
  
  

 

   

  

  

  

 الشحود نايف بن علي
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  مقدمة موسوعة الدفاع عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا الذي أسبغ علينا نعما عدادا، وبعث فينا سراجا وهاجا، فاللهم إنا نشهدك على 
حبك، وحب نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم، ونشهدك أنه أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا 

نا، ونربأ إليك مما فعل الكافرون جبناب نبيك وصفيك صلى اهللا عليه وسلم، ووالدينا وأموال
  :وبعد

.. وحمن وعظـات .. إن املتأمل بعني ثاقبة وقلب يقظ ملا يدور حولنا من كوارث ونكبات
ليحاول أن يسترجع هذه اآليات واحلوادث والنوازل اليت حتل باألمة، أمراض مستأصـلة،  

ر، وتنقلها حيوانات، ال ميلك أحد ردها أو صدها أو السيطرة وأوبئة منتشرة، حتملها طيو
عليها مهما أويت من علم يف مكتشفاته وخمترباته وخمترعاته وأرصدته، ألا جند من جنود 

وما يعلم جنود ربك إال هو وما هي إال ذكـرى للبشـر    :  اللَّه عز وجل يف الرب والبحر
  ].٣١: املدثر[

ى دينه، حمب لرسوله املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، أن وإن من حق كل مسلم غيور عل
يعرب عن فرحته الغامرة، ذه اهلَبة اإلسالمية من األمة احملمدية، دفاعا رائعا عن خري الربية، 
ومع توايل النكبات، وكثرة الطعنات اليت توجه إىل صدر األمة من أعداء اإلسالم، وممـن  

الم جلية واضحة، دون مهادنة، إالَّ أننا جند روحا جديدة أعلنوا احلرب الصليبية على اإلس
مثل املـؤمنني يف  «: تسري يف جسد األمة؛ تذكرنا حبديث املصطفى صلى اهللا عليه وسلم

توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سـائر  
  .»اجلسد باحلمى والسهر

يب صلى اهللا عليه وسلم، تكاتفت األمة، وتـداعت إىل احلـق،   يف هبة الغرية على حب الن
فرب ضارة نافعة، فاملسلمون مل يصلوا مرحلة الغثاء بعد، ومل يعد بوسع أعداء اإلسالم أن 

  !!يتجاهلوا هذه األمة، وأن يتجرءوا على مشاعرها 
  !!ومذحبة اهلولوكست .. احلرية الزائفة
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وصـالوا  ... قد كشفوا عن وجههم القبـيح  -لزائفة أدعياء احلرية ا -وإذا كان الغرب 
وحياسبون املقصرين ممـن ينتسـبون إلـيهم    ... وجالوا يف دول العامل يوزعون االامات

وباألمس القريب يصدر احلكم على الكاتـب واملـؤرخ الربيطـاين    .. ويتلقون تعليمام
ية والتشكيك يف تعداد من باحلبس ثالث سنوات رد إدانته بإنكار احملرقة اليهود» إيريل«

قُتلوا يف حمرقة النازي ضد اليهود إا احلرية األمريكية؛ متاما كما فعلت وما تزال يف العراق 
حتت وهم تصدير احلرية وإحالل الدميقراطية األمريكية دميقراطية رعاة البقر والعنصـريني  

  !!الغربيني 
خر من نبينا صلى اهللا عليـه وسـلم   فاآلن تضع اإلساءة األوربية واحلدث الشنيع الذي س

واستهزأ به قيمة احلرية الزائفة يف حماكمة تكشف عن اخلزي والعار، فأين حريـة الـرأي   
يف أبشع صور كشفت عن تصرف تتري هجمي، وإن شئت .. وأياديكم ملطخة بالدماء

دقة يف التعبري فإنه تصرف حيوانات مسعورة فقدت كل املشاعر، ومـن قبلـها ماتـت    
ئر يف سجن أبو غريب، بل يف كل بقعة من أرض العراق وفلسطني وأفغانستان، وإن الضما

أردت احلقيقة ففي كل بقعة من أرض املسلمني دنسها احملتلون العنصريون ممـن عميـت   
  .بصائرهم، وختم على قلوم، وأمساعهم،  ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون 

  !! عليه وسلم هذا هو النيب حممد صلى اهللا
لقد بعث اللَّه تعاىل رسوله حممدا صلى اهللا عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيـا إىل  

يتلو عليهم آياتـه  :  اللَّه بإذنه وسراجا منريا، بعثه اللَّه يف األميني على حني فترة من الرسل
  ].٢: اجلمعة[ني  ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مب

ولقد علم اللَّه سبحانه، وهو اللطيف اخلبري، أن الرسول املبعوث من قبله البد أن يكـون  
موصوفًا بكرمي األخالق ومجيل الصفات حىت يقبل الناس عليه، ويتعلموا منه، لذلك وضع 

اللَّـه   يف شخص حممد صلى اهللا عليه وسلم الصورة الكاملة للشخصية املسلمة اليت يريدها
تعاىل، لتظل دائما صورة حية خالدة مرئية لكل من أراد أن ينهج ج اإلسالم، ويتبع النيب 
عليه الصالة والسالم، وجعله اللَّه القدوة الطيبة، واألسوة احلسنة، واملثل األعلى، واإلمـام  

اآلخر لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم :  األعظم، فقال
  ].٢١: األحزاب[وذكر اهللا كثريا  
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  النيب صلى اهللا عليه وسلم األسوة
فهو األسوة احلسنة صلى اهللا عليه وسلم يف عبادة اللَّه عز وجل، فلقد كان أعلم النـاس  
باهللا، وأتقاهم له وأخشاهم ومع ذلك كان يصوم ويفطر، ويقوم ويرقد، ويأيت النساء، ومل 

ناس؛ ولذلك ملا جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب صلى اهللا يؤثر ذلك يف كونه أعبد ال
وأين حنن من النيب : عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخربوا ا كأم تقالّوها، فقالوا

أما أنـا  : فقال أحدهم! صلى اهللا عليه وسلم وقد غفر اللَّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟
وأنـا أعتـزل   : وقال الثالث. وأنا أقوم الليل ال أرقد: الثاينوقال . فأصوم الدهر ال أفطر
أنـتم  «: فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم، فخرج إليهم فقال. النساء فال أتزوج أبدا

الذين قلتم كذا وكذا ؟ واهللا إين ألتقاكم هللا وأخشاكم له، ولكين أصوم وأفطر، وأقـوم  
  .»فليس مين وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت

  ]متفق عليه[
: إن ابين قد احتضر فاشهدنا، فأرسل إليها يقول«: وقد أرسلت إليه إحدى بناته تقول له

. »إن هللا ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصرب ولتحتسب«
ون فع إليه الصيبها، فقام ومعه نفر من أصحابه، فرفأرسلت حتلف عليه ليأتين ،عققَعه تفْس

هذه رمحة جعلها اللَّـه  «: ما هذا يا رسول اللَّه ؟ قال: ففاضت عيناه، فقال بعض أصحابه
  ]متفق عليه. [»يف قلوب من شاء من عباده، وإمنا يرحم اللَّه من عباده الرمحاء

وهو صلى اهللا عليه وسلم األسوة احلسنة يف الصرب على موت األوالد؛ فقد رزِق سبعة من 
لولد؛ ثالثة ذكور، وأربع إناث، مات الصبيان الثالثة صغارا، وماتت ثـالث بنـات يف   ا

حياته صلى اهللا عليه وسلم، ومل تعمر بعده إال فاطمة، رضي اللَّه عنها، فإا عاشت بعده 
  .ستة أشهر، فصرب على موت أوالده واحتسبهم عند اللَّه رب العاملني

مـا زال  «: سوة احلسنة يف معاملة اجلريان، وكان يقـول وكان صلى اهللا عليه وسلم األ
  ]متفق عليه. [»جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه

وهو صلى اهللا عليه وسلم األسوة احلسنة يف معاملة الناس؛ فلقد باع واشترى، وكان مسحا 
: له، فقـال  إذا باع، مسحا إذا اشترى، وكان إذا استسلف من رجل سلفًا قضاه إياه ودعا
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حديث حسن أخرجه . »بارك اللَّه لك يف أهلك ومالك، إمنا جزاء السلف احلمد واألداء«
  .النسائي وابن ماجه

وكان صلى اهللا عليه وسلم األسوة احلسنة يف التواضع؛ فلقد كانت اَألمةُ من إماء املدينـة  
  ]واه البخارير. [تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت فما يتركها حىت يقضي هلا حاجتها

  ]حديث صحيح. [وكان إذا دخل عليهم ال يقومون له ملا يعلمون من كراهيته لذلك
وهو صلى اهللا عليه وسلم األسوة احلسنة يف الشجاعة؛ فلقد دوى صوت يف املدينـة ذات  

. »مل تراعـوا «: ليلة، فهرع الناس إليه، فلقيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول
  ]متفق عليه[

وهو صلى اهللا عليه وسلم األسوة احلسنة يف السلم واحلرب، واحترام العهود، والوفاء ا؛ 
يا أيها الناس، أفشوا «: دخل صلى اهللا عليه وسلم املدينة رافعا رأيه السالم، ودخل يقول

  .»السالم، وأطعموا الطعام، وصلّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا اجلنة بسالم
  ]حديث صحيح[

  ق احملمديةاألخال
مل يكتب ألحد من البشر من األثر واخللود والعظمة ما كتب لصاحب اخللق العظيم صلى 

أكمل «: اهللا عليه وسلم، وإن لذوي األخالق الفاضلة مرتلة عالية، ففي احلديث الصحيح
  ]رواه أمحد والترمذي. [»املؤمنني إميانا أحسنهم أخالقًا

  ]البخاري ومسلم. [»خياركم أحاسنكم أخالقًاإن من «: وقال صلى اهللا عليه وسلم
  ]أخرجه مسلم. [»حسن اخللق«: وسئل صلى اهللا عليه وسلم عن الرب؛ فقال

وكان صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس خلقًا وأدبا وأكرمهم وأتقاهم معاملة، قال عنـه  
: القلم[م  وإنك لعلى خلق عظي:  ربه عز وجل مادحا خلقَه الكرمي صلى اهللا عليه وسلم

٤.[  
كـان  «: وعن عائشة رضي اللَّه عنها ملا سئلت عن خلق النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت

  ]صحيح مسلم. [»خلقه القرآن
اللـهم إين  «: كان صلى اهللا عليه وسلم يدعو فيقول«: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  ]والنسائيرواه أبو داود . [»أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء األخالق
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  كرمه صلى اهللا عليه وسلم 
كان كرمه مضرب األمثال، وقد كان صلى اهللا عليه وسلم ال يرد سائالً وهو واجد مـا  
يعطيه، فقد سأله رجل حلَّةً كان يلبسها، فدخل بيته فخلعها، مث خرج ا يف يديه وأعطاه 

ما سئل «: عنهما قال ويف صحيح البخاري ومسلم عن جابر بن عبد اللَّه رضي اهللا. إياها
، وحسبنا يف االستدالل على »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئًا على اإلسالم إال أعطاه

كرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديث البخاري عن ابن عباس رضي اللَّه عنـهما،  
كان رسول اهللا صـلى اهللا  : وقد سئل عن جود الرسول صلى اهللا عليه وسلم وكرمه فقال

عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون يف شهر رمضان حني يلقاه جربيل بالوحي 
ما من يوم يصبح العباد فيه إال وملكان يرتالن يقول «: فيدارسه القرآن، ولم ال وهو القائل

البخـاري  . [»اللهم أعط ممسـكًا تلفًـا  : اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول اآلخر: أحدمها
  ] ومسلم

  ربه صلى اهللا عليه وسلمحلمه وص
: كان صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك مضرب املثل، فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قـال 

كنت أمشي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليه رداء جنراين غليظ احلاشية فأدركه «
م أعرايب فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إىل صفحة عنق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

يا حممد مر يل من مال اللَّـه الـذي   : وقد أثرت ا حاشية الرداء من شدة جبذته، مث قال
رواه . [»عندك، فالتفت إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضحك مث أمر لـه بعطـاء  

  ]البخاري ومسلم
  عفوه صلى اهللا عليه وسلم

خذ العفو وأمر بالعرف :  افوقد أمر اللَّه تعاىل به رسوله الكرمي يف قوله من سورة األعر
  ].١٩٩: األعراف[وأعرض عن اجلاهلني  

بينما حنن يف املسجد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
وسلم إذ جاء أعرايب، فقام يبول يف املسجد، فقال أصحاب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   

، فتركـوه  »ال تزرموه، دعوه«: ى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صل: مه مه، قال: وسلم
إن هذه املساجد ال تصلح «: حىت بال، مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعاه فقال له
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فـأمر  : لشيء من هذا البول، وال القذر، إمنا هي لذكر اللَّه، والصالة، وقراءة القرآن، قال
  ]رواه مسلم[. »رجالً من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه

  عدله صلى اهللا عليه وسلم 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب ،  وإذا :  أمر اللَّه بالعدل يف القول واحلكم، فقال تعاىل

حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل ، وعلى العدل قام أمر السماء واألرض، فكيـف ال  
إن من إجالل اللَّه إكـرام ذي  « :يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عادالً وهو القائل

  .»الشيبة املسلم وحامل القرآن غري الغايل فيه واجلايف عنه، وإكرام ذي السلطان املقسط
  ]رواه أبو داود، وحسنه األلباين[

وذكر أن سبعة يظلهم اللَّه يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله، وعد منهم اإلمام العـادل،  
  ]رواه مسلم. [»نور يوم القيامةإن املقسطني على منابر من «: وقال

  أخالق النيب صلى اهللا عليه وسلم مع األطفال
رواه . [كان صلى اهللا عليه وسلم مير بالصبيان فيسلم عليهم: فعن أنس رضي اهللا عنه قال

إين ألقوم يف الصالة أريد أن أطول فيهـا  «: ، وكان صلى اهللا عليه وسلم يقول]البخاري
  ]البخاري. [»يف صاليت كراهية أن أشق على أمهفأمسع بكاء الصيب فأجتوز 

  حسن معاملته وعشرته صلى اهللا عليه وسلم
إن من كمال خلق املرء حسن صحبته ومعاشرته ألهله وكمال أدبه يف خمالطته لغريه، وقد 
كان احلبيب صلى اهللا عليه وسلم مضرب املثل يف حسن الصحبة ومجيل املعاشـرة وأدب  

 عليه وسلم ميازح أصحابه وخيـالطهم وحيـادثهم ويـداعب    املخالطة، وكان صلى اهللا
صبيام، وجيلسهم يف حجره، وجييب دعوة احلر والعبد واملسكني ويعود املرضى أقصـى  

  .املدينة ويقبل عذر املعتذر
وحسبنا يف مجيل خمالطته وبيان أدبه وحسن عشرته صلى اهللا عليه وسلم قول ربه عز وجل 

اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك فـاعف  فبما رمحة من :  فيه
عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر ، وقد فعل صلى اهللا عليه وسلم، فجزاه اللَّه عـن  

  .أمته خري اجلزاء
  



 ٧

  تواضعه صلى اهللا عليه وسلم
دا، فاختـار أن  وقد أخرب صلى اهللا عليه وسلم أنه خير بني أن يكون نبيا ملكًا، أو نبيا عب

يكون نبيا عبدا، وأخرب أن اللَّه تعاىل كافأه على اختياره العبودية بأن يكون سيد ولد آدم، 
وأول من تنشق عنه األرض، وأول شافع، فاختياره العبودية على امللك أكرب مظهر مـن  

  .مظاهر التواضع احملمدي
ما أطرت النصـارى ابـن   ال تطروين ك«: قال صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح

  .»وإمنا أنا عبد، فقولوا عبد اللَّه ورسوله: مرمي
تلـك الـدار   :  وكان صلى اهللا عليه وسلم سيد املتواضعني، يتخلق ويتمثل بقوله تعـاىل 

: القصـص [اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا والعاقبة للمتقني  
٨٣.[  

وأمي وأهلي ونفسي يا رسول اللَّه، وآخـر دعوانـا أن   وهذا فيض من غيض، فداك أيب 
  .احلمد هللا رب العاملني

http://www.altawhed.com/Detail.asp?InNewsItemID=
١٨٣١٦٥  
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  وما سواها كثري  
  )) عشرة جملدات كبرية(( متها حسب موضوعاا لعدة أحباث ، بلغت ، وقد قس

  :على الشكل التايل وذلك  
  مقدمة عن املوسوعة  -أوال
  :قد قسمتها إىل أحد عشر باباً على الشكل التايل  -ثانيا

  الشمائل احملمدية -الباب األول
  هدي خري العباد -الباب الثاين 
  ه وسلمحقوقه صلى اهللا علي-الباب الثالث
  قالوا عن حممد صلى اهللا عليه وسلم-الباب الرابع

  .املنصفون -الباب اخلامس 
  دالئل ومعجزات النبوة -الباب السادس
  االحتفال باملولد النبوي-الباب السابع 
   شبهات وردود -الباب الثامن 
  املتطاولون وعاقبتهم -الباب التاسع

  ليه وسلمما قيل فيه من شعر صلى اهللا ع –الباب العاشر 
  مقاالت وخطب حول ردود فعل املسلمني –احلادي عشر الباب 

*************  
  ومناسبة ذلك ما فعله بعض فناين الدامنرك من إساءة للرسول صلى اهللا عليه وسلم

وهذا الذي حدث سببه بالدرجة األوىل حقد وحسد أهل الكتاب للنيب صلى اهللا عليه 
  .وسلم وألتباعه 
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يا أَهلَ الْكتابِ هلْ تنقمونَ منا إِلَّا أَنْ َآمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنـزِلَ   قُلْ{ :قال تعاىل 
  }] ٥٩/املائدة) [٥٩(من قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُم فَاسقُونَ 

فَضله فَقَد َآتينـا َآلَ إِبـراهيم    أَم يحسدونَ الناس علَى ما َآتاهم اللَّه من{ : وقال تعاىل 
فَمنهم من َآمن بِه ومنهم من صـد عنـه   ) ٥٤(الْكتاب والْحكْمةَ وَآتيناهم ملْكًا عظيما 

  }] ٥٥، ٥٤/النساء) [٥٥(وكَفَى بِجهنم سعريا 
فَروا من أَهلِ الْكتابِ ولَا الْمشرِكني أَنْ ينزلَ علَيكُم مـن  ما يود الَّذين كَ{ : وقال تعاىل 

) ١٠٥(خيرٍ من ربكُم واللَّه يختص بِرحمته مـن يشـاُء واللَّـه ذُو الْفَضـلِ الْعظـيمِ      
  }] ١٠٥/البقرة[

لَو يردونكُم من بعد إِميانِكُم كُفَّارا حسدا مـن   ود كَثري من أَهلِ الْكتابِ{ : وقال تعاىل 
اللَّه علَى عند أَنفُِسهِم من بعد ما تبين لَهم الْحق فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتي اللَّه بِأَمرِه إِنَّ 

 يرٍء قَدي١٠٩/البقرة) [١٠٩(كُلِّ ش [{  
--------------------  

إم يعادون املسلمني ألم مسلمون ألم ليسوا يهودا وال نصارى وألن أهل الكتـاب  
وآية فسقهم واحنرافهم أم ال يؤمنون بالرسـالة  ؛ فاسقون منحرفون عما أنزله اهللا إليهم 

 األخرية وهي مصدقة ملا بني أيديهم ال ما ابتدعوه وحرفوه وال يؤمنون بالرسول األخـري 
معظم لرسل اهللا أمجعني إم حياربون املسلمني هـذه احلـرب   ؛ وهو مصدق ملا بني يديه 

منـذ أن  ؛ اليت مل تضع أوزارها قط ومل خيب أوارها طوال ألف وأربعمائة عام ؛ الشعواء 
ناشى ؛ وأصبح هلم وجود مستقل ؛ ومتيزت هلم شخصية ؛ قام للمسلمني كيان يف املدينة 

وتصورهم املستقل ونظامهم املستقل يف ظل منهج اهللا الفريـد إـم   ء من دينهم املستقل 
يشنون على املسلمني هذه احلرب املشبوبة ألم قبل كل شيء مسـلمون وال ميكـن أن   

فيصبحوا غري مسلمني ذلك ؛ يطفئوا هذه احلرب املشبوبة إال أن يردوا املسلمني عن دينهم 
حيبون املستقيمني امللتزمني من املسلمني واهللا ومن مث ال ؛ أن أهل الكتاب أكثرهم فاسقون 

سبحانه يقرر هذه احلقيقة يف صورة قاطعة وهو يقول لرسوله ص يف السورة األخرى ولن 
ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم ويقول له يف هذه السورة أن يواجه أهل 

تنقمون منا إال أن آمنـا   الكتاب حبقيقة بواعثهم وركيزة موقفهم قل يا أهل الكتاب هل
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وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون وهذه احلقيقة اليت يقررها اهللا ؛ باهللا 
سبحانه يف مواضع كثرية من كالمه الصادق املبني هي اليت يريد متييعها وتلبيسها وتغطيتها 

مسـلمني باسـم   وإنكارها اليوم كثريون من أهل الكتاب وكثريون ممن يسمون أنفسهم 
تعاون املتدينني يف وجه املادية واإلحلاد كما يقولون أهل الكتاب يريدون اليوم متييع هـذه  
احلقيقة بل طمسها وتغطيتها ألم يريدون خداع سكان الوطن اإلسالمي أو الذي كـان  
إسالميا بتعبري أصح وختدير الوعي الذي كان قد بثه فيهم اإلسالم مبنهجه الرباين القـومي  
ذلك أنه حني كان هذا الوعي سليما مل يستطع االسـتعمار الصـلييب أن يقـف للمـد     
اإلسالمي فضال على أن يستعمر الوطن اإلسالمي ومل يكن بد هلؤالء بعـد فشـلهم يف   
احلروب الصليبية السافرة ويف حرب التبشري السافرة كذلك أن يسلكوا طريـق اخلـداع   

املسلمني أن قضية الدين واحلرب الدينية قد انتهت والتخدير فيتظاهروا ويشيعوا بني ورثة 
وأا كانت جمرد فترة تارخيية مظلمة عاشتها األمم مجيعا مث تنور العامل و تقدم فلم يعد من 
اجلائز وال الالئق وال املستساغ أن يقوم الصراع على أساس العقيدة وأمنا الصراع اليـوم  

الت فحسب وإذن فما جيـوز للمسـلمني أو   على املادة على املوارد واألسواق واالستغال
ورثة املسلمني أن يفكروا يف الدين وال يف صراع الدين وحني يطمئن أهل الكتاب وهـم  

وحني تتميع القضية يف ؛ الذين يستعمرون أوطان املسلمني إىل استنامة هؤالء هلذا التخدير 
ة الغضبة اليت مل يقفوا هلا وللعقيد؛ فإن املستعمرين يأمنون غضبة املسلمني هللا ؛ ضمائرهم 

يوما ويصبح األمر سهال بعد التنومي والتخدير وال يكسبون معركة العقيدة وحـدها بـل   
ويغلبـون يف  ؛ يكسبون معها ما وراءها من األسالب واملغامن واالستثمارات واخلامـات  

تـاب  معركة املادة بعدما يغلبون يف معركة العقيدة فهما قريب من قريب وعمالء أهل الك
يف الوطن اإلسالمي ممن يقيمهم االستعمار هنا وهناك عالنية أو يف خفية يقولون القـول  
نفسه ألم عمالء يؤدون الدور من داخل احلدود وهؤالء يقولون عن احلروب الصـليبية  
ذاا إا مل تكن صليبية ويقولون عن املسلمني الذين خاضوها حتت راية العقيدة إـم مل  

يناديـه أحفـاد   ؛  وإمنا هم كانوا قوميني وفريق ثالث مستغفل خمـدوع  يكونوا مسلمني
لندفع عن الدين غائلـة  ؛ الصليبني يف الغرب املستعمر أن تعالوا إلينا تعالوا جنتمع يف والء 

ناسيا أن أحفاد الصـلييبني هـؤالء   ؛ امللحدين فيستجيب هذا الفريق املستغفل املخدوع 
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صفا واحدا حينما كانت املواجهة للمسلمني على مدار ؛ وقفوا يف كل مرة مع امللحدين 
القرون وما يزالون وأم ال يعنيهم حرب املادية االحلادية قدر ما تعنيهم حرب اإلسـالم  

وأن اإلسـالم  ؛ ذلك أم يعرفون جيدا أن اإلحلادية املادية عرض طارى ء وعدو موقوت 
مييع اليقظة البادئة عند طالئع البعـث  أصل ثابت وعدو مقيم وإمنا هذه الدعوة املموهة لت

ولالنتفاع جبهد املستغفلني املخدوعني يف الوقت ذاته ليكونوا وقود املعركة مع ؛ اإلسالمي 
امللحدين ألم أعداء االستعمار السياسيون وهؤالء كهؤالء حرب على اإلسالم واملسلمني 

ملنهج الرباين القومي إن هؤالء حرب ال عدة فيها للمسلم إال ذلك الوعي الذي يربيه عليه ا
الذين ختدعهم اللعبة أو يتظاهرون بالتصديق فيحسبون أهل الكتاب جادين إذ يـدعوم  
للتضامن والوالء يف دفع اإلحلاد عن الدين إمنا ينسون واقع التاريخ يف أربعة عشر قرنـا ال  

ليم ال مواربة فيه وال استثناء فيها كما ينسون تعليم رم هلم يف هذا األمر بالذات وهو تع
جمال للحيدة عنه ويف النفس ثقة باهللا ويقني جبدية ما يقول إن هؤالء جيتزئون فيما يقولون 

  ويكتبون باآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت تأمر املسلمني أن
وأن يتساحموا معهم يف املعيشة والسلوك ويغفلون التحذيرات ؛ حيسنوا معاملة أهل الكتاب 

والتقريرات الواعية عن بواعثهم والتعليمات الصرحية عـن خطـة   ؛ امسة عن مواالم احل
احلركة اإلسالمية وخطة التنظيم اليت حترم التناصر واملواالة ألن التناصر واملواالة ال يكونان 
عند املسلم إال يف شأن الدين وإقامة منهجه ونظامه يف احلياة الواقعية وليست هناك قاعدة 

يلتقي عليها املسلم مع أهل الكتاب يف شأن دينه مهما يكن هناك من تـالق يف   مشتركة
أصول هذه األديان مع دينه قبل حتريفها إذ هم ال ينقمون منه إال هذا الدين وال يرضـون  

؛ عنه إال بترك هذا الدين كما يقول رب العاملني إن هؤالء ممن جيعلون القـرآن عضـني   
نه ما يشاءون مما يوافق دعوم الغافلة الساذجة على فـرض  جيزئونه وميزقونه فيأخذون م

براءا ويدعون منه ما ال يتفق مع اجتاههم الغافل أو املريب وحنن نؤثر أن نسمع كالم اهللا 
يف هذه القضية على أن نسمع كالم املخدوعني أو اخلادعني وكالم اهللا سبحانه يف هـذه  

صرية يف هذا املوضع عند قوله تعاىل بعـد  القضية حاسم واضح صريح مبني ونقف وقفة ق
تقرير أن سبب النقمة هو اإلميان باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أن بقية السبب وأن 
أكثركم فاسقون فهذا الفسق هو شطر الباعث فالفسق حيمل صاحبه على النقمـة مـن   
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العجيبة إن الذي يفسق عن تثبتها هذه اللفتة القرآنية ؛ املستقيم وهي قاعدة نفسية واقعية 
الطريق وينحرف ال يطيق أن يرى املستقيم على النهج امللتزم إن وجوده يشـعره دائمـا   
بفسقه واحنرافه إنه يتمثل له شاهدا قائما على فسقه هو واحنرافه ومن مث يكرهه وينقم عليه 

اء عليـه إذا  أو للقض؛ ويسعى جاهدا جلره إىل طريقه ؛ يكره استقامته وينقم منه التزامه 
استعصى قياده إا قاعدة مطردة تتجاوز موقف أهل الكتاب من اجلماعة املسلمة يف املدينة 
إىل موقف أهل الكتاب عامة من املسلمني عامة إىل موقف كل فاسق منحرف من كـل  
عصبة ملتزمة مستقيمة واحلرب املشبوبة دائما على اخلريين يف جمتمـع األشـرار وعلـى    

جمتمع الفاسقني وعلى امللتزمني يف جمتمع املنحرفني هذه احلرب أمر طبيعـي  املستقيمني يف 
يستند إىل هذه القاعدة اليت يصورها النص القرآين العجيب ولقد علم اهللا سبحانه أن اخلري 
ال بد أن يلقى النقمة من الشر وأن احلق ال بد أن يواجه العداء من الباطل وأن االسـتقامة  

لفساق وأن االلتزام ال بد أن جير حقد املنحرفني وعلم اهللا سبحانه أن ال بد أن تثري غيظ ا
ال بد للخري واحلق واالستقامة وااللتزام أن تدفع عن نفسها وأن ختوض املعركة احلتمية مع 
الشر والباطل والفسق واالحنراف وأا معركة ال خيار فيها وال ميلك احلق أال خيوضها يف 

يهامجه وال ميلك اخلري أن يتجنبها ألن الشر ال بـد سـيحاول   وجه الباطل ألن الباطل س
سحقه وغفلة أي غفلة أن يظن أصحاب احلق واخلري واالستقامة وااللتزام أم متروكـون  

وأنه ميكن أن تقـوم  ؛ وأم ميلكون جتنب املعركة ؛ من الباطل والشر والفسق واالحنراف 
مـن أن  ؛ للمعركة احملتومة بالوعي والعدة هناك مصاحلة أو مهادنة وخري هلم أن يستعدوا 

يستسلموا للوهم واخلديعة وهم يومئذ مأكولون مأكولون مث منضي مع السياق القرآين يف 
توجيه اهللا سبحانه لرسوله ص ملواجهة أهل الكتاب بعد تقرير بواعثهم واسـتنكار هـذه   

وشأن هلم مـع رـم    البواعث يف النقمة على املسلمني فإذا هو جيبههم بتاريخ هلم قدمي
وعقاب أليم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه وجعل 
منهم القردة واخلنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السـبيل وهنـا   
تطالعنا سحنة يهود وتاريخ يهود إم هم الذين لعنهم اهللا وغضب عليهم وجعل منـهم  

خلنازير إم هم الذين عبدوا الطاغوت وقصة لعنة اهللا هلم وغضبه عليهم واردة يف القردة وا
وكذلك قصة جعله منهم القردة واخلنازير فأمـا قضـية   ؛ مواضع شىت من القرآن الكرمي 
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عبادم للطاغوت فتحتاج إىل بيان هنا ألا لفتة ذات داللة خاصة يف سياق هذه السورة 
ال يستمد من سلطان اهللا وكل حكم ال يقوم على شريعة اهللا إن الطاغوت هو كل سلطان 

وكل عدوان يتجاوز احلق والعدوان على سلطان اهللا وألوهيته وحاكميته هو أشنع العدوان 
وأشده طغيانا وأدخله يف معىن الطاغوت لفظا ومعىن وأهل الكتاب مل يعبـدوا األحبـار   

ومسـاهم  ؛  فسماهم اهللا عبـادا هلـم   ولكن اتبعوا شرعهم وتركوا شريعة اهللا؛ والرهبان 
مشركني وهذه اللفتة هنا ملحوظ فيها ذلك املعىن الدقيق فهـم عبـدوا الطـاغوت أي    
السلطات الطاغية املتجاوزة حلقها وهم مل يعبدوها مبعىن السجود هلا والركوع ولكنـهم  

ـ  ن اهللا واهللا عبدوها مبعىن االتباع والطاعة وهي عبادة خترج صاحبها من عبادة اهللا ومن دي
سبحانه يوجه رسوله ص اة أهل الكتاب ذا التاريخ وبذلك اجلزاء الذي استحقوه من 
اهللا على هذا التاريخ كأمنا هم جيل واحد مبا أم جبلة واحدة يوجهه ليقول هلم إن هـذا  
شر عاقبة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا أي شر من نقمة أهل الكتاب علـى  

  سلمني وما يكيدون هلم وما يؤذوم بسبب إميام وأين نقمة البشر الضعاف منامل
نقمة اهللا وعذابه وحكمه على أهل الكتاب بالشر والضالل عن سواء السبيل أولئك شـر  
مكانا وأضل عن سواء السبيل الدرس اخلامس مناذج من كفريات وتالعب اليهود وميضي 

ض صفام ومسام بعد عرض تارخيهم وجزائهم وجييء السياق يف التنفري من مواالم بعر
التحذير والتوعي ة منهم بكشف ما يبيتون ويربز اليهود كذلك يف الصورة ألن احلـديث  
عن وقائع جارية ومعظم الشر كان جييء من قبل يهود وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا 

ترى كثريا منهم يسـارعون يف  بالكفر وهم قد خرجوا به واهللا أعلم مبا كانوا يكتمون و
اإلمث والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لوال ينهاهم الربانيون واألحبار عن 
قوهلم اإلمث وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد اهللا مغلولة غلـت  

ا منهم ما أنزل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثري؛ أيديهم ولعنوا مبا قالوا 
إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة كلما أوقـدوا  
نارا للحرب أطفأها اهللا ويسعون يف األرض فسادا واهللا ال حيب املفسدين إـا عبـارات   

ن تنشى ء صورا متحركة مشاهد حية على طريقة التعبري القرآنية الفريدة ومن وراء القرو
ميلك قارى ء هذه اآليات أن يشهد بعني التصور هؤالء القوم الذين يتحدث عنهم القرآن 
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من يهود على األرجح فالسياق يتحدث عنهم وإن كان من اجلائز أنه يعين كذلك بعـض  
املنافقني يف املدينة يشهدهم جييئون للمسلمني فيقولون آمنا ويشهد يف جعبتهم الكفر وهم 

بينما ألسنتهم تقول غري ما يف اجلعبة من كفر حيملونـه داخلـني   ؛ يدخلون به وخيرجون 
خارجني ولعلهم من يهود أولئك الذين كانوا يبيتون البلبلة وهم يقولون بعضهم لـبعض  
آمنوا ذا القرآن وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون أي لعل املسلمني يرجعون عن 

  اللئيم واهللا أعلم مبا كانوا يكتمون دينهم بسبب هذه البلبلة والتشكيك اخلبيث
مث لكي يطمئن املؤمنون إىل كالءة رم هلم وحفظهم من ؛ يقوهلا اهللا سبحانه ألا احلقيقة 

وإحاطته علما ذا الكيد املكتوم مث ليهدد أصحاب هذا الكيـد لعلـهم   ؛ كيد عدوهم 
خـالل التعـبري    ينتهون وميضي السياق يرسم حركام كأا منظورة تشهد وتلحظ من

وترى كثريا منهم يسارعون يف اإلمث والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملـون  
واملسارعة مفاعلة تصور القوم كأمنا يتسابقون تسابقا يف اإلمث والعدوان وأكل احلرام وهي 
صورة ترسم للتبشيع والتشنيع ولكنها تصور حالة من حاالت النفوس واجلماعات حـني  

ويسيطر الشر وإن اإلنسان لينظر إىل اتمعـات  ؛ وتسقط القيم ؛ يها الفساد يستشري ف
اليت انتهت إىل مثل هذه احلال فريى كأمنا كل من فيهـا يتسـابقون إىل الشـر إىل اإلمث    
والعدوان قويهم وضعيفهم سواء فاإلمث والعدوان يف اتمعات اهلابطة الفاسدة ال يقتصران 

بهما كذلك الضعفاء فحىت هؤالء ينساقون يف تيـار اإلمث وحـىت   بل يرتك؛ على األقوياء 
إم ال ميلكون االعتداء على األقوياء طبعا ولكن يعتدي بعضهم ؛ هؤالء ميلكون االعتداء 

على بعض ويعتدون على حرمات اهللا ألا هي اليت تكون يف اتمعات الفاسدة احلمـى  
فاإلمث والعدوان طابع اتمـع حـني   ؛ وم املستباح الذي ال حارس له من حاكم وال حمك

واملسارعة فيهما عمل هذه اتمعات وكذلك كان جمتمع يهود يف تلك األيـام  ؛ يفسد 
وكذلك أكلهم للحرام فأكل احلرام كذلك مسة يهود يف كل آن لبئس ما كانوا يعملـون  

وت وهـو يسـتنكر سـك   ؛ ويشري السياق إىل مسة أخرى من مسات اتمعات الفاسدة 
الربانيني القائمني على الشريعة واألحبار القائمني على أمر العلم الديين سـكوم علـى   

وعدم يهم عن هـذا الشـر الـذي    ؛ مسارعة القوم يف اإلمث والعدوان وأكل السحت 
يتسابقون فيه لوال ينهاهم الربانيون واألحبار عن قوهلم اإلمث وأكلهم السحت لبئس مـا  
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سمة مسة سكوت القائمني على أمر الشريعة والعلم الديين عما يقع كانوا يصنعون فهذه ال
يف اتمع من إمث وعدوان هي مسة اتمعات اليت فسدت وآذنت بااليار وبنو إسـرائيل  
كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه كما حكى عنهم القرآن الكرمي إن مسة اتمـع اخلـري   

يه األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن يوجد فيه الفاضل احلي القوي املتماسك أن يسود ف
وأن يوجد فيه من يستمع إىل األمـر بـاملعروف   ؛ من يأمر باملعروف وينهى عن املنكر 

وأن يكون عرف اتمع من القوة حبيث ال جيرؤ املنحرفون فيه علـى  ؛ والنهي عن املنكر 
وف الناهني عن املنكر وهكذا وصف التنكر هلذا األمر والنهي وال على إيذاء اآلمرين باملعر

اهللا األمة املسلمة فقال كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر 
وتؤمنون باهللا ووصف بين إسرائيل فقال كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه فكـان ذلـك   

نيني واألحبـار  فيصال بني اتمعني وبني اجلماعتني أما هنا فينحي بالالئمة علـى الربـا  
الذين ال يقومون حبـق مـا   ؛ الساكتني على املسارعة يف اإلمث والعدوان وأكل السحت 

استحفظوا عليه من كتاب اهللا وإنه لصوت النذير لكل أهل دين فصالح اتمع أو فساده 
؛ رهن بقيام احلفظة على الشريعة والعلم فيه بواجبهم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

ألمر كما قلنا من قبل يف الظالل يقتضي سلطة تأمر وتنهى واألمر والنهي أمـر غـري   وا
الدعوة فالدعوة بيان واألمر والنهي سلطان وكذلك ينبغي أن حيصل اآلمرون بـاملعروف  

فال يكـون  ؛ الناهون عن املنكر على السلطان الذي جيعل ألمرهم ويهم قيمته يف اتمع 
وهلم اإلمث يف أبشع صوره حيكي القرآن الكرمي قول اليهـود  مطلق كالم وكنموذج من ق

الغيب اللئيم وقالت اليهود يد اهللا مغلوله غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداه مبسـوطتان  
ينفق كيف يشاء وذلك من سوء تصور يهود هللا سبحانه فقد حكى القرآن الكرمي الكـثري  

وحنن أغنياء عندما سئلوا النفقة وقالوا يد اهللا  من سوء تصورهم ذاك وقد قالوا إن اهللا فقري
فاهللا بزعمهم ال يعطي الناس وال يعطيهم إال القليل فكيـف  ؛ مغلولة يعللون بذلك خبلهم 

ينفقون وقد بلغ من غلظ حسهم وجالفة قلوم أال يعربوا عن املعىن الفاسد الكاذب الذي 
أشد وقاحة وجما وكفرا فقالوا يد اهللا فاختاروا لفظا ؛ أرادوه وهو البخل بلفظه املباشر 

مغلولة وجييء الرد عليهم بإحقاق هذه الصفة عليهم ولعنهم وطردهم من رمحة اهللا جـزاء  
على قوهلم غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا وكذلك كانوا فهم أخبل خلق اهللا مبال مث يصحح 
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هو يفيض على عبـاده  ويصف اهللا سبحانه بوصفه الكرمي و؛ هذا التصور الفاسد السقيم 
من فضله بال حساب بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وعطاياه اليت ال تكف وال تنفد 
لكل خملوق ظاهرة للعيان شاهدة باليد املبسوطة والفضل الغامر والعطاء اجلزيل ناطقة بكل 

بذاءة ألا مشغولة عنها باللم والضم وبالكنود وباجلحود وبال؛ لسان ولكن يهود ال تراها 
حىت يف حق اهللا وحيدث اهللا رسوله ص عما سيبدو من القوم وعما سيحل ـم بسـبب   

وبسبب ما تكشفه هذه الرسالة من أمرهم ؛ حقدهم وغيظهم من اصطفاء اهللا له بالرسالة 
أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فبسبب من  يف القدمي واحلديث وليزيدن كثريا منهم ما

ن افتضاح أمرهم فيما أنزل اهللا إىل رسوله سيزيد الكثريون منهم احلقد واحلسد وبسبب م
وال بد أن يزيدوا ؛ طغيانا وكفرا ألم وقد أبوا اإلميان ال بد أن يشتطوا يف اجلانب املقابل 

تبجحا ونكرا وطغيانا وكفرا فيكون الرسول ص رمحة للمؤمنني ووباال عن املنكـرين مث  
ومن إبطال كيدهم وهـو يف  ؛ ادي والتباغض فيما بينهم حيدثه عما قدر اهللا هلم من التع

ومن عودم باخليبة فيما يشنونه من حرب على اجلماعة املسلمة وألقينا ؛ أشد سعريه تلهبا 
بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها اهللا ومـا تـزال   

وتوقـد نـار   ؛ رة أن اليهودية العاملية تتساند طوائف اليهود متعادية وإن بدا يف هذه الفت
احلرب على البالد اإلسالمية وتفلح ولكن ينبغي أال ننظر إىل فترة قصرية من الزمـان وال  
إىل مظهر ال يشتمل على احلقيقة كاملة ففي خالل ألف وثالمثائة عام بل من قبل اإلسالم 

ما كانوا فيه مهمـا تقـم    واليهود يف شحناء ويف ذل كذلك وتشرد ومصريهم إىل مثل
حوهلم األسناد ولكن مفتاح املوقف كله يف وجود العصبة املؤمنة اليت يتحقق هلا وعـد اهللا  
فأين هي العصبة املؤمنة اليوم اليت تتلقى وعد اهللا وتقف ستارا لقدر اهللا وحيقق اهللا ـا يف  

وتقيم حياا ؛ حقيقته األرض ما يشاء ويوم تفيء األمة املسلمة إىل اإلسالم تؤمن به على 
كلها على منهجه وشريعته يومئذ حيق وعد اهللا على شر خلق اهللا واليهود يعرفـون هـذا   

ويصبون كل ما يف أيديهم من بطش ؛ ومن مث يسلطون كل ما يف جعبتهم من شر وكيد 
وفتك على طالئع البعث اإلسالمي يف كل شرب من األرض ويضربون ال بأيديهم ولكـن  

ال ترعى يف العصبة املؤمنة إال وال ذمة ولكن اهللا ؛ هم ضربات وحشية منكرة بأيدي عمالئ
غالب على أمره ووعد اهللا ال بد أن يتحقق وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة 
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كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا إن هذا الشر والفساد الذي متثله يهود ال بد أن يبعث 
وما ال حيبه اهللا ال بـد أن  ؛ فاهللا ال حيب الفساد يف األرض ؛ وقفه وحيطمه اهللا عليه من ي

يبعث عليه من عباده من يزيله ويعفي عليه ويسـعون يف األرض فسـادا واهللا ال حيـب    
  املفسدين الدرس

*******************  
  : وسببه الثاين ضعف املسلمني وتشرذمهم يف األرض ، والضعيف ال يلتفت إليه أحد

  
صلى اهللا عليه -قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه  -صلى اهللا عليه وسلم-عن ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّه ف

. »يوشك أَنْ تداعى علَيكُم اُألمم من كُلِّ أُفُقٍ كَما تداعى اُألكَلَةُ علَى قَصعتها «  -وسلم
أَم ولَ اللَّهسا را يقَالَ قَالَ قُلْن ذئموا يبِن لَّةق ثَاِء « نونَ غُثَاًء كَغكُونت نلَكو ريكَث ذئموي متأَن

 نهالْو ى قُلُوبِكُملُ فعجيو كُمودقُلُوبِ ع نةَ مابهالْم زِعتنلِ ييالس« . نها الْوما وقَالَ قُلْن
  رواه أمحد وابو داود وسنده صحيح» وكَراهيةُ الْموت حب الْحياة « قَالَ 

  الوهن وباء خطري ومرض قاتل
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

يتعرض الفرد واتمع واألمة دائما وباستمرار إىل عوارض متعددة، وظـروف طارئـة،   
يـان  وتطورات كثرية، وأمراض خمتلفة، ويتفاوت أثر ذلك حبسب طبيعة املؤثر اجلديد، وبن

الفرد واتمع، والعوامل املساعدة، وقد ينتاب الفرد أو اتمع مرض عـارض، ويـزول   
بسرعة دون أن يترك أثرا ما، وقد يصاب الفرد مبرض معني، فيقتصر عليه وال ميتـد إىل  
اتمع، وال حتس به األمة، وقد يتحول املرض من الفرد إىل اتمع، فيصبح مرضا قـاتال،  

  .ويكون أثره إزهاق الفرد، وإبادة األمة وسحق اتمعووباء فتاكا، 
وإن أمراض اإلنسان كثرية، منها عضوية، ومنها نفسية ومنها اجتماعية، وهي يف معظمها 
أمراض عامة ال ختص فردا أو جمتمعا أو أمة، فإذا حلت يف فرد أو جمتمع أو أمة فال بد أن 

صاب وغريه، وقد تفتـك بـاملريض،   تظهر أعراضها، وينتشر خطرها، وحيس بآالمها امل
  .وتؤدي إىل العدوى، لتفتك باموع
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ومن هنا تقوم الديانات السماوية، واملفكرون يف كل أمة، واملصلحون يف كـل جمتمـع،   
مبجاة هذه األمراض، ووصف األدوية هلا، بل يسارعون إىل التحذير منها ألخذ الوقايـة  

س، ألن الوقاية خري من العالج، وبذلك ينقـذون  واملناعة قبل أن حتل وتستشري بني النا
  .أمتهم وجمتمعهم من األخطار احملدقة، وجينبون األفراد ويالت حتيق م، ودد وجودهم

ومن هذه األمراض الفتاكة اليت يشترك فيها الفرد واتمع، وتنذر األمة بالويل والـدمار  
  .لم أعراضه وأسبابه، وحذر منهمرض الوهن الذي بني لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

والوهن يف اللغة العربية الضعف، سواء أكان ماديا أم معنويا، وسواء أكان يف الفرد أم يف 
: اتمع، من وهن يهن وهنا أي ضعف، ويقال وهن عظمه، واسم التفضيل أوهن، ويقال

الكرمي  وهن الرجل أي جنب عن لقاء عدوه، وهذا داخل يف الضعف، وقد استعمل القرآن
} قال رب إين وهن العظم مين واشتعل الرأس شيبا{: هذا املعىن يف عدة آيات، فقال تعاىل

، وقـال  ١٤٦/ آل عمـران  } فما وهنوا ملا أصام يف سبيل اهللا{: ، وقال تعاىل٤/ مرمي
 ١٠٤/ النساء} وال نوا يف ابتغاء القوم إن تكونوا تأملون فإم يأملون كما تأملون{: تعاىل

آل } وال نوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنـتم مـؤمنني  {: ي ال جتبنوا، وقال تعاىلأ
لقمان } ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه وهنا على وهن{: ، وقال تعاىل١٣٩/ عمران 

  .٤١/العنكبوت } وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت{: ، وقال عز وجل١٤/ 
هو مرض عضال، ووباء عام بينه لنا رسول اهللا صلى  ولكن الوهن املقصود يف هذا املقال

اهللا عليه وسلم فيما رواه اإلمام أمحد وأبو داود عن أيب هريرة وثوبان قاال، قال رسول اهللا 
يوشك أن تداعى عليكم األمم من كل أفق، كما تداعى األكلة إىل : "صلى اهللا عليه وسلم

ال، بل أنتم يومئذ كثري،ولكنكم : ئذ؟ قالفمن قلة حنن يوم: يا رسول اهللا: ، قيل"قصعتها
غثاء كغثاء السيل،وليرتعن اهللا من صدور عدوكم املهابة منكم، وليقذفن اهللا يف قلـوبكم  

  ".حب الدنيا، وكراهية املوت: "يا رسول اهللا، وما الوهن؟ قال: فقال قائل" الوهن
ن الفرد، وينتهي وهكذا يكشف الرسول صلى اهللا عليه وسلم أعراض الوهن الذي يبدأ م

باتمع، هذا املرض الذي يصيب األمم والشعوب فيقضي عل كياا، ويهدم وجودهـا،  
ويسقط هيبتها، وميحو أثرها، ويزلزل أركاا، وحيطم دعائمها، فتـهوى مـن عليائهـا    
وكرامتها واستعالئها إىل أن تركع أمام األمم األخرى، وتستخذل أمام الشعوب ااورة، 
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ة سائغة للطامعني فيها، بل يكثر األكلة حوهلا، وجيتمعـون علـى اقتسـامها    وتصبح لقم
والقضاء عليها، كما جيتمع اجلياع حول الطعام ليتناولوه، ويأخذوه، ويقتسـموه، فـال   

  .يرفعون أيديهم عنه، ويف القصعة أثر لوجوده
ها هذا املرض بأعراضه وأسبابه يصيب الدول يف القدمي واحلديث، ويـؤدي إىل سـقوط  

وايارها، وهو اليوم مقيم بني املسلمني، وقد حط بكلكله عليهم، ونزل م الوهن منـذ  
) الذي يطلعه عليـه الـوحي  (أمد، وكأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ينظر بعني الغيب 

ويصور حال املسلمني، وقد تداعت عليهم األمم االستعمارية، والشعوب املعادية وتكالبت 
، وجزأت أوطام وديارهم، وسلبت نصيبا كـبريا وعزيـزا مـن    على أرضهم وبالدهم

مقدسام، وتآمرت، وال تزال تتآمر، عليهم يف كل قطر وجانب، وحتيك هلم املؤامرة تلو 
املؤامرة لإلطاحة م، وفرض االستسالم عليهم، وضمان االستذالل واالستسـالم هلـم،   

واقتصادهم، وتفرض عليهم األفكـار   وتنوع عليهم أساليب االستغالل واالبتزاز لثروام
اخلبيثة، واملبادئ الرباقة، والقيم الدخيلة، والقوانني الوضعية، وتغزوهم فكريـا وثقافيـا   
وسياسيا واقتصاديا يف عقر دارهم، وتتقامسهم النفوذ ومناطق السيطرة، وتتقـاذفهم ذات  

الواحد يوما مع الشرق اليمني وذات اليسار، وحتفر هلم احلفر ليسقطوا فيها، وترى القطر 
ويوما مع الغرب، وتارة يستورد أفكاره وقيمه ومواده وأسلحته من هنا، وتارة من هناك، 
واملسلمون اليوم يف ضياع ومتزق، وتردد واضطراب، ال يعرفـون ذاتـا ألنفسـهم، وال    
يعلمون هوية لشخصيتهم، وجيهلون السفينة اليت حتملهم، وهم نائمون عن الريـاح الـيت   

ذفهم، وقد تكسرت السواري، وسقطت الراية، وهم يف حبر جلي، يف ظلمات بعضها تتقا
فوق بعض، إذا أخرجوا أصابعهم ال يكادون يروا من احلجب الكثيفـة، والنظـارات   
السوداء اليت أحكم العدو ربطها على أعينهم، وشدد اخلناق فيها علـى رقـام، لكـن    

استراتيجي، وهم ماليني وماليني، ولكنهم أعدادهم كثرية، وثروام ضخمة، ومركزهم 
غثاء كغثاء السيل، ال قيمة له، وال يثبت على حال، ويقذفه السيل إىل احلضيض، ولذلك 
فقدوا هيبتهم، وطمع م القريب والبعيد، والقوى والضعيف، وسامهم الذل واهلوان على 

  .أيدي عصابات صهيون، وجنود املرتزقة، وتسلط العمالء
  :وكراهية املوتحب الدنيا 
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وقد شخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املرض، فبني أنه الوهن، مث شـرح أعراضـه   
الظاهرة وأسبابه القريبة والبعيدة، وهي حب الدنيا، والتعلق ا، واالفتتان بزينتها، والسعي 

ود فيها، وراءها، والطمع فيها، وقصور اآلمال عليها، واعتبارها املبدأ واملنتهى، والظن باخلل
وحب االستزادة من البقاء فيها، وبالتايل كراهية املوت، ألنه يقطع هذه ا آلمال واألمـاين  

إن {: وكأن لسان حال القوم يردد سخافات اجلاهلية من الدهريني وغريهم، حني يقولون
وقـالوا إن هـي إال   {، ٣٧/املؤمنون} هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما حنن مببعوثني

وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا {، ٢٩/ األنعام} ا الدنيا وما حنن مببعوثنيحياتن
  . ٢٤/ اجلاثية } وما يهلكنا إال الدهر وما هلم بذلك من علم إن هم إال يظنون

إن املرض واحد، ولكن له وجهان متقابالن، وصفتان متالزمتان، وعرضان متحدان، ومها 
، وهذان العرضان نشيطان ومؤثران، ويتركان اآلثار العظيمة، حب الدنيا وكراهية املوت

  .والنتائج اخلطرية، ويدفعان إىل أعمال مجة
فمن آثار حب الدنيا أن تبدأ من الفرد لتصل إىل اتمع، فتصبغه ا، وينتشر احلرص على 
مجع املال، واالنكباب على كسبه بالطرق املشروعة وغري املشـروعة، ويظهـر التقاتـل    

التخاصم، والشح والبخل، واجلشع والطمع، واللف والدوران يف التعامـل، والتحايـل   و
والتهرب، والسرقة والغصب، مث يعقب ذلك التخاذل واجلنب واخلـوف واالضـطراب،   

  .والقلق الشديد من املستقبل
ومن آثار كراهية املوت أن يعب اإلنسان من طيبات احلياة ما استطاع إىل ذ لك سـبيال،  

عد للموت عدته، وال يقدم شيئا أمامه، ويسرف يف امللـذات، ويسـعى إلشـباع    وأال ي
  .الشهوات، وينقاد وراء الغرائز، ولو قتل نفسه بنفسه، مث يهلك ذاته بيده

: ويشرح القرآن الكرمي هذا املرض بشقيه، مبينا أثره وخطره وعاقبتـه، فيقـول تعـاىل   
مون مث كال سوف تعلمـون كـال لـو    أهلاكم التكاثر حىت زرمت املقابر كال سوف تعل{

} تعلمون علم اليقني لترون اجلحيم مث لتروا عني اليقني مث لتسألن يومئذ عـن النعـيم  
  .التكاثر

  :حقيقة الدنيا
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وإن حب الدنيا وكراهية املوت يعين أن اإلنسان جيهل حقيقة الدنيا، ويغتـر مبظاهرهـا،   
البصر، ينظر بني رجليـه، وال يسـتعد    ويفتنت مبغرياا، وأن صاحبها قصري النظر، كليل

ألبعد من ذلك، وال يهيء نفسه ملستقبل أيامه، وال يدخر سالحه وقوته لوقت حاجتـه،  
لذلك حرص القرآن الكرمي على أن يكشف للمسلم حقيقة الدنيا، ومييط له اللثـام عـن   

ا أمنا احليـاة  اعلمو{: مفاتنها، وحيذره من االغترار فيها، وذلك يف آيات كثرية، قال تعاىل
الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر يف األموال واألوالد كمثل غيـث أعجـب   
الكفار نباته مث يهيج فتراه مصفرا مث يكون حطاما ويف اآلخرة عذاب شديد ومغفرة مـن  

زين للنـاس  {: وقال تعاىل. ٢٠/ احلديد} اهللا ورضوان وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور
هوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة واخليل املسـومة  حب الش

، ويبني ١٤/ آل عمران} واألنعام واحلرث ذلك متاع احلياة الدنيا واهللا عنده حسن املآب
يا أيها الناس إن وعد اهللا حق فـال  {: القرآن حقيقة احلياة، وحيذر من فتنتها، فيقول تعاىل

، كما يقرر القرآن الكرمي أشـياء  ٥/ فاطر} نيا وال يغرنكم باهللا الغرورتغرنكم احلياة الد
كثرية من زينة احلياة الدنيا، مث يدعو الناس إىل عدم الوقوف عندها، ويطلب منهم جتاوزها 

املال والبنـون زينـة   {: إىل ما هو خري وأمشل، وأحسن وأدوم وأمثن وأبقى، فيقول تعاىل
  .٤٦/الكهف} صاحلات خري عند ربك ثوابا وخري أمالاحلياة الدنيا والباقيات ال

فالدنيا مجيلة، وفيها من املسليات واملالهي الشيء الكثري، ولكـن ذلـك إىل زوال، وأن   
وما هذه احلياة الدنيا {: احلياة احلقيقية، والسعادة احلقة هي يف الدار اآلخرة، فيقول تعاىل

، مث حيـذر  ٦٤/ العنكبوت} و كانوا يعلمونإال هلو ولعب وإن الدار اآلخرة هلي احليوان ل
الرسول الكرمي من مفاتن الدنيا، واالنشغال مباهلا وخرياا، والتنافس فيها، والغفلة عن اهللا 
واآلخرة، فيقول عليه الصالة والسالم يف حديث طويل رواه البخاري ومسلم عن عمـرو  

شـى أن تبسـط الـدنيا    فواهللا ما الفقر أخشى عليكم، ولكين أخ: "بن عوف األنصاري
عليكم، كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتـهلككم كمـا   

، وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قيمة الدنيا، وهواا عند اهللا تعاىل، وأنـه  "أهلكتهم
ال قدر هلا إذ ا قصدت لذاا، وإمنا تظهر قيمتها إذا جعلت طريقا إىل اآلخرة، ومزرعـة  

فيما رواه الترمذي وابن ماجه عن سهل بن سعد  -ألعمال، فقال عليه الصالة و السالم ل
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، "لو كانت الدنيا تعدل عند اهللا جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء : "الساعدي
وحذر الرسول الكرمي املؤمنني من استعباد الدنيا وزينتها هلم، فالعاقـل ال يكـون عبـدا    

إال استحق السخط والغضب، يروي البخاري عن أيب هريرة عن النيب للدرهم والدينار، و
تعس عبد الدينار والدرهم، والقطيفة واخلميصة، إن أعطـي  : " صلى اهللا عليه وسلم قال

، وروى مسلم عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا "رضي، وإن مل يعط مل يرض
هللا تعاىل مستخلفكم فيها، فينظر كيـف  إن الدنيا حلوة خضرة، وإن ا: " عليه وسلم قال

وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي اهللا عنـه أن  " تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء
، وهـذه اآليـات   "اللهم ال عيش إال عـيش اآلخـرة  : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ـ   ا، واالغتـرار  واألحاديث، وغريها كثري، حتذير للمسلمني من الفتنة بالدنيا، والتعلق
بزينتها، وليكون ذ لك وقاية هلم من االنغماس فيها، ولكن ذ لك ال يعين التخلـي عـن   
الدنيا وترك ما فيها، واعتبارها جنسا كما حيلو ألتباع بعض الديانات احملرفة، بـل الـدنيا   
مزرعة لآلخرة، وأن الدنيا مرياث وتركة للمؤمن، ينفقها يف سبيل اآلخرة، ويشترى ـا  

درجات العليا يف اجلنة، روى الترمذي عن أيب ذر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه ال
الزهادة يف الدنيا ليست بتحرمي احلالل، وال إضاعة املال، ولكن الزهادة يف : " وسلم قال

الدنيا أال تكون مبا يف يديك أوثق مما يف يد اهللا، وأن تكون يف ثواب املصـيبة اذا أنـت   
  ".رغب فيها لو أا أبقيت لكأصبت ا أ

  :االستعداد للموت
وهذه النظرة احلقيقية للدنيا، وعدم التعلق ا، وسيلة تربوية حىت يكون املال وغريه يف يد 
املؤمن والعاقل، وليس يف قلبه، فال يستأسره ويسيطر عليه، وإمنا يستخدمه لنفـع العبـاد   

يوم الدين واحلساب، وليبقى ذكرا لـه،  والبالد، ويسخر ما يف يده من خري ليكون أمامه 
وعمال نافعا، وأجرا دائما بعد وفاته، وأن االدخار والبخل، واالكتناز والشح ال يعود عليه 
بشيء، ولن خيلد يف الدنيا، وسوف ينقل إىل القرب، ويدفن حتت التراب، ويبقى املال لغريه، 

مبينا حظ اإلنسان من مالـه،   ويكشف لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، هذه احلقيقة،
فيما يرويه مسلم وأمحد والترمذي والنسائي عن عبد اهللا بن الشخري أن رسول اهللا صـلى  

مايل مايل، وهل لك من مالك إال مـا تصـدقت   : يقول ابن آدم: " اهللا عليه وسلم قال
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ويهيئ  -ولذلك يستعد العاقل للموت، " فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت
ه األسباب احملمودة، فإن جاءه املوت كان عل خري حال، دون أن يغفل عن هذه احلقيقة ل

اليت تالزم البشرية، وأن الدنيا ليست مقرا وال مستقرا، ومل خيلد فيها إنسان، واملوت حق 
يقيين، ومهما مجع اإلنسان يف هذه احلياة، فإن متطلباته منها حمدودة، وحصيلته مقـررة،  

ر، والزائد عنه سيبقى لغريه من األحياء، ويروح املرء إىل مصريه احملتوم شاء وانتفاعه حمصو
أم أىب، وإن أنفق ماله يف الشر واإليذاء فسوف حياسب عليه، وإن كان رشيدا أنفقـه يف  
اخلري، واستعد ملا بعد املوت، ملا روي اإلمام أمحد والترمذي وابـن ماجـه واحلـاكم أن    

من دان نفسه، وعمل ملا ) ويف رواية العاقل(الكيس : "سلم قالرسول اهللا صلى اهللا عليه و
، وقد خلـق اهللا احليـاة   "بعد املوت، والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتىن على اهللا األماين

ابتالء لإلنسان واختبارا له، ليستعد إىل لقاء ربه، ويغتنم الفرصة يف حياته، ملا رواه اإلمـام  
حياتـك  : اغتنم مخسا قبل مخس: " لى اهللا عليه وسلم قالأمحد واحلاكم أن رسول اهللا ص

قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغنـاك  
وكان اليهود يدعون أم أبناء اهللا وأحبـاؤه، فوضـعهم اهللا علـى احملـك     ". قبل فقرك

قل يا أيهـا  {: تعاىل احلقيقي،وطلب منهم متين املوت إن كانوا صادقني يف لقاء اهللا، فقال
} الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء هللا من دون الناس فتمنوا املوت إن كنـتم صـادقني  

  .٦/ اجلمعة
ويف هذا التوجيه، والتربية اإلسالمية يكون اإلنسان سويا وقويا، ويضمن لنفسـه العـزة   

والوقاية من الوهن، والكرامة، وحيقق ألمته النصر واحلياة العزيزة، ويغرس يف نفسه املناعة 
ويطلب املوت لتوهب له احلياة، ويرتع من قلبه حب الدنيا، ويضع املوت نصب عينيـه  
ليحاسب نفسه قبل أن حتاسب، وفقنا اهللا ملا حيبه ويرضاه، وردنا إىل دينـه ردا مجـيال،   

  .واحلمد هللا رب العاملني
  حممد الزحيلي/ الدكتور

******************  
صلى اهللا عليه وسلم ((  أن أهل الكتاب يعلمون علم اليقني أن حممدا واهللا تعاىل قد بني

  .هو خامت األنبياء واملرسلني )) 
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آل ) [٧٠(يا أَهلَ الْكتابِ لم تكْفُرونَ بَِآيـات اللَّـه وأَنـتم تشـهدونَ     { : قال تعاىل 
  }] ٧٠/عمران

لْبِسونَ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمـونَ  يا أَهلَ الْكتابِ لم ت{ : وقال تعاىل 
  }] ٧٢، ٧١/آل عمران) [٧١(

الَّذين َآتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبنـاَءهم وإِنَّ فَرِيقًـا مـنهم    { : وقال تعاىل 
ي مهو قونَ الْحمكْتونَ لَيلَم١٤٦(ع (   ـرِينتمالْم ـنم نكُونفَلَا ت كبر نم قالْح)١٤٧ (

  }] ١٤٨-١٤٦/البقرة[
الَّذين َآتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناَءهم الَّذين خِسروا أَنفُسهم { : وقال تعاىل 

  }] ٢٠/األنعام[ )٢٠(فَهم لَا يؤمنونَ 
إـم  . إن اإلحنة اليت يكنها أهل الكتاب للجماعة املسلمة هي اإلحنة املتعلقة بالعقيـدة  

يكرهون هلا أن تفيء إىل عقيدا اخلاصة يف قـوة وثقـة   . يكرهون هلذه األمة أن تدي 
 ومن مث يرصدون جهودهم كلها إلضالهلا عن هذا املنهج ، واإللواء ا عن هـذا . ويقني 

  :الطريق 
  . .} ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم { 

فهو ود النفس ورغبة القلب والشهوة اليت فو إليها األهواء من وراء كل كيد ، وكـل  
  .دس ، وكل مراء ، وكل جدال ، وكل تلبيس 

فما تنبعث مثل هذه . وهذه الرغبة القائمة على اهلوى واحلقد والشر ، ضالل ال شك فيه 
فهم يوقعون أنفسهم يف الضاللة يف اللحظة . الشريرة اآلمثة عن خري وال عن هدى  الرغبة

فما حيب إضالل املهتدين إال ضال يهيم يف الضـالل  . اليت يودون فيها إضالل املسلمني 
  :البهيم 

  . .} وما يشعرون . وما يضلون إال أنفسهم { 
إسالمهم وما هلم عليهم من سبيل واملسلمون مكفيون أمر أعدائهم هؤالء ما استقاموا على 

واهللا سبحانه يتعهد هلم أال يصيبهم كيد الكائدين ، وأن يرتد عليهم كيدهم مـا بقـي   . 
  .املسلمون مسلمني 

  :هنا يقرع أهل الكتاب حبقيقة موقفهم املريب املعيب 
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 يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق{ 
  .} بالباطل وتكتمون احلق وأنتم تعلمون؟ 

يشهدون احلق واضحاً يف هـذا   -وما يزالون حىت اليوم  -ولقد كان أهل الكتاب وقتها 
 -سواء منهم املطلعون على حقيقة ما جاء يف كتبهم عنه من بشارات وإشـارات  . الدين 

ذي جيده يف كتبه وكان بعضهم يصرح مبا جيد من هذا كله وبعضهم يسلم بناء على هذا ال
وسواء كذلك غري املطلعني ، ولكنهم جيدون يف اإلسـالم مـن    -ويشهده متحققاً أمامه 

ولكـن  . ال لنقص يف الدليل . . غري أم يكفرون . . احلق الواضح ما يدعو إىل اإلميان 
ألا الصـفة  . . } يا أهل الكتاب { : والقرآن يناديهم . . للهوى واملصلحة والتضليل 

  . كان من شأا أن تقودهم إىل آيات اهللا وكتابه اجلديد اليت
كذلك يناديهم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس احلق بالباطل إلخفائه وكتمانـه  

  !وهو أمر مستنكر قبيح. . وتضييعه يف غمار الباطل ، على علم وعن عمد ويف قصد 
اب حينذاك ، هو األمـر الـذي   من أعمال أهل الكت -سبحانه  -وهذا الذي ندد اهللا به 

. . فهذا طريقهم على مـدار التـاريخ   . . درجوا عليه من وقتها حىت اللحظة احلاضرة 
  !مث تابعهم الصليبيون. اليهود بدأوا منذ اللحظة األوىل 

يف التراث اإلسالمي ما ال سـبيل إىل   -مع األسف  -ويف خالل القرون املتطاولة دسوا 
اللهم إال هذا الكتاب  -ولبسوا احلق بالباطل يف هذا التراث كله ! كشفه إال جبهد القرون

  .واحلمد هللا على فضله العظيم  -احملفوظ الذي تكفل اهللا حبفظه أبد اآلبدين 
ودسوا ولبسوا يف احلديث النبـوي  . دسوا ولبسوا يف التاريخ اإلسالمي وأحداثه ورجاله 

. ما ند عن اجلهد اإلنسـاين احملـدود    حىت قيض اهللا له رجاله الذين حققوه وحرروه إال
ودسوا ولبسوا يف التفسري القرآين حىت تركوه تيهاً ال يكاد الباحث يفيء فيـه إىل معـامل   

فاملئات واأللوف كانوا دسيسة على التـراث  . ودسوا ولبسوا يف الرجال أيضاً . الطريق 
الذين يشغلون مناصب وما يزالون يف صورة املستشرقني وتالميذ املستشرقني  -اإلسالمي 

والعشـرات مـن   . إـم مسـلمون   : القيادة الفكرية اليوم يف البالد اليت يقول أهلها 
الشخصيات املدسوسة على األمة املسلمة يف صورة أبطال مصنوعني على عني الصهيونية 
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والصليبية ، ليؤدوا ألعداء اإلسالم من اخلدمات ما ال ميلك هؤالء األعـداء أن يـؤدوه   
  !ظاهرين

وما تزال مثابة األمان والنجاة منه هي الليـاذ ـذا   . وما يزال هذا الكيد قائماً ومطرداً 
  .الكتاب احملفوظ؛ والعودة إليه الستشارته يف املعركة الناشبة طوال هذه القرون 

كذلك يعرض بعض احملاوالت اليت يبذهلا فريق من أهل الكتاب لبلبلة اجلماعة املسلمة يف 
  :ا عن اهلدى ، من ذلك الطريق املاكر اللئيم دينها ، ورده

آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا : وقالت طائفة من أهل الكتاب { 
  . .} . . . وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم . آخره لعلهم يرجعون 

وقع بعـض  فإن إظهارهم اإلسالم مث الرجوع عنه ، ي. وهي طريقة ماكرة لئيمة كما قلنا 
  .ضعاف النفوس والعقول وغري املتثبتني من حقيقة دينهم وطبيعته 

وخباصة العرب األميني ، الذين كـانوا يظنـون أن أهـل    . يوقعهم يف بلبلة واضطراب  
فإذا رأوهم يؤمنون مث يرتدون ، حسـبوا  . الكتاب أعرف منهم بطبيعة الديانات والكتب 

وتأرجحوا بني اجتاهني . بيئة ونقص يف هذا الدين أم إمنا ارتدوا بسبب اطالعهم على خ
  .فلم يكن هلم ثبات على حال 

يف شىت الصور اليت تناسب تطـور املالبسـات   . وما تزال هذه اخلدعة تتخذ حىت اليوم 
ولقد يئس أعداء املسلمني أن تنطلي اليوم هذه اخلدعة ، فلجأت . . والناس يف كل جيل 

  .عامل إىل طرق شىت ، كلها تقوم على تلك اخلدعة القدمية القوى املناهضة لإلسالم يف ال
إن هلذه القوى اليوم يف أحناء العامل اإلسالمي جيشاً جراراً من العمالء يف صورة أسـاتذة  

حيملون أمسـاء   -وأحياناً كتاب وشعراء وفنانني وصحفيني  -وفالسفة ودكاترة وباحثني 
  !املسلمني» علماء « وبعضهم من  !املسلمني ، ألم احندروا من ساللة مسلمة

هذا اجليش من العمالء موجه خللخلة العقيدة يف النفوس بشىت األساليب ، يف صورة حبث 
والتهوين من شأن العقيـدة  . وتوهني قواعدها من األساس . وعلم وأدب وفن وصحافة 

! »ا رجعيتـه « والدق املتصل علـى  . وتأويلها وحتميلها ما ال تطيق . والشريعة سواء 
وإبعادها عن جمال احلياة إشفاقا عليها من احلياة أو إشفاقا علـى  . والدعوة للتلفت منها 

وابتداع تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض وحتطم تصـورات  ! احلياة منها
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. وتزيني تلك التصورات املبتدعة بقدر تشويه التصورات واملثل اإلميانيـة  . العقيدة ومثلها 
شهوات من عقاهلا وسحق القاعدة اخللقية اليت تستوي عليها العقيـدة النظيفـة   وإطالق ال

ويشوهون التاريخ كله وحيرفونه كما حيرفون ! لتخر يف الوحل الذي ينثرونه يف األرض نثراً
  !النصوص

أليسوا حيملون أمساء املسلمني؟ وهم ذه األمساء املسـلمة يعلنـون   ! وهم بعد مسلمون
ويؤدون ذه وتلك دور . . وذه احملاوالت ارمة يكفرون آخره . ر اإلسالم وجه النها

  !ال يتغري إال الشكل واإلطار يف ذلك الدور القدمي. . أهل الكتاب القدمي 
تظاهروا باإلسالم أول النهار واكفروا آخـره  : وكان أهل الكتاب يقول بعضهم لبعض 

بينكم ال تبدونه وال تأمتنون عليـه إال  وليكن هذا سراً . لعل املسلمني يرجعون عن دينهم 
  :أهل دينكم 

  . .} وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم { 
أي وال تطمئنوا إال ملن تبع دينكم . وفعل اإلميان حني يعدى بالالم يعين االطمئنان والثقة 

  !، وال تفضوا بأسراركم إال هلؤالء دون املسلمني
هـو  . . إم متفامهون فيما بينهم على أمر . .  وعمالء الصهيونية والصليبية اليوم كذلك

وقـد ال يكـون هـذا    . . اإلجهاز على هذه العقيدة يف الفرصة الساحنة اليت قد ال تعود 
ولكنه تفاهم العميل مع العميل علـى املهمـة املطلوبـة    . التفاهم يف معاهدة أو مؤامرة 

بعضهم على  -ظاهرون مث يت. . ويأمن بعضهم لبعض فيفضي بعضهم إىل بعض ! لألصيل
واجلو من حوهلم مهيأ ، واألجهزة مـن حـوهلم   . . ما يريدون وما يبيتون  -األقل بغري 

  !والذين يدركون حقيقة هذا الدين يف األرض كلها مغيبون أو مشردون. . معبأة 
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وإن فريقاً منهم ليكتمون احلـق  { 

  . .} لمون وهم يع
ومعرفة الناس بأبنائهم هي قمة املعرفة ، وهي مثل يضرب يف لغة العرب على اليقني الذي 

صلى اهللا  -فإذا كان أهل الكتاب على يقني من احلق الذي جاء به النيب . . ال شبهة فيه 
ومنه هذا الذي جاء به يف شأن القبلة ، وكان فريق منهم يكتمـون احلـق    -عليه وسلم 
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فليس سبيل املؤمنني إذن أن يتأثروا مبا يلقيه أهـل الكتـاب   . . علمونه علم اليقني الذي ي
  .هؤالء من أباطيل وأكاذيب 

وليس سبيل املؤمنني أن يأخذوا من هؤالء الذين يستيقنون احلق مث يكتمونه شيئاً يف أمـر  
  .دينهم ، الذي يأتيهم به رسوهلم الصادق األمني 

بعد هذا البيان بشأن أهل الكتاب  -صلى اهللا عليه وسلم  - وهنا يوجه اخلطاب إىل النيب
:  

  . .} احلق من ربك فال تكونن من املمترين { 
وحينما قال له ربه يف آية . ما امترى يوماً وال شك  -صلى اهللا عليه وسلم  -ورسول اهللا 

.  }فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذي يقرأون الكتاب من قبلك { : أخرى 
  .» ال أشك وال أسأل « : قال 

حيمل إحياء قوياً إىل من  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولكن توجيه اخلطاب هكذا إىل شخصه 
سواء منهم من كان يف ذلك احلني يتأثر بأباطيل اليهود وأحابيلهم ، . وراءه من املسلمني 

  .ينهم ومن يأيت بعدهم ممن تؤثر فيهم أباطيل اليهود وغري اليهود يف أمر د
 -يف بالهة منقطعـة الـنظري    -وما أجدرنا حنن اليوم أن نستمع إىل هذا التحذير؛ وحنن 

يف أمر ديننـا ،   -من اليهود والنصارى والشيوعيني الكفار  -نروح نستفيت املستشرقني 
ونتلقى عنهم تارخينا ، ونأمنهم على القول يف تراثنا ، ونسمع ملا يدسونه من شـكوك يف  

رآننا وحديث نبينا ، وسرية أوائلنا؛ ونرسل إليهم بعثات من طالبنا يتلقـون  دراسام لق
  .عنهم علوم اإلسالم ، ويتخرجون يف جامعام ، مث يعودون الينا مدخويل العقل والضمري 

وهو كتاا اخلالد الذي خياطبها فيه را مبـا  . قرآن األمة املسلمة . إن هذا القرآن قرآننا 
وأهل الكتاب هم أهل الكتاب ، والكفار هم الكفار ، والـدين هـو   . تعمله وما حتذره 

  !الدين
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، الذين خسروا أنفسهم فهـم ال  { 
  . .} يؤمنون 
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هلـذا   -وهم اليهود والنصـارى   -لقد تكرر يف القرآن الكرمي ذكر معرفة أهل الكتاب 
وترتيل هذا القرآن عليه من عند  -صلى اهللا عليه وسلم  -و لصحة رساله حممد القرآن؛ أ

تكرر ذكر هذه احلقيقة سواء يف مواجهة أهل الكتاب أنفسهم ، عنـدما كـانوا   . . اهللا 
ومن هذا الدين وقفة املعارضة واإلنكار واحلرب  -صلى اهللا عليه وسلم  -يقفون من النيب 

أو يف مواجهة املشركني من العرب؛ لتعـريفهم أن  ) يف املدينة وكان هذا غالباً ( والعداء 
أهل الكتاب ، الذين يعرفون طبيعة الوحي والكتب السماوية ، يعرفون هـذا القـرآن ،   

يف أنه وحي أوحى به ربه إليه كمـا   -صلى اهللا عليه وسلم  -ويعرفون صدق رسول اهللا 
  .أوحى إىل الرسل من قبله 

 -إذن  -وذكر أهل الكتاب فيها على هذا النحـو  . مكية  -ا كما رجحن -وهذا اآلية 
يفيد أا كانت مواجهة للمشركني بأن هذا القرآن الذي ينكرونه ، يعرفه أهل الكتـاب  
كما يعرفون أبناءهم؛ وإذا كانت كثرم مل تؤمن به فذلك ألم خسروا أنفسهم ، فهـم  

  .ال يؤمنون 
! خسروا أنفسهم ، فلم يـدخلوا يف هـذا الـدين   شأم يف هذا شأن املشركني ، الذين 

مما يرجح مكيتها كما قلنا من قبل يف . والسياق قبل هذه اآلية وبعدها كله عن املشركني 
  . .التعريف بالسورة 

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما { : وقد جرى املفسرون على تفسري مثل هذا التقرير 
  . .} يعرفون أبناءهم 

 -صلى اهللا عليه وسـلم   -ون أنه مرتل من عند اهللا حقاً؛ أو على أن النيب على أم يعرف
  . .رسول من عنداهللا حقاً ، يوحى إليه ذا القرآن 

باستصحاب الواقع التارخيي وموقف  -وهذا جانب من مدلول النص فعالً ، ولكنا نلمح 
 -؛ لعـل اهللا  أن هناك جانباً آخر من مـدلول الـنص   -أهل الكتاب من هذا الدين فيه 

أراد أن يعلمه للجماعة املسلمة ، ليستقر يف وعيها على مدار التاريخ ، وهـي   -سبحانه 
  . .تواجه أهل الكتاب ذا الدين 

ما فيه من  -من مث  -إن أهل الكتاب يعرفون أن هذا الكتاب حق من عند اهللا؛ ويعرفون 
تدين بالعقيدة اليت جاء ـا؛   سلطان وقوة؛ ومن خري وصالح؛ ومن طاقة دافعة لألمة اليت
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وحيسبون كـل حسـاب هلـذا    . وباألخالق اليت تنبثق منها؛ وبالنظام الذي يقوم عليها 
إم يعرفون ما ! . . الكتاب وأهله؛ ويعلمون جيداً أن األرض ال تسعهم وتسع أهل الدين

ا إليهـا ،  ويعرفون أن اجلاهلية اليت صارو. . فيه من حق ، ويعرفون ما هم فيه من باطل 
وصارت إليها أوضاع قومهم وأخالقهم وأنظمتهم ، ال ميكن أن يهادا هذا الـدين ، أو  

معركة ال دأ حىت جتلو اجلاهلية عـن هـذه األرض ،    -من مث  -وأا . . يبقي عليها 
أي أن يكون السلطان يف األرض كله هللا؛ . . ويستعلي هذا الدين ، ويكون الدين كله هللا 

وبذلك وحده يكون الدين كله هللا . املعتدون على سلطان اهللا يف األرض كلها  وأن يطارد
. .  

ويعرفونه ا كمـا يعرفـون   . . إن أهل الكتاب يعلمون جيداً هذه احلقيقة يف هذا الدين 
وهم جيالً بعد جيل يدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة؛ وينقبون عـن  . . أبناءهم 

كيف يستطيعون أن : ىل النفوس ومساربه فيها؛ ويبحثون جبد أسرار قوته؛ وعن مداخله إ
يفسدوا القوة املوجهة يف هذا الدين؟ كيف يلقون بالريب والشكوك يف قلوب أهله؟ كيف 
حيرفون الكلم فيه عن مواضعه؟ كيف يصدون أهله عن العلم احلقيقي به؟ كيف حيولونـه  

اهللا يف األرض وتطارد املعتـدين   من حركة دافعة حتطم الباطل واجلاهلية وتسترد سلطان
إىل حركة ثقافية باردة ، وإىل حبوث نظرية . . على هذا السلطان ، وجتعل الدين كله هللا 

ميتة ، وإىل جدل الهويت أو فقهي أو طائفي فارغ؟ كيف يفرغون مفهوماته يف أوضـاع  
كيف ! مصونة؟وأنظمة وتصورات غريبة عنه مدمرة له ، مع إيهام أهله أن عقيدم حمترمة 

يف النهاية ميألون فراغ العقيدة بتصورات أخرى ومفهومات أخرى واهتمامات أخـرى ،  
  !ليجهزوا على اجلذور العاطفية الباقية من العقيدة الباهتة؟

إن أهل الكتاب يدرسون هذا الدين دراسة جادة عميقة فاحصة؛ ال ألم يبحثـون عـن   
 -وال لينصفوا هذا الدين وأصـله   -! الدينكما يتوهم السذج من أهل هذا  -احلقيقية 

كما يتصور بعض املخدوعني حينما يرون اعترافاً من باحث أو مستشرق جبانب طيب يف 
إمنا هم يقومون ذه الدراسة اجلادة العميقة الفاحصة ، ألم يبحثون ! كال -! هذا الدين

! طرة ليسدوها أو مييعوهـا ألم يبحثون عن منافذه ومساربه إىل الف! عن مقتل هلذا الدين
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ألم يريدون أن يعرفوا كيف يبين نفسه يف ! ألم يبحثون عن أسرار قوته ليقاوموه منها
  !النفوس ليبنوا على غراره التصورات املضادة اليت يريدون ملء فراغ الناس ا
  !وهم من أجل هذه األهداف واملالبسات كلها يعرفونه كما يعرفون أبناءهم

  .حنن أن نعرف ذلك  ومن واجبنا
  !وأن نعرف معه أننا حنن األوىل بأن نعرف ديننا كما نعرف أبناءنا

هي هذه احلقيقة اليت . . إن الواقع التارخيي من خالل أربعة عشر قرناً ينطق حبقيقة واحدة 
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم { : يقررها القرآن الكرمي يف هذه اآلية 

إن البحوث اليت . . ولكن هذه احلقيقة تتضح يف هذه الفترة وتتجلى بصورة خاصة .  .} 
تكتب عن اإلسالم يف هذه الفترة تصدر مبعدل كتاب كل أسبوع؛ بلغـة مـن اللغـات    

وتنطق هذه البحوث مبدى معرفة أهل الكتاب بكل صغرية وكبرية عن طبيعة . . األجنبية 
ومعظمهم ! ، ووسائل مقاومته ، وطرق إفساد توجيهه هذا الدين وتارخيه ، ومصادر قوته

ال يفصح عن نيته هذه؛ فهم يعلمون أن اهلجوم الصريح على هذا الدين  -بطبيعة احلال  -
كان يثري محاسة الدفاع واملقاومة؛ وأن احلركات اليت قامت لطرد اهلجوم املسلح على هذا 

لى قاعدة من الوعي الـديين أو علـى   إمنا كانت ترتكز ع -املمثل يف االستعمار  -الدين 
 -ولو يف الصـورة الفكريـة    -األقل العاطفة الدينية؛ وأن استمرار اهلجوم على اإلسالم 

يلجـأ إىل  . . لذلك يلجأ معظمهم إىل طريقة أخبث ! سيظل يثري محاسة الدفاع واملقاومة
سة املتحفزة ، وينال ثقة إزجاء الثناء هلذا الدين ، حىت ينوم املشاعر املتوفزة ، وخيدر احلما

. هذا الدين نعم عظيم . . مث يضع السم يف الكأس ويقدمها مترعة . . القارىء واطمئنانه 
اإلنسانية « ولكنه ينبغي أن يتطور مبفهوماته ويتطور كذلك بتنظيماته ليجاري احلضارة . 
اتمـع ،  وينبغي أال يقف موقف املعارضة للتطورات اليت وقعت يف أوضاع ! احلديثة» 

أن يتمثل يف صورة عقيدة  -يف النهاية  -وينبغي ! ويف أشكال احلكم ، ويف قيم األخالق
اإلنسانية « يف القلوب ، ويدع احلياة الواقعية تنظمها نظريات وجتارب وأساليب احلضارة 

. ويقف فقط ليبارك ما تقرره األرباب األرضية من هذه التجارب واألساليب ! احلديثة» 
  . . !!!لك يظل ديناً عظيماً وبذ. 
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وهي ظاهريـاً تبـدو يف صـورة     -ويف أثناء عرض مواضع القوة والعمق يف هذا الدين 
يقصد املؤلف قومه من أهل الكتـاب؛ لينبـههم إىل    -اإلنصاف اخلادع والثناء املخدر 

،  خطورة هذا الدين ، وإىل أسرار قوته؛ ويسري أمام األجهزة املدمرة ذا الضوء الكشاف
  ليسددوا ضربام على اهلدف 

  !وليعرفوا هذا الدين كما يعرفون أبناءهم
إن أسرار هذا القرآن ستظل تتكشف ألصحابه؛ جديدة دائماً؛ كلما عاشوا يف ظاللـه؛  
وهم خيوضون معركة العقيدة؛ ويتدبرون بوعي أحداث التاريخ؛ ويطالعون بوعي أحداث 

  )الظالل. .(احلق ، وينري الطريق الذي يكشف . ويرون بنور اهللا . احلاضر 
****************  

  :ودعاهم إىل كلمة سواء فأبوا 
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا { : قال تعاىل  

عذَ بختلَا يئًا ويش بِه رِكشـا   نوا بِأَندـها فَقُولُوا اشلَّووفَإِنْ ت اللَّه وند نا ماببا أَرضعا بنض
  }] ٦٥، ٦٤/آل عمران) [٦٤(مسلمونَ 

أن  -صلى اهللا عليه وسـلم   -دعوة ال يريد ا النيب . وإا لدعوة منصفة من غري شك  
يقف أمامها اجلميع على مستوى  كلمة سواء. . يتفضل عليهم هو ومن معه من املسلمني 

دعوة ال يأباها إال متعنت . ال يعلو بعضهم على بعض ، وال يتعبد بعضهم بعضاً . واحد 
  .مفسد ، ال يريد أن يفيء إىل احلق القومي 

ودعـوة إىل أال  . ال بشراً وال حجراً . إا دعوة إىل عبادة اهللا وحده ال يشركون به شيئاً 
إمنـا  . فكلـهم هللا عبيـد   . ال نبياً وال رسوالً . دون اهللا أرباباً يتخذ بعضهم بعضاً من 

  .اصطفاهم اهللا للتبليغ عنه ، ال ملشاركته يف األلوهية والربوبية 
  .} اشهدوا بأنا مسلمون : فإن تولوا فقولوا { 

ومها املظهـران  . والعبودية هللا وحده دون شريك . فإن أبوا عبادة اهللا وحده دون شريك 
  . .إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون . . يقرران موقف العبيد من األلوهية  اللذان

وهذه املقابلة بني املسلمني ومن يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون اهللا ، تقرر بوضـوح  
  .حاسم من هم املسلمون 
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خـط  . . هذا الشوط من السورة ما يزال جيري مع اخلط األول األساسي العريض فيها 
معركة العقيدة ، وما يبذل أعداء هذا الدين . . ركة بني أهل الكتاب واجلماعة املسلمة املع

من جهد ومن حيلة ومن مكيدة ومن خداع ، ومن كذب ، ومن تدبري ، للـبس احلـق   
. بالباطل ، وبث الريب والشكوك ، وتبييت الشر والضر هلذه األمة بال وناة وال انقطاع 

له ، بتبصري املؤمنني حبقيقة ما هم عليه من احلق؛ وحقيقة مـا  مث مواجهة القرآن هلذا ك. 
وأخرياً بتشريح هـؤالء  . . عليه أعداؤهم من الباطل؛ وحقيقة ما يبيته هلم هؤالء األعداء 

. على مشهد من اجلماعة املسـلمة  . . طباعهم وأخالقهم وأعماهلم ونيام . . األعداء 
ونه على أنفسهم من مظاهر العلـم واملعرفـة ،   لتعريفها حقيقة أعدائها ، وفضح ما يضف

وتبديد ثقة املخدوعني من املسلمني فيهم ، وتنفريهم من حاهلم وإسقاط دسائسهم بتركها 
  !مكشوفة عوراء ، ال ختدع أحداً وال تنطلي على أحد

بسخف مـوقفهم وهـم    -اليهود والنصارى  -ويبدأ هذا الشوط مبواجهة أهل الكتاب 
فيزعم اليهود أنه كان يهودياً ، ويزعم النصارى أنه  -عليه السالم  -م حياجون يف إبراهي

. على حني أن إبراهيم سابق لليهودية والنصرانية ، سابق للتوراة واإلجنيل . كان نصرانياً 
ويقرر حقيقة مـا كـان عليـه    . . واحلجاج فيه على هذا النحو مراء ال يستند إىل دليل 

وأولياؤه هم الذين يسريون علـى  . دين اهللا القومي . . سالم لقد كان على اإل. . إبراهيم 
ومن مث تسقط ادعاءات هؤالء وهؤالء؛ ويتبني خط . . واهللا ويل املؤمنني أمجعني . جه 

إن أوىل الناس بإبراهيم { : اإلسالم الواصل بني رسل اهللا واملؤمنني م على توايل القرون 
  . .} واهللا ويل املؤمنني . ن آمنوا للذين اتبعوه ، وهذا النيب ، والذي

يلي ذلك يف السياق كشف اهلدف األصيل الكامن وراء مماراة أهل الكتاب يف إبـراهيم  
فهو الرغبة امللحة يف إضالل املسلمني  -مما سبق يف السورة ومما سيجيء  -وغري إبراهيم 

يا أهـل  { : ضللني ومن مث يتجه بالتقريع إىل امل. . وتشكيكهم يف عقيدم  -عن دينهم 
الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق بالباطـل  

  . .} وتكتمون احلق وأنتم تعلمون؟ 
مث يطلع اجلماعة املسلمة على لون من تبييت أعدائهم وتـدبريهم ، لزعزعـة ثقتـهم يف    

لنوا إميام باإلسالم أول النهار ، ذلك أن يع. عقيدم ودينهم بطريقة خبيثة ماكرة لئيمة 
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ومثلـهم   -كي يلقوا يف روع غري املتثبتني يف الصف املسلم . . مث يكفروا باإلسالم آخره 
أنه ألمر ارتد أهل الكتاب ، اخلبريون بالكتـب والرسـل    -موجود دائماً يف كل صف 

ذين آمنوا وجـه  آمنوا بالذي أنزل على ال: وقالت طائفة من أهل الكتاب { : والديانات 
  !وهو كيد خبيث لئيم. . } النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون 

********************  
  استفتاحهم على الكفار قبل اإلسالم مث كفرهم بالرسول صلى اهللا عليه وسلم بعد جميئه 

  
ـ { : قال تعاىل  هعا ممل قدصم اللَّه دنع نم ابتك ماَءها جلَمـلُ    وقَب ـنوا مكَـانو م

  رِينلَـى الْكَـافع ةُ اللَّهنفَلَع وا بِهفُوا كَفَررا عم ماَءها جوا فَلَمكَفَر ينلَى الَّذونَ عحفْتتسي 
  }] ٩٠، ٨٩/البقرة) [٨٩(

ومن مث يصب علـيهم اللعنـة   . . وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته 
  . .} فلعنة اهللا على الكافرين { : فر ويصمهم بالك

ويفضح السبب اخلفي هلذا املوقف الشائن الذي وقفوه؛ بعد أن يقرر خسارة الصفقة اليت 
بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا مبا أنزل اهللا ، بغياً أن يـرتل اهللا مـن   { : اختاروها 

. } رين عذاب مهني فباؤوا بغضب على غضب ، وللكاف. فضله على من يشاء من عباده 
.  

! لكأن هذا الكفر هو الثمن املقابل ألنفسـهم . . . بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا 
أما أن يعادهلـا بـالكفر فتلـك أبـأس     . واإلنسان يعادل نفسه بثمن ما ، يكثر أو يقل 

 لقد خسروا أنفسهم. وإن بدا متثيالً وتصويراً . الصفقات وأخسرها ولكن هذا هو الواقع 
يف الدنيا فلم ينضموا إىل املوكب الكرمي العزيز ولقد خسروا أنفسـهم يف اآلخـرة مبـا    

ومباذا خرجوا يف النهاية؟ خرجوا بالكفر ، هو وحده الـذي  . ينتظرهم من العذاب املهني 
  !كسبوه وأخذوه

أن  -صلى اهللا عليه وسـلم   -وكان الذي محلهم على هذا كله هو حسدهم لرسول اهللا 
 للرسالة اليت انتظروها فيهم ، وحقدهم ألن يرتل اهللا من فضله على من يشاء من خيتاره اهللا
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وكان هذا بغياً منهم وظلماً فعادوا من هذا الظلم بغضب على غضب؛ وهنـاك  . عباده 
  .ينتظرهم عذاب مهني ، جزاء االستكبار واحلسد والبغي الذميم 

لكنود ، طبيعة األثرة الضيقة اليت حتيا يف وهذه الطبيعة اليت تبدو هنا يف يهود هي الطبيعة ا
نطاق من التعصب شديد؛ وحتس أن كل خري يصيب سواها كأمنا هو مقتطع منـها؛ وال  

  تشعر بالوشيجة 
وهكذا عاش اليهود يف عزلة ، حيسون أم فرع مقطوع من شجرة احليـاة؛ ويتربصـون   

ألحقاد والضغائن ، ويذيقون بالبشرية الدوائر؛ ويكنون للناس البغضاء ، ويعانون عذاب ا
البشرية رجع هذه األحقاد فتناً يوقدوا بني بعض الشعوب وبعض ، وحروبـاً يثريوـا   
ليجروا من ورائها املغامن ، ويروون ا أحقادهم اليت ال تنطفىء ، وهالكاً يسلطونه علـى  

بغياً { : لبغيضة وهذا الشر كله إمنا نشأ من تلك األثرة ا. . الناس ، ويسلطه عليهم الناس 
  . .} أن يرتل اهللا من فضله على من يشاء من عباده . . 
نؤمن مبا أنزل علينا ، ويكفرون مبا وراءه وهو : آمنوا مبا أنزل اهللا قالوا : وإذا قيل هلم { 

  . .} احلق مصدقاَ ملا معهم 
{ يقولـون   كانوا. وكان هذا هو الذي يقولونه إذا دعوا إىل اإلميان بالقرآن وباإلسالم 

سواء . ففيه الكفاية ، وهو وحده احلق ، مث يكفرون مبا وراءه . . } نؤمن مبا أنزل علينا 
  .ما جاءهم به عيسى عليه السالم ، وما جاءهم به حممد خامت النبيني 

------------  
ودينه يف املدينة شر ما يسـتقبل   -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد استقبل اليهود رسول اهللا 

  . .دين مساوي رسوالً يعرفون صدقه ، وديناً يعرفون أنه احلق أهل 
استقبلوه بالدسائس واألكاذيب والشبهات والفنت يلقوا يف الصف املسلم يف املدينة بكافة 

صلى اهللا عليه  -شككوا يف رسالة رسول اهللا . . الطرق امللتوية املاكرة اليت يتقنها اليهود 
ا املنافقني وأمدوهم بالشبهات اليت ينشـروا يف اجلـو   وهم يعرفونه؛ واحتضنو -وسلم 

وما فعلوه يف حادث حتويل القبلة ، وما فعلوه يف حادث اإلفـك ،  . وبالتهم واألكاذيب 
ويف مثل هذه األفاعيل . . وما فعلوه يف كل مناسبة ، ليس إال مناذج من هذا الكيد اللئيم 
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عمران والنساء واملائدة واحلشر واألحـزاب  وسور البقرة وآل . كان يترتل القرآن الكرمي 
  :والتوبة وغريها تضمنت من هذا الكثري 

وكانوا من قبل يسـتفتحون علـى    -وملا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم { 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، فلعنة اهللا على الكافرين ، بئسما اشتروا  -الذين كفروا 

 -بغياً أن يرتل اهللا من فضله على من يشاء من عباده  -أنزل اهللا  به أنفسهم أن يكفروا مبا
  ] . ٩٠ - ٨٩: البقرة [ } فباءوا بغضب على غضب ، وللكافرين عذاب مهني 

وملا جاءهم رسول من عند اهللا مصدق ملا معهم نبذ فريق من الذين أوتـوا الكتـاب   { 
  ] . ١٠١: البقرة [ } كتاب اهللا وراء ظهورهم كأم ال يعلمون 

هللا املشـرق  : قل . ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها : سيقول السفهاء من الناس { 
  ] . ١٤٢: البقرة [ } واملغرب يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم 

يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق . يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا وأنتم تشهدون { 
  ] . ٧١ - ٧٠: آل عمران [ } علمون؟ بالباطل وتكتمون احلق وأنتم ت

آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا : وقالت طائفة من أهل الكتاب { 
  ] . ٧٢: آل عمران [ } آخره لعلهم يرجعون 

وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتـاب ،  { 
} ، وما هو من عند اهللا ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون  ويقولون هو من عند اهللا

  ] . ٧٨: آل عمران [ 
يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا واهللا شهيد على ما تعملون؟ قل يـا أهـل   : قل { 

الكتاب مل تصدون عن سبيل اهللا من آمن تبغوا عوجاً وأنتم شهداء وما اهللا بغافل عمـا  
  ] . ٩٩ - ٩٨:  آل عمران[ } تعملون 

فقد سألوا موسى أكرب من ذلك ! يسألك أهل الكتاب أن ترتل عليهم كتاباً من السماء{ 
أرنا اهللا جهرة ، فأخذم الصاعقة بظلمهم؛ مث اختذوا العجل من بعد ما جاءم : ، فقالوا 
  }. . . البينات 

  ] . ١٥٣: النساء [ 
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. }  اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم ، ويأىب{ 
  ] . ٣٢: التوبة . . [ 

كذلك شهد التاريخ نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة وحترشهم باملسلمني ، مما أدى إىل 
كما شهد تأليب اليهود للمشركني يف . وقائع بين قينقاع وبين النضري وبين قريظة وخيرب 

  .األحزاب ، مما هو معروف مشهور 
كانوا عناصر أساسية يف إثارة . . مث تابع اليهود كيدهم لإلسالم وأهله منذ ذلك التاريخ 

وانتثر بعدها  -رضي اهللا عنه  -الفتنة الكربى اليت قتل فيها اخلليفة الراشد عثمان بن عفان 
  . .مشل التجمع اإلسالمي إىل حد كبري 

وقـادوا  . . ومعاوية  -اهللا عنه  رضي -وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بني علي 
وكانوا من املمهدين حلملة التتـار  . . محلة الوضع يف احلديث والسرية وروايات التفسري 

  . . .على بغداد وتقويض اخلالفة اإلسالمية 
فأما يف التاريخ احلديث فهم وراء كل كارثة حلت باملسلمني يف كل مكان علـى وجـه   

ق طالئع البعث اإلسالمي؛ وهم محاة كل وضع مـن  األرض؛ وهم وراء كل حماولة لسح
  !األوضاع اليت تتوىل هذه احملاولة يف كل أرجاء العامل اإلسالمي

ذلك شأن اليهود ، فأما شأن الفريق اآلخر من أهل الكتاب ، فهو ال يقل إصراراً علـى  
  !العداوة واحلرب من شأن اليهود

ولكن ما إن ظهر اإلسـالم يف  . . ن لقد كانت بني الرومان والفرس عداوات عمرها قرو
« اجلزيرة؛ وأحست الكنيسة خبطورة هذا الدين احلق على ما صنعته هي بأيديها ومستـه  

وهو ركام من الوثنيات القدمية ، واألضاليل الكنسية ، متلبسـاً ببقايـا مـن    » املسيحية 
نسون ما بينهم حىت رأينا الرومان والفرس ي. . وتارخيه  -عليه السالم  -كلمات املسيح 

  .من نزاعات تارخييه قدمية وعداوات وثارات عميقة ، ليواجهوا هذا الدين اجلديد 
. ولقد أخذ الروم يتجمعون يف الشمال هم وعماهلم من الغساسنة لينقضوا على هذا الدين 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -وذلك بعد أن قتلوا احلارث بن عمري األزدي رسول رسول اهللا 
وكان املسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا  -بصرى من قبل الروم إىل عامل 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -مما جعل رسول اهللا  -برسول النيب صلى اهللا عليه وسلم وقتلوه 
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زيد بن حارثة ، وجعفر بن أيب طالب ، وعبد اهللا بن : يبعث جبيش األمراء الشهداء الثالثة 
إنه مائة ألف مـن  : جدوا جتمعاً للروم تقول الروايات عنه فو» مؤتة « رواحة يف غزوة 

الروم ومعه من عمالئهم يف الشام من القبائل العربية النصرانية مائة ألف أخرى؛ وكـان  
وكان ذلك يف مجادى األوىل من السـنة  . جيش املسلمني ال يتجاوز ثالثة آالف مقاتل 

  .الثامنة للهجرة 
وسيجيء تفصيل القول فيها يف ( ليها معظم هذه السورة مث كانت غزوة تبوك اليت يدور ع

  ) .موضعه إن شاء اهللا تعاىل 
قبيل وفاته؛  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسول اهللا 

إىل أطراف الشام؛ ملواجهـة تلـك    -رضي اهللا عنه  -مث أنفذه اخلليفة الراشد أبو بكر 
  !يت تستهدف القضاء على هذا الدينالتجمعات الرومانية ال

مث اشتعل مرجل احلقد الصلييب منذ موقعة الريموك الظافرة ، اليت أعقبها انطالق اإلسـالم  
لتحرير املستعمرات اإلمرباطورية الرومانية يف الشام ومصر ومشال إفريقية وجـزر البحـر   

  .اية مث بناء القاعدة اإلسالمية الوطيدة يف األندلس يف النه. األبيض 
املعروفة ذا االسم يف التاريخ ، مل تكن هي وحدها اليت شنتها » احلروب الصليبية « إن 

لقـد  . . الكنيسة على اإلسالم ، لقد كانت هذه احلروب مبكرة قبل هذا املوعد بكـثري  
منذ أن نسي الرومان عداوام مع الفـرس؛  . . بدأت يف احلقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد 

» مؤتة « مث بعد ذلك يف . ارى يعينون الفرس ضد اإلسالم يف جنوب اجلزيرة وأخذ النص
مث جتلت ضراوا ووحشيتها يف األندلس عنـدما  . . مث فيما تال موقعة الريموك الظافرة . 

زحفت الصليبية على القاعدة اإلسالمية يف أوربة ، وارتكبت من الوحشـية يف تعـذيب   
وكذلك جتلت يف . . مل يعرف التاريخ له نظرياً من قبل  ماليني املسلمني وقتلهم هناك ما

احلروب الصليبية يف الشرق مبثل هذه البشاعة اليت ال تتحرج وال تتذمم؛ وال تراعـي يف  
  .املسلمني إِال وال ذمة 

  : -وهو فرنسي مسيحي  -جلوستاف لوبون » حضارة العرب « ومما جاء يف كتاب 
اإلجنليزي أنه قتل أمام معسكر املسلمني ، ثالث آالف كان أول ما بدأ به ريكاردوس « 

مث أطلق لنفسـه  . أسري سلموا أنفسهم إليه ، بعد أن قطع على نفسه العهد حبقن دمائهم 
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العنان باقتراف القتل والسلب ، مما أثار صالح الدين األيويب النبيل ، الذي رحم نصارى 
األسد باملرطبات واألدوية واألزواد  القدس ، فلم ميسهم بأذى ، والذي أمد فيليب وقلب

  .» ، أثناء مرضهما 
  :يقول ) امسه يورجا ( كذلك كتب كاتب مسيحي آخر 

ابتدأ الصليبيون سريهم على بيت املقدس بأسوأ طالع ، فكان فريـق مـن احلجـاج    « 
وقد أسرفوا يف القسوة فكانوا يبقـرون  . يسفكون الدماء يف القصور اليت استولوا عليها 

أما صالح الدين ، فلما استرد بيـت املقـدس   ! ويبحثون عن الدنانري يف األمعاء. ون البط
بذل األمان للصليبيني ، ووىف هلم جبميع عهوده ، وجاد املسلمون على أعدائهم ووطأوهم 
مهاد رأفتهم ، حىت أن امللك العادل ، شقيق السلطان ، أطلق ألف رقيق من األسـرى ،  

وأذن للبطريرك حبمل الصليب وزينة الكنيسة ، وأبيح لألمريات ومن على مجيع األرمن ، 
  .» وامللكة بزيارة أزواجهن 

على مدار  -وال يتسع اال يف الظالل الستعراض ذلك اخلط الطويل للحروب الصليبية 
إن هذه احلرب مل تضع أوزارها قط من جانب الصليبية : ولكن يكفي أن نقول  -التاريخ 

حيث أبيد املسلمون فيها عـن بكـرة   . ماذا حدث يف زجنبار حديثاً ويكفي أن نذكر . 
أبيهم ، فقتل منهم اثنا عشر ألفاً وألقي األربعة اآلالف الباقون يف البحـر منفـيني مـن    

ويكفي أن نذكر ماذا وقع يف قربص ، حيث منع الطعام واملاء عن اجلهات الـيت  ! اجلزيرة
عاً وعطشاً ، فوق ما سلط عليهم مـن التقتيـل   يقطنها بقايا املسلمني هناك ليموتوا جو

ويكفي أن نذكر ما تزاوله احلبشة يف اريترية ويف قلب احلبشة ، ومـا  ! والتذبيح والتشريد
تزاوله كينيا مع املائة ألف مسلم الذين ينتمون إىل أصل صومايل ، ويريدون أن ينضـموا  

  !وله الصليبية يف السودان اجلنويبويكفي أن نعلم ماذا حتا! إىل قومهم املسلمني يف الصومال
ويكفي لتصوير نظرة الصليبيني إىل اإلسالم أن ننقل فقرة من كتاب ملؤلف أوريب صـدر  

  يقول فيه؟ ١٩٤٤سنة 
إال أن هذا . لقد كنا خنوف من قبل باخلطر اليهودي ، واخلطر األصفر ، وباخلطر البلشفي 

اليهود أصدقاء لنا ، وعلى هذا يكون كل  إننا وجدنا. التخويف كله مل يتفق كما ختيلناه 
مث رأينا أن البالشفة حلفاء لنا ، أما الشعوب الصفراء فهنالـك  ! مضطهد هلم عدونا األلد
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ولكن اخلطر احلقيقي كامن يف نظام اإلسالم ، ويف قوتـه  . دول دميقراطية كربى تقاومها 
«  وجه االستعمار األوريب إنه اجلدار الوحيد يف. . على التوسع واإلخضاع ، ويف حيويته 

.  
وال نستطيع أن منضي أبعد من ذلك يف استعراض تاريخ تلك احلرب العاتية اليت أعلنتـها  

 -وقد حتدثنا من قبل مراراً يف أجزاء الظالل السـابقة  . . الصليبية على اإلسالم وما تزال 
، ومسائلها وأشكاهلا  عن طبيعة هذه املعركة ، الطويلة -مبناسبة النصوص القرآنية الكثرية 

  .فحسبنا هذه اإلشارات السريعة هنا باإلحالة على بعض املراجع األخرى القريبة . 
باإلضافة إىل ما قلناه من قبـل عـن طبيعـة     -وهكذا نرى من هذا االستعراض السريع 
وحتفز اجلاهلية يف األرض كلها لسحق احلركة . اإلعالن اإلسالمي العام بتحرير اإلنسان 

أن هذه األحكـام األخـرية    -حتمل هذا اإلعالن العام وتنطلق به يف األرض كلها  اليت
الواردة يف هذه السورة ، هي املتقضى الطبيعي هلذه احلقائق كلها جمتمعة؛ وأـا ليسـت   

وإن كان هذا يف الوقت ذاته ال ينسخ األحكـام  . أحكاماً حمددة بزمان ، وال مقيدة حبالة 
خ الشرعي الذي مينع العمل ا يف الظروف واملالبسات اليت تشـابه  املرحلية السابقة النس

فهناك دائماً طبيعة املنهج اإلسالمي احلركية ، اليت . الظروف واملالبسات اليت ترتلت فيها 
  )الظالل( .تواجه الواقع البشري مواجهة واقعية ، بوسائل متجددة ، يف املراحل املتعددة 

****************  
ا احلرب على اإلسالم واملسلمني منذ اليوم األول الذي مسعوا باإلسالم ، وقد أعلنو

  ))حممد صلى اهللا عليه وسلم (( ونيب اإلسالم 
  

  فضحهم القرآن الكرمي ، وبني تارخيهم األسود وقد
والْإِنجِيلُ إِلَّا من  يا أَهلَ الْكتابِ لم تحاجونَ في إِبراهيم وما أُنزِلَت التوراةُ{ : قال تعاىل 

ها أَنتم هؤلَاِء حاججتم فيما لَكُم بِه علْم فَلم تحاجونَ فيما لَيس ) ٦٥(بعده أَفَلَا تعقلُونَ 
  }] ٦٧-٦٥/آل عمران) [٦٦(لَكُم بِه علْم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ 



 ٤١

قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لم تكْفُرونَ بَِآيات اللَّه واللَّه شهِيد علَى مـا تعملُـونَ   { :  وقال تعاىل
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لم تصدونَ عن سبِيلِ اللَّه من َآمن تبغونها عوجا وأَنتم شـهداُء  ) ٩٨(

لٍ عافبِغ ا اللَّهملُونَ ومعا ت٩٩، ٩٨/آل عمران) [٩٩(م [{  
يا أَهلَ الْكتابِ لَا تغلُوا في دينِكُم ولَا تقُولُوا علَى اللَّه إِلَّـا الْحـق إِنمـا    { : وقال تعاىل 

وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتمكَلو ولُ اللَّهسر ميرم نى ابيسع ِسيحالْم  هلسرو وا بِاللَّهنفََآم هنم
 لَه لَدو كُونَ لَهأَنْ ي هانحبس داحو إِلَه ا اللَّهمإِن ا لَكُمريوا خهتقُولُوا ثَلَاثَةٌ انلَا تـي   وـا فم

  }] ١٧١/النساء) [١٧١(السماوات وما في الْأَرضِ وكَفَى بِاللَّه وكيلًا 
يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاَءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثريا مما كُنتم تخفُونَ مـن  { : قال تعاىل و

 بِنيم ابتكو ورن اللَّه نم اَءكُمج ريٍ قَدكَث نفُو ععيابِ وت١٥/املائدة) [١٥(الْك [{  
الْكتابِ لَا تغلُوا في دينِكُم غَير الْحق ولَا تتبِعوا أَهواَء قَومٍ قَـد  قُلْ يا أَهلَ { : وقال تعاىل 

لُعن الَّذين كَفَروا مـن بنِـي   ) ٧٧(ضلُّوا من قَبلُ وأَضلُّوا كَثريا وضلُّوا عن سواِء السبِيلِ 
كَانوا ) ٧٨(ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى 

ترى كَثريا منهم يتولَّونَ الَّـذين  ) ٧٩(لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ 
) ٨٠(سخطَ اللَّه علَيهِم وفي الْعذَابِ هم خالدونَ كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ 

ا مريكَث نلَكاَء ويلأَو مذُوهخا اتم هزِلَ إِلَيا أُنمو بِيالنو ونَ بِاللَّهنمؤوا يكَان لَوقُونَ وفَاس مهن
ذين َآمنوا الْيهود والَّذين أَشركُوا ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً للَّ) ٨١(

 ـتسلَا ي مهأَنا وانبهرو يِسنيسق مهنبِأَنَّ م كى ذَلارصا نقَالُوا إِن ينوا الَّذنَآم ينلَّذونَ لكْبِر
  }] ٨٢-٧٧/املائدة) [٨٢(

حدثين سـعيد بـن    -موىل زيد بن ثابت  -حدثين حممد بن أيب : إسحاق قال حممد بن 
اجتمعت نصارى جنران : قال  -رضي اهللا عنهما  -عن ابن عباس  -أو عكرمة  -جبري 

: فقالت األحبار . فتنازعوا عنده  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأحبار يهود عند رسول اهللا 
فـأنزل اهللا  . ما كان إبراهيم إال نصرانياً : رى وقالت النصا. ما كان إبراهيم إال يهودياً 

  .اآلية } . . . يا أهل الكتاب مل حتاجون يف إبراهيم { : تعاىل 
وسواء كانت هذه هي مناسبة نزول اآلية أو مل تكن ، فظاهر من نصها أـا نزلـت رداً   

ضهم أو مع بع -صلى اهللا عليه وسلم  -على ادعاءات ألهل الكتاب ، وحجاج مع النيب 



 ٤٢

واهلدف من هذه االدعـاءات هـو    -صلى اهللا عليه وسلم  -البعض يف حضرة الرسول 
أن جيعل يف بيته النبوة؛ واحتكـار اهلدايـة    -عليه السالم  -احتكار عهد اهللا مع إبراهيم 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -تكذيب دعوى النيب  -وهذا هو األهم  -مث . والفضل كذلك 
أن املسلمني هم ورثة احلنيفية األوىل؛ وتشكيك املسلمني يف هذه أنه على دين إبراهيم ، و

  . .احلقيقة ، أو بث الريبة يف نفوس بعضهم على األقل 
  .ومن مث يندد اهللا م هذا التنديد؛ ويكشف مراءهم الذي ال يستند إىل دليل 

يف إذن فكيف إذن يكون يهودياً؟ أو ك. فإبراهيم سابق على التوراة وسابق على اإلجنيل 
  :يكون نصرانياً؟ إا دعوى خمالفة للعقل ، تبدو خمالفتها مبجرد النظرة األوىل إىل التاريخ 

يا أهل الكتاب مل حتاجون يف إبراهيم وما أنزلت التوراة واإلجنيل إال من بعـده؟ أفـال   { 
  .} تعقلون؟ 

وقلـة  مث ميضي يف التنديد م؛ وإسقاط قيمة ما يدلون به من حجج وكشـف تعنتـهم   
  :اعتمادهم على منهج منطقي سليم يف اجلدل واحلوار 

ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم ، فلم حتاجون فيما ليس لكم به علـم؟ واهللا  { 
  .} يعلم وأنتم ال تعلمون؟ 

وقد جادلوا يف أمر عيسى عليه السالم؛ كما يبدو أم جادلوا يف بعض األحكام التشريعية 
وكان هـذا وذاك يف  . . ب اهللا ليحكم بينهم ، مث تولوا وهم معرضون حني دعوا إىل كتا

دائرة ما يعلمون من األمر ، أما أن جيادلوا فيما هو سابق على وجودهم ، ووجود كتبهم 
فهو اجلدل إذن لذات . . فهو األمر الذي ال سند له ولو كان سنداً شكلياً . . وديانام 

ومن كان هذا . . على منهج ، وهو الغرض إذن واهلوى  وهو املراء الذي ال يسري. اجلدل 
  !بل غري جدير باالستماع أصال ملا يقول. حاله فهو غري جدير بالثقة فيما يقول 

حىت إذا انتهى السياق من إسقاط قيمة جدهلم من أساسه ، ونزع الثقة منهم ومما يقولون ، 
الذي يعلم حقيقة هذا التاريخ البعيد؛  -سبحانه  -فهو . عاد يقرر احلقيقة اليت يعلمها اهللا 

وقوله الفصل الذي ال . وهو الذي يعلم كذلك حقيقة الدين الذي نزله على عبده إبراهيم 
  :يبقى معه لقائل قول؛ إال أن جيادل ومياري بال سلطان وال دليل 



 ٤٣

شركني وما كان من امل. ولكن كان حنيفاً مسلماً . ما كان إبراهيم يهودياً وال نصرانياً { 
 {. .  

ما كان يهودياً وال نصرانياً  -عليه السالم  -فيؤكد ما قرره من قبل ضمناً من أن إبراهيم 
ويقرر أنه كان مائالً عن كل ملة إال اإلسالم . وما أنزلت التوراة واإلجنيل إال من بعده . 
  . .مسلماً باملعىن الشامل لإلسالم الذي مر تفصيله وبيانه . . فقد كان مسلماً . 
  . .} وما كان من املشركني { 

ولكن إبرازها هنا . . } ولكن كان حنيفاً مسلماً { وهذه احلقيقة متضمنة يف قوله قبلها 
  :يشري إىل عدة من لطائف اإلشارة والتعبري 

 -الذين انتهى أمرهم إىل تلك املعتقدات املنحرفـة   -يشري أوالً إىل أن اليهود والنصارى 
  !ولكن حنيفاً مسلماً. ال ميكن أن يكون إبراهيم يهودياً وال نصرانياً ومن مث . . مشركون 

اإلسالم هو التوحيد املطلق . فال يلتقيان . ويشري إىل أن اإلسالم شيء والشرك شيء آخر 
  .ومن مث ال يلتقي مع لون من ألوان الشرك أصالً . وكل مقتضياته . بكل خصائصه 

كني من قريش كذلك أم على دين إبراهيم ، وسدنة ويشري ثالثاً إىل إبطال دعوى املشر
  !} وما كان من املشركني { . فهو حنيف مسلم ، وهم مشركون . . بيته يف مكة 

كان حنيفاً مسلماً وما كان من املشركني ، فلـيس   -عليه السالم  -وما دام أن إبراهيم 
ته ، وال الوالية علـى  أن يدعي وراث -أو املشركني أيضاً  -ألي من اليهود أو النصارى 

  .دينه ، وهم بعيدون عن عقيدته 
حني ال يلتقون علـى  . والعقيدة هي الوشيجة األوىل اليت يتالقى عليها الناس يف اإلسالم 

نسب وال أرومة وال جنس وال أرض ، إذا أنبتت تلك الوشيجة اليت يتجمع عليها أهـل  
ومن . بالنفخة اليت جعلت منه إنساناً . فاإلنسان يف نظر اإلسالم إنسان بروحه . اإلميان 

وال يلتقي على مثل ما تلتقي عليه . مث فهو يتالقى على العقيدة أخص خصائص الروح فيه 
والوالية بني فرد وفرد ، وبني ! البهائم من األرض واجلنس والكأل واملرعى واحلد والسياج

يجة أخـرى سـوى   جمموعة وجمموعة ، وبني جيل من الناس وجيل ، ال ترتكن إىل وش
. واجلماعة املسلمة واجلماعـة املسـلمة   . يتالقى فيها املؤمن واملؤمن . وشيجة العقيدة 

واجليل املسلم واألجيال املسلمة من وراء حدود الزمان واملكان ، ومن وراء فواصل الـدم  



 ٤٤

واهللا من ورائهم ويل  -بالعقيدة وحدها  -والنسب ، والقوم واجلنس؛ ويتجمعون أولياء 
  :ميع اجل
} واهللا ويل املؤمنني . إن أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ، وهذا النيب ، والذين آمنوا { 
. .  

وساروا على منهجه ، واحتكموا إىل سنته هم أولياؤه  -يف حياته  -فالذين اتبعوا إبراهيم 
لذين آمنـوا  مث ا. مث هذا النيب الذي يلتقي معه يف اإلسالم بشهادة اهللا أصدق الشاهدين . 

يف املنهج والطريق  -عليه السالم  -فالتقوا مع إبراهيم  -صلى اهللا عليه وسلم  -ذا النيب 
.  
  

  . .} واهللا ويل املؤمنني { 
وهم . فهم حزبه الذين ينتمون إليه ، ويستظلون برايته ، ويتولونه وال يتولون أحداً غريه 

لقرون ، ومن وراء املكان واألوطـان؛  من وراء األجيال وا. وأمة واحدة . أسرة واحدة 
  !ومن وراء القوميات واألجناس ، ومن وراء األرومات والبيوت

ومتيـزه مـن   . وهذه الصورة هي أرقى صورة للتجمع اإلنساين تليق بالكائن اإلنسـاين  
ألن القيد الواحـد  . كما أا هي الصورة الوحيدة اليت تسمح بالتجمع بال قيود ! القطيع

فهو عقيدة خيتارها . ري ميكن لكل من يشاء أن يفكه عن نفسه بإرادته الذاتية فيها اختيا
إن كانت رابطة التجمع  -على حني ال ميلك الفرد أن يغري جنسه . . بنفسه فينتهي األمر 

وال ميلك أن  -إن كانت رابطة التجمع هي القوم  -وال ميلك أن يغري قومه  -هي اجلنس 
وال ميلك بيسر أن يغري لغته إن كانـت   -ة التجمع هي اللون إن كانت رابط -يغري لونه 

إن كانت رابطة التجمع هـي   -وال ميلك بيسر أن يغري طبقته  -رابطة التجمع هي اللغة 
. بل قد ال يستطيع أن يغريها أصال إن كانت الطبقات وراثة كما يف اهلند مثالً  -الطبقة 

مع اإلنساين ، ما مل تـرد إىل رابطـة الفكـرة    ومن مث تبقى احلواجز قائمة أبداً دون التج
  .والعقيدة والتصور 

األمر املتروك لالقتناع الفردي ، والذي ميلك الفرد بذاته ، بدون تغيري أصله أو لونـه أو   
  .لغته أو طبقته أن خيتاره ، وأن ينضم إىل الصف على أساسه 



 ٤٥

لة تتعلق بأكرم عناصـره ،  وذلك فوق ما فيه من تكرمي لإلنسان ، جبعل رابطة جتمعه مسأ
  !املميزة له من القطيع

أناسي تتجمع على زاد الـروح ومسـة    -كما يريدها اإلسالم  -والبشرية إما أن تعيش 
وإما أن تعيش قطعاناً خلف سياج احلدود األرضية ، أو حدود . . القلب وعالمة الشعور 

  !!!كي ال خيتلط قطيع بقطيعوكلها حدود مما يقام للماشية يف املرعى . . اجلنس واللون 
. مث يكشف للجماعة املسلمة عما يريده ا أهل الكتاب من وراء كل جدال وكل مـراء  

ويواجه أهل الكتاب بأالعيبهم وكيدهم وتدبريهم على مرأى ومسمع من اجلماعة املسلمة 
ة عـراة  وهو ميزق عنهم األردية اليت يتخفون حتتها ، فيقفهم أمام اجلماعة املسلم. أيضاً 

  :مفضوحني 
يا . وما يضلون إال أنفسهم وما يشعرون . ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم { 

أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتـاب مل تلبسـون احلـق    
آمنوا بالذي أنزل : بالباطل وتكتمون احلق وأنتم تعلمون؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب 

وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم . ن آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون على الذي
قل  -أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو حياجوكم عند ربكم  -إن اهلدى هدى اهللا : قل  -
خيتص برمحته من يشاء ، واهللا ذو . إن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء ، واهللا واسع عليم : 

  .} الفضل العظيم 
إـم  . إن اإلحنة اليت يكنها أهل الكتاب للجماعة املسلمة هي اإلحنة املتعلقة بالعقيـدة  

يكرهون هلا أن تفيء إىل عقيدا اخلاصة يف قـوة وثقـة   . يكرهون هلذه األمة أن تدي 
ومن مث يرصدون جهودهم كلها إلضالهلا عن هذا املنهج ، واإللواء ا عن هـذا  . ويقني 

  :الطريق 
  . .} طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ودت { 

فهو ود النفس ورغبة القلب والشهوة اليت فو إليها األهواء من وراء كل كيد ، وكـل  
  .دس ، وكل مراء ، وكل جدال ، وكل تلبيس 

فما تنبعث مثل هذه . وهذه الرغبة القائمة على اهلوى واحلقد والشر ، ضالل ال شك فيه 
فهم يوقعون أنفسهم يف الضاللة يف اللحظة . عن خري وال عن هدى الرغبة الشريرة اآلمثة 



 ٤٦

فما حيب إضالل املهتدين إال ضال يهيم يف الضـالل  . اليت يودون فيها إضالل املسلمني 
  :البهيم 

  . .} وما يشعرون . وما يضلون إال أنفسهم { 
عليهم من سبيل واملسلمون مكفيون أمر أعدائهم هؤالء ما استقاموا على إسالمهم وما هلم 

واهللا سبحانه يتعهد هلم أال يصيبهم كيد الكائدين ، وأن يرتد عليهم كيدهم مـا بقـي   . 
  .املسلمون مسلمني 

  :هنا يقرع أهل الكتاب حبقيقة موقفهم املريب املعيب 
يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق { 

  .} احلق وأنتم تعلمون؟  بالباطل وتكتمون
يشهدون احلق واضحاً يف هـذا   -وما يزالون حىت اليوم  -ولقد كان أهل الكتاب وقتها 

 -سواء منهم املطلعون على حقيقة ما جاء يف كتبهم عنه من بشارات وإشـارات  . الدين 
وكان بعضهم يصرح مبا جيد من هذا كله وبعضهم يسلم بناء على هذا الذي جيده يف كتبه 

وسواء كذلك غري املطلعني ، ولكنهم جيدون يف اإلسـالم مـن    -ويشهده متحققاً أمامه 
ولكـن  . ال لنقص يف الدليل . . غري أم يكفرون . . احلق الواضح ما يدعو إىل اإلميان 

ألا الصـفة  . . } يا أهل الكتاب { : والقرآن يناديهم . . للهوى واملصلحة والتضليل 
  .ن تقودهم إىل آيات اهللا وكتابه اجلديد اليت كان من شأا أ

كذلك يناديهم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس احلق بالباطل إلخفائه وكتمانـه  
  !وهو أمر مستنكر قبيح. . وتضييعه يف غمار الباطل ، على علم وعن عمد ويف قصد 

ألمـر الـذي   من أعمال أهل الكتاب حينذاك ، هو ا -سبحانه  -وهذا الذي ندد اهللا به 
. . فهذا طريقهم على مـدار التـاريخ   . . درجوا عليه من وقتها حىت اللحظة احلاضرة 

  !مث تابعهم الصليبيون. اليهود بدأوا منذ اللحظة األوىل 
يف التراث اإلسالمي ما ال سـبيل إىل   -مع األسف  -ويف خالل القرون املتطاولة دسوا 

اللهم إال هذا الكتاب  -اطل يف هذا التراث كله ولبسوا احلق بالب! كشفه إال جبهد القرون
  .واحلمد هللا على فضله العظيم  -احملفوظ الذي تكفل اهللا حبفظه أبد اآلبدين 
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ودسوا ولبسوا يف احلديث النبـوي  . دسوا ولبسوا يف التاريخ اإلسالمي وأحداثه ورجاله 
. اإلنسـاين احملـدود   حىت قيض اهللا له رجاله الذين حققوه وحرروه إال ما ند عن اجلهد 

ودسوا ولبسوا يف التفسري القرآين حىت تركوه تيهاً ال يكاد الباحث يفيء فيـه إىل معـامل   
فاملئات واأللوف كانوا دسيسة على التـراث  . ودسوا ولبسوا يف الرجال أيضاً . الطريق 

صب وما يزالون يف صورة املستشرقني وتالميذ املستشرقني الذين يشغلون منا -اإلسالمي 
والعشـرات مـن   . إـم مسـلمون   : القيادة الفكرية اليوم يف البالد اليت يقول أهلها 

الشخصيات املدسوسة على األمة املسلمة يف صورة أبطال مصنوعني على عني الصهيونية 
والصليبية ، ليؤدوا ألعداء اإلسالم من اخلدمات ما ال ميلك هؤالء األعـداء أن يـؤدوه   

  !ظاهرين
وما تزال مثابة األمان والنجاة منه هي الليـاذ ـذا   . لكيد قائماً ومطرداً وما يزال هذا ا

  .الكتاب احملفوظ؛ والعودة إليه الستشارته يف املعركة الناشبة طوال هذه القرون 
------------  

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ، يبني لكم كثرياً مما كنتم ختفون من الكتاب ويعفو { 
  . .} عن كثري 

ودوره معكم أن يبني لكم ويوضح ويكشف ، ما تواطأمت علـى  . هو رسول اهللا إليكم ف
وقـد  . . سواء يف ذلك اليهود والنصارى . . إخفائه من حقائق كتاب اهللا الذي معكم 

وأخفى اليهود كثرياً مـن أحكـام   . . التوحيد . . أخفى النصارى األساس األول للدين 
{ كما أخفوا مجيعاً خرب بعثة الـنيب األمـي   . الربا كافة الشريعة؛ كرجم الزاين ، وحترمي 

يعفو  -صلى اهللا عليه وسلم  -كما أنه } الذي جيدونه مكتوباً عندهم يف التوراة واإلجنيل 
فقد نسخ اهللا من أحكـام الكتـب   . عن كثري مما أخفوه أو حرفوه؛ مما مل يرد به شرعه 

مع اإلنساين ، مما كانت له وظيفـة وقتيـة يف   والشرائع السابقة ما مل يعد له عمل يف ات
 -يف علم اهللا  -اتمعات الصغرية اخلاصة ، اليت بعث إليها الرسل من قبل ولفترة حمدودة 

وقد أكملها اهللا وأمت ـا   -من الزمان ، قبل أن جتيء الرسالة الشاملة الدائمة ، وتستقر 
  . تبديل وال تعديل فلم يعد فيها نسخ وال -نعمته ورضيها للناس ديناً 
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ويبني هلم طبيعة ما جاء به هذا الرسول ، ووظيفته يف احلياة البشرية ، وما قدر اهللا من أثره 
  .يف حياة الناس 

. يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سـبل السـالم   . قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبني { 
  . .} ستقيم وخيرجهم من الظلمات إىل النور بإذنه ، ويهديهم إىل صراط م

وعلى طبيعة هـذا  . . القرآن . . وليس أدق وال أصدق وال أدل على طبيعة هذا الكتاب 
  .املنهج 

  . .} نور { من أنه . . اإلسالم . 
إا حقيقة جيدها املؤمن يف قلبه ويف كيانه ويف حياتـه ويف رؤيتـه وتقـديره لألشـياء     

نور } نور { . . اإلميان يف قلبه جيدها مبجرد أن جيد حقيقة . . واألحداث واألشخاص 
ويشرق به كل شيء أمامه فيتضح ويتكشـف  . تشرق به كينونته فتشف وختف وترف 

  .ويستقيم 
. . ثقلة الطني يف كيانه ، وظلمة التراب ، وكثافة اللحم والدم ، وعرامة الشهوة والرتوة 

ق الكثافـة ،  ختف الثقلة ، وتشرق الظلمة ، وتر. . كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى 
  . .وترف العرامة 

واللبس والغبش يف الرؤية ، والتأرجح والتردد يف اخلطوة ، واحلرية والشـرود يف االجتـاه   
يتضح اهلدف . . كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى . . والطريق البهيم الذي ال معامل فيه 

  . .ويستقيم الطريق إليه وتستقيم النفس على الطريق 
هلذا الذي جاء به الرسول الكرمي . . وصفان للشيء الواحد . . }  وكتاب مبني. نور { 
. .  
وخيرجهم من الظلمـات إىل النـور   . سبل السالم  -من اتبع رضوانه  -يهدي به اهللا { 

  .} بإذنه ، ويهديهم إىل صراط مستقيم 
وهو يهدي من يتبع رضوانه هذا ويرتضيه لنفسـه كمـا   . . لقد رضي اهللا اإلسالم ديناً 

  . .} سبل السالم { . . يهديه . . ضيه اهللا له ر
. . هو ما يسكبه هذا الدين يف احلياة كلها } السالم { وما أدق هذا التعبري وأصدقه؛ إنه 

سالم الضمري ، وسالم العقل ، وسـالم  . . وسالم العامل . وسالم اجلماعة . سالم الفرد 
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. . واألمة ، وسالم البشر واإلنسـانية  سالم البيت واألسرة ، وسالم اتمع . . اجلوارح 
السـالم  . . والسالم مع اهللا رب الكون واحلياة . والسالم مع الكون . السالم مع احلياة 

إال يف هذا الـدين؛ وإال يف منهجـه ونظامـه     -ومل جتده يوماً  -الذي ال جتده البشرية 
  .وشريعته ، وجمتمعه الذي يقوم على عقيدته وشريعته 

. . } سبل السـالم  {  يهدي ذا الدين الذي رضيه ، من يتبع رضوان اهللا ، حقاً إن اهللا
وال يدرك عمق هذه احلقيقة كما يدركها . . سبل السالم كلها يف هذه اجلوانب مجيعها 

وال يدرك عمق هذه احلقيقة كما . . من ذاق سبل احلرب يف اجلاهليات القدمية أو احلديثة 
وحرب القلق . لناشئ من عقائد اجلاهلية يف أعماق الضمري يدركها من ذاق حرب القلق ا

  .الناشئ من شرائع اجلاهلية وأنظمتها وختبطها يف أوضاع احلياة 
وقد كان املخاطبون ذه الكلمات أول مرة يعرفون من جتربتهم يف اجلاهلية معـىن هـذا   

  . .ح إذ كانوا يذوقونه مذاقاً شخصياً؛ ويلتذون هذا املذاق املري. السالم 
وما أحوجنا حنن اآلن أن ندرك هذه احلقيقة؛ واجلاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق البشرية 

  !من كل ألوان احلرب يف الضمائر واتمعات قروناً بعد قرون. . الويالت 
ما أحوجنا حنن الذين عشنا يف هذا السالم فترة من تارخينا؛ مث خرجنا مـن السـالم إىل   

. احنا وقلوبنا ، وحتطم أخالقنا وسلوكنا ، وحتطم جمتمعاتنا وشعوبنا احلرب اليت حتطم أرو
بينما منلك الدخول يف السلم اليت منحها اهللا لنا؛ حني نتبع رضوانه؛ ونرضى ألنفسنا ما . 

  !رضيه اهللا لنا
ونعاين من حرب اجلاهليـة وسـالم   . إننا نعاين من ويالت اجلاهلية؛ واإلسالم منا قريب 

  .ناول أيدينا لو نشاء اإلسالم يف مت
فأية صفقة خاسرة هذه اليت نستبدل فيها الذي هو أدىن بالذي هو خري؟ ونشتري فيهـا  

  الضاللة باهلدى؟ ونؤثر فيها احلرب على السالم؟
. إننا منلك إنقاذ البشرية من ويالت اجلاهلية وحرا املشبوبة يف شىت الصـور واأللـوان   

قبل أن ننقذ حنن أنفسنا ، وقبل أن نفيء إىل ظالل السالم ولكننا ال منلك إنقاذ البشرية ، 
فنكون من هؤالء الذين يقول اهللا عنهم إنه . ، حني نفيء إىل رضوان اهللا ونتبع ما ارتضاه 

  .يهديهم سبل السالم 
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  . .} وخيرجهم من الظلمات إىل النور بإذنه { 
وظلمـة  . ري والتصورات ظلمة الشبهات واخلرافات واألساط. . واجلاهلية كلها ظلمات 

وظلمة احلرية والقلق واالنقطاع عن اهلـدى  . الشهوات والرتعات واالندفاعات يف التيه 
وظلمة اضطراب القيم وختلخل األحكـام والقـيم   . والوحشة من اجلناب اآلمن املأنوس 

العقل هو ذلك النور الذي حتدثنا عنه آنفاً يف الضمري ويف . . والنور هو النور . واملوازين 
  . .ويف الكيان ويف احلياة ويف األمور 

  . .} ويهديهم إىل صراط مستقيم { 
مستقيم مع فطرة الكون ونواميسه اليت . مستقيم مع فطرة النفس ونواميسها اليت حتكمها 

  . .مستقيم إىل اهللا ال يلتوي وال تلتبس فيه احلقائق واالجتاهات والغايات . تصرفه 
ان وفطرته؛ وخلق الكون ونواميسه؛ هو الذي وضع لإلنسان هذا إن اهللا الذي خلق اإلنس

فطبيعي وبديهي أن يهديهم هذا املنهج إىل . املنهج؛ وهو الذي رضي للمؤمنني هذا الدين 
  !حيث ال يهديهم منهج غريه من صنع البشر العاجزين اجلهال الفانني. الصراط املستقيم 

الذي ال يناله من هداهم أو ضالهلم شيء ولكنـه  . الغين عن العاملني . وصدق اهللا العظيم 
  !م رحيم

فأما القول بأن اهللا هو املسيح بن مرمي فهو الكفر؛ وأما القول . ذلك هو الصراط املستقيم 
. . بأن اليهود والنصارى هم أبناء اهللا وأحباؤه ، فهو االفتراء الذي ال يسـتند إىل دليـل   

ليت ختفي نصاعة التوحيد؛ واليت جاءهم الرسول وهذا وذلك من مقوالت أهل الكتاب ، ا
  :األخري ليكشف عن احلقيقة فيها ، ويرد الشاردين املنحرفني عن هذه احلقيقة إليها 

فمن ميلك من اهللا شيئاً إن أراد : قل . إن اهللا هو املسيح بن مرمي : لقد كفر الذين قالوا { 
؟ وهللا ملك السماوات واألرض وما أن يهلك املسيح ابن مرمي وأمه ومن يف األرض مجيعاً

  . .} بينهما ، خيلق ما يشاء واهللا على كل شيء قدير 
من عند ربه هو التوحيد الذي جاء بـه كـل    -عليه السالم  -إن الذي جاء به عيسى 

  .رسول 
ولكن هذه العقيدة الناصعة أدخلـت  . . واإلقرار بالعبودية اخلالصة هللا شأن كل رسول 

بسبب دخول الوثنيني يف النصرانية؛ وحرصهم على رواسب الوثنية اليت  عليها التحريفات؛
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جاءوا ا ومزجها بعقيدة التوحيد ، حىت مل يعد هناك إمكان لفصلها وفرزهـا وتنقيـة   
  .جوهر العقيدة منها 

ومل جتئ هذه االحنرافات كلها دفعة واحدة؛ ولكنها دخلت على فترات؛ وأضافتها اامع 
ى؛ حىت انتهت إىل هذا اخلليط العجيب من التصـورات واألسـاطري ،   واحدة بعد األخر

  .الذي حتار فيه العقول 
  !حىت عقول الشارحني للعقيدة احملرفة من أهلها املؤمنني ا

وأحد . يف تالمذته ويف أتباعهم  -عليه السالم  -وقد عاشت عقيدة التوحيد بعد املسيح 
 -عليه السـالم   -يتحدث عن عيسى  -ل برنابا وهو إجني -األناجيل الكثرية اليت كتبت 
إن املسيح رسول : فمن قائل . مث وقعت بينهم االختالفات . بوصفه رسوالً من عند اهللا 
ومن . إنه رسول نعم ولكن له باهللا صلة خاصة : ومن قائل . من عند اهللا كسائر الرسل 

إنه ابن : ومن قائل . لوق هللا إنه ابن اهللا ألنه خلق من غري أب ، ولكنه على هذا خم: قائل 
  . .اهللا وليس خملوقاً بل له صفة القدم كاألب 

الذي اجتمـع فيـه   » جممع نيقية « ميالدية  ٣٢٥ولتصفية هذه اخلالفات اجتمع يف عام 
قال عنهم ابن البطريق أحد مؤرخي النصرانية . مثانية وأربعون ألفاً من البطارقة واألساقفة 

:  
إن املسيح وأمه إهلان مـن  : فمنهم من كان يقول .  اآلراء واألديان وكانوا خمتلفني يف« 

إن : ومنهم من كان يقول . « الرميتيني » : ويسمون . . « الرببرانية » وهم . دون اهللا 
املسيح من األب مبرتلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار ، فلم تنقص األوىل بانفصال الثانية 

مل حتبل به مرمي تسعة : ومنهم من كان يقول . وشيعته «  سابليوس» وهي مقالة . منها 
أشهر ، وإمنا مر يف بطنها كما مير املاء يف امليـزاب ، ألن الكلمـة دخلـت يف أذـا ،     

ومنهم من . وأشياعه « إليان » وهي مقالة . وخرجت من حيث خيرج الولد من ساعتها 
نا يف جوهره ، وإن ابتداء االبن إن املسيح إنسان خلق من الالهوت كواحد م: كان يقول 

من مرمي ، وإنه اصطفي ليكون خملصاً للجوهر اإلنسي ، صحبته النعمة اإلهلية ، وحلـت  
إن اهللا جوهر قـدمي واحـد ،   : ويقولون « ابن اهللا » فيه باحملبة واملشيئة ، ولذلك مسي 

وهـي  . القدس  وأقنوم واحد ، ويسمونه بثالثة أمساء ، وال يؤمنون بالكلمة ، وال بروح
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ومنهم من . « البوليقانيون » بطريرك أنطاكية وأشياعه وهم « بولس الشمشاطي » مقالة 
» وهـي مقالـة   . صاحل ، وطاحل ، وعدل بينـهما  : إم ثالثة آهلة مل تزل : كان يقول 

» هو رئيس احلـواريني وأنكـروا   « مرقيون » وزعموا أن ! اللعني وأصحابه« مرقيون 
« بـولس الرسـول   » وهي مقالة . م من كانوا يقولون بألوهية املسيح ومنه. « بطرس 

  . .ومقالة الثالمثائة ومثانية عشر أسقفاً 
الذي كان قد دخل يف النصرانية من الوثنية « قسطنطني » وقد اختار اإلمرباطور الروماين 

هم ، هذا الرأي األخري وسلط أصحابه علـى خمـالفي  ! ومل يكن يدري شيئاً من النصرانية
  .وشرد أصحاب سائر املذاهب؛ وخباصة القائلني بألوهية األب وحده ، وناسوتية املسيح 

  :وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ األمة القبطية عن هذا القرار ما نصه 
إن اجلامعة املقدسة والكنيسة الرسولية حترم كل قائل بوجود زمـن مل يكـن ابـن اهللا    » 

  .موجوداً فيه 
إن االبن وجد مـن  : أو من يقول . وأنه وجد من ال شيء . يولد  وأنه مل يوجد قبل أن

إنه قابـل  : وكل من يؤمن أنه خلق ، أو من يقول . مادة أو جوهر غري جوهر اهللا اآلب 
  .« للتغيري ، ويعتريه ظل دوران 

وقد غلبت على « آريوس » ولكن هذا امع بقراراته مل يقض على حنلة املوحدين أتباع 
  .ة ، وأنطاكية ، وبابل ، واإلسكندرية ، ومصر القسطنطيني

: هو إله ، وقال آخـرون  : فقال بعضهم « روح القدس » مث سار خالف جديد حول 
ليحسم اخلالف يف هذا األمر  ٣٨١سنة « جممع القسطنطينية األول » فاجتمع ! ليس بإله

.  
  :ف اإلسكندرية وقد نقل ابن البطريق ما تقرر يف هذا امع ، بناء على مقالة أسق

. ليس روح القدس عندنا مبعـىن غـري روح اهللا   : قال ثيموثاوس بطريك اإلسكندرية » 
إن روح اهللا : فإذا قلنا إن روح القدس خملوق ، فقد قلنا . وليس روح اهللا شيئاً غري حياته 

إن  :وإذا قلنـا  . إن حياته خملوقـة  : إن روح اهللا خملوق ، فقد قلنا : وإذا قلنا . خملوق 
ومن كفر . وإذا زعمنا أنه غري حي فقد كفرنا به . حياته خملوقة ، فقد زعمنا أنه غري حي 

  !!!«به وجب عليه اللعن 



 ٥٣

وكذلك تقررت ألوهية روح القدس يف هذا امع ، كما تقررت ألوهية املسيح يف جممع 
  . .وروح القدس . واالبن . من اآلب « الثالوث » ومت . نيقية 

أو الالهـوت  . . آخر حول اجتماع طبيعة املسيح اإلهلية وطبيعته اإلنسانية  مث ثار خالف
بطريرك القسطنطينية أن هناك أقنومـاً  « نسطور » فقد رأى . . والناسوت كما يقولون 

فأقنوم األلوهية من اآلب وتنسب إليه؛ وطبيعة اإلنسان وقد ولدت من مـرمي ،  . وطبيعة 
ويقول يف املسيح الذي ظهر بني الناس ! وليست أم اإلله -يف املسيح  -فمرمي أم اإلنسان 

  :كما نقله عنه ابن البطريق  -وخاطبهم 
إنه اهللا : ويقال . . باحملبة متحد مع االبن . . إنه املسيح : إن هذا اإلنسان الذي يقول » 

  . .« وابن اهللا ، ليس باحلقيقة ولكن باملوهبة 
ا يسوع املسيح مل يكن إهلاً يف حد ذاته بل هـو  إن نسطور ذهب إىل أن ربن» : مث يقول 

إنسان مملوء من الربكة والنعمة ، أو هو ملهم من اهللا ، فلم يرتكب خطيئة ، وما أتى أمراً 
  .« إداً 

وخالفه يف هذا الرأي أسقف رومه ، وبطريرك اإلسكندرية ، وأساقفة أنطاكية ، فـاتفقوا  
 -وقرر هذا امع . ميالدية  ٤٣١سنة « جممع أفسس » وانعقد . على عقد جممع رابع 

  : -كما يقول ابن البطريق 
وأن املسيح إله حق وإنسان ، معروف بطبيعتني ، متوحد يف . أن مرمي العذراء والدة اهللا » 

  !ولعنوا نسطور. . « األقنوم 
  :وقرر « جممع أفسس الثاين » مث خرجت كنيسة اإلسكندرية برأي جديد ، انعقد له 

  .« سيح طبيعة واحدة ، اجتمع فيها الالهوت بالناسوت أن امل» 
سنة » خلقيدونية « ولكن هذا الرأي مل يسلم؛ واستمرت اخلالفات احلادة؛ فاجتمع جممع 

  :وقرر  ٤٥١
وأن الالهوت طبيعة وحدها ، والناسوت طبيعه . أن املسيح له طبيعتان ال طبيعة واحدة « 

  !نوا جممع أفسس الثاينولع. . » وحدها ، التقتا يف املسيح 
» املنوفيسـية  « ووقعت بني املذهب املصـري  . ومل يعترف املصريون بقرار هذا امع 

الذي تبنته الدولة اإلمرباطورية ما وقع من اخلالفات الدامية ، اليت » امللوكاين « واملذهب 



 ٥٤

» إىل اإلسالم الدعوة « يف كتابه » أرنولد . و . ت . سري « : سبق أن أثبتنا فيها مقالة 
  . .يف مطالع تفسري سورة آل عمران 

ونكتفي ذا القدر يف تصوير جممل التصورات املنحرفة حول ألوهية املسيح؛ واخلالفـات  
  . .الدامية والعداوة والبغضاء اليت ثارت بسببها بني الطوائف ، وما تزال إىل اليوم ثائرة 

القضية؛ ولتقول كلمة الفصـل؛ وجيـيء   وجتيء الرسالة األخرية لتقرر وجه احلق يف هذا 
  :الرسول األخري ليبني ألهل الكتاب حقيقة العقيدة الصحيحة 

إن : لقد كفر الذين قـالوا  { . . } إن اهللا هو املسيح بن مرمي : لقد كفر الذين قالوا { 
  ) .كما سيجيء يف السورة ( } اهللا ثالث ثالثة 

  :ويثري فيهم منطق العقل والفطرة والواقع 
فمن ميلك من اهللا شيئاً إن أراد أن يهلك املسيح بن مرمي ، وأمه ، ومن يف األرض : قل { 

  .} مجيعاً؟ 
 -فيفرق تفرقة مطلقة بني ذات اهللا سبحانه وطبيعته ومشيئته وسلطانه ، وبني ذات عيسى 

 -فـذات اهللا  . وذات أمه ، وكل ذات أخرى ، يف نصاعة قاطعة حامسة  -عليه السالم 
ومشيئته طليقة ، وسلطانه متفرد ، وال ميلك أحد شيئاً يف رد مشيئته . واحدة  - سبحانه

  . .أو دفع سلطانه إن أراد أن يهلك املسيح ابن مرمي وأمه ومن يف األرض مجيعاً 
وكـل  . مالك كل شيء ، وخالق كل شيء ، واخلالق غري املخلـوق   -سبحانه  -وهو 

  :شيء خملوق 
} رض وما بينهما ، خيلق ما يشاء ، واهللا على كل شيء قدير وهللا ملك السماوات واأل{ 
. .  

وتزيد جالء أمـام  . . وكذلك تتجلى نصاعة العقيدة اإلسالمية ، ووضوحها وبساطتها 
ذلك الركام من االحنرافات والتصورات واألساطري والوثنيات املتلبسة بعقائد فريق من أهل 

يف تقرير حقيقة األلوهيـة ، وحقيقـة   . سالمية الكتاب وتربز اخلاصية األوىل للعقيدة اإل
  . .بال غبش وال شبهة وال غموض . العبودية ، والفصل التام احلاسم بني احلقيقتني 

  :إم أبناء اهللا وأحباؤه : واليهود والنصارى يقولون 
  . .} حنن أبناء اهللا وأحباؤه : وقالت اليهود والنصارى { 
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لى تصور من التصورات ، إال تكن أبوة اجلسد فهي أبوة أبوة ، ع -سبحانه  -فزعموا هللا 
وهي أياً كانت تلقي ظالً على عقيدة التوحيد؛ وعلى الفصل احلاسم بني األلوهية . الروح 

كـي  . هذا الفصل الذي ال يستقيم التصور ، وال تستقيم احلياة ، إال بتقريره . والعبودية 
بالعبودية؛ وتتوحد اجلهة اليت تشـرع للنـاس؛   تتوحد اجلهة اليت يتوجه إليها العباد كلهم 

وتضع هلم القيم واملوازين والشرائع والقوانني ، والنظم واألوضـاع ، دون أن تتـداخل   
  .االختصاصات ، بتداخل الصفات واخلصائص ، وتداخل األلوهية والعبودية 

نـاء  فاملسألة ليست مسألة احنراف عقيدي فحسب ، إمنا هي كذلك فساد احلياة كلها ب
  !على هذا االحنراف

إن اهللا  -تبعاً هلـذا   -واليهود والنصارى بادعائهم أم أبناء اهللا وأحباؤه ، كانوا يقولون 
ومعىن هذا . إال أياماً معدودات  -إذا دخلوا  -وإم لن يدخلوا النار ! لن يعذم بذنوم

ده ، فيدعهم يفسـدون يف  حيايب فريقاً من عبا -وأنه سبحانه ! أن عدل اهللا ال جيري جمراه
فأي فساد يف احلياة ميكن أن ينشأ عن مثل ! األرض مث ال يعذم عذاب املفسدين االخرين

  هذا التصور؟ وأي اضطراب يف احلياة ميكن أن ينشئه مثل هذا االحنراف؟
وهنا يضرب اإلسالم ضربته احلامسة على هذا الفساد يف التصور ، وكل ما ميكن أن ينشئه 

  :د يف احلياة ، ويقرر عدل اهللا الذي ال حيايب؛ كما يقرر بطالن ذلك االدعاء من الفسا
فلم يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق ، يغفر ملن يشاء ويعذب من يشـاء  : قل { 
 {. .  

يقرر بطالن ادعاء البنوة؛ فهم بشر ممن خلق . بذلك يقرر احلقيقة احلامسة يف عقيدة اإلميان 
على مشيئته اليت تقرر .  وقيام املغفرة والعذاب عنده على أصلها الواحد ويقرر عدل اهللا. 

  !ال بسبب بنوة أو صلة شخصية. الغفران بأسبابه وتقرر العذاب بأسبابه 
  :مث يكرر أن اهللا هو املالك لكل شيء ، وأن مصري كل شيء إليه 

  . .} وهللا ملك السماوات واألرض وما بينهما وإليه املصري { 
  . .وتتفرد مشيئته ، ويصري إليه اجلميع  -سبحانه  -تتفرد ذاته . الك غري اململوك وامل

وينهي هذا البيان ، بتكرار النداء املوجه إىل أهل الكتاب ، يقطع به حجتهم ومعـذرم  
  :وجهاً لوجه ، بال غبش وال عذر ، وال غموض » املصري « ويقفهم أمام 
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أن تقولـوا مـا   . . بني لكم على فترة من الرسل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ي{ 
  . .} واهللا على كل شيء قدير . فقد جاءكم بشري ونذير . . جاءنا من بشري وال نذير 

ال تعود هلـم  . . وذه املواجهة احلامسة ، ال تعود ألهل الكتاب مجيعاً حجة من احلجج 
  :يقول  -انه سبح -فاهللا . حجة يف أن هذا الرسول األمي مل يرسل إليهم 

  . .} يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا { 
وال تعود هلم حجة يف أم مل ينبهوا ومل يبشروا ومل ينذروا يف مدى طويـل؛ يقـع فيـه    

  . .بشري ونذير  -اآلن  -فقد جاءهم . . النسيان ويقع فيه االحنراف 
وال يعجزه . ألميني ال يعجزه أن يرسل رسوالً من ا. . مث يذكرهم أن اهللا ال يعجزه شيء 

  :كذلك أن يأخذ أهل الكتاب مبا يكسبون 
  . .} واهللا على كل شيء قدير { 

وتنتهي هذه اجلولة مع أهل الكتاب؛ فتكشف احنرافام عن ديـن اهللا الصـحيح الـذي    
وتبطـل  . وتقرر حقيقة االعتقاد الذي يرضاه اهللا من املؤمنني . جاءم به رسلهم من قبل 

  .م من النيب األمي؛ وتأخذ عليهم الطريق يف االعتذار يوم الدين حجتهم يف موقفه
-----------  

يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم غري احلق ، وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا مـن  : قل { 
  .} وضلوا عن سواء السبيل . قبل ، وأضلوا كثرياً 

ومن أهواء احلكام . افات جاءت كل االحنر -عليه السالم  -فمن الغلو يف تعظيم عيسى 
الرومان الذين دخلوا النصرانية بوثنيتهم ، ومن أهواء اامع املتناحرة كذلك دخلت كـل  
تلك املقوالت على دين اهللا الذي أرسل به املسيح ، فبلغه بأمانة الرسول ، وهو يقول هلم 

م اهللا عليه اجلنة ، إنه من يشرك باهللا فقد حر. يا بين إسرائيل اعبدوا اهللا ريب وربكم { : 
  .} ومأواه النار ، وما للظاملني من أنصار 

وهذا النداء اجلديد هو دعوة اإلنقاذ األخرية ألهل الكتاب؛ ليخرجوا ـا مـن خضـم    
االحنرافات واالختالفات واألهواء والشهوات الذي خاض فيه أولئك الذين ضلوا من قبل 

  . .وأضلوا كثرياً وضلوا عن سواء السبيل 
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ف من هذا املقطع الذي انتهى ذا النداء أمام ثالث حقائق كبرية ، حيسن اإلملام ا يف ونق
  :إمجال 

هي حقيقة هذا اجلهد الكبري ، الذي يبذله املنهج اإلسالمي ، لتصـحيح  : احلقيقة األوىل 
التصور االعتقادي ، وإقامته على قاعدة التوحيد املطلقة؛ وتنقيته مـن شـوائب الوثنيـة    

 -ك اليت أفسدت عقائد أهل الكتاب ، وتعريف الناس حبقيقة األلوهية؛ وإفـراد اهللا  والشر
  . .خبصائصها ، وجتريد البشر وسائر اخلالئق من هذه اخلصائص  -سبحانه 

وهذا االهتمام البالغ بتصحيح التصور االعتقادي ، وإقامته على قاعدة التوحيد الكامـل  
وأمهية التصور االعتقادي يف بناء احلياة اإلنسانية .  احلاسم ، يدل على أمهية هذا التصحيح

ويف صالحها ، كما يدل على اعتبار اإلسالم للعقيدة بوصفها القاعدة واحملور لكل نشاط 
  .إنساين ، ولكل ارتباط إنساين كذلك 

إن اهللا هو املسيح ابن مرمي؛ : هي تصريح القرآن الكرمي بكفر الذين قالوا : واحلقيقة الثانية 
ومل يعـد  . قول  -بعد قول اهللا سبحانه  -فلم يعد ملسلم : إن اهللا ثالث ثالثة : أو قالوا 

إم كفروا بسبب هذه : واهللا سبحانه يقول . حيق ملسلم أن يعترب أن هؤالء على دين اهللا 
  .املقوالت 

ـ  -كما قلنا  -وإذا كان اإلسالم  اق اليكره أحداً على ترك ما هو عليه مما يعتقده العتن
بل يصرح . اإلسالم ، فهو يف الوقت ذاته ال يسمي ما عليه غري املسلمني ديناً يرضاه اهللا 

  .هنا بأنه كفر ولن يكون الكفر ديناً يرضاه اهللا 
املترتبة على هاتني احلقيقتني ، أنه ال ميكن قيام والء وتناصر بني أحد من : واحلقيقية الثالثة 

ذي يدين بوحدانية اهللا كما جاء ا اإلسالم ، ويعتقـد  أهل الكتاب هؤالء وبني املسلم ال
عنـد  » الدين « بأن اإلسالم يف صورته اليت جاء ا حممد صلى اهللا عليه وسلم هو وحده 

  . .اهللا 
أمام اإلحلاد كالماً ال مفهوم له يف » األديان « ومن مث يصبح الكالم عن التناصر بني أهل 

عتقدات على هذا النحو الفاصل ، مل يعد هنـاك جمـال   فمىت اختلفت امل! اعتبار اإلسالم
يف اعتبـار  . . فكل شيء يف احلياة يقوم أوالً على أساس العقيدة . لاللتقاء على ما سواها 

  . .اإلسالم 
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ويف النهاية جييء ذلك التقرير الشامل عن موقف أنبياء بين إسرائيل من كفار بين إسرائيل ، 
وكالمها لعن  -عليهما السالم  -وقف داود وموقف عيسى على مدى التاريخ؛ ممثالً يف م

بسبب عصيام وعدوام ، وبسـبب احنالهلـم   . كفار بين إسرائيل ، واستجاب اهللا له 
االجتماعي ، وسكوم على املنكر يفشو فيهم فال يتناهون عنه؛ وبسبب توليهم الكافرين؛ 

  .اب فباءوا بالسخط واللعنة ، وكتب عليهم اخللود يف العذ
  .لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرمي { 

لبـئس مـا كـانوا    . كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه . ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون 
أن سخط : لبئس ما قدمت هلم أنفسهم . ترى كثرياً منهم يتولون الذين كفروا ! يفعلون

ولو كانوا يؤمنون باهللا والنيب وما انزل إليـه مـا   . اهللا عليهم ، ويف العذاب هم خالدون 
  . .} ولكن كثرياً منهم فاسقون . اختذوهم أولياء 

وأن أنبياءهم الـذين  . وهكذا يبدو أن تاريخ بين إسرائيل يف الكفر واملعصية واللعنة عريق 
اهللا؛ أرسلوا هلدايتهم وإنقاذهم ، هم يف النهاية الذين تولوا لعنتهم وطردهم مـن هدايـة   

  .فسمع اهللا دعاءهم وكتب السخط واللعنة على بين إسرائيل 
والذين كفروا من بين إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم املرتلة؛ وهم الذين مل يتحاكموا إىل 

وهم  -كما مر يف املواضع القرآنية املتعددة يف هذه السورة ويف السور غريها  -شريعة اهللا 
  :ينصرنّ كل رسول ويعزرونه ويتبعونه الذين نقضوا عهد اهللا معهم ل

  . .} ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون { 
وقد . فهي املعصية واالعتداء؛ يتمثالن يف كل صورمها االعتقادية والسلوكية على السواء 

  .كما فصل اهللا يف كتابه الكرمي . . حفل تاريخ بين إسرائيل باملعصية واالعتداء 
ولكنـها انتـهت إىل أن   . ماالً فردية يف جمتمع بين إسرائيل ومل تكن املعصية واالعتداء أع

  :وال يقابلها بالتناهي والنكري . تصبح طابع اجلماعة كلها؛ وأن يسكت عنها اتمع 
  . .} ! كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون{ 

فاألرض . املنحرفني  إن العصيان والعدوان قد يقعان يف كل جمتمع من الشريرين املفسدين
ال ختلو من الشر؛ واتمع ال خيلو من الشذوذ ، ولكن طبيعة اتمع الصـاحل ال تسـمح   
للشر واملنكر أن يصبحا عرفاً مصطلحاً عليه؛ وأن يصبحا سهالً جيترئ عليه كل من يهم 
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وعندما يصبح فعل الشر أصعب من فعل اخلري يف جمتمع من اتمعـات؛ ويصـبح   . . به 
. زاء على الشرك رادعاً ومجاعياً تقف اجلماعة كلها دونه؛ وتوقع العقوبة الرادعة عليه اجل
. وعندئذ يتماسك اتمع فال تنحـل عـراه   . عندئذ يرتوي الشر ، وتنحسر دوافعه . 

وعندئذ ينحصر الفساد يف أفراد أو جمموعات يطاردها اتمع ، وال يسمح هلا بالسيطرة؛ 
  !وال تصبح هي الطابع العام. فاحشة وعندئذ ال تشيع ال
يف صـورة الكراهيـة    -بعرضه هلذه الظاهرة يف اتمع اإلسرائيلي  -واملنهج اإلسالمي 

والتنديد ، يريد للجماعة املسلمة أن يكون هلا كيان حي متجمع صلب؛ يدفع كل بـادرة  
اإلسـالمي أن  من بوادر العدوان واملعصية ، قبل أن تصبح ظاهرة عامة؛ ويريد للمجتمع 

يكون صلباً يف احلق ، وحساساً جتاه االعتداء عليه؛ ويريد للقائمني على الدين أن يـؤدوا  
وال . . أمانتهم اليت استحفظوا عليها ، فيقفوا يف وجه الشر والفساد والطغيان واالعتـداء  

املتسلطني سواء جاء هذا الشر من احلكام املتسلطني باحلكم؛ أو األغنياء . خيافوا لومة الئم 
فمنهج اهللا هو منـهج  . باملال؛ أو األشرار املتسلطني باألذى؛ أو اجلماهري املتسلطة باهلوى 

  .اهللا ، واخلارجون عليه علو أم سفلوا سواء 
واإلسالم يشدد يف الوفاء ذه األمانة؛ فيجعل عقوبة اجلماعة عامة مبا يقع فيها من شر إذا 

  .نق كل فرد ، بعد أن يضعها يف عنق اجلماعة عامة هي سكتت عليه؛ وجيعل األمانة يف ع
قال رسول اهللا حممد صلى : عن عبداهللا بن مسعود ، قال  -بإسناده  -روى اإلمام أمحد 

ملا وقعت بنو إسرائيل يف املعاصي تـهم علمـاؤهم فلـم ينتـهوا     « : اهللا عليه وسلم 
ولعنـهم  . ضهم ببعض فضرب اهللا بع. فجالسوهم يف جمالسهم ، وواكلوهم وشاربوهم 

وكان الرسول } ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون { . . على لسان داود وعيسى بن مرمي 
وال والذي نفسـي بيـده حـىت    : متكئاً فجلس ، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -حممد 

  .» تأطروهم على احلق أطراً 
صـلى اهللا   - قال رسول اهللا: عن عبداهللا بن مسعود قال  -بإسناده  -وروى أبو داود 

إن أول ما دخل النقص على بين إسرائيل كان الرجل يلقـى الرجـل ،   «  -عليه وسلم 
مث يلقاه من الغد ، فال مينعه ذلك . يا هذا اتق اهللا ودع ما تصنع فإنه ال حيل لك : فيقول 

: فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا قلوب بعضهم ببعض مث قال . أن يكون أكيله وشريبه وقعيده 
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{ إىل قولـه  « ن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى بـن مـرمي   لع» 
كال واهللا لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ، ولتأخذن على يـد  : مث قال } فاسقون 

  » -أو تقصرنه على احلق قصراً  -الظامل ، ولتأطرنه على احلق أطراً 
ه ، إمنا هو اإلصرار ، واملقاطعه ، والكـف  فليس هو جمرد اإلمر والنهي ، مث تنتهي املسأل
  .بالقوة عن الشر والفساد واملعصية واالعتداء 

صلى اهللا عليـه   -قال رسول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري قال  -بإسناده  -وروى مسلم 
من رأى منكم منكراً فليغريه بيده؛ فإن مل يستطع فبلسانه ، فـإن مل يسـتطع   «  -وسلم 
  .» ضعف اإلميان وذلك أ. . فبقلبه 

صلى اهللا  -مسعت رسول اهللا  -عن عدي بن عمرية قال  -بإسناده  -وروى اإلمام أمحد 
إن اهللا ال يعذب العامة بعمل اخلاصة ، حىت يـروا املنكـر بـني    « : يقول  -عليه وسلم 
فإذا فعلوا عذب اهللا العامـة  . فال ينكرونه  -وهم قادرون على أن ينكروه  -ظهرانيهم 

  .» ة واخلاص
صـلى اهللا   -قال رسول اهللا : عن أيب سعيد قال  -بإسناده  -وروى أبو داود والترمذي 

  .» أفضل اجلهاد كلمة حق عند إمام جائر « :  -عليه وسلم 
وتتوارد النصوص القرآنية والنبوية تترى يف هذا املعىن؛ ألن هذا التماسك يف كيان اجلماعة 

وهذه احلميـة  ! وأنا مايل؟:  -ملنكر يقع من غريه فيها وهو يرى ا -حبيث ال يقول أحد 
ومـاذا   -وهو يرى الفساد يسري ويشيع  -ضد الفساد يف اتمع ، حبيث ال يقول أحد 

وهذه الغرية علـى حرمـات اهللا ، والشـعور    ! أصنع والتعرض للفساد يلحق يب األذى؟
  .بالتكليف املباشر بصيانتها والدفع عنها للنجاة من اهللا 

  . .ه هو قوام اجلماعة املسلمة الذي ال قيام هلا إال به هذا كل
وإىل اإلدراك . وهذا كله يف حاجة إىل اإلميان الصحيح باهللا؛ ومعرفة تكاليف هذا اإلميان 

وإىل اجلد يف أخذ العقيدة بقوة . الصحيح ملنهج اهللا؛ ومعرفة أنه يشمل كل جوانب احلياة 
فاتمع املسـلم الـذي   . . نها يف حياة اتمع كله ، واجلهد إلقامة املنهج الذي ينبثق م

يستمد قانونه من شريعة اهللا؛ ويقيم حياته كلها على منهجه؛ هو اتمع الـذي يسـمح   
للمسلم أن يزاول حقيقة األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ حبيث ال يصبح هـذا عمـالً   
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كما هو احلـال يف  ! ثري من األحيانفردياً ضائعاً يف اخلضم؛ أو جيعله غري ممكن أصالً يف ك
اتمعات اجلاهلية القائمة اليوم يف أرجاء األرض؛ واليت تقـيم حياـا علـى تقاليـد     
ومصطلحات اجتماعية تسترذل تدخل أحد يف شأن أحد؛ وتعتـرب الفسـق والفجـور    

كما جتعل من الظلـم  . . ليس ألحد أن يتدخل يف شأا ! »مسائل شخصية « واملعصية 
طش واالعتداء واجلور سيفاً مصلتاً من اإلرهاب يلجم األفواه ، ويعقـد األلسـنة ،   والب

  . .وينكل مبن يقول كلمة حق أو معروف يف وجه الطغيان 
. . إن اجلهد األصيل ، والتضحيات النبيلة جيب أن تتجه أوالً إىل إقامة اتمـع اخلـري   

ل أن ينصرف اجلهد والبذل والتضـحية  قب. . واتمع اخلري هو الذي يقوم على منهج اهللا 
  .إىل إصالحات جزئية ، شخصية وفردية؛ عن طريق األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

إنه ال جدوى من احملاوالت اجلزئية حني يفسد اتمع كله؛ وحني تطغى اجلاهلية ، وحني 
فينبغي عندئذ أن . يقوم اتمع على غري منهج اهللا؛ وحيت يتخذ له شريعة غري شريعة اهللا 

تبدأ احملاولة من األساس ، وأن تنبت من اجلذور؛ وأن يكون اجلهد واجلهاد لتقرير سلطان 
وحني يستقر هذا السلطان يصبح األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر   . . اهللا يف األرض 

  .شيئاً يرتكن إىل أساس 
فاإلميان على . اله يف نظام احلياة وإىل إدراك حلقيقة هذا اإلميان وجم. وهذا حيتاج إىل إميان 

مهمـا   -هذا املستوى هو الذي جيعل االعتماد كله على اهللا؛ والثقة كلها بنصرته للخري 
واحتساب األجر عنده ، فال ينتظر من ينهض هلذه املهمة جزاء يف هـذه   -طال الطريق 

  ! أي مكاناألرض ، وال تقديراً من اتمع الضال ، وال نصرة من أهل اجلاهلية يف
إن كل النصوص القرآنية والنبوية اليت ورد فيها األمر باملعروف والنهي عن املنكر كانـت  

جمتمع يعترف ابتداء بسلطان اهللا ، ويتحاكم . تتحدث عن واجب املسلم يف جمتمع مسلم 
إىل شريعته ، مهما وجد فيه من طغيان احلكم ، يف بعض األحيان ، ومن شـيوع اإلمث يف  

أفضل اجلهاد «  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهكذا جند يف قول الرسول . . حيان بعض األ
  »كلمة حق عند إمام جائر 

فالذي . وال يكون إماماً حىت يعترف ابتداء بسلطان اهللا؛ وبتحكيم شريعته » إمام « فهو  
حيكم  ومن مل{  -سبحانه  -إمنا يقول عنه اهللا » إمام « : ال حيكم شريعة اهللا ال يقال له 
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فأما اتمعات اجلاهلية اليت ال تتحاكم إىل شريعة اهللا } مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون 
هو رفض ألوهية . . ، فاملنكر األكرب فيها واألهم ، هو املنكر الذي تنبع منه كل املنكرات 

يتجه  وهذا املنكر الكبري األساسي اجلذري هو الذي جيب أن. . اهللا برفض شريعته للحياة 
إليه اإلنكار ، قبل الدخول يف املنكرات اجلزئية ، اليت هي تبع هلذا املنكر األكرب ، وفـرع  

  . .عنه ، وعرض له 
يف مقاومـة  . . جهد اخلريين الصاحلني مـن النـاس   . . إنه ال جدوى من ضياع اجلهد 

اهللا وادعـاء  منكر اجلرأة علـى  . . املنكرات اجلزئية ، الناشئة بطبيعتها من املنكر األول 
ال جدوى من ضـياع  . . خصائص األلوهية ، ورفض ألوهية اهللا ، برفض شريعته للحياة 

  .اجلهد يف مقاومة منكرات هي مقتضيات ذلك املنكر األول ومثراته النكدة بال جدال 
على أنه إالم حناكم الناس يف أمر ما يرتكبونه من منكرات؟ بأي ميزان نزن أعماهلم لنقول 

إن هذا منكر؛ فيطلع عليك عشرة من هنا ومن : هذا منكر فاجتنبوه؟ أنت تقول إن : هلم 
« والـدنيا  ! لقد كان منكراً يف الزمان اخلايل. ليس هذا منكراً ! كال: هناك يقولون لك 

  !وختتلف االعتبارات» يتقدم « ، واتمع » تتطور 
قيم معترف ا نقيس إليهـا  فال بد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه باألعمال ، وال بد من 

  فمن أين نستمد هذه القيم؟ ومن أين نأيت ذا امليزان؟. املعروف واملنكر 
وهي متقلبة ال تثبت على حال؟ إننـا   -من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهوام 

  !ننتهي إذن إىل متاهة ال دليل فيها ، وإىل خضم ال معامل فيه
وال بد أن يكون هذا امليزان ثابتاً ال يتأرجح مع األهواء . . يزان فال بد ابتداء من إقامة امل

. .  
  . .هذا امليزان الثابت هو ميزان اهللا 
بسلطان اهللا؟ ماذا إذا كـان ال يتحـاكم إىل    -ابتداء  -فماذا إذا كان اتمع ال يعترف 

  هج اهللا؟شريعة اهللا؟ بل ماذا إذا كان يسخر ويهزأ ويستنكر وينكل مبن يدعوه إىل من
أال يكون جهداً ضائعاً ، وعبثاً هازالً ، أن تقوم يف مثل هذا اتمع لتأمر باملعروف وتنهى 
عن املنكر ، يف جزئيات وجانبيات من شئون احلياة ، ختتلف عليها املـوازين والقـيم ،   

  !وتتعارض فيها اآلراء واألهواء؟
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، وعلى سلطان ، وعلى جهة يرجع إنه ال بد من االتفاق مبدئياً على حكم ، وعلى ميزان 
  . .إليها املختلفون يف اآلراء واألهواء 

والنهي عن . ال بد من األمر باملعروف األكرب وهو االعتراف بسلطان اهللا ومنهجه للحياة 
وبعد إقامة األساس ميكن أن . . املنكر األكرب وهو رفض ألوهية اهللا برفض شريعته للحياة 

هود املبعثرة إذن ، ولتحشد كلها يف جبهة واحدة ، إلقامة األساس فلتوفر اجل! يقام البنيان
  !الذي عليه وحده يقام البنيان

األمر بـاملعروف  « وإن اإلنسان لريثي أحياناً ويعجب ألناس طيبني ، ينفقون جهدهم يف 
يف الفروع؛ بينما األصل الذي تقوم عليه حياة اتمع املسلم؛ ويقوم » والنهي عن املنكر 

  !يه األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، مقطوععل
فما غناء أن تنهى الناس عن أكل احلرام مثالً يف جمتمع يقوم اقتصاده كله علـى الربـا؛   

  .فيستحيل ماله كله حراماً؛ وال ميلك فرد فيه أن يأكل من حالل 
يـرفض   ألنه ابتـداء . ألن نظامه االجتماعي واالقتصادي كله ال يقوم على شريعة اهللا  

  !ألوهية اهللا برفض شريعته للحياة؟
إال يف حالة  -وما غناء أن تنهى الناس عن الفسق مثالً يف جمتمع قانونه ال يعترب الزنا جرمية 

ألنه ابتداء يرفض ألوهيـة اهللا  . . وال يعاقب حىت يف حالة اإلكراه بشريعة اهللا  -اإلكراه 
  !برفض شريعته للحياة؟

عن السكر يف جمتمع قانونه يبيح تداول وشـرب اخلمـر ، وال    وما غناء أن تنهى الناس
. وحىت هذه ال يعاقب فيها حبـد اهللا  . يعاقب إال على حالة السكر البني يف الطريق العام 

  !ألنه ال يعترف ابتداء حباكمية اهللا؟
وما غناء أن تنهى الناس عن سب الدين؛ يف جمتمع ال يعترف بسلطان اهللا؛ وال يعبد فيـه  

إمنا هو يتخذ أرباباً من دونه؛ يرتلون له شريعته وقانونه؛ ونظامه وأوضاعه ، وقيمـه  .  اهللا
إمنا مها وأهل جمتمعهما طـراً يف  . والساب واملسبوب كالمها ليس يف دين اهللا . وموازينه 

  !دين من يرتلون هلم الشرائع والقوانني؛ ويضعون هلم القيم واملوازين؟
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النهي عن املنكر يف مثل هذه األحوال؟ ما غناء النهي عن هـذه  ما غناء األمر باملعروف و
. . والكبرية الكربى ال ـي عنـها    -فضالً عن أن يكون النهي عن الصغائر  -الكبائر 

  !كبرية الكفر باهللا؛ برفض منهجه للحياة؟
جهـدهم وطاقتـهم   » الطيبـون  « إن األمر أكرب وأوسع وأعمق ، مما ينفق فيه هؤالء 

مهما تكن ضخمة حىت  -ليس أمر تتبع الفرعيات  -يف هذه املرحلة  -إنه . .  واهتمامهم
فحدود اهللا تقوم ابتداء على االعتراف حباكمية اهللا دون سواه . ولو كانت هي حدود اهللا 

فإذا مل يصبح هذا االعتراف حقيقة واقعة؛ تتمثل يف اعتبار شريعة اهللا هي املصدر الوحيد . 
فكل جهد يف الفروع . . وبية اهللا وقوامته هي املصدر الوحيد للسلطة للتشريع؛ واعتبار رب

واملنكر األكرب أحق باجلهد واحملاولة مـن سـائر   . . ضائع؛ وكل حماولة يف الفروع عبث 
  . .املنكرات 
فإن مل . من رأى منكم منكراً فليغريه بيده « : يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -والرسول 

  .» وذلك أضعف اإلميان . مل يستطع فبقلبه  يستطع فبلسانه ، فإن
وقد جييء على املسلمني زمان ال يستطيعون فيه تغيري املنكر بأيديهم؛ وال يستطيعون فيـه  
تغيري املنكر بألسنتهم؛ فيبقى أضعف اإلميان؛ وهو تغيريه بقلوم؛ وهذا ما ال ميلك أحد أن 

  !حيول بينهم وبينه ، إن هم كانوا حقاً على اإلسالم
صـلى   -وتعبري الرسول  -كما يلوح يف بادئ األمر  -وليس هذا موقفاً سلبياً من املنكر 

  .بأنه تغيري دليل على أنه عمل إجيايب يف طبيعته  -اهللا عليه وسلم 
إنه ينكره ويكرهه . . فإنكار املنكر بالقلب ، معناه احتفاظ هذا القلب بإجيابيته جتاه املنكر 

وإنكـار  . . عتربه الوضع الشرعي الذي خيضع له ويعتـرف بـه   وال يستسلم له ، وال ي
« القلوب لوضع من األوضاع قوة إجيابية هلدم هذا الوضع املنكـر ، وإلقامـة الوضـع    

وهذا كله . . يف أول فرصة تسنح ، وللتربص باملنكر حىت توايت هذه الفرصة » املعروف 
فال أقل مـن أن حيـتفظ   . ميان وهو على كل حال أضعف اإل. . عمل إجيايب يف التغيري 
قـد يكـون    -أما االستسالم للمنكر ألنه واقع وألن له ضغطاً ! املسلم بأضعف اإلميان

  !فهو اخلروج من آخر حلقة ، والتخلي حىت عن أضعف اإلميان -ساحقاً 
  :هذا وإال حقت على اتمع اللعنة اليت حقت على بين إسرائيل 
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ذلك مبا عصـوا  . يل على لسان داود وعيسى بن مرمي لعن الذين كفروا من بين إسرائ{ 
  . .} ! لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه . وكانوا يعتدون 

. مث ميضي السياق إىل اية هذا املقطع يف احلديث عن بين إسرائيل ، وهو اية هذا اجلزء 
وهي حاهلم يف كل زمان ويف  -صلى اهللا عليه وسلم  -فيصف حاهلم على عهد الرسول 

وعلـة  . كل مكان ، فهم يتولون الذين كفروا ، ويتناصرون معهم ضد اجلماعة املسلمة 
أم مل يؤمنوا باهللا والنيب وأم مل يدخلوا يف دين اهللا األخري  -مع أم أهل كتاب  -ذلك 
  :ولو كانوا مؤمنني ما تولوا الكافرين . فهم غري مؤمنني . . 
أن سـخط اهللا  : لبئس ما قدمت هلم أنفسهم . رياً منهم يتولون الذين كفروا ترى كث{ 

ولو كانوا يؤمنون باهللا والنيب وما أنـزل إليـه مـا    . عليهم ، ويف العذاب هم خالدون 
  . .} ولكن كثرياً منهم فاسقون . اختذوهم أولياء 

ى اهللا عليه وسلم صل -على عهد رسول اهللا  -وهذا التقرير كما ينطبق على حال اليهود 
كذلك ينطبق على الفريق اآلخر مـن  . ينطبق على حاهلم اليوم وغداً ، ويف كل حني  -

مما يدعو إىل التدبر العميق يف أسرار هـذا  . . أهل الكتاب يف معظم أرجاء األرض اليوم 
  . .القرآن ، ويف عجائبه املدخرة للجماعة املسلمة يف كل آن 

ويقولون للذين { تولون املشركني؛ ويؤلبوم على املسلمني ، لقد كان اليهود هم الذين ي
وقـد  . كما حكى عنهم القرآن الكـرمي  } هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيالً : كفروا 

جتلى هذا كله على أمته يف غزوة األحزاب ، ومن قبلها ومن بعدها كذلك؛ إىل اللحظـة  
اً إال بالوالء والتعاون مع الكافرين وما قامت إسرائيل يف أرض فلسطني أخري. . احلاضرة 

  !اجلدد من املاديني امللحدين
فأما الفريق اآلخر من أهل الكتاب ، فهو يتعاون مع املادية اإلحلادية كلما كان األمر أمر 

! وهم يتعاونون مع الوثنية املشركة كذلك ، كلما كانت املعركة مع املسـلمني ! املسلمني
  .ون اإلسالم يف شيء ال ميثل» املسلمون « حىت و 

ولكنها اإلحنة اليت ال دأ على هـذا الـدين؛   ! إال يف أم من ذراري قوم كانوا مسلمني
  !ومن ينتمون إليه ، ولو كانوا يف انتمائهم مدعني

  . .} ترى كثرياً منهم يتولون الذين كفروا { : وصدق اهللا العظيم 
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  . .} ، ويف العذاب هم خالدون أن سخط اهللا عليهم : لبئس ما قدمت هلم أنفسهم { 
وخلـودهم يف  . إا سـخط اهللا علـيهم   . . فهذه هي احلصيلة اليت قدمتها هلم أنفسهم 

وما أبأسها من تقدمة تقدمها هلم أنفسهم؛ ويا هلا مـن  ! فما أبأسها من حصيلة. العذاب 
  !مثرة توليهم للكافرين. مثرة مرة 

فال يتخذ من عند نفسه مقررات مل يأذن ـا   فمن منا يسمع قول اهللا سبحانه عن القوم؟
  !يف الوالء والتناصر بني أهل هذا الدين؛ وأعدائه الذين يتولون الكافرين: اهللا 

  :وما الدافع؟ ما دافع القوم لتويل الذين كفروا؟ إنه عدم اإلميان باهللا والنيب 
ولكن كـثرياً منـهم   .  ولو كانوا يؤمنون باهللا والنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء{ 

  . .} فاسقون 
 -إم يتجانسـون  . . إن كثرم فاسقة . . إم مل يؤمنوا باهللا والنيب . . هذه هي العلة 

مع الذين كفروا يف الشعور والوجهة؛ فال جرم يتولون الذين كفروا وال يتولـون   -إذن 
  . .املؤمنني 

  :زة وتربز لنا من هذا التعقيب القرآين ثالث حقائق بار
إال القلة اليت آمنت مبحمد صلى اهللا عليه وسلم  -أن أهل الكتاب مجيعاً : احلقيقة األوىل 

ومل ينف القرآن الكرمي عنهم اإلميان . ألم مل يؤمنوا برسوله األخري . غري مؤمنني باهللا  -
ومـا   ولو كانوا يؤمنون باهللا والنيب{ . بل نفى عنهم اإلميان باهللا كذلك . بالنيب وحده 

مهمـا  . ال يقبل التأويل  -سبحانه  -وهو تقرير من اهللا } أنزل إليه ما اختذوهم أولياء 
وخباصة إذا اعتربنا ما هم عليه مـن احنـراف التصـور    . . تكن دعواهم يف اإلميان باهللا 

  .للحقيقة اإلهلية كما سلف يف آيات هذا الدرس ويف غريها من آيات القرآن الكرمي 
أن أهل الكتاب مجيعاً مدعوون إىل الدخول يف دين اهللا ، علـى لسـان   : ية واحلقيقة الثان

وإن . فإن استجابوا فقد أمنوا ، وأصبحوا على ديـن اهللا   -صلى اهللا عليه وسلم  -حممد 
  .تولوا فهم كما وصفهم اهللا 

ألن . أنه ال والء وال تناصر بينهم وبني املسلمني ، يف شأن من الشئون : واحلقيقة الثالثة 
  .كل شأن من شئون احلياة عند املسلم خاضع ألمر الدين 
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ويبقى أن اإلسالم يأمر أهله باإلحسان إىل أهل الكتاب يف العشرة والسـلوك؛ وحبمايـة   
أرواحهم وأمواهلم وأعراضهم يف دار اإلسالم؛ وبتركهم إىل ما هم فيه من عقائدهم كائنة 

ما  -والوفاء هلم . جمادلتهم باحلسىن كذلك ما تكون؛ وإىل دعوم باحلسىن إىل اإلسالم و
ال يكرهون على شيء يف  -يف أية حال  -وهم . . بعهدهم ومساملتهم للمسلمني  -وفوا 

  . .أمر الدين 
  . .ويف بره ومساحته . يف وضوحه ونصاعته . . هذا هو اإلسالم 
  .وهو يهدي السبيل . واهللا يقول احلق 

------------  
  )٤١٢ص /  ٢ج ( -يف ظالل القرآن 

  }. . . لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا { 
وأن تكـون   -صلى اهللا عليه وسلم  -إن صيغة العبارة حتتمل أن تكون خطاباً للرسول 

كذلك خطاباً عاما خرج خمرج العموم ، ألنه يتضمن أمراً ظاهراً مكشوفاً جيده كل إنسان 
وهي يف كلتا . . ها يف األسلوب العريب الذي نزل به القرآن الكرمي وهي صيغة هلا نظائر. 

  . .احلالتني تفيد معناها الظاهر الذي تؤديه 
فإذا تقرر هذا فإن األمر الذي يلفت النظر يف صياغة العبارة هو تقدمي اليهود على الـذين  

رة مكشـوفة  أشركوا يف صدد أم أشد الناس عداوة للذين آمنوا؛ وأن شدة عداوم ظاه
  !وأمر مقرر يراه كل من يرى ، وجيده كل من يتأمل

  .نعم إن العطف بالواو يف التعبري العريب يفيد اجلمع بني األمرين وال يفيد تعقيبا وال ترتيباً 
 -ولكن تقدمي اليهود هنا ، حيث يقوم الظن بأم أقل عداوة للذين آمنوا من املشركني  

ل هلذا التقدمي شأناً خاصاً غري املألوف من العطف بالواو يف جيع -مبا أم أصال أهل كتاب 
يوجه النظر إىل أن كوم أهل كتاب مل يغري من احلقيقة  -على األقل  -إنه ! التعبري العريب

علـى  « إن هـذا  : ونقول ! الواقعة ، وهي أم كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا
ون املقصود هو تقدميهم يف شدة العداء على الذين وال ينفي هذا احتمال أن يك. » األقل 

  . .أشركوا 
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وحني يستأنس اإلنسان يف تفسري هذا التقرير الرباين بالواقع التارخيي املشهود منذ مولـد  
اإلسالم حىت اللحظة احلاضرة ، فإنه ال يتردد يف تقرير أن عداء اليهود للذين آمنوا كـان  

  !ول أمداً من عداء الذين أشركوادائماً أشد وأقسى وأعمق إصرارا وأط
. لقد واجه اليهود اإلسالم بالعداء منذ اللحظة األوىل اليت قامت فيها دولة اإلسالم باملدينة 

وتضمن القرآن الكرمي من . وكادوا لألمة املسلمة منذ اليوم األول الذي أصبحت فيه أمة 
ده لتصوير تلك احلـرب  التقريرات واإلشارات عن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفي وح

 -صلى اهللا عليـه وسـلم    -املريرة اليت شنها اليهود على اإلسالم وعلى رسول اإلسالم 
وعلى األمة املسلمة يف تارخيها الطويل؛ واليت مل ختب حلظة واحدة قرابة أربعة عشر قرنا ، 

  وما تزال حىت اللحظة يتسعر أوارها يف أرجاء األرض مجيعاً
أول مقدمه إىل املدينة ، معاهدة تعايش مـع   -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد عقد الرسول 

ولكنهم مل يفـوا  . . اليهود؛ ودعاهم إىل اإلسالم الذي يصدق ما بني أيديهم من التوراة 
شأم يف هذا كشأم مع كل عهد قطعوه مع رم أو مع أنبيائهم من قبل ،  -ذا العهد 

أو كلما . إليك آيات بينات وما يكفر ا إال الفاسقون  ولقد أنزلنا{ : حىت قال اهللا فيهم 
وملا جاءهم رسول من عنـد اهللا  . عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم؟ بل أكثرهم ال يؤمنون 

مصدق ملا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب اهللا وراء ظهـورهم كـأم ال   
ذ اليوم األول الذي مجـع اهللا فيـه   ولقد أضمروا العداء لإلسالم واملسلمني من} يعلمون 

األوس واخلزرج على اإلسالم ، فلم يعد لليهود يف صفوفهم مدخل وال خمرج ، ومنذ اليوم 
صلى اهللا عليـه   -الذي حتددت فيه قيادة األمة املسلمة وأمسك بزمامها حممد رسول اهللا 

  !فلم تعد لليهود فرصة للتسلط -وسلم 
سائل اليت تفتقت عنها عبقرية املكر اليهودية ، وأفادا ولقد استخدموا كل األسلحة والو

  .من قرون السيب يف بابل ، والعبودية يف مصر ، والذل يف الدولة الرومانية 
ومع أن اإلسالم قد وسعهم بعد ما ضاقت م امللل والنحل على مدار التـاريخ ، فـإم   

  .ليوم األول ردوا لإلسالم مجيله عليهم أقبح الكيد وأألم املكر منذ ا
ولقد ألبوا على اإلسالم واملسلمني كل قوى اجلزيرة العربية املشركة؛ وراحـوا جيمعـون   

هؤالء أهـدى مـن   : ويقولون للذين كفروا { : القبائل املتفرقة حلرب اجلماعة املسلمة 
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 -يوم أن كان النـاس مسـلمني    -وملا غلبهم اإلسالم بقوة احلق } الذين آمنوا سبيال 
مل يسلم من هذا الدس إال كتاب اهللا الذي  -يكيدون له بدس املفتريات يف كتبه استداروا 

ويكيدون له بالدس بني صفوف املسلمني ، وإثارة الفـنت عـن    -تكفل حبفظه سبحانه 
. طريق استخدام حديثي العهد باإلسالم ومن ليس هلم فيه فقه مـن مسـلمة األقطـار    

حىت انتهى م املطاف أن يكونـوا  . . األرض  ويكيدون له بتأليب خصومه عليه يف أحناء
يف العصر األخري هم الذين يقودون املعركة مع اإلسالم يف كل شرب على وجـه األرض؛  
وهم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية يف هذه احلرب الشاملة ، وهم الـذين يقيمـون   

 ا حربـاً صـليبية   األوضاع ويصنعون األبطال الذين يتسمون بأمساء املسلمني ، ويشـنو
  !صهيونية على كل جذر من جذور هذا الدين

. } لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا { : وصدق اهللا العظيم 
.  

إن الذي ألب األحزاب على الدولة املسلمة الناشئة يف املدينة؛ ومجع بني اليهود من بـين  
  . .يهودي . . القبائل األخرى يف اجلزيرة قريظة وغريهم؛ وبني قريش يف مكة ، وبني 

رضي اهللا  -والذي ألب العوام ، ومجع الشراذم ، وأطلق الشائعات ، يف فتنة مقتل عثمان 
  . .يهودي . . وما تالها من النكبات  -عنه 

ويف  -صلى اهللا عليه وسـلم   -والذي قاد محلة الوضع والكذب يف أحاديث رسول اهللا 
  . .يهودي  . .الروايات والسري 

مث إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية يف دولة اخلالفة األخرية؛ ووراء االنقالبـات  
ـا يف عهـد السـلطان    » الدستور « اليت ابتدأت بعزل الشريعة عن احلكم واستبدال 

  . .يهودي . . أتاتورك » البطل « عبداحلميد ، مث انتهت بإلغاء اخلالفة مجلة على يدي 
ما تال ذلك من احلرب املعلنة على طالئع البعث اإلسالمي يف كل مكان على وجه وسائر 

  !األرض وراءه يهود
ووراء الرتعة احليوانيـة اجلنسـية   . . يهودي . . مث لقد كان وراء الرتعة املادية اإلحلادية 

  !ووراء معظم النظريات اهلدامة لكل املقدسات والضوابط يهود. . يهودي 
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ب اليت شنها اليهود على اإلسالم أطول أمدا ، وأعرض جماال ، من تلك ولقد كانت احلر
إن املعركة مـع  . . قدميا وحديثا  -على ضراوا  -اليت شنها عليه املشركون والوثنيون 

وكذلك كانت املعركة مع . مشركي العرب مل متتد إىل أكثر من عشرين عاما يف مجلتها 
ر احلديث فإن ضراوة املعركة بني الوثنيـة اهلنديـة   وأما يف العص. فارس يف العهد األول 

  .واإلسالم ضراوة ظاهرة؛ ولكنها ال تبلغ ضراوة الصهيونية العاملية 
وليس هناك ما مياثل معركة اليهود مع اإلسـالم يف  ) اليت تعد املاركسية جمرد فرع هلا (  

  .الفقرة التالية طول األمد وعرض اال إال معركة الصليبية ، اليت سنتعرض هلا يف 
  :يقول  -سبحانه  -فإذا مسعنا اهللا 

  . .} لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا { 
مث راجعنا هذا الواقع التارخيي ، فإننا ندرك . . ويقدم اليهود يف النص على الذين أشركوا 

  !طرفاً من حكمة اهللا يف تقدمي اليهود على الذين أشركوا
هذه اجلبلة النكدة الشريرة ، اليت ينغل احلقد يف صدورها على اإلسالم ، وعلى نـيب   إم

ومل يغلب هذه اجلبلة النكدة الشـريرة إال  . . اإلسالم ، فيحذر اهللا نبيه وأهل دينه منها 
ولن خيلص العامل من هذه اجلبلة النكدة إال اإلسالم ! . . اإلسالم وأهله يوم أن كانوا أهله

  . .أهله إليه  يوم يفيء
ذلك بأن منهم قسيسـني  . إنا نصارى : ولتجدن أقرم مودة للذين آمنوا الذين قالوا { 

وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض مـن  . ورهبانا ، وأم ال يستكربون 
ن وما لنا ال نـؤم . ربنا آمنا ، فاكتبنا مع الشاهدين : الدمع مما عرفوا من احلق ، يقولون 

فأثام اهللا مبا قالوا . باهللا وما جاءنا من احلق ، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصاحلني 
والذين كفروا وكذبوا . جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها ، وذلك جزاء احملسنني 

  . .} بآياتنا أولئك أصحاب اجلحيم 
تصور حالة فريق من أتباع . . ة إن هذه اآليات تصور حالة ، وتقرر حكما يف هذه احلال

وتقرر أم أقـرب مـودة   . . } إنا نصارى : الذين قالوا { :  -عليه السالم  -عيسى 
  . .للذين آمنوا 
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ومع أن متابعة جمموع اآليات ال تدع جماال للشك يف أا تصور حالة معينة ، هـي الـيت   
م مدلوهلا ، وجيعلون منها مـادة  ينطبق عليها هذا التقرير املعني ، فإن الكثريين خيطئون فه

للتميع املؤذي يف تقدير املسلمني ملوقفهم من املعسـكرات املختلفـة ، وموقـف هـذه     
أن نتـابع بالدقـة    -يف ظالل القرآن  -لذلك جند من الضروري . . املعسكرات منهم 

  :تصوير هذه اآليات هلذه احلالة اخلاصة اليت ينطبق عليها ذلك احلكم اخلاص 
هـم  . إنا نصـارى  : لة اليت تصورها هذه اآليات هي حالة فئة من الناس ، قالوا إن احلا

. . } ذلك بأن منهم قسيسني ورهبانا وأم ال يسـتكربون  { : أقرب مودة للذين آمنوا 
  . .فمنهم من يعرفون حقيقة دين النصارى فال يستكربون على احلق حني يتبني هلم 

ذا احلد ، وال يدع األمر جمهال ومعمماً على كل من ولكن السياق القرآين ال يقف عند ه
  :إمنا هو ميضي فيصور موقف هذه الفئة اليت يعنيها . . إنا نصارى : قالوا 

واذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا مـن احلـق ،   { 
 وما جاءنا مـن احلـق ،   وما لنا ال نؤمن باهللا. يقولون ربنا آمنا ، فاكتبنا مع الشاهدين 

  . .} ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصاحلني 
فهذا مشهد حي يرتسم من التصوير القرآين هلذه الفئة من الناس ، الذين هم أقرب مـودة  

  .للذين آمنوا 
إم إذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول من هذا القرآن اهتزت مشاعرهم ، والنت قلـوم ،  

والـذي ال  . مع تعبريا عن التأثر العميق العنيف باحلق الذي مسعـوه  وفاضت أعينهم بالد
وهي حالة معروفة يف الـنفس   -جيدون له يف أول األمر كفاء من التعبري إال الدمع الغزير 

البشرية حني يبلغ ا التأثر درجة أعلى من أن يفي ا القول ، فيفيض الدمع ، ليؤدي ما 
  .احلبيسة من التأثر العميق العنيف  ال يؤديه القول؛ وليطلق الشحنة

مث هم ال يكتفون ذا الفيض من الدمع؛ وال يقفون موقفا سلبيا من احلق الذي تأثروا بـه  
. . هذا التأثر عند مساع القرآن؛ والشعور باحلق الذي حيمله واإلحساس مبا له من سلطان 

إمنا هم ! ي أمره مع هذا احلقإم ال يقفون موقف املتأثر الذي تفيض عيناه بالدمع مث ينته
موقف القبول هلذا احلق ، واإلميان . . يتقدمون ليتخذوا من هذا احلق موقفا إجيابيا صرحيا 

  :به ، واإلذعان لسلطانه ، وإعالن هذا اإلميان وهذا اإلذعان يف هلجة قوية عميقة صرحية 
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اهللا وما جاءنا من احلـق ،  وما لنا ال نؤمن ب. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين : يقولون { 
  . .} ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصاحلني؟ 

أن يضمهم  -سبحانه  -مث يدعونه . إم أوالً يعلنون لرم إميام ذا احلق الذي عرفوه 
. . إىل قائمة الشاهدين هلذا احلق؛ وأن يسلكهم يف سلك األمة القائمة عليـه يف األرض  

تشهد هلذا الدين بأنه احلق ، وتؤدي هذه الشهادة بلسـاا وبعملـها    األمة املسلمة ، اليت
فهؤالء الشاهدون اجلدد ينضمون إىل هـذه  . . وحبركتها إلقرار هذا احلق يف حياة البشر 

 -األمة املسلمة؛ ويشهدون رم على إميام باحلق الذي تتبعه هـذه األمـة؛ ويدعونـه    
  . .أن يكتبهم يف سجلها  -سبحانه 

هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن اإلميان باهللا؛ أو أن يسمعوا مث 
أن يقبلهم رم ، ويرفـع مقـامهم    -ذا اإلميان  -هذا احلق مث اليؤمنوا به ، وال يأملوا 
  :عنده ، فيدخلهم مع القوم الصاحلني 

ربنا مع القوم الصـاحلني؟  وما لنا ال نؤمن باهللا وما جاءنا من احلق ، ونطمع أن يدخلنا { 
 {. .  

موقف االستماع واملعرفة . . فهو موقف صريح قاطع جتاه ما أنزل اهللا إىل رسوله من احلق 
، مث التأثر الغامر واإلميان اجلاهر ، مث اإلسالم واالنضمام إىل األمة املسلمة ، مع دعـاء اهللا  

ون شهادم سلوكاً وعمـالً  أن جيعلهم من الشاهدين هلذا احلق؛ الذين يؤد -سبحانه  -
مث وضوح الطريق يف تقديرهم . وجهاداً إلقراره يف األرض ، والتمكني له يف حياة الناس 

هو طريـق  : وتوحده؛ حبيث ال يعودون يرون أنه جيوز هلم أن ميضوا إال يف طريق واحد 
ل عنـده  يف القبـو  -بعد ذلك  -اإلميان باهللا ، وباحلق الذي أنزله على رسوله ، واألمل 

  .والرضوان 
وال يقف السياق القرآين هنا عند بيان من هم الذين يعنيهم بأم أقرب مودة للذين آمنوا 

 -إنا نصارى؛ وعند بيان سلوكهم يف مواجهة ما أنزل اهللا اىل الرسـول  : من الذين قالوا 
،  من احلق؛ ويف اختاذ موقف إجيايب صـريح ، باإلميـان املعلـن    -صلى اهللا عليه وسلم 

واالنضمام إىل الصف املسلم؛ واالستعداد ألداء الشهادة بالنفس واجلهد واملال؛ والـدعاء  



 ٧٣

إىل اهللا أن يقبلهم يف الصف الشاهد هلذا احلق على هذا النحو؛ مع الطمع يف أن خيتم هلـم  
  .باالنضمام إىل موكب الصاحلني 

يقرر أم أقرب مودة للذين  ال يقف السياق القرآين عند هذا احلد يف بيان أمر هؤالء الذين
  :بل يتابع خطاه لتكملة الصورة ، ورسم املصري الذي انتهوا إليه فعالً . آمنوا 

} وذلك جزاء احملسنني . فأثام اهللا مبا قالوا جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها { 
. .  

ريـق؛ وصـدق   لقد علم اهللا صدق قلوم وألسنتهم؛ وصدق عزميتهم على املضي يف الط
تصميمهم على أداء الشهادة هلذا الدين اجلديد الذي دخلوا فيه؛ وهلذا الصف املسلم الذي 

منة مين اهللا  -بكل تكاليفها يف النفس واملال  -اختاروه ، واعتبارهم أن أداء هذه الشهادة 
ا على من يشاء من عباده؛ واعتبارهم كذلك أنه مل يعد هلم طريق يسـلكونه إال هـذا   

  . .لطريق الذي أعلنوا املضي فيه؛ ورجاءهم يف رم أن يدخلهم مع القوم الصاحلني ا
 -لقد علم اهللا منهم هذا كله؛ فقبل منهم قوهلم ، وكتب هلم اجلنة جزاء هلم؛ وشهد هلم 

  :بأم حمسنون ، وأنه جيزيهم جزاء احملسنني  -سبحانه 
وذلك جـزاء  . . ا األار خالدين فيها جنات جتري من حتته -مبا قالوا  -فأثام اهللا { 

  .} . . احملسنني 
قد شهد هلذا الفريق  -جل جالله  -واهللا . . واإلحسان أعلى درجات اإلميان واإلسالم 

  .من الناس أنه من احملسنني 
  :هو فريق خاص حمدد املالمح هذا الذي يقول عنه القرآن الكرمي 

  . .} إنا نصارى : قالوا  ولتجدن أقرم مودة للذين آمنوا الذين{ 
هو فريق ال يستكرب عن احلق حني يسمعه ، بل يستجيب له تلك االسـتجابة العميقـة   

وهو فريق ال يتردد يف إعالن استجابته لإلسالم ، واالنضمام للصـف  . اجلاهرة الصرحية 
املسلم؛ واالنضمام إليه بصفة خاصة يف تكاليف هذه العقيدة؛ وهـي أداء الشـهادة هلـا    

وهو فريق علم اهللا منه صدق قوله فقبلـه يف  . الستقامة عليها واجلهاد إلقرارها ومتكينها با
  . .صفوف احملسنني 
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ولكن السياق القرآين ال يقف عند هذا احلد يف حتديد مالمح هذا الفريق املقصـود مـن   
من بل إنه ليمضي فيميزه من الفريق اآلخر . الناس الذين جتدهم أقرب مودة للذين آمنوا 

ممن يسمعون هذا احلق فيكفرون به ويكذبون ، واليستجيبون . إنا نصارى : الذين قالوا 
  :له ، وال ينضمون إىل صفوف الشاهدين 

  . .} والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب اجلحيم { 
من الذين قالوا  -واملقصود قطعاً بالذين كفروا وكذبوا يف هذا املوضع هم الذين يسمعون 

  .مث ال يستجيبون  -نا نصارى إ
سـواء يف ذلـك اليهـود    . والقرآن يسميهم الكافرين كلما كانوا يف مثل هذا املوقف  

والنصارى؛ ويضمهم إىل موكب الكفار مع املشركني سواء؛ ما داموا يف موقف التكذيب 
ال ملا أنزل اهللا على رسوله من احلق؛ ويف موقف االمتناع عن الدخول يف اإلسالم الـذي  

  :جند هذا يف مثل قول اهللا سبحانه . . يقبل اهللا من الناس ديناً سواه 
} { منفكني حىت تأتيهم البينة  -من أهل الكتاب واملشركني  -مل يكن الذين كفروا { 

يف نار جهنم خالدين فيها أولئك هـم   -أهل الكتاب واملشركني  -إن الذين كفروا من 
إن : لقد كفر الذين قـالوا  } { إن اهللا ثالث ثالثة : ا لقد كفر الذين قالو} { شر الربية 

لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسـى  } { اهللا هو املسيح ابن مرمي 
وهو يأيت هنا للتفرقـة بـني   . . فهو تعبري مألوف يف القرآن ، وحكم معهود } ابن مرمي 

 موقف كل فريق منهما جتـاه الـذين   إنا نصارى؛ وللتفرقة بني: فريقني من الذين قالوا 
هؤالء هلم جنات جتري مـن  . . آمنوا؛ وللتفرقة كذلك بني مصري هؤالء وأولئك عند اهللا 

  . .وأولئك أصحاب اجلحيم . حتتها األار خالدين فيها وذلك جزاء احملسنني 
دة ولتجدن أقرم مو{ : إم نصارى إذن داخلني يف ذلك احلكم : وليس كل من قالوا 

إمنا هذا . . كما حياول أن يقول من يقتطعون آيات القرآن دون متامها . . } للذين آمنوا 
احلكم مقصور على حالة معينة مل يدع السياق القرآين أمرها غامضاً ، وال مالحمها جمهلة ، 

  . .وال موقفها متلبساً مبوقف سواها يف كثري وال قليل 
  :يد من هم النصارى املعنيون ذا النص ولقد وردت روايات هلا قيمتها يف حتد
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وهذه اآلية نزلت يف النجاشي وأصحابه ، ملا قـدم علـيهم   « : أورد القرطيب يف تفسريه 
خوفـاً   -حسب ما هو مشهور يف سرية ابن اسحاق وغريه  -املسلمون يف اهلجرة األوىل 

 - عليه وسلم صلى اهللا -مث هاجر رسول اهللا . من املشركني وفتنتهم؛ وكانوا ذوي عدد 
إىل املدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليه ، حالت بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا 

فلما كانت وقعة بدر وقتل اهللا فيها صناديد الكفار ، قـال كفـار   . عليه وسلم احلرب 
فأهدوا إىل النجاشي وابعثوا له بـرجلني مـن ذوي   . إن ثأركم بأرض احلبشة : قريش 
فبعث كفار قريش عمرو بـن  . يعطيكم من عنده ، فتقتلوم مبن قتل منكم ببدر رأيكم 

فسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك ، فبعث . العاص وعبداهللا بن أيب ربيعة دايا 
عمرو بن أمية الضمري وكتب معه إىل النجاشـي؛   -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

مث دعا جعفر بـن   -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا  فقدم على النجاشي ، فقرأ كتاب
مث أمر جعفر أن يقـرأ  . أيب طالب واملهاجرين ، وأرسل إىل الرهبان والقسيسني فجمعهم 

  .فقاموا تفيض أعينهم من الدمع « مرمي » عليهم القرآن ، فقرأ سورة 
إنا نصـارى  : ن قالوا ولتجدن أقرم مودة للذين آمنوا الذي{ : فهم الذين أنزل اهللا فيهم 

حدثنا حممد بن مسلمة املرادي ، قال : قال . رواه أبو داود ( } الشاهدين { وقرأ إىل } 
أخربين يونس عن ابن شهاب ، عن أيب بكر عبدالرمحن بـن  : قال . حدثنا ابن وهب : 

أن اهلجرة األوىل هجرة : وعن سعيد بن املسيب وعن عروة بن الزبري . احلرث بن هشام 
  .وساق احلديث بطوله . سلمني إىل أرض احلبشة امل

عشرون  -صلى اهللا عليه وسلم  -قدم على النيب : وذكر البيهقي عن ابن إسحاق قال « 
رجالً وهو مبكة ، أو قريب من ذلك ، من النصارى حني ظهر خربه ، مـن احلبشـة ،   

فلما . الكعبة  فوجدوه يف املسجد ، فكلموه وسألوه ، ورجال من قريش يف أنديتهم حول
عما أرادوا ، دعاهم رسـول اهللا   -صلى اهللا عليه وسلم  -فرغوا من مسألتهم رسول اهللا 

فلما مسعـوه فاضـت   . إىل اهللا عز وجل ، وتال عليهم القرآن  -صلى اهللا عليه وسلم  -
أعينهم من الدمع ، مث استجابوا له وآمنوا به وصدقوه ، وعرفوا منه ما كان يوصف هلم يف 

: فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل يف نفر من قـريش فقـالوا   . م من أمره كتا
بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون هلم فتأتوم خبرب الرجل ! خيبكم اهللا من ركب
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، فلم تطل جمالستكم عنده حىت فارقتم دينكم وصدقتموه مبا قال لكم ، ما نعلـم ركبـاً   
سالم عليكم ال جناهلكم ، لنا أعمالنا ولكـم  : فقالوا  -م أو كما قال هل -أمحق منكم 

إن : ويقال . إن النفر النصارى من أهل جنران : فيقال . . أعمالكم ، ال نألو أنفسنا خرياً 
: إىل قوله } الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون { : فيهم نزلت هؤالء اآليات 

جعفراً وأصحابه قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم إن : وقيل » } ال نبتغي اجلاهلني { 
يف سبعني رجالً عليهم ثياب الصوف ، فيهم اثنان وستون من احلبشة ومثانية مـن أهـل   

فقرأ عليهم . الشام وهم حبرياء الراهب وإدريس وأشرف وأبرهة ومثامة وقثم ودريد وأمين 
، فبكوا حني مسعـوا القـرآن   إىل آخرها » يس « رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سورة 

لتجدن أشـد  { فرتلت فيهم . ما أشبه هذا مبا كان يرتل على عيسى : وآمنوا به ، وقالوا 
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ، ولتجدن أقرم مودة للذين آمنوا الذين 

قال سعيد بن و. وكانوا أصحاب الصوامع . يعين وفد النجاشي . . } إنا نصارى : قالوا 
{ إىل قوله } الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون { وأنزل اهللا فيهم أيضاً : جبري 

وقال مقاتل والكليب كانوا أربعني رجالً من . إىل آخر اآلية } أولئك يؤتون أجرهم مرتني 
أهل  أهل جنران من بين احلرث بن كعب ، واثنني وثالثني من احلبشة ، ومثانية وستني من

نزلت يف ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من احلق مما جاء به : وقال قتادة . الشام 
  .« عيسى ، فلما بعث اهللا حممداً صلى اهللا عليه وسلم آمنوا به فأثىن اهللا عليهم 

وهذا الذي نقرره يف معىن هذا النص؛ والذي يدل عليه السياق بذاتـه ، وتؤيـده هـذه    
فنا ، هو الذي يتفق مع بقية التقريرات يف هذه السورة ويف غريها عـن  الروايات اليت أسل

كما أنه هو الذي . من هذا الدين وأهله  -اليهود والنصارى  -موقف أهل الكتاب عامة 
  .يتفق مع الواقع التارخيي الذي عرفته األمة املسلمة خالل أربعة عشر قرناً 

هدافها؛ وكالم اهللا سبحانه ال يناقض بعضه إن السورة وحدة يف اجتاهها وظالهلا وجوها وأ
وقـد وردت يف هـذه   } ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً { . بعضاً 

. . السورة نفسها نصوص وتقريرات ، حتدد معىن هذا النص الذي نواجهه هنا وجتلـوه  
  :نذكر منها 
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لياء ، بعضهم أولياء بعـض ، ومـن   يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أو{ 
يا أهل الكتاب لسـتم  : قل } { يتوهلم منكم فإنه منهم ، إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني 

وليزيدن كثرياً منهم ما . على شيء حىت تقيموا التوارة واإلجنيل وما أنزل إليكم من ربكم 
كذلك جاء يف سورة } ن أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ، فال تأس على القوم الكافري

إن هدى اهللا هو : قل . ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم { : البقرة 
} اهلدى؛ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من اهللا من ويل وال نصري 

صـارى  كذلك صدق الواقع التارخيي ما حذر اهللا األمة املسلمة إياه؛ من اليهود ومـن الن 
وإذا كان الواقع التارخيي قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة لإلسالم منذ اليوم األول . سواء 

الذي دخل فيه اإلسالم عليهم املدينة؛ يف صورة كيد مل ينته ومل يكـف حـىت اللحظـة    
احلاضرة؛ وإذا كان اليهود ال يزالون يقودون احلملة ضد اإلسالم يف كل أرجـاء األرض  

فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى الصـليبيني  . . بيث وكيد لئيم اليوم يف حقد خ
أم اختذوا من اإلسالم موقف العداء منذ واقعة الريموك بني جيش املسلمني وجيوش الروم 

فيما عدا احلاالت اليت وقع فيها ما تصفه اآليات اليت حنن بصددها فاستجابت قلـوب   -
ت أخرى آثرت فيها طوائف مـن النصـارى أن   وفيما عدا حاال. لإلسالم ودخلت فيه 

حتتمي بعدل اإلسالم من ظلم طوائف أخرى من النصارى كذلك؛ يالقون مـن ظلمهـا   
أما التيار العام الذي ميثل موقف النصارى مجلة فهو تلك احلروب الصليبية اليت  -! الوبال

  !ى ضفاف الريموكمنذ التقى اإلسالم والرومان عل -إال يف الظاهر  -مل خيب أوارها قط 
لقد جتلت أحقاد الصليبية على اإلسالم وأهله يف احلروب الصليبية املشهورة طوال قـرنني  
من الزمان ، كما جتلت يف حروب اإلبادة اليت شنتها الصليبية على اإلسالم واملسلمني يف 

الً ، مث األندلس ، مث يف محالت االستعمار والتبشري على املماليك اإلسالمية يف إفريقيـة أو 
  .يف العامل كله أخرياً 

على كل مـا   -ولقد ظلت الصهيونية العاملية والصليبة العاملية حليفتني يف حرب اإلسالم 
{ : ولكنهم كانوا يف حرم لإلسالم كما قال عنهم العليم اخلـبري   -بينهما من أحقاد 

ريقهم ينقضـون  مث مضوا يف ط. حىت مزقوا دولة اخلالفة األخرية } بعضهم أولياء بعض 
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ها هم أوالء حيـاولون  » احلكم « وبعد أن أجهزوا على عروة . هذا الدين عروة عروة 
  !»الصالة « اإلجهاز على عروة 

فيؤيـدون الوثنيـة   . مث ها هم أوالء يعيدون موقف اليهود القدمي مع املسلمني والوثنيني 
وعن طريق املؤسسات  عن طريق املساعدات املباشرة تارة ،. حيثما وجدت ضد اإلسالم 

وليس الصراع بني اهلند وباكستان على كشـمري  ! الدولية اليت يشرفون عليها تارة أخرى
  .وموقف الصليبية منها ببعيد 

وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة األوضاع اليت تتوىل سحق حركات اإلحياء والبعـث  
األوضاع أثواب البطولة  وإلباس القائمني ذه. اإلسالمية يف كل مكان على وجه األرض 

الزائفة ودق الطبول من حوهلم ، ليستطيعوا اإلجهاز على اإلسالم ، يف زمحـة الضـجيج   
  !العاملي حول األقزام الذين يلبسون أردية األبطال

هذا موجز سريع ملا سجله الواقع التارخيي طوال أربعة عشر قرناً؛ من مواقـف اليهوديـة   
ق بني هذه وتلك؛ وال افتراق بني هـذا املعسـكر وذاك يف   والصليبية جتاه اإلسالم؛ ال فر

  .الكيد لإلسالم ، واحلقد عليه ، واحلرب الدائبة اليت ال تفتر على امتداد الزمان 
وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغداً؛ فال ينساقوا وراء حركات التمييع اخلادعة أو 

دون متابعة لبقيته؛ ودون متابعـة   -القرآين  املخدوعة؛ اليت تنظر إىل أوائل مثل هذا النص
لسياق السورة كله ، ودون متابعة لتقريرات القرآن عامة ، ودون متابعة للواقع التـارخيي  

مث تتخذ من ذلك وسيلة لتخـدير مشـاعر املسـلمني جتـاه      -الذي يصدق هذا كله 
يه هذه املعسكرات املعسكرات اليت تضمر هلم احلقد وتبيت هلم الكيد؛ األمر الذي تبذل ف

  .جهدها ، وهي بصدد الضربة األخرية املوجهة إىل جذور العقيدة 
مهما  -إن هذه املعسكرات ال ختشى شيئاً أكثر مما ختشى الوعي يف قلوب العصبة املؤمنة 

وقد يكون . فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة  -قل عددها وعدا 
عن ضرر أعدى األعداء  -حينئذ  -خدوعة؛ ولكن ضررهم ال يقل بعضهم من الفرائس امل

  )الظالل. (، بل إنه ليكون أشد أذى وضراً 
  

*******************  
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  : وحرم علينا ربنا سبحانه وتعاىل طاعتهم واالستماع ألراجيفهم
  

ين أُوتوا الْكتاب يردوكُم بعـد  يا أَيها الَّذين َآمنوا إِنْ تطيعوا فَرِيقًا من الَّذ{ : قال تعاىل 
 رِينكَاف انِكُم١٠٠/آل عمران) [١٠٠(إِمي [{  

لقد جاءت هذه األمة املسلمة لتنشىء يف األرض طريقها على منهج اهللا وحده ، متميـزة  
لقد انبثق وجودها ابتداء من منهج اهللا؛ لتؤدي يف حياة البشر دوراً خاصاً . متفردة ظاهرة 

لقد وجدت إلقرار منهج اهللا يف األرض ، وحتقيقه يف صورة عملية ، . ينهض به سواها  ال
ذات معامل منظورة ، تترجم فيها النصوص إىل حركات وأعمال ، ومشاعر وأخـالق ،  

  .وأوضاع وارتباطات 
وهي ال حتقق غاية وجودها ، وال تستقيم على طريقها ، وال تنشـىء يف األرض هـذه   

الفريدة من احلياة الواقعية اخلاصة املتميزة ، إال إذا تلقت من اهللا وحده ،  الصورة الوضيئة
ال التلقي من أحد . . قيادة البشرية . وإال إذا تولت قيادة البشرية مبا تتلقاه من اهللا وحده 

إما هذا وإما الكفـر  . . من البشر ، وال اتباع أحد من البشر ، وال طاعة أحد من البشر 
  . .حنراف والضالل واال

وهذا ما يقيم عليه مشـاعر اجلماعـة   . هذا ما يؤكده القرآن ويكرره يف شىت املناسبات 
وهنا موضع من هـذه املواضـع ،   . . املسلمة وأفكارها وأخالقها كلما سنحت الفرصة 

مناسبته هي املناظرة مع أهل الكتاب ، ومواجهة كيدهم وتآمرهم على اجلماعة املسلمة يف 
لكنه ليس حمدوداً حبدود هذه املناسبة ، فهو التوجيه الدائم هلذه األمة ، يف كل و. . املدينة 

  .جيل من أجياهلا ، ألنه هو قاعدة حياا ، بل قاعدة وجودها 
فكيف تتلقى إذن من اجلاهلية اليت جاءت لتبـدهلا  . لقد وجدت هذه األمة لقيادة البشرية 

تتخلى عن مهمة القيادة فما وجودهـا إذن ،   ولتصلها باهللا ، ولتقودها مبنهج اهللا؟ وحني
  !من غاية؟ -يف هذه احلال  -وليس لوجودها 

. والشعور الصحيح . واالعتقاد الصحيح . قيادة التصور الصحيح : لقد وجدت للقيادة 
ويف ظـل هـذه األوضـاع    . . والتنظيم الصحيح . والنظام الصحيح . واخللق الصحيح 
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، وأن تتفتح ، وأن تتعرف إىل هذا الكون ، وأن تعـرف   الصحيحة ميكن أن تنمو العقول
  .أسراره ، وأن تسخر قواه وطاقاته ومدخراته 

ولكن القيادة األساسية اليت تسمح ذا كله ، وتسيطر على هذا كله وتوجهه خلري البشـر  
ينبغي أن تكـون  . . ال لتهديدهم باخلراب والدمار ، وال لتسخريه يف املآرب والشهوات 

ال بتوجيه أحد مـن  . ان ، وأن تقوم عليها اجلماعة املسلمة ، مهتدية فيها بتوجيه اهللا لإلمي
  .عبيد اهللا 

وهنا يف هذا الدرس حيذر األمة املسلمة من اتباع غريها ، ويبني هلا كذلك طريقها إلنشاء 
ويبدأ بتحذيرها من اتباع أهل الكتاب ، وإال فسيقودوا . األوضاع الصحيحة وصيانتها 

  .إىل الكفر ال مناص 
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إميانكم كافرين { 
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم باهللا فقد هدي . 

  . .} إىل صراط مستقيم 
وأوضاعهم ، حتمل ابتداء معـىن   إن طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم ، واقتباس مناهجهم

كمـا  . اهلزمية الداخلية ، والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت األمة املسـلمة  
حتمل معىن الشك يف كفاية منهج اهللا لقيادة احلياة وتنظيمها والسري ا صـعداً يف طريـق   

به وال ترى خطـره  وهذا بذاته دبيب الكفر يف النفس ، وهي ال تشعر . النماء واالرتقاء 
  .القريب 

فأما من اجلانب اآلخر ، فأهل الكتاب ال حيرصون على شـيء  . هذا من جانب املسلمني 
فهذه العقيدة هي صخرة النجـاة؛ وخـط   . حرصهم على إضالل هذه األمة عن عقيدا 

اً يعرفونه قدمي. وأعداؤه يعرفون هذا جيداً . الدفاع ، ومصدر القوة الدافعة لألمة املسلمة 
ويعرفونه حديثاً ، ويبذلون يف سبيل حتويل هذه األمة عن عقيدا كل ما يف وسعهم مـن  

وحني يعجزهم أن حياربوا هذه العقيدة ظـاهرين  . مكر وحيلة ، ومن قوة كذلك وعدة 
وحني يعييهم أن حياربوها بأنفسهم وحده ، جيندون مـن املنـافقني   . يدسون هلا ماكرين 
لإلسالم ، جنوداً جمندة ، لتنخر هلـم يف   -زوراً  -، أو ممن ينتسبون املتظاهرين باإلسالم 
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جسم هذه العقيدة من داخل الدار ، ولتصد الناس عنها ، ولتزين هلم مناهج غري منهجها ، 
  . .وأوضاعاً غري أوضاعها ، وقيادة غري قيادا 

فهـم وال شـك   فحني جيد أهل الكتاب من بعض املسلمني طواعية واستماعاً واتباعاً ، 
سيستخدمون هذا كله يف سبيل الغاية اليت تؤرقهم ، وسيقودوم ويقودون اجلماعة كلها 

  .من ورائهم إىل الكفر والضالل 
  :ومن مث هذا التحذير احلاسم املخيف 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إميانكم كافرين { 
 {. .  

ما يفزعه أن يرى نفسه منتكساً إىل الكفر بعد اإلميان  -حينذاك  -يفزع املسلم وما كان 
وهذا شأن املسلم احلق يف كل زمان ومن مث . وراجعاً إىل النار بعد جناته منها إىل اجلنة . 

. . يكون هذا التحذير ذه الصورة سوطاً يلهب الضمري ، ويوقظه بشدة لصوت النـذير  
فيا له من منكر أن يكفر الذين آمنوا بعد . . يتابع التحذير والتذكري ومع هذا فإن السياق 

  .إميام ، وآيات اهللا تتلى عليهم ، ورسوله فيهم 
ودواعي اإلميان حاضرة ، والدعوة إىل اإلميان قائمة ، ومفرق الطريق بني الكفر واإلميـان  

  :مسلط عليه هذا النور 
  }هللا وفيكم رسوله؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات ا{ 

وإذا كـان  . . إا لكبرية أن يكفر املؤمن يف ظل هذه الظروف املعينة على اإلميان . أجل 
قد استوىف أجله ، واختار الرفيق األعلى ، فإن آيات  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

ن ـذا  وحنن اليوم خمـاطبو . . باق  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا باقية ، وهدى رسوله 
  :القرآن كما خوطب به األولون ، وطريق العصمة بني ، ولواء العصمة مرفوع 

  . .} ومن يعتصم باهللا فقد هدي إىل صراط مستقيم { 
  .احلي القيوم  -سبحانه  -وهو . واهللا سبحانه باق . إنه االعتصام باهللا يعصم . أجل 

رضوان اهللا علـيهم   -صحابه يتشدد مع أ -صلى اهللا عليه وسلم  -ولقد كان رسول اهللا 
يف أمر التلقي يف شأن العقيدة واملنهج ، بقدر ما كان يفسح هلم يف الرأي والتجربـة يف   -

شؤون احلياة العملية املتروكة للتجربة واملعرفة ، كشؤون الزرع ، وخطط القتال ، وأمثاهلا 
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وال بالنظام االجتماعي ،  من املسائل العملية البحتة اليت ال عالقة هلا بالتصور االعتقادي ،
فمنـهج  . وفرق بني هذا وذلك بـني  . . وال باالرتباطات اخلاصة بتنظيم حياة اإلنسان 

واإلسالم الذي جاء ليقود . احلياة شيء ، والعلوم البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر 
داع مـادي يف  احلياة مبنهج اهللا ، هو اإلسالم الذي وجه العقل للمعرفة واالنتفاع بكل إب

  . .نطاق منهجه للحياة 
حدثنا عبد الرازق ، أنبأنا سفيان ، عن جابر ، عن الشعيب ، عن عبد « : قال اإلمام أمحد 

يا رسول اهللا : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -جاء عمر إىل النيب » : قال . اهللا بن ثابت 
أال أعرضـها  . تـوراة  إين أمرت بأخ يهودي من بين قريظة ، فكتب يل جوامع من ال. 

: قال عبد اهللا بـن ثابـت    -صلى اهللا عليه وسلم  -فتغري وجه رسول اهللا : عليك؟ قال 
رضيت باهللا : ؟ فقال عمر -صلى اهللا عليه وسلم  -أال ترى ما وجه رسول اهللا : قلت له 

 -م صلى اهللا عليه وسل -فسري عن النيب : قال . رباً ، وباإلسالم دينا ، ومبحمد رسوالً 
مث اتبعتموه وتركتموين  -عليه السالم  -والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى : وقال 

  .« إنكم حظي من األمم ، وأنا حظكم من النبيني . لضللتم 
صلى  -قال رسول اهللا : قال . حدثنا محاد عن الشعيب عن جابر : وقال احلافظ أبو يعلى 

. فإم لن يهدوكم وقـد ضـلوا   . عن شيء  ال تسألوا أهل الكتاب»  -اهللا عليه وسلم 
وإنه واهللا لو كان موسى حياً بـني  . وإنكم إما أن تصدقوا بباطل ، وإما أن تكذبوا حبق 

لو كان موسى وعيسى » : ويف بعض األحاديث « . . أظهركم ما حل له إال أن يتبعين 
  .« حيني ملا وسعهما إال اتباعي 

يف التلقـي   -صلى اهللا عليه وسلم  -ى رسول اهللا وهذا هو هد. هؤالء هم أهل الكتاب 
وفق روح  -وال ضري . . عنهم يف أي أمر خيتص بالعقيدة والتصور ، أو بالشريعة واملنهج 

من االنتفاع جبهود البشر كلهم يف غري هذا من العلوم البحتة ، علماً  -اإلسالم وتوجيهه 
ية الشعور ا ، وكوا مـن تسـخري اهللا   من ناح: مع ربطها باملنهج اإلمياين . . وتطبيقاً 
. ومن ناحية توجيهها واالنتفاع ا يف خري البشرية ، وتوفري األمن هلا والرخاء . لإلنسان 

. شكره بالعبـادة  . وشكر اهللا على نعمة املعرفة ونعمة تسخري القوى والطاقات الكونية 
  .. وشكره بتوجيه هذه املعرفة وهذا التسخري خلري البشرية 
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ويف . فأما التلقي عنهم يف التصور اإلمياين ، ويف تفسري الوجود ، وغاية الوجود اإلنساين 
أما التلقـي يف  . . منهج احلياة وأنظمتها وشرائعها ، ويف منهج األخالق والسلوك أيضاً 

أليسـر   -صلى اهللا عليه وسـلم   -شيء من هذا كله ، فهو الذي تغري وجه رسول اهللا 
  . .وهي الكفر الصراح . الذي حذر اهللا األمة املسلمة عاقبته وهو . شيء منه 

فأما حنن  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذا هو هدى رسوله  -سبحانه  -هذا هو توجيه اهللا 
صلى اهللا  -الذين نزعم أننا مسلمون ، فأرانا نتلقى يف صميم فهمنا لقرآننا وحديث نبينا 

وأرانا نتلقـى فلسـفتنا وتصـوراتنا    ! ستشرقنيعن املستشرقني وتالمذة امل -عليه وسلم 
اإلغريـق والرومـان   : للوجود واحلياة من هؤالء وهؤالء ، ومن الفالسفة واملفكـرين  

وأرانا نتلقى نظام حياتنا وشرائعنا وقوانيننا من تلـك املصـادر   ! واألوروبيني واألمريكان
لك املستنقع اآلسن ، الـذي  وأرانا نتلقى قواعد سلوكنا وآدابنا وأخالقنا من ذ! املدخولة

أننـا   -واهللا  -مث نزعم . . أي دين . . انتهت إليه احلضارة املادية اردة من روح الدين 
فنحن ذا نشهد علـى اإلسـالم   . وهو زعم إمثه أثقل من إمث الكفر الصريح ! مسلمون

أـم   -نا مثل -حيث ال يشهد عليه هذه الشهادة اآلمثة من ال يزعمون . بالفشل واملسخ 
  !مسلمون

من ناحية التصور االعتقادي ، ومن : وهو منهج ذو خصائص متميزة . إن اإلسالم منهج 
ومن ناحية القواعد األخالقية ، اليت تقـوم  . ناحية الشريعة املنظمة الرتباطات احلياة كلها 

. يـة  عليها هذه االرتباطات ، وال تفارقها ، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماع
فال بد أن تكون هناك مجاعة من الناس حتمل هـذا  . وهو منهج جاء لقيادة البشرية كلها 

أن تتلقى هـذه   -كما أسلفنا  -ومما يتناقض مع طبيعة القيادة . املنهج لتقود به البشرية 
  . .اجلماعة التوجيهات من غري منهجها الذايت 

لبشرية يدعو الدعاة لتحكيم هذا املنـهج  وخلري ا. وخلري البشرية جاء هذا املنهج يوم جاء 
بل األمر اليوم ألزم ، والبشرية مبجموعها تعاين من النظم واملناهج اليت انتهت . اليوم وغداً 

وليس هناك منقذ إال هذا املنهج اإلهلي ، الذي جيـب أن حيـتفظ بكـل    . إليها ما تعاين 
  .خصائصه كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة أخرى 
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وحققت يف عامل . حرزت البشرية انتصارات شىت يف جهادها لتسخري القوى الكونية لقد أ
وما تزال يف طريقها إىل انتصارات  -بالنسبة للماضي  -الصناعة والطب ما يشبه اخلوارق 

ولكن ما أثر هذا كله يف حياا؟ ما أثره يف حياا النفسـية؟ هـل وجـدت    . . جديدة 
لقد وجدت الشقاء والقلـق  ! ؟ هل وجدت السالم؟ كالالسعادة؟ هل وجدت الطمأنينة

إا مل ! . . واألمراض العصبية والنفسية ، والشذوذ واجلرمية على أوسع نطاق. . واخلوف 
وحني تقـاس  . . تتقدم كذلك يف تصور غاية الوجود اإلنساين وأهداف احلياة اإلنسانية 

هن الرجل املتحضـر املعاصـر ، إىل   غاية الوجود اإلنساين وأهداف احلياة اإلنسانية يف ذ
بل تبدو لعنة حتط ! التصور اإلسالمي يف هذا اجلانب ، تبدو هذه احلضارة يف غاية القزامة

من تصور اإلنسان لنفسه ومقامه يف هذا الوجود وتسفل به ، وتصغر من اهتماماته ومـن  
إا ال جتد . . املتعبة واخلواء يأكل قلب البشرية املكدود ، واحلرية د روحها ! . . أشواقه

والعلم الذي كان من شأنه ، لو سار حتت منهج . لقد أبعدا عنه مالبسات نكدة . . اهللا 
اهللا ، أن جيعل من كل انتصار للبشرية يف ميدانه خطوة تقرا من اهللا ، هو ذاته الذي تبعد 

ر الذي يكشف هلا إا ال جتد النو. . به البشرية أشواطا بسبب انطماس روحها ونكستها 
غاية وجودها احلقيقية فتنطلق إليها مستعينة ذا العلم الذي منحه اهللا هلا ووهبها االستعداد 

وال جتد املنهج الذي ينسق بني حركتها وحركة الكون ، وفطرا وفطرة الكـون ،  . له 
ا ودنياها وال جتد النظام الذي ينسق بني طاقاا وقواها ، وآخر. وقانوا وناموس الكون 

  . .تنسيقاً طبيعياً شامالً مرحياً . . ، وأفرادها ومجاعاا ، وواجباا وحقوقها 
وهم الـذين  . وهذه البشرية هي اليت يعمل ناس منها على حرماا من منهج اهللا اهلادي 

وحيسبونه جمرد حنني إىل فترة ذاهبة من فترات » ! رجعية« يسمون التطلع إىل هذا املنهج 
وهم جبهالتهم هذه أو بسوء نيتهم حيرمون البشرية التطلع إىل املنهج الوحيـد  . . ريخ التا

. الذي ميكن أن يقود خطاها إىل السالم والطمأنينة ، كما يقود خطاها إىل النمو والرقي 
إننا نرى واقع البشـرية النكـد ،   . وحنن الذين نؤمن ذا املنهج نعرف إىل ماذا ندعو . 

نرى هنالك على األفق الصـاعد  . ونرى . ستنقع اآلسن الذي تتمرغ فيه ونشم رائحة امل
راية النجاة تلوح للمكدودين يف هجري الصحراء احملرق واملرتقى الوضيء النظيف يلـوح  
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للغارقني يف املستنقع؛ ونرى أن قيادة البشرية إن مل ترد إىل هذا املنهج فهي يف طريقها إىل 
  !نسان ، ولكل معىن من معاين اإلنساناالرتكاس الشائن لكل تاريخ اإل

وأوىل اخلطوات يف الطريق أن يتميز هذا املنهج ويتفرد ، وال يتلقى أصحابه التوجيه مـن  
إىل أن يـأذن اهللا بقيادتـه   . كيما يظل املنهج نظيفاً سليماً . . اجلاهلية الطامة من حوهلم 

البشر ، الداعني إىل اجلاهلية من واهللا أرحم بعباده أن يدعهم ألعداء . للبشرية مرة أخرى 
  ! .هنا ومن هناك

وهذا ما أراد اهللا سبحانه أن يلقنه للجماعة املسلمة األوىل يف كتابه الكرمي؛ وما حـرص   
  )الظالل. . (أن يعلمها إياه يف تعليمه القومي  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

************************  
  :ليهم توسبحانه وتعاىل  وحرم 

يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياَء تلْقُونَ إِلَيهِم بِـالْمودة  {  :قال تعاىل 
كُمبر وا بِاللَّهنمؤأَنْ ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي قالْح نم اَءكُما جوا بِمكَفَر قَدو  متإِنْ كُن

فَيا أَخبِم لَما أَعأَنو ةدوبِالْم هِمونَ إِلَيِسري تاتضراَء مغتابي وبِيلي سا فادجِه متجرا خمو مت
لَكُـم أَعـداًء    إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونـوا ) ١(أَعلَنتم ومن يفْعلْه منكُم فَقَد ضلَّ سواَء السبِيلِ 

لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولَا ) ٢(ويبسطُوا إِلَيكُم أَيديهم وأَلِْسنتهم بِالسوِء وودوا لَو تكْفُرونَ 
 ريصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو كُمنيلُ بفْصي ةاميالْق موي كُملَاد٣(أَو (كَان ةٌ قَدنسةٌ حوأُس لَكُم ت

اللَّه وند نونَ مدبعا تممو كُمنَآُء مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهري إِبـا  فنكَفَر 
بِاللَّه وحده إِلَّا قَولَ إِبراهيم لأَبِيه  بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاُء أَبدا حتى تؤمنوا

يـك  لَأَستغفرنَّ لَك وما أَملك لَك من اللَّه من شيٍء ربنا علَيك توكَّلْنا وإِلَيـك أَنبنـا وإِلَ  
 ريص٤(الْم (واكَفَر ينلَّذةً لنتا فلْنعجا لَا تنبر  يمكالْح زِيزالْع تأَن كا إِننبا رلَن راغْفو)٥ (

ه هو لَقَد كَانَ لَكُم فيهِم أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الَْآخر ومن يتولَّ فَإِنَّ اللَّ
 يدمالْح نِياملمتحنة  )٦(الْغ {  

ا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تتولَّوا قَوما غَضب اللَّه علَيهِم قَد يئسوا من الْـَآخرة  ي{ : قال تعاىل 
  }املمتحنة) ١٣(كَما يئس الْكُفَّار من أَصحابِ الْقُبورِ 
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نصارى أَولياَء بعضهم أَولياُء بعضٍ يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تتخذُوا الْيهود وال{ : وقال تعاىل 
 نيمالظَّال مي الْقَودهلَا ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نم٥١/املائدة) [٥١(و [{  

رباين مبعىن أنه يستمد كل مقوماته مـن  . إن العامل الذي يريده اإلسالم عامل رباين إنساين 
وإنساين مبعىن أنه يشمل اجلنس . توجيه اهللا وحكمه ، ويتجه إىل اهللا بكل شعوره وعمله 

. اإلنساين كله يف رحاب العقيدة وتذوب فيه فواصل اجلنس والوطن واللغـة والنسـب   
وهذا هو العامل الرفيـع الالئـق أن   . وسائر ما مييز إنساناً عن إنسان ، عدا عقيدة اإلميان 

  .الكرمي على اهللا ، املتضمن كيانه نفحة من روح اهللا  يعيش فيه اإلنسان
ودون إقامة هذا العامل تقف عقبات كثرية كانت يف البيئة العربية وما تزال يف العامل كلـه  
إىل اليوم عقبات من التعصب للبيت ، والتعصب للعشرية ، والتعصب للقوم ، والتعصـب  

ئب النفوس وأهواء القلوب ، من كما تقف عقبات من رغا. للجنس ، والتعصب لألرض 
وألوان . . احلرص والشح وحب اخلري للذات ، ومن الكربياء الذاتية وااللتواءات النفسية 

  !غريها كثريمن ذوات الصدور
وكان على اإلسالم أن يعاجل هذا كله يف اجلماعة اليت يعدها لتحقيق منهج اهللا يف األرض 

  .ة حلقة يف سلسلة هذا العالج الطويل وكانت هذه الصور. يف صورة عملية واقعة 
وكان بعض املهاجرين الذين تركوا ديارهم وأمواهلم وأهليهم يف سبيل عقيدم ، ما تزال 

وعلى الرغم . نفوسهم مشدودة إىل بعض من خلفوا هنالك من ذرية وأزواج وذوي قرىب 
وقعت بينهم  من كل ما ذاقوا من العنت واألذى يف قريش فقد ظلت بعض النفوس تود لو

وبني أهل مكة احملاسنة واملودة؛ وأن لو انتهت هذه اخلصومة القاسية اليت تكلفهم قتـال  
  !أهليهم وذوي قرابتهم ، وتقطع ما بينهم وبينهم من صالت

وكان اهللا يريد استصفاء هذه النفوس واستخالصها من كل هذه الوشـائج ، وجتريـدها   
لم ثقل الضغط الواقع عليها من امليول الطبيعيـة  وهو سبحانه يع. لدينه وعقيدته ومنهجه 

ورواسب اجلاهلية مجيعاً وكان العرب بطبيعتهم أشد الناس احتفاالً بعصبية القبيلة والعشرية 
والبيت فكان يأخذهم يوماً بعد يوم بعالجه الناجع البالغ ، باألحداث وبالتعقيب علـى  

  !الطرق واحلديد ساخن األحداث ، ليكون العالج على مسرح احلوادث وليكون
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وقد تكون هـذه الروايـات   . وتذكر الروايات حادثاً معيناً نزل فيه صدر هذه السورة 
ولكن مدى النصوص القرآنية دائماً أبعد من احلوادث . صحيحة يف سبب الرتول املباشر 

  .املباشرة 
وكان مـن  . إن حاطب بن أيب بلتعة كان رجالً من املهاجرين : وقد قيل يف هذا احلادث 

وكان له مبكة أوالد ومال ، ومل يكن من قريش أنفسهم بل كان حليفـاً  . أهل بدر أيضاً 
  .لعثمان 

فلما عزم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على فتح مكة ملا نقض أهلها عهد احلديبية أمـر  
صلى  وأخرب رسول اهللا. » اللهم عم عليهم خربنا « : املسلمني بالتجهيز لغزوهم ، وقال 

فعمد حاطب فكتـب  . اهللا عليه وسلم مجاعة من أصحابه بوجهته ، كان منهم حاطب 
كتاباً وبعثه مع امرأة مشركة قيل من مزينة جاءت املدينة تسترفد إىل أهل مكة يعلمهـم  

فأطلع اهللا . بعزم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على غزوهم ، ليتخذ بذلك عندهم يداً 
فبعث يف أثر املرأة . وإمضاء لقدره يف فتح مكة . استجابة لدعائه  تعاىل رسوله على ذلك
  .، فأخذ الكتاب منها 

وقد روى البخاري يف املغازي ، ورواه مسلم يف صحيحه من حديث حصني بـن عبـد   
: الرمحن ، عن سعد ابن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي ، عن علي رضي اهللا عنه قال 

:  عليه وسلم وأبا مرثد والزبري بن العوام وكلنا فارس وقـال  بعثين رسول اهللا صلى اهللا« 
انطلقوا حىت تأتوا روضة خاخ ، فإن ا امرأة من املشركني معها كتاب من حاطب بـن  

فأدركناها تسري على بعري هلا حيث قال رسول اهللا صـلى اهللا  . » أيب بلعتة إىل املشركني 
فقلنا . فأخنناها فالتمسنا فلم نر كتاباً . كتاب الكتاب؟ فقالت ما معي : عليه وسلم فقلنا 

فلمـا رأت  . ما كذب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لتخرجن الكتاب أو لنجردنك : 
فانطلقنا به إىل رسـول اهللا  . اجلد أهوت إىل حجزا ، وهي متحجزة بكساء ، فأخرجته 

ورسوله واملؤمنني ، فـدعين  قد خان اهللا . يا رسول اهللا : صلى اهللا عليه وسلم فقال عمر 
قـال  » ما محلك على ما صنعت؟ « : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . فألضربن عنقه 

واهللا ما يب إال أن أكون مؤمناً باهللا ورسوله صلى اهللا عليـه وسـلم أردت أن   : حاطب 
ـ . تكون يل عند القوم يد  ه يدفع اهللا ا عن أهلي ومايل ، وليس أحد من أصحابك إال ل
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» صدق ال تقولوا إال خـرياً  « : فقال . هناك من عشريته من يدفع اهللا به عن أهله وماله 
أليس « : فقال . إنه قد خان اهللا ورسوله واملؤمنني ، فدعين فألضرب عنقه : فقال عمر 

اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم : لعل اهللا اطلع إىل أهل بدر فقال : من أهل بدر؟ فقال 
وزاد . « اهللا ورسـوله أعلـم   : فدمعت عينا عمر ، وقـال  » غفرت لكم اجلنة أو قد 

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي { : فأنزل اهللا السورة : البخاري يف كتاب املغازي 
ويف رواية أخرى أن الذين أرسلوا كانوا هم علـي  } وعدوكم أوليآء تلقون إليهم باملودة 

  .والزبري واملقداد 
والتربية » ظالل القرآن « أمام هذا احلادث وما دار بشأنه ال خيرج بنا عن  والوقوف قليالً

به وباألحداث والتوجيهات والتعقيبات عن طريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القائـد  
  . .املريب العظيم 

واول ما يقف اإلنسان أمامه هو فعلة حاطب ، وهو املسلم املهاجر ، وهو أحـد الـذين   
وفيها مـا يكشـف عـن    . . اهللا صلى اهللا عليه وسلم على سر احلملة  أطلعهم رسول

منحنيات النفس البشرية العجيبة ، وتعرض هذه النفس للحظات الضعف البشري مهمـا  
  .بلغ من كماهلا وقوا؛ وأن ال عاصم إال اهللا من هذه اللحظات فهو الذي يعني عليها 

ى اهللا عليه وسلم وهو ال يعجل حـىت  مث يقف اإلنسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول صل
يف سعة صدر وعطف على حلظة الضعف الطارئـة  » ما محلك على ما صنعت « : يسأل 

« : يف نفس صاحبه ، وإدراك ملهم بأن الرجل قد صدق ، ومن مث يكف الصحابة عنـه  
 ليعينه وينهضه من عثرته ، فال يطارده ا وال يـدع أحـداً  . » صدق ال تقولوا إال خرياً 

إنه قد خان اهللا ورسوله « : بينما جند اإلميان اجلاد احلاسم اجلازم يف شدة عمر . يطارده 
فعمر رضي اهللا عنه إمنا ينظر إىل العثرة ذاا فيثور . . » فدعين فألضرب عنقه . واملؤمنني 

ل أما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينظر إليها من خال. هلا حسه احلاسم وإميانه اجلازم 
إدراكه الواسع الشامل للنفس البشرية على حقيقتها ، ومن كل جوانبها ، مـع العطـف   

يف موقف املريب الكرمي العطوف املتأين الناظر إىل . الكرمي امللهم الذي تنشئه املعرفة الكلية 
  . .مجيع املالبسات والظروف 
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ه لقـدر اهللا  مث يقف اإلنسان أمام كلمات حاطب ، وهو يف حلظة ضعفه ، ولكن تصـور 
أردت أن تكون « : ذلك حني يقول . . ولألسباب األرضية هو التصور اإلمياين الصحيح 

فاهللا هو الذي يدفع ، وهذه اليـد  . . » يدفع اهللا ا عن أهلي ومايل . . يل عند القوم يد 
« : ويؤكد هذا التصور يف بقية حديثه وهو يقـول  . ال تدفع بنفسها ، إمنا يدفع اهللا ا 

» به عن أهله وماله . . اهللا . . وليس أحد من أصحابك إال له هناك من عشريته من يدفع 
  . .إمنا العشرية أداة يدفع اهللا ا . فهو اهللا حاضر يف تصوره ، وهو الذي يدفع ال العشرية 

ولعل حس رسول اهللا امللهم قد راعى هذا التصور الصحيح احلي يف قول الرجل ، فكـان  
  .» ال تقولوا إال خرياً . صدق « :  -ب قوله صلى اهللا عليه وسلم هذا من أسبا

وأخرياً يقف اإلنسان أمام تقدير اهللا يف احلادث؛ وهو أن يكون حاطب من القلة اليت يعهد 
  .إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسر احلملة 

اهللا بكف ضـرر   مث جيري قدر. وأن تدركه حلظة الضعف البشري وهو من القلة املختارة 
مث ال يكـون مـن   ! كأمنا القصد هو كشفها فقط وعالجها. هذه اللحظة عن املسلمني 

ها هـو ذا  : اآلخرين الذين مل يعهد إليهم بالسر اعتراض على ما وقع ، وال تنفج بالقول 
مما . فلم يرد من هذا شيء ! أحد من استودعوا السر خانوه ، ولو أودعناه حنن ما حبنا به

ى أدب املسلمني مع قيادم ، وتواضعهم يف الظن بأنفسهم ، واعتبارهم مبا حدث يدل عل
  . .ألخيهم 

وال . أما نزول هذه اآليات فيه فهو أحد روايـات البخـاري   . واحلادث متواتر الرواية 
نستبعد صحة هذه الرواية؛ ولكن مضمون النص القرآين كما قلنا أبعد مدى ، وأدل على 

ة نفسية أوسع من حادث حاطب الذي تواترت به الروايات ، مبناسـبة  أنه كان يعاجل حال
  .وقوع هذا احلادث ، على طريقة القرآن 

كان يعاجل مشكلة األواصر القريبة ، والعصبيات الصغرية ، وحرص النفوس على مألوفاا 
  .املوروثة ليخرج ا من هذا الضيق احمللي إىل األفق العاملي اإلنساين 

 هذه النفوس صورة جديدة ، وقيماً جديدة ، وموازين جديدة ، وفكـرة  وكان ينشئ يف
جديدة عن الكون واحلياة واإلنسان ، ووظيفة املؤمنني يف األرض ، وغاية الوجود اإلنساين 

.  
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وكان كأمنا جيمع هذه النبتات الصغرية اجلديدة يف كنف اهللا؛ لـيعلمهم اهللا ويبصـرهم   
أعينهم على ما حييط م من عداوات ومكـر وكيـد ،   حبقيقة وجودهم وغايته ، وليفتح 

ومن مث فهم يومسون . وليشعرهم أم رجاله وحزبه ، وأنه يريد م أمراً ، وحيقق م قدراً 
يف الـدنيا  . بسمته وحيملون شارته ، ويعرفون ذه الشارة وتلك السمة بني األقوام مجيعاً 

عني لواليته ، متجردين من كل وشيجة غري وإذن فليكونوا خالصني له ، منقط. واآلخرة 
  .يف عامل الشعور وعامل السلوك . وشيجته 

حىت اآليات التشريعية التنظيمية الواردة يف آخرهـا عـن   . والسورة كلها يف هذا االجتاه 
معاملة املهاجرات املؤمنات ، ومبايعة من يدخلن يف اإلسالم ، والفصل بـني املؤمنـات   

فكلها تنظيمات منبثقـة  . . وبني املؤمنني وزوجام من الكوافر  .وأزواجهن من الكفار 
  .من ذلك التوجيه العام 

مث ختام السورة كما بدأت بالنهي عن مواالة أعداء اهللا ، ممن غضب عليهم اهللا ، سـواء  
ليتم التميز واالنفراد واملفاصلة من مجيع الوشائج والـروابط  . من املشركني أو من اليهود 

  . .العقيدة وغري وشيجة اإلميان  غري رابطة
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة ، وقد كفروا { 

إن كنتم خرجتم . مبا جاءكم من احلق ، خيرجون الرسول وإياكم ، أن تؤمنوا باهللا ربكم 
مبا أخفيتم ومـا أعلنـتم؛   جهاداً يف سبيلي وابتغاء مرضايت تسرون إليهم باملودة وأنا أعلم 

إن يثقفوكم يكونوا لكم أعـداء ، ويبسـطوا   . ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل 
  . .} إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ، وودوا لو تكفرون 

نداء من رم الذي . . } يا أيها الذين آمنوا { : تبدأ السورة بذلك النداء الودود املوحي 
  .سم اإلميان الذي ينسبهم إليه آمنوا به ، يدعوهم با

يدعوهم ليبصرهم حبقائق موقفهم ، وحيذرهم حبائل أعدائهم ، ويذكرهم باملهمة امللقـاة  
  .على عاتقهم 

  :ويف مودة جيعل عدوهم عدوه ، وعدوه عدوهم 
  . .} ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة { 
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فهم رجاله املنتسبون إليـه الـذين   . ديهم من يعاديه يعا. فيشعر املؤمنني بأم منه وإليه 
فال جيوز أن يلقـوا بـاملودة إىل   . حيملون شارته يف هذه األرض ، وهم أوداؤه وأحباؤه 

  .أعدائهم وأعدائه 
ويذكرهم جبريرة هؤالء األعداء عليهم وعلى دينهم وعلى رسوهلم ، وعدوام على هـذا  

  :كله يف جتن وظلم 
. } أن تؤمنوا باهللا ربكم . خيرجون الرسول وإياكم . جاءكم من احلق وقد كفروا مبا { 
.  

وأخرجـوا الرسـول   . فماذا أبقوا بعد هذه اجلرائر الظاملة للمواالة واملودة؟ كفروا باحلق 
واملؤمنني ، ال لشيء إال ألم آمنوا باهللا رم؟ إنه يهيج يف قلوب املؤمنني هذه الذكريات 

. وهي اليت حارم املشركون من أجلها ، ال من أجل أي سبب آخر . املرتبطة بعقيدم 
. فهي قضية العقيدة دون سـواها  . ويربز القضية اليت عليها اخلالف واخلصومة واحلرب 

  .قضية احلق الذي كفروا به والرسول الذي أخرجوه ، واإلميان الذي من أجله أخرجوهم 
ه ال حمل إذن للمـودة بينـهم وبـني    وإذا متحضت القضية هكذا وبرزت ، ذكّرهم بأن

  :املشركني إن كانوا قد خرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان اهللا وجهاداً يف سبيله 
  . .} إن كنتم خرجتم جهاداً يف سبيلي وإبتغاء مرضايت { 

فما جيتمع يف قلب واحد أن يهاجر جهاداً يف سبيل اهللا ابتغاء مرضاة اهللا ، مع مودة ملـن  
  !انه باهللا ، وهو عدو اهللا وعدو رسول اهللاأخرجه من أجل إمي

مث حيذرهم حتذيراً خفياً مما تكن قلوم ، وما يسرون به إىل أعدائهم وأعداء اهللا من املودة 
  :، وهو مطلع على خفية القلوب وعالنيتها 

  .} تسرون إليهم باملودة وأنا أعلم مبا أخفيتم وما أعلنتم { 
  :ري يف القلب املؤمن الوجل واملخافة مث يهددهم ديداً خميفاً ، يث

  . .} ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل { 
  !وهل خييف املؤمن شيء ما خييفه أن يضل سواء السبيل بعد اهلداية والوصول؟

وهذا التهديد وذلك التحذير يتوسطان تبصري املؤمنني حبقيقة أعدائهم وما يضمرون هلـم  
  :ية مث جتيء البق. من الشر والكيد 



 ٩٢

  . .} إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطون إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء { 
فال تعرض هلم فرصة يتمكنون فيها من املسلمني حىت يتصرفوا معهم تصرف العدو األصيل 

ويوقعوا م ما ميلكون من أذى ومن تنكيل باأليدي وباأللسنة وبكل وسيلة وكل سبيل . 
.  

  :واألشد واألنكى واألدهى من هذا كله 
  . .} وودوا لو تكفرون { 

فالذي يود له . وهذه عند املؤمن أشد من كل أذى ومن كل سوء يصيبه باليد أو اللسان 
ويرتد إىل الكفر ، هو أعدى من كل عدو يؤذيه . كرت اإلميان . أن خيسر هذا الكرت العزيز 

  !باليد وباللسان
يهتدي بنوره بعد الضالل ، ويعـيش عيشـة   والذي يذوق حالوة اإلميان بعد الكفر ، و

املؤمن بتصوراته ومداركه ومشاعره واستقامة طريقه وطمأنينة قلبه يكره العودة إىل الكفر 
  .كما يكره أن يلقى يف النار 

فعدو اهللا هو الذي يود أن يرجعه إىل جحيم الكفر وقد خرج منـه إىل جنـة   . أو أشد 
  .عد عامل اإلميان املعمور اإلميان ، وإىل فراغ الكفر اخلاوي ب

هلذا يتدرج القرآن يف ييج قلوب املؤمنني ضد أعدائه وأعدائهم حىت يصل إىل قمته بقوله 
  . .} وودوا لو تكفرون { : هلم عنهم 

مث تليها جولة ثانية بلمسة واحدة تعاجل مشـاعر  . هذه هي اجلولة األوىل بلمساا املتعددة 
واليت تشتجر يف القلوب فتجرها جراً إىل املـودة؛ وتنسـيها   القرابة ووشائجها املتأصلة؛ 

  :تكاليف التميز بالعقيدة 
واهللا مبا تعملون بصـري  . يوم القيامة يفصل بينكم . لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم { 
 {.  

فلمسة قلبه مبا يكون . ويزرع هنا وينتظر احلصاد هناك . إن املؤمن يعمل ويرجو اآلخرة 
ن تقطيع وشائج القرىب كلها إذا تقطعت وشيجة العقيدة ، من شأا أن ون يف اآلخرة م

عنده شأن هذه الوشائج يف فترة احلياة الدنيا القصرية؛ وتوجهه إىل طلب الوشيجة الدائمة 
  :اليت ال تنقطع يف دنيا وال يف آخرة 
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ليها وتتعلـق  اليت فون إ. . } لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم { : ومن مث يقول هلم 
قلوبكم ا؛ وتضطركم إىل موادة أعداء اهللا وأعدائكم وقاية هلا كما حدث حلاطـب يف  
حرصه على أوالده وأمواله وكما جتيش خواطر آخرين غريه حول أرحامهم وأوالدهـم  

يـوم  { ذلك أنـه  . لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم . الذين خلفوهم يف دار اهلجرة 
وهي العروة اليت ال ربـاط  . ألن العروة اليت تربطكم مقطوعة . .  }القيامة يفصل بينكم 

  .بغريها عند اهللا 
  .مطلع على العمل الظاهر والنية وراءه يف الضمري . . } واهللا مبا تعملون بصري { 

وهذه القافلة . أمة التوحيد : مث تأيت اجلولة الثالثة فتصل املسلمني بأول هذه األمة الواحدة 
فإذا هي ممتدة يف الزمان ، متميزة باإلميان ، متربئـة مـن كـل    . افلة اإلميان ق: الواحدة 

أبيهم األول وصـاحب  . إا األمة املمتدة منذ إبراهيم . . وشيجة تنايف وشيجة العقيدة 
وفيه أسوة ال يف العقيدة وحدها ، بل كذلك يف السرية ، ويف التجـارب  . احلنيفية األوىل 

القرابة ووشائجها؛ مث خلص منها هو ومن آمـن معـه ، وجتـرد    اليت عاناها مع عاطفة 
  :لعقيدته وحدها 

إنا برآء منكم ، : قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه؛ إذ قالوا لقومهم { 
ومما تعبدون من دون اهللا ، كفرنا بكم ، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبـداً حـىت   

قول إبراهيم ألبيه ، ألستغفرن لك ، وما أملك لك من اهللا مـن   إال. تؤمنوا باهللا وحده 
ربنا ال جتعلنا فتنة للذين كفروا ، . ربنا عليك توكلنا ، وإليك أنبنا ، وإليك املصري . شيء 

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ملـن كـان   . . واغفر لنا ربنا ، إنك أنت العزيز احلكيم 
  .يرجو اهللا واليوم اآلخر 

ملسلم فإذا له نسب عريق ، وماض طويل ، وأسوة ممتدة على آماد الزمـان ، وإذا  وينظر ا
فيشعر . هو راجع إىل إبراهيم ، ال يف عقيدته فحسب ، بل يف جتاربه اليت عاناها كذلك 

أن له رصيداً من التجارب أكرب من رصيده الشخصي وأكرب من رصيد جيله الذي يعيش 
 شعاب الزمان من املؤمنني بدين اهللا ، الواقفني حتت رايـة  إن هذه القافلة املمتدة يف. فيه 

فليس األمر جديداً . اهللا ، قد مرت مبثل ما مير به ، وقد انتهت يف جتربتها إىل قرار اختذته 
مث إن له ألمة طويلة عريضة يلتقي معهـا يف  . . وال مبتدعاً وال تكليفاً يشق على املؤمنني 
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فهو فرع من شـجرة  . نبتت الروابط بينه وبني أعداء عقيدته العقيدة ويرجع إليها ، إذا ا
الشجرة اليت غرسـها أول  . . ضخمة باسقة عميقة اجلذور كثرية الفروع وارفة الظالل 

  . .إبراهيم . . املسلمني 
{ : وفيهم أسوة حسنة . مر إبراهيم والذين معه بالتجربة اليت يعانيها املسلمون املهاجرون 

إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون اهللا ، كفرنا بكـم ، وبـدا بيننـا    : إذ قالوا لقومهم 
  . .} وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حىت تؤمنوا باهللا وحده 

وهي العداوة . وهو الكفر م واإلميان باهللا . فهي الرباءة من القوم ومعبودام وعبادام 
وهي املفاصلة احلامسة اجلازمـة الـيت ال   . والبغضاء ال تنقطع حىت يؤمن القوم باهللا وحده 

ويف هذا . تستبقي شيئاً من الوشائج واألواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة اإلميان 
ويف قـرار إبـراهيم   . الفصل اخلطاب يف مثل هذه التجربة اليت مير ا املؤمن يف أي جيل 

  .والذين معه أسوة خللفائهم من املسلمني إىل يوم الدين 
د كان بعض املسلمني جيد يف استغفار إبراهيم ألبيه وهو مشرك ثغـرة تنفـذ منـها    ولق

فجاء القرآن ليشرح . عواطفهم احلبيسة ومشاعرهم املوصولة بذوي قرباهم من املشركني 
  . .} ألستغفرن لك { : هلم حقيقة موقف إبراهيم يف قوله ألبيه 

: قاله وهو يرجو إميانه ويتوقعه . شرك فلقد قال هذا قبل أن يستيقن من إصرار أبيه على ال
  .كما جاء يف سورة أخرى . . } فلما تبني له أنه عدو هللا تربأ منه { 

ويثبت هنا أن إبراهيم فوض األمر كله هللا ، وتوجه إليه بالتوكل واإلنابة والرجوع إليـه  
  :على كل حال 

  . .} وإليك املصري  ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. وما أملك لك من اهللا من شيء { 
وهذا التسليم املطلق هللا ، هو السمة اإلميانية الواضحة يف إبراهيم يربزها هنا ليوجه إليهـا  

كحلقة من حلقات التربية والتوجيه بالقصص والتعقيب عليـه ،  . قلوب أبنائه املسلمني 
  .وإبراز ما يف ثناياه من مالمح ومسات وتوجيهات على طريقة القرآن الكرمي 

  :يستطرد هلذا يف إثبات بقية دعاء إبراهيم وجنواه ملواله و
  . .} ربنا ال جتعلنا فتنة للذين كفروا { 
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لو كان اإلميان حيمي أهله مـا  : فيكون يف ذلك فتنة هلم ، إذ يقولون . فال تسلطهم علينا 
اطل وهي الشبهة اليت كثرياً ما حتيك يف الصدور ، حني يتمكن الب! سلطنا عليهم وقهرناهم

  .من احلق ، ويتسلط الطغاة على أهل اإلميان حلكمة يعلمها اهللا يف فترة من الفترات 
واملؤمن يصرب لالبتالء ، ولكن هذا ال مينعه أن يدعو اهللا أال يصيبه البالء الذي جيعله فتنـة  

  .وشبهة حتيك يف الصدور 
  :وبقية الدعاء 

  . .} واغفر لنا { 
إدراكاً منه ملستوى العبادة اليت يستحقها منه ربه ، وعجزه . يقوهلا إبراهيم خليل الرمحن 

ببشريته عن بلوغ املستوى الذي يكافئ به نعم اهللا وآالءه ، وميجـد جاللـه وكربيـاءه    
  .فيطلب املغفرة من ربه ، ليكون يف شعوره ويف طلبه أسوة ملن معه وملن يأيت بعده 

  :ناسبة هلذا الدعاء وخيتم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته امل
  . .} ربنا إنك أنت العزيز احلكيم { 

  .فيما ميضي من تدبري : القادر على الفعل ، احلكيم : العزيز 
ويف اية هذا العرض ملوقف إبراهيم والذين معه ، ويف استسالم إبراهيم وإنابته يعود فيقرر 

  :األسوة ويكررها؛ مع ملسة جديدة لقلوب املؤمنني 
ومن يتول فـإن اهللا  . لكم فيهم أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر  لقد كان{ 

  . .} هو الغين احلميد 
هؤالء هم الذين . فاألسوة يف إبراهيم والذين معه متحققة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر 

بقة يدركون قيمة التجربة اليت عاناها هذا الرهط الكرمي ، وجيدون فيها أسوة تتبع ، وسـا 
وهـو تلمـيح مـوح    . . فمن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر فليتخذ منها أسوة . دي 

  .للحاضرين من املؤمنني 
من يريد أن . من يريد أن حييد عن طريق القافلة . فأما من يريد أن يتوىل عن هذا املنهج 

لغين احلميد فإن اهللا هو ا{ فما باهللا من حاجة إليه سبحانه . ينسلخ من هذا النسب العريق 
 {. .  
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وتنتهي اجلولة وقد عاد املؤمنون أدراجهم إىل أوائل تارخيهم املديد ، ورجعوا بـذكريام  
إىل نشأم يف األرض؛ وعرفوا جتارم املذخورة هلم يف األجيال املتطاولة ، ورأوا القـرار  

ا هـم أول  الذي انتهى إليه من مروا ذه التجربة؛ ووجدوها طريقاً معبدة من قبل ليسـو 
  .السالكني فيها 

والقرآن الكرمي يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب املؤمنني ، فال يشعر بالغربـة أو  
وال جيد مشقة يف تكليف ض به السالكون معه ! الوحشة سالك ولو كان وحده يف جيل

  !يف الطريق
ة يف زوال حالـة  بعدئذ يعود فينسم على هذه القلوب اليت يعلم اهللا ما ا من حنني ورغب

ينسم عليها بنسمة األمل النديـة يف أن ينضـم   . العداء واجلفوة اليت تكلفهم هذه املشقة 
هؤالء األعداء إىل راية اإلسالم ، وإىل صفوف املسلمني؛ فيكون هذا هو الطريق لـزوال  

مث خيفف عنهم مرة أخرى وهو يضع القاعـدة  . . اجلفوة وقيام الود على أساسه الركني 
المية الكربى يف العالقات الدولية بني املسلمني وغريهم ، فيجعل املقاطعة واخلصومة اإلس

  .خاصة حبالة العداء والعدوان 
----------  

  )٤١٨١ص /  ١ج ( -الوسيط لسيد طنطاوي 
نوا مسئي قَد هِملَيع اللَّه با غَضما قَولَّووتوا لَا تنَآم ينا الَّذها أَيي  الْكُفَّار سئا يكَم ةرالَْآخ

  ) ١٣(من أَصحابِ الْقُبورِ 
املشركون ، بصفة عامة ، ويدخل فيهم دخوال أوليا : املراد بالقوم الذين غضب اهللا عليهم 

  .اليهود ، ألن هذا الوصف كثريا ما يطلق عليهم 
 ، كانوا يواصلون اليهود فقد ذكروا ىف سبب نزول هذه اآلية ، أن قوما من فقراء املؤمنني

ليصيبوا من مثارهم ، ورمبا أخربوهم عن شىء من أخبار املسلمني ، فرتلت اآلية لتنهاهم . 
  .عن ذلك 

عـن أن تتخـذوا    -تعاىل  -حق اإلميان ، ينهاكم اهللا  -تعاىل  -يا من آمنتم باهللا : أى 
ليهم أسرار املسـلمني ، أو  األقوام الذين غضب اهللا عليهم أولياء ، وأصفيا ، بأن تفشوا إ

  .بأن تطلعوهم على ماال يصح االطالع عليه 



 ٩٧

تعليل } قَد يئسواْ من اآلخرة كَما يئس الكفار من أَصحابِ القبور { :  -تعاىل  -وقوله 
  .للنهى عن مواالم ، وتنفري من الركون إليهم 

  .توقع حدوثه فقدان األمل ىف احلصول على الشىء ، أو ىف : واليأس 
والكالم على حذف مضاف ، أى قد يئس هؤالء اليهود من العمل للآلخرة وما فيها من 

كما يئس الكفار من عودة موتاهم إىل احلياة مرة . . . ثواب ، وآثروا عليها احلياة الفانية 
 -أخرى للحساب واجلزاء ، العتقادهم بأنه ال بعث بعد املوت ، وال ثواب وال عقـاب  

قالوا أَإِذَا متنا وكُنا {  -تعاىل  -ى القرآن عنهم ذلك ىف آيات كثرية منها قوله كما حك
فاملقصود من اآلية الكرمية ، تشبيه حال هؤالء اليهـود ىف  } تراباً وعظَاماً أَإِنا لَمبعوثُونَ 

تاما ، أن  حبال أولئك الكفار الذين أنكروا إنكارا. . . شدة إعراضهم عن العمل لألخرة 
  .هناك بعثا لألموات الذين فارقوا احلياة ، ودفنوا ىف قبورهم 

يئسواْ { متعلق بقوله } من أَصحابِ القبور { :  -تعاىل  -وعلى هذا الوجه يكون قوله 
  .البتداء الغاية } من { و } 

: ، فيكون املعىن بيانا للكفار } من أَصحابِ القبور { :  -تعاىل  -ويصح أن يكون قوله 
كما يئس الكفار الذين ماتوا وسكنوا القبور . . قد يئسوا من اآلخرة ، وما فيها من جزاء 

من الرمحة ، أو ختفيف العذاب عنهم ، أو العـودة إىل   -ولو قليال  -، من أن ينالوا شيئا 
  .الدنيا ليعملوا عمال صاحلا غري الذى أرداهم وأهلكهم 

آلية الكرمية تنهى املؤمنني عن مواالة قوم غضب اهللا عليهم ، بأبلغ وعلى كال القولني ، فا
  .أسلوب ، وأحكم بيان 

بسبب فسـوقهم   -تعاىل  -حيث وصفت هؤالء القوم ، بأم قد أحاط م غضب اهللا 
  .عن أمره ، وإعراضهم عن طاعته ، وإنكارهم للدار اآلخرة وما فيها من جزاء 

-------------  
ومـن  . بعضهم أولياء بعـض  . ن آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يا أيها الذي{ 

فترى الذين يف قلـوم مـرض   . إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني . يتوهلم منكم فإنه منهم 
فعسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر مـن  . خنشى أن تصيبنا دائرة : يسارعون فيهم ، يقولون 
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ويقول الذين آمنـوا أهـؤالء الـذين    : يف أنفسهم نادمني عنده فيصبحوا على ما أسروا 
  . .} أقسموا باهللا جهد أميام إم ملعكم؟ حبطت أعماهلم ، فأصبحوا خاسرين 

وحيسن أن نبني أوالً معىن الوالية اليت ينهى اهللا الذين آمنوا أن تكون بينهم وبني اليهـود  
  . .والنصارى 

فبعيـد جـداً أن   . وال تتعلق مبعىن اتباعهم يف دينهم . إا تعين التناصر والتحالف معهم 
إمنا هو والء التحالف . يكون بني املسلمني من مييل إىل اتباع اليهود والنصارى يف الدين 

والتناصر ، الذي كان يلتبس على املسلمني أمره ، فيحسبون أنه جائز هلم ، حبكم ما كان 
م هذا الوالء بينهم وبني مجاعات من اليهود واقعاً من تشابك املصاحل واألواصر ، ومن قيا

  .قبل اإلسالم ، ويف أوائل العهد بقيام اإلسالم يف املدينة ، حىت اهم اهللا عنه وأمر بإبطاله 
  . .عد ما تبني عدم إمكان قيام الوالء والتحالف والتناصر بني املسلمني واليهود يف املدينة 

وقد جاء يف صدد الكالم عن العالقة بني . لقرآنية وهذا املعىن معروف حمدد يف التعبريات ا
ما { : فقال اهللا سبحانه . املسلمني يف املدينة واملسلمني الذين مل يهاجروا إىل دار اإلسالم 

وطبيعي أن املقصود هنا لـيس الواليـة يف   . } لكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا 
إمنا املقصود هـو واليـة التناصـر    . ل فاملسلم ويل املسلم يف الدين على كل حا. الدين 

فهي اليت ال تقوم بني املسلمني يف دار اإلسالم واملسلمني الـذين مل يهـاجروا   . والتعاون 
وهذا اللون من الوالية هو الذي متنع هذه اآليات أن يقوم بني الذين آمنوا وبني . . إليهم 

  .عهد يف املدينة اليهود والنصارى حبال ، بعد ما كان قائماًَ بينهم أول ال
إن مساحة اإلسالم مع أهل الكتاب شيء ، واختاذهم أولياء شيء آخر ، ولكنهما خيتلطان 
على بعض املسلمني ، الذين مل تتضح يف نفوسهم الرؤية الكاملة حلقيقـة هـذا الـدين    
ووظيفته ، بوصفه حركة منهجية واقعية ، تتجه إىل إنشاء واقع يف األرض ، وفق التصور 

من  -مي الذي خيتلف يف طبيعته عن سائر التصورات اليت تعرفها البشرية؛ وتصطدم اإلسال
بالتصورات واألوضاع املخالفة ، كما تصطدم بشهوات الناس واحنرافهم وفسوقهم  -مث 

عن منهج اهللا ، وتدخل يف معركة ال حيلة فيها ، وال بد منها ، إلنشاء ذلك الواقع اجلديد 
  . .يه حركة إجيابية فاعلة منشئة الذي تريده ، وتتحرك إل
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وهؤالء الذين ختتلط عليهم تلك احلقيقة ينقصهم احلس النقي حبقيقـة العقيـدة ، كمـا    
ينقصهم الوعي الذكي لطبيعة املعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها؛ ويغفلـون عـن   

ماحة يف التوجيهات القرآنية الواضحة الصرحية فيها ، فيخلطون بني دعوة اإلسالم إىل الس
معاملة أهل الكتاب والرب م يف اتمع املسلم الذي يعيشون فيه مكفويل احلقوق ، وبـني  

ناسني ما يقرره القرآن الكـرمي  . الوالء الذي ال يكون إال هللا ورسوله وللجماعة املسلمة 
وأن هذا شأن . . بعضهم أولياء بعض يف حرب اجلماعة املسلمة . . من أن أهل الكتاب 

هلم ، وأم ينقمون من املسلم إسالمه ، وأم لن يرضوا عن املسلم إال أن يترك دينه ثابت 
وأم قـد بـدت   . وأم مصرون على احلرب لإلسالم وللجماعة املسلمة . ويتبع دينهم 

  .إىل آخر هذه التقريرات احلامسة . . البغضاء من أفواهم وما ختفي صدورهم أكرب 
مع أهل الكتاب ، ولكنه منهي عن الوالء هلم مبعىن التناصـر  إن املسلم مطالب بالسماحة 

وإن طريقه لتمكني دينه وحتقيق نظامه املتفرد ال ميكن أن يلتقـي مـع   . والتحالف معهم 
طريق أهل الكتاب ، ومهما أبدى هلم من السماحة واملودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له 

ن مواالة بعضهم لبعض يف حربه والكيد له البقاء على دينه وحتقيق نظامه ، ولن يكفهم ع
. .  

وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة ، أن نظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً نسلكه للتمكني 
فهم مع الكفار وامللحدين ، إذا كانـت املعركـة مـع    ! أمام الكفار وامللحدين! للدين

  !!!املسلمني
هذا الزمان ويف كل زمان؛ حني يفهمـون   وهذه احلقائق الواعية يغفل عنها السذج منا يف

أننا نستطيع أن نضع أيدينا يف أيدي أهل الكتاب يف األرض للوقـوف يف وجـه املاديـة    
ناسني تعليم القرآن كله؛ وناسني تعليم التاريخ كله  -! بوصفنا مجيعاً أهل دين -واإلحلاد 

.  
هؤالء أهدى { : شركني فأهل الكتاب هؤالء هم الذين كانوا يقولون للذين كفروا من امل

وأهل الكتاب هؤالء هم الذين ألبوا املشركني على اجلماعـة  . } من الذين آمنوا سبيالً 
وأهل الكتاب هم الذين شـنوا احلـروب   . املسلمة يف املدينة ، وكانوا هلم درعاً وردءاً 

العرب  الصليبية خالل مائيت عام ، وهم الذين ارتكبوا فظائع األندلس ، وهم الذي شردوا
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وأهل ! املسلمني يف فلسطني ، وأحلوا اليهود حملهم ، متعاونني يف هذا مع اإلحلاد واملادية
يف احلبشـة والصـومال   . . الكتاب هؤالء هم الذين يشردون املسلمني يف كل مكـان  

واريتريا واجلزائر ، ويتعاونون يف هذا التشريد مع اإلحلاد واملادية والوثنية ، يف يوغسالفيا 
  !صني والتركستان واهلند ، ويف كل مكانوال

أنه ميكن أن يقـوم   -يف بعد كامل عن تقريرات القرآن اجلازمة  -مث يظهر بيننا من يظن 
  !ندفع به املادية اإلحلادية عن الدين. بيننا وبني أهل الكتاب هؤالء والء وتناصر 

احة اليت هي طـابع  وإذا قرأوه اختلطت عليهم دعوة السم. إن هؤالء ال يقرأون القرآن 
  .اإلسالم؛ فظنوها دعوة الوالء الذي حيذر منه القرآن 

إن هؤالء ال يعيش اإلسالم يف حسهم ، ال بوصفه عقيدة ال يقبل اهللا من الناس غريهـا ،  
وال بوصفه حركة إجيابية تستهدف إنشاء واقع جديد يف األرض؛ تقف يف وجه عداوات 

ألنه املوقـف  . املوقف الذي ال ميكن تبديله . مس أهل الكتاب اليوم ، كما وقفت له باأل
  !الطبيعي الوحيد

وندع هؤالء يف إغفاهلم أو غفلتهم عن التوجيه القرآين ، لنعي حنن هذا التوجيه القـرآين  
  :الصريح 

ومن . . بعضهم أولياء بعض . . يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء { 
  . .} إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني . نهم يتوهلم منكم فإنه م

ولكنه يف الوقت ذاته موجه لكل مجاعة  -هذا النداء موجه إىل اجلماعة املسلمة يف املدينة 
موجه لكل من ينطبق عليه . . مسلمة تقوم يف أي ركن من أركان األرض إىل يوم القيامة 

  . .} الذين آمنوا { : ذات يوم صفة 
بة احلاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا ، أن املفاصلة مل تكـن  ولقد كانت املناس

 -وخباصه اليهـود   -كاملة وال حامسة بني بعض املسلمني يف املدينه وبعض أهل الكتاب 
فقد كانت هناك عالقات والء وحلف ، وعالقات اقتصاد وتعامل ، وعالقـات جـريه   

التارخيي واالقتصادي واالجتماعي يف املدينة  وكان هذا كله طبيعياً مع الوضع. . وصحبه 
وكان هذا الوضع . . قبل اإلسالم ، بني أهل املدينة من العرب وبني اليهود بصفة خاصة 

يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم يف الكيد هلذا الدين وأهله؛ بكل صنوف الكيد اليت عددا 
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بعضها يف األجـزاء اخلمسـة    وكشفتها النصوص القرآنية الكثرية؛ واليت سبق استعراض
  .املاضية من هذه الظالل؛ واليت يتوىل هذا الدرس وصف بعضها كذلك يف هذه النصوص 

ونزل القرآن ليبث الوعي الالزم للمسلم يف املعركة اليت خيوضها بعقيدته ، لتحقيق منهجه 
وبني كل من ال ولينشئ يف ضمري املسلم تلك املفاصلة الكاملة بينه . اجلديد يف واقع احلياة 

املفاصلة اليت ال تنهي السماحة . ينتمي إىل اجلماعة املسلمة وال يقف حتت رايتها اخلاصة 
ولكنها تنهي الوالء الذي ال يكون يف قلب املسلم إال . فهذه صفة املسلم دائماً . اخللقية 

كـل أرض  الوعي واملفاصلة اللذان ال بد منهما للمسلم يف . . هللا ورسوله والذين آمنوا 
  .ويف كل جيل 

ومـن  . بعضهم أولياء بعض . . يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء { 
  .} إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني . يتوهلم منكم فإنه منهم 

ألا حقيقة نابعة من طبيعـة  . . إا حقيقة ال عالقة هلا بالزمن . . بعضهم أولياء بعض 
وقد . . إم لن يكونوا أولياء للجماعة املسلمة يف أي أرض وال يف أي تاريخ . . األشياء 

لقد ويل بعضهم بعضاً يف . . مضت القرون تلو القرون ترسم مصداق هذه القولة الصادقة 
وويل بعضهم بعضـاً  . واجلماعة املسلمة يف املدينة  -صلى اهللا عليه وسلم  -حرب حممد 

ومل ختتل هذه القاعدة مرة واحدة؛ ومل يقع . . ر التاريخ يف كل فجاج األرض ، على مدا
. يف هذه األرض إال ما قرره القرآن الكرمي ، يف صيغة الوصف الدائم ، ال احلادث املفرد 

! ليست جمرد تعـبري . . بعضهم أولياء بعض . . واختيار اجلملة األمسية على هذا النحو . 
  !الدائم األصيل إمنا هي اختيار مقصود للداللة على الوصف

فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضـهم  . . مث رتب على هذه احلقيقة األساسية نتائجها 
والفرد الذي يتوالهم من الصف املسـلم ،  . أولياء بعض فإنه ال يتوالهم إال من هو منهم 

وينضم إىل الصـف  » اإلسالم « خيلع نفسه من الصف وخيلع عن نفسه صفة هذا الصف 
  :ألن هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية . اآلخر 

  . .} ومن يتوهلم منكم فإنه منهم { 
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وبسبب من ظلمه هذا يدخلـه اهللا يف  . . وكان ظاملاً لنفسه ولدين اهللا وللجماعة املسلمة 
وال يهديه إىل احلق وال يرده إىل الصـف  . زمرة اليهود والنصارى الذين أعطاهم والءه 

  :املسلم 
  . .} يهدي القوم الظاملني إن اهللا ال { 

فهو . ولكنه حتذير ليس مبالغاً فيه . لقد كان هذا حتذيراً عنيفاً للجماعة املسلمة يف املدينة 
فما ميكـن أن ميـنح املسـلم والءه لليهـود     . نعم؛ ولكنه ميثل احلقيقة الواقعة . عنيف 

قى له عضـويته يف  مث يبقى له إسالمه وإميانه ، وتب -وبعضهم أولياء بعض  -والنصارى 
  . .فهذا مفرق الطريق . . الصف املسلم ، الذين يتوىل اهللا ورسوله والذين آمنوا 

وما ميكن أن يتميع حسم املسلم يف املفاصلة الكاملة بينة وبني كل من ينهج غـري منـهج   
اإلسالم؛ وبينه وبني كل من يرفع راية غري راية اإلسالم؛ مث يكون يف وسعه بعد ذلك أن 

 -أول ما تسـتهدف   -عمالً ذا قيمة يف احلركة اإلسالمية الضخمة اليت تستهدف  يعمل
إقامة نظام واقعي يف األرض فريد؛ خيتلف عن كل األنظمة األخرى؛ ويعتمد على تصـور  

  .متفرد كذلك من كل التصورات األخرى 
نه هو الدين إن اقتناع املسلم إىل درجة اليقني اجلازم الذي ال أرجحة فيه وال تردد بأن دي

الوحيد الذي يقبله اهللا من الناس بعد رسالة حممد ص وبأن منهجه الذي كلفه اهللا أن يقيم 
وال ميكن االستغناء عنه مبنهج آخر ؛ ال نظري له بني سائر املناهج ؛ احلياة عليه منهج متفرد 

 أن تقوم وال تصلح احلياة البشرية وال تستقيم إال؛ وال ميكن أن يقوم مقامه منهج آخر ؛ 
وال يعفيه اهللا وال يغفر له وال يقبله إال إذا هو بـذل  ؛ على هذا املنهج وحده دون سواه 

مل يـأل يف ذلـك   ؛ جهد طاقته يف إقامة هذا املنهج بكل جوانبه االعتقادية واالجتماعية 
جهدا ومل يقبل من منهجه بديال وال يف جزء منه صغري ومل خيلط بينه وبني أي منهج آخر 

تصور اعتقادي وال يف نظام اجتماعي وال يف أحكام تشريعية إال ما استبقاه اهللا يف هذا يف 
املنهج من شرائع من قبلنا من أهل الكتاب إن اقتناع املسلم إىل درجة اليقني اجلازم ـذا  
كله هو وحده الذي يدفعه لالضطالع بعبء النهوض بتحقيق منهج اهللا الذي رضيه للناس 

ات الشاقة والتكاليف املضنية واملقاومة العنيدة والكيد الناصب واألمل الذي يف وجه العقب؛ 
يكاد جياوز الطاقة يف كثري من األحيان وإال فما العناء يف أمر يغين عنه غريه مما هو قائم يف 
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األرض من جاهلية سواء كانت هذه اجلاهلية ممثلة يف وثنية الشرك أو يف احنـراف أهـل   
اد السافر بل ما العناء يف إقامة املنهج اإلسالمي إذا كانت الفوارق بينه الكتاب أو يف اإلحل

ميكن االلتقاء عليها باملصاحلة واملهادنة إن الذين ؛ وبني مناهج أهل الكتاب أو غريهم قليلة 
حياولون متييع هذه املفاصلة احلامسة باسم التسامح والتقريب بني أهل األديـان السـماوية   

األديان كما خيطئون فهم معىن التسامح فالدين هو الدين األخري وحده خيطئون فهم معىن 
عند اهللا والتسامح يكون يف املعامالت الشخصية ال يف التصور االعتقادي وال يف النظـام  
االجتماعي إم حياولون متييع اليقني اجلازم يف نفس املسلم بأن اهللا ال يقبل دينا إال اإلسالم 

وال يقبل فيه تعديال ؛ هج اهللا املمثل يف اإلسالم وال يقبل دونه بديال وبأن عليه أن حيقق من
ولو طفيفا هذا اليقني الذي ينشئه القرآن الكرمي وهو يقرر إن الدين عند اهللا اإلسالم ومن 
يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا إليك يـا  

خذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم أيها الذين آمنوا ال تت
فإنه منهم ويف القرآن كلمة الفصل وال على املسلم من متيع املتميعني ومتييعهم هلذا الـيقني  

واليت يرتل القرآن من أجلها ـذا  ؛ ويصور السياق القرآين تلك احلالة اليت كانت واقعة 
م مرض يسارعون فيهم يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة روى التحذير فترى الذين يف قلو

ابن جرير قال حدثنا أبو كريب حدثنا إدريس قال مسعت أيب عن عطية بن سعد قال جاء 
عبادة بن الصامت من بين احلارث بن اخلزرج إىل رسول اهللا ص فقال يا رسول اهللا إن يل 

وله من واليـة يهـود وأتـوىل اهللا    وإين أبرأ إىل اهللا ورس؛ موايل من يهود كثري عددهم 
ورسوله فقال عبد اهللا بن أيب رأس النفاق إين رجل أخاف الدوائر ال أبرأ من والية موايل 

يا أبا احلباب ما خبلت به من والية يهود على عبادة « فقال رسول اهللا ص لعبد اهللا بن أيب 
أيها الـذين آمنـوا ال   قال قد قبلت فأنزل اهللا عز وجل يا » ابن الصامت فهو لك دونه 

تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقال ابن جرير حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكري حـدثنا  
عثمان بن عبد الرمحن عن الزهري قال ملا ازم أهل بدر قال املسلمون ألوليـائهم مـن   
اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم اهللا بيوم مثل يوم بدر فقال مالك بن الصيف أغـركم أن  
أصبتم رهطا من قريش ال علم هلم بالقتال أما لو أصررنا العزمية أن نستجمع علـيكم مل  
يكن لكم يد أن تقاتلونا فقال عبادة بن الصامت يا رسول اهللا إن أوليائي مـن اليهـود   
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كانت شديدة أنفسهم كثريا سالحهم شديدة شوكتهم وإين أبرأ إىل اهللا ورسوله من والية 
اهللا ورسوله فقال عبد اهللا بن أيب لكين ال أبرأ من والية يهـود إين   يهود وال موىل يل إال

يا أبا احلباب أرأيت الذي نفست به من والية « رجل ال بد يل منهم فقال رسول اهللا ص 
فقال إذن أقبل قال حممد بن إسحق فكانت » يهود على عبادة ابن الصامت فهو لك دونه 

بني رسول اهللا ص بنو قينقاع فحدثين عاصم بـن  أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها و
عمر بن قتادة قال فحاصرهم رسول اهللا ص حىت نزلوا على حكمه فقام إليه عبداهللا بن أيب 
بن سلول حني أمكنة اهللا منهم فقال يا حممد أحسن يف موايل وكانوا حلفاء اخلزرج قـال  

يا حممد أحسن يف موايل قـال  فأبطأ عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم فقال 
« فأعرض عنه قال فأدخل يده يف جيب درع رسول اهللا ص فقال لـه رسـول اهللا ص   

قال ال » وحيك أرسلين « وغضب رسول اهللا ص حىت رأوا لوجهه ظلال مث قال » أرسلين 
واهللا ال أرسلك حىت حتسن يف موايل أربعمائة حاسر وثالمثائه دارع قد منعوين من األمحر 

هم « سود حتصدهم يف غداة واحدة إين امرؤ أخشى الدوائر قال فقال رسول اهللا ص واأل
قال حممد بن إسحق فحدثين أيب إسحق بن يسار عن عبادة عن الوليد بن عبادة بن » لك 

الصامت قال ملا حاربت بنو قينقاع رسول اهللا ص تشبث بأمرهم عبداهللا بـن أىب وقـام   
إىل رسول اهللا ص وكان أحد بين عوف بن اخلزرج له ومشى عبادة بن الصامت ؛ دوم 

من حلفهم مثل الذي لعبد اهللا بن أيب فجعلهم إىل رسول اهللا ص وتربأ إىل اهللا ورسوله من 
حلفهم وقال يا رسول اهللا أبرأ إىل اهللا ورسوله من حلفهم وأتوىل اهللا ورسوله واملـؤمنني  

 بن أيب نزلت اآلية يف املائدة يا أيها الذين وأبرأ من حلف الكفار وواليتهم ففيه ويف عبداهللا
آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إىل قولـه ومـن يتـول اهللا    
ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون وقال اإلمام أمحد حدثنا قتيبة بن سـعيد  

عن الزهري عن عودة عن أسامة حدثنا حيىي بن زكريا بن أىب زيادة عن حممد بن إسحاق 
قـد  « بن زيد قال دخلت مع رسول اهللا ص على عبداهللا بن أىب نعوده فقال له النيب ص 

فقال عبداهللا فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات وأخرجـه  » كنت أاك عن حب يهود 
أبو داود من حديث حممد بن إسحق فهذه األخبار يف جمموعها تشري إىل تلك احلالة الـيت  

واملتخلفة عن األوضاع اليت كانت قائمة يف املدينة قبـل  ؛ كانت واقعة يف اتمع املسلم 
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وكذلك عن التصورات اليت مل تكن قد حسمت يف قضية العالقات اليت ميكـن  ؛ اإلسالم 
أن تقوم بني اجلماعة املسلمة واليهود واليت ال ميكن أن تقوم غري أن الذي يلفت النظر أا 

ن اليهود ومل جيى ء ذكر يف الوقائع للنصارى ولكن النص جيمل اليهـود  كلها تتحدث ع
والنصارى ذلك أنه بصدد إقامة تصور دائم وعالقة دائمة وأوضاع دائمة بـني اجلماعـة   
املسلمة وسائر اجلماعات األخرى سواء من أهل الكتاب أو من املشركني كما سيجيء يف 

من املسلمني عن مواقـف النصـارى يف   سياق هذا الدرس ومع اختالف مواقف اليهود 
مجلتها يف العهد النبوي ومع إشارة القرآن الكرمي يف موضع آخر من السـورة إىل هـذا   
االختالف يف قوله تعاىل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والـذين أشـركوا   

الف الذي كان ولتجدن أقرم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى اخل مع هذا االخت
يومذاك فإن النص هنا يسوي بني اليهود والنصارى كما يسوي النص القادم بينهم مجيعا 
وبني الكفار فيما خيتص بقضية احملالفة والوالء ذلك أن هذه القضية ترتكز علـى قاعـدة   

وليس للمسـلم والء إال  ؛ أخرى ثابتة هي أن ليس للمسلم والء وال حلف إال مع املسلم 
وله وللجماعة املسلمة ويستوي بعد ذلك كل الفرق يف هذا األمر مهما اختلفت هللا ولرس

مواقفهم من املسلمني يف بعض الظروف على أن اهللا سبحانه وهو يضع للجماعة املسـلمة  
هذه القاعدة العامة احلازمة الصارمة كان علمه يتناول الزمان كله ال تلك الفترة اخلاصـة  

اا املوقوتة وقد أظهر التاريخ الواقع فيما بعـد أن عـداء   من حياة رسول اهللا ص ومالبس
النصارى هلذا الدين وللجماعة املسلمة يف معظم بقاع األرض مل يكن أقل من عداء اليهود 
وإذا حنن استثنينا موقف نصارى العرب ونصارى مصر يف حسن استقبال اإلسالم فإننا جند 

يف تارخيها كله منذ أن احتكت بـه مـن    الرقعة النصرانية يف الغرب قد محلت لإلسالم
العداوة والضغن وشنت عليه من احلرب والكيد ما ال يفترق عن حرب اليهود وكيدهم يف 
أي زمان حىت احلبشة اليت أحسن عاهلها استقبال املهاجرين املسلمني واستقبال اإلسـالم  

ها يف هـذا إال  ال جياري؛ عادت فإذا هي أشد حربا على اإلسالم واملسلمني من كل أحد 
اليهود وكان اهللا سبحانه يعلم األمر كله فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة بغض النظـر  
عن واقع الفترة اليت كان هذا القرآن يترتل فيها ومالبساا املوقوتة وبغض النظر عما يقع 

بـه  مثلها يف بعض األحيان هنا وهناك إىل آخر الزمان وما يزال اإلسالم والذين يتصفون 
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ولو أم ليسوا من اإلسالم يف شيء يلقون من عنت احلرب املشبوبة عليهم وعلى عقيدم 
من اليهود والنصارى يف كل مكان على سطح األرض ما يصدق قول اهللا تعاىل بعضـهم  
أولياء بعض وما حيتم أن يتدرع املسلمون الواعون بنصيحة رم هلم بل بأمره اجلازم ويه 

احلاسم يف املفاصلة الكاملة بني أولياء اهللا ورسوله وكل معسكر آخر ال وقضائه ؛ القاطع 
يرفع راية اهللا ورسوله إن اإلسالم يكلف املسلم أن يقيم عالقاته بالناس مجيعا على أساس 
العقيدة فالوالء والعداء ال يكونان يف تصور املسلم ويف حركته على السواء إال يف العقيدة 

إذ أما ال ميكن أن ؛ م الوالء وهو التناصر بني املسلم وغري املسلم ومن مث ال ميكن أن يقو
يتناصرا يف جمال العقيدة وال حىت أمام اإلحلاد مثال كما يتصور بعض السذج منا وبعـض  
من ال يقرأون القرآن وكيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران عليه إن بعض 

وبعض املخدوعني أيضا يتصورون أن ؛ يقة اإلسالم من ال يقرأون القرآن وال يعرفون حق
الدين كله دين كما أن اإلحلاد كله إحلاد وأنه ميكن إذن أن يقف التدين جبملته يف وجـه  
اإلحلاد ألن اإلحلاد ينكر الدين كله وحيارب التدين على اإلطالق ولكن األمر ليس كذلك 

اإلسالم وال يتذوق اإلسـالم إال  وال يف حس املسلم الذي يتذوق ؛ يف التصور اإلسالمي 
من يأخذه عقيدة وحركة ذه العقيدة إلقامة النظام اإلسـالمي إن األمـر يف التصـور    
اإلسالمي ويف حس املسلم واضح حمدد الدين هو اإلسالم وليس هناك دين غريه يعتـرف  

ن يبتـغ  به اإلسالم ألن اهللا سبحانه يقول هذا يقول إن الدين عند اهللا اإلسالم ويقول وم
غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وبعد رسالة حممد ص مل يعد هناك دين يرضاه اهللا ويقبلـه  
من أحد إال هذا اإلسالم يف صورته اليت جاء ا حممد ص وما كان يقبل قبل بعثة حممـد  
من النصارى مل يعد اآلن يقبل كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسـى عليـه   

د يقبل منهم بعد بعثته ووجود يهود ونصارى من أهل الكتاب بعد بعثه حممد السالم مل يع
أو يعترف هلم بأم على دين إهلي لقد كان ؛ ص ليس معناه أن اهللا يقبل منهم ما هم عليه 

ذلك قبل بعثة الرسول األخري أما بعد بعثته فال دين يف التصور اإلسالمي ويف حس املسلم 
عليه القرآن نصا غري قابل للتأويل إن اإلسالم ال يكرههم على  إال اإلسالم وهذا ما ينص

ترك معتقدام واعتناق اإلسالم ألنه ال إكراه يف الدين ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف مبا 
هم عليه ديناً ويراهم على دين ومن مث فليس هناك جبهه تدين يقف معها اإلسالم يف وجه 
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اك ال دين هو غري اإلسالم مث يكون هذا الالدين عقيدة اإلحلاد هناك دين هو اإلسالم وهن
أصلها مساوي ولكنها حمرفه أو عقيده أصلها وثين باقيه على وثنيتها أو إحلاداً ينكر األديان 
ختتلف فيما بينها كلها ولكنها ختتلف كلها مع اإلسالم وال حلف بينها وبني اإلسالم وال 

وهو مطالب بإحسان معاملتهم كما سبق ما ؛ الء والء واملسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤ
ويباح له أن يتزوج احملصنات منهن على خالف فقهي فيمن تعتقـد  ؛ مل يؤذوه يف الدين 

بألوهية املسيح أو بنوته وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابيه حتل أم مشركة حترم وحىت مـع  
نكاح لـيس معناهـا الـوالء    األخذ مببدأ حتليل النكاح عامه فإن حسن املعامله وجواز ال

وليس معناها اعتراف املسلم بأن دين أهل الكتاب بعد بعثة حممد ص ؛ والتناصر يف الدين 
ويستطيع اإلسالم أن يقف معه يف جبهه واحدة ملقاومـة اإلحلـاد إن   ؛ هو دين يقبله اهللا 

ني كما جاء ليصحح اعتقادات املشرك؛ اإلسالم قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب 
والوثنيني سواء ودعاهم إىل اإلسالم مجيعاً ألن هذا هو الدين الذي ال يقبل اهللا غريه مـن  
الناس مجيعاً وملا فهم اليهود أم غري مدعوين إىل اإلسالم وكرب عليهم أن يـدعوا إليـه   
جاهم القرآن الكرمي بأن اهللا يدعوهم إىل اإلسالم فإن تولوا عنه فهم كافرون واملسـلم  

أن يدعوا أهل الكتاب إىل اإلسالم كما يدعو امللحدين والوثنيني سواء وهو غـري  مكلف 
مأذون يف أن يكره أحداً من هؤالء وال هؤالء على اإلسـالم ألن العقائـد ال تنشـأ يف    
الضمائر باإلكراه فاإلكراه يف الدين فوق أنه منهي عنه هو كذلك ال مثره له وال يسـتقيم  

ليه أهل الكتاب بعد بعثة حممد ص هو دين يقبله اهللا مث يدعوهم أن يعترف املسلم بأن ما ع
هو ؛ مع ذلك إىل اإلسالم إنه ال يكون مكلفاً بدعوم إىل اإلسالم إال على أساس واحد 

أنه ال يعترف بأن ما هم عليه دين وأنه يدعوهم إىل الدين وإذا تقررت هذه البديهيه فإنـه  
يف والء أو تناصر للتمكني للدين يف األرض مع مـن   ال يكون منطقياً مع عقيدته إذا دخل

ال يدين باإلسالم إن هذه القضيه يف اإلسالم قضيه اعتقاديه إميانيه كما أا قضيه تنظيميه 
حركيه من ناحيه أا قضيه إميانيه اعتقاديه حنسب أن األمر قد صار واضحاً ذا البيـان  

القاطعه بعدم قيام والء بني املسلمني وأهـل  اذي أسلفناه وبالرجوع إىل النصوص القرآنيه 
الكتاب ومن ناحية أا قضية تنظيمية حركية األمر واضح كذلك فإذا كان سعي املـؤمن  
كله ينبغي أن يتجه إىل إقامة منهج اهللا يف احلياة وهو املنهج الذي ينص عليه اإلسالم كما 
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كل نشاط اإلنسان يف جاء به حممد ص بكل تفصيالت وجوانب هذا املنهج وهي تشمل 
احلياة فكيف ميكن إذن أن يتعاون املسلم يف هذا السعي مع من ال يؤمن باإلسـالم دينـا   

ومن يتجه يف سعيه إىل أهداف أخـرى إن مل تكـن معاديـة    ؛ ومنهجا ونظاما وشريعة 
لإلسالم وأهدافه فهي على األقل ليست أهداف اإلسالم إذ اإلسالم ال يعترف دف وال 

قوم على أساس العقيدة مهما بدا يف ذاته صاحلا والذين كفروا أعماهلم كرمـاد  عمل ال ي
اشتدت به الريح يف يوم عاصف واإلسالم يكلف املسلم أن خيلص سعيه كله لإلسالم وال 
يتصور إمكان انفصال أية جزئية يف السعي اليومي يف حياة املسلم عن اإلسالم ال يتصـور  

عة اإلسالم وطبيعة املنهج اإلسالمي وال يتصور أن هنـاك  إمكان هذا إال من ال يعرف طبي
جوانب يف احلياة خارجة عن هذا املنهج ميكن التعاون فيها مع من يعادي اإلسـالم أو ال  
يرضى من املسلم إال أن يترك إسالمه كما نص اهللا يف كتابه علـى مـا يطلبـه اليهـود     

قادية كما أن هناك استحالة عملية والنصارى من املسلم لريضوا عنه إن هناك استحالة اعت
على السواء ولقد كان اعتذار عبداهللا بن أيب بن سلول وهو من الذين يف قلوم مرض عن 
مسارعته واجتهاده يف الوالء ليهود واالستمساك حبلفه معها هي قوله إنين رجل أخشـى  

ا الضائقة وهـذه  الدوائر إين أخشى أن تدور علينا الدوائر وأن تصيبنا الشدة وأن ترتل بن
؛ والناصـر هـو اهللا   ؛ احلجة هي عالمة مرض القلب وضعف اإلميان فـالويل هـو اهللا   

واالستنصار بغريه ضاللة كما أنه عبث ال مثرة له ولكن حجة ابن سلول هي حجة كـل  
وتصوره هو تصور كل منافق مريض القلب ال يدرك حقيقة ؛ بن سلول على مدار الزمان 

لب عبادة بن الصامت من والء يهود بعد ما بدا منهم ما بدا ألنـه  اإلميان وكذلك نفر ق
قلب مؤمن فخلع والء اليهود وقذف به حيث تلقاه وضم عليه صـدره وعـض عليـه    
بالنواجذ عبداهللا بن أىب بن سلول إما جان خمتلفان ناشئان عن تصورين خمتلفني وعـن  

الزمان بني قلب مـؤمن وقلـب ال   شعورين متباينني ومثل هذا االختالف قائم على مدار 
يعرف اإلميان ويهدد القرآن املستنصرين بأعداء دينهم املتألبني عليهم املنـافقني الـذين ال   
خيلصون هللا اعتقادهم وال والءهم وال اعتمادهم يهددهم برجاء الفتح أو أمر اهللا الـذي  

لفتح أو أمـر مـن   أو يكشف املستور من النفاق فعسى اهللا أن يأيت با؛ يفصل يف املوقف 
عنده فيصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم نادمني وعندئذ عند الفتح سواء كان هو فـتح  
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مكة أو كان الفتح مبعىن الفصل أو عند جميء أمر اهللا يندم أولئك الذين يف قلوم مـرض  
على املسارعة واالجتهاد يف والء اليهود والنصارى وعلى النفاق الذي انكشـف أمـره   

جب الذين آمنوا من حال املنافقني ويستنكرون ما كانوا فيه من النفـاق ومـا   وعندئذ يع
  صاروا إليه من اخلسران

ويقول الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أميام إم ملعكم حبطـت أعمـاهلم   
فأصبحوا خاسرين ولقد جاء اهللا بالفتح يوما وتكشفت نوايا وحبطت أعمال وخسـرت  

؛ وعد من اهللا قائم بأن جييء الفتح كلما استمسكنا بعـروة اهللا وحـده    فئات وحنن على
وكلما أخلصنا الوالء هللا وحده وكلما وعينا منهج اهللا وأقمنا عليه تصـوراتنا وأوضـاعنا   
وكلما حتركنا يف املعركة على هدى اهللا وتوجيهه فلم نتخذ لنا وليا إال اهللا ورسوله والذين 

الذين ينصرون دين اهللا اجلديرين بالوالية وإذ ينتهي السياق من آمنوا الدرس الثاين صفات 
النداء األول للذين آمنوا أن ينتهوا عن مواالة اليهود والنصارى وأن حيذروا أن يصـريوا  
منهم بالوالء هلم وأن يرتدوا بذلك عن اإلسالم وهم ال يشعرون أو ال يقصدون يرسـل  

نه ذا الوالء أو بسواه من األسباب بأنه ليس عند بالنداء الثاين يهدد من يرتد منهم عن دي
اهللا بشيء وليس مبعجز اهللا وال ضار بدينه وأن لدين اهللا أولياء وناصرين مدخرين يف علم 
اهللا إن ينصرف هؤالء جييء ؤالء ويصور مالمح هذه العصبة املختارة املدخرة يف علم اهللا 

هة الوالء الوحيدة اليت يتجه إليهـا املسـلم   لدينه وهي مالمح حمببة مجيلة وضيئة ويبني ج
بوالئه وخيتم هذا النداء بتقرير النهاية احملتومة للمعركة اليت خيوضها حزب اهللا مع األحزاب 
واليت يتمتع ا من خيلصون والءهم هللا ولرسوله وللمؤمنني يا أيها الذين آمنوا من يرتـد  

نه أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبو
جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم 
إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعـون  

لغالبون إن ديد من يرتد عن دينه ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم ا
من الذين آمنوا على هذه الصورة ويف هذا املقام ينصرف ابتداء إىل الربط بـني مـواالة   
اليهود والنصارى وبني االرتداد عن اإلسالم وخباصة بعد ما سبق من اعتبار من يتـوالهم  

م فإنه منهم وعلى واحدا منهم منسلخا من اجلماعة املسلمة منضما إليهم ومن يتوهلم منك
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هذا االعتبار يكون هذا النداء الثاين يف السياق توكيدا وتقريرا للنداء األول يدل على هذا 
كذلك النداء الثالث الذي يلي هذا النداء والسياق وهو منصب على النهي عن مواالة أهل 

فار سواء الكتاب والكفار جيمع بينهم على هذا النحو الذي يفيد أن مواالم كمواالة الك
وأن تفرقة اإلسالم يف املعاملة بني أهل الكتاب والكفار ال تتعلق بقضية الوالء إمنا هـي يف  
شئون أخرى ال يدخل فيها الوالء يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت 

وال  اهللا بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين جياهدون يف سـبيل اهللا 
خيافون لومة الئم ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم إن اختيـار اهللا للعصـبة   
املؤمنة لتكون أداة القدر اإلهلي يف إقرار دين اهللا يف األرض ومتكني سلطانه يف حياة البشر 
وحتكيم منهجه يف أوضاعهم وأنظمتهم وتنفيذ شريعته يف أقضيتهم وأحـواهلم وحتقيـق   

اخلري والطهارة والنماء يف األرض بذلك املنهج وذه الشريعة إن هذا االختيـار  الصالح و
للنهوض ذا األمر هو جمرد فضل اهللا ومنته فمن شاء أن يرفض هذا الفضـل وأن حيـرم   
نفسه هذه املنة فهو وذاك واهللا غىن عنه وعن العاملني واهللا خيتار من عباده من يعلم أنه أهل 

والصورة اليت يرمسها للعصبة املختارة هنا صورة واضحة السـمات  لذلك الفضل العظيم 
قوية املالمح وضيئة جذابة حبيبة للقلوب فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونـه فاحلـب   
والرضى املتبادل هو الصلة بينهم وبني رم احلب هذا الروح الساري اللطيـف الرفـاف   

م الودود وحب اهللا لعبد من عبيده أمر ال املشرق الرائق البشوش هو الذي يربط القوم بر
يقدر على إدراك قيمته إال من يعرف اهللا سبحانه بصفاته كما وصف نفسه وإال من وجد 
إيقاع هذه الصفات يف حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلها أجل ال يقدر حقيقـة هـذا   

هذا الكـون  العطاء إال الذي يعرف حقيقة املعطي الذي يعرف من هو اهللا من هو صانع 
اهلائل وصانع اإلنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغري من هو يف عظمته ومن هو يف 
قدرته ومن هو يف تفرده ومن هو يف ملكوته من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل اهللا عليه 
منه باحلب والعبد من صنع يديه سبحانه وهو اجلليل العظيم احلي الدائم األزىل األبـدي  

ر والظاهر والباطن وحب العبد لربه نعمة هلذا العبد ال يدركها كذلك إال من األول واآلخ
ذاقها وإذا كان حب اهللا لعبد من عبيده أمرا هائال عظيما وفضال غامرا جزيال فإن إنعـام  
اهللا على العبد دايته حلبه وتعريفه هذا املذاق اجلميل الفريد الذي الذي ال نظـري لـه يف   
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ال شبيه هو إنعام هائل عظيم وفضل غامر جزيل وإذا كان حب اهللا مذاقات احلب كلها و
لعبد من عبيده أمرا فوق التعبري أن يصفه فإن حب العبد لربه أمر قلما استطاعت العبـارة  
أن تصوره إال يف فلتات قليلة من كالم احملبني وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصـلون  

ن بني ذلك احلشد الذي يلبس مسوح التصوف من رجال التصوف الصادقني وهم قليل م
ويعرف يف سجلهم الطويل وال زالت أبيات رابعة العدوية تنقل إىل حسي مذاقها الصادق 
هلذا احلب الفريد وهي تقول فليتك حتلو واحلياة مريرة وليتك ترضى واألنام غضاب وليت 

د فالكل هـني وكـل   الذي بيين وبينك عامر وبيين وبني العاملني خراب إذا صح منك الو
الذي فوق التراب تراب وهذا احلب من اجلليل للعبد من العبيد واحلب من العبد للمـنعم  
املتفضل يشيع يف هذا الوجود ويسري يف هذا الكون العريض وينطبع يف كل حي ويف كل 
شيء فإذا هو جو وظل يغمران هذا الوجود ويغمران الوجود اإلنساين كله ممثال يف ذلك 

حملب احملبوب والتصور اإلسالمي يربط بني املؤمن وربه ذا الرباط العجيب احلبيب العبد ا
وليست مرة واحدة وال فلتة عابرة إمنا هو أصل وحقيقة وعنصر يف هذا التصور أصيل إن 
الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن ودا إن ريب رحيم ودود وهو الغفـور  

عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان والذين آمنوا أشد الودود وإذا سألك عبادي 
حبا هللا قل إن كنم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا وغريها كثري وعجبا لقوم ميرون علـى  
هذا كله ليقولوا إن التصور اإلسالمي تصور جاف عنيف يصور العالقة بني اهللا واإلنسان 

طاع ال كالتصور الذي جيعل املسيح ابن اهللا عالقة قهر وقسر وعذاب وعقاب وجفوة وانق
وأقنوم اإلله فريبط بني اهللا والناس يف هذا االزدواج إن نصاعة التصور اإلسالمي يف الفصل 
بني حقيقة األلوهية وحقيقة العبودية ال جتفف ذلك الندى احلبيب بني اهللا والعبيد فهـي  

كما أا عالقة التجريد وهي عالقـة  عالقة الرمحة كما أا عالقة العدل وهي عالقة الود 
احلب كما أا عالقة الترتية إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية يف 
عالقتها برب العاملني وهنا يف صفة العصبة املؤمنة املختارة هلذا الدين يرد ذلـك الـنص   

ج إليه القلـب املـؤمن   العجيب حيبهم وحيبونه ويطلق شحنته كلها يف هذا اجلو الذي حيتا
وهو يضطلع ذا العبء الشاق شاعرا أنه االختيار والتفضل والقرىب من املنعم اجلليـل مث  
ميضي السياق يعرض بقية السمات أذلة على املؤمنني وهي صفة مأخوذة مـن الطواعيـة   
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واليسر واللني فاملؤمن ذلول للمؤمن غري عصي عليه وال صعب هني لني ميسر مسـتجيب  
دود وهذه هي الذلة للمؤمنني وما يف الذلة للمؤمنني من مذلة وال مهانة إمنـا هـي   مسح و

األخوة ترفع احلواجز وتزيل التكلف وختلط النفس بالنفس فال يبقى فيها ما يستعصي وما 
حيتجز دون اآلخرين إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي اليت جتعله مشوسا عصيا 

ني خيلط نفسه بنفوس العصبة املؤمنة معه فلن جيد فيها ما مينعـه  شحيحا على أخيه فأما ح
حيبهم وحيبونه ؛ وما يستعصي به وماذا يبقى له يف نفسه دوم وقد اجتمعوا يف اهللا إخوانا 

ويشيع هذا احلب العلوي بينهم ويتقامسونه أعزة على الكافرين فيهم على الكافرين مشاس 
ا موضع إا ليست العزة للذات وال االستعالء للـنفس  وإباء واستعالء وهلذه اخلصائص هن

إمنا هي العزة للعقيدة واالستعالء للراية اليت يقفون حتتها يف مواجهة الكافرين إا الثقة بأن 
ما معهم هو اخلري وأن دورهم هو أن يطوعوا اآلخرين للخري الذي معهم ال أن يطوعـوا  

خرين وما عند اآلخرين مث هي الثقة بغلبـة  اآلخرين ألنفسهم وال أن يطوعوا أنفسهم لآل
وبغلبة حزب اهللا على أحزاب ؛ وبغلبة قوة اهللا على تلك القوى ؛ دين اهللا على دين اهلوى 

اجلاهلية فهم األعلون حىت وهم ينهزمون يف بعض املعارك يف أثناء الطريق الطويل جياهدون 
اهللا إلقرار منهج اهللا يف األرض وإعالن يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم فاجلهاد يف سبيل 

سلطانه على البشر وحتكيم شريعته يف احلياة لتحقيق اخلري والصالح والنماء للنـاس هـي   
صفة العصبة املؤمنة اليت خيتارها اهللا ليصنع ا يف األرض ما يريد وهم جياهدون يف سـبيل  

وال يف سـبيل  ؛ بيل وطنـهم  وال يف س؛ وال يف سبيل قومهم ؛ ال يف سبيل أنفسهم ؛ اهللا 
جنسهم يف سبيل اهللا لتحقيق منهج اهللا وتقرير سلطانه وتنفيذ شريعته وحتقيق اخلري للبشـر  
عامة عن هذا الطريق وليس هلم يف هذا األمر شيء وليس ألنفسهم من هذا حظ إمنا هو هللا 

وفيم اخلـوف  ويف سبيل اهللا بال شريك وهم جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم 
من لوم الناس وهم قد ضمنوا حب رب الناس وفيم الوقوف عند مألوف الناس وعـرف  
اجليل ومتعارف اجلاهلية وهم يتبعون سنة اهللا ويعرضون منهج اهللا للحياة إمنا خيشى لـوم  

ومن يستمد عونـه ومـدده مـن    ؛ الناس من يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس 
جع إىل موازين اهللا ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الناس أما من ير؛ عندالناس 

وأما من يستمد قوته وعزته من قوة اهللا وعزته فما يبايل مـا يقـول   ؛ وشهوام وقيمهم 
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وكائنا واقع هؤالء الناس ما كان وكائنة ؛ الناس وما يفعلون كائنا هؤالء الناس ما كانوا 
وملـا  ؛ فتهم ما تكون إننا حنسب حسابا ملا يقول الناس حضارة هؤالء الناس وعلمهم وثقا

وملا يتخذه الناس يف واقع حيام ؛ وملا يصطلح عليه الناس ؛ وملا ميلك الناس ؛ يفعل الناس 
من قيم واعتبارات وموازين ألننا نغفل أو نسهو عن األصل الذي جيب أن نرجع إليـه يف  

يعته وحكمه فهو وحده احلق وكل ما خالفـة  الوزن والقياس والتقومي إنه منهج اهللا وشر
ولو كان عرف ماليني املاليني ولو أقرته األجيال يف عشرات القـرون إنـه   ؛ فهو باطل 

وأن ؛ وأنه واقع ؛ ليست قيمة أي وضع أو أي عرف أو أي تقليد أو أية قيمة أنه موجود 
زان ال يعتـرف بـه   ماليني البشر يعتنقونه ويعيشون به ويتخذونه قاعدة حيام فهذا مي

التصور اإلسالمي إمنا قيمة أي وضع وأي عرف وأي تقليد وأية قيمة أن يكون هلا أصـل  
يف منهج اهللا الذي منه وحده تستمد القيم واملوازين ومن هنا جتاهد العصـبة املؤمنـة يف   
 سبيل اهللا وال ختاف لومة الئم فهذه مسة املؤمنني املختارين مث إن ذلك االختيـار مـن اهللا  
وذلك احلب املتبادل بينه وبني املختارين وتلك السمات اليت جيعلها طابعهم وعنوام وهذا 
االطمئنان إىل اهللا يف نفوسهم والسري على هداه يف جهادهم ذلك كله من فضل اهللا ذلك 
فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم يعطي عن سعة ويعطي عن علم وما أوسع هـذا  

خيتار اهللا له من يشاء عن علم وعن تقدير وحيدد اهللا للذين آمنـوا جهـة   الذي ؛ العطاء 
ويبني هلم من يتولون إمنا وليكم اهللا ورسـوله  ؛ الوالء الوحيدة اليت تتفق مع صفة اإلميان 

والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هكذا على وجه القصـر  
وال يترك فرصة لتمييع احلركة اإلسالمية أو متييـع  ؛ التأول الذي ال يدع جماال للتمحل أو 

التصور ومل يكن بد أن يكون األمر كذلك ألن املسألة يف صميمها كما قلنا هي مسـألة  
العقيدة ومسألة احلركة ذه العقيدة وليكون الوالء هللا خالصا والثقة به مطلقة وليكـون  

بني الصف املسلم وسائر الصفوف الـيت ال  اإلسالم هو الدين وليكون األمر أمر مفاصلة 
تتخذ اإلسالم دينا وال جتعل اإلسالم منهجا للحياة ولتكون للحركة اإلسالمية جديتـها  

فال يكون الوالء فيها لغري قيادة واحدة وراية واحدة وال يكون التناصر إال بني ؛ ونظامها 
ة ولكن حىت ال يكون اإلسـالم  ألنه تناصر يف املنهج املستمد من العقيد؛ العصبة املؤمنة 

جمرد عنوان أو جمرد راية وشعار أو جمرد كلمة تقال باللسان أو جمرد نسب ينتقل بالوراثة 
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أو جمرد وصف يلحق القاطنني يف مكان فإن السياق يذكر بعض السمات الرئيسية للذين 
الة ال جمرد آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فمن صفتهم إقامة الص

أداء الصالة وإقامة الصالة تعين أداءها أداء كامال تنشأ عنه آثارها اليت يقررها قوله تعـاىل  
إن الصالة تنهي عن الفحشاء واملنكر والذي ال تنهاه صالته عن الفحشاء واملنكر مل يقـم  

ملال طاعة فلو أقامها لنهته كما يقول اهللا ومن صفتهم إيتاء الزكاة أي أداء حق ا؛ الصالة 
هللا وقرىب عن رضى نفس ورغبة فليست الزكاة جمرد ضريبة مالية إمنا هي كذلك عبادة أو 
هي عبادة مالية وهذه هي ميزة املنهج اإلسالمي الذي حيقق أهدافا شىت بالفريضة الواحدة 
وليس كذلك األنظمة األرضية اليت حتقق هدفا وتفرط يف أهداف إنه ال يغين يف إصـالح  

تمع املال ضريبة مدنية أو أن يأخذ املال من األغنياء للفقراء باسم حال اتمع أن يأخذ ا
الدولة أو باسم الشعب أو باسم جهة أرضية ما فهي يف صورا هذه قد حتقق هدفا واحدا 

وهو إيصال املال للمحتاجني فأما الزكاة فتعين امسها ومدلوهلا إا قبل كل شيء طهارة ؛ 
ة للضمري بكوا عبادة هللا وبالشعور الطيب املصاحب هلا جتـاه اإلخـوان   ومناء إا زكا

الفقراء مبا أا عبادة هللا يرجو عليها فاعلها حسن اجلزاء يف اآلخرة كما يرجو منها منـاء  
املال يف احلياة الدنيا بالربكة وبالنظام االقتصادي املبارك مث بالشعور الطيـب يف نفـوس   

إذ يشعرون أا فضل اهللا عليهم إذ قررها هلم يف أموال األغنياء ؛  الفقراء اآلخذين أنفسهم
وال يشعرون معها باحلقد والتشفي من إخوام األغنياء مع تذكر أن األغنياء يف النظـام  ؛ 

اإلسالمي ال يكسبون إال من حالل وال جيورون على حق أحد وهم جيمعون نصيبهم من 
املالية يف هذا اجلو الراضي اخلري الطيب جو الزكـاة  املال ويف النهاية حتقق هدف الضريبة 

والطهارة والنماء وأداء الزكاة مسة من مسات الذين آمنوا تقرر أم يتبعون شـريعة اهللا يف  
فهي إقرار منهم بسلطان اهللا يف أمرهم كله وهذا هو اإلسالم وهم راكعون ؛ شئون احلياة 

مل يقف عند قوله يقيمون الصالة فهذه السمة ذلك شأم كأنه احلالة األصلية هلم ومن مث 
اجلديدة أعم وأمشل إذ أا ترمسهم للخاطر كأن هذا هو شأم الدائم فأبرز مسة هلم هـي  
هذه السمة وا يعرفون وما أعمق إحياءات التعبريات القرآنية يف مثل هذه املناسبات واهللا 

والوالء له وحده ولرسـوله وللمـؤمنني   يعد الذين آمنوا يف مقابل الثقة به وااللتجاء إليه 
بالتبعية ومقابل املفاصلة الكاملة بينهم وبني مجيع الصفوف إال الصف الذي يـتمحض هللا  
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يعدهم النصر والغلبة ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون وقد 
هـي الـوالء هللا ورسـوله    جاء هذا الوعد بالغلب بعد بيان قاعدة اإلميان يف ذاا وأا 

وبعد التحذير من الوالء لليهود والنصارى واعتباره خروجا من الصف املسلم ؛ وللمؤمنني 
إىل صف اليهود والنصارى وارتدادا عن الدين وهنا لفتة قرآنية مطردة فاهللا سبحانه يريـد  

فهذه ؛ ض من املسلم أن يسلم رد أن اإلسالم خري ال ألنه سيغلب أو سيمكن له يف األر
ال لتكون هي بذاا ؛ وتأيت لتحقيق قدر اهللا يف التمكني هلذا الدين ؛ مثرات تأيت يف حينها 

اإلغراء على الدخول يف هذا الدين والغلب للمسلمني ال شيء منه هلم ال شيء لـذوام  
وأشخاصهم وإمنا هو قدر اهللا جيريه على أيديهم ويرزقهم إياه حلساب عقيدم ال حلسام 

وثواب النتائج اليت تترتب عليه من الـتمكني لـدين اهللا يف   ؛ فيكون هلم ثواب اجلهد فيه 
؛ األرض وصالح األرض ذا التمكني كذلك قد يعد اهللا املسلمني الغلب لتثبيت قلوم 

وإطالقها من عوائق الواقع احلاضر أمامهم وهي عوائق ساحقة يف أحيـان كـثرية فـإذا    
وختطي العقبة والطمع يف أن يتحقق على ؛ قلوم على اجتياز احملنة  استيقنوا العاقبة قويت

أيديهم وعد اهللا لألمة املسلمة فيكون هلم ثواب اجلهاد وثواب التمكني لدين اهللا وثـواب  
النتائج املترتبة على هذا التمكني كذلك يشي ورود هذا النص يف هذا اال حبالة اجلماعة 

هذه البشريات بذكر هذه القاعدة من غلبة حزب اهللا ممـا   املسلمة يومذاك وحاجتها إىل
؛ يرجح ما ذهبنا إليه من تاريخ نزول هذا القطاع من السورة مث ختلص لنا هذه القاعـدة  

اليت ال تتعلق بزمان وال مكان فنطمئن إليها بوصفها سنة من سنن اهللا اليت ال تتخلف وإن 
فالسنة اليت ال تنقض هي أن حزب اهللا هم خسرت العصبة املؤمنة بعض املعارك واملواقف 

الغالبون ووعد اهللا القاطع أصدق من ظواهر األمور يف بعض مراحل الطريق وأن الوالء هللا 
ورسوله والذين آمنوا هو الطريق املؤدي لتحقق وعد اهللا يف اية الطريق الدرس الثالـث  

القرآين يف هذا السياق طرقا  دعوة املسلمني لعدم مواالة الكافرين وبعد فلقد سلك املنهج
منوعة لنهي الذين آمنوا عن تويل املخالفني هلم يف عقيدم من أهل الكتاب واملشـركني  
ولتقرير هذه القاعدة اإلميانية يف ضمائرهم وإحساسهم وعقوهلم مما يدل على أمهية هـذه  

نا من قبل أنـه  ويف احلركة اإلسالمية على السواء وقد رأي؛ القاعدة يف التصور اإلسالمي 
سلك يف النداء األول طريق النهي املباشر وطريق التخويف من أن يأيت اهللا بالفتح أو أمـر  
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من عنده فينكشف ستر املنافقني وسلك يف النداء الثاين طريق التحذير من الردة مبـواالة  
ن حيبهم وطريق التحبيب يف أن يكونوا من العصبة املختارة مم؛ أعداء اهللا ورسوله واملؤمنني 

وطريق الوعد بالنصر حلزب اهللا الغالب فاآلن جنده يف النداء الثالث يف هـذا  ؛ اهللا وحيبونه 
الدرس للذين آمنوا يثري يف نفوسهم احلمية لدينهم ولعبادم ولصـالم الـيت يتخـذها    
أعداؤهم هزوا ولعبا وجنده يسوي يف النهي عن املواالة بني أهل الكتاب والكفار وينـوط  

ويقبح فعلة الكفار وأهل ؛ ويعلق على االستماع إليه صفة اإلميان ؛ النهي بتقوى اهللا هذا 
الكتاب ويصفهم بأم ال يعقلون يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هـزوا  
ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اهللا إن كنتم مـؤمنني وإذا  

ىل الصالة اختذوها هزوا ولعبا ذلك بأم قوم ال يعقلون وهي مالبسة مثرية لكـل  ناديتم إ
الذي ال يرى لنفسه كرامة إذا أهني دينه وأهينت عبادتـه وأهينـت   ؛ من له محية املؤمن 

صالته واختذ موقفه بني يدي ربه مادة للهزء واللعب فكيف يقوم والء بني الذين آمنـوا  
ويرتكبوا لـنقص يف عقـوهلم فمـا    ؛ يرتكبون هذه الفعلة وبني أحد من هؤالء الذين 

فالعقل حني يصح ويسـتقيم  ؛ يستهزى ء بدين اهللا وعبادة املؤمنني به إنسان سوي العقل 
يرى يف كل شيء من حوله موحيات اإلميان باهللا وحني خيتل وينحرف ال يـرى هـذه   

كله فالوجود كله يوحي بأن املوحيات ألنه حينئذ تفسد العالقات بينه وبني هذا الوجود 
له إهلا يستحق العبادة والتعظيم والعقل حني يصح ويستقيم يستشعر مجال العبـادة إللـه   
الكون وجالهلا كذلك فال يتخذها هزوا ولعبا وهو صحيح مستقيم ولقـد كـان هـذا    
االستهزاء واللعب يقع من الكفار كما كان يقع من اليهود خاصة من أهـل الكتـاب يف   

اليت كان هذا القرآن يترتل فيها على قلب رسول اهللا ص للجماعة املسلمة يف ذلك الفترة 
احلني ومل نعرف من السرية أن هذا كان يقع من النصارى ولكن اهللا سبحانه كان يضـع  
للجماعة املسلمة قاعدة تصورها ومنهجها وحياا الدائمة وكان اهللا سبحانه يعلـم مـا   

ال املسلمني وها حنن أوالء رأينا ونرى أن أعداء هـذا  سيكون على مدار الزمان مع أجي
الدين وأعداء اجلماعة املسلمة على مدار التاريخ أمس واليوم من الذين قالوا إم نصارى 
كانوا أكثر عددا من اليهود ومن الكفار جمتمعني فهؤالء كهؤالء قد ناصبوا اإلسالم العداء 

ال هوادة فيها منذ أن اصطدم اإلسالم بالدولة وترصدوه القرون تلو القرون وحاربوه حربا 
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مث ؛ الرومانية على عهد أىب بكر وعمر رضي اهللا عنهما حىت كانت احلـروب الصـليبية   
كانت املسألة الشرقية اليت تكتلت فيها الدول الصليبية يف أرجاء األرض لإلجهـاز علـى   

مث ؛ تبدو يف فلتات لسـانه  مث كان االستعمار الذي خيفي الصليبية بني أضالعه ف؛ اخلالفة 
مث كانت وما تزال تلك احلرب املشبوبة على ؛ كان التبشري الذي مهد لالستعمار وسانده 

كل طالئع البعث اإلسالمي يف أي مكان يف األرض وكلها محالت يشترك فيها اليهـود  
إىل  والنصارى والكفار والوثنيون وهذا القرآن جاء ليكون كتاب األمة املسلمة يف حياـا 

يوم القيامة الكتاب الذي يبين تصورها االعتقادي كما يبين نظامها االجتماعي كما يـبين  
؛ خطتها احلركية سواء وها هو ذا يعلمها أال يكون والؤها إال هللا ولرسوله وللمـؤمنني  

وينهاها أن يكون والؤها لليهود والنصارى والكافرين وجيزم ذلك اجلزم احلاسم يف هـذه  
ضها هذا العرض املنوع األساليب إن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة وحبسـن  القضية ويعر

والذين قالوا إم نصارى منهم خاصة ولكنه ينهاهم عـن الـوالء   ؛ معاملة أهل الكتاب 
هلؤالء مجيعا ألن السماحة وحسن املعاملة مسألة خلق وسلوك أما الوالء فمسألة عقيـدة  

وال تناصر بني املسلمني ؛ هو التناصر بني فريق وفريق  ومسألة تنظيم إن الوالء هو النصرة
وأهل الكتاب كما هو الشأن يف الكفار ألن التناصر يف حياة املسلم هو كما أسلفنا تناصر 

ففيم يكون التناصر يف هـذا  ؛ ويف اجلهاد إلقامة منهجه ونظامه يف حياة الناس ؛ يف الدين 
ضية جازمة حامسة ال تقبل التميع وال يقبل اهللا بني املسلم وغري املسلم وكيف يكون إا ق

اجلد الذي يليق باملسلم يف شأن الدين الدرس الرابع بيان حقيقـة  ؛ فيها إال اجلد الصارم 
كفر أهل الكتاب ونقمتهم على املسلمني وحني تتم النداءات الثالثة للذين آمنوا يتوجـه  

ذا ينقمون من اجلماعة املسـلمة  اخلطاب إىل الرسول ص ليواجه أهل الكتاب فيسأهلم ما
وما أنزله اهللا للمسلمني بعد ؛ وهل ينقمون منها إال اإلميان باهللا وما أنزل إىل أهل الكتاب 

أهل الكتاب هل ينقمون إال أن املسلمني يؤمنون وأم هم أهل الكتاب أكثرهم فاسقون 
ومفرق الطريق  وهي مواجهة خمجلة ولكنها كذلك كاشفة وحامسة وحمددة ألصل العداوة

قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبـل وأن  
أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليـه  
وجعل منهم القردة واخلنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل إن 
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السؤال الذي وجه اهللا رسوله إىل توجيهه ألهل الكتاب هو من ناحية سؤال تقريري هذا 
وكشف حقيقة البواعث اليت تدفع م إىل موقفهم من ؛ إلثبات ما هو واقع بالفعل منهم 

اجلماعة املسلمة ودينها وصالا وهو من ناحية سؤال استنكاري الستنكار هـذا الواقـع   
افعة عليه وهو يف الوقت ذاته توعية للمسلمني وتنفري هلم مـن  منهم واستنكار البواعث الد

مواالة القوم وتقرير ملا سبق يف النداءات الثالثة من ي عن هذه املواالة وحتذير إن أهـل  
الكتاب مل يكونوا ينقمون على املسلمني يف عهد الرسول ص وهم ال ينقمون اليوم علـى  

وما أنزله اهللا إليهم من قرآن ؛ سلمني يؤمنون باهللا طالئع البعث اإلسالمي إال أن هؤالء امل
وما صدق عليه قرآم مما أنزله اهللا من قبل من كتب أهل الكتاب إم يعادون املسلمني ؛ 

ألم مسلمون ألم ليسوا يهودا وال نصارى وألن أهل الكتاب فاسقون منحرفون عمـا  
يؤمنون بالرسالة األخرية وهي مصدقة ملـا   وآية فسقهم واحنرافهم أم ال؛ أنزله اهللا إليهم 

؛ بني أيديهم ال ما ابتدعوه وحرفوه وال يؤمنون بالرسول األخري وهو مصدق ملا بني يديه 
اليت مل تضع أوزارها ؛ معظم لرسل اهللا أمجعني إم حياربون املسلمني هذه احلرب الشعواء 

؛ ام للمسلمني كيان يف املدينـة  منذ أن ق؛ قط ومل خيب أوارها طوال ألف وأربعمائة عام 
ناشى ء من دينهم املستقل وتصورهم ؛ وأصبح هلم وجود مستقل ؛ ومتيزت هلم شخصية 

املستقل ونظامهم املستقل يف ظل منهج اهللا الفريد إم يشنون على املسلمني هذه احلـرب  
إال أن املشبوبة ألم قبل كل شيء مسلمون وال ميكن أن يطفئوا هذه احلـرب املشـبوبة   

فيصبحوا غري مسلمني ذلك أن أهل الكتاب أكثرهم فاسقون ؛ يردوا املسلمني عن دينهم 
ومن مث ال حيبون املستقيمني امللتزمني من املسلمني واهللا سبحانه يقرر هـذه احلقيقـة يف   ؛ 

صورة قاطعة وهو يقول لرسوله ص يف السورة األخرى ولن ترضى عنـك اليهـود وال   
لتهم ويقول له يف هذه السورة أن يواجه أهل الكتاب حبقيقة بواعثهم النصارى حىت تتبع م

وما أنزل إلينا ومـا  ؛ وركيزة موقفهم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا 
أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون وهذه احلقيقة اليت يقررها اهللا سبحانه يف مواضع كثرية 

ليت يريد متييعها وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم كـثريون  من كالمه الصادق املبني هي ا
من أهل الكتاب وكثريون ممن يسمون أنفسهم مسلمني باسم تعاون املتـدينني يف وجـه   
املادية واإلحلاد كما يقولون أهل الكتاب يريدون اليوم متييع هذه احلقيقة بـل طمسـها   
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أو الذي كان إسالميا بتعبري أصح  وتغطيتها ألم يريدون خداع سكان الوطن اإلسالمي
وختدير الوعي الذي كان قد بثه فيهم اإلسالم مبنهجه الرباين القومي ذلك أنه حني كان هذا 
الوعي سليما مل يستطع االستعمار الصلييب أن يقف للمد اإلسالمي فضال على أن يستعمر 

السافرة ويف حـرب   الوطن اإلسالمي ومل يكن بد هلؤالء بعد فشلهم يف احلروب الصليبية
التبشري السافرة كذلك أن يسلكوا طريق اخلداع والتخدير فيتظاهروا ويشيعوا بني ورثـة  
املسلمني أن قضية الدين واحلرب الدينية قد انتهت وأا كانت جمرد فترة تارخيية مظلمـة  

تسـاغ أن  عاشتها األمم مجيعا مث تنور العامل و تقدم فلم يعد من اجلائز وال الالئق وال املس
يقوم الصراع على أساس العقيدة وأمنا الصراع اليوم على املادة على املـوارد واألسـواق   
واالستغالالت فحسب وإذن فما جيوز للمسلمني أو ورثة املسلمني أن يفكروا يف الـدين  
وال يف صراع الدين وحني يطمئن أهل الكتاب وهم الذين يستعمرون أوطان املسلمني إىل 

فإن املستعمرين يـأمنون  ؛ وحني تتميع القضية يف ضمائرهم ؛ هلذا التخدير  استنامة هؤالء
وللعقيدة الغضبة اليت مل يقفوا هلا يوما ويصبح األمر سهال بعد التنومي ؛ غضبة املسلمني هللا 

والتخدير وال يكسبون معركة العقيدة وحدها بل يكسبون معها ما وراءها من األسـالب  
ويغلبون يف معركة املادة بعـدما يغلبـون يف معركـة    ؛ اخلامات واملغامن واالستثمارات و

العقيدة فهما قريب من قريب وعمالء أهل الكتاب يف الوطن اإلسـالمي ممـن يقـيمهم    
االستعمار هنا وهناك عالنية أو يف خفية يقولون القول نفسه ألم عمالء يؤدون الـدور  

ذاا إا مل تكن صليبية ويقولـون   من داخل احلدود وهؤالء يقولون عن احلروب الصليبية
عن املسلمني الذين خاضوها حتت راية العقيدة إم مل يكونوا مسلمني وإمنا هـم كـانوا   

يناديه أحفاد الصليبني يف الغرب املستعمر أن تعالوا ؛ قوميني وفريق ثالث مستغفل خمدوع 
يستجيب هذا الفريق املستغفل لندفع عن الدين غائلة امللحدين ف؛ إلينا تعالوا جنتمع يف والء 

صفا واحدا ؛ ناسيا أن أحفاد الصلييبني هؤالء وقفوا يف كل مرة مع امللحدين ؛ املخدوع 
حينما كانت املواجهة للمسلمني على مدار القرون وما يزالون وأم ال يعنـيهم حـرب   

ادية املاديـة  املادية االحلادية قدر ما تعنيهم حرب اإلسالم ذلك أم يعرفون جيدا أن اإلحل
وأن اإلسالم أصل ثابت وعدو مقيم وإمنا هذه الـدعوة  ؛ عرض طارى ء وعدو موقوت 

ولالنتفاع جبهـد املسـتغفلني   ؛ املموهة لتمييع اليقظة البادئة عند طالئع البعث اإلسالمي 
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املخدوعني يف الوقت ذاته ليكونوا وقود املعركة مع امللحدين ألـم أعـداء االسـتعمار    
ن وهؤالء كهؤالء حرب على اإلسالم واملسلمني حرب ال عدة فيها للمسلم إال السياسيو

ذلك الوعي الذي يربيه عليه املنهج الرباين القومي إن هؤالء الـذين ختـدعهم اللعبـة أو    
يتظاهرون بالتصديق فيحسبون أهل الكتاب جادين إذ يدعوم للتضامن والوالء يف دفـع  

قع التاريخ يف أربعة عشر قرنا ال استثناء فيها كما ينسـون  اإلحلاد عن الدين إمنا ينسون وا
تعليم رم هلم يف هذا األمر بالذات وهو تعليم ال مواربة فيه وال جمال للحيـدة عنـه ويف   
النفس ثقة باهللا ويقني جبدية ما يقول إن هؤالء جيتزئون فيما يقولون ويكتبـون باآليـات   

وأن ؛ املسلمني أن حيسنوا معاملـة أهـل الكتـاب    القرآنية واألحاديث النبوية اليت تأمر 
والتقريرات ؛ يتساحموا معهم يف املعيشة والسلوك ويغفلون التحذيرات احلامسة عن مواالم 

الواعية عن بواعثهم والتعليمات الصرحية عن خطة احلركة اإلسالمية وخطة التنظيم الـيت  
كونان عند املسلم إال يف شأن الدين وإقامة حترم التناصر واملواالة ألن التناصر واملواالة ال ي

منهجه ونظامه يف احلياة الواقعية وليست هناك قاعدة مشتركة يلتقي عليها املسلم مع أهل 
الكتاب يف شأن دينه مهما يكن هناك من تالق يف أصول هذه األديان مـع دينـه قبـل    

بترك هذا الدين كما يقول حتريفها إذ هم ال ينقمون منه إال هذا الدين وال يرضون عنه إال 
جيزئونه وميزقونه فيأخذون منـه مـا   ؛ رب العاملني إن هؤالء ممن جيعلون القرآن عضني 

يشاءون مما يوافق دعوم الغافلة الساذجة على فرض براءا ويدعون منه ما ال يتفق مـع  
نسـمع   اجتاههم الغافل أو املريب وحنن نؤثر أن نسمع كالم اهللا يف هذه القضية على أن

كالم املخدوعني أو اخلادعني وكالم اهللا سبحانه يف هذه القضية حاسم واضح صريح مبني 
ونقف وقفة قصرية يف هذا املوضع عند قوله تعاىل بعد تقرير أن سبب النقمة هو اإلميـان  
باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أن بقية السبب وأن أكثركم فاسقون فهذا الفسق هو 

؛ عث فالفسق حيمل صاحبه على النقمة من املستقيم وهي قاعدة نفسية واقعيـة  شطر البا
تثبتها هذه اللفتة القرآنية العجيبة إن الذي يفسق عن الطريق وينحرف ال يطيق أن يـرى  
املستقيم على النهج امللتزم إن وجوده يشعره دائما بفسقه واحنرافه إنه يتمثل لـه شـاهدا   

؛ ه ومن مث يكرهه وينقم عليه يكره استقامته وينقم منه التزامه قائما على فسقه هو واحنراف
أو للقضاء عليه إذا استعصى قياده إا قاعـدة مطـردة   ؛ ويسعى جاهدا جلره إىل طريقه 
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تتجاوز موقف أهل الكتاب من اجلماعة املسلمة يف املدينة إىل موقف أهل الكتاب عامـة  
من كل عصبة ملتزمة مستقيمة واحلرب من املسلمني عامة إىل موقف كل فاسق منحرف 

املشبوبة دائما على اخلريين يف جمتمع األشرار وعلى املستقيمني يف جمتمع الفاسقني وعلـى  
امللتزمني يف جمتمع املنحرفني هذه احلرب أمر طبيعي يستند إىل هذه القاعدة اليت يصـورها  

ن يلقى النقمة من الشر وأن النص القرآين العجيب ولقد علم اهللا سبحانه أن اخلري ال بد أ
احلق ال بد أن يواجه العداء من الباطل وأن االستقامة ال بد أن تثري غـيظ الفسـاق وأن   
االلتزام ال بد أن جير حقد املنحرفني وعلم اهللا سبحانه أن ال بد للخري واحلق واالسـتقامة  

طـل والفسـق   وااللتزام أن تدفع عن نفسها وأن ختوض املعركة احلتمية مع الشـر والبا 
واالحنراف وأا معركة ال خيار فيها وال ميلك احلق أال خيوضها يف وجه الباطل ألن الباطل 
سيهامجه وال ميلك اخلري أن يتجنبها ألن الشر ال بد سيحاول سحقه وغفلة أي غفلـة أن  
يظن أصحاب احلق واخلري واالستقامة وااللتزام أم متروكون من الباطل والشر والفسـق  

وأنه ميكن أن تقوم هناك مصاحلة أو مهادنـة  ؛ وأم ميلكون جتنب املعركة ؛ حنراف واال
من أن يستسلموا للوهم واخلديعة ؛ وخري هلم أن يستعدوا للمعركة احملتومة بالوعي والعدة 

وهم يومئذ مأكولون مأكولون مث منضي مع السياق القرآين يف توجيه اهللا سبحانه لرسوله 
تاب بعد تقرير بواعثهم واستنكار هذه البواعـث يف النقمـة علـى    ص ملواجهة أهل الك

املسلمني فإذا هو جيبههم بتاريخ هلم قدمي وشأن هلم مع رم وعقاب أليم قل هل أنبـئكم  
بشر من ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه وجعل منهم القردة واخلنازير وعبد 

لسبيل وهنا تطالعنا سحنة يهود وتاريخ يهود الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء ا
إم هم الذين لعنهم اهللا وغضب عليهم وجعل منهم القردة واخلنازير إم هم الذين عبدوا 

؛ الطاغوت وقصة لعنة اهللا هلم وغضبه عليهم واردة يف مواضع شىت من القـرآن الكـرمي   
للطاغوت فتحتاج إىل بيـان  وكذلك قصة جعله منهم القردة واخلنازير فأما قضية عبادم 

هنا ألا لفتة ذات داللة خاصة يف سياق هذه السورة إن الطاغوت هو كـل سـلطان ال   
يستمد من سلطان اهللا وكل حكم ال يقوم على شريعة اهللا وكل عدوان يتجـاوز احلـق   
والعدوان على سلطان اهللا وألوهيته وحاكميته هو أشنع العدوان وأشده طغيانا وأدخله يف 

ولكـن اتبعـوا   ؛  الطاغوت لفظا ومعىن وأهل الكتاب مل يعبدوا األحبار والرهبـان  معىن
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ومساهم مشركني وهذه اللفتـة هنـا   ؛ شرعهم وتركوا شريعة اهللا فسماهم اهللا عبادا هلم 
ملحوظ فيها ذلك املعىن الدقيق فهم عبدوا الطاغوت أي السلطات الطاغيـة املتجـاوزة   

لسجود هلا والركوع ولكنهم عبدوها مبعىن االتباع والطاعـة  حلقها وهم مل يعبدوها مبعىن ا
وهي عبادة خترج صاحبها من عبادة اهللا ومن دين اهللا واهللا سبحانه يوجه رسوله ص اة 
أهل الكتاب ذا التاريخ وبذلك اجلزاء الذي استحقوه من اهللا على هذا التاريخ كأمنا هم 

يقول هلم إن هذا شر عاقبة قل هل أنبئكم بشـر  جيل واحد مبا أم جبلة واحدة يوجهه ل
من ذلك مثوبة عند اهللا أي شر من نقمة أهل الكتاب على املسلمني وما يكيدون هلم وما 
يؤذوم بسبب إميام وأين نقمة البشر الضعاف من نقمة اهللا وعذابه وحكمه على أهـل  

ن سواء السبيل الدرس الكتاب بالشر والضالل عن سواء السبيل أولئك شر مكانا وأضل ع
اخلامس مناذج من كفريات وتالعب اليهود وميضي السياق يف التنفري من مواالم بعرض 
صفام ومسام بعد عرض تارخيهم وجزائهم وجييء التحذير والتوعي ة منهم بكشف ما 
يبيتون ويربز اليهود كذلك يف الصورة ألن احلديث عن وقائع جارية ومعظم الشر كـان  

ن قبل يهود وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا بـه واهللا  جييء م
أعلم مبا كانوا يكتمون وترى كثريا منهم يسارعون يف اإلمث والعدوان وأكلهم السـحت  
لبئس ما كانوا يعملون لوال ينهاهم الربانيون واألحبار عن قوهلم اإلمث وأكلهم السـحت  

بل يداه ؛ اليهود يد اهللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا  لبئس ما كانوا يصنعون وقالت
مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثريا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانـا وكفـرا   
وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة كلما أوقدوا نـارا للحـرب أطفأهـا اهللا    

فسدين إا عبارات تنشى ء صـورا متحركـة   ويسعون يف األرض فسادا واهللا ال حيب امل
مشاهد حية على طريقة التعبري القرآنية الفريدة ومن وراء القرون ميلـك قـارى ء هـذه    
اآليات أن يشهد بعني التصور هؤالء القوم الذين يتحدث عنهم القرآن من يهـود علـى   

فقني يف األرجح فالسياق يتحدث عنهم وإن كان من اجلائز أنه يعين كذلك بعـض املنـا  
املدينة يشهدهم جييئون للمسلمني فيقولون آمنا ويشهد يف جعبتهم الكفر وهم يدخلون به 

بينما ألسنتهم تقول غري ما يف اجلعبة من كفر حيملونـه داخلـني خـارجني    ؛ وخيرجون 
ولعلهم من يهود أولئك الذين كانوا يبيتون البلبلة وهم يقولون بعضهم لبعض آمنوا ـذا  
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لنهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون أي لعل املسلمني يرجعون عن دينـهم  القرآن وجه ا
  بسبب هذه البلبلة والتشكيك اخلبيث اللئيم واهللا أعلم مبا كانوا يكتمون

مث لكي يطمئن املؤمنون إىل كالءة رم هلم وحفظهم من ؛ يقوهلا اهللا سبحانه ألا احلقيقة 
كتوم مث ليهدد أصحاب هذا الكيـد لعلـهم   وإحاطته علما ذا الكيد امل؛ كيد عدوهم 

ينتهون وميضي السياق يرسم حركام كأا منظورة تشهد وتلحظ من خـالل التعـبري   
وترى كثريا منهم يسارعون يف اإلمث والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملـون  

كل احلرام وهي واملسارعة مفاعلة تصور القوم كأمنا يتسابقون تسابقا يف اإلمث والعدوان وأ
صورة ترسم للتبشيع والتشنيع ولكنها تصور حالة من حاالت النفوس واجلماعات حـني  

ويسيطر الشر وإن اإلنسان لينظر إىل اتمعـات  ؛ وتسقط القيم ؛ يستشري فيها الفساد 
اليت انتهت إىل مثل هذه احلال فريى كأمنا كل من فيهـا يتسـابقون إىل الشـر إىل اإلمث    

ويهم وضعيفهم سواء فاإلمث والعدوان يف اتمعات اهلابطة الفاسدة ال يقتصران والعدوان ق
بل يرتكبهما كذلك الضعفاء فحىت هؤالء ينساقون يف تيـار اإلمث وحـىت   ؛ على األقوياء 

إم ال ميلكون االعتداء على األقوياء طبعا ولكن يعتدي بعضهم ؛ هؤالء ميلكون االعتداء 
رمات اهللا ألا هي اليت تكون يف اتمعات الفاسدة احلمـى  على بعض ويعتدون على ح

فاإلمث والعدوان طابع اتمـع حـني   ؛ املستباح الذي ال حارس له من حاكم وال حمكوم 
واملسارعة فيهما عمل هذه اتمعات وكذلك كان جمتمع يهود يف تلك األيـام  ؛ يفسد 

 كل آن لبئس ما كانوا يعملـون  وكذلك أكلهم للحرام فأكل احلرام كذلك مسة يهود يف
وهـو يسـتنكر سـكوت    ؛ ويشري السياق إىل مسة أخرى من مسات اتمعات الفاسدة 

الربانيني القائمني على الشريعة واألحبار القائمني على أمر العلم الديين سـكوم علـى   
وعدم يهم عن هـذا الشـر الـذي    ؛ مسارعة القوم يف اإلمث والعدوان وأكل السحت 

بقون فيه لوال ينهاهم الربانيون واألحبار عن قوهلم اإلمث وأكلهم السحت لبئس مـا  يتسا
كانوا يصنعون فهذه السمة مسة سكوت القائمني على أمر الشريعة والعلم الديين عما يقع 
يف اتمع من إمث وعدوان هي مسة اتمعات اليت فسدت وآذنت بااليار وبنو إسـرائيل  

منكر فعلوه كما حكى عنهم القرآن الكرمي إن مسة اتمـع اخلـري    كانوا ال يتناهون عن
الفاضل احلي القوي املتماسك أن يسود فيه األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن يوجد فيه 
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وأن يوجد فيه من يستمع إىل األمـر بـاملعروف   ؛ من يأمر باملعروف وينهى عن املنكر 
مع من القوة حبيث ال جيرؤ املنحرفون فيه علـى  وأن يكون عرف ات؛ والنهي عن املنكر 

التنكر هلذا األمر والنهي وال على إيذاء اآلمرين باملعروف الناهني عن املنكر وهكذا وصف 
اهللا األمة املسلمة فقال كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر 

ناهون عن منكر فعلوه فكـان ذلـك   وتؤمنون باهللا ووصف بين إسرائيل فقال كانوا ال يت
فيصال بني اتمعني وبني اجلماعتني أما هنا فينحي بالالئمة علـى الربـانيني واألحبـار    

الذين ال يقومون حبـق مـا   ؛ الساكتني على املسارعة يف اإلمث والعدوان وأكل السحت 
أو فساده استحفظوا عليه من كتاب اهللا وإنه لصوت النذير لكل أهل دين فصالح اتمع 

؛ رهن بقيام احلفظة على الشريعة والعلم فيه بواجبهم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
واألمر كما قلنا من قبل يف الظالل يقتضي سلطة تأمر وتنهى واألمر والنهي أمـر غـري   
الدعوة فالدعوة بيان واألمر والنهي سلطان وكذلك ينبغي أن حيصل اآلمرون بـاملعروف  

فال يكـون  ؛ عن املنكر على السلطان الذي جيعل ألمرهم ويهم قيمته يف اتمع الناهون 
مطلق كالم وكنموذج من قوهلم اإلمث يف أبشع صوره حيكي القرآن الكرمي قول اليهـود  
الغيب اللئيم وقالت اليهود يد اهللا مغلوله غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداه مبسـوطتان  

ن سوء تصور يهود هللا سبحانه فقد حكى القرآن الكرمي الكـثري  ينفق كيف يشاء وذلك م
من سوء تصورهم ذاك وقد قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء عندما سئلوا النفقة وقالوا يد اهللا 

فاهللا بزعمهم ال يعطي الناس وال يعطيهم إال القليل فكيـف  ؛ مغلولة يعللون بذلك خبلهم 
ة قلوم أال يعربوا عن املعىن الفاسد الكاذب الذي ينفقون وقد بلغ من غلظ حسهم وجالف

فاختاروا لفظا أشد وقاحة وجما وكفرا فقالوا يد اهللا ؛ أرادوه وهو البخل بلفظه املباشر 
مغلولة وجييء الرد عليهم بإحقاق هذه الصفة عليهم ولعنهم وطردهم من رمحة اهللا جـزاء  

كانوا فهم أخبل خلق اهللا مبال مث يصحح  على قوهلم غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا وكذلك
ويصف اهللا سبحانه بوصفه الكرمي وهو يفيض على عبـاده  ؛ هذا التصور الفاسد السقيم 

من فضله بال حساب بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وعطاياه اليت ال تكف وال تنفد 
اجلزيل ناطقة بكل  لكل خملوق ظاهرة للعيان شاهدة باليد املبسوطة والفضل الغامر والعطاء

ألا مشغولة عنها باللم والضم وبالكنود وباجلحود وبالبذاءة ؛ لسان ولكن يهود ال تراها 
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حىت يف حق اهللا وحيدث اهللا رسوله ص عما سيبدو من القوم وعما سيحل ـم بسـبب   
وبسبب ما تكشفه هذه الرسالة من أمرهم ؛ حقدهم وغيظهم من اصطفاء اهللا له بالرسالة 

لقدمي واحلديث وليزيدن كثريا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فبسبب من يف ا
احلقد واحلسد وبسبب من افتضاح أمرهم فيما أنزل اهللا إىل رسوله سيزيد الكثريون منهم 

وال بد أن يزيدوا ؛ طغيانا وكفرا ألم وقد أبوا اإلميان ال بد أن يشتطوا يف اجلانب املقابل 
وطغيانا وكفرا فيكون الرسول ص رمحة للمؤمنني ووباال عن املنكـرين مث   تبجحا ونكرا

ومن إبطال كيدهم وهـو يف  ؛ حيدثه عما قدر اهللا هلم من التعادي والتباغض فيما بينهم 
ومن عودم باخليبة فيما يشنونه من حرب على اجلماعة املسلمة وألقينا ؛ أشد سعريه تلهبا 

يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها اهللا ومـا تـزال   بينهم العداوة والبغضاء إىل 
وتوقـد نـار   ؛ طوائف اليهود متعادية وإن بدا يف هذه الفترة أن اليهودية العاملية تتساند 

احلرب على البالد اإلسالمية وتفلح ولكن ينبغي أال ننظر إىل فترة قصرية من الزمـان وال  
ففي خالل ألف وثالمثائة عام بل من قبل اإلسالم  إىل مظهر ال يشتمل على احلقيقة كاملة

واليهود يف شحناء ويف ذل كذلك وتشرد ومصريهم إىل مثل ما كانوا فيه مهمـا تقـم   
حوهلم األسناد ولكن مفتاح املوقف كله يف وجود العصبة املؤمنة اليت يتحقق هلا وعـد اهللا  

ستارا لقدر اهللا وحيقق اهللا ـا يف  فأين هي العصبة املؤمنة اليوم اليت تتلقى وعد اهللا وتقف 
وتقيم حياا ؛ األرض ما يشاء ويوم تفيء األمة املسلمة إىل اإلسالم تؤمن به على حقيقته 

كلها على منهجه وشريعته يومئذ حيق وعد اهللا على شر خلق اهللا واليهود يعرفـون هـذا   
ديهم من بطش ويصبون كل ما يف أي؛ ومن مث يسلطون كل ما يف جعبتهم من شر وكيد 

وفتك على طالئع البعث اإلسالمي يف كل شرب من األرض ويضربون ال بأيديهم ولكـن  
ال ترعى يف العصبة املؤمنة إال وال ذمة ولكن اهللا ؛ بأيدي عمالئهم ضربات وحشية منكرة 

غالب على أمره ووعد اهللا ال بد أن يتحقق وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة 
ا أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا إن هذا الشر والفساد الذي متثله يهود ال بد أن يبعث كلم

وما ال حيبه اهللا ال بـد أن  ؛ فاهللا ال حيب الفساد يف األرض ؛ اهللا عليه من يوقفه وحيطمه 
يبعث عليه من عباده من يزيله ويعفي عليه ويسـعون يف األرض فسـادا واهللا ال حيـب    

السادس أثر اإلميان وتطبيق شرع اهللا يف الرخاء املعيشي ويف اية الدرس املفسدين الدرس 
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جتيء القاعدة اإلميانية الكربى قاعدة أن إقامة دين اهللا يف األرض معناها الصالح والكسب 
والفالح يف حياة املؤمنني يف هذه الدنيا ويف اآلخرة على السواء ال افتراق بني دين ودنيـا  

للدنيا وللدين جتـيء هـذه   ؛ ا وآخرة فهو منهج واحد للدنيا ولآلخرة وال افتراق بني دني
وأكلـهم  ؛ القاعدة اإلميانية الكبرية مبناسبة احلديث عن احنراف أهل الكتاب عن دين اهللا 

وحتريفهم الكلم من بعد مواضعه لينالوا عرضا من أعراض هذه األرض واتباع ؛ السحت 
لسماء ويف الدنيا واآلخرة لو أم اختاروا الطريق دين اهللا كان أجدى عليهم يف األرض وا

وألدخلناهم جنات النعيم ولـو  ؛ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئام 
أم أقاموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رم ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم 

اتني اآليتني تقرران أصال كبريا مـن  منهم أمة مقتصدة وكثري منهم ساء ما يعملون إن ه
أصول التصور اإلسالمي ومن مث فهما متثالن حقيقة ضخمة يف احلياة اإلنسـانية ولعـل   

والعقل ؛ احلاجة إىل جالء ذلك األصل وإىل بيان هذه احلقيقة مل تكن ماسة كما هي اليوم 
 ضـباب  البشري واملوازين البشرية واألوضاع البشرية تتأرجح وتضطرب وتتـوه بـني  

التصورات وضالل املناهج بإزاء هذا األمر اخلطري إن اهللا سبحانه يقول ألهـل الكتـاب   
ويصدق القول وينطبق على كل أهل كتاب إم لو كانوا آمنوا واتقوا لكفر عنهم سيئام 
وألدخلهم جنات النعيم وهذا جزاء اآلخرة وإم لو كانوا حققوا يف حيام الدنيا منـهج  

ل يف التوراة واإلجنيل وما أنزله اهللا إليهم من التعاليم كما أنزهلا اهللا بدون حتريـف  اهللا املمث
وال تبديل لصلحت حيام الدنيا ومنت وفاضت عليهم األزراق وألكلوا من فوقهم ومـن  
حتت أرجلهم من فيض الرزق ووفرة النتاج وحسن التوزيع وصالح أمر احلياة ولكنهم ال 

يقيمون منهج اهللا إال قلة منهم يف تارخيهم الطويل مقتصـدة غـري   يؤمنون وال يتقون وال 
مسرفة على نفسها وكثري منهم ساء ما يعملون وهكذا يبدو من خالل اآليتني أن اإلميـان  
والتقوى وحتقيق منهج اهللا يف واقع احلياة البشرية يف هذه احلياة الدنيا ال يكفل ألصـحابه  

م وهو األدوم ولكنه كذلك يكفل صالح أمر الدنيا جزاء اآلخرة وحده وإن كان هو املقد
وحيقق ألصحابه جزاء العاجلة وفرة ومناء وحسن توزيع وكفاية يرمسها يف صورة حسـية  
جتسم معىن الوفرة والفيض يف قوله ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم وهكذا يتبني أن 

تقل لصالح احلياة يف وطريق آخر مس؛ ليس هنالك طريق مستقل حلسن اجلزاء يف اآلخرة 
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الدنيا إمنا هو طريق واحد تصلح به الدنيا واآلخرة فإذا تنكب هذا الطريق فسدت الـدنيا  
وخسرت اآلخرة هذا الطريق الواحد هو اإلميان والتقوى وحتقيق املنهج اإلهلي يف احليـاة  
 الدنيا وهذا املنهج ليس منهج اعتقاد وإميان وشعور قليب وتقوى فحسب ولكنه كـذلك 
وتبعا لذلك منهج حياة أنسانية واقعية يقام وتقام عليه احلياة وإقامته مع اإلميان والتقـوى  
هي اليت تكفل صالح احلياة األرضية وفيض الرزق ووفرة النتاج وحسن التوزيـع حـىت   
يأكل الناس مجعيا يف ظل هذا املنهج من فوقهم ومن حتت أرجلهم إن املنهج اإلمياين للحياة 

وال جيعل سعادة اآلخرة بديال من سعادة الدنيا وال جيعل ؛ ين بديال من الدنيا ال جيعل الد
طريق اآلخرة غري طريق الدنيا وهذه هي احلقيقة الغائمة اليوم يف أفكار النـاس وعقـوهلم   
وضمائرهم وأوضاعهم الواقعية لقد افترق طريق الدنيا وطريق اآلخرة يف تفكـري النـاس   

ح الفرد العادي وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة ال يرى وضمريهم وواقعهم حبيث أصب
أن هنالك سبيال لاللتقاء بني الطريقني ويرى على العكس أنه إما أن خيتار طريـق الـدنيا   

وال ؛ وإما أن خيتار طريق اآلخرة فيهمل الدنيا مـن حسـابه   ؛ فيهمل اآلخرة من حسابه 
واقع األرض والناس وأوضاعهم يف هـذه   سبيل إىل اجلمع بينهما يف تصور وال واقع ألن

الفترة من الزمان توحي ذا حقيقة إن أوضاع احلياة اجلاهلية الضالة البعيدة عن اهللا وعن 
منهجه للحياة اليوم تباعد بني طريق الدنيا وطريق اآلخرة وحتتم على الذين يريدون الربوز 

وأن يضحوا ؛ ا عن طريق اآلخرة يف اتمع والكسب يف مضمار املنافع الدنيوية أن يتخلو
والتصورات الرفيعة والسلوك النظيف الذي حيض عليه ؛ بالتوجيهات الدينية واملثل اخللقية 

الدين كما حتتم على الذين يريدون النجاة يف اآلخرة أن يتجنبوا تيار هذه احلياة وأوضاعها 
لربوز يف اتمع والكسب القذرة والوسائل اليت يصل ا الناس يف مثل هذه األوضاع إىل ا

يف مضمار املنافع ألا وسائل ال ميكن أن تكون نظيفة وال مطابقة للـدين واخللـق وال   
مرضية هللا سبحانه ولكن تراها ضربة الزب ترى أنه ال مفر من هذا احلـال التعـيس وال   

بـني   سبيل إىل اللقاء بني طريق الدنيا وطريق اآلخرة كال إا ليست ضربة الزب فالعداء
واالفتراق بني طريق الدنيا وطريق اآلخرة ليس هو احلقيقة النهائية اليت ال ؛ الدنيا واآلخرة 

تقبل التبديل بل إا ليست من طبيعة هذه احلياة أصال إمنا هي عارض ناشى ء من احنراف 
 ؛طارى ء إن األصل يف طبيعة احلياة اإلنسانية أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق اآلخـرة  
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وأن يكون الطريق إىل صالح اآلخرة هو ذاته الطريق إىل صالح الدنيا وأن يكون اإلنتاج 
والنماء والوفرة يف عمل األرض هو ذاته املؤهل لنيل ثواب اآلخرة كما أنه هـو املؤهـل   

وأن يكون اإلميان والتقوى والعمل الصاحل هي أسباب عمـران  ؛ لرخاء هذه احلياة الدنيا 
ا هي وسائل احلصول على رضوان اهللا وثوابه األخروي هـذا هـو   هذه األرض كما أ

األصل يف طبيعة احلياة اإلنسانية ولكن هذا األصل ال يتحقق إال حني تقوم احليـاة علـى   
منهج اهللا الذي رضيه للناس فهذا املنهج هو الذي جيعل العمل عبادة وهو الـذي جيعـل   

فة عمل وإنتاج ووفرة ومنـاء وعـدل يف   اخلالفة يف األرض وفق شريعة اهللا فريضة واخلال
التوزيع يفيض به الرزق على اجلميع من فوقهم ومن حتت أرجلهم كما يقول اهللا يف كتابه 
الكرمي إن التصور اإلسالمي جيعل وظيفة اإلنسان يف األرض هي اخلالفة عن اهللا بإذن اهللا 

باستخدام كـل مقـدرات    وفق شرط اهللا ومن مث جيعل العمل املنتج املثمر وتوفري الرخاء
األرض وخاماا ومواردها بل اخلامات واملوارد الكونية كذلك هو الوفاء بوظيفة اخلالفة 
ويعترب قيام اإلنسان ذه الوظيفة وفق منهج اهللا وشريعته حسب شرط االستخالف طاعة 

ـ ؛ هللا ينال عليها العبد ثواب اآلخرة  و يظفـر  بينما هو بقيامه ذه الوظيفة على هذا النح
ويفيض عليه الرزق من فوقه ومن حتت رجليه كمـا  ؛ خبريات األرض اليت سخرها اهللا له 

يصور التعبري القرآين اجلميل ووفق التصور اإلسالمي يعترب اإلنسان الذي ال يفجر ينـابيع  
األرض وال يستغل طاقات الكون املسخرة له عاصيا هللا ناكال عن القيام بالوظيفـة الـيت   

هلا وهو يقول للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة وهو يقول كذلك للنـاس  خلقه اهللا 
وسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعا منه ومعطال لرزق اهللا املوهوب للعبـاد  
وهكذا خيسر اآلخرة ألنه خسر الدنيا واملنهج اإلسالمي ذا جيمع بـني العمـل للـدنيا    

يفوت على اإلنسان دنياه لينال آخرته وال يفـوت   والعمل لآلخرة يف توافق وتناسق فال
عليه آخرته لينال دنياه فهما ليسا نقيضني وال بديلني يف التصور اإلسالمي هذا بالقياس إىل 
جنس اإلنسان عامة وبالقياس إىل اجلماعات اإلنسانية اليت تقوم يف األرض على منهج اهللا 

إذ أن طريق الفرد وطريق اجلماعة يف املنـهج   فأما بالقياس إىل األفراد فإن األمر ال خيتلف
اإلسالمي ال خيتلفان وال يتصادمان وال يتعارضان فاملنهج حيتم على الفرد أن يبذل أقصى 

وأن يبتغي يف العمل واإلنتاج وجه اهللا فـال  ؛ طاقته اجلسمية والعقلية يف العمل واإلنتاج 
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ال حيتجز دون أخيه احملتـاج يف  يظلم وال يغدر وال يغش وال خيون وال يأكل من سحت و
اجلماعة شيئا ميلكه مع االعتراف الكامل له مبلكيته الفردية لثمـرة عملـه واالعتـراف    
للجماعة حبقها يف ماله يف حدود ما فرض اهللا وما شرع واملنهج يسجل للفرد عملـه يف  

باجلنـة يف  هذه احلدود ووفق هذه االعتبارات عبادة هللا جيزيه عليها بالربكة يف الـدنيا و 
؛ اآلخرة ويربط املنهج بني الفرد وربه رباطا أقوى بالشعائر التعبدية اليت يفرضـها عليـه   

ليستوثق ذا الرباط من جتدد صلته باهللا يف اليوم الواحد مخس مرات بالصالة ويف العـام  
الواحد ثالثني يوما بصوم رمضان ويف العمر كله حبج بيت اهللا ويف كل موسم أو يف كل 

بإخراج الزكاة ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية يف املنهج اإلسالمي إا جتديـد   عام
للعهد مع اهللا على االرتباط مبنهجه الكلي للحياة وهي قرىب هللا يتجدد معها العـزم علـى   
النهوض بتكاليف هذا املنهج الذي ينظم أمر احلياة كلها ويتوىل شئون العمـل واإلنتـاج   

ني الناس يف عالقام ويف خالفام ويتجدد معها الشـعور بعـون اهللا   والتوزيع واحلكم ب
ومدده على محل التكاليف اليت يتطلبها النهوض ذا املنهج الكلي املتكامل والتغلب علـى  
شهوات الناس وعنادهم واحنرافهم وأهوائهم حني تقف يف الطريق وليست هذه الشـعائر  

واإلنتاج والتوزيع واحلكم والقضاء واجلهاد إلقرار التعبدية أمورا منفصلة عن شئون العمل 
منهج اهللا يف األرض وتقرير سلطانه يف حياة الناس إمنا اإلميان والتقوى والشعائر التعبديـة  
شطر املنهج املعني على أداء شطره اآلخر وهكذا يكون اإلميان والتقوى وإقامة منـهج اهللا  

ا بعد اهللا الناس يف هاتني اآليتني الكـرميتني إن  يف احلياة العملية سبيال للوفرة والفيض كم
التصور اإلسالمي وكذلك املنهج اإلسالمي املنبثق منه ال يقدم احلياة اآلخرة بـديال مـن   
احلياة الدنيا وال العكس إمنا يقدمهما معا يف طريق واحد وجبهد واحد ولكنهما ال جيتمعان 

وحده يف احليـاة دون أن يـدخل عليـه    كذلك يف حياة اإلنسان إال إذا اتبع منهج اهللا 
تعديالت مأخوذة من أوضاع أخرى مل تنبثق من منهج اهللا أو مأخوذة من تصوراته الذاتية 
اليت مل تضبط ذا املنهج ففي هذا املنهج وحده يتم ذلك التناسـق الكامـل والتصـور    

والصالح والتقوى اإلسالمي وكذلك املنهج اإلسالمي املنبثق منه ال يقدم اإلميان والعبادة 
بديال من العمل واإلنتاج والتنمية والتحسني يف واقع احلياة املادية وليس هو املنهج الـذي  

بينما يدع الناس أن يرمسوا ألنفسهم الطريق ؛ يعد الناس فردوس اآلخرة ويرسم هلم طريقه 
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تـاج  املؤدي إىل فردوس الدنيا كما يتصور بعض السطحيني يف هذا الزمان فالعمـل واإلن 
والتنمية والتحسني يف واقع احلياة الدنيا متثل يف التصور اإلسالمي واملنهج اإلسالمي فريضة 
اخلالفة يف األرض واإلميان والعبادة والصالح والتقوى متثل االرتباطات والضوابط والدوافع 
واحلوافز لتحقيق املنهج يف حياة الناس وهذه وتلك معا هي مؤهالت الفردوس األرضـي  

والطريق هو الطريق وال فصام بني الدين واحلياة الواقعية املادية ؛ ردوس األخروي معا والف
كما هو واقع يف األوضاع اجلاهلية القائمة يف األرض كلها اليوم واليت منها يقوم يف أوهام 
الوامهني أنه ال مفر من أن خيتار الناس الدنيا أو خيتاروا اآلخرة وال جيمعوا بينهما يف تصور 

و يف واقع ألما ال جتتمعان إن هذا الفصام النكد بني طريق الدنيا وطريق اآلخرة يف حياة أ
الناس وبني العمل للدنيا والعمل لآلخرة وبني العبادة الروحية واإلبداع املادي وبني النجاح 
يف احلياة الدنيا والنجاح يف احلياة األخرى إن هذا الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على 

لبشرية حبكم من أحكام القدر احلتمية إمنا هو ضريبة بائسه فرضتها البشرية على نفسـها  ا
وهي تشرد عن منهج اهللا وتتخذ لنفسها مناهج أخرى من عند أنفسها معادية ملنـهج اهللا  
يف األساس واالجتاه وهي ضريبة يؤديها الناس من دمائهم وأعصام يف احلياة الدنيا فـوق  

 اآلخرة وهو أشد وأنكى إم يؤدوا قلقا وحرية وشقاء قلب وبلبلـة  ما يؤدونه منها يف
خاطر من جراء خواء قلوم من طمأنينة اإلميان وبشاشته وزاده وريه إذا هم آثروا اطراح 
الدين كله على زعم أن هذا هو الطريق الوحيد للعمل واإلنتاج والعلم والتجربة والنجاح 

عاملي ذلك أم يف هذه احلالة يصارعون فطرم يصارعون الفردي واجلماعي يف املعترك ال
اجلوعة الفطرية إىل عقيدة متأل القلب وال تطيق الفراغ واخلواء وهي جوعـة ال متلؤهـا   
مذاهب اجتماعية أو فلسفية أو فنية على اإلطالق ألا جوعة الرتعة إىل إله وهم يؤدوا 

هم حاولوا االحتفـاظ بعقيـدة يف اهللا   كذلك قلقا وحيدة وشقاء قلب وبلبلة خاطر إذا 
وحاولوا معها مزاولة احلياة يف هذا اتمع العاملي الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضـاعة  
وتقوم تصوراته وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح على غري منهج اهللا وتتصادم فيه 

قوانني والقـيم واملـوازين   العقيدة الدينية واخللق الديين والسلوك الديين مع األوضاع وال
السائدة يف هذا اتمع املنكود وتعاين البشرية كلها ذلك الشقاء سواء اتبعـت املـذاهب   
املادية اإلحلادية أو املذاهب املادية اليت حتاول استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نطام احليـاة  
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اة للناس وأن الدين عقيدة العملية وتتصور أو يصور هلا أعداء البشرية أن الدين هللا وأن احلي
وشعور وعبادة وخلق واحلياة نظام وقانون وإنتاج وعمل وتؤدي البشرية هـذه الضـريبة   
الفادحة ضريبة الشقاء والقلق واحلرية واخلواء ألا ال تدي إىل منهج اهللا الذي ال يفصل 

الدنيا والرخاء يف وال يقيم التناقض والتعارض بني الرخاء يف ؛ بني الدنيا واآلخرة بل جيمع 
اآلخرة بل ينسق وال جيوز أن ختدعنا ظواهر كاذبة يف فترة موقوتة إذ نرى أمما ال تؤمن وال 
تتقي وال تقيم منهج اهللا يف حياا وهي موفورة اخلريات كثرية اإلنتاج عظيمة الرخاء إنـه  

ام النكد بني رخاء موقوت حىت تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت وحىت تظهر كل آثار الفص
اإلبداع املادي واملنهج الرباين واآلن تظهر بعض هذه اآلثار يف صور شىت تظهر يف سـوء  
التوزيع يف هذه األمم مما جيعل اتمع حافال بالشقاء وحافال باألحقاد وحافال باملخـاوف  

يف من االنقالبات املتوقعة نتيجة هذه األحقاد الكظيمة وهو بالء على رغم الرخاء وتظهر 
الكبت والقمع واخلوف يف األمم اليت أرادت أن تضمن نوعا من عدالة التوزيع واختـذت  
طريق التحطيم والقمع واإلرهاب ونشر اخلوف والذعر إلقرار اإلجراءات اليت تأخذ ـا  
إلعادة التوزيع وهو بالء ال يأمن اإلنسان فيه على نفسه وال يطمئن وال يبيت ليلة يف سالم 

الل النفسي واخللقي الذي يؤدي بدوره إن عاجال أو آجال إىل تدمري احلياة وتظهر يف االحن
املادية ذاا فالعمل واإلنتاج والتوزيع كلها يف حاجة إىل ضـمانة األخـالق والقـانون    
األرضي وحده عاجز كل العجز عن تقدمي الضمانات لسري العمل كما نرى يف كل مكان 

نوعة اليت جتتاح أمم العامل وخباصة أشدها رخاء ماديا وتظهر يف القلق العصيب واألمراض امل
مما يهبط مبستوى الذكاء واالحتمال ويهبط بعد ذلك مبستوى العمل واإلنتاج وينتهي إىل 
تدمري االقتصاد املادي والرخاء وهذه الدالئل اليوم واضحة وضوحا كافيا يلفت األنظـار  

؛ الدمار العاملي املتوقع يف كل حلظـة   وتظهر يف اخلوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من
الذي حتوم حوله نذر احلرب املدمرة وهو خوف يضغط علـى  ؛ يف هذا العامل املضطرب 

فيصيبهم بشىت األمراض العصـبية ومل  ؛ أعصاب الناس من حيث يشعرون أو ال يشعرون 
ر هذه اآلثار ينتشر املوت بالسكتة وانفجار املخ واالنتحار كما انتشر يف أمم الرخاء وتظه

كلها بصورة متقدمة واضحة يف ميل بعض الشعوب إىل االندثار والدمار وأظهر األمثلـة  
احلاضرة تتجلى يف الشعب الفرنسي وليس هذا إال مثال لآلخرين يف فعل االفتـراق بـني   
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أو اختـاذ  ؛ وافتراق الدنيا واآلخرة وافتراق الدين واحلياة ؛ النشاط املادي واملنهج الرباين 
وإيقاع هذا الفصام النكـد  ؛ نهج لآلخرة من عند اهللا واختاذ منهج للدنيا من عند الناس م

بني منهج اهللا وحياة الناس وقبل أن ننهي هذا التعليق على التقرير القرآين لتلك احلقيقـة  
الكبرية حنب أن نؤكد أمهية التناسق يف منهج اهللا بني اإلميان والتقوى وإقامـة املنـهج يف   

الواقعية للناس وبني العمل واإلنتاج والنهوض باخلالفة يف األرض فهذا التناسق هـو  احلياة 
الذي حيقق شرط اهللا ألهل الكتاب ولكل مجاعة من الناس أن يأكلوا من فوقهم ومن حتت 

وأن جيتمـع  ؛ أرجلهم يف الدنيا وأن تكفر عنهم سيئام ويدخلوا جنات النعيم يف اآلخرة 
الوفرة والكفاية مع السالم والطمأنينة وفردوس اآلخرة مبا فيه مـن  هلم الفردوس األرضي ب

نعيم ورضوان ولكننا مع هذا التوكيد ال حنب أن ننسـى أن القاعـدة األوىل والركيـزة    
األساسية هي اإلميان والتقوى وحتقيق املنهج الرباين يف احلياة الواقعية فهذا يتضمن يف ثناياه 

طوير للحياة فضال على أن للصلة باهللا مذاقها الذي يغري كـل  العمل واإلنتاج والترقية والت
ويقوم كل موازين احلياة فهذا هو األصل يف التصور ؛ ويرفع كل قيم احلياة ؛ طعوم احلياة 

اإلسالمي ويف املنهج اإلسالمي وكل شيء فيه جييء تبعا له ومنبثقا منه ومعتمدا عليـه مث  
ة يف تناسق واتساق وينبغي أن نذكر أن اإلميان والتقوى يتم متام األمر كله يف الدنيا واآلخر

والعبادة والصلة باهللا وإقامة شريعة اهللا يف احلياة كل أولئك مثرته لإلنسان وللحياة اإلنسانية 
فاهللا سبحانه غين عن العاملني وإذا شدد املنهج اإلسالمي يف هذه األسس وجعلها منـاط  

ط ال يقوم عليها وعده باطال ال يقبل وحابطـا  ورد كل عمل وكل نشا؛ العمل والنشاط 
ال يعيش وذاهبا مع الريح فليس هذا ألن اهللا سبحانه يناله شيء من إميان العباد وتقـواهم  
وعبادم له وحتقيق منهجه للحياة ولكن ألنه سبحانه يعلم أن ال صالح هلم وال فالح إال 

عنه عن النيب ص فيما روى عن ربه ذا املنهاج يف احلديث القدسي عن أىب ذر رضي اهللا 
يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فـال  « تبارك وتعاىل أنه قال 

تظاملوا يا عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم يا عبادي كلكم جائع إال 
 من أطعمته فاستطعموين أطعمكم يا عبادي كلكم عار إال مـن كسـوته فاستكسـوين   
أكسكم يا عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعا فاستغفروين أغفر 
لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين يا عبادي لـو أن  
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أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل  ملكي شيئا يا عبادي لو

واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجـنكم  
قاموا يف صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عنـدي إال  

يها لكم مث أوفـيكم  كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحص
رواه مسلم » ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه ؛ إياها فمن وجد خريا فليحمد اهللا 

وعلى هذا األساس ينبغي أن ندرك وظيفة اإلميان والتقوى والعبادة وإقامة منـهج اهللا يف  
آلخـرة  احلياة واحلكم بشريعة اهللا فهي كلها حلسابنا حنن حلساب هذه البشرية يف الدنيا وا

مجيعا وهي كلها ضروريات لصالح هذه البشرية يف الدنيا واآلخرة مجيعا وحنسـب أننـا   
لسنا يف حاجة ألن نقول إن هذا الشرط اإلهلي ألهل الكتاب غري خاص بأهل الكتـاب  
فالشرط ألهل الكتاب يتضمن اإلميان والتقوى وإقامة منهج اهللا املتمثل يف ما أنزل إليهم يف 

يل وما أنزل إليهم من رم وذلك بطبيعة احلال قبل البعثة األخـرية فـأوىل   التوراة واإلجن
بالشرط الذين أنزل إليهم القرآن أوىل بالشرط الذين يقولون إم مسلمون فهؤالء هـم  
الذين يتضمن دينهم بالنص اإلميان مبا أنزل إليهم وما أنزل من قبل والعمل بكل ما أنـزل  

رعهم من شرع من قبلهم وهم أصحاب الدين الذي ال يقبـل  إليهم وما استبقاه اهللا يف ش
ومل يعد هناك دين يقبله اهللا غريه أو يقبل ؛ اهللا غريه من أحد وقد انتهى إليه كل دين قبله 

من أحد غريه فهؤالء أوىل أن يكون شرط اهللا وعهده هلم وهؤالء أوىل أن يرتضـوا مـا   
 هلم من تكفري السيئات ودخـول اجلنـة يف   ارتضاه اهللا منهم وأن يستمتعوا مبا يشرطه اهللا

ومن األكل من فوقهم ومن حتت أرجلهم يف الدنيا إم أوىل أن يسـتمتعوا مبـا   ؛ اآلخرة 
يشرطه اهللا هلم بدال من اجلوع واملرض واخلوف والشظف الذي يعيشون فيه يف كل أرجاء 

والطريـق إليـه   ؛ الوطن اإلسالمي أو الذي كان إسالميا بتعبري أصح وشرط اهللا قـائم  
معروف لو كانوا يعقلون الوحدة السادسة املوضوع بيان كفر واحنراف وإفسـاد أهـل   
الكتاب مقدمة الوحدة تقرير نوع العالقة بني اجلماعة املسلمة وأهل الكتاب ميضي هـذا  
الدرس يف بيان حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى وكشف االحنراف فيما يعتقـدون  

يف تارخيهم كله وخباصة اليهود كما ميضي يف تقرير نـوع  ؛ ا يصنعون وكشف السوء فيم
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وواجب الرسول ص يف تعامله معهـم  ؛ العالقة بنيهم وبني الرسول ص واجلماعة املسلمة 
؛ وواجب املسلمني ذلك إىل تقرير حقائق أساسية ضخمة يف أصول التصور االعتقـادي  

املعتقدات املنحرفة وجتاه املنحرفني لقـد   ويف أصول النشاط احلركي للجماعة املسلمة جتاه
نادى اهللا سبحانه الرسول ص وكلفه تبليغ ما أنزل إليه من ربه كل ما أنزل إليه ال يستبقي 
منه شيئا وال يؤخر منه شيئا مراعاة للظروف واملالبسات أو جتنبا لالصطدام بأهواء الناس 

الذي كلف الرسول ص تبليغـه أن   وواقع اتمع وإن مل يفعل فما يكون قد بلغ ومن هذا
جيابه أهل الكتاب بأم ليسوا على شيء حىت يقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم مـن  
رم هكذا قاطعة جازمة صرحية جاهرة وأن يعلن كذلك كفر اليهود بنقضـهم امليثـاق   

هلم إن اهللا وقتلهم األنبياء وكفر النصارى بقوهلم إن اهللا هو املسيح عيسى بن مـرمي وقـو  
ثالث ثالثة كما يعلن أن املسيح عليه السالم أنذر بين إسرائيل عاقبة الشـرك وحتـرمي اهللا   
اجلنة على املشركني وأن بين إسرائيل لعنوا على لسان داود وعيسى بن مـرمي بعصـيام   
وعدوام وينتهي الدرس بكشف موقف أهل الكتاب من مظاهرة املشركني على املسلمني 

ن هذا ناشيء من عدم إميام باهللا والنيب وأم مدعوون إىل اإلميان مبا جـاء بـه   وإعالن أ
حممد ص وإال فما هم باملؤمنني ونأخذ بعد هذا اإلمجال يف مواجهة النصوص بالتفصـيل  
الدرس األول وجوب التبليغ وبيان املؤمن من الكافر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 

بلغت رسالته واهللا يعصمك من النـاس إن اهللا ال يهـدي القـوم    ربك وإن مل تفعل فما 
الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حىت تقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليكم 
من ربكم وليزيدن كثريا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فال تأس على القـوم  

ابئون والنصارى من آمن باهللا واليوم اآلخـر  الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والص
  )الظالل(وعمل صاحلا فال خوف عليهم وال هم حيزنون 

**************************  
  :وأمر سبحانه وتعاىل بقتاهلم حىت يؤمنوا أو يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون 

بِالْيومِ الَْآخرِ ولَا يحرمونَ ما حـرم اللَّـه   قَاتلُوا الَّذين لَا يؤمنونَ بِاللَّه ولَا { : قال تعاىل  
  ـمهو دي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم قالْح ينونَ ديندلَا يو ولُهسرو

  }] ٣٠، ٢٩/التوبة) [٢٩(صاغرونَ 
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  :وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة 
  .أم ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر : أوالً 
  .أم ال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله : ثانياً 
  .أم ال يدينون دين احلق : ثالثاً 

مث بني يف اآليات التالية كيف أم ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر ، وال حيرمون ما حرم 
  .اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق 

  :أم وذلك ب
قالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى املسيح ابن اهللا؛ وأن هذا القول يضاهئ : أوالً 

فهم مثلهم يف هذا االعتقاد الذي ال يعد صاحبه . قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيني 
  ) .وسنبني بالضبط كيف أنه ال يؤمن باليوم اآلخر . ( مؤمناً باهللا وال باليوم اآلخر 

وأن هذا خمالف . اختذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون اهللا ، واملسيح ابن مرمي : ثانياً 
فهم ذا مشركون ال يدينون ديـن  . . وهو الدينونة هللا وحده بال شركاء . . لدين احلق 

  . .احلق 
دين اهللا  وال حيارب. فهم حماربون لدين اهللا . يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم : ثالثاً 

  .مؤمن باهللا واليوم اآلخر يدين دين احلق أبداً 
فهم إذن ال حيرمون مـا  . يأكل كثري من أحبارهم ورهبام أموال الناس بالباطل : رابعاً 

  ) :سواء كان املقصود برسوله رسوهلم أو حممد صلى اهللا عليه وسلم ( حرم اهللا ورسوله 
كما أـا واقعـة   .  نصارى الشام والروم وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إىل

بالقياس إىل غريهم منذ أن حرفت اامع املقدسة دين املسيح عليه السالم؛ وقالت ببنـوة  
على كل ما بني املذاهب والفرق مـن خـالف    -عيسى عليه السالم ، وبتثليث األقانيم 

  !على مدار التاريخ حىت اآلن -! يلتقي كله على التثليث
أمر عام ، يقرر قاعدة مطلقة يف التعامل مع أهل الكتاب ، الذين تنطبق علـيهم  وإذن فهو 

وال مينع من هـذا  . . هذه الصفات اليت كانت قائمة يف نصارى العرب ونصارى الروم 
العموم أن األوامر النبوية استثنت أفراداً وطوائف بأعياا لتترك بال قتال كاألطفال والنساء 

بوصفهم غري حمـاربني  . . . هبان الذين حبسوا انفسهم يف األديرة والشيوخ والعجزة والر
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وهؤالء مل تستثنهم األوامر النبوية  -فقد منع اإلسالم أن يقاتل غري احملاربني من أية ملة  -
ولكن ألنه ليس من شأم أصالً أن يقع . ألم مل يقع منهم اعتداء بالفعل على املسلمني 

تقييد هذا األمر العام بأن املقصود به هم الذين وقع منهم اعتداء فال حمل ل. منهم االعتداء 
فاالعتـداء   -! كما يقول املهزومون الذين حياولون أن يدفعوا عن اإلسالم االام -فعالً 

واإلسـالم  ! واالعتداء على العباد بتعبيدهم لغري اهللا! االعتداء على ألوهية اهللا. قائم ابتداء 
والدفاع عن كرامة اإلنسان يف األرض ،  -سبحانه  -لوهية اهللا حني ينطلق للدفاع عن أ

وال مفر مـن مواجهـة طبـائع    . . ال بد أن تواجهه اجلاهلية باملقاومة واحلرب والعداء 
  !األشياء

} الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر { إن هذه اآلية تأمر املسلمني بقتال أهل الكتاب 
. إنه يؤمن بـاهللا  : ر هللا أو بنوة املسيح هللا ال ميكن أن يقال عنه والذي يقول ببنوة عزي. . 

أن إن اهللا . أو إن اهللا ثالـث ثالثـة   . إن اهللا هو املسيح ابن مرمي : وكذلك الذي يقول 
إىل آخر التصورات الكنسية اليت صاغتها اامع املقدسة على كـل  . . . جتسد يف املسيح 

  ! .ما بينها من خالف
إم لن يدخلوا النار إال أياماً معدودات مهما ارتكبوا من آثام بسـبب  : ولون والذين يق

إن كل معصية تغفر باالحتاد : أم أبناء اهللا وأحباؤه وشعب اهللا املختار ، والذين يقولون 
هؤالء وهؤالء ال يقال ! باملسيح وتناول العشاء املقدس؛ وأنه ال مغفرة إال عن هذا الطريق

  . .باليوم اآلخر  إم يؤمنون: 
وسواء . } ال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله { وهذه اآلية تصف أهل الكتاب هؤالء بأم 

صلى اهللا  -هو رسوهلم الذي أرسل إليهم ، أو هو النيب } رسوله { كان املقصود بكلمة 
ذلك أن اآليات التالية فسرت هذا بأم يأكلون أمـوال  . فالفحوى واحدة  -عليه وسلم 

. . وأكل أموال الناس بالباطل حمرم يف كل رسالة وعلى يد كل رسـول  . ناس بالباطل ال
وهو ما يأخذه رجـال  . وأقرب النماذج ألكل أموال الناس بالباطل هو املعامالت الربوية 

وهو الصد عن دين اهللا والوقوف يف وجهه بالقوة وفتنة ! »صك الغفران « الكنيسة مقابل 
. وهو تعبيد العباد لغري اهللا وإخضاعهم ألحكام وشرائع مل يرتهلا اهللا . املؤمنني عن دينهم 
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وهذا كله قـائم يف  . . } وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله { : فهذا كله ينطبق عليه . 
  !أهل الكتاب ، كما كان قائماً يومذاك

فليس . وهذا واضح مما سبق بيانه . . } ال يدينون دين احلق { كذلك تصفهم اآلية بأم 
كما أنه ليس بدين احلق التعامل بشريعة غـري  . بدين احلق أي اعتقاد بربوبية أحد مع اهللا 

وهذا كلـه  . شريعة اهللا ، وتلقي األحكام من غري اهللا ، والدينونة لسلطان غري سلطان اهللا 
  . .قائم يف أهل الكتاب ، كما كان قائماً فيهم يومذاك 

. فال إكراه يف الدين . . ن قتاهلم ليس أن يسلموا والشرط الذي يشترطه النص للكف ع
فما حكمة هذا الشرط ، وملاذا كانـت  . . ولكن أن يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون 

  هذه هي الغاية اليت ينتهي عندها القتال؟
إن أهل الكتاب بصفام تلك حرب على دين اهللا اعتقاداً وسلوكاً؛ كما أم حرب على 

كم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيني بني منهج اهللا ومنهج اجلاهلية املمثلة اتمع املسلم حب
كما أن الواقع التارخيي  -وفق ما تصوره هذه اآليات  -يف عقيدة أهل الكتاب وواقعهم 

قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم؛ وعدم إمكان التعايش بني املنـهجني؛ وذلـك   
اهللا فعالً ، وإعالن احلرب عليه وعلى أهله بال هـوادة  بوقوف أهل الكتاب يف وجه دين 

  ! ) .وخالل الفترة الالحقة هلا إىل اليوم أيضاً( خالل الفترة السابقة لرتول هذه اآلية 
ال بد أن ينطلق إلزالة العوائـق   -بوصفه دين احلق الوحيد القائم يف األرض  -واإلسالم 

نونة بغري دين احلق؛ على أن يدع لكل فـرد  املادية من وجهه؛ ولتحرير اإلنسان من الدي
  .حرية االختيار ، بال إكراه منه وال من تلك العوائق املادية كذلك 

وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق املادية ، وعدم اإلكراه على اعتناق اإلسالم 
تستسـلم؛  يف الوقت نفسه ، هي كسر شوكة السلطات القائمة على غري دين احلق؛ حىت 

  .وتعلن استسالمها بقبول إعطاء اجلزية فعالً 
. وعندئذ تتم عملية التحرير فعالً ، بضمان احلرية لكل فرد أن خيتار دين احلق عن اقتناع 

  :لتحقيق عدة أهداف . فإن مل يقتنع بقي على عقيدته ، وأعطى اجلزية 
  .ادية للدعوة إىل دين اهللا احلق أن يعلن بإعطائها استسالمه وعدم مقاومته بالقوة امل: أوهلا 
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أن يساهم يف نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماتـه الـيت يكفلـها    : وثانيها 
ويدفع ) الذين يؤدون اجلزية فيصبحون يف ذمة املسلمني وضمانتهم ( اإلسالم ألهل الذمة 

  .سلمني عنها من يريد االعتداء عليها من الداخل أو من اخلارج بااهدين من امل
املسامهة يف بيت مال املسلمني الذي يضمن الكفالة واإلعاشة لكل عاجز عـن  : وثالثها 

  .العمل ، مبا يف ذلك أهل الذمة ، بال تفرقة بينهم وبني املسلمني دافعي الزكاة 
وال حنب أن نستطرد هنا إىل اخلالفات الفقهية حول من تؤخذ منهم اجلزية ومن ال تؤخذ 

ذلك أن . . وال عن طرق ربطها ومواضع هذا الربط . قادير هذه اجلزية وال عن م. منهم 
هذه القضية برمتها ليست معروضة علينا اليوم ، كما كانت معروضة علىعهود الفقهـاء  

  .الذين أفتوا فيها واجتهدوا رأيهم يف وقتها 
! . ال جياهدونإن املسلمني اليوم . . » واقعية « وليست » تارخيية « إا قضية تعترب اليوم 

اإلسالم ووجود املسلمني » وجود « إن قضية ! . . ذلك أن املسلمني اليوم ال يوجدون. 
  !هي اليت حتتاج اليوم إىل عالج

منهج واقعي جاد؛ يأىب أن يناقش القضـايا   -كما قلنا من قبل مراراً  -واملنهج اإلسالمي 
ألن  - تطبق يف عـامل الواقـع   املعلقة يف الفضاء؛ ويرفض أن يتحول إىل مباحث فقهية ال

وحيتقر  -الواقع ال يضم جمتمعاً مسلماً حتكمه شريعة اهللا ، ويصرف حياته الفقه اإلسالمي 
الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس مبثل هذه املباحث يف أقضية ال وجود هلا بالفعـل؛  

  .» هو احلكم؟  أرأيت لو أن كذا وقع فما« : الذين يقولون » األرأيتيني « ويسميهم 
أن يوجـد يف  . . إن نقطة البدء اآلن هي نقطة البدء يف أول عهد الناس برسالة اإلسالم 

. بقعة من األرض ناس يدينون دين احلق؛ فيشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا 
. ياة ومن مث يدينون هللا وحده باحلاكمية والسلطان والتشريع؛ ويطبقون هذا يف واقع احل. 
 -ويومئـذ  . . مث حياولون أن ينطلقوا يف األرض ذا اإلعالن العام لتحرير اإلنسـان  . 

سيكون هناك جمال لتطبيق النصوص القرآنية واألحكام اإلسالمية يف جمال  -ويومئذ فقط 
جيـوز   -ويومئذ فقـط   -ويومئذ . . العالقات بني اتمع املسلم وغريه من اتمعات 

ك املباحث الفقهية ، واالشتغال بصياغة األحكـام ، والتقـنني للحـاالت    الدخول يف تل
  !الواقعة اليت يواجهها اإلسالم بالفعل ، ال يف عامل النظريات
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فإمنا فعلنا هذا ألـا   -من ناحية األصل واملبدأ  -وإذا كنا قد تعرضنا لتفسري هذه اآلية 
  .مي تتعلق مبسألة اعتقادية وترتبط بطبيعة املنهج اإلسال

*************************  
  :وحرم علينا الدعوة إىل السلم وحنن األعلون 

إِنَّ الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّه ثُم ماتوا وهم كُفَّار فَلَن يغفر اللَّـه  { : قال تعاىل  
 م٣٤(لَه (لْمِ ووا إِلَى السعدتوا وهِنفَلَا ت  ـالَكُممأَع كُمرتي لَنو كُمعم اللَّهنَ ولَوالْأَع متأَن

  }] ٣٥، ٣٤/حممد) [٣٥(
فالفرصة متاحة فقط للمغفرة يف هذه الدنيا؛ وباب التوبة يظل مفتوحاً للكافر والعاصـي  

فإذا بلغت الروح احللقوم فال توبة وال مغفرة ، فقد ذهبت الفرصة الـيت ال  . حىت يغرغر 
  .تعود 

فأما هؤالء فهي نذارة هلم ليتداركوا . ومثل هذه اآلية خياطب املؤمنني كما خياطب الكفار 
وأما أولئك فهي حتذير هلم وتنبيـه التقـاء كافـة    . أمرهم ويتوبوا قبل أن تغلق األبواب 

  !األسباب اليت تقرب م من هذا الطريق اخلطر املشؤوم
الدعوة إىل السلم يف اآلية التالية على مـا ورد يف  ندرك هذا من ترتيب النهي عن الوهن و

  :اآلية السابقة من بيان ملصري الكافرين املشاقني 
  . .} فال نوا وتدعوا إىل السلم ، وأنتم األعلون واهللا معكم ، ولن يتركم أعمالكم { 

فهذا هو الذي حيذر املؤمنني إياه ، ويضع أمامهم مصري الكفـار املشـاقني للرسـول ،    
  !حذروا شبحه من بعيدلي

وهذا التحذير يشي بوجود أفراد من املسلمني كانوا يستثقلون تكاليف اجلهـاد الطويـل   
ومشقته الدائمة؛ ون عزائمهم دونه؛ ويرغبون يف السلم واملهادنة ليسترحيوا من مشـقة  

ورمبا كان بعضهم ذوي قرابة يف املشركني ورحم ، أو ذوي مصاحل وأمـوال؛  . احلروب 
فالنفس البشرية هي هي؛ والتربيـة اإلسـالمية   . هذا جينح م إىل السلم واملهادنة  وكان

ولكن هذا . وقد جنحت جناحاً خارقاً . تعاجل هذا الوهن وهذه اخلواطر الفطرية بوسائلها 
ال ينفي أن تكون هنالك رواسب يف بعض النفوس ، وخباصة يف ذلك الوقت املبكر مـن  
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فلننظر كيف كان القرآن يأخـذ  . ية بعض العالج هلذه الرواسب وهذه اآل. العهد املدين 
  :والنفوس هي النفوس . فنحن يف حاجة إىل حتري خطوات القرآن يف التربية . النفوس 

  . .} ولن يتركم أعمالكم . واهللا معكم . وأنتم األعلون . فال نوا وتدعوا إىل السلم { 
وأنـتم  . أنتم األعلون اعتقاداً وتصوراً للحياة . لم فال نوا وتدعوا إىل الس. أنتم األعلون 

وأنتم األعلون . وأنتم األعلون منهجاً وهدفاً وغاية . األعلون ارتباطاً وصلة بالعلي األعلى 
فمعكم القوة الكربى . أنتم األعلون قوة ومكاناً ونصرة . . مث . . شعوراً وخلقاً وسلوكاً 

وهو . إنكم يف صحبة العلي اجلبار القادر القهار . فلستم وحدكم . . } واهللا معكم { : 
فما يكون أعدائكم هؤالء واهللا معكم؟ وكل ما . يدافع عنكم . لكم نصري حاضر معكم 

تبذلون ، وكل ما تفعلون ، وكل ما يصيبكم من تضحيات حمسوب لكم ، ال يضيع منـه  
 يصل إلـيكم أثـره   ولن يقطع منها شيئاً ال. . } ولن يتركم أعمالكم { : شيء عليكم 

  .ونتيجته وجزاؤه 
وأنـه  . له أنه األعلى  -سبحانه  -فعالم يهن ويضعف ويدعو إىل السلم ، من يقرر اهللا 

  فهو مكرم منصور مأجور؟. وأنه لن يفقد شيئاً من عمله . معه 
 -----------  

  )٤٤٩ص /  ٧ج ( -أضواء البيان 
فَما وهنواْ لمـآ  { : وتذلوا ، ومنه قوله تعاىل أي ال تضعفوا } فَالَ تهِنوا { وقوله تعاىل 

  ] . ١٤٦: آل عمران [ } أَصابهم في سبِيلِ اهللا 
أي مضـعف  ]  ١٨: األنفـال  [ } ذلكم وأَنَّ اهللا موهن كَيد الكافرين { : وقوله تعاىل 

  :كيدهم ، وقول زهري بن أيب سلمى 
  ح احلبل منها واهناً خلقافأصب... وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت 

مجلة حالية فال تضعفوا عن قتال الكفـار وتـدعوا إىل   } وأَنتم األعلون { : وقوله تعاىل 
أي واحلال أنكـم  . السلم ، اي تبدؤوا بطلب السلم أي الصلح واملهادنة وأنتم األعلون 

ـ  ن النصـر  انتم األعلون أي األقهرون واألغلبون ألعدائكم ، وألنكم ترجون من اهللا م
  .والثواب ما ال يرجون 
  .هو الصواب } وأَنتم األعلون { وهذا التفسري يف قوله 



 ١٤١

ألن من كان اهللا معه } واللَّه معكُم { وتدل عليه آيات من كتاب اهللا كقوله تعاىل بعده 
  .هو األعلى وهو الغالب وهو القاهر املنصور املوعود بالثواب 

  .قاومة الكفار وال يبدأهم بطلب الصلح واملهادنة فهو جدير بأن ال يضعف عن م
إِنا { : ، وقله تعاىل ]  ١٧٣: الصافات [ } وإِنَّ جندنا لَهم الغالبون { : وكقوله تعاىل 

وكَانَ حقّاً { اآلية ، وقوله ]  ٥١: غافر [ } لَننصر رسلَنا والذين آمنواْ في احلياة الدنيا 
صا ننلَياملؤمنني ع { وقوله تعاىل ]  ٤٧: الروم [ } ر    يكُمـداهللا بِأَي مهـذِّبعي ملُوهقَـات

 هِملَيع كُمرصنيو مزِهخياآلية ]  ١٤: التوبة [ } و.  
والَ تهِنواْ في ابتغآء القـوم إِن تكُونـواْ   { : ومما يوضح معىن آية القتال هذه قوله تعاىل 

]  ١٠٤: النسـاء  [ } نَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ من اهللا ما الَ يرجونَ تأْلَمو
من النصر الذي وعدكم اهللا به } وترجونَ من اهللا ما الَ يرجونَ { اآلية ، ألن قوله تعاىل 
  .والغلبة وجزيل الثواب 

أي بالنصـر واإلعانـة   } واهللا معكُـم  { : وقوله } وأَنتم األعلون { وذلك كقوله هنا 
  .والثواب 

واعلم أن آية القتال هذه ال تعارض بينها وبني آية األنفال حىت يقال إن إحدامها ناسـخة  
لألخرى ، بل مها حممتان وكل واحدة منهما مرتلة على حال غري احلال اليت نزلت عليـه  

  .األخرى 
إمنا هو عـن  } فَالَ تهِنواْ وتدعوا إِلَى السلم { : له تعاىل فالنهي يف آية القتال هذه يف قو

  .االبتداء بطلب السلم 
واألمر باجلنوح إىل السلم يف آية األنفال حمله فيما إذا ابتدأ الكفار بطلب السلم واجلنح هلا 

ـ  { : ، كما هو صريح قوله تعاىل  [ } ى اهللا وإِن جنحواْ للسلْمِ فاجنح لَها وتوكَّـلْ علَ
  .اآلية ]  ٦١: األنفال 

قد قدمنا اآليات املوشحة له يف آخـر  } واهللا معكُم { وقوله تعاىل يف هذه اآلية الكرمية 
[ } إِنَّ اهللا مع الذين اتقوا والذين هم محِسنونَ { سورة النحل يف الكالم على قوله تعاىل 

اآلية أوىل وأصوب مام فسرها به ابـن  وهذا الذي ذكرنا يف معىن هذه ]  ١٢٨: النحل 
  .كثري رمحه اهللا 



 ١٤٢

ال تدعوا إىل الصلح واملهادنية وأنتم األعلون أي يف حال قوتكم وقدرتكم : وهو أن املعىن 
  .على اجلهاد 

أي ، وأما إن كنتم يف ضعف وعدم قوة فال مانع من أن تدعوا إىل السـلم أي الصـلح   
  :اس السلمي واملهادنة ، ومنه قول العباس بن مرد

  واحلرب تكفيك من أنفساها جرع... السلم تأخذ منها ما رضيت به 
أي لن ينقصكم شـيئاً مـن   } ولَن يتركُم أَعمالَكُم { وقوله تعاىل يف هذه اآلية الكرمية 

  .ثواب أعمالكم 
ل وهذا املعىن الذي تضمنته هذه اآلية الكرمية من عدم نقصه تعاىل شيئاً من ثواب األعمـا 

وإِن تطيعواْ اهللا ورسولَه الَ يلتكُم من أَعمالكُم { جاء موضحاً يف آيات أخر كقوله تعاىل 
  .أي ال ينقصكم من ثواا شيئاً ]  ١٤: احلجرات [ } شيئاً 

ن كَانَ مثْقَـالَ  ونضع املوازين القسط ليومِ القيامة فَالَ تظْلَم نفْس شيئاً وإِ{ : وقوله تعاىل 
 بِنياسا حا وكفى بِنا بِهنيلٍ أَتدرخ نم ةب٤٧: األنبياء [ } ح . [  

  .واآليات مبثل ذلك كثرية معلومة ، وقد قدمناها مراراً 
  .أصله من التواتر ، وهو الفرد } ولَن يتركُم { وقوله تعاىل يف هذه اآلية الكرمية 

  .كم لن يفردكم وجيردكم من أعمالكم بل يوفيكم إياها لن يتر: فأصل قوله 
***********************  

  :وحرم أسرهم حىت نثخن فيهم ونقضي على قوم 
فَإِذَا لَقيتم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَـاق  { : ال تعاىل 
ا بنا مفَإِم نلَكو مهنم رصتلَان اُء اللَّهشي لَوو كا ذَلهارزأَو برالْح عضى تتاًء حدا فإِمو دع

 مالَهملَّ أَعضي فَلَن بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذضٍ وعبِب كُمضعب لُوبي٤/حممد) [٤(ل [{  
فحىت نزول هـذه  . آلية هنا هو اللقاء للحرب والقتال ال جمرد اللقاء واللقاء املقصود يف ا

السورة كان املشركون يف اجلزيرة منهم احملارب ومنهم املعاهد؛ ومل تكن بعد قد نزلـت  
اليت تنهي عهود املشركني احملددة األجل إىل أجلها ، واملطلقة األجل إىل » براءة « سورة 

قاعدة اإلسالم  -ني بعد ذلك أىن وجدوا يف أحناء اجلزيرة أربعة أشهر؛ وتأمر بقتل املشرك
  .كي ختلص القاعدة لإلسالم . أو يسلموا  -



 ١٤٣

. وضرب الرقاب املأمور به عند اللقاء جييء بعد عرض اإلسالم عليهم وإبائهم له طبعـاً  
جـو  وهو تصوير لعملية القتل بصورا احلسية املباشرة ، وباحلركة اليت متثلها ، متشياً مع 

  .السورة وظالهلا 
  . .} حىت إذآ أثخنتموهم فشدوا الوثاق { 

واإلثخان شدة التقتيل ، حىت تتحطم قوة العدو وتتهاوى ، فال تعود به قدرة على هجوم 
فأما والعدو ما يزال قوياً . يؤسر من استأسر ويشد وثاقه  -ال قبله  -وعندئذ . أو دفاع 

  .ذلك اخلطر  فاإلثخان والتقتيل يكون اهلدف لتحطيم
بني مدلول هذه اآلية ،  -كما رأى معظم املفسرين  -وعلى هذا ال يكون هناك اختالف 

واملسـلمني   -صلى اهللا عليه وسـلم   -ومدلول آية األنفال اليت عاتب اهللا فيها الرسول 
: وذلك حيث يقول تعاىل . والتقتيل كان أوىل . الستكثارهم من األسرى يف غزوة بدر 

نيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض تريدون عرض الدنيا واهللا يريـد  ما كان ل{ 
} لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظـيم  . اآلخرة واهللا عزيز حكيم 

  .فاإلثخان أوالً لتحطيم قوة العدو وكسر شوكته؛ وبعد ذلك يكون األسر 
. ية لإلسالم هي اهلدف األول من القتـال  واحلكمة ظاهرة ، ألن إزالة القوة املعتدية املعاد

وكانت الكثرة للمشركني . وخباصة حني كانت القوة العددية لألمة املسلمة قليلة حمدودة 
واحلكم ما يزال سارياً . وكان قتل حمارب يساوي شيئاً كبرياً يف ميزان القوى حينذاك . 

وتعجيـزه عـن اهلجـوم     يف عمومه يف كل زمان بالصورة اليت تكفل حتطيم قوة العدو ،
  .والدفاع 

وهي الـنص القـرآين الوحيـد    . فأما احلكم يف األسرى بعد ذلك ، فتحدده هذه اآلية 
  :املتضمن حكم األسرى 

  . .} فإما مناً بعد وإما فداء { 
وإما . أي إما أن يطلق سراحهم بعد ذلك بال مقابل من مال أو من فداء ألسرى املسلمني 

  .من مال أو عمل يف نظري إطالق سراح املسلمني املأسورين أن يطلق مقابل فدية 
  .بالنسبة ألسرى املشركني . كاالسترقاق أو القتل . وليس يف اآلية حالة ثالثة 



 ١٤٤

واخللفـاء مـن بعـده     -صلى اهللا عليه وسلم  -ولكن الذي حدث فعالً أن رسول اهللا 
  .معينة وقتلوا بعضهم يف حاالت  -وهو الغالب  -استرقوا بعض األسرى

أحكام القرآن لإلمام اجلصاص احلنفي ( وحنن ننقل هنا ما ورد حول هذه اآلية يف كتاب 
  :قبل أن نقرر احلكم الذي نراه . ونعلق على ما نرى التعليق عليه يف ثناياه ) 
قال أبو بكر قد اقتضـى  } فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب { : قال اهللا تعاىل * 

ما كان لـنيب أن  { : وهو نظري قوله تعاىل . ال غري إال بعد اإلثخان  ظاهره وجوب القتل
  ) .وهذا صحيح فليس بني النصني خالف ( } يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض 

قال . حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان : حدثنا حممد بن جعفر بن حممد بن احلكم قال * 
احل ، عن معاوية بن صاحل ، عن علي بن أيب حدثنا عبد اهللا بن ص: حدثنا أبو عبيد قال : 

ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يـثخن يف  { : عن ابن عباس يف قوله تعاىل . طلحة 
ذلك يوم بدر واملسلمون يومئذ قليل ، فلما كثروا واشتد سلطام أنزل : قال } األرض 

فجعل اهللا النيب واملؤمنني . .  }فإما مناً بعد وإما فداء { : اهللا تعاىل بعد هذا يف األسارى 
. إن شاءوا قتلوهم ، وإن شاءوا استعبدوهم ، وإن شاءوا فـادوهم  . يف األسارى باخليار 

واالستعباد مشكوك يف صدور القـول  . . ( وإن شاءوا استعبدوهم . . شك أبو عبيد يف 
ا نصها املـن أو  وأما جواز القتل فال نرى له سنداً يف اآلية وإمن. به عن ابن عباس فنتركه 

  ) .الفداء 
حدثنا أبو مهـدي وحجـاج ،   : حدثنا أبو عبيد ، قال : وحدثنا جعفر بن حممد قال * 

. . } فإما مناً بعد وإما فداء { : مسعت السدي يقول يف قوله : قال . كالمها عن سفيان 
بكر  قال أبو} فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم { : هي منسوخة ، نسخها قوله : قال 

ما كان لـنيب أن  { : وقوله . . } فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب { : أما قوله : 
فإما تثقفنهم يف احلرب فشرد ـم  { : وقوله . } يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض 

  }من خلفهم 
 صـلى اهللا  -وذلك ألن اهللا تعاىل أمر نبيه . فإنه جائز أن يكون حكماً ثابتاً غري منسوخ 

 -إال بعد إذالل املشركني وقمعهم  -باإلثخان يف القتل وحظر عليه األسر  -عليه وسلم 
وكان ذلك وقت قلة عدد املسلمني وكثرة عدد عدوهم من املشركني ، فمـىت أثخـن   



 ١٤٥

فالواجب أن يكون هذا حكماً ثابتاً إذا . املشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز االستبقاء 
إن األمـر بقتـل   : ونقول . ( كان عليها املسلمون يف أول اإلسالم وجد مثل احلال اليت 

فمـىت  . بينما النص يف سورة حممد عام . املشركني حيث وجدوا خاص مبشركي اجلزيرة 
وهذا ما جرى عليه اخللفاء بعد رسول اهللا . حتقق اإلثخان يف األرض جاز أخذ األسارى 

ة بطبيعة احلـال ، ومل يقتلـوهم إال يف   وبعد نزول سورة براء -صلى اهللا عليه وسلم  -
  ) . .حاالت معينة سيأيت بياا 

. من أو فـداء  : ظاهره يقتضي أحد شيئني . . } فإما مناً بعد وإما فداء { : وأما قوله * 
حدثنا حجاج عن مبـارك بـن   . وقد اختلف السلف يف ذلك . وذلك ينفي جواز القتل 

: وحدثنا جعفر قـال  . من عليه أو فاده : ، وقال فضالة عن احلسن أنه كره قتل األسري 
سألت عطاء عـن قتـل   : أخربنا أشعث قال : قال . أخربنا هشيم : حدثنا أبو عبيد قال 

يصنع به ما صنع رسول اهللا : قال . وسألت احلسن : من عليه أو فاده قال : األسري فقال 
وروي عن ابن عمر أنه . ي به بأسارى بدر ، مين عليه أو يفاد -صلى اهللا عليه وسلم  -

فإما منـاً بعـد   { : دفع إليه عظيم من عظماء اصطخر ليقتله ، فأىب أن يقتله ، وتال قوله 
وقد روينا . وروي أيضاً عن جماهد وحممد بن سريين كراهة قتل األسري . . } وإما فداء 

قتلوا املشـركني  فا{ : منسوخ بقوله } فإما مناً بعد وإما فداء { : عن السدي أن قوله 
: حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا جعفر قال . وروي مثله عن ابن جريج } حيث وجدمتوهم 

صلى اهللا  -قتل رسول اهللا : وقال . هي منسوخة : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال 
اتفق فقهاء األمصار على : عقبة ابن أيب معيط يوم بدر صرباً ، قال أبو بكر  -عليه وسلم 

صلى اهللا عليه  -قتل األسري ال نعلم بينهم خالفاً فيه ، وقد تواترت األخبار عن النيب  جواز
يف قتله األسري ، منها قتله عقبة بن أيب معيط ، والنضر بن احلارث بعد األسر يوم  -وسلم 
وقتل بين قريظة بعد نزوهلم على حكم . وقتل يوم أحد أبا عزة الشاعر بعدما أسر . بدر 

ومن على الزبري بن باطا من بينـهم ،  . اذ ، فحكم فيهم بالقتل وسيب الذرية سعد بن مع
وفتح خيرب بعضها صلحاً وبعضها عنوة ، وشرط على ابن أيب احلقيق أال يكتم شيئاً ، فلما 

وفتح مكة وأمر بقتل هالل بن خطل ، ومقيس بن حبابة . ظهر على خيانته وكتمانه قتله 
  :وآخرين ، وقال  ، وعبد اهللا بن أيب سرح ،



 ١٤٦

. ومن على أهل مكة ومل يغنم أمواهلم » اقتلوهم وإن جدمتوهم متعلقني بأستار الكعبة « 
وروي عن صاحل ابن كيسان عن حممد بن عبد الرمحن عن أبيه عبد الرمحن بن عوف ، أنه 

وددت أين يوم أتيت بالفجاءة مل أكن أحرقته ، وكنـت  « : مسع أبا بكر الصديق يقول 
وعن أيب موسى أنه قتل دهقان السوس بعدما أعطـاه  . » ته سرحياً ، أو أطلقته جنيحاً قتل

فهذه آثار متواترة عـن  . األمان على قوم مساهم ونسي نفسه فلم يدخلها يف األمان فقتله 
واتفـق  . وعن الصحابة يف جواز قتل األسري ويف استبقائه  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 

وجواز القتل ال يؤخذ من اآلية ، ولكن يؤخذ مـن عمـل   . ( ى ذلك فقهاء األمصار عل
وتتبع احلاالت اليت وقع فيها القتل . وبعض الصحابة  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

فالنضر . يعطي أا حاالت خاصة ، وراءها أسباب معينة غري جمرد التعرض للقتال واألسر 
صـلى   -ن له موقف خاص يف إيذاء رسول اهللا بن حارث وعقبة بن أيب معيط كالمها كا

وكذلك أبو عزة الشاعر ، ولبين قريظة كذلك موقـف  . وإيذاء دعوته  -اهللا عليه وسلم 
وهكذا جند يف مجيع احلاالت أسباباً معينـة  . خاص بارتضائهم حكم سعد بن معاذ سلفاً 

ما مناً بعد وإما فداء فإ{ : تفرد هذه احلاالت من احلكم العام لألسرى الذي تقرره اآلية 
 {. . (  
ال يفادى األسري باملال ، ) : يعين احلنفية ( وإمنا اختلفوا يف فدائه ، فقال أصحابنا مجيعاً * 

ال يفـادون بأسـرى   : وقال أبو حنيفـة  . وال يباع السيب من أهل احلرب فريدوا حرباً 
ال بـأس أن يفـادى   : مد وقال أبو يوسف وحم. املسلمني أيضاً ، وال يردون حرباً أبداً 

ال : وهو قول الثوري واألوزاعي ، وقال األوزاعـي  . أسرى املسلمني بأسرى املشركني 
وقـال  . بأس ببيع السيب من أهل احلرب ، وال يباع الرجال إال أن يفادى م املسلمون 

ـ : املزين عن الشافعي  ا لإلمام أن مين على الرجال الذين ظهر عليهم أو يفادي م ، فأم
} فإما مناً بعد وإما فداء { : ايزون للفداء بأسرى املسلمني وباملال فإم احتجوا بقوله 

فـدى   -صلى اهللا عليه وسـلم   -وظاهره يقتضي جوازه باملال وباملسلمني؛ وبأن النيب 
وحيتجون للفداء باملسلمني مبا روى ابن املبارك ، عن معمـر ، عـن   . أسارى بدر باملال 

أسرت ثقيف « : قال . أيب قالبة ، عن أيب املهلب ، عن عمران ابن حصني أيوب ، عن 
صلى اهللا عليه  -وأسر أصحاب النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -رجلني من أصحاب النيب 
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وهـو   -صلى اهللا عليه وسلم  -رجالً من بين عامر ابن صعصعة؛ فمر به النيب  -وسلم 
عالم أحبس؟ قال : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -موثق ، فناداه ، فأقبل إليه رسول اهللا 

:  -صلى اهللا عليه وسلم  -إين مسلم ، فقال النيب : فقال األسري . « جبريرة حلفائك » : 
صـلى اهللا   -مث مضى رسول اهللا . « لو قلتها وأنت متلك أمرك ألفلحت كل الفالح » 

صـلى اهللا   -فقال النيب . طعمين إين جائع فأ: فناداه أيضاً ، فأقبل ، فقال  -عليه وسلم 
فداه بالرجلني  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث إن النيب . « هذه حاجتك » :  -عليه وسلم 

  »اللذين كانت ثقيف أسرما 
وحجة القائلني بالفداء أرجح يف تقديرنا من حجة أصحاب اإلمـام اجلصـاص علـى    ( 

  ) .االختالف يف الفداء باملال أو بأسرى املسلمني 
وأما مـا  : وقد ختم اإلمام اجلصاص القول يف املسألة بترجيح رأي أصحابه احلنفية قال  *

{ : يف اآلية من ذكر املن والفداء ، وما روي يف أسارى بدر فإن ذلك منسـوخ بقولـه   
فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد فإن تابوا 

. وقد روينا ذلك عن السدي وابن جـريج  } كاة فخلوا سبيلهم وأقاموا الصالة وآتوا الز
حىت يعطوا { : إىل قوله } قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر { : وقوله تعاىل 

فتضمنت اآليتان وجوب القتال للكفار حىت يسـلموا أو  } اجلزية عن يد وهم صاغرون 
ومل خيتلف أهل التفسري ونقلة اآلثار أن . ايف ذلك والفداء باملال أو بغريه ين. يؤدوا اجلزية 

فوجب أن يكون احلكم  -صلى اهللا عليه وسلم  -» حممد « بعد سورة » براءة « سورة 
وقد سبق القول بـأن هـذا القتـل    . . ( املذكور فيها ناسخاً للفداء املذكور يف غريها 

أما غريهم . خاص م مقصود به مشركو اجلزيرة فهو حكم  -أو اإلسالم  -للمشركني 
وقبول اجلزية عنـد التسـليم ال   . خارجها فتقبل منهم اجلزية كما تقبل من أهل الكتاب 

فهؤالء األسرى ما احلكم فيهم؟ . ينفي أن يقع األسرى يف أيدي املسلمني من قبل التسليم 
باملسـلمني ،  إنه جيوز املن عليهم إذا رأى اإلمام املصلحة ، أو الفداء م باملال أو : نقول 

فأما عند االستسالم للجزية فـاألمر  . إذا ظل قومهم قوة مل تستسلم بعد ومل تقبل اجلزية 
  ) منته بطبيعته وهذه حالة أخرى ، فحكم األسرى يظل سارياً يف احلالة اليت مل تنته باجلزية 
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وسـائر  . واخلالصة اليت ننتهي إليها أن هذا النص هو الوحيد املتضمن حكم األسـرى  
ومـا  . وأنه هو األصل الدائم للمسألة . النصوص تتضمن حاالت أخرى غري حالة األسر 

فقتل بعض األسرى . وقع بالفعل خارجاً عنه كان ملواجهة حاالت خاصة وأوضاع وقتية 
كان يف حاالت فردية ميكن أن يكون هلا دائماً نظائر؛ وقد أخذوا بأعمال سـابقة علـى   

ومثال ذلك أن يقع جاسوس أسرياً فيحـاكم علـى   . تال األسر ، ال مبجرد خروجهم للق
  )الظالل( .وإمنا كان األسر وسيلة للقبض عليه . اجلاسوسية ال على أنه أسري 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
إن أهل الكتاب مل يكونوا ينقمون على املسلمني يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسـلم  

؛ إال أن هؤالء املسلمني يؤمنون باهللا  -وهم ال ينقمون اليوم على طالئع البعث اإلسالمي 
وما صدق عليه قرآم مما أنزله اهللا من قبل من كتب أهـل  ؛ وما أنزله اهللا إليهم من قرآن 

  . .الكتاب 
  !إم يعادون املسلمني ألم مسلمون 

وألن أهل الكتاب فاسقون منحرفون عما أنزله اهللا إليهم . ألم ليسوا يهودا وال نصارى 
ال  -ية فسقهم واحنرافهم أم ال يؤمنون بالرسالة األخرية وهي مصدقة ملا بني أيديهم وآ؛ 

معظـم  ؛ وهو مصدق ملا بني يديه ، وال يؤمنون بالرسول األخري  -ما ابتدعوه وحرفوه 
  .لرسل اهللا أمجعني 

ها ومل خيب أوار، اليت مل تضع أوزارها قط ؛ إم حياربون املسلمني هذه احلرب الشعواء 
؛ ومتيزت هلم شخصية ؛ منذ أن قام للمسلمني كيان يف املدينة ؛ طوال ألف وأربعمائة عام 
ونظـامهم  ، وتصورهم املستقل ، ناشى ء من دينهم املستقل ؛ وأصبح هلم وجود مستقل 

  .يف ظل منهج اهللا الفريد ، املستقل 
مسـلمون وال   - قبل كل شيء -إم يشنون على املسلمني هذه احلرب املشبوبة ألم 

فيصـبحوا غـري   ؛ ميكن أن يطفئوا هذه احلرب املشبوبة إال أن يردوا املسلمني عن دينهم 
  . .مسلمني 

ومن مث ال حيبون املستقيمني امللتزمني من املسلمني ؛ ذلك أن أهل الكتاب أكثرهم فاسقون 
!  
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لى اهللا عليـه  وهو يقول لرسوله ص، يقرر هذه احلقيقة يف صورة قاطعة  -سبحانه  -واهللا 
) . . ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتـهم : (وسلم يف السورة األخرى

  :ويقول له يف هذه السورة أن يواجه أهل الكتاب حبقيقة بواعثهم وركيزة موقفهم
وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن ؛ يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا :قل(

  ) . .؟فاسقون أكثركم 
هي اليت ، وهذه احلقيقة اليت يقررها اهللا سبحانه يف مواضع كثرية من كالمه الصادق املبني 

وكثريون ممـن  ، يريد متييعها وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم كثريون من أهل الكتاب 
 يف وجه املاديـة واإلحلـاد كمـا   " املتدينني"باسم تعاون " . . مسلمني"يسمون أنفسهم 

  !يقولون 
ألم يريدون خـداع  ، أهل الكتاب يريدون اليوم متييع هذه احلقيقة بل طمسها وتغطيتها 

وختدير الوعي الذي كان  -أو الذي كان إسالميا بتعبري أصح  -سكان الوطن اإلسالمي 
ذلك أنه حني كان هـذا الـوعي سـليما مل    . قد بثه فيهم اإلسالم مبنهجه الرباين القومي 

فضال علـى أن يسـتعمر الـوطن    ، تعمار الصلييب أن يقف للمد اإلسالمي يستطع االس
  . .اإلسالمي 

ويف حرب التبشري السافرة ، بعد فشلهم يف احلروب الصليبية السافرة  -ومل يكن بد هلؤالء 
، فيتظاهروا ويشيعوا بني ورثة املسـلمني  ، أن يسلكوا طريق اخلداع والتخدير  -كذلك 

وأا كانت جمرد فترة تارخيية مظلمة عاشـتها  ! الدينية قد انتهت  أن قضية الدين واحلرب
فلم يعد من اجلائز وال الالئق وال املستساغ أن يقوم " تقدم"مث تنور العامل و! األمم مجيعا 

  . .الصراع على أساس العقيدة 
  !وأمنا الصراع اليوم على املادة 

أو ورثـة   -ما جيوز للمسـلمني  وإذن ف! على املوارد واألسواق واالستغالالت فحسب 
  !أن يفكروا يف الدين وال يف صراع الدين  -املسلمني 

إىل استنامة هؤالء  -وهم الذين يستعمرون أوطان املسلمني  -وحني يطمئن أهل الكتاب 
فإن املستعمرين يأمنون غضبة املسلمني ؛ وحني تتميع القضية يف ضمائرهم ؛هلذا التخدير 

ويصبح األمر سـهال بعـد التنـومي    . . لغضبة اليت مل يقفوا هلا يوما ا. . وللعقيدة ؛ هللا 
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بل يكسبون معها ما وراءهـا مـن   . وال يكسبون معركة العقيدة وحدها . . والتخدير 
بعدما يغلبون يف " املادة "ويغلبون يف معركة ؛ األسالب واملغامن واالستثمارات واخلامات 

  . .يب فهما قريب من قر" . . العقيدة "معركة 
ممن يقيمهم االستعمار هنا وهناك عالنية أو يف ، وعمالء أهل الكتاب يف الوطن اإلسالمي 

  . .يقولون القول نفسه ، خفية 
" احلروب الصليبية "وهؤالء يقولون عن . . ألم عمالء يؤدون الدور من داخل احلدود 

خاضـوها حتـت رايـة     الذين" املسلمني"ويقولون عن " !!! صليبية "إا مل تكن :ذاا
  " !قوميني"وإمنا هم كانوا " مسلمني"إم مل يكونوا :العقيدة

أن تعالوا إلينا :يف الغرب املستعمر" الصليبني"يناديه أحفاد ؛ وفريق ثالث مستغفل خمدوع 
فيستجيب هـذا الفريـق   " ! امللحدين"غائلة " الدين"لندفع عن ؛ تعالوا جنتمع يف والء . 

؛ ناسيا أن أحفاد الصلييبني هؤالء وقفوا يف كل مرة مع امللحـدين  ؛ املستغفل املخدوع 
  !وما يزالون ! على مدار القرون ! حينما كانت املواجهة للمسلمني ، صفا واحدا 

ذلك أم يعرفـون  ، وأم ال يعنيهم حرب املادية االحلادية قدر ما تعنيهم حرب اإلسالم 
وأن اإلسالم أصل ثابت وعـدو  ؛ وعدو موقوت جيدا أن اإلحلادية املادية عرض طارى ء 

؛ وإمنا هذه الدعوة املموهة لتمييع اليقظة البادئة عند طالئع البعـث اإلسـالمي   ! مقيم 
ليكونوا وقود املعركـة مـع    -يف الوقت ذاته  -ولالنتفاع جبهد املستغفلني املخدوعني 

  !امللحدين ألم أعداء االستعمار السياسيون 
  . .رب على اإلسالم واملسلمني وهؤالء كهؤالء ح

  . .حرب ال عدة فيها للمسلم إال ذلك الوعي الذي يربيه عليه املنهج الرباين القومي 
فيحسبون أهل الكتاب جادين إذ ، إن هؤالء الذين ختدعهم اللعبة أو يتظاهرون بالتصديق 

تاريخ يف أربعـة  إمنا ينسون واقع ال" الدين"يدعوم للتضامن والوالء يف دفع اإلحلاد عن 
وهـو  ، كما ينسون تعليم رم هلم يف هذا األمر بالذات  -ال استثناء فيها  -عشر قرنا 

  !ويف النفس ثقة باهللا ويقني جبدية ما يقول ، وال جمال للحيدة عنه ، تعليم ال مواربة فيه 
اليت تأمر  ،واألحاديث النبوية ، إن هؤالء جيتزئون فيما يقولون ويكتبون باآليات القرآنية 

. وأن يتساحموا معهم يف املعيشـة والسـلوك   ؛ املسلمني أن حيسنوا معاملة أهل الكتاب 
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والتعليمات ، والتقريرات الواعية عن بواعثهم ؛ ويغفلون التحذيرات احلامسة عن مواالم 
ألن ، اليت حترم التناصر واملـواالة  ، وخطة التنظيم ، الصرحية عن خطة احلركة اإلسالمية 

لتناصر واملواالة ال يكونان عند املسلم إال يف شأن الدين وإقامة منهجه ونظامه يف احليـاة  ا
وليست هناك قاعدة مشتركة يلتقي عليها املسلم مع أهل الكتاب يف شأن دينه ، الواقعية 

إذ هـم ال   -مهما يكن هناك من تالق يف أصول هذه األديان مع دينه قبل حتريفهـا   -
كمـا يقـول رب   . . وال يرضون عنه إال بترك هذا الدين ، ذا الدين ينقمون منه إال ه

  . .العاملني 
ممـا   -فيأخذون منه ما يشاءون ، جيزئونه وميزقونه ؛ إن هؤالء ممن جيعلون القرآن عضني 

ويدعون منه ما ال يتفق مع اجتـاههم   -يوافق دعوم الغافلة الساذجة على فرض براءا 
  !الغافل أو املريب 

على أن نسمع كـالم املخـدوعني أو   ، يف هذه القضية ، ن نؤثر أن نسمع كالم اهللا وحن
  . .يف هذه القضية حاسم واضح صريح مبني  -سبحانه  -وكالم اهللا ! اخلادعني 

بعد تقرير أن سبب النقمة هو اإلميان  -ونقف وقفة قصرية يف هذا املوضع عند قوله تعاىل 
  :أن بقية السبب -من قبل باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل 

  )وأن أكثركم فاسقون(
وهـي  . . فالفسق حيمل صاحبه على النقمة من املستقيم ! فهذا الفسق هو شطر الباعث 

  . .تثبتها هذه اللفتة القرآنية العجيبة ؛ قاعدة نفسية واقعية 
إن . . إن الذي يفسق عن الطريق وينحرف ال يطيق أن يرى املستقيم على النهج امللتـزم  

. . إنه يتمثل له شاهدا قائما على فسقه هو واحنرافه . وجوده يشعره دائما بفسقه واحنرافه 
ويسعى جاهدا جلـره إىل  ؛ يكره استقامته وينقم منه التزامه . ومن مث يكرهه وينقم عليه 

  !أو للقضاء عليه إذا استعصى قياده ؛ طريقه 
إىل موقف ، اجلماعة املسلمة يف املدينة تتجاوز موقف أهل الكتاب من ، إا قاعدة مطردة 

إىل موقف كل فاسق منحرف من كـل عصـبة   . أهل الكتاب عامة من املسلمني عامة 
وعلـى  ، واحلرب املشبوبة دائما على اخلريين يف جمتمـع األشـرار   . . ملتزمة مستقيمة 

  . .وعلى امللتزمني يف جمتمع املنحرفني ، املستقيمني يف جمتمع الفاسقني 
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  . .احلرب أمر طبيعي يستند إىل هذه القاعدة اليت يصورها النص القرآين العجيب  هذه
وأن احلق ال بـد أن  ، أن اخلري ال بد أن يلقى النقمة من الشر  -سبحانه  -ولقد علم اهللا 

وأن االلتزام ال بـد  ، وأن االستقامة ال بد أن تثري غيظ الفساق ، يواجه العداء من الباطل 
  .نحرفني أن جير حقد امل

أن ال بد للخري واحلق واالستقامة وااللتزام أن تدفع عن نفسها وأن  -سبحانه  -وعلم اهللا 
، وأا معركة ال خيار فيها . ختوض املعركة احلتمية مع الشر والباطل والفسق واالحنراف 

 وال ميلـك اخلـري أن  ، ألن الباطل سيهامجه . وال ميلك احلق أال خيوضها يف وجه الباطل 
  . .يتجنبها ألن الشر ال بد سيحاول سحقه 

أن يظن أصحاب احلق واخلري واالستقامة وااللتزام أم متروكون من  -أي غفلة  -وغفلة 
وأنه ميكن أن تقوم هناك ؛ وأم ميلكون جتنب املعركة ؛ الباطل والشر والفسق واالحنراف 

مـن أن  ؛ مة بالوعي والعـدة  وخري هلم أن يستعدوا للمعركة احملتو! مصاحلة أو مهادنة 
  !وهم يومئذ مأكولون مأكولون . . يستسلموا للوهم واخلديعة 

***********************  
  :لقد بني سبحانه وتعاىل أم لن يرضوا عنه وال عنا حىت نتبع ملتهم 

تهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّه هو ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع ملَّ{ : قال تعاىل  
ـ  صلَا نو يلو نم اللَّه نم ا لَكلْمِ مالْع نم اَءكي جالَّذ دعب ماَءهوأَه تعبنِ اتلَئى ودريٍ الْه

  }] ١٢١، ١٢٠/البقرة) [١٢٠(
وإذا كان الواقع التارخيي  .لقد حذر اهللا األمة املسلمة إياه؛ من اليهود ومن النصارى سواء 

قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة لإلسالم منذ اليوم األول الذي دخل فيه اإلسالم علـيهم  
املدينة؛ يف صورة كيد مل ينته ومل يكف حىت اللحظة احلاضرة؛ وإذا كان اليهود ال يزالون 

فإن . . يم يقودون احلملة ضد اإلسالم يف كل أرجاء األرض اليوم يف حقد خبيث وكيد لئ
هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى الصليبيني أم اختذوا من اإلسالم موقف العداء منذ 

فيما عدا احلاالت اليت وقع فيها مـا   -واقعة الريموك بني جيش املسلمني وجيوش الروم 
وفيمـا عـدا   . تصفه اآليات اليت حنن بصددها فاستجابت قلوب لإلسالم ودخلت فيه 

ت فيها طوائف من النصارى أن حتتمي بعدل اإلسالم من ظلم طوائف حاالت أخرى آثر
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أما التيار العام الذي ميثل موقف  -! أخرى من النصارى كذلك؛ يالقون من ظلمها الوبال
منذ  -إال يف الظاهر  -النصارى مجلة فهو تلك احلروب الصليبية اليت مل خيب أوارها قط 

  !موكالتقى اإلسالم والرومان على ضفاف الري
لقد جتلت أحقاد الصليبية على اإلسالم وأهله يف احلروب الصليبية املشهورة طوال قـرنني  
من الزمان ، كما جتلت يف حروب اإلبادة اليت شنتها الصليبية على اإلسالم واملسلمني يف 
األندلس ، مث يف محالت االستعمار والتبشري على املماليك اإلسالمية يف إفريقيـة أوالً ، مث  

  .العامل كله أخرياً  يف
على كل مـا   -ولقد ظلت الصهيونية العاملية والصليبة العاملية حليفتني يف حرب اإلسالم 

{ : ولكنهم كانوا يف حرم لإلسالم كما قال عنهم العليم اخلـبري   -بينهما من أحقاد 
ن مث مضوا يف طريقهم ينقضـو . حىت مزقوا دولة اخلالفة األخرية } بعضهم أولياء بعض 

ها هم أوالء حيـاولون  » احلكم « وبعد أن أجهزوا على عروة . هذا الدين عروة عروة 
  !»الصالة « اإلجهاز على عروة 

فيؤيـدون الوثنيـة   . مث ها هم أوالء يعيدون موقف اليهود القدمي مع املسلمني والوثنيني 
ملؤسسات عن طريق املساعدات املباشرة تارة ، وعن طريق ا. حيثما وجدت ضد اإلسالم 

وليس الصراع بني اهلند وباكستان على كشـمري  ! الدولية اليت يشرفون عليها تارة أخرى
  .وموقف الصليبية منها ببعيد 

وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة األوضاع اليت تتوىل سحق حركات اإلحياء والبعـث  
واب البطولة وإلباس القائمني ذه األوضاع أث. اإلسالمية يف كل مكان على وجه األرض 

الزائفة ودق الطبول من حوهلم ، ليستطيعوا اإلجهاز على اإلسالم ، يف زمحـة الضـجيج   
  !العاملي حول األقزام الذين يلبسون أردية األبطال

-------------  
  تاريخ أهل الكتاب مع األمة اإلسالمية

ر ما يسـتقبل  ودينه يف املدينة ش -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد استقبل اليهود رسول اهللا 
  . .أهل دين مساوي رسوالً يعرفون صدقه ، وديناً يعرفون أنه احلق 
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استقبلوه بالدسائس واألكاذيب والشبهات والفنت يلقوا يف الصف املسلم يف املدينة بكافة 
صلى اهللا عليه  -شككوا يف رسالة رسول اهللا . . الطرق امللتوية املاكرة اليت يتقنها اليهود 

يعرفونه؛ واحتضنوا املنافقني وأمدوهم بالشبهات اليت ينشـروا يف اجلـو   وهم  -وسلم 
وما فعلوه يف حادث حتويل القبلة ، وما فعلوه يف حادث اإلفـك ،  . وبالتهم واألكاذيب 

ويف مثل هذه األفاعيل . . وما فعلوه يف كل مناسبة ، ليس إال مناذج من هذا الكيد اللئيم 
وسور البقرة وآل عمران والنساء واملائدة واحلشر واألحـزاب  . كان يترتل القرآن الكرمي 

  :والتوبة وغريها تضمنت من هذا الكثري 
وكانوا من قبل يسـتفتحون علـى    -وملا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم { 

فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، فلعنة اهللا على الكافرين ، بئسما اشتروا  -الذين كفروا 
 -بغياً أن يرتل اهللا من فضله على من يشاء من عباده  -هم أن يكفروا مبا أنزل اهللا به أنفس

  ] . ٩٠ - ٨٩: البقرة [ } فباءوا بغضب على غضب ، وللكافرين عذاب مهني 
وملا جاءهم رسول من عند اهللا مصدق ملا معهم نبذ فريق من الذين أوتـوا الكتـاب   { 

  ] . ١٠١: البقرة [ } ون كتاب اهللا وراء ظهورهم كأم ال يعلم
هللا املشـرق  : قل . ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها : سيقول السفهاء من الناس { 

  ] . ١٤٢: البقرة [ } واملغرب يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم 
يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق . يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا وأنتم تشهدون { 

  ] . ٧١ - ٧٠: آل عمران [ } مون احلق وأنتم تعلمون؟ بالباطل وتكت
آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا : وقالت طائفة من أهل الكتاب { 

  ] . ٧٢: آل عمران [ } آخره لعلهم يرجعون 
وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتـاب ،  { 

} ن هو من عند اهللا ، وما هو من عند اهللا ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون ويقولو
  ] . ٧٨: آل عمران [ 
يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا واهللا شهيد على ما تعملون؟ قل يـا أهـل   : قل { 

الكتاب مل تصدون عن سبيل اهللا من آمن تبغوا عوجاً وأنتم شهداء وما اهللا بغافل عمـا  
  ] . ٩٩ - ٩٨: آل عمران [ } لون تعم
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فقد سألوا موسى أكرب من ذلك ! يسألك أهل الكتاب أن ترتل عليهم كتاباً من السماء{ 
أرنا اهللا جهرة ، فأخذم الصاعقة بظلمهم؛ مث اختذوا العجل من بعد ما جاءم : ، فقالوا 
  }. . . البينات 

  ] . ١٥٣: النساء [ 
. } بأفواههم ، ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون  يريدون أن يطفئوا نور اهللا{ 

  ] . ٣٢: التوبة . . [ 
كذلك شهد التاريخ نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة وحترشهم باملسلمني ، مما أدى إىل 

كما شهد تأليب اليهود للمشركني يف . وقائع بين قينقاع وبين النضري وبين قريظة وخيرب 
  .هو معروف مشهور  األحزاب ، مما

كانوا عناصر أساسية يف إثارة . . مث تابع اليهود كيدهم لإلسالم وأهله منذ ذلك التاريخ 
وانتثر بعدها  -رضي اهللا عنه  -الفتنة الكربى اليت قتل فيها اخلليفة الراشد عثمان بن عفان 

  . .مشل التجمع اإلسالمي إىل حد كبري 
وقـادوا  . . ومعاوية  -رضي اهللا عنه  -لك بني علي وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذ

وكانوا من املمهدين حلملة التتـار  . . محلة الوضع يف احلديث والسرية وروايات التفسري 
  . . .على بغداد وتقويض اخلالفة اإلسالمية 

فأما يف التاريخ احلديث فهم وراء كل كارثة حلت باملسلمني يف كل مكان علـى وجـه   
اء كل حماولة لسحق طالئع البعث اإلسالمي؛ وهم محاة كل وضع مـن  األرض؛ وهم ور

  !األوضاع اليت تتوىل هذه احملاولة يف كل أرجاء العامل اإلسالمي
ذلك شأن اليهود ، فأما شأن الفريق اآلخر من أهل الكتاب ، فهو ال يقل إصراراً علـى  

  !العداوة واحلرب من شأن اليهود
ولكن ما إن ظهر اإلسـالم يف  . . عداوات عمرها قرون لقد كانت بني الرومان والفرس 

« اجلزيرة؛ وأحست الكنيسة خبطورة هذا الدين احلق على ما صنعته هي بأيديها ومستـه  
وهو ركام من الوثنيات القدمية ، واألضاليل الكنسية ، متلبسـاً ببقايـا مـن    » املسيحية 

الرومان والفرس ينسون ما بينهم حىت رأينا . . وتارخيه  -عليه السالم  -كلمات املسيح 
  .من نزاعات تارخييه قدمية وعداوات وثارات عميقة ، ليواجهوا هذا الدين اجلديد 
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. ولقد أخذ الروم يتجمعون يف الشمال هم وعماهلم من الغساسنة لينقضوا على هذا الدين 
 -وسلم صلى اهللا عليه  -وذلك بعد أن قتلوا احلارث بن عمري األزدي رسول رسول اهللا 

وكان املسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا  -إىل عامل بصرى من قبل الروم 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -مما جعل رسول اهللا  -برسول النيب صلى اهللا عليه وسلم وقتلوه 

زيد بن حارثة ، وجعفر بن أيب طالب ، وعبد اهللا بن : يبعث جبيش األمراء الشهداء الثالثة 
إنه مائة ألف مـن  : فوجدوا جتمعاً للروم تقول الروايات عنه » مؤتة « غزوة رواحة يف 

الروم ومعه من عمالئهم يف الشام من القبائل العربية النصرانية مائة ألف أخرى؛ وكـان  
وكان ذلك يف مجادى األوىل من السـنة  . جيش املسلمني ال يتجاوز ثالثة آالف مقاتل 

  .الثامنة للهجرة 
  تبوكمث كانت غزوة 

قبيل وفاته؛  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسول اهللا 
إىل أطراف الشام؛ ملواجهـة تلـك    -رضي اهللا عنه  -مث أنفذه اخلليفة الراشد أبو بكر 

  !التجمعات الرومانية اليت تستهدف القضاء على هذا الدين
موك الظافرة ، اليت أعقبها انطالق اإلسـالم  مث اشتعل مرجل احلقد الصلييب منذ موقعة الري

لتحرير املستعمرات اإلمرباطورية الرومانية يف الشام ومصر ومشال إفريقية وجـزر البحـر   
  .مث بناء القاعدة اإلسالمية الوطيدة يف األندلس يف النهاية . األبيض 

حدها اليت شنتها املعروفة ذا االسم يف التاريخ ، مل تكن هي و» احلروب الصليبية « إن 
لقـد  . . الكنيسة على اإلسالم ، لقد كانت هذه احلروب مبكرة قبل هذا املوعد بكـثري  

منذ أن نسي الرومان عداوام مع الفـرس؛  . . بدأت يف احلقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد 
» مؤتة « مث بعد ذلك يف . وأخذ النصارى يعينون الفرس ضد اإلسالم يف جنوب اجلزيرة 

مث جتلت ضراوا ووحشيتها يف األندلس عنـدما  . . فيما تال موقعة الريموك الظافرة  مث. 
زحفت الصليبية على القاعدة اإلسالمية يف أوربة ، وارتكبت من الوحشـية يف تعـذيب   

وكذلك جتلت يف . . ماليني املسلمني وقتلهم هناك ما مل يعرف التاريخ له نظرياً من قبل 
شرق مبثل هذه البشاعة اليت ال تتحرج وال تتذمم؛ وال تراعـي يف  احلروب الصليبية يف ال
  .املسلمني إِال وال ذمة 
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  : -وهو فرنسي مسيحي  -جلوستاف لوبون » حضارة العرب « ومما جاء يف كتاب 
كان أول ما بدأ به ريكاردوس اإلجنليزي أنه قتل أمام معسكر املسلمني ، ثالث آالف « 

مث أطلق لنفسـه  . ، بعد أن قطع على نفسه العهد حبقن دمائهم أسري سلموا أنفسهم إليه 
العنان باقتراف القتل والسلب ، مما أثار صالح الدين األيويب النبيل ، الذي رحم نصارى 
القدس ، فلم ميسهم بأذى ، والذي أمد فيليب وقلب األسد باملرطبات واألدوية واألزواد 

  .» ، أثناء مرضهما 
  :يقول ) امسه يورجا ( آخر  كذلك كتب كاتب مسيحي

ابتدأ الصليبيون سريهم على بيت املقدس بأسوأ طالع ، فكان فريـق مـن احلجـاج    « 
وقد أسرفوا يف القسوة فكانوا يبقـرون  . يسفكون الدماء يف القصور اليت استولوا عليها 

ـ  ! ويبحثون عن الدنانري يف األمعاء. البطون  دس أما صالح الدين ، فلما استرد بيـت املق
بذل األمان للصليبيني ، ووىف هلم جبميع عهوده ، وجاد املسلمون على أعدائهم ووطأوهم 
مهاد رأفتهم ، حىت أن امللك العادل ، شقيق السلطان ، أطلق ألف رقيق من األسـرى ،  
ومن على مجيع األرمن ، وأذن للبطريرك حبمل الصليب وزينة الكنيسة ، وأبيح لألمريات 

  .» زواجهن وامللكة بزيارة أ
على مدار  -وال يتسع اال يف الظالل الستعراض ذلك اخلط الطويل للحروب الصليبية 

إن هذه احلرب مل تضع أوزارها قط من جانب الصليبية : ولكن يكفي أن نقول  -التاريخ 
حيث أبيد املسلمون فيها عـن بكـرة   . ويكفي أن نذكر ماذا حدث يف زجنبار حديثاً . 

نهم اثنا عشر ألفاً وألقي األربعة اآلالف الباقون يف البحـر منفـيني مـن    أبيهم ، فقتل م
ويكفي أن نذكر ماذا وقع يف قربص ، حيث منع الطعام واملاء عن اجلهات الـيت  ! اجلزيرة

يقطنها بقايا املسلمني هناك ليموتوا جوعاً وعطشاً ، فوق ما سلط عليهم مـن التقتيـل   
ما تزاوله احلبشة يف اريترية ويف قلب احلبشة ، ومـا   ويكفي أن نذكر! والتذبيح والتشريد

تزاوله كينيا مع املائة ألف مسلم الذين ينتمون إىل أصل صومايل ، ويريدون أن ينضـموا  
  !ويكفي أن نعلم ماذا حتاوله الصليبية يف السودان اجلنويب! إىل قومهم املسلمني يف الصومال

أن ننقل فقرة من كتاب ملؤلف أوريب صـدر  ويكفي لتصوير نظرة الصليبيني إىل اإلسالم 
  يقول فيه؟ ١٩٤٤سنة 
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  .لقد كنا خنوف بشعوب خمتلفة ، ولكننا بعد اختبار ، مل جند مربراً ملثل هذا اخلوف « 
إال أن هذا . لقد كنا خنوف من قبل باخلطر اليهودي ، واخلطر األصفر ، وباخلطر البلشفي 

ننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا ، وعلى هذا يكون كل إ. التخويف كله مل يتفق كما ختيلناه 
مث رأينا أن البالشفة حلفاء لنا ، أما الشعوب الصفراء فهنالـك  ! مضطهد هلم عدونا األلد

ولكن اخلطر احلقيقي كامن يف نظام اإلسالم ، ويف قوتـه  . دول دميقراطية كربى تقاومها 
  « الوحيد يف وجه االستعمار األوريب  إنه اجلدار. . على التوسع واإلخضاع ، ويف حيويته 

وال نستطيع أن منضي أبعد من ذلك يف استعراض تاريخ تلك احلرب العاتية اليت أعلنتـها  
  . .الصليبية على اإلسالم وما تزال 

********************  
  )٢(قادة الغرب يقولون دمروا اإلسالم أبيدوا أهله 

  لألستاذ جالل العامل
  يها زيادات هامةالطبعة التاسعة وف

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  صرخة

  :إىل كل خملص يف هذه األمة
  :إىل القادة والزعماء يف كل مكان من العامل اإلسالمي، والعرب منهم خاصة

جيب أن ندمر اإلسالم ألنه مصدر القوة الوحيد للمسـلمني، لنسـيطر   : أعداؤنا يقولون
  ..حنشد كل قوانا، حىت ال يبتلعنا عليهم ، اإلسالم خييفنا، ومن أجل إبادته 
  !!..فماذا تفعلون أنتم أيها القادة والزعماء ؟

! ؟..فلماذا تتـرددون   –كما يقول علماء العامل وسياسيوه  –باإلسالم تكتسحون العامل 
اقـرأوا   …خذوه لعزتكم، ال تقاوموه فيهلككم اهللا بعذابه، وال بد أن ينتصر املؤمنون به 

  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن شئتم حديث رسول
تكون نبوة ما شاء اهللا هلا أن تكون مث تنقضي مث تكون خالفة راشدة على منهاج النبـوة  "

ما شاء اهللا له أن يكون ) وراثياً(ما شاء اهللا هلا أن تكون مث تنقضى مث يكون ملكاً عضوضاً 
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مث تنقضى ، مث تكون  ما شاء اهللا هلا أن تكون) ديكتاتوريات(مث ينقضى ، مث تكون جربية 
  ".خالفة راشدة على منهاج النبوة تعم األرض

  :أيها السادة والقادة يف دول العامل اإلسالمي، والعرب منهم خاصة
.. يرضى اهللا عنكم، ويرضي الناس عنكم، وتسـعدوا  .. كونوا أعوان اإلسالم ال أعداءه 

  .التاريخوتلتف حولكم شعوبكم لتقودوها حنو أعظم ثورة عاملية عرفها 
  :أيها السادة والقادة

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو قريشاً لتكون معه، كان يعد رجاالا أن يرثوا 
باإلسالم األرض، فأىب من أىب، وماتوا حتت أقدام جيوش العدل املنصورة اليت انساحت يف 

النـاس إىل يـوم   يف أقذر مكان منه، يلعنهم ... وخلدهم التاريخ، لكن أين  …األرض 
  …الدين، وعذاب جهنم أشد وأنكى 

  .ووعدنا رسول اهللا أن يعم ديننا األرض، وسيعم بدون شك
فال تكونوا مع من سيكتبهم التاريخ من امللعونني أبد الدهر، بل كونوا مـع املنصـورين   

  .اخلالدين
  .ولكن أكثر الناس ال يعلمون …واهللا غالب على أمره 

  ١٥/٨/١٩٧٤طرابلس يف 
  !!..ظروا كيف حيقدون أن

إن املتتبع لتاريخ العالقات ما بني الغرب وشعوب اإلسالم، يالحظ حقداً مريراً ميأل صدر 
الغرب حىت درجة اجلنون، يصاحب هذا احلقد خوف رهيب من اإلسالم إىل أبعد نقطـة  

  .يف النفسية األوروبية
نفسي شخصي، أما إذا  هذا احلقد، وذلك اخلوف، ال شأن لنا ما إن كانا جمرد إحساس

كانا من أهم العوامل اليت تبلور مواقف احلضارة الغربية من الشعوب اإلسالمية، سياسياً، 
  .واقتصادياً، وحىت هذه الساعة، فإن موقفنا يتغري بشكل حاسم

سوف تشهد لنا أقوال قادم أن للغرب، واحلضارة الغربية بكل فروعها القومية، وألواا 
جتاه اإلسالم ال يتغري، إا حتاول تدمري اإلسالم، وإاء وجود شعوبه دون  السياسية موقفاً

  .رمحة
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حاولوا تدمري اإلسالم يف احلروب الصليبية الرهيبة ففشلت جيوشهم اليت هامجـت بـالد   
مث ليعودوا إلينا، جبيوش حديثـة،  .. اإلسالم باملاليني، فعادوا خيططون من جديد لينهضوا 

  ..هم تدمري اإلسالم من جديد وهدف.. وفكر جديد 
كان جنديهم ينادى بأعلى صوته، حني كان يلبس بذة احلرب قادمـاً السـتعمار بـالد    

  :اإلسالم
  …أماه 

  ..ال تكىب .. أمتى صالتك 
  ..بل اضحكي وتأملي 

  …أنا ذاهب إىل طرابلس 
  ..فرحاً مسروراً 

  …سأبذل دمي يف سبيل سحق األمة امللعونة 
  …سالمية سأحارب الديانة اإل

  .)٢٠٨ص  –القومية والغزو الفكري .( …سأقاتل بكل قويت حلمو القرآن 
* * *  

 …وانتصرت جيوش احلقد هذه على أمة اإلسالم اليت قادها أسوأ قادة عرفهم التـاريخ  
  ..اضطهدوا أممهم حىت سحقوها 

  …انتصرت جيوش الغرب بعد أن ذلل هلا هؤالء احلكام السبيل 
  ..جليوش؟فماذا فعلت هذه ا

استباحت األمة كلها، هدمت املساجد، أو حولتها إىل كنـائس، مث أحرقـت مكتبـات    
  .مث أحرقت الشعوب نفسها.. املسلمني 

لنقرأ ما كتبه كتام أنفسهم حول ما فعلوه أو يفعلونه باملسلمني، ولن نستعرض هنـا إال  
  :تباحمن أحناء خمتلفة من عاملنا اإلسالمي املس.. بعض النماذج فقط 

  :يف األندلس -١
  :تقول الدكتورة سيجريد هونكه
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الصليب على احلمراء، القلعة امللكية لألسرة ) دبيدر(م رفع الكاردينال  ١٤٩٢يناير  ٢يف 
  .الناصرية، فكان إعالناً بانتهاء حكم املسلمني على أسبانيا

وربا طـوال  وبانتهاء هذا احلكم ضاعت تلك احلضارة العظيمة اليت بسطت سلطاا على أ
العصور الوسطى، وقد احترمت املسيحية املنتصرة اتفاقاا مع املسلمني لفترة وجيـزة، مث  

  .باشرت عملية القضاء على املسلمني وحضارم وثقافتهم
لقد حرم اإلسالم على املسلمني، وفرض عليهم تركه، كما حرم عليهم استخدام اللغـة  

اء اللباس العريب، ومن خيالف ذلك كان حيرق حيا بعد أن العربية، واألمساء العربية، وارتد
  . )١٧٤ص  –القومية. ( يعذّب أشد العذاب

وهكذا انتهى وجود املاليني من املسلمني يف األندلس فلم يبق يف أسبانيا مسلم واحد يظهر 
  .دينه

ال إن مل تكن قد مسعت فتع.. هل مسعت بدواوين التفتيش !!.. لكن كيف كانوا يعذبون؟
  .أعرفك عليها

بعد مرور أربعة قرون على سقوط األندلس، أرسل نابليون محلته إىل أسـبانيا وأصـدر   
  .م بإلغاء دواوين التفتيش يف اململكة األسبانية ١٨٠٨مرسوماً سنة 

  :حتدث أحد الضباط الفرنسيني فقال
هودنا تذهب أخذنا محلة لتفتيش أحد األديرة اليت مسعنا أن فيها ديوان تفتيش، وكادت ج"

. سدى وحنن حناول العثور على قاعات التعذيب، إننا فحصنا الدير وممراته وأقبيته كلـها 
فعزمنا على اخلروج من الدير يائسني، كان . فلم جند شيئاً يدل على وجود ديوان للتفتيش

الرهبان أثناء التفتيش يقسمون ويؤكدون أن ما شاع عن ديرهم ليس إال مـاً باطلـة،   
عيمهم يؤكد لنا براءته وبراءة أتباعه بصوت خافت وهو خاشع الرأس، توشـك  وأنشأ ز

عيناه أن تطفر بالدموع، فأعطيت األوامر للجنود باالستعداد ملغادرة الدير، لكن اللفتنانت 
!!. أيسمح يل الكولونيل أن أخربه أن مهمتنا مل تنته حىت اآلن؟: استمهلين قائالً" دي ليل"

إنـين  : قال!.. فماذا تريد يا لفتنانت؟. كله، ومل نكتشف شيئاً مريباً فتشنا الدير: قلت له
  .أرغب أن أفحص أرضية هذه الغرف فإن قليب حيدثين بأن السر حتتها
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عند ذلك نظر الرهبان إلينا نظرات قلقة، فأذنت للضابط بالبحث، فأمر اجلنود أن يرفعوا 
اء بكثرة يف أرض كل غرفة علـى  السجاجيد الفاخرة عن األرض، مث أمرهم أن يصبوا امل

دي "فصفق الضابط . فإذا باألرض قد ابتلعته يف إحدى الغرف –وكنا نرقب املاء  –حدة 
من شدة فرحه، وقال ها هو الباب، انظروا، فنظرنا فإذا بالباب قد انكشف، كـان  " ليل

ل قطعة من أرض الغرفة، يفتح بطريقة ماكرة بواسطة حلقة صغرية وضعت إىل جانب رج
  .مكتب رئيس الدير

  .أخذ اجلنود يكسرون الباب بقحوف البنادق، فاصفرت وجوه الرهبان، وعلتها الغربة
وفُتح الباب، فظهر لنا سلم يؤدي إىل باطن األرض، فأسرعت إىل مشعة كبرية يزيد طوهلا 
على متر، كانت تضئ أمام صورة أحد رؤساء حماكم التفتيش السابقني، وملـا مهمـت   

ال حتمـل هـذه   : يابين: ضع راهب يسوعى يده على كتفي متلطفاً، وقال يلبالرتول، و
  .الشمعة بيدك امللوثة بدم القتال، إا مشعة مقدسة

قلت له، يا هذا إنه ال يليق بيدي أن تتنجس بلمس مشعتكم امللطخة بدم األبرياء، وسنرى 
  !.؟!من النجس فينا، ومن القاتل السفاك

 سائر الضباط واجلنود، شاهرين سيوفهم حىت وصـلنا إىل  وهبطت على درج السلم يتبعين
آخر الدرج، فإذا حنن يف غرفة كبرية مرعبة، وهي عندهم قاعة احملكمة، يف وسطها عمود 

  .من الرخام، به حلقة حديدية ضخمة، وربطت ا سالسل من أجل تقييد احملاكمني ا
ديوان التفتيش والقضاة حملاكمـة   وأمام هذا العمود كانت املصطبة اليت جيلس عليها رئيس

مث توجهنا إىل غرف التعذيب ومتزيق األجسام البشرية اليت امتدت على مسافات . األبرياء
  .كبرية حتت األرض

  .رأيت فيها ما يستفز نفسي، ويدعوين إىل القشعريرة والتقزز طوال حيايت
قي، فيبقى سـجني  رأينا غرفاً صغريةً يف حجم جسم اإلنسان، بعضها عمودي وبعضها أف

الغرف العمودية واقفاً على رجليه مدة سجنه حىت ميوت، ويبقى سجني الغرف األفقية ممداً 
ا حىت املوت، وتبقى اجلثث يف السجن الضيق حىت تبلى، ويتساقط اللحم عن العظـم،  
وتأكله الديدان، ولتصريف الروائح الكريهة املنبعثة من جثث املوتى فتحوا نافذة صـغرية  

  . الفضاء اخلارجيإىل
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  .وقد عثرنا يف هذه الغرف على هياكل بشرية ما زالت يف أغالهلا
كان السجناء رجاالً ونساًء، تتراوح أعمارهم ما بني الرابعة عشرة والسبعني، وقد استطعنا 

  .إنقاذ عدد من السجناء األحياء، وحتطيم أغالهلم ، وهم يف الرمق األخري من احلياة
ه اجلنون من كثرة ما صبوا عليه من عذاب، وكان السجناء مجيعـاً  كان بعضهم قد أصاب

  .عرايا، حىت اضطر جنودنا إىل أن خيلعوا أرديتهم ويستروا ا بعض السجناء
أخرجنا السجناء إىل النور تدرجيياً حىت ال تذهب أبصارهم، كانوا يبكون فرحـاً، وهـم   

اب الرهيب، وأعادوهم إىل احلياة، يقبلون أيدي اجلنود وأرجلهم الذين أنقذوهم من العذ
  .كان مشهداً يبكي الصخور

مث انتقلنا إىل غرف أخرى، فرأينا فيها ما تقشعر هلوله األبدان، عثرنا علـى آالت رهيبـة   
للتعذيب، منها آالت لتكسري العظام، وسحق اجلسم البشري، كانوا يبدؤون بسحق عظام 

يا، حىت يهشم اجلسم كله، وخيـرج مـن   األرجل، مث عظام الصدر والرأس واليدين تدرجي
اجلانب اآلخر كتلة من العظام املسحوقة، والدماء املمزوجة باللحم املفروم، هكذا كـانوا  

  يفعلون بالسجناء األبرياء املساكني،
مث عثرنا على صندوقٍ يف حجم جسم رأس اإلنسان متاماً، يوضع فيه رأس الذي يريـدون  

يه بالسالسل واألغالل حىت ال يستطيع احلركة، ويف أعلى تعذيبه بعد أن يربطوا يديه ورجل
الصندوق ثقب تتقاطر منه نقط املاء البارد على رأس املسكني بانتظام، يف كل دقيقة نقطة، 

  .وقد جن الكثريون من هذا اللون من العذاب، ويبقى املعذب على حاله تلك حىت ميوت
  .اكني حادةوآلة أخرى للتعذيب على شكل تابوت تثبت فيه سك

فـإذا  . كانوا يلقون الشاب املعذب يف هذا التابوت، مث يطبقون بابه بسكاكينه وخناجره
  .أغلق مزق جسم املعذب املسكني، وقطعه إرباً إرباً

كما عثرنا على آالت كالكالليب تغرز يف لسان املعذب مث تشد ليخرج اللسان معهـا،  
ء وتسحب بعنف حىت تتقطع األثداء أو ليقص قطعة قطعة، وكالليب تغرس يف أثداء النسا

  .تبتر بالسكاكني
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وعثرنا على سياط من احلديد الشائك يضرب ا املعذبون وهم عراة حىت تتفتت عظامهم، 
نقال عن كتاب التعصب والتسامح . حماكم التفتيش للدكتور علي مظهر( (وتتناثر حلومهم

  .).باختصار ٣١٨-٣١١صفحات . لألستاذ حممد الغزايل
ذا العذاب كان موجهاً ضد الطوائف املخالفة من املسيحيني فمـاذا كـانوا يفعلـون    ه

  .أشد وأنكى ال شك …باملسلمني؟؟ 
* * *  

  :دواوين التفتيش يف البالد اإلسالمية  -٢
ويبدو أن دواوين التفتيش هذه قد انتقلت إىل بقاع العامل اإلسالمي، ليسـلطها حكـام   

كر يل شاهد عيان بعض أنواع التعذيب اليت كانـت  فقد ذ. جمرمون فجرة على شعوم
  :تنفذ يف أحد البلدان اإلسالمية ضد جمموعة من العلماء ااهدين فقال

بعد يوم من التعذيب الشديد ساقنا الزبانية بالبسياط إىل زنزاناتنا، وأمرنـا اجلـالدون أن   
ج فوراً، كنا نسـتجمع  صباح اليوم التايل أمرنا اجلالدون أن خنر.. نستعد ليوم آخر شديد

كل قوتنا يف أقدامنا الواهنة هرباً من السياط اليت كانت ترتل علينا من حرس كان عددهم 
  .أكرب منا

وأخرياً أوقفونا يف سهل صحراوي، حتت أشعة الشمس الالهبة، حول كومة من الفحـم  
 ثالثـة  اجلريي، كان يعمل احلرس جاهدين إلشعاله، وقرب النار مصلبة خشبية تستند إىل

  .أرجل
اشتعلت كومة الفحم احلجري حىت امحرت، فجأة مسعنا شتائم تأيت من بعيـد، التفتنـا   

أحد " جاويد خان إمامي"فوجدنا مخسة من احلرس يقودون شاباً عرفه بعضنا، كان امسه 
  .علماء ذلك البلد

فاع كـل  امتأل األفق بنباح كالب جمنونة، رأينا عشرة من احلرس يقودون كلبني، يبلغ ارت
  .واحد منهما متراً، علمنا بعد ذلك أما قد حرما من الطعام منذ يومني

  .وعيونه مغمضة حبزام مسيك.. اقترب احلرس بالشاب جاويد من كومة النار احلمراء 
أكثر من مائة سجني، ومعنا أكثر من مائة ومخسني من احلـرس، معهـم   .. كنا نتفرج 

لشاب جاويد عشرة من احلراس، أجلسوه علـى  فجأة اقترب من ا. البنادق والرشاشات
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األرض، ووضعوا يف حضنه مثلثاً خشبياً، ربطوه إليه ربطاً حمكماً، حبيث يبقى قاعـداً، ال  
يستطيع أن يتمدد، مث محلوه مجيعاً، وأجلسوه على اجلمر األمحر، فصرخ صرخة هائلة، مث 

  .أغمى عليه
وعمت رائحة شواء .. رخون متأملني كانوا يص.. سقط منا أكثر من نصفنا مغمى عليهم 

لكنين مل أصب باإلغماء . حلم جاويد املنطقة كلها، ومن حسن حظي أنين بكيت بكاء مراً
  .ألرى بقية القصة اليت هي أفظع من أوهلا.. 

حمل الشاب، وفكت قيوده وهو غائب عن وعيه، وصلب على املصلبة اخلشبية، وربط ا 
كلبني اجلائعني، وفكوا القيود عن أفواههمـا، وتركومهـا   بإحكام، واقترب اجلالدون بال

بدأت أشعر بااليار، وجننت عندما مسعـت صـرخة   . يأكالن حلم ظهر جاويد املشوى
  ..إنه الزال حياً والكالب تأكل حلمه فقدت وعيي بعدها .. خافتة تصدر عن جاويد 

أكلتك .. جاويد.. جاويد  ..دون أن أشعر .. مل أفق إال وأنا أصرخ يف زنزانىت كانون 
كان إخواين يف الزنزانة قد ربطوين وأحـاطوا رأسـي    …جاويد .. الكالب يا جاويد 

وفمي باألربطة حىت ال يسمع اجلالدون صويت فيكون مصريي كمصري جاويد، أو كمصري 
فأخـذه  .. جاويـد  .. شاهان خاين الذي أصيب باهلسترييا مثلي، فأصبح يصرخ جاويد 

عوا فوقه نصف برميل مملوء بالرمل، مث سحبوه على األسالك الشائكة اليت اجلالدون ووض
اهللا .. اهللا أكـرب  : ربطوها صفاً أفقياً، فمات بعد أن تقطع حلمه ألف قطعة، وهو يصرخ

  .البد أن ندوسكم أيها الظاملون.. أكرب 
وأخرياً أغمى علي.  

ر من ذلك بسفري بلدي يقف فوجئت أنين يف أحد املشاىف ، وفوجئت أكث.. فتحت عيوين 
لو مل تكن غريباً عن . يبدو أنك ستشفى إن شاء اهللا.. كيف حالك : فوق رأسي، قال يل

لكن باهللا عليك، قل يل، من هو هذا : فاجأين سائالً.. هذه البالد ملا استطعت إخراجك 
أخربته بكل شيء، فامتقع لونه حىت خشيت أن يغمـى  . جاويد الذي كنت تصرخ بامسه

  .يهعل
اقترب من سريري ضابط بوليس، وسـلمين  .. مل نكمل حديثنا إال والشرطة تسأل عين 

ومل تنجح تدخالت السفري يف ضرورة إبقائي حىت أشفى، محلوين . أمراً مبغادرة البالد فوراً
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ووضعوين يف باخرة أوصلتين إىل ميناء بلدي، كنت بثياب املستشفى، ليس معي أي وثيقة 
ت بأهلي تليفونيا، فلما حضرا مل يعرفوين ألول وهلة، محلـوين إىل  تثبت شخصييت، اتصل

  …أول مستشفى، بقيت فيه ثالثة أشهر يف بكاء مستمر، مث شفاين اهللا 
  :وأى املسكني حديث قائالً

بقى أن تعرف أن مدير السجون يهودي، واملسؤول عن التعذيب خـبري أملـاين نـازي،    
  .سالمي يده يفعل يف علماء املسلمني كيف يشاءأطلقت تلك احلكومة يف ذلك البلد اإل

* * *  
  :ومن احلبشة أمثلة أخرى -٣

  !!..فماذا فعلت فيها؟.. استولت احلبشة على أرترييا املسلمة بتأييد من فرنسا وانكلترا 
صادرت معظم أراضيها، وأسلمتها إلقطاعيني من احلبشة، كان اإلقطاعي والكاهن خمولني 

رجوع إىل السلطة، فكان اإلقطاعي أو الكاهن يشـنق فالحيـه أو   بقتل أي مسلم دون ال
  …يعذم يف الوقت الذي يريد 

فُتحت للفالحني املسلمني سجون مجاعية رهيبة، جيلد فيها الفالحون بسياط تزن أكثر من 
عشر كيلوا غرامات، وبعد إنزال أفظع أنواع العذاب م كانوا يلقون يف زنزانات بعد أن 

م بأرجلهم، ويتركون هكذا لعشر سنني أو أكثر، عندما كانوا خيرجون مـن  تربط أيديه
  .السجون كانوا ال يستطيعون الوقوف، ألن ظهورهم قد أخذت شكل القوس

كل ذلك كان قبل استالم هيالسيالسي السلطة يف احلبشة، فلما أصبح إمرباطور احلبشـة  
خبطته هذه أمام الكـونغرس   وضع خطة إلاء املسلمني خالل مخسة عشر عاماً، وتباهى

  .األمريكى
  .سن تشريعات إلذالل املسلمني منها أن عليهم أن يركعوا ملوظفى الدولة وإال يقتلوا

أمر أن تستباح دماؤهم ألقل سبب، فقد وجد شرطى قتيالً قرب قرية مسلمة، فأرسـلت  
أن القاتل هو احلكومة كتيبة كاملة قتلت أهل القرية كلهم وأحرقتهم مع قريتهم، مث تبني 

صديق املقتول، الذي اعتدى على زوجته حاول أحد العلماء وامسه الشيخ عبد القـادر أن  
يثور على هذه اإلبادة فجمع الرجال، واختفى يف الغابات، فجمعت احلكومـة أطفـاهلم   
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ونساءهم وشيوخهم يف أكواخٍ من احلشيش والقصب، وسكبت عليهم البرتين وأحرقتهم 
  .مجيعاً

عليه من الثوار كانت تعذبه عذاباً رهيباً قبل قتله، من ذلك إطفاء السجائر يف ومن قبضت 
عينيه وأذنيه، وهتك عرض بناته وزوجته وأخواته أمام عينيه، ودق خصـيتيه بأعقـاب   

وجره على األسالك الشائكة حىت يتفتت، وإلقاؤه جرحياً قبل أن ميوت لتأكلـه  .. البنادق 
  .ربطه بالسالسل حىت ال يقاوماحليوانات اجلارحة، بعد أن ت

أصدر هيالسيالسى أمراً بإغالق مدارس املسلمني وأمر بفتح مدارس مسـيحية وأجـرب   
  .املسلمني على إدخال أبنائهم فيها ليصبحوا مسيحيني

عني حكاماً فجرة على مقاطعات أرترييا منهم واحد عينه على مقاطعة جمة، ابتدأ عملـه  
الفالحون مثار أراضيهم إال بعد موافقته، وكـان ال يسـمح    بأن أصدر أمراً أن ال يقطف

من األراضي، أخذ هو نصـفها وأعطـى   % ٩٠بقطافها إال بعد أن تتلف، وأخرياً صادر 
  ..وب مجيع ممتلكات الفالحني املسلمني. اإلمرباطور نصفها

د مدخل مث أمرهم أن يعمروا كنسية عن.. أمرهم أن يبنوا كنيسة كربى يف اإلقليم فبنوها 
كل قرية أو بلدة ومل يكتف بذلك بل بىن دوراً للعاهرات حول املساجد ومعها احلانـات  
اليت كان يسكر فيها اجلنود، مث يدخلون إىل املساجد ليبولوا ا ويتغوطـوا ، ولرياقصـوا   

  .العاهرات فيها وهم سكارى 
  .كما فرض على الفالحني أن يبيعوا أبقارهم لشركة أنكودا اليهودية 

  .كافأه اإلمرباطور على أعماله هذه بأن عينه وزيراً للداخلية 
لتزجه يف السجن حـىت املـوت، أو   . كانت حكومة اإلمرباطور تالحق كل مثقف مسلم

( وغري ذلك كثري. جتربه على مغادرة البالد حىت يبقى شعب أرترييا املسلم مستعبداً جاهالً
  .٨٠ - ٦٠كفاح دين لألستاذ حممد الغزايل، صفحات 

  :ومن بنغالديش  -٤
قتل اجليش اهلندي الذي كان يقوده يهود عشرة آالف عاملٍ مسلم بعد انتصاره على جيش 

وقتل مائة ألف من طلبة املعاهد اإلسالمية ، ومـوظفي الدولـة ،    ١٩٧١باكستان عام 
وسجن مخسني ألف من العلماء وأساتذة اجلامعات وقتل ربع مليون مسلم هندي هاجروا 



 ١٦٨

مليار روبية من )  ٣٠( ند إىل باكستان قبل احلرب وسلب اجليش اهلندي ما قيمته من اهل
حممد خليل ( مأسات بنكالديش ( باكستان الشرقية اليت سقطت من أموال الناس والدولة 

  ) . ٢٣،  ٢٢،  ٢٠،  ١٩،  ٧: صفحات ) اهللا 
 العـزل يف مـا   ولن نتعرض هنا ألشكال التعذيب اليت صبها اجليش اهلندي على املسلمني

  .دعي بعد ذلك ببنغالديش 
***  

  ..واألمثلة من كل مكان من العامل اإلسالمي، يكاد الصدر يتفجر ضيقاً من تذكرها 
إا سياط اليقظة اليت ستذهب نوم القرون، وتخـرج  .. لكنها بداية اخلالص إن شاء اهللا 

  .من حتت األرض سكان القبور
  .وما ذلك على اهللا بعزيز

  :أخرياً نتساءل
  !..هل مواقف الغرب وأتباعه اليت رأيناها هي مواقف عاطفية استثنائية ؟

ميارسها الغربيون وأتباعهم .. إا مواقف مقررة مسبقاً يف فكر الغرب وعقول قادته .. ال 
  ..وعن عمد  …عن تصميم واقتناع كامل، وبإرادة واعية متاماً 

  …!!؟ …وملاذا ذلك كله 
دون .. ضوح يف هذه الدراسة اليت سنبنيها على أقوال قادة الغرب فقـط  هذا ما سنبينه بو

أن ندخل فيها أي اجتهاد أو استنتاج لتسهل احلجة، ويظهر احلق، ويستنري طريق املضللني 
الذين ميارسون بأيديهم إبادة مقومات القوة يف أممهم ليسهلوا على العدو الكبري املتـربص  

  .التهامها
حني يدمرون أممهم، مث يدفعوا يف فـم الغـول   .. ة ميارسها العمالء وما أفظعها من مهم
  !!..؟ …فيارب مىت ينتبهون  …ليلتهمها  …االستعماري البشع 

* * *  
  موقف الغرب من اإلسالم
  :احلروب الصليبية مستمرة

  :يبىن الغرب عالقاته معنا على أساس أن احلروب الصليبية ال تزال مستمرة بيننا وبينه
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  :اسة أمريكا معنا ختطط على هذا األسس فسي-١
يقول أيوجني روستو رئيس قسم التخطيط يف وزارة اخلارجية األمريكية ومساعد وزيـر  
اخلارجية األمريكية، ومستشار الرئيس جونسون لشؤون الشرق األوسـط حـىت عـام    

  :م يقول١٩٦٧
خالفات بني دول  جيب أن ندرك أن اخلالفات القائمة بيننا وبني الشعوب العربية ليست"

لقـد كـان   ". أو شعوب، بل هي خالفات بني احلضارة اإلسالمية واحلضارة املسـيحية 
الصراع حمتدماً ما بني املسيحية واإلسالم منذ القرون الوسطى، وهو مستمر حـىت هـذه   

ومنذ قرن ونصف خضع اإلسالم لسيطرة الغرب، وخضع التراث . اللحظة، بصور خمتلفة
  .سيحي اإلسالمي للتراث امل

  :ويتابع 
إن الظروف التارخيية تؤكد أن أمريكا إمنا هي جزء مكمـل للعـامل الغـريب، فلسـفته،     
وعقيدته، ونظامه، وذلك جيعلها تقف معادية للعامل الشرقي اإلسالمي، بفلسفته وعقيدتـه  
املتمثلة بالدين اإلسالمي، وال تستطيع أمريكا إال أن تقف هذا املوقف يف الصف املعـادي  

سالم وإىل جانب العامل الغريب والدولة الصهيونية، ألا إن فعلت عكس ذلـك فإـا   لإل
إن روستو حيدد أن هـدف االسـتعمار يف   . تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساا

الشرق األوسط هو تدمري احلضارة اإلسالمية، وأن قيام إسرائيل، هو جـزء مـن هـذا    
صـفحات   –معركة املصـري  . ( راً للحروب الصليبيةاملخطط، وأن ذلك ليس إال استمرا

٩٤-٨٧( .  
  :واحلرب الصليبية الثامنة قادها اللنىب  -٢

باءت احلروب الصليبية بالفشل، لكن " حياة املسيح الشعبية"يقول باترسون مسث يف كتابه 
ه حادثاً خطرياً وقع بعد ذلك، حينما بعثت انكلترا حبملتها الصليبية الثامنة، ففازت هـذ 

املرة، إن محلة اللنىب على القدس أثناء احلرب العاملية األوىل هي احلملة الصليبية الثامنـة،  
 – ١٩٦٦جملة الطليعة القاهرية، مقال وليم سليمان، عدد ديسـمرب عـام   . ( واألخرية
  .)٨٤صفحة 
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لذلك نشرت الصحف الربيطانية صور اللنىب وكتبت حتتها عبارته املشهورة الـيت قاهلـا   
  :ا فتح القدسعندم

  .اليوم انتهت احلروب الصليبية
ونشرت هذه الصحف خرباً آخر يبني أن هذا املوقف ليس موقف اللنىب وحده بل موقف 

  :السياسة اإلنكليزية كلها، قالت الصحف 
هنأ لويد جورج وزير اخلارجية الربيطاين اجلنرال اللنىب يف الربملان الربيطاين، إلحرازه النصر 

  .من احلروب الصليبية، اليت مساها لويد جورج احلرب الصليبية الثامنةيف آخر محلة 
  :والفرنسيون أيضاً صليبيون -٣

فاجلنرال غورو عندما تغلب على جيش ميسلون خارج دمشق توجه فوراً إىل قرب صـالح  
  :الدين األيويب عند اجلامع األموي، وركله بقدمه وقال له

  . )٨٤ص  –ية والغزو الفكري القوم".( ها قد عدنا يا صالح الدين"
ويؤكد صليبية الفرنسيني ما قاله مسيو بيدو وزير خارجية فرنسـا عنـدما زاره بعـض    

  :الربملانيني الفرنسيني وطلبوا منه وضع حد للمعركة الدائرة يف مراكش أجام
  .)٣١٠ص  –روم روالند  –مأساة مراكش ".( إا معركة بني اهلالل والصليب"
  :ئب ومشعون يعتربون أن حرب لبنان هي حرب صليبية وحزب الكتا -٤

صفحة من جريدة العمل يف خدمة لبنان يشرف على سياستها بيري اجلميـل كمـا هـو    
  .مكتوب يف الصفحة 

  :م بعد سقوط القدس١٩٦٧وقالوا عام  -٥
  :قال راندولف تشرشل

ـ   واء، إن لقد كان إخراج القدس من سيطرة اإلسالم حلم املسيحيني واليهود علـى الس
إن القدس قد خرجت من أيدي املسلمني، وقد . سرور املسيحيني ال يقل عن سرور اليهود

أصدر الكنيست اليهودي ثالثة قرارات بضمها إىل القدس اليهودية ولن تعود إىل املسلمني 
راندولف تشرشل، حرب األيام الستة . ( يف أية مفاوضات مقبلة ما بني املسلمني واليهود

  .)الترمجة العربية من ١٢٩ص  –
  :والصهاينة أيضاً -٦
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جتمهر اجلنود حـول حـائط املبكـى،     ١٩٦٧عندما دخلت قوات إسرائيل القدس عام 
  :وأخذوا يهتفون مع موشى دايان

  .يالثارات خيرب …هذا يوم بيوم خيرب 
  :وتابعوا هتافهم

  ..حطوا املشمش عالتفاح، دين حممد وىل وراح 
  :وهتفوا أيضاً
  ..خلف بنات .. حممد مات 

كل ذلك دعا الشاعر حممد الفيتورى إىل تنظيم قصيدته الرائعة خماطباً نبينا حممداً صلى اهللا 
  :عليه وسلم
  ..يا سيدي 

  ..عليك أفضل الصالة والسالم 
  ..من أمة مضاعة 

  ..تقذفها حضارة اخلراب والظالم 
  ..منذ ردمنا البحر بالسدود  …يا سيدي 

  ..احلدود  وانتصبت ما بيننا وبينك
  ..متنا 

ودرس من النكبـة   – ٣٤ص  -١ج –الشعب واألرض .. ( وداست فوقنا ماشية اليهود
  .).٧٦ص  –الثانية 

  :واستغلت إسرائيل صليبية الغرب  -٦
حتمل الفتات يف باريس، سار حتت هـذه   ١٩٦٧خرج أعواا مبظاهرات قبل حرب الـ 

ات، وعلى مجيع صـناديق التربعـات   الالفتات جان بول سارتر، كتبت على هذه الالفت
  :إلسرائيل مجلة واحدة من كلمتني، مها

  "قاتلوا املسلمني"
فالتهب احلماس الصلييب الغريب، وتربع الفرنسيون بألف مليون فرنك خالل أربعة أيـام  

بيعـت  ". هزمية اهلـالل "كما طبعت إسرائيل بطاقات معايدات كتبت عليها  …فقط 
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ينة الذين يواصلون رسالة الصليبية األوروبية يف املنطقة، وهـي  لتقوية الصها …باملاليني 
  .).٢١- ٢٠ص  –طريق املسلمني إىل الثورة الصناعية ( حماربة اإلسالم وتدمري املسلمني 

***  
  اجلدار الصلب

  :نتساءل هنا
هل يشن الغرب حرباً صليبيةً على العامل اإلسالمي استجابةً لظروف تارخيية التحم فيهـا  

  م مع املسيحية، وانتزع من املسيحية أممها وعواصمها ؟؟اإلسال
  …أم أن هناك عوامل أخرى تدفع الغرب إىل شن حروبه الصليبية ضد عامل اإلسالم ؟ 

  …يبدو من تصرحيات قادة الغرب أم يشنون احلرب على اإلسالم لعوامل أخرى 
  :واستغالهلم له  إم يرونه اجلدار الصلب الذي يقف يف وجه سيطرم على العامل

  :فهم يرونه اجلدار الوحيد أمام االستعمار -١
  :يقول لورنس براون

ص  –التبشري واالسـتعمار  "( إن اإلسالم هو اجلدار الوحيد يف وجه االستعمار األورىب"
١٠٤.( .  

  :ويقول غالدستون رئيس وزراء بريطانيا سابقاً 
. ( تستطيع أوربة السيطرة على الشرق ما دام هذا القرآن موجوداً يف أيدي املسلمني فلن 

  .)٣٩ص  –اإلسالم على مفترق الطرق، حملمد أسد 
  :ويقول احلاكم الفرنسي يف اجلزائر يف ذكرى مرور مائة سنة على استعمار اجلزائر

إننا لن ننتصر على اجلزائريني ما داموا يقرؤون القرآن، ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل 
عـدد   –املنـار  ( ( جودهم، ونقتلع اللسان العريب مـن ألسـنتهم  القرآن العريب من و

٩/١١/١٩٦٢.(.  
  :ويرون أن اإلسالم هو اجلدار الذي يقف يف وجه انتشار النفوذ الشيوعي -٢

اجلريـدة اليوميـة   " كيزيل أوزباخستان"من جريدة ١٩٥٢أيار عام  ٢٢يف افتتاحية عدد 
  :ليللحزب الشيوعي األورباخستاين ذكر احملرر ما ي
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 –اإلسالم والتنمية االقتصـادية  . ( من املستحيل تثبيت الشيوعية قبل سحق اإلسالم ائياً
  .)٥٦ -جاك أوسترى 

ويرون أنه اجلدار الذي حيول دون انتشار املسيحية ومتكن االسـتعمار مـن العـامل    -٣
  :اإلسالمي 

  :يقول أحد املبشرين 
منيعاً يف وجه انتشار املسيحية ، وهي اليت  إن القوة الكامنة يف اإلسالم هي اليت وقفت سداً

  .).٢٠١ص  –جذور البالء ( أخضعت البالد اليت كانت خاضعة للنصرانية
  :ويقول أشعياء بومان يف مقالة نشرها يف جملة العامل اإلسالمي التبشريية

التبشـري واالسـتعمار   . (مل يتفق قط أن شعباً مسيحياً دخل يف اإلسالم مث عاد نصـرانياً 
  . )الطبعة الرابعة – ١٣١ص  –لخالدين وفورخ ل

  :ويرون أن اإلسالم هو اخلطر الوحيد أمام استقرار الصهيونية وإسرائيل -٤
  :يقول بن غوريون، رئيس وزراء إسرائيل سابقاً 

جريدة الكفاح اإلسـالمي  . ( (إن أخشى ما خنشاه أن يظهر يف العامل العريب حممد جديد
  .)الثاين من نيسان عدد األسبوع – ١٩٥٥لعام 

أن قائد اجليش اليهودي  ١٩٤٨وحدث ضابط عريب كبري وقع أسرياً يف أيدي اليهود عام 
  .دعاه إىل مكتبه قبيل إطالق سراحه، وتلطف معه يف احلديث

  ٠هل أستطيع أن أسأل ملاذا مل امجوا قرية صور باهر ؟: سأله الضابط املصري 
  .وصور باهر قرية قريبة من القدس

أجيبك بصراحة، إننا مل اجم صور بـاهر  : طرق القائد اإلسرائيلي إطراقة طويلة مث قالأ
  .ألن فيها قوة كبرية من املتطوعني املسلمني املتعصبني

وماذا يف ذلك، لقد هجمتم على مواقع أخرى فيهـا  : دهش الضابط املصرى، وسأل فوراً
  !.ويف ظروف أصعب ؟.. قوات أكثر 

إن ما تقوله صحيح، لكننا وجدنا أن هـؤالء املتطـوعني مـن    : رائيليأجابه القائد اٍإلس
املسلمني املتعصبني خيتلفون عن غريهم من املقاتلني النظاميني، خيتلفون متامـاً، فالقتـال   
عندهم ليس وظيفة ميارسوا وفق األوامر الصادرة إليهم، بل هو هواية ينـدفعون إليهـا   
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ون جنودنا الذين يقاتلون عن عقيدة راسـخة  حبماس وشغف جنوين، وهم يف ذلك يشبه
  .حلماية إسرائيل

إن جنودنـا يقـاتلون   . ولكن هناك فارقاً عظيماً بني جنودنا وهؤالء املتطوعني املسلمني
لتأسيس وطن يعيشون فيه، أما اجلنود املتطوعون من املسلمني فهم يقاتلون ليموتوا، إـم  

فعون إليه كأم الشياطني، إن اهلجوم علـى  يطلبون املوت بشغف أقرب إىل اجلنون، ويند
أمثال هؤالء خماطرة كبرية، يشبه اهلجوم على غابة مملوءة بالوحوش، وحنن ال حنب مثـل  
هذه املغامرة املخيفة، مث إن اهلجوم عليهم قد يثري علينا املناطق األخرى فيعملـون مثـل   

  .عملهم، فيفسدوا علينا كل شيء، ويتحقق هلم ما يريدون
الضابط املصرى إلجابة القائد اإلسرئيلي، لكنه تابع سؤاله ليعرف منـه السـبب   دهش 

  .احلقيقي الذي خييف اليهود من هؤالء املتطوعني املسلمني
قل يل برأيك الصريح، ما الذي أصاب هؤالء حىت أحبوا املوت، وحتولوا إىل قوة : قال له

  !!.ماردة تتحدى كل شيٍء معقول؟
مث تلعثم، وحاول أن خيفى . إنه الدين اإلسالمي يا سيادة الضابط: يةأجابه اإلسرائيلي بعفو

  :إجابته، فقال
إن هؤالء مل تتح هلم الفرصة كما أتيحت لك، كي يدرسوا األمور دراسة واعيـة تفـتح   
عيوم على حقائق احلياة، وحتررهم من اخلرافة وشعوذات املتاجرين بالـدين، إـم ال   

  .إلسالم هلم باجلنة اليت تنتظرهم بعد املوتيزالون ضحايا تعساء لوعد ا
إن هؤالء املتعصبني من املسلمني هم عقدة العقد يف طريق السالم الـذي  : وتابع مسترسالً

جيب أن نتعاون عليه وهم اخلطر الكبري على كل جهد يبذل إلقامة عالقات سليمة واعية 
  .بيننا وبينكم

ضد هؤالء املسلمني، تصور يا سيدي أن  وتابع مستدركاً، وكأنه يستفز الضابط املصرى
إذ أن أوضـاع  . خطر هؤالء ليس مقتصراً علينا وحدنا، بل هو خطر عليكم أنتم أيضـاً 

بالدكم لن تستقر حىت يزول هؤالء، وتنقطع صرخام املنادية باجلهـاد واالستشـهاد يف   
األمم والـرأي   سبيل اهللا، هذا املنطق الذي خيالف رقى القرن العشرين، قرن العلم وهيئة

  .العام العاملي، وحقوق اإلنسان
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  :واختتم القائد اإلسرائيلي حديثه بقوله
يا سيادة الضابط، أنا سعيد بلقائك، وسعيد ذا احلديث الصريح معك، وأمتىن أن نلتقـى  
لقاًء قادماً، لنتعاون يف جو أخوى ال يعكره علينا املتعصبون مـن املسـلمني املهووسـني    

 –العدد األول من الد الثامن  –جملة املسلمني . ( ستشهاد يف سبيل اهللاباجلهاد وحب اال
، مع بعض االختصار مبا يناسب املقام، مع رجائنا عفـو الكاتـب   ١٩٦٣شهر متوز عام 

  .)وإخوانه
  :ويرون أن بقاء اسرائيل مرهون بازالة املتمسكني باإلسالم -٥

 ١٩٦٥به العهد والسيف الذي صدر عام يف كتا)) إيرل بوغر (( يقول الكاتب الصهيوين 
  :ما نصه باحلرف 

ان املبدأ الذي قام عليه وجود اسرائيل منذ البداية هو أن العرب ال بد أن يبادروا ذات (( 
يوم إىل التعاون معها ، ولكي يصبح هذا التعاون ممكناً فيجب القضاء على مجيع العناصـر  

مل العريب ، وهي عناصر رجعية تتمثل يف رجال اليت تغذي شعور العداء ضد اسرائيل يف العا
طبعة  –عمر اء الدين األمريي (  ٢٨االسالم يف معترك احلاضري ص ( الدين واملشائخ 

  .) . ١٩٦٨دار الفتح ، بريوت عام 
ويقول اسحاق رابني غداة فوز جيمي كارتر برئاسة الواليات املتحدة ، ونقلت قوله  -٦

  :مجيع وكاالت األنباء 
مشكلة الشعب اليهودي هي أن الدين اإلسالمي ما زال يف دور العدوان والتوسـع ،  ان 

العدد ( وليس مستعدا ملواجهة احلول وان وقتا طويال سيمضي قبل أن يترك اإلسالم سيفه 
  .) . ١٩٧٦نوفمرب  ٩/ من جملة اتمع الكويتية )  ٣٢٤( 

***  
  العدو الوحيد

جه مطامعهم فقط، بل يعتقدون جازمني أنـه اخلطـر   إم ال يرون اإلسالم جداراً يف و
  .الوحيد عليهم يف بالدهم

  :يقول لورانس براون -١
  .كان قادتنا خيوفننا بشعوب خمتلفة، لكننا بعد االختبار مل جند مربراً ملثل تلك املخاوف
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  .كانوا خيوفنا باخلطر اليهودي، واخلطر الياباين األصفر، واخلطر البلشفي
أن اليهود هم أصدقاؤنا، والبالشفة الشيوعيون حلفاؤنا، أما اليابانيون، فـإن   لكنه تبني لنا

  .هناك دوالً دميقراطية كبرية تتكفل مبقاومتهم
لكننا وجدنا أن اخلطر احلقيقي علينا موجود يف اإلسـالم، ويف قدرتـه علـى التوسـع     

ان نقـالً عـن   ، لورانس برو١٠الد الثامن صحفة . ( واالخضاع، ويف حيويته املدهشة
  . )١٨٤التبشري واالستعمار، صفحة 

  :ونكرر هنا قول غالدستون -٢
ما دام هذا القرآن موجوداً يف أيدي املسلمني، فلن تستطع أوربة السيطرة على الشـرق،  

  .)٣٩ص  –اإلسالم على مفترق الطرق . ( وال أن تكون هي نفسها يف أمان
  :ويقول املستشرق غاردنر-٣

 – ٣٦ص  –التبشري واالستعمار . ( من يف اإلسالم هي اليت ختيف أوربةإن القوة اليت تك
  .)طبعة رابعة

  :ويقول هانوتر وزير خارجية فرنسا سابقاً-٤
ال يوجد مكان على سطح األرض إال واجتاز اإلسالم حدوده وانتشر فيه، فهـو الـدين   

اإلسـالمي   الفكـر . ( الوحيد الذي مييل الناس إىل اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخـر 
  .)١٨احلديث، وصلته باالستعمار الغريب، ص 

  :ويقول الرب مشادر -٥
رمبا يعود اليوم الذي تصبح فيه بالد الغرب مهددة باملسلمني، يهبطون إليهـا  ! من يدري؟

  .من السماء، لغزو العامل مرة ثانية، ويف الوقت املناسب
ولـن تقـوى   .. حتماالت كثرية لست متنبئاً، لكن األمارات الدالة على هذه اال: ويتابع

  .الذرة وال الصواريخ على وقف تيارها
إن املسلم قد استيقظ، وأخذ يصرخ، ها أنذا، إنين مل أمت، ولن أقبل بعد اليوم أن أكون 

لألسـتاذ   –مل هذا الرعب كله من اإلسـالم  . ( أداة تسريها العواصم الكربى وخمابراا
  .)جودت سعيد

  : مقال نشره يف جملة العامل اإلسالمي التبشرييةويقول أشعيا بومان يف -٦
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إن شيئاً من اخلوف جيب أن يسيطر على العامل الغريب من اإلسالم، هلذا اخلوف أسـباب،  
منها أن اإلسالم منذ ظهر يف مكة مل يضعف عددياً، بل إن أتباعه يزدادون باستمرار، من 

  .)١٣١ -شري واالستعمار التب. ( أسباب اخلوف أن هذا الدين من أركانه اجلهاد
  "العرب"ويقول أنطوين ناتنج يف كتابه  -٧

منذ أن مجع حممد صلى اهللا عليه وسلم أنصاره يف مطلع القرن السابع امليالدي، وبدأ أول 
خطوات االنتشار اإلسالمي، فإن على العامل الغريب أن حيسب حساب اإلسـالم كقـوة   

 –الواليات املتحدة والعامل الغـريب  . يم بولكول. ( دائمة، وصلبة، تواجهنا عرب املتوسط
  .)٤٢والفقومية والغزو الفكر ص 

  :وصرح ساالزار يف مؤمتر صحفي قائالً -٨
إن اخلطر احلقيقي على حضارتنا هو الذي ميكن أن يحدثه املسلمون حني يغريون نظـام  

  .العامل
أخشـى  : ام ، أجابهلكن املسلمني مشغولون خبالفام ونزاع: فلما سأله أحد الصحفيني

  .)٢٢جند اهللا ص . ( أن خيرج منهم من يوجه خالفهم إلينا
  :١٩٥٢ويقول مسؤول يف وزارة اخلارجية الفرنسية عام  -٩

ليست الشيوعية خطراً على أوربة فيما يبدو يل، إن اخلطر احلقيقي الذي يهددنا ديـداً  
ستقل كل االستقالل عـن عاملنـا   مباشراً وعنيفاً هو اخلطر اإلسالمي، فاملسلمون عامل م

ويتمتعون حبضارة تارخيية ذات أصـالة،  . الغريب، فهم ميلكون تراثهم الروحي اخلاص م
فهم جديرون أن يقيموا قواعد عامل جديد، دون حاجة إىل إذابة شخصـيتهم احلضـارية   

الواسـع،  والروحية يف احلضارة الغربية، فإذا يأت هلم أسباب اإلنتاج الصناعي يف نطاقه 
انطلقوا يف العامل حيملون تراثهم احلضاري الثمني، وانتشروا يف األرض يزيلون منها قواعد 

  .احلضارة الغربية، ويقذفون برسالتنا إىل متاحف التاريخ
وقد حاولنا حنن الفرنسيني خالل حكمنا الطويل للجزائر أن نتغلب على شخصية الشعب 

  .جمهوداتنا الكبرية الضخمةاملسلمة، فكان اإلخفاق الكامل نتيجة 
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إن العامل اإلسالمي عمالق مقيد، عمالق مل يكتشف نفسه حىت اآلن اكتشافاً تاماً، فهـو  
حائر، وهو قلق، وهو كاره الحنطاطه وختلفه، وراغب رغبةً خيالطها الكسل والفوضى يف 

  …مستقبل أحسن، وحرية أوفر 
سه الرغبة يف عدم اإلنتـاج الصـناعي،   فلنعط هذا العامل اإلسالمي ما يشاء، ولنقو يف نف

والفين ، حىت ال ينهض، فإذا عجزنا عن حتقيق هذا اهلدف، بإبقاء املسلم متخلفاً، وحتـرر  
العمالق من قيود جهله وعقدة الشعور بعجزه، فقد بؤنا بإخفاق خطري، وأصبح خطـر  

تـهي بـه   العامل العريب،وما وراءه من الطاقات اإلسالمية الضـخمة خطـراً دامهـاً ين   
جملة روز اليوسف يف عددها الصادر . ( الغرب،وتنتهي معه وظيفته احلضارية كقائد للعامل 

  .)٢٩/٦/١٩٦٣بتاريخ 
  ":العامل العريب املعاصر"ويقول مورو بريجر يف كتابه  -١٠

إن اخلوف من العرب، واهتمامنا باألمة العربية، ليس ناجتاً عن وجود البترول بغزارة عند 
  .بسبب اإلسالم العرب، بل 

جيب حماربة اإلسالم، للحيلولة دون وحدة العرب، اليت تؤدي إىل قوة العرب، ألن قـوة  
  .العرب تتصاحب دائماً مع قوة اإلسالم وعزته وانتشاره

الفكر اإلسالمي وصـلته  . ( إن اإلسالم يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسر يف القارة األفريقية
  .)١٩ص  –باالستعمار الغريب 

  :ويقول هانوتو وزير خارجية فرنسا  -١١
رغم انتصارنا على أمة اإلسالم وقهرها، فإن اخلطر ال يزال موجوداً من انتفاض املقهورين 

الفكـر اإلسـالمي   (  …الذين أتعبتهم النكبات اليت أنزلناها م ألن مهتهم مل ختمد بعد
  . ) .١٩ص  –وصلته باالستعمار الغريب 

ملاذا كنا : ئر ألقى أحد كبار املستشرقني حماضرة يف مدريد عنواابعد استقالل اجلزا -١٢
  .حناول البقاء يف اجلزائر

  :أجاب على هذا السؤال بشرح مستفيض ملخصه 
أو زيتوـا  .. إننا مل نكن نسخر النصف مليون جندي من أجل نبيذ اجلزائر أو صحاريها 

..  
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ه زحف إسالمي حمتمـل يقـوم بـه    إننا كنا نعترب أنفسنا سور أوربا الذي يقف يف وج
اجلزائريون وإخوام من املسلمني عرب املتوسط، ليستعيدوا األندلس اليت فقدوها، وليدخلوا 
معنا يف قلب فرنسا مبعركة بواتيه جديدة ينتصرون فيها، ويكتسـحون أوربـا الواهنـة،    

  ويكملون ما كانوا قد عزموا عليه
  .حبرية إسالمية خالصة أثناء حلم األمويني بتحويل املتوسط إىل

  .)١٩٦٣سنة  –جريدة األيام . ( من أجل ذلك كنا حنارب يف اجلزائر
ذكرت إذاعة لندن مساء زيارة وزيـر   ١٩٧٤يف أول الشهر احلادي عشر من عام  -١٣

واجتماعه بقياداا ، بعد أن اجتمـع يف بـريوت   . خارجية فرنسا سوفانيارك السرائيل 
ما جرى يف آخر اجتماع عقد بني القادة االسـرائيليني  . سطينيةبرئيس منظمة التحرير الفل

وسوفانيارك ، وانتقادام للسياسة الفرنسية ألا تقف إىل جانب العرب ضد اسـرائيل ،  
عنـدها  . وتؤيد الفلسطينيني ، وهامجوا سوفانيارك شخصيا ألنه اجتمع بياسر عرفـات  

إما أن تعترفوا مبنظمة التحرير ، أو : غضب وزير اخلارجية الفرنسية وصرخ يف وجوههم 
  ..أن يعلن العرب كلهم عليكم اجلهاد 

والعجب أن اذاعة لندن مل تعد إىل اذاعة هذا اخلرب مرة أخرى ، كما أن مجيع اذاعـات  
  .العرب مل تذكره 

ففرنسا حني تتحرك إىل جانب العرب ال تتحرك إال خوفاً من أن يثري عداء العامل الغـريب  
اجلهاد يف املسلمني ، فيعلنوه ويشنوا حربا على احلضارة الغربية تـؤدي إىل  للعرب روح 

دمار الغرب ويقظة املسلمني وهذا وحده كاف أن يدفع فرنسا إىل مهادنتـهم ودعـوة   
  !!! .اآلخرين ملهادنتهم 

مبناسبة افتتاح مهرجان العامل اإلسالمي يف  ١٠/٤/١٩٧٦قالت اذاعة لندن صباح  -١٤
  :لندن 

عور العام السائد يف الغرب أن املسيحية اذا مل تغري موقفها من اإلسالم حبيث تتعاون ان الش
معه للقضاء على الشر يف العامل ، ال أن تعترب اإلسالم مصدرا من مصـادر الشـر ، إن مل   

  .تفعل ذلك فان املستقبل ال يؤذن خبري بالنسبة للمسيحية والعامل 
* * *  
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  دمروا اإلسالم
  : كيف يعملون إذن

  :ليس أمامهم إال حل واحد هو تدمري اإلسالم
ومها تأمالن أن تتمكنا مـن تـدمري   . ها قد هبت النصرانية واملوسوية ملقاتلة احملمدية"-١

  .)٤٤ص  –استعباد اإلسالم ".( عدوما
  :يقول غاردنر-٢

التبشـري  . ( إن احلروب الصليبية مل تكن إلنقاذ القدس، إا كانـت لتـدمري اإلسـالم   
  .)٢٠١جذور البالء ص  – ١١٥ستعمار ص واال

  :ونشيد جيوش االستعمار كان يقول-٣
  أنا ذاهب لسحق األمة امللعونة،

  ألحارب الديانة اإلسالمية،
  .وألحمو القرآن بكل قوتى

، لقـى  ٦٧الذي وزعته إسرائيل يف أوربا عند حرب الــ  " قاتلوا املسلمني"وشعار -٤
  …لها جتاوباً ال نظري له يف دول الغرب ك

  :يقول فيليب فونداسي-٥
إن من الضروري لفرنسا أن تقاوم اإلسالم يف هذا العامل وأن تنتـهج سياسـة عدائيـة    

االستعمار الفرنسي يف أفريقيا السوداء، . ( لإلسالم، وأن حتاول على األقل إيقاف انتشاره
  .)٢ص  –تأليف فيليب فونداسى 

  ":باثولوجيا اإلسالم"يقول املستشرق الفرنسي كيمون يف كتابه  -٦
إن الديانة احملمدية جذام تفشى بني الناس، وأخذ يفتك م فتكاً ذريعاً، بل هو مـرض  "

مريع، وشلل عام، وجنون ذهويل يبعث اإلنسان على اخلمول والكسل، وال يوقظه مـن  
اخلمول والكسل إال ليدفعه إىل سفك الدماء، واإلدمان على معاقرة اخلمور، وارتكـاب  

وما قرب حممد إال عمود كهربائي يبعث اجلنون يف رؤوس املسلمني، فيأتون . لقبائحمجيع ا
مبظاهر الصرع والذهول العقلي إىل ما ال اية، ويعتادون على عادات تنقلب إىل طبـاع  

  .أصيلة، ككراهة حلم اخلرتير، واخلمر واملوسيقي
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  .إن اإلسالم كله قائم على القسوة والفجور يف اللذات
  :هذا املستشرق انونويتابع 

اعتقد أن من الواجب إبادة خمس املسلمني، واحلكم على الباقني باألشغال الشاقة، وتدمري 
،  ٣٢١ص  – ١االجتاهات الوطنية ج. ( الكعبة، ووضع قرب حممد وجثته يف متحف اللوفر

، والقوميـة والغـزو   ٥١، والفكر اإلسالمي احلديث ص ٤٠٩ص  -٢وتاريخ اإلمام ج
  .)١٩٢ص  –ري الفك

ويبدو أن قائد اجليوش اإلنكليزية يف محلة السودان قد طبق هذه الوصية، فهجم على قـرب  
املهدى الذي سبق له أن حرر السودان وقتل القائد اإلنكليزي غوردون، هجـم القائـد   
اإلنكليزي على قرب املهدي، ونبشه، مث قطع رأسه وأرسله إىل عاهر إنكليزي وطلب إليـه  

  .)٢٢٢القومية والغزو الفكري، ص . ( مطفأة لسجائرهأن جيعله 
صرح الكاردينال بور ، كاردينال برلني لة تابلت االنكليزية الكاثوليكية يوم سقوط -٦

بعد أن رعى صالة املسيحيني مع اليهود يف كنيس يهودي ألول مـرة   ١٩٦٧القدس عام 
التعاون مع اليهـود للقضـاء علـى    إن املسيحيني ال بد هلم من : يف تاريخ املسيحية قال 

  ) ٤ص  –نشرة التعايش املشبوه . ( اإلسالم وختليص األرض املقدسة 
قال لويس التاسع ملك فرنسا الذي أسر يف دار ابن لقمان باملنصـورة ، يف وثيقـة    -٨

  :حمفوظة يف دار الوثائق القومية يف باريس 
منا ميكن االنتصار عليهم بواسـطة  إنه ال ميكن االنتصار على املسلمني من خالل حرب وا

  :السياسة باتباع ما يلي 
إشاعة الفرقة بني قادة املسلمني ، واذا حدثت فليعمل على توسيع شقتها ما أمكن حىت  -

  .يكون هذا اخلالف عامالً يف اضعاف املسلمني 
  .عدم ميكني البالد اإلسالمية والعربية أن يقوم فيها حكم صاحل -
م يف البالد اإلسالمية بالرشوة والفساد والنساء ، حىت تنفصل القاعدة إفساد أنظمة احلك-

  .عن القمة 
  .احليلولة دون قيام جيش مؤمن حبق وطنه عليه ، يضحي يف سبيل مبادئه -
  .العمل على احليلولة دون قيام وحدة عربية يف املنطقة -
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ة جنوباً ، انطاكية مشاالً ، مث العمل على قيام دولة غربية يف املنطقة العربية متتد ما بني غز-
من  ١٩٧٥آذار  ٥آخر ساعة ،  ٢١٠٦العدد ( تتجه شرقاً ، ومتتد حىت تصل إىل الغرب 

  ) .الوزير أمحد كمال وزير الري املصري  ١٩٧٥خطبة أمري احلاج املصري لعام 
* * *  

  خططهم لتدمري اإلسالم
ملني يف القضاء على اإلسـالم،  بعد فشل احلروب الصليبية األوىل اليت استمرت قرنني كا

قاموا بدراسة واعية لكيفية القضاء على اإلسالم وأمته، وبدؤوا منذ قرنني يسعون بكل قوة 
  .للقضاء على اإلسالم

  :كانت خطوام كما يلي
  :القضاء على حكم اإلسالمي : أوالً

حكمها عـن روح   بإاء اخلالفة اإلسالمية املتمثلة بالدولة العثمانية، اليت كانت رغم بعد
اإلسالم، إال أن األعداء كانوا خيشون أن تتحول هذه اخلالفة من خالفة شكلية إىل خالفة 

  .حقيقية ددهم باخلطر
كانت فرصتهم الذهبية اليت مهدوا هلا طوال قرن ونصف هي سقوط تركيا مع حليفتـها  

  .أملانيا خاسرة يف احلرب العاملية األوىل
اليونانية، واإليطالية، والفرنسية أراضـي الدولـة العثمانيـة،    دخلت اجليوش اإلنكليزية و

  .وسيطرت على مجيع أراضيها، ومنها العاصمة استانبول
وملا ابتدأت مفاوضات مؤمتر لوزان لعقد صلح بني املتحاربني اشترطت إنكلترا على تركيا 

  :أا لن تنسحب من أراضيها إال بعد تنفيذ الشروط التالية
  .فة اإلسالمية، وطرد اخلليفة من تركيا ومصادرة أموالهإلغاء اخلال -أ 

  .أن تتعهد تركيا بإمخاد كل حركة يقوم ا أنصار اخلالفة -ب 
  .أن تقطع تركيا صلتها باإلسالم -ج
األرض . ( أن ختتار هلا دستوراً مدنياً بدالً من دستورها املستمد من أحكام اإلسـالم  –د 

  .)جملد أول – ٤٦ص  –والشعب 
  .فذ كمال أتاتورك الشروط السابقة، فانسحبت الدول احملتلة من تركيافن
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وملا وقف كرزون وزير خارجية إنكلترا يف جملس العموم الربيطاين يستعرض ما جرى مع 
تركيا، احتج بعض النواب اإلنكليز بعنف على كرزون، واستغربوا كيف اعترفت إنكلترا 

ا الدول اإلسالمية مرة أخـرى وجـم علـى    باستقالل تركيا، اليت ميكن أن جتمع حوهل
  .الغرب

ألننا قضـينا  .. لقد قضينا على تركيا، اليت لن تقوم هلا قائمة بعد اليوم : فأجاب كرزون
  .اإلسالم واخلالفة: على قوا املتمثلة يف أمرين

  )١٩٠كيف هدمت اخلالفة ص. (فصفق النواب اإلنكليز كلهم وسكتت املعارضة 
  :لى القرآن وحموهالقضاء ع: ثانياً

ألم كما سبق أن قلنا يعتربون القرآن هو املصدر األساسي لقوة املسلمني، وبقاؤه بـني  
  .أيديهم حياً يؤدي إىل عودم إىل قوم وحضارم

ما دام هذا القرآن موجوداً، فلن تستطيع أوربة السـيطرة علـى   : يقول غالدستون -١
  . )٣٩ص  –اإلسالم على مفترق الطرق (  .الشرق، وال أن تكون هي نفسها يف أمان

  :ويقول املبشر وليم جيفورد بالكراف-٢
مىت توارى القرآن ومدينة مكة عن بالد العرب، ميكننا حينئذ أن نرى العريب يتـدرج يف  

  .)٢٠١ص  –جذور البالء . ( طريق احلضارة الغربية بعيداً عن حممد وكتابه
  :ويقول املبشر تاكلي-٣

القرآن، وهو أمضى سالح يف اإلسالم، ضد اإلسالم نفسه، حىت نقضى جيب أن نستخدم 
عليه متاماً، جيب أن نبني للمسلمني أن الصحيح يف القرآن ليس جديداً، وأن اجلديد فيـه  

  ). )طبعة رابعة( ٤٠ص  –التبشري واالستعمار . (ليس صحيحاً
جيب أن نزيل : احتالهلاويقول احلاكم الفرنسي يف اجلزائر مبناسبة مرور مائة عام على -٤

. ( ونقتلع اللسان العريب من ألسنتهم، حىت ننتصر علـيهم .. القرآن العريب من وجودهم 
  .)٩/١١/١٩٦٢املنار عدد 

وقد أثار هذا املعىن حادثةً طريفةً جرت يف فرنسا، وهي إا من أجل القضاء على القرآن 
اء عشـر فتيـات مسـلمات    يف نفوس شباب اجلزائر قامت بتجربة عملية، قامت بانتق
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جزائريات، أدخلتهن احلكومة الفرنسية يف املدارس الفرنسية، وألبستهن الثياب الفرنسية، 
  .ولقنتهن الثقافة الفرنسية، وعلمتهن اللغة الفرنسية، فأصبحن كالفرنسيات متاماً

وبعد أحد عشر عاماً من اجلهود هيأت هلن حفلة خترج رائعـة دعـى إليهـا الـوزراء     
وملا ابتدأت احلفلة، فوجيء اجلميع بالفتيـات اجلزائريـات    …رون والصحفيون واملفك

  …يدخلن بلباسهن اإلسالمي اجلزائري 
ماذا فعلت فرنسا يف اجلزائر إذن بعد مرور مائة : فثارت ثائرة الصحف الفرنسية وتساءلت

  ؟؟!!! ومثانية وعشرين عاماً 
أصنع إذا كان القرآن أقـوى مـن   وماذا : أجاب الكوست، وزير املستعمرات الفرنسى

  ..)١٩٦٢كانون أول  ٦، الصادر بتاريخ ٧٧٨٠عدد  –جريدة األيام !!.( فرنسا؟
  :تدمري أخالق املسلمني، وعقوهلم، وصلتهم باهللا، وإطالق شهوام: ثالثاً
  :يقول مرماديوك باكتول-١

ليت نشـروها ـا   إن املسلمني ميكنهم أن ينشروا حضارم يف العامل اآلن بنفس السرعة ا
  .سابقاً

بشرط أن يرجعوا إىل األخالق اليت كانوا عليها حني قاموا بدورهم األول، ألن هذا العامل 
  .)٢٢ص  -جند اهللا . ( اخلاوي ال يستطيع الصمود أمام روح حضارم

يقول صموئيل زومير رئيس مجعيات التبشري يف مؤمتر القدس للمبشرين املنعقـد عـام   -٢
  :م ١٩٣٥

همة التبشري اليت ندبتكم دول املسيحية للقيام ا يف البالد احملمدية ليست يف إدخـال  إن م
املسلمني يف املسيحية، فإن يف هذا هداية هلم وتكرمياً ، إن مهمتكم أن خترجوا املسلم من 
اإلسالم ليصبح خملوقاً ال صلة له باهللا ، وبالتايل ال صلة تربطه باألخالق اليت تعتمد عليها 

مم يف حياا، ولذلك تكونون بعملكم هذا طليعة الفـتح االسـتعماري يف املمالـك    األ
اإلسالمية ، لقد هيأمت مجيع العقول يف املمالك اإلسالمية لقبول السري يف الطريـق الـذي   
سعيتم له ، أال يعرف الصلة باهللا، وال يريد أن يعرفها، أخرجتم املسلم من اإلسـالم، ومل  

وبالتايل جاء النشء اإلسالمي مطابقاً ملا أراده له االستعمار، ال يهتم  تدخلوه يف املسيحية،
بعظائم األمور، وحيب الراحة، والكسل، ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسـلوب،  
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حىت أصبحت الشهوات هدفه يف احلياة، فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات، وإذا مجع 
إنه جيـود بكـل شـيء    .. ففي سبيل الشهوات املال فللشهوات، وإذا تبوأ أمسى املراكز 

جـذور  . ( إن مهمتكم تتم على أكمل الوجـوه : للوصول إىل الشهوات، أيها املبشرون
  . )٢٧٥ص  –البالء 

  :ويقول صموئيل زومير نفسه يف كتاب الغارة على العامل اإلسالمي -٣
  إن للتبشري بالنسبة للحضارة الغربية مزيتان، مزية هدم ، ومزية بناء

  ..أما اهلدم فنعين به انتزاع املسلم من دينه، ولو بدفعه إىل اإلحلاد 
الغـارة  . ( وأما البناء فنعين به تنصري املسلم إن أمكن ليقف مع احلضارة الغربية ضد قومه

  . )١١ص –على العامل اإلسالمي 
ويقولون إن أهم األساليب للوصول إىل تدمري أخالق املسلم وشخصيته ميكن أن يـتم  -٤

  .بنشر التعليم العلماين
  :يقول املبشر تكلى -أ

جيب أن نشجع إنشاء املدارس على النمط الغريب العلماين، ألن كثرياً من املسـلمني قـد   
زعزع اعتقادهم باإلسالم والقرآن حينما درسوا الكتب املدرسية الغربية وتعلموا اللغـات  

  .)٨٨ص  –التبشري واالستعمار . ( األجنبية
مادام املسلمون ينفرون من املدارس املسيحية فال بد أن ننشيء هلـم  : رويقول زومي -ب

املدارس العلمانية، ونسهل التحاقهم ا، هذه املدارس اليت تساعدنا على القضـاء علـى   
  .)٨٢ص  –الغارة على العامل اإلسالمي . ( الروح اإلسالمية عند الطالب

ملسلمني االجتماعية، وأخذت دائرة لقد فقد اإلسالم سيطرته على حياة ا: يقول جب -ج
نفوذه تضيق شيئاً فشيئاً حىت احنصرت يف طقوس حمددة، وقد مت معظم هذا التطور تدرجيياً 
عن غري وعي وانتباه، وقد مضى هذا التطور اآلن إىل مدى بعيد، ومل يعد مـن املمكـن   

زعماء يف العـامل  الرجوع فيه، لكن جناح هذا التطور يتوقف إىل حد بعيد على القادة وال
كل ذلك كان نتيجة النشاط التعليمي والثقـايف  . اإلسالمي، وعلى الشباب منهم خاصة

، تـأليف  ٢٠٦ – ٢٠٤ص  – ٢ج –االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر . ( العلماين
  .)حممد حسني
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  :القضاء على وحدة املسلمني: رابعاً
  :يقول القس سيمون -١

مال الشعوب اإلسالمية، وتساعد الـتملص مـن السـيطرة    إن الوحدة اإلسالمية جتمع آ
األوربية، والتبشري عامل مهم يف كسر شوكة هذه احلركة، من أجل ذلك جيب أن حنـول  

  .)١٩٠ص  –كيف هدمت اخلالفة . ( بالتبشري اجتاه املسلمني عن الوحدة اإلسالمية
  :ويقول املبشر لورنس براون-٢

عربية، أمكن أن يصبحوا لعنةً على العـامل وخطـراً، أو    إذا احتد املسلمون يف إمرباطورية
أمكن أن يصبحوا أيضاً نعمة له، أما إذا بقوا متفرقني، فإم يظلون حينئذ بـال وزن وال  

  .)٢٠٢ص  –جذور البالء . ( تأثري
  :ويكمل حديثه

  .جيب أن يبقى العرب واملسلمون متفرقني، ليبقوا بال قوة وال تأثري
اإلسـالم والغـرب   : ( توينىب يف كتابه اإلسالم والغرب واملسـتقبل ويقول أرنولد  -٣

  .)٧٣ص  –واملستقبل 
  .إن الوحدة اإلسالمية نائمة، لكن جيب أن نضع يف حسابنا أن النائم قد يستيقظ

وقد فرح غابرائيل هانوتو وزير خارجية فرنسا حينما احنل رباط تونس الشديد بالبالد  -٤
مع مكة، ومع ماضيه اإلسالمي، حني فرض عليه الفرنسـيون   اإلسالمية، وتفلتت روابطه

  .)٢١ص  –هانوتو . ( فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية
  :من أخطر ما نذكره من أخبار حول هذه النقطة هو ما يلي -٥

عقد مؤمتر أورىب كبري ، ضم أضخم خنبة مـن املفكـرين والسياسـيني     ١٩٠٧يف سنة 
  :خارجية بريطانيا الذي قال يف خطاب االفتتاح األوربيني برئاسة وزير

إن احلضارة األوروبية مهددة باالحنالل والفناء، والواجب يقضى علينا أن نبحث يف هـذا  
  .املؤمتر عن وسيلة فعالة حتول دون ايار حضارتنا

  .واستمر املؤمتر شهراً من الدراسة والنقاش
ن أن تقضى على احلضارة الغربية اآلفلـة،  واستعرض املؤمترون األخطار اخلارجية اليت ميك

  .فوجدوا أن املسلمني هم أعظم خطر يهدد أوربة
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فقرر املؤمترون وضع خطة تقضي ببذل جهودهم كلها ملنع إجياد أي احتاد أو اتفاق بـني  
دول الشرق األوسط، ألن الشرق األوسط املسلم املتحد يشكل اخلطـر الوحيـد علـى    

  .مستقبل أوربة
ا إنشاء قومية غربية معادية للعرب واملسلمني شرقي قناة السـويس، ليبقـى   وأخرياً قررو

  .العرب متفرقني
وبذا أرست بريطانيا أسس التعاون والتحالف مع الصهيونية العاملية اليت كانت تـدعو إىل  

  . )٢٥ص  –املؤامرة ومعركة املصري . ( إنشاء دولة يهودية يف فلسطني
  :تشكيك املسلمني بدينهم: خامساً

  :يف كتاب مؤمتر العاملني املسيحيني بني املسلمني يقول
إن املسلمني يدعون أن يف اإلسالم ما يلىب كل حاجة اجتماعية يف البشر، فعلينـا حنـن   

ص  –التبشـري واالسـتعمار   . ( املبشرين أن نقاوم اإلسالم باألسلحة الفكرية والروحية
١٩١( .  

بصني باإلسالم، اليت ال جتد فيهـا إال الطعـن   تنفيذاً لذلك وضعت كتب املستشرقني املتر
  .باإلسالم، والتشكيك مببادئه، والغمز بنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم

  :إبقاء العرب ضعفاء: سادساً
العـامل  "يعتقد الغربيون أن العرب هم مفتاح األمة اإلسالمية يقول مورو بريجر يف كتابه 

  ":العريب
  .تعين قوة اإلسالم فليدمر العرب ليدمروا بتدمريهم اإلسالملقد ثبت تارخيياً أن قوة العرب 

  :إنشاء ديكتاتوريات سياسية يف العامل اإلسالمي: سابعاً
  :مسيث األمريكي، واخلبري بشؤون الباكستان. ك. يقول املستشرق و

إذا أعطى املسلمون احلرية يف العامل اإلسالمي، وعاشوا يف ظل أنظمة دميقراطيـة، فـإن   
ينتصر يف هذه البالد، وبالديكتاتوريات وحدها ميكن احليلولـة بـني الشـعوب    اإلسالم 

  .اإلسالمية ودينها
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احلكومة األمريكية أن تنشئ يف البالد " سفر آسيا"وينصح رئيس حترير جملة تامي يف كتابه 
اإلسالمية ديكتاتوريات عسكرية للحيلولة دون عودة اإلسالم إىل السيطرة علـى األمـة   

  .)٢٩ص  –جند اهللا . ( وبالتايل االنتصار على الغرب وحضارته واستعماره اإلسالمية،
  .لكنهم ال ينسوا أن يعطوا هذه الشعوب فترات راحة حىت ال تتفجر

  :يقول هانوتو وزير خارجية فرنسا
إن اخلطر ال يزال موجوداً يف أفكار املقهورين الذين أتعبتهم النكبات اليت أنزلناهـا ـم،   

  . )١٩ -الفكر اإلسالمي وصلته باالستعمار الغريب . (ط من عزائهملكنها مل تثب
  :إبعاد املسلمني عن حتصيل القوة الصناعية وحماولة إبقائهم مستهلكني لسلع الغرب: ثامناً

إن اخلطر احلقيقـي الـذي    ١٩٥٢يقول أحد املسؤولني يف وزارة اخلارجية الفرنسية عام 
  ):ويتابع( …خلطر اإلسالمي يهددنا ديداً مباشراً عنيفاً هو ا

فلنعط هذا العامل ما يشاء، ولنقو يف نفسه عدم الرغبة يف اإلنتاج الصناعي والفين ، فـإذا  
عجزنا عن حتقيق هذه اخلطة، وحترر العمالق من عقدة عجزه الفين والصـناعي، أصـبح   

تهي به الغرب خطر العامل العريب وما وراءه من الطاقات اإلسالمية الضخمة، خطراً دامهاً ين
  .)٢٢ص –جند اهللا . ( ، وينتهي معه دوره القيادي يف العامل

سعيهم املستمر إلبعاد القادة املسلمني األقوياء عن استالم احلكـم يف دول العـامل   : تاسعاً
  :اإلسالمي حىت ال ينهضوا باإلسالم

آذار من عام  يقول املستشرق الربيطاين مونتجومري وات يف جريدة التاميز اللندنية، يف -١
١٩٦٨:  

إذا وجد القائد املناسب، الذي يتكلم الكالم املناسب عن اإلسالم، فإن من املمكن هلـذا  
احللول املستوردة .( الدين أن يظهر كإحدى القوى السياسية العظمى يف العامل مرة أخرى

  .)١١ص  –
  :ويقول جب -٢

الدهشة، فهي تنفجر انفجاراً إن احلركات اإلسالمية تتطور عادة بصورة مذهلة، تدعو إىل 
مفاجئاً قبل أن يتبني املراقبون من أماراا ما يدعوهم إىل االسترابة يف أمرها، فاحلركـات  

. ( اإلسالمية ال ينقصها إال وجود الزعامة، ال ينقصها إال ظهور صالح الـدين جديـد  
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) املعاصـر  عن االجتاهات الوطنية يف األدب(، ٣٦٥ص –االجتاهات احلديثة يف اإلسالم 
  . )٢٠٦ص  – ٢ج
  :وقد سبق أن ذكرنا قول بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل السابق-٣
  ".إن أخشى ما خنشاه أن يظهر يف العامل العريب حممد جديد" 
  :كما ذكرنا قول ساالزار، ديكتاتور الربتغال السابق-٤

  .أخشى أن يظهر من بينهم رجل يوجه خالفام إلينا
  :أة، وإشاعة االحنراف اجلنسيإفساد املر: عاشراً

  :تقول املبشرة آن ميليغان-١
لقد استطعنا أن جنمع يف صفوف كلية البنات يف القاهرة بنات آباؤهن باشاوات وبكوات، 
وال يوجد مكان آخر ميكن أن جيتمع فيه مثل هذا العدد من البنات املسلمات حتت النفوذ 

 تقويض حصن اإلسـالم مـن هـذه    املسيحى، وبالتايل ليس هناك من طريق أقرب إىل
  .)٨٧ -التبشري واالستعمار . ( املدرسة

ماذا يعنون بذلك ؟ إم يعنون أم بإخراج املرأة املسلمة من دينها خيرج اجليل الذي تربيه 
وخيرج معها زوجها وأخوها أيضاً وتصبح أداة تدمري قوية جلميع قيم اتمع اإلسـالمي  

  .دوره احلضاري من العامل  الذي حياولون تدمريه وإلغاء
حكى قادم من الضفة الغربية أن السلطات الصهيونية تدعو الشباب العريب حبمـالت   -٢

منظمة وهادئة إىل االختالط باليهوديات وخصوصاً على شاطئ البحر وتتعمد اليهوديات 
 دعوة هؤالء الشباب إىل الزنا ن، وأن السلطات اليهودية تالحق مجيع الشـباب الـذين  
يرفضون هذه العروض، حبجة أم من املنتمني للحركات الفدائية ، كما أا ال تدخل إىل 
الضفة الغربية إال األفالم اجلنسية اخلليعة جداً، وكذلك تفتح على مقربة من املعامل الكبرية 
اليت يعمل فيها العمال العرب الفلسطينيون دوراً للدعارة جمانية تقريباً، كل ذلك من أجل 

دمري أخالق أولئك الشباب، لضمان عدم انضمامهم إىل حركـات املقاومـة يف األرض   ت
  .احملتلة
* * *  

  ! ..جتاه اإلسالم وأهله ؟  هل هناك تغيري يف موقف الغرب
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ظهرت يف السنوات األربع أألخرية بعض املواقف يف الغرب تتميز بروح األعتدال ، وتدعو 

  ..مث حنلل ما تعنيه  سنستعرض هذه املواقف ،. إىل التأمل 
  :أذاعت إذاعة صوت العرب اخلرب التايل -١

  :قررت احلكومة الفرنسية ما يلي 
  .منح الديانة اإلسالمية فترة إذاعية يف إذاعتها -أ 

  .فتح مساجد يف املشايف والسجون الفرنسية -ب 
  .منح العمال املسلمني إجازات مبناسبة األعياد اإلسالمية -ت 
  .مهرجان امسه مهرجان العامل اإلسالمي  ١٩٧٦يف نيسان  أقيم يف لندن-٢

  :حدد املدير العام للمهرجان بول كيلر أهداف املهرجان كما يلي 
إن اإلنسان يف الغرب يعاين فراغاً ثقافياً وروحياً ، ومن هنا كان رحيله املستمر إىل الشرق 

ا أزمته الروحية اليت يعاين باحثاً عن ثقافة جديدة يواجه )) هيبية (( على صورة موجات 
  .منها 

  :يقول مدير املهرجان 
أنا أعتقد أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر االجتاه إىل حضارة الشـرق ، واإلسـالم   

فقلت ملاذا ال نقيم . بصورة خاصة مل يتجه إليه الغرب ، وهو أغىن حضارة بالقيم الروحية 
خاصة وأن الدول اإلسالمية بدأت تفرض هذا االتصال الثقايف واحلضاري مع اإلسالم ، و

  .لذلك فكرنا بإقامة مهرجان العامل اإلسالمي .. نفسها على العامل بشىت الصور 
جيب اقتالع التعصب ضد احلضارة اإلسالمية ، وحنن نتوقع أن يساهم املهرجان : ويقول 

  .ذه العملية 
إىل مجاهري الشعب الربيطاين ،  إن الغاية من املهرجان هي إيصال القيم اإلسالمية: ويقول 

واننا نتوقع أن جيري نقاش واسع حول القيم اإلسالمية أثناء فترة املهرجان ، وهي فتـرة  
وهكذا تتهيأ الفرصة لشرح القيم اإلسالمية بصورة وافيـة ، وان   –ثالثة أشهر  –طويلة 

وإبرازهـا ،   الفرصة اليت ستتاح لعلماء املسلمني واملختصني لشرح احلضارة اإلسـالمية 
  وحماولة مد اجلسور بني الشرق والغرب ستكون كبرية
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وهذه هي املناسبة احلقيقية ال زالة الشبهات اليت فرضت على احلضارة اإلسـالمية مـن   
جمموعة من املتعصبني املسيحيني واليهود ، وقصة تعدد الزوجات يف اإلسالم واحدة مـن  

جملة األسبوع العـريب ، العـدد   ( من قبل تلك القصص اليت تشرح للرأي العام الربيطاين 
  .) . ١٩٧٦آذار  ٩االثنني  ٨٦٨

املستشرق الصهيوين االنكليزي املشهور برنارد لويس  ١٩٧٦يف دراسة نشرها يف عام  -٣
وبعد مقدمات حتليلية واسعة للحركـات اإلسـالمية يف   )) عودة اإلسالم (( حتت عنوان 

  :العامل اإلسالمي يقول 
فاإلسالم ال يزال الشكل األكثر فعالية يف الرأي العام يف : نتائج عامة حمددة  مما تقدم تربز

دول العامل اإلسالمي ، وهو يشكل اللون األساسي جلماهري ، وتزداد فعاليته كلما كانت 
أي قائمة على أساس اعطاء احلرية للشعوب ، وميكن للمرء أن . أنظمة احلكم أكثر شعبية 
أنظمة احلكم احلالية ، وبني القيادات السياسـية ذات الثقافـة    يدرك الفرق الواضح بني

  .واليت حكمت حىت عشرات قليلة مضت من السنني . الغربية اليت أبعدت عن احلكم 
وكلمات التصقت احلكومات أكثر بعامة الناس ، حىت ولو كانت يسارية ، فاا تصـبح  

كم يف منطقة املواجهـة مـع   ولقد بنيت مساجد يف ظل أحد أنظمة احل. أكثر إسالمية 
  .اسرائيل خالل ثالث سنوات أكثر مما بين يف السنوات الثالثني اليت سبقتها 

  .إن اإلسالم قوي جدا ، إال أنه ال يزال قوة غري موجهة يف ميدان السياسة الداخلية 
وهو يربز كعامل أساسي حمتمل يف السياسة الدولية ، وقد جرت حماوالت كثرية يف سبيل 

اسة تضامن إسالمي أو جامعة إسالمية للدول اإلسالمية اال أا أخفقت كلها يف حتقيق سي
وان أحد األسباب املهمة هو عجز الـذين قـاموا ـذه    . تقدم حنو إقامة هذا التضامن 

  .احملاوالت يف اقناع الشعوب اإلسالمية جبدية ما يريدون 
وان هناك أدلة كافية يف كـل الـدول    وال يزال اال مفتوحا لربوز قيادات أكثر اقناعا

اإلسالمية قائمة فعال تدل على الشوق العميق الذي تكنه الشعوب اإلسالمية ملثل هـذه  
  القيادة ، واالستعداد العظيم للتجاوب معها

إن غياب القيادة العصرية املثقفة ، القيادة اليت ختدم اإلسالم مبا يقتضيه العصر من تنظـيم  
القيادة قد قيد حركة اإلسالم كقوة منتصرة ، ومنع غياب القيـادة   ان غياب هذه. وعلم 
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العصرية املثقفة احلركات اإلسالمية من أن تكون منافساً خطريا على السـلطة يف العـامل   
لكن هذه احلركات ميكن أن تتحول إىل قوى سياسية حملية هائلة اذا يأ هلـا  . اإلسالمي 

  .) . ١٩٧٦عام  commentaryمن جملة  ٤٨صفحة ( النوع الصحيح من القيادة 
.. هل هي بداية حتول غريب جتاه اإلسالم ! نقول ماذا تعين هذه املواقف ، وهذه األقوال ؟

  !!!أم أا مكر من نوع جديد 
طالء لون به الغرب وجهه بعد أن برزت قـوى العـامل اإلسـالمي     –فيما نعتقد  –إمنا 

  .االقتصادية والسياسية بشكل ضخم 
إن القوة االقتصادية اليت برزت لدول النفط قد أقضت مضاجع العامل الغريب ، فان كـان  

نصف النقد  ١٩٨٠تقرير البنك الدويل صادقاً ، وبأن السعودية وحدها سوف متلك عام 
  .املتداول يف العامل ، فان هذا خطر واضح 

، اذ أن مجيع مضـائق  واذا أضفنا إىل ذلك املوقع االستراتيجي العجيب للعامل اإلسالمي 
العامل االساسية فيه ومعظم السهول اخلصبة الرخيصة فيه ، ومجيع البحار الدافئـة والـيت   

وهـم معظـم   .. ختترقها طرق العامل فيه ، وإن عدد سكانه يشكل ثلث سكان العـامل  
املستهلكني لبضائع الغرب ، فرواج الصناعة الغربية كله قائم عليهم ، واملـواد األوليـة   

فرة فيه بشكل هائل ، كما أن لسكانه أثرا هائال يف مجيع شعوب العامل فإننا بـذلك  متو
  .ندرك مدى الشعور باخلطر الذي دفع الغرب إىل ما سبق أن فعله 

إذا كان برنارد لويس ذلك الصهيوين املستشرق قد اقتنع أن اإلسالم يف طريقه إىل العودة 
دمروهم قبل أن ..املسلمون قادمون ..بيني انتبهواإىل العامل كقوة مهيمنة ،فكأنه يقول للغر

  ..يكسروا قمقمهم 
إن الدليل الواضح هو حرب الصومال اليت تشـبه إىل حـد   ! ؟!وما الدليل على ما نقول 

أمريكا  –كبري حرب بنغالدش فالشيوعيون يقدمون األسلحة واجلنود للحبشة والغربيون 
فهـو  ... تقدمي الدعم للصومال ببيعها السالح وأملانيا متتنع عن  –وفرنسا  –وانكلترا  –

ولو . تآمر مكشوف من كال الطرفني الشيوعي والرأمسايل النقاذ احلبشة املسيحية الصليبية 
  .كان ذلك على حساب الشعبني املسلمني االرتريي والصومايل 
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 وإن ما يقوم به من أعمال تنبئ عن.. هذا يدل بوضوح على أن الغرب ال زال كما كان 
  .فلننتبه بشدة ... مهادنة اإلسالم ما هي اال حماوالت للتغرير باملسلمني 

ان آخر ما قـام بـه   . فان الغرب ال زال حريصا على شرب دمائهم وابتالع امكانام 
ضدهم هو قتل ألف مسلم يف مسجد مدينة ريرداد باقليم أوجادين الصومايل ، حني فتح 

علـى  .)  ١٩٧٧لة االعتصام املصرية تشرين أول جم( األحباش نريان رشاشام الروسية 
ومل تتحرك هلذه الفعله الوحشية دولة مـن دول  . املصلني فأبادوا منهم ألفاً دفعة واحدة 

  ...إنه أكرب دليل !! ؟... فهل يف هذا ما يدل ... الغرب كله 
واهللا .. ونعود إىل العامل سادة له ، حنرر من ظلـم اجلبـارين   .. جيب أن نكسر ما يقيدنا 

  .غالب أمره 
  أخرياً

يا ويح أعدائنا ما أقذرهم، إم يفرضون علينا أن حنقد عليهم حني يرقصون على أشالئنا 
  .بعد أن ميزقوها ويطحنوها ويطعموها للكالب

اذهبـوا فـأنتم   : "لقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقادة أعدائه حني فتح مكـة 
  …ه وأصحابه ، وهم الذين ذحبوا أهل"الطلقاء

وترك صالح الدين الصليبيني يف القدس بعد أن فتحها دون أن يذحبهم كما ذحبوا أهلـه  
  .وإخوانه

  :لكننا نتساءل
إن أحقاد هؤالء وما فعلوه بأمة اإلسالم من ذبح، هل ستمكننا من العطف علـيهم مـرة   

هلم حقـداً  والبد أن ننتصر، ألن اهللا قدر هذا وانتهى، هل سنباد! أخرى حني ننتصر ؟؟
  !!حبقد، وذحباً بذبح، ودماً بدم ؟؟

، إننا ال نستطيع } فمن عفى وأصلح فأجره على اهللا { إن اهللا مسح لنا بذلك، لكنه قال 
الذي  –اذهبوا أحراراً حيث شئتم يف ظل عدل أمة اإلسالم : إال أن نقول هلم يومنا ذلك 

حممد وآله ومن سار علـى درب   واحلمد هللا رب العاملني والصالة على نبيه –ال حد له 
  .اجلهاد الذي خطّه إىل يوم الدين 

٣/١٩٧٨  
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********************  
   :إن مجيع األنبياء واملرسلني قد أوذوا من قبل أقوامهم ومن قبل غريهم

  
نهم يوم يرونَ فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ من الرسلِ ولَا تستعجِلْ لَهم كَأَ{ : قال تعاىل  

) ٣٥(ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا إِلَّا ساعةً من نهارٍ بلَاغٌ فَهلْ يهلَك إِلَّـا الْقَـوم الْفَاسـقُونَ    
  }] ٣٥/األحقاف[

صـلى اهللا عليـه   -اللَّه  وعن أَبِى عبيدةَ بنِ حذَيفَةَ عن عمته فَاطمةَ أَنها قَالَت أَتينا رسولَ
نعوده فى نِساٍء فَإِذَا سقَاٌء معلَّق نحوه يقْطُر ماؤه علَيه من شدة ما يجِد من حـر   -وسلم

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر فَاكفَش اللَّه توعد لَو ولَ اللَّهسا را يى قُلْنموسلم صلى اهللا عليه-الْح- 
ـ  «  » ونهم إِنَّ من أَشد الناسِ بالًَء اَألنبِياَء ثُم الَّذين يلُونهم ثُم الَّذين يلُونهم ثُم الَّـذين يلُ

  رواه أمحد يف مسنده وهو صحيح
الن أَى ولَ اللَّهسا ري قَالَ قُلْت أَبِيه نع دعنِ سبِ بعصم نالًَء قَالَ وعب دـاُء  « اسِ أَشبِياَألن

نْ كَانَ ثُم اَألمثَلُ فَاَألمثَلُ فَيبتلَى الرجلُ علَى حسبِ دينِه فَإِنْ كَانَ دينه صلْبا اشتد بالَؤه وإِ
الْعبد حتى يتركَه يمشى علَى اَألرضِ فى دينِه رِقَّةٌ ابتلى علَى حسبِ دينِه فَما يبرح الْبالَُء بِ

  .قَالَ أَبو عيسى الترمذي هذَا حديثٌ حسن صحيح. »ما علَيه خطيئَةٌ 
  الصرب يف القرآن الكرمي

  
صرب وشكر،وملا كان كذلك كان حريا باملؤمن أن يعرفهمـا ويتمسـك   : اإلميان نصفان

وأن جيعل سريه إىل ربه بينهما ومن هنا كان حـديثنا عـن    ما، و أن ال يعدل عنهما،
الصرب يف القرآن الكرمي فقد جعله اهللا جـوادا ال يكبـو وصـارما ال ينبـو وجنـدا ال      

فالنصر مع الصرب، والفرج مع الكرب، والعسر مع اليسر، وهـو  . يهزم،وحصنا ال يهدم
محل الرأس من اجلسـد،  أنصر لصاحبه من الرجال بال عدة وال عدد وحمله من الظفر ك

فال تستعجلها قبل أواا وقبـل  . واحلديث عن مكانته وفضيلته آتية بإذن اهللا اإلشارة إليه
  : الشروع يف املقصود نبني املسائل اليت سيدور عليها حديثنا وهي

  . مقدمات يف تعريفه وضرورته وحكمه ودرجاته -
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  . فضله -
  . جماالته -
  . الوسائل املعينة عليه -
  . مناذج من الصابرين -
  
  : املقدمات  -١
  : تعريفه –أ 

واصرب نفسك مع الذين يدعون رـم بالغـداة   : ((احلبس والكف، قال تعاىل: الصرب لغة
  . اآلية، أي احبس نفسك معهم...)) والعشي

والـذين  : ((حبس النفس على فعل شيء أو تركه ابتغاء وجه اهللا قال تعـاىل : واصطالحاً
  )). ه رمصربوا ابتغاء وج

  . وقد أشرنا يف التعريف إىل أنواع الصرب الثالثة والباعث عليه
. صرب على طاعة اهللا، وصرب عن معصية اهللا، وصرب على أقدار اهللا املؤملـة : أما أنواعه فهي

دخل فيه النوعان الثاين ) أو تركه(دخل فيه األول، ويف قولنا ) على فعل شيء(ففي قولنا 
لثاين فظاهر ألنه حبس للنفس على ترك معصية اهللا، وأمـا دخـول   أما دخول ا: والثالث

  . الثالث فألنه حبس للنفس عن اجلزع والتسخط عند ورود األقدار املؤملة
فالصـرب  )) ولربك فاصـرب ((قال تعاىل )) ابتغاء وجه اهللا((فهو يف قولنا : أما الباعث عليه

د، وقد أثىن اهللا يف كتابه على أويل الذي ال يكون باعثه وجه اهللا ال أجر فيه وليس مبحمو
والذين صربوا ابتغاء وجه رـم وأقـاموا   : ((األلباب الذين من أوصافهم ماذكره بقوله
  )). الصالة، وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعالنية

وهذا النص يشري إىل حقيقة هامة جداً وهي أن صبغة األخالق ربانية فيه ليست أخالقـاً  
ا ربانية سواء من جهة مصدر اإللزام ا أو من جهة الباعـث علـى   وضعية أو مادية وإمن

فعلها، فالعبد ال يفعلها حتت رقابة بشرية حني تغيب ينفلت منها، بل يفعلها كـل حـني   
  . وعلى كل حال ألن الرقابة ربانية، والباعث إرادة وجه اهللا تعاىل
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  : أمهيته –ب 
حىت لقد زادت مواضع ذكره فيه عن مائـة   أبرز األخالق الوارد ذكرها يف القرآن: الصرب

موضع، وما ذلك إال لدوران كل األخالق عليه، وصدورها منه، فكلما قلبت خلقـاً أو  
صرب عن شهوة الفرج والعـني احملرمـة،   : فضيلة وجدت أساسها وركيزا الصرب، فالعفة

ظهاره صرب عن إظهار ماال حيسن إ: صرب عن شهوة البطن، وكتمان السر: وشرف النفس
صرب على القدر الكايف من الدنيا، : صرب عن فضول العيش، والقناعة: من الكالم، والزهد

صرب عن إجابة داعي العجلة والطـيش،  : صرب عن إجابة داعي الغضب، والوقار: واحللم
: صرب عن إجابة داعي االنتقام، واجلود: صرب عن داعي الفرار واهلرب، والعفو: والشجاعة

صرب عن إجابة داعي العجز والكسل وهذا يدلك : اعي البخل، والكيسصرب عن إجابة د
على ارتباط مقامات الدين كلها بالصرب، لكن اختلفت األمساء واحتد املعىن، والذكي مـن  
ينظر إىل املعاين واحلقائق أوالً مث جييل بصره إىل األسامي فإن املعاين هي األصول واأللفاظ 

ومن هنا ندرك كيف علق القرآن الفالح على . وابع زلتوابع، ومن طلب األصول من الت
أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا، ويلقون )) ((وجزاهم مبا صربوا جنة وحريراً((الصرب وحده 

  )). سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار)) ((فيها حتية وسالماً
ياتني الدنيا واألخـرى،  وترجع عناية القرآن البالغة بالصرب إىل ماله من قيمة كبرية يف احل

فليس هو من الفضائل الثانوية، بل من الضرورات الالزمة اليت ال انفكاك لإلنسان عنـها،  
فال جناح يف الدنيا وال نصر وال متكني إال بالصرب، وال فالح يف اآلخرة وال فوز وال جنـاة  

  : همإال بالصرب، فلوال صرب الزارع والدارس واملقاتل وغريهم ماظفروا مبقاصد
  

  واستصحب الصرب إال فاز بالظفر *** وقلّ من جد يف أمر حياوله 
  : وقال آخر

  إذا استعنت بصرب أو ترى فرجا *** ال تيأسن وإن طالت مطالبة 
  ومدمن القرع لألبواب أن يلجا *** أخلق بذي الصرب أن حيظى حباجته 
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: قول أبو طالب املكـي ولئن كان األمر كذلك يف الدنيا، فهو يف اآلخرة أشد وأوكد، ي
حفت اجلنة "اعلم أن الصرب سبب دخول اجلنة، وسبب النجاة من النار ألنه جاء يف اخلرب "

، فيحتاج املؤمن إىل صرب على املكاره ليـدخل اجلنـة،   "باملكاره، وحفت النار بالشهوات
: نياعلم أن كثرة معاصي العباد يف شيئ: "وقال". وإىل صرب عن الشهوات لينجو من النار

  ". قلة الصرب عما حيبون، وقلة الصرب على مايكرهون
وإذا كان هذا شأن الصرب مع كل الناس، فأهل اإلميان أشد الناس حاجـة إليـه ألـم    

أمل، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنـا وهـم ال   ((يتعرضون للبالء واألذى والفنت 
: ، وقـال ))ن صدقوا وليعلمن الكاذبنييفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهللا الذي

أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مثل الذين خلوا من قـبلكم مسـتهم البأسـاء    ((
والضراء، وزلزلوا حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه مىت نصـر اهللا، أال إن نصـر اهللا   

معن من الذين لتبلون يف أموالكم وأنفسكم ولتس: ((، وكان التأكيد أشد يف قوله))قريب
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثرياً، وإن تصربوا وتتقوا فإن ذلك من 

، لقد بينت اآلية أن قوى الكفر على ما بينها من اختالف متحـدة ضـد   ))عزم األمور
اإلسالم، وقرنت لبيان موقف املؤمنني بني الصرب والتقوى فال يكتفوا بالصرب وحده حـىت  

يه تقواهم هللا بتعففهم عن مقابلة اخلصم مبثل أسلحته الدنيئة فال يواجـه الـدس   يضيفوا إل
مث . بالدس ألن املؤمنني حتكمهم قيمهم األخالقية يف السلم واحلرب والرخـاء والشـدة  

وصفت اآلية األذى املسموع بأنه كثري، فال بد أن يوطن املسلمون أنفسهم على مسـاع  
  . تان من عدوهم حىت يأيت نصر اهللاالفتراء والزور والتلفيق والبه

ورسل اهللا صلوات اهللا وسالمه عليهم أشد أهل اإلميان حاجة إىل الصـرب ألـم الـذين    
يقومون أساساً بالدعوة وجياون األمم بالتغيري وهم حني يقومون بذلك يكـون الواحـد   

:  عليه وسـلم منهم فرداً يف مواجهة أمة تعانده وتكذبه وتعاديه، قال رسول اهللا صلى اهللا
، وكلما كان القوم أشد عناداً وأكثر إغراقاً يف "أشد الناس بالًء األنبياء مث األمثل فاألمثل"

الضالل كانت حاجة نبيهم إىل الصرب أكثر كأويل العزم مثالً، نوح وإبـراهيم وموسـى   
  . وعيسى عليهم الصالة والسالم
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لسالم بالصرب كثرية يف القرآن ومـا  لقد كانت أوامر الرب سبحانه حملمد عليه الصالة وا
ذاك إال ألا دعوة شاملة تواجه أمم األرض كلها فخصومها كثريون وحاجة إمام الدعوة 
إىل الصرب أعظم لقد واجه النيب صلى اهللا عليه وسلم صنوف األذى البدين والنفسي واملايل 

اهللا يف عشرين موضعاً واالجتماعي والدعائي وغريه، وقاوم ذلك كله بالصرب الذي أمره به 
يف القرآن كلها إبان العهد املكي ألنه عهد البالء والفتنة والضعف وتسلط الكافر، وكان 

ما كنت تعلمها أنت وال قومك من . تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك: ((مما قاله اهللا له
عليهم وال تك  واصرب وما صربك إال باهللا وال حتزن((، ))قبل هذا فاصرب إن العاقبة للمتقني

واصرب حلكم ربك، فإنك بأعيننا، وسبح حبمد ربـك  )). ((اآلية... يف ضيق مما ميكرون
فأمر بالصرب حلكمه وهو سبحانه ال حيكم إال باحلق والعـدل، وقـال لـه    )). حني تقوم

ولتصنع على : ((فصيغة اجلمع لزيادة التثبيت والتأنيس، وقال اهللا ملوسى)) فإنك بأعيننا((
ومن كان بعني اهللا ومرأى منه فلن يضيع ولن يغلب، مث أمر بالتسبيح كما أمره به )) عيين

يف مجلة آيات على أعقاب أمره بالصرب، ولعل السر فيه أن التسبيح يعطى اإلنسان شحنة 
روحية حتلو ا مرارة الصرب، وحيمل التسبيح حبمد اهللا معنيني جليلني البد أن يرعامها من 

  : ابتلي
  . اهللا تعاىل أن يفعل عبثاً، بل كل فعله موافق للحكمة التامة، فبالؤه حلكمةترتيه  -١
أن له تعاىل يف كل حمنة منحة ويف كل بلية نعماء ينبغي أن تذكر فتشكر وحتمد وهذا  -٢

  . إيذان بكمال التربية ومزيد العناية) ربك(ويف قوله . هو سر اقتران التسبيح باحلمد هنا
  : حكمه –ج 

  : حيث اجلملة واجب، ويدل لذلك الصرب من
اصـربوا  )) ((اسـتعينوا بالصـرب والصـالة   : ((أمر اهللا به يف غري ما آية قال تعـاىل  -أ 

  )). وصابروا
)) وال تبطلوا أعمـالكم ((وقوله )) فال تولوهم األدبار((يه عن ضده كما يف قوله  -ب 
  )). لرسل وال تستعجل هلمفاصرب كما صرب أولو العزم من ا)) ((وال نوا وال حتزنوا((
أن اهللا رتب عليه خريي الدنيا واآلخرة وما كان كذلك كان حتصيله واجباً، أما من  -ج 

حيث التفصيل فحكمه حبسب املصبور عنه أو عليه، فهو واجب على الواجبات وواجب 
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عن احملرمات، وهو مستحب عن املكروهات، ومكروه عن املستحبات، ومستحب علـى  
ومكروه على املكروهات، ومما يدل على أن الصرب قد ال يكون الزماً قولـه  املستحبات، 

، فالصـرب  ))وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به، ولئن صربمت هلو خري للصابرين((تعاىل 
  . عن مقابلة السيئة مبثلها ليس واجباً بل مندوباً إليه

ياأيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا : ((لوقد أمر اهللا املؤمنني بالصرب واملصابرة واملرابطة فقا
، وصيغة املصابرة تفيد املفاعلة من اجلانبني، واملعـىن  ))ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون

مغالبة األعداء يف الصرب، فإذا كنا نصرب على حقنا، فإن املشركني يصـربون علـى   : هنا
ة على تلك املصابرة والثبات عليهـا  باطلهم؛ فال بد أن نغلبهم مبصابرتنا، مث أمرنا باملرابط

لنحقق موعود اهللا ونظفر بالفالح، فانتقلت اآلية باألمر من األدىن إىل األعلى فالصرب مـع  
الثبات وإعداد العدة، وكمـا أن الربـاط   : نفسك، واملصابرة بينك وبني عدوك واملرابطة

قلب لئال يهجـم منـه   لزوم الثغر لئال يهجم منه العدو فكذلك الرباط أيضاً لزوم ثغر ال
وعليه فقد يصرب العبد وال يصابر، وقد يصابر وال . الشيطان فيملكه أو خيربه أو يناله بأذى

يرابط، وقد يصرب ويصابر ويرابط من غري تعبد بالتقوى، فأخرب سبحانه أن مالك ذلك كله 
  . بالتقوى

  : درجاته –د 
  : اضطراري، فصارت أربعةاختياري و: الصرب نوعان، بدين ونفسي وكل منهما قسمان

  . بدين اختياري، كتعاطي األعمال الشاقة -أ 
  . بدين اضطراري كالصرب على أمل الضرب -ب 
  . نفسي اختياري كصرب النفس عن فعل ماال حيسن فعله شرعاً وال عقالً -ج 
  . نفسي اضطراري كصرب النفس عن فقدان حمبوا الذي حيل بينها وبينه -د 

اإلنسان يف النوعني االضطراريني لكنه يتميز عليها بالنوعني االختياريني، والبهائم تشارك 
والصرب االختياري أكمل من االضطراري، فإن االضطراري يشترك فيه الناس ويتأتى ممـن  
ال يتأتى منه الصرب االختياري، ولذلك كان صرب يوسف على مطاوعة امرأة العزيز وصربه 

ربه على ما ناله من إخوته ملا ألقوه يف اجلب وفرقـوا  على ما ناله من السجن أعظم من ص
بينه وبني أبويه، وباعوه بيع العبد، ومن الصرب االختياري صربه على العز والتمكني الذي 
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أورثه اهللا إياه فجعله مسخراً لطاعة اهللا ومل ينقله ذلك إىل الكرب والبطر، وكـذلك كـان   
د صلى اهللا عليه وسلم فإن صربهم كـان  صرب نوح واخلليل وموسى الكليم واملسيح وحمم

على الدعوة إىل اهللا وجماهدة أعداء اهللا وهلذا مسوا أويل العزم، وأمر اهللا رسوله أن يصـرب  
واه عن أن يتشبه بصاحب احلوت )) فاصرب كما صرب أولوا العزم من الرسل((كصربهم 

 تكن كصـاحب  فاصرب حلكم ربك وال((حيث مل يصرب فخرج مغاضباً قبل أن يؤذن له 
وهلذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على أويل العزم حىت ردوها إىل خريهـم  )) احلوت

  . وأفضلهم وأصربهم
واعلم أن الصرب املتعلق بالتكليف وهو صرب إما على الطاعة أو عن املعصية أفضل من الصرب 

فالبد لكل أحد مـن  على مر القدر فإن هذا األخري يأيت به الرب والفاجر واملؤمن والكافر 
الصرب على القدر اختياراً أو اضطراراً، أما الصرب على األوامر وعن النواهي فهو صرب أتباع 
الرسل، والصرب على األوامر أفضل من الصرب عن النواهي ألن فعل املأمور أحـب إىل اهللا  

  من ترك احملظور والصرب على أحب األمرين أفضل وأعلى 
  
  : آن الكرميفضائل الصرب يف القر -٢

حديث القرآن عن فضائل الصرب كثري جداً، وهذه العجالة ال تستوعب كل مـا ورد يف  
  : ذلك لكن جنتزىء منه مبا يلي

ياأيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقـوا اهللا  : ((علق اهللا الفالح به يف قوله -١
  )). لعلكم تفلحون

أولئك يؤتون أجرهم مـرتني مبـا   : ((غريه اإلخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على -٢
  )). إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب: ((وقال)) صربوا

وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملـا صـربوا،   : ((تعليق اإلمامة يف الدين به وباليقني -٣
  )). وكانوا بآياتنا يوقنون

  )). إن اهللا مع الصابرين: ((ظفرهم مبعية اهللا هلم  -٤
أولئك عليهم صلوات من رـم ورمحـة   : ((نه مجع هلم ثالثة أمور مل جتمع لغريهمأ -٥

  )). وأولئك هم املهتدون
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  )). واستعينوا بالصرب والصالة: ((أنه جعل الصرب عوناً وعدة، وأمر باالستعانة به  -٦
بلى إن تصربوا وتتقوا ويأتوكم من فـورهم  : ((أنه علق النصر بالصرب والتقوى فقال -٧

  )). ا ميددكم ربكم خبمسة آالف من املالئكة مسومنيهذ
أنه تعاىل جعل الصرب والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو ومكره فما استجن العبـد   -٨

  )). وإن تصربوا وتتقوا اليضركم كيدهم شيئاً: ((بأعظم منهما
ن كـل  واملالئكة يدخلون عليهم م((أن املالئكة تسلم يف اجلنة على املؤمنني بصربهم  -٩

  )). باب سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار
إال الذين : ((أنه سبحانه رتب املغفرة واألجر الكبري على الصرب والعمل الصاحل فقال -١٠

  )). صربوا وعملوا الصاحلات أولئك هلم مغفرة وأجر كبري
ور الـيت  أي مما يعزم من األم: أنه سبحانه جعل الصرب على املصائب من عزم األمور -١١

  )). وملن صرب وغفر إن ذلك من عزم األمور: ((إمنا يعزم على أجلها وأشرفها
  )). واهللا حيب الصابرين: ((أنه سبحانه جعل حمبته للصابرين -١٢
وما يلقاها إال الـذين  : ((إنه ال يلقاها إال الصابرون: أنه تعاىل قال عن خصال اخلري -١٣

   )).صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم
إن يف ذلك آليـات  : ((أنه سبحانه أخرب أمنا ينتفع بآياته ويتعظ ا الصبار الشكور -١٤

  )). لكل صبار شكور
إنا وجدناه صابراً : ((أنه سبحانه أثىن على عبده أيوب أجل الثناء وأمجله لصربه فقال -١٥

  . ، فمن مل يصرب فبئس العبد هو))نعم العبد إنه أواب
التام على كل من مل يؤمن ويعمل الصاحلات ومل يكن من أهل أنه حكم باخلسران  -١٦

  )). السورة... والعصر، إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا: ((احلق والصرب
لو فكر الناس كلهم يف هذه اآلية لوسعتهم، وذلك أن العبد كمالـه  :"قال اإلمام الشافعي

ان والعمل الصاحل وكما هو حمتـاج  اإلمي: قوة العلم، وقوة العمل، ومها: يف تكميل قوتيه
لتكميل نفسه فهو حمتاج لتكميل غريه، وهو التواصي باحلق، وقاعدة ذلك وساقه إمنا يقوم 

  ". بالصرب
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أنه سبحانه خص أهل امليمنة بأم أهل الصرب واملرمحة الذين قامت ـم هاتـان    -١٧
نوا وتواصـوا بالصـرب   مث كان من الذين آم: ((اخلصلتان ووصوا ما غريهم فقال تعاىل
  )). وتواصوا باملرمحة، أولئك أصحاب امليمنة

أنه تبارك وتعاىل قرن الصرب مبقامات اإلميان وأركان اإلسالم وقيم اإلسالم ومثلـه   -١٨
إال ((وقرنه باألعمال الصاحلة عموماً )) واستعينوا بالصرب والصالة((العليا، فقرنه بالصالة 

، وقـرين  ))إنه من يتق ويصرب((، وجعله قرين التقوى ))الذين صربوا وعملوا الصاحلات
وتواصوا باحلق وتواصوا ((، وقرين احلق ))إن يف ذلك آليات لكل صبار شكور((الشكر 
ملا صربوا ((، وقرين اليقني ))وتواصوا بالصرب وتواصوا باملرمحة((، وقرين املرمحة ))بالصرب

الذين صربوا وعلى رم ((، ))أجر العاملنينعم ((، وقرين التوكل ))وكانوا بآياتنا يوقنون
فاصرب إن وعد اهللا حق واستغفر لذنبك وسـبح  ((، وقرين التسبيح واالستغفار ))يتوكلون

ولنبلونكم حىت نعلم ااهـدين مـنكم   ((، وقرنه باجلهاد ))حبمد ربك بالعشي واإلبكار
  )). والصابرين

لذين صربوا أجرهم بأحسن ماكانوا ولنجزين ا((إجياب اجلزاء هلم بأحسن أعماهلم  -١٩
  )). يعملون

وبعد، فهذا غيض من فيض يف باب فضائل الصرب ولوال اإلطالة السترسلنا يف ذكر تلـك  
  . الفضائل واملنازل، ولعل فيما ذكر عربة ودافع على الصرب فاهللا املستعان

  
  : جماالت الصرب يف القرآن الكرمي -٣
  : الصرب على بالء الدنيا -أ 

لقـد  : ((أخربنا اهللا تعاىل بطبيعة احلياة الدنيا، وأا خلقت ممزوجة بالبالء والفنت فقاللقد 
ولنبلونكم بشـيء  : ((أي مشقة وعناء، وأقسم على ذلك بقوله)) خلقنا اإلنسان يف كبد

من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات، وبشر الصـابرين الـذين إذا   
نا هللا وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من رـم ورمحـة   أصابتهم مصيبة قالوا إ
  . وإذا أطلق الصرب فال يكاد ينصرف إىل غريه عند كثري من الناس)) وأولئك هم املهتدون،

  : الصرب على مشتهيات النفس -ب 
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الـبالء  : وهو ما يسمى بالسراء فإن الصرب عليها أشد من الصرب على الضراء، قال بعضهم
ابتلينـا  : "ه املؤمن والعافية ال يصرب عليها إال صديق، وقال عبد الرمحن بن عوفيصرب علي

إن املؤمن مطالب بأن ال يطلق لنفسه العنـان  ". بالضراء فصربنا، وابتلينا بالسراء فلم نصرب
يف اجلري وراء شهواا لئال خيرجه ذلك إىل البطر والطغيان وإمهال حق اهللا تعاىل فيما آتاه 

ياأيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكـر اهللا  : ((ه، قال تعاىلوبسط ل
، وميكن أن جنمل حاجة اإلنسان إىل الصـرب يف  ))ومن يفعل ذلك فأولئك هم اخلاسرون

  : هذا النوع بأربعة أمور 
ي ال أن ال يركن إليها، وال يغتر ا، وال حتمله على البطر واألشر والفرح املذموم الذ -١

  . حيب اهللا أهله
أن ال ينهمك يف نيلها ويبالغ يف استقصائها، فإا تنقلب إىل أضدادها، فمن بـالغ يف   -٢

  . األكل والشرب واجلماع انقلب ذلك إىل ضده، وحرم األكل والشرب واجلماع
  . أن يصرب على أداء حق اهللا تعاىل فيها، وال يضيعه فيسلبها -٣
رام، فال ميكن نفسه من كل ما تريده منها، فإا توقعه يف أن يصرب عن صرفها يف احل -٤

احلرام، فإن احترز كل االحتراز أوقعته يف املكروه، وال يصرب على السراء إال الصـديقون  
وإمنا كان الصرب على السراء شديداً ألنه مقرون بالقدرة، واجلائع عند غيبة الطعام أقدر منه 

  . على الصرب عند حضوره
يف هذا النوع من الصرب، الصرب عن التطلع إىل مابيد اآلخرين من الدنيا، والصرب  ومما يدخل

أحيسبون أمنا مندهم به مـن مـال   : ((عن االغترار مبا ينعمون به من مال وبنني قال تعاىل
وقد ى اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم )) وبنني، نسارع هلم يف اخلريات بل ال يشعرون

ال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة احلياة الدنيا لنفتنهم و: ((عن ذلك بقوله
، فاملؤمن من يعتز بنعمة اهلداية ويعلم أمنا هم فيه من الدنيا ))فيه، ورزق ربك خري وأبقى

ظل زائل وعارية مستردة وال يبايل مبظاهر الفخامة اليت يتبجح ا الطغاة، لقد قال الـذين  
يا ليت لنا مثل ما أويت قارون، إنه لذو حظ ((نيا ملا رأوا قارون يف زينته يريدون احلياة الد

ويلكم ثواب اهللا خري ملن آمن وعمل صاحلاً وال : ((، أما أهل العلم واإلميان فقالوا))عظيم
  )). يلقاها إال الصابرون
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  : الصرب على طاعة اهللا تعاىل -ج 
لذلك أشدها على النفوس وقد جاءت  إن الصرب على طاعة اهللا أعظم جماالت الصرب وهو

رب السماوات واألرض وما : ((صيغة األمر بالصرب على الطاعة مغايرة لغريها فقال تعاىل
وأمر أهلك بالصالة واصطرب : ((، وقال))بينهما فاعبده واصطرب لعبادته، هل تعلم له مسياً

غة االفتعال وهو يدل ، فاستخدم صي))عليها، ال نسألك رزقاً حنن نرزقك والعاقبة للتقوى
على املبالغة يف الفعل إذ زيادة املبىن تدل على زيادة املعىن، وما ذاك إال ملشـقة جماهـدة   

واعلم أن الصرب على الطاعة له ثـالث  . النفوس على القيام حبق العبودية يف كل األحوال
  : أحوال

على الوفاء ولعل  قبل الطاعة، بتصحيح النية والصرب على شوائب الرياء، وعقد العزم -١
إال الـذين صـربوا وعملـوا    : ((هذا يظهر سر تقدمي الصرب على العمل الصاحل يف قوله

  )). الصاحلات أولئك هلم مغفرة وأجر كبري
حال الطاعة بأن ال يغفل عن اهللا فيها، وال يتكاسل عن حتقيق آداا وسننها، ولعلـه   -٢

صـربوا إىل متـام   )) ا وعلى رم يتوكلوننعم أجر العاملني، الذين صربو: ((املراد بقوله
  . العمل

بعد الفراغ منها فيصرب على عدم افشائها واملراءاة واإلعجاب ا، وترك ما يبطلها قال  -٣
  )). ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى: ((، وقال))وال تبطلوا أعمالكم: ((تعاىل

  : الصرب على مشاق الدعوة إىل اهللا -د 
رة صرب الداعية على ما يالقيه يف دعوته، فإنه يأيت النـاس مبـا ال   غري خاف عليك ضرو

يشتهونه وال يألفونه، ومبا خيالف ما وجدوا عليه آباءهم، فلذلك يقاومون الدعوة بكل ما 
  . أوتوا من قوة، ويوصلون األذى بالداعية ما استطاعوا إىل ذلك سبيالً

الذي بقي يف قومه يدعوهم ألـف  إن اعراضهم عن الدعوة حيتاج إىل صرب كصرب نوح  -
رب إين دعوت قومي ليالً واراً فلم يزدهم : ((سنة إال مخسني عاماً وحكى اهللا عنه قوله

دعائي إال فراراً، وإين كلما دعوم لتغفر هلم جعلوا أصابعهم يف آذام واستغشوا ثيام، 
  )). اآلية... وأصروا واستكربوا استكباراً
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ن من مؤامرات الكيد اليت تؤذي الداعية يف أهله ونفسه وماله حتتاج وما حييكه املغرضو -
لتبلون يف أموالكم وأنفسكم ولتسـمعن مـن   : ((إىل صرب، وهذا ما أكده اهللا تعاىل بقوله

الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثرياً، وإن تصربوا وتتقوا، فـإن  
واصرب على ما يقولون واهجـرهم  : ((رسوله بقوله، وقد أمر اهللا ))ذلك من عزم األمور

ولنصـربن علـى مـا    ((، وقد أمجع األنبياء على رد أذى أقوامهم بالصرب ))هجراً مجيالً
ولقد كذبت رسل من قبلك فصربوا على ما ((، ))آذيتمونا، وعلى اهللا فليتوكل املتوكلون

رة فرعون ملا وقر اإلميان ، وسح))كذبوا وأوذوا حىت أتاهم نصرنا، وال مبدل لكلمات اهللا
إنا إىل ربنا منقلبون، وما تنقم منا إال أن ((يف قلوم قابلوا ديده بالقتل والصلب بقوهلم 

  )). آمنا بآيات ربنا ملا جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صرباً، وتوفنا مسلمني
إن طول الطريق، واستبطاء النصر حيتاج إىل صرب، وصرب حار شديد ولـذا خوطـب    -
أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مثل الذين خلـوا  : ((ؤمنون يف القرآن بقوله تعاىلامل

من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه مىت نصر 
حىت إذا استيأس الرسل وظنوا أم قـد كـذبوا   : ((، وقوله))اهللا، أال إن نصر اهللا قريب

  )). فنجي من نشاء وال يرد بأسنا عن القوم ارمنيجاءهم نصرنا 
  : هـ الصرب حني البأس 

أي الصرب يف احلرب وعند لقاء العدو والتحام الصفوف، فالصرب ثَم شرط للنصر، والفرار 
والصابرين يف : ((كبرية، وقد أثىن اهللا تعاىل على الصابرين يف ساعة القتال فقال يف آية الرب

أولئك الذين صدقوا وأولئك ((أي املرض، وحني البأس، )) والضراء((قر أي الف)) البأساء
ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكـروا  : ((ويوجبه على عباده بقوله)) هم املتقون

اهللا كثرياً لعلكم تفلحون، وأطيعوا اهللا ورسوله وال تنازعوا فتفشـلوا وتـذهب رحيكـم    
  )). ينواصربوا، إن اهللا مع الصابر

وعندما تضطرب أمور املعركة، وينفرط عقدها تكون احلاجة إىل الصرب أعظم وأشد كما 
حدث يف أحد حني انكشف املسلمون وشاع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتـل،  
اجنفل فريق من املسلمني منهزمني، وصرب آخرون فرتل من القرآن إشادة مبـن صـربوا،   

تم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم أم حسب: ((وإنكار على أولئك
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وما حممد إال رسول قد خلت من قبلـه  ((مث ال يعذرهم يف فرارهم وازامهم )) الصابرين
الرسل، أفإين مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلـن يضـر اهللا   

وكأين من نيب قاتل معه ربيون كثري فمـا  (( :إىل أن قال)) شيئاً، وسيجزي اهللا الشاكرين
  )). وهنوا ملا أصام يف سبيل اهللا وما ضعفوا وما استكانوا واهللا حيب الصابرين

وقد حدثنا عن الثلة املؤمنة مع طالوت عندما انتصرت ملا اعتصمت بالصرب، وقد اختـرب  
ة على ترك الشرب من فصرب ثلة مؤمن..)) ((إن اهللا مبتليكم بنهر: ((طالوت من معه بقوله

فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، قالوا ال طاقة لنا اليوم جبالوت )) ((النهر إال غرفة باليد
وجنوده، قال الذين يظنون أم مالقوا اهللا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا واهللا 

صرباً، وثبـت أقـدامنا    ربنا أفرغ علينا: مع الصابرين، وملا برزوا جلالوت وجنوده قالوا
، ))أفرغ((، لقد سألوا اهللا حني اللقاء صرباً وأوعبوا، فقالوا ))وانصرنا على القوم الكافرين

.. فهزموهم بإذن اهللا، وقتل داود جـالوت ((إذ هم حباجة إىل صرب كثري، وكانت النتيجة 
 .((  

  : الصرب يف جمال العالقات اإلنسانية -و 
س إال بالصرب بدءاً بأقرب من يعاشرك وهي الزوجة وانتهاًء بأبعـد  ال تستقيم احلياة مع النا

الناس عنك، وقد قال اهللا تعاىل مبيناً ما ينبغي أن يتحلى به الزوج من صـرب يف مواجهـة   
وعاشروهن باملعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل : ((مشاكل الزوجية

اقبة الصرب محيدة، ويوصي اهللا عباده بالصرب على مـا  ، أي فاصربوا فع))اهللا فيه خرياً كثرياً
وال تستوي احلسـنة وال  : ((يالقونه من الناس من ضر، وأن ال يقابلوا السيئة مبثلها فيقول

السيئة، ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم، وما يلقاها إال 
  . ))الذين صربوا، وما يلقاها إال ذو حظ عظيم

ومما ينظم يف هذا العقد صرب التلميذ على التعلم واملعلم، وهذا ما حدثنا عنـه يف القـرآن   
عندما ذهب موسى إىل اخلضر ليعلمه مما علمه اهللا، قال له اخلضـر إمـا ألن اهللا أخـربه    

إنك لن تستطيع معي صرباً، وكيف تصرب على مامل : ((قال-باحلقيقة أو ييجاً على الصرب 
  ))... ستجدين إن شاء اهللا صابراً: ((قال -، فتعهد موسى بالصرب ))رباًحتط به خ
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  : األسباب املعينة على الصرب -٤
  : املعرفة بطبيعة احلياة الدنيا -أ 

إن من عرف طبيعة الدنيا وما جبلت عليه من الكدر واملشقة والعناء هان عليه ما يبتلى به 
معدنه ال يستغرب، وقد عرفنا اهللا ذه احلقيقـة  فيها ألنه وقع يف أمر يتوقعه، والشيء من 

ياأيها اإلنسان إنـك  : ((، أي يف مشقة وعناء، وقال))لقد خلقنا اإلنسان يف كبد: ((فقال
، وبني جل جالله أا ال تدوم على حال بل يـوم لـك   ))كادح إىل ربك كدحاً فمالقيه

أليـام نـداوهلا بـني    إن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك ا((ويوم عليك 
  )). الناس

إن من ال يعرف هذه احلقيقة سيفاجأ بوقائع األحداث تصب على رأسه صباً فيظن أنـه  
الوحيد من بني بين اإلنسان الذي يصاب بذلك لشؤمه وسوء حظه، ولذلك يبادر بعضهم 
باإلجهاز على نفسه باالنتحار، ألنه ما علم أن لكل فرحة ترحة وما كان ضحك إال كان 
بعده بكاء، وما ملئ بيت حربة إال ملىء عربة، وما عبت دار من السرور إال عبت مـن  

إما بفوات حمبوب أو حصول مكروه، وأن : وأنه لو فتش العامل مل ير فيه إال مبتلى"احلزن، 
سرور الدنيا أحالم نوم أو كظل زائل، إن أضحكت قليالً أبكت كثرياً، وإن سرت يومـاً  

  ...". عت قليالً، منعت طويالًأساءت دهراً، وإن مت
  : معرفتك بأنك وما بيدك ملك هللا تعاىل ومرجعك إليه -ب 

، وقد علمنا يف كتاب ربنا أن نقول عند حلول ))ومابكم من نعمة فمن اهللا: ((قال تعاىل
وهذه الكلمة من أبلـغ عـالج   : "، يقول ابن القيم))إنا هللا وإنا إليه راجعون: ((املصائب

ه له يف عاجلته وآجلته، فإا تتضمن أصلني عظـيمني، إذا حتقـق العبـد    املصاب، وأنفع
  : مبعرفتهما تسلى عن مصيبته

وأيضاً، فإنه . أن العبد وأهله وماله ملك هللا عز وجل، وقد جعل عند العبد عارية: أحدمها
حمفوف بعدمني، عدم قبله، وعدم بعده حىت يكون ملكه حقيقة، وال هو الذي حيفظه من 

  . بعد وجوده، وال يبقى عليه وجوده، فليس له فيه تأثري وال ملك حقيقي اآلفات
. أن مصري العبد ومرجعه إىل اهللا مواله احلق، والبد أن خيلف الدنيا وراء ظهـره : والثاين

وجييء ربه فرداً كما خلقه أول مرة، بال أهل وال مال وال عشرية، ولكـن باحلسـنات   
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وايته، فكيف يفرح مبوجود ويأسى علـى مفقـود؟   والسيئات، فإذا كانت هذه بدايته 
إن هللا (ولذلك يقال عند تعزية املصـاب  « ففكره يف مبدئه ومعاده أعظم عالج هذا الداء

وقد أدركت أم سليم هذا املعـىن  ). ماأخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى
هدأت نفسه، وأرجو أن قد : يسأل عنه قالت) أبو طلحة(عندما تويف ابنها، فلما جاء أبوه 

وكانت قد هيـأت  ) تعين املوت، وقد ظن أا تريد النوم يء العافية(يكون قد استراح 
يا أبا : نفسها لزوجها فتعرضت له فأصاب منها فلما أراد اخلروج لصالة الفجر، قالت له
: م؟ قالطلحة، أرأيت لو أن قوماً أعاروا أهل بيت عارية، فطلبوا عاريتهم، أهلم أن مينعوه

إىل ... إن اهللا أعارنا فالناً مث أخذه منه فاسـترجع : ال، إن العارية مؤداة إىل أهلها، فقالت
  . آخر القصة

  : اليقني حبسن اجلزاء عند اهللا تعاىل -ج 
أن مما يرغب اإلنسان يف العمل، ويزيده ثباتاً فيه علمه حبسن جزائه يف اآلخرة وال جند يف 

وعظم أجره مثل الصرب فيقول نعم أجر العاملني الذين صـربوا  القرآن شيئاً ضخم جزاؤه 
ما عندكم ينفد : ((وعلى رم يتوكلون ويقول مبيناً أن الصابرين جيزون بأحسن ماعملوا

، ويصرح بأن ))وما عند اهللا باق، ولنجزين الذين صربوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
، وقـد  ))ىف الصابرون أجرهم بغري حسابإمنا يو: ((أجرهم غري معدود وال حمدود فيقول

إنا هللا : ((ذُكِّر املؤمنون ذه احلقيقة يف الكلمة اليت أمروا أن يقولوها عند حلول املصائب
، فيتذكرون أم سريجعون إىل اهللا فيجزيهم على عملـهم وصـربهم   ))وإنا إليه راجعون

  . أحسن اجلزاء وأوفاه
ضعف اليقني حبسن جزاء من صربت له، ألنه : وأصل قلة الصرب: "يقول أبو طالب املكي

لو قوي يقينه، كان اآلجل من الوعد عاجالً إذا كان الواعد صادقاً، فيحسن صربه لقـوة  
  ...". الثقة بالعطاء

  : الثقة حبصول الفرج -د 
إن يقني العبد بأن النصر مقرون بالصرب وأن الفرج آت بعد الكرب وأن مع العسر يسـراً  

رب على ما يالقيه، وقد كثرت اآليات الدالة على هذا املعىن ملا له من أثر يف يقويه على الص
، قـال  ))فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسـرا : ((مزيد التحمل والثبات، قال تعاىل
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يقصد بذلك أن العسر ورد معرفة يف املوضعني واملعرفة " لن يغلب عسر يسرين: "بعضهم
تعدد خبالف النكرة وهي اليت ورد به اليسر يف املوضـعني،  إذا كررت يف اجلملة ال تفيد ال

جاء : جاء الرجل وأكرمت الرجل، كان الرجل يف املواطنني واحداً، وإذا قلت: فإذا قلت
وقد جعل العسر يف اآليتني مع العسر ال بعده . رجلٌ وأكرمت رجالً، كان املقصود رجلني

ه ولينبه أيضاً إىل أن كل عسر مقرون بيسر أو عقبه لينبه إىل قرب حتققه بعده حىت كأنه مع
وأكثر فما من مصيبة يبتلى ا عبد إال وهللا فيه إلطاف بأن مل جيعلها على حنو أعظـم أو  

  . أكرب أو أطول مما هي عليه
وقد تكرر يف القرآن األمر بالصرب مقروناً بالتذكري بأن وعد اهللا حق ال يتخلف أبداً قـال  

فاصرب إن وعد اهللا حق، وال يستخفنك : ((، وقال))لف اهللا امليعادوعد اهللا ال خي: ((تعاىل
  )). الذين ال يوقنون

  : إن اشتداد األزمة يف سنن اهللا تعين قرب انبالج الفجر وظهور طالئع النصر كما قيل
  اشتدي أزمةُ تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج 

: ذ ابنه الثـاين فيقـول  وهلذا جند يعقوب يكون أمله يف العثور على يوسف أشد عندما أخ
يا بين اذهبوا فتحسسوا مـن  ((، وقال ألبنائه ))فصرب مجيل عسى اهللا أن يأتيين م مجيعاً((

  )). يوسف وأخيه، وال تيأسوا من روح اهللا، إنه ال ييأس من روح اهللا إال القوم الكافرون
  : االستعانة باهللا -هـ 

عاىل ويلجأ إىل محاه فيشعر مبعيته سبحانه وأنه مما يعني املبتلى على الصرب أن يستعني باهللا ت
يف محايته ورعايته، ومن كان يف محى ربه فلن يضام ولذا قال موسى لقومه بعد أن هددهم 

استعينوا باهللا واصربوا، إن األرض هللا يورثها من يشاء من عبـاده  ((فرعون مبا هددهم به 
  )). والعاقبة للمتقني

  فأكثر ما جيين عليه اجتهاده  إذا مل يكن عون من اهللا للفىت
ولعل حاجة الصابرين إىل االستعانة باهللا تعاىل والتوكل عليه هي بعض أسرار اقتران الصرب 

نعم أجر العاملني، الذين صربوا وعلـى رـم   ((بالتوكل على اهللا يف آيات كثرية كقوله 
ليتوكـل  ولنصربن على مـا آذيتمونـا، وعلـى اهللا ف   : ((، وقوله عن رسله))يتوكلون
  )). املتوكلون
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  : االقتداء بأهل الصرب -و 
إن التأمل يف سري الصابرين يعطي اإلنسان شحنة دافعة على الصرب، ومن هنا ندرك سـر  
حرص القرآن املكي على ذكر صرب األنبياء على ما القوه من أممهم وهذا ما صرح اهللا بـه  

فؤادك وجاءك يف هـذه احلـق   وكالً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به : ((يف قوله
ولقد كذبت رسل من قبلك فصربوا على مـا  : ((، وقال اهللا))وموعظة وذكرى للمؤمنني

)) كذبوا وأوذوا حىت أتاهم نصرنا، وال مبدل لكلمات اهللا، ولقد جاءك من نبإي املرسلني
برين ، وجاء األمر صرحياً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باالقتداء بالصـا ]٣٤/األنعام[

، وحني نـزل الـبالء   ))فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل، وال تستعجل هلم: ((قبله
أحسب : ((بأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاءهم التذكري ببالء من كان قبلهم

الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلـهم فلـيعلمن اهللا   
أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مثل : ((، وقال هلم))ليعلمن الكاذبنيالذين صدقوا و

الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حىت يقول الرسول والذين آمنـوا  
  )). معه مىت نصر اهللا، أال إن نصر اهللا قريب

  : اإلميان بقدر اهللا -ز 
مه له أكرب عون على جتشم مصـاعب املصـائب،   إن إميان العبد بقدر اهللا النافذ واستسال

وعلم العبد بأن ما أصابه مل يكن ليخطئه، وما أخطأه مل يكن ليصيبه برد من اليقني يصب 
ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من : ((على فؤاده، قال تعاىل

، ))تكم وال تفرحوا مبا آتاكمقبل أن نربأها، إن ذلك على اهللا يسري، لكيال تأسوا على مافا
وركون املؤمن إىل قدر اهللا يف مثل هذا املقام واحتجاجه به أمر ال غبار عليه ألنه إحالـة  

  . على القدر فيما ال اختيار للعبد فيه
واعلم أن اجلزع واهللع والتربم والضيق اليرد من قدر اهللا شيئاً فالبد من الصرب أول األمـر  

ثوبة ولئن مل يصرب أول الصدمة فسيصرب بعد ذاك رغم أنفه وال أجر لئال حيرم العبد من امل
إن ". العاقل يفعل يف أول يوم من املصيبة ما يفعله اجلاهل بعد السبعة أيام: "له، قال حكيم

املبالغة يف التشكي والتربم ال يغري من الواقع شيئاً بل يزيد النفس مهاً وكمداً وهلذا قال اهللا 
م إنه ليحزنك الذي يقولون، فإم ال يكذبوك، ولكن الظاملني بآيات اهللا قد نعل: ((لرسوله
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ولقد كذبت رسل من قبلك فصربوا على ما كذبوا وأوذوا حىت أتاهم نصـرنا  . جيحدون
وإن كان كرب عليك إعراضهم فـإن  . وال مبدل لكلمات اهللا، ولقد جاءك من نبأ املرسلني

اً يف السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء اهللا جلمعهم استطعت أن تبتغي نفقاً يف األرض أو سلم
، فأزال الوحشـة عـن قلـب    ]٣٥-٣٣/األنعام)) [على اهلدى فال تكونن من اجلاهلني

الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف أول آية بأن تكذيبهم ليس للرسول وإمنا هو هللا تعاىل، مث 
إن شق عليـك إعراضـهم   : لهعزاه يف الثانية وساله مبا حدث لرسل اهللا فصربوا، مث قال 

وذهبت نفسك عليهم حسرات وضاق صدرك فليس لك إال الصرب، وإال فافعل ما بدا لك 
فإن استطعت أن تبتغي نفقاً يف األرض رب منه أو سلماً يف السماء، تصعد عليه فدونك 

  ] ١. [فافعل
  

  : اآلفات املعيقة عن الصرب
، فإذا أبطأ على ))لق اإلنسان من عجلخ((النفس موكولة حبب العاجل : االستعجال -١

اإلنسان ما يريد نفد صربه وضاق صدره واستعجل قطف الثمرة قبل أواا فال هو ظفـر  
فاصرب كما :((بثمرة طيبة وال هو أمت املسري، وهلذا قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم

  . له يوماً موعوداً، أي العذاب فإن ))صرب أولو العزم من الرسل، وال تستعجل هلم
لقد باءت بعض الدعوات بالفشل ومل تؤت مثرا املرجوة بعلة االستعجال، ولـو أـم   
صربوا لكان خرياً هلم، ثار بعضهم على الطغيان وملا يقم على ساقه ويشتد عوده وتكتمل 
آلته وتنضج دعوته ومتتد قاعدته فقضي على الدعوة ووئد الداعية وذهب االثنان يف خـرب  

واحلديث عن االستعجال أطول من هذا ولكن يف اإلشارة للبيب مـا يغـين عـن    . نكا
  . العبارة

قد يرى الداعية من املدعوين ماال يليق فيستفزه الغضب فيدفعـه إىل مـاال   : الغضب -٢
حيسن به مما يسيء إىل الدعوة ويلصق جببني حاملها وصمة عار تبقى الدهر كله، وهلـذا  

فاصـرب حلكـم   : الغضب بأن ال يقع فيما وقع فيه يونس فقال حذر اهللا رسوله من مغبة
ربك، وال تكن كصاحب احلوت لقد فرغ صربه فضاق صدره فغادرهم غاضباً قبـل أن  

وذا : ((يأذن اهللا له ظناً منه أن اهللا لن يضيق عليه فضيق اهللا عليه بأن جعله يف بطن احلوت
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يف الظلمـات أن ال إلـه إال أنـت     النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى
  )). فاستجبنا له وجنيناه من الغم: ((، فتاب اهللا عليه))سبحانك إين كنت من الظاملني

أعظم عوائق الصرب وهو الذي حذر يعقوب أبناءه من الوقوع فيه مع تكـرار  : اليأس  -٣
مـن   يا بين اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه وال تيأسوا: ((البحث عن يوسف وأخيه

، وهو الذي حرص القرآن علـى  ))روح اهللا إنه ال ييأس من روح اهللا إال القوم الكافرون
وال نوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن : ((دفعه عن أنفس املؤمنني فبذر األمل يف صدورهم

كنتم مؤمنني، إن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك األيـام نـداوهلا بـني    
وال نوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون، واهللا معكم ولن يتـركم  : ((م، وقال هل))الناس

، إن إضاءة شعلة األمل دواء اليأس وهذا ما ذكرت به اآليات املؤمنني وهو ما ))أعمالكم
استعينوا باهللا واصربوا، إن األرض هللا يورثها من يشاء مـن  : ((ذكر به موسى قومه فقال

وملا شكا خباب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما يالقيـه  ، ))عباده والعاقبة للمتقني
من أذى قريش قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد أن ذكره مصاب الصاحلني يف 

واهللا ليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب من صـنعاء إىل حضـرموت ال   : "األمم قبله
  ". لونخياف إال اهللا والذئب على غنمه، ولكنكم تستعج

  
  : مناذج للصابرين -٥

لقد ضرب لنا يف القرآن مناذج رائعة جتسدت فيهم حقيقة الصرب، واستحقوا أن يـذكروا  
بصربهم فيقتدى م الصابرون، وسنختار يف هذه العجالة ثالثة منها يتمثل يف كل واحد 

  . منها لون من الصرب
  : الصرب على طاعة اهللا -أ 

وقال إين ذاهب إىل ريب : ((ليت حكاها اهللا لنا بقوله عن إبراهيميف قصة إبراهيم وإمساعيل ا
سيهدين، رب هب يل من الصاحلني، فبشرناه بغالم حليم، فلما بلغ معه السعي، قال يـا  
بين إين أرى يف املنام أين أذحبك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر سـتجدين إن  

ه للجبني وناديناه أن يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيـا  شاء اهللا من الصابرين، فلما أسلما وتل
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إنا كذلك جنزي احملسنني، إن هذا هلو البالء املبني، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليـه يف  
  ...)). اآلخرين، سالم على إبراهيم كذلك جنزي احملسنني، إنه من عبادنا املؤمنني

ح ابنه أم من االبن الذي يستسـلم  من أيهما تعجب من األب الذي رأى يف املنام أنه يذب
ألمر اهللا طواعية واختياراً، لقد كان االبن وحيد إبراهيم ومل يأته إال على كرب فما ظنـك  
بتعلق األب بابنه، إنه تعلق ال يوصف، ولكن تعلقه باهللا أعظم وطاعته هللا فوق كل ذلك، 

ب للنـاس أروع  لقد حطم إبراهيم كل نداءات األرض ملا جاء األمر من السماء، وضـر 
األمثال يف الطاعة، ولقد كان الوحي يف هذه املرة رؤيا فلم يتأوهلا إبراهيم لصاحله بـدافع  
من غريزة األبوة، ولكنه امتثل وعرض على ابنه ما رأى عرضاً يف غاية اإلجياز والسـهولة  

واه ولكنه يتضمن أمراً يف غاية اخلطورة، ومل يكن االبن صغرياً حبيث مل ير األب من جـد 
ما جيعله شديد التعلق به واالعتماد عليه، ولكنه بلغ مع أبيه السعي فاصبح فـىت مفتـول   
العضالت، قوي الساعد، وكانت إجابة االبن حمرية حقاً، لقد حسم املوقف جبملتني قاهلما 

وإمساعيل وإدريس وذا : ((ألبيه خلدمها التاريخ له، وكانتا سبباً يف تدوين امسه يف الصابرين
يا أبت افعل ما تؤمر ستجدين إن شاء اهللا من : ((، قال إمساعيل))ل،كل من الصابرينالكف

، أي ال تأخذ رأيي وال تنتظر مشوريت بل نفذ ما أمرت به، مث ال ينسـى أن  ))الصابرين
يستمد العون من اهللا على حاله بالصرب فهو ال يعتمد على قوته وشدة جلده بل يسأله من 

لد ولده، وتله أبوه للجبني، ويأ للذبح وجاءت البشرى عند ذاك ربه، وصدقا وأسلم الوا
  )). اآليات... وناديناه أن ياإبراهيم((بعد أن حقق االبتالء مثرته 

  : الصرب عن معصية اهللا -ب 
وأبرز األمثلة وأشدها وضوحاً صرب يوسف عليه السالم على مراودة امرأة العزيز، لقد كان 

اليت ابتلي ا اضطراراً واختياراً وكشف عن هذا حني عثـر   الصرب ظهري يوسف يف حمنته
أنا يوسف وهذا أخي قد من اهللا علينا إنه من يتق ويصرب فـإن اهللا ال  : ((إخوته عليه فقال

، لقد رفض كل العروض واإلغراءات وخرج مـن الفتنـة بإميانـه    ))يضيع أجر احملسنني
لى الفراق وأرقى من صرب أيـوب  وصربه، وكان صربه هذا أرقى من صرب أبيه يعقوب ع

على ما بلي به ألن صربمها كان اضطرارياً ال حيلة هلما يف رفعه وال دفعه بينما كان صرب 
يوسف اختياراً وحني متلك فلم يتكرب ومل يطغ صرباً اختيارياً، يقول ابن القيم نقالً عـن  
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يز على شأا أكمل كان صرب يوسف عن مطاوعة امرأة العز: "شيخه ابن تيميه رمحهما اهللا
من صربه على إلقاء إخوته له يف اجلب وبيعه وتفريقهم بينه وبني أبيه، فإن هـذه أمـور   
جرت عليه بغري اختياره ال كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غري الصرب، وأما صـربه  
عن املعصية فصرب اختيار ورضا، وحماربة للنفس، والسيما مع األسباب اليت تقوى معهـا  

  : اعي املوافقةدو
  . فإنه كان شاباً، وداعية الشباب إليها قوية -١
  . وعزباً ليس معه ما يعوضه ويرد شهوته -٢
  . وغريباً، والغريب ال يستحي يف بلد غربته مما يستحي فيه بني أصحابه ومعارفه وأهله -٣
  . ومملوكاً، واململوك أيضاً ليس وازعه كوازع احلر -٤
  . منصب، وهي سيدته واملرأة مجيلة وذات -٥
  . وقد غاب الرقيب -٦
  . وهي الداعية إىل نفسها واحلريصة على ذلك أشد احلرص -٧
  . وتوعدته إن مل يفعل بالسجن والصغار -٨

ومع هذه الدواعي كلها صرب اختيارياً وإيثاراً ملا عند اهللا، وأين هذا من صـربه يف اجلـب   
  . ا هـ " على ما ليس من كسبه

رب : ((ه من أجل دينه، وحبريته من أجل عقيدته، وقال قولته املشـهورة لقد ضحى بدنيا
السجن أحب إيل مما يدعونين إليه، وإال تصرف عين كيدهن أصب إليهن وأكـن مـن   

  )). اجلاهلني
وملا أفرج عنه من السجن الطويل واستدعي ملقابلة امللك، مل يستفزه هذا اخلرب بل طلـب  

اءته على املأل وحدث ذلك فعالً وعند ذلك ازداد إعجاب التحقيق يف القضية حىت تظهر بر
، ))ائتوين بـه ((، وكان يف املرة األوىل قال ))ائتوين به استخلصه لنفسي: ((امللك به فقال

  )). إنك اليوم لدينا مكني أمني: فلما كلمه قال((فقط 
  : الصرب على أقدار اهللا املؤملة -ج 

الصرب نيب اهللا أيوب عليه السالم، لقد أصابه ضـر  إن أشهر من يقرن امسه ذا اللون من 
واذكر عبـدنا  : ((عظيم يف بدنه وأهله وماله فصرب، فخلد ذكره يف القرآن فقال اهللا تعاىل
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أيوب إذ نادى ربه أين مسين الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بـارد  
لباب، وخذ بيدك ضغثاً وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رمحة منا وذكرى ألويل األ

، لقد ذكر له مـن ألـوان   ))فاضرب به وال حتنث، إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب
التكرمي وأومسة الشرف ما هو جدير مبثله لعظيم صربه، فأوهلما تكرميـه بتخليـد ذكـره    

، ))اعبـدن ((تكرميه بقوله : ومباهاة اهللا به عند رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، وثانيه
عنـدما  : حيث أضافه إليه، والعبودية من أشرف أوصاف اإلنسان اليت يتحلى ا، وثالثها

حينما جعـل لـه   : استجاب نداءه وكشف ضره ووهب له أهله ومثلهم معهم، ورابعها
خمرجاً من ميني حلفه على امرأته فكرمت وكرم مبا خيلصه من مأزق احلنث، وكانت خامتة 

، فوصفه ))إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب((العريض  ذلك هذا الوسام من الشرف
نعم العبد فكانت شـهادة  : بالصرب حىت قرن الصرب بأيوب فال يذكر إال وهو معه، مث قال
املبالغ يف شدة رجوعه إىل : من اهللا بتمام عبوديته، مث ختم ذلك بقوله إنه أواب، واألواب

  . اهللا تعاىل
وأيوب إذ نادى ربه أين مسـين الضـر   : ((يف موطن آخر فقالوقد ذكر اهللا تعاىل صربه 

وأنت أرحم الرامحني، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رمحة 
، لقد كان ))من عندنا وذكرى للعابدين، وإمساعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين

كانت اإلجابة آية يف التمام والكمال، نداء أيوب يف ضرائه غاية يف اللطف واألدب ولذا 
لقد نادى ربه ومل يسأله شيئاً بعينه من األهل والعافية وذكر ربه مبا هو أهله ومبا اتصف به 

، فاستجاب له دعاءه فكشف عنه الضر ورد عليه ))إين مسين الضر وأنت أرحم الرامحني((
  . يناألهل ومثلهم معهم وجعله ذكرى للعابدين وإماماً من الصابر

  ... جعلين اهللا وإياك منهم وحشرنا معهم وآجرنا بأجرهم إنه ويل ذلك والقادر عليه
----------------  

  عنوان اإلميان ودليل الثقة باهللا.. الصرب
  
  احلسيين أبو فرحة.  د
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، وقد ورد ذكـره يف  “الصرب”من أبرز األخالق اليت عين ا القرآن الكرمي وحث عليها 
  .ر من غريه من األخالق اإلسالميةالقرآن الكرمي أكث

يـا أيهـا   ”وقد ذكر الصرب يف القرآن على ستة عشر نوعا، منها األمر به مثل قوله تعاىل 
فاصرب كما صـرب  ”: ، ومنها النهي عن ضده كقوله تعاىل“الذين آمنوا اصربوا وصابروا

برين والصادقني الصا”، ومنها الثناء على أهله مثل “أولو العزم من الرسل وال تستعجل هلم
  .“والقانتني

  درجات الصرب
الصرب علـى  : الصرب عن املعصية بتركها، الثانية: األوىل: والصرب يف القرآن ثالث درجات

الصرب على الـبالء بعـدم   : أداء الطاعات باحملافظة على أدائها كاملة غري منقوصة، الثالثة
  .السخط واجلزع، مع الرضا بقدر اهللا عز وجل

كما يقول الدكتور احلسيين أبو فرحة ال حتصى عددا، وقد ذكـر القـرآن    ومثرات الصرب
الكرمي طرفا منها، وذكرت السنة طرفا آخر، والسنة هي شارحة القرآن، وهى جزء مـن  
وحي السماء الذي أوحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، غري أنه أوحي إليه معناهـا  

  . لفاظ من عندهفقط، وعرب عن املعين املوحى به إليه بأ
فاذكروين ”: فما نص عليه القرآن من مثرات الصرب أنه يعني على أداء الطاعات، قال تعاىل

  . “أذكركم واشكروا يل وال تكفرون
يا أيها الذين آمنـوا اسـتعينوا   ”: والذكر والشكر وعدم الكفر طاعات، مث قال سبحانه

لذكر والشكر والنهي عن الكفـر،  ، فعقب األمر با“بالصرب والصالة إن اهللا مع الصابرين
  .أمر باالستعانة بالصرب والصالة

  حتمل البالء
والصرب كذلك يثمر حتمل البالء الذي يرتل باإلنسان، فيزلزل بنيان غري الصـابر، وقـد   
يقضي عليه باألمراض املختلفة من شلل وجنون، وقد يؤدي البالء الذي يرتل بغري الصابر 

  .بني غري الصابرينإىل االنتحار وكل ذلك شائع 
أما املسلم الذي يصرب على البالء، فهو يف أمان من هذه الباليا، ثقة منه باهللا وواسع رمحته، 
وعظيم مثوبته على ما نزل به من بالء، وعظيم ما عند اهللا من خري للصابرين يف دنيـاهم  
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اجلـوع  ولنبلونكم بشيء من اخلوف و”: وأخراهم، يقول اهللا تعاىل مشريا إىل ذلك كله
ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 

  .“هللا وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رم ورمحة وأولئك هم املهتدون
فقد مجعت هذه اآليات بني اخلوف وهو متعدد األشكال واأللوان، فهو يتسع للخوف من 

األمراض، واخلوف من اهول، وغري ذلك وبني اجلـوع وخطـره   األعداء، واخلوف من 
معروف، والكثري من الناس يف زمننا هذا ويف غريه من األزمان ميوتون من اجلوع، ويتعذب 
الكثريون من اجلوع إن مل ينته م إىل املوت، ونقص املال باخلسارة يف التجارة والصناعة 

بفقد األحبة باملوت، وفقد بعـض أعضـاء    واآلفات يف الزراعة معروف، ونقص األنفس
  .اجلسم وقواه باملرض، كل ذلك واقع وشائع بني الناس

مث تذكر هذه اآليات أن عالج مجيع احلاالت السابقة اليت ترتل باإلنسان فتزلزل بنيانه وقد 
تقضي عليه، هو الصرب، فمن صرب ظفر، واهللا سبحانه وتعاىل يقول بعد ذكره ما ميتحن به 

بشارة يثمرها الصرب، والبشارة تقاس باملبشـر  “ وبشر الصابرين”: من ألوان البالءعباده 
ا، وبشارة من اهللا امللك احلق املبني الذي ال تنفد خزائنه، دوا كل بشارة من خملـوق،  

  .“إن اهللا مع الصابرين”: ولو كان ملكا متوجا، هذا مع قوله سبحانه
تذهب باخلوف منها كذلك، ومتأل القلـوب أمنـا   فمعية اهللا تذهب باحلزن من القلوب و

  .وأمانا واطمئنانا
إنا هللا وإنـا إليـه   ”: والصابر إذا نزلت به مصيبة عرب عن صربه الذي وقر يف قلبه بقوله

  .“راجعون
ومع تلك العقيدة اليت ميتلئ ا قلب املسلم الصابر بأن الكل خلق اهللا وأن كل خملوق البد 

العقيدة ميتلئ قلب املؤمن رضا عن قضاء اهللا وقدره، فللـه مـا    راجع إىل مواله، مع تلك
  .أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده مبقدار

أم عليهم : أوالها: ويذكر اهللا سبحانه يف تلك اآليات أن الصابرين يفوزون بثالث مثرات
  .صلوات من رم، أي غفران من اهللا هلم وثناء عليهم

  .م، وهي ما يكون مع املصيبة من لطف اهللا مأم عليهم رمحة من ر: ثانيها
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أم مهتدون إىل احلق والصواب فيما ينبغي عمله يف أوقات الشدائد فال يسـتحوذ  : ثالثها
  .اجلزع على نفوسهم وال يذهب البالء باألمل من قلوم

فما  وكأين من نيب قاتل معه ربيون كثري”ومن مثرات الصرب حمبة اهللا للصابرين، قال تعاىل 
  .“وهنوا ملا أصام يف سبيل اهللا وما ضعفوا وما استكانوا واهللا حيب الصابرين

---------------  
  صرب ااهدين

  
لئن كانت شرعتنا احلنيفة أوصت عموم املؤمنني ، بامتثال قيمة الصرب ، والتحلي به فيمـا  

صـت جحافـل   حزم من أمور ؛ كالصرب على املأمور واحملذور واملقدور ، فإـا اخت 
قبل نشـوب املعركـة   : ااهدين بأحوال من الصرب املستبني ، فكان أن أوصتهم بالصرب 

واحتدام الصراع ، وبالصرب يف خضم الرتال والقراع، وبالصرب عقب جولة جهادية صـار  
  .غبارها اىل انقشاع 

  فهذه أحوال ومقامات من الصرب ينعقد بنواصيها حكم بالغة نرية ، ومثرات 
  .خرية طيبة 

أما الصرب قبل نشوب املعركة فأثبته قوله تعاىل لسيد ااهدين صلى اهللا عليه وآله وصحبه 
). [ فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل وال تستعجل هلم. (أمجعني ، بنص قرآين مبني 

  ] ٣٥سورة األحقاف آية
ملسة تربوية بارعـة ،  فالوصية بالصرب يف هذه اآلية الكرمية محلت للمجاهدين بني طياا 

مؤداها أا تضبط مشاعرهم ، وذب عواطفهم ، ومتحص مواقفهم ، وتصفي نوايـاهم  
وطواياهم وسرائرهم ؛ فصوالم وجوالم اجلهادية التتأتى من باب ردود األفعال ، إمنا 
من جهة إرضاء الكبري املتعال ، فهي ليست رهينة حظوظ النفس ، إمنا من الظالم تقتص ، 

لقنهم ومن شايعهم ومشى ممشاهم أعظم درس ، فدماؤها وأرواحها يف سبيل اهللا ترخص ت
  .، إعالء لراية التوحيد ، وختضيدا لشوكة الشرك العنيد 

واذكر للدعاة يف فلسطني حقبة زمنية ، احنازوا فيها إىل تربية النشـئ علـى التوحيـد    
األلسنة ، فانربى فريق يزاود وصبغتهم بصبغة الكتاب والسنة ، فكان أن تطاولت عليهم 
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عليهم ، وراح يتمطى أن شهر يف وجه يهود األسنة ، مروجني أن الدعاة بصنيعهم هـذا  
إمنا تثاقلوا عن دروب اجلهاد واالستشهاد ، ونأوا بأنفسهم عن نصرة العباد ، وختاذلوا عن 

  !!…حترير البالد 
زمان تناحر فيه محلة السالح فما لبثت هذه األصوات أن مخدت ، حينما أتى على الناس 

، وأثخنوا فيما بينهم اجلراح ، فتبني حينها أن العقيدة هي اليت توحد السواعد وليسـت  
البندقية ، وثبت أنه ليست القضية اهلرولة إىل محل البندقية ، إمنا هي النفوس األبية التقية ، 

يم القويـة ، لتغـدو لـدماء    اليت ينبغي صناعتها وإشباعها باملبادئ النقية ، وإفعامها بالق
  شهدائها وفية ، ويظل شعارها املنية ال الدنية ، فمهما ادهلمت 

اخلطوب ، ونزلت يف ساحتها الكروب ، فنجم مبادئها وقيمها وثوابتها لن يسري إىل أفول 
  .وهذا ما كان للجيل ااهد يف فلسطني .. وغروب 

  وأما الصرب يف خضم املعركة فبيـنه قوله تعاىل 
سـورة آل  ) [ يا أيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحـون (

  ] ٢٠٠عمران آية 
ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا كثريا لعلكم تفلحون ، وأطيعوا (وقوله 

سـورة  ) [ ن اهللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم واصربوا إن اهللا مع الصابري
  ] . ٤٦، ٤٥األنفال اآليتان

فما محلته هذه اآليات الكرمية بني ثناياها من دعوة ااهدين إىل التجلد وجتشم املشـاق ،  
واستعذاب املنايا يف سبيل امللك اخلالق ، وطلبها من مظاا بال وجل وال إشفاق ، مـن  

 خيضد ألهل الزيغ والفساد غربتهم ، يف حني–باذن اهللا -شأنه أن يفرج كربتهم ، وينهي 
شوكتهم ، وقد قدمت غزوة حنني للبشرية يف هذا الصدد أمسى عظة ، صاغتها ثلة جماهدة 

  .بصرب حلظة
فعلى ااهدين يف فلسطني يف أتون معركتهم املقدسة اليت يذودون فيهـا عـن   : من هنا 

عن درب قدموا فيه من عليهم أال يقيلوا وال يستقيلوا .. حياض األمة ومقدساا وحرماا 
الدماء واألشالء ما يعد ضريبة ال يستخف ا وال يستهان على طريق نيل احلرية وحتقيـق  

  .االستقالل 
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وعليهم أن يتفطنوا دوما أن كوكبة الشهداء الذين قضوا حنبهم وجادوا من قبل ومن بعد 
اليت أتت بعـدهم  بأرواحهم إمنا شيدوا منار هدى يهتدي به احليارى ، فال يليق باجلموع 

نعوذ باهللا من احلور .. إال أن حتذو حذوهم ، وتواصل زحفهم ، دومنا أن حتيد أو تتمارى 
  .بعد الكور 

الصرب عقب املعركة ؛ إثر انقشاع جولـة ،  : وأشد أحوال الصرب ومقاماته لدى ااهدين 
مـنكم   ولنبلونكم حىت نعلـم ااهـدين  : (والفراغ من صولة، كشف ذلك قوله تعاىل 

، فأخر الصرب عن اجلهاد ألن املقصود ] ٣١سورة حممد آية )[ والصابرين ونبلوا أخباركم 
، وألوائـه   -على اجلهاد  –الثابتون عليه : املقيمون عليه ، وبالصابرين : بااهدين هنا 

  .دومنا اخنزال أو اخنذال 
، وأرواح تزهق ، من ذلك أن غبار املعركة سوف ينجلي عن دماء ترتف ، وأشالء تتناثر 

فلذات األكباد ، وقادة اجلهاد ، وصناع االستشهاد ، فضال عما ختلفه وراءها من نسـاء  
ثكاىل ، وأطفال يتامى ، وأبنية تتهاوى ، ومقدرات وثروات وخريات ومزروعات تـرى  

  ..!!العدو بإتالفها يتغاوى 
ن ساندهم ، اسـتنفار  فهذا كله يتطلب من ااهدين ومن آزرهم ، ومن أهل فلسطني وم

جهود كثيفة ، واستفراغ طاقات حثيثة ، بغية تضميد اجلرح ، وبلسمة القـرح، لكـيال   
  .يتواىن أحد عن الزحف حنو التحرير ، وانتزاع حق احلرية وتقرير املصري 

ومتطلبات هذه املرحلة تنوء بالعصبة أويل القوة ، إال من رحم ربك ، فبث فيـه العزميـة   
  .واهلمة 
  د القرآن الكرمي قد أعلى من شأن رواد هذه املرحلة ، وأوالهم عناية لذا جت

مـن  " فائقة ، وتوجيهات سامقة ، ففي مثل هذه املرحلة وما شاكلها نزل قوله تعـاىل  
املؤمنني رجالٌ صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 

  ] . ٢٣سورة األحزاب آية [ تبديال 
ذلك أن التبديل والتغيري إمنا يزينة املرجفون شياطني اإلنس واجلن أمجعون حينما يـثخن  

عنـدها تتكثـف   .. اجلسد باجلراح ، وتتناثر األشالء يف الساح ، وتسيل بالدم البطاح 
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جهودهم املذمومة ، وتنشط مساعيهم احملمومة ، وتتعاىل صـيحام املسـمومة ، لغـزو    
  .فلهم يف ذلك دروب وفنون !! ، واحرقلباه النفوس بسوء الظنون 

-----------------  
  عائض بن عبد اهللا القرنـــي) صلى اهللا عليه وسلم(صرب الرسول 

  
  .احلمد هللا ربِ العاملني

كَفَر ينالَّذ ثُم ورالنو اتلَ الظُّلُمعجو ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ لَّهل دمالْح هِمبوا بِر
  .يعدلُونَ 

الْحمد للَّه فَاطرِ السماوات والْأَرضِ جاعلِ الْمالئكَة رسالً أُولي أَجنِحة مثْنـى وثُـالثَ   
 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اُء إِنَّ اللَّهشا يلْقِ مي الْخف زِيدي اعبرو.  

والشكر هللا شكرا شكرا، احلمد هللا عبوديةً واعترافـا، احلمـد هللا   احلمد ِهللا محدا محدا، 
  . استخزاًء وذلة

والصالةُ والسالم على معلمِ البشرية، وهادي اإلنسانية، ومزعزعِ كيان الوثنية، صلى اهللا 
وسلم على حممد ما اتصل مرءأ بنظر، وما اتصلت أذنُ خبرب، وما هتف ورق على شجر، 

  .تلعلع الظلُ على الشجر، وعلى آله وصحبِه وسلم تسليما كثرياوما نزل مطر، وما 
أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسولُه، أشهد أن ال غله غال اللهث على 

  .رغمِ أنف من تكرب وكفر، وعلى رغمِ من جحد واستكرب، وعلى رغمِ من بعد وتنكر
  :أيها املسلمون

  من العناية ركنا غري منهدمِ....... المِ إن لنا بشرى لنا معشر اإلس
  بأكرمِ الرسلِ كنا أكرم األممِ............ ملا دعا اُهللا داعينا لطاعته 

  وأنت أحييت أجياالً من الرممِ.........أخوك عيسى دعا ميتا فقام له 
  نزيلِ عرشك خري الرسل كلهمِ... موالي صلي وسلم ما أردت على 

، وعظمتـه تبـهر   )صلى اُهللا عليه وسلم(حلديثُ عن جانبٍ من جوانبِ عظمته ال يزالُ ا
العقول، وختلب األلباب، وحتري األفكار، إنه عظيم ألنه عظيم، وإنه صادق ألنه صـادق،  
بىن رسالةً أرسى من اجلبال، وأسس مبادئ أعمق من التاريخ، وبىن جـدارا ال خيترقَـه   
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حيثما توجهت يف عظمته وجدت عظمته، فهيا بنـا  ) عليه وسلم صلى اُهللا(الصوت، إنه 
  ).صلى اُهللا عليه وسلم(إىل جانبِ الصربِ يف حياته 

ذكر الصرب يف القرآن يف أكثرِ من تسعني موضعا، مرةً ميدح اُهللا الصابرين، ومرةً خيـرب اُهللا  
صلى اُهللا عليه (رين، يقولُ لرسوله بثوابِ الصابرين، ومرةً يذكر اُهللا عز وجل نتائج الصاب

  .فَاصبِر صبراً جميالً): وسلم
  .فَاصبِر صبراً جميالً: إذا رأيت الباطلَ يتحدى، وإذا رأيت الطغيانَ يتعدى

  .فَاصبِر صبراً جميالً: إذا قل مالُك وكثر فقرك وعوزك وجتمعت مهومك وغمومك
  .فَاصبِر صبراً جميالً: أصحابك وتفرق أنصاركإذا قتلَ أصحابك وقل 

فَاصـبِر  : إذا كثُر عليك األعداء، وتكالب عليك البغضاء وجتمعت عليك اجلاهليةُ الشنعاء
  .صبراً جميالً

    وأقـبح بالسـيئات ـددوكك العقبات، وصنفوا لك املشكالت، وإذا وضعوا يف طريق
  .راً جميالًفَاصبِر صب: الفعالت

ك وتفرق أقرباُءك وأحباؤكوبنات يالً: إذا مات أبناؤكمراً جبص بِرفَاص.  
   األقرباُء واألحباء، ونبـذَه األعمـام يف مكةَ فعاداه فكانَ مثاال للصربِ عليه السالم، سكن

وضع احلجر والعمومةَ، وقاتلَه القريب قبل البعيد فكانَ من أصربِ الناس، أفتقر وأشتكى، و
  .على بطنِه من اجلوع وظمأَ فكان من أصربِ الناس

 إىل أبنِه احلبيبِ القريبِ من القلبِ، ودموع ه سنتان، فكان ينظره بني يديه وعمرمات أبن
احلارةُ تتساقطُ كاجلُمان أو كالدرِ على خد أبنِه وهو من ) صلى اهللا عليه وسالم(املصطفى 

العني، وحيزنُ القلب، وال نقولُ إال ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا تدمع : أصرب الناسِ يقول
  .إبراهيم حملزونون

مات خدجيةُ زوجته وامرأته العاقلةُ الرشيدة، العاقلةُ احلازمةُ املرباةُ يف بيت النبـوة، الـيت   
كانت تؤيده وتنصره، ماتت وقت األزمات، ماتت يف العصرِ املكي يوم تألبـت عليـه   

  .اهليةُ، وقد كانت رضي اُهللا عنها ساعده األميناجل
كال واِهللا ال خيزيـك اُهللا  : يشتكي إليه من كثرة األعداء، ومن اخلوف على نفِسه فتقول

أبدا، إنك لتصلُ الرحم، وحتملُ الكلَ، وتعني امللهوف، وتطعم الضـيف، كـال واِهللا ال   
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فَاصـبِر  : كونُ من أصربِ الناسِ ألن اَهللا يقولُ لـه فتموت يف عام احلزن في. خيزيك اُهللا أبدا
  .صبراً جميالً

جتمع عليه كفار مكةَ، أقاربه وأعمامه، نصبوا له كمينا ليقتلوه ويغتـالوه، فـدخلَ داره،   
وأتى مخسونَ من شبابِ قريش، كلُ شابٍ معه سيف يقطر دما وحقدا وحسدا وموتـا،  

ربِ الناس، خرج من الدارِ وهم يف نعاسٍ وسبات فحثا علـى  فلما طوقوا داره كان من أص
  .فَاصبِر صبراً جميالً: رؤوسهم التراب ألن اَهللا يقولُ له

وملا حثا التراب على رؤوسهم كانوا نياما قد تساقطت سيوفُهم من أياديهم، والرسـول  
يديهِم سداً ومن خلْفهِم سداً فَأَغْشيناهم وجعلْنا من بينِ أَ: عليه الصالة والسالم يتلو عليهم

  .فَهم ال يبصرونَ
خرج إىل غارِ ثورٍ ليختفي من األعداء، فتولب عليه األعداُء وجتمعوا على سطحِ الغـار،  
ونزلوا يف ميمنة الغار، وأحاطوا مبيسرة الغار، وطوقوا الغار وأرادوا أن يدخلُوه فسخر اُهللا 

  :عنكبوتا ومحاما فعشعشت تلك، وباضت تلك
  خريِ الربية مل تنسج ومل حتمِ.... ظنوا احلمام وظنوا العنكبوت على 

 من الدروع وعن عايل من اُألطمِ........ عنايةُ اهللا أغنت عن مضاعفة  
يـه  صلى اُهللا عل(فما دخلوا الغار، يقولُ أبو بكر رضي اهللا عنه وهو يف الغارِ مع املصطفى 

  .يا رسولَ اهللا واِهللا لو نظر أحدهم إىل موطين قدمه لرآنا): وسلم
فيتبسم عليه الصالةُ والسالم، يتبسم الزعيم العاملي، والقائد الرباين، الواثـق بنصـرِ اِهللا   

  .ال تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنني اُهللا ثالثُهما؟ ويقول: ويقول
  .ال تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا: ي دستور للحياة، إذا جعت وظمئت فقلوه

  .ال تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا: إذا مات أبناؤك وبناتك فقل
  .ال تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا: وإذا أرصدت يف طريقك الكوارثَ واملشكالتِ فقال

ناس، وخيرج من الغار، والكفار ال يدرونَ أنه كانَ فكان عليه الصالةُ والسالم من أصربِ ال
يف الغار، فينسلُ إىل املدينة وليتهم تركوه، بل يعلنونَ عن جائزة عاملية ملن وجده، جـائزةَ  
العارِ والدمارِ وقلة احلياِء واملروءة، مئةُ ناقة محراء ملن جاء به حيا أو ميتا، فيالحقُوه سراقةُ 

وهو ميشي على الصحراِء جائعـا  ) صلى اُهللا عليه وسلم(والسيف، فرياه  أبن مالك بالرمحِ
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ظمئنا قد فارق زوجته فارق بناته، فارق بيته، فارق جريانه وأعمامه وعمومته، ليس لـه  
  .حرس وال جنود، ال رعايةُ وال موكب، وسراقةُ يلحقوه بالسيف

  .منا يا رسولَ اهللا واهللا لقد اقترب:فيقولُ أبو بكرٍ
فيتبسم عليه الصالة والسالم مرةً ثانيةً ألنه يعلم عليه الصالةُ والسالم أن رسالته سـوف  
تبقى وميوت الكفار، وسوف تبقى دعوته حيةً وميوت ارمون، وسوف تنتصـر مبادئُـه   

  .يا أبا بكرٍ ما ظنك باثنني اُهللا ثالثَهما: فيقول. وتنهزم اجلاهليةُ
فتسيخ أقدام فرسه ويسـقط،  ) صلى اُهللا عليه وسلم(ويدع عليه املصطفى  ويقترب سراقةُ

  :فيسقط، مث يقولُ) صلى اُهللا عليه وسلم(فيقوم ويركب ويقترب فيدع عليه املصطفى 
  ه، وهو بسـيفاملصطفى دم األمان وأن حيقن يا رسولَ اهللا أعطين األمان، اآلن هو يطلب

صـلى اُهللا عليـه   (فيعطيه املصطفى . املوت ويف املوت وقعواملصطفى بال سيف، فر من 
  .أمانه) وسلم

  حفظتين ونصرتين...... يا حافظَ اآلمالِ أنت 
  كي جيتاحين فنصرتين....... وعدى الظلوم علي 
  ملا رآك منعتين..........فأنقاد يل متخشعا 

بدر، فيجوع حىت جيعلَ احلجر  إىل املدينة، ويشارك يف معركة) صلى اُهللا عليه وسلم(يصلُ 
  :على بطنِه

يا أهل املوائد الشهية، يا أهل التخمِ واملرطبات، واملشهيات واملالبس، رسولُ اإلنسـانيةَ،  
  .فَاصبِر صبراً جميالً: وأستاذُ البشرية جيوع حىت ما جيد دقل التمرِ وحشف التمر

ألوىل فيغسلُها ويكفنها ويدفنها ويعـود مـن   متوت بناته الثالث هذه تلو األخرى، متت ا
  .فَاصبِر صبراً جميالً: املقربة وهو يتبسم

فَاصبِر صبراً : وبعد أيامٍ متوت الثانية فيغسلُها ويكفنها ويدفنها ويعود من املقربة وهو يتبسم
  .جميالً

  .فَاصبِر صبراً جميالً: ملقربة وهو يتبسممتوت الثالثةَ فيغسلُها ويكفنها ويدفنها ويعود من ا
فَاصـبِر صـبراً   : ميوت أبنه إبراهيم، فيغسلُه ويكفنه ويدفنه ويعود من املقربة وهو يتبسم

  .جميالً
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  .فَاصبِر صبراً جميالً: ألن اَهللا يقول لَه. عجبا من قلبِك الفذ الكبري
 مأحد، فيهز يف معركة أصحابِه، ومن خيـارِ  يشارك ه ومن سادةه، ويقتلُ من قرابتأصحاب

مقربيه سبعونَ رجال أولُهم محزة رضي اُهللا عنه، عمه سيفُه الذي بيمينِـه، أسـد اِهللا يف   
 الشهداِء يف اجلنة، مث يقف ه، سيدإىل محزةَ ) صلى اُهللا عليه وسلم(أرض على القتلى، وينظر

 وينظر ،النظر وغريهم مـن  وهو مقتولُ مقطع ابن الربيعِ وهو ممزق، وأنس أبن إىل سعد
أولئك النفر فتدمع عيناه، وتسيلُ دموعه احلارة على حليته الشريفة، ولكن يتبسـم ألن اهللا  

  .فَاصبِر صبراً جميالً: قال له
اُ الروم، فيقتـلُ  ويعود عليه الصالةُ والسالم فريسلُ قادته إىل مؤتةَ يف أرض األردنَ ليقاتلو

الثالثةُ القواد يف ساعة واحدة، زيد أبن حارثة، وجعفر الطيار أبني عمه، وعبد اهللا أبـن  
رواحه، ويراهم وينظر إليهم من مسافة مئات األميال، ويرى أسرتهم من ذهب تـدخلُ  

  .فَاصبِر صبراً جميالً: اجلنةَ، فيتبسم وهو يبكي ألن اَهللا قال له
تجمع عليه املنافقونَ، والكفار، واملشركون، واليهود، والنصارى، وإسرائيل ومـن وراَء  ي

 صلى اهللا عليه وسلم(إسرائيلَ فيحيطون باملدينة، فيحفر ( اخلندق، يرتلُ على اخلندقِ ويرفع
ء الثوب، وعلى بطنِه حجران من اجلوع، فيضرب الصخرةَ باملعولِ فيربق شذا النارِ يف اهلوا

  :فيقولُ
  .هذه كنوز كسرى وقيصر، واِهللا لقد رأيت قصورمها، وإن اَهللا سوف يفتحها علي

ما جيد أحدنا حفنةً من التمر، ويبشرنا بقصـور كسـرى   : فيضحك املنافقونَ ويقولون
  .وقيصر

  .فَاصبِر صبراً جميالً: فيتبسم ألن اَهللا يقولُ له
وشه وكتائبه من املدينة فتفتح أرض كسرى وقيصر، وبعد مخسٍ وعشرين سنةً تذهب جي

 ر سيحونَ وجيحون، وطاشكند وكابل ومسرقن والسند واهلند وأسبانيا، ويقف وما وراء
  .جيشه على ر اللوار يف مشالِ فرنسا

  .فَاصبِر صبراً جميالً: ملاذا ألن اَهللا يقولُ له
  لنفسِ من وقعِ احلسامِ املهندعلى ا... فظلم ذوي القرىب أشد مضمضةً 
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يأتيه أبن العم، فيتفل على الرسولِ عليه الصالةُ والسالم، يتفل على الرسول، على معلـمِ  
اخلري، على هادي البشريةَ، فيتبسم عليه الصالةُ والسالم وال يقولُ كلمة، وال يغضب، وال 

  .الًفَاصبِر صبراً جمي: يتغري وجهه ألن اَهللا يقولُ له
يأيت أبو جهلٍ فيأخذَ ابنةَ املصطفى، طفلةُ وادعةُ أزكى من محام احلرم، وأطهر مـن مـاء   
الغمام فيضربها على وجهِها ضربه اهللا، فيتبسم عليه الصالةُ والسالم وال يقـولُ كلمـةً   

  .فَاصبِر صبراً جميالً: واحدة
صـلى اُهللا  (أمام الناس، وهو يتبسم  يأيت األعرايب من الصحراء فيجرجره بربدته، ويسحبه

  .فَاصبِر صبراً جميالً): عليه وسلم
  ! أي صربٍ هذا

إا واِهللا دروس لو وعتها األمم لكانت شعوبا من اخلريِ والعدلِ والسالم، لكن أين مـن  
  .يقرأُ سريته، أين من يتعلم معاليه

ه ثالثةُ أيامٍ وأربعة فال جيدعليه يف بيت اللنب، ال جيد  مير ال حيد ،التمر ه، ال جيدبطن شبعما ي
  .فَاصبِر صبراً جميالً: خبز الشعري، وهو راضٍ برزقِ اِهللا وبنعيم اهللا

: ينام على احلصريِ، ويؤثر احلصري يف جنبِه، وينام على الترابِ يف شدة الربد، وال جيد غطاًء
  .فَاصبِر صبراً جميالً

ه يف جدارٍ وقدميه يف جـدار  بيتفرأس السقف، وإذا اضطجع ه بلغتيد ه من طني، إذا مد
  .فَاصبِر صبراً جميالً: ألنها دنيا حقرية

وكسرى يف عمالة الـديباج،  . فرعونُ على منربِ الذهب، ويف إيوان الفضة، ويلبس احلرير
 راً   : على التـراب ) ليه وسلمصلى اُهللا ع(ويف متاعِ الدررِ واجلواهرِ، وحممدـبص ـبِرفَاص

  .جميالً
  :، وقال له)صلى اهللا عليه وسلم(أتى جربيلُ مبفاتيحِ خزائنِ الدنيا وسلمها إىل املصطفى 

  أتريد أن حيولَ اُهللا لك جبالَ الدنيا ذهبا وفضة؟
  .فقال ال، بل أشبع يوما وأجوع يوما حىت ألقى اهللا

أتريد احلياة، أتريد أن تبقى ونعطيك ملكا يقارب ملك سليمان : هحضرته الوفاة، فقالوا ل
  عليه السالم؟
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  .قال ال بل الرفيقِ األعلى، بل الرفيقِ األعلى
أي عظمة هذه العظمةُ، أي إشراقٍ هذا اإلشراق، أي إبداعٍ هذا اإلبداع، أي روعة هذه 

  .الروعة
  ركنا غري منهدمِ من العناية... بشرى لنا معشر اإلسالمِ إن لنا 

  بأكرمِ الرسلِ كنا أكرم األممِ........ ملا دعا اُهللا داعينا لطاعته 
أقولُ ما تسمعون وأستغفر اهللا يل ولكم ولسائر املسلمني من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا 

  .إليه إن هو الغفور الرحيم
................................  

ريا بصريا، وتبار الذي جعل يف السماء بروجا وجعل فيهـا  احلمد هللا الذي كان بعباده خب
سراجا وقمرا منريا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفـة ملـن أراد أن يتـذكر أو أراد    

  .شكورا
والصالةُ والسالم على من بعثَه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إىل اهللا بأذنـه وسـراجا   

  .نصح األمةمنريا، بلغ الرسالة وأدى األمانة، و
  .واصبِر علَى ما يقُولُونَ واهجرهم هجراً جميالً: يقولُ اُهللا سبحانه وتعاىل له

  .واهجرهم هجرا مجيال........ فأصرب صربا مجيال
  أن يصربه؟) صلى اهللا عليه وسلم(ما هو الصرب اجلميل الذي أمر اُهللا رسولَه 

يه، أن تصرب وال تشتكي على أحد، فالشكوى علـى  الصرب اجلميل هو الذي ال شكوى ف
اهللا، وال يرفع الضر إال اهللا، وال جييب دعاَء املضطرِ إال اهللا، وال يغنيك من الفقـرِ إال اهللا،  

  .وال يشافيك من املرضِ إال اهللا، وال جيرب مصيبتك إال اهللا
  .ال على اهللافلذلك كان عليه الصالةُ والسالم ال يشكو مهومه وغمومه إ

مريضا على ) صلى اللهث عليه وسلم(دخل عليه أبن مسعود رضي اُهللا عنه فوجد الرسولُ 
الفراش، سيد البشر، خري من خلق اهللا أصابته احلمى فصرعته على الفراش، احلمـى مـع   
   األعداء، مع الفقرِ، مع اجلوع، مـع مـوت مشاكلِ الدعوة، مع مهومِ الدعوة، مع حماربة

  .األوالد والبنات تصيبه احلمى يف جسمه
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وهو يوعك وعكا شديدا، ) صلى اهللا عليه وسلم(يقول أبن مسعود دخلت على الرسولِ 
أي يرتعد على الفراشِ من شدة احلمى، فوضعت يد على جسمه الشريف، قلت يا رسولَ 

ه فقـد فـدوه باآلبـاِء    اهللا بأيب أنت وأمي، يعين أفديك بأيب وأمي، وصدق رضي اُهللا عن
  :واألمهات

 عن مداك لك من يقصر داك..... فدىإذا إال ف فما شهم  
  حببِك أن حيلَ به سواك .... أروح وقد ختمت على فؤادي 
 يف خدود من بكى ممن تباكى...... إذا اشتبكت دموع تبني  

  .وعك وعكا شديداقلت يا رسولَ اهللا بأيب أنت وأمي، يعين أفديك بأيب وأمي إنك لت
  .قال نعم إين ألوعك كما يوعك رجالن منكم، أي مجع اُهللا عليه مرضني

  لت يا رسول اهللا ذلك ألن لك األجر مرتني؟
  .قال أجل

ما من إنسان يصيبه مرض أو هم أو غم أو حزنُ إال كفر اُهللا به من خطاياه، يف صـحيحِ  
  أساه، هل يتوجع، يعين هل يقولُ آه من املرض؟ هل يقولُ الرجلُ وا ر: البخاري باب

  !وا رأساه: وا صداع فقالت) صلى اُهللا عليه وسلم(دخلت عائشةُ على احلبيبِ 
بل أنا وا رأساه، واِهللا لقـد  : وهو يف مرضِ املوت) صلى اُهللا عليه وسلم(فقال املصطفى 

  . مهمت أن أدعو أباك وأخاك ألكتب هلم كتاب
  .ليه الصالةُ والسالم أنه سوف ميوت بعد أيامألنه علم ع

تأتيه احلمى فتهزه هزا عنيفا، ويف مرضِ موته مرض مرضا عجيبا، مسع اآلذان، مسع بـالالُ  
  .يطلق التكبري من على املنارة، لكن ال يسمع بالالً إال أهلُ القلوب احلية

  .قال أجعلوا يل ماًء ألغتسل وأصلي بالناس
  .رسولَ اهللا إنك مريض قالوا يا

  .قال أمسع األذان واصلي يف البيت
فوضعوا له قربةً فأغتسل، فلما قام ليذهب إىل املسجد أغمي عليه، فجعلوا له ماًء فأغتسل 
أخرى فأغمي عليه، فجعلوا له املاء ثالثةً فأغمي عليه، ورابعةً وخامسة، ويف األخريِ لفـظ  

على خد ارق هه وقال ودمعالصالةأنفاس ه يريدوجعلت قرةُ عيين يف الصالة: ه ألن.  
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أرحنا ا يا بالل، أرحنا ا من مهومِ الدنيا، وتعبِ الدنيا، ومشاكلِ الـدنيا،  : كان يقول
  .وخمالفة الدنيا

  أرحنا ا إن كنت حقا مصليا... وقل لباللِ العزمِ من قلبِ صادقٍ 
  ترقى أبواب اجلنان الثمانيابه ..... توضأ مباء التوبة اليوم خملصا 

قال أمروا أبا بكرٍ فليصلي بالناس، فذهب باللُ إىل أبا بكرٍ وأخربه أن يصلي بالناسِ فبكى 
  .أبو بكرٍ وقال اُهللا املستعان، إن ِهللا وإنا إليه راجعون

  .فَاصبِر صبراً جميالً: على هذه األحداث) صلى اُهللا عليه وسلم(فصرب 
، من أصيب )صلى اهللا عليه وسلم(سلمونَ، يا أصحاب وأتباع وتالميذ الرسولِ فيا أيها امل

  .منكم مبصيبة فليتعزى بالرسول عليه الصالةُ والسالم
 الشرفاء، أهلُ املبادئِ األصيلة، واألهداف العقالء، إنه دين العظماء، إنه دين إن هذا دين

  .اجلليلة، واألخالقِ اجلميلة
كأبن يالًفَ: ميوتمراً جبص بِراص.  

  .فَاصبِر صبراً جميالً: مترض زوجتك
  .فَاصبِر صبراً جميالً: تذهب عيناك، أو يصم مسعك

مبرضٍ أو حادث يالً: تصابمراً جبص بِرفَاص.  
  .فَاصبِر صبراً جميالً: يزلزلُ بيتك أو يدمر عقارك
الدين، كلُ مصيبة سهلة إال يوم يتخلى اُهللا عنك فتصبح بعيدا  كلُ مصيبة ون إال مصيبةُ

    اإلنسانُ فاجرا متنكـرا للمسـجد وللمصـحف يصبح عن اهللا، كلُ شيٍء سهلُ إال يوم
  .ولذكرِ اهللا، كلُ شيٍء سهلُ إال هذا الدين أن ال يفوتك من قلبِك

 كم اُهللا بالصالةوالسالمِ عليـه فقـال  عباد اهللا، وصلوا وسلموا على من أمر :  إِنَّ اللَّـه
  .ومالئكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليماً

  .من صلى علي صالةً واحده، صلى اُهللا عليه ا عشرا: وقد قال عليه الصالةُ والسالم
مد، وأعرض عليه صالتنا وسالمنا يف هـذه السـاعة   اللهم صلي على عبدك وحبيبِك حم

  .املباركة، يا رب العاملني
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وأرضى اللهم عن أصحابِ األطهار، من املهاجرين واألنصار، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 
  .الدين، وعنا معهم مبنك وكرمك يا أكرم األكرمني

بأيدهم إىل ما حتبه وترضاه يا  اللهم أمجع كلمةَ املسلمني، اللهم وحد صفوفَهم، اللهم خذ
  .رب العاملني

اللهم أصلح أئمتنا ووالةَ أمورِنا، اللهم وفقهم ملا حتبه وترضاه، اللـهم أخـرجهم مـن    
  .الظلمات إىل النور، اللهم أهدهم سبلَ السالم

ا اللهم بعلمك الغيب، وبقدرتك على اخللق، أحيينا ما كانت احلياةُ خـريا لنا،وتوفَنـا إذ  
  .كانت الوفاةُ خريا لنا

اللهم إنا نسألك خشيتك يف الغيبِ والشهادة، ونسألُك كلمةَ احلقِ يف الغضبِ والرضاء، 
ونسألُك القصد يف الغىن والفقر، ونسألُك لذةَ النظرِ إىل وجهك والشوق إىل لقاِءك يف غريِ 

  .ضراَء مضرة، وال فتنةً مظلة، برمحتك يا أرحم الرامحني
  .هم أنصر كل من جاهد إلعالِء كلمتك، ولرفعِ رايتك، يف برِك وحبرِك يا رب العاملنيالل

  ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، وإن مل تغفر لنا وترمجنا لنكونن من اخلاسرين
  .ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

  لني سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املر س
==========  

  صرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
ولقد كذبت رسل من قبلك فصربوا : ( الصرب شعار املرسلني كما دل عليه قول اهللا تعاىل 

ـُذِّبوا  ـّـب الشرع احلنيف يف الصرب وحـث  ) ٣٤/األنعام)(… على ما ك ، وقد رغ
  .عليه ، وأثىن على أهله 

ـًا وجهادا ، ولقد كان رسول اهللا حممد صلى اهللا  عليه وسلم أكثر رسل اهللا دعوة وبالغ
  .لذا كان أكثرهم إيذاًء وابتالًء ، منذ بزوغ فجر دعوته إىل أن حلق بربه جل وعال 

فقد لقى األذى مبكة من قريش وغريهم ، وبعد أن هاجر إىل املدينة لقي من املشـركني  
لشـدائد واحملـن إال إصـرارا    واملنافقني واليهود أذى شديدا ، وما كانت تزيده هـذه ا 
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ـًا ، مبا من اهللا تعاىل عليه من تثبيت قلبه ، وما آتاه اهللا عز وجل مـن الصـرب ،    وثباتـ
  .وفيما يلي نستعرض مناذج من صربه صلى اهللا عليه وسلم 

  :صربه يف طريق الدعوة إىل اهللا 
شركون بشـىت أنـواع   منذ بدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعوته إىل اهللا ، واجهه امل

ـًا فرموه باحلجارة  األذى ، من رميه بالسحر والكهانة والشعر واجلنون ، إىل إيذائه جسدي
  :وشقوا وجهه ، ودبروا قتله ومن ذلك 

سألت : ما أخرجه البخاري رمحه اهللا تعاىل من حديث عروة بن الزبري رمحه اهللا قال  -١
أخربين بأشد شيء صنعه املشركون بـالنيب  : ابن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما فقلت 

بينا النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف حجر الكعبـة ، إذ  : صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال 
ـًا شديدا فأقبل    أقبل عقبة بن أيب معيط ـ لعنه اهللا ـ فوضع ثوبه يف عنقه ، فخنقه خنق

: ( هللا عليه وسـلم قـال   أبو بكر رضي اهللا عنه حىت أخذ مبنكبه ودفعه عن النيب صلى ا
  ) .٢٨/غافر)(أتقتلون رجالً أن يقول ريب اهللا 

بينا النيب صلى : " وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه قال  -٢
اهللا عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن أيب معيط بسلى جزور فقذفـه  

رفع رأسه ، فجاءت فاطمة عليها السالم فأخذته على ظهر النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم ي
اللهم عليك املـأل  : [ من ظهره ، ودعت على من صنع ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

[ أو ] من قريش أبا جهل بن هشام ، وعتبة من ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأمية بن خلف 
يوم بدر ، فألقوا يف بئر غري فرأيتهم قتلوا : ـ شك الراوي ـ قال الراوي  ] أيب بن خلف 

  " .أمية أو أيب تقطعت أوصاله فلم يلق يف البئر 
هكذا عاىن صلى اهللا عليه وسلم من قومه الشدة واألذى وهو صابر حمتسب ، فلما أيـس  
من جناح دعوته يف قومه مع ما هم عليه من العداء واإليذاء ،طمـع يف أن ينصـره قـوم    

لطائف رجاء أن يؤوه وينصروه على قومه ومينعوه منهم آخرون من غري قومه ، فعمد إىل ا
إال أم ردوا عليه أقبح رد وأشده " كانوا أخواله ومل يكن بينه وبينهم عداوة : " ، ألم 

.  
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يا رسول اهللا هل : فقد أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي اهللا عنها أا قالت  -١
لقد لقيـت مـن   : [ لى اهللا عليه وسلم أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ فقال ص

قومك ما لقيت ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبـد  
فلم جيبين إىل ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهـي فلـم   : ياليل بن عبد كالل 

جربيل ،  أستفق إال بقرن الثعالب ، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتين فنظرت فإذا فيها
إن اهللا قد مسع قول قومك لك وما ردوا عليك ، وقد بعث إليـك ملـك   : فناداين فقال 

يا حممد إن اهللا قـد  : اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم فناداين ملك اجلبال ، فسلم علي مث قال 
مسع قول قومك لك ، وأنا ملك اجلبال ، وقد بعثين ربك إليك لتأمرين بأمرك فما شئت ؟ 

بـل  : ت أن أطبق عليهم األخشبني ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  ، إن شئ
ـًا  البخـاري  "(أرجو أن خيرج اهللا من أصالم من يعبد اهللا تعاىل وحده ال يشرك به شيئ

  ) .ومسلم 
  

  .وهكذا واجه النيب هذا اإليذاء واجلهل بالصرب اجلميل ، حىت أنه أىب أن يدعو عليهم 
  

املرحلة مبحاولة املشركني قتله صلى اهللا عليه وسلم كما أشار اهللا تعـاىل  وقد انتهت هذه 
وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك وميكـرون  : ( إىل ذلك بقوله 

  ) .٣٠/األنفال)(وميكر اهللا واهللا خري املاكرين 
ن عليه أمره يف مكة ، وملا هاجر صلوات اهللا وسالمه عليه إىل املدينة مل يقل صربه عما كا

فلئن كان يف مكة صابرا على املشركني فحسب ، فإنه يف املدينة قد صرب على مـن هـم   
أكثر أذية وعددا وطوائف ، إم املنافقون ، واليهود واملشركون ، فقد كانت كل واحدة 

تـألو  من هذه الطوائف تكيد للنيب صلى اهللا عليه وسلم ودعوته كيدا وتصطنع له أذية ال 
جهدا يف ذلك ،وهو يتلقى ذلك كله بقلب راسخ باإلميان واثق بنصر اهللا ، ورباطة جأش، 

  .ال يتزعزع من حوادث األعداء وكيد األلداء 
  :صربه صلى اهللا عليه وسلم على املنافقني يف املدينة 
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مون اإلسالم أما املنافقون فقد كان الصرب عليهم مرا ، إذ ال حيلة له غري الصرب ؛ ألم يزع
، ويظهرون الوالء هللا تعاىل ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وهم يف احلقيقة يبطنون الكفر 
ويتربصون بالنيب صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني الدوائر ، وهم عيون لألعداء اخلـارجيني  
يتتبعون عورات املسلمني ، وخيططون للقضاء عليهم ، ولكن ذلك يف السر ، إذ ال يعلـم  

  .ذلك أحد إال اهللا تعاىل مث رسوله صلى اهللا عليه وسلم بإعالم اهللا تعاىل له 
ولطاملا كان املسلمون يكتشفون رائحة النفاق من أحدهم ، فيستأذنون النيب صلى اهللا عليه 

ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصـحابه  : [ وسلم يف قتله فيقول عليه الصالة والسالم 
إن ذلك الصرب ال متنفس فيه ، وهو أشد ما يكون على املرء ) .. م رواه البخاري ومسل](

  :، وسأذكر هنا قصة واحدة تبني مدى صربه صلى اهللا عليه وسلم على أذى املنافقني 
فقد أخرج اإلمامان البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي اهللا عنـه أن الـنيب   

ته قطيفة فدكية ،وأردف وراءه أسامة ، صلى اهللا عليه وسلم ركب محارا عليه إكَاف ، حت
وهو يعود سعد بن عبادة يف بين احلارث بن اخلزرج ، وذلك قبل وقعة بدر ، حـىت مـر   
مبجلس فيه أخالط من املسلمني واملشركني وعبدة األوثان واليهود ، فيهم عبد اهللا بن أيب 

يت الس عجاجة الدابة ، فلما غش: ، ويف الس عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه قال 
ال تغبروا علينا ،فسلم عليهم النيب صلى اهللا عليه وسـلم  : مخَّر عبد اهللا بن أيب أنفه مث قال 

أيها املـرء ـ   : مث وقف فرتل فدعاهم إىل اهللا وقرأ عليهم القرآن ، فقال عبد اهللا بن أيب 
ـًا فال تؤذنا يريد النيب صلى اهللا عليه وسلم ـ ال أحسن من هذا ، إن كا  ن ما تقول حق

يف جمالسنا ، وارجع إىل رحلك ، فمن جاءك منا فاقصص عليه ، فقال عبد اهللا بن رواحة 
فاستب املسلمون واملشركون واليهـود حـىت   : اغشنا يف جمالسنا فإنا حنب ذلك ، قال : 

ـ  ـّوا أن يتواثبوا ، فلم يزل النيب صلى اهللا عليه وسلم خيفضهم ، مث ركب دابت ه حـىت  مه
أي سعد ، أمل تسمع إىل ما قال أبو حباب ـ يريـد   : دخل على سعد بن عبادة ، فقال 

اعف عنه يا رسول : عبد اهللا بن أيب ـ قال كذا وكذا ؟ فقال سعد ـ رضي اهللا عنه ـ    
ـُحرية أن   اهللا واصفح ، فواهللا لقد أعطاك اهللا الذي أعطاك ، ولقد اصطلح أهل هذه البـ

ـًا عليهم ـ فلما رد اهللا ذلك باحلق الـذي    يتوجوه فيعصبوه ب العصابة ـ أي جيعلوه ملك
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فعفا عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم : أعطاكه شرق بذلك ،فلذلك فعل به ما رأيت ، قال 
  ) .رواه البخاري وسلم )(

فانظر أي صرب يقدر على مثله أحد بيده القدرة على عقاب مثل هذا القائل غري النيب صلى 
ه وسلم ، إذ يتجرأ هذا اجللف على االنتقاص من النيب صلى اهللا عليه وسلم وهـو  اهللا علي

  .ذو اجلناب العظيم ، ويصده عن دعوته ، وهو املأمور بالبالغ املبني 
  :صربه صلى اهللا عليه وسلم على اليهود 

 وأما اليهود فقد كان صرب النيب صلى اهللا عليه وسلم عليهم شديدا ، إذ أم أهل خديعـة 
ومكر وحقد دفني ، فإم مل يكتفوا بكتم صفاته اليت جيدوا يف التوراة ، واليت يعرفونه ا 
ـًا من أول دعوته  كما يعرفون أبناءهم ، واليت لو بينوها للناس لدخلوا يف دين اهللا أفواج
ـًا   صلى اهللا عليه وسلم ؛ ألن الكل كان يسلم لليهود بأم أهل كتاب ، وأن هلم علمـ

اهللا ، فلو أم صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه من بيان صفاته صلى اهللا عليه وسلم للناس برسل 
  .، وأشهروا ذلك يف اتمعات ، ملا تردد أحد يف االستجابة له صلى اهللا عليه وسلم 

بيد أم غريوا صفاته عليه الصالة والسالم ، وجحدوا نبوته ، وأغروا به املشركني وقالوا 
مما كان له أثر عائق يف صد الناس عـن  " أهدى سبيالً من حممد وأصحابه  إنكم: " هلم 

دين اهللا تعاىل ، ومشجع هلم على عداوة املؤمنني ، كل ذلك والنيب صلى اهللا عليه وسـلم  
صابر على معاملتهم وعلى خيانتهم وما يتوقعه من غدرهم حىت حكم اهللا بينه وبينـهم ،  

ن معاذ رضي اهللا عنه حبكم اهللا تعاىل بـأن تقتـل   وذلك يف يوم قريظة حني حكم سعد ب
مقاتلتهم ، وتسىب ذراريهم ، ملا نقضوا العهد الذي بينهم وبينه ، وظاهروا املشركني يـوم  
األحزاب على قتاله صلى اهللا عليه وسلم ، وأجلى من أجلّى منهم من بين قينقـاع وبـين   

  .قريظة ، مث فتح خيرب فأبقى أهلها إىل حني 
  :اهللا عليه وسلم على املشركني يف العهد املدين  صربه صلى

وأما صربه عليه الصالة والسالم على املشركني يف العهد املدين فلم يكن كصربه عليهم يف 
العهد املكي ، فإن صربه عليهم يف هذا العهد كان صربا يف ميادين القتال واملنازلة ، صربا 

  .د معها صرب أويل العزم والقوة على كلوم األسنة والرماح والسيوف اليت ينف
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لكن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ينفد صربه ، ومل ينثن عزمه ، وهو خيوض معركة بعـد  
ـًا تلو آخر ، حىت آتاه اهللا الفتح املبني والعز والتمكني    .أخرى ، وجيهز جيش

 ولقد نال من ذلك أذى كبريا ، حيث كسرت رباعيته ، وشج وجهه الشريف يف غـزوة 
أحد وأثخنته اجلراح ـ بنفسي هو وأيب وأمي صلى اهللا عليه وسلم ـ وهو مـع ذلـك     
صابر حمتسب ، ال يلوي ، وال يولِّي األدبار ، كما يفعل كبار األبطال ، فلم يزد على أن 

فلم يلبث ] كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته ، وهو يدعوهم إىل اهللا : [ قال 
ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذم فـإم ظـاملون   (  :أن أنزل اهللا عليه 

  ) .رواه البخاري ومسلم )(١٢٨/آل عمران)(
  

يعاتبه اهللا على ذلك ، ومنه تعلم أن صربه عليه الصالة والسالم كان مرادا هللا تعاىل لعظم 
أشد النـاس  [ : قدره عنده ، ألن االمتحان والبالء على قدر املرتلة كما جاء يف احلديث 

  ) .حسن صحيح : الترمذي وقال ](بالًء األنبياء مث األمثل فاألمثل 
ولعل هذا هو سر تكرار أوامر اهللا عز وجل له صلى اهللا عليه وسلم بلزوم الصرب كمـا يف  

: ( ، وقوله تعاىل ) ٣٥/األحقاف)(فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل : ( قوله تعاىل 
فاصرب على مـا يقولـون   : ( ، وقوله سبحانه ) ١٢٧/النحل)(اهللا واصرب وما صربك إال ب

، وقوله تقدسـت  ) ٦٠/الروم)(فاصرب إن وعد اهللا حق : ( وقوله عز شأنه ) ١٣٠/طه)(
  .، إىل غري ذلك ) ٤٨/الطور )(واصرب حلُكم ربك فإنك بأعيننا : ( أمساؤه 

أميا تطبيق ، كما علمته مـن  ولقد لبى صلى اهللا عليه وسلم تكليف ربه له بذلك وطبقه 
خالل هذه املواقف العظيمة ، املقتطفة من مواقفه الكثرية يف الصرب يف كل جماالت احلياة ، 
إذ مل يكن صربه صلى اهللا عليه وسلم قاصرا على عناء الدعوة واجلهاد ، بل وعلـى ألواء  

  .احلياة كذلك 
  :صربه صلى اهللا عليه وسلم على ألواء احلياة وشدا 

لقد أخفـت يف اهللا ،  : " فقد جاء عن أنس رضي اهللا عنه أنه صلى اهللا عليه وسللم قال 
وما خياف أحد ، وقد أوذيت يف اهللا ، وما يؤذى أحد ، ولقد أتت علي ثالثون ما بـني  
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رواه الترمذي وغـريه  " (يوم وليلة وما يل طعام يأكله ذو كبد إال شيء يواريه إبط بالل 
  ) .وهو حسن 

أا قالت لعـروة  -رضي اهللا عنها-عن عروة عن عائشة  -رمحه اهللا-د روى البخاري وق
ابن أخيت ،إن كنا لننظر إىل اهلالل ثالثة أهلة يف شهرين وما أوقدت يف أبيات رسول اهللا :

األسودان ،التمر واملاء ، إال أنه :فقلت ما كان يعيشكم ؟ قالت . صلى اهللا عليه وسلم نار
هللا صلى اهللا عليه وسلم جريان من األنصار كان هلم منـائح ، وكـانوا   قد كان لرسول ا

  .مينحون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أبيام فيسقيناه 
  :صربه صلى اهللا عليه وسلم على فقد األوالد 

رأيت إبراهيم وهو جيود بنفسه بـني  : [ فقد أخرج ابن سعد عن أنس رضي اهللا عنه قال 
ى اهللا عليه وسلم ، فدمعت عينا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ،   يدي رسول اهللا صل

تدمع العني ، وحيزن القلب ، وال نقول إال ما يرضي ربنا ، واهللا يا إبراهيم إنـا  : [ فقال 
  ] .بك حملزونون 

فهذه مناذج من صربه صلى اهللا عليه وسلم ، وهو من مجلة شيمه النبيلة وأخالقه  ٠٠بعد 
  .دبه ا ربه تبارك وتعاىل الكرمية اليت أ
  املراجــع

  " .الكاندهلوي : " حياة الصحابة  -١
  " .أمحد عبد العزيز احلداد . د : " أخالق النيب صلى اهللا عليه وسلم  -٢
  " .املباركفوري : " الرحيق املختوم  -٣

============  
  صرب النيب عليه الصالة والسالم على الدعوة

  ن ناصر الطريريعبدالوهاب ب.د: الكاتب
أيها اإلخوة واألخوات واألبناء والبنات حياكم اهللا مع لقاء يتجدد نرحل به مـع قلوبنـا   
أرواحنا وجداننا، نرحل به إىل هناك مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مع رسـول اهللا  
يف دعوته، هذه الدعوة اليت كان مقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهـا ملحمـة يف   
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صرب، دأب وطول األمل واليقني والثبات، هذه املعاين ليست معاين جمردة نذكرها سرداً ال
  . وعداً لكنها حقائق تشرق من حال النيب صلى اهللا عليه وسلم

عندما نتقفى هذه السرية نفوسنا ظمئة يرويها أن ترد معني السرية ومعني حال النيب صلى 
ن أحوج ما نكون إىل أن نورد قلوبنا املكدودة اهللا عليه وسلم فتتروى من هديه وهداه، حن

معني سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتجد هناك مسـتراحها وأنسـها، ولـذلك    
استنهض نفوسكم أيها اإلخوة واألخوات واألبناء والبنات أن نذهب إىل هناك، نرحل مع 

  . خرب تقصه علينا أمنا عائشة
عليه وسلم، وتستروي خربه فيخربها رسول اهللا صلى أمنا تستنطق به رسول اهللا صلى اهللا 

اهللا عليه وسلم وهي تستقرئه وتسترويه مسريته مع دعوته، تستروي رسول اهللا صـلى اهللا  
عليه وسلم ما مل حتضره من أحواله وقصته مع الدعوة، تفتح وعي أمنا عائشة رضـي اهللا  

وصغر عمرها، أحداث أخـر  عنها مع الرسول والرسالة على حوادث وافتها حلداثة سنها 
ولذلك كان أشد ما لقيه النيب صلى اهللا عليه وسلم مما أدركه وعي عائشة يوم أحـد وإذا  

يا رسـول اهللا  : ا تسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ما قبل يوم احد، فتقول له 
ن هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ سؤال من أمنا عائشة وكانت صغرية الس

لكنها عبقرية ذكية وملاحة، هي تعلم ماذا لقيه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف يوم أحد، يف 
يوم أحد شج جبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كسرت رباعيته، غاصت حلقتان من 

  . حلقات املغفر يف وجنتيه صلى اهللا عليه وسلم
ليه وخرية أهـل بيتـه،   صرع أصحابه حوله، وقف على جثمان عمه محزة أحب الناس إ

وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جثمانه وقد بقر بطنه، واستخرجت أحشـائه،  
: ومثل به، فوقف صلى اهللا عليه وسلم كاسفاً حزيناً على هذا اجلثمان الطاهر وهو يقـول 

  . لن أصاب بعد اليوم مبثل مصيبيت فيك
فهل أصاب النيب صلى اهللا عليه وسلم كل هذا أصاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أحد، 

ما هو أشد من ذلك؟ يا رسول اهللا هل أصابك ما هو أشد عليك مما أصابك يوم أحـد،  
سؤال أمنا عائشة فما كان اجلواب، ماذا كان جواب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم،  
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سول اهللا كانت تسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكأمنا تنكأ جراحاً غائرة يف نفس ر
  . صلى اهللا عليه وسلم

لقد لقيت من قومك أذاً شديداً كأمنا كان سؤال عائشة يسترجع ذكريات مضى عليهـا  
زمن طمرا السنني، فإذا بعائشة تستثريها وإذا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم جييب وكأمنـا  

أذاً كثرياً  عادت هذه املشاهد حية أمام ناظريه صلى اهللا عليه وسلم، لقد لقيت من قومك
يعين نعم، مر علي ما هو أشد من يوم أحد فما الذي كان أشد من يوم أحد، ما الـذي  
كان أشد من جرح يف اجلبني وكسر السن وأن تغار حلقتان من حلق املغفر يف وجنتـه،  
وأن يرى أصحابه يصرعون حوله وأن يقف على جثمان عمه محزة مشوهاً ممثالً به، ما هو 

من ذلك ما سريويه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان أشد مـن   أشد من ذلك أشد
ذلك يوم عرضت دعويت على ابن عبد ياليل ابن عبد كالل، ما هو خرب هـذه الـدعوة   
وخرب هذا العرض، حنتاج أن نذكر ما مل يذكر ونظهر املضمر، فنقول إن النيب صـلى اهللا  

يدعو قريشاً ويصرب هلا ويصـابرها  عليه وسلم قضى أزيد من عشر سنني قبل اهلجرة وهو 
عشر سنني يف دعوة وثبات وصرب على األذى، حىت جرأ سفهاء قريش وملؤها على أنواع 
من أذى النيب صلى اهللا عليه وسلم خصوصاً بعد موت عمه أيب طالب، جرؤوا عليه جراءة 

ا بـه  شديدة فإذا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد طول الصدود وكثرة اجلحـود، إذ 
يبحث عن تربة يلقي فيها بذرة دعوته لعله يستنبت هذه الدعوة يف أرض أخرى فتنمـو  

  . فيها وتورق
خرج من مكة إىل الطائف عله أن جيد يف الطائف أذاناً صاغية تستجيب لدعوتـه وتتبـع   
رسالته وحتمل هديه وهداه ودينه، خرج من مكة ماشياً إىل الطائف يقطع طريقاً يزيد اآلن 

ائة كيلو من الطريق املعروف اآلن بطريق السيل، وكان يسمى أوال وادي خنلـة،  على م
طريق وادي خنلة الذي هو طريق السيل اآلن ووادي خنلة هو الذي يسـمى اآلن الزميـة،   
قطعه النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه مواله زيد ابن حارثة مشياً على األقـدام يف وقـت   

ائف وبقي هناك عشرة أيام يعرض فيها دينـه ويبلـغ   الصيف القائض، حىت وصل إىل الط
رسالته، يغشاهم يف نواديهم ويغشاهم يف جمتمعام يقرأ عليهم القرآن حىت قال بعض أهل 
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الطائف مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الطائف يقـرأ والسـماء والطـارق    
  . فحفظتها وأنا مشرك وقرأا وأنا مسلم

 صلى اهللا عليه وسلم ال يواجه إال بالصدود واإلعراض فلما خشي عشرة أيام قضاها النيب
مأل أهل الطائف من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يستميل الناس إليـه أغـروا بـه    
سفهائهم فردوا عليه أقبح الرد، حىت قال له بعضهم أما وجد اهللا غريك رسـوالً فريسـله   

بح الرد إذا به صلى اهللا عليه وسلم وهو يواجـه  إلينا، فلما أغروا به سفهائهم فواجهوه بأق
ذا الصدود وهذا اإلعراض يرجع حزيناً مكلوم الفؤاد مغموم النفس، وهو الذي خـرج  
من مكة بعد أن جحده قوم أهل املأل فيها وجرؤوا عليه باألذى أمالً أن جيد يف الطـائف  

ذا به صلى اهللا عليه وسلم وهو مستنبتاًً لدعوته فيصد ذا الصدود ويقابل ذا اجلحود، فإ
احلامل هلم رسالته يغتم لذلك أشد الغم، وحيزن لذلك أشد احلزن، وتتراكب اهلموم على 

اللهم "القلب الكرمي الطيب فال يتنفس وال ينفس عن ذلك إال بدعوات يصدع ا السماء 
ريب  أشكو إليك ضعف قويت وقلة حيليت وهواين على الناس أنت رب املستضعفني وأنـت 

إىل من تكلين إىل بعيد يتجهمين أم إىل قريب ملكته أمري، إن مل يكن بك غضب علي فال 
أبايل غري أن عافيتك أوسع يل، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه 
أمر الدنيا واآلخرة، أن يرتل يب غضبك أو حيل يب سخطك، لك العتبة حىت ترضـى وال  

  . "حول وال قوة إال بك
دعاء مكروب مغموم يصدع السماء، مث ينقلب النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد عشر ليال 
طوال قضاها يف الدعوة واملصابرة يرجع إىل مكة لكن كيف كان الرجـوع، ويسـري يف   
الطريق ولكن كيف كان املسري، كيف قطع الطريق من الطائف عائداً إىل مكة، مكة اليت 

أهلها يرونه ويعلمون إىل أين سيذهب وما هي قضيته وما  خرج منها ومبرأى ومبسمع من
هو هدفه يف ذهابه إىل الطائف، وسريجع إليهم وقد سبقته إليهم أخبار أهل الطائف معه، 
فكيف سيدخل إىل بلد وكيف سيلقى قومه وهم الذين كانوا جرؤوا عليه فكيف سيكون 

إىل أي درجة بلغ غمه وعلى أي حاله بعد أن يرجع إليهم، ولذلك عاد مكروباً مغموماً ف
  . حال كان حزنه
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، قرن الثعالب هو السيل الكـبري  "فلم استفق إال وأنا يف قرن الثعالب"يصف ذلك فيقول 
يبعد عن الطائف ستة وأربعني كيلو قطعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشياً، ولكنـه  

يث أنه مل يسـتفق ومل  كان يف حال من االستغراق مع غمه ومهه وحزنه ألجل دعوته حب
  .يشعر مبا حوله إال وهو يف قرن
=================  

  )صرب الرسول على األذى ( 
  : عناصر املوضوع 

  أمهية دراسة شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم . ١
  صرب النيب صلى اهللا عليه وسلم على أذى الكفار . ٢
  صور أخرى من صرب النيب على األذى يقتدى به فيها. ٣

  :صرب الرسول على األذى
مل تقم دعوة اإلسالم، ومل تبلغ ما بلغت إال بعد تضحيات جسيمة، وحتمل صنوف مـن  
األذى، وأول من واجه ذلك وصرب عليه هو إمام هذه الدعوة صلى اهللا عليه وآله وسـلم،  

  .ويف ذلك للمسلم أسوة يف مواجهة املشاكل واألذى الذي يعترضه خالل الدعوة إىل دينه
  :ية دراسة شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلمأمه

إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسـنا ومـن سـيئات    
أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا   

الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته يا أَيها . وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم ]. ١٠٢:آل عمران[وال تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ 

ونِساًء واتقُوا اللَّـه الَّـذي    من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجاالً كَثرياً
يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّـه  ]. ١:النساء[تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباً 

كُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوب* وقُولُوا قَوالً سديداً 
فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وخـري  : أما بعد]. ٧١-٧٠:األحزاب[فَاز فَوزاً عظيماً 

اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة، وكـل  
خصية رسول اهللا صلى اهللا عليه إن دراسة ش: عباد اهللا. بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار



 ٢٤١

قُلْ هذه سـبِيلي  : وسلم من األمور املهمة للمسلم الذي يريد أن يطبق قول اهللا عز وجل
ويريد أن يسري على تأثرٍ من نور ] ١٠٨:يوسف[أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصرية أَنا ومنِ اتبعنِي 

وشخصية رسول ]. ٢١:األحزاب[سولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لَقَد كَانَ لَكُم في ر: هذه اآلية
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها جوانب كثرية من العظمة؛ تلك اجلوانب اليت ال بد للداعيـة  

  .إىل اهللا، ومن يريد أن يترىب على طريق اإلسالم أن يدرسها دراسة متأنية
  :ستهزاءعظمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصربه على اال

وحنن نستعرض يف هذا املقام جانباً من جوانب عظمة شخصية رسول اهللا صلى اهللا عليـه  
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو إىل اهللا على نورٍ من ربه، ويصرب علـى  . وسلم

األذى يف سبيل هذه الدعوة، وصربه صلى اهللا عليه وسلم على األذى يتمثل يف أحـداث  
حياته صلى اهللا عليه وسلم؛ من مواجهته للكفار واملشركني واملنافقني، ويف  كثرية متَّت يف

عامٍ واحد وهو العام العاشر من البعثة يتوىف اهللا تعاىل خدجية رضي اهللا عنها وميوت أبـو  
طالب ، فيطمع كفار قريش يف أذية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مل يكونوا يطمعون 

: أوالً: لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تتمثل يف جوانب كـثرية  قبل ذلك، وأذية الكفار
وإِذَا رآك الَّذين كَفَروا إِنْ : االستهزاء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول اهللا عز وجل

    ـمنِ همحكْرِ الـربِـذ ـمهو كُمتهآل ذْكُري يذَا الَّذواً أَهزإِلَّا ه كذُونختونَ   يركَـاف
أن يهزأ املبطل باحملق، وأن يسخر السفيه بالعاقل، تلك واهللا أذية كبرية تقع ] ٣٦:األنبياء[

كالصخر على صدر الذي يتعرض هلذا النوع من األذى، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
زواً أَهذَا الَّذي بعثَ وإِذَا رأَوك إِنْ يتخذُونك إِلَّا ه: يعلم أنه على احلق وهم يستهزئون به

يستهزئون بشخصيته صلى اهللا عليه وسلم، ولكنه يصرب علـى  ] ٤١:الفرقان[اللَّه رسوالً 
ولَقَـد  : هذا األذى وهو يتفكر يف قول اهللا تعاىل يسري عن شخصه صلى اهللا عليه وسلم

وا مرخس ينبِالَّذ اقفَح كلقَب نلٍ مسبِر زِئهتزِئُونَ اسهتسي وا بِها كَانم مه١٠:األنعام[ن .[
  .لقد دارت دائرة السوء عليهم، وهذا االستهزاء الذي استهزءوا به قد أصبح وباالً عليهم

  :للدعاة يف النيب صلى اهللا عليه وسلم أسوة يف الصرب على االستهزاء
وف والناهي عن املنكـر موقفـاً   واليوم يقف الداعية إىل اهللا سبحانه وتعاىل، اآلمر باملعر

حرجاً أمام السهام اليت توجه إليه من املستهزئني وهم يستهزئون بشخصيته، أو يستهزئون 
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مبظهره، أو يستهزئون باألفكار اليت حيملها، إنه يتأسى مبوقف رسول اهللا صلى اهللا عليـه  
سلم على شـىت  ولقد صرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و. وسلم، الصرب على هذا االستهزاء

االامات؛ فقد اموه بأنه يقول الشعر، وأن هذا القرآن إمنا هو شعر، وأم أيضاً شعراء 
ولو شاءوا أن يأتوا مبثل شعره ألتوا، يريدون أن حيولوا هذا القرآن عن اـرى العظـيم   

قَالُوا  بلْ: حنن نستطيع أن نصنع مثله قال تعاىل: والقالب الذي نزل به؛ لكي يقولوا للناس
 راعش ولْ هب اهرلِ افْتالمٍ باثُ أَحغوقالوا] ٥:األنبياء[أَض : وننجرٍ ماعشا لنتهارِكُو آلا لَتأَإِن

] ٣٠:الطـور [أَم يقُولُونَ شاعر نتربص بِه ريب الْمنون : وقال اهللا عنهم] ٣٦:الصافات[
نتظرون موته حىت تدفن دعوته يف مهدها، وال تقوم هلـا قائمـة،   إم ينتظرون ايته، وي

فَال أُقِْسـم  : ولكن اهللا سبحانه وتعاىل توىل الرد عليهم، وتثبيت نبيه صلى اهللا عليه وسلم
 مـا  وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليالً* إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ * وما ال تبصرونَ * بِما تبصرونَ 

]. ٦٩:يـس [وما علَّمناه الشعر وما ينبغي لَه : ، وقال عز وجل]٤١-٣٨:احلاقة[تؤمنونَ 
وكل عارف باللغة العربية؛ بنثرها وشعرها يعرف أن هذا القرآن ليس على وزن الشـعر،  

سـتهزئني  واليوم يقف الدعاة إىل اهللا عزوجل أمام امل. وليس شعراً كالذي يقوله الشعراء
وهم يرموم بتهم مثل هذه، فليس هلم واهللا إال الصرب عليها، والرد على هذه الشـبهات  

وأوذي عليـه  . اليت تطلق على الشريعة وأفكار الدين، منتهجني ج القرآن يف الرد عليها
لٍ منهم أَنْ أَنـذرِ  أَكَانَ للناسِ عجباً أَنْ أَوحينا إِلَى رج: السالم باامه بالسحر، قال تعاىل

م راحذَا لَسونَ إِنَّ هرقَالَ الْكَاف هِمبر دنقٍ عدص مقَد موا أَنَّ لَهنآم ينرِ الَّذشبو اسالن بِني
عونَ إِلَّا وقَالَ الظَّالمونَ إِنْ تتبِ].. ٤:ص[وقَالَ الْكَافرونَ هذَا ساحر كَذَّاب ].. ٢:يونس[

كَذَلك ما أَتى الَّذين من قَبلهِم من : ولكن اهللا رد عليهم فقال] ٨:الفرقان[رجالً مسحوراً 
ملاذا يريد اجلاهليون أن يصموا شخصية ] ٥٢:الذاريات[رسولٍ إِلَّا قَالُوا ساحر أَو مجنونٌ 

م رأوا أن هلذا القرآن الذي يتلوه صـلى اهللا  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالسحر؟ أل
إن ( عليه وسلم أثراً عظيماً على نفوس الناس؛ إنه جيذب األنظار، ويأخذ مبجاميع القلوب 

فهم يريدون أن يصرفوا أذهان الناس عن سبب هذا التأثري؛ ) عليه لطالوة، وإن له حلالوة 
أثري أنه نزل من عند اهللا الذي خلـق  وسبب هذا التأثري أن القرآن كالم اهللا، سبب هذا الت

النفس، ويعلم ما يؤثر ذه النفس، وما تتأثر به هذه النفس، إم يريدون أن يصرفوا سبب 
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يف الناس؛ إا واهللا دعاية إعالميـة يريـدون أن    -كذلك-التأثري إىل السحر الذي يؤثر 
ويقف الدعاة . عليه وسلم يلبسوا ا على الناس الذين يتأثرون بكالم رسول اهللا صلى اهللا

إىل اهللا عزوجل اليوم أمام أولئك الشامتني الذين يريدون أن يلبسوا احلق بالباطل، ويريدون 
أن يصرفوا الناس عن تأثري القرآن والسنة، إم يستخدمون وسائل شىت مـن التـهويس   

ة، والتهويل، وصرف أنظار الناس عن هذا القرآن، وعن الوحي، وعن التـأثر بالشـريع  
إن على دعاة اإلسالم أن جياوا هذه املواقف، وأن يجلُّوا . فيستخدمون لذلك وسائل شىت

للناس أثر القرآن والسنة، وأن يروا الناس بأبصار قلوم قبل أبصار عيوم أن هذا القرآن 
وهذه السنة ذات أثر على الناس، خماطبة الناس بالقرآن والسنة، وربطهم ا مباشرة مـن  

: وصرب صلى اهللا عليه وسلم على اامه باجلنون. اجبات اليوم، حىت حيصل ذلك التأثريالو
أَإِنا لَتارِكُو آلهتنـا  : وقالوا] ٦:احلجر[وقَالُوا يا أَيها الَّذي نزلَ علَيه الذِّكْر إِنك لَمجنونٌ 

 وننجرٍ ماعش٣٦:الصافات[ل ..[لَّووت ونٌ ثُمنجم لَّمعقَالُوا مو هنا ع]لـيس  ]. ١٤:الدخان
أصعب على صاحب اإلميان، والعقل الراجح، والرأي السديد، والفكر الصائب، مـن أن  

وتوىل اهللا الرد على هذه الفرية مثبتاً رسوله صلى اهللا . يتهم يف عقله، وأن يوصف باجلنون
حدة أَنْ تقُوموا للَّه مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا ما بِصاحبِكُم قُلْ إِنما أَعظُكُم بِوا: عليه وسلم

 يددذَابٍ شع يدي نيب لَكُم يرذإِلَّا ن وإِنْ ه ةجِن نـا  : وقال عز وجـل ] ٤٦:سبأ[ممو
 وننجبِم كُمباحالْ: ، وقال سبحانه وتعاىل]٢٢:التكوير[صونَ  نْ وـطُرسا يمـا  * قَلَمِ وم

 وننجبِم كبر ةمبِنِع تواليوم عندما حياول الداعية إىل اهللا أن يبني للناس ]. ٢-١:القلم[أَن
احلق، ويرجعهم إليه، وأن يبني هلم امليزان الصحيح، ويزيل عنهم الغشاوة اليت رانت على 

يرجعهم إىل الشـريعة وإىل الـدين،    قلوم، واحلجاب الذي غطى أبصارهم، ويريد أن
كيف تريدنا أن نرجع إىل ذلك الواقع وأنت تـرى الغـرب   !! أأنت جمنون؟: يقولون له

والشرق، وترى القوى العظمى، والواقع املستحكم، مث تريد أن تنقلنا إىل عصر يطبق فيه 
وعند ! لمكن واقعياً، دع هذه اخلياالت جانباً، إنك حت! ؟ هذا مستحيل%)١٠٠(اإلسالم 

ذلك جيب أن جيابه الداعية إىل اهللا هذه السهام بواقعية اإلسالم، وأن يثبت للناس أنه ميكن 
أن يطبق اإلسالم، وأن أفكار اإلسالم ليست جنوناً وال هوساً، رغم تلـك االامـات   
الباطلة اليت يتهم ا أعداء اإلسالم املتمسكني بشرع اهللا، إم يرموم كما رمى الكفـار  
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رموه أول مرة بـاجلنون واهلـوس    -قدوة هذا الداعية-رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
واختالل العقل، إم كذلك اليوم يرمون من متسك بالدين بالسفه، واجلنون، واهلـوس،  

إىل آخر تلك التهم، إم يتصورون أن حتكيم اهللا يف الشرع والواقع يؤدي ... والوسوسة
قة التفكري الصحيحة، وعن الواقعية، إن واقعهم فاسد، ولذلك إىل جنوح اإلنسان عن طري

يتصورون أنه واقع صحيح من شدة ضغطه عليهم، ومن تشبعهم بأفكار هـذا الواقـع،   
ويتصورون أن حتكيم اإلسالم يف القوانني واملظاهر، والعبادات والعقائـد؛ أنـه جنـون    

كاليف، وال يتصورون كيـف  وهوس؛ ألم ال يعقلون، فعقوهلم ال تتحمل عظمة تلك الت
ميكن أن تطبق هذه التكاليف يف ظل الظلمات اجلاهلية اليت يرزحون اليوم حتت نريهـا؛  
وألم ال يستطيعون أن يتصوروا الواقع كيف يكون إسالمياً؛ يتهمون من ينادي بالعودة 

بق إىل الواقع اإلسالمي الصحيح باجلنون، وال ميكن أن تتصور عقوهلم كيف ميكن أن يط
  .؟ وهذه نقطة خطرية أيها األخوة%)١٠٠(اإلسالم 

  :صرب النيب صلى اهللا عليه وسلم على أذى الكفار
  :صربه على أنواع التهم يف عقله وعرضه

وقَـالَ  : وقد صرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اام كفار قريش له بالتكـذيب 
 كَذَّاب راحذَا سونَ هرونَ   إِنْ].. ٤:ص[الْكَافـرآخ مقَو هلَيع هانأَعو اهرافْت ذَا إِلَّا إِفْكه

يقولون هذا من جهـة يف  ] ٢٤:الشورى[أَم يقُولُونَ افْترى علَى اللَّه كَذباً ].. ٤:الفرقان[
مناسبات كثرية، ومواقف متعددة، وهم يف مناسبة أخرى ويف موقـف آخـر يعلمـون    

ويف صحيح البخاري ملا سأل . لى اهللا عليه وسلم ليس بكذابويعترفون بأن رسول اهللا ص
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقـول مـا   : هرقل أبا سفيان يف بداية مقابلته له، قال

قال؟ فهذا هرقل جاءته حلظات من التجرد واإلنصاف، ولقد هم أن يدخل هذا الدين لوال 
فرجع إىل الكفر، ولكنه قـد رأى  جشع امللك وحب الرئاسة، وخوفه من زوال سلطانه، 

وسألتك هل كنتم تتهمونه : مث قال له يف آخر مقابلته. ال: قال أبو سفيان . احلق بأم عينيه
بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن ال، وأعرف أنه مل يكن ليذر الكـذب علـى   

ت منـه  أنت تقول أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم ما عهد: الناس ويكذب على اهللا؛ أي
الكذب على الناس قبل البعثة، فعلمت أنه مل يكن ليذر الكذب على الناس مث يكذب على 
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ولقد توىل . اهللا، والكذب على اهللا أصعب وأشد من الكذب على الناس، فعلم أنه صادق
له مفْتريـات  أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِعشرِ سورٍ مثْ: القرآن الرد على هذه املزاعم فقال

وادعوا مـنِ  : إذا زعمتم أنه كذاب فهاتوا عشر سور مثل سور القرآن: أي] ١٣:هود[
 اللَّه وند نم متطَعتلكي تألفوا هذه السور؛ من سائر عظماء الشعراء وأهل ] ١٣:هود[اس

مث تـرتل  ]. ١٣:هود[كُنتم صادقني  وادعوا منِ استطَعتم من دون اللَّه إِنْ: النثر والبالغة
أَم يقُولُونَ افْتراه قُـلْ  : القرآن يف الرد عليهم إىل ما هو أدىن من ذلك، فقال اهللا عزوجل

 هثْلم ةوروا بِسعظم التحدي ونقص املقدار، فظهر التحـدي أعظـم  ] ٣٨:يونس[فَأْت : أَم
فعجزوا، وملا حاول الكذابون أن يـأتوا  ] ٣٨:يونس[سورة مثْله يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِ

أَم يقُولُـونَ  : بسورة واحدة مثل سور القرآن؛ أتوا بأشياء مضحكة ليس هذا جمال سردها
لُونَ افْتـراه  ، أَم يقُو]٣٥:هود[افْتراه قُلْ إِن افْتريته فَعلَي إِجرامي وأَنا برِيٌء مما تجرِمونَ 

 قالْح ولْ هويسري القرآن عن نفس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم،  ]. ٣:السجدة[ب
ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلـك  : ويثبت اهللا به قلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقول

رصن ماهى أَتتأُوذُوا حوا وا كُذِّبلَى موا عربفَص  ـنم اَءكج لَقَدو اللَّه اتمكَللَ لدبال ما ون
 نيلسرالْم أبواليوم عندما يقف اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أمـام  ]. ٣٤:األنعام[ن

: الناس، ويدعوهم إىل اهللا، ويبني هلم أحكام الدين؛ ويبني هلم احلالل واحلرام، يقولون لـه 
ن يكون يف القرآن كذا، ال ميكن أن يكون يف السنة كذا، ال ميكن أنت كذاب، ال ميكن أ

أن يأمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بكذا، هذا الذي تدعون إليه لـيس بـدين، أنـت    
تكذب على الدين، أنت جئت بدين جديد، ليس هذا الدين الذي نعرفه، لقد رأينا الدين 

دة ما رأينا فيه مثل هذا الذي تدعو إليـه،  من آبائنا وأجدادنا، ولقد رأينا الدين سنني عدي
فيتهمونه بالكذب على الشريعة، وهم قد أتوا من قبل جهلهم؛ فلجهلهم رموه بالكذب، 
وأتوا من قبل تقليدهم آلبائهم وأجدادهم، وعدم اتباع احلق، وأتوا من اتبـاع أهـوائهم؛   

أنـت  : حاً يقولـون ألنك عندما ختربهم باحلق الذي خيالف أهوائهم؛ إذا كان احلق واض
  .فعليك أن تصرب كما صرب رسل اهللا صلوات اهللا وسالمه عليهم.. كذاب 

  :صرب النيب صلى اهللا عليه وسلم على تلقي األذى يف جسده
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ولقد صرب عليه الصالة والسالم على أذى املشركني يف جسـده صـرباً عظيمـاً، روى    
أخربين : اهللا بن عمرو بن العاص قلت لـعبد : البخاري رمحه اهللا عن عروة بن الزبري قال

بينا رسول اهللا صلى : (بأشد شيٍء صنعه املشركون برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال
اهللا عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة؛ إذ أقبل عقبة بن أيب معيط وهو من الكفـار، فأخـذ   

عقبة بن ). ديداًمبنكب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولوى ثوبه يف عنقه فخنقه خنقاً ش
أيب معيط يلوي الثوب حول رقبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والرسول صلى اهللا عليه 

ولوى ثوبه يف عنقه فخنقه خنقاً شديداً، فأقبل أبو بكر رضـي اهللا عنـه،   : (وسلم يصلي
قُولَ ربي اللَّه أَتقْتلُونَ رجالً أَنْ ي: فأخذ مبنكبه ودفع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قال

 كُمبر نم اتنيبِالْب اَءكُمج قَدآذوه يف بدنه صلى اهللا عليه وسلم، وهلـذا  ]). ٢٨:غافر[و
يف معركة أحد ماذا حصل للنيب صلى اهللا عليه وسلم؟ الذي . أمثلة سنذكرها إن شاء اهللا

د أخرج البخاري رمحه اهللا أنه أُدمي حىت سال الدم من وجهه، وق: حصل له أيها األخوة
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أصيب يف أحد فسال الـدم علـى   : (يف صحيحه 

وجهه، رجع إىل املدينة وال زال الرتف يف وجهه عليه الصالة والسالم، فقام علي رضـي  
 اهللا عنه على رأسه، و فاطمة تأخذ من اإلناء يف يد علي فتغسل وجه رسول اهللا صلى اهللا
عليه وسلم باملاء، ولكن اجلرح مل يرق، فأخذت حصرياً فأحرقته ووضعت رماده علـى  

  ).جرح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتماسك اجلرح قليالً حىت وقف الدم
  :للدعاة يف رسول اهللا أسوة يف الصرب على األذى

سكون بشرع اهللا فهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يؤذى يف جسده، واليوم يعاين املتم
عز وجل أصناف العذاب، وألوان األذى يف سبيل اهللا، فيضربون بالسـياط، ويسـحلون   
بالشوارع، وجيرون على جلودهم فوق احلجارة والشوك، كما وقع بـالنفر األول مـن   
الصابرين الصادقني، وأدىن من ذلك تقع صور من العذاب يف داخل البيوت، هل رأيتم أباً 

هل رأيتم أباً تصل به ! اخلسة أن يضرب ولده؛ ألنه امتنع عن املنكرات؟تصل به الدناءة و
يقفل باب البيـت  ! اخلسة والدناءة أن يقفل الباب على ابنه حىت ال يذهب لصالة الفجر؟

هل رأيتم خسة ودنـاءةً  . باملفتاح ويأخذ معه املفاتيح حىت ال خيرج الولد إىل صالة الفجر
للشعر فيضعه على حلية ولده وهو نائم حىت تسـقط حليتـه    مثل أن يأيت أحد اآلباء مبزيل
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إن ألوان اإليذاء أيها األخوة تتعاقب، ويتفنن ! عداًء لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟
أعداء اهللا يف إذاقة عباد اهللا العذاب أصنافاً وألواناً، فليس احلل يف ذلك إال الصرب على هذا 

أعداء اهللا إلخراج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مـن   األذى يف سبيل اهللا، ولقد سعى 
وإِنْ كَادوا لَيستفزونك من الْأَرضِ ليخرِجوك منها وإِذاً ال يلْبثُونَ : بلده، فقال اهللا عزوجل

تآمروا على إخراج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـن  ] ٧٦:اإلسراء[خالفَك إِلَّا قَليالً 
ده، وخططوا لذلك حىت اضطر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اخلروج، فتهـددهم  بل

وإِذاً ال يلْبثُونَ خالفَك إِلَّا قَليالً وفعالً ما لبثوا يف مكة بعد إخراج الرسـول  : اهللا ذه اآلية
ن املواقع صلى اهللا عليه وسلم منها إال قليالً، فأذاقهم اهللا العذاب يف معركة بدر وغريها م

اللهم يـا مقلـب   . حىت فتح اهللا مكة ، ودخلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منصوراً
القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم واجعلنا من الصابرين يف البأساء والضـراء وحـني   

أقول قويل هذا وأسـتغفر اهللا يل  . البأس، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
  .ولكم

  :ور أخرى من صرب النيب على األذى يقتدى به فيهاص
احلمد هللا الذي ال إله إال هو وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء 
قدير، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، خامت الرسل، وأحب خلق اهللا 

، أدى الرسالة، وبلغ األمانـة، ونصـح   إىل اهللا، وخليل اهللا الذي اصطفاه اهللا على العاملني
األمة، وصرب على األذى يف سبيل اهللا حىت كان مثاالً حياً بسريته بني أظهرنا اليوم؛ كأنـا  

عن عائشة . نرى تلك السرية، وتلك األحداث اليت عاشها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عليك يوم أشد مـن يـوم   هل أتى : (رضي اهللا عنها أا قالت للنيب صلى اهللا عليه وسلم

لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يـوم العقبـة؛ إذ   : أحد، قال
الرسول صـلى  ) عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كالل فلم جيبين إىل ما أردت

. اهللا عليه وسلم ما وجد ولياً وال نصرياً، يريد من كفار قريش أن جييبوه وينصروه فال جيد
هذه األلفاظ أيها األخـوة  ). م جيبين إىل ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهيفل(

تصور حمنة الداعية اليت يعيشها حينما يعرض الناس عنه، حمنة الداعية اليت يعيشها حينمـا  
يرفضه كل الناس، حني يطرده مجيع الناس، عندما يوصدون األبـواب يف وجهـه، وال   
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فانطلقت وأنا مهموم على وجهـي فلـم   . (ويعرضون عنهيرضون باحلق الذي يقول به، 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم . وهو موضع قريب من مكة) أستفق إال وأنا بـقرن الثعالب

هام على وجهه من الغم، وما أفاق إىل نفسه ليعرف إىل أين يسري إال يف قرن الثعالـب ،  
صفقة، وال لفقـد وظيفـة،   وليس ذلك ألجل إفالس، وال لذهاب جتارة، وال خلسارة يف 

فلم أستفق إال وأنا بـقرن الثعالب ، فرفعت رأسي فإذا بسـحابة قـد أظلـتين،    . (كال
إن اهللا قد مسع قول قومك لك وما ردوا عليـك،  : فنظرت فإذا فيها جربيل فناداين فقال

 ،مث وقد بعث اهللا إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم، فناداين ملك اجلبال فسلم علي
اجلبلني العظيمني اللـذين تقـع   : أي-إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني ! يا حممد: قال

بل أرجو أن خيرج اهللا من أصـالم مـن   : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم -بينهما مكة 
وعندما يكون الظلم من األقرباء يكون وقعه شـديداً علـى   ). يعبد اهللا ال يشرك به شيئاً

  . النفس
  القرىب أشد مضاضة على النفس من وقع احلسام املهند وظلم ذوي 

وأَنذر عشريتك الْـأَقْربِني  : ملا نزلت: روى البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
: صعد النيب صلى اهللا عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي بطون قـريش ] ٢١٤:الشعراء[
إذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسوالً لينظر حىت اجتمعوا، فجعل الرجل ... يا بين عدي (

 -ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الصفا-يف األمر، فجاء أبو هلب وقريش فاجتمعوا 
جيش -أرأيتكم لو أخربتكم أن خيالً ببطن الوادي تريد أن تغري عليكم : فقال عليه السالم

ما جربنا عليك كـذباً،  . نعم: أكنتم مصدقي؟ قالوا -قريب من مكة يريد أن يغري عليكم
أهلـذا  .. تباً لك سائر اليـوم : إين نذير لكم بني يدي عذاب شديد، فقال أبو هلب : قال

و أبو هلب عم الرسول صلى اهللا عليه وسلم، داعية إىل اهللا يقوم جيمـع النـاس   ). مجعتنا
اضرين يأتون إليه، يهددهم بعذاب اهللا عز وجل ويدعوهم إىل اهللا، فيقوم له واحد من احل

أهلذا مجعتنا؟ واليوم تعقد جمتمعات للـدعوة إىل اهللا، وقـد   ! تباً لك سائر اليوم: فيقول له
جيمع داعية إىل اهللا الناس يف بيته، أو يذهب إليهم يف بيوم فينصحهم وينذرهم عذاب اهللا 

. م، فتنطلق ألسنة املستهزئني به، إنه يتذكر واملوقف هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـل 
ولقد وصل األمر إىل أن ادعوا أم أحق من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلق وصلة 
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-اللهم أقطعنا للرحم : الرحم، فهذا أبو جهل لعنه اهللا وقف يوم بدر يبتهل إىل اهللا ويقول
يوم بدر يقف أبـو  . وأتانا مبا مل نعرف فأحنه الغداة -يعين الرسول صلى اهللا عليه وسلم

اهللا يدعو اهللا أن يهزم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألنه قطع الرحم، وأتاهم  جهل لعنه
كما يف ] ١٩:األنفال[إِنْ تستفْتحوا فَقَد جاَءكُم الْفَتح : مبا مل يعرفوا، فأنزل اهللا عز وجل

 ولقد اموا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حـىت يف . الصحيح املسند من أسباب الرتول 
وكان كعب بن األشـرف  -ملا قدم كعب بن األشرف مكة : (إجنابه، فعن ابن عباس قال

: قـال  -وكان هذا قبل اهلجرة-أنت خري أهل املدينة وسيدهم : قالت له قريش -يهودياً
يقصدون رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم،   ..). قالوا أال ترى إىل هذا الصنبور . نعم

فاظ السب، وانتقائها من قاموس السباب والشتائم إللصاقها فاستخدام األلفاظ املشينة؛ أل
: والصنبور يف لغة العرب. بالدعاة إىل اهللا قضية قدمية؛ ليست حديثةً وال وليدة هذا العصر

أال : (هو الرجل الفرد الضعيف الذليل الذي ال أهل له وال عقب، وال ناصر ينصره، قالوا
يزعم أنه خري منا، وحنن أهـل احلجـيج، وأهـل     ترى إىل هذا الصنبور املنبتر من قومه،

إِنَّ شانِئَك هـو الْـأَبتر   : فأنزل اهللا عز وجل. أنتم خري منه: السدانة، وأهل السقاية، قال
وأخرياً هـذا  . إن شانئك وسابك يا حممد هو األبتر الذي ال عقب له: أي]) ٣:الكوثر[

مكُر بِك الَّذين كَفَروا ليثْبِتـوك أَو يقْتلُـوك أَو   وإِذْ ي: املوقف الذي حتكيه لنا آية األنفال
 وكرِجخإن عقد املؤمترات إلجهاض الدعوة، واملـؤامرات علـى دعـاة    ] ٣٠:األنفال[ي

لقـد  ] ٣٠:األنفال[وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا . اإلسالم، وإحلاق األذى م قضية قدمية
وإِذْ : اعيل جبانب الكعبة يف مكة ؛ يدبرون وخيططون لثالثة أشـياء اجتمعوا يف حجر إمس

. يقيدوك وحيبسوك حىت ال تقوم بالـدعوة : يثبتوك: يمكُر بِك الَّذين كَفَروا ليثْبِتوك ومعىن
. أَو يخرِجوك من مكة ويطردوك حىت ال تكون بينهم. أَو يقْتلُوك ويضيع دمك بني القبائل

ابن حبان يف صحيحه و احلاكم يف مستدركه من حديث عبد اهللا بن عثمـان بـن    روى
دخلت فاطمة على رسول اهللا صلى اهللا عليه : (خيثم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال

ما يل ال أبكي وهؤالء املـأل  ! يا أبت: ما يبكيك يا بنيه؟ قالت: وسلم وهي تبكي، فقال
ت والعزى، ومناة الثالثة األخرى، لو قد رأوك لقـاموا  من قريش يف احلجر يتعاقدون بالال

ائتـيين  ! يـا بنيـه  : إليك ليقتلوك، وليس منهم إال من قد عرف نصيبه من دمك، فقال
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: بوضوئي، فتوضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث خرج إىل املسجد، فلما رأوه قـالوا 
-يهم فلم يرفعوا أبصـارهم  إمنا هو ذا، فطأطئوا رءوسهم، وسقطت أذقام من بني أيد

: فتناول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبضة من تراب فحصبهم ا وقـال  -أعماهم اهللا
قـال  ). شاهت الوجوه، فما أصاب رجالً منهم حصاة من حصياته إال قتل يوم بدر كافراً

. ةصحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه وال أعرف له عل: قال احلاكم : ابن كثري رمحه اهللا
ولو استطردنا أيها األخوة يف ذكر ألوان األذى اليت صرب عليها رسول اهللا صلى اهللا عليـه  
وسلم لطالت بنا االس واألوقات، ولكن إمنا هي تذكرة نذكر ا أنفسنا ونسليها وحنن 
نواجه اليوم أعداء اهللا، ونواجه خمططام، واامام، وسـبام، وفسـوقهم، وأذاهـم،    

إن اإلنسان ليزداد حمبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإكباراً له عليـه  . ليناومحالم ع
الصالة والسالم وإجالالً؛ حني يرى يف سريته صلى اهللا عليه وسلم من صربه على األذى، 

أن يبلغ رسالة اهللا إىل الناس، أن يبلـغ  : ومن حتمله ذلك يف سبيل اهللا ألجل شيء واحد
هذا هو اهلدف، هذا هو الغرض من احلياة، وإال فإن احلياة بغري هـذا  الناس دين اإلسالم؛ 
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينـك وطاعتـك، اللـهم    . الغرض حياة يمية

واجعلنا من دعاتك وجندك، اللهم وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم وآتنا احلجة علـى  
نا، اللهم أرنا احلق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنـا  من عادانا، اللهم وانصرنا على من بغى علي

اللهم وصلِّ على نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم صالةً تامة . الباطل باطالً وارزقنا اجتنابه
اللهم اجعلنا . ما بدا الليل والنهار، اللهم صلَّ عليه صالة تامة ما غربت مشس وما شرقت

  .هم وارزقنا مرافقته يف اجلنةمن أهل شفاعته، اللهم أوردنا حوضه، الل
****************  

  :وبني سبحانه وتعاىل أن العاقبة للمتقني 
تلْك من أَنباِء الْغيبِ نوحيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت ولَا قَومك من قَبلِ { : قال تعاىل 

نيقتلْمةَ لباقإِنَّ الْع بِرذَا فَاص٤٩/هود) [٤٩( ه [{  
إِنهم لَهـم الْمنصـورونَ   ) ١٧١(ولَقَد سبقَت كَلمتنا لعبادنا الْمرسلني { : وقال تعاىل 

وأَبصرهم فَسوف ) ١٧٤(فَتولَّ عنهم حتى حنيٍ ) ١٧٣(وإِنَّ جندنا لَهم الْغالبونَ ) ١٧٢(
فَإِذَا نزلَ بِساحتهِم فَساَء صباح الْمنـذَرِين  ) ١٧٦(أَفَبِعذَابِنا يستعجِلُونَ ) ١٧٥(يبصرونَ 
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سبحانَ ربـك  ) ١٧٩(وأَبصر فَسوف يبصرونَ ) ١٧٨(وتولَّ عنهم حتى حنيٍ ) ١٧٧(
والْحمد للَّه رب الْعـالَمني  ) ١٨١(لَى الْمرسلني وسلَام ع) ١٨٠(رب الْعزة عما يصفُونَ 

  }] ١٨٢-١٧١/الصافات) [١٨٢(
  ..املنصورون يف ميزان اهللا

  : الوسط التونسية-حممد بولوز
النصر من اهللا كما الرزق الذي هو منة وعطاء منه عز وجل ومع ذلك يتحرك عباده لنيله 

فاهللا يريد من عباده اإلتيان بأسـباب  .تيان مقدماتهوالظفر به،من خالل ركوب أسبابه وإ
ذلك ولو يشاء اهللا النتصر منهم ولكن ليبلو بعضـكم  :" النصر اختبارا وابتالء،قال تعاىل

واملتتبع ألسـباب النصـر يف كتـاب    "ببعض والذين قتلوا يف سبيل اهللا فلن يضل أعماهلم
ا ال يعدو أن يكون تفصـيال هلـذا   اهللا،جيدها جمملة يف نصر دين اهللا،وما ذكر من غري هذ

  . األصل العظيم
يا أيها الذين آمنـوا إن تنصـروا اهللا   :" قال تعاىل:فنصرة دين اهللا من أعظم أسباب النصر

ياأيها الذين آمنوا كونوا أنصارا هللا كما قال عيسى :" وقال أيضا"ينصركم ويثبت أقدامكم
يون حنن أنصار اهللا فآمنت طائفة من بين بن مرمي للحواريني من أنصاري إىل اهللا قال احلوار

:" وقال سبحانه" إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهللا ولوال دفع اهللا النـاس بعضـهم   

ريا ولينصرن اهللا من ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا كث
  " ينصره إن اهللا لقوي عزيز

ونصر اهللا ونصر دينه يكمن يف اإلميان به والعمل له سبحانه من غري شريك والتزام بدينـه  
وشرعه ودعوة إليه واجتهاد يف إقامته يف النفس واألسرة واتمع والعامل ، حىت يظهره اهللا 

لدفاع عن النفس والعشرية واألهل والعرض على الدين كله،ومن الدين عندنا يف اإلسالم،ا
ومن مات دون شيء من ذلك فهو يف سبيل اهللا، وحيسب عند املسلمني .. واملال والوطن

  . يف عداد الشهداء،وهو عند اهللا حبسب ما معه من املقاصد والنيات
واملنصورون هم من حتققوا باإلميان الصادق والتوحيد اخلالص والعمل الصاحل والتوكـل  

ى اهللا وحده، واالعتماد عليه سبحانه وحتلوا بالصرب والثبات وذكروا اهللا كثرياً، ووحدوا عل
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كلمتهم ومجعوا صفهم وأعدوا ما يقدرون عليه من العدة وما يستطيعونه مـن أسـباب،   
وأفرزوا من بني صفوفهم القيادة املؤمنة القوية وآمنوا باجلهاد عقيدة وممارسـة وأمـروا   

املنكر،وتسلحوا باليقني يف نصر اهللا والثقة بوعـده،والتزموا الـدعاء    باملعروف ووا عن
  .. واالستغاثة باهللا واالستنصار به سبحانه

وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملـوا  :" قال تعاىل يف شأن اإلميان والتوحيد والعمل الصاحل
دينـهم  الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلـم  

الذي ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونين ال يشركون يب شيئا ومن كفـر  
:" ويف شأن تعظيم مقـام اهللا واخلـوف مـن وعيـده    "بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون

ويف شـأن العبـادة   " ولنسكننكم األرض من بعدهم ذلك ملن خاف مقامي وخاف وعيد
وبـني  "بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلونولقد كتبنا يف الزبور من :"والصالح

ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم :" قال تعاىل:سبحانه أن النصر من مثار التجارة الراحبة مع اهللا
على جتارة تنجيكم من عذاب أليم،تؤمنون باهللا ورسوله وجتاهدون يف سبيل اهللا بأموالكم 

كم ذنوبكم ويدخلكم جنات جتري من وأنفسكم ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون،يغفر ل
حتتها األار ومساكن طيبة يف جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى حتبوا نصر مـن  

  " اهللا وفتح قريب وبشر املؤمنني
  : وأنه باجلهاد وحتريض املومنني يكف بأس الكافرين

 أن يكـف  فقاتل يف سبيل اهللا ال تكلف إال نفسك وحرض املؤمنني عسى اهللا:" قال تعاىل
أذن للذين يقـاتلون بـأم   :" وقال تعاىل"بأس الذين كفروا واهللا أشد بأسا وأشد تنكيال

  " ظلموا وإن اهللا على نصرهم لقدير
بلى إن تصربوا وتتقوا ويأتوكم مـن فـورهم هـذا    :" وقال عز وجل يف الصرب والتقوى

" ن العاقبة للمتقنيفاصرب إ:" وقال أيضا"ميددكم ربكم خبمسة آالف من املالئكة مسومني
  : فالصابرون يف ميزان اهللا يغلبون ضعفهم

اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا :" قال تعاىل
والنصر يأيت الصابرين "مائتني وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن اهللا واهللا مع الصابرين

حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مثل الذين خلوا من أم :" قال تعاىل:عقب اشتداد احملن
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قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه مىت نصر اهللا 
  " أال إن نصر اهللا قريب

خوفوا مـن األعـداء   " وزلزلوا"السقم " والضراء"الفقر " البأساء"قال ابن مسعود وغريه 
  . امتحانا عظيما زلزاال شديدا وامتحنوا

قلنا يا رسول اهللا أال تستنصـر لنـا أال   : ويف احلديث الصحيح عن خباب بن األرت قال
إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع املنشار علـى مفـرق رأسـه    "تدعو اهللا لنا فقال 

فيخلص إىل قدميه ال يصرفه ذلك عن دينه وميشط بأمشاط احلديد ما بني حلمه وعظمه ال 
واهللا ليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل "مث قال " ن دينهيصرفه ذلك ع

  " حضرموت ال خياف إال اهللا والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون
أمل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ولقد فتنا الذين "وقال اهللا تعاىل 

وقد حصل شيء من هـذا مـع   " ليعلمن الكاذبنيمن قبلهم فليعلمن اهللا الذين صدقوا و
إذ جاءوكم من فوقكم ومـن  "الصحابة رضي اهللا عنهم يوم األحزاب كما قال اهللا تعاىل 

أسفل منكم وإذ زاغت األبصار وبلغت القلوب احلناجر وتظنون باهللا الظنونا هنالك ابتلي 
قلوم مرض ما وعـدنا اهللا  املؤمنون وزلزلوا زلزاال شديدا وإذ يقول املنافقون والذين يف 

  . اآليات" ورسوله إال غرورا
فكيـف  : قال. نعم: وجاء يف احلديث الصحيح ملا سأل هرقل أبا سفيان هل قاتلتموه قال

كذلك الرسل تبتلـى مث  : قال. سجاال يدال علينا وندال عليه: كانت احلرب بينكم؟ قال
  . تكون هلا العاقبة

ب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه فينظر إلـيهم  عج"ويف احلديث أيضا عن أيب رزين 
  " . قانطني فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب

قـال  :وعلمنا اإلسالم أن مبادءة املعتدين مع االستعداد والتوكل مـن أسـباب النصـر   
قال رجالن من الذين خيافون أنعم اهللا عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتمـوه  :"تعاىل

  " اهللا فتوكلوا إن كنتم مؤمننيفإنكم غالبون وعلى 
ومـن يتـول اهللا   :" قال تعاىل:وعلمنا أن الوالء هللا ولرسوله وللمومنني من أسباب النصر

وعلمنا يف قصة طالوت كيـف ينبغـي   "ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون
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سـتطعتم مـن   وأعدوا هلم مـا ا "اختيار القيادة املؤمنة القوية،وأمرنا حبسن اإلعداد بقوله
  .." واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا"اآلية،وبتوحيد الصفوف بقوله ..."قوة

واملؤمن بعد إتيان ما يستطيع من أسباب النصر وشروطه يلجأ إىل اهللا ويسـتغيث مبـدده   
  : وعونه

روى البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم كـان   
له إال اهللا وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب األحزاب وحده فـال شـيء   ال إ:" يقول
:" ويف غزوة بدر ما جاء يف صحيح البخاري عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال"بعده

ملا كان يوم بدر نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املشركني وهم ألف وأصـحابه  
 صلى اهللا عليه وسلم القبلة مث مـد يديـه   ثالث مائة وتسعة عشر رجال فاستقبل نيب اهللا

فجعل يهتف بربه اللهم أجنز يل ما وعدتين اللهم آت ما وعدتين اللهم إن لك هـذه إن  
لك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد فياألرض فما زال يهتف بربـه مـادا يديـه    

فألقاه على منكبيه مث  مستقبل القبلة حىت سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبوبكر فأخذ رداءه
التزمه من ورائه وقال يا نيب اهللا كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل اهللا 
عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني فأمـده  

  ..." اهللا باملالئكة
عوامل الفشل واجلنب والتنـازع  وانا عز وجل عن إتيان ما ينايف النصر وجيلب اهلزمية من 

ولقد صـدقكم  :" والصراع والعصيان وابتغاء الدنيا دون اآلخرة يفهم ذلك من قوله تعاىل
اهللا وعده إذ حتسوم بإذنه حىت إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر وعصيتم من بعد ما أراكـم  

ليكم ولقد عفا ماحتبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة مث صرفكم عنهم ليبت
  "عنكم واهللا ذو فضل على املؤمنني

وحذرنا من الركون إىل األسباب الدنيوية وحدها أو التعويل على جمرد الكثرة العددية قال 
لقد نصركم اهللا يف مواطن كثرية ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم :" تعاىل

  "شيئا وضاقت عليكم األرض مبا رحبت مث وليتم مدبرين 
  ونبهنا إىل أنه ال ناصر ملن خذله اهللا،مبا قد يأتيه من استبعاد لدين اهللا يف معركته مع



 ٢٥٥

إن :"قـال تعـاىل  ؛أعدائه وختلفه عن نصره وإقامته،فيستحق بذلك اخلسارة واخلـذالن  
ينصركم اهللا فال غالب لكم وإن خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم مـن بعـده وعلـى اهللا    

  "فليتوكل املؤمنون
  ه ١٤٢٧شعبان  ١٠-٢٠٠٦مرب سبت ٣

===============  
  ومفارز التمحيص.. مقامات االبتالء

  فيصل بن جعفر بايل  -اللواء الدكتور 
احلمدهللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدنا ونبينا حممد 

  .وعلى آله وأصحابه أمجعني
البشر، وابتالهم باحلسنة والسيئة، وباخلري والشـر؛  فإن اهللا سبحانه وتعاىل خلق : أما بعد

: األعراف{)  ١٦٨(وبلوناهم باحلسنات والسيئات لعلهم يرجعون :  كما قال سبحانه 
: األنبيـاء {   ٣٥ونبلوكم بالشر واخلري فتنة وإلينا ترجعون   :  ، وقال عز وجل}١٦٨
ولقـد    ٢هم ال يفتنون   أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا و:  ، وقال تعاىل}٣٥

، ٢: العنكبـوت {   ٣فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني   
٣{.  

  :وها هنا أمران مهمان اليفطن هلما كثري من الناس ومها
أنه كلما قوي إميان املؤمنني، ويقينهم برم، وصدقهم معه، وإخالصهم له؛ عظم : األول

أشد : "{حمنتهم؛ ليبلوا اهللا تعاىل إميام، وخيترب صدقهم؛ كما قال النيب بالؤهم، واشتدت 
الناس بالء األنبياء مث األمثل فاألمثل يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن ثخن دينـه اشـتد   

  ).٩٩٣صحيح اجلامع " (بالؤه، ومن ضعف دينه ضعف بالؤه
الصادقني الثابتني فإن فرجهم يكون  أنه كلما اشتد البالء، وعظمت احملنة باملؤمنني: الثاين

  ٥فإن مع العسر يسـرا    :  قريباً، وتلك سنة كونية قدرها اهللا سبحانه كما قال عز وجل
  .}٦، ٥: الشرح{   ٦إن مع العسر يسرا   

وتأمل معي أخي القارئ هذه اآلية العظيمة اليت جتمع بني هذين األمرين وهـي قـول اهللا   
وا اجلنة وملا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأسـاء  أم حسبتم أن تدخل:  تعاىل
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نصر اهللا أال إن نصر اهللا قريب   " يقول الرسول والذين آمنوا معه مىت" والضراء وزلزلوا حىت
  .}٢١٤: البقرة{   ٢١٤

فانظر ماذا حصل هلذا النيب عليه السالم، ومن معه من املؤمنني من عظيم احملن واالبـتالء،  
قال الطربي رمحـه  ! مىت نصر اهللا ؟: ا بالبأساء والضراء، وزلزلوا حىت إم تساءلوافأصيبو

أم حسبتم أنكم أيها املؤمنون باهللا ورسوله تدخلون اجلنة، ومل يصيبكم مثل ما : "اهللا تعاىل
أصاب من قبلكم من أتباع األنبياء والرسل من الشدائد واحملن واالختبار، فتبتلوا مبا ابتلوا 

العلل واألوصاب، ومل : شدة احلاجة والفاقة، والضراء وهي: وا به من البأساء وهيواخترب
ومل يصيبهم من أعدائهم من اخلوف والرعب شدة وجهـد حـىت   : تزلزلوا زلزاهلم، يعين

مث أخربهم اهللا أن نصره منـهم  ! مىت اهللا ناصرنا؟: يستبطئ القوم نصر اهللا إياهم، فيقولون
عدوهم، ومظهرهم عليه؛ فنجزهلم ما وعدهم، وأعلى كلمتهم، قريب، وأنه معليهم على 

  ).٣٤١/٢جامع البيان (أه " وأطفأ نار حرب الذين كفروا
لقد أفادت هذه اآلية العظيمة أن األنبياء وأتباعهم سيجري عليهم مـن الـبالء واحملنـة،    

الوقـت   وتسلط الكافرين واملنافقني عليهم وعلى دينهم ما يزلزهلم ويؤذيهم؛ ولكنهم يف
  !مىت نصر اهللا؟: نفسه واثقون بنصر اهللا تعاىل ووعده؛ ولذلك تساءلوا

كما أفادت اآلية أنه إذا عظم البالء، واشتدت احملن اقترب النصر؛ فعند سؤاهلم مىت نصر 
  !!أال إن نصر اهللا قريب: كان اجلواب! اهللا؟

سلمني من ضعف وهوان إن املسلم وهو ينظر إىل األوضاع الدولية املعاصرة، وما أصاب امل
واستئساد أعدائهم عليهم، وطمعهم يف بلدام وثروام، وقتلهم إلخوام، وتشـريدهم،  

، ووصفه {وأذيتهم، والسعي احلثيث لتغيري دينهم وعقيدم، واالعتداء على نبيهم حممد 
باإلرهاب، وسفك الدماء، وغريها من األوصاف املنفرة، وادعـاء أن القـرآن مصـدر    

اب، وغري ذلك من التهم اجلاهزة اليت صار يلقيها كل من يريد الطعن يف اإلسـالم،  اإلره
أو يريد أن ينال الشهرة اإلعالمية على حساب اإلسالم وشريعته من كفار ومنافقني؛ مع 

إن من يرى ذلك كله ليـوقن  . ضعف املسلمني وعجزهم عن الدفاع عن دينهم وعقيدم
اتت تضيق باملسلمني كل يوم؛ لتستخرج الصادق يف إسالمه بأن دائرة احملن واالبتالءات ب

ومن الناس من يقول آمنـا  :  من الكاذب، واملؤمن من املنافق؛ مصداقاً لقول اهللا سبحانه
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باهللا فإذا أوذي يف اهللا جعل فتنة الناس كعذاب اهللا ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا 
وليعلمن اهللا الذين آمنـوا ولـيعلمن     ١٠املني   معكم أو ليس اهللا بأعلم مبا يف صدور الع

وليمحص اهللا الذين آمنـوا  :  وقوله سبحانه. }١١، ١٠: العنكبوت{   ١١املنافقني   
أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا مـنكم    ١٤١وميحق الكافرين   
  .}١٤٢، ١٤١: آل عمران{   ١٤٢ويعلم الصابرين   

هللا ملن ثبت على دينه مع شدة االبتالءات واحملن، ويا خسارة من أخرجته الفـنت  فهنيئاً وا
واحملن واالبتالءات من دينه فبدل وغري أمر اهللا تعاىل؛ إرضاء للبشر، وويل ملـن حـاول   
احلفاظ على دنياه خبسارة دينه؛ فذلك الذي لن تسلم له دنياه وال آخرته نسأل اهللا تعـاىل  

  .ا نسأله الثبات على احلقالسالمة والعافية، كم
إنه جيب على املسلمني يف هذه الظروف العصيبة، وجتاه هذه األحداث العظيمة أن يعـوا  
أصوالً مهمة قررها ديننا هي من أسباب الثبات على احلق يف حال الفنت واحملن ومن هذه 

  :األصول
نه تبارك وتعاىل يعز من أنه ال حيصل شيء يف الكون إال بتقدير اهللا تعاىل وتدبريه، وأ: أوالً

قل اللهم مالك امللك تؤيت امللك مـن تشـاء   :  يشاء ويذل من يشاء؛ كما قال سبحانه
كل شيء قدير   " وترتع امللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك اخلري إنك على

  .}٢٦: آل عمران{   ٢٦
هانة، ويرفعهم إىل مراقي فهو سبحانه قادر على أن ينتشل املسلمني من حضيض الذلة وامل
التمسك بشريعته، كما : العزة والكرامة، وقد جعل سبحانه وتعاىل سبيل ذلك املوصل إليه

أنه سبحانه قادر على أن يدحر املنافقني والكافرين، وينكس رايام، وحيبط خمططـام،  
ويبطل كيدهم، ويردهم على أعقام خاسرين؛ إذ إنه عز جاره على كل شـيء قـدير،   
واألمر كله بيده، وال خيرج شيء عن تدبريه سبحانه وتعاىل، وملـا تناطحـت القوتـان    
الرومانية والفارسية يف أول اإلسالم، وأخرب اهللا تعاىل عن غلبة الروم على فارس عقب على 

، فاألمر هللا تعاىل قبـل  }٤: الروم{   ٤هللا األمر من قبل ومن بعد  :  ذلك بقوله سبحانه
ها، وقبل غلبة الروم وبعدها، ومن أراد النصر فعليه أن يطلبه ممن ميلكـه  هزمية فارس وبعد

  .وهو اهللا سبحانه؛ وذلك بطاعته واجتناب معصيته



 ٢٥٨

أن ما ميلكه األعداء من أسلحة الدمار الشامل اليت خيوفوننا ا ال ختيفنا، وال تـذلنا  : ثانياً
ن هذه األسلحة املدمرة هـي  وختضعنا إلرادم إذا كانت على حساب ديننا وسيادتنا؛ أل

أسلحة ردع، وإذا ما استخدمت عادت بالضرر على الضارب واملضـروب يف الغالـب،   
ولتجـدم  :  ومن املعلوم أن الكافر واملنافق خياف املوت، ويريد احلياة كما قال اهللا تعاىل

وأخرب أم يفرون مـن املـوت وهـو    } ٩٦: البقرة{   ٩٦حياة   " أحرص الناس على
  .يهممالق

وسبب خوفهم من املوت أم اليرجون إال الدنيا فحسب، واليرجون اآلخرة اليت يرجوها 
املسلم، ويأمل فيها، فليس هلم إال فرصة واحدة ال ميكن أن يغامروا ا خبالف املؤمن الذي 

ومن مقررات مذهب أهل السنة . يرى أن فرصته الكربى هي يف اآلخرة وليست يف الدنيا
من مات وهو يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، موقناً ا قلبـه   أن: واجلماعة

  !فمآله إىل اجلنة برمحة اهللا تعاىل ولو كان من أهل الكبائر؛ فمم خياف املؤمن؟
إن ذلك ال يعين بطبيعة احلال أن نتمىن لقاء عدونا مع عدم تكافؤ القوى، وال أن ننشـد  

ال تتمنـوا لقـاء   : "{ر الشامل؛ فذلك خمالف لقول النيب ضرم للمسلمني بأسلحة الدما
ولكننـا يف الوقـت   ) ١٧٤٢ومسلم  ١٠٩/٦رواه البخاري " (العدو وأسألوا اهللا العافية

  .نفسه لن نتخلى عن ديننا ألم خيوفوننا مبا ميلكونه من سالح وعتاد
ألهل احلق على أهـل  أنه لن يقضي على اإلسالم بعامة، وستكون الغلبة يف النهاية : ثالثاً

وهم الـذين  } ٤٩: هود{   ٤٩فاصرب إن العاقبة للمتقني   :  الباطل؛ كما قال اهللا تعاىل
ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر :  سريثون األرض يف اية املطاف؛ كما قال سبحانه

ومهما عظمت املؤامرات، } ١٠٥: األنبياء{   ١٠٥أن األرض يرثها عبادي الصاحلون   
وكثرت الدسائس واملكائد على اإلسالم واملسلمني، ومهما كانت قوة الكافرين واملنافقني 
فإن اهللا تعاىل حافظ دينه حبفظ طائفة مؤمنة يقومون باحلق ويبلغونه للناس؛ كما قال النيب 

ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين اليضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت : "{
  ).١٩٢١ومسلم  ٢٤٩/١٣رواه البخاري " (وهم على ذلك يأيت أمر اهللا

فإذا كانت اجلنة مآل من قضى من املسلمني يف حروب شاملة، أو كـوارث مفزعـة، أو   
  !غريها، وكان دين اإلسالم حمفوظاً إىل قيام الساعة فمم خياف املسلمون؟
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األمان الـذي   إن فهم هذه األصول العظيمة اليت قررها ديننا هو مكمن القوة لنا، وصمام
جيعلنا ال نبدل ديننا مهما كان حجم التحديات والتهديدات، ولو كان مثن ذلك خسـارة  
دنيانا، فألن خنسر دنيانا ويبقى لنا ديننا الذي هو مثن فوزنا يف اآلخرة خري لنا من التخلي 

  .عن ديننا الذي ستكون نتيجته خسارة الدنيا واآلخرة
وبالد املسلمني من كيد الكائدين، ومكر املـاكرين، وأن   أسأل اهللا تعاىل أن حيفظ بالدنا

كما أسأله تبارك وتعاىل أن يوفق والة أمرنا إىل مـا فيـه   . يردهم على أعقام خاسرين
صالح ديننا ودنيانا، وأن يعينهم على ما يضطلعون به من مهمات، وما يواجهونـه مـن   

قرة عني للمسلمني، إنـه مسيـع    حتديات، وأن يثبتهم على احلق، ويقويهم عليه، وجيعلهم
واحلمدهللا أوالً وآخراً، وصلى اهللا وسلم وبـارك علـى عبـده    . جميب، وباإلجابة جدير

  .ورسوله حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
==================  

  ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني
} ندنا هلم الغالبون وإن ج. إم هلم املنصورون . ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني { 
. .  

ولقد استقرت جذور العقيدة يف األرض؛ وقام بناء اإلميان . والوعد واقع وكلمة اهللا قائمة 
، على الرغم من مجيع العوائق ، وعلى الرغم من تكذيب املكذبني ، وعلى الـرغم مـن   

م وذهبـت سـطو  . ولقد ذهبت عقائد املشركني والكفار . التنكيل بالدعاة واملتبعني 
تسيطر على قلـوب النـاس وعقـوهلم ،    . ودولتهم؛ وبقيت العقائد اليت جاء ا الرسل 

وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقـى مـا   . وتكيف تصورام وأفهامهم 
وكل احملاوالت اليت بذلت حملو العقائد اإلهلية اليت جاء . يسيطر على البشر يف أحناء األرض 

باءت بالفشل حىت يف . أية فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت بالفشل ا الرسل ، وتغليب 
  .األرض اليت نبعت منها 

  .إم هلم املنصورون وإن جنده هلم الغالبون . وحقت كلمة اهللا لعباده املرسلني 
  .يف مجيع العصور . يف مجيع بقاع األرض . وهي ظاهرة ملحوظة . هذه بصفة عامة 
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إا غالبة . ة هللا ، خيلص فيها اجلند ، ويتجرد هلا الدعاة وهي كذلك متحققة يف كل دعو
ومهما رصد هلـا  . منصورة مهما وضعت يف سبيلها العوائق ، وقامت يف طريقها العراقيل 

الباطل من قوى احلديد والنار ، وقوى الدعاية واالفتراء ، وقوى احلرب واملقاومة ، وهي 
والذي ال . ي إىل الوعد الذي وعده اهللا لرسله مث تنته. إن هي إال معارك ختتلف نتائجها 

  .الوعد بالنصر والغلبة والتمكني . خيلف ولو قامت قوى األرض كلها يف طريقه 
سنة ماضية كما متضي هذه الكواكب والنجوم يف . هذا الوعد سنة من سنن اهللا الكونية 

الزمان؛ وكمـا تنبثـق   دوراا املنتظمة؛ وكما يتعاقب الليل والنهار يف األرض على مدار 
. ولكنها مرهونة بتقدير اهللا ، حيققها حني يشاء . . احلياة يف األرض امليتة يرتل عليها املاء 

ولكنها ال ختلف أبـداً وال  . ولقد تبطئ آثارها الظاهرة بالقياس إىل أعمار البشر احملدودة 
ن صـور النصـر   تتخلف وقد تتحقق يف صورة ال يدركها البشر ألم يطلبون املألوف م

  !والغلبة ، وال يدركون حتقق السنة يف صورة جديدة إال بعد حني
ويريـد اهللا  . ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة جلند اهللا وأتباع رسله 

ولو تكلف اجلند من املشقة وطـول  . فيكون ما يريده اهللا . صورة أخرى أكمل وأبقى 
ولقد أراد املسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون هلم عـري  . . ن األمد أكثر مما كانوا ينتظرو

قريش وأراد اهللا أن تفوم القافلة الراحبة اهلينة؛ وأن يقابلوا النفري وأن يقاتلوا الطائفة ذات 
وكان هو النصر الـذي أراده اهللا  . وكان ما أراده اهللا هو اخلري هلم ولإلسالم . الشوكة 

  .ى األيام لرسوله وجنده ودعوته على مد
ولقد يهزم جنود اهللا يف معركة من املعارك ، وتدور عليهم الـدائرة ، ويقسـو علـيهم    

وألن اهللا يهيء الظروف من حوهلم ليؤيت . االبتالء؛ ألن اهللا يعدهم للنصر يف معركة أكرب 
  .النصر يومئذ مثاره يف جمال أوسع ، ويف خط أطول ، ويف أثر أدوم 

  :ضت إرادته بوعده ، وثبتت سنته ال تتخلف وال حتيد لقد سبقت كلمة اهللا ، وم
  .} ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني إم هلم املنصورون وإن جندنا هلم الغالبون { 

وعند إعالن هذا الوعد القاطع ، وهذه الكلمة السابقة ، يأمر اهللا رسوله صلى اهللا عليـه  
ه ، ويترقب ليبصرهم وقد حقت عليهم وسلم أن يتوىل عنهم ، ويدعهم لوعد اهللا وكلمت

  :الكلمة ، ويدعهم ليبصروا ويروا رأى العني كيف تكون 
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أفبعذابنا يستعجلون؟ فإذا نـزل  . وأبصرهم فسوف يبصرون . فتول عنهم حىت حني { 
  . .} وأبصر فسوف يبصرون . وتول عنهم حىت حني . بساحتهم فساء صباح املنذرين 
هم؛ ودعهم لليوم الذي تراهم فيه ويرون هم ما ينتهي إليه فتول عنهم ، وأعرض وال حتفل

  .وعد اهللا فيك وفيهم 
============  

  احملنة يف حياة الدعوة والداعية
تكاد تكون احملنة من الظواهر املالزمة للحركة اإلسالمية قدميا وحديثًا؛ فاإلسالم دعـوة  

ه اخلاصة الـيت ميتـاز ـا    وهذ.. على مظاهر احلياة اجلاهلية يف كل صورها وأشكاهلا 
اإلسالم، جعلت احلركة اإلسالمية أكثر تعرضا للمحن، وبالتايل جعلت احملنة لـديها ذات  

  . مفهوم خاص ال يشاركها فيه سواها من احلركات احلزبية والسياسية 
وقد ال يكون .. فاحملنة من أهم عوامل التكوين واالختيار يف اإلسالم : احملنة تربية ومتحيص

واإلميان نفسـه حباجـة إىل   . تكوين النظري قيمة ما مل تشترك فيه عوامل الشدة والبالءلل
. احملنة؛ لسرب غوره وإدراك مداه، فاإلميان القوي الراسخ هو الذي يصمد يف ساعة العسرة 

أما اإلميان السقيم العليل فسرعان ما تكشفه احملن وتصدعه، وصدق اهللا تعـاىل حيـث   
اسِ من يقُولُ َءامنا بِاللَّه فَإِذَا أُوذي في اللَّه جعلَ فتنةَ الناسِ كَعذَابِ اللَّـه  ومن الن} :يقول

ولَئن جاَء نصر من ربك لَيقُولُن إِنا كُنا معكُم أَولَيس اللَّـه بِـأَعلَم بِمـا فـي صـدورِ      
نيالَم١٠(الْع(لَمعلَيونيقافنالْم نلَمعلَيوا ونَءام ينالَّذ اللَّه ن)سورة العنكبوت[{ ) ١١ . [  

  : صور من حمن األولني 
وأَنه لَما قَام عبـد اللَّـه   } :أن يكون احلق يف صراع أبدي مع الباطل.. قضت سنة اهللا 

يرِيدونَ ليطْفئُوا نـور اللَّـه   } ] ... سورة اجلن[{ ) ١٩(يدعوه كَادوا يكُونونَ علَيه لبدا
ومنذ ولد اخلري ووجد ] . سورة الصف[{) ٨(بِأَفْواههِم واللَّه متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَ

الشر، والصراع عنيف وخميف بينهما، واحلقيقة اليت تتكرر باستمرار هي أن احلق دائما يف 
إِنهم )١٧١(ولَقَد سبقَت كَلمتنا لعبادنا الْمرسلني} :أن الباطل دائما يف انتحار انتصار، و

  ]. سورة الصافات[{) ١٧٣(وإِنَّ جندنا لَهم الْغالبونَ)١٧٢(لَهم الْمنصورونَ
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خليل الرمحن إال إحـدى  مل تكن احملنة اليت تعرض هلا : احملنة يف حياة إبراهيم عليه السالم 
واليت تؤكد على الزمن غلبة أهل احلق وهزمية أهل .. حلقات الصراع، املمتدة عرب القرون 

  . الباطل
نشأ إبراهيم عليه السالم يف جمتمع جاهلي، وأبت الفطرة السليمة جماراة التيار، واالنسياق 

  . للجاهليةمع الرأي العام، وصمم إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم على التصدي 
ويعلن على املأل إميانـه  .. فرد ميتطي صهوة احلق وحيدا .. وتبدأ احملنة يف حياة هذا الفرد

أَنتم وَءابـاؤكُم  )٧٥(قَالَ أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبدونَ} .. باهللا وكفره مبا يعبدون من دونه 
  ]. سورة الشعراء[{) ٧٧(ب الْعالَمنيفَإِنهم عدو لي إِلَّا ر)٧٦(الْأَقْدمونَ

.. وجيدر بالداعية أن يقف هنا مليا، يستشعر عظمة اإلميان الذي اعتمر به قلب إبـراهيم  
  . إنه وحيد ليس وراءه مجاعة وال أنصار، ومنبوذ حىت من ذوي القرابة والوالدين 

ن يصغي إىل نداء اهللا، وهـو  والرسول املمتح.. وتشتد احملنة على إبراهيم، ويلقى يف النار 
وأَرادوا بِـه كَيـدا   )٦٩(يانار كُونِي بردا وسلَاما علَى إِبراهيم} :يف محأة اللهب املستعر

رِينسالْأَخ ماهلْنع٧٠(فَج(  نيـالَملْعـا ليها فكْناري بضِ الَّتلُوطًا إِلَى الْأَرو اهنيجنو)٧١ (
  ]. ة األنبياءسور[{

ومتضي قصة احملنة اليت تعرض هلا أبو األنبياء ترسم ألهل احلق صورا شىت من صور الرجولة 
  . والبطولة

وحياة موسى عليه السالم مل تكن غري سلسـلة مـن   : احملنة يف حياة موسى عليه السالم 
عه فىت يانعـا  املآسي واآلالم، بل إن احملنة رافقت موسى رضيعا تتقاذفه األمواج، وشبت م

وزاد حياته حمنة على حمنة تعرضه لنقمة فرعون مـن جهـة،   .. هاربا من بطش فرعون 
.. وميضي موسى يف طريقه حامالً كل التبعات .. وإليذاء قومه وسفههم من جهة أخرى

ويف فترة من فترات الضعف البشري يحس موسى بالوجل واخلوف خيتلجان يف صـدره  
فَأَوجس فـي نفِْسـه   } :ولكن السماء سرعان ما تتداركه باملدد.. وهو يف قلب املعركة 

وأَلْقِ ما في يمينِك تلْقَف ما صنعوا )٦٨(قُلْنا لَا تخف إِنك أَنت الْأَعلَى)٦٧(خيفَةً موسى
وخيرج موسى من ] ورة طهس[{) ٦٩(إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ ولَا يفْلح الساحر حيثُ أَتى

  . هذه التجارب أصلب عودا وأشد صمودا
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مما ال ريب فيه أن عيسى عليه السالم كان يتمتع بطاقة :احملنة يف حياة عيسى عليه السالم 
ومما زاد يف قسوة الظروف اليت أحاطت به وبنشأته، أنـه  .. ضخمة من الصرب واالحتمال 

كما واجه يف حاضر دعوته ضـروب العنـت   .. واجه يف ماضي مولده ألوان الشكوك 
ويكفي لكي نقدر مدى ما وصل إليه العنف والتمرد أن نعرف أن املعجـزات  .. والتمرد 

اليت بلغت على يدي عيسى حدا كبريا مل يكن هلا ذلك األثر املنتظر يف استمالة النفـوس  
أن عليه البالغ و.. كان يؤمن بأنه رسول .. ولكن عيسى عليه السالم .. وتأليف القلوب

  . وكان طيب النفس حليما . املبني
وملا أعيت احليلة أهـل  .. حاول اليهود أن خيفقوا من أثر دعوته وأن خيفوا عن الناس أمره 

فقد كانت عني اهللا حترسه وترعـاه  .. أما عيسى روح اهللا .. ائتمروا به ليقتلوه .. الباطل 
  .. سودفلما هم القوم مبا دفعهم إليه حقدهم األ.. 

وما قَتلُوه } :وقع حتت أيديهم رجل شديد الشبه به، فقتلوه وهم حيسبون أم قتلوا عيسى
لَّـا  وما صلَبوه ولَكن شبه لَهم وإِنَّ الَّذين اختلَفُوا فيه لَفي شك منه ما لَهم بِه من علْـمٍ إِ 

) ١٥٨(بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه وكَانَ اللَّـه عزِيـزا حكيمـا   )١٥٧(ه يقينااتباع الظَّن وما قَتلُو
  ]. سورة النساء[{

  : حمنة اإلسالم يف عهد النبوة 
ثورة استهدفت نسف القواعد اليت قـام  .. كان اإلسالم ثورة على اجلاهلية من أول يوم 

أن يهادن األوضاع اخلربة، أو يعمـد إىل  عليها اتمع اجلاهلي، فليس من طبيعة اإلسالم 
هدم اجلاهلية بكل مرافقها، وبناء .. ترميمها وإصالحها، وإمنا يعتمد سياسة اهلدم والبناء 

وإذا كانت هذه طبيعة الدعوة اليت ض ا النيب صـلى  . احلياة اإلسالمية جبميع مقتضياا
ميت يف الدفاع عن كياا املهـدد  اهللا عليه وسلم، فبديهي أن تستأسد قوى اجلاهلية وتست

  . بالنسف والدمار
تفنن أهل اجلاهلية يف حرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وابتكروا كـل  : حرب األعصاب 

إىل : جديد لضرب اإلسالم، وحشدوا كل قواهم لعرقلة املسرية القرآنيـة، فعمـدوا أوالً  
يه وسلم، والقضـاء  أسلوب نفسي خسيس يستهدف تدمري أعصاب الرسول صلى اهللا عل

على روحه املعنوية العالية، وشنوا لذلك محالت عنيفة من السخرية واالستهزاء عرض هلا 
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وقَالُوا لَن نؤمن لَك حتى تفْجر لَنـا مـن الْـأَرضِ    } :القرآن الكرمي يف أكثر من موضع
أَو )٩١(فَتفَجر الْأَنهار خلَالَهـا تفْجِـريا   أَو تكُونَ لَك جنةٌ من نخيلٍ وعنبٍ)٩٠(ينبوعا

أَو يكُونَ لَـك  )٩٢(تسقطَ السماَء كَما زعمت علَينا كسفًا أَو تأْتي بِاللَّه والْملَائكَة قَبِيلًا
كيقرل نمؤن لَناِء ومي السقَى فرت أَو فرخز نم تيب     هؤقْـرـا نابتـا كنلَيلَ عزنى تتح

  ]. سورة اإلسراء[{) ٩٣...(
وعندما فشلت هذه األساليب الرخيصة عمد املشركون إىل اختالق الشائعات والتهم على 

وقَـد  } :رسول اهللا، وبثوها يف كل األوساط؛ ليضعفوا الثقة به وليصدوا عن سـبيل اهللا 
نعو مهكْروا مكَرـالُ مالْجِب هنولَ مزتل مهكْرإِنْ كَانَ مو مهكْرم اللَّه سـورة  [{) ٤٦(د

وكانت احملنة على ضراوا وقسوا ال تزيده صلى اهللا عليه وسلم إال صـالبة  ]. إبراهيم
  .. وتصميما 

وملا يئسوا من احلرب النفسية، وحـرب األعصـاب،   : تعرض وإيذاء وحماوالت اغتيال 
  .. جلأوا إىل احلرب احلسية ينالون ا من دعاة اإلسالم.. ب الشائعات وحر

: فَقَالُوا.. ويذكرون حممدا وحتديه السافر ملقدسام ) احلجر(وجيتمع سادة قريش يوما يف 
باَءنا وعاب ديننا وفَرق ما رأَينا مثْلَ ما صبرنا علَيه من هذَا الرجلِ قَطُّ سفَّه أَحلَامنا وشتم آ

  هِملَـيع إِذْ طَلَـع ككَذَل ما همنييمٍ فَبظرٍ علَى أَمع هنا منربص ا لَقَدنتهآل بسا ونتاعمج 
 داحلٍ وجةَ رثْبو هوا إِلَيثَبفَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر  ـتأَن قُولُونَ لَهي اطُوا بِهفَأَح

 ينِهِمدو هِمتهبِ آليع نم هنع مهلُغبا كَانَ يمكَذَا لقُولُ كَذَا وي تفيجيبهم نيب اهلدى  -الَّذ
رواه ]ي أَقُولُ ذَلكنعم أَنا الَّذ:[ فَيقُولُ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -بكل ثقة واعتزاز

.. لقد أصابه منهم يف ذلك اليوم ما أصابه .. يقوهلا بكل صراحة ويعلنها مبلء فيه . أمحد
فانربى يدافع عنـه  .. وأدركهم أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه وقد كادوا جيهزون عليه 

أيدي املشركني، وأعجزم احليلة  وملا أوقع يف".. أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه:"ويقول
وملا وضعوا خطتهم، وحزبوا أمرهم؛ كشـف اهللا  . تداعوا إىل مؤمتر عقدوه يف دار الندوة

وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا ليثْبِتـوك أَو يقْتلُـوك أَو يخرِجـوك    } :مكرهم ورد كيدهم
  ]. سورة األنفال[{) ٣٠(ه خير الْماكرِينويمكُرونَ ويمكُر اللَّه واللَّ
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ويف عهد النبوة تعرض دعاة اإلسالم ألبشع صـنوف اإليـذاء   : احملنة يف حياة الصحابة 
: والتعذيب، ومل تقتصر احملنة على نفر دون نفر أو طبقة دون أخرى، بل لقد بلغت اجلميع

  . النساء والرجال، الصغار والكبار، العبيد واألحرار
كان أمية بن خلف خيرج بالالً إذا محيت الظهرية، فيطرحه علـى ظهـره يف   : نة باللحم

إنك سـتظل  : بطحاء مكة، مث يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، مث يتهدده قائالً
هكذا حىت متوت، أو تكفر مبحمد، أو تعبد الالت والعزى، وكان بالل رضي اهللا عنـه  

  ". أَحد أَحد:"يردد
  . مجيعا يعذبوم برمضاء مكة" آل ياسر"وكان بنو خمزوم خيرجون : آل ياسر حمنة 

 -األم –فلم يقو على حتمل العذاب لكرب سنه؛ فمات لتوه، وأما مسية  -األب -أما ياسر
فقد أغلظت القول أليب جهل فطعنها عدو اهللا حبربة يف أحشائها، فكانت أول شهيدة يف 

الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتـا بـلْ أَحيـاٌء عنـد ربهِـم       ولَا تحسبن} .. اإلسالم 
فَرِحني بِما َءاتاهم اللَّه من فَضله ويستبشرونَ بِالَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم مـن  )١٦٩(يرزقُونَ

ي ملَا هو هِملَيع فوأَلَّا خ هِملْفونَخنز١٧٠(ح( أَنَّ اللَّهلٍ وفَضو اللَّه نم ةمونَ بِنِعرشبتسي
نِنيمؤالْم رأَج يعضسورة آل عمران[{) ١٧١(لَا ي .[  

لكم شهدت أيام اإلسالم يف عصر النبوة مـن  : منوذج من شهداء اإلسالم يف عصر النبوة 
خبيب بن عدي؛ لندرك أي أثـر  :تار منهمأبطال صناديد، شرفوا التاريخ، ويكفي أن خن

اعتقل خبيب وكان يف طريقه من املدينة إىل عضل والقارة؛ : كان للعقيدة يف نفوس هؤالء
ليقوم مبهام الدعوة اليت كلفه ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وساقه ارمون إىل مكة 

  .  غزوة بدر الكربىوباعوه حلجر بن أيب إهاب التميمي ليقتله بأبيه الذي قتل يف
إن رأيـتم أن  :" ويف اليوم احملدد لقتله أخرجه املشركون إىل التنعيم ليصلبوه، فقال هلـم 

فركـع ركعـتني أمتهمـا    .. دونك فاركع : قالوا" تدعوين حىت أركع ركعتني فافعلوا 
ـ :" وأحسنهما، مث أقبل على القوم، فقال ن أما واهللا لوال أن تظنوا أين إمنا طولت جزعا م

ارجع : وعندما رفع خبيب على اخلشبة قال له املشركون". املوت الستكثرت من الصالة
ال واهللا ما أحب أن أرجع عن اإلسالم وأن يل مـا يف  :" فقال. عن اإلسالم خنلي سبيلك

اللهم إين ال أرى إال وجه عدو، اللهم إنه لـيس  .. إن قتلي يف اهللا لقليل .. األرض مجيعا
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وكان الرسول صلى اهللا عليـه  ".. رسولك عين السالم، فبلغه أنت السالمهاهنا أحد يبلغ 
هذَا جِبرِيلُ يقْرِئُنِي مـن  :[وسلم يف هذا الوقت بني صحبه يف املدينة، فأخذته غيبة مث قال

لَامبٍ الَسيببنحوه-رواه الطرباين يف معجمه الكبري] خ- .  
هذا الذي قتـل  : بأيديهم الرماح، وقالوا واقترب من خبيب أربعون رجالً من املشركني،

فأبلغه الغداة ما يصنع .. اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك :" فقال خبيب. آباءكم يف بدر
  ". بنا

احلمد هللا الـذي جعـل   :" وعندما أخذت الرماح متزق جسده، استدار إىل الكعبة وقال
ستمر أعداء اهللا ميزقون جسـد  وا".. وجهي حنو قبلته اليت ارتضى لنفسه ونبيه وللمؤمنني

حىت لفظ نفسه األخري، " ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا:"خبيب برماحهم وهو اليفتر يردد
  . وفاضت روحه الزكية الطاهرة إىل املأل األعلى 

ويطالعنا التاريخ بألوان شىت مـن حمـن   .. ويأيت عصر التابعني : احملنة يف عصر التابعني 
 ٧٥املرحلة تتكاتف هلدم اإلسالم معاول األبناء واألعداء، ففي عام  ففي هذه.. اإلسالم 

ويشهد هذا البلد اإلسالمي يف عهده أياما . هـ يتوىل احلجاج بن يوسف احلكم يف العراق
يصنعهم على .. ومن سنة اهللا يف خلقه أنه يهيء للطغاة رجاالً ال يهابون الطغيان . سوداء 

كان سعيد بن جبري أحد هؤالء الذين خلصـوا مـن حـظ    ويهبهم اجلرأة فيه، و. عينه 
  .. أنفسهم

وعندما صمم احلجاج على قتله واخلالص منه أرسل جنودا بطلبه فجاءوا به، وأدخلـوه  
عليه، مث ذحبوه على النطع ـ رمحه اهللا ـ، وعاش احلجاج بعده مخس عشرة ليلة مث مات   

 .  
  : احملنة بني األمس واليوم 

لصراع بني احلق والباطل على مدار التاريخ، إا صورة واحـدة ذات  هكذا تبدت معامل ا
إنه اسـتعالء  .. تتغري فيها األزمان، واألشخاص وتبقى احلقيقة هي هي .. أشكال متعددة 

  . واعتزاز احلق يف كل عصر.. اإلميان يف كل زمان 
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وتئول قيادة األمـة إىل  .. وتشتد احملنة يف حياة الدعوة : العقيدة يدفعون الثمن  أصحاب
. وحق على دعوة اإلسالم أن تدفع الثمن .. حكام طغاة، يسومون املؤمنني سوء العذاب 

  . دماء وضحايا وشهداء : وتدفعه بسخاء
  كيف نواجه احملن ؟ 

  : حتديات وضغوط ينبغي أن إن احلركة اإلسالمية إذ تواجه اليوم ما تواجه من
  . فال تتحكم يف سريها االنفعاالت، أو متيد ا العواطف والطفرات: تنطلق على هدي

بالصياغة احلسنة لشباا ورجاهلا، : مدعوة ملواجهة هذه احلرب السافرة على اإلسالم وأهله
  . وباإلعداد الكامل، مث بالتخطيط الواعي لكل خطوة من خطاها 

فوس عناصرها ودعاا روح البذل والتضحية، وتستأصل مـن نفوسـهم   أن تغرس يف ن
  . عوامل الضعف واخلوف واالزام 

لتضع يف تقديرها وحساا يف جماالت التربية والتكوين ثقل : إن احلركة اإلسالمية مدعوة
املسئولية، وضخامة التبعة اليت تنتظرها وتنتظر أفرادها؛ فتسلك م كل ما من شـأنه أن  

وتنأى عما خيلد م إىل األرض ويعودهم حياة .. هم حلياة ااهدة واملرابطة والكفاح يعد
  . الدعة واخلنوع 

=============  
  بوابة النصر

ار،        اء األخی ى سیِّد األنبی الحمد هللا القوي الجبار، المتین القھار، والصالة والسالم عل
  برار، أما بعد،،،وعلى آلھ وصحبھ األطھار، ومن تبعھم من الصالحین األ

ار األرض    .. في ظالم اللیل الذي یعقبھ نور الصباح د إقف زول القطر بع ي  .. وفي ن وف
ة من بواعث النصر،         ..أحوال كثیرات ذه األم ِرق لھ أریخ الُمْش وبما في تضاعیف الت

رات،        وائح المبش ن ل دنیا م ق ال ي ُأف ا ف ًا بم ًا، واقتناع زداد یقین ین؛ ن ات التمك وُمْحیی
ا ؛  ر    وحینھ ة النص ور بواب ق ن ین ینبث ك الح ي ذل م ف رارة   ..نع ن ذاق م ا م َیِلُج منھ َف

رَّاق المشاعر،             ب ُس ى تكال رًا عل ده قھ ا من تفطرت كب دخل منھ ة، وی السطوة الظالم
ول ك أق إلى أولئ یكم    : ف ة، وعل ك البواب دة تل ا أعم وع فإنھ ا الموض ي ثنای ا ف یكم بم عل

ار من ُمْغِلَقاِت البوابة فھي كثیرة محبوبة باغتنام سویعات النصر فإن الفجر الح، وحذ
.  

  :أعمدة النصر: أوًال
سورة [}]٤٧[َوَكاَن َحقا َعَلْیَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنیَن...{:قال تعالى: اإلیمان باهللا والنصر -١

دُّْنَیا { :وقال تعالى]. الروم سورة  [}]٥١..[.ِإنَّا َلَنْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذیَن آَمُنوا ِفي اْلَحَیاِة ال
  ].غافر
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ؤمنین         اده الم ا ھولعب ده إنم ره وتأیی ى اهللا أن نص ین قض اتین اآلیت ي ھ م؛ إن  .. ف نع
النصر، والتمكین حٌق لكل مؤمن باهللا، لكل من َعَمَر قلبھ باإلیمان الصادق، واإلسالم  

  .الخالص، واالنقیاد التام هللا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم
د     إن تحلي العباد باإلیمان ب م الجن م ھ اهللا برھان كبیر على أنھم ھم المنصورون، وأنھ

َوِإنَّ ]١٧٢[ِإنَُّھْم َلُھُم اْلَمْنُصوُرونَ ]١٧١[َوَلَقْد َسَبَقْت َكِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا اْلُمْرَسِلیَن{:الغالبون
  ].سورة الصافات[}]١٧٣[ُجْنَدَنا َلُھُم اْلَغاِلُبوَن
الى  ال تع ا ق َولَّ  {:وكم ْن َیَت ُم     َوَم ِھ ُھ ْزَب اللَّ ِإنَّ ِح وا َف ِذیَن آَمُن وَلُھ َوالَّ َھ َوَرُس اللَّ

  ].سورة المائدة[}]٥٦[اْلَغاِلُبوَن
ان دون        وا بإیم ل، وإن أت ام كام م نصر ت فمتى أتى المؤمنون بإیمان تام كامل؛ كان لھ

  .الكمال، وقاصر عن التمام؛ فإن النصر لھم بحسب ذلك 
ل با  ر،        وحین نلحظ تأریخنا الحاف ي أقضت مضاجع أھل الكف دة الت النتصارات الخال

ى    وأذناب الضالل، والتي أقرَّت عیون أھل اإلیمان والتوحید؛ نجد أن أغلبھا راجع إل
  :اإلیمان قوة وضعفًا

وق        : فھذا یوم الفرقان، یوم بدر ي حل جى ف ؤمنین نصًرا أصبح ش اده الم نصر اهللا عب
ي       دة النصر ف ان من أعم ًا، وك ؤمنین       المشركین زمان وب الم ْت قل زاة أن َقِوَی ك الغ تل

  .إیمانًا باهللا تعالى
رة         ام الساعة صوٌر كثی ى قی َدة إل وفي التأریخ المشرق لھذه األمة المنصورة، والُمَخلَّ

  .جدًا لوقائع نصر مبین للمؤمنین 
ت تطمح بالنصر، وترمق      فھذا عمود من أعمدة النصر على األمة أن تأتي بھ إن كان

وق   ین الش ي      بع ا ھ ان فم ال إیم د نصرًا ب ت تری ا إن كان ي األرض، أم ین ف ى التمك إل
  .وطالب السمك في الصحراء إال سواء 

سورة  [}]٩[ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُھ َلَحاِفُظوَن{:إن اهللا أخبرنا بأنھ حافظ دینھ فقال
ال ]. الحجر ُدوَن ِلُیطْ { :وأخبر أن البقاء لدینھ فق ِتمُّ       ُیِری ُھ ُم َأْفَواِھِھْم َواللَّ ِھ ِب وَر اللَّ وا ُن ِفُئ

دین،   ]. سورة الصف[}]٨[ُنوِرِه َوَلوَكِرَه اْلَكاِفُروَن ان وال وھل نور اهللا تعالى إال اإلیم
ان   ذا اإلیم ْیَن بھ دین، والُمَتَحلِّ ذا ال ائمین بھ اده الق رة لعب ھ نص رتھ ل ال . ونص ال مج ف

ى    حینئٍذ لمداھمة الیأس قلوَب  الصالحین، بل الدرُب مستنیر، وواضح ال یعمى إال عل
  .ُعْمِي القلوب واألبصار 

اء،          ھ الوف ق فی وم یتحق ن ی د م ذلك الوع د ل دق والب ق وص ُدُه ح َد ووْع الى َوَع اهللا تع ف
ل          ریم ال یقب ُد الك ب إذ َوْع ھ، وھوقری اء وكمال ام الوف ل تم ب ب اء فحس یس الوف ول

  .ال یخلف المیعاد  المماطالت، واهللا سبحانھ وتعالى
ین      ھ الیق اس ذاك كل ھ، وأس ل علی اهللا، والتوك تعانة ب ل، واالس بر القلی وإال الص ا ھ فم

  .بموعود اهللا، والحذر من تسرُّب الشك في موعوده 
  :العبودیة هللا والنصر -٢

الى  ال تع ِلینَ  {:ق ا اْلُمْرَس ا ِلِعَباِدَن َبَقْت َكِلَمُتَن ْد َس ُم]١٧١[َوَلَق ْم َلُھ  ِإنَُّھ
َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَُّبوِر ِمْن َبْعِد {: وقال سبحانھ]. سورة الصافات[}]١٧٢[اْلَمْنُصوُروَن

اِلُحونَ  اء  [}]١٠٥[الذِّْكِر َأنَّ اْلَأْرَض َیِرُثَھا ِعَباِدَي الصَّ نص    ]. سورة األنبی ذا ال ي ھ فف
ى من تعبَّ           رب عل ھ ال نُّ ب ذي َیُم دة النصر، ال د   القرآني عمود من أعم ھ حق التعبُّ . د ل
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ة     } ِعَباِدَي{ و} ِلِعَباِدَنا{ :وَاْلَحْظ بتمعٍُّن وتدبر ا خالص التجرد بالعبودی تجد في ثنایاھ
یالً   وبھم م یالً  -هللا، فلما جردوا التعبد هللا وأخلصوه لھ؛ فلم یجعلوا في قل و قل ره   -و ل لغی

  .أثابھم منھ فتحًا ونصرًا وتمكینًا 
د َیَتخَ   ة ق َور          ولذا نرى أن األم ذا من ُص ر اهللا، وھ ا بغی ا النصر بسبب تعلُّقھ ُف عنھ لَّ

ا    ا، فم ة بن ت الھزیم ا، وحلَّ ر عّن ف النص َب أن تخلَّ ال عج ر اهللا، ف د لغی رف التعبُّ ص
  .استنكف أحد عن التذلل هللا، واتبع نفَسھ ذلیلة غیر اهللا إال زاده اهللا وھنًا وخسارة 

  :رب الفرج، وُبُدو أمارات النصروللعبودیة في ساعات الشدة أثر بالغ في ق
ر   فھذا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان إذا َحَزَبھ أمٌر فَزَع إلى الصالة، وجعل خی

  .العبادة ما كان في زمن الَھْرِج
وحالھ یوم بدر أكبر شاھد على ذلك؛ فقد جأر بالدعاء، واشتدَّ تضرُُّعھ لربھ وتذهللا بین 

  .ره الذي َوَعَده إیاه یدیھ، سائلھ أن ُیَعجَِّل بنص
ا أراده      ان بم دم اإلتی ا وع وھذه ھي التي ُیْسَتْجَلُب بھا نصر اهللا، وبدونھا؛ وحین تخلُّفھ
ولھ       ـھ رس اء ب ذي ج داه ال ع ھ م یتب ھ، ول ن دین ن أعرض ع ر م ات أن ینص اهللا؛ فھیھ
ة،            ى الرذیل ا عل اة ِقَواُمھ ن حی ار م ھ الكف ب ب ا أجل ع م لم، واتب ھ وس لى اهللا علی ص

  .المعصیة، بل ترك الشریعة كلھا و
تمام الذل لھ، وكمال المحبة لھ، ومنتھى : فعمود النصر التجرد هللا بالعبودیة؛ التي ھي

رعھ  ھ وش الم لدین اد واالستس ھ؛   . االنقی ین یدی ذلل ب د هللا والت ة بالتعبُّ ت األم ى قام فمت
اء    دین،  أضاء لھا نور النصر واضًحا جلًیا، تبصره قلوب الصالحین من أولی اهللا العاب

م   . وتعمى عنھ بل ُتحَرُمھ قلوب وأبصار من تعبَّد لغیر اهللا  ة هللا أت وكلما كان تعبُّد األم
رب  ل وأق ا أكم ر اهللا لھ ان نص ر -٣ك َرُة اهللا والنص الى: ُنْص ال تع ِذیَن { :ق ا الَّ ا َأیَُّھ َی

وٍم ینصرون   نص]. سورة محمد[}]٧...[آَمُنوا ِإْن َتْنُصُروا اللََّھ َیْنُصْرُكْم ر اهللا حلیُف ق
  .اهللا ودینھ، ویرفعون رایة شریعتھ شامخة في ُأفِق العلیاء 

ھ من نصر اهللا شيء           یس ل ذل شریعتھ حین ضعفھا؛ فل ا من یخ ن   . أم ا انتصر م وم
دین اهللا وشریعتھ        ھ من نصرٍة ل اموا ب ام   . انتصر من الصالحین إال بسبب ما ق فمن ق

  .ومذھبھ المخالف لدین اهللا؛ فھو مخذول  ناصرًا بلده، أو قومھ، أو مبدأه
د ال سواه،       -ولو َوْحَده -ومن قام ناصرًا و المؤی ره، وھ و المنصور ال غی ُ دین اهللا؛ فھ

  .وھو الموعود بالتمكین 
اله اهللا،        ا أع ان كم ى األدی ھ عل ن اهللا، وإعالئ رة دی َر اهللا بنص ُة َنْص ُة الطالب تقم األم فل

  .نصر، والتمكین في األرض حتى تنال موعود اهللا لھا بال
  : ومن ُنْصَرة اهللا تعالى

فال مداھنة في دین اهللا، ومحاباة لمخلوق أیًَّا كان، فدین اهللا .. تحقیق الوالء والبراء -١
  .َفرََّق بین المسلم والكافر، ولو كانا في القرابة بالمكان الذي ال یفرَّق بینھما فیھ 

ا      تطھیر األرض من المنكرات والموبقا -٢ حابھا یجاھرون بھ يء أص ا فت ت ؛ التي م
  .مطلع النھار ومغربھ، ویحاربون اهللا لیل نھار

  .القیام حمایًة لدین اهللا من أن َیَمسَّھ َدِنيٌّ بسوء، أو أن َیْقِصَده سافل بنقیصة  -٣
  .حراسة محارم اهللا وحفظھا من أن یتعرَّض لھا من سلبھ اهللا العفاف والحشمة  -٤

  .ة اهللا ودینھ؛ َحِظَي بالنصر من اهللا، وَظِفَر بالغلبة على عدوِّه فمن قام بُنْصَر
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اءُ  ...{:قال تعالى: النصر من اهللا تعالى -٤ ْن َیَش سورة  [}]١٣...[َواللَُّھ ُیَؤیُِّد ِبَنْصِرِه َم
ران ال]. آل عم ھِ ...{:وق ِد اللَّ ْن ِعْن ا ِم ُر ِإلَّ ا النَّْص ران[}]١٢٦...[َوَم ورة آل عم ]. س

ران  [}] ١٥٠[َبِل اللَُّھ َمْوَلاُكْم َوُھَو َخْیُر النَّاِصِریَن{:وقال ال ].  سورة آل عم ِإْن { :وق
ْن     ُرُكْم ِم ِذي َیْنُص ْن َذا الَّ ُذْلُكْم َفَم ْم َوِإْن َیْخ َب َلُك ا َغاِل ُھ َفَل ْرُكُم اللَّ َیْنُص

  ]. سورة آل عمران[}]١٦٠...[َبْعِدِه
ة      فالنصر ِمْن اهللا ، وھو المانُّ بھ َدِدھم جالب ُدَراِتھم، وال ُع ال ُق على عباده المؤمنین، ف

لھم نصرًا على عدوھم، وال اعتداد بكل أسلحة المؤمنین إذا لم ُیِرد اهللا لھم نصرًا على 
  .عدوھم 

ي       ر الت َم الكف فلو كان النصر آتیًا بقوى العباد؛ لما غلب المسلمون الضعفاء ظاھًرا ُأَم
ا       .  بھ علیم ملكت من آالت القتال ما اهللا ر اهللا فی ون النصر من غی فمتى رجَي المؤمن

  .خیبتھم، ویا شؤم حالھم 
م األسباب   : وحین ترى أحوال المسلمین في المعارك التي انھزموا بھا ترى أن من أھ

ي     ة الت إن الھزیم ین، ف زوة حن ر بغ ر اهللا، ولنعتب ر بغی ب النص ي طل وس ف ُق النف تعلُّ
  .'لن نغلب الیوم من ِقلَّة':رھم بقوة أنفسھم حیث قالواحصلت لھم إنما ھي بسبب اغترا

زوة     ك الغ أخوذَة من تل ھ   ':قال ابن القیِّم رحمھ اهللا في سَرِده الفوائَد الم واقتضت حكمت
ددھم،   ددھم وُع رة ع ع كث رة م ة والكس رارة الھزیم لمین أوًال م بحانھ أن أذاق المس س

أن النصر إنما ھو ' غلب الیوم من قلَّةلن ن':، ولیبیِّن سبحانھ لمن قال…وقوة شوكتھم، 
من عنده، وأنھ من ینصره فال غالب لھ، ومن یخذلھ فال ناصر لھ غیره، وأنھ سبحانھ  
یئًا،    نكم ش ِن ع م تغ تكم فل ي أعجب رتكم الت ھ، ال كث ولھ ودین ر رس ولى نص ذي ت و ال ھ

  ]].٣/٤٧٧[ زاد المعاد ['فولیتم مدبرین
ِمَرْت قلوبھم بالتوكل على اهللا، والتعلُّق بھ، لكن وھذا الذي حصل إنما ھو من طائفة ُع

َلَقْد َنَصَرُكُم اللَُّھ { :لما انصرف القلب انصرافًا قلیًال عن اهللا؛ ُعوقبوا بما ذكر اهللا بقولھ
ْیًئا    ْنُكْم َش ِن َع سورة  [}]٢٥...[ِفي َمَواِطَن َكِثیَرٍة َوَیْوَم ُحَنْیٍن ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغ

ا، واهللا         ]. التوبة ر اهللا انصراًفا ُكلًِّی وبھم لغی دھم ممن انصرفت قل فكیف الحال بمن بع
  !المستعان؟

  :مبشرات النصر:ثانًیا
دین  -١ الى  : البشارة بظھور ال ال تع قِّ        { :ق ِن اْلَح َدى َوِدی وَلُھ ِباْلُھ َل َرُس ِذي َأْرَس َو الَّ ُھ

ْد  {: وقال تعالى]. سورة التوبة[}]٣٣[َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن ِلُیْظِھَرُه َعَلى الدِّیِن ُكلِِّھ َوَلَق
اِلُحونَ        اِدَي الصَّ ا ِعَب َأْرَض َیِرُثَھ ذِّْكِر َأنَّ اْل ِد ال ْن َبْع سورة  [}]١٠٥[َكَتْبَنا ِفي الزَُّبوِر ِم

سورة  [}]٢١[لََّھ َقِويٌّ َعِزیٌزَكَتَب اللَُّھ َلَأْغِلَبنَّ َأَنا َوُرُسِلي ِإنَّ ال{ :وقال تعالى]. األنبیاء
  ].المجادلة

َت  : [ وقال َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلَیْبُلَغنَّ َھَذا اْلَأْمُر َما َبَلَغ اللَّْیُل َوالنََّھاُر َوَلا َیْتُرُك اللَُّھ َبْی
َلاَم      َمَدٍر َوَلا َوَبٍر ِإلَّا َأْدَخَلُھ اللَُّھ َھَذا الدِّیَن ِبِعزِّ َعِزیٍز  ِھ اْلِإْس ُھ ِب زُّ اللَّ زا ُیِع َأْو ِبُذلِّ َذِلیٍل ِع

  .رواه أحمد]َوُذلا ُیِذلُّ اللَُّھ ِبِھ اْلُكْفَر
الى، ورسولھ        ذلك ھو اهللا تع د ب ن اهللا، والواع فھذه نصوص قاطعة بأن الغالب ھو دی

ا   صلى اهللا علیھ وسلم؛ واهللا ال یخلف المیعاد؛ فكیف إذا كان المیعاد َنصْ  ھ، فمھم ر دین
طال ُمقاُم الكافر، ومھما استطال شرُّه وضرُّه، ومھما ِكْیَد بالمسلمین، ومھما نُّكَِّل بھم؛ 
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ال نستعجلَّنَّ   .. فإن الغلبة لدین اهللا، َوْعَدًا من اهللا حقًا وصدقًا وھذا سیحدث ال محالة، ف
  .األمور، وال نسابق األحداث 

َأْمِر     : [ للَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّمَقاَل َصلَّى ا: الطائفة الظاھرة -٢ ًة ِب ي َقاِئَم ْن ُأمَِّت َلا َتَزاُل َطاِئَفٌة ِم
ى    اِھُروَن َعَل ْم َظ ِھ َوُھ ُر اللَّ ْأِتَي َأْم ى َی اَلَفُھْم َحتَّ َذَلُھْم َأْو َخ ْن َخ رُُّھْم َم ا َیُض ِھ َل اللَّ

اِس لم]النَّ اري ومس ام الس  . رواه البخ ى قی ة إل ة قائم ذه الطائف م، فھ رة لھ اعة، والنص
والتأیید اإللھي معھم، وھذه الفرقة المنصورة من بواعث األمل في نصرة الدین، ومن 
ا        ذي ال ینطق عن الھوى أنھ لم ال بشائر الرفعة لدین اهللا، وقد ذكر صلى اهللا علیھ وس

  .دائمة وموجودة إلى قیام الساعة 
ھ و    لى اهللا علی ولھ ص ود اهللا ورس ین بموع عف الیق ھ ض وب  ولكن ق القل لم، وتعلُّ س

ل        ي أص ي ھ ات الت ان بالغیبی عف اإلیم ھ ض ك كل اس ذل واھر، وأس ات والظ بالمادیَّ
  .اإلیمان

ؤمنین؟   اده الم ! فھل یجوز بعد ھذا أن ییأس المسلمون من اكتناف نصر اهللا تعالى  لعب
دین     ! وھل یجوز أن ُتَعظََّم قوة الكفر وجبروتھ؟ ذل ل وھل یجوز لنا أن نتخاذل عن الب

ل؟  .. اهللا لِّ القلی و بأق ا       ! ول وم، أو أنھ ن تق ة ل ذه الطائف د خطًأ أن ھ وھل یجوز أن نعتق
  .أسئلة تفتقر إلى أجوبة فعلیة ال قولیة ! قامت ولن تعود؟

الى : الوعد اإللھي الحق -٣ اِلَحاِت        { :قال تع وا الصَّ ْنُكْم َوَعِمُل وا ِم ِذیَن آَمُن ُھ الَّ َد اللَّ َوَع
ِذي اْرَتَضى    َلَیْسَتْخِلَفنَُّھ َنُھُم الَّ ْم ِفي اْلَأْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِھْم َوَلُیَمكَِّننَّ َلُھْم ِدی

ْیًئا    ي َش ِرُكوَن ِب ا ُیْش ُدوَنِني َل ا َیْعُب ْوِفِھْم َأْمًن ِد َخ ْن َبْع دَِّلنَُّھْم ِم ْم َوَلُیَب ورة [}]٥٥...[َلُھ س
ي زمانھ صلى اهللا علیھ وسلم، وسیتحقق بعده حتى قیام وھذا الوعد قد تحقق ف]. النور

  الساعة،
التمكین         انوا أحق ب وم؛ ك ي ق ة ف ذه اآلی فمتى توافرت األوصاف التي ذكرھا اهللا في ھ

  .من غیرھم مھما كانوا 
اس          وال الن ي أح ریعتھ ف ق ش ى تطبی زم عل د الع ن اهللا لنعق التمكین م ر ب ى نظف فحت

  .یة الیومیة، والسیاسیة، واالجتماع
  .عندھا سننال النصر من اهللا بكل تأكید ویقین، ولكن أكثر الناس ال یعلمون 

ِئَل  : َقاَل َأُبو َقِبیٍل: المدینتان الُمْنَتَظَرتان -٤ ُكنَّا ِعْنَد َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِصي َوُس
َأْخَرَج   َأيُّ اْلَمِدیَنَتْیِن ُتْفَتُح َأوًَّلا اْلُقْسَطْنِطیِنیَُّة  ٌق َف َأْو ُروِمیَُّة َفَدَعا َعْبُد اللَِّھ ِبُصْنُدوٍق َلُھ َحَل

ُب ِإْذ         : ِمْنُھ ِكَتاًبا، َفَقاَل َعْبُد اللَِّھ لََّم َنْكُت ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وِل اللَّ ْوَل َرُس َبْیَنَما َنْحُن َح
لَّ    ِھ َوَس ُھ َعَلْی ُة      ُسِئَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَّ َطْنِطیِنیَُّة َأْو ُروِمیَّ ا ُقْس َتُح َأوًَّل ِدیَنَتْیِن ُتْف َم َأيُّ اْلَم
ا    : [ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َتُح َأوًَّل َل ُتْف ُة ِھَرْق َطْنِطیِنیَّةَ   -َمِدیَن ي ُقْس ] -َیْعِن

  .رواه أحمد والدارمي
المدینة قد فتحت على ید السلطان محمد الفاتح العثماني ومما یزید في البشارة أن ھذه 

التركماني ؛ ولكن لیس ھو الفتح المذكور في األحادیث؛ ألن الفتح الذي في األحادیث 
یر    دجال بیس روج ال ل خ رى، وقب ة الكب د الملحم ون بع ر. [یك ة  : انظ اف الجماع اتح

  ]]. ١/٤٠٤[ للتویجري 
ة      تح الحق عالم تح القسطنطینیة الف ھ        ولف ي صلى اهللا علی ث عن النب ي أحادی واردة ف

  : وسلم، معروفة مشھورة، وھي 
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لَّمَ       ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ ِدِس    : [َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َقاَل َقاَل َرُس ِت اْلَمْق َراُن َبْی ُعْم
ُروُج الْ  ْتُح     َخَراُب َیْثِرَب َوَخَراُب َیْثِرَب ُخُروُج اْلَمْلَحَمِة َوُخ َطْنِطیِنیََّة َوَف ْتُح ُقْس ِة َف َمْلَحَم

الَ  -اْلُقْسَطْنِطیِنیَِّة ُخُروُج الدَّجَّاِل ِإنَّ  -ُثمَّ َضَرَب ِبَیِدِه َعَلى َفِخِذ الَِّذي َحدََّثُھ َأْو َمْنِكِبِھ ُثمَّ َق
  .رواه أبوداود وأحمد]-َذ ْبَن َجَبٍلَیْعِني ُمَعا -َھَذا َلَحقٌّ َكَما َأنََّك َھاُھَنا َأْو َكَما َأنََّك َقاِعٌد

دیث        ي الح وارد ف والفتح ال یس ھ اتح ل فإذا كان أن الفتح الذي حصل على ید محمد الف
ذ،       ُد اهللا ناف ب، وَوْع ذا قری رتین، وھ فإنا لعلى یقین بقرب فتحین عظیمین لمدینتین كبی

  .وُمتحقق بإذنھ تعالى 
وَد    : [ َلْیِھ َوَسلََّمَقاَل َصلَّى اللَُّھ َع: المعركة الفاصلة -٥ اِتُلوا اْلَیُھ ى ُتَق َلا َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّ

ھُ         ي َفاْقُتْل وِديٌّ َوَراِئ َذا َیُھ ِلُم َھ ا ُمْس وِديُّ َی ُر َوَراَءُه اْلَیُھ رواه البخاري  ]َحتَّى َیُقوَل اْلَحَج
ر    . ومسلم ي ُیْظِھ ود، وھي الت ا اهللا   وھذه المعركة ھي الفاصلة بین المسلمین والیھ فیھ

ولم تأِت بعد . عباده المؤمنین، وینصرھم على الیھود بعدما ذاقوا منھم األذى والنكال 
  .ھذه المعركة وإنا على انتظارھا، وھي آتیٌة ال محالة إن شاء اهللا 

ھ      : محمد المنتظر-٦ وا هللا ب ده السلف الصالح، ودان وت  : مما ثبت في السنة، واعتق ثب
  .ر الزمان المھدي، وأنھ سیخرج في آخ

لَّمَ   ِھ َوَس ي           : [ َقاَل َصلَّى اللَُّھ َعَلْی ِل َبْیِت ْن َأْھ ٌل ِم َرَب َرُج َك اْلَع ى َیْمِل دُّْنَیا َحتَّ ْذَھُب ال ا َت َل
د  ] ُیَواِطُئ اْسُمُھ اْسِمي ذي وأحم لَّمَ     . رواه أبوداود والترم ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ اَل َص : [ َوَق

  . رواه مسلم]ي َخِلیَفٌة َیْحِثي اْلَماَل َحْثًیا َلا َیُعدُُّه َعَدًداَیُكوُن ِفي آِخِر ُأمَِّت
  . وأخباره متواترة تواترًا ال یعتریھ شك 

ھ اهللا        ر رحم ن كثی ال اب ر، ق ر الخی رة،      ':وفي خروجھ یكث ار كثی ھ تكون الثم ي زمان ف
دو راغم، وال      ائم، والع دین ق اھر، وال ر  والزروع غزیرة، والمال وافر والسلطان ق خی

  ]]. ١/٣١[النھایة في الفتن والمالحم [' في أیامھ دائم
دي  ذا المھ د اهللا [ فھ ن عب د ب دین،  ] محم وم ال ھ یق ُد، وبخروج رج بع م یخ ر ل المنتظ

ا ھو آت       ل م وى الباطل، وك ویرتفع الحق، ویخمد الباطل، وتتبدد كل قوة علت من ق
  .قریب، فصبر جمیل

  :ساعات النصر:ثالًثا
ْوا  { :قال تعالى: الیأس والنصر -١ َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا َیْأِتُكْم َمَثُل الَِّذیَن َخَل

ى ِمْن َقْبِلُكْم َمسَّْتُھُم اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َیُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذیَن آَمُنوا َمَعُھ َمتَ 
  ].سورة البقرة[}]٢١٤[َنْصَر اللَِّھ َقِریٌبَنْصُر اللَِّھ َأَلا ِإنَّ 

ْن     { :وقال تعالى َي َم ُرَنا َفُنجِّ اَءُھْم َنْص َحتَّى ِإَذا اْسَتْیَئَس الرُُّسُل َوَظنُّوا َأنَُّھْم َقْد ُكِذُبوا َج
ِرِمینَ   ْوِم اْلُمْج لُّ   ]. سورة یوسف  [}]١١٠[َنَشاُء َوَلا ُیَردُّ َبْأُسَنا َعِن اْلَق ذه صورة َیِح  فھ

  فیھا الیأس على قلب العبد، وُیَخیِّم القنوط على نفوس الصالحین،
ى       زل عل وس المسلمین، فالنصر ین وإنھا لصورة من أشد الصور، وأخطرھا على نف

ھ         'العباد  ات إلی ي أحوج األوق رج من اهللا ف ن   ['عند ضیق الحال وانتظار الف تفسیر اب
اة   إنھا لساعة رھیبة، ترسم مبلغ 'و]].  ٢/٤٩٧[ كثیر  ي حی الشدة والكرب والضیق ف

دعون         م ی ام وھ رُّ األی الرسل،وھم یواجھون الكفر والعمى واإلصرار والجحود، وتم
ون     ھ، والمؤمن رة أھل فال یستجیب لھم إال القلیل، وتكرُّ األعوام والباطل في قوتھ، وكث

  ].٤/٢٠٣٥[ في ظالل القرآن [ 'في ُعدَِّتھم القلیلة، وقوتھم الضئیلة
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ا من بشائر النصر      -ال لذاتھا معاذ اهللا- لنفرح بمثل ھذه الساعةوإنا واهللا ولكن لما فیھ
إنھا ساعة فیھا یجيء النصر بعد الیأس .. نعم..القریب، وأمارات ظھور الفجر الواعد 

من كل أسبابھ الظاھرة التي یتعلَّق بھا الناس، وسنة اهللا أن في مثل ھذه الظروف التي 
الھم       یفقد المؤمنون فیھا صبرھ ْدٍب وصوب، وین ل َح دائد من ك م، وتتكالب علیھم الش

اس؛             ى الن وانھم عل وتھم، وھ خریة من ضعف ق ل أذى وُس من أھل الشر والباطل ك
یلمح المؤمنون نور النصر یلوح، وشمسھ تشرق في تمام الوضوح، فیزول عن القلب 

لم      ھ وس لى اهللا علی ي ص زوات النب ب وشوائب، وغ ن ُحُج ھ م یََّم علی ا َخ ان  م ا تبی فیھ
  .فاعتبرھا .. لھذا

الظلم شیمة من ابتاله اهللا بالكبر والغطرسة، ومن ھذا شأنھ كان : المظلوم والنصر -٢
ل        ھ، فجع ھ ب ة اهللا بالظالم، ونكال وم بنكای حریًَّا بأن ینالھ من اهللا عقاب لتقرَّ عین المظل

ُد   اهللا دعوة المظلوم تسلك طریقھا في السماء، وتكفل اهللا بنصرھا و لو بعد حین، وَوْع
لم        اس المس وم الن ي عم ھ ف ذا كل اهللا حق، وھذه بشارة ُعظمى،  إن نصر اهللا قریب، ھ
ًا،           اهللا رب ؤمن ب افر ال ی ا ك ة مسلمة هللا، والظالم لھ وم أم والكافر، فكیف إذا كان المظل

ب  وال بمحمد نبیًا، وال باإلسالم دینًا، فأقول إن األمر غایة في الیقین أن نصر اهللا   قری
  .جدًا 

لمین،    ن المس دو م تمكن الع ة أن ی ار والغلب اعات االنتص م س ن أھ اعة م ذه س وھ
ن   انھم، وع ن أیم تھم، وع ن تح وقھم، وم ن ف ب م ل جان ن ك یھم م ون عل ویتحزب

ِدیرٌ { ..شمائلھم ورة س [}]٣٩[ُأِذَن ِللَِّذیَن ُیَقاَتُلوَن ِبَأنَُّھْم ُظِلُموا َوِإنَّ اللََّھ َعَلى َنْصِرِھْم َلَق
ال والتضرع          ]. الحج دعاء، واالبتھ ك الساعة إال الجأر بال ؤمنین حال تل ى الم فما عل

دوَّھم     ِذل ع رھم، وأن َیْخ ل بنص دي اهللا أن ُیعجِّ ین ی بھ   [ ب یھم غض لَّ عل وُیِح
  .وموعود اهللا قریب للمظلوم، والویل للظالم من عقاب اهللا ..وسخطھ

  :ُحُجُب النَّْصِر:رابًعا
آِخَرِة          { :اهللا قال:حجاب الكفر-١ دُّْنَیا َواْل ي ال ِدیًدا ِف َذاًبا َش ذُِّبُھْم َع ُروا َفُأَع ِذیَن َكَف ا الَّ َفَأمَّ

ِرینَ   ْن َناِص ْم ِم ا َلُھ ران [}]٥٦[َوَم ورة آل عم الى ]. س ال تع ُروا   { :وق ِذیَن َكَف ْل ِللَّ ُق
ُتْغَلُبوَن ران [}]١٢...[َس ورة آل عم الى ]. س ال تع وَن َنْح { :وق ٌع َأْم َیُقوُل ُن َجِمی

دُُّبرَ ]٤٤[ُمْنَتِصٌر ر  [}]٤٥[َسُیْھَزُم اْلَجْمُع َوُیَولُّوَن ال ا اهللا    ]. سورة القم ات أنزلھ ذه آی ھ
ك      ا مل وى، ومھم في كتابھ قضى فیھا أن الكفر لن یغلب اإلسالم مھما كانت لھ من الق

َده، وھ        ده، وأعز ُجْن َده، فنصر عب دق اهللا َوْع زم األحزاب  من الُعَدد والَعَدد، ولقد ص
َده م     .. َوْح ب ھ إن الغال ار؛ ف لمین والكف ین المس ارك ب روب ومع ت ح ا قام فمھم

ن اهللا   ادق م د ص ار ؛ وع ة بالكف ة الحق لمون، والھزیم ا  .. المس ینفقون م افرون س الك
م       یھم حسرة، ث م تكون عل لدیھم من أموال ورجال في حروب طاحنة مع المسلمین، ث

  .ُیْغَلُبْون على أیدي المسلمین 
وإن انتصر الكفار على المسلمین فھو نصر مؤقٌَّت ال یدوم؛ وھیھات لھ أن یدوم، واهللا 
ى        ة قامت عل د بنصره ُأم قد كتب الغلبة لدینھ ورسلھ وأولیائھ الصالحین، واهللا ال یؤی

  .كفر بھ، وصد عن سبیلھ 
وقال ]. ة البقرةسور[}]٢٧٠[َوَما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن َأْنَصاٍر...{:قال تعالى:حجاب الظلم -٢

م ؛ إن اهللا  ].  سورة الشورى [}]٨[َوالظَّاِلُموَن َما َلُھْم ِمْن َوِليٍّ َوَلا َنِصیٍر...{:تعالى نع
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ا    ال ینصر الظالم على المظلوم بل اقتضت حكمتھ أنھ ینصر المظلوم على الظالم مھم
  .كان المظلوم والظالم 

ع       وما أكثر الظلم في المسلمین؛ والذي بسببھ ُحِرمْ  الظلم یمن دائنا، ف ى أع ا النصر عل ن
ین اهللا            ا وب یس بینھ ھ ل وم وأن دیث دعوة المظل ي ح ا ف ات وكم النصر كما في ھذه اآلی

  .حجاب، واهللا تعالى قد وعد بأنھ سینصرھا ولوبعد حین 
ده      ر اهللا آٍت، ووع إن نص وره؛ ف ھ وص ع أنواع م بجمی ن الظل ة م َرت األم ى ُطھِّ فمت

  .لزمن أو بعده متحقق سواء في ذلك قرب ا
َد  ...{:قال اهللا تعالى: حجاب النفاق -٣ ِإنَّ اْلُمَناِفِقیَن ِفي الدَّْرِك اْلَأْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن َتِج

ل       ]. سورة النساء[}]١٤٥[َلُھْم َنِصیًرا ھ ك ة أن نصَره محروٌم من ذه اآلی بیَّن اهللا في ھ
ھ   منافق دخیل في صفوف المسلمین، بل محروم منھ كل من قرَّب المنافقین وأنالھم من

نعھم     ..مكانًا مرموقًا، وجاھًا رفیعًا وار، وم م دار الب وم إال أحلَّھ إن النفاق ما ُوِجَد في ق
ى المسلمین،          دو عل ا الع وا منھ ي أرض إال َمكَُّن افقون ف َد المن الخیر والنصر، وما ُوِج

  .وأذلُّوا الصالحین من عباد اهللا
استحقت النصر من اهللا    ' المتلونین'ِلَمت األمة من ھؤالء فإذا ما طُھَرت األرض، وَس

  .على عدوھا، وكان لھا الظفر بالعدو
ؤالء             ب لھ ن تقری نھم م ان م ا ك بب م ط إال بس ًا ق ر یوم لمون النص َع المس ا ُمِن وم

م   ام ُودٍّ لھ د      .. المنافقین، وحبٍّ لھم، ومجالسة معھم، وتم ان ق ذه األزم ي ھ اق ف إن النف
ھ،    طال ریشھ بین ا ا یریدون ل م لمسلمین، ودام ُمقاُمھ بینھم، ونال أھُلھ من المسلمین ك

نھم ومن أسیادھم       ین حالھم وضاللھم األذى م ت   . بل نال الصالحین الُمبیِّن وحین تلتف
ن اهللا       ر م ك بنص د ذل نعم بع م؛ ت ل بھ م، وتنكِّ دأ بھ رمین، وتب ؤالء المج ى ھ ة إل األم

  .مؤزٌَّر، وبإیفاء اهللا وعده لھم 
  :مة البوابةخات

ة       ة العریق ذه البواب وج من ھ ام الول ا    ..في خت ة المرور بھ ي نھای د    ..وف ل أن أكون ق آم
ي               ار ف اٍل كب ا مات من آم ت م د بعث ا، وأن أكون ق ى حروفھ اط عل ُوفِّْقُت بوضع النق
ھ،     ھ، وكتاب نفوس قومي، وأسأل اهللا تعالى أن ُیحیي ما مات من آمالنا، وأن ینصر دین

  اهللا علیھ وسلم، وعباده اهللا الصالحین  وسنة نبیِّھ صلى
  عبد اهللا بن سلیمان العبد اهللا/ للشیخ' بوابة النصر':من رسالة

=================  
  حقيقة االنتصار

  
  تقدمي

إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومـن سـيئات   
يضلل فال هادي له، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا    أعمالنا، من يهده اهللا فال مضلّ له، ومن

  .وحده ال شريك، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
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سـورة آل  ) [١)(يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته وال تموتن إِلَّا وأَنتم مسـلمونَ (
اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَـق  يا أَيها الناس ]. (١٠٢: اآلية: عمران

نَّ اللَّه منها زوجها وبثَّ منهما رِجاالً كَثرياً ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِ
  ].١: سورة النساء، اآلية) [٢)(كَانَ علَيكُم رقيباً

نوبكُم يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سديداً يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُ(
  ].٧١، ٧٠: سورة األحزاب، اآليتان) [٣)(ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً

أصدق احلديث كتاب اهللا، وأحسن اهلدي هدي حممد، صلى اهللا عليه وسلم أما بعد، فإن 
  .وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة، يف النار

  :وبعد
فقد تأملت يف واقع الدعوة اليوم، وما مرت به يف خالل هذا العصر من حمن وابـتالءات،  

صحوة ناهضـة، والـدعاة جيوبـون اآلفـاق،     ورأيت أن األمة تعيش يقظة مباركة، و
واجلماعات اإلسالمية انتشرت يف البلدان، حىت وصلت إىل أوربـا وأمريكـا، وقامـت    

  .حركات جهادية يف بعض بالد املسلمني كأفغانستان وفلسطني وأرترييا والفلبني وغريها
الكرمي قد ولكن حلظت أن هناك مفاهيم غائبة عن فهم كثري من املسلمني، مع أن القرآن 

بينها، بل وفصلها، ورأيت أن كثريا من أسباب اخللل يف واقع الدعوة والـدعاة، يعـود   
  .لغياب هذه احلقائق

، حيث إن خفاءه أوقع يف خلل كبري، ومـن  "حقيقة االنتصار"ومن هذه املفاهيم مفهوم 
لسلبية على االستعجال، والتنازل، واليأس والقنوط مث العزلة، وهذه أمور هلا آثارها ا: ذلك

  .املنهج وعلى األمة
من أجل ذلك كله عزمت على بيان هذه احلقيقة الغائبة، ودراسـتها يف ضـوء القـرآن    

  .الكرمي
  .وأسأل اهللا التوفيق والسداد واإلعانة

  أمهية املوضوع
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تربز أمهية املوضوع وسببه من خالل الفهم اخلاطئ ملعىن حقيقة انتصار الداعية، واخللط فيه 
انتصار الداعية وبني انتصار الدعوة، وظهور الدين، حيث نتج عن هذا الفهـم  بني معىن 

  :أمهها -سلبية-وهذا اخللط عدة أمور 
تصور كثري من الناس أن هذا الداعية مل ينتصر ومل ينجح يف دعوته؛ ألنه مل يـتمكن   -١

منهجه،  من حتقيق األهداف اليت يدعو إليها، ويسعى لتحقيقها، مما يؤدي إىل التشكيك يف
  .وانصراف بعض املدعوين عنه

  .استعجال النتائج وحتقيق األهداف -٢
من قبل كثري من الدعاة، فإن بعض الدعاة إذا بدأ يف دعوته فإنه يرسم منهجا جيدا يسري 
من خالله لتحقيق أهدافه، ولكن إذا مضى زمن ومل يتحقق شيء من ذلك، أو حتقق شيء 

بذولة، فيقوم بتعديل منهجه السليم إىل منهج خاطئ يستعجل يرى أنه ال يساوي اجلهود امل
فيه الثمار، وذلك ناتج عن تصوره اخلاطئ يف فهم حقيقة ما جيب عليه، وإنه إذا مل تتحقق 

  .أهدافه فإنه مل يقم مبا أوجبه اهللا عليه، غافال عن الفرق بني األمرين، أو جاهال لذلك
  .االحنراف عن املنهج -٣

صلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا، فالداعية ملزم بأن يلتزم مبنـهج  وذلك أنه لن ي
  .أهل السنة واجلماعة، وهو ما كان عليه رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم وصحابته

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني مـن  : " بل هو ما ورد يف احلديث الصحيح
  ).٤" (نواجذ بعدي، متسكوا ا وعضوا عليها بال

وأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه وال تتبِعوا السـبلَ  : (-تعاىل-وهو ما نفهمه من قوله 
هبِيلس نع بِكُم قفَر١٥٣: سورة األنعام اآلية) [٥)(فَت.[  

  .السنةإىل غري ذلك من اآليات واألحاديث اليت تبني وجوب االلتزام مبنهج الكتاب و
فبعض اجلماعات والدعاة، حرصا منهم على نصر اإلسالم، وتصورا منهم أن ظهور الدين 
وزوال الكفر والفساد مقياسا لنجاح دعوم، وأمـام ضـغط الظـاملني ومسـاومام،     
واستعجال األتباع وعدم صربهم، يسعى هؤالء للحصول على بعض املكاسب نصرة هلذا 

ا األمر قد يقتضي التنازل عن بعض أصول اإلسـالم، وهنـا   الدين ودفاعا عنه، ولكن هذ
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يأيت الداعية إىل حماولة تطبيق قاعدة املصاحل واملفاسد، فينحرف عن املنهج وهو ال يدري، 
  .ويستسلم ملساومات األعداء وأالعيبهم

  .اليأس والقنوط مث االعتزال -٤
__________  

  .١٠٢: سورة آل عمران آية -) ١(
  .١: ساء آيةسورة الن -) ٢(
  .٧١-٧٠: سورة األحزاب آية -) ٣(
والترمـذي  ) ٤٣(وابن ماجة ) ٤٦٠٧(وأبو داود  ١٢٧، ٤/١٢٦: أخرجه أمحد -) ٤(
  .وقال هذا حديث حسن صحيح) ٢٦٧٦(
  .١٥٣: سورة األنعام آية -) ٥(

طريق الدعوة طريق طويل وشاق، مليء بالعقبات واحملن واالبتالءات، وقليل من الـدعاة  
  .تاز هذا الطريق وهو ثابت على دعوته، ملتزم مبنهجهمن جي

وكثري من الدعاة عندما يسري يف الطريق مث جيد أن األعوام متضي وهو مل حيقق شـيئا ممـا   
يدعو إليه، وحياول إعادة الكرة مرة بعد أخرى، وال يرى أثرا مباشرا لدعوته، تبدأ عنـده  

أتباعه ومؤيديه، مث يصل يف : ، وثالثةيتهم نفسه، وأخرى قومه: الشكوك واألوهام، فمرة
النهاية إىل أن هؤالء القوم ال تنفع معهم دعوة، وال يستجيبوا لـداع أو نـذير، ويقـول    

 -) ١)(لَيس علَيك هـداهم (كفاين ما كفانيا، وعليك خباصة نفسك والسالم، و: لنفسه
) ٢)(كُم من ضلَّ إِذَا اهتديتمال يضر(و -يفهمها فهما خاطئا] ٢٧٢: سورة البقرة، اآلية[
  .يضعها يف غري موضعها] ١٠٥: سورة املائدة، اآلية[

  .وهنا ييئس من قومه، ويقنط من هداية اهللا هلم، مث يعتزل الدعوة ويترك القوم وشأم
ومنشأ هذه النتيجة اليت وصل إليها عدم إدراكه واستيعابه حلقيقة االنتصار، وأنه قد يكون 

على قومه مع عدم استجابتهم أعظم له أجرا، وذخرا ونصرا، مما لو آمنوا مبا يـدعو   صربه
  .إليه واتبعوه
اليت نتجت يف أغلب أحواهلا عن اخللط يف مفهوم االنتصار، وعدم  -وغريها-هذه اآلثار 

  .قدرة كثري من الدعاة التفريق بني انتصار الدين وبني انتصار الداعية
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ذا املوضوع، وحاجة الدعاة وطالب العلـم إىل جتليتـه وبيانـه،    ومما سبق تتضح أمهية ه
وخباصة أن القرآن الكرمي، قد وردت فيه آيات كثرية، تقرر مفهوم االنتصـار، ومهمـة   

  .الداعية، والفرق بني املهمة وبني النتيجة واألثر
  .أييدويف الصفحات التالية تقرير هلذه احلقيقة وجتلية هلا، ومن اهللا نستمد العون والت

  مفهوم النصر وحقيقته
إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويـوم يقُـوم   : (-سبحانه وتعاىل-قال اهللا 
اده٥١: سورة غافر، اآلية) [٣)(الْأَش.[  
: وقال]. ٤٧: ة الروم، اآليةسور) [٤)(وكَانَ حقّاً علَينا نصر الْمؤمنِني: (-سبحانه-وقال 

)كُمرصني وا اللَّهرصننَّ : (-جل ذكره-وقال ]. ٧: سورة حممد، اآلية) [٥)(إِنْ ترصنلَيو
هرصني نم ـا    : (وقال]. ٤٠: سورة احلج، اآلية) [٦)(اللَّهنادبعـا لنتمكَل قَتـبس لَقَدو

لَه مهإِن نيلسرونَالْمبالالْغ ما لَهندنإِنَّ جونَ وورصنالْم سورة الصافات، اآليـات ) [٧)(م :
١٧٣ - ١٧١.[  

هذه اآليات وأمثاهلا تدل على انتصار الداعية، سواء أكان رسوال أو أحد املؤمنني، وهـذا  
  .االنتصار يكون يف احلياة الدنيا قبل اآلخرة

من األنبياء من قتله أعداؤه ومثّلوا به، كيحىي وشعياء والذي علمناه من القرآن والسنة، أن 
وأمثاهلما، ومنهم من هم بقتله قومه، فكان أحسن أحواله أن خيلص منهم حـىت فـارقهم   
ناجيا بنفسه، كإبراهيم الذي هاجر إىل الشام من أرضه مفارقا لقومه، وعيسى الذي رفع 

ن يسام سوء العذاب، وفيهم من يلقـى  إىل السماء، إذ أراد قومه قتله، وجند من املؤمنني م
يف األخدود، وفيهم من يستشهد، وفيهم من يعيش يف كرب وشدة واضطهاد، فأين وعد 

  وقد طُردوا أو قتلوا أو عذبوا؟) ٨(اهللا هلم بالنصر يف احلياة الدنيا؟ 
حنن نعلم يقينا، أن وعد اهللا ال يتخلف أبدا، ومنشأ السؤال واإلشكال أننا قصرنا النظـر  
على نوع واحد من أنواعه، وهو النصر الظاهر وانتصار الدين، وال يلزم أن يكون هذا هو 

  .النصر الذي وعد اهللا به أنبياءه ورسله وعباده املؤمنني
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واهللا قد وعدهم بالنصر، وهو متحقق ال شك يف ذلك، وال مرية، وذلك يف احلياة الـدنيا  
لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم إِنا : (قال -سبحانه-قبل اآلخرة، ألن اهللا 

ادهالْأَش قُومومن أصدق من اهللا قيال]. ٥١: غافر اآلية) [٩)(ي.  
وجتلية هلذه القضية، وبيانا هلذا اجلانب ال بد من إيضاح معىن النصر، وأنه أمشل مما يتبـادر  

  :منا إن النصر له وجوه عدة، وصور متنوعة أمهها ما يليإىل أذهاننا، ويسبق إىل أفها
__________  

  .٢٧٢: سورة البقرة آية -) ١(
  .١٠٥: سورة املائدة آية -) ٢(
  .٥١: سورة غافر آية -) ٣(
  .٤٧: سورة الروم آية -) ٤(
  .٧: سورة حممد آية -) ٥(
  .٤٠: سورة احلج آية -) ٦(
  .١٧٣-١٧١: سورة الصافات آية -) ٧(
  .٥/٣٠٨٥ويف ظالل القرآن  ٢٤/٧٤انظر تفسري الطربي  - )٨(
  .٥١: سورة غافر آية -) ٩(
أن النصر قد يكون بالغلبة املباشرة والقهر لألعداء على أيدي هؤالء األنبياء والرسل،  -١

وقَتلَ داود جالُوت وآتـاه اللَّـه الْملْـك    (كما حصل لداود وسليمان، عليهما السالم 
سـورة  ) [٢) (وكُلّاً آتينا حكْماً وعلْمـاً ]. (٢٥١: سورة البقرة، اآلية) [١)(حكْمةَوالْ

قَـالَ رب  ]. (١٠٢: سورة البقرة، اآلية) [٣)(علَى ملْك سلَيمانَ]. (٧٩: األنبياء، اآلية
  ].٣٥: ص، اآليةسورة ) [٤)(اغْفر لي وهب لي ملْكاً ال ينبغي لأَحد من بعدي

وكذلك موسى، عليه السالم، نصره اهللا على فرعون وقومه، وأظهر الـدين يف حياتـه،   
]. ١٣٧سورة األعراف، ) [٥)(ودمرنا ما كَانَ يصنع فرعونُ وقَومه وما كَانوا يعرِشونَ(
)ت متأَننَ ووعرا آلَ فقْنأَغْرو اكُمنيجونَفَأَنظُر٥٠: البقرة، اآلية) [٦)(ن.[  

ونبينا حممد، صلى اهللا عليه وسلم نصره اهللا نصرا مؤزرا، وأهلك أعداءه يف بـدر، ومـا   
سـورة  ) [٧)(إِنا فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً. (بعدها حىت ظهر دين اهللا، وقامت دوله اإلسالم
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الْفَتح ورأَيت الناس يـدخلُونَ فـي ديـنِ اللَّـه     إِذَا جاَء نصر اللَّه و]. (١: الفتح، اآلية
  ].٢ -١: سورة النصر، اآليتان) [٨)(أَفْواجاً

وهذا النوع من االنتصار هو النصر الظاهر، وهو أول ما يتبادر إىل األذهان عند إطـالق  
  :كلمة النصر، لألسباب التالية

  .ألنه نصر ظاهر يراه الناس وحيسون به -أ
  .نه هو االنتصار الذي جيمع بني انتصار الدين وظهوره وانتصار الداعيةأ -ب
ولذلك قال " والنفس مولعة حبب العاجل"أنه حمبب إىل النفوس، وهو النصر العاجل،  -ج 
  ].١٣: سورة، الصف) [٩)(وأُخرى تحبونها نصر من اللَّه وفَتح قَرِيب : (-سبحانه-
كون بإهالك هؤالء املكذبني، وجناة األنبياء واملرسلني، ومن آمن معهم، أن النصر قد ي -٢

فَدعا ربه أَنـي مغلُـوب   )كما حدث لنوح، عليه السالم، حيث جناه اهللا وأهلك قومه، 
وناً فَالْتيع ضا الْأَرنرفَجرٍ ومهناٍء ماِء بِممالس ابوا أَبنحفَفَت رصتفَان  رٍ قَـدلَى أَماُء عقَى الْم

ركَانَ كُف نماًء لزا جنِنيرِي بِأَعجرٍ تسداحٍ وأَلْو لَى ذَاتع اهلْنمحو رسـورة  ) [١٠)(قُد
  ].١٤-١٠: القمر، اآليات

الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا ومـا   فَأَنجيناه والَّذين معه بِرحمة منا وقَطَعنا دابِر(وكذلك قوم هود، 
نِنيمؤوا م٧٢: سورة األعراف، اآلية) [١١)(كَان.[  
سـورة األعـراف،   ) [١٢)(فَأَخذَتهم الرجفَةُ فَأَصبحوا في دارِهم جاثمني(وقوم صاحل، 

  ].٧٨: اآلية
سـورة  ) [١٣)(ف كَانَ عاقبـةُ الْمجـرِمني  وأَمطَرنا علَيهِم مطَراً فَانظُر كَي(وقوم لوط، 

  ].٨٤: األعراف، اآلية
سورة ) [١٤)(فَكَذَّبوه فَأَخذَهم عذَاب يومِ الظُّلَّة إِنه كَانَ عذَاب يومٍ عظيمٍ(وقوم شعيب، 
إن أخذ ارمني بالعذاب األليم نصر عظيم للداعيـة، وكبـت   ]. ١٨٩: الشعراء، اآلية

  :لمكذبني واملرجفني، واهللا ميهل وال يهمل أبدال
) مهـنمةُ وحيالص هذَتأَخ نم مهنمباً واصح هلَيا علْنسأَر نم مهنفَم بِها بِذَنذْنفَكُلّاً أَخ   ـنم

لمهم ولَكـن كَـانوا أَنفُسـهم    خسفْنا بِه الْأَرض ومنهم من أَغْرقْنا وما كَانَ اللَّه لـيظْ 
  ].٤٠: سورة العنكبوت، اآلية) [١٥)(يظْلمونَ
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قد يكون االنتصار بانتقام اهللا من أعدائهم، ومكذبيهم، بعد وفـاة هـؤالء األنبيـاء     -٣
وشعياء، ومن حاول قتل عيسـى،   -عليه السالم-والرسل، كما حدث مع من قتل حيىي، 

  :مام الطربي يف تفسري اآليةعليه السالم، قال اإل
__________  

  .٢٥١: سورة البقرة آية -) ١(
  .٧٩: سورة األنبياء آية -) ٢(
  .١٠٢: سورة البقرة آية -) ٣(
  .٣٥: سورة ص آية -) ٤(
  .١٣٧: سورة األعراف آية -) ٥(
  .٥٠: سورة البقرة آية -) ٦(
  .١: سورة الفتح آية -) ٧(
  .٢-١: سورة النصر آية -) ٨(
  .١٣: سورة الصف آية - )٩(
  .١٤-١٣-١٢-١١-١٠: سورة القمر آية -) ١٠(
  .٧٢: سورة األعراف آية -) ١١(
  .٧٨: سورة األعراف آية -) ١٢(
  .٨٤: سورة األعراف آية -) ١٣(
  .١٨٩: سورة الشعراء آية -) ١٤(
  .٤٠: سورة العنكبوت آية -) ١٥(
إما بإعالئنا ] "٥١: سورة غافر، اآلية) [١)(في الْحياة الدنيا إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا(

أو بانتقامنا يف احلياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا من بعـد  .. هلم على من كذبنا
مهلكهم، كالذي فعلنا من نصرتنا شعياء بعد مهلكه، بتسليطنا على قتلته من سلطنا حىت 

لنا بقتلة حيىي من تسليطنا خبتنصر عليهم حىت انتصرنا به مـن  انتصرنا م من قتلته، وكفع
وهذا يدخل ) " ٢(قتله له، وكانتصارنا لعيسى من مريدي قتله بالروم حىت أهلكناهم م 



 ٢٨٢

: أي]. ٤: سورة حممـد، اآليـة  ) [٣)(ولَو يشاُء اللَّه النتصر منهم: (-تعاىل-حتت قوله 
  .النتقم

ناس هزمية قد يكون هو النصر احلقيقي، كالقتل، والسجن والطـرد  أن ما يتصوره ال -٤
  .واألذى

وال تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بـلْ  . (أليس قتل الداعية شهادة يف سبيل اهللا
دخلِ الْجنةَ قَالَ يا قيلَ ا]. (١٦٩: سورة آل عمران، اآلية) [٤)(أَحياٌء عند ربهِم يرزقُونَ

نيمكْرالْم نلَنِي معجي وبي رل ا غَفَرونَ بِملَمعي يمقَو تسورة يس، اآليتـان ) [٥)(لَي :
٢٧، ٢٦.[  

فقتل الداعيـة  ]. ٥٢: سورة التوبة، اآلية) [٦)(قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسنيينِ(
  :داعية من عدة جوانب، أمههاانتصار لل

وال تحسبن الَّذين قُتلُوا في سـبِيلِ اللَّـه   (الشهادة، وهي من أعظم أنواع االنتصار، ) أ(
هلفَض نم اللَّه ماها آتبِم نيقُونَ فَرِحزري هِمبر دناٌء عيلْ أَحاتاً بوسورة آل عمران، ) [٧)(أَم

  ].١٧٠، ١٦٩: اآليتان
: انتصار املنهج وظهوره، كما حدث لعبد اهللا الغالم عندما قتله امللك، فقـال قـوم  ) ب(
  ).٨" (آمنا باهللا رب الغالم"

كان قتله انتصارا ملنهجه الذي عاش مـن   -رمحه اهللا-وجند يف العصر احلاضر سيد قطب 
أمتىن أن أقتل كمـا  إنين : أجله، ومات يف سبيله، حىت قال أحد الشيوعيني وهو يف سجنه

  .قتل سيد وينتشر مبدئي وكتيب كما انتشرت كتب سيد قطب
 -يرمحه اهللا-بل إننا وجدنا مطابع النصارى يف لبنان تسارع إىل طباعة ونشر كتب سيد 

كالظالل، واملعامل، وخصائص التصور اإلسالمي، ملا تدره من أرباح هائلة، نظرا لكثـرة  
  .القراء واملستفيدين

إن كلماتنا وأقوالنا تظل جثثا هامدة حـىت إذا متنـا يف   : صده سيد عندما قالوهذا ما ق
  .سبيلها وغذيناها بالدماء عاشت وانتفضت بني األحياء
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واجعلْ لي لسانَ صـدقٍ فـي   (الذكر الطيب بعد وفاته، قال إبراهيم، عليه السالم، ) ج(
رِينتول يف سبيل اهللا له ذكر طيـب عنـد   واملق].  ٨٤: سورة الشعراء، اآلية) [٩)(الْآخ

  .املؤمنني، وهذا أمر مشاهد وحمسوس
وكذلك الطرد واإلخراج، قد يكون انتصارا للداعية، حني يتصور كثري من الناس أن هذا 

قال عن رسوله، صلى اهللا عليه وسلم حني أخرجتـه   -جل وعال-هزمية له، ولذا فإن اهللا 
د نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في إِالّ تنصروه فَقَ. (قريش من مكة

  ].٤٠: سورة التوبة، اآلية) [١٠)(الْغارِ
  :وال شك أن خروجه من مكة كان انتصارا من عدة أوجه، أمهها

  .أن اهللا جناه من املشركني، ومحاه منهم، وأعماهم عنه، حيث أرادوا قتله) ١(
أن الدعوة انتقلت إىل بيئة أخرى حتميها وتؤازرها بدل أن كان رسول اهللا، صلى اهللا ) ب(

عليه وسلم حماربا مطاردا، وأصحابه يعذبون ويقتلون، وال يتمكنون من إظهار عبادم هللا 
  .كما حدث هلم يف املدينة

ول الناس يف دين قيام دولة اإلسالم يف املدينة، وانطالقة اجلهاد بعد ذلك، مث بدء دخ) ج(
  .اهللا أفواجا

وكذلك جند أن هجرة الصحابة للحبشة كانت انتصارا هلم، وكبتا ألعـدائهم، ولـذلك   
الحقتهم قريش إىل هنالك، ولكنهم عادوا خائبني حيث محاهم النجاشي، بل أسلم ودخل 

  !!يف دين اهللا 
ون بدايـة مـن   وقل مثل ذلك عن السجن والتعذيب واألذى، فإن انطالقة الداعية قد تك

  .سجنه أو إيذائه
فهذا داعية ام يف عرضه من قبل أعدائه، وتصور كثري من الناس أن هذا الداعيـة قـد   
انتهى، ولن يكون له شأن بعد اليوم، ولكن كانت هذه التهمة انطالقة كربى هلذا الداعية، 

  :من عدة أوجه
حيث أدخل السجن  انتصر على نفسه حيث عرف أن رهبة السجن أكرب من حقيقته،) ١(

  .مرتني، فأصبحت لديه مناعة من اخلوف أو الرهبة من غري اهللا
  .تكشف له الباطل، وعرف زيف بعض من كان يتلبس باحلق متويها وخداعا) ب(
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  :عرف صديقه من عدوه، وكما قال الشاعر) جـ(
  عرفت ا صديقي من عدوي... جزى اهللا الشدائد عين كل خري 

__________  
  .٥١: ة غافر آيةسور -) ١(
  .٢٤/٧٤تفسري الطربي  -) ٢(
  .٤: سورة حممد آية -) ٣(
  .١٦٩: سورة آل عمران آية -) ٤(
  .٢٧-٢٦: سورة يس آية -) ٥(
  .٥٢: سورة التوبة آية -) ٦(
  .١٧٠-١٦٩: سورة آل عمران آية -) ٧(
  .من حديث صهيب) ٣٠٠٥(قطعة من قصة أصحاب األخدود أخرجها مسلم  -) ٨(
  .٨٤: رة الشعراء آيةسو -) ٩(
  .٤٠: سورة التوبة آية -) ١٠(
زاد عدد طالبه وحمبيه، وكثر املستمعون للحق الذي يدعو إليه، فأصبحوا عشـرات  ) د(

  .اآلالف بل ويزيدون
  .كبت اهللا أعداءه وخصومه، وجترعوا كأس اهلزمية وهم ينظرون) هـ(

) ١)(ولَكن الْمنـافقني ال يعلَمـونَ  ! (أليس هذا هو االنتصار يف احلياة الدنيا قبل اآلخرة؟
وقبل أن نغادر هذا النوع من أنواع االنتصار، ال بـد مـن   ]. ٨: سورة املنافقون، اآلية[

الوقوف أمام حقيقة ختفى على الكثريين، وهي نوع من أنواع انتصار الداعية، ذلـك أن  
ذاق ألوان األذى املعنوي  الداعية عندما يقتل أو يسجن أو يؤذى أو يطرد فإن خصمه قد

والعذاب النفسي قبل أن يقدم على ما أقدم عليه، بل وأحيانا بعد أن يفعل فعلته، فإنـه ال  
جيد للراحة مكانا، وال للسعادة طعما، ولذا فإن احلجاج بن يوسف عند ما قتل سعيد بن 

ما : عا ويقولجبري، ذاق ألوان العذاب النفسي حىت كان ال يهنأ بنوم، ويقوم من فراشه فز
  .يل ولسعيد، حىت مات وهو يف مهه وغمه



 ٢٨٥

: -سـبحانه -وهلذا جاء القرآن معربا عن هذه احلقيقة، كما يف سورة آل عمران، فقـال  
)دالص بِذَات يملع إِنَّ اللَّه كُمظيوا بِغوتقُلْ م ظيالْغ نلَ مامالْأَن كُملَيوا عضا علَوإِذَا خورِ و

م إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِنْ تصبِروا وتتقُوا ال يضركُ
  ].١٢٠، ١١٩: سورة آل عمران، اآليتان) [٢)(كَيدهم شيئاً إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محيطٌ

سورة األحـزاب،  ) [٣)(ه الَّذين كَفَروا بِغيظهِم لَم ينالُوا خيراًورد اللَّ: (-سبحانه-وقال 
  ].٢٥: اآلية

ولَقَـد  : (-تعـاىل -بينما جند الداعية يعيش يف سعادة وهناء، قال اإلمام الطربي يف قوله 
ونَ وورصنالْم ملَه مهإِن نيلسرا الْمنادبعا لنتمكَل قَتبونَسبالالْغ ما لَهندنسورة ) [٤)(إِنَّ ج

كان بعض أهل العربية يتأول ذلك، ولقد سبقت : قال] ١٧٣ - ١٧١: الصافات، اآليات
معىن حديث رسول اهللا، صـلى اهللا   -أيضا-وهذا ) ٥(كلمتنا لعبادنا املرسلني بالسعادة 

إن  -ألحـد إال للمـؤمن  وليس ذلك -عجبا ألمر املؤمن أن أمره كله خري " عليه وسلم 
  ).٦" (أصابته سراء شكر فكان خريا له، وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له 

ماذا ينقم مين أعدائي؟ أنا جنيت وبستاين : ولذلك قال شيخ اإلسالم معربا عن هذه احلقيقة
  .يف صدري، قتلي شهادة، ونفي سياحة، وسجين خلوة

علم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه مـن اللـذة   لو ي: وهو ما عناه أحد الزهاد عندما قال
  .والنعيم جلالدونا عليه بالسيوف

وهنا ندرك من املنتصر ومن املنهزم، وأن االنتصار واهلزمية أبعد معىن مما يـراه النـاس يف   
  :الظاهر، بل هناك حقائق قد ال تدرك بالعيون، وصدق من قال

  اصرب على مضض احلسو
  د فإن صربك قاتله... فالنار تأكل نفسها 
  إن مل جتد ما تأكله

أن ثبات الداعية على مبدئه، هو انتصار باهر، وفوز ساحق، حيـث يعلـو علـى     -٥
الشهوات والشبهات، وجيتاز العقبات بشجاعة وثبات، بل إنه ال ميكن أن يتحقق االنتصار 

لنار كان يف قمة الظاهر إال بعد حتقق هذا االنتصار، فإبراهيم، عليه السالم، وهو يلقى يف ا



 ٢٨٦

) ٧)(قَالُوا ابنوا لَه بنياناً فَأَلْقُوه في الْجحيمِ فَأَرادوا بِه كَيداً فَجعلْناهم الْأَسـفَلني (انتصار، 
  ].٩٨، ٩٧: سورة الصافات، اآليتان[

عندما ثبت على مبدئه يف حمنة القول خبلق القـرآن، ورفـض    -رمحه اهللا-واإلمام أمحد 
  .ستجابة جلميع الضغوط وحماوالت التراجع كان يف قمة انتصارهاال

وأصحاب األخدود وهم يلقون يف النار، وال يقبلون املساومة على دينـهم، ويفضـلون   
وما نقَموا منهم إِلَّا أَنْ يؤمنـوا بِاللَّـه الْعزِيـزِ    (املوت يف سبيل اهللا كانوا هم املنتصرين، 

يدم٨:سورة الربوج، اآلية) [٨)(الْح.[  
وجند هذا املعىن من معاين االنتصار يف احلديث الذي رواه خباب عندما جاء إىل رسـول  

كان الرجل فيمن : " أال تستنصر لنا، أال تدعو لنا؟ قال: اهللا، صلى اهللا عليه وسلم وقال له
أثنتني ومـا  قبلكم حيفر له يف األرض فيجعل فيه فيجاء باملنشار فيوضع على رأسه فيشق ب

يصده ذلك عن دينه، وميشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه من عظم أو عصب وما يصده 
  .احلديث) ٩" (ذلك عن دينه 

فبني، صلى اهللا عليه وسلم أن االنتصار هو الثبات على الدين، وعدم التراجع مهما كانت 
  .العقبات واملعوقات

__________  
  .٨: سورة املنافقون آية -) ١(
  .١٢٠-١١٩: سورة آل عمران آية -) ٢(
  .٢٥: سورة األحزاب آية -) ٣(
  .١٧٣-١٧٢-١٧١: سورة الصافات آية -) ٤(
  .٢٣/١١٤تفسري الطربي  -) ٥(
  ).٣٩٩٩(أخرجه مسلم  -) ٦(
  .٩٨-٩٧: سورة الصافات آية -) ٧(
  .٨: سورة الربوج آية -) ٨(
  ).٣٦١٢(أخرجه البخاري  -) ٩(
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: حلجة، وصحة الربهان، قال اإلمام الطربي يف قوله تعـاىل أن النصر قد يكون بقوة ا- ٦
سـورة الصـافات،   ) [١)(ولَقَد سبقَت كَلمتنا لعبادنا الْمرسلني إِنهم لَهم الْمنصورونَ)

ولقد سبق منا القول لرسـلنا أـم هلـم     -تعاىل ذكره-يقول ]. ١٧٢، ١٧١: اآليتان
 م هلم النصرة والغلبة املنصورون، أي مضىذا منا القضاء واحلكم يف أم الكتاب، وهو أ

  .باحلجج
  )٣. (باحلجج) ٢)(إِنهم لَهم الْمنصورونَ: (قال السدي

أي فجعلنا قوم ) ٤)(فَأَرادوا بِه كَيداً فَجعلْناهم الْأَسفَلني: (-تعاىل-وقال الطربي يف قوله 
  ).٥. (، وغلبنا إبراهيم عليهم باحلجةإبراهيم األذلني حجة

وتلْك حجتنا آتيناها إِبراهيم علَى قَومه نرفَـع  : (تعاىل -وكذلك جند هذا املعىن يف قوله 
  .والرفع هو االنتصار]. ٨٣: سورة األنعام، اآلية) [٦)(درجات من نشاُء

-اجة الذي كفر إلبراهيم يف ربه، قـال اهللا  وكذلك يف سورة البقرة بعد أن ذكر اهللا حم
والبهت هو اهلزمية، أي ازم ]. ٢٥٨: سورة البقرة، اآلية) [٧)(فَبهِت الَّذي كَفَر( -تعاىل

  .الكافر وانتصر إبراهيم باحلجة والربهان
إذن فانتصار الداعية بقوة حجته هو انتصار حقيقي، بل هو وسيلة من أهم وسائل انتصار 

  .وظهورهالدين 
أن انتصار الداعية، غري حمصور يف زمان أو مكان، فزمانه احلياة الـدنيا مث اآلخـرة،    -٧

  .ومكانه أرض اهللا الواسعة
ولذا فقد يضطهد الداعية يف مكان وينتصر يف مكان آخر، كما حدث لنبينا حممد، صلى 

  .ة ثانيااهللا عليه وسلم فقد اضطهد يف مكة، مث انتصر يف املدينة أوال مث يف مك
وموسى، عليه السالم، اضطهد يف أرض فرعون وانتصر بعد ذلك يف مكان آخر، وقـد  

كما حدث لشيخ اإلسالم ابن تيميـة،  . يضطهد الداعية يف زمان، مث ينتصر يف زمان آخر
ولكن انتصرت دعوته أعظم االنتصار بعد عدة قرون مـن   -رمحه اهللا-فمات يف سجنه 

  .وفاته وال تزال
علوم ومشاهد، فكم من داعية هزم يف مكان وانتصر يف مكان آخـر، وأوذي  وهذا أمر م

  .يف زمان وانتصر يف زمان آخر، سواء يف حياته أو بعد وفاته



 ٢٨٨

أخريا، فإن النصر قد يكون باملنع، أي حبماية الداعية ومنع أعدائه من الوصول إليـه،   -٨
  )٩(أي مينعون ]. ٤٨: اآلية سورة البقرة،) [٨)(وال هم ينصرونَ: (-سبحانه-قال 
فَاصدع بِما تـؤمر وأَعـرِض عـنِ الْمشـرِكني إِنـا كَفَينـاك       : (-جل وعال -وقال

زِئنيهتس٩٥، ٩٤: سورة احلجر، اآلية) [١٠)(الْم.[  
 فاصدع بأمر اهللا، وال ختف شيئا سوى اهللا، فإن اهللا: قال اإلمام الطربي يف معىن هذه اآلية

  ).١١. (كافيك من ناصبك وآذاك، كما كفاك املستهزئني
  ].٦٧: سورة املائدة، اآلية) [١٢)(واللَّه يعصمك من الناسِ: (-سبحانه-وقال 

هذه بعض أوجه النصر، بل أهم أنواع النصر، ولو تأملنا يف هذه األوجه مث نظرنا إىل سرية 
لصالة والسالم، لوجدنا أن كل واحد منهم قد األنبياء والرسل، عليهم وعلى نبينا أفضل ا

حتقق له نوع من هذه األنواع أو أكثر من نوع، كما حدث لنبينا حممد، صلى اهللا عليـه  
وسلم فقد انتصر بظهور الدين ومتامه، وانتصر بإهالك من كذبه يف بدر ومـا بعـدها،   

من األعداء، وانتصر  وانتصر، وهو خيرج من مكة، وانتصر باحلجة والربهان، وانتصر باملنع
ولَوال أَنْ ثَبتناك (يف مكان غري بلده، وانتصر بالثبات على دين اهللا والصدع بكلمة احلق، 

  ].٧٤: سورة اإلسراء، اآلية) [١٣)(لَقَد كدت تركَن إِلَيهِم شيئاً قَليالً
قوها، ولكن وعد اهللا قد ويتفاوت األنبياء والرسل، عليهم السالم، يف االنتصارات اليت حق

ولَقَد سبقَت كَلمتنا لعبادنا الْمرسلني إِنهم لَهم الْمنصورونَ وإِنَّ جنـدنا لَهـم   (حتقق هلم 
  ].١٧٣، ١٧٢، ١٧١:سورة الصافات، اآليات) [١٤)(الْغالبونَ

اته أم بعد مماته حتقيقا لوعد وكذلك كل مؤمن صادق فسيتحقق له االنتصار، سواء يف حي
سـورة  ) [١٥)(إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقُوم الْأَشـهاد : (اهللا

  ].٥١: غافر، اآلية
ومن خالل ما سبق يتضح لنا املفهوم الشامل لالنتصار، وأنه ال جيوز لنا أن حنـدد نـوع   

  .الذي نريده االنتصار
__________  

  .١٧٢-١٧١: سورة الصافات آية -) ١(
  .١٧٢: سورة الصافات آية -) ٢(



 ٢٨٩

  .٢٣/١١٤تفسري الطربي  -) ٣(
  .٩٨: سورة الصافات آية -) ٤(
  .٢٣/٧٥تفسري الطربي  -) ٥(
  .٨٣: سورة األنعام آية -) ٦(
  .٢٥٨: سورة البقرة آية -) ٧(
  .٤٨: سورة البقرة آية -) ٨(
  .وهو قول البن عباس ١/٢٦٩انظر تفسري الطربي  -) ٩(
  .٩٥-٩٤: سورة احلجر آية -) ١٠(
  .١٤/٦٩تفسري الطربي  -) ١١(
  .٦٧: سورة املائدة آية -) ١٢(
  .٧٤: سورة اإلسراء آية -) ١٣(
  .١٧٣-١٧٢-١٧١: سورة الصافات آية -) ١٤(
  .٥١: سورة غافر آية -) ١٥(

وى عبيد له، سبحانه، نسعى لتحقيق عبوديته، ومن فاألمر هللا من قبل ومن بعد، ولسنا س
كمال العبودية أن نعلم ونوقن يقينا جازما ال شك فيه أن وعد اهللا متحقق ال حمالة، ولكننا 
قد ال ندرك حقيقة هذا األمر حلكمة يعلمها اهللا، وقد يتأخر النصـر ابـتالء وامتحانـا،    

  ].٤٧: سورة الروم، اآلية) [١)(ر الْمؤمنِنيوكَانَ حقّاً علَينا نص: (وصدق اهللا العظيم
  ما مهمتنا ؟

من أجل أن نفقه حقيقة االنتصار ال بد من أن نعرف املهمة اليت كلفنا اهللا ـا فبمقـدار   
  .القيام ذه املهمة يتحقق االنتصار

هل مهمتنا أن نقوم داية الناس؟ أو مهمتنا أن نسعى وجند يف دعـوة النـاس للهدايـة    
  .إلميان؟وا

هل مهمتنا أن جنرب الناس على اإلميان؟ أو مهمتنا أن نبني هلم الطريق إىل اإلميان؟ إن مهمة 
  .البالغ: األنبياء والرسل والدعاة تتلخص يف كلمة واحدة، إا

  .بل إن مسئوليتهم حمصورة يف هذا اجلانب وحده



 ٢٩٠

ن أذهان كثري من الدعاة واآليات يف هذا كثرية، جاءت مقررة هلذه احلقيقة، اليت تغيب ع
  .واملصلحني

فَهلْ علَـى الرسـلِ إِلَّـا الْـبالغُ     : (-سبحانه-قال : ونقف قليال مع بعض هذه اآليات
بِنيالْم)((وقال]. ٣٥: سورة النحل، اآلية) [٢ : ـبِنيالغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عمو)(٣ (

فَإِنْ أَعرضوا فَما أَرسلْناك علَـيهِم  : (رة الشورىوقال يف سو]. ٥٤: سورة النور، اآلية[
فَـإِنْ  : (ويف سورة أخرى]. ٤٨: سورة الشورى اآلية) [٤)(حفيظاً إِنْ علَيك إِلَّا الْبالغُ

بِنيالغُ الْما الْبنولسلَى را عمفَإِن متلَّيوفَإِنْ : (ةويف املائد] ١٢: سورة التغابن، اآلية) [٥)(ت
بِنيالغُ الْما الْبنولسلَى را عموا أَنلَمفَاع متلَّيو٩٢: سورة املائدة، اآلية) [٦)(ت.[  

سـورة آل  ) [٧)(وإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْـبالغُ : (-تعاىل-قال اإلمام الطربي يف قوله 
هم إليه من اإلسالم، وإخالص التوحيد إن أدبروا معرضني عما تدعو]. ٢٠: عمران، اآلية

هللا رب العاملني، فإمنا أنت رسول مبلغ، وليس عليك غري إبالغ الرسالة إىل من أرسـلتك  
  ).٨(إليه من خلقي، وأداء ما كلفتك من طاعيت 

آسـلمتم، فلـيس   : وإن تولوا وأعرضوا عن قولك هلم: وقال ابن عاشور يف اآلية نفسها
وقع موقـع  ) ٩)(فَإِنما علَيك الْبالغُ: (إمنا عليك البالغ، فقولهعليك من إعراضهم تبعة، ف

جواب الشرط، وهو يف املعىن علة اجلواب، فوقوعه موقع اجلواب إجياز بديع، أي ال حتزن، 
وال تظنن أن عدم اهتدائهم، وخيبتك يف حتصيل إسالمهم، كان لتقصري منك، إذ مل تبعث 

  ).١٠(ء املبلغ إليهم إال للتبليغ، ال لتحصيل اهتدا
ومن أجل تأكيد هذه احلقيقة، وهي أن مهمة األنبياء والرسل هي البالغ، جاءت آيـات  

: -سـبحانه -أخرى تبني أن هداية الناس ليست ال لألنبياء وال للرسل وال لغريهم، قال 
)ت تيعاً أَفَأَنمج مضِ كُلُّهي الْأَرف نم نلَآم كباَء رش لَوـوا    وكُونـى يتح ـاسالن كْرِه

نِنيمؤ(-جل وعال -وقال ]. ٩٩: سورة يونس، اآلية) [١١)(م :   ـني مـدهال ت كإِن
فَلَعلَّـك  : (وقال]. ٥٦: سورة القصص، اآلية) [١٢)(أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء

: سورة الكهف، اآلية) [١٣)(م يؤمنوا بِهذَا الْحديث أَسفاًباخع نفْسك علَى آثَارِهم إِنْ لَ
  ].٣: سورة الشعراء، اآلية) [١٤)(لَعلَّك باخع نفْسك أَلَّا يكُونوا مؤمنِني: )(ومثلها]. ٦

  ].٨: سورة فاطر، اآلية) [١٥)(فَال تذْهب نفْسك علَيهِم حسرات: (ويف سورة أخرى
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وقُلِ الْحق من ربكُم فَمن : (كما يف هذه اآلية -وهو البالغ-تتحدد مهمتنا بقول احلق و
كْفُراَء فَلْيش نمو نمؤاَء فَلْي٢٩: سورة الكهف، اآلية) [١٦)(ش.[  

طَعت أَنْ تبتغي وإِنْ كَانَ كَبر علَيك إِعراضهم فَإِن است: (وخنتم هذه اآليات اتني اآليتني
ـ  ال نفَقاً في الْأَرضِ أَو سلَّماً في السماِء فَتأْتيهم بِآية ولَو شاَء اللَّه لَجمعهم علَى الْهدى فَ

نيلاهالْج نم نكُون٣٥: سورة األنعام، اآلية) [١٧)(ت.[  
فَتولَّ عنهم فَما أَنت بِملُومٍ وذَكِّر : (آخر أما آية الذاريات فجاءت مؤكدة املعىن بأسلوب

نِنيمؤالْم فَعنى ت٥٥، ٥٤: سورة الذاريات، اآليتان) [١٨)(فَإِنَّ الذِّكْر.[  
__________  

  .٤٧: سورة الروم آية -) ١(
  .٣٥: سورة النحل آية -) ٢(
  .٥٤: سورة النور آية -) ٣(
  .٤٨: سورة الشورى آية -) ٤(
  .١٢: سورة التغابن آية -) ٥(
  .٩٢: سورة املائدة آية -) ٦(
  .٢٠: سورة آل عمران آية -) ٧(
  .٣/٢١٥انظر تفسري الطربي  -) ٨(
  .٢٠: سورة آل عمران آية -) ٩(
  .٣/٢٠٥التحرير والتنوير  -) ١٠(
  .٩٩: سورة يونس آية -) ١١(
  .٥٦: سورة القصص آية -) ١٢(
  .٦: سورة الكهف آية -) ١٣(
  .٣: سورة الشعراء آية -) ١٤(
  .٨: سورة فاطر آية -) ١٥(
  .٢٩: سورة الكهف آية -) ١٦(
  .٣٥: سورة األنعام آية -) ١٧(



 ٢٩٢

  .٥٥-٥٤: سورة الذاريات آية -) ١٨(
هذه بعض اآليات اليت وردت يف كتاب اهللا حمددة مهمة األنبياء والرسل والدعاة، ونافيـة  

  .من مسئوليتهم، وهي ليست كذلك أي مهمة أخرى قد يتصور الدعاة أا
إن مهمتنا هي البالغ، وليس اإلكراه، والسعي هلداية الناس، وليس حتقيق هدايتهم، واختاذ 

  .اخلطوات والسبل املشروعة لتغيري الواقع السيئ، ال تغيري الواقع
إننا عندما ندرك هذه احلقائق، ونتعامل معها، نفهم حقيقة النصر الذي نسعى للفوز بـه،  

نعلم من املنتصر ومن املهزوم، وعندما تغيب هذه األسس واألصول واملنطلقات قد حييد و
قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعماالً : )الداعية عن الطريق، وخيشى أن يكون ممن قال اهللا فيه

سـورة  ) [ ١) (نهم يحِسنونَ صـنعاً الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسبونَ أَ
وإن كانت هاتان اآليتان يف الكفار، فإن معنامهـا قـد   ] ١٠٤، ١٠٣: الكهف، اآليتان

  .يشمل يف بعض مدلوله أولئك
  أمثلة من القرآن

تأصيال هلذا املفهوم، ومزيد بيان هلذه القضية، سأختار أمثلة من كتاب اهللا، تقـص سـري   
وبعض الدعاة من األمم السابقة، حيث يتضح من خالل هذه القصص،  األنبياء واملرسلني

  .املنهج الذي سلكه أولئك، والنتائج اليت حققوها، ليكون عربة ونرباسا لنا ومن يأيت بعدنا
وسأعرض كل قصة بالقدر الذي أرى أنه حيقق الغرض من إيرادها، مقتصرا على أبرز هذه 

  .القصص، وأقرا صلة مبوضوعنا
  صة نوحق -١

نوحا، عليه السالم، يف تسع وعشرين سورة من سور القرآن،  -سبحانه وتعاىل-ذكر اهللا 
وقد جاء يف بعضها يف أكثر من موضع، ومنها سورة نزلت بكاملها يف نوح وقومه، وهي 

  .سورة نوح
إن قصة نوح مع قومه قصة عظيمة مليئة، بالدروس والعرب، ومما يكسبها أمهية خاصة مـا  

  :ه، ومن ذلكمتيزت ب
  .أن نوح، عليه السالم، أول رسول إىل البشر، وكل أول له خصوصيته وميزته) أ(
  .سنة) ٩٥٠(طول املدة اليت قضاها يف قومه، حيث مكث ) ب(
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  .أن نوحا، عليه السالم، من أويل العزم من الرسل) جـ(
آن، أي سورة من سور القر) ٢٩(يف . مرة) ٤٣(كثرة وروده يف القرآن، حيث ورد ) د(

  ).٢(تقريبا  -يف ربع سور القرآن 
وسأذكر بعض اآليات اليت وردت تقص علينا سرية نوح مع قومه، مث أقف بعض الوقفات 

  :حوهلا
لَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا : (يف سورة األعراف -سبحانه وتعاىل-قال 

: سورة األعراف، اآلية) [٣)(ه غَيره إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍاللَّه ما لَكُم من إِلَ
٥٩.[  

  .هذا جوهر دعوة نوح، حيث دعاهم إىل عبادة اهللا وتوحيده، وحذرهم من مغبة خمالفته
 -سـبحانه -وتأيت مرحلة أخرى يواجه فيها قومه بعد استكبارهم وعدم استجابتهم، قال 

واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ إِذْ قَالَ لقَومه يا قَومِ إِنْ كَانَ كَبر علَيكُم مقَـامي  : (نسيف سورة يو
  كُمـرأَم كُنال ي ثُم كَاَءكُمرشو كُمروا أَمعمفَأَج كَّلْتوت لَى اللَّهفَع اللَّه ريِي بِآياتذْكتو

ةً ثُمغُم كُملَيع ونرظنال تو وا إِلَي٧١: سورة يونس، اآلية) [٤)(اقْض.[  
وتأيت أطول قصة لنوح مع قومه يف سورة هود، حيث حاجهم وجادهلم وبني هلم طريـق  

يا نوح قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت جِدالَنا فَأْتنا بِما تعـدنا إِنْ كُنـت مـن    : (اهلداية، حىت قالوا
الصنيق٣٢: سورة هود، اآلية) [٥)(اد.[  

وأُوحي إِلَى نوحٍ أَنه لَن يؤمن من قَومك إِلَّا من قَد آمـن  (مث يبني اهللا له النهاية يف هؤالء 
في الَّذين ظَلَمـوا   فَال تبتئس بِما كَانوا يفْعلُونَ واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا وال تخاطبنِي

  ].٣٧، ٣٦: سورة هود، اآليتان) [٦)(إِنهم مغرقُونَ
  :ونقف بعض الوقفات املهمة حول قصة نوح، مما له ارتباط مبوضوعنا

ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه فَلَبِثَ فيهِم أَلْـف سـنة إِلَّـا    (كم لبث نوح يف قومه؟  -١
ع ِسنيم١٤: سورة العنكبوت، اآلية) [٧)(اماًخ.[  

ما هي األساليب اليت اختذها نوح لتبيلغ رسالة ربه؟ لقد اختذ كل وسيلة مشروعة يف  -٢
قَالَ رب إِني دعوت قَومي لَيالً ونهاراً فَلَم يزِدهم دعائي إِلَّا (حماولة هلدايتهم وتعبيدهم هللا؛ 

لَّما دعوتهم لتغفر لَهم جعلُوا أَصابِعهم في آذَانِهِم واستغشوا ثيابهم وأَصروا فراراً وإِني كُ
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) ٨)(واستكْبروا استكْباراً ثُم إِني دعوتهم جِهاراً ثُم إِني أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم إِسراراً
  ].٩-٥: ، اآلياتسورة نوح[
  :ماذا كانت النتيجة من هؤالء؟ -٣

__________  
  .١٠٤-١٠٣: سورة الكهف آية -) ١(
  ).١١٦(ربع ) ٢٩(، و )١١٤(ألن سور القرآن  -) ٢(
  .٥٩: سورة األعراف آية -) ٣(
  .٧١: سورة يونس آية -) ٤(
  .٣٢: سورة هود آية -) ٥(
  .٣٧-٣٦: سورة هود آية -) ٦(
  .١٤: بوت آيةسورة العنك -) ٧(
  .٩-٨-٧-٦-٥: سورة نوح آية -) ٨(
لَئن لَـم  : (مث قالوا] ١١١: سورة الشعراء، اآلية) [١)(قَالُوا أَنؤمن لَك واتبعك الْأَرذَلُونَ(

نيومجرالْم نم نكُونلَت وحا ني هتن١١٦: الشعراء، اآلية[سورة ) ٢)(ت.[  
يؤمن معه إال قليل، حىت إن زوجته مل تؤمن به، وكذلك أحـد   من آمن مع نوح؟ مل -٤

  :أبنائه، ولنقرأ هذه اآليات
ـ ( ا آممو نآم نملُ والْقَو هلَيع قبس نإِلَّا م لَكأَهنِ وينِ اثْنيجوكُلٍّ ز نا ميهلْ فما احقُلْن ن

  ].٤٠: سورة هود، اآلية) [٣)(معه إِلَّا قَليلٌ
)      كَـمأَح ـتأَنو ـقالْح كـدعإِنَّ وـي ولأَه ننِي مإِنَّ اب بفَقَالَ ر هبر وحى نادنو

نيماك(٤٥: سورة هود، اآلية) [٤)(الْح [.  ـرلٌ غَيمع هإِن كلأَه نم سلَي هإِن وحا نقَالَ ي
  .]٤٦: سورة هود، اآلية) [٥)(صالحٍ 

ضرب اللَّه مثَالً للَّذين كَفَروا امرأَت نوحٍ وامرأَت لُوط كَانتا تحت عبدينِ من عبادنـا  (
  نيلاخالـد ـعم ارال النخيلَ ادقئاً ويش اللَّه نا ممهنا عنِيغي ا فَلَمماهتاننِ فَخيحال٦)(ص (

  ].١٠: حرمي، اآليةسورة الت[
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قَالَ رب إِنَّ قَومي كَذَّبون فَافْتح بينِي وبيـنهم  (وأخريا ماذا قال نوح، عليه السالم؟  -٥
نِنيمؤالْم نم يعم نمنِي وجنحاً وا ]. (١١٨، ١١٧: سورة الشعراء، اآليتان) [٧)(فَتعفَد

تفَان لُوبغي مأَن هبررلَـى   ]. (١٠: سورة القمر، اآلية) [٨)(صع ـذَرال ت بر وحقَالَ نو
) ٩)(الْأَرضِ من الْكَافرِين دياراً إِنك إِنْ تذَرهم يضلُّوا عبادك وال يلدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّـاراً 

  ].٢٧، ٢٦: سورة نوح، اآليتان[
فَدعا ربه أَني مغلُوب فَانتصر : (ذه الرحلة الشاقة العسريةوحتقق االنتصار لنوح بعد ه -٦

  قُـد رٍ قَـدلَى أَماُء عقَى الْموناً فَالْتيع ضا الْأَرنرفَجرٍ ومهناٍء ماِء بِممالس ابوا أَبنحفَفَت ر
أَعينِنا جزاًء لمن كَانَ كُفر ولَقَد تركْناها آيةً فَهلْ وحملْناه علَى ذَات أَلْواحٍ ودسرٍ تجرِي بِ

  ].١٥-١٠: سورة القمر، اآليات) [١٠)(من مدكرٍ
هذه قصة نوح، ومع هذه السنوات اليت قضاها، بل القرون، حيث لبث قرابـة عشـرة   

  قرون، ماذا كانت النتيجة؟
: م ثالثة عشر بنوح، عليه السالم، قال ابن إسحاقإ: مل يؤمن من قومه إال قليل، قيل) أ(

  ).١١(نوح وبنوه الثالثة، سام، وحام، ويافث، وأزواجهم، وستة أناس ممن كان آمن به 
  .مل تؤمن زوجته وال أحد أبنائه كما سبق، وهم أقرب الناس إليه) ب(
لك فيمـا  ومع ذلك، فإنه يعد منتصرا، بل إنه حقق أعظم االنتصارات، ويتمثل ذ) جـ(

  :يلي
 -وحاشاه من ذلـك -صربه وثباته طوال هذه القرون، وعدم ميله إىل حماوالت قومه  -١

ويصنع الْفُلْك وكُلَّما مر علَيه ملَأٌ من قَومه سخروا منـه  (أو تأثره باستهزائهم وسخريتهم 
كُمنم رخسا نا فَإِننوا مرخسونَ قَالَ إِنْ ترخسا ت٣٨: سورة هود، اآلية) [١٢)(كَم.[  

قَالُوا لَئن لَم تنتـه يـا نـوح لَتكُـونن مـن      : (محاية اهللا له من كيدهم ومؤامرام -٢
نيومجر١١٦: سورة الشعراء، اآلية) [١٣)(الْم.[  

بوا بِآياتنا إِنهم كَـانوا قَومـاً   وأَغْرقْنا الَّذين كَذَّ(إهالك قومه الذين كذبوه بالغرق،  -٣
نيم٦٤: سورة األعراف، اآلية) [١٤)(ع.[  



 ٢٩٦

سورة األعـراف،  ) [١٥)(فَأَنجيناه والَّذين معه في الْفُلْك (جناة نوح ومن آمن معه،  -٤
: سورة القمر، اآليتان) [١٦)(اوحملْناه علَى ذَات أَلْواحٍ ودسرٍ تجرِي بِأَعينِن]. (٦٤: اآلية
١٤، ١٣.[  
إن قصة انتصار نوح وإهالك قومه أصبح آية يعترب ا، وجعل اهللا لنوح لسان صـدق   -٥

  ].١٥: سورة القمر، اآلية) [١٧)(ولَقَد تركْناها آيةً فَهلْ من مدكرٍ(يف اآلخرين 
__________  

  .١١١: سورة الشعراء آية -) ١(
  .١١٦: رة الشعراء آيةسو -) ٢(
  .٤٠: سورة هود آية -) ٣(
  .٤٥: سورة هود آية -) ٤(
  .٤٦: سورة هود آية -) ٥(
  .١٠: سورة التحرمي آية -) ٦(
  .١١٨-١١٧: سورة الشعراء آية -) ٧(
  .١٠: سورة القمر آية -) ٨(
  .٢٧-٢٦: سورة نوح آية -) ٩(
  .١٥-١٤-١٣-١٢-١١-١٠: سورة القمر آية -) ١٠(
  .٨/٢١٥انظر تفسري الطربي  -) ١١(
  .٣٨: سورة هود آية -) ١٢(
  .١١٦: سورة الشعراء آية -) ١٣(
  .٦٤: سورة األعراف آية -) ١٤(
  .٦٤: سورة األعراف آية -) ١٥(
  .١٤-١٣: سورة القمر آية -) ١٦(
  .١٥: سورة القمر آية -) ١٧(



 ٢٩٧

)داً شبكَانَ ع هوحٍ إِنن عا ملْنمح نةَ مي(٣: سورة اإلسراء، اآلية) [١)(كُوراًذُر .[  ـالمس
نيالَمي الْعوحٍ فلَى نوحـاً  ]. (٧٩: سورة الصافات، اآلية) [٢)(عنو مطَفَى آداص إِنَّ اللَّه

نيالَملَى الْعانَ عرمآلَ عو يماهرآلَ إِب٣٣: سورة آل عمران، اآلية) [٣)(و.[  
  .من خالل قصة نوح وقومه وهكذا تتضح حقيقة النصر،

وقبل أن أجتاوز قصة نوح، عليه السالم، وقفت عند آية وردت يف سورة نوح، حيـث،  
: سورة نوح، اآليـة ) [٤)(إِنك إِنْ تذَرهم يضلُّوا عبادك وال يلدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً: (قال
٢٧.[  

، وقد كفروا باهللا، ومتردوا علـى رسـوله،   ومبا أنه مل يكن يف األرض يومئذ إال قوم نوح
أهلك مجيع من يف األرض، يومئـذ   -سبحانه-سوى فئة قليلة هي اليت آمنت به، فإن اهللا 

سوى نوح ومن آمن معه، محاية للمنهج الذي ذكر نوح أنه معـرض للـزوال إن بقـي    
. عنـه هؤالء، فأهلك هؤالء على كثرم من أجل عدد من البشر حيملون احلق ويذودون 

ذُريةَ مـن  : (قال -تعاىل-والدليل على أنه مل يبق سوى من حيمل رسالة التوحيد أن اهللا 
: قال اإلمام الطربي يف تفسري هذه اآليـة ]. ٣سورة اإلسراء، اآلية ) [٥)(حملْنا مع نوحٍ

  .ةوذلك أن كل من على األرض من بين آدم فهم من ذرية من محله اهللا مع نوح يف السفين
  .والناس كلهم ذرية من أجنى اهللا يف تلك السفينة: قال قتادة
  ).٦(بنوه ونساؤهم ونوح : قال جماهد

  ).٧(وقيل هم ثالثة عشر، رجاال ونساء 
ـ : (-سبحانه-قال  ا ملْنمح نممو مآد ةيذُر نم نيبِيالن نم هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ كأُولَئ ع
إن االنتصار وهو انتصار املنهج ال األفراد، والعـربة  ]. ٥٨: سورة نوح، اآلية) [٨)(نوحٍ

ليست بكثرة املؤمنني واملستجيبني للحق، وإمنا يف املنهج الذي حيمله أولئك سواء أقلوا أم 
كثروا، ولذا فإن بضعة نفر أو يزيدون، وال يتجاوزون ثالثة عشر فردا حيملون اإلسـالم  

ن معىن العبودية، يهلك أهل األرض مجيعا محاية هلؤالء وللمنهج الـذي ميثلونـه   وحيققو
إِنك : (وحيملونه، ما دام أن هناك خطرا يهدد بزواهلم، ومن مث زوال املنهج الذي حيملونه

  ].٢٧: سورة نوح، اآلية) [٩)(إِنْ تذَرهم يضلُّوا عبادك وال يلدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً



 ٢٩٨

اللهم إن لك هذه : " وهلذا قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم يف بدر وهو يناجي ربه
واستجاب اهللا حملمـد،  . احلديث) ١٠... " (العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض

صلى اهللا عليه وسلم ونصره يف بدر وما بعدها، كما استجاب لنوح، عليه السالم، مـن  
  .قبله

ت انتصار دين اإلسالم، أنه لن تستطيع قوة يف األرض أن لك مجيع املؤمنني ومن عالما
، ألن رسول اهللا، صلى اهللا -كما سبق-كما كان خيشى يف عهد نوح أو يف أول الرسالة 
ال تزال طائفة من أميت قائمة بـأمر  : " عليه وسلم بني هذا كما ورد يف احلديث الصحيح

  ).١١" (فهم حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك اهللا ال يضرهم من خذهلم أو خال
  أصحاب القرية -٢

واضرِب لَهـم مـثَالً   : (، ولنقرأ هذه اآليات)يس(وهي القصة اليت ذكرها اهللا يف سورة 
ززا فَعموهنِ فَكَذَّبياثْن هِما إِلَيلْنسلُونَ إِذْ أَرسرا الْماَءهإِذْ ج ةيالْقَر ابحفَقَـالُوا  أَص ثا بِثَالن

  ـتٍء إِنْ أَنـيش نم نمحلَ الرزا أَنما وثْلُنم رشإِلَّا ب متا أَنلُونَ قَالُوا مسرم كُما إِلَيإِلَّـا  إِن م
بالغُ الْمبِني قَالُوا إِنا تطَيرنا بِكُم تكْذبونَ قَالُوا ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ وما علَينا إِلَّا الْ

يمأَل ذَابا عنم كُمنسملَيو كُمنمجروا لَنهتنت لَم ن١٣: سورة يس، اآليـات ) [١٢)(لَئ-
قرية واحدة، وهي قرية أنطاكية كما ذكر املفسرون، يرسل إليها رسوالن، وعندما ]. ١٨

هذه القرية، يرسل اهللا ثالثا، ومع ذلك فيبقى هؤالء علـى إصـرارهم    مل يؤمن ما أهل
وكفرهم، وما زادهم إرسال الرسول الثالث إال عتوا ونفورا، بل هددوا بـرجم هـؤالء   

  ].١٨: سورة يس، اآلية) [١٣)(لَنرجمنكُم ولَيمسنكُم منا عذَاب أَليم: (الرسل وقتلهم
__________  

  .٣: سورة اإلسراء آية -) ١(
  .٧٩: سورة الصافات آية -) ٢(
  .٣٣: سورة آل عمران آية -) ٣(
  .٢٧: سورة نوح آية -) ٤(
  .٣: سورة اإلسراء آية -) ٥(
  .١٥/١٩انظر تفسري الطربي  -) ٦(



 ٢٩٩

  .٨/٢١٥انظر تفسري الطربي  -) ٧(
  .٥٨: سورة مرمي آية -) ٨(
  .٢٧: سورة نوح آية -) ٩(
  ).١٧٦٣(م أخرجه مسل -) ١٠(
  ).١٠٣٧(، ومسلم )٣٦٤١(أخرجه البخاري  -) ١١(
  .١٨-١٧-١٦-١٥-١٤-١٣: سورة يس آية -) ١٢(
  .١٨: سورة يس آية -) ١٣(

وهل انتهت القصة عند هذا احلد، بل جاءهم رجل رابع، وهو من بين جلدم وناصـح  
سورة يـس،  ) [١)(ومِ اتبِعوا الْمرسلنيوجاَء من أَقْصى الْمدينة رجلٌ يسعى قَالَ يا قَ(هلم، 
ويستمر يف حواره معهم ودعوم، وهذه املرة مل يهددوه، كما هددوا مـن  ]. ٢٠: اآلية

قبله بل قتلوه عندما خالفهم، وهذا شأن الطغاة فإم ال يتحملون أن خيالفهم أحد من بين 
  .قومهم أو حاشيتهم

القرية لقرية واحدة، ومـع ذلـك مل يسـتجيبوا     وهكذا ثالثة رسل وداعية من أهل هذه
وقتلـوا الداعيـة    -وقيل قتلوهم-للدعاة، ومل يكتفوا بعدم االستجابة، بل هددوا الرسل 

  .الرابع
إن مقاييس األرض تظهر أن هؤالء الرسل مل ينتصروا ومل حيققوا أهـدافهم، وأن هـذا   

زاءه؟ هكذا يقوم احلدث يف الداعية استعجل يف الكشف عن هويته وإميانه، ولذلك لقي ج
  .نظر من مل يفهم حقيقة االنتصار، وال معىن اهلزمية

أما منطق احلق، ومنهج النبوة، فيعلن أن هؤالء قد نصروا نصرا مـؤزرا، وأن أصـحاب   
  :القرية هم اخلاسرون، ويتمثل النصر يف احلقائق التالية

به أهل القرية أوال، وديدهم أن هؤالء الرسل قد بلغوا رسالة اهللا، ومل يستسلموا لش -١
ومن ]. ١٧: سورة يس، اآلية) [٢)(وما علَينا إِلَّا الْبالغُ الْمبِني: (ثانيا، وهذه هي مهمتهم

  .أدى ما عليه فقد انتصر وفاز وجنح



 ٣٠٠

إميان رجل من أهل القرية م، وتأييده هلم عالنية، يعد نصرا وانتصارا لـه وهلـم،    -٢
القرية عنيفا جتاهه، ألم شعروا خبذالنه هلم، وخذالم نصر ألولئك ولذلك كان رد أهل 

  .الرسل
) ٣)(قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسـنيينِ (أن قتل هذا الداعية نصر له وملنهجه  -٣
 أن فتمىن]. ٢٦: سورة يس، اآلية) [٤)(قيلَ ادخلِ الْجنةَ(ولذلك، ]. ٥٢: سورة التوبة[

يا لَيت قَومي يعلَمونَ بِما غَفَـر لـي ربـي وجعلَنِـي مـن      (يعلن عن فوزه وانتصاره، 
نيمكْر٢٧، ٢٦: سورة يس، اآليتان) [٥)(الْم.[  

وما أَنزلْنا علَى : (وتتوجيا النتصارات هؤالء الرسل وهذا الداعية، جاءت النهاية احملققة -٤
 نم همقَو  ـمةً فَإِذَا هداحةً وحيإِلَّا ص تإِنْ كَان نيزِلنا ما كُنماِء ومالس نم دنج نم هدعب
  ].٢٩، ٢٨: سورة يس، اآليتان) [٦)(خامدونَ

إن الدعاة يف أمس احلاجة إىل أن يقفوا مع قصة أصحاب القريـة، ويتـدبروا أبعادهـا    
  .واياا

اعية خملص صادق لقرية واحدة، ومع ذلك فلم يؤمنوا، وعدم إميـام مل  ثالثة رسل، ود
يفت يف عضد هؤالء الرسل، ومل مينع هذا الداعية من قول كلمة احلق، دون استعجال أو 

  .تنازل أو يأس
اللهم اهد قومي : "بل إن هذا الداعية، كما ورد عند الطربي، كان يقول أثناء قتل قومه له

أنه ال يقـول هـذا   ) ٧)(يا لَيت قَومي يعلَمونَ(بل إننا نلمس من قوله  ،"فإم ال يعلمون
تشفيا وال من أجل إغاظتهم، ولكن من أجل هدايتهم، ألم إذا علموا أنه كان على احلق 

، سـورة يـس  ) [٨)(وما أَنزلَ الرحمن من شيٍء إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذبونَ: (وقد قالوا للرسل
  .كان أرجى هلدايتهم]. ١٥: اآلية

وهذا من حرصه على هداية قومه، وهكذا يكون الداعية، حمبا هلداية الناس، ال حيمل احلقد 
وال الضغينة، وهذا هو االنتصار على النفس الذي يسبق االنتصار الظاهر، ومـن حـرم   

  .االنتصار على نفسه، فلن ينتصرعلى غريه
  أصحاب األخدود -٣



 ٣٠١

قُتلَ أَصحاب الْأُخدود النارِ ذَات الْوقُود إِذْ هم علَيها قُعود وهم علَى ما : (تعاىل -قال اهللا 
يدمزِيزِ الْحالْع وا بِاللَّهنمؤإِلَّا أَنْ ي مهنوا مقَما نمو ودهش نِنيمؤلُونَ بِالْمفْعسـورة  ) [٩)(ي

  ].٨-٤: الربوج، اآلية
قصة أصحاب األخدود قصة عجيبة، تصور لنا معىن من معاين االنتصار الذي نتحـدث  
عنه، وتبني أن استجابة الناس، أو ظهور الدين ليس هو املقياس الوحيد لالنتصار، بـل إن  

  .ثبات الداعية وانتصار املنهج هو قمة االنتصار
حيث  -رمحه اهللا-ن كثري وألمهية هذه القصة، فسأذكرها بتمامها، كما أوردها العالمة اب

  :قال يف تفسري هذه اآليات
__________  

  .٢٠: سورة يس آية -) ١(
  .١٧: سورة يس آية -) ٢(
  .٥٢: سورة التوبة آية -) ٣(
  .٢٦: سورة يس آية -) ٤(
  .٢٧-٢٦: سورة يس آية -) ٥(
  .٢٩-٢٨: سورة يس آية -) ٦(
  .٢٦: سورة يس آية -) ٧(
  .١٥: سورة يس آية -) ٨(
  .٨-٧-٦-٥-٤: سورة الربوج آية - )٩(

حدثنا عفان، حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن عبد الرمحن بـن أيب  : قال اإلمام أمحد
كان فيمن كان قبلكم ملك : " ليلى، عن صهيب أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم قال

دفع إيل إين قد كرب سين، وحضر أجلي، فا: وكان له ساحر، فلما كرب الساحر قال للملك
غالما ألعلمه السحر، فدفع إليه غالما كان يعلمه السحر، وكان بني الساحر وبني امللك 
راهب، فأتى الغالم على الراهب فسمع من كالمه فأعجبه حنوه وكالمه، وكان إذا أتـى  

ما حبسك؟ فشكا ذلـك  : ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه، وقالوا: الساحر ضربه وقال
حبسين أهلي، وإذا أراد أهلـك أن  : إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: إىل الراهب، فقال



 ٣٠٢

حبسين الساحر، فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمـة قـد   : يضربوك فقل
اليوم أعلم أمر الراهب أحـب إىل اهللا أم  : حبست الناس فال يستطيعون أن جيوزوا، فقال

كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من  اللهم إن: فأخذ حجرا، فقال: أمر الساحر، قال
أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حىت جيوز الناس، ورماها فقتلها، ومضـى النـاس، فـأخرب    

  .أي بين أنت أفضل مين وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فال تدل علي: الراهب بذلك، فقال
جلـيس  وكان للملك ) ١(فكان الغالم يربئ األكمه واألبرص وسائر األدواء ويشفيهم 

اشفين، فقال ما أنا أشفي أحدا، إمنا يشـفي اهللا  : فعمي، فسمع به فأتاه دايا كثرية، فقال
عز وجل فإن آمنت به دعوت اهللا فشفاك، فآمن فدعا اهللا فشفاه، مث أتى امللك فجلس منه 

أنا؟ : فقال. ريب: يا فالن، من رد عليك بصرك؟ فقال: حنو ما كان جيلس، فقال له امللك
نعم، ريب وربك اهللا، فلـم يـزل   : أولك رب غريي؟ قال: ، ريب وربك اهللا، قالال: قال

بلغ من سحرك أن تـربئ األكمـه   : أي بين: يعذبه حىت دل على الغالم، فبعث إليه فقال
ال، : أنا؟ قال: ما أشفي أحدا، إمنا يشفي اهللا عز وجل قال: واألبرص، وهذه األدواء؟ قال

بالعذاب فلم يزل به حىت دل  -أيضا-وربك اهللا، فأخذه ريب : ولك رب غريي؟ قال: قال
على الراهب، فأتى بالراهب، فقال ارجع عن دينك، فأىب فوضع املنشار يف مفرق رأسـه  

ارجع عن دينك، فأىب، فوضع املنشار يف مفرق رأسه حىت : حىت وقع شقاه، وقال لألعمى
فبعث به مع نفر إىل جبل كذا ارجع عن دينك، فأىب، : وقع شقاه إىل األرض، وقال للغالم

إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإال فدهدهوه، فذهبوا به، فلما علوا به : وكذا، فقال
وجـاء الغـالم   . اللهم اكفنيهم مبا شئت، فرجف م اجلبل فدهدهوا أمجعون: اجلبل قال

فبعث  -تعاىل-كفانيهم اهللا : ما فعل أصحابك، فقال: يتلمس حىت دخل على امللك فقال
إذا جلجتم به البحر فإن رجع عن دينه وإال فغرقوه يف البحر، : به مع نفر يف قرقور، فقال

اللهم اكفنيهم مبا شئت، فغرقوا أمجعون، وجاء الغالم حىت : فلججوا به البحر، فقال الغالم
: مث قال للملـك  -تعاىل-كفانيهم اهللا : ما فعل أصحابك؟ فقال: دخل على امللك، فقال

ست بقاتلي حىت تفعل ما آمرك به، فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتين، وإال فإنك ال إنك ل
وما هو؟ قال جتمع الناس يف صعيد واحد، مث تصلبين علـى جـذع   : تستطيع قتلي، قال

بسم اهللا رب الغالم، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتين، ففعل : وتأخذ سهما من كنانيت، مث قل
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بسم اهللا رب الغـالم، فوقـع السـهم يف    : رماه، وقالووضع السهم يف كبد قوسه، ئم 
  .آمنا برب الغالم: صدغه، فوضع الغالم يده على موضع السهم ومات، فقال الناس

فقيل للملك أرأيت ما كنت حتذر؟ فقد واهللا نزل بك، قد آمن الناس كلهم، فأمر بـأفواه  
عن دينه فـدعوه،   من رجع: السكك فخدد فيها األخاديد، وأضرمت فيها النريان، وقال

فكانوا يتعادون ويتدافعون، فجاءت امرأة بابن هلا ترضعه، فكأمنا : وإال فأقحموه فيها، قال
  ).٢" (اصربي يا أماه فإنك على احلق : تقاعست أن تقع يف النار، فقال الصيب

هذه قصة أصحاب األخدود بطوهلا، وقد أوردا ألمهيتها، وقد أعجبت مبا قاله سيد قطب 
حول هذه القصة مبينا حقيقة االنتصار فيها، ولذا سأذكر بعض ما قالـه، مث   -اهللا رمحه-

  :أضيف ما أراه حوهلا مما له صلة مبوضوعنا
  )٣: (-رمحه اهللا-وكان مما قال 

يف حساب األرض يبدو أن الطغيان قد انتصر على اإلميان، وأن هذا اإلميان الذي بلـغ  "
اخلرية الكرمية الثابتة املستعلية، مل يكـن لـه وزن وال    تلك الذروة العالية، يف نفوس الفئة

  ".حساب يف املعركة اليت دارت بني اإلميان والطغيان
  .يف حساب األرض تبدو هذه اخلامتة أسيفة أليمة

  .حساب األرض جييك يف الصدر شيء أمام هذه اخلامتة األسيفة
  .أخرىولكن القرآن يعلم املؤمنني شيئا آخر، ويكشف هلم عن حقيقة 

إن احلياة وسائر ما يالبسها من لذائذ وآالم، ومن متاع وحرمان، ليست هـي القيمـة   
الكربى يف امليزان، وليست هي السلعة اليت تقرر حساب الربح واخلسارة، والنصر لـيس  

  .مقصورا على الغلبة الظاهرة، فهذه صورة واحدة من صور النصر الكثرية
__________  

  .بإذن اهللا -) ١(
كتاب ) ٣٠٠٥( - ٧٣[من حديث صهيب رضي اهللا عنه ) ٣٠٠٥(رواه مسلم  -) ٢(

  ].الزهد
  .سأختار من كالمه ما له صلة ذا املوضوع -) ٣(
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هـذا   -مجيعـا -إن الناس مجيعا ميوتون، وختتلف األسباب، ولكن الناس ال ينتصـرون  
لقـون هـذا   االنتصار، وال يرتفعون هذا االرتفاع، وال يتحررون هذا التحـرر، وال ينط 

االنطالق إىل هذه اآلفاق، إمنا هو اختيار اهللا وتكرميه لفئة كرمية من عباده، تشارك الناس 
-الناس يف اد، اد يف املأل األعلى، ويف دنيا الناس  -كثري من-يف املوت، وتنفرد دون 

  .إذا حنن وضعنا يف احلساب نظرة األجيال بعد األجيال -أيضا
املؤمنني أن ينجوا حبيام يف مقابل اهلزمية إلميام، ولكن كم كـانوا  لقد كان يف استطاعة 

خيسرون أنفسهم، وكم كانت البشرية كلها ختسر، كم كانوا خيسرون وهم يقتلون هذا 
املعىن الكبري، معىن زهادة احلياة بال عقيدة، وبشاعتها بال حرية، واحنطاطها حني يسـيطر  

  .على األجسادالطغاة على األرواح، بعد سيطرم 
)يدمزِيزِ الْحالْع وا بِاللَّهنمؤإِلَّا أَنْ ي مهنوا مقَما نمحقيقة ]. ٨: سورة الربوج، اآلية) [١)(و

  .ينبغي أن يتأملها املؤمنون الداعون إىل اهللا، يف كل أرض، ويف كل جيل
ست شيئا آخر على إن املعركة بني املؤمنني وخصومهم هي يف صميمها معركة عقيدة، ولي

  )٢(اإلطالق وإن خصوهم ال ينقمون منهم إال اإلميان، وال يسخطون منهم إال العقيدة 
  :وبعد هذه الدروس اليت استخلصها سيد قطب من هذه القصة، أقف عدة وقفات حوهلا

ثبات الراهب واألعمى، وختلي األعمى عن مجيع متع احلياة الدنيا يف مقابل أن يظفر  -١
إن الراهب قد انتصر يف معركة بقائه أو بقاء عقيدته، فاختار أن تبقى العقيدة ولو بعقيدته، 

  .خسر حياته
أما األعمى فقد انتصر مرتني، انتصر عندما ختلى عن مكانته عند امللك مع ما يف ذلك من 

  .جاه ومكانة، وانتصر عندما ختلى عن حياته يف مقابل عقيدته
عاين عظيمة من معاين االنتصار احلقيقي، بعيـدا عـن   إن الراهب واألعمى قد خلدا لنا م

التأويل والتربير الذي يغطي فيه كثري من الناس ضعفهم وخورهم بسـتار يومهـون فيـه    
اآلخرين أم إمنا فعلوا ذلك من أجل الدين، ولو صدقوا لعلموا أن انتصار الـدين بـأن   

  .يفعلوا ما فعله الراهب واألعمى
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مادام أن اهللا قد منعه مـن  -ملاذا دل امللك على مقتله، وملاذا ! عجيب أمر هذا الغالم -٢
مل يؤثر البقاء ليبلغ رسالة ربه، ويدل الناس على الدين احلق، ويبقي على حياتـه   -امللك
  .ساملا

  :هذا سؤال قد يتبادر إىل األذهان
كلمة يف أن  -بتوفيق من اهللا-إن الغالم قد أدرك . واملفهوم اليت مل تعرف حقيقة االنتصار

  .حلظة حامسة صادقة، تفعل ما ال تفعله آالف الكلمات يف عشرات السنني
إن احلياة مواقف، يتميز فيها الصادق من غريه، وقد سنحت فرصـة عظيمـة ال جيـوز    

وقد هبت رياح " إذا هبت رياحك فاغتنمها: "تفويتها، وال يليق تربير ضياعها، وكما قيل
  رسالة ربه، ولو دفع حياته مثنا رخيصا يف سبيل اهللا؟ هذا الغالم، وهل رياحه إال تبليغ

إنه انتصار الفهم، وانتصار اإلرادة، وانتصار العقيدة عندما تتحول يف صدر صـاحبها إىل  
قوة مؤثرة، وحياة صادقة، وليست على هامش حياته وسلوكه وتفكريه، إن هذا الغالم قد 

  :انتصر عدة مرات يف معركة واحدة، وموقف واحد
صر بقوة فهمه وإدراكه ألقصر وأسلم الطرق لنصرة دينه وعقيدتـه، وإخـراج أمتـه    انت

  .وجمتمعه من الظلمات إىل النور
وانتصر بقدرته على اختاذ القرار احلاسم يف الوقت املناسب، متخطيـا مجيـع العقبـات،    

  .ومستعليا على الشهوات وحظوظ النفس ومتاع احلياة الدنيا
يب، الذي أعمى اهللا بصريته، فأخرب ملكه بيده، فإا ال تعمى وانتصر على هذا امللك الغ

  .األبصار، ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور
إن الناس قد يتعجبون ألن الغالم قد دل امللك على مقتله، ولكنهم ال يدركون أن امللـك  

  قد قتل نفسه بيده ال بيد غريه، فأيهما أوىل بالعجب والتعجب؟
أما امللك فأعمته سكرة امللك وشهوة السـلطان  : يعي حقيقة ما يفعل إن الغالم أقدم وهو

عن أن يدرك ما خطط له هذا الغالم، يف هذه املعركة الفاصلة اليت مات فيها فرد وحيت 
  .أمة

وانتصر الغالم عندما حتقق ما كان يتصوره ويتوقعه وقدم نفسه من أجله، فـآمن النـاس   
  .آمنا باهللا رب الغالم: وقالوا
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  .دقة التخطيط وبراعة التنفيذ، وسالمة التقدير، جناح باهر، وفوز ظاهرإن 
وانتصر الغالم عندما فاز بالشهادة يف سبيل اهللا، فكل الناس ميوتون، ولكن القليل منهم من 

  .يستشهدون
وانتصر أخريا عندما خلد اهللا ذكره قدوة ملن بعده، وذكرا حسنا على لسـان املـؤمنني،   

  .سان صدق يف اآلخرينحيث جعل اهللا له ل
  :وتتوجيا هلذه االنتصارات املتالحقة -٣

تأيت اية القصة، عندما آمن الناس برب الغالم، آمنوا باهللا وحده وكفـروا بالطـاغوت،   
وهنا جن جنون امللك، وفقد صوابه، فاستخدم كل ما ميلـك مـن وسـائل اإلرهـاب     

  .نه وتعبيد الناس لهوالتخويف، يف حماولة يائسة، لإلبقاء على هيبته وسلطا
__________  

  .٨: سورة الربوج آية -) ١(
  .١٧٣هذا هو الطريق ص : انظر معامل يف الطريق فصل -) ٢(

مث حيفر أخاديده، ويوقد نريانه، ويأمر زبانيته وجنوده بإلقاء املـؤمنني يف النـار، وتـأيت    
الروايـة أن  املفاجأة املذهلة، بدل أن يضعف من يضعف، ويهرب من يهرب، ال تسجل 

أحدا منهم تراجع أو جنب أو هرب، بل جند اإلقدام والشجاعة، وذلك بالتدافع إىل النار، 
وكأن الغالم قد بث فيهم الشجاعة، والثبات وها هم جيدون يف اللحاق بـه، وكـأم   

وال : (يتلذذون يف تقدمي أرواحهم فداء لدينهم، متوت األجسام وحتيا األرواح عند خالقها
بسحقُـونَ تزري هِمبر دناٌء عيلْ أَحاتاً بوأَم بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذ سـورة آل  ) [١)(ن

  ].١٦٩: عمران، اآلية
  تنوعت األسباب واملوت واحد... من مل ميت بالسيف مات بغريه 

ضيعها، ولكنـها  واحلالة الفريدة اليت وردت يف الرواية، هي تلك املرأة اليت خافت على ر
نسيت أا قد أرضعته اإلميان والشجاعة واإلقدام مع اللنب الذي كان يشربه، فطلب منها 

  .التقدم، فأقدمت
أي أمة تلك، وأي قوم أولئك، مع الزمن الطويل الذي عاشوه يف الظالم، والسنوات اليت 

د عرفوا املنهج حـق  استعبدهم فيها هذا امللك، ومع قصر املدة اليت عرفوا فيها اإلميان، فق



 ٣٠٧

املعرفة، وكأم عاشوا فيه كما عاش الراهب طول عمره، أو تربوا عليه كما ترىب الغـالم  
  .يف صباه

  .إنه اإلميان إذا خالط بشاشة القلوب، والمس األرواح يفعل العجب
  .لقد رأينا يف قصة الراهب واألعمى مث الغالم انتصارا فرديا

  .رى انتصارا مجاعيا، قل أن حيدث له يف التاريخ مثيالولكننا يف قصة أولئك املؤمنني ن
  .إنه صفاء العقيدة، ووضوح املنهج، وسالمة الطريق، وفهم حقيقة االنتصار

  :وقبل أن نغادر هذه القصة، يرد سؤال يف األذهان -٤
  ماذا حل ذا امللك وحاشيته وجنده؟

   ملن قتلهم؟وهل ذهبت دماء هؤالء املؤمنني وأرواحهم دون انتقام من اهللا
إننا ال جند يف القرآن وال يف السنة أي ذكر هلؤالء الظلمة، وماذا كان مصريهم يف الدنيا، 

  .وهللا يف ذلك حكمة قد ختفى علينا
إِنَّ الَّذين فَتنوا الْمؤمنِني والْمؤمنات (نعم وردت آية يف آخر قصتهم فيها دعوة هلم وحتذير 

  ].١٠: سورة الربوج اآلية) [٢)(فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عذَاب الْحرِيقِ ثُم لَم يتوبوا
انظروا إىل هذا الكرم واجلود، قتلوا أولياءه، وهـو يـدعوهم إىل   : "قال احلسن البصري

  ).٣" (التوبة واملغفرة
ودين ربه،  إن هذه النهاية حتقق معىن من معاين االنتصار، من املنتصر؟ الذي نصر عقيدته

وحرق بضع دقائق، مث انتقل إىل جنات النعيم، أو ذلك الذي متتع بأيام يف احلياة الدنيا مث 
  .إىل عذاب جهنم وعذاب احلريق؟ -إن مل يتب-مآله 

هل هناك مقارنة بني احلريق األول، واحلريق الثاين، حريق الدنيا، وحريق اآلخرة؟ إا نقلة 
لَهم جنات تجـرِي مـن   (ون الذين حرقوا يف الدنيا، فـ بعيدة، وبون شاسع، أما املؤمن

ارها الْأَنهتحوتعلن النتيجة اليت ال مراء فيها، وال جدال] ١١: سورة الربوج اآلية) [٤)(ت:  
)الْكَبِري زالْفَو كأليس هذا هو االنتصار؟) ٥)(ذَل.  

  أحاديث يف االنتصار
، صلى اهللا عليه وسلم جند فيهـا داللـة حلقيقـة    وردت بعض األحاديث عن رسول اهللا

  .االنتصار، وإزالة ملا يتوهم من معىن اهلزمية
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  .وسأذكر أربعة أحاديث، وأقف مع كل حديث مبينا وجه االستدالل فيه
  احلديث األول-١

قـال  : قال -رضي اهللا عنهما-أخرج اإلمام البخاري يف صحيحه من حديث ابن عباس 
عرضت علي األمم فأخذ النيب مير معه األمة، والنيب مير "  عليه وسلم رسول اهللا، صلى اهللا

يـا  : معه العشرة، والنيب مير معه اخلمسة، والنيب مير وحده، فنظرت فإذا سواد كثري، قلت
ال، ولكن انظر إىل األفق، فنظرت فإذا سواد كثري، قال هؤالء : هؤالء أميت؟ قال: جربيل

  .احلديث) ٦" (مهم ال حساب عليهم وال عذاب أمتك، وهؤالء سبعون ألفا قدا
خرج علينا النيب، صلى اهللا عليه وسلم : قال -رضي اهللا عنهما-ويف رواية عن ابن عباس 

عرضت علي األمم، فجعل مير النيب معه الرجل، والنيب معه الرجالن، والنيب : " يوما فقال
  .احلديث) ٧... " (معه الرهط، والنيب ليس معه أحد

قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه : قال -رضي اهللا عنهما-اية ملسلم، عن ابن عباس ويف رو
عرضت علي األمم فرأيت النيب ومعه الرهيط والنيب ومعه الرجل والرجالن، والنيب " وسلم 

  .احلديث) ٩) (٨... " (ليس معه أحد، إذ رفع يل سواد عظيم
  .توقد ورد احلديث بروايات أخرى يف معىن هذه الروايا
  :وتربز صلة هذا احلديث يف موضوعنا من خالل ما يلي

: ورد يف احلديث، أن الرسول، صلى اهللا عليه وسلم نظر إىل سواد كثري، ويف روايـة  -١
  .سد األفق -آخر-سواد عظيم، مث رأى سوادا كثريا 

__________  
  .١٦٩: سورة آل عمران آية -) ١(
  .١٠: سورة الربوج آية -) ٢(
  .٤/٤٩٦بن كثريتفسري ا -) ٣(
  .١١: سورة الربوج آية -) ٤(
  .١١: سورة الربوج آية -) ٥(
  ).٦٥٤١(أخرجه البخاري  -) ٦(
  ).٥٧٥٢(أخرجه البخاري  -) ٧(
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. وهي اجلماعة دون العشـرة . قال النووي هم بضم الراء تصغري الرهط: الرهيط -) ٨(
  .٣/٥٣مسلم بشرح النووي 

  ).٢٢٠(أخرجه مسلم  -) ٩(
ول هم ممن آمن مبوسى، عليه السالم، والسواد اآلخر هم أمة حممد، صلى اهللا والسواد األ

عليه وسلم وهذا ميثل نوعا من أنواع االنتصار الظاهر، حيث انتشر الدين وآمن النـاس،  
حىت بلغوا هذا املبلغ، وهو النوع األول من أنواع االنتصار اليت أشرت إليها سابقا، ومثل 

  .عه األمةذلك النيب الذين مير وم
ورد يف احلديث، أن النيب مير معه العشرة، والنيب ومعه اخلمسة، والنيب مير وحده، ويف  -٢

  .فجعل النيب مير معه الرجل، والنيب معه الرجالن، والنيب ليس معه أحد: رواية
إِنـا  : (بذلك فقال -جل وعال-وحنن ال نشك يف انتصار األنبياء والرسل كما أخربنا اهللا 

نلَنادهالْأَش قُومي مويا وينالد اةيي الْحوا فنآم ينالَّذا ولَنسر رسورة غافر، اآليـة ) [١)(ص :
  .وغريها من اآليات اليت سبق ذكرها]. ٥١

وها حنن جند النيب يأيت يوم القيامة، ومعه العشرة، واآلخر معه اخلمسة، وثالـث ومعـه   
  .احد، واخلامس وليس معه أحدالرجالن، ورابع ومعه رجل و

واألمر الذي جيب أال يغيب عن أذهاننا أن النيب الذي معه العشرة واخلمسة والرهيط قد ال 
يكونون قد آمنوا به واتبعوه يف حياته، بل قد يكون بعضهم بعد وفاته، ألن الذين رآهـم  

ه صـلى اهللا عليـه   رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم من أمته ليسوا الذين آمنوا به يف حيات
وسلم فقط، بل منهم من آمن به يف حياته، ومنهم من آمن به بعد وفاته إىل قيام الساعة، 
وإن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيتلف عن غريه من األنبيـاء بأنـه خـامتهم    

  .وآخرهم
وع وذا نفهم أن االنتصار ليس بكثرة األتباع فحسب، وقبول الناس واستجابتهم، هذا ن

من أنواع االنتصار كما سبق، وخباصة إذا كان األتباع على املنهج احلق، وإال فال عـربة  
  .بالكثرة والقلة



 ٣١٠

ال شك يف انتصـاره   -كل نيب-واملعادلة اليت خنرج منها، واحلقيقة اليت نظفر ا، أن النيب 
أفـرادا، بـل   يف احلياة الدنيا قبل اآلخرة، وها حنن جند عددا من األنبياء ليس معهـم إال  

  .بعضهم ليس معه أحد
فالنتيجة أن هناك أنواعا أخرى من االنتصار، أمشل مما قد يتبادر إىل أذهان كثري من الناس، 

إن إدراكنا هلذه احلقيقة وتعاملنا معها هو نوع من االنتصار الذي نبحـث  . وبعض الدعاة
  .عنه بل هو أول اخلطوات لتحقيق االنتصار

  احلديث الثاين -٢
شكونا إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم وهو متوسـد  : " قال( خباب بن اَألرت عن 

قد كان من قبلكم يؤخذ : إال تستنصر لنا، أو تدعو لنا؟ فقال: بردة يف ظل الكعبة، فقلنا
الرجل فيحفر له يف األرض فيجعل فيها، مث يؤتى باملنشار فيوضع علـى رأسـه فيجعـل    

ديد ما دون حلمه وعظمه، ما يبعده ذلك عن دينه، واهللا ليتمن نصفني، وميشط بأمشاط احل
هذا األمر، حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت فال خيـاف إال اهللا   -تعاىل-اهللا 

  ).٢" (والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون 
  :ولنقف هذه الوقفات

هكذا  -اء بالنصر جاء إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم يطلب منه الدع( خباب  -١
أطلق خباب، وهو يريد النصر الظاهر، برفع العذاب واألذى الذي كانت قريش تصـبه  

  .على رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم وصحابته
فنقله رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم نقلة أخرى مبينا له معىن آخر من معاين االنتصـار،  

لعقبات، حىت لو ذهبت روح املسلم فداء لدينه وهو الثبات على دين اهللا، وحتمل املشاق وا
  .وعقيدته

مث يذكر له رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم النصر الظاهر وأنه متحقـق، ويقسـم    -٢
  .رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم على ذلك، ولكنه ال يتحقق إال بعد الثبات والصرب

م على حصوله وهو إمتام هذا وجند أن ما ذكره رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم وأقس -٣
قد ال يتحقق يف حياة الداعية، فمسري الراكب من صنعاء  -وهو نوع من االنتصار-الدين 

  .إىل حضرموت حدث بعد وفاة رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم



 ٣١١

  .فعلى الداعية أن يعي هذا األمر، وأن انتصار الدين ال يتعلق بشخصه
اهللا، صلى اهللا عليه وسلم إن حرص كثري مـن  صدق رسول " ولكنكم تستعجلون "  -٤

الدعاة على انتصار هذا الدين قد يؤدي م إىل ارتكاب ما يعوقه، وهو االستعجال، إم 
وهذا مل يتحقق لكثري من  -أحيانا-يريدون أن يروا النتائج يف حيام، بل يف أول حيام 

  .األنبياء والرسل
م أن النصر حيتاج إىل الصرب والثبات والتفاؤل مـع  ويعلمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

  .عدم العجلة
  .ويعلمنا أن النصر أمشل مما قد يتبادر إىل أذهاننا

فليس النصر مقصورا على النصر الظاهر، والنصر الظاهر ال يلـزم أن يتحقـق يف حيـاة    
  .الداعية

  احلديث الثالث -٣
  ه وسلمقال، قال رسول اهللا، صلى اهللا علي( عن أيب هريرة 

  .احلديث). ٣" (من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب : " أن اهللا عز وجل قال
__________  

  .٥١: سورة غافر آية -) ١(
  ).٣٦١٢(أخرجه البخاري  -) ٢(
  ).٦٥٠٢(أخرجه البخاري  -) ٣(

والشاهد من هذا احلديث القدسي، أن املؤمن إذا أيقن أن اهللا معه، وجيب أن يوقن بذلك، 
ن وليا هللا فإن اهللا معه، وإذا اهللا كان معه، يعلن احلرب على من آذاه أو عـاداه،  ومن كا

فيستلزم ذلك أن يؤمن إميانا ال شك فيه أن اهللا سينصره، ألن املعركة مل تعد بني الداعيـة  
وعدوه، وإمنا هي حرب من اهللا على هذا املعادي، وبدهي أن نعلم مـن املنتصـر ومـن    

  !!.اخلاسر؟ 
هو الذي يقدر نوع االنتصار وزمانه ومكانه،  -جل وعال-مر كذلك، فإن اهللا ومادام األ

  .وال خيضع هذا لرؤيتنا القاصرة، أو رغباتنا احملدودة، أو اجتهاداتنا البشرية



 ٣١٢

وما علينا إال أن نعلم يقينا أن املعركة حمسومة من أوهلا، معروفة نتائجها قبل بدايتها، وأن 
يقني، فال نستعجل وال نيأس، وال نتصرف تصرفا قد يكون سببا نتعامل بإجياب مع هذا ال

سورة الروم، ) [١)(وكَانَ حقّاً علَينا نصر الْمؤمنِني: (حلرماننا من النصر الذي ال شك فيه
  ].٤٧: اآلية

  احلديث الرابع -٤
يعذبون  كان رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم إذا مر م وهم: قال( عن عثمان بن عفان 

  ).٢" (صربا، آل ياسر فإن موعدكم اجلنة : " يقول
إن الصرب نوع من أعظم أنواع االنتصار، فبالصرب يسمو اإلنسان على رغباته ويعلو علـى  

  .متع احلياة الدنيا
  ).٣)(نِعم الْعبد إِنه أَواب(والصرب مسة الرجال األخيار 

إننا عندما . على عدوه، ثانيا، وينصر مبدأه ثالثا إنه بالصرب ينتصر على نفسه أوال، وينتصر
  .ياسر ومسية وعمار: نذكر انتصار اإلسالم يف مراحله األوىل نتذكر آل ياسر

إن هذا البيت بصربه وجهاده، وتقدمي حياته فداء هلذا الدين، ممن وضع اللبنات األوىل لعزة 
  .هذا الدين وظهوره

  .ملشركني ثانيا، ونصروا اإلسالم ثالثالقد انتصروا على ذوام أوال، وعلى ا
سـورة آل  ) [٤)(فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ الْجنةَ فَقَد فَـاز (مث هلم اجلنة بعد ذلك، 

  ].١١: سورة الربوج اآلية) [٥)(ذَلك الْفَوز الْكَبِري]. (١٨٥: عمران، اآلية
ام يف بدر قصة تسجل انتصارا باهرا للداعية، وأجد أنّ قصة الصحايب اجلليل عمري بن احلم

  .فالوقوف عندها واستخالص ما فيها من دورس وعرب يعطي داللة على ما حنن بصدده
  :سورة العصر و حقيقة النصر

  ).٦". (لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم: "-رمحه اهللا-قال اإلمام الشافعي 
  فما عالقة هذه السورة حبقيقة االنتصار؟

هذه السورة ترسم منهج النصر بصورة واضحة جلية، وتصحح الفهم اخلاطئ حبصـر   إن
  .قضية االنتصار بصورة واحدة أو نوع منفرد

  كيف ذلك؟



 ٣١٣

أن كل إنسان يف خسر، أي خسارة وهالك وبوار، إال من  -سبحانه وتعاىل -يقسم اهللا 
  .استثىن بعد ذلك

  .نتصرواملستثىن من اخلاسرين، هو الفائز والرابح وامل
  فلننظر يف شروط االنتصار

  ).٧)(إِلَّا الَّذين آمنوا(اإلميان،  -١
  ).٨)(وعملُوا الصالحات(عمل الصاحلات،  -٢
  ).٩)(وتواصوا بِالْحق(التواصي باحلق،  -٣
  ).١٠)(وتواصوا بِالصبرِ(التواصي بالصرب،  -٤

من اخلسران وجنا، وبالتايل فقد انتصر وفاز  هذه شروط النصر، فمن استكملها فقد خرج
  .وأفلح
  .نأيت للداللة على فهم حقيقة االنتصار يف هذه السورة -بعد تقرير هذه القضية-وهنا 
مل يذكر من شروط االنتصار حتقق النتـائج، واهتـداء النـاس     -سبحانه وتعاىل-فاهللا 

  .واستجابتهم
حكم بانتصـار املسـلم    -سبحانه-اهللا إذن النصر ليس حمصورا يف تلك السورة فقط، و

وجناته من اخلسران إذا استكمل الشروط األربعة، وليس منها أن يستجيب الناس له، أو أن 
تتحقق األهداف اليت يسعى إليها، فهذا األمر ليس له، وليس من لوازم النصر، وهذا رمحة 

  ].١٠٥: لبقرة، اآليةسورة ا) [١١)(واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ(من اهللا وفضل 
  :بل قد استوقفين يف هذه السورة أمران مهمان، هلما عالقة يف رسم منهج االنتصار، ومها

التواصي باحلق، ألن اإلنسان قد يضعف أو يزل أو ينحرف، فيحتاج إىل من يوصـيه   -١
 باملنهج، حمافظة عليه وصيانة له، فكم من إنسان يتصور أنه على احلق، وهو قد حاد عنه،

  :واتبع السبل من حيث ال يدري، ومع ذلك يقول
سورة آل عمران، ) [١٢)(قُلْ هو من عند أَنفُِسكُم(ملاذا مل أنتصر، وما سر تأخر النصر؟ 

  ].١٦٥: اآلية
فالتواصي باحلق سبيل لتحقق النصر الذي وعد اهللا به عباده املؤمنني، وعاصم من االحنراف 

  .عن صراط اهللا املستقيم



 ٣١٤

  :التواصي بالصرب -٢
  .وال ميكن أن يتحقق النصر ملستعجل الشيء قبل أوانه، وال لليائس والقانط من رمحة اهللا

  .والتواصي بالصرب مينع من االستعجال، ويبعد اليأس والقنوط
__________  

  .٤٧: سورة الروم آية -) ١(
  .)١٠٧(وصححه األلباين يف فقه السرية  ٣٨٩ - ٣/٣٨٨رواه احلاكم  -) ٢(
  .٣٠: سورة ص آية -) ٣(
  .١٨٥: سورة آل عمران آية -) ٤(
  .١١: سورة الربوج آية -) ٥(
  .٤/٥٤٧تفسري ابن كثري  -) ٦(
  .٣: سورة العصر آية -) ٧(
  .٣: سورة آية -) ٨(
  .٣: سورة العصر آية -) ٩(
  .٣: سورة العصر آية -) ١٠(
  .١٠٥: سورة البقرة آية -) ١١(
  .١٦٥: ةسورة آل عمران آي -) ١٢(

ومن هنا فإن املؤمن إذا التزم باحلق ومتسك به وسار عليه ومل حيد عنه، مث صرب وصابر غري 
سورة ) [١)(ومن أَصدق من اللَّه قيالً(مستعجل وال يائس، فإن النصر متحقق له ال حمالة 

  .ر دونهبل إن التزام احلق والصرب، هو النصر الذي ال يتحقق نص]. ١٢٢: النساء، اآلية
  

  أسباب تأخر النصر الظاهر
النفس جمبولة على حب العاجل، وحتقق النصر الظاهر لدين اهللا أمر حمبب إىل النفس كيف 

وأُخرى تحبونهـا  : (-سبحانه-ال، وهو ظهور دين اهللا وقمع الباطل وأهله، ولذلك قال 
مؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتو اللَّه نم رصن١٣: سورة الصف، اآلية) [٢)(نِني.[  



 ٣١٥

وقَاتلُوهم حتى ال تكُونَ فتنـةٌ ويكُـونَ الـدين    (وحنن مأمورون بالسعي إلقامة دين اهللا 
لَّه١٩٣: سورة البقرة، اآلية) [٣)(ل.[  

يستبطئون حتقق النصر، وقد يسبب هلم هذا األمر  -وأخص الدعاة منهم-وكثري من الناس 
اليأس أو االحنراف عن املنهج، ويغفلون عن األسباب اليت تؤخر النصر الظـاهر،   شيئا من

مع أن معرفة هذه األسباب أمر مهم، وله آثاره اإلجيابية على حياة الـدعاة واملـدعوين   
  :واألتباع، وذلك أن هذه األسباب على نوعني

  .أسباب سلبية، واملعرفة ا سبيل إىل تالفيها وإزالتها -١
ب إجيابية، وفقهها وإدراكها عامل مؤثر يف ثبات الداعية على املنـهج الربـاين،   أسبا -٢

  .سواء حتقق النصر عاجال أو آجال
وسأقف مع أبرز األسباب اليت تكون عامال مؤثرا يف تأخري النصر أو عدم وقوعه يف حياة 

  :الداعية أو على يديه، وسأختصر فيها حسب مقتضى املقام
  :نصر املشروعةختلف بعض أسباب ال -١

وذلك أن للنصر أسبابا، فإذا ختلّفت هذه األسباب أو بعضها ختلف النصر؛ ألن السـبب  
عند األصوليني، هو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته، وإن كان ال يلزم 

  .من وجود السبب هنا وجود النصر ملانع آخر، ولكن يلزم من عدمه العدم
  :يقول -تعاىل-اب النصر املشروعة اإلعداد للمعركة ألن اهللا جند من أسب: فمثال

خرِين وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم وآ(
مهلَمعي اللَّه مهونلَمعال ت ونِهِمد نفعـدم األخـذ   ]. ٦٠: األنفال، اآليـة سورة ) [٤)(م

  .باألسباب سبب من أسباب اهلزمية أو تأخر النصر
قد يكون انتصار الداعية بعد وفاته أعظم من انتصاره يف حياته، ألن املـراد هـو    -١٠

انتصار املنهج، أما األشخاص فإن اهللا قد تكفل بإثابتـهم وإكـرامهم، جـزاء دعـوم     
  :بني هذا األمروصدقهم، ولذلك جاءت اآليات ت

سورة آل ) [٥)(وال تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أَحياٌء عند ربهِم يرزقُونَ(
قَالَ يا لَيت قَومي يعلَمونَ بِما غَفَر لـي ربـي وجعلَنِـي مـن     ]. (١٦٩: عمران، اآلية

نيمكْرالْم)(لُـونَ  ]. (٢٧، ٢٦: سورة يس، اآلية) [٦معت مـتا كُنةَ بِمنلُوا الْجخاد)(٧ (



 ٣١٦

إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْمالئكَةُ أَلَّا ]. (٣٢: سورة النحل، اآلية[
وا بِالْجرشأَبوا ونزحال تافُوا وخا  تينالـد اةيي الْحف كُماؤيلأَو نحونَ ندوعت متي كُنالَّت ةن

سـورة فصـلت،   ) [٨)(وفي الْآخرة ولَكُم فيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فيها ما تدعونَ
  .إىل غري ذلك من اآليات]. ٣١، ٣٠: اآلية

ن يف حياته، ولكنه انتصر أعظم االنتصار بعد مماته، فهذا عبد وكم من داعية مل ينتصر الدي
اهللا الغالم، وسبق بيان قصته، وكذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية مات يف سـجنه، ولكـن   

  .منهجه انتصر انتصارا باهرا بعد عدة قرون من وفاته
  .وهكذا!!.. وسيد قطب سجن مث قتل، ولكن مؤلفاته انتشرت أكرب االنتشار بعد قتله

__________  
  .١٢٢: سورة النساء آية -) ١(
  .١٣: سورة الصف آية -) ٢(
  .١٩٣: سورة البقرة آية -) ٣(
  .٦٠: سورة األنفال آية -) ٤(
  .١٦٩: سورة آل عمران آية -) ٥(
  .٢٧-٢٦: سورة يس آية -) ٦(
  .٣٢: سورة النحل آية -) ٧(
  .٣١-٣٠: سورة فصلت آية -) ٨(

الء ومتحيص للدعاة، وفيه من العرب والـدروس مـا يفيـد    أن تأخر النصر فيه ابت -١١
أَم حِسبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يـأْتكُم مثَـلُ   : (-تعاىل-قال . الالحقون منه فوائد مجة

الرسولُ والَّذين آمنـوا   الَّذين خلَوا من قَبلكُم مستهم الْبأْساُء والضراُء وزلْزِلُوا حتى يقُولَ
قَرِيب اللَّه رصأَال إِنَّ ن اللَّه رصى نتم هعامل : (وقـال ]. ٢١٤: سورة البقرة، اآلية) [١)(م

م فَلَيعلَمن أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم ال يفْتنونَ ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِ
بِنيالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ واآليـات  ]. ٣ - ١سورة العنكبوت، اآليـة  ) [٢)(اللَّه

  .كثرية معلومة
  :وبعد



 ٣١٧

فهذه أبرز أسباب تأخر النصر الظاهر حسب ما تبني يل، وقد تتكشف لنا أسباب تـأخر  
  .النصر، وقد ال تتكشف

ن علينا فعل األسباب الشرعية، سعيا لنصرة دين اهللا، أما حتقـق  والذي جيب أن نعتقده أ
: سورة آل عمـران، اآليـة  ) [٣)(وما النصر إِلَّا من عند اللَّه(النصر فليس لنا بل هو هللا 

١٢٦.[  
  .والنصر لن يتحقق إال إذا حان موعده يف علم اهللا ال يف تقديرنا القاصر

) ٤)(وكَانَ حقّاً علَينا نصر الْمـؤمنِني (ميان اجلازم بوعد اهللا، ولن يتحقق النصر إال بعد اإل
  ].٤٧: سورة الروم، اآلية[

  ).٥(أما من عنده شك وريبة فال يستحق النصر 
ما يلزم من وجوده : قد يكون سبب تأخر النصر حدوث مانع من املوانع، واملانع هو -٢

واملوانع كثرية جدا، كالظلم والركـون  . لذاتهالعدم، وال يلزم من عدمه وجود وال عدم 
وموانع النصر هي أسباب اهلزمية، ولذلك جند يف غزوة أحد ملا . للكفار واملعاصي وغريها

بدت عالمات النصر مث وقعت املخالفة من الرماة ألمر الرسول، صلى اهللا عليـه وسـلم   
مصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْتم أَنى هـذَا  أَولَما أَصابتكُم : (-تعاىل -حلت اهلزمية، كما قال 

فُِسكُمأَن دنع نم وقال حممد بن إسـحاق  ]. ١٦٥: سورة آل عمران، اآلية) [٦)(قُلْ ه
أي بسبب عصيانكم ) ٧)(قُلْ هو من عند أَنفُِسكُم. (وابن جرير والربيع بن أنس والسدي

عليه وسلم حني أمركم أال تربحوا مكانكم فعصيتم، يعين بـذلك  لرسول اهللا، صلى اهللا 
  ).٨. (الرماة

لَقَد نصركُم اللَّه في مواطن كَثرية ويوم : (-سبحانه -ويف حنني ملاذا تأخر النصر، يقول 
ع اقَتضئاً ويش كُمننِ عغت فَلَم كُمتكَثْر كُمتبجنٍ إِذْ أَعينح  ثُـم تبحا ربِم ضالْأَر كُملَي

بِرِيندم متلَّي٩)(و.(  
أن قول أحد املسلمني لن نغلب اليوم من قلة، وكان عددهم  -سبحانه -حيث ذكر اهللا 

وكلهم إىل كثـرم فلـم    -سبحانه -مانعا من موانع النصر، ألن اهللا ) ١٠(ألفا ) ١٢(
ك عندما زال هذا املانع حيث ثبت أن الكثرة وحدها تنفعهم شيئا، مث حتقق النصر بعد ذل

  .بعد األخذ باألسباب -سبحانه-ال جتلب النصر، وإمنا االعتماد على اهللا 



 ٣١٨

ومن خالل ما سبق يتضح أمهية مراعاة األسباب، واحلرص على حتصيلها، مع تاليف املوانع 
  .واجتناا

  االحنراف عن املنهج -٣
ملوانع، ولكن أفردته ألمهية التنبيـه عليـه، فقـد تتبعـت     االحنراف عن املنهج مانع من ا

باالستقراء واقع كثري من اجلماعات اإلسالمية واحلركات اجلهادية املعاصرة، وحبثت عـن  
سر عدم انتصارها وحتقق ما تعلنه من أهداف خرية نبيلة، حيث إن تلك اجلماعات تسعى 

 -حسب مـا ظهـر يل  -سباب لنصرة دين اهللا، وحتكيم شرعه، فوجدت إن من أبرز األ
  .يف ثوابتها أو وسائلها -منهج أهل السنة واجلماعة-احنرافها عن املنهج الصحيح 
  .ولكنه خطري جدا ومؤثر يف حتقيق النصر -يف نظر البعض-وقد يكون االحنراف يسريا 

فمن ذلك التساهل يف قضية العقيدة وعدم اعتبارها من األولويات اليت تتميز ـا تلـك   
  .عةاجلما

  .وكذلك متييع مفهوم الوالء والرباء، والركون إىل الظاملني ومداهنتهم
وكـذلك  . ومن ذلك تأصيل احلزبية، مما يؤدي إىل تفريق كلمة املسلمني، وتنافر القلوب

  .اعتبار أن الغاية تربر الوسيلة، وهلم جرا
 سالمة منهج إن حترير األصول والثوابت، وتنقيتها مما قد يشوا، أمر جوهري وأساس يف

  .الدعوة وصدق التوجه
وكذلك عرض كل وسيلة من الوسائل على القواعد واألصول الشرعية، محاية هلـا مـن   

  .االحنراف حتت ضغط الواقع وحجية املصلحة املتومهة
عدم نضوج األمة، وضعف استعدادها إن دين اهللا عظيم، وحيتاج إىل أمة قد تربـت   -٤

  .ن من محله وتبليغه للناسعلى هذا الدين زمنا حىت تتمك
__________  

  .٢١٤: سورة البقرة آية -) ١(
  .٣-١: سورة العنكبوت آية -) ٢(
  .١٢٦: سورة آل عمران آية -) ٣(
  .٤٧: سورة الروم آية -) ٤(



 ٣١٩

ففيه كالم قيم حول بعض ما  ٤/٢٤٢٧انظر يف ظالل القرآن تفسري سورة احلج  -) ٥(
  .ذكر

  .١٦٥: سورة آل عمران آية -) ٦(
  .١٦٥: سورة آل عمران آية -) ٧(
  .١/٤٢٥انظر تفسري ابن كثري  -) ٨(
  .٢٥: سورة التوبة آية -) ٩(
  .٢/٣٤٣وتفسري ابن كثري  ١٠/١٠٠انظر تفسري الطربي  -) ١٠(

  .أمة قد اجتازت املشقة والعقبات قبل أن حتصل على النصر، بل من أجل احلصول عليه
اقات ضـخمة، كـثرية العـدد، متعـددة املواهـب      ئم إن قيام هذا الدين حيتاج إىل ط

والتخصصات، وهذا األمر حيتاج إىل زمن ليس باليسري، فإعداد الرجال وتربيتهم من أشق 
  .املهمات وأصعبها

ولذلك جند أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم بقي ثالثة عشر عاما يريب الرجال واحدا 
  .حلمل الرسالة والذود عنهاواحدا، ويهيئ األمة مجاعة مجاعة، استعدادا 

فقوم يف دار األرقم، وآخرون يهاجرون إىل احلبشة، ومرة حيصر اجلمـع يف شـعب أيب   
  .طالب، مث تأيت اهلجرة إىل املدينة

كل هذا وغريه هيأ هذه األمة حلمل الرسالة حىت كمل الدين وفتح اهللا على املسلمني فتحا 
  .عظيما

إىل زمن لتمامه، واكتمال بنائه، وهو سـبب مـن   ومما سبق يتضح أن هذا األمر حيتاج 
  .أسباب تأخر النصر وظهور دين اهللا مهيمنا على البشر

  :عدم إدراك قيمة النصر -٥
إن جميء النصر سريعا دون كبري مشقة وال عناء، جيعل األمة املنتصرة ال تعرف قيمة هـذا  

  .وما حيتاج إليه االنتصار، ومن مث ال تبذل من اجلهود للمحافظة عليه ما يستحقه
  :وسأضرب مثلني يوضحان هذه احلقيقة

الرجل الذي عاش يف الفقر مث جد واجتهد يف حتصيل املال حىت أصبح غنيا، جند أنـه  ) ١(
  .حيافظ على هذا املال حمافظة عجيبة، ويبذل كل الوسائل املمكنة للذود عنه ومحايته



 ٣٢٠

هذا املال وتنميتـه، فلـيس مـن     وذلك ألنه ذاق طعم الفقر ومذلته، مث إنه تعب يف مجع
السهولة أن يفرط فيه، ويكره أن يعود للفقر بعد أن أخرجه اهللا منه، كما يكره أن يعـود  

  .للكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه
أما أوالده وورثته، فتجد أن الكثري منهم ال يويل هذا املال ما يستحقه من عناية واهتمام، 

  .بل قد يعبث فيه حىت يصبح فقريا
لك أنه مل يعرف قيمة هذا املال، ومل يتعب يف مجعه وكسبه، ومل يذق طعم الفقر كما وذ

  .ذاقه مورثه
  :قيام الدول وسقوطها) ب(

مما يلحظ باالستقراء والتتبع أن الدول تكون إبان قيامها قوية مهابة، وجتـد أن األمـراء   
  .أسباب ضعفها واخللفاء يبذلون جهودا مضاعفة للمحافظة على الدولة، وتاليف مجيع

مث تأيت أجيال مل تساهم يف قيام الدولة، وورثت امللك كما يرث الوارث املـال، وهنـا   
ينشغلون عن الدولة مبكاسبها، ويغفلون عن تبعاا، وتبدأ الدولة يف الضعف والتفكـك  

  .حىت قد يئول األمر إىل سقوطها
استمراره، وصعوبة احملافظة  ولذا فإن جميء النصر دون تعب أو عناء قد يكون سبباً يف عدم

عليه، ومن هنا فقد تقتضي حكمة اهللا أن يتأخر النصر حىت يستوي األمر ويوجد الرجال 
  .الذين يعرفون قيمة النصر، والثمن الذي يستحقه

أن هؤالء لو انتصـروا لـن يقومـوا بتكـاليف      -جل وعال-قد يكون يف علم اهللا  -٦
األرض، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وإقـام  من إقامة حكم اهللا يف ) ١(االنتصار، 

وذلك أن االنتصار ليس مرادا لذاته، وإمنا ملا يتحقق منـه، وهـو   . الصالة، وإيتاء الزكاة
  .إمخاد الفتنة، وأن يكون الدين كله هللا

وِي عزِيز الَّـذين إِنْ  ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَ: (-تعاىل-وهذا مما يفهم من قوله 
لكَرِ وننِ الْما عوهنو وفرعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتالةَ ووا الصضِ أَقَامي الْأَرف ماهكَّنم  لَّـه

وقد ال نعلم حنن سبب ذلك ولكن اهللا ]. ٤١، ٤٠: سورة احلج، اآلية) [٢)(عاقبةُ الْأُمورِ
  .يعلمه



 ٣٢١

ذلك أن هناك فئة من الناس تثبت يف حالة الشدة والعناء، وتصمد يف حالـة املواجهـة   و
  .والبالء ولكنها تضعف وتتقهقر يف حالة النعم والرخاء واألمن

وقوم هذه حاهلم ال يستحقون النصر، واهللا أعلم مبا كان، وما يكون، وما مل يكن لو كان 
  .كيف يكون

ل الذي حياربه الدعاة مل ينكشف زيفه للناس متامـا،  من أسباب تأخر النصر أن الباط -٧
فقد جيد له أنصارا من املخدوعني فيه، ممن هم ليسوا على هذا الباطل، وال يقرونـه لـو   

  .اكتشفوا حقيقته
مل  -رضوان اهللا علـيهم -ومن أبرز األمثلة على ذلك قصة املنافقني، فكثري من الصحابة 

، بل إم حيسنون الظن م، ولذلك وجدنا مـن  يكونوا يعرفون عددا من أقطاب النفاق
 ،ييدافع عنهم، حىت إن بعض كبار الصحابة من األنصار كانوا يدافعون عن عبد اهللا بن أُب

  .لعدم معرفتهم مبا كان عليه من الباطل وخباصة يف أول العهد املدين
وة بين املصـطلق،  وملا جاء زيد بن أرقم وأخرب عن مقولة عبد اهللا بن أيب بن سلول يف غز

قال عمر بن اخلطاب لرسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم مر عباد بن بشر فليقتلـه، فقـال   
فكيف يا عمر إذا حتـدث النـاس أن حممـدا يقتـل     " رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم 

  "ولكن أذن بالرحيل !! أصحابه؟ ال
اهللا عليـه وسـلم ألن   إذن املنافقون يف نظر كثري من الناس أصحاب لرسول اهللا، صلى 

هم الْعـدو فَاحـذَرهم قَـاتلَهم اللَّـه أَنـى      (حقيقتهم مل تنكشف للناس، وحقيقتهم، 
  ].٤: سورة املنافقون، اآلية) [٣)(يؤفَكُونَ

__________  
  .هذا السبب خيتلف عن الذي قبله فتأمل -) ١(
  .٤١-٤٠: سورة احلج آية -) ٢(
  .٤: آية سورة املنافقون -) ٣(

ولذلك قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم لعمر يف اية املطاف ملا تكشـفت حقيقـة   
اقتله، : كيف ترى يا عمر؟ أما واهللا لو قتلته يوم قلت يل: " هؤالء عند كثري من املسلمني



 ٣٢٢

قد واهللا علمت ألمر رسـول اهللا،  : ألرعدت له آنف لو أمرا اليوم تقتله لقتلته قال عمر
  "اهللا عليه وسلم أعظم بركة من أمري صلى 

  .فهذا احلديث يصور معىن هذا السبب الذي ذكرته أدق تصوير وبيان
والدخول يف معركة مع قوم مل تنكشف حقيقة أمرهم متاما، له آثاره السلبية على األمـة  
املسلمة، إذ أن بعض املسلمني سيقف يف صف أولئك، كما وقف بعض الصـحابة مـع   

  .املنافقني
  :ما يف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة يف قصة اإلفك وجاء فيهك
فقام رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد اهللا بن أيب بن سـلول،  " 

يا معشـر املسـلمني مـن    : فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم وهو على املنرب: قالت
 أهلي، فواهللا ما علمت على أهلي إال خريا، ولقد ذكروا يعذرين من رجل قد بلغين أذاه يف

رجال ما علمت عليه إال خريا، وما كان يدخل على أهلي إال معي فقام سعد بـن معـاذ   
أنا أعذرك منه يا رسول اهللا، إن كان من األوس ضربنا عنقه، وإن كان : فقال( األنصاري 

وهـو سـيد   -فقام سعد بن عبـادة   :من إخواننا من اخلزرج أمرتنا ففعلنا بأمرك، قالت
كذبت لعمـر  : وكان رجال صاحلا، ولكن احتملته احلمية، فقال لسعد بن معاذ -اخلزرج

اهللا، ال تقتله وال تقدر على قتله، ولو كان من رهطك، ما أحببت أن يقتل، فقام أسيد بن 
ه، فإنك كذبت لعمر اهللا لنقتلن: فقال لسعد بن عبادة -وهو ابن عم سعد بن معاذ-حضري 

  .منافق جتادل عن املنافقني
فثار احليان، األوس واخلزرج حىت مهوا أن يقتتلوا ورسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم علـى  
املنرب، فلم يزل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم خيفضهم حىت سكتوا، وسكت رسـول  

  ).١(احلديث ... " " اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
 مع هؤالء، ولكن سيكون وقوفهم مع الدعاة ضعيفا ومترددا، وقد ال يقف بعض املسلمني

ألم مل يتيقنوا أن هؤالء على الباطل، مما يؤثر على املعركة اليت خيوضها املسلمون ضـد  
  .أعدائهم، وقد يؤدي إىل فرقة املسلمني وتأخر النصر

الستقبال احلـق  ومن أسباب تأخر النصر، أن البيئة احملَاربة قد تكون غري صاحلة بعد  -٨
واخلري والعدل، مما يقتضي أمورا يئها لذلك قبل الدخول معها يف معركة، ومن ذلك بذل 
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على الباطل، وحماولـة إقنـاعهم    -احملاربني-مجيع الوسائل الشرعية لبيان أن هؤالء القوم 
  .ودعوم وبيان حقيقة اإلسالم، وفساد ما هم عليه من باطل

سببا يف هدايتهم قبل املعركة فإنه وسيلة ملعرفة احلق، ومـن مث   فإن هذا األمر إن مل يكن
  .القبول به بعد املعركة، ولذا فإن الدعوة إىل اإلسالم تسبق الدخول يف املعركة

أن عوامل النصر قد تتوافر بالنسبة للداعية، ) ٢(ومن أسباب عدم االستجابة لدين اهللا -٩
ومن ذلك عدم تقـدير اهللا هدايـة    -ر السابقكاألم -لكن هناك موانع تتعلق باملدعوين 

أَفَلَم ييأَسِ الَّذين آمنوا أَنْ لَو : (-سبحانه-هؤالء القوم، حيث كتب عليهم الضاللة، قال 
فَمنهم من هـدى  : (وقال]. ٣١: سورة الرعد، اآلية) [٣)(يشاُء اللَّه لَهدى الناس جميعاً

م مهنمو اللَةُاللَّهالض هلَيع قَّتح جل وعال-وقال ]. ٣٦: سورة النحل، اآلية) [٤)(ن- :
)مهقُلُوب رطَهأَنْ ي اللَّه رِدي لَم ينالَّذ كإىل غري ذلك ]. ٤١: سورة املائدة، اآلية) [٥)(أُولَئ

  ).٦(من اآليات 
  التنازل من أجل االنتصار

الدعاة واجلماعات اإلسالمية املعاصرة أا قد تسـتبطئ   مما لفت نظري يف واقع كثري من
النصر، وحرصا منها على دين اهللا، وتأثرا بكثرة االنتقادات اليت توجه هلا، ملاذا مل حتقـق  
أهدافها بالرغم مما تبذله من جهود، وما مضى من زمن، فإا من أجل ذلك كله ولغـريه  

  .لى بعض املكاسب للدعوةمن األسباب قد تقدم بعض التنازالت للحصول ع
  .وقد تنوعت صور هذه التنازالت وتعددت، وهم بني مقل ومكثر

هو احلرص لتحقيق االنتصار لدين اهللا، أو  -كما ذكرت-وألن من أبرز أسباب هذا األمر 
والرتباطه الوثيق يف موضوعنا، حيث أشرت إىل ذلـك يف أول  ) ٧(للدعاة وللجماعات 

  .هذا البحث
ة مناسبة مع هذه القضية وسأحاول بياا بإجياز، نظرا ألن هـذا األمـر   فإنين سأقف وقف

يستحق حبثا مستقال مفصال، وال أستطيع أن أقوم بذلك من خالل هذا البحث، ولعل اهللا 
  .أن يقيض له من جيليه
__________  

  ).٢٧٧٠(ومسلم ) ٤١٤١(أخرجه البخاري  -) ١(
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إذا جـاء  "ىت لو مل يكن هناك معركة وقتال واستجابة الناس انتصار لدين اهللا، ح -) ٢(
  ".نصر اهللا والفتح

  .٣١: سورة الرعد آية -) ٣(
  .٣٦: سورة النحل آية -) ٤(
  .٤١: سورة املائدة آية -) ٥(
  .تفسري سورة الكافرون لتجد كالما جيدا ٣٠/٣٣١وانظر تفسري الطربي  -) ٦(
  .صار الدين نصر للداعيةوانتصار الداعية انتصار لدين اهللا، كما أن انت -) ٧(

 -يف ضوء منهجي يف هـذه الرسـالة  -وقد ذهبت أتأمل ما ورد يف ذلك يف كتاب اهللا 
فوقفت أمام ثالث قضايا وردت يف القرآن الكرمي، عاجلها القرآن، ورسم لنا من خالهلـا  

  .منهجا نسري عليه دون زلل أو خلل
ة خالصة ما توصلت إليه حول وسأذكر كل قضية، وأسلوب معاجلتها، مث أذكر يف النهاي

  .هذا األمر، وأسأل اهللا التوفيق والسداد
  :سبب نزول سورة الكافرون: القضية األوىل

ثنـا داود،  : ثنا أبو خلف، قال: حدثين حممد بن موسى اخلرشي قال: قال اإلمام الطربي
طوه أن قريشا وعدوا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم أن يع" عن عكرمة عن ابن عباس، 

هـذا  : ماال، فيكون أغىن رجل مبكة، ويزوجوه ما أراد من النساء، ويطئوا عقبه، فقالوا له
لك عندنا يا حممد، وكف عن شتم آهلتنا، فال تذكرها بسوء، فإن مل تفعل فإنـا نعـرض   

تعبد آهلتنـا سـنة،   : ما هي، قالوا: عليك خصلة واحدة فهي لك ولنا فيها صالح، قال
حىت أنظر ما يأيت من عند ريب، فجاء الوحي مـن  : إهلك سنة، قال الالت والعزى، ونعبد

قُلْ أَفَغير اللَّه تأْمروني أَعبـد  : (السورة، وأنزل اهللا" قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ " اللوح احملفوظ 
، ٦٤: سورة الزمر، اآليـة ) [١) " (فَاعبد وكُن من الشاكرِين: (إىل قوله) أَيها الْجاهلُونَ

٦٦، ٦٥.[  
: حدثين يعقوب، قال حدثنا ابن علية، عن حممد بن إسحاق، قـال -أيضا : وقال الطربي

لقي الوليد بن املغرية والعاص بن وائل واألسود : " ثين سعيد بن ميناء موىل البختري، قال
مد، هلم فلنعبـد  يا حم: بن املطلب وأمية بن خلف رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم فقالوا
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ما تعبد، وتعبد ما نعبد، ونشركك يف أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خريا مما بأيدينا 
كنا قد شركناك فيه، وأخذنا حبظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خري مما يف يديك كنت قد 

سـورة  ) " [قُلْ يا أَيهـا الْكَـافرونَ  : (شركتنا يف أمرنا، وأخذت منه حبظك، فأنزل اهللا
  ).٢(حىت انقضت السورة ]. ١: الكافرون، اآلية

إننا جند يف هذه األسباب أن قريشا طلبت من رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم أن يتنازل 
  .هلا، وتتنازل له حىت يلتقيا حول نقطة واحدة

لو أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم وافقهم على ذلك، وطلب منـهم  : وقد يقول قائل
يبدأوا بعبادة اهللا أوال، فإم إذا عرفوا اإلسالم لن يرجعوا عنه، ويف هذا حتقيق مكسب  أن

  .كبري لإلسالم، وحتقيق انتصار، ورفع للبالء الذي يالقيه املسلمون
) ٣)(ال أَعبد ما تعبدونَ وال أَنتم عابِدونَ ما أَعبد(واجلواب أن اهللا قد حسم هذه القضية، 

  ].٦:سورة الكافرون، اآلية) [٤)(لَكُم دينكُم ولي دينِ(آخرها  ويف
فالقضية قضية مبدأ، غري قابلة للمساومة وال لتنازل قيد أمنلة، فهذه مسألة مـن مسـائل   

  .العقيدة، بل هي العقيدة نفسها
) ٥)(عبـد وال أَنتم عابِدونَ ما أَ: (-سبحانه-ودفعا ألي احتمال أو طمع يف هؤالء قال 

مرتني، فهو تأكيد حاسم، وخرب جازم من عند عالم الغيوب، أم لن يعبدوا اهللا أبدا، ال 
يف احلاضر، وال يف املستقبل، وكأن بعد إميام كبعد استجابة الرسول، صـلى اهللا عليـه   

  :وسلم ملطلبهم، وهكذا كان، قال اإلمام الطربي
)دبا أَعونَ مابِدع متال أَنأنا اآلن، وفيما أستقبل، وإمنا " ما أعبد"فيما تستقبلون أبدا ) ٦)(و

قيل ذلك كذلك، ألن اخلطاب من اهللا كان لرسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم يف أشخاص 
بأعيام من املشركني، قد علم أم ال يؤمنون أبدا، وسبق هلم ذلك يف السابق من علمه، 

يؤيسهم من الذي طمعوا فيه، وحدثوا به أنفسهم، وإن فأمر نبيه، صلى اهللا عليه وسلم أن 
ذلك غري كائن منه وال منهم يف وقت من األوقات، وآيس نيب اهللا، صلى اهللا عليه وسـلم  
من الطمع يف إميام، ومن أن يفلحوا أبدا، فكانوا كذلك مل يفلحوا، ومل ينجحوا إىل أن 

ا، وبنحو الذي قلنا يف ذلـك  قتل بعضهم يوم بدر بالسيف، وهلك بعض قبل ذلك كافر
  )٧.(قال أهل التأويل، وجاءت به اآلثار
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إن التأمل يف هذه القضية، وكيف حسمها القرآن، يعطي من الدورس ما حنـن بـأمس   
احلاجة إليه، بل يرسم منهجا واضحا جليا يف كيفية مواجهة أساليب كثري مـن أعـداء   

  .اإلسالم حاضرا ومستقبال
وال تطْرد الَّـذين يـدعونَ ربهـم بِالْغـداة     : (-تعاىل-ل قوله سبب نزو: القضية الثانية

يشالْع٥٢: سورة األنعام، اآلية) [٨)(و.[  
__________  

  .٣/٣٣١تفسري الطربي  -) ١(
  .٣٠/٣٣١تفسري الطربي  -) ٢(
  .٢: سورة الكافرون آية -) ٣(
  .٦: سورة الكافرون آية -) ٤(
  .٣: ن آيةسورة الكافرو -) ٥(
  .٣: سورة الكافرون آية -) ٦(
  .٣/٣٣١تفسري الطربي  -) ٧(
  .٥٢: سورة األنعام آية -) ٨(

مر املأل من قريش بالنيب، صـلى اهللا عليـه   : " مسندا إىل ابن مسعود، قال-قال الطربي 
: يا حممد: وسلم وعنده صهيب وعمار وبالل وخباب وحنوهم من ضعفاء املسلمني، فقالوا

 ؤالء من قومك، هؤالء الذين من اهللا عليهم من بيننا، أحنن نكون تبعا هلـؤالء،  أرضيت
وال تطْرد الَّذين يدعونَ : " اطردهم عنك، فلعلك إن طردم أن نتبعك، فرتلت هذه اآلية

 مهب١" " (ر.(  
يـدعونَ ربهـم   وال تطْرد الَّذين : (قال -مسند إىل جماهد-ويف رواية أخرى قال الطربي 

يشالْعو اةدبالل وابن أم عبد كانا جيالسان حممدا، صلى اهللا عليه وسلم فقالـت  ) ٢)(بِالْغ
  ).٣(لوالمها وأمثاهلما جلالسناه، فنهي عن طردهم : قريش حمقرما

ثنا حجاج، عن ابن جريج، : ثنا حسني، قال: حدثين القاسم، قال: ويف رواية قال الطربي
  .اآلية) ٤)(وأَنذر بِه الَّذين يخافُونَ: (عكرمة يف قولهعن 
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جاء عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، ومطعم بن عدي، واحلرث بن نوفل، وقرضة : " قال
يا : بن عيد عمرو بن نوفل يف أشراف من بين عبد مناف من الكفار إىل أيب طالب، فقالوا

موالينا وخلفاءنا، فإمنا هم عبيدنا، وعسفاؤنا، كان أبا طالب، لو أن ابن أخيك يطرد عنه 
فأتى أبو طالب : أعظم يف صدورنا، وأطوع له عندنا، وأدىن التباعنا إياه وتصديقنا له، قال

لـو فعلـت   : النيب، صلى اهللا عليه وسلم فحدثه بالذي كلموه به، فقال عمر بن اخلطاب
وأَنذر بِـه  : (هلم، فأنزل اهللا تعاىلذلك حىت ننظر ما الذي يريدون، وإالم يصريون من قو

 قُـونَ وتي ملَّهلَع يعفال شو يلو ونِهد نم ملَه سلَي هِمبوا إِلَى ررشحافُونَ أَنْ يخي ينال الَّذ
مهبونَ رعدي ينالَّذ دطْر٥٢، ٥١: سورة األنعام، اآلية) [ت.[  

وإِذَا جـاَءك  : (-تعاىل -مر بن اخلطاب فاعتذر عن مقالته، فأنزل اهللا فلما نزلت أقبل ع
كُملَيع الما فَقُلْ سناتونَ بِآينمؤي ين٥٤: سورة األنعام، اآلية) [٥) " (الَّذ.[  

  :ويف رواية أخرى للطربي عن خباب قال فيها
العرب به فضلنا، فإن وفود  إنا حنب أن جتعل لنا منك جملسا تعرف لنا: فقال كفار قريش

العرب تأتيك، فنستحي أن ترانا العرب مع هؤالء األعبد، فإذا حنن جئناك فأقمهم عنـا،  
وال تطْـرد الَّـذين يـدعونَ    : (تعاىل-فإذا حنن فرغنا فاقعد معهم إن شئت، مث نزل قوله 

مهب٥٢:سورة األنعام، اآلية) [٧)(٦)(ر.[  
ى، وال خيلو بعضها من ضعف ولكن، يقوي بعضـها بعضـا   وقد وردت أحاديث أخر

فترتقي مبجموعها إىل درجة احلسن لغريه، ومعناها متقارب، وكلها تذكر سـببا واحـدا   
للرتول، ولكن يف بعض هذه الروايات زيادات على بعض، ويؤكد هذه الروايات احلديث 

  :التايل
دثنا أبو بكر بن أيب شـيبة،  ح: من أصح ما ورد يف هذا ما رواه مسلم يف صحيحه، قال

حدثنا حممد بن عبد اهللا األسدي، عن إسرائيل، عن املقدام بن شريح، عن أبيه عن سـعد  
كنا مع النيب، صلى اهللا عليه وسلم ستة نفر، فقال املشـركون  : " هو ابن أيب وقاص، قال

ن مسـعود  وكنت أنا واب: للنيب، صلى اهللا عليه وسلم اطرد هؤالء ال جيترءون علينا، قال
ورجل من هذيل وبالل ورجالن نسيت امسيهما، فوقع يف نفس رسول اهللا، صلى اهللا عليه 
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وال تطْرد الَّذين يـدعونَ  " وسلم ما شاء اهللا أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل اهللا عز وجل 
 مهب٨(اآلية " " ر(  

لَّـذين يـدعونَ ربهـم بِالْغـداة     واصبِر نفْسك مع ا: (-تعاىل-وذكر ابن كثري يف قوله 
يشالْعا نزلت يف أشراف قريش حني طلبوا من الرسول، صلى اهللا عليـه  ) ٩)(واآلية، إ

وسلم أن جيلس معهم وحده، وال جيالسهم بضعفاء أصحابه، كبالل وعمـار وصـهيب   
وال : (ك فقـال وخباب وابن مسعود، وليفرد أولئك مبجلس على حدة، فنهاه اهللا عن ذل

مهبونَ رعدي ينالَّذ دطْراآلية، وأمره أن يصرب نفسه يف اجللوس مع هؤالء فقـال ) ١٠)(ت :
)مهبونَ رعدي ينالَّذ عم كفْسن بِراص٢٨: سورة الكهف، اآلية) [١٢(اآلية ) ١١)(و.[  

ن االجتهادات اليت يقدم عليها إن الوقوف مع سبب نزول هاتني اآليتني يضع حدا لكثري م
يقدمون عليها حرصا على دينهم، ورغبة  -وال شك-كثري من الدعاة واجلماعات، وهم 

  .يف انتصار الدين وظهوره، وحتقيقا لبعض األهداف اليت يسعون إليها
  .فإا ال تربر الوسيلة -مهما كانت شريفة-ولكن الغاية 

  :تصوروا القضية هكذا
__________  

  .٢٠٠/ ٧تفسري الطربي  -) ١(
  .٥٢: سورة األنعام آية -) ٢(
  .٧/٢٠٢انظر تفسري الطربي  -) ٣(
  .٥١: سورة األنعام آية -) ٤(
  .وهذا احلديث مرسل ٧/٢٠٢انظر تفسري الطربي -) ٥(
  .٥٢: سورة األنعام آية -) ٦(
  .ويف سنده السدي وهو ضعيف ٧/٢٠١انظر تفسري الطربي  -) ٧(
  .٣/٨٠، وانظر تفسري ابن كثري )٢٤١٣(أخرجه مسلم  -) ٨(
  .٢٨: سورة الكهف آية -) ٩(
  .٥٢: سورة األنعام آية -) ١٠(
  .٢٨: سورة الكهف آية -) ١١(



 ٣٢٩

  .٣/٨٠انظر تفسري ابن كثري  -) ١٢(
لو أن مجاعة من اجلماعات اإلسالمية، اليت توجد يف دول كافرة، وتسعى جاهدة للدعوة 

حنن مستعدون للتفاوض معكم : الم، قالت هلا تلك الدولةإىل دين اهللا، ونشر رسالة اإلس
من أجل النظر يف االعتراف بكم، للدخول يف االنتخابات مثال، أو للحصول على بعـض  
االمتيازات للدعوة، ولكن نشترط عليكم أن تبعدوا فالنا وفالنا من قيادتكم، وآخرين من 

عة ال تنقم على هؤالء الدعاة شيئا يف مجاعتكم، فإننا ال نعترف جبماعة فيها هؤالء، واجلما
أمر دينهم وعقيدم، ومل تكن تفكر يف ذلك قبل هذا الطلب، ولكن الدولة ال تريـدهم  

  .احتقارا هلم
وما نقَمـوا  : (فيا ترى هل تصمد تلك اجلماعة، وترفض املوضوع مجلة وتفصيال وتقول

أو تبدأ مناقشة ما ]. ٨: سورة الربوج، اآلية) [١)(الْحميد منهم إِلَّا أَنْ يؤمنوا بِاللَّه الْعزِيزِ
يسمى باملصلحة؟ وماذا يضري لو أبعد هؤالء مـن أجـل مصـلحة الـدعوة، وحتقيقـا      

حبكم معرفيت بواقـع بعـض    -. للمكتسبات املتوقعة، إىل غري ذلك من التربيرات؟ أظن
  .قل من ذلكأا ستستجيب هلذه املساومات، وقد استجابت أل-اجلماعات 

بينما حسم القرآن هذه القضية منذ العهد املكي، ورسم لنا منهجا ال لبس فيه وال غموض 
)  ـنكُونَ مفَت مهدطْرٍء فَتيش نم هِملَيع ابِكسح نا ممٍء ويش نم ابِهِمسح نم كلَيا عم

نيم٥٢: سورة األنعام، اآلية) [٢)(الظَّال.[  
ه أمر خميف جدا، رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم أفضل البشر، وإمام املرسلني، لو فعل إن

وحاشاه من -هذا، وهو لن يفعله إال من أجل مصلحة الدعوة، ورسالة اإلسالم، لو فعله 
  .سيكون من الظاملني -ذلك

قضـية   ويبني لنا املنهج الذي نسلكه يف مثل هذه الطلبات واملساومات، عندما تبدو لنـا 
سورة الكهف، ) [٣)(وقُلِ الْحق من ربكُم فَمن شاَء فَلْيؤمن ومن شاَء فَلْيكْفُر: (املصلحة

  .اآلية]. ٢٩: اآلية
هذا واجبنا، وتلك مسئوليتنا، أن نقول احلق، أما هل يؤمن الناس أو يكفروا فلـيس لنـا   

إن القضية عندما تتعلـق  ) ٤)(لَو يشاُء اللَّه لَهدى الناس جميعاًأَفَلَم ييأَسِ الَّذين آمنوا أَنْ (



 ٣٣٠

) ٥)(لَكُم دينكُم ولـي ديـنِ  (باملبادئ فال جمال للمفاوضة وال للتنازل، واملسألة حمسومة 
  ].٦: سورة الكافرون، اآلية[

رة الكرمية ملا رجع نزلت هذه السو: قال ابن كثري: ما ورد يف سورة الفتح: القضية الثالثة
رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم من احلديبية يف ذي القعدة من سنة ست من اهلجرة، حني 
صده املشركون عن الوصول إىل املسجد احلرام، فيقضي عمرته فيه، وحالوا بينـه وبـني   

إىل ذلك مث مالوا إىل املصاحلة واملهادنة، وأن يرجع عامه هذا، مث يأيت من قابل، فأجـام  
  (على تكره من مجاعة من الصحابة منهم عمر بن اخلطاب : ذلك

وهـي قصـة   . وقد وردت قصة الصلح يف روايات عديدة، منها يف الصحيحني وغريمها
  .طويلة سأقتصرعلى جزء يسري منها مما له صلة مبوضوعنا، وهو مما ثبت يف الصحيح

فقال النيب، ) ٦(سلم الكاتب فدعا النيب، صلى اهللا عليه و: " جاء يف صحيح البخاري -١
أما الرمحن فواهللا ما أدري ما هو، ولكـن  ) ٧(فقال سهيل : ( صلى اهللا عليه وسلم اكتب

فقال النيب، ( واهللا ال نكتبها إال : اكتب بامسك اللهم، كما كنت تكتب، فقال املسلمون
سـول اهللا،  هذا ما قاضى عليه حممد ر: بامسك اللهم، مث قال: صلى اهللا عليه وسلم اكتب

واهللا لو كنا نعلم أنك رسول اهللا ما صددناك عن البيت، وال قاتلناك، ولكن : فقال سهيل
حممد بن عبد اهللا، فقال النيب، صلى اهللا عليه وسـلم واهللا إين لرسـول اهللا، وإن   : اكتب

  ).٨" (حممد بن عبد اهللا : كذبتموين، اكتب
هذا فال تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان وإنك ترجع عنا عامنا : " ومما جاء يف الصلح -٢

  ).٩" (عام قابل خرجنا عنها فتدخلها بأصحابك 
على أنه من أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أصحابه بغـري  : " -أيضا-وجاء  -٣

إذن وليه رده عليه، ومن أتى قريشا ممن مع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم مل يردوه عليه 
) "١٠.(  

ما ورد يف الصلح، ولذلك فإن عمر ملا بلغه عزم الرسول، صلى اهللا عليه وسلم  هذا بعض
على عقد الصلح ومل يبق إال الكتاب غضب غضبا شديدا وذهب إىل رسول اهللا، صلى اهللا 

قال صلى اهللا " يا رسول اهللا، أولسنا باملسلمني، أوليسوا باملشركني؟ : عليه وسلم وقال له



 ٣٣١

الم نعطى الدنية يف ديننا؟ فقال، صلى اهللا عليه وسلم أنا عبد اهللا فع: عليه وسلم بلى، قال
  )١١" (ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعين 

__________  
  .٨: سورة الربوج آية -) ١(
  .٥٢: سورة األنعام آية -) ٢(
  .٢٩: سورة الكهف آية -) ٣(
  .٣١: سورة الرعد آية -) ٤(
  .٦: سورة الكافرون آية -) ٥(
  .و علي بن أيب طالبوه -) ٦(
  .سهيل بن عمرو رئيس املفاوضني من قريش -) ٧(
  ).٢٧٣٢، ٢٧٣١(أخرجه البخاري  -) ٨(
  .٤/١٩٦وانظر تفسري ابن كثري  ٤/٣٣٠مسند اإلمام أمحد  -) ٩(
  .٤/١٩٦وانظر تفسري ابن كثري  ٤/٣٣٠مسند اإلمام أمحد  -) ١٠(
  .٤/١٩٦انظر املصدر السابق وتفسري ابن كثري  -) ١١(

دنية يف دينه، ومع ما قد يبدو ألول وهلة من صـعوبة  ( إن هذا الصلح الذي اعتربه عمر 
القبول يف بعض الشروط اليت كتبت، وخباصة يف نظر املتحمس، هذا الصلح بشروطه مساه 

إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وحنن نعد الفـتح صـلح   : اهللا فتحا مبينا، قال ابن مسعود
  .احلديبية

حدثنا عبيد اهللا بن موسى، : وقال البخاري. ما كنا نعد الفتح إال يوم احلديبية: وقال جابر
تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كـان  : قال( عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن الرباء 

فقال النيب، : فتح مكة فتحا، وحنن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم احلديبية، ويف مسند أمحد
إِنا فَتحنا (نزل علي البارحة سورة هي أحب إيل من الدنيا وما فيها  "صلى اهللا عليه وسلم 

  ].١: سورة الفتح، اآلية) " [لَك فَتحا مبِينا
ليغفر لَك (نزلت على النيب، صلى اهللا عليه وسلم : قال( ويف رواية أخرى ألمحد عن أنس 
رأَخا تمو بِكذَن نم مقَدا تم مرجعه من احلديبية، قال ]. ٢: سورة الفتح، اآلية) [١)(اللَّه



 ٣٣٢

لقد نزلت على الليلة آية أحب إيل مما على األرض، مث قرأها، " النيب، صلى اهللا عليه وسلم 
  ).٢" (صلى اهللا عليه وسلم 

  :إننا جند يف هذه القضية أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم وافقهم على عدة أمور أمهها
  .ب بامسك اللهم، بدال من بسم اهللا الرمحن الرحيمأن يكت -١
  .حممد رسول اهللا: حممد بن عبد اهللا، بدال من: أن يكتب -٢
  .أن يؤخر دخول مكة إىل العام القادم -٣
أن يرد من جاء من املشركني مسلما دون إذن وليه، مع أم لن يردوا من جاء إليهم  -٤

وسلم قال للصحابة عندما احتج بعضهم علـى   بل إن رسول اهللا، صلى اهللا عليه. مشركا
رواه " ال يسألوين خطة يعظمون فيها حرمات اهللا إال أعطيتـهم إياهـا   : " هذه الشروط

  ).٣(البخاري 
ولو دققنا النظر يف هذه األمور اليت أجام إليها رسول اهللا، لوجدنا أا ال تتعلق بالعقيدة 

، وليس )األنعام(وسورة ). الكافرون(بق يف سورة وال باملبدأ، وفرق كبري بينها وبني ما س
  .فيها اعتراف بالباطل أو إقرار له
ولنقف مع هذه املطالب األربعة، وقفـة  ) ٤)(فَتحاً مبِيناً: (كيف وقد مسى اهللا هذا الصلح

  .يسرية موجزة، تبني ذلك
م، وهو ال بامسك الله: ليس فيها حمذور شرعي، فلو أن مسلما قال" بامسك اللهم"فكتابة 

  .يعتقد تأويل أو نفي اسم الرمحن الرحيم وال صفته، فإنه ال يأمث
كتابة حممد بن عبد اهللا، فإن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم حممد بـن عبـد اهللا،   : وأما

واهللا إين : " وقد نفى، صلى اهللا عليه وسلم أي احتمال قد يتطرق إىل األذهان، فقال هلـم 
  .فإذا انتفى اللبس جاز األمر" ين لرسول اهللا وإن كذبتمو

وأما رجوعهم هذا العام إىل العام املقبل، فهذه قضية مصلحية تقدر بقدرها، بل إن فيهـا  
  .عدم استجابة للعواطف اجلياشة إذا كان سيترتب على هذه االستجابة مفسدة

وكم من التصرفات يقوم ا بعض الناس استجابة لعاطفة غري منضبطة تسـبب مفاسـد   
  .يمة، قد ال تقدر املفسدة أثناء العاطفةعظ



 ٣٣٣

قد تبدو جمحفة، وهذه هي النظرة العجلى، أما . وقضية إعادة من جاء مسلما إىل املشركني
النظرة املتأنية والبعيدة، واليت تتجاوز مصلحة األفراد إىل مصلحة األمة، بل هي يف مصلحة 

 واسعة، يدل على ذلـك قولـه،   األفراد أنفسهم، فال يلزم أن يقبلهم املسلمون فأرض اهللا
اصرب واحتسب، فإن اهللا جاعل لك وملن : يا أبا جندل: " صلى اهللا عليه وسلم أليب جندل

  ).٥. (احلديث" معك من املستضعفني فرجا وخمرجا 
  ).٦" (ويل أمة مسعر حرب لو كان معه أحد : " وقوله أليب بصري ملا جاءه يف املدينة

  .داية فتح عظيم للمسلمنيوهكذا كان فقد كان ردمها ب
  :وبعد

هذه هي القضايا اليت ذكرت أنين سأبني منهج القرآن فيها، وقد فعلت، وهنا آيت خلالصة 
  :املوضوع ونتيجته، فأقول

إن مفهوم التنازل قد اختلط على كثري من الدعاة واجلماعات، وكل منهم يتمسك بدليل 
كمـا ذكـرت   -ط، واملوضوع حيتاج يناسبه، دون نظرة مشولية، فنحن بني إفراط وتفري

إىل دراسة شاملة مؤصلة، جتمع فيها األدلة، وتعرض الوقائع واألحوال، مما يساعد  -سابقا
  .على حسم املوضوع وبيانه

  
  :ومن خالل ما سبق فقد اتضح يل ما يلي

ال جيوز التنازل عن أمر يتعلق بأصل من أصول اإلسالم، أو مبدأ مـن مبادئـه، أو   : أوال
  .أحكامه اليت حسمها الكتاب والسنة، أو أمجع عليها املسلمون حكم من

أما مسائل االجتهاد، ووسائل الدعوة ومراحلها، والسياسات الشرعية، فتراعى فيها : ثانيا
القواعد، الشرعية الكلية العامة، كقاعدة، درء املفاسد وجلب املصـاحل، وقاعـدة سـد    

  .االستحسان، وغريها من القواعد املعروفةاملصاحل املرسلة و: الذرائع، وقواعد وأصول
  .وذلك ال يكون إال من العلماء املتبحرين، الذين يسوغ هلم االجتهاد

__________  
  .٢: سورة الفتح آية -) ١(
  .٤/١٨٢وتفسري ابن كثري . انظر مسند اإلمام أمحد -) ٢(



 ٣٣٤

  ).٢٧٣٢، ٢٧٣١(أخرجه البخاري  -) ٣(
  .١: سورة الفتح آية -) ٤(
  .٤/١٩٧انظر تفسري ابن كثري  ٤/٣٢٥رواه أمحد  -) ٥(
  .٤/١٩٩، وانظر تفسري ابن كثري )٢٧٦٥(رواه أبو داود  -) ٦(

إن حرصنا على نصر دين اهللا، وشدة حمبتنا لظهوره على الدين كله جيب أال : وأخريا أقول
  .تكون خمرجة لنا عن االلتزام باملنهج الشرعي، فإن الغاية ال تربر الوسيلة

  لنصر العاجل واآلجل يف القرآنصور ا
جاء النصر يف القرآن على عدة صور، أشرت إليها سابقا، ولكن أحببـت أن أذكرهـا   
جمتمعة باختصار؛ لتكون واضحة أمام الدعاة، ولئال يتعجلوا وعد اهللا، فكل شيء عنـده  

  .مبقدار، فال يعجله حرص حريص، وال يرده كره كاره، وهو العليم احلكيم
بياء من أذاه قومه، فنصره اهللا عليهم، فأهلكهم وأقام الدين يف حياته، كموسى من األن- ١

  .وحممد، عليهما أفضل الصالة والسالم
  .كداود وسليمان، عليهما السالم -وهذا نصر عظيم -ومنهم من واله اهللا امللك  -٢
هلـك  ومنهم من أذاه قومه ومل يؤمنوا به، سوى قليل منهم فنجاه اهللا ومن معـه، وأ  -٣

هل آمن به قوم آخرون، أو : عدوه، مث مل يبني لنا القرآن ماذا حدث للنيب بعد ذلك، أي
  .بقي على من آمن معه ومن آمن من ذريام، كنوح وهود وصاحل ولوط

ومنهم من قتله قومه، أو حاولوا قتله، فانتقم اهللا له بعد حني، كيحىي وعيسى، ومـن  -٤
سورة يـس،  ) [١)(إِلَّا صيحةً واحدةً فَإِذَا هم خامدونَ إِنْ كَانت(أرسل ألصحاب القرية 

  ].٢٩: اآلية
ومنهم من يئس من قومه فتركهم، فعاقبه اهللا، مث عفا عنه، وملا عاد إليهم، نصـره اهللا   -٥

  ).٢(نصرا مؤزرا، وظهر الدين وهو يونس 
ولكن ال نعلم ماذا حل  ومن الدعاة من قتله قومه فآمن به بعض قومه فقتلوا وحرقوا، -٦

ؤالء القتلة، سوى أن اهللا دعاهم للتوبة، وتوعدهم إن مل يتوبوا بعذاب جهنم وعـذاب  
  .احلريق يف اآلخرة

  )٣(وهؤالء هم أصحاب األخدود 



 ٣٥

  .وال يعىن هذا أم مل ينصروا يف الدنيا، فقد بينت أوجه النصر عند ذكر قصتهم
عامل مساعد يف ختطـي الصـعاب، وجتـاوز     إن استحضار هذه الصور يف ذهن الداعية

واللَّه غَالب علَى (العقبات احلسية واملعنوية، وتزيد من إميان الداعية بربه يف حتقق موعوده، 
  ].٢١: سورة يوسف، اآلية) [٤)(أَمرِه ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ
  .وقفة مع قصة يونس عليه السالم

فَاصبِر لحكْمِ ربك وال تكُن كَصاحبِ الْحوت إِذْ نادى وهو : (-وتعاىل سبحانه-قال اهللا 
كْظُوملقد وردت قصة يونس، عليه السالم، يف القرآن ]. ٤٨: سورة القلم، اآلية) [٥)(م

  :يف عدة مواضع، منها يف سورة األنبياء
لَن نقْدر علَيه فَنادى في الظُّلُمات أَنْ ال إِلَه إِلَّا أَنـت   وذَا النون إِذْ ذَهب مغاضباً فَظَن أَنْ(

نيمالظَّال نم تي كُنإِن كانحب٨٧: سورة األنبياء، اآلية) [٦)(س.[  
وإِنَّ يونس لَمن الْمرسـلني إِذْ أَبـق إِلَـى الْفُلْـك     (وأطول قصة له وردت يف الصافات 

مشحون فَساهم فَكَانَ من الْمدحضني فَالْتقَمه الْحوت وهو مليم فَلَوال أَنه كَـانَ مـن   الْ
لَيا عنتبأَنو يمقس وهاِء وربِالْع اهذْنبثُونَ فَنعبمِ يوإِلَى ي طْنِهي بلَلَبِثَ ف نيحبسالْم نةً مرجش ه

سورة الصافات، ) [٧)(يقْطنيٍ وأَرسلْناه إِلَى مائَة أَلْف أَو يزِيدونَ فَآمنوا فَمتعناهم إِلَى حنيٍ
فَاصبِر لحكْمِ ربك وال تكُن كَصاحبِ : (ووردت يف سورة القلم]. ١٤٨-١٣٩: اآليات

نْ تداركَه نِعمةٌ من ربه لَنبِذَ بِالْعراِء وهـو مـذْموم   الْحوت إِذْ نادى وهو مكْظُوم لَوال أَ
نيحالالص نم لَهعفَج هبر اهبتقـد وردت  ]. ٥٠ - ٤٨: سورة القلم، اآليات) [٨)(فَاج

-قصة يونس بروايات متعددة، واختلف املفسرون حول سبب تركه لقومه، ومعىن قوله 
  :على قولني) ٩)(ذَهب مغاضباً إِذْ: (-تعاىل

  .قيل ذهب مغاضبا لربه -١
  .قيل ذهب مغاضبا لقومه -٢

  .وقد روى الطربي عن ابن عباس والضحاك أنه ذهب مغاضبا لقومه
  .وروى عن الشعيب، وسعيد بن أيب احلسن، وسعيد بن جبري أنه ذهب مغاضبا لربه

  :نه ذهب مغاضبا لربه، فقالوقد رجح اإلمام الطربي بعد ذكر عدة روايات، أ
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أشبه بتأويل اآلية، وذلك لداللـة   -أعين قول من قال إنه ذهب مغاضبا لربه-وهذا القول 
على ذلك، على أن الذين وجهوا تأويل ذلك إىل أنه ) ١٠)(فَظَن أَنْ لَن نقْدر علَيه: (قوله

م أن يغاضب نيب من األنبياء ذهب مغاضبا لقومه، إمنا زعموا أم فعلوا ذلك استنكارا منه
ربه، واستعظاما له، وهم بقيلهم أنه ذهب مغاضبا لقومه قد دخلوا يف أمـر أعظـم ممـا    

  )١١. (أنكروا
__________  

  .٢٩: سورة يس آية -) ١(
  .هناك خالف حول سبب تركه لقومه سيأيت بيانه بعد صفحات -) ٢(
لقرآن تفسري سـورة الـربوج   ، ويف ظالل ا١٨٠انظر كتاب معامل يف الطريق ص -) ٣(
٦/٣٨٧٣.  
  .٢١: سورة يوسف آية -) ٤(
  .٤٨: سورة القلم آية -) ٥(
  .٨٧: سورة األنبياء آية -) ٦(
  .١٣٩: سورة الصافات آية -) ٧(
  .٥٠-٤٨: سورة القلم آية -) ٨(
  .٨٧: سورة األنبياء آية -) ٩(
  .٨٧: سورة األنبياء آية -) ١٠(
  .١٧/٧٦سري الطربي انظر تفصيل ذلك يف تف -) ١١(

أن يونس، عليه السالم، سواء كان قد ذهب مغاضبا لربه أو لقومه،  -هنا-والذي يعنينا 
فَاصـبِر  (حملمد، صلى اهللا عليه وسلم  -تعاىل-فإنه قد استعجل األمر، ومل يصرب كما قال 

وتبِ الْحاحكَص كُنال تو كبكْمِ رحعليه السـالم،  فإنه مل يصرب، وسواء كان) ١)(ل ،
ألم قد كذبوه، واإلميان انتصار، وتعـذيب  ) ٢(استعجل إميام أو استعجل العذاب هلم 

املكذبني انتصار للداعية، فإنه قد استعجل االنتصار، عليه السالم، ولذلك عاقبه اهللا، بـأن  
  .مذنب: ابتلعه احلوت، وهو مليم، أي
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لظلمات واعترف بذنبه، عليه السالم، بـل  ولكن اهللا عفا عنه وكفر له بعد أن نادى يف ا
  .اجتباه ربه فجعله من الصاحلني

وأَرسلْناه إِلَى مائَة أَلْف أَو يزِيدونَ فَآمنوا (فلما رجع إىل قومه بأمر من اهللا، آمنوا كلهم، 
وهـذا مـن أعظـم    ]. ١٤٨، ١٤٧: سورة الصافات، اآليتان) [٣)(فَمتعناهم إِلَى حنيٍ

  .االنتصار
فَاصبِر لحكْمِ ربك وال تكُـن كَصـاحبِ   : (-تعاىل-قال اإلمام الطربي يف تفسري قوله 

كْظُومم وهى وادإِذْ ن وتذكره لنبيه  -تعاىل-يقول ]. ٤٨: سورة القلم، اآلية) [٤)(الْح
هـؤالء  حممد، صلى اهللا عليه وسلم فاصرب يا حممد لقضاء ربك وحكمـه فيـك، ويف   

املشركني، مبا أتيتهم به من القرآن وهذا الدين، وامض ملا أمرك به ربك، وال يثنينك عـن  
  .تبليغ ما أمرت بتبليغه تكذيبهم إياك وأذاهم لك

)وتبِ الْحاحكَص كُنال تال تعجل كما عجل، وال تغضـب كمـا   : قال قتادة) ٥)(و
  .مذنب أو مليم: أي" وهو مذموم"غضب، 

أي ال تكن كصاحب احلوت فيعاقبك ربك على تركك تبليغ ذلك، كمـا  : قال الطربي
  ).٦(حبس يونس يف بطن احلوت 

  .إنه أمر عظيم حري بالدعاة أن يفقهوه
  وقفات مهمة

إذا فهم الداعية حقيقة االنتصار، فإن هذا ال يعين أن يتساهل الداعية يف أمر الدعوة، : أوال
اجلد يف حماولة هداية الناس، وذلك أن الشيطان قد ويف السعي احلثيث إلزالة املنكرات، و

  :يوسوس له فيقول
فإذن ملـاذا حتـزن أو تتعـب     -وهذا حق-أنت مهمتك البالغ، أما النتائج فليست لك 

مث يوسوس له أن هؤالء الناس ال خري فيهم، ويكفي أنك بينت مرة . نفسك فيما ليس لك
معذور، وال داعي لالستمرار واإلصـرار، ألن  أو مرتني، أو ثالثا، فإذا مل يستجيبوا فإنك 

  .جهودك ضائعة، ولو استفدت من وقتك يف غري هذا األمر لكان أحسن
مث يبدأ الداعية يتراخى شيئا فشيئا، حىت يترك الدعوة وينعزل عن الناس وشأم وليس هذا 

عيا وراء س -مع االنضباط-هو املراد، ولكن إدراك حقيقة االنتصار يزيد من محاس الداعية 
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حتقيق هذا املطلب الذي عز مناله، سواء أكان انتصارا ظاهرا لدين اهللا، أو كان انتصـارا  
  .-كما سبق تفصيله-للداعية نفسه 

  .وعلى الداعية أن حيزن ويفرح، ولكن ال بد أن يكون حزنه وفرحه إجيابيا فعاال
  .د الناس هللا جل وعالفحزنه يزيد من حرصه وإصراره على إنقاذ أمته، وهداية قومه، وتعبي

وفرحه يقوي عزميته ويشد من أزره للمضي قدما يف حتقيق أهدافه متلذذا بنشوة االنتصار 
  .وحب اخلري للناس

كل داعية جيب أن يرسم لنفسه منهجا يسري عليه وحيدد أهدافا يسعى لتحقيقهـا،  : ثانيا
حاجة اتمع الـذي  يستمد ذلك من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم مراعيا 

يعيش فيه، والواقع الذي يعاصره ولكن بعض الدعاة عندما يسري زمنا يف دعوته، مث يـرى  
ما حتقق على يديه، فيلحظ أنه مل تتحقق األهداف اليت رمسها، ولكن حتقق جـزء منـها،   

  .يشعر أنه فشل يف مهمته، وخسر يف دعوته، فييئس مث يتوقف
األنبياء مل يتحقق على أيديهم هداية رجل واحد، ومـع  وهذا أمر خطري، فإذا كان بعض 

ذلك مل يشكوا يف دعوم أو يتوقفوا يف طريقهم، فكيف برجل ليس نبيا، ومع ذلك حقق 
فواهللا لئن يهدي : " ولذلك فقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم لعلي! بعض ما يدعو إليه؟

علي أن هداية رجـل واحـد   يدل ). ٧" (اهللا بك رجال واحدا خري لك من محر النعم 
  !انتصار عظيم للداعية، فكيف يكون الداعية مثاليا، إما كل شيء، أو ال شيء؟

حتتاج إىل تفصـيل،  ". خذوا اإلسالم مجلة أو دعوه" -رمحه اهللا-ولذلك فإن كلمة سيد 
وال تؤخذ على إطالقها، فبعض وجوه معانيها حق، وهناك وجوه أخرى فسرت ا هـذه  

  .د ا بعض الدعاة، مما خيالف املنهج الصحيحالكلمة، يستشه
__________  

  .٤٨: سورة القلم آية -) ١(
  .وما بعدها ١٧/٧٦انظر تفسري الطربي  -) ٢(
  .١٤٨-١٤٧: سورة الصافات آية -) ٣(
  .٤٨: سورة القلم آية -) ٤(
  .٤٨: سورة القلم آية -) ٥(



 ٣٣٩

  .٢٩/٤٤انظر تفسري الطربي  -) ٦(
  ).٢٤٠٦(مسلم، ) ٢٩٤٢( أخرجه البخاري -) ٧(

من أهم أنواع االنتصار هو االنتصار على النفس بل ال ميكن أن يتحقق له أي نوع : ثالثا
أَولَما أَصابتكُم مصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها (من أنواع النصر إال إذا انتصر على نفسه وشهواا 

دنع نم وذَا قُلْ هى هأَن مقُلْت فُِسكُم(١٦٥: سورة آل عمران، اآلية) [١)(أَن .[  ـنا مأَمو
سورة النازعـات،  ) [٢)(خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى

]. ٧٩:اآليةسورة النساء، ) [٣)(وما أَصابك من سيئَة فَمن نفِْسك]. (٤١، ٤٠: اآليتان
)رِيناسالْخ نم حبفَأَص لَهفَقَت يهلَ أَخقَت هفْسن لَه تع٣٠: سورة املائدة، اآلية) [٤)(فَطَو .[
)فُِسهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغال ي إىل غري ]. ١١: سورة الرعد، اآلية) [٥)(إِنَّ اللَّه

  .ذلك من اآليات
ومن هنا فإذا تأخر النصر فلنبدأ يف حبثنا عن سبب ذلك من أنفسنا، فمن مأمنـه يـؤتى   

  .احلذر
  اخلامتة

  :مع هذا املوضوع وعايشناه، نصل إىل خامتة املطاف فأقول) ٦(وبعد أن عشنا 
  :مما سبق اتضح لنا أن حقيقة انتصار الداعية تتمثل فيما يلي

صالتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالَمني  قُلْ إِنَّ(التجرد هللا واإلخالص له  -١
نيملسلُ الْما أَوأَنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيك١٦٢: سورة األنعـام، اآليتـان  ) [٧)(ال ش ،

ين حنفَاَء ويقيموا الصالةَ وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصني لَه الد: (وقال سبحاله]. ١٦٣
ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيوالعمل الذي ال يصـاحبه  ]. ٥: سورة البينة، اآلية) [٨)(و

  .اإلخالص حري بالرد وعدم القبول
سالمة املنهج، وهو أن يكون وفق ما كان عليه رسول اهللا، صلى اهللا عليـه وسـلم    -٢

هو منهج أهل السنة واجلماعة، وهو منهج الطائفة املنصـورة، والفرقـة    وصحابته، وهذا
: -سـبحانه -الناجية، الذين ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا، قال 

) هـبِيلس نع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتال تو وهبِعيماً فَاتقتسي ماطرذَا صأَنَّ هوقـال  ) ٩()و



 ٣٤٠

" تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك " صلى اهللا عليه وسلم 
  ).١٠" (كتاب اهللا وسنيت : تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا: " وقال

: -سـبحانه -االلتزام التام مبا يدعو إليه والثبات على الطريق حىت يلقى اهللا، قـال   -٣
)يمٍفَاسقتسم اطرلَى صع كإِن كإِلَي يي أُوحبِالَّذ ِسكمسورة الزخرف، اآلية) [١١)(ت :

ومن يسلم وجهه إِلَى اللَّه وهو محِسن فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى وإِلَى : (وقال]. ٤٣
أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ : (وقال]. ٢٢: قمان، اآليةسورة ل) [١٢)(اللَّه عاقبةُ الْأُمورِ

إِلَّا علَى  أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَال تعقلُونَ واستعينوا بِالصبرِ والصالة وإِنها لَكَبِريةٌ
نيعاشفالثبات على الطريق، مـن أقـوى   ]. ٤٥ ،٤٤: سورة البقرة، اآليتان) [١٣)(الْخ

  .عوامل النصر وعالماته
فكيف مبن هو على احلق ) ١٤(بل إن صاحب الباطل إذا ثبت على باطله فغالبا ما ينتصر 

  .املبني؟
__________  

  .١٦٥: سورة آل عمران آية -) ١(
  .٤١-٤٠: سورة النازعات آية -) ٢(
  .٧٩: سورة النساء آية -) ٣(
  .٣٠: ائدة آيةسورة امل -) ٤(
  .١١: سورة الرعد آية -) ٥(
  .أنا والقراء -) ٦(
  .١٦٣-١٦٢: سورة األنعام آية -) ٧(
  .٥: سورة البينة آية -) ٨(
  .١٥٣: سورة األنعام آية -) ٩(
  .٢٩٣٧رواه احلاكم يف املستدرك وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقمه  -) ١٠(
  .٤٣: سورة الزخرف آية -) ١١(
  .٢٢: ورة لقمان آيةس -) ١٢(
  .٤٥-٤٤: سورة البقرة آية -) ١٣(



 ٣٤١

  .أي حيقق أهدافه يف الدنيا -) ١٤(
فَاصدع بِما تؤمر : (-تعاىل-الصدع باحلق، وعدم املداهنة أو اخلوف من غري اهللا قال -٤

زِئنيهتسالْم اكنا كَفَيإِن نيرِكشنِ الْمع رِضأَع٩٥، ٩٤: اآليتان سورة احلجر،) [١)(و .[
سـورة الكهـف،   ) [٢)(وقُلِ الْحق من ربكُم فَمن شاَء فَلْيؤمن ومن شاَء فَلْيكْفُر: (وقال
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ لَم تفْعـلْ  ( -سبحانه-وقال ]. ٢٩: اآلية

تلَّغا باسِ فَمالن نم كمصعي اللَّهو هالَتإِذْ : (وقـال ]. ٦٧: سورة املائدة، اآلية) [٣)(رِسو
هونمكْتال تاسِ ولنل هننيبلَت ابتوا الْكأُوت ينالَّذ يثَاقم ذَ اللَّهسورة آل عمـران،  ) [٤)(أَخ

سـورة  ) [٥)(نوا كُونوا قَوامني للَّه شهداَء بِالْقسطيا أَيها الَّذين آم: (وقال]. ١٨٧:اآلية
  .إىل غري ذلك من اآليات اليت توجب الصدع باحلق والدعوة إليه]. ٨: املائدة، اآلية

: -سـبحانه -قـال  ) ٦(الصرب وعدم اليأس واإليقان اجلازم بوعد اهللا ونصره لعباده  -٥
)عا لنتمكَل قَتبس لَقَدونَوبالالْغ ما لَهندنإِنَّ جونَ وورصنالْم ملَه مهإِن نيلسرا الْمناد٧)(ب (
إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنـوا  : (وقال]. ١٧٣، ١٧٢، ١٧١: سورة الصافات، اآليات[

ادهالْأَش قُومي مويا وينالد اةيي الْحـى إِذَا  : (وقـال ]. ٥١: ورة غافر، اآليةس) [٨)(فتح
]. ١١٠: سورة يونس، اآليـة ) [٩)(استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذبوا جاَءهم نصرنا

) ١٠)(ونَوال تيأَسوا من روحِ اللَّه إِنه ال ييأَس من روحِ اللَّه إِلَّا الْقَـوم الْكَـافر  : (وقال
فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ من الرسلِ وال تستعجِلْ : (وقال]. ٨٧: سورة يوسف، اآلية[

مبِ : (وقال]. ٣٥: سورة األحقاف، اآلية) [١١)(لَهاحكَص كُنال تو كبكْمِ رحل بِرفَاص
وتالْح)((وقال]. ٤٨: سورة القلم، اآلية) [١٢ :قح اللَّه دعإِنَّ و بِرفَاص)(١٣.(  

وجعلْنا منهم : (وقال]. ٦٠: سورة الروم، اآلية) [١٤)(وال يستخفَّنك الَّذين ال يوقنونَ(
]. ٢٤: سورة السجدة، اآلية) [١٥)(أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ

) ١٦)(يا أَيها الَّذين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُـم تفْلحـونَ  : (وقال
  ].٢٠٠: سورة آل عمران، اآلية[

فإذا حتققت هذه املقومات، جاء النصر، فوعد اهللا ال يتخلف أبدا، بـل إن حتقـق هـذه    
عظيم، وما يأيت بعد ذلك من نصر هو أثر من آثار هـذا  األركان يف فرد أو مجاعة نصر 

  .االنتصار



 ٣٤٢

__________  
  .٩٥-٩٤: سورة احلجر آية -) ١(
  .٢٩: سورة الكهف آية -) ٢(
  .٦٧: سورة املائدة آية -) ٣(
  .١٨٧: سورة آل عمران آية -) ٤(
  .٨: سورة املائدة آية -) ٥(
ملا دعا علـى  -موسى عليه السالم ذكر الطربي وابن كثري أن ابن جريج قال إن  -) ٦(

ربنا إنك آتيت فرعون ومأله زينة وأمواال يف احلياة الدنيا ربنا ليضلوا عن : (فرعون بقوله
). سبيلك ربنا اطمس على أمواهلم واشدد على قلوم فال يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم

سورة ). [لذين ال يعلمونقد أجيبت دعوتكما فاستقيما وال تتبعان سبيل ا: (قال اهللا تعاىل
إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعني سنة، قبـل  : قال ابن جريج.] ٨٩: يونس، اآلية

  .٢/٤٢٩وتفسري ابن كثري  ١١/١٦١انظر تفسري الطربي . أن يهلكه اهللا بالغرق
  .١٧٣-١٧٢-١٧١: سورة الصافات آية -) ٧(
  .٥١: سورة غافر آية -) ٨(
  .١١٠: سورة يوسف آية -) ٩(
  .٨٧: سورة يوسف آية -) ١٠(
  .٣٥: سورة األحقاف آية -) ١١(
  .٤٨: سورة القلم آية -) ١٢(
  .٦٠: سورة الروم آية -) ١٣(
  .٦٠: سورة الروم آية -) ١٤(
  .٢٤: سورة السجدة آية -) ١٥(
  .٢٠٠: سورة آل عمران آية -) ١٦(

) ١)(أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَـومِ الْكَـافرِين   ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وثَبت: (نقول: وختاما
ربنا ال تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا من لَدنك رحمةً ]. (٢٥٠: سورة البقرة، اآلية[

ابهالْو تأَن كلَ]. (٨: سورة آل عمران، اآلية) [٢)(إِن را اغْفنبـي  را فافَنرإِسا ونوبا ذُنن



 ٣٤٣

رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا ورِن١٤٧: سورة آل عمران، اآليـة ) [٣)(أَم .[
)لْتما حراً كَما إِصنلَيلْ عمحال تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينا إِنْ نذْناخؤا ال تنبر نم ينلَى الَّذع ه

انصـرنا  قَبلنا ربنا وال تحملْنا ما ال طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا أَنت موالنا فَ
رِينمِ الْكَافلَى الْقَو٢٨٦: سورة البقرة، اآلية) [٤)(ع.[  

ني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظـاملني،  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العامل
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

__________  
  .٢٥٠: سورة البقرة آية -) ١(
  .٨: سورة آل عمران آية -) ٢(
  .١٤٧: سورة آل عمران آية -) ٣(
  .٢٨٦: سورة البقرة آية -) ٤(

====================  
  جيل التمكني مواصفات

  
  أمحد بلوايف. د
  :بني يدي املوضوع - ١

عند العودة إىل كتاب اهللا جند أن كلمة مكَّن ومشتقاتـها وردت يف مـا يقـرب مـن    
، اثنتا عشرة آية منـها دار مدلول الكلمة فيها حول املعىن الـذي  )آية ١٦(العشرين آية 

رض أي أئمة النـاس والـوالة   نريده؛ وهو أن جيعل اهللا سبحانـه املمكن هلم خلفاء األ
  ] .١][١[عليهم وهلم ختضع البالد والعباد، وتصلح يف حال تويل املؤمنني

ومن شأن هذا األمر أن يسمح للممكن هلم أن تكون هلم اليد الطويل وبسط نفوذهم على 
من يقع حتت إمرتـهم أو إشرافهم، فيستطيعوا من خالل ذلك املوقع فرض أنظمتــهم  

  .فيسايرهم يف ذلك أمماً طوعاً أو كرهاً من يقع حتت دائرة تأثريهموسن قوانينـهم 
ومن خالل استعراض اآليات يف كتاب اهللا يتضح هذا األمر بكل جالء، وميكن تقسـيم  

  :هذا االستعراض إىل أربعة أقسام



 ٣٤٤

[ وكذلك مكنا ليوسف يف األرض: ]التمكن لنيب اهللا يوسف عليه السالم، قال تعاىل - ١
وكذلك مكنا ليوسف يف األرض يتبوأ منـها حيث : ]، وقال عز من قائل]٢١: يوسف[

  ].٥٦: يوسف[ [يشاء، نصيب برمحتنا من نشاء وال نضيع أجر احملسنني
ويسألونك عن ذي القرنني قل سأتلوا علـيكم  : ]التمكني لذي القرنني، قال تعاىل - ٢

، وقـال  ]٨٤: الكهـف [ [منـه ذكراً، إنا مكنا له يف األرض وآتيناه من كل شيء سبباً
[ قال ما مكين فيه ريب خري فأعينوين بقوة أجعـل بيـنكم وبينــه ردمـاً    : ]سبحانـه

  ].٩٥: الكهف[
التمكني للذين كفروا، نذكر منـه على سبيل املثال بعض اآليات، قال سبحانــه   – ٣

ني وتعاىل يف سورة األعراف، اآلية العاشرة بعد أن أقسم جل وعال أنـه سيسأل املرسـل 
ولقد مكناكم يف األرض وجعلنا لكم فيها معايش قليالً مـا  : ]واألقوام الذين أرسلوا فيهم

أمل يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنـاهم  ]: ]٦[، وقال يف سورة األنعام [تشكرون
يف األرض ما مل منكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا األنـهار جتـري مـن   

، وقال سبحانـه يف سورة [بذنوبـهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين حتتـهم فأهلكناهم
وقالوا إن نتبع اهلدى معك نتخطف من أرضنا أومل منكن هلم حرماً آمناً ]: ]٥٧[القصص 

  .، وغري ذلك من اآليات[جيىب إليه مثرات كل شيء
 التمكني للمؤمنني أو الوعد هلم بذلك، قال سبحانـه عن أصحاب موسـى عليـه   - ٤

: األعراف[ [وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق األرض ومغاربـها: ]السالم
ونريد أن منن على الـذين استضـعفوا يف   ]: ]٦ – ٥[، وقال يف سورة القصص ]١٣٧

، وقال ألصحاب حممـد  [األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني، ونمكن هلم يف األرض
وعد اهللا الذين آمنـوا مـنكم وعملـوا    : ]من بعدهمصلى اهللا عليه وسلم والذين يأتوا 

الصاحلات ليستخلفنـهم يف األمر كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم دينــهم  
، وقال يف سورة احلـج  ]٥٥: النور[ [الذي ارتضى هلم وليبدلنـهم من بعد خوفهم أمناً

أمروا باملعروف ونـهوا الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة و]: ]٤١[
  [.عن املنكر وهللا عاقبة األمور



 ٣٤٥

هذه معظم املواطن اليت وردت فيها كلمة مكَّن ومشتقاتـها وتلك هي معانيها وكلـها  
تدور، كما ذكرنا سابقاً، حول إمامة الناس والتويل عليهم وإخضاعهم لسـلطة ونفـوذ   

كني للمؤمنني حيث أنـه عنـد  ولنا كلمة أو وقفة حول الوعد بالتم. األقوام املمكن هلم
استعراض اآليات اليت يتعلق أمر التمكني فيها للمؤمنني جند أن اهللا يتحدث على ما بعـد  
التمكني وما جيب أن يكون عليه أمر الفئة املُمكَّن هلا، وهو األمر اخلطـري، وذلـك ألن   

بـها ما جيعلها النفوس يف حال النصر والتمكني والظفر برقاب الناس قد خيالط سويداء قلو
تتكرب على اخللق وتنتقم منـهم، فاقتضى املقام التنبيه على ذلك، كما قال موسى عليـه  

عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم يف األرض فينظر : ]السالم لقومه املستضعفني
، وتذكري املؤمنني أن متكينـهم خيتلف عن متكني غريهم، فهم ميثلون مبدأ [كيف تعملون

اوية وليس منـهجاً أرضياً، وهم فوق ذلك مؤمتنون عليهـا، فهـذا الـذي    ورسالة مس
هذا هو احلال الـذي أطلـب مـنكم أن    : يقول هلم -وهو اهللا جل جالله  -ائتمنـهم 

  .تكونوا عليه عند حصول التمكني لكم
وحنن نتطلع إىل ذلك اليوم الذي يعز اهللا فيه اإلسالم وجنده، وخيذل الشرك وأهله، جيب 

أن نضع هذه املعاين نصب أعيننا حىت نـزيل العوائق اليت حتول بني هـذا الواقـع   علينا 
  .املشرق املضيء وبني واقع الذل واهلوان الذي نتجرع كؤوسه كل يوم

  :بني الوعد والتـهديد - ٢
وعد اهللا الذين آمنوا بالنصر والتمكني مث الظفر بأعدائهم يف آيات كثرية مـن كتابــه   

خيلف وعده، فإذا ما ختلف هذا الوعد وتأخر فعلى املؤمنني أن يراجعـوا  العزيز، واهللا ال 
مسريتـهم وأن يتـهموا أنفسهم ليكتشفوا املثالب واألخطاء اليت وقعـوا فيهـا حـىت    
يتجنبوها، وجيب عليهم أن يقتلعوها من جذورها حىت ال تألفها النفوس وتعتاد على العيش 

  ].وم فإىل اهللا املشتكىكما هو واقعنا الي[يف مستنقعها اآلسن 
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الـدنيا ويـوم يقـوم    : ]فاحلق جل يف عاله يقول

واذكروا إذ أنتم قليـل  ]، [والعاقبة للمتقني]، [وكان حقاً علينا نصر املؤمنني]، [األشهاد
ى وأخـر ]، [مستضعفني يف األرض ختافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصـره 



 ٣٤٦

، وغري ذلك مما هو مبسوط يف كتاب اهللا، أو مبني يف [حتبونـها نصر من اهللا وفتح قريب
  .سنة رسوله عليه السالم

هذا الرب الرحيم الودود الذي قطع على نفسه هذا الوعد، هو الذي هدد من يتقاعس أو 
  .الذميمةيتواىن أو يرتد عن نصرة هذا الدين باالستبدال يف حال اإلقدام على هذه األمور 

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينـه فسوف يأيت ]: ]٥٤[فقال يف سورة املائدة 
  [.واهللا واسع عليم –إىل قوله  –اهللا بقوم 

، [واهللا ال يهدي القوم الفاسقني –إىل قوله  –قل إن كان آباؤكم : ]وقال يف سورة التوبة
واهللا على  –إىل قوله  –م انفروا يف سبيل اهللا يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لك: ]وقال

  [.كل شيء قدير
ها أنتم هؤالء تدعون لتنفقـوا يف سـبيل اهللا   : ]وقال يف سورة حممد صلى اهللا عليه وسلم

مث ال يكونـوا   -إىل قوله  -فمنكم من يبخل ومن يبخل فإمنا يبخل عن نفسه واهللا الغين 
  ".وطرق اخلريأي يف اجلهاد : "، قال القرطيب[أمثالكم

  :وبالعودة إىل أسباب النـزول وبعض ما تضمنتـه هذه اآليات من أحكام جند ما يلي
ذكر املفسرون عند آيات سورة املائدة بعض األخبار عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم   - ١

تبني ما سيقع يف هذه األمة من ارتداد بعض الطوائف عن اإلسالم، وذلك ألن هذه اآليـة  
يقول شيخ . اخر ما نـزل يف حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم من القرآنكانت من أو

فاملخـاطبون  : "اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا حول هذه اآلية وما قبلها يف سـورة املائـدة  
بالنـهي عن مواالة اليهود والنصارى هم املخاطبون بآية الردة، ومعلوم أن هذا يتنـاول  

ملا نـهى عن مواالة الكفار، وبني أن من توالهم مـن  مجيع قرون األمة، وهو سبحانـه 
املخاطبني فإنـه منـهم؛ بني أن من توالهم وارتد عن دين اإلسالم ال يضـر اإلسـالم   
شيئاً، بل سيأيت اهللا بقوم حيبـهم وحيبونـه، فيتولون املؤمنني دون الكفار، وجياهدون يف 

ؤالء الذين مل يـدخلوا يف اإلسـالم،   فه -إىل أن قال  -سبيل اهللا؛ ال خيافون لومة الئم 
وأولئك الذين خرجوا منـه بعد الدخول فيه؛ ال يضرون اإلسالم شيئاً، بل يقيم اهللا مـن  

 ٦٣من وسائل دفع الغربة، ص " [يؤمن مبا جاء بـه رسوله وينصر دينـه إىل قيام الساعة
- ٦٤.[  



 ٣٤٧

إلخوة الكفار وخـتم  آيات سورة التوبة، جاءت عقب النـهي عن مواالة اآلباء وا - ٢
أي اخلارجني عن : "، يقول األلوسي رمحه اهللا[واهللا ال يهدي القوم الفاسقني: ]ذلك بقوله

  .اهـ..." الطاعة يف مواالة املشركني وتقدمي حمبة من ذكر على حمبة اهللا عز وجل ورسوله
التـهديد وصفهم باملغايرة هلم لتأكيد الوعيد والتشديد يف "، [يستبدل قوماً غريكم] – ٣

بالداللة على املغايرة الوصفية والذاتية املستلزمة لالستئصال، أي قوماً مطـيعني، مـؤثرين   
لآلخرة على الدنيا ليسوا من أوالدكم وال أرحامكم وهم أبناء فارس كما قال سعيد بـن  
جبري، أو أهل اليمن، كما روي عن أيب روق، أو ما يعم الفريقني كما اختـاره بعـض   

  ].١٣٣ص : نفس املرجع" [احملققني
وال اختالف بني العلماء : "، قال ابن عطية...[يا أيها الذين آمنوا مالكم: ]آية التوبة - ٤

  .اهـ..." يف أن هذه اآلية نـزلت عتاباً على ختلف من ختلف عن غزوة تبوك
يتبني من خالل اجلمع بني هذه النصوص؛ نصوص الوعد ونصوص التــهديد أن أمـر   

ر باألعداء ال يستحقه كل من انضوى حتت مسمى اإلميان وهو مع ذلـك  التمكني والظف
. راكد ال تـهز كيانـه وال حترك مشاعره ووجدانـه نداءات الوحي ومتطلبات اإلميان

كال، إن هذا األمر ال يستحقه إال من ختلى عن الصفات الذميمة اليت ذكرها اهللا يف معرض 
 ذكرت يف تلك اآليات أو يف غريها، وإليـك  التـهديد، واتصف بالصفات اإلجيابية اليت

أخي الكرمي بيان موجز لبعض تلك الصفات اليت نسأل اهللا أن يوفقنا المتثاهلا يف حياتنـا  
  .ويف أنفسنا حىت يغري اهللا ما بنا من واقع الذل واهلوان

يصعب حصر تلك الصفات وتناوهلا بشيء من التفصيل يف مثـل  : بعض املواصفات - ٣
املتاح، وما سريد ذكره هو على سبيل املثال ومما استدعى املقام اإلشـارة إليـه    هذا احليز

  .ألمهيتـه وتذكري أنفسنا بـه
  .أنـه جيل حيب اهللا وحيبـه اهللا: أوىل هذه املواصفات -أ 

، وهذه أول صفة ذكرهـا اهللا  [فسوف يأيت اهللا بقوم حيبـهم اهللا وحيبونـهم: ]قال تعاىل
رتد عن اإلسالم، وبالعودة إىل اآليات اليت ذكرناها سابقاً جند أن يف معرض تـهديد من ا

هذه الصفة من أهم اخلصال اليت جيب أن يتحلى بـها يريد أن حيقق اهللا على يديه أمـر  
  .إعزاز اإلسالم واملسلمني



 ٣٤٨

فتقدمي حماب اهللا ورسوله على األمور اليت جبل اإلنسان على حمبتـها مثل املـال والولـد   
لعشرية أو النفس أو غريمها داللة كذلك على صدق هذه احملبة وحمك الختبـار  والزوج وا

ملـاذا؟  [ ويطعمون الطعام على حبـه مسكيناً ويتيماً وأسرياً. ]دعوى من يتشدق بـها
  [.إمنا نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزاء وال شكوراً]

اهللا عليه وسلم ادعوا حمبة وهلذا نقل عن السلف قوهلم أن قوماً على عهد رسول اهللا صلى 
قل إن كنتم حتبون اهللا فـاتبعون  : ]اهللا فاختربهم اهللا جل وعال بقوله يف سورة آل عمران

، وتسمى هذه اآلية آية احملنة المتحانــها القلـوب يف   ]٣١: آل عمران[ [حيببكم اهللا
  .ادعائها هذا

ه انفعال النفس حنو تعظيمه وحمبة اهللا عبده رضاه عنـه وتيسري اخلري له، وحمبة العبد ربـ
  ].٢٣٦: ابن عاشور[واألنس بذكره وامتثال أمره والدفاع عن دينـه 

وإننا يف هذه األيام ويف هذه الديار لفي أشد احلاجة إىل تذكري هـذه املعـاين والعمـل    
مبقتضاها وترك ما ينافيها وذلك بعرض أعمالنا وأقوالنا على احملجة البيضاء الـيت تركنـا   

  . الورىعليها خري
وسنعيش حلظات مع بعض املعاين واآلثار اليت أوردها ابن القيم رمحه اهللا يف كتابـه الرائع 

  :وذلك بتناول األمور التالية) مدارج السالكني(
وهي املنـزلة اليت فيها تنافس املتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإىل : أمهية احملبة - ١

احملبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قـوت   علمها مشر السابقون، وعليها تفاىن
القلوب، وغذاء األرواح، وقرة العيون، وهي احلياة اليت من حرمها فهو من مجلة األموات، 
والنور الذي من فقده فهو يف حبار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبـه مجيع 

  .م وآالماألسقام، واللذة اليت من مل يظفر بـها فعيشه كله مهو
وهي مسة هذه الطائفة املسافرين إىل ربـهم، الذين ركبوا جناح السفر إليه، مث مل يفارقوه 

  .إىل حني اللقاء، وهم الذين قعدوا على احلقائق، وقعد من سواهم على الرسوم
وهي عنوان طريقتـهم ودليلها، فإن العنوان يدل على الكتاب، واحملبة تدل على صـدق  

  .أهل الطريق الطالب، وأنـه من



 ٣٤٩

أي النسبة اليت بني الرب وبني العبد، فإنـه ال نسبة بـني اهللا  " معقد النسبة"كما إنـها 
وبني العبد إال حمض العبودية من العبد والربوبية من الرب، وليس يف العبـد شـيء مـن    
الربوبية، وال يف الرب شيء من العبودية، فالعبد عبد من كل وجه، والرب تعاىل هو اإلله 

  .حلق من كل وجها
ومعقد نسبة العبودية هو احملبة، فالعبودية معقودة بـها، حبيث مىت احنلت احملبـة احنلـت   

  .العبودية، واهللا أعلم
وهي روح اإلميان واألعمال، واملقامات واألحوال، اليت مىت خلت منـها فهي كاجلسـد  

شق األنفـس بالغيهـا،   الذي ال روح فيه، حتمل أثقال السائرين إىل بالد مل يكونوا إال ب
وتوصلهم إىل منازل مل يكونوا بدونـها أبداً واصليها، وتبوؤهم مـن مقاعـد الصـدق    
مقامات مل يكونوا لوالها داخليها، وهي مطايا القوم اليت مسراهم على ظهورها دائماً إىل 

ها احلبيب، وطريقهم األقوم الذي يبلغهم إىل منازهلم األوىل من قريب، تاهللا لقد ذهب أهل
يوم قدر  -بشرف الدنيا واآلخرة، إذ هلم من معية حمبوبـهم أوفر نصيب، وقد قضى اهللا 

أن املرء مع من أحب، فياهلا مـن نعمـة   :  -مقادير اخلالئق مبشيئتـه وحكمتـه البالغة 
  .على احملبني سابغة

  :ومضى يقول رمحه اهللا
ن، ولتعطلت منازل السري إىل فلو بطلت مسألة احملبة لبطلت مجيع مقامات اإلميان واإلحسا

اهللا، فإنـها روح كل مقام ومنـزلة وعمل، فإذا خال منـها فهو ميـت ال روح فيـه،   
ونسبتـها إىل األعمال كنسبة اإلخالص إليها، بل هي حقيقة اإلخالص، بل هي نفـس  

، بل اإلسالم، فإنـه االستسالم بالذل واحلب والطاعة هللا، فمن ال حمبة له ال إسالم له ألبتة
هو الذي يأهله العباد حباً وذالً، وخوفـاً  " اإلله"هي حقيقة شهادة أن ال إله إال اهللا، فإن 

  .وهو الذي تأهله القلوب، أي حتبـه وتذل له" مألوه"مبعىن . ورجاء، وتعظيماً وطاعة له
ملا كثر املدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الـدعوى، فلـو   : حقيقتـها – ٢

ال : الناس بدعواهم الدعى اخللي حرقة الشجي، فتنوع املدعون يف الشهود، فقيـل يعطى 
: آل عمـران [ [قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيبـبكم اهللا ]تقبل هذه الدعوى إال ببينة 

٣١.[  



 ٣٥٠

فتأخر اخللق كلهم، وثبت أتباع احلبيب يف أفعاله وأقواله وأخالقه، فطولبوا بعدالة البينـة  
  ].٥٤: املائدة[ [اهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئمةجي: ]بتزكية

فهلموا . إن نفوس احملبني وأمواهلم ليست هلم: فتأخر أكثر احملبني وقام ااهدون، فقيل هلم
  ].١١١: التوبة[ [إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة]إىل بيعة 

الثمن، وجاللة من جرى على يديه عقد التبايع، عرفوا فلما عرفوا عظمة املشتري، وفضل 
قدر السلعة، وأن هلا شأناً، فرأوا من أعظم الغنب أن يبيعوها لغريه بثمن خبس، فعقدوا معه 

  ".واهللا ال نقيلك وال نستقيلك: "بيعة الرضوان بالتراضي، من غري ثبوت خيار، وقالوا
ارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم مذ ص: فلما مت العقد، وسلموا املبيع، قيل هلم

وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً بل أحياء عنـد  : ]أوفر ما كانت، وأضعافها معاً
  ].١٧٠، ١٦٩: آل عمران[ [ربـهم يرزقون فرحني مبا آتاهم اهللا من فضله

مثرت أنـواع  إذا غرست شجرة احملبة يف القلب، وسقيت مباء اإلخالص ومتابعة احلبيب، أ
الثمار، وآتت أكلها كل حني بإذن ربـها، أصلها ثابت يف قرار القلب، وفرعها متصـل  

  .بسدرة املنتـهى
جرت مسألة يف احملبة مبكة أعزها : ما ذكره أبو بكر الكتاين، قال: ومن أمجع ما قيل فيها

هـات  : فقالوا فتلكم الشيوخ فيها، وكان اجلنيد أصغرهم سناً، -أيام املوسم  -اهللا تعاىل 
عبد ذاهب عن نفسه، متصـل  : ما عندك يا عراقي، فأطرق رأسه، ودمعت عيناه، مث قال

بذكر ربـه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبـه، فإن تكلم فباهللا، وإن نطق فعـن اهللا،  
  .وإن حترك فبأمر اهللا، وإن سكن فمع اهللا، فهو باهللا وهللا ومع اهللا

  .على هذا مزيد، جزاك اهللا ياتاج العارفنيما : فبكى الشيوخ وقالوا
  :عشرة. يف األسباب اجلالبة للمحبة، واملوجبة هلا: األسباب اجلالبة هلا - ٣

  .قراءة القرآن بالتدبر والتفهم ملعانيه وما أريد بـه: أحدها
  .بةالتقرب إىل اهللا بالنوافل بعد الفرائض، فإنـها توصله إىل درجة احملبوبية بعد احمل: الثاين

دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب، والعمل واحلال، فنصيبـه من احملبـة  : الثالث
  .على قدر نصيبـه من هذا الذكر



 ٣٥١

إيثار حمابـه على حمابك عند غلبات اهلوى، والتسـنم إىل حمابــه وإن صـعب    : الرابع
  .املرتقى
تقلبـه يف رياض مطالعة القلب ألمسائه وصفاتـه، ومشاهدتـها ومعرفتـها، و: اخلامس

  .هذه املعرفة ومباديها، فمن عرف اهللا بأمسائه وصفاتـه وأفعاله أحبـه ال حمالة
مشاهدة بره وإحسانـه وآالئه، ونعمه الباطنـه والظاهرة، فإنـها داعيـة إىل  : السادس
  .حمبتـه
 انكسار القلب بكليتـه بني يدي اهللا تعاىل، وليس يف التعبري -وهو من أعجبـها : السابع

  .عن هذا املعىن غري األمساء والعبارات
اخللوة بـه وقت النـزول اإلهلي ملناجاتـه وتالوة كالمه والوقـوف بالقلـب   : الثامن

  .والتأدب بأدب العبودية بني يديه، مث ختم ذلك باالستغفار والتوبة
ثمر، جمالسة احملبني الصادقني، والتقاط أطايب مثرات كالمهم كما تنتقى أطايب ال: التاسع

  .وال تتكلم إال إذا ترجحت مصلحة الكالم، وعلمت أن فيه مزيداً حلالك، ومنفعة لغريك
  .مباعدة كل سبب حيول بني القلب وبني اهللا عز وجل: العاشر

وصل احملبون إىل منازل احملبة، ودخلوا على احلبيب، ومـالك  : فمن هذه األسباب العشرة
  .ن، وانفتاح عني البصرية، وباهللا التوفيقاستعداد الروح هلذا الشأ: ذلك كله أمران

ففي الصحيح عن أنس بن مالك رضي : بعض اآلثار يف تبيني حقيقتـها وأمهيتـها - ٤
ثالث من كن فيه وجـد حـالوة   : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا عنـه قال

حيبـه إال هللا، وأن أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال : اإلميان
] ٢][٢"[كما يكره أن يلقى يف النار -بعد إذ أنقذه اهللا منـه  -يكره أن يعود يف الكفر 

.  
قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنـه قال

ي من عادى يل ولياً فقد أذنتـه باحلرب، وما تقرب إيل عبـد : يقول اهللا تعاىل: "وسلم
بشيء أحب إيل من أداء ما افترضتـه عليه، وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافـل حـىت   
أحبـه، فإذا أحببتـه كنت مسعه الذي يسمع بـه، وبصره الذي يبصر بـه، ويده اليت 
يبطش بـها، ورجله اليت ميشي بـها، ولـئن سـألين ألعطينــه، ولـئن اسـتعاذين      



 ٣٥٢

إذا : "أيضاً عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم  ، ويف الصحيحني عنـه] ٣][٣"[ألعيذنـه
إين أحب فالناً فأحبـه، فيحبـه جربيل، مث ينادي يف : أحب اهللا العبد دعا جربيل، فقال

السماء، إن اهللا حيب فالناً فأحبوه، فيحبـه أهل السـماء، مث يوضـع لـه القبـول يف     
  .وذكر يف البغض عكس ذلك] . ٤][٤"[األرض

قل ]رضي اهللا عنـهما يف حديث أمري السرية الذي كان يقرأ  ويف الصحيحني عن عائشة
ألنـها صفة الرمحن، فأنا أحب أن أقـرأ  : ألصحابـه يف كل صالة، وقال[ هو اهللا أحد

  ] .٥][٥"[أخربوه أن اهللا حيبـه: "بـها، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
املؤمنني، وذكر ما حيبـه  والقرآن والسنة مملوآن بذكر من حيبـه اهللا سبحانـه من عباده

، ]١٤٦: آل عمران[ [واهللا حيب الصابرين: ]من أعماهلم وأقواهلم وأخالقهم، كقوله تعاىل
[ إن اهللا حيب التـوابني وحيـب املتطهـرين   ]، ]١٣٤: آل عمران[ [واهللا حيب احملسنني]
[ إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفاً كأنـهم بنيـان مرصـوص  ]، ]٢٢٢: البقرة[
  ].٧٦: آل عمران[ [فإنـه اهللا حيب املتقني]، ]٤: الصف[

إن اهللا ال حيب كل خمتـال  ]، ]٢٠٥: البقرة[ [واهللا ال حيب الفساد: ]وقوله يف ضد ذلك
إن اهللا ال ]، ]١٤٠، ٥٧: آل عمـران [ [واهللا ال حيب الظـاملني ]، ]١٨: لقمان[ [فخور

  ].٣٦: النساء[ [حيب من كان خمتاالً كفوراً
: ، وكقوله"إن اهللا حيب كذا وكذا"، و "أحب األعمال إىل اهللا كذا وكذا: "السنة وكم يف

الصالة على أول وقتـها، مث بر الوالدين، مث اجلهـاد يف سـبيل   : أحب األعمال إىل اهللا"
اإلميان باهللا، مث اجلهاد يف سـبيل اهللا، مث حـج   : أحب األعمال إىل اهللا"، و ] ٦][٦"[اهللا

إن : "، وقولـه ] ٨][٨"[أحب العمل إىل اهللا ما داوم عليه صاحبـه"، و ] ٧][٧"[مربور
  ] .٩][٩"[اهللا حيب أن يؤخذ برخصه

وبعد؛ لقد حاولنا الطواف والوقوف على بعض املعاين واآلثار اليت تبني حقيقة وأمهية حمبة 
قهـا،  العبد هللا وحمبة اهللا للعبد، فعلينا أن نلزم تلك احلدود وأن ال نتعداها أو نبخسـها ح 

وعلينا فوق ذلك أن نعرض أعمالنا وأقوالنا على هذه املوازين الثابتة لننظر هل حنن فعـالً  
صادقون يف دعوانا أننا حنب اهللا؟ فإذا كانت إجابتنا إجياباً محدنا اهللا على ذلك ومشرنا على 

وإذا كانت غري ذلك فما علينا إال أن نسـارع إىل  . ساعد اجلد واالجتـهاد لطلب املزيد



 ٣٥٣

تدارك ما فاتنا من نقص حىت ال نكون سبباً يف هالك أنفسنا يوم ال ينفع مال وال بنون إال 
من أتى اهللا بقلب سليم، ونكون سبباً يف زيادة باليانا ورزايانا مبا كسبت أيدينا من معاص 

  .وآثام
: قـال تعـاىل  : أنـه جيل جماهد ال تأخذه يف اهللا لومة الئم: ثاين هذه املواصفات -ب 

إن اهللا اشترى مـن  : ]، وقال جل شأنـه[اهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئمةجي]
املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون وعداً عليـه  

  ].١١١: التوبة[ [ذلك هو الفوز العظيم –إىل قوله  –حقاً يف التوراة واإلجنيل والقرآن 
اجلهاد وأثره يف إعزاز أمة اإلسالم يطول، ويكفي أن النيب صلى اهللا عليـه   واحلديث عن

وسلم ذكر يف األحاديث الصحيحة أن األمة سيصيبـها الذل والصغار إن هي تركـت  
هذه الشعرية العظيمة وأنـه ال يرفع عنـها لباس اهلوان هذا إال العودة الصادقة إىل ممارسة 

  .لى معانيها وطلب معاليهاهذه الشعرية وتربية األجيال ع
والعـذاب الـذي   : "من سورة التوبـة  ٣٩و  ٣٨يقول سيد رمحه اهللا معلقاً على آييت 

يتـهددهم ليس عذاب اآلخرة وحده؛ فهو كذلك عذاب الدنيا، عذاب الذلة اليت تصيب 
القاعدين واستغالهلا للمعادين، وهم كذلك خيسرون من النفوس واألموال أضـعاف مـا   

الكفاح واجلهاد، ويقدمون على مذابح الذل أضعاف ما تتطلبـه منــهم  خيسرون من 
الكرام لو قدموا هلا الغداء، وما من أمة تركت اجلهاد إال ضرب عليها الذل فدفعت مرغمة 

  .اهـ" صاغرة ألعدائها أضعاف ما كان يتطلبـه منـها كفاح األعداء
 تطبيـق متطلبـات اجلهـاد    وقد مثل جيل الصحابة رضوان اهللا عليهم النموذج الفذ يف

والشوق إىل ما عند اهللا، وهذا األمر له صلة مبا قبله، وذلك ألن هذا اجليـل أحـب اهللا   
وأحب لقاءه، فكان يبحث عن أيسر السبل اليت توصله إىل حمبوبة، فوجد يف حب الشهادة 

  .واالستشهاد وامتطاء صهوة جوادها الوسيلة املثلى لتحقيق هذا املبتغى
اذهـب أنـت   : ]تـهم هذه نقيض ما قاله من كانوا مع موسى عليه السالمفكانت حتي

اذهـب  : "، بل قال أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم[وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون
  ".أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون
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وال يتسع املقام إىل العيش مع صور من تلك البطوالت فعلى املـرء أن يطلبــها مـن    
أن يستلذ باالطالع عليها وجيعل ذلك جزءاً من برناجمه التربوي حـىت تعلـو   مظانـها و

مهتـه، وقد كان الصحابة رضوان اهللا عليهم يعلمون أبناءهم مغازي الرسول صـلى اهللا  
  .عليه وسلم كما يعلمونـهم السورة من القرآن

يس هذا جمـال  وقبل أن نترك هذه اخلصلة البد أن نشري إىل أن للجهاد أحكاماً وضوابطاً ل
فمن أخـالق ااهـدين   . التفصيل فيها، كما أن له أخالقاً تبني ااهد الصادق من غريه

الرمحة والشفقة بالناس واألخذ بأيديهم إىل طريق احلق وليس من أخالقهم التعاىل والتكرب 
  .واحتقار جهد اآلخرين والنظر إليهم بعني االزدراء والسخرية

رمحـاء  ]اهدين وأفضل املضحني ولكنـهم مع ذلك كـانوا  فقد كان الصحابة أكرب ا
، أمـا الـذين   [أذلة على املؤمنني أعزة على الكـافرين ]، [أشد على الكفار]و [ بينـهم

يزايدون ببعض بطوالتـهم ويتشدقون بذلك، فعليهم أن يراجعوا مسريتـهم ويعرضوها 
ذاذ على ما بذلوه من تضحية فهؤالء األف. على نقاء السرية اليت تركها رجال خري القرون

وجهاد وعلم وعمل كانوا دائماً خيافون من أن حتبط أعماهلم وكانوا دائماً حيتقرون تلـك  
  .األعمال مقابل ما أعده اهللا هلم من جنات النعيم

فهذا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنـه يسأل أمني سر النيب صلى اهللا عليه وسلم حذيفـة  
ل ذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عداد املنافقني الـذين  بن اليمان رضي اهللا عنـه ه

أدركت ثالثني من أصـحاب حممـد،   : أسر له بـهم؟ وهذا التابعي بن أيب مليكة يقول
كلهم خيشى النفاق على نفسه، ما منـهم أحد يقول أن إميانـه على مسـتوى إميـان   

اضع القوم وانكسار قلوبـهم ميكائيل وجربائيل، وغري ذلك من اآلثار كثري، اليت تبني تو
وإخباتـها لربـها، على عكس كثري ممن رفعوا شعار هذه الفريضة يف هـذا الزمـان أو   
تصدوا ألعمال دعوية أخرى تتطلب الشجاعة واإلقدام فتباهوا على الناس بـها وازدروا 

  .أعمال غريهم الصائبة
مهما قدسنا من أعمـال   - وذكر هذه املسألة والتركيز عليها من شأنـه أن جيعلنا دائماً

يف مراجعة دائمة لسرينا ومسريتنا وذلك حىت نتدارك عوامل اخللل والنقص  -وتضحيات 
  :واملواطن اليت أتى أعداؤنا إلينا منـها، ومن ذلك نذكر القضايا التالية
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التشرذم، فال يعقل يف عصر تكالبت علينا فيه األمم قاطبة واألعداء جبميع أصـنافهم   - ١
فرد بأمر املواجهة فئة من الناس غري واضعة يف حسابـها هذه املعادلـة، مـع مـا    أن ين

أوجبـه اهللا سبحانـه وتعاىل من ضرورة تراص الصفوف والتصاقها ببعضها يف ساحات 
  [.إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفاً كأنـهم بنيان مرصوص]الوغى 

كل خطوة خنطوها على بينة من أمرنـا،   معرفة أحكام اجلهاد ومعامله حىت نسري يف - ٢
  .فاهللا تعبدنا مبا شرع لنا هو ال مبا شرعت لنا أنفسنا وأهواؤها

معرفة الراية اليت نقاتل حتتـها، وهي الراية اليت تكون كلمة اهللا حتت لوائهـا هـي    - ٣
مـن  العليا وليس القتال من أجل القومية أو احلزب أو اجلماعة أو احلمية والشجاعة وإمنا 

  .أجل أن تكون كلمة اهللا هي العليا
حممد رسول : ]قال تعاىل: أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين: ثالث هذه الصفات -ج 

واخفض جناحك ملن اتبعـك  : ]، وقال[اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينـهم
ذا كان حـال  ، نعم هك[ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك]، [من املؤمنني

الرعيل األول، وذلك كان حال معلمهم معهم، وهكذا جيب أن يكون حال مـن يريـد   
اقتفاء أثرهم وحتقيق الثمرة اليت حققوها، من خفض اجلناح ولني اجلانب عنـدما يتعلـق   

  .األمر باملؤمنني وبالشدة والعزة واإلباء عندما يتعلق األمر بأعداء اهللا احملاربني
فاملراد هنا بالذل مبعىن لـني اجلانـب وتوطئـة    : "د آية سورة املائدةيقول ابن عاشور عن

واألعز [... على املؤمنني]الكنف، وهو شدة الرمحة والسعي للنفع، ولذلك علق بـه قوله 
أي اجلمع بني صفيت الذلة [ويف ... مجع العزيز، فهو املتصف بالعزة وهو القوة واالستقالل

فليسوا مندفعني ] املنقادة للشرع[سريها آراؤهم احلصيفة إمياء إىل أن صفاتـهم ت] والعزة
إىل فعل ما إال عن بصرية، وليسوا ممن تنبعث أخالقه عن سجية واحدة بأن يكون ليناً يف 
كل حال، وهذا هو معىن اخللق األقوم، وهو الذي يكون يف كل حال مبا يالئـم ذلـك   

  ]:الشاعر[احلال، قال 
  .اهـ" ع احللم يف عني العدو مهيبحليم إذا ما احللم زين أهله م

وهذا الذي ذكره اهللا يف هذا املوضع من ضرورة وإجياب التصرف يف كل حال ومع كـل  
فاستقم كما أمرت ومن تاب : ]قوم مبا يناسب املقام شبيه بقوله سبحانـه يف سورة هود
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يـة الـيت   ، وهي اآل[معك وال تطغوا إنـه مبا تعملون بصري، وال تركنوا إىل الذين ظلموا
  .شيبت النيب صلى اهللا عليه وسلم كما ذكر ذلك املفسرون

عـاطفني علـيهم   [ أذلة على املؤمنني]: "]آية سورة املائدة[قال األلوسي عند نفس اآلية 
تذلل : أذلة للمؤمنني كما يقال تذلل له، وال يقال: وكان الظاهر أن يقال... متذللني هلم

كنـه عدي بعلى لتضمينـه معىن العطف واحلنو املتعدي عليه للمنافاة بني التذلل والعلو ل
للتنبيه على أنـهم مع علو طبقتـهم وفضلهم على املؤمنني خافضون هلـم  : بـها، وقل

ملعىن الالم ليؤذن بأنــهم غلبـوا   ) على(أجنحتـهم، ولعل املراد بذلك أنـه استعريت 
  .اهـ..." غريهم من املؤمنني يف التواضع حىت علوهم بـهذه الصفة

  :قال الشاعر
  مأل السنابل تنحين خلشوع والفارغات رؤوسهن شوامخ

إن اإلميان إذا سكن يف القلب واستجابت لذلك اجلوارح حتول املؤمن إىل شـجرة طيبـة   
  .رحيها ومثرها يسقي من ماء غري آسن وأصلها ثابت وفرعها يف السماء

اضع للمؤمنني، ويظهرون أي يظهرون العطف واحلنو والتو: "يقول صاحب زبدة التفسري
الشدة والغلظة والترفع على الكافرين، وجيمعون بني ااهدة يف سبيل اهللا، وعدم خـوف  
املالمة يف الدين، بل هم متصلبون ال يبالون مبا يفعله أعداء احلق وحزب الشـيطان، مـن   
االزدراء بأهل الدين، وقلب حماسنـهم مساوئ، ومناقبـهم مثالب، حسـداً وبغضـاً   

  .اهـ" راهة للحق وأهلهوك
وهذه صفات املؤمنني الكُهل ]: "آية سورة املائدة[قال ابن كثري رمحه اهللا عند نفس اآلية 

أشداء علـى الكفـار   : ]أن يكون أحدهم متواضعاً ألخيه متعززاً على عدوه كقوله تعاىل
ـ   [ رمحاء بينـهم عاً ومن عالمة حب اهللا تعاىل للمؤمنني أن يكون لـني اجلانـب متواض

  .اهـ" إلخوانـه املؤمنني، متسربالً بالعزة حيال الكافرين واملنافقني
وهذا ما تضافرت نصوص الوحي لتثبيتـه يف قلوب الناس وليكون من يريد حتقيق أمـر  
التمكني على يديه مثاالً حيتذى يف تطبيق هذه األخالق الرائعة والعمـل بــها، ولقـد    

لو كان غليظ القلب شديداً مـع أصحابــه    خوطب النيب صلى اهللا عليه وسلم بأنـه
  [.ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك: ]النفضوا من حوله
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  .الغليظ السيء اخللق: الفظ
  .تفرقوا: انفضوا

  :ونذكر هنا بعضاً من النصوص وأقوال أهل العلم اليت حتث املؤمنني على هذه األخالق
[ الرمحن الـذين ميشـون يف األرض هونـاً   وعباد : ]قال اهللا تعاىل: بعض النصوص - ١
، أي سكينة ووقاراً متواضعني، غري أشرين، وال مرحني وال متكربين، قال ]٦١: الفرقان[

أصحاب وقار وعفة ال يسفهون، وإن سفه : علماء حلماء، وقال حممد بن احلنفية: احلسن
  .عليهم حلموا

صفة أهل : اهلوان، فاملفتوح منـه: ضمواهلون بال. الرفق واللني: بالفتح يف اللغة" اهلون"و 
  .صفة أهل الكفران، وجزاؤهم من اهللا النريان: اإلميان، واملضموم

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينـه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبـهم : ]وقال تعاىل
  ].٥٤: املائدة[ [وحيبونـه أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين

تضميناً ملعـاين  " على"م ذل رمحة وعطف وشفقة وإخبات عداه بأداة ملا كان الذل منـه
هذه األفعال، فإنـه مل يرد بـه ذل اهلوان الذي صاحبـه ذليل، وإمنـا هـو ذل اللـني    

املؤمن كاجلمل الذلول، : "واالنقياد الذي صاحبـه ذلول، فاملؤمن ذلول، كما يف احلديث
الكذاب، والنمام، : شقهم الذل أشد العشقوأربعة يع] ١٠][١٠"[واملنافق والفاسق ذليل

  .والبخيل، واجلبار
: قال عطاء رضي اهللا عنـه. هو من عزة القوة واملنعة والغلبة[ أعزة على الكافرين: ]وقوله

للمؤمنني كالوالد لولده، وعلى الكافرين كالسبع على فريستـه، كمـا قـال يف اآليـة    
  ].٢٩: لفتحا[ [أشداء على الكفار رمحاء بينـهم]األخرى 

قال رسول اهللا صلى : ويف صحيح مسلم من حديث عياض بن محار رضي اهللا عنـه قال
أن تواضعوا، حىت ال يفخر أحد على أحد، وال يبغي : إن اهللا أوحى إيل: "اهللا عليه وسلم
  ] .١١][١١"[أحد على أحد

عليـه  قال رسول اهللا صلى اهللا : ويف صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي اهللا عنـه قال
  ].١٢][١٢"[ال يدخل اجلنة من كان يف قلبـه مثقال ذرة من كرب: "وسلم
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مايل ال يـدخلين غـال اجلبـارون،    : أن النار قالت: "ويف حديث احتجاج اجلنة والنار
وهـو يف  " مايل ال يـدخلين إال ضـعفاء النـاس وسـقطهم    : واملتكربون؟ وقالت اجلنة

  ] .١٣][١٣[الصحيح
قال رسـول اهللا  : د وعن أيب هريرة رضي اهللا عنـهما قاالويف صحيح مسلم عن أيب سعي

العزة إزاري، والكربياء ردائي، فمن نـازعين  : يقول اهللا عز وجل: "صلى اهللا عليه وسلم
  ] .١٤][١٤"[عذبتـه

  :هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك - ٢
  . ]١٥][١٥[وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم مير على الصبيان فيسلم عليهم

  ].١٦][١٦[وكانت األمة تأخذ بيده صلى اهللا عليه وسلم، فتنطلق بـه حيث شاءت
  ] .١٧][١٧[وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أكل لعق أصابعه الثالث
ومل يكـن ينـتقم   ] ١٨][١٨[وكان صلى اهللا عليه وسلم يكون يف بيتـه يف خدمة أهله

  ] .١٩][١٩[لنفسه قط
  ] .٢٠][٢٠[خيصف نعله، ويرقع ثوبـه، وحيلب الشاة ألهلهوكان صلى اهللا عليه وسلم 

ويعلف البعري ويأكل مع اخلادم، وجيالس املساكني، وميشـى مـع األرملـة واليتـيم يف     
، ويبدأ من لقيه بالسالم، وجييب دعوة من دعاه، ولو إىل أيسـر  ]٢١][٢١[حاجتـهما

  ] .٢٢][٢٢[شيء
لق، كرمي الطبع، مجيل املعاشرة، طلق الوجه وكان صلى اهللا عليه وسلم هي املؤنة، لني اخل

بساماً، متواضعاً من غري ذلة، جواداً من غري سرف، رقيق القلب، رحيماً بكـل مسـلم،   
  .خافض اجلناح للمؤمنني، لني اجلانب هلم

حترم  -أو حترم عليه النار  -أال أخربكم مبن حيرم على النار؟ : "وقال صلى اهللا عليه وسلم
  ] .٢٣][٢٣[رواه الترمذي، وقال حديث حسن"  لني سهلعلى كل قريب هني

 -أو كـراع   -ألجبت، ولو أهدي إيل ذراع  -أو كراع  -لو دعيت إىل ذراع : "وقال
  ] .٢٤][٢٤[رواه البخاري" لقبلت

  :حقيقة الذل والتواضع - ٣
  .ويقبله ممن قاله. خيضع للحق، وينقاد له: سئل الفضيل بن عياض عن التواضع؟ فقال
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  .هو خفض اجلناح، ولني اجلانب: ل اجلنيد بن حممدوقا
هو قبول احلق ممن كان، والعز يف التواضع، فمن طلبـه يف الكرب فهـو  : وقال ابن عطاء

  .كتطلب املاء من النار
  .الشرف يف التواضع، والعز يف التقوى، واحلرية يف القناعة: وقال إبراهيم بن شيبان

رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنـه علـى  : هماوقال عروة بن الزبري رضي اهللا عنـ
ملا أتاين الوفود سامعني : يا أمر املؤمنني؛ ال ينبغي لك هذا، فقال: "عاتقه قربة ماء، فقلت

  ".مطيعني، دخلت نفسي خنوة، فأردت أن أكسرها
وويل أبو هريرة رضي اهللا عنـه إمارة مرة، فكان حيمل حزمة احلطـب علـى ظهـره،    

  .ا لألمريطَرقو: ويقول
ومر احلسن على صبيان معهم كسر خبز، فاستضافوه، فنـزل فأكل معهم، مث محلهم إىل 

اليد هلم، ألنـهم ال جيدون شيئاً غري ما أطعمـوين،  : منـزله، فأطعمهم وكساهم، وقال
  .وحنن جند أكثر ممنـه

ـ   ألقى ويذكر أن أبا ذر رضي اهللا عنـه عري بالالً رضي اهللا عنـه بسواده، مث نـدم، ف
ال رفعت رأسي حىت يطأ بالل خدي بقدمه، فلم يرفع رأسه حىت فعـل  : بنفسه، فحلف

  .بالل
بأن يتلقى سلطان احلق باخلضـوع لـه،   . أن يتواضع العبد لصولة احلق: وروح التواضع

والذل، واالنقياد، والدخول حتت رقة، حبيث يكون احلق متصرفاً فيه تصرف املالـك يف  
لعبد خلق التواضع، وهلذا فسر النيب صلى اهللا عليه وسلم الكـرب  مملوكه، فبـهذا حيصل ل

رده وجحـده،  : فبطر احلق] . ٢٥][٢٥"[الكرب بطر احلق، وغمص الناس: "بضده، فقال
احتقـارهم، وازدراؤهـم، ومـىت    " غمص الناس"والدفع يف صدره، كدفع الصائل، و 

  .دفع حقوقهم، وجحدها، واستـهان بـها: احتقرهم وازدراهم
كانت النفوس املتكربة ال تقر له بالصولة على تلك : ا كان لصاحب احلق مقالة وصولةومل

الصولة اليت فيها، وال سيما النفوس املبطلة، فتصول على صولة احلق بكربهـا وباطلـها،   
خضوع العبد لصولة احلق، وانقياده هلا، فال يقابلـها بصولتــه   : فكان حقيقة التواضع

  .عليها
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منا يكون بأن ترضى مبا رضي احلق بـه لنفسه عبداً من املسلمني أخـاً،  ومجال التواضع إ
  .وأن ال ترد على عدوك حقاً، وأن تقبل من املعتذر معاذيره

فإذا كان اهللا قد رضي أخاك املسلم عبداً، أفال ترضى أنت بـه أخاً؟ فعدم رضاك بــه  
ال يرضى بأخوتـه، واهللا  عني الكرب، وأي قبيح أقبح من تكرب العبد على عبد مثله،: أخاً

  .راض بعبوديتـه؟
حىت تقبل احلق ممن حتب وممن تبغض فتقبله مـن عـدوك   " التواضع"وال تصح لك درجة 

كما تقبله من وليك، وإذا مل ترد عليه حقه، فكيف متنعه حقاً له قبلـك؟ بـل حقيقـة    
، فال متنعك أنـه إذا جاءك قبلتـه منـه، وإذا كان له عليك حق أديتـه إليه" التواضع"

  .عداوتـه من قبول حقه، وال من إيتائه إياه
يوجب عليك قبـول  " التواضع"وكذلك من أساء إليك مث جاء يعتذر عن إساءتـه فإن 

معذرتـه، حقاً كانت أو باطالً، وتكل سريرتـه إىل اهللا تعاىل، كما فعل رسول اهللا صلى 
لغزو، فلما قدم جاءوا يعتذرون إليـه،  اهللا عليه وسلم يف املنافقني الذين ختلفوا عنـه يف ا

  ] .٢٦][٢٦[فقبل أعذارهم، ووكل سرائرهم إىل اهللا تعاىل
: أنك إذا رأيت اخللل يف عذره ال توقفه عليه وال حتاجه، وقـل : وعالمة الكرب والتواضع

ميكن أن يكون األمر كما تقول، ولو قضي شيء لكان، واملقدور وال مدفع لـه، وحنـو   
  .ذلك

أن ال يرى العابد لنفسه حقاً على اهللا ألجل عمله، فإنـه يف عبودية وفقر : اضعومتام التو
فسدت عبوديتــه، وصـارت   : حمض، وذل وانكسار، فمىت رأى لنفسه على اهللا حقاً

وال ينايف هذا ما أحقه سبحانـه على نفسه، مـن إثابـة   . معلولة وخيف منـها املقت
سه مبحض كرمه وبره وجوده وإحسانـه، عابديه وإكرامهم، فإن ذلك حق أحقه على نف

  .ال باستحقاق العبيد، وأنـهم أوجبوه عليه بأعماهلم
هذه مجلة من املعاين اليت تبني حقيقة خفض اجلانب والوضع الذي جيب أن يكون عليـه  
املؤمن حيال إخوانـه، ونقيض ذلك ينسحب على معاملة غري املعلم على أن ال تتعـدى  

حملارب واملعاهد املسامل فنلتزم يف كل حالة حسب ما يطلـب  حدود الشرع فنفرق بني ا
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الشارع سبحانـه وال خيار لنا يف ذلك، وهذا املوضوع يطول التفصيل فيه فاعقل هـذا  
  .اإلمجال واعمل بـه وإذا أردت التفصيل فاطلبـه من مظانـه

يـزان  وعلينا بعد هذا اإليضاح والتبيان أن نعرض حالنا كأفراد ومجاعات علـى هـذا امل  
  .فهل هو موافق أم خمالف لتلك اآلثار واملعاين اجلميلة؟: الدقيق

قال عـز مـن   : صابر وثابت على املبدأ مهما ادهلمت اخلطوب: رابع هذه الصفات –د 
ومتت كلمة ربك احلسىن على بين : ]، وقال[واصرب كما صرب أولو العزم من الرسل: ]قائل

: األعـراف [ [فرعون وقومه وما كانوا يعرشونإسرائيل مبا صربوا ودمرنا ما كان يصنع 
١٣٧.[  

اقتضت حكمة اهللا جل يف عاله أن يكون هناك تدافع بني الناس وذلك لوجود اخلري والشر 
ولوال دفـع  : ]واحلق والباطل، ومن خالل هذه املدافعة تتمايز الصفوف، قال جل يف عاله

ولوال دفـع  ]، [لى العاملنياهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن اهللا ذو فضل ع
اهللا الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا كثرياً 

، وهذه اآلية األخرية جاءت بعد أن بـني اهللا  [ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز
يف حمكـم  سبحانـه وتعاىل أنـه يدافع عن الذين آمنوا وأنـه أذن هلم القتال هلم قـال  

أذن للـذين  . إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا إن اهللا ال حيب كل خوان كفـور : ]كتابـه
ملاذا قيل هلم هذا ونـزل هلم هـذا  [ يقاتلون بأنـهم ظلموا وإن اهللا على نصرهم لقدير

الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال : ]التشريع؟ ألنـهم أخرجوا من ديارهم بغري حق
  [.اهللا أن يقولوا ربنا

فبني سياق هذه اآليات احملكمات وترتيبـها أن هناك فريق مظلوم جيب عليه أن يدفع هذا 
الظلم الذي حصل له وهو فريق احلق، وأن هناك فريق معتد ظامل متكرب وهو فريق الباطل 

  .جيب أن يردع وأن يوقف عند حده
رب من عدة عـدوهم،  إن هذا الوضع وهذه السنة بالنسبة للمؤمنني تتطلب منـهم عدة أك

يا أيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطـوا  : ]فكان من اهللا أن أرشدهم إىل ذلك قائالً
وحـديثنا  . وهي مقابلة صرب اآلخرين والتغلب عليه: ، املصابرة[واتقوا اهللا لعلكم تفلحون

  :عن الصرب يتناول اجلوانب اآلتية
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  :الصرب يف القرآن - ١
  .الصرب يف القرآن يف حنو تسعني موضعاً: اهللاقال اإلمام أمحد رمحه 

نصف صرب، ونصـف  : ، فإن اإلميان نصفان وهو واجب بإمجاع األمة، وهو نصف اإلميان
  .شكر

  .وهو مذكور يف القرآن على ستة عشر نوعاً
: البقرة[ [يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصرب والصالة: ]حنو قوله تعاىل: األمر بـه: األول
[ اصربوا وصـابروا : ]، وقوله]٤٥: البقرة[ [واستعينوا بالصرب والصالة: ]وقوله، ]١٥٣

  ].١٢٧: النحل[ [واصرب وما صربك إال باهللا: ]، وقوله]٢٠٠: آل عمران[
فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل وال تسـتعجل  : ]النـهي عن ضده كقوله: الثاين
، فإن تولية األدبار ]١٥: األنفال[ [ارفال تولوهم األدب: ]، وقوله]٣٥: األحقاف[ [بـه

، فإن ابطاهلا ترك الصرب ]٣٣: حممد[ [وال تبطلوا أعمالكم: ]ترك للصرب واملصابرة، وقوله
، فإن الوهن من عـدم  ]١٣٩: آل عمران[ [وال تـهنوا وال حتزنوا: ]على إمتامها، وقوله

  .الصرب
: ، وقوله]١٧: آل عمران[ [صادقنيالصابرين وال: ]الثناء على أهله، كقوله تعاىل: الثالث

[ والصابرين يف البأساء والضراء وحني البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هـم املتقـون  ]
  .، وهو كري يف القرآن]١٧٧: البقرة[

  ].١٤٦: البقرة[ [واهللا حيب الصابرين: ]إجيابـه سبحانـه حمبتـه هلم، كقوله: الرابع
خاصة، تتضمن حفظهم ونصرهم، وتأييـدهم،   إجياب معيتـه هلم، وهي معية: اخلامس

[ واصربوا إن اهللا مع الصـابرين : ]ليست معية عامة، وهي معية العلم، واإلحاطة، كقوله
  ].٦٦: ، األنفال٢٤٩: البقرة[ [واهللا مع الصابرين: ]، وقوله]٤٦: األنفال[

[ برينولئن صربمت هلو خري للصـا : ]إخباره بأن الصرب خري ألصحابـه، كقوله: السادس
  ].٢٥: النساء[ [وأن تصربوا خري لكم: ]، وقوله]١٢٦: النحل[

ولنجزين الذين صربوا أجـرهم  : ]إجياب اجلزاء هلم بأحسن أعماهلم، كقوله تعاىل: السابع
  ].٩٦: النحل[ [بأحسن ما كانوا يعملون
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 إمنا يـوىف الصـابرون  : ]إجيابـه سبحانـه اجلزاء هلم بغري حساب، كقوله تعاىل: الثامن
  ].١٠: الزمر[ [أجرهم بغري حساب

ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع : ]إطالق البشرى ألهل الصرب، كقوله تعاىل: التاسع
  ].١٥٥: البقرة[ [ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين

بلى إن تصربوا وتتقوا ويـأتوكم مـن   : ]ضمان النصر واملدد هلم، كقوله تعاىل: العاشر
، ]١٢٥: آل عمـران [ [ذا ميددكم ربكم خبمسة آالف من املالئكة مسـومني فورهم ه

  ] .٢٧][٢٧"[واعلم أن النصر مع الصرب: "ومنـه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
وملـن  : ]اإلخبار منـه تعاىل بأن أهل الصرب هم أهل العزائم، كقوله تعاىل: احلادي عشر

  ].٤٣: الشورى[ [صرب وغفر إن ذلك ملن عزم األمور
اإلخبار أنـه ما يلقى األعمال الصاحلة وجزاءها واحلظوظ العظيمة إال أهـل  : الثاين عشر

ويلكم ثواب اهللا خري ملن آمـن وعمـل صـاحلاً وال يلقاهـا إال     : ]الصرب، كقوله تعاىل
وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حـظ  : ]، وقوله]٨٠: القصص[ [الصابرين

  ].٣٥: فصلت[ [عظيم
أن : ]اإلخبار أنـه إمنا ينتفع باآليات والعرب أهل الصرب، كقوله تعاىل ملوسى: الثالث عشر

أخرج قومك من الظلمات إىل النور وذكرهم بأيام اهللا إن يف ذلك آليات لكـل صـبار   
فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن يف : ]، وقوله يف أهل سبأ]٥: إبراهيم[ [شكور

ومـن آياتــه   : ]، وقوله يف سورة الشورى]١٩: سبأ[ [ار شكورذلك آليات لكل صب
اجلوار يف البحر كاألعالم إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهـره إن يف ذلـك   

  ].٣٣، ٣٢: الشورى[ [آليات لكل صبار شكور
اإلخبار بأن الفوز املطلوب احملبوب، والنجاة من املكروه املرهوب، ودخـول  : الرابع عشر

واملالئكة يدخلون عليهم من كـل بـاب سـالم    : ]إمنا نالوه بالصرب، كقوله تعاىلاجلنة، 
  ].٢٤، ٢٣: الرعد[ [عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار

أنـه يورث صاحبـه درجة اإلمامة، مسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس : اخلامس عشر
وجعلنا منـهم : ]وله تعاىلبالصرب واليقني تنال اإلمام يف الدين، مث تال ق: اهللا روحه يقول

  ].٢٤: السجدة[ [أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون
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اقترانـه مبقامات اإلسالم، واإلميان، كما قرنـه اهللا سبحانـه بـاليقني  : السادس عشر
  .وباإلميان، وبالتقوى والتوكل، وبالشكر والعمل الصاحل والرمحة

مبنـزلة الرأس من اجلسد، وال إميان ملن ال صرب له، كما أنـه وهلذا كان الصرب من اإلميان 
خري عيش أدركنـاه  : "ال جسد ملن ال رأس له، وقال عمرو بن اخلطاب رضي اهللا عنـه

، ] ٢٨][٢٨"[أنـه ضياء"وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح " بالصرب
  ] .٢٩][٢٩"[من يتصرب يصربه اهللا: "وقال

إن أمره كل له خري، وليس ذلك ألحـد إال  ! عجباً ألمر املؤمن: "يث الصحيحويف احلد
للمؤمن؛ إن أصابتـه سراء شكر، فكان خري له، وإن أصابتـه ضراء صرب، فكان خـرياً  

  ] .٣٠][٣٠"[له
وأمر األنصار رضي اهللا عنـهم، بأن يصربوا على األثرة اليت يلقونـها بعده، حىت يلقـوه  

  .] ٣١][٣١[على احلوض
أنـه إمنا يكـون عنـد   "وأمر عند مالقاة العدو بالصرب، وأمر بالصرب عند املعصية، وأخرب 

  ] .٣٢][٣٢"[الصدمة األوىل
وأمر صلى اهللا عليه وسلم املصاب بأنفع األمور له، وهو الصرب واالحتساب، فإن ذلـك  
 خيفف مصيبتـه، ويوفر أجره، واجلزع والتسخط والتشكي يزيد يف املصـيبة، ويـذهب  

  .األجر
ما أعطي أحد عطاء خـرياً لـه   : "وأخرب صلى اهللا عليه وسلم أن الصرب خري كله، فقال

  ] .٣٣][٣٣"[وأوسع من الصرب
  :معىن الصرب وأنواعه - ٢

إذا أمسك وحبس، ومنــه  : احلبس والكف، ومنـه قتل فالن صرباً: و الصرب يف اللغة
[ داة والعشي يريـدون وجهـه  واصرب نفسك مع الذين يدعون ربـهم بالغ: ]قول تعاىل

  .، أي احبس نفسك معهم]٢٨: الكهف[
حبس النفس عن اجلزع والتسخط، وحبس اللسان عـن الشـكوى، وحـبس    : فالصرب

  .اجلوارح عن التشويش
  .صرب على طاعة اهللا، وصرب عن معصية اهللا، وصرب على امتحان اهللا: وهو ثالثة أنواع
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  :مراتب الصرب - ٣
  .صرب باهللا، وصرب هللا، وصرب مع اهللا: وهو على ثالثة أنواع

االستعانة بـه، ورؤيتـه أنـه هو املصرب، وأن صرب العبد بربـه ال بنفسه، كما : فاألول
  .، يعين إن مل يصربك هو مل تصرب]١٢٧: النحل[ [واصرب وما صربك إال باهللا: ]قال تعاىل

، وإرادة وجهه، والتقرب الصرب هللا، وهو أن يكون الباعث له على الصرب حمبة اهللا: والثاين
  .إليه، ال إلظهار قوة النفس، واالستحماد إىل اخللق، وغري ذلك من األعراض

الصرب مع اهللا، وهو دوران العبد مع مراد اهللا الديين منـه، ومع أحكامه الدينية، : والثالث
ئبـها، صابراً نفسه معها، سائراً بسريها، مقيماً بإقامتـها، يتوجه معها أين توجهت ركا

  .وينـزل معها أين استقلت مضاربـها
وقد أمر اهللا سبحانـه وتعاىل يف كتابـه بالصرب اجلميل، والصـفح اجلميـل، واهلجـر    

الصرب اجلميل هو الذي ال : اجلميل، فسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهللا روحه يقول
جلميل هو الذي ال شكوى فيه وال معه، والصفح اجلميل هو الذي ال عتاب معه، واهلجر ا

  .أذى معه
: السـجدة [ [وجعلنا منـهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا: ]وقال ابن عيينة يف قوله تعلى

  ".أخذوا برأس األمر فجعلم رؤساء: "، قال]٢٤
  :تنبيه هام

والشكوى إىل اهللا عز وجل ال تنايف الصرب، فإن يعقوب عليه السالم وعد بالصرب اجلميل، 
، ]٨٦: يوسـف [ [إمنا أشكو بثـي وحـزين إىل اهللا  : ]ال خيلف، مث قالوالنيب إذا وعد 

مسين الضر وأنت أرحـم  : ]أنـه وجده صابراً مع قوله: وكذلك أيوب أخرب اهللا عنـه
  ]. ٨٣: األنبياء[ [الرامحني

وإمنا يناىف الصرب شكوى اهللا، ال الشكوى إىل اهللا، كما رأى بعضهم رجالً يشكو إىل آخر 
  :يا هذا، تشكو من يرمحك إىل من ال يرمحك؟ مث أنشد: قالفاقة وضرورة ف

  وإذا عـرتك بلية فاصرب هلا صرب الكرمي فإنـه بـك أعـلم
  وإذا شكوت إىل ابن آدم إمنا تشكو الرحيم إىل الذي ال يرحم

  :الصرب يف احملن وكيف حنصله - ٤
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جلبـه ويستعني عليـه  أما الصرب يف احملن على أذى الظاملني، وعند النوازل فإن العبد يست
  :بثالث أشياء

وعلى حسب مالحظتـه والوثوق بـه ومطالعتـه خيف " مالحظة حسن اجلزاء: "أحدها
محل البالء، لشهود العوض، وهذا كما خيف على كل متحمل مشقة عظيمة محلها، ملـا  
يالحظه من لذة عاقبتـها وظفره بـها، ولوال ذلك لتعطلت مصاحل الدنيا واآلخرة، وما 

دم أحد على حتمل مشقة عاجلة إال لثمرة مؤجلة، فالنفس موكلة حبب العاجل، وإمنـا  أق
  .تلمح العواقب، ومطالعة الغايات: خاصة العقل

وأمجع عقالء كل أمة على أن النعيم ال يدرك بالنعيم، وأن من رافق الراحة، حصل علـى  
  .راحةاملشقة وقت الراحة يف دار الراحة، فإنـه على قدر التعب تكون ال

  على قدر أهل العزم تأيت العزائم وتأيت على قدر الكرمي الكرائم
  ويكرب يف عني الصـغري صغريها وتصغر يف عني العظيم العظائم

  .أن مالحظة حسن العاقبة تعني على الصرب فيما تتحمله باختيارك وغري اختيارك: والقصد
  .انتظار الفرج: والثاين

نتظاره ومطالعتـه وترقبـه خيفف محل املشقة، وال راحتـه ونسيمه ولذتـه، فإن ا: أي
سيما عند قوة الرجاء، أو القطع بالفرج، فإنـه جيد يف حشو البالء مـن روح الفـرح   

يفهم معـىن   -ما هو من خفي األلطاف، وما هو فرج معجل، وبـه : ونسيمه وراحتـه
  ".اللطيف"امسه 

  :تـهوين البلية، بأمرين: والثالث
عم اهللا وأياديه عنده، فإذا عجز عن عدها، وأيس من حصرها، هان عليه أن يعد ن: أحدمها

  .كقطرة من حبر -بالنسبة إىل أيادي اهللا ونعمه  -ماهو فيه من البالء، ورآه 
تذكر سوالف النعم اليت أنعم اهللا بـها عليه، فهذا يتعلق باملاضي، وتعداد أيـادي  : الثاين
يتعلـق  : زاء، وانتظار اجلزاء، وانتظار روح الفرجيتعلق باحلال، ومالحظة حسن اجل: املنن

  .باملستقبل، وأحدمها يف الدنيا، والثاين يوم اجلزاء
فعلى وهج النار امللتـهبة نار الفتنة جبمع أنواعهـا  : "ويف ختام احلديث عن الصرب نقول

تتميز معادن الناس، فينقسمون إىل مؤمنني صابرين، وإىل مدعني أو منـافقني، وينقسـم   
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سلسـلة رسـائل   [اهـ " ؤمنون إىل طبقات كثرية؛ حبسب شدة صربهم وقوة احتماهلمامل
  ].٢٠١ص ) ٣(الغرباء 

فاملراحل اليت متر بـها حياة املؤمنني ااهدين؛ من العلماء والـدعاة؛ ممـن   : "مث نضيف
، االبتالء: صدقوا يف دعوى اإلميان، واستحقوا أن مينحهم اهللا قيادة البشرية باإلسالم؛ هي

  ].٢٠٥نفس املصدر، ص " [مث الصرب، مث العاقبة
فاعقل أخي املؤمن هذه املراحل والزمها وتعقبـها يف سري األولني لتكون على بينـة ممـا   

أن النصر مع الصرب، وأنـه ال يتسع األمر إذا إذا ضاق، وأنـه بعد العسـر  : نقول واعلم
  .يسراً

ما كذبوا وأوذوا حىت أتاهم نصرنا  ولقد كذبت رسل من قبلك فصربوا على: ]قال تعاىل
   uuu]٢٤: األنعام[ [وال ميل لكلمات اهللا ولقد جاءك من نبأ املرسلني

----------------  
  .نقالً عن ابن كثري، مع تصرف يسري -] ١][١[
  ).٤٣(، ومسلم )٢١(رواه البخاري  -] ٢][٢[
  .تقدم خترجيه -] ٣][٣[
، والترمـذي  ٢/٩٥٣، ومالـك  )٣٦٣٧(، ومسلم )٧٤٨٥(رواه البخاري  -] ٤][٤[

  .عن أيب هريرة ٣١٦٠
  ).٨١٣(، ومسلم )٧٣٧٥(أخرجه البخاري  -] ٥][٥[
  .رواه البخاري ومسلم –] ٦][٦[
  .رواه البخاري –] ٧][٧[
  .رواه البخاري–] ٨][٨[
  .صحيح رواه أمحد وابن حبان عن ابن عمر –] ٩][٩[
رواه أمحـد  " ف، حيثما انقيد انقـاد إمنا املؤمن كاجلمل األن"روي بلفظ  -] ١٠][١٠[
عن العرباض بن سارية يف حديث طويـل   ١/٩٦، واحلاكم )٤٣(، وابن ماجه ٤/١٢٦

  .وإسناده قوي
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، ولـه  )٤١٧٩(، وابن ماجة )٣٨٩٥(، وأبو داود )٢٨٦٥(رواه مسلم  -] ١١][١١[
  ).٤٢١٤(، وابن ماجة )٤٢٦(شواهد عن أنس عند البخاري يف األدب املفرد 

  ).٣٥٨٧(، والبغوي )٩١(رواه مسلم  -] ١٢][١٢[
عن أيب ) ٢٥٦٤(، والترمذي )٢٨٤٦(، ومسلم )٤٨٥٠(رواه البخاري  -] ١٣][١٣[

  .هريرة
  .عن أيب هريرة) ٣٥٩٢(، والبغوي )٢٦٢٠(رواه مسلم  -] ١٤][١٤[
  .رواه البخاري عن أنس -] ١٥][١٥[
  .أنسصحيح، علقه البخاري ووصله أبو داود وغريه عن  -] ١٦][١٦[
  .رواه أمحد ومسلم وأبو داود عن أنس -] ١٧][١٧[
  .أخرجه البخاري عن األسود -] ١٨][١٨[
  .أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة -] ١٩][١٩[
  .صحيح، رواه أمحد وابن حبان عن عائشة -] ٢٠][٢٠[
  .صحيح، رواه النسائي واحلاكم عن ابن أيب أوىف -] ٢١][٢١[
  .املتقدم خترجيه وغريه من األحاديث" مةاأل"كما يف حديث  -] ٢٢][٢٢[
، وابـن حبـان   ١/٤١٥، وأمحـد  )٢٤٩٠(صحيح، أخرجه الترمذي  -] ٢٣][٢٣[
عن ابن مسعود ورجاله ثقات غري عبد اهللا بن عمر األودي مل يوثقه غري ابـن  ) ١٠٩٦(

حبان، وله شواهد يتقوى ا من حديث معيقب وحديث أيب هريرة وحديث أنس وانظر 
  .٤/٧٥" زوائدجممع ال"
  .عن أنس) ١٣٣٨(عن أيب هريرة، وآخر الترمذي ) ٥١٧٨(برقم  -] ٢٤][٢٤[
عن عبد اهللا ) ١٩٩٩(، والترمذي )٤٠٩١(، وأبو داود )٩١(رواه مسلم  -] ٢٥][٢٥[

  .عن أيب هريرة بسند صحيح) ٤٠٩٢(بن مسعود، ورواه أبو داود 
  ).٤٤١٨(أنظر البخاري  -] ٢٦][٢٦[
  .، عن ابن عباس٥٤٢و  ٣/٥٤١، واحلاكم  ١/٣٠٧واه أمحد حسن، ر -] ٢٧][٢٧[
، عـن أيب مالـك   ٥/٣٤٢، وأمحد ٥/٥، والنسائي )٢٢٣(روان مسلم  -] ٢٨][٢٨[

  .األشعري
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، )١٦٤٤(، وأبــو داود )١٠٥٣(، ومســلم )٦٤٧٠(رواه البخــاري  -] ٢٩][٢٩[
  .، عن أيب سعيد)٢٠٢٤(والترمذي 

، من حـديث  ٦/١٦، وأمحد ٢/٣١٨مي ، والدار)٢٩٩٩(رواه مسلم  -] ٣٠][٣٠[
  .صهيب

عن أسـيد بـن   ) ١٨٤٥(، ومسلم )٧٠٥٧(و ) ٣٧٩٢(رواه البخاري  -] ٣١][٣١[
  .حضري

  .عن أنس بن مالك) ١٥) (٦٢٦(، ومسلم )١٣٠٢(رواه البخاري  -] ٣٢][٣٢[
  .تقدم خترجيه -] ٣٣][٣٣[

*******************  
  :ن مهما ملكوا من قوة ومن عتاد ومكر وبني تعاىل أن أعداء الرسل مغلوبون مقهورو
  

إِنَّ الَّذين كَفَروا لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولَا أَولَادهم من اللَّه شيئًا وأُولَئك { : قال تعاىل  
بَِآياتنا فَأَخـذَهم اللَّـه    كَدأْبِ َآلِ فرعونَ والَّذين من قَبلهِم كَذَّبوا) ١٠(هم وقُود النارِ 

قُلْ للَّذين كَفَروا ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلَى جهنم وبِئْس ) ١١(بِذُنوبِهِم واللَّه شديد الْعقَابِ 
 اده١٢-١٠/آل عمران) [١٢(الْم [{  

الكفـار قبلـهم    إن هذه اآليات واردة يف صدد خطاب بين إسرائيل ، وديدهم مبصـري 
فهو يذكرهم فيها مبصري آل فرعون . . وفيها لفتة لطيفة عميقة الداللة كذلك . وبعدهم 

ولكن هذا ال مينحهم حقاً . وكان اهللا سبحانه قد أهلك آل فرعون وأجنى بين إسرائيل . . 
وا خاصاً إذا هم ضلوا وكفروا ، وال يعصمهم أن يوصموا بالكفر إذا هم احنرفوا ، وأن ينال

  !جزاء الكافرين يف الدنيا واآلخرة كما نال آل فرعون الذين أجناهم اهللا منهم
إن سـنة اهللا ال  : ليقـول هلـم    -وهم كفار  -كذلك يذكرهم مصارع قريش يف بدر 

  .تتخلف 
وليس . فالعلة هي الكفر . وإنه ال يعصمهم عاصم من أن حيق عليهم ما حق على قريش 

  !ه شفاعة إال باإلميان الصحيحألحد على اهللا دالة ، وال ل



 ٣٧٠

إن الذين كفروا لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا شيئاً ، وأولئك هم وقـود  { 
  . .} النار 

واألموال واألوالد مظنة محاية ووقاية؛ ولكنهما ال يغنيان شيئاً يف ذلك اليوم الذي ال ريب 
ذا التعبري الذي يسلبهم . . } ود النار وق{ : وهم فيه . فيه ، ألنه ال إخالف مليعاد اهللا 

« ومميزاته ، ويصورهم يف صورة احلطب واخلشب وسـائر  » اإلنسان « كل خصائص 
  . .» وقود النار 

  :ال بل إن األموال واألوالد ، ومعهما اجلاه والسلطان ، ال تغين شياً يف الدنيا 
م اهللا بذنوم ، واهللا شديد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا ، فأخذه{ 

  . .} العقاب 
وهو ميثل سـنة  : وهو مثل مضى يف التاريخ مكروراً ، وقصة اهللا يف هذا الكتاب تفصيالً 

  .فال أمان إذن وال ضمان ملكذب بآيات اهللا . اهللا يف املكذبني بآياته ، جيريها حيث يشاء 
وآيات الكتاب الذي  -ه وسلم صلى اهللا علي -وإذن فالذين كفروا وكذبوا بدعوة حممد 

 -ومن مث يلقن الرسول . . نزله عليه باحلق ، معرضون هلذا املصري يف الدنيا واآلخرة سواء 
أن ينذرهم هذا املصري يف الدارين ، وأن يضرب هلم املثل بيوم بدر  -صلى اهللا عليه وسلم 

  :خذ الشديد القريب ، فلعلهم نسوا مثل فرعون والذين من قبله يف التكذيب واأل
قد كان لكم آيـة يف  . ستغلبون وحتشرون إىل جهنم وبئس املهاد : قل للذين كفروا { 

واهللا يؤيد . فئة تقاتل يف سبيل اهللا وأخرى كافرة ، يروم مثليهم رأي العني : فئتني التقتا 
  . .} إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار . بنصره من يشاء 

« فإما أن يكون ضـمري  : حيتمل تفسريين } هم رأي العني يروم مثلي{ : وقوله تعاىل 
راجعاً إىل املسـلمني ، ويكـون املعـىن أن    » هم « راجعاً إىل الكفار ، وضمري » يرون 

وكان هذا من تدبري اهللا . . } مثليهم { الكفار على كثرم كانوا يرون املسلمني القليلني 
  .، فتزلزلت قلوم وأقدامهم حيث خيل للمشركني أن املسلمني كثرة وهم قلة 

هم } مثليهم { وإما أن يكون العكس ، ويكون املعىن أن املسلمني كانوا يرون املشركني 
  .ومع هذا ثبتوا وانتصروا  -يف حني أن املشركني كانوا ثالثة أمثاهلم  -
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. ويف هذا ختذيل للذين كفـروا وديـد   . . واملهم هو رجع النصر إىل تأييد اهللا وتدبريه 
 -وكان املوقف . . كما أن فيه تثبيتا للذين آمنوا ووينا من شأن أعدائهم فال يرهبوم 

  . .وكان القرآن يعمل هنا وهناك . . يقتضي هذا وذاك  -كما ذكرنا يف التمهيد للسورة 
إن وعد اهللا . . ومبا يتضمنه من مثل هذه احلقيقة . وما يزال القرآن يعمل حبقيقته الكبرية 

  .ة الذين يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج اهللا ، قائم يف كل حلظة زمي
وتوقـف  . قائم كذلك يف كل حلظـة   -ولو قل عددها  -ووعد اهللا بنصر الفئة املؤمنة 

  النصر على تأييد اهللا الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة مل تنسخ ، وسنة ماضية مل تتوقف 
مئن إىل هذه احلقيقة؛ وتثق يف ذلك الوعد؛ وتأخذ لألمر وليس على الفئة املؤمنة إال أن تط

عدته اليت يف طوقها كاملة؛ وتصرب حىت يأذن اهللا؛ وال تستعجل وال تقنط إذا طال عليهـا  
  .األمد املغيب يف علم اهللا ، املدبر حبكمته ، املؤجل ملوعده الذي حيقق هذه احلكمة 

  . .} إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار { 
وإال فالعربة متر يف كل . د من بصر ينظر وبصري تتدبر ، لتربز العربة ، وتعيها القلوب وال ب

  !حلظة يف الليل والنهار
***************  

ولكن نصرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تكون إال باتباع منهجه الذي أكرمه 
واحلياة وكل خري لنا يف اهللا تعاىل به حىت نفوز بسعادة الدارين ، ففيه العزة والكرامة 

  :الدارين
  

فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِـدوا فـي   { : قال تعاىل 
  }] ٦٥/النساء) [٦٥(أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما 

ويقسـم  . يقرره اهللا سبحانه بنفسه . ميان وحد اإلسالم ومرة أخرى جندنا أمام شرط اإل
فال يبقى بعد ذلك قول لقائل يف حتديد شرط اإلميان وحـد اإلسـالم ، وال   . عليه بذاته 

  .تأويل ملؤول 
وهي أن هذا القول مرهون بزمان ، وموقـوف  . . اللهم إال مماحكة ال تستحق االحترام 

يدرك من اإلسالم شيئاً؛ وال يفقه مـن التعـبري    وهذا قول من ال! على طائفة من الناس



 ٣٧٢

فهذه حقيقة كلية من حقائق اإلسالم؛ جاءت يف صورة قسـم  . القرآين قليالً وال كثرياً 
 -وليس هناك جمال للوهم أو اإليهام بأن حتكيم رسول اهللا . . مؤكد؛ مطلقة من كل قيد 

وإال مل يبق . يعته ومنهجه إمنا هو حتكيم شر. هو حتكيم شخصه  -صلى اهللا عليه وسلم 
وذلك قـول أشـد    -صلى اهللا عليه وسلم  -لشريعة اهللا وسنة رسوله مكان بعد وفاته 

وهو الذي قاتلهم عليه قتال املرتدين  -رضي اهللا عنه  -املرتدين ارتداداً على عهد أيب بكر 
حكـم   وهو جمرد عدم الطاعـة هللا ورسـوله ، يف  . بل قاتلهم على ما هو دونه بكثري . 

  !الزكاة؛ وعدم قبول حكم رسول اهللا فيها ، بعد الوفاة
. . أن يتحاكم الناس إىل شريعة اهللا وحكم رسوله » اإلسالم « وإذا كان يكفي إلثبات 

هذا ، ما مل يصحبه الرضى النفسـي ، والقبـول القلـيب ،    » اإلميان « فانه ال يكفي يف 
  !وإسالم القلب واجلنان ، يف اطمئنان

  .إلسالم هذا هو ا
قبل ادعـاء  ! فلتنظر نفس أين هي من اإلسالم؛ وأين هي من اإلميان. . وهذا هو اإلميان 

  !اإلسالم وادعاء اإلميان
****************  

  :ال بد من اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف كل شيء و
  

بِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم واللَّـه  قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يح{ : قال تعاىل  
 يمحر ٣٢، ٣١/آل عمران) [٣١(غَفُور [{  

قـل إن كنـتم   { وهذه اآلية فيها وجوب حمبة اهللا، وعالماا، ونتيجتها، ومثراا، فقال 
يكفي فيهـا   ادعيتم هذه املرتبة العالية، والرتبة اليت ليس فوقها رتبة فال: أي} حتبون اهللا 

جمرد الدعوى، بل ال بد من الصدق فيها، وعالمة الصدق اتباع رسوله صـلى اهللا عليـه   
وسلم يف مجيع أحواله، يف أقواله وأفعاله، يف أصول الدين وفروعه، يف الظاهر والبـاطن،  
فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه حمبة اهللا تعاىل، وأحبه اهللا وغفر له ذنبه، ورمحـه  

 مجيع حركاته وسكناته، ومن مل يتبع الرسول فليس حمبا هللا تعاىل، ألن حمبته هللا وسدده يف
توجب له اتباع رسوله، فما مل يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاها، مع أا 
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على تقدير وجودها غري نافعة بدون شرطها، وذه اآلية يوزن مجيع اخللق، فعلى حسب 
  .ون إميام وحبهم هللا، وما نقص من ذلك نقصحظهم من اتباع الرسول يك

************************  
  )صلى اهللا عليه وسلم ( القول اللبيب يف الذب عن احلبيب 

  
وهم يهونون مما حيدث حوهلم ، بل ويتحدثون وكـأن مـا   ( ...) استمعت إىل بعضهم 

  . حدثً أمراً عادياً ، مما دعاين إىل الكتابة
وجود يف قلب كل مؤمن ال ميكنه دفع ذلك من قلبه إذا كان مؤمناً ، فحب اهللا و رسوله م

، ) صلى اهللا عليه وسلم ( و تظهر عالمات حبه هللا و لرسوله إذا أخذ أحد يسب الرسول 
و يطعن عليه ، أو يسب اهللا و يذكره مبا ال يليق به ، فاملؤمن يغضب لذلك أعظـم ممـا   

  .يغضب لو سب أبوه و أمه
  فرض واجب الذب عن الدين 

الذب عن الدين ملن متكن منه فرض واجب ، والـرد  : أن ) إيضاح الدليل ( فقد جاء يف 
على أهل البدع أمر الزب ، مع أنه ال يقدر على احلمل على االعتقاد إال الرب الذي بيده 
تصاريف قلوب العباد ، وغاية املنتصب إلقامة الدليل بيان إبطال حجج أهـل التشـبيه   

فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله جيعل صـدره  والتعطيل ، 
  . ضيقاً حرجاً كأمنا يصعد يف السماء

  )١/٨٩إيضاح الدليل (
  احملاربة باللسان والكلمة 

صـلى اهللا  ( وبعد إن الرسومات الكاريكاتورية اليت رمست قاصدة اإلساءة إىل رسول اهللا 
  ) : الصارم املسلول ( فقد جاء يف  هي نوع من احلرب ،) عليه وسلم 

و احملاربة باللسـان  . حماربة باليد ، و حماربة باللسان : أن احملاربة نوعان : الوجه اخلامس 
عليـه الصـالة و   (ولذلك كان النيب . قد تكون أنكى من احملاربة باليد : يف باب الدين 

  د.ن حاربه باليديقتل من كان حياربه باللسان ، مع استبقائه بعض م) السالم 
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بعد موته فإا إمنا تكون باللسـان ، و  ) عليه الصالة و السالم ( خصوصاً حماربة الرسول
كذلك اإلفساد قد يكون باليد ، و قد يكون باللسان ، و ما يفسده اللسان من األديـان  

. أضعاف ما تفسده اليد ، كما أن ما يصلحه اللسان من األديان أضعاف ما تصلحه اليـد 
ت أن حماربة اهللا و رسوله باللسان أشد ، و السعي يف األرض لفساد الدين باللسـان  فثب

  . أوكد فهذا الساب هللا ولرسوله أوىل باسم احملارب املفسد من قاطع الطريق
  ) ١/٣٨٩الصارم املسلول ( 

وبذلك تدخل هذه الرسومات الكاريكاتورية يف باب احملاربة باللسان ، ألا عبارة عـن  
، وبذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( موعة من األفكار حول اإلهانة لشخص النيب توجيه 

بل وأنكى من احلرب باللسان ألـا  . تكون هذه الرسومات أشد من احلرب باليد واآللة
  . تعبريات واضحة ظاهرة ال حتتاج إىل تفسري أو بيان شرح 

  : الصرب  من هنا نتناول هذا املوضوع من وجهتني ، ونتبعه بفصل يف
  ). صلى اهللا عليه وسلم ( الدفاع عن رسول اهللا : الوجهة األوىل ) أ(
  ) . صلى اهللا عليه وسلم( قتل من سب أو أساء إىل النيب : الوجهة الثانية ) ب(
  .فصل يف الصرب والنصر ) ج(
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( الدفاع عن رسول اهللا ) أ(

، والذي يؤكد ذلك ويبينه أشد ) لى اهللا عليه وسلم ص( جيب علينا الدفاع عن رسول اهللا 
  : التأكيد ما يلي 
  ) صلى اهللا عليه سلم ( يدافع عن النيب ) عز وجل(أوالً ـ املوىل 

  ـ خندق من نار ١
هل يعفر حممـد وجهـه بـني    : قال أبو جهل : قال ) رضىي اهللا عنه ( عن أيب هريرة

فأتى رسول اهللا صلى [ لك ألطأن على رقبته أظهركم ؟ فبالذي حيلف به لئن رأيته يفعل ذ
فما فجأهم إال أنه يتقي بيده وينكص : قال ] اهللا عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته 

إن بيين وبينه خلندقاً مـن نـار ،   : ما لك يا أبا احلكم ؟ قال : على عقبيه ، فأتوه فقالوا 
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا { : وعال فأنزل اهللا جل : قال أبو املعتمر . وهوالً ، وأجنحة 

ال { : ، قال املالئكـة  } سندع الزبانية { قومه : قال . } فليدع ناديه { إىل } صلى 
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فبلغين عن املعتمر يف هـذا  : مث أمره مبا أمره من السجود يف آخر السورة ، قال } تطعه 
الختطفته املالئكـة   لو دنا مين: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : احلديث ، قال 

  )١٤/٥٢٥صحيح ابن حبان ).( عضوا عضوا
  ) صلى اهللا عليه وسلم( ـ اهللا يرسل ملك اجلبال ليدافع عن الرسول ٢

هل أتى عليك ) : اهللا صلى اهللا عليه وسلم (قالت لرسول ) رضي اهللا عنها ( عن عائشة 
لقد لقيـت مـن   ( ) : صلى اهللا عليه وسلم ( يوم كان أشد عليك من يوم أحد ؟ قال 

قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد 
كالل ، فلم جيبين إىل ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ؛ فرفعت رأسي ، فإذا 

إن اهللا قد : فناداين فقال ) عليه السالم (أنا بسحابة قد أظلتين ، فنظرت فإذا فيها جربيل 
ع قول قومك لك وما ردوا عليك ، وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمر مبا شئت فيهم ، مس

يا حممـد إن اهللا  : فناداين ملك اجلبال وسلم علي ، مث قال ) : صلى اهللا عليه وسلم( قال 
قد مسع قول قومك لك وأنا ملك اجلبال ، وقد بعثين ربك إليك لتأمرين بأمرك إن شـئت  

بل أرجو أن خيـرج  ) : ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم( فقال رسول )  أطبق عليهم األخشبني
  )١٤/٥١٦صحيح ابن حبان ).( اهللا من أصالم من يعبد اهللا وحده ال يشرك به شيئاًً

  ـ واهللا يعصمك من الناس٣
يف سفر تركنا لـه  ) صلى اهللا عليه وسلم(كنا إذا صحبنا رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 
ا فيرتل حتتها ، فرتل ذات يوم حتت شجرة ، وعلق سيفه فيها فجـاء  أعظم شجرة وأظله
) [ صلى اهللا عليه وسـلم ( يا حممد من مينعك مين ؟ فقال رسول اهللا: رجل فأخذه فقال 

  }واهللا يعصمك من الناس { : فوضعه فأنزل اهللا عز وجل ] اهللا مينعين منك ضع السيف 
  )صلى اهللا عليه وسلم ( هللا ثانياًً  ـ القرآن الكرمي يدافع عن رسول ا

  ـ الشدة والعنف مع أهل مكة  ١
جاء حديث القرآن الكرمي إىل أهل مكة يف كثري من املواقف وخطام بالشدة والعنـف ؛  

وأصحابه ، والكيـد هلـم   ) صلى اهللا عليه وسلم( فذلك ملا مردوا عليه من أذى الرسول 
رسلوا إليهم األذى يف مهـاجرهم ،  حىت أخرجوهم من أوطام ، ومل يكتفوا بذلك بل أ

وكان القرآن يف محلته عليهم وعلى أمثاهلم بالقول بعيداً عن كل معاين السباب واإلقذاع 
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متذرعاً باحلكمة واألدب الكامل يف اإلرشاد واإلقناع ، حاثـاً علـى الصـرب والعفـو     
  )١٤٩/ ١مناهل العرفان . ( واإلحسان

  } ناك الْمستهزِئني إِنا كَفَي{: ـ قول اهللا عز وجل ٢
يا حممد الذين يستهزئون بك ويسخرون منك ) إنا كفيناك املستهزئني ( يقول تعاىل ذكره 

فاصدع بأمر اهللا وال ختف شيئا سوى اهللا فإن اهللا كافيك من ناصيك وآذاك كما كفـاك  
( اهللا  املستهزئني وكان رؤساء املستهزئني قوما من قريش معروفني، ودعا عليهم رسـول 

  ) .صلى اهللا عليه وسلم
( } إِنا كَفَيناك الْمسـتهزِئني  {: يف قول اهللا عز وجل ) رضي اهللا عنهما(عن ابن عباس 

الوليد بن املغرية ، واألسود بن عبـد يغـوث الزهـري،    : قال املستهزئون )  ٩٥/احلجر
احلـارث بـن عيطـل    واألسود بن املطلب ، وأبو زمعة من بين أسد بن عبد العزى ، و

اهللا صلى ( شكاهم إىل رسول ) عليه السالم (السهمي ، والعاص بن وائل ، فأتاه جربيل 
ما صنعت : فأراه الوليد أبا عمرو بن املغرية فأومأ جربيل إىل أجبله ، فقال ) اهللا عليه وسلم

ما صنعت : مث أراه األسود بن املطلب ، فأومئ جربيل إىل عينيه ، فقال . كفيته : ؟ قال 
مـا  : مث أراه األسود بن عبد يغوث الزهري ، فأومأ إىل رأسه ، فقـال . كفيته : قال . 

ما صنعت ؟ : ومر به العاص بن وائل ، فأومأ إىل أمخصه ، فقال . كفتيه : صنعت ؟ قال 
فأما الوليد بن املغرية ، فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبالً له فأصـاب  . كفيته : قال 

ها ، وأومأ األسود بن املطلب فعمي ، فمنهم من يقول عمي هكذا، ومنهم من أجبله فقطع
: يا بين أال تدفعون عين قد قتلت ، فجعلوا يقولون : يقول نزل حتت مسرة ، فجعل يقول 

يا بين أال متنعون عين قد هلكت ها هو ذا أطعن بالشوك يف : وجعل يقول . ما نرى شيئاً 
وأما األسـود  . فلم يزل كذلك حىت عميت عيناه . ى شيئا ما نر: فجعلوا يقولون . عيين

بن عبد يغوث الزهري فخرج يف رأسه قروح فمات منها ، وأما احلارث بن عيطل فأخذه 
املاء األصفر يف بطنه حىت خرج خرؤه من فيه فمات منها، وأما العاص بن وائل فبينما هو 

مات منها ، وقال غريه فركب إىل كذلك يوماً إذ دخل يف رأسه شربقة حىت امتألت منها ف
سـنن  .(الطائف على محار فربض به على شربقة فدخلت يف أمخص قدمه شوكة فقتلتـه 

  )٨/ ٩البيهقي الكربى 
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  يف حادثة اإلفك) صلى اهللا عليه وسلم( ـ الدفاع عن عرض الرسول ٣
الصديقة يف أحب نسائه إليه ، وهي ) صلى اهللا عليه وسلم( إا حمنة تناولت بيت الرسول 

فيما يسمى حبادثة اإلفك ، وقـد  ) رضي اهللا عنهما ( بنت الصديق عائشة بنت أيب بكر 
صـلى اهللا  ( كانت تلك احلادثة حلقة من سلسلة فنون اإليذاء واحملن اليت لقيها رسول اهللا 

من أعداء الدين ، وكان من لطف اهللا تعاىل بنبيه وباملؤمنني أن كشف زيفها ) عليه وسلم
ا املؤمنون عندما وبطال ا ، وسجلها يف قرآن يتلى إىل يوم الدين ، لتكون مواقف يتأسى

يتعرضون يف حيام ملثل هذا العداء ، فقد انقطع الوحي ،وبقيت الدروس لتكون عـربة  
  . وعظة لألجيال املتعاقبة 

 كـان إذا ) صلى اهللا عليه وسلم( أن رسول اهللا : وجممل القصة كما جاء يف الصحيحني 
أراد أن خيرج للسفر ، أقرع بني أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج ا ، فلما كانـت  

صـلى اهللا عليـه   ( فخرجت معه ) رضي اهللا عنها(غزوة بين املصطلق خرج سهم عائشة 
( ، فلما رجعوا من الغزوة ، نزل اجليش يف بعض املنازل ليالً ، فخرجت عائشـة  )وسلم

ط عقدها ، فأخذت جتمعه ، بينما حترك اجليش ، وهـم  حلاجتها ، فانفر) رضي اهللا عنها
يظنون أا يف اهلودج فلما رجعت مل جتد أحداً ، فظنت أم سـيفتقدوا ويرجعـون يف   

رضـي اهللا  (طلبها ، فقعدت مكاا ، وغلبتها عيناها فنامت ، وكان صفوان بن املعطـل  
وإنا إليه راجعون ، فاسـتيقظت  إنا هللا : من وراء اجليش ، فلما رأها عرفها ، فقال ) عنه

على استرجاعه ، فأناخ راحلته ، وقرا إليها ، فركبتها ، ومل يكلمها كلمة واحـدة ، مث  
سار ا يقودها حىت قدم ا وقد نزل اجليش يف حنر الظهرية ، فلما رأى الناس ذلك تكلم 

يف عرضـها  ) عنها  رضي اهللا( كل منهم بشاكلته ، وما يليق به ، وام املنافقون عائشة 
الشريف ، وأخذوا يلوكون احلديث ويشيعونه حىت انتشر يف املدينة كلها ، وقد مكـث  

مدة ال يوحى إليه يف شأن عائشة بشيء ، حىت اشـتد  ) صلى اهللا عليه وسلم( رسول اهللا 
واستشار بعض أصحابه فأشار عليه بعضهم بطالقهـا ،  ) صلى اهللا عليه وسلم( األمر عليه

لفتنة يف أوجها ، واحملنة يف أشدها إذ جاء فرج اهللا ـ تعاىل ـ فشهد اهللا تعـاىل    وبينما ا
  . يف قرآن يتلى إىل يوم القيامة ) رضي اهللا عنها ( برباءة عائشة 
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امـرِئٍ   إِنَّ الَّذين جاؤوا بِالْإِفْك عصبةٌ منكُم لَا تحسبوه شراً لَّكُم بلْ هو خير لَّكُم لكُلِّ{
ـ  ن منهم ما اكْتسب من الْإِثْمِ والَّذي تولَّى كبره منهم لَه عذَاب عظيم لَولَا إِذْ سمعتموه ظَ

لَيع لُ اللَّهلَا فَضلَوو بِنيم ذَا إِفْكقَالُوا هراً ويخ بِأَنفُِسهِم اتنمؤالْمونَ ونمؤالْم هتمحرو كُم
ـ  ونَ في الدنيا والْآخرة لَمسكُم في ما أَفَضتم فيه عذَاب عظيم إِذْ تلَقَّونه بِأَلِْسنتكُم وتقُولُ

إِذْ سمعتموه قُلْتم  بِأَفْواهكُم ما لَيس لَكُم بِه علْم وتحسبونه هيناً وهو عند اللَّه عظيم ولَولَا
بداً إِن ما يكُونُ لَنا أَن نتكَلَّم بِهذَا سبحانك هذَا بهتانٌ عظيم يعظُكُم اللَّه أَن تعودوا لمثْله أَ

 يمكح يملع اللَّهو اتالْآي لَكُم اللَّه نيبيو نِنيمؤم م١٨ـ ١٠/النور(} كُنت(  
) إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم ال حتسبوه شرا لكم بل هو خري لكم( وقوله تعاىل 

هو ) اإلفك( فأخرب اهللا أن ذلك كذب ، و) رضي اهللا عنها(نزلت يف الذين قذفوا عائشة 
وأبا بكر ومجاعة من املسلمني غـم شـديد   ) صلى اهللا عليه وسلم( الكذب ، ونال النيب 

عبد اهللا بن أيب بن سلول ، وكان منافقـاً  : روي أنه ) والذي توىل كربه . ( وأذى وحزن
هو عظمه ، وإن عظم ما كان فيه ألم كانوا جيتمعون عنده وبرأيـه وأمـره   ) كربه ( و

صلى اهللا عليـه  ( كانوا يشيعون ذلك ويظهرونه وكان هو يقصد بذلك أذى رسول اهللا 
  )١٦١/ ٥أحكام القرآن ) .(وسلم

٤نـ لَعةرالْآخا ويني الدف اللَّه مه  
نـاً  إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه في الدنيا والْآخرة وأَعد لَهـم عـذَاباً مهِي  {
أبعـدهم اهللا  : يقول تعاىل ذكره } لعنهم اهللا يف الدنيا واآلخرة { قوله ) ٥٧/األحزاب(}

  .رمحته يف الدنيا واآلخرة وأعد هلم يف اآلخرة عذابا يهينهم فيه باخللود فيهمن 
  )صلى اهللا عليه وسلم ( ـ التحذير من أذى رسول اهللا ٥

  : وذلك يف أغراض سورة الصف ، حيث أن من أغراض هذه السورة الكرمية 
  .ـ التحذير من إخالف الوعد وااللتزام بواجبات الدين

  .اد يف سبيل اهللا والثبات فيه وصدق اإلميانـ التحريض على اجله
  .ـ الثبات يف نصرة الدين

  .ـ اإلئتساء بالصادقني مثل احلواريني
  ) .صلى اهللا عليه وسلم(ـ التحذير من أذى الرسول 
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التحريـر  .( ـ الوعد على إخالص اإلميان واجلهاد حبسن مثوبة اآلخرة والنصر والفـتح 
  )١/٤٣٩٨والتنوير 

  ـ سورة القلم ٦
لزعماء املشركني مثل أيب جهل والوليد بن املغرية ) عز وجل (يف هذه السورة ، عدد اهللا 

مذمات كثرية ، وتوعدهم بعذاب اآلخرة ، وبباليا يف الدنيا ، بأن ضرب هلم مـثالً مبـن   
غرهم عزهم وثراؤهم فأزال اهللا ذلك عنهم وأباد نعمتهم ، ووعظهم بأن ما هم فيه مـن  

صلى (وأم ال معذرة هلم فيما قابلوا به دعوة النيب . مالء جزاء كيدهم النعمة استدراج وإ
  )١/٤٥١٢التحرير والتنوير .( من طغيام) اهللا عليه وسلم

  ) ما أنت بنعمة ربك مبجنون ( ـ ٦
صلى اهللا عليـه  ( يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد } ما أنت بنعمة ربك مبجنون { : وقوله 
إنك : مبجنون ، مكذباً بذلك مشركي قريش الذين قالوا له  ما أنت بنعمة ربك) وسلم 
  . جمنون

  ـ ذم امرأة أيب هلب ٧
أعقب ذم أيب هلب ووعيده مبثل ذلـك  ) وامرأته محالة احلطب يف جيدها حبل من مسد( 

الترغيـب  .( وتعينه عليه) صلى اهللا عليه وسلم(المرأته ألا كانت تشاركه يف أذى النيب 
  ) ٤/٩٢٨والترهيب 

  ـ نسلك م سبيل أسالفهم  ٨
ولَقَد استهزِئ بِرسلٍ من قَبلك فَحاق بِالَّذين سخرواْ منهم ما كَـانواْ بِـه يسـتهزِئُونَ    {
) صلى اهللا عليـه وسـلم  ( يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد : قال أبو جعفر )  ١٠/األنعام(}

عقوبة ما يلقى منهم من أذى االستهزاء به واالستخفاف  مسلياً عنه بوعيده املستهزئني به
هون عليك يا حممد ما أنت الق من هؤالء املستهزئني بك املستخفني حبقك : يف ذات اهللا 

يفّ ويف طاعيت ، وامض ملا أمرتك به من الدعاء إىل توحيدي واإلقرار يب واإلذعان لطاعيت 
م على كفرهم ، نسلك م سبيل أسالفهم من ، فإم إن متادوا يف غيهم وأصروا على املقا

سائر األمم من غريهم ، من تعجيل النقمة هلم وحلول املثالت م، فقد استهزأت أمم من 
قبلك برسل أرسلتهم إليهم مبثل الذي أرسلتك به إىل قومك وفعلوا مثل ما فعل قومـك  
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فحـاق فـرتل   :  يعين بقوله} فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون { بك 
العذاب الذي كانوا : يقول } ما كانوا به يستهزئون { وأحاط بالذين هزئوا من رسلهم 

فحاق { : يهزأون به وينكرون أن يكون واقعاً م على ما أنذرم رسلهم وعن السدي 
وقع م العـذاب  : يقول } ما كانوا به يستهزئون { من الرسل } بالذين سخروا منهم 

  ) ١٥٣/ ١تفسري الطربي .( ا بهالذي استهزأو
، وهناك ) صلى اهللا عليه وسلم( وبعد فهذه طائفة خمتصرة لدفاع القرآن الكرمي عن النيب 

من اآليات يف مثل ذلك الكثري ، ولكنين أردت أن أوضح أمثلة واضحة وصرحية يف الدفاع 
واجب ، ) سلم صلى اهللا عليه و( ، حىت يستيقظ املؤمن ويعلم أن الدفاع عن رسول اهللا 

ذكر يف القرآن الكرمي ، وعلى كـل مسـلم   ) ُصلى اهللا عليه وسلم ( وأن الدفاع عنه 
  . مبا استطاع ) صلى اهللا عليه وسلم ( ومؤمن أن يدافع عن حبيبه 

  ) صلى اهللا عليه وسلم ( ثالثاً ـ النيب 
  ـ الرسول يأمر مخسة رهط من قومه للدفاع عنه وعن املسلمني ١

ن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك أن كعب بن األشرف اليهـودي كـان   عن عبد الرمح
وأصحابه وحيرض عليهم كفـار  ) اهللا صلى اهللا عليه وسلم ( شاعراً، وكان يهجو رسول 

قدم إىل املدينة وهي أخـالط  ) صلى اهللا عليه وسلم ( قريش يف شعره ، وكان رسول اهللا 
، وفـيهم  ) صلى اهللا عليـه وسـلم   (  املسلمون الذين جيمعهم دعوة رسول اهللا: منهم 

املشركون الذين يعبدون األوثان ، ومنهم اليهود ، ومنهم أهل احللقة واحلصـون وهـم   
  .حلفاء احليني األوس واخلزرج 

حني قدم استصالحهم وموادعتهم ، وكان الرجل ) صلى اهللا عليه وسلم(فأراد رسول اهللا 
لماً وأخوه مشركاً ، وكان املشـركون  يكون مسلماً وأبوه مشركا ، والرجل يكون مس

صلى اهللا (يؤذون النيب ) صلى اهللا عليه وسلم( واليهود من أهل املدينة حني قدم رسول اهللا 
  .وأصحابه أشد األذى ) عليه وسلم

واملسلمني بالصرب على ذلك والعفو عنهم ، ففيهم أنزل )صلى اهللا عليه وسلم(وأمر اهللا نبيه 
 أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن لتبلون يف{ اهللا تعاىل 

وفيهم أنزل اهللا } الذين أشركوا أذى كثريا وإن تصربوا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور 
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حـىت  { إىل قوله } ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا { تعاىل 
صلى اهللا ( رسول اهللا ] أذى [ ألشرف أن يرتع عن فلما أىب كعب بن ا} يأيت اهللا بأمره 

سعد بن معـاذ ، و  ) اهللا صلى اهللا عليه وسلم ( وأذى املسلمني ، أمر رسول ) عليه وسلم
حممد بن مسلمة األنصاري ، مث احلارثي ، و أبا عيسى بن حرب األنصاري ، و احلارث بن 

بالعوايل فلما رآهم كعب بن  أخي سعد بن معاذ ، يف مخسة رهط ، فأتوه عشية يف جملسه
ما جاء بكم ؟ قالوا جاء بنا حاجة : األشرف أنكر شأم ، وكان يذعر منهم ، وقال هلم 

قد جئناك لنبيعك : فليدنو إيل بعضكم ليحدثين ا فدنا إليه بعضهم ، فقال : إليك ، قال 
نزل بكم هذا الرجـل ،   واهللا لئن فعلتم لقد جهدمت منذ: أدراعاً لنا لنستنفق أمثاا ، فقال 

فواعدهم أن يأتوه عشاء حني يهدي عنه الناس ، فجاؤوه ، فناداه رجل منهم فقام ليخرج 
بلى إـم قـد   : ما طرقوك ساعتهم هذه بشيء مما حتب ، قال : إليهم ، فقالت امرأته 

ال يسبقكم وإن : حدثوين حديثهم فخرج إليهم ، فأعتنقه حممد بن مسلمة وقال ألصحابه 
  .لتموين وإياه مجيعاً ، فطعنه بعضهم بالسيف يف خاصرته قت

صـلى اهللا  ( فلما قتلوه فزعت اليهود ، ومن كان معهم من املشركني ، فغدوا على النيب 
قد طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتنا ، فقتـل  : حني أصبحوا فقالوا ) عليه وسلم 

الذي كان يقول يف أشعاره ويؤذيهم ) م صلى اهللا عليه وسل( غيلة ، فذكر هلم رسول اهللا 
أن يكتب بينه وبينهم وبـني املسـلمني   ) صلى اهللا عليه وسلم ( به ، فدعاهم رسول اهللا 

املعجـم  ) .( صلى اهللا عليه وسلم( عامة صحيفة فيها جامع أمر الناس فكتبها رسول اهللا 
  ) ١٩/٧٦الكبري 

  ومنه أيضاً
عب بن االشرف اليهودي كان شاعراً وكـان  أن ك: عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك 

صلى اهللا عليه ( وأصحابه وحيرض عليهم فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( يهجو رسول اهللا 
) صلى اهللا عليه وسـلم  ( فلما أىب أن يرتع عن أذى رسول اهللا ) من لكعب ؟): ( وسلم 

و حممد بن مسلمة و سعد بن معاذ ) صلى اهللا عليه وسلم( وأذى املسلمني أمر رسول اهللا 
املعجـم  .( أبا عيسى بن احلارث ابن أخي سعد بن معاذ يف مخسة ، فأتوا كعبا فذكر مثله

  ) .١٩/٧٨الكبري 
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  ) صلى اهللا عليه وسلم( ـ حماصرة من شتم الرسول ٢
الراية علي بـن  ) صلى اهللا عليه وسلم(ملا خرج املسلمون إىل بين قريظة أعطى رسول اهللا 

واستخلف على املدينة ابن أم مكتوم ، وض علي وطائفـة  ) اهللا عنه رضي ( أيب طالب 
) صلى اهللا عليـه وسـلم  ( معه حىت أتوا بين قريظة ونازلوهم ؛ فسمعوا سب الرسول اهللا 

يا رسول اهللا ال تبلغ إليهم : فقال له ) صلى اهللا عليه وسلم( فانصرف علي إىل رسول اهللا 
وص إليهم . هم شتمي ، لو رأوين لكفوا عن ذلكأظنك مسعت من: وعرض له ، فقال له 

نقضتم العهد يا إخوة القرود ، أخواكم اهللا وأنزل بكـم  : فقال هلم . فلما رأوه أمسكوا 
صـلى اهللا  ( ونزل رسول اهللا . ما كنت جاهالً يا حممد فال جتهل علينا : فقالوا . نقمته 

  )١٤/١٦قرطيب تفسري ال. ( فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة) عليه وسلم 
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( رابعاً ـ قريشيون يدافعون عن النيب 

  ) صلى اهللا عليه وسلم ( أبو طالب ينهي عن أذى الرسول 
( }وهم ينهونَ عنه وينأَونَ عنه وإِن يهلكُونَ إِالَّ أَنفُسـهم ومـا يشـعرونَ    {قال تعاىل 

نزلت يف أيب طالب كان ينهى عن حممد أن يـؤذى  : عباس يقول  عن ابن)  ٢٦/األنعام
كان أبو طالب ينهى عـن  : وينأى عما جاء به أن يؤمن به ، وعن القاسم بن خميمرة قال 

كان أبو طالب ينهى عن الـنيب  : وال يصدقه ، قال ابن بشر ) صلى اهللا عليه وسلم(النيب 
ن ينهى عن أذى حممد وينأى عما جاء أن يؤذى وال يصدق به كا) صلى اهللا عليه وسلم(

  )٢/٤١١معاين القرآن (و) ٥/١٧١تفسري الطربي .(به أن يتبعه
  )صلى اهللا عليه وسلم( خامساً ـ األنصار يدافعون عن النيب 

أمل جيـدك  { : قال تعاىل يعدد نعمه على عبده ورسوله حممد صلوات اهللا وسالمه عليـه  
محل يف بطن أمه ، وقيل بعد أن ولد عليه السالم، وذلك أن أباه تويف وهو } يتيما فآوى 

مث توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنني ، مث كان يف كفالة جـده عبـد   
املطلب إىل أن تويف وله من العمر مثان سنني ، فكفله عمه أبو طالب مث مل يـزل حيوطـه   

ه اهللا على رأس أربعني وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعث
سنة من عمره ، هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة األوثان ، وكل ذلك بقـدر اهللا  
وحسن تدبريه إىل أن تويف أبو طالب قبل اهلجرة بقليل ، فأقدم عليـه سـفهاء قـريش    
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 وجهاهلم فاختار اهللا له اهلجرة من بني أظهرهم إىل بلد األنصار من األوس واخلزرج ، كما
أجرى اهللا سنته على الوجه األمت األكمل فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا 

وكل هذا من حفظ اهللا لـه وكالءتـه وعنايتـه    ) رضي اهللا عنهم أمجعني ( بني يديه ،
  )٤/٦٧٤تفسري بن كثري .(به

  )صلى اهللا عليه وسلم ( سادساًً  ـ صور من دفاع الصحابة عن النيب 
  افع عن رسول اهللا ـ أبو بكر يد١

صلى (ما أكثر ما رأيت قريشاً أصابت من رسول اهللا : قلت : عن عبد اهللا بن عمرو قال
قد حضرم وقد اجتمع أشـرافهم  : فيما كانت تظهر من عداوته ؟ قال ) اهللا عليه وسلم

 ما رأينا مثل ما صربنا عليـه : فقالوا ) صلى اهللا عليه وسلم( يف احلجر فذكروا رسول اهللا 
من هذا الرجل قط ، سفه أحالمنا ، وشتم آباءنا ، وعاب ديننا ، وفرق مجاعتنا ، وسب 

  .آهلتنا ، لقد صربنا منه على أمر عظيم ، أو كما قالوا 
فأقبل ميشي حىت استلم الركن ) صلى اهللا عليه وسلم( فبيناهم يف ذلك إذ طلع رسول اهللا 

وعرفت ذلك يف وجهه مث : ببعض القول قال فمر م طائفاً بالبيت فلما أن مر م غمزوه 
فلما مر م الثانية غمزوه مبثلها ، فعرفت ذلك يف وجهه ، مث ) صلى اهللا عليه وسلم(مضى 
أتسمعون يا معشر : ( فمر م الثالثة غمزوه مبثلها ، مث قال ) صلى اهللا عليه وسلم( مضى 

فأخذت القوم كلمته حىت ما :  قال) قريش أما والذي نفس حممد بيده لقد جئتكم بالذبح 
منهم رجل إال لكأمنا على رأسه طائر واقع حىت إن أشدهم فيه وطأة قبل ذلـك يتوقـاه   

انصرف يا أبا القاسم انصرف راشداً فواهللا : بأحسن ما جييب من القول ، حىت إنه ليقول 
  ) . صلى اهللا عليه وسلم(ما كنت جهوالً فانصرف رسول اهللا 

ذكرمت ما بلـغ  : لغد اجتمعوا يف احلجر وأنا معهم فقال بعضهم لبعض حىت إذا كان من ا
منكم وما بلغكم عنه حىت إذا بادأكم مبا تكرهون تركتموه ، وبينا هم يف ذلك إذ طلـع  

فوثبوا إليه وثبة رجل واحـد ، وأحـاطوا بـه    ) صلى اهللا عليه وسلم( عليهم رسول اهللا 
ا كان يبلغهم عنه من عيب آهلتهم ودينـهم،  أنت الذي تقول كذا وكذا ، مل: يقولون له 

فلقد رأيت رجالً منهم أخذ مبجمع ردائه ، وقال : قال ) نعم أنا الذي أقول ذلك : ( قال 
أتقتلون رجالً أن يقول : دونه يقول وهو يبكي ) رضي اهللا عنه( وقام أبو بكر الصديق : 
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صحيح ابـن  . ( لغت منه قطريب اهللا ؟ مث انصرفوا عنه فإن ذلك ألشد ما رأيت قريشا ب
  ) ١٤/٥١٦حبان 

سألت عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال قلت حدثين بأشد شيء : عن عروة بن الزبري قال 
قال أقبل عقبة بن أيب معيط ورسول ) صلى اهللا عليه وسلم ( صنعه املشركون برسول اهللا 

فخنقه خنقاً شـديداً ،  يصلي عند الكعبة فلوى ثوبه يف عنقه ) صلى اهللا عليه وسلم( اهللا 
) اهللا صلى اهللا عليه وسلم( فأخذ مبنكبيه فدفعه عن رسول ) رضي اهللا عنه( فأقبل أبو بكر 

أخرجـه  } أتقتلون رجالً أن يقول ريب اهللا وقد جاءكم بالبينات مـن ربكـم   { فقال 
  ) ٩/٧سنن البيهقي الكربى .(البخاري يف الصحيح من حديث األوزاعي

  )صلى اهللا عليه وسلم(ملطلب يضرب أبا جهل ألنه شتم النيب ـ محزة ابن عبد ا٢
حدثين رجل من أسلم و كان واعية أن أبا جهل اعترض لرسـول  : عن ابن إسحاق قال 

عند الصفا فأذاه و شتمه ، و قال فيه ما يكره من العيب لدينه، ) صلى اهللا عليه وسلم(اهللا 
  ) . عليه و سلمصلى اهللا( و التضعيف له ، فلم يكلمه رسول اهللا 

و موالة لعبد اهللا بن جدعان التميمي يف مسكن هلا فوق الصفا تسمع ذلك ،مث انصـرف  
عنه ، فعمد إىل نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم ، و مل يلبث محزة بن عبد املطلـب  
أن أقبل متوشحاً قوسه راجعاً من قنص له ، و كان إذا فعل ذلك مل مير على نادي قريش 

شكيمة ، و كان يومئذ مشركاً على دين قومه ، فجاءته املوالة و قد قام رسول و أشدها 
يا عمارة لو رأيت ما لقـي ابـن   : لريجع إىل بيته فقالت له ) صلى اهللا عليه و سلم( اهللا 

أخيك حممد من أيب احلكم آنفاً ، و جده ها هنا فآذاه و شتمه ، و بلـغ مـا يكـره مث    
ش عند الكعبة فجلس ، و مل يكلم حممد ، فاحتمل محزة انصرف عنه فعمد إىل نادي قري

الغضب ملا أراد اهللا من كرامته فخرج سريعاً ال يقف على أحد كما كان يصـنع يريـد   
الطواف بالبيت معتمداً أليب جهل أن يقع به فلما دخل املسجد نظر إليه جالساً ، يف القوم 

على رأسه ضربة مملوءة ، و قامـت  فأقبل حنوه حىت إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه 
. ما نراك يا محزة إال صـبأت  : رجال من قريش من بين خمزوم لينصروا أبا جهل ، فقالوا 

و ما مينعين و قد استبان يل ذلك منه أنا أشهد أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و : فقال محزة 
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: فقال أبـا جهـل   . سلم و أن الذي يقول حق فواهللا ال أنزع فامنعوين إن كنتم صادقني
  .لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحاً : دعوا أبا عمارة 

فلما أسلم محزة ) صلى اهللا عليه و سلم ( و مر محزة على إسالمه و تابع خيفف رسول اهللا 
قد عزموا و امتنع و أن محزة سيمنعه ) صلى اهللا عليه و سلم( علمت قريش أن رسول اهللا 

ونه و ينالون منه ، فقال يف ذلك سعد حني ضـرب أبـا   فكفوا عن بعض ما كانوا يتناول
ذق أبا جهل مبا غشيت ، قال مث رجع محزة إىل بيته : جهل فذكر رجزا غري مستقر أوله 

أنت سيد قريش اتبعت هذا الصاىبء و تركت دين آبائك للمـوت  : فأتاه الشيطان فقال 
م إن كان رشدا فاجعل ما صنعت الله: خري لك مما صنعت ، فأقبل على محزة شبه فقال 

تصديقه يف قليب و إال فاجعل يل مما وقعت فيه خمرجاً فبات بليلة مل يبت مبثلها من وسوسة 
ابن أخي إين : فقال ) صلى اهللا عليه و سلم( الشيطان ، حىت أصبح فغدا على رسول اهللا 

أم غي  وقعت يف أمر ال أعرف املخرج منه و أقامه مثلي على ما ال أدري ما هو أرشد هو
صـلى اهللا  (شديد فحدثين حديثاً فقد استشهيت يا ابن أخي أن حتدثين فأقبل رسول اهللا 

فذكره و وعظه و خوفه و بشره فألقى اهللا يف نفسه اإلميان ، كمـا قـال   ) عليه و سلم
أشهد أنك لصادق شهادة املصدق و املعارف : فقال ) . صلى اهللا عليه و سلم(رسول اهللا 

. دينك فواهللا ما أحب أن يل ما أملعت الشمس و أين على ديـين األول  فأظهر يا ابن أخي
  .فكان محزة ممن أعز اهللا به الدين: قال 

/ ٩جممـع الزوائـد   (و) ٣/١٣٩املعجم الكبري (و)  ٤٨٧٨رقم ) ( ٢١٣/ ٣املستدرك (
٤٣٣(  

  )صلى اهللا عليه وسلم( سابعاً ـ صورة من دفاع آل البيت عن رسول اهللا 
  )صلى اهللا عليه وسلم( عن الرسول فاطمة تدافع

) صلى اهللا عليه وسلم(بينما رسول اهللا : قال ) رضي اهللا عنه(عن عبد اهللا هو بن مسعود 
قائم يصلي عند الكعبة ومجيع قريش يف جمالسهم ينظرون ، إذ قال قائل منهم أال تنظرون 

ودمها وسالها فيجيء به إىل هذا املرائي ، أيكم يقوم إىل جزور أيب فالن فيعمد إىل فرثها 
( مث ميهله حىت إذا سجد وضعه بني كتفيه ، فانبعث أشقاها فجاء به فلما سجد رسول اهللا 

سـاجدا  ) صلى اهللا عليه وسلم ( وضعه بني كتفيه ، وثبت النيب ) صلى اهللا عليه وسلم 
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رضـي  ( وضحكوا حىت مال بعضهم على بعض من الضحك ، فانطلق منطلق إىل فاطمة 
ــ وهي جويرية ــ فأقبلت تسعى حىت ألقته عنه وأقبلت عليهم تسـبهم  ) نهااهللا ع

الصالة قال اللهم عليك بقريش ثالثًـا، مث  ) صلى اهللا عليه وسلم ( فلما قضى رسول اهللا 
مسى اللهم عليك بعمرو بن هشام وبعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة 

واهللا لقد رأيتهم صرعى يوم بدر يسحبون : ، قال عبد اهللا  بن أيب معيط وعمارة بن الوليد
. ( وأتبع أصحاب القليب لعنة ) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل قليب بدر ، مث قال رسول اهللا 

رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن إسحاق عن عبيد اهللا بن موسى وأخرجـه هـو   
  )٩/٧ربى سنن البيهقي الك) (ومسلم من وجه آخر عن أيب إسحاق

كثرية ، ومتعددة يف كل تقسيم ) صلى اهللا عليه وسلم ( وصور ، ومناذج الدفاع عن النيب 
من التقسيمات سابقة الذكر ، ولكنين أردت أن أقف على مناذج سريعة ، تبني اهلـدف  

أمر واجب ، وقد حدث أثناء حياته ) صلى اهللا عليه وسلم ( املنشود ، من أن الدفاع عنه 
  ). صلى اهللا عليه وسلم ( فمن واجبنا اآلن الذب عن رسول اهللا ) عليه وسلم  صلى اهللا( 
  ) .صلى اهللا عليه وسلم ( قتل من سب أو أساء إىل النيب ) : ب(
ـ أن الذمي إذا سب الرسول أو سب اهللا أو عاب اإلسالم عالنية فقد نكث ميينـه و  ١

لى ذلك و يؤدب عليه فعلم أنه مل طعن يف ديننا ألنه ال خالف بني املسلمني أنه يعاقب ع
يعاهد عليه ألنا لو عاهدناه عليه مث فعله مل جتز عقوبته و إذا كنا قد عاهدناه علـى أن ال  
يطعن يف ديننا مث يطعن يف ديننا فقد نكث يف دينه من بعد عهده و طعن يف ديننا فيجـب  

ر و ال حيرمون ما حـرم اهللا  قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا و ال باليوم اآلخ( قتله بنص اآلية
  ١/١٦الصارم املسلول )
إنه ال يقتل إال من سب : ـ عن خليد أن رجال سب عمر بن عبد العزيز فكتب عمر ٢

و لكن اجلده على رأسه أسواطاً ، و لوال أين أعلـم  ) صلى اهللا عليه و سلم ( رسول اهللا 
  )٢١٣/ ١الصارم املسلول .( أن ذلك خري له مل أفعل 

يب ديننا و شتم نبينا جماهدة لنا و حماربة فكان نقضا للعهد كااهدة و احملاربة ـ أن ع٣
و جاهدوا بأموالكم و أنفسـكم يف  { : يبني ذلك أن اهللا سبحانه قال يف كتابه . باألوىل

و اجلهاد بالنفس يكون باللسان كما يكون باليد بـل قـد   ]  ٤١: التوبة [ } سبيل اهللا 
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جاهـدوا املشـركني بأيـديكم و    )[ صلى اهللا عليه و سلم ( نيب يكون أقوى منه قال ال
  ) رواه النسائي و غريه] (ألسنتكم و أموالكم 

و ] [ أهجهم و هاجهم : [ يقول حلسان بن ثابت ] صلى اهللا عليه و سلم [ ـ و كان ٤
بشـعره و  ) صلى اهللا عليه و سلم ( كان ينصب له منرب يف املسجد ينافح عن رسول اهللا 

و ] اللهم أيده بروح القـدس  : [ و قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ] ه للمشركني هجائ
: [ و قال ] إن جربئيل معك ما دمت تنافح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : [ قال 

  [.هي أنكى فيهم من النبل
ن ـ و إذا كان شأن اجلهاد باللسان هذا الشأن يف شتم املشركني و هجائهم و إظهار دي٥

اهللا و الدعاء إليه ، علم أن من شتم دين اهللا و رسوله و أظهر ذلك و ذكـر كتـاب اهللا   
  .بالسوء عالنية فقد جاهد املسلمني و حارم و ذلك نفض للعهد

ـ أنا و إن أقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر و الشرك فهو كإقرارنا هلم علـى مـا   ٦
نا و متين الغوائل لنا فإننا حنن نعلم أم يعتقـدون  يضمرونه لنا من العداوة و إرادة السوء ب

خالف ديننا و يريدون سفك دمائنا و علو دينهم و يسعون يف ذلك لو قدروا عليه فهـذا  
القدر أقررناهم عليه فإذا عملوا مبوجب هذه اإلرادة ـ بأن حاربونا و قاتلونا ـ نقضـوا    

ر السب هللا و لكتابه و لدينـه و  العهد كذلك إذا عملوا مبوجب تلك العقيدة ـ من إظها 
  .لرسوله ـ نقضوا العهد إذ ال فرق بني العمل مبوجب اإلرادة و موجب االعتقاد

ـ أن مطلق العهد الذي بيننا و بينهم يقتضي أن يكفوا و ميسكوا عن إظهار الطعـن يف  ٧
كـل  ديننا و شتم رسولنا كما يقتضي اإلمساك عن دمائنا و حماربتنا ألن معىن العهد أن 

واحد من املتعاهدين يؤمن اآلخر مما حيذره منه قبل العهد و من املعلوم أنا حنـذر منـهم   
إظهار كلمة الكفر و سب الرسول و شتمه كما حنذر إظهار احملاربة بل أوىل ألنا نسفك 
الدماء و نبذل األمول يف تعزير الرسول و توقريه و رفع ذكره و إظهار شرفه و علو قدره 

مون هذا من ديننا فاملظهر منهم لسبه ناقض للعهد فاعل ملا كنا حنـذره و  وهم مجيعا يعل
  ١/٢١٣الصارم املسلول .نقاتله عليه قبل العهد و هذا واضح



 ٣٨٨

ـ أن إظهار سب الرسول طعن يف دين املسلمني و إضرار م و جمرد التكلم بدينـهم  ٨
يعـاقبون عليهـا و إن    ليس فيه إضرار باملسلمني فصار إظهار سب الرسول مبرتلة احملاربة

  .كانت دون الشرك 
ـ مىت أظهروا الكفر الذي هو طعن يف دين اهللا نقضوا به العهد خبالف كفر ال يطعنون ٩

به يف ديننا و هذا ألن العهد إمنا اقتضى أن يقولوا و يفعلوا بينهم ما شاءوا ممـا ال يضـر   
  .فلم يعاهدوا عليه البتة املسلمني فأما أن يظهروا كلمة الكفر أو أن يؤذوا املسلمني 

كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب تبارك و : [ ـ قال أبو عبد اهللا يف رواية حنبل ١٠
: تعاىل فعليه القتل مسلما كان أم كافرا و هذا مذهب أهل املدينة ، و قال جعفر بن حممد 

يقتل : كذبت فقال : مسعت أبا عبد اهللا يسأل عن يهودي مر مبؤذن و هو يؤذن فقال له 
  [.ألنه شتم

أنه قال مبحضر من املهاجرين و األنصار للنصراين الذي ) رضي اهللا عنه ( ـ عن عمر ١١
إنا مل نعطك ما أعطيناك على أن تدخل علينا يف ديننا : إن اهللا ال يضل أحداً ، قال : قال 

  . فوالذي نفسي بيده لئن عدت ألخذن الذي فيه عيناك
يات و االعتبار جييئ أيضا يف ذلك فإن اجلهـاد واجـب   ـ و مجيع ما ذكرناه من اآل١٢

حىت تكون كلمة اهللا هي العليا و حىت يكون الدين كله هللا و حىت يظهر ديـن اهللا علـى   
  ١/٢٥٦الصارم املسلول . الدين كله

وحـده ،  ) صلى اهللا عليه و سلم ( ـ يتعني قتل من نقض العهد بسب الرسول اهللا ١٤
يعلى و كما ذكره طائفة من أصحاب الشافعي و كما نـص  كما قد ذكره القاضي أبو 

عليه عامة الذين ذكروه يف نواقض العهد و ذكروا أن اإلمام يتخري فيمن نقض العهد على 
  . سبيل اإلمجال فإم ذكروا يف مواضع أخر انه يقتل من غري ختيري

ن احلدود ـ إنه يقتل ألن سب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم موجب للقتل حدا م١٥
كما لو نقض العهد بزنا أو قطع طريق فإنه يقام عليه حد ذلك فيقتل إن أوجب القتل بل 
قد يقتل الذمي حدا من احلدود و إن مل ينتقض عهده كما لو قتل ذميا آخر أو زىن بذمية 
فإنه يستوىف منه القود و حد الزنا وعهده باق و مذهب مالك ميكن أن يوجه على هـذا  

  ١/٢٨٧الصارم املسلول .ن فيهم من يقول مل ينتقض عهدهاملأخذ إن كا



 ٣٨٩

  ١/٢٨٨الصارم املسلول .ـ والدليل ،اآليات الدالة على وجوب قتل الطاعن يف الدين١٦
من سب نبيا قتـل و مـن سـب    [ إن كان ثابتا ) صلى اهللا عليه و سلم ( ـ قوله ١٧

  .بني غريه فأوجب القتل عينا على كل ساب و مل خيري بينه و ] أصحابه جلد 
دعا الناس إىل قتل ابن األشرف ألنه كان يؤذي ) صلى اهللا عليه و سلم ( ـ أن النيب ١٨

  .اهللا و رسوله و كذلك كان يأمر بقتل من يسبه أو يهجوه إال من عفا عنه بعد القدرة 
لإلجياب فعلم وجوب قتل الساب و إن مل جيب قتل غريه ) صلى اهللا عليه و سلم ( و أمره 
اربني و كذلك كانت سريته مل يعلم أنه ترك قتل أحد من السابني بعد القدرة عليه من احمل

إال من تاب أو كان من املنافقني و هذا يصلح أن يكون امتثاال لألمر باجلهـاد و إقامـة   
احلدود فيكون على اإلجياب يؤيد أن يف ترك قتله تركاً لنصر اهللا و رسوله و ذلك غـري  

  .جائز
من سب [ ابة فإا نصوص يف تعني قتله مثل قول عمر رضي اهللا عنه ـ أقاويل الصح١٩

فأمر بقتله عينا و مثل قول ابن عباس رضي اهللا عنه ] اهللا أو سب أحدا من األنبياء فاقتلوه 
أميا معاهد عاند فسب اهللا أو سب أحدا من األنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه [ 
  .عينا فأمر بقتل املعاهد إذا سب ] 

ميا كتب به إىل املهاجر يف املرأة اليت سبت ) رضي اهللا عنه ( و مثل قول أيب بكر الصديق 
لوال ما قد سبقتين فيها ألمرتك بقتلها ألن حـد األنبيـاء ال   [ النيب صلى اهللا عليه و سلم 

فبني أن ] يشبه احلدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد و معاهد فهو حمارب غادر 
ب كان قتلها عينا لوال فوات ذلك و مل جيعل فيه خرية إىل األمام و ال سيما والسابة الواج

  .امرأة و ذلك وحده دليل 
لو ) : [ صلى اهللا عليه و سلم( و مثل قول ابن عمر يف الراهب الذي بلغه أنه يسب النيب 

تيار قتله و هذا و لو كان كاألسري الذي خيري فيه اإلمام مل جيز البن عمر اخ] مسعته لقتلته 
  .الدليل واضح

و حنوه حاله أغلظ من حال ) صلى اهللا عليه و سلم ( ـ أن ناقض العهد بسب النيب   ٢٠
احلريب األصلي و خروجه عما عاهدنا عليه بالطعن يف الدين و أذى اهللا ورسوله و مثـل  

  .هذا جيب أن يعاقب عقوبة تزجر أمثاله عن مثل حاله 



 ٣٩٠

إن شر الدواب عند اهللا الذين كفـروا فهـم ال   { : نه و تعاىل و الدليل عليه قوله سبحا
يؤمنون الذين عاهدت منهم مث ينقضون عهدهم يف كل مرة و هم ال يتقون فإما تثقفنـهم  

فأمر اهللا رسوله إذا ]  ٥٧: األنفال [ } يف احلرب فشرد م من خلفهم لعلهم يذكرون 
هم من الكفار بأن يفعل م ما يتفرق صادف الناكثني للعهد يف احلرب أن يشرد م غري

أال تقاتلون قوما نكثوا أميام و مهوا بإخراج الرسول و هـم  { : به أولئك و قال تعاىل 
فحض على قتال من نكث اليمني و هـم بـإخراج   ]  ١٣: التوبة [ } بدأوكم أول مرة 

  .الرسول و بدأ بنقض العهد 
فقد فعل ما هو أعظم من ) يه و سلم صلى اهللا عل( ـ و معلوم أن من سب الرسول ٢١

قاتلوهم يعـذم اهللا بأيـديهم و   { : اهلم بإخراج الرسول و بدأنا أول مرة مث قال تعاىل 
: التوبة [ } خيزهم و ينصركم عليهم و يشف صدور قوم مؤمنني و يذهب غيظ قلوم 

هم فعلم أن تعذيب هؤالء و إخزاءهم و نصر املؤمنني علـيهم و شـفاء صـدور   ]  ١٥
باإلنتقام منهم و ذهاب غيظ قلوم مما أذوهم به أمر مقصود للشارع مطلوب يف الدين و 

و آذى اهللا تعاىل ) صلى اهللا عليه و سلم ( معلوم أن هذا املقصود ال حيصل ممن سب النيب 
  .و رسوله و عباده املؤمنني إال بقتله ال حيصل مبجرد استرقاقه و ال باملن عليه و املفاداة به

ـ و كذلك أيضا تنكيل غريه من الكفار الذين قد يريدون إظهار السب ال حيصـل  ٢٢
على سبيل التمام إال بذلك و ال يعارض هذا من نقض العهد يف طائفة ممتنعـة إذا أسـرنا   
واحدا منهم ألن قتال أولئك و الظهور عليهم حيصل هذا املقصود خبالف مـن كـان يف   

الصـارم املسـلول   .دث فيه قتالً مل حيصل هذا املقصودأيدينا قبل السب و بعده فإن مل حي
١/٣٩٢  

فقد صدر منه فعل تضمن أمرين ) صلى اهللا عليه و سلم( ـ أن الذمي إذا سب النيب   ٢٣
صلى اهللا ( جنايته على عرض رسول اهللا : انتقاض العهد الذي بيننا و بينه الثاين : أحدمها 

 و رسوله و املؤمنني و طعنه يف الدين و هـذا  و انتهاكه حرمته و إيذاء اهللا) عليه و سلم 
معىن زائد على جمرد كونه كافرا قد نقض العهد ونظري ذلك أن ينقضه بالزنا مبسـلمة أو  
بقطع الطريق على املسلمني و قتلهم و أخذ أمواهلم أو بقتل مسلم فإن فعله ـ مع كونـه   

و القتل من حيث هو هو نقضا للعهد ـ قد تضمن جناية آخرى فإن الزنا و قطع الطريق  



 ٣٩١

جناية منفصلة عن نقض العهد له عقوبة ختصه يف الدنيا و اآلخرة زائدة على جمرد عقوبـة  
إن الذين يؤذون اهللا و رسـوله  { : التكذيب بنبوية ، و الدليل عليه قوله سبحانه و تعاىل 
علق اللعنة يف ف]  ٥٧: األحزاب [ } لعنهم اهللا يف الدنيا و اآلخرة و أعد هلم عذابا مهينا 

الدنيا و اآلخرة و العذاب املهني بنفس أذى اهللا و رسوله فعلم أنه موجب ذلك و كذلك 
و إن نكثوا أميام من بعد عهدهم و طعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفـر  { : قوله تعاىل 

  ] . ١٢: التوبة [ } إم ال أميان هلم لعلهم ينتهون 
ملا دخل مكة آمن النـاس الـذين   ) اهللا عليه و سلم صلى ( ـ يوضح ذلك أن النيب   ٢٤

كانوا يقاتلونه قبل ذلك و الذين نقضوا العهد الذي كان بينه و بينهم و خانوه ، إال نفرا 
منهم القينتان اللتان كانتا تغنيان جائه و سارة موالة بين عبد املطلب اليت كانت تؤذيـه  

  . مبكة
وه من النساء ـ مع أن قتل املـرأة ال جيـوز إال إذا    فإذا كان قد أمر بقتل اليت كانت ج

قد آمن مجيع أهل مكة من كان قد قاتل و نقـض  ) صلى اهللا عليه و سلم(قاتلت و هو 
العهد من الرجال و النساء ـ علم بذلك أن اهلجاء جناية زائدة علـى جمـرد القتـال و     

كمـا أنـه   ) اهللا عليه و سلم صلى ( احلراب ، ألن التفريق بني املتماثلني ال يقع من النيب 
بقتل ابن خطل ألنه كان قد قتل مسلماً و ألنه كان مرتداً و ألنه كان يأمر جائه و كل 

  .واحد من القتل و الردة و األمر جائه جناية زائدة على جمرد الكفر و احلراب
 ـ و مما يبني ذلك أنه قد كان أمر بقتل من كان يؤذيه بعد فتح مكة ـ مثـل ابـن     ٢٦

الزبعرى و كعب بن زهري و احلويرث بن نقيد و ابن خطل و غريهم ـ مع أمانه لسـائر   
أهل البلد وكذلك أهدر دم أيب سفيان بن احلارث و امتنع من إدخاله عليه و إدخال عبد 
اهللا بن أيب أمية ملا كانا يقعان يف عرضه ـ و قتل ابن أيب معيط و النضر بن احلارث دون  

مسى من يبذل نفسه يف قتله ناصراً هللا و رسوله و كان بندب إىل قتل  غريمها من األسرى و
  [ .من يكفين عدوي: [ من يؤذيه و يقول 

  .ـ السب جناية زائدة على الكفر  ٢٧
ـ السب جناية هلا موقع يزيد على سائر اجلنايات حبيث يستحق صاحبها من العقوبة ٢٨

اً يف حماربـة املسـليمني و أن وجـوب    ماال يستحقه غريه و إن كان كافراً حربياً مبالغ



 ٣٩٢

االنتصار ممن كان هذه حالة كان مؤكداً يف الدين و السعي يف إهدار دمه مـن أفضـل   
األعمال و أوجبها و أحقها باملسارعة إليه و ابتغاء رضوان اهللا تعاىل فيه و أبلـغ اجلهـاد   

  .الذي كتبه اهللا على عباده و فرضه عليهم 
دماؤهم يوم الفتح و اشتد ) صلى اهللا عليه و سلم ( ر النيب ـ و من تأمل الذين أهد  ٢٩

غضبه عليهم حىت قتل بعضهم يف نفس احلرم و أعرض عن بعضهم و انتظر قتل بعضـهم  
وجد هلم جرائم زائدة على الكفر و احلراب من ردة و قتل و حنو ذلك و جرم أكثرهم إمنا 

اه بألسنتهم فأي دليل أوضح من و أذ) صلى اهللا عليه و سلم ( كان من سب رسول اهللا 
هذا على أن سبه و هجاءه جناية زائدة على الكفر و احلراب ، ال يدخل يف ضمن الكفر 
كما يدخل سائر املعاصي يف ضمن الكفر و على أن املعاهدين إذا نقضوا العهد و فيهم من 

قـض  كان للسب عقوبة زائدة على عقوبة جمـرد ن ) صلى اهللا عليه و سلم ( سب النيب 
  ١/٢٩٢الصارم املسلول .العهد
سبحان ريب هل كنت إال { : ـ الرسول له نعت البشرية و نعت الرسالة كما قال   ٣٠

فمن حيث هو بشر له أحكام البشر و من حيث هـو  ]  ٩٣: االسراء [ } بشرا رسوال 
فسبه موجب للعقوبة من حيث هو بشر . رسول قد ميزه اهللا سبحانه و فضله مبا خصه به 

ه من املؤمنني ، و موجب العقوبة من حيث هو رسول مبا خصه اهللا به ، لكن إمنـا  كغري
أوجب القتل من حيث هو رسول فقط ؛ ألن السب املتعلق بالبشرية ال يوجب قتالً وسبه 
من حيث هو رسول حق اهللا فقط ، فإذا أسلم الساب انقطع حكم السب املتعلق برسالته 

ملرسل ، فسقط القتل الذي هو موجب ذلك السـب و  كما انقطع حكم السب املتعلق با
الصـارم   ١/٣٤١.يبقى حق بشريته من هذا السب و حق البشرية إمنا موجب جلد مثانني

  املسلول
وإن نكثوا أميام من بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم فقـاتلوا أئمـة   : ( ـ قال تعاىل ٣١

نكث املشركون الذين عاهدمتوهم  يقول تعاىل وإن) الكفر إم ال أميان هلم لعلهم ينتهون 
أي عابوه وانتقصوه } وطعنوا يف دينكم { على مدة معينة أميام أي عهودهم ومواثيقهم 

ومن ههنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه أو مـن طعـن يف ديـن    
م ينتـهون  فقاتلوا أئمة الكفر إم ال أميان هلم لعله{ : اإلسالم أو ذكره بنقص وهلذا قال 



 ٣٩٣

أئمة الكفر : أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضالل وقد قال قتادة وغريه } 
  ٢/٤٤٧تفسري ابن كثري .كأيب جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف وعدد رجاال

  .فصل يف الصرب والنصر ) ج(
  ـ الصرب على األذى واالستمرار يف الدعوة١
يقـول تعـاىل   ) عليهم وال تك يف ضيق مما ميكرون واصرب وما صربك إال باهللا وال حتزن(

واصرب يا حممد على ما أصابك من أذى يف اهللا ) : صلى اهللا عليه وسلم ( ذكره لنبيه حممد
{ وما صربك إن صربت إال مبعونة اهللا وتوفيقه إياك لذلك : يقول } وما صربك إال باهللا { 

ركني الذين يكذبونك وينكرون مـا  وال حتزن على هؤالء املش: يقول } وال حتزن عليهم 
وال تك يف ضيق ممـا  { جئتهم به يف آن ولوا عنك وأعرضوا عما أتيتهم به من النصيحة 

وال يضيق صدرك مبا يقولون من اجلهل ونسبتهم ما جئتهم به إىل أنـه  : يقول } ميكرون 
اهللا ومن  مما حيتالون باخلدع يف الصد عن سبيل: } مما ميكرون { سحر أو شعر أو كهانة 

  ٦٦٦/ ٧تفسري الطربي .أراد اإلميان بك والتصديق مبا أنزل اهللا إليك
  )وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ومثود : (ـ قال تعاىل ٢

عما يناله من أذى املشـركني  ) صلى اهللا عليه وسلم(يقول تعاىل ذكره مسليا نبيه حممداً 
وإن يكذبك يـا  : منهم من السب والتكذيب  باهللا وحاضاً له على الصرب على ما يلحقه

حممد هؤالء املشركون باهللا على ما أتيتهم به من احلق والربهان وما تعدهم من العـذاب  
على كفرهم باهللا فذلك سنة إخوام من األمم اخلالية املكذبة رسل اهللا املشـركة بـاهللا   

هـم ونصـري إيـاك    ومنهاجهم من قبلهم فال يصدنك ذلك فإن العذاب املهني من ورائ
وأتباعك عليهم آتيهم من وراء ذلك كما آتى عذاب على أسالفهم من األمم الذين مـن  

يعين مشركي قريش قوم نـوح  : قبلهم بعد اإلمهال إىل بلوغ اآلجال فقد كذبت قبلهم 
: يقـول  : وقوم عاد ومثود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وهم قوم شـعيب  

وقوم موسـى  : وكذب موسى ومل يقل : ذب موسى فقيل كذب كل هؤالء رسلهم وك
ألن قوم موسى بنو إسرائيل وكانت قد استجابت له ومل تكذبه وإمنا كذبه فرعون مـن  

  .إمنا قيل ذلك كذلك ألنه ولد فيهم كما ولد يف أهل مكة: القبط وقد قيل 



 ٣٩٤

مـم فلـم   فأمهلت ألهل الكفر باهللا من هذه األ: يقول } فأمليت للكافرين { : وقوله 
{ مث أحللت م العقاب بعد اإلمـالء  : يقول } مث أخذم { أعاجلهم بالنقمة والعذاب 

فانظر يا حممد كيف كان تغيريي ما كان ـم مـن نعمـة    : يقول } فكيف كان نكري 
وتنكري هلم عما كنت عليه من اإلحسان إليهم أمل أبدهلم بالكثرة قلـة وباحليـاة موتـا    

فكذلك فعلي مبكذبيك من قريش وإن أمليت هلـم إىل  : با ؟ يقول وهالكا وبالعمارة خرا
آجاهلم فإين منجزك وعدي فيهم كما أجنزت غريك من رسلي وعدي يف أممهم فأهلكناهم 

  ٩/١٦٧تفسري الطربي .وأجنيتهم من بني أظهرهم
فاصرب كما صرب أولوا العزم من الرسل وال تستعجل هلم كأم يوم يرون ( ـ قال تعاىل ٣
  ) يوعدون مل يلبثوا إال ساعة من ار بالغ فهل يهلك إال القوم الفاسقون  ما

يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم مثبته على املضي ملا قلده مـن عـبء   
وآمره باالئتسام يف العزم على النفـوذ  ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسالة وثقل أمحال النبوة 

له من رسله الذين صربوا على عظيم ما لقوا فيه من قومهم مـن  لذلك بأويل العزم من قب
يا حممد على ما أصـابك يف اهللا  } فاصرب { املكاره وناهلم فيه منهم من األذى والشدائد 

على } كما صرب أولو العزم { من أذى مكذبيك من قومك الذين أرسلناك إليهم باإلنذار 
سله الذين مل ينههم عن النفوذ ألمره ما ناهلم فيـه  القيام بأمر اهللا واالنتهاء إىل طاعته من ر

  .من شدة
مساه اهللا من شدته : قال } فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل { عن ابن جبري يف قوله 

ال : وال تستعجل عليهم بالعـذاب يقـول   : يقول } وال تستعجل هلم { العزم ، وقوله 
كأم يوم يرون ما يوعدون {  حمالة تعجل مبسألتك ربك ذلك هلم فإن ذلك نازل م ال

كأم يوم يرون عذاب اهللا الذي يعدهم أنه مرتل م : يقول } مل يلبثوا إال ساعة من ار 
مل يلبثوا يف الدنيا ساعة من ار ألنه ينسيهم شدة ما يرتل شدة ما يرتل م من عذابه قدر 

{ سنني و الشهور كما قال جل ثنـاؤه  ما كانوا يف الدنيا لبثوا ومبلغ ما فيها مكثوا من ال
( } قال كم لبثتم يف األرض عدد سنني قالوا لبثنا يوما أو بعض يـوم فاسـأل العـادين    

  ١١/٣٠٢تفسري الطربي )١١٣ – ١١٢: املؤمنون 
  ) وإن لك ألجرا غري ممنون( ـ قال تعاىل ٤



 ٣٩٥

مد لثوابا من اهللا وإن لك يا حم: يقول تعاىل ذكره } وإن لك ألجرا غري ممنون { : وقوله 
تفسـري الطـربي   .عظيما على صربك على أذى املشركني إياك غري منقوص وال مقطوع

١٢/١٧٩  
  ) فاصرب صربا مجيال ( ـ قال تعاىل  ٥

صربا ال جـزع  : فاصرب صربا مجيال يعين : يقول تعاىل ذكره } فاصرب صربا مجيال { قوله 
واليثنيك ما تلقى منهم من املكروه عن اصرب على أذى هؤالء املشركني لك : فيه يقول له 

  ١٢/٢٢٨تبليغ ما أمرك ربك أن تبلغهم من الرسالة  تفسري الطربي 
  ) إال تنصروه فقد نصره اهللا ( ـ قال تعاىل ٦

أي تنصروا رسوله فإن اهللا ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه } إال تنصروه { : يقول تعاىل 
أي عام اهلجرة ملا هم املشـركون  } ثاين اثنني إذ أخرجه الذين كفروا { كما توىل نصره 

بقتله أو حبسه أو نفيه فخرج منهم هارباً بصحبة صديقه وصاحبه أيب بكر بن أيب قحافـة  
فلجأ إىل غار ثور ثالثة أيام لريجع الطلب الذين خرجوا يف آثارهم مث يسريوا حنو املدينـة  

( حد فـيخلص إىل رسـول اهللا   جيزع أن يطلع عليهم أ) رضي اهللا عنه ( فجعل أبو بكر 
يسـكنه ويثبتـه   ) صلى اهللا عليه وسلم ( منهم أذى فجعل النيب ) صلى اهللا عليه وسلم 

كما قال اإلمام أمحد عن أنس أن أبـا  ] يا أبا بكر ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما : [ ويقول 
أحدهم نظـر  لو أن : وحنن يف الغار ) صلى اهللا عليه وسلم ( قلت للنيب : بكر حدثه قال 

] يا أبا بكر ما ظنك بـاثنني اهللا ثالثهمـا   : [ فقال : إىل قدميه ألبصرنا حتت قدميه قال 
( أي تأييده ونصره عليه أي على الرسـول  } فأنزل اهللا سكينته عليه { : وهلذا قال تعاىل 

يف أشهر القولني وقيل على أيب بكر ، وروي عن ابن عباس وغريه ) صلى اهللا عليه وسلم 
مل تزل معه سكينة وهذا ال ينايف جتدد سكينة ) صلى اهللا عليه وسلم ( ألن الرسول: لوا قا

وجعل كلمـة  { أي املالئكة } وأيده جبنود مل تروها { : خاصة بتلك احلال وهلذا قال 
قال ابن عباس يعين بكلمة الـذين كفـروا   } الذين كفروا السفلى وكلمة اهللا هي العليا 

  ٢/٤٧٢تفسري بن كثري .ال إله إال اهللا الشرك وكلمة اهللا هي 



 ٣٩٦

قال قتادة والسدي } ما يقال لك إال ما قد قيل للرسل من قبلك { : ـ قال عز وجل ٧
وغريمها ما يقال لك من التكذيب إال كما قد قيل للرسل من قبلك فكما كذبت كـذبوا  

  ٤/١٣٠تفسري ابن كثري .وكما صربوا على أذى قومهم هلم فاصرب أنت على أذى قومك
ـ يقول تعاىل خمربا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السالم أنه قـال  ٨

أي مل توصـلون األذى إيل  } مل تؤذونين وقد تعلمون أين رسول اهللا إلـيكم  { : لقومه 
صـلى اهللا  ( وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة ويف هذا تسلية لرسول اهللا 

رمحة اهللا [ ابه من الكفار من قومه وغريهم وأمر له بالصرب وهلذا قال فيما أص) عليه وسلم 
( وفيه ي للمؤمنني أن ينالوا من الـنيب  ] لقد أوذي بأكثر من هذا فصرب : على موسى 

يا أيها الـذين آمنـوا ال   { : أو يوصلوا إليه أذى كما قال تعاىل ) صلى اهللا عليه وسلم 
{ : وقوله تعـاىل  } اهللا مما قالوا وكان عند اهللا وجيها تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه 

أي فلما عدلوا عن اتباع احلق مع علمهم به أزاغ اهللا قلوم } فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوم 
ونقلـب أفئـدم   { : عن اهلدى وأسكنها الشك واحلرية واخلذالن كما قـال تعـاىل   

/ ٤تفسري ابن كثري .}غيام يعمهون وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة ونذرهم يف ط
٤٦١  

واجب ، حيـث أن اهللا ـ   ) صلى اهللا عليه وسلم ( وعلى هذا فإن الذب عن رسول اهللا 
وكذلك القـرآن الكـرمي ، وبعـض    ) صلى اهللا عليه وسلم ( عز وجل دافع عن رسوله 

كل دافـع   القريشيني ، والصحابة أمجعني واألنصار واملهاجرين ،والتابعني ، وآل البيت ،
  .وعلينا اتباع سريم العطرة). صلى اهللا عليه وسلم ( عن رسول اهللا 

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?p=٥٥٤٢٧  
=========================  

  توجيهات للدعاة
  

  :أيها الداعية 
  .وظيفتك عالية ، وغالية ، فأنت سائر يف طريق املرسلني 



 ٣٩٧

قل هذه سبيلي أدعـوا إىل اهللا  ) سر على منهج الرسل ...باع ثانيا اإلخالص أوالً ، واالت
  ).على بصرية 

عليك حبسن األسلوب يف الدعوة ، واختيار األمر املناسب من األقـوال ، واألعمـال ،   
  . واألوقات

مث عليك حبسن الكالم ، فال تغلظ يف دعوتك ، بل كن هيناً سهالً ويف قصة موسى ملـا  
( فقوال له قوالً ليناً لعله يتـذكر أو خيشـى   ) اهللا له وألخيه هارون ذهب لفرعون ، قال 

  والكلمة القوية القاسية ليس هلا قبول ، فلماذا تقوهلا؟
  ...مع أنك تستطيع أن تقول بدهلا كلمة أخرى أحسن منها 

واصـرب علـى مـا    ) مث عليك مبجاهدة النفس على هذه الدعوة ، واصرب على ما تواجهه
  (أصابك 

  الداعيةأخي 
ولكن انتبه ، ال جتعل الفتور يأخذ فترة طويلة من ، قد يصيبك الفتور ، وهذا ليس بغريب 

  .وقتك 
عليك بالتزود من الصالة ، والصيام والقرآن، وطلب العلم ، وغريها من األعمال الصاحلة 

  دعاة فالعبادات زاد كبري يف طريق ال( واستعينوا بالصرب والصالة ) كما قال اهللا تعاىل 
  أخي الداعية

  الوقت الوقت ، حافظ عليه ، فهو رأس مالك ، فاجعله كله هللا
  :وأوصيك أخي 

  .ابدأ بنفسك فاها عن غيها ، وأعطها من األعمال الصاحلة ، وحاسبها 
  (وأنذر عشريتك األقربني ) مث عليك بأهلك ، فادعهم إىل اهللا 

  أخي الكرمي
  أن يأتيك املدعو ويقول لك جزاك اهللا خرياً ال تنتظر نتيجة دعوتك ، وال تنتظر 

  والتكن ممن ينتظر ثناء الناس على دعوته 
  .أو ممن يريد من الناس أن يغريوا منكرام بني يوم وليلة ، ال ، ال ال تنتظر ذلك 



 ٣٩٨

فلماذا . يوم القيامة ، وليس معه أحد ) نيب ( أمل تعلم بأنه سيأيت ، وال أي شيٍء من ذلك 
  ؟ …أنت تنتظر 

  أن الناس مازالوا على منكرام ؟: وملاذا تتوقف عن الدعوة حبجة 
  ؟ ..وملاذا تركت الدروس واألعمال الدعوية 

  ) إن عليك إال البالغ ) ( دي قلوم ( هل أنت 
  أخي املبارك

  فاعلم أن األعداء يعملون ويكدحون ، إن كنت تعمل وتكدح وتتعب 
  (كما تأملون إن تكونوا تأملون فإم يأملون ) 

  أيها املوفق
  البد من كسب قلب املدعو ، حىت حيبك ، فإن أحبك أحب ما تقول 

فأحسن للناس وذلك باخللق احلسن وبذل املال للمحتاج وبذل الوقت حلل مشاكل الناس 
.  

  .وداوم على االبتسامة فهي مفتاح القلوب وتواضع للخلق ، وسترى حب الناس لك 
  وقفة

، ومدى علمه ، وعقله ، وفهمه ، ونفسيته ، عية من معرفة حال املدعو ال بد لك أيها الدا
  وبالتجربة فإن معرفة ذلك من أكرب أسباب جناح الدعوة 

  إشارة
وال ، فالتأثري بالقدوة أبلغ يف النفوس من الكالم ارد ، أحياناً ) العمل ( استخدم أسلوب 

  .مانع من الدعوة بالكالم 
  فلو ، لو أردت دعوة الناس لصيام األثنني واخلميس : م ،مثال ولكن ممارسة التنويع مه

وال مينع أيضاً من ، أنك داومت على صيامهما لتأثر الناس بك حىت لو مل تقل هلم صوموا 
  أن ختربهم بفضائل الصيام

  مهسة
فاقصص ) والقرآن مليء بذلك ، ألن القصة هلا لذة يف االستماع ) القصة(عليك بأسلوب 

  .ولكن ال حتدث الناس إال بالقصص احلقيقية ، وال تكذب، ( هم يتفكرون القَصص لعل



 ٣٩٩

  خاطرة
وترى صربهم ، وإخالصهم ، داوم على مطالعة سرية األنبياء وأخبارهم لترى فقه الدعوة 

  .(لقد كان يف قصصهم عربة ) 
  عربة

ق فهذا طري، قد ينالك أذى يف نفسك أو يف أهلك ، أو يف دعوتك ، وهذا ليس بغريب 
  .(وكذلك جعلنا لكل نيب عدواً من ارمني ) األنبياء 

  مهسة
واعلم أن الناس يعتقدون أنك ، انتبه ألفعالك ، فالناس ينظرون إليك ، يالحظون أفعالك 

  .فال تكن مثاالً سيئاً للدعاة ) قدوة( 
  أخي الداعية

رسول صلى تزود من العلم ، وواظب على مطالعة الكتب ، وخاصة كتاب اهللا ، وسنة ال
والناس عندهم أسئلة ومشكالت ، فالعلم من أعظم الضروريات للدعاة ، اهللا عليه وسلم 

  يريدون منك إجابة عليها 
  فكيف جتيب إذا مل يكن لديك العلم الكايف ؟؟

  انتبه
فإن بعض الدعاة يتحمس للدعوة ألجل شريط مسعه ، ) محاسياً ( وال ) مومسياً ( ال تكن 

دعوة هلـا  ، إننا نريد دعوة مستمرة ، ذا احلماس يتوقف بعد أيام ال ولكن ه، ، أو قصة 
  . منطلقات صحيحة ، دعوة مدروسة ، دعوة باقية ما بقي العمر

  أخي الكرمي
ال ، أوصيك أن يكون نفَسك طويل فكن بعيد النظرة ، واسع األفق ، فـال تسـتعجل   

عجل العـذاب الـذي يـرتل    ال تست، ال تستعجل زوال املنكرات ،تستعجل مثرة الدعوة 
  (فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل وال تستعجل هلم ) بالكافرين 
  وصية لك

نريد الغضب هللا ، ال للهوى ، ال حلظ النفس ، ونبيك صلى اهللا عليه وسلم كان يغضب 
  .وما أصعب ذلك يف وقت الغضب ،هللا فقط ، ومل يكن ينتصر لنفسه 
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  مهسة خاصة
واعلم بأم يدرسون الصـحوة  ،وتعرف على مكائدهم ، وصفام  تعرف إىل أعداءك ،

يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم ( دراسة قوية ، مث يصدرون عقب ذلك األعمال املدمرة 
  ( .واهللا متم نوره ولو كره الكافرون

ذا نداء مـن  ه( يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار اهللا ) أمل تقرأ هذه اآلية ) الداعية(يا أيها 
فما شعورك عندما تقرأ هـذه  ، اهللا للمؤمنني ، أن ينصروا دين اهللا ، أن ينصروا الدعوة 

  اآلية ؟ وهل استجبت لدعوة اهللا
  وقفة

فمـا عليـك   ، قد يضيق صدرك من كيد األعداء ، وانتشار الفساد ، وجهود العلمانيني 
  (ضركم كيدهم شيئاً وإن تصربوا وتتقوا ال ي) منهم ولكن عليك بالتقوى والصرب 

  إشارة
  ال تكن ممن يسب الواقع ويتأفف دائماً ، ويتضجر يف كل حني 

  نعم إن الواقع مرير وكلنا يعرف ذلك ، حنن نريد العمل .. نعم 
) عمـالً قويـاً   ( واألعداء يعملون وال ننتظر منهم أن يتوقف كيدهم نريد بكل صراحة 

  خري من الذي يسب الظالموالذي يوقد مشعة ،عمالً من منطلق احلكمة 
  االبتالء

ال بد ، شئت ، وتشرب من ماءه ) االبتالء ( ال بد لك أيها الداعية من أن تتجرع كأس 
أم أبيت إن مل يكن اليوم فقد يكون غداً ، فإن مل يكن غداً فبعد شهر ، أو سنة أو سنوات 

ولقد كُـذّبت  ) اس ،ال بد ومن هو النيب الذي مل ينله أذى ؟ من الذي سلم من كالم الن
وكذلك جعلنا لكل نيب عـدواً مـن   ( (ولقد استهزئ برسل من قبلك) ) رسلٌ من قبلك

  ( ارمني 
  آيات كثرية دلت على هذا األصل العظيم 

فما عليك إال التزود بالتقوى والصرب ، واالستعداد ملواجهة عاصفة االبتالء ومن كان مع 
. واآلخرة هـي دار القـرار   ، ، فليصربوالدنيا قليلة  ومن أراد اآلخرة، اهللا كان اهللا معه 

  الصرب زادك ، الصرب على كل شيء ، .. …نعم ......فاصرب 
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  ......أمامك الصرب على انتشار الباطل والفساد 
  ...أمامك الصرب على تأخر استجابة الناس لك 
  ..أمامك الصرب على خذالن أهل احلق للحق 

.. الصـرب . الصـرب  .. نعم . نعم .. يك ، وسخريتهم أمامك الصرب على كالم الناس ف
  أمامك الصرب على ترك زخرف احلياة الدنيا 
  أمامك الصرب على فتنة الشهرة والثناء واملدح

.. أمامك الصرب على السجن ألجل كلمة احلق .. القتل يف سبيل اهللا : أمامك الصرب على 
فاصرب كما صرب أولو العزم من .. ) هم كل.. هو زاد األنبياء كلهم نعم ..الصرب .. الصرب 
  .فهذا نوح مل يؤمن معه إال قليل ، فهل كان زاده إال الصرب ( الرسل 

  ) يسجن ( وهذا يوسف 
  وهذا عيسى أرادوا قتله 

  وهذا حممد صلى اهللا عليه وسلم يتعرض ألنواع األذى والقتل 
  ) قُتل ( وعلي ) قتل ( وعثمان ) قُتل ( وهذا عمر 

  يب بن عدي يوضع على املشنقة وهذا خب
  وهذا أمحد بن حنبل يجلد مث يسجن 

  وهذا مالك بن أنس يطاف به على البعري وهو جيلد 
  حىت مات يف السجن  -وهذا ابن تيمية يسجن 

  فمانصيب الصرب عندك ؟.. ) فهل كان زادهم (هذه سرية األنبياء والدعاة إىل اهللا ، 
  مهسة من حمب

  ضيء للناس وحترق نفسها التكن كالشمعة ت
  اجعل من وقتك شيء حملاسبة النفس ومراجعة أعمالك 

  لترى ما قدمت ولكي تنظر يف منهجك وطريقتك
  وهل صدر منك خطأ لكي تتوب منه 
  ال بد من مراجعة أعمالكم أيها الدعاة 

  إشارة على الطريق 
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  أخي الداعية
وبالتجربة ( وشاورهم يف األمر ) ويةينبغي لك أن تستشري العلماء والدعاة يف أعمالك الدع

فإن اإلقدام على بعض األعمال بدون استشارة العلماء والدعاة يكون سبباً يف الوقـوع يف  
  .األخطاء 

  وقفة 
  يف نفوس الناس بقدر ما تستطيع ) هم اإلسالم ( حاول أن تغرس 

  ألن وجود ذلك يف نفوسهم يدفعهم للبذل والتضحية
  أيها الداعية 

  زهد ، نعم ، عليك بالزهد يف كل ما يف هذه احلياة عليك بال
  الزهد يف زخرف احلياة ومتاعها ، الزهد يف ثناء الناس ومدحهم 

  الزهد يف الرئاسة واملناصب ، الزهد يف املراكب الفاخرة 
والقصور الشاخمة ، أمل تتأمل يف سرية إمام الزاهدين صلى اهللا عليه وسلم فمـاذا كـان   

  يركب ؟
  يف بيته ؟ وماذا كان

  )رفض الدنيا عن قلبك (  وال تفهم من ذلك ترك التجمل والزينة املعتدلة ال ، املقصود 
=================  

  وشيجة العقيدة هي األساس الذي جيب أن يتجمع عليه الناس
  
إن الوشيجة اليت يتجمع عليها الناس يف هذا الدين وشيجة فريدة تتميز ا طبيعـة هـذا    

  .لق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف خيتص ا ذلك املنهج الرباين الكرمي الدين ، وتتع
إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب؛ وليست وشيجة األرض والوطن ، وليست 
وشيجة القوم والعشرية ، وليست وشيجة اللون واللغة ، وليست وشيجة اجلنس والعنصر 

وشائج مجيعها قد توجد مث تنقطع العالقـة  إن هذه ال. . ، وليست وشيجة احلرفة والطبقة 
رب { : بني الفرد والفرد؛ كما قال اهللا سبحانه وتعاىل لعبده نوح عليه السالم وهو يقول 

ليس . . مث بني له ملاذا يكون ابنه } يا نوح إنه ليس من أهلك { . . } إن ابين من أهلي 
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: ن قد انقطعت بينكما يا نوح إن وشيجة اإلميا. . } إنه عمل غري صاحل { . . من أهله 
فأنت حتسب أنه من أهلك ، ولكن هـذا احلسـبان   } فال تسألن ما ليس لك به علم { 

  !أما املعلوم املستيقن فهو أنه ليس من أهلك ، ولو كان هو ابنك من صلبك. خاطئ 
وهذا هو الْمعلَم الواضح البارز على مفرق الطريق بني نظرة هـذا الـدين إىل الوشـائج    

إن اجلاهليات جتعل الرابطة آنا هي الـدم  . . . الروابط ، وبني نظرات اجلاهلية املتفرقة و
والنسب؛ وآناً هي األرض والوطن ، وآناً هي القوم والعشرية ، وآناً هي اللون واللغـة ،  

جتعلها آناً هي املصاحل املشتركة ، أو ! وآناً هي اجلنس والعنصر ، وآناً هي احلرفة والطبقة
وكلها تصورات جاهلية على تفرقها أو جتمعهـا  . . أو املصري املشترك . ريخ املشترك التا

  !ختالف خمالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور اإلسالمي
واملنهج الرباين القومي ممثالً يف هذا القرآن الذي يهدي لليت هي أقوم ويف توجيهات الرسول 

قه واجتاهه قد أخذ األمـة املسـلمة   صلى اهللا عليه وسلم وهي من هذا القرآن وعلى نس
  . .والْمعلَم الواضح البارز يف مفرق الطريق . . بالتربية على ذلك األصل الكبري 

وهذا املثل الذي يضربه يف هذه السورة من نوح وابنه فما يكون بني الولـد والوالـد ،   
ه األمثـال  ضرب أمثاله لشىت الوشائج والروابط اجلاهلية األخرى ، ليقرر من وراء هـذ 

  .حقيقة الوشيجة الوحيدة اليت يعتربها 
ضرب هلا املثل فيما يكون بني الولد والوالد وذلك فيما كان بني إبراهيم عليه السـالم  * 

  :وأبيه وقومه كذلك 
يا أبت مل تعبد مـا ال  : إذ قال ألبيه . واذكر يف الكتاب إبراهيم ، إنه كان صديقاً نبياً { 

 عنك شيئاً؟ يا أبت إين قد جاءين من العلم ما مل يأتك ، فاتبعين يسمع وال يبصر وال يغين
يا أبت . يا أبت ال تعبد الشيطان ، إن الشيطان كان للرمحن عصياً . أهدك صراطاً سوياً 

أراغب أنت عـن  : قال . . إين أخاف أن ميسك عذاب من الرمحن فتكون للشيطان ولياً 
قال سالم عليك سأستغفر لك ريب . واهجرين ملياً ! كآهليت يا إبراهيم؟ لئن مل تنته ألرمجن

، إنه كان يب حفياً ، وأعتزلكم وما تدعون من دون اهللا وأدعو ريب ، عسـى أال أكـون   
فلما اعتزهلم وما يعبدون من دون اهللا وهبنا له إسحاق ويعقوب وكـال  . بدعاء ريب شقياً 

  ] . ٥٠ ٤١: مرمي [ } ن صدق عليا جعلنا نبياً؛ ووهبنا هلم من رمحتنا ، وجعلنا هلم لسا
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وضرب هلا املثل فيما كان بني إبراهيم وذريته كما علمه اهللا سبحانه ولقنه ، وهو يعطيه * 
  :ويبشره ببقاء ذكره وامتداد الرسالة يف عقبه . عهده وميثاقه 

 ومن: إين جاعلك للناس إماما ، قال : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ، فأمتهن ، قال { 
رب اجعل هذا بلداً آمناً : وإذ قال إبراهيم } { . . ال ينال عهدي الظاملني : ذرييت؟ قال 

ومن كفر فأمتعه قلـيالً  : قال . وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باهللا واليوم اآلخر 
  ] ١٢٦ ١٢٤: البقرة [ } مث أضطره إىل عذاب النار وبئس املصري 

ني الزوج وزوجه ، وذلك فيما كان بني نوح وامرأته ، و وضرب هلا املثل فيما يكون ب* 
  :ويف اجلانب اآلخر ما كان بني امرأة فرعون و فرعون . لوط وامرأته 

ضرب اهللا مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ، كانتا حتت عبدين مـن عبادنـا   { 
} { النار مع الداخلني  ادخال: صاحلني ، فخانتامها ، فلم يغنيا عنهما من اهللا شيئا ، وقيل 

رب ابن يل عندك بيتاً يف اجلنـة ،  : وضرب اهللا مثالً للذين آمنوا امرأة فرعون ، إذ قالت 
  ] ١١ ١٠: التحرمي [ } وجنين من فرعون وعمله ، وجنين من القوم الظاملني 

وضرب هلا املثل فيما يكون بني املؤمنني وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وديـارهم  * 
وذلك فيما كان بني إبراهيم واملؤمنني به مع . واهلم ، ومصاحلهم وماضيهم ومصريهم وأم

  . . .وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم . قومهم 
إنا برآء مـنكم  : قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه ، إذ قالوا لقومهم { 

كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حىت تؤمنوا  ومما تعبدون من دون اهللا ،
  ] . ٤: املمتحنة [ } . . . باهللا وحده 

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنـا عجبـاً؟ إذ أوى الفتيـة إىل    { 
ـ : الكهف فقالوا  م ربنا آتنا من لدنك رمحة وهىيء لنا من أمرنا رشداً ، فضربنا على آذا

يف الكهف سنني عدداً ، مث بعثناهم لنعلم أي احلزبني أحصى ملا لبثوا أمداً ، حنـن نقـص   
عليك نبأهم باحلق ، إم فتية آمنوا برم وزدناهم هدى ، وربطنا على قلوم إذ قـاموا  

هؤالء . ربنا رب السماوات واألرض لن ندعو من دونه إهلاً لقد قلنا إذن شططاً : فقالوا 
فمن أظلم ممن افترى على اهللا ! لوال يأتون عليهم بسلطان بني. ذوا من دونه آهلة قومنا اخت
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 ٩: الكهـف  [ كذباً؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال اهللا فأووا إىل الكهف ينشر لكم   
١٦ . [  

. وذه األمثلة اليت ضرا اهللا لألمة املسلمة من سرية الرهط الكرمي من األنبياء واملـؤمنني  
ين سبقوها يف موكب اإلميان الضارب يف شعاب الزمان ، وضحت معامل الطريق هلذه الذ

األمة؛ وقام هذا املَعلَم البارز أمامها عن حقيقة الوشيجة اليت جيب أن يقوم عليها اتمـع  
وطالبها را باإلستقامة على الطريق يف حسم ووضـوح  . املسلم ، وال يقوم على سواها 

  . .هذه مناذج منها . . كثرية ، ويف توجيهات من القرآن كثرية يتمثالن يف مواقف 
ال جتد قوماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا آباءهم أو { 

أبناءهم أو إخوام أو عشريم أولئك كتب يف قلوم اإلميان وأيـدهم بـروح منـه ،    
ر خالدين فيها ، رضي اهللا عنهم ورضـوا عنـه ،   ويدخلهم جنات جتري من حتتها األا

يا أيها الـذين  { ]  ٢٢: اادلة [ } أولئك حزب اهللا ، أال إن حزب اهللا هم املفلحون 
آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة ، وقد كفروا مبا جاءكم مـن  

كنتم خرجتم جهاداً يف سبيلي  احلق ، خيرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باهللا ربكم ، إن
وابتغاء مرضايت ، تسرون إليهم باملودة وأنا أعلم مبا أخفيتم وما أعلنتم ، ومن يفعله منكم 

  ] ١: املمتحنة [ } فقد ضل سواء السبيل 
لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم يوم القيامة يفصل بينكم ، واهللا مبا تعملون بصـري ،  { 

يا { ]  ٤ ٣: املمتحنة [ } اخل . . .  إبراهيم والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة يف
أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على اإلميان ، ومن 

  ] . ٢٣: التوبة [ } يتوهلم منكم فأولئك هم الظاملون 
أولياء بعض ومن يتوهلم يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ، بعضهم { 

  ] . ٥١: املائدة [ } منكم فإنه منهم ، إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني 
وهكذا تقررت تلك القاعدة األصيلة احلامسة يف عالقات اتمع اإلسالمي؛ ويف طبيعة بنائه 

زمان وتكوينه العضوي الذي يتميز به عن سائر اتمعات اجلاهلية قدمياً وحديثاً إىل آخر ال
وبني إقامة اتمع على أية قاعدة أخرى غري » اإلسالم « ومل يعد هناك جمال للجمع بني . 

  .القاعدة اليت اختارها اهللا لألمة املختارة 
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والذين يدعون صفة اإلسالم ، مث يقيمون جمتمعام على قاعدة أو أكثر من تلك العالقات 
دة ، إما أم ال يعرفون اإلسالم؛ وإمـا أـم   اجلاهلية اليت أحل اإلسالم حملها قاعدة العقي

واإلسالم يف كلتا احلالتني ال يعترف هلم بتلك الصفة اليت يدعوا ألنفسـهم  . يرفضونه 
  !وهم ال يطبقوا ، بل خيتارون غريها من مقومات اجلاهلية فعالً

قامـة  وندع هذه القاعدة وقد صارت واضحة متاماً لننظر يف جوانب من حكمـة اهللا يف إ 
  . .اتمع اإلسالمي على هذه القاعدة 

اليت تفرقه من عامل البهيمة؛ ألـا تتعلـق   » اإلنسان « إن العقيدة متثل أعلى خصائص * 
بالعنصر الزائد يف تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها وهو العنصر الروحـي  

امللحـدين إحلـاداً وأكثـر     الذي به صار هذا املخلوق إنساناً يف هذه الصورة وحىت أشد
املاديني مادية ، قد انتبهوا أخرياً إىل أن العقيدة خاصة من خواص اإلنسان تفرقـه فرقـاً   

  .أساسياً عن احليوان 
ومن مث ينبغي أن تكون العقيدة يف اتمع اإلنساين الذي يبلغ ذروة احلضارة اإلنسانية هي 

. خصائص اإلنسان املميزة له عن البهائم ألا العنصر الذي يتعلق بأخص . آصرة التجمع 
مـن مثـل   ! وال تكون آصرة التجمع عنصراً يتعلق بشيء يشترك فيه اإلنسان مع البهائم

وال تكون ! األرض واملرعى واملصاحل واحلدود اليت متثل خواص احلظرية ، وسياج احلظرية
فكلها ممـا  . . غة كذلك هي الدم والنسب والعشرية والقوم واجلنس والعنصر واللون والل

وليس هناك إال شؤون العقل و القلب اليت خيـتص ـا   . يشترك فيه اإلنسان مع البهيمة 
  !اإلنسان دون البهيمة

هو عنصر االختيـار  . . كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به اإلنسان عن البهائم * 
غ سن الرشد؛ وبـذلك  واإلرادة ، فكل فرد على حدة ميلك أن خيتار عقيدته مبجرد أن يبل

يقرر نوع اتمع الذي يريد أن يعيش فيه خمتاراً؛ ونوع املنهج االعتقـادي واالجتمـاعي   
  . .والسياسي واإلقتصادي واخللقي الذي يريد بكامل حريته أن يتمذهب به ويعيش 

كما ال ميلك أن يقرر . ولكن هذا الفرد ال ميلك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه 
إىل آخـر تلـك   . . رض اليت حيب أن يولد فيها ، ولغة األم اليت يريد أن ينشأ عليها األ

إن هذه األمور كلها يقضى فيها قبل جميئه ! . . املقومات اليت تقام عليها جمتمعات اجلاهلية
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إىل هذه األرض ، وال يؤخذ له فيها مشورة وال رأي؛ إمنا هي تفرض عليه فرضاً سـواء  
تعلق مصريه يف الدنيا واآلخرة معاً أو حىت يف الدنيا وحدها مبثل هـذه   فإذا! أحب أم كره

املقومات اليت تفرض عليه فرضاً مل يكن خمتاراً وال مريداً؛ وبذلك تسلب إنسانيته مقومـاً  
من أخص مقوماا؛ ودر قاعدة أساسية من قواعد تكرمي اإلنسان؛ بل من قواعد تركيبه 

  !من سائر اخلالئق وتكوينه اإلنساين املميز له
ومن أجل احملافظة على خصائص اإلنسان الذاتية ، واحملافظة على الكرامة اليت وهبها اهللا له 
متمشية مع تلك اخلصائص؛ جيعل اإلسالم العقيدة اليت ميلك كل فرد اختيارها بشخصـه  

سالمي؛ منذ أن يبلغ سن الرشد هي اآلصرة اليت يقوم عليها التجمع اإلنساين يف اتمع اإل
  .واليت يتقرر على أساسها مصري كل فرد بإرادته الذاتية 

وينفي أن تكون تلك العوامل االضطرارية ، اليت ال يد له فيها ، وال ميلك كذلك تغيريها 
  .باختياره ، هي آصرة التجمع اليت تقرر مصريه طول حياته 

امل االضطرارية األخرى ومن شأن قيام اتمع على آصرة العقيدة وعدم قيامه على العو* 
أن ينشئ جمتمعاً إنسانياً عاملياً مفتوحاً؛ جييء إليه األفراد من شـىت األجنـاس واأللـوان    
واللغات واألقوام والدماء واألنساب والديار واألوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذايت؛ 

ة ، ال يصدهم عنه صاد ، وال يقوم يف وجوههم حاجز ، وال تقف دونه حدود مصـطنع 
وأن تصب يف هذا اتمع كل الطاقات واخلـواص  . خارجة عن خصائص اإلنسان العليا 

تنتفع بكـل خصـائص   » حضارة إنسانية « البشرية ، وجتتمع يف صعيد واحد ، لتنشىء 
األجناس البشرية؛ و ال تغلق دون كفاية واحدة ، بسبب من اللون أو العنصر أو النسـب  

  . . .واألرض 
النتائج الواقعية الباهرة للمنهج اإلسالمي يف هذه القضية؛ وإلقامة التجمع ولقد كان من « 

اإلسالمي على آصرة العقيدة وحدها ، دون أواصر اجلنس واألرض واللون واللغة واملصاحل 
يف هـذا  « خصائص اإلنسـان  » وإلبراز ! األرضية القريبة ، واحلدود اإلقليمية السخيفة

كان من النتائج . . دون الصفات املشتركة بينه وبني احليوان التجمع وتنميتها وإعالئها ، 
الواقعية الباهرة هلذا املنهج أن أصبح اتمع املسلم جمتمعاً مفتوحاً جلميع األجناس واأللوان 

وأن صـبت يف بوتقـة اتمـع    ! واللغات ، بال عائق من هذه العوائق احليوانية السخيفة
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وكفاياا ، وانصهرت يف هذه البوتقة ومتازجـت ،   اإلسالمي خصائص األجناس البشرية
وصنعت هذه الكتلـة العجيبـة   . وأنشأت مركباً عضوياً فائقاً يف فترة تعد نسبياً قصرية 

املتجانسة املتناسقة حضارة رائعة ضخمة ، حتوي خالصة الطاقة البشرية يف زماا جمتمعة ، 
  ». ن على بعد املسافات وبطء طرق االتصال يف ذلك الزما

العريب والفارسي والشامي واملصري واملغريب : لقد اجتمع يف اتمع اإلسالمي املتفوق « 
إىل آخـر  . . . والتركي والصيين واهلندي والروماين واإلغريقي واألندونيسي واإلفريقي 

وجتمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسـقة يف  . . . األقوام واألجناس 
» ومل تكن هذه احلضارة الضخمة يوماً مـا  . ع اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية بناء اتم

» إمنا كانت دائمـاً  « قومية » ومل تكن يوماً ما « إسالمية » إمنا كانت دائماً « عربية 
  .« عقيدية » إمنا كانت دائماً « قومية » و مل تكن يوماً ما « إسالمية 

وبشعور التطلع إىل وجهـة  . ة ، وبآصرة احلب ولقد اجتمعوا كلهم على قدم املساوا» 
فبذلوا مجيعاً أقصى كفايام ، وأبرزوا أعمق خصـائص أجناسـهم ، وصـبوا    . واحدة 

خالصة جتارم الشخصية والقومية والتارخيية ىف بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه 
م الواحـد ، وتـربز فيهـا    مجيعاً على قدم املساواة ، وجتمع فيه بينهم آصرة تتعلق بر

  .إنسانيتهم وحدها بال عائق 
  !وهذا ما مل جيتمع قط ألى جتمع آخر على مدار التاريخ

. لقد كان أشهر جتمع بشري يف التاريخ القدمي هو جتمع اإلمرباطورية الرومانية مـثالً  « 
. متعـددة   فقد مجعت بالفعل أجناساً متعددة ، ولغات متعددة ، وألواناً متعددة ، وأمزجة

لقـد  . . ومل يتمثل يف قيمة عليا كالعقيدة « آصرة إنسانية » ولكن هذا كله مل يقم على 
كان هناك جتمع طبقي على أساس طبقة األشراف وطبقة العبيد يف اإلمرباطورية كلها من 
ناحية؛ وجتمع عنصري على أساس سيادة اجلنس الروماين بصفة عامة وعبوديـة سـائر   

ومن مث مل يرتفع قط إىل أفق التجمع اإلسالمي؛ ومل يؤت الثمار اليت . األجناس األخرى 
  ». آتاها التجمع اإلسالمي 

جتمع اإلمرباطورية الربيطانية مثالً . . كذلك قامت يف التاريخ احلديث جتمعات أخرى « 
 جتمعاً قومياً استغاللياً ، يقوم علـى ! ولكنه كان كالتجمع الروماين ، الذي هو وريثه. . 
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ومثله . . أساس سيادة القومية االجنليزية ، واستغالل املستعمرات اليت تضمها اإلمرباطورية 
اإلمرباطورية اإلسـبانية والربتغاليـة يف وقـت مـا ،     . . اإلمرباطوريات األوربية كلها 

وأرادت الشيوعية ! كلها يف ذلك املستوى اهلابط البشع املقيت. . واإلمرباطورية الفرنسية 
. م جتمعاً من نوع آخر ، يتخطى حواجز اجلنس والقوم واألرض واللغـة واللـون   أن تقي

. « الطبقيـة  » عامة ، إمنا أقامته على القاعـدة  « إنسانية » ولكنها مل تقمه على قاعدة 
» هذا جتمع قاعدة طبقـة  . . فكان هذا التجمع هو الوجه اآلخر للتجمع الروماين القدمي 

؛ والعاطفة الـيت  ) الربوليتريا ( « الصعاليك » قاعدة طبقة وذلك جتمع على « األشراف 
وما كان ملثل هذا التجمع ! تسوده هي عاطفة احلقد األسود على سائر الطبقات األخرى

فهو ابتداء قائم على أسـاس  . . الصغري البغيض أن يثمر إال أسوأ ما يف الكائن اإلنساين 
« املطالـب األساسـية   » باعتبار أن . كينها إبراز الصفات احليوانية وحدها وتنميتها ومت

وهي مطالب احليوان األولية وباعتبار أن تاريخ « الطعام واملسكن واجلنس » لإلنسان هي 
  »!! اإلنسان هو تاريخ البحث عن الطعام

لقد تفرد اإلسالم مبنهجه الرباين يف إبراز أخص خصائص اإلنسان وتنميتها وإعالئها يف « 
والذين يعدلون عنه إىل أي منهج آخر ، يقوم . . وما يزال متفرداً . . نساين بناء اتمع اإل

إىل آخر هذا الـننت  . . على أية قاعدة أخرى ، من القوم أو اجلنس أو األرض أو الطبقة 
هم الذين ال يريدون هلذا اإلنسان أن يتفـرد يف  ! حقاً« اإلنسان » السخيف ، هم أعداء 

كما فطره اهللا؛ وال يريدون تمعه أن ينتفع باقصى كفايـات   هذا الكون خبصائصه العليا
  .» أجناسه وخصائصها وجتارا يف امتزاج وتناسق 

وحيسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين ، الذين يعرفون مواضع القوة يف طبيعته وحركته؛ * 
  :وهم الذين يقول اهللا تعاىل فيهم 

مل يفتهم أن يدركوا أن التجمع } ن أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفو{ 
على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين ، وقوة اتمع اإلسالمي الذي يقوم على 

وملا كانوا بصدد هدم ذلك اتمع أو إضعافه إىل احلد الذي يسهل عليهم . . هذا األساس 
والسـتغالهلم كـذالك و    السيطرة عليه؛ وشفاء ما يف صدورهم من هذا الدين وأهلـه؛ 

ملا كانوا بصدد تلك املعركة مع هذا اتمـع مل  . . استغالل مقدرام وديارهم وأمواهلم 
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يفتهم أن يوهنوا من القاعدة اليت يقوم عليها؛ وأن يقيموا ألهله اتمعني على إله واحد ، 
« وامسها تـارة  » م القو« وامسها تارة » الوطن « أصناماً تعبد من دون اهللا ، امسها تارة 

وتـارة  » الشـعوبية  « وظهرت هذه األصنام على مراحل التاريخ تارة باسم . » اجلنس 
وتارة بأمساء شىت ، حتملـها  » القومية العربية « وتارة باسم » اجلنسية الطورانية « باسم 

جبهات شىت ، تتصارع فيما بينها يف داخل اتمع اإلسالمي الواحد القائم على أسـاس  
إىل أن وهنت القاعدة األساسية حتت املطارق املتوالية . . لعقيدة ، املنظم بأحكام الشريعة ا

مقدسات يعتـرب  » األصنام « ، وحتت اإلحياءات اخلبيثة املسمومة؛ وإىل أن أصبحت تلك 
  !!!أو خائناً ملصاحل بلده! املنكر هلا خارجاً على دين قومه

تعمل يف ختريب القاعدة الصلبة اليت كان يقوم وأخبث املعسكرات اليت عملت وما زالت 
كان هو املعسكر اليهودي اخلبيث ، الـذي  . . عليها التجمع اإلسالمي الفريد يف التاريخ 

يف حتطيم التجمع املسيحي ، و حتويله إىل قوميات سياسية ذات » القومية « جرب سالح 
ليهودي؛ مث ثنوا بتحطيم وبذلك حطموا احلصار املسيحي حول اجلنس ا. . كنائس قومية 

  !احلصار اإلسالمي حول ذلك اجلنس الكنود
وكذلك فعل الصليبيون مع اتمع اإلسالمي بعد جهد قرون كثرية يف إثـارة النعـرات   

ومن مث استطاعوا . . اجلنسية والقومية والوطنية بني األجناس امللتحمة يف اتمع اإلسالمي 
كما استطاعوا أن ميزقـوهم  . ة على هذا الدين وأهله أن يرضوا أحقادهم الصليبية القدمي

حىت يأذن اهللا بتحطيم تلك . . وما يزالون . ويروضوهم على اإلستعمار األورويب الصلييب 
  . .األصنام اخلبيثة امللعونة؛ ليقوم التجمع اإلسالمي من جديد ، على أساسه املتني الفريد 

اجلاهلية الوثنية بكليام حىت تكـون العقيـدة   وأخرياً فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من * 
ذلك أن الدينونة هللا وحده ال تتم متامها إال بقيام هذه القاعدة . وحدها هي قاعدة جتمعهم 

  .يف تصورهم ويف جتمعهم 
وجيـب ان  ! »املقدسات « جيب أن تكون هناك قداسة واحدة ملقدس واحد ، وأال تتعدد 

وجيب أن تكون هناك قبلة واحـدة  » الشعارات « دد يكون هناك شعار واحد ، وأال تتع
  . .يتجه إليها الناس بكليام وأال تتعدد القبالت واملتجهات 
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إن الوثنيـة  ! إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية األصنام احلجرية واآلهلة األسطورية
هلـة  ميكن أن تتمثل يف صور شىت؛ كما أن األصنام ميكن أن تتخذ صـوراً متعـددة؛ وآ  

األساطري ميكن أن تتمثل مرة أخرى يف املقدسات واملعبودات من دون اهللا أيـاً كانـت   
  .أمساؤها 

  .وأياً كانت مرامسها 
وما كان اإلسالم ليخلص الناس من األصنام احلجرية واألرباب األسطورية ، مث يرضى هلم 

تل النـاس حتـت   يتقا. . وما إليها . . بعد ذلك أصنام اجلنسيات والقوميات واألوطان 
  !وهو يدعوهم إىل اهللا وحده ، وإىل الدينونة له دون شيء من خلقه. راياا وشعاراا 

أمة املسلمني من . . لذلك قسم اإلسالم الناس إىل أمتني اثنتني على مدار التاريخ البشري 
 من أتباع الرسل كل يف زمانه حىت يأيت الرسول األخري إىل الناس كافة وأمة غري املسلمني

  . .عبدة الطواغيت واألصنام يف شىت الصور واألشكال على مدار القرون 
وعندما أراد اهللا أن يعرف املسلمني بأمتهم اليت جتمعهم على مدار القرون ، عرفها هلم يف 

إن { : صورة أتباع الرسل كل يف زمانه وقال هلم يف اية استعراض أجيال هذه األمـة  
إن أمتكم هـي األمـة   : ومل يقل للعرب } ربكم فاعبدون  هذه أمتكم أمة واحدة وأنا

إن أمتكم هي بنـو إسـرائيل أو   : وال قال لليهود ! العربية يف جاهليتها وإسالمها سواء
! إن أمتك هي فارس: وال قال لسلمان الفارسي ! العربانيون يف جاهليتهم وإسالمهم سواء

! إن أمتك هي احلبشـة : ل احلبشي وال لبال! إن أمتك هي الرومان: وال لصهيب الرومي 
إن أمتكم هي املسلمون الـذين  : إمنا قال للمسلمني من العرب والفرس والروم واحلبش 

أسلموا حقاً على أيام موسى وهارون ، وإبراهيم ، ولوط ، ونوح ، وداود وسـليمان ،  
ـ . . وأيوب ، وإمساعيل وإدريس وذي الكفل وذي النون ، وزكريا وحيىي ، ومرمي  ا كم

  ] . ٩١ ٤٨آيات : [ جاء يف سورة األنبياء 
فمن شاء له طريقاً غري طريـق اهللا  . . يف تعريف اهللا سبحانه » املسلمني « هذه هي أمة 

أما حنن الذين اسلمنا هللا ، فال نعرف لنـا  ! إنه ليس من املسلمني: ولكن ليقل . فليسلكه 
  . .وهو خري الفاصلني  واهللا يقص احلق. أمة إال األمة اليت عرفها لنا اهللا 

  .وحسبنا هذا القدر مع إهلامات قصة نوح يف هذه القضية األساسية يف هذا الدين 



 ٤١٢

  :مث نقف الوقفة األخرية مع قصة نوح لنرى قيمة احلفنة املسلمة يف ميزان اهللا سبحانه 
، إن حفنة من املسلمني من أتباع نوح عليه السالم ، تذكر بعض الروايات ام اثنا عشر 

هم كانوا حصيلة دعوة نوح يف ألف سنة إال مخسني عاماً كما يقرر املصـدر الوحيـد   
  . .املستيقن الصحيح يف هذا الشأن 

إن هذه احلفنة وهي مثرة ذلك العمر الطويل واجلهد الطويل قد استحقت أن يغري اهللا هلـا  
شيء وكـل  املألوف من ظواهر هذا الكون؛ وأن جيري هلا ذلك الطوفان الذي يغمر كل 

  !حي يف املعمور وقتها من األرض
وأن جيعل هذه احلفنة وحدها هي وارثة األرض بعد ذلـك ، وبـذرة العمـران فيهـا     

  واإلستخالف من جديد 
  . .وهذا أمر خطري . . 

إن طالئع البعث اإلسالمي اليت تواجه اجلاهلية الشاملة يف األرض كلها؛ واليت تعاين الغربة 
  .حشة؛ كما تعاين من األذى واملطاردة والتعذيب والتنكيل يف هذه اجلاهلية والو

إن هذه الطالئع ينبغي أن تقف طويالً أمام هذا األمر اخلطري ، وأمام داللته اليت تسـتحق   
  !التدبر والتفكري

شيء يستحق منـه  . . إن وجود البذرة املسلمة يف األرض شيء عظيم يف ميزان اهللا تعاىل 
ة وأرضها وعمراا ومنشآا وقواها ومـدخراا مجيعـاً؛ كمـا    سبحانه أن يدمر اجلاهلي

يستحق منه سبحانه ان يكأل هذه البذرة ويرعاها حىت تسـلم وتنجـو وتـرث األرض    
  !وتعمرها من جديد

واصـنع  { : لقد كان نوح عليه السالم يصنع الفلك بأعني اهللا ووحيه ، كما قال تعاىل 
  . .} الذين ظلموا إم مغرقون  الفلك بأعيننا ووحينا وال ختاطبين يف

وعندما جلأ نوح إىل ربه والقوم يطاردونه ويزجرونه ويفترونه عليه كما قال اهللا تعـاىل يف  
  :سورة القمر 

فدعا ربـه أين مغلـوب   . كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا جمنون وازدجر { 
هـو  » ينتصر « عو ربه أن ويد} مغلوب { عندما جلأ نوح إىل ربه يعلن أنه } فانتصر 
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عندئذ أطلق اهللا القوى الكونية اهلائلة لتكون يف خدمة عبده املغلوب . . وقد غُلب رسوله 
:  

} وفجرنا األرض عيوناً فالتقى املاء على أمر قد قدر . ففتحنا أبواب السماء مباء منهمر { 
. ين الرائع املوهوب وبينما كانت تلك القوى اهلائلة تزاول عملها على هذا املستوى الكو

  :كان اهللا سبحانه بذاته العلية مع عبده املغلوب . 
هذه هي } . . جزاء ملن كان كفر . . جتري بأعيننا . ومحلناه على ذات ألواح ودسر { 

الصورة اهلائلة اليت جيب أن تقف طالئع البعث اإلسالمي يف كل مكان ويف كـل زمـان   
  !اجلاهليه» تغلبها « أمامها حني تطاردها اجلاهلية؛ وحني 

وليس من الضروري أن تكون هي . . إا تستحق أن يسخر اهللا هلا القوى الكونية اهلائلة 
} وما يعلم جنود ربك إال هو { ! فما الطوفان إال صورة من صور تلك القوى. الطوفان 

ليه؛ وإنه ليس عليها إال أن تثبت وتستمر يف طريقها؛ وإال أن تعرف مصدر قوا وتلجأ إ
وإال أن تصرب حىت يأيت اهللا بأمره ، وإال أن تثق أن وليها القدير ال يعجزه شيء يف األرض 

وأنه لن يترك أولياءه إىل أعدائه ، إال فترة اإلعداد واالبتالء؛ وأا مـىت  . وال يف السماء 
  .اجتازت هذه الفترة فإن اهللا سيصنع هلا وسيصنع ا يف األرض ما يشاء 

  . .ة احلادث الكوين العظيم وهذه هي عرب
إنه ال ينبغي ألحد يواجه اجلاهلية باإلسالم أن يظن أن اهللا تاركه للجاهلية وهو يدعو إىل 

كما أنه ال ينبغي له أن يقيس قوته الذاتية إىل قوى اجلاهليـة  . إفراد اهللا سبحانه بالربوبية 
أين مغلـوب  { : يـدعوه  فيظن أن اهللا تاركه هلذه القوى و هو عبده الذي يستنصر به ف

. إن اجلاهلية متلك قواها . . إن القوى يف حقيقتها ليست متكافئة و ال متقاربة } فانتصر 
  و لكن الداعي إىل اهللا يستند إىل قوة اهللا  . 

حينما يشاء و كيفما يشاء وأيسر هـذه   -و اهللا ميلك أن يسخر له بعض القوى الكونية 
  !ال حتتسب القوى يدمر على اجلاهلية من حيث

ولقد لبث نوح يف قومه ألف سنة إال مخسـني  . . وقد تطول فترة االبتالء ألمر يريده اهللا 
ومل تكن حصيلة هذه الفترة الطويلة إال اثـين  . عاماً؛ قبل أن يأيت األجل الذي قدره اهللا 

ولكن هذه احلفنة من البشر كانت يف ميزان اهللا تساوي تسـخري تلـك   . . عشر مسلماً 



 ٤١٤

ى اهلائلة ، والتدمري على البشرية الضالة مجيعاً ، وتوريث األرض لتلك احلفنة الطيبـة  القو
  . .تعمرها من جديد وتستخلف فيها 

فاخلوارق تتم يف كل حلظة وفق مشيئة اهللا الطليقة ولكـن اهللا  ! إن عصر اخلوارق مل ميض
وقد تـدق  . ضياا يستبدل بأمناط من اخلوارق أمناطاَ أخرى ، تالئم واقع كل فترة ومقت

بعض اخلوارق على بعض العقول فال تدركها؛ ولكن املوصولني باهللا يرون يد اهللا دائماً ، 
  .ويالبسون آثارها املبدعة 

والذين يسلكون السبيل إىل اهللا ليس عليهم إال أن يؤدوا واجبهم كامالً ، بكـل مـا يف   
وعندما يغلبون عليهم أن يلجأوا .  طاقتهم من جهد؛ مث يدعوا األمور هللا يف طمأنينة وثقة

فدعا ربه أين مغلوب ، { : إىل الناصر املعني وأن جيأروا إليه كما جأر عبده الصاحل نوح 
وانتظار الفرج من اهللا عبادة؛ فهـم علـى هـذا    . مث ينتظروا فرج اهللا القريب } فانتصر 

  .االنتظار مأجورون 
راره إال للذين خيوضون بـه املعركـة   ومرة أخرى جند أن هذا القرآن ال يكشف عن أس

إن هؤالء وحدهم هم الذين يعيشون يف مثل اجلـو الـذي   . . وجياهدون به جهاداً كبرياً 
ترتل فيه القرآن؛ ومن مث يتذوقونه ويدركونه؛ ألم جيدون أنفسهم خماطبني خطاباً مباشراً 

  . .حتركت به به ، كما خوطبت به اجلماعة املسلمة األوىل ، فتذوقته وأدركته و
  )الظالل. .( واحلمد هللا يف األوىل واآلخرة . . 

===================  
  النبي األكرم لى اهللا علیھ وسلم سیرةوحي القلم من 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
يسبح الرعـد حبمـده ،   " احلمد هللا مرتل الكتاب ، وجمري السحاب ، وهازم األحزاب 

ق فيصيب ا من يشاء من عباده وهم جيادلون يف اهللا ، واملالئكة من خيفته ويرسل الصواع
وهو شديد احملال ، له دعوة احلق ، والذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلم بشـئ إال  

  " كباسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ، وما دعاء الكافرين إال يف ضالل 
جلمال ، وجة نفوس املـتقني ،  وأصلي وأسلم على منهاج الكمال ، ومعراج اجلالل وا

وراحة صدور الصاحلني ، ومرجع العلماء الربانيني ، وقرة عيون املوحدين ، سيدنا حننـد  
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النيب األمني ، سيدنا وسيد األولني وآلخرين ، وإمام األنبياء واملرسـلني ، وعلـى آلـه    
  .املطهرين ، وصحبة الكرام الطيبني ، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 

  .وارزقنا اللهم حبه وحبهم ، وطريقة وهديهم ، وشفاعته وصحبتهم 
  ..…/وبعد 

كنت اود أن أكتب هذه الورقات مباء الذهب على صفائح الفضة فإين أحتسب عنـد اهللا  
تعاىل أجرها ، وأدخر يف عظيم خزائنة ثواا ، حيدوين فيها احلُب الصادق للنيب الكـرمي ،  

ه املستقيم ، عسى أن تكون يل عمالً صاحلاً أتوسل به إىل اهللا أنْ ومنهجه القومي ، وصراط
يغفر خطيئيت وذنيب ، ويصلح سريريت وقليب ، ويستلَّ سخيميت ويستر عييب ، ويقبل توتبيت 
، ويعفو عن حوبين ، ويرحم والدي ، وحيسن إليهما ، كما ربياين صغرياً ، ويحسـن إىل  

 ، ورمحي ، وجيعل يل من زوجي وذرييت قُرة عنيٍ ، ويرفع أستاذي ، ومشاخيي ، وإخواين
  .إنه ويل حليم ، وعلى كرمي . مبا جيب من أخالق الصادقني عنده درجيت 

ويف هذه املقدمة للمجلد الثالث من املوسوعة اليت نرجو اهللا أن ينفع ا ، وهـو الـد   
  . rقني حممد اخلاص بالسرية النبيوية نبدأ بترمجة موجزة إلمام املت

  :وهذا أوان الشروع يف املقصود 
   rترمجة موجزة إلمام املتقني حممد 

 بأكتبها من رأس القلم ، ميليها اخلاطر املُح:  
وهو شـيبة  ( هو إمام املتقني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن عبد اهللا بن عبد املطلب 

وهو ( ، ابن قصي ) هو املغرية و( ، بن عبد مناف ) عمرو : وهو ( ، بن هاشم ) احلمد 
، بن كالب ، بن مرة ، بن كعب ، بن لؤي ، بن غالب ابن فهر ، بن مالـك ،  ) زيد : 

بن إلياس ، بن مضر ، بن ) عامر : وهو ( بن النضري ، بن كنانة ، بن خزمية ، بن مدركة 
  .نزار ، بن معد ، بن عدنان 

وما بعده إىل إبراهيم ، له إىل آدم مـن   وهذا النسب هو ما يقفه عنده احلفاظ األيقاظ ،
  .خبط العشواء ، وركوب املاء 

ولد صلى اهللا عليه وسلم يف عام نصر اهللا فيه نفسه ، وأظهر بعض بأسه ، ورفع سـوط  
عذابه ليدفع عن بيته وحمرابه ، وأرى العرب والعجم آية من آياته املبينة ، إذ أرسل علـى  
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كعصف مأكول ؛ إذ ما  –وسيوفة املاضية ، فجعلتهم  أسلحته القاضية ،" أبرهة " عدده 
  .تصنع طيور كالعصافري ، وأحجار كاملسامري ، يف جيش جرار ، وجند مغوار 
إن كنـت  : إنَّ بأس اهللا وحده ، وبطش اهللا وحده ، وال واهللا ليس كما قال عبد املطلب 

املشـركني يعبـدون    تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك فليس لكم يف هذا األمرشيئ ، وأين
  األوثان يف جو يف بيت اهللا الرمحن أن ينصره ؟

وأعلمهم أنـه  ) من كان يريد العزة فإن العزة هللا مجيعا ( لقد قال اهللا للناس مجعياً يومئذ 
ناصر نفسه ، وإن توىل الناس ، وأن املفلح من قيد نفسه يف ديوان املدافعني ، وماهو بشئ 

  " .اهللا يدافع " ، ولكن 
نالك زلزل إيوان كسرى ، وهدمت جنباته ، وأمخدت النريان ، إشارة إىل ادام الباطل وه

كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها اهللا ( ، ) وقل جاء احلق وذهق الباطل ( ، وانطفاء ناره 
. (  

يوم االثنني الثنيت عشرة خلت من شهر ربيـع   –وهنالك ولد حممد صلى اهللا عليه وسلم 
هذا ما بقوله أصحاب السري ويف هذه الليلة املكية املباركة  –هذا العام املشهود األول من 

: يا معشر يهود : كان يهدد املدينة يراقبون املوقف ، فها هو يهودي يصرخ بأعلى صوته 
  .طلع الليلة جنم أمحد الذي ولد به : مالك ؛ قال : ويلك : قالوا 
  أشرف العرب قاطبة  –اشم عبد اهللا بن عبد املطلب بن ه: أبواه 
فرسول " من قريش  –آمنه بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة : وأمه 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشرف ولدا آدم حباً ، وأفضلهم نسباً ، من قبل أبيه وأمه ، صلى 
  "اهللا عليه وسلم ، وشرف وكرم ، وجمد وعظم 

فكتب امسها يف التاريخ " حليمة " ليتيم من حظ وكان ا" بين سعد " وكانت رضاعته يف 
  .، بينما نسيت أمساء صواحباا الاليت ترجعن بأبناء األحياء 

فلم نزل نتعرف من اهللا الزيادة واخلري ، حـىت  " كانت أزهد الناس فيه ،فلما أخذته قالت 
كـت  لو تر" مضت سنتاه ، وفصلته ، فجاءت إىل مكة حتتال لكي تتركه خدجية معها ؛ 

 –أي بأمـه   –، قالت فلم نزل ـا  " بين عندي حىت يغلظ ؛ فإين أخشى عليه وبأ مكة 
  .حىت ردته معنا 



 ٤١٧

وهي مل يدر يف خلوها أن هو الذي سيزيل وبأ مكة ، ووبأ . أخشى عليه وبأ مكة : تقول 
  :العامل كله 

  ]وما أرسلناك إىل رمحة للعاملني [ 
( ه الطيب ، فطهر من السوء ، وغسل بالثلج ، وهناك شق صدره املبارك ، واستخرج قلب

وكفله جده مث عمـه ، وظهـرت معـه    ) أمل نشرح لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك 
( الكرامه الربانية حيثما حل ، وأينما سار ، وأدرك بعض متفر مسي األحبار وارهبـان أن  

طن صومعته الراهب الذي كان يق" حبريا" صاحبهم الذي ذكر يف كتام ، منهم ) حممد 
وهو الذي قال أليب طالب حني " إليه انتهى علم النصرانية يف زمانه " على مشارف الشام 

ارجع بابن أخيك إىل بلده ، واحذر عليه يهود ، : " رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .فواهللا لو رأوه وعرفوا منه عرفت ببغنه وشراً ؛ فإنه كائن البن أخيك هذا شأن عظيم 

واردت بشارات األحبار والرهبان ، وأخبار اجلان والكهان عن مبعث النيب املصطفى ، وت
والزكي املرتضى صلى اهللا عليه وسلم ، حىت عرفها كثري من الناس يف الوقت الذي تزوج 
فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبدجية بنت خويلد بن أسد ابن عبد العزى بن قصـي  

  .يش نسباً ، وأعظمهن شرفاً أوسط نساء قر –بن كالب 
على مبعدة " وحبب إليه اخلالء ، فكان يذهب الليايل ذوات العدد ، يتخنث يف غار حراء 

ماذا كان : ثالثة أميال من مكة ، ينفض عند أوساخ اجلاهلية ، وخيلو بربه ، فليت شعري 
بيبه وطبيبه يقول رسول اهللا يف هذه الليايل ؟ وماذا كانت مشاعره ؟ وكيف كان يناجي ح

  ؟ 
الذي نعلمه أن ربه كان راضيا عن هذه املناجاة ، ومثنياً على هذه املشاعر ، فقـد كـان   
حممد صلى اهللا عليه وسلم موفقاً يف كل أمر يدخل فيه ، مباركاً يف كل موضع يطـؤه ؛  
يدل على ذلك حلف الفضول ، وحرب الفجار ، ووضع احلجر األسود ، وغري ذلك من 

  .تدل على التسديد من اهللا والتأييد  املواطن اليت
  : مث ختم هذا الرضا ، وهذا التأييد ، مبفتاح اهلدى على التأييد ، وهو 

  ]اقرأ باسم ربك الذي خلق [ 
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اليت هي خري مـن   –وهي ليلة القدر  –وكان ذلك يف ليلة السابع والعشرين من رمضان 
  .ألف شهر رزقنا اهللا خريها 

  :ه وسلم ، وأشرف على مكة نور بعثته وبعث حممد صلى اهللا علي
  قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبني يهدى به اهللا من[ 

  ]اتبعه سبل السالم وخيرجهم من الظلمات إىل النور 
وورقة بن نوفل هو ابن عم خدجية ، نوفل .. وآمنت خدجية ، وجدد ورقة بن نوفل إميانه 

وكتب االجنيل بالعربانية ، وعرف حممداً وكان رجالً قرأ الكتب النصراين ، . أخو خويلد 
صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يراه وآمن به قبل أن يبعث ، مث ملا أخربه النيب خبرب امللـك إذ  

  : جاءه بشره ورقة بأن ذلك هو الناموس الذي كان يأيت ملوسى ، وقال 
مث آمن على بن "  ليتين كنت جذعاً إذ خيرجك قوماً ، واهللا ألنصرنك نصراً عزيزاً مؤزراً" 

  .أيب طالب وأبو بكر الصديق وزيد بن حادثة ، رضي اهللا عنهم مجيعا 
وكان على بن أيب طالب ابن عم رسول اهللا ، وكان عند رسول اهللا يف بيته ، وأما زيد بن 

، وكان " تيم " حادثة فكان عبداً رقيقاً عند خدجية ، وأما أبو بكر فكان رجالً عاقالً من 
لما أسلم أظهر إسالمه ودعا إىل اهللا ورسوله وأسلم بدعوته رجال كثريون منهم تاجراً ، ف

عثمان بن عفان والزبري بن العوام وعبد الرمحن بن عوف ، وسعد بن أيب وقاص ، وطلحة 
  .بن عبيد اهللا 

فكان هؤالء " قال ابن هشام . على ، وزيد ، وأبو بكر : فهؤالء مخسة ، وقبلهم الثالثة 
  .رضي اهللا عنهم مجيعا " انية الذين سبقوا الناس باإلسالم ، فصلوا وصدقوا النفر الثم

مث أسلم الناس ، وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم باجلهر بالدعوة ، وملا مسعت قريش عيبت 
النيب آهلتهم وتسفيه دينهم ناصبة العداء ، وتربص به ، وحدب عليه عمه أبـو طالـب ،   

  .اته ، فلم يصلو إليه صلوات اهللا عليه بأذى ومنعه وقام دونه ، طيلة حي
أما بقية القبائل فقد هبت على من قبلهم من أصـحابه رضـوان اهللا علـيهم يعـذبوم     
ويفتنوم ، ومنع اهللا نبيه بعمه أيب طالب ، ونزلت آيات الصرب ، والتعزية ، مواكبة ملعركة 

  احلق والباطل ؛ 
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إنا كفيناك املستهزئني ، الذين جيعلون مع اهللا  فاصدع مبا تؤمر ، وأعرض عن املشركني ،
إهلاً آخر فسوف يعلمون ، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مبا يقولون ، فسبح حبمدك وكن 

  .من الساجدين واعبد ربك حىت يأتيك اليقني 
فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل ، وال تستعجل هلم ، كأم يوم يرون ما يوعدون [

  ]ساعة من ار ، بالغ فهل يهلك إال القوم الفاسقونمل يلبثوا إال 
ولقد فتنا الذين من قبلهم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهو ال يفتنون . أمل [ 

أم حسب الـذي يعملـون السـيئات أن    . فليعلمن اهللا الذي صدقوا وليعلمن الكاذبني 
وهو السـميع  . إن أجل اهللا آلت من كان يرجو لقاء اهللا ف. ساء ما حيكمون . يسبقونا 

  ]العليم 
كذبوا بآياتنـا  .ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ، و لقد جاء آل فرعون النذر [ 

ام .أكفاركم خري من أولئكم أم لكم بـراءة يف الزبـر   .كلها فأخذناهم اخذ عزيز مقتدر
والساعة أدهي ،عدهم بل الساعة مو،سيهزم اجلمع ويولون الدبر،يقولون حنن مجيع منتصر 

  .وغري ذلك من اآليات] وأمر 
ومنـهم  ،اسلم بعض كبارهـا   -ويف وسط لدادة قريش وأذاهم للنيب صلي اهللا عله وسلم

  .وعمر بناخلطاب،محزة بن عبد املطلب 
فجهر عبداهللا بن مسـعود بـالقرآن يف مكـة    ،باسالمهما " واشتد ازر املستضعفني قليال

اذ قام يف الضـحي عنـداملقام حيـث    _ رضي اهللا عنه _ وكان اول من جهر بالقرآن ،
  :اجتماع قريش يف انديتها فرفع صوته يقرأ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  "علّم القرآن .الرمحن"

ماذا قال ابن أم عبد ؟ قالوا انه يتلو بعض مـا  :فتأملوه وقالوا . يقرأها " مث استقبل قريشا
  .جاء به حممد 

حيت بلـغ مـن   ،وهو يقرأ،وجعل هو يقرأ وهم يضربونه ، جهه فقاموا اليه يضربون يف و
، مث انصرف ايل املسلمني وآثارالضرب يف وجهـه  ،سورة الرمحن ما شاء اهللا له أن يبلغ 
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ما كـان  :"قال " .هذا الذي خشينا عليك "_ صلي اهللا عليه وسلم _فقال أصحاب النيب 
  ."أعداء اهللا أهون علي منهم اآلن 

صلي اهللا عليه _ه جعلت سادة قريش يتسللون سرا لسماع قراءة الرسولولعل هذه احلادث
وأبو جهل بن هشام ، فخرج أبو سفيان ،بالليل وكان قد فرض عليه قرآن الليل _ وسلم 

واألخنس بن شريف الثقفي ،وخرجالوليد بن املغرية ، وجاء عامر بن الطفيـل الشـاعر   ،
  .العاقل 

قابلته قريش مبزيد من األذى ، فأذن اهللا جرة احلبشة ، وكلما بلغ النيب شاواً من الدعوة 
فياهر نفر من الصحابة ، ومكث النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة ، واشتد أذى قريش للنيب 
صلى اهللا عليه وسلم بعد موت أيب طالب مث موت خدجية رضي اهللا عنها ، خصوصاً مـن  

، وعدي بن محراء ، وابن األصداء اهلذيل  أيب هلب ، وعقبة بن أيب معيط: أعداء اهللا تعاىل 
  .لكنه أسلم بعد  –وكان معهم احلكم بن العاصي بن وائل 

وظهرت هنا أخالق النيب وأصحابه ، من شدة الصرب ، وشدة االستمساك بـاحلق ، ورد  
  .السيئة باحلسنة ، والتعايل على األحداث الصغار انتظاراً لألحداث الكبار 

بار حادثة اإلسراء واملعراج ، اإلسراء الرباين ليدل على أن هـذا  وكان أول األحداث الك
الرجل فوق العادة ، وأن هذا الدين فوق العادة ، وأن نصر اهللا فوق العادة ؛ وليزيد الثقة 
يف نفوس املسلمني برم ونبيهم و بدينهم ،وليجدد عزمية رسوله املبارك الكـرمي برحلـة   

جع النيب صلوات اهللا عليه من هذه الرحلة كيوم ولدته أمه لقد ر: تنسيه مهوم القوم ، نعم 
مث دنـا فتـديل ،   . وهو باألفق األعلـي  "كيف ال ؟ وقد صعد ايل امللك فوق مساواته . 

فأوحي ايل عبده ما أوحي ،ما كذب الفؤاد ما رأي ،أفتمارونه علي ما يري ،ولقـد رآه  
إذ يغشي السدرة ما يغشي ، ما زاغ نزلة أخري ،عند سدرة املنتهي ،عندها جنة املأوي ، 

البصر و ما طغي ، لقد رأي من آيات ربه الكربي ، أفرأيتم الالت والعزي ، ومناة الثالثة 
  ."األخري 

أين تقع الالت والعزى يف هذا امللك ؟ اا الرحالت االميانية اليت يعـاين  ! وليت شعري 
  :سفيان يف عز املعمعة يقول فيها النيب الكرمي مشاهد امللك ، حيت اذا وقف أبو 

  ]اعل هبل [ 
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  : أجابه املوفّق علي الفور 
  . ]اهللا أعلي وأجلّ[ 

تري .. واشتد ساعد رسول اهللا يف الدعوة ، حيت لقد بعث اهللا له اجلن يدعوهم ويبايعهم 
؟ وأين نصيبني ؟ إا هناك يف أقصى الشمال ) نصيبني ( من أين جاءوا ؟ لقد جاءوه من 

  !وقد كان .يعين بني العراق _ علي طريق القوافل بني املوصل والشام _الشرقي 
بدأت دعوة النيب للقبائل ، يقف علي منازهلم ،ويستقبلهم يف طريق احلج، ويعرض عليهم 

أبو هلب بن عبد املطلب ،يـرد عليـه   _ العز له _اإلسالم ، وخلفه عدو اهللا عبد العزي
  :دعوته 

  .إيل اهللا فأبوا عليه أيت كنده يف منازهلم فدعاهم 
  .وأيت ابين عامر بن صعصعة فدعاهم إىل اهللا فأبوا عليه 

  .منهم " وأيت بين حنيفة يف منازهلم فدعاهم إىل اهللا فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا
وهم اخلزرج _ ومع ذلك فهو يسري يف طريق البالغ حتما أذن اهللا بالفتح ، وجاء األنصار 

صـلي اهللا  _إذ لقيهم رسول اهللا.أمتها اهللا ونفع ا .احلادية عشرة للنبوة  ،وذلك يف السنة
يف املوسم فدعاهم فأجابوا ورجعوا إيل أهلهم فدعوهم ، فلم يبق بيت مـن  _ عليه وسلم 

  .األنصار إال دخله خرب اإلسالم ، وفيه ذكر من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
نا عشر رجالً من األنصار بالعقبة ، وهي موضع على بعد حىت إذا كان العام املقبل بايعة اث

ميلني من مكة ، ومنها ترمى مجرة العقبة ، وكان من املبالغني عبادة بن الصامت رضي اهللا 
  .عنه الذي ردى حديث البيعة 

وبعث معهم رسول اهللا مصعب بن عمري ليعلهم اإلسالم ويقرئهم القرآن ، وكان مصعب 
الم عزاً عن عز قومه ، فرضي به وأعزه ، استشهده يوم أحـد ،  فىت قريش ، رضي باإلس

  .ورأى النيب صلى اهللا عليه وسلم نساءه من احلور العني جبواره فرضي اهللا عنه 
مث كان احلدث الكـبري ،  .وكانت بيعة العقبة الثانية إذ بايع النيب سبعون رجالً وامرأ تان 

إال تنصـروه  ( حياة اإلسالم ، وهو اهلجرة  ال ، بل –والتحول اخلطري يف حياة املسلمني 
  ) فقد نصره اهللا إذ أخرج الذين كفروا ثاين اثنني 
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تتلفت أسفل ، ولكن يف هذا املوضـع يتلفتـون    –وقريش منهم  –كل الناس إذا مشت 
  .أعلى ، ميسحون اآلفاق بأعينهم وضالتهم حتت أقدامهم 

اد اهللا ، فإذا شاء اهللا قلبه كيف شاء ؟ مىت يدرك الناس أن السمع والبصر عبد ذليل من عب
. ما أغلى هذه الضالة تدري ما جعل املشركون ملن يأتى ا ؟ وبه كل واحـد منـهما   

هو الذي يراك حني تقوم .( ولكنهما أنفس على اهللا من هذا الثمن ؟ بل من كل األرض 
  ) .، وتقلبك يف الساجدين 

 –إنه اليقني ، إنـه الفـرق بـني    .  يلتفت كان أبو بكر يكثر االلتفات ، ورسول اهللا ال
  .بني الرسول وغري الرسول  –واملوقف واحد ، واملعطيات واحدة 

ألن " الناقـة مـأمورة   ( وختمد نار الطلب فيخرج املعصوم وصاحبه متوجهني إىل املدينة 
. أخوال جده عبد املطلـب   –حىت بركت يف موضع ما عند بين النجار . راكبها مأمور 

  .ذا املوضع بين املسجد النبوي املبارك ويف ه
هذه أحلى أيام شهدا املدينة املنورة ، ليت مثلها يعودهلا باإلسالم ، وظفرة ، والغلبة على 

قال أنـس  . أعداء حممد ، الذين داسوا بأقدامهم جزيرة العرب بعد أن طهرها النيب منهم 
  :بن مالك 

قط كان أحسن وال أضوأ من اليوم الذي دخل  شهدته يوم علينا املدينة ،فمارأيت يوماً" 
  "املدينة علينا ،وشهدته يوم مات ، فما رأيت يوماً قط كان أقبح وال أظلم من يوم مات 

  .وحمبور أنت أيها املداد .. سعيد أنت أيهذا القلم إذ أكتب هذه السرية 
  : أال تسقفه ؟ فقال : قيل له . هنا بين املسجد ، من بالطوب اللنب 

  "ريش كعريش موسى ع" 
وهنا بىن صلى اهللا عليه وسلم بعائشة يف بيته الذي بين له شرقي املسجد ، وكان بناؤه ا 

  .يف شوال من السنة األوىل للهجرة ، خمالفة لعادة بعض الناس يف كراهة البناء يف شوال 
م أبو وماكان أعظم بركاته على املدينة ، وخلها وهي وبيئة ، فمرض بعض املهاجرين منه

  :بكر وبالل ، فقال رسول اهللا عليه وسلم 
واستجاب اهللا " اللهم صححها ، وبارك لنا يف صاعها وقدها ، واثقل محاها إىل اجلحفة " 
  ) هذه من عندك : وإذا أصابتهم مصيبة قالوا ( هذا هو الفأل ، ال فأل اليهود الذين . 
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  .ة احلضر فصارت أربع ركعات ويف مقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املديتة زيدت صال
  )أهل الصفة ( وبدأت الكفالة االجتماعية مبشروع 

ويف السنة األوىل توىف الرباء بن معرور ، وهو الصحايب الذي صلى للكعبة قبل أن حتـول  
  .القبلة 

ويف هذه . لعنهم اهللا  –اليت نقضوها بعد  –وبدأ أيضاً العمل السياسي مع اليهود باملوادعة 
  .سلم كاشف زيوف اليهود عبد اهللا بن سالم ، وقصة إسالمه مشهورة السنة أ

( النيب لنفسـه وألمتـه   ) يرضاها ( إىل القبلة اليت  –يف السنة الثانية  –مث حولت القبلة 
  )فلنولنيك قبلة ترضاها 

إن حتول دولة وشريعة ، ذلك أن شريعة موسى هي آخر الشرائع ، ودولة بين إسرائيل هي 
القائمة على أساس ديين ، وهذا إشعار بتحويل الشريعة ، بنسـخ القـدمي ،   آخر الدول 

وحتول الدولة إىل دولة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، إنه اإلظهار الرباين هلذا الدين ، وبيان 
شريعة ودولة مل تعـد   –أن شريعة موسى ، ودولة موسى على رغم تقدير رسول اهللا له 

  .تصلح اآلن 
هـي  : فتحولت معها بعض القلوب ، أو قل ظهر ما ا من حولٍ نعـم  وحتولت القبلة ، 

  ..حىت إذا جاء االختبار مل تصرب علىاإلخفاء  –قلوب حوالء ، لكنها ختفى هذا احلول 
سيقول السفهاء من الناس ماوالهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها ، قل هللا املشرق واملغرب [ 

كذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على ، يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم ، و
الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ، وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقيبه ، وإن كانت لكبرية إال على الذين هدى اهللا ، وما كان اهللا 

  ]ليضيع إميانكم ، إن اهللا بالناس لرؤوف رحيم 
  .كما رجع إىل قبلتنا يوشك أن يرجع إىل ديننا : الكافرون قال 

  .ماوالهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها : وقال اليهود 
إن كانت األوىل حقا فقد تركها ، وإن كانت الثانية هي احلـق ، فقـد   : وقال املنافقون 

  .كان على الباطل 
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وإن كانت كـبرية إال  ( اهللا إا معركة الالفتات والشعرات اإلسالمية يف مواجهة رسول 
  )على الذين هدى اهللا 

  .آمنا باهللا ورسوله 
كانت هذه الشعارات حرباً نفسية يروجها اليهود واملنافقون استعداداً للحـرب العلنيـة   

إم يكيدون كيدا ، وأكيد كيداً ( العسكرية بينما كانت قريش تعد العدة للمواجهة أيضاً 
(  

أصـبح   –أصبح للمستضعفني ألوية –السنة األوىل للهجرة  وعقد أول لواء للمسلمني يف
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون يف األرض ختـافون أن  ( اهللا أكرب  –املستضعفون غزاة 

وكانت ) لواء محزة بن عبد املطلب ( وهذا اللواء هو ) يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم 
 –بالقباحة االسم واملسمى  –و جهل مهمته اعتراض عري لقريش قادمة من الشام ، فيها أب

  .وكان جمدي موادعاً للفريقني  –ومثانون من املشركني 
بدأت العدة منذ للحظات األوىل لالستقرار باملدينة ، فقد تلت هذا البعث عدة سـرايا ،  

اليت شهدها النيب  –منها سرية عبيدة بن احلرث وسرية سعد بن أيب وقاص وغزوة األيواء 
ه وسلم بنفسه ، فاعترض عيداً لقريش وبين ضمرة ، فوادعه بنـو ضـمرة ،   صلى اهللا علي

  . ورجع ومل يلق كيداً 
إن اإلعداد للقاء القوم ، واملناوالت املتكررة للتدرب وإلخافة العدد ، يستمر بغزوة بواط 

) بدر الصـغرى  ( ، مث غزوة العشرية ، مث بعث عبد اهللا بن جحش مث غزوة سفوان وهي 
وكانـت بـدر   … إما ما تشاتا إال يف االسم واملوضف .. شتان بينهما  ولكن شتان

  ..الصغرى يف مجادي اآلخرة مث بعث عبد اهللا بن جحش يف رجب 
حيث اختار اهللا للمسلمني النفري علـى  " بدر الكربى " وكانت غزوة .. مث جاء رمضان 

يعدكم اهللا إحدى الطائفتني  وإذ( العري ، وخفهم بطلب االنتصار هللا ال االنتصار ألنفسهم 
أا لكم ، وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكم ، ويريد اهللا أن حيق احلـق بكلماتـه   

  ) .ويقطع دابر الكافرين 
وظهرن بشائر الرمحة الربانية واجلند سائرون يف الرمل ، فأنزل اهللا بالليل مطـراً واحـداً   

هذا بشارة النصر ، وسار النيب صـلى  صلب الرمل ، وثبت األقدام ، فعلمت القلوب أن 
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هذا مصرع فالن ، وهذا مصـرع  : " اهللا عليه وسلم يشري على مواضع بينهما ، فيقول 
فلما كانت املعركة ما تعدى واحد من الصرعى موضع إشارته صـلى  " فالن إن شاء اهللا 

  "إا النبوة  –اهللا أكرب " اهللا عليه وسلم 
حارب اهللا ورسوله واملؤمنني ، واستخدم النيب صلوات وجاءت قريش خبيالئها وفخرها لت

  .اهللا عليه أول األسلحة وأمضاها ، قام ورفع يديه متضرعاً إىل اهللا حىت سقط رداؤه 
  "اللهم أجنز ما وعدتين ، اللهم إين أنشدك عهدك ووعدك " 

  هذا الذي معه من الدعوة يتضرع ، فكيف بنا ؟
ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكـة   إذ تستغيثون( فأجابة اهللا عز وجل 

فأصبح عدد املسلمني املقاتلني ألفاً وثالمثائة وأربعة عشر رجالً ، وعدد املشركني ) مردفني 
  :ألفاً ، فأسرع املسلمون يف القتل ، قال ابن هشام 

اً ومدداً ومل تقاتل املالئكة يف يوم سوى بدر من األيام ، وكانوا يكونون فيما سواه عدد" 
  "، ال يضربون 

احلرب ، يا يعازه لعامري احلضـرمي وبـدأت    –قبح اهللا امسه ورمسه  –وأثار أبو جهل 
عبـد  ( احلرب مببارزة بني األسود بن عبد األسد املخزومي وأسد اهللا محزة وشتان بـني  

نفسه ، فلم متض حلظات حىت رأى املشركون صاحبهم مكومـا  ) األسد ( وبني ) األسد 
  .حلوض مقتوالً يف ا

وبعدها مبارزة مجاعية بني ثالثة أسنمة من الكفار وثالثة أسنمة من املسلمني ، أما أسنمة 
محزة بن عبـد  : عتبة ابن ربيعة وأخوة شيبه وابن الوليد وأما املسلمون فهم : قريش فهم 

  .املطلب وعلى بن أيب طالب وعبيدة بن احلارث 
النتين املشركون بسيوف احلق اليت كانـت بأيـدي   وما هي إال حلظات حىت قيل الثالثة 

  املطهرين املسلمي ،
  وتزاحف الناس ، واستخدم النيب سالماً جد

شاهت : يداً ال يعرف الكفار استخدامه ، أخذ حفنة من احلصباء فاستقبل ا قريشا وقال 
   شدوا : الوجوه ، مث ألقاها عليهم ، وقال ألصحابه 
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وكان فيمن قتل فرعون هذه . ديد قريش ، وأسرت أشرافهم فكانت اهلزمية ، وقتلت صنا
األمة أبو جهل قبحه اهللا تعاىل ، وفيمن أسر أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ..ليس كل الناس حيسنون استخدام األسلحة 

زوة السويق ، مث غزوة مث حدثت غزوة بين سليم بعد قدوم النيب من بدر بسبع ليال ، مث غ
بين قينقاع ، إذ نقض يهود العهد الذي عاهدوه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان بنو 
قينقاع أول يهود نقضوا العهد اهللا ورسوله فحاصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   

  .مث كانت غزوة أحد . حىت نزلوا على حكمة فشفع فيهم عبد اهللا بن سالم فأطلقهم له 
وفيها خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شوال للسنة الثانية للقاء الكفار وهم حنـو  

كان فيهم عبد اهللا بن أيب بن سلول ومن ثلث  –ثالثة آالف رجل ، وكان املسلمون ألفاً 
العسكر ، فاختذل م يف الطريق ورجع ، وبقي سبعمائة مع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   

شركني وهم ثالثة آالف ، وهزموهم وركبوا أكتافهم ، وولوا مـدبرين  وسلم فالتقوا بامل
قهرهم اهللا ، ولكن الرماة ملا رأوا ذلك استعجلوا الغنيمة وخالفوا أمر قائدهم بـل قائـد   
الدنيا واآلخرة ، فانكشف ظهر املسلمني ، فالتف فرسان املشركني حىت أحاطوا وانكشف 

د سبعني من أصحابه رضي اهللا عنهم ، فخلص إليـه  النيب صلوات اللع عليه ، بعد استشها
أعداء اهللا فكسروا رباعية وجرحوه جراحات ، وظهرت كوا من الصحابة يومئذ وترجم 
ما يف قلوم من حب رسول اهللا وفوائد ، فقاتل مصعب بن عمري دون رسول اهللا صـلى  

وقام زياد بن السكن  .انظر إىل االسم وقذاريه  –عليه وسلم حىت قتل ، قتله قمئة الليثي 
يف مخسة نفر من األنصار يقاتلون دون رسول اهللا ، حىت قتلوا مجيعا دون رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم مث ترس دون رسول اهللا أبو دجانة جبسمه ، فكان يقع يف ظهره النبل فـال  

رغبون الي(يتحرك محاية لرسول اهللا صلى عليه وسلم وظلوا مدافعني عن صلوات اهللا عليه 
ال واهللا ، فهي أعلى نفس علينا ، وأعز نفس يف قلوبنا بآبائنـا هـو   ) بأنفسهم عن نفسه 

وأمهاتنا ، صلوات اهللا وسالمه عليه ، وهم يردون له بعض فضله ، ويكافئونه ببعض مجيلة 
، أليس هو الذي هداهم اهللا ، من العمى إىل البصرية ، وأخرجهم به مـن الظلمـات إىل   

  :ا قلوم بعد موت ، وشرح صدورهم بعد كفر وغم النور ، وأحي
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أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً ميشي به يف الناس كمن هو مثله يف الظلمـات  ( 
  )ليس خبارج منها 

وال واهللا ما يكون منهم إال هذا الذي صنعوا ، وهم الذين أضافهم اهللا إىل نفسه فقال هلم 
فخرجوا للهجرة ، وشرفهم مبعيشـة نبيـه   ) فاعبدون  ياعبادي إن أرضي واسعة فإياي( 

، وهم معادن اخلري ، وينابيع التقوى ، وجرثومـة  ) حممد رسول اهللا والذين معه ( فقال 
  .  الفداء والبذل 

ويف هذه الغزوة قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب بن خلف رأس الكفر قتله بطعنـة  
كـان أيب   –هذا الفرس منكوب أن يركبه مثل احلمار واحدة يف عنقه تدأد أا عن فرسه 

بن خلف يعلف هذا الفرس اثين عشر رطالً من الذرة يومياً ليقتل عليه رسـول اهللا عليـه   
  : وسلم 

  )ويأىب اهللا . ………يريدون ( 
، حيث أراد القرشيون أن يرجعوا لكي جيهـزوا  ) محراء األسد ( ومل تنته الغزوة ، فهناك 

م ، ويستأصلوا ، بقيصتهم ، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فنادي على اجليش املسل
يف الناس باملسري إليهم ، واستحاب له املسلمون رغم القرح وما أصام من جراء أحـد ،  

، وهي على بعد ليلتني من املدينة ، فلما بلغ ذلك ) محراء األسد ( فساروا معه حىت بلغوا 
  .كة أبا سفيان هرع راجعاً إىل م

وكثرت الغزوات مع اليهود بأحيائهم املختلفة والعرب املشركني بطوم وقبائلهم املتعددة 
  .حىت جاءت سنة مخس للهجرة ، ووقعت غزوة األحزاب 

وكان سببها اشعال اليهود للفتنة ، وحتريض املشركني يف مكة وغريها على املسـلمني ،  
دينة ، غزو خارجي من مكة والقبائـل ،  وتعاهدت أحزاب املشركني واليهود معاً لغزو امل

وغزو داخلي يتمثل يف احلرب النفسية والتسهيالت العسكرية من اليهـود ، مـع جـنب    
وتقاعس من املنافقني وحاصرت اجليوش املدينة شهراً ، فيها رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   

ا نعمـة اهللا  يأيها الذين آمنوا اذكـرو ( سالح الريح  –وهنا كان السالح الفتاك . وسلم 
وتفرق أمر القوم بإذن اهللا ) عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رحيا وجنوداً مل تروها 

  .ورحلوا عن املدينة تصفر الريح يف آذام ، ويضرب الرمل إليام وأعجازهم 
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ورجع املسلمون إىل املدينة فوضع النيب صلى اهللا عليه وسلم سالحه ، فجاءه جربيل عليه 
اض إىل هؤالء  -كيف تضع سالحك ، واملالئكة مل تضع أسلحتها ؟ : وقال له  السالم

يعىن بين قريظة ، وكانت اليهود وقد نقضت العهد ، وتواطأت مع املشركني ، فنادى  –
رسول اهللا صلى اله عليه وسلم بعبئ اجليش لقتال بين قريظة ، وسـارع املسـلمون إىل   

بين قريظة فحاصروهم مخساً وعشرين ليلة حىت نزلوا  الزحف على إخوان القردة واخلنازير
على حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحكمم فيهم سعد بن معاذ فقضى أن تقتـل  

هو حكم اهللا  –لعمر اهللا  –وهذا . الرجال ، وتقسم األموال ، وتبسى النساء والذراري 
كان يف هذه السنة أيضاً مـا   مث. فيهم أهلمه الفارس البطل ، والتقى النقي سعد بن معاذ 

كان صلح رسول اهللا ألهل مكة عند احلديبية وأعلم أن صلح احلديبية كان بوحي من اهللا 
لرسوله ، ومل يكن ألحد فيه خيار ، ألن ناقة النيب حني انطالقة حنو مكـة ، بركـت يف   

اهللا عليه فقال صلوات " خالت القصواء : " فقال الصحابة " ثنية املرار " موضع يقال له 
والذي : " مث قال " ما خالت القصواء ، وما ذاك هلا خبلق ، ولكن حبسها حابس الفيل : 

مث عـدل  " نفس حممد بيده ال يسألوين خطة يعظمون فيها حرمات اهللا إال أعطيتهم إياها 
  "إين رسول اهللا ، وال أعصيه " وقال بعدها . عن سريه حىت بلغ احلديبية 

وا على الصلح الذي كتبه سيدنا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنـه  وبعد املفاوضات اتفق
وأن يرجع لقريش من  –وكانت شروط الصلح أن خيلى بني النيب والبيت ويف العام املقبل 

جاءه مسلماً وصار يف أثناء ذلك غيظ من املسلمني لشروط الصلح ولعدم إكمال رحلـة  
مة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ،  احلج ، لكن أراح اهللا الصدور وشفى النفوس حبمك

  .فنحروا اهلدي ، وذهبوا إىل املدينة 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

فلم يستقر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة إال شهرا وبعض شهر وخرج إىل خيـرب يف  
احملرم للسنة السابقة وكان يهود خيرب من اليهود الذين نقضوا العهد مـع اهللا ورسـوله ،   

حاصرهم رسول اهللا صلى عليه وسلم ، وظل يفتح اهللا له احلصون ، ويسري له األموال ، ف
الوطيح والسالم فحاصرهم رسـول اهللا  : ويورثه األرضني ، حىت أتوا آخر حصوم ومها 

  .بضع عشرة ليلة 
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وقيل  –فربز له عامر ابن األكوع  –وكان مبارزاً  –وبرز مرحب اليهودي يطلب املبارزة 
  .رضي اهللا عنه  –فتبارزا فقتله عامر  –بن مالك  كعب: 

وملا اشتد احلصار وأيقنوا باهللكة سألوه الصلح ، فصاحلهم على حقن الدماء وأن خيرجـوا  
ويتركوا الصفراء والبيضاء واحللقة إال ثوباً على ظهر إنسان ، إال أم رجوه " خبري " من 

من غلتها فأذن هلم يف ذلك على أنه إن أن يبقوا يف األرض فيزرعوها على شطر ما خيرج 
  . شاء أن خيرجهم 

واستمرت السيوف مشهرة لعز دين اهللا ، ونشر ال إلـه إال اهللا ، وتأديـب النـاكثني ،    
وختويف الكفار واملنافقني ، ما بني غزوة وسرية وبعث ، حىت كان ذو القعـدة فخـرج   

دالً من عمرة العام املاضي الـيت  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاعتمر عمرة القضاء ، ب
  :أحصر عنها ورجع من احلديبية ، وترك قول اهللا تعاىل

لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللا آمـنني حملقـني   " 
  "رؤوسكم ومقصرين ال ختافون ، فعلم مامل تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريبا 

سنة الثامنة كانت سرية مؤتة ، ومن املؤرخني من يسميها غـزوة  ويف مجادىاألوىل من ال
مؤتة ، وذلك لعلة ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عد نفسه الفئة الـيت حتيـز هلـا    

  .واهللا أعلم . املقاتلون 
وقد كانت هذه السرية تأديبية ، ومل يكن املقصود ا الغزو ، وإمنا املناورة وإثبات القوة ، 

الروم يومئذ قوة املسلمني وحنكة قوادهم ، وملا رجع اجليش إىل املدينة بعـد   وقد علمت
  .جراحام وشهدائهم وبالئهم احلسن استقبلهم رسول اللهخ صلى اهللا عليه وسلم 

  :مث جاء رمضان ، ومع رمضان جاء الفتح 
 على قبيلة خزاعة يف عـددها عليهـا ،  " بكراً " ونقض مشركو قريش العهد ، وظاهروا 

  :وكانت الفرصة للفتح وعد اهللا به وتشوق إليه املسلمون 
  عد منا خيلنا إن مل تـروها تثري النقع موعدها كــداء 

  يبارين األسنة مصعـدان على أكتافها األسل الظمـاء 
  فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح ،وانكشف الغطاء
  وإال ، فاصربوا اجلالد يوم يعز اهللا فيه من يشـــاء



 ٤٣٠

قد أعز اهللا يف هذا اليوم آناف املسلمني ، وأذل آناف الكافرين وكان يف أيـام الفـتح   و
األعاجيب ، قوم صهرهم اإلسالم يف بوتقته ، وتوقد فيهم قيام الليل وصيام النهار وعفـة  
العمر ذكاء ، فال ينكقون إال عن قسطاس ، وال ينصرفون إال عن قصد ، فإذا انتشـقوا  

مصام ، وأمسكوا األعنة ، وأشرعوا األسنة ، فهم حينئذ الوحـوش  احلسام ، وأشهر والص
الضواري يف الرباري ، والضراغم الضياغم يف املالحم ، يف املفاوضات حمـدثون خببـاء ،   

أين منهم أخباء القوم يف تفاوضهم ، وألبادهم يف تعارضيهم  –ومفاوضون علماء أذكياء 
املكر ،حىت إذا التقت األجسـاد ، وهلعـت    ، فإذا ساروا فسري الغازي احلذر ، احملارب

اآلساد ، واقتلعت القلوب واألكباد ، وقعقعت السيوف ن وشعشعتاحلتوف ، فهم يومئذ 
  :مهو 

  حىت إذا ازور الفوارس واحننت أصالب أهل اخلربة األكفـاء
  وارتاعت األبطال من خوف الردى وأتى الشجاع بلكنة ووعـاء 

  تا أنعم م من رفقة ولــواءمل تلق غري املسلمني تثبــــ
أظفرها اهللا بالعدد بعد طول مناجزة ، وأدخلهم مكة بعد طول اغتراب ، وأصبح أمـان  
الرجل الشديد من قريش أن يغلق عليه داره كالنساء ، وأسلم الصـناديد ، وحطمـت   

  . األوثان ، وظهر أمر اهللا وهم كارهون 
، فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه  مث بدأت معركة هدم األصنام يف الكعبة وحوهلا

  :وسلم 
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدع يف بيته صنما إال كسره وبعث عمـرو بـن   " 

وهو صنم هلذيل ، فهدمه ، وأسلم سادن هللا تعـاىل  " سواع " العاص يف شهر رمضان إىل 
" من بين عبد األشـهل   وقوالب البعوث لتطهري اجلزيرة من األصنام ، فهدم سعد بن زيد

  " ..العزةى " وهدم خالد بن الوليد " مناة 
مث أرادت هوازن حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا علمت بفتحة مكة ، وعزمـوا  
األمر إىل هذا الضالل املبني ، فخرج هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والتفـوا عنـد   

هوازن يف عدا ، فهجم املشركون هجمة  وادي حنني ، وكان املسلمون كثرة ، وكانت
وكانوا يظنون ألن يغلبوا مادامو كثرة  –رجل واحد ، ومحلوا على املسلمني ، فانكشفوا 



 ٤٣١

، وقد رأوا من قبل أن النصر ال يكون بالكثرة ، فوقع م ذلك ابتالء من اهللا وتنبيهاً هلـم  
  .إىل حقائق ال ينبغى أن تغيب 
نكشاف املسلمني ، ودعاهم ثانية فاستجاب الصحابة والتفوا ولكن رسول اهللا ثبت حني ا

حول النيب الكرمي صلوات اهللا عليه ، وشهر رسول اهللا صلى عليه وسـلم سـالحاً مـن    
مث أخـذ  : " األألسلحة الغريبة على القوم ، اليت ما يصنعون شيئا يف ردها ، قال العباس 

ازمـوا ورب  : القوم ، مث قـال   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حصيات ، فرمى وجوه
فما هوإال أن رماهم ، فمازلت أرى حدهم كليال ، وأمرهم مدبراً واـزم  : قال . حممد 

أربعة : املشركون ، وسىب منهم املسلمون وغنموا ، كان السيب ستة آالف رأس ،وااإلبل 
  .وعشرين ألفاً ، والغنم أربعني ألف شاة ، والفضة أربعة آالف أوقية 

جاءت غزوة تبوك سنة تسع ، وهي غزوة العشرة حيث كان الناس يف عشرة وجدب ، مث 
وهي الغزوة اليت مساها بامسها قبل اخلروج إليها ، وهذه الغزوة هي اليت غزا فيها رسول اهللا 

  ) .الروم ( صلى اهللا عليه وسلم 
واقف الشد ، وفيها من عجائب النفاق ، وكيفية االنزالق عن مواطن اجلد ، واإلباق من م

واالعتذار عن اجلهاد باألعذار ، ما فيها من العجب العجاب وفيها من حرص الصـحابة  
األطهار على رضا نبيهم ونصرة دينهم ما يوصف من عظمته إال بسرد حكايته ، وهـي  

  . طويلة ، وإمنا قصدنا أوجز اإلجياز ، واإليناس بسرية سيد الناس 
  .قر العني وبثلج الصدور ويثبت القدم مث فيها من معجزات رسول اهللا ما ي

وانتهت الغزوة بظفر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد مسري مرير ، وطريـق شـاق   
وعسري ، وجالد وجهاد ، وقلع أكباد وأوتاد ، ورجع ظافراً مبصاحلة أهـل أيلـة لـه ،    

عليـه   له على اجلزية وعاد رسول اهللا صـلى اهللا " دومة اجلندل " وكذلك مصاحلة أهل 
  :وسلم إىل املدينة فاستقبلته الناس والنساء واجلواري والصبيان ، يغنو وغنت اجلواري

  طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
  وجب الشكر علينا ما دعـا هللا داع 



 ٤٣٢

" تبـوك  " وهذا هو الصحيح ، أن هذا النشيد كان فقول النيب صلى اهللا عليه وسلم من 
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قدم املدينة مل يدخلها من وليس مقدمة املدينة ، ألن رسو

  .واهللا أعلم " ثنية الوداع " 
وكانت غزوة تبوك آخر غزوة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وفيها نزلت سورة براءة 

  .اليت كشفت من سرائر املنافقني وخبايا قلوم ) املبعثرة ( أو ) الفاضحة ( أو 
جاءت الوفود إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تعلن إسالم القبائل  ويف سنة تسع أيضاً

، وما مطمع طامع يف حرب اهللا تعاىل ، وهذا نوره بلغ األصقاع ، وأضاء البقاع ، وهذا 
بأس أخذه قلع األوتاد ، وخلع اجلبابرة الشداد ؟ وما البقاء على دين أعوج أعرج كان له 

بيت األصنام ، فيها وصورة إبراهيم وإمساعيل يستقسمان  نفع يف الدنيا حني كانت الكعبة
باألزالم ، أما وقد سقط الشرك ، وحبط اإلفك ، ودخلت قريش اإلسالم ، وأسـلمت  
هوازن مث ثقيف ، ومل يبق للعرب بؤرة جاهلية يرجعون إليها ، فعرىف من مل يكن منهم قد 

اعاً إليه صلوات اهللا عليه وقـد  عرف أال طاقة هلم حبرب اهللا ورسوله ، فجاءت الوفود تب
متيم ، وسيدهم عطارد بن حاجب التميمي ، ووفد طيئ وسيدهم زيد اخليل ، ووفد عبد 
القيس ومقدمهم اجلارود العبدي ، ووفد بين حنيفة ، وكان فيهم مسيلمة الكذاب غري أن 

إليه ، وقتل  ختلف يف رحاهلم ، فلما رجعوا إىل اليمامة ارتد عدو اهللا وتنبأ وزعم أن يوحى
  .اللعني يف خالفة الصديق رضي اهللا عنه 

  .ومسي هذا العام مامل الوفود 
مث يف هذه السنة يف ذي العقدة حج أبو بكر بالناس ، أشعر رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   

  .وسلم البدن وقلدها بيده ، ووضعها مع أيب بكر 
جها رسول اهللا صـلى اهللا  مث كانت حجة الوداع سنة عشر ، وهي احلجة الوحيدة اليت ح

عليه وسلم وبني الناس مناسكهم ومعاملهم ، وتربأ من كل اجلاهلية ، ووضعها حتت قدميه 
، ورجع إىل املدينة فأرسل البعوث والرسل خماطباً للملوك يف اجلزيرة وفـارس والـروم   

  .يدعوهم إىل اإلسالم 
ة قبل موتة صـلوات اهللا  وكان آخر بعوثه صلوات اهللا عليه هو بعث أسامة ، الذي جهز

ولكن تويف " فلسطني " عليه بأيام ، فأمره أن يوطئ اخليل ختوم البلقاء والداروم من أرض 



 ٤٣٣

رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم أن يبعث البعث وبعثه أبوبكر الصديق ، وكان هذا العمل 
عليهم  أول أعماله املباركات ، ودل ذلك على امتداد هدي حممد يف أصحابه رضوان اهللا

  .أمجعني 
ويف ضحى االثنني الثالث عشر من ربيع األول إحدى عشرة للهجرة لقي رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم ربه ، واختار جواره ، بعد أن استعد هلذا اللقاء الكرمي أحسن عدة ، وترك 
 يف األمة كتاب اهللا وسنته نوراً وهدى يهدي إىل سواء السبيل ، وترك صحابته وآل بيتـه 
أوتاد األرض ، وحفظة الوحي ، وعلماء الشريعة ، فاضت روحه املطهـرة إىل بارئهـا ،   

  .واستمرت سريته تعطر الدنيا وتنسري اآلفاق 
  .وصلى اهللا عليه وآله وسلم كثرياً 

  :وكان تسطريه يا جملسني اثنني 
ن املكرم من الساعة الثانية عشرة والنصف ليلة اخلميس الثالث والعشرين من شعبا: األول 

  .حىت الساعة التاسعة والنصف صباح اخلميس  ١٤١٤عام 
من الساعة الثانية ظهر اخلميس حىت الساعة اخلامسة ومخس وعشـرين دقيقـة   : والثاين 

  .مغرب مشس هذا اليوم الطيب من أيام اهللا تعاىل 
  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 

  وكتب
  أبو عبد اهللا القاضي

  م ١٩٩٤/ ٣/٤/ هـ  ١٤١٤ان من شعب ٢٢يف 
====================  

  الثوابت األساسیة في اإلسالم
يتناول الدرس األصول أو الثوابت اليت بين عليها اإلسالم موضحا أدلة هـذه الثوابـت      

وأمهيتها من القرآن والسنة وأقوال العلماء وموضحا الواجبات اليت تتفـرع عـن هـذه    
مث يذكر عقب كل أصل الفرق الـيت خالفـت هـذا    . هااألصول ويبني موقف املسلم من

  . األصل ومدى ونوعية املخالفة هلذا األصل حىت حيذر منها املسلم والداعية إىل اهللا
القرآن الكرمي كتاب اهللا املرتل على رسوله حممد صلى اهللا : القرآن الكرمي : األصل األول 

دى اهللا به العرب البلغاء أن يأتوا عليه وسلم آخر رسل اهللا إىل أهل األرض، وهو الذي حت



 ٤٣٤

بسورة من مثل سوره، فعجزوا، وكان ذلك من أكرب األدلة على أنه من عند اهللا، ولـيس  
من عند البشر؛ ألن البشر ال يعجز بعضهم أن يأيت مبا يأيت به بعضهم، فما من شـاعر إال  

عامل إال قـد   وعورض مبثله وأشعر منه، وال من خطيب إال وجاء من هو أخطب منه، وال
وكذلك الشأن يف كل ما حيسنه البشر يستحيل أن يأيت أحد منـهم مبـا   . جاء من يفوقه

يعجز البشر كلهم يف كل عصورهم، قال اهللا تعاىل متحدياً املكذبني برسالة رسوله حممد 
  : صلى اهللا عليه وسلم 

توا بِسورة من مثْله وادعوا شهداَءكُم مـن  وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْ} 
نيقادص متإِنْ كُن اللَّه ون٢٣[د[  ـاسا النهقُودي والَّت ارقُوا النلُوا فَاتفْعت لَنلُوا وفْعت فَإِنْ لَم
رِينلْكَافل تدةُ أُعارجالْحسورة البقرة{ ']٢٤[و ' .  

ا الكتاب الكرمي مع بيان الرسول صلى اهللا عليه وسلم مها مصدرا التشريع، قـال  وهذ◄
ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانـا لكُـلِّ شـيٍء وهـدى ورحمـةً وبشـرى       } :اهللا تعاىل

نيملسلْمةُ} :وقال فيه أيضاً' سورة النحل{ ']٨٩[لتيالْم كُملَيع تمرح    ـملَحو مالـدو
كَلَ السبع إِلَّا الْخنزِيرِ وما أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِه والْمنخنِقَةُ والْموقُوذَةُ والْمترديةُ والنطيحةُ وما أَ

م فسق الْيوم يـئس الَّـذين   ما ذَكَّيتم وما ذُبِح علَى النصبِ وأَنْ تستقِْسموا بِالْأَزلَامِ ذَلكُ
تمنِع كُملَيع تممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي نوشاخو مهوشخفَلَا ت ينِكُمد نوا مي كَفَر

ثْمٍ فَإِنَّ اللَّـه غَفُـور   ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا فَمنِ اضطُر في مخمصة غَير متجانِف لإِ
يمحسورة املائدة{ ']٣[ر ' .  
وهذا الكتاب الكرمي أنزله اهللا موضحاً ومبيناً به السبيل إليه، فهو بصرية وفرقان، يفرق ◄

بني الشرك والتوحيد، واحلق والباطل، وما أحله اهللا وما حرمه، ومـا يرضـاه اهللا ومـا    
يائه وأعدائه، وأوضح سبيل كل فريق منهم، وقد جعله يسخطه، وفرق اهللا به أيضاً بني أول

ولَقَد يسرنا الْقُـرَءانَ  } :اهللا ميسراً سهالً للتذكر واالعتبار والتعلم، فقال سبحانه وتعاىل
  . 'سورة القمر{ ']١٧[للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ

{ ]٢٩[دبروا َءاياته وليتذَكَّر أُولُـو الْأَلْبـابِ  كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لي} :وقال تعاىل
  . ' سورة ص'



 ٤٣٥

} :وقـال . 'سورة حممد{ ']٢٤[أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرَءانَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها} :وقال تعاىل
رِ اللَّهغَي دنع نكَانَ م لَوَءانَ وونَ الْقُرربدتا أَفَلَا يريلَافًا كَثتاخ يهوا فدجسـورة  { ']٨٢[لَو

  . ' النساء
كَذَلك نقُص علَيك من } :وقد حذر اهللا سبحانه وتعاىل من اإلعراض عنه، قال تعاىل◄

لُ يـوم الْقيامـة   من أَعرض عنه فَإِنه يحم]٩٩[أَنباِء ما قَد سبق وقَد َءاتيناك من لَدنا ذكْرا
وقال تعـاىل يف  ' سورة طه{ ']١٠١[خالدين فيه وساَء لَهم يوم الْقيامة حملًا]١٠٠[وِزرا

وإِذَا قيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسـولِ رأَيـت   }:شأن إعراض املنافقني عنه
ي نيقافناالْموددص كنونَ عدسورة النساء{ ']٦١[ص ' .  

وأَنزلْنـا  } :وقد أمر اهللا نبيه الكرمي أن حيكم كتاب اهللا يف الصغري والكبري، قال تعاىل◄
هنيب كُمفَاح هلَيا عنميهمابِ وتالْك نم هيدي نيا بمقًا لدصم قبِالْح ابتالْك كلَ إِلَيزا أَنبِم م

ش لَوا واجهنمةً وعرش كُمنا ملْنعكُلٍّ جل قالْح نم اَءكا جمع ماَءهوأَه بِعتلَا تو اللَّه اَء اللَّه
اتريبِقُوا الْختفَاس اكُما َءاتي مف كُملُوبيل نلَكةً وداحةً وأُم لَكُمعلَج    كُمجِعـرم إِلَى اللَّـه

وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّـه ولَـا تتبِـع    ]٤٨[جميعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ
اللَّه إِلَيك فَـإِنْ تولَّـوا   أَهواَءهم ولَا تتبِع أَهواَءهم واحذَرهم أَنْ يفْتنوك عن بعضِ ما أَنزلَ 

{ ]٤٩[فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثريا من النـاسِ لَفَاسـقُونَ  
  ' سورة املائدة'

أمـة  وملا كان القرآن الكرمي ذه املثابة واملرتلة؛ فإن اهللا سبحانه وتعاىل أمت نعمته علـى  
اإلسالم بأن كفل له احلفظ والرفعة واد، فال تناله يد بتحريف، أو تبديل، أو نقص، أو 

} :وقال. ' سورة احلجر{ ']٩[إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ} :زيادة، قال تعاىل
هإِنو ماَءها جوا بِالذِّكْرِ لَمكَفَر ينإِنَّ الَّذ زِيزع ابتلَا ]٤١[لَكو هيدنِ ييب نلُ ماطالْب يهأْتلَا ي

يدميمٍ حكح نزِيلٌ منت هلْفخ نسورة احلجر{ ']٤٢[م ' .  
وأَنزلْت علَيك كتابا لَا ...':ويف احلديث الصحيح... فهو كتاب ممتنع على التغيري والتبديل

فلو اجتمعت حبار األرض على حمو القــرآن مـن   . رواه مسلم وأمحد' ...يغِسلُه الْماُء
األرض ملا حصل ذلك، ولو اجتمع كل جبابرة األرض وكفارها وفجارها على أن يبدلوا 

  . القرآن ما استطاعوا ذلك



 ٤٣٦

وهذه القضية أعين حفظ القـرآن وبقاءه، وأنه مصدر احلكم والتشـريع؛ هـي قضـية    
  . اإلسالم األوىل والكربى

  : السنة النبوية: األصل الثاين
ما أُثر ونقل من أقواله، وأفعاله، وتقريراته، وصـفته  : سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم هي

وما نقـل إليناً نقالً صحيحاً منها جيب علينا تصـديقه واعتقـاده،   . صلى اهللا عليه وسلم
اهللا عليه وسلم وجـوب  والعمل به؛ ألن القرآن أمرنا بذلك، وقد تواتر عن الرسول صلى 

] ٧[وما َءاتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهـاكُم عنـه فَـانتهوا   } :العمل بسنته، قال تعاىل
فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم } :وقال تعاىل. 'سورة احلشر{'

وقـال  . 'سورة النساء{'] ٦٥[هِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليمالَا يجِدوا في أَنفُِس
فَلْيحـذَرِ  } :وقال تعاىل. ' سورة النساء{'] ٨٠[من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه} :تعاىل

يبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينالَّذيمأَل ذَابع مسورة النـور {'] ٦٣[ه ' ..
  . واآليات يف هذا املعىن كثرية جداً

وأَنزلْنا } :تفسري وبيان لكتاب اهللا تعاىل، كما قال جل وعال -يف جانب منها -والسنة◄
وقـال  . ' سورة النحـل {'] ٤٤[إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ

] ١٩[ثُم إِنَّ علَينا بيانـه ]١٨[فَإِذَا قَرأْناه فَاتبِع قُرَءانه]١٧[إِنَّ علَينا جمعه وقُرَءانه} :تعاىل
إن اهللا سبحانه وتعاىل تكفل أن جيمع القرآن يف صدر الرسول صلى : أي' سورة القيامة{'

إِلَّا ما شاَء ]٦[سنقْرِئُك فَلَا تنسى} :نسى منه إال ما شاء اهللا أن ينسيهاهللا عليه وسلم فال ي
مث إن على اهللا أن يبينه لرسوله صلى اهللا عليه وسلم ليعمـل  ' سورة األعلى{ '] ٧...[اللَّه

به، مث إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بين للناس كما أمره اهللا سبحانه وتعاىل، وقد أثىن 
  . ' سورة النجم{'] ٤[إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى]٣[وما ينطق عنِ الْهوى} :عليه فقال اهللا

فالسنة يف اية األمر عائدة إىل اهللا؛ ألنه سبحانه هو الذي أوحى ا لرسوله صلى اهللا عليه 
كتاب بِالْحق لـتحكُم  إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْ} :وسلـم، وأرشده إىل ما قال، وهداه فيما فعل

اللَّه اكا أَراسِ بِمالن نيسورة النساء{'] ١٠٥[ب ' .  
وكل أفعال الرسول صلى اهللا عليه وسلم هي يف جمال التأسي والقدوة؛ فإن خري اهلدى ◄

هدى حممد صلى اهللا عليه وسلم، فجميع ما فعله الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف طعامـه  



 ٤٣٧

لباسه، ونومه وقيامه، وصحبته، ومعاشرته، وطرائق حياته ومعيشته، كل ذلـك  وشرابه و
  . كان على أمت اهلدى وأمسى ما يتأدب به املتأدبون، ويفعله احلكماء العاملون

واخلالصة أنه ليس شيٌء من أفعال الرسـول صلى اهللا عليه وسلم خيرج عـن التأسـي   
أما يف أعماله التشريعية، فإنه جيب األخذ بسنته؛ و. واالقتداء حىت يف أموره اجلبلية احلياتية

  . ألا تشريع من اهللا سبحانه وتعاىل
شـهد تـاريخ   : الطاعنون يف سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم: املخالفون هلذا األصل 

اإلسالم كثرياً من الفرق الضالة، والعقائد الباطلة، ممن ردوا سنة الرسول صلى اهللا عليـه  
  : بعضها حتت دعاوٍ كثرية، وشبه متباينة وسلم كلها، أو

: الذين قالوا بكفر علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وجنده، وقالوا: اخلـوارج: فمنهم  
بأن علياً رضي اهللا عنه كان مسلماً قبل قتال اخلوارج بالنهروان، مث كفر بعـد قتـاهلم،   

كفري الصحابة بعد الفتنـة؛ رد  وكفروا احلَكَمينِ وسائر املسلمني بعد ذلك، وبنوا على ت
  . روايتهم، وردوا رواية مجيع من وكل على السالطني من بين أمية وغريهم

الذين ردوا سنة النيب صلى اهللا عليه وسـلم الـيت مسوهـا   : املعتزلة واملتكلمون: ومنهم  
   .ال نقبل إال باملتواتر، الذي يستحيل تواطؤ من رووه على الكذب: باآلحاد، وقالوا

الـذين شـككوا يف   : بعض املنافقني الذين اتبعوا املستشرقني من أعداء اإلسالم: ومنهم 
  . ثبوت سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم مجلة وتفصيالً

: من رد السنة الثابتة الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت دعاوى: ومنهم 
: نا، ولعصر غري عصرنا، ومنهم من يقولأا ال توافق العقل، أو أا كانت جليل غري جيل

  . جيب أن نأخذ روح السنة وأهدافها الثابتة دون أحكامها التفصيلية العملية
أن كل من رد سنة ثابتة للرسـول صلى اهللا عليه وسلم راغباً عنها فقـد  : وال شك  ◄

ـ  دم كفر بذلك، لقيام األدلة القطعية على وجوب طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وع
  . خمالفة أمره

  . أن اهللا سبحانه وتعاىل يستحيل أن يتعبـد الناس بشيء مل يبلغهم: وال شك أيضاً ◄



 ٤٣٨

أنه لو ضاعت السنة؛ لضاع القـرآن؛ ألن السنة شارحته ومبينته، إذ : وال شك أيضاً ◄
كيف ميكن التحقق من أعداد الصلوات، وأعداد الركعات، وهيئـة الصـالة، ونصـاب    

  . وال اليت جتب فيها، وكذلك كثري من أحكام الصوم واحلج لوال السنةالزكاة، واألم
ولو كان الصحابة الذين رووا السنة مطعونني، لكان القرآن كذلك مشكوكاً فيـه؛ ألن  
الصحابة رضوان اهللا عليهم هم الذين دونوه وحفظوه، ومجعوه يف مصحف واحـد بعـد   

، فلو كانوا غري مؤمتنني؛ لكان القـرآن  رسول اهللا، ونشروه يف األرض، ونقلوه ملن بعدهم
مكذوباً، ولذلك أمجع املسلمون أن جرح الصحابة جرح للدين، وهدم عدالة الصـحابة  

  . هدم للقرآن والسنة معاً، وليس للسنة وحدها
إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول اهللا صلى ': ولذلك قال اإلمام أبو زرعة

أن الرسول حق، والقرآن حق، وما جـاء بـه   : ه زنديق، وذلكاهللا عليه وسلم؛ فاعلم أن
حق، وإمنا أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤالء يريدون أن جيرحوا شـهودنا ليبطلـوا   

  . ' ١/١٨اإلصابة البن حجر ' 'الكتاب والسنة، واجلرح م أوىل وهم زنادقة
وابط النقل الـيت  أن رد بعض السنة إذا كان صحيحاً ثابتاً حسب ض: وال شك أيضاً◄

أمجع عليها أهل اإلسالم فيما مسوه مصطلح احلديث وعلموه وهو قبـول نقـل العـدل    
الضابط عن العدل الضابط إىل منتهاه إذا خال من الشذوذ والعلة؛ ردها بزعم أا ختـالف  

ال شك أن رد بعض السنة الثابتة بذلك هو هدم للسـنة كلها؛ .. العقل أو ردها باهلوى
لألصول اليت على أساسها تعرف السنة الصحيحة الثابتة مما افتراه أهل الكذب، ألنه هدم 

  . ونسبوه إىل رسول صلى اهللا عليه وسلم، أو مما غلط فيه بعض الرواة 
والعقل ال ميكن أن يكون مقياساً للقبول والـرد، ألن ما يراه زيد من الناس معقوالً قـد  

وال توجد سنة صـحيحة ثابتـة   . احلسية القطعية يراه غريه أنه غري معقول إال يف األمور
حسب أصول النقل ختالف شيئاً من املعقول املقطوع به، ولذلك كان اإلسناد من الدين، 
ولوال اإلسناد لضاعت سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وضياعها يعين ضياع القرآن 

  . كذلك، وضياع الدين كله
هو } :ة رسوله الكرمي اليت هي احلكمة كما قال تعاىلواحلمد هللا الذي حفظ لنا كتابه وسن

و ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتَءاي هِملَيلُو عتي مهنولًا مسر نييي الْأُمثَ فعي بةَ الَّذكْمالْح



 ٤٣٩

وقال تعاىل لنسـاء رسـول اهللا    .'سورة اجلمعة{ ']٢[وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ
واذْكُرنَ ما يتلَى في بيوتكُن من َءايات اللَّه والْحكْمة إِنَّ اللَّه كَانَ } :صلى اهللا عليه وسلم

سنة الـنيب  : واحلكمة هي. القرآن: فآيات اهللا هي. 'سورة األحزاب{ ']٣٤[لَطيفًا خبِريا
  . صلى اهللا عليه وسلم

لَقَد من اللَّه } :يل أن تضيع احلكمة اليت امنت اهللا ا على عباده املؤمنني، قال تعاىلويستح
ـ    هلِّمعيو كِّيهِمـزيو ـهاتَءاي هِملَيلُو عتي فُِسهِمأَن نولًا مسر يهِمثَ فعإِذْ ب نِنيمؤلَى الْمع م

إِنْ كَانةَ وكْمالْحو ابتبِنيٍالْكلَالٍ مي ضلُ لَفقَب نسورة آل عمران{ ']١٦٤[وا م' .  
إِنا نحن نزلْنا الـذِّكْر  } :أَفَترى اهللا سبحانه وتعاىل يتكفل حبفظ القرآن، فيقول جل وعال

وال حيفظ احلكمة اليت هي سنة رسول اهللا صـلى  . ' سورة احلجر{ ']٩[وإِنا لَه لَحافظُونَ
إن هـذا  ! ه وسلم، وما يبني به القرآن ويشرحه ويفسره، وما هو تطبيقه وتأويله؟اهللا علي

  . مستحيل
وال شك أن الناظر يف علم اإلسناد، وكيف وضع علماء السنة ضوابط النقد للرجال،  ◄

وكيف تتبعوهم وأحصوهم، وكيف ضبطوا هذا العلم ضبطاً فائقاً، وكيف أن اهللا سبحانه 
ذة من الرجال كانت هلم ملكات عظمية يف احلفـظ واملالحظـة   وتعاىل قد هيأ له جهاب

والدقة مع الدين والتقى مما مكنهم من متييز ما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم،  
مما حاول الزنادقة وامللحدون، وأهل األهواء أن يدخلوه على اإلسالم مما هو ليس منـه يف  

فكما حفظ اهللا القرآن الكرمي بأسـباب  ... وهذه معجزة من معجزات هذا الدين.. شيء
عظيمة توافرت وتضافرت على حفظه من أن يتطرق إليه أدىن خلل، حفظ اهللا كذلك سنة 

  . رسوله صلى اهللا عليه وسلم
وهذا رد جممل على كل من الفرق اليت شككت يف حديث رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   

  . الكثرية، فإن هذا مكانه املطوالتوسلم، ولسنا يف مقام الرد على كل شبهة من شبهام 
وأما الذين ردوا بعض السنة الثابتة حسب مصطلحات أهل احلديث حتت دعوى أا  ◄

إن ما تزعمونه من خمالفـة عقولكم، خيالفكم فيه غريكم : ختالف معقوهلم، فإننا نقول هلم
ولو ! ى اآلخر؟ممن يرون أن هذا يوافق العقل الصحيح، فأي العقول يعتمد عليه، ويقدم عل

وال شك . ظن مسلم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يأمر مبا خيالف العقل الصحيح لكفر



 ٤٤٠

أن هدم قواعد اإلسناد اليت وضعها أهل احلديث لتمييز السنة الصحيحة من الضعيفة هدم 
  . للسنة كلها

سـباً  وأما من قال بأن أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم وتفسريه للقرآن كان منا◄
جليل الصحابة، وأنه غري معقول ألجيالنا، فهو كافر باهللا، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال 

والقرآن والسـنة حجـة اهللا   ' سورة مرمي{ ']٦٤[وما كَانَ ربك نِسيا} :ينطق عن اهلوى
  : على الناس ما بقيت الدنيا

{كُمرذأُنَءانُ لذَا الْقُره إِلَي يأُوحلَغَ وب نمو ١٩[بِه[' }فكل مـن تبلغـه   ' سورة األنعام
النذارة يف شرق األرض وغرا، ويف حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وبعد حياته؛ فقد 
أقيمت عليه احلجة، وإقامة احلجة ذا القرآن املرتل، وبالسنة اليت هي وحي كذلك مـن  

  . اهللا
نة واجلماعة من االحنراف عـن هـذا األصـل    وقد سلم اهللا سبحانه وتعاىل أهل الس◄

العظيم، وهو األخذ بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمالً واعتقـاداً، كمـا قـال    
إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمنِني إِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله لـيحكُم بيـنهم أَنْ   } :سبحانه وتعاىل

  . 'سورة النور{ ']٥١...[طَعنايقُولُوا سمعنا وأَ
فهم سامعون، مذعنون حلكم اهللا، وحكم رسوله صلى اهللا عليه وسلم، ومطبقون لقولـه  

 ياأَيها الَّذين َءامنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في} :تعاىل
ه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَلك خيـر وأَحسـن   شيٍء فَردو

  . 'سورة النساء{ ']٥٩[تأْوِيلًا
فلـو كانت . هو الرد إىل سنته: الرد إىل كتابه، والرد إىل رسـول اهللا: فالرد إىل اهللا هو

إليها من معىن، ولو كان بعضها قد ضاع؛ لذهب الكثري مما سنته قد ضاعت؛ ملا كان للرد 
فاحلمد هللا الذي حفظ لنا كتابه الكرمي، وسنة نبيه صلى اهللا عليه . جيب التحاكم والرد إليه

وسلم، وجزى اهللا خرياً أعالم اإلسالم، وعلماء احلديث على جهودهم املباركة يف حفظ 
  . سنة رسول صلى اهللا عليه وسلم وتدوينها

  : أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم: األصل الثالث



 ٤٤١

اختار اهللا لصحبة نبيه اخلامت، واإلميان به خري أصحاب األنبياء دينـاً وجهـاداً، وعلمـاً    
وتقوى، فكانوا أنصاره وااهدين يف سبيل اهللا، قدموا أنفسهم وأمـواهلم يف سـبيل اهللا،   

ة، ومكن هلم يف األرض، ونشر م اإلسالم وأذلَّ اهللا م دول الكفر كلها يف سنوات قليل
يف عامة املعمورة، ودخل الناس يف دين اهللا أفواجاً، وحتولت شعوب كثرية إىل اإلسـالم 

  . يف زمن قياسي، ومل حيدث هذا لنيب قبل رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم
وأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت ما فـي  ]٦٢[هو الَّذي أَيدك بِنصرِه وبِالْمؤمنِني} :قال تعاىل

يمكح زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف اللَّه نلَكو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتا ميعمضِ جسـورة  { ']٦٣[الْأَر
  .  'األنفال

ت كثرية من كتابـه،  وقد أثىن اهللا سبحانه وتعاىل على إميام وجهادهم وإحسام يف آيا
  : منها

َءامن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ َءامن بِاللَّـه وملَائكَتـه   } :قوله تعاىل 
ـ  انا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيب قفَرلَا ن هلسرو بِهكُتو   ـكإِلَيـا ونبر ك

ريصفشهد هلم باإلميان مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم. 'سورة البقرة{ ']٢٨٥[الْم .  
محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم تـراهم ركَّعـا   } :وقال 

من اللَّه ورِضوانا سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلك مـثَلُهم  سجدا يبتغونَ فَضلًا 
  هـوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزي الْإِنف مثَلُهمو اةروي التف

لْكُفَّار وعد اللَّه الَّذين َءامنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفـرةً  يعجِب الزراع ليغيظَ بِهِم ا
وهذه اآلية من أعظم املدح والشهادة هلـم باإلميـان   . 'سورة الفتح{'] ٢٩[وأَجرا عظيما

م أهل طاعة وصالة، وأم أشداء على الكفار رمحاء بينهم، وأم وإخالص الدين هللا، وأ
ممدوحون بذلك يف التـوراة واإلجنيل، وأن أوائلهم هم بذرة الدين، ونبتة اإلسالم الـيت  

يعجِب } :كربت وتفرعت حىت أصبحت شجرة اإلسالم قوية باسقةً تستعصي على الرياح
 الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز} .  

نِ الْمؤمنِني إِذْ يبايِعونك تحت الشـجرة  لَقَد رضي اللَّه ع} :ومن ذلك أيضاً قوله تعاىل 
ومغانِم كَثريةً يأْخذُونها ]١٨[فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا



 ٤٤٢

نزلت يف غزوة احلديبية، وكان وهذه اآلية . 'سورة الفتح{ ']١٩[وكَانَ اللَّه عزِيزا حكيما
  . الصحابة فيها ألفاً وأربعمائة رجل

لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذين اتبعوه فـي سـاعة   } :وقال تعاىل 
ـ   ت ثُـم مهنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي ا كَادم دعب نم ةرسالْع    ُءوفر بِهِـم ـهإِن هِملَـيع اب

يمحوهذه اآلية نزلت يف غزوة تبوك وكانوا ثالثني ألفـاً مـع   . 'سورة التوبة{ ']١١٧[ر
  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ونزل على الرسول وهو يف حجة الوداع يف أعظم حشد جتمع له، وكانوا أكثر من مائة  
لْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت ا} :ألف قول اهللا تبارك وتعاىل

فهؤالء األصحاب األطهار األبرار سادة هذه األمة . 'سورة املائدة{ ']٣[لَكُم الْإِسلَام دينا
وعنوان جمدها، وسر خلودها، ومنوذجها الفريد يف اإلميان واجلهاد والعمل الصاحل، وهـم  

ولكل منـهم من .. وة األمة وقدوا، ومنبعها الذي ال ينضب من املُثُل والعطاء واخلريأس
املناقب والفضل والسابقة ما هو حمل القدوة واألسوة، ففيهم الذي انفق ماله كله يف سبيل 
اهللا، وفيهم الذي قتل أباه يف اهللا، وفيهم الذي آثر ضيفه على نفسه، وأهله وعياله، حـىت  

من صنيعه من فـوق سبع مسواته، وفيهم األبطال الصـناديد فرســان    عجب الـرب
احلروب، وفيهم رهبان الليل، فرسان النهار، وكلهم قد حتمل يف سبيل اهللا ما مل تتحملـه  
اجلبال، وكلهم كان يفتدي الرسول بأبويه ونفسه وماله، وقد عظموا رسول اهللا صلى اهللا 

يم قط أو حيب، ومل ينصر أتباع رسول رسـوهلم  عليه وسلم وأحبـوه كما مل يعظَّم عظ
ومناقبـهم  .. كما نصر أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم حممداً صلى اهللا عليه وسـلم 

  . وفضائلهم أكثر من أن حتصر
  : موقف املؤمن من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

هللا عليه وسلم؛ ومن أجل هذا الفضل واإلميان واإلحسان الذي كان ألصحاب النيب صلى ا
  : أوجب اهللا على كل مسلم يأيت بعدهم

والَّذين جاُءوا من بعدهم يقُولُونَ ربنـا  } :أن يعترف بفضلهم وأن يدعو اهللا هلم باملغفرة 
ا للا غي قُلُوبِنلْ فعجلَا تو انا بِالْإِميقُونبس ينا الَّذانِنوإِخلا ولَن راغْف   ـكـا إِننبوا رنَءام ينلَّذ

يمحر ُءوفسورة احلشر{ ']١٠[ر' .  



 ٤٤٣

إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين َءامنوا الَّذين يقيمونَ الصـلَاةَ  } :وأن حيبـهم ويواليهم 
ه ورسولَه والَّذين َءامنوا فَإِنَّ حزب اللَّه هم ومن يتولَّ اللَّ]٥٥[ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ

  . 'سورة املائدة{ ']٥٦[الْغالبونَ
لَا يشكُر اللَّه من لَـا  ' و:وأن يعترف أنـه مل يصبح مسلماً إال بفضل جهادهم وفتوحهم 

اسالن كُرشرواه أبوداود والترمذي وأمحد ' ي .  
كما أرشدنا اهللا إىل ذلك حيث قال سبحانه يف :  جهادهـم وصربهموأن يأتسي م يف 

لَقَد كَانَ لَكُم فـي  } :بيان صرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وصربهم يف غزوة اخلندق
ولَما رأَى ]٢١[رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثريا

ـ  ا الْمؤمنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهم إِلَّ
ضى نحبه من الْمؤمنِني رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَ]٢٢[إِميانا وتسليما

  . 'سورة األحزاب{ ']٢٣[ومنهم من ينتظر وما بدلُوا تبديلًا
ويف هذه اآليات رفع اهللا من شأن نبيه صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه الصادقني، وأبـان  
الصورة العظيمة اليت كان عليها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذه الغزوة العصـيبة مـن   

أهل اإلميان واليقني، الـذين وصـفهم اهللا   : إلميان والتوكل، وثبت مع رسول اهللالصرب وا
وقد . 'سورة األحزاب{ ']٢٣...[من الْمؤمنِني رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه} :بقوله

وما ذكر اهللا لنا هـذا إال ليكـون هـؤالء    . عاهدوه على نصر رسوله، واملوت يف سبيله
صحاب األطهار األقوياء يف الدين قدوة لنا وأسوة، وأن حنبهم وجنلهم، ونـثين علـى   األ

: الصحابة أسوة يف العلم كما هم أسوة يف اجلهاد      . جهادهم وصربهم
وال شك أم كانوا يف العلم واليقني والفهم الصحيح للـدين كمـا كـانوا يف اجلهـاد     

أثىن على إميام وإحسام وعبادم، وال فكما أثىن اهللا على جهادهم وصربهم، .. والبذل
غرو فقد كانوا هم الفوج األول الذي تلقى التعليم والتربية من فم الرسول صلى اهللا عليه 

فهذا رسول . وسلم، وكانت القدوة املثلى، واملثل الكامل ماثالً أمامهم ليس بينهم واسطة
يهم الكتاب ويبينه هلـم، ويعلمهـم   اهللا اإلنسان الكامل، والقدوة املثلى أمامهم، يتلو عل

الكتاب واحلكمة ويزكيهم ويربيهم باألسوة واملوعظة احلسنة، ولفت النظـر، واهلجـر   
والزجر أحياناً، وال يقر أحداً منهم على باطل، وخيتار فريقاً منهم فيوجب عليهم ما ليس 



 ٤٤٤

م كما أخــذ علـى   واجباً على العامة؛ ليحوزوا قَصب السبق، ويكونوا مثالً ملن وراءه
بعضهم أال يسأل الناس شيئاً فكان إذا وقع السوط منه وهو على بعريه ال يسأل أحداً أن 
يناوله إياه، وكل ذلك ليخرج منهم جيالً يكون مثالً لكل األجيـال يف العلـم والعمـل    

  . واجلهاد والصرب
لَقَد ' :الَ أَبو ذَروبث فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كل ما حيتاجونه من علم كما قَ

هنا منإِلَّا ذَكَّر راِء طَائمي السف قَلَّبتا يمو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا ركَنرـا  تلْمع '
  . رواه أمحد 

ومن أجل ذلك كله كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هم اجليل املثايل الذي 
حتتذيه كل أجيال األمة يف اإلميانواجلهاد، والعمل والعلم، وأن يقـدم تفسـريهم    جيب أن

للكتاب والسنة على كل تفسري، وأن كل ما جاء خمالفاً ملا قالـوه فلـيس مـن اهلـدى    
والدين، فما مل يعرفه أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم من الدين فال شك أنه لـيس  

  . ديناً
ق هو أبو بكر الصديق، مث عمـر بن اخلطاب، مث عثمان بـن  وال شك أن أفضلهم بإطال

  . عفان، مث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم أمجعني، وفضلهم كترتيبهم يف اخلالفة
  : املواالة بني املسلم واملسلم: األصل الرابع

فكل مسلم أخ لكل مسلم جتب عليه مواالته، وال جيوز له أن يعتدي على دمه، أو مالـه،  
  . هأو عرض

وهذا األصل دلت عليه مئات النصوص من كتاب اهللا، وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، 
  : منها

وأكثر اآليات يف سورة . 'سورة احلجرات{ ']١٠...[إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ } :قوله تعاىل 
  . احلجرات

رقُوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَ} :وقوله تعاىل 
وما تلى . 'سورة آل عمران{ ']١٠٣...[أَعداًء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا 

  . ذلك من اآليات من سورة آل عمران



 ٤٤٥

سولُه والَّذين َءامنوا الَّذين يقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ إِنما وليكُم اللَّه ور} :وقوله تعاىل 
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّـذين َءامنـوا فَـإِنَّ حـزب اللَّـه هـم       ]٥٥[وهم راكعونَ

  . 'سورة املائدة{ ']٥٦[الْغالبونَ
  : نهاوأما احلديث فكثرية جداً، فم

فَإِنَّ دماَءكُم وأَموالَكُم وأَعراضكُم علَيكُم ...': قوله صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع 
رواه البخـاري ومسـلم   ' ...حرام كَحرمة يومكُم هذَا في بلَدكُم هذَا في شهرِكُم هذَا

  . والترمذي وابن ماجة والدارمي وأمحد
رواه ' لَا يؤمن أَحدكُم حتى يحب لأَخيه ما يحب لنفِْسـه ': صلى اهللا عليه وسلم وقوله 

  . البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأمحد 
تعظيم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقتل من نطق بالشهادتني ولو كان ظـاهر  : ومنها 

دقـه، كما عنف النيب صلى اهللا عليه وسلم أسامة بن زيد ملا قتـل  حاله ال يدل على ص
 قَالَ لَا إِلَه فيالس هلَيع فَعا ررجالً كان قد قتل عدة رجال من املسلمني فاتبعه أسامة فَلَم

يا أُسامةُ أَقَتلْته بعد ما قَالَ لَـا  ' :مإِلَّا اللَّه فَقَتلَه أُسامةُ،فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
إِلَّا اللَّه ذًا فَقَالَ: قَالَ' إِلَهوعتا كَانَ ممإِن ولَ اللَّهسا ري قُلْت: 'إِلَّا اللَّه ا قَالَ لَا إِلَهم دعب هلْتأَقَت '

' :قَالَ يا رسولَ اللَّه استغفر لي قَـالَ ' ذَا جاَءت يوم الْقيامةفَكَيف تصنع بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه إِ' 
ةاميالْق موي اَءتإِذَا ج إِلَّا اللَّه بِلَا إِلَه عنصت فكَيقُولَ' ولَى أَنْ يع هزِيدلَ لَا يعفَج: '  ـفكَي

وبعضهم يزيد علـى   -رواه البخاري ومسلم' ا جاَءت يوم الْقيامةتصنع بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه إِذَ
  . والنصوص يف حرمة املسلم على أخيه املسلم كثرية جداً.  -بعض وينقص يف روايته

إجياب جمموعة من املعروف جيب على املسلم أن يقدمها ألخيه املسلم دون أخـذ  :ومنها 
املسلم كرد السـالم وإلقائـه، وتشـميت     أجر على ذلك بل من حق املسلم على أخيه

العاطس وعيادة املريض، واتباع اجلنازة، وإجابة الدعوة، وإبرار املقسم، وكذلك التطوع 
  . بالشهادة دون أن يأخذ على ذلك أجراً

كما قال . هذا مع وجوب نصره ظاملاً برده عن الظلم، ومظلوماً يف السعي لرفع الظلم عنه
هلَيع لَّى اللَّهص لَّمسا':وظْلُومم ا أَومظَال اكأَخ رصرواه البخاري والترمذي وأمحد ' ان .  



 ٤٤٦

حترمي كل ما يدعو إىل فرقة :  -أعين أخوة املسلم ألخيه املسلم -ومن فروع هذا األصل 
فقد جاء اإلسالم بتحرمي كل عصـبية،  . بني املسلمني، ويفرق مجاعتهم، وميزق صفوفهم

شريف، وفئة كرمية، كما أنكر الرسول صلى اهللا عليه وسلم على مـن  ولو كانت السم 
ما بالُ دعـوى  ' :دعا إىل تعصب األنصار ضد املهاجرين، واملهاجرين ضد األنصار فقال

 ةيلاهةٌ...الْجنتنا مها فَإِنوهعرواه البخاري ومسلم والترمذي وأمحد ' د .  
مة سواء كانت لفئة أو قبيلة، أو مجاعة، أو وطن، أو إقليم، فكل العصبيات يف الدين مذمو

 -أو عامل، وقد ذم علماء اإلسالم من تعصب ملذهب من املذاهب الفقهية؛ ألن هذا يؤدي
إىل فرقة بني املسلمني، حىت إنه أدى أحياناً إىل الفرقة يف الصالة، فكان بعضهم  -وقد أدى

، وكذلك يف الـزواج، والقضاء واملـدارس،  ال يصلي اجلماعة خلف املخالف يف املذهب
فكل عصبية تؤدي إىل . حىت جاء وقت كانت املذاهب الفقهية املدونة كأا شرائع مستقلة

  . فرقة يف الدين فهي مذمومة
التمسك بأصل املواالة يف الدين، وترك كل خـالف  : والواجب على أهل اإلسالم مجيعاً
ففي اخلالف الديين جيب الرد إىل كالم اهللا، وكـالم   .يؤدي إىل الفرقة بني املسلم واملسلم

رسـوله، واتباع أهل العلـم الذين هم أولو األمر، والتمسك جبماعة أهـل اإلسـالم،   
وإمجاعهم، وعدم إخراج املسلم من اإلسالم مبعصية ال تبلغ الكفر وال تبدعه وال تكفـره،  

' إال'بقدر معصيته، وال يعاقـب  ' إال'وأن يواىل كل مسلم يشهد أال إله إال اهللا وال يعاديه 
بقدر بدعته مع مواالته يف أصل الدين، وإبقائه يف مجاعة املسلمني، وإعطائه ما للمسلم من 

  . حق يف حرمة دمه وماله وعرضه، ووجوب نصره، وحمبته، ومواالته
  : املخالفون يف أصل الوالء 
لوا دمـاءهم وأمـواهلم   الذين خرجوا على املسلمني بالسيف، واسـتح : اخلــوارج  

باملعصية، واعتقدوا خلود املسلم املوحد يف النار إذا ارتكب كبرية من الكبائر، وهؤالء شر 
  . الفرق

الذين اخترعوا منهجاً يف أمساء اهللا وصفاته يقوم على نفـي  : أهل التأويل والتعطيل الباطل 
خللقه، وقد قالوا بكفـر   وحتريف كل ما وصف اهللا به مما زعموا أن إثباته يوجب املماثلة

  . من مل يعتقد معتقدهم، ويرته اهللا حسب زعمهم وتأويلهم
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الذين أخرجوا املسلم من اإلسـالم مبجرد أن يقـع يف  : املتنطعون املتشددون اجلراحون  
خطأ بتأويل أو اجتهاد، والذين يتتبعون سقطات العلماء، وال يغفرون زلة، وال يعـذرون  

  .  متأوالً، ويأخذون املسلم بالزم قولهجاهالً وال ناسياً، وال
يوالون عليها ويعادون عليها أيا كانت هذه العصبية من مذهب : اتمعون على عصبية  

  . فقهي، أو مجاعة دعوية، أو هوية سياسية، أو دولة إقليمية
ينصر هواه، ويوايل من يوافقه يف بدعتـه،  : كـل صـاحـب هــوى وبدعــة  

  . ، وال يرجع يف خالفه إىل كالم اهللا ورسولهوحيارب من خيالفه
ويوالون عليها ويعادون عليها، ويقتلون يف سـبيلها،  : املختلفون بسبب هذه الدنيا الفانية 

فيقطعون األرحام، ويهدمون أخوة اإلسـالم، ويسفكون الدم احلرام، ويفرقـون أمـة   
  !!! اإلسالم، وكل ذلك بسبب هذا احلطام

  : ءة من الكفارالربا: األصل اخلامس
أرسل اهللا سبحانه وتعاىل رسله إىل أهل األرض مبشرين ومنذرين، وشـاء اهللا سـبحانه   

وأن يظل هذا اخلالف ما بقيت . وتعاىل أن ينقسم الناس إزاء دعوة رسله إىل مؤمن وكافر
  . الدنيا

، ومن أجل سنة اهللا هذه يف خلقه وعباده، فإنه أرسل الرسل مبشرين من أطاعهم باجلنـة 
ومنذرين من عصاهم بالنار، وداعني إىل اهللا يبينون الطريق والصراط إليه، وأمر اهللا الرسل 

وأن يوايل أهل اإلميان بعضـهم  . وأتباعهم أن جياهدوا الكفار بأنفسهم وأمواهلم وألسنتهم
بعضاً، وأن يعادي أهل اإلميان أهل الكفران، فال حيبوهم، واليركنوا إليهم، حىت ولو كان 

من وحيداً يف هذه األرض كما ضرب اهللا ألتباع رسوله حممد صلى اهللا عليه وسـلم  املؤ
مثالً بإبراهيم عليه السالم ومل يكن مؤمن يف األرض غريه وزوجه سارة، ومل يؤمن به غري 

ذْ قَـالُوا  قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِ} :لوط ابن أخيه، قال تعاىل
 كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنكَفَر اللَّه وند نونَ مدبعا تممو كُمنآُء مرا بإِن هِممقَوةُ  لاوـدالْع

 هدحو وا بِاللَّهنمؤى تتا حداُء أَبضغالْبسورة املمتحنة{ ']٤...[و' .  
أهل اإلسالم مفارقة ما عليه آباؤهم وأهلهم من الكفر، ومعادام ولذلك أوجب اهللا على 

  يف الدين، 
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ياأَيها الَّذين َءامنوا لَا تتخذُوا َءاباَءكُم وإِخوانكُم أَولياَء إِن استحبوا الْكُفْـر  } :قال تعاىل
  . 'سورة التوبة{'] ٢٣[ئك هم الظَّالمونَعلَى الْإِميان ومن يتولَّهم منكُم فَأُولَ

وأوجب كذلك سبحانه وتعاىل معاداة الناس مجيعاً ممن اتبع غري دين اإلسالم، ولو كـانوا  
ياأَيها الَّذين َءامنوا لَا تتخذُوا الْيهود والنصارى } :أكثر عدداً، وأعظم قوة، كما قال تعاىل

ضعاَء بيلأَو      مي الْقَـوـدهلَـا ي إِنَّ اللَّـه مهـنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاُء بيلأَو مه
نيمسورة املائدة{ ']٥١[الظَّال' .  

وجعل اهللا سبحانه وتعاىل مواالة ونصرة املسلم للكافر على املسلم كفـراً بـه سـبحانه    
خذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياَء من دون الْمـؤمنِني ومـن   لَا يت} :وتعاىل، كما قـال تعاىل

لَى اللَّـه  يفْعلْ ذَلك فَلَيس من اللَّه في شيٍء إِلَّا أَنْ تتقُوا منهم تقَاةً ويحذِّركُم اللَّه نفْسه وإِ
ريص٢٨[الْم[ا ففُوا مخقُلْ إِنْ ت  اتوـمي السا فم لَمعيو اللَّه هلَمعي وهدبت أَو ورِكُمدي ص

يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اللَّهضِ وي الْأَرا فمسورة آل عمران{']٢٩[و' .  
وأمر اهللا سبحانه وتعاىل أهل اإلسـالم أن يلزموا صراط اهللا املستقيم، وشريعة اهللا اإلسالم 

قال . م ا، وال خيلطوا دينهم بغريه يف عقيدة أو عبادة، وأال يتشبهوا بأعداء اهللاليت اختصه
ولَا أَنـا  ]٣[ولَا أَنتم عابِدونَ ما أَعبد]٢[لَا أَعبد ما تعبدونَ]١[قُلْ ياأَيها الْكَافرونَ} :تعاىل

متدبا عم ابِد٤[ع[ونَ مابِدع متلَا أَنودبا أَع]٥[  ِيـند ـيلو كُميند لَكُم]سـورة  { ']٦
  . 'الكافرون

بعثْت بين يدي الساعة بِالسيف حتى يعبد اللَّه وحـده لَـا   ': :وقال صلى اهللا عليه وسلم
 لَه رِيكش- الصلَ الذِّلَّةُ وعجي وحملِّ رظ تحي تقلَ رِزعجـرِي  وأَم الَفخ نلَى مع ارغ

مهنم ومٍ فَهبِقَو هبشت نم٢٨٣١رواه أمحد، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم' و .  
وبعثُ النيب صلى اهللا عليه وسلم بالسيف هو تكليفه بقتال الكفار حىت يشهدوا أال إله إال 

أُمرت أَنْ أُقَاتلَ النـاس  ': هللا عليه وسلماهللا، وأن حممداً رســول اهللا، كما قال صلى ا
الَهوأَمو ماَءهمي دنوا ممصع إِلَّا اللَّه فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه قُولُوا لَا إِلَهى يتـا  حقِّهإِلَّا بِح م

لَى اللَّهع مهابسحمتفق عليه ' و .  
النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتاهلم ليسلموا، أو يدفعوا اجلزية، كمـا   ويف أهل الكتاب أمر

قَاتلُوا الَّذين لَا يؤمنونَ بِاللَّه ولَا بِالْيومِ الْآخرِ ولَا يحرمونَ ما حـرم  }: قال سبحانه وتعاىل



 ٤٤٩

 ينالَّذ نم قالْح ينونَ ديندلَا يو ولُهسرو اللَّه مهو دي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابتوا الْكأُوت
  . 'سورة التوبة{ ']٢٩[صاغرونَ

وهذه هي الرباءة من الكفار، والفصل الكامل بني ديننا ودينهم، وطريق أهـل اإلسـالم   
ـ } :وطريقهم، واحلذر من اختاذهم أولياء، بل وال بطانة وأعواناً، كما قال تعـاىل  هاأَيا ي

بغضـاُء  الَّذين َءامنوا لَا تتخذُوا بِطَانةً من دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما عنِتم قَد بدت الْ
] ١١٨[من أَفْواههِم وما تخفي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآيـات إِنْ كُنـتم تعقلُـونَ   

هذه الرباءة وما يتبعها من العداوة يف الـدين، وخمالفـة أصـحاب    . 'سورة آل عمران'{
اخل أصل من أصول اإلسـالم، وقد خالفته طوائف ... اجلحيم، واحلذر من اختاذهم بطانة

} :كما قال تعاىل. كثرية؛ فكان من هذه املخالفة الشر والفساد الكبري الذي حذر اهللا منه
ت لُوهفْعإِلَّا تكَبِري ادفَسضِ وي الْأَرةٌ فنتف والضمري يف' سورة األنفال{ ']٧٣[كُن: { لُوهفْعت

راجع إىل ما أمر اهللا به من وجوب مواالة املسلمني بعضهم بعضاً، ووجوب احلذر من { 
  . مواالة الكفار

  : املخالفون هلذا األصل 
وا يف كل أدوار تارخيهم عونـاً للكفـار   الفرق الباطنية من أهل النفاق والكفر الذين كان 

على املسلمني، وإلباً على أولياء اهللا من الصاحلني، وعوناً لليهود والنصـارى واملغــول   
  . الكافرين على املسلمني

املنافقون املستغربون، الذين فتنوا مبا عليه الغرب الكافر يف علومه وثقافاته وعاداته وطرائق  
وإِذَا قيـلَ  } :بني اإلسـالم وبني احلضارة الغربية -يف زعمهم-معيشته؛ فحاولوا التوفيق 

{ ]٦١[لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافقني يصدونَ عنك صـدودا 
  . 'سورة النساء'

ردنـا إِلَّـا إِحسـانا    إِنْ أَ} :ويتعللون دائماً مبوافقتـهم ألعـداء اإلســالم قـائلني    
  . 'سورة النساء{']٦٢[وتوفيقًا

  : أمة اإلسالم هي خري أمة أخرجت للناس: األصل السادس
: من أصول اإلسـالم اليت جيب علي كل مسلم اعتقادها، ويكفر مـن قـال بنقضـيها   

س، االعتقاد أن أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم هي خري أمة من أمم اهلداية أخرجت للنـا 



 ٤٥٠

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهـونَ عـنِ الْمنكَـرِ    } :قال تعاىل
      مهأَكْثَـرـونَ ونمؤالْم مهـنم ـما لَهـريابِ لَكَانَ ختلُ الْكأَه نَءام لَوو ونَ بِاللَّهنمؤتو

  . 'سورة آل عمران'{ ]١١٠[الْفَاسقُونَ
  : وهذه اخلريية والفضل كان ألسباب كثرية

: كرم األصل، ونفاسة اجلرثومة، وطيب املعدن كما قال صلى اهللا عليـه وسـلم  : منـها
قُهوا الناس معادنُ كَمعادن الْفضة والذَّهبِ خيارهم في الْجاهلية خيارهم في الْإِسلَامِ إِذَا فَ'

خير الناسِ قَرنِي ثُم الَّذين يلُونهم ثُم ': وقال أيضاً صلى اهللا عليه وسلم. رواه مسلم ' ... 
 أَنْ الَّذين يلُونهم ثُم يأْتي من بعدهم قَوم يتسمنونَ ويحبونَ السمن يعطُونَ الشهادةَ قَبـلَ 

رواه الترمذي وأمحد واحلـاكم وصححه األلباين يف صـحيح اجلـامع رقـم    ' هايسأَلُو
٣٢٩٤ .  

ومن أجل ذلك كانت أمانتهم وصدقهم وشجاعتهم منطلقاً حلمل رسالة اإلسالم بصدق 
من الْمؤمنِني رِجالٌ صـدقُوا مـا   } :وإخالص، وتفان وشجاعة، فكانوا كما قال تعاىل

لَيع وا اللَّهداهيلًاعدبلُوا تدا بمو رظتني نم مهنمو هبحى نقَض نم مهنفَم سـورة  {'] ٢٣[ه
  . 'األحزاب

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَـى الْكُفَّـارِ   } :وقال سبحانه وتعاىل يف مدحهم
ا سكَّعر ماهرت مهنياُء بمحر نم هِموهجي وف ماهيما سانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبا يدج

    هرفَـآز ـطْأَهش جـرعٍ أَخرجِيلِ كَزي الْإِنف مثَلُهمو اةروي التف مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس
زراع ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّـذين َءامنـوا   فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقه يعجِب ال

وال يوجد يف أمة من . 'سورة الفتح{'] ٢٩[وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجرا عظيما
  . أمم اهلداية ما وجد يف هذه األمة من العلماء والعباد، وااهدين، والشهداء والزهاد

أم أطول األمم عمراً يف الدعوة إىل اهللا وهداية الناس، وبقاء احلق فيهم ما بقيت : ومنها
الدنيا، فال تزال طائفة منهم على احلق ال يضرهم من خذهلم، وال من خالفهم حىت يقاتل 

  . آخرهم الدجال
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ك وكَـذَل } :وألجل ذلك جعلهم اهللا سبحانه وتعاىل أمة وسطـاً عدوالً قـال تعـاىل  
] ١٤٣...[جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا

  . 'سورة البقرة{'
فهم شهداء اهللا يف أرضه من شهدوا له بالصالح؛ نال اجلنة، ومن شهدوا عليـه بالشـر؛   

  . مته مبا أنزل اهللا إليهم من القرآنبل يشهدون لكل نيب على أ. كانت النار مصريه 
وألجل هذه املهمة العظيمة، وهذه اخلريية املطلقة على كل أمم األرض فإن اهللا اختصـهم  

  : بأنواع كثرية من رمحته، منها
أن العبادات اليت كلفوا ا قليلة، ولكن جعل اهللا هلم من األجر ضعف ما أعطى األمـم   

ها الَّذين َءامنوا اتقُوا اللَّه وَءامنوا بِرسوله يؤتكُم كفْلَينِ مـن  ياأَي} :السابقة كما قال تعاىل
يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم رفغيو ونَ بِهشما تورن لْ لَكُمعجيو هتمحسورة احلديد{ ']٢٨[ر' .  

لْيهود والنصارى كَمثَلِ رجلٍ اسـتعملَ عمالًـا   مثَلُكُم ومثَلُ ا':وقال صلى اهللا عليه وسلم
   ـنـي ملُ لمعي نفَقَالَ م ودهالْي لَتمفَع اطريلَى قارِ عهالن في إِلَى نِصلُ لمعي نفَقَالَ م

ى ثُمارصالن لَتمفَع اطريلَى قرِ عصارِ إِلَى الْعهالن فـرِ إِلَـى    نِصصالْع نلُونَ ممعت متأَن
ـ  م الْمغرِبِ بِقرياطَينِ قرياطَينِ قَالُوا نحن أَكْثَر عملًا وأَقَلُّ عطَاًء قَالَ هلْ ظَلَمتكُم من حقِّكُ

ئْتش نم يهي أُوتلفَض رواه البخاري' قَالُوا لَا قَالَ فَذَاك .  
القرآن من التغيري والتبديل، وحفظ هلم سنة نبيهم، ومل ميـت رسـول اهللا   وقد حفظ هلم 

ويتركهم إال وقـد أسس الدين، وأمت اهللا به النعمة، وكملت الشريعة، وتركهم على مثل 
وهـذا  . احملجة، ومكن اهللا هلم يف األرض فأصبحت اجلزيرة العربية كلها خاضعة للـدين 

لى اهللا عليه وسلم، فإن موسى عليه السالم مات خبالف مجيع الرسل قبل رسولنا حممد ص
وعيسى عليه السالم رفعه اهللا إىل السماء، وتالمذتـه خـائفون   . وقومه ما زالوا يف التيه

  . خمتفون من أعدائهم
من أجل ذلـك جيـب   ... واخلصائص والفضائل اليت اختصت ا هذه األمة كثرية جداً

صحاب رسول اهللا الذين هم خالصة األمـة،  اعتقاد هذا الفضل ألمة اإلسالم، وتعظيم أ
  . ونقاوا، وأهل السبق والسابقة فيها وهذا من عقائد اإلسالم الراسخة
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االعتقـاد بكمـال القـرآن    :  واخلالصة أن من ثوابت اإلسالم وأصوله األصيلة: خامتة 
وحفظه، وأنه ال يوجد قرآن غريه بأيدي أحد من الناس، ووجوب التحـاكم إىل هـذا   

آن يف الصغري والكبري، وحتكيمه يف حياة األمة، ووضعه حيث وضعه اهللا سبحانه مـن  القر
  . احلكم به يف مجيع شئوننا

من يطعِ الرسولَ فَقَـد أَطَـاع   }وكذلك حجية السنة وأا مبرتلة القرآن اعتقاداً وعمالً  
سورة النساء{ ']٨٠...[اللَّه' .  

 صلى اهللا عليه وسلم، وأمانتهم يف نقل القرآن والسنة، واإلميان بعدالة أصحاب رسول اهللا
وأم النموذج الذي جيب أن حيتذى يف الدين واجلهاد والصرب، وكذلك يف فهـم الـدين   

  . اعتقاداً، وعمالً
واالعتقاد بفضل آل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وإنزاهلم مرتلتهم، وأم كانوا مـع   

  . القرآن مل يفارقوه 
ب املواالة بني أهل اإلسالم مجيعاً، ووجوب املعاداة والرباءة من الكفار مجيعاً ولـو  ووجو 

  . كانوا من اآلباء واألخوان 
واعتقاد فضل هذه األمة اإلسالمية على مجيع أمم اهلداية، وأم محلة رسالة اهللا اخلامتة إىل  

خير أُمة أُخرِجت للنـاسِ   كُنتم} :ووجوب قيامهم مبا كلفهم اهللا به. أهل األرض مجيعاً
ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْمسورة آل عمران{ ']١١٠...[ت' .  

وعاملية رسالة اإلسالم، وأنه الدين الذي جيب أن يكون دين الناس مجيعـاً، وأن البشـر    
وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الـدين  } :تعاىل مجيعاً جيب إن خيضعوا له كما قال

لَّهل وقوله تعاىل. 'سورة األنفال{ ']٣٩...[كُلُّه: {  كُمإِلَـي ولُ اللَّهسي رإِن اسا النهاأَيقُلْ ي
  . 'سورة األعراف{ ']١٥٨... [جميعا

وأن هذه هي مهمة الرسل . الناس هللا سبحانه وتعاىل وأن غاية الرسالة احملمدية هي تعبيد 
ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اُعبـدوا اللَّـه   } :مجيعاً قبل رسولنا صلى اهللا عليه وسلم

وا الطَّاغُوتنِبتاجسورة النحل{ ']٣٦... [و' .  
إِنمـا  ': العمل الصاحل واخللق الكرميوأن اإلسالم جاء ليهذب النفوس، ويزكيها باإلميان و 

وأن على دعاة اإلسالم . رواه أمحد والبخاري يف األدب املفرد' بعثْت لأُتمم صالح الْأَخلَاقِ
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أن يعملوا لبناء هذا اإلنسان الصاحل، واملسلم الكرمي، والنمـوذج الذي حيتذى به كمـا  
  . جاءت أوصافه يف الكتاب والسنة

وجوب االعتقاد بشرف اللغة العربية؛ لرتول القرآن ا، وأا لسـان الرسـول   وكذلك  
اخلامت صلى اهللا عليه وسلم، وجعل هذه العربية هي اللغة األوىل لكل مسـلم يف األرض؛  
ألنه ال تتم عبادته يف صالته إال ا، وال يفهم اإلسالم فهماً كامالً إال جبمعها، ومعرفتـها  

  . 'علم النحو': عشر علماً، أمهها ورأسهابعلومها البالغة اثىن
وكذلك اعتقاد أنه ال عصمة ألحد من خطأ بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم، وأن   

االجتهاد حق بل واجب على كل من استكمل آلته من علماء اإلسـالم؛ ألنه ال بصرية، 
ن آيـات القـرآن   وال عمل بالكتاب والسنة والدين إال باجتهاد أهل العلم، الذين يرتلو

منازهلا، وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مواقعها، هذا مع وجوب حفظ تراث أهـل  
العلم وجهودهم يف تبويبه وتأصيله، وفقهه وتعليمه، وأال تكون مذاهب العلمـاء مبثابـة   

  . شرائع مستقلة ألهل اإلســالم حىت ال يتفرقوا يف الدين
  عبد الرمحن عبد اخلالق / للشيخ.... 'سالمالثوابت األساسية يف اإل' :من مقال

================      
  من مواقف قريش املضادة للدعوة اإلسالمية يف مكة

  :م مفكرة اإلسالم  ٢٠٠٤نوفمرب ٢٥ -هـ ١٤٢٥شوال  ١٣اخلميس 
تعي فيـه  ' باحلس التارخيي' :حتتاج األمة، وهي تتلمس طريقها حنو النهضة إىل ما يسمى 

التها، وأي أمة خلت من هذا احلس التارخيي؛ هي أمة تابعة مقلدة الهثـة،  ذاا وحتقق أص
  .ال تعي ذاا وبالتايل ال متلك ذاا، ومصريها يكون إىل زوال

ودراسة الدعوة اإلسالمية يف مراحلها األوىل طريق إىل إجياد احلس التارخيي يف هذه األمة، 
من الطاقات اإلسالمية وجتميعها وتوجيهها وإنعاشه وبلورته إىل عمل فعال يف استثارة كوا

وقد واجهت الدعوة اإلسالمية من اللحظة األوىل لظهورهـا الوثنيـة   . حنو اخلري والعطاء
وتزعمتها قريش، وبشكل خاص بعد أن اعتنق الدعوة كثري من أهل الفضل منهم، ووقفوا 

  :يف سبيلها مبختلف الوسائل، ومن هذه الوسائل
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فكـانوا  : ى اهللا عليه وسلم مبختلف التهم ليبعـدوا النـاس عنـه   اام الرسول صل -١
وقَالُوا أَساطري الْأَولني اكْتتبها فَهِي تملَى علَيـه  {:قال تعاىل'، هذا أساطري األولني':يقولون

ونعتوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالكاهن حينـاً،  ]. سورة الفرقان[}]٥[بكْرةً وأَصيلًا
وظلوا يكررون ذلك حىت آخـر  ، الكاذب املفتري حيناً، واملتعلم املقتبس من غريه حيناًو

وعجِبوا أَنْ جاَءهم منذر منهم وقَالَ الْكَـافرونَ هـذَا سـاحر    {:قال تعاىل، العهد املكي
ذَ{ :وقال سبحانه]. سورة ص[}]٤[كَذَّابوا إِنْ هكَفَر ينقَالَ الَّذو   اهـرافْت ا إِلَّا إِفْـك

ووصفوا القـرآن  ]. سورة الفرقان[}]٤[وأَعانه علَيه قَوم آخرونَ فَقَد جاُءوا ظُلْما وزورا
وقَالَ الَّذين كَفَروا للْحق لَمـا جـاَءهم إِنْ هـذَا إِلَّـا سـحر      ...{:بالسحر، قال تعاىل

بِنيسورة سبأ[}]٤٣[م.[  
وهو أسـلوب  : اتبعوا أسلوب احلجاج، فكانوا حياجون الرسول صلى اهللا عليه وسلم -٢

  أهل الكتاب، 
سيقُولُ الَّذين أَشركُوا لَو شاَء اللَّه ما {:ومن قوله سبحانه وتعاىل يبين أسلوم يف احلجاج

 كٍء كَذَليش نا منمرلَا حا وناؤلَا آبا وكْنرا قُلْ أَشنأْسى ذَاقُوا بتح هِملقَب نم ينالَّذ كَذَّب
هلْ عنـدكُم مـن علْـمٍ فَتخرِجـوه لَنـا إِنْ تتبِعـونَ إِلَّـا الظَّـن وإِنْ أَنـتم إِلَّـا           

نيا نمـوت  وقَالُوا ما هي إِلَّا حياتنا الد{ :وقوله تعاىل]. سورة األنعام[}]١٤٨[تخرصونَ
وإِذَا تتلَـى  ] ٢٤[ونحيا وما يهلكُنا إِلَّا الدهر وما لَهم بِذَلك من علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يظُنـونَ  
ادص متا إِنْ كُننائوا بِآبإِلَّا أَنْ قَالُوا ائْت مهتجا كَانَ حم اتنيا بناتآي هِملَيعنيسورة [}]٢٥[ق

  ]. اجلاثية
فقد طالبوه باملعجزات واآليات برهاناً على صدق : مطالبة الرسول باملعجزات وحتديه -٣

أَو تكُونَ ]٩٠[وقَالُوا لَن نؤمن لَك حتى تفْجر لَنا من الْأَرضِ ينبوعا{:دعواه، قال سبحانه
أَو تسقطَ السماَء كَما زعمت ]٩١[فَتفَجر الْأَنهار خلَالَها تفْجِريالَك جنةٌ من نخيلٍ وعنبٍ 

أَو يكُونَ لَك بيت من زخرف أَو ترقَى في ]٩٢[علَينا كسفًا أَو تأْتي بِاللَّه والْملَائكَة قَبِيلًا
 كيقرل نمؤن لَناِء وما السرشإِلَّا ب تلْ كُني هبانَ رحبقُلْ س هؤقْرا نابتا كنلَيلَ عزنى تتح

  ]. سورة اإلسراء[}]٩٢[رسولًا



 ٤٥٥

فقد عرض : حماولة استمالة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وإقناعه بالعدول عن الدعوة -٤
عتبة بن ربيعة سيد قومه، فذهب إليه عليه زعماء قريش امللك واملال والنساء، أرسلوا إليه 

يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمـت، مـن خيارنـا    ': وهو يصلي يف املسجد فقال له
حسباً ونسباً، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به مجاعتهم، وسفهت به أحالمهم، 

را وعبت به آهلتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، فامسع مين أعرض عليك أمو
إن كنت تريد مبا جئت به من هذا األمر ماالً مجعنا لك : تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها

من أموالنا حىت تكون أكثرنا ماالً، وإن كنت تريد شرفاً سودناك علينا حىت ال نقطع أمراً 
دونك، وإن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من اجلـن ال  

إخل '...وبذلنا فيه أحوالنا حىت نربئـك منـه  ، رده عن نفسك طلبنا لك الطبيب تستطيع
  .القصة

فهكذا كان زعماء قريش حياولون إقناع حممد صلى اهللا عليه وسلم بالعدول عن الدعوة، 
ودوا لَـو تـدهن   {:أو التنازل عن شيء منها مقابل تنازهلم عن أشياء، فكان قوله تعاىل

فثبت الرسول أصحابه يف املوقف الذي ال حيتمل مساومة، ]. سورة القلم[}]٩[فَيدهنونَ
  .وال تعدداً

ملا رأى زعماء قريش إصرار الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وانتشار : أسلوب التعذيب -٥
اإلسالم؛ توجهوا إىل مقاومة اإلسالم عن طريق تعذيب العبيد والضعفاء مـن املسـلمني؛   

أن يعرى : يحولوا دون إسالم املزيد، فكان من صور هذا التعذيبليعودوا إىل الشرك، ول
صدر املسلم، ويطرح فوق الرمال املتوهجة من شدة حرارة الشـمس، ويوضـع علـى    
أجسادهم الصخور الثقيلة، ومينع عنهم املاء والطعام، وتقيد أيـديهم وأرجلـهم بقيـود    

  .عضهماحلديد، وجيلدون بالسياط جلدا شديدا، فزهقت أرواح ب
ياسر وزوجته مسية، وابنهما عمار، وبالل بـن  : ومن بني الذين تعرضوا ملثل هذا العذاب

وخباب بن األرت، فكان املشركون خيرجون ياسراً وزوٍجة وابنه إىل األبطـح إذا  ، رباح
صـبرا َآلَ  : [محيت الرمضاء ويعذبوم حبرها، فيمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فيقول

رواه احلاكم والطرباين يف الكبري واألوسط والبيهقي يف شـعب  ] إنَّ موعدكُم اجلَنةُياسرٍ فَ
  . وقد مات ياسر وهو يعذّب، وأما زوجه فقد طعنها أبو جهل حبربة فقتلها. اإلميان
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وقد ضرب املسلمون مثالً خالدا للتمسك بالعقيدة، وحتمل أنـواع األذى، والتضـحية   
يشترون األرقاء املضطهدين من  -وخاصة أبا بكر-املسلمني األغنياء  بالنفس، وكان بعض
  .مالكيهم، وينقذوم

فأخذوا يعتدون على املسلمني مجيعا ودون : مث خطا املشركون خطوة أخرى يف التعذيب
كأيب بكـر، وعثمـان، والـزبري،    : متييز حىت مشل االعتداء ذوي الثراء والوجاهة والقوة

أسـد  [وعثمان بن مظعون، فقد شد نوفل بن خويلد وكان يسمى  وطلحة، وأيب عبيدة،
وعذب أبو أحيحـة ابنـه   ، أبا بكر وطلحة القرشيني حببل واحد، فسميا القرينني] قريش

خالد بن سعيد بن العاص، فكان يضربه بقراعة يف يده حىت يكسرها على رأسه، مث يـأمر  
  .حرّ مكة ثالثاً ما ذاق ماًء حببسه ويضيق عليه، وجييعه ويعطشه، حىت لقد مكث يف

ونتيجة لتعرض املسلمني مجيعاً للعذاب أذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ألصـحابه   
  . باهلجرة إىل احلبشة يف السنة اخلامسة من بعثته

حني بـاءت  : ديد الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالكف عن دعواه، والعدوان عليه -٦
يا أبـا  ': شل؛ جلأوا إىل عمه أيب طالب، وقال زعماؤهمأساليب مقاومة كفار قريش بالف

طالب إن ابن أخيك قد سب آهلتنا، وعاب ديننا، وسفّه أحالمنا، فإما أن تكفّه عنا، وإما 
فردهم أبو طالب رداً مجيالً دون أن يتوقف صلى اهللا عليه وسلم عن . 'أن ختلّي بيننا وبينه

  .نشاطه، أو يتهاون يف الدعوة
الكرة، وخاطبوا أبا طالب بلهجة املتوعد املهدد، وأم لن يصربوا علـى هـذا   فعاودوا 

احلال، وخريوه بني أن مينعه عما يقول، أو ينازلوه وإياه حىت يهلك أحد الطرفني، فعظـم  
  :األمر على أيب طالب فكلّم حممداً صلى اهللا عليه وسلم مبا جاء به إليه قومه وقال له

اءوين وقالوا يل كذا وكذا، فأبق علي وعلى نفسك وال حتملين يا ابن أخي، إن قومك ج'
فكان رد املبلّغ الداعية إىل احلق الذي حيمل نفساً أبيـة ال تعـرف   . 'من األمر ماال أطيق

الذل، وال تنحين للوهن، ينظر إىل خصمه من علٍ؛ ألنه يستمد القوة من عزيز حكـيم،  
ريف تتطاير يف اهلواء، وحيتقـر أـة املشـرك    ينظر إىل زخارف الدنيا وكأا أوراق اخل

قال صلى اهللا ، وعظمته، يستعلي على الدنيا بإميانه، فهو على احلق وان لقي العنت الشديد
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يعنِـي   -ما أَنا بِأَقْدر علَى أَنْ أَدع لَكُم ذَلك علَى أَنَ تشعلُوا لي منها شعلَةً : [عليه وسلم
سمفطمأنه أبو طالب ووعده االستمرار يف محايته. رواه أبويعلى وابن عساكر]  -الش .  

فعاد زعماء قريش إىل أيب طالب يعرضون عليه عمارة بن الوليد أوسم شـباب قـريش   
بئس ما ': ليسلموه إليه على أن يسلمهم حممداً صلى اهللا عليه وسلم، فردهم ساخراً بقوله

فاجته بعضهم إىل إنزال . '!!م، وأعطيكم ابين تقتلونهتسومونين، أتعطونين ابنكم أغذوه لك
األذى بالرسول صلى اهللا عليه وسلم مباشرة، ومن الذين اشتدوا يف إيذائه صلى اهللا عليـه  

أبو جهل، وأبو هلب عمه، وأم مجيل زوجة أيب هلب، وعقبة بن أيب معيط، ولكـن  : وسلم
ض ما كانوا ينالون بـه الرسـول   إسالم محزة، مث عمر بن اخلطاب كف القرشيني عن بع

ويف أثناء ذلك استمر القرآن الكـرمي يـردد   . صلى اهللا عليه وسلم من أذى خوفاً منهما
مشاهد الشدة والعنف مع املشركني يندد م، وينذرهم بسوء املصري، ويصـبر الرسـول   

  .صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني، ويعدهم بالنصر والتأييد، وحسن العاقبة
إزداد حنق املشركني من قريش إزاء صرب الرسول صلى اهللا عليـه  : سلوب املقاطعةأ -٧

وسلم واملسلمني على األذى والتعذيب وإصرارهم يف املضي بالدعوة، وإزاء فشو اإلسالم 
يف القبائل، فاجتمعوا وائتمروا، وقرروا مقاطعة املسلمني وبين هاشم دون أيب هلب، فـال  

جوم، وال يبيعون هلم شيئاً، وال يشـترون منـهم، وتعاهـدوا    يتزوجون منهم وال يزو
فاضطر بنو هاشم وبنو عبد املطلب . وتواثقوا على ذلك، وعلقوا صحيفة املقاطعة بالكعبة

إىل الرتوح إىل شعب أيب طالب شرقي مكة، وقطعت عنهم قريش كل أنواع املـؤن، ومل  
ر احلرم حني يفد العرب إىل مكـة  يكن يتاح هلم االختالط بغريهم من الناس إال يف األشه

وبلغ م اجلهد حداً ال يطاق، فذاقوا اجلوع واحلرمان حوايل ثـالث  ، لزيارة البيت احلرام
  .سنوات ال يصل إليهم القوت إال خفية

هشام بن عمـرو بـن احلـارث    : وأخرياً أخذت احلمية والرأفة نفراً من القرشيني منهم
، واملطعم بن عدي بن نوفل بن عبد منـاف ، ة املخزوميوزهري بن أمية بن املغري، العامري

وتعاهدوا على نقض الصحيفة ، واألسود بن عبد املطلب بن أسد، وأبو البختري ابن هشام
وخرجوا إىل بين هاشم، وبين عبد املطلب، وطلبوا منهم العـودة  ، رغم اعتراض أيب جهل
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، بامسك اللـهم ': ما كان من إىل منازهلم وشقوا الصحيفة، فوجدوا األرض قد أكلتها إال
  . 'وهي فاحتة ما كانت تكتب قريش

اجتمع مشركوا قريش يف دار الندوة، فتشـاوروا يف أمـر   :القتل أو احلبس أو النفي -٨
حبسه صـلى اهللا عليـه وسـلم، أو    : الدعوة اإلسالمية، ففكروا يف ثالث وسائل، وهي

الَّذين كَفَروا ليثْبِتوك أَو يقْتلُوك أَو يخرِجوك  وإِذْ يمكُر بِك{: اغتياله، أو نفيه، قال تعاىل
رِيناكالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرميواتفق رأيهم أخـرياً  ]. سورة األنفال[}]٣٠[و

على قتله شريطة اشتراك شبان من خمتلف بيوتات قريش؛ حىت يتوزع دمه فال يستطيع آله 
  .ة بدمهاملطالب

علم الرسول صلى اهللا عليه وسلم بذلك فخرج من داره ليالً بعد أن ترك عليا ليقوم بتأدية 
إىل املدينة املنورة لتتشـرف   -رضي اهللا عنه -األمانات، وشق طريقه مع صاحبه أيب بكر

باستقبال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتبدأ الدعوة مرحلة جديدة مليئـة بالكفـاح   
  .واجلهادوالنضال 

  مجيل عبد اهللا املصري/ للدكتور' من مراحل الدعوة اإلسالمية يف مكة':من
==============  

النبِي أَولَى بِالْمؤمنِني من أَنفُِسهِم وأَزواجه أُمهاتهم وأُولُـو الْأَرحـامِ   {  : وقال تعاىل  
لَّه من الْمؤمنِني والْمهاجِرِين إِلَّا أَنْ تفْعلُوا إِلَى أَوليـائكُم  بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتابِ ال

  } ]٦/األحزاب)   [٦(معروفًا كَانَ ذَلك في الْكتابِ مسطُورا 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  :وبعد، والصالة والسالم على سيد املرسلني، احلمد هللا رب العلمني

على موضوع اخيت الكرمية يف املنتدى عن زوجات الرسول صلى اهللا عليـه و  رمبا تعقيبا 
اورد هذا املقال الذي يتحدث عن اسباب زجيات النيب الكرمي املتعددة و امهية هذه ..سلم 

منذ بزوغ فجره وحـىت  (الزجيات للدعوة و العرب االهلية منها حيث حياول أعداء اإلسالم 
الطعن فيه باستغالل تعدد زوجات النيب صلى اهللا عليه وسـلم  باستماتة النيل منه و) اليوم 

..  
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!! زعموا أن نيب اإلسالم كان منصرفا إىل إشباع شهوته بالتقلب يف أحضان تسع نسـاء  
فرد عليهم القرآن الكرمي ردا بليغا وبني أم فعلوا ذلـك حسـدا   ) .. قاهلا يهود يثرب(

آتامهـا  ) عليهما السالم(أن داود وسليمان للرسول صلى اهللا عليه وسلم ، على الرغم من 
: اهللا امللك وكان هلما من الزوجات واجلواري أضعاف ما كان حملمد صلى اهللا عليه وسلم 

وكانت له سبع (، )١:١١سفر امللوك األول ...) (أحب امللك سليمان نساء غريبة كثرية(
سـفر امللـوك   ) (قلبهمائة من النساء السيدات وثالث مائة من السرارى فأمالت نساؤه 

وهل هذا كالم يليق بنىب من أنبياء اهللا عليهم أفضل الصـالة والسـالم   ). (٣:١١األول
  !) أمجعني؟

ومازالون يتطاولون على املقام الشريف والسنة املطهرة، كيدا منهم هلذا الدين، واهللا حيفظه 
  .إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها ) رغم أنوفهم(

  ..يعلمون بواعث تعدد زوجات الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهناك آخرون ال 
ومن يطالع السرية العطرة سوف يكتشف بسهولة أن بعض هذه الزجيات كان يف املقـام  
األول تلبية لدوافع إنسانية، والبعض اآلخر كان لتأليف القلوب، وتطييب النفوس، ومتهيد 

  ..األرض للدعوة املباركة باملصاهرة وجرب اخلاطر 
.. مث هناك حقه الطبيعي صلى اهللا عليه وسلم يف الزواج، ألنه بشـر، ولـيس ملَــكاً    

حىت من مل يتزوج منهم مثل عيسى وحيـىي عليهمـا   (والزواج هو شريعة كل أنبياء اهللا 
فنجـد أن إلبـراهيم   ، وال يوجد نص يف الكتاب املقدس حيظر تعدد الزوجات، )السالم 

ومل توجـه  ، أكثر من زوجة) عليهم السالم أمجعني(ن وداود وسليما) يعقوب(وإسرائيل 
  !كلمة لوم واحدة ىف الكتاب املقدس هلذه احلاالت الواضحة من حاالت تعدد األزواج

***  
) خدجية بنت خويلـد (ولنبدأ بأول زوجات املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، وهى السيدة 

وكنيته أبو (النباش التميمى  فقد تزوجت يف اجلاهلية من هند بن، رضي اهللا عنها وأرضاها
وكانت .. مث مات عنها عتيق ) .. عتيق بن عابد املخزومى(وبعد موته تزوجت ) .. هالة

وكان هلا مال ترسل رجاال مـن قومهـا   . من أرفع بيوت قريش وأوسطها نسبا وحسبا
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هلا يف وملا مسعت بأمانة حممد عليه الصالة والسالم أرسلت إليه ليتاجر .. يتاجرون هلا فيه 
  .ماهلا يف رحلة الشام، على أن تعطيه ضعف ما كانت تعطى غريه من األجر 

إىل الشام، فباع واشترى وعـاد إىل  ) ميسرة(ورحل صلى اهللا عليه وسلم مباهلا مع غالمها 
وأعطته السيدة خدجية ضـعف األجـر   .. مكة بأضعاف ما كانت خدجية ترحبه من قبل 

ميسرة مبا رأى ىف حممد صلى اهللا عليه وسلم مـن مشائـل   وأخربها غالمها .. املتفق عليه 
  .. وج أمني ، ومنطق صادق، وفكر راجح، كرمية

تعرض عليه الزواج مـن  ) نفيسة بنت أمية(فازدادت إعجابا به، وأرسلت إليه صديقتها 
فوافق عليه الصالة والسالم، وكان .. خدجية اليت كان عمرها يف ذلك الوقت أربعني سنة 

  .قت أن تزوجها مخسا وعشرين سنة عمره و
وولدت له السيدة خدجية كل أوالده وبناته باستثناء إبراهيم ولده مـن ماريـة القبطيـة    

ومل يتزوج صلى اهللا عليه وسلم أخـرى حـىت   ..) اجلارية اليت أهداها املقوقس إىل النيب (
قـد ختطـى   ماتت السيدة خدجية عن مخس وستني سنة، بينما كان عليه الصالة والسالم 

  ..اخلمسني سنة 
إذا كان نيب الرمحة صلى اهللا عليه وسلم قد عاش بال زواج حـىت سـن   : واآلن نتساءل

ومل يكن أهل مكة يقولون عنه إال كل اخلـري، وكـانوا يلقبونـه    .. اخلامسة والعشرين 
باعتراف أعـىت املشـركني   (وكانت طهارته وعفته مضرب األمثال .. بالصادق األمني 

وهـى  (وإذا كان تزوج بعد ذلك من السيدة خدجية ) .. اوة له وحقدا عليهوأشدهم عد
، وظل مكتفيا ا زوجة وحيدة حىت بعـد أن جتـاوزت   )أكرب منه سنا خبمس عشرة سنة

  !!فأين ما يزعمون من حبه للشهوات واستكثاره من النساء ؟.. الستني 
به، ومل يكن قد شـغل بعـد   لقد كان عليه الصالة والسالم يف تلك الفترة يف ريعان شبا

مـن ذوى  ) كما يزعم أعداء اإلسـالم (بأعباء الدعوة املباركة، وتبعاا الثقيلة، ولو كان 
الشهوة الطاغية لتزوج من شاء من النساء ، وقد كان تعدد الزوجات واجلواري شائعا قبل 

يفعل صـلى   فلماذا مل.. وما كان ذلك عيبا وال حمظورا .. اإلسالم بال قيد أو عدد حمدد 
  !اهللا عليه وسلم ؟
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أليس هذا دليال على أنه صلى اهللا عليه وسلم قد عدد زوجاته فيما بعد ألسباب أخـرى  
أمسى وأرفع قدرا من جمرد إشباع الشهوة، رغم أن هذا اإلشباع بالزواج ليس عيبـا وال  

  !شائنا للزوج ؟
  

ان عليه الصالة والسـالم  لقد ك). قبل أن ننتقل إىل باقي الزوجات(مث هناك نقطة أخرى 
.. وحىت بعد أن صار له تسع نسوة .. يذكر السيدة خدجية بكل اخلري والوفاء بعد موا 

.. كان يغضب إذا أساء أحد إىل ذكراها العطرة، ولو كانت عائشة أحب زوجاته إليـه 
معروف خدجية وفضلها عليه وعلى الدعوة ) يف كل مناسبة(ويذكر عليه الصالة والسالم 

غراء، ومل ينسها رغم أا كانت عجوزا ورزق بعدها بزوجات أصغر سنا، ورمبا أكثـر  ال
  ..مجاال 

هل يظن مثـل  !! هل مثل هذا الزوج يقال عنه إنه يضع الشهوة اجلنسية يف املقام األول ؟
) وإنك لعلى خلق عظيم! : (هذا الظن املريض مبن وصفه رب العزة بأنه على خلق عظيم؟

  ).٤: سورة ق(
***  

سـودة بنـت   (ونأيت اآلن إىل ظروف زواجه صلى اهللا عليه وسلم بثانية زوجاته السيدة 
السكران بن عمرو بن عبـد  (فقد كانت متزوجة يف اجلاهلية بـ، رضي اهللا عنها) زمعة
، وهو ابن عمها، وأسلما مبكة وخرجا مهاجرين إىل أرض احلبشة يف اهلجرة الثانية )مشس
ات السكران مبكة، و ترملت زوجته السـيدة سـودة، فلمـا    مث قدما من احلبشة، وم.. 

انقضت عدا أرسل هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم فخطبها وتزوجها مبكة، وهاجرت معه 
  .إىل املدينة 

وكانت رضي اهللا عنها قد كربت سنها، وبعد فترة من زواج الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
يا رسول اهللا، : الت كما جاء يف إحدى الرواياتا تنازلت عن ليلتها للسيدة عائشة، وق

ولكين أرجو أن ) تقصد أا مسنة وليست ا حاجة إىل الرجال(واهللا ما يب حب الرجال 
وقبل منها النيب صلى اهللا عليه وسلم تنازهلا للسيدة عائشة، . أبعث يف أزواجك يوم القيامة

  ..وسلم  وأبقى عليها زوجة يف عصمته حىت موته صلى اهللا عليه
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فهل يكون اقترانه عليه الصالة والسالم بعجوز أخرى دليال على ما يذهب إليه أعداء اهللا 
أو أا !! ورسوله من أن تعدد زوجاته صلى اهللا عليه وسلم كان للشهوة أو حب النساء ؟

مواساة منه عليه الصالة والسالم ألرملة مسلمة مل يعد هلا عائل بعد موت رجلها، ولـيس  
  !!ال أو شباب أو مجال يدفع غريه صلى اهللا عليه وسلم للزواج منها ؟هلا م
إن مثل هذه الزجية اليت ال يطمع فيها أحد هلي بعض أعبائه عليه الصالة والسالم ، .. واهللا 

  .وواجب ثقيل ألزم به نفسه الشريفة النبيلة صلى اهللا عليه وسلم 
املكسور، ويفك األسري، ويعـني علـى    ومن سواه يواسى األرملة احملزونة؟ من سواه جيرب

  !!شدائد الدهر، وهو الذي أرسله ربه رمحة للعاملني ؟
***  

فهي الزوجة الثالثـة لـنيب   ، رضي اهللا عنهما) عائشة بنت الصديق أىب بكر(وأما السيدة 
ومن الطبيعي أن يرتبط الداعية بالرجال الذين يقوم علـى  .. اهلدى صلى اهللا عليه وسلم 

وخري .. البناء الشاهق، وتنتشر الدعوة م، ومن خالهلم إىل سائر إرجاء املعمورة أكتافهم 
وهلذا تزوج عليه الصالة ) .. الزواج(الروابط بني النيب وكبار أصحابه هو الرباط املقدس 

كما تزوج أيضا لذات السبب مـن  .. والسالم من السيدة عائشة، وكانت صغرية السن 
  ..رضي اهللا عنهما ) اخلطاب حفصة بنت عمر بن(السيدة 

وهناك سبب ثان لزواجه صلى اهللا عليه وسلم من السيدة حفصة ، فقد كانت متزوجـة  
الذي أسلم معها وهاجر ا إىل املدينة فمات عنـها  ) خنيس بن حذافة السهمي(قبله من 

ما متأثرا بإصابته يف الغزوة، وعنـد ) عند قدوم النيب صلى اهللا عليه وسلم من غزوة أحد(
انقضت عدا عرض عمر على أىب بكر الصديق أن يزوجه ابنته حفصة، فسكت أبو بكر، 

وكان عمر قد عرضها قبل ذلك على عثمان بن ) رضي اهللا عنهم أمجعني(مما أغضب عمر 
عفان فلم يوافق كذلك، مما أسخط عمر عليه كما سخط على صـاحبه، فجـاء عمـر    

  ..يشكومها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وطيب صلى اهللا عليه وسلم خاطره وتزوجها تكرميا لعمر، كما كرم أبا بكر مـن قبـل   

وكان الباعث ألىب بكر على عدم قبول الزواج من حفصة أنه مسع .. وتزوج بابنته عائشة 
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النيب صلى اهللا عليه وسلم يذكرها لنفسه، وما كان الصديق ليفشى سر رسـول اهللا، أو  
  .. عليه وسلم على الزواج منها يتزوج مبن عزم صلى اهللا

ومن املعروف أن السيدة حفصة رضي اهللا عنها مل تكن مجيلة مثل عائشة أو صفية، لكنها 
  .كانت صوامة قوامة حتب اهللا ورسوله

فهل يكون الزواج يف حالة السيدة عائشة والسيدة حفصة استكثارا من النساء، أو جريـا  
دعوة، وجرب اخلاطر، وتوكيد الروابط بني املصطفى أم هي ضرورات ال!! وراء الشهوات؟

مل ) مثل حفصـة (صلى اهللا عليه وسلم وكبار رجال الدعوة الوليدة والرأفة بزوجة شهيد 
  !!يكن هلا من اجلمال أو املال ما يغرى غريه عليه الصالة والسالم بالزواج منها ؟

  ..م عليه الصالة والسال، إنه الرمحة املهداة، والنعمة املسداة
***  

ـ  ) زينب بنت خزمية(هناك أيضا ظروف زواج الرسول األمني من السيدة  أم (امللقبـة بـ
عبيـدة  (فقد كانت زوجة البن عم النىب صلى اهللا عليه وسلم ، رضي اهللا عنها) املساكني

الذي استشهد يف يوم بـدر و  ، رضي اهللا عنه) بن احلارث بن عبد املطلب بن عبد مناف
  ..ئل هلا تركها وحيدة ال عا

ومـن يصـل   !! فهل يكون جزاء الصحايب وابن العم الشهيد أن تترك أرملته وحـدها ؟ 
الرحم، وجيازى الشهيد، وخيلفه يف أهله بكل الرب واخلري والرمحة سوى الصادق األمـني  

  !!خامت املرسلني صلى اهللا عليه وسلم ؟
ا واجـب وعـبء   أم أ! وهل مثل هذه الزجية يكمن خلفها أي مطمع حسي أو غريه ؟

بعـد  ) رضي اهللا عنـها (وقد ماتت !! إضايف على عاتق املصطفى صلى اهللا عليه وسلم ؟
  .زواجها من الرسول بعدة أشهر 

***  
وامسهـا  ، رضي اهللا عنها) أم سلمة(وكذلك جاء زواجه صلى اهللا عليه وسلم من السيدة 

رضي اهللا عنـه  ) سلمةأبو (وقد أصيب زوجها ) .. هند بنت سهيل بن املغرية املخزومى(
وكان أ خا للنىب صلى اهللا عليـه وسـلم مـن     -هو عبد اهللا بن عبد األسد (يوم أحد 
مث رجـع  ) سرية قطن(وخرج رضي اهللا عنه يف .. ، مث برئ اجلرح بعدها بشهر )الرضاعة
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وخلـف  ) رضي اهللا عنه(منها بعد شهر آخر، وانتقض اجلرح عليه فتسبب يف استشهاده 
  ..أم سلمة وكثرة من األطفال  وراءه السيدة

فلما انقضت عدا أرسل إليها النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطبها ، فاعتذرت بأا تقدمت 
: يف السن، وأا ذات أطفال، وأا شديدة الغرية، فرد عليها النىب صلى اهللا عليه وسـلم  

ا أكرب منك سـنا  وأما ما ذكرت من سنك فأن.. أما ما ذكرت من غريتك فيذهبها اهللا ((
أي أن عياهلا سوف يرعـاهم  )) . [وأما ما ذكرت من أيتامك فعلى اهللا وعلى رسوله... 

، وهذا أهم أهداف هذه الزجية املباركـة، أي كفالـة   ]اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم
  ..هؤالء األيتام، فضال عن رعاية الصحابية اجلليلة بعد أن أصبحت أرملة 

زجية تكرميا للزوج أىب سلمة نفسه بعد استشهاده، برعايـة أرملتـه   وأخريا جاءت هذه ال
فأين اتباع الشـهوة  .. وأطفاله، وصلة لرمحه، فهو ابن عمة الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  !!يف مثل هذا االرتباط بأرملة جتاوزت اخلمسني وذات أطفال ؟
***  

رضي ) ت أىب سفيان بن حربأم حبيبة رملة بن(وأما زواجه صلى اهللا عليه وسلم بالسيدة 
فقـد كانـت أم   .. فله قصة توضح اهلدف منه، واملقصد النبيل الذي حتقق به ، اهللا عنها

، وهاجرت معـه إىل أرض احلبشـة يف   )عبيد اهللا بن جحش بن خزمية(حبيبة زوجة لـ
دة أم وثبتت السـي ) والعياذ باهللا(وهناك فُتن عبيد اهللا وارتد عن اإلسالم .. اهلجرة الثانية 

ومل تكـن تسـتطيع   .. حبيبة رضي اهللا عنها على دينها رغم الغربة والوحشة والوحدة 
الرجوع إىل مكة حيث كان أبوها أبو سفيان أحد زعماء قـريش يضـطهد الرسـول    

.. وأصحابه أشد االضطهاد ، فلو رجعت أم حبيبة لتعرضت للفتنة يف دينـها بـدورها   
  ..الزوج الذي ارتد، مث مات باحلبشة وكان ال بد من تكرميها وتعويضها عن 

) وكان قد أسـلم (ملك احلبشة ) النجاشي(وهكذا أرسل النىب صلى اهللا عليه وسلم إىل 
وبالفعل زوجه النجاشي إياها، وأرسلها إليه باملدينة .. طالبا منه أن يعقد له على أم حبيبة 

  ..بعد هجرته صلى اهللا عليه وسلم معززة مكرمة 
فيان خرب زواج النيب صلى اهللا عليه وسلم من ابنته أم حبيبة شعر بالسـعادة،  وملا بلغ أبا س

هـو الفحـل ال   ) : (( والذي كان ما يزال عدوا له ولدينه(وقال عن زوج ابنته مبتهجا 
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وهو مثل عريب مأخوذ مما يفعله العرب حني يردون الفحل املريض أو الذي )) (يقرع أنفه 
بينما يتركـون الفحـل   .. ضربه على أنفه برمح أو عصا به عيب عن تلقيح إناث اإلبل ب

أي أن مثل النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يرد صهره، ) .. األصيل ليلقح اإلناث بغري ضرب
  .فهو كفء كرمي تفخر كل قبيلة مبصاهرته وتزوجيه بناا

قال أبو سفيان بن حرب ذلك على الرغم من أنه كان ما يزال مشركا عدوا لإلسـالم،  
  ..لكنه ال خيدع نفسه كأب تزوجت ابنته بأعظم وأشرف الرجال و

وشاء اهللا جلت قدرته أن تدور األيام، ويأيت أبو سفيان إىل املدينة حماوال إثناء النيب صـلى  
اهللا عليه وسلم عن غزو مكة بعد أن نقض املشركني عهودهم معه، واعتدوا على حلفائه 

  .حلرام يف الشهر احلرام ، وقتلوهم يف البلد ا)خزاعة(من قبيلة 
ومل جيد أبو سفيان ملجأ بعد أن رفض كبار الصحابة التوسط له عند النيب صلى اهللا عليه 

.. وسلم سوى بيت ابنته وفوجئ أبو سفيان بابنته تطوى عنه الفراش يف ضيق وامشئـزاز  
عليـه  فردت !! واهللا يا بنية ما أدرى هل رغبت بالفراش عىن أم رغبت يب عنه ؟: فسأهلا
  )) ..بل هو فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنت رجل مشرك : (( حبسم 
إا العقيدة الراسخة كاجلبال يف قلب زوجة املصطفى صلى اهللا عليـه وسـلم،   .. يا اهللا 

وذلك هو اإلميان احلق الذي جيعل اهللا ورسوله .. تواجه ا أباها الذي خرجت من صلبه 
  .من أمه وأبيه وابنه وأخيه  أحب إىل املسلم الصادق

هل كان من املطلوب من الرسول أن يترك مثل هذه السيدة العظيمة للضياع بـني زوج  
ومن سواه صلى اهللا عليه وسلم أوىل بأن يكرم مثواها، وجيزيها !! مرتد وأب كان كافراً ؟

بنة سيد ومن يكون مناسبا ال!! على ثباا وصربها وجهادها يف سبيل عقيدا ورسالتها ؟
  !!قريش سوى سيد األولني واآلخرين صلى اهللا عليه وسلم ؟

***  
) زينب بنت جحـش األسـدى  (ونأيت إىل قصة زواجه صلى اهللا عليه وسلم من السيدة 

أي ) .. أميمة بنت عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف(وهى ابنة عمته ، رضي اهللا عنها
وكانت فيما يـروون فائقـة   .. وأما  أا من أعرق وأشرف بيوت قريش وأرفعها نسبا

  ..اجلمال 
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وعندما أرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطبها ظن أهلها أنه يريدها لنفسه، مث فوجئوا به 
عبدا يف اجلاهليـة، وانتـهي بـه    ، كان زيد رضي اهللا عنه) .. زيد بن حارثة(يطلبها لـ

يه وسلم الذي أكرم مثواه، وبلغ املطاف عند الصادق األمني حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عل
ملّا خيره بني البقاء معه أو (من تأثري عطفه وحنانه على زيد أن زيد فضله على أبيه وعمه 
وهنا أشـهدهم الـنيب   .. اللحاق بأبيه وعمه عندما عثرا عليه، وجاءا من ديارمها يف طلبه 

فرضـي أبـوه   ) مي التبين وذلك قبل حتر... صلى اهللا عليه وسلم أن زيد ابين أرثه ويرثين 
  .بذلك

وعلى الرغم من أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أعتق زيدا وتبناه، مث أبطل اإلسالم التبين 
، فإن آل جحش رفضوا أن يزوجوه ابنتهم وهى )وحريته من قبل(فاسترد زيد امسه األول 

  ..من فتيات قريش املعدودات الاليت يتنافس خرية شباب العرب للفوز ن 
أوهلا أن يهدم : ولكن اهللا تعاىل شاء أن ميضى هذا الزواج حلكمة كربى، بل لعدة مقاصد

ولـيس  ) إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم(التفاخر باألنساب، ويثبت القاعدة اخلالدة الراشدة 
  ..أغناكم أو أعرقكم نسبا أو أفضلكم حسبا 

قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون  وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا: (وهلذا نزل قول اهللا تعاىل 
  ).٣٦: األحزاب) (هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص اهللا ورسوله فقد ضل ضالال مبينا

وفور نزول هذه اآلية الكرمية عرف عبد اهللا بن جحش وأخته زينب رضي اهللا عنهما أنه 
: يه وسـلم ال حميد هلم عن طاعة اهللا ورسوله، فقال عبد اهللا البن خاله حممد صلى اهللا عل

  ..فزوجها صلى اهللا عليه وسلم من زيد بن حارثة )) مرين مبا شئت((
وعلى الرغم من إمتام الزواج ظلت زينب تستعصي على زيد، وتشـمخ عليـه بنسـبها    

ا ذرعا، وذهب إىل النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   ) رضي اهللا عنه(وحسبها، حىت ضاق
، فأمره النيب أن يتقى اهللا وميسك عليه زوجـه  يستأذنه يف تطليقها الستحالة العشرة بينهما

  ..فال يطلقها 
يف ذلك الوقت أطلع اهللا تعاىل رسوله على ما سوف حيدث، وهو أن زيد سيطلق زينب، 
مث يزوجها اهللا من رسوله األمني، ليهدم بذلك قاعدة التبين اليت سـادت يف اجلاهليـة، إذ   

وإذا .. حلقيقي، وليس لذلك الذي تبناه األعدل واألصوب هو أن يـدعى كل ابن ألبيه ا
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كان اإلسالم حيرم إىل األبد زواج األب من امرأة ابنه، فاألمر ليس كذلك يف حالة االبن 
  .بالتبين إذ هو ليس ابنا حقيقيا، وما ينبغي أن يكون 

وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه و أنعمت عليه أمسك عليك زوجك : (ونزل قول اهللا تعاىل
هللا وختفى يف نفسك ما اهللا مبديه وختشى الناس واهللا أحق أن ختشاه فلما قضى زيد واتقِ ا

منها وطرا زوجناكها لكي ال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن 
  ).٣٧: األحزاب) (وطرا وكان أمر اهللا مفعوال

نبوة الشريف النبيل، ومـا هـو   وأفضل تفسري هلذه اآلية الكرمية وأقربه إىل ما يليق مبقام ال
ما قاله اإلمام على بن احلسني ) صلوات اهللا وسالمه عليهم(مقطوع به من عصمة األنبياء 

  ) ..امللقب بزين العابدين رضي اهللا عنه(بن على بن أىب طالب، 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان قد أُوحي إليـه أن زيـدا   : (( روى على بن احلسني

فلما شكا زيد للنيب صلى اهللا عليـه  .. ب، وأن اهللا سيزوج رسوله إياها سوف يطلق زين
وسلم ما يلقى من أذى زوجته، وأا ال تطيعه، وأعلمه أنه يريد طالقها، قال له الرسـول  

وهو ) .. اتق اهللا وأمسك عليك زوجك: (صلى اهللا عليه وسلم على جهة األدب والوصية
هو ما ) العلم ( رقها، مث يتزوجها هو من بعده، وهذا صلى اهللا عليه و سلم يعلم أنه سيفا

فعاتبه اهللا تعاىل علـى  .. أخفاه صلى اهللا عليه وسلم يف نفسه، ومل يرد أن يأمره بطالقها 
أمسك عليك زوجك (( هذا القدر من خشية الناس يف شيء قد أباحه اهللا له، وقوله لزيد 

قـال  )) . أحق باخلشية يف كل حـال  ، مع علمه بأنه يطلقها، وأعلمه سبحانه أن اهللا))
وهذا القول أحسن ما قيل يف تفسري هذه اآلية، وهو الذي عليـه  : (( علماؤنا رمحهم اهللا 

أهل التحقيق من املفسرين والعلماء الراسخني، مثل الزهري وبكر بن عالء القشريى وأبو 
وايـة أخـرى ال   كل ر) رضي اهللا عنه(ورفض اإلمام ابن كثري . بكر بن العريب وغريهم

تناسب عصمة الرسول ومقام النبوة الرفيع، إذ هي من املوضوع وما ال يصح سـنده وال  
  . معناه

وختفى يف : (ويعلق اإلمام القرطىب على تلك الرواية اجلاهلية اليت تفسر قوله تعاىل للرسول
أخفى يف  بأنه صلى اهللا عليه وسلم) نفسك ما اهللا مبديه وختشى الناس واهللا أحق أن ختشاه
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هذا القول يصدر عن جاهل بعصمة النيب صـلى اهللا عليـه   : (( نفسه هوى لزينب، بقوله
  )) ..وسلم عن مثل هذا، أو مستخف حبرمته صلى اهللا عليه وسلم 

على بن احلسني جاء ذا التفسري السـليم  )) : (نوادر األصول((وقال احلكيم الترمذي يف 
واهر ، ودرا من الدرر، فإنه إمنا عتب اهللا عليه أنـه  لآلية من خزانة العلم جوهرة من اجل

أمسك عليك زوجك ( أعلمك أن هذه ستكون من أزواجك، فكيف قال بعد ذلك لزيد 
  ) ..واهللا أحق أن ختشاه ( تزوج امرأة ابنه، و: ، وأخذتك خشية الناس أن يقولوا)

عليه وسلم، ألنه مل  ليس هذا خطيئة من النيب صلى اهللا: قال بعض العلماء: وقال النحاس
يؤمر بالتوبة أو باالستغفار منه، وقد يكون الشئ ليس خطيئة، ولكن غريه أحسن منـه،  

  . وقد أخفى الرسول صلى اهللا عليه وسلم ذلك يف نفسه خشية أن يفنت الناس
واخلالصة أنه عليه الصالة والسالم تزوج السيدة زينب بنت جحش بعد طالقها من زيـد  

ن اهللا الذي توىل سبحانه تزوجيها له مباشرة، ليهدم بذلك قاعدة التبين إىل بن حارثة بأمر م
األبد، وحىت ال يكون هناك حرج على اآلباء يف الزواج من مطلقات األدعياء، ألم ليسوا 

وقد كانت السيدة زينب ابنة عمة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وربيت حتت .. أبناءهم 
  ..أرب لتزوجها منذ البداية، ومل يزوجها بنفسه لزيد من قبل رعايته، ولو كان له فيها م

ومن أقوى ما قيل يف تفنيد مزاعم املنافقني حول هذه اآلية ما قاله فضيلة الشـيخ حممـد   
إم يقولون إن الذي خيفيه النيب يف نفسه وخيشى فيه الناس دون : قال) رمحه اهللا(الغزايل 

!! يعتب عليه عدم التصريح ـذا امليـل   ) بزعمهم( أي أن اهللا. الناس هو ميله إىل زينب
هل األصل األخالقي أن الرجل إذا أحب امرأة أن يشهر ا بني الناس ؟ وخاصة : ونقول

  !!إذا كان ذا عاطفة منحرفة جعلته حيب امرأة رجل آخر ؟
وهل كـان يرفـع   ! هل يلوم اهللا رجال ألنه أحب امرأة آخر فكتم هذا احلب يف نفسه ؟

وهذا السفه هو مـا يريـد   ! هذا واهللا هو السفه!! لو أنه صاغ فيها قصائد غزل ؟ درجته
  !!بعض املغفلني أن يفسر به القرآن 

والذي أخفاه النيب صلى اهللا عليه وسلم .. إن اهللا ال يعاتب أحداً على كتمان حب طائش 
وخوفه من كـالم  يف نفسه تأذّيه من هذا الزواج املفروض، وتراخيه يف تنفيذ أمر اهللا به، 

  .قد اار ) كما ألفوه(الناس عندما جيدون نظام التبين 
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إزاء التكليف (وقد أفهم اهللا رسوله أن أمره سبحانه ال جيوز أن يعطله توهم شئ ما، وأنه 
ال مفر له من السمع والطاعة، شأن من سبقه من املرسلني، وأعقب اآلية السابعة ) األعلى

  :تؤكد هذا املعىن والثالثني هذه بآيات أخرى 
ما كان على النيب من حرج فيما فرض اهللا له سنة اهللا يف الذين خلوا من قبل وكان أمـر  (

الذين يبلغون رساالت اهللا وخيشونه وال خيشون أحدا إال اهللا وكفـى  . اهللا قدرا مقدورا 
  ).٣٩-٣٨: األحزاب) (باهللا حسيبا

ال ختش إال اهللا، إنـك ال  : قول لهإنك حني تثبت قلب رجل ت: ((ويضيف الشيخ الغزايل
إمنا تقول له ذلك وهو يبدأ القيـام بعمـل   .. تقول له ذلك وهو بصدد ارتكاب معصية 

فاضل كبري خيالف التقاليد املوروثة، وظاهر يف هذه اآليات كلها أن اهللا ال جيرئ نبيه على 
لتبين، ويـراد منـه   حب امرأة، إمنا جيرئه على إبطال عادة سيئة يتمسك الناس ا، عادة ا

كذلك أن يرتل على حكمها، لذلك يقول اهللا تعاىل بعد ذلك مباشرة، وهو يهدم نظـام  
ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني وكان اهللا بكل : (التبين

  ).٤٠: األحزاب) (شيٍء عليما
***  

وقعت يف األسر بعـد فـتح   زعيم اليهود، فقد ) صفية بنت حىي بن أخطب(أما السيدة 
ورفقا ورمحـة ـا خريهـا    .. خيرب، وكان أبوها وأخوها وزوجها قد قتلوا يف املعركة 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم بني إطالق سراحها وإحلاقها بقومها إن أرادت البقاء علـى  
 يا رسول اهللا ، لقد هويت اإلسـالم : ((يهوديتها، وبني الزواج منه إن أسلمت، فقالت له

وخريتين بني الكفر واإلسالم، فاهللا ورسوله أحب إىل من .. وصدقت بك قبل أن تدعوين 
فتزوجها الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وجعل حتريرها )) .. العتق ومن الرجوع إىل قومي

  . من األسر هو مهرها
ومن الواضح أنه كان من الضروري أال يتزوج ابنة ملك اليهود سوى من يفـوق أباهـا   

وليس معقوال وال مقبـوال أن  .. ة ومكانة، وهو سيد ولد آدم صلى اهللا عليه وسلم مرتل
تترك هذه املسكينة بعد ما كانت فيه من عز ورفاهية ورفعة ملن قد يسـئ معاملتـها، أو   

  ..يضرب وجهها 
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: رضي اهللا عنه فقد قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم) دحية الكليب(ويؤيد هذه الرؤية رواية 
، ))اذهب فخـذ جاريـة  : ((فقال عليه الصالة والسالم له. جارية من سىب يهود أعطين 

يا رسول اهللا، إا سيدة بىن قريظة : ((فرآها الصحابة فقالوا .. فذهب دحية فأخذ صفية 
  .فتزوجها صلى اهللا عليه وسلم لذلك السبب)) .. وبىن النضري، ما تصلح إال لك

***  
جويرية بنت احلارث (ى اهللا عليه وسلم للزواج من السيدة وذات األمر كان دافعا للنيب صل

فقد حارب أبوها املسلمني، وحلقت به هزميـة منكـرة   .. زعيم بىن املصطلق ) بن ضرار
فقد سقط املئات من بىن املصـطلق  .. كادت تتسبب يف فناء قبيلته أو إذالهلم أبد الدهر 

يا : ((وجاءت إليه فقالت .. ها أسرى، ومنهم السيدة جويرية بنت احلارث رضى اهللا عن
وقد أصابين من األمر ما قـد علمـت   .. رسول اهللا، أنا جويرية بنت احلارث سيد قومه 

فوقعت يف سهم ثابت بن قيس فكاتبين على تسع أواق، فـأعىن يف  ] تقصد األسر والذل[
فقال ] رتطلب معاونته صلى اهللا عليه وسلم يف دفع املتفق عليه لتحريرها من األس[فكاكي 

ما هو؟ فقال صلى اهللا عليه وسـلم  : أو خري من ذلك؟ فسألته: هلا صلى اهللا عليه وسلم 
: نعم يا رسول اهللا، قال صلى اهللا عليه وسـلم : فقالت.. أؤدي عنك كتابك وأتزوجك

  )) قد فعلت((
يف األسر ) يقصدون بىن املصطلق(أصهار رسول اهللا : وخرج اخلرب إىل الصحابة فقالوا .. 

  .فجعل الناس يطلقون سراح من عندهم من أسرى بىن املصطلق، حىت حترروا مجيعا. .
  

أعتق بتزويج جويرية من النيب أهل مائة بيت، فال ) ((رضي اهللا عنها(تقول السيدة عائشة 
وقد أسلم قومها مجيعا بعد ذلـك وحسـن   )) .. أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها

  .إسالمهم 
الزجية بركة وخريا لإلسالم واملسلمني من كل الوجـوه، ومل تكـن   وهكذا كانت هذه 

  !!لالستكثار من النساء كما يظن اجلهلة ويشيع املنافقون واملستشرقون 
ولو كان األمر حبا للنساء استكثاراً من احلسناوات ملا نزل بعد ذلك أمر مـن اهللا للـنىب   

ولظل الرسول صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم حيظر عليه الزواج بعد من ذكرنا، 
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ومات صلى اهللا عليه وسلم عن تسع زوجات .. حرا يتزوج من شاء، ويطلق من ال يريد 
وكان هلن نعم الـزوج  ) وكانت السيدتان خدجية وزينب بنت خزمية قد توفيتا يف حياته(

  ).١٠٧: اءاألنبي) (وما أرسلناك إال رمحة للعاملني: (وصدق فيه قول رب العزة.. والعشري 
=====================  

  مشائل الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
أكرم اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم بفضائل مجة ، وصفات عدة، فأحسـن خلْقَـه وأمت    

، ومنحه جل وعال )٤:القلم(} وإنك لعلى خلق عظيم { :خلقه، حىت وصفه تعاىل بقوله
لى اهللا عليه وسلم عن غريه، فضالً عن مكانة فضائل عديدة، وخصائص كثرية، متيز ا ص

النبوة اليت هي أشرف املراتب، ونتناول يف األسطر التالية شيئاً من فضائله صلى اهللا عليـه  
  : وسلم

قال رسول اهللا صـلى  : فمنها أنه خليل الرمحن فعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال
من خله، ولو كنت متخذاً خليالً، الختذت أبا أال إين أبرأ إىل كل خل : ( اهللا عليه وسلم 

وهذه الفضيلة مل تثبت ألحد غري نبينا . رواه مسلم ) بكر خليال، إن صاحبكم خليل اهللا 
  .وإبراهيم اخلليل عليهما الصالة والسالم

ومن فضائله أنه شهيد وبشري، فعن عقبة بن عامر أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم خـرج   
إين فرط لكم : ( ل أُحد صالته على امليت، مث انصرف إىل املنرب، فقاليوماً، فصلى على أه

، وأنا شهيد عليكم، وإين واهللا ألنظر إىل حوضي اآلن، وإين أُعطيـت   -أي سابقكم  -
مفاتيح خزائن األرض، أو مفاتيح األرض، وإين واهللا ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، 

  .فق عليهمت) ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها 
  

النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم { : ومن فضائله أنه أوىل باملؤمنني من أنفسهم، قال تعاىل
  ). ٦:األحزاب(} 

فإذا دعاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم لشـيء،  " : "فتح القدير"قال الشوكاين يف تفسريه 
وا ما دعتـهم  ودعتهم أنفسهم إىل غريه، وجب عليهم أن يقدموا ما دعاهم إليه، ويؤخر
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أنفسهم إليه ، وجيب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم ألنفسهم، ويقدموا طاعته على مـا  
  ". متيل إليه أنفسهم، وتطلبه خواطرهم

ومن فضائله صلى اهللا عليه وسلم أنه سيد ولد بين آدم، فقد ثبت عن أيب هريرة رضي اهللا 
عوة، فرفع إليه الـذراع وكانـت   كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف د: ( عنه أنه قال

  .متفق عليه) تعجبه، فنهس منها سة، وقال أنا سيد القوم يوم القيامة 
النجـوم أمنـة   ( وهو صلى اهللا عليه وسلم أمان ألمته، حيث جاء يف احلديث الصحيح 

للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة ألصحايب، فإذا ذهبـت أتـى   
) ا يوعدون، وأصحايب أمنة ألميت، فإذا ذهب أصحايب أتى أميت ما يوعـدون  أصحايب م

  .رواه مسلم 
ومن فضائله صلى اهللا عليه وسلم أنه أول من تنشق عنه األرض، وأول من يشفع ، فعـن  

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب هريرة قال
رواه مسلم ، وهو صاحب املقام احملمود ) ، وأول شافع، وأول مشفع من ينشق عنه القرب

أي جالسني  -إن الناس يصريون يوم القيامة جثا ( ففي حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما 
، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فالن اشفع، يا فالن اشفع، حـىت تنتـهي   -على ركبهم 

رواه البخاري ) ذلك يوم يبعثه اهللا املقام احملمود الشفاعة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ف
.  

تلك هي بعض فضائل نبينا الكرمي، ورسولنا العظيم، الذي اختاره اهللا ليكون خامت الرسل 
املكرمني ورمحة للخلق أمجعني، نسأل اهللا أن جيمعنا به، ويدخلنا مدخلـه، وأال حيرمنـا   

    .اهللا بقلب سليم شفاعته يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى 
=================  

  حقيقة حمبة النيب صلى اهللا عليه وسلم
  
  أبو صهيب الرهواين : د 
>/TD< tr <  
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على اثر االعتداء على رسولنا العظيم ثارت مشاعر املسلمني يف مشارق األرض ومغارـا  
ساسـها عـن   تعرب عن سخطها ورفضها هلذا السلوك العدواين الظامل وهي ثورة ناجتة يف أ

حب املسلمني لنبيهم الكرمي وهو شيء حممود إال أن هذا احلب عند متحيصه والتأمـل يف  
حقيقته يتبني أنه ال يرقى اىل املستوى املطلوب وهو ما سنحاول بيانه من خـالل هـذه   

  : الصفحات التالية 
  

  وجوب حمبة النيب صلى اهللا عليه وسلم : أوال 
حمبة النيب ليست كسائر احملبة ألي شخص نعم إن حمبة النيب لكن دعونا يف البداية نبني أن 

صلى اهللا عليه وسلم عبادة عظيمة نعبد ا اهللا عز و جل وقربة نتقرب ا من خالهلا إليه 
الـنيب  {"و أصل عظيم من أصول الدين ودعامة أساسية من دعائم اإلميان كما قال تعاىل 

والـذي نفسـي   "اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ،وكما قال رسول}أوىل باملؤمنني من أنفسهم
". بيده اليؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من نفسه وماله وولـده والنـاس أمجعـني   

  ] البخاري[
يا رسول اللّه، واللّه ألنت أحب إيلَّ من كـل  : ويف الصحيح أيضاً أن عمر رضي اللّه عنه

حىت أكون أحب إليك مـن  ال يا عمر : "شيء إال من نفسي، فقال صلى اللّه عليه وسلم
يا رسول اللّه واللّه ألنت أحب إيلَّ من كل شيء حىت من نفسي، فقـال  : فقال" نفسك

  " اآلن يا عمر : "صلى اللّه عليه وسلم
إذن فمحبة النيب صلى اهللا عليه وسلم ليست أمرا ثانويا أو أمرا خمري فيه إن شاء املرء أحبه 

سلم وهي من صميم اإلميان والبد هلذا احلـب  وإن شاء مل حيبه بل هي واجب على كل م
  . أن يكون أقوى من أي حب ولو كان حب املرء لنفسه 

  
  ملاذا حنب النيب ؟ 

  بواعث حمبة النيب صلى اهللا عليه وسلم -ثانيا 
  
  موافقة مراد اهللا تعاىل يف حمبته  -١
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د اختـذه خلـيال   ملا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو أحب اخللق اىل اهللا تعاىل فق
وأثىن عليه مامل يثن على غريه كان لزاما على كل مسلم أن حيب ما حيب اهللا وذلك مـن  

  متام حمبته سبحانه 
  مقتضى اإلميان  -٢

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبينا أن من مقتضى اإلميان حب النيب صلى اهللا عليـه  
أحدكم حىت أكون أحب إليه من نفسه والذي نفسي بيده اليؤمن "وسلم وإجالله وتوقريه 

  ] البخاري". [وماله وولده والناس أمجعني
  : مميزات النيب صلى اهللا عليه وسلم  -٣

فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أ شرف الناس وأكرم الناس وأطهر الناس وأعظم النـاس  
  . يف كل شيء وهذه كلها دواعي ألن يكون صلى اهللا عليه وسلم أحب الناس 

  شدة حمبته ألمته وشفقته عليها ورمحته ا  -٤
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حـريص علـيكم   " كما وصفه ربه 

  ولذلك أرجأ استجابة دعوته شفاعة ألمته غدا يوم القيامة " باملؤمنني رؤوف رحيم،
  بذل جهده الكبري يف دعوة أمته  -٥

  وإخراج الناس من الظلمات اىل النور 
  

  دالئل حمبته صلى اهللا عليه وسلم ومظاهر تعظيمه : ثالثا 
  
  تقدمي النيب صلى اهللا عليه وسلم على كل أحد  -١

يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله واتقوا اهللا إن اهللا مسيـع  {" قال تعاىل 
  " عليم

شريتكم وأمـوال  قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وع" وقال سبحانه 
اقترفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوا أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد 

فعالمة حـب الـنيب   " يف سبيله فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره واهللا ال يهدي القوم الفاسقني
  . صلى اهللا عليه وسلم أن اليقدم عليه أشيء مهما كان شأنه 



 ٤٧٥

  
   عليه وسلم سلوك األدب معه صلى اهللا -٢

  : ويتحقق باألمور التالية 
إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب يا أيها ""الثناء عليه والصالة والسالم عليه لقوله تعاىل * 

  " الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
التأدب عند ذكره بأن ال يذكره جمرد االسم بل مقرونا بالنبوة أو الرسالة كما قال تعاىل * 
املعـىن  : قال سعيد بن جبري وجماهد"جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ال""

أمـرهم أن  : وقال قتـادة . قولوا يا رسول اهللا، يف رفق ولني، وال تقولوا يا حممد بتجهم
  . يشرفوه ويفخموه

  األدب يف مسجده وكذا عند قربه وترك اللغط ورفع الصوت * 
ه وعند دراسته كما كن يفعل سلف األمة وعلماءها يف توقري حديثه والتأدب عند مساع* 

  إجالل حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
توضأ وضوءه للصالة، ولبس أحسن ثيابه، ) أي للتحديث(وكان مالك إذا أراد أن جيلس 

  . أوقّر به حديث رسول اهللا: وتطيب، ومشط حليته، فقيل له يف ذلك، فقال
و مريض يقول أقعدوين فإين أعظم أن أحدث حديث رسول و كان سعيد بن املسيب وه

  " اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا مضطجع
  
  تصديقه صلى اهللا عليه وسلم فيما أخرب به : ٣

وهذا من أصول اإلميان وركائزه ومن الشواهد يف هذا الباب ما ناله ابو بكر مـن لقـب   
  : لتقا -رضي اهللا تعاىل عنها-الصديق فعن عروة، عن عائشة 

إىل املسجد األقصى، أصبح يتحدث الناس بذلك،  -صلَّى اهللا عليه وسلَّم-ملا أسري بالنيب 
، -رضي اهللا تعاىل عنه-فمن كان آمنوا به وصدقوه ومسعوا بذلك إىل أيب بكر .فارتد ناس

أو قـال  :هل لك إىل صاحبك، يزعم أنه أسري به الليلة إىل بيت املقـدس، قـال  :فقالوا
  . لئن كان قال ذلك لقد صدق: قال.منع: ذلك؟قالوا

  . أو تصدقه أنه ذهب الليلة إىل بيت املقدس، وجاء قبل أن يصبح: قالوا



 ٤٧٦

نعم، إين ألصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصـدقه خبـرب السـماء يف غـدوة أو     : قال
  . هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه.فلذلك مسي أبو بكر الصديق.روحة

  
  عليه وسلم وطاعته واالهتداء ديه  اتباعه صلى اهللا:  ٤

قل إن كنتم حتبـون اهللا  ""فطاعة الرسول هي املثال احلي والصادق حملبته وهلذا قال تعاىل 
  " فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا غفور رحيم

  : واالقتداء به صلى اهللا عليه وسلم من أكرب العالمات على حبه 
م يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليـوم اآلخـر   لقد كان لك" قال تعاىل 

  " وذكر اهللا كثريا
فاملؤمن الذي حيب النيب صلى اهللا عليه وسلم هو الذي يقلده يف كل شيء يف العبادة ويف 
األخالق ويف السلوك ويف املعامالت ويف اآلداب كما كان شأن الصحابة الكرام فعن نافع 

مر يف اتباعه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقلت هذا جمنون ومما قال لو نظرت اىل ابن ع
  يروى عنه يف هذا الباب 

  
  الدفاع عنه صلى اهللا عليه وسلم : ٥

  . إن الدفاع عن رسول اهللا ونصرته عالمة من عالمات احملبة واإلجالل 
بـاألموال  وقد سطر الصحابة أروع األمثلة وأصدق األعمال يف الدفاع رسول اهللا وفدائه 

للفقراء املهاجرين الذين أخرجـوا  " كما قال تعاىل .واألوالد واألنفس يف املنشط واملكره 
من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال من اهللا ورضوانا وينصرون اهللا ورسوله أولئـك هـم   

  " الصادقون
  : والدفاع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد موته أنواع نذكر منها 

  .... ورسالته بكل ما ميلك املرء من مال ونفس  نصرة دعوته -١
حبفظها وتنقيحها ومحايتها ورد الشبهات عنها :الدفاع عن سنته صلى اهللا عليه وسلم  -٢
 .  



 ٤٧٧

نشر سنته صلى اهللا عليه وسلم وتبليغها خاصة وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أمر  -٣
  " بلغوا عين ولو آية "وقوله " ب فليبلغ الشاهد الغائ" بذلك يف أحاديث كثرية كقوله

  
  حال الصحابة يف حمبتهم للنيب صلى اهللا عليه وسلم "رابعا 

لقد أحب الصحابة الكرام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبا ليس له نظـري وصـل اىل   
  : درجة أن افتدوه بأنفسهم وأمواهلم وأوالدهم وآباءهم 

  
  مناذج خمتلفة 

  
   طالب ونومه يف فراش النيب صلى اهللا عليه وسلم علي ابن أيب: من الشباب * 

  ليلة أن أراد املشركون قتله 
  وسئل علي بن أيب طالب كيف كان حبكم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  كان واهللا أحب إلينا من أموالنا واوالدنا وآبائنا وأمهاتنا ومن املاء البارد على الظمأ : فقال 
  

  : من الرجال *  
اجتمع رهط من قريش ، فيهم أبو سفيان بن : قال ابن إسحاق . زيد بن الدثنة ، قصة قتل

أنشدك اهللا يا زيد ، أحتب أن حممدا عنـدنا  : حرب ؛ فقال له أبو سفيان حني قدم ليقتل 
واهللا مـا أحـب أن   ) ١٢٦/ ٤: (اآلن يف مكانك نضرب عنقه ، وأنك يف أهلك ؟ قال 

: قـال  . تصيبه شوكة تؤذيه ، وأين جالس يف أهلـي  حممدا اآلن يف مكانه الذي هو فيه 
  ما رأيت من الناس أحدا حيب أحدا كحب أصحاب حممد حممدا : يقول أبو سفيان 

: جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: أخرج الطرباين وحسنه عن عائشة قالت* 
إين ألكـون يف  يا رسول اهللا إنك ألحب إيل من نفسي، وإنك ألحب إيل من ولدي، و"

البيت فأذكرك فما أصرب حىت آيت فأنظر إليك، وإذا ذكرت مويت وموتك عرفت انك إذا 
فلم يرد عليـه  . دخلت اجلنة رفعت مع النبيني، وأين إذا دخلت اجلنة خشيت أن ال أراك



 ٤٧٨

ومـن يطـع اهللا والرسـول    {النيب صلى اهللا عليه وسلم شيئا حىت نزل جربيل ذه اآلية 
  ". اآلية} ...ذين أنعم اهللا عليهمفأولئك مع ال

  
  : من النساء *  

مر رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   : عن سعد بن أيب وقاص قال: أخرج ابن إسحاق
بامرأة من بين دينار وقد أصيب زوجها، وأخوها، وأبوها مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه  

  عليه وسلم ؟  ما فعل رسول اهللا صلى اهللا: وسلم بأحد، فلما نعوا هلا قالت
  . خرياً يا أم فالن، هو حبمد اهللا كما حتبني: قالوا
  . أرونيه حىت أنظر إليه: قالت
  . كل مصيبة بعدك جلل: فأشري هلا إليه، حىت إذا رأته قالت: قال
  

  جزاء حمبة النيب :خامسا 
كالنِ مسِ بأَن نروى البخاري ع :  

  متى الساعةُ ؟ : -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم- أَنَّ أَعرابِيا قَالَ لرسولِ اِهللا
: قَالَ.حب اِهللا ورسوله: قَالَ"ما أَعددت لَها؟: "-صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَالَ لَه رسولُ اِهللا 

"تببأَح نم عم تشيء ما فرحوا قال أنس فما رأيت املسلمني فرحوا بعد اإلسالم ب". أَن
فنحن حنب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال نستطيع أن نعمل كعمله فإذا كنا معه   .به

    .فحسبنا
 ==================  

  النيب العظيم والرمحة املهداة بني وفاء املؤمنني وإيذاء املشركني 
   
 FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT "=       

     ١٢٣غالف اجلندى املسلم العدد 
www.alnahwi.com  

  



 ٤٧٩

الذي أخرج الناس من الظلمـات إىل  { أنعم اهللا تبارك وتعاىل على هذه األمة نيب اهلدى 
النور، فهو الرمحة املهداة، والنعمة املسداة، وهو خامت النبيني، وسيد املرسلني، وحمبته واجبة 

ـ  رك، على اخللق أمجعني، وقد نصره وأحبه كل مؤمن تقي، وخذله وآذاه كل منافق ومش
  .أبان يف هذا املقال هذه الصور بشكل دقيق وبيان لطيف -والكاتب ينفع اهللا به 

  
  :{ ثناء من اهللا سبحانه وتعاىل على رسوله الكرمي  -١
  
وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا )  ٤٥( يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا  

وال تطع الكافرين واملنـافقني  )  ٤٧( فضال كبريا  وبشر املؤمنني بأن هلم من اهللا)  ٤٦( 
  .}٤٨ - ٤٥: األحزاب{)   ٤٨( باهللا وكيال " ودع أذاهم وتوكل على اهللا وكفى

، ومهما ألَّفوا من {مهما كتب الصادقون من ثناء على النيب العظيم، سيد املرسلني حممد 
م الشعراء من قصائد يف مديح كتب وقدموا من دراسات عن عظمة النيب اخلامت، ومهما نظَ

النيب املصطفى، فلن يبلغ ذلك كله ما أثىن به اهللا على رسوله الذي اصطفاه وبعثه رمحـة  
وحسبك هذا الوصف الذي تعرضه اآليات الكرمية أعاله، خياطب ا اهللا سبحانه . للعاملني

اً على أُمتك وقد بلَّغـتهم  شاهد: وتعاىل رسوله ونبيه، فيبين له حقيقة املهمة اليت بعث ا
وأقمت عليهم احلجة وعلى الناس كافَّة، ومبشراً للمؤمنني باجلنة والفضل العظيم من اهللا، 
ونذيراً للكافرين من عذاب النار يوم القيامة، وداعياً يبلِّغ رسالة ربه، الرسالةَ اخلامتـة، إىل  

وال تطـع الـذين   . ا وحجتها وآيااالناس كافة، رسالة ظاهرة مشرقة كالشمس بصدقه
أدبروا عن اهلدى، وال تبالِ بأذاهم وامضِ متوكالً على اهللا، على خطّة جلية، وج قومي، 

  !وصراط مستقيم، ال يعطله إيذاء ارمني 
وتتواىل اآليات الكرمية تعرض عظمة النيب الذي اصطفاه اهللا واختاره وبعثه باهلدى وديـن  

وال نستطيع هنا أن نورد . ط جبوانب عظمته يف بيان معجز وعرض حق احلق، تعرض وحتي
خلق عظيم   " وإنك لعلى:  اآليات كلها يف هذا الصدد، ولكننا نأخذ قبسات تشري وتدلُّ 

  .}٤: القلم{   ٤
  



 ٤٨٠

وما أعظم هذا الثناء من رب العاملني، يربز فيه سبحانه وتعاىل أمهية اخلُلُـق يف ديـن اهللا،   
ولتكون نرباساً .  حياة الناس، ودوره يف الوفاء باألمانة والعهد، والتبليغ والتعهدومرتلته يف

  :{للخلْقِ كلِِّهم، للبشرية كلِّها، حىت يتمسكوا ذا املبدأ العظيم، ويتأسوا خبلُق الرسول 
ا   لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثري 

  .}٢١: األحزاب{   ٢١
بني املؤمنني وبني اخللق مجيعاً، حىت يكون أوىل بـاملؤمنني مـن   { ويرفع اهللا مرتلة النيب 

  :أنفسهم، وزوجاته أمهام 
ببعض يف " باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهام وأولوا األرحام بعضهم أوىل" النيب أوىل 

أوليائكم معروفـا كـان ذلـك يف    " ن تفعلوا إىلكتاب اهللا من املؤمنني واملهاجرين إال أ
  .}٦: األحزاب{   ٦الكتاب مسطورا   

وهذه املرتلة العالية والصفات السامية جتتمع يف رجل أمي ال يقرأ وال يكتب، وبعثـه اهللا  
  :ذه املعجزة العظيمة ليدحض اهللا ا أقوال املفترين ومزاعم املضلّني

اهللا إليكم مجيعا الذي له ملك السموات واألرض ال إلـه إال  قل يا أيها الناس إين رسول  
هو حييي ومييت فآمنوا باهللا ورسوله النيب األمي الذي يؤمن باهللا وكلماته واتبعوه لعلكـم  

  .}١٥٨: األعراف{   ١٥٨تدون   
بأسلوب احلديث وعدم رفع الصوت وعـدم تقـدمي   { وأمر اهللا املؤمنني باحترام الرسول 

إنه إجالل للنبـوة وملرتلتـها   . يديه، وجعل اهللا اإلخالل بذلك مبطالً ألعماهلمالرأي بني 
  :العالية 

يـا    ١يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله واتقوا اهللا إن اهللا مسيع عليم    
أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم 

  .}٢، ١: احلجرات{   ٢ض أن حتبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون   لبع
أن اختاره واصطفاه من خلقه، ليحمل هذه الرسـالة  { وحسبك من ثناء اهللا على رسوله 

العظيمة، وجعل طاعة الرسول من طاعة اهللا، ومعصيته من معصية اهللا سـبحانه وتعـاىل،   
  :وإيذاءه جيلب غضب اهللا ولعنته 



 ٤٨١

وال تكونـوا    ٢٠ن آمنوا أطيعوا اهللا ورسوله وال تولوا عنه وأنتم تسمعون   يا أيها الذي 
  .}٢١، ٢٠: األنفال{   ٢١كالذين قالوا مسعنا وهم ال يسمعون   

قل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإمنا عليه ما محل وعليكم ما محلتم وإن تطيعوه  
  .}٥٤: النور{   ٥٤  تدوا وما على الرسول إال البالغ املبني 

: النساء{   ٨٠فما أرسلناك عليهم حفيظا   " من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ومن توىل 
٨٠{.  

   ٥٧إن الذين يؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا يف الدنيا واآلخرة وأعد هلم عـذابا مهينـا      
  .}٥٧: األحزاب{

، قاعدة إميانية رئيسة يلتزم ـا  من طاعته{ وأي ثناء أعظم من أن جيعل اهللا طاعة رسوله 
ولتكون طاعة اهللا ورسوله هي القاعدة اجلامعة للمؤمنني صفاً واحداً . املؤمنون أبد الدهر 

  !ما التزموا ذلك 
ثناًء ممتداً أبد الدهر، كلما تال مؤمن كتاب اهللا، يـردد مـع   { ويظلُّ الثناء على رسوله 

  :قول الشاعر ، كما ي{التالوة ثناء اهللا على رسوله 
  حسبك املَدح أَنْ تكون علَى خلْ
املُجيد تابالك لَى بِهتظيمٍ يقٍ ع  

  كُلُّ آيٍ من الكتابِ وذكْرٍ
يددج انمعلى الزكْرذ و١(ه(  

  :عناية اهللا ورعايته، وتثبيته ومحايته  -٢
فحسب، ولكن مع هذا الثناء متتد وال يقف األمر عند ثناء اهللا على رسوله النيب املصطفى 

رعاية اهللا سبحانه وتعاىل رعاية حانية، حتنو على الرسول الكرمي وهو يشق سـبيله بـني   
وميتد مع الرعاية واحلنو توجيه وتثبيت ومدد . صخور وعقبات، وشدة إيذاء وعظيم ابتالء

ه الطمأنينة، ويف قلبه الثبات بالوحي واملالئكة والنور الذي أُنزل، كلُّ ذلك ليبعث يف نفس
ولنتدبر بعض القبسات مـن كتـاب اهللا   . والعزمية، ومع مسريته الصرب والثقة واالستبشار

  :تضيء لنا هذه احلقائق 
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وتقلبك يف الساجدين     ٢١٨الذي يراك حني تقوم     ٢١٧وتوكل على العزيز الرحيم    
  .}٢٢٠ - ٢١٧: الشعراء{   ٢٢٠إنه هو السميع العليم     ٢١٩

، وهو يتلقَّى اإليذاء الشديد مـن قـريش،   {ومتضي هذه الرعاية يف كلِّ أحوال الرسول 
والعدوان واملطاردة، والكيد والتآمر واملكر من اليهود ومن قريش ومن األحزاب كلـها،  

  :حني جتمعت والتقت على حربه 
ومن الليل فسـبحه    ٤٨واصرب حلكم ربك فإنك بأعيننا وسبح حبمد ربك حني تقوم    

  .}٤٩، ٤٨: الطور{   ٤٩وإدبار النجوم   
ومتتد هذه الرعاية احلانية إىل التوجيه والتثبيت يف مواقف الشدة والكيد واملكر، مع كـلِّ  

  :مرحلة من مراحل الدعوة 
وما خلقنا السموات واألرض وما بينهما إال باحلق وإن الساعة آلتية فاصـفح الصـفح    

ولقد آتيناك سبعا من املثـاين والقـرآن     ٨٦ن ربك هو اخلالق العليم   إ  ٨٥اجلميل   
ما متعنا به أزواجا منهم وال حتزن علـيهم واخفـض   " ال متدن عينيك إىل  ٨٧العظيم   

  .}٨٩ - ٨٥: احلجر{   ٨٩وقل إين أنا النذير املبني     ٨٨جناحك للمؤمنني   
سم للرسالة، سيعقبه اإليذاء واالسـتهزاء مـن   إعالن حا! وقل إين أنا النذير املبني ! نعم 

فيأمره اهللا باملضي دون أن يأبه باملشركني وال بإيذائهم، فهو ماضٍ على ـج  . املشركني 
  :قومي وصراط مستقيم، وقد تعهد اهللا بأن يكفيه املستهزئني

الـذين    ٩٥إنا كفيناك املسـتهزئني      ٩٤فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني    
  .}٩٦ - ٩٤: احلجر{   ٩٦جيعلون مع اهللا إهلا آخر فسوف يعلمون   

، ويشتد املكر والكيد، وتظلُّ رعاية اهللا لنبيه حانية ممتدة، {ويشتد اإليذاء على رسول اهللا 
عن الذي أوحى به اهللا إليه، كانت الرعاية الربانيـة  { حىت إذا حاولوا أن يفتنوا الرسول 

  :ثبت وتنصر حانية توجه وت
  ٧٣وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غريه وإذا الختذوك خليال    

إذا ألذقناك ضعف احلياة وضعف   ٧٤ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال   
  .} ٧٥ - ٧٣: اإلسراء{   ٧٥املمات مث ال جتد لك علينا نصريا   

  :، متتد عناية اهللا برسوله ومحايته له{ركني والكيد برسول اهللا وكما ميتد مكر املش



 ٤٨٣

  ٧٦وإن كادوا ليستفزونك من األرض ليخرجوك منها وإذا ال يلبثون خالفك إال قليال    
  .}٧٧، ٧٦: اإلسراء{   ٧٧سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا وال جتد لسنتنا حتويال   

:  ، وإنذار شديد للكافرين يذهب مبكرهم وكيـدهم {تثبيت ويقني يترتَّل على رسول اهللا 
وكذلك تدبر هذه اآليـات  ! سيرتل م عذاب اهللا! وإذا ال يلبثون خالفك إال قليال  ... 

  :التالية لترى عظمة الرعاية وجالل احلنو وقوة التثبيت 
واهللا خـري  وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك وميكرون وميكر اهللا  

  .}٣٠: األنفال{   ٣٠املاكرين   
  :وكذلك 

فـال    ٤٦وقد مكروا مكرهم وعند اهللا مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبـال     
  .}٤٧، ٤٦: إبراهيم{   ٤٧نتقام   \حتسنب اهللا خملف وعده رسله إن اهللا عزيز ذو 

املشركني، وبني رعاية ، ومضى يف دعوته بني كيد الكافرين ومكر {ولقد ثبت رسول اهللا 
واستمع إىل قوله سبحانه وتعاىل ! إنا كفيناك املستهزئني :  اهللا ومحايته حىت من املستهزئني

  : ميد الرعاية لرسوله الكرمي
هتدوا وإن تولوا فإمنا هم يف شقاق فسيكفيكهم اهللا وهو \فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به فقد  

  .}١٣٧: البقرة{   ١٣٧السميع العليم   
وقد كفاه املستهزئني واملاكرين، فأخذهم اهللا الك من عنـده،  ! فسيكفيكهم اهللا ! نعم 

وميتد وعد اهللا هذا إىل أبد اآلبدين على سنن هللا ثابتة وقضاء نافذ وقدر غالب وحكمـة  
  .بالغة

 فقد بشـره اهللا " أبو هلب " فأما . ولو راجعنا السرية لوجدنا أن املستهزئني كانوا كثريين
فأصيب أبو هلب مبرض مات فيه شر ميتة، ومل . باهلالك يف الدنيا واخللود يف النار باآلخرة

يقدروا على تغسيله لشدة الرائحة الكريهة اليت كانت خترج من جسده الـذي ينسـلخ   
{ وأبو جهل قتل يف بدر، والنضر ابن احلارث أُسر يف بـدر وأمـر الرسـول    . ويتساقط

بن يغوث أصابته السموم ومرض األكلة، فامتأل جسـمه قيحـاً   واألسود . بضرب عنقه
وأُيب بن خلف وأمية بن خلف . واحلارث بن قيس السهمي مات بالذحبة. فمات شر ميتة

وعداوة له واستهزاء به، فهلك أمية يف بـدر وأُيب يف  { كانا من أشد من آذى رسول اهللا 



 ٤٨٤

والعاص بن وائل . على يد محزة رضي اهللا عنهوأبو قيس بن الفاكه بن املغرية هلك . أُحد
. السهمي، فقد هلك هذا املشرك يف مكة بلدغة حية يف رجله فانتفخت رجله حىت مـات 

وكذلك نبِيه ومنبه ابنا احلجاج السهميان، واألسود بن املطلب ابن أسد، وطعيمـة بـن   
كانة بن عبد يزيد، والوليد عدي بن نوفل، ومالك بن الطالطلة بن عمرو بن غبشان، ور

وحشد من اليهود واملشركني، رد اهللا استهزاَءهم ومكرهم على أنفسـهم  ). ٢(ابن املغرية
يشرق مع الدهر { وذهب ذكرهم وطُوي، وظلَّ حممد. وباؤوا خبسران يف الدنيا واآلخرة

  :ذكراً محيداً يف السماء ومحيداً يف الدنيا
   اخلَلْتفَردت يف! أَيها املصطفى

فَرِيد الَك أُفْقاً عبِيقِ ن  
  ذكْرك يف اَألر: أَنت معنى الوفَاِء

ميدماِء حويف الس ٣(ضِ محيد(  
هم أعداء الدين احلق، ظلُّوا ممتدين مع الزمن يكيدون ويسـتهزئون،  { وظلَّ أعداء حممد 

شركون واملنافقون واليهود وفريـق  الكافرون وامل: ويرد كيدهم إىل حنورهم، وهم دائماً 
  :من النصارى، حيث ما زال منهم من يؤمن ذا الدين 

بعض زخـرف  " وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل 
  .}١١٢: األنعام{   ١١٢القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون   

  !إا سنة من سنن اهللا 
وهو يشق طريقه بني أعـداء  { تمعت هذه اخلصائص والسمات الفريدة يف حممد ولقد اج

جمرمني وبني عناية من رب العاملني، ولكنه مع كلِّ ذلك ظلَّ رمحةً للعاملني، رمحةً بأصحابه 
املؤمنني ورمحةً للبشرية على مر القرون، ما دام املؤمنون يبلِّغون رسالة ربهـم إىل النـاس   

  : ، ليخرجوهم من الظلمات إىل النوركافَّة
  .}١٠٧: األنبياء{   ١٠٧وما أرسلناك إال رمحة للعاملني    
تبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم من الظلمـات إىل النـور بإذنـه    \يهدي به اهللا من  

  .}١٦: املائدة{   ١٦ويهديهم إىل صراط مستقيم   
  



 ٤٨٥

  :ثناء الشعراء املؤمنني على مر العصور  -٣
  

، وأصبح حبه جزءاً رئيساً من اإلميان، ليكون {وقد عرف املؤمنون رسوهلم ونبيهم حممداً 
ومن . حب اهللا ورسوله احلب األكرب يف حياة املؤمن، ومنه ينبع كلُّ حب يف احلياة الدنيا 

بيان بقصائدهم الغنية بال{ هذا احلب الصادق انطلق الشعراء املسلمون ميدحون رسول اهللا 
  .والصدق والوفاء 

من الشعراء األعشى الكبري ميمون ابـن قـيس يف   { ولعلَّ أول من بدأ مبدح رسول اهللا 
  ): ٤(قصيدته اليت مطلعها

  أمل تغتمض عيناك ليلة أرمدا
  وعادك ما عاد السليم املسهدا

 ه إىل النيبذه القصـيدة،  { وقد نظم القصيدة حني عزم على أن يسلم، وتوج  تهفصـد
وجنحت قريش . قريش ملا خافت من أثر شعره يف العرب، إذ كان يسمى صناجة العرب 

يف صده فعاد إىل قريته، ويف طريق عودته رمى به بعريه إىل األرض فمات، وذلك سـنة  
  .م ٦٢٩

، مثَّ تاب وتوجه {وقصة كعب بن زهري بن أيب سلمى رضي اهللا عنه، حني هجا الرسول 
، مثَّ ألقى قصيدته اليت {ول الكرمي بقصيدته الرائعة، وأعلن توبته بني يدي الرسول إىل الرس
  ):٤(مطلعها

  بانت سعاد فقليب اليوم متبولُ
  متيم إثرها مل يفْد مكبول

وإين ال أرى كما يرى الكـثريون أنَّ  . وإين ألعد هذه القصيدة من روائع األدب العاملي 
لعرب يف اجلاهلية، ولكين أرى أنَّ كعباً يصف فيها رحلتـه  مطلعها غزل وتشبيب كعادة ا

إىل اإلسالم واإلميان الذي دخل ) بانت سعاد(من اجلاهلية اليت كان قد عشقها مثَّ فارقها 
  ).إال العتاق النجيبات املراسيل: أمست سعاد بأرضٍ ال يبلّغها(قلبه وملك حبه 

ميدحون نبيهم ورسوهلم، ويـدافعون عنـه   { مثَّ تتدافع الشعراء من أصحاب رسول اهللا 
وكان من شعراء الصحابة عبد اهللا بن رواحة وكعب . ويدفعون عنه أذى قريش وشعرائها 



 ٤٨٦

ولكن حسان بن ثابت كان أطوهلم . بن مالك وحسان بن ثابت رضي اهللا عنهم أمجعني 
  . باعاً وأشدهم إيذاًء لقريش 

  :يمتها حني مر خب{ وكان وصف أم معبد لرسول اهللا 
رأيت رجالً ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن اخللق، مل تعبه ثُعلة، ومل تزرِ به صـعلة،  " 

وسيم قسيم، يف عينيه دعج، ويف أشفاره وطف، ويف ضوئه صحل، ويف عنقـه سـطع،   
أحور، أكحل، أزج، أقرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت عاله الوقار، وإن تكلَّم عـاله  

ناس وأاهم من بعيد، وأحسنه وأحاله من قريب، حلو املنطق ال نـزر وال  البهاء، أمجل ال
وقد وصفه علي بن أيب طالب يف بيان رائع، وكذلك أنس بن مالك، ). ٥"(اخل....هذر 

وأبو جحيفة، والرباء، وجابر بن مسرة، وأبو هريرة، وغريهم من الصحابة رضي اهللا عنهم 
  .أمجعني

ن على مر العصور يدفعون آللئ قرائحهم وغين بيام يف مدح وقد تواىل الشعراء املسلمو
وجاء الشعراء يف العصر احلـديث  . ، حىت ال يكاد خيلو عصر من أحد منهم{رسول اهللا 

كشـف  : "وكان أوهلم حممود سامي باشا البارودي يف قصـيدته . يبدعون يف هذا املديح
 بيتاً، وكذلك أمحد حمرم يف ديوانـه  يف أربعمائة وسبعة وأربعني" الغمة يف مدح سيد األمة

جمد اإلسالم، وشوقي يف قصيدتيه البائية واهلمزية، وعمر أبو ريشة يف مقدمـة ملحمتـه،   
  . وعدنان النحوي يف قصيدته رسول اهلدى يف سبعة وأربعني بيتاً 

 ا يف هذه الصفحات كيف أنَّ اهللا سبحانه وتعاىل قد أثىن على عبده النيبناخلـامت  ولقد بي
أعلى ثناء، وكيف مدحه عدد من أصحابه الشعراء وأخرسوا سفهاء قـريش، وكيـف   
وصفته أم معبد، وهي مل تره إال مرة واحدة ولفترة قصرية، ولكنه أثر النبوة املشرق الذي 

وأشرنا كذلك كيـف  . يؤثر يف النفوس، ويزداد تأثريه كلما صفت النفوس وزادت إمياناً
  .لك وصفاً جامعاً يهز النفوسوصفه بعض الصحابة كذ

  :النيب العظيم يصف نسبه ومرتلته عند اهللا -٤
  

بنسبه وكيف اختاره اهللا من خري قرون { وباإلضافة إىل ذلك كله، فقد عرفنا رسول اهللا 
  :فلننظر يف قبسات من األحاديث الشريفة حول ذلك . بين آدم قرناً فقرنا 
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بعثت من خري قرون بين آدم قرناً فقرناً، : "قال { لنيب فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن ا
  ).٦"(حىت كنت من القرن الذي كنت منه

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القرب، : "أنه قال{ عنه أيضاً عن الرسول 
س أنا سيد النا: "ويف رواية أخرى عنه أيضاً يف حديث طويل) ٧"(وأول شافع وأول مشفّع

  ).٨....."(جيمع اهللا األولني واآلخرين ! وهل تدرون بِم ذلك ؟. يوم القيامة
أنا حممد بن عبد اهللا بن : "..أنه قال{ وعن املطلب بن أيب وداعة عن العباس عن الرسول 

عبد املطلب، إن اهللا تعاىل خلق اخللق فجعلين يف خري خلقه، وجعلهم فرقتني، فجعلـين يف  
لقبائل، فجعلين يف خري قبيلة، وجعلهم بيوتاً، فجعلين يف خريهم بيتاً، خريهم فرقة، وخلق ا

  ).٩"(فأنا خريكم بيتاً، وخريكم نفساً
واألحاديث الشريفة كثرية حول هذا املوضوع، حيث يظهر فضل اهللا على خلقه مجيعاً أن 

  .على أحسن هيئة خلْقاً وخلُقاً، وأحسنهم منبتاً { بعث فيهم حممداً 
  
  :{ راء غري املسلمني ميدحون الرسول الشع -٥
  

على املسلمني، فقد قام عدد من الشعراء النصارى ميـدحون  { ومل يقتصر مديح الرسول 
: ويبقى السـؤال . بقصائد غنية تلمس فيها وضوح العاطفة وحقيقة اإلكبار { رسول اهللا 

، "د سليم اخلوريرشي"، والشاعر القروي "إلياس قنصل: "ومن هؤالء! فلماذا مل يسلموا ؟
الذي أسلم وجعل امسه بعد إسالمه " إلياس طعمة"، و"رياض املعلوف"، و"رشيد أيوب"و
وكذلك سعيد جرجس العيسى الذي مدح رسول اهللا بقصـيدة مجيلـة،   "! وليد طعمة"

والذي ذكر عيسى عليه السالم ومرمي عليها السالم كما مها يف القرآن الكـرمي، وأشـاد   
وقد دعوته ليعلن إسالمه، ولكنه توفّي قبل أن أتلقَّى منه .  كتاب اهللا بالتوحيد كما هو يف

  . خرباً 
  
  :يف الكتب املرتلة { الرسول  -٦
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  :ثابت يف التوراة واإلجنيل { ولدينا يف كتاب اهللا القول احلق بأنَّ اسم حممد 
ني يـدي مـن   بن مرمي يا بين إسرائيل إين رسول اهللا إليكم مصدقا ملا ب\وإذ قال عيسى  

مسه أمحد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سـحر  \التوراة ومبشرا برسول يأيت من بعدي 
  .}٦: الصف{   ٦مبني   

ومل يقف األمر عند عيسى عليه السالم وحده، وإمنا امتد إىل مجيع الرسل، حيث أخذ اهللا 
  :عهداً منهم مجيعاً أن يؤمنوا بالنيب اخلامت وينصروه 

هللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصـدق ملـا   وإذ أخذ ا 
ذلكم إصري قـالوا أقررنـا قـال    " معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررمت وأخذمت على

  .}٨١: آل عمران{   ٨١فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين   
حممـد وارد يف التـوراة   ولقد كتب عدد من الباحثني يف التوراة واإلجنيل وبينوا أنَّ اسم 

. واإلجنيل باألسلوب واللغة اليت دون فيهما هذان الكتابان، مع ما أصاما من التحريف 
مناذج متعـددة  " حممد يف الكتاب املقدس : " فيذكر الربوفسور عبد األحد داود يف كتابه

يـأيت  و: " ، ففي اإلصحاح الثاين من سفر حجي، تأيت الترمجة هكـذا {عن ذكر حممد 
وعندما أرسل اهللا خادمه النيب حجي ليسري عن هؤالء احملـزونني  "! " مشتهى كل األمم 

ولسوف أزلزل كل األمم وسوف يـأيت حمـدا   : على تدمري اهليكل، ومعه الرسالة اهلامة
)Himada ( ة" ! لكل األممداث كول هاجو بيم : " وبالعربيموترمجتها "يف يافو ح ،

حىت يأيت شيلوه ويكـون لـه   : " .... ويورد نصاً آخر ). ١٠(ذكرهاحلرفية كما سبق 
بالشخص الذي ختصه، ويـذكر املؤلـف   " شيلوه " ويفسر كلمة " ! خضوع الشعوب 

  .نصوصاً أخرى كثرية ليثْبت رأيه 
يف التـوراة  : نيب اإلسـالم { حممد : " ويذكر املستشار حممد عزت الطهطاوي يف كتابه

ويـذكر يف  . ، وأمثلة كثرية عن ورود اسم النيب اخلامت بألفاظ متعددة " واإلجنيل والقرآن
وحيقق يف كلِّ نص ليثْبت اإلشارة " . العهد القدمي "الباب األول نصوصاً من البشارات يف 

التكوين، التثنية، املزامري، وأشعياء، : ويأخذ النصوص من أسفار. {والبشارة مبجيء حممد 
ي، مالخي وميخا، وحبقوق، وحويأيت بنصوص من اإلشارات والبشارات يف بعـض  . ج

  ). ١١"(مىت ومرقص، ولوقا ويوحنا: " كتب العهد اجلديد، وهي األناجيل األربعة
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فبالرغم مما جرى يف العهدين القدمي واجلديد من حتريف، فقد بقيت نصوص كثرية تشـري  
نيب الذي ختضع له الشـعوب أو  إىل أنَّ اهللا سيبعث بعد موسى وعيسى عليهما السالم ال

  .الذي تنتظره الشعوب 
  
  :{كتب ودراسات تشيد بذكر النيب العظيم حممد  -٧
  

ومل يقف األمر عند هذا احلد من الثناء على النيب العظيم، املصطفى، ولكن كـثرياً مـن   
، بعد أن درسوا سريته، فخشـعوا  {الناس، من مسلمني وغري مسلمني، كتبوا عن حممد 

{ فقد كتب كثريون قدمياً وحـديثاً عـن الرسـول    . هذه السرية العظيمة املتفردة  أمام
دراسات عامة من عظمته وتفرده، أو عن جانب من جوانب عظمته، حبيث يصعب حصر 

وكلـها  . الذين كتبوا يف ذلك، يضاف إىل ذلك املقاالت الواسعة اليت ال تقع حتت حصر
ظمته، أو للدفاع والرد على ارمني املبطلني الذين تدور بني الثناء والكشف عن أسرار ع

السرية النبوية البن هشام، : ولكننا نشري إىل ثالثة كتب رئيسة، هي . يؤذون اهللا ورسوله
  .الشمائل احملمدية للترمذي، وزاد املعاد البن القيم

عن جالء بكلمات أو مجل تعبر { ومن غري املسلمني من عبر عن رأيه يف عظمة الرسول 
ونذكر بعض أمساء من عبروا عن آرائهم، فالقائمـة طويلـة   . قناعته بعظمة النيب الكرمي 

ويلـز  . جـي  . برينارد شو، توماس كاراليـل، ه  : تتجاوز مخسني امساً، كان من بينهم
حياة : جوستاف لوبون، بالنشيه، الفونس ال مارتني، تولستوي، سري وليم موير يف كتابه 

  !وكثريون ... ندي، ، غا){(حممد 
إليك يا حممد وأنا : " فسواين، حيث يقول. ل . ت . ونأخذ نصاً واحداً للعامل اهلندي د 

. ، إنك لنيب حقاً من اهللا !إليك أطأطئ رأسي. اخلادم احلقري أقدم إجاليل خبضوع وتكرمي 
  ).١٢!"(قوتك العظيمة كانت مستمدة من عامل الغيب األزيل

ض السريع نرى جبالء أنه ال يوجد لدى البشرية كلها من نال مـن الثنـاء   من هذا العر
فمن مـن  . {واإلجالل يف مجيع العصور ومن خمتلف االجتاهات ما ناله نيب الرمحة حممد 
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الناس، مثالً كُتب يف الثناء عليه شعر جتاوز ألفاً ومخسمائة صفحةً، خالف النثر والكتـب  
  .كِّد أنَّ أعظم ثناء ناله هو من اهللا سبحانه وتعاىل وال بد أن نؤ. واملؤلفات 

  
  :يف قلوب املؤمنني{ الرسول  -٨
  

مقترناً بذكر اهللا الذي ال إله إال هو، وسيظلُّ حب اهللا ورسـوله  { وسيظلُّ ذكر الرسول 
احلب األكرب يف قلوب املؤمنني، منه ينبع كل حب يف احلياة الدنيا، وسيظلُّ العهـد األول  

اهللا سبحانه وتعاىل، منه ينبع كلُّ عهد يف احلياة الدنيا ويرتبط به، وسيظلُّ الوالء األكرب  مع
هو هللا سبحانه وتعاىل، منه تنبع كلُّ مواالة يف احلياة الدنيا، لتبين أُخوة اإلميان بني املؤمنني 

  .مجيعاً كما أمر اهللا ورسوله 
و الذي جيمع املؤمنني أمة مسلمة واحـدة،  وهذا اإلميان الذي يدعو إليه الكتاب والسنة ه

ممتدة مع الدهر، يهاا أعداء اهللا ما التزم املؤمنون التزاماً صادقاً برسالتهم، وما داموا صفَّاً 
  ! واحداً كما أمر اهللا، وما داموا حيملون رسالة اهللا يبلِّغوا إىل الناس كافَّة 

  
  : هل دين اهللا واحد أم أديان؟ -٩
  

فلقد كان اإلسالم ديـن مجيـع األنبيـاء    . هللا واحد للرسل مجيعاً وهو اإلسالم إن دين ا
فليس عند اهللا إال دين واحد { والرسل الذين بعثهم اهللا إىل عباده، والذين ختموا مبحمد 

وال يعقل أن يكون هنالك أديانٌ مساوية توحيدية، كما يـزعم الكـثريون،   . هو اإلسالم 
فذلك تناقض واضح بني كلمة أديان وكلمـة مساويـة   .سلمني وكما يردد ذلك بعض امل

  .توحيدية 
وهل يعقل أن يبعث اهللا لعباده بأديان خمتلفة يتصارع الناس عليها، وهو اهللا الذي يريـد  
لعباده مجيعاً اإلميان الواحد الصادق، والذي جعل اجلنة مأوى الصادقني والنـار مـأوى   

لدين عند اهللا واحداً، وأن يبعث مجيع األنبياء واملرسلني بدين فال بد أن يكون ا! املكذّبني 
  .واحد، حىت ال يناقض نيب نبياً، فيختلط األمر على الناس 
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وأي . وحنن املسلمني نؤمن باألنبياء والرسل مجيعاً، وبالكتب املرتلة قبل حتريفها مجيعـاً  
ياً ورسوالً، وال نفرق بني أحـد  فال نؤذي نب. إخالل بذلك هو إخالل باإلميان والتوحيد 

  :منهم 
آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبـه ورسـله ال    

: البقرة{   ٢٨٥نفرق بني أحد من رسله وقالوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري   
٢٨٥{.  

  
  : جيلب لعنة اهللا وغضبه { إيذاء رسول اهللا  -١٠
  

فاالجتراء على نيب من األنبياء اجتراء على اهللا، وإيذاء النيب هو إيذاء هللا، يرتل اهللا به غضبه 
  : ولعناته 

   ٥٧إن الذين يؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا يف الدنيا واآلخرة وأعد هلم عـذابا مهينـا      
  .}٥٧: األحزاب{

حكم اهللا ورسوله، حكم الكتاب ولقد وجد أهل الكتاب صادق الرعاية والرمحة يف ظالل 
  .إليهم إحساناً كبرياً، وكذلك فعل املؤمنون { والسنة، ولقد أحسن حممد 

فما بال بعض النصارى، أو املنتسبني إىل دين عيسى عليه السالم، بعد أن حرفوه وبـدلوا  
فال تكاد  .{وغيروا، ما باهلم حيملون األحقاد على اإلسالم واملسلمني، وعلى رسول اهللا 

وقد نبأنا اهللا يف كتابه احلكيم أنه قد جعل لكل نيب عـدواً مـن   . دأ فتنة حىت تثور فتنة
من حلظة ابتعاثـه مـن   { وقد بدأت العداوة حملمد . ارمني، من شياطني اإلنس واجلن 

 املشـركون : قريش وبعد ذلك من اليهود، مثَّ امتد احلقد مع الزمن حىت تولَّى كرب ذلـك 
والكافرون واملنافقون والظاملون من أهل الكتاب يف إيذاء بعد إيذاء عرب التـاريخ، حـىت   
احلروب الصليبية، وحىت ظلمهم وعدوام على مسلمي األندلس، و كلما واتت فرصـة  

  !لذلك 
وجاءت احلادثة األخرية عندما نشرت إحدى صحف الدمنارك صوراً مهينة ومؤذية لرسول 

، وكأنها اعتربت الناس بال عقـول  !دولة أنَّ هذا من باب حرية الرأيواعتربت ال. {اهللا 
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وإن كان األمر كذلك فعلى دولة الدمنارك أن . حىت يصدقوا أنَّ هذا من باب حرية الرأي 
، حدود حرية الرأي، وأدب الرأي، {تراجع قوانينها، وأن تتعلَّم من اإلسالم، ومن حممد 

ت صحيفة نروجيية نشر تلك الصور أيضاً، ويف بالدهم مجيعـاً  مثَّ تولّ. وحقوق اإلنسان 
  .مسلمون أقاموا عشرات السنني، ما قدموا إال اخلري واإلحسان 

فلقد أرسل احملرر الثقايف يف اجلريـدة دعـوات إىل   ! مل يكن األمر مصادفة أو زلّة رسام
 اماً يدعوهم إىل رسم النيبوكانـت  . ا عشر رساماً فقط، فأجاب الدعوة اثن{أربعني رس

الثانية، قد اعتربت أنَّ اإلسالم ميثّل ديداً على املسـتويني  " مارغاريت " ملكة الدمنارك 
ودون مباالة ! احمللي والدويل، وحثَّت حكومتها على عدم التسامح مع املسلمني واإلسالم

بكـل االعتبـارات   إا لغة التهديد واإلثارة ! ملا قد تثري هذه السياسة من غضب خارجي
ويرفض رئيس وزراء الدمنارك مقابلة السفراء املسلمني الرمسيني . اللغوية والسياسية والرمسية

وتتوىل أجهزة الدولة والصحافة صياغة املسوغات هلذا العمل، فكانت األعـذار  . يف بلده 
: فةوكان أوقح ما يف هذه األساليب قول الصـحي . عدوان إثر عدوان . أقبح من الذنب 

الصحيفة الدمناركيـة  ....". إننا ال نعتذر عن عمل هو جزء طبيعي من النشاط اإلعالمي"
وكذلك امتـدت  "! مغازينات: "، والصحيفة النروجيية هي"يوالند بوسنت " هي صحيفة 

اهلجمة على اإلسالم بإعادة إذاعة هذه الصور الكاذبة يف صحف فرنسا وإسبانيا وأملانيـا  
  . تد اهلجمة إىل أبعد من ذلك ورمبا مت. وسويسرا

وال ننسى ذلك املخرج اهلولندي الذي أخرج فيلماً مسـيئاً إىل الرسـول الكـرمي وإىل    
وال ننسى كذلك قضية املؤسسة اليت أصدرت كتابـاً  . اإلسالم، والذي أثار ضجة كبرية 

الكرمي، وطعنـاً يف  تزور فيه مجالً وكلمات حتريفاً آليات اهللا يف القرآن " الفرقان " أمسته 
يضاف إىل ذلك جهـود احلركـات التنصـريية يف العـامل     . اإلسالم واإلميان والتوحيد 

اإلسالمي، وما تقوم به من حماوالت لصرف املسلمني عن دينهم، وتشويه صورة اإلسالم، 
  !وإثارة الفنت 

على عمـل  إنَّ هذا كلّه ليدلّ داللة واضحة على أنَّ القوم ميضون على ج وخطة وليس 
وال بد للمسلمني أن جياوا ذلك بعمل منهجي مدروس جيمع جهـود األمـة   . ارجتايل 

  .كلها



 ٤٩٣

  
  :واجب املؤمنني أمام هذا االعتداء والنصيحة الواجبة  -١١
  

  التفاعل ضـد ة قدمية، بدأت، كما تذكر بعض الصحف، قبل ثالثة أشهر، واشتدالقضي
وإن كان قد بدأت حمـاوالت هادئـة ال   . أسبوعني  هذه اإلهانة الكبرية منذ أسبوع أو

أين املسلمون . إا حقاً جرمية، وجرمية كبرية يف ميزان اإلسالم . تتناسب مع عظم اجلرمية 
  ! وأين املليار من املسلمني ؟! ؟

 بح! أُمة احلقفأص ما دهاك  
يف النجاد شظايا تطايرت ت  

  كلما رمت ملتقي كُنت يف السا
حة ١٣(أوهى من حفنة من رماد(  

لقد هان املسلمون يف األرض، وأصبحوا غثاًء كغثاء السيل، كما جاء يف حديث رسـول  
يوشك األمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى األكلـة  : (يرويه ثوبان رضي اهللا عنه { اهللا 

غثـاء  ولكنكم . بل أنتم كثري : ومن قلة حنن يومئذ ؟ قال: فقال قائل " . على قصعتها 
وليرتعن اهللا من صدور عدوكم املهابة منكم، وليقـذفن اهللا يف قلـوبكم   . كغثاء السيل 

حـب الـدنيا وكراهيـة    : قـال  ! وما الـوهن ؟ ! يا رسول اهللا : فقال قائل " الوهن 
  ).١٤!)(املوت

، "دور املنهاج الرباين يف الـدعوة اإلسـالمية   : " منذ سنني طويلة، حني أصدرت كتايب 
رت هذا احلديث الشريف، متوقعاً أن حالة املسلمني ستتحسن مع األيام ومع ضـجيج  ذك

الشعارات، وكثرة املؤمترات، وتزاحم الكتب واملقاالت، وتزاحم الدعاة هنا وهناك، وبعد 
  .هذه السنني أرى أننا ما زلنا غثاًء كغثاء السيل 

مصاحل وأهواًء، وشـيعاً وأحزابـاً،   وأول سبب أجده هلوان املسلمني هو متزقهم أقطاراً و
  :{خيالفون بذلك ما أمرهم اهللا به ورسوله 



 ٤٩٤

واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمت اهللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني  
شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كـذلك  " قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على

  .}١٠٣: آل عمران{   ١٠٣م تدون   يبني اهللا لكم آياته لعلك
وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هلم عذاب عظيم    

  .}١٠٥: آل عمران{   ١٠٥
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىل اهللا مث ينبئهم مبـا   

  .}١٥٩: األنعام{   ١٥٩كانوا يفعلون   
وحسبك هذا اإلنذار يف اآلية . وآيات كرمية أخرى تنذر املسلمني إن تفرقوا إنذاراً شديداً

  !وأولئك هلم عذاب عظيم  :  السابقة
وأهم سبب هلذا التمزق واهلوان، هو عدم التزام اإلسالم التزاماً أميناً، وعدم التزام الكتاب 

  : ورسولهوالسنة التزاماً أميناً، وبذلك عدم طاعة اهللا
وأطيعوا اهللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم واصربوا إن اهللا مع الصـابرين     

  .}٤٦: األنفال{   ٤٦
وال بد على ضوء ذلك أن توضع قاعدة عملية نابعة من قواعد اإلميان والتوحيـد ومـن   

دوره، ودور ، قاعدة تثبت مسؤوليات الفـرد املسـلم و  {منهاج اهللا، ومن مدرسة حممد 
األسرة يف البناء والتعهد، ودور كل مؤسسة يف األمة املسلمة، وتبني قواعد التربية والبناء، 
واألهداف والصراط املستقيم الذي يوصل إىل األهداف، ليكون الدرب ربانياً، واألهداف 

 لقد تناثرت األهداف، وتباعدت الدروب، وقد جعل اهللا لعباده املـؤمنني دربـاً  . ربانية 
  واحداً

  
  : واحداً جيمعهم، ولغريهم سبالً شتى

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم  
  .}١٥٣: األنعام{   ١٥٣به لعلكم تتقون   

  ة، وإنَّ عداءهم هذا امتـداإلسالم واملسلمني بصورة خفي إنَّ الغرب ماضٍ يف حربه ضد
مل يتوقّف، وإنَّ عمل الصحيفة الدمنركية مل يتوقف يف الدمنارك، فسرعان مـا   حىت اليوم



 ٤٩٥

    تبنته النرويج، مثَّ فرنسا، مثَّ أخذت عواطف بعض الناس يف تلك الـدول تتـأجج ضـد
ومل يكن ذلك ليتم لوال الدعاية السيئة اليت أشاعتها أجهـزة اإلعـالم ضـد    . املسلمني 
  .املسلمني 

ن الدول الغربية كلها ال تنظر يف جرائم إسـرائيل يف فلسـطني، وال يف   واألمر العجيب أ
، وال يف مـا  !انتهاكها حلقوق اإلنسان، وال يف عدم التزامها بقرارات هيئة األمم املتحدة

كلُّ ما تفعله إسرائيل من جرائم يغضـون  . متلكه من أسلحة نووية، أو أسلحة دمار شامل
تكب الدول الغربية نفسها من جرائم حبق الشعوب، الطرف عنه، ويغضون الطرف عما تر
  .يف تاريخ طويل مليء باازر والتدمري 

دون { ، بدأت عداوة املشركني لرسول اهللا {إا قصة التاريخ املمتد منذ أن بعثَ حممد 
فلـم  . دعاهم إىل اهللا الذي ال إله إال هو، دعوة سلم وخري. أن يؤذيهم أو يعتدي عليهم 

 دجوكذلك اليهود الـذين عاملـهم   . السلم وال اخلري، وإمنا بادروا باإليذاء والعدوان ي
ومنذ ذلك العهد حىت اليوم فإنَّ . الرسول أطيب معاملة قابلوا ذلك بالغدر واحلرب والفنت 

فإا ابتالء من اهللا سبحانه وتعاىل، ميحـص  . احلرب ضد اإلسالم مل تتوقف، ولن تتوقف 
  .عليهم احلجة يوم القيامة أو تقوم هلم به عباده لتقوم 

، والنفوس املؤمنة اليت تـداعت إىل  {وإنا إذ نحيي النفوس املؤمنة اليت غضبت لرسول اهللا 
  .النصرة بوسائل متعددة، فكلنا مع نصرة اهللا ورسوله

لذلك فإنا ننصح بأن يراجع املسلمون أنفسهم لينظروا يف واقعهم، ويروا كم يرضون اهللا 
ومن أهم مسؤوليات املسلمني أن يبلِّغـوا رسـالة اهللا وديـن    . ا هم عليه، ومبا يفعلون مب

فهل بلَّغ أحد هذا الدين إىل رئيس وزراء الدمنارك أو غريه مـن  . اإلسالم إىل الناس كافَّة 
  .رجال الدولة، أو رؤساء الدول األخرى، حىت نعذر أنفسنا بني يدي اهللا يوم القيامة 

فال .ود آفعال املسلمني اليت عمت العامل اإلسالمي إال أن هذا وحده ال يكفي مع أمهية رد
  .بد من معاجلة أخطائنا وتقصرينا حبق هذا الدين العظيم ونبيه العظيم 

فإن أدرك املسلمون جوانب اخللل يف واقعنا اليوم، فليبادروا إىل إصالح كل خلل يغضب 
عسى أن يكون اهللا معنا فيما جنابه من أحداث، لن نقوى  اهللا، وإىل صدق التوبة واإلنابة،

  :على جماتها دون نصر يترتَّل من عند اهللا



 ٤٩٦

  .}٣١: النور{   ٣١وتوبوا إىل اهللا مجيعا أيها املؤمنون لعلكم تفلحون    
ومن خالل ذلك فال بد أن يقف املسلمون يف العامل اإلسالمي كله وقفة واحدة، لرد هذا 

فهو اعتداء على كلِّ مسلم يف األرض، وِإلشعار هؤالء أنَّ املسلمني مـا زالـوا    االعتداء،
  .أقوياء يفدون دينهم بكل شيء 

إما أن نطيع اهللا ورسوله، وننصر ديننا فننال رمحة اهللا وعونـه،  : وهنا نقف أمام خيارين
ة مجيع مستويات األمة وإا مسؤولي. وإما أن نتهاون يف هذا األمر، فَينزِل اهللا غضبه علينا 

املسلمة كلها ابتداًء من الفرد املسلم، على خطة إميانية واعية وج مدروس شامل، يعـاجل  
  . الواقع ويبين املستقبل بإذن اهللا 

  
  :اهلوامش

  .ديوان مهرجان القصيد لصاحب املقال ) ١(
  . ١١٩-١١٢: ص " يا حمب"هذا احلبيب حممد : " أبو بكر اجلزائري ) ٢(
  .ديوان مهرجان القصيد مرجع سابق ) ٣(
  ) .٤٥: (ص . دار صادر بريوت : ديوان األعشى ) ٤(
  ) .٧٦: (قصيدة الربدة ص : حممود حسن زيين . د ) ٤(
: صفي الرمحن املباركفوري .  ٥٤-٢: ، زاد املعاد البن القيم ٢٩/٣البداية والنهاية ) ٥(

من : اختيار مؤسسة الوقف اإلسالمي  :حتفة الرسائل ) . ١٨٩: (ص : الرحيق املختوم 
  . ٢: ص : اخللقية واخللقية { صفات الرسول 

  ).٣٤٨١: (صحيح البخاري رقم) ٦(
  ).٥٨٩٣: (صحيح مسلم رقم) ٧(
  ).٤٣٣: (ومسلم رقم) ٣٢٧٠: (صحيح البخاري رقم) ٨(
  ).١٤٦٦(صحيح اجلامع ) ١٧٢/٥(، )٣٤٥/١(أخرجه أمحد ) ٩(
  ).١٤٧٢(مع صحيح اجلا) ٣٤٥/١(أمحد) ٩(
  ) .٥١-٥٠: ( ص " يف الكتاب املقدس ) {(حممد : " الربفسور عبد األحد داود ) ١٠(



 ٤٩٧

، ص ) ٣٠-١١: ( ص " نيب اإلسالم { حممد : املستشار حممد عزت الطهطاوي ) ١١(
) :٥٦-٣١. (  

يف نظر منصفي " { اإلسالم والرسول : " أمحد بن حجر آل بو طامي آل بن علي ) ١٢(
  ) .١٩٨-١٢٩: (ص . الغرب الشرق و

  ) .١٣٤: (ص . ملحمة أرض الرساالت : عدنان النحوي . د ) ١٣(
  ).٨١٣٨: (اجلامع الصغري وزيادته رقم  ٤٢٩٧-٥-٣١: أبو داود ) ١٤(

==================  
  : األدب مع أمهات املؤمنني 

اهللا عليه وسلم صلى  –ورد الثناء يف الكتاب والسنة على الصحابة من أهل بيت النيب   - 
يف مرتبة عليـة   –صلى اهللا عليه وسلم  –ذكورا وإناثا ، وأوضح اهللا بأن أزواج النيب  –

  } النبِي أَولَى بِالْمؤمنِني من أَنفُِسهِم وأَزواجه أُمهاتهم  { ومرتلة رفيعة قال تعاىل 
  . جلميع أزواجه عليه الصالة والسالم ففي هذه اآلية فضيلة عظيمة ومنقبة رفيعة        -  
 –وأوجب اهللا هلن حكم األمومة على كل مؤمن ما هلن من شرف صحبة النيب        -  

  .   -صلى اهللا عليه وسلم 
بـأن   –صلى اهللا عليه وسلم  –شرف اهللا أزواج نبيه :"  -رمحه اهللا  –قال القرطيب   -

واملربة واإلجالل وحرمـة النكـاح علـى    وجوب التعظيم : جعلهن أمهات املؤمنني أي 
  ) .  ١٤/١٢٣التفسري " ( خبالف األمهات  –رضي اهللا عنهن  –الرجال ، وحجبهن 

وقوله وأزواجه أمهام أي يف احلرمـة واالحتـرام   :"  -رمحه اهللا  –قال ابن كثري   -  
ىل بنـان  والتوقري واإلكرام واإلعظام ولكن ال جتوز اخللوة ن وال ينتشـر التحـرمي إ  

  ) . ٥/٤٢٥التفسري " ( وأخوان باإلمجاع 
  : ما يلي  –رضي اهللا عنهن أمجعني  –والذي دفعين للكالم عن أمهات املؤمنني        -
كمـا يف صـحيح    –صلى اهللا عليه وسلم  –امتثاال لقول النيب ووصية النيب : أوالً    -

. يه اهلدى والنور فخذوا بكتـاب اهللا أوهلما كتاب اهللا ف: وأنا تارك فيكم ثقلني:" مسلم 
أذكـركم اهللا يف  . وأهل بييت"مث قال . فحث على كتاب اهللا ورغب فيه" واستمسكوا به

ومن أهل : فقال له حصني". أذكركم اهللا يف أهل بييت. أذكركم اهللا يف أهل بييت. أهل بييت



 ٤٩٨

لكن أهل بيتـه مـن   و. نساؤه من أهل بيته: أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال! بيته؟ يا زيد
. هم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عبـاس : وهم؟ قال: قال. حرم الصدقة بعده

  " . نعم : كل هؤالء حرم الصدقة؟ قال: قال
  [ . إمنا يريد ليذهب عنكم ] ونساء النيب من آل بيته قال تعاىل        -
فقال  –اهللا عليه وسلم  صلى –لذلك أقر السي بأن السياق هو يف شأن أزواج النيب   -

فلعل آية التطهري أيضا وضعوها يف موضع زعموا أا تناسبه أو :"  ٣٥/٢٤يف حبار األنوار 
أدخلوها يف سياق خماطبة الزوجات لبعض مصاحلهم الدنيوية وقد ظهر من األخبار عـدم  

ـ  دم ارتباطهن بقصتهن فاالعتماد يف هذا على النظم والترتيب ظاهر البطالن ولو سلم ع
التغيري يف الترتيب فنقول سيأيت أخبار مستفيضة بأنه سقط يف القرآن آيات كثرية فلعلـه  

  " . سقط مما قبل اآلية وما بعدها آيات لو ثبتت مل يفت الربط الظاهري 
وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا { واألهل يف اللغة تطلق على الزوجة قال تعاىل   -

  . وبإمجاع املفسرين أنه كان مع موسى زوجته } ناراً فقال ألهله امكثوا إين آنست 
قالت يا ويلىت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا { وقالت هاجر زوج إبراهيم   -

قالوا أتعجبني من أمر اهللا رمحة وبركاته عليكم أهل البيت إنه محيد جميد * لشيء عجيب 
 {  
  " . ين يف رجل قد بلغ أذاه يف أهلي أيها الناس من يعذر:"  -وقال النيب        - 
 eما شبع آل رسـول اهللا  :" رضي اهللا عنها  أا قالت  -وكذلك جاء عن عائشة    -  
. أخرجه اإلمامان البخاري ومسلم  وقول عائشة ما شبع آل رسول اهللا " من خبز بر  -

  .   -تريد نفسها وأزواج النيب 
  . مسلم " املرء مع من أحب :"  -هللا عليه وسلم صلى ا –قوله : والسبب الثاين        - 
  
" ارقبوا حممداً يف أهل بيتـه   –رضي اهللا عنه  -كما قال الصديق  :" والسبب الثالث   -

صلى اهللا عليه  –والذي نفسي بيده لقرابة رسول اهللا :" رواه البخاري ، ولقول الصديق 
  . البخاري " أحب إيل من أن اصل قرابيت  –وسلم 

  : ومن مناقبهن        -



 ٤٩٩

أن اخترن اهللا ورسوله والدار اآلخرة إيثاراً منهن لذلك على الدنيا وزينتها فأعد اهللا   -  
يا أَيها النبِي قُل لِّأَزواجِك إِن كُنتن {  هلن على ذلك ثواباً جزيالً وأجراً عظيما قال تعاىل

هتزِينا ويناةَ الدينَ الْحرِدـيالً  تماحاً جرس كُنحرأُسو كُنعتأُم نالَيع٢٨(ا فَت (  نإِن كُنـتو
  } ترِدنَ اللَّه ورسولَه والدار الْآخرةَ فَإِنَّ اللَّه أَعد للْمحِسنات منكُن أَجراً عظيماً  

ملا أُمر رسـول اهللا  :" قالت  –ها رضي اهللا عن –ففي البخاري بإسناده إىل عائشة   -  
إين ذاكر لك أمرا، وال عليك أن ال تعجلي حىت تستأمري :" بتخيري أزواجه بدأ يب فقال 

يا أَيهـا  : إن اهللا قال: " قد أعلم أن أبوي مل يكونا يأمراين بفراقك، مث قال: قالت. أبويك
حياةَ الدنيا وزِينتها فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحاً النبِي قُل لِّأَزواجِك إِن كُنتن ترِدنَ الْ

وإِن كُنتن ترِدنَ اللَّه ورسولَه والدار الْآخرةَ فَإِنَّ اللَّه أَعد للْمحِسنات منكُن ) ٢٨(جميالً 
ر أبوي، فإين أريد اهللا ورسوله والدار اآلخـرة، مث  أيف هذا أستأم: قلت}  أَجراً عظيماً  

  ) . ٢٣٣٦البخاري " ( خري نساءه، فقلن مثل ما قالت عائشة 
  : ومن مناقبهن العامة        -  
أن اهللا تعاىل أخرب عباده أن ثوان على الطاعة والعمل الصاحل ضعف أجر غريهن ،   -  

ه ورسوله وتعملْ صالحاً نؤتها أَجرها مرتينِ وأَعتدنا لَها ومن يقْنت منكُن للَّ{ قال تعاىل 
  . } رِزقاً كَرِمياً 

ففي هذه اآلية أن اليت تطيع اهللا ورسوله منهن وتعمل صاحلاً فإن اهللا يعطيها ضـعف    -  
  . هنيئاً يف اجلنان  ثواب غريها من سائر نساء املسلمني ، وأعد اهللا هلا يف اآلخرة عيشاً

يف : أي } نؤتها أَجرها مرتينِ وأَعتدنا لَها رِزقاً كَرِميـاً  {  :" قال احلافظ ابن كثري   -  
يف أعاى عليني فوق منـازل   –صلى اهللا عليه  وسلم  –اجلنة فإن يف منازل رسول اهللا 

  " . جلنة إىل العرش مجيع اخلالئق يف الوسيلة اليت هي أقرب منازل ا
  : ومن مناقبهن        -  
ومن املناقب اليت شرفهن ا رب العاملني وأخرب ا عباده يف كتابه العزيز أن لسـن    -  

يا نِساء النبِي لَستن كَأَحد {  كأحد من النساء يف الفضل والشرف وعلو املرتلة قال تعاىل 
قَيات اء إِنسالن نوفاً مرعالً مقَو قُلْنو ضرم ي قَلْبِهي فالَّذ عطْملِ فَيبِالْقَو نعضخفَلَا ت نت {  
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فقد بني املوىل جل وعال يف هذه اآلية أنه ال يلحقهن من نساء النـاس يف الشـرف     -  
من صـحبة  والفضل ، كما بني أن هذا الفضل إمنا يتم هلن بشرط التتقوى ملا منحهن اهللا 

  الرسول وعظيم احملل منه ونزول القرآن يف حقهن 
  : ومن مناقبهن        -  
وقَرنَ في بيـوتكُن ولَـا   { أن اهللا أخرب أنه طهرهن من الرجس تطهرياً قال تعاىل    -  

وأَطعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه  تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَى وأَقمن الصلَاةَ وآتني الزكَاةَ
  } ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِرياً 

  -صلى اهللا عليـه وسـلم    –والسؤال الذي يطرح نفسه هل قولنا أن أزواج النيب    -
   جماملة من اهللا ؟ هل هذه حماباة من اهللا لرسوله ؟

  هل هن الاليت فرضن هذه األمومة على املؤمنني بسبب قرن من رسول اهللا ؟          -
أن مل يتطلعن يوما من األيام للحصول على هذه امليزات بسبب ارتباطهن : واحلق    -  

  . بالرسول الكرمي بصلة الزواج 
مة وقررها على ولكن اهللا وحده هو الذي من عليهن ذا الفضل وفرض هذه األمو   -  

  . } النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهام { مجيع املؤمنني قال تعاىل 
  : ويف هذه اآلية يتقرر شيئني          -  
أوىل باملؤمنني مـن أنفسـهم ، وال    –صلى اهللا عليه وسلم  –أن الرسول : األول    -  

أحب إليه من نفسه اليت  –ليه وسلم صلى اهللا ع –يكمل إميان العبد حىت يكون الرسول 
  . بني جنبيه 

  . هن أمهات للمؤمنني  –رضي اهللا عنهن  –أن زوجات النيب : الثاين          -  
ويعممها  –صلى اهللا عليه وسلم  –فهذه األمومة اليت يقررها القرآن لزوجات النيب    -  

جبات والتزامـات جيـب أن   على مجيع املؤمنني ، تفرض على من شرفوا ذه األمومة وا
  . تؤدى 

ولكن قبل اخلوض يف بيان هذه احلقوق فإننا جيب أن نؤكد بأن هذا الفضل وذلك    -  
مل يكن ليستقر تاجاً فوق رؤسهن إال بعد أن جنحن فيما  –رضي اهللا عنهن  –التكرمي هلن 

  .  اختربن به من أوامر 
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 –رضي اهللا عنهن  –وح وجالء أن وسنتكلم عن بعض االختبارات ليتبني لنا بوض   - 
  . كن جديرات ذا التكرمي وأهال هلذا الفضل 

يأيها النيب قل ألزواجك إن كـننت  { فأول هذه االختبارات ما جاء يف قوله تعاىل    -  
وإن كننت تردن اهللا * تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحاً مجيال 

  } خرة فإن اهللا أعد للمحسنات منكن أجرا عظيماً ورسوله والدار اآل
وهذا االختبار الصعب شكني إليه خشونة العيش وقلة حظهن من متاع الدنيا          -  

  فماذا حدث ؟ 
  :عن عائشة رضي اهللا عنها قالت) :" ٥١٠٧(يف البخاري    - 

ثالث ليال تباعـاً،  ما شبع آل حممد صلى اهللا عليه وسلم، منذ قدم املدينة، من طعام الب ر
  " . حىت قبض 

 –كان فراش رسول اهللا :" قالت  –رضي اهللا عنها  –ويف البخاري عن أمنا عائشة    - 
  " . من أَدمٍ وحشوه من ليف  –صلى اهللا عليه وسلم 

وخبازه قائم :"  -رضي اهللا عنه  –ويف البخاري قال قتادة كنا نأيت أنس بن مالك    -  
  " . رأى رغيفا مرقّقاً حىت حلق باهللا  –صلى اهللا عليه وسلم  –ا فما أعلم النيب كلو: فقال 

إن :" رضي اهللا عنها قالت البن أختها عروة بن الزبري  –ويف البخاري عن عائشة    -  
 –صلى اهللا عليه وسلم  –كنا لننظر إىل اهلالل ثالثة أهلة وما أوقدت يف أبيات رسول اهللا 

  " . األسودان التمر واملاء : كان عيشكم قالت  ما: ناراً فقلت 
على عمر عندما كـان خليفـة    –رضي اهللا عنها  –لذلك ملا دخلت حفصة           -

إن اهللا أكثر مـن  :" للمؤمنني ، فتراه يف شدة العيش والزهد يف امللبس واملطعم فتقول له 
ك ، ولبست ثياباً ألـني  اخلري ، وأوسع عليك من الرزق ، فلو أكلت طعاماً أطيب من ذل

صلى اهللا عليه وسلم  –سأخصمك إىل نفسك ، فذكر أمر رسول اهللا : من ثوبك ؟ قال 
صـلى اهللا   –وما كان يلقى من شدة العيش ، فلم يزل يذكرها ما كان فيه رسول اهللا  –

 –وما كان يلقى من شدة العيش ، فلم يزل يذكرها ما كان فيه رسول اهللا  –عليه وسلم 
خرب صحيح أخرجه ابن املبـارك يف  " ( وكانت معه حىت أبكاها  –هللا عليه وسلم صلى ا
  ) .  ٢٠١الزهد 
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شهرا كامال حىت امس املسلمون أنه طلـق   –صلى اهللا عليه وسلم  –اعتزهلن النيب    -
أزواجه مث جاء االختبار الصعب من اهللا عز وجل بني العيش مع رسول اهللا علـى هـذه   

  . هن وتسرحيهن احلال وبني تطليق
صلى اهللا عليـه   –إال أن اخترن العيش مع النيب  –رضي اهللا عنهن  –فما كان منهن    -

مع خشونة العيش وقلة حظهن من متاع الدنيا ابتغاء مـا عنـد اهللا وحـب هللا     –وسلم 
  . ولرسوله 

  : مث جاء االختبار الثاين          -  
رتكبت إحداهن ذنبا أو إمثا فإن عقاا مضاعف وليس بأقل مما سبق ، وهو أنه إذا ا   -  

، وإن آمن واتقني اهللا ورسوله وخشعن هللا تعاىل وخضعن لرسوله فإن اهللا يؤتيهن أجرهن 
  . مضاعفاً 

يا نساء النيب من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هلا العذاب ضعفني { قال تعاىل    -  
 ورسوله وتعمل صاحلا نؤـا أجرهـا   ومن يقنت منكن هللا* وكان ذلك على اهللا يسريا 

  . } مرتني وأعتدنا هلا رزقا كرميا 
  .فما كان منهن إال التسليم واإلقرار بذلك          -

==================  
  أخالق الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  
  للشيخ عبد احملسن العباد

  املدرس يف اجلامعة 
ما حيب ربنا ويرضى، حنمده سبحانه وال حنصي احلمد هللا محداً كثرياً طيبا مبارك فيه ك   

ثناء عليه أرسل نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 
فارتضى له اإلسالم دينا، وجعل القرآن له خلقا، أمنت عليه بالصفات الفاضلة، مث أثىن عليه 

أن ال إ له إال اهللا وحده ال شريك له، له اخللق  ونشهد.}وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ{: قائال
واألمر وبيده اخلري وهو على كل شيء قدير، يعطي من يشاء بفضله ومينع من يشاء بعدله، 
قسم بينهم أخالقهم كما قسم بينهم أرزاقهم فجعل نصيب املصطفى صلى اهللا عليه وسلم 
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لك فضل اهللا يؤتيه من يشـاء  من الرزق كفافا ومن األخالق أكملها وأحسنها وأوفاها، ذ
  . واهللا ذو الفضل العظيم

ونشهد أن حممدا عبده ورسوله وخليله وخريته من خلقه بعثه اهللا إىل أهل املعمورة ليجدد 
به صلة السماء باألرض، فأنزل عليه الكتاب مصدقا ملا بني يديه من الكتـاب ومهيمنـا   

ته اخلالدة، فهدى النـاس بـه إىل   عليه، ختم به الرسل وختم بكتابه الكتب وجعله معجز
الصراط املستقيم وحذرهم السبل اليت تنتهي م إىل اجلحيم، وأخرجهم به من الظلمـات  
إىل النور، ومن وحشة القلوب وتقلباا يف أنواع املعبودات إىل انسها وثباا على عبـادة  

مة إذ بعثه ليتم مكارم فاطر السموات  واألرض، قد أعظم اهللا عليه املنة وأمت به وعليه النع
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا حممد وعلى آله وأصـحابه  . األخالق

الذين اختارهم اهللا لصحبته ونشر سنته، فجعلهم طليعة اخليار، وصفوة األبرار، وعلى من 
سلك سبيلهم وسار على منواهلم مترمسا خطاهم، مقتفيا آثارهم، عامر القلـب حببـهم،   

للسان بذكرهم باجلميل الالئق م بالثناء عليهم مبا هم أهله والدعاء هلم مبا علمنا رطب ا
ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْأميان وال تجعلْ في قُلُوبِنا غلّاً للَّذين {: اهللا يف قوله

يمحر وفؤر كا إِننبوا رنآم{.  
أخالق النيب صلى (فموضوع هذه احملاضرة موضوع حبيب إىل النفوس املؤمنة هو : أما بعد

وكيف ال يكون حبيبا إىل النفوس احلديث عن أخالق ) اهللا عليه وسلم قبل البعثة وبعدها
نيب بعثة اهللا رمحة للعاملني، نيب ال نكون مؤمنني حىت يكون أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا 

أمجعني، نيب ال يؤمن أحدنا حىت يكون هواه تبعا ملا جاء به صلى اهللا عليه وسـلم،  والناس 
نيب رغم أنف مث رغم أنف مث رغم أنف من ذكره عنده فلم يصل عليه صـلى اهللا عليـه   

وهذا املوضوع العظيم الذي . وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتباعه إىل يوم الدين
عتذر مقدما عن تقصريي يف توفيته حقه واعتقد أن  توفيتـه  اخترته وآثرت احلديث فيه ا

ما ال يدرك كثرية ال يترك .. حقه على احلقيقة نادر إن مل يكن متعذرا لكن كما يقولون 
  .قليلة

نعم إن جهد املقل أعرضه يف هذه السوق اليت أتاحت يل رئاسة اجلامعة اإلسالمية باملدينة 
 العظيم رب كل شئ ومليكه أن يوفقنا مجيعا للتـأدب  املنورة أن أساهم فيها، وأسأل اهللا
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بآداب هذا النيب الكرمي صلوات اهللا وسالمه عليه، وأن حيينا على دين اإلسـالم الـذي   
وقبل . ارتضاه لنا دينا حىت يتوفانا عليه إنه ويل ذلك والقادر عليه وال حول وال قوة إال به

إمجاال عن شدة احلاجة إىل بعثته صلى  الشروع يف نفس املوضوع أرى أن أحتدث بني يديه
اهللا عليه وسلم، واختيار اهللا له واعتزاز املشركني على ذلك، واالمتنان على الناس ببعثته، 

  .وضرب أمثلة لألمور واخلصال اليت حصلت بني يدي بعثته توطئة ومتهيدا هلا
  :شدة احلاجة إىل بعثته صلى اهللا عليه وسلم 

اده وما أحوجهم دائما وأبداً إىل شكره سبحانه على هذه الـنعم  ما أكثر نعم اهللا على عب
وما بِكُم مـن  {: وقوله} وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّه ال تحصوها{: اليت  أمنت عليهم ا يف قوله

اللَّه نفَم ةما على هذه األمة أن بعث فيها رسوهلا الكرمي حممـد  } نِع وأعظم نعمة أنعم
ى اهللا عليه وسلم لريشد إىل كل نافع يف احلاضر واملستقبل، وحيذر من كل ضـار يف  صل

العاجل واآلجل، أرسله على حني فترة من الرسل، واند راس من الكتب يف وقت انتشرت 
فيه الضاللة وعمت فيه اجلهالة وبلغت البشرية منتهى االحنطاط يف العقائـد والعـادات   

الضاللة ورفعهم إىل صرح العلم واهلداية، فأزاح به عـن   واألخالق فانتشلهم به من هوة
النفوس تعلقها بغري خالقها وفاطرها سبحانه وتعاىل، ووجهها إليه بقلبها وقالبها حـىت ال  
يكون فيها حمل لغريه سبحانه، بل تكون معمورة حببة وخوفه ورجائـه والتوكـل عليـه    

شيء من أمراض القلوب اليت . ونواهيهواإلنابة إليه تستسلم ألوامره، وترعوي عن زواجره 
خلـق  . انتشرت قبيل بعثته صلى اهللا عليه وسلم، وكيف عاجلها صلوات اهللا وسالمه عليه

اهللا اإلنسان مركبا من شيئني بدون وروح، وجعل لكل منهما ما يغذيه وينميه، وأرشـد  
قد أغدق نعمه إىل طرق العالج اليت يعاجل ا كل منهما عندما يطرأ عليه مرض أو سقم ف

أمـا الـروح فقـد    . }هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ جميعـاً {: على عباده وقال
استحكمت أمراضها قبل بعثته صلوات اهللا وسالمه عليه حىت كانت من قبيل األمـوات  

يتـاً  أَومن كَـانَ م {: فأحياها اهللا مبا بعث به نبيه صلى اهللا عليه وسلم من اهلدى والنور
. }فَأَحييناه وجعلْنا لَه نوراً يمشي بِه في الناسِ كَمن مثَلُه في الظُّلُمات لَيس بِخارِجٍ منها

وأرشد سبحانه إىل أن شفاء أمراضها وجالء أسقامها إمنا هو مبا أنزل اهللا على حممد صلى 
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} زلُ من الْقُرآن ما هو شفَاٌء ورحمةٌ للْمـؤمنِني ونن{: اهللا عليه وسلم فقال سبحانه وتعاىل
  .}قُلْ هو للَّذين آمنوا هدى وشفَاٌء{: وقال

نعم لقد بعث اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم يف جمتمع انتشرت فيه األمراض القلبية علـى  
لقلوب بغـري اهللا وصـرف   اختالفها وتنوعها وأعظم هذه األمراض على اإلطالق تعلق ا

خالص حقه سبحانه إىل غريه من خملوقاته، فعاجل صلى اهللا عليه وسلم هذا املرض اخلطـري  
والداء العضال باستئصاله وتطهري القلوب من أدرانه أوال، مث شغلها وعمارـا حبـب اهللا   

واإلجياد، وخوفه ورجائه وإفراده بالعبادة وحده ال شريك له لكونه سبحانه املتفرد باخللق 
فهو حبق املستحق ألن يعبد وحده ال يعبد معه غريه كائنا ما كان، وقد لقي صـلوات اهللا  
وسالمه عليه من املشركني يف هذا السبيل ألوانا خمتلفة من اإليذاء، فصرب حىت ظفر بنصـر  
 اهللا وتأييده وكانت العاقبة له صلى اهللا عليه وسلم وأنصاره والعزة هللا ولرسوله وللمؤمنني
والعاقبة للمتقني والعاقبة للتقوى، ولقي أيضا منهم ألوانا من املعارضة والتعنت أوضـحها  
اهللا يف كتابه العزيز يف سورة احلجر واإلسراء وغريها من سور القرآن ومن ذلك ما ذكره 

نطَلَق الْملَأُ منهم أَجعلَ الْآلهةَ إِلَهاً واحداً إِنَّ هذَا لَشيٌء عجاب وا{اهللا عنهم يف سورة ص 
هذَا أَن امشوا واصبِروا علَى آلهتكُم إِنَّ هذَا لَشيٌء يراد ما سمعنا بِهذَا في الْملَّة الْآخرة إِنْ 

احلسد، ومثل وقد محلهم على هذه املقالة الكرب و. }إِلَّا اختالق أَأُنزِلَ علَيه الذِّكْر من بينِنا
هذه املقالة اليت حكاها اهللا عن كفار قريش ما ذكره اهللا سبحانه يف سورة القمر عن قـوم  

كَذَّبت ثَمود بِالنذُرِ فَقَالُوا أَبشراً منا واحداً نتبِعه إِنا إِذاً لَفي ضاللٍ وسـعرٍ  {: صاحل بقوله
ب نم هلَيع الذِّكْر يأَأُلْقرأَش كَذَّاب ولْ ها بنِنا صلى اهللا عليـه  } ي وأبرز الطرق اليت عاجل

وسلم ذلك الداء الذي هو أعظم األدواء على اإلطالق إلزام الكفار بـأن يفـردوا اهللا يف   
العبادة ملا كانوا معترفني بانفراده سبحانه بالربوبية، وأكتفي بالتمثيل لذلك مبا ذكـره اهللا  

رة النمل من اآليات اليت أوضحت تلك الطريقة غاية اإليضاح وذلك قوله سبحانه يف سو
آللَّه خير أَما أَمن خلَق السماوات والْأَرض وأَنزلَ لَكُم من السماِء ماًء فَأَنبتنا بِه {: سبحانه

وا شبِتنأَنْ ت ا كَانَ لَكُمم ةجهب ذَات قائدح   ـنلُونَ أَمـدعي مقَو ملْ هب اللَّه عم ا أَإِلَههرج
ه جعلَ الْأَرض قَراراً وجعلَ خاللَها أَنهاراً وجعلَ لَها رواسي وجعلَ بين الْبحرينِ حاجِزاً أَإِلَ

جِيبي نونَ أَملَمعال ي مهلْ أَكْثَرب اللَّه عم   لُكُـمعجيوَء والس فكْشيو اهعإِذَا د طَرضالْم
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 ـرِ وحالْبو رالْب اتي ظُلُمف يكُمدهي نونَ أَمذَكَّرا تيالً مقَل اللَّه عم ضِ أَإِلَهلَفَاَء الْأَرخ  ـنم
 أَإِلَه هتمحر يدي نيراً بشب احيلُ الرسري  لْـقدأُ الْخبي نرِكُونَ أَمشا يمع الَى اللَّهعت اللَّه عم

   مـتإِنْ كُن كُمـانهروا بـاتقُلْ ه اللَّه عم ضِ أَإِلَهالْأَراِء ومالس نم قُكُمزري نمو هيدعي ثُم 
نيقادصوير العجيب والتمثيـل البليـغ   ومبا ذكره اهللا سبحانه يف سورة احلج من الت. }ص

يا أَيها الناس ضـرِب مثَـلٌ   {: لعجز املعبودات اليت أشركوها مع اهللا حيث قال سبحانه
بهم فَاستمعوا لَه إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون اللَّه لَن يخلُقُوا ذُباباً ولَوِ اجتمعوا لَه وإِنْ يسـلُ 

الذُّبطْلُوبالْمو بالطَّال فعض هنم ذُوهقنتسئاً ال ييش اب . إِنَّ اللَّه رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدم
زِيزع لَقَوِي..{ .  

ومن األمراض اليت عاجلها صلى اهللا عليه وسلم حبكمته الظلم واجلور، وازدراء املساكني، 
فنشر فيهم العدل، وعمهم االطمئنان واالستقرار، وصار . والتفاخر باألحساب واألنساب

مقياس الفضل بينهم تقوى اهللا بدال من اعتبار ذلك باحلسب والنسب، وقد أعلنها صـلى  
اهللا عليه وسلم صرحية يف حجة الوداع يف أعظم مجع شاهده عليه الصالة والسالم حيـث  

دم، وآدم مـن تـراب، إن   أال ال فضل لعريب على عجمي إال بالتقوى، النـاس آل : "قال
وملا بلغه صلى اهللا عليه وسلم شأن املخزومية اليت . أو كما قال" أكرمكم عند اهللا اتقاكم

سرقت أمر بقطع يدها فراجعه أسامه بن زيد فأنكر صلى اهللا عليه وسلم عليه ذلك وقال 
 لو أن فاطمة و أمي اهللا: "صلى اهللا عليه وسلم املقالة اليت برهن ا عن مدى حتقيق العدالة

وقد أشار صلى اهللا عليه وسلم يف جوابه ألسامة ابـن  ". بنت حممد سرقت لقطعت يدها
إمنا هلك الذين مـن  : "زيد بأن العدول عن العدل سبب هالك األمم املتقدمة حيث قال

قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليـه  
  .."احلد
قسم صلى اهللا عليه وسلم غنائم حنني وأكثر العطاء للمؤلفة قلوم وجـد األنصـار   وملا 

رضي اهللا عنهم يف أنفسهم شيئا إذا مل يصبهم ما أصاب الناس، فأتى إليهم صلى اهللا عليه 
أمل آتكم ضالال فهداكم اهللا يب، وكنتم متفرقني فألفكم يب، وعالة فأغناكم : "وسلم وقال

اهللا سبحانه يف كتابه العزيز ذه النعمة وأا من أعظم النعم علـيهم   وقد ذكرهم" اهللا يب
واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً وال تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداًء {: فقال
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إِخ هتمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب فَأَلَّف    قَـذَكُمـارِ فَأَنالن ـنم ةفْرفَا حلَى شع متكُناناً وو
وإِنْ يرِيدوا أَنْ يخدعوك فَإِنَّ حسبك اللَّه هو الَّذي أَيدك بِنصرِه {: وقال سبحانه. }منها

الْأَرضِ جميعاً ما أَلَّفْت بين قُلُوبِهِم ولَكـن   وبِالْمؤمنِني وأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت ما في
يمكح زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف اللَّه{ .  

هذه بعض األمراض اليت انتشرت قبل بعثته صلى اهللا عليه وسلم، من اهللا سبحانه وتعـاىل  
نقلـها مـن ذل عبـادة    على البشرية بإرسال رسوله الكرمي حممد صلى اهللا عليه وسلم لي

املخلوق إىل عز طاعة اخلالق جل وعال، ومن الظلم واجلور وسفك الدماء إىل ساحة العدل 
واألمن واالطمئنان، من الفرقة واالختالف إىل االجتماع واالئتالف، من التعاون على اإلمث 

إىل األمـر  والعدوان إىل التعاون على الرب والتقوى، من األمر باملنكر والنهي عن املعروف 
باملعروف والنهي عن املنكر، من الغش واخليانة إىل النصح واألمانة، من اجلـزع واهللـع   

من : واالعتراض على قضاء اهللا إىل الصرب والثبات والرضى مبا قدره اهللا وقضاه، ويف اجلملة
وقد أرشد اهللا سبحانه إىل شـكره  . كل ضار عاجال وآجال إىل كل نافع يف احلال واملآل

لإِيالف قُريشٍ إِيالفهِـم رِحلَـةَ   {: ذلك بعبادته وحده ال شريك له يف قوله سبحانه على
فوخ نم مهنآموعٍ وج نم مهمي أَطْعالَّذ تيذَا الْبه بوا ردبعفَلْي فيالصاِء وتالش{ .  

   
  :اختيار اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم

هذه اآلية الكرمية تدل علـى أن اهللا  . }وربك يخلُق ما يشاُء ويختار{: بحانهيقول اهللا س
سبحانه وتعاىل منفرد باخللق يقول للشيء الذي أراده كن فيكون، وتدل أيضا علـى أن  
تلك املخلوقات اليت أوجدها من العدم مل يسوها أختار منها ما شاء وله احلكمة البالغـة  

ل، فقد اختار من أرضه مكة حرسها اهللا فجعلها مقر بيته احلرام من دخله فخصه بالتفضي
كان آمنا وصرف قلوب الناس إليه وأوجب على املستطيع منهم حجة، وحـرم صـيده،   
وقطع شجره، وضاعف األعمال الصاحلة فيه، وحذر من اخلروج عن طاعتـه سـبحانه   

ومن يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نذقْه من { :وأشار إىل عقوبة إرادة السوء يف احلرم بقوله سبحانه
ويلي ذلك مهاجر رسوله صلى اهللا عليه وسلم هذه املدينة املباركة حـرم  . }عذَابٍ أَليمٍ

صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سـواه إال  "رسول اهللا صلى عليه وسلم 
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ر رمضان ففضله على سائر الشـهور،  واختار سبحانه من الشهور شه". املسجد  احلرام
واختار منه ليلة القدر ففضلها على سائر الليايل، واختار من األيام يوم عرفه فجعله أفضل 
األيام، واختار من أيام األسبوع يوم اجلمعة فجعله أفضلها، وأختار من املالئكة جربيـل  

اءه ورسله صـلوات اهللا  وإسرافيل وميكائيل فوكلهم بأسباب احلياة، واختار من البشر أنبي
وسالمه عليهم أمجعني ففضلهم على غريهم وجعل أفضلهم أويل العزم منـهم، واختـار   
اخلليلني إبراهيم وحممدا صلوات اهللا وسالمه عليهما فجعلهما أفضلهم، وجعل حممدا صلى 
 اهللا عليه وسلم أفضل اخلليلني، وأمته خري األمم فهو عليه الصالة والسالم إمـام املـتقني  
وسيد املرسلني وخليل رب العاملني وخامت النبيني، أقام اهللا به احلجة على الـثقلني اجلـن   
واإلنس، وأول قرب ينشق عند النفخ يف الصور قربه، وال يدخل اجلنة أحد قبله، واختصـه  
سبحانه باملقام احملمود الذي حيمده فيه األولون واآلخرون وهو الشفاعة العظمى يف فصل 

يتخلى عنها أولو العزم من الرسل كل واحد يقول نفسي نفسي أذهبـوا إىل  القضاء اليت 
مث يشـفع فيشـفعه اهللا   " أنا هلا: "غريي حىت تنتهي إليه صلوات اهللا وسالمه عليه فيقول

ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه مـن يشـاُء واللَّـه ذُو الْفَضـلِ     {: وصدق اهللا العظيم حيث يقول
اللَّـه  {: قد أشار سبحانه يف كتابة العزيز إىل اختياره من يشاء بقوله سبحانهو. }الْعظيمِ

ريصب يعمس اسِ إِنَّ اللَّهالن نمالً وسر كَةالئالْم ني مطَفصوقد ثبت يف صحيح مسلم . }ي
إن اهللا اصـطفى قريشـا مـن كنانـة،     : "وغريه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

فهو صلى اهللا عليه وسلم بنص " صطفى من قريش بين هاشم، واصطفاين من بين هاشموا
هذا احلديث الشريف خالصة خالصة خالصة باعتبار شرف النسب كما كان خالصـة  

  . باعتبار الفضل وعلو املرتلة عند اهللا
   

  اعتراض املشركني على اختيار اهللا له صلى اهللا عليه وسلم 
لى اهللا عليه وسلم إىل الناس كافة ليهديهم به إىل الصراط املستقيم وملا بعث اهللا رسوله ص

قابله املشركون مبا يستطيعونه من األذى واملناوأة وتأليب الناس عليه وحتـذيرهم منـه،   
" جمنون: "وقالوا" أخرى أنه كاهن: "وقالوا" أنه ساحر: "فوصفوه بأشنع األوصاف فقالوا

. الوضاء، ولكن الذي محلهم على ذلك الكرب واحلسد هذا وهم أعلم الناس مباضيه املشرق
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فقد أخرب اهللا عنهم يف كتابه العزيز أم أقسموا باهللا جهد أميام لئن جاءهم نذير ليكونن 
أهدى من إحدى األمم، فلما جاءهم نذير مازا دهم إال نفورا استكبارا يف األرض ومكر 

وعجِبـوا أَنْ  {: بحانه وتعاىل خمربا عنـهم وقال س. السيئ وال حييق املكر السيئ إال بأهله
كَذَّاب راحذَا سونَ هرقَالَ الْكَافو مهنم رذنم ماَءهإىل أن قال مشريا إىل حسدهم له . }ج

ولَمـا  {: وقال سبحانه وتعاىل. }أَأُنزِلَ علَيه الذِّكْر من بينِنا{: صلوات اهللا وسالمه عليه
اَءهونَجركَاف ا بِهإِنو رحذَا سقَالُوا ه قالْح مث قال خمربا عن اعتراضهم علـى اهللا يف  . }م

وقَالُوا لَوال نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من {: اختياره هلذا النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم
مر أمره، واخللق خلقه، والفضل فضـله  فأنكر عليهم ذلك وبني أن األ. }الْقَريتينِ عظيمٍ

أَهم يقِْسمونَ رحمت ربك {: يؤتيه من يشاء فهو أعلم حيث جيعل رسالته فقال سبحانه
 نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ درجات ليتخـذَ 

ضعاًبرِيخضاً سعب مقُولُـوا  {: ونظري هذا قوله سبحانه. }هيضٍ لعبِب مهضعا بنفَت ككَذَلو
رِيناكبِالش لَمبِأَع اللَّه سا أَلَينِنيب نم هِملَيع اللَّه نالِء مؤلَـى  {: وقال سبحانه. }أَهتإِذَا تو

يا بناتآي هِملَيعبِنيم رحذَا سه ماَءها جلَم قلْحوا لكَفَر ينقَالَ الَّذ اتن . اهرقُولُونَ افْتي أَم- 
: وقـال . }قُلْ ما كُنت بِدعاً من الرسلِ وما أَدرِي ما يفْعلُ بِـي وال بِكُـم   -إىل أن قال

لَى رجلٍ منهم أَنْ أَنذرِ الناس وبشرِ الَّذين آمنوا أَنَّ لَهـم  أَكَانَ للناسِ عجباً أَنْ أَوحينا إِ{
بِنيم راحذَا لَسونَ إِنَّ هرقَالَ الْكَاف هِمبر دنقٍ عدص موقد روى احلاكم بسند علـى  } قَد

ولكن نكذب  إنا ال نكذبك: "شرط الشيخني أن أبا جهل قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم
قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذي يقُولُونَ فَإِنهم ال يكَـذِّبونك ولَكـن   {فأنزل اهللا " ما جئت به

: وروي أن األخنس بن شريق دخل على أيب جهل فقال. }الظَّالمني بِآيات اللَّه يجحدونَ
أم كاذب؟ فإنه ليس ههنا من قـريش غـريي   يا أبا احلكم أخربين عن حممد أصادق هو "

وحيك واهللا إن حممدا لصادق وما كذب حممـد  : "فقال أبو جهل" وغريك يسمع كالمنا
، "قط، ولكن إذا ذهبت بنو قصي بالسقاية واحلجابة والنبوة فماذا يكون لسـائر قـريش  

وأعطـوا  تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، ومحلوا فحملنا، : "وقال
فأعطينا، حىت إذا جتاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نيب يرتل عليه الـوحي  

وهكذا يبلغ الكـرب واحلسـد   ". من السماء فمىت ندرك هذه، واهللا ال نؤمن به وال نصدقه
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ؤالء القوم الذين دعاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل ما فيه سـعادم يف الـدنيا   
، محلهم ذلك على جتاهل احلقيقة وإبداء خالف املستقر يف القلـوب، يقولـون   واآلخرة

بأفواههم ما ليس يف قلوم متبعني يف ذلك إمامهم يف الضالل واحلسد إبليس اللعني حيث 
فسق عن أمر ربه له بالسجود آلدم كربا وحسدا استنادا منه لعنة اهللا على أنه أفضل منـه  

  ..وآدم عليه الصالة والسالم خلق من طني على زعمه، لكونه خلق من نار
  امتنان اهللا سبحانه على الثقلني برسالته صلى اهللا عليه وسلم  

من رمحة اهللا سبحانه بعباده أن أرسل فيهم رسله يبشرون وينذرون كلما ذهب نيب خلفه 
ـ {: ويف ذلك يقول سبحانه. نيب حىت ختمهم نيب الرمحة حممدا صلى اهللا عليه وسلم د ولَقَ

مهنمو ى اللَّهده نم مهنفَم وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدباع والً أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب نم 
ولقد اختار منهم سيدهم وإمامهم فجعله خامت النبـيني واختصـه   . }حقَّت علَيه الضاللَة

هم، كما اختص أمته خبصائص ليست لغريهم من خبصائص ومزايا مل يشاركه فيها أحد من
األمم السالفة، ومن تلك املزايا اليت أمتاز ا على غريه من املرسلني صلوات اهللا وسـالمه  
عليه وعليهم أمجعني أن بعثه إىل األسود واألمحر بل إىل اجلن واإلنس مجيعا كما قـال اهللا  

: ليه وسلم مث ولوا إىل قومهم منـذرين سبحانه عن اجلن الذين استمعوا لقراءته صلى اهللا ع
}ميمٍ وذَابٍ أَلع نم كُمجِريو وبِكُمذُن نم لَكُم رفغي وا بِهنآمو اللَّه ياعوا دا أَجِيبنما قَوي ن

أَو ونِهد نم لَه سلَيضِ وي الْأَرجِزٍ فعبِم سفَلَي اللَّه ياعد جِبـاللٍ  ال يي ضف كاُء أُولَئيل
أعطيـت مخسـا مل   : "وقال صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث املتفق على صحته. }مبِنيٍ

وكان النيب يبعث إىل قومه خاص وبعثت  -فذكر من بينها-يعطهن أحد من األنبياء قبلي 
} للناسِ بشرياً ونـذيراً  وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً{: ويف ذلك يقول سبحانه". إىل الناس عامة

وقد أوضح ذلك صـلوات اهللا  . }قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً{: ويقول
والذي نفس حممـد  : "وسالمه عليه يف احلديث الذي رواه مسلم يف صحيحة حيث قال

 مث ميوت وال يؤمن بالذي أرسلت بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين
قال سعيد بن جبري رمحه اهللا مصداق ذلك يف كتاب اهللا .." به إال كان من أصحاب النار

وال شـك أن  . }ومن يكْفُر بِه من الْأَحزابِ فَالنار موعـده {: عز وجل قال اهللا سبحانه
ذا النيب الكرمي الذي أكمل اهللا بـه  أعظم نعمة أنعم اهللا ا على أهل األرض هي إرسال ه
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وقد أخرب اهللا يف كتابه العزيز عن إبراهيم بأدعيـة  . الدين وجعله حجة على الناس أمجعني
ربنا وابعثْ فيهِم رسوالً منهم يتلُو علَيهِم آياتك ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمـةَ  {: من بينها

 كِّيهِمزيويمكالْح زِيزالْع تأَن كوقد أجاب اهللا دعائه فبعث يف األمني ويف غريهـم  .}إِن
حممدا صلى اهللا عليه وسلم أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله، وتلك النعمة 
العظمى واملنة اجلسيمة نوه اهللا ا يف معرض الثناء على نفسه سبحانه يف آيات كثرية منها 

هو الَّذي بعثَ في الْأُميني رسوالً منهم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهـم  {: عاىلقوله ت
 وهو قُوا بِهِملْحا يلَم مهنم رِينآخبِنيٍ واللٍ مي ضلُ لَفقَب نوا مإِنْ كَانةَ وكْمالْحو ابتالْك

: ومنها قوله تعاىل.  }ز الْحكيم ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاُء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِالْعزِي
يهِم لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنِني إِذْ بعثَ فيهِم رسوالً من أَنفُِسهِم يتلُو علَيهِم آياته ويـزكِّ {

كَمـا  {: ومنها قولـه . }مهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضاللٍ مبِنيٍويعلِّ
أَرسلْنا فيكُم رسوالً منكُم يتلُو علَيكُم آياتنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُـم الْكتـاب والْحكْمـةَ    

كُونت ا لَمم كُملِّمعيوونكْفُرال تي ووا لكُراشو كُمونِي أَذْكُرونَ فَاذْكُرلَمعومنـها  . }وا ت
لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ما عنِـتم حـرِيص علَـيكُم    {: قوله سبحانه

يمحر وفؤر نِنيمؤوسلم إىل الناس أعظـم منـة    وإمنا كان إرساله صلى اهللا عليه. }بِالْم
أمنت ا على عباده ألن يف ذلك ختليص من وفقه اهللا وهداه منهم من العذاب السـرمدي  
بسبب اإلميان باهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، واالبتعاد عن الشرك الذي ال يغفره اهللا 

: وقـال . }ر ما دونَ ذَلك لمن يشاُءإِنَّ اللَّه ال يغفر أَنْ يشرك بِه ويغف{: كما قال تعاىل
}أَن نم نيملظَّالا لمو ارالن اهأْومةَ ونالْج هلَيع اللَّه مرح فَقَد بِاللَّه رِكشي نم هارٍإِنص{ .  
  التمهيد لبعثته صلى اهللا عليه وسلم  

عليه وسلم قبل أن يبعثـه مجيـع أسـباب     ومن حكمة اهللا وفضله أن هيأ لنبيه صلى اهللا
الشرف والرفعة وعلو املرتلة، ووفر فيه مجيع اخلصال اليت تؤهله للقيام بأعبـاء الرسـالة   
العظمى اليت اصطفاه واختاره هلا صلوات اهللا وسالمه عليه، وفيما يلي أذكر على سـبيل  

بعثته صلى اهللا عليه املثال بعض تلك األسباب واخلصال وأبني كيف كانت توطئة وتقدمة ل
  :وسلم
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أن اهللا سبحانه جعله عريق النسب، كرمي املنبت، اصطفاه من أشرف قبائل العرب :  أوال
قبيلة قريش اليت شهد هلا غريها بالسيادة والقيادة، وهذه سنة اهللا يف رسله كما جاء ذلـك  

ث قال يعين يف سؤال هرقل ملك الروم أليب سفيان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حي
" هو فينا ذو نسب: "قال أبو سفيان" كيف نسبه فيكم: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وإمنا كانت هذه سنة اهللا يف رسله " الرسل تبعث يف نسب قومها: "مث قال هرقل عند ذلك
ليسد على أعدائهم باب القدح فيهم والتنقيص هلم، فال جيد أعداؤهم سبيال إىل إلصـاق  

  .العيوب م
أنه صلى اهللا عليه وسلم نشأ فقريا يتيما يف كفالة جده عبد املطلب مث عمه أيب طالب : ثانيا

وذلك من أسباب التواضع والتحلي بالصفات احلميدة والبعد عن الصفات الذميمة كالكرب 
والظلم وغري ذلك، وقد ذكر اهللا ذلك منوها بتفضله على نبيه صلى اهللا عليه وسلم بإيوائه 

أَلَم يجِدك يتيماً فَآوى ووجـدك ضـاالً فَهـدى    {: وهدايته حيث قال سبحانه وإغنائه
مث أرشده إىل شكر هذه النعمة بأن يعطف على اليتامى واملساكني . }ووجدك عائالً فَأَغْنى

فَال تنهر وأَما بِنِعمة ربك  فَأَما الْيتيم فَال تقْهر وأَما السائلَ{: ويتحدث بنعمة اهللا عليه قال
وهذه تربية إهلية لنيب الرمحة صلى اهللا عليه وسلم ذكرها اهللا يف كتابه العزيـز  . }فَحدثْ

تنبيها لعباده املؤمنني بأن حيملوا أنفسهم على تلك الصفات احلميدة وغريهـا شـكرا هللا   
الغىن بعد الفقر، وغري ذلـك مـن نعمـه    سبحانه على توفيقه هلم باهلداية بعد الضاللة، و

عليهم، واملعىن ال تقهر وال تنهر الفقري فقد كنت فقريا تكره أن تنهر، وال شك أن تذكري 
اإلنسان بنعمة اهللا عليه من أقوى األسباب يف اإلقدام على اخلري واألحجام عن الشر ملـن  

  ..وفقه اهللا
وأنبته نباتا حسنا متحليا بكل خلق كـرمي   إن اهللا سبحانه وتعاىل نشأه نشأة صاحلة،: ثالثا

بعيدا عن كل وصف ذميم، شهد له بذلك موالوه ومعادوه، ولكن من مل يشأ اهللا هدايتـه  
تعامى عن هذا كله وأظهر خالف ما يبطنه كربا وحسدا، ويف توفيق اهللا لنبيه صـلى اهللا  

قطع أللسنة أعدائـه   عليه وسلم لالتصاف بالصفات النبيلة والسالمة من األخالق الرذيلة
وإسكات هلم عن أن يعريوه بأدىن عيب، أو يصفوه بشيء من النقص، وهلذا ملا سأل هرقل 

ومل يستطع " ال: "ملك الروم أبا سفيان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هل يغدر قال
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مع شدة عداوته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك الوقت أن يقول أكثر من قولـه  
ومل متكين كلمة : "قال" وحنن منه يف مدة ال ندري ما هو فاعل فيها: "عد نفي الغدر عنهب

وقد حترز من الكذب خوفا من ملك الروم فأعـداؤه  ". أدخل فيها شيئا غري هذه الكلمة
صلى اهللا عليه وسلم ال يستطيعون وصفه حقيقة بوصف معيب، أما الكذب واالفتراء عليه 

أنـه  : "وقالوا عنـه " شاعر: "وقالوا عنه" أنه ساحر: "د قالوا عنهصلى اهللا عليه وسلم فق
وغري ذلك، وقد صانه اهللا سبحانه من ذلك الذي الصقوه به ومن كـل عيـب،   " كاهن

فَال {: وأنكر على املشركني افتراءهم وكذم عليه وأخرب بأنه من ذلك براء فقال سبحانه
رصبا ال تمونَ ورصبا تبِم ـا   أُقِْسمـيالً مرٍ قَلاعلِ شبِقَو وا همولٍ كَرِميٍ وسلُ رلَقَو هونَ إِن

نيالَمالْع بر نزِيلٌ منونَ تذَكَّرا تيالً منٍ قَللِ كَاهال بِقَوونَ ونمؤ{: وقال. }ت اهنلَّما عمو
كْرإِلَّا ذ وإِنْ ه ي لَهغبنا يمو رعلَـى    الشلُ عالْقَـو قحياً ويكَانَ ح نم رذنيل بِنيآنٌ مقُرو

رِين{: وقال تعاىل. }الْكَاف   مقَـو ـهلَيع هانأَعو اهرافْت ذَا إِلَّا إِفْكوا إِنْ هكَفَر ينقَالَ الَّذو
  . }آخرونَ فَقَد جاُءوا ظُلْماً وزوراً

 عليه وسلم نشأ أميا بني أميني ال يقرأ وال يكتب، مث جاء من اهللا ذا أنه صلى اهللا: رابعا
القرآن الذي لو اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثله ال يأتون بذلك ولو كان بعضهم 

ويف نشأته صلى اهللا عليه وسلم على هذه الصفة قطع للطريق اليت ينفذ منها . لبعض ظهريا
فيما جاء به عن اهللا وأنه من أسـاطري  .. لى اهللا عليه وسلمالكفار إىل تكذيب الرسول ص

وما كُنت تتلُو من {: األولني قرأها أو كتبها لو كان كذلك، وقد أوضح اهللا ذلك بقوله
ينِكمبِي طُّهخال تابٍ وتك نم هلمث أشار إىل حصول الريبة من أعدائه لو كان قارئـا  . }قَب

وتلك الطريق اليت قطعت عليهم جبعله صـلى اهللا  . }ذاً الرتاب الْمبطلُونَإِ{: كاتبا بقوله
عليه وسلم أميا ال يقرأ وال يكتب سلكوها كذبا وافتراء على رسول اهللا صلى اهللا عليـه  
وسلم مع علمهم التام ببعده صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك، فقد أخرب اهللا عنهم أم قالوا 

ىب اهللا إال إن يتم نوره ويظهر دينه فيجيبهم بأن  لسان الذي يلحـدون  إمنا يعلمه بشر ويأ
وهلذا جند اهللا سبحانه وتعاىل عنـد  . إليه أعجمي وهذا الذي جاءهم به لسان عريب مبني

إنكاره على قومه صلى اهللا عليه وسلم ما يقومون به من املعارضة واملناوأة لـه صـلى اهللا   
يه املشرق الوضاء، ويذكرهم بعلمهم ومعرفتهم التامة عليه وسلم يلفت أنظارهم إىل ماض
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أَم لَم يعرِفُوا رسـولَهم فَهـم لَـه    {: حلركاته وسكناته ومدخله وخمرجه فيقول سبحانه
قُرآن وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات قَالَ الَّذين ال يرجونَ لقَاَءنا ائْت بِ{: ويقول} منكرونَ

ي إِنـي  غَيرِ هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ لي أَنْ أُبدلَه من تلْقَاِء نفِْسي إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَ
مث إنه تعاىل أمر نبيه صلى اهللا عليه وسـلم أن  . }أَخاف إِنْ عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ

يس له إال التبليغ عن اهللا، وأنه لو شاء اهللا ما حصلت منه صـلى اهللا عليـه   خيربهم بأنه ل
قُلْ لَو شاَء اللَّه ما تلَوته علَيكُم وال أَدراكُم {: وسلم تالوة وال حصل هلم علم بذلك فقال

د مث ذكرهم مباضيه قبل إنزال القرآن عليه وما اتصفت به من مجيل الصفات، وأنه ق. }بِه
بقي فيهم قبل أن يبعثه اهللا أربعني سنة مالزما ألسباب الرفعة بعيدا عن أسـباب الضـعة   

أنكر عليهم وصـفهم لـه بالكـذب    . }فَقَد لَبِثْت فيكُم عمراً من قَبله{: واهلوان فقال
أَفَـال  {: واالفتراء مع أم أعلم الناس به، وأن ذلك خمالف للفطر والعقول السليمة فقال

لُونَتقمث أخرب بأنه ال أحد أشد ظلما وأكرب جرمية من أثنني املفتري على اهللا واملكذب . }ع
فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذباً أَو كَذَّب بِآياته إِنه ال يفْلح {: مبا جاء عن اهللا فقال

  .}..الْمجرِمونَ
بني يدي بعثته صلى اهللا عليه وسلم توطئة ومتهيدا هلـا  ومن األمور اليت حصلت : خامسا

الرؤيا الصاحلة يف النوم؛ فكان صلى اهللا عليه وسلم ال يرى رؤيا إال جاءت مثـل فلـق   
  . الصبح كما ثبت ذلك يف صحيح البخاري وغريه

أنه صلى اهللا عليه وسلم رعى الغنم مبكة ويف ذلك متهيد ويئة إلرساله إىل الناس : سادسا
افة لريشدهم إىل ما ينفعهم يف دنياهم وأخراهم، وحتذيرهم مما يعود علـيهم باألضـرار   ك

العاجلة واآلجلة، وإمنا كان رعية الغنم مبكة توطئة وتقدمة لبعثته صلى اهللا عليه وسلم ألن 
هذا العمل مدعاة إىل التحلي جبميل الصفات كالتواضع والسكينة والوقار مع مافيه مـن  

بالرعية وبذله األسباب اليت تؤدي إىل سالمتها وقوا فيعتين ا ويرتاد هلـا   اشتغال الراعي 
املراعي اخلصبة ويبتعد ا عن األراضي ادبة، وحيميها من الذئاب، ويسلك ا الطـرق  
السهلة وحييد ا عن السبل ذات الشدة والوعورة، وهذه سنة اهللا يف رسله كمـا أخـرب   

ت اهللا وسالمة عليه وهللا احلكمة البالغة يف ذلك، فمزاولـة  بذلك الصادق املصدوق صلوا
مثل هذا العمل فيه ترويض للنفس ويئة هلا للقيام بأعباء الرسالة، فهو بـال شـك درس   
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عملي لرسل اهللا صلوات اهللا وسالمه عليهم يكسبهم مرونة وخربة لينتقلـوا مـن تربيـة    
  ..احليوان إىل تربية بين اإلنسان

   عليه وسلم أخالقه صلى اهللا 
  :تعريف اخللق

ويف : "اخللق بضم الالم وسكوا الدين والطبع والسجية قاله ابن األثري يف غريب احلديث
االصطالح يطلق إطالقني أحدمها أعم من الثاين فيطلق على الصفة اليت تقوم بالنفس على 

ام الشرع سبيل الرسوخ ويستحق املوصوف ا املدح أو الذم، ويطلق على التمسك بأحك
إن فيـك  : "ألشج عبد القيس: وآدابه فعال وتركا، ومن األول قوله صلى اهللا عليه وسلم
ختلقت ما أم جبلت عليهما  –خللقني حيبهما اهللا احللم واألناة قال يا رسول اهللا أخلقني 

ومن الثـاين  " احلمد هللا الذي جبلين على خلقني حيبهما اهللا: "قال" بل جبلت عليهما"قال 
وقول عائشة رضي اهللا عنها يف تفسري قوله " الرب حسن اخللق: "له صلى اهللا عليه وسلمقو

  .كان خلقه القرآن} وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ{: تعاىل
ننتقل بعده إىل احلديث عن أخالقـه الفاضـلة   . هذا تعريف اخللق يف اللغة واالصطالح

 عليه وسلم، فقد كان صلى اهللا عليـه  وسجاياه احلميدة يف مجيع مراحل حياته صلى اهللا
وسلم أحسن الناس خلقا أجتمع فيه من أوصاف املدح والثناء ما تفرق يف غريه، قد صانه 
اهللا سبحانه وحفظه من أدىن وصف يعاب صاحبه كل  ذلك حصل له من ربه فضال ومنه 

ذرين منه أحب قطعا أللسنة أعدائه الذين يتربصون به ويقفون يف طريق دعوته مؤذين له حم
  .شيء إليهم حتصيل شيء يعيبونه به وأىن هلم ذلك

فقد نشأ صلى اهللا عليه وسلم يف أول أمره إىل آخرة حلظة من حلظاته متحليا بكل خلـق  
كرمي، مبتعدا عن كل وصف ذميم، فهو أعلم الناس وأنصحهم وأفصحهم لسانا، وأقواهم 

أدبه اهللا فأحسن تأديبه . والصدق والعفاف بيانا، وأكثرهم حياء، يضرب به املثل يف األمانة
فكان أرجح الناس عقال، وأكثرهم أدبا، وأوفرهم حلما، وأكملهم قوة وشجاعة وشفقة، 
وأكرمهم نفسا، وأعالهم مرتلة، وباجلملة كل خلق حممود يليق باإلنسان فله صـلى اهللا  

م النـاس منـه   عليه وسلم منه القسط األكرب واحلظ األوفر، وكل وصف مذموم فهو أسل
  .وأبعدهم عنه شهد له بذلك العدو والصديق
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وفيما يلي أورد بعض الشهادات اليت شهد له ا املوالون له واملعادون الدالة داللة بينة على 
  :متسكه باألخالق احلسنة قبل أن يبعثه اهللا تعاىل وذلك معلوم من الدين بالضرورة

  :شهادة خدجية رضي اهللا عنها   -١
اهللا إىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم يف غار حراء ألول مـرة ورجـع إىل خدجيـة    ملا أوحى 

كال واهللا مـا  : "فقالت له رضي اهللا عنها". لقد خشيت على نفسي: "أخربها اخلرب وقال
خيزيك اهللا أبدا، إنك لتصل الرحم وحتمل الكل وتكسب املعدوم وتقري الضيف وتعـني  

  .رواه البخاري".على نوائب احلق
  :شهادة كفار قريش عند بنائهم الكعبة   -٢

وملا قامت قريش ببناء الكعبة قبل بعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم تنازعوا يف رفع احلجـر  
األسود إىل مكانه، واتفقوا على حتكيم أول من يدخل عليهم الباب، فكـان أول داخـل   

وقد كـانوا  . حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففرحوا مجيعا وقالوا جاء األمني جاء
  ...يلقبونه بلقب األمني ملا يعلمونه من أمانته صلوات اهللا وسالمه عليه

  :شهادة كفار قريش بصدقه صلى اهللا عليه وسلم   -٣
} وأَنذر عشريتك الْأَقْربِني{ثبت يف صحيح البخاري أنه صلى اهللا عليه وسلم ملا نزل عليه 

حىت اجتمعـوا   –لبطون قريش  –بين فهر يا بين عدي صعد على الصفا فجعل ينادي يا 
فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسوال لينظر ما هو فجاء أبو هلـب وقـريش   

قالوا نعم " أرأيتم لو أخربتكم أن خيال بالوادي تريد أن تغري عليكم أكنتم مصدقي: "فقال
: أبو هلب: فقال" ذاب شديد فإين نذير لكم بني يدي ع: " ما جربنا عليك إال صدقا قال

  .."تبا لك أهلذا مجعتنا"
  :شهادة أيب جهل بصدقه صلى اهللا عليه وسلم   -٤

تقدمي احلديث الذي رواه احلاكم بسند على شرط الشيخني أن أبا جهل قـال للـنيب       
ـ {فأنزل اهللا ". إنا ال نكذبك لكن نكذب ما جئت به: "صلى اهللا عليه وسلم إِن لَمعن قَد ه

  .}لَيحزنك الَّذي يقُولُونَ فَإِنهم ال يكَذِّبونك ولَكن الظَّالمني بِآيات اللَّه يجحدونَ
" يا أبا احلكم أخربين عن حممد أصادق هو أم كاذب؟: "وملا قال له األخنس بن شريق   

  ..اخل" وحيك واهللا إن حممدا صادق وما كذب حممد قط: "فقال
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شهادة أيب سفيان بني يدي هرقل ملك الروم بصدق رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه      -٥
  :وسلم

  :ووفائه 
فقد روى البخاري يف صحيحة عن ابن عباس رضي اهللا عنه أن أبا سفيان بن حرب أخربه 
أن هرقل أرسل إليه يف ركب من قريش وكانوا ذهبوا إىل الشام ألجل التجارة يف املـدة  

فأتوه بإيليـا  . صلى اهللا عليه وسلم مادا فيها أبا سفيان وكفار قريش اليت كان رسول اهللا
أيكم أقرب نسـبا  : "فدعاهم يف جملسه وحوله عظماء الروم مث دعاهم ودعا بترمجانه فقال

أدنوه مين : "فقال" أبو سفيان فقلت أنا أقرم نسبا: "فقال" ذا الرجل الذي يزعم أنه نيب
لترمجانه قل هلم أين سائل عن هذا الرجـل  : ند ظهره، مث قالوقربوا أصحابه فاجعلوهم ع

فواهللا لوال احلياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه، مث كان أول . فإن كذبين فكذبوه
فهل قال هذا : "قال" هو فينا ذو نسب: "قلت" كيف نسبه فيكم: "ما سألين عنه أن قال

" ال: "قلـت " هل كان من آبائه من ملـك ف: "قال" ال: "قلت" القول أحد منكم قط قبله
أيزيـدون أم  : "قـال " بل ضعفاؤهم: "فقلت" فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفائهم: "قال

" فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه: "قال" بل يزيدون: "قلت" ينقصون
فهل : "قال" ال: "قلت" فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال: "قال" ال: "قلت
ومل متكين كلمة أدخل : ال وحنن منه يف مدة ال ندري ما هو فاعل فيها، قال: "قلت" يغدر

فكيف كان قتـالكم  : "قال" نعم: "قلت" فهل قاتلتموه: "قال" فيها شيئا غري هذه الكلمة
: قلـت " مباذا يـأمركم : "قال" احلرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه: "قلت" إياه

أعبدوا اهللا وحده وال تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصـالة  يقول "
للترمجان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو : "فقال" والصدق والعفاف والصلة

نسب، فكذالك الرسل تبعث يف نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القـول  
أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأيت بقـول   قبله قط؟ فذكرت أن ال، قلت فلو كان

قيل قبله، وسألتك هل كان يف آبائه من ملك؟ فذكرت أن ال قلت فلو كان من آبائه من 
ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مـا  

، وسـألتك  قال؟ فذكرت أن ال، قلت مل يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على اهللا
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أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهـم إتبـاع الرسـل    
  وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أم يزيدون

وكذلك أمر اإلميان حىت يتم، وسألتك أيرتد  أحد سخطه لدينه بعد أن يـدخل فيـه؟    
هل يغدر؟ فذكرت  فذكرت أن ال وكذلك اإلميان حني ختالط بشاشته القلوب، وسألتك

أن ال وكذلك الرسل ال تغدر، وسألتك مباذا يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا اهللا 
. وال تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة األوثان، ويأمركم بالصالة والصدق والعفـاف 

فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتني وقد كنت أعلم أنه خارج ومل أكـن  
نكم، فلو أين أعلم أين أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن أظن أنه م

  .قدميه
مث دعا بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي بعث به إليه مع دحية بـن خليفـة   

فقرأه قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتـاب كثـر عنـده     –الكليب 
لقد أمـر ابـن أيب   : قلت ألصحايب حني أخرجناالصخب وارتفعت األصوات فأخرجنا ف

كبشة إنه ليخافه ملك بين األصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حـىت أدخـل اهللا علـى    
  ..اإلسالم

ففي هذه القضية آيات بينان ودالالت واضحات على نبوته صلى اهللا عليه وسـلم وأنـه   
هادة أيب سفيان بـن  صلى اهللا عليه وسلم صادق فيما جاء به وحمل الشاهد من القصة ش

اتصاف الرسول صلى اهللا عليه وسلم  –حرب وهو من أشد أعدائه يف ذلك الوقت على 
  .قبل أن يبعثه اهللا بالصدق وأم ال يتهمونه بالكذب وبالوفاء وأنه ال يغدر

  :شهادة السائب املخزومي له صلى اهللا عليه وسلم حبسن املعاملة والرفق قبل النبوة   -٦
د وغريه أن السائب املخزومي كان شريك النيب صلى اهللا عليه وسلم قبـل  روى أبو داو

مرحبا بأخي وشريكي ال تداري وال متاري، ويف لفظ أنـه  : "البعثة فجاء يوم الفتح فقال
قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم كنت شريكي يف اجلاهلية فكنت خري شريك ال تداريين وال 

  ".يك كنت ال تداري وال متاريمتاريين، ويف لفظ شريكي ونعم الشر
  :شهادة عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه بصدقه صلى اهللا عليه وسلم   -٧
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ملا قدم النيب صلى : "روى أمحد وأصحاب السنن عن عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه قال
اهللا عليه وسلم املدينة كنت ممن أجنفل فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه لـيس بوجـه   

أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا األرحام، وصلّوا بالليـل  : "معته يقولكذاب فس
  ".والناس نيام، تدخلوا اجلنة بسالم 

شهادة مكرز بن حفص بن األحنف له صلى اهللا عليه وسلم بالوفاء يف مجيع مراحل   -٨
  :حياته

 قريش على أن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام احلديبية قد أبرم صلحا بينه وبني
يرجع ويعتمر من العام املقبل، ومن الشروط اليت اشترطتها قريش على رسول اهللا صلى اهللا 

فلما قدم صلى اهللا عليه ) السيوف مغمدة(عليه وسلم أن يدخل مكة بسالح الراكب فقط 
وسلم يف عمرة القضاء استعد باخليل والسالح ال ليدخل ا احلرم وإمنا لتكون يف متناول 

. ده لو نكثت قريش، وعندما قرب صلى اهللا عليه وسلم من احلرم بعث ـا إىل يـأجح  ي
وكان خرب ذلك السالح قد بلغ قريشا فبعثت مكرز بن حفص يف نفر مـن قـريش  إىل   

يا حممد ما عرفت صغريا وال كبريا بالغدر تدخل : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا
فقـال  ". شرطت هلم أن ال تدخل إال بسالح املسافر بالسالح يف احلرم على قومك وقد

  ".ذا عرفناك بالرب والوفاء: "فقال مكرز" وقد بعثنا به إىل يأجح: "صلى اهللا عليه وسلم
   
  )أخالقه صلى اهللا عليه وسلم يف القرآن(

تفضل اهللا تعاىل على خليله حممد صلى اهللا عليه وسلم بتوفيقه لالتصاف مبكارم األخالق 
فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم، مث أثىن عليه ونوه بذكر ما يتحلى وذلك 

به من مجيل الصفات يف آيات كثرية من كتاب اهللا العزيز أقتصر على إيراد بعضـها مـن   
فقد أخرب سبحانه يف هذه اآلية الكرمية عمـا  } وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ{: ذلك قوله تعاىل

املصطفى من أخالق فاضلة ووصف خلقه صلى اهللا عليه وسلم بأنـه عظـيم،   كان عليه 
وأكد ذلك بثالثة أشياء باألقسام عليه بالقلم وما يسطرون، وتصديره بأن، وإدخال الالم 
على اخلرب، وكلها من أدوات تأكيد الكالم، وذلك اخللق العظيم الذي كان صلى اهللا عليه 

بعبارات متقاربة، ففسره ابن عباس رضي اهللا عنـه   وسلم ورد تفسريه عن السلف الصاحل
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بأن الدين العظيم وهو دين اإلسالم وذا التفسري فسره أيضا جماهد والسدي والربيع بـن  
أنس والضحاك وغريهم، وفسره احلسن بأنه آداب القرآن، ويف الصحيحني وغريمها عـن  

كـان خلقـه   : "فقالـت  عائشة رضي اهللا عنه أا سئلت عن خلقه صلى اهللا عليه وسلم
ومعىن ذلك أن امتثال ماأمره اهللا به واجتناب ما اه عنه يف القرآن وصار له خلقا " القرآن

وسجيه، وقد أشارت عائشة رضي اهللا عنها إىل ما يوضح هذا املعىن يف حديث آخر متفق 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول يف ركوعـه    : "على صحته وهو أا قالت

أي كان يدعوا ذا الدعاء امتثاال ملا " انك اللهم وحبمدك اللهم أغفر يل يتأول القرآنسبح
  .}..فَسبح بِحمد ربك واستغفره{:أمره اهللا به يف سورة النصر يف قوله

وقد نوه سبحانه مبا جبل نبيه عليه صلى اهللا عليه وسلم من الرمحـة والرأفـة بـاملؤمنني    
ا ينفعهم يف دينهم وأخراهم، والتأمل من كل ما يشق عليهم بقوله سبحانه واحلرص على م

لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حـرِيص  {: ممتنا على املؤمنني بإرساله
يمحر وفؤر نِنيمؤبِالْم كُملَي{: وقال} عونَ الربِعتي ينالَّذ هونجِدي يالَّذ يالْأُم بِيولَ النس

ـ  لُّ لَهحيكَرِ وننِ الْمع ماههنيو وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ ياِإلنو اةروي التف مهدنوباً عكْتم م
هرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي    هِملَـيع ـتـي كَانالْأَغْاللَ الَّتو م

واعلَموا أَنَّ فيكُم رسولَ اللَّه لَو يطيعكُم في كَـثريٍ مـن الْـأَمرِ    {: ، وقال}واألغالل 
منِتوأشار سبحانه إىل ما اتصف به صلى اهللا عليه وسلم من اللطف والرفق بأمته بقوله .}لَع
. }مة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا من حولـك فَبِما رح{: تعاىل

أما ما اتصف به صلى اهللا عليه وسلم من النصح واألمانة والقيام بأداء الرسالة على الوجه 
  الذي أراده اهللا فقد ذكره سبحانه 

صاحبكُم وما غَوى وما ينطق عنِ الْهوى إِنْ هـو إِلَّـا    والنجمِ إِذَا هوى ما ضلَّ{: بقوله
وما هو علَـى الْغيـبِ   {: ويقول تعاىل يعين حممدا صلى اهللا عليه وسلم. }وحي يوحى

واملراد به املتهم، وبالضاد واملراد به البخيل، وكال هذين  -بالظاء -وفيها قراءتان } بِضنِنيٍ
متهم بكتمان ما أرسله اهللا به وليس ببخيل مبا  -عنه صلى اهللا عليه وسلم فليس هو منفي 

  .-أنزل اهللا عليه بل يبذله لكل أحد
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  :أخالقه صلى اهللا عليه وسلم يف سنته وأقوال صحابته رضي اهللا عنهم
ليا من كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يبعثه اهللا بالرسالة العظمى يف الذروة الع

األخالق احلسنة صدقا وأمانة وكرما وحلما وشجاعة وعفة وقناعة وغـري ذلـك مـن    
الصفات اليت حيظى باإلجالل واإلكبار من حصل على واحدة منها فضال عمن مجعت له 

  .وتوفرت فيه
وملا بعثه اهللا سبحانه بالنور واهلدى إىل الثقلني اجلن واإلنس زاده اهللا قوة يف هذه اخلصال 

دة إىل قوته حىت بلغ احلد األعلى الذي ميكن أن يصل إليه إنسان مصدق رسول اهللا احلمي
وقد نـوه اهللا سـبحانه   " إمنا بعثت ألمت صاحل األخالق: "صلى اهللا عليه وسلم حيث قال

: بتفضله وامتنانه على نبيه وخليله حممد صلى اهللا عليه وسلم يف آيات كثرية كقوله تعـاىل 
ه علَيك ورحمته لَهمت طَائفَةٌ منهم أَنْ يضلُّوك وما يضلُّونَ إِلَّا أَنفُسـهم  ولَوال فَضلُ اللَّ{

   لَـمعت كُـنت ا لَمم كلَّمعةَ وكْمالْحو ابتالْك كلَيع لَ اللَّهزأَنٍء ويش نم كونرضا يمو
وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحاً من أَمرِنا ما كُنـت  {: وقوله} يك عظيماًوكَانَ فَضلُ اللَّه علَ

هلَت كإِنا ونادبع ناُء مشن نم ي بِهدهوراً نن اهلْنعج نلَكانُ وميال الْأو ابتا الْكرِي مدي تد
ه الَّذي لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ أَال إِلَى اللَّه تصري إِلَى صراط مستقيمٍ صراط اللَّ

ور{: وقوله. }الْأُم   رـأَخـا تمو بِكذَن نم مقَدا تم اللَّه لَك رفغيبِيناً لحاً مفَت ا لَكنحا فَتإِن
كيدهيو كلَيع هتمنِع متيزِيزاً وراً عصن اللَّه كرصنييماً وقتساطاً مرص{.  

وقد اختار سبحانه لنبيه صلى اهللا عليه وسلم أصحابا هم خري هذه األمة احملمدية اليت هي 
إِنا نحن {: خري األمم، وقفوا حيام يف سبيل تبليغ دعوته وحفظ سنته حتقيقا لقوله تعاىل

ا الذِّكْرلْنزظُونَ نافلَح ا لَهإِنورثوا عن نبيهم صلى اهللا عليه وسلم ما جاء به من احلـق  } و
ورثوه ملن جاء بعدهم حىت هيأ اهللا له رجاال قاموا بتدوينه منهم بل على رأسهم اإلمامـان  
اجلليالن البخاري ومسلم وغرييهما من احملدثني فقد أفنوا أعمارهم جزاهم اهللا خريا اجلزاء 

د تلك الدور الثمينة اليت ورثوها عن نبيهم حممد صلى اهللا عليه وسـلم بواسـطة   يف تقيي
السالسل الذهبية املتصلة بأمثال مالك ونافع وشعبة وأمحد وعلي بن املديين وغريهم مـن  
خيار هذه األمة وهذه الدرر الثمينة اليت توارثوها ونعم اإلرث هي تشمل أقواله صلى اهللا 
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يرا ته وبيان خلقه وأخالقه وهلذا يعرف احملدثون احلديث بأنه مـا  عليه سلم وأفعاله وتقر
  .أضيف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي

ولقد اعتىن هؤالء الورثة الكرام بتدوين ما جاءهم عن نبيهم صلى اهللا عليه وسـلم علـى   
ه على سبيل اخلصوص، فمنهم من أفـرد ذلـك   سبيل العموم، ومبا يتعلق بأخالقه ومزايا

بالتأليف، ومنهم من عقد له أبوابا خاصة ضمن املؤلفات العامة أورد فيها ما يتصل خبوفه 
صلى اهللا عليه وسلم ورجائه وخشيته لربه، وجوده وكرمه وإيثاره وحياته ووفائه وصدقة 

تـه وحرصـه علـى    وأمانته وإخالصه وشكره وصربه وحلمه وكثرة احتماله، ورفقه بأم
التيسري عليها، وعفوه وشجاعته وتواضعه وعدله وزهده وقناعته، وصلته لرمحه، وكثـرة  

  .تبسمه، وعفته وغريته، إىل غري ذلك من آحاد حسن خلقه صلى اهللا عليه وسلم
  : تفصيل القول يف أخالقه صلى اهللا عليه وسلم 

وبسط القول فيها إىل عـدة   وهذه األخالق اليت أشرنا على بعض آحادها حيتاج تفصيلها
أما احملاضرة الواحدة فال تكفي إال لإلشارة على بعض تلك األخالق واملزايـا  . حماضرات

احلميدة اليت أوتيها صلى اهللا عليه وسلم، فأجدين مضطرا إىل االقتضاب واإلجياز حسـب  
  ..اإلمكان

  :جوده وكرمه صلى اهللا عليه وسلم-١
ه يف خلق اجلود والكرم مبلغا مل يبلغه غريه، ووصل فيـه  وقد بلغ صلوات اهللا وسالمه علي

ومن توفيق اهللا له صلى اهللا عليه وسـلم أن  . إىل الغاية اليت ينتهي عندها الكمال اإلنساين
جعل جوده يتضاعف يف األزمنة الفاضلة يقول ابن عباس رضـي اهللا عنـه يف احلـديث    

الناس باخلري، وكان أجود ما يكون كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود : "الصحيح
يف شهر رمضان حني يلقاه جربيل فيدارسه القرآن فلرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود 

جاد بنفسه يف سبيل اهللا فكسرت رباعيته وشج وجهه وسـال  ". باخلري من الريح املرسلة
د جباهه ومـن  واجلود بالنفس أقصى غاية اجلود؛ وجا. الدم منه صلوات اهللا وسالمه عليه

أمثلة ذلك شفاعته صلى اهللا عليه وسلم ملغيث زوج بريرة رضي اهللا عنهما ملـا عتقـت   
واختارت فراقه أشار عليها أن تبقى يف عصمته رمحة منه صلى اهللا عليه وسلم بزوجهـا  

وأخص األمثلة يف ذلك ما أخرب به صلى اهللا عليه وسلم من شفاعته يف أهل املوقف . مغيث



 ٥٢٣

عنها أولو العزم من الرسل فتنتهي إليه فيقول أنا هلا صلى اهللا عليه وسلم وقـد  اليت يتخلى 
لكل نيب دعوة مستجابة قد دعا ا فاستجيب له، : "صح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

وجاد صلى اهللا عليه وسلم مبا أعطاه اهللا من املال " فجعلت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة
عليه وسلم شيئا من الدنيا قط فقال ال ولقد جاءت إليه صلى اهللا عليه فما سئل صلى اهللا 

وسلم امرأة بربدة منسوجة فقالت نسجتها بيدي ألكسوكها فأخذها صلى اهللا عليه وسلم 
فقال صـلى  ". أكسينها يا رسول اهللا:        "حمتاجا إليها ولبسها فقل رجل من الصحابة

  "نعم: "اهللا عليه وسلم
ما أحسنت، لبسها رسول اهللا : "طواها وبعث ا إليه فقال له بعض الصحابةفدخل مرتله ف

إين واهللا مـا سـألته   : "فقال". عليه وسلم حمتاجا إليها مث سألته وعلمت أنه ال يرد سائال
، هـذا  "فكانت كفنه: "قال سهل بن سعد رضي اهللا عنه" أللبسها إمنا سألته لتكون كفين
 عليه وسلم ذا اخللق الكرمي فهل بعد هذا كرم يصدر من مثل من أمثال اتصافه صلى اهللا

ولقد وصف اهللا األنصار يف كتابه العزيـز بصـفة   . خملوق؟ وهل وراء هذا اإليثار إيثار؟
وهذه الصفة الكرميـة  . }ويؤثرونَ علَى أَنفُِسهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ{: اإليثار يف قوله

ا أسو م فيها ويف غريها من مكارم األخالق سيد ولد آدم عليـه الصـالة   اليت اتصفوا
وملا رجع من حنني . }لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ{: والسالم يقول سبحانه

التف حوله األعراب يسألونه حىت اضطروه إىل مسرة فخطفت رداءه فوقف النيب صلى اهللا 
ين ردائي فلو كان يل عدد هذه العضاة نعما لقسمتها بينكم مث ال أعطو: "عليه وسلم وقال

  ..".جتدوين خبيال وال كذابا وال جبانا 
وجوده صلى اهللا عليه وسلم يف العطاء لبعض الناس إمنا هو لتأليفهم على اإلسالم، فكثريا 

ففي  .ما كان خيص حديثي العهد باإلسالم بوافر العطاء دون من متكن اإلميان يف نفوسهم
غزوة حنني أعطى أكابر قريش املئات من اإلبل ومنهم صفوان بن أمية فقد روى مسـلم  

لقد أعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أعطاين، وإنه ألبغض : "يف صحيحة أنه قال
وروى أيضا عن أنس رضي اهللا ، "الناس إيلّ فما برح يعطيين حىت إنه من أحب الناس إيل

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اإلسالم شيئا إال أعطـاه، ولقـد    ما سئل: "عنه قال
يا قوم أسلموا فإن حممدا يعطي : جاءه رجل فأعطاه غنما بني جبلني فرجع إىل قومه فقال
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وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا فما يلبث إال يسـريا  ". عطاء من ال خيشى الفقر
دنيا وما عليها، أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت يكون اإلسالم أحب إليه من ال

ذلك الرجل تلك الغنم الكثرية اليت لكثرا مألت ما بني جبلني وماذا كانت نتيجة هـذا  
اإلعطاء من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ لقد كانت حصول الغرض الذي من أجلـه  

لقد كان بدافع من نفسـه  . لمأعطاه وهي أنه أصبح داعية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وس
رسوال لرسول اهللا إىل قومه يدعوهم إىل اإلسالم ويبني هلم كرم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وهكذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  . وسلم وأنه يعطي عطاء من ال خيشى الفقر
 الذي آتاه يف يبذل املال يف سبيل نصرة اإلسالم والدعوة إليه والترغيب فيه، ينفق مال اهللا
  .سبيل اهللا حىت توفاه اهللا ودرعه مرهونة يف دين عليه صلوات اهللا وسالمه عليه

======================  
  توجيهه وتربيته وتعليمه ألصحابه

  
وعلى الرغم من انشغال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلهاد وجمالدة الشرك وأهله، إال 

لطاً ومعايشاً ومربياً وموجها، ومعلِّماً هلم علـى اخـتالف   أنه كان دائماً مع أصحابه خما
أحواهلم وأعمارهم، وال يترك موطناً من مواطن الزلل أو جانباً من جوانـب اخلطـأ إال   

  .وأصلحه وبينه، وال موطناً من مواطن اخلري إال حثّهم عليه ورغبهم فيه
ديث عهد باإلسالم، أو الغـالم  فكان يؤاكل أصحابه فرمبا حضر الطعام معه األعرايب ح

واجلارية ممن ال يعرف آداب الطعام والشراب فيأخذ صلى اهللا عليـه وسـلم بأيـديهم    
  .ويعلّمهم ويربيهم

كُنا مع رسولِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم فَأُتي بِطَعامٍ فَجاَء : (( روى أمحد عن حذَيفَةَ قَالَ
ا يمكَأَن ابِيرـا  أَعهةٌ كَأَنارِيج اَءتجو هدذَ صلى اهللا عليه وسلم بِيلُ فَأَخاونتي بفَذَه دطْر

تطْرد فَأَهوت فَأَخذَ النبِي صلى اهللا عليه وسلم بِيدها فَقَالَ النبِي صلى اهللا عليه وسـلم إِنَّ  
أَعرابِي والْجارِية يستحلُّ الطَّعام إِذَا لَم يذْكَرِ اسم اللَّه علَيه، الشيطَانَ لَما أَعييتموه جاَء بِالْ

  )). بِسمِ اللَّه كُلُوا 
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كُنت غُالما في حجرِ رسـولِ  : (( وروى البخاري ومسلم عن عمر بن أَبِي سلَمةَ يقُولُ
ي تكَانصلى اهللا عليه وسلم و صـلى اهللا  اللَّه ولُ اللَّهسي رفَقَالَ ل فَةحي الصف يشطي تد

يا غُالم سم اللَّه وكُلْ بِيمينِك وكُلْ مما يليك، فَما زالَت تلْك طعمتي بعـد  : عليه وسلم
.((  

ه، وال يكتفي وكان يربز للناس كلِّهم ويبايع الوفود بنفسه وال ينيب عنه أحداً من أصحاب
برئيس الوفد بل يبايعهم واحداً واحداً، وأحياناً جييء الرهط من النـاس ليبـايعوه علـى    
اإلسالم فريى يف أحدهم مظهراً من مظاهر الشرك من بقايا اجلاهلية فيأىب أن يبايعه حـىت  

  .يزيله
نِيهرٍ الْجامنِ عةَ بقْبع نولَ : (( روى اإلمام أمحد عسلَ أَنَّ رصلى اهللا عليه وسلم أَقْب اللَّه

يا رسولَ اللَّه بايعت تسعةً وتركْت هـذَا  : إِلَيه رهطٌ فَبايع تسعةً وأَمسك عن واحد فَقَالُوا
  )). تميمةً فَقَد أَشرك  من علَّق: إِنَّ علَيه تميمةً فَأَدخلَ يده فَقَطَعها فَبايعه وقَالَ: قَالَ

  وقد أخذ ذا املنهج صحابته الكرام رضي اهللا عنهم
قَالَت اللَّه دبع أَةرام بنيز نى : (( فقد روى أمحد عهتفَان ةاجح ناَء مإِذَا ج اللَّه دبكَانَ ع

ةَ أَنْ يياهكَر قزبو حنحنابِ تإِلَى الْبقَالَت ههكْرٍء ييلَى شا عنم مجمٍ : هوي اَء ذَاتج هإِنو
قَالَت حنحنفَت :  لَـسلَ فَجخرِيرِ فَدالس تحا تهلْتخفَأَد ةرمالْح نينِي مقرت وزجي عدنعو

: قُلْت خيطٌ أُرقي لي فيه قَالَت: لْخيطُ قَالَتما هذَا ا: إِلَى جنبِي فَرأَى في عنقي خيطًا قَالَ
إِنَّ آلَ عبد اللَّه َألغْنِياُء عنِ الشرك سمعت رسولَ اللَّـه صـلى اهللا   : فَأَخذَه فَقَطَعه ثُم قَالَ

لم تقُولُ هـذَا وقَـد   : فَقُلْت لَه: تإِنَّ الرقَى والتمائم والتولَةَ شرك قَالَ: عليه وسلم يقُولُ
: كَانت عينِي تقْذف فَكُنت أَختلف إِلَى فُالن الْيهودي يرقيها وكَانَ إِذَا رقَاها سكَنت قَالَ

ا كَفهتقَيفَإِذَا ر هدا بِيهسخنكَانَ ي طَانيلُ الشمع كا ذَلمأَنْ   إِن يـككْفا كَانَ يما إِنهنع
أَذْهبِ الْبأْس رب الناسِ اشـف أَنـت   : تقُولي كَما قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم
  )).الشافي ال شفَاَء إِال شفَاؤك شفَاًء ال يغادر سقَما 

  أطفاهلم وكان صلى اهللا عليه وسلم يداعب أصحابه ويالعب 
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كَانَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم أَحسن الناسِ : (( روى مسلم عن أَنس بن مالك قَالَ
فَكَانَ إِذَا جـاَء  : كَانَ فَطيما قَالَ: أَحِسبه قَالَ: خلُقًا وكَانَ لي أَخ يقَالُ لَه أَبو عميرٍ قَالَ

  )).فَكَانَ يلْعب بِه : أَبا عميرٍ ما فَعلَ النغير قَالَ: ليه وسلم فَرآه قَالَرسولُ اللَّه صلى اهللا ع
أما خدمه ومواليه فلم يكن يكلّفهم من العمل ما ال يطيقون، ومل يبكتهم يومـاً مـا أو   

  .ينهرهم فضالً من أن يضرم، بل إم مل يسمعوا منه جمرد التأفّف عليهم
كَانَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم من أَحسنِ النـاسِ  : (( م قَالَ أَنسففي صحيح مسل

فَقُلْت ةاجحا لمولَنِي يسلُقًا فَأَرخ : بِين نِي بِهرا أَممل بفِْسي أَنْ أَذْهي نفو بال أَذْه اللَّهو
أَمر علَى صبيان وهم يلْعبونَ في السـوقِ فَـإِذَا    اللَّه صلى اهللا عليه وسلم فَخرجت حتى

فَنظَرت إِلَيه وهو يضحك : رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم قَد قَبض بِقَفَاي من ورائي قَالَ
: أَذْهب يا رسولَ اللَّه قَالَ أَنـس  قُلْت نعم أَنا: يا أُنيس أَذَهبت حيثُ أَمرتك قَالَ: فَقَالَ

 واللَّه لَقَد خدمته تسع سنِني ما علمته قَالَ لشيٍء صنعته لم فَعلْت كَذَا وكَـذَا أَو لشـيءٍ  
  )).تركْته هال فَعلْت كَذَا وكَذَا 

لى محار مردفاً ألحد أصحابه وذلك بتكرار ورمبا قام صلى اهللا عليه وسلم بالتعليم وهو ع
  .النداء ويف هذا إثارة انتباه السامع

كُنت رِدف النبِي صلى اهللا عليه وسلم علَى حمارٍ يقَالُ لَه عفَيـر  : (( يقول معاذ بن جبل
: قلـت يامعاذ، : مث سار ساعةً، فقال. لبيك يا رسول اهللا وسعديك: يا معاذُ قلت: فَقَالَ

لبيك رسـول اهللا  : يامعاذ بن جبل، قلت: مث سار ساعةً فقال. لبيك رسول اهللا وسعديك
اللَّه ورسولُه : هلْ تدرِي حق اللَّه علَى عباده وما حق الْعباد علَى اللَّه قُلْت: قال. وسعديك
أَنْ يعبدوه وال يشرِكُوا بِه شيئًا وحق الْعباد علَى اللَّه أَنْ  فَإِنَّ حق اللَّه علَى الْعباد: أَعلَم قَالَ

ئًا فَقُلْتيش بِه رِكشال ي نم ذِّبعقَالَ: ال ي اسالن بِه رشأَفَال أُب ولَ اللَّهسا ري :  مهـرشبال ت
  ) ١))(فَيتكلُوا

ه وسلم معاذاً لينوب عنه يف دعوة أهل اليمن ورسم لـه منـهج   وقد اختار صلى اهللا علي
إِنك ستأْتي قَوما أَهلَ كتابٍ فَإِذَا جِئْتهم فَـادعهم  : (( الدعوة ومباذا يبدأ به الناس فقال له

نْ هم أَطَـاعوا لَـك بِـذَلك    إِلَى أَنْ يشهدوا أَنْ ال إِلَه إِال اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّه فَإِ
  وا لَـكأَطَاع مفَإِنْ ه لَةلَيمٍ ووي كُلِّ يف اتلَوص سمخ هِملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ
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 هِمائأَغْنِي نذُ مخؤقَةً تدص هِملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ كفَـإِنْ  بِذَل هِمائلَى فُقَرع درفَت
و هنيب سلَي هظْلُومِ فَإِنةَ الْموعقِ داتو هِمالوأَم مائكَرو اكفَإِي كبِذَل وا لَكأَطَاع مه  اللَّـه نيب

 ابج٢))(ح (  
ل معها صـلى  وكان صحابته يرجعون إليه يف كل شيء حىت يف خمالفات األطفال، فيتعام

  .اهللا عليه وسلم بأسلوب تربوي عظيم مبا يتناسب مع سن الصغري ومرحلة الطفولة
كُنت غُالما أَرمي نخلَ الْأَنصـارِ  : (( روى أبو داود عن أَبِي رافعِ بنِ عمرٍو الْغفَارِي قَالَ

فَال ترمِ : آكُلُ قَالَ: لم ترمي النخلَ قَالَ يا غُالم: فَأُتي بِي النبِي صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ
  )).اللَّهم أَشبِع بطْنه : النخلَ وكُلْ مما يسقُطُ في أَسفَلها ثُم مسح رأْسه فَقَالَ

  )).أشبعك اهللا وأرواك : (( ويف رواية للترمذي قال
نيب صلى اهللا عليه وسلم هلم يف مجيع حيام يصف الصحابة رضوان اهللا عليهم مشاركة ال

حضرها وسفرها، وتفقده ألحواهلم اخلاصة والعامة، فيقول أمري املؤمنني عثمان بن عفـان  
إِنا واللَّه قَد صحبنا رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم في السفَرِ والْحضرِ : (( رضي اهللا عنه

ضرم ودعكَانَ يريِ والْكَثيلِ وا بِالْقَليناسويا ونعو مزغيا ونزائنج عبتيا و٣))(ان (  
وقد اختار صلى اهللا عليه وسلم من أساليب التعليم أحسنها وأفضلها، وأوقعها يف نفـس  

هلم  فتارةً يؤكّد: املخاطب وأقرا إىل فهمه وعقله، وأشد تثبيتا يف نفسه، وأكثرها إيضاحاً
التعليم بالقسم، وتارةً بالتكرار، وأخرى بالنداء، وأحياناً بإام الشيء حلمل السامع علـى  

: (( استكشافه والسؤال عنه كما يف حديث أيب هريرة عن النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ
الشرك بِاللَّه والسـحر وقَتـلُ   : الَيا رسولَ اللَّه وما هن قَ: اجتنِبوا السبع الْموبِقَات قَالُوا

 فحالز مولِّي يوالتيمِ وتالِ الْيأَكْلُ ما وبأَكْلُ الرو قإِال بِالْح اللَّه مري حفْسِ الَّتالن  قَـذْفو
 التافالْغ اتنمؤالْم اتنصح٤))(الْم (  

شرح والبيان والتوضيح، وترتيب النتائج على مقدماا كما يف وأحياناً يعلّمهم بأسلوب ال
من عقَد عقْدةً ثُم نفَـثَ  : (( قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم: حديث أَبِي هريرةَ قَالَ

هلَ إِلَيكئًا ويش لَّقعت نمو كرأَش فَقَد رحس نمو رحس ا فَقَديه٥))( ف (  
وأحياناً يأيت تعليمه باملناسبات العارضة كما يف قصة الرجل الذي حلف بغري اهللا، كمـا  

الَ : الَ والْكَعبة فَقَالَ ابـن عمـر  : أَنَّ ابن عمر سمع رجلًا يقُولُ(( روى سعد بنِ عبيدةَ 
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من حلَف بِغيرِ اللَّـه  : لَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم يقُولُيحلَف بِغيرِ اللَّه فَإِني سمعت رسو
 كرأَش أَو كَفَر فَقَد .((نسيثٌ حدذَا حى هيسو عقَالَ أَب.  

الَ : والْكَعبة فَقَـالَ : سمع ابن عمر رجالً يقُولُ: (( وروى اإلمام أمحد عن سعد بنِ عبيدةَ
قُولُتصلى اهللا عليه وسلم ي ولَ اللَّهسر تعمي سفَإِن رِ اللَّهيبِغ فلح :  رِ اللَّـهيبِغ لَفح نم

 كرأَشو كَفَر فَقَد.((  
وأحياناً يأتيه األعرايب اجلايف فيغلظ للرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القول، ورمبا يستطيل 

ن العنف واجلفاء، فيبتسم له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم،  بيده على طبيعة األعراب م
  .وجييبه إىل طلبه حبسن خلق ومسو معاملة
كُنت أَمشي مع رسولِ صلى اهللا عليه وسـلم  : (( روى البخاري عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ

: عرابِي فَجبذَ بِرِدائه جبذَةً شديدةً قَالَ أَنـس وعلَيه برد نجرانِي غَليظُ الْحاشية فَأَدركَه أَ
 ةدش ناِء مدةُ الرياشا حبِه تأَثَّر قَدصلى اهللا عليه وسلم و بِيقِ الناتع ةفْحإِلَى ص تظَرفَن

ذي عندك فَالْتفَت إِلَيه فَضحك ثُم أَمر لَـه  يا محمد مر لي من مالِ اللَّه الَّ: جبذَته ثُم قَالَ
  )).بِعطَاٍء 

ثُم جبذَه إِلَيه جبذَةً رجع نبِي اللَّه صلى اهللا عليه وسلم فـي نحـرِ   : (( ويف رواية ملسلم
 ابِيرالْأَع .((ٍاممه يثدي حفو )) :قشى انتح هاذَبقِ  فَجني عف هتياشح تيقى بتحو درالْب

  )).رسولِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم 
ولكنه، ملا رأى رجالً لبس سواراً من حناس يقي به مرضاً يأخذ يف العضد، غضب عليـه  

  .وزجره وره
ر علَى عضد رجلٍ حلْقَـةً،  أَنَّ النبِي صلى اهللا عليه وسلم أَبص: (( فعن عمرانُ بن حصينٍ
أَما إِنها ال تزِيدك إِال وهنا : من الْواهنة قَالَ: ويحك ما هذه قَالَ: أُراه قَالَ من صفْرٍ فَقَالَ

  ) ٦))(انبِذْها عنك فَإِنك لَو مت وهي علَيك ما أَفْلَحت أَبدا 
غضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنفسه، أما هنا ولـما رأى مظهراً مـن  فهناك مل ي

مظاهر الشرك غضب هللا عز وجل، حيث أنه صلى اهللا عليه وسلم بعث بتكميل أديـان  
اخللق بنبذ الوثنيات والتعلّق باملخلوقني، وعلى تكميل عقوهلم بنبذ اخلرافات واخلزعبالت، 
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رقّية للعقول، املزكّية للنفوس، املُصلحة لألحوال كلـها دينـها   واجلد يف األمور النافعة امل
  ) ٧(ودنياها

  .ورمبا حلقه األطفال فأركبهم معه على بغلته
لَقَد قُدت بِنبِي اللَّه صلى اهللا عليه وسلم والْحسنِ والْحسـينِ  : (( فعن إِياس عن أَبِيه قَالَ

تاَء حبهالش هلَتغبلْفَهذَا خهو هامذَا قُدصلى اهللا عليه وسلم ه بِيةَ النرجح مهلْتخ٨))(ى أَد (  
  بل رمبا نزل وترك اخلطبة من املنرب ومحل األطفال مث أمتّ خطبته 

صلى اهللا عليه وسلم كَانَ رسولُ اللَّه : سمعت أَبِي بريدةَ يقُولُ: (( عبد اللَّه بن بريدةَ قَال
يخطُبنا إِذْ جاَء الْحسن والْحسين علَيهِما قَميصان أَحمران يمشيان ويعثُران فَنزلَ رسـولُ  

إِنما {ه صدق اللَّ: اللَّه صلى اهللا عليه وسلم من الْمنبرِ فَحملَهما ووضعهما بين يديه ثُم قَالَ
فَنظَرت إِلَى هذَينِ الصبِيينِ يمشيان ويعثُران فَلَم أَصـبِر حتـى   } أَموالُكُم وأَوالدكُم فتنةٌ

  ) ٩))(قَطَعت حديثي ورفَعتهما
وم بإزالته، وإذا مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبنكر انتدب له رجالً من صاحبته؛ ليق

فقد روى لنا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثـه  
  .مبهمة وهي تسوية القبور باألرض وعدم رفعها، وطمس التماثيل والصور

أَال  :قَالَ لي علي بن أَبِي طَالبٍ: (( روى مسلم يف صحيحه عن أَبِي الْهياجِ الْأَسدي قَالَ
أَبعثُك علَى ما بعثَنِي علَيه رسولُ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ال تدع تمثَالًا إِال طَمسـته وال  

 هتيورِفًا إِال سشا مرا : (( ، ويف روايةَ قَالَ))قَبهتسةً إِال طَمورال صو.((  
  .م دون الناسومل يكن رسول اهللا خيص أحداً من أقاربه بعل

سئلَ علي أَخصكُم رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه : (( ففي صحيح مسلم عن أَبِي الطُّفَيلِ قَالَ
ما خصنا رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم بِشيٍء لَم يعم بِـه النـاس   : وسلم بِشيٍء؟ فَقَالَ

ي قا كَانَ فذَا قَالَكَافَّةً إِلَّا مي هفيابِ سر : حذَب نم اللَّه نا لَعيهف وبكْتيفَةً محص جرفَأَخ
   ـنم اللَّـه نلَعو هدالو نلَع نم اللَّه نلَعضِ والْأَر ارنم قرس نم اللَّه نلَعو رِ اللَّهيغى لآو

  )).محدثًا 
  .لصغريات ليلْعبن مع عائشة رضي اهللا عنهاوكان يرسل البنيات ا
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ا قَالَتهنع ي اللَّهضةَ رشائع نصلى اهللا عليه وسلم : (( ع بِيالن دنع اتنبِالْب بأَلْع تكُن
لَ يخصلى اهللا عليه وسلم إِذَا د ولُ اللَّهسي فَكَانَ رعم نبلْعي باحوي صكَانَ لو هنم نعقَمت

  ) ١٠))(فَيسربهن إِلَي فَيلْعبن معي 
وكان صلى اهللا عليه وسلم ال ينفك عن التعليم والتوجيه يف حال الصحة واملـرض فقـد   

  كان بعض نسائه يقصصن عليه بعض القصص وهو يف مرضه، لعلّ ذلك من أجل تسليته
لَما اشتكَى النبِي صلى اهللا عليه : (( اللَّه عنها قَالَت ففي البخاري ومسلم عن عائشةَ رضي

وسلم ذَكَرت بعض نِسائه كَنِيسةً رأَينها بِأَرضِ الْحبشة يقَالُ لَها مارِيةُ وكَانت أُم سـلَمةَ  
بالْح ضا أَرتا أَتمهنع ي اللَّهضةَ ربِيبح أُمو هأْسر فَعا فَريهف اوِيرصتا ونِهسح نا متفَذَكَر ةش

أُولَئك إِذَا مات منهم الرجلُ الصالح بنوا علَى قَبرِه مسجِدا ثُم صوروا فيـه تلْـك   : فَقَالَ
 اللَّه دنلْقِ عالْخ اررش كةَ أُولَئورالص .((  

ى الرغم من مرضه صلى اهللا عليه وسلم استدرك على نسائه وبـين ضـالل أولئـك    فعل
  .النصارى حيث اختذوا املساجد على قبور الصاحلني وصوروا صوراً فيها

وقد تعامل مع أخطاء األعراب اجلفاة باحلكمة والتأين مع احللم والصرب عليهم والصـفح  
  .ية الرمحة والرأفة معنهم، وحسن توجيههم وإرشادهم وتربيتهم، مع غا

بينما نحن في الْمسجِد مع رسولِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم إِذْ : (( فعن أَنس بن مالك قَالَ
مه مه : جاَء أَعرابِي فَقَام يبولُ في الْمسجِد فَقَالَ أَصحاب رسولِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم

دعـوه  ) أي التقطعوا عليه بولتـه (ال تزرِموه : قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم :قَالَ
فَقَالَ لَه اهعولَ صلى اهللا عليه وسلم دسإِنَّ ر الَ ثُمى بتح كُوهرال  : فَت ـاجِدسالْم هذإِنَّ ه

رِ إِنما هي لذكْرِ اللَّه عز وجلَّ والصالة وقراَءة الْقُرآن تصلُح لشيٍء من هذَا الْبولِ وال الْقَذَ
فَأَمر رجالً من الْقَومِ فَجاَء بِدلْوٍ مـن مـاٍء   : أَو كَما قَالَ رسولُ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ

 هلَيع هن١١))(فَش (  
  .ته ألصحابه ويف تعامله مع أخطائهموكان لطيفاً رحيماً رقيقاً يف معامل

عن معاوِيـةَ   -كما يف صحيح مسلم  -يصف لنا ذلك معاوية بن احلكم السلمي فيقول 
بينا أَنا أُصلِّي مع رسولِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم إِذْ عطَـس  : (( بنِ الْحكَمِ السلَمي قَالَ
مِ فَقُلْتالْقَو نلٌ مجر :فَقُلْت مارِهصبِأَب مانِي الْقَومفَر اللَّه كمحرـا   : يم ـاهيا ثُكْلَ أُمو
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لَكني  شأْنكُم تنظُرونَ إِلَي فَجعلُوا يضرِبونَ بِأَيديهِم علَى أَفْخاذهم فَلَما رأَيتهم يصمتوننِي
سلَّى را صفَلَم كَتال سو لَها قَبلِّمعم تأَيا ري مأُمو وصلى اهللا عليه وسلم فَبِأَبِي ه ولُ اللَّه

إِنَّ هذه الصـالةَ ال  : بعده أَحسن تعليما منه فَواللَّه ما كَهرنِي وال ضربنِي وال شتمنِي قَالَ
ناسِ إِنما هو التسبِيح والتكْبِري وقراَءةُ الْقُرآن أَو كَمـا قَـالَ   يصلُح فيها شيٌء من كَالمِ ال

صلى اهللا عليه وسلم قُلْت ولُ اللَّهسـاَء  : رج قَدو ةيلاهبِج دهيثُ عدي حإِن ولَ اللَّهسا ري
: ومنا رِجالٌ يتطَيرونَ قَالَ: فَال تأْتهِم قَالَ: الْكُهانَ قَالَ اللَّه بِالْإِسالمِ وإِنَّ منا رِجاالً يأْتونَ

قُلْت : فَال يصدنكُم، قَالَ: ذَاك شيٌء يجِدونه في صدورِهم فَال يصدنهم، قَالَ ابن الصباحِ
وكَانـت  : ن الْأَنبِياِء يخطُّ فَمن وافَق خطَّه فَذَاك قَالَكَانَ نبِي م: ومنا رِجالٌ يخطُّونَ قَالَ

بِش بذَه قَد مٍ فَإِذَا الذِّيبوي ذَات تفَاطَّلَع ةانِيوالْجو دلَ أُحبي قا لمى غَنعرةٌ تارِيي جل اة
فآس منِي آدب نلٌ مجا رأَنا وهمغَن نولَ  مسر تيكَّةً فَأَتا صهكَكْتي صنفُونَ لَكأْسا يكَم

قُلْت لَيع كذَل ظَّمصلى اهللا عليه وسلم فَع ا قَالَ: اللَّهقُهتأَفَال أُع ولَ اللَّهسا رـا  : ينِي بِهائْت
: أَنت رسولُ اللَّه قَـالَ : من أَنا قَالَت: اِء قَالَفي السم: أَين اللَّه قَالَت: فَأَتيته بِها فَقَالَ لَها
  )).أَعتقْها فَإِنها مؤمنةٌ 

: (( وقد أكّد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يه عن إتيان الكهان يف موطن آخر فقـالَ 
 كَفَر قُولُ فَقَدا يبِم قَهدافًا فَصرع ا أَونى كَاهأَت نصلى اهللا عليـه  م دمحلَى مزِلَ عا أُنبِم

  ) ١٢))(وسلم 
وقد بلغ من رأفته ورمحته أن يصعد الصيب على ظهره وهو ساجد يصلي بالناس فيطيـل  

ل الصيبالسجود كراهة أن يعج.  
اهللا عليه وسلم فـي   خرج علَينا رسولُ اللَّه صلى: (( عن عبد اللَّه بنِ شداد عن أَبِيه قَالَ

إِحدى صالتيِ الْعشاِء وهو حاملٌ حسنا أَو حسينا فَتقَدم رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم 
ت فَرفَع: فَوضعه ثُم كَبر للصالة فَصلَّى فَسجد بين ظَهراني صالته سجدةً أَطَالَها قَالَ أَبِي

رأْسي وإِذَا الصبِي علَى ظَهرِ رسولِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم وهو ساجِد فَرجعت إِلَـى  
اسالةَ قَالَ النصلى اهللا عليه وسلم الص ولُ اللَّهسى را قَضي فَلَمودجس : كإِن ولَ اللَّهسا ري

التص يانرظَه نيب تدجى   سـوحي ـهأَن أَو رثَ أَمدح قَد ها أَننى ظَنتا حهةً أَطَلْتدجس ك
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كُلُّ ذَلك لَم يكُن ولَكن ابنِي ارتحلَنِي فَكَرِهت أَنْ أُعجلَه حتى يقْضي حاجته : إِلَيك قَالَ
)((١٣ (  

أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم كَانَ يصـلِّي وهـو   ( : (روى النسائي عن أَبِي قَتادةَ
  )).حاملٌ أُمامةَ فَإِذَا سجد وضعها وإِذَا قَام رفَعها 

  .بل إن رأفته ورمحته بالناس محلته على ختفيف الصالة بسبب بكاء صيب مراعاةً حلال أمه
إِني الدخلُ في الصالة : (( رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ: عن أَنسِ ابنِ مالك قَالَ

ائـه  وإِني أُرِيد إِطَالَتها فَأَسمع بكَاَء الصبِي فَأَتجوز في صالتي مما أَعلَم لوجد أُمـه بِبكَ 
)((١٤ (  

  ه وسلم إبراهيم يف السنة اليت مات ا ابن النيب صلى اهللا علي
انكَسـفَت  : انكَسفَت الشمس يوم مات إِبراهيم فَقَالَ الناس: (( يقول الْمغريةُ ابن شعبةَ

إِنَّ الشمس والْقَمر آيتان من آيات اللَّه : لموت إِبراهيم فَقَالَ رسولُ صلى اهللا عليه وسلم
  )). فَان لموت أَحد وال لحياته فَإِذَا رأَيتموهما فَادعوا اللَّه وصلُّوا حتى ينجلي ال ينكَِس

  .فبدد بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجيع األوهام واخلرافات املنتشرة يف اجلاهلية
  وكان صلى اهللا عليه وسلم ال ميلك عينيه من شدة الرمحة 

دخلْنا مع رسولِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم علَى : (( عن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه قَالَف
أَبِي سيف الْقَينِ وكَانَ ظئْرا لإِبراهيم علَيه السالم فَأَخذَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسـلم  

شو لَهفَقَب يماهرـولِ  إِبسا رنيع لَتعفَج فِْسهبِن ودجي يماهرإِبو كذَل دعب هلَيا علْنخد ثُم هم
هنع ي اللَّهضر فوع نعبد الرمحنِ ب فَقَالَ لَه ذْرِفَانصلى اهللا عليه وسلم ت ـا  : اللَّهي تأَنو

إِنَّ : ف إِنها رحمةٌ ثُم أَتبعها بِأُخرى فَقَالَ صلى اهللا عليه وسلميا ابن عو: رسولَ اللَّه فَقَالَ
زحلَم يماهرا إِبي كاقرا بِفإِنا ونبى رضرا يقُولُ إِال مال ننُ وزحي الْقَلْبو عمدت نيونَ الْعون

)((١٥ (  
--------------------  

  .بخاري ومسلمرواه ال) ١(
  .البخاري ومسلم) ٢(
  .رواه أمحد) ٣(
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  .رواه البخاري ومسلم) ٤(
  .رواه النسائي) ٥(
  .رواه أمحد وابن ماجة) ٦(
  .٣٧القول السديد ص ) ٧(
  .رواه مسلم) ٨(
  .رواه الترمذي وحسنه) ٩(
  .رواه البخاري) ١٠(
  .رواه البخاري ومسلم) ١١(
  .رواه أمحد عن أيب هريرة) ١٢(
  .اه النسائيرو) ١٣(
  .رواه ابن ماجة) ١٤(
  .رواه البخاري) ١٥(

=================  
  

  نسأل اهللا تعاىل أن جيعلنا من أحباب وأتباع هذا الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم
تراهم ركَّعا  محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم{ :قال تعاىل 

  مـثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيما سانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبا يدجس
ى سـوقه  في التوراة ومثَلُهم في الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فََآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَ

 ـرفغم مهنم اتحاللُوا الصمعوا ونَآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعةً ي
  }) ٢٩(وأَجرا عظيما 

  مجعه وفهرسه وقدم له
  الباحث يف القرآن والسنة

  علي بن نايف الشحود
  م ٨/٢٠٠٦/ ٣٠هـ املوافق  ١٤٢٧ يف اخلامس من شهر شعبان لعام
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  :الفهرس العام 
  ٨  .........  .وهذا الذي حدث سببه بالدرجة األوىل حقد وحسد أهل الكتاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم وألتباعه 

  ١٧  ..........................:وسببه الثاين ضعف املسلمني وتشرذمهم يف األرض ، والضعيف ال يلتفت إليه أحد 
  ١٧  .........................................................................  الوهن وباء خطري ومرض قاتل

هو خامت األنبياء )) صلى اهللا عليه وسلم (( أن أهل الكتاب يعلمون علم اليقني أن حممدا  واهللا تعاىل قد بني
  ٢٣  ..............................................................................................  .واملرسلني 

  ٣٢  ...........................................................................  :ودعاهم إىل كلمة سواء فأبوا 
  ٣٤  .......................  استفتاحهم على الكفار قبل اإلسالم مث كفرهم بالرسول صلى اهللا عليه وسلم بعد جميئه

حممد صلى اهللا (( وقد أعلنوا احلرب على اإلسالم واملسلمني منذ اليوم األول الذي مسعوا باإلسالم ، ونيب اإلسالم 
  ٤٠  ...........................................................................................  ))عليه وسلم 

  ٧٩  ............................................  :وحرم علينا ربنا سبحانه وتعاىل طاعتهم واالستماع ألراجيفهم 
  ٨٥  ...........................................................................  :وحرم  سبحانه وتعاىل توليهم 

  ١٣٤  ............................  :وأمر سبحانه وتعاىل بقتاهلم حىت يؤمنوا أو يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون 
  ١٣٩  ............................................................  :وحرم علينا الدعوة إىل السلم وحنن األعلون 

  ١٤٢  ......................................................  :وحرم أسرهم حىت نثخن فيهم ونقضي على قوم 
  ١٥٢  ......................................  :لقد بني سبحانه وتعاىل أم لن يرضوا عنه وال عنا حىت نتبع ملتهم 

  ١٥٣  ................................................................  تاريخ أهل الكتاب مع األمة اإلسالمية
  ١٥٨  ....................................................  )٢(قادة الغرب يقولون دمروا اإلسالم أبيدوا أهله 

  ١٨٩  ............................................  ! ..اك تغيري يف موقف الغرب  جتاه اإلسالم وأهله ؟هل هن
  ١٩٤  .....................................  :إن مجيع األنبياء واملرسلني قد أوذوا من قبل أقوامهم ومن قبل غريهم

م يلْبثُوا إِلَّا فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ من الرسلِ ولَا تستعجِلْ لَهم كَأَنهم يوم يرونَ ما يوعدونَ لَ{ : عاىل قال ت
  ١٩٤  ..............................  }] ٣٥/األحقاف) [٣٥(ساعةً من نهارٍ بلَاغٌ فَهلْ يهلَك إِلَّا الْقَوم الْفَاسقُونَ 

  ١٩٤  ..............................................................................  الصرب يف القرآن الكرمي
  ٢١٥  ................................................................  عنوان اإلميان ودليل الثقة باهللا.. الصرب

  ٢١٨  ......................................................................................  صرب ااهدين
  ٢٢١  ...................................  عائض بن عبد اهللا القرنـــي) صلى اهللا عليه وسلم(صرب الرسول 

  ٢٥٠  .................................................................  :وبني سبحانه وتعاىل أن العاقبة للمتقني 
  ٢٥١  ...........................................................................  ..املنصورون يف ميزان اهللا

  ٢٥٥  .................................................................  ومفارز التمحيص.. مقامات االبتالء
  ٢٥٩  ..................................................................  ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني

  ٢٦١  ........................................................................  احملنة يف حياة الدعوة والداعية
  ٢٦٧  .........................................................................................  بوابة النصر

  ٢٧٤  .....................................................................................  حقيقة االنتصار
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  ٣٤٣  .............................................................................  مواصفات جيل التمكني
  ٣٦٩  ......................  :من قوة ومن عتاد ومكر وبني تعاىل أن أعداء الرسل مغلوبون مقهورون مهما ملكوا 

ولكن نصرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تكون إال باتباع منهجه الذي أكرمه اهللا تعاىل به حىت نفوز بسعادة 
  ٣٧١  ............................................  :الدارين ، ففيه العزة والكرامة واحلياة وكل خري لنا يف الدارين
  ٣٧٢  ............................................. :وال بد من اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف كل شيء 

  ٣٧٣  ...............................................  )صلى اهللا عليه وسلم ( القول اللبيب يف الذب عن احلبيب 
  ٣٩٦  ......................................................................................  توجيهات للدعاة

  ٤٠٢  .............................................  وشيجة العقيدة هي األساس الذي جيب أن يتجمع عليه الناس
  ٤١٤  .......................................................وحي القلم من سرية النيب األكرم ىل اهللا عليه وسلم

  ٤٣٣  ............................................................................الثوابت األساسية يف اإلسالم
  ٤٥٣  ......................................................  ية يف مكةمن مواقف قريش املضادة للدعوة اإلسالم

  ٥٠٢  ....................................................................  أخالق الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  ٥٢٤  ........................................................................توجيهه وتربيته وتعليمه ألصحابه

  
 



  )١( فضائل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومناقبه وحقوقه
  

  مقدمة ھامة
  الشمائل المحمدیة -الباب األول

  ..ھذا النبي الذي سخروا منھ.١
وا   ا جھل داء م اس أع الوا، والن ا ق ھ م الوا فی ھ،  .. ق ي أخالق روا ف وه، ولینظ أال فلیعرف

  ).١(وأوصافھ، فشفاء الجھل العلم 
  لعظیم خوجھلطف اهللا بن مال عبد ا. د

  .محمد عبد اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: أعظم رجل في التاریخ
ذا الشرف          ا الفخر  بھ ھ رسولھا، فلھ ة أن جعل ذه األم دیر اهللا لھ ومن  .. ومن حسن تق

  :المؤسف
  . أن من الناس من ال یستشعر عظمتھ -
  . محبة، واتباع، وأدب: ومنھم من ال یكترث بحقوقھ الواجبة على األمة، من -
ون       - م ال یعرف ا ینشئون وھ ة؛ فأطفالن وقد أھمل تعلیم الصغار صفاتھ الُخُلقیة والَخْلقی

ة،  . اسمھ وشیئا من نسبھ، وھجرتھ من مكة إلى المدینة: عن نبیھم إال أما صفاتھ البدنی
  ..!! وھذا تقصیر منا. وأخالقھ، ومقامھ، وحقوقھ، وجوانب سیرتھ فال خبر لھم بھا

ى           نحن نحتاج إلى أن نتع  ده إل دن مول ھ، من ل ي حیات رة ف ى كل صغیرة وكبی رف عل
ھ  ھ .. وفات ي أن ننظر إلی ع،   : ینبغ ام رفی وال، وسیدا ذا مق دا، ورس دوة، وقائ ا، وق مربی

ل     بر جمی ة، وأدب جم، وص یم، ونفس زكی ب رح ل   . وقل درس ك ا أن ن ھ علین ن حق م
  . من ھو رسول اهللا ؟: جوانب حیاتھ، ونعلم أطفالنا وأزواجنا وأھلینا

ة      الم الَخلقی ھ الس فاتھ علی ن ص دیث ع ذا الح ص ھ ق، سنخص ذا الح بعض ھ وأداء ل
  : والُخلقیة

*        *        *  
  . المحمود في كل صفاتھ: إنھ محمد بن عبد اهللا ؛ ومحمد معناه

  :أخرج البخاري في التاریخ الصغیر عن أبي طالب
  مدفذو العرش محمود وھذا مح***   وشق لھ من اسمھ لیجلھ  

ان    ى لس الى عل ال تع ابقة، ق ب الس ي الكت میتھ ف اءت تس ا ج د كم مھ أحم ان اس د ك وق
  :عیسى علیھ السالم

  . }ومبشرا برسول یأتي من بعدي اسمھ أحمد{ -
  :وتسمیتھ محمًدا وقعت في القرآن؛ سمي محمدا

  . ألن ربھ حمده قبل أن یحمده الناس، وفي اآلخرة یحمد ربھ فیشفعھ فیحمده الناس -
  . ألنھ خص بسورة الحمد، وبلواء الحمد، وبالمقام المحمودو -
  . وشرع لھ الحمد بعد األكل، والشرب، والدعاء، وبعد القدوم من السفر -

  ...وسمیت أمتھ الحمادین، فجمعت لھ معاني الحمد وأنواعھ
*        *        *  

  :وأما عن صفاتھ الَخلقیة



ل       - ا، ب اض أمھق دید البی یس ش رة، والعرب تسمي األسمر      فھو أبیض، ل مشربا بحم
  : سمرة خفیفة أبیضا مشرب بحمرة، قال أبو طالب

  ثماُل الیتامى عصمٌة لألرامل***    وأبیُض یستسقى الغمام بوجھھ   
  . لیس بالطویل البائن وال بالقصیر المتردد -
  . بعید ما بین المنكبین -
ى بعضھ، وال    شدید سواد الشعر، لیس بالجعد القطط؛ وھو الشع    - ف عل ر الذي یلت

حمة    غ ش ك، یبل ین ذل ا ب ة، وإنم دید النعوم اعم ش ل الن عر المسترس و الش بط؛ وھ بالس
ل   ھ، وقی ھ : "أذنی ھ         ".. منكبی ي شعر رأسھ ولحیت رأس، وف رقتین من وسط ال ا ف یفرقھ

  . شعیرات بیض  ال تبلغ العشرون
ل الشمس ف          - ھ، ومث ي استدارتھ وجمال ر ف ل القم ھ مث ي إشراقھ، إذا سر   ملیح، وجھ

  . یستنیر ویتھلل وتنفرج أساریره
ال جابر     - ین ق ل العین أشكل  : "واسع الفم، والعرب تمدح بذلك وتذم بصغر الفم، جمی

ین  : "رواه مسلم  قیل أشكل العینین" العینین ل "أي طویل شق العین ي   : "، وقی رة ف حم
  ". بیاض العینین

ما مسست دیباجا : "كالحریر، یقول أنسیداه رحبتان كبیرتان واسعتان لینة الملمس  -
  متفق علیھ ". وال حریرا ألین من كف رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

وة            - ین الملمس وق ین ل ھ ب ھ وأطراف ي بدن ع ف ان یجم قدماه غلیظتان لینة الملمس، فك
  . العظام

ن یدیھ قام الناس فجعلوا یأخذو:  "یداه باردتان، لھما رائحة المسك، یقول أبو جحیفة -
ثلج     ن ال رد م فیمسحون بھما وجوھھم، فأخذت بیده فوضعتھما على وجھي فإذا ھي أب

  . رواه البخاري"وأطیب رائحة من المسك
مرة*  ن س ابر ب ن ج ا  : "وع ا كأنم ردا أو ریح ده ب دت لی دي فوج ول اهللا خ ح رس مس

س      "أخرجھا من جؤنة عطار ال أن ح المسك، ق ب من ری أن  : " مسلم كان عرقھ أطی ك
  .  مسلم" اللؤلؤ  عرقھ

لم أو یمس     : " ویقول وائل بن حجر*  ھ وس لقد كنت أصافح رسول اهللا صلى اهللا علی
ك            ن المس ة م ب رائح ھ ألطی دي وإن ي ی د ف ھ بع ده، فأتعرق دي جل ي  ". جل الطبران

  . والبیقھي
  . وجمعت أم سلیم من عرق النبي صلى اهللا علیھ وسلم فجعلتھ في طیبھا -
اهللا صلى اهللا إذا مر في طریق من طرق المدینة وجد منھ  كان رسول: " وعن أنس -

  .  أبو یعلى والبزار بإسناد صحیح". مر رسول اهللا : رائحة المسك فیقال
ح رسول اهللا       : " قال أنس - ب من ری ط، وال مسكا، وال شیئا أطی " ما شممت عنبرا ق

  رواه مسلم 
  . ساقاه بیضاء، تبرقان لمعانا -
  . ه نفسھ بالنظافة والتجملإبطھ أبیض، من تعاھد -
  .إذا مشى یسرع، كأنما ینحدر من أعلى، ال یستطیع أحد أن یلحق بھ -

*        *        *  
  : أما عن صفاتھ الُخلقیة



  . فقد كان أجود الناس، أجود بالخیر من الریح المرسلة -
  . ما عرض علیھ أمران إال أخذ أیسرھما، ما لم یكن إثما -
  . عذراء في خدرھاأشد حیاء من ال -
  . ما عاب طعاما قط؛ إن اشتھاه أكلھ وإال تركھ -
  . إذا تكلم تكلم ثالثا، بتمھل، ال یسرع وال یسترسل، لو عد العاد حدیثھ ألحصاه -
حابھ  - ول ألص ة ویق ب النمیم ب أن    : " ال یح ي أح یئا، إن د ش ن أح د ع ي أح ال یبلغن

  ". أخرج إلیكم وأنا سلیم الصدر
س   أشجع الناس،  - ال أن ا، ق ا      :  "وأحسنھم خلق دمت رسول اهللا عشر سنین، واهللا م خ

  مسلم ". لم فعلت كذا ؟،  وھال فعلت كذا؟: وال لشيء فعلتھ. أفا قط: قال لي
  . ما عاب شیئا قط -
  . یعطي عطاء من ال یخشى الفقر". ال: "ما سئل شیئا فقال -
  . یحلم على الجاھل، ویصبر على األذى -
  . محدثھ، ویأخذ بیده، وال ینزعھا قبلھیتبسم في وجھ  -
  . یقبل على من یحدثھ، حتى یظن أنھ أحب الناس إلیھ -
  . یسلم على األطفال ویداعبھم -
  . الحر، والعبد، واألمة، والمسكین، ویعود المرضى: یجیب دعوة -
  . ما التقم أحد أذنھ، یرید كالمھ، فینّحي رأسھ قبلھ -
  . یبدأ من لقیھ بالسالم -
ور           - ي أم نھم ف ض الطرف عن أخطائھم، ویعی یھم، ویغ خیر الناس ألھلھ یصبر عل

  . البیت، یخصف نعلھ، ویخیط ثوبھ
  .یأتیھ الصغیر، فیأخذ بیده یرید أن یحدثھ في أمر، فیذھب معھ حیث شاء -
  . یجالس الفقراء  -
  . یجلس حیث انتھى بھ المجلس -
  . ي مدحھیكره أن یقوم لھ أحد، كما ینھى عن الغلو ف -
وي      - د یح الم یع ة، بك د الحاج تكلم إال عن ما، وال ی حك إال تبس ب، ال یض اره عج وق

  . جوامع الكلم، حسن السمت
  . إذا كره شیئا عرف ذلك في وجھھ -
یئة   - زي بالس ا، وال یج واق، وال لعان خابا، باألس ا، وال س ا، وال متفحش ن فاحش م یك ل

  . السیئة، ولكن یعفو ویصفح
  ). ما بال أقوام : (دا بشيء یكرھھ، وإنما یقولال یقابل أح -
  . ال یغضب وال ینتقم لنفسھ، إال إذا انتھكت حرمات اهللا تعالى، فینتقم هللا -
  . ما ضرب بیمینھ قط إال في سبیل اهللا -
  : ال تأخذه النشوة والكبر عن النصر -

ة  دخل في فتح مكة إلى الحرم خاشعا مستكینا، ذقنھ یكاد یمس ظھر راحل*  تھ من الذل
  . لم یدخل متكبرا، متجبرا، مفتخرا، شامتا.. هللا تعالى والشكر لھ



وك         *  ك من مل ھ كمل دة، وھو یظن ھ رع ت، فأخذت وقف أمامھ رجل وھو یطوف بالبی
ة     : "األرض، فقال لھ رسول اهللا د بمك ل القدی ت تأك ھون علیك، فإنما أنا ابن امرأة كان

 ."  
  :كان زاھدا في الدنیا -

  . على الحصیر، ویرضى بالیسیر، وسادتھ من أدم حشوھا لیفیضطجع * 
ا      .. یمر الشھر ولیس لھ طعام إال التمر*   ھ، فم ا یمأل بطن د م یتلوى من الجوع ما یج

  . شبع ثالثة أیام تباعا من خبز بر حتى فارق الدنیا
فاعة،          - ة ش وم القیام ھ ی ا ألمت تجابة، فادخرھ ھ، أعطاه اهللا دعوة مس ا بأمت ان رحیم  ك

  : قال
فاعة           * (  أت دعوتي ش ي أختب ھ، وإن ي دعوت ل نب لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل ك

اهللا شیئا        ؛ ]البخاري ) [ألمتي یوم القیامة، فھي نائلة إن شاء اهللا من مات ال یشرك ب
ھ   الى عن ال تع ذا ق ریص     {: ول تم ح ا عن ھ م ز علی كم عزی ول من أنفس اءكم رس د ج لق

  }علیكم بالمؤمنین رؤوف رحیم
  *      *        *  

  :نحن الیوم في غایة الحاجة إلى تدارس سیرتھ، ولو مرة في األسبوع
  :نقرأ إحدى كتب السیر المعتمدة مثل.. نجلس في البیت مع الزوجة واألبناء 
  . تھذیب سیرة ابن ھشام -
  .البدایة والنھایة البن كثیر -
  . الشمائل المحمدیة للترمذي -
  . فقھ السیرة للغزالي -
  . السیرة النبویة الصحیحة للدكتور أكرم ضیاء العمري -

ا ى     .. وغیرھ ا أن نتزك ا، إن أردن ي بیوتن ات ف ذه الحلق ل ھ ى مث رص عل د أن نح الب
ھ     ذي نواجھ ب ونربي أبناءنا وأزواجنا، فھذه من أحسن وسائل التربیة، وھو السالح ال

  : الغثاء الذي یتصدر وسائل اإلعالم
ن ا    - ا م ظ أبناءن ھ نحف ارف  فب یاق وراء زخ الخ، واالنس ق،  : النس ر، والفس الكف

  . والشھوات
  وبھ نغرس في قلوبھم محبة رسول اهللا، والفخر بھ،  -
  . والتعلق بسنتھ، وتقلیده في العادات والعبادات -

رآن والسنة    فمن غیر المعقول أن تكون سیرة ھذا الرجل العظیم، الذي ما حفظ لنا الق
  !. ا حفظ سیرتھ، بین أیدینا ثم نھملھ وننصرف عنھوالتاریخ سیرة إنسان، مثلم

  !!.  ..إن ذلك لغفلة معیبة
  ].، مسلم الفضائل، البدایة والنھایة٥٧٨ـ ٦/٥٤٤فتح الباري : مراجع[

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
ھ      . الصحف الدنمركیة: المقصود بھم ھنا) ١( ي صلى اهللا علی ام النب التي نالت من مق

  .ت، تنقصا، وسخریةوسلم شخصھ بالرسوما
---------------  

  نبذة یسیرة في سیرة النبي صلى اهللا علیھ وسلم.٢



  محمد بن إبراھیم التویجري 
الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد 

  : وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد
قیدتھم وشریعتھم فانطمس الحق وظھر وحرفوا وبدلوا في ع. فقد اختلف بنو إسرائیل

ل     ق الباط ق ویمح ق الح ن یح ى دی ة إل ت األم اد واحتاج م والفس ر الظل الباطل وانتش
ال           ا ق لم كم ھ وس دًا صلى اهللا علی ویھدي الناس إلى الصراط المستقیم فبعث اهللا محم

ة ل   {: سبحانھ دى ورحم ھ وھ وم  وما أنزلنا علیك الكتاب إال لتبین لھم الذي اختلفوا فی ق
  . ٦٤/النحل} یؤمنون

ن     اس م راج الن ده، وإخ ادة اهللا وح ى عب دعوة إل ل لل اء والرس ع األنبی ل اهللا جمی أرس
د  {: الظلمات إلى النور فأولھم نوح وآخرھم محمد صلى اهللا علیھ وسلم قال تعالى ولق

  . ٣٦/النحل} بعثنا في كل أمة رسوًال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت
الى       وآخر األنبیاء  ال تع ده ق ي بع ال نب لم ف ھ وس ا  {: والرسل ھو محمد صلى اهللا علی م

  . ٤٠/األحزاب} كان محمدًا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخاتم النبیین
لم         ھ وس دًا صلى اهللا علی وكان كل نبي یبعث إلى قومھ خاصة وبعث اهللا رسولھ محم

ال سبحانھ   لناك إال ك  {: إلى الناس كافة كما ق ا أرس ذیرًا ولكن      وم اس بشیراً ون ة للن اف
  . ٢٨/سبأ} أكثر الناس ال یعلمون

ور          ى الن ات إل اس ویخرجھم من الظلم ھ الن دي ب وقد أنزل اهللا على رسولھ القرآن یھ
إذن     {: بإذن ربھم قال تعالى ور ب ى الن ات إل كتاب أنزلناه إلیك لتخرج الناس من الظلم

  . ١/إبراھیم} ربھم إلى صراط العزیز الحمید
ل     وق ة عام الفی د ولد الرسول محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب الھاشمي القرشي بمك

د             ا ول ھ ولم ي بطن أم وه وھو ف وفي أب ادھم اهللا وت ة فأب دم الكعب الذي جاء أصحابھ لھ
ي    محمد أرضعتھ حلیمة السعدیة ثم زار أخوالھ في المدینة مع أمھ آمنة بنت وھب وف

األبواء وعمره ست سنین ثم كفلھ جده عبد المطلب طریق العودة إلى مكة توفیت أمھ ب
فمات وعمر محمد ثمان سنین ثم كفلھ عمھ أبو طالب یرعاه ویكرمھ ویدافع عنھ أكثر 
رك      ریش بت ره ق من أربعین سنة وتوفي أبو طالب ولم یؤمن بدین محمد خشیة أن تعی

  . دین آبائھ
ت  وكان محمد في صغره یرعى الغنم ألھل مكة ثم سافر إلى ال شام بتجارة لخدیجة بن

ره      ا وعم ھ فتزوجھ دقھ وأمانت ھ وص ة بخلق ت خدیج ارة وأعجب ت التج د وربح خویل
  . خمس وعشرون سنة وعمرھا أربعون سنة ولم یتزوج علیھا حتى ماتت

ھ   وقد أنبت اهللا محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم نباتًا حسنًا وأدبھ فأحسن تأدیبھ ورباه وعلم
اً  دیثًا         حتى كان أحسن قومھ َخلق دقھم ح ًا وأص م مروءة وأوسعھم حلم ًا وأعظمھ وُخلق

  . وأحفظھم أمانة حتى سماه قومھ باألمین
ھ       دعو رب ھ وی د فی الي یتعب ام واللی راء األی ار ح و بغ ان یخل الء فك ھ الخ ب إلی م ُحب ث

  . وأبغض األوثان والخمور والرذائل فلم یلتفت إلیھا في حیاتھ
ة    ولما بلغ محمدًا صلى اهللا علیھ و اء الكعب ي بن سلم خمسًا وثالثین سنة شارك قریشًا ف

لما جرفتھا السیول فلما تنازعوا في وضع الحجر األسود حكموه في األمر فدعا بثوب 



ذه          م أخ ًا ث وه جمیع ھ فرفع ذوا بأطراف ل أن یأخ فوضع الحجر فیھ ثم أمر رؤساء القبائ
  . محمد فوضعھ في مكانھ وبنى علیھ فرضي الجمیع وانقطع النزاع

ن         ا من دی یھم بقای جاعة وف اء والش الكرم والوف دة ك ة صفات حمی ان ألھل الجاھلی وك
ذا       ب ھ ى جان دن وإل داء الب رة وإھ ج والعم ھ والح واف ب ت والط یم البی راھیم كتعظ إب
ات       ل البن ا وقت ل الرب ور وأك ا، وشرب الخم ة كالزن فات وعادات ذمیم م ص ت لھ كان

  . والظلم، وعبادة األصنام
د            وأول من غیر  ن لحي الخزاعي فق رو ب ادة األصنام عم ى عب راھیم ودعا إل ن إب دی

جلب األصنام إلى مكة وغیرھا ودعا الناس إلى عبادتھا ومنھا ود، وسواع، ویغوث،   
  . ونسرا، ویعوق

وادي    ثم اتخذ العرب أصنامًا أخرى ومنھا صنم مناة بقدید والالت بالطائف والعزى ب
اس       نخلة وھبل في جوف الكعبة وأصنام ح  وتھم واحتكم الن ي بی ة وأصنام ف ول الكعب

  . إلى الكھان والعرافین والسحرة
ولما انتشر الشرك والفساد بھذه الصورة بعث اهللا محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم وعمره 
ھ   أنكرت علی نام ف ادة األص رك عب ده وت ادة اهللا وح ى عب اس إل دعو الن نة ی ون س أربع

  . ٥/ص} واحدًا إن ھذا لشيء عجاب أجعل اآللھة ألھًا{: قریش ذلك وقالت
ھ         دًا صلى اهللا علی ى بعث اهللا رسولھ محم د من دون اهللا حت نام تعب ذه األص ت ھ وظل
ر الحق وزھق     وسلم بالتوحید فكسرھا وھدمھا ھو وأصحابھ رضوان اهللا علیھم فظھ

  . ٨١/اإلسراء} وقل جاء الحق وزھق الباطل إن الباطل كان زھوقًا{: الباطل
د       وأول ما نز ان یتعب ذي ك ي غار حراء ال ل الوحي على النبي صلى اهللا علیھ وسلم ف

ي           ھ وف رر علی ارئ فك ا بق ا أن ال الرسول م رأ فق أمره أن یق ل ف اءه جبری ث ج ھ حی فی
ھ  ال ل ة ق ك      {: الثالث رأ ورب ق، اق ن عل ان م ق اإلنس ق، خل ذي خل ك ال م رب رأ باس اق

  . ٣-٢-١/العلق} األكرم
ف، و  ؤاده یرج ول، وف ع الرس د    فرج ال لق ا وق م أخبرھ ة ث ھ خدیج ى زوجت ل عل دخ

واهللا ال یخزیك اهللا أبدًا إنك لتصل الرحم، وتحمل : (خشیت على نفسي فطمأنتھ وقالت
ى   ) الكل، وتقرى الضیف، وتكسب المعدوم، وتعین على نوائب الحق ھ إل ثم انطلقت ب

ذا الن   ذي  ابن عمھا ورقة بن نوفل وكان قد تنصر فلما أخبره بشره وقال لھ ھ اموس ال
  . أنزل اهللا على موسى وأوصاه بالصبر إذا آذاه قومھ وأخرجوه

ًا إذ رأى      ا ھو یمشي یوم ثم فتر الوحي مدة فحزن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم فبینم
ھ       أنزل اهللا علی دثر ف ھ وت ى منزل ا  : (الملك مرة أخرى بین السماء واألرض فرجع إل ی

ى الرسول صلى اهللا      ، ثم ٢-١/المدثر) أیھا المدثر، قم فأنذر ك عل د ذل تتابع الوحي بع
  . علیھ وسلم

ث             رًا حی م جھ ده سرًا ث ادة اهللا وح ى عب دعوا إل ًا ی ة عشر عام أقام النبي في مكة ثالث
ربین      ذر عشیرتھ األق ال فأن أمره اهللا أن یصدع بالحق فدعاھم بلین ولطف من غیر قت

ة ث   رب قاطب ذر الع م أن ولھم ث ن ح ذر م م أن ھ ث ذر قوم م أن المینث ذر الع ال . م أن م ق ث
  . ٩٤/الحجر) فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركین: (سبحانھ

اًال     د رج راء والعبی عفاء والفق راف والض اء واألش ن األغنی ة م ول قل ن بالرس د آم وق
ى     ھم إل اجر بعض ھم، وھ ل بعض ذَِّب بعضھم وقت نھم فُع ي دی ع ف ونساًء وأوذي الجمی



ى   الحبشة فرارًا من أذى قریش وأوذي  معھم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم فصبر حت
  . أظھر اهللا دینھ

ھ         ولما بلغ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم خمسین سنة ومضى عشر سنوات من بعثت
مات عمھ أبو طالب الذي كان یحمیھ من أذى قریش ثم ماتت من بعده زوجتھ خدیجة  

ه بصنوف األذى وھو التي كانت تؤنسھ فاشتد علیھ البالء من قومھ وتجرؤا علیھ وآذو
  .صلوات اهللا وسالمھ علیھ. صابر محتسب

ولما اشتد علیھ البالء وتجرأت علیھ قریش خرج إلى الطائف ودعا أھلھا إلى اإلسالم 
دعوا      ة وظل ی ى مك فلم یجیبوه، بل آذوه ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبیھ، فرجع إل

  . الناس إلى اإلسالم في الحج وغیره
راق   ثم أسرى اهللا برس ى الب ولھ لیالً من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى راكبًا عل

ا آدم،         رأى فیھ دنیا ف ى السماء ال ھ إل بصحبة جبریل، فنزل وصلى باألنبیاء ثم عرج ب
ة    وأرواح السعداء عن یمینھ وأرواح األشقیاء عن شمالھ ثم عرج بھ إلى السماء الثانی

رأ   ة ف ا        فرأى فیھا عیسى ویحیى ثم إلى الثالث رأى فیھ ة ف ى الرابع م إل ا یوسف ث ى فیھ
ى          م إل ا موسى ث رأى فیھ ى السادسة ف م إل إدریس ثم إلى الخامسة فرأى فیھا ھارون ث
ھ وفرض            ھ فأكرم ھ رب م كلم درة المنتھى ث ى س ع إل م رف السابعة فرأى فیھا إبراھیم ث

ي العمل وخمسین     ي  علیھ وعلى أمتھ خمسین في الیوم واللیلة ثم خففھا إلى خمس ف ف
األجر واستقرت الصالة خمس صلوات في الیوم واللیلة إكرامًا منھ ألمة محمد صلى 
اهللا علیھ وسلم ثم رجع إلى مكة قبل الصبح فقص علیھم ما جرى لھ فصدقھ المؤمنون 

افرون  ھ الك جد      {: وكذب ى المس رام إل جد الح ن المس یال م ده ل ذي أسرى بعب سبحان ال
  . ١/اإلسراء} آیاتنا إنھ ھو السمیع البصیر األقصى الذي باركنا حولھ لنریھ من

رھط من       م الحج ب ي موس ثم ھیأ اهللا لرسولھ صلى اهللا علیھ وسلم من ینصره فالتقى ف
ان            ا ك ا اإلسالم فلم ة، ونشروا فیھ ى المدین وا إل م رجع المدینة من الخزرج فأسلموا ث

ھ وس        لى اهللا علی ول ص م الرس التقى بھ ر ف عة عش اروا بض ل ص ام المقب ا الع لم فلم
ى          لم عل م اإلسالم فأس رآن، ویعلمھ رئھم الق ر یق ن عمی انصرفوا بعث معھم مصعب ب

  . یدیھ خلق كثیر، منھم زعماء األوس سعد بن معاذ، وأسید بن حضیر
ى سبعین رجًال من             د عل ا یزی نھم م م الحج خرج م فلما كان العام المقبل وجاء موس

ھ     دعوا رسول اهللا صلى اهللا علی ره      األوس والخزرج ف د أن ھج ة بع ى المدین لم إل وس
وآذاه أھل مكة، فواعدھم الرسول في إحدى لیالي التشریق عند العقبة فلما مضى ثلث 
م            اس ول ھ العب ھ عم لم ومع ھ وس دوا الرسول صلى اهللا علی اد فوج اللیل خرجوا للمیع
وم بكالم           اس، والرسول، والق تكلم العب ھ ف ن أخی ر اب یؤمن إال أنھ أحب أن یحضر أم

ثم بایعھم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم على أن یھاجر إلیھم في المدینة على أن  حسن
دا ً ، یمنعوه، وینصروه ویدافعوا عنھ، ولھم الجنة فبایعوه واحدًا م    ، واح م انصرفوا ث ث

علمت بھم قریش فخرجوا في طلبھم، ولكن اهللا نجاھم منھم، وبقي الرسول صلى اهللا   
ین      ى ح ة إل ي مك لم ف ھ وس ز    و{: علی وي عزی ره إن اهللا لق ن ینص رن اهللا م } لینص

  . ٤٠/الحج
ثم أمر الرسول أصحابھ بالھجرة إلى المدینة فھاجروا أرساًال إال من حبسھ المشركون 
ركون      س المش ا أح ي فلم ر وعل و بك ول اهللا وأب لمین إال رس ن المس ة م ق بمك م یب ول



ة خافوا أ    ى المدین م فیشتد    بھجرة أصحاب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم إل ن یلحق بھ
ي    ت ف أمره فتآمروا على قتلھ فأخبر جبریل رسول اهللا بذلك فأمر الرسول علیًا أن یبی
ات      ا وب لم ألھلھ ھ وس لى اهللا علی ول ص د الرس ت عن ي كان ع الت رد الودائ ھ، وی فراش
ي          ت أب ى بی نھم وذھب إل المشركون عند باب الرسول لیقتلوه إذا خرج فخرج من بی

ذه ا  زل اهللا   بكر بعد أن أنق وك أو      {: هللا من مكرھم وأن روا لیثبت ذین كف ك ال ر ب وإذ یمك
  . ٣٠/األنفال} یقتلوك أو یخرجوك ویمكرون ویمكر اهللا واهللا خیر الماكرین

ثم عزم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على الھجرة إلى المدینة، فخرج ھو وأبو بكر 
د اهللا         ال واستأجرا عب ھ ثالث لی ا فی ور ومكث ان مشركًا       إلى غار ث ط وك ي أریق ن أب ب

ل          ي ك ا ف ا جرى وطلبتھم ریش لم ذعرت ق ا ف لیدلھما على الطریق، وسلماه راحلتیھم
ا أیست     ة فلم مكان، ولكن اهللا حفظ رسولھ فلما سكن الطلب عنھما، ارتحال إلى المدین
ب        ي الطل اس ف د الن ل فج منھما قریش بذلوا لمن یأتي بھما أو بأحدھما مائتین من اإلب

ھ   وفي ا دعا علی لطریق إلى المدینة، علم بھما سراقة بن مالك وكان مشركًا فأرادھما ف
الرسول صلى اهللا علیھ وسلم فساخت قوائم فرسھ في األرض فعلم أن الرسول صلى  
ھ الرسول        دعا ل ھ وال یضره ف دعوا ل اهللا علیھ وسلم ممنوع، وطلب من الرسول أن ی

  . اس عنھما ثم أسلم بعد فتح مكةصلى اهللا علیھ وسلم، فرجع سراقة، ورد الن
ھ    ًا بقدوم لمون فرح ر المس ة كب ى المدین لم إل ھ وس لى اهللا علی ول ص ل الرس ا وص فلم
و         ى ھ اء وبن زل بقب رین فن رحین مستبش ال ف اء واألطف ال والنس تقبلھ الرج واس
ي          ة فصالھا ف وم الجمع م ركب ی ة ث والمسلمون مسجد قباء وأقام بھا بضع عشرة لیل

ام       بني سالم بن ع ذون بزم ھ، آخ اس محیطون ب ة والن وف ثم ركب ناقتھ ودخل المدین
أمورة   ا م ا فإنھ لم دعوھ ھ وس لى اهللا علی ول ص م الرس ول لھ دھم، فیق زل عن ھ لین ناقت

  . فسارت حتى بركت في موضع مسجده الیوم
وب       ي أی زل أب ي من كن ف جد فس رب المس ھ ق ى أخوال زل عل ولھ أن ین أ اهللا لرس وھی

ي      األنصاري، ثم بعث  ھ وأھل أب ھ وبنات أتي بأھل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من ی
  . بكر من مكة فجاءوا بھم إلى المدینة

ذي بركت    ثم شرع النبي صلى اهللا علیھ وسلم وأصحابھ في بناء مسجده في المكان ال
ت     م حول د ث فیھ الناقة وجعل قبلتھ إلى بیت المقدس وجعل عمده الجذوع وسقفھ الجری

  . لكعبة بعد بضعة عشر شھرًا من مقدمھ المدینةالقبلة إلى ا
ثم آخى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بین المھاجرین واألنصار ووادع الرسول صلى 
لم           ة وأس دفاع عن المدین لم وال ى الس ًا عل نھم كتاب ھ وبی اهللا علیھ وسلم الیھود وكتب بین

ي     ر وف ود إال الكف ة الیھ ى عام الم وأب ن س د اهللا ب ود عب ر الیھ زوج   حب نة ت ك الس تل
  . الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بعائشة رضي اهللا عنھا

  . وفي السنة الثانیة شرع األذان وصرف اهللا القبلة إلى الكعبة، وفرض صوم رمضان
ف    ره والت ده اهللا بنص ة وأی ي المدین لم ف ھ وس لى اهللا علی ول ص تقر الرس ا اس ولم

ھ ع     وب علی ت القل ھ واجتمع ار حول اجرون واألنص ركون،    المھ اه المش ك رم د ذل ن
ة واهللا    ارزوه بالمحارب ھ وب روا علی آذوه وافت دة ف وس واح ن ق افقون ع ود والمن والیھ
لمین       رھم، أذن اهللا للمس اقم ش م وتف تد ظلمھ ا اش فح فلم و والص بر والعف أمره بالص ی



الى  ھ تع زل قول ال، فن رھم   {: بالقت ى نص وا وإنَّ اهللا عل أنھم ُظلم اِتلون ب ذین ُیق أذن لل
  . ٣٩/الحج} رلقدی

ال    اتلھم فق ن ق ال م لمین قت ى المس ھ عل رض اّلل م ف ذین   {: ث ھ ال بیل اّلل ي س اتلوا ف وق
  . ١٩٠/البقرة} یقاتلونكم وال تعتدوا إن اّللھ ال یحب المعتدین
اتلونكم    {: ثم فرض اهللا علیھم قتال المشركین كافة فقال ا یق ة كم وقاتلوا المشركین كاف

  . ٣٦/التوبة} كافة
ي سبیل اهللا          فقام الرس  اد ف ى اهللا والجھ دعوة إل حابھ بال لم وأص ھ وس ول صلى اهللا علی

ھ    دین كل ورد كید المعتدین ودفع الظلم عن المظلومین وأیده اهللا بنصره، حتى صار ال
هللا فقاتل المشركین في بدر في السنة الثانیة من الھجرة في رمضان فنصره اهللا علیھم 

أجالھم    وفرق جموعھم وفي السنة الثالثة غد د المسلمین ف ر یھود بني قینقاع فقتلوا أح
در،       ي ب ا ف ریش لقتالھ أرت ق الرسول صلى اهللا علیھ وسلم عن المدینة إلى الشام ثم ث
ر        اة أم ة وعصى الرم ة ودارت المعرك فعسكرت حول أحد في شوال من السنة الثالث

  . ا المدینةالرسول، فلم یتم النصر للمسلمین وانصرف المشركون إلى مكة ولم یدخلو
اء    ك بإلق لم وذل ھ وس لى اهللا علی ول ص ل الرس وا بقت یر وھم ي النض ود بن در یھ م غ ث

  . الحجر علیھ فنجاه اهللا، ثم حاصرھم في السنة الرابعة وأجالھم إلى خیبر
دوانھم،      رد ع ي المصطلق ل وفي السنة الخامسة غزا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بن

ى  فانتصر علیھم وغنم األموال والس بایا ثم سعى زعماء الیھود في تألیب األحزاب عل
ر داره       ي عق الم ف ى اإلس اء عل لمین للقض ركون     . المس ة المش ول المدین اجتمع ح ف

ؤمنین         دھم ونصر رسولھ والم م أحبط اهللا كی ود ث ان الیھ ورد اهللا {: واألحباش وغطف
ان ا    ال وك ؤمنین القت زاً  الذین كفروا بغیظھم لم ینالوا خیرًا وكفى اهللا الم ًا عزی } هللا قوی

  . ٢٥/األحزاب
د             درھم، ونقضھم العھ ي قریظة لغ ود بن لم یھ ھ وس ثم حاصر الرسول صلى اهللا علی

  . فنصره اهللا علیھم فقتل الرجال وسبى الذریة وغنم األموال
وفي السنة السادسة عزم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم على زیارة البیت والطواف بھ 

ھم في الحدیبیة على وقف القتال عشر سنین، یأمن فیھا فصده المشركون عنھ، فصالح
  . الناس ویختارون ما یریدون فدخل الناس في دین اهللا أفواجًا

ذین آذوا   ود ال اء الیھ ى زعم اء عل ر للقض ول خیب زا الرس ابعة غ نة الس ي الس وف
وك     ب مل وال واألرض وكات نم األم یھم وغ ره اهللا عل رھم ونص لمین، فحاص المس

  . إلى اإلسالماألرض یدعوھم 
ھ        ن حارث د ب ادة زی ًا بقی لم جیش وفي السنة الثامنة أرسل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
لتأدیب المعتدین ولكن الروم جمعوا جیشًا عظیمًا فقتلوا قواد المسلمین وأنجى اهللا بقیة 

  . المسلمین من شرھم
ھ            یھم الرسول صلى اهللا علی د فتوجھ إل ة فنقضوا العھ ار مك در كف لم بجیش   ثم غ وس

  . عظیم وفتح مكة، وطھر بیتھ العتیق من األصنام، ووالیة الكفار
ف وھوازن فھزمھم        دوان ثقی رد ع ة ل ثم كانت غزوة حنین في شوال من السنة الثامن
ى        لم مسیره إل ھ وس اهللا وغنم المسلمون مغانم كثیرة ثم واصل الرسول صلى اهللا علی

د   ا ف أذن اهللا بفتحھ م ی رھا، ول ائف وحاص لم   الط ھ وس لى اهللا علی ول ص م الرس عا لھ



م        حابھ ث و وأص ر ھ م اعتم ائم، ث ع ووزع الغن م رج د ث ا بع لموا فیم رف، فأس وانص
  . خرجوا إلى المدینة

وفي السنة التاسعة كانت غزوة تبوك في زمان عسرة وشدة وحر شدید فسار الرسول 
ق           م یل اك، ول روم فعسكر ھن د ال رد كی وك ل ى تب دًا وصالح   صلى اهللا علیھ وسلم إل كی

الة        ھ الص ا علی زوة غزاھ ر غ ذه آخ ة وھ ى المدین ع إل م رج نم ث ل، وغ ض القبائ بع
یم     د تم ا وف والسالم وجاءت في تلك السنة وفود القبائل ترید الدخول في اإلسالم ومنھ
ووفد طيء ووفد عبد القیس، ووفد بني حنیفة وكلھم أسلموا ثم أمر الرسول صلى اهللا 

ر أن  ا بك لم أب ھ وس ھ  علی ي اهللا عن ًا رض ھ علی ث مع نة وبع ك الس ي تل اس ف ج بالن یح
ي             ادي ف ره أن ین راءة من المشركین وأم راءة للب اس سورة ب ى الن رأ عل وأمره أن یق

ام         {: الناس فقال علي یوم النحر د الع افر، وال یحج بع ة ك دخل الجن اس ال ی ا الن یا أیھ
  . } عھد فھو إلى مدتھمشرك، وال یطوف بالبیت عریان، ومن كان لھ عند رسول اهللا

ى         اس إل ا الن ى الحج، ودع لم عل ھ وس وفي السنة العاشرة عزم الرسول صلى اهللا علی
ة   ذلك فحج معھ من المدینة وغیرھا خلٌق كثیر فأحرم من ذي الحلیفة، ووصل إلى مك
ة    ات خطب اس بعرف ب الن كھم وخط اس مناس م الن عى وعل اف وس ة وط ي ذي الحج ف

ال عظیمة جامعة، قرر فیھا ا ولي،     : (ألحكام اإلسالمیة العادلة فق اس اسمعوا ق ا الن أیھ
والكم،   اءكم، وأم اس إن دم ا الن ذا، أیھ امي ھ د ع اكم بع ي ال ألق إني ال أدري لعل ف
ل      ذا، أال ك دكم ھ ي بل وأعراضكم حرام علیكم، كحرمة یومكم ھذا، في شھركم ھذا، ف

ضوعة، وإن أول دم  شيء من أمر الجاھلیة تحت قدمي موضوع، ودماء الجاھلیة مو
ذیل  . أضع من دمائنا دم ابن ربیعة بن الحارث، كان مسترضعًا في بني سعد، فقتلتھ ھ

ھ موضوع         ب، فإن د المطل ن عب اس ب ا عب وربا الجاھلیة موضوع، وأول ربا أضع رب
ة اهللا،     روجھن بكلم كلھ، فاتقوا اهللا في النساء، فإنكم أخذتموھن بأمان اهللا، واستحللتم ف

ر          ولكم علیھن ن فاضربوھن ضربًا غی إن فعل ھ، ف دًا تكرھون أن ال یوطئن فرشكم أح
ده    مبرح، ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف، وقد تركت فیكم ما لن تضلوا بع
د    ك ق ھد أن الوا نش ائلون، ق تم ق ا أن ي فم ألون عن تم تس اب اهللا، وأن ھ كت متم ب إن اعتص

اس      بلَّغت، وأدیت، ونصحت فقال بإصبعھ السبابة یرفع ى الن ا إل ى السماء وینكتھ ھا إل
  ). اللھم اشھد، اللھم اشھد ثالث مرات

ات       ھ وھو بعرف زل علی ررت أصولھ، ن ت   {: ولما أكمل اهللا ھذا الدین، وتق وم أكمل الی
  . ٣/المائدة} لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم اإلسالم دینًا
اس،     وتسمى ھذه الحجة حجة الوداع ألن الرسول صلى اهللا ع   ا الن لم ودع فیھ ھ وس لی

  . ولم یحج بعدھا ثم رجع الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بعد الفراغ من حجھ إلى المدینة
وفي السنة الحادیة عشرة في شھر صفر بدأ المرض برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
ع األول،   ولما اشتد علیھ الوجع أمر أبا بكر رضي اهللا عنھ أن یصلى بالناس وفي ربی

اني عشر         ز ین الث وم االثن حى ی ھ ض اد علیھ المرض فقبض صلوات اهللا وسالمھ علی
م ُغسل       دیدًا ث ًا ش ذلك حزن من ربیع األول من السنة الحادیة عشرة فحزن المسلمون ل
د        ت عائشة والرسول ق ي بی ن ف وصلى علیھ المسلمون یوم الثالثاء لیلة األربعاء ودف

  . مات ودینھ باق إلى یوم القیامة



ة  ثم ا ختار المسلمون صاحبھ في الغار ورفیقھ في الھجرة أبا بكر رضي اهللا عنھ خلیف
دون          اء الراش م الخلف ي وھؤالء ھ م عل ان ث م عثم لھم ثم تولى الخالفة من بعده عمر ث

  . المھدیون رضوان اهللا علیھم أجمعین
ال    ا ق ة كم األخالق الكریم اه ب ة وأوص نعم عظیم د ب ولھ محم ى رس تّن اهللا عل د ام وق

ا            {: سبحانھ أغنى، فأم دك عائًال ف دى، ووج دك ضاًال فھ آوى، ووج ًا ف دك یتیم م یج أل
  . ١١-٦/الضحى} الیتیم فال تقھر، وأما السائل فال تنھر، وأما بنعمة ربك فحدث

ھ    ھ بقول ھ رب : وقد أكرم اهللا رسولھ بأخالق عظیمة لم تجتمع ألحدٍٍ غیره حتى أثنى علی
  . ٤/القلم} وإنك لعلى خلق عظیم{

وس          ع النف ھ السالم أن یجم دة، استطاع علی ة، والصفات الحمی وبھذه األخالق الكریم
ھ   إذن رب ب           {: ویؤلف القلوب ب یظ القل ت فظًا غل و كن م ول ت لھ ة من اهللا لن ا رحم فبم

ل    النفضوا من حولك فاعف عنھم واستغفر لھم وشاورھم في األمر فإذا عزمت فتوك
  . ١٥٩/مرانآل ع} على اهللا إن اهللا یحب المتوكلین

رآن    ھ الق وقد أرسل اهللا رسولھ محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم إلى الناس كافة وأنزل علی
ال سبحانھ      ا ق ى اهللا كم دعوة إل لناك شاھدًا ومبشرًا        {: وأمره بال ا أرس ي إن ا النب ا أیھ ی

  . ٤٦/األحزاب} ونذیرًا وداعیًا إلى اهللا بإذنھ وسراجًا منیرًا
ال صلى اهللا         وقد فضل اهللا رسولھ محمدًا ا ق اء بست فضائل كم على غیره من األنبی

م، ونصرت بالرعب،       : ((علیھ وسلم ع الكل ت جوام فضلت على األنبیاء بست، أعطی
ة،        اس كاف ى الن جدًا، وأرسلت إل ورًا ومس وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي األرض طھ

  . ٥٢٣/رواه مسلم)). وختم بي النبیون
ھ،  م      فیجب على جمیع الناس اإلیمان ب ة ربھ دخلوا جن اع شرعھ، لی ومن یطع   {: واتب

وز العظیم      ك الف ا وذل دین فیھ } اهللا ورسولھ یدخلھ جنات تجري من تحتھا األنھار خال
  . ١٣/النساء

ال   وقد أثنى اهللا على من یؤمن بالرسول من أھل الكتاب وبشرھم باألجر مرتین كما ق
ون، {: سبحانھ ھ       الذین آتیناھم الكتاب من قبلھ ھم بھ یؤمن ا ب الوا آمن یھم ق ى عل وإذا یتل

ا صبروا           رتین بم ون أجرھم م ك یؤت ھ مسلمین، أولئ إنھ الحق من ربنا إنا كنا من قبل
ون   اھم ینفق ا رزقن یئة ومم نة الس درؤون بالحس ص} وی ي  . ٥٤- ٥٢/القص ال النب وق

ھ         : ((صلى اهللا علیھ وسلم اب آمن بنبی رتین رجل من أھل الكت ثالثة یؤتون أجرھم م
  )). إلخ... لنبي صلى اهللا علیھ وسلم فآمن بھ واتبعھ وصدقھ فلھ أجرانوأدرك ا

ار           افر جزاؤه الن افر، والك و ك لم فھ ھ وس د صلى اهللا علی ومن لم یؤمن بالرسول محم
تح } ومن لم یؤمن باهللا ورسولھ فإنا أعتدنا للكافرین سعیرًا{: كما قال سبحانھ ، ١٣/الف

ة      والذي ن: ((وقال علیھ الصالة والسالم ذه األم د من ھ ي أح فس محمد بیده ال یسمع ب
حاب        ن أص ان م ھ إالَّ ك لت ب ذي أرس ؤمن بال م ی وت ول م یم راني ث ودي وال نص یھ

  . ١٥٤/رواه مسلم)). النار
ك     ب وال یمل م الغی و الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بشر ال یعلم إال ما علمھ اهللا وال یعل

قل ال أملك لنفسي نفعًا وال ضرًا إال {: حانھلنفسھ وال لغیره ضرًا وال نفعًا كما قال سب
ما شاء اهللا ولو كنت أعلم الغیب الستكثرت من الخیر وما مسني السوء إن أنا إالَّ نذیر 

  . ١٨٨/األعراف} وبشیر لقوم یؤمنون



ھو الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین {: وقد أرسلھ اهللا باإلسالم لیظھره على الدین كلھ
  . ٢٨/الفتح} ن كلھ وكفى باهللا شھیدًاالحق لیظھره على الدی

لناك   {: ومھمة الرسول ھي إبالغ ما أرسل بھ، والھدایة بید اهللا ا أرس فإن أعرضوا فم
  . ٤٨/الشورى} علیھم حفیظًا إن علیك إال البالغ

ذا          ى ھ دعوتھا إل ى البشریة، ب ولما للرسول صلى اهللا علیھ وسلم من فضل عظیم عل
أخر          الدین وإخراجھا من الظلمات  ا ت ھ وم دم من ذنب ا تق ھ م ر اهللا ل د غف إلى النور، فق

ى    {: وأمرنا بالصالة علیھ في حاالت كثیرة فقال سبحانھ  ھ یصلون عل إن اهللا ومالئكت
  . ٢١/األحزاب} النبي یا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیمًا

د       دین وجاھ ذا ال ھ   وقد جاھد النبي علیھ الصالة والسالم في سبیل نشر ھ حابھ مع أص
ال سبحانھ      ا ق ھ كم ى ھدی ي     {: فعلینا االقتداء بھ واتباع سنتھ والسیر عل م ف ان لك د ك لق

راً   ر اهللا كثی ر وذك وم اآلخ و اهللا والی ان یرج ن ك نة لم وة حس ول اهللا أس } رس
  . ٢١/األحزاب

ى أصول           ة وھو یشتمل عل اس كاف ن ارتضاه اهللا للن دل دی واإلسالم دین الفطرة والع
ھ          وفروع وآداب ل ب ة إال باتباعھ والعم ن تسعد األم امالت ول ادات ومع وأخالق وعب

ل    {: ولن یقبل اهللا من الناس غیره كما قال سبحانھ ن یقب ًا فل ومن یبتغ غیر اإلسالم دین
  . ٨٥/آل عمران} منھ وھو في اآلخرة من الخاسرین

راھ        ى آل إب راھیم وعل ى إب ا صلیت عل د، كم یم اللھم صّل على محمد، وعلى آل محم
  . إنك حمید مجید

  من كتاب أصول الدین اإلسالمي للشیخ محمد بن إبراھیم التویجر
---------------  

  من ھو الكریم إذا ُعـّد الكرماء؟؟.٣
  عبد الرحمن بن عبد اهللا السحیم

  .إذا أراد بعض الناس أن یضرب مثال للكرم فإنھ یذكر حاتم الطائي
  !!كرم حاتمي : فیقول بعضھم
  !!حاتم أو أكرم من 

  . وفي الشجاعة ُیضرب المثل بعنتر أو بغیره من ُشجعان العرب
  .وفي الِحلم ُیضرب المثل باألحنف أو بخالھ قیس بن عاصم

  ...وھكذا
  :ولكن دعونا نرى

  من ھو الكریم؟
  ومن ھو الشجاع؟

  ومن ھو الحلیم؟
وجل  عز  –إن ھذه الصفات وغیرھا من كریم الخصال وحمید السجایا قد جمعھا اهللا 

  لصفوة خلقھ  –
  .جمعھا اهللا لنبیھ محمد صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم

  . بأنھ ُیعطي عطاء من ال یخشى الفقر –علیھ الصالة والسالم  –فلقد ُوِصف 
  : –رضي اهللا عنھ  –قال أنس 



یئا إال أعطاه        ى اإلسالم ش لم عل ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی ئل رس ا ُس ال . م اءه : ق وج
ال     رجل فأعطاه غنم    ھ، فق ى قوم ین، فرجع إل ین جبل دا     : ًا ب إن محم وم أسلموا، ف ا ق ی

  .رواه مسلم. ُیعطي عطاء ال یخشى الفاقة
  .رواه مسلم. وأعطى صفوان بن أمیة یوم ُحنین مائة من النعم، ثم مائة، ثم مائة

  فمن أعطى مثل ھذا العطاء؟؟
  ومن یستطیع مثل ذلك العطاء والسخاء والجود والكرم؟؟؟

  ُیدانیھ؟؟؟بل َمن 
ك         ل ذل ي مث ن أن ُیعط ة ال ُیمك ذھب والفض ن ال رة م اطیر المقنط ك القن ن یمل إن م

  .العطاء
  ولو أعطى مثل ذلك العطاء، فلدیھ الكثیر 

ات          ا ب ل، وربم اء الجزی لم فُیعطي العط ھ وس ى آل ھ وعل لى اهللا علی ا رسول اهللا ص أم
  .طاویًا جائعًا

وحاز قصب السبق فیھ بل في كل خلق فاضل  فھذا الذي أخذ بمعاقد الكرم فانفرد بھ، 
  كریم 

  .فال أحد یقترب منھ أو ُیدانیھ في ذلك كلھ
وكان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أجوُد بالخیر من الرِّیِح المرَسَلة، وكان أجود ما 

  .–رضي اهللا عنھما  –كما في الصحیحین من حدیث ابن عباس . یكون في رمضان
ف درھم، فقام َیْقسُمھا فما ردَّ سائًال حتى فرغ منھا صلى اهللا علیھ وَقِدَم علیھ سبعون أل

  . رواه أبو الشیخ في أخالق النبي صلى اهللا علیھ وسلم. وسلم
ھ            لم ومع ھ وس ان یسیر ھو مع رسول اهللا صلى اهللا علی ھ ك وأخبر جبیر بن مطعم أن

ت   الناس َمـْقـَفـَلـُھ من حنین، َفـَعـِلـقـھ الناس یسألونھ حتى  اضطروه إلى سُمرة، فخطف
ذه     . أعطوني ردائي: رداءه، فوقف النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال دد ھ ي ع ان ل لو ك

ا  ذوبا، وال جبان یال، وال ك دوني بخ م ال تج نكم، ث متھ بی ـمًا لقس ـاه َنـَع رواه . الِعـَض
  .البخاري

جعان إذا احم          ّدم الش ذي یتق جاع ال لم الشُّ ھ وس َدق، ورسول اهللا صلى اهللا علی ّرت الَح
  وادلھّمت الخطوب

  والُھْنُدوانيُّ في األعنـاق والُّلَمـِم*** أنت الّشجاع إذا األبطال ذاھلة 
   

ذي     : قال البراء رضي اهللا عنھ ـّا لل جاع مـن ھ، وإن الش كنا واهللا إذا احمر البأس نتقي ب
  رواه مسلم . یحاذي بھ، یعني النبي صلى اهللا علیھ وسلم

ي اهللا  ّي رض ال عل ھوق ول اهللا   :  عن ا برس وم اتقین وم الق ي الق أس ولق ر الب ا إذا احم كن
  . رواه أحمد وغیره. صلى اهللا علیھ وسلم فما یكون منا أحد أدنى من القوم منھ

جاعُتھ          ھ فش يٌّ رضي اهللا عن ا عل ة، وأم ب بالَمْھَلَك و الملّق أما البراء رضي اهللا عنھ فھ
  . أشھُر من أن ُتْذَكر
  سول اهللا صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم ومع ذلك یّتقون بر

  . ومع ذلك كان الشجاع منھم الذي ُیحاذي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم



ا    –قال رجل للبراء بن عازب   ررتم عن رسول اهللا صلى اهللا     : –رضي اهللا عنھم أف
م        : علیھ وسلم یوم حنین؟ قال لم ل ھ وس ى آل ھ وعل ـر لكن رسول اهللا صلى اهللا علی . َیـِف

  .متفق علیھ
ال  ھ  –وق ي اهللا عن جع   : –رض اس، وأش ن الن لم أحس ھ وس لى اهللا علی ي ص ان النب ك

وت،   ل الص اس قب انطلق ن ة ف ة ذات لیل ل المدین زع أھ د ف اس، ولق ود الن اس، وأج الن
ى          ى الصوت، وھو عل د سبقھم إل ا، وق لم راجًع فتلقاھم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

. وجدناه بحرًا، أو إنھ لبحر : قال. لم تراعوا. لم تراعوا: قولفرس ألبي طلحة، وھو ی
  . متفق علیھ) یعني الفرس(

كان صلى اهللا علیھ وسلم حلیم على َمْن َسِفـھ علیھ، أتتـھ قریش بعد طول عناء وأذى، 
  .اذھبوا فأنتم الطلقاء: فقال

ي   : ال لھَشـّد أعربيٌّ ُبرَده حتى أّثـر في عاتقـھ، ثم أغلظ لھ القول بأن ق ـُْر ل یا محمد م
دك   م          ! من مال اهللا الذي عن حك ث م ض لم ث ھ وس ھ رسول اهللا صلى اهللا علی ت إلی فالتف

  .متفق علیھ من حدیث أنس رضي اهللا عنھ. أمـر لھ بعطاء
ـھ   ـھ بأن َفھ رّب مائل، َوَص ریم الش ر وك ال الخی ع خص ْن جم و َم المؤمنین رؤوف {ھ ب

  . }رحیم
ُق  : قال} فبما رحمٍة من اهللا ِلْنَت لھم{: عز وجل قال الحسن البصري في قولھ ھذا ُخُل

  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم َنَعَتـھ اهللا عز وجل
اس    : كان علي رضي اهللا عنھ إذا وصف النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال ان أجوَد الن ك

ة، وأكرمھم ِعشرة، من      كـّفـًا، وأشَرحھم صدرا، وأصدق الناس لھجة، وأْلَینھم عریك
ـُھ        ول ناِعت ـھ، یق ـًة أحبَّ ـھ، ومن خالطھ معرف ھ     : رآه بدیھًة ھاَب ده مثل ھ وال بع م أَر قبل ل

  .رواه الترمذي وابن أبي شیبة والبیھقي في ُشعب اإلیمان. صلى اهللا علیھ وسلم
  .تلك َقْطِرٌة من بحِر صفاِتھ، وإشارٌة لمن ألقى السَّْمَع، وتذِكرٌة للُمـِحّب

  محبـُّـون؟فھذه أخالقھ فأین ال
  ھذه من أخالقھ علیھ الصالة والسالم فأین المقتدون؟

  فھل أبقى لحاتم طي ِمن كرم؟
  وھل أبقى لعنتر من شجاعة؟

  وھل أبقى لقیس ِمن ِحلـم؟
  .صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم

---------------  
  من أخالق النبي صلى اهللا علیھ وسلم.٤

س ُخلقًا وأكرمھم وأتقاھم، عن أنس رضي    كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم أحسن النا
ال ھ ق ا   " اهللا عن اس خلًق ن الن لم أحس ھ وس لى اهللا علی ي ص ان النب دیث رواه  -" ك الح

  . الشیخان وأبو داود والترمذي
ت      ا قال ي رضي اهللا عنھ ت حی ا من رسول اهللا       : (وعن صفیة بن ت أحسن خلًق ا رأی م

  . بإسناد حسن رواه الطبراني في األوسط -) صلى اهللا علیھ وسلم
لم           ھ وس ریم صلى اهللا علی ھ الك ق نبی ًا وواصفًا ُخل الى مادح ٍق    {قال تع َى ُخُل َك َلَعَل َوِإّن

  ]. ٤القلم [} َعِظیٍم



ت        ھ الصالة والسالم، قال ي علی ق النب : قالت عائشة لما سئلت رضي اهللا عنھا عن خل
  . صحیح مسلم) كان خلقھ القرآن(

ھ الصالة        فھذه الكلمة العظیمة من عائشة ر ھ علی ى أن أخالق دنا إل ا ترش ضي اهللا عنھ
واھي،              ر ون رآن من أوام ي الق ا ف ى م رآن، وھي االستقامة عل اع الق والسالم ھي اتب
ل             د عن ك ا والبع ى أھلھ ى عل رآن العظیم وأثن دحھا الق ي م األخالق الت وھي التخلق ب

  . خلق ذمھ القرآن
ال   ومعنى ھذا أن: قال ابن كثیر رحمھ اهللا في تفسیره ھ صلى اهللا علیھ وسلم صار امتث
ھ،       .... القرآن أمرًا ونھیًا سجیًة لھ وخلقًا ھ ترك اه عن ا نھ ھ ومھم رآن فعل فمھما أمره الق

م     جاعة والصفح والحل ھذا ما جبلھ اهللا علیھ من الُخلق العظیم من الحیاء والكرم والش
  . اھـ.وكل ُخلٍق جمیل

ي عن صفة رسول اهللا      قلت لعبد اهللا : عن عطاء رضي اهللا عنھ قال رو أخبرن بن عم
ي   : صلى اهللا علیھ وسلم في التوراة، قال أجل واهللا إنھ لموصوف في التوراة بصفتھ ف

دي     : (القرآن ت عب ین، أن َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِھدًا َوُمَبشِّرًا َوَنِذیرًا وحرًزا لألمی
یظ وال صخاب في األسواق وال یدفع بالسیئة ورسولي، سمیتك المتوكل، ال فظ وال غل

السیئة ولكن یعفو ویغفر، ولن یقبضھ اهللا حتى یقیم بھ الملة العوجاء، بأن یقولوا ال إلھ 
  . رواه البخاري) إال اهللا، ویفتح بھا أعیًنا عمًیا وآذاًنا صًما وقلوًبا غلًفا

   
  ما المقصود بُحسن الخلق؟ 

  ] ٢٥٥٣: رقم[رواه مسلم ..)) البر حسن الخلق: ((العن النبي صلي اهللا علیھ وسلم ق
  : قال الشیخ ابن عثیمین في شرح الحدیث السابع والعشرون في األربعین النوویة

ع   حسن الخلق أي حسن الخلق مع اهللا، وحسن الخلق مع عباد اهللا، فأما حسن الخلق م
لیم، وأن ال یكون ف     ا    اهللا فان تتلقي أحكامھ الشرعیة بالرضا والتس ي نفسك حرج منھ

وال تضیق بھا ذرعا، فإذا أمرك اهللا بالصالة والزكاة والصیام وغیرھا فإنك تقابل ھذا 
  . بصدر منشرح

ھ     بق أن د س اس فق ع الن ق م ن الخل ا حس ة  : أم ى األذى، وطالق ف األذى والصبر عل ك
  . الوجھ وغیره

و        ھ ویتع ن أخالق أن یحّس دعو اهللا ب ان ی ث ك ذ من سوء   على الرغم من ُحسن خلقھ حی
  . األخالق علیھ الصالة والسالم

ا أحسنت      : (عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت م كم ول اللھ لم یق كان صلى اهللا علیھ وس
  . رواه أحمد ورواتھ ثقات) خلقي فأحسن خلقي

اللھم إني : ((عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال كان صلى اهللا علیھ وسلم یدعو فیقول
  . رواه أبو داود والنسائي)) وسوء األخالق أعوذ بك من الشقاق والنفاق

   
  : أخالق النبي صلى اهللا علیھ وسلم مع أھلھ

ن     ھ وُحس ب كالم ن طی ھ م رھم ألمت ھ وخی رھم ألھل اس وخی ر الن لى اهللا خی ان ص ك
خیركم خیركم : ((معاشرة زوجتھ باإلكرام واالحترام، حیث قال علیھ الصالة والسالم

  . الترمذي سنن)) ألھلھ وأنا خیركم ألھلي



   
وكان من كریم أخالقھ صلى اهللا علیھ وسلم في تعاملھ مع أھلھ وزوجھ أنھ كان ُیحسن 
داعبھم،     م وی ھ ویالطفھ إلیھم ویرأف بھم ویتلّطف إلیھم ویتوّدد إلیھم، فكان یمازح أھل
وكان من شأنھ صلى اهللا علیھ وسلم أن یرّقق اسم عائشة ـ رضي اهللا عنھا ـ كأن یقول 

ا )عائش یا: (لھا راء  : (، ویقول لھ ا حمی ول        ) ی أن یق ا ب م أبیھ ا باس أن ینادیھ ا ب وُیكرمھ
  . وما ذلك إال توددًا وتقربًا وتلطفًا إلیھا واحترامًا وتقدیرًا ألھلھا) یا ابنة الصدیق: (لھا

ھ    كان یعین أھلھ ویساعدھم في أمورھم ویكون في حاجتھم، وكانت عائشة تغتسل مع
رواه . دع لي: ، وتقول لھ))دعي لي: ((إناٍء واحد، فیقول لھا صلى اهللا علیھ وسلم من

  . مسلم
ا   بن معھ ذوَر       . وكان ُیَسرُِّب إلى عائشة بناِت األنصار یلع ت شیئًا ال مح ان إذا ھوی وك

ا      ع فمھ ي موض ھ ف ع فم ذه، فوض اء أخ ن اِإلن ربت م ت إذا ش ھ، وكان ا علی ھ تابعھ فی
ًا   ت َعرق ان إذا تعرق رب، وك و الَع -وش م  وھ ھ لح ذي علی ُم ال ھ   -ْظ ع فم ذه فوض أخ

ت         ا كان ا، وربم ي َحجِرھ رآن ورأسھ ف رأ الق موضع فمھا، وكان یتكئ في َحِجھا، ویق
ان   حائضًا، وكان یأمرھا وھي حائض َفَتتَِّزُر ثم ُیباشرھا، وكان یقبلھا وھو صائم، وك

  . من لطفھ وحسن ُخُلقھ مع أھلھ أنھ یمكِّنھا من اللعب
   
: سألت عائشة ما كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم یصنع في بیتھ؟ قال:قالعن األسود (

ى الصالة            إذا حضرت الصالة یتوضأ ویخرج إل ھ، ف ة أھل ي مھن رواه ) كان یكون ف
  . مسلم والترمذي

ت  ل         : وعن عائشة رضي اهللا عنھا قال ا یعم ل م ھ ویعم ھ ویخصف نعل ان یخیط ثوب ك
  . رواه أحمد -الرجال في بیوتھم 

  . رواه مسلم" إن من أعظم األمور أجًرا النفقة على األھل"لى اهللا علیھ وسلم قال ص
ت     ا قال ي        "عن عائشة رضي اهللا عنھ لم ف ھ وس خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا علی

اس      ال للن دن، فق م أب م    : بعض أسفاره، وأنا جاریة لم أحمل اللحم ول دموا، ث دموا فتق اق
ت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت خرجت  تعالي حتى أسابقك فسبقتھ، فسك: قال لي

تعالي أسابقك فسبقني، : تقدموا فتقدموا، ثم قال لي: معھ في بعض أسفاره، فقال للناس
  . رواه أحمد" فجعل یضحك وھو یقول ھذا بتلك

وقد روي أنھ صلى اهللا علیھ وسلم وضع ركبتھ لتضع علیھا زوجھ صفیة رضي اهللا (
  . رواه البخاري) ھاعنھا رجلھا حتى تركب على بعیر

ومن دالئل شدة احترامھ وحبھ لزوجتھ خدیجة رضي اهللا عنھا، إن كان لیذبح الشاة ثم 
ا        )صدیقاتھا(یھدیھا إلى خالئلھا  رت عائشة رضي اهللا عنھ د أق ا وق د مماتھ ، وذلك بع

  . رواه البخاري -بأنھا كانت تغیر من ھذا المسلك منھ 
  : عدل النبي صلى اهللا علیھ وسلم

  . ن عدلھ صلى اهللا علیھ وسلم وإقامتھ شرع اهللا تعالى ولو على أقرب األقربینكا
ُكْم َأِو       {: قال تعالى َى َأْنُفِس ْو َعَل ِھ َوَل َھَدآِء لّل ِط ُش َیا َأّیَھا اّلِذیَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقّواِمیَن ِباْلِقْس

  ) ١٣٥:النساء(} اْلَواِلَدْیِن َواألْقَرِبیَن



ئھ صلى اهللا علیھ وسلم ویتحمل ما قد یقع من بعضھن من غیرة كما كان یعدل بین نسا
  . كانت عائشة ـ رضي اهللا عنھا ـ غیورة

ى رسول اهللا صلى         ا إل فعن أم سلمة ـ رضي اهللا عنھا أنھا ـ أتت بطعاٍم في صحفٍة لھ
ومعھا ِفھٌر ففلقت بھ الصحفة، فجمع النبي ... اهللا علیھ وسلم وأصحابھ، فجاءت عائشة

رتین )) كلوا، غارت ُأمكم: ((اهللا علیھ وسلم بین فلقتي الصحفة وھو یقول صلى م  . م ث
ى ُأم سلمة وأعطى            ا إل حفة عائشة فبعث بھ ھ وسلم ص أخذ رسول اهللا صلى اهللا علی

  .رواه النسائي وصححھ األلباني. صحفة ُأم سلمة عائشة
ي سرقت        ة الت رأة المخزومی ي قصة الم ذي نفسي    (: (قال علیھ الصالة والسالم ف وال

  . ) )لقطعت یدھا  ، بیده لو كانت فاطمة بنت محمد
  :كالم النبي صلى اهللا علیھ وسلم

كان إذا تكلم تكلم بكالم َفْصٍل مبین، یعده العاد لیس بسریع ال ُیحفظ، وال بكالم منقطع 
ال ُیدرُكھ السامع، بل ھدیھ فیھ أكمل الھديِّ،كما وصفتھ أم المؤمنین عائشة رضي اهللا  

ان        : (عنھا بقولھا ذا، ولكن ك لم یسرد سردكم ھ ھ وس ما كان رسول اهللا صلى اهللا علی
  .متفق علیھ) یتكلم بكالم بیِّن فصل یتحفظھ من جلس إلیھ

ھ، وإذا    وكان علیھ الصالة والسالم ال یتكلم فیما ال َیعنیھ، وال یتكلم إال فیما یرجو ثواب
  .ُعِرَف في وجھھ  : كِره الشيء

  :صلى اهللا علیھ وسلم مع األطفالأخالق النبي 
یھم     لم عل  -وعن انس رضي اهللا عنھ قال كان صلى اهللا علیھ وسلم یمر بالصبیان فیس

  .رواه البخاري واللفظ لھ ومسلم
  .كان صلى اهللا علیھ وسلم یسمع بكاء الصبي فیسرع في الصالة مخافة أن تفتتن أمھ

صلي بالناس إذا قام حملھا وإذا سجد وكان صلى اهللا علیھ وسلم یحمل ابنة ابنتھ وھو ی
یان      ال یمش اس فجع ب الن و یخط ھ وھ ا بنت ا ابن ین وھم ن والحس اء الحس عھا وج وض
ویعثران فنزل النبي صلى اهللا علیھ وسلم من المنبر فحملھما حتى ووضعھما بین یدیھ 

ْم ِفتْ    {ثم قال صدق اهللا ورسولھ   َواُلُكْم َوَأْوالُدُك ا َأْم وا َأنََّم ٌر     َواْعَلُم َدُه َأْج َھ ِعْن ٌة َوَأنَّ اللَّ َن
یٌم ال(} َعِظ ى   ) ٢٨:األنف بر حت م أص ران فل یان فیعث بیین یمش ذین الص ى ھ رت إل نظ

  .قطعت حدیثي ورفعتھما
یھم        لم عل ر بالصبیان س ان إذا م ھ ك خلقھ صلى اهللا علیھ وسلم في معاملة الصبیان فإن

نتھ أمامھ بنت زینب بنت محمد وھم صغار وكان یحمل ابنتھ أمامھ وكان یحمل أبنھ اب
ن         ل الحس ة لیحم ن الخطب زل م ان ین اس وك لي بالن و یص لم وھ ھ وس لى اهللا علی ص

  . والحسین ویضعھما بین یدیھ
  : أخالق النبي صلى اهللا علیھ وسلم مع الخدم

خابًا       ًا وال متفحشا وال ص م یكن فاحش ومع ھذه الشجاعة العظیمة كان لطیفا رحیمًا فل
  . یجزي بالسیئة السیئة ولكن یعفو ویصفح في األسواق وال

ا   " عن أنس رضي اهللا عنھ قال خدمت النبي صلى اهللا علیھ وسلم عشر سنین، واهللا م
رواه الشیخان وأبو داود و  -" قال أف قط، وال قال لشيء لم فعلت كذا وھال فعلت كذا

  . الترمذي



ا ضرب رسول اهللا صلى           ت م ا قال الى عنھ لم   عن عائشة رضي اهللا تع ھ وس اهللا علی
  . خادما لھ وال امرأة وال ضرب بیده شیئا قط إال أن یجاھد في سبیل اهللا

ي       د ف ا إال أن یجاھ رأة وال خادًم ده وال ام وفي روایة ما ضرب رسول اهللا شیًئا قط بی
  . رواه مالك والشیخان وأبو داود -سبیل اهللا 

رین   ما خیر رسول اهللا صلى اهللا"عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت  ین أم  علیھ وسلم ب
تقم صلى     ا ان قط إال أخذ أیسرھما ما لم یكن إثًما، فإن كان إثًما كان أبعد الناس منھ وم

  ". اهللا علیھ وسلم لنفسھ قط إال أن تنتھك حرمة اهللا فینتقم
  :رحمة النبي صلى اهللا علیھ وسلم

  ) ١٠٧:األنبیاء(} َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن{: قال تعالى
لم   : وعندما قیل لھ ھ وس ا،     : ((ادع على المشركین قال صلى اهللا علی م أبعث لعاًن ي ل إن

  . رواه مسلم -)) وإنما بعثت رحمة
اللھم إنما أنا بشر، فأيُّ المسلمین سببتھ أو لعنتھ، فاجعلھا : ((قال علیھ الصالة والسالم

  . رواه مسلم )) لھ زكاة و أجرًا
ي شیئًا، فشقَّ        : ((لنبي صلى اهللا علیھ وسلمكان من دعاء ا ِر أمت َي من أم اللھم من ول

  )). علیھم، فاشُقق علیھ، و من ولي من أمر أمتي شیئًا، فرفق بھم، فارفق بھ
  . رواه البخاري)) ھل ترزقون وتنصرون إال بضعفائكم: ((قال صلى اهللا علیھ وسلم

ْنَت َلُھْم َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِلیَظ اْلَقْلِب َلاْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّھ ِل{: قال تعالى
  ) ١٥٩:آل عمران(} ..َفاْعُف َعْنُھْم َواْسَتْغِفْر َلُھْم

وا   : ((وقال صلى اهللا علیھ وسلم في فضل الرحمة رحمن، ارحم الراحمون یرحمھم ال
  . ححھ األلباني رواه الترمذي وص)) من في األرض یرحمكم من في السماء

ھ    ر عنھم بقول ة    : ((وقال صلى اهللا علیھ وسلم في أھل الجنة الذین أخب ة ثالث أھل الجن
  . رواه مسلم)) وذكر منھم ورجل رحیم رقیق القلب لكل ذي قربى ومسلم

  
  : عفو النبي صلى اهللا علیھ وسلم

ا : (عن أنس رضي اهللا عنھ قال ا،  كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم من أحسن الن س خلًق
ھ      ت ل ا لحاجة، فقل لني یوًم ب: فأرس ھ      . واهللا ال أذھ ي ب ا أمرن ي نفسي أن أذھب لم وف

إذا          ي السوق، ف ون ف م یلعب ى صبیان وھ ر عل صلى اهللا علیھ وسلم، فخرجت حتى أم
: النبي صلى اهللا علیھ وسلم قد قبض بقفاي من ورائي، فنظرت إلیھ وھو یضحك فقال

ا رسول اهللا      : قلت)) یا أنس أذھبت حیث أمرتك؟(( ا أذھب ی م، أن ذھبت  –نع رواه ) ف
  . مسلم وأبو داود

بینما نحن في المسجد مع رسول اهللا صلى : وعن أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنھ ـ قال  
اهللا علیھ وسلم إذ جاء أعرابي، فقام یبول في المسجد، فقال أصحاب رسول اهللا صلى  

لم  ھ وس ال : اهللا علی ھ، ق ھ َم ول اهللا : َم ال رس لم ق ھ وس لى اهللا علی وه، : (( ص ال تزرم
ھ   ))دعوه ال ل إن : ((، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم دعاه فق

ذكر اهللا، والصالة،     ھذه المساجد ال تصلح لشيء من ھذا البول، وال القذر، إنما ھي ل
  رواه مسلم . لیھفأمر رجًال من القوم فجاء بدلو من ماء فشّنھ ع: قال)) وقراءة القرآن

  



  : تواضعھ صلى اهللا علیھ وسلم
ود          ر ویع ي والفقی د والغن ب دعوتھم دعوة الحر والعب وكان صلى اهللا علیھ وسلم یجی

  . المرضى في أقصى المدینة ویقبل عذر المعتذر
الى   ھ تع ّداُر   {: وكان صلى اهللا علیھ وسلم سید المتواضعین، یتخلق ویتمثل بقول َك ال ِتْل

َرُة َن ینَ   اَالِخ ُة ِلْلُمّتِق ادًا َواْلَعاِقَب ي األْرِض َوَال َفَس ّوًا ِف ُدوَن ُعُل ِذیَن َال ُیِری ا ِلّل } ْجَعُلَھ
  ]. ٨٣: القصص[

لم       ھ وس لى اهللا علی ول ص ذي یق و ال ف ال وھ ر، كی ن الكب اس ع د الن ان أبع ال : ((فك
رواه )) لھتطروني كما أطرت النصارى ابن مریم، إنما أنا عبٌد فقولوا عبد اهللا ورسو 

  . البخاري
ا    : ((كیف ال وھو الذي كان یقول صلى اهللا علیھ وسلم س كم د وأجل آكل كما یأكل العب

  . رواه أبو یعلى وحسنھ األلباني)) یجلس العبد
ُت     : ((كیف ال وھو القائل بأبي ھو وأمي صلى اهللا علیھ وسلم راٌع لقبل يَّ ك دي إل لو ُأھ

  . وصححھ األلباني رواه الترمذي)) ولو ُدعیت علیھ ألجبت
ال          ذیر فق ا تح ر أیم ذر من الكب لم یح ھ وس ال : ((كیف ال وھو الذي كان صلى اهللا علی

  رواه مسلم )) یدخل في الجنة من كان في قلبھ مثقال ذرٍة من كبر
ل    ومن تواضعھ صلى اهللا علیھ وسلم أنھ كان یجیب الدعوة ولو إلى خبز الشعیر ویقب

  . الھدیة
قال كان صلى اهللا علیھ وسلم یدعى إلى خبز الشعیر واإلھالة  عن أنس رضي اهللا عنھ

  . رواه الترمذي في الشمائل -السنخة فیجیب 
  ]. أي الدھن الجامد المتغیر الریح من طوال المكث: اإلھالة السنخة[
  

  : مجلسھ صلى اهللا علیھ وسلم
  . كان یجِلس على األرض، وعلى الحصیر، والِبساط

ھ ق  ي اهللا عن س رض ن أن ل   "ال ع تقبلھ الرج لم إذا اس ھ وس لى اهللا علی ي ص ان النب ك
ھ من              ده، وال یصرف وجھ زع ی ى یكون الرجل ین ده حت ده من ی زع ی فصافحھ ال ین

رواه  -" وجھھ حتى یكون الرجل ھو یصرفھ، ولم یر مقدًما ركبتیھ بین یدي جلیس لھ
  . أبو داود والترمذي بلفظھ
ا  : عن أبي أمامة الباھلي قال ى       خرج علین ا عل لم متوكًئ ھ وس رسول اهللا صلى اهللا علی

ا          وم األعاجم یعظم بعضھم بعًض ا یق وا كم ال ال تقوم و   -عصا، فقمنا إلیھ، فق رواه أب
  . داود أبن ماجة وإسناده حسن

  
  : زھده صلى اهللا علیھ وسلم

الى        ره اهللا تع ي اآلخرة خی دنیا وأرغبھم ف كان صلى اهللا علیھ وسلم أزھد الناس في ال
  . ن یكون ملكا نبیا أو یكون عبدا نبیا فاختار أن یكون عبدا نبیابین أ

  
ى األرض       ارة، وعل ى الحصیر ت ارة، وعل كان یناُم على الفراش تارة، وعلى النِّطع ت

  .  تارة، وعلى السریر تارة بین ِرَمالِھ، وتارة على ِكساء أسود



ى     دخلت على النبي صلى اهللا عل: (قال أنس بن مالك رضي اهللا عنھ لم وھو عل ھ وس ی
اس        ر ون ف ودخل عم سریر مزمول بالشریط وتحت رأسھ وسادة من أدم حشوھا لی
ھ           ي جنب ر الشریط ف ر أث رأى عم لم ف ھ وس من الصحابة فانحرف النبي صلى اهللا علی

الي ال أبكي وكسرى    : ما یبكیك یا عمر قال: فبكى فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم وم
ر    وقیصر یعیشان فیما یعیشان ف ا عم ال ی ذي أرى فق : یھ من الدنیا وأنت على الحال ال

  ). ھو كذلك: بلى قال: أما ترضى أن تكون لھم الدنیا ولنا اآلخرة قال
ة      ي الثالث ھ ف ي بیت وكان من زھده صلى اهللا علیھ وسلم وقلة ما بیده أن النار ال توقد ف

  . أھلة في شھرین 
واهللا یا :  عنھا ـ أنھا كانت تقول عن عائشة ـ رضي اهللا : عن عروة رضي اهللا عنھ قال

ـات      ي أبی ـد ف ا أوق ابن أختي كنا لننظر إلى الھالل ثم الھـالل ثـالثة أھلھ في شھرین م
األسودان ـ  : یا خالة فما كان عیشكم؟ قالت: رسـول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم نار، قلت

  . متفق علیھ) التمر والماء ـ
ال    ھ ق الي        : (وعن ابن عباس رضي اهللا عن ت اللی لم یبی ھ وس ي صلى اهللا علی ان النب ك

زھم الشعیر        ر خب ان أكث دون عشاءًا، وك ھ ال یج ذي  ) المتتابعة طاویًا وأھل رواه الترم
  . وابن ماجھ وحسنھ األلباني

  
  : عبادتھ

ھ          لم أن ھ وس ھ صلى اهللا علی ریم أخالق اس، و من ك كان علیھ الصالة والسالم أعبد الن
  . كان عبدًا هللا شكورًا

إن من تمام كریم األخالق ھو التأدب مع اهللا رب العالمین وذلك بأن یعرف العبد حّق ف
م      رائض ث ن الف ھ م ربھ سبحانھ وتعالى علیھ فیسعى لتأدیة ما أوجب اهللا عز وجل علی
ي         ًة ف ًة عالی ًة مرتفع د درج غ العب ا بل یتمم ذلك بما یّسر اهللا تعالى لھ من النوافل، وكلم

ھ      العلم والفضل والتقى رب إلی ھ والتق ى تأدیت كلما عرف حق اهللا تعالى علیھ فسارع إل
  . عز وجل بالنوافل

ذي          دیث القدسي ال ي الح المین ف ھ وسلم عن رب الع فقد قال رسول اهللا صلى اهللا علی
وما یزال العبد یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ، : ((... یرویھ عن ربھ أن اهللا تعالى قال

ا           فإذا أحببتھ كنت سمعھ ال  بطش بھ ي ی ده الت ھ وی ذي یبصر ب ھ وبصره ال ذي یسمع ب
ھ   تعاذني ألعیذن ئن اس ھ ول ألني ألعطین ا، وإن س ي بھ ي یمش ھ الت رواه ...)) ورجل

  . البخاري
  

ھ   فقد كان صلى اهللا علیھ وسلم یعرف حق ربھ عز وجل علیھ وھو الذي قد غفر اهللا ل
وم         ان یق ك ك رغم من ذل ى ال أخر عل ا ت دماه ـ       ما تقدم من ذنبھ وم ى تتفطر ق ل حت اللی

ارك           ى اهللا تب ي عل دعو ویثن دعو ویسبح وی جد فی ھ ـ ویس ي وسالمھ علی صلوات رب
  . وتعالى ویخشع هللا عز وجل حتى ُیسمع لصدره أزیز كأزیز المرجل

لم   : (فعن عبداهللا بن الشخیر ـ رضي اهللا عنھ ـ قال  ھ وس أتیت رسول اهللا صلى اهللا علی
  . رواه أبو داود وصححھ األلباني) أزیز المرجل من البكاءوھو یصلي ولجوفھ أزیٌز ك



ل      : وعن عائشة ـ رضي اهللا عنھا ـ   ن اللی وم م ان یق لم ك أن نبي اهللا صلى اهللا علیھ وس
دم     : حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة ا تق ك م ر اهللا ل لم تصنع ھذا یا رسول اهللا وقد غف

  . رواه البخاري)) ًاأفال أكون عبدًا شكور: ((من ذنبك وما تأخر؟ قال
ز    ال ع رًا، ق الى كثی ذكر اهللا تع ھ ی ـرآن أن لم للق ھ وس لى اهللا علی ـمثلھ ص ـن ت ان م وك

ـماً  ....{: وجل  رًا َعِظی َرًة َوَأْج ـم ّمْغِف ُھ َلُھ ّد الّل ّذاِكَراِت َأَع رًا َوال َھ َكِثی ـِریَن الّل } َوالّذاِك
  ]. ٣٥األحزاب [

  ]. ١٥٢البقرة [} ْذُكْرُكْم َواْشُكُروْا ِلي َوَال َتْكُفُروِنَفاْذُكُروِنَي َأ... {: وقال تعالى
ھ       ھ عز وجل أن ر رب ومن تخلقھ صلى اهللا علیھ وسلم بأخالق القرآن وآدابھ تنفیذًا ألم

لم    ھ وس لى اهللا علی ال ص ھ، ق ث علی ھ ویح أمر ب ر اهللا وی ب ذك ان یح ول : ((ك ألن أق
ھ الشمس       سبحانھ اهللا والحمد هللا وال إلھ إال اهللا واهللا ا طلعت علی يَّ مم ر أحب إل ))  أكب

  . رواه مسلم
لم    ھ وس لى اهللا علی ال ص ي       : ((وق ل الح ذكره، مث ذي ال ی ھ وال ذكر رب ذي ی ل ال مث

  . رواه البخاري)) والمیت
ر        : ((وقال صلى اهللا علیھ وسلم ذاب اهللا من ذك ھ من ع ًال أنجى ل ما عمل ابن آدم عم

  . أخرجھ الطبراني بسنٍد حسن)) اهللا
ي صلى اهللا              ر دعاء النب ان من أكث اس دعاًء، وك ر الن ھ الصالة والسالم أكث كان علی

ذاب        : ((علیھ وسلم أن یقول ا ع ي اآلخرة حسنة وقن دنیا حسنة وف اللھم ربنا آتنا في ال
  . متفق علیھ)) النار

ل              لم قب ھ وس ي صلى اهللا علی ر دعاء النب ان أكث ھ ك ا ـ أن وعن عائشة ـ رضي اهللا عنھ
ل       : ((موتھ م أعم ا ل ت ومن شر م ا عمل رواه النسائي  )) اللھم إني أعوذ بك من شر م

  . وصححھ األلباني
  

  : دعوتھ
د صلى        ان رسول اهللا محم ق، ك ع الخل كانت دعوتھ علیھ الصالة والسالم شملت جمی
تالًء،          ذاًء واب رھم إی ان أكث ذا ك اًدا، ل ـًا وجھ اهللا علیھ وسلم أكثر رسل اهللا دعوة وبالغ

  . جر دعوتھ إلى أن لحق بربھ جل وعال منذ بزوغ ف
  

ى       ت عل ھ الصالة والسالم كان وقد ذكر كتاب زاد المعاد حیث قال أن دعوة النبي علی
  : مراتب

ربین    : الثانیة  . النبوة  : المرتبة األولى ة   . إنذار عشیرتھ األق ھ    : الثالث ذار قوم ة   . إن   : الرابع
ھ       ذیر من قبل اھم من ن ة   إنذار قوٍم ما أت م العرب قاطب ْن      : الخامسة   . وھ ع َم ذاُر جمی إن

  .  بلغتھ دعوتھ من الجن واِإلنس إلى آخر الّدھر
ى    {: وقد قال اهللا جل وعال لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم ِھ َعَل ى اللَّ ُقْل َھِذِه َسِبیِلي َأْدُعو ِإَل

  . }ِمَن اْلُمْشِرِكیَن َبِصیَرٍة َأَنا َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن اللَِّھ َوَما َأَنا
م   وھذا أیضا من أخالقھ علیھ الصالة والسالم، ومن أخالق أھل العلم جمیعا، أھل العل

  . والبصیرة أھل العلم واإلیمان أھل العلم والتقوى



ن         ھ بأحس ھ ویعلم ان ُیحسن إلی الف الحق وك ئ أو من یخ فقتھ بمن یخط ك ش ومن ذل
  . ك لما جاءه الفتى یستأذنھ في الزنىأسلوب، بألطف عبارة وأحسن إشارة، من ذل

ال      ھ ـ ق لم        : فعن أبي ُأمامة ـ رضي اهللا عن ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ابًا أت ًى ش إن فت
: مھ مھ فقال لھ: یا رسول اهللا، ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم علیھ فزجروه، وقالوا: فقال

ال  ال: قال)) أتحّبھ ألّمك؟: ((، فدنا منھ قریبًا، قال))ادنھ(( داءك، ق :  واهللا، جعلني اهللا ف
اتھم (( ال )) وال الناس یحبونھ ألمھ ك؟  : ((ق ھ البنت ال )) أفتحب ا رسول اهللا،   : ق ال واهللا ی

ال )) وال الناس جمیعًا یحبونھ لبناتھم: ((قال. جعلني اهللا فداءك ك؟  : ((ق ھ ألخت )) أفتحب
ال داءك: ق ي اهللا ف ال. ال واهللا جعلن ًا یحبو: ((ق اس جمیع واتھموال الن ھ ألخ ال)). ن : ق

داءك  : قال)) أفتحبھ لعمتك؟(( ي اهللا ف ال . ال واهللا، جعلن ھ    : ((ق ًا یحبون اس جمیع وال الن
ال . ال واهللا جعلني اهللا فداءك: قال)) أفتحبھ لخالتك؟: ((قال)). لعماتھم اس  : ((ق وال الن

وطھر قلبھ، اللھم اغفر ذنبھ، : ((فوضع یده علیھ، وقال: قال)) جمیعًا یحبونھ لخاالتھم
  . رواه أحمد. فلم یكن بعد ذلك الفتى یلتفت إلى شيء)) وحّصن فرجھ

ى    م حت وقد انتھج النبي صلى اهللا علیھ وسلم ذلك في دعوتھ ولطیف أسلوبھ للناس كلھ
ن    واٌج م الى أف ن اهللا تع ي دی ل ف لم ودخ ك أن أس بب ذل ن س ان م افرین، فك شملت الك

لم         الناس بالمعاملة الحسنة واألسلوب األ ھ وس ك صلى اهللا علی ي ذل ل ف ان یتمث ل، ك مث
اِدْلُھم        {: قول اهللا عز وجل  ـِة َوَج ـِة اْلَحَسَن ـَمِة َواْلَمـْوِعَظ ـَك ِباْلِحْك ـِل َرّبـ َى َسِبیـ اْدُع ِإِل
  ]. ١٢:النحل[ } ...ِباّلِتي ِھَي َأْحَسُن 

ق   إن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان إذا ُأسيء إلیھ یدفع بالتي ھي أحس ل ویتخل ن یتمث
یٌم  ... {: بقولھ تعالى * اْدَفْع ِباّلِتي ِھَي َأْحَسُن َفِإَذا اّلِذي َبْیَنَك َوَبْیَنُھ َعَداَوٌة َكَأّنُھ َوِلّي َحِم

  ]. ٣٥-٣٤فصلت [} َوَما ُیَلّقاَھا ِإّال اّلِذیَن َصَبُروْا َوَما ُیَلّقاَھآ ِإّال ُذو َحّظ َعِظیم
  

  : ھ وسلممزاح النبي صلى اهللا علی
: وكان من ھدیھ صلى اهللا علیھ وسلم أن یمازح العجوز، فقد سألتھ امرأة عجوز قالت

لم    ! یا رسول اهللا ھ وس ي صلى اهللا علی ا ُأم  : ((ادع اهللا أن یدخلني الجنة، فقال لھا النب ی
دخلھا وھي     : ((فولت تبكي، فقال)) فالن إن الجنة ال تدخلھا عجوز ا ال ت ا أنھ أخبروھ

)) }ُعُربًا َأْتَرابًا* َفَجَعْلَناُھّن َأْبَكارًا * ِإّنآ َأنَشْأَناُھّن ِإنَشآًء {: هللا تعالى یقولعجوز، إن ا
  . رواه الترمذي في الشمائل وحسنھ األلباني]  ٣٧ – ٣٥الواقعة [ 

    . وكان ُجلُّ ضحكھ التبسم، بل كلُّھ التبسم، فكان نھایُة ضحِكھ أن تبدَو نواِجُذه
  : اهللا علیھ وسلمكرم النبي صلى 

ھ فأعطاه             ي ھي علی ردة الت ب الب ھ جاءه رجل یطل لم أن ھ وس من كرمھ صلى اهللا علی
  إیاھا صلى اهللا علیھ وسلم 

  : صبر النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ان      ا إذا ك كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم یصبر على األذى فیما یتعلق بحق نفسھ وأم

دود      .. من الشدة هللا تعالى فإنھ یمتثل فیھ أمر اهللا ین لح ار والمنتھك ع الكف دة م وھذه الش
  .. اهللا خیر رادع لھم وفیھا تحقیق لألمن واألمان

   ٢٩:الفتح} مَُّحمٌَّد رَُّسوُل اللَِّھ َوالَِّذیَن َمَعُھ َأِشدَّاء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء َبْیَنُھْم{: قال تعالى



ال  أنھ  –صلى اهللا علیھ وسلم  –ومن صبر النبي  عندما اشتد األذى بھ جاءه ملك الجب
لم   –یا محمد إن شئت أن أطبق علیھم األخشبین، فقال النبي : یقول صلى اهللا علیھ وس

یئا،   : - ھ ش رك ب ده ال یش د اهللا وح ن یعب البھم م ن أص رج اهللا م و أن یخ ل أرج ب
  . جبال مكة أبو قبیس وقعیقعان: واألخشبان

ین   : عنھ قالفقد أخرج ابن سعد عن أنس رضي اهللا  رأیت إبراھیم وھو یجود بنفسھ ب
لم،         ھ وس ا رسول اهللا صلى اهللا علی دمعت عین لم، ف یدي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

ا      : ((فقال راھیم إن ا إب ا، واهللا ی تدمع العین، ویحزن القلب، وال نقول إال ما یرضي ربن
  )). بك لمحزونون

  : تعاون النبي صلى اهللا علیھ وسلم
  .   ) )َمْن اْستطاع منكم َأْن َیْنَفَع َأخاه َفْلَیْنَفْعھ((   : لصالة والسالم قال علیھ ا

لم       ھ وس ى أن رسول اهللا صلى اهللا علی ي أوف أنف وال یستكبر أن    : عن ابن أب ان ال ی ك
  . رواه النسائي والحاكم. یمشي مع األرملة والمسكین والعبد حتى یقضي لھ حاجتھ

  
  : نصیحة لنفسي وألخوتي

ال  الىق ین     {: تع ن النبی یھم م م اهللا عل ذین أنع ع ال ك م ول فأولئ ع اهللا والرس ن یط وم
اهللا  *والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولئك رفیقًا  ذلك الفضل من اهللا وكفى ب

  ]. ٧٠-٦٩:سورة النساء[} علیمًا
ر لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة لمن كان یرجو اهللا والیوم اآلخ{: وقال تعالى

  ]. ٢١:سورة األحزاب[} وذكر اهللا كثیرًا
عدھم    ھ وأس ا، ل م اتباع لم، وأعظمھ ھ وس لى اهللا علی النبي ص ًا ب ؤمنین إیمان ل الم فأكم

ھ         : معھ –باالجتماع  ال صلى اهللا علی ھ، ق ھ المتمسكون بسنتھ وھدی ون بأخالق المتخلق
  )). أنا زعیم ببیت في أعلى الجنة لمن حسن خلقھ: ((وسلم

لى ا ال ص لموق ھ وس ة    : ((هللا علی وم القیام ا ی ي مجلس ربكم من ي وأق بكم إل ن أح إن م
  )). أحاسنكم أخالقا

  )). إن من خیاركم أحسنكم خلقا: ((وفي الصحیحین عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال
ق  : ((قال علیھ الصالة والسالم ما من شيء أثقل في میزان المؤمن یوم القیامة من خل
بغض ا   ذيء حسن؛ وإن اهللا ی احش الب ة )). لف ي روای ق  : ((وف احب حسن الخل وإن ص

  )). لیبلغ بھ درجة صاحب الصوم والصالة
لم  اركم        : ((وقال صلى اهللا علیھ وس اركم خی ا، وخی ا أحسنھم خلق ؤمنین إیمان ل الم أكم

أحب عباد : ((وروي عنھ صلى اهللا علیھ وسلم قال)). لنسائھم: ((وفي روایة)). ألھلھ
  )). ھم خلقااهللا إلى اهللا أحسن

الى؛ فمن أراد    : ((وروي عنھ صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال إن ھذه األخالق من اهللا تع
ق الحسن   : ((وروي عنھ صلى اهللا علیھ وسلم)). اهللا بھ خیرًا منحھ خلقا حسنا إن الخل

  )). یذیب الخطایا كما یذیب الماء الجلید
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  : بعض المصادر
  للشیخ ابن باز رحمھ اهللا  –الجزء الرابع _تمجموع فتاوى ومقاال* 

http://www.binbaz.org.sa/default.asp   
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  األربع النوویة  –السابع والعشرون : شرح الشیخ للحدیث
  زاد المعاد : كتاب

---------------  
ا صلى اهللا علیھ وسلم عن بقیة األنبیاء السابقین ملخص لمائة خصلة انفرد بھ.٥

  علیھم السالم
  خلیل إبراھیم مال خاطر /للدكتور 

  أستاذ مشارك في المعھد العالي للدعوة اإلسالمیة بالمدینة النبویة 
  لخصھا إبراھیم  الحدادي

  : ما أكرمھ اهللا تعالى بھ لذاتھ في الدنیا 
  . یاء، صلى اهللا علیھ وسلمأخذ اهللا لھ العھد على جمیع األنب. ١
  . كان عند أھل الكتاب علم تام بھ صلى اهللا علیھ وسلم. ٢
  . كان نبیا وآدم منجدل في طینتھ صلى اهللا علیھ وسلم. ٣
  . ھو أول المسلمین صلى اهللا علیھ وسلم. ٤
  . ھو خاتم النبیین صلى اهللا علیھ وسلم. ٥
  . ھو نبي اإلسالم صلى اهللا علیھ وسلم. ٦
  . و أولى باألنبیاء من أممھم صلى اهللا علیھ وسلمھ. ٧
  . ھو أولى بالمؤمنین من أنفسھم، وأزواجھ أمھاتھم صلى اهللا علیھ وسلم. ٨
  . كونھ منة یمتن اهللا بھا على عباده. ٩

  . كونھ خیرة الخلق، وسید ولد آدم صلى اهللا علیھ وسلم. ١٠
  . طاعتھ ومبایعتھ ھي عین طاعة اهللا ومبایعتھ. ١١
  . اإلیمان بھ مقرون باإلیمان باهللا تعالى. ١٢
  . ھو رحمة للعالمین صلى اهللا علیھ وسلم. ١٣
  . ھو أمنة ألمتھ صلى اهللا علیھ وسلم. ١٤
  . عموم رسالتھ صلى اهللا علیھ وسلم. ١٥
  . تكفل المولى بحفظھ وعصمتھ صلى اهللا علیھ وسلم. ١٦
  . التكفل بحفظ دینھ صلى اهللا علیھ وسلم. ١٧
  . القسم بحیاتھ صلى اهللا علیھ وسلم. ١٨
  . القسم ببلده صلى اهللا علیھ وسلم. ١٩
  . القسم لھ صلى اهللا علیھ وسلم. ٢٠
  . لم یناده باسمھ صلى اهللا علیھ وسلم. ٢١
  . ذكر في أول من ذكر من األنبیاء. ٢٢
  . النھي عن مناداتھ باسمھ صلى اهللا علیھ وسلم. ٢٣
  . صلى اهللا علیھ وسلمال یرفع صوت فوق صوتھ . ٢٤
  ). ثم نسخ ذلك ( تقدیم الصدقة بین یدي مناجاتھم لھ . ٢٥
  . جعلھ اهللا نورا صلى اهللا علیھ وسلم. ٢٦
  . فرض بعض شرعھ في السماء صلى اهللا علیھ وسلم. ٢٧



  . تولى اإلجابة عنھ صلى اهللا علیھ وسلم. ٢٨
  . استمرار الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم. ٢٩
  . سراء والمعراج بھ صلى اهللا علیھ وسلماإل. ٣٠
  . معجزاتھ صلى اهللا علیھ وسلم. ٣١
  . غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر صلى اهللا علیھ وسلم. ٣٢
  . تأخیر دعوتھ المستجابة لیوم القیامة صلى اهللا علیھ وسلم. ٣٣
  . أعطي جوامع الكلم صلى اهللا علیھ وسلم. ٣٤
  . رض صلى اهللا علیھ وسلمأعطي مفاتیح خزائن األ. ٣٥
  . إسالم قرینھ من الجن صلى اهللا علیھ وسلم. ٣٦
  . نصره بالرعب مسیرة شھر صلى اهللا علیھ وسلم. ٣٧
  . شھادة اهللا ومالئكتھ لھ صلى اهللا علیھ وسلم. ٣٨
  . إمامتھ باألنبیاء في بیت المقدس صلى اهللا علیھ وسلم. ٣٩
  . لیھ وسلمقرنھ خیر قرون بني آدم صلى اهللا ع. ٤٠
  . ما بین بیتھ ومنبره روضة من ریاض الجنة صلى اهللا علیھ وسلم. ٤١
  . أعطي انشقاق القمر صلى اهللا علیھ وسلم. ٤٢
  . یرى من وراء ظھره صلى اهللا علیھ وسلم. ٤٣
  . رؤیتھ في المنام حق صلى اهللا علیھ وسلم. ٤٤
  . عرض األنبیاء مع أممھم علیھ صلى اهللا علیھ وسلم. ٤٥
  . جعل خاتم النبوة بین كتفیھ صلى اهللا علیھ وسلم. ٤٦
  . اطالعھ على المغیبات صلى اهللا علیھ وسلم. ٤٧

  : ما أكرمھ اهللا تعالى بھ في اآلخرة
  . وصفھ بالشھادة صلى اهللا علیھ وسلم -٤٨
  . ما أعطي من الشفاعات صلى اهللا علیھ وسلم -٤٩
  . ھو أول من یبعث صلى اهللا علیھ وسلم -٥٠
  . ھو إمام األنبیاء وخطیبھم صلى اهللا علیھ وسلم-٥١
  . كل األنبیاء تحت لوائھ صلى اهللا علیھ وسلم -٥٢
  . ھو أول من یجوز على الصراط صلى اهللا علیھ وسلم -٥٣
  . ھو أول من یقرع باب الجنة صلى اهللا علیھ وسلم -٥٤
  . ھو أول من یدخل الجنة صلى اهللا علیھ وسلم -٥٥
اعلى منزلة في الجنة : الوسیلة .( لة والفضیلة صلى اهللا علیھ وسلمإعطاؤه الوسی-٥٦
 .(  
  ). وھي الشفاعة العظمى .( إعطاؤه المقام المحمود صلى اهللا علیھ وسلم-٥٧
  ). وھو نھر في الجنة .( إعطاؤه الكوثر صلى اهللا علیھ وسلم -٥٨
  . إعطاؤه لواء الحمد صلى اهللا علیھ وسلم -٥٩
  . ن یمین العرش صلى اهللا علیھ وسلمیكون لھ كرسي ع-٦٠
  . ھو أكثر األنبیاء تبعا صلى اهللا علیھ وسلم-٦١
  . ھو سید األولین واآلخرین یوم القیامة صلى اهللا علیھ وسلم -٦٢



  . ھو أول شافع ومشفع صلى اهللا علیھ وسلم -٦٣
  . ھو مبشر الناس یوم یفزع إلیھ األنبیاء صلى اهللا علیھ وسلم -٦٤
د    ما یوح -٦٥ ل ومن بع ى إلیھ في سجوده تحت العرش مما لم یفتح على غیره من قب

  . صلى اهللا علیھ وسلم
  . منبره على حوضھ صلى اهللا علیھ وسلم -٦٦

   
  : ما أكرمھ اهللا بھ في أمتھ في الدنیا

  . جعلت خیر األمم -٦٧
  . سماھم اهللا تعالى المسلمین، وخصھم باإلسالم -٦٨
  . وأتم علیھا النعمةأكمل اهللا لھا الدین،  -٦٩
  . ما حطھ اهللا لھا عنھا من االصر واالغالل -٧٠
  . صالة المسیح خلف إمام المسلمین -٧١
  . أحلت لھا الغنائم -٧٢
  . جعلت صفوفھا كصفوف المالئكة -٧٣
  . التیمم والصالة على األرض -٧٤
  . خصھم بیوم الجمعة -٧٥
  . خصھم بساعة اإلجابة یوم الجمعة -٧٦
  . بلیلة القدرخصھم  -٧٧
  . ھذه األمة ھي شھداء اهللا في األرض -٧٨
  ). ذلك مثلھم في التوراة ومثلھم في اإلنجیل ( مثلھا في الكتب السابقة  -٧٩
  . لن تھلك بجوع، وال یسلط علیھا عدو من غیرھا فیستأصلھا -٨٠
  . خصت بصالة العشاء -٨١
  . تؤمن بجمیع األنبیاء -٨٢
  . ق ربھا عز وجلحفظھا من التنقص في ح -٨٣
  . ال تزال طائفة منھا على الحق منصورة -٨٤

  : ما أكرمھ اهللا تعالى بھ في أمتھ في اآلخرة
  . ھي شاھدة لألنبیاء على أممھم -٨٥
  . ھي أول من یجتاز الصراط -٨٦
  . ھي أول من یدخل الجنة،وھي محرمة على الناس حتى تدخلھا -٨٧
  . الجنةانفرادھا بدخول الباب األیمن من  -٨٨
  . سیفدیھا بغیر من األمم -٨٩
  . تأتي غرا محجلین من آثار الوضوء -٩٠
  . ھي أكثر أھل الجنة -٩١
  . سیرضي اهللا نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم فیھا -٩٢
  . زیادة الثواب مع قلة العمل -٩٣
  . كلھا تدخل الجنة إال من أبى بمعصیتھ هللا ورسولھ للحدیث الذي رواه البخاري -٩٤
  . كثرة الشفاعات في أمتھ -٩٥



  . تمني الكفار لو كانوا مسلمین -٩٦
  . ھم اآلخرون في الدنیا السابقون یوم القیامة -٩٧
  . دخول العدد الكثیر منھا الجنة بغیر حساب -٩٨
  . لھا عالمة تعرف بھا ربھا عز وجل وھو الساق -٩٩

  . فیھا سادات أھل الجنة -١٠٠
  . وعلى آلھ وصحبھ أجمعینوصلى اهللا وسلم على نبینا محمد 

  تذكیر المسلمین باتباع سید المرسلین صلى اهللا علیھ وسلم /المرجع كتاب 
  عبد اهللا بن جار اهللا/المؤلف 

---------------  
  محمد خاتم المرسلین.٦

  عبد المعطي الداالتي . د
  !..ھل أشرح العنوان؟ 

  !..صوأغار على جمالھ أن ُینتَق!.. أخاف على إشراقھ أن ُیَمس
ا        –في نفسي  –وأعترف أني  ا نجحت، فی ة فم ردات اللغ قد حاولت، واستنجد ت بمف

  !حیرة القلم، ویا عجمة البیان
وإذا ما عجزت عن بلوغ النجم في ذ راه، فلن أعجز عن اإلشارة إلى النجم في ُسراه، 

طور الت     ارك اهللا بالس م ب اب، وك ا فحوى كت رأ فیھ ا فنق ارك اهللا بھ ة یب ي ال وُربَّ كلم
  !ُترى

ل         : أخي الذي تقرأ معي ھذه الكلمات دًا، عرف ك ي أّن من عرف محم ألست معي ف
  خیر وحق وجمال؟ وظفر بكون معنوي كامل قائم بھذا اإلنسان األعظم؟ 

بقلب منصف، وعقل مفتوح، فلن یبصر   –أقول كلھا  –ومن شك فلیدرس حیاتھ كلھا 
  .را ئم ا لمعا ني، وطھر ا لسیرة والسریرةفیھا إال ما تھوى العال، ولن یجد فیھا إال ك

  ؟ !أال یغنیك استنشاقھ في لحظة عن وصفھ في كتاب!! أرأیت العطر
ض       ت بع ي أوَدع ة الت روح العظیم ار ال ك تی ل ب ى یتص ھ حت رأ كالم ا إن تق ك م فإن
وة تمحو عن      أنوار النب عظمتھا في أحادیثھا، فإذا بالقلب یزكو، والنفس تطیب، وإذا ب

  ! ب الظلماتالنفس حجا
  .ھكذا یخترق كالم النبوة ُحجب النفس بعد أن اخترق حجب الزمان

ي          عرون ف م سیش ي، ألنھ الم النب ى ع ي إل تطاعوا الرق ذین اس ك ال ون أولئ محظوظ
اة         ي ظالل الرسول حی اة ف اء، فالحی م عظم اة    …فضاءات عظمتھ أنھ ت حی وإذا كان

  …یاة الحبیب المصطفى الجسم في الروح، فإن حیاة الروح في سنة و سیرة وح
واء      ع أط ة بجمی ن اإلحاط د إال إذا أمك ي محم ة النب ب عظم ة بجوان ن اإلحاط ال یمك
ي          ردًا ف ذا ف ان بھ رد، فك ي ف ًا ف لم عاَلم الكون، فلقد كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

  ..العالم
  .. النبوة إشراق سماوي على اإلنسانیة، لیقّومھا في سیرھا، ویجذبھا نحو الكمال

ل             ھ ُخطا العق دي ب الى لتھت ھ اهللا تع ذي یبعث ل ال اء ھو اإلنسان الكام ي من األنبی والنب
  ..اإلنساني في التاریخ



یھم          اریخ اإلنسان، فف ي ت ذي أشرق ف ور ال لقد كان األنبیاء علیھم الصالة والسالم الن
   …تحس صدق النور، وسر الروعة، ولطف الجمال الظاھر والباطن 

یرتھم، ونق   ر س ي طھ ل      ف ي ك م، وف د تھ ة أفئ ارھم، ویقظ ر أفك ریرتھم، وعط اء س
ھ،    .. حركاتھم وسَكناتھم تلمس إعجاز النبوة العجیب ى عین أ لیس اهللا قد اصطنعھم عل

  !واختارھم لیـبلغوا رسالتھ؟
ّرة      وم حراء، غ ي ی لقد كان األنبیاء ھم البدء، وال بد للبدء من تكملة، والتكملة بدأت ف

ت أنوار الوحي على من استحق بّزة الخاتمیة فكان خاتم األنبیاء، أیام الدھر، ففیھ تنزل
  !ومن ذا یستحق أن ُیختم بھ الوحي اإللھي غیر الصادق األمین؟

ومن  …الصادق الذي ما كذب مرة قط، ال على نفسھ، وال على الناس، وال على ربھ 
دى   اة؟ منا یستطیع أن یكون صادقًا في أقوالھ وأفعالھ ومشاعره ومواقفھ م م  ! الحی اللھ

ل           …ال یطیق ھذا سوى األنبیاء  ل ك ان قب ي كل شيء وك ًا ف ان أمین ذي ك واألمین ال
  .شيء أمینًا على عقول الناس، وأفكار الناس

الوا       راھیم، فق ده إب وفي ول وم ت راھیم    : "كسفت الشمس ی م  " ُكسفت الشمس لموت إب ل
ذه الحا   یًال    یستغل رسول اإلنسانیة األمین ضعف الناس فیتخذ من ھ ة االستثنائیة دل دث

ھ   دق نبوت ى ص زان      .. عل ي أح دخل ف ة ال تت ھ، والطبیع وي بذات ق، والحق ق ھ ح فنبوت
ادق    وي الص ان النب اء البی ان، فج ات اهللا ال    :" اإلنس ن آی ان م ر آیت مس والقم إن الش

ان  " تكسفان لموت أحد وھیھات أن یقبل الرسول ألصحابھ أن یكون الجھل سببًا لإلیم
…   

  .حزنھ الكبیر على وفاة طفلھ الصغیر، عن تصحیح مفھوم خاطئ عند الناسلم یشغلھ 
رآن     ن الق وكان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم أمینًا في تبلیغ الرسالة كلھا، فلم ُیخف م

ورة           رآن س ي الق ا ف د ن ا وج ـًا لم ن نبی م یك و ل ـة، ول ھ آی زل علی ریم(المن آل (و) م
ران اٍت ك).. عم تم آی ًا لك ن نبی م یك و ل ةل ة الكریم ذه اآلی ل ھ ن مث رًة م ِت {: ثی وِإْذ َقاَل

اَلِمینَ        اء اْلَع ى ِنَس َطَفاِك َعل َرِك َواْص َطَفاِك َوَطھَّ َھ اْص ى  . "}اْلَمَالِئَكُة َیا َمْرَیُم ِإنَّ الّل عل
المین اء الع اق  "! نس ى اآلف ى أعل ریم إل یدة م ع الس ذي رف الق ال ذا اإلط ذا بھ أي ! ھك

دق؟ د! ص ى مص ة عل ة دالل ـن؟ وأی ي األمیـ دق النب رآن وص ذا الق ن ! ر ھ م یك و ل ول
  ..رســوًال مــن اهللا ما أظھر ھذا القول في ھذا المجال بحال

ة،     م ووعي وھدای إن نبّوة محمد ھي نبّوة صدق وأمانة وإیمان، إنھا نبوة تدعو إلى فھ
ر        التفكیر یوجب اإلسالم واإلسالم یوجب التفكی  …ھدایة بالتفكر والتأمل والنظر، ف

  .فال ُیخشى على اإلسالم من حریة الفكر، بل یخشى علیھ من اعتقال الفكر
  .}ِإْن َأَنْا ِإالَّ َنِذیٌر َوَبِشیٌر لَِّقْوٍم ُیْؤِمُنوَن{إنھا نبوة مبشرة منذرة 

اومة  وة وال مس ذه النب ي ھ راء ف ُم  {ال إغ ِھ َوال َأْعَل َزآِئُن الّل ِدي َخ ْم ِعن وُل َلُك ل الَّ َأُق ُق
يَّ      اْلَغیْ  وَحى ِإَل ا ُی ُع ِإالَّ َم ٌك ِإْن َأتَِّب ي َمَل ْم ِإنِّ وُل َلُك ذه ا   }َب َوال َأُق دق ھ ، وإن من ال ُیص

میره       ـلھ وض ع بعق ن ال ینتف ود، وم ان أو الوج ن اإلیم ر ع دق أي خب ن یص وة فل لنب
  .لإلیمان بھذه النبوة فلن تنفعھ كل المعجزات
ان الرسول بذاتھ وأخالقھ وسیرتھ وانتشار لقد كان القرآن معجزة اإلسالم األولى، وك

یلة        ات الفض ا نھای ت فیھ ي تجمع نفس الت ّق لل ة، وُح الم الثانی زة اإلس ھ معج دعوت
  .اإلنسانیة العلیا أن تكون معجزة اإلنسانیة الخالدة



ا راو    ـفة رام ـتاذ الفلسـ ول أسـ ا     : (یق مح لن د تس یة محم ى شخص رة عل اء نظ إن إلق
فھناك محمد الرسول، ومحمد المجاھد، ومحمد : من المشاھدباالطالع على عدد كبیر 

الحاكم، ومحمد الخطیب، ومحمد المصلح، ومحمد ملجأ األیتام، ومحمد محرر العبید، 
د هللا       د العاب ي، ومحم د القاض رأة، ومحم د حامي الم ة   .. ومحم ذه األدوار الرائع ل ھ ك

  )..تجعل منھ أسوة لإلنســانیة
ول من    لما ُبعث ا: "ویقول الزیات ق العق لرسول الكریم َبعث الحریة من قبرھا، وأطل

وب             ین القل ل ب م وص ر، ث ى الب اون عل ر، والتع ي ا لخی افس ف ل التن رھا، وجع أس
ـھ،      .. بالمؤاخاة، وعدل بین الحقوق بالمساواة ـد اهللا قـّوتـ ى شعر الضعیف أن جـنـ حت

  ..".إخوتــھوالوحید أن المؤمنین جمیعـًا !! والفقیر أن بیت المال ثروتـھ
  "من كتاب ربحت محمدا ولم أخسر المسیح " 

---------------  
  ماذا ُیـحـب الحبیب؟.٧

  عبد الرحمن بن عبد اهللا السحیم
  .أكمل خلق اهللا ھو سید ولد آدم علیھ الصالة والسالم

  فماذا كان صلى اهللا علیھ وسلم ُیحب؟
  .علیھ وسلم لنحاول التعّرف على بعض ما ُیحب لنحّب ما أحب صلى اهللا

إن خیاطا دعا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لطعام صنعھ، : قال أنس رضي اهللا عنھ
س   ال أن ى         : ق ّرب إل ام، فق ك الطع ى ذل لم إل ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی ذھبت مع رس ف

ي صلى اهللا         ت النب د، فرأی اء وقدی ھ دب ا فی رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خبزًا ومرق
ذ  : قال. لدباء من حوالي القصعةعلیھ وسلم یتتبع ا رواه . فلم أزل أحب الدباء من یومئ

  . البخاري ومسلم
  . ولما كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم طیبًا أحب الطِّیب والجنس اللطیف

ي   : قال علیھ الصالة والسالم ي ف ُحبب إلّي من الدنیا النساء والطیب، وُجعلت قرة عین
  .لنسائيرواه اإلمام أحمد وا. الصالة

  .وُحبھ صلى اهللا علیھ وسلم للطیب معروف حتى إنھ ال یرّد الطیب
  .وكان ال یرد الطیب، كما قالھ أنس، والحدیث في صحیح البخاري

ا،     وكان یتطّیب إلحرامھ، وإذا حّل من إحرامھ، كما حكتھ عنھ عائشة رضي اهللا عنھ
  .والحدیث في الصحیحین

ا ي اهللا عنھ ة رض ت عائش ب: قال ت أطی ھ  كن د إحرام لم عن ھ وس لى اهللا علی ي ص النب
  .رواه البخاري. بأطیب ما أجد

  .ولما كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم طیبًا أحب الطّیبات والطیبین
ال  ك؟ ق ب إلی اس أح لم أي الن ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ئل رس ل: ُس ة فقی ن : عائش م

  . ، فعّد رجاالعمر بن الخطاب: ثم من؟ قال: قیل. أبوھا: الرجال؟ فقال
  !فما كره الطیب أو النساء إال منكوس الفطرة 

  !!أن مات من شمِّـھ الزّبال والُجعُل = وما على العنبر الفّواح من حرج 
  .وأحب صلى اهللا علیھ وسلم الصالة، حتى إنھ لیجد فیھا راحة نفسھ، وقّرة عینھ



ا با  : فقد كان علیھ الصالة والسالم یقول لبالل الل أرحن د   . لصالة یا ب ام أحم رواه اإلم
  .وأبو داود

إنھ : بل إن الكفار علموا بھذا الشعور فقالوا یوم قابلوا جیش النبي صلى اهللا علیھ وسلم
  .رواه مسلم. ستأتیھم صالة ھي أحب إلیھم من األوالد

  .وُشرعت یومھا صالة الخوف
  !فھذا الشعور بمحبة الصالة عِلم بھ حتى الكفار 

  .من ِذكره، وُعِرف بھومن أحب شیئا أكثر 
  .رواه البخاري ومسلم. وكان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یحب الحلواء والعسل

  .رواه أبو داود. وكان صلى اهللا علیھ وسلم یحب الزبد والتمر
  .وما ھذه إال أمثلة ال ُیراد بھا الحصر

  :ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ
ھ رسول     ھل نجد الشعور الذي وجده أنس بن مالك رض ا أحب ي اهللا عنھ الذي أحب م

  اهللا صلى اهللا علیھ وسلم تبعًا لمحبتھ لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؟
ى      لم وعل ھ وس اللھم صّل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى اهللا علی

  .آلھ وأصحابھ
---------------  

  صلى اهللا علیھ وسلم.٨
  سلمان بن فھد العودة  
   

ٍد من البشر من األثر والخلود والعظمة ما كتب لصاحب النسب الشریف  لم یكتب ألح
  .-صلى اهللا علیھ وسلم -

ذكره المجالس،     ولقد دونت في سیرتھ الكتب، ودبجت في مدیحھ القصائد، وعمرت ب
  .وبقیت عظمتھ قمة سامقة ال تطالھا الظنون

صر وھزیمة، تقلبت بھ صروف الحیاة من قوة وضعف، وغنى وفقر، وكثرة وقلة، ون
وظعن وإقامة، وجوع وشبع، وحزن وسرور، فكان قدوة في ذلك كلھ، وحقق عبودیة 

  .الموقف لربھ كما ینبغي لھ
جر، وجاءه          ذّمر وال ض ا ت ل، فم ھ إال قلی ا آمن مع ظل في مكة ثالث عشرة سنة، وم
ام            دین وتم ى نصر ال ف عل دعاء واالستنصار فحل ھ ویسألونھ ال أصحابھ یشتكون إلی

ھ،             األمر، ًا من أعالم نبوت د، علم ا وع ر كم ان األم م یستعجلون، فك یھم أنھ وأنكر عل
  .ونصرًا ألمر اهللا، ال لألشخاص

ا   وكان من نصره أن تأتیھ وفود العرب من كل ناحیة مبایعة على اإلسالم والطاعة فم
  .تغیر وال تكّبر، وال انتصر لنفسھ من قوم حاربوه وآذوه وعاندوا دینھ

  :بو سفیان بن الحارثكما كان یقول أ
   

  لتغــلب خیل الالت خیل محمِد***  لعـــــمرك إني یوم أحمل رایة  
  فھذا أواني حین أھدى وأھتدي*** لكـــالمدلج الــحیران أظلم لیلھ  

  عـلى اهللا من طردتھ كل مطرد*** ھـداني ھــــاٍد غیر نفسي ودلني  



  ــــة من محــــمدأبر وأوفى ذم*** وما حملت من ناقة فوق ظھرھا  
   

ل   دوُّه قب رف ع ة، وع اد اللُّحم وب، وأع ف القل خائم، وأّل ا الس داوات، ومح تل الع فاس
صدیقھ أنھا النبوة، وأنھ لم یكن صاحب طموح شخصي وال باني مجد ذاتي، وإن كان 

  .الطموح والمجد لبعض جنوده
دوئھ         اظ شخصیتھ بھ ره، واحتف ي سائر أم ھ ف ة تكلف ا  تعجب من عفویتھ وقل ا وطبیعتھ

  .وتوازنھا مھما تقلبت علیھا األحوال، واختلفت علیھا الطرائق
ض،         ي بع تتر ف ال ویس ض الح ي بع ین ف ذي یب اص ال ھ الخ ھ طبع ان إال ول ل إنس ق
ویترتب علیھ استرواح لقوم دون آخرین، ویحكم العدید من مواقفھ وتصرفاتھ حاشاه   

  .-صلى اهللا علیھ وسلم-
ل    ى ك ون،         فھو ُیْقِبل بوجھھ عل ا یعرف دثھم بم تھم، ویح وم بلغ ل ق یس، ویخاطب ك جل

ي     وا السالح ف ویعاملھم بغایة اللطف والرحمة واإلشفاق، إال أن یكونوا محاربین حمل
  .وجھ الحق، وأجلبوا إلطفاء نوره وحجب ضیائھ

ل       رد أقب ل ف و وطاؤه، وك كل طعام تیسر من الحالل فھو طعامھ، وكل فراش أتیح فھ
  .فھو جلیسھ

ا تكل ھ، ال   م ط لطیب یئًا ق ب ش ًا، وال تجن اب طعام ودًا، وال ع ودًا، وال رد موج ف مفق
  .طعامًا وال شرابًا وال فراشًا وال كساًء، بل كان یحب الطیب، ولكن ال یتكلفھ

سیرتھ صفحة مكشوفة یعرفھا محبوه وشانئوه، ولقد نقل لنا الرواة دقیق وصف بدنھ، 
ة    وقسمات وجھھ، وصفة شعره، وكم شیبة في  ھ، وحرك ة حدیث رأسھ ولحیتھ، وطریق

ھ،     ھ، وعبادت یده، كما نقلوا تفصیل شأنھ في مأكلھ، ومشربھ، ومركبھ، وسفره، وإقامت
ي            ؤمنین ف ات الم ھ أمھ ع أزواج ھ م ر حال ي ذك وا ف ى دخل بھ، حت اه، وغض ورض
زاح،   د، والم بة، والج ة، والمغاض ة، والمداعب م، والنفق ل، والقس رة، والغس المعاش

  .خصوصیات الحیاة وضروراتھا وفصلوا في
اس عن          ھ الن ا ال یعرف ره م ولعمر اهللا إن القارئ لسیرتھ الیوم لیعرف من تفصیل أم
متبوعیھم من األحیاء، وماال یعرفھ الصدیق عن صدیقھ، وال الزوج عن زوجھ، وال   
ك لتكون      اء ؛ وذل م أحی كان أھل الكتاب یعرفونھ شیئًا یقاربھ أو یدانیھ عن أنبیائھم وھ

  .سیرتھ موضع القدوة واألسوة في كل األحوال، ولكل الناس
  ...فالرئیس والمدیر والعالم والتاجر والزوج واألب والمعلم والغني والفقیر

  .كلھم یجدون في سیرتھ الھدایة التامة على تنوع أحوالھم وتفاوت طرائقھم
ھ        دوة ب د ال یخرج عن محل الق لم   -والفرد الواح ھ وس ا  -صلى اهللا علی ھ    مھم ت ب تقلب

  .الحال، ومھما ركب من األطوار، فھو القدوة واألسوة في ذلك كلھ
وإنك لتقرأ سیرة علم من األعالم فتندھش من جوانب العظمة في شخصیتھ فإذا تأملت 
د       ا ق ھ، ولكنھ ھ وتكوین صالحیتھا لألسوة علمت أنھا تصلح لھذا العلم في صفتھ وطبع

  .ال تصلح لغیره
ى      ولقد یرى اإلنسان في أ م، أو عل ى العل ادة، أو عل ى العب حوال السالفین من الجلد عل

  :الزھد ما یشعر أنھ أبعد ما یكون عن تحقیقھ حتى یقول لنفسھ
  لیس الصحیح إذا مشى كالمقعِد *** ال تـــعرضن لذكرنا مع ذكرھم  



ذ،   -صلى اهللا علیھ وسلم-فإذا قرأ سیرة رسول اهللا  أحس بقرب التناول وسھولة المأخ
  .قعیة االتباعووا

م   ال لھ ع فق ا وق حابھ م ض أص ن بع ع م د وق ى لق ھ،  : ((حت اكم ل اكم هللا، وأتق ا أخش أن
  )).وأعلمكم بما أتقى

  )).اكلفوا من العمل ما تطیقون: ((وقال
اربوا وأبشروا،       : ((وقال ددوا وق ھ فس ٌد إال غلب دیَن أح إن ھذا الدین یسر، ولن یشادَّ ال

  )).من الدلجة، والقصَد القصَد تبلغوا واستعینوا بالغدوة والروحة وشيء
ا              ب النظر فیھ ھ وتقلی ھ السالكون مدارسة سیرتھ وھدی ى علی ا یرب ر م ان خی ولھذا ك
ـزاء أو       ا دون اجت ذھا بكلیتھ رھا، وأخ ا وس ار معناھ ا واستحض ان مطالعتھ وإدم

  .اعتساف
الى -إن اهللا  ز وتع ول اهللا    -ع د وراء رس ل ألح م یجع لم  -ل ھ وس لى اهللا علی ذا  -ص ھ

ر أن         : المنصب الشریف ذین أم دى السابقین ال ع ھ ھ جم دوة واألسوة ؛ ألن منصب الق
الى -إلى ما خصھ اهللا  " فبھداھم اقتده " یقتدي بھم  ال       -تع ھ من صفات الكم ره ب وخیَّ

ي رسول اهللا أسوة حسنة لمن         {: -سبحانھ-ونعوت الجمال، ولھذا قال  م ف ان لك د ك لق
  .}ذكر اهللا كثیرًاكان یرجو اهللا والیوم اآلخر و

ھ  لم  -إن حیات ھ وس لى اهللا علی یریة       -ص ذكرة التفس ي الم دین ھ ھ الراش اة خلفائ وحی
  .والترجمة العلمیة لنصوص الشریعة

رواة،   د ال ن تزی ة م دقھا محفوظ ا وص یرة بواقعیتھ ذه الس ل ھ ر أن تظ ن الخی وم
و    ى الخ د عل طوریة تعتم ة أس ى ملحم ا إل ا حولتھ ي ربم ة الت ات النقل ارق ومبالغ

زِّ       ع ھ ا م وا بقراءتھ ا لیكتف ا واتباعھ ن مقاربتھ اس م ف الن ذا یتخف زات، وبھ والمعج
  .الرؤوس وسكب الدموع وقشعریرة البدن

إن اآلیات التي تأتي مع األنبیاء حق، لكنھا االستثناء الذي یؤكد القاعدة، والقاعدة ھي  
  .الجریان مع السنن الكونیة كما ھي
ا    لمین، وربم ن المس رون م ة      وكثی األحوال العملی ي ب تھویھم التأس تھم یس ن خاص م

: في صالتھ  -صلى اهللا علیھ وسلم-الظاھرة في السلوك والعبادة وغیرھا، فیقتدون بھ 
لي   (( وني أص ا رأیتم لوا كم ھ  ))ص ككم  ((، وحّج ي مناس ذوا عن اس   )) خ نن اللب وس

  …والدخول والخروج 
ھ، وال   دي       وھذا جزء من االتباع المشروع، بید أنھ لیس كل اع الھ إن اتب ھ، ف ا فی م م أھ

ق    نفس، وتحقی ة ال الص، ومراقب رد واإلخ الى، والتج ع اهللا تع ة م ي المعامل وي ف النب
ة، وإن        ة وأحق بالرعای ى بالعنای المعاني المشروعة من الحب والخوف والرجاء أول

اس یتنافسون      ذا ضعیفًا ؛ ألن الن ا یكون مكسبة     -عادة –كان میدان التنافس في ھ فیم
د ي     للحم ھ ف يء ذات دون الش اس، وال یج ا الن ي یراھ اھرة الت ور الظ ن األم اء م والثن

األمور الخفیة التي ال یطلع علیھا إال اهللا، وربما تحرى امرؤ صفة نبویة في عبادة أو 
ي        ل ف اء التأم ف نفسھ عن عمل واعتنى بھا وتكلف تمثلھا فوق المشروع، دون أن یكل

  .نفسسر ھذه الصفة وحكمتھا وأثرھا في ال



ة         اس ومصالحھم العاجل افع الن ا شرعت إال لمن ا ؛ م وھذه المسائل، حتى التعبدیة منھ
راه صاحبھ      ا فی تج عنھ واآلجلة، ولیست قیمتھا في ذاتھا فحسب، بل في األثر الذي ین

  .ویراه اآلخرون
ھ السالم  -وإنھ لخلیق بكل مسلم أن یجعل لھ وردًا من سیرة المصطفى   ان  -علی ، إن ك

ة (لعزام، وإن كان شابًا فمثل ) بطل األبطال(ثل ناشئًا فم ر   ) الشمائل المحمدی ن كثی الب
ر، أو  ) الفـصول(أو الترمذي، و  ـیرة  (البـن كثی وم  (أو ) مختصر الس ق المخت ) الرحی

وإن ) ابن كثیر(أو ) سیرة ابن ھشام(وإن كان شیخًا فمثل ) تھذیب سیرة ابن ھشام(أو 
  ).نضرة النعیم(وكتاب ) الھدى والرشاد سبل(كان متضلعًا بالمطوالت فمثل 

م          ذین أنع ع ال ھ م ي زمرت ًا وحشرنا ف رزقنا اهللا حب نبیھ وحسن اتباعھ ظاھرًا وباطن
  .علیھم من النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا

---------------  
  خصائص النبي صلى اهللا علیھ وعلى الھ وسلم.٩

  ماجد المبارك
   

مد هللا نحمده ونستعینھ ونستغفره ونتوب إلیھ ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن  إن الح
سیئات أعمالنا من یھده اهللا فھو المھتد ومن یضلل فال ھادي لھ وأشھد أن ال إلھ إال اهللا 

  .وحده ال شریك لھ وأن محمد صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم عبده ورسولھ أما بعد
ة    فموضوعي ھذا عن خصائص النب ك أن معرف لم وذل ي صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وس

دره     ھ وق ھ منزلت ھ   . ما یتعلق بھ واجب علینا وأن نعرف لھ حقھ وأن نعرف ل ك كل وذل
  .داخل في إیماننا بنبینا محمد صلى اهللا علیھ وعلى الھ وسلم

ا وفضلھ         ا اختصھ اهللا عز وجل بھ فخصائصھ صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم ھي م
ى سائر األ   ق  عل لین والخل اء والمرس ة    . نبی ي معرف دنا ف ذه الخصائص تزی ة ھ ومعرف

ھ تبجیًال      زداد ل ھ فن النبي صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم وتجعلنا نحبھ ویزداد إیماننا ب
  :ومن خصائصھ صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم منھا. ونزداد لھ شوقا

  .ذاتھ في اآلخرةومنھا ما اختص بھا في . ما اختص بھا في ذاتھ في الدنیا
  .ومنھا ما اختصت بھ أمتھ في الدنیا ومنھا ما اختصت بھ أمتھ في اآلخرة

ان فضل اهللا    {: قال تعالى م وك وأنزل اهللا علیك الكتاب والحكمة وعّلمك ما لم تكن تعل
ض       {: وقال تعالى] ١١٣: النساء[} علیك عظیمًا ى بع ك الرسل فضلنا بعضھم عل تل

  ].٢٥٣: البقرة[} ضھم درجاتمنھم من كلم اهللا ورفع بع
د        درجات وق لة ب ي تضعیف المفاض اني ف ي المفاضلة، والث التفضیل األول صریح ف

ذه الخصائص خصیصة    . فضل اهللا تعالى نبینا صلى اهللا علیھ وسلم من وجوه ومن ھ
  : عجیبة وھي

ھ السالم         -١ لین من آدم علی اء والمرس ع األنبی ى جمی أن اهللا عز وجل أخذ المیثاق عل
ي         إ لم ف ھ وس ى آل ھ وعل د صلى اهللا علی ي محم لى عیسى علیھ السالم أنھ إذا ظھر النب

ھ          د صلى اهللا علی ا محم ابع نبین ھ أن یت ھ نبوت ھ وال تمنع عھده وبعث أن یؤمن بھ ویتبع
داهللا     . وعلى الھ وسلم ن عب د ب وكل نبي أخذ العھد والمیثاق على أمتھ أنھ لو بعث محم

ل    ھ وس ى آل یھم   صلى اهللا علیھ وعل ابعوا نب ابعوه وال یت الى   . م أن یت ال اهللا تع دلیل ق : وال



ا       { دق لم م جآءكم رسول مص ة ث وإذ أخذ اهللا میثاق النبیین لما آتیتكم من كتاب وحكم
ال         ا ق الوا أقررن م إصري ق ى ذلك ذتم عل معكم لتؤمنن بھ ولتنصرنھ قال ءأقررتم وأخ

  ]. ٨١: آل عمران[} فاشھدوا وأنا معكم من الشاھدین
لم  -٢ د آدم وال فخر    : ((أنھ ساد الكل، قال صلى اهللا علیھ وس ا سید ول ن  )) [أن رواه اب

ھ أفضل    . والسّیُد من اتصف بالصفات العلّیة، واألخالق السنّیة] حبان وھذا مشعّر بأن
ي اآلخرة    . منھم في الدارین، أّما في الدنیا فلما اتصف بھ من األخالق العظیمة ا ف وأّم

لى األخالق واألوصاف، فإذا كان أفضلھم في الدنیا في المناقب فألن الجزاء مرتُب ع
ھ  . والصفات، كان أفضلھم في اآلخرة في المراتب والدرجات وإنما قال صلى اهللا علی

ا         )) أنا سید ولد آدم وال فخر: ((وسلم ھ عّز وجل، وّلم ھ من رب ھ عن منزلت لیخبر أمُت
ي الغ      ذكر افتخارًا ف ا ت نفس إنم لم أن     كان ذكر مناقب ال ھ وس ب، أراد صلى اهللا علی ال

  )).وال فخر: ((یقطع وھم من توھم من الجھلة أن یذكر ذلك افتخارًا قال
  )).وبیدي لواء الحمد یوم القیامة وال فخر: ((ومنھا قولھ صلى اهللا علیھ وسلم -٣
الى        -٤ ال اهللا تع أخر ق ا ت ھ وم دم من ذنب : ومنھا أن اهللا تعالى أخبره بأنھ غفر لھ ما تق
أخر  . إنا فتحنا لك فتحا مبینا { ا ت ھ  } لیغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وم تح [اآلی ، ١: الف
ولم ینقل أنھ أخبر أحدًا من األنبیاء بمثل ذلك، بل الظاھر أنھ لم یخبرھم، ألن كل ]. ٢

ال      ابھا وق ي أص ھ الت ر خطیئت ف ذك ي الموق فاعة ف نھم الش ْت م نھم إذا ُطلَب د م : واح
و علم كل واحد منھم بغفران خطیئتھ لم ُیْوجل منھا في ذلك المقام، ول)) نفسي نفسي((

  )).أنا لھا: ((وإذا استشفعت الخالئق بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم في ذلك المقام قال
ي دعوة مستجابة،           -٥ ل نب ل لك ى نفسھ، إذ جع لم عل ھ وس ومنھا إیثاره صلى اهللا علی

و  أ ھ دنیا، واختب ي ال ھ ف ل دعوت نھم تعج ل م فاعة   فك ھ ش لم دعوت ھ وس لى اهللا علی ص
  .ألمتھ

ال   -٦ لم فق ھ وس لى اهللا علی ھ ص م بحیات الى أقس ا أن اهللا تع ي  : ((ومنھ م ف رك إنھ لعم
ون كرتھم یعمھ ر)) [س رف   ]. ٧٢: الحج ى ش دل عل ھ ی م بحیات اة المقس ام بحی واإلقس

دیرة أن ی   لم لج ا   حیاتھ وعزتھا عند المُقسم بھا ن وأن حیاتھ صلى اهللا علیھ وس م بھ قس
  . من البركة العامة والخاصة، ولم یثبت ھذا لغیره صلى اهللا علیھ وسلم

ا  {: ومنھا أن اهللا تعالى وقره ففي ندائھ، فناداه بأحب أسمائھ واسني أوصافھ فقال -٧ ی
ي  ال [} أیھا النب ا الرسول   {، ]ومواضع أخرى   ٧٠، ٦٥، ٦٤: األنف ا أیھ دة [} ی : المائ

ال       وھذه الخصیصة لم تثب] ٦٧، ٤١ ودي باسمھ، فق نھم ن ًال م ت أن ك ت لغیره، بل ثب
الي كن {: تع ا آدم اس رة[} ی ك     {، ]٣٥: البق ي علی ر نعمت ریم اذك ن م ى اب ا عیس } ی

دة[ ا اهللا{، ]١١٠: المائ ي أن ى إن ا موس ص[} ی الم{، ]٣٠: القص بط بس وح اھ ا ن } ی
ود[ ي األرض {، ]٤٨: ھ ةً  ف اك خلیف ا جعلن ا داود إن راھیم{] ٢٩: ص[} ی ا إب د  ی ق

یا زكریا {، ]٨١: ھود[} یا لوط أنا ُر ُسُل ربك{، ]١٠٥: الصافات[} صدقت الرؤیا
اب {، ]٧: مریم[} إنا نبشرك ریم [} یا یحیى خذ الكت د أن    ] ١٢: م ى أح ى عل وال یخف

نّیة،     ة واألخالق الس السید إذا َدعى أحد عبیده بأفضل ما وجد یھم من األوصاف العلّی
مائھم األ  رین بأس ا اآلخ ن     ودع ق م اف، وال بخل ن األوص ف م عر بوص الم ال ُیش ع

ھ ممن     رب إلی األخالق، أن منزلة من دعاه بأفضل األسماء واألوصاف أعز علیھ وأق



ك  . دعاه باسمھ العلم وھذا معلوٌم بالعرف أن من ُدعي بأفضل أوصافھ وأخالقھ كل ذل
  .مبالغة في تعظیمھ واحترامھ

   
ین واآلخرین      ومنھا أن معجزة كل نبي تصرمت وانق  -٨ رضت، ومعجزة سید األول

  .وھي القرآن العظیم باقیة إلى یوم الدین
  .ومنھا تسلیم الحجر علیھ وحنین الجذع إلیھ ولم یثبت لواحد من األنبیاء مثل ذلك -٩

ره،              -١٠ ي اإلعجاز من معجزات غی ر فف ا ھو أظھ ھ م ي معجزات د ف ھ وج ا أن ومنھ
ره من الحجر، ألن        كتفجیر الماء من بین أصابعھ فإنھ أبلغ  ادة من تفجی ي خرق الع ف

ین أصابعھ        اء من ب ھ بانفجار الم جنس األحجار مما یتفجر منھ الماء، وكانت معجزت
  .أبلغ من انفجار الحجر لموسى علیھ السالم

ھ      - ١١ ال أمت در أعم ر بق ن األج اء م ن األنبی ي م ل نب ب لك الى یكت ا أن اهللا تع ومنھ
طر ھ ش ا، وأمُت ا وأقوالھ ة   وأحوالھ ر أم ھ خی الى أن أمت ر اهللا تع د أخب ة، وق ل الجن أھ

  .أخرجت للناس وإنما كانوا خیر األمم لما اتصفوا بھ من المعارف
ھ     -١٢ د صلى اهللا علی ومنھا أن اهللا أرسل كل نبي إلى قومھ خاصة وأرسل نبینا محم

ا ص   لى اهللا وسلم إلى الجن واإلنس ولكل نبي من األنبیاء ثواب تبلیغھ إلى أمتھ، ولنبین
ارة بالنسبة      الغ، وت علیھ وسلم ثواب التبلیغ إلى كل من أرسل إلیھ، تارة لمباشرة اإلب

الى   ھ تع ذیراً       {: إلیھ ولذلك تمنن علیھ بقول ة ن ل قری ي ك ا ف و شئنا لبعثن ان [} ول : الفرق
ا حصل لرسول اهللا صلى اهللا       : ، ووجھ التمنن]٥١ ذیرًا لم ة ن أنھ لو بعث في كل قری

  . أجر إنذاره ألھل قریتھ علیھ وسلم إال
م       -١٣ دس، وكل الوادي المق الطور، وب الم ب ھ الس ى علی م موس الى كل ا أن اهللا تع ومنھ

  .نبینا صلى اهللا علیھ وسلم عند سدرة المنتھى
ة، المقضي        : ((ومنھا أنھ قال -١٤ وم القیام ون ی دنیا واألول نحن اآلخرون من أھل ال

  ].أخرجھ مسلم)) [نةلھم قبل الخالئق، ونحن أول من یدخل الج
ة،              -١٥ وم القیام م ی ق كلھ ھ الخل ھ یرغب إلی ر أن لم أخب ھ وس ھ صلى اهللا علی ومنھا أن

  .حتى إبراھیم
الوسیلة منزلة في الجنة ال ینبغي أن تكون إال لعبد من عباد اهللا : ((ومنھا أنھ قال -١٦

فاعة    ھ الش ت علی أخرجھ  ) [)تعالى، وأرجو أن أكون أنا ھو، فمن سأل لي الوسیلة حل
  ].مسلم
ومنھا أنھ یدخل من أمتھ إلى الجنة سبعون ألفا بغیر حساب، ولم یثبت ذلك لغیره  -١٧

  .صلى اهللا علیھ وسلم
  .الكوثر الذي أعطیھ ففي الجنة، والحوض الذي أعطیھ في الموقف: ومنھا -١٨
اً  )) نحن اآلخرون السابقون  : ((ومنھا قولھ صلى اهللا علیھ وسلم -١٩ ، اآلخرون زمان

  .السابقون بالمناقب والفضائل
ھ    -٢٠ د قبل ھ كصفوف     . ومنھا أنھ أحلت لھ الغنائم ولم تحل ألح ت صفوف أمت وجعل

وراً      ا طھ جدًا، وترابھ ھ األرض مس ت ل ى     . المالئكة، وجعل دل عل ذه الخصائص ت وھ
  .علو مرتبتھ، والرفق بأمتھ



ق   {: ومنھا أن اهللا تعالى أثنى على خلقھ فقال -٢١ ى خل ك لعل م [} عظیم  وإن ، ]٤: القل
م         ن باستعظام أعظ ا الظ ة، فم ي العظم ھ ف ى إیغال دل عل يء ی اء للش واستعظام العظم

  .العظماء؟
دھا     -٢٢ ة أح ي ثالث وحي وھ أنواع ال ھ ب الى كلم ا أن اهللا تع ادقة : ومنھ ا الص . الرؤی

اني طة : والث ر واس ن غی الم م ث. الك لم : والثال ھ وس لى اهللا علی ل ص ع جبری وزاد . م
  .ي النفث في الروعاأللبان

وراة          -٢٣ ھ الت تمل علی ا اش ى م تمل عل لم مش ھ وس لى اهللا علی ة ص ا أن كتاب ومنھ
  .واإلنجیل والزبور، وفضل بالمفصل

  ومنھا أن أمتھ أقل عمًال ممن قبلھم، وأكثر أجرًا كما جاء في الحدیث الصحیح  -٢٤
رة أ  -٢٥ ًا   ومنھا أن اهللا عز وجل عرض علیھ مفاتیح كنوز األرض وخی ن یكون ملك

  .فأشار إلیھ أن تواضع. أو نیًا عبدًا، فاستشار جبریل علیھ السالم
لھ    -٢٦ الى أرس المین  (ومنھا أن اهللا تع ةً  للع اجلھم      )رحم م یع ھ ول ، فأمھل عصاه أمت

  . إبقاء علیھم، بخالف من تقدمھ من األنبیاء إنھم لما كذبوا ُعوجل مكذبھم
ي     وأما أخالقھ صلى اهللا علیھ وسلم في ھ ف حلمھ وعفوه وصفحھ وصبره وشكره ولین

ل من خشوعھ             ا نق ارم األخالق، وم ام مك ھ جاء بإتم اهللا، وانھ لم یغضب لنفسھ، وأن
ل    كنھ ن وجمی ربھ، ومس ة، ومش ھ، وملبس ي مأكل عھ فف ھ وتواض وعھ وتبتل وخض
عشرتھ، وكریم خلیقتھ، وحسن سجیتھ، ونصحھ ألمتھ وحرصھ على إیمان عشیرتھ،  

ھ بأع ھ    وقیام ن أذى قوم ھ م ا لقی ھ، وم الء كلمت ن اهللا، وإع رة دی ي نص التھ ف اء رس ب
ب شمائلھ       اب اهللا وكت ي كت ب موجودة ف . وغیرھم في وطنھ وغربتھ بعض ھذه المناق

  .ومنھا كتاب الشمائل للترمذي
  ].١٥٩: آل عمران[} فبما رحمة من اهللا لنت لھم{: أما لینھ ففي قولھ تعالى -٢٧
ى ا  -٢٨ دتھ عل ا ش الى   وأم ھ تع ي قول ؤمنین فف ى الم ھ عل افرین، ورحمت د {: لك محم

  ].٢٩: الفتح[} رسول اهللا والذین معھ أشداء على الكفار رحماء بینھم
ھ        -٢٩ ي قول ة فف ى الكاف فقتھ عل المؤمنین، وش وأما حرصھ على إیمان أمتھ، ورأفتھ ب

یكم   {: تعالى دتم حریص عل ة ا[} لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیھ ما عن : لتوب
یكم،    ] ١٢٨ ق عل ا یش ھ م ق علی ي ُیش یكم {أن ریص عل انكم }ح المؤمنین {، أي إیم ب

  .}رؤوف رحیم
الى   -٣٠ ھ تع ي قول التھ فف ي أداء رس حھ ف ا نص وم {: وأم ت بمل ا أن نھم فم ول ع } فت

  .أي فما أنت بملوم ألنك بلغتھم فأبرأت ذمتك] ٥٤: الذاریات[
دول     -٣١ زل الع ھ من الى أمت ین        ومنھا أن اهللا تع م ب الى إذا حك إن اهللا تع ام، ف من الحك

لم فیشھدون       ھ وس د صلى اهللا علی العباد فجحدت األمم بتبلیغ الرسالة أحضر أمة محم
  .على الناس بأن رسلھم أبلغتھم وھذه الخصیصة لم تثبت ألحد من األنبیاء

  .ومثلھا عصمة أمتھ بأنھا ال تجتمع على ضاللة في فرع وال في أصل -٣٢
حفظ كتابھ، قل لو اجتمع واآلخرون على أن یزیدوا فیھ كلمة، أو ینقصوا  ومثلھا -٣٣

  .منھ لعجزوا عن ذلك، وال یخفى ما وقع من التبدیل في التوراة واإلنجیل
ي         -٣٤ اق العرب ف دیث اختصارًا وف ھ الح ومنھا أنھ بعث بجوامع الكلم، واختصر ل

  .فصاحتھ وبالغتھ



الم  الة والس ھ الص ال علی ا ق ھ أعط: ((كم ھ وخواتم م، وجوامع واتح الكل ت ف ي )) [ی ف
  ].الصحیحین

ھ    أل اهللا بمن وقین ونس ل المخل ائص أفض بعض خص ع ل ن جم ي م ره اهللا ل ا یس ذا م ھ
ھ      ي سننھ وطریقت لم ف وكرمھ أن یوفقنا إلتباع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وس

ھ وأنصاره ومن      . أھل حوضھ  وجمیع أخالقھ الظاھرة والباطنة وأن یجعلنا من حزب
  .إن اهللا على كل شيء قدیر و باإلجابة جدیر وال حول وال قوة إال باهللا العظیم
  .وصلى اهللا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم والحمد هللا رب العالمین

*    *    *  
  : المراجع

الخاصیة األولى من شریط الشیخ محمد بن صالح المنجد في شریط بعنوان خصائص 
  .هللا علیھ وعلى آلھ وسلمالنبي صلى ا

ھ      [أما بقیة الخصائص فھي من كتاب  ي تفضیل الرسول صلى اهللا علی بدایة السول ف
محمد [تحقیق حجة الحدیث ] العز بن عبدالسالم ـ رحمھ اهللا[للعالمة ] وعلى آلھ وسلم

  ].بن ناصر الدین األلباني ـ رحمھ اهللا
---------------  

  ...حریص علیكم.١٠
  ن عبد اهللا السحیمعبد الرحمن ب

  : وصفھ ربُّـھ بذلك 
اْلُمْؤِمِنیَن          {: فقال ْیُكم ِب ِریٌص َعَل تُّْم َح ا َعِن ِھ َم ٌز َعَلْی ُكْم َعِزی ْن َأنُفِس َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ

  }َرُؤوٌف رَِّحیٌم
  .ھذا من أوصاف النبي صلى اهللا علیھ وسلم في القرآن

و الحرج    یشق} َعِزیٌز َعَلْیِھ َما َعِنتُّْم{ علیھ ما یشّق علیكم، وما ُیسبب لكم الَعـنت، وھ
  .والمشقـّـة

  }َحِریٌص َعَلْیُكم{
  .وسبب ذلك الحرص رحمتھ بالمؤمنین ورأفتھ بھم

  :وقد جاء في وصفھ صلى اهللا علیھ وسلم
  }ُھْممَُّحمٌَّد رَُّسوُل اللَِّھ َوالَِّذیَن َمَعُھ َأِشدَّاء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء َبْیَن{

  .ولعلي أستعرض شیئا من حرصھ علیھ الصالة والسالم على أمتھ
  :فمن صور حرصھ صلى اهللا علیھ وسلم

  : حرصھ صلى اهللا علیھ وسلم على أمتھ یوم القیامة
ض       : ((قال علیھ الصالة والسالم ي بع اس بعضھم ف اج الن ة م م   –إذا كان یوم القیام ث
ي  فیأتونن: فقال –ذكر مجیئھم إلى األنبیاء  ي فأقول أنا لھا، فأستأذن على ربي فیؤذن ل

ھ ساجدا،          د وأخر ل ك المحام ده بتل ا ال تحضرني اآلن فأحم ویلھمني محامد أحمده بھ
یا رب أمتي : یا محمد ارفع رأسك وقل یسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول: فیقال
  .رواه البخاري ومسلم. الحدیث...))أمتي

  ). سلـّـم سلـّـم اللھم: (ودعوى األنبیاء یومئٍذ



ٌز      {: في قولھ تعالى –قال أبو عبدالرحمن السلمي  ُكْم َعِزی ْن َأنُفِس وٌل مِّ اءُكْم َرُس َلَقْد َج
  .}َعَلْیِھ َما َعِنتُّْم َحِریٌص َعَلْیُكم ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُؤوٌف رَِّحیٌم

  : –رحمھ اهللا  –قال 
ي    انظر ھل وصف اهللا عز وجل أحدا من عباده بھذا الوصف ة الت من الشفقة والرحم

اس بأنفسھم       ة إذا اشتغل الن ي القیام وصف بھا حبیبھ صلى اهللا علیھ وسلم؟ أال تراه ف
  .اھـ. یرجع إلى الشفقة علیھم. أمتي أمتي: كیف یدع نفسھ ویقول

  :حرصھ على ھدایة أمتھ 
راھیم      ي إب ول اهللا عز وجل ف َلْلَن  َربِّ ِإنَّھُ {: قال علیھ الصالة والسالم لما تال ق نَّ َأْض

ي   ُھ ِمنِّ ھ السالم    } َكِثیًرا مَِّن النَّاِس َفَمن َتِبَعِني َفِإنَّ ول عیسى علی ِإنَُّھْم   {: وق ذِّْبُھْم َف ِإن ُتَع
ي  : ((فرفع یدیھ وقال} ِعَباُدَك َوِإن َتْغِفْر َلُھْم َفِإنََّك َأنَت اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم ي أمت )) اللھم أمت

ز وج  ال اهللا ع ى، فق د  : ((لوبك ى محم ب إل ل اذھ ا جبری م  -ی ك أعل ا  -ورب لھ م فس
ھ          أخبره رسول اهللا صلى اهللا علی لم، فسألھ، ف ھ وس یبكیك، فأتاه جبریل صلى اهللا علی

ل   : وسلم بما قال وھو أعلم، فقال اهللا د فق ى محم ي    : یا جبریل اذھب إل ا سنرضیك ف إن
  .رواه مسلم)). أمتك وال نسوءك

  :على ھدایة الناس أجمعحرصھ صلى اهللا علیھ وسلم 
ھ      ي صلى اهللا علی اه النب كان غالم یھودي یخدم النبي صلى اهللا علیھ وسلم فمرض فأت

ا  : أسلم، فنظر إلى أبیھ وھو عنده فقال لھ: وسلم یعوده فقعد عند رأسھ، فقال لھ أطع أب
ول         لم وھو یق ھ وس ي صلى اهللا علی لم فخرج النب د هللا  : القاسم صلى اهللا علیھ وس الحم

  .رواه البخاري. لذي أنقذه من النارا
ى         ھ الحرص عل لم، لكن ھ وس ي صلى اهللا علی مع أنھ غالم یھودي، ولم یعد خادما للنب

  .ھدایة الخلق
  :حرصھ صلى اهللا علیھ وسلم على عدم المشقـّة علیھم في التكالیف

  :في الصالة
ھ الصالة و   السالم،  لما فـُرضت الصالة على أمتھ خمسین صالة، استشار موسى علی

وت  : فقال موسى ارجع إلى ربك فاسألھ التخفیف فإن أمتك ال یطیقون ذلك، فإني قد بل
  .بني إسرائیل وخبرتھم

فلم یزل النبي صلى اهللا علیھ وسلم ُیراجع رّبھ حتى خفف اهللا عن ھذه األمة فصارت  
  .خمس صلوات

ل     ة اللی ام أھل    ولما أعتم النبي صلى اهللا علیھ وسلم ذات لیلة حتى ذھب عام ى ن وحت
  رواه مسلم. إنھ لوقتھا لوال أن أشق على أمتي: المسجد ثم خرج فصلى فقال

ة أو         ة الثالث ي اللیل ام ف رك القی التھ، ت ال بص لى رج ان، وص ي رمض لى ف ا ص ولم
ال  ي       : الرابعة، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشھد ثم ق م یخف عل ھ ل د فإن ا بع أم

  .متفق علیھ. م فتعجزوا عنھامكانكم لكني خشیت أن تفرض علیك
  :في الحج

یكم الحج فحجوا   : ((لما قال علیھ الصالة والسالم ال  ))أیھا الناس قد فرض اهللا عل ، فق
ھ      : رجل ال رسول اهللا صلى اهللا علی ا فق أكل عام یا رسول اهللا؟ فسكت حتى قالھا ثالث
ك  ذروني ما تركت: ((ثم قال)) لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم: ((وسلم كم، فإنما ھل



ا       ھ م أتوا من رتكم بشيء ف من كان قبلكم بكثرة سؤالھم واختالفھم على أنبیائھم، فإذا أم
  .رواه مسلم)). استطعتم وإذا نھیتكم عن شيء فدعوه

   
  :في السنن

رتھم بالسواك     : ((قال صلى اهللا علیھ وسلم اس ألم ى الن لوال أن أشق على أمتي أو عل
  .ومسلمرواه البخاري )). مع كل صالة

  :شفقتھ بنساء أمتھ
ا فأسمع          : ((قال علیھ الصالة والسالم د أن أطول فیھ ا أری ى الصالة وأن وم إل ي ألق إن

  .رواه البخاري)). بكاء الصبي، فأتجّوز في صالتي كراھیة أن أشق على أمـِّـھ
  : حرصھ على مراعاة نفسیات أصحابھ

زو     لوال أن أشق على المؤمنی: ((قال علیھ الصالة والسالم ف سریة تغ دت خل ن ما قع
في سبیل اهللا، ولكن ال أجد سعة فأحملھم وال یجدون سعة فیتبعوني، وال تطیب أنفسھم 

  .رواه البخاري ومسلم)). أن یقعدوا بعدي
  :حرصھ صلى اهللا علیھ وسلم على شباب أمتھ

ال    ھ فق لم      : حّدث مالك بن الحویرث رضي اهللا عن ھ وس ا رسول اهللا صلى اهللا علی أتین
ة،      ون ده عشرین لیل ا عن اربون، فأقمن ھ      -حن شببة متق ان رسول اهللا صلى اهللا علی وك

اه،   -وسلم رحیما رقیقا  فظن أنا قد اشتقنا أھلنا، فسألنا عن من تركنا من أھلنا، فأخبرن
  .متفق علیھ)). ارجعوا إلى أھلیكم، فأقیموا فیھم، وعلموھم، ومروھم: ((فقال

  .لى عبدك ورسولك محمد صلى اهللا علیھ وسلمفاللھم صلِّ وسّلم وزد وأنعم ع
  .اللھم اجزه عنا خیر ما جازیت نبّیـًا عن أمتھ

  .اللھم احشرنا في زمرتھ، وأوردنا حوضھ، واسقنا من یده الشریفة
---------------  

  }ِإنَّ َشاِنَئَك ُھَو اَألْبَتر{.١١
  عبداهللا البصري

   
وا     {سي بتقوى اِهللا ـ جل وعال ـ  أما َبعُد، فُأوِصیُكم ـ أیھا الناُس ـ ونف   ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی

ْؤِتُكْم      {، }اتَُّقوا اَهللا َوُكوُنوا َمَع الصَّاِدِقیَن وِلِھ ُی وا ِبَرُس وا اَهللا َوآِمُن وا اتَُّق َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُن
  . }ْر َلُكم َواُهللا َغُفوٌر رَِّحیٌمِكْفَلْیِن ِمن رَّْحَمِتِھ َوَیجَعل لَُّكم ُنوًرا َتمُشوَن ِبِھ َوَیغِف

   
َلُھ                 یِھم ُرُس َث ِإَل اِدِه، َأْن َبَع ِھ ِبِعب ن َفضِل اِهللا ـ جل وعال ـ ورحمِت ا المسلمون، وِم أیھ

رُُّسًال مَُّبشِِّریَن َوُمنِذِریَن ِلَئالَّ َیُكوَن ِللنَّاِس َعَلى اِهللا {یُخرِجونھم ِمَن الظُُّلَماِت إلى النُّوِر 
ا    ُحجَّ ًزا َحِكیًم اَن اُهللا َعِزی ِل، َوَك ا       } ٌة َبْعَد الرُُّس ا، وَتاَجَھ ِة وَكَمالَھ ِذِه النِّعَم اُم ھ ان تم وك

َوِوَساَم َفخِرھا، َخاتَم اَألنِبَیاِء َوَأشَرَف الُمرَسِلیَن، َوَسیَِّد َوَلِد آَدَم ِمَن األوَِّلیَن َواآلِخِریَن، 
ا       َنِبیََّنا َوَحِبیَبَنا محمًدا ـ ص  َم َعَلیَن ِھ، َوَأنَع ا ِبِبعَثِت تنَّ اُهللا َعَلیَن لى اُهللا علیھ وسلم ـ، الذي ام
ِھم     {: ِبِرَساَلِتِھ، قال ـ سبحاَنھ ـ   ْن َأنُفِس وًال مِّ یِھم َرُس َلَقْد َمنَّ اُهللا َعَلى الُمؤِمِنیَن ِإْذ َبَعَث ِف

ُم الِك َزكِّیِھم َوُیَعلُِّمُھ ِھ َوُی یِھم آَیاِت و َعَل الٍل  َیْتُل ي َض ُل َلِف ن َقب اُنوا ِم َة َوِإن َك اَب َوالِحْكَم َت
َلَقْد َجاءُكم َرُسوٌل مِّْن َأنُفِسُكم َعِزیٌز َعَلیِھ َما َعِنتُّم َحِریٌص َعَلیُكم {: وقال تعالى} مُِّبیٍن



ن   ِإنَّ َمَثِلي َوَمَثَل اَأل: ((وقال ـ صلى اُهللا علیھ وسلم ـ  } ِبالُمؤِمِنیَن َرُؤوٌف رَِّحیٌم اِء ِم نِبَی
اُس         َل النَّ ٍة، َفَجَع ن َزاِوَی ٍة ِم َع َلِبَن ُھ، ِإال َموِض َقبِلي، َكَمَثِل َرُجٍل بنى َبیًتا َفَأحَسَنُھ َوَأجَمَل

ونَ  ةَ    : َیطوُفوَن ِبِھ َوَیعَجُبوَن َلُھ، َوَیُقوُل ِذِه اللَِّبَن ْعَت ھ الَّ َوَض ال )) َھ ا    : ((ق ُة َوَأن ا اللَِّبَن َفَأَن
  )). لنَِّبیِّیَنَخاتُم ا

ٍة          ي جاھلی اُس ف لم ـ والن َنَعْم ـ أیھا المسلمون ـ لقد َبَعَث اُهللا محمًدا ـ صلى اُهللا علیھ وس
ِد        اَألزالِم، َق ُموَن ِب َناَم وَیسَتقِس ُدوَن اَألص َقاِء، َیعُب الِل َوالشَّ ي الضَّ وَن ف الَء، َیِتیُھ َجھ

الَخمَر َوالزِّنا، َیِئُدوَن الَبَناَت َوال ُیَورُِّثوَن الزَّوَجاِت، اسَتَحلُّوا الَمیِسَر َوالرِّبا، َوَعاَقُروا 
ِھ       َدى ِب ا، َوَھ َفَفَتَح اُهللا ِبِبعَثِتِھ ـ صلى اُهللا علیھ وسلم ـ َأُعیًنا ُعمًیا َوآَذاًنا ُصما َوُقُلوًبا ُغلًف

َرَقِت اَألرُض ِبنُ    الَلِة، َفَأش َن الضَّ ِھ ِم َر ِب ى َوَبصَّ َن الَعَم ا،  ِم َلَحت َحاُلھ ا َوَص وِر َربِّھ
ُھ            یَرَتُھ َوَوفََّق اَر اُهللا َبِص ن َأَن ِھ، َم َن ِب ُھ َوآَم لم ـ َواتََّبَع ھ وس َوَعَرَف النَّبيَّ ـ صلى اُهللا علی
َوَشَرَح َصدَرُه، بل حتى الَبَھاِئُم َوالَعجَماَواُت َوالَجَماَداُت، َأَقرَّت ِبَخیِر البِریَِّة واعترفت 

ھ         بأزكى ال َعْت َل ِھ، َوَخَض ْت ِإَلی ِھ َوَحنَّ لََّمْت َعَلی ھ، َوَس ْت َل َبَشِریَِّة، َفَھاَبْتُھ َوَوقََّرْتُھ َوَتَأدََّب
  . َوَبَكْت َبیَن َیَدیِھ، َوانَقاَدت َلھ َوَأَطاَعت َأمَرُه

ال        ھ ـ ق ِد اِهللا ـ رضي اُهللا عن ِن عب َع َرسوِل اِهللا ـ صلى     : َفَعن جابِر ب ا َم ھ   َأقَبْلَن اُهللا علی
وسلم ـ حتى َدَفْعَنا إلى حاِئٍط في بني النَّجَّاِر، َفِإَذا ِفیِھ جمٌل ال َیدُخُل الحاِئَط َأَحٌد ِإال َشدَّ 
َفَرُه               ًعا ِمش اَء َواِض َدَعاُه، َفَج اُه َف لم ـ َفَأَت ھ وس يِّ ـ صلى اُهللا علی ك للنب َذَكُروا ذل َعَلیِھ، َف

م  : َیَدیِھ، فقالَعَلى اَألرِض حتى َبَرَك َبیَن  ھاُتوا ِخَطاًما، َفَخَطَمُھ َوَدَفَعُھ إلى َصاحِبِھ، ث
ال  َت فق ي    : ((الَتَف وُل اِهللا، ِإال عاِص ي َرس ُم َأن ٌد ِإال َیعَل ى اَألرِض َأَح َماِء ِإل یَن السَّ ا َب م

  )). الِجنِّ َواِإلنِس
ال        ھ ـ ق ٍر ـ رضي اُهللا عن ِن جعف ي َرسولُ  : وعن عبِد اِهللا ب ھ     َأرَدَفن اِهللا ـ صلى اُهللا علی

ا            بُّ م اَن َأَح اِس، َوك َن النَّ ًدا ِم ِھ َأح دُِّث ِب ِدیًثا ال ُأَح وسلم ـ َخلَفُھ َذاَت َیوٍم، َفَأَسرَّ ِإليَّ َح
ال      ٍل، ق اِئَش نخ َدَخَل  : اسَتَتَر ِبِھ َرسوُل اِهللا ـ صلى اُهللا علیھ وسلم ـ ِلَحاَجِتِھ َھَدًفا َأو َح َف

نَّ             َحاِئًطا ِلَرُجٍل لم ـ َح ھ وس يَّ ـ صلى اُهللا علی ا َرَأى النب ٌل، َفَلمَّ ِإَذا جم اِر، َف ِمَن اَألنَص
ال          َكْت، فق َراُه َفَس َح ِذْف لم ـ َفَمَس ھ وس يُّ ـ صلى اُهللا علی ن  : ((َوَذَرَفْت َعیَناُه، َفَأَتاُه النب َم

اِر،  )) َربُّ ھذا الجَمِل؟ ِلَمن ھذا الجمُل؟ ال فجاء فتًى ِمَن اَألنَص ا َرسوَل اِهللا،    : فق ي ی ل
ُھ           : ((فقال َك ُتِجیُع يَّ َأنَّ َكا ِإل ُھ َش ا، َفِإنَّ َك اُهللا ِإیَّاَھ ي َملََّك ِة الت ِذِه الَبِھیَم َأفال َتتَِّقي اَهللا في ھ

  )). َوُتْدِئُبُھ
ت       ا ـ قال َة ـ رضي اُهللا عنھ لم ـ        : وعن عائش ھ وس ان آلِل َرسوِل اِهللا ـ صلى اُهللا علی ك

ِإَذا          َوْحٌش،  َر، َف َل َوَأدَب َتدَّ َوَأقَب َب َواش لم ـ َلِع ھ وس َفِإَذا َخَرَج َرسوُل اِهللا ـ صلى اُهللا علی
ا َداَم َرسوُل          َرْم َم م َیَتَرْم َض، َفَل َل َرَب َأَحسَّ ِبَرسوِل اِهللا ـ صلى اُهللا علیھ وسلم ـ َقد َدَخ

  . ُیْؤِذَیُھاِهللا ـ صلى اُهللا علیھ وسلم ـ في البیِت َكَراِھَیَة َأن 
ال     ھ ـ ق ھ       : وعن جابِر بِن عبِد اِهللا ـ رضي اُهللا عن َع َرسوِل اِهللا ـ صلى اُهللا علی ْرنا َم ِس

َفَذَھَب َرسوُل اِهللا ـ صلى اُهللا علیھ وسلم ـ َیقِضي َحاَجَتُھ، . وسلم ـ حتى َنَزْلَنا َواِدًیا َأفَیَح
. وُل اِهللا ـ صلى اُهللا علیھ وسلم ـ َفَلم َیَر َشیًئا َیسَتِتُر ِبھِ  َفَنَظَر َرس. َفاتََّبْعُتُھ ِبَأَداَوٍة ِمن َماٍء

َفانَطَلَق َرسوُل اِهللا ـ صلى اُهللا علیھ وسلم ـ ِإلى ِإحَداھما، . َفِإَذا َشَجَرَتاِن ِبَشاِطِئ الَواِدي
اِنھا   ن َأغَص ٍن ِم َذ ِبُغص ال. َفَأَخ ِإذِن اهللاِ : ((فق يَّ ِب اِدي َعَل اَدت)) انَق الَبِعیِر   َفانَق ُھ َك َمَع

اِنھا،   الَمخُشوِش الذي ُیَصاِنُع َقاِئَدُه، حتى َأَتى الشََّجَرَة اُألخَرى، َفَأَخَذ ِبُغصٍن ِمن َأغَص



ال ِإذِن اهللاِ : ((فق يَّ ِب اِدي َعَل ذلك )) انَق ُھ ك اَدت َمَع ا   . َفانَق ِف ممَّ ان ِبالَمنَص ى ِإَذا ك حت
ال ) مَعُھَماَیعني ج(َبیَنُھَما، َألَم َبیَنُھَما  ِإذِن اهللاِ   : ((فق يَّ ِب ا َعَل ا )) ِالَتِئَم ال جابرٌ  . َفالَتَأَمَت : ق
َمَخاَفَة َأن ُیِحسَّ َرسوُل اِهللا ـ صلى اُهللا ) َأْي َأعُدو َوَأسَعى َسعًیا َشِدیًدا(َفَخَرْجُت ُأْحِضُر 

نِّي َلفَتٌة، َفِإَذا َأنا ِبَرسوِل اِهللا علیھ وسلم ـ ِبُقربي َفَیبَتِعَد، َفَجَلسُت ُأَحدُِّث َنفِسي، َفَحاَنت ِم
ـ صلى اُهللا علیھ وسلم ـ ُمقِبال، َوِإَذا الشََّجَرَتاِن َقِد افَتَرَقَتا، َفَقاَمت ُكلُّ َواِحَدٍة ِمنُھَما َعَلى 

  ". َساٍق
ن كان النبيُّ ـ صلى اُهللا علیھ وسلم ـ َیُقوُم إلى ِجْذٍع َقبَل أَ  : وعنھ ـ رضي اُهللا عنھ ـ قال  

َح َرسوُل اِهللا ـ          ُھ، َفَمَس ِمْعَنا َحِنیَن ى َس ذُع حت نَّ الِج ُیجَعَل َلُھ الِمنَبُر، َفَلمَّا ُجِعَل الِمنَبُر َح
ال        . صلى اُهللا علیھ وسلم ـ َیَدُه َعَلیِھ َفَسَكنَ  ھ ـ ق ُمَرَة ـ رضي اُهللا عن ِن َس : وعن جابِر ب

ي َألعِرُف َحَجًرا ِبَمكََّة كان ُیَسلُِّم َعَليَّ َقبَل ِإنِّ: ((قال َرسوُل اِهللا ـ صلى اُهللا علیھ وسلم ـ
  )). َأن ُأبَعَث، ِإنِّي َألعِرُفُھ اآلَن

ال        ھ ـ ق ٍب ـ رضي اُهللا عن ي طال ي       : وعن عليِّ بِن أب ا ف َة، َفَخَرْجَن يِّ بمك َع النب ُت َم ُكن
ولُ    و َیُق َجٌر إال ھ ا َرسوَل اهللاِ    : َبعِض َنَواِحیھا، َفَما اسَتقَبَلُھ َجَبٌل وال َش َك َی الُم َعَلی . السَّ

حََّحَھا      ولمَّا َھاَجَر ـ صلى اُهللا علیھ وسلم ـ إلى المدینِة، وكانت ِمن َأوَبِأ َأرِض اِهللا، َفَص
ا            ذِھَب ُحمَّاَھ ُھ َأن ُی ھ السالُم ـ َربَّ ا ـ علی ُث َدَع اُهللا ِبَبَرَكِة ُحُلوِلِھ بھا َوُدعاِئِھ َألھِلَھا، َحی

  .. حَفِة، َفاسَتَجاَب اُهللا لھ ذلكِإلى الُج
ال       ھ ـ ق ٍس ـ رضي اُهللا عن ھ          : وعن أن يُّ ـ صلى اُهللا علی َل النب ذي َدَخ وُم ال ان الَی ا ك لمَّ

وسلم ـ ِفیِھ الَمِدیَنَة، َأَضاَء ِمنھا ُكلُّ َشيٍء، َفَلمَّا كان الَیوُم الذي َماَت ِفیِھ، َأظَلَم منھا ُكلُّ  
أیھا المسلمون ـ ُكلُّ َشيٍء َیعِرُف َرُسوَل اِهللا ـ علیھ الصالُة والسالُم    اُهللا َأكبُر ـ... َشيٍء

ِقَیاِء         ن َأش ن َأَراَد اُهللا َضالَلَتُھم ِم الِتِھ، ِإال َم رُّ ِبِرس ِھ َوُیِق ـ َوُیِحبُُّھ، ُكلُّ َشيٍء ُیؤِمُن ِبُنُبوَِّت
ھ الصال          ِھ ـ علی ُذ َمبَعِث وا ُمن م َیَزاُل ي اِإلنساِن، َفَل ُدوُرُھم،      َبن ِھ ُص اِئَقًة ِب ُة والسالُم ـ َض

ُھ،           دَُّه َوُیؤُذوَن َؤاَمَراِت ِض َدبُِّروَن الُم ِھ، َوُی روَن ِب ُھ َوَیمُك ُدوَن َل وُرُھم، َیِكی َغاصًَّة ِبِھ ُنُح
اِعٌر   َسِخُروا ِمنُھ َواسَتھَزُؤوا بما جاء بھ، واتََّھُموُه ِبالُجُنوِن والَكَھاَنِة، َوَقاُلوا َعنھ ِإنَُّھ َش

َوَساِحٌر، َوَوَضُعوا َسال الَجُزوِر على َظھِرِه وھو َساِجٌد ُیَصلِّي، َوَرَموُه ِبالِحجاَرِة َحتى 
ن    وُه ِم َأدَموا َعِقَبیِھ، َوَحاَصُروُه في الشِّعِب َوَتآَمُروا ِلَقتِلِھ، َبل لم َیَزاُلوا بھ حتى َأخرُج

وا  َأَحبِّ الِبَقاِع ِإَلیِھ َوَأبَعُدوُه عنھا ، َوَمَنُعوُه ِمن ُدُخوِلھا ِلِعباَدِة َربِِّھ َوَزَیاَرِة َبیِتِھ، ثم َجیَُّش
ُھ      وا َوجَھ ُھ َوَأدَم جُّوا وجَنَت ُر  {الُجُیوَش ِلَحرِبِھ َوَجاَبُھوُه، َوَكَسُروا َرَباِعیََّتُھ َوَش َوِإْذ َیْمُك

وَك َأْو     وَك َأْو َیْقُتُل ُروْا ِلُیْثِبُت ِذیَن َكَف َك الَّ ُر   ِب ُر اُهللا َواُهللا َخْی ُروَن َوَیْمُك وَك، َوَیْمُك ُیْخِرُج
ن    } اْلَماِكِریَن ِلیَن، َوَل اِء َوالُمرَس َوِتلَك ُسنَُّة اِهللا في ِإخواِنِھ الذین َخَلوا ِمن َقبِلِھ ِمَن اَألنِبَی

الى     ال تع نَِّة اِهللا تحویال، ق يٍّ     َو{: تِجَد ِلُسنَِّة اِهللا َتبِدیال، َوَلن تِجَد ِلُس لِّ ِنِب ا ِلُك َذِلَك َجَعْلَن َك
َعُدوا َشَیاِطیَن اِإلنِس َواْلِجنِّ ُیوِحي َبعُضُھم ِإلى َبعٍض ُزخُرَف الَقوِل ُغُروًرا، َوَلو َشاء 

ُرونَ    ا َیفَت َذْرُھْم َوَم الى  } َربَُّك َما َفَعُلوُه َف ال تع َن       {: وق ُدوًا مِّ يٍّ َع لِّ َنِب ا ِلُك َذِلَك َجَعْلَن َوَك
  . }ْلُمْجِرِمیَن َوَكَفى ِبَربَِّك َھاِدًیا َوَنِصیًراا

دُِّن       دُِّم َوالتََّم ى ِبالتََّق ذي َتَتَغنَّ رِِّف، وال والَیوَم وفي ِظلِّ َحَضاَرِة الَغْرِب النَّصَرانيِّ الُمَتَط
َأبى  َعَواِصُمُھ، َوَیَتَشدَُّق ِبالَمَعاني اِإلنَساِنیَِّة ُمَثقَُّفوُه، َوَیدَِّعي الُحرِّ یََّة َوالتََّساُمَح ُكَبَراُؤُه، َت

رٍه         ن ُك وِم ِم ك الَق ُدوُر أولئ ُھ ُص ا ُتِكنُّ َر َم وٍم، ِلُتظِھ َد َی ا َبع َف َیوًم اِئُق ِإال َأن َتَتَكشَّ الَحَق
م           اِئُل ِإعالِمِھ اَدى َوَس حَناَء، َفَتَتَم ٍد َوَش ن ِحق ِھ ِم ُووَن َعَلی ا َینَط ُر َم اَء، َوُتظِھ َوَبغَض



َناَوُب ِمنُھم َأشَخاٌص َموُتوُروَن، على االسِتھَزاِء ِبَرسوِل اِهللا ـ علیھ الصالُة والسالُم َوَیَت
ك     یَن ذل ٍة، ُمعِلِن ـ َوَتَتَكرَُّر ِمنُھم محاوالُت اِإلَساَءِة ِإَلیِھ ِبَألَفاٍظ َناِبَیٍة َوُرُسوٍم َبِغیَضٍة َكاِذَب

ن       على الَمِأل في ُصُحِفِھم َوَوَساِئِل ِإعالِم َر ِم اِعَر َأكَث اِئِط َمَش رِض الَح اِرِبیَن ِبُع ِھم، َض
  . َألِف ِملیوِن ُمسِلٍم ُھم َأتَباُعُھ َوَأحَباُبُھ

َوَلِئْن َساَء الُمسِلِمیَن َوَقطََّع ُقُلوَبُھم، َوَأَغاَضُھم َوَقرََّح َأكَباَدُھم، ما ُنِشَر في ِتلَك الصُُّحِف 
إِ    َیِة، َف ُھِر الماِض الَل اَألش را       ِخ ْق َش م َیْخُل ِة، َأنَّ اَهللا ل نَِّة والَجَماَع ِل السُّ َدِة َأھ ن َعِقی نَّ ِم

ِرٍئ          {: َمْحًضا، بل كما قال ـ سبحاَنھ ـ   لِّ اْم ْم، ِلُك ٌر َلُك َو َخْی ْل ُھ ْم، َب را َلُك ُبوُه َش ال َتْحَس
نْ   َرُه ِم یمٌ   ِمْنُھْم َما اْكَتَسَب ِمَن اِإلْثِم، َوالَِّذي َتَولَّى ِكْب َذاٌب َعِظ ُھ َع ك    } ُھْم َل مََّن ذل د َتَض فق

ِھ          ن َوج ُة َع َفِت الحِقیَق ْن ِإال َأِن انَكَش م َیُك و ل ًنا، َوَل الشَّرُّ َخیًرا، َوَأظَھَر ذلك السُّوُء ُحس
الِم، وَ      بٍّ ِللسَّ ن ُح ِھ ِم دَُّق ِب ت  الَحَضاَرِة الَغرِبیَِّة، َوَظَھَر ِلُكلِّ ِذي َبَصٍر َزیُف َما َتَتَش َباَن

ن        َح َأنَّ َم ِلِمیَن، َواتََّض َودٍَّة ِللُمس َداَقٍة َوَم ن َص َعَداَوُة النََّصاَرى َوَكِذُبُھم ِفیَما َیزُعُموَن ِم
  . َیطُلُب ِرَضاُھم َوَینُشُد ُودَُّھم، ُمَتَطلٌِّب في الماِء َجذَوَة َناٍر

و {: َوَصَدَق اُهللا ِإْذ َیُقوُل َتُھمْ    َوَلْن َتْرَضى َعْنَك اْلَیُھ َع ِملَّ ى َتتَِّب اَرى َحتَّ ْد  } {ُد َوال النََّص َق
َفَماَذا َعَسى الُمغَترُّوَن ِمن َقوِمَنا } َبَدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن َأْفَواِھِھْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُھْم َأْكَبُر

؟ َأیَن الذین كانوا ُیلمُِّعوَن َیُقوُلوَن؟ َماَذا َعَسى ُأَغْیِلَمُة الصََّحاَفِة َوُسَفَھاُء اِإلعالِم َیكُتُبوَن
َعاِر    َت ِش ْرَب تح رِ (الَغ اِفِر؟ ) اآلَخ ْتًرا ِللَك َفْت    ! َس ْت َوانَكَش د تجلَّ َة َق ! أال ِإنَّ الحِقیَق

َوْلَیْلَقْم َحَجًرا َمن َكانوا َیَودُّوَن َلو َصَمَت ) ! اآلَخِر(َفْلَیصُمْت َمن كانوا ُیَناُدوَن ِباحِتَراِم 
رِ (َبل ) ُحرِّیَِّة الِفكِر(سالِم، ُمناِدیَن ِبـ ُدَعاُة اِإل ُھ     ) ! ُحرِّیَِّة الُكْف ُبوا َل اِدٌق َنَص َم َص ِإَذا َتَكلَّ

) اآلَخَر(َھاُھو الَكاِفُر الذي سمَّوُه . الِعَداَء، َوِإْن َتَبجََّح َكاِفٌر َسَكُتوا َوَكَأنَّ اَألمَر ال َیعِنیِھم
طَ   ِع الُمص ٍة ِلَتمِیی ي ُمحاَوَل وِس    ف ي ُنُف َراِء ف دة الَب َعاِف عقی رِعیَِّة، َوِإض َلَحاِت الشَّ

رُ (الُمسِلِمیَن، َھا ُھَو ذلكم  َتھِزُئ ِبَرسوِل اِهللا ـ صلى        ) اآلَخ ِن اِهللا َوَیس ى ِدی اَوُل عل َیَتَط
  اُهللا علیھ وسلم ـ فماذا َعَساُھم َفاِعِلیَن؟

فَ     ) اآلَخَر(ِإنَّ ھذا  ُض ُس ُھ َبع َودََّد َل ذي َت ن       ال َبْلُھم ِم م َیق اُه، ل وا ِرَض ِلِمیَن َوَطَلُب َھاِء الُمس
ى          یِھم، حت دِرِه َعَل ي َص ا ف ذَھَب م ن َی دَِّرُھم، َوَل َقبُل، َوَلن َیقَبَلُھم َبعُد، َلن ُیِحبَُّھم َوَلن ُیَق

ا ِبال         ذا َرجًم اُل ھ وُت، وال ُیَق بُّ َوالُح َي الضَّ ى َیلَتِق اُر، َوحت اُء والنَّ َع الم ِب َوال یجَتِم َغی
ُتْم ُأوالِء  {: ادَِّعاًء َكاِذًبا، بل ُھَو َما َأخبَر اُهللا ِبِھ في ُمحَكِم ِكَتاِبِھ، ِإْذ َقاَل ـ سبحاَنھ ـ   َھا َأْن

ْوا عَ     ا َوِإَذا َخَل اُلوا َآَمنَّ وُكْم َق وا ضُّ ُتِحبُّوَنُھْم َوال ُیِحبُّوَنُكْم، َوُتْؤِمُنوَن ِباْلِكَتاِب ُكلِِّھ، َوِإَذا َلُق
ُدورِ    َذاِت الصُّ یٌم ِب َداَوٌة   } َعَلْیُكُم اَألَناِمَل ِمَن الَغْیِظ، ُقْل ُموُتوا ِبَغیِظُكْم، ِإنَّ اَهللا َعِل ا َع إنھ

ُمَتَأصَِّلٌة َوِإَحٌن ُمنَعِقَدٌة، ال ُیذِھُبھا َزَماٌن وال ُیعاِلُجھا َدَواٌء، َوال َتھَدُأ َمھَما َقدََّم المسلمون 
  . َعن ِدیِنِھم َأو َمیَُّعوا َأحَكاَم َعِقیَدِتِھم ِمن َتَناُزالٍت

وُر               ِث، َوُظُھ َن الَخِبی ِب ِم ُز الطَّیِّ ا المسلمون ـ تمیُّ َداِث ـ أیھ ِذِه اَألح ن َھ َوممَّا ُیسَتَفاُد ِم
ُتم        {: الصَّاِدِق ِمَن الَكاِذِب، قال ـ سبحاَنھ ـ     ا َأن ى َم ؤِمِنیَن َعَل َذَر الُم اَن اُهللا ِلَی ا َك ِھ  َم َعَلی

َك الَحمالُت    }َحتَّى َیِمیَز الَخِبیَث ِمَن الطَّیِِّب ُرُھم ِتل ، ثم ِإنَّ في الَغرِب ُمنِصِفیَن، َفَقد ُتِثی
الشَّعَواُء َوَتحِمُلُھم على َطَلِب الَحَقاِئِق، َفَیھِدي اُهللا ِمنُھم ِرجاًال َوِنَساًء َفَیحِمُلوَن اِإلسالَم  

  )). َلُیَؤیُِّد َھَذا الدِّیَن ِبالرَُّجِل الَفاِجِر ِإنَّ اَهللا((في ِبالِدِھم، َو
َبُب             ان َس د ك ٍد، فق ا ِبَبِعی ھ ـ عنَّ ِب ـ رضي اُهللا عن ِد الُمطَِّل َوَما ِقصَُّة ِإسالِم حمَزَة بِن عب
ا ِإسالِمِھ اسِتخَفاَف أبي َجھٍل ِبَرُسوِل اِهللا ـ صلى اُهللا علیھ وسلم ـ ِإْذ َمرَّ ِبَرسوٍل اِهللا َیوًم



م      ِعنَد الصََّفا، َفآَذاُه َوَناَل ِمنُھ، َوَرسوُل اِهللا ـ صلى اُهللا علیھ وسلم ـ َساِكٌت َوال ُیَكلُِّمُھ، ث
ى           ھ إل َرَف عن م انَص دَُّم، ث ُھ ال َزَف ِمن ى َن جَُّھ، حت َضَرَبُھ َأُبو َجھٍل ِبَحَجٍر في َرأِسِھ َفَش

ا   ناِدي ُقَریٍش ِعنَد الَكعَبِة، َفَجَلَس َمَعُھم َكٍن لھ ، َوَكاَنت َموالٌة ِلَعبِداِهللا بِن جدعاَن في َمس
ا          والُة بم ُھ الَم ُھ، َفأَخبرْت ًحا َقوَس نِص ُمَتَوشِّ َن الَق َزُة ِم على الصََّفا َتَرى ذلك، َوَأقَبَل حم

ِھ أَ   ِجَد َوِفی و  َرَأت ِمن َأبي َجھٍل، َفَغِضَب َوَخَرَج َیسَعى، لم َیِقْف َألَحٍد حتى َدَخَل الَمس ب
م           : َجھٍل، َفَقاَم على َرأِسِھ، وقال لھ ِھ؟ ث ى ِدیِن ا عل ي َوَأَن َن َأِخ ُتُم اب ِتِھ، َتش ا ُمصِفَر اس َی

اَل   َضَرَبُھ ِبالَقوِس َفَشجَُّھ َشجًَّة ُمنَكَرًة، َفَثاَر ِرَجاٌل ِمن بني مخُزوٍم، َوَثاَر َبُنو ھاِشٍم، َفَق
  . ي َسَبْبُت ابَن َأِخیِھ َسبا َقِبیًحاَدُعوا َأَبا ِعَماَرَة، َفِإن: َأبو َجھٍل

ثم َشَرَح اُهللا َصدَر حمَزَة لِإلسالِم، َفاسَتمَسَك ِبالُعرَوِة الُوثقى، واعَتزَّ ِبِھ المسلمون َأیََّما 
ك االستخفاُف         بَُّة وذل َك الَمَس ت ِتل ا لِإلسالِم، َوَكاَن اعِتَزاٍز، وكان ِإسالُمُھ َنصًرا َعِظیًم

  . ، َسَبًبا في النَّكَبِة َوالِخزِي َوالذُّلِّ ِللطَُّغاِة الُمعَتِدیَنِمن أبي َجھٍل
اِئِل    ُحِفِھم َوَوَس ي ُص اِة ف ؤالِء الطَُّغ ن ھ ِتھَزاَء ِم ِتخَفاَف َواالس ذا االس َرى َأنَّ ھ ا َلَن َوِإنَّ

قِ    ِإعالِمِھم، َلِبَداَیُة َنصٍر ِلِإلسالِم َوالُمسِلِمیَن، َوِإنَّ َبَشاِئَر النَّصِر ي اُألُف وُح ف وِإنَّ ... َلَتُل
ِلٍم                لَّ ُمس وُء ُك لم ـ َلَیُس ھ وس ِھ ـ صلى اُهللا علی دَّ َنبیِّ دَّ اِإلسالِم َأو ِض اُر ِض اُل َأو ُیَث َما ُیق

ُبھُ   ُھ وُیغِض ُد          .. َوُیحِزُن ًرا، َواهللا ُیِری ُدون َأم م ُیری ٍر، ُھ ن َخی و ِم رَّ ال َیخُل َذا الشَّ ِإال َأنَّ ھ
ُم     } {َیْمُكُروَن َوَیْمُكُر اُهللا، َواُهللا َخْیُر اْلَماِكِریَنَو{َأمًرا  ُروا ُھ ِذیَن َكَف ًدا َفالَّ َأْم ُیِریُدوَن َكْی

  .}اْلَمِكیُدوَن
م      اُلوا آَراَءُھ وا، َوَأَج اَرُھم َوَخطَُّط وا َأفَك ُروا، َوأعَمُل بِلِھم َوَمك ن َق الُفُھم ِم َر َأس د َدبَّ َلَق

عَیُھم، َوَردَّ  َوَتآَمُروا، َوابَتَغ ُوا الِفتَنَة َوَقلَُّبوا اُألُموَر، َواسَتھَزُؤوا َوَخاُضوا، َفَأْبَطَل اُهللا َس
ال ـ سبحاَنھ ـ      : َكیَدُھم في نُحوِرِھم، وَحاَق بھم َمكُرُھم، َوَنَصَر اُهللا َنِبیَُّھ َوَأْظَھَر ِدیَنھ، ق

اَق بِ   { َك َفَح ن َقْبِل َتْھِزُئون       َوَلَقِد اْسُتْھِزَئ ِبُرُسٍل مِّ ِھ َیْس اُنوا ِب ا َك ْنُھم مَّ ِخُروا ِم ِذیَن َس } الَّ
ُر       {: وقال تعالى َر َأْم قُّ َوَظَھ اَء الَح ى َج وَر َحتَّ َلَقِد اْبَتَغُوا اْلِفْتَنَة ِمْن َقْبُل َوَقلَُّبوا َلَك اُألُم

اِرُھونَ   ْم َك رَ   } {اِهللا َوُھ نَّ َأْكَث ِرِه َوَلِك ى َأْم ٌب َعَل ونَ  َواُهللا َغاِل اِس ال َیْعَلُم َیْعَلُم } {النَّ َوَس
  . }الَِّذیَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب َینَقِلُبوَن

*      *      *  
  . أما بعُد، فاتَُّقوا اَهللا تعالى وأِطیُعوُه، َوَراِقُبوا َأمَرُه َونھَیُھ وال َتعُصوُه

ٌة بِ       ُحٌف َغرِبیَّ َتھَزَأت ُص ُھ َوِإِن اس ا المسلمون، ِإنَّ لم ـ       أیھ ھ وس ِب ـ صلى اُهللا علی الَحِبی
ُھ      ؤٌس، ِإنَّ َدُه ُب ا َبع َوَسِخَرت ِمنُھ، َفِإنَّ ذلك َلَحسَرٌة َعَلیِھم َما َبعَدَھا َحسَرٌة، َوُبؤٌس لھم َم

رَ {: َلُمؤِذٌن ِبَخَراِب ِدَیاِرِھم َوَتَمزُِّق ُملِكِھم َوَذَھاِب َدوَلِتِھم، َوَصَدَق اُهللا ِإْذ َیُقوَل ًة َیا َحْس
  . }َعَلى اْلِعَباِد، َما َیْأِتیِھم مِّن رَُّسوٍل ِإالَّ َكاُنوا ِبِھ َیْسَتْھِزُئون

ى                 رِس َوِإل ِك الُف ى ِكسَرى َمِل اِئَل إل لم ـ َرَس ھ وس َث َرسوُل اِهللا ـ صلى اُهللا علی د َبَع َلَق
نَّ َقیَصَر َأكَرَم ِكَتاَب َرسوِل اِهللا َقیَصَر َمِلِك الرُّوِم، َوِكالھما لم ُیْسِلْم ولم َیتَِّبِع الُھَدى، َلِك

ـ صلى اُهللا علیھ وسلم ـ َوأكَرَم َرسوَلُھ، َفَثَبتََ ُملُكُھ، َواسَتَمرَّ في اَألجَیاِل الالِحَقِة، َوَأمَّا 
َد                ُھ اُهللا َبع ِھ، َفَقَتَل َتھَزَأ ِب لم ـ واس ھ وس اَب َرسوِل اِهللا ـ صلى اُهللا علی زََّق ِكَت ِكسَرى َفَم

  . یٍل، َوَمزََّق ُملَكُھ ُكلَّ ُمَمزٍَّق، ولم َیبَق لَألَكاِسَرِة ُملٌك ولم َتُقْم لھم َقاِئَمٌةَقِل
یَُّة     ا َقِض َفَأبِشُروا ـ أیھا المسلمون ـ َوَتَفاَءُلوا، وال َتیَأُسوا ِمن َنصِر اِهللا َوال َتقَنُطوا، َفِإنھ

ِإنَّ اَهللا ُمنَتِقٌم ِلَرسوِلِھ : الِم ابُن َتیِمیََّة ـ رحمھ اُهللا ـَوقٍت ال َأَقلَّ َوال َأكَثَر، َیُقوُل َشیُخ اِإلس



وا            اَس َأن ُیِقیُم ِن النَّ م ُیمِك اِذِب، ِإَذا ل ِذِب الَك ِھ وِلَك ٌر ِلِدیِن بَُّھ، وُمْظِھ ِھ َوَس ممَّن َطَعَن َعَلی
الُعُدوِل، َأھِل الِفقِھ َوالِخبَرِة، َعمَّا  َعَلیِھ الَحدَّ، َوَنِظیُر ھذا ما َحدََّثَناُه َأعَداٌد ِمَن الُمسِلِمیَن

ا     اِمیَِّة، لمَّ َواِحِل الشَّ ي ِبالسَّ َداِئِن الت وِن َوالَم ِر الُحُص ي َحْص ددٍة، ف رَّاٍت متع وُه َم َجرَُّب
الوا  ا، ق ي َزماِنن َفِر ف ي اَألص ا َبن لمون فیھ َر المس َن َأِو : َحَص ُر الِحْص ُن َنْحُص ا نح ُكنَّ

ھ  ى ِإَذا            المدینَة الشَّ ُھ، حت َأُس ِمن اُد َنی ى َنَك ا، حت ٌع َعَلیَن و ممَتِن ھِر َوُھ َن الشَّ َر ِم َر َأو َأكَث
ْد   م َیَك َر، َول ُھ َوتَیسَّ ا َفتَح ِھ، َتَعجَّْلَن ي ِعرِض ِة ف وِل اِهللا َوالَوِقیَع بِّ َرس ُھ ِلَس رََّض َأھُل َتَع

م    ك، ث َو َذل وَمیِن َأو نح ا َأو َی َأخَُّر ِإال َیوًم ٌة   َیَت یِھم َملَحَم وُن ِف َوًة، وَیُك اُن ُعن َتُح الَمك ُیف
ِتالِء      : َعِظیَمٌة، َقالوا َع ام ھ، َم وَن فی ِمعَناُھم َیَقُع حتى ِإْن ُكنَّا َلَنَتَباَشُر بتَِعِجیِل الَفتِح ِإَذا َس

  . انتھى كالُمُھ.. الُقُلوِب َغیًظا َعَلیِھم بما َقالوا ِفیِھ
َمن َعاَدى لي : َیُقوُل اُهللا تعالى: ((ى اُهللا علیھ وسلم ـ قال وفي الصحیِح عِن النبيِّ ـ صل 

الَحرِب ُھ ِب د آذنُت ا، َفَق یَِّد   )) َولی تھزَأ َس ن اس َف ِبَم اِء؟ َكی یَِّد اَألوِلَی اَدى َس ن َع َف ِبَم َفكی
َر َأنَّ  اَألنِبَیاَء؟ الذي َأَمَر اُهللا تعالى ِبَتعِظیِمِھ َوَتوِقیِرِه، َوَعلََّق الَفالَح على ُن صرِتِھ، َوأخب

َمن لم َینُصْرُه َفَلیس ِمَن الُمفِلِحیَن، َوَأنَّ َمن آَذاُه َوَشاقَُّھ َفَلُھ َعَذاٌب َأِلیٌم، َوَأنَُّھ ـ سبحاَنھ ـ    
الى   ال تع ُمُھ، فق ُرُه َوَعاِص ِھ َوَناِص َوقُِّروهُ {: كاِفی زُِّروُه َوُت بحاَنھ ـ         } َوُتَع ال ـ س : وق

و { ِذیَن آَمُن ُم           َفالَّ ـِئَك ُھ ُھ ُأْوَل ِزَل َمَع ِذَي ُأن وَر الَّ وْا النُّ ُروُه َواتََّبُع زَُّروُه َوَنَص ِھ َوَع ا ِب
ْم  {: وقال تعالى} اْلُمْفِلُحوَن َوِمْنُھُم الَِّذیَن ُیْؤُذوَن النَِّبيَّ َوِیُقوُلوَن ُھَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن َخْیٍر لَُّك

ْؤمِ   ْؤِمُن ِلْلُم ْم         ُیْؤِمُن ِباِهللا َوُی وَل اِهللا َلُھ ْؤُذوَن َرُس ِذیَن ُی نُكْم َوالَّ وْا ِم ِذیَن آَمُن ٌة لِّلَّ ِنیَن َوَرْحَم
  . }َعَذاٌب َأِلیٌم

دَّ     {: وقال ـ جل وعال ـ    َرِة َوَأَع دُّْنَیا َواآلِخ ي ال ِإنَّ الَِّذیَن ُیْؤُذوَن اَهللا َوَرُسوَلُھ َلَعَنُھُم اُهللا ف
ْع       {: تعالى وقال} َلُھْم َعَذاًبا مُِّھیًنا َدى َوَیتَِّب ُھ اْلُھ یََّن َل ا َتَب ِد َم َوَمن ُیَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن َبْع

یًرا      اءْت َمِص نََّم َوَس ِلِھ َجَھ َولَّى َوُنْص الى  } َغْیَر َسِبیِل اْلُمْؤِمِنیَن ُنَولِِّھ َما َت ال تع ِإنَّ {: وق
اقُّوا      ِبیِل اِهللا َوَش ن َس دُّوا َع ُروا َوَص ن          الَِّذیَن َكَف َدى َل ُم الُھ یََّن َلُھ ا َتَب ِد َم ن َبْع وَل ِم الرَُّس

اَلُھمْ   ُیْحِبُط َأْعَم الى  } َیُضرُّوا اَهللا َشْیًئا َوَس ال تع ِن      {: وق ِرْض َع ْؤَمُر َوَأْع ا ُت َدْع ِبَم َفاْص
  . }َتُرِإنَّ َشاِنَئَك ُھَو اَألْب{: وقال تعالى} ِإنَّا َكَفْیَناَك اْلُمْسَتْھِزِئیَن. اْلُمْشِرِكیَن

َبیَنَما النبيُّ ـ صلى اُهللا علیھ وسلم ـ ُیصلِّي ِعنَد   : عِن ابِن مسعوٍد ـ رضي اُهللا عنھ ـ قال 
َبعضٍ  ُھم ِل ال بعُض وٌس، إذا ق ُھ ُجُل حاٌب َل ٍل وأص و جھ ِت، وأب ال : الَبی يُء ِبَس م یِج َأیُُّك

َجَد؟ َفا      ٍد ِإَذا َس ِر محم ى َظھ َعُھ عل ھ،      َجُزوِر بني ُفالٍن، َفَیَض وِم فجاء ب َقى الق َث َأش نَبَع
ا           ِھ، َوَأَن یَن َكِتَفی ِرِه َب ى َظھ َعُھ عل لم ـ َوَوَض ھ وس َفَنَظَر حتى َسَجَد النبيُّ ـ صلى اُهللا علی

ال       ٌة، ق ي َمَنَع ان ل و َك یًئا، َل ى      : َأنُظُر ال ُأَغیُِّر َش ُھم عل ُل َبعُض َحُكوَن َوُیِحی وا َیض َفَجَعُل
ُة،   َبعٍض، َوَرسوُل اِهللا ـ   صلى اُهللا علیھ وسلم ـ ساجٌد ال َیرَفُع َرأَسُھ، حتى جاءتھ َفاِطَم

ریشٍ   : ((َفَطَرَحت َعن َظھِرِه، َفَرَفَع َرأَسُھ ثم قال َك ِبُق م َعَلی قَّ    )) اللھ رَّاٍت، َفَش الَث َم َث
تَ      : قال. َعَلیِھم ِإْذ َدَعا َعَلیِھم ِد ُمس ك الَبَل ي ذل دَّعَوَة ف روَن َأنَّ ال م سمَّى  . َجاَبٌةوكانوا َی : ث

َة،           ِن ُعتَب ِد ب َة، َوالَوِلی ِن َرِبیَع یَبَة ب َة، َوَش ِن َرِبیَع َة ب اللھم علیك بأبي جھٍل، وعلیك ِبُعتَب
یطٍ      ي ُمَع ِن َأب َة ب ٍف، َوُعقَب ال     . َوُأَمیََّة بِن َخَل ُھ، ق م نحَفْظ اِبَع َفَل دَّ السَّ ي   : َوَع ذي َنفِس فوال

ِب      ِبَیِدِه، َلَقد َرَأیُت الذی ِب َقِلی ن َعدَّ َرُسوُل اِهللا ـ صلى اُهللا علیھ وسلم ـ َصرَعى في الَقِلی
  . َبدٍر



َرَة وآَل  : وعن أنِس بِن مالٍك ـ رضي اُهللا عنھ ـ قال   كان َرُجٌل َنصَرانيٌّ َفَأسَلَم َوَقَرَأ الَبَق
             اَد َنصَراِنی لم ـ َفَع ھ وس يِّ ـ صلى اُهللا علی ُب ِللنَّب ان َیكُت َراَن، وك ولُ  ِعم ان َیُق ال : ا، وك

ھذا : َیدِري محمٌد إال ما َكَتبُت لھ، َفَأَماَتُھ اُهللا َفَدفُنوُه، َفَأصَبَح َوَقد َلَفَظْتُھ اَألرُض، فقالوا
ِفعُل محمٍد وَأصحاِبِھ لمَّا َھَرَب ِمنُھم، َنَبُشوا عن صاحِبنا َفَألَقوُه، َفَحَفُروا لھ َفَأعَمُقوا لھ 

اِس         في اَألرِض ما اسَتَط َن النَّ یَس ِم ُھ َل وا َأنَّ ُھ اَألرُض، َفَعِلُم د َلَفَظْت اُعوا، َفَأصَبُحوا َوَق
  . َفَألَقوه

َتِطیُعون،       ا َتس ِھ بم َأال َفاتَُّقوا اَهللا ـ أیھا المسلمون ـ وانُصُروا َرسوَلُكم َوُذبُّوا َعن ِعرِض
ِتَطا   ِھ َواس الِل      ُھبُّوا لالنِتَقاِم َلُھ ُكلٌّ ِبَحَسِب ُقدَرِت ن ِخ ُروھا ِم یَرَتُھ، َوانُش َرُؤوا َس َعِتِھ، ِاق

ِة     َراِمِج الَمرِئیَّ اِب، َوالَب َرِة َوالِكَت ِة، َوالنَّش ِة َوالَمطِویَّ ِة، ِبالَمَقاَل اِئِل الُمَتاَح الَوَس
ى َتفَ . َوالَمسُموَعِة، ِمن ِخالِل الَمَداِرِس َوالَمَساِجِد، في الُبُیوِت َوالَمَحاِفِل یِل  ِقُفوا عل اِص

د          ُھ، َوَق ُن ِمن ا َونح َو ِمنَّ اریِخ، َوُھ ي الت ٍل ف َسیرِتِھ، َوَتَأمَُّلوا َدَقاِئَق ُسنَِّتِھ، َفُھَو َأعَظُم َرُج
  . ُفزَنا ِبِھ َوَشُرفَنا ِبالنَّسَبِة ِإَلیِھ، َفال َیِلیُق ِبَنا َأن نجَھَل َتاریَخُھ َوِسیرَتُھ َوُسنََّتُھ

ي      ثم َعَلیُكم ِبَتفِعیِل ِس ِھ ف ُتھِزَئ ِب ا َواس بَّ ِفیَھ الِح الُمَقاَطَعِة ِلُمنَتَجاِت ھِذِه الدَُّوِل التي ُس
فَّ         ى اِهللا َأُك وا ِإل ُصُحِفھا، َفَذِلَك ِمن َأَقلِّ َما یِجُب نحَوُه ـ َعَلیِھ الصالُة والسالُم ـ َوارَفُع

ُھ، َوَأن یُ    َي َكِلَمَت ُھ َوُیعِل زَّ ِدیَن َراَعِة َأن ُیِع وا   الضَّ اِفِریَن، َوَأجِزُل َق الَك َر َوَیمَح ِذلَّ الُكف
نھم ـ       ا م ِبالَد، احتجاًج َك ال الدَُّعاَء َوَأخِلُصوُه، ِلُوالِة َأمِرنا، َحیُث َسَحُبوا َسِفیَرُھم ِمن ِتل
ن          ك ِم َلَع َأولئ اَطَع ِس ن َق م ولم ادُعوا لھ وفقھم اُهللا ـ على اسِتھَزاِء َأولئك ِبَرسوِل اِهللا، َف

  اِرَنا ـ َوسََّع اُهللا َعَلیِھم ـ َوادَعُموا ذلك َواحَتِسُبوا اَألجَر ِمن َربَُّكمُتجَّ
---------------  

  أمنیة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم.١٢
  عبد الرحمن بن عبد اهللا السحیم

   
ة    ھ عالق ا ل ى م ا تمن دنیا، وإنم ن ال یئا م لم ش ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس ا تمن م

  .خرة، بل برفیع المنازل، وعالي الدرجاتبمنازل اآل
ا          : فقال علیھ الصالة والسالم   ى المسلمین م وال أن یشق عل ده ل د بی ذي نفس محم وال

دون        أحملھم، وال یج د سعة ف دا، ولكن ال أج قعدت خالف سریة تغزو في سبیل اهللا أب
ي             ي أغزو ف وددت أن ده ل د بی ذي نفس محم ي، وال وا عن یھم أن یتخلف سعة، ویشق عل

  .رواه البخاري ومسلم. سبیل اهللا فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل
  .ھذه كانت أمنیة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  تعبت في مرادھا األجساُم***     وإذا كانت النفوس كبار     
ھ       ي ب ھ لیحتم ى إن جعان حت جع الش ان أش لم ك ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ا إن رس أم

  .عند اشتداد النِّـزالصنادید األبطال 
ذي     : قال البراء رضي اهللا عنھ ـّا لل جاع مـن ھ، وإن الش كنا واهللا إذا احمر البأس نتقي ب

  . رواه مسلم. یحاذي بھ، یعني النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ا برسول اهللا        : وقال علّي رضي اهللا عنھ وم، اتقین وم الق ي الق أس، ولق ّر الب كنا إذا احم

  .رواه اإلمام أحمد وغیره. ، فما یكون منا أحد أدنى من القوم منھصلى اهللا علیھ وسلم



ة، أال             ة رفیع ت منزل ة، كان لم عالی ھ وس ة رسول اهللا صلى اهللا علی ت أمنی ا كان من ھن
  .وھي الشھادة في سبیل اهللا

  .ولیست مرة بل مّرات
  :تأمل

م أغزو ف        (( ل، ث ي سبیل اهللا فأقت ي أغزو ف وددت أن م   والذي نفس محمد بیده ل ل، ث أقت
والذي نفسي بیده وددت أني أقاتل في سبیل اهللا : ((وفي روایة للبخاري)). أغزو فأقتل

  )).فأقتل، ثم أحیا ثم أقتل، ثم أحیا ثم أقتل، ثم أحیا ثم أقتل ثم أحیا
  .وما ذلك إال لكرامة الشھید والشھادة على اهللا

ھ وس           ي صلى اهللا علی حاب النب ل من أص ن ُقِت ل م ا ُقِت م     ولذا لم وا ربھ د ولق وم ُأح لم ی
وا      : تبارك وتعالى، فسألھم دنیا من أجل أن ُیقتل ودة لل ماذا ُیریدون ما اختاروا غیر الع
  .في سبیل اهللا مرة ثانیة

لم       ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی د ق ا  : لما ُقتل عبد اهللا بن عمرو بن حرام یوم أح ی
ال . لىب: جابر أال أخبرك ما قال اهللا عز وجل ألبیك ؟ قلت دًا إال من     : ق م اهللا أح ا كل م

ال . یا عبدي تمّن علّي أعطك: وراء حجاب، وكّلم أباك كفاحا، فقال ي   : ق ا رب تحیین ی
ة    ك ثانی ل فی ال! فأقت ا ال یرجعون   : ق م إلیھ ي أنھ بق من ھ س ال. إن ن  : ق أبلغ م ا رب ف ی

ُلوْا ِفي َسِبیِل الّلِھ َأْمَواًتا َبْل َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقِت{ورائي، فأنزل اهللا عز وجل ھذه اآلیة 
  .رواه اإلمام أحمد والترمذي وابن ماجھ. }َأْحَیاء ِعنَد َربِِّھْم ُیْرَزُقوَن

ي   : وقال علیھ الصالة والسالم م ف لما أصیب إخوانكم بُأحد جعل اهللا عز وجل أرواحھ
ي   أجواف طیر خضر ترد أنھار الجنة تأكل من ثمارھا وتأوي إلى قنادیل م ن ذھب ف

ا    : ظل العرش، فلما وجدوا طیب مشربھم ومأكلھم وحسن منقلبھم قالوا ت إخوانن ا لی ی
ال اهللا عز   . یعلمون بما صنع اهللا لنا لئال یزھدوا في الجھاد، وال ینكلوا عن الحرب  فق

ى رسولھ      : وجل ات عل َبنَّ  {أنا أبلغھم عنكم، فأنزل اهللا عز وجل ھؤالء اآلی َوَال َتْحَس
و   . }ُقِتُلوْا ِفي َسِبیِل الّلِھ َأْمَواًتا َبْل َأْحَیاء ِعنَد َربِِّھْم ُیْرَزُقوَن الَِّذیَن د وأب رواه اإلمام أحم
  .داود

  فأي كرامة ُیكرم اهللا عز وجل بھا الشھید الذي ُقِتل في سیل اهللا إلعالء كلمة اهللا ؟
  : قال علیھ الصالة والسالم

  :للشھید عند اهللا عز وجل سبع خصال
  .فر لھ في أول دفعة من دمھُیغ

  .ویرى مقعده من الجنة
  .وُیحلى حلة اإلیمان

  .ویزوج اثنتین وسبعین زوجة من الحور العین
  .وُیجار من عذاب القبر، ویأمن من الفزع األكبر

  .ویوضع على رأسھ تاج الوقار، الیاقوتة منھ خیر من الدنیا وما فیھا
ي  رواه . ویشفع في سبعین إنسانًا من أقاربھ اإلمام أحمد والترمذي وابن ماجھ، وھو ف

  .صحیح الجامع
  فأي كرامة فوق ھذه الكرامة ؟

  وأي فضل فوق ھذا الفضل سوى رؤیة وجھ الرب سبحانھ وتعالى ؟



لم      ھ وس ئل رسول اهللا صلى اهللا علی ورھم إال       : ولما ُس ي قب ون ف ؤمنین یفتن ال الم ا ب م
  .رواه النسائي. نةكفى ببارقة السیوف على رأسھ فت: الشھید ؟ قال

ى     تلك كانت أمنیة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وھو علیھ الصالة والسالم ال یتمن
  .إال ما كان ُیقّربھ إلى اهللا عز وجل

  فھل نتمنى ما تمناه رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ؟
  .أما إنھا لو كانت أمنیة صادقة لكفى

ى شعبة       من مات ولم یغ: ((قال صلى اهللا علیھ وسلم ھ نفسھ، مات عل دث ب ز، ولم یح
  .رواه مسلم)). من نفاق

من سأل اهللا الشھادة بصدق بّلغھ اهللا منازل الشھداء، وإن : وقال علیھ الصالة والسالم
  .رواه مسلم. مات على فراشھ

  .احرص على الموت توھب لك الحیاة: وأختم بوصیة الصِّدِّیق رضي اهللا عنھ
  ك الكلمة ؟وإن تعجب فاعجب لمن قال تل

  .لقد قالھا أبو بكر رضي اهللا عنھ لسیف اهللا المسلول رضي اهللا عنھ
  : وبقول الخنساء

  یوم الكریھة أوقى لھا*** نھین النفوس وَھْون النفوس 
  : وما أروع قول الحصین المّري
  لنفسي حیاة مثل أن أتقدما*** تأخرت أستبقي الحیاة فلم أجد 

---------------  
  مل للرسول صلى اهللا علیھ وسلمالوصف الكا.١٣
  من موقع مجلة السنة

قبل أن نبدأ ھل تعلم كم ھو مقدار ما ستجنیھ من إحالتك لھذه الرسالة بعد قراءتھا ولو 
  لقارئ واحد من بعدك؟

اه، أن  ) صلى اهللا علیھ وسلم(وردت  - في ھذا المقال مائة واثنا عشرة مرة، وھذا معن
ك         اهللا جل وعال سیصلي علیك بھا أ ل مل ك ك رة، وسیصلي علی ة وعشرین م ًا ومائ لف

  .مثلھا، مالئكة ال یعلم عددھم إال الخالق جل شأنھ عالم الغیب والشھادة
ًا،    - وردت آیة من القرآن الكریم في ھذا المقال بلغت عدد حروفھا ثالث وستین حرف

  .والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالھا، وھذا یعني ستمائة وثالثین حسنة
ذه الرسالة ویكون         اع - د ھ لم بع ھ وس ي صلى اهللا علی لم أن كل من سیصلي على النب

ي        ك ف ھ علی ك ومالئكت لوات رب ا وص ناتك منھ إن حس الة، ف ذه الرس راءة ھ ببھا ق س
  .تصاعد مستمر

ل؟      ى األق لم عل ف مس تخیل أن تنتشر ھذه الرسالة من بعدك تواترًا وتصل إلى مائة أل
  .ساب ذلك لكفماھي غنیمتك من ذلك؟  سأجعل ح

*      *   *  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

   
  :صفة لونھ



ال     ھ ق ون،        : (عن أنس رضي اهللا عن ر الل لم، أزھ ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی ك
ق    األبیض األمھ األدھم و ال ب یس ب رص     -ل اض والب دید البی ن ش م یك تألأل  -أي ل ی

  ).نورًا
  :صفة وجھھ

دویر،  كان صلى اهللا علیھ وسلم أسیل الوجھ  مسنون الخدین ولم یكن مستدیرًا غایة الت
لیم       د كل ذي ذوق س ل    . بل كان بین االستدارة واإلسالة ھو أجمل عن ھ مث ان وجھ وك

الشمس والقمر في اإلشراق والصفاء، ملیحًا كأنما صیغ من فضة ال أوضأ وال أضوأ 
ة ق  ر منھ وكان صلى اهللا علیھ وسلم إذا سر استنار وجھھ حتى كأن وجھھ قطع ال  . م ق

  ).كان أحسن الناس وجًھا و أحسنھم خلقًا: (عنھ البراء بن عازب
  :صفة جبینھ

ال   ھ ق ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب یل   : (ع لم أس ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس ك
و المستوي  : األسیل ). الجبین ن عساكر      . ھ ي واب رازق والبیھق د ال ان  . أخرجھ عب وك

ر     صلى اهللا علیھ وسلم واسع الجبین أي مم ین ھو غی تد الجبین طوًال وعرضًا، والجب
ین      ة ب ون الجبھ ان، فتك ا جبین مال، فھم ین وش ن یم ة م ف الجبھ ا اكتن و م ة، ھ الجبھ

ال . وسعة الجبین محمودة عند كل ذي ذوق سلیم. جبینین : وقد صفھ ابن أبي خیثمة فق
ع   كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أجلى الجبین، إذا طلع جبینھ بین الشعر ( أو طل

ھ السراج           ھ كأن راءى جبین اس، ت ى الن ھ عل ع بوجھ ل أو طل من فلق الشعر أو عند اللی
  ).المتوقد یتألأل
  :صفة حاجبیھ

رى   ًا، ال ی اًال خفیف الن اتص ان، متص ان مقوس لم قوی ھ وس لى اهللا علی اه ص ان حاجب ك
  .اتصالھما إال أن یكون مسافرًا وذلك بسبب غبار السفر

  :صفة عینیھ
رة       كان صلى   ین بحم ھ مشرب الع رة، وقول ین بحم ھي  : اهللا علیھ وسلم مشرب العین

ب السالفة            ي الكت ي ف لم الت ھ وس ھ صلى اهللا علی اق وھي من عالمات . عروق حمر رق
ة         داب طویل ة، ذات أھ واد الحدق دیدتي س ین، ش عتین جمیلت اه واس ت عین أي  -وكان

ین  وش العین لم   -رم ھ وس لى اهللا علی ان ص اض وك عتي البی ینناص كل العین ال . أش ق
و    : القسطالني في المواھب ین وھ اض الع الشكلة بضم الشین ھي الحمرة تكون في بی

ھي إحدى عالمات نبوتھ صلى : قال الحافظ العراقي: وقال الزرقاني. محبوب محمود
ال         ھ الراھب میسرة فق ى الشام سأل عن ي  : اهللا علیھ وسلم، ولما سافر مع میسرة إل ف

ھ   . ھو شرح المواھب: ما تفارقھ، قال الراھب: عینیھ حمرة؟ فقال وكان صلى اهللا علی
یس بأكحل   (وسلم  ین ول ذي ) إذا نظرت إلیھ قلت أكحل العین وعن عائشة   . رواه الترم

ا    : (رضي اهللا عنھا قالت لم نجالوان أدعجھم ین   -كانت عیناه صلى اهللا علیھ وس والع
ال یكون الدعج في شيء إال في شدة سواد الحدقة، و: النجالء الواسعة الحسنة والدعج

ي   ). وكان أھدب األشفار حتى تكاد تلتبس من كثرتھا -سواد الحدقة  ي ف أخرجھ البیھق
  .الدالئل وابن عساكر في تھذیب تاریخ دمشق

  :صفة أنفھ



ى أي     ان مستقیمًا، أقن یحسبھ من لم یتأملھ صلى اهللا علیھ وسلم أشمًا ولم یكن أشمًا وك
  .تفاع، مع دقة أرنبتھ واألرنبة ھي ما الن من األنفطویًال في وسطھ بعض ار

  :صفة خدیھ
دین    ال       . كان صلى اهللا علیھ وسلم صلب الخ ھ ق ن یاسر رضي اهللا عن ار ب : وعن عم

اض         ( رى بی ى ی ھ وعن یساره حت كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یسلم عن یمین
  .ھذا حدیث صحیح: أخرجھ ابن ماجھ وقال مقبل الوادي). خده
  :ة فمھ وأسنانھصف

كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أشنب مفلج : (قال ھند بن أبي ھالة رضي اهللا عنھ
نب). األسنان  دد: األش ة وتح نانھ رق ي أس ذي ف و ال م . ھ ي المعج ي ف ھ الطبران أخرج

ي شرح السنة     وعن  . الكبیر والترمذي في الشمائل وابن سعد في الطبقات والبغوي ف
م  : (هللا عنھ قالجابر بن سمرة رضي ا كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، ضلیع الف

وكان صلى  . جمیلھ، وكان من أحسن عباد اهللا شفتین وألطفھم ختم فم) أي واسع الفم(
ین          -اهللا علیھ وسلم وسیمًا أشنب  ا ب د م رق األسنان، بعی ج أي متف یض األسنان مفل أب

ي    الثنایا ج -أفلج الثنیتین  -الثنایا والرباعیات ع الت مع ثنیة بالتشدید وھي األسنان األرب
إذا تكلم  -في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من تحت، والفلج ھو تباعد بین األسنان 

ل        -رئي كالنور یخرج من بین ثنایاه،  ا یحتم یًا كم ل أن یكون حس ي یحتم النور المرئ
ین ثن   ن ب رج م ا یخ بیھ م ن التش ود م ون المقص ًا فیك ون معنوی ھ أن یك ن أحادیث اه م ای

  ). الشریفة وكالمھ الجامع ألنواع الفصاحة والھدایة
  :صفة ریقھ

ھ    رة لریق ائص كثی لم خص ھ وس لى اهللا علی ولھ ص الى رس بحانھ وتع ى اهللا س د أعط لق
الشریف ومن ذلك أن ریقھ صلى اهللا علیھ وسلم فیھ شفاء للعلیل، ورواء للغلیل وغذاء 

هللا علیھ وسلم بریقھ الشریف من مریض فبرىء وقوة وبركة ونماء، فكم داوى صلى ا
ال       . من ساعتھ بإذن اهللا ھ ق ن سعد رضي اهللا عن : فقد جاء في الصحیحین عن سھل ب

ر    ( وم خیب لم ی ھ وس تح اهللا      : قال رسول اهللا صلى اهللا علی دًا رجًال یف ة غ ألعطین الرای
د      اس غ بح الن ا أص ولھ، فلم ھ اهللا ورس ولھ، ویحب ب اهللا ورس ھ، یح ى یدی ى عل وا عل

لم    ھ وس : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وكلھم یرجو أن یعطاھا ، فقال صلى اهللا علی
الوا   ب؟ فق ھ     : أین علي بن أبي طال ا رسول اهللا یشتكي عینی و ی ال . ھ ھ  : ق لوا إلی . فأرس

لم  ال سلمة  : فأتي بھ وفي روایة مس ى       : ق لم إل ھ وس فأرسلني رسول اهللا صلى اهللا علی
رىء         علي، فجئت بھ أقوده أ ھ، فب ي عینی لم ف ھ وس ل رسول اهللا صلى اهللا علی رمد فتف

ت مسعود األنصاریة     ). كأنھ لم یكن بھ وجع رة بن وروى الطبراني وأبو نعیم أن عمی
ل           ھ یأك ھ، وھن خمس، فوجدن لم یبایعن ھ وس ي صلى اهللا علی وأخواتھا دخلن على النب

نھن،  ثم ناولن: ، فمضغ لھن قدیدة، قالت عمیرة)لحم مجفف(قدیدًا  ي القدیدة فقسمتھا بی
فمضغت كل واحدة قطعة فلقین اهللا تعالى وما وجد ألفواھھن خلوف، أي تغیر رائحة 

ومما یروى في عجائب غزوة أحد، ما أصاب قتادة رضي اهللا عنھ بسھم في عینھ . فم
ذھا صلى     ھ، فأخ قد فقأتھا لھ، فجاء إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وقد تدلت عین

إذن اهللا (لیھ وسلم بیده وأعادھا ثم تفل بھا ومسح علیھا وقال اهللا ع ادت  ) قم معافى ب فع



د        (أبصر من أختھا، فقال الشاعر  ادة بع ى من سمى ونمى ورد عین قت اللھم صل عل
  ). العمى

  :صفة لحیتھ
د شاكر     )كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ حسن اللحیة(  ححھ أحم د وص . ، أخرجھ أحم

ي اهللا  ة رض ت عائش اوقال ة،   : ( عنھ ث اللحی لم ك ھ وس لى اهللا علی ان ص ث -ك : والك
وكانت عنفقتھ بارزة، وحولھا كبیاض اللؤلؤ، في أسفل   -الكثیر منابت الشعر الملتفھا 

ا    ھ منھ ، أخرجھ  )عنفقتھ شعر منقاد حتى یقع انقیادھا على شعر اللحیة حتى یكون كأن
ي        ن عساكر ف وة واب ل النب ي دالئ ي      أبو نعیم والبیھقي ف ن أب اریخ دمشق واب ذیب ت تھ

ة رسول     : (وعن عبد اهللا بن بسر رضي اهللا عنھ قال. خیثمة في تاریخھ ي عنفق ان ف ك
وقال أنس بن مالك رضي . أخرجھ البخاري). اهللا صلى اهللا علیھ وسلم شعرات بیض

ھ     : (اهللا عنھ ي عنفقت اض ف ان البی ا ك ). لم یختضب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إنم
ھ م لمأخرج د،    . (س ة الی دار قبض ة، بمق ث اللحی ود ك لم أس ھ وس لى اهللا علی ان ص وك

وكان صلى اهللا علیھ وسلم یكثر دھن رأسھ   . یحسنھا ویطیبھا، أي یضع علیھا الطیب
ات  وب زی ھ ث أن ثوب اع ك ر القن ھ ویكث مائل ). وتسریح لحیت ي الش ذي ف ھ الترم أخرج

اء     وكان من ھدیھ صلى اهللا علی . والبغوي في شرح السنة ھ وسلم حف الشارب وإعف
  . اللحیة

  :صفة رأسھ
  .كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم ذا رأس ضخم

  :صفة شعره
روم وال           یس مسترسًال كشعر ال واد رجًال، أي ل دید الس لم ش ھ وس ان صلى اهللا علی ك
ًا             ھ حین ى أنصاف أذنی ة المتمشط،  یصل إل ى ھیئ ا ھو عل جعدًا كشعر السودان وإنم

ھ أن یضرب      ویرسلھ أحیانًا ف ة طول ھ، وغای ھ وعاتق یصل إلى شحمة أذنیھ أو بین أذنی
ذا         ي ھ واردة ف ات ال ین الروای ع ب ذا یجم منكبیھ إذا طال زمان إرسالھ بعد الحلق، وبھ

ان           ین من األحی ي ح ا رآه ف رواة عم ٍد من ال ل واح ر ك ث أخب ام  . الشأن، حی ال اإلم ق
ووي لم  : (الن ھ وس لى اهللا علی ي ص ق النب م یحل ذا، ول ھ  ھ ة(رأس ني ) أي بالكلی ي س ف

وقال علي بن أبي ). الھجرة إال عام الحدیبیة ثم عام عمرة القضاء ثم عام حجة الوداع
ھ   ي اهللا عن ب رض رأس       : (طال عر ال ر ش لم كثی ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس ك

ي صلى      . ، أخرجھ أحمد والترمذي وقال حسن صحیح)راجلھ ي رأس النب م یكن ف ول
  شیب إال شعیرات في مفرق اهللا علیھ وسلم 

لم ورأسھ إال       ھ وس ي صلى اهللا علی رأسھ، فقد أخبر ابن سعید أنھ ما كان في لحیة النب
ى عشرة         د عل د أن شیبھ ال یزی ا یفی ث م سبع عشرة شعرة بیضاء وفي بعض األحادی
دھن   شعرات وكان صلى اهللا علیھ وسلم إذا ادھن واراھن الدھن، أي أخفاھن، وكان ی

ال    . حناءبالطیب وال ا ق اس رضي اهللا عنھم ھ     : (وعن ابن عب ي صلى اهللا علی ان النب ك
دلون أشعارھم    وسلم یحب موافقة أھل الكتاب فیما لم یؤمر فیھ، وكان أھل الكتاب یس
رق    م ف وكان المشركون یفرقون رؤوسھم، فسدل النبي صلى اهللا علیھ وسلم ناصیتھ ث

د لم )بع اري ومس ھ البخ عر ح . ، أخرج ل الش ان رج د   وك بط وال الجع یس بالس نًا ل س
در     ي الغ القطط، كما إذا مشطھ بالمشط كأنھ حبك الرمل، أو كأنھ المتون التي تكون ف



ًا            ى یكون متحلق ق حت ذ بعضھ بعضًا، وتحل م یرجل أخ إذا سفتھا الریاح، فإذا مكث ل
ل جاءه           دل نواصي الخی ا تس ھ كم ین عینی دل ناصیتھ ب كالخواتم، لما كان أول مرة س

كنت إذا أردت : (وعن عائشة رضي اهللا عنھا قالت. علیھ السالم بالفرق ففرقجبریل 
ل         رق من نافوخھ وأرس دعت الف ھ وسلم ص رق رأس رسول اهللا صلى اهللا علی أن أف

ن ماجھ    ). ناصیتھ بین عینیھ و داود واب دل      . أخرجھ أب لم یس ھ وس ان صلى اهللا علی وك
رین  شعره، أي یرسلھ ثم ترك ذلك وصار یفرقھ، فكان ال فرق مستحبًا، وھو آخر األم

. وفرق شعر الرأس ھو قسمتھ في المفرق وھو وسط الرأس. منھ صلى اهللا علیھ وسلم
وكان یبدأ في ترجیل شعره من الجھة الیمنى، فكان یفرق رأسھ ثم یمشط الشق األیمن 

ًا، أي یمشط شعره     . ثم الشق األیسر وكان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یترجل غب
كان رسول اهللا صلى : (وعن عائشة رضي اهللا عنھا قالت. عھده من وقت إلى آخرویت

ھ إذا   اهللا علیھ وسلم یحب التیمن في طھوره، أي االبتداء بالیمین، إذا تطھر وفي ترجل
  . أخرجھ البخاري). ترجل وفي انتعالھ إذا انتعل

  :صفة عنقھ ورقبتھ
ة   د الج(رقبتھ فیھا طول، أما عنقھ فكأنھ جید دمی ة   : ی ق، والدمی و العن ھي الصورة   : ھ

ینھا ي تحس غ ف ي بول ال ). الت ھ ق ي اهللا عن ب رض ي طال ن أب ي ب ن عل ق : (فع ان عن ك
. ، أخرجھ ابن سعد في الطبقات والبیھقي)رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إبریق فضة

ًا، ال ینسب  : (وعن عائشة أم المؤمنین رضي اهللا عنھما قالت  كان أحسن عباد اهللا عنق
ة            ق فض ھ إبری اح فكأن مس والری ھ للش ر من عنق ا ظھ ى القصر، م ى الطول وال إل إل
ا   یشوب ذھبًا یتألأل في بیاض الفضة وحمرة الذھب، وما غیب في الثیاب من عنقھ فم

  . ، أخرجھ البیھقي وابن عساكر)تحتھا فكأنھ القمر لیلة البدر
  :صفة منكبیھ

ین     لم أشعر المنكب ر    أي(كان صلى اهللا علیھ وس ا شعر كثی ا،    )علیھم ا بینھم ، واسع م
ھ عریض      . والمنكب ھو مجمع العضد والكتف ین أن ین المنكب ا ب والمراد بكونھ بعید م

أعلى الظھر ویلزمھ أنھ عریض الصدر مع اإلشارة إلى أن بعد ما بین منكبیھ لم یكن  
  . وكان كتفاه عریضین عظیمین. منافیًا لالعتدال

  :صفة خاتم النبوة
ان      وھو خاتم  ھ ك ة أن ي روای ون، وف أسود اللون مثل الھالل وفي روایة أنھ أخضر الل

ده   ون جس ھ كل رى أن ة أخ ي روای رًا، وف ذه   . أحم ین ھ دافع ب د ت ھ ال یوج ة أن والحقیق
ارة           رًا وت ارة أحم ات، فیكون ت اختالف األوق اوت ب ان یتف الروایات ألن لون الخاتم ك

ھ   ویبلغ حجم ا. كلون جسده وھكذا بحسب األوقات ة، وورد أن لخاتم قدر بیضة الحمام
لم األیسر   د عرف سلمان الفارسي     . كان على أعلى كتف النبي صلى اهللا علیھ وس وق

ذا الخاتم       لم بھ ھ وس ال     . رسول اهللا صلى اهللا علی ن سرجس ق د اهللا ب ت : (فعن عب رأی
داً   ال ثری ھ  . النبي صلى اهللا علیھ وسلم وأكلت معھ خبزًا ولحمًا وق ل ل ك  أستغفر  : فقی ل

ال ي؟ ق ة  : النب ذه اآلی ى ھ م تل ك، ث م ول ات : (نع ؤمنین والمؤمن ذنبك وللم تغفر ل ) واس
ھ        : (قال. ١٩/محمد اغض كتف د ن ھ عن ین كتفی وة ب ثم درت خلفھ فنظرت إلى خاتم النب

ال  : (قال أبو زید رضي اهللا عنھ. ، أخرجھ مسلم)الیسرى علیھ خیالن كأمثال الثآلیل ق
أدخل یدك فامسح : وسلم اقترب مني، فاقتربت منھ، فقاللي رسول اهللا صلى اهللا علیھ 



ین أصبعي       : ظھري، قال وة ب ع خاتم النب ره فوق فأدخلت یدي في قمیصھ فمسحت ظھ
ال  : قال وة فق ھ   : (فسئل عن خاتم النب ین كتفی ال     )شعرات ب د والحاكم وق ، أخرجھ أحم

ناد ( حیح اإلس ذھبي ) ص ھ ال ي اهللا    . ووافق د رض ا زی ت أب ا أكرم م كم ذا  اللھ ھ بھ عن
  . فأكرمنا بھ یا ربنا یا إلھنا یا من تعطي السائلین من جودك وكرمك وال تبالي

  :صفة إبطیھ
ھ إذ إن             ة نبوت اض اإلبطین من عالم یض اإلبطین، وبی لم أب ھ وس كان صلى اهللا علی

ھ   . اإلبط من جمیع الناس یكون عادة متغیر اللون ك رضي اهللا عن : قال عبد اهللا بن مال
ھ  كان النبي ( د (صلى اهللا علیھ وسلم إذا سجد فرج بین یدی اض    ) أي باع رى بی ى ن حت

ھ  ھ      . أخرجھ البخاري  ). إبطی د اهللا رضي اهللا عن ن عب ال جابر ب ول اهللا  : (وق ان رس ك
ھ   اض إبطی رى بی ى ی افى حت جد ج لم إذا س ھ وس ال ). صلى اهللا علی د وق ھ أحم أخرج

  .الھیثمي في المجمع رجال أحمد رجال الصحیح
  :ھصفة ذراعی

دین       ل الزن عر، طوی لم أش ھ وس لى اهللا علی ان ص ذراعین (ك ب  )أي ال بط القص ، س
  ). القصب یرید بھ ساعدیھ(

  :صفة كفیھ
ا  ) أي واسع الكف(كان صلى اهللا علیھ وسلم رحب الراحة   كفھ ممتلئة لحمًا، غیر أنھ

ما مسست دیباجة   : (قال أنس رضي اهللا عنھ. مع غایة ضخامتھا كانت لینة أي ناعمة
لم   ھ وس ات     ). وال حریرة ألین من كف رسول اهللا صلى اهللا علی ي روای ا ورد ف ا م وأم

ة     اد أو مھن ي الجھ أخرى عن خشونة كفیھ وغالظتھا، فھو محمول على ما إذا عمل ف
ل (أھلھ، فإن كفھ الشریفة تصیر خشنة للعارض المذكور  رك رجعت   ) أي العم وإذا ت

صلیت مع رسول اهللا صلى     : (عنھ قال وعن جابر بن سمرة رضي اهللا. إلى النعومة
ل        دان فجع ھ فاستقبلھ ول ھ وخرجت مع اهللا علیھ وسلم صالة األولى، ثم خرج إلى أھل

ردًا أو  : قال. وأما أنا فمسح خدي: قال. یمسح خدي أحدھم واحدًا واحدًا فوجدت لیده ب
  .أخرجھ مسلم). ریحًا كأنما أخرجھا من جونة عطار

  :صفة أصابعھ
ن أ  د ب ال ھن ھ ق ي اهللا عن ة رض ي ھال ائل  : (ب لم س ھ وس لى اهللا علی ان رسول اهللا ص ك

راف  راف(األط ائل األط دة : س ت بمنعق وال لیس ا ط ابع أنھ د األص ھ ). یری أخرج
ات والحاكم           ي الطبق ن سعد ف ي الشمائل واب ذي ف ر والترم الطبراني في المعجم الكبی

  .مختصرًا والبغوي في شرح السنة والحافظ في االصابة
  :درهصفة ص

ل،         یس بالسمین وال بالنحی ًا، ل ئ لحم در، ممتل كان صلى اهللا علیھ وسلم عریض الص
دیین   . سواء البطن والظھر وكان صلى اهللا علیھ وسلم أشعر أعالي الصدر، عاري الث

  .طویل المسربة وھو الشعر الدقیق) أي لم یكن علیھا شعر كثیر(والبطن 
  :صفة بطنھ

  .كبر البطن: الثلجة). لم تعبھ ثلجھ: (قالت أم معبد رضي اهللا عنھا
  :صفة سرتھ



ھ  ي اهللا عن ة رض ي ھال ن أب د ب ق : (عن ھن لم دقی ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس ك
بطن          دیین وال الخط، عاري الث ة والسرة بشعر یجري ك المسربة موصول ما بین اللب

  .الصدرواللبة المنحر وھو النقرة التي فوق . حدیث ھند تقدم تخریجھ: مما سوى ذلك
  :صفة مفاصلھ وركبتیھ

كان صلى اهللا علیھ وسلم ضخم األعضاء كالركبتین والمرفقین والمنكبین واألصابع،  
  .وكل ذلك من دالئل قوتھ صلى اهللا علیھ وسلم

  :صفة ساقیھ
ال    ھ ق أني       : (عن أبي جحیفة رضي اهللا عن لم ك ھ وس وخرج رسول اهللا صلى اهللا علی

  .بخاري في صحیحھأخرجھ ال). أنظر إلى بیض ساقیھ
  :صفة قدمیھ

ھ    ي اهللا عن ة رض ي ھال ن أب د ب ال ھن ان  : (ق لم خمص ھ وس لى اهللا علی ي ص ان النب ك
دمین       ین والق اء ششن الكف ا الم و عنھم ھ ). األخمصین مسیح القدمین ینب خمصان  : قول

ین  ق       : األخمص ذي ال یلتص و ال ا، وھ درھا وعقبھ ین ص ا ب دم م ن الق ص م األخم
ع   باألرض من القدمین، ی ھ مرتف ك من دمین  . رید أن ذل ا ملساوان    : مسیح الق د أنھم یری

ا     اء علیھ ات للم ھ ال ثب ي أن اء، یعن ا الم و عنھم ال ینب ذا ق ر ل ا تكس ي ظھورھم یس ف ل
ة      ابع والراح یظ األص دمین أي غل ین والق ن الكف مائل   . وسش ي الش ذي ف رواه الترم

ي ر    . والطبران یدنا إب اس بس بھ الن لم أش ھ وس لى اهللا علی ان ص الم،  وك ھ الس اھیم علی
ي         ا ف ا ھي آثارھ ھ السالم كم راھیم علی وكانت قدماه الشریفتان تشبھان قدمي سیدنا إب

  .مقام سیدنا إبراھیم علیھ السالم
  :صفة عقبیھ

  .كان رسول صلى اهللا علیھ وسلم منھوس العقبین أي لحمھما قلیل
  :صفة قامتھ و طولھ

وم      كان رسول اهللا ص  : (عن أنس رضي اهللا عنھ قال  ن الق ة م لم ربع ھ وس لى اهللا علی
رب   )أي مربوع القامة( ى الطول أق د  . ، لیس بالطویل البائن وال بالقصیر، وكان إل وق

اس   ورد عند البیھقي وابن عساكر أنھ صلى اهللا علیھ وسلم لم یكن یماشي أحدًا من الن
ى           اه نسب إل إذا فارق ا ف رجالن الطویالن فیطولھم ھ ال ا اكتنف ة،  إال طالھ، ولربم الربع

فكان صلى اهللا علیھ وسلم حسن الجسم،  . وكان إذا جلس یكون كتفھ أعلى من الجالس
  .معتدل الخلق ومتناسب األعضاء

  :صفة عرقھ
أن      : (عن أنس رضي اهللا عنھ قال ون ك ر الل لم أزھ ھ وس كان رسول اهللا صلى اهللا علی

ا شممت عنبرًا قط وال م: (وقال أیضًا). أي كان صافیًا أبیضًا مثل اللؤلؤ(عرقھ اللؤلؤ 
أخرجھ البخاري ومسلم واللفظ ). مسكًا أطیب من ریح رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ال      : (وعن أنس أیضًا قال. لھ لم فق ھ وس ام (دخل علینا رسول اهللا صلى اهللا علی ) أي ن
ي صلى اهللا           ت تسلت العرق، فاستیقظ النب ارورة فجعل عندنا، فعرق وجاءت أمي بق

و      : یا أم سلیم ما ھذا الذي تصنعین؟ قالت: قالعلیھ وسلم ف ا وھ ي طیبن ھ ف عرق نجعل
ي صلى      ). أطیب الطیب ار النب انوا یتبركون بآث رواه مسلم، وفیھ دلیل أن الصحابة ك

ك  ان صلى   . اهللا علیھ وسلم، وقد أقر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم أم سلیم على ذل وك



د ریحھ     ھ      (اهللا علیھ وسلم إذا صافحھ الرجل وج ي صلى اهللا علی ى رائحة النب أي تبق
ذي صافحھ     د الرجل ال ھ       )وسلم على ی ى رأس صبي، فیظل یوم ده عل ، وإذا وضع ی

  . یعرف من بین الصبیان بریحھ على رأسھ
  :ما جاء في اعتدال خلقھ صلى اهللا علیھ وسلم

ھ     ة رضي اهللا عن دل       : (قال ھند بن أبي ھال لم معت ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی ك
در      بطن والص واء ال ك، س ادن متماس ق، ب ي    ). الخل ذي ف ي والترم ھ الطبران أخرج

ن عازب رضي      . الشمائل والبغوي في شرح السنة وابن سعد وغیرھم راء ب ال الب وق
  .أخرجھ البخاري ومسلم). كان رسول اهللا أحسن الناس وجھًا وأحسنھم خلقًا: (اهللا عنھ

  :شاملالرسول المبارك صلى اهللا علیھ وسلم بوصٍف 
ا،           ھ ومواله ودلیلھم ا بكر رضي اهللا عن لم وأب ھ وس روى أن الرسول صلى اهللا علی ی

رب    )أم معبد(خرجوا من مكة ومروا على خیمة امرأة عجوز تسمى  س ق ت تجل ، كان
فنظر . الخیمة تسقي وتطعم، فسألوھا لحمًا وتمرًا لیشتروا منھا، فلم یجدوا عندھا شیئًا

ھ وس   لى اهللا علی ول اهللا ص م      رس د زادھ د نف ان ق ة، وك ب الخیم ي جان اة ف ى ش لم إل
شاة : ما ھذه الشاة یا أم معبد؟ قالت: وسأل النبي صلى اهللا علیھ وسلم أم معبد. وجاعوا

لم     . خلفھا الجھد والضعف عن الغنم ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ا من    : فق ھل بھ
د        : لبن؟ قالت ا، ف ًا فاحلبھ ا حلب ت بھ ت وأمي، إن رأی أبي أن ھ    ب ي صلى اهللا علی عا النب

وسلم الشاة، ومسح بیده ضرعھا، وسمى اهللا جل ثناؤه ثم دعا ألم معبد في شاتھا حتى 
رأة       . فتحت الشاة رجلیھا، ودرت م سقى الم تأل، ث ى ام ھ حت فدعا بإناء كبیر، فحلب فی

ي     )أي شبعوا(حتى رویت، وسقى أصحابھ حتى رووا  ب ف م حل ، ثم شرب آخرھم، ث
  . نیة حتى مأل اإلناء، ثم تركھ عندھا وارتحلوا عنھااإلناء مرة ثا

بن،    ) أبو معبد(وبعد قلیل أتى زوج المرأة  رأى الل یسوق عنزًا یتمایلن من الضعف، ف
وال حلوب في ) أي الغنم(من أین لك ھذا اللبن یا أم معبد والشاة عازب : فقال لزوجتھ

ارك من ح   : ، فقالت!البیت د      ال واهللا، إنھ مر بنا رجل مب و معب ال أب ذا، فق ذا وك ھ ك : ال
ت    د، فقال ا أم معب ج الوجھ       : صفیھ لي ی ت رجًال ظاھر الوضاءة، أبل أي مشرق  (رأی

ھ ة )الوج ھ نحل م تعب م(، ل ول الجس قلة  ) أي نح ھ ص زر ب م ت ٍل وال (ول یس بناح ھ ل أن
ھ دعج    )أي حسن وضيء  (، وسیٌم قسیم   )سمین  ي عینی فاره   )أي سواد (، ف ي أش ، وف

ف  عر (وط ل ش ینطوی حل  )الع وتھ ص ي ص ن(، وف ة وحس طع  )بح ھ س ي عنق ، وف
ول( ة   )ط ھ كثاث ي لحیت عر  (، وف رة ش رن )كث ان    (، أزج أق ویالن ومقوس اه ط حاجب

الن اس          )ومتص ل الن اء، أجم اله البھ ما وع م س ار، وإن تكل ھ الوق مت فعلی ، إن ص
ذر     ذر وال ھ وأبھاھم من بعید، وأجالھم وأحسنھم من قریب، حلو المنطق، فصل ال ت

ة     )كالمھ بین وسط لیس بالقلیل وال بالكثیر( درن، ربع ، كأن منطقھ خرزات نظم یتح
ھ عین من قصر،        )لیس بالطویل البائن وال بالقصیر ( أس من طول، وال تقتحم ، ال ی

غصن بین غصین، فھو أنضر الثالثة منظرًا، وأحسنھم قدرًا، لھ رفقاء یحفون بھ، إن 
ادروا أل  ر تب ھ، وإن أم توا لقول ال أنص ود ق ود محف ره، محش ن (م ة م ده جماع أي عن

ھ  حابھ یطیعون د  )أص ابس وال مفن ن    (، ال ع اٍل م ھ خ ھ، وكالم ابس الوج ر ع غی
ھو واهللا صاحب قریش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، : ، فقال أبو معبد)الخرافة

  .ولقد ھممت أن أصحبھ، وألفعلن إن وجدت إلى ذلك سبیال



ول      وأصبح صوت بمكة عالیًا یسم درون من صاحبھ وھو یق اس، وال ی جزى  : عھ الن
ھ  . اهللا رب الناس خیر جزائھ رفیقین قاال خیمتي أم معبد ھما نزالھا بالھدى واھتدت ب

ھ        . فقد فاز من أمسى رفیق محمد ححھ، ووافق وي أخرجھ الحاكم وص دیث حسن ق ح
  . الذھبي

ي    رأیت رسول اهللا صلى اهللا: (وعن جابر بن سمرة رضي اهللا عنھ قال لم ف ھ وس  علی
لم      ھ وس لیلة إضحیان، وعلیھ حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى رسول اهللا صلى اهللا علی

ا      ). (وإلى القمر، فإذا ھو عندي أحسن من القمر رة من أولھ ة المقم إضحیان ھي اللیل
لم          ). إلى آخرھا ھ وس ي وصف الرسول صلى اهللا علی ل ف ا قی ا أحسن م یض  : وم وأب

مانع من : مطعم، عصمة: ثمال. (ل الیتامى عصمة لألراملیستسقى الغمام بوجھھ ثما
  ). ظلمھم

  :ما جاء في حسن النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ان المشرب       ا ك ذلك، ولكن إنم لقد وصف بأنھ كان مشربًا حمرة وقد صدق من نعتھ ب
ا         رة، وم د أشرب حم ك ق منھ حمرة ما ضحا للشمس والریاح، فقد كان بیاضھ من ذل

و  اب فھ ر  تحت الثی یض أزھ ھ أب فھ بأن ن وص د مم ھ أح ك فی ر ال یش یض األزھ . األب
ان إذا رضى أو     یعرف رضاه وغضبھ وسروره في وجھھ وكان ال یغضب إال هللا، ك

اه     ھ واحمرت عین ون وجھ فعن  . سر إستنار وجھھ فكأن وجھھ المرآة، وإذا غضب تل
ت أخ     : (عائشة رضي اهللا عنھا قالت رة كن ت رواحة إب ا  استعرت من حفصة بن یط بھ

دخل رسول اهللا صلى      ا، ف ثوب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فطلبتھا فلم أقدر علیھ
ھ  عاع وجھ رة لش ت اإلب لم فتبین ھ وس ي  ). اهللا علی بھاني ف اكر واألص ن عس ھ اب أخرج

  .الدالئل والدیلمي في مسند الفردوس كما في الجامع الكبیر للسیوطي
ریم صلى اهللا علیھ وسلم الخلقیة التي في ختام ھذا العرض لبعض صفات الرسول الك

النبي صلى          ان ب ام اإلیم ى أن تم د من اإلشارة إل ھي أكثر من أن یحیط بھا كتاب ال ب
ة الحسن    اهللا علیھ وسلم ھو اإلیمان بأن اهللا سبحانھ وتعالى خلق بدنھ الشریف في غای

  . والكمال على وجھ لم یظھر آلدمي مثلھ
  :هللا عنھ إذ قالرحم اهللا حسان بن ثابت رضي ا 

  كأنك قد خلقت كما تشاء***  خلقت مبرءًا من كل عیب  
  :ویرحم اهللا القائل 

  ثم اصطفاه حبیبًا باريء النسم*** فھو الذي تم معناه وصورتھ 
  فجوھر الحسن فیھ غیر منقسم*** فتنزه عن شریك في محاسنھ 

  :وقیل في شأنھ صلى اهللا علیھ وسلم أیضًا
  كشف الدجى بجمالھ**  *بلغ العلى بكمالھ  

  صلوا علیھ وآلھ***  حسنت جمیع خصالھ  
  :ورحم اهللا ابن الفارض حیث قال

  الزمان وفیھ ما لم یوصف***  وعلى تفنن واصف یفنى  
  :مـسألة

ھ السالم       ھ علی ھ السالم إذ إن من المعلوم أن النسوة قطعت أیدیھم لما رأین یوسف علی
لم؟       أوتي شطر الحسن، فلماذا لم یحصل مث ھ وس ي صلى اهللا علی ع النب ر م ل ھذا األم



لم   ھل یا ترى سبب ذلك أن یوسف علیھ السالم كان یفوق الرسول صلى اهللا علیھ وس
  حسنًا وجماًال؟

  :الجواب
صحیح أن یوسف علیھ السالم أوتي شطر الحسن ولكنھ مع ذلك ما فاق جمالھ جمال  

ھ وسلم صفات     فلقد نال سیدنا م. وحسن النبي صلى اهللا علیھ وسلم حمد صلى اهللا علی
ى اإلطالق           جعھم عل اس وأكرمھم وأش ل الن و أجم ًا، فھ ًا وخلق كمال البشر جمیعًا خلق

ابقًا   ... وأذكاھم وأحلمھم وأعلمھم ا س إلخ ھذا من جھة، ومن جھة أخرى وكما مر معن
اهللا أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان یعلوه الوقار والھیبة من عظمة النور الذي كللھ 

ى رؤوسھم    تعالى بھ، فكان الصحابة إذا جلسوا مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم كأن عل
ذي ال یتحرك   ان   . الطیر من الھیبة واإلجالل فالطیر تقف على الشيء الثابت ال ا ك وم

الل            ة واإلج دة الھیب ا لش ھ ویصفوه لن ي وجھ حابة یستطیعون أن ینظروا ف ار الص كب
ا          الذي كان یمأل قلوبھم وإنما  م یحصل م ذا السبب ل حابة، ولھ ا صغار الص وصفھ لن

  .حصل مع یوسف علیھ السالم
 *      *      *  
ك      فوة خلق ك، ص ن أمت دك واب ن عب دك واب ى عب م عل ارك وأنع لم وب ل وس م ص اللھ

د اهللا الھاشمي القرشي،         ن عب د ب ین محم وخلیلك الرحمة المھداة، نبیك ورسولك األم
ت الحیاة في ھذا الكون، منذ أن خلقت الخلق وإلى أن مادامت السموات واألرض وبقی

ذي         در ال دك، وبالق دره الطاھر عن ق بق ا وتلی تقوم الساعة، صالة وسالمًا ترضیك عن
لُّوْا    {: أمرت بھ بقولك الحق وْا َص ِذیَن آَمُن ِإنَّ اللََّھ َوَمَالِئَكـَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ یَأیَُّھا الَّ

ِلیماً َعَلْیِھ َوَسلِّ ھ         }ُموْا َتْس فاعتھ صلى اهللا علی ا ش ا، وأغنمن ا ال علین ا شاھدة لن ، وأجعلھ
ذة النظر       ا ل ور، وال تحرمن ن القب وسلم، یوم البعث وساعة الحشر ویوم یقوم الناس م
إلیك، وجواره الكریم في جنة الخلد، صلواتك ربي وسالمك علیھ وعلى آلھ وأصحابھ 

  .آمین. ینأجمیعن ونحن معھم یا رب العالم
---------------  

  الحیاة الدنیویة لصفوة خلق اهللا محمد بن عبد اهللا صلوات اهللا وسالمھ علیھ.١٤
  عبدالرحمن بن عبدالخالق

   
داهللا     ن عب د ب كانت الحیاة الدنیویة ألشرف الرسل، وأكرم خلق اهللا، وخیر البریة محم

تار الدنیا ألولیائھ وأحبابھ، وإنما صلوات اهللا وسالمھ علیھ، مثاًال وبرھانًا أن اهللا ال یخ
  .}ولآلخرة خیر لك من الدنیا{یختار لھم اآلخرة 

  . وكانت كذلك سلسلة متواصلة من االختبارات واالبتالءات
فقبل الرسالة نشأ النبي صلى اهللا علیھ وسلم في أسرة فقیرة فقد مات أبوه قبل أن یولد، 

  . رضي اهللا عنھا ولم یترك لھ من المیراث إال أمة ھي أم أیمن
ث        م تلب م ل دالمطلب ث ده عب ة ج وقـد عانت أمھ حتى وجدت مرضعًا لھ، وبقي في كفال
ي صلى        ل النب دالمطلب، فانتق ده عب ا ج والدتھ حتى توفیت وھـو طفل صغیر، ثم تبعھ
ذا نشأ         ر األوالد، وھك رًا، كثی ان فقی ذي ك ب، ال اهللا علیھ وسلم إلى كفالة عمھ أبي طال



ھ     النبي یتیمًا  م عم ده، ث د ج أوى عن الى  . فقیرًا قد من اهللا علیھ بالم ال تع دك   {: ق م یج أل
  . }یتیمًا فآوى

اء من أھل           ي رعي غنم األثری رًا ف وعمل النبي صلى اهللا علیھ وسلم وھو غالم أجی
ة : [مكة فقال ي     ]رعیت الغنم على قراریط لبعض أھل مك ھ صغیرة ف راط عمل ، والقی

  . قیمة الفلس
ن   م یك ب ل ا ش م      ولم ي عملھ ارة ھ ت التج ذین كان ة ال ل مك ھ كأھ اجر فی ال لیت ھ م ل

اس تجالب       . األس ارة واس ى التج ا عل یش أھلھ ا ع ـد زرع، وإنم ت ببل ة لیس إن مك ف
ج  واق الح ي أس ع ف ائع، والبی ارة  .. البض لم بالتج ھ وس لى اهللا علی ي ص ل النب د عم وق

ا      د رضي اهللا عنھ ت خویل ان أھل   . مرات قلیلة في مال خدیجة بن ة یقارضون   وك مك
أموالھم ربح    . (ب ون ال م یك ھ ث اجر فی ل لیت ھ للعام ال مال ي رب الم راض أن یعط والق

ي  )بینھما وإذا وقعت الخسارة وقعت في المال وخسر العامل عملھ ، وھذه المعاملة الت
كان أھل الجاھلیة یتعاملون بھا جاء اإلسالم وأقرھا، فھي صورة من صورة الشركة   

  . في اإلسالم
  . غل النبي في التجارة، وال كانت ھمًا لھولم یتو

ذ       ان یأخ د، فك ة والتعب ى العزل وبعد أن تزوج من خدیجة رضي اهللا عنھا، انصرف إل
ًا        د كھف ذي وج ل حراء ال ار جب زاده من طعام وشراب، ویخرج خارج مكة، وقد اخت

الي ذ      ) مغارة( ا اللی ان یمكث فیھ لم، وك ھ وس وات في أعاله سكنھا النبي صلى اهللا علی
العدد حتى إذا فنى الطعام الذي معھ، ونفذ الماء رجع إلى مكة مرة ثانیة، ثم یكون من 

  . شأنھ أن یتزود من الطعام والشراب ألیام أخرى یقضیھا وحده في غار حراء
   

ووجد صلى اهللا علیھ وسلم في ھذه الخلوة راحتھ وسعادتھ واطمئنان قلبھ، وحببت إلیھ 
ھ          ھذه الخلوة واالبتعاد عن دنیا ال تكون ل إن ال ذه الحال ف ل ھ ي مث الناس، ومن كان ف

  . على بال
  . وكان ھذا إعدادًا من اهللا لھ لیحمل بعد ذلك ما ال تستطیع حملھ الجبال

إبالغ          ره ب المین، وأم ى الع الى رسالتھ إل ھ اهللا سبحانھ وتع وأتاه الوحي من اهللا، وحمل
  . دینھ إلى الناس كافة في األرض كلھا

نظم والتشریع واآلداب         وھذه ا د وال ن العقائ ا م م كلھ ھ األم ا علی لرسالة تبدیل كامل لم
م   ل األرض كلھ ار أھ ا إكف الق، وفیھ ركین  : واألخ رب المش ارى والع ود والنص الیھ

م ومن مضى     والمجوس، وتسفیھ ألحالمھم وحكم علیھم بالنار والعذاب والخسران ھ
  .. والخلق والسلوك والتشریعمن آبائھم إن ظلوا على ما ھم علیھ من الدین 

م یضع          الى ل إن اهللا سبحانھ وتع ا الباھظة ف ا، وتكالیفھ ومع ضخامة ھذه المھمة وثقلھ
زة     یلة معج ھ، وال وس ق من ـال ینف ن الم زًا م لم كن ھ وس لى اهللا علی ي ص د النب ت ی تح
ھ السعي الواجب            ع عن م یرف ل ول ھ، ب غ رسالة رب اك لیبل خارقة للعادة تحملھ ھنا وھن

م      لیك دین القاس ـد رزق بول لم ق ھ وس لى اهللا علی ان ص یش أوالده، وك ھ وع ب عیش س
ة،        وم، وفاطم ة، وأم كلث ن زینب،ورقی ات ھ ن البن ة م ریعًا، وبأربع ا س داهللا مات وعب

  . والبنت لیست كاسبة. علیھن السالم جمیعًا ظللن في كنفھ



ة العظمى     ذه األمان ل ھ ا    وكان على النبي صلى اهللا علیھ وسلم الذي حم أن یسعى فیھ
د عن      اس والبع ن الن وأن یجد ویجتھد، فانتھى بذلك عھد السكون والخلوة والسالمة م

  .. شرورھم
  :وما لقي فیھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم!! یوم الطائف

ارًا         و حم ا، ول ة یركبھ ت داب ذا الوق ي ھ ولم یجد النبي صلى اهللا علیھ وسلم من مالھ ف
د  یحملھ إلى مكان بعید عن م كة لیبلغ رسالة ربھ، ولما أراد الذھاب إلى الطائف لم یج

إال قدمیھ، وعندما رآه أھل الطائف وھم أھل الغنى والثراء، وقد أتاھم من مكة ماشیًا، 
ھ     .. ولیس معھ أحد وم بخدمت ق، وال خادم، یق دیق، وال مراف د     .. ال ص م بع ول لھ م یق ث

ذا ج   ]!!أنا رسول رب العالمین: [ذلك ولھم المریضة،     ، استنكروا ھ ل عق م تتقب دًا، ول
ونفوسھم الخسیسة أن یكون ھذا الذي أمامھم وھو على تلك الحال من الضعف والفقر 
البالغ    ھ ب ھو رسـول اهللا حقًا وصدقًا، إذ كیف یكون رسول اهللا خالق الكون الذي یكلف

  !! للناس جمیعًا، وال یضع لھ ولو ردابة في الخدمة لیبلغ علیھا رسالة ربھ
ؤمنین عائشة       وك دما سألتھ أم الم لم عن ھ وس ان من شأنھم ما قصھ النبي صلى اهللا علی

ال : رضي اهللا عنھا قائلة ت من   : [ھل أتى علیك یوم كان أشد علیك من یوم أحد؟ ق لقی
ت ا لقی ك م ن  !! قوم ى اب ي عل ت نفس ة إذا عرض وم العقب نھم ی ت م ا لقی د م ان أش وك

على وجھي فلم  -فانطلقت وأنا مھموم-ا أردت عبدیالیل بن عبدكالل، فلم یجبني إلى م
ب  رن الثعال ا بق تفق إال وأن ازل-أس رن المن مى بق و المس ا  -وھ إذا أن ي ف ت رأس فرفع

ول قومك     : بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فیھا جبریل، فناداني فقال د سمع ق إن اهللا ق
ا شئت        أمره بم ال لت ك الجب ك مل یھم لك، وما ردوا علیك، وقد بعث اهللا إلی اداني  !! ف فن

ك  : ملك الجبال فسلم علي ثم قال د، ذل ا شئت؟  !! یا محم یھم    !   فم ق عل إن شئت أن أطب
بین  ت،  -األخش و      (أي لفعل ھ وھ ذي یقابل یس وال و قب ة، أب بال مك ا ج بان ھم واألخش

ان لم  -) قعیقع ھ وس لى اهللا علی ي ص ال النب ن  : ق ل م ز وج رج اهللا ع و أن یخ ل أرج ب
  ).متفق علیھ].(عز وجل وحده ال یشرك بھ شیئًاأصالبھم من یعبد اهللا 

  :النبي صلى اهللا علیھ وسلم یستدین ثمن الراحلة التي یھاجر علیھا إلى المدینة
ت        د أن أجمع الھجرة بع لم ب ھ وس لى اهللا علی الى لرسولھ ص ا أذن اهللا سبحانھ وتع ولم

ھ،  قریش أمرھا على قتلھ، رأت أن ھـذا ھو السبب الوحید الذي یمكن أن یو قف دعوت
ا          ة وخارجھ ي مك ھ ف ع من انتشار دعوت ن یمن ا، ل .. وأن نفیھ خارج مكة أو حبسھ فیھ

ا   أقول لما عزم النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن یخرج مكة وأذن اهللا لھ في الخروج منھ
موات          ك الس ھ مل ذي ل المین، ال ول رب الع و رس ا، وھ ة یركبھ ك راحل ن یمل م یك ل

ي        واألرضین، ولما عرض النبي صل  دیق أب ى الص ر الھجرة عل لم أم ھ وس ى اهللا علی
ھ          اء ل ھ ال بق م أن ان یعل دیدًا، وك ًا ش ذلك فرح ر ب و بك رح أب ھ، ف ي اهللا عن ر رض بك
والرسول صلى اهللا علیھ وسلم بمكة بعد أن اشتد على المسلمین األذى وھاجر عامتھم 

ھ، و  ر    إلى الحبشة، ولم یبق إال من لھ عھد مع قریش أو عصبة قویة تحمی و بك ان أب ك
ھ    قـد اشترى راحلتین من مالھ، وكان تاجرًا میسورًا فعرض على النبي صلى اهللا علی

  .وسلم إحداھما لیھاجر علیھا فقبلھا النبي بثمنھا
  :الصدیق یرتب أمر الھجرة خطة وماًال



) عبداهللا بن أریقط(ورتب أبو بكر شأن الھجرة كلھ، الرواحل، والزاد، ودلیل الطریق 
ق،       وكان غال أمن الطری ب وی ى یخف الطل ة حت مًا للصدیق، واالختفاء في نواحي مك

وكیفیة وصول الزاد إلیھما، ومعرفة أخبار قریش مدة االختفاء حتى یخف الطلب، فقد 
ت            ریش جعل إن ق لم، ف ھ وس ي صلى اهللا علی ًا مع رأس النب ر مطلوب كان رأس أبي بك

  . و میتًامائة من اإلبل لمن أتاھا بالنبي أو صاحبھ حیًا أ
وقد أثنى اهللا سبحانھ وتعالى على الصدیق الذي لم یكن للنبي صلى اهللا علیھ وسلم من 
أھل األرض كلھم ناصر بعد اهللا إال ھو، الذي رافقھ في ھجرتھ جاعًال حیاتھ مع حیاة 

الى  . النبي صلى اهللا علیھ وسلم وروحھ دون روحھ ال تع د نصره    {: ق إال تنصروه فق
ول لصاحبھ ال تحزن إن       اهللا إذ أخرجھ ال ار إذ یق ي الغ ا ف ذي كفروا ثاني اثنین إذ ھم

  اآلیة } ...اهللا معنا
ي   وھاجر النبي صلى اهللا علیھ وسلم إلى المدینة ال یحمل ماًال وال متاعًا، والراحلة الت
ي صلى    حملتھ كانت من مال الصدیق دینًا على النبي صلى اهللا علیھ وسلم، وحق للنب

لم  ھ وس ول اهللا علی لھ فیق ھ وفض یدًا بمنزلت دیق مش ذكر الص ھ أن ی ل موت ن : [قب إن أم
یًال        ل األرض خل ن أھ ذًا م ت متخ و كن ر، ول و بك ھ أب حبتھ ومال ي ص ي ف اس عل الن

  ).متفق علیھ] (التخذت أبا بكر خلیًال، ولكن صاحبكم خلیل الرحمن
  :النبي صلى اهللا علیھ وسلم ینزل المدینة بال مال أو متاع

ي كن النب وب    ویس ي أی ى أب یفًا عل زل أوًال ض ة، وین لم المدین ھ وس لى اهللا علی ص
بعض        ور ل ا قب ة فیھ ت خرب جد وكان راء أرض المس رض ش م یع اري، ث األنص

حاب األرض      ول أص ر، فیق ا نخل ال یثم ا إال من    : المشركین، وبقای ل ثمنھ واهللا ال نقب
  !!اهللا

ذي أسس    (فیكون وقفھم ھذا أعظم وقف في اإلسالم   جد ال وى من أول    المس ى التق عل
ھ ) یوم ت الحجرة   . ویشتري النبي بجوار المسجد أرضًا یقیم فیھا حجرات لزوجات كان

دیق       . ال تسعھ قائمًا یصلي، وتسع امرأتھ ت الص دیقة بن ؤمنین عائشة الص ت أم الم قال
ائم یصلي من      : (رضي اهللا عنھا و ق لم، وھ كنت أنام في قبلة النبي صلى اهللا علیھ وس

وھذا ) متفق علیھ). (راد أن یسجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتھمااللیل فإذا أ
  . من ضیق المكان

  !!فھل تتصور اآلن غرفة ال تسع مصل ونائم
  :أنس بن مالك أعظم ھدیة في اإلسالم

ة الحصیفة       دة الفقیھ حابة العاب ولما سكن الرسـول بیتھ جاءتھ أم سلیم األنصاریة الص
ت    كاملة الدین والعقل فأھدت ا، وقال ھ ابنھ س     : ل ذا خادمك أن ا رسول اهللا ھ ان  !!ی ، فك

لم یعرف !! أنس بن مالك رضي اهللا عنھ خـادم النبي صلى اهللا علیھ وسلم لعشر سنین
دوم، وھل       خادم في الدنیا أشرف وال أجل وال أعظم منھ فشرف الخادم بشرف المخ

  . أجل وأعظم وأشرف من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  .ر لنا أن نرى خادم رسول اهللا لخدمناه لخدمتھ لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمولو قد

  :منزل بال أثاث أو ریاش
وعاش النبي صلى اهللا علیھ وسلم في منزل ال یعرف األثاث وال الریاش، فلم یكن فیھ 

  . بساط قط، وال كان یستر حیطانھ من الطین شيء من األصباغ بل وال تسویھ بالمالط



ا د  يء        ولم ك ط و مل اتم الطائي وھ ن ح دي ب لم ع ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب خل عل
ي صلى اهللا     وسیدھم وحبرھم، وقد علق صلیبًا من الذھب في صدره، واستضافھ النب
علیھ وسلم إلى منزلھ لم یجد النبي صلى اهللا علیھ وسلم ما یقدم لضیفھ لیجلس علیھ إال 

لى اهللا     ي ص عھا النب ف وض ن لی دة م ادة واح ا،   وس یجلس علیھ یفھ ل لم لض ھ وس علی
  !!.وجلس رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على األرض

  !!منزل بال مطبخ وال نار
ان          ط، وك رن ق ھ ف ان فی ط، وال ك ًا ق لم مطبخ ولم یعرف بیت النبي صلى اهللا علیھ وس
ان           ط، وك ار ق لم ن ھ وس ت الرسول صلى اهللا علی ي بی یمر شھران كامالن وال یوقد ف

قالت أم المؤمنین عائشة رضي اهللا .. ھر والشھرین على الماء والتمر فقطیعیشون الش
ت        : عنھا ي بی د ف ي شھرین، وال یوق ة ف ة أھل كنا نتراءى الھالل والھالل والھالل ثالث

امكم  : قیل!! رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم نار ان طع ت . فما ك ر  : األسودان : قال التم
  !!!والماء

ان رسول اهللا    ولم یكن یجد آل محمد صلى  ل ك اهللا علیھ وسلم التمر في كل أوقاتھم، ب
  . ما یمأل بھ بطنھ) التمر الرديء(یمضي علیھ الیوم والیومین وھو ال یجد من الدقل 

ن             ط، وسأل عروة ب ي ق یض النق ز األب لم الخب ھ وس ولم یر رسـول اهللا صلى اهللا علی
ل     ا ھل أك ي؟     الزبیر رضي اهللا عنھ خالتھ عائشة رضي اهللا عنھ ز النق رسول اهللا خب

ط، وال رأى رسول اهللا      : فقالت نخًال ق لم م ھ وس ما دخل بیت رسول اهللا صلى اهللا علی
ھ    : فكیف كنتم تأكلون الشعیر؟ قالت: قال.. منخًال قط م نذری ھ ث واء  (كنا نطحن ع الھ ) م

ز           !! ثم نثریھ ونعجنھ م یشبع من خب لم ل ھ وس إن رسول اهللا صلى اهللا علی ك ف ومع ذل
  !! ر ھذا یومین متتالین حتى لقي اهللا عز وجلالشعی

الین        : قالت أم المؤمنین رضي اهللا عنھا ومین متت ز الشعیر ی د من خب ما شبع آل محم
  . حتى مات رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

وكانت تمر األیام على أبیات رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وال یجدون ما یأكلونھ ال 
  .  الماءتمرًا وال شعیرًا إال

ال   ل فق لم رج ھ وس لى اهللا علی ي ص اء للنب د ج وم : ولق یفك الی ا ض ول اهللا أن ا رس !! ی
نھن   واهللا (فأرسل النبي صلى اهللا علیھ وسلم إلى تسع زوجات عنده، ترد كل واحدة م

وان      !! ما عندنا ما یأكلھ ذو كبیر ھ إنسان أو حی ام یمكن أن یأكل ا  ) والمعنى من طع فم
ى من   كان من النبي صلى ا هللا علیھ وسلم إال أن أخذه إلى المسجد عارضًا ضیافتھ عل

  !!]من یضیف ضیف رسول اهللا: [یضیفھ من المسلمین فقال
ول ر: وأق ین ال   !! اهللا أكب موات واألراض زائن الس ھ خ ن ل المین، وم ـول رب الع رس

  !! یوجد في بیتھ خبزة من شعیر أو كف من تمر یقدمھ لضیفھ
ارك عل  لم وب ل وس م ص المین  اللھ ة للع لتھ رحم ذي أرس د ال ولك محم دك ورس ى عب

وسیدًا للبشر أجمعین، وأعلیت ذكره في األولین واآلخرین، واحشرني تحت لوائھ یوم 
  . الدین

ل   وعاش النبي صلى اهللا علیھ وسلم حیاتھ لم یجلس في طعامھ على خوان قط، وال أك
 ھـو وال أصحابھ ولم یعرف ال) ھي الصحون الصغیرة: السكرجة(قط ) سكرجة(في 

  . المنادیل التي یجفف بھا األیدي بعد الطعام قط



  :ھذه ثیاب أصحاب النبي صلى اهللا علیھ وسلم
   

م      ھ إزار ل ان ل وكان عامة أصحابھ ال یجد أحدھم إزارًا ورداءًا معًا، بل عامتھم من ك
  !! یكن لھ رداء، ومن كان لھ رداء لم یكن لھ إزار

  !! م إذا جلسوا أو مشوا أن تظھر عوراتھموكان یستحیون من رقة حالھ
وكان یأمرھم النبي صلى اهللا علیھ وسلم إذا صلوا ولیس إلحدھم إال اإلزار أن یخالف 

  !!حتى ال یسقط إزاره وھو یصلي!! بین طرفیھ ویربطھ في رقبتھ على عاتقیھ
د        د عق ي إزار ق داهللا األنصاري یصلي ف ن عب ه وفي عھد التابعین رأى أحدھم جابر ب

د؟ : وثیابھ موضوعة على المشجب فقال لھ!! من قبل قفاه ال ! تصلي في إزار واح : فق
ي صلى اهللا        !! إنما صنعت ذلك لیراني أحمق مثلك د النب ى عھ ان عل ھ ثوب ان ل وأینا ك

  . علیھ وسلم
ى       بًال عل دنیا، مق ن ال ًا م واختار النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن یعیش حیاتھ كلھا متخفف

فتحت لھ الفتوح، وكان لھ الخمس من مال بني النضیر وخمس الخمس    اآلخرة، ولما
ي سبیل        ك ف ل ذل رة جعل ك من خیبر، والخمس من فدك وكلھا أراض ترد غالت كبی

ا  {: اهللا، وجاءتھ نساؤه یطلبن التوسعة في النفقة، فأنزل اهللا سبحانھ وتعالى علیھ یا أیھ
دنیا    اة ال ردن الحی تن ت ك إن كن ل ألزواج ي ق رحكن  النب تعكن وأس الین أم ا فتع وزینھ

نات    د للمحس إن اهللا أع رة ف دار اآلخ ـولھ وال ردن اهللا ورس تن ت یًال وإن كن راحًا جم س
  . }منكن أجرًا عظیمًا

د      ار ق ذا الخی م أن ھ لم وعل ھ وس لى اهللا علی ول ص ى الرس ة عل ذه اآلی ت ھ ا نزل ولم
ضي اهللا عنھا، یصعب على بعض زوجاتھ، وكان صلى اهللا علیھ وسلم یحب عائشة ر

  . وكانت في وقت نزول ھذه اآلیة طفلة صغیرة لم تكمل الحادیة عشرة من عمرھا
ال      : ((فبدأ النبي بھا صلى اهللا علیھ وسلم وقال لھا رًا ف ك أم ي عارض علی یا عائشة إن

  !!)).تستعجلي فیھ حتى تستأمري أبویك
ن أن ینص  ا ال یمك لم أن أبویھ ھ وس لى اهللا علی ي ص م النب د عل ي وق راق النب ا بف حا لھ

فلما قرأ النبي صلى اهللا علیھ وسلم علیھا اآلیة وفیھا تخییر بین !! صلى اهللا علیھ وسلم
ین الطالق          ا، وب رك التوسع فیھ دنیا، وت ن ال . الحیاة مع النبي مع التقشف والتخفف م

  !! بل أختار اهللا ورسولھ والدار اآلخرة!! یا رسول اهللا أفیك أستأمر أبوي: قالت
ة  !! ما أعظم ھذا...  أكبراهللا ھذه عائشة أم المؤمنین رضي اهللا عنھا فتاة لم تبلغ الحادی

ا ن عمرھ رة م ان  ... عش ذه الِحَص ھ ھ ت تحمل ن كان ل ودی ة عق م ورجاح ھ وفھ أي فق
ھ      . الرازن الصدیقة بنت الصدیق رضي اهللا عنھا ي صلى اهللا علی ت عائشة للنب ثم قال

  !! ال تخبر أحدًا من زوجاتك بالذي اخترتھولكن یا رسول اهللا: وسلم بعد ذلك
ر  ول اهللا أكب ة أق رة ثانی دار   ... وم ولھ وال ارت اهللا ورس ي اخت ؤمنین الت ة أم الم عائش

ل من        د والتقشف والتقل ع الزھ لم م اآلخرة وآثرت الحیاة مع النبي صلى اهللا علیھ وس
ور ال       ة، والزوجة الغی ى الكامل اني األنث ذلك مع ي    الدنیا یظھر فیھا ك ا الت ة لزوجھ محب

ھ    تأثر ب د أن تس ائر        (تری ى س د عل ل الثری اء كفض ائر النس ى س ة عل ل عائش وفض
ام ھ     )الطع لى اهللا علی ي ص ات النب ن زوج ا م ار غیرھ ي االختب قط ف و أن یس ، وترج

  !! وسلم



ھ إال     : ((ولكن النبي صلى اهللا علیھ وسلم یقول لھا ا اخترتی نھن عم دة م ال تسألني واح
  !!)). قلت لھا

  !!:فقد كنت كامًال في كل نواحیك!! عم المعلم أنت یا رسول اهللان
فأنت خیر زوج ألزواجك، وخیر صدیق ألصدقائك، وخیر صاحب ألصحابك، وخیر 

ھ    ول ألمت ر رس ة خی ي النھای ك، وف ار لجیران ر ج ركائك، وخی لى اهللا . شریك لش فص
ذه ال          ي ھ حبوك ف ذین ص ین الطاھرین ال ك وأزواجك الطیب ى آل دنیا   علیك وعل اة ال حی

ك     ل ذل ن أج اء، وم ر النس ات الطاھرات خی ك الطیب ت زوجات حبة، فكان م ص ى أت عل
ًا      . جعلھن اهللا أمھات لكل مؤمن بمنزلة األم الرؤوم الحنون ا رسـول اهللا أب ت ی ا كن كم

النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم وھو أب    {لكل مؤمن بمنزلة الوالد الرؤوف الرحیم 
  .}لھم وأزواجھ أمھاتھن

وفارق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الدنیا یوم فارقھا وھو في ثوبھ الخشن، ومنزلھ 
ثمن      دین ب و م ات وھ ل م ًا ب ارًا وال درھم رك دین م یت اف، ول ھ الكف ع، عیش المتواض
ي             ھ النب د اشتراھا من یھودي ورھن ان ق ھ ك ًا ألھل بیت ثالثین صاعًا من شعیر طعام

  !! درعھ
توفي رسـول اهللا : عنھا للناس رداءًا وكساءًا غلیظًا فقالت وأخرجت عائشة رضي اهللا

  !! صلى اهللا علیھ وسلم في ھذین
  فسالم اهللا علیك ورحمتھ وبركاتھ علیك یا رسول اهللا في العالمین

---------------  
  التوازن النفسي والسلوكي في شخصیة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم.١٥

  خالد سعد النجار/ د
وازن          إن الدا  ك الت لم لیستلف نظره ذل ھ وس رس لشخصیة رسول اهللا  صلى اهللا علی

وازن      ذا الت د    -الدقیق بین معالمھا مما ال یمكن أن تجده في أي بشر سواه، ھ ذي یع ال
ھ  ل نبوت رز دالئ ن أب ي   -م الق الت ن األخ مائل ومحاس ن الش ل م م الھائ ي الك ل ف یتمث

ى   لم عل ى       اجتمعت في شخصیتھ  صلى اهللا علیھ وس ادل ال تطغى صفة عل نسق متع
ة   صفة وال توظف صفة في موقف ال تحتاجھ وال تلیق بھ بل لكل مقام مقال ولكل حال
ر    ھ أم لبوسھا حتى ال یستطیع ذو عقل أن یقول لیت ما أمر بھ نھى عنھ أو ما نھى عن
بھ أو لیتھ زاد في عفوه أو نقص من عقابھ إذ كل منھ على أمنیة أھل العقل وفكر أھل 
ب         اب والح ن اإلعج د م ى مزی لمین إل ود المس ذي یق رى ال ال البش ھ الكم ر، إن النظ

  .لرسولھم الكریم مفاخرین الدنیا بأسرھا أنھم أتباع سید البشر
  :التوازن النفسي في شخصیة الرسول  صلى اهللا علیھ وسلم 

ان        ھ فك لم أسمى غایات ھ وس حقق التوازن النفسي في شخصیة الرسول  صلى اهللا علی
ا          ذو اده فم ة بالسلوك النفسي وأبع ى معرف ھ أدن نفس سویة تتمتع بمثالیة یدركھا من ل

حك   كان  صلى اهللا علیھ وسلم بالكئیب العبوس الذي تنفر منھ الطباع وال بالكثیر الض
ھ   الھزلى الذي تسقط مھابتھ من العیون ولم یكن حزنھ وبكاؤه إال مما یحزن ویبكى من

  . سرافالعقالء في غیر إفراط وال إ
یم    ن الق ول اب ع          : [وفي ذلك یق م یكن بشھیق ورف لم فل ھ وس اؤه  صلى اهللا علی ا بك وأم

ارة    اؤه ت ان بك ز وك دره أزی مع لص ال ویس ى تھم اه حت دمع عین ت ت ن كان صوت ولك



رحمة للمیت وتارة خوفا على أمتھ وشفقة علیھا وتارة من خشیة اهللا وتارة عند سماع 
ة    ھ        القرآن وھو بكاء اشتیاق ومحب ات ابن ا م وإجالل مصاحب للخوف والخشیة ولم

ول إال      : ((إبراھیم دمعت عیناه وبكى رحمة لھ وقال ب وال نق ین ویحزن القل دمع الع ت
ون   راھیم لمحزون ا إب ك ی ا بفراق ا وإن ى ربن ا یرض ھ  ))م دى بنات اھد إح ا ش ، وبكى لم

ا إل              ن مسعود سورة النساء وانتھى فیھ ھ اب رأ علی ا ق یض وبكى لم ھ  ونفسھا تف ى قول
ى ھؤالء شھیدا         {: تعالى ك عل ا ب ة بشھید وجئن ل أم ا   } فكیف إذا جئنا من ك وبكى لم

ل یبكى    مات عثمان بن مظعون وبكى لما كسفت الشمس وصلى صالة الكسوف وجع
م یستغفرون     : ((في صالتھ وجعل ینفخ ویقول یھم وھ ا ف رب ألم تعدني أال تعذبھم وأن

ا في صالة       وبكى لما جلس على قبر)) ونحن نستغفرك ان یبكى أحیان إحدى بناتھ وك
  ].اللیل

فكان یضحك مما ُیضحك منھ وھو مما ُیتعجب من   : أما ضحكھ  صلى اهللا علیھ وسلم
حابھ   داعب أص ن أسلم رضي      . مثلھ ویستغرب وقوعھ ویستندر كما كان ی د ب فعن زی

لم         (اهللا عنھ قال  ھ وس ي  صلى اهللا علی ى النب ا أم أیمن إل ال لھ رأة یق ت إن   أتت ام فقال
اض           : زوجي یدعوك قال ھ بی ا بعین ت واهللا م اض ؟ قال ھ بی ذي بعین و ال ومن ھو ؟ أھ

اض        ھ بی د إال وبعین ا من أح ال م ت ال واهللا فق و  ) فقال بلى إن بعینھ بیاضا فقال رواه أب
ال        لم فاستحملھ فق ھ وس لى اهللا علی ي  ص ى النب ك أن رجال أت ن مال س ب داود وعن أن

لم   رسول اهللا  صلى اهللا ع ھ وس ة     (لی د ناق ى ول ا حاملوك عل ا     ) إن ا رسول اهللا م ال ی فق
وق (أصنع بولد ناقة فقال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  رواه ) وھل تلد اإلبل إال الن

  .الترمذى
  :التوازن السلوكي في شخصیة الرسول  صلى اهللا علیھ وسلم 

ھ    كان التوازن السلوكي في شخصیة رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وس  ل نبوت د دالئ لم أح
ت         ي تمثل ا الت دوة العلی لم الق ھ وس فلقد جعل ھذا التوازن من رسول اهللا  صلى اهللا علی
د للجیش والمحارب           ة والقائ یس الدول زوج ورئ و األب وال اة فھ ب الحی فیھا كل جوان

د     د والزاھ م والعاب ى آخر    …الشجاع كما كان المستشار والقاضي والمربى والمعل إل
ب           صفاتھ  صلى   ث استوعبت كل جوان ت من الخصب بحی ي كان لم الت ھ وس اهللا علی

اس   حیاة البشر األمر الذي جعل من رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم المثل األعلى للن
كافة على اختالف طبقاتھم ومشاربھم حتى تقوم الحجة على الناس مرتین مرة بالبیان 

  -:التوازن السلوكي النظري ومرة بالبیان العملي وإلیك بعض مظاھر ھذا
  :التوازن النبوي بین القول والفعل) أ(
ال،   ( ال والفع شھدت البشریة في تاریخھا الطویل انفصاال بین المثل والواقع، بین المق

ال           ع والفع ر من الواق دعوى أكب ال وال ال والمق ا المث ان دائم بین الدعوى والحقیقة وك
ذه الظاھرة    والحقیقة وھذا شيء یعرفھ من لھ أدنى معرفة بال ر أن ھ تاریخ والحیاة غی

ى              ذین دعوا اإلنسانیة إل دھم ال م وح اعھم فھ ع الرسل وأتب ي واق ودة ف تكاد تكون مفق
  ).أعظم قمم السمو ومثلوا بسلوكھم العملي ھذه الذروة بشكل رائع مدھش

ى   وظھور ھذا التوازن في حیاة رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم العملیة كان على أعل
زوج و   ما یخط د وال ان     …و  …ر بقلب بشر فھو العابد والزاھد والمجاھ ا ك ذي م ال

  .یأمر بخیر إال كان أول آخذ بھ وال ینھى عن شر إال كان أو تارك لھ



وم   (فعن عبادتھ تقول السیدة عائشة رضي اهللا عنھ  لم یق كان النبي  صلى اهللا علیھ وس
رسول اهللا وقد غفر لك ما تقدم من من اللیل حتى تتفطر قدماه فقلت لھ لم تصنع ھذا یا 

ال    أخر ق دا شكورا    (ذنبك وما ت ال أكون عب رواه الشیخان، وعن أنس رضي اهللا     ) أف
ال  ھ ق ن أن ال   (عن ى نظ ھر حت ن الش ر م لم یفط ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص ان رس ك

راه من           ان ال تشاء أن ت ھ شیئا وك ى نظن أن ال یفطر من یصوم منھ شیئا ویصوم حت
  .رواه البخارى) یا إال رأیتھ وال نائما إال رأیتھاللیل مصل

دخلت علّى امرأة من : وعن زھده یروى اإلمام أحمد عن عائشة رضي اهللا عنھ قالت
ا           ى منزلھ ة فرجعت إل اءة مثنی لم عب ھ وس ي  صلى اهللا علی األنصار فرأت فراش النب

ھ     ّى رسول اهللا  صلى اهللا علی ال    فبعثت إلّى بفراش حشوه الصوف فدخل عل لم فق وس
ذا ؟  ( ا ھ ال          ) م ذا فق ّى بھ ت إل رأت فراشك فبعث ّى ف ت عل ة األنصاریة دخل ت فالن فقل
ال      ) ردیھ( م ق رات ث ك ثالث م قالت فلم أرده وأعجبني أن یكون في بیتي حتى قال ذل
ھ : قالت) یا عائشة ردیھ فواهللا لو شئت ألجرى اهللا معي جبال الذھب والفضة( . فرددت

ا رأى           وھو إمام الزاھدین ال ط وم ا رأى شاة سمیطا ق ط وم ى خوان ق ا أكل عل ذي م
یئا       ھ ش ذت من یئا وال أخ دنیا ش ن ال ذ م ا أخ بض م وم ق ى ی ھ اهللا إل ذ أن بعث نخال من م

ول   لم إذ یق ھ وس لى اهللا علی دق  ص ل  (وص تظل بظ ب اس ا كراك ا أن دنیا إنم الي ولل م
  ) .شجرة ثم راح وتركھا

ھ  : اهللا عنھ قالوأما عن شجاعتھ وجھاده فیروى أنس رضي  كان النبي  صلى اهللا علی
وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس ولقد فزع أھل المدینة ذات لیلة فانطلق 
ى الصوت      اس إل الناس قبل الصوت فاستقبلھم النبي  صلى اهللا علیھ وسلم قد سبق الن

ول   م تراعوا   (وھو یق م تراعوا   …ل ا علی        ) ل ى طلحة عرى م رس ألب ى ف ھ وھو عل
ال ) لقد وجدتھ بحرا(سرج في عنقھ سیف فقال  ا إذا  : ، وعن على رضي اهللا عنھ ق كن

احمر البأس ولقي القوم القوم اتقینا برسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم فما یكون منا أحد 
ي          . أدنى من القوم منھ لم الت ھ وس ة لسردنا شمائلھ  صلى اهللا علی وال خوف اإلطال ول

  .وكان أول الممارسین العملیین لھا نادى بھا وعّلمھا أمتھ
  :الصدق النبوي في الجد والدعابة) ب(
د أن یكون      ( دق الب ذا الص الصدق صفة أساسیة البد أن یتمتع بھا صاحب الرسالة، ھ

ان            ھ لك ول ل ل ق ي ك و امتحن صاحب الرسالة ف ث ل مطلقا ال ُینقض في أي حال بحی
ب  د أو داع د أو ج د أو عاھ ع إذا وع ا للواق ذه مطابق ت ھ أ وإذا انتقض ر أو تنب أو أخب

ون برسول    الصفة أي نقض فإن دعوى الرسالة تنتقض من أساسھا؛ ألن الناس ال یثق
غیر صادق والرسول الصادق ال تجد في ثنایا كالمھ شیئا من الباطل في أي حال من 

لى اهللا          ) األحوال  ي شخصیة رسول اهللا  ص دق من أوضح السمات ف ان الص د ك ولق
ل إن أول        علیھ وسلم  ین ب وه بالصادق األم ھ لقب دق أن قوم ذا الص وكفي داللة على ھ

ن سالم            ھ اهللا ب دیقین فعن عب ھ من الص رة أن راه ألول م انطباع یرسخ في نفس من ی
لما قدم النبي  صلى اهللا علیھ وسلم المدینة انجفل الناس وقیل قد قدم النبي  صلى : قال

ا     ال فلم یمن جاء ق یس بوجھ        اهللا علیھ وسلم وجئت ف ھ ل ت أن وجھ ھ عرف ت وجھ تبین
ام وصلوا األرحام     (كذاب فكان أول ما قال  وا الطع یا أیھا الناس أفشوا السالم وأطعم

  .رواه الترمذى ) وصلوا والناس نیام تدخلون الجنة بسالم



ي  صلى         ال بایعت النب ى الخنساء ق ن أب فھو الصادق في وعده وعھده فعن عبد اهللا ب
ك فنسیت     اهللا علیھ وسلم قب ھ ذل ي مكان ل أن یبعث وبقیت لھ بقیة فواعدتھ أن آتیھ بھا ف

یا فتى لقد شققت علّى أنا ھھنا منذ (یومي والغد فأتیتھ الیوم الثالث وھو في مكانھ فقال 
رك الث انتظ ھ   ) ث لى اهللا علی ول اهللا  ص س رس ین جل زوة حن د غ و داود وبع رواه أب

ھ رجل من        ائم ھوازن فوقف علی ا        وسلم یقسم غن دا ی دك موع ي عن ال إن ل اس فق الن
ال   ) صدقت فاحتكم ما شئت(رسول اهللا قال  ا ق ھي  (قال أحتكم ثمانین ضائنة وراعیھ

وأخرج الحاكم عن حویطب بن عبد العزى في . رواه الحاكم) لك وقال احتكمت یسیرا
لم       ھ وس لى اهللا علی ول  ص ة الرس ولى مطالب ركا ت ان مش دما ك ھ عن المھ أن ة إس قص

ول             بالجالء ا یق ق علیھ ام المتف ة أی دة الثالث د انقضاء م رة القضاء بع ي عم عن مكة ف
ریش        : حویطب رة القضاء وخرجت ق لم لعم ھ وس ولما قدم رسول اهللا  صلى اهللا علی

من مكة كنت فیمن تخلف بمكة أنا وسھیل بن عمرو لكى نخرج رسول اهللا  صلى اهللا  
ا    علیھ وسلم إذا مضى الوقت فلما انقضت الثالثة أ رو فقلن ن عم د  : قبلت أنا وسھیل ب ق

د من المسلمین     (مضى شرطك فاخرج من بلدنا فصاح  یا بالل ال تغب الشمس وواح
ا  دم معن ن ق ة مم د  ) بمك لم أو عاھ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص د رس دث أن وع ا ح وم

در  (فأخلف أو غدر ولقد روى البخارى  أن ھرقل لما سأل أبا سفیان عن محمد ھل یغ
اب أب در  ؟ أج ھ ال یغ ت أن در فزعم ل یغ ألتك ھ ك وس د ذل ل بع ال ھرق فیان ال فق و س

ى          ) وكذلك الرسل ال تغدر دق وال حت د عن الص لم ال یحی ھ وس ھ  صلى اهللا علی ل إن ب
ال       ھ ق ن العاص رضي اهللا عن ان رسول اهللا  صلى اهللا    (مجاملة ألحد فعن عمرو ب ك

ھ   علیھ وسلم یقبل بوجھھ وحدیثھ على أشر القوم یتألفھم بذلك فكان یقبل بوجھھ وحدیث
ر        و بك ال أب ر فق و بك ر أم أب علّى حتى ظننت أنى خیر القوم فقلت یا رسول اهللا أنا خی
فقلت یا رسول اهللا أن خیر أم عمر فقال عمر فقلت أنا خیر أم عثمان فقال عثمان فلما 

ألتھ   ن س م أك ى ل وددت أن دقني فل لم فص ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص ألت رس ه روا) س
  .الترمذى

ان           د االنضباط ك رون من قواع ف الكثی ث یتخف ة والمرح حی وحتى في أوقات الدعاب
ال           رة ق ى ھری ي مزاحھ فعن أب لم الصادق ف ھ وس ا   (رسول اهللا  صلى اهللا علی الوا ی ق

  .رواه الترمذى) رسول اهللا إنك تداعبنا قال إني ال أقول إال حقا
  :صلى اهللا علیھ وسلم  التوازن األخالقي في شخصیة رسول اهللا) جـ(

ھ   من أبلغ وأجمع الكلمات التي وصفت أخالق رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم ما قالت
ذه األخالق من السمو       ) كان خلقھ القرآن(السیدة عائشة رضي اهللا عنھ  ت ھ د كان ولق

ره        ب ب ھ وال یغل ره وكرم ھ ب ب حلم والتوازن ما جعل تواضعھ ال یغلب حلمھ وال یغل
بر  ھ ص دام     …ه وكرم ع انع ذا م ھ ھ المھ علی لوات اهللا وس مائلھ ص ي كل ش ذا ف وھك

  .التصرفات الغیر أخالقیة في حیاتھ
ال   ھ ق ي اهللا عن س رض ن أن وة ع ل النب ي دالئ یم ف و نع روى أب عھ ی ن تواض ان : فع ك

رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم من أشد الناس لطفا واهللا ما كان یمتنع في غداة باردة 
ا سألھ سائل     من عبد وال م ھ وم ن أمة وال صبى أن یأتیھ بالماء فیغسل وجھھ وذراعی

قط إال أصغى إلیھ أذنھ فلم ینصرف حتى یكون ھو الذي ینصرف عنھ وما تناول أحد 
  .بیده إال ناولھ إیاھا فلم ینزع حتى یكون ھو الذي ینزعھا منھ



لم   ھ وس ائم    وعن حلمھ یروى البخاري یوم حنین ورسول اهللا  صلى اهللا علی م الغن یقس
ت        ا وجھ اهللا فقل د بھ ا أری ا وم د اهللا  -فقال رجل واهللا إن ھذه لقسمة ما عدل فیھ أي عب

دیث ال   -راوي الح ھ فق ھ فأخبرت لم فأتیت ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص رن رس واهللا ألخب
  ).من یعدل إذا لم یعدل اهللا ورسولھ رحم اهللا موسى قد أوذي بأكثر من ھذا فصبر(

ما سئل رسول   (وى الشیخان عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھ قال وعن كرمھ یر
ال ال     ط فق س أن رسول اهللا       ..) اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم شیئا ق د عن أن وأخرج أحم

ھ            أمر ل اه رجل ف ال فأت ى أعطاه ق ى اإلسالم إل صلى اهللا علیھ وسلم لم یسأل شیئا عل
إن  بشاء كثیر بین جبلین من شاء الصدقة فرجع الر جل إلى قومھ فقال یا قوم أسلموا ف

ي قصة إسالم صفوان        ن عساكر ف محمد یعطى عطاء من ال یخشى الفاقة وأخرج اب
ال ر ق ن الزبی د اهللا ب ن عب ة ع ن أمی ل : ب لم قب ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص رج رس وخ

ال صفوان       ھ یستعیره سالحھ فق ھوازن وخرج معھ صفوان وھو كافر وقد أرسل إلی
ة درع        طوعا أو كر ة رادة فأعاره مائ لم عاری ھ وس ھا فقال رسول اهللا  صلى اهللا علی

ا والطائف       ین فشھد حنین ى حن بأداتھا فأمر رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم فحملھا إل
ا رسول اهللا  صلى اهللا          ة فبینم ى الجعران لم إل ھ وس ثم رجع رسول اهللا  صلى اهللا علی

ى    علیھ وسلم یسیر في الغنائم ینظر إلیھا ومعھ صفوان بن أمیة جعل صفوان ینظر إل
لم     ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص ھ ورس أدام النظر إلی اء ف اء ورع ا وش الء نعم شعب م

: فقال صفوان) ھو لك وما فیھ(قال نعم قال ) أبا وھب یعجبك ھذا الشعب(یرمقھ فقال 
أن محمدا عبده ما طابت نفس أحد بمثل ھذا إال نفس نبى أشھد أن ال إلھ إال اهللا وأشھد 

  .ورسولھ وأسلم مكانھ
  .التوازن النبوي بین الحزم واللین) د(
فرغم ما حباه اهللا بھ من الحلم والرأفة إال أنھ الحلم والرأفة التي ال تجاوز حدھا فكان  (

وم        ال یق ب ف إذا غض ات اهللا ف ت حرم ق إذا انتھك ب للح لم یغض ھ وس لى اهللا علی ص
اس عن جاھل ال       لغضبھ شيء حتى یھدم الباطل وینت م الن و أحل ك فھ ھى وفیما عدا ذل

  ).یعرف أدب الخطاب أو مسئ لألدب أو منافق یتظاھر بغیر ما یبطن
ت    ا قال ده        (فعن عائشة رضي اهللا عنھ لم بی ھ وس ا ضرب رسول اهللا  صلى اهللا علی م

ین        ر ب ي سبیل اهللا وال خی د ف خادما لھ قط وال امرأة وال ضرب بیده شیئا إال أن یجاھ
اس      شیئ د الن ان أبع ا ك ان إثم ین قط إال كان أحبھما إلیھ أیسرھما حتى یكون إثما فإذا ك

تقم       و ین ات اهللا فیكون ھ من اإلثم وال انتقم لنفسھ من شيء یؤتى إلیھ حتى تنتھك حرم
كان رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم (رواه أحمد ، وعن جابر رضي اهللا عنھ قال ) هللا

ق          إذا أتاه الوحي أو وعظ ق ھ أطل ك رأیت ھ ذل إذا ذھب عن ذاب ف اھم الع وم أت لت نذیر ق
  . رواه البزار) الناس وجھا وأكثرھم ضحكا وأحسنھم بشرا

م رد اهللا              ى حرب المسلمین ث ع األحزاب عل د وتحالفوا م و قریظة العھ ا نكث بن ولم
ا رضیھ             اذ كم ن مع م سعد ب نھم رضوا بحك كیدھم في نحورھم وأمكن اهللا رسولھ م

صلى اهللا علیھ وسلم فحكم سعد أن تقتل رجالھم وتسبى نساؤھم وزراریھم   رسول اهللا
وق سبع سماوات    (فتھلل وجھ الرسول وقال  ل  ) لقد حكمت فیھم بحكم الملك من ف فقت

وروى ابن . رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم منھم في یوم واحد أربعمائة رجل صبرا
ات    ومنھم أبو : إسحاق في قصة أسرى غزوة بدر قال ان محتاجا ذا بن عزة الشاعر ك



فقال یا رسول اهللا لقد عرفت مالي من مال وإني لذو حاجة وذو عیال فامنن علّى فمن 
علیھ رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم وأخذ علیھ أن ال یظاھر علیھ أحد فقال أبو عزة 

ذا نق       ا عزة ھ م إن أب لم ث ا  في ذلك شعرا یمدح بھ رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وس ض م
د ُأسر          وم أح ان ی ا ك یھم فلم ھ فرجع إل كان عاھد علیھ الرسول ولعب المشركون بعقل

: فسأل النبي  صلى اهللا علیھ وسلم أن یمن علیھ أیضا فقال النبي  صلى اهللا علیھ وسلم
ھ   )) ال أدعك تمسح عارضیك وتقول خدعت محمدا مرتین(( ھ فضربت عنق . ثم أمر ب

ة   وعن المسور بن مخرمھ رضي اهللا عنھ قال خطب علّى بنت أبى جھل وعنده فاطم
ب     ك ال تغض ك أن زعم قوم ت ی لم فقال ھ وس لى اهللا علی ي  ص ت النب ذلك فات فسمعت ب
ا       ال أم لم فتشھد وق ھ وس لبناتك وھذا على ناكح ابنھ أبى جھل فقام النبي صلى اهللا علی

عة م  ة بض دقنى وإن فاطم دثني وص ع فح ن الربی اص ب ى الع ت أب إني أنكح د ف ى بع ن
دو اهللا      ت ع لم وبن ھ وس یریبنى ما یریبھا واهللا ال تجتمع بنت رسول اهللا  صلى اهللا علی

ھ تكون          . أبدا قال فترك علّى الخطبة ذي ب ذي ال یعرف الخور والحزم ال ین ال ھ الل إن
  .الرجال فصلوات اهللا وسالمھ علیھ

ین من أجل  لقد سجل لنا التاریخ سیر آالف المصلحین والزعماء الذین عاشوا مناضل 
فكرة أو مبدأ أفاد شعوبھم أو اإلنسانیة عامة ولكن لم تجتمع كل المبادئ الطیبة إال في 
شخص رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم في البیت والقیادة واألخالق والعبادة والكثیر 

  من أوجھ الحیاة التي استنارت بمبعثھ فصلوات اهللا علیھ في األولین واآلخري
---------------  

  اعرف نبیك صلى اهللا علیھ وسلم.١٦
ة، والصالة       ة الغوای الحمد هللا الذي أوضح لنا سبیل الھدایة، وأزاح عن بصائرنا ظلم
دوة         المین، وق ة للع ى، المبعوث رحم والسالم على النبي المصطفى والرسول المجتب

  . للمالكین، وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین
  : أما بعد 

ھ الساعات ھو دراسة         : المسلمونأیھا  ات، و شغلت ب ھ األوق ذلت فی إن من خیر ما ب
ك         ھ یعیش تل لم كأن ل المس دة، فھي تجع السیرة النبویة العطرة، واألیام المحمدیة الخال
األحداث العظام التي مرت بالمسلمین، وربما تخیل أنھ واحد من ھؤالء الكرام البررة 

  . د ونخوة البطولةالتي قامت على عواتقھم صروح المج
ي الخاتم صلى اهللا         ددة من شخصیة النب ب متع وفي السیرة یتعرف المسلم على جوان

  . علیھ وسلم ، وأسلوبھ في حیاتھ ومعیشتھ، ودعوتھ في السلم والحرب
ة        : وفیھا أیضًا ة، وكیفی وة؛ وأسباب النصر والھزیم اط الضعف والق یتلمس المسلم نق

   .التعامل مع األحداث وإن عظمت
م        أن اهللا معھ ون ب ھم، ویوقن تھم بأنفس لمون ثق تعید المس ة یس یرة النبوی ة الس وبدراس

ریعتھ  اد لش ھ واالنقی ة، ل ة العبودی اموا بحقیق م ق رھم، إن ھ َھ {: وناص ُروا اللَّ ِإن َتنُص
دُّْنَیا  ِإنَّا َلَننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذیَن آَمُنو{، ]٧:محمد[} َینُصْرُكْم َوُیَثبِّْت َأْقَداَمُكْم ا ِفي اْلَحَیاِة ال

زٌ      {]. ٥١:غافر[} َوَیْوَم َیُقوُم اَألْشَھاُد ِويٌّ َعِزی َھ َلَق ُرُه ِإنَّ اللَّ ن َینُص ُھ َم } َوَلَینُصَرنَّ اللَّ
  ]. ٤٠:الحج[



ھ الصالة        ي المصطفى علی ي سیرة النب وھذه عبارة عن رؤوس أقالم وجمل یسیرة ف
ام ن  ذه       والسالم، قصد بھا فتح الطریق أم اشئة المسلمین وشبیبتھم لدراسات أعمق لھ

  ]. ٢٩:الفتح[} مَُّحمٌَّد رَُّسوُل اللَِّھ{: قال اهللا تعالى. السیرة النبویة الخالدة
  : نسبھ صلى اهللا علیھ وسلم

ن     ن قصي ب ھو أبو القاسم محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف ب
ن           كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غا ة ب ن كنان ن النضر ب ك ب ن مال ر ب ن فھ ب ب ل

ھذا ھو المتفق علیھ . خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
  . في نسبھ صلى اهللا علیھ وسلم واتفقوا أیضًا أن عدنان من ولد إسماعیل علیھ السالم

  : أسماؤه صلى اهللا علیھ وسلم
إن لي أسماء، وأنا محمد، : ((علیھ وسلم قالعن جبیر بن مطعم أن الرسول صلى اهللا 

وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي یمحو اهللا بي الكفر، وأنا الحاشر الذي یحشر الناس على 
د   ده أح ھ  )) [قدميَّ، وأنا العاقب الذي لیس بع ق علی ي موسى األشعري     ]. متف وعن أب

ا        : قال ا نفسھ أسماء فق لم یسمي لن ھ وس د،   : ((لكان رسول اهللا صلى اهللا علی ا محم أن
  ]. مسلم)) [وأحمد، والمقفي، والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة

  : طھارة نسبھ صلى اهللا علیھ وسلم
ة          اه من زل د صان اهللا أب ھ ق ق كل ى الخل اعلم رحمني اهللا وإیاك أن نبینا المصطفى عل

ة      فاح، فعن واثل د من س ن   الزنا، فولد صلى اهللا علیھ وسلم من نكاح صحیح ولم یول ب
إن اهللا عز وجل اصطفى  : ((األسقع رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

ة   من ولد إبراھیم إسماعیل، واصطفى من ولد إسماعیل كنانة، واصطفى من بني كنان
لم )) [قریشًا، واصطفى من قریش بني ھاشم، واصطفاني من بني ھاشم ا  ]مس ، وحینم

فیان عن نسب رسول ا      ا س ال    سأل ھرقل أب لم ق ھ وس ا ذو   : ((هللا صلى اهللا علی و فین ھ
  ]. البخاري)) [كذلك الرسل تبعث في نسب قومھا: نسب، فقال ھرقل

  : والدتھ صلى اهللا علیھ وسلم
ل       ھ، وقی اني من ي الث ل ف ولد صلى اهللا علیھ وسلم یوم االثنین في شھر ربیع األول، قی

د    : ابن كثیر قال. في الثامن، وقیل في العاشر، وقیل في الثاني عشر ھ ول حیح أن والص
اط              ن خی ة ب ذر الحزامي شیخ البخاري، وخلیف ن المن راھیم ب اه إب د حك ل، وق عام الفی

  . وغیرھما إجماعًا
ت : قال علماء السیر ھ         : لما حملت بھ آمنة قال ا ظھر خرج مع ًال، فلم ھ ثق دت ل ا وج م

  . نور أضاء ما بین المشرق والمغرب
سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ : اهللا عنھ قال وفي حدیث العرباض بن ساریة رضي

ھ،          : ((وسلم یقول ي طینت دٌل ف ین، وإن آدم لمنج اب لخاتم النبی ي أم الكت د اهللا ف ي عن إن
وسأنبئكم بتأویل ذلك، دعوة إبراھیم، وبشارة عیسى قومھ، ورؤیا أمي التي رأت، انھ 

  ]. أحمد والطبراني)) [خرج منھا نور أضاءت لھ قصور الشام
ھ بأشھر            و د والدت ل بع ھ، وقی ي بطن أم ل ف و َحْم لم وھ ھ وس توفي أبوه صلى اهللا علی

  . وقیل بسنة، والمشھور األول
  : رضاعھ صلى اهللا علیھ وسلم



ة         ي سعد، فأرضعتھ حلیم ي بن ھ ف أرضعتھ ثویبة موالة أبي لھب أیامًا، ثم اسُترضع ل
نین، و  ع س ن أرب وًا م عد نح ي س ي بن دھا ف ام عن عدیة، وأق اك، الس ؤاده ھن ن ف قَّ ع ُش

  . واستخرج منھ حظُّ النفس والشیطان، فردتھ حلیمة إلى أمھ إثر ذلك
رَّ رسول اهللا           ا م ن ست سنین، ولم و اب ة وھ ى مك ثم ماتت أمھ باألبواء وھو ذاھب إل
ارة         ي زی ھ ف تح، استأذن رّب ة عام الف صلى اهللا علیھ وسلم باألبواء وھو ذاھب إلى مك

الموت    : ((ى وأبكى من حولھ وقالقبر أمھ فأذن لھ، فبك ذكر ب ا ت ور فإنھ )) زوروا القب
د      ]. مسلم[ ده عب ھ ج ھ، وكفل ن أبی فلما ماتت أمھ حضنتھ أم أیمن وھي موالتھ ورثھا م

ده،        وفي ج اني سنین ت ر ثم المطلب، فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من العم
ھ    وأوصى بھ إلى عمھ أبي طالب فكفلھ، وحاطھ أتم حیاط  ة، ونصره وآزره حین بعث

ف اهللا       ات، فخف ى أن م ى شركھ إل اهللا أعّز نصر وأتم مؤازرة مع أنھ كان مستمرًا عل
  . بذلك من عذابھ كما صح الحدیث بذلك

  : صیانة اهللا تعالى لھ صلى اهللا علیھ وسلم من دنس الجاھلیة
ھلیة ومن  وكان اهللا سبحانھ وتعالى قد صانھ وحماه من صغره، وطھره من دنس الجا

ا    األمین، لم ھ إال ب ین قوم رف ب ن یع م یك ى ل ل، حت ٍق جمی ل ُخل ھ ك ب، ومنح ل عی ك
اء             د بن ریش تجدی ا أرادت ق ھ لم ى أن ھ، حت ھ وأمانت دق حدیث ھ وص شاھدوه من طھارت
وا     الكعبة في سنة خمس وثالثین من عمره، فوصلوا إلى موضع الحجر األسود اختلف

ان رس   یھم، فك ل عل عھ أول داخ یمن یض الوا ف لم فق ھ وس لى اهللا علی اء : ول اهللا ص ج
ع        ة أن ترف ل قبیل ر ك ي وسطھ، وأم األمین، فرضوا بھ، فأمر بثوٍب، فوضع الحجر ف

لم             ھ وس ذ الحجر فوضعھ موضعھ صلى اهللا علی م أخ وب، ث ب الث . بجانب من جوان
  ]. أحمد والحاكم وصححھ[

  : زواجھ صلى اهللا علیھ وسلم
ع   تزوجتھ خدیجة ولھ خمس وعشرون سنة، وكان قد خرج إلى الشام في تجارة لھا م

دق       ن الص ھ م ى ب ان یتحل ا ك أنھ، وم ن ش ره م ا بھ رة م رأى میس رة، ف ا میس غالمھ
  . واألمانة، فلما رجع أخبر سیدتھ بما رأى، فرغبت إلیھ أن یتزوجھا

ى   ا حت زوج غیرھ م یت نین، ول ثالث س رة ب ل الھج ا قب ي اهللا عنھ ة رض ت خدیج ومات
ا م  م            ماتت، فلم ة، ث ت زمع ھ السالم سودة بن زوج علی ا ت ت خدیجة رضي اهللا عنھ ات

م      ا، ول ي اهللا عنھم دیق رض ر الص ي بك ت أب ة بن لم عائش ھ وس لى اهللا علی زوج ص ت
م             ا، ث ن الخطاب رضي اهللا عنھم ر ب ت عم زوج حفصة بن م ت ا، ث یتزوج بكرًا غیرھ

زوج أم سلمة       ا، وت د   تزوج زینب بنت خزیمة بن الحارث رضي اهللا عنھ واسمھا ھن
زوج      م ت ا، ث ي اهللا عنھ ش رض ت جح ب بن زوج زین ا، وت ي اهللا عنھ ة رض ت أمی بن
زوج أم         م ت ا، ث ت الحارث رضي اهللا عنھ ة بن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم جویری

ر     . حبیبة رضي اهللا عنھا واسمھا رملة وقیل ھند بنت أبي سفیان تح خیب ر ف زوج إث وت
عنھا، ثم تزوج میمونة بنت الحارث رضي اهللا صفیة بنت حیّي بن أخطب رضي اهللا 

  . عنھا، وھي آخر من تزوج رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
  : أوالده صلى اهللا علیھ وسلم

راھیم،         د، إال إب ت خویل ى من خدیجة بن ر وأنث كل أوالده صلى اهللا علیھ وسلم من ذك
  . فإنھ من ماریة القبطیة التي أھداھا لھ المقوقس



  : ولدهفالذكور من 
  . القاسم وبھ كان ُیكنى، وعاش أیامًا یسیرة، والطاھر والطیب

ب  : وقیل ة     . ولدت لھ عبداهللا في اإلسالم فلقب بالطاھر والطی د بالمدین راھیم فول ا إب أم
  . وعاش عامین غیر شھرین ومات قبلھ صلى اهللا علیھ وسلم بثالثة أشھر

  : بناتھ صلى اهللا علیھ وسلم
ھ،  ر بنات ي أكب ب وھ ة     زین ا، ورقی ن خالتھ و اب ع وھ ن الربی اص ب و الع ا أب وتزوجھ

ب رضي     ي طال تزوجھا عثمان بن عفان رضي اهللا عنھ، وفاطمة تزوجھا علي بن أب
ان   اهللا عنھ فأنجبت لھ الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنة، وأم كلثوم تزوجھا عثم

ع   : وويقال الن. بن عفان رضي اهللا عنھ بعد رقیة رضي اهللا عنھن جمیعًا ات أرب فالبن
  . والبنون ثالثة على الصحیح. بال خالف

  : مبعثھ صلى اهللا علیھ وسلم
ین لسبع           وم االثن ك بحراء ی ھ المل زل علی ین سنة، فن بعث صلى اهللا علیھ وسلم ألربع
عشرة لیلة خلت من رمضان، وكان إذا نزل علیھ الوحي اشتد ذلك علیھ وتغّیر وجھھ 

  . وعرق جبینھ
زل علی   ا ن ھ فلم ال ل ك ق رأ: ھ المل ال .. اق ھ   : ق غ من ى بل ك حت ارئ، فغطاه المل ت بق لس

َق،   {: ثم قال. لست بقارئ ثالثًا: فقال.. اقرأ: الجھد، ثم قال لھ ذي َخَل اْقرْأ ِباْسِم َرّبَك الَّ
مْ   َخَلَق اإلنَساَن ِمْن َعَلٍق، اْقَرْأ وَربَُّك اَألْكَرُم، الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم، َعلََّم اإل ْم َیْعَل ا َل } نَساَن َم

ق[ ا    ]. ٥-١:العل ي اهللا عنھ ة رض ى خدیج لم إل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ع رس فرج
ت   ھ وقال ك      : یرتجف، فأخبرھا بما حدث لھ، فثبتت دًا، إن ك أب أبشر، وكال واهللا ال یخزی

  . لتصل الرحم، وتصدق الحدیث، وتحملُّ الَكلَّ، وتعین على نوائب الدھر
رى          ثم فتر الوحي، ا شاء اهللا أن یمكث ال ی لم م ھ وس فمكث رسول اهللا صلى اهللا علی

ین السماء واألرض        ك ب ھ المل دى ل م تب شیئًا، فاغتم لذلك واشتاق إلى نزول الوحي، ث
ھ         ا رآه رسول اهللا صلى اهللا علی ًا، فلم ھ رسول اهللا حق على كرسّي، وثبتھ، وبشره بأن

َیا َأیَُّھا {: دثروني، فأنزل اهللا علیھ.. زملوني: وسلم خاف منھ وذھب إلى خدیجة وقال
ذه  ]. ٤-١:المدثر[} اْلُمدَّثُِّر، ُقْم َفَأنِذْر، َوَربََّك َفَكبِّر، َوِثَیاَبَك َفَطھِّر فأمر اهللا تعالى في ھ

اق           ن س لم ع ھ وس لى اهللا علی مَّر ص ى اهللا، فش دعوھم إل ھ، وی ذر قوم ات أن ین اآلی
م ق    ي طاعة اهللا أت ر والصغیر، والحر        التكلیف، وقام ف الى الكبی ى اهللا تع دعو إل ام، ی ی

والعبد، والرجال والنساء، واألسود واألحمر، فاستجاب لھ عباد اهللا من كل قبیلة ممن  
ور       ى ن الم عل ي اإلس دخلوا ف رة، ف دنیا واآلخ ي ال اتھم ف وزھم ونج الى ف أراد اهللا تع

ة، وصان اهللا رسو      األذى والعقوب ة ب ي    وبصیرة، فأخذھم سفھاء مك ھ أب اه بعم لھ وحم
ي   طالب، فقد كان شریفًا مطاعًا فیھم، نبیًال بینھم، ال یتجاسرون على مفاجأتھ بشيء ف

  . أمر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لما یعلمون من محبتھ لھ
ْؤَمر {: وبقي ثالث سنین یتستر بالنبوة، ثم نزل علیھ: قال ابن الجوزي } فاْصَدْع ِبَما ُت

ر[ أعل]. ٩٤:الحج دعاءف الى  . ن ال ھ تع زل قول ا ن َرِبینَ  {: فلم یَرَتَك اَألْق ِذْر َعِش } َوَأن
ف  ]٢١٤:الشعراء[ ا  ((، خرج رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حتى صعد الصفا فھت ی

ال ! محمد: من ھذا الذي یھتف؟ قالوا: فقالوا!)) صباحاه و   : ((فاجتمعوا إلیھ فق تم ل أرأی
. ما جربنا علیك كذبًا: قالوا)) بل أكنتم مصدقي؟أخبرتكم أن خیًال تخرج بسفح ھذا الج



ذا؟     : فقال أبو لھب. فإني نذیر لكم بین یدي عذاب شدید: قال ا إال لھ ا جمعتن ك، أم تبًا ل
  ]. متفق علیھ. [إلى آخر السورة} َتبَّْت َیَدا أِبي َلَھٍب َوَتْب{: ثم قام، فنزل قولھ تعالى

  : صبره صلى اهللا علیھ وسلم على األذى
حابھ أن      ول ر أص قي صلى اهللا علیھ وسلم الشدائد من قومھ وھو صابر محتسب، وأم

  . یخرجوا إلى أرض الحبشة فرارا من الظلم واالضطھاد فخرجوا
لم    : قال ابن إسحاق ھ وس فلما مات أبو طالب نالت قریش من رسول اهللا صلى اهللا علی

ال من األذى ما لم تطمع فیھ حیاتھ، وروى أبو نعیم عن أبي ھریر : ة رضي اهللا عنھ ق
ا     : لما مات أبو طالب تجھَّموا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال( ا أسرع م یا عم م

  ). وجدت فقدك
أنھ صلى اهللا علیھ وسلم كان یصلي، وسال جزوٍر قریب منھ، فأخذه : وفي الصحیحین

ة فألق  ھ عن   عقبة بن أبي معیط، فألقاه على ظھره، فلم یزل ساجدًا، حتى جاءت فاطم ن
أن عقبة بن : وفي أفراد البخاري)). اللھم علیك بالمأل من قریش: ((ظھره، فقال حینئذ

أبي معیط أخذ یومًا بمنكبھ صلى اهللا علیھ وسلم ، ولوى ثوبھ في عنقھ، فخنقھ بھ خنقًا 
  شدیدًا، فجاء أبو بكر فدفعھ عنھ وقال أتقتلون رجًال أن یقول ربي اهللا؟ 

  : سلم بقومھرحمتھ صلى اهللا علیھ و
ب وخدیجة            ي طال اة أب د وف لم بع ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی فلما اشتد األذى عل
ف      ل ثقی دعا قبائ رضي اهللا عنھا، خرج رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلى الطائف ف
وا    ى أدم إلى اإلسالم، فلم یجد منھم إال العناد والسخریة واألذى، ورموه بالحجارة حت

لى   رر ص ھ، فق ة   عقبی ى مك وع إل لم الرج ھ وس لم  . اهللا علی ھ وس لى اهللا علی ال ص : ق
رن          –یعني من الطائف   –انطلقت (( ا بق م استفق إال وأن ى وجھي، فل وم عل ا مھم وأن

ا    –میقات أھل نجد  –الثعالب  إذا فیھ فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أظلتني، فنظرت، ف
ال   اداني فق ول    : جبریل علیھ السالم، فن د سمع ق ك،     إن اهللا ق ا رّدوا علی ك، وم قومك ل

ك   وقد أرسل لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فیھم، ثم ناداني ملك الجبال، قد بعثني إلی
یھم األخشبین         ق عل ا شئت، إن شئت أن أطب أمرني بم ة    –ربك لت ال   –جبالن بمك فق

لم     ھ وس د اهللا      : رسول اهللا صلى اهللا علی و أن یخرج اهللا من أصالبھم من یعب ل أرج ب
  ]. متفق علیھ)) [ال یشرك بھ شیئًاوحده 

وكان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یخرج في كل موسم، فیعرض نفسھ على القبائل 
  !)). من یؤویني؟ من ینصرني؟ فإن قریشًا قد منعوني أن أبلغ كالم ربي: ((ویقول

دعاھم              ر ف ي الموسم ستة نف ة ف د العقب ي عن لم لق ھ وس ثم أن رسول اهللا صلى اهللا علی
ة        ت بیع م كان یھم، ث فأسلموا، ثم رجعوا إلى المدینة فدعوا قومھم، حتى فشا اإلسالم ف
العقبة األولى والثانیة، وكانت سرًا، فلما تمت أمر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من 

  . كان معھ من المسلمین بالھجرة إلى المدینة، فخرجوا أرساًال
  : ھجرتھ صلى اهللا علیھ وسلم إلى المدینة

ى غار            ة فتوجھ إل ى المدین ر إل و بك لم ھو وأب ھ وس ثم خرج رسول اهللا صلى اهللا علی
ا بالرحب      اه أھلھ ة فتلق ثور، فأقاما فیھ ثالثًا، وعني أمرھم على قریش، ثم دخل المدین

  . والسعة، فبنى فیھا مسجده ومنزلھ
  : غزواتھ صلى اهللا علیھ وسلم



ة  لما خرج رسو: عن ابن عباس رضي اهللا عنھ قال ل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من مك
أنزل اهللا عز وجل          : قال أبو بكر یَھِلُكنَّ، ف ھ راجعون، َل ا إلی ا هللا وإن یھم إن : أخرجوا نب

ال   ]. ٣٩:الحج[} ُأِذَن ِللَِّذیَن ُیَقاَتُلوَن ِبَأنَُّھْم ُظِلُموا{ ي القت ت ف وغزا  . وھي أول آیة نزل
د،  : ن غزاة، قاتل منھا في تسعرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم سبعًا وعشری بدر، وأح

تًا     َث س ائف، وبع ین، والط تح، وحن ر، والف ة، وخیب دق، وقریظ یع، والخن والریس
  . وخمسین سریة

  : حج النبي صلى اهللا علیھ وسلم واعتماره
دة، وھي           ة إال حجة واح ى المدین د أن ھاجر إل لم بع ھ وس لم یحج النبي صلى اهللا علی

وداع ة ال األولى عم . حج ا  ف ركون عنھ ّده المش ي ص ة الت رة  . رة الحدیبی ة عم والثانی
  . القضاء، والثالثة عمرة الجعرانة، والرابعة عمرتھ مع حجتھ

  : صفتھ صلى اهللا علیھ وسلم
ون    -كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ربعة، لیس بالطویل وال بالقصیر، أزھر الل

–أجرد  –أي شدید سوادھما –نین أشعر، أدعج العی -أي أبیض بیاضًا مشربًا بحمرة 
أي لھ شعر یكون في وسط الصدر  –، ذو َمسُربھ -أي ال یغطي الشعر صدره وبطنھ 

  . والبطن
  : أخالقھ صلى اهللا علیھ وسلم

رمھم       ًا، وأك نھم طبع ة، وألی دقھم لھج اس، وأص ود الن لم أج ھ وس لى اهللا علی ان ص ك
الى    ال تع ٍق َعظیمٍ    {: عشرة، ق ى ُخُل َك َلَعَل م [} إنَّ لم    ]. ٤:القل ھ وس ان صلى اهللا علی وك

أشجع الناس وأعف الناس وأكثرھم تواضعًا، وكان صلى اهللا علیھ وسلم أشد حیاء من 
ا، وال       دقة وال یأكلھ ل الص ا، وال یقب افئ علیھ ة ویك ل الھدی درھا، یقب ي خ ذراء ف الع

 یدُّ ما یغضب لنفسھ، وإنما یغضب لربھ، وكان صلى اهللا علیھ وسلم یأكل ما وجد، وال
ھ      ر ب ان یم حضر، وال یتكلف ما لم یحضره، وكان ال یأكل متكئًا وال على خوان، وك
ان صلى    الھالل ثم الھالل ثم الھالل، وما یوقد في أبیاتھ صلى اهللا علیھ وسلم نار، وك

  . اهللا علیھ وسلم یجالس الفقراء والمساكین ویعود المرضى ویمشي في الجنائز
ان       وكان صلى اهللا علیھ وس ة، وك ر قھقھ حك من غی ًا، ویض لم یمزح وال یقول إال حق

ي  {: صلى اهللا علیھ وسلم في مھنة أھلھ، وقال ركم ألھل } خیركم خیركم ألھلھ وأنا خی
ھ     ]الترمذي وصححھ األلباني[ ك رضي اهللا عن ن مال س ب دمت رسول اهللا   : ، قال أن خ

وال لشيء لم أفعلھ، أال  لم فعلتھ،: صلى اهللا علیھ وسلم عشر سنین فما قال لشيء فعلتھ
  !! فعلت كذا

وما زال صلى اهللا علیھ وسلم یلطف بالخلق ویریھم المعجزات، فانشق لھ القمر، ونبع 
الماء من بین أصابعھ، وحنَّ إلیھ الجذع، وشكا إلیھ الجمل، وأخبر بالغیوب فكانت كما 

  . قال
  : فضلھ صلى اهللا علیھ وسلم

ھ       داهللا رضي اهللا عن ن عب ال      عن جابر ب لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ت  : ((أن النب أعطی
نصرت بالرعب مسیرة شھر، وجعلت لي األرض مسجدًا : خمسًا لم یعطھن أحٌد قبلي

م تحل           ائم ول ي الغن ت ل ھ الصالة فلیصل، وأحل ي أدركت وطھورًا، فأیما رجل من أمت
متفق [ ))قبلي، وأعطیت الشفاعة، وكان النبي یبعث إلى قومھ، وبعثت إلى الناس كافة



ال   ]. علیھ ھ ق لم أن ا  : ((وفي أفراد مسلم من حدیث أنس عن النبي صلى اهللا علیھ وس أن
رع           ا أول من یق ة، وأن وم القیام ًا ی اء تبع ر األنبی ا أكث أول الناس یشفع یوم القیامة، وأن

ھ          )). باب الجنة لم أن ھ وس ي صلى اهللا علی رة عن النب ي ھری دیث أب وفي أفراده من ح
ال ید : ((ق ا س افع وأول    أن ر، وأول ش ھ القب قُّ عن ن ینش ة، وأول م وم القیام د آدم ی ول

  )). ُمشفع
  :عبادتھ ومعیشتھ صلى اهللا علیھ وسلم

ى تتفطر   : (قالت عائشة رضي اهللا عنھا  كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقوم حت
ال  دًا شكوراً    : قدماه، فقیل لھ في ذلك، فق ال أكون عب ھ  ) [أف ق علی ت ]متف ان  : ، وقال وك

اً   ّوًا لیف ن عمر رضي      !! مضجعھ الذي ینام علیھ في اللیل من َأَدَم محش دیث اب ي ح وف
ًال    : اهللا عنھ قال د ِدْق ا یج لقد رأیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یظلُّ الیوم َیلَتوي م
ھ  أل بطن ر  –یم دقل ردئ التم اء   !! -وال ید األحی و س ات وھ ا ف دنیا م ن ال ره م ا ض م

ھ          واألموات، فالح ى كتاب ھ، وحشرنا عل ا اهللا لطاعت ھ، ووفقن ا من أمت ذي جعلن مد هللا ال
  . وسنتھ آمین، آمین
  :من أھم األحداث

  . وكان قبل الھجرة بثالث سنین وفیھ فرضت الصالة: اإلسراء والمعراج
  . فرض الزكاة -االنطالق نحو تأسیس الدولة  -بناء المسجد  -الھجرة : السنة األولى
  . غزوة بدر الكبرى وفیھا أعز اهللا المؤمنین ونصرھم على عدوھم: السنة الثانیة
ي صلى اهللا      : السنة الثالثة ات النب ة تعلیم غزوة أحد وفیھا حدثت الھزیمة بسبب مخالف

  . علیھ وسلم ونظر الجنود إلى الغنائم
ود        : السنة الرابعة لم یھ ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی ا أجل غزوة بني النضیر وفیھ

  . ضیر عن المدینة ألنھم نقضوا العھد بینھم وبین المسلمینبني الن
  . غزوة بني المصطلق وغزوة األحزاب وغزوة بني قریظة: السنة الخامسة
  . صلح الحدیبیة، وفي ھذه السنة ُحّرمت الخمر تحریمًا قاطعًا: السنة السادسة
ابعة  لى اهللا ع    : السنة الس ل رسول اهللا ص ذه السنة دخ ي ھ ر، وف لم  غزوة خیب ھ وس لی

ھ وسلم صفیة     والمسلمون مكة واعتمروا، وفیھا أیضًا تزوج رسول اهللا صلى اهللا علی
  . بنت ُحَیّي

ل       : السنة الثامنة د قبائ ین ض ة وغزوة ُحن تح مك غزوة مؤتة بین المسلمین والروم، وف
  . ھوازن وثقیف
ذه   : السنة التاسعة ي ھ السنة  غزوة تبوك وھي آخر غزواتھ صلى اهللا علیھ وسلم ، وف

ًا،        ن اهللا أفواج ي دی اس ف لم ودخل الن قدمت الوفود على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
  . وسمي ھذا العام عام الوفود

ة    : السنة العاشرة ر من مائ حجة الوداع، و حج فیھا مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم أكث
  . ألف مسلم

ین     وفاة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وك: السنة الحادیة عشرة وم االثن ي ی ك ف ان ذل
وم من الشھر         ذا الی د ھ ي تحدی ع اختالف ف وفي صلى اهللا   . من شھر ربیع األول م وت

وة، وثالث            ل النب ا أربعون سنة قب ر ثالث وستون سنة، منھ علیھ وسلم ولھ من العم



ة،            ة، وعشر سنین بالمدین ي مك ا ثالث عشرة سنة ف وعشرون سنة نبیًا رسوًال، منھ
  . ى آلھ وصحبھ وسلمصلى اهللا علیھ وعل

  : المصادر
  . تھذیب األسماء واللغات للنووي -
  . التبصرة والحدائق البن الجوزي -
  . زاد المعاد البن القیم -
  . السیرة النبویة للذھبي -
  . جوامع السیرة النبویة البن حزم -
  ). ابن كثیر(الفصول في سیرة الرسول  -
  . صحیح السیرة النبویة، إبراھیم العلي -

وأصلي على النبي األكرم محمد بن عبداهللا صلى اهللا علیھ وسلم وما كان من صواب   
  .فمن اهللا عز وجل وما كان من خطأ فمني ومن الشیطان

---------------  
  العظمة المحمدیة.١٧

  محمد بن إبراھیم الحمد
الحدیث عن السیرة النبویة حدیث تنشرح لھ الصدور، وتنطلق لھ األساریر، وتخفق   

  .لھ األفئدة
ب     ت كت و طالع یم ل ا، وعظ ا وأبرھ ریة، وأزكاھ رم البش ن أك دیث ع و ح ف ال وھ كی
اء الرجال من          ي أحوال عظم ت النظر ف ة، وأمعن التاریخ والسیر عربیة وغیر عربی

ك       -مبدأ الخلیقة إلى ھذا الیوم  ى اسم رجل من أولئ فإنك ال تستطیع أن تضع یدك عل
یرتھ ومز ا س ص علین اء، وتق ا  العظم داني م اھي أو ی دیثًا یض ة ح ھ الجلیل اه وأعمال ای

  .ُتحدَّث بھ عن ھذا الرسول العظیم
ب          ي طوق كات یس ف دره أن ل ي ق ذا النب ُدر ھ ا    -وغیر خفي على َمْن َیْق ت إلیھ و ألق ول

  .تقصي المعاني التي انطوت في ھذه السیرة العظیمة -البالغة أعنتھا
ث عنھ    ق فلیبح ٍل بح َة رج ي عظم ن یبتغ ھ،   وإن م ھ، وخلق ھ، وعلم ة عقل ي ناحی ا ف

  .وإخالصھ، وعزمھ، وعملھ، وحسن بیانھ
دید   -صلى اهللا علیھ وسلم-ولقد كان محمد  راجَح العقل، غزیَر العلم، عظیم الخلق، ش

  .اإلخالص، صادق العزم، جلیل العمل، رائع البیان
ین      ھ نشأ ب دون   أما رجحان عقلھ فمن دالئلھ بعد اختصاص اهللا لھ بالرسالة أن وم یعب ق

ة    ى المنزل األصنام، ویتنافسون في مظاھر األبھة والخیالء، وینحطون في شھواتھم إل
د         ي نفس محم ر ف ة من أث ة المظلم لم   -السفلى، فلم یكن لھذه البیئ ھ وس  -صلى اهللا علی

اد   قلیل أو كثیر؛ فانبذ بین ھذه الظلمات المتراكمة مكانًا یخلو فیھ بنفسھ، ویقدح فیھ زن
  .اجي فیھ ربھ؛ فإذا نوُر النبوة یتألأل بین جنبیھ، وحكمة اهللا تتدفق بین شفتیھفكره، وین

ز         ى ذروة الع م إل ع األم ار، ویرف ي األبص وس، وینق ي النف ا یزك و م ھ فھ ا علم وأم
  .والشرف، حتى تحرز الحیاة الطیبة في األولى والسعادة الباقیة في األخرى



ة حت     ث الثابت رآَن واألحادی م        وَمْن یتدبر الق ائق وحك ھ من حق ا علی ا انطوی ھ فیم ى یتفق
ي عن المصطفى     -وآداب  لم   -یلف رأسھ حیاًء من أن ینف ھ وس ة   -صلى اهللا علی عظم

  .العلم تحت اسم الفلسفة متكئًا على أنھ كان أمیًا ال یقرأ وال یكتب
د   لم   -وقد خرج من بین یدي محم ھ وس وا من       -صلى اهللا علی م یتلق اء، ول رجال عظم

ا كانوا یتلقونھ في مجلسھ من حكمتھ، فكانوا منبع علم وأدب، وأدركوا في العلم غیر م
  .حصافة الرأي وقوة الحجة األمد األقصى

ق   م تنط رواة وأقالمھ نة ال ى ألس رآن وعل ي الق ة ف یرة المستفیض ذه الس ھ فھ ا ُخلق وأم
ي    دد ال یغن ھ  وتلوح بأنھ قد بلغ الذروة في كل خلق كریم، وَبْسُط القول في ھذا الص فی

  .سفر، بل أسفار
الحًا،        وي إال إص دیًا، وال ین ي إال ھ ریرة ال یبغ افي الس ان ص د ك ھ فق ا إخالص وأم

  .واإلخالص روح العظمة وقطب مدارھا
د    وأقرب شاھد على إخالصھ في دعوتھ أنھ لم یحد عن سبیل الزھد في ھذه الحیاة قی

ت ر         وم أظل ي غار حراء كعیشھ ی د ف ان یتعب ة،    أنملة؛ فعیشھ یوم ك بالد العربی ھ ال ایت
  .وأطلت على ممالك قیصر من ناحیة تبوك

ى    -صلى اهللا علیھ وسلم-وأما صدق عزیمتھ فقد قام  یدعو إلى العدل ودین الحق ویلق
بیل     ي س ي ف وًا، ویمض فحًا أو عف ھ ص رب عن رًا، فیض ام أذًى كثی اة والطغ ن الطغ م

زع،     ھ ج ل، وال یثنی ھ مل د ب أس، وال یقع ذه ی دعوة ال یأخ ْت    ال ن اهللا َوَعل ر دی د ظھ وق
  .حكمتھ بھذا العزم الذي تخمد النار وال یخمد

اد، وھل        وأما عملھ فتھجد وصیام، وتشریع وقضاء، ووعظ وإرشاد، وسیاسة وجھ
  من سیرة ُتْبَتغى لعظمة یرضى عنھا اهللا، ویسعد بھا البشر غیر ھذه السیرة؟

ان ناسكًا مخلص      ى رجل ك ًا، وقاضیًا    وھل یستطیع أحد أن یدلنا عل ًا، ومشرعًا حكیم
ًا      لحًا، وفاتح دًا مص ًا، ومجاھ یًا أمین ًا، وسیاس ًا بلیغ حًا، وواعظ دًا ناص ادًال، ومرش ع

  ؟-علیھ الصالة والسالم-ظافرًا، وسیدًا تذوب في محبتھ القلوب، غیر المصطفى 
د أحرز    ھ الصالة والسالم   -وأما حسن بیانھ فق من خصلتي الفصاحة والبالغة      -علی

ا       ال ھ وم ھ وخطب ى مخاطبات انظروا إن شئتم إل غایة التي لیس وراءھا لمخلوق غایة، ف
ب،   یضربھ من األمثال، وینطق بھ من جوامع الكلم تجدوا جزالة اللفظ، ومتانة التركی

  .وسھولة المأخذ، إلى رفعة األسلوب، إلى حكمة المعنى
د اإلعجاز    اة     َعَظَمٌة انتظمت من ھذه المزایا العالیة؛ فبلغت ح د حی ي عق ل درة ف ، وك

  .معجزة -علیھ الصالة والسالم-محمد 
ھذا وإن مما یبعث على األسى، ویدعو إلى األسف والحسرة ما تناقلتھ وسائل اإلعالم 
حف          ك الص رویج تل دانمارك والن حف ال ھ ص ا تبث ت م في األیام الماضیة، حیث تناول

نم عن          وة بأسلوب ساخر، ی ام النب ال من مق ت تن ل      التي ما فتئ د یأك ین، وحس د دف حق
ان؛ ظانین أن    قلوبھم، ویأبى لھا إال تغالط محل الحقائق، وتتیھ في أودیة الزور والبھت

  .ذلك ینزل من مقام النبوة األعظم فتیًال أو قطمیرًا
  ویجھد أن یأتي لھا بضریب***  وفي تعب من یحسد الشمس نورھا  

} ْفَواِھِھْم َوَیْأَبى اللَُّھ ِإالَّ َأْن ُیِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَنُیِریُدوَن َأْن ُیْطِفُئوا ُنوَر اللَِّھ ِبَأ{ 
  ].٣٢:التوبة[



ك        ي رد ذل اب ف الم الكت ت أق لمین، وتتابع وب المس ائن قل ل الش ك الفع اء ذل د س ولق
علیھ من اهللا -الزیف، وإبطال ذلك الكید؛ فكان من ذلك بعٌث لفضائل ھذا النبي الكریم 

  .-ضل الصالة وأتم التسلیمأف
  طویت أتاح لھا لسان حسود***  وإذا أراد اهللا نشر فضیلة  

ي سماء     -صلى اهللا علیھ وسلم-وفضیلة النبي   در ف لم تطَو، وإنما تتجدد، وتتألأل كالب
  .صاحیة، وكالشمس في رْأد الضحى

---------------  
  سفر الحوالي. د. محبة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم.١٨

  محبة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
  سفر الحوالي/ الشیخ

   
  : معنى المحبة وتعریفھـا - ١

حبھ        ھ وص ى آل د وعل ا محم ى نبین الحمد هللا رب العالمین، وصلى اهللا وسلم وبارك عل
  : أجمعین، وبعد

أمر زائد على مجرد المیل الطبیعي : معنى المحبة في اللغة معروف، وھي في الشرع
ؤمنین،       للمحبوب؛ فمحب ة الم لََّم، ومحب ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی ة اهللا تعالى، ومحبة رسولھ َص

ى شيء من     ومحبة ما شرع اهللا من الدین، ھي أمر زائد على مجرد المیل الطبیعي إل
  . ذلك؛ إذ ال بد فیھا من جانب اختیاري تكلیفي

ول   رة أق طالحاتنا المعاص ة م   : وباص رد عاطف ت مج رعیة لیس ة الش ة إن المحب تعلق
عمل : بالوجدان وحده، وإنما ھي متعلقة بالوجدان والعاطفة، والعقل واإلرداة، والعمل

  .القلب، وعمل الجوارح؛ إذ أنھا جزء مھم من اإلیمان
ب   : واإلیمان عند أھل السنة والجماعة كما ھو معلوم للجمیع قول وعمل، أي ول القل ق

  . اضعھواللسان وعمل القلب والجوارح، كما ھو مبین في مو
ل           رد المی ي مج لََّم ھ ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی ول اهللا َص ة رس ن أن محب ن ظ ذا فم ى ھ وعل
و      ذا الظن ھ ًا؛ ألن ھ الطبیعي والوجداني لھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، فھو غالط غلطًا بین

، وترك سنتھ، الذي أوقع طوائف من األمة في التفریط في اتباعھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم
ھ        دي ھدی ین ی دیم ب ي التق م ف ونبذ شریعتھ، وترك تحكیمھ، وترك التأدب معھ، وأوقعھ
ا       ھ، وربم مائلھ، وإعجابھم بكمال یھم بش ھ، وتغن اطفي بذات م الع ع تعلقھ ذا م ھ، ھ وحكم

  . بكائھم لتذكره، ولھجھم بالصالة والسالم علیھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم
ره،  إ: وكذلك من قال ن معنى محبة النبي َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ھي طاعتھ، وامتثال أم

ا     والتمسك بسنتھ، فھو مقصر عن إصابة كبد الحقیقة في ھذا، إذ أن ھذا ھو تفسیر لھ
  . بالالزم والمقتضى

ك  : فالطاعة واالمتثال ھو الزم المحبة ومقتضاھا ال حقیقتھا، ومعناھا والتحقیق في ذل
ر عظیم     أنھا أمر ار أم زائد على ذلك یجمع ویشمل ما ذكرنا آنفًا، فالمحبة بھذا االعتب

  . من أمور اإلیمان
   



ول   ل     'وقد بین ذلك َشْیخ اِإلْسالِم ابن تیمیة رحمھ اهللا تعالى، یق ان الحب أصل ك إذا ك
ة        ال الدینی ا، وأصل األعم ة وغیرھ ال الدینی عمل من حٍق أو باطل، وھو أصل األعم

ان   حب اهللا و العمالن القلبی رسولھ كما أن أصل األقوال الدینیة تصدیق اهللا ورسولھ، ف
و      دیق ھ ال والتص ع األعم العظیمان إذًا ھما المحبة والتصدیق، المحبة ھي أصل جمی

  .'أصل جمیع األقوال اإلیمانیة
  : ویقول رحمھ اهللا في موضع آخر

 َعَلْیِھ َوَسلََّم، وحب اهللا ھو   أصل اإلیمان العملي ھو حب اهللا تعالى ورسولھ َصلَّى اُهللا'
إن            ھ، ف ده ال شریك ل ادة اهللا وح ذي ھو عب ھ ال أصل التوحید العملي وھو أصل التألی

  . 'العبادة أصلھا أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع وھذا ھو اإلسالم
اِس   َوِمَن: أصل اإلشراك العملي في اهللا اإلشراك في المحبة، كما قال تعالى': وقال النَّ

ِھ          ًا ِللَّ دُّ ُحّب وا َأَش ِذیَن آَمُن ِھ َوالَّ بِّ اللَّ وَنُھْم َكُح َدادًا ُیِحبُّ ِھ َأْن ْن ُدوِن اللَّ ُذ ِم ْن َیتَِّخ َم
  ].١٦٥:البقرة[

ل  ھ إال اهللا، قی ھ ال إل ھادة بأن الى أو الش ارك وتع ھ اهللا تب وم أن تألی و معل ا ھ ا : وكم إنھ
ھ،      ن الول ھ أو م ن األل تقة م و مش ھ ھ َك      : فاألل َذَرَك َوآِلَھَت ة َوَی ي اآلی ا ف ادة، كم العب

درجة علیا من درجات : وأما إن كان من الولھ فالمقصود بالولھ ھو] ١٢٧:األعراف[
ده ال       ود وح اَلى، المعب ْبَحاَنُھ َوَتَع المحبة، وھي تعلق القلب بھذا المألوه الذي ھو اهللا ُس

  . شریك لھ
ك   ومن ھنا وقع شرك المشركین حی ن أحبوا غیر اهللا، وتعلقت قلوبھم بھ، ونتج عن ذل

أن دعوھم واستغاثوا بھم وعبدوھم من دون اهللا سبحانھ، وصرفوا لھم الحق الخالص  
ذي       و ال هللا عز وجل، وھذا المعنى الواسع العمیق للمحبة عند أھل السنة والجماعة ھ

دَّعیھا الصو     ي ی ة، الت فیة دون أي أساس من   یمیز محبتھم عن المحبة العاطفیة الھائم
  . الشرع

رغ بقصیدة من الشعر أو           ة یمكن أن تف حنھ عاطفی دعونھا ھي ش وھذه المحبة التي ی
ا،   حفلة أو ذكر أو حضرة، أو بأي نوع من أنواع المتفرغات العاطفیة وینتھي مفعولھ
ي     وارح الت ل الج ب وعم ل القل مل عم ث تش ة؛ حی نة والجماع ل الس د أھ ا عن بخالفھ

ل ا  رتبط بعم ب        ت ق القل رًا ومتعل ًا وذاك ة مطیع ذه الحال ي ھ ب ف ون المح ب، فیك لقل
  . بالمحبوب

ا     ر عنھ ي عبَّ ة الت ك المحب ي تل ة، فھ ة الھائم ة البدعی وفیة أو المحب ة الص ا المحب وأم
دیق، ومن      ': السلف الصالح بأنھا زندقة، حیث قالوا و زن ده فھ من عبد اهللا بالحب وح
و مرجئ، ومن       عبد اهللا بالخوف وحده فھو حروري، ده فھ ومن عبد اهللا بالرجاء وح

وھذا ھو القول الصحیح، وقد عبَّر عن ' عبد اهللا بالحب والخوف والرجاء فھو المؤمن
ن    ھذه المحبة الزندیقیة تصدیقًا لھذا القول القدیم المأثور الشاعر الصوفي المشھور اب

  : عربي حین قال قاتلھ اهللا
  ا لم یكن دیني إلى دینھ دانيلقد كنت قبل الیوم أنكر صاحبي إذ

  لقـد صار قلبي قابًال كل صورة فمرعًى لغزالن، ودیرًا لرھبان
  وبیـتًا ألوثـان، وكعبَة طائف وألواَح توراٍة، ومصحَف قرآن
  أدیـُن بدیِن الحبِّ َأنَّى َتَوَجَھت َركـَاِئُبھ َفالـُحبُّ دیني وإیماني



   
ى، وأصبحت       ذا المعن ة بھ لَّى اُهللا     فلما أصبحت المحب ة رسول اهللا َص ة اهللا ومحب محب

ة أو      ت األم د؛ وقع ابط وال قی ده ض ذي ال یح اطفي ال ام الع ذا الھی ي ھ لََّم ھ ِھ َوَس َعَلْی
حھ    إن شاء  -الطوائف التي اعتنقت ھذه المحبة في الغلو العظیم، على ما سوف نوض

ك  في الفقرة المناسبة لھ، وخرج بذلك عن حد المحبة الشرعیة، و -اهللا حقیقتھا، وما ذل
  .إال لجھلھم لھذه المحبة التي شرعھا اهللا والتي ال یقبل اهللا تبارك وتعالى إال ھي

  : مقتضیات محبة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم - ٢
ا        الى أن یوفقن دًا، نرجو اهللا تع رة ج لََّم كثی لوازم ومقتضیات محبتھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَس

  :لنظم أشتات الحدیث فیھا
   
  : تحقیق الشھادة لھ صلى اهللا علیھ وسلم) ١(

ذه الشھادة        ھ رسول اهللا، ھ لََّم بأن ِھ َوَس وأعظم ذلك ھو تحقیق الشھادة لھ َصلَّى اُهللا َعَلْی
ھ       ي طاعت ي تعن لََّم بالرسالة الت التي ھي ركن التوحید، والشھادة لھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَس

ھ وزجر،           َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم  ا نھى عن ل م اب ك ذلك اجتن ي ك ر، وتعن ا أم في كل م
ِھ           لَّى اُهللا َعَلْی ا شرع َص د اهللا إال بم ي أالَّ یعب ھ، وتعن ر ب ا أخب وتعني تصدیقھ في كل م

الى  ارك وتع ال اهللا تب ذا ق لََّم؛ ولھ ُھ   : َوَس ْبُكُم اللَّ اتَِّبُعوِني ُیْحِب َھ َف وَن اللَّ ُتْم ُتِحبُّ ْل ِإْن ُكْن ُق
ران [ْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواللَُّھ َغُفوٌر َرِحیٌم َوَی ِإْن      ] ٣١:آل عم وَل َف َھ َوالرَُّس وا اللَّ ْل َأِطیُع ُق

  ]. ٣٢:آل عمران[َتَولَّْوا َفِإنَّ اللََّھ ال ُیِحبُّ اْلَكاِفِریَن 
ع والطاعة یرث فال بد من اتباعھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، وال بد من طاعتھ؛ وھذا االتبا

ة العظمى         ذه ھي الغای ذلك، وھ الى ب ارك وتع العبد بھما محبة اهللا فتورث محبة اهللا تب
ْب، ولكن    ': التي یسعى إلیھا كل المؤمنین، كما قال بعض السلف أن ُتِح لیست العبرة ب

  .'العبرة بأن ُتَحبَّ
بْ            ة اهللا ُس ق محب ر، وتحق ھ لكل خی د وفق الى، فق ارك وتع ھ اهللا تب اَلى  فمن أحب َحاَنُھ َوَتَع

ُتْم            ْل ِإْن ُكْن لََّم ُق ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی اع رسول اهللا َص د اتب ق العب أن یحق للعبد ال یكون إال ب
] ٣١:آل عمران[ُتِحبُّوَن اللََّھ َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكُم اللَُّھ َوَیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواللَُّھ َغُفوٌر َرِحیٌم 

  .اع اهللا واتباع دین اهللا وشرعھوبالطبع اتب
  : االقتداء بھ صلى اهللا علیھ وسلم) ٢(

ال عز وجل       ا ق ھ، كم اَن   : ومن ذلك االقتداء بھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، والتأسي ب ْد َك َلَق
َر           ْوَم اآلِخ َھ َواْلَی و اللَّ اَن َیْرُج ْن َك َنٌة ِلَم َوٌة َحَس ِھ ُأْس رًا    َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَّ َھ َكِثی َر اللَّ َوَذَك

زاب[ ل  ] ٢١:األح ھ وك ھ ومعاملت ھ وخلق ي ھدی ھ ف ي ب ھ والتأس داء ب ن االقت د م ال ب ف
ل األحوال،         ي ك ْلم، والحرب، وف ي السِّ ق، ف أحوالھ في البیت، والمسجد، وفي الطری
ا           ي یجب أن تكون كم ة، الت ك المحب ة والزم تل ة أو ھو عالم داء ھو حقیق ذا االقت وھ

  . أشرنا
وقد ورد حدیث عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي اهللا عنھ حسنھ الشیخ األلباني بل 

أن رسول اهللا  { : ذكره في سلسلة األحادیث الصحیحة في الجزء الذي لم یخرج، قال
َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم توضأ یومًا فجعل الصحابة یتمسحون بوضوئھ وذلك تبركًا منھم 

لَّمَ     بوضوئھ َصلَّى اُهللا ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی م   : َعَلْیِھ َوَسلََّم، فقال لھم رسول اهللا َص ا یحملك م



ذا   الوا    : أي-على ھ ك؟ ق ون ذل م تفعل ِھ       : ل لَّى اُهللا َعَلْی ي َص ال النب حب اهللا ورسولھ، فق
دَّث،  : َوَسلََّم من سره أن یحب اهللا ورسولھ أو یحبھ اهللا ورسولھ، فلیصدق حدیثھ إذا ح

  . }مانتھ إذا اؤتمن، ولیحسن جوار من جاوره ولیؤد أ
ھ أعظم    ولو تأملنا خلق النبي َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم لوجدنا أنھ أصدق الناس لھجة، وأن
ن             وع وجزء م ذا ن اس جوارًا، فھ ن الن لََّم أحس ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی ھ َص ًة، وأن اس أمان الن

ھ          شمائلھ العظمى َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ  ق محبت ذا ھو تحقی ا، وھ ھ فیھ داء ب لََّم یجب االقت َوَس
  .َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، والزمھا ومقتضاھا

  : تحكیمھ في كل موضع نزاع) ٣(
دم     ال یق ـزاع، ف ومن أعظم لوازم محبتھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم تحكیمھ في كل موضع ن

ِھ       قول أحد وال رأیھ وال اجتھاده وال نظره  لَّى اُهللا َعَلْی ي َص ول النب ى ق ھ عل ، وال حكم
ذا   ي ھ وَك      : َوَسلََّم وحكمھ، یقول اهللا تبارك وتعالى ف ى ُیَحكُِّم وَن َحتَّ َك ال ُیْؤِمُن ال َوَربِّ َف

ِلیمًا         لُِّموا َتْس ْیَت َوُیَس ا َقَض ًا ِممَّ ِھْم َحَرج ي َأْنُفِس ُدوا ِف مَّ ال َیِج َنُھْم ُث َجَر َبْی ا َش ِفیَم
  ]. ٦٥:لنساءا[

ب          ة شملت مرات ذه اآلی ازل، ھ ي شرح المن ھ اهللا ف وھذه اآلیة كما ذكر ابن القیم رحم
ة  ات الثالث ا المقام ھ، ففیھ دین الثالث ان،  : ال ام اإلحس ان ومق ام اإلیم الم ومق ام اإلس مق

   ].٦٥:النساء[فالتحكیم في مقام اإلسالم َفال َوَربَِّك ال ُیْؤِمُنوَن َحتَّى ُیَحكُِّموَك 
فمن لم یحكم الرسول َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم فإنھ ال یكون مسلمًا، واإلیمان في مقام نفي 

ْیَت      ا َقَض ًا ِممَّ ِھْم َحَرج فمن  ] ٦٥:النساء [الحرج ِفیَما َشَجَر َبْیَنُھْم ُثمَّ ال َیِجُدوا ِفي َأْنُفِس
لَّى اهللاُ  : أي-انتفى عنھ الحرج فھو مؤمن  ھ      حكم رسول اهللا َص ى عن لََّم وانتف ِھ َوَس َعَلْی

  . الحرج بما حكم بھ النبي َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، فھذا ھو المؤمن
وأعلى من ذلك وأجل ھو تحقیق مرتبة اإلحسان وھي التسلیم المطلق َوُیَسلُِّموا َتْسِلیمًا 

لََّم،   فیسلم المؤمن تسلیمًا مطلقًا لما حكم بھ رسول اهللا َصلَّ] ٦٥:النساء[ ِھ َوَس ى اُهللا َعَلْی
ى               ھ وال عل ى رأی ھ وال عل ى عقل ال یعرضھ ال عل ر ف ھ من خب ر ب ا أخب ر ولم ولما أم

  . مذھبھ وال على قول شیخھ، وال على أي مخلوق أو أي فكر بشري
ھ             ذي وقعت فی ر العظیم ال ك المنك ام، ھو ذل ذا المق ي ھ ھ ف وإنَّ مما یجب أن ننبھ علی

لََّم           األمة اإلسالمیة أو طو ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی ي َص ة النب ع دعوى محب ا م رة منھ ف كبی ائ
ھ         روا محبت ھ وأظھ د أدوا حق م ق ا أنھ ون بھ ي یظن كلیات الت ض الش ار بع ع إظھ وم

ك ھو    ا، وذل نة      : وزعموھ اتھم، ومعارضة س ئون حی ي ش وانین الوضعیة ف یم الق تحك
  . شریعتھ بتلك األحكامالنبي َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، وھدیھ وحكمھ و

ام الرسالة؛         دار وحط من مق ل ھي إھ فھذه جرأة على اهللا، وجرأة على مقام النبوة، ب
ألن معنى الشھادة بأن محمدًا رسول اهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ھو أن یشھد العبد أن اهللا 

امره، ونلتزم بكل ما یأمرنا ُسْبَحاَنُھ َوَتَعاَلى قد أرسل ھذا الرسول إلینا لنطیعھ ونتبع أو
  .بھ فیما ھو إال رسول مبلغ من عند اهللا ُسْبَحاَنُھ َوَتَعاَلى

ي     ھم وال ف ي أنفس ھ ف رع اهللا ودین ون ش ولھ وال یقیم م اهللا ورس ون حك ذین یرفض فال
مجتمعاتھم وال في شئون السیاسة أو الحكم أو االقتصاد أو االجتماع أو مناھج التعلیم، 

ن  ة م ھ         أو أي ناحی دون ل د أو ینش ھ الموال ون ل م یقیم نفعھم أنھ ال ی اة ف واحي الحی ن



األناشید، أو یحیون ذكریات بدعیة في لیلة اإلسراء والمعراج وما أشبھھا، ویزعمون 
  . بعد ذلك أنھم مؤمنون وأنھم یعظمون رسول اهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم

لَّى اُهللا   وربما ذھب بھم الشیطان إلى أبعد من ھذا َفَع ادوا من ُیطبِّق سنة رسول اهللا َص
بغض           ھ م ة أن لََّم، بحج ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی ھ َص دي بھدی ا ویقت ك بھ لََّم ویتمس ِھ َوَس َعَلْی

  . للرسول، أو أنھ خارج عن ھدیھ، وینبزونھ بأشنع التھم، واأللقاب
سول اهللا َصلَّى اُهللا فھذا من أعظم المنكرات الدالة على أن ھؤالء الناس تركوا محبة ر

د اهللا      ـزلتھ عن ھ وال لمن ام نبوت التھ وال لمق ًا، وال لرس ھ وزن ون ل ال یقیم لََّم، ف ِھ َوَس َعَلْی
  . ُسْبَحاَنُھ َوَتَعاَلى الذي فضلھ اهللا تعالى بھا على العالمین أجمعین

وان اهللا     حابة رض رام والص لف الك ن الس ؤمنین م ال الم الف لح ذا مخ ك أن ھ وال ش
وا    : لى علیھم الذین حالھم كما قال اهللا تبارك وتعالىتعا ْؤِمِنیَن ِإَذا ُدُع ْوَل اْلُم ِإنََّما َكاَن َق

راض، وال   ] ٥١:النور[ِإَلى اللَِّھ َوَرُسوِلِھ ِلَیْحُكَم َبْیَنُھْم َأْن َیُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا  ال اعت ف
  ]. ٥١:النور[َلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن َوُأو: منازعة، وال مدافعة، وال تردد، ولھذا قال

الھم    ع أعم فال یكون الفالح إال لھؤالء الذین حكَّموا سنتھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم في جمی
الى        ال تع ا ق لََّم، كم ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی ھ َص : وحركاتھم ولم تكن لھم الخیرة فیما یقضي ب

ْؤِمٍن َوال ُمْؤمِ  اَن ِلُم ا َك ْن    َوَم َرُة ِم ُم اْلِخَی وَن َلُھ رًا َأْن َیُك وُلُھ َأْم ُھ َوَرُس ى اللَّ ٍة ِإَذا َقَض َن
  ]. ٣٦:األحزاب[َأْمِرِھْم 

ھ        وازم محبت ذه ھي ل ال، ھ ذ واالمتث فال اختیار مع أمره َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم بل التنفی
ذلك ب     ًا ل الى تبع لَّى اُهللا    وھذا ھو تحقیقھا، وقد أمر اهللا تبارك وتع ى الرسول َص الرد إل

وَن   : َعَلْیِھ َوَسلََّم حین قال ُتْم ُتْؤِمُن َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّھ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْن
ذا   : والرد إلى اهللا ھو] ٥٩:النساء[ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اآلِخِر  ى ھ الرد إلى كتابھ عز وجل، إل

الرد إلى سنتھ، بأن ُیسأل : م، والرد إلى الرسول َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، ھوالذكر الحكی
ال               ھ، ف ھ وسنتھ، وھدی ى دین ھ یرجع إل د ممات ي األمور، وبع ھ ف ھ ویرجع إلی في حیات

  ]. ٥٩:ءالنسا[ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اآلِخِر : یكون ألحٍد إیمانًا إال بذلك، كما قال
ـزاع           ع الن ي مواض ولھ ف ى اهللا ورس رد إل دم ال ع ع ة م ان والمحب ى اإلیم ن ادَّع فم
م     ا، ول ي دعواھ واالشتباه في أي حال من األحوال فقد نقض تلك المحبة وھو كاذب ف

  .یأِت بلوازمھا، ومقتضیاتھا
ت    دیث الثاب ي الح ل  {: وكما ھو معلوم عنھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ف یس    من عم ًال ل عم

ذه اللفظة   }علیھ أمرنا فھو رد  ا  (، وقد أشار الشراح رحمھم اهللا إلى أن ھ ھ أمرن ) علی
یس  )حاكمًا أو قاضیًا(فیھا الجار والمجرور متعلق بمحذوف یقدر بـ ، من عمل عمًال ل

اد   : أمرنا حاكمًا علیھ أو قاضیًا علیھ أو خاتمًا علیھ فھو رد، فمعنى ذلك ال العب أن أعم
ب أن ھ           یج نتھ وھدی ت س لََّم، وتح ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی ول اهللا َص ر رس ت أم ون تح تك
  .وشرعھ

حیح     دیث الص ي الح لََّم ف ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی ول َص دیث اآلخر یق ي الح ذلك ف ن {: وك فم
فمھما ادَّعى من مدعي محبتھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم وھو } رغب عن سنتي فلیس مني 

  . سنتھ فلیس منھراغب عن 



انوا      نھم ك ي اهللا ع إنھم رض یم ف ب العظ ك الح وه ذل ذین أحب رام ال حابتھ الك ا ص وأم
ھ         داء ب لََّم، واالقت ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی ھ َص أدب مع ى الت ین عل نتھ، حریص كین بس متمس

  .واالھتداء بھدیھ، والتأدب معھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، وعدم التقدیم بین یدیھ
  : عدم التقدیم بین یدیھ وغّض الصوت) ٤(

  :وأیضًا مما یجب لتحقیق ھذه المحبة وھو الزم عظیم من لوازمھا
و        ا ھ ھ كم ي حیات ده یكون ف التقدیم بین یدیھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، وغض الصوت عن
ض الصوت،        ع سنتھ وغ أدب م معلوم بالنسبة لشخصھ ولذاتھ، وبعد مماتھ یكون بالت

لَّى       ف وق سنة رسول اهللا َص اس ف ذھب، وال قی ال یرتفع صوت رأي، وال فكرة، وال م
  .اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم

  
حیح           ا ورد في ص ة اإلدراك كم ى غای ذا المعن دركون ھ رام، ی حابة الك ان الص د ك وق

ال  ا،         {:مسلم عن أبي قتادة رضي اهللا عنھ ق ي رھط من ن حصین ف ران ب د عم ا عن كن
لََّم    : ب، فحدثنا عمران یومئٍذ، قالوفینا بشیر بن كع ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی قال رسول اهللا َص
  . }الحیاء كلھ خیر : أو قال -قال-الحیاء خیر كلھ 

روف  ھور المع دیث المش ان { الح ن اإلیم عبة م اء ش ِھ } والحی لَّى اُهللا َعَلْی ي َص والنب
ص بشيء،      ھذ} الحیاء خیر كلھ أو الحیاء كلھ خیر {: َوَسلََّم قال م یخص ظ عام ل ا بلف

ارًا هللا      {: فقال بشیر بن كعب ھ سكینة ووق ة أن من ب، أو الحكم إنا لنجد في بعض الكت
ین أن       : یقول} ومنھ ضعف  ب األول ات كت ض موروث ي بع ب أو ف نجد في بعض الكت

  . من الحیاء سكینًة ووقارًا ولكن أیضًا، أن منھ ضعف
ادة { و قت ال أب ا : ق ى احمرت ران حت ب عم ال فغض اه، وق ن  : عین دثك ع ي أح أال أران

ادة     و قت ول أب م یق ھ، ث ارض فی لََّم وتع ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی ول اهللا َص ران  : رس اد عم فأع
  . }الحدیث، فأعاد بشیر، فغضب عمران 

ورة      رھط ث ك ال ا رأى أولئ ب األول، فلم ن الغض د م اني أش ب الث ك أن الغض وال ش
ھ   {: عمران، أخذوا یھدئونھ قال أبو قتادة ول فی ا نق ھ ال       : فما زلن د إن ا نجی ا أب ا ی ھ من إن

  . }بأس بھ 
اق وال   : یقولون یا أبا نجید، إن بشیرًا ھذا منا، إنھ لیس من أھل البدع وال من أھل النف

غ وأھل الضالل وأھل             ل أھل الزی ھ ھو عم ا حصل من من أھل الزیغ والضالل، فم
م  لَّ   : النفاق الذین إذا قیل لھ ال رسول اهللا َص الوا   ق لََّم، ق ِھ َوَس ذا،   : ى اُهللا َعَلْی ر ك إن األم

یخ    ن الش ذا، ولك ھ ك ذھب فی ن الم ذا، ولك الوا ك اء ق ن العلم ذا، ولك ال ك ًا ق ن فالن ولك
  .الفالني أفتى بكذا، إلى آخر ذلك

ًا حین جاءه رجل        رًا عظیم ك تعبی ولذلك اإلمام الشافعي رحمة اهللا علیھ، عبَّر عن ذل
ذا  : ور، فقالیسألھ عن أمر من األم ھ   -قال رسول اهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ك ال علی وت

فما رأیك أنت؟ فغضب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنھ، غضبًا  : فقال لھ الرجل -حدیثًا
لَّى    : أقول لك! أترى عليَّ زنارًا؟! أتراني في كنیسة؟: شدیدًا، وقال ال رسول اهللا َص ق

ت  اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم،  ك أن ع       . وتقول ما رأی د م ھ ال رأي ألح دركون أن انوا یعلمون وی فك
  .كالم رسول اهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، ومع ھدیھ، ومع سنتھ

  : الصالة والسالم علیھ صلى اهللا علیھ وسلم) ٥(



لََّم، و          ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی ھ َص وازم محبت ى أمر عظیم من ل ھو  یجب أو ینبغي أن ننبھ إل
ي            د جاء تفصیلھ ف ر العظیم ق ذا األم لََّم، وھ ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی الصالة والسالم علیھ َص
الشرع؛ فھناك مواضع تجب فیھا الصالة والسالم علیھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم بالصیغة  
ا           اك مواضع تستحب فیھ حیحة، وھن ث الص ي األحادی واردة ف أو بالصیغ الشرعیة ال

ت الصالة    : الة وتتأكد، وھناك أحوال بل نقولھذه الص إنھا في كل حال، وفي كل وق
والسالم على رسول اهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ھي قربة وذكر ونافلة وعبادة من أعظم 

  .العبادات وأجلِّھا
  : عدم أذیتھ صلى اهللا علیھ وسلم) ٦(

لَّى اهللاُ      ھ َص وازم محبت م أن من ل ا تفضل        مما یجب أن یعل ھ، كم دم أذیت لََّم ع ِھ َوَس َعَلْی
الشیخ عبد اهللا في مسألة االستھزاء؛ بل إن اهللا سبحانھ بیَّن أن أذیتھ ھي شأن المنافقین 

  ]. ٦١:التوبة[َوِمْنُھُم الَِّذیَن ُیْؤُذوَن النَِّبيَّ َوَیُقوُلوَن ُھَو ُأُذٌن 
لَّ        ي َص ل للنب ر، أو التقلی ن التحقی وع م ھ ن لََّم، أو الحط من     فأي قول فی ِھ َوَس ى اُهللا َعَلْی

ر     اق أكب و نف نسأل  -قیمتھ، أو األذیة لھ أو لسنتھ فإنھ من عمل المنافقین وھذا النفاق ھ
وما من قلب ینعقد على شيء من بغض النبي َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم  -اهللا العفو والعافیة

  . أو كراھیتھ ویكون صاحبھ مؤمنًا قط
س یتفاوتون في محبة النبي َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم تفاوتًا عظیمًا، ولكن المؤمن  النا. نعم

ا أن               ل، أم لََّم وإن ق ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی ھ َص دًا من شيء من محبت ھ أب و قلب لم ال یخل المس
و ال           ذا ھ لََّم فھ ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی ھ َص ر  یشتمل قلب أحٍد من البشر بشيء من كراھیت كف

دم             ك ع دًا، ومن ذل لََّم أب ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی ع بغضھ َص ان م ع اإلیم عیاذًا باهللا، وال یجتم
إیذائھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم في زوجاتھ، وعدم إیذائھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم في صحابتھ 

  . الكرام
ا آذاه ف    حابتھ فكأنم لَّى اُهللا     فإن من آذاه في زوجاتھ أو في ص ي شخصھ َص ي نفسھ وف

دیقھ،    َعَلْیِھ َوَسلََّم، الواحد من الناس أو الواحد من البشر من آذاه في زوجتھ أو في ص
لََّم              ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی ف بمن آذى رسول اهللا َص ھ آذاه ھو، فكی ال شك أن ھ ف ي حبیب أو ف

ا أن   -الحمدوهللا -وھذا مما ھو معلوم من جمیع المسلمین ! بشيء من ذلك؟ وإنما أحببن
  .ننبھ فیھ ألھمیتھ

  ]وصلى اللھم وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم[
---------------  

  وأین الشمس من دنس وعار.١٩
  ماجد عبد اهللا  

majed٧٧٧٤٤@hotmail.com    
  بكالوریوس في كلیة الشریعة 

لم    : مفكرة اإلسالم  ھ وس د صلى اهللا علی ة أن     إن من الظلم لمحم م للحقیق وإن من الظل
اریخ      اجي الت ي دی نقیسھ بواحد من ھؤالء اآلالف من العظماء الذین لمعت أسماؤھم ف

ة        ، من یوم وجد التاریخ ي العاطف ر ف ھ فقی ل ولكن ان عظیم العق فإن من العظماء من ك
ر ، والبیان ي اإلدارة    ، ومن كان بلیغ القول وّثاب الخیال ولكنھ عادي الفك رع ف ومن ب

  .القیادة ولكن سیرتھ وأخالقھ كانت أخالق السوقة الفجارأو 



ا   د    ، ومحمد صلى اهللا علیھ وسلم ھو وحده الذي جمع العظمة من أطرافھ ا من أح وم
ع          ا، ویخشى أن یّطل ان أمرھ ى سترھا وكتم واح یحرص عل من ھؤالء إال كانت لھ ن

دل       رتھ، أو ت رتبط بأس ھوة أو ت ل بالش واٍح تتص ا، ن ى خبرھ اس عل عفھ  الن ى ض عل
وشذوذه، ومحمد صلى اهللا علیھ وسلم ھو وحده الذي كشف حیاتھ للناس جمیًعا فكانت 

ا شاء       ھ من شاء م رأ فی ، كتاًبا مفتوًحا، لیس فیھ صفحة مطّبقة وال سطر مطموس، یق
ا   وھو وحده الذي أذن ألصحابھ أن یذیعوا عنھ كل ما یكون منھ ویبلغوه، فرووا كل م

ي ساع    ھ ف ي ساعات الضعف البشري وھي ساعات        رأوا من أحوال ات الصفاء، وف
ال  ة واالنفع ب والرغب ھ   ، الغض اكم زوجت نھّن، ھ ھ وبی ان بین ا ك ل م اؤه ك وروى نس

ھ؛           ع أھل ھ م ھ، وأحوال ي بیت ھ أوضاعھ ف ھ وبإذن ي حیات عائشة رضي اهللا عنھا تعلن ف
ا      ة بھ ھ ممتلئ دیث والسیر والفق د  ، ألن فعلھ كلھ دین وشریعة، وكتب الح ھ  لق رووا عن

ف     ف یأكل، وكی في كل شيء حتى ما یكون في حاالت الضرورة البشریة، فعرفنا كی
  .یلبس، وكیف ینام، وكیف یقضي حاجتھ، وكیف یتنظف من آثارھا

ھاكم سیرتي كلھا، وأفعالي جمیعا، : فأروني عظیمًا آخر َجرؤ أن یغامر فیقول للناس 
ًا   فاّطلعوا علیھا، وارووھا للصدیق والعدو، ولیج ي عظیم د من شاء مطنًا علیھا؟ أرون

ة سنة،    آخر ُدّونت سیرتھ بھذا التفصیل، وُعرفت وقائعھا وخفایاھا بعد ألف وأربعمائ
  !! مثل معرفتنا بسیرة نبینا

والعظمة إما أن تكون بالطباع واألخالق والمزایا والصفات الشخصیة، وإما أن تكون 
ھ      باألعمال الجلیلة التي عملھا العظیم، وإما اریخ أمت ي ت ا ف أن تكون باآلثار التي أبقاھ

  .وفي تاریخ العالم، ولكل عظیم جانب من ھذه المقاییس ُتقاس بھا عظمتھ
ة،       ع أسباب العظم ھ جم أما عظمة محمد صلى اهللا علیھ وسلم فتقاس بھا جمیعھا، ألن

اء في والعظماء إما أن یكونوا عظم، فكان عظیم المزایا، عظیم األعمال، عظیم اآلثار
واد      اربین والق ال المح ة األبط ا، كعظم روا غیرھ ا ض در م ا بق ط، نفعوھ وامھم فق أق
الفاتحین، وإما أن تكون عظمتھ عالمیة، ولكن في جانب محدود، في كشف قانون من  
ول   ي الوص ل ف ل العق ى ُنعم ا حت ة وأخفاھ ذه الطبیع ي ھ عھا اهللا ف ي وض وانین الت الق

ة ا    ة دواء من أدوی فة، أو       إلیھا، أو معرف ات الفلس رة من نظری لمرض، أو وضع نظی
ت      د فكان ا محم غ، أم عر بلی وان ش ة، أو دی ة عبقری ان، قص ات البی ن آی ة م وغ آی َص

  .عظمتھ عالمیة في مداھا، وكانت شاملة في موضوعھا
ا انتشر           ذه السیرة العطرة م والذي جّرني إلى الحدیث عن ھذا الجزء الیسیر من ھ

ھ   وذاع من قیام بعض من ال  خالق لھ بالتطاول على نبینا وحبیبنا محمد صلى اهللا علی
فالواجب علینا نحن المسلمین تجاه نبینا محمد صلى اهللا ، وسلم واستھتارھم بالمسلمین
  :علیھ وسلم القیام بھذه األمور

  .الدعاء علیھم -١
ي         ، المقاطعة االقتصادیة -٢ ا، ونشرھا ف یھم من االستنكار وغیرھ د عل فھي واهللا أش
  .ل مكانك
  االستنكار لھذه الحادثة بكل وسیلة مستطاعة  -٣

---------------  
  محمد صلى اهللا علیھ وسلم.٢٠



والرسول المجتبى .. النبي المصطفى .. ھو نبینا وحبیبنا ، محمد صلى اهللا علیھ وسلم 
  .قائد الغر المحجلین .. شفیع المذنبین بإذن اهللا .. سید األولین واآلخرین .. 

لنبي الذي أخرجھ ربھ من أفضل المعادن منبتا ، وأعز األرومات مغرسا ، من   ذلكم ا
ر ، وأسرتھ       ر العت ھ خی اءه ، عترت الشجرة التي صدع منھا أنبیاءه ، وانتخب منھا أمن
روع           ا ف رم ، لھ ي ك ي حرم ، وبسقت ف ت ف جر ، نبت خیر األسر ، وشجرتھ خیر الش

وبصیرة من اھتدى ، سراج لمع ضوؤه    طوال ، وثمرة ال تنال ، فھو إمام من اتقى ،
  .، وشھاب سطع نوره 

سیرتھ القصد ، وسنتھ الرشد ، وكالمھ الفصل ، وحكمھ العدل ، أرسلھ ربھ على فترة 
من الرسل، فترة ضل الناس فیھا رشادھم ، ومجدوا عقولھم ، ومألوا األرض جورا   

اده فأر  ف اهللا بعب ماء ، فلط تغاثت األرض بالس ى اس ا ، حت ة وظلم ھ رحم لھ رب س
  . للعالمین

  .. فكان أعدل الناس
  ..وأصدقھم لھجة 
  ..وأعظمھم أمانة 

  ..وأشجع الناس وأكرمھم ، اعترف لھ بذلك مجاوروه وأعداؤه 
  .. وكان أشد الناس تواضعا 

  .. وأبعدھم عن الكبر 
  .. كان أوفى الناس بالعھود

  .. وأوصلھم للرحم
  .. وأعظمھم شفقة ورأفة

  .. وأدبا وأحسنھم عشرة 
  ..كان یحب المساكین ویجالسھم ویشھد جنائزھم 
  .. كان ال یحقر فقیرا لفقره ، وال یحسد غنیا لغناه 

  .. كان متواصل األحزان ، دائم الفكرة
  ..لیست لھ راحة ، وال یتكلم في غیر حاجة 

  .. طویل السكوت ، یتكلم بجوامع الكلم 
  .. لتیعظم النعمة وإن دقت ، ویشكر إن كثرت أو ق

  .. یؤلف أصحابھ وال یفرقھم
  .. یكرم كریم كل قوم ، ویولیھ علیھم

  .. ویتفقد أصحابھ ویسأل عنھم
  .. كان خلقھ القرآن ، بل كان وكأنھ قرآن یمشي على األرض

  .. كان أجود الناس بالخیر
  .. كان أشد الناس حیاء

  .. كان أطیبھم كفا ، وأزكاھم رائحة 
ِذیراً { : الى كان كما وصفھ ربھ ، قال تع } َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِھدًا َوُمَبشِّرًا َوَن

  ،] ٤٥:األحزاب [



ن العاص رضي اهللا        رو ب ن عم د اهللا ب وقد وصف بذلك في التوراة كما في حدیث عب
ا     : واهللا إنھ لموصوف في التوراة ببعض صفاتھ في القرآن « : عنھما  ي إن ا النب ا أیھ ی

میتك      أرس ولي ، س دي ورس ت عب ین ، أن رزا لألمی ذیرا وح را ون اھدا ومبش لناك ش
دفع السیئة بالسیئة ،     المتوكل ، لیس بفظ وال غلیظ ، وال صخاب في األسواق ، وال ی

وا    ھ إال  : ولكن یعفو ویصفح ، ولن یقبضھ اهللا حتى یقیم بھ الملة العوجاء ، فیقول ال إل
م  اهللا ، فیفتح بھ أعینا عمیا ، وآذ انا صما ، وقلوبا غلفا ، فیھدي بھ بعد الضاللة ، ویعل

  .» ... بھ الجھالة 
ریم سراجان       رآن الك ي الق ر ، وف اً  {: ھو السراج المنی َراجًا َوھَّاج َراجًا  {، و } ِس َوِس

د     } مُِّنیرًا ر ھو سیدنا محم ، فالسراج الوھاج ھو الشمس في ضحاھا ، والسراج المنی
  الھ وبھائھ وكمالھ ، فما الفرق بین السراجین ؟صلى اهللا علیھ وسلم في جم

  ..فیھ نور ولیس فیھ حرارة : فیھ نور وحرارة ، والسراج المنیر : السراج الوھاج 
  ..الشمس تؤذیك بحرھا صیفا ، ونور الحبیب محمد یھدیك صیفا وشتاء 

ا الشمس إذا ازددت منھا قربا تصیبك باألمراض ، والحبیب محمد إذا ازددت منھ قرب
  ..ازددت من الرحمن حبا

  ..الشمس تغیب لیال ، ونور الحبیب محمد ال یغیب لیال وال نھارا 
  :حبیبي یا رسول اهللا ، لقد زكاك ربك في كل شيء 

  ] .٢:النجم [} َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى{ : زكاك في عقلك فقال 
  ] .١٧:النجم [} َما َزاَغ الَبَصُر َوَما َطَغى{ : زكاك في بصرك فقال 

  ] .١:الشرح [} َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك{ : زكاك في قلبك فقال 
  ] .٤:الشرح [} َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك{ : زكاك في ذكرك فقال 
  ] .٥:النجم [} َعلََّمُھ َشِدیُد الُقَوى{ : زكاك في علمك فقال 

  ] .٤:القلم [} َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظیٍم{ : وزكاك كلك فقال 
ن الفضل    اء اسمین من أسمائھ إال          : قال الحسن ب د من األنبی الى ألح ع اهللا تع م یجم ل

  للنبي صلى اهللا علیھ وسلم ، 
  ، ] ٦٥:الحج [} ِإنَّ اللََّھ ِبالنَّاِس َلَرُءوٌف رَِّحیٌم{ : فإنھ قال عن نفسھ سبحانھ وتعالى 

  ] . ١٢٨التوبة [} ِمِنیَن َرُءوٌف رَِّحیٌمِباْلُمْؤ{ : وقال عن نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم 
ا    لما فقده الجذع الذي كان یخطب علیھ قبل أن یتخذ المنبر حن إلیھ الجذع وصاح كم
ذي            ا یھ ذي كم ل یھ ھ ، فجع ھ ، فاعتنق لم إلی ھ وس زل صلى اهللا علی یصیح الصبي ، فن

لم   م أع  « : الصبي الذي یسكن عند بكائھ ، فقال صلى اهللا علیھ وس و ل ى    ل ھ لحن إل تنق
  .» یوم القیامة 

ى رسول    : فكان الحسن البصري إذا حدث بھذا الحدیث بكى وقال  ھذه خشبة تحن إل
  .اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلیھ 

ك    : ینزل علیھ جبریل علیھ السالم ذات لیلة فیجده یبكي ، فیقول  ا یبكی یا رسول اهللا م
: لقد قرأت قول اهللا تعالى على لسان إبراھیم علیھ السالم  : ؟ فقال الحبیب المصطفى 

وٌر         {  َك َغُف اِني َفِإنَّ ْن َعَص ي َوَم ُھ ِمنِّ ي َفِإنَّ ن َتِبَعِن َربِّ ِإنَُّھنَّ َأْضَلْلَن َكِثیرًا مَِّن النَّاِس َفَم
یمٌ  راھیم  [} رَِّح الم      ] ٣٦:إب ھ الس ان عیسى علی ى لس الى عل ھ تع رأت قول ِإن { : ، وق

، ثم رفع ] ١١٨:المائدة [} َعذِّْبُھْم َفِإنَُّھْم ِعَباُدَك َوِإن َتْغِفْر َلُھْم َفِإنََّك َأْنَت الَعِزیُز الَحِكیُمُت



وبكى ، فقال اهللا عز وجل لجبریل علیھ السالم » اللھم أمتي « : یدیھ إلى السماء وقال 
خبره النبي صلى اهللا علیھ ما یبكیك ؟ فأتاه جبریل فسألھ ، فأ: اذھب إلى محمد فسلھ : 

ھ  : وسلم بما قال وھو أعلم ، فقال اهللا تعالى  ا  « : یا جبریل ، اذھب إلى محمد فقل ل إن
  .»سنرضیك في أمتك وال نسوؤك

  ! إذا كان رسولنا الحبیب صلى اهللا علیھ وسلم یحبنا ھذا الحب ، فلماذا ال نتأدب معھ ؟
رة         ي ھری ك ، فعن أب ر من ذل ا أكث ھ یحبن ال     بل إن ھ ق ال رسول اهللا   : رضي اهللا عن ق

ل     « : صلى اهللا علیھ وسلم  ھ جع ا حول مثلي كمثل رجل استوقد نارا ، فلما أضاءت م
ھ          زھن ویغلبن ل یحج ا ، وجع ن فیھ ار یقع ي الن ن ف ي یقع دواب الت ذه ال راش وھ الف

  .» فیقتحمن فیھا ، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمونھا 
  :صلى اهللا علیھ وسلم یتمثل فیما یلي  لذلك فإن األدب مع رسول اهللا

  : اإلیمان بھ صلى اهللا علیھ وسلم 
َمَواِت            { : قال تعالى  ُك السَّ ُھ ُمْل ِذي َل ًا الَّ ْیُكْم َجِمیع ِھ ِإَل وُل اللَّ ي َرُس اُس ِإنِّ ا النَّ ُقْل َیا َأیَُّھ

َوَرُسوِلِھ النَِّبيِّ اُألمِّيِّ الَِّذي ُیْؤِمُن ِباللَِّھ  َواَألْرِض َال ِإَلَھ ِإالَّ ُھو ُیْحِیي َوُیِمیُت َفآِمُنوا ِباللَِّھ
  ] . ١٥٨:األعراف [} َوَكِلَماِتِھ َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم َتْھَتُدوَن

ھ اهللا      یم رحم ن الق ام اب ھ          : (قال اإلم ا جاء ب ة م ة من معرف ة مركب ان ھو حقیق واإلیم
عقدا ، واإلقرار بھ نطقا ، واالنقیاد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم علما ، والتصدیق بھ 

) بھ محبة وخضوعا ، والعمل بھ باطنا وظاھرا ، وتنفیذه والدعوة إلیھ بحسب اإلمكان
 .  

واإلیمان بھ صلى اهللا علیھ وسلم ھو تصدیق بنبوتھ ورسالة اهللا تعالى لھ وتصدیقھ في 
ھ رسول    جمیع ما جاء بھ وما قالھ ، ومطابقة تصدیق القلب بذلك ، بشھادة ا  للسان بأن

ذلك       ھادة ب ق بالش ب والنط ھ بالقل دیق ب ع التص إذا اجتم لم ، ف ھ وس لى اهللا علی اهللا ص
  .اللسان ، ثم اإلیمان بھ صلى اهللا علیھ وسلم والتصدیق لھ 

لم            • ھ وس ي      : (وقد قال رسول اهللا صلى اهللا علی ده ، ال یسمع ب ذي نفسي بی وال
ان        أحد من ھذه األمة یھودي أو نصرا ھ إال ك ذي أرسلت ب ؤمن بال م ی ني ثم یموت ول

  )من أصحاب النار 
دیث    ذا الح ى ھ ا عل ووي معلق ام الن ول اإلم ا  : (یق ل كلھ خ المل دیث نس ذا الح ي ھ وف

ھ              م تبلغ ى أن من ل ة عل ھ دالل ي مفھوم لم ، وف ھ وس د صلى اهللا علی ا محم برسالة نبین
  ) .دعوة اإلسالم فھو معذور

ى   » د من ھذه األمة ال یسمع بي أح« :وقولھ  دي إل أي ممن ھو موجود في زمني وبع
ارى    ود والنص ر الیھ ا ذك ھ ، وإنم ي طاعت دخول ف ھ ال ب علی م یج ة ، فكلھ وم القیام ی
ذا شأنھم         ان ھ إذا ك م كتاب،ف ود والنصارى لھ تنبیھا على من سواھما، وذلك ألن الیھ

  )مع أن لھم كتابا فغیرھم ممن ال كتاب لھ أولى 
  :  علیھ وسلم محبتھ صلى اهللا

ر من نفسھ            ھ المؤمن أكث رم ، أن یحب ي األك ع الرسول األعظم ، والنب ومن األدب م
  .ومالھ وأھلھ وولده والناس أجمعین 

  ، ] ٦:األحزاب [} النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنیَن ِمْن َأنُفِسِھْم{ : قال تعالى          •



ھ           • ھ     ولقد أكد النبي صلى اهللا علی ي قول ك ف لم ذل ى    « : وس دكم حت ؤمن أح ال ی
  .» أكون أحب إلیھ من والده وولده والناس أجمعین 

ال         • ن ھشام ق د          : وعن عبد اهللا ب ذ بی لم وھو آخ ھ وس ي صلى اهللا علی ع النب ا م كن
یا رسول اهللا ، ألنت أحب إلي من كل : عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ فقال لھ عمر 

ال ، والذي نفسي بیده ، حتى « : فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم شيء إال من نفسي ، 
واهللا ألنت أحب إلي من نفسي ، فقال النبي : ، فقال عمر » أكون أحب إلیك من نفسك 

  .، أي اآلن كمل إیمانك» اآلن یا عمر « : صلى اهللا علیھ وسلم 
  :المحبة ثالثة أقسام : قال ابن بطال والقاضي عیاض          •
  .محبة إجالل وإعظام كمحبة الوالد )      ١
  .ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد )      ٢
  .ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس )      ٣

  .فجمع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھذه األصناف في محبتھ 
ھ اهللا             • اض رحم ي عی ال القاض ن      : وق ذب ع نتھ وال رة س ھ نص ن محبت وم

  .یعتھ ، وتمني حضور حیاتھ فیبذل مالھ ونفسھ دونھ شر
  لماذا نحب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ؟

  نحب رسول اهللا 
لم    : أوال  ھ وس ألن اهللا أمرنا بذلك و تعبدنا بذلك وجعل محبة رسول اهللا صلى اهللا علی

  من شروط اإلیمان بھ 
ا  ھ اهللا س : ثانی لم جعل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ن  ألن رس ھ م ن غی ر نح ل خی بب ك

ار ،       ي الن ود ف ر ، واستحققنا الخل خیري الدنیا واآلخرة، ولواله لھلكنا ومتنا على الكف
ة            داة ، ونعم ة مھ ھ اهللا رحم د الشیطان ، جعل ا مكائ ھ عرفن ق اهللا ، وب ا طری فبھ عرفن

  .مسداة ، لواله لنزل العذاب باألمة ، رحمة ألتباعھ ، رحمة ألعدائھ 
  .فنالوا بھ كرامة في الدنیا واآلخرة  أما أتباعھ -
اتھم ، ألن       : وأما أعداؤه المحاربون لھ  - م من حی ر لھ وتھم خی تلھم وم فالذین عجل ق

یھم         ب اهللا عل د كت م ق دار اآلخرة ، وھ ي ال حیاتھم زیادة لھم في تغلیظ العذاب علیھم ف
  .الشقاء ، فتعجیل موتھم خیر لھم من طول أعمارھم في الكفر 

ذلك       وأما  - ل شرا ب م أق ھ ، وھ ده وذمت المعاھدون لھ فعاشوا في الدنیا تحت ظلھ وعھ
  .العھد من المحاربین لھ 

وأما المنافقون فحصل لھم بإظھار اإلیمان بھ حقن دمائھم وأموالھم وأھلھم وجریان  -
  .أحكام المسلمین علیھم

التھ الع       - ع برس الى رف إن اهللا سبحانھ وتع ام عن أھل    وأما األمم النائیة عنھ ف ذاب الع
  .األرض ، فأصاب كل العالمین النفع برسالتھ 

  : توقیره : ومن األدب مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
ِذیرًا     {: قال اهللا تعالى      • رًا َوَن اِھدًا َوُمَبشِّ ْلَناَك َش وِلِھ    )٨(ِإنَّا َأْرَس ِھ َوَرُس وا ِباللَّ ِلُتْؤِمُن

  ، ] ٩-٨:الفتح [} )٩(ُه َوُتَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصیًال َوُتَعزُِّروُه َوُتَوقُِّرو
ُكم َبْعضاً     { : وقال سبحانھ      • ُدَعاِء َبْعِض َنُكْم َك وِل َبْی ور  [} َال َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَُّس الن
وه          ] ٦٣: لم إذا دعوتم ھ وس ون دعاء الرسول صلى اهللا علی ا المؤمن وا أیھ ، فال تجعل



ادیتموه  ونداءكم لھ إذا ما ن ادیتموه كدعاء أو نداء بعضكم لبعض ، وإنما علیكم إذا ما ن
یا نبي اهللا ، أو یا رسول اهللا ، وال یلیق بكم أن تنادوه باسمھ مجردا : أن تنادوه بقولكم 

  .یا محمد : ، فال تقولوا 
راھیم      وح وإب آدم ون لین ك اء والمرس ائر األنبی ردا كس مھ مج اده باس م ین واله ل إن م ف

ا         : عیسى ، ولكنھ كان ینادیھ بقولھ وموسى و ا أیھ ل ، ی ا المزم ا أیھ دثر ، ی ا الم ا أیھ ی
ر اسمھ صلى اهللا         ر من موضع ذك ي أكث النبي ، یا أیھا الرسول ، وإن كان قد ورد ف

  .علیھ وسلم ، فإن وروده لم یكن على سبیل النداء 
مجردا ، وإنما علینا فمن األدب مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أن ال ننادیھ باسمھ 

  .أن نوقره ونعظمھ في أقوالنا وفي قلوبنا 
  :األدب مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بعد موتھ 

واألدب مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، كذلك یكون المؤمن مؤدبا معھ صلى اهللا 
  :علیھ وسلم بعد وفاتھ ، واألدب معھ بعد موتھ یتمثل في 

  : توقیره 
ھ أدب ا      إن لم میت ھ وس لى اهللا علی ي ص ة النب ھ ، ألن حرم د ممات ھ وبع ي حیات د ف ممت

  .كحرمتھ وھو حي 
دیدا           ر تش ك األم ي ذل ھ ف ن الخطاب رضي اهللا عن ر ب ولقد شدد فاروق ھذه األمة عم
عظیما ، فقد كان یعاقب من یرفع صوتھ في المسجد النبوي الشریف بعد موت رسول 

  اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، 
جد فحصبني      : ن السائب بن یزید قال فع ي المس ا ف ت قائم اني بحصاة    –كن  –أي رم

ال   : رجل ، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب ، فقال  ا ، ق اذھب فأتني بھذین ، فجئتھ بھم
اال      :  ا ؟ ق ن أنتم ا ؟ من أی ال     : من أنتم د      : من أھل الطائف ، ق ا من أھل البل و كنتم ل

  في مسجد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ؟؟  ألوجعتكما ضربا ، ترفعان أصواتكما
ي   ن العرب ال اب ھ      : ق ا ، وكالم ھ حی ا كحرمت لم میت ھ وس لى اهللا علی ي ص ة النب حرم

ھ       رئ كالم إذا ق لم ، ف ھ وس المأثور بعد موتھ ككالمھ المسموع من لفظھ صلى اهللا علی
ي           ھ ف ان یلزم ا ك ھ كم ھ ، وال یعرض عن ع صوتھ علی  وجب على كل حاضر أال یرف

  . مجلسھ صلى اهللا علیھ وسلم 
ت       م ، خرج اءه طالب العل ان إذا ج د ك ھ اهللا ، فق ك رحم ام مال ى أدب اإلم و انظر إل

الوا   : یقول لكم الشیخ : إلیھم الجاریة فتقول لھم  إن ق : تریدون الحدیث أو المسائل ؟ ف
ا  المسائل خرج إلیھم ، وإن قالوا الحدیث دخل مغتسلھ ، واغتسل وتطیب ، ولبس ث یاب

ھ الخشوع         ى كرسي ، ویخرج وعلی ى عل رداء ، وارتق جددا ، وتعمم ووضع علیھ ال
لم   والوقار ، والیزال یبخر بالعود حتى یفرغ من حدیث رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

 .  
وكان یكره أن یحدث بحدیث رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في الطریق أو وھو قائم 

  . أو مستعجل 
ھ ،      : اهللا  قال مصعب بن عبد ر لون لم یتغی ھ وس كان مالك إذا ذكر النبي صلى اهللا علی

ال            ك فق ي ذل ا ف ھ یوم ل ل ى جلسائھ ، فقی ك عل ا    : وینحني حتى یصعب ذل تم م و رأی ل
  . رأیت لما أنكرتم علي ما ترون 



  : التأسي بھ في كل األقوال واألفعال : ومن األدب معھ 
الى   ي     { : قال تع ْم ِف اَن َلُك ْد َك ْوَم          َلَق َھ َواْلَی و اللَّ اَن َیْرُج ن َك َنٌة لَِّم َوٌة َحَس ِھ ُأْس وِل اللَّ َرُس

  ] . ٢١: األحزاب [} اآلِخَر
ي       : قال ابن كثیر  لم ف ھ وس ھذه اآلیة أصل كبیر في التأسي برسول اهللا صلى اهللا علی

و           لم ی ھ وس النبي صلى اهللا علی اس بالتأسي ب ر الن ذا أم ھ ، ولھ م أقوالھ وأفعالھ وأحوال
  . األحزاب في صبره ومصابرتھ ومرابطتھ ومجاھدتھ ، وانتظاره الفرج من ربھ 

ي         ى ف ھ ، حت لم وأحوال ھ وس لى اهللا علی ي ص ار النب ع آث ر یتتب ن عم د اهللا ب ان عب ك
ا         ؤمر باتباعھ م ن ي التشریع ول ا ف ن    .األعمال الحیاتیة التي ال دخل لھ افع أن اب فعن ن

ى     عمر كان یتبع آثار النبي صلى اهللا ھ ، حت علیھ وسلم فیصلي في كل مكان صلى فی
جرة           ك الش د تل ر یتعاھ ن عم ان اب جرة فك زل تحت ش إن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ن

  . فیصب في أصلھا الماء لكیال تیبس 
ھ ، فسئل   : قال مجاھد  كنا مع ابن عمر رضي اهللا عنھما في سفر فمر بمكان فحاد عن

  .  صلى اهللا علیھ وسلم فعل ذلك ففعلتھ رأیت رسول اهللا: لم فعلت ذلك ؟ قال 
ول     لم فیق ھ وس لى اهللا علی ي ص ر النب ع أث و یتب ھ وھ فا لحال افع وص ا ن ل إلین و : وینق ل

  . ھذا مجنون : نظرت إلى ابن عمر إذ اتبع أثر النبي صلى اهللا علیھ وسلم لقلت 
  .ونحن كذلك یجب علینا أن نتأسى بھ صلى اهللا علیھ وسلم  -
  .في شجاعتھ ، فقد كان أشجع الناس نتأسى بھ  -
  .نتأسى بھ في أخالقھ فقد كان خلقھ القرآن  -

  . » َكاَن َرُسوُل اهللا َأْحَسَن النَّاِس ُخُلًقا « * 
  .»  َكاَن َرُسوُل اهللا َأْحَسَن النَّاِس َوَأْجَوَد النَّاِس َوَأْشَجَع النَّاِس « * 
  .» َحَیاًءَكاَن َرُسوُل اهللا َأَشدَّ النَّاِس « * 
یَِّئِة   « *  ِزي ِبالسَّ َلْم َیُكْن َرُسوَل اهللا َفاِحًشا َوال ُمَتَفحًِّشا َوال َصخَّاًبا في اَألْسَواِق َوال َیْج

  .» السَّیَِّئَة َوَلِكْن َیْعُفو َوَیْصَفُح 
َوَة المَ  « *  ُب َدْع اَزِة َوُیِجی ُع الَجَن ِریض َوَیْتَب وُد الَم وُل اهللا َیُع اَن َرُس ُب َك وِك َوَیْرَك ْمُل

  »الِحَماِر
ِھ ،         « *  ْن َوْجِھ ُھ َع ِرُف َوْجَھ ْم َیْص َدُه َوَل َزُع َی َكاَن َرُسوُل اهللا ِإَذا َصاَفَح الرَُّجَل  َلْم َیْن

  .» َوَلْم ُیَر ُمَقدَِّم ُرْكَبَتْیِھ َبْیَن َیَدي َجِلیٍس َلُھ 
  »َكاَن َرُسوُل اهللا َطِویُل الصَّْمِت « * 
َن َرُسوُل اهللا ُیْكِثُر الذِّْكِر َوُیِقلُّ اللَّْغِو َوُیِطیُل الصَّالِة َوُیَقصُِّر ُخْطَبَتْھ ، َوال َیْأَنُف َكا« * 

  .» َأْن َیْمِشي َمَع اَألْرَمَلِة َوالِمْسِكیِن َفَیْقِضي الَحاَجَة
  .» َما ُسِئَل َرُسوُل اهللا َشْیًئا َقطُّ َفَقاَل ال « *
الطرق كلھا مسدودة إال طریق من اقتفى آثار النبي صلى  : ن محمد قال الجنید ب     •

وعزتي وجاللي ، لو أتوني من كل طریق : ( اهللا علیھ وسلم ، فإن اهللا عز وجل یقول 
  .، واستفتحوا من كل باب ، لما فتحت لھم حتى یدخلوا خلفك یا محمد 

  : جر ومن األدب معھ صلى اهللا علیھ وسلم االنتھاء عما نھى عنھ وز
ا وجوب        ھ حتم ھ یتبع ة ، فإن فكما أن طاعتھ صلى اهللا علیھ وسلم في كل األمور واجب

  .االنتھاء عما نھى عنھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وزجر 



لم         • ھ وس عن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ أن رجال جاء رسول اهللا صلى اهللا علی
ة   .. أكلت الحمر : فقال  اه الثانی م أت ال   فسكت ، ث ر   : فق ت الحم اه    .. أكل م أت فسكت ، ث

  .» أفنیت الحمر « : الثالثة ، فقال 
اس      ي الن ادى ف ا فن ة      : ( فأمر منادی ر األھلی اكم عن لحوم الحم ، ) إن اهللا ورسولھ ینھ

  .فأكفیت القدور ، وإنھا لتفور باللحم 
تثناء ،       ة أو اس ن فرص وا ع م یبحث ة ، ول ي حیل روا ف م یفك رار ل ؤالء األب م إن ھ ول

نھم     : یجادلوا ویقولوا  دور ، لك ھ الق ور ب إنما حرم رسول اهللا ما یذبح بعد ذلك ال ما تف
  .انطاعوا لألمر ، وھكذا یكون األدب مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

  : ومن األدب مع رسول اهللا توقیر أصحابھ والتأدب معھم 
  : یھ وسلم وبرهومن توقیره صلى اهللا عل: یقول القاضي عیاض          •
  . توقیر أصحابھ وبرھم -
  . ومعرفة حقھم واالقتداء بھم -
  . وحسن الثناء علیھم -
  . واالستغفار لھم -
  . واإلمساك عما شجر بینھم -
  . ومعاداة من عاداھم -
واإلضراب عن أخبار المؤرخین وجھلة الرواة وضالل الشیعة والمبتدعین القادحة  -

  . في أحد منھم
تن أحسن                وأن یلتم - ن الف نھم م ان بی ا ك ي م ك ف ل ذل ل عنھم من مث ا نق ي م م ف س لھ

  التأویالت ، 
  .  ویخرج لھم أصوب المخارج ، إذ ھم أھل لذلك -
د سیرتھم ، ویسكت       - وال یذكر أحد منھم بسوء ، بل تذكر حسناتھم وفضائلھم وحمی

  . عما وراء ذلك
ال  » عن اهللا من سب أصحابي ل« : فقد قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم      • ، وق

ین   « :صلى اهللا علیھ وسلم  اس أجمع ة والن » من سب أصحابي فعلیھ لعنة اهللا والمالئك
.  

  : ومن األدب معھ صلى اهللا علیھ وسلم أن نزور مسجده ونصلي فیھ
ھ     : قال القاسمي      • ى رسول اهللا صلى اهللا علی من قصد زیارة المدینة ، فلیصل عل

دخلھا متواضعا    وسلم في طریق ا فلی ھ كثیرا ، ولیتطیب ویلبس أنظف ثیابھ ، فإذا دخلھ
معظما ، ویقصد المسجد ویصلي فیھ بجانب المنبر ركعتین ، ثم یأتي قبر النبي صلى  

  .اهللا علیھ وسلم فیقف عند وجھھ 
لم       : فیقف ویقول  ي اهللا ، ویصلي ویس ا نب ك ی السالم علیك یا رسول اهللا ، السالم علی

  .یرا ، ثم یسلم على أبي بكر وعمر علیھ كث
  : ومن األدب معھ صلى اهللا علیھ وسلم الصالة والسالم علیھ

لُّوا      {: لقولھ تعالى         • وا َص ِذیَن آَمُن ا اَل ا َأیَُّھ إنَّ اللََّھ وَمالِئَكَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َی
  ،} َعَلْیِھ وَسلُِّموا َتْسِلیمًا

  . ثناؤه على أنبیائھ: والصالة من اهللا -



  . االستغفار:والصالة من المالئكة -
  .الدعاء والتعظیم والتكریم: ومن الناس -

  . والصالة علیھ من أعظم الذكر
ول    -سمعت رسول اهللا   : عن عامر بن ربیعة قال     • لم یق ھ وس من  «: صلى اهللا علی

ك أو    صلى علّي صالة لم تزل المالئكة تصلي علیھ ما صلَّى عليَّ ، فل ٌد من ذل یقلَّ عب
  . »لیكثر

ا عن رسول          • وروى عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب رضي اهللا عنھم
اني فبشرني  « : اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال ول    : إن جبریل أت أن اهللا عز وجل یق

من صلى علیك صلیُت علیھ ، ومن سلم علیك سلمُت علیھ ، فسجدُت هللا عز وجل : لك
  .» شكرًا 

اس  « : قال  -صلى اهللا علیھ وسلم-أن رسول اهللا : وعن ابن مسعود          • أولى الن
  .» بي یوم القیامة أكثرھم عليَّ صالة 

  :وتتأكد الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم في مواضع وأعمال ، منھا 
  إذا ورد ذكر النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، 

  . »فلم یصلِّ عليَّ البخیل من ذكرت عنده « : لقولھ 
رغم أنف رجل ذكرت « : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : وعن أبي ھریرة قال

ل أن             م انسلخ قب ھ شھر رمضان ث ي ، ورغم أنف رجل دخل علی عنده فلم یصل عل
ة   دخاله الجن م ی ر فل واه الكب ده أب ل أدرك عن ف رج م أن ھ ، ورغ ر ل ذا »یغف ل ھ ، ومث

الصالة علیھ كما ذكر، وقال بعضھم بوجوبھا كلما ذكر ، الحدیث یدل على مشروعیة 
  . تجب أول مرة ، وتسن فیما بعد: وقال بعض آخر

  : الصالة علیھ في المجالس
ما جلس قوم مجلسًا لم یذكروا اهللا فیھ ، ولم یصلوا «: لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم      •

  . »ر لھمعلى نبیھم إال كان علیھم ترة ،فإن شاء عذبھم وإن شاء غف
  : الصالة علیھ عند سماع المؤذن

م صلوا        « : لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم      • ول، ث ا یق ل م وا مث ًا فقول إذا سمعتم مؤذن
ا        یلة ، فإنھ ي الوس لوا ل م س ا عشرًا ، ث ھ بھ ي صلى اهللا علی لى عل ھ من ص ي، فإن عل

نا ھو، فمن سأل لي منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا ، وأرجو أن أكون أ
  .» الوسیلة حلت علیھ الشفاعة

  : الصالة علیھ عند دخول المسجد والخروج منھ ، وعند المرور بالمساجد
ال        • لم وق د وس م  : (ألنھ صلى اهللا علیھ وسلم إذا دخل المسجد صلى على محم اللھ

لَّ    «: وإذا خرج) . اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك د وس ى محم م ، صلى عل
  . » ) اللھم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب فضلك: (ثم قال

إذا مررتم بالمساجد فصلوا على : (ولقول علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ          •
  ) .النبي صلى اهللا علیھ وسلم

ا      ب ، وأم الة أو واج ان الص ن أرك ن م و رك ر ، وھ ھد األخی ي التش ھ ف الة علی الص
  . فھي مستحبة: د األولالصالة علیھ في التشھ

  : الصالة علیھ في صالة الجنائز، فإن من السنة



  أن یقرأ في التكبیرة األولى بفاتحة الكتاب ،          •
  وفي الثانیة یصلي على النبي صلى اهللا علیھ وسلم ،          •
  وفي الثالثة یدعو للمیت ،          •
  .منا أجره ، وال تفتنَّا بعده اللھم ال تحر: وفي الرابعة یقول          •

  .الصالة علیھ بین تكبیرات صالة العید
  :تستحب الصالة علیھ عند ختم الدعاء

الدعاء موقوف بین السماء واألرض ال یصعد « : لقول عمر رضي اهللا عنھ          •
  .» منھ شيء حتى تصلي على نبیك 

  :یوم الجمعة ولیلتھ یستحب اإلكثار فیھ من الصالة علیھ
ق آدم ،        « : لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم      • ھ خل ة ، ففی وم الجمع امكم ی من أفضل أی

وفیھ قبض ، وفیھ النفخة ، وفیھ الصعقة ، فأكثروا علي من الصالة فیھ ، فإن صالتكم 
ى      : معروضة علي ، قالوا د أرمت یعن ك صالتنا وق : یا رسول اهللا وكیف تعرض علی

  ، »  لى األرض أن تأكل أجساد األنبیاء إن اهللا حرم ع: وقد بلیت ؟ قال
ي           • الم ف ھ والس الة علی وب الص ى وج د إل افعي وأحم ان الش ب اإلمام د ذھ وق

  .وال تصح الخطبتان إال بذلك. خطبتي الجمعة
نسأل اهللا تبارك وتعالى أن یؤدبنا بآداب المصطفى ، ویعلمنا سنتھ ، ویجعلنا متمسكین 

ر دنیا ، وأن یحش ي ال ا ف ن  بھ قینا م لم ، وأن یس ھ وس لى اهللا علی د ص ا محم ع نبین نا م
  .حوضھ الشریف شربة ھنیئة ال نظمأ بعدھا أبدا 

---------------  
  صور من محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم ألمتھ.٢١

  محمد السمان 
  خطیب جامع الجھیمي بالریاض 

  : الصورة األولى 
فاعة العظم   ي      جاء في صحیح البخاري في حدیث الش ھ وف ى عن أنس رضي اهللا عن

فیأتوني ، فأستأذن على ربي في داره فیؤذن : (الحدیث قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ول           دعني ، فیق ا شاء اهللا أن ی دعني م ھ وقعت ساجدا ، فی إذا رأیت ع  : لي علیھ ، ف ارف

ال   ي      : محمد ، وقل یسمع ، واشفع تشفع ، وسل تعط ، ق ى رب أثني عل أرفع رأسي ف ف
ة        بثن أدخلھم الجن أخرج ف دا ، ف ي ح د ل ھ ، فیح ادة    -اء وتحمید یعلمنی ال قت وسمعتھ  : ق

ي     -فأخرج فأخرجھم من النار وأدخلھم الجنة : أیضا یقول  ى رب ثم أعود فأستأذن عل
دعني ،   في داره ، فیؤذن لي علیھ ، فإذا رأیتھ وقعت ساجدا ، فیدعني ما شاء اهللا أن ی

ال      ارفع محمد ، وقل : ثم یقول  أرفع رأسي   : یسمع ، واشفع تشفع ، وسل تعط ، ق ف
أدخلھم   : فأثني على ربي بثناء وتحمید یعلمنیھ ، قال  أخرج ف ثم أشفع فیحد لي حدا ، ف

ادة   -الجنة  ول   : قال قت ة       : وسمعتھ یق م الجن ار وأدخلھ ن الن أخرجھم م أخرج ف م   -ف ث
فإذا رأیتھ وقعت لھ ساجدا  أعود الثالثة ، فأستأذن على ربي في داره فیؤذن لي علیھ ،

ارفع محمد ، وقل یسمع ، واشفع تشفع ،    : ، فیدعني ما شاء اهللا أن یدعني ، ثم یقول 
ال        : وسل تعطھ ، قال  ھ ، ق د یعلمنی اء وتحمی ي بثن ى رب أثني عل م  : فأرفع رأسي ، ف ث

ة    أدخلھم الجن ادة    -أشفع فیحد لي حدا ، فأخرج ف ال قت ول    : ق د سمعتھ یق أخرج  : وق ف



أي ) . حتى ما یبقى في النار إال من حبسھ القرآن -فأخرجھم من النار وأدخلھم الجنة 
ودا    {: ثم تال ھذه اآلیة : قال . وجب علیھ الخلود  ا محم ك مقام ك رب . } عسى أن یبعث

  . وھذا المقام المحمود الذي وعده نبیكم صلى اهللا علیھ وسلم : قال 
  .. الصورة الثانیة  

د البخاري    فاعة           جاء عن دیث الش ي ح ھ ف رة رضي اهللا عن ي ھری دیث أب أیضًا من ح
لم   ھ وس لى اهللا علی ي ص ول النب ًا ق ى أیض أقع  (العظم رش ، ف ت الع آتي تح أنطلق ف ف

ساجدا لربي عز وجل ، ثم یفتح اهللا علي من محامده وحسن الثناء علیھ شیئا لم یفتحھ  
ع رأسك ، سل تعطھ       : على أحد قبلي ، ثم یقال  د ارف ا محم أرفع    ی ، واشفع تشفع ، ف

ال    : رأسي فأقول  ا رب ، فیق ي ی ك من ال       : أمتي یا رب ، أمت د أدخل من أمت ا محم ی
ك       ا سوى ذل اس فیم حساب علیھم من الباب األیمن من أبواب الجنة ، وھم شركاء الن

ة   : من األبواب ، ثم قال  والذي نفسي بیده ، إن ما بین المصراعین من مصاریع الجن
  ). كما بین مكة وبصرى: وحمیر ، أو كما بین مكة 

  .. الصورة الثالثة  
راھیم        ى إب ـھ ف ول الل ًا ق لم یوم ھ وس رأ صلى اهللا علی َن    : (ق ًرا ِم َلْلَن َكِثی نَّ َأْض َربِّ ِإنَُّھ

  ] ٣٦: إبراھیم) [النَّاِس َفَمْن َتِبَعِني َفِإنَُّھ ِمنِّي َوَمْن َعَصاِني َفِإنََّك َغُفوٌر َرِحیٌم
ُز         : (ل اللـھ فى عیسىوقرأ قو َت اْلَعِزی َك َأْن ْم َفِإنَّ ْر َلُھ اُدَك َوِإْن َتْغِف ِإنَُّھْم ِعَب ذِّْبُھْم َف ِإْن ُتَع
  ]. ١١٨: المائدة) [اْلَحِكیُم

ال      ھ السالم وق ل علی ھ جبری ل سل    : فبكى صلى اهللا علیھ وسلم فأنزل اللـھ إلی ا جبری ی
م   -محمًدا ما الذي یبكیك؟  زل  -وھو أعل ال  ، فن ل وق ـھ؟      : جبری ا رسول الل ك ی ا یبكی م

ل  .. أمتي: قال ك الجلی ال . أمتي یا جبریل، فصعد جبریل إلى المل ھ    : وق ى أمت یبكى عل
لم  ) انزل إلى محمد وقل لھ إنا سنرضیك فى أمتك: واللـھ أعلم، فقال لجبریل رواه مس

 .  
  الصورة الرابعة  

ئ    لكل نبي دعوة مستج(قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم  د أن أختب ا ، وأری ابة یدعو بھ
  . رواه البخاري ) دعوتي شفاعة ألمتي في اآلخرة

  الصورة الخامسة  
: أن رجال أصاب من امرأة قبلة ، فأتى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فأخبره ، فأنزل اهللا 

یئات      { ذھبن الس نات ی ل إن الحس ن اللی ا م ار وزلف ي النھ الة طرف م الص ال . } أق فق
  . رواه البخاري ). لجمیع أمتي كلھم: (سول اهللا، ألي ھذا ؟ قال یا ر: الرجل

  الصورة السادسة  
لم      ھ وس ي صلى اهللا علی رتھم        (قول النب اس ألم ى الن ي ، أو عل ى أمت وال أن أشق عل ل

  . رواه البخاري ) بالسواك مع كل صالة
  الصورة السابعة  

ھ روى البخاري في صحیحھ من حدیث ابن عباس رضي اهللا عنھم ا   : ا قول خرج علین
ھ        : (النبي صلى اهللا علیھ وسلم یوما فقال  ي مع ر النب ل یم م ، فجع ي األم عرضت عل

ت       د ، ورأی ھ أح یس مع ي ل الرجل ، والنبي معھ الرجالن ، والنبي معھ الرھط ، والنب
ل      : سوادا كثیرا سد األفق ، فرجوت أن یكون أمتي ، فقیل  م قی ھ ، ث ذا موسى وقوم ھ



ي       انظر ، فر: لي  ل ل ق ، فقی د األف را س ت     : أیت سوادا كثی ذا ، فرأی ذا وھك انظر ھك
ة       : سوادا كثیرا سد األفق ، فقیل  دخلون الجن ا ی ھؤالء أمتك ، ومع ھؤالء سبعون ألف

فتفرق الناس ولم یبین لھم ، فتذاكر أصحاب النبي صلى اهللا علیھ وسلم ). بغیر حساب
ا    أما نحن فولدنا في الشرك ، ولكنا : فقالوا  م أبناؤن آمنا باهللا ورسولھ ، ولكن ھؤالء ھ

ال  رون ، وال یسترقون ، وال     : (، فبلغ النبي صلى اهللا علیھ وسلم فق ذین ال یتطی م ال ھ
أمنھم أنا یا رسول اهللا  : فقام عكاشة بن محصن فقال). یكتوون ، وعلى ربھم یتوكلون

  ). اشةسبقك بھا عك: (أمنھم أنا؟ فقال: فقام آخر فقال). نعم: (؟ قال
  .. الصورة الثامنة  

لم ..جاء في حدیث اإلسراء والمعراج الطویل  م عرج   : قال النبي صلى اهللا علیھ وس ث
ك      . بي حتى ظھرت لمستوى أسمع فیھ صریف األقالم  ن مال س ب ن حزم وأن : قال اب

ففرض اهللا على أمتي خمسین صالة ، فرجعت بذلك ، : قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم
فرض خمسین  : ما فرض اهللا لك على أمتك ؟ قلت : على موسى ، فقال حتى مررت 
فارجع إلى ربك ، فإن أمتك ال تطیق ذلك ، فراجعني فوضع شطرھا ،  : صالة ، قال 

راجع ربك ، فإن أمتك ال تطیق ، : وضع شطرھا ، فقال : فرجعت إلى موسى ، قلت 
ك     ى رب ق    فراجعت فوضع شطرھا ، فرجعت إلیھ ، فقال ارجع إل ك ال تطی إن أمت ، ف

دي ، فرجعت         : ذلك ، فراجعتھ ، فقال  ول ل دل الق ھي خمس ، وھي خمسون ، ال یب
ت    : إلى موسى ، فقال  ك ، فقل ى        : راجع رب ي ، حت ق ب م انطل ي ، ث استحییت من رب

إذا   انتھى بي إلى سدرة المنتھى ، وغشیھا ألوان ال أدري ما ھي ، ثم أدخلت الجنة ، ف
  . رواه البخاري. ، وإذا ترابھا المسك فیھا حبایل اللؤلؤ

  .. الصورة التاسعة  
ول    ر من ق ده أستغفر اهللا    : "كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یكث سبحان اهللا وبحم

ھ   وب إلی ت  ". وأت ت فقل ول اهللا : قال ا رس ول   ! ی ر من ق ده  : "أراك تكث سبحان اهللا وبحم
فإذا رأیتھا . أرى عالمة في أمتي خبرني ربي أني س: "فقال" أستغفر اهللا وأتوب إلیھ؟

ول   ھ      : أكثرت من ق وب إلی ده أستغفر اهللا وأت ا   . سبحان اهللا وبحم د رأیتھ إذا جاء  . فق
ن اهللا أفواجا     . فتح مكة . نصر اهللا والفتح  ي دی دخلون ف د   . ورأیت الناس ی فسبح بحم

  . رواه مسلم ". ربك واستغفره إنھ كان توابا
  .. الصورة العاشرة  

الوا  (لنبي صلى اهللا علیھ وسلم قال ا یكم؟ ق ا رسول اهللا  : ما تعدون الشھید ف ل   ! ی من قت
ا رسول     : إن شھداء أمتي إذا لقلیل ، قالوا : قال . في سبیل اهللا فھو شھید  م ؟ ی فمن ھ

ومن  . ومن مات في سبیل اهللا فھو شھید  . من قتل في سبیل اهللا فھو شھید : قال ! اهللا 
م   . ومن مات في البطن فھو شھید . ھید مات في الطاعون فھو ش ن مقس أشھد  : قال اب

قال عبید اهللا بن : وفي روایة . والغریق شھید : على أبیك ، في ھذا الحدیث ؛ أنھ قال 
ة   . ومن غرق فھو شھید: أشھد على أخیك أنھ زاد في ھذا الحدیث: مقسم  ي روای : وف

  . رواه مسلم) والغرق شھید: زاد فیھ
  .. ة عشرة الصورة الحادی

ھ    ي وجھ كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذا كان یوم الریح والغیم ، عرف ذلك ف
: فقال. فسألتھ : قالت عائشة . فإذا أمطرت ، سر بھ ، وذھب عنھ ذلك . ، وأقبل وأدبر



ي     " ى أمت ذابا سلطا عل ول ، إذا رأى المطر   " . إني خشیت أن یكون ع ة "ویق ". رحم
  . رواه مسلم 

  .. ة الثانیة عشرة الصور 
ال ر؛ ق ن عم د اهللا ب ن عب لم : ع ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ر رس ة ننتظ ا ذات لیل مكثن

ده      . لصالة العشاء اآلخرة  ل أو بع ث اللی دري أشيء    . فخرج إلینا حین ذھب ثل ال ن ف
ا أھل     : فقال حین خرج. شغلھ في أھلھ أو غیر ذلك  ا ینتظرھ إنكم لتنتظرون صالة م

ام     . لوال أن یثقل على أمتي لصلیت بھم ھذه الساعة و. دین غیركم  ؤذن فأق ر الم م أم ث
  رواه مسلم . الصالة وصلى

  .. الصورة الثالثة عشرة  
ي   . أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أقبل ذات یوم من العالیة جد بن حتى إذا مر بمس

. نصرف إلینا ثم ا. ودعا ربھ طویال . وصلینا معھ . معاویة ، دخل فركع فیھ ركعتین 
دة    . سألت ربي ثالثا "فقال صلى اهللا علیھ وسلم  ي واح ین ومنعن سألت  . فأعطاني ثنت

ا  . ربي أن ال یھلك أمتي بالسنة فأعطانیھا  . وسألتھ أن ال یھلك أمتي بالغرق فأعطانیھ
أنھ أقبل مع رسول اهللا صلى : وفي روایة " . وسألتھ أن ال یجعل بأسھم بینھم فمنعنیھا

  . رواه مسلم . فمر بمسجد بني معاویة. لیھ وسلم في طائفة من أصحابھ اهللا ع
  .. الصورة الرابع عشرة  

، قال فأتاه جبریل علیھ السالم. أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان عند أضاة بني غفار
ال رف      : فق ى ح رآن عل ك الق رأ أمت أمرك أن تق ال. إن اهللا ی ھ  : "فق أل اهللا معافات أس

ھ ك وإن، ومغفرت ق ذل ي ال تطی ة " . أمت اه الثانی م أت ال . ث رأ : فق أمرك أن تق إن اهللا ی
رفین   ى ح رآن عل ك الق ال . أمت ھ  "فق ھ ومغفرت أل اهللا معافات ق . أس ي ال تطی وإن أمت

ة أحرف     : ثم جاءه الثالثة فقال " . ذلك ى ثالث رآن عل . إن اهللا یأمرك أن تقرأ أمتك الق
ال     " . وإن أمتي ال تطیق ذلك. أسأل اهللا معافاتھ ومغفرتھ "فقال  ة فق م جاءه الرابع : ث

د     . إن اهللا یأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف ھ ، فق رءوا علی فأیما حرف ق
  . رواه مسلم. أصابوا

---------------  
  قطوف من الشمائل المحمدیة.٢٢

  محمد بن جمیل زینو
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

ھ ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا إن الحمد هللا نحمده ونستعین
  . ، من یھده اهللا فال مضل لھ ، ومن یضلل فال ھادي لھ 

  .وأشھد أن ال الھ إال اهللا وحده ال شریك لھ ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ 
  : أما بعد فإن أقدم إلخواني القراء المسلمین الكرام 

ا ،  قطوفًا من الشمائل المحمدی ة ، واألخالق النبویة ، واآلداب اإلسالمیة لیطلعوا علیھ
ھ ، وتواضعھ ،    ویقتدوا بھذا الرسول الكریم صلى اهللا علیھ وسلم ، في أخالقھ ، وآداب
ى         اج إل ھ ، وال سیما نحن في عصر نحت وحلمھ ، وشجاعتھ ، وكرمھ ، وتوحیده لرب

  . وانتشر اإلسالم  نشر التوحید واألخالق اللذین انتصر بھما المسلمون ،
  : وما أحسن قول الشاعر 



  فإن ھم ذھبت أخالقھم ذھبوا   وإنما األمم األخالق ما بقیت 
  . واهللا أسأل أن ینفع بھذا الكتاب المسلمین ، ویجعلھ خالصًا لوجھھ الكریم 

  :مولد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
ؤ    {: قال اهللا تعالى   -١ ى اْلُم ُھ َعَل نَّ الّل ِھْم      َلَقْد َم ْن َأنُفِس وًال مِّ یِھْم َرُس َث ِف ِمِنیَن ِإْذ َبَع

الٍل   ي َض ُل َلِف ن َقْب اُنوْا ِم َة َوِإن َك اَب َواْلِحْكَم ُم اْلِكَت َزكِّیِھْم َوُیَعلُِّمُھ ِھ َوُی ْیِھْم آَیاِت و َعَل َیْتُل
  } مُِّبیٍن

  }ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُھُكْم ِإَلٌھ  ُقْل ِإنََّما َأَنا َبَشٌر مِّْثُلُكْم ُیوَحى{: وقال اهللا تعالى   -٢
ذلك یوم : ( وسئل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، عن صوم یوم االثنین قال   -٣

  ) . ولدت فیھ ، وفیھ بعثت ، وفیھ أنزل الحق
لقد ولد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یوم االثنین من شھر ربیع األول في مكة   -٤

ام    ل ع ام الفی ة ع روفین  م م٥٧١المكرم وین مع دالمطلب ،  : ن أب ن عب داهللا ب وه عب أب
ل             وه قب ات أب د م لم ، وق ھ وس دًا صلى اهللا علی ده محم وأمھ آمنة بنت وھب ، سماه ج

  .والدتھ 
القرآن    -٥ إن من واجب المسلمین أن یعرفوا قدر ھذا الرسول الكریم ، فیحكموا ب

لى التوحید التي بدأ بھا رسالتھ الذي ُأنزل علیھ ، ویتخلقوا بأخالقھ ، ویھتموا بالدعوة إ
  .} ُقْل ِإنََّما َأْدُعو َربِّي َوَلا ُأْشِرُك ِبِھ َأَحًدا{: متمثلة في قولھ تعالى 

  :اسم ونسب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
  .} مَُّحمٌَّد رَُّسوُل اللَِّھ{: قال اهللا تعالى   -١
لم   -٢ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ماء: وق ة أس ي خمس ا :  ل د ، وأن ا محم أن

ى           اس عل ذي ُیحشر الن ا الحاشر ال ر ، وأن ھ الكف أحمد ، وأنا الماحي الذي یمحو اهللا ب
  .قدمي ، وأنا العاقب الذي لیس بعده نبي 

د ،   : "كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ُیسمي لنا نفسھ أسماء فقال   -٣ ا محم أن
ي الت  ر ، ونب ى ، والحاش ا المقف د ، وأن ا أحم ةوأن ي الرحم ة ، ونب ى "(وب ر : المقف آخ

  ) األنبیاء
لم      -٤ ھ وس ي     : (وقال رسول اهللا صلى اهللا علی ف یصـرف اهللا عن ون كی أال تعجب

  ) .شتم قریش ، ولعنھم ؟ یشتمون مذممًا ، ویلعنون مذممًا ، وأنا محمد
لم     -٥ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس د   : (وق ن ول ة م طفى كنان إن اهللا اص

واصطفى قریشًا من كنانة ، واصطفى من قریش بني ھاشم ، واصطفاني  إسماعیل ، 
  ) .من بني ھاشم

تسموا باسمي ، وال تكنوا بكنیتي ، فإنما أنا قاسم : ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٦
  ) . أقسم بینكم

  :الرسول كأنك تراه صلى اهللا علیھ وسلم 
یس    كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أحسن الناس وج  -١ ًا ، ل ھًا وأحسنھم خلق

  . بالطویل البائن وال القصیر 
  . كان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ، أبیض ملیح الوجھ   -٢



، عریض ما بین المنكبین ، ( ) كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، مربوعًا   -٣
راء ،            ة حم ي ُحل ھ ف د رأیت ھ ، لق حمة أذنی ى ش ھ إل رة ، جمت ا  كث اللحیة ، تعلوه ُحم م

  ) .شعره: جمتھ ) (كثیر الشعر: كث اللحیة . (رأیت أحسن منھ 
دمین ، حسن          -٤ دین والق رأس والی خم ال ھ وسلم ض كان رسول اهللا صلى اهللا علی

  .الوجھ ، لم أر قبلھ وال بعده مثلھ 
  . كان وجھھ مثل الشمس والقمر وكان مستدیرًا   -٥
ھ     كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذا ُسّر ا  -٦ أن وجھ ى ك ھ ، حت ستنـار وجھ

  . قطعة قمر ، وكنا نعرف ذلك 
ھ    -٧ كان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ال یضحك إال تبسمًا ، وكنت إذا نظرت إلی

  . قلت أكحل العینین ولیس بأكحل 
ت     -٨ ط         : وعن عائشة قال لم مستجمعًا ق ھ وس ت رسول اهللا صلى اهللا علی ا رأی م

  ) . أقصى حلقھ: لھواتھ . ( ، إنما كان ضحكھ التبسم ضاحكًا ، حتى أرى منھ لھواتھ 
ال      -٩ ھ ق ھ     : (وعن جابر بن سمرة رضي اهللا عن ت رسول اهللا صلى اهللا علی رأی

وسلم ، في لیلة إضحیان فجعلت أنظر إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم والى القمر 
  ) . مضیئة مقمرة: إضحیان . ( ، وعلیھ حلة حمراء ، فإذا ھو عندي أحسن من القمر 

  :وما أحسن من قال في وصف الرسول صلى اهللا علیھ وسلم   -١٠
  .ثمال الیتامي عصمة لألرامل     وأبیض یستسقى الغمام بوجھھ  
ا أصاب المسلمین         ره ، لم ر وغی ھذا الشعر من كالم أبي طالب أنشده ابن عم

: ُمطعم ، ِعصمة : ال ثم. (فنزل المطر ) اللھم أسقنا: (قحط ، فدعا لھم الرسول قائًال 
  ) .مانع من ظلمھم

اس أن     والمعنى أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم المنعوت بالبیاض یسألھ الن
یتوجھ إلى اهللا بوجھھ الكریم ودعائھ أن ُینزل علیھم المطر وذلك في حال حیاتھ صلى 

دعو         اس أن ی ر بالعب ة عم د توسل الخلیف ھ فق زول   اهللا علیھ وسلم ، أما بعد ممات م بن لھ
  :وأنشد من كنانة فقال : المطر ولم یتوسل بالرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

  لك الحمد والحمد ممن شكر
  ُسقینا بوجھ النبي المطر  ***  

  دعا اهللا خالقھ دعوة
  إلیھ وأشخص منھ البصر  ***  

  فلم یك إال كإلقاء الرداء
  وأسرع حتى رأینا الدرر  ***  

  وكان كما قال لـھ عمھ
  و طالب أبیض ذو غررأب  ***  

  بھ اهللا یسقى صــوب الغمـام
  وھذا العیان لذاك الخیر  ***  

  
  فمن یشكر اهللا یلق المزید

  ومن یكفر اهللا یلق الغیر  ***  



  :قال الشاعر أبو رواحة عبداهللا بن عیسى الیمني 
  ھذا رسول اهللا یبدو فـي الدنیــا

  شمسًا تضئ لسائر األكوان  ***  
  لرسلنـــافھو الذي كان الختام 

  كختام مسك فاح في البلدان  ***  
  ذو الصورة البیضاء والوجھ الذي

  أضحى لنا قمرًا بكل مكان  ***  
  حریرة: وإذا لمست الكف قلت 

  من لینة كالزبد في فنجــــان  ***  
  وإذا سمعت كالمھ مترسًال

  یصل القلوب یھز كل جنان  ***  
  وجوامع الكلم البلیغ أحاطتھا

  ت لكل بیانإذا أنھا فاق  ***  
  :أبو معبد والرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

حابھ      لم وأص ھ وس اشتھر في كتب السیرة والحدیث خبر نزول الرسول صلى اهللا علی
طالبین القرى ، فاعتذرت لھم لعدم وجود طعام عندھا إال شاة ) بقریر(بخیمة أم مبعـد 

ى     ھزیلة ال تدر لبنًا ، فأخذ الشاة فمسح ضرعھا بیده ، ودعا اهللا  اء حت ي إن ب ف  ، وحل
ة إال     ین ضعیفة وواھی علت الرغوة ، وشرب الجمیع ، ولكن ھذه الروایة طرقھا ما ب

  :طریقًا واحدًا یریوھا الصحابي قیس بن النعمان السكوني ونصھا 
ال  ( : لما انطلق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وأبو بكر یستخفیان نزال بأبي معبد فق

  .إن شاءنا لحوامل فما بقي لنا لبن واهللا ما لنا شاة ، و
  فما تلك الشاة ؟ : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

  . أتى بھا : أبو معبد 
م شربوا     : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم  قاه ث ـا فس . دعا بالبركة علیھا ، ثم حلـب ُعس

  ) . قدحًا كبیرًا: ُعسًا (
  . أنت الذي یزعم قریش أنك صابئ : أبو معبد 

  . إنھم لیقولون : لى اهللا علیھ وسلم الرسول ص
  . أشھد أن ما جئت بھ حق : أبو معبد 
  . أتبعك : أبو معبد 

  ) .أي انتصرنا: (ال ، حتى تسمع أنا قد ظھرنا : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
  ) . أي لحقھ بعد أن ظھر في المدینة: ( فاتبعھ بعد : أبو معبد 

  :م من فضائل الرسول صلى اهللا علیھ وسل
ى  * َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِھًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذیًرا {: قال اهللا تعالى   -١ َوَداِعًیا ِإَل

  .} َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنیَن ِبَأنَّ َلُھم مَِّن اللَِّھ َفْضًلا َكِبیًرا* اللَِّھ ِبِإْذِنِھ َوِسَراًجا مُِّنیًرا 
ُھ       مَّا َكاَن ُمَح{  -٢ اَن اللَّ یَن َوَك اَتَم النَِّبیِّ ِھ َوَخ وَل اللَّ مٌَّد َأَبا َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم َوَلِكن رَُّس

  .} ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیًما
  } َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمیَن {  -٣



ة ،     : ( وقال صلى اهللا عیھ وسلم   -٤ وم القیام ًا ی اء تبع ا أول من   أنا أكثر األنبی وأن
  ) . یقرع باب الجنة

لم    -٥ ھ وس لى اهللا علی ال ص ن  : ( وق ي م دق نب م ُیص ة ، ل ي الجن فیع ف ا أول ش أن
  ) . األنبیاء ما صدقت ، وإن نبیًا من األنبیاء ما صدقھ من أمتھ إال رجل واحد

لم     -٦ ھ وس لى اهللا علی ال ص ي    : وق ین ، ومنعن اني ثنت ًا ، فأعط ي ثالث ألت رب س
الغرق   سأ: واحدة  ي ب لت ربي أال یھلك أمتي بالسِّنة ، فأعطانیھا ، وسألتھ أن یھلك أمت

  ) .القحط: السنة ) . (فأعطانیھا ، وسألتھ أن یجعل بأسھم بینھم فمنعنیھا
  ) .فسألتھ أن ال یسلط علیھم عدوًا من غیرھم فأعطانیھا: (وفي روایة   

  : وقال أنس بن مالك في حدیث اإلسراء وفیھ   -٧
  ) . بي صلى اهللا علیھ وسلم ، نائمة عیناه ، وال ینام قلبھوالن(  

أنا سید ولد آدم یوم القیام ، وأول من  : ( وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم   -٨
  ) . تنشق عھ األرض ، شافع ومشفع

اء بست   : ( وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم   -٩ ت  : فضلت على األنبی أعطی
لي األرض مسجدًا وطھورًا ، وأرسلت إلى الخلق كافة ، وختم جوامع الكلم ، وجعلت 

  ) .بي النبیون
لم   -١٠ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ًا  : وق ي آدم قرن رون بن ر ق ن خی ت م بعث

  ) . فقرنًا ، حتى كنت في القرن الذي كنت منھ
ي ، كم    : ( وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم   -١١ اء قبل ل األنبی ي ومث ل  إن مثل ث

اس    ل الن رجل بنى بنیانًا فأحسنھ وأجملھ ، إال موضع لبنة من زاویة من زوایاه ، فجع
ا   : ھال وضعت ھذه اللبنة ؟ قال : یطوفون بھ ویعجبون لـھ ، ویقولون  ة ، وأن فأنا اللبن

  ) .خاتم النبیین
لم     -١٢ ھ وس ین ،      : ( وقال رسول اهللا صلى اهللا علی وب خاتم النبی د اهللا مكت ي عن إن
راھیم ، وبشارة عیسى    : ن آدم لمنجدل في طینتھ ، وسأخبركم بأول أمري وإ دعوة إب

ھ قصور           ا من ور أضاءت لھ ا ن د خرج لھ ، ورؤیا أمي التي رأت حین وضعتنا ، وق
  ) .ملقى على األرض: لمنجدل ) . (الشام

  
ال         -١٢ ي غار حراء فق لم ف ھ وس : جاء الملك جبریل إلى رسول اهللا صلى اهللا علی

ؤاده  ) باسم ربك الذي خلق إقرأ( فرجع بھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، یرجف ف
ت خدیجة       : ، فدخل على خدیجة بنت خویلد وأخبرھا  ى نفسي ، فقال د خشیت عل : لق

دوم  ( )  كال واهللا ما یخزیك اهللا أبدًا ، إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل  ، وتكسب المع
ل   ، وتقري الضیف ، وتعین على نوائب ا ن نوف لحق ، فانطلقت بھ خدیجة إلى ورقة ب

م    ن ع أخبره رسول اهللا صلى اهللا        : ، فقالت لھ خدیجة ، یا اب ك ، ف ن أخی أسمع من إب
ة   ھ ورق ال ل ا رأى ، فق ر م لم ، خب ھ وس اموس : علی ذا الن ى ( )  ھ زل اهللا عل ذي ن ال

ال           ًا إذ یخرجك قومك ، فق ي أكون حی ذعًا ، لیتن ا ج ي فیھ ا لیتن رسول اهللا   موسى ، ی
نعم ، لم یأت رجل قط بمثل ما جئت بھ إال : أومرجي ھم ؟ قال : صلى اهللا علیھ وسلم 

  ) .عودي ، وإن یدركني یومك أنصرك نصرًا مؤزرًا
  :خاتم نبوة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 



ال      -١ ن سمرة ق ھ        : عن جابر ب ي رسول اهللا صلى اهللا علی ین كتف ت الخاتم ب رأی
  .راء مثل بیضة الحمامة یشبھ جسده وسلم ، ُغدة حم

ھ   : عن عبداهللا بن سرجس قال   -٢ ت علی رأیت النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، ودخل
ھ       اغض كتف ي ن وة ف اتم النب ت خ رابھ ، ورأی ن ش ربت م ھ ، وش ن طعام ت م ، وأكل

  . الیسرى ، ُجمعًا علیھ خیالن كأمثال التآلیل 
ال      -٣ دالرحمن ق ن عب د ب ا: عن الجع معت الس ول   س د یق ن یزی ي : ئب ب ت ب ذھب

ي وجع    : خالتي إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقالت  ن أخت یا رسول اهللا ، إن اب
ف    ( )  فمسح رأسي ، ودعا لي بالبركة ، ثم توضأ فشربت من وضوئھ      م قمت خل ث

  ( )  .ظھره ، فنظرت إلى خاتم النبوة بین كتفیھ مثل زر الحجلة 
  : علیھ وسلم طیب رائحة النبي صلى اهللا

ال      -١ ھ ق ر       : عن أنس رضي اهللا عن لم ، أزھ ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی ك
ین من       ( )  اللون كأن عرقھ اللؤلؤ ، إذا مشا تكفأ  رًا أل ًا وال حری حت دیباج ا مس ، وم

ب من رائحة       رًا أطی كف رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، وال شممت مسكًا وال عنب
  .وسلم  النبي صلى اهللا علیھ

ال   : عن أنس قال   -٢ لم فق رق ،   ( )  دخل علینا النبي صلى اهللا علیھ وس دنا فَع عن
فجاءت أمي بقارورة ، فجعلت تسُلت العرق فیھا فاستیقظ النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، 

ھذا عرقك نجعلھ طیبنا ، وھو من : یا أم سلیم ، ما ھذا الذي تصنعین ؟ قالت : ( فقال 
  .أطیب الطیب 

  . كان صلى اهللا علیھ وسلم ، یعرف بریح الطیب إذا أقبل   -٣
  ) .كان ال یرد الطیب( وعن أنس أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم   -٤
  ) .أطیب الطیب المسك: ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٥

  :صفة نوم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
  . كان ینام أول ، وُیحیي آخره   -١
لى اهللا   -٢ ي ص ان النب ال     ك ھ ق ى فراش لم ، إذا أوى إل ھ وس م  : (علی مك اللھ باس

) الحمد هللا الذي أحیانا بعد ما أماتنا ، والیھ النشور: ( وإذا استیقظ قال ) أمـوت وأحیـا
 .  
ى تحت           -٣ ھ الیمن جعھ وضع كف لم إذا أخـذ مض ھ وس كان الرسول صلى اهللا علی

  . )رب قني عذابك یوم تبعث عبادك: ( خده األیمن ، وقال 
ھ  : ( كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم   -٤ إذا أوى إلى فراشھ كل لیلة جمع كفی

ا     رأ فیھم ا وق د   : ( فنفث فیھم ل ھو اهللا أح ق    (و ) ق رب الفل ل أعوذ ب ل أعوذ   ( و ) ق ق
ل     ) برب الناس ا أقب ھ ، وم ثم مسح بھما ما استطاع من جسده ، یبدأ بھما رأسھ ووجھ

  .ت من جسده ، ینصع ذلك ثالث مرا
  . حشوھا من لیف ) جلد(كانت وسادتھ التي ینام علیھا باللیل من أدم   -٥
ھ من أدم        -٦ ام علی ذي ین لم ال د (كان فراش رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ) أي جل

  . حشوه لیف
ا عائشة   : ( یا رسول اهللا ، أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : قال عائشة   -٧ ي  : ی إن عین

  ) .تنامان وال ینام قلبي



  :قراءة الرسول وصالتھ صلى اهللا علیھ وسلم 
  .} َوَرتِِّل اْلُقْرآَن َتْرِتیًلا{: قال اهللا تعالى   -١
  ) .أیام(كان ال یقرأ القرآن في أقل من ثالثة   -٢
رحیم (ثم یقف ) الحمد هللا رب العالمین: (كان یقطع قراءتھ آیة آیة   -٣ ) الرحمن ال

  .ثم یقف
لم یق   -٤ ھ وس لى اهللا علی ان ص وت  : ( ول ك إن الص واتكم ، ف رآن بأص وا الق زین

  ) .الحسن یزید القرآن حسنًا
  . كان یمد صوتھ بالقرآن مدًا   -٥
  ) . الدیك(كان یقوم إذا سمع الصارخ   -٦
  ) . إذا كان المكان غیر مفروش: ( كان یصلي في نعلیھ   -٧
  ) .كربھ: حزبھ (كان إذا حزبھ أمر صلى   -٨
ي      كان إذا جلس في الصالة  -٩ ى الت ع إصبعھ الیمن وضع یدیھ على ركبتیھ ، ورف

  . تلي اإلبھام فدعا بھا 
  . كان ُیحرك إصبعھ الیمنى یدعو بھا   -١٠

  ) .السبابة عند الجلوس في الصالة(  
  ) .لھي أشد على الشیطان من الحدید: ( ویقول   

  ) .في الصالة(كان یضع یده الیمنى على الیسرى على صدره   -١١
ول   إن األئم  -١٢ ى ق ذھبي ، فیكون      : ة األربعة أجمعت عل و م دیث فھ إذا صح الح

ذھبھم ، وھو من         ي الصالة من م در ف التحریك ، وضع الیدین على الیدین على الص
  .سنن الصالة 

بع     -١٣ ك األص نة تحری ذ بس د أخ بابة(لق ره ،   ) الس ك وغی ام مال الة اإلم ي الص ف
افعیة   ض الش م اهللا  –وبع ي شرح المھ  –رحمھ ا ف ووي كم ك  ٣/٤٥٤ذب للن ر ذل ذك

  .محقق جامع األصول 
دیث     -١٤ ي الح ا ف ن تحریكھ ة م ـم ، الحكم ھ وسل لى اهللا علی ول ص ین الرس د ب وق

ى       د عل ك أش ذا التحری د اهللا ، وھ المذكور أعاله ، ألن تحریك األصبع یشیر إلى توحی
سول صلى الشیطان من ضرب الحدید ، ألنھ یكره التوحید ، فعلـى المسلم أن یتبع الر

وني  : ( اهللا علیھ وسلم ، وال ینكر سنتھ ، فقد قال صلى اهللا علیھ وسلم صلوا كما رأیتم
  ) . أصلي

  ) . بیمینھ(كان یعقد التسبیح   -١٥
  :صوم النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

دم  : ( قال صلى اهللا علیھ وسلم   -١ من صام رمضان إیمانًا واحتسابًا ُغفر لھ ما تق
  ) . من ذنبھ

ا  -٢ لم ق ھ وس لى اهللا علی ان  : ( ل ص وال ك ن ش تًا م ھ س ان وأتبع ام رمض ن ص م
  ) .كصوم الدھر

لم      -٣ ھ وس ى رمضان ،        : وقال صلى اهللا علی ثالث من كل شھر ، ورمضان إل
احتسب على اهللا أن یكفر السنة التي قبلھ ( )  فھذا صیام الدھر كلھ ، صیام یوم عرفة 



احتسب على اهللا أن یكفر السنة التي ( )  شوراء عا) یوم(، والسنة التي بعده ، وصیام 
  ) . قبلھ

  ) ( )  .لئن بقیت إلى قابل ألصومن التاسع: ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٤
ال         -٥ ین والخمیس ؟ق وم االثن : سئل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن صوم ی

ي        رض عمل ب أن یع المین ، فأح ى رب الع ال عل ا األعم رض فیھم ان تع ا یوم وأن
  ) . صائم

  . نھى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، عن صوم یوم الفطر واألضحى   -٦
ط ، إال          -٧ ھر ق یام ش تكمل ص لم ، اس ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ت رس ا رأی م

  .رمضان 
  :قیام الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

  .} ا َقِلیًلاُقِم اللَّْیَل ِإلَّ* َیا َأیَُّھا اْلُمزَّمُِّل {: قال اهللا تعالى   -١
ي رمضان ، وال     : عن عائشة   -٢ د ف لم یزی ما كان رسول اهللا صلى اهللا علیـھ وس

في غیره ، على إحدى عشرة ركعة ، یصلي أربعًا ، فال تسأل عن حسنھن وطولھن ، 
ل أن  : ثم یصلي أربعًا فال تسأل عن حسنھن وطولھن ، ثم یصلي ثالثًا ، فقلت  أتنام قب

  ) . إن عیني تنامان ، وال ینام قلبي: عائشة یا: ( توتر ؟ فقال 
ا ، عن صالة رسول       : عن األسود بن یزید قال   -٣ سألت عائشة رضي اهللا عنھ

كان ینام أول اللیل ، ثم یقوم ، فإذا كان من : اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، باللیل ، فقالت 
ب ،   السحر أوتر ، ثم أتى فراشھ ، فإذا كان لھ حاجة ، ألم بأھلھ ، ف إذا سمع األذان وث

  . فإذا كان جنبًا أفاض علیھ من الماء ، واال توضأ وخرج للصالة 
ال      -٤ ھ ق لم ،      : عن أبي ھریرة رضي اهللا عن ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی ك

دم من        : یقوم حتى تنتفخ قدماه فیقال لھ  ا تق ك م ر اهللا ل د غف ذا وق یا رسول اهللا تفعل ھ
  ) .أفال أكون عبدًا شكورًا : (ذنبك وما تأخر ؟ قال 

  
  :صفة كالم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

َوى  * َوالنَّْجِم ِإَذا َھَوى {: قال اهللا تعالى   -١ ُق   * َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغ ا َینِط َوَم
  .} ِإْن ُھَو ِإلَّا َوْحٌي ُیوَحى* َعِن اْلَھَوى 

رو     -٢ ن عم د اهللا ب ا      : ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم لعب ده م ذي نفسي بی ب فوال أكت
  ) . خرج مني إال الحق

لم   -٣ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس رت : ( ق م ، ونص ع الكل ت بجوام بعث
  ) . بالرعب ، فبینما أنا نائم رأیتني أوتیت بمفاتیح خزائن األرض ، فوضعت في یدي

  . ذھب رسول اهللا وأنتم تنتقلونھا : قال أبو ھریرة   
  ) الكالم القلیل ذو المعنى الكثیر:  جوامع الكالم(

  ) .تسھیل فتح البالد: مفاتیح خزائن األرض   
ما كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، یسردكسردكم ھذا : عن عائشة قالت   -٤

  ) .، ولكنھ كان یتكلم بكالم بین فصل یحفظھ من جلس إلیھ
  ) .ظاھر: فصل (  

  . اه كان یحدث حدیثًا لو عدة العادة ألحص  -٥



  . كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، طویل الصمت   -٦
  .كان صلى اهللا علیھ وسلم ُیعید الكلمة ثالثًا ُلِتغقل عنھ   -٧

  ) .حتى ُتفھم عنھ( وفي روایة   
  ) .الكلمة الصعبة التي تحتاج لإلعادة: والمراد   

ك  كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، یحب الجوامع من الدعاء ، وید  -٨ ع ما بین ذل
 .  

  ) .الكالم القلیل ذو المعنى الكثیر: الجوامع (  
إذا خطب احمرت عیناه ، وعال صوتھ   : كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم   -٩

  .، واشتد غضبھ ، حتى كأنھ منذر جیش یقول صبحكم ومساكم 
  

  :صفة حوض الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
حوضي مسیرة شھر ، ماؤه أبیض من اللبن ، (  :قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

  ) . وریحھ أطیب من المسك ، وكیزانھ كنجوم السماء من شرب منھ فال یظمأ أبدًا
  ) . جمع كوز وھو اإلبریق: كیزان (

  :من زھد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
ھِ    {: قال اهللا تعالى   -١ ا ِب ا َمتَّْعَن ى َم اِة      َوَلا َتُمدَّنَّ َعْیَنْیَك ِإَل َرَة اْلَحَی ْنُھْم َزْھ ا مِّ َأْزَواًج

  .} الدُّنَیا ِلَنْفِتَنُھْم ِفیِھ َوِرْزُق َربَِّك َخْیٌر َوَأْبَقى
الء     -٢ دیث إی لم     ( )  وعن عمر بن الخطاب في ح ھ وس رسول اهللا صلى اهللا علی

ر         ھ عم ا دخل علی ة ، فلم ي ُعلی من أزواجھ أال یدخل علیھن شھرًا ، واعتزل عنھن ف
وُصبرة من شعیر ( )  وأھبٍة ( )  من قرظ ( )  تلك الُعلیة ، فإذا فیھا سوى ُصبرة في 

: ، وإذا ھو مضطجع عل رمال حصیر ، وقد أثر في جنبھ ، فھملت عینا عمر ، فقال 
ھ ،       ا فی ا ھم مالك ؟ قلت یا رسول اهللا أنت صفوة اهللا من خلقھ ، وكسرى وقیصر فیم

ال   أوف: فجلس ُمحمرًا وجھھ ، فقال  م ق ت    : ي شك یا ابن الخطاب ؟ ث وم ُعجل ك ق أولئ
  .لھم طیباتھم في حیاتھم الدنیا 

لم     ت         : ( وفي روایة مس ا اآلخرة ؟ فقل دنیا ، ولن م ال ا ترضى أن تكون لھ : أم
  . فاحمد اهللا عز وجل : بلى یا رسول اهللا ، قال 

ال        -٣ ن مسعود ق ة عن اب أث     : وعن علقم ى حصیر ، ف ر اضطجع رسول اهللا عل
ت وأمي   : الحصیر بجلده ، فجعلت أمسحھ وأقول  یئًا     : بأبي أن ك ش ا فنبسط ل أال آذنتن

ال  ھ ؟ ق ام علی ھ تن ك من ت  : (یقی تظل تح ب اس دنیا إال كراك ا وال ا أن دنیا ، م الي ولل م
  ) شجرة ثم راح وتركھا

ًا لسرني أن     : ( وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم   -٤ د ذھب ل ُأح لو كان لي مث
  ) . تمر علّي ثالث لیالي وعندي منھ شئ إال شیئًا أرصده لدینال 
وعن عمرو بن الحارث رضي اهللا عنھما قال ك ما ترك رسول اهللا صلى اهللا     -٥

ھ     یئًا إال بغلت ة ، وال ش دًا وال أم ًا ، وال عب ارًا وال درھم ھ دین د موت لم عن ھ وس علی
  . بن السبیل صدقة البیضاء التي كان یركبھا ، وسالحھ ، وأرضًا جعلھا ال

  :جوع الصحابة والرسول صلى اهللا علیھ وسلم 



ھ      ر مع د وعم ر قاع یخرج رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ذات لیلة ، فإذا ھو بأبي بك
  خارج بیوتھما 

  ما أخرجكما من بیوتكما ھذه الساعة ؟: الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
  .الجوع یا رسول اهللا : أبو بكر وعمر 

  . وأنا والذي نفسي بیده ألخرجني الذي أخرجكما : صلى اهللا علیھ وسلم الرسول 
یأمرھم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ، أن یقوموا فقاموا معھ ، فذھبوا إلى بیت رجل  

  . فلم یجدوه في بیتھ ) أبو الھیثم مالك بن التیھان(من األنصار اسمھ 
  . مرحبًا وأھًال ) : یھتخاطب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وصاحب: (المرأة 

  ) . یعني أبا ھیثم(أین فالن  : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
  ) . یأتي بالماء الحلو( ذھب یستعذب لنا الماء : المرأة 

ي         زم النب ھ وسلم وصاحبیھ ، ویلت یأتي أبو الھیثم فینظر إلى رسول اهللا صلى اهللا علی
  . ویفدیھ بأبیھ وأمھ 

  . ما أحد الیوم أكرم أضیافًا مني الحمد هللا : أبو الھیثم 
  . ینطلق أبو الھیثم فیأتي بغصن نخیل فیھ ُبسر وتمر وُرطب 

  ) . أنواع التمر حین ینضج(
  :كلوا من ھذه : أبو الھیثم 

  :ینطلق أبو الھیثم ومعھ السكین لیذبح لھم شاة 
  ) . احذر الشاة ذات اللبن(إیاك والحلوب : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

ى  ال ذب ، حت اء الع ربون الم م ویش ر واللح أكلون التم لم ی ھ وس لى اهللا علی ـول ص رس
  .شبعوا ورووا 

ذا       ) ألبي بكر وعمر: (الرسول صلى اهللا علیھ وسلم  ده لتسألن عن ھ ذي نفسي بی وال
النعیم یوم القیامة ، أخرجكم من بیوتكم الجوع ، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم ھذا النعیم 

.  
  :یث یستفاد من الحد

كان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ، وصحابتـھ یشتد بھ الجوع ، فیخرجون من   -١
  . بیوتھم ، لعلھم یجدون طعامًا ، آخذین باألسباب 

ال بأس أن یذھب الرجل إلى تناول الطعام في بیت أحد أصحابھ ، إذا كان یعلم   -٢
  . أن ذلك یسره 

  . لم یكن وحده یجوز للرجل سؤال المرأة من وراء حجاب إذا   -٣
التنبیھ على فضل النعمة ، وشكر خالقھا ، وعدم االشتغال بھا عن المنعم ، قال   -٤

  }َلِئن َشَكْرُتْم َألِزیَدنَُّكْم{: اهللا تعالى 
  :عیش رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

  } َوَوَجَدَك َعاِئًلا َفَأْغَنى{: قال اهللا تعالى   -١
  ) . ناك اهللا عمن سواهأي كنت فقیرًا ذا عیال ، فأغ(  

ارًا ،         : وعن عائشة أنھا قالت   -٢ د ن ا نوق ا الھالل ، م ر بن د  ، لیم ا آل محم إن كن
ون   إنما ھما األسودان ، التمر والماء ، إال أنھ كان حولنا أھل دور من األنصار ، یبعث

  . بن ، فیشر ویسقینا من ذلك الل( )  إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بلبن منائحھم 



ًا ،  : وعن أنس قال   -٣ ما أعلم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، رأى رغیفًا مرقق
  . بعینھ قط ( )  حتى لحق اهللا ، وال شاة سمیطًا 

ھ    -٤ ھ      : وقال عمر بن الخطاب رضي اهللا عن ت رسول اهللا صلى اهللا علی د رأی لق
  ) .ردئ التمر: دقل ال.(وسلم ، یتلوى من الجوع ، ما یجد ما یمأل من الدقل بطنھ 

وعن أنس رضي اهللا عنھ أنھ مشى إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، بخبز   -٥
د سمعتھ     ( )  وإھالة سنخة  ـھ شعیرًا ، ولق ، ولقد رھن درعھ عند یھودي ، فأخذ ألھل

  ) .ما أمسي عند آل محمد صاع تمر ، وال صاع حب: ( ذات یوم یقول 
زھم  كان یبیت اللیالي المتتاب  -٦ عة طاویًا وأھلھ ، وال یجدون عشاء وكان أكثر خب

  .الشعیر
ما شبع آل محمد صلى اهللا علیھ وسلم منذ : وعن عائشة رضي اهللا عنھا قالت   -٧

  ) . أي مات(من خبر بر ، حتى مضى لسبیلھ  –ثالثة أیام تباعًا  –قدموا المدینة 
أي ) (رزق آل محمد قوتًااللھم أجعل : ( وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم   -٨

  ) . ما یسد الجوع
  :بكاء الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

  :الرسول جالس مع عبداهللا بن مسعود : الحدیث األول 
  .إقرأ علّي : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

  .أقرأ علیك ، وعلیك أنزل ؟ : ابن مسعود 
  .أحب أن أسمعھ من غیر : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

َفَكْیَف ِإَذا ِجْئَنا ِمن {:  بن مسعود یقرأ من سورة النساء حتى أتى إلى ھذه اآلیة عبداهللا
  .} ُكلِّ أمٍَّة ِبَشِھیٍد َوِجْئَنا ِبَك َعَلى َھُؤالء َشِھیًدا

  . حسبك اآلن : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
دمعان (یلتفت ابن مسعود إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فإذا عیناه تذرفان  ) أي ت

.  
  :یستفاد من الحدیث 

ارئ        -١ لم للق ھ وس دق اهللا    ) حسبك اآلن (قول الرسول صلى اهللا علی ل ص م یق ول
  .العظیم 

  . كان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یحب سماع القرآن من غیره   -٢
  . أن الخشوع عند سماع القرآن یكون بالبكاء ال بالصیاح   -٣

اني  دیث الث حابة : الح دخل الص ده    ی ى ول لم ، عل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ع رس م
ك     د ذل ھ بع إبراھیم وھو عند مرضعتھ ، فیأخذه ویقبلھ ویشمھ ، ثم یدخل الصحابة علی

فجعلت عینا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ) أي یموت(فیجدون إبراھیم یجود بنفسھ 
  ) . تدمعان(تذرفان 

  ) . تبكي(وأنت یا رسول اهللا : عبدالرحمن بن عوف 
لم    ھ وس ة   : الرسول صلى اهللا علی ا رحم ب یحزن ، وال     ... إنھ دمع ، والقل ین ت إن الع

  . نقول إال ما ُیرضي ربنا ، وإنا بفراقك یا إبراھیم لمحزونون 
  :یستفاد من الحدیث 

  . جواز البكاء على المبیت بدون صراخ وال نواح   -١



ل على السخط والغضب ، جواز الحزن على المیت ، مع تجنب الكالم الذي ید  -٢
  . والرضا بالقدر والتسلیم 

  . البكاء رحمة   -٣
  . الصبر واالحتساب   -٤

  :رؤیا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
إن الشیطان ال   : ( قال صلى اهللا علیھ وسلم   -١ من رآني في المنام ، فقد رآني ، ف

  ) . یتمثل بي
ًا    من رآني فقد رأى ا: (وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٢ إن الشیطان ال یتزی لحق ، ف

  ) . بي
ي الیقظة ، وال        : ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٣ ام فسیراني ف ي المن ي ف من رآن

  ) . یتمثل الشیطان بي
  :یستفاد من ھذه األحادیث 

ي       -١ ذي ورد ف ھ ال ى الوج ة عل لم ، ممكن ھ وس لى اهللا علی ول ص ا الرس أن رؤی
  . ولحیتھ ، وغیر ذلك  من طولھ ، ولونھ ، وھیبتھ ،. شمائلھ 

راه        -٢ حیحة ، أن ی ا الص ث أن الرؤی ذه األحادی یر ھ ي تفس اوي ف ر المن د ذك لق
بصورتھ الثابتة بالنقل الصحیح ، فإن رآه بغیرھا كطویل أو قصیر ، أو شدید السمرة  

  .، لم یكن رآه 
ة  : وذكر المناوي أن معنى قولھ صلى اهللا علیھ وسلم   -٣ فسیراني في الیقظة رؤی

  ) . یوم القیامة(خاصة بصفة القرب والشفاعة 
لم         -٤ ھ وس ول صلى اهللا علی رون الرس م ی وفیة أنھ ض الص دعى بع دنیا  : ی ي ال ف

ھ     ن حجر بقول ھ أن ھؤالء    : ( یقظة ، استنادًا للحدیث الثالث ، ورد علیھم اب زم علی یل
  . وھذا ال یقولھ مسلم ) صحابة ، وبقاء الصحبة إلى یوم القیامة

ي رسول      : في أحد كتب الصوفیة قولھ  قرأت  -٥ ال ل قال أبو المواھب الشاذلي ق
ذا     ) إلى آخر الحدیث المكذوب: ( ....اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  ف عن ھ وسألت المؤل

ال ، بل بینھ وبین أبي الحسن الشاذلي خمسة مشایخ : الشخص ھل ھو صحابي ؟ قال 
ھ    ت ل ر   : وقد رأى الرسول یقظة ، قل م ی حابة ل م      الص ھ ، فل د موت وا الرسول یقظة بع

ذر  : یقتنع ، فقلت في نفسي  ھذا من الكذب على الرسول صلى اهللا علیھ وسلم الذي ح
  ) . من كذب علّي متعمدًا فلیتبوأ مقعده من النار: (منھ بقولھ 

ي صلى اهللا      -٦ ھ رأى النب سئـل شیخ اإلسالم زكریا األنصاري عن رجل زعم أن
ا ال        : فقال  علیھ وسلم ، یأمر بشئ ، ى أن الرؤی اء عل ص العلم ل یحرم ، ون ره ، ب یك

  . یؤخذ منھا أحكام 
وم الشریعة من الرسول            -٧ ذون عل م یأخ ي أنھ ابن عرب یدعي بعض الصوفیة ك

الى   ُت      {: صلى اهللا علیھ وسلم مباشرة مخالفین قولھ تع َنُكْم َوَأْتَمْم ْم ِدی ُت َلُك ْوَم َأْكَمْل اْلَی
  .} ي َوَرِضیُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِدیًناَعَلْیُكْم ِنْعَمِت

إن أكبر رد على من یدعي رؤیة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یقظة بعد موتھ   -٨
  .} َوِمن َوَراِئِھم َبْرَزٌخ ِإَلى َیْوِم ُیْبَعُثوَن{: قولھ تعالى 

  



  :وفاة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
  .} َبَشٍر مِّن َقْبِلَك اْلُخْلَد َأَفِإن مِّتَّ َفُھُم اْلَخاِلُدوَنَوَما َجَعْلَنا ِل{: قال اهللا تعالى   -١
اده       : ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٢ ة من عب ة أم إن اهللا عز وجل إذا أراد رحم

ذبھا    ة ، ع ة أم دیھا ، وإذا أراد ھلك ین ی لفًا ب ًا وس ا فرط ھ لھ ا ، فجعل ا قبلھ بض نبیھ ق
ره      ونبیھا حي ، فأھلكھا وھو ینظر ، فأ ذبوه ، وعصوا أم ا حین ك ھ بھلكتھ  -)  قر عین

  . -أجرًا متقدمًا  : فرطًا وسلفًا 
د اهللا ،    : ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٣ ا عن ین م إن اهللا خیر عبدًا بین الدنیا ، وب

  . فبكى أبو بكر ) فاختار ذلك العبد ما عند اهللا
ى رسول اهللا    آخر نظرة نظر : ( وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ قال   -٤ ا إل تھ

ة     ھ ورق ھ ، كأن ى وجھ رت إل ین فنظ وم االثن تارة ی ف الس لم ، كش ھ وس صلى اهللا علی
اس أن        ى الن اس أن یضطربوا ، فأشار إل اد الن مصحف ، والناس خلف أبي بكر ، فك

جف     ى الس ؤمھم ، وألق ھ     ) الستر (أثبتوا ، وأبو بكر ی وفى رسول اهللا صلى اهللا علی وت
  . لیوم وسلم ، من آخر ذلك ا

ت   -٥ ا قال ي اهللا عنھ ة رض ن عائش ري : وع ین نح ھ لب ھ اهللا ، وإن رأس قبض
  ) . أرادت أنھ مات في حضنھا(وسحري 

ھ    : ( وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ قال   -٦ لما وجد رسول اهللا صلى اهللا علی
واكرباه ، فقال النبي : وسلم ، من كرب الموت ما وجد ، قالت فاطمة رضي اهللا عنھا 

یس       : صلى اهللا علیھ وسلم  ا ل ك م د حضر من أبی ال كرب على أبیك بعد الیوم ، إنھ ق
  ( )  .الموافاة یوم القیامة ( )  بتارك مھ أحدًا 

ال       -٧ ا ق اس رضي اهللا عنھم ن عب لم    : ( وعن اب ھ وس لى اهللا علی ي ص مكث النب
  ) .ستینبمكة ثالث عشرة یوحى إلیھ ، وبالمدینة عشرًا ، وتوفى وھو ابن ثالث و

إن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مات : ( وعن عائشة رضي اهللا عنھا قالت   -٨
ول  ) یعني بالعالیة بالمدینة(وأبوبكر بالسنح  ا مات رسول اهللا    : فقام عمر یق ،، واهللا م

بأبي أنت : فجاء أبو بكر ، فكشف عن رسـول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، فقبلھ ، وقال 
و    ( )  ًا ، والذي نفسي بیده ، ال یذیقنك اهللا الموتتین أبدًا ، طبت حیًا ومیت م خرج أب ، ث

ر (أیھا الحالف على رسلك : بكر ، فقال  س      ) أي ال تعجل یا عم ر جل و بك م أب ا تكل فلم
ال   ات ،         : عمر ، فحمد اهللا وأثنى علیـھ وق د م د ق إن محم دًا ، ف د محم ان یعب أال من ك

ال   ومن كان یعبد اهللا فإن اهللا حي ال وَن     {:  یموت ، وق م مَّیُِّت ٌت َوِإنَُّھ َك َمیِّ ال  } ِإنَّ ، وق
ى      {: تعالى  ُتْم َعَل َل انَقَلْب اَت َأْو ُقِت ِإن مَّ َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِھ الرُُّسُل َأَف

  .} ْیًئا َوَسَیْجِزي الّلُھ الشَّاِكِریَنَأْعَقاِبُكْم َوَمن َینَقِلْب َعَلَى َعِقَبْیِھ َفَلن َیُضرَّ الّلَھ َش
  ) . بكى الناس(فنشج الناس : قال   

ول  : وعن عائشة رضي اهللا عنھا قالت   -٩ كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یق
دنیا           : ( وھو صحیح  ین ال ر ب م یخی ة ، ث ـده من الجن رى مقع ى ی ي حت إنھ لم ُیقبض نب

  ) . واآلخرة
ھ    –ورأسھ على فخذي  –لما نزل بھ : عنھا قالت عائشة رضي اهللا    ُغشي علی

ت  ) اللھم الرفیق األعلى: (، ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ، ثم قال  إذًا ال : ، قل
  .وعرفت أنھ الحدیث الذي كان ُیحدثنا بھ وھو صحیح : یختارنا ، قالت 



نة       -١٠ ین س وم االثن وفى ی لم ، ت ھ وس لى اهللا علی ول ص روف أن الرس  ١١ والمع
  .ھجریة بعد أن بّلغ رسالتھ ، وأكمل اهللا بھ الدین 

  :من أخالق الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
الى   -١ ال اهللا تع ِب     {: ق یَظ اْلَقْل ا َغِل َت َفظ ْو ُكن ْم َوَل َت َلُھ ِھ ِلن َن الّل ٍة مِّ ا َرْحَم َفِبَم

ْل    َالنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُھْم َواْسَتْغِفْر َلُھْم َت َفَتَوكَّ َوَشاِوْرُھْم ِفي اَألْمِر َفِإَذا َعَزْم
  .} َعَلى الّلِھ ِإنَّ الّلَھ ُیِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلیَن

  .} َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظیٍم{: وقال اهللا تعالى   -٢
  . كان صلى اهللا علیھ وسلم ، خلقھ القرآن   -٣
  .كان أبغض الخلق إلیھ الكذب   -٤
ان        لم یكن رسو    -٥ ًا وك ًا ، وال لعان ًا وال متفحش لم فاحش ھ وس ل اهللا صلى اهللا علی

  ) .عن من خیاركم أحسنكم أخالقًا: (یقول 
ًا وال        : وعن أنس قال   -٦ ًا وال لعان لم فاحش ھ وس لم یكن رسول اهللا صلى اهللا علی

ة   ة : (سبابًا ، وكان یقول عند المعتب ھ ،    ) المعاتب رب جبین ھ ت ھ   ( مال رب جبین ة : ت  كلم
  ).تقال عند التعجب

  .كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، أحسن الناس وجھًا ، وأحسنھم ُخلقًا   -٧
قیل یا رسول اهللا أدع على المشركین ،  : وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال   -٨

  ) . إني لم ُأبعث لعانًا ، وإنما بعثت رحمة: (قال 
  . االسم الحسن  ، وُیعجبھ) یتشاءم(كان یتفاءل وال یتطیر   -٩

ى      : عن عمرو بن العاص قال   -١٠ ّي ، حت ھ عل ھ وحدیث ل بوجھ كان رسول اهللا ُیقب
  .ظننت إني خیر القوم 

  .یا رسول اهللا ، أنا خیر ، أو أبو بكر ؟ : عمر بن العاص   
  .أبو بكر : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم   
  .یا رسول اهللا أنا خیر أو عمر ؟ : عمرو بن العاص   
  .عمر : سول صلى اهللا علیھ وسلم الر  
  .یا رسول اهللا أنا خیر أو عثمان ؟ : عمر بن العاص   
  . عثمان : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم   
  . فلما سألت رسول اهللا صدقني ، فلوددت أني لم أكن أسألھ : عمر بن العاص   

ن العاص رضي اهللا    : وعن عطاء بن یسار قال   -١١ ھ  لقیت عبداهللا بن عمرو ب عن
ال   : فقلت  وراة ، فق أجل ،  : أخبرني عن صفة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في الت

رآن   ْلَناَك      {: واهللا إنھ لموصوف في التوراة ببعض صفتھ في الق ا َأْرَس يُّ ِإنَّ ا النَِّب ا َأیَُّھ َی
ِذیًرا  دي ورسولي ، سمیتك المتو      } َشاِھًدا َوُمَبشًِّرا َوَن ت عب ین ، أن ل ،  وحرزًا لألمی ك

و      لیس بفظ وال غلیظ ، وال سخاب في األسواق ، وال یدفع السیئة بالسیئة ، ولكن یعف
وا       أن یقول ة والعوجاء ، ب ھ المل ھ إال اهللا ،  : ویصفح ، ولن یقبضھ اهللا حتى ُیقیم ب ال إل

  ) .وآذانًا ُصمًا ، وقلوبًا ُغلفًا، ویفتح بھ أعینًا ُعمیًا 
ت     -١٢ ھ قال لم       :  وعن عائشة رضي اهللا عن ھ وس ر رسول اهللا صلى اهللا علی ا خی م

تقم    ا ان بین أمرین قط ، إال اختار أیسرھما ، ما لم یكن إثمًا ، كان أبعد الناس منھ ، وم



تقم         ة اهللا ، فین ط إال أن تنتھك حرم ي شئ ق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، لنفسھ ف
  . بھا 
هللا صلى اهللا علیھ وسلم ما ضرب رسول ا: وعن عائشة رضي اهللا عنھا قالت   -١٣

ھ            ل من ا نی ي سبیل اهللا ، وم د ف ًا ، إال أن یجاھ رأة ، وال خادم ده ، وال ام ط بی ، شیئًا ق
  . شئ قط ، فینتقم من صاحبھ ، إال أن ینتھك شئ من محارم اهللا فینتقم هللا 

ال ك       -١٤ ة ق احب الحاج ائل ، أو ص اه الس لم ، إذا أت ھ وس لى اهللا علی ان ص ( وك
  ) .جروا ، ویقضي اهللا على لسان رسولھ ما شاءاشفعوا تؤ

لم    : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ قال   -١٥ ھ وس كان رسول اهللا صلى اهللا علی
ي نفسي أن   : من أحسن الناس خلقًا ، فأرسلني یومًا لحاجة ، فقلت  واهللا ال أذھب ، وف

ر   ى صبیان ،   أذھب لما أمرني بھ نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، فخرجت حتى أم عل
ي ،        اي من ورائ لم ، بقف ھ وس وھم یلعبون في السوق ، فإذا برسول اهللا صلى اهللا علی

  . فنظرت إلیھ وھو یضحك 
  .یا أنیس ذھبت حیث أمرتك ؟ : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم   
  . أنا أذھب یا رسول اهللا : أنس بن مالك   
ذا  : لشئ صنعتھ واهللا لقد خدمتھ تسع سنین ما علمتھ قال : قال أنس    لم فعلت ك

  .وكذا ؟ وال عاب علّي شیئًا قط ، واهللا ما قال لي أّف قط 
مھ     -١٦ یدًا اس حابة س ر الص ة"أس ھ    " ثمام رج إلی جد ، فخ اریة المس وه بس وربط

ال  : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، فقال  د    : ماذا عندك یا ثمامة ؟ فق ا محم دي ی عن
ن ُتنعم ُتنعم على شاكر ، وإن كنت ترید المال فسل تعط خیر ، ان تقتل تقتل ذا دم ، وإ

ة : (منھ ما شئت ، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  ة   ) أطلقوا ثمام انطلق ثمام ، ف
ال      جد فق ل المس م دخ ل ث ده     : فاغتس دًا عب ھد أن محم ھ إال اهللا ، وأش ھد أن ال إل أش

لّي من وجھك ، فقد أصبح ورسولھ ، یا محمد واهللا ما كان على األرض وجھ أبغض إ
وجھك أحسن الوجوه كلھا إلّي ، وما كان من دین أبغض إلّي من دینك ، فأصبح دینك 
دك أحب          دك ، فأصبح بل ّي من بل ض إل د أبغ أحب الدین كلھ إلّي ، واهللا ما كان من بل

  أصبوت ؟ : البالد كلھا إلّي ، ولما قدم مكة قال لھ قائل 
  . ال ولكن أسلمت : قال   

  :دیث في األخالق أحا
  ).إن من خیاركم أحاسنكم أخالقًا: (قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم   -١
  ) .إن من أحبكم الّي أحسنكم أخالقًا(  -٢
  )أكمل المؤمنین إیمانًا ، أحسنھم خلقًا ، وخیاركم خیاركم لنسائھم(  -٣
  ) .إن لكل دین خلقًا ، وإن خلق اإلسالم الحیاء(  -٤
  ) . لیدرك بحسن خلقھ درجة الصائم القائمإن المؤمن (  -٥
  ) .إن من أكمل المؤمنین إیمانًا أحسنھم أخالقًا ، وألطفھم بأھلھ(  -٦
ن ، وإن اهللا     (  -٧ ق حس ن خل ة م وم القیام ؤمن ی زان الم ي می ل ف ئ أثق ن ش ا م م

  ) . یبغض الفاحش البذئ
نكم  (   -٨ ة أحاس وم القیام ًا ی ي مجلس ربكم من ّي وأق بكم ال ن أح ًا ، وإن إن م أخالق

ون ،     دقون والمتفیھق ارون ، والمتش أبغضكم الّي وأبعدكم مني مجلسًا یوم القیامة الثرث



ال  : قالوا  رون  : یا رسول اهللا ما المتفیھقـون ؟ ق ارون  . (المتكب رون من   : الثرث المكث
  ) .المتكلمون تفاصحًا وتعظیمًا لنطقھم: المتشدقون (، ) الكالم تكلفًا

  ) . الُخلق البُر ُحسن(  -٩
) اتق اهللا حیثما كنت ، وأتبع السیئة الحسنة تمحھا ، وخالق الناس بخلق حسن(  -١٠

 .  
  ) . إنما بعثت ألتمم صالح األخالق(  -١١
ب   (  -١٢ ل قری أال أخبركم بمن یحرم على النار ، أو بمن تحرم علیھ النار ؟ على ك

  )سھل لین
  ) .أحب عباد اهللا إلى اهللا أحسنھم خلقًا(  -١٣
ألفون ،   (  -١٤ ذین ی ًا ، ال ون أكناف ًا ، الموطئ نھم خلق ًا أحس ؤمنین إیمان ل الم أكم

  ) . ویؤلفون ، وال خیر فیمن ال یألف وال یؤلف
ال       -١٥ ة فق اس الجن دخل الن وى اهللا  : (ُسئل صلى اهللا علیھ وسلم ، عن أكثر ما ُی تق

  ) . وُحسن الخلق
  ) . ریم ، والفاجر خب لئیمالمؤمن غر ك: ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -١٦
خرة  (  -١٧ المؤمنون ھینون لینون كالجمل األنف ، إن قید انقاد ، وان أنیخ على ص

  ).استناخ
المؤمن الذي یخالط الناس ویصبر على أذاھم خیر من المؤمن الذي ال یخالط (  -١٨

  ) . الناس وال یصبر على أذاھم
الوا (  -١٩ اركم ؟ ق ئكم بخی ال : أال أنب ى ، ق نكم   :بل ارًا وأحس ولكم أعم اركم أط خی

  ) . أخالقًا
ظ   (  -٢٠ دیث ، وحف دق الح دنیا ، ص ن ال ك م ا فات ك م ال علی ك ، ف ن فی ع إذا ك أرب

  ) .األمانة ، وحسن الخلق ، وعفة مطعم
  ) .إن اهللا لم یبعثني معنتًا وال متعنتًا ، ولكن بعثني ُمعلمًا ومیسرًا(  -٢١

  ) .طالب المشقة: عنت من یشق على الناس ، المت: المعنت (
ي          (  -٢٢ ت ف ًا ، وبی ان ُمحق راء وإن ك رك الم ة لمن ت ض الجن أنا زعیم بیت في رب

) وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا ، وبیت في أعلى الجنة لمن حسن خلقھ
.  

  ) .الجدال: أسفل ، المراء : ربض (  
  

  :من دعاء الرسول في األخالق 
ت ،    اللھم أھدني ألحسن األ(  -١ دي ألحسنا إال أن عمال ، وأحسن األخالق ، ال یھ

  ) . وقني سیئ األعمال ، وسیئ األخالق ، ال یقي سیئھا إال أنت 
  ) . اللھم إني أعوذ بك من منكرات األخالق واألعمال واألھواء واألدواء(  -٢
  ) .اللھم ألف بین قلوبنا ، وأصلح ذات بیننا(  -٣
  ) .مسلمین سببتھ أو لعنتھ ، فأجعلھا لھ زكاة وأجرًااللھم إنما أنا بشر ، فأي ال(  -٤
ى من   (  -٥ اللھم من ولى من أمر أمتي شیئًا ، فشق علیھم ، فاشقق علیھ ، ومن ول

  ) .أمر أمتي شیئًا فرفق بھم ، فارفق لھ



  ) .اللھم إني أعوذ بك من علم ال ینفع(  -٦
  ) .اللھم كما حسنت  َخلقي فأحسن ُخلقي(  -٧

  :ام العفو عند الخص
أن رجًال شتم أبا بكر ، والنبي صلى اهللا علیھ : عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ   -١

وسلم جالس یتعجب ویبتسم ، فلما أكثر رد علیھ بعض قولھ ، فغضب النبي صلى اهللا  
  :علیھ وسلم ، وقام فلحقھ أبوب بكر 

ر      و بك ض     : أب ھ بع ا رددت علی ت جالس ، فلم ان یشتمني وأن ا رسول اهللا ك ی
  .لھ غضبت وقمت قو

كان معك ملك یرد علیھ ، فلما رددت علیھ وقع : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم   
  : ثالث كلھن حق : ، یا أبا بكر ) أي حضر(الشیطان 

ة ، فیغضي        م بمظلم د ُظل ا      ( )  ما من عب ا اهللا عز وجل ، إال أعز اهللا بھ عنھ
ة     اب  عطی ا صلة إال   ( )  نصره ، وما فتح رجب ب د بھ ا     یری رة ، وم ا كث زاده اهللا بھ

  ) .یرید بھا كثرة إال زاده اهللا بھا قلة( )  فتح رجب باب مسألة 
لم      -٢ ھ وس لى اهللا علی ال ص د        : (وق م یعت ا ل ادئ م ل الب اال ، فع ا ق تبان م المس

  ) .المظلوم
ھ ، وأن       ة أو السب بمثل دل الحدیث على جواز مجازاة من ابتدأ اإلنسان باألذی

ب   إثم ذلك عائد ع دي المجی لى البادئ ، ألنھ المتسبب لكل ما قالھ المجیب ، إال أن یعت
  .في أذیتھ بالكالم،فیختص بھ إثم عدوانھ ، ألنھ إنما أذن في مثل ما عوقب بھ 

ا     {: قال تعالى    ُھ َل ِھ ِإنَّ ى اللَّ َوَجَزاء َسیَِّئٍة َسیَِّئٌة مِّْثُلَھا َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَل
  .} ِحبُّ الظَّاِلِمیَنُی

رة          ي ھری دیث أب ي ح ر ف ا م ل ، كم ال أفض بر واالحتم دم المجازاة والص وع
  . األول 

  ) . إن أبغض الرجال إلى اهللا األلد الخصم: (وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٣
ومعناه أن اهللا یبغض من كان شدید المراء الذي یحج صاحبھ ، وحقیقة المراء   

ار     طعنك في كالم غیرك ، ھ ، وإظھ ر قائل إلظھار خلل فیھ ، لغیر غرض سوى تحقی
  .مزیتك علیھ 

  :من تواضع الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
  .} َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن{: قال اهللا تعالى   -١
لم ،   : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ قال   -٢ ھ وس كان رسول اهللا صلى اهللا علی

ا ،       : أحسن الناس ُخلقًا ، وكان لي أخ یقال لھ  ان إذا جاءن ـو فطیم ، ك ر ، وھ و عمی أب
  ) . طائر یشبھ العصفور(یا أبا عمیر ، ما فعل النغیر؟ النغیر كان یعلب بھ : قال 

ا    : وعن األسود بن یزید النخعي رحمھ اهللا قال   -٣ : سألت عائشة رضي اهللا عنھ
ت       ما كان رسول اهللا صلى اهللا ع ھ ؟ قال ي بیت لم یصنع ف ھ وس ة    : لی ي مھن ( )  یكون ف

  . أھلھ ، فإذا حضرت الصالة یتوضأ ویخرج للصالة 
د رسول    ( )  إن كانت األمة : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ قال   -٤ ذ بی لتأخ

  .اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، فتنطلق بھ حیث شاءت 



ان شخص أحب إلیھم من رسول ما ك: وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ قال   -٥
وكانوا إذا رأوه لم یقوموا لھ ، لما یعلمون من كراھیتھ لذلك : اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

 .  
لم     -٦ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ارى  : ( وق رت النص ا أط ي كم ال تطرون

  ) . عیسى ابن مریم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا عبداهللا ورسولھ
  ) .ة في المدحالزیاد: اإلطراء (  

  . كان یزور األنصار وُیسلم على صبیانھم ، ویمسح رؤوسھم   -٧
  . كان ال ُیسأل شیئًا إال أعطاه ، وسكت   -٨
  . كان یأتي ضعفاء المسلمین ، ویزورھم ، ویعود مرضاھم ، ویشھد جنائزھم   -٩

  . كان یتخلف في المسیر ، فُیزجى الضعیف ، وُیردف ویدعو لھم   -١٠
  ) .ُیركب خلفھ: سوق الضعیف لیلحق بأھلھ ، ُیردف ی: یزجي (  

ان ال           -١١ ة ، وك ل الصالة ، ویقصر الخطب و ، ویطی ل اللغ ذكر ، ویق كان یكثر ال
  . یأنف وال یستكبر أن یمضي مع األرملة والمسكین ، والعبد ، حتى یقضي لھ حاجتھ 

  ) .ال یمتنع: ال یأنف (   
  .ألرض ، ویعقل الشاة كان یجلس على األرض ، ویأكل على ا  -١٢

  . كان ال یدفع عنھ الناس وال یضربوا عنھ   -١٣ 
  .كان ال یرد الطیب   -١٤
  ) .یا زوینب ، یا زوینب مرارًا: ( كان یالعب زینب بنت أم سلمة ، ویقول   -١٥
ال    -١٦ و       : عن جابر رضي اهللا عنھ ق لم ، وأب ھ وس اني رسول اهللا صلى اهللا علی أت

  .بكر یمشیان 
لم     : أنس أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وعن   -١٧ ون فس ى صبیان یلعب مر عل

  .علیھم 
ت     -١٨ ا قال ة رضي اهللا عنھ لم ،   : وعن عائش ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی ان رس ك

ان  : یخصف نعلھ ، ویخیط ثوبھ ، ویعمل في بیتھ كما یعمل أحدكم في بیتھ ، وقالت  ك
  .یخدم نفسھ بشرًا من البشر یفلي ثوبھ ، ویحلب شاتھ و

خدمت رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم ، وأنا ابن ثمان سنین : وعن أنس قال   -١٩
ھ         ي فی ط أت ى شئ ق ي عل ا المن ف  (فم ك وأتل ال       ) أي أھل ھ ق م من أھل ي الئ إن المن : ف

  " .دعوه ، فإنھ لو ُقضي شئ كان"
  :أحادیث في التواضع 

لم      -١ ھ وس يّ  : ( قال صلى اهللا علی ى ال یفخر     إن اهللا أوحى إل أن تواضعوا ، حت
  ) .أحد على أحد وال یبغى أحد على أحد

لم    -٢ دًا        : ( وقال صلى اهللا علیھ وس ا زاد اهللا عب ال ، وم دقة من م ا نقصت ص م
  ) . بعفو إال عزًا ، وما تواضع أحد هللا إال رفعھ

لم      -٣ ھ وس و       : ( وقال صلى اهللا علی ت ، ول راع ، أو ذراع ألجب ى ك ت إل و ُدعی ل
  ) .ي الّي ذراع أو كراع لقبلتأھد

  



لم       : وعن أنس رضي اهللا عنھ قال   -٤ ھ وس ة رسول اهللا صلى اهللا علی ت ناق : كان
ھ  ) العضباء( ل (ال تسبق ، أو ال تكاد تسبق ، فجاء أعرابي على قعود ل فسبقھا ،  ) جم

لم            ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ھ ، فق ى عرف ى المسلمین حت ك عل حق  : فشق ذل
  .  أن ال یرتفع شئ من الدنیا إال وضعھ على اهللا

لم    -٥ ال       : (وقال صلى اهللا صلى اهللا علیھ وس نم ، ق ًا إال رعي الغ ا بعث اهللا نبی م
  ) . وأنت ؟ فقال نعم كنت أرعاھا على قراریط ألھل مكة: أصحابھ 

وعن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسل كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعھ    -٦
ا ، وال    : (قال الثالث و ا األذى ، ولیأكلھ یمط عنھ إذا سقطت ُلقمة أحدكم فلیأخذھا ، ول

امكم   : یدعھا للشیطان ، وأمرنا أن نسلـت القصعـة ، وقال  ي أي طع إنكم ال  تدرون ف
  ) .البركة 

  
  :عاقبة المتكبرین 

َغ   َوَال َتْمِش ِفي اَألْرِض َمَرًحا ِإنََّك َلن َتْخِرَق {: قال اهللا تعالى   -١ ن َتْبُل اَألْرَض َوَل
  .} ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسیٍُّئُھ ِعْنَد َربَِّك َمْكُروًھا* اْلِجَباَل ُطوًال 

ا         {: وقال تعالى   -٢ َھ َل ا ِإنَّ اللَّ َأْرِض َمَرًح ي اْل ِش ِف ا َتْم اِس َوَل َوَلا ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّ
َواِت  َواْقِصْد ِفي َم* ُیِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر  ْشِیَك َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ِإنَّ َأنَكَر اْلَأْص

  .}َلَصْوُت اْلَحِمیِر
لم     -٣ ھ وس ول اهللا عز وجل    : وقال صلى اهللا علی اء   : ( یق ز إزاري ، والكبری الع

  ) . ردائي ، فمن نازعني شیئًا منھما عذبتھ
ا  : المعنى    یشمالنھ ،   ُشبھ العز والكبریاء باإلزار والرداء ، ألن المتصف بھم

ذلك         د ، فك ھ أح ي إزاره وردائ ھ ال یشاركھ ف رداء ، وأن كما یشمل اإلنسان اإلزار وال
ل   ز وج د ،      : اهللا ع ا أح ركھ فیھم ي أن یش ال ینبغ اء إزاره ورداؤه ، ف ز والكبری الع

  . فضربھ مثًال لذلك ، وهللا المثل األعلى 
ان ف   : ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٤ ال ذرة من    ال یدخل الجنة من ك ھ مثق ي قلب

ال    : كبر ، فقال رجل  ھ حسنة ، ق إن اهللا : إن الرجل یحب أن یكون ثوبھ حسنًا ، ونعل
  ) . بطر الحق ، وغمط الناس: جمیل یحب الجمال ، الكبر 

  ) . احتقارھم: رده تكبرًا وتجبرًا ، غمط الناس : بطر الحق (  
ال    : ( وفي روایة    ھ مثق ي قلب ان ، وال     ال یدخل النار أحد ف ة خردل من إیم حب

  ) . یدخل الجنة أحد في قلبھ مثقال حبة خردل من كبر
  :معنى الحدیث 

دیث     -١ ذا الح ة من    : (ذكر اإلمام النووي في شرح صحیح مسلم ھ دخل الجن ال ی
ھ ،    ) كان في قلبھ مثقال ذرة من كبر ى ینظر اهللا فی أي ال یدخلھا مع المتقین أوًال ، حت

  ) . إما أن یعفو عنھفإما أن یجازیھ ، و
یعني بھ دخول ) ال یدخل النار من كان في قلبھ مثقال حبة من إیمان : ( وقولھ   -٢

  . تخلید وتأبید 



لم    -٣ ھ وس لى اهللا علی ـال ص ي  : (وق ذر ف ال ال ة أمث وم القیام رون ی ر المتكب یحش
ـھ      ال ل نم یق جن جھ ى س اقون إل ان ، یس ل مك ن ك ذل م اھم ال ال ، یغش ور الرج : ص

  ) .تعلوھم نار األنیار ، یسقون عصارة أھل النار طینة الخبال) لسبو(
لم    -٤ ھ وس لى اهللا علی ال ص ا   : (وق ة ، وفخرھ ة الجاھلی نكم عبی ب اهللا ع د أذھ ق

راب      ن ت ق م و آدم ، وآدم خل اس بن قي ، الن اجر ش ي ، وف ؤمن تق اء ، م ة ) باآلب عبی
  ) .كبرھا: الجاھلیة 

بینما رجل یمشي في حالة تعجبھ نفسھ ، مرجل  : ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٥
وم         ى ی ي األرض إل ل ف و یتجلج ھ ، فھ ف اهللا ب یتھ ، إذا خس ي مش ال ف ھ ، یخت رأس

  . یغوص في األرض : أي مسرح ، یتجلجل : مرجل ) القیامـة
  :من حلم النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

  .} َأْعِرْض َعِن اْلَجاِھِلیَنُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َو{: قال اهللا تعالى   -١
ال    -٢ ھ       : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ ق ي صلى اهللا علی ع النب ت أمشي م كن

وسلم ، وعلیھ ُبرد نجراني غلظ الحاشیة ، فأدركھ أعرابي ، فجذبھ بردائھ جبذة شدیدة 
، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، قد أثرت بھا حاشیة 

ت    ال دك ، فالتف ذي عن ال اهللا ال ن م ي م ر ل د ، ُم ا محم ال ، ی ھ ، ق دة جبذت ن ش رد م ُب
  . رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، ثم ضحك ، ثم أمر لھ بعطاء 

دالقیس         -٣ ال ألشج عب لم ق ھ وس ك  (وعن ابن عباس أن النبي صلى اهللا علی إن فی
  ) .الحلم واألناة: لخصلتین یحبھما اهللا 

ام ، فاستیقظ   نزل النبي ص  -٤ لى اهللا علیھ وسلم تحت شجرة فعلق بھا سیفھ ، ثم ن
لم   ھ وس لى اهللا علی ي ص ال النب ھ ، فق عر ب و ال یش ل وھ ده رج رط : وعن ـذا اخت إن ھ

ھ   : من یمنعك ؟ قلت : سیقي ، فقال  م یعاقب اهللا ، فشام السیف ، فھا ھو ذا جالس ، ثم ل
ده ، فشام السیف     : اخترط سیفي  -واللفظ للبخاري مختصرًا  . ( أعاده  : سلھ من غم

  ) .لغمده
  :الغضب وعالجھ 

الى    -١ ْم         {: قال اهللا تع ُبوا ُھ ا َغِض َواِحَش َوِإَذا َم ِإْثِم َواْلَف اِئَر اْل وَن َكَب ِذیَن َیْجَتِنُب َوالَّ
  .} َیْغِفُروَن

الى   -٢ ال اهللا تع رَّاء َوالْ {: وق رَّاء َوالضَّ ي السَّ وَن ِف ِذیَن ُینِفُق ْیَظ الَّ اِظِمیَن اْلَغ َك
  .} َواْلَعاِفیَن َعِن النَّاِس َوالّلُھ ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن

لم ، لنفسھ    : ( ...... وعن عائشة قالت   -٣ ھ وس وما انتقم رسول اهللا صلى اهللا علی
  ) . إال أن تنتھك حرمة اهللا ، فینتقم هللا بھا

ى    من كظم غیظًا وھو یقدر أن: (وقال صلى اهللا علیھ وسلم    ینفذه دعاه اهللا عل
  ) . رؤوس الخالئق یوم القیامة ، حتى یخبره في أي الحور شاء

ك     : ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٤ ذي یمل دید ال ا الش لیس الشدید بالُصرعة ، إنم
  ) .نفسھ عن الغضب

أوصني وال تكثر علّي ، لعلي : جاء رجل إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال   -٥
  . ال تغضب : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أحفظ ، فقال 



لم ،      : وعن سلیمان بن ُصرد قال   -٦ ھ وس ي صلى اهللا علی د النب استب رجالن عن
  .ونحن عنده جلوس ، وأحدھما یسب صاحبھ مغضبًا ، قد احمر وجھھ 

لم    ھ وس لى اهللا علی ي ص د   : النب ا یج ھ م ذھب عن ا ل و قالھ ة ل م كلم ي ألعل : إن
  " .الشیطان الرجیمأعوذ باهللا من "

  .أال تسمع ما یقول النبي صلى اهللا علیھ وسلم : الصحابة للرجل   
  . إني لست بمجنون : الرجل الغاضب   

الى        -٧ ھ تع ي قول ا ف ُن     { : وعن ابن عباس رضي اهللا عنھم َي َأْحَس الَِّتي ِھ ْع ِب اْدَف
  .} َحِمیٌم َفِإَذا الَِّذي َبْیَنَك َوَبْیَنُھ َعَداَوٌة َكَأنَُّھ َوِليٌّ

ال     مھم اهللا ،        : ق وا عص إذا فعل د اإلساءة ، ف و عن د الغضب ، والعف الصبر عن
  .وخضع لھم عدوھم كأنھ ولي حمیم 

إذا غضب أحدكم وھو قائم ، فلیجلس ، فإن ذھب : (وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٨
  ) . عنھ الغضب ، وإال فلیضطجع

  :من معجزات الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
ا   : عن عبداهللا بن مسعود قال   -١ ًا ، كن كنا نعد اآلیات بركة ، وأنتم تعدونھا تخویف

  : مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، في سفر فقل الماء 
ون   . (أطلبوا إلى فضلھ من ماء : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم    حابة یجیئ الص

  ) . في اإلناء بإناء فیھ ماء قلیل ، فیدخل الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یده
  . حي على الطھور المبارك ، والبركة من اهللا : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم   
لقد رأیت الماء ینبع من بین أصابع الرسول صلى اهللا علیھ وسلم : ابن مسعود   

  . ، ولقد كنا نسمع تسبیح الطعام وھو یؤكل 
ال       -٢ ن حصین ق ران ب ھ و    : وعن عم ي   سرى رسول اهللا صلى اهللا علی لم ، ف س

لم ،   ھ وس لى اهللا علی ي ص ل النب دید ، فأرس ش ش ابھم عط حابھ ، فأص و وأص فر ھ س
  : أحسبھما علیًا والزبیر ، أو غیرھما : رجلین من أصحابھ 

ا      : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم    ذا ، ومعھ ذا وك ان ك رأة بمك إنكما ستجدان ام
  -:بعیر علیھ مزادتان ، فأتیاني بھا 

ان  (المرأة فیجدانھا قد ركبت بین ُمزادتین على البعیر  الصحابیان یأتیان   مزادت
  ) . قربتان من جلد: 

  . أجیبي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : الصحابیان للمرأة   
  ) أي التارك لدین آبائھ. (ومن رسول اهللا ؟ ھذا الصابئ : المرأة تسأل   
  .ھو الذي تعنین ، ھو رسول اهللا حقًا : الصحابیان   

اء ،    ت    ي اإلن أتي المرأة إلى الرسول ، فیأمر أن یؤخذ من ُمزادتبھا ، ویوضع ف
تح              ر بف م أم زادتین ، ث ي الم اء ف م أعاد الم ول ، ث ا شاء اهللا أن یق اء م ثم یقول في الم

دعوا      م ی قیتھم ، فل تھم ، وأس وا (المزادتین ففتحتا ، ثم أمر الناس فملؤوا آنی اء  ) یترك إن
  . وال سقاء إال ملؤوه 

  . حتى ُیخیل الّي أنھا لم تزدد إال امتالء : قال عمران   
حابة     : یأمر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم    ر الص م أم رأة ، ث أن یبسط ثوب الم

  . أن یحضروا شیئًا من زادھم ، حتى مأل لھا ثوبھا 



رأة (الرسول صلى اهللا علیھ وسلم    یئًا ،        ) : للم ك ش ذ من مائ م نأخ ا ل ي فإن اذھب
  . سقانا ولكن اهللا 

  : تأخذ المرأة الزاد والمزادتین وتأتي أھلھا   
  جئتكم من عند أسحر الناس ، أو إنھ لرسول اهللا حقًا : المرأة ألھلھا   
إلى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ، فیسلموا كلھم ) الحي(یأتي أھل ذلك الحواء   

 .  
  :یستفاد من ھذه المعجزة 

ض المغ   -١ ر الرسول       قد ُیطلع اهللا رسولھ على بع ذلك أخب د ، ول دما یری ات عن یب
  . صلى اهللا علیھ وسلم ، أصحابھ عن مكان المرأة التي تحمل الماء 

ذي       -٢ ارك ال اء المب ى أن الم یلفت الرسول صلى اهللا علیھ وسلم نظر الصحابة إل
ذا حرس       ذه المعجزة ، وھ ق ھ ینبع من بین أصابعھ إنما بركتھ من اهللا وحده الذي خل

لى اهللا علیھ و سلم ، على توجیھ أمتھ إلى التوحید ، وتعلقھم باهللا وحده من الرسول ص
  " .البركة من اهللا: "ولذلك قال 

دعون      ) (صابئ(كان المشركون یقولون لمن أسلم   -٣ ذین ی ھ ال ن آبائ ارك دی أي ت
ن دون اهللا  اء م ى     ) األولی ا إل ن دع رنا م ي عص ھ ، وف ھ ویذمون اس عن رفوا الن لیص

اء ،          التوحید ، وأمر  اء واألولی ر اهللا من األنبی ذر من دعاء غی ده ، وح دعاء اهللا وح ب
لیصرفوا الناس عن دعوتھ ، ألنھ في ) وھابي(حسب أمر اهللا ورسولھ قال الناس عنھ 

ة        ي نظر المشركین ، وشاء اهللا أن تكون كلم ابي (نظرھم كالصابئ ف ى   ) وھ نسبة إل
  . توحید وھو اسم من أسماء اهللا الذي وھب لھ ال) الوھاب(
رأة        : المكافأة على اإلحسان   -٤ أ الم لم ، أن تكاف ھ وس ر الرسول صلى اهللا علی أم

ھ   التي أعطتھم قلیًال من الماء ، فمـأل ثوبھـا زادًا بعد أن أعاد لھا الماء ، ولم ینقص من
  ) . ولكن اهللا سقانا: ( شئ ، وقال لھا 

التي لقیتھا من الرسول صلى  لقد تأثرت المرأة بھذه المعجزة والمعاملة الطیبة  -٥
ًا ، وتكون    : اهللا علیھ وسلم وصحابتھ ، فعادت إلى قومھا تقول لھم  إنھ لرسول اهللا حق

  . النتیجة أن ُیسلم أھلھا ومن معھم جمیعًا 
ذه األخالق الحسنة ، نصر اهللا المسلمین ،           -٦ د ، وبھ ى التوحی بھذا الحرص عل

المسلمون التوحید واألخالق الفاضلة أصابھم وانتشر االسم في المعمورة ، ویوم ترك 
  .الذل والھوان ، وال عز لھم إال بالرجوع إلى التوحید واألخالق 

  .} َوَلَینُصَرنَّ اللَُّھ َمن َینُصُرُه ِإنَّ اللََّھ َلَقِويٌّ َعِزیٌز{  
ترجیح المرأة الرسالة على السحر ألن السحرة یأخذون المال والرسول صلى   -٧

  .وسلم ، أعطاھا الزاد اهللا علیھ 
  :من صبر النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

الى     -١ ال اهللا تع ي     {: ق ُك ِف ْیِھْم َوَال َت َزْن َعَل ِھ َوَال َتْح ْبُرَك ِإالَّ ِبالّل ا َص ِبْر َوَم َواْص
  . }ِإنَّ الّلَھ َمَع الَِّذیَن اتََّقوْا وَّالَِّذیَن ُھم مُّْحِسُنوَن* َضْیٍق مِّمَّا َیْمُكُروَن 

  : حدیث متفق علیھ   -٢
  ھل أتى علیك یوم أشد من یوم أحد ؟: عائشة للنبي صلى اهللا علیھ وسلم 



لم    ھ وس وم           : الرسول صلى اهللا علی نھم ی ت م ا لقی د م ان أش ت من قومك ، وك د لقی لق
ا أردت ،      ى م م یجبن إل العقبة ، إذ عرضت نفسي على ابن عبداللیل بن عبدكالل ، فل

وم    ا مھم ت وأن ب         فانطلق رن الثعال ا بق م استفق إال وأن ى وجھي ، فل ، فرفعت  ( )  عل
  .رأسي ، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني ، فنظرت ، فإذا فیھا جبریل 

ك           ) : ینادي(جبریل  د بعث إلی ك ، وق ا ردوا علی ك ، وم ول قومك ل د سمع ق إن اهللا ق
  .ملك الجبال لتأمر بما شئت فیھم 

ك ،      ) : قولیسلم على الرسول وی: (ملك الجبال  ول قومك ل د سمع ق یا محمد إن اهللا ق
یھم            ق عل أمرك ، إن شئت أن أطب أمرني ب ك لت ك إلی ي رب د بعثن ال ، وق وأنا ملك الجب

  ) .جبالن بمكة(األخشبین 
لم  ھ وس لى اهللا علی ول ص ـد اهللا  : الرس ن یعب البھم م ن أص رج اهللا م و أن ُیخ ل أرج ب

  .وحده ، وال یشرك بھ شیئًا 
  :علیھ  حدیث متفق  -٣

  قسم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، قسمًا : وعن ابن مسعود قال   
  . ما أرید بھذا وجھ اهللا :  رجل یقول   
لم          ھ وس ھ    : ابن مسعود یذكر كالم الرجل للرسول صلى اهللا علی ر وجھ فیتمع

  )أي یتغیر(
ھذا یرحم اهللا موسى ، قد أوذي بما ھو أشد من : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم   
  .فصبر

  : حدیث رواه مسلم   -٤
ھ ، ویشج رأسھ ،    : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم    في غزوة أحد تكسر رباعیت

  :فجعل یسلت الدم عنھ ویقول 
ھ   : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم    كیف ُیفلح قوم شجوا نبیھم ، وكسروا رباعیت

  ، وھو یدعوھم إلى اهللا ؟ 
زل     رآن ین َن ا {: الق َك ِم ْیَس َل ِإنَُّھْم    َل ذََّبُھْم َف ْیِھْم َأْو ُیَع وَب َعَل ْيٌء َأْو َیُت ِر َش َألْم
  .} َظاِلُموَن

ال    -٥ و        : عن خباب بن األرث ق لم وھ ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی شكونا إل
ال  : متوسد ُبردة لھ في ظل الكعبة فقلنا  ان   : (أال تستنصر لنا ، أال تدعوا لنا ؟ فق د ك ق

ا ، فُیجاء بالمنشار فیوضع          من قبلكم یؤخذ الرجل ل فیھ ي األرض فیجع ـھ ف ر ل فیحف
على رأسھ فُیجعل نصفین ، ویمشط بأمشاط الحدید ما دون لحمھ وعظمھ ، فما یصده 

  . ذلك عن دینھ 
واهللا لیتمن ھذا األمر حتى یسیر الراكب من صنعاء إلى حضرموت ال یخاف    

  .إال اهللا والذئب على غنمھ ، ولكنكم تستعجلون 
  :ن رفق الرسول صلى اهللا علیھ وسلم م
ِریٌص         {: قال اهللا تعالى   -١ تُّْم َح ا َعِن ِھ َم ٌز َعَلْی ُكْم َعِزی ْن َأنُفِس وٌل مِّ َلَقْد َجاءُكْم َرُس

  .} َعَلْیُكم ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُؤوٌف رَِّحیٌم
جد مع رسول اهللا      : عن انس رضي اهللا عنھ قال : الحدیث األول  ي المس ا نحن ف  بینم

  .صلى اهللا علیھ وسلم ، إذ جاء أعرابي فقام یبول في المسجد 



  ) . أي أترك(مھ مھ ) یصیحون بھ: ( أصحاب الرسول 
  ) . ال تقطعوا بولھ( ال تزرموه دعوه : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم   
  .یترك الصحابة األعرابي یقضي بولھ ثم یدعو الرسول األعرابي   
ا        إن المسا : الرسول لألعرابي    ذر ، إنم ول والق ذا الب جد ال تصلح لشئ من ھ

  . ھي لذكر اهللا ، والصالة ، وقراءة القرآن 
ھ     ) : ألصحابھ(الرسول    وا معسرین ، صبوا علی إنما بعثتم میسرین ، ولم تبعث

  . دلوًا من الماء 
  .اللھم أرحمني ومحمدًا ، وال ترحم معنا أحدًا : األعرابي   
  ) . أي ضیقت واسعًا( لقد تحجرت واسعًا : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم   
ال   : الحدیث الثاني    ھ ق ا   : وعن معاویة بن الحكم السلمي رضي اهللا عن ا أن بینم

  ) أي المصلین(أصلي مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، إذا عطس رجل من القوم 
  . یرحمك اهللا ) : للعاطس(معاویة   
  . ینظرون لي منكرین : المصلون   
  .وأثكل أماه ، ما شأنكم تنظرون إلّي ؟ : یة یخاطبھم معاو  
المصلون یضربون بأیدیھم على أفخاذھم لیسكت فسكت عندما رآھم یصمتونھ   

  . حتى انتھت الصالة 
ده أحسن       : بأي ھو وأمي : معاویة یمدح الرسول    ھ وال بع ًا قبل ـت معلم ا رأی م

  ) .قھرني: كھرني (شتمني تعلیمًا منھ ، فواهللا ما كھرني ، وال ضربني ، وال 
لم       ھ وس ا شئ من كالم        : الرسول صلى اهللا علی ذه الصالة ال یصلح فیھ إن ھ

  .الناس ، إنما ھي التسبیح والتكبیر ، وقراءة القرآن 
ا         : معاویة  د جاء اهللا باإلسالم ، وإن من ة ، وق د بجاھلی دیث عھ ي ح یا رسول اهللا ، إن

  ) . الغیب الذي یدعون علم(رجاًال یأتون الكھان 
  . فال تأتھم : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

    ) .یتشاءمون(ومنا رجال یتطیرون : معاویة 
دنھم     : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم  ال یص دورھم ، ف أي ال (ذاك شئ یجدونھ في ص

  ) .یمنعھم ذلك عن وجھتھم ، فإن ذلك ال یؤثر نفعًا وال ضرًا
لم  : وعن عائشة قالت : الحدیث الثالث    إن الیھود أتوا النبي صلى اهللا علیھ وس

:  
  ) .الموت علیك(السام علیكم : الیھود   
  .وعلیكم : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم   
  .السام علیكم ، ولعنكم اهللا وغضب علیكم : عائشة   
ف  : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم    مھًال یا عائشة ، علیك بالرفق ، وإیاك والعن

  .والفحش 
  أو لم تسمع ما قالوا ؟ : عائشة   
رددت علیھم فیستجاب لي ، وال یستجاب لھم : أو لم تسمعي ما قلت : الرسول   

  .فّي 
  )التكوني فاحشة ، فإن اهللا ال یحب الفحش والتفحش: ( وفي روایة لسلم   



  : أحادیث الرفق 
ا  : (قال صلى اهللا علیھ وسلم   -١ إن اهللا رفیق یحب الرفق ، ویعطي على الرفق م
  ) . یعطي على العنف ، وما ال یعطي على سواهال
ة   -٢ لم ، لعائش ھ وس لى اهللا علی ال ص ف ، : (وق اك والعن الرفق ، وإی یكم ب عل

انھ    ئ إال ش ن ش زع م ھ ، وال ین ئ إال زان ي ش ون ف ق ال یك ش ، إن الرف أي ) (والفح
  ) . عابھ

لم   -٣ ھ وس لى اهللا علی ال ص إن اهللا إذا أرا: (وق ي ، ف ة إرفق ا عائش ت ی ل بی د بأھ
  ) . خیرًا أدخل علیھم الرفق

  ) . من ُیحرم الرفق ، ُیحرم الخیر كلھ: (وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٤
د ُأعطي حظھ      : ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٥ ق ، فق مـن أعطى حظھ من الرف

  ) . من الخیر ، ومن ُحرم حظھ من الرفق ، فقد ُحرم حظھ من الخیر
ـم   كان رسول اهللا صلى   -٦ ھ وسل ض       : اهللا علی ي بع حابھ ف دًا من أص إذا بعث أح

  . بشروا وال تنفروا ویسروا وال تعسروا : أمره ، قال 
لم    -٧ ھ وس لى اهللا علی ال ص ا   : وق د أن أطیلھ ا أری الة ، وأن ي الص ل ف ي ألدخ إن

: أتجوز (فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صالتي مما أعلم من شدة وجد أمھ من بكائھ 
  ) .حزن أمھ: وجد أمھ ال أطیل ، 

  :من شجاعة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
  .} َفَقاِتْل ِفي َسِبیِل الّلِھ َال ُتَكلَُّف ِإالَّ َنْفَسَك َوَحرِِّض اْلُمْؤِمِنیَن{: قال اهللا تعالى   -١
اس     -٢ كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، أحسن الناس وجھًا ، وكان أجود الن

، ولقد فزع أھل المدینة ذات لیلة ، فانطلق ناس من ِقبل الصوت  ، وكان أشجع الناس
ي          ى الصوت ، وف د سبقھم إل ًا ، وق لم ، راجع ھ وس ، فلتقاھم رسول اهللا صلى اهللا علی

وقد استبرأ الخبر وھو على فرس ُعري ألبي طلحة ، في عنقھ السیف ، وھو : روایة 
ال    ن تراعوا ، ق ول ك ل ھ : یق رًا ، أو إن دناه بح ال   وج أ  : لبحر ، ق ًا ُیبط ان فرس . وك

  ) .وجدنا الفرس سریعًا: وجدناه بحرًا (
ال       -٣ راء ، فق ى الب ال         : جاء رجل إل ارة ؟ فق ا عم ا أب ین ، ی وم حن تم ی تم ولی : أك

اس ،              ن الن اء م ق أخف ھ انطل ى ، ولكن ا ول لم م ھ وس ي اهللا صلى اهللا علی ى نب أشھد عل
و   م ق ا       وحسر إلى ھذا الحي من ھوازن ، وھ ل ، كأنھ اة ، فرموھم برشق من نب م رم

و             لم وأب ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی وم إل ل الق فوا ، فأقب رجل من جراد ، فانكش
ول      ي ال   : (سفیان بن الحارث یقود بھ بغلتھ ، فنزل ودعا واستنصر ، وھو یق ا النب أن

  ) . أكذب ، أنا ابن عبدالمطلب ، اللھم أنزل نصرك
ھ   كنا و: قال البراء   -٤ اهللا إذا احمر البأس نتقي بھ وإن الشجاع منا الذي ُیحاذي ب
  ) . یعني النبي صلى اهللا علیھ وسلم(
) أي نحتمي (لقد رأیتني یوم بدر ، ونحن نلوذ : وعن علي رضي اهللا عنھ قال   -٥

  .بالنبي علیھ السالم ، وھو أقربنا إلى العدو ، وكان من أشد الناس یومئٍذ بأسًا 
خرة  (إنا كنا نحفر ، فعرضت كدي شدیدة : ي اهللا عنھ قال وعن جابر رض  -٦ ص

  . فجاءوا إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم ) قویة
  . ھذه ُكدیة عرضت لنا : الصحابة للرسول صلى اهللا علیھ وسلم   



  . أنا نازل : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم   
رب          ول فیض ذ المع وع فیأخ ن الج ر م وب بحج ھ معص ول وبطن وم الرس  یق

  ) . ترابًا ناعمًا(الصخرة ، فتعود كثیبًا أھیل 
  : محمد صلى اهللا علیھ وسلم أعظم رجل في التاریخ 

دكتور     اِلم األمریكي ال ھ   ) مایكل ھارت  (لقد شھد العالم بھذه العظمة ومنھ الع ي كتاب ف
اریخ ( ن الت ل م ة رج تاذ ) مائ ھ األس رجم من ذي ت دین(وال اء ال د بھ ي ) أحم ره ف ونش
م   ) بيمجلة العر( ددھا رق ذا الرسول         ) ٢٤١(في ع ة ھ ي عظم ھ ف ا قال ھ م ذنا من ، أخ

  . الكریم 
ھ    ( راء ، ولكن دھش الق إن اختیاري محمدًا ، لیكون األول في أھم رجال التاریخ ، قد ی

تویین           ى المس اح عل ى نج ح أعل ذي نج ھ ال اریخ كل ي الت د ف ل الوحی دیني : الرج ال
  . والدنیوي 

ا  اء وحكم ل وأنبی اك ُرس ا ،   فھن اتوا دون إتمامھ نھم م ة ، ولك االت عظیم دأوا رس ء ب
أو شاركھم فیھا غیرھم ، أو سبقھم إلیھم سواھم ، كموسى ( )  كالمسیح في المسیحیة 

ا ،       ددت أحكامھ ة ، وتح التھ الدینی م رس في الیھودیة ، ولكن محمدًا ھو الوحید الذي أت
ب ا   ام جان ي      وآمنت بھا شعوب بأسرھا في حیاتھ ، وألنھ أق ھ ف دة ، فإن ة جدی دین دول ل

ا      ة ، ووضع لھ ي أم ھذا المجال الدنیوي أیضًا ، وّحد القبائل في شعـب ، والشعوب ف
الم ،         ى الع ي موضع االنطالق إل ا ، ووضعھا ف كل أسس حیاتھا ، ورسم أمور دنیاھ

  . أیضًا في حیاتھ ،، فھو الذي بدأ الرسالة الدینیة والدنیویة ، وأتمھا 
  :  علیھ وسلم رحمة للعالمین الرسول صلى اهللا

ھ   } َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمیَن {: قال اهللا تعالى  ى عموم ، وأصح القولین أنھ عل
  : ، وفیھ على ھذا التقدیر وجھان 

  :أن عموم العالمین حصل لھم النفع برسالتھ : أحدھما 
  . رة أما اتباعھ فنالوا بھا كرامة الدنیا واآلخ  -١
اتھم ،    -٢ وأما أعداؤه المحاربون لـھ ، فالذین عجل قتلھم وموتھم خیر لھم من حی

یھم       ب عل د كت م ق ألن حیاتھم زیادة لھم في تغلیظ العذاب علیھم في الدار اآلخرة ، وھ
  . الشقاء فتعجیل موتھم خیر لھم من طول أعمارھم في الكفر 

ل شرًا      وأما المعاھدون لـھ فعاشوا في الدنیا تحت  -٣ م أق ھ ، وھ ظلھ وعھده وذمت
  .بذلك العھد من المحاربین لھ 

م ،       -٤ والھم وأھلھ ائھم وأم ن دم وأما المنافقون فحصل لھم بإظھار اإلیمان بھ حق
  . واحترامھا ، وجریان أحكام المسلمین علیھم في التوارث وغیرھا 

ذاب    -٥ التھ الع ع برس بحانھ رف إن اهللا س ھ ف ة عن م النائی ا األم ل  وأم ن أھ ام ع الع
  . األرض فأصاب كل العالمین النفع برسالتھ 

ا          : الوجھ الثاني  انتفعوا بھ ة ، ف ذه الرحم وا ھ ون قبل د ، لكن المؤمن ل أح أنھ رحمة لك
م              م ، لكن ل ة لھ ذلك عن أن یكون رحم م یخرج ب ا ، فل ار ردوھ دنیا وأخرى ، والكف

  . یقبلوھا 
  

  :الرحمة عند الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 



  .} َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمیَن {: قال اهللا تعالى   -١
  ) .بعثت بالرحمة: ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٢
  ) .إنما أنا رحمة مھداة: ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٣
  ) .ال یرحم اهللا من ال یرحم الناس: (وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٤
  ) .ال تنزع الرحمة إال من شقي: ( علیھ وسلم وقال صلى اهللا  -٥
لم    -٦ ھ وس لى اهللا علی ال ص الى   : (وق ارك وتع رحمن تب رحمھم ال ون ی : الراحم

  " .أي على السماء وھو اهللا) . "أرحموا من في األرض ، یرحمكم من في السماء
لم             -٧ ھ وس ل رسول اهللا صلى اهللا علی ال ، قّب ھ ق رة رضي اهللا عن ي ھری وعن أب
رع       ال ال األق ن حابس التمیمي ، فق ـرع ب ي عشرة   : حسن بن علـي ، وعنـده األق إن ل

ال          م ق لم ، ث ھ وس ھ رسول اهللا صلى اهللا علی : من الولد ما قّبلُت منھم أحدًا ، فنظر إلی
  ) .من ال یرحم ال ُیرحم(
ت   -٨ ا قال ي اهللا عنھ ة رض ن عائش لى اهللا  : وع ول اهللا ص ى رس ي إل اء أعراب ج

ھ        : فقال علیھ وسلم  ال رسول اهللا صلى اهللا علی بلھم ، فق وا الصبیان ، وال ُنق إنكم تقبل
  ) . أو أملك لك أن نزع اهللا الرحمة من قلبك: (وسلم 

ان          -٩ ھ إن ك ده وأنجز ل د إال وع ھ أح ًا ، ال یأتی كان صلى اهللا علیھ وسلم ، رحیم
  .عنده 

عیال من رسول اهللا صلى ما رأیت أحدًا كان أرحم بال: وعن أنس بن مالك قال   -١٠
  .اهللا علیھ وسلم 

  :رحمة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بالحیوان 
د    : وعن سھیل بن الحنظلیة قال   -١ ر ق لم ، ببعی مّر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

ال   ھ ، فق ره ببطن ق ظھ الحة ،   : (لح ا ص ة فأركبوھ ائم المعجم ذه البھ ي ھ وا اهللا ف اتق
  " .التي ال تنطق: المعجمة ) . "وكلوھا صالحة

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في سفر ، : وعن عبداهللا ، عن أبیھ قال   -٢
ا   ھ ، فرأین انطلق لحاجت رة(ف رة ،  ) ُحم اءت الحم ا ، فج ذنا فرخیھ ا فرخان ، فأخ معھ

من فجع ھذه بولدھا : فجعلت ُتعرش ، فلما جاء رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، قال 
ـال       ؟ ردوا ول ا ، فق د أحرقناھ ل ق ة نم ا ، ورأى قری ا     : دھا إلیھ ذه ؟ قلن : من أحرق ھ

  . ال ینبغي أن ُیذب بالنار إال رب النار: نحن ، قال 
  ) .ترفرف: ُتعرش ( ، ) طائر یشبھ العصفور: الحمرة (  

كان صلى اهللا علیھ وسلم ، ُیصغي للھرة اإلناء ، فتشرب ثم یتوضأ ، بفضلھا     -٣
  ) .یلیصغي ، یم(، 
تم      : ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٤ إذا قتل ى كل شئ ، ف إن اهللا كتب اإلحسان عل

  ) . فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، ولیحد أحدكم شفرتھ ، ولیرح ذبیحتھ
ال      -٥ ا ق لم      : وعن ابن عباس رضي اهللا عنھم ھ وس ّر رسول اهللا صلى اهللا علی م

ھ ببصرھا   على رجل واضع رجلھ على صف حة شاة وھو یحد شفرتھ ، وھي تلحظ إلی
ال  جعھا ؟   : ، فق ل أن تض فرتك قب ددت ش ال ح وتتین ؟ ھ ا م د أن تمیتھ ظ (أتری : تلح

  ) . تنظر



لم    -٦ ھ وس لى اهللا علی ال ص ت ،   : ( وق ى مات جنتھا حت رة س ي ھ رأة ف ذبت ام ُع
ا تأكل خشاش    فدخلت فیھا النار ، ال ھي أطعمتھا وسقتھا إذ حبستھا ، وال ھي ترك  تھ

  " .حشراتھا : خشاش األرض ) . " األرض
  :من عدل الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

  .} ِإنَّ الّلَھ َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َواِإلْحَساِن{: قال اهللا تعالى   -١
  .} َوُأِمْرُت ِلَأْعِدَل َبْیَنُكُم{: وقال تعالى   -٢
ت    -٣ ة قال رأة  : وعن عائش أن الم م ش ًا أھمھ رقت ،  إن قریش ي س ة الت المخزومی

ھ إال    : من یكلم فیھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ؟ فقالوا : فقالوا  رئ علی ومن یجت
  :أسامة بن زید ، حب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

إنما أھلك الذین قبلكم ، : أتشفع في حد من حدود اهللا ؟ ثم قام فاختطب ، ثم قال   
د   أنھم كانوا إذا سرق فیھم ال ھ الح شریف تركوه ، وإذا سرق فیھم الضعیف أقاموا علی

  . ، وأیم اهللا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا 
ت عائشة         دھا ، قال ا   : ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فُقطعت ی فحسنت توبتھ

ھ            ى رسول اهللا صلى اهللا علی ا إل أرفع حاجتھ ك ف د ذل أتي بع ت ت بعد وتزوجت ، وكان
  .وسلم 

  
  :حیاء عن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ال
ى    {: قال اهللا تعالى   -١ ْم ِإَل ْؤَذَن َلُك َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْدُخُلوا ُبُیوَت النَِّبيِّ ِإلَّا َأن ُی

ُرو        ُتْم َفانَتِش ِإَذا َطِعْم اْدُخُلوا َف ُتْم َف ْن ِإَذا ُدِعی اُه َوَلِك یَن   َطَعاٍم َغْیَر َناِظِریَن ِإَن ا ُمْسَتْأِنِس ا َوَل
  .} ِلَحِدیٍث ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن ُیْؤِذي النَِّبيَّ َفَیْسَتْحِیي ِمنُكْم َواللَُّھ َلا َیْسَتْحِیي ِمَن اْلَحقِّ

ره            -٢ ان إذا ك درھا ، وك ي خ ذراء ف اء من الع د حی لم أش كان صلى اهللا علیھ وس
  . شیئًا عرفناه في وجھھ 

  ) . الحیاء خیر كلھ(و ) الحیاء من اإلیمان : ( سلم وقال صلى اهللا علیھ و  -٣
الحیاء من اإلیمان ، واإلیمان في الجنة ، والبذاء : ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٤

  " .الفحش: البذاء ) . " من الجفاء والجفاء في النار
دھما       : (وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٥ ع أح إذا ُرف ًا ، ف ا جمیع ان قرن الحیاء واإلیم

  ) . ُرفع اآلخر
  ) . الحیاء ال یأتي إال بخیر: (وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٦
لم     -٧ ھ وس لى اهللا علی ال ص ذاء     : (وق ان ، والب ن اإلیم عبتان م ي ش اء والع الحی

  ) . والبیان شعبتان من النفاق
ي    (   دق ف ش والتش ان ، والفح عب اإلیم ن ش الم م ة الك اء وقل ى أن الحی والمعن

  ) . نفاقالكالم من شعب ال
ال    -٨ ة ق ن أمی ى ب ن یعل ًال  : وع لم ، رأى رج ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص إن رس

ال    ) أي بالفضاء(یغتسل بالبراز  م ق ھ ، ث إن اهللا : (فصعد المنبر ، فحمد اهللا وأثنى علی
  ) .حي ستیر ، یحب الحیاء والتستر ، فإذا اغتسل أحدكم فلیستتر

  ) .ل دین خلقًا وإن خلق اإلسالم الحیاءإن لك: ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٩



ى  : ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -١٠ إذا : إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األول
  ) .لم تستح فاصنع ما شئت

اإلیمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ،   : ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -١١
ا إماطة ا     ھ إال اهللا ، وأدناھ ول ال إل اء شعبة من      فأفضلھا ق ق ، والحی ألذى عن الطری

  ) .اإلیمان
ال   -١٢ ھ ق ن أبی داهللا ع ن عب الم ب ن س لم ، : وع ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ّر رس م

ول   : برجل وھو یعاتب أخاه في الحیاء یقول  ھ یق ك    : إنھ لیستحي یعني كأن د أضر ب ق
  . إلیمان دعھ فإن الحیاء من ا: الحیاء ، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

لم      : وعن أنس قال   -١٣ ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ي     : ( ق ان الفحش ف ا ك م
  " .عابھ: شانھ ) "شئ إال شانھ ، وال كان الحیاء في شئ إال زانھ

  :من آداب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
ھ األیمن     -١ كان إذا أتى باب قوم لم یستقبل الباب من تلقاء وجھھ ، ولكن من ركن

  ) . السالم علیكم ، السالم علیكم: (األیسر ویقول أو 
ال    -٢ ره ق ض أم ي بع حابھ ف ن أص دًا م ث أح ان إذا بع روا ، : (ك روا وال تنف بش

  ) . ویسروا وال تعسروا
  .كان یقبل الھدیة وُیثیب علیھا   -٣
  .كان ُیغیر االسم القبیح   -٤
  ) . ء اهللاال بأس طھور إن شا: ( كان إذا دخل على مریض یعوده قال   -٥
  ) . خارج اإلناء(كان إذا شرب تنفس ثالثًا ،   -٦
  . كان إذا مشى مشى أصحابھ أمامھ ، وتركوا ظھره للمالئكة   -٧
  ) . وال في غیرھا. (كان ال یصافح النساء في البیعة   -٨
ا         -٩ ھ ، وشمالھ لم ذه وعطائ ھ وأخ كـان یجعل یمینھ ألكلھ وشربھ ووضوئھ وثیاب

  .سوى ذلك 
دث     كان  -١٠ ى یح ھ ، حت إذا طلع على أحد من أھل بیتھ كذبة ، لم یزل ُمعرضًا عن
  .توبة
لم   : وعن عائشة رضي اهللا عنھا ، قالت   -١١ ھ وس استأذن على النبي صلى اهللا علی

ھ        : رجل فقال  ا دخل أالن ل ئس أخو العشیرة ، فلم ائذنوا لھ ، فبئس ابن العشیرة أو ب
ال         الكالم ، فقلت لھ یا رسول اهللا ، ق ول ، فق ي الق ھ ف ت ل م ألن ت ث ا قل إن شر  : (لت م

  ) . الناس منزلة عند اهللا من تركھ أو ودعھ الناس اتقاء فحشھ
ھ   (   ب ، وإالنت وقد اعتبر العلماء قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، فیھ وھو غائ

  ) .لـھ القول وھو حاضر ، من باب المداراة والتألیف لُیسلم قومھ
  :اهللا علیھ وسلم من جود النبي صلى 

كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أجود الناس بالخیر ، وكان أجود ما یكون   -١
ھ              إذا لقی رآن ، ف ھ الق ل ، فیعرض علی ھ جبری ى ینسلخ ، فیأتی ي شھر رمضان ، حت ف

  . جبریل كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أجود بالخیر من الریح المرسلة 



ال   عن أنس رضي اهللا عنھ  -٢ ى        : ق لم عل ھ وس ئل رسول اهللا صلى اهللا علی ا ُس م
فجاءه رجل فأعطھ غنمًا بین جبلین ، فرجع إلى قومھ : اإلسالم شیئـًا إال أعطاه ، قال 

  .أسلموا فإن محمدًا یعطي عطاء ال یخشى الفاقة : یا قوم  : فقال 
ی : وعن أنس   -٣ ن فأعطاه  أن رجًال سأل النبي صلى اهللا علیھ وسلم غنمًا بین جبل

أي قوم أسلموا فواهللا إن محمدًا لُیعطي عطاء ما یخاف الفقر ، : إیاه ، فأتى قومھ فقال 
إن كان الرجل لیسلم ما یرید إال الدنیا ، فما ُیسلم حتى یكون اإلسالم أحب : فقال أنس 

  . إلیھ من الدنیا وما علیھا 
ة  : ة الفتح غزا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم غزو: وعن شھاب قال   -٤ فتح مك

ین ،        اقتتلوا بحن ھ من المسلمین ، ف ، ثم خرج رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بمن مع
ٍذ صفوان    فنصر اهللا دینھ والمسلمین ، وأعطى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، یومئ

  ) . اإلبل:النعم (بن أمیة مائة من النعم ، ثم مائة ، ثم مائة 
ال    حدثني سع: قال ابن شھاب    د أعطاني   : ید بن المسیب أن صفوان ق واهللا لق

رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ما أعطاني وإنھ ألبغض الناس الّي ، فما برح یعطیني 
  .حتى إنھ ألحب الناس الّي 

لما قفل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من غزوة حنین تبعھ األعراب یسألونھ   -٥
ردوا علّي ردائي : (، وھو على راحلتھ ، فقال ، فألجؤوه إلى شجرة ، فخطفت رداؤه 

م ال       نكم ، ث ًا لقسمتھ بی ، أتخشون علّي البخل ؟ فواهللا لو كان لي عدد ھذه العضاة نعم
  ) .تجدوني بخیًال وال جبانًا وال كذابًا

ي      -٦ ّل ف د ك بایع الرسول صلى اهللا علیھ وسلم جابر بن عبداهللا في جمل لھ كان ق
  .بكذا درھم ، ولما جاء یتقاضاه الثمن أعطاه الثمن والجمل معًا السفر ، فباعھ إیاه 

  :من ھدي الرسول صلى اهللا علیھ  وسلم 
اه  ) الحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات : (كان إذا أتاه األمر یسره قال   -١ وإذا أت

  ) . الحمد هللا على كل حال: ( األمر یكرھھ قال 
  .عوذات ، ومسح عنھ بیده كان إذا اشتكى نفث على نفسھ بالم  -٢
  . كان إذا جاءه أمر یسر بھ ، خّر ساجدًا ، شكرًا هللا   -٣
ال     -٤ ًا ق اف قوم ان إذا خ ن     : ( ك ك م وذ ب ورھم ، ونع ي نح ك ف ا نجعل م إن اللھ

  ) . شرورھم
  ) . اهللا ربي ، اهللا ربي ، ال شریك لھ: (كان إذا راعھ شئ قال   -٥
  ) . ا قیوم ، برحمتك استغیثیا حي ی: ( كان إذ كربھ أمر قال   -٦
كان یتعوذ من الجان ، وعین اإلنسان ، حتى نزلت المعوذتان ، فلما نزلت أخذ   -٧

  . بھما وترك ما سواھما 
  . كان یتعوذ من جھد البالء ، ودرك الشقاء ، وسوء القضاء ، وشماتة األعداء   -٨
  ") .ق"أي یقرأ سورة (یوم الجمعة ) قاف(كان یخطب بـ   -٩

ال     -١٠ ان إذا غزا ق ك     : (ك ك أحول ، وب ت نصیري ، ب دي ، وأن ت عض م أن اللھ
  ) .أصول ، وبك أقاتل



سبحانك اللھم ربي وبحمدك ، ال إلھ إال أنت : ( كان ال یقوم من مجلسھ إال قال   -١١
ا     : ( ، وقال ) استغفرك وأتوب إلیك ھ م ر ل ال یقولن أحد حیث یقوم من مجلسھ إال غف
  ) .لسكان منھ في ذلك المج

  ) . أي التنعیم. (كان ینھانا عن كثیر من اإلرفاء   -١٢
  كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، یأمرنا أن نحتفي أحیانًا ،   

  ) .نمشي حفاة: نحتفي (
اللھم آتنا في الدنیا حسنة وفي اآلخرة حسنة : ( كان أكثر دعوة یدعو بھا یقول   -١٣

  ) . وقنا عذاب النار
  :صلى اهللا علیھ وسلم من مزاح الرسول 

ول ألخ   : عن أنس قال   -١ ى یق إن كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، لیخالطنا ، حت
ر (لي صغیر  ات      ) یا أبا ُعمیر ما فعل الُنغی ر یلعب فم ھ ُنغی ان ل ر  . (، ك طائر  : الُنغی

  ) . یشبھ العصفور ، أحمر المنقار
ال    -٢ داعبن    : وعن أبي ھریرة ق ك ت ا رسول اهللا ، إن ال  ی ول إال   : ( ا ، ق ي ال أق أن

  ) .صدقًا) (حقًا
ال         -٣ لم ، فق ھ وس ي  : ( وعن أنس أن رجًال استحمل رسول اهللا صلى اهللا علی إن

ة   د ناق اق  ) حاملك على ول ھ         : ف ال رسول اهللا صلى اهللا علی ة ؟ فق د ناق ا أصنع بول وم
  ) . على دابةأي طلب منھ أن یحملھ : استحمل ) . (وھل تلد اإلبل إال النوق: (وسلم 

  ) .یا ذا األذنین: (وعن أنس أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال   -٤
دي               -٥ ان یھ ن حرام وك ان اسمھ زاھر ب ة ك س أن رجًال من أھل البادی وعن أن

لم إذا         ھ وس زه رسول اهللا صلى اهللا علی ة ، فُیجھ ـن البادی للنبي صلى اهللا علیھ وسلم م
لى اهللا  ي ص ال النب رج ، فق لم أراد أن یخ ھ وس ن  : (  علی ا ، ونح رًا بادیتن إن زاھ

وكان النبي صلى اهللا علیھ وسلم یحبھ ، وكان دمیمًا ، فأتي النبي صلى اهللا ) حاضروه
  . علیھ وسلم ، یومًا وھو یبیع متاعھ ، فاحتضنھ من خاللھ وال ُیبصره 

  . أرسلني من ھذا ؟ : زاھر بن حرام   
ي صلى اهللا علی         رى النب ت زاھر فی در     یلتف ره بص زق ظھ ل ُیل لم ، فیجع ھ وس

  .النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، حین عرفھ 
  . من یشتري العبد ؟ : النبي صلى اهللا علیھ وسلم للناس   
  . إذًا واهللا تجدني كاسدًا : زاھر بن حرام للرسول   
ال      : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم    د ، أو ق د اهللا لست بكاس د   : لكن عن لكن عن

  . اهللا أنت غال
زاح  زاح  : الم ـھ ، والم ر ل یص أو تحقی ر تنق ن غی ر م ع الغی اط م یم االنبس ر الم بكس

حك           رة الض ورث كث ھ ی ھ ، فإن داوم علی راط ، وی ذب أو إف ھ ك المنھى عنھ ھو الذي فی
  . وقسوة القلب ، ویورث األحقاد ، ویسقط المھابة والوقار 

  :الشعر الذي تمثل بھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
  .} َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َینَبِغي َلُھ{: ال اهللا تعالى ق  -١



ال   -٢ ریح ق ن ش ة : ع ت لعائش لم ،  : قل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس ل ك ھ
ال   : كان یتمثل من شعر ابن رواحة ، قالت : یتمثل بشئ من الشعر ؟ قالت  ا ق : وربم
  ) . فة من معلقتھھذا الشعر لطر. (ویأتیك باألخبار من لم تزود 

ة   : (قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : وعن أبي ھریرة قال   -٣ دق كلم إن أص
  .أال كُل شئ ما خال اهللا باطل : قالھا الشاعر كلمة لبید 

  وكاد أمیة بن أبي الصلت أن ُیسلم   
  قال ذلك الرسول عندما سمع شعره  

رسول اهللا صلى اهللا    أصاب حجر إصبع  : وعن جندب بن سفیان البجلي قال   -٤
  : علیھ وسلم فدمیت فقال 

  وفي سبیل اهللا ما لقیت   ھل أنت إال أصبع دمیت   
  ) . ھذا الشعر البن رواحة(  

ھ  : عن البراء بن عازب قال   -٥ قال لھ رجل أفررتم عن رسول اهللا صلى اهللا علی
لم ، ولكن    ال واهللا ما وّلى رسول اهللا صلى اهللا عل  : وسلم ، یا أبا عمارة ؟ فقال  ھ وس ی

ولى سرعــاُن النـاس ، تلقتھم ھوازن بالنبل ، ورسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، على 
لى اهللا           ا ورسول اهللا ص ذ بلجامھ دالمطلب آخ ن عب ن الحارث ب فیان ب و س ھ ، وأب بغلت

  :علیھ وسلم یقول 
  أنا النبي ال أكذب ، أنا ابن عبدالمطلب   

ال   -٦ راء ق ن الب ول ا: وع ان رس وم  ك راب ی ل الت لم ، ینق ھ وس لى اهللا علی هللا ص
  : الخندق حتى أغبّر بطنھ یقول 

  واهللا لوال اهللا ما اھتدینا
  وال تصدقنا وال صلینا  **   

  فأنزلن سكینة علینا 
  وثبت األقدام إن القینا  **  

  والمشركون قد بقوا علینا 
  إذا أرادوا فتنة أبینا   **  

   ) .أبینا ، أبینا: (یرفع بھا صوتھ 
ال     -٧ س ق ن أن ون     : وع دق ، وینقل رون الخن ار یحف اجرون واألنص ل المھ جع

  .الترب وھم یقولون 
  نحن الذیـن بایعـوا محمـدًا

  علــى الجھـاد ما بقینا أبدا  **  
  : یقول النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، وھو یجیبھم  

  اللھم ال عیش إال عیُش اآلخرة
  فأغفر لألنصار والمھاجرة  **  

  :ح الرسول صلى اهللا علیھ وسلم حسان یمد
  علیھ للنبوة خاتم( )  أغّر 

  من اهللا مشھود یلوح ویشھد  **  
  وضّم اإللھ اسم النبي إلى إسمــھ



  إذ قال في الخمس المؤذن أشھــــد  **  
  وشق لـھ من اسمھ لیجلھ

  فـذو العـرش محمــود وھذا محمد  **  
  نبي أتانا بعد یأس وفترة 

  ن في األرض تعبدمن الرسول واألوثا  **  
  فأمسى سراجًا مستنیرًا وھادیـــًا

  یلوك كما الح الصقیل المھند  **  
  وأنذرنا نارًا وبشر جنة 

  وعلمنا اإلسالم فاهللا نحمد  **  
  وأنت إلھ الخلق ربــــي وخالقي

  لذلـك ما عمـــرت في الناس أشھد  **  
  تعالیت رب الناس عن قول من دعا

  جدسواك إلھًا أنت أعلى وأم  **  
  لك الخلق والنعماء واألمر كلـــھ

  فإیاك نستھدي وإیاك نعبد  **  
*********  

  بطیبة رسم للرسول ومعھد
  منیر وقد تعفو الرسوم وتھمد  **  

  عرفت بھا رسم الرســول وعھده
  وقبرًا بھ وأرى التراب وملحد  **  

*********  
  أعني الرسول فإن اهللا فضلھ

  على البریة بالتقوى والجود   **  
  نا الرسول وفینـــا الحق نتبعھفی

  حتى الممات ونصـر غیـر محــدود  **  
  :لباس الرجل المسلم 

  .} َوِثَیاَبَك َفَطھِّْر{: قال اهللا تعالى   -١
  ) . أغسلھا بالماء ، وطھر نفسك من الذنوب والمعاصي(  

لم ،        : عن أم سلمة قالت   -٢ ھ وس ى رسول ا هللا صلى اهللا علی اب إل كان أحب الثی
  میص الق

  ) .ثوب طویل إلى نصف ساقیھ: القمیص (  
ال         -٣ لم ، ق ھ وس ر أن رسول اهللا صلى اهللا علی وم   : (وعن ابن عم ال ینظر اهللا ی

  ) .القیامة إلى من جّر ثوبھ خیالء
  ) .الكبر والعجب: الخیالء (  

لم        -٤ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ال ، ق رة ق ي ھری ن أب فل  : ( وع ا أس م
  ) .إلزار في النارالكعبین من ا



ال    -٥ ر ق ن عم ن اب لم  : وع ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس دل : ك تم س إذا أع
  . عمامتھ بین كتفیھ 

ال      -٦ لم ق ھ وس ي اإلزار   : (وعن سالم عن أبیھ عن النبي صلى اهللا علی اإلسبال ف
  ) .والقمیص والعمامة ، من جّر منھا شیئًا خیالء لم ینظر اهللا إلیھ یوم القیامة 

: سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، یقول : وعن أبي سعید الخدري قال   -٧
ا أسفل         ( ین ، م ین الكعب ھ وب ا بین ھ فیم اح علی إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقیھ ، ال جن

ّر               ى من ج ة إل وم القیام رات ، وال ینظر اهللا ی ك ثالث م ال ذل ار ، ق ي الن ك فف من ذل
  .أي تكبرًا ) . إزاره بطرًا

مررت على رسول اهللا صلى اهللا : وعن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنھما قال   -٨
یا عبد اهللا ، ارفع إزارك ، فرفعتھ ، ثم قال : علیھ وسلم ، وفـي إزاري استرخاء فقال 

وم     :  ض الق ال بع د ، فق ا بع ت أتحراھ ا زل زدت ، فم ال  : زد ، ف ن ؟ ق ى أی ى : إل إل
  . أنصاف الساقین 

ن جن    -٩ ال      وعن سمرة ب لم ، ق ھ وس ي صلى اهللا علی اب   : (دب أن النب البسوا الثی
  ) . البیض ، فإنھا أطھر وأطیب ، وكفنوا فیھا موتاكم

وب       : (وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -١٠ دنیا ، ألبسھ اهللا ث ي ال وب شھرة ف من لبس ث
  ) . مذلة یوم القیامة

وا في غیر إسراف كلوا واشربوا وتصدقوا والبس: (وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -١١
  ) . وال مخیلة

  ) .أي اجتنب اإلسراف والتكبر في األكل والشرب والملبس(  
  :الخالصة 

  : ذكر اإلمام النووي بعد ذكر أحادیث اللبس ما خالصتھ   -١
إن اإلسبال یكون في اإلزار والقمیص والعمامة والثوب ، وأنھ ال یجوز إسبالھ   

ى نصف     تحت الكعبیـن إن كان للخیالء ، فإن  روه ، فالمستحق إل كان لغیرھا فھو مك
  . الساقین ، والجائز بال كراھیة إلى الكعبین ، فما نزع عن الكعبین فھو ممنوع 

ین    -٢ وقد ذكر ابن حجر في الفتح رأیھ ، وھو عدم الجواز في اللباس تحت الكعب
  : فقال 

ي حق الرجال دون ال        ع ف ى أن المن نساء  وقد نقل القاضي عیاض اإلجماع عل
  ) .أي تطویل اللباس تحت الكعبین(

ر    ن حج ال اب م ق الین : ث ال ح ل أن للرج و أن : والحاص تحباب ، وھ ال اس ح
  . یقتصر باإلزار على نصف الساق ، وحال جواز وھو إلى الكعبین 

ومفھوم كالمھ أن إطالة اإلزار ، مثل الثوب والسروال والبنطال تحت الكعبین   
  . غیر جائز 

وبین     وعن عبدا  -٣ ھ ث لم ، رأى علی ھ وس هللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا علی
  ) . إن ھذه من ثیاب الكفار فال تلبسھما: ( ُمعصفَرین فقال 

  
  :یستفاد من الحدیث 



ھ    -١ ال یجوز للمسلم أن یلبس ثیاب الكفار ، وأن یتزین بزیھم لقولھ صلى اهللا علی
  ) . من تشبھ بقوم فھو منھم: (وسلم 

اس البنطال الضیق      لقد انت   ار كلب شر في كثیر من البالد اإلسالمیة التشبھ بالكف
ابًا عن   ) كوبوي ، أو شارلستون وغیرھا(الذي یسمونھ  وسمعت أحد العلماء یجیب ش

ال    ال الضیق ، فق اس البنط ى لب بھ  : سؤالھ عل ھ تش ورة ، وفی م الع ھ یجس رام ، ألن ح
  . بالكفار 

، وقد تشبھ بعض المسلمین فلبسوا البرنیطة ،   أما لبسا الرأس فھو شعار األمم  -٢
وتسمى القبعة ، وقد فرضت على الجنود فألبسوھم القبعة التي یلبسھا الكفار ، ویلبسھا 
رأس             و ستروا ال رأس من الشمس ، ول ال بحجة ستر ال ض العم اء وبع بعض األغنی

بھ با     ن التش د ع ھم ، وأبع ح لرؤوس ان أص دیل لك ـة ، أو من وة أو عمام ار ، بقلنس لكف
ا      ا هللا وإن ة شرعیة ، فإن وشاع ھذا التشبھ حتى أصبح الناس ال یشعرون أنھ فیھ مخالف
ان         ي لباسھم وعاداتھم ؟ وك م ف إلیھ راجعون ، فكیـف نحارب الكفار ونحن نتشبھ بھ
الواجب أن نقلدھم في األمور النافعة كصنع الطائرة ، والدبابة ، والمدفع ، وغیر ذلك 

  . دفاع عن دیننا وأرضنا مما یساعد على ال
  

  :لباس المرأة المسلمة 
الى   -١ ال اهللا تع ْدِنیَن    {: ق ْؤِمِنیَن ُی اء اْلُم َك َوِنَس َك َوَبَناِت ل لَِّأْزَواِج يُّ ُق ا النَِّب ا َأیَُّھ َی

  .} وًرا رَِّحیًماَعَلْیِھنَّ ِمن َجَلاِبیِبِھنَّ َذِلَك َأْدَنى َأن ُیْعَرْفَن َفَلا ُیْؤَذْیَن َوَكاَن اللَُّھ َغُف
لم     -٢ ھ وس ھ        : (قال رسول اهللا صلى اهللا علی م ینظر اهللا إلی ھ خیالء ل ّر ثوب من ج

رخین شبرًا ،      : یوم القیامة ، فقالت أم سلمة  ال ك ُی ذیولھن ؟ ق فكیـف ینصـع النساء ب
  ) . فُیرخین ذراعًا ال یزدن علیھ: إذًا تنكشف أقدامھن ، قال : قالت 

  :الحدیث یستفاد من اآلیة و
س      -١ دمین ، بعك ي الق ویًال یغط ًا وط ون عریض ب أن یك رأة یج اس الم أن لب

ى نصف          اب إل لم ، أن یقصروا الثی ھ وس الرجال الذین أمرھم الرسول صلى اهللا علی
ال         بح الرج ر ، فأص س األم رنا انعك ي عص ین ، وف ن الكعب دوا ع اق ، وال یزی الس

ین ، ویتعرضون لدخ    ـار ، وأصبح النساء یقصرن     یطیلون ثیابھم أسفل الكعب ـول الن
إلى الركبة ، أو ما فوقھا ، ویتعرضن بھذا العمل إلى حرمانھن من دخول الجنة ، كما 

ھ    لم ، بقول ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ذلك رس ر ب ات ،  : ( أخب یات عاری اء كاس ونس
دن        ة ، وال یج دخلن الجن ة ، ال ی ت المائل نمة البخ ھن كأس ائالت ، رؤوس یالت م مم

  . یحھا ، وإن ریحھا لیوجد من مسیرة كذا وكذا ر
ي        (   ل ف مھا ، وتتمای ن جس یئًا م اقھا أو ش ف س ي تكش رأة الت ى أن الم والمعن

) مشیتھا ، ورأسھا مرتفع بشعرھا كأنھ سنام جمل ، ال یتدخل الجنة حتى تلقى جزاءھا
 .  
ھ    إذا كان قدم المرأة ال یجوز كشفھا ، فوجھھا باألولى ، ألنھا تعرف   -٢ ھ ، وفی ب

دیث       ي الح م ، وف ب وتشبھ بھ من  : ( الفتنة أكثر ، وسفور المرأة تقلید للكفار واألجان
  ) . تشبھ بقوم فھو منھم



دنا ،         ا یفی ا مم ولیتنا قلدناھم في المخترعات النافعة كصنع الغواصات وغیرھ
  : ولكن كما قال الشاعر 

  قشور وعن اللب استعاضوا بال  قلدوني الغربى لكن بالفجور   
المسئول ھو األب والزوج واألخ ، وكل راع یقوم على النساء ، قال صلى اهللا   -٣

  ) . كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعیتھ: ( علیھ وسلم 
  

  :لبس الذھب والخاتم 
ًا من   : عن أنس رضي اهللا عنھ قال   -١ إن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، اتخذ خاتم

  .  محمد رسول اهللا: فضلة ، ونقش فیھ 
وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ ، أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم نھى عن   -٢

  . خاتم الذھب 
ًا من           -٣ لم ، رأى خاتم ھ وس اس أن رسول اهللا صلى اهللا علی ن عب وعن عبداهللا ب

ال     ھ ، وق ھ وطرح ل ، فنزع د رج ى ی ب عل ار    : (ذھ ن ن رة م ى جم دكم إل د أح یعم
ده ي ی ا ف د ) فیطرحھ ل بع ل للرج لم  فقی ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ب رس ذ : ما ذھ خ

ال   ھ        : خاتمك انتفع بھ ، ق د طرحھ رسول اهللا صلى اهللا علی دًا وق ذه أب ال واهللا ، ال آخ
  .وسلم 

ال        -٤ ب ق ي طال ن أب ي ب لم ، أن    : وعن عل ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی اني رس نھ
  . لتي تلیھا ألبس خاتمي في ھذه ، أو في التي تلیھا ، وأشار إلى الوسطى وا

ي       : وفي روایة النسائي    لم ، عن الخاتم ف ھ وس نھاني رسول اهللا صلى اهللا علی
  .السبابة والوسطى 

لم      -٥ ھ وس بس         : ( وقال صلى اهللا علی ال یل وم اآلخر ، ف اهللا والی ؤمن ب ان ی من ك
  ) . حریرًا وال ذھبًا

ر   : وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٦ ذھب والحری ذان حرام   : ( عن ال ور   ھ ى ذك عل
  ) . أمتي ، حالل إلناثھا

ر االصطناعي        (   ز ، ال الحری ر األصلي المستخرج من دودة الق المراد الحری
  ) .الموجود اآلن

ض         -٧ ى بع لم ، رأى عل ھ وس لى اهللا علی ي ص ر ، أن النب ن عم داهللا ب ن عب وع
ال      د ، فق ًا من حدی ذا شر ،   : أصحابھ خاتمًا من ذھب ، فأعرض عنھ ، واتخذ خاتم ھ

  . فسكت عنھ ) فضة(ھذا حلیة أھل النار ، فألقاھا ، فاتخذ خاتمًا من ورق 
من لبس الذھب من أمتي فمات وھو یلبسھ حرم : ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٨

  ) . اهللا علیھ ذھب الجنة
  یستفاد من األحادیث 

لم        -١ ذي یستس و ال لم ھ اء ، والمس الل للنس ال ، ح ى الرج رم عل ذھب مح أن ال
  . ر اهللا ورسولھ ألوام

إذا لبس الرجل خاتم الذھب للزواج الذي یسمونھ خاتم الخطبة ، فھو حرام من   -٢
ة ،      دعوا خاتم الخطب ذین ابت الكبائر ألنھ خالف أوامر دینھ ، وقلد الكفار والنصارى ال



لعن : ( ومن تشبھ بقوم فھو منھم ، وفي لبس خاتم الذھب تشبھ بالنساء ، وفي الحدیث 
  ) .متشبھین من الرجال بالنساءالنبي ال

  . یباح للرجال خاتم الفضة ، ما لم یكن للخطبة تجنبًا لمشابھة الكفرة   -٣
  :الزینة في اللباس 

  .} َوِثَیاَبَك َفَطھِّْر{: قال اهللا تعالى   -١
  :ذكر ابن كثیر في تفسیر ھذه اآلیة ما خالصتھ   
   .أغسلھا ، وطھر نفسك من الذنوب والمعاصي وغیرھا   

  .} َیا َبِني آَدَم ُخُذوْا ِزیَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد{: وقال اهللا تعالى   -٢
ون    : عن ابن عباس قال : ذكر ابن كثیر في تفسیر ھذه اآلیة    ان رجال یطوف ك

ة   ة ، والزین أمرھم اهللا بالزین راة ، ف ت ع ا : بالبی وأة وم واري الس ا ی و م اس ، وھ اللب
  . متاع ، فأمروا أن یأخذوا زینتھم عند كل مسجد سوى ذلك من جید البّز وال

  : ثم قال ابن كثیر بعد ذلك   
د الصالة ، وال      (   ولھذه اآلیة وما ورد في معناھا من السنة ُیستحق التجمل عن

ك ،             ام ذل ھ تم ة ، والسواك ألن ھ من الزین ب ألن د ، والطی وم العی ة وی سیما یوم الجمع
  ) . ومن أفضل اللباس البیاض

لم    وقا  -٣ ھ وس ب ،       : ( ل صلى اهللا علی ر وأطی ا أطھ یض ، فإنھ اب الب البسوا الثی
  ) . وكفنوا فیھا موتاكم

ال    -٤ ًا       : وعن البراء بن عازب ق لم ، مربوع ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی ك
  ) . وقد رأیتھ في حلة حمراء ما رأیت شیئًا قط أحسن منھ

ة من       ال یدخل الجن: ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٥ ال حب ھ مثق ي قلب ان ف ة من ك
ال    : كبر ، فقال رجل  ھ حسنة ، ق إن اهللا : إن الرجل یحب أن یكون ثوبھ حسنًا ، ونعل

اس  ط الن ق ، وغم ر الح ر بط ال ، الكب ب الجم ل یح ار ) "جمی رًا واحتق ق تكب رد الح
  ) . الناس

ھ  أتیت النبي صلى اهللا : وعن أبي األحوص عن أبیھ رضي اهللا عنھ ، قال   -٦ علی
  ) .ردئ(وسلم وعلّي ثوب دون  

  ألك مال ؟ : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم   
  .نعم : الرجل   
  من أي المال ؟ : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم   
  . من اإلبل والبقر والغنم والخیل والرقیق : الرجل   
لم       ھ وس ة اهللا       : الرسول صلى اهللا علی ُر نعم َر أث اًال ، فُلی اك اهللا م إذا آت ك  ف علی

  .وكرامتھ 
رى       : (وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٧ إن اهللا یحب أن ی ة ، ف ھ نعم م اهللا علی من أنع

  ) . أثر نعمتھ على عبده
  :الزینة للصالة والناس 

لم    -١ ھ وس لى اهللا علی ال ص دكم إن    : (ق ى أح ا عل د أو م دكم إن وج ى أح ا عل م
  ) . وجدتم أن یتخذ ثوبین لیوم الجمعة ، سوى ثوبي مھنتھ



لم   : وعن جابر رضي اهللا عنھ ، قال   -٢ ھ وس خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا علی
فینما أنا تحت شجرة ، إذا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : في غزوة بني أنمار ، قال 

 :  
  .یا رسول اهللا ، ھُلّم إلى الظل : جابر   
اء  یأتي وُیسلم وینزل ، فیأتي جابر ب: الرسول صلى اهللا علیھ وسلم    صغار القث

  .وُیقربھ إلى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
  . من أین لكم ھذا ؟ : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم   
  . خرجنا بھ من المدینة : جابر   
ا         د أخلق ردان ق ھ ُب ا  (یخرج راع لجابر ، وعلی ا وتلف ھ رسول اهللا    ) بلی فنظر إلی

  .صلى اهللا علیھ وسلم 
  . ما لھ ثوبان غیر ھذین أ: الرسول صلى اهللا علیھ وسلم   
  . بل ، لھ ثوبان في العیبة كسوتھ إیاھما : جابر   
  . فادُعھ فلیلبسھما : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم   
  . یأتي الراعي ، ویلبس الثوبین ویذھب   
  ألیس ھذا خیرًا ؟  –ضرب اهللا عنقھ  -ما لھ ؟ : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم   
  . هللا صلى اهللا علیھ وسلم الراعي یسمع كالم رسول ا  
  . في سبیل اهللا یا رسول اهللا : الراعي یتفاءل   
  . في سبیل اهللا : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم   
  . الرجل ُیقتل في سبیل اهللا   

  :النظافة من اإلسالم 
ال      -١ داهللا ق ن عب ي        : عن جابر ب رًا ف لم ، زائ ھ وس ا رسول اهللا صلى اهللا علی أتان

ھ شعره ؟      : ًال شعثًا قد تفرق شعره فقال منزلنا فرأى رج ا ُیسكن ب ذا م أما كان یجد ھ
  .أما كان ھذا یجد ماء یغسل بھ ثوبھ ؟ : ورأى رجًال آخر وعلیھ ثیاب وسخة فقال 

  ) . من كان لھ شعر فلیكرمھ: ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٢
إعفاء اللحیة قص الشارب ، و: عشرة من الفطرة : وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٣

ونتف ) عقد األصابع(، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص األظافر ، وغسل البراجم 
  . والمضمضة ) یعني االستنجاء(اإلبط ، وحلق العانة ، وانتقاُص الماء 

ان ، واالستحداد   : خمس من الفطرة  : (وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٤ ق  "الخت حل
  ) .إلبط ، وقص الشاربوتقلیم األظافر ، ونتف ا" العانة

  :من آداب السالم 
  .} َوِإَذا ُحیِّْیُتم ِبَتِحیٍَّة َفَحیُّوْا ِبَأْحَسَن ِمْنَھا َأْو ُردُّوَھا{: قال اهللا تعالى   -١
  ) . أولى الناس باهللا من بدأھم بالسالم: (وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٢
لم ، أي   أن رجًال سأل رسول اهللا صل  : وعن عبداهللا بن عمرو   -٣ ھ وس ى اهللا علی

  . ُتطعم الطعام ، وتقرأ السالم على من عرف ومن لم تعرف : "اإلسالم خیر ؟ قال 
والذي نفسي بیده ، ال تدخلون الجنة حتى تؤمنوا : (وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٤

وه تحاببتم ؟ أفشوا السالم            ى شئ إذا فعلتم م عل ى تحابوا ، أوال أدلك وا حت ، وال تؤمن
  ) . بینكم



ُیَسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد : (وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٥
  ) . ، والقلیل على الكثیر

ى   : وعن أنس رضي اهللا عنھ قال   -٦ ّر عل إن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، م
  .صبیان فَسلم علیھم 

وا    إذا سلم علیكم أھل: ( وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم   -٧ اب ، فقول : الكت
  ) .وعلیكم

وعن عمران بن حصین ، أن رجًال جاء إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، فقال   -٨
لم        :  ھ وس ي صلى اهللا علی ال النب س ، فق م جل م  " عشر "السالم علیكم ، فرّد علیھ ث ، ث

م  " عشرون : "السالم علیكم ورحمة اهللا ، فرّد علیھ فجلس ، فقال : جاء آخر فقال  ، ث
" ثالثون"السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ، فرّد علیھ فجلس ، فقال : جاء آخر فقال 

  ) . أي حسنة(
ھ ، وإذا خرجتم    : (وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٩ ى أھل إذا دخلتم بیتًا ، فسلموا عل

  ) . فأودعوا أھلھ بالسالم
ك ، ف     : ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -١٠ ى أھل ت عل ي إذا دخل ا ُبن ة    ی لم یكن برك س

  ) . علیك وعلى أھلك
  ) . من بدأ بالكالم قبل السالم ، فال تجیبوه: ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -١١
لم      -١٢ ھ وس ال صلى اهللا علی ت      : ( وق إن حال ھ ، ف لم علی دكم أخاه فلُیس ي أح إذا لق

  ) . بینھما شجرة ، أو جدار ، أو ح جر ، ثم لقیھ فلُیسلم علیھ
لى اهللا   -١٣ ال ص لم  وق ھ وس دھم   : ( علی لم أح ُروا أن ُیس ة إذا م زئ عن الجماع ُیج

  ) . وُیجزئ عن الجلوس أن یرّد أحدھم
م       : وعن جابر أنھ قال   -١٤ ي لحاجة ، ث لم ، بعثن ھ وس إن رسول اهللا صلى اهللا علی

رغ دعاني ،     ) قال قتیبة ُیصلي( أدركتھ وھو یسیر  ا ف ّي ، فلم فسلمت علیھ ، فأشار ال
  ) .سلمت آنفًا وأنا أصلي إنك: (فقال 

  ) أي موجھ راحلتھ نحو الشرق( وھو ُموجھ حینئٍذ ِقبل المشرق 
رد      : وعن ابن عمر قال   -١٥ لم ، ی ھ وس ي صلى اهللا علی قلت لبالل كیف رأیت النب

  . یقول ھكذا وبسط كفھ : علیھم حین یسلمون علیھ وھو یصلي ؟ قال 
مصلي رد علیھ السالم بإشارة دون النطق   والحدیث دلیل على أنھ إذا َسلم أحد على ال

  . یسبط كافھ الیمنى مستقیمة : 
  .والسالم على القارئ والذاكر والمدرس وعند دخول المسجد جائز من باب أولى 

  ) .تحیتھم یوم یلقونھ سالم( السالم تحیة أھل الجنة   -١٦
  . السالم اسم من أسماء اهللا الحسنى   -١٧
  .لتام من الغدر والخیانة والغش السالم معناه األمان ا  -١٨
  .السالم طریق المحبة ، والمحبة طریق اإلیمان ، واإلیمان طریق الجنة   -١٩

  :المصافحة ال التقبیل 
ال     -١ ادة ق اب قت ي الخط ن أب س  : ع ت ألن حاب   : قل ي أص افحة ف ت المص أكان

  . الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ؟ قال نعم 



ا    : (وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٢ ر لھم ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان إال غف
  ) . قبل أن یتفرقا

نكم  : (وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٣ یقدم علیكم غدًا أقوام ھم أرق قلوبًا لإلسالم م
یمن) " ل ال ي أھ ن  " یعن وا م ا دن عري ، فلم ى األش و موس یھم أب عریون ، ف دم األش فق

  : المدینة ، جعلوا یرتجزون ویقولون 
  محمد وصحبھ   نلقى األحبة غدًا   

  فلما قدموا تصافحوا ، فكانوا ھم أول من أحدث المصافحة
إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم علیھ ، وأخذ بیده : (وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٤

  ) . ، فصافحھ تناثرت خطایاھما ، كما یتناثر ورق الشجر
ال     -٥ ھ ق ال رجل   : وعن أنس رضي اهللا عن ا رسول اهللا  : ق ى    ی ا یلق  ، الرجل من

فیأخذ : ال ، قال : أفیلتزمھ وُیقبلھ ؟ قال : ال ، قال : أخاه أو صدیقھ ، أینحني لھ ؟ قال 
  .نعم : بیده ویصافحھ ؟ قال 

ا             دموا من سفر وأم انقون إذا ق لم ، یتع ھ وس حاب رسول اهللا صلى اهللا علی ان أص وك
ك عن رسول       تقبیل الید ففي الباب أحادیث وآثار كثیرة یدل مجموع وت ذل ى ثب ا عل ھ

اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، فنرى جواز تقبیل ید العالم إذا لم یمد یده متكبرًا ، وال یكون 
ى           ل عادة ، وال ُیعطل المصافحة وال توضع عل ذ التقبی رك ، وال یتخ ى سبیل التب عل

  .الجبھة 
  :ال أصافح النساء 

لم       -١ ھ وس ال صلى اهللا علی ي ال أصافح ال  : (وق رأة      إن ة ام ولي لمائ ا ق نساء ، إنم
  ) . كقولي المرأة واحدة

ایعھن إال        : وقالت عائشة   -٢ ا ب ة وم ي المبایع ط ف رأة ق د ام ال واهللا ما مست یده ی
  ) . قد بایعتك على ذلك: (بقولھ 

د ،       : ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٣ دكم بمخیط من حدی ي رأس أح ألن ُیطعن ف
  ) . حل لھخیر لھ من أن یمس امرأة ال ت

  
  :آداب العطاس والتثاؤب 

اؤب ،    : (قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم   -١ ره التث إن اهللا یحب العطاس ویك
یرحمك اهللا ،  : فإذا عطس أحدكم وحمد اهللا كان حقًا على كل مسلم سمعھ أني قول لھ 

فان أحدكم فأما التثاؤب فإنما ھو من الشیطان ، فإذا تثاءب أحدكم فلیرده ما استطاع ، 
  ) . إذا تثاءب ضحك من الشیطان

  ) .ھا ضحك الشیطان منھ: فإن أحدكم إذا قال :وفي روایة لمسلم 
الحمد هللا ولیقل لھ أخوه : إذا عطس أحدكم فلیقل : ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٢

) میھدیكم اهللا ویصلح بالك: یرحمك اهللا ، فلیقل : یرحمك اهللا ، فإذا قال لھ : أو صاحبھ 
 .  
م   ( ) إذا عطس أحدكم فحمد اهللا فشمتوه  : ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٣ وغن ل

  ) . یحمد اهللا فال تشمتوه



لم      -٤ ھ وس إن        : ( وقال صلى اهللا علی ھ ، ف ى فم ده عل دكم فلیمسك ی اءب أح إذا تث
  ) . الشیطان ال یدخل

، وغض بھا وكـان صلى اهللا علیھ وسلم ، إذا عطس غطى وجھھ بیده أو ثوبھ   -٥
  .صوتھ 

لم    -٦ ھ وس لى اهللا علی ال ص ة أو  : ( وق ي نزل ا ھ ا زاد فإنم ًا فم اك ثالث مت أخ ش
  ) . زكام

  ) . أي ال تشمتھ بعد الثالثة ، بل أدع لھ(  
الحمد اهللا والسالم على : وعن نافع أن رجًال عطس إلى جنب ابن عمر ، فقال   -٧

ى    : وأنا أقول :  رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، فقال ابن عمر د هللا والسالم عل الحم
د هللا  : (رسول اهللا ، ولیس ھكذا ، علمنا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أن نقول  الحم

  ) . على كل حال
  . یفید ھذا الحدیث أن التقید بتعالیم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم واجب 

  :غیروا الشیب واجتنبوا السواد 
  .} آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َفانَتُھوا َوَما{: قال اهللا تعالى   -١
لم      -٢ ھ وس لى اهللا علی ال ص الفوا     : ( وق ى ، خ وا اللح وارب ، وأعف زوا الش ج

  ) .المجوس
  ) . إن الیھود والنصارى ال یصبغون فخالفوھم: ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٣
ال   -٤ ھ ق ي اهللا عن ابر رض ن ج أ: وع ى ب ھ أت ھ ورأس تح ولحیت وم الف ة ی بي قحاف

غیروا ھذا بشئ ، واحتنبوا : ( كالثغامة بیاضـًا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
  ) . السواد

یكون قوم في آخر الزمان یخضبون بھذا السواد : ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٥
  ) . كحواصل الحمام ، ال یجدون ریح الجنة

ر أن ا  -٦ ن عم ن اب بتیة  وع ال الس بس النع ان یل لم ك ھ وس لى اهللا علی ي ص ( ) لنب
  .والزعفران ، وكان ابن عمر یفعل ذلك ( ) وُیصفر لحیتھ بالورس 

د خضب      : وعن ابن عباس قال   -٧ لم ، رجل ق ھ وس مّر على النبي صلى اهللا علی
ال   ال     : بالحناء ، فق ذا ، ق ا أحسن ھ ال        : م تم ، فق اء والك د خضب بالحن ّر آخر ق  :فم

  . ھذا أحسن من ھذا كلھ : وھذا أحسن من ھذا ، ثم مّر آخر قد خضب بالصفرة ، فقال 
  ) . غیروا الشیب ، وال تشبھوا بالیھود: (وقال صلى اهللا علیھ وسلم   -٨
ا     : وعن عثمان بن عبداهللا بن موھب قال   -٩ ى أم سلمة ، فأخرجت إلین دخلت عل

  . ضوبًا شعًر من شعر النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، مخ
ھ شعر رسول    : وفي روایة أخرى  أن أم سلمة زوج النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، أرت

  . اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، أحمر 
خرج رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، على مشیخة من األنصار بیض لحاھم   -١٠

  ) . یا معشر األنصار حمروا أو صفروا ، وخالفوا أھل الكتاب: (فقال 
أنھ یجب ، وعنھ یجب ولو مرة ، وعنھ  -رحمھ اهللا  -د نقل عن اإلمام أحمد وق  -١١

افعیة         ھ كالش واد عن ي الس اب ، وف ل الكت بھ بأھ ب ، وتش رك الخض د ت ب ألح ال أح
  ) .  أي غش(یكره ، وقیل یحرم ، ویتأكد المنع لمن دلس بھ : المشھورة : روایتان 



  
  :واجبنا نحو الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

ھ ،          إن ھ اهللا ب لم نفع ا المس ات إذا أداھ ًا وواجب لم حقوق ھ وس لى اهللا علی ول ص للرس
  . وأسعده بشفاعتھ ، وأكرمھ بورود حوضھ ، وسقاه من ماء كوثره 

  .ثر من النفس واألھل والمال والولد :محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم ، أ  -١
تعانة        -٢ ده ، واالس اء اهللا وح ن دع ھ م ر ب ا أم ل م ي ك ھ ف دق  طاعت ھ ، والص ب

  . واألمانة ، وحسن الخلق ، وغیر ذلك مما جاء في القرآن وأحادثھ الصحیحة 
التحذیر من الشرك الذي حذر منھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ، وھو صرف   -٣

ال صلى     د ق العبادة لغیر اهللا ، كدعاء األنبیاء واألولیاء وطلب المدد والعون منھم ، فق
لم  ھ وس ا: (اهللا علی ن م ار م ل الن دًا دخ ن دون اهللا ن دعو م و ی د ) . "ت وھ ل : الن المث

  " .والشریك
لم ، من الصفات ،        -٤ ھ وس إن نؤمن بما أخبر بھ القرآن والرسول صلى اهللا علی

َأْعَلى    {: كعلو اهللا على عرشھ ، تحقیقًا لقولھ تعالى  َك اْل َم َربِّ بِِّح اْس ھ صلى   } َس ، وقول
لم   ھ وس ب : (اهللا علی رش      إن اهللا كت وق الع ده ف و عن ًا فھ اده   ) . كتاب ع عب وان اهللا م

َمُع َوَأَرى  {: یسمعھم ویراھم ویعلم أحوالھم لقولھ تعالى  } َقاَل َلا َتَخاَفا ِإنَِّني َمَعُكَما َأْس
.  

إن من واجب المسلمین أن یشكروا اهللا على بعثھ ومولد الرسول الكریم صلى    -٥
منھا صیام یوم االثنین الذي سئل عن صومھ فقال اهللا علیھ وسلم ، فیتمسكوا بسنتھ ، و

  ) . أي القرآن(، ) ذاك یوم ُولدت فیھ ، وفیھ ُبعثت ، وعلّي ُأنزل: (
م          -٦ أخرون ، فل ھ المت ذي أحدث لم ، ال ھ وس أما االحتفال بیوم مولده صلى اهللا علی

ھ ،            بقونا إلی ر لس ال خی ي االحتف ان ف و ك ابعون ول حابة والت ول والص ھ الرس یعرف
وأرشدنا إلیھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ، كما أرشدنا في الحدیث السابق إلى صوم 
ین ،   یوم االثنین الذي ُولد فیھ ، علمًا بأن الرسول صلى اهللا عیھ وسلم ، مات یوم االثن

  . فلیس الفرع بأولى من الحزن على موتھ صلى اهللا علیھ وسلم 
االت ،     -٧ ي االحتف ق ف ي تنف وال الت ول     إن األم ان شمائل الرس ي بی ت ف و ُأنفق ول

صلى اهللا علیھ وسلم ، وسیرتھ ، وأخالقھ ، وأدبھ ، وتواضعھ ، ومعجزاتھ ، وأحادیثھ 
ك     ل ذل و فع ة ، ل ور النافع ن األم ا م التھ وغیرھ ا رس دأ بھ ي ب د الت ھ للتوحی ، ودعوت

  . المسلمون لنصرھم اهللا كما نصر رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم 
ـب   -٨ ره ،       إن المح اع أوام ھ إتب لم ، یھم ھ وس لى اهللا علی ول ص ادق للرس الص

  . والعمل بسنتھ ، والحكم بقرآنھ واإلكثار من الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم 
  

  :التحلي بأخالق الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
  :إذا كنت محبًا صادقًا لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، فتخلق بأخالقھ 

  . ، وھو كل ما قبح وساء من قول أو فعل أترك الفحش   -١
ة ،     -٢ ات العام أخفض صوتك ، وأغضض منھ إذا نطقت ، وخاصة في المجتمع

  . كاألسواق والمساجد ، والحفالت وغیرھا ، ما تكن خطیبًا أو واعظًا 



ال               -٣ و عن المسئ ، ف أن تعف د بالحسنة ، ب د تصیبك من أح ي تق ع السیئة الت أدف
  . بأن ال تعاقبھ ، وال تھجره  تؤاخذه ، وتصفح عنھ

أترك التأنیب والتعنیف لخادمك ، أو زمیلك أو ولدك ، أو تلمیذك ، أو زوجتك   -٤
  . إذا أخطأوا أو قصروا 

ول       -٥ ى أن یق ى ال تضطره إل ال ُتقصر في واجبك ، وال تبخس حق غیرك ، حت
  . أو عاتبًا علیك  ؟ أو ِلَم لم ال تفعل كذا ؟ الئمًا علیك ،...ِلَم فعلت كذا : لك 

  . أترك الضحك إال قلیًال ، ولیكن جّل َضِحكك التبسم   -٦
ي            -٧ م ف رأة ، والمشي معھ ال تتأخر عن قضاء حاجة الضعیف والمسكین والم

  . غیر تكبر وال استنكاف 
ام أو     -٨ مساعدة أھل البیت على شئون البیت ، ولو كان حلب شاة ، أو طھي طع

  .غیره 
اد ، والحفالت   البس أحسن الث  -٩ یاب التي عندك ، ال سیما وقت الصالة ، واألعی
 .  

ل        -١٠ اء بقلی ام ، واالكتف د من الطع ال تتكبر عن األكل على األرض ، وكل ما وج
  . الطعام وال تعیبھ 

ذلك       -١١ راب ، والسرور ب ل الت العمل ومشاركة العاملین ، ولو بحفر األرض ونق
  . إظھارًا لعدم التكبر 

دم ا  -١٢ ت  ع و ثاب ا ھ اء بم ھ ، واالكتف الغ فی راء المب د ، واإلط دح الزائ ا بالم لرض
  . للعبد ، وبما قام بھ من صفات الحق والفضل والخیر 

  . ال تنطق ببذاء وال جفاء ، وال كالم فاحش ولو مازحًا   -١٣
  . ال تقل سوءًا وال تفعلھ   -١٤
  . ال تواجھ أحدًا من إخوانك بمكروه   -١٥
  ( ) . النطق ، وحلو الكالم  الزم سالمة  -١٦
  . ال تكثر المزاح ، وال تقل إال الصدق   -١٧
  . أرحم اإلنسان والحیوان حتى یرحمك اهللا   -١٨
  . احذر البخل ، فھو مكروه من اهللا والناس   -١٩
  . نم باكرًا ، واستیقظ للعبادة واالجتھاد والعمل   -٢٠
  . ال تتأخر عن صالة الجماعة في المسجد   -٢١
  . احذر الغضب وما ینتج عنھ ، وإذا غضبت فاستعذ من الشیطان الرجیم   -٢٢
  . الزم الصمت ، وال تكثر الكالم فھو مسجل علیك   -٢٣
  . اقرأ القرآن بفھم وتدبر ، واسمعھ من غیرك ، وأعمل بھ   -٢٤
  . ال ترد الطیب ، واستعملھ دائمًا ، ال سیما عند الصالة   -٢٥
  . ید جدًا ، ال سیما عند الصالة استعمل السواك فھو مف  -٢٦
  . كن شجاعًا ، وقل الحق ولو على نفسك   -٢٧
  . أقبل النصیحة من كل إنسان واحذر ردھا   -٢٨
  . اعدل بین زوجاتك وأوالدك وفي كل أعمالك   -٢٩
  . اصبر على أذى الناس وسامحھم ، حتى یسامحك اهللا   -٣٠



    .أحب للناس ما تحب لنفسك   -٣١
  .لسالم عند الدخول والخروج واللقاء وفي األسواق أكثر من ا  -٣٢
" السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ: "تقید بلفظ السالم الوارد في السنة ، وھو   -٣٣

ر    (وال ُیغني عنھ كلمة  ر ، ومساء الخی اً  (أو ) صباح الخی ًال ومرحب ا   ) أھ ویمكن قولھ
  .بعد السالم 

  . كن نظیفًا في مظھرك ولباسك   -٣٤
ر الرسول صلى        غّی  -٣٥ اًال ألم ذر السواد امتث ر ، واح ر شیبك باألصفر أو األحم

  . اهللا علیھ وسلم 
ھ            -٣٦ ي قول دخل ف ى ت لم ، حت ھ وس ن : (تمسك بسنن الرسول صلى اهللا علی إن م

الوا       نكم ، ق ھ أجُر خمسین م ي   : ورائكم أیام الصبر ، للُمتمسك فیھن بما أنتم علی ا نب ی
  ) . منكمبل : اهللا أو منھم ؟ قال 

اللھم أرزقنا العمل بكتابك ، وسنة نبیك ، وأرزقنا حبھ واتباعھ وشفاعتھ صلى   -٣٧
  . اهللا علیھ وسلم ، یوم القیامة 

---------------  
  محمد صلى اهللا علیھ وسلم في القرآن والسنة.٢٣

  عبد الرحمن بن عبد اهللا السحیم 
  المقدمة

ات ،   الحمد هللا الذي كّرم اإلنسان باإلیمان ، و َمّیزه بالعقل ، ولم َیجعلھ كسائر المخلوق
  .تعیش بال ھدف ، أو تعیش لغیرھا ، بل َجَعلھ ُمفكِّرًا ، َیسمو ِبفكره ، وُیعِمل عقلھ 

اُھْم        : ( ومن ھنا قال اهللا تعالى  ِر َوَرَزْقَن رِّ َواْلَبْح ي اْلَب اُھْم ِف ي َآَدَم َوَحَمْلَن ا َبِن َوَلَقْد َكرَّْمَن
  ] .٧٠:اإلسراء) [یَِّباِت َوَفضَّْلَناُھْم َعَلى َكِثیٍر ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضیًال ِمَن الطَّ

اني ، إال أن        وع اإلنس نس الن ل ، أي ِلج ل لألص ي األص و ف اني ھ ریم الرب ذا التك ھ
  .اإلنسان ِبنفسھ یسمو باإلیمان ، أو َینحّط بانعدامھ 

ق     وقد َجَعل اهللا لھ اختیارًا ، وأعطاه عقًال ، و ھ الطری ان ل بیل ، وأَب ا  (أوضح لھ السَّ ِإنَّ
ا     ) ٢(َخَلْقَنا اِإلْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج َنْبَتِلیِھ َفَجَعْلَناُه َسِمیًعا َبِصیًرا  ِبیَل ِإمَّ َدْیَناُه السَّ ا َھ ِإنَّ

  ] .٣،  ٢:اإلنسان) [َشاِكًرا َوِإمَّا َكُفوًرا
ْیِن     : ( وقال رب العزة سبحانھ عن ھذا اإلنسان  ُھ َعْیَن ْل َل ْم َنْجَع َفَتْیِن   ) ٨(َأَل اًنا َوَش َوِلَس

  ] .١٠-٨:البلد) [َوَھَدْیَناُه النَّْجَدْیِن ) ٩(
ب     ات ، وَنَص ام البّین ب ، وأق َزل الُكت ل ، وأْن ل الرُُّس ھ أن أرس دل اهللا وِحكمت ن ع وِم

  .األدّلـة على وحدانیتھ 
ل    فأّیـد ُرُسلھ بالمعجزات واآلیات الباھ داء الرُُّس ام أع داء    –رات ، فلم َیْبق أم ل وأع ب

  .إال المكاَبرة والمعاَندة  –الَعْقل 
  .فإن إنكار الوحدانیة هللا َدْفع ِبالصَّْدر ، وَضرب بالوْجھ 

  .فإن النفوس شاھدة بأن اهللا لیس لھ شریك 
  .بل الوجود أجمع شاھد بذلك 

الى  وقد ضرب اهللا األمثلة على ذلك ، فمن ذلك قولھ ت ُھ      : (ع ٌة ِإالَّ اللَّ ا َآِلَھ اَن ِفیِھَم ْو َك َل
دِت السماوات    ] ٢٢:األنبیاء) [َلَفَسَدَتا ددة َلَفَس أي لو كان في األرض والسماء آلھة ُمتع



ول  ق یق ل والمنط ون   : واألرض ، فالعق ر ، فیك ى آخ ھ عل ى إل ھ عل ب إل ا أن یتغّل إم
د     الغاِلب ھو المتفرِّد ، وإما أن َیذھب كل إلٍھ  ا َیفس ق ، وھن ان وَخْل بما لھ من ُملك ومك

َما اتََّخَذ اللَُّھ ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن : (أمر السماوات واألرض ، ولذا قال رب العزة سبحانھ 
ا                ِھ َعمَّ ْبَحاَن اللَّ ٍض ُس ى َبْع ُھْم َعَل ال َبْعُض َق َوَلَع ا َخَل ٍھ ِبَم لُّ ِإَل َذَھَب ُك ٍھ ِإًذا َل ْن ِإَل َمَعُھ ِم

  ]٩١:المؤمنون) [ِصُفوَنَی
م أن        ى ، وأن َیعل ذا المعن ي ھ ل ف ل أن یتأم وِمن ھنا فإننا ندعو كل إنسان ُمنصف عاق
اء السابقین ،     دعوة رسول اهللا محمد صلى اهللا علیھ وسلم لم َتخرج عن دعوات األنبی
ال رب          ا ق ارھم ، ومن ھن ة آث ي طریقھم ، ُمقتفی بل ھي ُمنتظمة في ِسلكھم ، سائرة ف

  ] .٩:األحقاف) [ُقْل َما ُكْنُت ِبْدًعا ِمَن الرُُّسِل: (عزة سبحانھ ال
لم       ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی اء أوالد      : وق ریم ، واألنبی ابن م اس ب ى الن ا أول أن

  .رواه البخاري ومسلم . عالت ، لیس بیني وبینھ نبي 
كیف : قالوا . آلخرة أنا أولى الناس بعیسى ابن مریم في األولى وا: وفي روایة لمسلم 

یس   : یا رسول اهللا ؟ قال  د ، فل األنبیاء إخوة من عالت ، وأمھاتھم شتى ، ودینھم واح
  .بیننا نبي 

ل            راھیم الخلی اء إب ي األنبی دعوة أب لم استجابة ل ھ وس ودعوة رسول اهللا صلى اهللا علی
والً  : (علیھ الصالة والسالم ، حینما قال  یِھْم َرُس َك     َربََّنا َواْبَعْث ِف ْیِھْم َآَیاِت و َعَل ْنُھْم َیْتُل  ِم

  ] .١٢٩:البقرة) [َوُیَعلُِّمُھُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُیَزكِّیِھْم ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم
  .ھي ِبشارة نبي اهللا عیسى ابن مریم علیھ الصالة والسالم 

نُ   : (قال اهللا تبارك وتعالى   ى اْب اَل ِعیَس ِھ         َوِإْذ َق وُل اللَّ ي َرُس َراِئیَل ِإنِّ ي ِإْس ا َبِن ْرَیَم َی َم
ُد َفلَ   ُمُھ َأْحَم ا  ِإَلْیُكْم ُمَصدًِّقا ِلَما َبْیَن َیَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبشًِّرا ِبَرُسوٍل َیْأِتي ِمْن َبْعِدي اْس مَّ

  ] .٦:الصف) [َجاَءُھْم ِباْلَبیَِّناِت َقاُلوا َھَذا ِسْحٌر ُمِبیٌن
ًا          ون ھ أعین تح ب دعوه أن َیف ذا الموضوع لنرجو اهللا ون ارئ ھ دي الق حن إذ َنضع بین ی

  .ُعمیًا ، وآذانا ُصّمـا ، وقلوبًا ُغْلفا 
الم   لم     [ ونضع بین یدي القارئ أعظم إنسان في الع ھ وس د صلى اهللا علی ف  ] محم ِلَیق

ب   ات ،    بنفسھ على بعض البشارات التي َوَردْت في الُكتب المتقدمة من ُكُت أھل الكتاب
  .والتي كانت سببا في إسالم الكثیرین من أھل الكتاب 

ھ         ع ُمعاِصریھ صلى اهللا علی كما نضع بین یدیھ إشارات إلى البشارات من خالل واق
ّر   وسلم ، سواء ممن آمن بھ أو ممن لم یؤمن بھ ، وإن كان أضمر ذلك في نفسھ ، وأق

  .بھ في قرارة نفسھ
  .قرآن في إثبات نبوة محمد صلى اهللا علیھ وسلم كما ُنشیر إلى طریقة ال

  .وأشرنا إلى األدّلـة العقلیة التي تقتضي ِصدق نبوة محمد صلى اهللا علیھ وسلم 
ل    ي أص اء ف ل واألنبی اِلف الرُّس م ُیخ و ل دعوات ، وھ ن ال دعًا م ت ِب ھ لیس وأن دعوت

  .الدعوة إلى وحدانیة اهللا وإفراده بالعبودیة 
علیھ الرساالت ، وتتابع علیھ األنبیاء ، وأقر بھ الموحِّدون على مّر  بل ھذا أمر اّتفقت

َبقْت   األزمان، حتى كان ذلك اإلقرار في فترات َخلْت من الرُُّسل ، كتلك الفترة التي َس
َمبعثھ صلى اهللا علیھ وسلم ، فقد ُوِجد فیھا من أفراد الناس من ُیوحِّد اهللا ، وال یأكل ما 

  .وكان ھؤالء ُینكرون ِعبادة غیر اهللا ُذِبح لغیر اهللا ، 



  :وقد آن أن نترك القارئ مع محاور ھذا الموضوع ، وھي كالتالي 
  .أعظم إنسان في العالم في القرآن والسنھ      -١
  .أعظم إنسان في العالم في كتب أھل الكتاب      -٢
   
   
   
  )أعظم إنسان في العالم في القرآن والسنة(

  وسلم في القرآن والسنةمحمد صلى اهللا علیھ 
   

رة       رق كثی لم ِبُط ھ وس لى اهللا علی د ص ـھ محم وة نبیِّ ین نب ھ اْلُمِب ي كتاب رر اهللا ف د ق لق
ة ،       دَّق      " ُمتنّوع ھ ص أْخَبر أن لم ، ف ھ وس لى اهللا علی دقھ ص ال ِص ا كم َرف بھ ُیع

اء          ي األنبی ي ف ع المحاسن الت ھ ، وأن جمی ا َدعوا إلی ي   المرسلین ، وَدعا إلى م فھي ف
م           ٌد أوالھ وب فمحم واقص والعی ن الن ھ م ا ُنزِّھوا عن لم ، وم محمد صلى اهللا علیھ وس
ى       یمن عل ھ ُمھ ع الشرائع ، وكتاب وأحّقھم بھذا التْنِزیھ ، وأن شریعتھ ُمھیمنة على جمی
اق       دِّین ، وَف ذا ال اب وھ ذا الكت كل الُكُتب ، فجمیع محاسن األدیان والُكُتب قد َجمعھا ھ

محاِسن وأوصاف لو ُتوَجد في غیره ، وقّرره نبوتھ بأنھ أمّي ال َیكتب وال َیقرأ علیھا ِب
ذا        ى جاءھم بھ اس حت أ الن م ُیفج ، وال َجاَلس أحدا من أھل العلم بالُكُتب السابقة ، بل ل
َدروا ، وال       وا ، وال َق ا أت ھ م أتوا بمثل الكتاب الذي لو اجتمعت اإلنس والجن على أن ی

ذا أن یكون         ُھَو في استطاعتھ ع ھ ھ ُمحال م رًا ، وأن بعض ظھی م ، ولو كان بعضھم ل
ذا     . من تلقاء نفسھ ، أو ُمتقّول ، أو متوّھم فیما جاء بھ  ي ھ دى ف رآن وأب وأعاد في الق

النوع ، وقّرر ذلك بأنھ ُیخِبر بقصص األنبیاء السابقین ُمطّولة على الوجھ الواقع الذي 
ى أنھ لیس لھ طریق وال وصول إلى ھذا إال بما آتاه ال یستریب فیھ أحد ، ثم ُیخبر تعال

ة        ر قصة موسى ُمطّول ا َذَك الى لم ِب    : (اهللا من الوحي ، كمثل قولھ تع َت ِبَجاِن ا ُكْن َوَم
كَ  ْن َربِّ ًة ِم ْن َرْحَم ا َوَلِك وِر ِإْذ َناَدْیَن ى   (، ) الطُّ ْیَنا ِإَل يِّ ِإْذ َقَض ِب اْلَغْرِب َت ِبَجاِن ا ُكْن َوَم

َوَما ُكْنَت َلَدْیِھْم ِإْذ ُیْلُقوَن َأْقالَمُھْم َأیُُّھْم َیْكُفُل َمْرَیَم َوَما : (، وكما في قولھ ) اَألْمَر ُموَسى
ال     ) ُكْنَت َلَدْیِھْم ِإْذ َیْخَتِصُموَن ة ق ھ ُمطّول َت   : (، ولما َذَكر قصة یوسف وإخوت ا ُكْن َوَم

  ) .ْمُكُروَنَلَدْیِھْم ِإْذ َأْجَمُعوا َأْمَرُھْم َوُھْم َی
فھذه األمور واإلْخَبارات المفّصلة التي ُیفصِّلھا تفصیال لم یتمّكن أھل الكتاب الذین في 

ھ رسول    –وقتھ وال من بعدھم على تكذیبھ فیھا وال ُمعاَرضتھ  من أكبر األدلة على أن
  . اهللا حّقـًا 

ده     ھ ، وأن تأیی ام ُقدرت ى    وتارة ُیقرِّر نبوتھ ِبكمال حكمة اهللا وتم ِره عل لرسولھ ، وَنْص
ي       َدح ف ن َق ة اهللا ، وان َم ة ِلحكم ة الموافق ق غای ي األرض مواف ھ ف ھ ، وتمكین أعدائ

  .رسالتھ فقد َقَدح في ِحْكَمة اهللا وفي ُقْدَرتھ 
ات رسالتھ    وكذلك َنْصره وتأییده الباھر على األمم الذین ھم أقوى أھل األرض من آی

  .تأّملین ، وأدلة توحیده ، كما ھو ظاھر للم
ھ من األخالق     وتارة ُیقرِّر نبوتھ ورسالتھ بما حاَزه من أوصاف الكمال ، وما ھو علی
الجمیلة ، وأن كل ُخُلق عال ساٍم َفِلَرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم منھ أعاله وأكملھ ؛ 



دق       ا الصِّ ي أعالھ ق الت ع اْلَخْل ذا أكب   . َفَمن عُظمت ِصفتھ وفاَقْت ُنُعوتھ جمی یس ھ ر أل
  األدلة على أنھ رسول رب العالمین ، والمصطفى المختار من اْلَخْلق أجمعین ؟

ا        لین ، إم اء والمرس ین ، وبشارات األنبی ب األول وتارة ُیقرِّرھا بما ھو موجود في ُكُت
  .باسمھ اْلَعَلم ، أو بأوصافھ الجلیلة ، وأوصاف أّمتھ ، وأوصاف ِدینھ 

ھ  ر ب ا أخَب التھ بم رِّر رس ارة ُیق ي   وت تقَبلة ، الت وب المس یة ، والغی وب الماض من الغی
ھ شيء    َوَقعْت في زمانھ ، والتي ال تزال َتَقع في كل وقت ، فلوال الوحي ما وصل إلی

  .من ھذا ، وال لھ وال ِلغیره طریق إلى العلم بھ 
داء وضغطھم ،       ب األع ع تكال ق ، م وتارة ُیقرِّرھا ِبحفظھ إیاه ، وِعصمتھ لھ من اْلَخْل

ھ ، وینصره        وج ي وسعھم ، واهللا َیعِصمھ ، ویمنع ا ف ل م ! ّدھم التام في اإلیقاع بھ بك
  .وما ذاك إال ألنھ رسولھ حقًا ، وأِمینھ على وحیھ 

ذي     رآن ال و الق ْن    ( وتارة ُیقرِّر رسالتھ ِبِذْكر عظمة ما جاء بھ ، وھ ُل ِم ِھ اْلَباِط ال َیْأِتی
دٍ    َبْیِن َیَدْیِھ َوال ِمْن َخْلِفِھ َت یٍم َحِمی ْن َحِك ٌل ِم أتوا       ) ْنِزی ھ أن ی ر ب ْن َكَف داءه وَم ّدى أع وتح

ة     اؤوا بالخیب بمثلھ ، أو ِبعشر سور مثلھ ، أو ِبسورة واحدة ، فعجزوا ، ونكصوا ، وب
  .وھذا القرآن أكبر أدّلـة رسالتھ ، وأجّلھا ، وأعّمھا ! والَفَشل 

ھ من الخوارق     وتارة ُیقرِّر رسالتھ بما أظھر على یدیھ من الم عجزات ، وما أجرى ل
على أنھ رسول اهللا   –كل واحد ِبمفَرِده منھا ، فكیف إذا اجتمعت  –والكرامات الداّلـة 

  .الصادق المصدوق ، الذي ال َینطق عن الھوى ، إن ھو إال وحي ُیوحى 
ال         ھ ب ھ ، وان ى أّمت ّوه الكامل عل ق ، وُحن ى اْلَخْل مؤمنین وتارة ُیقرِّرھا ِبعظیم شفقتھ عل

انًا       ـرًا وإحس فقة وِب ق أعظم ش رؤوف رحیم ، وانھ لم ُیوجد ، ولن ُیوَجد أحد من اْلَخْل
  .إلى الخلق منھ ، وآثار ذلك ظاھرة للناظرین 

ارات ُمتنّوعة ،         ا ِبعب ھ ، وقّررھ ي كتاب ا ف فھذه األمور والطُُّرق قد أكثر اهللا من ِذكرھ
ا ة ، وأمثلتھ الیب عجیب لة ، وأس اني مفّص اء  ومع د واإلحص وق الع ن " [ َتف ھ م بطول

للشیخ السعدي رحمھ " القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن : " القاعدة السابعة من 
  ] .اهللا 

ة   فھذه األمور التي قّررھا الشیخ وبسطھا ھي من أألدلة العقلیة المّتفقة مع األدلة النقلی
ولھم     ، فاهللا تبارك وتعالى  خاَطب العقول ، ولذا َنعى  ون عق م ال ُیعِمل على العرب أنھ

في رسالة محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، وفیما جاء بھ رسول اهللا علیھ الصالة والسالم 
  :، فمن ذلك 

  
وا    : ( قولھ تعالى  قَّ َوَدَرُس ِھ ِإالَّ اْلَح َأَلْم ُیْؤَخْذ َعَلْیِھْم ِمیَثاُق اْلِكَتاِب َأْن ال َیُقوُلوا َعَلى اللَّ

  ] .١٦٩:األعراف) [َوالدَّاُر اَآلِخَرُة َخْیٌر ِللَِّذیَن َیتَُّقوَن َأَفال َتْعِقُلوَن َما ِفیِھ 
ْن   : ( وقولھ تعالى  ًرا ِم ُقْل َلْو َشاَء اللَُّھ َما َتَلْوُتُھ َعَلْیُكْم َوال َأْدَراُكْم ِبِھ َفَقْد َلِبْثُت ِفیُكْم ُعُم

  ] .١٦:یونس) [َقْبِلِھ َأَفال َتْعِقُلوَن 
  ] .٢:یوسف) [ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرَآًنا َعَرِبیا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن : ( قولھ سبحانھ وتعالى و

  ] .١٠:األنبیاء) [َلَقْد َأْنَزْلَنا ِإَلْیُكْم ِكَتاًبا ِفیِھ ِذْكُرُكْم َأَفال َتْعِقُلوَن : ( وقولھ عز وجل 



ا  ذي       إلى غیر ذلك من اآلیات التي خاَطبْت عقول الن ي ال ذا النب ى ھ رون إل ال ت س ، أف
اب   اٍب َوال        ( ُأرسل إلیكم، لم یكن قبل الیوم یتلو من كت ْن ِكَت ِھ ِم ْن َقْبِل و ِم َت َتْتُل ا ُكْن َوَم

  ؟] ٤٨:العنكبوت) [َتُخطُُّھ ِبَیِمیِنَك ِإًذا الْرَتاَب اْلُمْبِطُلوَن 
ددا         یكم سنین ع ث ف یكم لِب ل إل ذي ُأرِس ي ال ون      كما أن ھذا النب أنتم تعرف ھ ، ف ل بعثت قب

  .ُخُلَقھ ، وتعرفون أمانتھ ، وھو ذو نسب فیكم ، بل ھو من أشرافكم 
أتیھم          ذي ی ذا الرسول ال ذِّب ھ ل أن ُتك ل قب ر وتتأّم ھذا خطاب للعقول السلیمة أن تتفّك

ال عن الش      ْدر ، وُیق ي الصَّ مس بأنباء الغیب، والتي لم َیِجدوا لھا َمْدَفع ، إال أن ُیدَفع ف
  !ھذا لیل : في رابعة النھار لیس دونھا غیم 

  : فیما بعد ، وذلك في َأَمـٍد قریب  –النصارى  –فمن ذلك أنھ أخبر بنبأ َغَلبة الرُّوم 
ِفي ِبْضِع ِسِنیَن ) ٣(ِفي َأْدَنى اَألْرِض َوُھْم ِمْن َبْعِد َغَلِبِھْم َسَیْغِلُبوَن ) ٢(ُغِلَبِت الرُّوُم ( 

وَن     ِللَِّھ اَألْمُر َرُح اْلُمْؤِمُن ٍذ َیْف اُء      ) ٤(ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَیْوَمِئ ْن َیَش ُر َم ِھ َیْنُص ِر اللَّ ِبَنْص
وَن      ) ٥(َوُھَو اْلَعِزیُز الرَِّحیُم  اِس ال َیْعَلُم َر النَّ نَّ َأْكَث َدُه َوَلِك ) َوْعَد اللَِّھ ال ُیْخِلُف اللَُّھ َوْع

  ] .٦-٢:الروم[
ذ   ع ھ ـ          وقد َوَق دِّد ب ذي ُح وحي ، وال ھ ال ذي جاء ب زمن ال ِنینَ  (ا خالل ال ِع ِس من  ) ِبْض

  .الثالث إلى التسع سنوات 
  .ودارت األیام ، وَداَلْت الّروم على فارس ، وانتصرْت الروم من بعد َغَلِبھم 

ة            ي حقیق ا ف ا وال رّدھ م یستطیعوا َدفعھ اھرات ، ومعجزات ظاھرات ، ل ات ب ھذه آی
ھ            األمر ، وإنما  الى عن آل فرعون مع موسى علی ال تع ا ق ّوًا ، كم ا وُعل ا ظلم رّدوھ

َوَجَحُدوا ِبَھا ) ١٣(َفَلمَّا َجاَءْتُھْم َآَیاُتَنا ُمْبِصَرًة َقاُلوا َھَذا ِسْحٌر ُمِبیٌن : ( الصالة والسالم 
  ] .١٤، ١٣:النمل) [ُة اْلُمْفِسِدیَن َواْسَتْیَقَنْتَھا َأْنُفُسُھْم ُظْلًما َوُعُلوا َفاْنُظْر َكْیَف َكاَن َعاِقَب

ي األرض ، وال          ھ ف ن ل م ُیمّك ًا ل ان كاذب و ك ي ل ثم ُیذّكرھم مع جحودھم ، بأن ھذا النب
الى     ال تع ھ ، فق ِریٍم     : ( َنَصره اهللا على أعدائ وٍل َك ْوُل َرُس ُھ َلَق ْوِل    ) ٤٠(ِإنَّ َو ِبَق ا ُھ َوَم

َذكَُّروَن     َوال) ٤١(َشاِعٍر َقِلیًال َما ُتْؤِمُنوَن  ا َت یًال َم اِھٍن َقِل ْن َربِّ   ) ٤٢( ِبَقْوِل َك ٌل ِم َتْنِزی
اَلِمیَن  ِل  ) ٤٣(اْلَع َض اَألَقاِوی ا َبْع وََّل َعَلْیَن ْو َتَق اْلَیِمیِن  ) ٤٤(َوَل ُھ ِب ْذَنا ِمْن مَّ ) ٤٥(َألَخ ُث

  ] ٤٦-٤٠:الحاقة) [َلَقَطْعَنا ِمْنُھ اْلَوِتیَن 
  !العقول إن كانت َتِعي وھذه أدلة عقلیة ُتخاِطب 

  كیف ُیمكِّن اهللا لمن َكَذب علیھ ؟ 
  وكیف َینصر اهللا من َزعم أن اهللا أرسلھ ؟

  )لو كان كاذبا على اهللا َلَقَصمھ ولم ُیمكِّن لھ ولم َینصره : أي ( 
  فإن ُسـّنـة اهللا أنھ یأخذ الظالم أخذ عزیز ُمقَتدر ، وأنھ ُیملي للظاِلم فإذا أخذه لم ُیفِلْتھ

الى     ال تع ِدین ، ق واهللا ال ُیحب الظالمین ، وال ُیحب الكاِذبین ، وال ُیصِلح أعمال المفِس
  ] .٨١:یونس) [ِإنَّ اللََّھ ال ُیْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِدیَن: (

وقد نصر اهللا نبیَّـھ ُمحمدا صلى اهللا علیھ وسلم ، وأظھر صدقھ ، وأّیـده على أعدائھ ، 
ریش ،  وَنَصره علیھم ، حتى طأ طأت أمامھ رؤوس الجبابرة ، وخضعت لھ صنادید ق

دو          د ، والع ب والبعی دقھ القری رف ِبص اِرب ، واعت ارق والمغ ھ المش ْت دعوت وَبَلغ
  .اْلُمحاِرب 

  .وقد صّدقھ أھل الكتاب ، وعرفوه بصفاتھ المذكورة في ُكتبھم 



ال    رو ب     : روى البخاري من طریق عطاء بن یسار ق ن عم د اهللا ب ت عب ن العاص  َلقی
وراة  : رضي اهللا عنھما قلت  أخبرني عن صفة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في الت

ا  : أجل واهللا إنھ لموصوف في التوراة ببعض ِصفتھ في القرآن : قال .  یا أیھا النبي إن
ّمیُتك      ولي ، َس دي ورس ت عب ین ، أن رزا لألمی ذیرا  وِح را ون اھدا ومبش لناك ش أرس

ال غلیظ وال َسّخاب في األسواق ، وال َیدفع بالسیئة السیئة ولكن المتوكل ، لیس بفظ و
ھ إال اهللا ،            وا ال إل أن یقول ة العوجاء ب ھ المل یم ب ى ُیق ن یقبضھ اهللا حت یعفو ویغفر ، ول

  .ویفتح بھا أعینا ُعمیا ، وآذانا ُصما ، وقلوبا ُغلفا 
ذي      وِمن ھنا فإننا ُنخاِطب العقول التي َتِعي أن تتأمل في حیاة ك الرجل العظیم ، ال ذل

شِھد بنبوتھ كل ُمنِصف من أھل الكتاب ، كعبد اهللا بن سالم الذي كان َیھودیا فأسَلم لما 
ال        لم ، فق ھ وس د صلى اهللا علی ي محم ھ     : رأى وجھ النب دم رسول اهللا صلى اهللا علی ق

لم  وسلم فجئُت في الناس ألنظر إلیھ ، فلما استثبّت وجھ رسول اهللا صلى اهللا علی  ھ وس
  .رواه اإلمام أحمد والترمذي وابن ماجھ . َعَرْفُت أن وجھھ لیس بوجھ كّذاب 

أنھ      ي ش ال اهللا ف ذي ق و ال َآَمَن        : ( وھ ِھ َف ى ِمْثِل َراِئیَل َعَل ي ِإْس ْن َبِن اِھٌد ِم ِھَد َش َوَش
د ا     ) َواْسَتْكَبْرُتْم  ة ھو عب ى أن المقصود باآلی هللا ولذا ذھب غیر واحد من المفسِّرین إل

  .بن سالم رضي اهللا عنھ 
  .فھو قد شھد شھادة الحق ، وأخبر أن صفة النبي صلى اهللا علیھ وسلم في التوراة 

  .وقصة إسالمھ في صحیح البخاري 
ھ   ( وشِھد كذلك ھرقل  ي زمان د صلى اهللا      ) رئیس النصارى ف ا محم وة نبین دق نب بص

  .علیھ وسلم
لم َیُقل  –عظیم الرُّوم  –ھ وسلم إلى ھرقل فإنھ لما جاء كتاب نبینا محمد صلى اهللا علی

ل  :  ا     : ھذه رسالة خاصة بالعرب ، وال باألعراب ، كما لم َیُق ر صادق ، وإنم ذا غی ھ
ِركًا    –قال ألبي سفیان  ذاك ُمش ًا فسیملك       :  –وكان أبو سفیان آن ول حق ا تق ان م إن ك ف

نك    ھ م م    موضع قدمي ھاتین ، وقد كنت أعلم أنھ خارج لم أكن أظن أن ي أعل و أن م ، فل
ـھ          ْلُت عن َقَدِم ده َلَغَس ُت عن و ُكْن اءه ، ول مُت لق رواه البخاري  . أني أخلص إلیھ لتجّش

  .ومسلم 
ك الحبشة    رآن    ) النجاشي  ( وآمن بھ مِل ال عن الق ات من سورة       –، وق ِمع آی د َس وق

ریم  ین       –م احفھم ح لوا مص ى أخض اقفتھ حت ْت أس ھ ، وَبَك ل لحیت ى أخض ى حت فبك
إن ھذا واهللا والذي جاء بھ موسى لیخرج من : ا ما ُتْلَي علیھم ، ثم قال النجاشي سمعو

  .رواه اإلمام أحمد . مشكاة واحدة 
  

م              م ل ع أنھ ود ، م ن الیھ د م ر واح لم غی ھ وس د صلى اهللا علی ا محم كما شِھد بنبوة نبین
  .ُیؤِمنوا بھ إال أنھم اعترفوا أنھ ھو الذي ُذِكر وُوِصف في التوراة 

  ھود یشھدون بنبوة نبینا صلى اهللا علیھ وسلم ی
  .شِھدت الیھود بصدق نبوة نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم 

ُل    : ( قال اهللا عز وجل  ن َقْب اُنوْا ِم َوَلمَّا َجاءُھْم ِكَتاٌب مِّْن ِعنِد الّلِھ ُمَصدٌِّق لَِّما َمَعُھْم َوَك
اِفِریَن      َیْسَتْفِتُحوَن َعَلى الَِّذیَن َكَفُروْا َفَل ى اْلَك ھ َعَل ُة اللَّ مَّا َجاءُھم مَّا َعَرُفوْا َكَفُروْا ِبِھ َفَلْعَن

(  



ال    ھ ق لم         : وعن أنس رضي اهللا عن ھ وس ي صلى اهللا علی دم النب ان غالم یھودي یخ ك
فنظر . أسلم : فمرض ، فأتاه النبي صلى اهللا علیھ وسلم یعوده فقعد عند رأسھ فقال لھ 

َلَم ، فخرج        : فقال لھ  إلى أبیھ وھو عنده ، لم ، فأْس ھ وس ا القاسم صلى اهللا علی أطع أب
  .رواه البخاري . الحمد هللا الذي أنقذه من النار : النبي صلى اهللا علیھ وسلم وھو یقول 

رارة نفسھ            ي ق م ف ھ یعل ى أن دّل عل ا ی ا القاسم ، مم فھذا الیھودي أمـر ابنھ أن ُیطیع أب
  .وسلم  بصدق نبوة النبي صلى اهللا علیھ

در     -وحّدث سلمة بن سالمة بن وقش  حاب ب ال   -وكان من أص ا جار من     : ق ان لن ك
ي صلى اهللا      : یھود في بني عبد األشھل قال  ل مبعث النب ھ قب فخرج علینا یوما من بیت

َدث من     : قال سلمة . علیھ وسلم بیسیر فوقف على مجلس عبد األشھل  ذ أْح ا یومئ وأن
زان  فیھ ِسنًا على بردة مضطجعا  فیھا بفناء أھلي فذكر البعث والقیامة والحساب والمی

د         ائن بع ًا ك رون أّن بعث ان ال ی حاب أوث والجنة والنار ، فقال ذلك لقوم أھل شرك أص
ى دار  : الموت ، فقالوا لھ  ویحك یا فالن ترى ھذا كائنًا أن الناس یبعثون بعد موتھم إل

نعم ، والذي یحلف بھ لوّد أن لھ بحظھ   :فیھا جنة ونار ، ُیجزون فیھا بأعمالھم ؟ قال 
من تلك النار أعظم تنور في الدنیا یحمونھ ثم یدخلونھ إیاه فیطبق بھ علیھ ، وأن ینجو  

نبي ُیبعث من نحو ھذه البالد : ویحك وما آیة ذلك ؟ قال : قالوا لھ . من تلك النار غدا 
دثھم    :ومتى تراه ؟ قال : قالوا . ، وأشار بیده نحو مكة والیمن  فنظر إلـّي وأنا من أح

ال   ھ      : سنًا ، فق ره یدرك ذا الغالم عم ال سلمة   . إن یستنفد ھ ل     : ق ا ذھب اللی و اهللا م ف
والنھار حتى بعث اهللا تعالى رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم وھو حي بین أظھرنا ، فآمنا 

ال   ألست بالذي قلت لنا فیھ! ویلك یا فالن : بھ وكفر بھ بغیًا وحسدًا ، فقلنا  ما قلت ؟ ق
  !بلى ، ولیس بھ : 

ي        : فقالت  –رضي اهللا عنھا  –وحّدثت صفیة  ى عمي أب ھ وإل ي إلی د أب كنت أحّب ول
ت  . یاسر ، لم ألقھما قط مع ولٍد لھما إال أخذاني دونھ  دم رسول اهللا صلى     : قال ا ق فلم

ي               ي ُحی ھ أب دا علی ن عوف غ ي عمرو ب ي بن اء ف زل قب ة ون لم المدین ن  اهللا علیھ وس ب
أخطب وعمي أبو یاسر بن أخطب مغلسین ، فلم یرجعا حتى كانا مع غروب الشمس  

فھششت إلیھما كما كنت أصنع : قالت . ، فأتیا كالَّْین كسالنین ساقطین یمشیان الھوینا 
  وسمعت عمي أبا : قالت . ، فواهللا ما التفت إلّي واحد منھما مع ما بھما من الغّم 

ي     ي ُحی ول ألب ن أخطب   یاسر وھو یق ال    : ب ـو ؟ ق ـو ھ م واهللا  : أھ ال  ! نع ھ  : ق أتعرف
ال   : قال . نعم : وتثبتھ ؟ قال  ھ ؟ ق ھ واهللا  : فما في نفسك من حاق   !  عداوت ن إس رواه اب

  .في السیرة فیما ذكره ابن ھشام 
  .ھا ھم الیھود یشھدون بنبوة سید ولد آدم علیھ الصالة والسالم ، ومع ذلك جحدوا بھا 

  ) .َجاءُھم مَّا َعَرُفوْا َكَفُروْا ِبِھ َفَلْعَنُة اللَّھ َعَلى اْلَكاِفِریَن َفَلمَّا ( 
رواه . لو آمن بي عشرة من الیھود ، آلمن بي الیھود : ولذا قال علیھ الصالة والسالم 

  . البخاري ومسلم 
لم     ة لمس ا یھودي إال           : وفي روای ى ظھرھ ق عل م یب ود ، ل ن الیھ ابعني عشرة م و ت ل

  .أسلم
  .اللھم صل وسلم وزد وبارك على عبدك محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین 

  التواضع والَبَساَطة في حیاة سّید الّسادة



رك          م یت وًال ، ول َدع لمتواِضع ق م ی ى ل لم حت لقد تواضع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
  .ِلُمَتَكبِّر حجة

رحمن   ل ال ھ      فھو علیھ الصالة والسالم المؤّید بالوحي ، وھو خلی ، وھو من ُأسري ب
و            ى ، وھ ى السماوات الُعل ھ إل ِرج ب م ُع جد األقصى ، ث ى المس من المسجد الحرام إل
ع    علیھ الصالة والسالم سید ولد آدم ، بل ھو أفضل الخلق علیھ الصالة والسالم ، وم

  .ذلك كان یتواضع هللا َفَرَفعھ اهللا عز وجل 
  . كان یأكل الطعام ویمشي في األسواق

ان رجل من     فقد كان  حابھ ، وك النبي صلى اهللا علیھ وسلم یأتي السوق ، وُیمازُح أص
ة ،           ن البادی ة م لم الھدی ھ وس ي صلى اهللا علی دي للنب ان یھ أھل البادیة اسمھ زاھر ، ك
فیجھَزه رسوُل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذا أراد أن یخرج ، فقال النبي صلى اهللا علیھ 

ھ ،        إن زاھرًا بادیتنا ونح : وسلم  لم یحب ھ وس ي صلى اهللا علی ان النب ن حاضرتھ ، وك
ع متاعھ فاحتضنھ من            و یبی لم وھ ھ وس ي صلى اهللا علی اه النب وكان رجال دمیما ، فأت

ـھ   لم          : خلفـھ ، فقال ل ھ وس يَّ صلى اهللا علی ت ، فعرف النب لني ، والتف ذا ؟ أرس من ھ
العبد ؟ وجعل ھو یلصق  من یشتري مني ھذا: فجعل النبيُّ صلى اهللا علیھ وسلم یقول 

ول      لم ویق ھ وس ي      : ظھره بصدر النبي صلى اهللا علی ـھ النب ال ل دًا ، فق دني كاس إذا تج
لم  ھ وس لى اهللا علی د  : ص ت بكاس د اهللا لس ك عن و  . لكن ره وھ د وغی ام أحم رواه اإلم

  .حدیث صحیح 
م  ھ ق       ، وُیماِزح أصحابھ ، وینام معھ داد رضي اهللا عن ام مسلم عن المق : ال روى اإلم

ا نعرض          د ، فجعلن ن اْلَجْھ ت أسماعنا وأبصارنا م د ذھب أقبلت أنا وصاحبان لي ، وق
ا              ا ، فأتین نھم یقبلن د م یس أح لم فل ھ وس حاب رسول اهللا صلى اهللا علی ى أص أنفسنا عل
النبي صلى اهللا علیھ وسلم فانطلق بنا إلى أھلھ فإذا ثالثة أعنـز ، فقال النبي صلى اهللا  

  . بوا ھذا اللبن بیننا احتل: علیھ وسلم 
لم         : قال  ھ وس ي صلى اهللا علی ع للنب ا نصیبھ ، ونرف فكنا نحتلب فیشرب كل إنسان من

  .نصیبھ 
  .فیجيء من اللیل فیسلم تسلیما ال ُیوقظ نائما وُیسمع الیقظان : قال 
ثم یأتي المسجد فُیصلي ، ثم یأتي شرابھ فیشرب ، فأتاني الشیطان ذات لیلة وقد : قال 

ھ حاجة      : نصیبي ، فقال  شربت ا ب دھم م محمد یأتي األنصار فیتحفونھ ، ویصیب عن
ذه الجرعة    ا           ! إلى ھ یس إلیھ ھ ل ي وعلمت أن ي بطن ت ف ا أن َوغل ا فشربتھا فلم فأتیتھ

د ؟ فیجيء        : فقال ! سبیل ، ندمني الشیطان  ا صنعت ؟ أشربت شراب محم ویحك م
ى   فال یجده فیدعو علیك فتھلك ، فتذھب دنیاك وأخر تك ، وَعَلّي شملة إذا وضعتھا عل

قدمي خرج رأسي ، وإذا وضعتھا على رأسي خرج قدماي ، وجعل ال یجیئني النوم ، 
  .وأما صاحباي فناما ولم یصنعا ما صنعت 

فجاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم فسّلم كما كان یسلم ، ثم أتى المسجد فصلى ، ثم : قال 
دعو  : یئا ، فرفع رأسھ إلى السماء ، فقلت أتى شرابھ فكشف عنھ فلم یجد فیھ ش اآلن ی

  .اللھم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني : َعَلّي فأھلك ، فقال 
ا           : قال  ـز أیھ ى األعن ت إل ذت الشفرة فانطلق ّي ، وأخ ددتھا عل ى الشملة فش فعمدت إل

ل كل  ھن ،  أسمن فأذبحھا لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، فإذا ھي حافلة وإذا ھن ُحف



ھ ،           وا فی انوا یطمعون أن یحتلب ا ك لم م ھ وس د صلى اهللا علی فعمدت إلى إناء آلل محم
ال  : قال  : فحلبت فیھ حتى َعَلتھ رغوة ، فجئت إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فق

  أشربتم شرابكم اللیلة ؟ 
ت  : قلت : قال  اولني فقل ا رسول اهللا اش   :  یا رسول اهللا اشرب ، فشِرب ، ثم ن رب ، ی

فشِرب ، ثم ناولني فلما عرفت أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قد روى وأصبت دعوتھ 
  . َضِحْكُت حتى ألقیت إلى األرض

  ! إحدى سوآتك یا مقداد : فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم : قال 
یا رسول اهللا كان من أمري كذا وكذا ، وفعلت كذا ، فقال النبي صلى اهللا علیھ : فقلت 
  ما ھذه إال رحمة من اهللا ،  أفال كنت آذنتني فنوقظ صاحبینا فیصیبان منھا ؟ :  وسلم
الي إذا أصبتھا وأصبتھا معك من أصابھا من         : فقلت : قال  ا أب والذي بعثك بالحق م

  .الناس 
  فأي تواضع تكتنفھ َعَظمة ھذا النبي األمین صلى اهللا علیھ وسلم ؟

  فال ُیكّلم إال حین یبتسُم ***ُیغضي حیاًء وُیغضى من َمَھابِتھ 
بن           ل ویقتسمون الل ـة ، ب د األم و قائ حابھ وھ ع أص ت م النبي صلى اهللا علیھ وسلم یبی

  !بینھم بالّسویة 
اس إال من         ة ال ُیكلِّمون الن ى المناصب الدنیوی م أو إل والیوم نرى من ینتسب إلى العل

  !أطراف أنوفھم
  ! وربما ال یرّدون السالم خشیة أن تذھب الھیبة

  نبي اهللا ُیساِبق أصحابھ رضي اهللا عنھم 
اَبَق     لم س ھ وس روى البخاري ومسلم عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا علی
م   بین الخیل التي ُأضمرت من الحفیاء ، وأمدھا ثنیة الوداع ، وساَبَق بین الخیل التي ل

  . ُتضمر من الثنیة إلى مسجد بني زریق 
س   ال   وروى البخاري عن أن مى    : ق لم ُتس ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی ة لرس ت ناق كان

ى      ك عل تّد ذل بقھا ، فاش ھ فس ود ل ى قع ي عل اء أعراب بق ، فج ت ال تس باء وكان العض
لم   : المسلمین ، وقالوا  ھ وس ا  : ُسِبَقت العضباء ، فقال رسول اهللا  صلى اهللا علی إن حق

  .على اهللا أن ال یرفع شیئا من الدنیا إال وضعھ 
  د ولد آدم ُیدخل السرور على أھلھ ، فُیساِبق زوجتھسّی

ة   : قالت عائشة رضي اهللا عنھا  ا خفیف خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وأن
حابھ   ال ألص زال ، فق ـزلنا من م فن ي  : اللح ال ل م ق دموا ، ث ابقك ،  : تق ى أس الي حت تع

ت اللح    د حمل ـزال ،   فسابقني فسبقتھ ، ثم خرجت معھ في سفر آخر ، وق ـزلنا من م ، فن
ده   : تقدموا ، ثم قال لي : فقال ألصحابھ  تعالي أسابقك ، فسابقني فسبقني ، فضرب بی

و   . ھذه بتلك : كتفي وقال  رھم ، وھ رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى ، وغی
  .حدیث صحیح 

  نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ُیجیب الدعوة ولو كانت على یسیر الطعام
وَل     رو ْت َرُس َة َدَع ُھ ُمَلْیَك ى البخاري ومسلم َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنھ َأنَّ َجدََّت

  .ُقوُموا َفُألَصلِّ َلُكْم : ُثمَّ َقاَل ، َفَأَكَل ِمْنُھ ، اللَِّھ صلى اهللا علیھ وسلم ِلَطَعاٍم َصَنَعْتُھ لھ 



َفَقاَم َعَلْیِھ ، َفَنَضْحُتُھ ِبَماٍء ، اْسَودَّ ِمْن ُطوِل َما ُلِبَس  َفُقْمُت إَلى َحِصیٍر َلَنا َقْد: َقاَل َأَنٌس 
یُم َوَراَءُه       ا َواْلَیِت َفْفُت َأَن لم َوَص ھ وس ا    ، َرُسوُل اللَّھ صلى اهللا علی ْن َوَراِئَن وُز ِم . َواْلَعُج

  . ُثمَّ اْنَصَرَف ، َفَصلَّى َلَنا َرْكَعَتْیِن 
  رجل فقیر وُیجیب الدعوة ولو كانت من 

ال        ھ ق ك رضي اهللا عن ن مال س ب ن أن حیحین ع ي الص ول اهللا   : فف إن خیاطا دعا رس
ھ     : قال أنس . صلى اهللا علیھ وسلم لطعام صنعھ  فذھبت مع رسول اهللا صلى اهللا علی

ھ          ا فی زا ومرق لم خب ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی وسلم إلى ذلك الطعام ، فقّرب إل
  .صلى اهللا علیھ وسلم یتتبع الدباء من حوالي القصعة دباء وقدید ، فرأیت النبي 

ام         : وعند اإلمام أحمد  اه بطع ام فأت ى طع لم إل ھ وس ي صلى اهللا علی أن خیاطا دعا النب
  . وقد جعلھ بإھالة سنخة وقرع 

ِدَم     : ما أذیب من الشحم ، وقیل : واإلھالة  ٍن ُأوُت ل ُدھ ل ك اإلھالة الشحم والزیت ، وقی
  .ي ذكره العین. بھ 

  .قالھ ابن حجر . أي المتغیرة الرِّیح : والسَِّنَخة 
  !بل ُیجیب الدعوة ولو كانت من یھودي أو یھودیة 

  .فقد أجاب صلى اهللا علیھ وسلم دعوة امرأة یھودیة حینما دعتھ إلى الطعام 
لم بشاة          ھ وس ت رسول اهللا صلى اهللا علی ة أت رأة یھودی روى الشیخان عن أنس أن ام

ك ،  مسمومة فأكل  منھا ، فجيء بھا إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فسألھا عن ذل
  . ما كان اهللا لیسلِّطك على ذاك : قال . أردت ألقتلك: فقالت 

ي     : وقال ُمؤكِّدا على ھذا المعنى  دي إل و أھ ُت ، ول لو ُدعیت إلى ذراع أو كراع ألجب
  . رواه البخاري . ذراع أو كراع لَقِبْلُت 

ى یسأل     سید ولد آدم  نھم حت یجلس بین أصحابھ فیأتي الرجل الغریب فال ُیمیِّزه من بی
  !عنھ 

حابھ جاءھم رجل من          : فعن أبي ھریرة قال  ع أص لم م ھ وس ي صلى اهللا علی بینا النب
  أیكم ابن عبد المطلب ؟: أھل البادیة فقال 

  .ھذا األمغر المرتفق : قالوا 
  .بیض المشرب حمرة األمغر األ:  –أحد رواة الحدیث  –قال حمزة 

  .إني سائلك َفُمْشتّد علیك في المسألة : قال 
  .سل عّما بدا لك : قال 
  أنشدك بربِّ من قبلك ورب من بعدك آهللا أرسلك ؟ : قال 
  .اللھم نعم : قال 
  وأنشدك بھ آهللا أمرك أن نصلي خمس صلوات في كل یوم ولیلة ؟ : قال 
  .اللھم نعم : قال 
  أمرك أن تأخذ من أموال األغنیاء فترّده على فقرائنا ؟ وأنشدك بھ آهللا: قال 
  .اللھم نعم : قال 
  وأنشدك بھ آهللا أمرك أن تصوم ھذا الشھر من اثني عشر شھرا ؟ : قال 
  . اللھم نعم : قال 
  وأنشدك بھ آهللا أمرك أن َنُحّج ھذا البیت من استطاع إلیھ سبیال ؟ : قال 



  .اللھم نعم : قال 
ال  إني آمن : ق ة     ف ن ثعلب مام ب ا ض ّدقت ، وأن و داود   . ت وص د وأب ام أحم رواه اإلم

  .والنسائي 
رأیت رجال یصدر الناس عن رأیھ ال یقول شیئا  : وعن أبي جري جابر بن سلیم قال 

  .إال صَدُروا عنھ 
  من ھذا ؟: قلت 
  .ھذا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : قالوا 
  .علیك السالم یا رسول اهللا مرتین : قلت 
  .السالم علیك : ال تقل علیك السالم ، فإن علیك السالم تحیة المیت قل : قال 
  أنت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ؟: قلت : قال 
أنا رسول اهللا الذي إذا أصابك ضّر فدعوتھ كشفھ عنك ، وإن أصابك عام سنة    : قال 

ّلت راحل  الة َفَض راء أو ف أرض قف ت ب ك ، وإذا كن ا ل ھ أنبتھ ا فدعوت ھ رّدھ ك فدعوت ت
  .علیك 
  .اعھد إلّي : قلت 
  .ال تسبن أحدا : قال 
  .فما سببت بعده ُحّرا وال عبدا وال بعیرا وال شاة : قال 
ھ وجھك إن          : قال  ت منبسط إلی م أخاك وأن وال تحقرن شیئا من المعروف ، وأن تكل

، وإیاك ذلك من المعروف ، وارفع إزارك إلى نصف الساق ، فإن أبیت فإلى الكعبین 
وإسبال اإلزار فإنھا من المخیلة ، وإن اهللا ال یحب المخیلة ، وإن امرؤ شتمك وعیرك 

ھ         ك علی ال ذل ا وب ھ ، فإنم م فی ا تعل و    . بما یعلم فیك فال تعیره بم د وأب ام أحم رواه اإلم
  .داود 

  من أجل ذلك لجأ أصحابھ إلى تمییزه 
اال    رة ق ي ھری ي ذر وأب ن أب لى : فع ول اهللا ص ان رس ین    ك س ب لم یجل ھ وس اهللا علی

ظھري أصحابھ فیجيء الغریب فال یدري أیھم ھو حتى یسأل ، فطلبنا إلى رسول اهللا 
ال  . صلى اهللا علیھ وسلم أن نجعل لھ مجلسا َیعرفھ الغریب إذا أتاه  ًا    : ق ھ ُدكان ا ل فبنین

  .رواه أبو داود والنسائي . من طین فجلس علیھ ، وكنا نجلس بجنبتیھ 
  . الدكان الدَّكة المبنیة للجلوس علیھا : األثیر قال ابن 

  نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یستمع المرأة في عقلھا شيء 
ت      ا شيء ، فقال ي عقلھ ا رسول اهللا إن   : روى اإلمام مسلم عن أنس أن امرأة كان ف ی

انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك ، ! یا أم فالن : لي إلیك حاجة ، فقال 
  . معھا في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتھا  فخال

ع اهللا      ل رف دره ب اْسَتَمَع صلى اهللا علیھ وسلم إلى ما ترید أن تقولھ فلم یضع ذلك من ق
  .منـزلتھ صلى اهللا علیھ وسلم 

كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ال یأنف أن یمشي مع األرملة والمسكین فیقضي   
  لھم حوائجھم



ال    فعن عبد اهللا بن أ ى ق ي أوف ذكر ،        : ب ر ال لم ُیكث ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی ك
ة    ع األرمل ي م أنف أن یمش ة ، وال ی ر الخطب الة ویقص ل الص و، وُیطی ّل اللغ وُیق

  .رواه النسائي . والمسكین فیقضي لھ حاجتھ 
ع        ھ م دلِّي رجلی ي بستان وُی حابھ ف كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یجلس مع أص

  ي البئرأرجلھم ف
ھ ،        دلِّیًا رجلی ر ُم ّف البئ ى ُق ة عل كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في حائط بالمدین

ى   ي موس لم ألب ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ر ، فق و بك اب أب َدّق الب ھ : َف ذن ل ائ
وبشِّره بالجنة ، ففعل فدخل أبو بكر َفَدلَّى رجلیھ ، ثم دّق الباب عمر ، فقال لھ رسول 

ال     : صلى اهللا علیھ وسلم  اهللا اب ، فق ان الب م دّق عثم ائذن لھ وبشِّره بالجنة ، ففعل ، ث
لم   ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ھ رس الء  : ل یلقى ب ة ، وس ره بالجن ھ وبشِّ ذن ل رواه . ائ

  .اإلمام أحمد 
  !فإني لست بملك إنما أنا بن امرأة تأكل القدید ! ھوِّن علیك : ارتعد منھ رجل فقال لھ 

  أطأت أمامھ رقاب أعدائھ ، فطأطأ رأسھ تواضعًا هللا ط
  .َدَخل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مكة فاتحًا ُمتواضعًا حتى إن ذقنھ لیمس َرْحَلھ 

ى       ل عل وك ، ویأك وة الممل ب دع ار ، وُیجی ب الحم الم یرك الة والس ھ الص ان علی ك
  .األرض ، ویعتِقل الشاة 

   وكان ُیرِدف بعض أصحابھ َخْلَفھ
  فقد أردف ابن عمِّھ ابن عباس رضي اهللا عنھما 

  وأردف معاذ بن جبل رضي اهللا عنھ 
  !وھذا ال یفعلھ أرباب المناصب وال أصحاب األموال 

  كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یرقع ثوبھ ، ویخصف نعلھ 
  كان في بیتھ یكون في مھنة أھلھ ، یعني في خدمتھم

ھ ؟          : ُسئلت عائشة رضي اهللا عنھا  ي بیت لم یصنع ف ھ وس ي صلى اهللا علی ان النب ا ك م
ى      -تعني خدمة أھلھ  -كان یكون في مھنة أھلھ : قالت  فإذا حضرت الصالة خرج إل

  .الصالة 
ا    ھ ؟          : وقیل لعائشة رضي اهللا عنھ ي بیت لم یصنع ف ھ وس ي صلى اهللا علی ان النب ا ك م

  . واه اإلمام أحمد ر. یخصف نعلھ ، ویرقع ثوبھ : كما یصنع أحدكم : قالت 
  كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ینام على الحصیر حتى أّثر في جنبھ 

لم   ا     : قال عمر رضي اهللا عنھ عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ى حصیر م ھ لعل وإن
ھ قرظا          د رجلی ف ، وإن عن ن أَدم حشوھا لی بینھ وبینھ شيء ، وتحت رأسھ وسادة م

ال     مصبوبا ، وعند رأسھ ُأُھب  ت ، فق ھ فبكی ي جنب ا  : معلقة ، فرأیت أثر الحصیر ف م
ت    ك ؟ فقل ول اهللا         : یبكی ت رس ھ ، وأن ا فی ا ھم ا رسول اهللا إن كسرى وقیصر فیم ! ی

  . أما ترضى أن تكون لھم الدنیا ولنا اآلخرة ؟ رواه البخاري ومسلم : فقال 
اء وطین          ي م جد ف ى س ا ، حت ھ وبینھ ل بین ر حائ ر    وسجد على األرض من غی من أث

  المطر 
من كان اعتكف معي فلیعتكف العشر األواخر ، : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

اء وطین من صبیحتھا ،              ي م جد ف ي أس د رأیتن م أنسیتھا ، وق ة ث ذه اللیل وقد ُأِریت ھ



ة ،    ك اللیل فالتمسوھا في العشر األواخر ، والتمسوھا في كل وتر ، فمطرت السماء تل
ھ    وكان المسجد  على عریش َفَوَكف المسجد فبصرت عیناي رسول اهللا صلى اهللا علی

لم  . وسلم على جبھتھ أثر الماء والطین من صبح إحدى وعشرین  رواه البخاري ومس
 .  

  كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ُیقبِّل الصبیان وُیالعبھم 
  وكان َیُمّر بھم فُیسلِّم علیھم

وسلم أن تسیر معھ الجبال ذھبا لكان ، ذلك أنھ ُخیِّر  لو شاء رسول اهللا صلى اهللا علیھ
  .بین أن یكون عبدًا نبیًا وبین أن یكون نبّیًا مِلكًا ، فاختار أن یكون نبّیًا عبدا 

الم     الة والس ھ الص یح علی ال المس حاب    : ق م أص دنیا ، ھ ي ال عین ف وبى للمتواض ط
لدنیا، ھم الذین یرثون الفردوس طوبى للُمصِلحین بین الناس في ا. المنابر یوم القیامة 

  .یوم القیامة 
---------------  

  بشارات العھد القدیم بمحمد صلى اهللا علیھ وسلم.٢٤
  محمد بن عبد اهللا السحیم. د

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  أما بعد.. الحمد هللا وكفى والصالة والسالم على عبده المصطفى          

ر  ) شبكة مشكاة اإلسالمیة(ائمون على موقع فقد طلب مني األخوة الفضالء الق أن أذك
اب                ب أھل الكت ي كت لم ف ھ وس د صلى اهللا علی ا محم وة نبین ب عن نب ا ُكت یئًا مم لھم ش

ابي     ي كت ھ ف ا أوردت دفاع عن        : (فنقلت لھم بعض م ي ال رھم ف اب وأث مسلمو أھل الكت
اب بمعن    ) القضایا القرآنیة م أدون   وھذه البشارات نقلتھا من مسلمي أھل الكت ي ل ى أنن

. أي نص أو بشارة إال ما شھد علیھ مسلم من أھل الكتاب أنھ وجد ھذا النص في كتابھ
م الصفحة من         ھ ورق ا من ذي نقلتھ دي ال وقد أشرت في نھایة كل بشارة إلى اسم المھت

دس  "كتابھ ثم طابقتھا على الطبعات المحدثة من ما یسمى  اب المق ھ ألن  " بالكت ونتیجت
ان معاصرًا           بعض ھؤالء الم ذي ك الطبري ال دًا ك ة ج ا من نسخ قدیم ون لن ھتدین ینقل

رى    ة وأخ ین آون ابھم ب حیح لكت ل تص ون بعم ارى یقوم ود والنص ل وألن الیھ للمتوك
ین         ة ب د الباحث صعوبة المقارن د یج ویضیفون ویحذفون من العبارات ما یشاؤون فق

ات الحدی  ي الطبع ود ف نص الموج دي وال ذي أورده المھت نص ال دس ال اب المق ة للكت ث
  .المزعوم لكن العبرة بشھادة ھؤالء المھتدین ونقلھم لھذه النصوص

ض                ي بع واء ف رة س ب كثی ي كت ودة ف ارات موج ذه البش ارئ أن ھ یعلم الق ول
حیح          اب الجواب الص ل كت اب مث ع أھل الكت دل م دواوین السیرة أو في مصنفات الج

  .البن تیمیة وھدایة الحیارى البن القیم 
دالرحمن                 وق والخالق لعب ین المخل ارق ب دي والف ة اهللا الھن وإظھار الحق لرحم

باجھ جي أو كتاب أحمد السقا البشارة بنبي اإلسالم وكذلك مصنفات المھتدین من أھل 
  :الكتاب مثل كتاب

  .الدین والدولة لعلي بن رّبن الطبري.      ١
  .ب لعبد اهللا الترجمانتحفة األریب في الرد على أھل الصلی.      ٢
  .النصیحة اإلیمانیة في فضیحة الملة النصرانیة للمتطبب.      ٣



  .إفحام الیھود للمسئول بن یحیى المغربي.      ٤
  .مسالك النظر في نبوة سید البشر لسعید بن الحسن االسكندراني.      ٥
  .ودمحمد صلى اهللا علیھ وسلم في الكتاب المقدس لعبد األحد دا.      ٦
  .محمد نبي الحق لمجدي مرجان.      ٧
  .محمد صلى اهللا علیھ وسلم في التوراة واإلنجیل والقرآن إلبراھیم خلیل أحمد.      ٨

رھم          . وغیرھا كثیر ا ھؤالء وغی ي استدل بھ ة والبشارات الت ع األدل وقد جمعت جمی
  .وضمنتھا كتابي السابق ذكره

نفات خاصة              اك من صنف مص ا أن ھن ابقة     كم ان الس حاب األدی ببشارات أص
ا    ین دفتیھ بھذا النبي الخاتم صلى اهللا علیھ وسلم وكذا صنفت مصنفات خاصة تحمل ب

اب     لم ككت ھ وس ى  : شھادات الكتاب المعاصرین المعتبرین نبینا محمد صلى اهللا علی إل
وھو من . تألیف مبشر الطرازي الحسیني من علماء تركستان.. الدین الفطري األبدي

  .القاھرة –منشورات مكتبة الخانجي 
  محمد بن عبد اهللا السحیم. د

  بشارات العھد القدیم
لمًا  :  البشارة األولى         رؤیا رآھا یعقوب علیھ السالم في منامھ، وذلك أنھ رأى س

ة           ة عظیم ھ أم ي منام ھ خمس درجات، ورأى ف ى السماء، ول منصوبًا من األرض إل
ھ      صاعدة في ذلك الدرج والمالئ ھ رب ى ل كة یعضدونھم، وأبواب السماء مفتوحة فتجل

ائًال وب      : ق ا یعق ن ی مع وأرى، تم ك أس ا مع وب أن ا یعق ال. ی ك   : فق ن أولئ ا رب م ی
فقال یا رب بماذا وصلوا . ھم ذریة إسماعیل: الصاعدون في ذلك الدرج ؟ فقال اهللا لھ

وھ     : إلیك ؟ فقال ة فقبل وم واللیل ي الی یھم ف وا بھن   بخمس صلوات فرضتھن عل ن وعمل
ن اهللا      م یك لوات، ول س الص ھ الخم ى ذریت رض عل ھ ف ن منام وب م تیقظ یعق ا اس فلم
ا،       رابین یقربونھ وراة إال الق ي الت سبحانھ وتعالى قد فرض على بني إسرائیل صالة ف
وما زالت بنو إسرائیل وعلماؤھم یصلون الصلوات الخمس إتباعًا لسنة جدھم یعقوب 

د صلى    علیھ السالم، ولم تزل أنب یاء بني إسرائیل علیھم السالم یبشرون بظھور محم
  .اهللا علیھ وسلم ، ویتمنون أن یكونوا في زمانھ

م      :  البشارة الثانیة         ال لھ ع أوالده وق ھ جم ت وفات ا دن : أن یعقوب علیھ السالم لم
ان     ( ر آخر الزم ا یظھ م م م    . تقربوا إلّي أقول لك ال لھ وا ق ا اجتمع دون من    : فلم ا تعب م
ال        ب دًا، ق ًا واح حاق إلھ ماعیل وإس راھیم وإس ك إب ھ آبائ ك وإل د إلھ الوا نعب دي ؟ ق ع

كندراني ي    : (اإلس وب ف ل مكت ھ، ب د ب ا وع يء مم ر ش ھ ُذك وراة أن ي الت د ف م یوج ول
ھ         د صلى اهللا علی ي محم م النب م محوا اس التوراة أنھ دعا لھم وتوفى، علم من ذلك أنھ

  .وسلم من ھذه اآلیة
رفھم عن محو اسم النبي صلى اهللا علیھ وسلم من وصیة یعقوب، ففي إن اهللا ص: قلت

ھذا اإلصحاح وبعد ھذه الفقرة بفقرات یسیرة یرد إخبار یعقوب ألبنائھ بما سیكون في 
ول          ة، وھو ق ض ألفاظھ العبری ل بع ى اآلن یحم ار إل آخر الزمان، وقد بقى ھذا اإلخب

أو مشّرٌع من بین قدمیھ حتى یأتي ال یزول صولجان من یھوذا : (یعقوب علیھ السالم
، وقد مّن اهللا على المھتدي عبد األحد داود فكشف )شیلوه، ویكون لھ خضوع الشعوب



ى   اللثام عن ھذه الوصیة، وفي األسطر التالیة اقتبس بعض استدالالتھ واستنتاجاتھ عل
  :ھيأن ھذه البشارة خاصة برسولنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، وھذه االستدالالت 

ي          " شیلوه"أن كلمة .  ١ ان آخر ف ي أي مك دیم، وال تكرر ف د الق ي العھ دة ف كلمة فری
  العھد القدیم

ة ھي      .  ٢ ة أحرف عبری ود "، "شین : "أن كلمة شیلوه تتكون من أربع د "، "ی ، "المی
ا حرف     "وھي" د فیھ ود "، وتوجد بلدة اسمھا شیلوه ولكن ال یوج ذلك ال یمكن   "ی ، ول

ا  خص          أن یكون االسم مطابق ى ش دت تشیر إل ا وج ة حیثم دة، إذًا فالكلم أو مشیرًا للبل
  .ولیس إلى مكان

یب أو      .  ٣ ى القض یر إل د یش ل، وق ر العاق میر لغی ى ض تملت عل ارة اش ذه العب أن ھ
الصولجان، أو المشرع بصورة منفصلة أو مجتمعة، وربما یشیر للطاعة، وعلیھ فإن 

خص       إن الطابع الملكي المتنبي ل: (معنى العبارة ى أن یجئ الش وذا إل ن ینقطع من یھ
  ).الذي یخصھ ھذا الطابع، ویكون لھ خضوع الشعوب

ال   .  ٤ ریانیة ق ة والس ین العبری ة ب ذه الكلم ة لھ والت الترجم ض تح د أن أورد بع : بع
  ..)حتى یأتي الشخص الذي تخصھ: (یمكن أن تقرأ ھذه العبارة بالصورة التالیة

ري   مشتقة من   " شیلوه"أن الكلمة .  ٥ ل العب لھ "الفع اي     " ش ي المسالم والھ وھي تعن
  .والودیع والموثوق

ذ یكون   " شالوه "من المحتمل أنھ تم على ھذه العبارة تحریف متعمد فتكون .  ٦ فحینئ
وھو نفس اللقب الموصوف " رسول یاه"وھذه العبارة مرادفة لكلمة " شیلوح"معناھا 

  .رسول اهللا: عنيت" وشیلواح إلوھیم"بھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم 
ھ ال        .  ٧ ھ، ألن ود بنبوت ن الیھ و آم ى ل ال یمكن أن تنطبق ھذه البشارة على المسیح حت

ي         ي المنتظر ف ذا النب ي ھ ود ف ا الیھ توجد أي من العالمات أو الخصائص التي توقعھ
ا أن المسیح     المسیح علیھ السالم، فالیھود كانوا ینتظرون مسیحًا لھ سیف وسلطة، كم

  .كرة القائلة بأنھ ھو المسیح المنتظر الذي تنتظره الیھودرفض ھذه الف
ابیر    .  ٨ لم ، فالتع ھ وس أن ھذه النبوة قد تحققت حرفیا وعملیًا في محمد صلى اهللا علی

ة  ولجان"المجازی رع"و " الص ا      " المش ى أن معناھ ون عل راح المعلق ع الش د أجم ق
ذي    وھذا یعني علمیًا أنھ صاحب ال . السلطة الملكیة والنبوة صولجان والشریعة، أو ال

  .یملك حق التشریع وتخضع لھ الشعوب
ي       .  ٩ باط بن نظم ألس ھ أول م ى، ألن ق موس ي ح ارة ف ذه البش ق ھ ن أن تنطب ال یمك

  .إسرائیل، وال في حق داود، ألنھ أول ملك فیھم
ھادي ومسالم وأمین، وھذا : اآلرامیة فھي تعني" شاال"بـ " شیلوه"لو تم تفسیر .   ١٠

و      . العبریة" شلھ"مع تفسیر یتفق  ل الرسالة ھ لم قب ھ وس وقد كان محمد صلى اهللا علی
ادق  ادي الص الم الھ و المس ة، وھ ل الثق و مح ین، وھ اوالت . األم ذه المح د ھ وبع

التفسیریة والترجمة ینتقل المھتدي عبد األحد إلى إلزام الخصم بھذه النبوة ومدلوالتھا 
  :وھي ما یلي

  .ع سیظالن في سبط یھوذا طالما أن شیلوه لم یظھرأن الصولجان والمشر.  ١
ذا .  ٢ ي ھ ود ف اء الیھ ب ادع یلوه"بموج ولجان " الش ر، وأن الص م یظھ یلوه ل إن ش ف

  .الملكي والخالفة تخصان ذلك السبط، وقد انقرضنا منذ أكثر من ثالثة عشر قرنًا



ة  .  ٣ ة النبوی ، ومن الشروط   أن سبط یھوذا اختفى مع سلطتھ الملكیة وشقیقتھا الخالف
إبقاء السبط على وجھ األرض یعیض في أرض آبائھ، أو " الشیلوه"األساسیة لظھور 

  .في مكان آخر بصورة جماعیة
د جاء   " شیلوه "إما التسلیم بأن : الیھود مضطرون أن یقبلوا واحدًا من الخیارین.  ٤ ق

وذا ل   . من قبل، وأن أجدادھم لم یتعرفوا علیھ د موجودًا،   أو أن یتقبلوا أن سبط یھ م یع
  ".شیلوه"وھو السبط الذي ینحدر منھ 

 –أن النص یتضمن بصورة واضحة ومعاكسة جدًا لالعتقاد الیھودي والنصراني .  ٥
ھ         " شیلوه "أن  ى أن دل عل وة ت باط، ألن النب ة األس وذا وبقی ى سبط یھ ًا عل ب تمام غری

ذا   فإن الصولجان والمشرع سوف یختفیان من سبط ی" شیلوه"عندما یجيء  وذا، وھ ھ
ان  " شیلوه"ال یتحقق إال إذا كان  وذا    " شیلوه "غریبًا عن یھوذا، فإن ك درًا من یھ منح

ك السبط، وال یمكن أن یكون        درًا  " شیلوه "فكیف ینقطع ھذان العنصران من ذل منح
یس        ا، ول رائیل كلھ لحة إس ا لمص رع كان ولجان والمش ر، ألن الص بط آخ ن أي س م

ي أن     وھذه المال. لمصلحة سبط واحد ى االدعاء النصراني ف حظة األخیرة تقضي عل
  .، ألن المسیح منحدر من یھوذا من جھة أمھ"شیلوه"المسیح ھو 

وذا    : وقد أورد ھذه البشارة النجار وقال إن المعنى ي سبط یھ ر   –أن النبوة تبقى ف أكب
  .أي اإلسالم، وتخضع لھ األمم" شیلون"حتى یأتي  –أوالد سیدنا یعقوب 

ال  : بشارة سفر العدد:  أوًال         ھ ق انظروا  : (ما ورد في قصة بلعام بن باعوراء أن
كوكبًا قد ظھر من آل إسماعیل، وعضده سبط من العرب، ولظھوره تزلزلت األرض 

ا ن علیھ كندراني) وم دي اإلس ال المھت د  : (وق ماعیل إال محم ل إس ن نس ر م م یظھ ول
حقا إنھ . وره صلى اهللا علیھ وسلمصلى اهللا علیھ وسلم ، وما تزلزلت األرض إال لظھ

كوكب آل إسماعیل، وھو الذي تغیر الكون لمبعثھ صلى اهللا علیھ وسلم ، فقد حرست  
ت     ل، ودك نام باب قطت أص ارس، وس ران ف أت نی مع، وانطف تراق الس ن اس ماء م الس

  .عروش الظلم على أیدي أتباعھ
ى                ة إل ات المحدث ي الطبع نص ف ذا ال رز  : (وقد حرف ھ وب،    یب كوكب من یعق

  ).ویقوم قضیب من إسرائیل، فیحطم موآب، ویھلك من الوغى
  :بشارات سفر التثنیة: ثانیًا        
ة، توسل موسى       :  البشارة األولى         ام العمالق ي إسرائیل أم لما ُھزمت جیوش بن

براھیم اذكر عھد إ: (إلى اهللا سبحانھ وتعالى مستشفعًا بمحمد صلى اهللا علیھ وسلم قائًال
اءه       اب اهللا دع ؤمنین، فأج وش الم ر جی ماعیل أن تنص ل إس ن نس ھ م ھ ب ذي وعدت ال

لم      ھ وس د صلى اهللا علی د استبدل   ) ونصر بني إسرائیل على العمالقة ببركات محم وق
ى     : (ھذا النص بالعبارات التالیة ت إل وب، وال تلتف حاق ویعق اذكر عبیدك إبراھیم وإس

نص    –وال یمكن أن یكون ھذا الدعاء  )غالظة ھذا الشعب وإثمھ وخطیئتھ ي ال الذي ف
  .قد صدر من موسى علیھ السالم ، ألنھ ینافي كمال التوحید –األول 
ة           رائیل     :  البشارة الثانی ي إس ال لبن ى ق ل الحادي عشر أن موس ي الفص إن : (ف

ھ  معوا ل وتكم فاس ن إخ نكم، وم ن بی ي م ًا مثل یم نبی م یق رب إلھك ذا) ال ي ھ د ورد ف  وق
ال لموسى    وراة أن اهللا ق : اإلصحاح ما یؤكد ھذا القول ویوضحھ، وھو ما ورد في الت

ك   ( ا ذل إني مقیم لھم نبیًا مثلك من بین إخوتھم، وأیما رجل لم یسمع كلماتي التي یؤدیھ



ب  ) الرجل باسمي أنا أنتقم منھ وتكاد أن تكون ھذه البشارة محل إجماع من كل من كت
د        في ھذا الجانب، وقد بین  ا محم ى نبین ذه البشارة عل ق ھ ف تنطب ھؤالء المھتدون كی

  :صلى اهللا علیھ وسلم من خالل الوجوه التالیة
د     .  ١ ن بع رائیل م ي إس ي بن انوا ف ذین ك اء ال ع األنبی ى أن جمی ون عل ود مجمع الیھ

م      . موسى لم یكن فیھم مثلھ ھ األم ھ علی والمراد بالمثلیة ھنا أن یأتي بشرع خاص تتبع
د  من  بعده،  وھذه صفة نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، ألنھ من إخوتھم العرب، وق

ذا           و كموسى، ھ ا، فھ م علیھ ھ األم ع الشرائع السابقة، وتبعت جاء بشریعة ناسخة لجمی
  .الواردة في البشارة قد أكدت وحددت الشخص المراد) من بینھم(فضًال عن أن لفظھ 

ھ   ھذا النص یدل على أن النبي الذي یقیم.  ٢ ھ اهللا لبني إسرائیل لیس من نسلھم، ولكن
ھ     من إخوتھم، وكل نبي بعث من بعد موس كان من بني إسرائیل وآخرھم عیسى علی

  .السالم، فلم یبق رسول من إخوتھم سوى نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم
 أن إسماعیل وذریتھ كانوا یسمون إخوة لبني إبراھیم علیھ السالم، ألن اهللا قال في.  ٣

دیم     –التوراة لھاجر  د الق ة العھ ا إسماعیل    –حسب روای ھ    : (عن ابنھ ة إخوت ھ قبال بأن
  .كما دعى إسحاق وذریتھ إخوة إلسماعیل وذریتھ) ینصب المضارب

ان             .  ٤ و ك ة، ألن موسى ل ة الحكم ر صریحة، فائق ة غی ة إشارة خفی ذه اآلی ي ھ أن ف
ي        ان ینبغ رائیل، لك ي إس ن بن ھ م ود أن النبي الموع د ب ن    قص دال م ول ب ن (أن یق م

وتكم ذا    ): إخ رك ھ ھ ت ا أن م، وبم ن خلفك باطكم، أو م ن أس لكم، أو م ن نس نكم، أو م م
  .اإلیضاح، علمنا أنھ قصد بھذه اإلشارة أنھ من بني إسماعیل المباینین لھم

إشتمل ھذا النص على مفردة كافیة للتدلیل على أن ھذه النبوة خاصة بسیدنا محمد .  ٥
ھ   صلى اهللا علیھ  لم وھي قول ھ  : "وس تقم من ات    ". ان ض الترجم ي بع ل نفس ال   (وف وك

تقم         ). تسمع لذلك النبي وتطیعھ تستأصل ھ ین ھ ویطع ى أن من ال یسمع ل دل عل فھي ت
لم  . منھ ویستأصل وھذا ینطبق تمامًا مع حال المخالفین لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

ع     ، وال یمكن أن تنطبق على عیسى علیھ السالم الذي طا  م یق ود، ول ھ الیھ رده وحارب
ا          ى نبین دقھا عل ى ص دلیل عل ة للت ردة كافی ذه المف علیھم اإلنتقام منھ أو من أتباعھ، وھ

  .محمد صلى اهللا علیھ وسلم
ا  : (جاء في الفصل العشرین:   البشارة الثالثة أن الرب جاء من طور سینین، وطلع لن

وا     ھ رب ھ عن یمین ز،    من ساعیر، وظھر من جبل فاران، ومع نحھم الع ت القدیسین فم
ة  ادت      ) وحببھم إلى الشعوب، ودعا بجمیع قدیسیھ بالبرك ا ك التي قبلھ ذه البشارة ك وھ

  .أن تكون محل إجماع وقبول ممن كتب في ھذا الجانب
وراة       ك الت ى ذل ت عل كنھا إسماعیل، ونص د س از، وق ة وأرض الحج ي مك اران ھ وف

ن     ( رأة م ھ ام ھ أم اران، وأنكحت ة ف ي بری ام ف ر وأق وراة  ) أرض مص ت الت وإذا كان
م           ى آل إسماعیل، ألنھ وة عل ك النب زم أن تل اران ل ل ف ى جب أشارت إلى نبوة تنزل عل

  .سكان فاران
ل سیناء          رب جب ي بق ذه البشارة ھي الت ي ھ یس   –أما من توھم أن فاران الواردة ف فل

وراة     ا الت ادت عنھ ا أف اران كم ة ف ي بری ك ھ اران تل حیحًا، ألن ف ھ ص ا. ظن ر  وھن ذك
جار . جیًال ل     . ودعیت تلك فاران بسبب أنھا ظلیلة من األش ة تحتم اران عبری ولفظة ف

ل      ھ جب م بأن الوجھین، فإذا ذكرت البریة لزم أنھا ظلیلة، وإن ذكر الجبل ینبغي أن یفھ



ارة         ھ المغ ذي فی اران ال ل ف ھ جب م أن ل فعل ا أن  . ذو غار، وفي ھذه البشارة ذكر جب كم
ا  لفظة فاران مشتقھ من ف  ة وعربیتھ ل : اري بالعبری ت    . المتجم ل بوجود بی أي المتجم

  .وھذه الجبال قد تجملت ببیت اهللا. اهللا
رب   ده     : ومعنى جاء ال ى توحی ھ ودعي إل ر دین ا أن لفظة   . أي ظھ ع   " رب"كم ا تق ھن

على موسى وعیسى ومحمد وھي مستعملة بھذا اإلطالق في اللغة السریانیة والعربیة 
ت   رب رب البی ول الع ھ فتق ن أرادوا تفخیم ریان لم ول الس ت ویق احب البی ى ص بمعن

  .ومار بالسریانیة ھو الرب" مار"
ة       ى اللغ ا إل م ترجمھ ة ث ة العبری ارة باللغ ذه البش كندراني ھ دي اإلس د أورد المھت وق

ذا  جاء اهللا من سیناء وأشرق من ساعیر، واستعلن من         : (العربیة ونص ترجمتھ ھك
وات قدس     ر من رب ع         جبال فاران، وظھ ھ تجتم ار، إلی ور وعن شمالھ ن ھ ن ھ عن یمین

عوب   ع الش ھ تجتم م، وعلی ال) األم وراة    : (وق ارحین للت رائیل الش ي إس اء بن إن علم
ة         ور ھي شریعتھ الھادی اھر، والن د الق شرحوا ذلك وفسروه بأن النار ھي سیف محم

  .صلى اهللا علیھ وسلم
د      إن موسى تكلم بھذه البشارة بصیغة الما  : وقد یقول قائل ى محم ق عل ال تنطب ضي ف

ي         . صلى اهللا علیھ وسلم  ة أن تستعمل الماضي ف ب اإللھی والجواب أن من عادة الكت
ذلك بصیغة الماضي،        ذه البشارة ك ي ھ معنى المستقبل، ألم تر أنھ أخبر عن عیسى ف

  .فإن قبلت ھذه البشارة في حق عیسى فھي في حق محمد ادعى للقبول
ا یقتضي       وفي اإلشارة إلى ھذه األماكن  اء م وة ھؤالء األنبی ام نب الثالثة التي كانت مق

نھم       اع دی ى إتب ھ إل ؤدي ب ھ الم راد من ى الم ن المعن وا ع الء أن یبحث ط  . للعق د رب وق
ًا         ھ تطابق ین واستنتج من در سورة الت ین ص المھتدي إبراھیم خلیل بین ھذه البشارة وب

  .كامًال في الوسیلة والتعبیر
ة  ارة الرابع ث  :  البش ا بع م         لم ر لھ رائیل، وأظھ ي إس ى بن الم إل ھ الس یح علی المس

ال نؤمن بك : (المعجزات، نھض إلیھ عالم من علمائھم یقال لھ شمعون بلقیش وقال لھ
ي         ا ف الم أخبرن ھ الس ى علی ھ، ألن موس ت ب ا أتی ھ، وال فیم ا ادعیت ك فیم لم ل وال نس

ان ھو من     نسل إسماعیل،   شریعتھ عن اهللا عز وجل أن النبي المبعوث في آخر الزم
وراة  . وأنت من بني إسرائیل ي الت ي    : (واستدل على ذلك بقول موسى ف ي بن وم ف ال یق

وعیسى لم یدع أنھ مثل موسى، . وأفتوا بقتل عیسى علیھ السالم) إسرائیل مثل موسى
  .وإنما دعاھم إلى عبادة اهللا وحده، والعمل والتصدیق بما في التوراة

  :بشارة إلیاس: ثالثًا
ر المھ ي     ذك رج ف ھ خ الم أن ھ الس اس علی حف إلی ي ص اء ف ھ ج كندراني أن دي اإلس ت

ھ       ن مع ال لم از ق أرض الحج رب ب ا رأى الع ًال، فلم بعون رج حبھ س یاحتھ وص : س
الوا     ة فق ون حصونكم العظیم ذین یملك ؤالء ال ي اهللا  : انظروا ھ ا نب ون  ! ی ذي یك ا ال م

ھ    یوحدون اهللا تبارك وتعالى ف: معبودھم ؟ فقال علیھ السالم ال ل وق كل منبر عال، فق
ي اهللا     ا نب ال     ! أتباعھ ی ك ؟ فق ى ذل دلھم عل د من نسل إسماعیل، اسمھ       : من ی د یول ول

ذكر اسمھ      الى ی ذكر اسم اهللا تع دي اإلسكندراني   . مقرون باسم اهللا، حیث ی ال المھت : ق
  .ولم یكن ذلك إال لمحمد صلى اهللا علیھ وسلم

  :بشارات المزامیر:  رابعا



ین     :  لىالبشارة األو ور الخامس واألربع ي المزم من أجل   : (قول داود علیھ السالم ف
اء    دك البھ اءك وحم ار، ألن بھ ا الجب یف أیھ د الس د فتقل ى األب ك إل ارك اهللا علی ذا ب ھ
ة   ة بھیب رائعك مقرون ك وش إن ناموس ھ، ف میت التأل ق، وس ة الح ب كلم ب، وأرك الغال

أورد ھذه البشارة المھتدي الشیخ وقد ) یمینك، وسھامك مسنونھ، واألمم یخرون تحتك
ال   ي ك واردة ف فات ال ل الص ذه، وك ن ھ ول م ورة أط ریح بص ث الص ي البح ادة ف زی

  .النصین تنطبق تمامًا على سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم
إن ربنا عظیم : (قول داود علیھ السالم في المزمور الثامن واألربعین:  البشارة الثانیة

فقد ) إلھنا وفي جبلھ قدوس ومحمد، وعمت األرض كلھا فرحامحمود جدًا، وفي قریة 
ھ      د مبعث صرح وأبان عن اسمھ، وذكر مبعثھ وھي أم القرى، ووصف حال الكون بع
الفرح            وده ب ا جن ى أمرھ ة عل عوب المغلوب ق الش م تتل رح، أل ار والف و االستبش وھ

ة  وقد حرف ھذا النص ف . واالستبشار كما ھو مدون في كتب السیر والتأریخ ي الطبع
ى  ا قدسھ         : (التي بین یدي إل ة إلھن ي مدین دًا ف د ج رب وحمی و ال د یتضح   ) عظیم ھ وق

ي إسرائیل            اء بن ى أنبی ذه البشارة عل ق ھ ى تنطب ة، حت ة بالمدین القصد من إبدال القری
  .وقد أعماھم اهللا عن تحریف الجزء األول منھ فللھ الحمد والمنة. المبعوثین في مدنھم

یًال   : (قول داود علیھ السالم في المزمور الخمسین : البشارة الثالثة إن اهللا صھیون إكل
) محمودًا، فاهللا یأتي وال یھمل، وتحرق النیران بین یدیھ، وتضطرم حوالیھ اضطرامًا

ذه البشارة     ى ھ ًا عل ھ      : (وقال المھتدي الطبري تعلیق ى داود علی ھ ال یخل رون أن ا ت أفم
د      ر محم ھ من ذك یًال       السالم شیئًا من نبوات ھ إكل ى قول رءون، ومعن ا تق ود، كم أو محم

د  : محمودًا أي أنھ رأس وإمام محمد محمود، ومعنى محمد ومحمود وحمید شيء واح
ة   ة واإلمامی ى     ) في اللغة، وإنما ضرب باإلكلیل مثًال للربانی نص إل ذا ال د حرف ھ : وق

  ).من صھیون كمال الجمال اهللا أشرق، یأتي إلھنا وال یصمت(
ى      : (قول داود في المزمور الثاني والسبعین :  بعةالبشارة الرا ھ یجوز من البحر إل إن

ى         ھ عل ین یدی ر ب ھ یخر أھل الجزائ البحر، ومن لدن األنھار إلى منقطع األرض، وأن
ھ      ّرب إلی القرابین، وتق ر ب ركبھم، وتلحس أعداؤه التراب، تأتیھ ملوك تاریس والجزائ

اد،      ملوك سابا القرابین، وتسجد لھ الملوك كلھ ا بالطاعة واالنقی م كلھ ھ األم م، وتدین ل
ھ،   ألنھ یخلص المضطھد البائس ممن ھو أقوى منھ، ویفتقد الضعیف الذي ال ناصر ل
اؤھم،   ویرأف بالضعفاء والمساكین، وینجي أنفسھم من الضر والضیم، وتعز علیھ دم
وم          ل ی ھ ك ارك علی ت، ویب ي كل وق ھ ف  وأنھ یبقى ویعطى من ذھب سبأ، ویصلى علی

التي         ال، ك ى رؤوس الجب اره عل ع ثم ى وجھ األرض، ویطل رة عل زروع الكثی ل ال مث
د، وأن           ى األب ره إل دوم ذك ل عشب األرض، وی ھ مث ي مدینت ت ف تطلع من لبنان، وینب

ھ        م یحمدون ھ، وكلھ م یتبكون ب األمم كلھ دي   ) اسمھ لموجود قبل الشمس، ف ال المھت وق
ل  : (الطبري لم      وال نعلم أحدًا یصلى علیھ في ك ھ وس د صلى اهللا علی ر محم ت غی ) وق

ي أو      ة لنب ذه الصفات متكامل وغني ھذا النص عن زیادة تعلیق أو شرح، فلم تتحقق ھ
ات        ین اآلی ة سریعة ب ھ، وبمقارن ت ل ملك قبل محمد صلى اهللا علیھ وسلم مثل ما تحقق

الى  د جاءكم رس   : (التي سأوردھا وھذا النص یتضح التماثل التام بینھما، قال تع ول لق
المؤمنین رءوف رحیم          یكم ب تم حریص عل ا عن ھ م ز علی ال عز   ) من أنفسكم عزی وق

ا  : (وجل  راھم ركع نھم ت اء بی ار رحم ى الكف داء عل ھ أش ذین مع ول اهللا وال د رس محم



سجدًا یبتغون فضًال من اهللا ورضوانًا سیماھم في وجوھھم من أثر السجود ذلك مثلھم 
رج شطأة فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقھ في التوراة ومثلھم في اإلنجیل كزرع أخ

  ).یعجب الزراع لیغیظ بھم الكفار
زال مشرقة       ي ال ت اظ الت ض األلف قد تضمن المزمور الذي وردت فیھ ھذه البشارة بع

ى أن یضمحل        : (وشاھدة وھي قول داود رة السالم إل دیق وكث ھ الص ي أیام ویشرق ف
ى البحر     إنھ : (وھذا اللفظ یقع مباشرة قبل قولھ) القمر ولنفاسھ  ..) یجوز من البحر إل

دیق "وقد ُضبطت لفظة  . ھذا اللفظ أحببت إیراده د      " الص ل بع ھ، فھ ذي نقلت بالشكل ال
ھذا اإلیضاح یبقى إشكال لذي عقل؟ وقد ذكر صاحبھ الصدیق رضي اهللا عنھ، وذكر 
ر     ر تعبی سنة من سنن دینھ وھي كثرة السالم إلى أن یضمحل القمر، واضمحالل القم

ھ          ع ي صلى اهللا علی ر النب د أخب ویر واالنفطار، وق ھ أول سورة التك ن الساعة یشھد ل
  .وسلم  أن من عالمات الساعة أن یكون السالم على الخاصة

وه لسیدي  : (قال داود في المزمور الحادي عشر بعد المائة:  البشارة الخامسة : قال یھ
دمیك      داءك مسندًا لق ل أع ى أن أجع د     وی) اجلس على یمیني إل د األح دي عب رر المھت ب

  :بما یلي" سیدي"داود إطالق داود علیھ السالم لھذا الوصف 
  .أن داود كان ملكًا قویًا، وال یتأتى أن یكون خادمًا ألي كائن بشري.  ١
  .ال یمكن أن نتصور أنھ كان یعني بھذا اللقب أحد األنبیاء المتوفین.  ٢
اللتھ    .  ٣ ن س دًا م دعو أح داود أن ی ن ل یدي"ال یمك ذ  "س ول حینئ ب المعق ، ألن اللق

  .یا بني: سیكون
د   .  ٤ ال یمكن أن یكون المسیح علیھ السالم ھو الذي عناه داود بسیدي، ألن المسیح ق

  .استثنى نفسھ من ھذا اللقب بنص إنجیل برنابا
ـ      ى أن الموصوف ب نص    " سیدي "أما الحجج التي احتج بھا عبد األحد عل ذا ال ي ھ ف

  :ى اهللا علیھ وسلم في كالتاليھو نبینا محمد صل
ر   .      ١  رك، وطّھ ى الش ى عل د، وقض ر التوحی ذي نش و ال ھ ھ ي، ألن م نب ھ أعظ أن

الكعبة من األصنام، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، إذًا لیس لداود فحسب، بل 
  .سید األنبیاء وال فخر

ق سوى م  .      ٢  ھ    أن عیسى اعترف أنھ لم یكن سید داود، فلم یب د صلى اهللا علی حم
  .وسلم سیدًا لداود

بمقارنة ما قدمھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم للبشریة مع ما قدمھ كافة األنبیاء، .      ٣ 
ذي      و ال ده ھ لم وح ھ وس لى اهللا علی د ص ي أن محم ھا وھ رض نفس ة تف رج بنتیج نخ

  .یستحق ھذا اللقب الممیز
  .لشرك والوثنیة وبالثالوث النصرانيتفوقھ صلى اهللا علیھ وسلم في التندید با.      ٤
  .أن ھذا التشریف قد تم لیلة المعراج.      ٥

ة      :  البشارة السادسة د المائ ین بع ور التاسع واألربع ي المزم : قول داود علیھ السالم ف
رار           ( الخالص، فلیتعزز األب ى المساكین ب اح لشعبھ وتطول عل رب أت من أجل أن ال

م، ویكرمون اهللا بحناجرھم، ألن في أیدیھم السیف بالكرامة، ویسبحونھ على مضاجعھ
تھم        القیود، وعلّی وكھم ب ال مل م، وإثق وبیخ األم عوب وت ن الش ام م فرتین لالنتق ذا الش

راره  م  ) ومكّرمیھم بالسالسل، لیحملھم على الَقَدر المكتوب المبرم، فالحمد لجمیع أب أل



ذین  : (م یقل الحق عنھم  تحقق ھذه النبوة في محمد صلى اهللا علیھ وسلم وصحبھ؟ أل ال
ذا من   . ویكرمون اهللا بحناجرھم: أما قولھ) یذكرون اهللا قیامًا وقعودًا وعلى جنوبھم فھ

ذكر         ر والتسبیح وال ة والتكبی ة، وھو األذان واإلقام ذه األم ال  . أخص خصائص ھ وق
ذه البشارة      ى ھ ًا عل ري معلق رون   : (المھتدي الطب ا ت دیكم اهللا   –أم ذه الصفات    –یھ ھ

صة للنبي صلى اهللا علیھ وسلم وألمتھ ؟ فھو الذي معھ السیف ذو الشفرتین، وھو  خال
وك،     ھ المل دت أمت المنتقم بأمتھ من جبابرة فارس وطغاة الروم وغیرھم، وھو الذي قّی

  ).وساقت جّلتھم وأوالدھم في السالسل واألغالل
اني والخم      :  البشارة السابعة  ور الث ي المزم ھ السالم ف ول داود علی ة   ق د المائ : سین بع

وف،        ( كان الكھ بح س ًا، ولیس دار مروج ر أرض قی ا، ولتص وادي وقراھ اح الب لترت
رب یجئ          ر، ألن ال ي الجزائ ذیعوا تسابیحھ ف رب، وی د ال ویھتفوا من قلل الجبال بحم

داءه       ل أع ر، ویقت و یزجر ویتجب ر، فھ ال  ) كالجبار، كالرجل المجرب المتلظي للتكب ق
ر؟ إال ولد إسماعیل علیھ السالم، وھم سكان الكھوف الذي من قیدا: (المھتدي الطبري

اء إسماعیل     ) یحمدون الرب ویذیعون تسابیحھ في الھواجر واألسحار م یختص أبن ول
ل          رى والكھوف وقل وادي والق ذه البشارة سكان الب ي ھ بسكنى الكھوف، وإنما ذكر ف

لم كا    ھ وس لى اهللا علی التھ ص مول رس ى ش ارة إل ر إش ال والجزائ اء الجب ة أرج ف
وف     رى والكھ البوادي والق ر ك كنى البش ة لس اكن الممكن ع األم ورة، ولجمی المعم
ا       ا واتخاذھ ة البشر فیھ ع إلقام والجزائر وقلل الجبال، ولیس وراء ھذه األماكن ما ینف

  .مسكنًا
طوبى لكم یا بني إسماعیل سیبعث منكم نبي : (قول داود علیھ السالم:  البشارة الثامنة

ده     تكون یده عا م تحت ی ل األم م، وك ذه     ) لیة على كل األم ى ھ ق اإلسكندراني عل وعل
ت  : (البشارة بقولھ ومن المعلوم أن إسماعیل علیھ السالم لم یكن ظھر لھ ملك، وال عل

ھ    یده على إخوتھ، وال نزل إلى الشام وال سكن، ولم یكن ذلك إال لمحمد صلى اهللا علی
ي        ذین سكنوا بمساكن بن م ال ھ ھ لم ، وأمت ذه البشارة   ) إسرائیل بمصر والشام    وس وھ

  .وقد سبق إیرادھا في ھذا المبحث –مماثلة للبشارة األولى في سفر التكوین 
ور   :  البشارة التاسعة  ي المزم ول داود ف ا       : (ق دوا اهللا ی م، ووح ل األم ا ك وا اهللا ی عظم

فھل بعد ھذا التصریح من تصریح؟ ومن غیر ) أھل األرض، سیبعث لكم نبي الرحمة
  .حمد صلى اهللا علیھ وسلم نبي الرحمة ؟ م

  :بشارات إشعیاء:  خامسًا 
ى ارة األول حاح األول:  البش ي اإلص عیاء ف ول إش ا  : (ق ّري ی موات، وق ا س معي ی اس

وھذه النبوة توافق النبوة الماضیة ) أرض، ولماذا تقلقي؟ سیبعث علیك نبي بھ ترحمي
  .بعث لكم نبي الرحمةسی: في مزامیر داود علیھ السالم التي قال فیھا

ث   :  البشارة الثانیة ي الفصل الثال د،        : (قول إشعیاء ف د بعی م، من بل ة لألم ع آی ي راف إن
ون وال          اًال، وال یمیل راعًا عج أتون س فیرًا، فی ي األرض ص ن أقاص م م فر لھ وأص
افھم،    د خف ع معق اطقھم، وال ینقط ون من امون وال یحل ون وال ین رون وال ینعس یتعث

م مسرعة    سھامھم مسنونة، وقسیھم موترة، وحوافر خیلھم كالجالمید صالبة، وعجلھ
ال          نھم للفریسة، ف زأر وی ذي ی د ال وث، وكشبل األس مثل الزوابع، وزئیرھم كنھیم اللی
ینجو منھم ناج، ویرھقھم یومئذ مثل دوي البحر واصطكاكھ، ویرمون بأبصارھم إلى 



ور   د  ) عن عجاج جموعھم    األرض فال یرون إال النكبات والظلمات، وینكشف الن وق
  :استنبط المھتدي الشیخ زیادة من ھذا النص الدالالت التالیة

دلیل    .      ١ ھذه البشارة منطبقة على نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم من كل وجھ، ب
  .ومحمد صلى اهللا علیھ وسلم ھو العالمة المرفوعة لسائر األمم. قولھ رابع آیة لألمم

لد بعید، إشارة إلى أن ھذه العالمة ترفع لألمم من خارج أرض  من ب: أن قولھ.      ٢
ال  . من أقاصي األرض : بني إسرائیل، ویتضح ذلك من قولھ بعده ھ ق إن أقصى  : فكأن

  .أرض إسرائیل ھي األرض التي یخرج منھا ذلك النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ى    نفى التعب واإلعیاء والنوم عن جیوشھ، وإثبات السرعة، بر .      ٣ ھان ظاھر عل

ي    ارك ف ت تش ة كان لم ، ألن المالئك ھ وس لى اهللا علی د ص وة محم ذه النب راد بھ أن الم
امون وال یسأمون     ذین ال ین م ال ى        .. جیوشھ، وھ دل أیضا عل ھ ی وم عن ي الن ا أن نف كم

  .نبینا، ألنھ كان یقضي اللیل في العبادة والذكر والصالة، حتى تورمت قدماه
رآن          الشھادة لحوافر .      ٤ ي الق ا ف ل الصوان، مطابق لوصف اهللا لھ ا مث ھ بأنھ خیل

دحا    : (بقولھ ات ق ات ضبحا، فالموری ى      ) والعادی ذه البشارة عل ق ھ وال یمكن أن تنطب
  .عیسى علیھ السالم، ألنھ لم یكن لھ خیل

ھ    راد من قول ل الم أتون سراعًا عجاالً      : ولع ي األرض فی م من أقاص و . وأصفر لھ ھ
وأذن في الناس بالحج یأتوك : (اهللا الحرام الوارد في قولھ تعالى النداء بالحج إلى بیت

  .وعبر بالصفیر عن النداء واألذان). رجاال وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق
ھ  :  البشارة الثالثة ة  : (قول إشعیاء في الفصل الخامس مفسرًا ما تقدم من نبوات إن األم

الذین كانوا في الدجى وتحت ظالل الموت التي كانت في الظلمات رأت نورًا باھرًا، و
إنھم              م ف ا ھ م، فأم م تستكثر بھ ع واألحزاب، ول ن التب رت م یھم الضوء، أكث سطع عل
ك      ائم، ألن د اقتسام الغن فرحوا بین یدیك كمن یفرح یوم الحصاد، وكالذین یفرحون عن

لذي فككت النیر الذي كان أذلھم، والعصا التي كانت على أكتافھم، وكسرت القضیب ا
ا    : (كان یستبعد بھم مثل كسرك من كسرت في یوم مدین وقال الطبري ك شبیھ بم وذل

ي          ھ یضع عنھم إصرھم واألغالل الت ال إن رآن وق وصف اهللا تعالى عن النبي في الق
  ).كانت علیھم

ل والشرك،      ات الجھ ي ظلم وھذا النص یصور حال أمتھ قبل بعثتھ، فقد كانت ترتع ف
ور الوحدان  ا ن اء لھ م أض ا،   ث ر أتباعھ عفة، كث ة مستض ت أم د أن كان ھ، وبع ة فاتبعت ی

م،      م لھ تبعاد األم نھم اس ع اهللا ع الة رف ذه الرس بب ھ ا، وبس مامھم إلیھ وا بانض وفرح
  .وانقلبت حالھم فإذا ھم المسیطرون على بني البشر

إنھ ولد لنا مولود، ووھب لنا ابن : (قول إشعیاء في الفصل الخامس:  البشارة الرابعة 
ة      ) انھ على كتفھسلط ة العبری ھ عن اللغ ا ترجمت ھذا النص عن الترجمة السریانیة، أم
  ).إن على كتفھ عالمة النبوة: (فھو

ة     ى اللغ ا إل م ترجمھ ري ث النص العب ارة ب ذه البش ادة ھ یخ زی دي الش د أورد المھت وق
ة             ة التالی ا األدل ا، واستنتج منھ ري ھن ره الطب ا ذك ت بصورة أطول مم العربیة، وكان

  :لدالة على نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم وھيا
  .أن اسمھ عجیب، فلم یتسم أحد بھذا االسم الشریف من قبل.  ١
  .أنھ من ساللة إسماعیل الذي لم یظھر منھم سواه.  ٢



" رسوالً "التي تضمنتھا البشارة قد وجدت في التوراة الیونانیة " عجیبًا"أن لفظھ .  ٣
  .ى اهللا علیھ وسلموھو االسم المتغلب علیھ صل

ھ مشاورة       "مشاوراً "ھذه النبوة تضمنت أن إشعیاء سماه .  ٤ ر من د أكث م یكن أح ، ول
  .ألصحابھ صلى اهللا علیھ وسلم

یس اإلسالم والمسلمین،     "سید سالم: "أن إشعیاء قال عنھ.  ٥ ھ رئ ، وھذا یدل على أن
یھ السالم، ألنھ ال وال تنطبق ھذه األوصاف على عیسى عل. وخاتم األنبیاء والمرسلین

ل اسمھ،        د سبقھ من تسمى بمث توجد على كتفھ عالمة النبوة، ولم یكن اسمھ عجیبًا فق
  .ولم یأت بشریعة مستقلة

د          ھ الشریف، وق ى كتف ان عل ذي ك وة ال والمقصود بھذه البشارة اإلشارة إلى خاتم النب
ذلك القص  فتھ، وك ره وص ذكر خب دالئل ب یرة وال نة والس ب الس ت كت ص استفاض

را            ھ، وقصة بحی ھ كقصة إسالم سلمان الفارسي رضي اهللا عن ة ب والحوادث المتعلق
  .الراھب

ي الفصل العاشر   :  البشارة الخامسة أتي من       : (قول إشعیاء ف ك ت رب إن ول ال ذا یق ھك
اح،   جھة التیمن، من بلد بعید، ومن أرض البادیة مسرعًا، مقدًا مثل الزعازع من الری

ا ًا ھ رًا رائع ا منظ ب ورأین ًا ینتھ م، ومنتھی ًا یظل ى ... ئًال ظالم ادة إل ادة والق تقم الس ول
ر      : أترستھم، فیدھنوھا ألن الرب قال لي ى المنظرة، لیخب ة عل أقم الربیئ ھكذا أمض ف

ل : بما یرى، فكان الذي رأى راكبین ا  .. أحدھما راكب حمار، واآلخر راكب جم فبینم
بابل وتكسرت جمیع آلھتھا المنجورة  ھوت : أنا كذلك إذ أقبل أحد الراكبین وھو یقول

أتكم       د أنب ز ق ھ إسرائیل العزی رب إل ویستنتج  ). على األرض، فھذا الذي سمعت من ال
د           ا محم و نبین ذه البشارة ھ ى بھ ى أن المعن دة عل ة المؤك من ھذا النص الدالالت التالی

  :صلى اهللا علیھ وسلم 
دع     ستأتي من جھة التیمن، من بلد بعی: أن إشعیاء قال.  ١ ئال ی ة، ل د، من أرض البادی

دة     ة البعی ي البادی حجة لمحتج، ألنھ لم یأت أحد بھذه النوبة من أرض التیمن الواقعة ف
  .عن أرض إسرائیل سوى محمد صلى اهللا علیھ وسلم

ى  ). ھوت بابل وانكسرت جمیع آلھتھا: (أنھ قال.  ٢ ولم تزل األوثان تعبد في بابل حت
ل     ھ وس د صلى اهللا علی دین اهللا       ظھر محم وا ل انھم، واذعن دم أوث رانھم، وھ أ نی م ، فأطف

  .طوعًا أو كرھًا
إذا كان راكب الحمار ینطبق على المسیح، فلیس في الدنیا راكب جمل أولى بھذه .  ٣

ري   . النبوة من محمد صلى اهللا علیھ وسلم نص العب وقد أورد المھتدي اإلسكندراني ال
ھ    المتعلق براكب الحمار وراكب الجمل، ثم  ة وجاء فی ة العربی رأى  : (اتبعھ بالترجم ف

ل    ال ) ركب ردیف خیل، ركب ردیف حمار، ركب ردیف جم ذه حال جیوشھ    : وق ھ
صلى اهللا علیھ وسلم، خالف عساكر الملوك، ألن الملوك ال تركب جیوشھا مرادیف، 

  .وال یركبون الحمیر والجمال
  .اطوریة الفارسیة والرومانیةفقصد بھ اإلمبر). ظالمًا بظلم، ومنتھبا ینتھب: (أما قولھ

ة  ارة السادس ر  :  البش ادس عش ل الس ي الفص عیاء ف ول إش ة : (ق ل البادی رح أھ لتف
العطشى، ولتبتھج البراري والفلوات، ولتخرج نورًا كنور الشسلبذ، ولتستر وتزه مثل 
یرون      اض، وس اكر والری ل الدس ان، وكمث ن لبن د محاس تعطى بأحم ا س ل، ألنھ الوع



ھ،     ) جل وبھاء إلھناجالل اهللا عز و ده وحال أمت ر بل وقد اشتملت ھذه البشارة على ذك
  .وصرحت باسمھ، وتضمنت ما وعدوا بھ من النظر إلى وجھھ تعالى في اآلخرة

ال    : (قول إشعیاء في الفصل التاسع عشر:  البشارة السابعة دو وق ي الب اتف ف : ھتف ھ
ر، فس         ي القف ا السبیل ف رب، وسھلوا إللھن ق لل ًا،    خلوا الطری ا میاھ ة كلھ تمتلئ األودی

ر    وتنخفض الجبال انخفاضًا، وتصیر اآلكام دكا دكًا، واألرض الوعرة ملساء، وتظھ
ك  ة      ). كرامة الرب، ویراه كل أحد، من أجل أن الرب یقول ذل ن البادی ھ م دع أم م ت ول

ذه     . وتكرم ھذا التكریم سوى األمة اإلسالمیة ي ھ ي ف ال والرواب وقد أول الطري الجب
  .ارة على أنھم الملوك والجبابرة، وأن األودیة الواردة ھنا حقیقیةالبش

ام             ال واآلك ا أول الجب وي كم ى معن ى معن ة عل ذه األودی ل ھ تم تأوی ى أن ی ولعل األول
م الشرعي          و انتشار اإلسالم، وإشاعة العل اء ھ ة بالم فیكون المقصود بفیضان األودی

ا ال تستغن    ا أنھ ي صلى اهللا       الذي ال تستغني عنھ األمة، كم د شبھ النب اء، وق ي عن الم
  .علیھ وسلم ما ُبعث بھ بالغیث أصاب األرض

ة  ارة الثامن ر    :  البش ع عش ل التاس ي الفص عیاء ف ول إش ن     : (ق ر م ھ الب ذي نب ن ال م
المشرق، ودعاه إلى موطئ قدمھ لیسلم إلیھ األمم، ویذھل عنھ الملوك، ویجعل سیوفھ 

م      وقسیھ في عدد الحزم.. في عدد الثرى  بھم ویضرب وجوھھم، ث المنثورة، فھو یغل
ري  ). یحدث سلمًا، وال یطأ برجلھ سفرًا ال الطب ا      : (ق ا والھ راق وم إن الحجاز والع ف

ار  . ومعنى قولھ من الذي نبھ البر). عند أھل الشام مشرق لعلھ بمعنى من الذي نبھ الب
الى    ھ تع ي قول ر أن   : (من المشرق، أو لعل المقصود بالبر اإلیمان، كما جاء ف یس الب ل

ة  ). تولوا وجوھكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باهللا والیوم اآلخر أما بقی
ا،    م قیادھ النص فھو متحقق في النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، فھو الذي سلمت إلیھ األم
ذلھم،     ار وخ ى الكف وذھل منھ الملوك، وكانت سیوفھ بعدد الثرى، وھو الذي تغلب عل

  .ھذه الصفات ألحد سوى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمولم تجتمع 
یا آل إبراھیم خلیلي الذي قویتك، : (قول إشعیاء في الفصل العشرین:  البشارة التاسعة

ك      ت ل ك وقل ا، نادیت ا وعوالیھ دي   : ودعوتك من أقاصي األرض، ومن نجودھ ك عب إن
م     وأنا اجتبیتك، ولم أستر ذلك، فال تخف، ألني معك، وال ترھب ف دتك ث ا إلھك أی ھا أن

ك،         ذلك یبھت ویخزي المستطیلون علی ك، ول دت ل أعنتك، وبیمیني العزیزة البرة مھ
بھم        ك، وتطل ازعون ل وم المن د الق ویضمحل ویتالشى الذین یمارونك ویشاقونك، ویبی
رب        ا ال ي أن فال تحس منم أثرًا، ألنھم یبطلون، ویصیرون كالنسئ المنسي أمامك ألن

ك، وقل    ت یمین رائیلل،         قوی دوس إس ك ومخلصك، ھو ق ا عون إني أن ك ال تخف، ف ت ل
حقھ  : (یقول اهللا الرب أنا جاعلك مثل الجرجر الحدید الذي یدق ما یأتي علیھ دقًا، ویس

سحقًا، وكذلك تفعل أنت أیضًا، تدوس الجبال، وتدقھا، وتجعل المدائن والتالل ھشیمًا  
نت حینئذ، وترتاح بالرب، وتكون تذروه العواصف، وتلوى بھ ھوج الریاح، وتبتھج أ

دي،   (وقد استبدل أول ھذا النص بـ ). محمدًا بقدوس إسرائیل وأما أنت یا إسرائیل عب
ـ     ). یا یعقوب الذي اخترتھ من نسل إبراھیم ا استبدل آخره ب الرب    (كم تھج ب ت لتب وأن

  ).بقدوس إسرائیل تفتخر
ي     ة ف أقاصي أرض إسرائیل،    وقد تقدم في البشارات السابقة أن أرض الحجاز واقع

ك     : (أما قولھ م أعنت دتك ث ا إلھك أی ق   ). فال تخف ألني معك، وال ترھب فھا أن و متف فھ



الى ھ تع ع قول اس: (م ن الن مك م ھ). واهللا یعص ا قول تطیلون : (أم زي المس ت ویخ یبھ
ك  الى    ). علی ھ تع ع قول ق م و متف اك المستھزئین   : (فھ ا كفین ھ ) إن یكفیكھم اهللا : (وقول فس

انوا       ) ع العلیموھو السمی ره ممن ك ھ والمخالفین ألم اوئین ل كما أنھ متفق مع حال المن
الملوك  ) .. تدوس الجبال وتدقھا: (ومعنى قولھ. أمما أو أفرادًا فقد سبق تأویل الجبال ب

  .والجبابرة، وقد سحقوا أمام جیوشھ وجیوش أصحابھ، وأصبحوا ھشیمًا تذروه الریاح
إن تفسیر اللفظة  : شاغب فأكثر ما یمكنھ أن یقول وإن شغب: (وقال المھتدي الطبري

و ریانیة ھ د : الس یس بمحم ودًا ول ون محم م   . أن یك ا ل م نحوھ ة وفھ رف اللغ ن ع وم
  ).یخالفنا في أن معنى محمود ومحمد شيء واحد

إن المساكین والضعفاء یستسقون : (قول إشعیاء في الفصل العشرین: البشارة العاشرة
ن       ماء وال ماء لھم، فقد ج ذ دعوتھم، ول ب حینئ رب أجی ا ال فت ألسنتھم من الظمأ، وأن

دو   أھملھم بل أفجر لھم في الجبال واألنھار وأجري بین القفار العیون، وأحدث في الب
نوبر واآلس   ع والص ار البالق ي القف ت ف ًا، وأنب اء معین ي األرض م ري ف ًا، وأج آجام

ة، لیر   رو البھی ف والس اع الصفص ي الق رس ف ون، وأغ وا  والزیت ًا، ولیعلم ا جمیع وھ
ھ     رائیل ابتدع دوس إس ك، ق ت ذل د اهللا فعل ًا أن ی وا مع م یفھم دبروا ث ب  ) ویت د ذھ وق

ال     ا، فق ى حقیقتھ وة عل ي     : (الطبري إلى أن األلفاظ الواردة في ھذه النب ا بن م ی أین لك ف
د سمى            ا؟ وق ون فیھ ا عسیتم تقول ة؟ وم حة الناطق وة الواض ذه النب عمي المحید عن ھ

بالد و ن   ال رى م ون، وأج ن العی ا م ر فیھ ا فج ع، وم ار البالق اطش والقف ف المع وص
وادي     األنھار، وغرس فیھا من أنواع األشجار، وسمي العطاش المساكین من أھل الب

ي یمكن      ..) والحجاز ة الت اني المجازی ولكنني أرى أن المقصود بھذه األلفاظ ھي المع
ة الحا     ًا بقرین ا استئناس اظ     تأویل ھذه األلفاظ إلیھ ذه األلف ع، ال أن المقصود بھ ل والواق

زال     ة ال ت المعاني الحقیقیة، یؤكد ذلك أن األرض التي أشرقت بنور الرسالة المحمدی
ال         ا ق ر ذي زرع، كم ذا واد غی اس ھ وم الن ى ی منذ أن سكنھا إسماعیل علیھ السالم إل

ون، و  ون    ذلك الخلیل علیھ السالم، فلم تنعم باألنھار،ولم تتفجر فیھا العی ت الزیت م تنب ل
ذا     : ولعل المراد من قولھ. واآلس م أن ھ اء لھ إن المساكین والضعفاء یستسقون وال م

ى      زل عل ة وین اب والحكم زكیھم بالكت الة، وی ثھم بالرس ؤالھم اهللا أن یغی ن س ة ع كنای
ال            ا ق ھ السالم لم راھیم علی یھم إب دعوة أب دادًا ل ة، امت ا   –قلوبھم السكینة والطمأنین كم

ھ     أخبر بذ م تنزیل ي محك ھ ف یھم        : (-لك اهللا عن وا عل نھم یتل یھم رسوًال م ا وابعث ف ربن
  ).آیاتك ویعلمھم الكتاب والحكمة ویزكیھم إنك أنت العزیز الحكیم
ادة نصًا عن إشعیاء یتضمن أن       ا "وقد أورد المھتدي الشیخ زی دى    –" دوم وھي إح

ھ السالم         اء إسماعیل علی د أبن ا أح ي عمرھ ى اهللا    تست  –البالد الت ا إل غیث بلسان حالھ
سبحانھ وتعالى أن یرسل إلیھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، لیخرجھا من الظلمات إلى 

راد   . النور فعلى ذلك یتیسر تأویل بقیة النص الوارد إلى المعاني المجازیة، فیكون الم
ار       دل حال القف اء وتب ر والنم و انتشار ال  ... باألنھار والعیون، وازدیاد الخی رسالة،  ھ

وعموم نور اإلسالم، وكثرة العلماء والدعاة الذین یرد إلیھم الناس لسؤالھم واالستفادة 
د   اء للجس روح كالم و لل ذي ھ م ال ن علمھ ذه   . م ل ھ ة اهللا أن تظ ن حكم ون م د یك وق

ارى         ود النص دي الیھ ا أی اھرة لتلقفتھ و وردت ظ ا ل اظ، ألنھ ذه األلف وص بھ النص
  .بالتحریف والتغییر



داًال على نبوة محمد  –سواء كان ظاھرًا أم مؤوًال  –ى ذلك یكون ھذا النص وبناء عل
ال       ین الجب ة العطشى ب ي البادی صلى اهللا علیھ وسلم ، ألنھ ذكر الضعفاء والمساكین ف
داوة              ذه الحال من الضعف والمسكنة والب ى ھ ھ عل ل بعثت ھ قب ت أمت د كان والقفار، وق

  .دیة العطشىوالسكنى بین الجبال وفي القفار واألو
لتسبحني وتحمدني : (قول إشعاء في الفصل الحادي والعشرین:  البشارة الحادیة عشر

ت           دو، وأجری ي الب اء ف رت الم ي أظھ ائم، ألن ى النع ات آوى حت ر من بن ات الب حیوان
ي            ي الت ھ أمت رب من طفاة فلتش ي المص ا أمت رب منھ یمون، لتش د أش ي بل ار ف األنھ

بوة یؤكد ما جاء في النبوة السابقة، ویؤكد أیضًا تأویل وما ورد في ھذه الن) اصطفیتھا
  .الماء بالرسالة

قول إشعیاء في الفصل الثالث والعشرین متحدثًا عن النبي صلى : البشارة الثانیة عشر
ي من   : (اهللا علیھ وسلم اسمعي أیتھا الجزائر، وتفھمي یا أیتھا األمم، إن الرب أھاب ب

رحم  ي ال ا ف مي وأن ر اس د، وذك بطن،  بعی ي ال ا ف ارم وأن یف الص اني كالس ل لس ، جع
ي        ال ل ي لسره، وق ار وخزنت ھ كالسھم المخت : وأحاطني بظل یمینھ، وجعلني في كنانت

دًا  . إنك عبدي فصرفي وعدلي قدام الرب حقا، وأعمالي بني یدي إلھي، وصرت محم
ري  ) عند الرب، وبإلھي حولي وقوتي دي الطب د     : قال المھت ر اسم محم ر منك إن أنك  ف

  .فلیكن محمودًا، فلن یجد إلى غیر ذلك من الدعاوي سبیًال. في الباب
ع والعشرین     :  البشارة الثالثة عشر ي الفصل الراب رب    : (قول إشعیاء ف ول ال ذا یق ھك

ھ،      تخف ب م تس ت األم ن كان ة، ولم ترذلة مھان ھ مس ت نفس ذي كان رائیل لل دوس إس ق
وك إذا رأو   ھ المل د     وأتباع السلطان یھینونھ، ستقوم ل ھ السالطین، ألن وع جد ل ه، وتس

د            ك عن ول أجبت ذي یق و ال ارك، وھ ك واخت ذي انتخب دوس إسرائیل ال اهللا حق، وھو ق
ول لألسرى     ات، وتق ث الخراب وا، وللمحبسین    : الرضى، وترث تواری أخرجوا وانفك

وا روا وانطلق د  .. اظھ ع بعی د شاس ن بل وم م وافى الق اء،  : ویت ة الجریب ن جھ ض م بع
فسبحي أیتھا السماء، واھتزي أیتھا األرض . وبعض من بحر سنیموبعض من البحر، 

ن   اكین م م المس عبھ، ورح رب ش ى ال د تالق د، فق ال بالحم ا الجب ي أیتھ ًا، وابتھج فرح
ولم تتحقق ھذه المعاني مجتمعة إال لنبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، فقد كانت ) خلقھ

ھ   عفة، وببعثت ترذلة مستض ة مس ھ أم ل بعثت ھ قب م  أمت ت لھ لم أذعن ھ وس لى اهللا علی ص
وا      ة، وحكم ات القائم ى اإلمبراطوری وا عل ابرة، وقض م الجب لمت لھ وك، واستس المل

  .البالد والعباد
ھ ا قول عوب: (أم ًا للش ك میثاق الى ). جعلت ھ تع ع قول ق م و متف اق : (فھ ذ اهللا میث وإذ أخ

م ل   ا معك دق لم ول مص اءكم رس م ج ة ث اب وحكم ن كت تكم م ا آتی ین لم ھ النبی ؤمنن ب ت
ولتنصرنھ قال ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشھدوا وأنا معكم 

ھ  ) من الشاھدین والذي جاء مصدقًا لما معھم ھو محمد صلى اهللا علیھ وسلم بدلیل قول
  ).وأنزلنا إلیك الكتاب بالحق مصدقًا لما بین یدیھ من الكتاب ومھیمنا علیھ: (تعالى

ھ ا قول ورًا: أم م ن الى . لألم ھ تع ع قول ًا م ق أیض و متف زروه : (فھ ھ وع وا ب ذین آمن فال
الى  ). ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معھ أولئك ھم المفلحون  ھ تع ور  : (وقول اهللا ن

ة   ة الزجاج ي زجاج باح ف باح المص ا مص كاة فیھ وره كمش ل ن موات واألرض مث الس
ة ال شرق    ة زیتون جرة مبارك د من ش ب دري یوق ا كوك ا كأنھ اد زیتھ ة یك یة وال غربی



وره من یشاء    الى  ) یضئ ولو لم تمسسھ نار نور على نور یھدي اهللا لن ھ تع ا  : (وقول م
  ).كنت تدري ما الكتاب وال اإلیمان ولكن جعلناه نورا

وبھم  : (، فھو مماثل لقولھ تعالى)لتطمئن بك األرض: (أما قولھ الذین آمنوا وتطمئن قل
  ).ن القلوبیذكر اهللا أال بذكر اهللا تطمئ

ھ ا قول ات : (أم ث الخراب رث ثواری وا   ) وت ذین آمن د اهللا لل ھ وع ح من تطیع أن تلم فتس
الى     ھ تع ي قول ا ف تخالف كم الحات باالس وا الص نكم   : (وعمل وا م ذین آمن د اهللا ال وع

م        نن لھ بلھم ولیمك ذین من ق وعملوا الصالحات لیستخلفھم في األرض كما استخلف ال
أما بقیة ھذه البشارة فھي تصویر لتوافد األمة اإلسالمیة . .. )دینھم الذي ارتضى لھم 

  ..في موسم الحج، وإقامة شعائر اهللا في تلك البقاع الطاھرة المباركة
: قول إشعیاء في الفصل الرابع والعشرین مخاطبًا مكة وھاجر:  البشارة الرابعة عشر

راعا، ویخرج  أنا رسمتك على كفي فأسوارك أمامي في كل وقت، وسیأتیك ولدك س (
إنھم    ري ف ك، وانظ ا فوق ى م رك إل ارفعي بص ك، ف ك ویخّرب ن أراد أن یتحّیف ك م عن

ول اهللا مقسمًا باسمھ       ك یق ا الحي، لتلبسنھم     : یأتونك ویجتمعون عن آخرھم إلی ي أن إن
ك،         ارك وخرابات ك قف یقن عن روس، ولتض ل الع ل مث زینین باإلكلی ة، ولتت ل الحل مث

ا، و   وك إلیھ ي ألجئ ا،       واألرض الت راغبین فیھ كانھا وال رة س ن كث ا م غطوك فیھ ض
ك       د عقم ك ول ولن ل مك، ولیق ك ویھتض ان یناوی ن ك ك م ربن من زور  : ولیھ ا الن أیتھ

ا،             ي فیافیھ ع ف ا لتتس وا فیھ وا وانفرج بالد فتزحزح ا ال اقت بن د ض ھ ق وب، إن الرق
ولین تحدثین فتق م  : وس ي بھ ل ل ن تكف م، وم ؤالء كلھ ي ھ ن رزقن ارة ال . م ذه البش وھ

ة أو       ت ر مك ى غی ؤول عل ل أن ت ا ال تقب ا أنھ وحھا، كم ق لوض رح والتعلی ب الش تطل
لھا،        ددھا ونس اثر ع ذي تك ن ال ة؟ وم ر مك ا غی ل اهللا بحمایتھ ذي تكف ن ال اجر، فم ھ

  .وضاقت عنھم أرضھا، سوى ھاجر ؟؟
رة  ة عش ارة الخامس رین  :  البش ع والعش ل الراب ي الفص عیاء ف ول إش ول : (ق ذا یق ھك

ك        ھا أنا : الرب ك بأبنائ اس یأتون ة، وھي أن الن م آی رافع یدي على األمم، وناصب لھ
ائھم       ل نس ك، وعقائ وك ظؤوت افھم وتكون المل ى أكت ك عل ون بنات دیھم، ویحمل ى أی عل
دامك،          راب أق ى األرض، ویلحسون ت جدًا عل ى وجوھھم س مرضعاتك، ویخرون عل

وفي ھذا النص تقریر  ).وتعلمین حینئذ أني أنا الرب الذي ال یخزي الراجون لي لدى
ة   اء األم دمًا ألبن ا خ ا وبناتھ ون أبناؤھ المیة، فیك ة اإلس ذه األم م لھ وع األم لخض
ة     ك نتیج دث ذل د ح لمین، وق ال المس عات ألطف اؤھم مرض ون نس المیة، وتك اإلس

: الفتوحات اإلسالمیة التي أثمرت عن انتشار الرقیق من سبایا الكفار، كما أن في قولھ
ا   ). قدامكویلحسون تراب أ( ة كم تصویر لحال الصغار والذل الذي یالزم دافع الجزی

ق إشعیاء داود    ). حتى یعطوا الجزیة عن ید وھم صاغرون : (في قولھ تعالى د واف وق
و           د، وھ د، والوصف واح د، والموضوع واح در واح م ال، والمص وة، ول في ھذه النب

  ).ویلحسون تراب أقدامك: (قولھ
من الذي أقبل من : (إشعیاء في الفصل الرابع والعشرینقول :  البشارة السادسة عشر

ھ            رة خیل زًا لكث ھ ولباسھ، عزی ي حلل ًا ف رة من البسر، وأراه بھی أدوم؟ وثیابھ أشد حم
د        ًال، ولق ة نك وم الفتن دینا لی وام، وإن ل وأجناده، وإني أنا الناطق بالحق والمخلص لألق

ي نظ    ي، ألن اعة تخلیص ت س اة، وحان اعة النج ت س ي،  اقترب ن یعینن د م م أج رت فل



ب      ت بالغض ي، وثب ك ذراع د ذل ني عن ي، فخلص ى رأی ب إل ن ینی یس م ت إذ ل وتعجب
زھم    ت ع دامي، ودفن ي واحت دودھم بغیظ قیت ح زي، وأش م برج ت األم دمي، ودس ق

ت األرض ھ  ). تح ي ھیبت لم ف ھ وس لى اهللا علی فاتھ ص ن ص ًا م وة بعض ذه النب ورد ھ ت
تخلص    وجاللھ، وطرفًا من ذكر بھائھ، وإش ھ ت اده، وأن بمقدم ارة إلى كثرة خیلھ وأجن

األقوام من قید العبودیة لغیر اهللا، وتقترب ساعة نجاتھا، كما تضمنت ھذه النبوة صفة 
ر   الم اهللا، وال تنص مع لك ا ال تس لم ، وأنھ ھ وس لى اهللا علی ھ ص ل مبعث ریة قب البش

لى   ھ ص ت بعثت ھ، فكان ب اهللا ومقت ذلك غض تحقت ب ھ، فاس ؤمنین ب لم الم ھ وس اهللا علی
ى   م عل وھھم، وأرغمھ ي وج یف ف ھر الس داوة، وش بھم الع ر، إذ ناص م الكف ًا ألم عقاب

  .اإلذعان لھ، ودفن مجد الكافرین تحت األرض
ومحمد صلى اهللا علیھ وسلم . إن ھذه البشارة ذكرت أنھ أقبل من أدوم: وقد یقول قائل

ك  والج . كان في أرض الحجاز، فال تنطبق علیھ ھذه النبوة ى ذل أن الصفات  : واب عل
ھ  : الواردة في بقیة النبوة ال تنطبق إال على محمد  صلى اهللا علیھ وسلم وأمتھ، أما قول

فمن المعلوم أن المتحدث في ھذه البشارة ھو أحد أنبیاء بني إسرائیل " أدوم"أقبل من 
ن ال    " أدوم"المقیمین في أرضھا، و ادم م حجاز  إقلیم یقع بین الحجاز وفلسطین، إذ الق

دث   "أدوم"إلى فلسطین ال بد أن یعبر من خالل  ل أن المتح وھو   –، ویجب أن ال نغف
ول      –إشعیاء  ن إذًا أن یق ال یمك ي مستقبلي ف ل من     : یتحدث عن أمر غیب ذي أقب من ال
ولكنھ یتحدث عن ھذا النبي القادم بیقین ال . أین منا الحجاز ؟؟: ألنھ سیقال لھ. الحجاز

من ھذا الذي أقبل من : اه في أطراف أرض إسرائیل فیقول لھمشك فیھ، حتى لكأنھ یر
اؤل            ر بصیغة التس ھ طرح الخب ر صفاتھ، ولكن ھ ذك ھ، ألن ین من ى یق أدوم؟؟ وھو عل

  .حتى تستشرف النفوس، وتھفو األرواح للقائھ
قول إشعیاء في الفصل الرابع والعشرین عن اهللا عز وجل أنھ :  البشارة السابعة عشر

لم قال مخاطبًا  انظر من       : (نبیھ محمدًا صلى اهللا علیھ وس دًا، ف ت اسمك محم ي جعل إن
رتین    ) واسمك موجود منذ األبد.. محالك ومساكنك یا محمد، یا قدوس،  ذكر اسمھ م ف

ر من       ي المزامی ھ ف في ھذه النبوة، وھذه مماثلة لما ورد في نبوة داود علیھ السالم عن
  .اء ھذا مجل لمدٍع أن یتمحل أو یجادلفلیس ور). في جبلھ قدوس ومحمد: (قول داود

ري ال الطب ریانیة: (وق ة الس ي اللغ دوس ف اھر : إن الق ر الط ل الب الط ... الرج إن غ ف
ال  دوس    : (مغالط فق ا ق د ی ا محم ا      )ی ي ذكرھ ى المساكن الت ع عل ا یق اب   . ، إنم إن الكت ف

ال   اكن لق ذلك المس و أراد ب ھ ل ھ، ألن ریاني یكذب دین: الس ین ومحم ا قدوس م. ی ل  ول یق
  .قدوسًا ومحمدًا

ر   ة عش رین    :  البشارة الثامن ع والعش ي الفصل الراب ول إشعیاء ف روا  : (ق روا اعب اعب
ن       ارة ع وا الحج ا، ونح بیل وذللوھ ھلوا الس ة، وس ى األم ق عل اب، وردوا الطری الب
ي أقطار األرض،          داءه من ف رب أسمع ن إن ال ارًا، ف سبیلھا، وارفعوا لألمة علمًا ومن

ھیو  ھ ص ل البن ھ،     فق ھ قدام ھ، وعمل ره مع ك، وأج ن یخلص يء م رب مج د ق ھ ق ن إن
ویسمون شعبًا طاھرًا، یخلصھم الرب، وتسمین أنت أیتھا القریة التي أدال اهللا لھا من  

ي      ) أعدائھا ولم یخذلھا ربھا دة للبشارة السابقة إلشعیاء الت وھذه البشارة شاھدة ومؤك
  .سبق إبرادھا تحت مسمى البشارة التاسعة



قولھ صلى اهللا علیھ وسلم عن  . قول إشعیاء أسمع نداءه من في أقطار األرض ویماثل
ال یبقي على ظھر األرض بیت مدر وال وبر إال أدخلھ اهللا كلمة اإلسالم،  : (ھذا الدین

  .إما یعزه اهللا فیجعلھم من أھلھا، أو یذلھم اهللا فیدینون لھا: بعز عزیز، أو بذل ذلیل
ذا     . إنھ قد قرب مجيء من یخلصك فقل البنة صھیون : أما قولھ ى أن ھ و شاھد عل فھ

ر شیئا من صفاتھ، وھو أن            ھ ذك لم ، ألن ھ وس المخلص ھو رسول اهللا صلى اهللا علی
دنیاه        ل ل ھ ال یعم ا أن د سوى اهللا، كم أجره معھ فھو ال یبتغي على رسالتھ أجرًا من أح

ت     ولعل ذلك –بل یعمل آلخرتھ فعملھ أمامھ، ولم تتخلص ابنة صھیون  ر عن بی تعبی
د        –المقدس  د محم ى ی ة النصرانیة إال عل من ربقة السیطرة الیھودیة، وضالل الوثنی

صلى اهللا علیھ وسلم وأصحابھ، فھو الذي ألبسھا حلة اإلیمان، وكساھا رونق التوحید، 
ویسمون  : (ویؤكد اختصاص ھذه األمة بھذه البشارة قولھ. وكشف عنھا ستار الجھالة

و    ). وتسمین أیتھا القریة التي أدال اهللا لھا من أعدائھا ...شعبا طاھرًا  ذكر حالھم وھ ف
وم   : (rالطھارة، ولعنایتھم بھ جعلھ اسمًا لھم، وھذا موافق لقولھ  ون ی أنتم الغر المحجل

وء  باغ الوض ن إس ة م ي أم    ). القیام ة وھ ي القری ة، فھ و مك وطنھم وھ ى م ار إل وأش
  .القرى

ول إشع  :  البشارة التاسعة عشر   ًا ھاجر       ق ي الفصل السادس والعشرون مخاطب یاء ف
د زاد         : (علیھا السالم اقر، فق ا الع د أیتھ وب، واغتبطي بالحم زور الرق ا الن سبحي أیتھ

ة  غولة الحظی د المش ى ول ة عل ة المجفی د الفارغ ع  . ول عي مواض رب أوس ا ال ال لھ وق
ك،         ّولي أطناب ل ط ني، ب ي وال تض ك ال تنفس اریك، ألن تور مض دي س ك، وم  خیام

ًا وشماًال،           ي األرض یمین ك تتبسطین وتنتشرین ف ادك، من أجل أن واستوثقي من أوت
. فذكر حال ھاجر علیھا السالم). وترث ذریتك األمم، ویسكنون القرى المعطلة الیبات

ا ینتظر       اط، وم د والشكر واالغتب وبشر ھاجر بھذه اآلمال العظیمة التي تستحق الحم
د  ذریتھا من التوسع والسیطرة والغ لبة على سائر األمم، وبمقارنة ھذا الوعد الذي وع

مع الفتوحات التي تحققت لألمة اإلسالمیة على أیدي  –بھ إشعیاء ھاجر علیھا السالم 
ھادة    د ش یس بع ًال، ول ق فع د تحق ھ ق د أن لم نج ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص حابة رس ص

ذه البشارة    الواقع وتصدیقھ لھذه النبوة مجال لمجادل أن یجادل أو یغالط  دعي أن ھ فی
وم آخرین     ى ق ھ        .. ال تصدق ھنا، وأنھا دالة عل یًال أن وة حجة ودل ذه النب ي ھ ي ف ویكف

ة إال           ة، ومن المجفی اء المشغولة الحظی ى أبن د زادوا عل ة ق اء المجفی نص على أن أبن
ولم تحصل ھذه الزیادة، ولم تتحقق ھذه الغلبة إال بعد . ھاجر؟ ومن الحظیة إال سارة؟

  .ة محمد صلى اهللا علیھ وسلمبعث
رون ارة العش ا  :  البش اجر علیھ ًا ھ رین مخاطب امن والعش ل الث ي الفص عیاء ف ال إش ق

لوا، إن جاعل       : (السالم ل حظوة وال س م تن ي ل أیتھا المنغمسة المتغلغلة في الھموم الت
ورًا  رك بل لم،  .. حج اءك بالس م أبن ي، وأعل دك وال ینكرونن ع ول ك جمی ي ھنال ویعرفن

ا،   وتك ة منھ ك آمن ارة، ألن ن األذى والمك ي ع ر، فتنح الح والب ة بالص ونین مزین
ك یكون       دي فإلی ین ی فانحرفي عن االنكسار واالنخذال فلن یقرباك، ومن انبعث من ب

ك وساكانك   ري  ). وفیك حلولھ، وتصیرین وزرًا وملجًأ لقاطنی ال الطب أي شھادة   : (ق ف
ًا یعرفون       م جمیع م أنھ دھم وزرًا     أعظم من شھادة اهللا لھ ھ صّیر بل ھ؟ وأن ھ وال یجھلون

  ).وملجًأ للناس، أي حرمًا آمنًا



رون د والعش ارة الواح رین :  البش امن والعش ل الث ي الفص عیاء ف ول إش ر : (ق ا معش ی
ار ویستسقي            ذھب ویمت ھ فضة فلی یس ل ورود، ومن ل اء وال ى الم العطاش توجھوا إل

ال فضة وال ثمن      بن ب ر والل ال ال ). ویأكل من الخم ري  ق دي الطب وة    : (مھت ذا من نب فھ
لم ،         ھ وس ي صلى اهللا علی ة النب إشعیاء دال على ما أنعم اهللا بھ على ولد ھاجر من أم
ار     ر، وأنھ وعلى أنھم صائرون إلى ما وعدھم اهللا تعالى في اآلخرة من أنھار من خم

ذة للشاربین       ر ل ار من خم ھ، وأنھ ذه المشاكلة     . من لبن لم یتغیر طعم ى ھ انظروا إل ف
ي  : (وھذا إشارة منھ إلى قولھ تعالى). والموافقة التي بین النبوتین جمیعًا مثل الجنة الت

ار من       ھ وأنھ ر طعم م یتغی وعد المتقون فیھا أنھار من ماء غیر آسن وأنھار من لبن ل
رة من           ل الثمرات ومغف ا من ك م فیھ خمر لذة للشاربین وأنھار من عسل مصفى ولھ

  ).ربھم
ة وال   امن والعشرین     :  عشرون البشارة الثانی ي الفصل الث ول إشعیاء ف ك  : (ق ي أقمت إن

م         ك األم رفھم، وتأتی م تع ذین ل م ال دعو األم شاھدًا للشعوب، ومدبرًا وسلطانًا لألمم، لت
دك،            ذي أحم دوس إسرائیل ال رب إلھك ق دًا، من أجل ال ة وش الذین لم یعرفوك ھرول

ھ،      تجیبوا ل وه فاس إذا عرفتم رب، ف د ال ا عن اطلبوا م ن   ف ع ع نكم فلیرج رب م وإذا ق
ت       ذي عّم ا ال ى إلھن ب إل ھ، ولین ّي ألرحم ع إل بیلھ، ولیرج ن س اجر ع ھ، والف خطیئت

ال  : (قال الطبري) رحمتھ وفضلھ إن : فقد سمي النبي صلى اهللا علیھ وسلم باسمھ، وق
ھ، ألن  : فإن آثر المخالف أن یقول. اهللا جعلك محمدًا لیس بمحمد، بل محمود وافقناه فی

  ).ما واحدمعناھ
وكذلك جعلناكم أمة وسطًا : (فھو مماثل لقولھ تعالى). أقمتك شاھدًا للشعوب: (أما قولھ

یكم شھیداً       اس ویكون الرسول عل ى الن ھ عز وجل   ) لتكونوا شھداء عل لیكون  : (وقول
اس     ى الن وا شھداء عل ل    ). الرسول شھیدًا علیكم وتكون ھ عز من قائ ف إذا  : (وقول فكی

  ).د وجئنا بك على ھؤالء شھیدًاجئنا من كل أمة بشھی
ھ ا قول م: أم لطانًا لألم و   . س ذھن وھ ادر لل ى المتب ھ المعن راد من ون الم ل أن یك فیحتم

حابھ    اة أص ھ وحی ل أن  . السیادة والقیادة، وقد تحققت لھ ھذه على األمم في حیات ویحتم
ة التنز          ي لغ م، ألن السلطان ف ى األم ى حجة عل ھ سلطان بمعن ل  یكون المراد منھ أن ی

  .تأتي بمعنى حجة
فقد تحقق ذلك بإرسالھ صلى اهللا علیھ وسلم ). لتدعو األمم الذین لم تعرفھم: (وأما قولھ

ا        رفھم كم رھم ممن ال یع وقس وغی الرسل والكتب إلى الملوك كھرقل وكسرى والمق
  .ھو مشھور في كتب السنة والسیرة

صداق ذلك في انضواء األمم فم. تأتیك األمم الذین لم یعرفوك ھرولة وشدًا: وأما قولھ
ره        ھ، واإلذعان ألم د وال تحصى تحت لوائ ي ال تع . التي لم تكن تعرفھ من قبل، والت

ونھم،       م یعرف وامھم وھ م دعوا أق كما أن ھذه البشارة ال تنطبق على األنبیاء قبلھ، ألنھ
م        ن ل د دعا م لم فق ھ وس لى اهللا علی د ص ا محم رفھم، أم ي تع م الت م األم واستجابت لھ

  .رفھ، واستجاب لھ من ال یعرفھیع
ر    وبقیة النص تتعلق بالرحمة والمغفرة والتوبة، وھي معان ظاھرة في شریعتھ، أظھ
ة أو         ى الیھودی ة عل ذه البشارة دال من الشمس في رائعة النھار، وال یمكن أن تكون ھ

  .على النصرانیة لما یأتي



ھ  أن الیھودیة تعتقد أنھا دین خاص ببني إسرائیل، .      ١ وھذه البشارة قد تضمنت أن
  .یدعو األمم ، وتأتیھ األمم، وھذا یناقض اعتقادھا

رة       .      ٢ ة والمغف ر بالتوب الة یبش ذه الرس احب ھ من أن ص نص تض ذا ال أن ھ
ود والنصارى     اد الیھ اھن      : والرحمة، وھذا یخالف اعتق د أن من حق الك الیھود تعتق ف

رانیة تعت   ا أن النص ا كم و الخطای رة ومح ة   المغف ة بالخطیئ ت مثقل ریة كان د أن البش ق
وا    –الموروثة التي رفعت عنھم بعد صلب المسیح    ا زعم ت النصرانیة     –كم م غفل ث

  .عن كونھا محت الخطیئة الموروثة فمنحت رجال الدین حق مغفرة الخطایا
ي   .      ٣ ى بن المسیحیة دیانة خاصة ببني إسرائیل، ألن المسیح علیھ السالم أرسل إل

ذه  إسرائیل  ول لتالمی ة للسامریین ال        : (حیث یق ى مدین م ال تمضوا، وإل ق أم ى طری إل
  ).بل اذھبوا بالحرى إلى خراف بیت إسرائیل الضالة. تدخلوا

قول إشعیاء في الفصل الثامن والعشرین عن اهللا سبحانھ    :  البشارة الثالثة والعشرون
ة الحق  : (وتعالى أنھ قال ا     إني أقسمت بنفسي وأخرجت من فمي كلم ف لھ ي ال خل الت

ا   ون مع ة من   : وال تبدیل، وإنھ تخّر لي كل ركبة، ویقسم بي كل لسان، ویقول إن النعم
ذي   : (قال المھتدي الطبري). عند الرب فمن ھذه األمة التي تقسم باسم اهللا؟ ومن ذا ال

یخر على الركب السم الفرد الواحد، ویحدث بنعم اهللا صباحًا ومساء، ویفرده بالدعاء 
  ).تھال غیر ھذه األمة ؟ فأما جماعة النصارى فإنھم ینسبون النعم إلى المسیحواالب

امن والعشرین     :  البشارة الرابعة والعشرون ي الفصل الث إن اهللا نظر  : (قال إشعیاء ف
ھ،            رب من ى الحق، فعجب ال ین عل د یع یس أح ھ ل ك، ورأى أن ولم یر عدًال، وأنكر ذل

ھ بف     د ل ذه بذراعھ، ومھ ى       وبعث ولیھ فأنق درع، ووضع عل اف كال ضلھ، فاستألم العف
رأسھ سنور اإلعانة والفلح، ولبس لباس الخالص، لینتقم من المبغضین لھ والمعادین، 
ارب األرض، ولیخشع    ویجازي أھل الجزائر جزاءھم أجمعین، لیتقي اسم اهللا في مغ

ھ ا      ) في مشارقھا لجاللھ ھ علی ل مبعث ع البشریة قب لصالة  وفي ھذه النبوة تصویر لواق
ھ            الى لرسولھ صلى اهللا علی ار اهللا سبحانھ وتع ى اختی ا إشارة إل ا أن فیھ والسالم، كم
ي     ًا للنتیجة الت وسلم ، ووصفًا لجھاده صلى اهللا علیھ وسلم الكافرین والمعاندین، وبیان

ھ وھي    ى یدی ت عل رق      : تحقق ك المش مل ذل ى ش ًا، حت ن اهللا أفواج ي دی م ف دخول األم
  .والمغرب
ا وھي       : خامسة والعشرونالبشارة ال ا السالم وبالدھ ًا ھاجر علیھ قول إشعیاء مخاطب

ت      : (مكة د تخلل ك، فق ة علی ة اهللا طالع قومي وأزھري مصباحك فقد دنا وقتك، وكرام
ر     راقًا، وتظھ ك إش الرب یشرق علی باب، ف م الض ى األم ي عل األرض الظالم، وغط

ى ضوء   طلوعك، ارفعي بصرك     كرامتھ علیك، وتسیر األمم إلى نورك، والملوك إل
د           دك من بل ك ول ك، ویأتی ك ویحجون م إلی إنھم سیجتمعون كلھ إلى ما حولك وتأملي، ف
ن      ك ع یق أرض ة، وتض ل المربل رك اإلب ى تعم م حت اكر األم ك عس ج إلی د، وتح بعی
ك أھل سبأ            ا، وتأتی اش أعف دین وكب اش م ك كب ك، ویساق إلی القطرات التي تجتمع إلی

نعم اهللا ویمجد  دثون ب الت        ویتح دمك رخ ا، وتخ دار كلھ ام قی ك أغن یر إلی ھ، وتس ون
داً      دتي حم ت محم ذ لبی دث حینئ ذكر  ). نبایوت، ویرفع إلى مذبحي ما یرضیني، وأح ف

ا          دي، كم م، وسوق الھ د األم ا یصاحبھ من تواف ھاجر وذكر البلد، وصرح بالحج وم



: أما قولھ. صرح بأسماء بعض ھذه األمم الوافدة إلى الحج كأھل سبأ ومدین وغیرھما
  .ھما من أوالد إسماعیل علیھ السالم: فقال الطبري). قیدار ونبایوت(

امن والعشرین     :  البشارة السادسة والعشرون ي الفصل الث سیترجاني  : (قال إشعیاء ف
اءك من      ك أبن وردون علی أھل الجزائر، ومن في سفن تارسیس كما فعلوا من قبل، وی

اسم الرب إلھك قدوس إسرائیل الذي أحمدك بلد بعید ومعھم فضتھم وذھبھم، من أجل 
ت   وأكرمك، ویبني أبناء الغرباء سورك، وملوكھم یخدمونك، وتفتح أبوابك في كل وق
وكھم      ك مل اد إلی م، ویق وأوان من آناء اللیل والنھار فال تغلق، ویدخل إلیك أرسال األم

السیف  أسرى، ألن كل أمة ومملكة ال تخضع لك تتبدد ستورھا، وتصطلم الشعوب ب   
ي،        ھ بیت ر ب ا لیبخ ن أبھلھ ي، وم ان البھ نوبر لبن ن ص ة م ك الكرام طالمًا، وتأتی اص
ذلونك،   انوا ی ذین ك وم ال اء الق ك أبن ي، وتأتی تقر كرامت دمي ومس ع ق ھ موض م ب ویعظ
د،       ى األب ة إل ك كرام طھدك، وأجعل ك ویض ان یؤذی ن ك ع م دامك جمی ار أق ل آث ویقب

ائم  وغبطة وفرحًا إلى دھر الداھرین، وستر ضعین ألبان الشعوب، وستصیبین من غن
یھم      ك عل ر      ... الملوك، وتتمززین من غارات دبرك، والصالح والب ل السالمة م وأجع

ة  ). سلطانك، ویكون الرب نورك ومصباحك إلى األبد فلم تتحقق ھذه الصفات مجتمع
ا  إال لھذه األمة اإلسالمیة، فتغلبت على األمم، وقادت ملوكھم أسرى، وتبدد من أما  مھ

ا أشار      . األمم التي لم تذعن لھا ام الساعة وھو م وكتب اهللا لھا الغلبة والظھور إلى قی
الى    . إلى األبد.. إلى دھر الداھرین : إلیھ أشعیاء في قولھ ھ تع ل لقول د  : (وھو مماث وع

ي األرض  تخلفنھم ف الحات لیس وا الص نكم وعمل وا م ذین آمن لى اهللا ). اهللا ال ھ ص وقول
  ).زال ناس من أمتي ظاھرین، حتى یأتي أمر اهللا وھم ظاھرونال ی: (علیھ وسلم

ین   :  البشارة السابعة والعشرون اني واألربع حاح الث دي  : (قال إشعیاء في اإلص إن عب
  ).المجتبى عندي، ابن حبیبي اخترتھ وأرسلتھ إلى األمم بأحكام صادقة

ى صفات   وقد أورد المھتدي الترجمان وغیره ھذا النص بصورة أطول، واشتمل ع   ل
إن الرب سبحانھ وتعالى : (ھي ألصق بمحمد صلى اهللا علیھ وسلم من غیره وھو قولھ

ھ          ین، یعلم روح األم ھ ال ذي اصطفاه لنفسھ، ویبعث ل سیبعث في آخر الزمان عبده ال
نھم             الحق، ویمشي بی اس ب ین الن م ب ین، ویحك روح األم ھ ال ا علم اس م دینھ، ویعلم الن

نور یخرجھم من الظلمات التي كانوا فیھا، وعلیھا رقود، بالعدل، وما یقول للناس ھو 
و    ). وقد عّرفتكم ما عرفني الرب سبحانھ قبل أن یكون لم ھ ھ وس فمحمد صلى اهللا علی

ین           م ب ذي حك و ال ین، وھ روح األم ھ ال زل علی ذي ن المبعوث في آخر الزمان، وھو ال
  .الناس بالعدل وأخرجھم من الظلمات إلى النور

ارة الثامن رونالبش ین  :  ة والعش اني واألربع حاح الث ي اإلص عیاء ف ول إش ع : (ق لترف
ال،        رنم سالع من رؤوس الجب دار، ولتت البریة ومدنھا صوتھا، والدیار التي سكنھا قی
ار، یخرج كرجل            رب كالجب ر ال ي الجزائ روا بتسبیحھ ف دًا، ویخب لیھتفوا لیعطوا مج

ى    تضمن ھ  ). حروب ینھض غیرتھ، یھتف ویصرخ على أعدائھ نص اإلشارة إل ذا ال
ذكر           ھ السالم، والتصریح ب ماعیل علی اء إس د أبن دار أح ة قی م ذری مساكن العرب وھ
جبال المدینة المنورة وھو سالع، إذًا فال تقبل ھذه البشارة أن تنطبق على غیر رسول  

  .اهللا صلى اهللا علیھ وسلم



ى أن الن         ي من اإلشارة عل د ل ا ال ب وات إرمی ى نب ا    وقبل االنتقال إل ي أوردھ وات الت ب
ذكر األسماء   : إشعیاء تكاد أن تأخذ طابعًا معینًا وھو المباشرة في الطرح والتصریح ب

فتھ      ى ص ارة إل رب، أو اإلش ة والع ماعیل، ومك لم ، وإس ھ وس لى اهللا علی د ص كمحم
  .كما مر سابقًا.. وصفات أمتھ وأصحابھ كذكر الدروع والسیوف والجھاد 

  :بشارات إرمیا: سادسًا
ىالب ارة األول ي     :  ش ا ف ان إرمی ى لس لم عل ھ وس لى اهللا علی ي ص ا النب ب اهللا بھ خاط

ل أن تخرج من     : (الفصل األول فقال من قبل أن أصورك في الرحم عرفتك، ومن قب
ى كل من أرسلك         دع، وإل ا آمرك تص البطن قدستك، وجعلتك نبیًا لألمم، ألنك بكل م

رب   ول ال ك لخالصك، یق ا مع ل  وأفرغت  : تتوجھ، فأن ًا، فتأم ي فمك إفراغ ي ف كالم
حق،         ر وتس دم وتتب ف وتھ ات، لتنس م والمملك ى األم وم عل لطتك الی د س ر، فق وانظ

ھي شبیھة بنبوات إشعیاء : (قال المھتدي الطبري عن ھذه البشارة) وتغرس من رأیت
ي     : (وھو یقصد قول إشعیاء) وغیره ا ف ر اسمي وأن إن الرب أھاب بي من بعید، وذك

وھذه ھي البشارة الرابعة عشرة من بشارات  ) ساني كالسیف الصارمالرحم، وجعل ل
  .إشعیاء حسب ترتیب ھذا البحث

وإذ أخذ اهللا میثاق النبیین لما آتیتكم من كتاب : (ویتفق أول ھذه البشارة مع قولھ تعالى
ھ ولتنصرنھ     ؤمنن ب م لت ورسول اهللا صلى   ) وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معك

ھ  اهللا علیھ وسلم ھ الى عن ل جاء   : (و الذي جاء بالحق مصدقًا لما معھم بدلیل قولھ تع ب
لین    ّدق المرس الحق وص الى  ) ب ھ تع ین      : (وقول ا ب دقًا لم الحق مص اب ب ك الكت زل علی ن

  ).یدیھ
الى ). ألنك بكل ما أمرك تصدع: (أما قول إرمیا ؤمر    : (فیصدقھ قولھ تع ا ت دع بم فاص

ن المشركین   ھ ). واعرض ع ھد لقول ي فمك  وأفر: (ویش ت كالمي ف الى). غ ھ تع : قول
وحى  . وما ینطق عن الھوى( ع البشارات      ). إن ھو إال وحي ی ق م نص متواف ة ال وبقی

  .التي تحدثت عن جھاده صلى اهللا علیھ وسلم
ال     :  البشارة الثانیة ھ ق : قال إرمیا في الفصل التاسع عشر مخبرًا عن اهللا عز وجل أن

ا،     إني جاعل بعد تلك األیام شریعتي في أ( م إلھ أكون لھ وبھم، ف فواھھم، وأكتبھا في قل
ى أن        ة، وال إل دین والمل ھ ال م أخاه وقریب ویكونون لي شعبا، وال یحتاج الرجل أن یعل
ذلك     ر ل ا أغف ارھم، وأن غارھم وكب ھ ص یعھم یعرفون رب، ألن جم رف ال ھ أع ول ل یق

اھم   ذه ال      ). ذنوبھم، وال أذكرھم بخطای ى ھ ًا عل ري معلق دي الطب ال المھت وة ق د  : (نب وق
صدق وعد اهللا، وازدرع حبھ في قلوب ھذه األمة صغارھا وكبارھا، وأنطق ألسنتھم   

الى ). بشرائعھ وتحامیده، وكل عارف باهللا مؤمن بھ م    : (واقرأ قولھ تع ت لك وم أكمل الی
ة   : (، وقولھ تعالى)دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم اإلسالم دینًا ر أم كنتم خی

وقولھ عز من  ). ون بالمعروف وتنھون عن المنكر وتؤمنون باهللاأخرجت للناس تأمر
ا وصف   ) یحبھم ویحبونھ: (، وقولھ عز وجل)والذین آمنوا أشد حبا هللا(قائل  وتأمل م

ا       ة لم ا مماثل ة، فستجد أنھ اهللا بھ ھذه األمة في ھذه النصوص من صفات خّیرة مبارك
  .وصفھا اهللا بھ على لسان إرمیا

أ بالسالم،    : (قول إرمیا في اإلصحاح الثامن والعشرین : البشارة الثالثة ذي تنب النبي ال
اً   لھ حق ي أن اهللا أرس ك النب رف ذل ي ع ة النب ول كلم د حص ا  ). فعن وة أوردھ ذه النب ھ



ى      ا بمعن رى أنھ المعنى، وی د داود ب ھ     : (المھتدي عبد األح دور نبوءات ذي ت ي ال إن النب
ي، " شالوم"حول اإلسالم  ھ المرسل من        عند ورود كلمة النب ي المعروف أن ك النب ذل
  :وبعد دراستھ للنص السابق خرج منھ بالنتائج التالیة) قبل اهللا الحق

دین اإلسالم ونشره،         .  ١ ي صادقًا إال إذا بشر ب دین  (أنھ ال یمكن أن یكون النب إن ال
  ).عند اهللا اإلسالم

" إسالم "السریانیة و  " سالم "العبریة و " شالوم"من الحقائق المسّلم بھا أن كلمة .  ٢
رف     " شالم"العربیة كلھا من نفس الجذر السامي  ر یعت ذا أم ى، وھ وتحمل نفس المعن

یدل على الخضوع أو االستسالم، وال   " شالم"بھ جمیع علماء اللغات السامیة، وفعل 
ل اسمًا أو وصفًا أفضل وأشمل من اإلسالم         الم یحم دین  . یوجد نظام دیني في الع فال

  .الحق هللا الحق
ة        .  ٣ ذي استخدم كلم ھ السالم ال ل المسیح علی " شالوم "أن إرمیا ھو النبي الوحید قب

د من     دق أح بمعنى الدین، وھو النبي الوحید الذي یستخدم ھذه الكلمة بھدف إثبات ص
ذي        . رسل اهللا اس ال و المقی ل اإلسالم ھ ذي جع أي أن إرمیا ھو الوحید قبل المسیح ال

ي الصادق      ھ النب حاق       یعرف من خالل راھیم وإسماعیل وإس إن إب اذب، وإال ف من الك
  .ویعقوب وكافة الرسل علیھم السالم كانوا مسلمین، واتخذوا اإلسالم دینًا

زة    –أي اإلسالم  –أن دین اإلسالم .  ٤ ھو وحده القادر على تحدید الخصائص الممی
ذه   للنبي الصادق من النبي الكاذب، كما أنھ ال یوجد في العالم دین یتبنى و یدافع عن ھ

  .الوحدانیة المطلقة سوى اإلسالم
ھ      :  البشارة الرابعة ي صلى اهللا علی ا النب ین مخاطب قال إرمیا في الفصل الثاني والثالث

ل وفرسانھا           : (وسلم ك الخی دد ب ك الشعوب، وأب دد ب إني أب ي آالت الحرب، ف اعدوا ل
دانیین بجمیع أوزارھم وأبدد بك الطغاة والوالة، وأجازي بابل، وجمیع سكان بالد الكل

ا  ي ارتكبوھ رب  . الت ول ال ذا ق ة     ). ھ ا اإلمبراطوری ت إلیھ ي آل ة الت ة النھای وبمقارن
ة          ذه األم د لھ ذا الوع د أن ھ وة، نج ذه النب ي ھ الفارسیة على أیدي المسلمین بما ورد ف
ھ اهللا شاھدًا        ق فعال، وأقام د تحق اإلسالمیة، وذلك الوعید المتوعد بھ األمة الفارسیة ق

  .من شواھد التاریخ مصدقًا لما وعد اهللا بھ المؤمنین على ألسنة رسلھ وأولیائھ
  :بشارة حزقیال: سابعًا

ي الفصل التاسع    ة        : (قال حزقیال ف دمك، فھي كالكرم اء ب ى الم ك مغروسة عل إن أّم
التي أخرجت ثمارھا وأغصانھا من میاه كثیرة، وتفرعت منھا أغصان كالعصى قویة 

ان   ى أغص رفة عل رھن،   مش ى غی انھن عل قت أفن ت وبس ادات، وارتفع ابر والس األك
خط،           ة أن قلعت بالس ث الكرم م تلب اف سعفھن، فل اعھن والتف دارھن بارتف وحسنت أق
ي       بس عص ا، وی رق قواھ ا، وتف مائم ثمارھ ت الس ى األرض، وأحرق ا عل ى بھ ورم

ي األرض المھم  دو وف ي الب رس ف ك غ د ذل ا، فعن ار فأكلتھ ا الن ت علیھ ا، وأت ة عزھ ل
ا عصا    العطشى، وخرجت من أغصانھ الفاضلة نار أكلت ثمار تلك حتى لم یوجد فیھ

ي     ). قویة بعدھا وال قضیب ینھض بأمر السلطان نص من بالغة ف فتأمل ما في ھذا ال
ا وسؤددھا          ان عزھ ة إب ة الیھودی ر، فشبھ األم ي التعبی ت    –التصویر، ودقة ف ا كان لم

وة، وأغضبت    بالكرمة ا –تعیش تحت مظلة األنبیاء  ا النب لحسنة، وبعد أن نزعت منھ
دھا   . ربھا استأصل شأفتھا، واقتلع جذورھا، فذرتھا الریاح، وأكلتھا النار، وانتھى مج



ي              د غرست ف جرة ق اس، وشبھھا بش ة أخرجت للن ر أم ة ھي خی ا أم واستبدل اهللا بھ
جرة األغصا        ذه الش أثمرت ھ وي والحسي، ف اء المعن ن أرض البادیة العطشى من الم

ا عصا وال قضیباً          ق فیھ م تب ى ول جرة األول ك الش ى تل ذا  . الفاضلة التي قضت عل وھ
ى شمل        ا، حت ا، وتوسع نفوذھ حال األمة الیھودیة واألمة اإلسالمیة التي أشرق عزھ

  .بالد بني إسرائیل وغیرھا
ى   حاح السابع     :  البشارة األول ي اإلص ال ف ال دانی ة    : (ق ة المملك إن ملكوت اهللا وعظم

د ھ     الممت الى وأولیائ اد اهللا تع ي لعب وف تعط ا س ماء كلھ ة الس ت رقع یكون . ة تح وس
ا        ل بطاعتھ ك األخرى، وتعم ع الممال دمھا جمی ة، تخ ذه  ) ملكوتھم ھذا مملكة أبدی إن ھ

دین        ین ال ا ب ام لھ دة ال انفص د وح الم توج ي اإلس ى أن ف وح عل دل بوض ارة لت البش
اء نظرة     . لمملكة الدنیویةفاإلسالم لیس دینًا فحسب، بل أیضًا ا. والدولة ن إلق د م وال ب

د             ى ی اؤه عل ل بن ھ، واكتم غ غایت ى بل ذا الملكوت حت أریخي لھ درج الت خاطفة على الت
  :سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، وھذا التدرج ھو كما یلي

دافع      .      ١ م باسمھ وت ة تحك ھ دول أن اإلسالم قبل محمد صلى اهللا علیھ وسلم لم تمثل
ي     عنھ، وإنم ة ف ھ دول م ل ا كان اإلسالم دینًا قائمًا في حیاة األقوام التي آمنت بھ، ولم تق

حیاتھم، بل كان السلطان والقوة في أیدي الكفرة الوثنیین، في العموم الغالب، ویستثنى 
  .من ذلك فترات حكم كل من سلیمان وداود ویوشع علیھم السالم

ذ     .      ٢ د بشر تالمی ھ السالم ق اقتراب ملكوت اهللا  إن المسیح علی ذا الملكوت   . ه ب وھ
اهللا        ان ب ع یتسلح باإلیم ذا المجتم اهللا، وھ یعني وجود دین ومجتمع قوي من المؤمنین ب
ى           ة اهللا إل غ كلم ین تبلی نھم وب وا بی دون أن یحول ذین یری دائھم ال ال أع یف لقت وبالس

ھ . إن ملكوت اهللا ھو اإلسالم: البشریة، أو بمعنى أوضح السالم بشر    إذًا فالمسیح علی
ود أن      د للیھ لم ، وأك ھ وس تالمیذه باقتراب ظھور اإلسالم على ید محمد صلى اهللا علی
النبي الذي تنتظره الیھود لیس یھودیًا، وال من نسل داود علیھ السالم، بل ھو من نسل 
ذي          نھج ال ق الم المیة وف ة اإلس یقیم الدول د، وس مھ أحم الم واس ھ الس ماعیل علی إس

  .، وھذه الدولة مؤیدة بنصر اهللا ثم بسواعد المجاھدین في سبیلھارتضاه اهللا لھم
ھ.      ٣ وت وتكوین ذا الملك ة ھ ذین  : طبیع اهللا ال ؤمنین ب ن الم وت م ذا الملك ألف ھ یت

ھ    ل إال ویبدءون یالزمھم ذكر اهللا سبحانھ وتعالى في كل أحوالھم، فال یقومون بأي عم
  .بذكر اهللا، ویحمدونھ بعد االنتھاء منھ

قین وطب ى     : األول: یعة ھذا الملكوت أنھ یتكون في جوھره من ش ائم عل حیح ق ن ص دی
رآن    ھ الق ي كتاب اني . وجھ األرض وفق المنھج الذي ارتضاه اهللا ف ة إسالمیة   : والث دول
  :تقوم على ھذا المنھج ویتصف المؤمنون بھذا المنھج بما یأتي

  .لدینأنھم یكونون أمة واحدة تربطھم أخوة واحدة ھي أخوة ا) أ 
د صلى       . جماعة القدیسین : أنھم كما وصفھم دانیال) ب ى محم ق عل ذه صفة تنطب وھ

  .اهللا علیھ وسلم وأصحابھ من المھاجرین واألنصار وعلى سائر المؤمنین باهللا
ھ     : دیمومة ھذه المملكة ورفعة شأنھا.      ٤ ال بقول دھا دانی ة أك ذه الحقیق ع  : ھ إن جمی

 –ولم تتحقق ھذه الصفة . األبرار العامل بطاعة اهللا األمم تحت قبة السماء تخدم شعب
م    ة األم ي خدم ارق األرض        –وھ ي مش م ف دمتھا األم ي خ المیة الت ة اإلس إال لألم

ي       . ومغاربھا ز الطبق ا ال تعرف التمیی ا أنھ ة ودیمومتھ ومن دواعي استمرار ھذه األم



ی     رق ب ام شرع اهللا، ال ف یض واألسود   في تشریعاتھا بین أفرادھا فالكل سواء أم ن األب
  .أو بین الحاكم والمحكوم

ة  ارة الثانی ال :  البش ال دانی ة      : (ق ف والثالثمائ ام األل درك األی ل أن ی ن أم وبى لم ط
فأعملت فیھ الفكر فوجدتھ یوحي إلى ھذا : (قال المھتدي الطبري). والخمسة والثالثین

ال من    و دانی ذا    الدین، وھذه الدولة العباسیة خاصة، وذلك أنھ ال یخل أن یكون أراد بھ
وة بخرجھ الحساب    : العدد ال   . األیام والشھور والسنین، أو سرا من أسرار النب إن ق ف
ع سنین           . إنھ أراد بھ األیام: قائل د أرب الم بع ي الع ي إسرائیل، وال ف دث لبن م یح ھ ل فإن

ة      ك مائ إن ذل فرح وال حادثة سارة، وال بعد ألف والثالثمائة وخمسة وثالثین شھرًا، ف
فإنما ینتھي ذلك إلى ھذه الدولة، . عني بھ السنین: فإن قالوا. حدى عشر سنة وأشھروإ

ومن المسیح إلى سنتنا ھذه ... ألن من زمن دانیال إلى المسیح نحوًا من خمسمائة سنة
ین سنة، أو            ذ ثالث ة العباسیة من ذه الدول ى ھ ك إل ثمانمائة وسبع وستون سنة ینتھي ذل

  ).یزید شیئًا
ا التاریخ المیالدي بالتاریخ الھجري تكون السنة التي أشار إلیھا ھي سنة  وبمقارنة ھذ

ًا٢٥٣ ـ تقریب ة     . ھ وغ الدول ى بل ارة إل و اإلش ًا وھ رًا عجیب ارة س ذه البش ي ھ ل ف ولع
  .اإلسالمیة غایة مجدھا، وكمال سیطرتھا، ونھایة فتوحاتھا

  :بشارات ھوشاع: ثامنًا
دو،  : بقال الر: (قول ھوشاع:  البشارة األولى إني أنا الرب اإللھ الذي رعیتك في الب

یس        ا أن یس بھ أھول، ل ر م ر غی ري   ). وفي أرض خراب قف دي الطب ال المھت فلسنا  : ق
  .نعرف أحدًا رعاه اهللا في البدو، وفي أرض قفر غیر النبي صلى اهللا علیھ وسلم

ة   : (قال ھوشاع یصف أمة محمد صلى اهللا علیھ وسلم:  البشارة الثانیة ا أم زة  إنھ عزی
ولم تنل ). لم یكن مثلھا قط وال یكون، وإن النار تحرق أمامھا، وتتوقد خلفھا الضرائر

ة           ت األم ا نال ة واسعة كم ى رقع ة وعل رة طویل ي فت أمة من العز والمنعة والسلطان ف
  .اإلسالمیة

  :بشارة میخا:  تاسعًا 
الجبال، وفي أرفع إنھ یكون في آخر األیام جبل بیت الرب مبنیًا على قالل : (قال میخا

ع   : رؤوس العوالي، وتأتیھ جمیع األمم، وتسیر إلیھ أمم كثیرة، وھم یقولون الوا نطل تع
بینما یرى الترجمان أن . ویرى الطبري أن ھذا النص یتضمن صفة مكة). جبل الرب

ذي أورده            نص ال ي ال ا ف ة المشار إلیھ ات، وأن األم ل عرف ھ ھو جب الجبل المشار إلی
وة         . مة اإلسالمیة الترجمان ھي األ وة شاھدة ومبشرة بنب ذه النب ى كال الحالین فھ وعل

  .سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، ومبینة صفة أمتھ، ومشاعر ملتھ
ذا    ى    (... وقد حرف آخر ھذا النص في الطبعة التي بین یدي فصار ھك م نصعد إل ھل

ھ             ي سبیلھ، ألن ھ، ونسلك ف وب من طرق ھ یعق ت إل ى بی رب، وإل من صھیون   جبل ال
رب       ة ال لیم كلم ذا      ). تخرج الشریعة، ومن أورش ف أول ھ اھم اهللا عن تحری د أعم وق

وة     ى النب ة، داًال عل ى الحقیق ري     . النص، حتى یبقى شاھدًا عل دي الطب ع المھت د توق وق
ال    ف فق ذا التحری ل ھ دس  : مث ت المق ي بی ین اهللا أن     . عن د ب ك ؟ وق ھ ذل ف یصح ل فكی
أ     وكا، یكون ذلك في آخر األیام ا تنب ي موجودًا، وإنم ن بیت المقدس في زمان ھذا النب

  ).النبي على شيء یحدث، ال على ما كان ومضى



  :بشارة حبقوق:  عاشرًا 
لقد انكسفت السماء من . إن اهللا جاء من التیمن، والقدوس من جبل فاران: (قال حبقوق

ده   بھاء محمد، وامتألت األرض من حمده، ویكون شعاع منظره مثل النور، ی حوط بل
م   . بعزه، وتسیر المنایا أمامھ، وتصحب الطیر أجناده ل األم قام فمسح األرض، ثم تأم

ة، وتزعزعت         ي الدھری ة، واتضعت الرواب ال القدیم وبحث عنھا، فتضعضعت الجب
ار     ى األنھ رب عل فرجزك  . ستور أھل مدین، ولقد حاز المساعي القدیمة، وغضب ال

ي البح  ولتك ف دام ص ار، واحت ي األنھ اذ  ف ب اإلنق وت مراك ول، وعل ت الخی ار، ركب
واًء،       د ارت ا محم أمرك ی والغوث، وستترع في قسیك إغراقًا وترعًا، وترتوي السھم ب

ار  رث األرض باألنھ ئویوب     . وتح ك ش رف عن ت، وانح ال فارتاع ك الجب د رأت ولق
ت الشمس     ًا، وتوقف السیل، ونعرت المھاوي نعیرًا ورعیًا، ورفعت أیدیھا وجًال وخوف

دوخ   وا ك، ت ان نیازك ھامك ولمع ق س ي بری اكر ف ارت العس ا، وس ن مجراھم ر ع لقم
ریعة    اذ ش ك، وإنق الص أمت رت لخ ك ظھ زًا، ألن م رج دوس األم بًا، وت األرض غض

دى كل من الشیخ          ). آبائك ذه الصیغة، وورد ل ري بھ دي الطب نص أورده المھت ھذا ال
ة طو  : زیادة، والترجمان، وإبراھیم خلیل أحمد ع اختالف    بصور مختلف ًال وقصرًا، م

طر األول     وى الس ى محت اقھم عل ارات، واتف ي العب یر ف ن  . یس ل م ًا ك ق أیض واتف
ة       ال مك اران ھي جب ال ف راد بجب . الترجمان والشیخ زیادة وإبراھیم خلیل على أن الم

الم     ھ الس ى علی وة موس ة لنب وة موافق ذه النب ى أن ھ ادة إل یخ زی ري والش ار الطب وأش
ألأل        : (تثنیة وھي قولھالواردة في سفر ال جاء اهللا من سیناء، وأشرق من ساعیر، وت

ي       ). من جبال فاران وة أشعیاء الت ة لنب وة موافق ذه النب كما أشار الشیخ زیادة إلى أن ھ
ھ الشرر          ذي ینبعث من ل الصوان ال ھ مث ا أن حوافر خیل دیث    . ذكر فیھ د سبق الح وق

ا  ى أن    . عنھم ادة عل یخ زی ري والش دي الطب د المھت ذه    وأك ي ھ وارد ف ذا الوصف ال ھ
ھ           د صلى اهللا علی وش محم ى جی ق عل ا ینطب النبوة عن الخیل والسھام والسیوف، إنم
ھ        ة صلى اهللا علی ع حال وة م ذه النب وسلم وقال المھتدي الطبري بعد أن أورد تطابق ھ

ذي وصفتا    . (وسلم و ال لم      –فإن لم یكن ھ ھ وس د صلى اهللا علی ن إذًا ؟   –أي  محم فم
م بن  لمون   لعلھ عون المستس ارى الخاض ببون، أو النص ورون المس رائیل المأس . و إس

  ...).وكیف یكون ذلك وقد سمي فیھا النبي مرتین ووصف عساكره وحروبھ 
وإن االستفاضة في تأمل ھذه النبوة ، واستخراج ما أشارت إلیھ، وبسطھ، لتعجز عنھ 

ا مجال   ا     ھذه الصفحات ، ألنھ یستغرق كتابًا، ولیس المجال ھن البسط والتوسع، وإنم
ذا    . ھو االستدالل واإلشارة فقط ا ھ ولكن استوقفتني بعض العبارات التي اشتمل علیھ

ة    دھا وقف ف عن أردت أن أق ا، ف وا لھ رھم تعرض ر ذك ذین م ؤالء ال م أر ھ نص، ول ال
ل البحث       نفس، وال تطی ي ال ا ف ھ    . یسیرة تكشف م ارات ھي قول ذه العب ام : (وأول ھ ق

ح األرض ذ). فمس لموھ ھ وس لى اهللا علی ھ ص اكي قول ارة تح ي : (ه العب إن اهللا زوى ل
ا         ي منھ ا زوي ل ي سیبلغ م ك أمت ا، وإن مل ا  ...) األرض فرأیت مشارقھا ومغاربھ أم

ك  : (الثانیة فھي قولھ راث آبائ م    ). ألنك ظھرت لخالص أمتك، وإنقاذ ت اؤه؟ إنھ ن أب فم
ك أم ا   و المل د     إبراھیم وإسماعیل، وما ھو إرثھم ؟ ھل ھ ھ التوحی اذا ؟؟ إن وال أم م ألم

وا          (والرسالة قال تعالى  ذین آمن ي وال ذا النب وه وھ ذین اتبع إبراھیم لل اس ب ى الن إن أول



وا      : (وقال تعالى) واهللا ولي المؤمنین ذین آمن راھیم وال ي إب قد كانت لكم أسوة حسنة ف
  ).معھ إذ قالوا لقومھم إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون اهللا

  :بشارة صفتیا: عشر الحادي
د حان أن    : یقول الرب: (قال صفتیا أیھا الناس ترجوا الیوم الذي أقوم فیھ للشھادة، فق

خطي،    یم س أظھر حكمي بحشر األمم كلھا وجمیع الملوك، ألصب علیھم رجزي، وأل
ري  ارة،      . فستحترق األرض كلھا احتراقًا بسخطي ونكی ة المخت م اللغ دد لألم اك أج ھن

ام    لیذوقوا اسم ال ك األی ي تل رب جمیعًا، ویعبدوه في ربقة واحدة معًا ویأتون بالذبائح ف
وة  ). من معابر أنھار كوش ذه النب د    : قال المھتدي الطبري معلقًا على ھ ذا صفنیا ق وھ

نطق بالوحي وأخبر عن اهللا بمثل ما أدى أصحابھ، ووصف األمة التي تشھد أن ال إلھ 
ذبائح من سواحل السودان      إال اهللا وحده ال شریك لھ، وتجتمع عل ھ بال ى عبادتھ، وتأتی

وھي التي قد شاعت في ... ومعابر األنھار واللغة المختارة ھي اللسان العربي المبین 
  .األمم فنطقوا بھا

  :بشارة حجي: الثاني عشر
أتي      : (قال حجي م، وسوف ی ل األم زل ك دا "ولسوف أزل م،   " Himada" "حم ل األم لك

جد، ھكذا قال رب الجنود، ولي الفضة، ولي الذھب، ھكذا وسوف أمأل ھذا البیت بالم
ھكذا یقول . یقول رب الجنود، وإن مجد ذلك البیت األخیر یكون أعظم من مجد األول

ان أعطى السالم    ود   . رب الجنود، وفي ھذا المك ول رب الجن ذا یق د ترجمت   ). ھك وق
وعندئذ تفقد . و السالمالعبریتین إلى األمنیة، أو المشتھى، أ" شالوم"و " حمدا"كلمتي 

ا  حیحة    . ھذه النبوة ما اشتملت علیھ من معنى وتصبح وال قیمة لھ ة الص ولكن الترجم
ارات ھي أن    دا "و " شالما "أو " شالوم "لھذه العب د    " حم ى اإلسالم، وأحم رجم إل . تت

ة   نفس األھمی دي   . وتؤدي نفس الداللة التي تؤدیھا تلك العبارات السابقة وب ین المھت وب
حد داود أصول ھذه الكلمات ووضح ما ذھب إلیھ من أنھا تترجم إلى اإلسالم، عبد األ

  :وأحمد، فقال
ة ) أ  دا"إن كلم ذا    " حم لیة ھك ة األص ة العبری رأ باللغ ول    : (تق داث ك افوا حم ي ی ف

اجوییم ًا) ھ ي حرفی ي تعن م : (والت ل األم دًا لك أتي حم وف ی ة ). وس إن الحقیق ھ ف وعلی
ة     أن كلم ى ب د أح"الناصعة تبق ة     " م ة لكلم دا "ھي الصیغة العربی ذا   " حم ة، وھ العبری

وإذ : (ولقد جاء في القرآن الكریم في سورة الصف  . التفسیر تفسیر قاطع ال ریب فیھ
دي من              ین ی ا ب دقًا لم یكم مص ي رسول اهللا إل ي إسرائیل إن ا بن ریم ی قال عیسى ابن م

  ).التوارة ومبشرًا برسول یأتي من بعدي اسمھ أحمد
ة و  " شالما "و " شالوم"ة إن كلم) ب ا    " إسالم "و " سالم "بالعبری ة ھم ة العربی باللغ

  .مشتقتان من أصل واحد، وتعنیان نفس المعنى وھو السالم واإلذعان أو االستسالم
ي              راھین الت ن الب ددًا م ر ع اظ ذك ذه األلف دي لھ ذا المھت ل ھ وبعد ھذا التوضیح من قب

  :استند إلیھا فیما ذھب إلیھ، وھي
رین       .     ١ ذین التعبی ین ھ ة والتشابھ ب دا "إن القرابة والعالق د "و " حم ذلك  " أحم وك

التشابھ في األصل الذي اشتق االسم منھما ال یترك أدنى جزء من الشك، ألن المفھوم 
م (من الجملة ھو  و   ) وسوف یأتي حمدا لكل األم ا ھ د "إنم د   " أحم د، وال یوج أي محم



ة    أدنى صلة في أصل األلفاظ وال في تعلی ین كلم ا ب د "لھ ین األسماء األخرى    " حم وب
  .كمثل یسوع أو المسیح أو المخلص

ة    .      ٢ ة لكلم یغة العبری دًال بالص لمنا ج و س ده"ل مي   " حم ى اس رد معن ا مج وأنھ
ا نطرحھ    " أمنیة أو مشتھى أو شھوة أو مدح"لكلمات  فإن ھذا الجدل ھو في صالح م

ًا   من بحث ھنا، وذلك ألن الصیغة العبریة تكون بحسب أصول الكلمات متساویة تمام
ة        ي التطابق لكلم ى ف المعنى والتشبیھ أو حت دا"ب ـ      " حم إن صلتھا ب ة حال ف ى أی وعل

د" ة"أو " أحم ـ     " أحمدی دًا ب ة أب ا عالق یس لھ ة، ول لة قاطع ي ص وع"ھ أو " یس
  ،".الیسوعیة"
ن علیھ كان یجب أن یكون أعظم مجدًا من ھیكل سلیما" زورو بابل"إن ھیكل .      ٣

ك ألن   الم، ذل ي"الس ذا     " مالخ أة، وھ زوره فج د أن ی یم ال ب ول العظ أن الرس أ ب تنب
  .احصل فعًال عندما زاره الرسول محمد صلى اهللا علیھ وسلم لیلة اإلسراء

ر          " أحمد"إن .      ٤ در والتعبی د ومن نفس المص وھي الصیغة األخرى السم محم
اه  د"ومعن ة  "األمج ھ اللیلی الل رحلت ي خ ة    ، وف ك البقع لم زار تل ھ وس لى اهللا علی ص

ة بحضور           اك أدى الصالة المبارك ك، وھن ى ذل ریم عل رآن الك نص الق المقدسة كما ی
  .جمیع األنبیاء علیھم السالم كما تدل أحادیثھ الشریفة، وبھذا یتحقق المجد

ھ أول   " أحمد"أو " محمد"إن تسمیة خاتم األنبیاء بـ .      ٥ من أعظم المعجزات، ألن
  .سم عرف بھذه الصفة في تاریخ البشریةا

  :بشارات زكریا علیھ السالم: الثالث عشر
امن  : البشارة األولى حاح الث ول رب   : (قال النبي زكریا علیھ السالم في اإلص ذا یق ھك

ذیل      : الجنود ل لسانات الشعوب ویتمسكون ب في تلك األیام یجتمع عشرة رجال من ك
ون     د، ویقول و حی ي أب ا سمعنا أن اهللا معك     : رجل حمید، أعن ذھب معك، ألنن أورد ) لن

المھتدي الشیخ زیادة ھذه البشارة بلفظھا العبري ثم ترجمھا إلى اللغة العربیة، وأطال 
م    د  "الكالم حول ھذه البشارة واشتقاقات اس د وأحم ة      " حمی ھ ظل سنین طویل ین أن وب

ر  ى یس ة، حت ة الیھودی ق الترجم ى وف ا عل وة ویفھمھ ذه النب رأ ھ و یق ب  وھ ھ كت اهللا ل
ظ   –وكانت شبھ معدومة  –أصول اللغة العبریة  فوقف من خاللھا على حقیقة ھذا اللف

  ".حمید: "وأنھ إذا ترجم إلى اللغة العربیة صار" یا أودي"
  :بشارات مالخي: الرابع عشر

ال    : البشارة األولى ھ ق رًا عن اهللا أن ي أبعث برسولي،     : (قال مالخي مخب انظروا، إنن
ھ،          وسوف یمھد  ون عن ذي تبحث ھ السید ال ى ھیكل أتي فجأة إل السبیل أمامي، وسوف ی

وش أو الجموع    . انظروا إنھ قادم. ورسول العھد الذي ترغبون ول رب الجی ذا یق ) ھك
ة       ي غای ر ف وة أم ذه النب ویرى المھتدي عبد األحد داود أن التحدید الدقیق لموضوع ھ

ذ أن      دت منذئ یحیة اعتق ائس المس ة، ألن الكن ان    األھمی ا شخص ود بھ ا . المقص ومم
  :یدحض ھذا الزعم انتھجتھ الكنائس ما یلي

ف    .  ١ الح، ومكل ویم ص ن ق ة دی یس وإقام ف بتأس ود كل ول الموع ید أو الرس أن الس
ق     ل الطری أن یجع بإزالة كافة العقبات التي تحول بین البشریة وربھا، ومكلف أیضًا ب

م یكن      وبالتأكید فإن الرسو... سھًال ممھدًا مستنیرًا  ل الرفیع الشأن المبعوث من اهللا ل
قادمًا إلصالح الطریق من أجل حفنة من الیھود، ولكن من أجل إقامة دین عام وثابت 



للناس كافة، والدیانة الیھودیة دیانة خاصة لشعب خاص، ھذا باإلضافة إلى ما تشتمل  
ذه  علیھ من طقوس وتضحیات، وخلوھا من العقائد اإلیمانیة اإلیجابیة، كل ذ لك یفقد ھ

عوب      ات الش ة باحتیاج ر واقعی ا، وغی ة إطالق ر مالئم ا غی ا، ویجعلھ ة جوھرھ الدیان
ة األصلیة،          ا بالخطیئ إن طقوسھا السبعة، واعتقادھ ة النصرانیة ف المختلفة، أما الدیان

ث  ھ والتثلی د اإلل ابقة   –وتجس دیانات الس ي ال د ف م تعھ ور ل ي أم ى  –وھ افة إل باإلض
ا           افتقادھا إلى كتابھ ك یجعلھ ل ذل ھ السالم، ك ى مؤسسھا علی زل عل ذي أن ا األصلي ال

دینین،  . غیر مؤھلة ألن تقدم خیرًا للبشر وإذا كان الرسول الخاتم مكلفًا بإلغاء ھذین ال
الیم تصلح للبشر              ى أسس وتع اء عل ة األنبی ن كاف راھیم وإسماعیل ودی ن إب ة دی وإقام

رب الطرق      كافة، فإن ھذا الدین الذي أقامھ ودعا إلیھ ھ  و الصراط المستقیم، وھو أق
ى            ة عل د الباقی لم العقائ ھ، وأس ان لعبادت ھل األدی ل، وأس ز وج ى اهللا ع لة إل الموص

دي   ا األب نص أن          . طھارتھا ونقائھ ذا ال ي ھ ھ ف ذا الرسول المبشر ب ان منوطًا بھ إذا ك
  .یرسخ ھذا الدین، ویقیم الوحدانیة، ویحول دون تدخل الوسطاء بین اهللا والناس

ى  .  ٢ ھذا النص أكد على أن ھذا الرسول المبشر بھ ال بد أن یصل بصورة مفاجئة إل
ذا       " مكة"بیت المقدس، منطلقًا من الحرم األول  ة اإلسراء، وھ ي لیل ق ف ا تحق وھذا م

ة،         ا الوحدانی ن روادھ ة، ویلق ن الوثنی اع م ذه البق یعني أن مھمة ھذا الرسول تطھیر ھ
د         . واإلیمان باهللا الواحد األحد ربط العب د ی ق جدی اء طری ة بن و بمثاب ذا فھ وإذا تحقق ھ

ین        اء الوسائط ب ى إلغ دعو إل بربھ، وھذا الطریق الذي شرعھ ھو دین عالمي شامل ی
وھذا لم یتحقق إال على ید الرسول  . اهللا وعباده، فال قدیس وال قسیس، وال سر مقدس

  ".محمد صلى اهللا علیھ وسلم "المنعوت بأنھ 
ول مالخي  : نیةالبشارة الثا رب،          : (ق وم ال ل مجيء ی ي قب ا النب یكم إیلی ذا أرسل إل ھاأن

ئال      ائھم، ل ى آب اء عل الیوم العظیم والمخوف، فیرد قلب اآلباء على األبناء، وقلب األبن
ن   رب األرض بلع ي وأض ار  ). آت دي النج ال المھت رب   : (ق ل ق ى أن اهللا یرس والمعن

لم   ھ وس لى اهللا علی د ص ي أحم اعة النب اءفی"الس ى األبن اء عل ب اآلب ي " رد قل رد بن ی
إلى حقیقة وحي األنبیاء والمرسلین من أبناء أخیھم   –أعمام بني إسرائیل  –إسماعیل 

اء        " وقلب األبناء على آبائھم"إسحاق  ائھم األنبی ن آب ى دی ود والنصارى عل رد الیھ وی
الى    ال تع م  شرع ل : (نوح وإبراھیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب وموسى وعیسى، ق ك

ى        راھیم وموس ھ إب ینا ب ا وص ك وم ا إلی ذي أوحین ا وال ھ نوح ى ب ا وص دین م ن ال م
  ).وعیسى أن أقیموا الدین وال تتفرقوا فیھ

ع           ة م وم القیام ل ی لم قب ھ وس ھ صلى اهللا علی د بمجیئ تأمل ما في ھذه البشارة من الوع
  ).بھما ویشیر بأصبعیھ فیمد. بعثت أنا والساعة ھكذا: (قولھ صلى اهللا علیھ وسلم

ل        ھادة ال تقب لم ، ش ھ وس لى اهللا علی د ص وة محم اھدة بنب دیم ش د الق فار العھ ذه أس ھ
ان   ن ك ل، فم ل التأوی راحة ال تحتم ھ ص فة أمت ھ وص مھ ولغت رحة باس لیل، مص التض
راھین،        ة والب ھ األدل افرت علی ف إذا تظ دلیل، فكی ھ ال ام علی ھ إذا ق ق اتبع ًا للح طالب

د التق   لم     والحق ھنا شھادة العھ ھ وس د صلى اهللا علی وة محم دفع   . دیم بنب فمن أراد أن ی
ة   –الیقین بأوھن الشكوك، وأفسد التأویل، ویدعي  وات    –مماحكة ومجادل ذه النب أن ھ

ھ السالم     ذكر        –والشھادات وردت في حق عیسى علی د التصریح ب یس بع ھ ل ال ل فیق
ف . مجال للتأویل واالحتمال –اسمھ وصفتھ وخبره وبلده وأمتھ  د شھد المسیح     كی وق



علیھ السالم بنبوتھ وأخبر تالمذتھ باقتراب ظھور محمد صلى اهللا علیھ وسلم ؟؟ وھذه 
ب        ي المطل ھ ف دیث عن ا سیكون الح الشھادة ما یماثلھا من شھادات العھد الجدید ھي م

  .التالي
---------------  

  بشارات العھد الجدید بمحمد صلى اهللا علیھ وسلم.٢٥
  اهللا السحیممحمد بن عبد . د

  بشارات العھد الجدید
  :بشارات متى

دان          : البشارة األولى ا المعم رًا عن یوحن ث مخب حاح الثال ي اإلص ى ف ال مت ى   –ق یحی
اء    : (أنھ قال –علیھ السالم  دكم بالم ا أعم ا      –أن ران الخطای ة وغف ك للتوب ولكن   –وذل

ي ال أستحق حل سیور        ي، لدرجة أنن وى من ھ،   ھناك شخص قادم بعدي وھو أق حذائ
ار الروح والن یعمدكم ب د داود   ). وس د األح دي عب ن المھت ل م ا ك ارة أوردھ ذه البش ھ

ادم المنتظر،        ذا الق ذكر صفة ھ ي ت والنجار، وأضاف إلیھا النجار بعض العبارات الت
ھ  بن            : (وھو قول ا الت ى المخزن، وأم ع قمحھ إل دره، ویجم ي بی ده، وینق ذي رفشھ بی ال

ال    وأوضح) فیحرقھ بنار ال تطفأ ارات فق ذه العب ھ : (ھ ده   : قول ذي رفشھ بی خة  . ال ونس
إشارة إلى ما قام من حروب وجھاد مع الكفار ). الذي بیده المذري: (اآلباء العیسویین

ھ    الء كلمت ن اهللا وإع رة دی ھ . لنص دره : (وقول ي بی ن    ) وینق ھ م ر موطن ى یطھ بمعن
ركین    دتھا المش ن عب نام وم ھ . األص زن   : (وقول ى المخ ھ إل ع قمح ع  ) ویجم أي یجم

رام   ت اهللا الح د بی ھ عن ؤمنین ب حابتھ والم أ . (ص ار ال تطف ھ بن بن فیحرق ا الت أي ). أم
ادة   یقضي على عناصر الشر والفساد في العالم، ویناھض أھل الشرك والضاللة وعب

  ).األصنام
ي         ادة ف ذه الزی ى ھ ھ، وأشار عل ذي أوردت أما عبد األحد داود فقد اكتفى بھذا النص ال

الجانب : كما أنھ أطال النفس في استنطاق ھذه النبوة من جانبین. ح والتحلیلثنایا الشر
وفي الجانب . نفى فیھ أن یكون النبي الذي تنبأ بھ یوحنا ھو عیسى علیھ السالم: األول
أثبت أن ھذا النبي المبشر ھو محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، وقد قدم في الجانب : الثاني

  :األول البراھین التالیة
تستبعد عیسى بكل وضوح من أن یكون ھو النبي المبشر بھ، " بعد"أن نفس كلمة .  ١

ھذه تدل " بعد"ألن عیسى ویوحنا ولدا في سنة واحدة وعاصر أحدھما اآلخر، وكلمة 
  .على مستقبل غیر معلوم بعده

ھ      .  ٢ ھ واتباعھ، إال أن نھم طاعت ب م أن یوحنا قدم المسیح علیھ السالم إلى قومھ وطل
  .ھم بوضوح أن ثمة كوكبًا آخر عظیمًا ھو األخیر الخاتم الممجد عند اهللاأخبر

ى  .  ٣ ع عیس ذلك لتب ر ك ان األم و ك ھ ل ا، ألن د یوحن ود عن و المقص ى ھ ن عیس م یك ل
ي      اع ف د ویستقبل األتب وخضع لھ، ولكنا نجده على العكس من ذلك إذ نجده یعظ ویعم

  .حیاة المسیح علیھما السالم
ى    مع اعتقاد ال.  ٤ دًا عل ھ معم كنائس النصرانیة بأن المسیح إلھ أو ابن إلھ، إال أن كون

ذي          خص ال ان عیسى ھو الش و ك ا، فل العكس تمام ید یوحنا المعمدان یثبت أن األمر ب



ار        الروح وبالن یعمد ب ھ س ھ، وأن وى من ھ أق ى أن ا عل ھ یوحن أ ب اك   –تنب ان ھن ا ك لم
  .وھو الشخص األقل منھ ضرورة أو معنى لتعمیده في النھر على ید یوحنا 

ا من عیسى      .  ٥ ف یوحن ي موق ل ف ذ      : تضاربت األناجی دھا یرسل التالمی ي أح و ف فھ
ھل أنت النبي الذي سیأتي أم ننتظر واحدًا آخر؟ أما یوحنا كاتب اإلنجیل فقد : یسألونھ

ال  ى ق ا رأى عیس ا لم ت أن یوحن ل اهللا: أثب روا حم نص األول. انظ ي ال ین أن : فف یتب
  .ذكر وصفًا مغایرًا للنبي المبشر بھ: یكن یعرف حقیقة المسیح، وفي النصیوحنا لم 

ھ      .  ٦ ر فی ذي تفس المعنى ال ھ ب ر ب ى المبش لف عیس و س ا ھ ون یوحن ن أن یك ال یمك
الكنائس بعثتھ، ألن من مھام ھذا الرسول المبشر بھ أنھ یمھد الطریق، وأنھ یأتي فجأة 

ا  فإذا اعتبر أن . إلى ھیكلھ ویقیم السالم فنستطیع أن   –ھذه المھام قد أسندت إلى یوحن
ا     نؤكد أنھ فشل في تحقیقھا فشًال ذریعًا، ألن كل الذي قام بھ یوحنا تجاه عیسى علیھم

  .-كما زعموا  –السالم أنھ استقبلھ على نھر األردن وعمده فیھ 
ى اهللا أما البراھین أو األدلة التي قدمھا ھذا المھتدي على أن یوحنا قد بشر بمحمد صل

  :علیھ وسلم فھي
یتأكد من ھذه النبوة شيء واحد وھو أن النبي الذي تمت البشارة بقدومھ معروف  .  ١

راف        ذا االعت وم ھ خص معص رف ش ا اعت اء، وإال لم ل واألنبی ة الرس دى كاف ل
  .المتواضع

ة الرسل         .  ٢ وحي اإللھي، وكاف ل ال ار أساسي لك و إنك أن إنكار الرسالة المحمدیة ھ
د            الذین بشر ذي أنجزه محم ل ال ل الھائ م ینجزوا العم ًا ل اء مع ع األنبی ھ، ألن جمی وا ب

  .صلى اهللا علیھ وسلم وحده في فترة قصیرة لم تتجاوز ثالثة وعشرین عاما
صلى اهللا علیھ وسلم أعلى منھ وأسمى قدرًا، یتضح  " محمدًا"اعتراف یوحنا بأن .  ٣

یھ یوحنا بما كان علیھ محمد صلى  وبمقارنة ما كان عل" ھو أقوى مني"ذلك من قولھ 
ھ       ر ب ذي بش وى ال ان ھو األق دًا ص ك ع یشھد أن محم د أن الواق لم ، نج ھ وس اهللا علی
ا        ة یوحن ل لنھای ي ترسمھا األناجی یوحنا، یتضح ذلك من خالل الصورة المأساویة الت
لم       ھ وس دًا صلى اهللا علی رى محم حیث یسجن ثم یقطع رأسھ ویقدم على طبق، بینما ن

ار مستسلمون    یدخ ة، والكف ل مكة دخول الفاتح العظیم، ویدمر األصنام، ویطھر الكعب
  .لھ ینتظرون حكمھ فیھم

دین          .  ٤ ار المعان ود والكف ى الیھ ادم عل ذاب الق ادم أو الع أخبر یوحنا عن الغضب الق
ي إسرائیل،        . للرسل ي بن ین سنة ف د ثالث ق بع وھذا العذاب الذي تنبأ عنھ، منھ ما تحق

ا  ھ م وف  ومن ذي س ول اهللا ال دوم رس ن ق الم ع ا الس یح علیھم وه المس و وأخ ھ ھ أعلن
ھ       د صلى اهللا علی د محم ى ی ینتزع جمیع االمتیازات من الیھود، ولم یتحقق ھذا إال عل
ذاب      ذا الع ا من ھ وسلم الذي دمر حصونھم، وطردھم من دیارھم، ولقد أنذرھم یوحن

ى   لم      اآلتي إذا لم یؤمنوا برسل اهللا الصادقین وعل ھ وس د صلى اهللا علی  –رأسھم محم
  ).من الذي أخبركم أن تھربوا من الغضب اآلتي: (بقولھ

و    .  ٥ لم ھ ھ وس د      : أن ھدف محمد صلى اهللا علی ى األرض، فق ن اإلسالم عل ة دی إقام
ام سیفھ، وأصبح           ات أم ارت اإلمبراطوری ھ، وانھ ان واألصنام من أمام اختفت األوث

نت منھم الجماعة المؤمنة، وتحققت بینھم المساواة  المسلمون في ملتھ متساوین، وتكو
د   نخفض، وال توج لم م ع، وال مس لم مرتف اك مس یس ھن وس، ول وت وال طق إذ ال كھن



رف   طبقیة أو تمایز یقوم على العنصر والرتبة، فاإلسالم ھو الدین الوحید الذي ال یعت
  .شركوسیط مطلق بین اهللا والب –بأي كائن مھما عظم، ومھما كان مقدسا 

و    .  ٦ ن ھ م یك الم ل ھ الس ى علی ة أن عیس ل المعرف ون ك انوا یعرف ا ك اع یوحن أن أتب
  .الشخص المقصود، وقد اعتنقوا اإلسالم عندما جاء محمد صلى اهللا علیھ وسلم

ال       :  البشارة الثانیة ھ ق رًا عن المسیح أن حاح الخامس مخب الحق  : (قال متى في اإلص
دة من      أقول لكم إلى أن تزول السماء واألر د أو نقطة واح ض، وال یزول حرف واح

ذه البشارة   ) الناموس حتى یكون الكل حًا ھ ا   : (قال المھتدي الھاشمي موض ل ھن  –الك
ھ            ف، فی ار الخل أ السلف، وأخب ھ نب ذي فی ریم ال رآن الك و الق كما سبقت إلیھ اإلشارة ھ

ین  د  قصص من سبق من األنبیاء وابتالؤھم على أیدي أقوامھم، فیھ ھدى للمتق ، ووعی
للكافرین، وتنظیم للحیاتین الدنیا واآلخرة، روح من رب العالمین نزل على قلب بشر  

  ).لم یؤت من قبل فنون الكالم
دودة وھي          ة مح ى غای ل إل التوراة واإلنجی ل ب وفي ھذا النص إشارة إلى وجوب العم

خھ     –وھو القرآن الكریم  –مجيء الكل، فإذا جاء الكل  ا، وحان نس ل بھ ما، بطل العم
  .والمراد بالزوال ھنا زوال الحكم ال زوال الوجود. وأذن اهللا بزوالھما

ھ        ن قول ھ السالم م ى  . أي األصغر سنا  " األصغر "ولعل مقصود عیسى علی ذا عل ھ
  .فرض صحة نسبة ھذا النص إلى عیسى علیھ السالم

ذ   : (قال متى في اإلصحاح الحادي عشر:  البشارة الثالثة وا فھ م أن تقبل ا ھو  وإن أردت
وة    ). إیلیاء المزمع أن یأتي ذه النب د ھ وا   : (قال المھتدي النجار بع م أن تتبع أي إن أردت

ا         ذه الوصیة والمحافظة علیھ ي التمسك بھ یھم ف فاتبعوا أحمد الذي سیبعث، وشدد عل
ال مع: "فق مع فلیس ان للس ھ أذن ن ل وة  ". م دقة لنب اھدة ومص ة وش ارة مماثل ذه البش وھ

وان     مالخي، وقد سبق إیرادھ ذا البحث تحت عن ي ھ ة من بشارات     : ا ف البشارة الثانی
  .مالخي

ة  ین          :  البشارة الرابع ذي دار ب ك الحوار ال حاح السابع عشر ذل ي اإلص ى ف روى مت
إن إیلیاء ینبغي أن یأتي : لماذا یقول الكتبة: قولھم: (المسیح علیھ السالم وتالمذتھ وھو

وأردف المھتدي النجار  ) ، ویرد كل شيءإن إیلیاء یأتي أوال: فأجاب وقال لھم. أوال؟
ا   : (ھذه البشارة بقولھ ى یوحن أي سیدي   –ونجد المحرفین یشیرون بأن ھذا الكالم عل

  ).مع أن سیدنا یحیى لیس لھ شرع وال كتاب –یحیى 
ال     :  البشارة الخامسة ھ ق رًا عن المسیح أن ا  : (قال متى في اإلصحاح العشرین مخب أم

ل   أن: قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رذلھ البناؤون، ھذا صار رأسًا للزاویة، من قب
زع  : الرب كانت ھذه، وھي عجیبة في أعیننا، من أجل ھذا أقول لكم إن ملكوت اهللا تن

منكم، وتعطي آلخرین، ألمة یصنعون ثمرتھا، ومن سقط على ھذا الحجر یترضض، 
  ).ومن یسقط علیھ یطحنھ

ى تقسیم الكالم عنھا إلى قسمین حسب ما ورد عن أجدني مضطرًا أمام ھذه البشارة إل
  :ھؤالء المھتدین

ذا الحجر المشار    :  القسم األول یختص بالكالم عن الحجر الذي رفضھ البناؤون، وھ
اء من     دأه األنبی إلیھ ھو محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، فھو الحجر المتمم للبناء الذي ابت

لم ،    آدم حتى المسیح، وبین المسیح علیھ السالم  ھ وس ما خص بھ محمد صلى اهللا علی



ھ   د بقول ھ          : (من النصر والتأیی ض ومن یسقط علی ذا الحجر یترض ى ھ ومن سقط عل
رى   . وإلى ھذا ذھب كل من المھتدي الشیخ زیادة والنجار والھاشمي  ). یطحنھ ا ی بینم

ذي رفضھ    : المھتدي إبراھیم خلیل أن الحجر المشار إلیھ ھو إسماعیل علیھ السالم ال
ھ    . مھقو د صلى اهللا علی ولكن الذي رفضھ قومھ، ورفضھ الیھود والنصارى ھو محم

  .وسلم
  .أي مرسل من قبل اهللا حقًا وصدقا): من قبل الرب: (قولھ
ھ ا: (قول ي أعینن ب ف عیاء ). عجی ول إش ابق ق ول یط ذا الق ب: ھ مھ عجی أو أن . إن اس

  .إسرائیلتكون بمعنى عجیب، ألنھ كریم في طبعھ عربي غریب من غیر بني 
  :وإن قیل إن المسیح عني نفسھ بھذا المثل فیقال

  .ولم یقل في أعینكم) في أعیننا: (أنھ قال.  ١
تفید جلیا أن ). من سقط على ھذا الحجر یترضض: (أن خاتمة البشارة وھي قولھ.  ٢

ھ          ھ السالم، ألن عیسى علی ر المسیح علی خص آخر غی ھذه العبارة واردة في حق ش
  .غیره، ولم یسحق من سقط علیھالسالم لم یرض 

ال یجوز عند علماء اللغة أن یعود اسم اإلشارة على المتكلم وھو عیسى، إذًا فالبد .  ٣
  .أن یعود على شخص أشار إلیھ عیسى وھو محمد صلى اهللا علیھ وسلم

اء    : (وفي ھذه البشارة تماثل قولھ صلى اهللا علیھ وسلم عن نفسھ   ل األنبی ي ومث إن مثل
اس    من قبلي ك ل الن ة، فجع مثل رجل بني بیتًا فأحسنھ وأجملھ إال موضع لبنة من زاوی

ون  ھ ویقول ون ل ھ ویعجب ون ب اتم   : یطوف ا خ ة، وأن ا اللبن ة؟ فأن ذه اللبن عت ھ ال وض ھ
  ).النبیین

ھ    وھذا القول منھ صلى اهللا علیھ وسلم معجزة وأي معجزة، فمن أخبره صلى اهللا علی
ذ     وسلم بوصفھم لھ بأنھ حجر الزاوی م یتتلم ب، ول رأ وال یكت ة ؟ وھو األمي الذي ال یق

ب م أو راھ د معل ى ی ن  !! عل ھ وال م ین یدی ن ب ل م ھ الباط ذي ال یأتی وحي ال ھ ال ولكن
والھم،          ت أق ال عجب أن تماثل ي كل عصر ومصر، ف خلفھ، والحق الذي ال یختلف ف

  !!.واتفقت أمثالھم، ألیس الجمیع یخرج من مشكاة واحدة ؟؟
ة   :  يالقسم الثان ي أم یختص بالكالم عن نزع ملكوت اهللا من بني إسرائیل، ووضعھ ف

  :أخرى
ھ، وصفات أتباعھ، وملكوت اهللا        دیث عن حقیقت والحدیث عن ملكوت اهللا یتطلب الح
زع    في تفسیر الكنائس، وبیان أن النصرانیة لیست ضمن ملكوت اهللا، وأن الملكوت ن

  .مة ھي األمة اإلسالمیةمن بني إسرائیل وأعطي ألمة أخرى، وھذه األ
  :بشارات یوحنا 

ى  ن     :  البشارة األول ي زم ك ف ان ذل ر األردن، وك ي نھ اس ف د الن ا یعم دأ یوحن ا ابت لم
وراة أن المسیح آت       –المسیح علیھ السالم، تصدى لھ الیھود  ي الت دھم ف وب عن المكت

حاح األول  –وسیأتي بعده نبي  ت الم  : (وسألوه سؤاال كما جاء في اإلص سیح ؟  ھل أن
م تكن المسیح وال          الوا إذا ل النفي ق دما أجابھم ب ي؟ وعن ھل أنت إیلیاء ؟، ھل أنت النب

د ؟؟   اذا تعم ر، إذًا فلم ي المنتظ ك النب اء وال ذل ذه   ) إیلی د ھ مي بع دي الھاش ال المھت ق
بھم،      : (البشارة ھ كت ًا بشرت ب اك نبی من سؤال الیھود لیوحنا نستطیع أن نستنتج أن ھن

ؤال  ث أن الس ي        حی اء بن ن أنبی ا م ان نبی اء ك یح، وأن إیلی ید المس د الس ي عھ ان ف ك



یح      ل المس ى وقب د موس اء بع رائیل ج دة     ). إس د داود ع د األح دي عب رح المھت ویط
  :تساؤالت ملزمة حول ھذا النص وھي

ولھم      ون بق ود والالوی ار الیھ ك األحب ي أولئ ن یعن دعون   : م تم ت ي؟ وإذا كن ك النب ذل
ك   معرفتكم مقصد رجال الدی ن العبرانیین، فھل یعرف باباواتكم وبطارقتكم من ھو ذل

ي          كوك ف ل المش ذه األناجی ن ھ ة م دة الدنیوی ا الفائ ون فم انوا ال یعرف ي؟ وإذا ك النب
ون      اذا تبق ي فلم ك النب صحتھا؟ وإذا كان األمر على العكس، وكنتم تعرفون من ھو ذل

  !.صامتین ؟؟
ى زمن      : رةویستنتج المھتدي الشیخ زیادة من ھذه البشا ذ زمن موسى إل أن الیھود من

دادھم      –مجيء المسیح علیھما السالم كان یتداول بینھم  ائھم وأج ال عن آب أن اهللا  –نق
إیلیاء والمسیح والنبي فحیث جاء إیلیاء : وھم بانتظار ثالثة أفراد عظام ھم. یرسل نبیا

ص بعد المسیح فتعین الذي ینتظرونھ، وقد ورد في ھذا الن" النبي"والمسیح لم یبق إال 
أن ھذا النبي ھو محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، ألنھ قد جاء بعد المسیح علیھما الصالة  

  . والسالم
م          ھ اهللا لھ ي یقیم ود أن بشارة موسى عن نب د ادعاء الیھ ى   . وھذه البشارة تفن ة عل دال

ى زمن المسیح یسألونھ ع          ود إل ا ظل الیھ ن یوشع بن نون، ألنھ لو كان المقصود لم
د  . ذلك النبي ى          –أیضًا   –وتفن ة عل أن بشارة موسى السابقة مقول ادعاء النصارى ب

ا  الوا لیوحن ود ق اء الیھ الم، ألن علم ا الس یح علیھم یح وال : (المس ت المس ت لس إن كن
  .إیلیاء وال النبي وھذا یدل على أن ھذا النبي غیر المسیح علیھ السالم

ة ارة الثانی ل  :  البش ي الفص ا ف ال یوحن ھ   ق یح علی ھ إن المس ن إنجیل ر م امس عش الخ
ال  ) إن الفارقلیط الذي یرسلھ أبي باسمي یعلمكم كل شيء : (السالم قال  –أیضا   –وق

الم     : (في الفصل السادس عشر خ الع إذا جاء وب إن الفارقلیط لن یجیئكم ما لم أذھب، ف
ھ، و  الحق كل كم ب ھ یسوس یئًا، لكن ھ ش اء نفس ن تلق ول م ة، وال یق ى الخطیئ ركم عل یخب

یكم فارقلیطًا آخر      : ( –أیضا  –وقال ) بالحوادث والغیوب ي أن یرسل إل إني سائل أب
د ى األب م إل ون معك ح  ) یك ر ال یتض نص األخی د داود أن ال د األح دي عب رى المھت وی

حیحة   المعنى المراد منھ إال بإعادة الكلمات المسروقة أو المحرفة فتكون الصیغة الص
الي ى : (كالت ب إل وف أذھ مھ    وس یكون اس وًال س م رس ل لك األب، وسیرس

  .والكلمات التي أضافھا ھي ما تحتھا خط) ، لكي یبقى معكم إلى األبد"البرقلیطوس"
ا         دیث عنھ دین، وسیكون الح اع من ھؤالء المھت ھذه البشارة تكاد أن تكون محل إجم

  :من جانبین
د صلى       : الجانب األول ھ السالم بخاتم الرسل محم لم   بشارة المسیح علی ھ وس اهللا علی

  :وذلك من خالل النقاط التالیة
ل،         .  ١ وه من قب الم یعلم اس م م الن ھ السالم عّل أن ھذا النبي الذي بشر بھ المسیح علی

م                ان علمھ ذي ك ر ال اس شیئًا غی م الن دھم من عّل ذ المسیح ومن بع ي تالمی ولم یكن ف
  .المسیح

ن تل .  ٢ تكلم م ھ ال ی ر ب خص المبش ذا الش نص أن ھ من ال ر تض ھ یخب ھ، وأن اء نفس ق
و    بالحوادث والغیوب، ولقد كان محمد صلى اهللا علیھ وسلم ال ینطق عن الھوى إن ھ
ي          ت ف ي تحقق وب الت ة والغی الحوادث المقبل اره ب ھ إخب إال وحي یوحى، وقد تواتر عن



دما    . حیاتھ وبعد مماتھ ي المنتظر عن وتتفق ھذه البشارة مع بشارة موسى عن ھذا النب
ذه البشارة ضمن     ). وأجعل كالمي في فیھ: ( قالأخبر أن اهللا وقد سبق الحدیث عن ھ

  .بشارات العھد القدیم
أن ھذا النبي المنتظر بكت العالم على الخطیئة، وال خطیئة أعظم من الشرك، ولم .  ٣

رب،       رة الع رك من جزی تالع الش ى اق لم عل ھ وس لى اهللا علی د  ص ل محم یقتصر عم
ادة اهللا     وبعث رسلھ وكتبھ إلى ما جاو ى عب دعوھم إل ات ی ره من الدول واإلمبراطوری

ان     ا ك وحده، بل لما لم تقبل دعوتھ استل سیفھ مؤذنا بإعالن الحرب على الشرك مھم
  .موقعھ

ھ       . أن الشخص المبشر بھ یؤنب العالم.  ٤ م صلبوا المسیح علی ود أنھ د الیھ ولقد اعتق
د صلب و     . السالم وقتلوه د النصارى أن المسیح ق ن اهللا  واعتق ھ اهللا أو اب زل   . أن م ی ول

ى    ھ وجّل العالم یعتقد ھذا االعتقاد حتى جاء محمد بن عبد اهللا صلوات اهللا وسالمھ علی
كل الحقیقة عن المسیح من أنھ عبد اهللا ورسولھ، وأنھ لم یصلب ولم یقتل، بل رفع إلى 

  .السماء
ھ ھ    .  ٥ ر ب خص المبش الم أن الش ھ الس یح علی رح المس نص ص ذا ال ي ھ روح "و ف

ة ن       " الحقیق ن اهللا وع ة ع ل الحقیق ر ك ذي أظھ و ال لم ھ ھ وس لى اهللا علی د ص ومحم
ت          ي كان ب الت راءات واألكاذی رًا من االفت حح كثی ھ، وص وحدانیتھ ورسلھ وكتبھ ودین
الوث، وادعائھم أن    مدونة ومعتقدًا بھا، فھو الذي وبخ النصارى على اعتقادھم في الث

تریات الیھود والنصارى ضد أنبیاء اهللا ورسلھ، وطھر المسیح ھو ابن اهللا، وكشف مف
  .ساحتھم من الدنس والعیب الذي ألحقھ بھم الیھود

س  .  ٦ م مجل ان لھ ارى ك ار النص المھ أن أحب بب إس ي س ان ف دي الترجم ر المھت ذك
یجتمعون فیھ، ویتذاكرون فیھ أنماطًا من المسائل، فاختلفوا یومًا حول النبي الذي یأتي 

یح  د المس ل   بع ي اإلنجی مى ف ارقلیط"والمس م  " الب وم ول ك الی ي ذل س ف ض المجل وانف
ا رجع      ائھم، فلم ر علم یصلوا إلى حقیقة ھذا اللفظ، وقد تخلف عنھم في ذلك الیوم أكب
ة        ھ الحقیق ین ل الم أن یب ذا الع ن ھ ان م ب الترجم ر، وطل ره الخب ھ أخب ان إلی الترجم

د اهللا صلى اهللا     ھو اسم من أسماء نبي " البارقلیط"أن : فأخبره ن عب د ب المسلمین محم
  .علیھ وسلم

ھ          : (قال المھتدي الھاشمي.  ٧ ذي كتب ة ال ة القبطی وب باللغ ل المكت ي اإلنجی ھ جاء ف إن
دكراطور : اآلتي بعدي یسمى: م ما معناه٥٠٦أحد البطاركة في سنة  أي . الفارقلیط بن

لھا من الحیاة نصیب  الروح المنشق اسمھ من اسم الحمد، سیبعث الحیاة في أمھ لیست
ن      اران كجحاش األت ة ف ي بری زوع الغالف،      . إال الضالل ف ل من ذا اإلنجی ر أن ھ وذك

  .وذكر كاتبھ في دیباجتھ أنھ نقلھ من أصول اإلنجیل الحقیقي
ھ     " البارقلیط"استخرج ھؤالء المھتدون تطابق كلمة .  ٨ د صلى اهللا علی مع اسم محم

  :یليوسلم وصفتھ وبیان ھذا التطابق كما 
ارقلیط "ھذا االسم ) أ  اني " ب ود      . یون د أو محم د أو محم ة أحم ة العربی . وتفسیره باللغ

د من      : وقال المھتدي عبد األحد داود م یعط ألح ذي ل ومن المدھش أن االسم الفرید ال
د          اء، ونحن ال نج درھم بالثن قبل كان محجوزًا بصورة معجزة ألشھر رسل اهللا وأج

  .وال أي عربي كان یحمل اسم أحمد" برقلیطس"اسم أبدًا أي یوناني كان یحمل 



إن التنزیل القرآني القائل بأن : (قال المھتدي عبد األحد داود موضحًا ھذا التطابق) ب
ان      ھ ك ي إسرائیل أن دي اسمھ       "عیسى ابن مریم أعلن لبن أتي من بع مبشرًا برسول ی

اً   –" أحمد ة نبی ل   واحد من أقوى البراھین على أن محمدًا كان حقیق رآن تنزی ، وأن الق
د إال    ي أحم إلھي فعًال، إذ لم یكن في وسعھ أبدًا أن یعرف أن كلمة البارقلیط كانت تعن
ة    ة الحرفی من خالل الوحي والتنزیل اإللھي، وحجة القرآن قاطعة ونھائیة، ألن الدالل

ي    ك كلمت ة ودون ش ادل بالدق اني تع م الیون د"لالس د"و " أحم ھ " محم لى اهللا علی ص
  .وسلم

زي،    ) ج  وامیس المع ي الق ا ف ن معانیھ ع م ة یجتم ة یونانی ارقلیط لفظ م الب أن اس
ة صارت        . والناصر، والمنذر، والداعي ة العربی ى اللغ ًا بحرف إل وإذا ترجمت حرف

وھو من أسمائھ صلى اهللا علیھ وسلم ، وقد وصف في القرآن الكریم " الداعي"بمعنى 
وداعیًا إلى . ي إنا أرسلناك شاھدًا ومبشرًا ونذیرًایا أیھا النب: (بمثل ذلك في قولھ تعالى

د صلى اهللا     ) اهللا بإذنھ ي الرسول محم وقد فھم أوائل النصارى أن ھذه اللفظة إنما تعن
  . علیھ وسلم 

ال :  البشارة الثالثة : قال یوحنا في إنجیلھ اإلصحاح السادس عشر مخبرًا أن المسیح ق
م، و   ( ول لك ي      إن أمورًا كثیرة أیضًا ألق ا أمت وا اآلن، وأم لكن ال تستطیعون أن تحتمل

جاء ذاك روح الحق فھو سیرشدكم إلى جمیع الحق، ألنھ ال یتكلم من نفسھ، بل كل ما 
دني   ة، ذاك یمج أمور آتی ركم ب ھ، ویخب تكلم ب مع ی ار ). یس دي النج ال المھت ذه : (ق وھ

ال  ). وحىإن ھو إال وحي ی   . وما ینطق عن الھوى: (البشارة في معنى قولھ تعالى وق
والمسیح یبصر أمتھ بأن لدیھ أمورًا كثیرة : (المھتدي الھاشمي معلقًا على ھذه البشارة

الروح   تفوق طاقة احتمالھم، وأنھ سیأتي الوقت المناسب لمجيء الرسول الذي یعنیھ ب
فتكون العقول قد تفتحت، والقلوب قد ذھب عنھا رینھا، والنفوس قد ألھمت بعد . الحق

امھم، واتسعت       –فقد  –ھا، في ھذه اللحظة فجورھا تقوا د استعدت إفھ اس ق یكون الن
تكلم من نفسھ،              ذي ال ی ي ال ذا النب ى لسان ھ یھم عل ى إل ا یلق ل م مداركھم، الحتمال ك

  ).وإنما من وحي یوحى إلیھ من ربھ بالقرآن
ز   ویذكر المسیح علیھ السالم بعض أوصاف ھذا الرسول الخاتم التي تساعد على تمیی

م    ). ذاك یمجدني: (یتھ منھا قولھشخص د المسیح، ول فمن صفات ھذا الرسول أنھ یمج
ھ             ھ وعن أم ع عن ا یستحقھ، ویرف اء م د والثن ن التمجی یأت أحد بعد المسیح ویمنحھ م

ة والرسالة    –افتراءات الیھود، ویضعھ في المنزلة التي وضعھ اهللا فیھا  وھي العبودی
ى     ومن. سوى محمد صلى اهللا علیھ وسلم – ق إل د الخل صفات ھذا الرسول أنھ سیرش

  ).ویخبركم بأمور آتیة: (أمور وحقائق لم یبلغھا المسیح، وذلك في قولھ
  :بشارة سفر أعمال الرسل

إنھ قد حان : (قال المھتدي الطبري أنھ جاء في كتاب فراكسیس قول رئیس الحواریین
ت اهللا ن بی دأ م ري) أن یبت دي الطب ال المھت ك أ: (ق یر ذل ره وتفس ذي ذك ت اهللا ال ن بی

ا       د ال من غیرھ م الجدی داء الحك ان ابت ل   . الحواري ھو مكة، وفیھا ك ال قائ إن ق ھ  : ف إن
ى  . عني بھ حكم الیھود فقد كان أخبرھم المسیح أنھ ال یترك في بیت المقدس حجر عل

د           م الجدی د وضح أن الحك ة، فق وم القیام ى ی ى الخراب إل حجر حتى ینسف ویبقى عل
  ).حواري ھو دین اإلسالم وحكمھالذي ذكره ال



  :بشارة بولس في رسالتھ إلى أھل غالطیة
ة  ل غالطی ى أھ التھ إل ي رس ولس ف ال ف ة : (ق ن أم دھما م ان أح راھیم ابن ان إلب ھ ك إن

د             ا مول د سائر البشر، فأم ة كمول ذي من األم ھ ال د ابن ان مول واآلخر من حرة، وقد ك
  .الذي من الحرة فإنھ ولد بالعدة من اهللا

ا مثاالن مشبھان بالفرضین والناموسین، فأما ھاجر فإنھا تشبھ بجبل سینا الذي في فھم
ر                ي السماء فھي نظی ي ف لم الت ا أوراش ذه، فأم لم ھ ر أوراش ذي ھو نظی ا ال الد أرابی ب

  :فقد ثبت فولس في قولھ ھذا معاني جمة: (قال المھتدي الطبري) امرأتھ الحرة
ا ا ا : أولھم د كان اجر ق ماعیل وھ الد  أن إس ماھا ب ي س ي الت رب، وھ الد الع توطنا ب س
  .أرابیا
ھ   : الثاني وادي بقول بالد الب إن ھاجر تشبھ بطور    : أن جبل سیناء الذي بالشام یتصل ب

: وسینا ھو الذي ذكرتھ التوارة في صدر ھذه النبوات في قولھا. سینا الذي ببالد أرابیا
اران إن الرب جاء من سینا، وطلع لھا من ساعیر، وظھر من جب ( ولس   ). ل ف فشھد ف

لم ،      : إنھ جاء من سینا   : ھذا بأن الذي قالت عنھ التوراة ھ وس ي صلى اهللا علی و النب ھ
الد  . وھو الذي ظھر في بالد أرابیا وأین یكون من اإلبانة واإلیضاح أكثر من تسمیة ب

  .أرابیا التي عني بھا بالد العرب
  .أن بیت المقدس ھو نظیر مكة: الثالث
ة وھي   أن ھذ: الرابع سماویة  " الشریعة اإلسالمیة  "ا الناموس الثاني والفریضة الثانی

  .ال شك فیھا، فقد سماھما باسم واحد، ولم یفرق بینھما بمعنى من المعاني
ھ  رة، وقول ھ الح ا تقدیم دة : (فأم د بالع م یول ة ل ن األم ل، ) اب بیة والمی ھ بالعص ذلك من ف

ھ   وفیما استشھدت بھ من قوارع التوراة على إسماعی ى أن  –ل ما فیھ كفایة وبرھان عل
  .ولد لیس بعده واحدة بل بعدات كثیرة –أیضًا 

  الخــاتمـة 
 –أیضًا  –لیست ھذه البشارات التي أوردتھا ھي كل ما في التوراة واإلنجیل، ولیست 

ورًا         اًال وص م أوردوا أمث ا، ألنھ دون استنباطھ منھم ا استطاع ھؤالء المھت ل م ھي ك
ان         منھا للتدلیل على  دي الترجم ول المھت ك ق د ذل لم ، ویؤك ھ وس ھ صلى اهللا علی : نبوت

ك    ( ن ذل دمین م اء المتق ب األنبی ي كت ا ف ع م رت جمی و ذك ارات–ول ال  -أي البش لط
ذلك   ردًا ل ًا مج ھ كتاب اء ب ع األنبی ارات جمی ع لبش و أن أجم ا أرج اب، وأن ال ). الكت وق

  ).یل من كثیروھذا قل: (المھتدي النجار بعد ذكره لعدد من البشارات
وقد استخلص المھتدي إبراھیم خلیل خالصة ھذه البشارات بنبینا محمد صلى اهللا      

  :علیھ وسلم فوجد أنھا تؤكد جانبین ھما
  .أنھ الرسول الخاتم وال نبي بعده.   ١
ة .   ٢ المین كاف ول اهللا للع ھ رس ببًا   . أن رین س فین بعش انبین أو الوص ذین الج د ھ وأی

  .ص العھد القدیم والجدیداستخرجھا من نصو
 –ولقد صرح عدة منھم : (وقال المھتدي الطبري بعد فراغھ من االستدالل بالبشارات

رائیل    ي إس اء بن ن أنبی ًا       –أي م فوه أیض لم ، ووص ھ وس لى اهللا علی ي ص م النب باس
ذه  ... وسیافیھ ورماتھ، وسیر المنایا وسباع الطیر أمام عساكره   –أي البشارات   –فھ

  ).ققة لدینھ، ومفخمة لشأنھ، ومصدقة لما أدت دعاتھ عنھكلھا مح



ر اسمھ                 ي ذك ا ف ر منھ اق كثی ین اتف ا تب ا منھ ھذه البشارات التي استعرضت جانب
ھ          ھ ولغت ده وأمت وده، وبل اده وجن لم ، وصفتھ، وصفة جھ اذا  ... صلى اهللا علیھ وس فم

ا       یعني ھذا التوافق والتعاضد ؟ إن ھذا التعاضد یعني أمورًا ا م رة لعل من أبرزھ كثی
  :یلي

ھ      .   ١ ا وأثبت رأ علیھ ذي ط ف ال ذه التحری د اهللا، وھ ن عن ا م االت كلھ ذه الرس أن ھ
ا    ھ عنھ رآن، وال ننفی ظ       –الق ي اللف ال ف ذي ورد أص ى ال ي المعن تطع أن یخف م یس ل

  .المنزل
أن كتب اهللا ورسلھ یصدق بعضھا بعضًا، ویؤمن بعضھا ببعض، فالسابق یبشر   .   ٢
إبراھیم آمن بمن سبقھ من رسل، وسأل اهللا أن          ب ؤمن بالسابق، ف الالحق، والالحق ی

إبراھیم وبمن      یبعث في ذریتھ رسوًال یزكیھم یعلمھم الكتاب والحكمة، وموسى آمن ب
ر   بقھ وبش ن س ن بم ى آم الم، وعیس الة والس یھم الص د عل ى ومحم ر بعیس بقھ وبش س

  .بمحمد صلى اهللا علیھ وسلم
ا        أن ما ورد.   ٣ اقض بعضھ بعضًا، وأن م دق، وال ین من الحق فال یخرج عن الص

  .ورد من الباطل فال یكون حقًا أبدًا
اء           .   ٤ ھ األنبی ذي بشرت ب ي ال ذا النب د، وھو أن ھ وات شيء واح یتأكد من ھذه النب

  .معروف لدیھم كافة
ر   .   ٥ ل یعتب اتم الرس د خ ى ی المیة عل ة اإلس ة والمل الة المحمدی ور الرس ة أن ظھ آی

ت           ر لبطل م یظھ و ل ھ، ول ا بشروا ب ھ، وظھور م لنبوتھم، إذ تحقق صدق ما أخبروا ب
  .النبوات فیھ وفي إسماعیل علیھما السالم

توافق ھذه النبوات في حق محمد صلى اهللا علیھ وسلم یدل على فضیلتھ وانفراده .   ٦
  .بھذا الشرف الرفیع بین سائر األنبیاء صلوات علیھم وسالمھ

رآن والسنة       توا.   ٧ ي الق لم ف ھ وس فق ھذه النصوص مؤید لما أخبر بھ صلى اهللا علی
  .من أنھ مذكور في الكتب المتقدمة

دینھا، فمن      .   ٨ ا، وحفظھ ل ھ لھ نستنتج من ھذا التوافق عنایة اهللا بھذه األمة، ورعایت
ا،     –حفظھ لدینھا حفظ ھذه األدلة الدالة علیھ والمبشرة  دین إلیھ ذا ال ا  ال لحاجة ھ وإنم

  .إلقامة الحجة على أھلھا
ور اهللا       .   ٩ س ن ة طم ي محاول یطان ف وحي الش ردھم ل وھم وتم ى عت ر عل أن البش

اده   د      –وإضالل عب الى بع ارك وتع ول الحق تب ور اهللا، یق وا ن ال یستطیعون أن یطفئ
یریدون لیطفئوا : (ذكره بشارة المسیح علیھ السالم بھذا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

  ).هللا بأفواھھم واهللا متم نوره ولو كره الكافروننور ا
د          .        ١٠ ي محم م النب دون اس ت ھؤالء المھت ف أثب رأینا في البشارات السابقة كی

ذه          ف استبدلت ھ ذلك كی ا ك ل، ورأین وراة واإلنجی ي الت صلى اهللا علیھ وسلم وصفتھ ف
  .ًااألسماء وغیرت األوصاف في الطبعات الحدیثة، كفرًا وحسدًا وحقد

---------------  
  ھكذا كان محمد صلى اهللا علیھ وسلم.٢٦

  محمد شندي الراوي 



ھ           ى آل اَلمین وعل ة للع ى المبعوث رحم الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم عل
   …وصحبھ ومن اتبع سنتھ بإحسان إلى یوم الدِّین 

وقیره   أوجب اهللا سبحانھ وتعالى على المؤمنین طاعتھ واالقتداء بھدیھ و نَّتھ وت اتِّباع ُس
ومحبتھ صلى اهللا علیھ وسلم فوق محبة اآلباء واألبناء واألزواج والعشیرة، والتجارة  

الى      ال سبحانھ وتع اب، فق ك بالعق ْل ِإْن  {: واألموال، وأوعد من تخلف عن تحقیق ذل ُق
یَرتُ  ْم َوَعِش َواُنُكْم َوَأْزَواُجُك اُؤُكْم َوِإْخ اُؤُكْم َوَأْبَن اَن ءاَب اَرٌة َك ا َوِتَج َواٌل اْقَتَرْفُتُموَھ ُكْم َوَأْم

ِبیِلِھ   ي َس اٍد ِف وِلِھ َوِجَھ ِھ َوَرُس َن اللَّ ْیُكْم ِم بَّ ِإَل ْوَنَھا َأَح اِكُن َتْرَض اَدَھا َوَمَس ْوَن َكَس َتْخَش
  ]. ٢٤: التوبة[} َفَتَربَُّصوا َحتَّى َیْأِتَي اللَُّھ ِبَأْمِرِه َواللَُّھ ال َیْھِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقیَن

اھم            اھم وأنق ًا وأكرمھم و أتق ًا وأدب اس ُخلق لم أحسن الن ھ وس كان محمد صلى اهللا علی
لم      . معاملة  ھ وس ریم صلى اهللا علی ھ الك (( قال عنھ ربھ عز وجل مادحًا وواصفًا ُخلق

  ]. ٤القلم )) [َوِإّنَك َلَعَلَى ُخُلٍق َعِظیٍم 
 -" نبي صلى اهللا علیھ وسلم أحسن الناس خلًقا كان ال: " عن أنس رضي اهللا عنھ قال 

  . متفق علیھ
ت     ا قال ي رضي اهللا عنھ ا من رسول اهللا       : "وعن صفیة بنت حی ت أحسن خلًق ا رأی م

  . رواه الطبراني في األوسط بإسناد حسن -" صلى اهللا علیھ وسلم
: ت وعن عائشة لما سئلت رضي اهللا عنھا عن خلق النبي علیھ الصالة والسالم ، قال  

  . صحیح مسلم) كان خلقھ القرآن(
قلت لعبد اهللا بن عمرو أخبرني عن صفة رسول اهللا    : عن عطاء رضي اهللا عنھ قال 

ال   وراة بصفتھ       : صلى اهللا علیھ وسلم في التوراة ، ق ي الت ھ لموصوف ف أجل واهللا إن
اِھدًا َوُمَبشِّ   ْلَناَك َش ا َأْرَس يُّ ِإنَّ ا النَِّب ا َأیَُّھ رآن َی ي الق ت ف ین ، أن رًزا لألمی ِذیرًا وح رًا َوَن

واق وال   ي األس خاب ف یظ وال ص ظ وال غل ل ، ال ف میتك المتوك ولي ، س دي ورس عب
ة العوجاء ،         ھ المل یم ب ى یق ن یقبضھ اهللا حت یدفع بالسیئة السیئة ولكن یعفو ویغفر، ول

ًما وقلوًب          ا ص ا وآذاًن ا عمًی ا أعیًن تح بھ ھ إال اهللا ، ویف وا ال إل أن یقول ا  ب رواه  -ا غلًف
  البخاري 

دلھم    ًا وأع م طبع رفًا وألطفھ اس ش ل الن ن أكم لم م ھ وس لى اهللا علی ي ص ان النب د ك لق
  . ألنھ مستغن عن الفانیات بالباقیات الصالحات، مزاجًا وأسمحھم صلة وأنداھم یدًا

  بأبي ھو وأمي صلى اهللا علیھ وسلم .. محمد وما أدراك من ھو محمد
ین واآلخرین         محمد صلى اهللا علی - لین وھو سید األول لم ھو خاتم المرس ال  : ھ وس ق

  ) أنا سید ولد آدم وال فخر: (صلى اهللا علیھ وسلم
الى         - ال تع ة ق ي الرحم لم ھو نب ھ وس ًة     : (محمد صلى اهللا علی ا َرْحَم ْلَناَك ِإلَّ ا َأْرَس َوَم

  ) . ١٠٧:األنبیاء) (ِلْلَعاَلِمیَن
ل    - لم أرس ھ وس لى اهللا علی د ص الى   محم ال تع ة ق اس كاف َرى  { : للن ا ِذْك َو ِإلَّ ِإْن ُھ

  } ِلْلَعاَلِمیَن 
  ) ١٥٨األعراف (} ُقْل َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل الّلِھ ِإَلْیُكْم َجِمیًعا {: وقال تعالى 

  : محمد صلى اهللا علیھ وسلم ھو صاحب الشفاعة العظمى  -
ون  فیأ( في حدیث أبي ھریرة رضي اهللا عنھ  ت رسول اهللا     : توني ، فیقول د أن ا محم ی

ك ، أال           ى رب ا إل أخر، اشفع لن ا ت ك وم دم من ذنب وخاتم األنبیاء وقد غفر اهللا لك ما تق



م       ي عز وجل ، ث ترى إلى ما نحن فیھ ، فأنطلق فآتي تحت العرش ، فأقع ساجدًا لرب
ا     یفتح اهللا علي من محامده وحسن الثناء علیھ شیئًا لم یفتحھ على أحد ال ی م یق قبلي ، ث

  . متفق علیھ) محمد ارفع رأسك ، سل تعطى ، واشفع تشفع 
  : محمد صلى اهللا علیھ وسلم ھو صاحب المقام المحمود  -

  ) ٧٩: اإلسراء(} عسى أن یبعثك ربك مقاما محمودا{: قال تعالى
ا   : ( وعن ابن عمر رضي اهللا عنھما قال  ة جث جلوسا   -إن الناس یصیرون یوم القیام

ون      -على الركب  ا ، یقول ع نبیھ ة تتب ى        : ، كل أم الن اشفع ، حت ا ف الن اشفع ، ی ا ف ی
ود       ام المحم ھ اهللا المق وم یبعث ذلك ی ) تنتھي الشفاعة إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، ف

  . رواه البخاري 
  محمد صلى اهللا علیھ وسلم ھو صاحب لواء الحمد یوم القیامة  -

  )) وبیدي لواء الحمد یوم القیامة وال فخر : (( قال صلى اهللا علیھ وسلم 
  : محمد صلى اهللا علیھ وسلم ھو أول من تفتح لھ أبواب الجنة  -

ال   لم      : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ ق ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ى  : ( ق آت
: قال . محمد: فأقول : من أنت ؟ قال : باب الجنة یوم القیامة فاستفتح ، فیقول الخازن 

  . ) رواه مسلم (بك أمرت أن ال أفتح ألحد قبلك : یقول 
محمد صلى اهللا علیھ وسلم أخبره ربھ بأنھ غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر قال اهللا  -

تم          ) ١(إنا فتحنا لك فتحا مبینا : (تعالى  أخر و ی ا ت ك وم دم من ذنب ا تق ك اهللا م ر ل لیغف
  . من سورة الفتح٢و١اآلیتان ) نعمتھ علیك ویھدیك صراطا مستقیما 

  : محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان من أعبد الناس  -
ال           ھ ـ ق خیر ـ رضي اهللا عن ن الش د اهللا ب ھ     : ( عن عب ت رسول اهللا صلى اهللا علی أتی

  . رواه أبو داود ) وسلم وھو یصلي ولجوفھ أزیٌز كأزیز المرجل من البكاء
ل    أن نبي ا: وعن عائشة ـ رضي اهللا عنھا ـ    ن اللی وم م هللا صلى اهللا علیھ وسلم كان یق

لم تصنع ھذا یا رسول اهللا وقد غفر اهللا لك ما تقدم : حتى تتفطر قدماه ، فقالت عائشة 
  . رواه البخاري) أفال أكون عبدًا شكورًا: (من ذنبك وما تأخر ؟ قال 

  : محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان یحب الذكر  -
ر     : (قال صلى اهللا علیھ وسلم  ھ إال اهللا واهللا أكب د هللا وال إل ألن أقول سبحان اهللا والحم

  . رواه مسلم) أحب إليَّ مما طلعت علیھ الشمس
لم    ھ وس لى اهللا علی ال ص ي      : (وق ل الح ذكره ، مث ذي ال ی ھ وال ذكر رب ذي ی ل ال مث

  . رواه البخاري) والمیت
ھ من ع     : (وقال صلى اهللا علیھ وسلم  ًال أنجى ل ر   ما عمل ابن آدم عم ذاب اهللا من ذك

  . أخرجھ الطبراني بسنٍد حسن) اهللا
محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان أكثر الناس دعاًء ، وكان من أكثر دعاء النبي صلى  -

اللھم ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب : (اهللا علیھ وسلم أن یقول 
  . متفق علیھ ) النار

ا ـ    ل           وعن عائشة ـ رضي اهللا عنھ لم قب ھ وس ي صلى اهللا علی ر دعاء النب ان أكث ھ ك أن
  . رواه النسائي ) اللھم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل: (موتھ



محمد صلى اهللا علیھ وسلم معجزتھ باقیة خالدة ما بقیت السموات و االرض بعكس   -
لقرآن العظیم باقیة معجزات األنبیاء السابقین ، ومعجزة سید األولین واآلخرین وھي ا

  . إلى یوم الدین 
محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان متواضعا وكان أبعد الناس عن الكبر ، كیف ال وھو  -

ا    : (الذي یقول صلى اهللا علیھ وسلم  ریم ، إنم ن م ال تطروني كما أطرت النصارى اب
  . رواه البخاري) أنا عبٌد فقولوا عبد اهللا ورسولھ

ان ُیحسن    محمد صلى اهللا علیھ  - وسلم كان شفیقا بمن یخطئ أو من یخالف الحق وك
ى        ا جاءه الفت ك لم إلیھ ویعلمھ بأحسن أسلوب ، بألطف عبارة وأحسن إشارة ، من ذل

  . یستأذنھ في الزنا
ال     لم        : فعن أبي ُأمامة ـ رضي اهللا عنھ ـ ق ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ابًا أت ًى ش إن فت

الوا    یا رسول اهللا، ائذن لي با: فقال ھ فزجروه ، وق وم علی ال    : لزنا، فأقبل الق ھ فق ھ م م
ك؟  : (، فدنا منھ قریبًا ، قال) ادنو: (لھ ھ ألّم ال  ) أتحّب داءك ،   : ق ي اهللا ف ال واهللا ، جعلن

ك؟ : قال) وال الناس یحبونھ ألمھاتھم: (قال  ال ) أفتحبھ البنت ا رسول اهللا ،   : ق ال واهللا ی
ال  . جعلني اهللا فداءك  اتھم   وال الن : (ق ھ لبن ًا یحبون ال  ) اس جمیع ك؟  : (ق ھ ألخت ) أفتحب

ال داءك  : ق ي اهللا ف ال . ال واهللا جعلن واتھم   : ق ھ ألخ ًا یحبون اس جمیع ال ). وال الن : ق
ك؟( ھ لعمت ال) أفتحب داءك : ق ي اهللا ف ال. ال واهللا ، جعلن ھ : (ق ًا یحبون اس جمیع وال الن

اتھم ال). لعم ك؟ : (ق ھ لخالت ال) أفتحب داءك ال واهللا جع: ق ي اهللا ف ال. لن اس : (ق وال الن
اللھم اغفر ذنبھ ، وطھر قلبھ ، : فوضع یده علیھ ، وقال : قال) جمیعًا یحبونھ لخاالتھم

  . رواه أحمد. فلم یكن بعد ذلك الفتى یلتفت إلى شيء ) وحّصن فرجھ
ض الطرف عن           - یھم ، ویغ ھ یصبر عل اس ألھل ر الن لم خی محمد صلى اهللا علیھ وس

ال  الة والسالم   أخطائھم ق ھ الص ي   : (( علی ركم ألھل ا خی ھ وأن ركم ألھل ركم خی )) خی
  . سنن الترمذي 

ي         - ون ف ورھم ویك ي أم اعدھم ف ھ ویس ین أھل ان یع لم ك ھ وس لى اهللا علی د ص محم
  حاجتھم 

ھ؟            : عن األسود قال  ي بیت لم یصنع ف ھ وس ي صلى اهللا علی ان النب ا ك سألت عائشة م
) ھ ، فإذا حضرت الصالة یتوضأ ویخرج إلى الصالةكان یكون في مھنة أھل: ( قالت 

  . رواه مسلم والترمذي
  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان یخصف نعلھ ، ویخیط ثوبھ -

ت     ا قال ل         : عن عائشة رضي اهللا عنھ ا یعم ل م ھ ویعم ھ ویخصف نعل ان یخیط ثوب ك
  . رواه أحمد -الرجال في بیوتھم 

  .. أھلھ ویالعبھم ویسابقھم محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان یمازح -
ي     " : عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت  لم ف ھ وس خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا علی

م   : بعض أسفاره، وأنا جاریة لم أحمل اللحم ولم أبدن ، فقال للناس  دموا ، ث اقدموا فتق
ي   ال ل دنت      : ق م وب ت اللح ى إذا حمل ي حت كت عن بقتھ ، فس ابقك فس ى أس الي حت تع

ت مع اسخرج ال للن فاره ، فق ض أس ي بع ي : ھ ف ال ل م ق دموا ، ث دموا فتق الي : تق تع
  . رواه أحمد" أسابقك فسبقني ، فجعل یضحك وھو یقول ھذه بتلك 

  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان عادال یقیم شرع اهللا تعالى ولو على أقرب األقربین -



وْا قَ  : (قال تعالى ُكْم َأو       َیا َأّیَھا اّلِذیَن آَمُنوْا ُكوُن َى َأْنُفِس ْو َعَل ِھ َوَل َھَدآِء لّل ِط ُش ّواِمیَن ِباْلِقْس
  ) ١٣٥:النساء) (ِاْلَواِلَدْیِن َو األْقَرِبیَن

ي سرقت        ة الت رأة المخزومی ي قصة الم ذي نفسي    : ( قال علیھ الصالة والسالم ف وال
   لقطعت یدھا  ، بیده لو كانت فاطمة بنت محمد 

د   محمد صلى اهللا علیھ وس - ا ق لم كان یعدل بین نسائھ صلى اهللا علیھ وسلم ویتحمل م
  . یقع من بعضھن من غیرة كما كانت عائشة ـ رضي اهللا عنھا ـ غیورة

یس             - اد ل ده الع ین ، یع ٍل مب م بكالم َفْص م تكل ان إذا تكل لم ك ھ وس محمد صلى اهللا علی
ا   بسریع ال ُیحفظ ، وال بكالم منقطع ال ُیدرُكھ السامع ، بل ھدیھ  ديِّ ، كم فیھ أكمل الھ

ھ  : (وصفتھ أم المؤمنین عائشة رضي اهللا عنھا بقولھا ما كان رسول اهللا صلى اهللا علی
ھ            س إلی یِّن فصل یتحفظھ من جل تكلم بكالم ب ان ی ذا ، ولكن ك ) وسلم یسرد سردكم ھ

  متفق علیھ 
م  كان یتفّقد أصحابھ ویسأل عنھم ، ویواسیھم ویق ، محمد صلى اهللا علیھ وسلم  - دم لھ

  النصیحة 
دیث  "في الحدیث كان یزور األنصار، وُیَسلِّم على صبیانھم ، و یمسح رؤوسھم     ، ح

  . صحیح رواه النسائي
ة ،         - ة عادی اة فطری حابھ حی ع أص ى م ان یحی لم ك لم یس ھ وس لى اهللا علی د ص محم

  . یشاركھم في ضحكھم ولعبھم ومزاحھم ، كما یشاركھم آالمھم وأحزانھم ومصائبھم
ال   : بي ھریرة رضي اهللا عنھ قال عن أ داعبنا ق ر   : " قالوا یا رسول اهللا إنك ت م غی نع

  ". أني ال أقول إال حقًا
ا   : وجاءت إلیھ امرأة عجوز تقول لھ ال لھ ة، فق الن،   : "ادع اهللا أن یدخلني الجن ا أم ف ی

: فبكت المرأة حیث أخذت الكالم على ظاھره ، فأفھمھا " ! إن الجنة ال یدخلھا عجوز
  . أنھا حین تدخل الجنة لن تدخلھا عجوًزا ، بل شابة حسناء

عرًبا . فجعلناھن أبكاًرا. إنا أنشأناھن إنشاء: (وتال علیھا قول اهللا تعالي في نساء الجنة
  أخرجھ الترمذي ( ٣٧-٣٥: الواقعة).(أتراًبا

حابھ         - ع أص حابھ ویماشیھم وإذا مشى م ان یجالس أص محمد صلى اهللا علیھ وسلم ك
  . ون بین یدیھ وھو خلفھم ویقول دعوا ظھري للمالئكة یمش

ض       - ي بع رادى وجماعة ومشى ف محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان یماشي أصحابھ ف
  : غزواتھ مرة فدمیت أصبعھ وسال منھا الدم فقال 

  ھل أنت إال أصبع دمیت      وفي سبیل اهللا ما لقیت 
ھ     محمد صلى اهللا علیھ وسلم  كان في السفر ساق   - حابھ یزجي الضعیف ویردف ھ أص

  . ویدعو لھم 
  محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان یكرم ضیفھ ویجالسھم وكان یجلس على األرض  -

ا            س علیھ ة وسادة یجل ھ الجاری ت إلی ھ فألق ى منزل لما قدم علیھ عدي بن حاتم دعاه إل
  . فجعلھا بینھ وبین عدي وجلس صلى اهللا علیھ وسلم على األرض 

  عرفت أنھ لیس بملك ف: قال عدي 
  محمد صلى اهللا علیھ وسلم  كان یخفض طرفھ  -



ان خافض              ھ الصالة والسالم ك ي علی ال أن النب ي ق ن عل ة عن الحسن ب عن أبي ھال
فكان إذا نظر لم ینظر إلى شيء یخفض بصره ألن ) من الخفض ضد الرفع (الطرف 

ى األرض أطول من     ، نظره )ھذا من شأن من یكون دائم الفكرة الشتغال قلبھ بربھ إل
ى األشیاء       (نظره إلى السماء ، وكان جل نظره المالحظة  م یكن نظره إل ھ ل المراد أن

  ). كنظر أھل الحرص والشره بل بقدر الحاجة
ره اهللا   - محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان أزھد الناس في الدنیا وأرغبھم في اآلخرة خی

  . بیا فاختار أن یكون عبدا نبیاتعالى بین أن یكون ملكا نبیا أو یكون عبدا ن
ى       - ارة، وعل ى النِّطع ت ارة ، وعل محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان یناُم على الفراش ت

ى        ارة عل ِھ ، وت ین ِرَمال ارة ب ى السریر ت ارة ، وعل ى األرض ت ارة ، وعل الحصیر ت
ھ         ِكساء أسود ك رضي اهللا عن ن مال س ب ال أن ھ     : ( ق ي صلى اهللا علی ى النب ت عل  دخل

ف       وھا لی ادة من أدم حش ھ وس ریط وتحت رأس ول بالش ى سریر مزم و عل لم وھ وس
ر       ر أث رأى عم لم ف ھ وس ودخل عمر وناس من الصحابة فانحرف النبي صلى اهللا علی

لم   ھ وس لى اهللا علی ي ص ال النب ى فق ھ فبك ي جنب ریط ف ال  : الش ر ق ا عم ك ی ا یبكی : م
ى الحال      ومالي ال أبكي وكسرى وقیصر یعیشان فیما یعیشان ف ت عل دنیا وأن ن ال یھ م

ال      : الذي أرى فقال یا عمر  ا اآلخرة ق دنیا ولن م ال ال  : أما ترضى أن تكون لھ ى ق : بل
  ) ھو كذلك 

م     - ا وأسرعھم أداء وأحالھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم أفصح خلق اهللا وأعذبھم كالم
  . لك أعداؤه منطقا حتى إن كالمھ لیأخذ بمجامع القلوب ویسبي األرواح ویشھد لھ بذ

یس          - اد ل ده الع ین یع م بكالم مفصل مب م ؛ تكل محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان إذا تكل
دي    ل الھ بمسرع ال یحفظ وال منقطع تخللھ السكتات بین أفراد الكالم بل ھدیھ فیھ أكم

ان          : قالت عائشة  ذا ولكن ك لم یسرد سردكم ھ ھ وس ما كان رسول اهللا صلى اهللا علی
  . فصل یحفظھ من جلس إلیھ  یتكلم بكالم بین

تح الكالم    - محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان طویل السكوت ال یتكلم في غیر حاجة یفت
ویختتمھ بأشداقھ ویتكلم بجوامع الكالم فصل ال فضول وال تقصیر وكان ال یتكلم فیما 
ن    م یك ھ ول ي وجھ رف ف يء ع ره الش ھ وإذا ك و ثواب ا یرج تكلم إال فیم ھ وال ی ال یعنی

  . حشا وال متفحشا وال صخابا فا
محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان جل ضحكھ التبسم بل كلھ التبسم فكان نھایة ضحكھ  -

  . أن تبدو نواجذه 
َت إذا         : وفي الحدیث  مًا، وكن حك إال َتَبسُّ لم ال یض ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی ك

  . ترمذي ، حسن رواه ال"نظرَت إلیھ ُقلَت أكحل العینین ولیس بأكحل 
محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان أحسن الناس معاملة ، وكان إذا استسلف سلفا قضى  -

  . خیرا منھ 
اج           اعا فاحت ین ص ل أربع ن رج لف م لم استس ھ وس لى اهللا علی ھ ص زار أن ر الب ذك

ما جاءنا من شيء بعد فقال الرجل وأراد  : األنصاري فأتاه فقال صلى اهللا علیھ وسلم 
لم   أن یتكلم فقال ر ھ وس ر من تسلف       : سول اهللا صلى اهللا علی ا خی را فأن ل إال خی ال تق

  . فأعطاه أربعین فضال وأربعین سلفة فأعطاه ثمانین



ال   : وباعھ یھودي بیعا إلى أجل فجاءه قبل األجل یتقاضاه ثمنھ فقال  لم یحل األجل فق
زد           : الیھودي  م ی اھم فل حابھ فنھ ھ أص م ب ب فھ د المطل ي عب ا بن ك إال  إنكم لمطل ی ه ذل

دة وھي       : حلما فقال الیھودي  ت واح وة وبقی ات النب كل شيء منھ قد عرفتھ من عالم
  . أنھ ال تزیده شدة الجھل علیھ إال حلما فأردت أن أعرفھا فأسلم الیھودي

  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان یسلم على األطفال ویداعبھم -
لم    ھ وس یھم      عن أنس رضي اهللا عنھ قال كان صلى اهللا علی لم عل ر بالصبیان فیس  -یم

  . رواه البخاري واللفظ لھ ومسلم
ة أن        - ي الصالة مخاف اء الصبي یسرع ف محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان إذا سمع بك

  . تفتتن أمھ
ا          - ام حملھ اس إذا ق ھ وھو یصلي بالن ة ابنت ل ابن محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان یحم

اس فجعال        وإذا سجد وضعھا وجاء الحسن والحسین وھ  ھ وھو یخطب الن ا ابنت ا ابن م
یمشیان ویعثران فنزل النبي صلى اهللا علیھ وسلم من المنبر فحملھما حتى ووضعھما  

  . بین یدیھ 
خابًا   - محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان لطیفا رحیمًا فلم یكن فاحشًا وال متفحشا وال ص

  . في األسواق وال یجزي بالسیئة السیئة ولكن یعفو ویصفح
خدمت النبي صلى اهللا علیھ وسلم عشر سنین ، واهللا    : "ن أنس رضي اهللا عنھ قال ع

ذا       ت ك ذا وھال فعل ت ك م فعل و    -" ما قال أف قط ، وال قال لشيء ل رواه الشیخان وأب
  . داود و الترمذي

لم         ھ وس ا ضرب رسول اهللا صلى اهللا علی ت م وعن عائشة رضي اهللا تعالى عنھا قال
  . ال ضرب بیده شیئا قط إال أن یجاھد في سبیل اهللا متفق علیھخادما لھ وال امرأة و

  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم نبي التیسیر على أمتھ وعلى الناس أجمعین -
ما خیر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بین أمرین " عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت 

أبعد الناس منھ وما انتقم صلى  قط إال أخذ أیسرھما ما لم یكن إثًما ، فإن كان إثًما كان 
  ". اهللا علیھ وسلم لنفسھ قط إال أن تنتھك حرمة اهللا فینتقم

ا    - َي    : ( محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان یحب أمتھ ویدعو على من آذاھ م من ول اللھ
من أمِر أمتي شیئًا ، فشقَّ علیھم ، فاشُقق علیھ ، و من ولي من أمر أمتي شیئًا ، فرفق 

  ) بھ  بھم ، فارفق
ھ           - ال صلى اهللا علی ى المشركین ق ھ ادع عل ل ل دما قی لم عن محمد صلى اهللا علیھ وس

  رواه مسلم  -" إني لم أبعث لعاًنا ، وإنما بعثت رحمة " وسلم 
  محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان رحیما في تعاملھ مع الناس حكیما في توجیھھم  -

ھ   بینما نحن في ال: " عن أنس رضي اهللا عنھ قال  مجلس مع رسول اهللا صلى اهللا علی
حاب رسول اهللا صلى اهللا      ھ أص وسلم، إذ جاء أعرابي فقام یبول في المسجد فصاح ب

ال (ال ُتزرموه، : قال النبي علیھ الصالة و السالم ) !!.أي اترك( َمھ َمھ : علیھ و سلم 
  ). تقطعوا بولھ

ال    فترك الصحابة األعرابي یقضي َبولھ ، ثم دعاه الرسول صل   لم وق ھ و س ى اهللا علی
  : لھ



الة و    " ِذكر اهللا والص ي ِل ا ھ ذر، إنَّم ول والق ذا الب ن ھ يء م لح لش إن المساجد ال تص
رآن  لم      "قراءة الق ھ و س حابھ صلى اهللا علی ال ألص م ق م     : "، ث رین ، ول تم ُمَبِش ا ُبِعث إنَّم

  ". ُتبَعثوا معسرین، ُصّبوا علیھ دلوًا من الماء
  ". اللھم ارحمني ومحمدًا ، وال ترحم معنا أحدًا ": عندھا قال األعرابي

لم   رَت واسعاً   : "فقال لھ الرسول صلى اهللا علیھ وس د تحجَّ یَّقَت واسعاً  (، "لق ، )أي َض
  . متفق علیھ

ر          - ي والفقی د والغن ب دعوتھم دعوة الحر والعب ان یجی محمد صلى اهللا علیھ وسلم ك
  . معتذرویعود المرضى في أقصى المدینة ویقبل عذر ال

عن أنس رضي اهللا عنھ قال كان صلى اهللا علیھ وسلم یدعى إلى خبز الشعیر واإلھالة 
  . رواه الترمذي  -السنخة فیجیب 
  . أي الدھن الجامد المتغیر الریح من طوال المكث: اإلھالة السنخة 

ت     (وقال صلى اهللا علیھ وسلم  ھ ألجب ت علی و ُدعی ُت ول ه روا) لو ُأھدي إليَّ كراٌع لقبل
  . الترمذي 

  : محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان یقضي حوائج الناس  -
تكبر أن         أنف وال یس ان ال ی لم ك ھ وس لى اهللا علی ى أن رسول اهللا ص ي أوف ن أب عن اب

  . رواه النسائي والحاكم. یمشي مع األرملة والمسكین والعبد حتى یقضي لھ حاجتھ
بیده یرید أن یحدثھ في أمر، فیذھب  محمد صلى اهللا علیھ وسلم یأتیھ الصغیر، فیأخذ -

  . معھ حیث شاء
د       - تكلم إال عن حك إال تبسما ، وال ی محمد صلى اهللا علیھ وسلم وقاره عجب ، ال یض

  . الحاجة ، بكالم یعد یحوي جوامع الكلم ، حسن السمت
حابھ   - د عن    : " محمد صلى اهللا علیھ وسلم ال یحب النمیمة ویقول ألص ي أح ال یبلغن

  ". ئا ، إني أحب أن أخرج إلیكم وأنا سلیم الصدرأحد شی
س    - ال أن دمت رسول اهللا   : "محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان أحسن الناس خلقا ، ق خ

ھ  : عشر سنین ، واهللا ما قال لي ت      : أف قط وال لشيء فعلت ذا ؟، وھال فعل ت ك م فعل ل
  مسلم ". كذا؟

  ) ما بال أقوام : (ھ ، وإنما یقولمحمد صلى اهللا علیھ وسلم ال یقابل أحدا بشيء یكرھ
ات اهللا       - تقم لنفسھ ، إال إذا انتھكت حرم محمد صلى اهللا علیھ وسلم ال یغضب وال ین

  . تعالى ، فینتقم هللا
اد  *  محمد صلى اهللا علیھ وسلم دخل في فتح مكة إلى الحرم خاشعا مستكینا ، ذقنھ یك

را، مفتخرا،    ل.. یمس ظھر راحلتھ من الذلة هللا تعالى والشكر لھ را، متجب م یدخل متكب
  . شامتا

دة ،    *  ھ رع ت ، فأخذت محمد صلى اهللا علیھ وسلم وقف أمامھ رجل وھو یطوف بالبی
ن  : " وھو یظنھ كملك من ملوك األرض ، فقال لھ رسول اهللا  ھون علیك ، فإنما أنا اب

  ". امرأة كانت تأكل القدید بمكة 
وى من الجوع    .. ولیس لھ طعام إال التمرمحمد صلى اهللا علیھ وسلم یمر الشھر *  یتل

  . ما یجد ما یمأل بطنھ ، فما شبع ثالثة أیام تباعا من خبز بر حتى فارق الدنیا 
  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان رحیما بأمتھ -



ة         - وم القیام ھ ی ا ألمت محمد صلى اهللا علیھ وسلم أعطاه اهللا دعوة مستجابة ، فادخرھ
ال فاعة ، ق ل: ( ش أت    لك ي أختب ھ ، وإن ي دعوت ل نب ل ك تجابة ، فتعج وة مس ي دع نب

) دعوتي شفاعة ألمتي یوم القیامة ، فھي نائلة إن شاء اهللا من مات ال یشرك باهللا شیئا 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیھ ما عنتم {: ؛ ولذا قال تعالى عنھ ] البخاري[

  } حریص علیكم بالمؤمنین رؤوف رحیم 
  اهللا علیھ وسلم كان یمر علیھ الشھران والثالثة وال یوقد في بیتھ نار  محمد صلى -

ول    : عن عروة رضي اهللا عنھ قال  ت تق واهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنھا ـ أنھا كان
ي                ـد ف ا أوق ي شھرین م ة ف ـالثة أھل ـالل ث م الھ ى الھالل ث ا لننظر إل ي كن ن أخت ا اب ی

ھ وس   ت  أبیـات رسـول اهللا صلى اهللا علی ار، قل ت       : لم ن ان عیشكم؟ قال ا ك ة فم ا خال : ی
  . متفق علیھ) األسودان ـ التمر والماء ـ

ال   الي        : (وعن ابن عباس رضي اهللا عنھ ق ت اللی لم یبی ھ وس ي صلى اهللا علی ان النب ك
زھم الشعیر         ر خب ان أكث اًء، وك دون عش ھ ال یج ًا وأھل ة طاوی ذي ) المتتابع رواه الترم

  . وابن ماجھ
  . اهللا علیھ وسلم ما عاب شیئا قطمحمد صلى  -
  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم ما عاب طعاما قط ؛ إن اشتھاه أكلھ وإال تركھ -
  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم یبدأ من لقیھ بالسالم -
  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم یجالس الفقراء -
  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم یجلس حیث انتھى بھ المجلس -
  ى اهللا علیھ وسلم كان أجود الناس محمد صل -
  محمد صلى اهللا علیھ وسلم أشجع الناس  -
  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم أشد حیاء من العذراء في خدرھا -
  " . ال: "محمد صلى اهللا علیھ وسلم ما سئل شیئا فقال -
  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم یحلم على الجاھل ، ویصبر على األذى -
  .  علیھ وسلم یتبسم في وجھ محدثھ، ویأخذ بیده ، وال ینزعھا قبلھمحمد صلى اهللا -
  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم یقبل على من یحدثھ ، حتى یظن أنھ أحب الناس إلیھ -
  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم ما أراد أحد أن یسره بحدیث ، إال واستمع إلیھ بإنصات -
  . لھ أحد ، كما ینھى عن الغلو في مدحھمحمد صلى اهللا علیھ وسلم یكره أن یقوم  -
  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم إذا كره شیئا عرف ذلك في وجھھ -
  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم ما ضرب بیمینھ قط إال في سبیل اهللا -
  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم ال تأخذه النشوة والكبر عن النصر -
  . لدنیامحمد صلى اهللا علیھ وسلم كان زاھدا في ا -
  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان یبغض الكذب -
  محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان أحب العمل إلیھ ما دوم علیھ وإن قل  -
محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان أخف الناس صالة على الناس وأطول الناس صالة   -

  لنفسھ 
  . ت خده األیمن محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان إذا أخذ مضجعھ جعل یده الیمنى تح -



أ    - ھ وتوض ل فرج ب غس و جن ام وھ ان إذا أراد أن ین لم ك ھ وس لى اهللا علی د ص محم
  . وضوءه للصالة

  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان إذا جاء أمرا أسره یخر ساجدًا شكرا هللا تعالى -
ورھم            - ي نح ك ف ا نجعل م إن ال اللھ ا ق ان إذا خاف قوم لم ك ھ وس د صلى اهللا علی محم

  . بك من شرورھم ونعوذ 
تم    - ھ ت ذي بنعمت د هللا ال ال الحم ب ق ا یح ان إذا رأى م لم ك ھ وس لى اهللا علی د ص محم

  . الصالحات وإذا رأى ما یكره قال الحمد هللا على كل حال 
  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان إذا دعا بدا بنفسھ  -
  . شقھ األیمنمحمد صلى اهللا علیھ وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على  -
ال استغفروا       - ھ وق ت وقف علی محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان إذا فرغ من دفن المی

  . اهللا ألخیكم وسلوا لھ التثبیت فإنھ اآلن یسأل 
دأ      - تیقظ ب إذا اس ھ ف د رأس واك عن ام إال والس ان ال ین لم ك ھ وس لى اهللا علی د ص محم

  . بالسواك 
  . ثالثة أصابع ویلعق یده قبل أن یمسحھا محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان یأكل ب -
ھ   - محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان یحب التیامن ما استطاع في طھوره وتنعلھ وترجل

  . وفي شأنھ كلھ
  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان یذكر اهللا تعالى في كل وقت  -
  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان یصلي الضحى أربعا ویزید ما شاء اهللا  -
  . محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان یتحرى صیام االثنین والخمیس  -
محمد صلى اهللا علیھ وسلم یضطجع على الحصیر، ویرضى بالیسیر، وسادتھ من      -

  . أدم حشوھا لیف
ن             - أن یحّس دعو اهللا ب ان ی ھ ك رغم من ُحسن خلق ى ال لم عل ھ وس محمد صلى اهللا علی

  . ة والسالم أخالقھ ویتعوذ من سوء األخالق علیھ الصال
كان صلى اهللا علیھ وسلم یقول اللھم كما أحسنت : " عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت 

  . رواه أحمد ورواتھ ثقات -" خلقي فأحسن خلقي 
ال    ھ ق ول       : عن أبي ھریرة رضي اهللا عن دعو فیق لم ی ھ وس ان صلى اهللا علی م  " ك اللھ

  واه أبو داود والنسائي ر -" إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء األخالق 
  : وختامًا 

الى  ال تع ین    : (ق ن النبی یھم م م اهللا عل ذین أنع ع ال ك م ول فأولئ ع اهللا والرس ن یط وم
اهللا  *والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولئك رفیقًا  ذلك الفضل من اهللا وكفى ب

  ]. ٧٠-٦٩:سورة النساء) [علیمًا 
الى  ال تع ول اهللا: ( وق ي رس م ف ان لك د ك وم لق و اهللا والی ان یرج ن ك نة لم وة حس  أس

  ]. ٢١:سورة األحزاب) [اآلخر وذكر اهللا كثیرًا
ھ صلى اهللا    فالمؤمن الحق ھو المتبع لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في أخالقھ وآداب

  . علیھ وسلم والمستن بسنتھ وھدیھ 
لم    ھ وس لى اهللا علی ال ص و     : ((ق ا ی ي مجلس ربكم من ي وأق بكم إل ن أح ة إن م م القیام

  )). أحاسنكم أخالقا



ق  : ((قال علیھ الصالة والسالم ما من شيء أثقل في میزان المؤمن یوم القیامة من خل
  )). حسن؛ وإن اهللا یبغض الفاحش البذيء

اركم     : ((وقال صلى اهللا علیھ وسلم  اركم خی ا ، وخی أكمل المؤمنین إیمانا أحسنھم خلق
  )). ألھلھ

لم      ومن ھا ھنا نعلم اضطرارنا  ھ وس ا صلى اهللا علی ة نبین فوق كل ضرورة إلى معرف
ز   لتقوى محبتنا لھ ، فإذا ما أحببناه اقتدینا بھدیھ وتأدبنا بآدابھ وتعالیمھ ، فبمتابعتھ یتمی

  . أھل الھدى من أھل الضالل
  أخي المسلم وبعد ھذا أسالك سؤاال فأقول ھل تحب نبیك صلى اهللا علیھ وسلم ؟؟؟ 

  ھل ترید نصرتھ ؟؟ 
  فلماذا ال تھتدي بھدیھ وتستن بسنتھ وتطیعھ وال تعصیھ حتى تكون من أھل سنتھ؟؟؟ 

لم ، وأن      ھ وس الى علی لى اهللا تع ھ ص ا حسن متابعت ل أن یرزقن ولى عز وج نسأل الم
رة وأن   دنیا واآلخ ي ال لم ف ھ وس لى اهللا علی ھ ص فاعتھ ومحبت وز بش ھ ، لنف ا بھدی ینفعن

نَّة النبوی  ة الُس ى خدم ا عل طفى  یعینن واء المص ت ل اكم تح ا وإی رة وأن یجمعن ة الُمَطھَّ
  . صلى اهللا علیھ وسلم

ى           ارد عل اء الب ن الم ا وم ا من أنفسنا وأبنائن اللھم اجعل حبك وحب رسولك أحب إلین
الظمأ ، اللھم ارزقنا شفاعة نبیك محمد وأوردنا حوضھ ، وارزقنا مرافقتھ في الجنة ، 

ب وأزكى      ارك أطی لم وب ك       اللھم صلى وس ى رسولك وخلیل ة عل صالة وسالم وبرك
  . محمد وعلى آلھ وصحبھ

  وصلى اهللا على نبینا وحبینا وقرة أعیننا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم 
  محمد شندي الراوي : إعداد 
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  !!وبیت.. بیٌت .٢٧
  !!وبیت.. بیٌت 

ي التعامل مع رسول اهللا           نتكلم الی  ام االختالف ف ین تم ین مختلف وذجین لبیت وم عن نم
  :صلى اهللا علیھ وسلم

  :بیت أبي لھب عم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم: البیت األول
ھ     ن إیذائ أكثر م لم، ف و     . وھو بیت آذى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ذا ھ و لھب ھ وأب

لم   ھ وس ین سائر         ونت. أحد أعمام النبي صلى اهللا علی و لھب من ب ص أب اذا ُخ ساءل لم
و            ك ھ ي ذل ریم؟ والسبب ف رآن الك ي الق ة ف د بالعقوب ریش بالتوع الكفار من صنادید ق
ھ     ھ، واالزدراء ب بغض ل شدة معاداتھ لھ صلى اهللا علیھ وسلم، فقد كان كثیر األذیة وال

  .والتنقص لھ ولدینھ
ي      فمع بدایة مرحلة الدعوة الجھریة، دعا رسول اهللا صلى ھ وسلم عشیرتھ بن اهللا علی

م   [ ٢١٤: الشعراء ] ھاشم بعد نزول آیة ﴿ َوَأنِذْر َعِشیَرَتَك ْاَألْقَرِبیَن ﴾  ، فجاءوا ومعھ
ین رجالً       انوا نحو خمسة وأربع اف، فك ا أراد أن    . نفر من بني المطلب بن عبد من فلم

ال          و لھب وق ادره أب لم، ب ھ وس تكلم رسول اهللا صلى اهللا علی و  ھؤال   : ی ك وبن ء عمومت
ا أحق من         ة، وأن ة طاق العرب قاطب عمك فتكلم، ودع الصباة، واعلم أنھ لیس لقومك ب



أخذك، فحسبك بنو أبیك، وإن أقمت على ما أنت علیھ فھو أیسر علیھم من أن یثب بك 
ھ       ت ب ا جئ ھ بشر مم ي أبی . بطون قریش، وتمدھم العرب، فما رأیت أحًدا جاء على بن

    . هللا علیھ وسلم، ولم یتكلم في ذلك المجلسفسكت رسول اهللا صلى ا
وأشھد أن   . الحمد هللا، أحمده وأستعینھ، وأومن بھ، وأتوكل علیھ "  : ثم دعاھم ثانیة وقال

ھ   "   : ثم قال  .  "ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ  إن الرائد ال یكذب أھلھ، واهللا الذي ال إل
ة و  یكم خاص ول اهللا إل ي رس و، إن امون،   إال ھ ا تن وتن كم ة، واهللا لتم اس عام ى الن إل

   .  "  ولتبعثن كما تستیقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنھا الجنة أبًدا أو النار أبًدا
ب و طال ال أب دیثك   : فق دیًقا لح د تص یحتك، وأش ا لنص ك، وأقبلن ا معاونت ب إلین ا أح   . م

امض   وھؤالء بنو أبیك مجتمعون، وإنما أنا أحدھم، غیر أني أسر عھم إلى ما تحب، ف
راق    . لما ُأمرت بھ فواهللا، ال أزال أحوطك وأمنعك، غیر أن نفسي ال تطاوعني على ف

ب  د المطل ن عب ب   . دی و لھ ال أب ذ     : فق ل أن یأخ ھ قب ى یدی ذوا عل وأة، خ ذه واهللا الس ھ
  ]١[ . واهللا لنمنعھ ما بقینا  : فقال أبو طالب. غیركم

غ عن      ثم بعد أن تأكد النبي صلى اهللا و یبّل ھ وھ ب بحمایت  علیھ وسلم من تعھد أبي طال
م         ًرا، ث ا حج ى الصفا، فعال أعالھ وم عل ربھ، صعد النبي صلى اهللا علیھ وسلم ذات ی

  . جعل ینادى بطون قریش، ویدعوھم قبیلة قبیلة
الوا معوا ق ا س ف  : فلم ذي یھت ذا ال ن ھ الوا  ؟ م د  : ق ى إن   . محم ھ، حت اس إلی رع الن فأس

ل ب        الرج و لھ اء أب و، فج ا ھ ر م وًال لینظ ل رس ھ أرس رج إلی تطع أن یخ م یس إذا ل
م     . وقریش ص وع ذاب اهللا ، فخ . فلما اجتمعوا أخذ یدعوھم إلى الحق، وأنذرھم من ع

ا      ولما تم ھذا اإلنذار انفض الناس وتفرقوا، وال ُیذكر عنھم أي ردة فعل، سوى أن أب
  ؟ تبا لك سائر الیوم، ألھذا جمعتنا  : وء، وقاللھب واجھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم بالس

  ]٢[ .  ]١:المسد[﴿ َتبَّْت َیَدا َأِبي َلَھٍب َوَتبَّ ﴾   : فنزلت فیھ
ة      اظ وَمَجنَّ ي ُعَك ازلھم وف أما رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فخرج یتبع الناس في من

ذاب ال ت  : وذى الَمَجاز، یدعوھم إلى اهللا ، وأبو لھب وراءه یقول   . طیعوه فإنھ صابئ ك
ره   وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب بأمر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وانتشر ذك

  ]٣.[ في بالد العرب كلھا
الحجر         ان یضربھ ب ل ك ذیب، ب ى التك وقد ُروي ما یفید أن أبا لھب كان ال یقتصر عل

   ]٤.[ حتى یدمى عقباه
م         ل بالمسلمین، ل ي التنكی ریش ف دأت ق ا ب ى      ولم راء عل ر االجت ادئ األم ي ب تستطع ف

ھ،   . رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ي دعوت ولكن مع استمراره صلى اهللا علیھ وسلم ف
ھ من         ت تأتی ا كان ع م لم، م ھ وس بدأت في مد ید االعتداء إلى رسول اهللا صلى اهللا علی

یعي أن وكان من الطب  . السخریة واالستھزاء والتشویھ والتلبیس والتشویش وغیر ذلك
م یكن         ي ھاشم، فل د رؤوس بن ان أح ھ ك یكون أبو لھب في مقدمتھم وعلى رأسھم، فإن
داء    ف الع یخشى ما یخشاه اآلخرون، وكان عدًوا لدوًدا لإلسالم وأھلھ، وقد وقف موق
ھ        ر فی ل أن تفك ھ قب دى علی وم األول، واعت من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم منذ الی

  ]٥[ .قریش
د زوج ولدیھ عتبة وعتیبة ببنتي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم رقیة وكان أبو لھب ق

ا       ى طلقاھم دة حت ف وش ا بعن ا بتطلیقھم   . وأم كلثوم قبل البعثة، فلما كانت البعثة أمرھم



و لھب،    -االبن الثاني لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  -ولما مات عبد اهللا  استبشر أب
  ]٦[ . حمًدا صار أبتروذھب إلى المشركین یبشرھم بأن م

كان أبو لھب یفعل كل ذلك وھو عم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وجاره، فكان بیتھ 
و      . ملصقا ببیتھ ھ وھ لم یؤذون ھ وس كما كان غیره من جیران رسول اهللا صلى اهللا علی

ي      : قال ابن إسحاق  . في بیتھ لم ف ھ وس كان النفر الذین یؤذون رسول اهللا صلى اهللا علی
ن   ب دى ب یط، وع ي مع ن أب ة ب ة، وعقب ن أمی اص ب ي الع ن أب م ب ب، والحك و لھ ھ أب یت

ھ   -حمراء الثقفي، وابن األصداء الھذلى  م       -وكانوا جیران د إال الحك نھم أح لم م م ُیس ل
فكان أحدھم یطرح علیھ صلى اهللا علیھ وسلم رحم الشاة وھو یصلى، . بن أبي العاص

ھ       وكان أحدھم یطرحھا في برمتھ إذا نص ذ رسول اهللا صلى اهللا علی ى اتخ ھ، حت بت ل
  .وسلم حجًرا لیستتر بھ منھم إذا صلى اهللا علیھ وسلم

ى    ھ عل رج ب ك األذى یخ ھ ذل وا علی لم إذا طرح ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس وك
ذا؟   "   : العود، فیقف بھ على بابھ، ثم یقول ي      "یا بني عبد مناف، أي جوار ھ ھ ف م یلقی ث

   ]٧.[ الطریق
و لھب من          ان أب لم، ك ھ وس ي صلى اهللا علی ولما أبرمت قریش قرارھا بإھدار دم النب
ة    ذ الخط را لتنفی داد س ي اإلع ارھم ف وا نھ ذین قض ریش ال ي ق ابر مجرم ین أك ب

  .المرسومة، بل وكان من النفر الذین اختیروا لتنفیذ تلك المؤامرة اللئیمة
ا      !! تلتھفق] ٨[رماه اهللا بالعدسة! فماذا كانت العاقبة؟ ا، م ھ ثالث د موت اه بع فلقد تركھ ابن

ي الطاعون      . دفناه حتى أنتن ا تتق ذه العدسة، كم ي ھ م    . وكانت قریش تتق ال لھ ى ق حت
إنما : أال تستحیان أن أباكما قد أنتن في بیتھ ال تدفنانھ؟ فقاال! ویحكما: رجل من قریش

ذفا    ف ! انطلقا، فأنا أعینكما علیھ: فقال!! نخشى عدوى ھذه القرحة ا غسلوه إال ق واهللا م
م     دار، ث ى ج بالماء علیھ من بعید ما یدنون منھ، ثم احتملوه إلى أعلى مكة، فأسندوه إل

  ]٩.[رجموا علیھ بالحجارة
ي    -وكانت امرأة أبي لھب  فیان، والت أم جمیل أروى بنت حرب بن أمیة، أخت أبي س

ھ رسول اهللا صلى       ؤذي ب ا ت رة م لم    سماھا المسلمون أم قبیح من كث ھ وس ال  -اهللا علی
لم     ھ وس لى اهللا علی ي ص داوة النب ي ع ا ف ن زوجھ ل ع وك،  . تق ل الش ت تحم د كان فق

یالً    ھ ل ى باب رأة سلیطة    . وتضعھ في طریق النبي صلى اهللا علیھ وسلم، وعل ت ام وكان
تبسط فیھ لسانھا، وتطیل علیھ االفتراء والدس، وتؤجج نار الفتنة، وتثیر حرًبا شعواء 

   . لى اهللا علیھ وسلم، ولذلك وصفھا القرآن بحمالة الحطبعلى النبي ص
لم    ھ وس ولما سمعت ما نزل فیھا وفي زوجھا من القرآن أتت رسول اهللا صلى اهللا علی

رٌ      دھا ِفْھ ي ی دیق وف ر الص من  ] ١٠[وھو جالس في المسجد عند الكعبة، ومعھ أبو بك
ال    حجارة، فلما وقفت علیھما أخذ اهللا ببصرھا عن رسول اهللا  لم، ف ھ وس صلى اهللا علی

ت   ر، فقال ا بك رى إال أب ن صاحبك     : ت ر، أی ا بك ا أب و     ؟ ی ھ یھجوني، واهللا ل ي أن د بلغن ق
   : ثم قالت  . وجدتھ لضربت بھذا الفھر فاه، أما واهللا إني لشاعرة

  ودینھ َقَلْینا* وأمره أبینا * ُمَذمَّما عصینا 
ما رأتني، لقد أخذ  "    : فقال  ؟ أما تراھا رأتك یا رسول اهللا ،  : ثم انصرفت، فقال أبو بكر

  ". اهللا ببصرھا عني



ر   : أنھا لما وقفت على أبي بكر قالت  : وروى أبو بكر البزار ھذه القصة، وفیھا ! أبا بك
احبك  ا ص ر. ھجان و بك ال أب ھ،    : فق وه ب عر وال یتف ق بالش ا ینط ة، م ذه البنی ال ورب ھ

  ]١١[ . إنك لُمصدَّق  : فقالت
ة   وم بإبال ل ی أتي ك ل ت ت أم جمی ا؟ كان ت نھایتھ اذا كان ك] ١٢[فم ن الحس ] ١٣[م

دت        . فتطرحھا في طریق المسلمین  ت، فقع ة، إذ َأْعَی وم ُحزم ة ذات ی ا ھي حامل فبینم
ا، فھلكت   . على حجر لتستریح ا  . فُجذبت من خلفھ ا اهللا بحبلھ ل !! خنقھ ت   : وقی ا كان لم

الف  دھا من         تعّیر النبي صلى اهللا علیھ وسلم ب ي جی ھ ف ل تجعل ي حب قر وھي تحتطب ف
  ]١٤.[فخنقھا اهللا جل وعز بھ فأھلكھا، وھو في اآلخرة حبل من نار، لیف

أن عتیبة بن أبي لھب أتى یوًما رسول اهللا صلى     :ومما تروي لنا كتب السنة والسیرة
َدلَّى﴾  [ ١: النجم] أنا أكفر بـ ﴿ َوالنَّْجِم ِإَذا َھَوى ﴾   : اهللا علیھ وسلم فقال ، وبالذي ﴿َدَنا َفَت

ھ          [ . ٨: النجم]  ھ صلى اهللا علی ي وجھ ل ف ثم تسلط علیھ باألذى، وشق قمیصھ، وتف
ال   . وسلم، إال أن البزاق لم یقع علیھ لم، وق ھ وس   : وحینئذ دعا علیھ النبي صلى اهللا علی

  ".اللھم سلط علیھ كلًبا من كالبك "
فقد خرج عتیبة إثر !! اؤه صلى اهللا علیھ وسلمفماذا كانت عاقبة ذلك؟ لقد استجیب دع

ة،              ك اللیل د تل م األس اء من الشام طاف بھ وا بالزرق ا نزل ریش، فلم ذلك في نفر من ق
ة،     : فجعل عتیبة یقول یا ویل أخي ھو واهللا آكلي، كما دعا محمد علّى، قتلني وھو بمك

ام ا بالش اء األس   . وأن ن ج ھ، ولك ن حول اموا م نھم، ون وه بی م جعل ھ،  ث اھم إلی د وتخط
لما تفل عتیبة في وجھ رسول اهللا صلى ... وانظر رحمك اهللا  ]١٦.[ رأسھ] ١٥[فضغم

ھ         م ضغم رأس ھ، ث د، فشم وجھ ھ األس ى إلی لم، أت ھ وس ھ أو    !! اهللا علی ھ من یدی م یأكل ل
  ]١٧!!![رجلیھ، وإنما رأًسا برأس

  :بیت أبي بكر الصدیق: والبیت الثاني
ان من الطبیعي أن یعرض      لما بدأت دعوة النبي صلى اهللا علیھ وسلم إلى اإلسالم، ك

ھ،          ل بیت ن أھ ھ م اس ب ق الن ى ألص الم أوًال عل لم اإلس ھ وس لى اهللا علی ول ص الرس
رفھم     ن یع ر مم ھ الخی م فی ن توس ل م ھ ك ا إلی الم، ودع ى اإلس دعاھم إل دقائھ، ف وأص

دق والصال       ھ بتحري الص ر، ویعرفون ان  . حویعرفونھ، یعرفھم بحب الحق والخی وك
ي أول     ، الذي من أوائل من ُدعوا إلى اإلسالم، صدیقھ الحمیم أبو بكر الصدیق لم ف أس

  ]١٨[ . یوم للدعوة
ق        ھًال ذا خل ًا س ًا محبب ًال مألف ان رج الم، وك ى اإلس دعوة إل ي ال ر ف و بك ط أب م نش ث

ل  . وكان رجال قومھ یأتونھ ویألفونھ، لعلمھ وتجارتھ وحسن مجالستھ. ومعروف فجع
ان،         ید ن عف ان ب ھ عثم لم بدعوت ھ، فأس س إلی عو من یثق بھ من قومھ ممن یغشاه ویجل

د      ن عبی اص، وطلحة ب والزبیر بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وق
  ]١٩[ . اهللا

د رضي اهللا عنھم وعنھن            اء والعبی ر من اإلم ھ الكثی واشترى أبو بكر رضي اهللا عن
ال        وقد  . أجمعین، فأعتقھم جمیًعا ة وق و قحاف وه أب ك أب ي ذل ھ ف ا     : عاتب ق رقاًب أراك تعت

فأنزل اهللا قرآًنا مدح   . إني أرید وجھ اهللا   : قال  . ضعاًفا، فلو أعتقت رجاًال جلًدا لمنعوك
* َال َیْصَالَھا ِإالَّ ْاَألْشَقى * ﴿ َفَأنَذْرُتُكْم َناًرا َتَلظَّى :  قال تعالى  . فیھ أبا بكر، وذم أعداءه

، وھو أمیة بن خلف، ومن كان على شاكلتھ،   [ ١٦ - ١٤: اللیل] الَِّذي َكذََّب َوَتَولَّى ﴾ 



َزى    * الَِّذي ُیْؤِتي َماَلُھ َیَتَزكَّى * ﴿ َوَسُیَجنَُّبَھا ْاَألْتَقى  ٍة ُتْج ن نِّْعَم إَِّال * َوَماِ َألَحٍد ِعنَدُه ِم
ى   ِھ ْاَألْعَل ِھ َربِّ اء َوْج ْو* اْبِتَغ ى ﴾ َوَلَس ل] َف َیْرَض ر   [ ٢١ - ١٧: اللی و بك ـو أب ، وھ

    ]٢٠.[ الصدیق رضي اهللا عنھ
ریش بسبب إسالمھ،         وُأوذي أبو بكر الصدیق رضي اهللا عنھ أیًضا ار ق را من كف كثی

ي صنعھا      .وبسبب منافحتھ عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ف الت ومن أشد المواق
دیق       المشركون بالنبي صلى اهللا علیھ  ر الص و بك یم أب دیقھ الحم ھ ص وسلم، كان بجانب

ل    . رضي اهللا عنھ ة إذ أقب فبینما كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم یصلي في حجر الكعب
ذ  . عقبة بن أبي معیط، فوضع ثوبھ في عنقھ، فخنقھ خنًقا شدیًدا فأقبل أبو بكر حتى أخ

ال      لم، وق ھ وس ي صلى اهللا علی ي     أتق  : بمنكبیھ، ودفعھ عن النب ول رب ون رجًال أن یق تل
  ]٢١[   ؟ اهللا

لم،   ھ وس لى اهللا علی ي ص ع النب ة م ھ عظم ي اهللا عن دیق رض ف الص ر مواق ن أكث وم
الھجرة،      ] ٢٢[ .موقفھ معھ ھو وأسرتھ أثناء الھجرة  ھ ب ى نبی الى إل د أن أذن اهللا تع فبع

اجرة   وتھم       -ذھب النبي صلى اهللا علیھ وسلم في الھ ي بی اس ف ى   -حین یستریح الن إل
بینما   : قالت عائشة رضي اهللا عنھا. أبي بكر رضي اهللا عنھ لیبرم معھ مراحل الھجرة

ر      ي بك ل ألب ال قائ رة، ق ذا رسول اهللا     : نحن جلوس في بیت أبي بكر في نحر الظھی ھ
ا   ا فیھ ر   . صلى اهللا علیھ وسلم متقنًعا، في ساعة لم یكن یأتین و بك ال أب ي      : فق ھ أب داء ل ف

   . ا جاء بھ في ھذه الساعة إال أمروأمي، واهللا م
ت لم  : قال ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص اء رس دخل فج ھ ف أذن ل تأذن، ف ي . ، فاس ال النب فق

دك    "   : صلى اهللا علیھ وسلم ألبي بكر ْن عن ر     .  "أخرج َم و بك ال أب ك،      : فق م أھل ا ھ إنم
حبة    : فقال أبو بكر".   فإني قد أذن لي في الخروج "   : قال  . بأبي أنت یا رسول اهللا الص
    .  "نعم "  : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  ؟ بأبي أنت یا رسول اهللا

ھ     . ثم أبرم معھ خطة الھجرة، ورجع إلى بیتھ ینتظر مجيء اللیل ي أعمال وقد استمر ف
اء          ر آخر اتق ھ یستعد للھجرة، أو ألي أم د بأن الیومیة حسب المعتاد حتى لم یشعر أح

    . ما قررتھ قریشم
ھ      غادر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بیتھ، ى دار رفیق ى إل ھ     -وأت اس علی ّن الن وأم

ي،          . أبي بكر رضي اهللا عنھ -في صحبتھ ومالھ  اب خلف ر من ب زل األخی م غادر من ث
    . لیخرجا من مكة على عجل وقبل أن یطلع الفجر

م أ     لم یعل ھ وس ق      ولما كان النبي صلى اهللا علی ب، وأن الطری ي الطل َتِجدُّ ف ا َس ن قریًش
الذي ستتجھ إلیھ األنظار ألول وھلة ھو طریق المدینة الرئیسي المتجھ شماًال، فسلك   

یمن            ة، والمتجھ نحو ال وب مك ع جن ق الواق و الطری ا، وھ ذي یضاده تماًم . الطریق ال
ْور، و    ل َث ل   سلك ھذا الطریق نحو خمسة أمیال، حتى بلغ إلى جبل یعرف بجب ھو جب

ول اهللا    دما رس ت ق رة، فحفی ار كثی ى، ذو أحج عب المرتق ق، ص ر الطری امخ، َوِع ش
ي     : صلى اهللا علیھ وسلم، وقیل بل كان یمشى في الطریق على أطراف قدمیھ كي یخف

ھ    . أثره فحفیت قدماه ق یشتد ب وأیا ما كان فقد حملھ أبو بكر حین بلغ إلى الجبل، وطف
  . ة الجبل، ُعرف في التاریخ بغار ثورحتى انتھي بھ إلى غار في قم

ھ شيء       : ولما انتھیا إلى الغار قال أبو بكر ان فی إن ك واهللا ال تدخلھ حتى أدخل قبلك، ف
ا   ! أصابني دونك ى منھ فدخل فكسحھ، ووجد في جانبھ ثقًبا فشق إزاره وسدھا بھ، وبق



فدخل رسول اهللا . ادخل  : اثنان فألقمھما رجلیھ، ثم قال لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ام  ره ون ي حج ھ ف ع رأس لم، ووض ھ وس لى اهللا علی ن  . ص ھ م ي رجل ر ف و بك دغ أب فل

لم، فسقطت دموعھ     الجحر، ولم یتحرك مخافة أن ینتبھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
ر    "   : على وجھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فقال ا بك ا أب ال   ؟"  ما لك ی دغت،    : ق ُل

   . فتفل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فذھب ما یجده. وأمي فداك أبي
ال   دھما         .وَكُمَنا في الغار ثالث لی ت عن ر یبی ي بك ن أب د اهللا ب ان عب ت عائشة    . وك   : قال

ت،      ة كبائ ریش بمك ع ق وھو غالم شاب َثِقف َلِقن، فُیْدِلج من عندھما بَسَحٍر، فیصبح م
  .حتى یأتیھما بخبر ذلك حین یختلط الظالم فال یسمع أمًرا یكتادان بھ إال وعاه

لم              ھ وس دیھا إفالت رسول اهللا صلى اهللا علی د ل ا تأك ا حینم د جن جنونھ ریش فق أما ق
ى     . صباح لیلة تنفیذ المؤامرة حبوه إل فأول ما فعلوا بھذا الصدد أنھم ضربوا علًیا، وس

  . الكعبة، وحبسوه ساعة، علھم یظفرون بخبرھما
ن علّي على جدوى جاءوا إلى بیت أبي بكر وقرعوا بابھ، فخرجت ولما لم یحصلوا م

ي    : قالت  ؟ أین أبوك  : إلیھم أسماء بنت أبي بكر، فقالوا لھا ن أب ـرفع    ؟ ال أدرى واهللا أی ف
   . فلطم خـدھا لطمـة طـرح منھا قرطھا -وكان فاحًشا خبیًثا  -أبو جھل یـده 

تخ  تعجلة اس ة مس ة طارئ ي جلس ریش ف ررت ق ا  وق ن بھ ي یمك ائل الت ع الوس دام جمی
القبض على الرجلین، كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرھا مائة ناقة بدل كل واحد 

ان   د وصل المطاردون      . منھما لمن یعیدھما إلى قریش حیین أو میتین، كائًنا من ك وق
  : روى البخاري عن أنس عن أبي بكر قال. إلى باب الغار، ولكن اهللا غالب على أمره

وم              دام الق ا بأق إذا أن ار، فرفعت رأسي ف ي الغ لم ف ھ وس ي صلى اهللا علی ع النب . كنت م
اسكت یا أبا بكر، اثنان، اهللا  "    : قال  . لو أن بعضھم طأطأ بصره رآنا! یا نبي اهللا  : فقلت

   .  "ما ظنك یا أبا بكر باثنین اهللا ثالثھما "  : ، وفي لفظ "ثالثھما
اهللا بھا نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم، فقد رجع المطاردون حین لم  وقد كانت معجزة أكرم

دودة    وات مع نھم إال خط ھ وبی ق بین ال       . یب ت أعم ب، وتوقف ار الطل دت ن ین خم وح
ام      ة أی ة ثالث تمرار المطاردة الحثیث د اس ریش بع ائرات ق دأت ث یش، وھ ات التفت دوری

  . للخروج إلى المدینةبدون جدوى، تھیأ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وصاحبھ 
ة اإلسالم    وتستمر أیادي الخیر الممتدة من أبي بكر، وتستمر مواقفھ العظیمة في خدم

و  . ورسول اإلسالم صلى اهللا علیھ وسلم والمسلمین وقد جاء في الحدیث الذي رواه َأب
ال          ھ ق لََّم، أن ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ اِ ألَ : "ُھَرْیَرَة عن َرُس ْد     َم ٌد إَِّال َوَق َدَنا َی ٍد ِعْن َح

ةِ       ْوَم اْلِقَیاَم ا َی ُھ ِبَھ ِھ اللَّ ًدا ُیَكاِفی اُل    . َكاَفْیَناُه، َما َخَال َأَبا َبْكٍر، َفِإنَّ َلُھ ِعْنَدَنا َی ي َم ا َنَفَعِن َوَم
یًال، َأَال َوِإنَّ   َوَلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا َخِلیًالَ التَّ. َأَحٍد َقطُّ َما َنَفَعِني َماُل َأِبي َبْكٍر ٍر َخِل َخْذُت َأَبا َبْك

  ]٢٣".[َصاِحَبُكْم َخِلیُل اللَِّھ 
لم       ھ وس ي صلى اهللا علی ع النب دیق م ت   . ھذه بعض من مواقف أبي بكر الص اذا كان فم

دور       ا مضى ال ا فیم د علمن مواقف أھل بیتھ من النبي صلى الھ علیھ وسلم ودعوتھ؟ ق
ین أھل        العظیم الذي لعبھ عبد اهللا بن  ار ب ي النھ ى ف ان یبق د ك أبي بكر في الھجرة، فق

ھ      ار لرسول اهللا صلى اهللا علی مكة یسمع أخبارھم، ثم یتسلل في اللیل لینقل ھذه األخب
  ] ٢٤.[ویبیت عندھما، ویخرج من السحر، فیصبح مع قریش. وسلم وأبیھ



ر، ذات النطاقین، وھي أسن من عائشة        ي بك ول اهللا سماھا رس  . وبنتھ أسماء بنت أب
لم    ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص نعت لرس ا ص اقین ألنھ لم ذات النط ھ وس لى اهللا علی ص
فرة،   ھ الس دت ب ا وش قت نطاقھ ھ، فش دھا ب ا تش د م م تج اجرا، فل ا ھ فرة لم ا س وألبیھ

ذلك  لم ب ھ وس لى اهللا علی ي ص ماھا النب واري  . فس وام، ح ن الع ر ب ة الزبی ي زوج وھ
لم، و  ب      رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس د المطل ت عب ھ صفیة بن ن عمت ى   . اب ھاجرت إل

ي     د ف ود ُیول المدینة وھي حامل بعبد اهللا بن الزبیر، فولدتھ بعد الھجرة، فكان أول مول
رة  د الھج الم بع ا       . اإلس قط لھ م یس يء، ول ا ش ن عقلھ ر م م ُینك نة، ول ة س ت مائ بلغ

ن ل، ] ٢٥.[س ى أن ُقت م إل ة، ث د اهللا الخالف ا عب ي ابنھ ى أن ول ت إل ده  عاش ت بع ومات
  ]٢٦.[بقلیل

ة    ]٢٧[وزوجھ أم رومان، التي أسلمت مبكرا وبایعت  ى المدین م ھاجرت إل وھي  . ، ث
ي        . والدة عبد الرحمن وعائشة زل النب لم، فن ھ وس ي صلى اهللا علی اة النب توفیت في حی

ال        ا وق ا، واستغفر لھ لم قبرھ ھ وس ت أم      : " صلى اهللا علی ا لقی ك م م یخف علی م ل اللھ
ك و ان فی ولك روم ي رس ل". ف ول اهللا : وقی ال رس ا، ق ي قبرھ ان ف ت أم روم ا ُدلی لم

من سره أن ینظر إلى امرأة من الحور العین فلینظر إلى ھذه : " صلى اهللا علیھ وسلم 
]."٢٨[  

وغني عن البیان بنتھ األخرى، الصدیقة بنت الصدیق، أم المؤمنین، عائشة رضي اهللا 
ي اآلخرة      عنھا وأرضاھا، زوج رسول اهللا صلى اهللا  دنیا وف ي ال لم ف ھ وس وھي  .  علی

اال            ا مث ھ لھ ان حب د اهللا، وك لم أم عب ھ وس ا رسول اهللا صلى اهللا علی أعلم النساء، كّناھ
  .للزوجیة الصالحة

   
ھ   ... وبعد ھ ودعوت ذان   . فھذان نموذجان لبیتین تفاعال مع النبي صلى اهللا علی ل ھ ویمث

وتتفاوت باقي البیوت . لى اهللا علیھ وسلمالبیتان طرفي نقیض في التعامل مع النبي ص
انظر أخي   . في التعامل مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم ودعوتھ في نطاق ھذا اإلطار ف

ك  ي        !! وحبیبي في اهللا، أي بیت تود أن یكون بیت ت أب ل بی ك مث د أن یكون بیت ھل تری
ر     ي بك ت أب ھ   لھب أو قریًبا منھ، أم ترید أن یكون بیتك دائًرا في فلك بی رضي اهللا عن

لم، إذ تنشر   . وأرضاه وھاھو موقف یحتاج منك لنصرة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
ا   –الصحف الدانمركیة  ي     -ومن بعدھا صحف أوروبا كلھ ة الت الصور الكاریكاتوری

اذا          ! تنال منھ صلى اهللا علیھ وسلم ھ، وانظر م ر وبیت ي بك ف أب ي موق ل نفسك ف فتخی
  !!ي مثل ھذا الموقف، وحاول أن تقتدي بھكان سیفعل رضي اهللا عنھ ف

من فبرایر عام  ٤الموافق في تقویم النصارى (من الھجرة  ١٤٢٧من المحرم عام  ٥ 
٢٠٠٦.(  

  ـــــــــــــ
  : الھوامش

  .٧٠-٦٩: الرحیق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري، ص]  ١[
  .٧٠: الرحیق المختوم، ص]  ٢[
  .٧٣: الرحیق المختوم، ص]  ٣[
  .، نقال عن سیرة ابن ھشام٧٧: الرحیق المختوم، ص]  ٤[



  .٧٦: الرحیق المختوم، ص]  ٥[
  .٧٦: الرحیق المختوم، ص]  ٦[
  .٧٨ – ٧٧: الرحیق المختوم، ص]  ٧[
  .بثرة تخرج في البدن كالطاعون، وقلما یسلم صاحبھا]  ٨[
ل، د  ]  ٩[ نس العم ن ج زاء م زء األول، ص  / الج اني، الج ین العف ید حس -٢٥٥: س

٢٥٦.  
  .أي بمقدار ملء الكف]  ١٠[
  .٧٧: الرحیق المختوم، ص]  ١١[
  .حزمة كبیرة]  ١٢[
  .نبات لھ ثمرة ذات شوك تعلق بأصواف الغنم، وھو السعدان]  ١٣[
زء األول، ص ]  ١٤[ ل، الج نس العم ن ج زاء م ي،  ٢٥٧: الج یر القرطب ذا تفس ، وك

  .تفسیر سورة المسد، اآلیة الخامسة
  .بملء الفمعضھ شدیدا ]  ١٥[
ل، الجزء األول،      : ، وكذلك٨٩: الرحیق المختوم، ص]  ١٦[ الجزاء من جنس العم

  .٢٥٥ – ٢٥٤: ص
  .٢٥٥: الجزاء من جنس العمل، الجزء األول، ص]  ١٧[
  .رحمة للعالمین: ، نقال عن٦٦: الرحیق المختوم، ص]  ١٨[
  .٦٧ – ٦٦: الرحیق المختوم، ص]  ١٩[
ي  وانظر بسط ھذا الموضو]  ٢٠[ ي سیرة      : ع بالتفصیل ف ع الضیق ف االنشراح ورف

والروایة المذكورة . ٤٢ - ٣٩: علي محمد محمد الصالبي، ص/ أبي بكر الصدیق، د
األساس في التفسیر، سعید حوى، المجلد الحادي : ذكرھا ابن جریر في تفسیره، انظر

  .٦٥٦٠: عشر، ص
  .لبخاري، نقال عن روایة في صحیح ا٩٠: الرحیق المختوم، ص]  ٢١[
  .١٦٢ – ١٤٩: الرحیق المختوم، ص: انظر قصة الھجرة في]  ٢٢[
ننھ  ]  ٢٣[ ي س ذي ف نن    )٣٦٦١(رواه الترم حیح س ي ص اني ف ھ األلب ال عن ، وق

ذي ھ : " الترم عیف، دون قول ي  : " ض ا نفعن حیح ... "وم امع  ". ، فص ر ج وانظ
  ).٦٤٠٥/ ح(المجلد الثامن : األصول

حا  ]  ٢٤[ ز الص ع، ص     اإلصابة في تمیی د الراب ن حجر العسقالني، المجل  ٢٤: بة، اب
  ).٤٥٨٦/ ت(
  .٢٣: االنشراح ورفع الضیق في سیرة أبي بكر الصدیق، ص]  ٢٥[
  ).١٠٨٠٤/ ت( ١٤ - ١٢: اإلصابة في تمییز الصحابة، المجلد الثامن، ص]  ٢٦[
  .٢٢: االنشراح ورفع الضیق في سیرة أبي بكر الصدیق، ص]  ٢٧[
ي   ]  ٢٨[ ابة ف امن، ص    اإلص د الث حابة، المجل ز الص / ت( ٣٩٢ – ٣٩١: تمیی

١٢٠٢٧.(  
---------------  

  !القدوة الحسنة .٢٨
  موسى محمد ھجاد الزھراني



اْلُمْؤِمِنیَن َرُءوٌف   {  ْیُكْم ِب َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزیٌز َعَلْیِھ َما َعِنتُّْم َحِریٌص َعَل
  ] .. ١٢٨: تَّْوِبِة ُسوَرُة ال[ } َرِحیٌم 

إن المتأمل في سیرة النبي صلى اهللا علیھ وسلم لیجد أنھا حوت جمیع مكارم األخالق  
التي تواطأ علیھا فضالء ونجباء البشر ونبالؤھم، حتى إنھا لتجیب على كل ما یختلج  
ذین                ن ال الى م اهللا تع ان ب م اإلیم ذق طع م ی رة لمن ل دو محی د تب في الفؤاد من أسئلة ق

ون        كفرو داھم اهللا ال یحفل ا من المسلمین ھ ي قومن ض بن ا ، والغریب في األمر أن بع
دوة             لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ا وھي كون النب ا اهللا بھ ي میزن ة الت بھذه المیزة العظیم
لم ، وھي      ق المس وأسوة حسنة رغم أنھا تمثل الرادع الفعلي عن ارتكاب ما یخل بخل

  .إلي معالي األمور وقممھا السامقات  المحرك األساس إلى االرتقاء بالذات
إذ إن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قرآٌن یمشي على األرض وكان خلقھ القرآن ، ولذلك 

ة عشوائیة عن         ك بطریق ان ذل و ك : تجد كثیرًا من عامة المسلمین الیوم إذا سألتھم ول
  ! من ھو قدوتك أو مثلك األعلى؟

  !لمالنبي صلى اهللا علیھ س: لسمعت اإلجابة
  !أتعرف شیئًا عن سیرتھ؟

ھ         أتھ وعبادت ھ ونش ن والدت الم م ھ الس یرتھ علی ن س ل ع در القلی و بالق یحدثك ول فس
  .وشجاعتھ وحسن خلقھ وغزواتھ وغیر ذلك إلى الوفاة

لم    : وإنك لتسمع من البعض أیضًا عبارة ھ وس .. ھذا لم یفعلھ رسول اهللا صلى اهللا علی
دوة    وما ذلك إالَّ داللة واضحة على أن ى الق المسلمین عمومًا لدیھم الرجوع الذھني إل

ا نھى     .. المطلقة وھو النبي الكریم صلى اهللا علیھ وسلم  ل وینتھون عم فیفعلون ما فع
  . ویخجلون من فعل شيء لم یفعلھ

* * *  
ى               افرین عل ن الك ان م ي كل زم ل ف وم بك ي األرض الی اثرة ف رة الك ذا من الكث أین ھ

  ھبھم وتنوع مذاھبھم ومشاربھم؟جمیع أصنافھم وتنوع مذا
لو سألت أحدھم أو مجموعة منھم عن قدوتھ .. النصارى الموجودین الیوم .. خذ مثًال 

في الحیاة لما حار جوابًا إالَّ بعد تفكیر مضطرب قد تأتي اإلجابة بعده لیست كما ترید 
یجھل سیرتھ ألنھ ) یسوع كما یحلو لھم أن یعبروا(أو ) المسیح علیھ السالم(وینسى .. 

ة       انیم الثالث د األق ھ أح تمامًا وال یعلم منھا إال الجزء المظلم في نظرة النصرانیة من أن
ات   .. ثالثة في واحد ..  وأنھ ابن اإللھ ، وھو المصلوب إلنقاذ الجنس البشري من تبع

یھم آدم   ك من             .. خطیئة أب ى ذل ا إل ارة أو م ھ ت ارة أو ابن ھ ت زل باسم اإلل ذي ن و ال وھ
  ..تھم خرافا

بِّھَ   { ْن ُش َلُبوُه َوَلِك  َوَقْوِلِھْم ِإنَّا َقَتْلَنا اْلَمِسیَح ِعیَسى اْبَن َمْرَیَم َرُسوَل اِهللا َوَما َقَتُلوُه َوَما َص
َقَتُلوُه َیِقیًنا َلُھْم َوِإنَّ الَِّذیَن اْخَتَلُفوا ِفیِھ َلِفي َشكٍّ ِمْنُھ َما َلُھْم ِبِھ ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ َوَما 

  ] ١٥٨: ُسوَرُة النَِّساِء [ } ، َبْل َرَفَعُھ اُهللا ِإَلْیِھ َوَكاَن اُهللا َعِزیًزا َحِكیًما
ھ السالم       ھ والدة عیسى علی ھ     .. فإذا أردت منھ شیئًا یسیرًا عن ك ألن ا غضب من لربم

من سیرتھ  وإذا أردت شیئًا).. حسب زعمھم(یعلم أنك ترید تسفیھ عقیدتھ في ابن اإللھ 
دھم     إذا صفعك  " لم تسمع من في الخاصة منھم إالَّ العبارة المشھورة عن المسیح عن

ك               ذ شیئًا من مال د أخ د األیمن ومن جاءك یری ھ الخ أدر ل د األیسر ف أحدھم على الخ



ھ           " فأعطھ مالك كلھ  ا علی ل م ا ال تمث ل إالَّ إنھ ا من شرع وال عق ا ال سند لھ على أنھ
انھم وساستھم    واقع حال النصران اوتھم ورھب یة المحرفة أبدًا وال یحفل قسسھم وال باب

نص    –وبوش الظالم المعتدي على أفغانستان والعراق أكبر مثال  – ذا ال ال یحفلون بھ
  .عن المسیح عندھم وال ُیعملونھ في واقعھم، وواقعھم المّر یشھد بذلك 

َال َتُقوُلوا َعَلى اِهللا ِإالَّ اْلَحقَّ ِإنََّما اْلَمِسیُح ِعیَسى اْبُن َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َال َتْغُلوا ِفي ِدیِنُكْم َو{
َثٌة َمْرَیَم َرُسوُل اِهللا َوَكِلَمُتُھ َأْلَقاَھا ِإَلى َمْرَیَم َوُروٌح ِمْنُھ َفآِمُنوا ِباِهللا َوُرُسِلِھ َوَال َتُقوُلوا َثَال

ي   اْنَتُھوا َخْیًرا َلُكْم ِإنََّما اُهللا ِإَلٌھ َو ا ِف اِحٌد ُسْبَحاَنُھ َأْن َیُكوَن َلُھ َوَلٌد َلُھ َما ِفي السََّماَواِت َوَم
  ] ١٧١: ُسوَرُة النَِّساِء [ } اَألْرِض َوَكَفى ِباِهللا َوِكیًال

* * *  
ل        ن العم لم وأی ھ وس د صلى اهللا علی أین المسلمون عن شكر نعمة القدوة المطلقة محم

  بسنتھ واالفتخار بھا؟
َر اَهللا        َلَقْد َك{ َر َوَذَك ْوَم اآلِخ و اَهللا َواْلَی اَن َیْرُج ْن َك َنٌة ِلَم اَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اِهللا ُأْسَوٌة َحَس

  ] ٢١: ُسوَرُة اَألْحَزاِب [} َكِثیًرا
ة    دوات ثالث ب المصطفى صلى اهللا       .. وبقي أن نعلم أن الق و الحبی ة وھ دوة المطلق الق

ت على اإلسالم الصحیح من سلف األمة المخلصین من ما: علیھ وسلم والقدوة الثانیة 
اء  .. ومن كانت سیرتھ نبراسًا لمن بعده كالصحابة الكرام والتابعین لھم بإحسان  وعلم

ھ       ن تیمی الٍم    .. األمة األربعة فمن بعدھم وشمسھم الوھاجة شیخ اإلسالم ب ى آخر ع إل
  .بالشرط المتقدم .. مات منھم 

ى أن الحي ال         من یصلح اال: القدوة الثالثة  ار ، عل ان من األخی ذا الزم ي ھ ھ ف قتداء ب
  ..تؤمن علیھ الفتنة 

وهللا در الشیخ الدكتور عائض القرني على روعة وصفة لقدوتنا محمد صلى اهللا علیھ 
  : تاج المدائح : وسلم ، في رائعتھ 

   ُمدادھا من معاني نون والقلم **** أنصت لمیمیٍة جاءتك من َأَمِم 
   فیضًا تدفق مثل الھاطِل العمِم ***** صبٍّ في محبتكمسالت قریحُة 

   یطوي الروابي وال یلوي على األكم * كالسیل كاللیل كالفجر اللحوح غدا 
   یشابھ الرعد في بطش وفي غشم *** أجش كالرعد في لیل السعود وال 
   أو خفق قلب بنار الشوق مضطرم *** كدمع عیني إذا ما عشت ذكركم 

   ومن زھیر ؟ وماذا قال في َھِرِم ***** لنعمان رونقھا یزري بنابغة ا
   وتّبعًا وبني شداد في إرم ***** دع سیف ذي یزٍن صفحًا ومادحھ 

   وكل أْصید أو ذي ھالةٍ وكمي ***** وال تعرج على كسرى ودولتھ 
   كانت شریعتھ نسخا لدینھم ***** وانسخ مدائح أرباب المدیح كما 

   كالتاج في مفرق بالمجد مرتسم ***** رائعة  رّصع بھا ھامة التأریخ
   وحب مجنون لیلى ضلة لعمي **** فالھجر والوصل والدنیا وما حملت 

   تلمح بعینك برقا الح في أضم ***** دع المغاني وأطالل الحبیب وال
   وخیمة وشویـھات بذي سلم ***** وأنس الخمائل واألفنان مائلة 

   ھنا رواء ھنا الرضوان فاستلم  *****ھنا ضیاء ھنا ري ھنا أمل 
   ولو رآھا لبید الشعر لم یقم ***** لو زینت المرء القیس انزوى خجال 



   لعوذوه برب الحل والحرم ***** میمیة لو فتى بوصیر أبصرھا 
   أو أحمد بن حسین في بني حكم *** سل شعر شوقي أیروي مثل قافیتي 

   ب بھا من روعة النغم ھامت قلو***** ما زار سوق عكاظ مثل طلعتھا
   أما علمت بمن أھدیتھ كلمي ***** أثني على من ؟ أتدري من أبجلھ ؟ 

   وأصدق الخلق طّرا غیر متھم ***** في أشجع الناس قلبا غیر منتقم 
   أسخى من البحر بل أرسى من العلم * أبھى من البدر في لیل التمام وقل 

   السیف في حكم وفي حكم أمضى من ** *أصفى من الشمس في نطق وموعظة 
   من الضیاء لتجلو الظلم والظلم ***** أغر تشرق من عینیھ ملحمة 

   كم مزقت من أبي جھل ومن صنم *** في ھمة عصفت كالدھر واتقدت 
   أنھى ألمـتھ ما كان من یتم ***** أتى الیتیم أبو األیتام في قدر 

   ر الشرك واللمم من رقدة في دثا***** محرر العقل باني المجد باعثنا 
   لما كتبنــا حروفا صغتھا بدم ***** بنور ھدیك كحلنا محاجرنا 

   في الیم بل دمعة خرساء في القدم **** من نحن قبلك إال نقطة غرقت 
   إذا ذكرُتك أو أرتاُع من ندمي ***** أكاد أقتلع اآلھات من ُحَرقي 

   جیش محتدم وخاطري بالسنا كال***** لما مدحتك خلت النجم یحملني 
   من القریض كوجھ الصبح مبتسم ***** أقسمُت باهللا أن یشدو بقافیة 

   عن كل إلیاذة ما جاء في الحكم **** صھ شكسبیر من التھریج أسعدنا 
   فعند ذكراه أسمال على قزم ***** الفرس والروم والیونان إن ذكروا 

   ھم وأنت لوحك محفوظ من الت***** ھم نمقوا لوحة للرق ھائمة 
   ولیلة الـقدر واإلسراء للقمم ***** أھدیتنا منبر الدنیا وغار حرا 

   أنت المزمل في ثوب الھدى فقم *** والحوض والكوثر الرقراق جئت بھ
   والجن واإلنس بین الالء والنعم ***** الكون یسأل واألفالك ذاھلة 
    والبـدر ینشق واألیام في حلم***** والدھر محتفٌل والجو مبتھج 

   ونار فارس تخبو منك في ندم **** سرب الشیاطین لما جئتنا احترقت 
   وماء ساوة لما جئت كالحمم ***** وُصّفَد الظلم واألوثان قد سقطت 

   بك التشرف للتأریخ ال بھم ***** قحطان عدنان حازوا منك عزتھم 
   وعدال فیك ال في ھیئة األمم ***** عقود نصرك في بدر وفي أحد 

   لنھرك العذب ھب الجیل وھو ظمي ***** بعلمك حمراء وقرطبة  شادوا
   دمشق تاج سناھا غیر منثلم ***** ومن عمامتك البیضاء قد لبست 

   أیدي رشید ومأمون ومعتصم ***** رداء بغداد من بردیك تنسجھ 
   على بساط من التبجیل محترم ***** وسدرة المنتھى أولتك بھجتھا 

   ینس المعلم أو یسھو ولم یھم ***** تاب فلمدارست جبریل آیات الك
   وثیقة العھد یا من بر في القسم ***** اقرأ ودفترك األیام ُخط بھ 
   مسكتنا متن حبل غیر منصرم ***** قربت للعالم العلوي أنفسنا 

   كأن خصمك قبل الحرب في صمم *** نصرت بالرعب شھرا قبل موقعة 
   ظنوك بین بنود الجیش والحشم ** ***إذا رأوا طفال في الجو أذھلھم 
   بالل بالنغمة الحّرى على األطم ***** بك استفقنا على صبح یؤرقھ 



   بدو وحضر ومن عرب ومن عجم **** إن كان أحببت بعد اهللا مثلك في 
   وال تفوه بالقول السدید فمي *****فال اشتفى ناظري من منظر حسن 

* * *  
ھ     بعد ، فھذه كلمات یسیرة كتبتھا ع ھ عن مقارن ا قرأت لى عجل ، أثارھا في صدري م

  . وتخبطاتھا حاشا اإلسالم] ١[األدیان
لم    ھ وس أسأل اهللا أن یجعلنا من المھتدین المقتدین بالرسول الكریم محمد صلى اهللا علی

  .ویرزقنا أتباع سنتھ وشفاعتھ یوم القیامة 
  القاھرة

  ھـ١٢/٥/١٤٢٥في 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  )اإلسالم ومقارنة األدیان ( مصطفى حلمي / نا الفاضل أ د انظر كتاب أستاذ] ١[
---------------  

  بأبي أنت وأمي یا رسول اهللا.٢٩
  محمد بن شاكر الشریف

تدلھم على الناس الخطوب وتفجؤھم المصائب الكبیرة، فإذا تأملوھا حق التأمل وجدوا  
ھ،       فیھا من  ر عن اظ عن التعبی ا تعجز األلف وجئ المسلمون     فضل اهللا وإحسانھ م د ف لق

ارى  دین النص ن الحاق ة م ن   بحفن ن دی اھر م ق الظ عاع الح یرتھم ش ى بص ذین أعم ال
م    اده ول الى لعب یھ اهللا تع ذي رض دین ال الم، ال ؤالء   اإلس ذھب ھ واه، ف ا س رض دین ی

الى     ذم لرسول اهللا تع لھ    المنكوسین یفرغون حقدھم وضاللھم في العیب وال ذي أرس ال
ن  اس م رج الن ھ لیخ یبة    رب ة ومص ة وأي فاجع ت فاجع د كان ور، لق ى الن ات إل الظلم

دة    وأي  دینھم وش مصیبة، لكن جعل اهللا من ذلك فرصة عظیمة للمسلمین لبیان حبھم ل
ذل    ھ، وب اتبون           تمسكھم ب ب الك ا كت بھم، ومھم ذود عن حبی یس لل نفس والنف الي وال الغ

وه ح    ومدح المادحون ونافح المنافحون  ن یستطیعوا أن یوف ھ    فل ق ب ھ الالئ صلى اهللا    ق
ول اهللا   ب لرس لم المح ا المس ات یكتبھ ا كلم لم، ولكنھ ھ وس لم    علی ھ وس لى اهللا علی ص

د               لیعبر  ف ال وق ھ نحوه، كی ا یجب علی ؤدي جزًءا مم ھ، ولی ا بداخل ض م ا عن بع بھ
ا    أخرجنا اهللا تعالى بھ من  ل م الظلمات إلى النور وھدانا بھ الصراط المستقیم، فمن أق

ا   یج ر عم ة لنعب ذه الفرص ز ھ ا أن ننتھ ول    ب علین ذا الرس اه ھ دورنا تج یش بص یج
اتبون      ل الك ا مث دانًیا، وم ًرا أو م ریة نظی ھ البش م تعرف ل ذي ل رم ال یرة  األك ل س ومث

ار    الرسول  صلى اهللا علیھ وسلم  إال كمثل رجل دخل بستانا مثمًرا من كل أنواع الثم
ا وحسنھا        وتشتھیھا، وذ التي تحبھا النفوس  دة جمالھ در من ش م ی جھا، فل لك وقت نض
    .ماذا یأخذ وماذا یدع

    :صلى اهللا علیھ وسلم  كیف كان العالم قبل مجيء الرسول 
ًدا ممن        یًال ج دًدا قل كان العالم كلھ یعیش في ظلمات الجھل والضاللة والشرك، إال ع

ى   ھ    حافظ عل وا تحریف وه أو یقبل م یحرف اب، فل ل الكت ن أھ ھ م ول   دین ھ، یق ام ب ن ق مم
تھم عربھم     إن اهللا نظر :"صلى اهللا علیھ وسلم  الرسول الحبیب  إلى أھل األرض، فمق

وأبتلي بك، وأنزلت علیك  إنما بعثتك ألبتلیك :وعجمھم، إال بقایا من أھل الكتاب، وقال
ان    ا ویقظ رؤه نائم اء، تق لھ الم ا ال یغس دیث       .."كتاب ذا الح دیث، فھ ة  الح ور الحال یص



الى           ث استوجبت من اهللا تع ة، حی ر البری ل مبعث خی الم قب البشعة التي كان علیھا الع
د  نن         أش ن س د ع اللة والبع ي الض ام ف اس الت ع االنغم ون إال م ذا ال یك بغض، وھ ال

    .الرشاد
ر حجة أو            الى بغی م اهللا تع ا رزقھ ات ویحرمون أشیاء مم دون البن فقد كان العرب یئ

إذا سرك أن تعلم جھل العرب فاقرأ ما :اهللا تعالى عنھما ابن عباس رضي برھان، قال 
ٍم    :" سورة األنعام فوق الثالثین والمائة من  ِر ِعْل َفھًا ِبَغْی َقْد َخِسَر الَِّذیَن َقَتُلوْا َأْوَالَدُھْم َس

اُنوْا ُمْھتَ   َوَحرَُّموْا َما َرَزَقُھُم الّلُھ اْفِتَراء َعَلى الّلِھ  ام " [ِدیَنَقْد َضلُّوْا َوَما َك ،  ]١٤٠:األنع
را رسولھ أن    وكانوا یأكلون المیتة ویشربون الدم، كما قال اهللا  تعالى مبینا حالھم، وآم

َیْطَعُمُھ ِإالَّ َأن َیُكوَن َمْیَتًة َأْو  ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأْوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّمًا َعَلى َطاِعٍم :" یقول لھم
اْضُطرَّ َغْیَر َباٍغ  َم ِخنِزیٍر َفِإنَُّھ ِرْجٌس َأْو ِفْسقًا ُأِھلَّ ِلَغْیِر الّلِھ ِبِھ َفَمِن َدمًا مَّْسُفوحًا َأْو َلْح

یمٌ  وٌر رَِّح َك َغُف ِإنَّ َربَّ اٍد َف ام" [َوَال َع انوا  ]١٤٥:األنع ھ ك ك كل وق ذل ، وف
ن یعبدون األصنام واألوثان من دون اهللا، ویحرمون على أنفسھم االستفادة م مشركین 

ھ    بعض حیواناتھم،  ي قول ك ف ا  :"ویجعلون إنتاجھا للطواغیت، كما نعى اهللا علیھم ذل َم
ى        َجَعَل الّلُھ ِمن َبِحیَرٍة َوَال َساِئَبٍة  ُروَن َعَل ُروْا َیْفَت ِذیَن َكَف ـِكنَّ الَّ اٍم َوَل َوَال َوِصیَلٍة َوَال َح
اب بأحسن حاًال       ]١٠٣:  لمائدة ا[    "الّلِھ اْلَكِذَب َوَأْكَثُرُھْم َال َیْعِقُلوَن م یكن أھل الكت ، ول

ى        روا عل ى رسولھم، وافت زل عل ابھم المن اهللا،     منھم فحرفوا كت ذب وأشركوا ب اهللا الك
ًدا      الى ول ارى أن هللا تع ت النص ا ادع ًدا، كم الى ول ود أن هللا تع ى الیھ ِت :"  وادع َوَقاَل

اَرى اْلَمِسیُح اْبُن الّلِھ َذِلَك َقْوُلُھم ِبَأْفَواِھِھْم ُیَضاِھُؤوَن اْلَیُھوُد ُعَزْیٌر اْبُن الّلِھ َوَقاَلْت النََّص
، تعالى اهللا عما یقولون ] ٣٠:التوبة"[الَِّذیَن َكَفُروْا ِمن َقْبُل َقاَتَلُھُم الّلُھ َأنَّى ُیْؤَفُكوَن َقْوَل 

الى، ق    علًوا كبیًرا، واتخذوا  ي   أحبارھم ورھبانھم أربابا من دون اهللا تع الى ف ال اهللا تع
ا        اتََّخُذوْا َأْحَباَرُھْم :" وصف ذلك ْرَیَم َوَم َن َم یَح اْب ِھ َواْلَمِس ن ُدوِن الّل َوُرْھَباَنُھْم َأْرَبابًا مِّ

ِرُكونَ   ُأِمُروْا ِإالَّ ِلَیْعُبُدوْا ِإَلـھًا َواِحدًا الَّ ِإَلـَھ ِإالَّ ُھَو  ا ُیْش ة " [ُسْبَحاَنُھ َعمَّ م ]٣١:التوب  ، ول
ال اهللا   ُروْا    :"عنھم  یكونوا یتناھون عن المنكرات التي تحدث بینھم كما ق ِذیَن َكَف َن الَّ ُلِع

اُنوْا      وا وََّك ا َعَص َك ِبَم ُدوَن   ِمن َبِني ِإْسَراِئیَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعیَسى اْبِن َمْرَیَم َذِل َیْعَت
وُه   ونَ    َكاُنوْا َال َیَتَناَھْوَن َعن مُّنَكٍر َفَعُل اُنوْا َیْفَعُل ا َك ْئَس َم دة " [َلِب انوا  ]٧٩-٧٨:المائ ، وك

ھ،          المجوس   ھ أو ابنت نھم أخت نكح الرجل م ارم فی اح المح ار ویستحلون نك دون الن یعب
ظالم دامس وشرك وضالل، حتى جاءھم الرسول الكریم  وبالجملة فقد كان العالم في 

   .أنت وأمي یا رسول اهللا فبأبي بالرسالة الشاملة الھادیة إلى صراط مستقیم، 
الى   كما یبین الحدیث الغرض الذي ألجلھ بعثھ اهللا تعالى، وھو دعوة الناس إلى اهللا تع

ال    ومجانبة  م، ق طریق الشرك والضالل، وإخراجھم من الظلمات إلى النور بإذن ربھ
ك من قیامك بم       إنما بعثتك :"النووي ر من ا یظھ ا ألبتلیك وأبتلى بك، معناه ألمتحنك بم

ذلك من الجھاد في اهللا حق جھاده، والصبر في اهللا  أمرتك بھ من تبلیغ الرسالة، وغیر 
یھم     لتك إل ي        تعالى وغیر ذلك، وأبتلى بك من أرس ص ف ھ ویخل ر إیمان نھم من یظھ فم

افق  م   "طاعاتھ، ومن یتخلف ویتأبد بالعداوة والكفر، ومن ین نس الرسول    ، ول صلى    ی
ان   ذي ك لم  ال ھ وس رك     اهللا علی ن الش تثني م مائلھ أن یس ن ش اف م دل واإلنص الع

ال        والضاللة طائفة من  یھم، فق الى إل د اهللا تع ى عھ ت محافظة عل إال :"أھل الكتاب ظل
اس،    ، فاإلسالم "بقایا من أھل الكتاب دین یحث على العدل واإلنصاف وعدم غمط الن



ُأمٌَّة َقآِئَمٌة َیْتُلوَن آَیاِت الّلِھ آَناء اللَّْیِل َوُھْم  َلْیُسوْا َسَواء مِّْن َأْھِل اْلِكَتاِب :" یقول اهللا تعالى
ران [َیْسُجُدوَن  ال ] ١١٣:آل عم اِب    :"وق ِل اْلِكَت ْن َأْھ ِزَل       َوِإنَّ ِم ا ُأن ِھ َوَم ْؤِمُن ِبالّل ن ُی َلَم

ِھ ثَ   اِت الّل ـِئَك    ِإَلْیُكْم َوَما ُأنِزَل ِإَلْیِھْم َخاِشِعیَن ِلّلِھ َال َیْشَتُروَن ِبآَی یًال ُأْوَل ًا َقِل ُرُھْم    َمن ْم َأْج َلُھ
َوِمْن َأْھِل اْلِكَتاِب َمْن ِإن :"، وقال]١٩٩:آل عمران" [ِعنَد َربِِّھْم ِإنَّ الّلَھ َسِریُع اْلِحَساِب

ًا    ِبِقنَطاٍر ُیَؤدِِّه ِإَلْیَك َوِمْنُھم مَّْن ِإن َتْأَمْنُھ ِبِدیَناٍر الَّ ُیَؤدِِّه ِإَلْی َتْأَمْنُھ  ِھ َقآِئم َت َعَلْی َك ِإالَّ َما ُدْم
ونَ        َذِلَك ِبَأنَُّھْم َقاُلوْا  ْم َیْعَلُم ِذَب َوُھ ِھ اْلَك ى الّل وَن َعَل ِبیٌل َوَیُقوُل " َلْیَس َعَلْیَنا ِفي اُألمِّیِّیَن َس

    .اآلیات وغیر ذلك من ] ٧٥:آل عمران[
    :نصلى اهللا علیھ وسلم  للعالمی  ماذا قدمت دعوة الرسول 

بعد أن عم الشرك والجھل والضالل والظلم العالم كلھ، وكان في حاجة ماسة إلى من  
الى       یخرجھ  ال تع ا ق ھ كم المین ببعثت ى الع ر  :"من كل ھذه الظلمات منَّ اهللا تعالى عل اَل

بِِّھْم ِإَلى ِصَراِط اْلَعِزیِز ِلُتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِن َر ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْیَك 
م     صلى اهللا علیھ وسلم    ، فھو ]١:إبراھیم[، "اْلَحِمیِد اس كلھ یس  -مرسل لیخرج الن ول

ھ   نس، إذ دعوت ا دون ج ریة    جنس ة أو عنص ت قومی لم  لیس ھ وس لى اهللا علی  -ص
الى       من  ال تع ا ق ام، كم ور الت ى الن زِّلُ   :"أنواع الظلمات كلھا إل ِذي ُیَن َو الَّ ِدِه    ُھ ى َعْب َعَل

اٍت   اٍت َبیَِّن یمٌ      آَی َرُؤوٌف رَِّح ْم َل َھ ِبُك وِر َوِإنَّ اللَّ ى النُّ اِت ِإَل َن الظُُّلَم ِرَجُكم مِّ ، "ِلُیْخ
د[ ان ]٩:الحدی ة     ، فك ذلك رحم لم  ب ھ وس لى اهللا علی ال   ص ا ق ا، كم اس جمیًع للن

    ].١٠٧:األنبیاء[، "َنَوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمی:"تعالى
ي         نھم ف ل م ل، وتحم ًرا أو مقاب ك أج ى ذل فدعا الناس إلى اهللا ربھم، ال یطلب منھم عل

غ        سبیل ذلك  افرین، فبل ن الك انوا م و ك ى ل األذى الكثیر، ومنع العدوان على الناس حت
ھ    ھ قول ِن اْلمَ      وَََال :" عن رب دُّوُكْم َع ْوٍم َأن َص َنآُن َق ِرَمنَُّكْم َش ُدوْا    َیْج َراِم َأن َتْعَت ِجِد اْلَح ْس

ِدیُد      َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوَال  َھ َش َھ ِإنَّ الّل وْا الّل َتَعاَوُنوْا َعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّق
    .والشنآن ھو البغض] ٢:المائدة" [اْلِعَقاِب

ع       ومنع الظلم بین الناس ولم یقبلھ حتى من أتباعھ   ى م دل حت ر بالع ھ، وأم على أعدائ
ِط   :"فبلغ عن ربھ تعالى قولھ األعداء  َھَداء ِباْلِقْس َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّاِمیَن ِلّلِھ ُش

واْ         َوَال َیْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن  َوى َواتَُّق َرُب ِللتَّْق َو َأْق ِدُلوْا ُھ ِدُلوْا اْع ى َأالَّ َتْع ْوٍم َعَل َھ    َق َھ ِإنَّ الّل الّل
    ].٨:المائدة" [َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن

ذین              وا كال م یكون داء، ول ع األع ى م ود حت العھود والعق اء ب ى الوف اس إل ا الن ودع
الوا ن :ق یس لم الفھم     ل ن یخ م م ذلك ظل تحلون ب وق، یس ة حق ا أی ا علین ي دینن ا ف خالفن

غ عن     ویكذبون على اهللا وینسون ذلك  ھ، فبل ھ   إلی الى قول ھ تع وْا     :" رب ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی
اَن      َوَأْوُفوْا ِبَعْھِد :"، وقولھ]١:المائدة" [َأْوُفوْا ِباْلُعُقوِد وْا اَألْیَم دتُّْم َوَال َتنُقُض ِھ ِإَذا َعاَھ الّل

    ].٩١:النحل" [َتْفَعُلوَن َما َبْعَد َتْوِكیِدَھا َوَقْد َجَعْلُتُم الّلَھ َعَلْیُكْم َكِفیًال ِإنَّ الّلَھ َیْعَلُم 
اس             ا للن ریم وبلغھ ا الرسول الك ي جاء بھ ام الت وقد كان النھي عن الخیانة من األحك

ُیخشى من خیانتھم من األعداء فال ینبغي خیانتھم ألن الخیانة خلق ذمیم واهللا  حتى من 
َواء ِإنَّ    َوِإمَّا َتَخاَفنَّ ِمن َقْوٍم :"اهللا تعالى ال یحب الخائنین، قال  ى َس ْیِھْم َعَل ِخَیاَنًة َفانِبْذ ِإَل
اِئِنیَن بُّ الَخ َھ َال ُیِح ال" [الّل ول  ] ٥٨:األنف اف الرس إذا خ لم  أو   ف ھ وس لى اهللا علی ص

ال ینبغي        ك، ف ى ذل د إل وح أو ترش لم أن   أتباعھ من قوم عاھدوھم خیانة بإمارة تل للمس
ى ا         دو عل دام الع ر من إق ا ظھ ى م اء عل م أن    یخون بن ین لھ ھ أن یب ة، ولكن علی لخیان



ر       العھد  ن كثی ال اب د ألغي ق نھم ق دھم      :" الذي بیننا وبی د نقضت عھ ك ق م بأن أي أعلمھ
نھم         حتى یبقى علمك  ك وبی د بین ھ ال عھ ك، وأن م حرب ل وعلمھم بأنك حرب لھم، وھ

ة واهللا ال یح      "وھم في ذلك على السواء، أي تستوي أنت  ك من الخیان ر ذل ب ، فإن غی
    .الخائنین

ى    وقد كان لتعلیماتھ    صلى اهللا علیھ وسلم  على أصحابھ أكبر التأثیر فالتزموا بھا حت
ال   ضربوا أروع األمثلة في كل  ر ق ین   : ذلك، فعن سلیم بن عامر رجل من حمی ان ب ك

بالدھم حتى إذا انقضى العھد غزاھم، فجاء  معاویة وبین الروم عھد، وكان یسیر نحو 
ر،  :رس أو برذون وھو یقولرجل على ف إذا      اهللا أكبر اهللا أكب در، فنظروا ف اء ال غ وف

ال   ھ     سمعت رسول اهللا   :عمرو بن عبسة، فأرسل إلیھ معاویة فسألھ، فق صلى اهللا علی
دھا،    :یقول وسلم   ى ینقضي أم من كان بینھ وبین قوم عھد فال یشد عقدة وال یحلھا حت

    " سواء، فرجع معاویة أو ینبذ إلیھم على 
ذین    ھ، ال افرین من ف الك بح موق ا أق ا، وم المین جمیًع ى الع ھ عل ر دعوت ن أث ا أحس فم

  . وعاندوا دعوتھ، فبأبي أنت وأمي یا رسول اهللا ناصبوه العداء 
    :صلى اهللا علیھ وسلم  األذى في تبلیغ الدعوة  احتمالھ 

بالحق والثبات  صلى اهللا علیھ وسلم  أروع األمثلة في التمسك  وقد ضرب رسول اهللا 
ام الباطل     ال        علیھ وعدم التضعضع أم ب ق ي طال ن أب ل ب جاءت  :وسلطانھ، فعن عقی

نادینا وفي مجلسنا فانھھ عن أذانا،  إن ابن أخیك یؤذینا في :قریش إلى أبي طالب فقالوا
ر من   :فقال لي ل     یا عقیل ائت محمًدا قال فانطلقت إلیھ، فجاء في الظھ دة الحر فجع ش

ي  :مشي فیھ من شدة حر الرمضاء، فأتیناھم، فقال أبو طالبیطلب الفيء ی عمك   إن بن
ق رسول اهللا      ك، فحلَّ صلى    زعموا إنك تؤذیھم في نادیھم وفي مجلسھم، فانتھ عن ذل

الوا  : السماء فقال اهللا علیھ وسلم  ببصره إلى  ال  : أترون ھذه الشمس؟ ق م، ق ا   : نع ا أن م
ب   تش بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن  و طال ال أب ن    :علوا منھا شعلة، فق ذبنا ب ا ك م

ھ أو    ، یبین لھم شدة تمسكھ بالحق  "أخي قط فارجعوا الذي ھداه اهللا إلیھ واستحالة ترك
ھ     ترك الدعوة إلیھ، فكما أنھم عاجزون عن أن یشعلوا شعلة من     و ال یمكن الشمس فھ

ر   ھ ق دوا  ترك ما أوحاه اهللا إلیھ، وإزاء ھذا اإلباء والثبات، عادت اس   یش وآذوه وص الن
عنھ، حتى بلغ بھم األمر أن یتعاقدوا ویتعاھدوا على مقاطعة الرسول والمؤمنین ومن 

ة ال          یسانده من    ة اجتماعی اطعوھم مقاطع ریش، فق ن ق ى دی انوا عل و ك ى ل ھ حت أقربائ
ونھم     نھم وال یزوج ون م ة      یتزوج اطعوھم مقاطع وھم وق وھم وال یجالس وال یكلم

وا      اقتصادیة ال یبی م، وكتب نھم وال یبیعون لھ ي سقف       عون م ا ف حیفة وعلقوھ ذلك ص ی
ي    الكعبة، وظلت ھذه المقاطعة ثالث سنوات، وانظر تصویًرا لتلك  الحالة الصعبة الت

اص  ي مع رسول اهللا     : كان فیھا المسلمون، یقول سعد بن أبي وق د رأیتن صلى اهللا    لق
ة     لم  بمك ھ وس إذا أ      علی ول، ف ل أب ن اللی ولي،      فخرجت م ة شيء تحت ب ا أسمع قعقع ن

فغسلتھا ثم أحرقتھا، فرضضتھا بین حجرین ثم  فنظرت فإذا قطعة جلد بعیر، فأخذتھا 
ا    ت علیھ ا  استففتھا، فشربت علیھا من الماء فقوی ة     "،  "ثالث ر مك دمت العی انوا إذا ق وك

یا : فیقول لھب عدو اهللا، یأتي أحدھم السوق لیشتري شیًئا من الطعام لعیالھ، فیقوم أبو 
ي     غالوا على أصحاب محمد حتى ال یدركوا معكم شیئا، فقد :معشر التجار ا ل تم م علم

ا          لعة قیمتھ ي الس یھم ف دون عل یكم، فیزی ار عل امن أن ال خس ا ض ي، فأن اء ذمت ووف



يء       أضعافا،   ھ ش ي یدی یس ف وع، ول اغون من الج م یتض ھ وھ ى أطفال ى یرجع إل حت
عوتھ، وقد بلغ اإلیذاء بأصحابھ مبلغھ حتى اضطرھم عن د فما رده ذلك     "یطعمھم بھ

وترك التجارات واألموال واألھلین، وانتھى  ذلك إلى مغادرة األوطان والھجرة منھا، 
األشم،  صلى اهللا علیھ وسلم  إلى الھجرة وھو صابر محتسب صامد كالطود   األمر بھ 

و    ت ال ینح      تمید الجبال الشم وھ لم  ثاب ھ وس ل رسول اهللا     صلى اهللا علی م یقب ي، ول   ن
ول الوسط،     صلى اهللا علیھ وسلم  أن یساوم على دعوتھ، أو  یقبل بما یدعونھ من الحل

معاداتھ أو محاربتھ،  بأن یكتم بعض ما أنزل اهللا إلیھ في سبیل أن یمتنع الكافرون عن 
ك              ل ذل ض ك ل رف واقفھم، ب ي م ھ ف وا مع ل أن یلین ي مقاب ق ف ي الح ین ف أو أن یل

  .صامدا فصلى اهللا تعالى علیھ وسلم وظل 
 ٩:القلم" [َفُیْدِھُنوَن َودُّوا َلْو ُتْدِھُن :" وقد سجل القرآن الكریم ھذا الموقف بقولھ تعالى 
ا   ُقْل َیا َأیَُّھا اْلَكاِفُروَن َلا َأْعُبُد :" ، وقال لھم في قوة وصالبة في الحق كما أمره ربھ] َم

ْم           َتْعُبُدوَن َوَلا َأنُتْم َعا ُد َلُك ا َأْعُب ُدوَن َم ُتْم َعاِب ا َأن دتُّْم َوَل ا َعَب ٌد مَّ ا َعاِب ِبُدوَن َما َأْعُبُد َوَلا َأَن
ل   ] ٦-١:الكافرون" [ِدیِن ِدیُنُكْم َوِلَي  أبى ك وعرضوا علیھ األموال والنساء والملك، فی

ي یساري عل    واهللا : ذلك ولسان حالھ یقول ى أن لو وضعوا الشمس في یمني والقمر ف
    ".أو أھلك دونھ أترك ھذا األمر ما تركتھ حتى یظھره اهللا تعالى 

ا          ي األرض وإنم و ف غ العل م یب د ول ولما مكنھ اهللا تعالى وأظھره لم یطغى أو یظلم أح
ة      جاھد في اهللا  ي غای نًنا ھي ف حق جھاده، وبذل نفسھ في سبیل ذلك، وسنَّ في ذلك س

م     ال ظل ال، ف دل والكم د  الع ي األرض     وال اعت و ف ي العل ة ف اد، وال رغب اء وال إفس
الى       بالباطل، وال رغبة في التوسع على حساب  ى اهللا تع دعوھم إل ان ی ل ك الشعوب، ب

ي        ي ف ي والعجم ان العرب ى ك ھ، حت ى قوم ى نفسھ وال إل الل    ال إل ذا ب واء، فھ ھ س كنف
رك  ال الحبشي مؤذن لصالة المسلمین بین یدي رسول اهللا، وھذا صھیب الرومي  ذي ت

ى رسول اهللا      اه       مالھ لقریش حتى ال یمنعوه من الھجرة إل لم  فتلق ھ وس صلى اهللا علی
ذي       :   صلى اهللا علیھ وسلم وھو یقول لھ  الرسول  ذا سلمان الفارسي ال ع، وھ ح البی رب

اس  : یقول فیھ الرسول نھم دعوة اهللا      سلمان منا أھل البیت، وكان یدعو الن ل م فمن قب
ن ال  ة             كان واحدا م ون أو لغ ة بل ر تفرق یھم من غی ا عل ھ م م وعلی ا لھ ھ م أو  مسلمین ل

صلى اهللا علیھ وسلم  لمن خرج مجاھدا في سبیل   جنس، وھذه ھي وصیة رسول اهللا 
و    اهللا تعالى مما یبین بكل وضوح  یس للعل نبل غایة الجھاد وأنھ جھاد إلحقاق الحق ول

صلى اهللا    كان رسول اهللا :"أبیھ قال في األرض أو اإلفساد فعن سلیمان بن بریدة عن 
ن         وى اهللا وم تھ بتق ي خاص اه ف ى جیش أو سریة أوص ًرا عل ر أمی لم  إذا أم ھ وس علی

ھ   ال      مع م ق ًرا ث اهللا،         : من المسلمین خی ر ب اتلوا من كف ي سبیل اهللا ق اغزوا باسم اهللا ف
وا، وال   زوا وال تغل دا، وإذا لق   اغ وا ولی وا، وال تقتل دروا، وال تمثل ن   تغ دوك م ت ع ی

الث خصال أو     ى ث ادعھم إل ف    المشركین ف نھم وك ل م ابوك فاقب ا أج أیتھن م الل ف خ
نھم    ل م ابوك فاقب إن أج الم ف ى اإلس م إل م ادعھ نھم، ث ى   ع م إل م ادعھ نھم، ث ف ع وك

للمھاجرین  التحول من دارھم إلى دار المھاجرین وأخبرھم أنھم إن فعلوا ذلك فلھم ما 
اجری  ى المھ ا عل یھم م ون   وعل م یكون أخبرھم أنھ ا ف وا منھ وا أن یتحول إن أب ن، ف

م        كأعراب  ؤمنین، وال یكون لھ ى الم ذي یجري عل المسلمین یجري علیھم حكم اهللا ال
إن   في الغنیمة والفيء شيء إال  أن یجاھدوا مع المسلمین، فإن ھم أبوا فسلھم الجزیة ف



فبأبي     "الحدیث .. وقاتلھمھم أبوا فاستعن باهللا ھم أجابوك فاقبل منھم وكف عنھم، فإن 
  .أنت وأمي یا رسول اهللا

   :صلى اهللا علیھ وسلم  الدعوة  األمانة في تبلیغھ 
وة،      ات والق اء، والثب ر والنق د إال الطھ ریم ال تج ول الك ع الرس ت م ا توجھ حیثم

ر     والصدق  ا أم ان فیم و ك  واألمانة، یبلغ ما أوحاه اهللا إلیھ، وال ُیخفي منھ شیًئا، حتى ل
الى   بتبلیغھ ما یدل على  ھ تع َولَّى َأن   :" معاتبتھ على أحد التصرفات، فبلغ قول َبَس َوَت َع

ذِّْكَرى  َجاءُه اْلَأْعَمى َوَما ُیْدِریَك َلَعلَُّھ َیزَّكَّى  ن   ]٤-١:عبس " [َأْو َیذَّكَُّر َفَتنَفَعُھ ال ال اب ، ق
لم     صلى اهللا   ذكر غیر واحد من المفسرین أن رسول اهللا : "كثیر ھ وس ا    علی ان یوم ك

ھ إذ            ھ ویناجی ا ھو یخاطب ي إسالمھ، فبینم ع ف د طم ریش، وق اء ق یخاطب بعض عظم
ن أم   ل یسأل رسول اهللا          أقبل اب دیما، فجع لم ق ان ممن أس وم، وك ھ     مكت صلى اهللا علی

و    وسلم  عن شيء ویلح علیھ، وود النبي  ك     صلى اهللا علیھ وسلم  أن ل كف ساعتھ تل
ن مخ تمكن م ن      لی ھ اب ي وج بس ف ھ، وع ي ھدایت ة ف ا ورغب ل؛ طمع ك الرج ة ذل اطب

الى   أم  أنزل اهللا تع ولى أن جاءه    : "مكتوم وأعرض عنھ، وأقبل على اآلخر ف عبس وت
دریك    ا ی ھ یزكى   األعمى وم ھ الرسول      "لعل ا انصرف عن لم       ، فم ھ وس صلى اهللا علی

ك       ى ذل ھ عل ا حمل ھ، وإنم تھانة ب ھ أو اس ة عن بس رغب ھ وع ك   رغبت الم أولئ ي إس ف
ا رسول اهللا        د بلغھ ك فق ع ذل لم       العظماء، لیعز بھم المسلمون، وم ھ وس صلى اهللا علی

   .ولم یكتمھا
ل      وكان لرسول اهللا  اه الرسول قب صلى اهللا علیھ وسلم  مولى اسمھ زید بن حارثة تبن

ا   البعثة، وكانت عادة العرب  ن ابن للصلب   أن زوجة االبن تحرم على الوالد ولو لم یك
الى أن   التبني، وأراد اهللا تع ا ب ان ابن ا ك ت    وإنم ا ُطلق اھلي، فلم رف الج ذا الع دم ھ یھ

أول من  صلى اهللا علیھ وسلم  زواجھا لیكون ھو   زینب زوجة زید، شرع اهللا لرسولھ 
ك    ل تل ة لتأص ك البیئ ى تل عًبا عل ان ص ر ك ذا األم ن ھ اھلي، لك رف الج ذا الع دم ھ یھ

صلى اهللا علیھ وسلم  في نفسھ ھذه المشروعیة، فقال اهللا تعالى لھ    فیھم، فأخفى العادة 
ا      ش وزوجھ ت جح ب بن أن زین ي ش ي    ف ولى النب ة م لم    حارث ھ وس لى اهللا علی : ص

اه        " ق أن تخش اس واهللا أح ى الن ھ وتخش ا اهللا مبدی ك م ي نفس ي ف ا  " وتخف فبلغھ
ي     :"یكتمھا، قال أنس ولم  ل النب ة یشكو، فجع لم       جاء زید بن حارث ھ وس صلى اهللا علی
س    اتق اهللا وأمسك علیك : "یقول ال أن ان رسول اهللا    : زوجك، ق و ك ھ     ل صلى اهللا علی

ي   وسلم  كاتًما شیًئا لكتم ھذه، قال فكانت زینب تفخر على أزواج  ھ     النب صلى اهللا علی
ول  لم  تق موات     : وس بع س وق س ن ف الى م ي اهللا تع الیكن، وزوجن ن أھ ،  "زوجك

ھ،    صلى اهللا علیھ وسلم  أمین   فالرسول  ھ اهللا علی على وحي اهللا تعالى، یبلغھ كما أنزل
   .ال یزید فیھ وال ینقص منھ

    :صلى اهللا علیھ وسلم  بالعالمین  رحمتھ 
اَلِمینَ  :"قال اهللا لھ ًة لِّْلَع اء [، "َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَم الى إال    ]١٠٧:األنبی لھ تع ا أرس ، فم

رحمة للعالمین جمیعا فمن قبل رسالتھ فھو ممن رحمھم اهللا تعالى ومن   لیكون إرسالھ
ات،     شملت رحمتھ  أعرض فعلى نفسھ جنى، ولقد  ى الحیوان صلى اهللا علیھ وسلم  حت

ال      ھ ق ن أبی د اهللا ع ن عب رحمن ب د ال ن عب ول اهللا   :"فع ع رس ا م ھ    كن لى اهللا علی ص
رة مع      وسلم   ا حم ھ، فرأین انطلق لحاجت ا، فجاءت      في سفر ف ذنا فرخیھ ا فرخان فأخ ھ



ال   فجاء النبي  الحمرة فجعلت تفرش،  دھا     : صلى اهللا علیھ وسلم  فق ذه بول من فجع ھ
ال  ا    من  : ردوا ولدھا إلیھا، ورأى قریة نمل قد حرقناھا فق ذه؟ قلن ال  :حرق ھ : نحن، ق

لم    فالنبي   . "إنھ ال ینبغي أن یعذب بالنار إال رب النار ھ وس رق لحال     صلى اهللا علی ی
ر       ھذا  ع أن صید الب ا، م ذھما بإطالقھم الطائر الذي فقد ولدیھ، ویرحمھ ویأمر من أخ

ذا            حالل لكن الرحمة التي  ة ھ ى رؤی ا عل در معھ م یق ریم ل مألت جوانح الرسول الك
ر        ى أم ده، حت ي ول و ذا     الطائر المسكین المفجوع ف ا ھ ھ، وھ ھ     بإطالق صلى اهللا علی

ة  ى رحم دعو إل لم  ی ن    وس ھ م ا فی ان م ك ببی ى ذل ث عل ا روح ویح ا فیھ ل م ك
م خرج،     : "فیقول األجر  ا ث بینا رجل یمشي فاشتد علیھ العطش فنزل بئرا فشرب منھ

ي، فمأل   :یأكل الثرى من العطش، فقال فإذا ھو بكلب یلھث  لقد بلغ ھذا مثل الذي بلغ ب
ھ       خفھ ثم أمسكھ بفیھ ثم رقي  ر ل ھ فغف ب، فشكر اهللا ل الوا فسقى الكل ا رسول اهللا   : ، ق ی

د  : وإن لنا في البھائم أجرا؟ قال ة أجر   في كل كب ان    . "رطب لم       وك ھ وس صلى اهللا علی
ال    ھ ق ل رسول   : یرحم الصبیة الصغار ویقبلھم، فعن أبي ھریرة رضي اهللا عن   اهللا  قب

ال        ن حابس التمیمي جالسا، فق رع ب صلى اهللا علیھ وسلم  الحسن بن علي وعنده األق
ھ رسول اهللا        إن لي عشرة من : قرعاأل ًدا، فنظر إلی نھم أح ت م صلى اهللا    الولد ما قبل

ى    "من ال َیرحم ال ُیرحم:علیھ وسلم  ثم قال ھ إل یعھم    ، ودعا أمت ق جم ة الخل من  -رحم
ال      -في األرض ات، فق ل كالحیوان اإلنس ومن ال یعق رحمھم   الراحمون  :"من یعقل ك ی

رحمن     الرحمن، ارحموا من في األرض ی جنة من ال رحم ش رحمكم من في السماء، ال
، وقد سجلت لنا السیدة خدیجة رضي   "وصلھ اهللا، ومن قطعھا قطعھ اهللا  فمن وصلھا 

ي  مائلھ الت ا ش الى عنھ الة،   اهللا تع ھ الرس ل أن تأتی ن قب ى م ا حت الى علیھ ھ اهللا تع طبع
ل،   أبدا، إنك لت واهللا ما یخزیك اهللا :" فقالت لھ لما جاءه الوحي ل الك صل الرحم، وتحم

ق  ب الح ى نوائ ین عل یف، وتع ري الض دوم، وتق ب المع ھ      "وتكس ذه خالل ت ھ   فكان
ًؤا          وًرا وتألل وحي زادت ن اءه ال ا ج ھ، فلم وحى إلی ل أن ی لم  قب ھ وس لى اهللا علی ص

   .علیك یا من أرسلك ربك رحمة للعالمین وجالًال، فصلى اهللا 
    :صلى اهللا علیھ وسلم  الحلم والعفو والصفح من شمائلھ 

ط، إال     تقم لنفسھ ق كان الحلم والعفو والصفح شیمة ھذا الرسول الكریم، حتى إنھ لم ین
ى رسول اهللا       أن  ن عل ود دی ن الیھ صلى اهللا    تنتھك حدود اهللا تعالى، فقد كان لرجل م

ھ الرسول    علیھ وسلم  فأتاه یتقاضاه منھ وأغلظ  ھ   صلى اهللا   لھ في الكالم فرد علی علی
اإلسالم، فقد كان  حتى أداه ذلك إلى -على ما یتبین من ھذه الروایة-وسلم  بحلم وصفح

لم    زید بن سعنة من أحبار الیھود وأتى النبي  ھ    "صلى اهللا علیھ وس ذ ثوب یتقاضاه فجب
ارف،     :األیمن، ثم قال عن منكبھ  م لع ي بك إنكم یا بني عبد المطلب أصحاب مطل، وأن

یا عمر أنا وھو كنا إلى غیر : "صلى اهللا علیھ وسلم  رسول اهللا  لھ  فانتھره عمر، فقال
أمره بحسن      :ھذا منك أحوج أمرني بحسن القضاء، وت ر      أن ت ا عم ق ی التقاضي، انطل

ھ ثالث       ي من أجل د بق ل       [أوفھ حقھ، أما أنھ ق ُد، ب دین بع م یحن أجل ال ھ    أي ل ي من بق
ھ   ] ثالث رك علی ھ   ، ور "فزده ثالثین صاًعا، لتزوی ان وفی ن حب ل    : "واه اب ان قب ا ك فلم
ازة رجل       األجل بیومین أو ثالثة خرج رسول اهللا  محل  ي جن لم  ف صلى اهللا علیھ وس

ر    ر وعم و بك ھ أب ار، ومع ن األنص ى    م لى عل ا ص حابھ، فلم ن أص ر م ان ونف وعثم
ونظرت إلیھ بوجھ غلیظ، ثم  الجنازة دنا من جدار فجلس إلیھ، فأخذت بمجامع قمیصھ 



ان     أال تقضیني یا محمد حقي؟ فو اهللا ما علمتكم بني عبد المطلب  :قلت د ك بمطل، ولق
ال  م، ق الطتكم عل ي بمخ ي   : ل دوران ف اه ت اب وعین ن الخط ر ب ى عم رت إل ونظ

ھ  ال وجھ ره، وق اني ببص م رم تدیر، ث ك المس ول اهللا : كالفل ول لرس دو اهللا، أتق   أي ع
ا أحاذر      صلى اهللا علیھ وسلم  ما أسمع وتفعل بھ ما  وال م الحق ل أرى؟ فو الذي بعثھ ب

ى        فوتھ لضربت بسیفي ھذا عنقك، ورسول اهللا   لم  ینظر إل ھ وس ر   صلى اهللا علی عم
أمرني بحسن    : في سكون وتؤدة، ثم قال ر، أن ت إنا كنا أحوج إلى غیر ھذا منك یا عم

ھ وزده عشرین صاعً     األداء  ا من  وتأمره بحسن التباعة، اذھب بھ یا عمر فاقضھ حق
زید فذھب بي عمر فقضاني حقي وزادني عشرین صاًعا    غیره، مكان ما رعتھ، قال 

صلى اهللا علیھ وسلم  أن أزیدك   رسول اهللا  أمرني :ما ھذه الزیادة؟ قال:من تمر، فقلت
ت    ك، فقل ا رعت ال    :مكان م ر؟ ق ا عم ي ی ت   :أتعرفن ت؟ قل د   :ال فمن أن ا زی ن سعنة،    أن ب

لم       فما دعاك أن تقول لرسول اهللا :ر، قالنعم الَحْب:الَحْبر؟ قلت:قال ھ وس صلى اهللا علی
ا     ھ م ل ب ت   ما قلت وتفع ت؟ فقل ي وجھ          : فعل ا ف د عرفتھ وة ق ات النب ر كل عالم ا عم ی

ین    رسول اهللا  ھ    صلى اهللا علیھ وسلم  حین نظرت إلیھ إال اثنت ا من م أختبرھم یسبق  : ل
ي   ، فقد أختبرتھما، فأشھدك یا حلمھ جھلھ، وال یزیده شدة الجھل علیھ إال حلًما عمر أن

د     ا وبمحم ا، وأشھدك أن        قد رضیت باهللا رًبا وباإلسالم دیًن لم  نبًی ھ وس صلى اهللا علی
: صلى اهللا علیھ وسلم، فقال عمر  صدقة على أمة محمد -ماًال فإني أكثرھا -شطر مالي

ت   م، قل ى  :أو على بعضھم؟ فإنك ال تسعھم كلھ ر    أو عل ى    بعضھم، فرجع عم د إل وزی
ول اهللا  د    رس ال زی لم  فق ھ وس لى اهللا علی ًدا  : ص ھ إال اهللا وأن محم ھد أن ال إل أش

ھ من أجل               "الحدیث..  عبده  ي حق ل زاده ف ال، ب ا ق ل م ھ بمث رد علی فحلم علیھ، ولم ی
ت أمشي مع رسول اهللا          انتھار عمر لھ، وعن  ال كن ك ق ن مال س ب ھ     أن صلى اهللا علی

ي      وسلم  وعلیھ برد  ھ أعراب یظ الحاشیة فأدرك ي غل دیدة      نجران ذة ش ھ جب ذه بردائ فجب
ا حاشیة         رت بھ د أث لم  ق ھ وس حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول اهللا صلى اهللا علی

ھ           : شدة جبذتھ، ثم قال البرد من  ت إلی دك، فالتف ذي عن ال اهللا ال ي من م ر ل د م ا محم ی
ول اهللا  حك،     رس م ض لم  ث ھ وس لى اهللا علی ر  ص م أم اء ث ھ بعط اء      "ل ل جف م یقاب فل

م         حك، ث ھ وض ت إلی ھ إال أن التف ھ وقسوتھ علی ا      األعرابي وغلظت ا سأل، فم أعطاه م
    .أحلمك یا رسول اهللا

وقد حاربتھ قریش أشد المحاربة، وألَّبوا علیھ القبائل وآذوه وآذوا أصحابھ، فلما أمكنھ 
نھم   ام ال    اهللا م ي ع ا ف ة فاتًح ل مك یھم ودخ ره عل زة   وأظھ ر والع ف النص ي موق تح ف ف

ا عنھم       والتمكین، لم یعاملھم بما  ل عف غ، ب اب البلی م حین    "یستحقونھ من العق ال لھ وق
الوا   ما ترون أني صانع : اجتمعوا في المسجد م؟ ق ریم،     :بك ن أخ ك ریم واب را، أخ ك خی

    . "اذھبوا فأنتم الطلقاء:قال
   :صلى اهللا علیھ وسلم  شجاعتھ 

ى    صلى   كان لرسول  اس إل اهللا علیھ وسلم  في الشجاعة القدح المعلى فكان أسرع الن
صلى اهللا علیھ وسلم  من أیة معركة رغم شدتھا والتحام   العدو وأقربھم إلیھ، ولم یفر 

ا  : جاء رجل إلى البراء فقال:"الصفوف فعن أبي إسحق قال أكنتم ولیتم یوم حنین یا أب
اء        صلى ا   عمارة، فقال أشھد على نبي اهللا  ق أِخفَّ ھ انطل ىَّ، ولكن ا ول لم  م ھ وس هللا علی

ل          من  اة، فرموھم برشق من نب وم رم م ق الناس وُحسَّر إلى ھذا الحي من ھوازن وھ



صلى اهللا علیھ وسلم  وأبو   فانكشفوا، فأقبل القوم إلى رسول اهللا  كأنھا رجل من جراد 
و ی  سفیان بن الحارث یقود بھ بغلتھ، فنزل ودعا واستنصر   ول وھ ذب    :ق ي ال ك ا النب أن

ھ،    كنا واهللا إذا احمر :أنا ابن عبد المطلب، اللھم نزل نصرك، قال البراء ي ب البأس نتق
صلى اهللا    وكان     "صلى اهللا علیھ وسلم  وإن الشجاع منا للذي یحاذي بھ، یعني النبي 

ان  " :یكون أسرع الناس الستجالئھ، فعن أنس قال علیھ وسلم  إذا دھم المدینة خطر  ك
الناس، ولقد فزع أھل   صلى اهللا علیھ وسلم  أحسن الناس وأجود الناس وأشجع   النبي 

صلى اهللا علیھ وسلم  قد   المدینة ذات لیلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلھم النبي 
ي       : إلى الصوت، وھو یقول سبق الناس  رس ألب ى ف ن تراعوا، وھو عل لن تراعوا، ل

ھ سر    ا علی ي  طلحة عري م ال    ج، ف ھ سیف، فق ھ لبحر     : عنق ًرا أو إن ھ بح د وجدت     "لق
استجلى األمر، حتى إن  صلى اهللا علیھ وسلم  كان أول من فزع حتى   فلفرط شجاعتھ 

یس           رس عري ل ى ف ھ إال وھو راجع، وذھب عل م یلحق ھ   أسرع الناس من بعده ل علی
ي تجعل من صاحبھا یق        ذه الت جاعة ھ رده وال  سرج والسیف في عنقھ، فأي ش دم بمف

یعاونھ أو یساعده على ھذا الوضع الصعب، و عن جابر بن عبد اهللا رضي  ینتظر من 
ر ا أخب زا :"اهللا عنھم ھ غ ول اهللا  أن ع رس ل    م ا قف د فلم ل نج لم  قب ھ وس لى اهللا علی ص

ول اهللا  ر      رس ي واد كثی ة ف أدركتھم القائل ھ، ف ل مع لم  قف ھ وس لى اهللا علی ص
ي العضاه یستظلون        هللا فنزل رسول ا العضاه،  اس ف رق الن صلى اهللا علیھ وسلم  وتف

زل رسول اهللا     جر، ون ق         بالش لم  تحت سمرة فعل ھ وس ال    صلى اهللا علی ا سیفھ، ق بھ
م إذا رسول اهللا      ة ث ا نوم ده        جابر فنمن إذا عن اه ف دعونا، فجئن لم  ی ھ وس صلى اهللا علی

ائم      صلى اهللا علیھ وس   رسول اهللا  أعرابي جالس فقال  ا ن رط سیفي وأن ذا اخت لم  إن ھ
ي؟  : فاستیقظت وھو في یده صلًتا، فقال لي ت  من یمنعك من ا ھو ذا جالس،    : قل اهللا فھ

ول اهللا    ھ رس م یعاقب م ل لم     ث ھ وس لى اهللا علی ث     "ص عب حی ع الص ذا الوض ي ھ ، ف
ھ ظل           ممسك بالسیف، والرسول  الرجل  ھ سالح، لكن یس مع لم  ل ھ وس صلى اهللا علی

ال      الجأش واثقا من معیة اهللا، ولم یظھر  رابط ین، ق ات ویق ل ثب منھ خوف أو جزع، ب
وصبره  صلى اهللا علیھ وسلم  وقوة یقینھ   وفي الحدیث فرط شجاعة النبي :"ابن حجر

  . "على األذى وحلمھ عن الجھال
  :صلى اهللا علیھ وسلم  وجوب نصرة النبي 

الح   صلى اهللا علیھ وسلم  من لواز  نصرة الرسول  الى الف م اإلیمان، وقد ضمن اهللا تع
الى  لمن آمن برسولھ وَنَصَره، فقال  وْا       : "تع ُروُه َواتََّبُع زَُّروُه َوَنَص ِھ َوَع وْا ِب ِذیَن آَمُن َفالَّ

ونَ    ُم اْلُمْفِلُح ـِئَك ُھ ُھ ُأْوَل ِزَل َمَع ِذَي ُأن وَر الَّ راف[  " النُّ م  ]١٥٧:األع زروه ھ ذین ع ، فال
روه، و  ذین وقَّ داء اهللا     ال ى أع انوه عل ذین أع م ال روه ھ ذین نص ادھم   ال ھ بجھ وأعدائ

ھد      ولھ وش روا رس ذین نص اجرین ال الى المھ دح اهللا تع د م م، وق رب لھ ب الح ونص
الى  لھم  اِرِھْم       :" بالصدق في إیمانھم فقال تع ن ِدی وا ِم ِذیَن ُأْخِرُج اِجِریَن الَّ َراء اْلُمَھ ِلْلُفَق

وَن َواِلِھْم َیْبَتُغ ًال  َوَأْم ُم    َفْض َك ُھ وَلُھ ُأْوَلِئ َھ َوَرُس ُروَن اللَّ َوانًا َوَینُص ِھ َوِرْض َن اللَّ مِّ
اِدُقوَن ر"[الصَّ ن آوى  ]  ٨:الحش ھد لم ا ش م    كم أنھم ھ ول ب ر الرس اجرین ونص المھ

ِذیَن آَووْا َسِبیِل الّلِھ َوالَّ  َوالَِّذیَن آَمُنوْا َوَھاَجُروْا َوَجاَھُدوْا ِفي :"المؤمنون حقا فقال تعالى
ذل    ] ٧٤:األنفال" [وََّنَصُروْا ُأوَلـِئَك ُھُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقًا لَُّھم مَّْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِریٌم ان الب فك

    .والعطاء في سبیل اهللا سواء بالھجرة أو بالنصرة دلیل اإلیمان الحق



اس    صلى اهللا علیھ وسلم  وھو في مكة قبل الھجرة یطوف    وكان رسول اهللا  ى الن عل
ال "من إبالغ رسالة اهللا تعالى للعالمین، یطلب النصرة حتى یتمكن  مكث  : فعن جابر ق

اس    رسول اهللا   ع الن نین یتب ر س ة عش لم  بمك ھ وس لى اهللا علی اظ  ص ازلھم بعك ي من ف
ول  ي،         :ومجنة، وفي المواسم بمنى، یق غ رسالة رب ى أبل ؤویني من ینصرني حت من ی

ھ   ة، ول دیث، .." الجن یھم أن  الح ة عل ذ البیع ة أخ ي المدین یھم ف رة إل دما أراد الھج وعن
م   ینصروه وأن یمنعوه مما  ال لھ ى أن  :"یمنعون من أھلیھم، ففي الحدیث المتقدم ق وعل

ا   یكم مم دمت عل وني إذا ق روني فتمنع اءكم   تنص م وأبن كم وأزواجك ھ أنفس ون من تمنع
    .  "ولكم الجنة

تقدمنا من األمم بنصرة الرسول الكریم، فما أتعس  وقد أخذ اهللا تعالى المیثاق على من
صلى اهللا علیھ وسلم  فإذا ھم یسخرون ویستھزئون،    علیھم المیثاق بنصرتھ  قوم أخذ 

م   قال اهللا تعالى في أخذه المیثاق على من سبق   ْیَن     : "من األم اَق النَِّبیِّ ُھ ِمیَث َذ الّل َوِإْذ َأَخ
ا   َلَما آَتْیُتُكم مِّن ِكَتاٍب َو دٌِّق لَِّم ُرنَُّھ      ِحْكَمٍة ُثمَّ َجاءُكْم َرُسوٌل مَُّص ِھ َوَلَتنُص ْؤِمُننَّ ِب ْم َلُت َمَعُك

ْا        َھُدوْا َوَأَن اَل َفاْش ا َق اُلوْا َأْقَرْرَن ِري َق ْم ِإْص ى َذِلُك ْذُتْم َعَل َرْرُتْم َوَأَخ اَل َأَأْق َن   َق م مِّ َمَعُك
ال   ، فأخذ المی]٨١:آل عمران" [الشَّاِھِدیَن ھ، ق ثاق على النبیین كلھم وأممھم تبع لھم فی
ما بعث اهللا  :قال علي بن أبي طالب وابن عمھ ابن عباس رضي اهللا عنھما:"  ابن كثیر 

ذ     اء إال ُأخ ن األنبی ا م ھ          نبًی ؤمنن ب ي لی و ح ًدا وھ ث اهللا محم ئن بع اق ل ھ المیث علی
ئن       ھ ل ى أمت اق عل ذ المیث د و   وینصرنھ، وأمره أن یأخ ھ     بعث محم ؤمنن ب اء لی م أحی ھ

   . "ولینصرنھ
رھم،         ى نص ة إل ي حاج یس ف ولھ ل ولھ، وأن رس ر رس ھ ناص الى أن ین اهللا تع د ب وق

دما  لم عن ر إال    والمس ن یض اعس فل ھ، وإذا تق ر نفس عى لخی ا یس ول فإنم ر الرس ینص
ك     ي أحل دما ھاجر من        نفسھ، وقد نصر اهللا رسولھ ف ات عن الظروف وأصعب األوق

ل     مكة إلى المدینة ا تأم ا ورجلھ ھ، لكن اهللا      وقریش كلھا تطارده بخیلھ ور علی ي العث ف
ك         ین ذل الى یب ال اهللا تع ین، ق زاد والمع ة ال ِإالَّ :"   أنجاه منھم مع ضعف اإلمكانات وقل

ي اْلغَ        ا ِف ْیِن ِإْذ ُھَم اِنَي اْثَن ُروْا َث ِذیَن َكَف وُل  َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه الّلُھ ِإْذ َأْخَرَجُھ الَّ اِر ِإْذ َیُق
َل         ِلَصاِحِبِھ َال  ا َوَجَع ْم َتَرْوَھ وٍد لَّ َدُه ِبُجُن ِھ َوَأیَّ ِكیَنَتُھ َعَلْی َتْحَزْن ِإنَّ الّلَھ َمَعَنا َفَأنَزَل الّلُھ َس

یمٌ     َكِلَمَة الَِّذیَن َكَفُروْا السُّْفَلى  ٌز َحِك ُھ َعِزی ا َوالّل فمن  ] ٤٠:ةالتوب " [َوَكِلَمُة الّلِھ ِھَي اْلُعْلَی
زري إال   د         تقاعس عن نصرة الرسول فال ُی ز والشرف ق ة من الع بنفسھ، وھي منزل

   .حرمھا منھ
ھ        وإذا كانت ھناك وسائل كثیرة لنصرة الرسول   لم  واالنتصار ل ھ وس صلى اهللا علی

رة      خر أو استھزأ من الكف ل          ممن س ا ك در علیھ ي یق إن من النصرة الت دین، ف والملح
ذر  لم، وال یع امس ف عنھ ي التخل ول : ف ة الرس لم    محب ھ وس لى اهللا علی ھ  ص ومواالت

ا       ًرا حًق لم ناص ون المس تقیم أن یك دین، إذ ال یس ي ال داع ف رك االبت نتھ، وت اع س واتب
والي    للرسول  ھ، أو ی الكریم في الوقت الذي یعصیھ فیھ ویخالف سنتھ، ویبتدع في دین

اتھم، وك    أعداءه، ویناصرھم ویقف  ي ملم م ف لم       معھ ین المس واالة ب اك م ف تكون ھن ی
ریم   وبین الكافر الذي یسخر أو یسب الرسول  ال اهللا        الك د ق لم  وق ھ وس صلى اهللا علی

وَلُھ            : "تعالى َھ َوَرُس ادَّ اللَّ ْن َح َوادُّوَن َم آِخِر ُی ْوِم اْل ِھ َواْلَی وَن ِباللَّ ًا ُیْؤِمُن ُد َقْوم ْو   َلا َتِج َوَل
َدُھم  َكاُنوا آَباءُھْم َأْو َأ ْبَناءُھْم َأْو ِإْخَواَنُھْم َأْو َعِشیَرَتُھْم ُأْوَلِئَك َكَتَب ِفي ُقُلوِبِھُم اْلِإیَماَن َوَأیَّ



ُروٍح  ْنُھْم   ِب ُھ َع َي اللَّ ا َرِض ِدیَن ِفیَھ اُر َخاِل ا اْلَأْنَھ ن َتْحِتَھ ِري ِم اٍت َتْج ْدِخُلُھْم َجنَّ ُھ َوُی مِّْن
    ]٢٢:المجادلة" [اللَِّھ َأَلا ِإنَّ ِحْزَب اللَِّھ ُھُم اْلُمْفِلُحوَن ْزُب َوَرُضوا َعْنُھ ُأْوَلِئَك ِح

    :صلى اهللا علیھ وسلم  وجوب تعزیره وتوقیره 
ول      تحقھ الرس ك یس ل ذل الل وك یم واإلج وقیر التعظ ة والت رة والحمای ر النص التعزی

ا   ذلك أمرن ریم وب الى  الك ال اهللا تع ین ق موات واألرض ا:"رب الس اِھدًا   ِإنَّ ْلَناَك َش َأْرَس
وِلِھ      ِھ َوَرُس وا ِباللَّ ِذیرًا ِلُتْؤِمُن رًا َوَن یالً     َوُمَبشِّ َرًة َوَأِص بُِّحوُه ُبْك َوقُِّروُه َوُتَس زُِّروُه َوُت " َوُتَع

إلى  أمر : صلى اهللا علیھ وسلم  وتوقیره یرجع إلى أمرین  ، ومحبة النبي ]٩-٨:الفتح[
ا إال     صفاتھ الشخصیة وشمائلھ التي ع علیھ تحلى بھا، والتي ال تدع ألحد منصف اطل

ذا   ة ھ ن          محب ون م ا تك لمین كم ن المس ون م ذه تك ھ، وھ وقیره وتعظیم ول وت الرس
ر اهللا    المنصفین من غیر المسلمین،  ى أم وھناك كم كبیر من أقوالھم في ذلك، وآخر إل

ا   اهللا ور    بذلك وإیجابھ على المسلمین وھذه یختص بھ وا ب ذین آمن ھ    ال ى یفدی سولھ، حت
ول     ون الرس ل یك ھ، ب ھ وأم ؤمن بأبی ل       الم ن ك ھ م ب إلی لم  أح ھ وس لى اهللا علی ص

ھ  :"صلى اهللا علیھ وسلم   فقد قال رسول اهللا  شيء  ال یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلی
ین   اس أجمع لم من          ،  "من والده وولده والن ى المس د أن یكون الرسول أحب إل ل ال ب ب

ا  نفسھ التي بین جو ره       انحھ فیؤثر مرضاة الرسول على م دم أم ھ نفسھ، ویق ح إلی تطم
ال    ن ھشام ق ي    :"وسنتھ على محبوباتھ ورغباتھ، فعن عبد اهللا ب ع النب ا م صلى اهللا    كن

یا رسول اهللا ألنت أحب إلي :علیھ وسلم  وھو آخذ بید عمر بن الخطاب، فقال لھ عمر
ي      من كل شيء إال   ال النب لم  صلى اهللا   من نفسي، فق ھ وس ده    :  علی ذي نفسي بی ال وال

ر        ھ عم ال ل ك من نفسك، فق ھ  : حتى أكون أحب إلی ي من      فإن ت أحب إل اآلن واهللا ألن
ي   ال النب ي، فق لم   نفس ھ وس لى اهللا علی ر : ص ا عم ن    "اآلن ی لمون م ان المس د ك ، وق

ل صلى اهللا علیھ وسلم  یعرضون أنفسھم للمھالك والردى في سبی  لرسول اهللا  محبتھم 
لما كان یوم أحد انھزم الناس عن :"عنھ قال حفظ الرسول ونجاتھ فعن أنس رضي اهللا 

لم  مجوب     صلى اهللا علیھ وسلم  وأبو طلحة بین یدي النبي   النبي  صلى اهللا علیھ وس
بحجفة لھ، وكان أبو طلحة رجال رامیا شدید القد یكسر یومئذ قوسین أو ثالًثا،  بھ علیھ 

ر مع  ل یم ان الرج ي   ھ وك رف النب ة، فأش ي طلح ا ألب ول انثرھ ل فیق ن النب ة م   الجعب
ت وأمي ال    یا نبي : صلى اهللا علیھ وسلم  ینظر إلى القوم، فیقول أبو طلحة اهللا بأبي أن
دم     "تشرف یصبك سھم من سھام القوم، نحري دون نحرك   ا تق ل م م یكن    ، وإزاء ك ل
ار      الل واإلكب ب واإلج ولھم إال الح لمین لرس ن المس ا      م ل م ھ بك ي فدائ ة ف والرغب

ص       یملكون، ولم  ي نق ھ أدن د یكون فی یكن أحد من أصحابھ یطیق أن یسمع شیًئا مما ق
ال   صلى اهللا علیھ وسلم  فعن أبي ھریرة   من قدره  ھ ق : استب رجالن  :"رضي اهللا عن

لم     ال المس ود، ق ن الیھ ل م لمین ورج ن المس ل م ذي : رج ى   وال ًدا عل طفى محم اص
ا  المین، فق وديالع ده     : ل الیھ لم ی ع المس المین، فرف ى الع ى عل طفى موس ذي اص وال

أخبره    ذلك فلطم وجھ الیھودي، فذھب الیھودي إلى النبي  عند  صلى اهللا علیھ وسلم  ف
دعا   ي   بما كان من أمره وأمر المسلم، ف لم فسألھ عن         النب لم  المس ھ وس صلى اهللا علی

ي   ھ و    ذلك فأخبره، فقال النب لم  صلى اهللا علی اس      :س إن الن ى موسى ف ي عل ال تخیرون
ب            یصعقون  اطش جان إذا موسى ب ق، ف أكون أول من یفی م ف ة فأصعق معھ یوم القیام

ل       "فیمن صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى اهللا   العرش فال أدري أكان  م یحتم فل



ن الیھودي     ى       تفضیل موسى    الصحابي الجلیل أن یسمع م لم  عل ھ وس صلى اهللا علی
ا قصة       رسول اهللا  الى عنھم صلى اهللا علیھ وسلم، وقد روى ابن عباس رضي اهللا تع
ھ    " صلى اهللا علیھ وسلم  فعنھ   حب الصحابة لرسول اهللا  تبین مدى  ت ل أن أعمى كان

ي    ال          أم ولد تشتم النب ا ف ھ فینھاھ ع فی لم  وتق ھ وس ال     صلى اهللا علی ا ف تنتھي ویزجرھ
لم  وتشتمھ       لیلة جعلت تقع في النبي  فلما كانت ذات: تنزجر، قال ھ وس صلى اهللا علی

ا     فأخذ المغول  ل فلطخت م فوضعھ في بطنھا واتكأ علیھا فقتلھا، فوقع بین رجلیھا طف
: صلى اهللا علیھ وسلم  فجمع الناس فقال  ذلك لرسول اهللا  ھناك بالدم، فلما أصبح ُذكر 

ا         ھ حق إال ق ي علی ل ل ا فع ل م ام  أنشد اهللا رجًال فع و      م، فق اس وھ األعمى یتخطى الن
ي     دي النب ین ی د ب ى قع زل، حت ال    یتزل لم  فق ھ وس لى اهللا علی ا  : ص ول اهللا أن ا رس ی

ا            صاحبھا  ي منھ ال تنزجر، ول ا ف ال تنتھي وأزجرھ ا ف ك فأنھاھ ع فی كانت تشتمك وتق
ؤتین     ل اللؤل ان مث ك،           ابن ع فی ت تشتمك وتق ان البارحة جعل ا ك ة، فلم ي رفیق ت ب وكان

ا   ي        فأخذت المغول فوضعتھ في بطنھ ال النب ا، فق ى قتلتھ ا حت أت علیھ صلى اهللا    واتك
   .  "أال اشھدوا أن دمھا ھدر : "علیھ وسلم

ھ أو        خریة من بھ أو الس ھ أو س ھ بانتقاص ن ب ن آم د مم وم أح ور أن یق ن یتص م یك ول
ى أن من سب الرسول      االستھزاء بھ،  ھ  صلى    وقد أجمع علماء المسلمین عل اهللا علی

د ویجب       ھ مرت لھ أن اء اهللا ورس ا أن من سبھ من أھل        وسلم  أو أحد من أنبی ھ، كم قتل
ى   سب رسولنا أو    العھد والذمة فإن عھده ینتقض بذلك ویجب قتلھ فإنا لم نعاھدھم عل

ي      :" االنتقاص منھ، قال محمد بن سحنون ى أن شاتم النب اء عل ع العلم صلى اهللا    أجم
ة       المت علیھ وسلم  و د األم ھ عن ھ و حكم ذاب اهللا ل ھ بع نقص لھ كافر، والوعید جار علی

ره و    ي كف ن شك ف ل وم ر  القت ھ كف ة     "عذاب ن تیمی ال اب ھ :" وق ول فی ر الق إن : و تحری
ل       ر و یقت ھ یكف لًما فإن ان مس ة و        الساب إن ك ة األربع ذھب األئم ر خالف و ھو م بغی

ان   ق غیرھم و قد تقدم ممن حكى اإلجماع على ذلك إسحا بن راھویھ و غیره، و إن ك
ة             ة، و سیأتي حكای ك و أھل المدین ذھب مال ي م ا ف ل أیًض ھ یقت ا فإن و   ذمًی اظھم وھ ألف

: مذھب أحمد و فقھاء الحدیث و قد نص أحمد على ذلك في مواضع متعددة قال حنبل
لمً   : [ سمعت أبا عبد اهللا یقول ا كل من شتم النبي صلى اهللا علیھ و سلم أو تنقصھ ـ مس

  . "كافًراـ فعلیھ القتل و أرى أن یقتل و ال یستتاب كان أو 
ي          وبعد فھل وفیُت حق الرسول    ل وال قطرة ف ف ال، ب لم، ال وأل ھ وس صلى اهللا علی

  .رسول اهللا بحر حقھ وفضلھ، فبأبي أنت وأمي یا 
  .اللھم إنا قد أحببنا نبیك وأصحاب نبیك فاللھم احشرنا في زمرتھم 

---------------  
  مكانة الرسول في القرآن الكریم.٣٠

  ** طلعت عفیفي. د
ان،                ان ومك ي كل زم لم ف ق كل مس ي تطوق عن ة الت ذه المن ھ ھ ي كتاب ا ف ذكر لنا ربن

ِھ             {: فقال ْیِھْم َآَیاِت و َعَل ِھْم َیْتُل ْن َأْنُفِس وال ِم یِھْم َرُس َث ِف ْؤِمِنیَن ِإْذ َبَع ى اْلُم ُھ َعَل نَّ اللَّ َلَقْد َم
َزكِّ ینٍ     َوُی الٍل ُمِب ي َض ُل َلِف ْن َقْب اُنوا ِم َة َوِإْن َك اَب َواْلِحْكَم ُم اْلِكَت آل [} یِھْم َوُیَعلُِّمُھ

  ].١٦٤:عمران



لم؛               دى كل مس لم ل ھ وس ي صلى اهللا علی ع النب ى موق ریم عل رآن الك د الق م یؤك ومن ث
ا،  ]. ٦:باألحزا[} النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنیَن ِمْن َأْنُفِسِھْم{: فیقول فھو أقرب إلینا من قلوبن

ع              ى من جمی ھ، وأغل ا أعز لدی لم من د كل مس وأحب إلى نفوسنا من نفوسنا، وھو عن
ال     ھ ق ھ     : الخلق دونما استثناء، وعن أنس رضي اهللا عن ال رسول اهللا صلى اهللا علی ق

ین : "وسلم ق  " [ال یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیھ من والده وولده والناس أجمع متف
  ].ھعلی

  نداء متمیز
ة الرسول        دث عن مكان ي تتح وقد اشتمل القرآن الكریم على الكثیر من اإلشارات الت
ذا          ق بھ ا یتعل ل م ي ك ا للتفصیل ف صلى اهللا علیھ وسلم عند ربھ، وال یتسع المجال ھن

  .الجانب، ونكتفي بذكر بعض ما ورد بھذا الشأن
ل         ھ ج أنھ أن ھ لش ھ وتعظیم ر اهللا ب ات ب ن عالم ثال م اء    فم ع األنبی ادى جمی أنھ ن ش

ى : بأسمائھم، فقال ... یا آدم، یا نوح، یا إبراھیم، یا موسى، یا عیسى، یا زكریا، یا یحی
ا الرسول     –یا أیھا النبي : إلخ، بینما نادى النبي صلى اهللا علیھ وسلم بقولھ لھ ا أیھ  –ی

  .یا أیھا المدثر -یا أیھا المزمل
ي         وحین أثنى اهللا على أنبیائھ السابق ل نب ذكر لك ان ی ة؛ ك یھم من أخالق كریم ین بما ف

ددة فات مح راھیم . ص ھ إب ن خلیل ال ع ٌب{: فق یٌم َأوَّاٌه ُمِنی َراِھیَم َلَحِل ن } ِإنَّ ِإْب ال ع وق
ا    {: إسماعیل  وال َنِبی اَن َرُس ِد َوَك اِدَق اْلَوْع اَن َص ُھ َك ى  } ِإنَّ ال عن موس اَن  {: وق ُھ َك ِإنَّ

ُھ َأوَّابٌ      {وقال عن أیوب } ال َنِبیاُمْخَلًصا َوَكاَن َرُسو ُد ِإنَّ َم اْلَعْب اِبًرا ِنْع ْدَناُه َص ا َوَج } ِإنَّ
ال     ا فق : وحین تحدث عن سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم بین أنھ حاز الكماالت كلھ

  .}َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظیٍم{
  رحمة للعالمین

ى       ومن الخصائص التي خص اهللا بھا نبیھ صلى اهللا ا إل ي مبعوث ل نب لم أن ك ھ وس  علی
ي  {: فیقول اهللا عن عیسى. قومھ خاصة؛ وفي القرآن ما یشیر إلى ھذا َوَرُسوال ِإَلى َبِن

إلخ، في حین أن رسولنا صلى ... }َوِإَلى َعاٍد َأَخاُھْم ُھوًدا{: ، وعن ھود قال}ِإْسَراِئیَل
ال   اهللا علیھ وسلم بعث إلى الناس كافة في زمانھ وفیما بع ین، ق د زمانھ، فھو خاتم النبی

ْن     {: وقال جل ذكره. }َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال ُمَبشًِّرا َوَنِذیًرا{: تعال ٍد ِم ا َأَح ٌد َأَب َما َكاَن ُمَحمَّ
  .}ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّھ َوَخاَتَم النَِّبیِّیَن َوَكاَن اللَُّھ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیًما

   
عن أبي ھریرة أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : "الذي رواه الشیخانوفي الحدیث 

ھ إال موضع          : "قال ا فأحسنھ وكمل ى بنیان ل رجل بن ي كمث مثلي ومثل األنبیاء من قبل
ون ھال وضعت          ون ویقول ھ ویعجب ون ب اس یطوف ل الن لبنة من زاویة من زوایاه فجع

  .}صححھ األلباني{" ینھذه اللبنة قال فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبی
ومن مظاھر تكریم اهللا لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم ما أخذه من العھد على جمیع األنبیاء 

الى   ال تع ْن        {: من اإلیمان بھ ونصرة دینھ، فق ُتُكْم ِم ا َآَتْی یَن َلَم اَق النَِّبیِّ ُھ ِمیَث َذ اللَّ َوِإْذ َأَخ
وٌل ُمصَ   َرْرُتْم        ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاَءُكْم َرُس اَل َأَأْق ُرنَُّھ َق ِھ َوَلَتْنُص ْؤِمُننَّ ِب ْم َلُت ا َمَعُك دٌِّق ِلَم

  .}َوَأَخْذُتْم َعَلى َذِلُكْم ِإْصِري َقاُلوا َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَھُدوا َوَأَنا َمَعُكْم ِمَن الشَّاِھِدیَن



َك  {: لىومن مظاھر تكریم اهللا لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم ما جاء في قولھ تعا َوَرَفْعَنا َل
رفع اهللا ذكره في الدنیا واآلخرة، فلیس ھناك خطیب وال مستشھد : "قال قتادة} ِذْكَرَك

  ".أشھد أن ال إلھ إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا: وال صاحب صالة إال یقول
  :وقال حسان بن ثابت رضي اهللا عنھ

   
  مؤذن أشھدإذ قال في الخمس ال** ضم اإللھ اسم النبي إلى اسمھ 

   
  فذو العرش محمود وھذا محمد** وشق لھ من اسمھ لیجلھ 

   
  ثناء متتالي

ع     نجم م ورة ال ع س ي مطل اء ف ا ج ھ م ھ علی ھ وثنائ الى لنبی ریم اهللا تع اھر تك ومن مظ
وأثنى } َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى{: غیرھا من السور حیث أثنى اهللا على عقلھ فقال

َوى َو{: فقال. على لسانھ ال      } َما َیْنِطُق َعِن اْلَھ ل فق ھ جبری ى جلیسھ ومعلم ى عل : وأثن
وأثنى على } َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى{: وأثنى على بصره فقال} َعلََّمُھ َشِدیُد اْلُقَوى{

َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق {: وأثنى على أخالقھ كلھا فقال} َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك{: صدره فقال
  .}ِظیٍمَع

ھ      لى اهللا علی ول ص ة الرس و مكان ى عل ة عل ن اإلشارات القرآنی در م ذا الق ي بھ ونكتف
  .وسلم وعظیم منزلتھ عند ربھ، فالكالم فیھا یطول ویطول

دة أو   وقد أشار العلماء رحمھم اهللا إلى أن خصال الكمال والجالل إذا وقعت منھا واح
ال  مھ األمث ربت باس دره، وض م ق ا عظ خص م ان لش الاثنت ف، : ، فیق ن األحن م م أحل

فكیف بمن عظم قدره حتى اجتمعت فیھ كل .. إلخ... وأكرم من حاتم، وأذكى من إیاس
  .ھذه الخصال؟

ھ      ي كتاب اض الیحصبي ف ول القاضي عی وق المصطفى  "یق ف حق فا بتعری ا ": "الش م
ظنك بعظیم قدر من اجتمعت فیھ خصال الخیر كلھا مما ال یحصیھ عد، وال یعبر عنھ 

ا وة       مق یلة النب ن فض ال، م ر المتع یص الكبی ة إال بتخص ب وال حیل ال بكس ل، وال ین
وحي    دنو وال رب وال ة والق راء والرؤی طفاء واإلس ة واالص ة والمحب الة والخل والرس
راج،       راق والمع ود والب ام المحم ة والمق والشفاعة والوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیع

ر واألسود، والصالة باأل    د       والبعث إلى األحم اء، وسیادة ول ین األنبی اء والشھادة ب نبی
اء      ة، وإیت د بالمالئك ذكر، والتأیی ع ال دور، ورف رح الص المین، وش ة للع آدم، والرحم
ھ، ووضع اإلصر، واألغالل عن         ة علی الى والمالئك الكتاب والحكمة، وصالة اهللا تع

ر،   قاق القم ل وانش ر القلی ابعھ، وتكثی ین أص ن ب اء م ع الم ھ، ونب ق ببعث ر  الخل والنص
اس،    ن الن بالرعب، واإلطالع على الغیب، وظل الغمام وتسبیح الحصى، والعصمة م
دار    ي ال إلى ما ال یحصیھ عد وال یحیط بعلمھ إال اهللا تعالى إضافة إلى ما أعد اهللا لھ ف
اآلخرة من منازل الكرامة، ودرجات القدس، ومراتب السعادة والحسنى والزیادة التي 

  .ھـ بتصرف. ا" وتحار دون إدراكھا األفھامتقف دونھا العقول، 
  :وصدق من قال

  حد فیعرب عنھ ناطق بفم** فإن فضل رسول اهللا لیس لھ 



   
  واجب المحب للنبي

ول      ذا الرس ام ھ الل لمق وقیر واإلج امخ إال الت ان الش ذا البنی ام ھ لم أم ك المس وال یمل
رام ال  حب الك ر الص ي أث لم، وأن یقتف ھ وس لى اهللا علی ریم ص ب الك ي ح انوا ف ذین تف

ى السواء   ول  . رسولھم صلى اهللا علیھ وسلم حتى شھد بذلك األعداء واألصدقاء عل یق
حاب      : "أبو سفیان بن حرب قبل أن یعلن إسالمھ ًدا كحب أص ًدا یحب أح ما رأیت أح

  ".محمد محمًدا
ف بالمرصاد لكل من        ا أن نق لم علین ومن حق ھذا الرسول الكریم صلى اهللا علیھ وس

وان    تسول ل ون من األل أي ل الى  . ھ نفسھ النیل من مقامھ الشریف ب ال تع ِذیَن  {: ق ِإنَّ الَّ
الى  . }ُیْؤُذوَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ َلَعَنُھُم اللَُّھ ِفي الدُّْنَیا َواْلَآِخَرِة َوَأَعدَّ َلُھْم َعَذاًبا ُمِھیًنا ال تع : وق

اٍت   ِإنَّ الَِّذیَن ُیَحادُّوَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ ُكِب{ اٍت َبیَِّن ُتوا َكَما ُكِبَت الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِھْم َوَقْد َأْنَزْلَنا َآَی
  .}َوِلْلَكاِفِریَن َعَذاٌب ُمِھیٌن

ھ     ى مقام وقد أدبنا ربنا تبارك وتعالى بأدب المقاطعة، والبغض ألولئك المتطاولین عل
ا ُیْؤِمنُ   {: فقال. الكریم صلى اهللا علیھ وسلم ُد َقْوًم َوادُّوَن     ال َتِج َآِخِر ُی ْوِم اْل ِھ َواْلَی وَن ِباللَّ

َب   َمْن َحادَّ اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَلْو َكاُنوا َآَباَءُھْم َأْو َأْبَناَءُھْم َأْو ِإْخَواَنُھْم َأْو َعِشیَرَتُھْم ُأوَلِئَك َكَت
ِدیَن   ِفي ُقُلوِبِھُم اإلیَماَن َوَأیََّدُھْم ِبُروٍح ِمْنُھ َوُیْدِخُلُھْم َجنَّ اُر َخاِل اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا األْنَھ

  .}ِفیَھا َرِضَي اللَُّھ َعْنُھْم َوَرُضوا َعْنُھ ُأوَلِئَك ِحْزُب اللَِّھ َأال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّھ ُھُم اْلُمْفِلُحوَن
ھ           ھ صلى اهللا علی ي حق نبی ال، أو ینشر ف ا یق فلیعتذر كل مسلم إلى اهللا عز وجل عم

ل          وسلم مما ال  ع ك ع موق ة تتناسب م ك بصورة عملی یكن ذل یلیق بمقامھ الشریف، ول
منھم ومدى تأثیره، بدءا من إظھار االحتجاج واستدعاء السفراء ومخاطبة المسئولین  
لع           ادیة لس ة االقتص رورا بالمقاطع ف، وم ذه المواق ا ھ ق منھ ي تنطل دول الت ي ال ف

ھ       لم أن یفعل ي وسع المس ا ف ب المصطفى   ومنتجات تلك الدول، وكل م . لنصرة الحبی
  واهللا یقول الحق وھو یھدي السبیل

---------------  
  العظمة المحمدیة.٣١

  *  محمد بن إبراھیم الحمد 
ق      ھ األساریر، وتخف ق ل الحدیث عن السیرة النبویة حدیث تنشرح لھ الصدور، وتنطل

  .لھ األفئدة
یم ل    ا، وعظ ا وأبرھ ریة، وأزكاھ رم البش ن أك دیث ع و ح ف ال وھ ب كی ت كت و طالع

اء الرجال من          ي أحوال عظم ت النظر ف ة، وأمعن التاریخ والسیر عربیة وغیر عربی
ك       -مبدأ الخلیقة إلى ھذا الیوم  ى اسم رجل من أولئ فإنك ال تستطیع أن تضع یدك عل

ا   داني م اھي أو ی دیثًا یض ة ح ھ الجلیل اه وأعمال یرتھ ومزای ا س ص علین اء، وتق العظم
  .ول العظیمُتحدَّث بھ عن ھذا الرس

ب          ي طوق كات یس ف دره أن ل ي ق ذا النب ُدر ھ ا    -وغیر خفي على َمْن َیْق ت إلیھ و ألق ول
  .تقصي المعاني التي انطوت في ھذه السیرة العظیمة -البالغة أعنتھا

ھ،        ھ، وخلق ھ، وعلم ة عقل ي ناحی ا ف ث عنھ ق فلیبح ٍل بح َة رج ي عظم ن یبتغ وإن م
  .وإخالصھ، وعزمھ، وعملھ، وحسن بیانھ



دید   -صلى اهللا علیھ وسلم-قد كان محمد ول راجَح العقل، غزیَر العلم، عظیم الخلق، ش
  .اإلخالص، صادق العزم، جلیل العمل، رائع البیان

دون     / أما رجحان عقلھ وم یعب ین ق فمن دالئلھ بعد اختصاص اهللا لھ بالرسالة أنھ نشأ ب
ة   األصنام، ویتنافسون في مظاھر األبھة والخیالء، وینحطون في  ى المنزل شھواتھم إل

د         ي نفس محم ر ف ة من أث ة المظلم لم   -السفلى، فلم یكن لھذه البیئ ھ وس  -صلى اهللا علی
اد   قلیل أو كثیر؛ فانبذ بین ھذه الظلمات المتراكمة مكانًا یخلو فیھ بنفسھ، ویقدح فیھ زن

  .ن شفتیھفكره، ویناجي فیھ ربھ؛ فإذا نوُر النبوة یتألأل بین جنبیھ، وحكمة اهللا تتدفق بی
ھ ا علم ز     / وأم ى ذروة الع م إل ع األم ار، ویرف ي األبص وس، وینق ي النف ا یزك و م فھ

  .والشرف، حتى تحرز الحیاة الطیبة في األولى والسعادة الباقیة في األخرى
م             ائق وحك ھ من حق ا علی ا انطوی ھ فیم ى یتفق ة حت ث الثابت رآَن واألحادی وَمْن یتدبر الق

ي عن المصطفى     یلف رأسھ حیاًء من أن -وآداب  لم   -ینف ھ وس ة   -صلى اهللا علی عظم
  .العلم تحت اسم الفلسفة متكئًا على أنھ كان أمیًا ال یقرأ وال یكتب

د   لم   -وقد خرج من بین یدي محم ھ وس وا من       -صلى اهللا علی م یتلق اء، ول رجال عظم
ي العلم غیر ما كانوا یتلقونھ في مجلسھ من حكمتھ، فكانوا منبع علم وأدب، وأدركوا ف

  .حصافة الرأي وقوة الحجة األمد األقصى
ھ  م تنطق           / وأما ُخلق رواة وأقالمھ ى ألسنة ال رآن وعل ي الق ذه السیرة المستفیضة ف فھ

ھ     ي فی دد ال یغن وتلوح بأنھ قد بلغ الذروة في كل خلق كریم، وَبْسُط القول في ھذا الص
  .سفر، بل أسفار
ھ ا إخالص ي إال   / وأم ریرة ال یبغ افي الس ان ص د ك الحًا،  فق وي إال إص دیًا، وال ین ھ

  .واإلخالص روح العظمة وقطب مدارھا
د     اة قی ذه الحی وأقرب شاھد على إخالصھ في دعوتھ أنھ لم یحد عن سبیل الزھد في ھ
ة،             بالد العربی ھ ال ت رایت وم أظل ي غار حراء كعیشھ ی د ف ان یتعب أنملة؛ فعیشھ یوم ك

  .وأطلت على ممالك قیصر من ناحیة تبوك
یدعو إلى العدل ودین الحق ویلقى  -صلى اهللا علیھ وسلم-فقد قام / عزیمتھ وأما صدق

دعوة ال            ي سبیل ال وًا، ویمضي ف ھ صفحًا أو عف رًا، فیضرب عن اة أذًى كثی من الطغ
ذا         ھ بھ ْت حكمت ن اهللا َوَعل ر دی د ظھ یأخذه یأس، وال یقعد بھ ملل، وال یثنیھ جزع، وق

  .ام المشرفي وال ینامالعزم الذي تخمد النار وال یخمد، وین
اد، وھل      / وأما عملھ فتھجد وصیام، وتشریع وقضاء، ووعظ وإرشاد، وسیاسة وجھ

  من سیرة ُتْبَتغى لعظمة یرضى عنھا اهللا، ویسعد بھا البشر غیر ھذه السیرة؟
ًا، وقاضیًا          ان ناسكًا مخلصًا، ومشرعًا حكیم ى رجل ك وھل یستطیع أحد أن یدلنا عل

ح  دًا ناص ادًال، ومرش ًا    ع لحًا، وفاتح دًا مص ًا، ومجاھ یًا أمین ًا، وسیاس ًا بلیغ ًا، وواعظ
  ؟-علیھ الصالة والسالم-ظافرًا، وسیدًا تذوب في محبتھ القلوب، غیر المصطفى 

ھ الصالة والسالم   -فقد أحرز / وأما حسن بیانھ من خصلتي الفصاحة والبالغة      -علی
انظروا إن شئ   ا     الغایة التي لیس وراءھا لمخلوق غایة، ف ھ وم ھ وخطب ى مخاطبات تم إل

ب،   یضربھ من األمثال، وینطق بھ من جوامع الكلم تجدوا جزالة اللفظ، ومتانة التركی
  .وسھولة المأخذ، إلى رفعة األسلوب، إلى حكمة المعنى



اة         د حی ي عق ل درة ف د اإلعجاز، وك َعَظَمٌة انتظمت من ھذه المزایا العالیة؛ فبلغت ح
  ].٢[معجزة -علیھ الصالة والسالم-محمد 

ھذا وإن مما یبعث على األسى، ویدعو إلى األسف والحسرة ما تناقلتھ وسائل اإلعالم 
حف            ك الص رویج تل دانمرك والن حف ال ھ ص ا تبث ت م ث تناول في األیام الماضیة، حی
ل               د یأك ین، وحس د دف نم عن حق وة بأسلوب ساخر، ی ام النب ال من مق ت تن التي ما فتئ

ان؛ ظانین أن   قلوبھم، ویأبى لھا إال تغ الط محل الحقائق، وتتیھ في أودیة الزور والبھت
  .ذلك ینزل من مقام النبوة األعظم فتیًال أو قطمیرًا

  وفي تعب من یحسد الشمس نورھا        ویجھد أن یأتي لھا بضریب
اِفُرونَ   ُیِریُدوَن َأْن ُیْطِفُئوا ُنوَر اللَِّھ ِبَأْفَواِھِھْم َوَیْأَبى اللَُّھ ِإالَّ َأْن ُی( ِرَه اْلَك ْو َك ) ِتمَّ ُنوَرُه َوَل
  ].٣٢:التوبة[

ك         ي رد ذل اب ف الم الكت ت أق لمین، وتتابع وب المس ائن قل ل الش ك الفع اء ذل د س ولق
علیھ من اهللا -الزیف، وإبطال ذلك الكید؛ فكان من ذلك بعٌث لفضائل ھذا النبي الكریم 

  .-أفضل الصالة وأتم التسلیم
  یلة        طویت أتاح لھا لسان حسودوإذا أراد اهللا نشر فض

ي سماء     -صلى اهللا علیھ وسلم-وفضیلة النبي   در ف لم تطَو، وإنما تتجدد، وتتألأل كالب
  .صاحیة، وكالشمس في رْأد الضحى

  ــــــــــــــــ 
ًا     ] ١[ در قریب اب سیص ة لكت ة من مقدم ة مقتطف إذن اهللا–المقال وان   -ب ي (تحت عن نب

  ).درة في السیرة النبویةمقاالت نا –اإلسالم 
ین        ] ٢[ د الخضر حس ین للشیخ محم د رسول اهللا وخاتم النبی -٢٠٤، ٧-٥انظر محم

٢٠٦.  
  عضو ھیئة التدریس بجامعة القصیم * 

---------------  
  مع الحبیب صلى اهللا علیھ وسلم.٣٢

  عالء خضر / إعداد
ون    : (قال اللَّھ عز وجل ذین یتق اة   ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبھا لل ون الزك ویؤت

ون   ا یؤمن م بآیاتن ذین ھ ھ  ) ١٥٦(وال ذي یجدون ي ال ي األم ول النب ذین یتبعون الرس ال
م    مكتوًبا عندھم في التوراة واإلنجیل یأمرھم بالمعروف وینھاھم عن المنكر ویحل لھ
یھم    ت عل ي كان الل الت رھم واألغ نھم إص ع ع ث ویض یھم الخبائ رم عل ات ویح الطیب

) ه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معھ أولئك ھم المفلحون فالذین آمنوا بھ وعزرو
  ].١٥٧، ١٥٦: األعراف[

  :أخالقھ صلى اهللا علیھ وسلم
یا أم المؤمنین أخبریني عن خلق رسول اللَّھ صلى  : عن سعد بن ھشام أنھ قال لعائشة

ت    لم، فقال ھ وس ال  : اهللا علی رآن ؟ ق رأ الق ت تق ى : ألس ت . بل ق رسول اللَّ  : قال إن خل ھ ف
  ].صحیح مسلم. [صلى اهللا علیھ وسلم كان القرآن

  :صفتھ صلى اهللا علیھ وسلم



ا، وأحسنھ       «: عن البراء قال اس وجھ لم أحسن الن ھ وس كان رسول اللَّھ صلى اهللا علی
  ].صحیح البخاري[» خلقا، لیس بالطویل البائن، وال بالقصیر

ال   ك ق ین من كف          : وعن أنس بن مال یًئا أل ًرا وال ش ا وال حری دي دیباًج ا مسست بی م
ھ             ح رسول اللَّ ب من ری ط أطی لم وال شممت رائحة ق ھ وس رسول اللَّھ صلى اهللا علی

  ]صحیح البخاري. [صلى اهللا علیھ وسلم
  :جھاده صلى اهللا علیھ وسلم

لم   عن سھل بن سعد رضي اللَّھ عنھ أنھ سئل عن جرح رسول اللَّھ صلى اهللا علیھ وس
ھ       : یوم أحد فقال ھ صلى اهللا علی أما واهللا إني ألعرف من كان یغسل جرح رسول اللَّ

ة   : وسلم ومن كان یسكب الماء وبما دووي، قال ت فاطم ت     _ كان ا بن ھ عنھ رضي اللَّ
المجنَّ    اء ب ة   . رسول اللَّھ صلى اهللا علیھ وسلم تغسلھ وعليُّ یسكب الم ا رأت فاطم فلم

ا وألصقتھا فاستمسك      أن الماء ال یزید الدم إال كثرة أخذت قطعة من حصیر فأحرقتھ
ى رأسھ    . الدم حیح  . [وُكسرت رباعیتھ یومئذ، وُجرح وجھھ، وكسرت البیضة عل ص

  ]البخاري
  :شجاعتھ صلى اهللا علیھ وسلم

 كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم أحسن الناس،«: عن أنس بن مالك رضي اللَّھ عنھ قال
لم      . أجود الناس، وأشجع الناس ھ وس ي صلى اهللا علی ان النب ولقد فزع أھل المدینة، فك

  .»وجدناه بحًرا«: سبقھم على فرس، وقال
  ]صحیح البخاري[

  :خاتم النبوة
ت   : عن ابن السائب قال لم فقال ھ وس ا  : ذھبت بي خالتي إلي رسول اللَّھ صلى اهللا علی ی

ح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من  إن ابن أختي َوِجع، فمس! رسول اللَّھ
صحیح .[وضوئھ، ثم قمت خلف ظھره فنظرت إلي خاتمھ بین كتفیھ، مثل زر الحجلة

  ]البخاري
  :أسماؤه صلى اهللا علیھ وسلم

ول   : عن جبیر بن مطعم عن أبیھ قال لم یق ھ وس إن : "سمعت رسول اللَّھ صلى اهللا علی
ا الماحي، الذي یمحو اللَّھ بي الكفر، وأنا الحاشر، أنا محمد، وأنا أحمد، وأن: لي أسماء

  ]صحیح البخاري".[الذي یحشر الناس علي قدمي، وأنا العاقب، الذي لیس بعدى نبي
  :حب الصحابة لھ صلى اهللا علیھ وسلم

ھ        ھ صلى اهللا علی ان حبكم لرسول اللَّ سئل علي بن أبى طالب رضي اللَّھ عنھ كیف ك
ى   واهللا أحب إلی: وسلم؟ قال ارد عل نا من أموالنا وأوالدنا وآبائنا وأمھاتنا ومن الماء الب

  الشفا. [الظمأ
  ]للقاضي عیاض

  :جزاء من نال منھ صلى اهللا علیھ وسلم
ا       ة ونواحیھ ى الیمام رًا عل ان أمی ین    -عن المھاجر بن أبي أمیة، وك رأتین مغنیت أن ام

دھا، و       ع ی لم فقط ھ وس لى اهللا علی ي ص تم النب داھما بش ت إح ت   غن ا وغن زع ثنیتھ ن
ذي سرت    : األخرى بھجاء المسلمین فقطع یدھا، ونزع ثنیتھا، فكتب أبو بكر ي ال بلغن

د سبقتني          وال ق لم، فل ھ وس ي صلى اهللا علی بھ في المرأة التي تغنت وزمَّرت بشتم النب



فیھا ألمرتك بقتلھا، ألن حد األنبیاء لیس یشبھ الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فھو 
  ]الصارم المسلول. [معاھد فھو محارب غادرمرتد أو 

  :عالمة محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم
م یكن صادقًا       : قال القاضي عیاض ھ و إال ل ر موافقت ره وآث اعلم أن من أحب شيء آث

ة      لم من تظھر عالم في حبھ وكان مدعیًا، فالصادق في حب النبي صلى اهللا علیھ وس
ا  ھ واستعمال    : ذلك علیھ وأولھ داء ب ره       اإلقت ال أوام ھ وامتث ھ وأفعال اع أقوال سنتھ وإتب

ھ   واجتناب نواھیھ والتأدب بآدابھ في عسره ویسره ومنشطھ ومكرھھ، وشاھد ھذا قول
وإیثار ما شرعھ  ] ٣١: آل عمران[قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني یحببكم اهللا : تعالى

  ]الشفا للقاضي عیاض. [وحض علیھ على ھوى نفسھ وموافقة شھواتھ
  :ظیم سنتھ صلى اهللا علیھ وسلمتع

ال          ھ ق لم أن ھ وس ھ صلى اهللا علی ي  : "عن المقدام بن معدي كرب عن رسول اللَّ أال إن
أوتیت الكتاب ومثلھ معھ، أال یوشك رجل شبعان على أریكتھ یقول علیكم بھذا القرآن 
رم    ا ح وه وإن م رام فحرم ن ح ھ م دتم فی ا وج أحلوه، وم الل ف ن ح ھ م دتم فی ا وج فم

اللَّھ صلى اهللا علیھ وسلم كما حرم اللَّھ، أال ال یحل لكم لحم الحمار األھلي، وال رسول 
  ]رواه أبو داود. [الحدیث". أكل ذي ناب من السبع

  :ذم من لم یصل علیھ صلى اهللا علیھ وسلم
رغم أنف «: قال رسول اللَّھ صلى اهللا علیھ وسلم: عن أبى ھریرة رضي اللَّھ عنھ قال

ل أن        رجل ُذكرُت عند م انسلخ قب ه فلم یصل عليَّ، ورغم أنف رجل دخل رمضان ث
  ]رواه البخاري. [»یغفر لھ، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم یدخاله الجنة

  :توقیر النبي صلى اهللا علیھ وسلم في حیاتھ وبعد مماتھ
وقی        : قال القاضى عیاض ھ وت د موت لم بع ھ وس ي صلى اهللا علی ة النب ره واعلم أن حرم

ھ    ر حدیث وتعظیمھ الزم كما كان حال حیاتھ وذلك عند ذكره صلى اهللا علیھ وسلم وذك
  .وسنتھ وسماع اسمھ وسیرتھ ومعاملة آلھ وعترتھ، وتعظیم أھل بیتھ وصحابتھ

  ]الشفا القاضى عیاض[
  : حب الصحابة دلیل لحب النبي صلى اهللا علیھ وسلم

د أوضح   من أحب أبا بكر فقد أ: عن أیوب السختاني قال قام الدین، ومن أحب عمر فق
العروة           ذ ب د أخ ي فق ھ، ومن أحب عل ور اللَّ السبیل، ومن أحب عثمان فقد استضاء بن
ن             رئ م د ب لم فق ھ وس د صلى اهللا علی حاب محم ى أص اء عل وثقى، ومن أحسن الثن ال

  ]القاضى عیاض: الشفا.[النفاق، ومن انتقص أحًدا منھم فھو مبتدع مخالف للسنة
  !علماء ھذا ھو المنھجمن درر ال

ة   ن تیمی الى   : قال اب ھ تع ي قول الیوم اآلخر      : (ف اهللا وال ب ون ب ذین ال یؤمن اتلوا ال ى  ) ق إل
ھ  م صاغرون    : (قول د وھ ن ی ة ع وا الجزی ى یعط ال) حت ان   : ق ا ك ة ونحوھ ذه اآلی وبھ

ھ           د خلفائ ى عھ لم وعل ھ وس المسلمون یعملون في آخر عمر رسول هللا صلى اهللا علی
ذلك ھو إلى قیام الساعة، ال تزال طائفة من ھذه األمة قائمین على الحق الراشدین، وك

ا     و فیھ أرض ھ ؤمنین ب ن الم ان م ن ك ام، فم ر الت ولھ النص ھ ورس رون اللَّ ینص
ؤذى          ة الصبر والصفح عمن ی ل بآی ھ مستضعف فلیعم مستضعف أو في وقت ھو فی

ا أھل ا       اب والمشركین، وأم وا الكت ذین أوت ة     اللَّھ ورسولھ من ال ون بآی ا یعمل وة فإنم لق



ى یعطوا             اب حت وا الكت ذین أت ال ال ة قت دین، وبآی ي ال ون ف ذین یطعن قتال أئمة الكفر ال
  ]٤١٣/٢الصارم المسلول ص . [الجزیة عن ید وھم صاغرون

  :دعوة األمة إلى نبذ الفرقة
ي         ا عل ي مشارق األرض ومغاربھ الم اإلسالمي ف اح الع إن الغضب العارم الذي اجت

ا نتساءل    الذین ا لم یجعلن ھ وس ن نحن من سنة     : ستھزءوا بالمصطفى صلى اهللا علی أی
ا    المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم، لقد تفرقت األمة إلى فرق وجماعات، كل حزب بم

: لدیھم فرحون، والرسول صلى اهللا علیھ وسلم حذرنا من الفرقة، كما أخرج ابن ماجھ
ال   عن عوف بن مالك رضي اهللا عنھ أن النبي صلى ا لم ق ھ وس ذي نفس   «: هللا علی وال

ان وسبعون        ة وثنت ي الجن دة ف ة؛ واح محمد بیده لتفترقن أمتي على ثالث وسبعین فرق
  . »في النار

فإن التوحد الذي حدث لألمة اإلسالمیة  . »الجماعة«: یا رسول اهللا، من ھم؟ قال: قیل
دعو      ا ن لم یجعلن ھ وس ع المسلمین   أمام أعدائھا دفاًعا عن المصطفى صلى اهللا علی جمی

في جمیع البلدان اإلسالمیة إلي نبذ الفرقة والخالفات، واالجتماع على كتاب اهللا وسنة 
ول        ف ح یھم، وأن نلت وان اهللا عل ة رض لف األم م س لم، بفھ ھ وس لى اهللا علی ھ ص نبی

  .العلماء الرافعین لواء التوحید والسنة
---------------  

  رسولنا الذي لم یعرفوه.٣٣
  نة العلمیةاللج/ إعداد

  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اللَّھ، وبعد
فلقد عمد أعداء اإلسالم والحاقدون علیھ والحاسدون لھ والكارھون للھدى ودین الحق 
إلى مھاجمتھ في جولة جدیدة من جوالت الظلم والعدوان، والكراھیة والبھتان، تمثلت 

ي    ھذه الجولة في االستھزاء بسید البشر، سید و ھ ف لد آدم، وإن ما فعلوه سیندمون علی
الدنیا واآلخرة ولن ینفعھم الندم، فمن ندمھم في الدنیا؛ تلك المكاسب والمغانم العظیمة 
للمسلمین التي ال تعدلھا المالیین من األموال، والممثلة في تمیز المسلمین بعد ذوبانھم 

ًرا من    وا كثی سیرتھ وسنتھ، فضًال عن      في غیرھم، وانحیازھم إلى نبیھم بعد أن أھمل
ة          ات المرئی ب واإلذاع ائل والكت االت والرس ات والمق ن المؤلف اھظ م م الب الحج
ة    والمسموعة والخطب والدروس التي تعّرف بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم وتحث األم
وب المسلمین تجاه أھل        ي قل ة ف على طاعتھ واتباع ھدیھ، إضافة إلى ترسیخ الكراھی

راف،  الل واالنح ل       الض ار الباط ھ احتق ولھ، ومع ھ ورس یم اللَّ ا بتعظ حنھا إیمانًی وش
ى          ین والمنصرفین إل ال دینی ون ال تح عی ا تف والكفر بھ، بل من النتائج والمكاسب أیًض
ذین   دنیاھم لیعرفوا الكثیر عن نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم، ولو كان المجرمون ال

وه،      أساءوا لإلسالم والمسلمین باالستھزاء بنبیھم ا فعل ك سیحدث لم یعلمون أن كل ذل
ك               ا؛ تل ائج أیًض ن النت ا، وم ال ودنی ھ أھل اإلسالم من م ا یملك ى م اھم أغل ولو أعطین
ا        ا، مم اس علیھ م أحرص الن ي ھ الخسائر الفادحة في اقتصادھم وأموالھم ودنیاھم الت

وب  :(یورث الفتن والشحناء بینھم والبأس الشدید، قال تعالى ا وقل ھم شتى  تحسبھم جمیع
خط      ]١٤:الحشر) [ذلك بأنھم قوم ال یعقلون ًدا من س م استجلبوا مزی ، ومن النتائج أنھ

م،        الى بھ ھ تع ل اللَّ یًال لتنكی یھم وتعج ھ عل یم  (اللَّ میع العل و الس یكفیكھم اهللا وھ ) فس



فنا     (، ]البقرة[ نھم من خس فمنھم من أرسلنا علیھ حاصبا ومنھم من أخذتھ الصیحة وم
نھم   ھ األرض وم ون     ب ھم یظلم انوا أنفس ن ك یظلمھم ولك ان اهللا ل ا ك ا وم ن أغرقن ) م

  ].العنكبوت[
عند ھذا كلھ یعرف المسلمون جیًدا ما قالھ اللَّھ تعالى في أمثال ھؤالء المنحرفین من    

ذي   : (قبل م وال ال تحسبوه شرا لكم بل ھو خیر لكم لكل امرئ منھم ما اكتسب من اإلث
  ].١١: النور) [تولى كبره منھم لھ عذاب عظیم

الى     ھ تع ر اللَّ إنھم وإن كانوا یعرفون النبي صلى اهللا علیھ وسلم على اإلجمال كما أخب
اءھم  : (عنھم بقولھ ون أبن د    )الذین آتیناھم الكتاب یعرفونھ كما یعرف نھم لطول األم ، لك

ب    وقسوة القلوب وامتالئھا بالحقد والكراھیة والتعصب األعمى البغیض نسوا الجوان
  .لعظیمة التي أودعھا اللَّھ تعالى في أخالق ھذا النبي الكریم وشخصیتھالھامة ا

لقد ُبعث النبي صلى اهللا علیھ وسلم إلى الناس أجمعین لیبین لھم ھدًفا من أھداف بعثتھ 
، تلك األخالق  )]٥٤(السلسلة الصحیحة . [»إنما ُبعثت ألتمم مكارم األخالق«: فیقول

ي      التي یتشدقون بحمایتھا ویزعمون  م ف ة وحضارة، وھ كذًبا صیانتھا ویسمونھا حری
ومین        ریح المظل لم لی ھ وس ي صلى اهللا علی الحقیقة أعداء الحریة والحضارة، جاء النب
یعلن     وان واأللسنة، ف من شبح العنصریة المبنیة على اختالف األدیان واألوطان واألل

ي   إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، «النبي وھو عربي للبشریة جمعاء  فال فضل لعرب
التقوى   ود إال ب ى أس ر عل ي وال أحم ى أعجم رام  . [»عل ة الم م )] ٨٠٣(غای ذیع لھ وی

رفھم  ] الحجرات) [إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم: (خبر السماء الذي انطلق منھ وبھ ثم یع
ا   ھ جمیًع وا حول ھ لیلتف ون إلی ذي ینتم ل ال راب «: األص ن ت د آدم وآدب م اس ول . »الن

حیحة [ لة الص ي )] ٩٠٠١(السلس م والبغ تار الظل زیح س يَّ أن «: وی ى إل ھ أوح إن اللَّ
د    ى أح د عل حیحة   . [»تواضعوا حتى ال یفخر أحد على أحد وال یبغي أح لة الص السلس

)٠٧٥[(  
ل     ا، ب دعاة إلیھ ھذه المعاني وأكثر منھا لو ذكرت أمام الغربیین الحاقدین لقالوا نحن ال

ذه       یحاولون عند احتاللھم لقطر من األقطار    اة لھ م جاءوا حم ذیعوا ویشیعوا أنھ أن ی
لم، لكن      ھ وس المبادئ، فكیف لو عرفوا أن الداعیة األول إلیھا ھو النبي صلى اهللا علی
ا         ھ م الى فل ھ تع د اللَّ د توحی ذلك بع بدون احتالل، وال خداع واحتیال، فمن كان یؤمن ب

  .ھللمسلمین وعلیھ ما علیھم، دمھ ومالھ وعرضھ حرام على من طمع فی
ر      افقین وغی ة المن ي معامل یم ف ي العظ ذا النب دة لھ ف خال رفة ومواق اذج مش ذه نم وھ

  :المسلمین
  :موقفھ صلى اهللا علیھ وسلم من كبیر المنافقین ابن سلول لمَّا أھانھ: أولھا

س        ر بمجل لم م ھ وس عن أسامة بن زید رضي اللَّھ عنھما أن رسول اهللا صلى اهللا علی
س        فیھ عبد اللَّھ بن أبي بن ي المجل إذا ف ي، ف ن أب ھ ب سلول، وذلك قبل أن ُیسلم عبد اللَّ

د    س عب أخالط من المسلمین والمشركین عبدة األوثان والیھود والمسلمین، وفي المجل
اللَّھ ابن رواحة، فلما غشیت المجلس عجاجة الدابة َخمَّر عبد اللَّھ بن أبي أنفھ بردائھ، 

زل        ال تغبروا علینا، فسلم رسول ا  : ثم قال ف فن م وق یھم ث لم عل ھ وس هللا صلى اهللا علی
ھ ال   : فدعاھم إلى اللَّھ وقرأ علیھم القرآن، فقال عبد اللَّھ بن أبي بن سلول رء إن أیھا الم

ك فمن جاءك      ى رحل أحسن مما تقول إن كان حًقا، فال تؤذنا بھ في مجالسنا، ارجع إل



ا رسول اللَّ   : فقال عبد اللَّھ بن رواحة. فاقصص علیھ ي مجالسنا     بلى ی ھ ف ھ، فاغشنا ب
زل   فإنا نحب ذلك، فاستب المسلمون والمشركون والیھود حتى كادوا یتثاورون، فلم ی
لم     ھ وس النبي صلى اهللا علیھ وسلم یخفضھم حتى سكنوا، ثم ركب النبي صلى اهللا علی

لم            ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب ال ل ادة فق ن عب ى سعد ب ا  «: دابتھ فسار حتى دخل عل ی
قال سعد بن . قال كذا وكذا -یرید عبد اللَّھ بن أبي -»لم تسمع ما قال أبو حباب؟سعد، أ
یا رسول اللَّھ، اعف عنھ واصفح عنھ، فو الذي أنزل علیك الكتاب لقد جاء اللَّھ : عبادة

ى أن یتوجوه فیعصبوه            رة عل ذه البحی د اصطلح أھل ھ ك، ولق زل علی بالحق الذي أن
ھ ذ  ا            بالعصابة، فلما أبى اللَّ ھ م ل ب ذلك فع ذلك، ف ِرق ب ھ َش ذي أعطاك اللَّ الحق ال ك ب ل

  .رأیت، فعفا عنھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  :صالتھ صلى اهللا علیھ وسلم على ابن سلول عند موتھ وكان قد أسلم

ِھ              وِل اللَّ ى َرُس ِھ ِإَل ُد اللَّ ُھ َعْب اَء اْبُن يٍّ َج ُن ُأَب ِھ ْب ُد اللَّ ُوفَِّي َعْب لم    َلمَّا ُت ھ وس صلى اهللا علی
اِب          ُن اْلَخطَّ ُر ْب َذ ُعَم ِھ َفَأَخ لِّي َعَلْی اَم ُیَص مَّ َق َفَأْعَطاُه النبي َقِمیَصُھ َوَأَمَرُه َأْن ُیَكفَِّنُھ ِفیِھ ُث

الَ : ِبَثْوِبِھ َفَقاَل ي   «: ُتَصلِّي َعَلْیِھ َوُھَو ُمَناِفٌق َوَقْد َنَھاَك اللَُّھ َأْن َتْسَتْغِفَر َلُھْم؟ َق ا َخیََّرِن ِإنََّم
استغفر لھم أو ال تستغفر لھم إن تستغفر لھم سبعین مرة فلن : اللَُّھ َأْو َأْخَبَرِني اللَُّھ َفَقاَل

ھ  : َقاَل» َسَأِزیُدُه َعَلى َسْبِعیَن: َفَقاَل. یغفر اهللا لھم َفَصلَّى َعَلْیِھ َرُسوُل اللَِّھ صلى اهللا علی
ى    (َأْنَزَل اللَُّھ َعَلْیِھ  وسلم َوَصلَّْیَنا َمَعُھ ُثمَّ م عل ًدا وال تق وال تصل على أحد منھم مات أب

  ]رواه البخاري). [قبره إنھم كفروا باهللا ورسولھ وماتوا وھم فاسقون
  :وفاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم مع من تعاھد معھ من المشركین

الَ      َما َمَنَعِني َأْن َأْشَھَد بَ : قال ُحَذْیَفُة ْبُن اْلَیَماِن ْیٌل، َق ي ُحَس ا َوَأِب ُت َأَن ي َخَرْج : ْدًرا ِإال َأنِّ
اُلوا َرْیٍش، َق اُر ُق َذَنا ُكفَّ َة  : َفَأَخ ُد ِإال اْلَمِدیَن ا ُنِری ُدُه، َم ا ُنِری ا َم ًدا َفُقْلَن ُدوَن ُمَحمَّ ْم ُتِری ِإنَُّك

ى الْ    ِرَفنَّ ِإَل ُھ َلَنْنَص ِھ       َفَأَخُذوا ِمنَّا َعْھَد اللَِّھ َوِمیَثاَق وَل اللَّ ا َرُس ُھ، َفَأَتْیَن ُل َمَع ِة َوال ُنَقاِت َمِدیَن
الَ  َھ       «: صلى اهللا علیھ وسلم َفَأْخَبْرَناُه اْلَخَبَر َفَق َتِعیُن اللَّ ِدِھْم َوَنْس ْم ِبَعْھ ي َلُھ ِرَفا؛ َنِف اْنَص

  ]مسلم. [»َعَلْیِھْم
ة من المشركی       ع أھل الذم العھود م ع    : نومن وفائھ صلى اهللا علیھ وسلم ب دث م ا ح م

  :بني عامر
حتى إذا كان ) رجل من المسلمین(خرج عمرو بن أمیة : ذكر الطبري في تاریخھ قال

ي عامر      ار  (بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجالن من بن ن الكف ي     ) م ھ ف زال مع ى ن حت
م       لم وجوار ل ھ وس ظل ھو فیھ، وكان مع العامریین عقد من رسول اهللا صلى اهللا علی

رو ب  ھ عم م ب اال   یعل ا؟ فق ن أنتم زال مم ین ن ألھما ح د س ة وق امر،  : ن أمی ي ع ن بن م
ي      ؤرة من بن ا ث فأمھلھما حتى إذا ناما عدا علیھما فقتلھما وھو یرى أنھ قد أصاب بھم
ن           رو ب دم عم ا ق لم، فلم ھ وس حاب رسول اهللا صلى اهللا علی عامر بما أصابوا من أص

ره الخب        لم أخب ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی ة عل لى اهللا   أمی ال رسول اهللا ص ر، فق
  ]تاریخ الطبري. [یعني أن یدفع الدیة. »لقد قتلت قتیلین، ال دینھما«: علیھ وسلم

  :والموقف الثالث ھنا وفاؤه لقریش بعھدھا الذي عاھدتھ إیاه في صلح الحدیبیة
ى رسول اهللا صلى     : قال الزھري: قال ابن إسحاق رو إل ثم بعثت قریش سھیل بن عم

آت محمًدا وصالحھ، وال یكن في صلحھ إال أن یرجع عنا عامھ : وسلم وقالوااهللا علیھ 
ًدا   وة أب ا عن ھ دخلھ رب أن دث الع و اهللا ال تتح ذا، ف ا رآه . ھ رو فلم ن عم ھیل ب اه س فأت



ال   بًال، ق لم مق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ذا   : رس وا ھ ین بعث لح ح وم الص د أراد الق ق
  .الرجل

م     فلما انتھى سھیل إلى رسول اهللا ا ث  صلى اهللا علیھ وسلم تكلم فأطال الكالم، وتراجع
  .جرى بینھما الصلح

ال )العھد(فلما التأم األمر ولم یبق إال الكتاب  ر    : ، وثب عمر فأتى أبا بكر، فق ا بك ا أب ی
ال   لم؟ ق ى : ألیس برسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ال    . بل ال أو لسنا بالمسلمین؟ ق ى  : ق بل

یا : فعالم نعطي الدِنیة في دیننا؟ قال أبو بكر: قال. بلى: قالقال أو لیسوا بالمشركین؟ 
ثم أتى : وأنا أشھد أنھ رسول اهللا: عمر الزم غرزه فإني أشھد أنھ رسول اهللا، قال عمر

ال : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال ال   : یا رسول اهللا ألست برسول اهللا؟ ق ى، ق بل
ال أو ل . بلى: أو لسنا بالمسلمین؟ قال ال   ق ى : یسوا بالمشركین؟ ق ال فعالم نعطي    . بل ق

  ".أنا عبد اهللا ورسولھ لن أخالف أمره ولن یضیعني: "الدنیة في دیننا؟ قال
ذي           ق من ال دق وأصلي وأعت ت أصوم وأتص ا زل ول م وكان عمر رضي اهللا عنھ یق

  .صنعت یومئذ مخافة كالمي الذي تكلمتھ یومئذ حتى رجوت أن یكون خیًرا
ال   ثم دعا رس: قال ھ فق : ول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم علي بن أبي طالب رضي اهللا عن

ال « ال سھل  : اكتب بسم اهللا الرحمن الرحیم ق ب باسمك      : فق ذا، ولكن اكت ال أعرف ھ
ال » باسمك اللھم«فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم اكتب : اللھم، قال : فكتبھا، ثم ق

لو شھدت  : فقال سھیل. »یل بن عمروھذا ما صالح علیھ محمد رسول اهللا سھ«اكتب 
فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ . ولكن اكتب اسمك واسم أبیك. أنك رسول اهللا لم أقاتلك

ى        : "وسلم ن عمرو، اصطلحا عل د اهللا سھیل ب ن عب اكتب ھذا ما صالح علیھ محمد ب
ض،             اس ویكف بعضھم عن بع یھن الن أمن ف اس عشر سنین ی وضع الحرب عن الن

ا ممن         على أنھ من یھم، ومن جاء قریًش ھ رده عل ر إذن ولی أتى محمًدا من قریش بغی
ھ من     مع محمد لم یردوه علیھ، وإن بیننا عیبة مكفوفة، وإنھ ال إسالل وال إغالل، وإن
ریش          د ق ي عق دخل ف ھ، ومن أحب أن ی أحب أن یدخل في عقد محمد وعھده دخل فی

  ".وعھدھم دخل فیھ
الوا نحن في : فتواثبت خزاعة فقالوا ي   : عقد محمد وعھده، وتواثبت بنو بكر فق نحن ف

ان عام          ھ إذا ك ة، وإن ا مك دخل علین ال ت ذا ف عقد قریش وعھدھم، وإنك ترجع عامك ھ
ي   قابل خرجنا عنك فدخلتھا بأصحابك، فأقمت بھا ثالًثا معك سالح الراكب السیوف ف

  .القرب ال تدخلھا بغیرھا
رو إذ جاء     فبینا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس: قال ن عم لم یكتب الكتاب ھو وسھیل ب

ى رسول اهللا صلى اهللا         ت إل د انفل د، ق ي الحدی أبو جندل بن سھیل بن عمرو یرسف ف
م ال    وا وھ د خرج لم ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص حاب رس ان أص د ك لم، وق ھ وس علی

ا رأوا        ا رأوا م لم، فلم ھ وس من  یشكون في الفتح لرؤیا رآھا رسول اهللا صلى اهللا علی
ى    الصلح والرجوع وما تحمل علیھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في نفسھ دخل عل
ھ       ام إلی ھ ق دل ابن ا جن الناس من ذلك أمر عظیم حتى كادوا یھلكون، فلما رأى سھیل أب

ك  : فضرب وجھھ وأخذ بتالبیبھ وقال یا محمد قد لجت القضیة بیني وبینك قبل أن یأتی
دل     صدقت فجعل ینتره ب: قال. ھذا و جن ل أب ریش، وجع تلبیبھ ویجره یعني یرده إلى ق

ي : یصرخ بأعلى صوتھ زاد  ! یا معشر المسلمین ُأرد إلى المشركین یفتنونني في دین ف



م     ا بھ ى م اس إل ك الن لم     . ذل ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی ال رس بر   " فق دل اص ا جن ا أب ی
دنا  . اواحتسب، فإن اهللا جاعل لك ولمن معك من المستضعفین فرًجا ومخرًج إنا قد عق

م           در بھ ا ال نغ د اهللا، وإن ا عھ ك وأعطون ى ذل اھم عل " بیننا وبین القوم صلًحا وأعطین
ول : قال دل،    : فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل یمشي إلى جنبھ ویق ا جن اصبر أب

ھ  : قال. فإنما ھم المشركون وإنما دم أحدھم دم كلب ال . ویدني قائم السیف من ول  : ق یق
  .قال فضن الرجل بأبیھ ونفذت القضیة. ن یأخذ السیف فیضرب أباهرجوت أ: عمر

ق        س فحل م جل ھ فنحره، ث ى ھدی فلما فرغ النبي صلى اهللا علیھ وسلم من الصلح قام إل
ا رأى   رأسھ، وكان الذي حلقھ في ذلك الیوم خراش بن أمیة بن الفضل الخزاعي، فلم

د نحر وحل      لم ق ھ وس ون   الناس أن رسول اهللا صلى اهللا علی وا ینحرون ویحلق . ق تواثب
  ]البدایة والنھایة البن كثیر[

  :منعھ صلى اهللا علیھ وسلم الغدر بالكفار
و                در ول واقفھم من الغ ل م ي ك حابھ ف لم أص ھ وس ي صلى اهللا علی ع النب ا من ًرا م وكثی

  .بالمشركین
ى اهللا علیھ وسلم ِإَذا َأمََّر َأِمیًرا َكاَن َرُسوُل اللَِّھ صل: َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن ُبَرْیَدَة َعْن َأِبیِھ َقاَل

مَّ          ًرا ُث ِلِمیَن َخْی ْن اْلُمْس ُھ ِم ْن َمَع ِھ َوَم َوى اللَّ َعَلى َجْیٍش َأْو َسِریٍَّة َأْوَصاُه ِفي َخاصَِّتِھ ِبَتْق
َتُغلُّوا َوَال َتْغِدُروا  اْغُزوا ِباْسِم اللَِّھ ِفي َسِبیِل اللَِّھ، َقاِتُلوا َمْن َكَفَر ِباللَِّھ اْغُزوا َوَال«: َقاَل

اٍل    َالِث ِخَص َوَال َتْمُثُلوا َوَال َتْقُتُلوا َوِلیًدا، َوِإَذا َلِقیَت َعُدوََّك ِمْن اْلُمْشِرِكیَن َفاْدُعُھْم ِإَلى َث
ْسَالِم، َفِإْن َأَجاُبوَك َأْو ِخَالٍل َفَأیَُّتُھنَّ َما َأَجاُبوَك َفاْقَبْل ِمْنُھْم َوُكفَّ َعْنُھْم ُثمَّ اْدُعُھْم ِإَلى اِإل

ْرھُ   اِجِریَن َوَأْخِب ْم َفاْقَبْل ِمْنُھْم َوُكفَّ َعْنُھْم ُثمَّ اْدُعُھْم ِإَلى التََّحوُِّل ِمْن َداِرِھْم ِإَلى َداِر اْلُمَھ
وا    َأنَُّھْم ِإْن َفَعُلوا َذِلَك َفَلُھْم َما ِلْلُمَھاِجِریَن َوَعَلْیِھْم َما َعَلى اْلُمَھاِجِریَن ْوا َأْن َیَتَحوَُّل َفِإْن َأَب

ِري             ِذي َیْج ِھ الَّ ُم اللَّ ْیِھْم ُحْك ِري َعَل ِلِمیَن َیْج َأْعَراِب اْلُمْس وَن َك ْم َیُكوُن َأْخِبْرُھْم َأنَُّھ ِمْنَھا َف
دُ      ا َأْن ُیَجاِھ ْيٌء ِإلَّ ْيِء َش ِة َواْلَف ِلِمیَن،   َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َوَال َیُكوُن َلُھْم ِفي اْلَغِنیَم َع اْلُمْس وا َم

اْسَتِعْن َفِإْن ُھْم َأَبْوا َفَسْلُھْم اْلِجْزَیَة َفِإْن ُھْم َأَجاُبوَك َفاْقَبْل ِمْنُھْم َوُكفَّ َعْنُھْم، َفِإْن ُھْم َأَبْوا َف
اللَِّھ َوِذمََّة َنِبیِِّھ َفَال  ِباللَِّھ َوَقاِتْلُھْم، َوِإَذا َحاَصْرَت َأْھَل ِحْصٍن َفَأَراُدوَك َأْن َتْجَعَل َلُھْم ِذمََّة

ِإنَُّكْم     َحاِبَك َف َة َأْص َك َوِذمَّ ْم ِذمََّت ْل َلُھ ْن اْجَع ِھ، َوَلِك َة َنِبیِّ ِھ َوَال ِذمَّ َة اللَّ ْم ِذمَّ ْل َلُھ َأْن َتْجَع
ھِ    َة اللَّ ُروا ِذمَّ ْن َأْن ُتْخِف َوُن ِم َحاِبُكْم َأْھ َم َأْص ْم َوِذَم ُروا ِذَمَمُك وِلِھ، َوِإَذا  ُتْخِف َة َرُس َوِذمَّ

ِھ              ِم اللَّ ى ُحْك ِزْلُھْم َعَل َال ُتْن ِھ َف ِم اللَّ ى ُحْك ِزَلُھْم َعَل َأَراُدوَك َأْن ُتْن ٍن َف َل ِحْص َحاَصْرَت َأْھ
  .َوَلِكْن َأْنِزْلُھْم َعَلى ُحْكِمَك َفِإنََّك َال َتْدِري َأُتِصیُب ُحْكَم اللَِّھ ِفیِھْم َأْم َال

  ]مسلم[
  :ینھى صلى اهللا علیھ وسلم عن قتل النساء واألطفالو

ي      ازي النب ض مغ ي بع عن نافع أن عبد اللَّھ رضي اللَّھ عنھ أخبره أن امرأة ُوجدت ف
اء        ل النس لم قت ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص أنكر رس ة ف لم مقتول ھ وس لى اهللا علی ص

  ]البخاري.[والصبیان
  :رتھ علیھم عند فتح مكة وغیرھاعفوه صلى اهللا علیھ وسلم عن أعدائھ بعد قد

ي فاعل   «: عندما فتح النبي صلى اهللا علیھ وسلم مكة قال یا معشر قریش؛ ما ترون أن
ال     : قالوا» فیكم؟ ریم، ق ن أخ ك ریم واب ًرا، أخ ك اء   «: خی أنتم الطلق وا ف ة  . [»اذھب البدای

  ]والنھایة



ع ال           ھ غزا م ره أن ا أخب ھ عنھم ھ رضي اللَّ د اللَّ ن عب ھ    وعن جابر ب ي صلى اهللا علی نب
وسلم فأدركتھم القائلة في واد كثیر العضاه فتفرق الناس في العضاه یستظلون بالشجر 
ده             ام فاستیقظ وعن م ن ا سیفھ ث ق بھ جرة فعل لم تحت ش ھ وس فنزل النبي صلى اهللا علی

ال     «: رجل وھو ال یشعر بھ، فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم رط سیفي فق ذا اخت إن ھ
  ]البخاري ومسلم. [ثم لم یعاقبھ. »اللَّھ، فشام السیف فھا ھو ذا جالس: لتمن یمنعك؟ ق

---------------  
  وداع الرسول ألمتھ.٣٤
  دروس، وصایا، وعبٌر، وعظات

  تألیف الفقیر إلى اهللا تعالى
  سعید بن علي بن وھف القحطاني

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  المقدمة

ده، ونستعینھ، ونستغ     د هللا، نحم اهللا من شرور أنفسنا، وسیئات       إن الحم وذ ب فره، ونع
ھ إال اهللا      ھ، وأشھد أن ال إل ادي ل أعمالنا، من یھده اهللا فال مضلَّ لھ، ومن ُیضلل فال ھ
ھ            ى آل ھ وعل لى اهللا علی ولھ، ص ده ورس دًا عب ھد أن محم ھ، وأش ریك ل ده ال ش وح

  :ا بعدأم. وأصحابھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، وسلم تسلیمًا كثیرًا
ّلم      ھ وس فھذه الرسالة مختصرة في وداع النبي الكریم والرسول العظیم صّلى اهللا علی

ار   ھ باختص ت فی ھ، بین ھ،     : ألمت ّلم، ووالدت ھ وس ّلى اهللا علی ي ص ب النب ة نس خالص
ى،           ات، ومن ي عرف ھ ف ھ ألمت ھ، ووداع ر أعمال اده، وخی اده وجھ ھ، واجتھ ووظیفت

ة مرضھ،      والمدینة، ووداعھ لألحیاء واألموا م بدای ك المواضع، ث ت، ووصایاه في تل
ھ    ى، وأن واشتداده، ووصایاه ألمتھ ووداعھ لھم عند احتضاره، واختیاره الرفیق األعل
رت          ھ، وذك ى أمت ھ عل م حقوق ھ، ث ھ، ومیراث لمین بموت یبة المس ھیدًا، ومص ات ش م

  .حثالدروس والفوائد والعبر والعظات المستنبطة في آخر كل مبحث من ھذه المبا
ادر   واهللا أسأل أن یجعلھ عمًال مقبوًال نافًعا لي وإلخواني المسلمین؛ فإنھ وليُّ ذلك والق
ید      دي س داء بھ ى االھت لمین إل ع المس ق جمی ا، ویوف ا ینفعن ا م ا جمیًع ھ، وأن یعلمن علی

ا  . المرسلین وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسولھ وخیرتھ من خلقھ نبینا وإمامن
  .نا محمد بن عبد اهللا وعلى آلھ و أصحابھ وسلم تسلیًما كثیًراوقدوتنا وحبیب

  المؤلف  
  ھـ٢١/٣/١٤١٦حرر في لیلة الخمیس 

  خالصة نسبھ ووظیفتھ صّلى اهللا علیھ وسّلم: المبحث األول
ن      َالب ب ن ِك ھو محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي ب

ن         مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن  ة ب ن خزیم ة ب ن كنان ن النضر ب ك ب ِفْھر بن مال
دنان    ن ع َد ب ن مع زار ب ن ن ر ب ن ُمض اس ب ن إلی ة ب الة ])١([مدرك ھ الص و علی ، فھ

ھ   والسالم من قریش، وقریش من العرب، والعرب من ذریة إسماعیل بن إبراھیم علی
  ]).٢([وعلى نبینا أفضل الصالة والسالم
ین ]) ٣([ل بمكة في شھر ربیع األولولد صّلى اهللا علیھ وسّلم عام الفی ]) ٤([یوم االثن

، وتوفي صّلى اهللا علیھ وسّلم ولھ من العمر ثالث وستون سنة،   ])٥([م٥٧١الموافق 



دثر،      : منھا إقرأ، وأرسل بالم َئ ب أربعون قبل النبوة، وثالث وعشرون نبّیًا رسوًال، ُنبِّ
ذارة عن      ھ اهللا بالن ة، بعث ى المدین د،      وبلده مكة، وھاجر إل ى التوحی دعو إل الشرك، وی

ماء،      ى الس ھ إل رج ب ر ُع د العش د، وبع ى التوحی دعو إل نین ی ر س ذا عش ى ھ ذ عل أخ
الھجرة      ر ب دھا ُأِم وفرضت علیھ الصلوات الخمس، وصلى في مكة ثالث سنین، وبع

ة  تقر بالمدین ا اس ة، فلم ى المدین ل ]) ٦([إل الم مث رائع اإلس ة ش ر ببقی اة، : ُأِم الزك
ر         والصیام، وال ر، وغی المعروف والنھي عن المنك ر ب اد، واألذان، واألم حج، والجھ

ذا          اٍق وھ ھ ب ّلم، ودین ھ وس وفي صّلى اهللا علی دھا ت ذلك، أخذ على ھذا عشر سنین وبع
لین   دینھ، ال خیر إال دلَّ أمتھ علیھ، وال شر إال حذَّرھا منھ، وھو خاتم األنبیاء والمرس

س،       ال نبي بعده، وقد بعثھ اهللا إلى الن  ى الجن واإلن ھ عل ة، وافترض اهللا طاعت اس كاف
  ]).٧([فمن أطاعھ دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار

  :أن الدروس والفوائد والعبر والعظات في ھذا المبحث كثیرة منھا: وخالصة القول
اس       -١ ن الن و أحس ار، فھ ن خی ار م ن خی ار م ّلم خی ھ وس ّلى اهللا علی ي ص إن النب

ح العالمین عقًال، وأفضل الخلق منزلة في الدنیا واآلخرة، وأرفع وخیرھم نسبًا، وأرج
  .الناس ذكرًا، وأكثر األنبیاء أتباعًا یوم القیامة

اني          -٢ وم الث ي الی إن إقامة االحتفاالت بمولد النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم كل عام ف
م      ّلم ل ھ وس ي صّلى اهللا علی ي     عشر من ربیع األول بدعة منكرة؛ ألن النب ك ف ل ذل یفع

ي            م بإحسان ف ابعون لھ ده رضي اهللا عنھم، وال الت حابة من بع ھ الص حیاتھ، ولم یفعل
ع األول     القرون المفضلة، ومع ذلك فإن تحدید میالد النبي بالیوم الثاني عشر من ربی
ھ               دم؛ ولقول ا تق ھ بدعة لم ال ب ت فاالحتف و ثب ى ول ھ خالف وحت ا فی ھ، وإنم لم ُیْجَزم ب

ّلى اهللا عل ّلمص ھ وس و رد “: ی ھ فھ الیس من ذا م ا ھ ي أمرن دث ف ن أح ي ]). ٨([”م وف
  ]).٩([”من عمل عمًال لیس علیھ أمرنا فھو رد“: روایة لمسلم

اس             -٣ اذ الن د، وإنق ى التوحی إن وظیفة النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم ھي الدعوة إل
یئات    ي والس ات المعاص ن ظلم د، وم ور التوحی ى ن رك إل ات الش ن ظلم ور  م ى ن إل

ھ   الطاعات واألعمال الصالحات، ومن الجھل إلى المعرفة والعلم، فال خیر إال دلَّ أمت
  .علیھ، وال شر إال حذَّرھا منھ صّلى اهللا علیھ وسّلم

  جھاده واجتھاده وأخالقھ : المبحث الثاني        -٤
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي { : كان صّلى اهللا علیھ وسّلم أسوة وقدوة وإمامًا ُیقتدى بھ؛ لقولھ تعالى

ًرا      َھ َكِثی َر اللَّ َر َوَذَك ْوَم اآلِخ ؛ ])١٠([}َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن َیْرُجو اللََّھ َواْلَی
ھ  : ولھذا كان صّلى اهللا علیھ وسّلم یصلي حتى تفطَّرت قدماه وانتفخت وورمت فقیل ل

ن   دم م ا تق ك م ر اهللا ل د غف ذا وق نع ھ ال  أتص أخر؟ ق ا ت ك وم دًا  “: ذنب ون عب ال أك أف
كورًا الث     ]). ١١([”ش لى ث ا ص ة، وربم رة ركع دى عش ل إح ن اللی لي م ان یص وك

وربما صالھا  ]) ١٣([، وكان یصلي الرواتب اثنتي عشرة ركعة])١٢([عشرة ركعة
ا شاء اهللا  ])١٤([عشر ركعات  ،])١٥([، وكان یصلي الضحى أربع ركعات ویزید م

الة  ل ص ان یطی ة   وك ي الركع زاء ف ة أج ن خمس رب م ا یق لى م ا ص ل فربم اللی
ا           ])١٦([الواحدة ة منھ ین ركع ر من أربع ة أكث وم ولیل ل ی ، فكان ورده من الصالة ك

  ]).١٧([الفرائض سبع عشر ركعة



ل شھر    ن ك ام م ة أی ان ثالث ر رمض وم غی ان یص ین ]) ١٨([وك یام االثن رَّى ص ویتح
، ورغَّب ])٢٠([ًال، بل كان یصومھ كلھ، وكان یصوم شعبان إال قلی])١٩([والخمیس

ال       ])٢١([في صیام ست من شوال    ى یق ّلم یصوم حت ھ وس ان صّلى اهللا علی ال : ، وك
ال  ا       ])٢٢([ال یصوم : یفطر، ویفطر حتى یق ر رمضان إال م ا استكمل شھر غی ، وم

وم عاشوراء   ھ صوم تسع ذي    ])٢٣([كان منھ في شعبان، وكان یصوم ی ، وروي عن
ھ    ، و])٢٤([الحجة یَّن أن كان یواصل الصیام الیومین والثالثة وینھى عن الوصال، وب

قیھ          ھ ویس ھ یطعم د رب ت عن ھ یبی ھ؛ فإن یس كأمت ّلم ل ذا  ])٢٥([صّلى اهللا علیھ وس ، وھ
الى؛   : على الصحیح ما یجد من لذة العبادة واألنس والراحة وقرة العین بمناجاة اهللا تع

ال ذا ق الل أرح“: ولھ ا ب الةی ا بالص ال)]٢٦([”ن ي  “: ، وق ي ف رة عین ْت ق وُجِعَل
  ]).٢٧([”الصالة

ل           -٥ اه جبری ا یلق ریح المرسلة حینم وكان یكثر الصدقة، وكان أجود بالخیر من ال
ذا أعطى        ])٢٨([علیھ الصالة والسالم ة؛ ولھ ؛ فكان یعطي عطاء من ال یخشى الفاق

ال  ھ وق ى قوم ل إل ع الرج ین فرج ین جبل ًا ب ًال غنم لمو: رج ومي أس ا ق دًا ی إن محم ا ف
جع  ])٢٩([یعطي عطاًء ال یخشى الفاقة ، فكان صّلى اهللا علیھ وسّلم أكرم الناس، وأش

اس اة،      ])٣٠([الن ًا، وأن برًا، ورفق دًال، وص عًا، وع م تواض اس وأعظمھ م الن ، وأرح
  .وعفوًا، وحلمًا، وحیاًء، وثباتًا على الحق

ادین الج          -٦ ع می ي جمی ّلم ف ھ وس اد وجاھد صّلى اهللا علی ع     : ھ ھ أرب نفس ول اد ال جھ
ب یرة،        : مرات ى بص ھ عل دعوة إلی ھ، وال ل ب دین، والعم ور ال م أم ى تعل ا عل جھادھ

ان   ھ مرتبت ي      : والصبر على مشاق الدعوة، وجھاد الشیطان ول ا یلق ع م ى دف اده عل جھ
ب         ع مرات ھ أرب ار ول اد الكف ي من الشھوات، وجھ ب،  : من الشبھات، ودفع ما یلق بالقل

بالید، ثم باللسان، ثم : وجھاد أصحاب الظلم ولھ ثالث مراتب. ل، والیدواللسان، والما
ھ      . بالقلب د صّلى اهللا علی ا محم اس فیھ فھذه ثالث عشرة مرتبة من الجھاد، وأكمل الن

اد       ى الجھ ة عل اعاتھ موقوف ت س ھ، فكان اد كل ب الجھ ل مرات ھ كم ّلم؛ ألن ھ، : وس بقلب
دراً   ولسانھ، ویده، ومالھ؛ ولھذا كان أرفع العا د اهللا ق م عن ]). ٣١([لمین ذكرًا وأعظمھ

ا        ي قادھ ھ الت دد غزوات ان ع د، فك وقد دارت المعارك الحربیة بینھ وبین أعداء التوحی
م   بنفسھ سبع وعشرون غزوة، وقاتل في تسع منھا، أما المعارك التي أرسل جیشھا ول

  ]).٣٢([یقدھا فیقال لھا سرایا فقد بلغت ستة وخمسین سریة
لًفا قضى                -٧ إذا استسلف س ة، ف اس معامل وكان صّلى اهللا علیھ وسّلم أحسن الن

خیرًا منھ؛ ولھذا جاء رجل إلى النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم یتقاضاه بعیرًا فأغلظ لھ في 
ّلم      ھ وس ي صّلى اهللا علی ال النب إن لصاحب الحق     “: القول، فھم بھ أصحابھ فق دعوه ف

اًال الوا ”مق ول اهللا :فق ا رس ھ  ال: ی ّلى اهللا علی ال ص ّنھ فق ن س ر م و خی نا ھ د إال س  نج
إن خیر “: أوفیتني أوفاك اهللا، فقال صّلى اهللا علیھ وسّلم: فقال الرجل ”أعطوه“: وسّلم

واشترى من جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھ بعیرًا، ]). ٣٣([”عباد اهللا أحسنھم قضاًء
ھ      ال ل البعیر ق ھ    فلما جاء جابر ب ّلم صّلى اهللا علی ي ماكستك  “: وس ال ”أتران ا  : ؟ ق ال ی

  ]).٣٤([”خذ الجمل والثمن“: رسول اهللا، فقال



ول عائشة             -٨ رآن، لق ھ الق ًا؛ ألن خلق اس خلق ّلم أحسن الن وكان صّلى اهللا علیھ وس
ّلم ])٣٥([”كان خلقھ القرآن“: رضي اهللا عنھما ا  “: ؛ ولھذا قال صّلى اهللا علیھ وس إنم

  ]).٣٦([”قتمم مكارم األخالبعثت أل
ھ          -٩ ھ صّلى اهللا علی ت عن د ثب وكان صّلى اهللا علیھ وسّلم أزھد الناس في الدنیا، فق

وسّلم أنھ اضطجع على الحصیر فأثَّر في جنبھ، فدخل علیھ عمر بن الخطاب رضي   
ال    ھ فق ر من       : اهللا عنھ، ولما استیقظ جعل یمسح جنب ًا أوث ذت فراش و اتخ رسول اهللا ل

دنیا إال كراكب سار       “:  علیھ وسّلمھذا؟ فقال صّلى اهللا ل ال ي ومث ا مثل مالي وللدنیا، م
ا   م راح وتركھ ال ]). ٣٧([”في یوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نھار ث : وق

ھ شيء، إال             “ دي من الٌث وعن يَّ ث ر عل رُّني أن ال یم ا َیُس ًا م ٍد ذھب ُل ُأُح ي مث لو كان ل
  ).]٣٨([”شيٌء أرُصُدُه لدین
رة  ال    وعن أبي ھری ھ ق ى         : "رضي اهللا عن ام حت ة أی ام ثالث د من طع ا شبع آل محم م

بض اھر أن   ]). ٣٩"([ق ة، والظ ا متوالی ام بلیالیھ ة أی بعوا ثالث م یش م ل ود أنھ والمقص
ن      دون ولك د یج م ق ى أنھ دھم عل يء عن ة الش بب قل ان بس ًا ك بعھم غالب دم ش بب ع س

ي صّلى   : "ھا؛ ولھذا قالت عائشة رضي اهللا عن])٤٠([یؤثرون على أنفسھم خرج النب
ما أكل آل محمد : "وقالت]). ٤١"([اهللا علیھ وسّلم من الدنیا ولم یشبع من خبز الشعیر

ى   : "وقالت]). ٤٢"([صّلى اهللا علیھ وسّلم ُأكلتین في یوم إال إحداھما تمر إنا لننظر إل
ھ وس         ات رسول اهللا صّلى اهللا علی ي أبی دت ف ا ُأوق ّلم الھالل ثالثة أھلة في شھرین وم

ت : فقال عروة. نار اء  : األسودان : ما كان یقیتكم؟ قال ر والم والمقصود  ]). ٤٣(["التم
: وعن عائشة رضي اهللا عنھما قالت. وھو ُیرى عند انقضاء الشھرین: بالھالل الثالث

فٌ “ ذا   ]). ٤٤([”كان فراُش رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم من أَدم وحشُوُه لی ع ھ وم
  ]).٤٥([”اللھم اجعل رزق آل محمٍد قوتًا“: لیھ وسّلمیقول صّلى اهللا عكان 
إني “: وكان صّلى اهللا علیھ وسّلم من أورع الناس؛ ولھذا قال                        -١٠

ألنقلب إلى أھلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بیتي فأرفعھا آلكلھا ثم أخشى 
ا  ذ الحسن  ]). ٤٦([”أن تكون من الصدقة فألقیھ دقة        وأخ ر الص رة من تم ي تم ن عل ب

ا      “: فجعلھا في فیھ فقال رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم ا علمت أنَّ ا أم ْخ ارِم بھ َِكْخ ِ َك
  ]).٤٧([؟”ال نأكل الصدقة

خذوا “: ومع ھذه األعمال المباركة العظیمة فقد كان صّلى اهللا علیھ وسّلم یقول   -١١
ھ   فإن اهللا ال یملُّ من األعمال ما تطیقون حتى تملُّوا، وأحب العمل إلى اهللا ما داوم علی

وه   ”صاحبھ وإن قل ًال أثبت ]). ٤٨([وكان آُل محمد صّلى اهللا علیھ وسّلم إذا َعِمُلوا عم
ا “ الة داوم علیھ لى ص ّلم إذا ص ھ وس ّلى اهللا علی ان ص ادة ]). ٤٩([”وك الَّ عب د تق وق

وأین نحن من :  علیھ وسّلم وقالواأصحابھ صّلى اهللا النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم نفر من
ال بعضھم   : النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم؟ وقد غفر اهللا لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر، فق

ال بعضھم       ًدا، وق ل أب ا أصلي اللی ال بعضھم     : أما أنا فأن ا أصوم وال أفطر، وق ا  : أن أن
غ ذل  ] ال آكل اللحم : وقال بعضھم[أعتزل النساء فال أتزوج أبدًا  ي صّلى اهللا   فبل ك النب

أنتم الذین قلتم كذا وكذا؟ أما واهللا إني ألخشاكم اهللا أتقاكم “: علیھ وسّلم فجاء إلیھم فقال
یس       لھ، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فل

ل الفرض، و     ]). ٥٠([”مني ي تقاب ة ال الت دي والطریق ة عن   والمراد بالسنة الھ الرغب



ومع ھذه األعمال الجلیلة فقد كان یقول علیھ الصالة . اإلعراض عنھ إلى غیرهالشيء 
ھ       “: والسالم نكم بعمل د م ن ینجو أح ھ ل وا أن الوا  ”سددوا وقاربوا واعلم ا   : ق ت ی وال أن

ال  ول اهللا؟ ق ل   “: رس ھ وفض ٍة من دني اهللا برحم ا إال أن یتغم ة. ”وال أن ي روای : وف
اربوا، و“ ددوا وق وا، وشس دوا وروح َد  اغ َد الَقْص ة، والَقْص ن الدُّلج يٌء م

ول ]). ٥٢([”یا مقّلب القلوب ثبِّت قلبي على دینك“: وكان یقول]). ٥١([”تبلغوا : ویق
  ]).٥٣([”اللھم مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك“

  :أن الدروس والفوائد والعبر والعظات في ھذا المبحث كثیرة منھا: وخالصة القول
ى اهللا علیھ وسّلم قدوة كل مسلم صادق مع اهللا تعالى في كل األمور؛ إن النبي صّل.  ١

الى  ْوَم              {: لقولھ تع َھ َواْلَی و اللَّ اَن َیْرُج ن َك َنٌة لَِّم َوٌة َحَس ِھ ُأْس وِل اللَّ ي َرُس ْم ِف اَن َلُك ْد َك َلَق
  ]).٥٤([}اآلِخَر َوَذَكَر اللََّھ َكِثیًرا

ّلم أحس    .  ٢ ھ وس بھم       إن النبي صّلى اهللا علی ًا، وأطی نھم كّف ًا، وألی ًا، وُخُلق اس َخْلق ن الن
یة       ھ خش دھم ل اهللا وأش م ب رة، وأعلمھ نھم عش ًال، وأحس م عق ًا، وأكملھ ، ])٥٥([ریح

ادًا         رھم اجتھ ة، وأكث اس، وأحسنھم قضاء، وأسمحھم معامل وأشجع الناس، وأكرم الن
لنفسھ، وال یغضب في طاعة ربھ، وأصبرھم وأقواھم تحّمًال، وأشدھم حیاء، وال ینتقم 

م         م یق ب اهللا ل الى، وإذا غض تقم اهللا تع ا ین ات اهللا، فإنھ ت حرم ھ إذا انُتِھك ا، ولكن لھ
ي الحق      ده ف ره عن لغضبھ أحد، والقوي والضعیف، والقریب والبعید، والشریف وغی
ام         ھ، ویأكل من الطع م یشتھھ ترك ھ، وإن ل سواء، وما عاب طعامًا قطًا إن اشتھاه أكل

ا ت اح م ھ    المب ف نعلی ا، ویخص افئ علیھ ة ویك ل الھدی ك، ویقب ي ذل ف ف ر وال یتكل یس
اس    د الن ان أش ھ، وك ِدُم نفس اتھ، ویخ ُب ش ھ، ویحِل ة أھل ي مھن دم ف ھ، ویخ ع ثوب ویرق

داعي  ب ال عًا، ویجی ب   : تواض ان یح ریف، وك يء أو ش ر، أو دن ي أو فقی ن غن م
ر   ر لفق ر فقی اھم، وال یحق ود مرض ائزھم ویع ھد جن اكین ویش ًا المس اب َملك ه، وال یھ

دًا    دع أح لملكھ، وكان یركب الفرس، والبعیر، والحمار، والبغلة، ویردف خلفھ، وال ی
وخاتمھ فضة وفصھ منھ، یلبسھ في خنصره األیمن وربما یلبسھ  ]). ٥٦([یمشي خلفھ

اتیح خزائن          اه اهللا مف د آت ھ الحجر من الجوع، وق في األیسر، وكان یعصب على بطن
ھ اخ ل  األرض، ولكن و، ویطی ل اللغ ر، ویق م الفك ذكر، دائ ر ال ان یكث رة، وك ار اآلخ ت

ان          ة، وك روائح الكریھ ره ال رده، ویك ب وال ی ة، ویحب الطی الصالة، ویقصر الخطب
ول إال   ]) ٥٧([أكثر الناس تبسمًا، وضحك في أوقات حتى بدت نواجذه ویمزح وال یق

ثالث ویلعقھن،     حّقًا، وال یجفو أحدًا، ویقبل عذر المعتذر إلیھ، وكان ی ل بأصابعھ ال أك
ویتنفس في الشرب ثالثًا خارج اإلناء، ویتكلم بجوامع الكالم، وإذا تكلم تكلَّم بكالم بیٍِّن 
تكلم      ھ، وال ی م عن ى ُتفھ َفْصٍل، یحفظھ من جلس إلیھ، ویعید الكالم ثالثًا إذا لم تفھم حت

ا        ن األفع ارم األخالق ومحاس ھ مك ع اهللا ل د جم ة، وق ر حاج ھ  من غی ت معاتبت ل، فكان
و      ى العف ث عل ف، ویح ن العن ي ع ھ، وینھ ّث علی الرفق ویح أمر ب ان ی ًا، وك تعریض
ي     یمن ف ب الت ان یح الق، وك ارم األخ ق ومك ن الخل اة، وحس م، واألن والصفح، والحل
ن          ان م ا ك ھ وم ده الیسرى لخالئ ت ی ھ، وكان ي شأنھ كل ھ، وف ھ، وترجُّل طھوره وتنعُّل

ى جنبھ األیمن، ووضع كفھ الیمنى تحتھ خده األیمن، أذى، وإذا اضطجع اضطجع عل
ان مجلسھ  ]) ٥٨([وإذا عرَّس : ُقبیل الصبح نصب ذراعھ ووضع رأسھ على كفھ، وك

ھ      ع فی كینة، وال ترف بر، وس یانة، وص ة، وص اء، وأمان م، وحی م، وحل س عل مجل



عون،        التقوى، ویتواض ي مجلسھ ب ات، یتفاضلون ف ھ الحرم األصوات، وال تنتھك فی
وقِّرون الكبار، ویرَحُمون الصغار، ویؤثرون المحتاج، ویخرجون دعاة إلى الخیر، وًی

ة والمسكین،    وكان یجلس على األرض، ویأكل على األرض، وكان یمشي مع األرمل
ھ  ھ حاجت ي ل ى یقض د، حت ان ال   . والعب یھم، وك لَّم عل ون فس بیان یلعب ى الص ر عل وم

وم،     وكان یتألف أص. یصافح النساء غیر المحارم ل ق ریم ك رم الك حابھ ویتفقدھم، ویك
م یكن           ذلك، ول ألفھم ب وم یت ى أشرِّ الق ى عل ھ، حت ویقبل بوجھھ وحدیثھ على من یحادث

خَّاباً  أ وال ص ًا وال متفحش فح ])٥٩([فاحش و ویص ل یعف یئة ب یئة الس زي بالس ، وال یج
ي سبیل     د ف الى،  ویحلم، ولم یضرب خادمًا وال امرأة وال شیئًا قط، إال أن یجاھ اهللا تع

اس        د الن ان أبع ًا ك ان إثم إن ك وما ُخیِّر بین شیئین إال اختار أیسرھما ما لم یكن إثمًا، ف
  .عنھ

ھ النجاة      ا فی وقد جمع اهللا لھ كمال األخالق ومحاسن الشیم وآتاه من العلم والفضل وم
قرأ وال والفوز والسعادة في الدنیا واآلخرة ما لم یؤت أحدًا من العالمین، وھو أمي ال ی

ھ   یكتب، وال معلم لھ من البشر، واختاره اهللا على جمیع األولین واآلخرین، وجعل دین
للجن والناس أجمعین إلى یوم الدین، فصلوات اهللا وسالمھ علیھ صالًة وسالمًا دائمین 

  .إلى یوم الدین؛ فإن خلقھ كان من القرآن
ي ج       ّلم والتأسي ف ھ وس ّلى اهللا علی ھ ص داء ب ده    فینبغي االقت ھ، وج ھ، وأقوال ع أعمال می

واجتھاده، وجھاده، وزھده، وورعھ، وصدقھ وإخالصھ، إال في ما كان خاّصًا بھ، أو 
إن    “: ما ال ُیقدر على فعلھ؛ لقولھ صّلى اهللا علیھ وسّلم ون ف ا تطیق خذوا من األعمال م

مرتكم فاجتنبوه، وما أ ما نھیتكم عنھ“: ؛ ولقولھ])٦١([”])٦٠([اهللا ال یمل حتى تملوا
  ]).٦٢([”بھ فأتوا منھ ما استطعتم

  خیر أعمالھ وخواتمھا: المبحث الثالث
ال     ذا ق ھ؛ ولھ ھ وداوم علی ًال أثبت ل عم ّلم إذا عم ھ وس ّلى اهللا علی ان ص ب “: ك إن أح

ل     احبھ وإن ق ھ ص ا داوم علی الى م ى اهللا تع ال إل رة  ]). ٦٣([”األعم ي ھری ن أب وع
ي كل رمضان عشرة      ان النبي صّلى اهللاك“: رضي اهللا عنھ قال  علیھ وسّلم یعتكف ف

رآن         ھ الق ان یعرض علی ًا، وك أیام فلما كان العام الذي قبض فیھ اعتكف عشرین یوم
  ]).٦٤([”في كل عام مرة، فلما كان العام الذي ُقبض فیھ عرض القرآن مرتین

ول        : وعن عائشة رضي اهللا عنھا قالت ر الق ّلم یكث ھ وس ان رسول اهللا صّلى اهللا علی ك
وت ل أن یم ك  “: قب وب إلی تغفرك وأت دك، أس م وبحم بحانك اللھ ت. ”س ت: قال ا : قل ی

ال       ا؟ ق دثتھا تقولھ ي أراك أح ات الت ذه الكلم ي     “: رسول اهللا، ما ھ ٌة ف ي عالم ت ل ُجعل
اس رضي    ]). ٦٥([}ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّھ َواْلَفْتُح{أمتي إذا رأیتھا قلتھا  ن عب وقد قال اب

أجل رسول اهللا صّلى اهللا    : إنھا} ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّھ َواْلَفْتُح{: ھذه  عنھما لعمر عناهللا
ت  : وقیل]). ٦٦([”ما أعلم منھا إال ما تعلم: علیھ وسّلم أعلمھ إیاه، فقال اَء  {نزل ِإَذا َج

ْتحُ   ِھ َواْلَف ُر اللَّ ة        } َنْص ى بحج ي من ّلم ف ھ وس ّلى اهللا علی ي ص ر والنب وم النح  ی
ذه  ])٦٨([نزلت أیام التشریق: قیل، و])٦٧([الوداع ، وعند الطبراني أنھا لما نزلت ھ

ر             ي أم ادًا ف ان اجتھ ا ك دَّ م ّلم أش ھ وس ّلى اهللا علی ول اهللا ص ذ رس ورة أخ الس
ا ])٦٩([اآلخرة ھ     : ؛ ولھذا قالت عائشة رضي اهللا عنھم ان رسول اهللا صّلى اهللا علی ك

ر      سبحانك الل “: وسّلم یكثر أن یقول في ركوعھ وسجوده م اغف دك، اللھ ا وبحم م ربن ھ



ي رآن ”ل أول الق الى  ]). ٧٠([یت ھ تع و قول ھ وھ ھ فی ر ب ا أم ل م ھ یفع ك أن ى ذل : ومعن
  ]).٧١([}َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه ِإنَُّھ َكاَن َتوَّاًبا{

ول  ة الق رة،     : وخالص ث كثی ذا المبح ن ھ تنبطة م ر المس د والعب دروس والفوائ أن ال
  :ومنھا

ر منقطع؛      ١ ر من كثی ـ  الحث على المداومة على العمل الصالح، وأن قلیًال دائمًا خی
ة، واإلخالص،    ألن بدوام العمل الصالح القلیل تدوم الطاعة والذكر، والمراقبة، والنی
عافًا   ع أض ر المنقط ى الكثی د عل ھ یزی ر؛ ألن دائم یثم ل ال الق، والقلی ى الخ ال عل واإلقب

  ]).٧٢([كثیرة
ن أ    ٢ ل             ـ  م ھ أن یم َي علی ھ ُخِش ل ب ق العم ادات ال یطی ن العب ي شيء م د نفسھ ف جھ

  ]).٧٣([فیفضي ذلك إلى تركھ
ة،      ٣ درة والطاق ـ  اإلنسان المسلم كلما تقدم في العمر اجتھد في العمل على حسب الق

الحة     ال الص ر األعم الخواتیم، وخی ال ب ھ؛ وألن األعم ر أحوال ى خی ى اهللا عل لیلق
  ]).٧٤([خواتیمھا

  وداعھ ألمتھ ووصایاه في حجة الوداع : المبحث الرابع
  :ـ  أذانھ في الناس بالحج ١
ة،        ١ ح األم ة، ونص ین وأدى األمان بالغ المب ّلم ال ھ وس ّلى اهللا علی غ ص د أن بلَّ ـ  بع

نة             ي الس ھ حاج ف م أن یھم وأعلمھ اس وأذَّن ف ي الن ن ف اده، أعل ي اهللا حق جھ د ف وجاھ
یم    بعد أن مكث في ا –العاشرة  دعوة والتعل اد وال لمدینة تسع سنین كلھا معمورة بالجھ

اس فریضة              – الغ الن ّلم إب ھ وس ھ صّلى اهللا علی د ب ذي قص داء العظیم ال ذا الن وبعد ھ
ھ،      ھ، وأفعال ھدوا أقوال ّلم؛ ولیش ھ وس ّلى اهللا علی ھ ص ك من وا المناس ج، لیتعلم الح

یع د   ب، وتش اھد الغائ غ الش یھم لیبل الم، وتب ویوص وة اإلس ب  ع الة القری غ الرس ل
ھ ]). ٧٥([والبعید ّلم مكث      : قال جابر رضي اهللا عن ھ وس إن رسول اهللا صّلى اهللا علی

ّلم         ھ وس ي العاشرة أن رسول اهللا صّلى اهللا علی اس ف تسع سنین لم یحج ثم أذَّن في الن
ّلم،           ھ وس أتم برسول اهللا صّلى اهللا علی تمس أن ی م یل ر كلھ حاجٌّ، فقدم المدینة بشر كثی

]) ٧٦([حتى إذا استوت بھ ناقتھ على البیداء: وساق الحدیث وفیھ... عمل مثل عملھوی
ك، وعن یساره     نظرت إلى مد بصري بین یدیھ من راكب وماٍش، وعن یمینھ مثل ذل

ا     ])٧٧([مثل ذلك، ومن خلفھ مثل ذلك ین أظھرن ّلم ب ھ وس ، ورسول اهللا صّلى اهللا علی
ھ وعلیھ ینزل القرآن وھو یعلم تأویلھ و دیث   ... ما عمل بھ من شيء عملنا ب وساق الح

  .حتى إذا أتى عرفة فوجد القبة قد ُضِربت لھ بنمرة فنزل بھا: وقال
  :ـ  وداعھ ووصیتھ ألمتھ في عرفات ٢

حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت لھ فأتى بطن : قال جابر رضي اهللا عنھ
رام علیكم كحرمة یومكم ھذا، في مائكم وأموالكم حإن د“: الوادي فخطب الناس وقال

دمي       ت ق ة تح ر الجاھلی ن أم يء م ل ش ذا، أال ك دكم ھ ي بل ذا، ف ھركم ھ ش
وع ن      ]) ٧٨([موض ا دم اب ن دمائن ع م وعة، وإن أول دٍم أض ة موض اء الجاھلی ودم

ربیعة بن الحارث كان مسترضعًا في بني سعد فقتلتھ ھذیل، وربا الجاھلیة موضوع،  
ھ    وأول ربًا أضع ربانا ربا ھ موضوع كل اتقوا اهللا  ]) ٧٩([عباس بن عبد المطلب فإن ف

ة اهللا    روجھن بكلم تحللتم ف ان اهللا، واس ذتموھن بأم إنكم أخ اء ف ي النس م ]) ٨٠([ف ولك



ك فاضربوھن ضربًا     ]) ٨١([علیھن أن ال یوطئن فراشكم ن ذل أحدًا تكرھونھ فإن فعل
ن    ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف، وق]) ٨٢([غیر مبرِّح ا ل یكم م د تركت ف

ائلون      ])٨٣([تضلوا بعده إن اعتصمتم بھ كتاب اهللا تم ق ا أن ي فم تم تسألون عن ؟ ”، وأن
ى السماء   . نشھد أنك قد بلغت، وأدیت، ونصحت: قالوا فقال بإصبعھ السبَّابة یرفعھا إل

اس  ى الن ا إل ھد “: وینكتھ م اش ھد، اللھ م اش رات ”اللھ الث م د ك]). ٨٤([ث ي وق ان ف
  ]).٨٥([غفیر ال ُیحصي عددھا إال اهللا تعالى الموقف جمٌّ

الى    ھ تع ة قول ْوَم  {: وُأنزل على النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم في یوم عرفة یوم الجمع اْلَی
وھذه أكبر ]) ٨٦([}َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِدیًنا

ى على ھذه األمة حیث أكمل تعالى لھم دینھم فال یحتاجون إلى دین غیره، نعم اهللا تعال
ى    ھ إل وال إلى نبي غیر نبیھم صّلى اهللا علیھ وسّلم؛ ولھذا جعلھ اهللا خاتم األنبیاء، وبعث
ا شرعھ،         ن إال م ھ، وال دی ا حرَّم ھ، وال حرام إال م الجن واإلنس فال حالل إال ما أحلَّ

و حق       ھ فھ ر ب ف،   وكل شيء أخب ھ وال خل ذب فی دق، ال ك َك   {وص ُت َربِّ ْت َكِلَم َوَتمَّ
ل    ]) ٨٧([}ِصْدًقا َوَعْدًال ا أكم واھي، فلم أي صدقًا في األخبار وعدًال في األوامر والن

  ]).٨٨([اهللا لھم الدین تمت علیھم النعمة
ال   : وقد ُذكر أن عمر بكى عندما نزلت ھذه اآلیة في یوم عرفة، فقیل لھ ك؟ ق ا یبكی : م

ص    أب م یكمل شيء إال نق ، ])٨٩([كاني أنا كنا في زیادة من دیننا، فأما إذا ُأكمل فإنھ ل
  .وكأنھ رضي اهللا عنھ توقع موت النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم قریبًا

  :ـ  وداعھ ووصیتھ ألمنھ عند الجمرات ٣
وم         : قال جابر رضي اهللا عنھ ھ ی ى راحلت ّلم یرمي عل ھ وس ي صّلى اهللا علی رأیت النب

  ]). ٩٠([”لتأخذوا مناسككم فإني ال أدري لعلِّي ال أُحجُّ بعد حجتي ھذه“: نحر ویقولال
ّلم     : وعن أم الحصین رضي اهللا عنھا قالت ھ وس حججت مع رسول اهللا صّلى اهللا علی

فقال ... فرأیتھ حین رمى جمرة العقبة وانصرف وھو على راحلتھ ومعھ بالل وأسامة
إن ُأمِّر علیكم عبد مجدَّع “: م قوًال كثیرًا ثم سمعتھ یقولرسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّل

  ]).٩١([”أسود یقودكم بكتاب اهللا تعالى فاسمعوا لھ وأطیعوا
  :ـ  وصیتھ ووداعھ ألمتھ یوم النحر ٤

ره وأمسك          ى بعی د عل ّلم قع ھ وس ي صّلى اهللا علی عن أبي بكرة رضي اهللا عنھ أن النب
الوا ”أتدرون أيُّ یوم ھذا“: الناس فقالوخطب  –و بزمامھ أ –إنسان بحطامھ  اهللا : ؟ ق
وم النحر  “: حتى ظننا أنھ سیسمیھ بغیر اسمھ، فقال] فسكت[ورسولھ أعلم  ؟ ”ألیس بی

ا ”فأي شھر ھذا“: قال! بلى یا رسول اهللا: قلنا م   : ؟ قلن ى  ] فسكت [اهللا ورسولھ أعل حت
ا ب ”ي الحجة ألیس بذ“: ظننا أنھ سیسمھ بغیر اسمھ، فقال ا رسول اهللا   ؟ قلن ى ی ال . ل : ق

ذا “ م    ”فأي بلد ھ ا اهللا ورسولھ أعل ر اسمھ      ] فسكت [؟ قلن ھ سیسمیھ بغی ا أن ى ظنن . حت
ا ”ألیست البلدة الحرام“: قال ال    : ؟ قلن ا رسول اهللا، ق ى ی والكم،    “: بل اءكم، وأم إن دم ف

بلدكم ھذا  وأعراضكم، وأبشاركم علیكم حرام كحرمة یومكم ھذا، في شھركم ھذا، في
ارًا        وستل[ دي كف وا بع ال ترجع الكم، ف أو ُضالًَّال یضرب   [قون ربكم فیسألكم عن أعم

أال ] َفُربَّ ُمبلَّغ أوعى من سامع[الغائب ] منكم[بعضكم رقاب بعض، أال لیبلغ الشاھد 
ت  ل بلَّغ أ[ھ م انكف ذبحھما]) ٩٢([ث ین ف ین أملح ى كبش اس ]) ٩٣([”..إل ن عب ال اب ق



ا ي اهللا عنھم ي بی: رض ذي نفس اھد  فوال غ الش ھ فلیبل ى أمت یتھ إل ا لوص ده إنھ
  ]).٩٤([الغائب

ان الستحضار        ة ك ذه األسئلة الثالث وسكوتھ صّلى اهللا علیھ وسّلم بعد كل سؤال من ھ
  ]).٩٥([فھومھم، ولیقبلوا علیھ بكلیتھم، ولیستشعروا عظمة ما یخبرھم عنھ

ّلم یوم النحر بین وقف النبي صّلى اهللا علیھ وس: "وعن ابن عمر رضي اهللا عنھما قال
ق  ”ھذا یوم الحج األكبر“: وقال... الجمرات ول  ]) ٩٦([وَطِف ي یق م اشھد  “: النب  ”اللھ

  ]).٩٧(["ھذه حجة الوداع: وودع الناس فقالوا
ّلم    ھ وس وقد فتح اهللا أسماع جمیع الحجاج بمنى حتى سمعوا خطبة النبي صّلى اهللا علی

ما   ي أس ارك ف ھ أن ب ن معجزات ذا م ر، ھ وم النح ي  ی معھا القاض ى س ا حت عھم وقوَّاھ
فعن عبد الرحمن بن معاذ التیمي ]). ٩٨([الداني حتى كانوا یسمعون وھم في منازلھم

ال  ھ ق ي اهللا عن ت    : "رض ى َفُفِتح ن بمن ّلم ونح ھ وس ّلى اهللا علی ول اهللا ص ا رس خطبن
  ]).٩٩.."([أسماُعنا حتى كنا نسمع ما یقول ونحن في منازلنا

  : علیھ وسّلم ألمتھ في أوسط أیام التشریقـ  وصیتھ صّلى اهللا ٥
اني          و ث اني عشر من ذي الحجة وھ وم الث ي الی وخطب صّلى اهللا علیھ وسّلم الناس ف

ھ ال ل ریق ویق ام التش م رؤوس : أی ذلك؛ ألكلھ مونھ ب ة یس ل مك رؤوس؛ ألن أھ وم ال ی
ام التشریق      ھ، وھو أوسط أی ین من       ])١٠٠([األضاحي فی ي نجیح عن رجل ، فعن أب

اال أص ا رسول اهللا صّلى    : حاب النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم، وھما من بني بكر، ق رأین
ة      ي خطب ھ، وھ د راحلت ن عن ریق، ونح ام التش ط أی ین أوس ب ب ّلم یخط ھ وس اهللا علی

، وعن أبي نضرة ])١٠٢([بمنى]) ١٠١([رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم التي خطب
ال     حدثني من سمع خطبة النبي صّلى اهللا: قال ام التشریق فق َط أی ّلم وْس ا  “:  علیھ وس ی

ي وال      ى أعجم ي عل ل لعرب د، أال ال فض اكم واح د، وإن أب م واح اس إن ربك ا الن أیھ
ر إال      ى أحم ر عل ى أحم ود عل ود، وال ألس ى أس ر عل ي، وال ألحم ى عرب لعجمي عل

ذا  أي “: ثم قال. مبلَّغ رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّل: ؟ قالوا”بالتقوى، أبلغت وم ھ ؟ ”ی
ال  . شھر حرام: ؟ قالوا”أيُّ شھر ھذا“: ثم قال. یوم حرام: قالوا م ق ذا  “: ث د ھ ؟ ”أي بل
ة   “: قال. بلد حرام: قالوا فإن اهللا قد حرَّم بینكم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، كحرم

ذا، أبلغت      دكم ھ ي بل ذا، ف غ رسول اهللا    ”یومكم ھذا، في شھركم ھ الوا بلَّ صّلى اهللا  ؟ ق
  ]).١٠٣([”لیبلغ الشاھد الغائب“: قال. سّلمعلیھ و

  
وھناك جمل من خطبھ صّلى اهللا علیھ وسّلم في حجة الوداع في األماكن المقدسة منھا 
اس        ّلم خطب الن ھ وس حدیث ابن عباس رضي اهللا عنھما أن رسول اهللا صّلى اهللا علی

د  “: في حجة الوداع فقال أن ُیطاع  بأرضكم ولكن رضي    إن الشیطان قد یئس أن ُیعب
ا إن            یكم م ت ف د ترك ي ق ذروا، إن الكم فاح ن أعم اقرون م ا تح ك مم وى ذل ا س فیم

دیث  ”...اعتصمتم بھ فلن تضلوا أبدًا، كتاب اهللا وسنة نبیھ ي   ]). ١٠٤([الح دیث أب وح
ول وھو یخطب     : أمامة رضي اهللا عنھ قال ّلم یق سمعت رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وس

یا أیھا الناس أطیعوا ربكم، وصّلوا “: جة الوداع یقولقتھ الجدعاء في حالناس على نا
ة          دخلوا جن ركم ت وا ذا أم ھركم، وأطیع وموا ش والكم، وص اة أم كم، وأّدوا زك خمس

  ]).١٠٥([”ربكم



ول  ة الق رة،     : وخالص ث كثی ذا المبح ن ھ تنبطة م ر المس د والعب دروس والفوائ أن ال
  :ومنھا

ع      ـ  إن كل من قدم المدینة إجابة ألذان النبي  ١ د حج م الحج فق صّلى اهللا علیھ وسّلم ب
م     : "النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم؛ لقول جابر رضي اهللا عنھ ر كلھ ة بشر كثی فقدم المدین

  ]).١٠٦"([یلتمس أن یأتمَّ برسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم ویعمل مثل عملھ
  . ـ  استحباب نزول الحاج إلى عرفات بعد زوال الشمس إن تیسر ذلك ٢
ھ،     ـ    ٣ اجون إلی ا یحت اس م ا للن ین فیھ ات، یب اج بعرف ام بالحج ة اإلم تحباب خطب اس

دع والمعاصي،            ا من الشرك والب ذر فیھ دین، ویح د، وأصول ال ان التوحی ویعتني ببی
  .ویوصي الناس بالعمل بالكتاب والسنة

وداع ثالث خطب        ي حجة ال ّلم خطب ف ة  : وقد ثبت أن النبي صّلى اهللا علیھ وس خطب
اني          یوم عرف وم الث ى ی ي من ة ف ة الثالث ى، والخطب ي من ة، والخطبة الثانیة یوم النحر ف

وم السابع من ذي الحجة         . عشر من ذي الحجة ام یخطب ی ذھب الشافعي أن اإلم وم
ذلك ة       ])١٠٧([ك ى الخطب ھ إل اجون إلی ا یحت ة م ل خطب ي ك اس ف ام الن م اإلم ، ویعل

  .ألخرى
  .واألموال، واألبشار الجلدیةـ  تأكید غلظ تحریم الدماء، واألعراض،  ٤
ّلم             ٥ ھ وس ھ صّلى اهللا علی النظیر؛ لقول ر ب ال وإلحاق النظی : ـ  استخدام ضرب األمث
  .”كحرمة یومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم ھذا“
  .ـ  إبطال أفعال الجاھلیة، وربا الجاھلیة، وأنھ ال قصاص في قتلى الجاھلیة ٦
المعروف و     ٧ أمر ب ھ؛        ـ  إن اإلمام ومن ی دأ بنفسھ وأھل ر یجب أن یب ینھى عن المنك

  .ألنھ أقرب لقبول قولھ، وطیب نفس من قرب عھده باإلسالم
  .ـ  الموضوع من الربا ھو الزائد على رأس المال، أما رأس المال فلصاحبھ ٨
ذلك              ٩ رة ب ث كثی د جاءت أحادی المعروف، وق ـ  مراعاة حق النساء، ومعاشرتھن ب

  .في ریاض الصالحینجمعھا النووي أو معظمھا 
ب لكن     ١٠ ـ  وجوب نفقة الزوجة وكسوتھا، وجواز تأدیبھا إذا أتت بما یقتضي التأدی

ك      ر من أجل ذل بالشروط والضوابط التي جاءت بالكتاب والسنة، وأن ال یحصل منك
  .التأدیب

  .ـ  الوصیة بكتاب اهللا تعالى وسنة نبیھ صّلى اهللا علیھ وسّلم ١١
ي   ”عني مناسككم فإني ال أدري لعلي ال أحج بعد حجتي ھذه لتأخذوا“: ـ  قولھ   ١٢ فف

دیره       لم، وتق ر مس ة غی ي روای ع ف : ذلك الم األمر، والمعنى خذوا مناسككم، وھكذا وق
ھذه األمور التي أتیت بھا في حجتي من األقوال، واألفعال، والھیئات ھي أمور الحج  

ي واق   ذوھا عن ككم فخ ي مناس فتھ وھ ا وص ا، واحفظوھ ا  بلوھ ا، وعلموھ وا بھ واعمل
ّلم     ھ وس ھ صّلى اهللا علی : الناس، وھذا الحدیث أصل عظیم في مناسك الحج، فھو كقول

  ]).١٠٨([”صلوا كما رأیتموني أصلي“
ّلم       ١٣ ھ وس ھ صّلى اهللا علی ذه     “: ـ  وفي قول ي ھ د حجت ي ال أحج بع ى    ”لعل إشارة إل

ّلى اهللا    ھ ص رب وفات م بق ودیعھم، وإعالمھ ّلم، و ت ھ وس ھ،    علی ذ عن ى األخ ثھم عل ح
  .وانتھاز الفرصة ومالزمتھ، وبھذا سمیت حجة الوداع



أتي         ١٤ د ی ھ ق ي األداء، وأن یس شرطًا ف ـ  الحث على تبلیغ العلم ونشره، وأن الفھم ل
ى        ب عل ة، وأن األفضل أن یكون الخطی في اآلخر من یكون أفھم ممن تقدم ولكن بقل

  .رؤیتھم لھمكان مرتفع؛ لیكون أبلغ في سماع الناس و
  .ـ  استخدام السؤال ثم السكوت والتفسیر یدل على التفخیم، والتقریر والتنبیھ ١٥
ھ          ١٦ الى، وإذا ظھرت من اب اهللا تع اس بكت ود الن ادام یق ـ  األمر بطاعة ولي األمر م

لوب   ة واألس ن بالحكم ھ لك وِّف ب اهللا وُخ ر ب َظ َوُذكِّ رات، ُوِع ي والمنك ض المعاص بع
  .الحسن

ین أصناف          ـ  ال  ١٧ رق ب ھ ال ف اة، والصیام، وأن وصیة بطاعة اهللا، والصالة، والزك
  .الناس إال بالتقوى

ك بسماع            ١٨ دقھ، وذل ى ص ة عل ّلم الظاھرة الدال ھ وس ـ  معجزة النبي صّلى اهللا علی
  .فقد فتح اهللا ألسماعھم كلھم لھا]) ١٠٩([الناس لخطبتھ یوم النحر وھم في منازلھم

ي حق الحاج        ـ  الضحیة سنھ مؤ  ١٩ م، وھي ف وال أھل العل كدة على الصحیح من أق
وغیر الحاج فال یجزئ عنھا الھدي، وإنما ھي سنة مستقلة؛ ألنھ صّلى اهللا علیھ وسّلم 

ي    ]) ١١٠([بعد أن خطب الناس بمنى انقلب فذبح كبشین أملحین دایا الت ر الھ وھذا غی
  .من البدننحرھا بیده وأشرك علّیًا في الھدي وأمره بنحر الباقي 

  تودیعھ لألحیاء واألموات: المبحث الخامس
ا  : عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت كان رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم كلما كان لیلتھ

ول       ع فیق ى البقی ل إل السالم  “: من رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم یخرج من آخر اللی
ا ت     اكم م ؤمنین، وآت ول م یكم دار ق دًا مؤجل  عل دون، غ م   وع اء اهللا بك ا إن ش ون وإن
ھ    ]). ١١١([”الحقون، اللھم اغفر ألھل بقیع الغرقد ال صّلى اهللا علی وفي روایة أنھ ق

اني   “: وسّلم ل أت إن جبری م        .. ف ع فتستغفر لھ أتي أھل البقی أمرك أن ت ك ی ال إن رب  ”فق
 كم أھل الدیار من السالم علی: قولي“: یا رسول اهللا، كیف أقول لھم؟ قال: قالت عائشة

م    اء اهللا بك ا إن ش تأخرین وإن ا والمس تقدمین من رحم اهللا المس لمین وی ؤمنین والمس الم
  ]).١١٢([”الحقون

ره صّلى اهللا        ي آخر عم ان ف ذا ك وقد ذكر اإلمام األبي رحمھ اهللا تعالى أن خروجھ ھ
ا فعل مع شھداء          ]) ١١٣([علیھ وسّلم وات كم ھ لألم ى تودیع دل عل م ی وھذا واهللا أعل

ت عائشة   أحد؛ ولھذا  واهللا أعلم كان یخرج في اللیل ویقف في البقیع یدعو لھم كما قال
ھ   “: رضي اهللا عنھا ع یدی ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقیع فقام فأطال القیام ثم رف

  ]).١١٤([”...ثالث مرات ثم انحرف
ًا فصلى      ّلم خرج یوم وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنھ أن النبي صّلى اهللا علیھ وس

م     ]) ١١٥([ى قتلى ُأحد صالة المیتعل وات ث اء واألم المودع لألحی بعد ثماني سنین ك
ال    ر فق ي المنب ع عل دكم      “: طل یكم، وإن موع ھید عل ا ش م، وأن رط لك دیكم ف ین أی ي ب إن

اتیح           ت مف د أعطی ي ق ذا، وإن امي ھ ى حوضي اآلن مق ي واهللا ألنظر إل الحوض، وإن
اتیح    زائن األرض، أو مف ي واهللا خ ركوا   األرض، وإن یكم أن تش اف عل ا أخ  م

ك    [، ولكني أخاف علیكم الدنیا أن تنافسوا فیھا ])١١٦([بعدي ا ھل وا كم وتقتتلوا فتھلك
بلكم  ة  ] من كان ق ال عقب ھ         : ق ى رسول اهللا صّلى اهللا علی ا إل ت آخر نظرة نظرتھ فكان

  ]).١١٧([”]على المنبر[وسّلم 



ان     فتودیعھ صّلى اهللا علیھ وسّلم لألحیاء ظاھر؛ ألن س ك ك ث یشعر أن ذل یاق األحادی
آخر حیاتھ صّلى اهللا علیھ وسّلم، وأما تودیعھ لألموات فباستغفاره ألھل البقیع ودعائھ 

  ]).١١٨([ألھل أحد، وانقطاعھ بجسده عن زیارتھم
  :أن الدروس والفوائد والعبر المستنبطة من ھذا المبحث كثیرة، منھا: وخالصة القول

د       ـ  حرص النبي صّلى اهللا  ١ اة، وبع ي الحی م ف علیھ وسّلم على نفع أمتھ، والنصح لھ
م،      ع ودعا لھ الممات؛ ولھذا صلى على شھداء أحد بعد ثمان سنوات، وزار أھل البقی
ھ،        م علی رًا إال دلھ رك خی ا ت اھم فم وأوصى األحیاء ونصحھم، ووعظھم وأمرھم ونھ

  .وال شًرا إال حذرھم منھ
ا،   ـ  التحذیر من فتنة زھرة الدنیا   ٢ لمن فتحت علیھ، فینبغي لھ أن یحذر سوء عاقبتھ

ي طاعة اهللا     ا ف وال یطمئن إلى زخارفھا، وال ینافس غیره فیھا، ویستخدم ما عنده منھ
  ]).١١٩([تعالى

  بدایة مرضھ صّلى اهللا علیھ وسّلم وأمره ألبي بكر أن یصلي بالناس : المبحث السادس
ة الشھر،      رجع صّلى اهللا علیھ وسّلم من حجة الوداع ف ة بقی ام بالمدین ي ذي الحجة فأق

والمحرم، وصفرًا، وجھز جیش أسامة بن زید رضي اهللا عنھ، فبینما الناس على ذلك 
اني    : ابتدئ رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم بشكواه في لیال بقین من صفر ي الث ل ف قی

األول، وقد بل في أول شھر ربیع : في التاسع والعشرین، وقیل: والعشرین منھ، وقیل
صلى على شھداء أحد فدعا لھم كما تقدم، وذھب إلى أھل البقیع وسلم علیھم ودعا لھم 
مودعًا لھم، ثم رجع مرة من البقیع فوجد عائشة وھي تشتكي من صداع برأسھا وھي 

ا   . ”بل أنا واهللا یا عائشة وارأساه“: فقال. وارأساه: تقول  :قالت عائشة رضي اهللا عنھ
: قالت ”ك لو مت قبلي فقمت علیك وكفنتك، وصلیت علیك، ودفنتكوما ضر“: ثم قال

بعض نسائك        : قلت ي فأعرست ب ى بیت د رجعت إل ك لق . واهللا لكأني بك لو قد فعلت ذل
ت ّلم “: قال ھ وس ّلى اهللا علی ول اهللا ص م رس ى ]) ١٢٠([”فتبس ھ حت ھ وجع ام ب وتت

تعزبھ دعا نس     ]) ١٢١([اس ة، ف ت میمون ي بی و ف تأذنھن أن وھ ي   اءه فاس رض ف یم
  ]).١٢٢([بیتي

ا   وأول ما اشتدَّ برسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم وجعھ في بیت میمونة رضي اهللا عنھ
ا        ت عائشة رضي اهللا عنھ ي بی ، فعن عائشة   ])١٢٣([فاستأذن أزواجھ أن یمرض ف

لما ثقل رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم واشتد بھ وجعھ استأذن : رضي اهللا عنھا قالت
ي األرض    أزواجھ أن یمرض في بیتي فأذنَّ لھ فخرج وھو بین رجلین تخط رجاله ف

ا     ]) ١٢٤([بین عباس بن عبد المطلب وبین رجل آخر  ت عائشة رضي اهللا عنھ وكان
ال     ھ ق ھ وجع تد ب ین واش ل ب ا دخ ّلم لم ھ وس ّلى اهللا علی ول اهللا ص دث أن رس : تح

]) ١٢٧([أوكیتھن لعلي أعھد لم ُتْحَلْل]) ١٢٦([عليَّ من سبع قرب]) ١٢٥([َھِریقوا“
لحفصة زوج النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم ثم ]) ١٢٨([إلى الناس، فأجلسناه في ِمخَضب

نصب علیھ من تلك القرب، حتى طفق یشیر إلینا بیده أن قد فعلتن، ثم ]) ١٢٩([طفقنا
  ]).١٣٠([”خرج إلى الناس فصلى بھم وخطبھم

ت ا قال ي اهللا عنھ ا رض ول اهللا": وعنھ ل رس الثق ّلم فق ھ وس ّلى اهللا علی لى “:  ص أص
ا رسول اهللا    : ؟ قلنا”الناس ك ی م ینتظرون ال ! ال ھ ي المخضب     “: ق اء ف ي م  ”ضعوا ل
ھ  ]) ١٣١([فاغتسل فذھب لینوَء. ففعلنا: قالت فُأغمي علیھ، ثم أفاق فقال صّلى اهللا علی



لي ماء في  ضعوا“: فقال! هللاال ھم ینتظرونك یا رسول ا: ؟ قلنا”أصلى الناس“: وسّلم
ھ     . فاغتسل] فقعد[ففعلنا : قالت ”المخضب ُأغمي علی وء ف م ذھب لین ال   . ث اق فق م أف : ث

اس  “ ا ”أصلى الن ا رسول اهللا   : ؟ فقلن ك ی م ینتظرون ال! ال، ھ ي    “: فق اء ف ي م ضعوا ل
ال    ] فقعد[ففعلنا  ”المخضب اق فق م أف ھ، ث أصلى  “: فاغتسل ثم ذھب لینوء فأغمي علی

اس ا”الن م ی: ؟ فقلن ول اهللا ال ھ ا رس ك ی ت! نتظرون جد  : قال ي المس وف ف اس عك والن
ت  فأرسل رسول اهللا   : ینتظرون النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم لصالة العشاء اآلخرة، قال

اه الرسول      اس، فأت ر؛ لیصلي بالن ال ]) ١٣٢([صّلى اهللا علیھ وسّلم إلى أبي بك إن : فق
وكان رجًال   –فقال أبو بكر . رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم یأمرك أن تصلي بالناس

ر  . صلِّ بالناس! یا عمر –رقیقًا  ھ عم ذلك   : فقال ل ت أحقُّ ب ت . أن و    : قال م أب فصلَّى بھ
ین      . بكر تلك األیام ة فخرج ب ثم إن رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم وجد من نفسھ ِخفَّ

اس، فلم   لصالة الظھر وأبو بكر  –])١٣٣([أحدھما العباس –رجلین  ا رآه یصلي بالن
ا    ال لھم أخر، وق : أبو بكر ذھب لیتأخر، فأومأ إلیھ النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم بأن ال یت

أتم   ”أجلساني إلى جنبھ“ فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر یصلي وھو قائم ی
ي صّلى اهللا        ر والنب ي بك اس یصلون بصالة أب  بصالة النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم والن

ّلم قاع  ھ وس الة     ]). ١٣٤([”دعلی ي ص الة ھ ذه الص ي أن ھ ریح ف ذا ص وھ
و          ]). ١٣٥([الظھر ر ھ و بك ى أن یكون أب ّلم حریصًا عل ھ وس وقد كان صّلى اهللا علی

ل رسول اهللا   : اإلمام وردد األمر بذلك مرارًا، فمن عائشة رضي اهللا عنھا قالت لما َثُق
اس     مروا“: الة، فقالصّلى اهللا علیھ وسّلم جاء بالل یؤذنھ بالص ر فلیصلِّ بالن ا بك  ”أب

ا بكر رجل أسیف     : فقلت م مقامك ال یسمع      ]) ١٣٦([یا رسول اهللا إن أب ى یق ھ مت وإن
ال  اس     “: الناس فلو أمرت عمر؟ فق ر فلیصلِّ بالن ا بك روا أب ت  ”م ت لحفصة  : قال : فقل

ر   و أم ر،  قولي لھ إن أبا بكر رجل أسیف وإنھ متى یقم مقامك ال یسمع الناس فل ت عم
إنكنَّ ألنتن صواحب یوسف مروا أبا “: فقال رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلمفقالت لھ 

اس  لِّ بالن ر فلیص ة  ”بك ة لعائش ت حفص راً  : [فقال ك خی یب من ت ألص ا كن ت ]. م قال
د رسول اهللا صّلى اهللا    : عائشة فأمروا أبا بكر یصلي بالناس فلما دخل في الصالة وج

ى      ، فقام یھادى بینعلیھ وسّلم من نفسھ خفة ي األرض، حت رجلین ورجاله تخطان ف
ھ رسول اهللا صّلى اهللا          أ إلی أخر، فأوم دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسھ ذھب یت

س عن یسار        ”قم مكانك“: علیھ وسّلم ى جل ّلم حت ھ وس فجاء رسول اهللا صّلى اهللا علی
اس    ّلم یصلي بالن ر    أبي بكر، فكان رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وس و بك ًا وأب ًا   جالس قائم

ي      الة أب اس بص دي الن ّلم ویقت ھ وس ّلى اهللا علی ي ص الة النب ر بص و بك دي أب یقت
  ]).١٣٧([”بكر

والسبب الذي جعل عائشة رضي اهللا عنھا تراجع النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم في إمامة 
ا       ت رضي اهللا عنھ ة أخرى قال ي روای د  “: أبي بكر بالصالة ھو ما بیََّنْتھ ف راجعت  لق

ع  رسول اهللا  صّلى اهللا علیھ وسّلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعتھ إال أنھ لم یق
د             وم أح ن یق ھ ل ت أرى أن دًا، وال كن ھ أب ام مقام ده رجًال ق اس بع في قلبي أن یحب الن
ّلم عن       ھ وس مقامھ إال تشاءم الناس بھ، فأردت أن یعدل ذلك رسول اهللا صّلى اهللا علی

ر  ي بك ّلى  ])١٣٨([”أب ال ص ذا ق ة   ؛ ولھ ا ولحفص ّلم لھ ھ وس تن  “: اهللا علی ن ألن إنك
  ]).١٣٩([”صواحب یوسف



الى    ھ اهللا تع ر رحم ن كثی ال اب وم     ": ق ر معل ي بك ّلم ألب ھ وس ّلى اهللا علی ھ ص وتقدیم
بالضرورة من دین اإلسالم وتقدیمھ لھ دلیل على أنھ أعلم الصحابة، وأقرؤھم لما ثبت 

ي   . الحدیث]) ١٤٠([”..ھم لكتاب اهللایؤم القوم أقرؤ“: في الصحیح نعم قد اجتمعت ف
  ]).١٤١...([أبي بكر ھذه الصفات رضي اهللا عنھ

  :أن الدروس والفوائد والعبر في ھذا المبحث كثیرة، ومنھا: وخالصة القول
ـ  استحباب زیارة قبور الشھداء بأحد وقبور أھل البقیع والدعاء لھم بشرط عدم شد  ١

  .الرحال، وعدم إحداث البدع
  .ز تغسل الرجل زوجتھ وتجھیزھا والزوجة كذلكـ  جوا ٢
ال یشق              ٣ ان االنتق داھن ك ت إح ي بی ھ أن ُیمرِّض ف ـ  جواز استئذان الرجل زوجات

  .علیھ، وإذا لم یأذنَّ فحینئذ یقرع بینھن
ھ       ٤ یھم؛ ألن ھ ال یجوز عل ـ  جواز المرض واإلغماء على األنبیاء بخالف الجنون فإن

ة من مرض األنب    اس        نقص، والحمل لیة الن ع درجاتھم، وتس ر أجرھم، ورف اء؛ لتكثی ی
ات       دیھم من المعجزات واآلی ى أی بھم؛ ولئال یفتتن الناس بھم فیعبدونھم؛ لما یظھر عل

  .البینات، وھم مع ذلك ال یملكون ألنفسھم ضّرًا وال نفعًا إال ما شاء اهللا
  .ةـ  استحباب الغسل من اإلغماء؛ ألنھ ینشط ویزیل أو یخفف الحرار ٥
  .ـ  إذا تأخر اإلمام تأخرًا یسیرًا ینتظر، فإذا شق االنتظار صلى أعلم الحاضرین ٦
ھ          ٧ ھ وتنبی حابة رضي اهللا عنھم، وتنبیھ ع الص ى جمی ـ  فضل أبي بكر وترجیحھ عل

الناس أنھ أحق بالخالفة من غیره؛ ألن الصالة بالناس للخلیفة؛ وألن الصحابة رضي  
  .”یانا من رضیھ رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم لدیننارضینا لدن“: اهللا عنھم قالوا

ـ  إذا عرض لإلمام عارض أو شغل بأمر ال بد منھ منعھ من حضور الجماعة فإنھ   ٨
  .یستخلف من یصلي بھم ویكون أفضلھم

دل      ٩ م یع ـ  فضل عمر رضي اهللا منھ؛ ألن أبا بكر وثق بھ، ولھذا أمره أن یصلي ول
  .إلى غیره

ر            ـ  جواز ا    ١٠ ول عم ة؛ لق ھ اإلعجاب والفتن َن علی ن ُأِم ي الوجھ لم دح ف اء والم لثن
  .”أنت أحق بذلك“: رضي اهللا عنھ

ـ  دفع الفضالء األمور العظیمة عن أنفسھم إذا كان ھناك من یقول بھا على وجھ    ١١
  .مقبول

ر   ١٢ : ـ  یجوز للمستخلف في الصالة ونحوھا أن خلف غیره من الثقات لقول أبي بك
  .”یا عمرصلِّ “

  .ـ  الصالة من أھم ما یسأل عنھ ١٣
ّلم             ١٤ ھ وس ي صّلى اهللا علی ع أزواج النب ى جمی ا عل ـ  فضل عائشة رضي اهللا عنھ

  .الموجودات ذلك الوقت وھن تسع إحداھن عائشة رضي اهللا عنھن
ـ  جواز مراجعة ولي األمر على سبیل العرض والمشاورة واالستشارة بما یظھر  ١٥

  .ن بعبارة لطیفة تحمل الحكمة وحسن األسلوبأنھ مصلحة، لك
لحة      ١٦ ة أو مص ام لحاج ب اإلم أموم بجن وف الم واز وق أمومین : ـ  ج ماع الم كإس

ة أخرى          ان، أو عل ذین ال یسمعون الصوت، أو ضیق المك ر ال التكبیر في الجم الغفی
  .كصالة المرأة بالنساء، أو المنفرد مع اإلمام، أو إمام العراة



ع الصوت بالتكبیر فینقل المبلغ للناس صوت اإلمام إذا لم یسمع الناس ـ  جواز رف ١٧
  .تكبیر اإلمام

ـ  التنبیھ على الحرص على حضور الصالة مع الجماعة إال عند العجز التام عن    ١٨
  .ذلك
  .ـ  األعلم واألفضل أحق باإلمامة من العالم والفاضل ١٩
صلي الناس جلوسًا، وإذا صلى قائمًا  ـ  إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ فإذا صلى جالسًا  ٢٠

  .صلوا قیامًا
إذا     ٢١ ـ  البكاء في الصالة من خشیة اهللا ال حرج فیھ لكن ال یتكلف ذلك وال یطلبھ، ف

  ]).١٤٢([غلبھ البكاء في الصالة بدون اختیاره فال حرج
  خطبتھ العظیمة ووصیتھ للناس: المبحث السابع

ي   حابھ ف الم أص الة والس ھ الص ب علی ام  خط ة أی وت بخمس ل أن یم یس قب وم الخم ی
خطبة عظیمة بیَّن فیھا فضل الصدِّیق من سائر الصحابة، مع ما قد كان نص علیھ أن 
د             اب، وق ي الكت ھ ف ت عوضًا أراد یكتب ذه كان ھ ھ ین، ولعل خطبت حابة أجمع یؤم الص
ھ من سبع            ة، فصبوا علی ة العظیم ذه الخطب دي ھ ین ی اغتسل علیھ الصالة والسالم ب

ر ھ     ق ا وردت ب بع كم دد الس فاء بع اب االستش ن ب ذا م تھن، وھ ل أوكی م ُتحل ب ل
ث لى       ]) ١٤٣([األحادی رج وص م خ ل ث ّلم اغتس ھ وس ّلى اهللا علی ھ ص ود أن والمقص

ّلم   : قال جندب رضي اهللا عنھ. بالناس ثم خطبھم ھ وس سمعت رسول اهللا صّلى اهللا علی
؛ ])١٤٤([ن یكون لي منكم خلیلأبرأ إلى اهللا أ إني“: قبل أن یموت بخمس وھو یقول

ي            ذًا من أمت ت متخ و كن یًال، ول راھیم خل ذ إب ا اتخ یًال، كم فإن اهللا تعالى قد اتخذني خل
ائھم       ور أنبی ذون قب انوا یتخ بلكم ك خلیًال التخذت أبا بكر خلیًال، أال وأال وإن من كان ق

وعن ]). ١٤٥([”وصالحیھم مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد إني أنھاكم عن ذلك
ال      : أبي سعید الخدري رضي اهللا عنھ قال ّلم فق ھ وس ي صّلى اهللا علی إن “: خطب النب

د اهللا   ا عن ، ”اهللا خیَّر عبدًا بین أن یؤتیھ من زھرة الدنیا ما شاء وبین ما عنده فاختار م
ال  ھ،     : فبكى أبو بكر رضي اهللا عنھ وق ا ل ا، فعجبن ا وُأمھاتن دیناك بآبائن اس   ف ال الن : وق

روا إلى ھذا الشیخ یخبر رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم عن عبٍد خیََّره اهللا بین أن انظ
ول   و یق د اهللا، وھ ا عن ین م دنیا وب رة ال ن زھ ھ م ان  : یؤتی ا، فك ا وأمھاتن دیناك بآبائن ف

فقال رسول . المخیَّر، وكان أبو بكر أعلمنا] العبد[رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم ھو 
ر ال تبكي   [“:  علیھ وسّلماهللا صّلى اهللا ا بك حبتھ       ] یا أب يَّ في ص اس عل نَّ الن إن من أم

أبو بكر، ولو كنت متخذًا خلیًال من أمتي التخذت أبا بكر، ولكن ُأخوَُّة  ]) ١٤٦([ومالھ
  ]).١٤٧([”اإلسالم، ومودتھ، ال َیْبَقینَّ في المسجد باب إال سد إال باب أبي بكر

  :لفوائد والعبر في ھذا المبحث كثیرة، ومنھاأن الدروس وا: وخالصة القول 
ـ  أمر النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم بسد األبواب إال باب أبي بكر من جملة اإلشارات  ١

  . التي تدل على أنھ ھو الخلیفة
ان            ٢ حابة رضي اهللا عنھم، ومن ك م الص ھ أعل ھ وأن ـ  فضل أبي بكر رضي اهللا عن

ى رسول اهللا صّلى     أرفع في الفھم استحق أن یطلق علیھ أعلم، وأنھ أحب الصحابة إل
  .اهللا علیھ وسّلم



ي         ٣ اء ف ي البق ة ف دنیا، وأن الرغب ي ال ـ  الترغیب في اختیار ما في اآلخرة على ما ف
الدنیا وقتًا من الزمن إنما ھي للرغبة في رفع الدرجات في اآلخرة وذلك باالزدیاد من 

  .الحسنات لرفع الدرجات
اس ال     ـ  شكر المحسن   ٤ م یشكر الن والتنویھ بفضلھ وإحسانھ والثناء علیھ؛ ألن من ل

  .یشكر اهللا تعالى
ي المساجد أو وضع              ٥ ور ف ور وإدخال القب ى القب ذیر من اتخاذ المساجد عل ـ  التح

ن         ًا م د اهللا كائن ق عن رار الخل ن ش ھ م ك، وأن ل ذل ن فع ن م ا، ولع ور فیھ الص
  ]).١٤٨([كان

د          ـ  حب الصحابة لرسول اهللا    ٦ د والوال نفس والول ن ال ر م ّلم أكث ھ وس صّلى اهللا علی
  .والناس أجمعین ولھذا یفدونھ بآبائھم وأمھاتھم

  اشتداد مرضھ صّلى اهللا علیھ وسّلم ووصیتھ في تلك الشدة: المبحث الثامن
رأ          ان إذا اشتكى یق ّلم ك ھ وس ا أن رسول اهللا صّلى اهللا علی عن عائشة رضي اهللا عنھ

المعوذ  ا اشتد    ]) ١٤٩([اتعلى نفسھ ب ث فلم ھ   [وینف وفي فی ذي ت رأ   ] ال ت أق ي  [كن وف
ن شھاب   . علیھ بھن وأمسح بیده نفسھ رجاء بركتھا] روایة أنفث ال اب ى   “: ق ث عل ینف

كان رسول اهللا صّلى  “: وفي صحیح مسلم قالت]). ١٥٠([”یدیھ ثم یمسح یھما وجھھ
ذي    ث علیھ بالمعوذاتاهللا علیھ وسّلم إذا مرض أحد من أھلھ نف فلما مرض مرضھ ال

ن        ة م م برك ت أعظ ا كان ھ؛ ألنھ د نفس حھ بی ھ وأمس ث علی ت أنف ھ جعل ات فی م
ھ  : وعن عائشة رضي اهللا عنھا قالت]). ١٥١([”یدي اجتمع نساء النبي صّلى اهللا علی

وسّلم فلم یغادر منھن امرأة فجاءت فاطمة تمشي كأن مشیتھا مشیة رسول اهللا صّلى     
ھ أسرَّ          ”مرحبًا بابنتي“ :فقال. لیھ وسّلماهللا ع م إن ھ أو عن شمالھ، ث فأجلسھا عن یمین

ت . إلیھا حدیثًا فبكت فاطمة ا  : ثم إنھ ساّرھا فضحكت أیضًا، فقلُت لھا ما یبكیك؟ فقال م
رب     : فقلت. كنُت ألفشي سرَّ رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم ًا أق الیوم فرح ت ك ما رأی

ك رسو  من ُحْزٍن، فقلت حی م       ن بكت أخصَّ ا ث ھ دونن ّلم بحدیث ھ وس ل اهللا صّلى اهللا علی
ّلم،   : فقالت: تبكین؟ وسألتھا عما قال ھ وس ما كنت ألفشي سرَّ رسول اهللا صّلى اهللا علی

ت       ّلم قل ھ وس وفي رسول اهللا صّلى اهللا علی ا       : فلما ت الي من الحق لم ك بم ُت علی عزم
ت     ّلم؟ فقال ھ وس نعم   :حدثتیني ما قال لك رسول اهللا صّلى اهللا علی ا اآلن ف ا حین   : أم أم

ھ       رة وإن رآن كل عام م سارَّني في المرة األولى فأخبرني أن جبریل كان یعارضھ الق
ي   رتین وال ُأران ام م ي الع ھ ف ھ ب اتقي اهللا  ]) ١٥٢([عارض ي ف ر أجل د حض إال ق

ا رأى جزعي      : واصبري فإنھ نعم السلف أنا لك، قالت ت، فلم ذي رأی ائي ال فبكیت بك
ؤمنین، أو سیدة        “: قالسارني الثانیة ف وني سیدة نساء الم ا ترضین أن تك یا فاطمة أم

ة   ذه األم اء ھ ت”نس ت   : ؟ قال ذي رأی حكي ال حكت ض ة ]) ١٥٣(["فض ي روای : وف
  ]).١٥٤([”فأخبرني أني أول من یتبعھ من أھلھ فضحكت“

ن    ھ م ق ب ن یلح ؤمنین، وأول م اء الم یدة نس ا س ا أنھ ي اهللا عنھ حكھا رض بب ض وس
ھ اهللا      أھلھ، وسبب ال ن حجر رحم ال اب ّلم، ق كباء أنھ أخبرھا بموتھ صّلى اهللا علیھ وس

أي بشارتھا بأنھا سید ة ]) ١٥٥"([وروى النسائي في سبب الضحك اآلمرین: "تعالى
ة رضي    . نساء ھذه األمة، وكونھا أول من یلحق بھ من أھلھ ى أن فاطم وقد اتفقوا عل



ّلى       ي ص ت النب ل بی ن أھ ات م ن م ا أول م ن      اهللا عنھ ى م ده حت ّلم بع ھ وس اهللا علی
  ]).١٥٦([أزواجھ

ت    ا قال ة رضي اهللا عنھ ع  : "وعن عائش ھ الوج دَّ علی دًا أش ت أح ا رأی ن ]) ١٥٧([م م
  ]). ١٥٨"([رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم

ال   ھ ق ھ      : وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عن ى رسول اهللا صّلى اهللا علی ت عل دخل
یا رسول اهللا إنك توعك وعكًا شدیدًا، : ستھ بیدي فقلتفمس]) ١٥٩([وسّلم وھو یوعك

ت : قال ”أجل إني ُأوعك كما َرُجالن منكم“: فقال رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم : فقل
ك أجرین   ّلم     . ذلك أن ل ھ وس ال رسول اهللا صّلى اهللا علی ا من      “: فق ذلك م ك ك أجل ذل

ا  شو [مسلم یصیبھ أذى من مرض فما سواه  ا فوقھ ا     إال] كة فم ا سیئاتھ كم  حط اهللا بھ
  ]).١٦٠([”تحط الشجرة ورقھا

اال   ِزلَ  : وعن عائشة وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنھم ق ا ُن برسول اهللا  ]) ١٦١([لم
ق  ّلم طف ھ وس ّلى اهللا علی ة]) ١٦٢([ص رح خمیص إذا   ]) ١٦٣([یط ھ ف ى وجھ ھ عل ل

ول  ]) ١٦٤([اغتم ذلك یق و  لعن “: كشفھا عن وجھھ وھو ك ى الیھ د والنصارى  ة اهللا عل
  ]).١٦٥([ُیحذُر ما صنعوا ”اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد

ي            ّلم ف ھ وس د رسول اهللا صّلى اهللا علی ذاكروا عن م ت ا أنھ وعن عائشة رضي اهللا عنھ
مرضھ فذكرت أمُّ سلمة وأمُّ حبیبة كنیسة رأینھا بالحبشة فیھا تصویر، فقال رسول اهللا 

ك إذا ك  “: صّلى اهللا علیھ وسّلم ره        إن أولئ ى قب وا عل ات بن یھم الرجل الصالح فم ان ف
  ]).١٦٦([”مسجدًا وصوَّروا فیھ تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند اهللا یوم القیامة

ت    ا أیضًا قال ي       ": وعن عائشة رضي اهللا عنھ ّلم ف ھ وس ال رسول اهللا صّلى اهللا علی ق
ھ   م من ود والنصارى   “: مرضھ الذي لم یق ور أنب   لعن اهللا الیھ ذوا قب ائھم مساجد  اتخ  ”ی

  ]).١٦٧(["فلوال ذلك ألبرزوا قبره، غیر أني أخشى أن ُیتخذ مسجدًا: قالت
ال      ھ ق ّلم أن ھ وس وا  “: وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ عن النبي صّلى اهللا علی ال تجعل

ث          ي حی التكم تبلغن إن ص يَّ ف لوا عل دًا، وص ري عی وا قب ورًا، وال تجعل وتكم قب بی
  ]).١٦٨([”كنتم

ي  س رض ن أن الوع ھ ق ل  : اهللا عن ّلم جع ھ وس ّلى اهللا علی ي ص ل النب ا ثق لم
اه ا  ])١٦٩([یتغش ي اهللا عنھ ة رض ت فاطم اه : ، فقال رب أب ا ]) ١٧٠([وا ك ال لھ : فق

یا أبتاه أجاب رّبًا دعاه، یا ألبتاه من : فلما مات قالت ”لیس على أبیك كرب بعد الیوم“
ة رضي    ). ]١٧١([بریل ننعاهجنة الفردوس مأواه، یا أبتاه إلى ج ت فاطم فلما ُدفن قال

ا س: اهللا عنھ ا أن ّلم   ! ی ھ وس ّلى اهللا علی ول اهللا ص ى رس وا عل كم أن تحث ت نفوس أطاب
  ]).١٧٢([؟”التراب

  :أن الدروس والفوائد والعبر في ھذا المبحث كثیرة ومنھا: وخالصة القول
ألنھا جامعة  ـ  استحباب الرقیة بالقرآن، وباألذكار، وإنما جاءت الرقیة بالمعوذات؛ ١

لالستعاذة من كل المكروھات جملة وتفصیًال، ففیھا االستعاذة من شر ما خلق اهللا عز 
وجل، فیدخل في ذلك كل شيء، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر السواحر، ومن 

  ]).١٧٣([شر الحاسدین، ومن شر الوسواس الخناس
ة        ٢ ھ فاطم ّلم ببنت ھ وس ال    ـ  عنایة النبي صّلى اهللا علی ذا ق ا؛ ولھ ھ لھ ًا  “: ومحبت مرحب

ي          ”بابنتي ا، وأجلسھا ف ا وقبَّلھ ام إلیھ ھ ق ت علی ت إذا دخل وقد جاءت األخبار أنھا كان



ب       ھ وأكت ت علی ا مرض دخل مجلسھ، وإذا دخل علیھا فعلت ذلك رضي اهللا عنھا، فلم
  ]).١٧٤([علیھ تقبلھ

ة         ٣ ي العنای ھ ینبغ ا أن ي اهللا عنھ ة رض ة فاطم ن قص ذ م ف ـ  یؤخ ات، والعط بالبن
علیھن، واإلحسان إلیھن، ورحمتھن، وتربیتھن التربیة اإلسالمیة، اقتداء بالنبي صّلى 

  .اهللا علیھ وسّلم، وأن یختار لھا الزوج الصالح المناسب
د أن یحسن     ٤ ـ  عنایة الولد بالوالد كما فعلت فاطمة رضي اهللا عنھا، فیجب على الول

  .یعقھما، فیتعرض لعقوبة اهللا تعالى إلى والدیھ، ویعتني ببرھما، وال
ـ  معجزة النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم التي تدل على صدقھ وأنھ رسول اهللا صّلى اهللا  ٥

ت أول من             ھ، فكان ھ من أھل ة أول من یلحق ر أن فاطم ھ أخب ك أن علیھ وسّلم، ومن ذل
  .مات من أھلھ باالتفاق

إیثارھم حب اآلخرة على الدنیا لحبھم ـ  سرور أھل اإلیمان باالنتقال إلى اآلخرة، و  ٦
ن         ار م ي اإلكث رغبتھم ف م؛ ل زل بھ وت لضر ن ون الم نھم ال یتمن الى، ولك اء اهللا تع للق
ھ    ي علی األعمال الصالحة؛ ألن اإلنسان إذا مات انقطع عملھ إال من ثالث كما بین النب

  .الصالة والسالم
ھ بال   ٧ ھ     ـ  المریض إذا قرب أجلھ ینبغي لھ أن یوصي أھل ھ صّلى اهللا علی صبر؛ لقول

  .”فاتقي اهللا واصبري“: وسّلم لفاطمة
  .ـ  فضل فاطمة رضي اهللا عنھا وأنھا سیدة نساء المؤمنین ٨
ھ    ٩ ـ  المرض إذا احتسب المسلم ثوابھ، فإنھ یكفر الخطایا، ویرفع الدرجات، ویزاد ب

ا      دنیا، وھمومھ ائب ال قام، واألمراض ومص ي األس ك عام ف ت الحسنات، وذل وإن قل
ال؛   ل فاألمث م األمث الء، ث اس ب د الن م أش الم ھ الة والس یھم الص اء عل قتھا، واألنبی مش
الى          ة من اهللا تع ك نعم ة أن ذل ال الصبر واالحتساب، ومعرف ألنھم مخصوصون بكم
اء    ق باألنبی اھم، وُیلح برھم ورض ر ص ر، ویظھ م األج اعف لھ ر ویض م الخی تم لھ لی

ك واهللا     األمثال فاألمثل من أتباعھم؛ لق ي ذل ل، السر ف ربھم منھم وإن كانت درجتھم أق
ذا    د؛ ولھ أعلم أن البالء في مقابلة النعمة، فمن كانت نعمة اهللا علیھ أكثر كان بالؤه أش

الى    ال اهللا تع د، وق د العب ى ح ر عل د الح نُكنَّ  {: ضوعف ح ْأِت ِم ن َی يِّ َم اَء النَِّب ا ِنَس َی
اَعْف لَ   ٍة ُیَض ٍة مَُّبیَِّن ْعَفْینِ  ِبَفاِحَش َذاُب ِض ا اْلَع ل،    ]). ١٧٥([}َھ ا حم ل م وي ُیحمَّ والق

ى أجر    والضیبف یرفق بھ، إال أنھ كلما قویت المعرفة ھان البالء، ومنھم من ینظر إل
ھ          ي ملك ك ف ذا تصرف المال رى أن ھ ك من ی البالء فیھون علیھ البالء، وأعلى من ذل

  ]).١٧٦([فیسلم ویرضى وال یعترض
بناء المساجد على القبور ومن إدخال القبور والصور في المساجد، ـ  التحذیر من  ١٠

ذا من أعظم     ولعن من فعل ذلك، وأنھ من شرار الخلق عند اهللا تعالى یوم القیامة، وھ
ة          ھ بخمس ل موت ّلم قب ھ وس ّلى اهللا علی ول اهللا ص ا رس ى بھ ي أوص ایا الت الوص

  ]).١٧٧([أیام
  لیھ وسّلم عند موتھوصایا النبي صّلى اهللا ع: المبحث التاسع

ال   ا ق ي عنھم اس رض ن عب ن اب یس  : ع وم الخم ا ی یس وم وم الخم تد ]) ١٧٨([ی اش
ده     “: برسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم وجعھ فقال ن تضلوا بع ًا ل ائتوني أكتب لكم كتاب

دًا ازع  ”أب ي التن د نب ي عن ازعوا وال ینبغ ھم[فتن ال بعض ّلى اهللا: فق ول اهللا ص  إن رس



د ّلم ق ھ وس اب اهللا،  علی بنا كت رآن حس دكم الق ع وعن ھ الوج ت ] [غلب ل البی اختلف أھ ف
قرِّبوا یكتب لكم كتابًا ال تضلوا بعده، ومنھم من یقوم غیر : واختصموا فمنھم من یقول

ّلم          ھ وس ال رسول اهللا صّلى اهللا علی و واالختالف ق روا اللغ ا أكث وا [": ذلك، فلم ] قوم
ثالث  ] مما تدعونني إلیھ]) ١٧٩([الذي أنا فیھ خیردعوني ف“: وفي روایة : أوصیكم ب

زھم    ت أجی ا كن و م د بنح زوا الوف رب، وأجی رة الع ن جزی ركین م وا المش أخرج
ال فأنسیتھا  ]) ١٨٠([”بھ ھ اهللا     ]) ١٨١(["وسكت عن الثالثة أو ق ن حجر رحم ال اب ق

ذي     "وأوصاھم بثالث": تعالى ى أن ال دل عل ھ  أي في تلك الحالة، وھذا ی أراد أن یكتب
ى اهللا علیھ وسّلم لم یكن أمرًا متحتمًا؛ ألنھ لو كان مما ُأمر بتبلیغھ لم یتركھ لوقوع صّل

إخراج    اختالفھم ولعاقب اهللا من حال بینھ وبین تبلیغھ، ولبلَّغھ لھم لفظًا كما أوصاھم ب
المشركین وغیر ذلك، وقد عاش بعد ھذه المقالة أیامًا وحفظوا عنھ أشیاء لفظًا فیحتمل 

  ]).١٨٢([مجموعھا ما أراد أن یكتبھ واهللا أعلمأن یكون 
ذ       القرآن، أو الوصیة بتنفی والوصیة الثالثة في ھذا الحدیث یحتمل أن تكون الوصیة ب

ا     . جیش أسامة رضي اهللا عنھ ان، أو الوصیة وم أو الوصیة بالصالة وما ملكت األیم
ّلم     ھ وس ره صّلى اهللا علی د من دون     ملكت األیمان، أو الوصیة بأن ال یتخذ قب ًا ُیعب وثن

  ]).١٨٣([اهللا، وقد ثبتت ھذه الوصایا عنھ صّلى اهللا علیھ وسّلم
ھ سئل ھل أوصى رسول اهللا صّلى اهللا        وعن عبد اهللا بن أبي أْوَفى رضي اهللا عنھ أن

اب  ]). ١٨٤([”أوصى بكتاب اهللا عز وجل“: قال... علیھ وسّلم؟ والمراد بالوصیة بكت
ى، ف حفظ: اهللا ًا ومعن ھ  ھ حّس ا فی ع م ان، ویتب رم ویص ب  : یك أوامره، ویجتن ل ب فیعم

  ]).١٨٥([نواھیھ، ویداوم على تالوتھ وتعلمھ وتعلیمھ ونحو ذلك
ن     ر اب د ذك وأمر علیھ الصالة والسالم وأوصى بإنفاذ جیش أسامة رضي اهللا عنھ، وق
ي صّلى       ل موت النب حجر رحمھ اهللا تعالى أنھ كان تجھیز جیش أسامة یوم السبت قب

دب  اهللا  علیھ وسّلم بیومین، وكان ابتداء ذلك قبل مرض النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم، فن
ال       ي آخر صفر، ودعا أسامة وق ك      “: الناس لغزو الروم ف ل أبی ى موضع مقت سر إل

فبدأ برسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم وجعھ  ”...فأوطئھم الخیل، فقد ولیتك ھذا الجیش
ار   الث فعقد ألسامة في الیوم الث لواء بیده فأخذه أسامة، وكان ممن انتدب مع أسامة كب

ال    ھ فق ّلم وجع ذوا  “: المھاجرین واألنصار، ثم اشتد برسول اهللا صّلى اهللا علیھ وس أنف
ر     ”جیش أسامة ي أم ة الت فجھزه أبو بكر بعد أن استخلف فسار عشرین لیلة إلى الجھ

  ]).١٨٦[(”..ًا وقد غنموابھا، وقتل قاتل أبیھ ورجع الجیش سالم
ر      : عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھ قال ًا وأمَّ ّلم بعث ھ وس بعث النبي صّلى اهللا علی

ّلم      ھ وس ي صّلى اهللا علی ال النب : علیھم أسامة بن زید فطعن بعض الناس في إمارتھ فق
ا  “ م اهللا إن ك ل، وای ن قب ھ م ارة أبی ي إم ون ف تم تطعن د كن ھ فق ي إمارت وا ف ن إن تطعن

يَّ    ]) ١٨٧([ةلخلیقًا لإلمار اس إل وإن كان لمن أحبِّ الناس إليَّ، وإنَّ ھذا لمن أحّب الن
ھ   ]). ١٨٨([”بعده وقد كان ُعْمُر أسامة رضي اهللا عنھ حین توفي النبي صّلى اهللا علی

  ]).١٨٩([وسّلم ثمان عشر سنة
ھ        ان، فعن أنس رضي اهللا عن ت األیم وأوصي صّلى اهللا علیھ وسّلم بالصالة وما مكل

الصالة “: انت عامة وصیة رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم حین حضره الموتك: قال



دره   ”الصالة وما ملكت أیمانكم حتى جعل رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم یغرغر ص
  ]).١٩٠([”وال یكاد یفیض بھا لسانھ

ّلم       : وعن علي رضي اهللا عنھ قال ھ وس ي صّلى اهللا علی ان آخر كالم النب الصالة  “: ك
  ]).١٩١([”ة وما ملكت أیمانكمالصال

  :أن الدروس والفوائد والعبر في ھذا المبحث كثیرة ومنھا: وخالصة القول
ّلم             ١ ھ وس ي صّلى اهللا علی رة العرب؛ ألن النب ـ  وجوب إخراج المشركین من جزی

و        ا أب ھ، أم ة خالفت ي بدای ھ ف أوصى بذلك عند موتھ، وقد أخرجھم عمر رضي اهللا عن
  .حروب الردةبكر فقد انشغل ب

ـ  إكرام الوفود وإعطاؤھم ضیافتھم كما كان النبي علیھ الصالة والسالم یفعل؛ ألن   ٢
  .النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم أوصى بذلك

ل      : ـ  وجوب العنایة بكتاب اهللا حّسًا ومعنى  ٣ ي فیعم ھ ف ا فی ع م فیكرم، ویصان، ویتب
ھ   ي     بأوامره ویجتنب نواھیھ، ویداوم على تالوتھ، وتعلم ك؛ ألن النب ھ ونحو ذل وتعلیم

ة        ة بالغ ھ أھمی ى أھمیت ك عل دل ذل صّلى اهللا علیھ وسّلم أوصى بھ في عدة مناسبات، ف
  .مع سنة النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم

ي    ٤ ـ  أھمیة الصالة؛ ألنھا أعظم أركان اإلسالم بعد الشھادتین؛ ولھذا أوصى بھا النب
  .لغرغرةصّلى اهللا علیھ وسّلم عند موتھ أثناء ا

ھ       ٥ ي صّلى اهللا علی ة؛ ألن النب ـ  القیام بحقوق الممالیك والخدم ومن كان تحت الوالی
  .”الصالة الصالة وما ملكت أیمانكم“: وسّلم أوصى بذلك فقال

ھ      ٦ ـ  فضل أسامة بن زید حیث أمَّره النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم على جیش عظیم فی
  ]).١٩٢([بإنفاذ جیشھ الكثیر من المھاجرین واألنصار، وأوصى

ـ  فضل أبي بكر حیث أنفذ وصیة رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم في جیش أسامة     ٧
الى ھ تع ھ؛ لقول یَبُھْم  {: فبعث ٌة َأْو ُیِص یَبُھْم ِفْتَن ِرِه َأن ُتِص ْن َأْم اِلُفوَن َع ِذیَن ُیَخ َذِر الَّ َفْلَیْح

  ]).١٩٣([}َعَذاٌب َأِلیٌم
  صّلى اهللا علیھ وسّلم الرفیق األعلى اختیاره: المبحث العاشر

دنیا       : عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت ین ال ر ب ى یخیَّ ي حت كنت أسمع أنھ ال یموت نب
ھ        ھ وأخذت ات فی ذي م ھ ال ي مرض ّلم ف ھ وس ّلى اهللا علی ي ص معت النب رة، فس واآلخ

ٌة دیدة]) [١٩٤([بحَّ ول] ش ْیِھم مِّ    {: یق ُھ َعَل َم اللَّ ِذیَن َأْنَع َع الَّ دِّیِقیَن  َم یَن َوالصِّ َن النَِّبیِّ
ا    ـِئَك َرِفیًق َن ُأوَل اِلِحیَن َوَحُس َھَداء َوالصَّ ر   ]) ١٩٥([}َوالشُّ ھ خی ت فظننت قال

  ]).١٩٦([حینئذ
و  : وفي روایة عنھا رضي اهللا عنھا أنھا قالت كان رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم وھ

ر حتى ُیرى مقعده  إنھ لم یقبض نبي قط“: صحیح یقول ت  ”من الجنة ثم یخیَّ ا  : قال فلم
ھ ساعة    ]) ١٩٧([نزل برسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم َي علی ورأسھ على فخذي ُغِش

ال  ى    “: ثم أفاق فأشخص بصرُه إلى السقف ثم ق ق األعل ي الرفی م ف ت  ”اللھ إذًا ال : فقل
لم فكان آخر كلمة تك: یختارنا، وعرفت أنھ حدیثھ الذي كان یحدثنا وھو صحیح، قالت

ّلم  ھ وس ّلى اهللا علی ول اهللا ص ا رس ى “: بھ ق األعل ع الرفی م م ت ]). ١٩٨([”اللھ وقال
اللھم “: سمعت النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم وھو مسند إليَّ ظھره یقول: رضي اهللا عنھا

ى   الرفیق األعل ّلم     ]) ١٩٩([”اغفر لي وارحمني، وألحقني ب ھ وس ان صّلى اهللا علی وك



ل برب ا عمتص ًا فیم ك  ھ وراغب ن ذل بحانھ، وم ھ س ا یحب ًا لم ھ، ومحّب ًا للقائ ده، ومحّب ن
ت    ا قال إن من  : "السواك؛ ألنھ مطھرة للفم مرضاة للرب، فعن عائشة رضي اهللا عنھ

ین             ومي، وب ي ی ي، وف ي بیت وفي ف ّلم ت ھ وس يَّ أن رسول اهللا صّلى اهللا علی نعم اهللا عل
ھ، دخل   ، وأن اهللا جمع بین ریقي ور])٢٠١([، ونحري])٢٠٠([سحري یقھ عند موت

ھ      ] بن أبي بكر[عليَّ عبد الرحمن  ا مسندة رسول اهللا صّلى اهللا علی وبیده السواك وأن
آخذه : فرأیتھ ینظر إلیھ وعرفت أنھ یحب السواك، فقلت]) ٢٠٢]([إلى صدري[وسّلم 
ك؟       ”فأشار برأسھ أن نعم“لك؟  ھ ل ُت ُألّین ھ، وقل ر برأسھ أن  فأشا “فتناولتھ فاشتد علی
وفي روایة فقضمتھ ونفضتھ ]) [٢٠٣([فقصمتھ، ثم مضغتھ: وفي روایة[فلینتھ  ”نعم

فما رأیت ]) ٢٠٥([ثم دفعتھ إلى النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم فاستنَّ بھ]) ٢٠٤([وطیبتھ
ھ   ن من ْط أحس تنانًا َق تن اس ّلم اس ھ وس ّلى اهللا علی ول اهللا ص ھ ]) ٢٠٦]([رس ین یدی وب

ا ماء، فجعل یدخل یده في الماء فیمسح بھا وجھھ فیھ]) ٢٠٨([علبة أو]) ٢٠٧([ركوة
ول  كرات  “: ویق ھ إال اهللا إن للموت س ول     ”ال إل ل یق ده فجع م نصب ی ق  “: ث ي الرفی ف
  .صّلى اهللا علیھ وسّلم]) ٢٠٩(["حتى قبض ومالت یده ”األعلى

ا   ي اهللا عنھ ة رض ت عائش ین   : وقال ھ لب ّلم وإن ھ وس ّلى اهللا علی ي ص ات النب م
ي صّلى        ])٢١١([وذاقنتي]) ٢١٠([حاقنتي د النب دًا بع د أب دة الموت ألح ، فال أكره ش

  ]).٢١٢([اهللا علیھ وسّلم
  :أن الدروس والفوائد والعبر في ھذا المبحث كثیرة، ومنھا: وخالصة القول

ى     ١ ق األعل الى   : ـ  إن الرفی ھ تع ي قول ذكورون ف ة الم م الجماع َھ  {: ھ ِع اللَّ ن ُیِط َوَم
ـ وَل َفُأْوَل َھَداء    َوالرَُّس دِّیِقیَن َوالشُّ یَن َوالصِّ َن النَِّبیِّ ْیِھم مِّ ُھ َعَل َم اللَّ ِذیَن َأْنَع َع الَّ ِئَك َم

فالصحیح الذي علیھ جمھور أھل العلم أن ]) ٢١٣([}َوالصَّاِلِحیَن َوَحُسَن ُأوَلـِئَك َرِفیًقا
ین        ى علی اء الساكنون أعل م األنبی ى ھ الرفیق األعل ق تط  . المراد ب ى   ولفظة رفی ق عل ل

  ]).٢١٤([}َوَحُسَن ُأوَلـِئَك َرِفیًقا{: الواحد والجمع؛ لقولھ تعالى
اء اهللا        ٢ ًا للق ر حّب ین ُخیِّ ى ح ق األعل ار الرفی ّلم اخت ھ وس ّلى اهللا علی ي ص ـ  إن النب

ّلم   ھ وس اء    “: تعالى، ثم حّبًا للرفیق األعلى، وھو الذي یقول صّلى اهللا علی من أحب لق
  ]).٢١٥([” أحب اهللا لقاءهاهللا
ّلم،       ٣ ھ وس ھ صّلى اهللا علی ـ  فضل عائشة رضي اهللا عنھا حیث نقلت العلم الكثیر عن

يَّ أن   “: وقامت بخدمتھ حتى مات بین سحرھا ونحرھا؛ ولھذا قالت م اهللا عل إن من نع
  .”رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم توفي في بیتي وفي یومي، وبین سحري ونحري

د سكرات الموت،           ـ  عنایة النبي صّلى   ٤ ي أش ى وھو ف ّلم بالسواك حت ھ وس اهللا علی
  .وھذا یدل على تأكد استحباب السواك؛ ألنھ مطھرة للفم مرضاة للرب

وت         ٥ كرات الم ي س ّلم ف ھ وس ّلى اهللا علی ي ص ول النب وت  “: ـ  ق ھ اهللا إن للم ال إل
كرات ى تأكُّ    ”س دل عل ھ إال اهللا، ی ق ال إل د حق ذي ق و ال تحبابھا ووھ ا ِد اس ة بھ العنای

من كان آخر كالمھ ال إلھ إال اهللا “واإلكثار من قولھا وخاصة في مرض الموت؛ ألن 
  .”دخل الجنة

ـ  حرص النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم على مرافقة األنبیاء ودعاؤه بذلك یدل على أن  ٦
یم،            ات النع ي جن د الموت ف ھ بھؤالء بع الى أن یجمع ھ أن یسأل اهللا تع المسلم ینبغي ل

  .اللھم اجعلنا معھم برحمتك یا أرحم الراحمین



دم     ٧ ا تق ـ  شدة الموت وسكراتھ العظیمة للنبي صّلى اهللا علیھ وسّلم وقد غفر اهللا لھ م
  .من ذنبھ وما تأخر، فما بالنا بغیره

   
   

  موت النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم شھیدًا: المبحث الحادي عشر
ي مرضھ       كان ا": عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت ول ف ّلم یق ھ وس لنبي صّلى اهللا علی

ھ  ات فی ذي م ام   “: ال م الطع د أل ا أزال أج ة م ا عائش ت  ]) ٢١٦([ی ذي أكل ال
  ]).٢١٩([”من ذلك السم]) ٢١٨([، فھذا أوان وجدت انقطاع أْبَھري])٢١٧([بخیبر

ى       ر ثالث سنین حت وقد عاش صّلى اهللا علیھ وسّلم بعد أكلھ من الشاة المسمومة بخیب
ھ الشاة المسمومة       ]) ٢٢٠([جعھ الذي ُقبض فیھكان و ي أعطت رأة الت َر أن الم وقد ُذِك

ت  ا قال لمت حینم مومة    : أس اة المس ّلم أن الش ھ وس ّلى اهللا علی أخبر ص رك؛ ف ن أخب م
ك         د ذل ا بع م قتلھ ّلم أوًال ث ھ وس أخبرتھ، وأسلمت وعفى عنھا رسول اهللا صّلى اهللا علی

ا  د أن م راءة بع ن الب ر ب ًا ببش ھقصاص ي اهللا عن دیث  ]) ٢٢١([ت رض ت الح د ثب وق
ال  ان رسول   : متصًال أن سبب موتھ صّلى اهللا علیھ وسّلم ھو السم، فعن أبي سلمة ق ك

ر شاة مصلیة        ة بخیب ھ یھودی دت ل اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم یقبل وال یأكل الصدقة فأھ
ا     ول فق ل الق ا وأك دیكم   “: لسمَّتھا، فأكل رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم منھ وا أی ارفع

ى          ”فإنھا أخبرتني أنھا مسمومة راء معرور األنصاري، فأرسل إل ن الب ات بشر ب فم
إن كنت نبّیًا لم یضرك الذي صنعت، : ؟ قالت”ما حملك على الذي صنعت“: الیھودیة

ثم  ”فأمر بھا رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم فقتلت“وإن كنت ملكًا أرحت الناس منك 
ھ قال في وجعھ  ذا أوان          “: الذي مات فی ر فھ ت بخیب ي أكل ة الت د من األكل ت أج ا زل م
ذي   ]). ٢٢٢([”انقطاع أبھري وقالت أم بشر للنبي صّلى اهللا علیھ وسّلم في مرضھ ال

ل         : مات فیھ ي أك ابني إال الشاة المسمومة الت م ب إني ال أتھ ما یتھم بك یا رسول اهللا؟ ف
ذا أوان     “: سّلمصّلى اهللا علیھ ووقال النبي . معك بخیبر ك فھ م بنفسي إال ذل وأنا ال أنھ

  ]).٢٢٣([”انقطاع أبھري
ات        ّلم م ھ وس ّلى اهللا علی ي ص الى أن النب ھ اهللا تع ر رحم ن كثی زم اب د ج وق

ھیدًا ل])٢٢٤([ش ھ    “: ، ونق ّلى اهللا علی ول اهللا ص رون أن رس لمون لی ان المس وإن ك
وة وسّلم مات شھیدًا مع ما أكرمھ اهللا  ن مسعود رضي     ]). ٢٢٥([”بھ من النب ال اب وق

ي من      ": اهللا عنھ تًال أحب إل ل ق لئن أحلف تسعًا أن رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم قت
  ]).٢٢٦([”أن أحلف واحدة أنھ لم یقتل، وذلك؛ ألن اهللا اتخذه نبّیًا واتخذه شھیدًا

ي          ي وجع النب م ف ان یصلي بھ ھ ك وعن أنس رضي اهللا عنھ أن أبا بكر رضي اهللا عن
في صالة  [ّلى اهللا علیھ وسّلم الذي توفي فیھ حتى إذا كلن یوم االثنین وھم صفوف ص

تَر حجرِة عائشة رضي اهللا       ] الفجر د كشف ِس ففاجأھم النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم وق
ثم تبسم ]) ٢٢٧([وھو قائم كأن وجھھ ورقة مصحف] وھم في صفوف الصالة[عنھا 

] وھم المسلمون أن یفتتنوا في صالتھم فرحًا[ك رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم یضح
ّلم   [ ھ وس نكص ] [برؤیة رسول اهللا صّلى اهللا علی ھ     ]) ٢٢٨([ف و بكر رضي اهللا عن أب

ى         ارج إل ّلم خ ھ وس ّلى اهللا علی ول اهللا ص نَّ أن رس ف، وظ ل الص ھ لیص ى عقبی عل
ّلم      ] [الصالة ھ وس یھم رسول اهللا صّلى اهللا علی ده [فأشار إل وا ص  ] بی م  [التكم أن أتم ث



ّلم  ھ وس ّلى اهللا علی ول اهللا ص ل رس رة] [دخ ول اهللا ] الحج وفي رس تر فت ى الس وأرخ
  .صّلى اهللا علیھ وسّلم من یومھ ذلك

ة ي روای وم: [وف ك الی ر ذل ن آخ وفي م ة]). ٢٢٩]([وت ي روای ي : [وف رج النب م یخ ل
دم  ]). ٢٣٠]([صّلى اهللا علیھ وسّلم ثالثًا ر یتق ي   فأقیمت الصالة فذھب أبو بك ال نب ، فق

ّلم      ھ وس ي صّلى اهللا علی اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم بالحجاب فرفعھ فلما وضح وجھ النب
ا،    ما نظرنا منظرًا كان أعجب إلینا من وجھ النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم حین وضح لن
ي صّلى اهللا          دم وأرخى النب ر أن یتق ي بك ى أب ده إل فأومأ النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم بی

  ]).٢٣١([سّلم الحجاب فلم ُیقدر علیھ حتى ماتعلیھ و
  :أن الدروس والفوائد والعبر في ھذا المبحث كثیرة، ومنھا: وخالصة القول

ـ  موت النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم وانتقالھ إلى الرفیق األعلى شھیدًا؛ ألن اهللا اتخذه  ١
  .نبّیًا واتخذه شھیدًا صّلى اهللا علیھ وسّلم

  .د لإلسالم وأھلھ ظاھرة من قدیم الزمان فھم أعداء اهللا ورسلھـ  عداوة الیھو ٢
ب          ٣ م یعاق ذا ل و ویصفح؛ ولھ ل یعف ـ  عدم انتقام النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم لنفسھ، ب

ات      د أن م راء بع ن الب من سمَّت الشاة المصلیة، ولكنھا ُقِتلْت بعد ذلك قصاصًا ببشر ب
  .ِبُصنعھا

ّلى      ٤ ھ ص زة من معجزات ق   ـ  معج لیة نط اة المص م الش ي أن لح ّلم وھ ھ وس اهللا علی
  .وأخبر النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم أنھ مسموم

رك           ٥ دین وت ھ ال ل ب د أن أكم یھم إال بع بض نب م یق ـ  فضل اهللا تعالى على عباده أنھ ل
  .أمتھ على المحجة البیضاء لیلھا كنھارھا ال یزیغ عنھا إال ھالك

حابة رضي اهللا ع      ٦ ة الص م فرحوا        ـ  محب ى أنھ ّلم حت ھ وس یھم صّلى اهللا علی نھم لنب
یھم وصالتھم             ین وھو ینظر إل وم االثن ي صباح ی دما كشف الستر ف فرحًا عظیمًا عن
م            ھ یحب لھ ھ ناصح ألمت ّلم؛ ألن ھ وس ھ صّلى اهللا علی ي قلب فأدخل اهللا بذلك السرور ف

  .باركالخیر؛ ولھذا ابتسم وھو في شدة المرض فرحًا وسرورًا بعملھم الم
  من یعبد اهللا فإن اهللا حي ال یموت: المبحث الثاني عشر

َد       {]). ٢٣٢([}ِإنََّك َمیٌِّت َوِإنَُّھم مَّیُِّتوَن{: قال اهللا تعالى َك اْلُخْل ن َقْبِل ٍر مِّ ا ِلَبَش ا َجَعْلَن َوَم
ْوَم    ُكلُّ َنْفٍس َذآِئَقُة اْلَمْوِت َوِإ{]). ٢٣٣([}َأَفِإن مِّتَّ َفُھُم اْلَخاِلُدوَن وَرُكْم َی ْوَن ُأُج نََّما ُتَوفَّ

اُع              دُّْنَیا ِإالَّ َمَت اُة ال ا اْلَحَی اَز َوم ْد َف َة َفَق َل اْلَجنَّ اِر َوُأْدِخ ِن النَّ ِزَح َع ن ُزْح ِة َفَم اْلِقَیاَم
ُروِر الِل       {]). ٢٣٤([}اْلُغ َك ُذو اْلَج ُھ َربِّ ى َوْج اٍن، َوَیْبَق ا َف ْن َعَلْیَھ لُّ َم ُك

  ]).٢٣٥([}ِمَواِإلْكَرا
مات محمد بن عبد اهللا أفضل األنبیاء والمرسلین صّلى اهللا علیھ وسّلم وكان آخر كلمة 

ا     ت عائشة رضي اهللا عنھ وة أو      : تكلم بھا عند الغرغرة كما قال ھ رك ین یدی ان ب ھ ك أن
ھ     ا وجھ ح بھ اء فیمس ي الم ّلم ف ھ وس ّلى اهللا علی ده ص دخل ی ل ی اء، فجع ا م ة فیھ علب

ول  ھ “: ویق كرات  ال إل ول     ”إال اهللا إن للموت س ل یق ده فجع م نصب ی ق  “: ث ي الرفی ف
ق   “: فكان آخر كلمة تكلم بھا]). ٢٣٦([حتى قبض ومالت یده ”األعلى ي الرفی اللھم ف
  ]).٢٣٧([”األعلى

وعن عائشة رضي اهللا عنھا زوج النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم أن رسول اهللا صّلى اهللا  
ول   ]) ٢٣٨([نحعلیھ وسّلم مات وأبو بكر بالسُّ ر یق ام عم ا مات رسول اهللا    : فق واهللا م



ّلم   ھ وس ت . صّلى اهللا علی ال : قال ھ اهللا       : وق ي نفسي إال ذاك، ولیبعثنَّ ع ف ان یق ا ك واهللا م
ى فرسھ من    [، فجاء أبو بكر رضي اهللا عنھ ])٢٣٩([فلقطع أیدي رجال وأرجلھم عل

ى عائشة رضي     مسكنھ بالسُّْنح حتى نزل فدخل المسجد فلم یكلم الناس  حتى دخل عل
یمم ا فت وب  ]) ٢٤٠([اهللا عنھ ى بث و مغشَّ ّلم وھ ھ وس ّلى اهللا علی ول اهللا ص رس

ھ    ]) ٢٤١([ِحبرة ھ فقبل م أكب علی م بكى  ]) [٢٤٢([فكشف عن وجھھ ث ال ] ث أبي  : فق ب
ي   ت وأم ي اهللا [أن ا نب ده   ] [ی ي بی ذي نفس ا وال ًا ومیًت ت حّی ك  ] [طب ع اهللا علی ال یجم

داً ]) [٢٤٣]([موتتین ا       ] [أب د ُمتَّھ ك ق ت علی ي ُكتب ة الت ا الموت م ] [أم ر   ] [ث خرج وعم
ال  اس فق م الن ھ یكل ي اهللا عن لك: [رض ى رس الف عل ا الح س] [أیھ ال] [اجل أبى فق : ف

أبى س ف ر] [اجل و بك ھد أب ر ] [فتش س عم ر جل و بك م أب ا تكل اس ] [فلم ھ الن ال إلی وم
ھ     ] [وتركوا عمر ى علی ر وأثن و بك د اهللا أب ال ] فحم د       : [وق نكم یعب ان م د فمن ك ا بع أم

إن اهللا حيٌّ ال             د اهللا ف ان یعب د مات، ومن ك دًا ق إن محم ّلم ف ھ وس محمدًا صّلى اهللا علی
الى ال اهللا تع وت، وق وَن{: یم م مَّیُِّت ٌت َوِإنَُّھ َك َمیِّ ال]) ٢٤٤([}ِإنَّ ٌد ِإالَّ {: وق ا ُمَحمَّ َوَم

َى  َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِھ الرُُّسُل َأَف ِإن مَّاَت َأْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمن َینَقِلْب َعَل
اِكِرینَ   ُھ الشَّ م     ]) [٢٤٥([}َعِقَبْیِھ َفَلن َیُضرَّ اللََّھ َشْیًئا َوَسَیْجِزي اللَّ اس ل أن الن وا هللا لك ف

ھ فتل        و بكر رضي اهللا عن ا أب ى تالھ ة حت ھ   یكونوا یعلموا أن اهللا أنزل ھذه اآلی ا من قاھ
ن المسیب   [الناس كلھم فما أسمع بشرًا من الناس إال یتلوھا  ر  ] [وأخبر سعید ب أن عم

رت : قال ي رجالي     ]) ٢٤٦([واهللا ما ھو إال أن سمعت أبا بكر تالھا فعق ا تقلن ى م حت
د     ّلم ق ھ وس وحتى أھویت إلى األرض حین سمعتھ تالھا علمت أن النبي صّلى اهللا علی

ي   ]) ٢٤٧([سونشج النا: قال] [مات ادة ف یبكون، واجتمعت األنصار إلى سعد بن عب
ر      ])٢٤٨([منَّا أمیر ومنكم أمیر: سقیفة بني ساعدة فقالوا ر وعم و بك یھم أب ذھب إل ، ف

ر           ان عم ر، وك و بك تكلم فأسكتھ أب ر ی ذھب عم بن الخطاب وأبو عبیدة بن الجراح، ف
د أ   : یقول ًا ق أت كالم و     واهللا ما أردت بذلك إال أني قد ھیَّ ھ أب ي خشیت أن ال یبلغ عجبن
ھ   . بكر ي كالم ال ف وزراء،     : ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فق تم ال راء وأن نحن األم

ر      : فقال حباب بن المنذر و بك ال أب ر، فق نكم أمی ر وم ا  : ال واهللا ال نفعل منَّا أمی ال ولكن
فبایعوا عمر  ])٢٤٩([األمراء وأنتم الوزراء، ھم أوسط العرب دارًا وأعربھم أحسابًا

ر   ال عم دة فق ا عبی ول اهللا   : أو أب ى رس ا إل ا وأحبن یدنا وخیرن ت س ت فأن ك أن ل نبایع ب
ل      ال قائ اس، فق ھ الن ھ وبایع ن    : صّلى اهللا علیھ وسّلم، فأخذ عمر بیده فبایع تم سعد ب قتل

  ]).٢٥٠([قتلھ اهللا: عبادة، فقال عمر
في یوم موت النبي صّلى في شأن خطبة أبي بكر وعمر : قالت عائشة رضي اهللا عنھا

فما كان من خطبتھما من خطبة إال نفع اهللا بھا، فلقد خوَّف عمر الناس : اهللا علیھ وسّلم
وإن فیھم لنفاقًا فردھم اهللا بذلك، ثم لقد بصَّر أبو بكر الناس الُھدى وعرَّفھم الحق الذي 

اَت َأْو    َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت{علیھم وخرجوا بھ یتلون  ِإن مَّ ِمن َقْبِلِھ الرُُّسُل َأَف
ُھ               َیْجِزي اللَّ ْیًئا َوَس َھ َش رَّ اللَّ ن َیُض ِھ َفَل َى َعِقَبْی ْب َعَل ن َینَقِل اِبُكْم َوَم ى َأْعَق ُتْم َعَل ُقِتَل انَقَلْب

ع        ]). ٢٥١([}الشَّاِكِریَن دة نف ة مفی ة عظیم اء خطب وم الثالث ر ی وخطب عمر ثم أبو بك
  .الحمد هللاهللا بھا و

و        : قال أنس بن مالك رضي اهللا عنھ س أب د جل ان الغ قیفة وك ي الس ر ف لما بویع أبو بك
م     ھ، ث و أھل بكر على المنبر، وقام عمر فتكلم قبل أبي بكر، فحمد اهللا وأثنى علیھ بما ھ



ة    : قال األمس مقال م ب ت لك ي      ]) ٢٥٢([أیھا الناس إني كنت قل دتھا ف ا وج ت وم ا كان م
ت          كتاب اهللا، وال ي كن ّلم، ولكن ھ وس يَّ رسول اهللا صّلى اهللا علی دھا إل كانت عھدًا عھ

ول  –أرى أن رسول اهللا سیدبر أمرنا  ا   : یق ھ      –یكون آخرن یكم كتاب ى ف د أبق وإن اهللا ق
د     ھ، وإن اهللا ق داه اهللا ل الذي ھدى بھ رسول اهللا، فإن اعتصمتم بھ ھداكم اهللا لما كان ھ

ا   خیركم صاحب رسول جمع أمركم على اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم، وثاني اثنین إذ ھم
ة          د بیع ة بع ة العام ھ البیع ا بكر رضي اهللا عن في الغار فقوموا فبایعوه، فبایع الناس أب

ال         . السقیفة م ق ھ ث و أھل ا ھ ھ بم ى علی د اهللا وأثن ر، فحم ا    “: ثم تكلم أبو بك د، أیھ ا بع أم
إن أ ]) ٢٥٣([ركمالناس فإني ولیت علیكم ولست بخی   أعینوني، وإن أسأت    ف حسنت ف

ح      ى أزی دي حت وي عن نكم ق عیف م ة، والض ذب خیان ة، والك دق أمان وني، الص فقوِّم
ھ الحق إن شاء اهللا، ال      ]) ٢٥٤([علتھ ذ من ى آخ إن شاء اهللا، والقوي فیكم ضعیف حت

ة إال    ط الفاحش وم ق یع ق ذل، وال یش ربھم اهللا بال بیل اهللا إال ض ي س اد ف وم الجھ دع ق ی
م اهللا  ال     عمھ ولھ ف یت اهللا ورس إذا عص ولھ، ف ت اهللا ورس ا أطع وني م البالء، أطیع ب

ثم استمر األمر ألبي بكر ]) ٢٥٥([”طاعة لي علیكم، قوموا إلى صالتكم یرحمكم اهللا
  .والحمد هللا

وحى        د ثالث عشرة سنة ُی ى التوحی وقد ُبِعَث صّلى اهللا علیھ وسّلم فبقي بمكة یدعو إل
ن ثالث وستین سنة         إلیھ، ثم ھاجر إلى المدینة و اب وفي وھ وبقي بھا عشر سنین، وت
  ]).٢٥٦([صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم

ّلم         ھ وس الى أن آخر صالة صالھا صّلى اهللا علی ورجح اإلمام ابن كثیر رحمھ اهللا تع
ھ          د انقطع عنھم علی وم الخمیس، وق ر ی مع أصحابھ رضي اهللا عنھم ھي صالة الظھ

  ]).٢٥٧([لسبت، واألحد، وھذه ثالثة أیام كواملالصالة والسالم یوم الجمعة، وا
ھ دارت مشاورات       ي بكر رضي اهللا عن  –وبعد موتھ صّلى اهللا علیھ وسّلم وخطبة أب

ي ساعدة، وانشغل           –كما تقدم  قیفة بن ي س ر ف ا بك وبایع الصحابة رضي اهللا عنھم أب
ي الصحابة ببیعة الصدیق بقیة یوم االثنین، ویوم الثال ز رسول    ثاء، ثم شرعوا ف تجھی

وُغسل من أعلى ثیابھ، وكفن في ثالثة أثواب بیض ]) ٢٥٨([اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم
سحولیة لیس فیھا قمیص وال عمامة، ثم صلى علیھ الناس فرادى لم یؤمھم أحد، وھذا 

وفي  : أمر مجمع علیھ صلى علیھ الرجال، ثم الصبیان، ثم النساء، والعبید واإلماء، وت
ھ        ])٢٥٩([لى المشھور یوم االثنین ع دًا صّلى اهللا علی د لح اء، ُألح ة األربع ن لیل ، ودف

باً     بن نص ھ الل ب علی ّلم ونص ن     ])٢٦٠([وس وًا م ن األرض نح ره م ع قب ، وُرف
، وقد تواترت األخبار ])٢٦٢([، وكان قبره صّلى اهللا علیھ وسّلم مسنمًا])٢٦١([شبر

جده ص          ا شرقي مس ي حجرة عائشة رضي اهللا عنھ ن ف ي    أنھ دف ّلم ف ھ وس ّلى اهللا علی
ك عام          د المل ن عب د ب وي الولی جد النب الزاویة الغربیة القبلیة من الحجرة، ووسع المس

ى من           ٨٦ أمره بالتوسعة فوسعھ حت ز ف د العزی ن عب ر ب ة عم ھـ وقد كان نائبھ بالمدین
  ]). ٢٦٣([ناحیة الشرق فدخلت الحجرة النبویة فیھ

  :لعبر في ھذا المبحث كثیرة، ومنھاأن الدروس والفوائد وا: وخالصة القول
ى وجھ      ١ ـ  إن األنبیاء والرسل أحب الخلق إلى اهللا تعالى وقد ماتوا؛ ألنھ ال یبقى عل

ذي       اع الغرور ال ل، ومت اع زائ الكون أحد من المخلوقات، وھذا یدل على أن الدنیا مت



دا   ال یدوم، ال یبقى لإلنسان من تعبھ ومالھ إال ما كان یبتغي بھ وجھ اهللا ا ع  تعالى، وم
  .ذلك یكون ھباًء منثورًا

ذا سأل اهللا          ٢ ى؛ ولھ ق األعل ع الرفی ّلم أن یكون م ـ  حرص النبي صّلى اهللا علیھ وس
  .تعالى ذلك مرات متعددة، وھذا یدل على عظم ھذه المنازل ألنبیائھ وأھل طاعتھ

وغطي النبي ـ  استحباب تغطیة المیت بعد تغمیض عینیھ، وشد لحییھ؛ ولھذا سجِّي  ٣
  .صّلى اهللا علیھ وسّلم بثوب حبرة

ر          ٤ و بك ال أب ذا ق ك؛ ولھ ى ذل ون عل ة یؤمن ھ؛ ألن المالئك د موت ت بع دعاء للمی ـ  ال
  .”طبت حّیًا ومیتًا“: رضي اهللا عنھ للنبي صّلى اهللا علیھ وسّلم

ل       ٥ لم بمصیبة فلیق ھ راجعون،    “: ـ  إذا أصیب المس ا إلی ا هللا وإن ي     إن ي ف م أجرن اللھ
  .”مصیبتي واخلف لي خیرًا منھا

  .ـ  جواز البكاء بالدمع والحزن بالقلب ٦
ة           ٧ دعوى الجاھلی دعاء ب ھ وال ق الشعر ونتف وب وحل ـ  النھي عن النیاحة وشق الجی

  .وكل ذلك معلوم تحریمھ باألدلة الصحیحة
ـ  إن الرجل وإن كان عظیمًا قد یفوتھ بعض الشيء ویكون الصواب مع غیره، وقد  ٨

  .ئ سھوًا ونسیانًایخط
د   “: ـ  فضل أبي أبو بكر وعلمھ وفقھھ؛ ولھذا قال  ٩ دًا ق من كان یعبد محمدًا فإن محم

  .”مات، ومن كان یعبد اهللا فإن اهللا حي ال یموت
ـ  أدب عمر رضي اهللا عنھ وأرضاه وحسن خلقھ؛ ولھذا سكت عندما قام أبو بكر  ١٠

  .ضي اهللا عن الجمیعیخطب ولم یعارضھ بل جلس یستمع مع الصحابة ر
ـ  حكمة عمر العظیمة في فض النزاع في سقیفة بني ساعدة، وذلك أنھ بادر فأخذ   ١١

بید أبي بكر فبایعھ فانصب الناس وتتابعوا في مبایعة أبي بكر، وانفض النزاع والحمد 
  .هللا تعالى

غ  فت“: ـ  بالغة أبي بكر فقد تكلم في السقیفة فأجاد وأفاد حتى قال عمر عنھ  ١٢ كلم أبل
  .”الناس

ـ  قد نفع اهللا بخطبة عمر یوم موت البني صّلى اهللا علیھ وسّلم قبل دخول أبي بكر  ١٣
  .فخاف المنافقون، ثم نفع اهللا بخطبة أبي بكر فعرف الناس الحق

اة         ١٤ د الوف اء بع وم الثالث ھ ی ي خطبت تھ ف ن سیاس ر وحس ي بك ة أب رت حكم ـ  ظھ
ھ    النبویة، وبین أن الصدق أمانة وا ذ ل ى یأخ لكذب خیانة، وأن الضعیف قوي عنده حت

الحق، والقوي ضعیف عنده حتى یأخذ منھ الحق، وطالب الناس بالطاعة لھ إذا أطاع  
  .اهللا ورسولھ، فإذا عصى اهللا ورسولھ فال طاعة لھم علیھ

ل           ١٥ اس قب ث خطب الن ة حی ة والقلبی جاعتھ العقلی ھ وش ـ  حكمة عمر رضي اهللا عن
ر         أبي بكر ورجع ع ا بك ین أن أب ر، وب ي بك د من أزر أب ذر، وش ن قولھ باألمس واعت

  .صاحب رسول اهللا وأحب الناس إلیھ، وثاني اثنین إذ ھما في الغار
ص وال      ١٦ ا قم یس فیھ واب ل ة أث ون ثالث ت، وأن یك ن للمی اض الكف تحباب بی ـ  اس

بن نصبًا، وأن یكون مسنمًا ب         ھ الل دًا، وأن ینصب علی د لح در شبر   عمامة، وأن یلح ق
  .فقط

  مصیبة المسلمین بموتھ صّلى اهللا علیھ وسّلم: المبحث الثالث عشر



ة من أعظم درجات         ة كامل ّلم محب ھ وس من المعلوم یقینًا أن محبة النبي صّلى اهللا علی
ّلم  ى أكون أحب      “: اإلیمان الصادق؛ ولھذا قال صّلى اهللا علیھ وس دكم حت ؤمن أح ال ی

ده، أو  ]). ٢٦٤([”أجمعین ، ووالده، والناسإلیھ من ولده فإذا فقد اإلنسان أھلھ، أو وال
ًا       م جمیع دھم كلَّھ ف إذا فق دنیا، فكی ولده، ال شك أن ھذه مصیبة عظیمة من مصائب ال

  في وقت واحد؟
ى المسلمین؛     وال شك أن مصیبة موت النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم أعظم المصائب عل

فتح رسول : ائشة رضي اهللا عنھا قالتولھذا جاءت األحادیث الصحیحة بذلك، فعن ع
اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم بابًا بینھ وبین الناس، أو كشف سترًا فإذا الناس یصلون وراء 
ذي     یھم بال ھ اهللا ف اء أن یخلف الھم، ورج ن حسن ح ا رآه م ى م د اهللا عل ر، فحم ي بك أب

زَّ  من المؤمنین ُأص یا أیھا الناس أیما أحد من الناس أو“: رآھم، فقال یب بمصیبة فْلیتع
بمصیبتھ بي عن المصیبة التي تصیبھ بغیري؛ فإن أحدًا من ُأمتي لن ُیصاب بمصیبة   

  ]).٢٦٥([”أشدَّ علیھ من ُمصیبتي
ال    ھ ق ھ رسول اهللا صّلى اهللا         : "وعن أنس رضي اهللا عن ذي دخل فی وم ال ان الی ا ك لم

م    ، فلما كان الی])٢٦٦([علیھ وسّلم المدینة أضاء منھا كل شيء ھ أظل ات فی وم الذي م
دي    ّلم األی ھ وس ا  ]) ٢٦٧([منھا كل شيء، وما نفضنا عن رسول اهللا صّلى اهللا علی وإن

  ]).٢٧٠"([قلوبنا]) ٢٦٩([حتى أنكرنا]) ٢٦٨([لفي دفنھ
ال     ھ ق ھ      : وعن أنس رضي اهللا عن و بكر رضي اهللا عن ال أب اة رسول اهللا     –ق د وف بع

ّلم  ھ وس ّلى اهللا علی ر –ص ق بن: لعم ول اهللا  انطل ان رس ا ك ا كم ن نزورھ ى أمِّ أیم ا إل
ا    اال لھ د اهللا     : صّلى اهللا علیھ وسّلم یزورھا، فلما انتھیا إلیھا بكت فق ا عن ك؟ فم ا یبكی م

إني ألعلم أن ما عند اهللا خیر لرسولھ صّلى  : قالت. خیر لرسولھ صّلى اهللا علیھ وسّلم
وح ي أن ال ن أبك ّلم، ولك ھ وس ن الاهللا علی ع م د انقط اء ي ق ى البك ا عل ماء، فھیجتھم س

  ]).٢٧١([فجعال یبكیان معھا
  :وما أحسن ما قال القائل

  واعلم بأن المرء غیر مخلَّد
  

  اصبر لكلِّ مصیبة وتجلد     
  
  

  فاذكر مصابك بالنبي محمد
  

  فإذا ذكرت مصیبة تسلو بھا     
  
  
   

  :ومنھاأن الدروس والفوائد والعبر المستفاد ھذا المبعث كثیرة، : وخالصة القول
  .ـ  موت النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم أعظم مصیبة أصیب بھا المسلمون ١



زول        ٢ راقھم ن ّلم؛ لف ھ وس ّلى اهللا علی ي ص وت النب د م وبھم بع حابة قل ار الص ـ  إنك
  .الوحي وانقطاعھ من السماء

د،        ٣ د، والوال نفس، والول ن ال لمین م ى المس ب إل ّلم أح ھ وس ّلى اهللا علی ي ص ـ  النب
اس  ي   والن حاب النب ن أص د م ب والبعی ین القری ھ ب د موت ك عن ر ذل د ظھ ین، وق أجمع

  .صّلى اهللا علیھ وسّلم، بل وجمیع المسلمین
ي كل شيء         ٤ ّلم ف ھ وس ـ  محبة الصحابة لإلقتداء والتأسي برسول اهللا صّلى اهللا علی

ر وعمر رضي اهللا     من أمور الدین حتى في زیارة النساء كبار السن، كما فعل أبو بك
  .عنھما

  میراثھ صّلى اهللا علیھ وسّلم: المبحث الرابع عشر
ّلم    : "عن عمرو بن الحارث رضي اهللا عنھ قال ھ وس ما ترك رسول اهللا صّلى اهللا علی

ھ البیضاء     : عند موتھ یئًا، إال بغلت ًة، وال ش ي  [ِدْرھمًا، وال دینارًا، وال عبدًا، وال أَم الت
وعن ]). ٢٧٢"([صدقة] البن السبیل[علھا ج] وأرضًا بخیبر[وسالحھ، ] كان یركبھا

ت ا قال ي اهللا عنھ ة رض ارًا، وال : عائش ّلم دین ھ وس ّلى اهللا علی ول اهللا ص رك رس ا ت م
  ]).٢٧٤])"([٢٧٣([درھمًا، وال شاة، وال بعیرًا، وال أوصى بشيء

دقة    “: وقال صّلى اهللا علیھ وسّلم ا فھو ص ا تركن ك  ]) ٢٧٥([”ال نورث م م   وذل ھ ل ألن
ذیرًا،       یبعث صّل ًا، ومبشراًًً، ون ا بعث ھادی ًا إنم ى اهللا علیھ وسّلم جابیًا لألموال وخازن

یھم الصالة        اء اهللا ورسلھ عل وداعیًا إلى اهللا بإذنھ، وسراجًا منیرًا، وھذا ھو شأن أنبی
ّلم     ھ وس ال صّلى اهللا علی اء    “: والسالم؛ ولھذا ق اء، إن األنبی ة األنبی اء ورث م   إن العلم ل

  ]).٢٧٦([”ًا وال درھمًا إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظٍّ وافریورثوا دینار
ران         ن مھ لیمان ب ك، فعن س حابة رضي اهللا عنھم ذل ن مسعود    : وقد فھم الص ا اب بینم

على ما اجتمع ھؤالء؟  : رضي اهللا عنھ یومًا معھ نفر من أصحابھ إذ مّر أعرابي فقال
ھ     ي اهللا عن عود رض ن مس ال اب د  : "ق راث محم ى می ّلم    عل ھ وس ّلى اهللا علی ص

  ]).٢٧٧"([یقّسمونھ
فمیراث النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم ھو الكتاب والسنة والعلم واالھتداء بھدیھ صّلى اهللا 
دًا،    ارًا، وال عب علیھ وسّلم؛ ولھذا توفي صّلى اهللا علیھ وسّلم ولم یترك درھمًا، وال دین

  .لتھ وأرضًا جعلھا صدقة البن السبیلوال أمة، وال بعیرًا، وال شاة، وال شیئًا، إال بغ
توفي النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم ودرعھ مرھونة : "وعن عائشة رضي اهللا عنھا قالت

ھ      ]). ٢٧٨"([عند یھودي بثالثین صاعًا من شعیر   ي صّلى اهللا علی ین أن النب ذا یب وھ
و        حابة أم م یسأل الص ذا ل اس؛ ولھ الھم أو وسّلم كان یتقلل من الدنیا، ویستغني عن الن

ى         دل إل ثمن، فع ھ ال ا ال یقبضوا من ھ وربم یقترض منھم؛ ألن الصحابة ال یقبلون رھن
ّلم          ھ وس حابھ صّلى اهللا علی د من أص ى أح ئال یضیِّق عل ]). ٢٧٩([معاملة الیھودي؛ ل

ر ویمضي الشھر             ذا یم ّلم یصیبھ الجوع وھو حي؛ ولھ ھ وس وقد كان صّلى اهللا علی
ات  ي أبی دت ف ا أوق ھران وم روة    والش ال ع ار، ق ّلم ن ھ وس ّلى اهللا علی ول اهللا ص رس

ع    ن الجمی ي اهللا ع ة رض ت   : لعائش تكم؟ قال ان یقی ا ك ودان ": م ر  : األس التم
ي   “: ومع ھذا كان یقول صّلى اهللا علیھ وسّلم]). ٢٨٠(["...والماء ا مثل مالي وللدنیا م

ا    ومثل الدنیا إال كراكب سار في یوم صائف فاستظل تحت    جرة ساعة من نھ م  ش ر ث
  ]).٢٨١([”راح وتركھا



  :أن الدروس والفوائد والعبر في ھذا المبحث كثیرة، ومنھا: وخالصة القول
اس        ١ ة الن وا لھدای ا بعث وال وإنم ـ  األنبیاء علیھم الصالة والسالم لم یبعثوا لجمع األم

لم وإخراجھم من الظلمات إلى النور؛ لھذا لم یورثوا دینارًا وال درھمًا وإنما ورثوا الع
  .فمن أخذه أخذ بحظ وافر

ا ھو كالركب             ٢ اني؛ وإنم ا الف دنیا وحطامھ ي ال ّلم ف ھ وس ـ  زھد النبي صّلى اهللا علی
  .الذي استظل تحت شجرة ثم راح وتركھا

ـ  استغناء النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم عن سؤال الناس فھو یقترض ویرھن حتى ال   ٣
  .ي ثالثین صاعًا من شعیریكلف لي أصحابھ؛ ولھذا مات ودرعھ مرھونة ف

ذا یمضي الشھر       ٤ ـ  شدة الحال وقلة ما في الید عند النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم؛ ولھ
  .والشھران ولم توقد في أبیاتھ نار، وإنما كان یقیتھم األسودان

ا   فصلوات اهللا وسالمھ علیھ ما تعاقب اللیل والنھار، وأسأل اهللا العلي العظیم أن یجعلن
  .المخلصین، وأن یحشرنا في زمرتھ یوم الدینمن أتباعھ 

  حقوقھ صّلى اهللا علیھ وسّلم على أمتھ: المبحث الخامس عشر
اإلیمان الصادق : للنبي الكریم صّلى اهللا علیھ وسّلم حقوق على أمتھ وھي كثیرة، منھا

لّ   ھ وس م، بھ صّلى اهللا علیھ وسّلم قوًال وفعًال وتصدیقھ في كل ما جاء بھ صّلى اهللا علی
ھ       اكم إلی وب التح ّلم، ووج ھ وس ّلى اهللا علی یتھ ص ن معص ذر م ھ والح وب طاعت وج
و وال تقصیر، واتباعھ       ال غل ّلم ب والرضى بحكمھ، وإنزالھ منزلتھ صّلى اهللا علیھ وس
د     ال والول واتخاذه قدوة وأسوة في جمیع األمور، ومحبتھ أكثر من النفس، األھل والم

ه ونصر دینھ والذب عن سنتھ صّلى اهللا علیھ وسّلم، والناس جمیعًا، واحترامھ وتوقیر
ّلم     ھ وس ھ صّلى اهللا علی ھ      “: والصالة علیھ؛ لقول ة فی وم الجمع امكم ی : إن من أفضل أی

التكم      إن ص ھ ف الة فی ن الص يَّ م أكثروا عل عقة، ف ھ الص ة، وفی ھ النفخ ق آدم، وفی خل
ف ! یا رسول اهللا : فقال رجل ”معروضة عليَّ د أرمت؟   تعرض صالتنا علی    كی ك وق

  ]).٢٨٢([”إن اهللا حرَّم على األرض أن تأكل أجساد األنبیاء“: قال. یعني بلیت
  :وإلیك ھذه الحقوق بالتفصیل واإلیجاز كالتالي

الى          ١ ال تع ھ ق ى ب ا أت دیقھ فیم ّلم وتص ھ وس ّلى اهللا علی ھ ص ادق ب ان الص : ـ  اإلیم
رٌ  َفآِمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوالنُّوِر الَِّذي { وَن َخِبی آِمُنوْا  {، ])٢٨٣([}َأنَزْلَنا َواللَُّھ ِبَما َتْعَمُل َف

ُدونَ  ، ])٢٨٤([}ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ النَِّبيِّ اُألمِّيِّ الَِّذي ُیْؤِمُن ِباللَِّھ َوَكِلَماِتِھ َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم َتْھَت
وا ِبَرُسوِلِھ ُیْؤِتُكْم ِكْفَلْیِن ِمن رَّْحَمِتِھ َوَیْجَعل لَُّكْم ُنوًرا َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َوآِمُن{

ا  {، ])٢٨٥([}َتْمُشوَن ِبِھ َوَیْغِفْر َلُكْم َواللَُّھ َغُفوٌر رَِّحیٌم َوَمن لَّْم ُیْؤِمن ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َفِإنَّ
أمرت أن أقاتل الناس “:  علیھ وسّلم، وقال صّلى اهللا])٢٨٦([}َأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِریَن َسِعیًرا

  ]).٢٨٧([”حتى یشھدوا أن ال إلھ إال اهللا ویؤمنوا بي وبما جئت بھ
س،            لھ للجن واإلن ھ، وأن اهللا أرس دیق نبوت ّلم ھو تص ھ وس ھ صّلى اهللا علی واإلیمان ب
ھ    وتصدیقھ في جمیع ما جاء بھ وقالھ، ومطابقة تصدیق القلب بذلك شھادة اللسان، بأن

ك           رسول ق ذل م تطبی ب والنطق بالشھادة باللسان ث ھ بالقل دیق ب اهللا، فإذا اجتمع التص
  ]).٢٨٨([العمل بما جاء بھ تمَّ اإلیمان بھ صّلى اهللا علیھ وسّلم

ھ       ٢ ان ب إذا وجب اإلیم ـ  وجوب طاعتھ صّلى اهللا علیھ وسّلم والحذر من معصیتھ، ف
الى وتصدیقھ فیما جاء بھ وجبت طاعتھ؛ ألن ذلك مما أت ِذیَن    {: ى بھ، قال تع ا الَّ ا َأیَُّھ َی



َمُعونَ      ُتْم َتْس ُھ َوَأن ْوا َعْن وَلُھ َوَال َتَولَّ َھ َوَرُس وْا اللَّ وْا َأِطیُع اُكُم  {، ])٢٨٩([}آَمُن ا آَت َوَم
وا الرَّ  {، ])٢٩٠([}الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َفانَتُھوا َھ َوَأِطیُع وَل  ُقْل َأِطیُعوا اللَّ ُس

ُدوا          وُه َتْھَت ُتْم َوِإن ُتِطیُع ا ُحمِّْل ْیُكم مَّ َل َوَعَل ا ُحمِّ ِھ َم ا َعَلْی وا َفِإنََّم ِإن َتَولَّ ، ])٢٩١([}َف
یمٌ    { َذاٌب َأِل یَبُھْم َع ٌة َأْو ُیِص ، ])٢٩٢([}َفْلَیْحَذِر الَِّذیَن ُیَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأن ُتِصیَبُھْم ِفْتَن
وَلُھ     {، ])٢٩٣([}َھ َوَرُسوَلُھ َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظیًماَوَمن ُیِطِع اللَّ{ َھ َوَرُس ِص اللَّ ن َیْع َوَم

ن         {، ])٢٩٤([}َفَقْد َضلَّ َضالًال مُِّبیًنا ِري ِم اٍت َتْج ُھ َجنَّ وَلُھ ُیْدِخْل َھ َوَرُس ِع اللَّ ن ُیِط َوَم
ُدوَدُه   َتْحِتَھا اَألْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا َوَذِلَك اْلَفْوُز ا دَّ ُح ْلَعِظیُم، َوَمن َیْعِص اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَیَتَع
  ]).٢٩٥([}ُیْدِخْلُھ َناًرا َخاِلًدا ِفیَھا َوَلُھ َعَذاٌب مُِّھیٌن

ال   ھ ق ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب ّلم : وع ھ وس ّلى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ن “: ق م
د   ھ    ])٢٩٦([”عصى اهللا أطاعني فقد أطاع اهللا ومن عصاني فق ھ رضي اهللا عن ، وعن

كل الناس یدخل الجنة إال من أبى، قالوا یا “: قال رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم: قال
  ]).٢٩٧([”من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى: ومن یأبى؟ قال! رسول اهللا

ّلم   : وعن ابن عمر رضي اهللا عنھ قال ھ وس ین   “: قال رسول اهللا صّلى اهللا علی ت ب بعث
الساعة بالسیف حتى یعبد اهللا وحده ال شریك لھ، وُجِعَل رزقي تحت ظلِّ رمحي، یدي 

  ]).٢٩٨([”وُجِعَل الذِّلُّ والصَّغاُر على من خالف أمري، ومن تشبھ بقول فھو منھم
ال       ٣ ھ، ق داء بھدی ـ  اتباعھ صّلى اهللا علیھ وسّلم واتخاذه قدوة في جمیع األمور واالقت

وٌر         ُقْل ِإن ُكنُتْم{: تعالى ُھ َغُف وَبُكْم َواللَّ ْم ُذُن ْر َلُك ُھ َوَیْغِف ْبُكُم اللَّ ُتِحبُّوَن اللََّھ َفاتَِّبُعوِني ُیْحِب
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن َیْرُجو اللََّھ َواْلَیْوَم {، ])٢٩٩([}رَِّحیٌم

ًرا   َھ َكِثی الى  ])٣٠٠([}اآلِخَر َوَذَكَر اللَّ ال تع ُدونَ   {: ، وق ْم َتْھَت وُه َلَعلَُّك ]) ٣٠١([}َواتَِّبُع
ّلم     ھ وس ال صّلى اهللا علی : فیجب السیر على ھدیھ والتزام سنتھ والحذر من مخالفتھ، ق

  ]).٣٠٢([”فمن رغب عن سنتي فلیس مني“
ین      ٤ اس أجمع د والن د والوال ال  ـ  محبتھ صّلى اهللا علیھ وسّلم أكثر من األھل والول ، ق

الى َواٌل       {: اهللا تع یَرُتُكْم َوَأْم ْم َوَعِش َواُنُكْم َوَأْزَواُجُك آُؤُكْم َوِإْخ اُؤُكْم َوَأْبَن اَن آَب ْل ِإن َك ُق
وِلِھ        ِھ َوَرُس َن اللَّ ْیُكم مِّ بَّ ِإَل ْوَنَھا َأَح اْقَتَرْفُتُموَھا َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَھا َوَمَساِكُن َتْرَض

ي اٍد ِف ْوَم    َوِجَھ ِدي اْلَق ُھ َال َیْھ َأْمِرِه َواللَّ ُھ ِب ْأِتَي اللَّ ى َی وْا َحتَّ ِبیِلِھ َفَتَربَُّص َس
ال     ])٣٠٣([}اْلَفاِسِقیَن ھ ق ھ     : ، وعن أنس رضي اهللا عن ال رسول اهللا صّلى اهللا علی ق
ّلم اس           “: وس ده والن ده ووال ن ول ھ م ب إلی ون أح ى أك دكم حت ؤمن أح ال ی

ة    وقد ثبت]). ٣٠٤([”أجمعین ي الجن في الحدیث أن من ثواب محبتھ االجتماع معھ ف
ال     ن الساعة فق ألھ رجل ع دما س ك عن ا  “: وذل ددت لھ ا أع ا   ”م ا رسول اهللا م ال ی ؟ ق

فأنت “: قال. أعددت لھا كبیر صیام، وال صالة، وال صدقة، ولكني أحب اهللا ورسولھ
د  ]). ٣٠٥([”مع من أحببت ًا أش   قال أنس فما فرحنا بع ي    اإلسالم فرح ول النب د من ق

ّلم  ھ وس ّلى اهللا علی ت  “: ص ن أحبب ع م ك م ر،   ”فإن ا بك ولھ، وأب ب اهللا ورس ا أح ، فأن
  ]).٣٠٦([فأرجو أن أكون معھم وإن لم أعمل بأعمالھم. وعمر

یا رسول اهللا ألنت أحب إليَّ من كل شيء  : ولما قال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ
ى أكون أحب    “: وسّلمإال من نفسي فقال النبي صّلى اهللا علیھ  ال والذي نفسي بیده حت

ي            ”إلیك من نفسك ال النب ّي من نفسي فق ت أحب إل ھ اآلن واهللا ألن ر فإن ھ عم ال ل ، فق
: ، وعن ابن مسعود رضي اهللا عنھ قال])٣٠٧([”اآلن یا عمر“: صّلى اهللا علیھ وسّلم



ف تقول في رجل یا رسول اهللا كی :جاء رجل إلى رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم فقال
ّلم    ھ وس ّلى اهللا علی ول اهللا ص ال رس م؟ فق ق بھ م یلح ًا ول ب قوم ن  “: أح ع م رء م الم

  ]).٣٠٨([”أحب
وعن العباس بن عبد المطلب رضي اهللا عنھ أنھ سمع رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم 

ول  ًا، وبم        “: یق الم دین ًا، وباإلس اهللا رب ي ب ن رض ان م م اإلیم د ذاق طع حم
  ]).٣٠٩([”رسوًال

ان    “: وقال صّلى اهللا علیھ وسّلم د بھن حالوة اإلیم ان اُهللا   : ثالث من كن فیھ وج من ك
ود        ره أن یع ھ إال هللا، وأن یك ورسولُھ أحب إلیھ مما سواھما، وأن یحب المرء ال یحب

  ]).٣١٠([”في الكفر بعد أن أنقذه اهللا منھ كما یكره أن یقذف في النار
ھ، فیستلذ الطاعة        والشك أن من وفَّقھ اهللا تعالى  د حالوت ان ووج م اإلیم ذلك ذاق طع ل

ویتحمل المشاقة في رضى اهللا عز وجل ورسولھ صّلى اهللا علیھ وسّلم، وال یسلك إال  
ھ، ومن             ھ رسوًال، وأحب ھ رضي ب ّلم؛ ألن ھ وس د صّلى اهللا علی ما یوافق شریعة محم

  :قائلأحبھ من قلبھ صدقًا أطاعھ صّلى اهللا علیھ وسّلم؛ ولھذا قال ال
  تعصي اإللھ وأنت ُتْظھر ُحبَُّھ    ھذا لعمري في القیاِس بدیُع

  ])٣١١([لو كان ُحبََّك صادقًا ألطعتھ     إن الُمحبَّ لمن ُیِحبُّ ُمطیُع
ّلم،         ھ وس ّلى اهللا علی ھ ص داء ب ي االقت ر ف ّلم تظھ ھ وس ّلى اهللا علی ھ ص وعالمات محبت

دة والرخاء،      واتباع سنتھ، وامتثال أوامره، واجتناب نواھ ي الش ھ، ف أدب بآداب یھ، والت
ن      م یك ھ، وإال ل ر موافقت ره، وآث یئًا آث ب ش ن أح ك أن م ر، وال ش ر والیس ي العس وف

  ]).٣١٢([صادقًا في حبھ ویكون مّدعیًا
ھ  ات محبت ن عالم ك أن م ّلم : وال ش ھ وس ّلى اهللا علی ھ ص ھ؛ لقول یحة ل دین “: النص ال

یحة ن؟   ”النص ا لم القلن لمین    هللا، ولكتا“: ق ة المس ولھ، وألئم ھ، ولرس ب
امتھم ّلم     ])٣١٣([”وع ھ وس ّلى اهللا علی ولھ ص یحة لرس ھ،   : ، والنص دیق بنبوت التص

ًا،   وطاعتھ فیما أمر بھ، واجتناب ما نھى عنھ، وُمؤازرتھ، ونصرتھ وحمایتھ حیًا ومیت
ا، ونشرھا،      ذب عنھ ا وال ھ   وإحیاء سنتھ والعمل بھا وتعلمھا، وتعلیمھ ق بأخالق والتخل

  ]).٣١٤([الكریمة، وآدابھ الجمیلة
الى       ٥ ال تع ا ق وقیره ونصرتھ كم ھ وت زُِّروُه  {: ـ  احترام وِلِھ َوُتَع ِھ َوَرُس وا ِباللَّ ِلُتْؤِمُن

َھ     {، ])٣١٥([}َوُتَوقُِّروُه وا اللَّ وِلِھ َواتَُّق ِھ َوَرُس َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال ُتَقدُِّموا َبْیَن َیَدِي اللَّ
یٌمِإنَّ  ِمیٌع َعِل َھ َس ُكم  {، ])٣١٦([}اللَّ ُدَعاِء َبْعِض َنُكْم َك وِل َبْی اَء الرَُّس وا ُدَع ال َتْجَعُل

  ]).٣١٧([}َبْعًضا
د          ك عن ھ وذل وقیره الزم كحال حیات ھ، وت د موت ّلم بع وحرمة النبي صّلى اهللا علیھ وس
ا،          دعوة إلیھ نتھ، وال م س یرتھ، وتعل مھ وس ماع اس نتھ، وس ھ، وس ر حدیث ذك

  ]).٣١٨([نصرتھاو
ِإنَّ اللََّھ َوَمالِئَكَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى {: ـ  الصالة علیھ صّلى اهللا علیھ وسّلم قال اهللا تعالى  ٦

ِلیًما    لُِّموا َتْس ِھ َوَس ھ    ])٣١٩([}النَِّبيِّ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْی ال صّلى اهللا علی ، وق
، وقال صّلى اهللا  ])٣٢٠([”لى اهللا علیھ بھا عشرًاصلى علّي صالة ص من.. “: وسّلم

ّلم  ھ وس إن        “: علی ّي ف لوا عل دًا وص ري عی وا قب ورًا، وال تجعل وتكم قب وا بی ال تجعل
البخیل من ذكرت “: ، وقال صّلى اهللا علیھ وسّلم])٣٢١([”صالتكم تبلغني حیث كنتم



م      ما“: علیھ وسّلم ، وقال صّلى اهللا])٣٢٢([”عنده فلم یصلِّ علّي ًا ل وم مجلس جاس ق
ذبھم وإن شاء         إن شاء ع رة، ف یھم ت ان عل یذكروا اهللا فیھ، ولم یصّلوا على نبیھم إال ك

ّلم ])٣٢٣([”غفر لھم ي األرض    “: ، وقال صّلى اهللا علیھ وس ة سیاحین ف إن هللا مالئك
ي صّلى ا     ])٣٢٤([”یبلغوني من أمتي السالم ھ السالم للنب ل علی ھ  ، وقال جبری هللا علی

ھ     ”ُذِكرَت عنده فلم یصّل علیك –أو بُعد  –رغم أنف عبد “: وسّلم ال صّلى اهللا علی فق
ال رسول اهللا صّلى اهللا        ])٣٢٥([”آمین“: وسّلم ھ ق رة رضي اهللا عن ي ھری ، وعن أب

ّلم   ھ وس ھ          “: علی ى أرّد علی ي حت يَّ روح يَّ إال رّد اهللا عل ّلم عل د یس ن أح ا م م
  ]).٣٢٦([”السالم

یم        وللصالة على النبي ص*  ن الق ام اب ا اإلم ر منھ رة ذك واطن كثی ّلى اهللا علیھ وسّلم م
ھ صّلى اهللا   : رحمھ هللا تعالى واحدًا وأربعین موطنًا منھا على سبیل المثال الصالة علی

علیھ وسّلم عند دخول المسجد، وعند الخروج منھ، وبعد إجابة المؤذن، وعند اإلقامة، 
ي    ي الصباح والمساء،      وعند الدعاء، وفي التشھد في الصالة، وف ازة، وف صالة الجن

ب   ي الخط رقھم، وف ل تف وم قب اع الق د اجتم ة، وعن وم الجمع ي ی الة : وف ي ص كخطبت
اء     ر دع رات، وآخ ین التكبی دین ب الة العی اء ص ي أثن مھ، وف ة اس د كتاب ة، وعن الجمع
ب     دائد وطل م والش القنوت، وعلى الصفا والمروة، وعند الوقوف على قبره، وعند الھ

ا           المغفر ي ذكرھ واطن الت ك من الم ر ذل ھ، وغی ر عن ذنب إذا أراد أن یكف ب ال ة، وعق
  ]).٣٢٧([رحمھ اهللا في كتابھ

دیث أنس رضي        ّلم إال ح ھ وس ولو لم یرد في فضل الصالة على النبي صّلى اهللا علی
ھ عشر صلوات    “اهللا عنھ لكفى  ]). ٣٢٨([من صلى عليَّ صالة واحدة صلى اهللا علی

ا ع  ك[ ھ بھ ا        ]) ٣٢٩]([شرة حسنات  تب اهللا ل ھ بھ ا عشر سیئات، ورفع ھ بھ وحط عن
  ]).٣٣٠([”عشر درجات

الى    ٧ ال اهللا تع ِإن  {: ـ  وجوب التحاكم إلیھ والرضي بحكمھ صّلى اهللا علیھ وسّلم، ق َف
وْ      ِھ َواْلَی وَن ِباللَّ ُتْم ُتْؤِمُن وِل ِإن ُكن َك   َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّھ َوالرَُّس ِر َذِل ِم اآلِخ

َفَال َوَربَِّك َال ُیْؤِمُنوَن َحتََّى ُیَحكُِّموَك ِفیَما َشَجَر َبْیَنُھْم {، ])٣٣١([}َخْیٌر َوَأْحَسُن َتْأِویًال
ِلیًما    لُِّموْا َتْس ْیَت َوُیَس ویكون التحاكم   ]) ٣٣٢([}ُثمَّ َال َیِجُدوْا ِفي َأنُفِسِھْم َحَرًجا مِّمَّا َقَض

  .ریعتھ بعده صّلى اهللا علیھ وسّلمإلى سنتھ وش
ـ  إنزالھ مكانتھ صّلى اهللا علیھ وسّلم بال غلو وال تقصیر فھو عبد هللا ورسولھ، وھو  ٨

ود   أفضل األنبیاء والمرسلین، وھو سید األولین واآلخرین، وھو صاحب المقام المحم
ا  والحوض المورود، ولكنھ مع ذلك بشر ال یملك لنفسھ وال لغیره ضرًا وال  نفعًا إال م

وُل     {: شاء اهللا كما قال تعالى َب َوال َأُق ُم اْلَغْی ِھ َوال َأْعَل ُقل الَّ َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزآِئُن اللَّ
يَّ    وَحى ِإَل ا ُی الى  ])٣٣٣([}َلُكْم ِإنِّي َمَلٌك ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َم ال تع ي    {: ، وق ُك ِلَنْفِس ل الَّ َأْمِل ُق

ِنَي        َنْفًعا َوَال َضرا ا َمسَّ ِر َوَم َن اْلَخْی َتْكَثْرُت ِم َب َالْس ِإالَّ َما َشاَء اللَُّھ َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْی
را َوال  {، ])٣٣٤([}السُّوُء ِإْن َأَنْا ِإالَّ َنِذیٌر َوَبِشیٌر لَِّقْوٍم ُیْؤِمُنوَن ُقْل ِإنِّي ال َأْمِلُك َلُكْم َض

، وقد مات ])٣٣٥([}َرِني ِمَن اللَِّھ َأَحٌد َوَلْن َأِجَد ِمن ُدوِنِھ ُمْلَتَحًداَرَشًدا، ُقْل ِإنِّي َلن ُیِجی
ِإنََّك َمیٌِّت َوِإنَُّھم {صّلى اهللا علیھ وسّلم كغیره من األنبیاء ولكن دینھ باٍق إلى یوم القیام 

ٍس     َوَما َجَعْلَنا ِلَبَشٍر مِّن َقْبِلَك اْلُخْلَد َأَفِإن{، ])٣٣٦([}مَّیُِّتوَن لُّ َنْف ُدوَن، ُك مِّتَّ َفُھُم اْلَخاِل
ْوتِ  ھ         ])٣٣٧([}َذاِئَقُة اْلَم ده ال شریك ل ادة إال اهللا وح ھ ال یستحق العب م أن ذا یعل ، وبھ



اَلِمیَن   { ِھ َربِّ اْلَع َذِلَك     ١٦٢ُقْل ِإنَّ َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَیاَي َوَمَماِتي ِللَّ ُھ َوِب ِریَك َل َال َش
  ]).٣٣٨([}َنْا َأوَُّل اْلُمْسِلِمیَنُأِمْرُت َوَأ

  .وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وأصحابھ
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  :الھوامش
ھ           ]) ١([ ي صّلى اهللا علی اب مبعث النب ب األنصار، ب اب مناق تح، كت ع الف البخاري م

  .٧/١٦٢وسّلم 
ى آدم   ]) ٢([ ّلم إل ھ وس ّلى اهللا علی ي ص ب النب ر نس ة : انظ ر  البدای ن كثی ة الب والنھای
  .١/١، وسیرة ابن ھشام ٢/١٩٥
ي شھر            ]) ٣([ ل ف ّلم عام الفی ھ وس د صّلى اهللا علی ھ ول حیح المشھور أن ھذا ھو الص

ووي   : ربیع األول، وقد نقل بعضھم اإلجماع على ذلك، انظر ام الن تھذیب السیرة لإلم
  .٢٠ص 

: وسّلم حینما سئل عن صومھ   التحدید بیوم االثنین ثابت؛ لقولھ صّلى اهللا علیھ ]) ٤([
يَّ  " ِزل عل لم  " فیھ ولدت وفیھ ُأن ول       . ٢/٨٢٠مس دة أق ھ ع وم ففی اریخ الی د ت ا تحدی : أم

اني     : فقیل في الیوم الثاني، وقیل لثماني، وقیل لعشر، وقیل ي الث ل ف لسبعة عشر، وقی
والن   وال ق اني مضین     : األول: عشر، وقیل غیر ذلك، وأشھر وأقرب األق د لثم ھ ول أن

أریخ     من حاب الت ر عن أص ة   : انظر : ربیع األول، ورجحھ ابن عبد الب ة والنھای البدای
أنھ ولد في الثاني عشر من ربیع األول، قال : القول الثاني". ھو أثبت: "وقال ٢/٢٦٠

ور  : "ابن كثیر في البدایة والنھایة د الجمھ ھ   ٢/٢٦٠" وھذا ھو المشھور عن ، وجزم ب
  . ١/١٧١ سیرة ابن ھشام: انظر: ابن إسحاق

  .٥٣الرحیق المختوم ص : انظر]) ٥([
وصل إلى المدینة صّلى اهللا علیھ وسّلم یوم االثنین من شھر ربیع األول وحدده ]) ٦([

  .٧/٢٢٤فتح الباري : بعضھم بالیوم الثاني عشر من ربیع األول، انظر
  .٧٦، ٧٥األصول الثالثة للشیخ محمد بن عبد الوھاب ص: انظر]) ٧([
  .١٧١٨، ومسلم ٢٦٩٧اري برقم البخ])  ٨([
رسالة التحذیر من البدع لسماحة شیخنا العالمة عبد العزیز بن عبد اهللا : انظر])  ٩([

  .ابن باز
  .٢١سورة األحزاب، اآلیة ])  ١٠([
  .٢٨١٩، ومسلم برقم ١١٣٠البخاري برقم ])  ١١([
  .٧٣٧، ومسلم برقم ١١٤٧البخاري برقم ])  ١٢([
  .٧٢٨مسلم برقم ])  ١٣([
  .١١٧٢، والبخاري برقم ٧٢٩مسلم برقم ])  ١٤([
  .٧١٩مسلم برقم ])  ١٥([
  .٧٧٢مسلم برقم ])  ١٦([
  .١٤٠كتاب الصالة البن القیم ص ])  ١٧([
  .١١٦٠مسلم برقم ])  ١٨([
  .وغیرھما ٤/٢٠٢، والنسائي ٧٤٥الترمذي برقم ])  ١٩([



  .١١٥٧و ١١٥٦، ومسلم برقم ١٩٧٠و ١٩٦٩البخاري رقم ])  ٢٠([
  .١١٦٤مسلم برقم ])  ٢١([
  . ١١٥٦، ومسلم ١٩٧١البخاري برقم ])  ٢٢([
  .١١٢٥، ومسلم برقم ٢٠٠٧ – ٢٠٠٠البخاري برقم ])  ٢٣([
رقم   ٤/٢٠٥النسائي ])  ٢٤([ و داود ب د  ٢٤٣٧، وأب حیح   ٦/٢٨٨، وأحم ، وانظر ص

  .٢٢٣٦النسائي رقم 
  .١١٠٣ - ١١٠٢ومسلم  ١٩٦٤ - ١٩٦١البخاري برقم ])  ٢٥([
  .٥/٣٩٣، وأحمد ٨٥٤٩أبو داود برقم ])  ٢٦[(

  .٣/٨٢٧صحیح النسائي : ، وانظر٣/١٢٨، وأحمد ٧/٦١النسائي ])  ٢٧([
  .٢٣٠٨، ومسلم رقم ٦البخاري برقم ])  ٢٨([
  .٤/١٨٠٦مسلم ])  ٢٩([
  .٤/١٨٠٤، ومسلم ١٠/٤٥٥البخاري مع الفتح ])  ٣٠([
  .١٢، ١٠، ٣/٥زاد المعاد ])  ٣١([
  .٨/١٥٣، و٢٨١ - ٧/٢٧٩، وفتح الباري ١٢/٩٥شرح النووي : انظر])  ٣٢([
  .١٦٠٠، ومسلم ٢٣٠٥البخاري رقم ])  ٣٣([
  .٣/١٢٢١، ومسلم ٣/٦٧البخاري مع الفتح ])  ٣٤([
  .١/٥١٣مسلم ])  ٣٥([
د  ١٠/١٩٢البیھقي بلفظھ ])  ٣٦([ م    : ، وانظر ٢/٣٨١، وأحم اني رق حیحة لأللب الص

٤٥.  
ره، وانظ  ])  ٣٧([ ذي وغی رقم   : رالترم حیحة ب ث الص حیح ٤٣٩األحادی ، وص

  .٢/٢٨٠الترمذي 
  .٩٩١، ومسلم برقم ٢٣٨٩البخاري برقم ])  ٣٨([
  .٥٤٩و ٩/٥١٧البخاري مع الفتح ])  ٣٩([
رقم   ٥٤٩و ٩/٥١٧انظر فتح الباري ])  ٤٠([ دیث عائشة رضي     ٥٣٧٤ب ، ومن ح

  .٥٤١٦اهللا عنھا برقم 
  .٩/٥٤٩البخاري مع الفتح ])  ٤١([
  .١١/٢٨٣البخاري مع الفتح  ]) ٤٢([
  .١١/٢٨٣البخاري مع الفتح ])  ٤٣([
  .٦٤٥٦البخاري برقم ])  ٤٤([
دن من    : والقوت ١٠٥٥، ومسلم برقم ٦٤٦٠البخاري برقم ])  ٤٥([ وت الب ھو ما یق

ال   " كفافًا"غیر إسراف وھو معنى الروایة األخرى عند مسلم  ویكف عن الحاجة، وق
ًا  ھو ما یس: القوت: أھل اللغة د رمق، وفي الكفاف سالمة من آفاق الغنى والفقر جمیع
  .٣/٥٣٧واألبي ، ٧/١٥٢، وشرح النووي ١١/٢٩٣الفتح . واهللا أعلم

  .٢/٧٥١مسلم ])  ٤٦([
  .٢/٧٥١مسلم ])  ٤٧([
تح   ])  ٤٨([ ع الف اري م م ١١/٢٩٤، ٤/٢١٣البخ رقم  ١/٥٤١، ومس ، ٧٨٢ب
  .٢/٨١١و



م    : ر، وانظ٤/٢١٣البخاري مع الفتح ])  ٤٩([ دیث رق  – ٦٤٦١صحیح البخاري ح
٦٤٦٧.  

ة    ٢/١٠٢٠، ومسلم ٩/١٠٤البخاري مع الفتح ])  ٥٠([ وما بین المعكوفین من روای
  .مسلم

  .٤/٢١٧٠، ومسلم ٦٤٦٤، ٦٤٦٣البخاري برقم ])  ٥١([
  .٣/١٧١صحیح الترمذي : وغیره، وانظر ٥/٢٣٨الترمذي ])  ٥٢([
  .٤/٢٠٤٥مسلم ])  ٥٣([
  .٢١: حزاب، اآلیةسورة األ])  ٥٤([
خِّیر  ])  ٥٥([ ن الشَّ و       : ولھذا قال عبد اهللا ب ّلم وھ ھ وس ت رسول اهللا صّلى اهللا علی أتی

رقم         و داود ب اء، أب ن البك ل م أزیز الِمرج ٌز ك ھ أزی لي ولجوف ححھ ٩٠٤یص ، وص
  .أي غلیان القدر: أزیر المرجل: ومعنى، ٢٧٦األلباني في مختصر الشمائل برقم 

وارد   ٤/٤٨١والحاكم ، ٢٤٦، وابن ماجھ برقم ٣/٣٩٨أحمد ])  ٥٦([ ان م ، وابن حب
  .١٥٥٧األحادیث الصحیحة برقم : وانظر،  ٢٠٩٩

  .األنیاب: النواجذ])  ٥٧([
ي   : انظر. نزول مسافة آخر اللیل نزلًة للنوم واالستراحة: التعریس])  ٥٨([ ة ف النھای

  .٣/٢٠٦غریب الحدیث 
و   الض: الصخب والسخب: الّصخَّاب])  ٥٩([ جة واضطراب األصوات للخصام، فھ

  .٣/١٤النھایة . صّلى اهللا علیھ وسّلم لم یكن صخَّابًا في األسواق وال في غیرھا
  .تقدم تخریجھ])  ٦٠([
ر])  ٦١([ ووي ص     : انظ ام الن ة لإلم یرة النبوی ذیب الس یرة  ٥٦تھ ر الس ، ومختص

ي ص     ي المقدس د الغن افظ عب ة للح ي  ٧٧النبوی طفى للقاض وق المص اض  ، وحق عی
  .١٨٨-١١٢، ومختصر الشمائل المحمدیة للترمذي ص ٢١٥ – ١/٧٧
  .٢٦١٩، ومسلم برقم ٧٢٨٨البخاري برقم ])  ٦٢([
تح   ])  ٦٣([ ع الف رقم  ٩/٤٣البخاري م لم  ٤/٢١٣، و ٤٩٩٨، ب دم   ٢/٨١١، ومس وتق

  . تخریجھ
  .٢٤٥٠، ومسلم ٤٤٣٣البخاري برقم ])  ٦٤([
  .١/٣٥١مسلم ])  ٦٥([
  .٨/١٣٠ي مع الفتح البخار])  ٦٦([
  .٨/٧٣٤فتح . عاش بعدھا إحدى وثمانین یومًا: ، وقیل٨/٧٣٤الفتح : انظر])  ٦٧([
  .٨/١٣٠المرجع السابق : انظر])  ٦٨([
  .٨/١٣٠فتح الباري : انظر])  ٦٩([
  .٤٨٤، ومسلم برقم ٧٩٤البخاري برقم ])  ٧٠([
  .٤/٤٤٧شرح النووي : انظر])  ٧١([
  .٦/٣١٨، وشرح النووي ١/١٠٣ي فتح البار: انظر])  ٧٢([
  .٤/٢١٥فتح الباري : انظر])  ٧٣([
  .٩/٤٦، و ٤/٢٨٥فتح الباري : انظر])  ٧٤([
  .٤/٢٤٤وشرح األبي ،  ٨/٤٢٢شرح النووي على صحیح مسلم : انظر])  ٧٥([



ذي         : البیداء])  ٧٦([ ا موضع ب ا، وھي ھن ي ال شيء فیھ حراء الت اسم للمفازة والص
  .٢/٩المعبود  فتح الملك. الحلیفة

اً  ])  ٧٧([ ین ألف المرجع السابق   : انظر . قیل كان عددھم تسعین ألفًا، وقیل مائة وثالث
  .١٠٥، و ٢/٩
ة وصار كالشيء الموضوع        ])  ٧٨([ ور الجاھلی والمعنى أنھ أبطل كل شيء من أم

تحت القدمین فال یعمل بھ في اإلسالم، فجعلھ كالشيء الموضوع تحت القدم من حیث 
ووي  : انظر. وعدم المباالة بھإھمالھ  ي   ٨/٤٣٢شرح الن تح  ٤/٢٥٥، وشرح األب ، وف

  .٢/١٨الملك المعبود 
نص          ])  ٧٩([ احبھ ب ال فلص ا رأس الم ل أم ال باط ى رأس الم د عل ى الزائ والمعن

  .٨/٤٣٣شرح النووي : القرآن، انظر
ھي : األمر بالتسریح بالمعروف أو اإلمساك بإحسان، وقیل: الكلمة ھي: قیل])  ٨٠([

م    {: ھي قولھ تعالى: اإلیجاب والقبول، وقیل: ال إلھ إال اهللا، وقیل اَب َلُك ا َط َفانِكُحوْا َم
اءِ  ة   }مَِّن النَِّس ووي   . ٣: ، سورة النساء، اآلی ال الن ي   ٨/٤٣٣ق ، ٤/٢٥٦، وشرح األب

  .٢/١٩وفتح الملك المعبود 
ون أن ])  ٨١([ اء تكرھ ال أو النس ن الرج د م أذن ألح ى ال ی ازلكم،  والمعن دخل من ی

ھ         م یكرھوه؛ وألن فی زوج أو ل ھ ال ولیس المراد من ذلك الزنا؛ ألنھ حرام سواء كرھ
  .٢/٢٠وفتح الملك المعبود ، ٤/٢٥٧، واألبي ٨/٤٣٣شرح النووي . الحد

رِّح ])  ٨٢([ دید وال شاق، انظر   : غیر المب ود    : ال ش ك المعب تح المل ، وشرح  ٢/١٩ف
  .٨/٤٣٤النووي 

ل       والمعنى])  ٨٣([ اد والعم ي االعتق ھ ف قد تركت فیكم أمرًا لن تخطئوا إن تمسكتم ب
وھو كتاب اهللا الذي ال یأتیھ الباطل من بین یده وال من خلفھ، وسكت عن السنة؛ ألن    

َیا َأیَُّھا {: القرآن ھو األصل في الدین، أو ألن القرآن أمر باتباع السنة كما قال سبحانھ
واْ    وْا َأِطیُع ِذیَن آَمُن ولَ    الَّ وْا الرَُّس َھ َوَأِطیُع ة   . }اللَّ ال . ٥٩: سورة النساء، اآلی ا  {: وق َوَم

انَتُھوا       ُھ َف اُكْم َعْن ا َنَھ ُذوُه َوَم وُل َفُخ ة ، سورة الحشر  . }آَتاُكُم الرَُّس تح  : انظر . ٧: اآلی ف
ا           ٢/٢٠الملك المعبود  اس رضي اهللا عنھم ن عب دیث اب د الحاكم من ح د جاء عن ، وق

رقم   .." تاب اهللا وسنة نبیھك"... الوصیة ب  ب ب وصححھ األلباني في صحیحھ الترغی
٣٦.  
  .١٢١٨أخرجھ مسلم برقم ])  ٨٤([
  .٢/١٠٥فتح الملك المعبود : انظر. مائة وثالثون ألفًا: قیل])  ٨٥([
رقم    ، ٣: اآلیة، سورة المائدة])  ٨٦([ رقم   ، ٤٥والحدیث أخرجھ البخاري ب لم ب ومس

٣٠١٧، ٣٠١٦.  
  .١١٥: اآلیة، األنعامسورة ])  ٨٧([
  .٢/١٢تفسیر ابن كثیر ])  ٨٨([
ري     ٢/١٢ذكره ابن كثیر في تفسیره ])  ٨٩([ ى تفسیر الطب ذا  . وعزاه بإسناده إل وھ

  .”...بدأ اإلسالم غریبًا وسیعود غریًبا كما بدأ“: یشھد لھ قولھ صّلى اهللا علیھ وسّلم
  .١٢٩٧مسلم برقم ])  ٩٠([
  .١٢٩٨مسلم برقم ])  ٩١([



  .١١/١٨٣شرح النووي : انظر. أي انقلب: انكفأ])  ٩٢([
اري ])  ٩٣([ رقم  ٣/٢٦البخ ، ٤٦٦٢، ٤٤٠٦، ٣١٩٧، ١٧٤١، ١٠٥، ٦٧ب

  .واأللفاظ من ھذه المواضع ١٦٧٩ومسلم برقم ، ٧٤٤٧، ٧٠٧٨، ٥٥٥٠
  .١٧٣٩البخاري برقم ])  ٩٤([
  .١/١٥٩فتح الباري : انظر]) ٩٥([
  .جعل وشرع بقول: طفق]) ٩٦([
  .١٧٤٢البخاري برقم ) ]٩٧([
  .٢/١٠٦وفتح الملك المعبود ، ٥/٤٣٦عون المعبود : انظر]) ٩٨([
رقم  ]) ٩٩([ وم النحر         ١٩٥٧أبو داود ب ھ ی ى أن دل عل ي آخره قصة ت دیث  ، وف والح

  .١/٣٦٩، ١٧٢٤صححھ األلباني في صحیح سنن أبي داود برقم 
ي داود  : انظر ])  ١٠٠([ نن أب ود شرح س ون المعب ت ، ٥/٤٣٢ع ود وف ك المعب ح المل

  .٣/٥٧٤وفتح الباري ، ٢/١٠٠تكملة المنھل العذب المورود 
أي مثل الخطبة التي خطبھا " وھي خطبتھ التي خطب بمنى: "ومعنى قولھ])  ١٠١([

وفي ثاني أیام التشریق الیوم الثاني عشر ، في یوم النحر: فالخطبتان، یوم النحر بمنى
  .٢/١٠٠، وفتح الملك المعبود ٥/٤٣١د عون المعبو: انظر. متحدتان في المعنى

رقم  ])  ١٠٢([ و داود ب رقم      ١٩٥٢أب ان ب ت نبھ رَّاء بن دیث س ھ ح ھد ل  ١٩٥٣ویش
  .١٧٢٠برقم  ١/٣٦٨وصحح حدیث أبي نجیح األلباني في صحیح سنن أبي داود 

اء    ])  ١٠٣([ رحمن البن د ال ب عب د بترتی ع    ١٢/٢٢٦أحم ي مجم ي ف ره الھیثم وذك
حیح   رواه: الزوائد وقال ي حرة    : وانظر . ٣/٢٦٦أحمد ورجالھ رجال الص دیث أب ح

كنت آخذ بزمام ناقة رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم في أوسط : الرقاشي عن عمھ قال
وذكر فیھ جمًال تراجع ویراجع سند الحدیث في مسند ... أیام التشریق أذود عنھ الناس

  .٥/٧٢أحمد 
ب وعزا  ])  ١٠٤([ ى الحاكم  ذكره المنذري في الترغی حیح    ، ه إل اني ص وحسنھ األلب

ب  رقم  ١/٢١الترغی لم  ٣٦ب حیح مس ي ص ل ف ھ أص ر. ول م : انظ دیث رق ، ٢٨١٢ح
  .٤٧٢واألحادیث الصحیحة برقم  ٢/٣٦٨مسند أحمد : وانظر

  .ووافقھ الذھبي، وصحیحھ على شرط مسلم ١/٤٧٣الحاكم ])  ١٠٥([
  .تقدم تخریجھ من حدیث جابر رضي اهللا عنھ])  ١٠٦([
  .٢/٢٠فتح الملك المعبود في تكملة المنھل المورود : انظر])  ١٠٧[(

  .٧٢٤٦البخاري برقم ])  ١٠٨([
  .وتقدم تخریجھ ١٦٧٩ومسلم برقم ، البخاري])  ١٠٩([
ر])  ١١٠([ اري : انظ تح الب ووي  ، ٥٧٧، ٣/٥٧٤ف رح الن  ٩و ٤٣٤ – ٨/٤٢٢وش
ي     تكملة المنھل ال وفتح الملك المعبود في، ١١/١٨٢و ٥٢-٥١/ مورود شرح سنن أب

  .٢٠٦-٢/٩٩، ٢/٥٤و ٢/٢٠داود 
ھ  ، وسمي بقیع الغرقد، البقیع ھو مدفن أھل المدینة])  ١١١([ ان فی ا   ، لغرقد ك وھو م

  .٣/٣٩٠وشرح األبي على مسلم ، ٧/٤٦شرح النووي : انظر. عظم من العوسج
  .٩٧٤أخرجھ مسلم برقم ]) ١١٢([
  .٧/٣٤٩وفتح الباري ، ٣/٣٨٨شرح األبي على صحیح مسلم : انظر])  ١١٣([



  .٩٧٤مسلم برقم ])  ١١٤([
یھم  ])  ١١٥([ لى عل ة ال یص ھداء المعرك ت أن ش حیحة دل ث الص ذا ، األحادی ا ھ أم

ًا      ھ مودع رب أجل م ق الحدیث فكأنھ صّلى اهللا علیھ وسّلم دعا لھم واستغفر لھم حین عل
م  ، لھم بذلك ا  : انظر . كما ودع أھل البقیع باالستغفار لھ تح الب  ٧/٣٤٩و ٣/٢١٠ري ف

  .٦/٦١١ورجح ذلك العالمة ابن باز في تعلیقھ على فتح الباري 
ده    ])  ١١٦([ ھ بع ض أمت ن بع ع م د وق رك ق وعكم؛ ألن الش ى مجم اف عل أي ال أخ

  .٣/٢١١فتح الباري . صّلى اهللا علیھ وسّلم
ع المواضع   ])  ١١٧([ ي جمی رقم  ، البخاري من األلفاظ ف ، ٤٠٤٢، ٣٥٩٦، ١٣٤٤ب

  .وما بین المعكوفین من صحیح مسلم، ٢٢٩٦، ومسلم برقم ٦٥٩٠، ٦٤٢٦، ٤٠٨٥
  .٧/٣٤٩الفتح ])  ١١٨([
  .١١/٢٤٥فتح الباري : انظر])  ١١٩([
حاق  ])  ١٢٠([ ن إس ند اب ام بس ن ھش ر، اب ام  : انظ ن ھش یرة اب ر، ٤/٣٢٠س : وانظ

ر  ن كثی ة الب ة والنھای اري ، ٥/٢٢٤البدای تح الب د ، ١٣٠ - ١٢٩/ ٨وف ھ أحم وأخرج
ھ ٢٢٨و ٦/١٤٤ ن ماج ي، الب اني، والبیھق ال األلب رح  : وق د ص حاق ق ن إس إن اب

  .٥٠أحكام الجنائز ص . بالتحدیث في روایة ابن ھشام فثبت الحدیث والحمد هللا
  .اشتد علیھ وغلبھ على نفسھ: استعزبھ])  ١٢١([
ر])  ١٢٢([ ام  : انظ ن ھش یرة اب ر    ٤/٣٢٠س ن كثی ة ال ب ة والنھای  - ٥/٢٢٣والبدای

اء     : وقیل، ٢٣١ وم األربع ي   ، كان ذلك في التاسع والعشرین من شھر صفر ی ي ف فبق
  .مرضھ ثالثة عشر یومًا وھذا قول األكثر

  .٨/١٢٩الفتح : انظر
  .٨/١٢٩فتح الباري : وانظر، ٤١٨صحیح مسلم برقم ])  ١٢٣([
دیث      )  ٦( ر ح ي آخ اس ف ن عب ال اب ا ق ھ كم ي اهللا عن ب رض ي طال ن أب ي ب و عل ھ

  .٤١٨ومسلم  ٦٨٧ البخاري رقم
  .١/٣٠٣الفتح . أي أریقوا وصبوا: أھریقوا: وفي روایة])  ١٢٥([
ور الشریعة   ])  ١٢٦([ ، ھذا من باب التداوي؛ ألن لعدد السبع دخوًال في كثیر من أم

ي      ، وأصل الخلقة د الطبران دیث عن ذا الح ة لھ ي روای ار شتى   ... “: وف تح  . ”من آب الف
  .٨/١٤١و ١/٣٠٣
  .١/٣٠٣الفتح . أوصي أي: أعھد])  ١٢٧([
اب من أي   : المخضب])  ١٢٨([ ھو إناء نحو المركن الذي یغسل فیھ وتغسل فیھ الثی

  .٣٠٣و ١/٣٠١والفتح  ٤/٣٧٩النووي . جنس كان
ا ])  ١٢٩([ ال : أي شرعنا : طفقن ھ        : یق ل واستمر فی ي فع ذا إذا شرع ف ل ك ق یفع . طف

  .٣/٣٠٣الفتح 
ذه     ، ستة عشر موضعاً    وذكر ھنا لھ ١٩٨البخاري برقم ])  ١٣٠([ ین ھ ع ب د جم وق

  .٤١٨ومسلم برقم ، ١/١٧٠المواضع األلباني في مختصر البخاري 
  .٢/١٧٤الفتح . أي لینھض بجھد: لینوء])  ١٣١([
  .أي الذي أرسلھ إلیھ النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم لیصلي بالناس])  ١٣٢([
  .واآلخر علي رضي اهللا عنھ كما تقدم])  ١٣٣([



رقم  ا])  ١٣٤([ اري ب رقم   ٦٨٧لبخ لم ب ن    ٤١٨ومس اظ م ض األلف رت بع د اخت وق
  .البخاري وبعضھا من مسلم

بح])  ١٣٥([ ا الص ھم أنھ م بعض ن  ، وزع ن اب رحبیل ع ن ش م ب ة أرق تدل بروای واس
ر       “: عباس و بك غ أب ث بل راءة من حی ّلم الق ذا  ، وأخذ رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وس وھ

االستدالل بھ نظر؛ الحتمال أن یكون صّلى اهللا   ناده حسن؛ لكن فيلفظ ابن ماجھ وإس
ان  ، علیھ وسّلم سمع لما قرب من أبي بكر اآلیة التي انتھى إلیھا أبو بكر خاصة وقد ك

ادة  م یكن      ، ھو یسمع اآلیة أحیانًا في الصالة السریة كما في حدیث أبي قی لم ل و س م ل ث
د ث      ل أن تكون المغرب فق ل یحتم حیحین من     فیھ دلیل على أنھا الصبح ب ي الص ت ف ب

ت   دیث أم الفضل قال رب     : "ح ي المغ رأ ف ّلم یق ھ وس ول اهللا صّلى اهللا علی سمعت رس
اً   الت عرف ھ اهللا       ، بالمرس ى قبض دھا حت ا بع لى لن ا ص م م رقم   " ث اري ب  ٧٦٣البخ

ذه الصالة       : قال ابن حجر  ٤٦٢ومسلم برقم ، ٤٤٢٩و ي النسائي أن ھ دت ف لكن وج
م      التي ذكرتھا أم الفضل كانت في ّلم ل ھ وس بیتھ وقد صرح الشافعي أنھ صّلى اهللا علی

ا           ي صلى فیھ ذه الت دة وھي ھ رة واح جد إال م ي المس یصلِّ بالناس في مرض موتھ ف
ر  تح  : انظر . قاعدًا وكان أبو بكر فیھا أوًال إمامًا ثم صار مأمومًا یسمع الناس التكبی الف

٢/١٧٥.  
در    والمراد أنھ رقیق: شدید الحزن: أسیف])  ١٣٦([ ال یق القلب إذا قرأ غلبھ البكاء ف

  .٢٠٣، ١٦٥، ٢/١٥٢فتح . على القراءة
قول حفصة رضي اهللا   ، ٤١٨ومسلم برقم  ٢/٢٠٤،  ٧١٣البخاري برقم ])  ١٣٧([

  .٦٧٩البخاري برقم . ما كنت ألصیب منك خیرًا: عنھا
  .٩٣روایة  ٤١٨ومسلم برقم ، ٤٤٤٥و، ١٩٨البخاري برقم ])  ١٣٨([
  .وتقدم تخریجھ ٤١٨مسلم برقم ، ٧١٣بخاري برقم ال])  ١٣٩([
  .٦٧٣مسلم برقم ])  ١٤٠([
ان        ٥/٢٣٤البدایة والنھایة ])  ١٤١([ ھ ك ھ أن وروى البیھقي عن أنس رضي اهللا عن

د        “: یقول وب واح ي ث وم ف ع الق ّلم م ھ وس آخر صالة صالھا رسول اهللا صّلى اهللا علی
ذا  “: ٥/٢٣٤اهللا في البدایة والنھایة  ال ابن كثیر رحمھق ”ملتحفًا بھ خلف أبي بكر وھ

ي صّلى اهللا    ”إسناد جید على شرط الصحیح ورجح العالمة ابن باز حفظھ اهللا أن النب
ن عوف     رحمن ب د ال ت . علیھ وسّلم لم یصلِّ خلف أحد من أمتھ إال عب ا الصالة   : قل أم

  . أعلمالتي صالھا مع أبي بكر فإنھ ھو اإلمام كما تقدم واهللا
ر ]) ١٤٢([ ووي : انظ رح الن ي ،  ٣٨٦ – ٤/٣٧٩ش رح األب ، ٣٠٢ -٢/٣٠١وش

  .٢٠٦، ٢٠٣، ١٧٣، ١٦٦و ١٦٤، ١٥٢، ١٥١/ ٢وفتح الباري 
  .٥/٢٢٨البدایة والنھایة البن كثیر : انظر])  ١٤٣([
ھ : الُخلَّة])  ١٤٤([ ، الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت ِخاللھ؛ أي في باطن

ة الخالصة    ى المحب ل ، وھي أعل ك صّلى اهللا       : والخلی ال ذل ا ق دیق الخالص؛ وإنم الص
ره متسع وال      ا لغی یس فیھ علیھ وسّلم؛ ألن خلتھ كانت مقصوره على حب اهللا تعالى فل

والمصباح  ، ٢/٧٢النھایة في غریب الحدیث : انظر. شركة من محاب الدنیا واآلخرة
  .٢/٤٢٦شرح األبي ، ٥/١٦وشرح النووي ، ١/١٨٠المنبر 

  .٥٣٢مسلم برقم  ]) ١٤٥([



ھ : معناه])  ١٤٦([ اري   : انظر ، أكثرھم جودًا لنا بنفسھ ومال تح الب وشرح  ، ١/٥٥٩ف
  .١٥/١٦٠النووي 

  .٢٣٨٢ومسلم برقم ، ٣٩٠٤، ٣٦٥٤، ٤٦٦البخاري برقم ])  ١٤٧([
  .١٥/١٦والنووي ، ١٦، ٧/١٤، ١/٥٥٩فتح الباري : انظر])  ١٤٨([
وقل أعوذ برب ، وقل أعوذ برب الفلق،  أحدقل ھو اهللا: المراد بالمعوذات])  ١٤٩([

  .٩/٦٢و ٨/١٣١الفتح : انظر. الناس
رقم ])  ١٥٠([ اري ب رقم ، ٥٧٥١، ٥٧٣٥، ٥٠١٦، ٤٤٣٩البخ لم ب  ٢١٩٢ومس

، فیقرأ بقل ھو اهللا أحد"وكان یفعل ذلك صّلى اهللا علیھ وسّلم أیضًا إذا أوى إلى فراشھ 
رات  وبالمعوذتین جمیعًا ثم یمسح یھما وجھھ وم " ا بلغت من جسده یفعل ذلك ثالث م

  .٥٧٤٨البخاري برقم 
  .٢١٩٢مسلم برقم ])  ١٥١([
  .أي ال أظن])  ١٥٢([
  .واللفظ لمسلم، ٢٤٥٠ومسلم برقم ، ٤٤٣٤، ٤٤٣٣البخاري برقم ])  ١٥٣([
  .٢٤٥٠ومسلم ، ٤٤٣٤، ٤٤٣٣البخاري برقم ])  ١٥٤([
  .٨/١٣٨فتح الباري : انظر])  ١٥٥([
  .٨/١٣٦فتح الباري : انظر])  ١٥٦([
الوجع ]) ١٥٧([ راد ب رض: الم اً  ، الم ل مرض وجع مي ك ر. والعرب تس تح : انظ الف

  .١٦/٣٦٣وشرح النووي ، ١٠/١١١
  .٢٥٧٠ومسلم ، ٥٦٤٦البخاري برقم ])  ١٥٨([
اه    ، وقیل ألمھا ، قیل الحمى: یوعك])  ١٥٩([ ا إی ا الموعوك وتحریكھ . وقیل إرعادھ

  .١٠/١١١الفتح 
تح  ال])  ١٦٠([ ع الف اري م رقم  ١٠/١١١بخ ، ٥٦٦١، ٥٦٦٠، ٥٦٤٨، ٥٦٤٧ب

  .واللفظ لھ إال ما بین المعكوفین ٢٥٧١برقم  ٤/١٩٩١ومسلم ، ٥٦٦٧
حیح     : انظر. أي لما حضرت المنیة والوفاة: ُنِزل])  ١٦١([ ى ص شرح السنوسي عل

  .١/٥٣٢وفتح الباري ، ٢/٤٢٥مسلم بھامش األبي 
ق])  ١٦٢([ ل : طف رح وجع ووي  : رانظ، أي ش رح الن ي  ، ٥/١٦ش رح األب وش
  .١/٥٣٢وفتح الباري ، حاشیة السنوسي، ٢/٤٢٥
  .كساء لھ أعالم: خمیصة])  ١٦٣([
  .تسخن بالخمیصة وأخذ بنفسھ من شدة الحرارة: اغتم])  ١٦٤([
  .٥٣١ومسلم برقم ، ٤٤٤٤، ٤٤٤٣برقم  ٨/١٤٠البخاري مع الفتح ])  ١٦٥([
  .٥٢٨ومسلم برقم ، ٣٨٧٨، ١٣٤١، ٤٣٤و ٤٢٧البخاري برقم ])  ١٦٦([
رقم  ])  ١٦٧([ ، ٥٨١٥، ٤٤٤٣، ٤٤٤١، ٣٤٥٣، ١٣٩٠، ١٣٣٠، ٤٣٥البخاري ب

يَ   “ولفظ مسلم  ٥٢٩ومسلم برقم  ھ ُخِش ر أن رقم    ، ”غی د البخاري ب ر  “ ١٣٩٠وعن غی
  .”أنھ َخِشَي أو ُخِشَي

  .١/٣٨٣وانظر صحیح أبي داود ، ٢/٣٦٧وأحمد ، ٢/٢١٨أبو داود ])  ١٦٨([
  .یغطیھ ما اشتّد بھ من مرض فیأخذ بنفسھ ویغمھ: یتعشاه)  ]١٦٩([



ذلك   ])  ١٧٠([ ا ب ّلم    ، لم ترفع صوتھا رضي اهللا عنھ ھ وس . وإال لنھاھا صّلى اهللا علی
  .٨/١٤٩الفتح : انظر

  .َنَعى المیت إذا أذاع موتھ وأخبر بھ: ننعاه])  ١٧١([
  .٤٤٦٢البخاري برقم ])  ١٧٢([
  .٧/٣٧٥واألبي ، ١٤/٤٣٣ شرح النووي: انظر])  ١٧٣([
  .١٣٦، ٨/١٣٥فتح الباري : انظر])  ١٧٤([
ة])  ١٧٥([ زاب، اآلی ورة األح ر، ٣٠: س ووي : وانظ رح الن ، ٣٦٥، ١٦/٢٣٨ش

  .٨/٣٢٦واألبي ، ٥/١٤، ٣٦٦
  .٣/٢٠٨و، ١٠/١١٢و، ٨/١٣٦فتح الباري : انظر])  ١٧٦([
  .٣/٢٠٨و، ١٠/١١٢و، ٨/١٣٦فتح الباري : انظر])  ١٧٧([
اه     ])  ١٧٨([ وم الخمیس؛ معن ا ی روه     : یوم الخمیس وم دة والمك ي الش ره ف ، تفخیم أم

ھ   اري ، والتعجب من د البخ اد عن اب الجھ ر كت ي أواخ ة ف ي روای ى “: وف ى حت م بك ث
ى  “: وفي روایة لمسلم. ”خضب دمعھ الحصى ثم جعلت تسیل دموعھ حتى رأیتھا عل

  .صحیح مسلموشرح النووي على ، ٨/١٣٢فتح الباري : انظر ”...خدیھ
ھ من     : المعنى])  ١٧٩([ ا فی ذي أن دعوني من النزاع واالختالف الذي شرعتم فیھ فال

ھ     ، مراقبة اهللا تعالى والتأھب للقائھ تم فی ا أن ر مم ك خی ھ   ، والفكر في ذل ذي أعانی أو فال
ل  .. من كرامة اهللا تعالى الذي أعدھا لي بعد فراق الدنیا خیر مما أنا فیھ من الحیاة وقب

  .وشرح النووي، ٨/١٣٤فتح الباري : انظر. لكغیر ذ
ة  ، أي أعطوھم : وأجیزوا الوفد])  ١٨٠([ ھ صّلى اهللا     ، والجائزة العطی ر من ذا أم وھ

رھم من           ًا لغی ًا لنفوسھم وترغیب رامھم تطییب ود وضیافتھم وإك علیھ وسّلم بإجازة الوف
اري   : انظر. وإعانة لھم على سفرھم، المؤلفة قلوبھم ونحوھم تح الب وشرح   ٧/١٣٥ف

  .النووي
  .١٦٣٧ومسلم برقم ، ٤٤٣٢، ٤٤٣١البخاري برقم ])  ١٨١([
  .٨/١٣٤فتح الباري ])  ١٨٢([
  .٨/١٣٥المرجع السابق ])  ١٨٣([
  .٥٠٢٢، ٤٤٦٠، ٢٧٤٠البخاري برقم ، ١٦٣٤مسلم برقم ])  ١٨٤([
  .٩/٦٧الفتح ])  ١٨٥([
  .٤/٣٢٨وسیرة ابن ھشام ، ٨/١٥٢فتح الباري : انظر])  ١٨٦([
  .١٥/٢٠٥النووي . حقیقًا بھا: خلیقًا])  ١٨٧([
اري ])  ١٨٨([ رقم ، ٧/٨٦البخ ، ٦٦٢٧، ٤٤٦٩، ٤٤٦٨، ٤٢٥٠، ٣٧٣٠ب

  .٢٤٢٦ومسلم برقم ، ٧١٨٧
  .١٥/٢٠٥شرح النووي على صحیح مسلم : انظر])  ١٨٩([
حیح  ، ٣/١١٧أحمد بلفظھ  ]) ١٩٠([ ن ماجھ   ، وإسناده ص وانظر  ، ٢/٩٠٠ورواه اب

  .٢/١٠٩ھ صحیح ابن ماج
ن ماجھ    : وانظر ، ٥٨٥وأحمد برقم ، ٢/٩٠١أخرجھ ابن ماجھ ])  ١٩١([ حیح اب ص
٢/١٠٩.  
  .٩/٦٧و ١٣٥ - ٨/١٣٤فتح الباري : انظر])  ١٩٢([



  .٦٣: سورة النور، اآلیة])  ١٩٣([
  .١٥/٢١٩شرح النووي : انظر. ِغلٌظ في الصوت: الُبحُة])  ١٩٤([
  .٦٩: سورة النساء، اآلیة])  ١٩٥([
لم  ، ٦٥٠٩، ٦٣٤٨، ٤٥٨٦، ٤٤٦٣، ٤٤٣٧، ٤٤٣٦البخاري برقم ])  ١٩٦([ ومس

  .٢٤٤٤برقم 
  .٤٤٣٧رقم  ”فلما اشتكى وحضره القبض“وفي البخاري ])  ١٩٧([
  .٢٤٤٤ومسلم  ٤٤٦٣، ٤٤٣٧البخاري برقم ])  ١٩٨([
  .٥٦٦٤، ٤٤٤٠البخاري برقم ])  ١٩٩([
، ٨/١٣٩الفتح . تعلق بھاالرئة وما : وھو في األصل، ھو الصدر: سحري])  ٢٠٠([

  .١٥/٢١٨والنووي 
  .٨/١٣٩الفتح . النحر ھو موضع النحر: ونحري])  ٢٠١([
  .٤٤٣٨في البخاري رقم ])  ٢٠٢([
  .٩٨٠في البخاري برقم ])  ٢٠٣([
  .٨/١٣٩الفتح ، ویتحمل أن یكون تطییبھ تأكیدًا للینھ، بالماء: طیبتھ])  ٢٠٤([
  .نانھأي استاك بھ وأمره على أس])  ٢٠٥([
  .٤٤٣٨في البخاري برقم ])  ٢٠٦([
اء      : الركوة])  ٢٠٧([ ھ الم د یشرب فی ب    : انظر . إناء صغیر من جل ي غری ة ف النھای

  .٢/٢٦٠الحدیث 
  .٨/١٤٤الفتح : انظر، شك بعض الرواة وھو عمر])  ٢٠٨([
اري  ])  ٢٠٩([ رقم ، ٢/٣٧٧البخ ع ، ٨٩٠ب عة مواض ي تس اري ف ھ البخ ، وأخرج

  .٢٤٤٤برقم  ومسلم، ٢/٣٧٧: انظر
  .٨/١٣٩الفتح ، ما سفل من الذقن وقیل غیر ذلك: الحاقنة])  ٢١٠([
والحاصل أن ما ، ٨/١٣٩الفتح ، ما عال من الذقن وقیل غیر ذلك: والذاقنة])  ٢١١([

ا       ، ھو ما بین السحر والنحر: بین الحاقنة والذاقنة ین حنكھ ھ مات ورأسھ ب راد أن والم
  .٨/١٣٩الفتح . وصدرھا

  .٢٤٤٣ومسلم برقم ،  ٤٤٤٦البخاري برقم  ]) ٢١٢([
  .٦٩: سورة النساء، اآلیة])  ٢١٣([
  .١٥/٢١٩وشرح النووي ، ٨/١٣٨فتح الباري : انظر])  ٢١٤([
  .٢٦٨٣ومسلم برقم ، ٦٥٠٧البخاري برقم ])  ٢١٥([
ام ])  ٢١٦([ م لطع د أل ا أزال أج ام : م بب الطع وفي بس ي ج م ف س األل تح . أي أح الف
٨/١٣١.  
ا     ]) ٢١٧([ وذلك أنھ عندما فتح خیبر ُأھدیت لھ صّلى اهللا علیھ وسّلم شاة مشویة فیھ
ذراع         : وكانت المرأة الیھودیة سألت ، سم ا ال ل لھ ھ؟ فقی أي عضو من الشاة أحب إلی

وأكل معھ بشر  ، فلما تناول الذراع الك منھا مضغة ولم یسغھا، فأكثرت فیھا من السم
ھ     راء فأساع لقمت ن الب ا  ، ب ات منھ حابھ  ، وم ال ألص ا مسمومة    : وق ا فإنھ ، أمسكوا عنھ

ًا   ، أردت إن كنت نبّیًا فیطلعك اهللا: ما حملك على ذلك؟ فقالت: وقال لھا ت كاذب وإن كن



رقم     ، ٧/١٩٧فتح الباري : انظر... فأریح الناس منك ي البخاري ب ، ٣١٦٩والقصة ف
  .٤/٢٠٨والبدایة والنھایة البن كثیر ، ٥٧٧٧، ٤٢٤٩و
تح  . عرق مستبطن بالظھر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبھ األبھر])  ٢١٨([ الف
٨/١٣١.  
د وصلھ الحاكم واإلسماعیلي     ٤٤٢٨برقم  ٨/١٣١البخاري مع الفتح ])  ٢١٩([ . وق

  .٨/١٣١الفتح : انظر
تح  . فقد ساق آثارًا موصولة عند الحاكم وابن سعد  ٨/١٣١الفتح : انظر])  ٢٢٠([ الف
٨/١٣١.  
ر])  ٢٢١([ اري   الت: انظ تح الب ي فف یل ف ر   ، ٧/٤٩٧فص ن كثی ة الب ة والنھای والبدای
٢١٢ -٤/٢٠٨.  
اني ، ٤٥١٢أبو داود برقم ])  ٢٢٢([ حیح  : وقال األلب حیح سنن   : انظر . حسن ص ص

  .٣/٨٥٥أبي داود 
رقم ])  ٢٢٣([ و داود ب اني ٤٥١٣أب ناده األلب حح إس ر. وص ي : انظ نن أب حیح س ص

  .٣/٨٥٥داود 
ر])  ٢٢٤([ ة : انظ ة البدای  – ٥/٢٢٣و ٢١٢ – ٤/٢١٠و ٢١١و ٤/٢١٠والنھای

٢٤٤.  
  .٤/٢١١المرجع السابق : انظر])  ٢٢٥([
  .٥/٢٢٧البدایة والنھایة : انظر. ذكره ابن كثیر وعزاه بإسناده إلى البیھقي])  ٢٢٦([
عبارة وكنایة عن الجمال البارع وحسن البشرة : كأن وجھھ ورقة مصحف])  ٢٢٧([

  .٢/٣١٠شرح األبي على صحیح مسلم  .وصفاء الوجھ واستنارتھ
ھ ])  ٢٢٨([ ى عقبی نكص عل أخر : ف رى فت ع القھق ّلى اهللا  ، أي رج ي ص ھ أن النب لظن

  .٢/١٦٥الفتح ، علیھ وسّلم خرج لیصلي بالناس
حى         ]) ٢٢٩([ ّلم مات حین اشتد الض ھ وس ھ صّلى اهللا علی حاق أن ن إس ر اب د ذك ، وق

ى    ر بمعن اني من      ابت : ویجمع بینھما بأن إطالق األخی ي أول النصف الث دخول ف داء ال
ق زوال    ى یتحق النھار وذلك عند الزوال واشتداد الضحي یقع قبل الزوال ویستمر حت

وقد جزم موسى بن عقبة عن ابن شھاب بأنھ صّلى اهللا علیھ وسّلم مات حین ، الشمس
  .١٤٤- ٨/١٤٣الفتح . زاغت الشمس

اري   : انظر. تقدم ابتداء من صالتھ بھم قاعد الخمیس كما])  ٢٣٠([ تح الب ، ٢/١٦٥ف
  .٥/٢٣٥والبدایة 

رقم   ])  ٢٣١([ اري ب رقم   ، ٤٤٤٨، ١٢٠٥، ٧٥٤، ٦٨١، ٦٠٨البخ لم ب  ٤١٩ومس
ع     ع المواض ن جمی ة م اظ مقتبس ر ، واأللف اري    : وانظ ام البخ حیح اإلم ر ص مختص

  .٣٧٤برقم  ١/١٧٤لأللباني 
  .٣٠: اآلیة، سورة الزمر])  ٢٣٢([
  .٣٤: اآلیة، سورة األنبیاء])  ٢٣٣([
  .١٨٥: اآلیة، سورة آل عمران])  ٢٣٤([
  .٢٧، ٢٦: اآلیتان، سورة الرحمن])  ٢٣٥([
  .٢٤٤٤ومسلم ، وما بعدھا من المواضع ٨٩٠البخاري برقم ])  ٢٣٦([



  .٢٤٤٤ومسلم ، ٤٦٣، ٤٤٣٧البخاري برقم ])  ٢٣٧([
ي   العالیة وھو مسكن زوجة أبي بكر رضي اهللا عنھ وھ: السُّنح])  ٢٣٨([ ازل بن و من

  .٢٩، ٧/١٩و ٨/١٤٥الفتح . الحارث من الخزرج بیتھ وبین المسجد النبوي میل
  .٧/٢٩الفتح : انظر. أي یبعثھ في الدنیا لیقطع أیدي القائلین بموتھ])  ٢٣٩([
  .٣/١١٥الفتح . أي قصد])  ٢٤٠([
اري ])  ٢٤١([ ة للبخ ي روای رة : وف رد حب جَّى بب و مس رقم . وھ اري ب ، ١٢٤١البخ

ة    :  وبرد حبرة، نى مغشى ومسجى أي مغطىومع یمن مخططة غالی نوع من برود ال
  .٣/١١٥الفتح . الثمن

ا  : وانظر ، ٣/١١٥الفتح : انظر. أي قبلھ بین عینیھ كما ترجم لھ النسائي])  ٢٤٢([ م
  .٨/١٤٧الفتح . نقلھ ابن حجر من الروایات في أنھ قبل جبھتھ

وتتی  : قولھ])  ٢٤٣([ ك م وال  : نال یجمع اهللا علی ھ أق ھ وأشار      : فی ى حقیقت ل ھو عل قی
؛ ألنھ لو صح ذلك للزم أن ..بذلك إلى الرد على من زعم أنھ سیحیا فیقطع أیدي رجال

ھ أخرى    ، وھذا أوضح األجوبة وأسلمھا.. یموت موتة أخرى وقیل أراد ال یموت موت
ھ؛ ألن حیا  ، في القبر كغیره إذ یحیا لیسئل ثم یموت ذي قبل ھ صّلى   وھذا أحسن من ال ت

ل            ة ال تأك اتھم برزخی اء حی ًا واألنبی تمر حّی ل یس وت ب ا م ّلم ال یعقبھ ھ وس اهللا علی
ادھم األرض وتتین      ، أجس ف الم ي تعری ة ف و الحكم ذا ھ ل ھ روفتین ... ولع أي المع

  .٧/٢٩و ٣/١١٤فتح الباري : انظر. المشھورتین الواقعتین لكل أحد غیر األنبیاء
  .٣٠: سورة الزمر، اآلیة])  ٢٤٤([
  .١٤٤: اآلیة، سورة آل عمران])  ٢٤٥([
  .٨/١٤٦الفتح . أما بضم العین فالمعنى ھلكت، دھشت وتحیرت: عِقرت])  ٢٤٦([
اس])  ٢٤٧([ ج الن اب: نش ر انتح وا بغی ة ، بك ن الغص اكي م ل للب ا یحص ج م . والنش

  .٧/٣٠الفتح : انظر
وه     منا أمیر ومنكم أم: إنما قالت األنصار رضي اهللا عنھم])  ٢٤٨([ ا عرف ى م ر عل ی

ة       دیث األئم ا سمعوا ح ا فلم من عادة العرب أنھ ال یتأمر على القبیلة إال من یكون منھ
  .٧/٣٢الفتح . من قریش رجعوا إلى ذلك وأذعنوا

  .٧/٣٠الفتح : انظر. أي قریش])  ٢٤٩([
رقم ])  ٢٥٠([ اري ب  ٧/١٩، ٣٦٦٨، ٣٦٦٧و، ٣/١١٣، ١٤٢، ١١٤١البخ
ع    . ٨/١٤٥، ٤٤٥٤، ٤٤٥٣، ٤٤٥٢و ذه المواض ن ھ اظ م ذه األلف ت ھ د جمع وق

  .لتكتمل القصة وأسأل هللا أن یجعل ذلك صوابًا
  .١٤٤، واآلیة من سورة آل عمران، ٣٦٧١، ٣٦٦٩البخاري برقم ])  ٢٥١([
ال      ])  ٢٥٢([ ا ق ین حینم وم االثن ي خطب ی ھ الت ھ  : ھي خطبت ي صّلى اهللا علی إن النب

  .وسّلم لم یمت
اب ال  ])  ٢٥٣([ ذا من ب ھ     وھ ى أن ون عل م مجمع ھ وإال فھ ھ رضي اهللا عن تواضع من

  .٥/٢٤٨البدایة والنھایة . أفضلھم وخیرھم رضي اهللا عنھ
  .الضعیف فیكم قوي حتى آخذ الحق لھ وأنصره وأعینھ: والمعنى])  ٢٥٤([



ة  ])  ٢٥٥([ ة والنھای ال    ٥/٢٤٨البدای حاق ق ن إس ند ب اق س ري : وس دثني الزھ ، ح
ال    ك ق ن مال ر    : حدثني أنس ب و بك ع أب ا بوی دیث ... لم ر   . الح ن كثی ال اب ذا إسناد   : ق وھ

  .٥/٢٤٨صحیح 
ر])  ٢٥٦([ تح  : انظ ع الف اري م رقم  ٨/١٥البخ اري  ، ٤٤٦٦ب تح الب  ٨/١٥١وف

  .١٩٢مختصر الشمائل للترمذي لأللباني ص
  .٥/٢٣٥، البدایة والنھایة البن كثیر: انظر])  ٢٥٧([
  .٥/٢٤٥المرجع السابق : انظر])  ٢٥٨([
وم      ])  ٢٥٩([ ع األول ی ي ربی توفي صّلى اهللا علیھ وسّلم سنة إحدى عشرة للھجرة ف

ع األول   : أما تاریخ الیوم فقد اختلف فیھ، االثنین ا من ربی ة   ، فقیل للیلتین خلت ل للیل وقی
وفي  ، وقیل مرض في التاسع والعشرین من شھر صفر، وقیل غیر ذلك، خلت منھ وت

ن رب   ر م اني عش ي الث ین ف وم االثن رة   ی ن الھج دى عشرة م نة إح ع األول س ان ، ی فك
ر   : انظر. وھذا قول األكثر، مرضھ ثالثة عشر یومًا ن كثی  ٥/٢٥٥البدایة والنھایة الب

  .١٣٠-٨/١٢٩وفتح الباري ، ٢٥وتھذیب السیر للنووي ص ، ٢٥٦ –
  .٩٦٦مسلم برقم ])  ٢٦٠([
  .حیحإسناده ص: ، وقال األرنؤوط١٤/٦٠٢ابن حبان في صحیحھ ])  ٢٦١([
  .٣٠/٢٥٥كما قال سفیان التمار في البخاري مع الفتح ])  ٢٦٢([
  .١٣٠-٨/١٢٩، وفتح الباري ٢٧٣-٥/٢٧١البدایة والنھایة : انظر])  ٢٦٣([
  .١/٦٧ومسلم ، ٥برقم  ١/٥٨البخاري مع الفتح ])  ٢٦٤([
ن     ، ١٥٩٩أخرجھ ابن ماجھ برقم ])  ٢٦٥([ حیح اب اني في ص وغیره وصححھ األلب

  .٥/٢٧٦البدایة والنھایة : وانظر، ١١٠٦واألحادیث الصحیحة برقم ، ١/٢٦٧ماجھ 
ة األحوذي   : انظر . أشرق من المدینة كل شيء  : أضاء منھا كل شيء])  ٢٦٦([ تحف

١٠/٨٧.  
راب         : من النفض: وما نفضنا])  ٢٦٧([ ن الت ھ م ا علی زول م ك الشيء لی وھو تحری

  .١٠/٨٨انظر تحفة الحوذي . والغبار ونحوھما
  .١٠/٨٨تحفة الحوذي : انظر. أي مشغولون بدفنھ بعد: وإنا لفي دفنھ])  ٢٦٨([
ا])  ٢٦٩([ ا قلوبن ى أنكرن ن   : حت ھ م ت علی ا كان ى م وبھم عل دوا قل م یج م ل د أنھ یری

الصفاء واأللفة النقطاع مادة الوحي وفقدان ما كان یمدھم من الرسول صّلى اهللا علیھ 
دیق؛       ولم یرد أ، وسّلم من التأیید والتعلیم ھ من التص ت علی ا كان ى م نھم لم یجدوھا عل

دیقاً     ًا وتص اس إیمان ل الن نھم أكم ي اهللا ع حابة رض إن الص ر. ف وذي  : انظ ة الح تحف
١٠/٨٨.  
وقال ، ١٦٣١وابن ماجھ برقم ، ٣/٦٨وأحمد ، ٥/٥٨٩الترمذي وصححھ ])  ٢٧٠([

حیحین  : ابن كثیر في البدایة والنھایة : وانظر  ،٥/٢٧٤إسناده صحیح على شرط الص
  .١/٢٧٣صحیح ابن ماجھ 

رقم  ])  ٢٧١([ لم ب رقم    ، ٢٤٥٤مس ھ ب ن ماج درین   ، ١٦٣٥واب ن المص ظ م . واللف
  .١٦/٢٤٢شرحھ في النووي : وانظر

اري ])  ٢٧٢([ رقم ، ٥/٣٥٦البخ ، ٤٤٦١، ٣٠٩٨، ٢٩١٢، ٢٨٧٣، ٢٧٣٩ب
  .واللفظ من ھذه المواضع



  .١٦٣٥مسلم برقم ])  ٢٧٣([
ھ  ، مالھ وال غیره إذ لم لھ مالأي لم یوص بثلث ])  ٢٧٤([ أما أمور الدین فقد تقدم أن

ھ نھ نبی اب اهللا وس ى بكت ھ، أوص ل بیت رب ، وأھ رة الع ن جزی ركین م راج المش ، وإخ
  .١١/٩٧شرح النووي : انظر. والصالة وملك الیمین وغیر ذلك، وبإجازة الوفد

ن أوس       ])  ٢٧٥([ ك ب دیث عائشة ومال دة مواضع من ح ر  وأب ، البخاري في ع ي بك
رقم  ، رضي اهللا عنھم ، ٦٧٢٧و، ٦٧٢٦، ٥٣٥٨، ٤٢٤٠، ٤٠٣٦، ٣٧١٢، ٣٠٩٣ب

  .واللفظ لعائشة عند مسلم، ١٧٦١و، ١٧٥٩، ١٧٥٨و، ٧٥٧ومسلم برقم . ٧٣٠٥
وصححھ األلباني ، ١/٨٠وابن ماجھ ، ٥/٤٩والترمذي ، ٣/٣١٧أبو داود ])  ٢٧٦([

  .١/٤٣في صحیح سنن ابن ماجھ 
  . ٤٥لبغدادي بسنده في شرف أصحاب الحدیث ص أخرجھ الخطیب ا])  ٢٧٧([
رقم ] ) ٢٧٨[ اري ب ع    ٢٠٦٨البخ رة مواض ي عش ده ف رره بفوائ رقم ، وك لم ب ومس

  . ٢/٢١جمیعھا في مختصر البخاري لأللباني : وانظر،  ١٦٠٣
  . ١١/٤٣شرح النووي : انظر] ) ٢٧٩[
  . ١١/٢٨٣البخاري مع الفتح : انظر] ) ٢٨٠[

ة      و ٦/١٥٤أحمد ])  ٢٨١([ ة والنھای ي البدای ر ف ن كثی د  ، ٥/٢٨٤قال اب ، وإسناده جی
وصحیح الترمذي ، ٤٣٩األحادیث الصحیحة برقم : وانظر، وأخرجھ الترمذي وغیره

٢/٢٨٠.  
و داود ])  ٢٨٢([ ھ  ، ١/٢٧٥أب ن ماج ائي ، ١/٥٢٤واب ححھ ، ٣/٩١والنس وص

  .١/١٩٧األلباني في صحیح النسائي 
  .٨: اآلیة، سورة التغابن])  ٢٨٣([
  .١٥٨: اآلیة، سورة األعراف])  ٢٨٤([
  .٢٨: اآلیة، سورة الحدید])  ٢٨٥([
  .١٣: اآلیة، سورة الفتح])  ٢٨٦([
  .١/٥٢مسلم ])  ٢٨٧([
ر])  ٢٨٨([ ي    : انظ ّلم للقاض ھ وس ّلى اهللا علی طفى ص وق المص ف حق فاء بتعری الش

  .٢/٥٣٩عیاض 
  .٢٠: اآلیة، سورة األنفال])  ٢٨٩([
  .٧: اآلیة، سورة الحشر]) ٢٩٠([
  .٥٤: اآلیة، سورة النور]) ٢٩١([
  .٦٣: اآلیة، سورة النور])  ٢٩٢([
  .٧١: اآلیة، سورة األحزاب])  ٢٩٣([
  .٣٦: اآلیة، سورة األحزاب])  ٢٩٤([
  .١٤، ١٣: اآلیتان، سورة النساء])  ٢٩٥([
  .٧١٣٧برقم  ١٣/١١١البخاري مع الفتح ])  ٢٩٦([
  .٧٢٨٠برقم  ١٣/٢٤٩البخاري مع الفتح ])  ٢٩٧([
ة   ، ٦/٩٨والبخاري مع الفتح معلقًا ، ١/٩٢أحمد في المسند ])  ٢٩٨([ وحسنھ العالم

  .٣/٨صحیح الجامع : وانظر، ابن باز



  .٣١: اآلیة، سورة آل عمران])  ٢٩٩([
  .٢١: اآلیة، سورة األحزاب])  ٣٠٠([
  .١٥٨: اآلیة، سورة األعراف])  ٣٠١([
  .٥٠٦٣برقم  ٩/١٠٤البخاري مع الفتح ])  ٣٠٢([
  .٢٤: اآلیة، سورة التوبة])  ٣٠٣([
  .١/٦٧مسلم ، ١٥برقم  ١/٥٨البخاري مع الفتح ])  ٣٠٤([
  .٤/٢٠٣٢ومسلم ، ١٣/١٣١و ١٠/٥٥٧البخاري مع الفتح ]) ٣٠٥([
  .٤/٢٠٣٢مسلم ])  ٣٠٦([
  .١١/٥٢٣البخاري مع الفتح ])  ٣٠٧([
  .١٠/٥٥٧البخاري مع الفتح ])  ٣٠٨([
  .١/٦٢في صحیحھ مسلم ])  ٣٠٩([
  .٦٦وتقدم تخریجھ ص ١/٦٦ومسلم ، ١/٧٢البخاري مع الفتح ])  ٣١٠([
  .٢/٥٦٣و ٢/٥٤٩الشفاء بتعریف حقوق المصطفى صّلى اهللا علیھ وسّلم ])  ٣١١([
ّلم      : انظر])  ٣١٢([ ھ وس وق المصطفى صّلى اهللا علی – ٢/٥٧١الشفاء بتعریف حق

٥٨٢.  
  .١/٧٤مسلم ])  ٣١٣([
فا ])  ٣١٤([ اض  الش ي حی ّلم للقاض ھ وس طفي صّلى اهللا علی وق المص ف حق ء بتعری
٥٨٤- ٢/٥٨٢.  
  .٩: اآلیة، سورة الفتح])  ٣١٥([
  .١: اآلیة، سورة الحجرات])  ٣١٦([
  .٦٣: اآلیة، سورة النور])  ٣١٧([
  .٦١٢و ٢/٥٩٥الشفاء ])  ٣١٨([
  .٥٦: اآلیة، سورة األحزاب])  ٣١٩([
  .١/٢٨٨بن عمرو رضي اهللا عنھما  أخرجھ مسلم عن عبد اهللا])  ٣٢٠([
  .١/٣٨٣صحیح أبي داود : وانظر، ٢/٣٦٧وأحمد ، ٢/٢١٨أبو داود ])  ٣٢١([
  .٣/١٧٧صحیح الترمذي : وانظر، وغیره، ٥/٥٥١الترمذي ])  ٣٢٢([
  .٣/١٤٠صحیح الترمذي : وانظر، الترمذي])  ٣٢٣([
  .١/٢٧٤وصححھ األلباني في صحیح النسائي ، ٣/٤٣النسائي ]) ٣٢٤([
  .وصححھ األرنؤوط في األفھام، ٢/٢٥٤وأحمد ، ٣/١٩٢ابن خزینة ])  ٣٢٥([
و داود   ])  ٣٢٦([ رقم  ٢/٢١٨أخرجھ أب ي    ، ٢٠٤١ب حیح أب ي ص اني ف وحسنھ األلب

  .١/٢٨٣داود 
راجع كتاب جالء األفھام في الصالة والالم على خیر األنام صّلى اهللا علیھ ])  ٣٢٧([

  .هللا تعالى وسّلم لإلمام ابن القیم رحمھ
  ".و"السیاق یقتضي ])  ٣٢٨([
  .٤/٢٩ھذه الزیادة من حدیث طلحة في مسند أحمد ])  ٣٢٩([
د ])  ٣٣٠([ رقم  ، ٣/٢٦١أحم ان ال ن حب وارد( ٢٣٩٠واب اكم ، )م ، ١/٥٥١والح

  .٦٥وصححھ األرنؤوط في تحقیقھ لجالء األفھام ص 



  .٥٩: سورة النساء اآلیة])  ٣٣١([
  .٦٥: اآلیة ،سورة النساء])  ٣٣٢([
  .٥٠: اآلیة، سورة األنعام])  ٣٣٣([
  .١٨٨: اآلیة، سورة األعراف])  ٣٣٤([
  .٢٢، ٢١: اآلیتان، سورة الجن])  ٣٣٥([
  .٣٠: اآلیة، سورة الزمر])  ٣٣٦([
  .٣٥، ٣٤: اآلیتان، سورة األنبیاء])  ٣٣٧([
  .١٦٣، ١٦٢: اآلیتان، سورة األنعام])  ٣٣٨([

---------------  
  منھج إنساني نادر.. مة النبویةالرح.٣٥

  محمد فتح اهللا كولن
ة      فة الرحم ي ص د لتجل ل الوحی و الممث لم ھ ھ وس لى اهللا علی د ص ا محم ان نبین د ك لق

ي األرض    الى ف ة هللا تع وب        . والرحمانی تح القل ذه الصفة كإكسیر شاف لف واستعمل ھ
  .والتربع على عروشھا

ي ال ان ھ ي اإلنس ین ف ة والل فقة والرأف فة الش تح فص اس وف ذب الن ي ج اني ف ل الث عام
  . قلوبھا بعد صفة اإلخالص والتجرد الحقیقي

ر       ھ غی لم وقابلیت ھ وس لى اهللا علی ول ص داخلي للرس الم ال ال الع ة وجم ت رق د كان لق
ل نجاحھ     -اللتان كانتا ُبعًدا آخر من أبعاد فطنتھ-االعتیادیة ورحمتھ وشفقتھ  من عوام

  .ئل نبوتھ كذلكالتي استعملھا واستغلھا، ومن دال
المین  ة للع الى رحم لھ اهللا تع د أرس ل؛ لق ة اهللا  . أج س رحم وة تعك رآة مجل ان م د ك لق

كأنھ كان نبًعا وسط الصحارى أو حوض كوثر تقاطر علیھ الجمیع وفي ید كل . تعالى
اءه     أل وع ھ ویم روي غلت أه وی ئ ظم ى یطف رب حت اؤه، یش نھم وع د  . م ّر ُبع ھ بس إن

  .حوض كوثر للجمیع، لمن أراد واستطاع االستفادة منھ الرحمة المتجلیة فیھ مثل
غیر أنھ بفطنتھ الرائعة جعل الرحمة الموجودة في فطرتھ ِشَباك رحمة لصید القلوب، 

د          ة الوج ي قم ة، وف ق الجن ي طری د نفسھ ف . فمن وجد نفسھ في ذلك الجو الساحر وج
ة "ھكذا كانت  لم مفتا      " الرحم ھ وس د رسول اهللا صلى اهللا علی ي ی حریا  ف ا س ذا  . ًح وبھ

اح، وأشعل شعلة            أي مفت ا ب ع فتحھ د یتوق م یكن أح دئة ل المفتاح فتح مغالیق أقفال ص
أجل، لقد سّلم ھذا المفتاح الذھبي إلى محمد المصطفى صلى اهللا  .. اإلیمان في القلوب

  .علیھ وسلم؛ ألنھ كان ألیق الناس بھ، واهللا تعالى دائًما یسلم األمانة لمن ھو أھل لھا
ل    ین ك لذا، سّلم مفتاح القلوب التي أعطاھا أمانة للناس إلى من ھو أكثر أھلیة لھ من ب

لقد أرسلھ اهللا رحمة للعالمین، فقام . الناس وكل البشر؛ إلى محمد صلى اهللا علیھ وسلم
صلى اهللا علیھ وسلم بتقییم ھذه الرحمة بشكل متوازن جدا؛ ألن التوازن شيء مھم في 

  .موضوع الرحمة
  إلفراط والتفریط في الرحمةا

رى  ائل األخ ي المس ا ف ة كم ألة الرحم ي مس ریط ف راط وتف اك إف اھدة . ھن ن مش ویمك
أفضل مثل على سوء استعمال الرحمة في فكر وتصرفات الماسونیین، فھم مع كونھم 
ة       ة أي عالق تطیعون إقام راھم ال یس انیة، ن ن اإلنس ب وع ن الح ة ع دثون بمبالغ یتح



دین           حمیمة مع أي شخص  خص مت وا كل ش دروھم أن یقتل ي مق ان ف و ك ل ل دین، ب مت
  .ومسلم لفعلوا

ي     ب ف ذا الح ثلھم، وھ ر م ن یفك ى م یھم وعل ر عل ھ مقتص دثون عن ذي یتح ب ال فالح
ى            افع وعل ى المن ائم عل ل ھو حب ق ھ نحن، ب ذي نعرف الحقیقة لیس الحب الخالص ال

ة ش         ة متوازن لین رحم ة سید المرس ت رحم ا كان اس    المصالح؛ بینم م تشمل الن املة، ل
  .فقط، بل شملت الوجود بأجمعھ

لم؛        ھ وس ي صلى اهللا علی ا النب ان یمثلھ یستطیع المؤمنون االستفادة من الرحمة التي ك
ھ ك ألن یم... {: ذل المؤمنین رءوف رح ة(} ب افرون ). ١٢٨: التوب تطیع الك ویس

ا  افقون أیًض ؤمنین-والمن ب الم ى جان ة ك  -إل ذه الرحم ن ھ تفادة م ى إن . ذلكاالس حت
  ] ١.[لجبریل حصة من ھذه الرحمة

انظروا وتأملوا مدى شمولیة وسعة ھذه الرحمة؛ بحیث إن الشیطان نفسھ بعدما شاھد 
ى      ] ٢.[ھذه الرحمة انبعث فیھ بعض األمل فیھا ر مقتصرة عل ا غی ي یمثلھ الرحمة الت

ذه الرح       ًدا باستغالل ھ م أب م یق ة، ول ل    أناس معینین وال على جماعات معین ا فع ة كم م
  .البعض
  ) Humanizm"(اإلنسانیة"خدعة 

رة    ن فك ذت م ارات اتخ ة تی ا الحالی ي أیامن انیة"ف ان" اإلنس داع اإلنس تاًرا لخ ا . س وأن
ما الفرق بین ھذا التصرف وبین تصرف العقارب والثعابین التي تقترب من : أتساءل

لم     ھ وس م یكن من      اإلنسان لتلدغھ؟ إن الحب الذي كان الرسول صلى اهللا علی ھ ل یمثل
  . ھذا النوع أبًدا، ویجب أال یخلط بھ

إن مفھوم الحب في اإلسالم حب متوازن یضم في إطاره الدنیا واآلخرة كما ھو شأنھ  
لم برسالتھ اإلنسانیة     . في األمور األخرى كذلك ھ وس لقد احتضن محمد صلى اهللا علی

فقتھ ا      ھ الواسع وش ر أن حب ي إطار      كلھا، بل الوجود كلھ بالحب، غی ق ف م تب لشاملة ل
اة    ي الحی ت ف ا انعكس رعان م ل س رون، ب ل اآلخ ا فع ب كم ون الكت ي بط الم أو ف الك

اره صلى   . العملیة وبكل معانیھا العمیقة وأبعادھا الشاملة علًما بأنھ ما من فكر من أفك
ان   اهللا علیھ وسلم أو عمل من أعمالھ إال وأخذ طریقھ إلى التطبیق العملي؛ ذلك ألنھ ك

  . ل فكر وحركة وعملرج
ھ     ود كل مت الوج ي ض لم الت ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص عة لرس ة الواس إن الرحم
بإخالص؛ وجدت طریقھا إلى التطبیق؛ ألنھا كانت معنى منبعًثا بكل تجرد وإخالص   

ي   : فمثًال نراه یعبر عن شفقتھ على الحیوان بمثالین حیین. من قلب الوجود كلھ عن أب
لم    ھریرة رضي اهللا عنھ ھ وس ي     : "عن النبي صلى اهللا علی ا ف ا رأت كلًب رأة بغی أن ام

  ] ٣".[یوم حارٍّ ُیِطیف ببئٍر، قد َأْدَلَع لساَنھ من العَطش، فَنَزَعْت لھ ِبـُموِقھا فُغِفر لھا
ُعذِّبْت امرأٌة في ھّرة سجنْتھا حتى : "ثم یروي صلى اهللا علیھ وسلم حادثة مقابلة لذلك

ل        ماتت فدخلت فیھا ال ا تأك ْتھا، وال ھي تركْتھ قْتھا إذ حبس ا وال س ناَر، ال ھي أطعمْتھ
  ]٤".[من َخَشاش األرض

  كان ذروة في كل شيء 
ذب المورود         ل الع ان المنھ د ك ذه، فق ة ھ فمن  . لقد جاء رسول اهللا لیبلغ رسالة الرحم

جاءه وجد الرحمة عنده، ومن شرب ماء الحیاة من یده فقد حصل ووصل إلى الخلود 



فیا لیت الذین سیقفون أمام حوض الكوثر بقَدر ولطف من اهللا تعالى یعلمون . عنويالم
  .قدره وفضلھ صلى اهللا علیھ وسلم حق العلم

ي أود          ر أنن ة ملموسة، غی دیم أمثل إنني أود تق ا مجرًدا؛ ف ولكي ال یبقى ما قلناه مفھوًم
دمون الصفوف   فھناك أناس . قبل ھذا لفت انتباھكم إلى أنھ كان ذروة في كل شيء یتق

  .في بعض المسائل، ولكنا نجدھم في أواخر صفوف مسائل ومجاالت أخرى
ھ              ي مھارت غ ف ا بل ون الحرب مھم ي فن ال وف ي ساحات القت ق ف د الموف مثًال نرى القائ
ة        ة العاطف فقة ورق ي الش ھذه، فإنھ ال یكاد یبلغ درجة راٍع بسیط في ساحات أخرى ف

ي معظم األحوال   والفھم، بل لكونھ معتاًدا على ا ك  . لقتل، فلن یكون إنساًنا رحیًما ف ذل
ال             رف من أعم ا اقت رة م ا من كث دت حساسیتھا ورقتھ د فق ألن عواطفھ وأحاسیسھ ق

  .القتل، فال یشعر بأدنى عاطفة وھو یقوم بقتل إنسان
دق        ًدا عن الص راه مبتع د ت ك ق وقد یكون ھناك سیاسي ناجح في میدان السیاسة، ولكن

ھ   بة نجاح اس   بنس وق الن رم حق د ال یحت ذا، وق ن   . ھ دق وع ن الص اده ع أي أن ابتع
ي  . المروءة بنسبة نجاحھ في میدان السیاسة یكون أمًرا وارًدا وھذا یعني أن ارتفاًعا ف

  .میدان ما قد یستتبعھ ھبوط في میدان آخر
عیة       ار الوض تن بتی ذي افت اھدة اإلنسان ال ا تستطیع مش ري  )Positivism(كم ؛ وھو یج

يء  وراء  ى كل ش ارب عل ذا  . إجراء التج ل ھ ة لمث ة والقلبی اة الروحی ف أن الحی وكی
  .الرجل ال تتجاوز خط الصفر

ى   ولھم إل لوا بعق خاص وص اك أش ل ھن ت"ب ة إفرس ة  ". قم اتھم القلبی ي حی نھم ف ولك
خص انساب   ". بحیرة لوط" "البحر المیت"والروحیة ھابطین إلى مستوى  فكم من ش

د        عقُلھ إلى عینیھ فال یرى وحي، ق ام منطق ال ًال أحمق أم شیًئا سوى المادة، یقف ذاھ
  .عمیت عیناه عن رؤیة الحقیقة

من ھذا الشرح القصیر نعرف أن ھناك أشخاصًا ینجحون في ساحات ومیادین معینة، 
ة        ر أھمی ادین أخرى أكث ي ساحات ومی أي أن الصفات المتناقضة   . ولكنھم یفشلون ف

وى یكن    . ا ضد األخرىالموجودة في اإلنسان تعمل إحداھ ا وتق فعندما تتوسع صفة م
  .ھذا ضد صفات أخرى، وعندما تنمو إحداھا وتقوى تضمر األخرى وتضعف

ب         ى جان و إل لم، فھ ھ وس ولكن ھذا األمر غیر وارد بالنسبة لرسول اهللا صلى اهللا علی
ت نفسھ صاحب       . كونھ محارًبا كان صاحب شفقة عظیمة ي الوق ھ ف كان سیاسیا ولكن

  .ءة كبیرة وقلب كبیرمرو
روح    اة ال وبینما كان یعطي أھمیة لألمور الملموسة وللتجارب، فإنھ كان ذروة في حی

ك   . ویمكن العثور على أمثلة كثیرة بھذا الصدد في غزوة ُأحد. وفي حیاة القلب ي تل فف
لم ُیستشھد فقط، . الغزوة استشھد عمھ حمزة رضي اهللا عنھ الذي كان یراه شقیق نفسھ

اً        ] ٥.[ّزق جسده تمزیقًابل ُم ن جحش تمزیق د اهللا ب ھ عب ن عمت د اب ّزق جس ] ٦.[كما ُم
ده الشریف؛       دم جس ف   ] ٧[وشج رأسھ المبارك، وكسرت أسنانھ وغطى ال ا كّث وبینم

ل              وق ك ذا اإلنسان العظیم ف ان ھ ھ ك ھ لقتل دین الوصول إلی ھ جاھ أعداؤه الھجوم علی
] ٨".[اللھم اغفر لقومي فإنھم ال یعلمون: "ًالعظمة فاتحًا یدیھ یبتھل إلى اهللا تعالى قائ

ل        یھم، ب دعو عل ال ی ھ ف داؤه قتل فما أعظم وما أروع ھذه الشفقة من شخص یحاول أع
  .یبتھل هللا تعالى أن یغفر لھم



ا         م یوجھوھ ھ ول ا مع م یجربوھ ذاء ل حتى فتح مكة لم یبق في ید أعدائھ أيُّ وسیلة لإلی
وه وه . نح م أخرج ف أنھ ي كی أملوا مع ة     ت ى منطق وتھم إل ن بی ھ م ف مع ن یق و وم ھ

دار        ى ج ة الشریرة عل ذه المقاطع ود ھ صحراویة معلنین علیھم المقاطعة، ومعلقین بن
اتھم أو       ن بن زوج م دم الت ا وشراء وع م بیًع ل معھ دم التعام ت تقضي بع ة، وكان الكعب

  .تزویج بناتھم لھم
ل ا   ى أك طروا إل ث اض نوات بحی الث س ة ث ذه المقاطع ت ھ د دام ذور وق ب والج لعش

نھم          ز م ال والشیوخ من الجوع دون أن تھت نھم األطف ك م وأوراق األشجار، حتى ھل
وتھم   . شعرة، أو تتحرك عندھم عاطفة رحمة رك بی ولم یكتفوا بھذا، بل اضطروھم لت

دة  اك فبدسائسھم       . وأوطانھم والھجرة إلى أماكن أخرى بعی ي راحة ھن دعوھم ف م ی ول
  .راحة واالطمئنانالمختلفة سلبوا منھم طعم ال

ى      ارك ضاریة، وحرموھم حت وفي غزوات بدر وُأحد والخندق اشتبكوا معھم في مع
دة ذات      رام معاھ د إب ارھم بع ى دی وھم إل ة، وأرجع ارة الكعب وقھم كزی ط حق ن أبس م

ا رسول اهللا صلى اهللا          . شروط قاسیة ة ودخلھ یھم ففتحوا مك م عل الى أنع ولكن اهللا تع
  .ظیمعلیھ وسلم على رأس جیش ع

ال          د ق ا؟ لق داوة وبغًض وء ع اریخ الممل ذا الت ل ھ فكیف كانت معاملتھ ألھل مكة بعد ك
د تصرفت       ". اذھبوا فأنتم الُطَلقاء: "لھم ت ق ا كن ھ لم درس من ولوال أنني أخذت ھذا ال

  .ھكذا لو كنت في موقعھ، وال أشك أنكم تشاطرونني رأیي ھذا
دره والمغف       ى ص درع عل ھ وال ى مركب ده      ویدخل مكة عل ي ی ى رأسھ والسیف ف ر عل

ره ى ظھ ال عل فقة  . والنب ا للش ان أنموذًج ذه ك رب ھ اس الح اھر لب ل مظ ع ك ھ م ولكن
م؟  : "سأل أھل مكة. والرأفة ًرا : "فأجابوه " ما ترون أني فاعل بك ن   .. خی ریٌم واب أٌخ ك

ر    {: فقال لھم ما قالھ یوسف علیھ السالم إلخوتھ". أخ كریم وم َیغف یكم الی ال تثریَب عل
  ].٩) [٢٩: یوسف(} اهللا لكم وھو أرحم الراحمین

ع    . لم یقصر في حیاتھ أبدًا من ناحیة اتخاذ الحیطة ھ الجم ولیس ھناك من استطاع مثل
كان كل منھم . عندما خرج بأصحابھ إلى بدر امتحنھم. بقوة بین اتخاذ التدبیر والتوكل

دم        ھ، وعن ام جیش بكامل ده أم وف وح ن     كالطود الشامخ ال یخاف الوق ھ سعد ب ال ل ا ق
اذ   ادة   -مع ن عب ة سعد ب ي روای ا رسول اهللا : "-وف ا أن   ! ی و أمرَتن ده ل ذي نفسي بی وال

ا           ا م اد لفعلن ْرِك الِغَم ى َب ا إل ا أن نضرب أكبادھ و أمرتن نخیضھا البحار ألخضناھا ول
  ].١٠" [تخلَّف منا أحد

ا   ھ للرسول صلى    فإنھ كان یعطي أنموذًجا لھؤالء، ثم ما أكثر المعاني التي یحملھ قول
اِلْم        : "اهللا علیھ وسلم اِد من شئت وس ال من شئت وع فِصْل ِحبال من شئَت واقطْع حب

  ].١١". [من شئت وخذ من أموالنا ما شئت
م یقصر رسول      ك ل كان المقاتلون متھیئین فكأن كل واحد منھم سعد بن معاذ، ومع ذل

ان یھ      ل ك دابیر، ب اذ الت ي اتخ لم ف ھ وس لى اهللا علی ور   اهللا ص ائل واألم ل الوس ئ ك ی
رفع یدیھ  -ألن اتخاذ الوسائل دعاء فعلي-وبعد ھذا الدعاء الفعلي . الضروریة للحرب

  .إلى السماء مبتھًال إلى اهللا من كل قلبھ ضارعًا وملتجئًا إلیھ
ر             و بك ل أب م یتحم ذلك ول ان رداؤه یسقط دون أن یشعر ب ث ك ھ بحی ي دعائ واندمج ف

ذا المنظ   ب ھ ان یراق ذي ك ول  ال ھ رداءه ویق د علی ان یعی ّي اهللا : "ر، فك ا نب اك ! ی كف



دك    ا وع ك م ز ل إن اهللا منج ك، ف دتك رب ن   ] ١٢".[مناش ع م ذا المستوى الرفی ل ھ فمث
ك اإلنسان            ا ذل ز بھ دابیر صفة تمی ذه الت ل ھ د اتخاذ ك المین بع .. التوكل على رب الع

  .إنسان الذروة صلى اهللا علیھ وسلم
  الرحمة العالمیة 

رت د ذك ال     لق ان مث لم ك ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص وع أن رس ذا الموض ة ھ ي بدای ف
افق   افر والمن یستفید المؤمن من رسول     . الرحمة التي استفاد منھا الكل؛ المؤمن والك

  .اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؛ ألنھ یقول بأنھ أقرب للمؤمنین من أنفسھم
ل        ھ وس ون إن الرسول صلى اهللا علی حیح أن المفسرین یقول م یجب أن یكون أعز    ص

النبي َأْوَلى بالمؤمنین من {: وأحب إلى المؤمنین من أنفسھم، استنادًا إلى اآلیة الكریمة
ولكن الحقیقة أن المعنیین متقاربان من بعضھما، فنحن نحب ). ٦: األحزاب(} أنفسھم

رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أكثر من أنفسنا، والرسول صلى اهللا علیھ وسلم یحب  
  .ن یحمل لھ ھذه العاطفة بالحب نفسھ؛ ذلك ألنھ رجل مروءة كبیرم

ھذا حب عقلي ومنطقي، ومع أن لھذا الحب جانبھ العاطفي إال أن ُبعد المعرفة وعمق 
ذا الموضوع وتسلیط األضواء     . المنطق یشكالن الجانب األساسي فیھ ولو تم بحث ھ

ى درجة أن     وي إل ا سار     علیھ، تجذر ھذا الحب عند اإلنسان وق ره كم یسیر وراء ذك
وراء لیاله، وكلما ذكر اسمھ أحس كأن دخانًا یخرج من أنفھ، وُیِعّد حیاتھ التي " قیس"

  .انقضت دون رؤیتھ كأنھا حیاة منفى وھجر
ا من أنفسنا     رب إلین رى    . أجل، إن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أق ف ال ونحن ن كی

ر        الكثیر من الشرور واآلثام من أنفسنا، بین ة والخی رم والرحم ھ سوى الك َر من م ن ما ل
  .والشفقة والمروءة، فھو یمثل الرحمة اإللھیة؛ لذا فال شك أنھ أقرب إلینا من أنفسنا

د          ؤمنین من أنفسھم فق ى الم رب إل ھ أق لم بأن وعندما یقول الرسول صلى اهللا علیھ وس
المؤمنین من أنفسھم    {صدق، فاهللا تعالى یقول  ى ب ول  ). ٦: حزاب األ(} النبي َأْوَل ویق

ن   : "الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ھ دْی أنا أولى بالمؤمنین من أنفسھم، فمن توفِّي وعلی
  ]١٣".[فعلّي قضاؤه، ومن ترك ماًال فھو لورثتھ

ھ  :... وبدایة ھذا الحدیث ھ    : عن أبي ھریرة رضي اهللا عن أن رسول اهللا صلى اهللا علی
إن  "ھل ترك لدینھ من قضاء؟ : "یسألوسلم كان یؤتى بالرجل المیت علیھ الدین، ف ، ف

ھ    ". صّلوا على صاحبكم : "حدث أنھ ترك وفاء صلَّى علیھ، وإال قال تح اهللا علی ا ف فلم
ّي قضاؤه،           : "الفتوح، قال ن فعل ھ دی وفِّي وعلی المؤمنین من أنفسھم، فمن ت ى ب أنا أول

ھ و لورثت اًال فھ رك م ن ت لم أول ] ١٤".[وم ھ وس لى اهللا علی ول ص ون الرس ى وك
ى     ذه مستمرة إل بالمؤمنین من أنفسھم في الدنیا واآلخرة ُیَعّد رحمة، وناحیة الرحمة ھ

  .األبد
ي        . كان رحمة للمنافقین أیًضا ذاب ف افقون الع َر المن م ی ة الواسعة ل فبسبب ھذه الرحم

وق  . الحیاة الدنیا فقد حضروا إلى المسجد واختلطوا بالمسلمین واستفادوا من كل الحق
ا المسلمون  التي تمتع ب حھم وإفشاء         . ھ لم بفض ھ وس م رسول اهللا صلى اهللا علی م یق ول

ة           ر ُحذیف ھ أخب ى إن اقھم، حت ل نفوسھم ونف ان یعرف دخائ أسرار نفاقھم أبدًا مع أنھ ك
ة،   ]. ١٥[رضي اهللا عنھ بذلك  ب ُحذیف لذا، كان عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ یراق

  ]١٦.[كفإن رآه ال یصلي على جنازة لم یصلھا ھو كذل



ى           ق إل رھم المطل ب كف ؤمنین، وانقل ین الم وا ب ومع ذلك فلم یھتك اإلسالم سرھم، فبق
ریبة وشك على األقل، فلم یحرموا من لذائذ الدنیا؛ ألن اإلنسان الذي یعتقد أنھ سیفنى  
ى شك وشبھة           ره إل ب كف ي عیشھ، ولكن إن انقل أ ف ویذھب إلى العدم ال یمكن أن یھن

ة     : "فإنھ یقول في نفسھ  اة أخروی اك حی د ھن ا توج ام      "ربم ھ تم ر حیات ن تكفھ ذ ل ، عندئ
ذا            . االكفھرار م بھ ة لھ ھ وسلم رحم ان رسول اهللا صلى اهللا علی ق ك ذا المنطل ومن ھ

  .المعنى
ك   كما استفاد الكفار من رحمة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؛ ألن اهللا تعالى كان یھل

د   من قبل األمم الكافرة بسبب كفرھا وعصیانھ الى بع ا ھالكًا جماعیا، بینما رفع اهللا تع
ذاب،              ذا الع ل ھ اس من خالصھم من مث اعي، فاستفاد الن ذا الھالك الجم ا ھ بعثة نبین

ار  بة للكف ة بالنس ة دنیوی ك نعم ان ذل وص  . فك ذا الخص ي ھ ھ ف الى نبی ب اهللا تع یخاط
ول م یس        {: فیق ذبھم وھ ان اهللا مع ا ك یھم وم ت ف ذبھم وأن ان اهللا لیع ا ك } تغفرونوم

  ). ٣٣: األنفال(
الك    ذاب والھ الى الع ع اهللا تع لم رف ھ وس لى اهللا علی ي ص ة النب ل حرم ن أج ل، فم أج

اعي الى  . الجم ول هللا تع الم یق ھ الس ى علی ي عیس ان النب ا ك إنھم {: وبینم ذبھم ف إن تع
ھ ). ١١٨: المائدة(} عبادك ت     {: نرى أن اهللا تعالى یقول لنبی ذبھم وأن ان اهللا لیع ا ك وم

  .}مفیھ
فتأمل قدر النبي صلى اهللا علیھ وسلم ومنزلتھ عند اهللا، أي طالما أنت تعیش بینھم فلن 

ذبھم اهللا ون     . یع اس یتبع ا أن الن نة، وطالم ھ األلس ج ب ود، وتلھ رك موج ا أن ذك طالم
  .طریقك فلن یعذبھم اهللا ولن یھلكھم

م ھو أن الرسول وإحدى الجھات التي استفاد الكفار من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسل
ة       : "صلى اهللا علیھ وسلم یقول ت رحم ا ُبعث ًا، وإنم م ُأبعث لّعان ي ل ي  ] ١٧".[إن أي إنن

ا      ة والبالی بعثت رحمة من قبل اهللا تعالى للناس أجمعین، ولم أبعث لكي أستمطر اللعن
داء     . والمصائب على الناس ّد أع داء أل لم اھت ولھذا تمنى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

  .م، وبذل كل جھوده ومساعیھ لتحقیق ھذااإلسال
ھ             ھ الرسول صلى اهللا علی ذي جاء ب ور ال ن الن د استفاد م حتى جبریل علیھ السالم ق

رآن            ى الق ًا وھو یشیر إل لم یوم ھ وس د سألھ رسول اهللا صلى اهللا علی ھل  : "وسلم، فق
اء اهللا   : "قال" أصابك من ھذه الرحمة شيء؟ ت لثن ة، فأمن  عز  نعم، كنت أخشى العاقب

ین  {: وجل علّي بقولھ ین   * ذي قوة عند ذي العرش مك ّم أم ویر (} ُمطاٍع َث -٢٠: التك
١٨)" [٢١ .[  

، ]١٩[أنا محمد وأحمد والمقفَّى: "ویقول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في حدیث آخر
ة   ]٢٠[وأنا الحاشر ي الرحم ة ونب وم      ] ٢١".[، ونبي التوب ى ی وح حت ة مفت اب التوب وب

  .ول اهللا نبيُّ الرحمة والتوبة، ونبوتھ وحكمھ ماض إلى یوم القیامةالقیامة؛ ألن رس
م األم       ھ أل ي وجدان عر ف ھ؛ إذ یش ى مع س وبك ي جل بیا یبك ًال أو ص ان إذا رأى طف ك

ففي الحدیث الذي یرویھ أبو ھریرة رضي اهللا عنھ نجد نموذج ھذه الرحمة، . وعذابھا
ول   لم    وھذه الشفقة التي لھجت بھا األلسن؛ إذ یق ھ وس ي  : "رسول اهللا صلى اهللا علی إن

  ] ٢٢".[ألدخل الصالة أرید إطالتھا، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة َوْجد أمھ بھ



ت      ا؛ إذ كان ل منھ كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم طویلة، وال سیما النواف
اء   ي    تتجاوز طاقة الصحابة، ولكنھ عندما یقف للصالة یرید إطالتھا ویسمع بك ل ف طف

ف   الة خل ن للص ن یقف اء ك ك ألن النس ا؛ ذل وَّز فیھ التھ ویَتج ف ص ھ یخف ا؛ إذ ب أثنائھ
ًا من    رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أي یشتركن في أداء صالة الجماعة خلفھ، فخوف
ا        ان یخفف صالتھ، ویسرع بھ ھ ك أن تكون أم ذلك الطفل موجودة بین المصلیات فإن

  .لكي یریح قلب تلك األم
ھ   ك ان یبكی ل ك م   . ان في كل مسألة نموذًجا للشفقة؛ فبكاء طفل كان یؤلمھ، ب ولكن المھ

ذه     ھ الواسعة ھ ھو أنھ بكل شفقتھ الواسعة الباھرة، ورحمتھ كان متوازًنا، فمثًال رحمت
  . لم تكن حائلة أمامھ في تطبیق الحدود الشرعیة؛ مھما كان شكل ھذه الحدود وكیفیتھا

و حابة وھ د الص اءه أح ھ  ج ائًال ل ھ ق ي اهللا عن اعز رض ول اهللا: "م ا رس ي ی ". طھِّْرن
ھ      ائًال ل لم ق ھ وس ْع فاستغفر اهللا    : "فأعرض عنھ رسول اهللا صلى اهللا علی ویحك، ِاْرِج

ھ     ". وتب إلیھ ر ویطلب ى التطھ ّر عل ان ُیِص رة     . إال أن ماعزًا ك ھ للم ّرر طلب دما ك وعن
ا  : ، فقال ماعز"أطھرك؟ فیم: "الرابعة سألھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم من الزنى ی

  .رسول اهللا
ى  . كان ماعز متزوًجا، أي محصًنا، وعقاب الزنى للمحصن ھو القتل رجمًا ولكي یبق

ھ سائالً        ى من حول ت إل د التف ة فق ھ  : "ھذا األمر منقوشًا في األذھان حتى یوم القیام أب
يّ  : وفي روایة. فُأخبر أنھ لیس بمجنون" جنون؟ ھ إال وف ل، من صالحینا     ما نعلم العق

  .فیما نرى
د   " أَشرب خمرًا؟: "فسأل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم م یج فقام رجل فاستنكھھ، فل

ر  اعز      . منھ ریح خم لم لم ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ت؟ : "فق ال " أَزنی م : فق . نع
ھ فأمر برجمھ، فسیق ماعز إلى المصلى لرجمھ، فلما أصابتھ الحجارة أدبر یشتد، فلقی

ال . رجل بیده لحي جمل فضربھ فصرعھ، فُذكر للنبي صلى اهللا علیھ وسلم فراره : فق
  ".فھالَّ تركتموه"

ول : فكان الناس فیھ فرقتین، فقائل یقول ا  : لقد ھلك، لقد أحاطت بھ خطیئة، وقائل یق م
ي            ده ف لم فوضع ی ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ھ جاء إل توبة أفضل من توبة ماعز، إن

فلبثوا بذلك یومین أو ثالثة، ثم جاء رسول اهللا صلى اهللا . اقتلني بالحجارة: لیده، ثم قا
الوا " استغفروا لماعز بن مالك: "علیھ وسلم وھم جلوس، فسّلم ثم جلس فقال ر  : فق غف

لم   . اهللا لماعز بن مالك ھ وس مت      : "فقال رسول اهللا صلى اهللا علی و ُقسِّ ة ل اب توب د ت لق
عتھم ة َلَوِس ین أم و  ك]. ٢٣"[ب ة، ول ل موازن لم رج ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس

ول   رر الرس ھ لك ذنب نفس رف ال اة، واقت اد للحی اعًزا ع ا إن م تحیل وقلن نا المس فرض
  .صلى اهللا علیھ وسلم العقاب نفسھ

ى رسول اهللا صلى اهللا       كان لدى بني مقّرن خادمة، فلطمھا أحدھم، فجاءت تشتكي إل
ا : "ول صلى اهللا علیھ وسلم مالكھا قائًال لھعلیھ وسلم باكیة، فاستدعى الرس ، "َأعِتقوھ

الوا  ا    : فق ادم غیرھ م خ یس لھ ال . ل وا      : "ق ا، فلیخّل تغنوا عنھ إذا اس تخدموھا، ف فلیس
ات         ] ٢٤". [سبیلھا ت اللطم وم الحساب لكان ة لی ة الظالم ذه اللطم م ھ أجل، فلو بقي إث

ة عن      ھناك أشد وأقسى؛ لذا كان العتق ھو بدیل ھذه اللطمة لكي وم القیام ا ی تكن دیتھ
  ].٢٥[عذاب جھنم



  الشفقة مع األطفال 
أما شفقتھ على أطفالھ فكان أمرًا مختلفًا تمامًا، فكثیرًا ما ذھب إلى األسرة التي ترضع 

  ]. ٢٦[ابنھ إبراھیم، حیث یأخذه في حجره طویًال، ویقبلھ ویعطف علیھ
لى  ول اهللا ص ي رس اِبس التمیم ن ح رع ب دما رأى األق ل  وعن و یقب لم وھ ھ وس اهللا علی
د،   : "الحسن والحسین رضي اهللا عنھ ویأخذھما في حضنھ، قال ن الول إن لي عشرة م

ْرحم   : "، فنظر إلیھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ثم قال"ما قبَّلُت منھم أحدًا من ال َی
  ]. ٢٧" [ال ُیرحم

ر دیث آخ ي ح ماء: "وف ي الس ن ف رحمكم م ي األرض ی ن ف وا م اء ] ٢٨".[ارحم وج
ّبلھم  : أعرابي إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال ا نق ي   . تقّبلون الصبیان؟ فم ال النب فق

  ].٢٩"[أَو أملك لك إن َنَزع اهللا من قلبك الرحمة: "صلى اهللا علیھ وسلم
ذلك   وكما كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یعطف على أقربائھ، فإنھ كان یعطف ك

ریبین م  ھ   على أصدقائھ الق دین عن ھ أو البعی ھ       . ن ن عمر رضي اهللا عن ة الب ي روای وف
د   : قال ع عب اشتكى سعد بن عبادة شكوى لھ، فأتاه النبي صلى اهللا علیھ وسلم یعوده، م

ا،    الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھم جمیًع
فبكى . ال یا رسول اهللا: واقال". قد قضى؟: "فلما دخل علیھ فوجده في غاشیة أھلھ فقال

: فقال. النبي صلى اهللا علیھ وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم بكوا
ذا    " ذب بھ ن یع ب، ولك زن القل ین، وال بح دمع الع ذِّب ب معون، إن اهللا ال یع ، "أال تس

  ]. ٣٠[وأشار إلى لسانھ
ع اهللا      أجل، إن اهللا ال یعذب بسبب دمع العین، على العكس من   اك دموع یرف ك فھن ذل

لم  ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ول رس ر یق دیث آخ ي ح ذاب، فف ببھا الع ان ال : "بس عین
ار ھما الن بیل اهللا : تمس ي س ُرس ف ت تح ین بات یة اهللا، وع ن خش ت م ین بك ] ٣١". [ع

  .إحدى العینین عین الرھبان، واألخرى عین الفرسان
دموع   ذرفون ال ًا ی انوا رھبان ل ك ي اللی جودھمفف ادتھم وس ي عب انوا . ف ار ك ي النھ وف

داء كاألسود      اجمون األع ون ویھ ت دموع     . فرسانًا یصولون ویجول دموع ھؤالء كان
ؤمنین        وع من الم ذا الن انوا من ھ حابة ك ل    : المؤمنین الحقیقیین، والص ي اللی ان ف رھب

  .فرسان في النھار
ن    ان ب ھ    عندما ُأخبر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بوفاة عثم مظعون رضي اهللا عن

ھ    ى قلب ریبین إل فبكى  . أسرع إلى بیتھ، فقد كان عثمان رضي اهللا عنھ من الصحابة الق
راً  ان رضي       . النبي صلى اهللا علیھ وسلم علیھ بكاء كثی ت زوجة عثم دما قال ولكن عن

فقال النبي صلى  . رحمة اهللا علیك أبا السائب، فشھادتي علیك لقد أكرمك اهللا: اهللا عنھ
لم اهللا  ھ س ل     : "علی ا ُیفع ول اهللا م ا رس ا أدري وأن ھ؟ واهللا م دریك أن اهللا أكرم ا ی وم
  ]. ٣٢"[بي

حیح خطأ     . أجل، لقد كان رجل توازن ھ من تص دموع  . فشفقتھ وبكاؤه لم یكن یمنع فال
الغ       حیح كالم مب ین تص ھ وب التي سكبھا على أحد أصحابھ األحبة؛ ما كانت لتحول بین

اطئ  ھ أو خ يء . فی اء ش ر   فالوف يء آخ ق ش ل    . والح د ك ھداء أح زور ش ان ی ك
بوع ول]٣٣[أس ن یق م یك ھ ل ة: ، ولكن ى الجن رتم إل د ِط ا. لق د من ولن أح م : وال یق إن ل

  .نعم ھذا ھو األمر! یذھب ھؤالء إلى الجنة؟



ثم أال تكفي الرتبة والمقام الذي أعطاه لكافل الیتیم دلیًال على شفقتھ الواسعة؟ انظروا   
ذا   : " علیھ وسلمماذا یقول صلى اهللا ة ھك ي الجن م أشار بالسبابة    "أنا وكافل الیتیم ف ، ث

یئاً     ا ش ّرج بینھم د أن      ] ٣٤.[والوسطى، وف لم یری ھ وس أن رسول اهللا صلى اهللا علی فك
  . یقول بأنھ لن یدخل أحد بیني وبین كافل الیتیم في الجنة

  أیضًا .. رحمة بالحیوانات
ار بسبب        كانت شفقتھ تشمل الحیوانات أیضًا، فقد  ت الن رأة دخل ف أن ام ابقًا كی ّر س م

وھنا أنقل لكم حادثة . ھرة، وكیف أن بغیا دخلت الجنة بسبب سقیھا الماء لكلب ظامئ
  : أخرى بھذا الخصوص كخاتمة للموضوع
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في : عن عبد الرحمن بن عبد اهللا عن أبیھ، قال

ھ انطلق لحاجت فر، ف َرة  فرأی. س اءت الُحمَّ ا، فج ْذنا فرخْیھ ان، فأخ ا فرخ َرة معھ ا ُحمَّ ن
ال      لم فق ھ وس ي صلى اهللا علی دھا؟ ُردُّوا     : "فجعلت َتْفُرش، فجاء النب ذه بول ع ھ ن َفَج م

  ]. ٣٥"[ولدھا إلیھا
د    . أجل، لقد كانت شفقتھ تحتضن الحیوانات أیًضا ب أح الى عات ثم أال نتذكر أن اهللا تع

د بحرق       أنبیائھ السابقین بس د أم عن دون قص ي عن قص بب بیت نمل؟ إذ قام ھذا النب
  ]. ٣٦[بیت نمل، فما لبث أن جاءه تأنیب من اهللا تعالى

ونبینا الذي نقل لنا ھذه الحادثة وأمثالھا من الحوادث األخرى أیمكن أن یتصرف إال    
ال عنھم         ..ھكذا دحون یق دما ُیم خاص عن ھ أش ي أمت د ف ا بع ؤذي  : ؟ وظھر فیم ھ ال ی  إن

د          . حتى نملة دامھم لكي تبتع ى أق ون أجراسًا صغیرة عل انوا یعلق خاص ك ھؤالء األش
دام  ا  ... الحشرات عن طریقھم عند سماعھا لصوت األجراس، وال تنسحق تحت األق ی

  ..!.وما ھذا األنموذج الرائع للرحمة!! ما ھذه الشفقة العمیقة والشاملة..! إلھي
رة رحم   ا       أجل، حتى النمل لم تخرج عن دائ م تستثَن منھ لم ول ھ وس ھ صلى اهللا علی . ت

وھل یكون في مقدور إنسان یتحرج عن سحق نملة القیام بظلم الناس اآلخرین؟ كال،   
  . ال یستطیع ھذا عن علم وعن قصد أبدًا
ي      لم ف ھ وس ى "عندما كان صلى اهللا علی خور،       " ِمًن ض الص ین بع ة من ب خرجت حی

ا است       ر أنھ ا، غی حابة لقتلھ ض الص خور،     فأسرع بع ین شقوق الص ّل ب طاعت أن تنس
د         ب المنظر عن ُبع ان یراق ذي ك لم ال ھ وس ا اهللا  : "فقال رسول اهللا صلى اهللا علی وقاھ

  ]. ٣٧"[شّركم، ووقاكم شّرھا
ا   فالرسول كان یرى فیما ھم بھ الصحابة شرا، والمقتول وإن كان حیة إال أن لھا مكاًن

وري سیضر بالتوازن البیئي، ویؤدي إلى فأي قتل غیر ضر. أیضًا في نظام ھذه الدنیا
ا   م الزراعة        . أضرار ال یمكن تالفیھ ى الحشرات باس ة أن إعالن الحرب عل والحقیق

رائم         ذه الج ب أن ھ ي، والغری وازن البیئ بة للت ة بالنس ّد جریم ا، ُیَع ة علیھ والمحافظ
  . ترتكب الیوم باسم العلم

ھ     اس رضي اهللا عن ن عب جع شاة    : یروي اب د     أن رجًال أض ذبحھا، وھو یح د أن ی یری
] ٣٨".[ھالَّ حددَت شفرتك قبل أن تضجعھا: "شفرتھ، فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم

  . كان ھذا بمثابة عتاب لذلك الشخص
جد لرسول اهللا صلى    : یروي عبد اهللا بن جعفر رضي اهللا عنھ جاء بعیر یشتد حتى س

لم    اهللا علیھ وسلم، ثم قام بین یدیھ، فذرفت عیناه، فقا ھ وس : ل رسول اهللا صلى اهللا علی



ھ  : "فقال. فالن: قالوا" من صاحب ھذا البعیر؟" أتوا ب ھ رسول اهللا    "ادعوه، ف ال ل ، فق
لم    ھ وس ال " یشكوك "صلى اهللا علی ذ         : فق ھ من ا نسنو علی ر كن ذا البعی ا رسول اهللا، ھ ی

  . عشرین سنة، ثم أردنا نحره
لم     ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ك : "فق كا ذل تعملتموه   ش ازیتموه، اس ما ج ، بئس

ھ   ال " عشرین سنة حتى إذا أرق عظمھ، ورق جلده أردتم نحره بعین ا     : ق ك ی ل ھو ل ب
ول اهللا ر، أي         . رس و الظھ ھ نح لم فوج ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ھ رس أمر ب ف

  ]. ٣٩[اإلبل
ة لقد كانت رحمة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وشفقتھ تتجاوز بكثیر الرحمة المدعا

م    وم اس یھم الی ق عل ا یطل ل م ن قب انیة"م ار اإلنس ون  "أنص تطاع أن یص ھ اس ، ولكن
  . رحمتھ الواسعة من اإلفراط ومن التفریط أیضًا، بفضل فطنتھ الكبیرة

أجل، لم یتھاون أبدًا مع أي شر أو إثم تحت اسم المرونة أو الرحمة أو المسامحة، ولم 
نھ كان یعرف جیدًا أن أي مسامحة لمجرم یدْع لھ فرصة لوضع بنیانھ ومد جذوره؛ أل

  .أثیم ذي روح متوحش تعني االعتداء على حقوق آالف من األبریاء
د         ر من أي عھ داءات أكث ذه االعت ل ھ وءة بمث ونعترف بكل أسى أن أیامنا الحالیة ممل

داء   . مضى ع أع فقد رأینا بأم أعیننا إلى أي حال جّرنا ھذا التسامح مع الفوضویین وم
  . وال نزال نرى ذلك ونشاھده، وقلوبنا تتفطر ألـمًا. وتراثنا وماضینا عقائدنا

ي              دا ف ة ج ائج وخیم ى نت ك إل وازن أدى ذل فقة بشكل مت ة والش م تستخدم الرحم فإن ل
ى       . مستوى الفرد، وفي مستوى المجتمع ككل ال عل ى أي مث ا ال یمكن اإلشارة إل بینم

  . صلى اهللا علیھ وسلم ھذا االستعمال السلبي للرحمة عند رسول اهللا
ا       ف فیھ اد یتل ى درجة یك أجل، لقد كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یحب الناس إل

فلعلك باخع {: نفسھ، والقرآن الكریم یشیر إلى ھذا األمر في بعض المواضع؛ إذ یقول
ھ    ). ٦: الكھف(} على آثارھم إن لم یؤمنوا بھذا الحدیث أسفًا] ٤٠[نفسك ًا بأن ذا علم ھ

اك عن . دما اقتربت منھ نسائم النبوة كان معتكفًا في مغارة، وجاءه الوحي ألول مرة ھن
  .إذن، فقد كان یحب الناس، ونذر نفسھ من أجل ھذه الغایة

--------------------------  
  ". النور الخالد: مفخرة اإلنسانیة: "مقال مأخوذ من كتاب* 

ا  منظِّرین للفكر من أشھر الدعاة في تركیا وواحد من أبرز ال**  ي   . الدعوي بھ د ف ول
المرتبطة بمحافظة ) حسن قلعة(في قریة صغیرة تابعة لقضاء  ١٩٤١نیسان عام  ٢٧

ده          ان وال ة، وك ة متدین ي عائل ة كوروجك ونشأ ف دي  (أرضروم، وھي قری ز أفن ) رام
  . شخصًا مشھودًا لـھ بالعلم واألدب والدین

  . ١/١٧الشفاء، للقاضي عیاض ] ١[
  ٤/٢٤٤للھندي " كنز العمال"؛ ١٠/٢١٦ع الزوائد، للھیثمي مجم] ٢[
   ١٥٤؛ مسلم، السالم، ٥٤البخاري، األنبیاء، ] ٣[
لم، السالم،   ٩البخاري، المساقاة، ] ٤[ اق،   ١٥١؛ مس درامي، الرق " المسند "؛ ٩٣؛ ال

   ٢/٥٠٧لإلمام أحمد 
   ٢٣البخاري، المغازي، ] ٥[
   ٣/١٠٣السیرة النبویة، البن ھشام ] ٦[ 



   ١٠١، ١٠٠؛ مسلم، الجھاد، ٢٤البخاري، المغازي، ] ٧[
   ١٠٥، ١٠٤؛ مسلم، الجھاد، ٥٤البخاري، األنبیاء، ] ٨[ 
   ٤/٣٤٤البن كثیر " البدایة والنھایة"؛ ٤/٥٥السیرة النبویة، البن ھشام ] ٩[ 
ر ] ١٠[  ن كثی ة، الب ة والنھای ة"؛ ٣٢٢، ٣/٣٢١البدای یرة النبوی ام " الس ن ھش الب

٢/٢٦٦   
   ٣/٣٢٢البدایة والنھایة، البن كثیر ] ١١[ 
اد، ] ١٢[  لم، الجھ ورة  ٥٨مس یر س ذي، تفس ند"؛ ٣) ٨(؛ الترم د " المس ام أحم لإلم

   ٣/٣٣٢البن كثیر " البدایة والنھایة"؛ ٢/٢٧٩البن ھشام " السیرة النبویة"؛ ١/٣٢
   ١٤؛ مسلم، الفرائض، ٤البخاري، الكفالة، ] ١٣[ 
تق ] ١٤[  اري، االس رائض،  ١١راض، البخ لم، الف ند"؛ ١٤؛ مس د  " المس ام أحم لإلم

٣/٣١١   
   ١/٤٦٨البن األثیر " أسد الغابة"؛ ٢٠البخاري، فضائل أصحاب النبي، ] ١٥[ 
   ١/٤٦٨أسد الغابة، البن األثیر ] ١٦[ 
   ٨٧مسلم، البر، ] ١٧[ 
   ١/١٧الشفاء، للقاضي عیاض ] ١٨[ 
  ) رجمالمت. (أي خاتم األنبیاء: المقفَّي] ١٩[ 
أي لیس بینھ وبین الحشر نبي آخر في معنى، وفي معنى آخر أن اهللا  : الحاشر] ٢٠[ 

  ) المترجم. (سیحشر الناس أمامھ یوم القیامة
   ٤/٣٩٥لإلمام أحمد " المسند"؛ ١٢٦مسلم، الفضائل، ] ٢١[
   ١٩٢؛ مسلم، الصالة، ٦٥البخاري، األذان، ] ٢٢[ 
دود، ] ٢٣[  لم، الح اري٢٣-١٧مس دود، ؛ البخ ند"؛ ٢٨، الح د  " المس ام أحم لإلم

٢/٤٥٠، ١/٢٣٨   
ان، ] ٢٤[  لم، اَألْیم و داود، األدب، ٣٣، ٣١مس ند"؛ ١٢٣؛ أب د " المس ام أحم لإلم

٣/٤٤٧   
   ٣٠مسلم، اَألْیمان، ] ٢٥[ 
   ٣/١١٢المسند، لإلمام أحمد ] ٢٦[ 
   ٦٥؛ مسلم، الفضائل، ١٨البخاري، األدب، ] ٢٧[ 
   ٥٨؛ أبو داود، األدب، ١٦الترمذي، البر، ] ٢٨[ 
" المسند "؛ ٣؛ ابن ماجھ، األدب، ٦٤؛ مسلم، الفضائل، ١٨البخاري، األدب، ] ٢٩[ 

   ٦/٥٦لإلمام أحمد 
   ١٢؛ مسلم، الجنائز، ٤٥البخاري، الجنائز، ] ٣٠[ 
   ١٢الترمذي، فضائل الجھاد، ] ٣١[ 
   ٣البخاري، الجنائز، ] ٣٢[ 
ازي، ] ٣٣[  اري، المغ لم٢٧البخ ائل، ؛ مس ائز، ٣٠، الفض ائي، الجن ؛ ١٠٣؛ النس
   ٤/٣٠٠البن ھشام " السیرة النبویة"؛ ٢/٢٠٥البن سعد " الطبقات الكبرى"
   ٤٢؛ مسلم، الزھد، ٢٤، األدب، ٢٥البخاري، الطالق، ] ٣٤[ 
   ١/٤٠٤لإلمام أحمد " المسند"؛ ١١٢، الجھاد، ١٦٤أبو داود، األدب، ] ٣٥[ 



   ١٤٨مسلم، السالم،  ؛١٥٣البخاري، الجھاد، ] ٣٦[ 
ید،    ] ٣٧[  زاء الص اري، ج الم،   ٧البخ لم، الس ج،   ١٣٧؛ مس ائي، الح ؛ ١١٤؛ النس
   ١/٣٨٥لإلمام أحمد " المسند"
   ٢٣٣، ٤/٢٣١المستدرك، للحاكم ] ٣٨[ 
   ٢/٩٥للسیوطي " الخصائص الكبرى"؛ ٩/٩مجمع الزوائد، للھیثمي ] ٣٩[ 
  ).المترجم(لغم قاتلھا ومھلكھا من شدة ا: باخع نفسك] ٤٠[ 

---------------  
  صبر النبي علیھ الصالة والسالم على الدعوة.٣٦

  عبد الوھاب بن ناصر الطریري.د
ا        ع قلوبن ھ م دد نرحل ب اء یتج أیھا اإلخوة واألخوات واألبناء والبنات حیاكم اهللا مع لق

ع ر   لم، م سول  أرواحنا وجداننا، نرحل بھ إلى ھناك مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
ة    ا ملحم اهللا في دعوتھ، ھذه الدعوة التي كان مقام رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فیھ
ردة      اني مج اني لیست مع ذه المع ات، ھ ین والثب ل والیق بر، دأب وطول األم ي الص ف

  . نذكرھا سردًا وعدًا لكنھا حقائق تشرق من حال النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ي     عندما نتقفى ھذه السیرة نفوسنا ظ ین حال النب مئة یرویھا أن ترد معین السیرة ومع

صلى اهللا علیھ وسلم فتتروى من ھدیھ وھداه، نحن أحوج ما نكون إلى أن نورد قلوبنا 
اك مستراحھا وأنسھا،     المكدودة معین سیرة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فتجد ھن

اك،    ولذلك استنھض نفوسكم أیھا اإلخوة واألخوات واألبناء والبنات ى ھن أن نذھب إل
  . نرحل مع خبر تقصھ علینا أمنا عائشة

أمنا تستنطق بھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وتستروي خبره فیخبرھا رسول اهللا  
صلى اهللا علیھ وسلم وھي تستقرئھ وتسترویھ مسیرتھ مع دعوتھ، تستروي رسول اهللا 

ع ا       ھ وقصتھ م م تحضره من أحوال ا     صلى اهللا علیھ وسلم ما ل تح وعي أمن دعوة، تف ل
عائشة رضي اهللا عنھا مع الرسول والرسالة على حوادث وافتھا لحداثة سنھا وصغر 
ھ            ا أدرك لم مم ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب ا لقی د م ان أش عمرھا، أحداث أخر ولذلك ك
وم         ل ی ا قب ھ وسلم عن م وعي عائشة یوم أحد وإذا بھا تسأل رسول اهللا صلى اهللا علی

یا رسول اهللا ھل مر علیك یوم ھو أشد علیك من یوم أحد؟ سؤال من :  احد، فتقول لھ
ي      ھ النب اذا لقی م م أمنا عائشة وكانت صغیرة السن لكنھا عبقریة ذكیة ولماحة، ھي تعل
ھ          ین رسول اهللا صلى اهللا علی د شج جب وم أح ي ی صلى اهللا علیھ وسلم في یوم أحد، ف

ھ   وسلم، كسرت رباعیتھ، غاصت حلقتان من حلقات  المغفر في وجنتیھ صلى اهللا علی
  . وسلم

صرع أصحابھ حولھ، وقف على جثمان عمھ حمزة أحب الناس إلیھ وخیرة أھل بیتھ، 
تخرجت          ھ، واس ر بطن د بق ھ وق ى جثمان لم عل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ف رس وق
ان الطاھر    أحشائھ، ومثل بھ، فوقف صلى اهللا علیھ وسلم كاسفًا حزینًا على ھذا الجثم

  . لن أصاب بعد الیوم بمثل مصیبتي فیك: و یقولوھ
ھ       ي صلى اهللا علی كل ھذا أصاب النبي صلى اهللا علیھ وسلم في أحد، فھل أصاب النب
وم     ا أصابك ی وسلم ما ھو أشد من ذلك؟ یا رسول اهللا ھل أصابك ما ھو أشد علیك مم

ان جواب رسول اهللا صلى      اذا ك ھ   أحد، سؤال أمنا عائشة فما كان الجواب، م اهللا علی



س    ي نف وسلم، كانت تسأل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وكأنما تنكأ جراحًا غائرة ف
  . رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ا    لقد لقیت من قومك أذى شدیدًا كأنما كان سؤال عائشة یسترجع ذكریات مضى علیھ
النبي صلى اهللا علی        إذا بعائشة تستثیرھا وإذا ب ب   زمن طمرتھا السنین، ف لم یجی ھ وس

وكأنما عادت ھذه المشاھد حیة أمام ناظریھ صلى اهللا علیھ وسلم، لقد لقیت من قومك  
د،   أذى كثیرًا یعني نعم، مر علّي ما ھو أشد من یوم أحد فما الذي كان أشد من یوم أح
ر     ق المغف ما الذي كان أشد من جرح في الجبین وكسر السن وأن تغار حلقتان من حل

ھ، وأن ی ي وجنت زة  ف ھ حم ان عم ى جثم ف عل ھ وأن یق رعون حول حابھ یص رى أص
ا سیرویھ رسول اهللا صلى اهللا            ك م د من ذل ك أش د من ذل مشوھًا ممثًال بھ، ما ھو أش
علیھ وسلم وكان أشد من ذلك یوم عرضت دعوتي على ابن عبد یالیل ابن عبد كالل، 

ذ     م ی ا ل ذكر م اج أن ن رض، نحت ذا الع ر ھ دعوة وخب ذه ال ر ھ و خب ا ھ ر م كر ونظھ
المضمر، فنقول إن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قضى أزید من عشر سنین قبل الھجرة 
ى            ات وصبر عل ي دعوة وثب ا ویصابرھا عشر سنین ف وھو یدعو قریشًا ویصبر لھ
األذى، حتى جرأ سفھاء قریش وملؤھا على أنواع من أذى النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

ؤوا علیھ جراءة شدیدة فإذا برسول اهللا صلى خصوصًا بعد موت عمھ أبي طالب، جر
ا             ي فیھ ة یلق ھ یبحث عن ترب رة الجحود، إذا ب دود وكث د طول الص اهللا علیھ وسلم بع

  . بذرة دعوتھ لعلھ یستنبت ھذه الدعوة في أرض أخرى فتنمو فیھا وتورق
ھ              ًا صاغیة تستجیب لدعوت ي الطائف أذان د ف ھ أن یج ى الطائف عل ة إل خرج من مك

ع  ع   وتتب ائف یقط ى الط یًا إل ة ماش ن مك رج م ھ، خ داه ودین ھ وھ ل ھدی التھ وتحم رس
ان    یل، وك ق الس روف اآلن بطری ق المع ن الطری و م ة كیل ى مائ د اآلن عل ًا یزی طریق
ة         ق السیل اآلن ووادي نخل ذي ھو طری ة ال ق وادي نخل یسمى أوال وادي نخلة، طری

ي صلى اهللا عل   ن       ھو الذي یسمى اآلن الزیمة، قطعھ النب د اب ھ مواله زی لم ومع ھ وس ی
ي            ى الطائف وبق ى وصل إل ائض، حت ت الصیف الق ي وق دام ف حارثة مشیًا على األق
ي            وادیھم ویغشاھم ف ي ن غ رسالتھ، یغشاھم ف ھ ویبل ا دین ھناك عشرة أیام یعرض فیھ
ض أھل الطائف سمعت رسول اهللا صلى         ال بع مجتمعاتھم یقرأ علیھم القرآن حتى ق

ا       اهللا علیھ وسلم في ا وأن ا مشرك وقرأتھ ا وأن الطائف یقرأ والسماء والطارق فحفظتھ
  . مسلم

ا      دود واإلعراض فلم عشرة أیام قضاھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم ال یواجھ إال بالص
ھ      اس إلی تمیل الن لم أن یس ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ائف من رس ل الط أل أھ خشي م

رد، حت       بح ال ھ أق ردوا علی فھائھم ف رك       أغروا بھ س د اهللا غی ا وج ھ بعضھم أم ال ل ى ق
ھ    رسوًال فیرسلھ إلینا، فلما أغروا بھ سفھائھم فواجھوه بأقبح الرد إذا بھ صلى اهللا علی
وم         ؤاد مغم وم الف ًا مكل ع حزین ذا اإلعراض یرج دود وھ ذا الص ھ بھ لم وھو یواج وس
ھ      رؤوا علی ا وج ل المأل فیھ وم أھ ده ق د أن جح ة بع ن مك ذي خرج م و ال نفس، وھ  ال

ذا       ل بھ دود ویقاب ذا الص د بھ ھ فیص تنبتاًً لدعوت ائف مس ي الط د ف ًال أن یج األذى أم ب
م،           د الغ ذلك أش تم ل م رسالتھ یغ ل لھ و الحام لم وھ الجحود، فإذا بھ صلى اهللا علیھ وس
نفس وال        ال یت ب ف ریم الطی ب الك ى القل ویحزن لذلك أشد الحزن، وتتراكب الھموم عل

دع     دعوات یص ك إال ب ا السماء   ینفس عن ذل ة       "بھ وتي وقل ك ضعف ق م أشكو إلی اللھ



د     ى بعی ي إل حیلتي وھواني على الناس أنت رب المستضعفین وأنت ربي إلى من تكلن
ر أن              الي غی ال أب ّي ف ك غضب عل م یكن ب ھ أمري، إن ل ب ملكت ى قری یتجھمني أم إل

نیا عافیتك أوسع لي، أعوذ بنور وجھك الذي أشرقت لھ الظلمات، وصلح علیھ أمر الد
ى ترضى وال حول     واآلخرة، أن ینزل بي غضبك أو یحل بي سخطك، لك العتبة حت

  ". وال قوة إال بك
د عشر        لم بع ھ وس ي صلى اهللا علی دعاء مكروب مغموم یصدع السماء، ثم ینقلب النب
ان الرجوع،             ف ك ة لكن كی ى مك دعوة والمصابرة یرجع إل ي ال لیال طوال قضاھا ف

ى  ویسیر في الطریق ولكن كیف  كان المسیر، كیف قطع الطریق من الطائف عائدًا إل
مكة، مكة التي خرج منھا وبمرأى وبمسمع من أھلھا یرونھ ویعلمون إلى أین سیذھب 
یھم       د سبقتھ إل یھم وق وما ھي قضیتھ وما ھو ھدفھ في ذھابھ إلى الطائف، وسیرجع إل

ھ وھ      ف سیلقى قوم د وكی انوا   أخبار أھل الطائف معھ، فكیف سیدخل إلى بل ذین ك م ال
إلى    ًا ف جرؤوا علیھ فكیف سیكون حالھ بعد أن یرجع إلیھم، ولذلك عاد مكروبًا مغموم

  . أي درجة بلغ غمھ وعلى أي حال كان حزنھ
ول  ك فیق ف ذل ب"یص رن الثعال ي ق ا ف تفق إال وأن م أس یل "فل و الس ب ھ رن الثعال ، ق

ا رسول اهللا         و قطعھ ین كیل د عن الطائف ستة وأربع لم     الكبیر یبع ھ وس صلى اهللا علی
ث        ھ بحی ھ ألجل دعوت ھ وحزن ھ وھم مشیًا، ولكنھ كان في حال من االستغراق مع غم

  أنھ لم یستفق ولم یشعر بما حولھ إال وھو في قرن
---------------  

  رسول اُألمِّـّیین.٣٧
  سلمان بن فھد العودة    . د

  ..یا رسوَل اهللا
  حبَُّك في مھجتي كالّدِر في الصدفِ 

  ذى في الروضِة اُألنفِ والش
  والفراِت العذِب في الـدِّیمِ 
  .. لیس كالمختاِر في البشرِ  

  .. فھو كلُّ السمِع والبصِر 
  .. واحُد التاریِخ والسیِر 
  وإماُم الرسِل واُألمم ِِ

ار       ذاھب الكب ة الم اء وأئم اء والزعم د    ، لقد قرْأُت سیر المصلحین والعظم ي ق ى إن حت
ذوا أنفسھم      أشعر حین أقرأ عن أح م أخ ى؛ ألنھ دھم أني أمام جبل وعر صعب المرتق

ا        ھ، وربم داء ب ھ وصعوبة االقت بشيء من الجّد الذي یصیب المرء بالعجز عن إدراك
لم؛ فتشعر         ، استحالتھ ھ وس د صلى اهللا علی ة محم ًا وسّیدھم قاطب أّما إمام ھؤالء جمیع

رب م     ق والق ة للتطبی ھولة والقابلّی یرتھ بالس رأ س ت تق اع  وأن رّیة وطب نفس البش ن ال
  .الناس، وھذا سّر بدیع من أسرار إعجاز الشخصّیة النبوّیة

  :وھو صلى اهللا علیھ وسلم قائد الركب وسید ولد آدم
  َوكلُُّھْم ِمْن َرُسوِل اِهللا ُمْلَتِمٌس     َغْرفًا ِمَن اْلَبْحِر َأْو َرْشفًا ِمَن الدَِّیِم

  .رّیتھ وعظمتھ في آنھو سر بش -واهللا أعلم -وھذا المعنى 



اء           : وثمة شيء آخر  ب غموض وخف ي شخصّیتھ جوان ا من إنسان إال وف ھ م و أن وھ
صلى  -والتباس من القدماء والمحدثین والعباقرة والفالسفة وغیرھم، بینما رسول اهللا  

اء         -اهللا علیھ وسلم  داء، والعلم دقاء واألع ا األص روء، یقرؤھ وح مق اب مفت سیرتھ كت
زل  ى     والبسطاء، وین رؤه عل وم ویق ھ السالم؛ فیق وره علی ص أم ي أخ وحي ف ھ ال علی

ِل  : (الناس ویقرأ علیھم في مكة قولھ تعالى ُھ   * َوَلْو َتَقوََّل َعَلْیَنا َبْعَض اْلَأَقاِوی ْذَنا ِمْن َلَأَخ
اِجِزی    * ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُھ اْلَوِتیَن* ِباْلَیِمیِن  ُھ َح ٍد َعْن ْن َأَح ة ) [َنَفَما ِمْنُكْم ِم ، ]٤٧-٤٤:الحاق

ة         ة وكالمّی ھ حمالت إعالمّی ھ ویشنون علی ون یحاربون أمام المؤمن والمشرك والوثنّی
ك      م یكن ذل ة، فل باحثین عن أّي ثغرة ینفذون منھا للطعن في مصداقّیة الدعوة والداعی

  .یثنیھ عن التبلیغ بكل شيء ولو كان ھذا الشيء معاتبة لھ من اهللا عز وجل
ـّرة        : وفي المدینة ّدوائر، ویرجعون البصر ك دین ال ذا ال ا بھ یترّبص یھودھا ومنافقوھ

  : وكّرتین في حقیقة الرسالة
  ھل یرون من فطور؟

الى  قُّ َأْن     : (ومع ذلك كان یقرأ على الناس من القرآن قولھ تع ُھ َأَح اَس َواللَّ ى النَّ َوَتْخَش
ھ ]٣٧:األحزاب )[َتْخَشاُه َولَّى  : (، وقول َبَس َوَت َأْعَمى   َأْن* َع اَءُه اْل ان  ]٢:عبس )[َج ، وك

لم   -یعّلمھا أصحابھ ویؤّمھم بھا في الصالة، وأصحاب رسول اهللا  ھ وس  -صلى اهللا علی
لم؛   یكتبون كل كلمة وحرف ویدّونون كل ھمسة ولمسة تصدر منھ صلى اهللا علیھ وس
ھ     فسیرتھ سّجل مفتوح للناس كلھم أجمعین ومدّونة واضحة دقیقة في كل شيء یخّص

  .یھ أفضل الصالة والسالمعل
ق          ل خل ان أمث ي سیرتھ دون استثناء ك ذا الجالء ف یمٍ    (وبكل ھ ٍق َعِظ ى ُخُل َك َلَعَل ) َوِإنَّ

م[ ان ]٤:القل دق لس َوى(؛ وأص ِن اْلَھ ُق َع ا َیْنِط نجم) [َوَم ة ]٣:ال ین حج اٍن (، وأب ِبِلَس
ت اإلنسان؛ لیكون   لھ صفا " إنسان"، وھو في كل ذلك ]١٩٥:الشعراء) [َعَرِبيٍّ ُمِبیٍن

ون         اع المؤمن م األتب داء، ولكي یعل ي االقت اع وأسھل ف ي االّتب ّدة   -أیسر ف د ع و بع ول
وأحاسیسھ لیست بدعًا من المشاعر،   -صلى اهللا علیھ وسلم-أن مشاعر النبي  -قرون 

ال       رح وسرور ین رھم أو ف وأن ما یلحق الناس من أذى ومضایقة من المشركین وغی
داولھا    -علیھ وسلمصلى اهللا -النبي  ي ی منھ أوفر الحظ والنصیب، فغدت ھذه األیام الت

وسُموِّ أرومتھ، وطریقة  -صلى اهللا علیھ وسلم-اهللا على الناس تبیینًا لمعدن رسول اهللا 
ة واالستثنائیة      ة والظروف العادی ى     (تعاملھ مع األحداث المختلف اِس َعَل وَن ِللنَّ َئّال َیُك ِل

  ]. ١٦٥:النساء) [الرُُّسِل اللَِّھ ُحجٌَّة َبْعَد
د      ّید الرسل ھو محم لم   -وس ھ وس ة       -صلى اهللا علی دنیا وكالعافی ان كالشمس لل ذي ك ال

  للناس، فھل لھما من بدیل أو عنھما من ِعوض؟
اس من أنفسھم        -صلى اهللا علیھ وسلم-وال شك أن النبّي  أكمل صورة بشرّیة جاء للن

ا       َو(فلم ینزل من السماء، ولم یكن ملكًا  ْیِھْم َم َنا َعَل ًال َوَلَلَبْس اُه َرُج ًا َلَجَعْلَن َلْو َجَعْلَناُه َمَلك
ِھ  (، بل كان بشرًا رسوًال ]٩:األنعام) [َیْلِبُسوَن َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزیٌز َعَلْی

یمٌ   اْلُمْؤِمِنیَن َرُؤوٌف َرِح ْیُكْم ِب ِریٌص َعَل تُّْم َح ا َعِن ھ ] ١٢٨:ةالتوب) [َم انوا یعرفون د ك لق
لم    ھ وس لى اهللا علی زل ص م ی ین، ول ادق األم فونھ بالص ھ ویص الم ویعاملون ھ الس علی
ھ        لى اهللا علی ا یكون ص ل م ى أكم بض عل ى ُق ال حت ارج الكم دارج ومع ي م ى ف یترّق
ي    ر والنھ اد واألم ھ واإلرش دعوة والتوجی ادة وال ّبس بالعب و متل بض وھ لم، ُق وس



ھ السالم   -للحظة التي انتقل فیھا من ھذه الدنیاوالوصّیة حتى في ا  -بأبي ھو وأمي علی
  ].٩٩:الحجر) [َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َیْأِتَیَك اْلَیِقیُن: (عمالً  بقولھ تعالى

  
د    ان محم لم   -وقبل ذلك ك ھ وس م،        -صلى اهللا علی اد األم ھ اهللا فق ى بعث نم حت یرعى الغ

لھ اهللا بشیرًا ونذیرًا إلى الناس كافة؛ شامھا وكان یضرب في أسواق الشام إلى أن أرس
م األم؛         دان األب ث انى مشاكل فق ًا ع ان یتیم ا، وك ا وعجمھ ا، وعربھ ا وحجازھ ویمنھ

وز       -عز وجل -فآواه اهللا ورعاه، وكان ضاال فھداه اهللا  ان عائًال یشتكي الع داه، وك بھ
آَوى  َأَلْم َیِجْدَك َی: (وأغناه -عز وجل-والفاقة؛ فكفاه اهللا  ًا َف َدى   * ِتیم اًال َفَھ َدَك َض * َوَوَج

  ].٨-٦:الضحى) [َوَوَجَدَك َعاِئًال َفَأْغَنى
  قد صاغُھ خالقـــُھ     من معاني الرســل بْدءًا وِختاما" مرَسٌل"

  قد سعى والطــرُق نـارٌ  ودٌم     یعبُر السھـــــَل ویجتاُز األكاما
  ُل البــــدَر الّتمامانزل األرَض فأضحت جنـــًة     وسماًء تحم

  وأتى الدنیــا فـقـیرًا فأتـت     نحوه الدنیـــا وأعطتھ الّزماما
  ورعى األغــناَم بالعـــدِل إلى     أن رعى في مرتِع الحقِّ األناما

  عربّي مـّدن الصحرا كمــا     عـّلم الناَس إلى الحشِر النظاما
  لَم والبغَي ُحطـامایا رسوَل الحقِّ خّلدت الھدى     وترْكت الظ

ھ   وإذا جاءت كل أمة بعظیمھا ومتبوعھا، وقّدمت زعیمھا أتیناھم بمحمد صلى اهللا علی
وسلم؛ فظھر الحق، وبطل ما كانوا یعملون، ذلكم أن شخصّیتھ عظیمة بكل المقاییس، 
ّل   ا ُتح ارات، وبھ ات والحض تویات والمجتمع ات والمس ور والبیئ ل العص الحٌة لك ص

  !والعالم، وھو یحتسي قھوة الصباحمشكالت األمم 
ولنا  لم-فرس ھ وس لى اهللا علی یتھ -ص ي شخص زة ف ھ معج ھ، نفس ھ، وأخالق ، وھْدی
ھ  ھ ، وعبادت ریم      ، وقیادت رآن الك ة كمعجزة الق ھ األصلیة المعروف ى معجزات ُتضاف إل

راج،    ْیًال مِّ      (العظمى، ومعجزة اإلسراء والمع ِدِه َل َرى ِبَعْب ِذي َأْس ْبَحاَن الَّ ِجِد  ُس َن اْلَمْس
) اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اَألْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُھ ِلُنِرَیُھ ِمْن آَیاِتَنا ِإنَُّھ ُھَو السَِّمیُع الَبِصیر

  ].١:سورة اإلسراء[
رُ (ومعجزة انشقاق القمر،  ر  ) [اْقَتَرَبِت السَّاَعُة َوانَشقَّ اْلَقَم ان   ]١:سورة القم ـا ك ، ولم

رآن       القر ھ الق لم خلق ھ وس ان صلى اهللا علی ا وصفتھ عائشة     -آن العظیم معجزة، ك كم
وبالئھ ، فخلقھ معجزة؛ في صبره وكفاحھ -عند مسلم وأبي داود  –) رضي اهللا عنھا(

  .وتجّرده وإنسانّیتھ
كل صفات العظمة  –أیضًا -فلھ صلى اهللا علیھ وسلم كل خصائص اإلنسان؛كما أن لھ 

  ..البشریة مجتمعة 
  صلى علیك اُهللا یا علَم الھدى          ما ناَح طیٌر أو ترّنم حادي

راھیم  ، كما صّلیت على إبراھیم، وعلى آل محمد، اللھم صلِّ على محمد ى آل إب ، وعل
د  ى محم ارك عل د، وب د مجی ك حمی د، إن ى آل محم راھیم ، وعل ى إب ت عل ا بارك ، كم

  .وعلى آل إبراھیم إنك حمید مجید
---------------  

  صلى اهللا علیھ وسلم.٣٨



  سلمان بن فھد العودة 
لم یكتب ألحٍد من البشر من األثر والخلود والعظمة ما كتب لصاحب النسب الشریف  

  . -صلى اهللا علیھ وسلم -
ولقد دونت في سیرتھ الكتب ، ودبجت في مدیحھ القصائد، وعمرت بذكره المجالس ، 

  .وبقیت عظمتھ قمة سامقة ال تطالھا الظنون 
ر      ت ة ، ونص رة وقل ر ، وكث ى وفق عف ، وغن وة وض ن ق اة م روف الحی ھ ص ت ب قلب

ھ،      ك كل ي ذل دوة ف وھزیمة ، وظعن وإقامة ، وجوع وشبع ، وحزن وسرور ، فكان ق
  .وحقق عبودیة الموقف لربھ كما ینبغي لھ 

جر ، وجاءه    ظل في مكة ثالث عشرة سنة ، وما آمن معھ إال قلیل ، فما تذّمر وال ض
ام           أصحابھ ی دین وتم ى نصر ال ف عل دعاء واالستنصار فحل ھ ویسألونھ ال شتكون إلی

ھ ،    األمر ، وأنكر علیھم أنھم یستعجلون ، فكان األمر كما وعد ، علمًا من أعالم نبوت
  .ونصرًا ألمر اهللا ، ال لألشخاص 

ا   وكان من نصره أن تأتیھ وفود العرب من كل ناحیة مبایعة على اإلسالم والطاعة فم
  .وال تكّبر ، وال انتصر لنفسھ من قوم حاربوه وآذوه وعاندوا دینھ تغیر 

  :كما كان یقول أبو سفیان بن الحارث 
  لعــمرك إني یوم أحمل رایة     لتغلب خیل الالت خیل محمِد

  لكـالمدلج الــحیران أظلم لیلھ     فھذا أواني حین أھدى وأھتدي
   من طردتھ كل مطردھـداني ھــاٍد غیر نفسي ودلني     عـلى اهللا

  وما حملت من ناقة فوق ظھرھا     أبر وأوفى ذمـة من محمد
ل     دوُّه قب فاستل العداوات ، ومحا السخائم ، وأّلف القلوب ، وأعاد اللُّحمة ، وعرف ع
ي ، وإن        د ذات اني مج صدیقھ أنھا النبوة ، وأنھ لم یكن صاحب طموح شخصي وال ب

  .كان الطموح والمجد لبعض جنوده 
ا        ت دوئھا وطبیعتھ اظ شخصیتھ بھ ره ، واحتف ي سائر أم عجب من عفویتھ وقلة تكلفھ ف

  .وتوازنھا مھما تقلبت علیھا األحوال، واختلفت علیھا الطرائق 
ض ،       ي بع تتر ف ال ویس ض الح ي بع ین ف ذي یب اص ال ھ الخ ھ طبع ان إال ول ل إنس ق

ھ وتصرفاتھ حاشاه ویترتب علیھ استرواح لقوم دون آخرین ، ویحكم العدید من مواقف
  . -صلى اهللا علیھ وسلم-

ون ،      ا یعرف دثھم بم تھم ، ویح فھو ُیْقِبل بوجھھ على كل جلیس ، ویخاطب كل قوم بلغ
ي   ویعاملھم بغایة اللطف والرحمة واإلشفاق ، إال أن یكونوا محاربین حملوا السالح ف

  .وجھ الحق ، وأجلبوا إلطفاء نوره وحجب ضیائھ 
ل  كل طعام تیسر من ال حالل فھو طعامھ ، وكل فراش أتیح فھو وطاؤه ، وكل فرد أقب

  .فھو جلیسھ 
ھ ، ال      ط لطیب یئًا ق ب ش ما تكلف مفقودًا ، وال رد موجودًا ، وال عاب طعامًا ، وال تجن

  .طعامًا وال شرابًا وال فراشًا وال كساًء، بل كان یحب الطیب، ولكن ال یتكلفھ 
ھ  سیرتھ صفحة مكشوفة یعرفھا محبوه و شانئوه ، ولقد نقل لنا الرواة دقیق وصف بدن

ھ ،          ة حدیث ھ ، وطریق ھ ولحیت ي رأس م شیبة ف عره ، وك ھ ، وصفة ش ، وقسمات وجھ
فره ،          ھ ، وس ربھ ، ومركب ھ ، ومش ي مأكل أنھ ف یل ش وا تفص ا نقل ده ، كم ة ی وحرك



وإقامتھ ، وعبادتھ ، ورضاه ، وغضبھ ، حتى دخلوا في ذكر حالھ مع أزواجھ أمھات 
بة ،          ة ، والمغاض ة ، والمداعب م ، والنفق ل ، والقس رة ، والغس ي المعاش ؤمنین ف الم

  .والجد، والمزاح ، وفصلوا في خصوصیات الحیاة وضروراتھا 
اس عن          ھ الن ا ال یعرف ره م ولعمر اهللا إن القارئ لسیرتھ الیوم لیعرف من تفصیل أم

دیقھ ،     دیق عن ص زوج عن زوجھ ،    متبوعیھم من األحیاء ، وماال یعرفھ الص وال ال
ك            اء ؛ وذل م أحی ائھم وھ ھ عن أنبی ھ أو یدانی یئًا یقارب ھ ش اب یعرفون وال كان أھل الكت

  .لتكون سیرتھ موضع القدوة واألسوة في كل األحوال ، ولكل الناس
  ...فالرئیس والمدیر والعالم والتاجر والزوج واألب والمعلم والغني والفقیر 

  .یة التامة على تنوع أحوالھم وتفاوت طرائقھم كلھم یجدون في سیرتھ الھدا
ھ        دوة ب د ال یخرج عن محل الق لم   -والفرد الواح ھ وس ھ     -صلى اهللا علی ت ب ا تقلب مھم

  .الحال ، ومھما ركب من األطوار، فھو القدوة واألسوة في ذلك كلھ
وإنك لتقرأ سیرة علم من األعالم فتندھش من جوانب العظمة في شخصیتھ فإذا تأملت 

د    صال ا ق ھ ، ولكنھ حیتھا لألسوة علمت أنھا تصلح لھذا العلم في صفتھ وطبعھ وتكوین
  .ال تصلح لغیره 

ى   ولقد یرى اإلنسان في أحوال السالفین من الجلد على العبادة ، أو على العلم ، أو عل
  :الزھد ما یشعر أنھ أبعد ما یكون عن تحقیقھ حتى یقول لنفسھ 

  لیس الصحیح إذا مشى كالمقعِد    ال تـــعرضن لذكرنا مع ذكرھم 
أحس بقرب التناول وسھولة المأخذ ،  -صلى اهللا علیھ وسلم-فإذا قرأ سیرة رسول اهللا 

  .وواقعیة االتباع 
م           ال لھ ع فق ا وق حابھ م ض أص ع من بع د وق ھ،     : " حتى لق اكم ل ا أخشاكم هللا ، وأتق أن

  ".وأعلمكم بما أتقي
  ."اكلفوا من العمل ما تطیقون: "وقال 
إن ھذا الدین یسر ، ولن یشادَّ الدیَن أحٌد إال غلبھ فسددوا وقاربوا وأبشروا ، : " وقال 

  ".واستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ، والقصَد القصَد تبلغوا 
ا              ب النظر فیھ ھ وتقلی ھ السالكون مدارسة سیرتھ وھدی ى علی ا یرب ر م ان خی ولھذا ك

ار معن  ا واستحض ان مطالعتھ ـزاء أو  وإدم ا دون اجت ذھا بكلیتھ رھا ، وأخ ا وس اھ
  .اعتساف 

الى -إن اهللا  ز وتع ول اهللا    -ع د وراء رس ل ألح م یجع لم  -ل ھ وس لى اهللا علی ذا  -ص ھ
ر أن       : المنصب الشریف  ذین أم دى السابقین ال ع ھ ھ جم منصب القدوة واألسوة ؛ ألن

الى -إلى ما خصھ اهللا  " فبھداھم اقتده " یقتدي بھم  ره  -تع ال      وخیَّ ھ من صفات الكم ب
لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة لمن   : "  -سبحانھ-ونعوت الجمال ، ولھذا قال 

  ".كان یرجو اهللا والیوم اآلخر وذكر اهللا كثیرًا 
ھ  لم  -إن حیات ھ وس لى اهللا علی یریة       -ص ذكرة التفس ي الم دین ھ ھ الراش اة خلفائ وحی

  .والترجمة العلمیة لنصوص الشریعة 
ن الخ رواة ،          وم د ال ن تزی ة م دقھا محفوظ ا وص یرة بواقعیتھ ذه الس ل ھ ر أن تظ ی

وارق     ى الخ د عل طوریة تعتم ة أس ى ملحم ا إل ا حولتھ ي ربم ة الت ات النقل ومبالغ



زِّ    ع ھ ا م وا بقراءتھ ا لیكتف ا واتباعھ ن مقاربتھ اس م ف الن ذا یتخف زات ، وبھ والمعج
  .الرؤوس وسكب الدموع وقشعریرة البدن 

دة        إن اآلیات الت دة ، والقاع د القاع ذي یؤك ا االستثناء ال ي تأتي مع األنبیاء حق ، لكنھ
  .ھي الجریان مع السنن الكونیة كما ھي 

ة       األحوال العملی ي ب تھویھم التأس تھم یس ن خاص ا م لمین ، وربم ن المس رون م وكثی
في صالتھ   -صلى اهللا علیھ وسلم-الظاھرة في السلوك والعبادة وغیرھا ، فیقتدون بھ 

لي "  وني أص ا رأیتم لوا كم ھ " ص ككم " وحّج ي مناس ذوا عن اس " خ نن اللب وس
  …والدخول والخروج 

دي   وھذا جزء من االتباع المشروع ، بید أنھ لیس كلھ ، وال أھم ما فیھ ، فإن اتباع الھ
ق        نفس ، وتحقی ة ال الى ، والتجرد واإلخالص ، ومراقب النبوي في المعاملة مع اهللا تع

ة ، وإن      المعاني المشروعة ة وأحق بالرعای ى بالعنای من الحب والخوف والرجاء أول
اس یتنافسون      ذا ضعیفًا ؛ ألن الن ا یكون مكسبة     -عادة –كان میدان التنافس في ھ فیم

ي      ھ ف يء ذات دون الش اس ، وال یج ا الن ي یراھ ور الظاھرة الت ن األم اء م د والثن للحم
ادة      األمور الخفیة التي ال یطلع علیھا إال اهللا ، ورب ي عب ة ف ما تحرى امرؤ صفة نبوی

ل        اء التأم ف نفسھ عن وق المشروع ، دون أن یكل أو عمل واعتنى بھا وتكلف تمثلھا ف
  .في سر ھذه الصفة وحكمتھا وأثرھا في النفس 

ة       اس ومصالحھم العاجل افع الن وھذه المسائل ، حتى التعبدیة منھا ؛ ما شرعت إال لمن
فحسب ، بل في األثر الذي ینتج عنھا فیراه صاحبھ  واآلجلة ، ولیست قیمتھا في ذاتھا

ھ وردًا من سیرة المصطفى       ل ل ھ  -ویراه اآلخرون وإنھ لخلیق بكل مسلم أن یجع علی
ل     ) بطل األبطال ( ، إن كان ناشئًا فمثل  -السالم ابًا فمث ان ش زام، وإن ك الشمائل  ( لع

ـیرة   ( ر ، أو البـن كثی) الفـصول(البن كثیر أو الترمذي ، و ) المحمدیة  مختصر الس
ل    ) تھذیب سیرة ابن ھشام ( أو ) الرحیق المختوم ( أو )  ان شیخًا فمث سیرة  ( وإن ك

سبل الھدى والرشاد ( وإن كان متضلعًا بالمطوالت فمثل ) ابن كثیر ( أو ) ابن ھشام 
  ).نضرة النعیم(وكتاب ) 

ي     ًا وحشرنا ف م      رزقنا اهللا حب نبیھ وحسن اتباعھ ظاھرًا وباطن ذین أنع ع ال ھ م زمرت
  .علیھم من النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا 

---------------  
  إنھم یسبون مذمًما وھو محمد.٣٩

  محمد أبو الھیثم  
  ..بسم اهللا نبدأ، وعلى ھدي نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم نسیر

  ..ابتالء تلو ابتالء
  ..محمد صلى اهللا علیھ وسلم وتتوالى االبتالءات تترى على أمة

  .. اجتیاح للدیار، وسفك للدماء، وھتك لألعراض، وعبث بالعقائد
  ..وعّمت البلوى وطّمت باإلساءة لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ول  ذممًا    «: لّما سّب المشركون رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان یق م یشتمون م إنھ
لم    وبنفس المنطق نقول لم. »وأنا محّمد ھ وس م  : ن یسيء لرسول اهللا صلى اهللا علی إنك

ار من    تسبون مذممًا وھو محمد صلى اهللا علیھ وسلم، الذي تضافرت وتواترت األخب



غ   الكتب السماویة والمقاالت اإلنسانیة لعقالء الغرب والشرق قدیمًا وحدیثًا على أنھ بل
  .الكمال اإلنساني في الصفات

ُسوُل اللَِّھ َوالَِّذیَن َمَعُھ َأِشدَّاء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء َبْیَنُھْم َتَراُھْم مَُّحمٌَّد رَّ{: قال القرآن عنھ
ُركًَّعا ُسجًَّدا َیْبَتُغوَن َفْضًلا مَِّن اللَِّھ َوِرْضَواًنا ِسیَماُھْم ِفي ُوُجوِھِھم مِّْن َأَثِر السُُّجوِد َذِلَك 

ي اْلِإنِجیِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى َمَثُلُھْم ِفي التَّْوَراِة َوَمَثُلُھْم ِف
  ].٢٩:الفتح[} ُسوِقِھ ُیْعِجُب الزُّرَّاَع ِلَیِغیَظ ِبِھُم اْلُكفَّاَر

ل  ي اإلنجی الم ف ھ الس ى علی ان عیس ى لس اء عل أتكم  : "وج م ی ق ل م أنطل إن ل ق ف أنطل
  ".لى خطیئتھالمنحمنا، ذلك الي یوبخ العالم ع

د أو      ة محم والمنحمنا توافق في الالتینیة كثیر الحمد، والتي توافق من األسماء العربی
ى لسان عیسى         الى عل ول اهللا تع داقًا لق ك مص ن     {أحمد، وذل ْأِتي ِم وٍل َی ًرا ِبَرُس َوُمَبشِّ

دُ  ُمُھ َأْحَم ِدي اْس ف[} َبْع الم]. ٦:الص ھ الس ى علی ن یحی ل ع ول اإلنجی ق : "ویق وانطل
رب ملكوت السماء         د اقت وا فق ود توب ة الیھ ي بری انون  "یوحنا المعمدان یكرز ف ، أي ق

السماء، فھذه بشارة باقتراب قانون سماوي جدید ولم یأِت قانون من السماء بعد یحیى 
د   -الذي واكب حیاة المسیح علیھما السالم- إال القرآن الكریم الذي أنزلھ اهللا على محم

  .صلى اهللا علیھ وسلم
لم،           كم  ھ وس ال صفاتھ اإلنسانیة صلى اهللا علی الء النصارى والمسلمین بكم ّر عق ا أق

ا       ذلك، فیم ر ب ائھم یق م وحكم فھذا قائد من أعظم قادتھم عبر التاریخ وعالم من أعالمھ
روى البخاري من حدیث قصة ھرقل القائد الرومي الكبیر والعالم النصراني الشھیر   

  :وأبو سفیان بن حرب
الَ   : َأُبو اْلَیَماِن اْلَحَكُم ْبُن َناِفٍع َقاَلَحدََّثَنا " ِري َق ْن الزُّْھ ُد   : َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب َع ي ُعَبْی َأْخَبَرِن

َرهُ        اٍس َأْخَب َن َعبَّ ِھ ْب َد اللَّ ُعوٍد َأنَّ َعْب ِن َمْس َن    : اللَِّھ ْبُن َعْبِد اللَِّھ ْبِن ُعْتَبَة ْب ْفَیاَن ْب ا ُس َأنَّ َأَب
َأنَّ ِھَرْقَل َأْرَسَل ِإَلْیِھ ِفي َرْكٍب ِمْن ُقَرْیٍش، َوَكاُنوا ِتَجاًرا ِبالشَّْأِم ِفي اْلُمدَِّة : َرُهَحْرٍب َأْخَب

َوُھْم  الَِّتي َكاَن َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َمادَّ ِفیَھا َأَبا ُسْفَیاَن َوُكفَّاَر ُقَرْیٍش، َفَأَتْوُه
َأیُُّكْم : ، َفَدَعاُھْم ِفي َمْجِلِسِھ َوَحْوَلُھ ُعَظَماُء الرُّوِم، ُثمَّ َدَعاُھْم َوَدَعا ِبَتْرُجَماِنِھ َفَقاَلِبِإیِلَیاَء

  َأْقَرُب َنَسًبا ِبَھَذا الرَُّجِل الَِّذي َیْزُعُم َأنَُّھ َنِبي؟ 
  . َأَنا َأْقَرُبُھْم َنَسًبا : َفُقْلُت: َفَقاَل َأُبو ُسْفَیاَن

  . َأْدُنوُه ِمنِّي، َوَقرُِّبوا َأْصَحاَبُھ َفاْجَعُلوُھْم ِعْنَد َظْھِرِه: اَلَفَق
ذُِّبوهُ : ُثمَّ َقاَل ِلَتْرُجَماِنِھ اُء    . ُقْل َلُھْم ِإنِّي َساِئٌل َھَذا الرَُّجِل، َفِإْن َكَذَبِني َفَك ا اْلَحَی ِھ َلْوَل َفَواللَّ

  . ْبُت َعْنُھِمْن َأْن َیْأِثُروا َعَلي َكِذًبا َلَكَذ
  َكْیَف َنَسُبُھ ِفیُكْم؟ : ُثمَّ َكاَن َأوََّل َما َسَأَلِني َعْنُھ َأْن َقاَل

  . ُھَو ِفیَنا ُذو َنَسٍب: ُقْلُت
  َفَھْل َقاَل َھَذا اْلَقْوَل ِمْنُكْم َأَحٌد َقطُّ َقْبَلُھ؟ : َقاَل
  .َلا: ُقْلُت
  َفَھْل َكاَن ِمْن آَباِئِھ ِمْن َمِلٍك؟ : َقاَل
  .َلا: ُقْلُت
  َفَأْشَراُف النَّاِس َیتَِّبُعوَنُھ َأْم ُضَعَفاُؤُھْم؟ : قاَل

  . َبْل ُضَعَفاُؤُھْم: َفُقْلُت



  َأَیِزیُدوَن َأْم َیْنُقُصوَن؟ : َقاَل
  . َبْل َیِزیُدوَن: ُقْلُت
  ؟ َفَھْل َیْرَتدُّ َأَحٌد ِمْنُھْم َسْخَطًة ِلِدیِنِھ َبْعَد َأْن َیْدُخَل ِفیِھ: َقاَل
  . َلا: ُقْلُت
  َفَھْل ُكْنُتْم َتتَِّھُموَنُھ ِباْلَكِذِب َقْبَل َأْن َیُقوَل َما َقاَل؟ : َقاَل
  . َلا: ُقْلُت
  َفَھْل َیْغِدُر؟ : َقاَل
  . َلا، َوَنْحُن ِمْنُھ ِفي ُمدٍَّة َلا َنْدِرى َما ُھَو َفاِعٌل ِفیَھا: ُقْلُت
  . ِخُل ِفیَھا َشْیًئا َغْیُر َھِذِه اْلَكِلَمِةَوَلْم ُتْمِكنِّى َكِلَمٌة ُأْد: َقاَل
  َفَھْل َقاَتْلُتُموُه؟ : َقاَل
  . َنَعْم: ُقْلُت
  َفَكْیَف َكاَن ِقَتاُلُكْم ِإیَّاُه؟ : َقاَل
  . اْلَحْرُب َبْیَنَنا َوَبْیَنُھ ِسَجاٌل، َیَناُل ِمنَّا َوَنَناُل ِمْنُھ: ُقْلُت
  َماَذا َیْأُمُرُكْم؟ : َقاَل

اُؤُكمْ    : َیُقوُل: ُتُقْل وُل آَب ا َیُق وا َم ا  . اْعُبُدوا اللََّھ َوْحَدُه َوَلا ُتْشِرُكوا ِبِھ َشْیًئا، َواْتُرُك َوَیْأُمُرَن
  . ِبالصََّلاِة َوالزََّكاِة َوالصِّْدِق َواْلَعَفاِف َوالصَِّلِة

َأنَُّھ ِفیُكْم ُذو َنَسٍب، َفَكَذِلَك الرُُّسُل ُتْبَعُث  ُقْل َلُھ َسَأْلُتَك َعْن َنَسِبِھ َفَذَكْرَت: َفَقاَل ِللتَّْرُجَماِن
تُ     . ِفي َنَسِب َقْوِمَھا ا، َفُقْل َذَكْرَت َأْن َل ْوَل؟ َف َذا اْلَق اَن   : َوَسَأْلُتَك َھْل َقاَل َأَحٌد ِمْنُكْم َھ ْو َك َل

ھُ َأَحٌد َقاَل َھَذا اْلَقْوَل َقْبَلُھ، َلُقْلُت َرُجٌل َیْأَتِسى ِبَقْوٍل ِق ِھ      . یَل َقْبَل ْن آَباِئ اَن ِم ْل َك َأْلُتَك َھ َوَس
ِھ       : ِمْن َمِلٍك؟ َفَذَكْرَت َأْن َلا، ُقْلُت َك َأِبی ُب ُمْل ٌل َیْطُل ُت َرُج ٍك، ُقْل َفَلْو َكاَن ِمْن آَباِئِھ ِمْن َمِل

ُھ   َھْل ُكْنُتْم َتتَِّھُموَنُھ ِباْلَكِذِب َقْبَل َأْن َیُقوَل َما َقاَل: َوَسَأْلُتَك ِرُف َأنَّ ؟ َفَذَكْرَت َأْن َلا، َفَقْد َأْع
ھِ      ى اللَّ ِذَب َعَل اِس َوَیْك ى النَّ َأْلُتكَ . َلْم َیُكْن ِلَیَذَر اْلَكِذَب َعَل وُه َأْم    : َوَس اِس اتََّبُع َراُف النَّ َأْش

لِ    اُع الرُُّس ْم َأْتَب وُه، َوُھ َعَفاَءُھْم اتََّبُع َذَكْرَت َأنَّ ُض َعَفاُؤُھْم؟ َف َأْلُتَك. ُض ُدوَن َأْم : َوَس َأَیِزی
ِتمَّ      ى َی اِن َحتَّ ُر اْلِإیَم َذِلَك َأْم ُدوَن، َوَك ْم َیِزی َذَكْرَت َأنَُّھ وَن؟ َف َأْلُتَك. َیْنُقُص ٌد  : َوَس دُّ َأَح َأَیْرَت

یَن تُ  اُن ِح َذِلَك اْلِإیَم ا، َوَك َذَكْرَت َأْن َل ِھ؟ َف ْدُخَل ِفی َد َأْن َی ِھ َبْع ْخَطًة ِلِدیِن ُتُھ َس اِلُط َبَشاَش َخ
وَب َأْلُتَك. اْلُقُل ِدرُ   : َوَس ا َتْغ ُل َل َذِلَك الرُُّس ا، َوَك َذَكْرَت َأْن َل ِدُر؟ َف ْل َیْغ َأْلُتَك. َھ ا : َوَس ِبَم

نْ       اُكْم َع ْیًئا، َوَیْنَھ ِھ َش ِرُكوا ِب ا ُتْش اَدِة   َیْأُمُرُكْم؟ َفَذَكْرَت َأنَُّھ َیْأُمُرُكْم َأْن َتْعُبُدوا اللََّھ، َوَل ِعَب
َع         َیْمِلُك َمْوِض ا َفَس وُل َحق ا َتُق اَن َم ِإْن َك اْلَأْوَثاِن، َوَیْأُمُرُكْم ِبالصََّلاِة َوالصِّْدِق َواْلَعَفاِف، َف

ُص  َوَقْد ُكْنُت َأْعَلُم َأنَُّھ َخاِرٌج َلْم َأُكْن َأُظنُّ َأنَُّھ ِمْنُكْم، َفَلْو َأنِّي َأْعَلُم َأنِّ. َقَدَمي َھاَتْیِن ي َأْخُل
  .ِإَلْیِھ َلَتَجشَّْمُت ِلَقاَءُه، َوَلْو ُكْنُت ِعْنَدُه َلَغَسْلُت َعْن َقَدِمِھ

ُثمَّ َدَعا ِبِكَتاِب َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم الَِّذي َبَعَث ِبِھ ِدْحَیُة ِإَلى َعِظیِم ُبْصَرى، 
ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم ِمْن ُمَحمٍَّد َعْبِد اللَِّھ َوَرُسوِلِھ : ، َفِإَذا ِفیِھَفَدَفَعُھ ِإَلى ِھَرْقَل، َفَقَرَأُه

رُّومِ  یِم ال َل َعِظ ى ِھَرْق َدى . ِإَل َع اْلُھ ْن اتََّب ى َم َلاٌم َعَل ِة   . َس وَك ِبِدَعاَی ِإنِّي َأْدُع ُد َف ا َبْع َأمَّ
ُقْل َیا {َفِإْن َتَولَّْیَت َفِإنَّ َعَلْیَك ِإْثَم اْلَأِریِسیِّیَن . للَُّھ َأْجَرَك َمرََّتْیِناْلِإْسَلاِم، َأْسِلْم َتْسَلْم ُیْؤِتَك ا

ِھ     ِرَك ِب َھ َوَال ُنْش ْیًئا َوَال  َأْھَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمٍة َسَواء َبْیَنَنا َوَبْیَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ الّل َش
ِلُمونَ          َیتَِّخَذ َبْعُضَن ا ُمْس َھُدوْا ِبَأنَّ وْا اْش ْوْا َفُقوُل ِإن َتَولَّ ِھ َف ن ُدوِن الّل ا مِّ آل [} ا َبْعضًا َأْرَباًب
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ْفَیانَ  و ُس اَل َأُب َخُب،       : َق َدُه الصَّ َر ِعْن اِب، َكُث َراَءِة اْلِكَت ْن ِق َرَغ ِم اَل، َوَف ا َق اَل َم ا َق َفَلمَّ
ا   . َوُأْخِرْجَنا َواْرَتَفَعْت اْلَأْصَواُت، یَن ُأْخِرْجَن َحاِبي ِح ي      : َفُقْلُت ِلَأْص ِن َأِب ُر اْب َر َأْم ْد َأِم َلَق

ى         . َكْبَشَة، ِإنَُّھ َیَخاُفُھ َمِلُك َبِنى اْلَأْصَفِر ُھ َعَل َل اللَّ ى َأْدَخ َیْظَھُر َحتَّ ُھ َس ا َأنَّ ُت ُموِقًن َفَما ِزْل
دُِّث   -َصاِحُب ِإیِلَیاَء َوِھَرْقَل -َوَكاَن اْبُن النَّاُظوِر . اْلِإْسَلاَم ُسُقفا َعَلى َنَصاَرى الشَّْأِم، ُیَح

َتْنَكْرَنا  : َأنَّ ِھَرْقَل ِحیَن َقِدَم ِإیِلَیاَء، َأْصَبَح َیْوًما َخِبیَث النَّْفِس، َفَقاَل َبْعُض َبَطاِرَقِتِھ َقْد اْس
َأُلوهُ      َوَكاَن ِھَرْقُل : َقاَل اْبُن النَّاطوِر. َھْیَئَتَك یَن َس ْم ِح اَل َلُھ وِم، َفَق ى النُُّج : َحزَّاًء َیْنُظُر ِف

ِذِه              ْن َھ ِتُن ِم ْن َیْخَت َر، َفَم ْد َظَھ اِن َق َك اْلِخَت وِم َمِل ى النُُّج ْرُت ِف یَن َنَظ ِإنِّى َرَأْیُت اللَّْیَلَة ِح
وا     َلْیَس َیْخَتِتُن ِإلَّا اْلَیُھوُد، َفَلا ُیِھمَّ: اْلُأمَِّة؟ َقاُلوا َك َفَیْقُتُل َدائِن ُمْلِك ى َم نََّك َشْأُنُھْم، َواْكُتْب ِإَل

اَن،         . َمْن ِفیِھْم ِمْن اْلَیُھوِد ُك َغسَّ ِھ َمِل َل ِب ٍل َأْرَس ُل ِبَرُج ى ِھَرْق ِرِھْم، ُأِت َفَبْیَنَما ُھْم َعَلى َأْم
لَّمَ        ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وِل اللَّ ِر َرُس الَ     .ُیْخِبُر َعْن َخَب ُل َق َتْخَبَرُه ِھَرْق ا اْس وا  : َفَلمَّ اْذَھُب

ا      َرِب َفَق ْن اْلَع َأَلُھ َع ِتٌن، َوَس : َلَفاْنُظُروا َأُمْخَتِتٌن ُھَو َأْم َلا؟ َفَنَظُروا ِإَلْیِھ، َفَحدَُّثوُه َأنَُّھ ُمْخَت
ُھ      . َرَھَذا ُمْلُك َھِذِه اْلُأمَِّة َقْد َظَھ: َفَقاَل ِھَرْقُل. ُھْم َیْخَتِتُنوَن اِحٍب َل ى َص ُل ِإَل َب ِھَرْق ُثمَّ َكَت

اُه          . ِبُروِمَیَة، َوَكاَن َنِظیَرُه ِفى اْلِعْلِم ى َأَت َص َحتَّ ِرْم ِحْم ْم َی َص، َفَل ى ِحْم ُل ِإَل اَر ِھَرْق َوَس
. َسلََّم َوَأنَُّھ َنِبيِكَتاٌب ِمْن َصاِحِبِھ ُیَواِفُق َرْأى ِھَرْقَل َعَلى ُخُروِج النَِّبي َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َو

َع             مَّ اطََّل ْت، ُث ا َفُغلَِّق َر ِبَأْبَواِبَھ مَّ َأَم َص، ُث ُھ ِبِحْم َكَرٍة َل ي َدْس رُّوِم ِف َفَأِذَن ِھَرْقُل ِلُعَظَماِء ال
اَل ْم َفُتبَ  : َفَق َت ُمْلُكُك ِد، َوَأْن َیْثُب اِح َوالرُّْش ي اْلَفَل ْم ِف ْل َلُك رُّ وِم، َھ َر ال ا َمْعَش َذا َی اِیُعوا َھ

النَِّبي؟ َفَحاُصوا َحْیَصَة ُحُمِر اْلَوْحِش ِإَلى اْلَأْبَواِب َفَوَجُدوَھا َقْد ُغلَِّقْت، َفَلمَّا َرَأى ِھَرْقُل 
الَ      اِن َق ْن اْلِإیَم َس ِم َرَتُھْم َوَأِی ى  : َنْف ْم َعَل الَ . ُردُّوُھ ا      : َوَق ُر ِبَھ ا َأْخَتِب اَلِتي آِنًف ُت َمَق ي ُقْل ِإنِّ

لَ       . دََّتُكْم َعَلى ِدیِنُكْم، َفَقْد َرَأْیُتِش ْأِن ِھَرْق َر َش َك آِخ اَن َذِل ُھ، َفَك وا َعْن . َفَسَجُدوا َلُھ َوَرُض
  .َرَواُه َصاِلُح ْبُن َكْیَساَن َوُیوُنُس َوَمْعَمٌر َعْن الزُّْھِري

  .صحیح البخاري
ھ     ردت قلیل ا أف ھ     وجاء من أقوال حكماء العالم في العصر الحدیث م د نقلت ي وق ا یل فیم

  :من جمع الكتور خالد الشایع في محاضرة قیمة
دة    ) مھاتما غاندي(یقول  -١ دیث لجری ي ح دیا  "ف نج إن أردت أن أعرف صفات   ": "ی

لقد أصبحت مقتنعًا كل االقتناع أن .. الرجل الذي یملك بدون نزاع قلوب مالیین البشر
الم مكانتھ، بل كان ذلك من خالل  السیف لم یكن الوسیلة التي من خاللھا اكتسب اإلس

دقائھ وأتباعھ،      ھ وإخالصھ ألص بساطة الرسول، مع دقتھ وصدقھ في الوعود، وتفانی
التھ     ي رس ھ وف ي رب ة ف ھ المطلق ع ثقت جاعتھ م دت    . وش ي مھ ي الت فات ھ ذه الص ھ

اني من      . الطریق، وتخطت المصاعب ولیس السیف راءة الجزء الث بعد انتھائي من ق
ول وج   اة الرس ھ    حی ى حیات ر عل رف أكث د للتع ود المزی دم وج فًا لع ي أِس دت نفس

  ".العظیمة
ھ   ) راما كریشنا راو (یقول البروفیسور  -٢ ي كتاب يّ  (ف د النب ة   ): "محم ال یمكن معرف

ھ    . شخصیة محمد بكل جوانبھا ذة عن حیات ولكن كل ما في استطاعتي أن أقدمھ ھو نب
  .من صور متتابعة جمیلة
حمد المحارب، ومحمد رجل األعمال، ومحمد رجل السیاسة،   فھناك محمد النبّي، وم

د       د، ومحم امي العبی امى، وح الذ الیت د م لح، ومحم د المص ب، ومحم د الخطی ومحم



اة      ل دروب الحی ي ك ة ف ذه األدوار الرائع ل ھ ي، ك د القاض اء، ومحم رر النس مح
  ".اإلنسانیة تؤھلھ ألن یكون بطال 

إن محمدًا ) : الشرق وعاداتھ(في كتابھ ) مرزوی(یقول المستشرق الكندي الدكتور  -٣
ان       ھ ك ول أیضًا بأن ھ الق كان وال شك من أعظم القواد المسلمین الدینیین، ویصدق علی
مصلحًا قدیرًا وبلیغًا فصیحًا وجریئًا مغوارًا، ومفكرًا عظیمًا، وال یجوز أن ننسب إلیھ 

ھ یش         ھ وتاریخ اء ب ذي ج ھ ال ذا قرآن فات، وھ ذه الص افي ھ ا ین ذا  م حة ھ ھدان بص
  ".االدعاء

ر (یقول المستشرق األلماني  -٤ ھ   ) برتلي سانت ھیل ي كتاب دھم  (ف ) : الشرقیون وعقائ
خاص  " كان محمد رئیسًا للدولة وساھرًا على حیاة الشعب وحریتھ، وكان یعاقب األش

ي      ك الجماعات الوحشیة الت الذین یجترحون الجنایات حسب أحوال زمانھ وأحوال تل
ي           كان یعیش ال ان ف د، وك ھ الواح ة اإلل ى دیان ًا إل ي داعی ان النب ا، فك نبيُّ بین ظھرانیھ

ّل           ا من أج ي شخصیتھ صفتین ھم ھ، وإن ف ع أعدائ ى م دعوتھ ھذه لطیفًا ورحیمًا حت
  ".العدالة والرحمة: الصفات التي تحملھا النفس البشریة، وھما

زي   -٥ ول االنجلی و(ویق ھ  ) برناردش ي كتاب د(ف ذي أحر)محم لطة  ، وال ھ الس قت
ة  ذي     : "البریطانی ي ال ذا النب د، ھ ر محم ي تفكی ٍل ف ى رج ون إل ا یك وج م الم أح إن الع

ع         م جمی ى ھض ن عل وى دی ھ أق الل ، فإن رام واإلج ع االحت ًا موض ھ دائم ع دین وض
ى      دین عل ذا ال وا ھ المدنیات، خالدًا خلود األبد، وإني أرى كثیرًا من بني قومي قد دخل

  ).یعني أوروبا(مجالھ الفسیح في ھذه القارة بینة، وسیجد ھذا الدین 
دین     موا ل د رس ب، ق ل أو التعّص ًة للجھ طى، ونتیج رون الوس ي الق دین ف إّن رجال ال
ذا      ر ھ ى أم محمٍد صورًة قاتمًة، لقد كانوا یعتبرونھ عدوا للمسیحیة، لكّنني اّطلعت عل

دوا  ل یجب     الرجل، فوجدتھ أعجوبًة خارقًة، وتوصلت إلى أّنھ لم یكن ع للمسیحیة، ب
ّل        ي ح ق ف وم، لوّف الم الی ر الع وّلى أم و ت ھ ل ي أّن ي رأی ریة، وف ذ البش مَّى منق أْن یس

  ".مشكالتنا بما یؤمن السالم والسعادة التي یرنو البشر إلیھا
د  (أستاذ اللغات السامیة، في كتابھ ) سنرستن اآلسوجي(ویقول  -٦ اة محم ): تاریخ حی
د      إننا لم ننصف محمدًا إذا " ا، فلق د المزای أنكرنا ما ھو علیھ من عظیم الصفات وحمی

ھ،      ى مبدئ ة، مصرًا عل خاض محمد معركة الحیاة الصحیحة في وجھ الجھل والھمجی
وما زال یحارب الطغاة حتى انتھى بھ المطاف إلى النصر المبین، فأصبحت شریعتھ  

  ".أكمل الشرائع، وھو فوق عظماء التاریخ
د    ): "دیانة العرب(في كتابھ ) سنكس(ریكي ویقول المستشرق األم -٧ د بع ر محم ظھ

رابھا    ر، بإش ول البش ة عق ھ ترقی ت وظیفت نة، وكان بعین س مائة وس یح بخمس المس
د           اة بع د، وبحی ھ واح اد بإل ى االعتق ا إل األصول األولیة لألخالق الفاضلة، وبإرجاعھ

  ".ھذه الحیاة
ھ  ) مایكل ھارت(ویقول  -٨ ا    (في كتاب ي الت ة رجل ف دًا،   ): "ریخمائ اري محم إن اختی

لیكون األول في أھم وأعظم رجال التاریخ، قد یدھش القراء، ولكنھ الرجل الوحید في 
  .الدیني والدنیوي: التاریخ كلھ الذي نجح أعلى نجاح على المستویین

ا،        اتوا دون إتمامھ نھم م ة، ولك االت عظیم دءوا رس اء ب اء وحكم ل وأنبی اك ُرس فھن
ي      كالمسیح في المسیحی یھم سواھم، كموسى ف ة، أو شاركھم فیھا غیرھم، أو سبقھم إل



ت    ا، وآمن الیھودیة، ولكن محمدًا ھو الوحید الذي أتم رسالتھ الدینیة، وتحددت أحكامھ
وألنھ أقام جانب الدین دولة جدیدة، فإنھ في ھذا المجال  . بھا شعوب بأسرھا في حیاتھ

ع  ـب، والش ي شع ل ف د القبائ ًا، وّح دنیوي أیض س  ال ل أس ا ك ع لھ ة، ووض ي أم وب ف
الم    ى الع الق إل ع االنط ي موض عھا ف ا، ووض ور دنیاھ م أم ا، ورس ي . حیاتھ ًا ف أیض

  ".حیاتھ، فھو الذي بدأ الرسالة الدینیة والدنیویة، وأتمھا
الذي یعد أدبھ من أمتع ما كتب في التراث ) لیف تولستوي(ویقول األدیب العالمي  -٩

یكفي محمدًا فخرًا أّنھ خّلص أمًة ذلیلًة دمویًة من : "لبشریةاإلنساني قاطبة عن النفس ا
دم، وأّن     ي والتق َق الرُّق وھھم طری ى وج تح عل ة، وف ادات الذمیم یاطین الع ب ش مخال

  ".شریعَة محمٍد، ستسوُد العالم النسجامھا مع العقل والحكمة
د   إّن البشریة لتفتخر بانتساب رجل    : "النمساوي) شبرك(ویقول الدكتور  -١٠ كمحم

إلیھا، إذ إّنھ رغم ُأّمیتھ، استطاع قبل بضعة عشر قرًنا أْن یأتي بتشریع، سنكوُن نحُن   
  ".األوروبیین أسعد ما نكون، إذا توصلنا إلى قّمتھ

ي  ) توماس كارلیل(ویقول الفیلسوف اإلنجلیزي  -١١ الحائز على جائزة نوبل یقول ف
ھ  ال(كتاب ى ): "األبط ار عل ر الع ن أكب بح م د أص ر أن  لق ذا العص دث ھ رد متح أي ف

  .یصغي إلى ما یقال من أن دین اإلسالم كذب ، وأن محمدًا خّداع مزوِّر 
ي   وإن لنا أن نحارب ما یشاع من مثل ھذه األقوال السخیفة المخجلة ؛ فإن الرسالة الت
أدَّاھا ذلك الرسول ما زالت السراج المنیر مدة اثني عشر قرنًا لنحو مائتي ملیون من  

ین        الن ذه المالی ا ھ ات علیھ ا وم ي عاش بھ اس ، أفكان أحدكم یظن أن ھذه الرسالة الت
  !".الفائقة الحصر واإلحصاء أكذوبة وخدعة؟

اني  -١٢ ا           : "جوتة األدیب األلم ى م د إل م نصل بع ا، ل ع مفاھیمن ة بجمی ا أھل أورب إنن
ل        اریخ عن مث ي الت ت ف د بحث ى  وصل إلیھ محمد، وسوف ال یتقدم علیھ أحد، ولق أعل

وھكذا وجب أن یظھر الحق ویعلو، كما نجح ... لھذا اإلنسان، فوجدتھ في النبي محمد
  ".محمد الذي أخضع العالم كلھ بكلمة التوحید

اذا         ھ الصالة والسالم، فلم ة علی ي الرحم د نب تلك بعض أقوال مشاھیر العالم في محم
  !المزایدات التي تضر وال تنفع، وتھدم وال تبني

نة النبویة صفاتھ صلى اهللا علیھ وسلم صفاتھ الخلقیة كما تراه فھل ھذا وقد أوردت الس
  .الذي نورد صفاتھ ھو من سبھ األفاكون من الدانمرك

  :أوًال
  .وبعد ذكر الصفات سألحق المصادر الحدیثیة وكتب السیرة: صفاتھ الَخلقیة

  :الوجھ والشعر: أوًال
اهللا علیھ وسلم لّما مّر بخیمتھا  الرسول صلى.. تصف أم معبد رضي اهللا عنھا لزوجھا

ج الوجھ  : "في حادثة الھجرة قائلة ، )أي مستنیر الوجھ أبیضھ   " (ظاھر الوضاءة، أبل
ان     : "ویقول على وھو ینعت الرسول صلى اهللا علیھ وسلم دویر وك ي الوجھ ت وكان ف

یح الوجھ  : "وقال أبو الطفیل رضي اهللا عنھ". ابیضًا ن    "كان أبیض، مل س ب ال أن ، وق
ھ    "كان أزھر اللون: "الك رضي اهللا عنھم راء رضي اهللا عن ال الب ان أحسن   : "، وق ك

أكان وجھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم مثل : وُسئل البراء رضي اهللا عنھ". الناس وجھًا
ال  ھ مستدیراً          : السیف؟ ق ان وجھ ل ك ة ب ي روای ر، وف ل القم ان مث ل ك و   . ال ب ال أب وق



ي      ما رأیت شی: "ھریرة رضي اهللا عنھ أّن الشمس تجري ف ئًا أحسن من رسول اهللا ك
ت أنظر      : وقال جابر بن سمرة رضي اهللا عنھ". وجھھ حیان، فجعل ة أض ي لیل رأیتھ ف

ر      ى القم لم وأنظر إل راء   -إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ة حم ھ حل و    -وعلی إذا ھ ف
ر  ن القم دي م ھ . أحسن عن ي اهللا عن ك رض ن مال ب ب ال كع تنار"وق ر اس ان إذا س  ك
ھ،   " وجھھ، كأنھ قطعة قمر ، وعِرق مرة وھو عند عائشة فجعلت تبرك أساریر وجھ

  :فتمّثلت لھ بقول أبي كبیر الھذلي
  وإذا نظرت إلى أسرة وجھھ

  برقت كبرق العارض المتھلل
  :وكان عمر رضي اهللا عنھ ینشد قول زھیر في ھرم بن سنان

  لو كنت من شيء سوى البشر
  كنت المضيء لیـلــة البدر

  .م یقول كذلك كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلمث
  :أما تفاصیل وجھھ صلى اهللا علیھ وسلم فورد فیھا ما یلي

في (، وفي أشفاره وطف )سواد العین(في عینیھ دعج : "تقول أم معبد رضي اهللا عنھا
حل    )شعر أجفانھ طول ھ سطع    )بحة وخشونة  (، وفي صوتھ ص ي عنق ، )طول (، وف

ي الطول   ا(أحور أكحل، أزج  ق ف ھ     )". لحاجب الرقی اس رضي اهللا عن ن عب ال اب : وق
  .، إذا تكلم رئي كالنور یخرج من بین ثنایاه)بعید ما بین األسنان(كان أفلج الثنیتین "

والعرب تمدح ھذه -عظیم الفم (كان ضلیع الفم : "وقال جابر بن سمرة رضي اهللا عنھ
أقنى العرنین "الصة السیر أنھ وجاء في خ)". طویل شق العین(، أشكل العین -الصفة

ارتفع أعلى أنفھ واحدودب وسطھ وضاق منخراه، وھي غایة الجمال لمنظر األنف، (
ھ   ة   )والعرنین أي األنف وما صلب من ھ كثاث ي لحیت ة رضي اهللا     . ، وف و جحیف ال أب وق

: وقال عبد اهللا بن بسر رضي اهللا عنھ". العنفقة: رأیت بیاضًا تحت شفتھ السفلى: عنھ
ّر  "، وجاء في مشكاة المصابیح "ن في عنفقتھ شعرات بیضكا" وكان إذا غضب احم

  ".وجھھ، حتى كأنھ فقئ في وجنتھ حب الرمان
، "شدید سواد الشعر: "قالت أم معبد رضي اهللا عنھا: وأما شعره صلى اهللا علیھ وسلم

وال  )الملتوي الشعر شدید الجعودة(لم یكن بالجعد القطط : "وقال علي رضي اهللا عنھ
ھ : "قال البراء)". المسترسل شدید النعومة(بالسبط  ان  "، "لھ شعر یبلغ شحمة أذنی وك

د       رق رأسھ بع م ف اب، ث س  "یسدل شعره أوًال لحبھ متابعة أھل الكت ال أن بض  : "، وق ق
  ".ولیس في رأسھ ولحیتھ عشرون شعرة بیضاء

  :باقي جسده الشریف: ثانیًا
ال  ". ھ عین من قصر، وال تشنؤه من طولال تقحم: "تقول أم معبد رضي اهللا عنھا وق

ة من   : "علّي رضي اهللا عنھ لم یكن بالطویل الممغط، وال القصیر المتردد، وكان ربع
وم اً " الق ال أیض د  : "وق اش والكت ل المش ام  (جلی یم رؤوس العظ اش أي عظ المش

ل      و الكاھ ین وھ ع الكتف و مجتم د فھ ا الكت ركبتین أم ین وال المرفقین والكتف ق )ك ، دقی
ى السرة    (المسربة  در إل دن    (، أجرد  "الشعر الدقیق كأنھ قضیب من الص ي الب یس ف ل

  ). الغلیظ األصابع من الكفین والقدمین(، شثن الكفین والقدمین )شعر



ي خالصة السیر    ". كان مربوعًا ما بین القدمین: "وقال البراء رضي اهللا عنھ وجاء ف
ي ب      " یس ف ره،     من لبتھ إلى سرتھ شعر یجري كالقضیب، ل دره شعر غی ھ وال ص طن

ل    ھ، طوی در عریض یح الص بطن، مس در وال واء الص ین، س ذراعین والمنكب عر ال أش
  )".یرید ساعدیھ وساقیھ بال تعقد وال نتوء(الزند، رحب الراحة، سبط القصب 

ھ     ال أنس رضي اهللا عن ي، وال        : "وق ین من كف النب ًا أل رًا وال دیباج ا مسست حری م
ة   شممت ریحًا قط أو عرفًا  ي روای ط، وف یئًا       : ق ط وال مسكًا وال ش رًا ق ا شممت عنب م

  ".أطیب من ریح أو عرف رسول اهللا
رد       : "وقال أبو جحیفة رضي اهللا عنھ إذا ھي أب ى وجھي، ف أخذت بیده، فوضعتھا عل

ھ       ". من الثلج، وأطیب رائحة من المسك    ن سمرة رضي اهللا عن ال جابر ب ان  -وق وك
ي  (بردًا أو ریحًا كأنما أخرجھا من جونة عطار  مسح خّدي، فوجدت لیده : -صبیًا  الت

وقالت أم سلیم رضي  . كأن عرقھ اللؤلؤ : وقال أنس رضي اهللا عنھ). یعد فیھا الطیب
  .ھو من أطیب الطیب: اهللا عنھا

د           "وفي مسلم  ان عن ده، وك ة، یشبھ جس ل بیضة الحمام وة مث ھ خاتم النب كان بین كتفی
ل (یالن كأمثال الثآلیلناغص كتفھ الیسرى، جمعًا علیھ خ ي     : الثآلی ر ف ي تظھ ة الت الحب

  ).الجلد
  :مظھره العام صلى اهللا علیھ وسلم: ثالثًا

ل    : "تقول أم معبد رضي اهللا عنھا اء، أجم إذا صمت عاله الوقار، وإذا تكّلم عاله البھ
زر وال          و المنطق، فضل ال ن ب، حل الناس وأبھاھم من بعید وأحسنھ وأحاله من قری

ین غصنین،         )لیل وال كثیرال ق(ھذر  درن، غصن ب ھ خرزات نظمن یتح أن منطق ، ك
ھ،       ال استمعوا لقول ھ، إذا ق ون ب فھو أنظر الثالثة منظرًا وأحسنھم قدرًا، لھ رفقاء یحّف

د      ابس وال مفن ود، ال ع ود، محش ره، محف ى أم ادروا إل ر تب ود(وإذا أم ذي : المحف ال
ھ، و     ي طاعت ارعون ف ھ ویس حابھ ویعظمون ھ أص ودیخدم ھ   : المحش ع إلی ذي یجتم ال

أي ال یھجن أحدًا ویستقل عقلھ، بل جمیل المعاشرة، حسن الصحبة، : الناس، وال مفند
  ".صاحبھ كریم علیھ

ت        : "وقال علي رضي اهللا عنھ ت التف ا یمشي في صبب، وإذا التف ع كأنم إذا مشى تقل
ًا و      اس كف ین، أجود الن درًا،    معًا، بین كتفیھ خاتم النبوة وھو خاتم النبی اس ص أجرأ الن

ة، وأكرمھم عشرة، من رآه          نھم عریك ة، وألی اس ذم ى الن وأصدق الناس لھجة، وأوف
  ".لم أر قبلھ وال بعده مثلھ: بدیھة ھابھ، ومن خالطھ معرفة أحبھ، یقول ناعتھ

ما رأیت أحدًا أسرع في مشیھ من رسول اهللا صلى : "وقال أبو ھریرة رضي اهللا عنھ
  ".األرض تطوى لھ، وإنا لنجھد أنفسنا، وإنھ لغیر مكترث اهللا علیھ وسلم كأنما

  ! فھل بعد كل ھذا نقر لھم أنھم سبوا رسولنا صلى اهللا علیھ وسلم؟
  .واهللا ما سبوا إال مذممًا ھیئھ لھم خیالھم المریض وخوائھم الروحي والعقائدي

  :وأخیرًا
ة    ا غای ھ،    أذّكر أحبابي أّن معرفة صفاتھ صلى اهللا علیھ وسلم إنم ا محبت المقصود منھ

ھ من         ر دین دع غی ل مبت رئ من ك وال تتّم المحبة إال باالتباع، ولو لم یتم االتباع فھو ب
َفْلَیْحَذِر الَِّذیَن ُیَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأن ُتِصیَبُھْم ِفْتَنٌة َأْو ُیِصیَبُھْم َعَذاٌب {بعده؛ یقول تعالى 

  "أي منھجھ وطریقتھ وسنتھ: أمره: "ھ اهللا قال ابن كثیر رحم]. ٦٣:النور[} َأِلیٌم



ِبیًلا        {: قال تعالى وِل َس َع الرَُّس ْذُت َم ي اتََّخ ا َلْیَتِن وُل َی ِھ َیُق } َوَیْوَم َیَعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َیَدْی
  ].٢٧:الفرقان[

فمن أعظم وسائل نصرتھ صلى اهللا علیھ وسلم اتباع سنتھ واجتناب كل بدعة وضاللة 
م یكن باللسان           نھى عنھا صلى ا ھ، إن ل الیم دین ذا نشر صفاتھ وتع لم، وك ھ وس هللا علی

  .فبالمال من خالل نشر الشریط أو الكتاب أو الكتیب اإلسالمي
ي صلى اهللا      ة تسب النب كذا أدعو األمة شعوبًا وحكومات لعقد مقاطعة شاملة لكل دول

ا األف        ات، فأم راد والحكوم ى مستوى األف ھ عل ة  علیھ وسلم وتسيء لجناب راد فبمقاطع
ات   البضائع والمنتجات الخاصة بالدول المعتدیة وعلى رأسھا الدانمرك، وأما الحكوم
ة        ق بالتوب د المحق ذار الرسمي والوع تم االعت بسحب السفراء وتعلیق العالقات حتى ی

  .عن ھذا الفعل الشنیع وعدم العودة لھذه األفعال مرة أخرى
ا  وأخیرًا، لو أننا طبقنا شرعھ صلى اهللا  علیھ وسلم لتحقق لنا النصر والتمكین، ولخافن

  ..وھابنا كل ماكر لعین
  ..اللھم حّكم شرعك، وانصر كتابك، وأذل من عادى نبیك، وانتصر ألولیائك

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
اب      : المراجع ي كت ب ف ذا الترتی ر ھ وم  "الصفات مجموعة بغی ق المخت لصفي  / الرحی

ري ومسلم، زاد المعاد، ابن ھشام، مشكاة الرحمن المباركفوري نقًال عن صحیح البخا
  المصابیح، جامع الترمذي، والشمائل للترمذي، خالصة السیر

---------------  
  عظمة محمد مع أطفال غیر المسلمین.٤٠

  ** الدكتور رشاد الشین
اھم تشمل           ھ إی ھ ورعایت ال أن رحمت ع األطف لم م ھ وس من عظمة محمد صلي اهللا علی

ال المسلمین، وتشمل    األطفال جمیًعا، فھي  تشمل أطفال غیر المسلمین كما تشمل أطف
ال      مل أطف حاء، وتش مل األص ا تش ى كم مل المرض ذكور، وتش مل ال ا تش اث كم اإلن
مل ذوي      ا تش وبین كم مل الموھ ى؛ وتش ال ذوي القرب مل أطف ا تش ام كم ع الع المجتم

ع     ا وض لم لھ ھ وس لي اهللا علی ھ ص ي منھج ة ف ة، فالطفول ات الخاص اص االحتیاج خ
دنا           ر المسلمین لوج ال غی ع أطف ھ م ى تعامل ا إل إذا نظرن ومعاملة ممیزة عن غیرھا، ف

  :منھًجا رائًعا یستحق التقدیر والتحیة واإلكبار واإلجالل وتتمثل في اآلتي
  :الحرص علیھم وھم في أصالب آبائھم - ١

ار   وه بالحج لم وآذوه ورم ھ وس لي اهللا علی ول اهللا ص ائف لرس ل الط رض أھ ا تع ة لم
یھم األخشبین       ق عل ال أن یطب ك الجب ة  (عرض علیھ مل ین بمك ي    ) جبل ال النب دھا ق عن

لم  د       : "الرءوف الرحیم صلى اهللا علیھ وس أرجو أن یخرج اهللا من أصالبھم من یوح
، فقمة الرحمة أن یحفظ اإلنسان على حیاة عدوه ویرجو الخیر لذریتھ التي تخرج "اهللا

  .من صلبھ
  :بالروح الطیبةالنظرة نحوھم تتمیز  - ٢

وتصنفھم في إطار البراءة والفطرة وتربي المسلمین على سالمة الصدر نحوھم، وأن 
ورد في صحیح البخاري عن   : تخلو النظرة النفسیة حتى من مجرد الكراھیة تجاھھم

ى  : "قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم: أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال كل مولود یولد عل



ھ   ..."دانھ، أو ینصراه، أو یمجسانھالفطرة، فأبواه یھو ، ویأتي ذلك أیًضا في إطار قول
  ".وعن الصبي حتى یبلغ الحلم) ومنھم(ُرفع القلم عن ثالث : "صلى اهللا علیھ وسلم

  :الحرص على الطفل الموھوب غیر المسلم - ٣
ان    و ك ومن جوانب عظمتھ صلى اهللا علیھ وسلم حرصھ على الطفل الموھوب حتى ل

لم،  ر مس لم   غی ر المس وب غی ل الموھ ة الطف ن قص ذا م ا ھ ین لن ذورة(ویتب و مح ) أب
ھ الرسول        تم ب ف أھ أذان المسلمین وكی صاحب الصوت الجمیل الذي كان یستھزئ ب
ى رأسھ        ل مسح عل أذان المسلمین، ب صلى اهللا علیھ وسلم ولم یعاقبھ على استھزائھ ب

ال  "فیھ وأھده إلى اإلسالم  اللھم بارك.. اللھم بارك فیھ واھده إلى اإلسالم: "وقال ، وق
  .حتى أذن أبو محذورة بمكة" قل اهللا أكبر اهللا أكبر: "لھ
  :االھتمام باألطفال المرضى غیر المسلمین ودعوتھم - ٤

ارة    ى زی ا عل ان حریًص ورة ك ة المن ة بالمدین یس الدول الم وتأس ار اإلس رغم انتص فب
دیھم إ     ذ بأی ر  مرضى أطفال غیر المسلمین ودعوتھم واألخ ى الخی حیح   . ل ورد في ص

ھ    : "البخاري عن أنس رضي اهللا عنھ قال ي صلى اهللا علی كان غالم یھودي یخدم النب
ھ    ال ل ھ، فق د رأس د عن وده، فقع لم یع ھ وس لى اهللا علی ي ص اه النب رض، فأت لم فم : وس

ِلم " ھ   ". أس ال ل ده، فق ھ وھو عن ى أبی ر إل لم،   : فنظ ھ وس م صلى اهللا علی ا القاس ع أب أط
  ".الحمد هللا الذي أنقذه من النار: "ج النبي صلى اهللا علیھ وسلم وھو یقولفأسلم، فخر

ا    ): البخاري ومسلم(وورد في الصحیحین  ن عمر رضي اهللا عنھم أن : عن عبد اهللا ب
ن صیاد      ل اب عمر بن الخطاب انطلق مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في رھط قب

. وقد قارب ابن صیاد، یومئذ، الحلم. حتى وجده یلعب مع الصبیان عند أطم بني مغالة
ده  ال رسول اهللا    . فلم یشعر حتى ضرب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ظھره بی م ق ث

: ، فنظر إلیھ ابن صیاد فقال"أتشھد أني رسول اهللا؟: "صلى اهللا علیھ وسلم البن صیاد
ي  : فقال ابن صیاد لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. أشھد أنك رسول األمیین أتشھد أن

ال    لم وق ھ وس لھ   : "رسول اهللا؟ فرفضھ رسول اهللا صلى اهللا علی اهللا وبرس ت ب ، "...آمن
لم     ھ وس ورغم لؤم ھذا الغالم ورفضھ اإلسالم بل وسخریتھ برسول اهللا صلي اهللا علی

ي    (وقد ورد في .. فإنھ صبر علیھ ونھى سیدنا عمر بن الخطاب عن قتلھ ة ف د الغاب أس
  .سالم ابن صیاد ھذا بعد ذلكخبر إ) معرفة الصحابة

ة           - ٥ ل الدول ي ظ ریبیة ف ة أو ض اء مالی لمین أعب ر المس ال غی ف األطف دم تكلی ع
  :اإلسالمیة

أن ال تضربوا : عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ كتب إلى أمراء األجناد(
دي المج     {) الجزیة على النساء وال على الصبیان ي الھن دار للمتق ال اإلص ز العم د  كن ل

  .}١١٤١٢:الرابع ومسند عمر رضي اهللا عنھ
  :عدم إكراه األبناء على اعتناق العقیدة - ٦

روى : وھذا من روعة منھج اإلسالم الذي یحترم رأي الطفل ویعتمد الحوار واإلقناع
ال  ) باب في األسیر یكره على اإلسالم(أبو داود في  ھ ق : عن ابن عباس رضي اهللا عن

رأة تكون مقالتً    ( ت الم الة (ا كان د    : المق ا ول ي ال یعیش لھ ى نفسھا إن    )الت ، فتجعل عل
الوا      اء األنصار، فق ن أبن یھم م : عاش لھا ولٌد أن ُتَھوَِّدُه، فلما أجلیت بنو النضیر كان ف



أنزل اهللا عز وجل      ا، ف دع أبناءن يِّ        {: ال ن َن اْلَغ ُد ِم یََّن الرُّْش ْد َتَب دِّیِن َق ي ال َراَه ِف } َال ِإْك
  ].٢٥٦: البقرة[
  :الحفاظ على حیاة أطفال غیر المسلمین وعدم التعرض لھم أثناء الحروب - ٧

م       ا أعظ ال، وم اة األطف ى حی ھ عل ي حرص لم ف ھ وس لي اهللا علی د ص م محم ا أعظ م
ممارسات أصحابھ من بعده التي تنّم عن عظیم الرأفة والرحمة؛ ورحمة محمد صلي  

ھد ب      اء ش اتحین العظم حابھ الف لم وأص ھ وس ال     اهللا علی ى ق داني حت ي وال ا القاص ھ
ون الفیلسوف الفرنسي    دل وال أرحم من        : "جوستاف لوب ا أع اریخ فاتًح ا عرف الت م

  ".العرب
ر    (روى مسلم في صحیحھ عن بریدة بن الحصیب األسلمي  ان إذا أّم أن رسول اهللا ك

ا أوصاه     ...)أمیر على جیش أو سریة، أوصاه  ة م ر من جمل دروا وال  : "، وذك وال تغ
  ".وال تقتلوا ولیًداتمثلوا 

َھْل َكاَن : یقول: وقد أجاب سیدنا عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنھ عن سؤاًال ورد إلیھ
ال    ْبَیاَن؟ فق ُل الصِّ ِھ    : "رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم َیْقُت لَّى اُهللا َعَلْی وَل اِهللا َص ِإنَّ َرُس

ْبَیانَ  َوَسلََّم َلْم َیُكْن َیْقُتُل الصِّْبَیاَن َفَال َتْق ِل الصِّ ھ    " ُت ووي وفی ام الن ول اإلم النَّھي عن   : یق
  .قتل صبیان أھل الحرب

دیق رضي اهللا        ر الص ا بك ر أن أب ن عم وقد ورد في كنز العمال للمتقي الھندي عن اب
ھ      ا أوصاه ب ان مم ًرا    : عنھ بعث یزید بن أبي سفیان إلى الشام وك وا شیًخا كبی وال تقتل

  .امرأةوال صبیا وال صغیًرا وال 
ال         ن سریع ق د عن األسود ب ام أحم ھ     : وورد في مسند اإلم ي صلى اهللا علی ت النب أتی

ك               غ ذل دان فبل وا الول ى قتل ذ حت اس یومئ ل الن ًرا، فقت ھ فأصبت ظف وسلم وغزوت مع
وا   : "رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فقال ى قتل ما بال أقوام جاوز بھم القتل الیوم حت

ا  : ، فقال رجل "الذریة؟ ال      ی اء المشركین، فق م أبن ا ھ اركم  : "رسول اهللا إنم أال إن خی
زال    : "، ثم قال"أبناء المشركین ا ی أال ال تقتلوا ذریة، كل مولود یولد على الفطرة، فم

  ".علیھا حتى یعرب عنھا لسانھ، فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ
  : یقتل أطفال األعداءالمسلم في حالة األسر والظلم وعند اإلعدام ال یغدر وال. ٨

ةَ   ِر َمُعوَن َرَة    : روى البخاري، في باب َغْزَوِة الرَِّجیِع َوِرْعٍل َوَذْكَواَن َوِبْئ ي ُھَرْی ْن َأِب َع
َرِضَي اللَُّھ في شأن سیدنا خبیب بن عدي رضي اهللا عنھ وھو األسیر المحجوز للقتل؛ 

ھ     ى قتل در عل و یق َث  : (.. ال یقتل طفل األعداء وھ وا     َفَمَك ى ِإَذا َأْجَمُع یًرا َحتَّ َدُھْم َأِس ِعْن
ْن            ُت َع ْت َفَغَفْل ُھ َقاَل ا َفَأَعاَرْت َتِحدَّ ِبَھ اِرِث ِلَیْس اِت اْلَح ِض َبَن ْن َبْع ى ِم َتَعاَر ُموًس ُھ اْس َقْتَل

َرَف َذاَك   َصِبيٍّ ِلي َفَدَرَج ِإَلْیِھ َحتَّى َأَتاُه َفَوَضَعُھ َعَلى َفِخِذِه َفَلمَّا َرَأْیُتُھ َفِزعْ  ًة َع ُت َفْزَع
ْت        ُھ، َوَكاَن اَء اللَّ َل َذاِك ِإْن َش ُت ِلَأْفَع ا ُكْن ِمنِّي َوِفي َیِدِه اْلُموَسى َفَقاَل َأَتْخَشْیَن َأْن َأْقُتَلُھ َم

  ...).َتُقوُل َما َرَأْیُت َأِسیًرا َقطُّ َخْیًرا ِمْن ُخَبْیٍب
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  امعة الزقازیق ولیسانس الشریعة اإلسالمج -ماجستیر طب األطفال ** 
---------------  

  الحبیب كأنك تراه.٤١
  ** محمود أحمد إسماعیل : إعداد



ر   بین یدیك مختصر اشتمل على أھم الصفات الَخْلقیة للنبي الكریم؛ وذلك لتتعرف أكث
ھ ازداد   ا ب  على أشرف المخلوقین، وأفضل السابقین والالحقین، فكلما ازدادت معرفتن

ھ        ا بآداب ھ وتأدبن دینا بھدی اه اقت ا أحببن ھ، وإذا م ا ل وي محبتن ھ تق ھ؛ ألن معرفت ا ل حبن
  .فال تجعل ذھنك یفارق صورة النبي صلى اهللا علیھ وسلم وآدابھ وأخالقھ.. وتعالیمھ

  : اسمھ* 
  ). ٢٩: الفتح(} مَُّحمٌَّد رَُّسوُل اِهللا{: قال اهللا تعالى -١
لم وقال رسول اهللا صلى اهللا  -٢ ي خمسة أسماء   : "علیھ وس د،     : ل ا أحم د، وأن ا محم أن

ا   وأنا الماحي الذي یمحو اهللا بھ الكفر، وأنا الحاشر الذي ُیحشر الناس على قدمي، وأن
  . رواه مسلم" العاقب الذي لیس بعده نبي

ي شتم     : "وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم - ٣ ف یصـرف اهللا عن أال تعجبون كی
  ". شتمون مذمًما، ویلعنون مذمًما، وأنا محمدقریش، ولعنھم؟ ی

د إسماعیل،     : "وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم - ٤ ة من ول إن اهللا اصطفى كنان
ي    ن بن طفاني م م، واص ي ھاش ریش بن ن ق طفى م ة، واص ن كنان ا م طفى قریًش واص

  . رواه مسلم" ھاشم
كنیتي، فإنما أنا قاسم أقسم  تسموا باسمي، وال تكنوا ب: "وقال صلى اهللا علیھ وسلم - ٥

  .   رواه مسلم" بینكم
  : فضائلھ* 
ِذیًرا  {: قال اهللا تعالى -١ ى اِهللا   * َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِھًدا َوُمَبشًِّرا َوَن ا ِإَل َوَداِعًی

م مِّ  * ِبِإْذِنِھ َوِسَراًجا مُِّنیًرا  ًرا  َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنیَن ِبَأنَّ َلُھ ًلا َكِبی ، ٤٥األحزاب  (} َن اِهللا َفْض
٤٦ .(  

لِّ        { -٢ اَن اُهللا ِبُك یَن َوَك اَتَم النَِّبیِّ وَل اِهللا َوَخ ن رَُّس اِلُكْم َوَلِك مَّا َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد مِّن رَِّج
  ). ٤٠: األحزاب(} َشْيٍء َعِلیًما

  ). ١٠٧: األنبیاء(} ِمیَنَوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة لِّْلَعاَل{ -٣
رع       : "وقال صلى اهللا عیھ وسلم -٤ ا أول من یق ة، وأن وم القیام ا ی أنا أكثر األنبیاء تبًع

  . صحیح مسلم" باب الجنة
ا  : "وقال صلى اهللا علیھ وسلم -٥ أنا أول شفیع في الجنة، لم ُیصدق نبي من األنبیاء م

  . صحیح مسلم"  رجل واحدصدقت، وإن نبًیا من األنبیاء ما صدقھ من أمتھ إال
أنا سید ولد آدم یوم القیام، وأول من تنشق : "وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم -٦

  . صحیح مسلم" عنھ األرض، وأول شافع ومشفع
أعطیت جوامع : فضلت على األنبیاء بست: "وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم -٧

ائم،   ي الغن وًرا،      الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت ل جًدا وطھ ي األرض مس ت ل وجعل
ون    ي النبی دیث      " وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم ب ن ماجھ وھو ح ذي واب رواه الترم

  . حسن صحیح
ل رجل      : "وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم -٨ ي، كمث اء قبل ل األنبی إن مثلي ومث

ل         اه، فجع ن زوای ة م ن زاوی ة م ع لبن ھ، إال موض نھ وأجمل ا فأحس ى بنیاًن اس  بن الن
فأنا اللبنة، وأنا خاتم : ھال وضعت ھذه اللبنة؟ قال: یطوفون بھ ویعجبون لـھ، ویقولون

  . رواه البخاري ومسلم" النبیین



ین، وإن آدم  : "وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم -٩ إني عند اهللا مكتوب خاتم النبی
عیسى، ورؤیا أمي دعوة إبراھیم، وبشارة : لمنجدل في طینتھ، وسأخبركم بأول أمري

ھ قصور الشام         ا من ور أضاءت لھ ا ن رواه ". التي رأت حین وضعتني، وقد خرج لھ
  ). ملقى على األرض: لمنجدل(أحمد والطبراني والبیھقي وصححھ ابن حبان 

  :لونھ* 
ى      : عن أبي الطفیل رضي اهللا عنھ قال ا عل لم وم ھ وس رأیت رسول اهللا صلى اهللا علی

رواه . كان أبیض ملیًحا مقصًدا: فكیف رأیتھ؟ قال: قالوجھ األرض رجل رآه غیري 
  . مسلم

أبیض        : وعن أنس رضي اهللا عنھ یس ب ون ل ر الل لم أزھ ھ وس كان النبي صلى اهللا علی
و    : رواه البخاري ومسلم، واألزھر. أمھق وال آدم ھو األبیض المستنیر المشرق، وھ
  . أحسن األلوان

. ي صلى اهللا علیھ وسلم أبیض ملیًحا مقصًداكان النب: وعن أبي الطفیل رضي اهللا عنھ
  . رواه مسلم

رواه . كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم أبیض قد شاب: وعن أبي جحیفة رضي اهللا عنھ
  . البخاري ومسلم

كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم أبیض مشرًبا : وعن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ
ححھ     رواه أحمد والترمذي والبزا. بیاضھ حمرة ى والحاكم وص و یعل ر وابن سعد وأب

  .ووافقھ الذھبي
  : وجھھ* 

م یكن           دین ول ھ الصالة والسالم أسَیل الوجھ، مسنون الخ كان الرسول صلى اهللا علی
د كل ذي ذوق     مستدیًرا غایة التدویر، بل كان بین االستدارة واإلسالة، وھو أجمل عن

ا صیغ من      وكان وجھھ مثل الشمس والقمر في اإلشراق وا . سلیم ا كأنم لصفاء، ملیًح
  . فضة ال أوضأ وال أضوأ منھ

ھ  ي اهللا عن ك رض ن مال ب ب ن كع ّر  : وع لم إذا ُس ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس ك
  . رواه البخاري ومسلم. استنار وجھھ حتى كأنھ قطعة قمر

ل السیف؟    : وعن أبي إسحاق قال لم مث ُسئل البراء أكان وجھ النبي صلى اهللا علیھ وس
  . رواه البخاري. ال، بل مثل القمر: لقا

رة و ھری ال أب أن   : وق لم، ك ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ن رس ن م یًئا أحس ت ش ا رأی م
  . الشمس تجري في وجھھ

ي    : "وعن جابر بن سمرة رضي اهللا عنھ قال لم ف ھ وس رأیت رسول اهللا صلى اهللا علی
حیان  رة ( لیلة إض ُت أنظر إ     )مقم راء، فجعل ة حم ھ ُحلَّ ى رسول اهللا صلى اهللا    ، وعلی ل

  ". علیھ وسلم وإلى القمر، فإذا ھو عندي أحسُن من القمر
  : جبینھ* 

ال   ھ ق ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب یل   : "ع لم أس ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس ك
  . ، أخرجھ عبد الرازق والبیھقي وابن عساكر)ھو المستوي: األسیل(، "الجبین

ع       ك: وعن عائشة رضي اهللا عنھا قالت ة، إذا طل ى الجبھ لم أجل ھ وس ان صلى اهللا علی
جبینھ من بین الشعر، أو طلع في فلق الصبح، أو عند طفل اللیل، أو طلع بوجھھ على 



الناس تراءوا جبینھ كأنھ ضوء السرج المتوقد یتألأل، وكان النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
  . رواه البیھقي في دالئل النبوة وابن عساكر. واسع الجبھة

  : عیناه* 
ھ وطئ             فار إذا وطئ بقدم دب األش ین أھ لم أكحل العین ھ وس ي صلى اهللا علی كان النب

ي وحسنھ   " بكّلھا لیس لھ أخمص إذا وضع رداءه عن منكبیھ فكأنھ سبیكة فضة  البیھق
  . األلباني

یس بأكحل      "وكان صلى اهللا علیھ وسلم  ین ول ت أكحل العین ھ ُقل ، رواه "إذا نظرت إلی
  . الترمذي
ال وعن ع ین،        : لي رضي اهللا عنھ ق ھ وسلم عظیم العین ان رسول اهللا صلى اهللا علی ك

ى مشرب   . رواه أحمد وابن سعد والبزار. َھِدُب األشفار، مشرب العینین بحمرة ومعن
  . أي عروق حمراء رقاق: العینین بحمرة

ال      ھ ق ن سمرة رضي اهللا عن ت    : وعن جابر ب ھ قل ت إذا نظرت إلی ین   : كن أكحل العین
یس ب لم ول ھ وس لى اهللا علی ل ص اكم   . أكح ى والح و یعل د وأب ذي وأحم رواه الترم

  . والطبراني في الكبیر
  : أنفھ* 

ي وسطھ             ى أي طویًال ف ان مستقیًما، أقن م یكن أشًما وك ًما ول ھ أش یحسبھ من لم یتأمل
  ). األرنبة ھي ما الن من األنف(بعض ارتفاع، مع دقة أرنبتھ 

  : خـّداه* 
ال عن عمار بن یاسر رض لُِّم       : "ي اهللا عنھ ق لم ُیَس ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی ك

وادي       "عن یمینھ وعن یساره حتى ُیرى بیاض خده ل ال ال مقب ن ماجھ وق ، أخرجھ اب
  . ھذا حدیث صحیح

ر      : قال یزید الفارسي رضي اهللا عنھ ل دوائ لم جمی ھ وس كان رسول اهللا صلى اهللا علی
  . رواه أحمد. الوجھ

  : رأسھ * 
العن عل  ھ ق ي اهللا عن ب رض ي طال ن أب لم : ي ب ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس ك

  . رواه أحمد والبزار وابن سعد. ضخم الرأس
ھ  ي اهللا عن ة رض ي ھال ن أب د ب ال ھن یم  : ق لم عظ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس ك

  . رواه الطبراني في الكبیر والترمذي في الشمائل. الھامة
  : فمھ وأسنانھ* 

ال عن جابر ب ھ وسلم ضلیع       : ن سمرة رضي اهللا عنھ ق ان رسول اهللا صلى اهللا علی ك
  . رواه مسلم. عظیم الفم: ما ضلیع الفم؟ قال: قلت لسماك: قال شعبة.. الفم

ال  ھ ق ي اهللا عن مرة رض ن س ابر ب ن ج لم،  : "وع ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس ك
اد اهللا ) أي واسع الفم(ضلیع الفم  م    جمیلُھ، وكان من أحسن عب م ختم ف فتین وألطفھ .  ش

ج   نان مفل یض األس نب أب یًما أش ان وس نان(وك رق األس ا  ) متف ین الثنای ا ب د م بعی
ین  ج الثنیَّت ات، أفل وق   (والرباعی ن ف ان م م، ثنت دم الف ي مق ي ف ع الت نان األرب أي األس

  ". إذا تكلم ُرِئَي كالنور یخرج من بین ثنایاه) وثنتان من تحت



ي اهللا   اس رض ن عب ن اب ال  وع ھ ق ج     : عن لم أفل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس ك
اه     ین ثنای ن ب رج م النور یخ ي ك م ُرئ ین، إذا تكل ي  . الثنیت ذي ف درامي والترم رواه ال

وق       . الشمائل ان من ف م، ثنت دم الف ي مق وأفلج الثنیتین أي متفرق األسنان األربع التي ف
  .   وثنتان من تحت

  : سمعھ* 
ي    : نھ قالعن زید بن ثابت رضي اهللا ع ي حائط لبن بینما النبي صلى اهللا علیھ وسلم ف

النجار على بغلة لھ ونحن معھ، إذ حادت بھ فكادت تلقیھ، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو   
ر؟   : "أربعة، فقال ذه األقب حاب ھ ال رجل  ". من یعرف أص ا : فق ال . أن ات   : "ق ى م فمت

ا   إن ھذه األمة ت: "فقال. ماتوا على اإلشراك: قال". ھؤالء؟ ي قبورھ ى ف وال أال  . بتل فل
  . رواه مسلم". تدافنوا لدعوت اهللا أن یسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منھ

  : صوتھ* 
لم       : عن أم معبد رضي اهللا عنھا، قالت ھ وس كان في صوت رسول اهللا صلى اهللا علی

  . رواه الطبراني في الكبیر والحاكم وقال صحیح اإلسناد ووافقھ الذھبي. صھل
ت ألسمع صوت رسول     : ھانئ بنت أبي طالب رضي اهللا عنھا، قالتعن أم   إني كن

ل   . اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وأنا على عریشي د  . یعني قراءتھ في صالة اللی رواه أحم
  . والنسائي وابن ماجھ والحاكم والطبراني

  : ریقھ* 
ھ الشریف           رة لریق ھ وسلم خصائص كثی الى رسولھ صلى اهللا علی ، لقد أعطى اهللا تع

وة      ذاء وق ل وغ ل، ورواء للغلی ومن ذلك أن ریقھ صلى اهللا علیھ و سلم فیھ شفاء للعلی
رئ من    ... وبركة ونماء فكم داوى صلى اهللا علیھ وسلم بریقھ الشریف من مریض فب

  ! ساعتھ
قال رسول اهللا صلى اهللا   : "جاء في الصحیحین عن سھل بن سعد رضي اهللا عنھ قال

ر    وم خیب لم ی ھ وس ب اهللا       ألعِط : علی ھ، یح ى یدی تح اهللا عل ًال یف دًا رج ة غ َینَّ الرای
ھ   . ورسولھ، ویحبھ اهللا ورسولھ فلما أصبح الناس غدوا على رسول اهللا صلى اهللا علی

لم     ھ وس ال صلى اهللا علی ب؟      : وسلم وكلھم یرجو أن ُیعطاھا، فق ي طال ن أب ي ب ن عل أی
  . ھفأرسلوا إلی: قال. ھو یا رسول اهللا یشتكي عینیھ: فقالوا

لم  ال سلمة  : فُأِتَي بھ وفي روایة مس ى       : ق لم إل ھ وس فأرسلني رسول اهللا صلى اهللا علی
علي، فجئت بھ أقوده أرمد فتفل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في عینیھ، فبرئ كأنھ 

  ... لم یكن بھ وجع
ت   : "وعن یزید بن أبي عبید قال ا     : رأیت أثر ضربة في ساق سلمة فقل لم م ا مس ا أب ی

اس أصیب سلمة     : الضربة؟ قالھذه  ال الن ر فق ت  ... ھذه ضربة أصابتھا یوم خیب فأتی
ى الساعة    ، أخرجھ  "النبي صلى اهللا علیھ وسلم فنفث فیھ ثالث نفثات فما اشتكیت حت

  . البخاري
أصیبت عین أبي ذر یوم : "وروي عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبید عن جده قال

  . ، أخرجھ البخاري"یھ وسلم فكانت أصح عینیھأحد فبزق فیھا النبي صلى اهللا عل
  : عنقھ ورقبتھ* 



ال        ھ ق ب رضي اهللا عن ي طال ن أب ي ب ھ      : "عن عل ق رسول اهللا صلى اهللا علی أن عن ك
  . ، أخرجھ ابن سعد في الطبقات والبیھقي"وسلم إبریق فضة

ى الطول       : "وعن عائشة رضي اهللا عنھا قالت ا، ال ینسب إل اد اهللا عنًق كان أحسن عب
ًا             ق فضة یشوب ذھب ھ إبری اح فكأن ھ للشمس والری ر من عنق ا ظھ وال إلى القصر، م
ھ   یتألأل في بیاض الفضة وحمرة الذھب، وما غیب في الثیاب من عنقھ فما تحتھا فكأن

  . ، أخرجھ البیھقي وابن عساكر"القمر لیلة البدر
  : منِكباه* 

ین   كان النبي صلى ا: عن البراء بن عازب رضي اهللا عنھ قال ا ب هللا علیھ وسلم بعید م
  .رواه البخاري مسلم. المنكبین

ھ عریض      . والمنكب ھو مجمع العضد والكتف ین أن ین المنكب ا ب والمراد بكونھ بعید م
أعلى الظھر ویلزمھ أنھ عریض الصدر مع اإلشارة إلى أن ُبعد ما بین منكبیھ لم یكن  

  .وكان َكِتفاه عریضین عظیمین. منافًیا لالعتدال
  : اهكف* 

م أر      : عن أنس أو جابر بن عبد اهللا ین ل خم الكف ان ض لم ك أن النبي صلى اهللا علیھ وس
  . أخرجھ البخاري. بعده شبًھا لھ

ا،    ) أي واسع الكف (لذا كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم رحب الراحة  ة لحًم ھ ممتلئ كف
  . غیر أّنھا مع غایة ضخامتھا كانت َلیَِّنة أي ناعمة

ما مسست حریًرا وال دیباًجا ألین من كف النبي صلى  :  عنھ قالوعن أنس رضي اهللا
  . أخرجھ البخاري ومسلم. اهللا علیھ وسلم

اجرة   : وعن أبي جحیفة رضي اهللا عنھ قال لم بالھ خرج رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
فأخذت : قال. وقام الناس فجعلوا یأخذون یدیھ، فیمسحون بھا وجوھھم... إلى البطحاء

ده فوض ك    بی ن المس ة م ب رائح ثلج، وأطی ن ال رد م ي أب إذا ھ ي، ف ى وجھ . عتھا عل
  . أخرجھ البخاري

صلیت مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : وعن جابر بن سمرة رضي اهللا عنھ، قال 
دي      ل یمسح خ دان، فجع صالة األولى، ثم خرج إلى أھلھ، وخرجت معھ، فاستقبلھ ول

ا    : قال. فمسح خديوأما أنا : قال. أحدھم واحًدا واحًدا ا كأنم رًدا أو ریًح فوجدت لیده ب
  . أخرجھ مسلم. أخرجھا من جونة عطار

ع          : "وعن عبد اهللا بن مسعود قال ا م ًا، كن دونھا تخویف تم َتُع ة، وأن ات َبرك د اآلی ا َنُع كن
وا  : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في سفر فَقلَّ الماء، قال علیھ الصالة والسالم اطلب

َحّي على الطَّھور المبارك، والبركة من : فأدَخل یده في اإلناء وقال. ن ماءلي فضلة م
ھ       : ویقول ابن مسعود. اهللا ین أصابع الرسول صلى اهللا علی لقد رأیُت الماء ینبع من ب

  . ، رواه البخاري"وسلم، ولقد كنا نسمع تسبیح الطعام وھو ُیؤكل
اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حنینًا  غزونا مع رسول: عن إیاس بن سلمة، حدثني أبي، قال

ھ الشھباء    : إلى أن قال ى بغلت .. ومررت على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھو عل
راب      بض قبضة من ت فلما غشوا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم نزل عن بغلتھ، ثم ق

اًنا إال     : "األرض، ثم استقبل بھ وجوھھم، فقال نھم إنس ق اهللا م ا خل  شاھت الوجوه، فم
  . أخرجھ مسلم. فولوا مدبرین" مأل عینیھ تراًبا بتلك القبضة



  : َصدره* 
كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم سواء البطن : قال ھند بن أبي ھالة رضي اهللا عنھ

  . رواه الطبراني والترمذي في الشمائل. والصدر، عریض الصدر
ا   ھ    : قالت عائشة رضي اهللا عنھ ان رسول اهللا صلى اهللا علی در     ك وسلم عریض الص

اض      ى بی ا، عل ھ بعًض ممسوحة، كأنھ المرایا في شدتھا واستوائھا، ال یعدو بعض لحم
ي            م یكن ف اد كالقضیب، ل ى سرتھ شعر منق ھ إل ین لبت القمر لیلة البدر، موصول ما ب

  . رواه ابن نعیم وابن عساكر والبیھقي. صدره وال بطنھ شعر غیره
  : ساقاه* 

وخرج رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كأني : "... عنھ قال عن أبي جحیفة رضي اهللا
  . ، أخرجھ البخاري في صحیحھ"أنظر إلى بیض ساقیھ

  : قدماه* 
ھ   ي اهللا عن ة رض ي ھال ن أب د ب ال ھن ان   : "ق لم خمص ھ وس لى اهللا علی ي ص ان النب ك

ین   ق           (األخمص ذي ال یلتص و ال ا، وھ درھا وعقبھ ین ص ا ب دم م ن الق ص م األخم
ي    (مسیح القدمین ) لقدمین، یرید أن ذلك منھ مرتفعباألرض من ا یس ف أي ملساوین ل

رواه الترمذي ) أي غلیظ األصابع والراحة(وسشن الكفین والقدمین ) ظھورھما تكسر
  . في الشمائل والطبراني

دماه         ت ق الم، وكان ھ الس راھیم علی اس بسیدنا إب َبَھ النَّ لم أش ھ و س ان صلى اهللا علی وك
ریفتان تشبھ   یدنا          الشَّ ام س ي مق ا ف ا ھي آثارھ الم كم ھ الس راھیم علی دمي سیدنا إب ان ق

  . إبراھیم علیھ السالم
راھیم              ي وصف سیدنا إب دیث اإلسراء ف ي ح لم ف ھ وس قال رسول اهللا صلى اهللا علی

  . صحیح البخاري". ورأیت إبراھیم وأنا أشبھ ولده بھ: "علیھ السالم
دوي ال        ة القرشي الع ن حذیف م ب و جھ ان أب ول   وك ل، یق حابي الجلی بًھا   : ص ت ش ا رأی م

  .   كشبھ قدم النبي صلى اهللا علیھ وسلم بقدم إبراھیم التي كنا نجدھا في المقام
  :قامتھ وطولھ* 

كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أحسن : وعن البراء بن عازب رضي اهللا عنھ قال
  . رواه البخاري ومسلم. رالناس وجًھا وأحسنھم خلًقا، لیس بالطویل البائن وال بالقصی

  : مشیتھ* 
یًئا أحسن من رسول اهللا صلى اهللا        : "عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال ُت ش ا رأی م

علیھ وسلم كأنَّ الشمس تجري في وجھھ، وما رأیت أحًدا أسرع من رسول اهللا صلى  
  ". اهللا علیھ وسلم كأنَّما األرض تطوى لھ، إنَّا َلُنجھد أنفسنا وإنَّھ غیر مكترث

أ       ان إذا مشى َتَكفَّ لم ك ھ وس ال  (وعن أنس رضي اهللا عنھ أنَّ النبي صلى اهللا علی أي م
  ). أي ُیقاِرب الُخطا(ویمشي الُھَوینا ) یمینًا وشماًال ومال إلى قصد المشیة

ان إذا مشى، مشى           لم ك ھ وس ي صلى اهللا علی ھ أن النب وعن ابن عباس رضي اهللا عن
ي المشي   أي ش(، "مجتمًعا لیس فیھ كسل ) دید الحركة، قوي األعضاء غیر مسترخ ف

  .   رواه أحمد
  : التفاتھ* 



ة       ھ یمن وي عنق ال یل ھ ف كان صلى اهللا علیھ وسلم إذا التفت التفت مًعا أي بجمیع أجزائ
ل               ان یقب ا ك دم الصیانة وإّنم ة وع ك من الخف ي ذل ا ف ى الشيء لم أو یسرة إذا نظر إل

و  جمیًعا وُیدِبر جمیًعا ألن ذلك أل َیق بجاللتھ ومھابتھ ھذا بالنسبة لاللتفات وراءه، أّما ل
  . التفت یمنة أو یسرة فالظاھر أنھ كان یلتفت بعنقھ الشریف

  : خاتم النبوة* 
ان          ھ ك ة أن ي روای ون، وف ھ أخضر الل ة أن ھو خاتم أسود اللون مثل الھالل وفي روای

ده      ون جس ھ كل ة أخرى أن م الخاتم ق    . أحمر، وفي روای غ حج ة،   ویبل در بیضة الحمام
  . وورد أنھ كان على أعلى كتف النبي صلى اهللا علیھ وسلم األیسر

لم،     : عن جابر بن سمرة قال -١ ھ وس رأیت الخاتم بین كتفي رسول اهللا صلى اهللا علی
  . ُغدة حمراء مثل بیضة الحمامة یشبھ جسده

  : رائحتھ* 
ھ    : عن أنس رضي اهللا عنھ قال أن     كان رسول اهللا صلى اهللا علی ون ك ر الل لم أزھ وس

ین من كف رسول اهللا            ًرا أل ا وال حری حت دیباًج ا مس أ، وم عرقھ اللؤلؤ، إذا مشا تكف
ي صلى اهللا          ب من رائحة النب ًرا أطی صلى اهللا علیھ وسلم، وال شممت مسكًا وال عنب

  . علیھ وسلم
ال  ا ق س أیًض ن أن ال  : "وع لم َفَق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ا رس ل علین ام(دخ ) أي ن

ي صلى اهللا           َرق، فاستیقظ النب ُلُت الَع ت َتس ارورة فجعل عندنا، فعِرَق وجاءت أمي بق
و      : یا أم ُسَلیم ما ھذا الذي تصنعین؟ قالت: علیھ وسلم فقال ا وھ ي طیبن ھ ف َرق نجعل َع

  . ، رواه مسلم"أطَیب الطیب
ى رأس     ده عل  وكان صلى اهللا علیھ وسلم إذا صافحھ الرجل وجد ریحھ، وإذا وضع ی

  . صبي فیظل یومھ ُیعَرف من بین الصبیان بریحھ على رأسھ
د إال        : یقول جابر بن سمرة ھ أح ا فیتبع ھ وسلم طریًق ما سلك رسول اهللا صلى اهللا علی

فمسح خدي فوجدت لیده برًدا أو  -عرف أنھ قد سلكھ من طیب عرقھ، وقد كنت صبًیا 
  .   ریًحا كأنما أخرجھا من جونة عطار

  : كالمھ* 
ال ا الىق َوى {: هللا تع نَّْجِم ِإَذا َھ َوى * َوال ا َغ اِحُبُكْم َوَم لَّ َص ا َض ِن * َم ُق َع ا َینِط َوَم

  ). ٤-١النجم (} ِإْن ُھَو ِإلَّا َوْحٌي ُیوَحى* اْلَھَوى 
ك      ان من ذل ول، وك كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم یمتاز بفصاحة اللسان، وبالغة الق

ول،   بالمحل األفضل، والموضع الذي ال یجھل، سالسة طبع، ونصاعة لفظ وجزالة ق
نة    م ألس م، وعل دائع الحك ص بب م، وخ ع الكل ي جوام ف، أوت ة تكل ان، وقل حة مع وص
ة     وة عارضة البادی العرب، یخاطب كل قبیلة بلسانھا، ویحاورھا بلغتھا، اجتمعت لھ ق

د    ذي م ي ال د اإللھ ى التأیی ا إل ق كالمھ رة ورون اظ الحاض اعة ألف ا، ونص ده وجزالتھ
اكتب فو الذي نفسي بیده ما خرج مني إال :"الوحي، لذلك كان یقول لعبد اهللا بن عمرو

  ". الحق
بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، فبینما : "یقول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  . مسند اإلمام أحمد" أنا نائم رأیتني أوتیت بمفاتیح خزائن األرض، فوضعت في یدي



اهللا علیھ وسلم َبیِّن َفْصل ظاھر یحفظھ من َجَلس إلیھ، وقد ورد في وكان كالمھ صلى 
  ". كان ُیَحدِّث حدیثًا لو َعدَّه العادُّ ألحصاه: "الحدیث الصحیح

  .   رواه البخاري" وكان صلى اهللا علیھ وسلم یعید الكلمة ثالثًا ِلُتعَقل عنھ"
  : ضحكھ* 
ال َتَبسُّمًا، وكنَت إذا نظرَت إلیھ ُقلَت كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ال یضحك إ"

  . ، حسن رواه الترمذي"أكحل العینین ولیس بأكحل
ال  - ر تبسًما من الرسول صلى اهللا         : "وعن عبد اهللا بن الحارث ق دًا أكث ُت أح ا رأی م

ن       ان ِم م وك دیثًا إال تَبسَّ دِّث ح علیھ وسلم، وكان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ال ُیَح
  ". ناس وأطَیَبھم َنفًساأضحك ال

ع            ر أن یرف ذه أي أضراسھ من غی ت نواج حك بان لم إذا ض ھ وس وكان صلى اهللا علی
  . صوتھ، وكان الغالب من أحوالھ التََّبسُّم

اد      : یقول خارجة بن زید ي مجلسھ ال یك اس ف ر الن كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم أوق
ر حاجة، یعرض عمن      یخرج شیئًا من أطرافھ، وكان كثیر السكوت، ال یت ي غی كلم ف

ان            ھ فصًال، ال فضول وال تقصیر، وك حكھ تبسًما، وكالم ان ض ل، ك ر جمی تكلم بغی
  . ضحك أصحابھ عنده التبسم، توقیرًا لھ واقتداًء بھ

ھ  اد        : قال أبو ھریرة رضي اهللا عن حك ك لم إذا ض ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی ك
  .   صنفھرواه عبد الرزاق في م. یتألأل في الجدر

  : خاتمھ* 
كان خاتم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من فضة، نقش علیھ من األسفل إلى األعلى 

صلى اهللا علیھ وسلم فوق كلمة " محمد"، وذلك لكي ال تكون كلمة "محمد رسول اهللا"
  . سبحانھ وتعالى" اهللا"

ال  ا أراد رسول اهللا صلى اهللا ع   :" عن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ ق لم أن   لم ھ وس لی
ھ  ل ل م، قی ى العج ب إل ا،  : یكت طنع خاتًم تم، فاص ھ خ ا علی ون إال كتاًب م ال یقبل إن العج

  . ، رواه الترمذي في الشمائل والبخاري ومسلم"فكأني أنظر إلى بیاضھ في كفھ
ًا من      : "وعن ابن عمر رضي اهللا عنھ قال لم خاتم ھ وس اتخذ رسول اهللا صلى اهللا علی

د           فك) أي من فضة(وِرق  ي ی ان ف م ك ر، ث د عم ر وی ي بك د أب ي ی ان في یده، ثم كان ف
ة      " عثمان، حتى وقع في بئر أریس ر بحدیق راء، ھي بئ وأریس بفتح الھمزة وكسر ال

  . من مسجد قباء
  : وصف أم معبد* 

ر   قالت أم معبد الخزاعیة في وصف رسول اللَّھ صلى اهللا علیھ وسلم لزوجھا، حین م
  : بخیمتھا مھاجًرا

ھ صعلة،           رجل ظا زر ب م ت ة، ول ھ تجل م تعب ق ل ھر الوضاءة، أبلج الوجھ، حسن الخل
ھ   ي عنق حل، وف وتھ ص ي ص ف، وف عاره وط ي أش ج، وف ھ دع ي عینی یم، ف یم قس وس
ار، وإن         دید سواد الشعر، إذا صمت عاله الوق رن، ش سطح، أحور، أكحل، أزج، أق

د، وأحسنھم وأح   و     تكلم عاله البھاء، أجمل الناس وأبھاھم من بعی ب، حل م من قری الھ
ة، ال       درن، ربع ن یتح رزات نظم ھ خ أن منطق ذر، ك زر وال ھ ل، ال ن ق، فض المنط
ة             و أنظر الثالث ین غصنین، فھ تقحمھ عین من قصر وال تشنؤه من طول، غصن ب



ادروا     ر تب ھ، وإذا أم منظًرا، وأحسنھم قدًرا، لھ رفقاء یحفون بھ، إذا قال استمعوا لقول
  . ، ال عابس وال مفندإلى أمره، محفود، محشود

  : وصف علي بن أبي طالب* 
لم یكن بالطویل  -قال علي رضي اهللا عنھ وھو ینعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

ط، وال       د القط ن بالجع م یك وم، ل ن الق ة م ان ربع ردد، وك یر المت ط، وال القص الممغ
ان        المكلثم، وك المطھم وال ب م یكن ب دویر،    بالسبط، وكان جعدًا َرجًال، ول ي الوجھ ت ف

ق        د، دقی اش والكت ل المش فار، جلی دب األش ین، أھ ج العین ربًا، أدع یض مش ان أب وك
ا یمشي في صبب، وإذا            ع كأنم دمین، إذا مشى تقل ین والق المسربة، أجرد، شثن الكف
ًا، وأجرأ          اس كف ین، أجود الن وة، وھو خاتم النبی التفت التفت معًا، بین كتفیھ خاتم النب

درًا، و   اس ص رمھم       الن ة، وأك نھم عریك ة، وألی اس ذم ى الن اس لھجة، وأوف دق الن أص
ده    ھ وال بع عشرة، من رآه بدیھة ھابھ، ومن خالطھ معرفة أحبھ، یقول ناعتھ لم أر قبل

  .مثلھ صلى اهللا علیھ وسلم
  : وصف ھند بن أبي ھالة* 

راحة،  كان رسول اللَّھ صلى اهللا علیھ وسلم متواصل األحزان، دائم الفكرة، لیست لھ 
داقھ      ھ بأش تح الكالم ویختم أطراف  -وال یتكلم في غیر حاجة، طویل السكوت، یفت ال ب

ھ  افي وال     -فم یس بالج ًا ل یر دمث ھ وال تقص ًال ال فضول فی م، فص ع الكل تكلم بجوام وی
ًا       ذم ذواق ن ی م یك یئًا، ول ذم ش ت، ال ی ة وإن دق م النعم المھین، یعظ م -ب ا یطع وال  -م

إذا تعرض للحق بشيء حتى ینتصر لھ ال یغضب لنفسھ، وال یمدحھ، وال یقام لغضبھ 
ا   ر لھ ماح  -ینتص ب       -س ا، وإذا غض ب قلبھ ا، وإذا تعج ھ كلھ ار بكف ار أش وإذا أش

ب    ل ح ن مث ر ع م، ویفت حكھ التبس ل ض ھ، ج ض طرف رح غ اح، وإذا ف أعرض وأش
  . الغمام

ھ     ا یعنی ری     . وكان یخزن لسانھ إال عم رم ك رقھم، یك حابھ وال یف ف أص وم،   یؤل ل ق م ك
  . ویولیھ علیھم، ویحذر الناس، ویحترس منھم من غیر أن یطوى عن أحد منھم بشره

یح     -یتفقد أصحابھ  بح القب ویسأل الناس عما في الناس، ویحسن الحسن ویصوبھ، ویق
ده   ویوھنھ، معتدل األمر، غیر مختلف، ال یغفل مخافة أن یغفلوا أو یملوا لكل حال عن

ق ن الح ر ع اد، ال یقص ارھم،   عت اس خی ن الن ھ م ذي یلون ره ال ى غی اوزه إل ، وال یج
  . وأفضلھم عنده أعمھم نصیحة، وأعظمھم عنده منزلة أحسنھم مواساة ومؤازرة

اكن     وطن األم ر، وال ی ًا     -كان ال یجلس وال یقوم إال على ذك ز لنفسھ مكان إذا  -ال یمی
ذلك، ویعط   أمر ب س، وی ھ المجل ي ب ث ینتھ س حی وم جل ى الق ى إل ائھ انتھ ل جلس ي ك

ھ لحاجة             ھ، من جالسھ أو قاوم ھ من رم علی دًا أك ى ال یحسب جلیسھ أن أح نصیبھ حت
ا أو بمیسور         رده إال بھ م ی صابره حتى یكون ھو المنصرف عنھ، ومن سألھ حاجة ل
ي الحق              ده ف ا، وصاروا عن م أب ھ، فصار لھ اس بسطھ وخلق د وسع الن من القول، وق

، مجلسھ مجلس حلم وحیاء وصبر وأمانة، ال ترفع یتفاضلون عنده بالتقوى. متقاربین
رم   ھ الح ؤبن فی وات، وال ت ھ األص ھ -فی وقرون  -ال تخشى فلتات التقوى، ی اطفون ب یتع

  . الكبیر، ویرحمون الصغیر، ویرفدون ذا الحاجة، ویؤنسون الغریب
خاب، وال            یظ، وال ص ظ، وال غل یس بف ب، ل ین الجان ق، ل م البشر، سھل الخل كان دائ

رك نفسھ من      فحاش،  د ت ھ ق وال عتاب، وال مداح، یتغافل عما ال یشتھي، وال یقنط من



ره،     دًا، وال یعی ذم أح ثالث الریاء، واإلكثار، وما ال یعنیھ، وترك الناس من ثالث ال ی
ى    ا عل وال یطلب عورتھ، وال یتكلم إال فیما یرجو ثوابھ، إذا تكلم أطرق جلساؤه، كأنم

من تكلم عنده أنصتوا  . ال یتنازعون عنده الحدیث. وارؤوسھم الطیر، وإذا سكت تكلم
لھ حتى یفرغ، حدیثھم حدیث أولھم، یضحك مما یضحكون منھ، ویعجب مما یعجبون 
منھ، ویصبر للغریب على الجفوة في المنطق، ویقول إذا رأیتم صاحب الحاجة یطلبھا 

  . فأرفدوه، وال یطلب الثناء إال من مكافئ
  : ي اهللا عنھ رض وصف عمرو بن العاص* 
ْوتِ   ى  . َعِن اْبِن َشَماَسَة اْلَمْھِرىِّ َقاَل َحَضْرَنا َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص َوُھَو ِفى ِسَیاَقِة اْلَم َفَبَك

ِھ   صلى  -َطِویًال َوَحوََّل َوْجَھُھ ِإَلى اْلِجَداِر َفَجَعَل اْبُنُھ َیُقوُل َیا َأَبَتاُه َأَما َبشََّرَك َرُسوُل اللَّ
لماهللا علی ِھ  -ھ وس وُل اللَّ َرَك َرُس ا َبشَّ َذا َأَم لم-ِبَك ھ وس لى اهللا علی َل  -ص اَل َفَأْقَب َذا َق ِبَك
ْد      . ِبَوْجِھِھ ى َق ِھ ِإنِّ وُل اللَّ ًدا َرُس َفَقاَل ِإنَّ َأْفَضَل َما ُنِعدُّ َشَھاَدُة َأْن َال ِإَلَھ ِإالَّ اللَُّھ َوَأنَّ ُمَحمَّ

ِھ        ُكْنُت َعَلى َأْطَباٍق َثَال وِل اللَّ ا ِلَرُس دَّ ُبْغًض ٌد َأَش ا َأَح ى َوَم ھ   -ٍث َلَقْد َرَأْیُتِن صلى اهللا علی
اِل            -وسلم َك اْلَح ى ِتْل تُّ َعَل ْو ُم ُھ َفَل ُھ َفَقَتْلُت َتْمَكْنُت ِمْن ِد اْس وَن َق ِمنِّى َوَال َأَحبَّ ِإَلىَّ َأْن َأُك

لم  -ُھ اِإلْسَالَم ِفى َقْلِبى َأَتْیُت النَِّبىَّ َلُكْنُت ِمْن َأْھِل النَّاِر َفَلمَّا َجَعَل اللَّ ھ وس  -صلى اهللا علی
ُرو    « َقاَل . َفَقَبْضُت َیِدى -َقاَل  -َفَبَسَط َیِمیَنُھ . َفُقْلُت اْبُسْط َیِمیَنَك َفُألَباِیْعَك ا َعْم َك َی َما َل

  .َقاَل ُقْلُت َأَرْدُت َأْن َأْشَتِرَط. »
َأَما َعِلْمَت َأنَّ اِإلْسَالَم َیْھِدُم َما َكاَن َقْبَلُھ « َقاَل . ُقْلُت َأْن ُیْغَفَر ِلى. »ا َتْشَتِرُط ِبَماَذ« َقاَل 

ىَّ     . »َوَأنَّ اْلِھْجَرَة َتْھِدُم َما َكاَن َقْبَلَھا َوَأنَّ اْلَحجَّ َیْھِدُم َما َكاَن َقْبَلُھ  بَّ ِإَل ٌد َأَح اَن َأَح َوَما َك
َأل    -لى اهللا علیھ وسلمص-ِمْن َرُسوِل اللَِّھ  ُق َأْن َأْم َوَال َأَجلَّ ِفى َعْیِنى ِمْنُھ َوَما ُكْنُت ُأِطی

ْو ُمتُّ َعْیَنىَّ ِمْنُھ ِإْجَالًال َلُھ َوَلْو ُسِئْلُت َأْن َأِصَفُھ َما َأَطْقُت َألنِّى َلْم َأُكْن َأْمُأل َعْیَنىَّ ِمْنُھ َوَل
ا    َعَلى ِتْلَك اْلَحاِل َلَرَجْوُت َأْن اِلى ِفیَھ َأُكوَن ِمْن َأْھِل اْلَجنَِّة ُثمَّ َوِلیَنا َأْشَیاَء َما َأْدِرى َما َح

َأِقیُموا َفِإَذا َأَنا ُمتُّ َفَال َتْصَحْبِنى َناِئَحٌة َوَال َناٌر َفِإَذا َدَفْنُتُموِنى َفُشنُّوا َعَلىَّ التَُّراَب َشنا ُثمَّ 
ِھ   َحْوَل َقْبِرى َقْدَر َما ُتْنَحُر َجُزوٌر َوُیْقَسُم َلْحُمَھا َحتَّى َأْسَتْأِنَس ِبُكْم َوَأْنُظَر َماَذا ُأَراِجُع ِب

  ) ١٢١( أخرجھ مسلم برقم .ُرُسَل َربِّى
لم           حبھ وس ھ وص ى آل د وعل دوتنا محم ا وق ام سیدنا وحبیبن وصلى اللھم على خیر األن

  .تسلیًما
---------------  

  المعظمة ُخُلق الرسول علیھ الس.٤٢
  :الشھیدسید قطب  رحمھ اهللا

یم  ریم العظ رى والتك ھادة الكب يء الش م تج یٍم{: ث ٍق َعِظ ى ُخُل َك َلَعل اوب .. }َوِإنَّ وتتج
أرجاء الوجود بھذا الثناء الفرید على النبي الكریم، ویثبت ھذا الثناء العلوي في صمیم 

العظیمة من  ویعجز كل قلم، ویعجز كل تصّور، عن وصف قیمة ھذه الكلمة! الوجود
ا   ى   {رب الوجود، وھي شھادة من اهللا، في میزان اهللا، لعبد اهللا، یقول لھ فیھ َك َلَعل َوِإنَّ

  . }ُخُلٍق َعِظیٍم
ن           د م داه أح ى إدراك م غ إل ا ال یبل د اهللا، مم و عن ا ھ و م یم ھ ق العظ دلول الُخُل وم

  ! العالمین



ھ      د صلى اهللا علی ة محم ى عظم واٍح      وداللة ھذه الكلمة العظیمة عل رز من ن لم، تب وس
  : شتى

ھ،     ي كیان ت ف تبرز من كونھا كلمة من اهللا الكبیر المتعال، یسّجلھا ضمیر الكون، وتثب
  . وتتردد في المأل األعلى إلى ما شاء اهللا

م  . وتبرز من جانب آخر، من جانب إطاقة محمد صلى اهللا علیھ وسلم لتلقـّیھا وھو یعل
  . من ربھ ھذا، قائل ھذه الكلمة

ب           ما ى جان و إل م من ھ داھا؟ ویعل ا ص داھا؟ م ا م ھو؟ ما عظمتھ؟ ما داللة كلماتھ؟ م
  .ھذه العظمة المطلقة، التي یدرك ھو منھا ما ال یدركھ أحد من العالمین

إن إطاقة محمد صلى اهللا علیھ وسلم لتلقي ھذه الكلمة من ھذا المصدر، وھو ثابت، ال 
ل   غطھا الھائ ت ض حق تح اء -ینس ا ثن و أنھ ا  -ول ت وقعھ یتھ تح أرجح شخص ، وال تت

ھو ذاتھ دلیل على عظمة .. تلقیھ لھا في طمأنینة وفي تماسك وفي توازن.. وتضطرب
  .شخصیتھ فوق كل دلیل

رة    ات منوعة كثی . ولقد رویت عن عظمة ُخُلِقِھ في السیرة، وعلى لسان أصحابھ روای
داللتھا    ولكن ھذه الك. وكان واقع سیرتھ أعظم شھادة من كل ما روي عنھ ة أعظم ب لم

و      ا وھ د لھ ـّي محم من كل شيء آخر؛ أعظم بصدورھا عن العلي الكبیر، وأعظم بتلق
اد، وال    ى العب یعلم من ھو العلي الكبیر، وبقائھ بعدھا ثابتًا راسخًا مطمئنًا، ال یتكّبر عل

  !ینتفخ، وال یتعاظم، وھو الذي سمع ما سمع من العلي الكبیر
ثُ {و اَلَتھُ   الّلُھ َأْعَلُم َحْی ُل ِرَس ة        .. }َیْجَع لم بعظم ھ وس د صلى اهللا علی ان إال محم ا ك وم

ًا        رى؛ فیكون كفئ ة الكب ا الكونی نفسھ ھذه من یحمل ھذه الرسالة األخیرة، بكل عظمتھ
  .لھا، كما یكون صورة حیة منھا

ث ال      دق والحق، بحی إن ھذه الرسالة من الكمال والجمال، والعظمة والشمول، والص
فتطیق شخصیتھ كذلك تلقي ھذا الثناء .  الرجل الذي یثني علیھ اهللا ھذا الثناءیحملھا إال

ك              ة تل ذي یسع حقیق ر ال ب الكبی ة القل ة؛ طمأنین ي طمأنین وازن، وف ي ت في تماسك وف
ى   . الرسالة وحقیقة ھذا الثناء العظیم م یتلق ك  -ث د ذل اه       -بع ھ إی ھ ومؤاخذت ھ ل اب رب عت

ة على بعض تصرفاتھ، بذات التماسك  ا    . وذات التوازن وذات الطمأنین ذه كم ن ھ ویعل
ك       ذه شیئًا وال تل تم من ھ ك، ال یك ریم،        .. یعلن تل ي الك التین النب ا الح ي كلت وھو ھو ف

  .والعبد الطائع، والمبلغ األمین
ذه           ة ھ نفس من عظم ذه ال ة ھ ذه الرسالة، وإن عظم ة ھ إن حقیقة ھذه النفس من حقیق

ة ك  ھ        الرسالة، وإن الحقیقة المحمدی ر یملك دى أي مجھ د من م ة اإلسالمیة ألبع الحقیق
دد        . بشر  ا وال یح ة المزدوجة أن یراھ ذه الحقیق ة ھ د لعظم ھ راص ا یملك وقصارى م

  !مداھا، وأن یشیر إلى مسارھا الكوني دون أن یحدد ھذا المسار
ي رسول اهللا      خمة لتلق ة الض ومرة أخرى أجد نفسي مشدودًا للوقوف إلى جوار الدالل

ان      صلى اهللا ئن الكی وازن مطم ت راسخ مت .. علیھ وسلم لھذه الكلمة من ربھ، وھو ثاب
حابھ من         -وھو بشر-لقد كان  ذا وأص ان صاحبھ ھ ّز كی حابھ، فیھت یثني على أحد أص

اء العظیم   ذا الثن ع ھ ھ   .. وق دركون أن حابھ ی ھ بشر، وأص م أن ر وصاحبھ یعل و بش وھ
دود  نعم، ولكن في الدائرة المعلومة.. إنھ نبي.. بشر .. الحدود؛ دائرة البشریة ذات الح

! فأما ھو فیتلقى ھذه الكلمة من اهللا، وھو یعلم من ھو اهللا، ھو بخاصة یعلم من ھو اهللا 



إنھ أمر فوق كل ... ھو یعلم منھ ما ال یعلمھ سواه، ثم یصطبر ویتماسك ویتلقى ویسیر
  !!تصور وفوق كل تقدیر

  ..ألفق من العظمة، ھو الذي یرقى إلى ھذا ا-وحده-إنھ محمد 
ان       -وحده-إنھ محمد  ي الكی ال اإلنساني المجانس لنفخة اهللا ف ، ھو الذي یبلغ قمة الكم
  ..اإلنساني

ل   ؛ ھو الذي یكافئ ھذه الرسالة الكونیة العالمیة اإلنسانیة -وحده-إنھ محمد  ى لتتمث حت
  .. في شخصھ حیة، تمشي على األرض في إھاب إنسان

د  ھ محم ده-إن ذي ع-وح ل    ، ال ث یجع م حی ام، واهللا أعل ذا المق ل لھ ھ أھ ھ أن م اهللا من ل
یم   ق عظ ى خل ھ عل ذه أن ي ھ ن ف التھ، وأعل أنھ  . رس ّل ش ھ، ج رى أن ي األخ ن ف وأعل

ھ     و ومالئكت ھ ھ لي علی فاتھ، یص ھ وص ت ذات ى  (وتقّدس لون عل ھ یص إن اهللا ومالئكت
  ..الفضل العظیموھو جل شأنھ، وحده القادر على أن یھب عبدًا من عباده ذلك ). النبي

ذا            زان اهللا، وأصالة ھ ي می ي ف د العنصر األخالق ى تمجی ا عل ة داللتھ ثم إن لھذه اللفت
  .العنصر في الحقیقة اإلسالمیة كأصالة الحقیقة المحمدیة

ارزًا            ي ب د العنصر األخالق ي سیرة رسولھا، یج اظر ف دة، كالن ذه العقی والناظر في ھ
ھ أصولھا التشر    ى السواء    أصیًال فیھا، تقوم علی ة عل دعوة  .. یعیة وأصولھا التھذیبی ال

ة    دل والرحم دق والع ة والص ة واألمان ارة والنظاف ى الطھ دة إل ذه العقی ي ھ رى ف الكب
ة والضمیر، والنھي           ًا للنی ا مع ول للفعل، ومطابقتھم ة الق د، ومطابق والبر وحفظ العھ

ل، واالعت      اس بالباط وال الن ل أم ش وأك داع والغ م والخ ور والظل ن الج ى ع داء عل
  .. الحرمات واألعراض، وإشاعة الفاحشة بأیة صورة من الصور

ي         ي ف ر األخالق یانة العنص س وص ذه األس ة ھ دة لحمای ذه العقی ي ھ ریعات ف والتش
ة          ات الفردی ي العالق ع، وف ع المجتم ي واق اق الضمیر وف الشعور والسلوك، وفي أعم

  .والجماعیة والدولیة على السواء
فیلّخص رسالتھ في ھذا .. »إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق « : والرسول الكریم یقول

وم سیرتھ         ریم، وتق ق ك ى كل خل ض عل الھدف النبیل، وتتوارد أحادیثھ تترى في الح
ي   الشخصیة مثاًال حیًا، وصفحة نقیة، وصورة رفیعة، تستحق من اهللا أن یقول عنھا ف

لم،   .. }َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظیٍم { كتابھ الخالد  ھ وس فیمّجد بھذا الثناء نبیھ صلى اهللا علی
ھ            د ب ریم، ویش ي الك ذا النب ھ ھ ذي جاء ب ي منھجھ ال كما یمجد بھ العنصر األخالقي ف

وھو یدّلھم على ما یحب  -سبحانھ-األرض إلى السماء، ویعّلق بھ قلوب الراغبین إلیھ 
  .ویرضى من الخلق القویم

ة،       وھذا االعتبار ھو االعتبار الفّذ في أ ن البیئ ع م م تنب ة ل خالقیة اإلسالم؛ فھي أخالقی
ارات  . وال من اعتبارات أرضیة إطالقًا وھي ال تستمد وال تعتمد على اعتبار من اعتب

العرف أو المصلحة أو االرتباطات التي كانت قائمة في الجیل؛ إنما تستمد من السماء 
  .وتعتمد على السماء

ي تتطل     ألرض لك ماء ل اف الس ن ھت تمد م فات اهللا   تس ن ص تمد م ق، وتس ى األف ع إل
ا، وكي یصبحوا          وا إنسانیتھم العلی ة، كي یحقق دود الطاق المطلقة لیحققھا البشر في ح
رى   ة األخ اة الرفیع أھلوا للحی ي یت ي األرض، وك تخالفھم ف م واس ریم اهللا لھ ًال لتك أھ

دود من    ومن ثم فھي غیر مقید.. }ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِلیٍك مُّْقَتِدٍر{ دودة بح ة وال مح



ھ البشر   م  . أي اعتبارات قائمة في األرض؛ إنما ھي طلیقة ترتفع إلى أقصى ما یطیق ث
إنما ھي منھج متكامل، .... صدق وأمانة وعدل ورحمة وبر: إنھا لیست فضائل مفردة

ا      اة كلھ رة الحی ھ فك وم علی ة، وتق رائع التنظیمی ع الش ة م ة التھذیبی ھ التربی اون فی تتع
ى اهللا      واتجا اف إل ة المط ي خاتم ًا، وتنتھي ف ا جمیع ن    .. ھاتھ ار آخر م ى أي اعتب ال إل

  !اعتبارات ھذه الحیاة
ا        ا واستقامتھا واّطرادھ ا وتوازنھ ا وجمالھ وقد تمثلت ھذه األخالقیة اإلسالمیة بكمالھ

ھ           اء اهللا العظیم، وقول ي ثن ت ف لم وتمثل ھ وس د صلى اهللا علی ي محم ا ف َك {: وثباتھ َوِإنَّ
  الظالل..}َعلى ُخُلٍق َعِظیٍمَل

---------------  
  !!الخلق الذي ال یفارق النبي.٤٣

  سلمان بن یحي المالكي
slman_٩٥٥@hotmail.com  

  :االبتسامة
ن     یلة م ي وس ان ، وھ ي اإلنس ا اهللا لبن ي منحھ د الت ات الجس دى لغ امة إح ّد االبتس ُتع

ر  حك      وسائل االتصال غیر اللفظي لدى الكائن البشري ، تعتب ل الض االبتسامة من أق
م      ع انبساط األساریر نع .. وأحسنھ وھي عبارة عن إنفراج الشفتین وبروز األسنان م

ى           اب یوصل إل رین وب ة الكثی اح لھدای وب ومفت االبتسامة طریق مختصر لكسب القل
لم ،       ھ المس النفوس ، وھي وسیلة حیة للتعبیر عما یجول في خاطر اإلنسان تجاه أخی

ح قوي ُیستخدم منذ الطفولة لالقتراب وحسن التوجیھ والتودد لآلخرین  االبتسامة سال
ات     اقي الكائن ، وھي تعبیر صادق ورونُق جمال وإشراقة أمل َتمّیز بھا اإلنسان عن ب

  .. الحیة لتضفي على وجھھ قمة الراحة وذروة االنشراح ونھایة االنبساط 
  .. أختي الكریمة .. أخي الكریم 

ة     ال شك أن المسلم  اج حقیق ا یحت وم ، مم في حیاتھ تعتریھ أكدار وھموم وأحزان وغم
حكة        ة والض امة الرفیع ن االبتس يء م ا بش رق ظلمتھ ا ، ویخت وا حلكتھ ن یجل ى م إل
ح      ب مل لم ، وھي مطل المتزنة والدعابة المرموقة ، والجّدیة سمة بارزة في حیاة المس

امة     زرع االبتس ا ال ت ارمة فإنھ ت ص إذا كان م ، ف ر مھ دخل   وأم ھ ، وال ت ى الوج عل
  ..السرور على النفس

ف األحزان عن      إن البلسم الناجع والدواء النافع في ترویح النفس وطرد اآلالم وتخفی
  .. المسلم ، رسم االبتسامة على شفتیھ بضحكة متزنة ودعابة بریئة وابتسامة مشرقة 

  :أحادیث في البسمة واالبتسامة
ما رآني رسول اهللا صلى اهللا " ضي اهللا عنھ یقول عن جریر بن عبد اهللا البجلي ر.  ١

  ] رواه البخاري " [ علیھ وسلم منذ أسلمت إال تبسم في وجھي 
لم    .  ٢ ھ وس لى اهللا علی ي ص ف النب ي وص ھ ف ي اهللا عن مرة رض ن س ابر ب ول ج : یق

  ].رواه الحاكم..." [كان ال یضحك إال تبسًما"...
ر تبسًما من      " عنھ عن عبد اهللا بن الحارث بن جزء رضي اهللا.  ٣ دا أكث ت أح ما رأی

  ]رواه الترمذي" [رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم



ت تجالس رسول اهللا صلى     : قلت لجابر بن سمرة : عن سماك بن حرب قال .  ٤ أكن
ھ الصبح          : اهللا علیھ وسلم ؟ قال  ذي یصلى فی وم من مصاله ال ان ال یق رًا ، ك نعم كثی

ت ق  إذا طلع مس ، ف ع الش ى تطل ة  حت ر الجاھلی ي أم ذون ف دثون فیأخ انوا یتح ام ، وك
  ].رواه مسلم" [فیضحكون ویبتسم 

صلى اهللا    ما كان ضحك رسول اهللا    :عبد اهللا بن الحارث رضي اهللا عنھ قال  عن .  ٥
  ]رواه الترمذي[ إال تبسًما  علیھ وسلم 

ا .  "٦ اس ،   كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم كالرجل من رجالكم ، إال أنھ ك رم الن ن أك
  ]  ٣٩٧مكارم األخالق البن أبي الدنیا ص " [ وألین الناس ضّحاكا بّساما 

لم .  ٧ دقة      : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ك ص ك ل ي وجھ أخی رواه " [تبسمك ف
  ]الترمذي

نكم بسط        : "وقال صلى اهللا علیھ وسلم.   ٨ أموالكم فلیسعھم م اس ب ن تسعوا الن إنكم ل
  ].رواه مسلم" [لقالوجھ وحسن الخ

  :االبتسامة في حیاة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
ھ من         ي وسالمھ علی د اهللا صلوات رب ن عب لقد كان رسول الھدى ونبي التقى محمد ب
رھم تبسما     ا ، وأكث أشرح الناس صدرا وأعظمھم قدرا ، وأعالھم شرفا وأبھاھم وجھ

تلق االبتسامة ، بل كان یمتلك صلى اهللا علیھ وسلم ، وما كان یتكلف الضحك ، وال یخ
ة         ة ، الھادئ حكتھ البریئ رقة ، وض امتھ المش نھم بابتس ي اهللا ع حابھ رض وس أص نف
اللطیفة ، لیكسب قلوبھم ویفوز بودھم ، لیقبلوا على ھدیھ ، ویرتضوا نھجھ ، ویجیبوا 
دعوتھ ، وانظر إلى ھذه االبتسامة التي ملكت لّب ھذا الصحابي وأسرت فؤاده ، یقول 

قدمت على النبي صلى اهللا علیھ وسلم عام الفتح وھو یطوف : فضالة بن عمیر اللیثي 
ي          ال ل لم ق ھ وس ت من الرسول صلى اهللا علی : بالكعبة ، وكنت أرید قتلھ ، فلما اقترب

ال    : أفضالة ؟ قلت  ا رسول اهللا ، ق ت      : نعم فضالة ی دث نفسك ؟ قل ت تح اذا كن ال : م
ي     :شيء ، كنت أذكر اهللا ، قال  ال ل م ق لم ث استغفر  : فضحك النبي صلى اهللا علیھ وس

اهللا ، ثم وضع یده على صدري ، فواهللا ما رفعھا حتى ما من خلق اهللا شيء أحب إلّي 
ھ ب  " [ من ن رج حابة الب ة الص ي معرف ابة ف وم ]  ٦٩٩٨/  ٨اإلص ات المعص د م لق

درت ح     ا ك ھ ، فم ت ب یبة إال نزل ة وال مص ا فتن لم وم ھ وس لى اهللا علی ا  ص ھ ، وم یات
مسحت السرور من تقاسیم وجھھ ، ألن البسمة وربي ال تفارق محّیاه ، فھو یبتسم في 

  .الشدة والرخاء
  صلى اإللھ ومن یحّف بعرشھ         والطیبون على المبارك أحمد

  :ولالبتسامة أنواع
ان     : ابتسامة الُمغضب .  ١ ا ك ھ وم یقول كعب بن مالك رضي اهللا عنھ في قصة تخلف

ھ         : أنھ في غزوة تبوك من ش ا سلمت علی لم ـ فلم ھ وس ي صلى اهللا علی فجئتھ ـ أي النب
  ]. رواه البخاري" [تبسم تبسُّم المغضب 

ول       : ابتسامة الُمتعجِّب .  ٢ ھ السالم إذ یق لیمان علی ي اهللا س ع نب كما في قصة النملة م
  ] النمل" [فتبسم ضاحكًا من قولھا: "اهللا



د یصاحب البسمة صوت     ابتسامة السخریة واالس.  ٣ تھزاء والشماتة بالمسلمین ، وق
ي معرض             ھ الصالة والسالم ف وم موسى علی ا حكى اهللا عن ق ة كم أو ضحك وقھقھ

  ] الزخرف " [ فلما جاءھم بآیاتنا إذا ھم منھا یضحكون " استھزائھم بآیات اهللا 
اؤھم   .  ٤ اس ولق ول جابر   : ابتسامة المالطفة والترحیب والمضاحكة عند تسلیة الن یق

ال   ھ ق ى اهللا عن داهللا رض ن عب ذ   : "ب لم من ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ي رس ا حجبن م
  ] رواه البخاري" [أسلمت، وال رآني إال تبسم في وجھي

ت  : ابتسامة التفاؤل واألمل والبشارة .  ٥ عن أم حرام بنت ملحان رضي اهللا عنھا قال
ًا قریب  :  لم یوم ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ام رس ت  ن م فقل تیقظ یتبس م اس ي ث ا : ًا من م

الملوك        : أضحكك ، قال ذا البحر األخضر ك ون ھ ّي یركب أناٌس من أمتي عرضوا عل
  ] البخاري " [ الحدیث ... فادعوا اهللا أن یجعلني منھم فدعا لھا : قالت ، على األسرة

اس ال  : ابتسامة النفاق والعیاذ باهللا .  ٦ ن الن ا   وھي أكثر ما یروج بین كثیر م وم إال م ی
حناء         ن البغضاء والش وع م ة بن ب ملیئ ي الغال وب ف ذا والقل ذا لھ م ھ ي فیبتس رحم رب

  . والكراھیة 
  :مواقف باسمة

ن  .  ١ ھ    ع ي اهللا عن س رض ال    أن ل  : ق اب أھ ة    أص ول    المدین د رس ى عھ ط عل قح
ا    صلى اهللا علیھ وسلم    اهللا  ام رجل فق ا رسول اهللا   فبینما ھو یخطبنا یوم جمعة إذ ق ل ی

ال     ھلك الشاء فادع اهللا أن یسقینا    الكراع    ھلك  س    فمد یدیھ ودعا ، ق وإن السماء   : أن
لت      م أرس ت ث م اجتمع حابة ث أت س م أنش ح ث ت ری ة فھاج ل الزجاج لمث

ة         عزالیھا  السماء  ى الجمع زل المطر إل م ی فخرجنا نخوض الماء حتى أتینا منازلنا فل
ادع اهللا أن    أو غیره    یھ ذلك الرجل األخرى فقام إل وت ف فقال یا رسول اهللا تھدمت البی

حوالینا وال علینا ، فنظرت إلى : ثم قال صلى اهللا علیھ وسلم  فتبسم رسول اهللا ، یحبسھ
  ]رواه أبو داود [ إكلیل  كأنھ  المدینة  حول  یتصدع  السحاب 

ال   عن صھیب رضي اهللا عنھ  .  ٢ ى ال     :ق دمت عل ي  ق لم       نب ھ وس ین   صلى اهللا علی وب
ادن فكل ، فأخذت آكل من التمر فقال  : صلى اهللا علیھ وسلم   یدیھ خبز وتمر فقال النبي

ي   لم  النب ھ وس لى اهللا علی ال    ص د ق ك رم را وب ل تم ة : تأك ن ناحی غ م ي أمض ت إن فقل
  ] رواه ابن ماجة" [صلى اهللا علیھ وسلم فتبسم رسول اهللا ، أخرى

ھ     أنس بن مالك رضي اهللا عنھ  عن .  ٣ ، قال كنت أمشي مع رسول اهللا صلى اهللا علی
ي       ھ أعراب یظ الحاشیة فأدرك ي غل ال      وسلم وعلیھ رداء نجران دیدة ، ق ة ش ھ جذب فجذب

صلى اهللا علیھ وسلم قد أثرت بھ حاشیة الرداء  عاتق النبي  صفحة  فنظرت إلى : أنس 
ھ      مر لي من   :من شدة جذبتھ ، ثم قال  ر ل م أم حك ث ت فض مال اهللا الذي عندك ، فالتف

  ].رواه البخاري" [ بعطاء
ك  عن  .  ٤ ن مال س ب ھ  أن ي اهللا عن ن   : رض ر م الة الفج ي ص م ف ا ھ أن المسلمین بین

وم  ین   ی ر االثن و بك ول اهللا     وأب أھم إال رس م یفج م ل لي لھ ھ  یص لى اهللا علی ص
لم  د وس رة     ق تر حج ف س ة  كش یھ عائش ر إل م  فنظ م تبس الة ث فوف الص ي ص م ف م وھ

  ]. البخاري  رواه" [یضحك
كان رجل من المشركین قد أحرق : وعن سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنھ قال.   ٥

ي وأمي   " المسلمین ـ في غزوة أحد ـ فقال لي النبي صلى اهللا علیھ وسلم    ارم فداك أب



ھ فسقط وانكشفت     : ، قال  حك    فنزعت لھ بسھم لھ نصل ، فأصبت جنب ھ ، فض عورت
  ].رواه الطبراني في الكبیر[النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

  :فوائد االبتسامة
" [ وتبسمك في وجھ أخیك لك صدقة " أنھا باب من أبواب الخیر والصدقة .         ١

  ] رواه الترمذي 
" أنھا سبب في كسب مودة الناس ومحبتھم وزرع االبتسامة على وجوھھم  .         ٢

  ].رواه الحاكم " [ ا الناس بأموالكم ، فلیسعھم منكم بسط الوجھ لن تسعو
وم   .         ٣ اب للغم وم وذھ روح ودواء للھم ام لل نفس وإجم رویح لل ا ت ب "فیھ وأح

ة      ھ كرب لم أو تكشف عن ى مس ي   " [األعمال إلى اهللا سرور تدخلھ عل ي ف رواه الطبران
  ].الكبیر

لم .         ٤ ین المس ان ب ى االطمئن ث عل د  تبع ل والحس ن الغ وب م في القل ین ، وتص
ھ    وب   " وتجدد في النفس النشاط ، یقول علي بن أبي طالب رضي اهللا عن ذه القل إن ھ

  ".تمل كمل تمّل األبدان ، فابتغوا لھا طرف الحكمة
ا اإلسالم       .         ٥ دعوا إلیھ ي ی ق الت رن  " أنھا مظھر من مظاھر حسن الخل ال تحق

رواه الحاكم والبیھقي في شعب " [ لقى أخاك بوجھ طلیق من المعروف شیئًا ولو أن ت
  ].اإلیمان 

  .فیھا تأسٍّ بسید الخلق وأعظمھم ُخُلقا وأكثرھم ابتسامة صلى اهللا علیھ وسلم.         ٦
  .. وأخیرا

ى       ھ عل ت نفس ھ ، ویمق ن خلق ھ أن یتبسم ویحّس بض الوج ان عبوسا منق ن ك ینبغي لم
  ..عتدال مذموم ، وال بّد للنفس من مجاھدة وتأدیبرداءة خلقھ ، فكل انحراف عن اال

  وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
---------------  

  وإنك لعلى خلق عظیم.٤٤
  سلمان بن یحي المالكي

slman_٩٥٥@hotmail.com  
اُؤه وال     ده سبحانھ ال تحصى نعم  الحمد اهللا تقدست ذاُتھ وعلت أسماؤه وصفاُتھ ، أحم

ى    ھ عل تحصر مكنوناُتھ ، اللھم صل وسلم وبارك على محمد مصطفاه وخلیلھ ، وأمین
حابھ          ھ وأص ى آل ھ ، وعل ھ وَبھرت ُمعجزاُت ا منزلُت ت بھ وحیھ ، خصھ بخصائص عل

  .. أما بعد .. وسلم تسلیما كثیرا 
ت       ة وزكى البشریة ، واطمأن دى البری لقد بعث اهللا عز وجل نبیھ بالھدى والنور ، فھ

یھ القلوب وانشرحت بھ الصدور ، بعثھ رحمة للعالمین وقدوة لألخیار والصالحین ، إل
ي وسالمھ    بعثھ لیتمم من األخالق مكارمھا ، ومن المكارم أجملھا ، فكان صلوات رب
از         د ح ھ ق موات أن وق سبع س ن ف ل وعال م ھ ج ھ رب م ل ا ، فأقس ا وھادیھ ھ إمامھ علی

ال ل وع ال ج ا فق رفھا وأعظمھ لھا وأش یم "  أفض ق عظ ى خل ك لعل م " وإن ان .. نع ك
ھ بأفضل       ھ وكمل زة والجالل ، فزین عظیًما وإماًما في األخالق ، َكُمَل أدُبُھ مع ذي الع

ھ   ي  " الشمائل والخصال ، فھو مع ربھ أكمل الناس أدًبا وأشدھم خشیة لھ وخوًفا من إن



ن القی     " أخشاكم هللا وأتقاكم  دماه م ى تورمت ق ار   قام في جوف اللیل حت ام وصام النھ
  . فما مل وال َسئم بل واصل الصیام 

ول         ق الوجھ بالسرور ، یق ر طلی م الِبْش ان دائ كان عظیًما وإماًما في األخالق حینما ك
  ". ما لقیت النبي إال تبسم في وجھي : "جریر بن عبد اهللا

رحم           اء ، ی ام الرحم اء وإم ید األنبی ان س ا ك الق حینم ي األخ ا ف ا وإماًم ان عظیًم ك
ك    ن مال س ب ال أن ر ، ق ل والحقی ى الجلی ف عل ر ویعط غیر والكبی ت : " الص ا لمس م

ا        حبت رسول اهللا عشر سنین ، م د ص حریًرا وال دیباًجا ألین من كف رسول اهللا ولق
  .لَم فعلتھ؟ وال لشيء لم أفعلھ لَم لم تفعلھ: قال لي یوًما لشيء فعلتھ

ان جوادً      ا ك ي األخالق حینم ا      كان عظیًما وإماًما ف ر وم ا ، ُیعطي الشاة والبعی ا كریًم
ال    "كان في بیتھ صاع من شعیر و  یًئا فق ول  " ال : ما ُسئل علیھ الصالة والسالم ش یق

ھ      اس وعن أبی ن عب عنھ تلمیذه حبر األمة وترجمان القرآن القبس والنبراس عبد اهللا ب
  " . كان النبي أجوُد بالخیر من الریح المرسلة " 

ھ ،           كان عظیًما وإماًما  ي دعوت ا ف ا ، رحیًم اد رحیًم ًرا بالعب ان ب ا ك ي األخالق حینم ف
ي         ان یصلي ف ھ ، ك ى في صالتھ وإمامت رحیًما في توجیھھ وحكمتھ رحیًما باألمة حت
الفجر بالستین إلى المائة آیة ، فدخل ذات یوم یرید أن یطول فسمع بكاء صبي فقرأ بـ 

ال  فلما انفتل من صالتھ " إنا أعطیناك الكوثر "  اء صبي فأشفقت      " ق ي سمعت بك إن
ھ  ى أم ول  " عل ة ویق ي األئم ان یوص إن وراءه  "وك ف، ف اس فلیخف دكم بالن إذا أّم أح

  .. " الضعیف والسقیم والشیخ الكبیر وذا الحاجة
ذ    ام ویأخ ریعَة واألحك ُل الش ره ُیفّص ى منب و عل الق وھ ي األخ ا ف ا وإماًم ان عظیًم ك

لم وا    ق الس ى طری ف وال       بمجامع القلوب إل ان یجّرح وال یعن ا ك ة والسالم ، فم لرحم
ول           ان یق ا ، ك خاًبا وال لعاًن ا وال س اًرا وال فًظ م یكن جب ُیشھُِّر وال یكسر الخواطر ، ل

  ". ما بال أقوام ، ما بال أقوام"علیھ الصالة والسالم 
أبي        حابتھ من تواضعھ ب ین ص كان جوادا عظیًما في األخالق ، فما كان ُیعرف من ب

ول     وأمي ادم یق ان الق د     : صلوات ربي وسالمھ علیھ ، حتى ك م محم د ؟ أیك م محم أیك
  . ؟..

د   كان رحیًما باألحیاء واألموات ، إذا جن اللیل وأرخى سدولھ ، خرج إلى بقیع الغرق
یھم          دعوات أن ُیسبغ عل الح ال ھ بص ات ، یسأل رب ؤمنین والمؤمن ور الم ى قب یقف عل

وني ،   الرحمات ، ولما توفیت المرأة الس ا أخبرتم وداء التي كانت َتُقمُّ المسجد قال أوم
  . فصلى علیھا ودعا لھا 

كان عظیًما وإماًما في األخالق ، إذا دخل بیتھ ملك قلوب أزواجھ بالعطف واإلحسان  
  . والرحمة والحنان ، فقد كان خیر األزواج وأبرھم وأفضلھم 

رأة وال   كان عظیًما وإماًما في األخالق ، ما عاب طعاًما ُوض ع بین یدیھ ، وال سب ام
شتمھا وال ضربھا وال أھانھا ، كان ُیكرم وال یھین ، ُیعزُّ وال ُیذلُّ ، إذا جاءت زوجتھ 
بالشراب أقسم علیھا أن تشرب قبلھ ، وإذا شربت من اإلناء وضع فمھ حیث وضعت  

ھ قب         نھش من ا أن ت م فیقسم علیھ ھ اللح المرق والعظم فی إذا   فمھا ، وكان یؤتى لھ ب ھ ف ل
  . نھشت منھ وضع فمھ حیث وضعت فمھا 



و            جده وھ ي مس ال ف ي فب ھ األعراب ا دخل علی ي األخالق ، حینم كان عظیًما وإماًما ف
م    ال لھ ون ، فق رون ویمنع رون وینھ حابة ینظ الس والص وه " ج ى إذا " ال تزرم حت

ده            ھ وأرش ھ وعلم م دعاه فوجھ ھ ث ى بول اء فصب عل دعا  ، انتھى أمر بذنوب من م ف
وصلى بأصحابھ " اللھم ارحمني وارحم محمًدا وال ترحم معنا أحًدا " األعرابي قائال 

وه       ى رمق كتونھ حت حابة یس ا زال الص الة ، فم ي الص م ف ل وتكل اح رج ا فص یوم
حابي       : بأبصارھم ، فصاح الرجل   ال الص لم ق ا س اه ، فلم ل أم ا    : واُثك أبي وأمي م فب

ي  رأیت معلًما كرسول اهللا فواهللا ما كھرن ذه الصالة   "ي وال شتمني ، ولكن قال ل إن ھ
رآن        راءة الق و التسبیح واالستغفار وق ا ھ اس إنم ا  " ال یصلح فیھا شيء من كالم الن م

ي وسالمھ            ھ من إنسان صلوات رب ا أرحم ھ من رسول وم أكرمھ من نبي وما أحلم
  .. علیھ ، وبعد أیھا األحبة 

ر من     ل من كثی ذیر السراج      ھذا فیض من غیظ ونقطة من بحر وقلی سیرة البشیر الن
نة           ذه الس ى ھ ي عل ا أن نرب ا أحوجن ا ، م ھ قلوبن أل بمحبت ا أن نم ا أحوجن ر فم المنی
باح ،        اء ص ا مس ى علیھ ا أن نترب ا أحوجن ا ، م غارنا وكبارن ة ص الق الكریم واألخ
ھ تكون    ونعتقد فضلھا سًرا وجھاًرا ، لتظھر آثارھا علینا لیًال ونھاًرا ، فبحسب متابعت

ي     ال ب العیش ف عزة والكفایة والنصرة والوالیة والتأیید والھدایة والفالح والنجاة وطی
الدنیا واآلخرة ، وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة وموعٍد قریب ولقاء ماتع ، استودع 

  اهللا دینكم وأمانَتكم وخواتیم أعماِلكم وسالم اهللا تعالى ورحمتھ وبركاتھ علیكم 
---------------  

  لصفات الَخلقیة للرسول صلى اهللا علیھ وسلما.٤٥
  : صفة كالمھ

  . كان كالمھ صلى اهللا علیھ وسلم َبیِّن َفْصل ظاھر یحفظھ من َجَلس إلیھ
ادُّ    : "ورد في حدیث متفق علیھ أنَّھ علیھ الصالة والسالم دَّه الع و َع كان ُیَحدِّث حدیثًا ل

  ". ألحصاه
  . ، رواه البخاري"ثالثًا ِلُتعَقل عنھ وكان صلى اهللا علیھ وسلم یعید الكلمة"

ور          ي عن األم یح و ُیَكنِّ وُرِوَي أنھ كان صلى اهللا علیھ وسلم ُیعِرض عن كل كالم قب
الُمسَتقَبَحة في الُعرف إذا اضطره الكالم إلى ذكرھا، وكان صلى اهللا علیھ و سلم یذكر 

  . اهللا تعالى بین الخطوتین
  : صفة ضحكھ و بكائھ

ھ        كان رسول"  - َت إذا نظرَت إلی مًا، وكن حك إال َتَبسُّ لم ال یض اهللا صلى اهللا علیھ وس
  . ، حسن رواه الترمذي "ُقلَت أكحل العینین ولیس بأكحل 

ال  - ر تبسمًا من الرسول صلى اهللا         : "وعن عبد اهللا بن الحارث ق دًا أكث ُت أح ا رأی م
دِّث  لم ال ُیَح ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس لم، وك ھ وس ان  علی م، وك دیثًا إال تَبسَّ ح

وقیرًا        ھ وَت داًء ب ر صوت اقِت َضِحك أصحابھ صلى اهللا علیھ وسلم عنده التبسُّم من غی
ان صلى    لھ، وكان صلى اهللا علیھ وسلم إذا جرى بھ الضحك وضع یده على فمھ، وك

  ". اهللا علیھ وسلم ِمن أضحك الناس وأطَیَبھم َنفسًا 
لم إذا ض     ھ وس ع       وكان صلى اهللا علی ر أن یرف ذه أي أضراسھ من غی ت نواج حك بان

م    ھ التََّبسُّ ان من جنس        . صوتھ وكان الغالب من أحوال لم ك ھ وس اؤه صلى اهللا علی وبك



اه         دمع عین ة، ولكن ت حكھ بقھقھ م یكن ض ضحكھ، لم یكن بشھیق و رفع صوت كما ل
ھ     ى أمَّت ًا عل فقة من   حتى تنھمالن وُیسَمع لصدره أزیز، ویبكي رحمة ِلَمیِّت وخوف وش

  . خشیة اهللا تعالى وعند سماع القرآن وفي صالة اللیل
ط ضاحكًا،   : " وعن عائشة قالت ما رأیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ُمسَتجِمعًا ق

  ) ". أي أقصى َحلِقھ(حتى أرى منھ لھاتھ، 
  : صفة لباسھ

اهللا علیھ وكان أحب الثیاب إلى رسول اهللا صلى : " عن أم سلمة رضي اهللا عنھا قالت
یص    لم القم یط    ( وس ن المخ بس م ا یل م لم و اس مائل  )وھ ي الش ذي ف ، رواه الترم
دن       . وصححھ الحاكم ع للب م و أنف ي ملبسھ أَت لم ف ولقد كانت سیرتھ صلى اهللا علیھ وس

ھ عرضة     وأَخفَّ علیھ، فلم تكن عمامتھ بالكبیرة التي ُیؤذیھ حملھا أو یضعفھ أو یجعل
ة  لآلفات ، وال بالصغیرة ا لتي تقُصر عن وقایة الرأس من الحر والبرد وكذلك األرِدَی

ا   ) جمع إزار(واألُزر ) جمع رداء( دن من غیرھ م یكن لرسول اهللا    . أَخّف على الب ول
ھ صلى      ك أن رة ، وذل صلى اهللا علیھ و سلم نوعًا ُمعیَّنًا من الثیاب، فقد لبس أنواعًا كثی

ده  ا یج بس م ان یل لم ك ھ وس ان علی. اهللا علی ة  وك وم الجمع بس ی الم یل الة والس ھ الص
  . والعید ثوبًا خاصًا، وإذا قِدَم علیھ الوفد، لبس أحسن ثیابھ وأمر أصحابھ بذلك

ًا        : " وعن أبي سعید الخدري قال لم إذا استجد ثوب ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی ك
مھ،  ماه باس ًا أو رداء(س ة أو قمیص ول) عمام م یق و : "ث ا كس د كم ك الحم م ل تنیھ اللھ

ھ       نع ل ا ص ر م ره وش ن ش وذ م ھ وأع نع ل ا ص ر م ألك خی ي  "أس ذي ف ، رواه الترم
  . الشمائل، والسنن في اللباس، وأبو داود

ان  . كان أحب الثیاب إلیھ البیضاء  وكان صلى اهللا علیھ وسلم ال یبدو منھ إال طیب، ك
ھ ال یصیبھا        ت ثیاب وب أي كان ھ ث خ ل ھ ال یتَِّس الوسخ من    آیة ذلك في بدنھ الشریف أن

  . العرق أو ما سوى ذلك وكان الذباب ال یقع على ثیابھ
  : صفة عمامتھ

بطَّن   كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یلبس قلنسوة بیضاء، والقلنسوة ھي غشاء م
س     بس القالن لم یل ع قلنسوة  (یستر الرأس، وكان صلى اهللا علیھ و س ًا تحت   ) جم أحیان

اً العمائم وبغیر العمائم، ویلبس ا لم     . لعمائم بغیر القالنس أحیان ھ وس ان صلى اهللا علی ك
ھ الصالة والسالم ال    )أي لبس العمامة ( إذا اعَتمَّ  ، سدل عمامتھ بین كتفیھ، وكان علی

ولم یكن صلى . ُیَوّلي والیًا حتى ُیَعمِّمھ و یرخي لھ عذبة من الجانب األیمن نحو األذن
ھ  : قال ابن القیم. سِّعھااهللا علیھ وسلم ُیَطوِّل العمامة أو ُیَو لم تكن عمامتھ صلى اهللا علی

ت وسطًا    وسلم كبیرة یؤذي الرأس حملھا وال صغیرة تقصر عن وقایة الرأس بل كان
وكان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یعتم بعمامة بیضاء . بین ذلك وخیر األمور الوسط
ي صلى اهللا   : " وعن جابر رضي اهللا عنھ قال. وأحیانًا خضراء أو غیر ذلك دخل النب

د    ". علیھ وسلم مكة یوم الفتح وعلیھ عمامة سوداء  لم بع ھ وس ولقد اعتم صلى اهللا علی
وم      . بدر حیث رأى المالئكة تلبسھا ة ی زول المالئك وصحة لبس المصطفى للسواد ون

د        ھ لمقاص اض ألن ر بالبی حیح اآلم ر الص وم الخب ارض عم فر ال یع ائم ُص در بعم ب
  . م كما بّینھ بعض األعالماقتضاھا خصوص المقا

  : صفة نعلھ و ُخفِّھ



االن   كان لنعل رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم ِقباالن ُمَثنَّى شراكھما أي لكٍل منھما ِقب
ان          ا وُیسمَّى ِشسعًا، و ك ي تلیھ ین اإلصبع الوسطى و الت ، والِقبال ھو ِزمام یوضع ب

الین ب       د الِقب لم یضع أح ھ و س ین      النبي صلى اهللا علی ا واآلخر ب ي تلیھ ام و الت ین اإلبھ
ا شعر،   ). أي النعل(الوسطى و التي تلیھا و الشِّراك للسیر  وكان یلبس النعل لیس فیھ

اق      ى ط اق إل ا ط مَّ فیھ اطتین ُض روزتین ُمخ وفتین أي مخ ین مخص ا ُرؤَي بنعل . كم
خمس وطول نعلھ ِشبر وإصبعان و عرضھا ِممَّا یلي الكعبان سبع أصابع وبطن القدم 

اس       . أصابع ورأسھا ُمَحدَّد ول موصیًا الن ھ الصالة والسالم یق ان علی ل  : " وك إذا انتع
  ". أحدكم فلیبدأ بالیمین و إذا نزع فلیبدأ بالشمال 

  : صفة خاتمھ
ال  لم أن      :" عن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ ق ھ وس ا أراد رسول اهللا صلى اهللا علی لم

ھ     ل ل ى العجم ، قی ًا،        إن العجم ال : یكتب إل ھ ختٍم، فاصطنع خاتم ًا علی ون إال كتاب یقبل
ذا  . ، رواه الترمذي في الشمائل والبخاري ومسلم"فكأني أنظر إلى بیاضھ في كفھ ولھ

دو   الحدیث فائدة أنھ یندب معاشرة الناس بما یحبون وترك ما یكرھون و استئالف الع
  . بما ال ضرر فیھ وال محذور شرعًا واهللا أعلم

ھ  ولقد كان خاتم ر ذلك ،  ) أي حجره (سول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من فضة و َفصُّ ك
ھ من األسفل        ھ ، نقش علی ي كف وكان علیھ الصالة و السالم یجعل َفصَّ خاتمھ ِممَّا یل

صلى اهللا علیھ " محمد"، و ذلك لكي ال تكون كلمة ))محمد رسول اهللا (( إلى األعلى 
ال      . الىسبحانھ وتع  } اهللا{و سلم فوق لفظ الجاللة  ھ ق ن عمر رضي اهللا عن : وعن اب

ده،    ) أي من فضة  (اتخذ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خاتمًا من وِرق  " ي ی ان ف فك
ُھ    س َنقُش ثم كان في ید أبي بكر وید عمر، ثم كان في ید عثمان، حتى وقع في بئر أری

و داود، وأری    )) "محمد رسول اهللا (( لم وأب تح  ، رواه الترمذي في الشمائل ومس س بف
  . الھمزة وكسر الراء ، ھي بئر بحدیقة من مسجد قباء

ي           بس الخاتم ف ان یل لم ك ھ و س ي صلى اهللا علی ات أن النب و لقد ورد في بعض الروای
ین و        ات الیم ین روای ع ب اره و ُیجم ھ بیس ان یلبس ھ ك رى أن ات أخ ي روای ھ و ف یمین

ض األحوال أو أن        ي بع ع ف ا وق ّال منھم لم    روایات الیسار بأن ُك ھ و س ھ صلى اهللا علی
  : كان لھ خاتمان كل واحد في ید و قد أحسن الحافظ العراقي حیث نظم ذلك فقال

  یلبسھ كما روى البخاري        في خنصر یمین أو یسار
  كالھما في مسلم و یجمع           بأن ذا في حالتین یقع
  أو خاتمین كل واحد بیْد       كما بفص حبشي قد ورْد

ي الخنصر    ولكن الذي ورد في الصحیحین ھو تعیین الخنصر ، فالُسنَّة جعل الخاتم ف
ا یتعاطاه             ان فیم د عن االمتھ ھ أبع ھ أن د وحكمت فقط، والخنصر ھو أصغر أصابع الی
ر        ي غی ان ف و ك ا ل اإلنسان بالید و أنھ ال یشغل الید عّما تزاولھ من األعمال بخالف م

  . الخنصر
  : صفة سیفھ

كانت قبیعة سیف رسول اهللا صلى اهللا علیھ : " سن البصري قالعن سعید بن أبي الح
  ". وسلم من فضة 



تح   وم الف ة ی ھ مك ل ب د دخ ھ ولق اد یفارق ان ال یك ار وك ا، ذو الفق یف ھن راد بالس . والم
ق         ئال یزل ا ل د الكف علیھ بض السیف یعتم ي  . والقبیعة كالطبیعة ما على طرف مق وف

لینا علي بن الحسین سیف رسول اهللا صلى    أخرج إ: " روایة ابن سعد عن عامر قال
وعن جعفر بن محمد عن أبیھ ". اهللا علیھ وسلم فإذا قبیعتھ من فضة وحلقتھ من فضة 

  . أنھ كان نعل سیف رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أي أسفلھ وحلقتھ وقبیعتھ من فضة
  : صفة درعھ

ھ     : " عن الزبیر بن العوام قال ي صلى اهللا علی ى النب ان عل د درعان      ك وم ُأُح لم ی و س
راه المسلمون فیعلمون       ( فنھض إلى الصخرة فلم یستطع  خرة لی ى الص أي فأسرع إل

خرة   أنھ علیھ الصالة و السالم حّي فیجتمعون علیھ، فلم یقدر على االرتفاع على الص
ا           ر منھم دم الكثی ھ الشریفین واستفراغ ال د  ) قیل لما حصل من شج رأسھ وجبین فأقع

لم      ) ي أجلسھ فصار طلحة كالسلمأ(طلحة تحتھ  ھ وس ي صلى اهللا علی أي (وصعد النب
ا (حتى استوى على الصخرة ) وضع رجلھ فوقھ و ارتفع ال )أي حتى استقر علیھ : ، ق

أي فعل فعًال أوجب لنفسھ " ( أوجَب طلحة: "سمعت النبي صلى اهللا علیھ و سلم یقول
ى       لم عل ھ وس ھ صلى اهللا علی ذي     بسببھ الجنة وھو إعانتھ ل خرة ال ى الص اع عل االرتف

ك             ل أن ذل ى كل حزین ویحتم ھ جمع شمل المسلمین وإدخال السرور عل ترتب علی
ٍع    یب ببض ى أص وم حت ك الی لم ذل ھ وس لى اهللا علی ھ ص داء ل ھ ف ھ نفس و جعل ل ھ الفع

ھ     داء عن ع األع ي دف ده ف لَّت ی ة و ش انین طعن ھ ) ". وثم د  (و قول وم ُأُح ھ ی ان علی ك
ھتمامھ علیھ الصالة و السالم بأمر الحرب وإشارة إلى أنھ ینبغي  دلیل على ا) درعان

ھ  ھ      . أن یكون التوكل مقرونًا بالتحصن ال مجردًا عن ات أخرى أن ي روای د ورد ف و لق
  . كان للنبي علیھ الصالة و السالم سبعة أدرٍع

  ): أي عطره(صفة طیبھ 
ھ رأ  ح ب ك فیمس ذ الِمس لم یأخ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس ان ك ھ و ك ھ و لحیت س

قال رسول : وعن أبي ھریرة قال. صلى اهللا علیھ و سلم ال یردُّ الطیب، رواه البخاري
طیب الرجال ما ظھر ریحھ وخفي لونھ، وطیب النساء ما : " اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ب الرجال         "ظھر لونھ وخفي ریحھ ي طی ا جاء ف اب م ي األدب ب ذي ف ، ورواه الترم

دیث       والنساء، والنسائ   ال والنساء، وھو ح ب الرج ین طی ل ب اب الفص ة ب ي الزین ي ف
  . صحیح

  : صفة ُكحلھ
د   : "عن ابن عباس رضي اهللا عنھما أنَّ النبي صلى اهللا علیھ و سلم قال وا باإلثم اكتحل

ت الشعر    و البصر و ُینِب ھ یجل ة    "فإّن ھ مكحل لم ل ھ وس لى اهللا علی ي ص م أّن النب ، وزع
ذه    یكتحل منھا كلَّ لیلٍة ثال ي ھ ة ف ذه وثالث ھ  . ثًة في ھ د  (قول وا باإلثم ب  ) اكتحل المخاَط

ل       ر الكح و حج د ھ د، واإلثِم رَّھا اإلثِم د یُض ة فق ین المریض ا الع ّحاء أّم ذلك األِص ب
و   (وقولھ . المعدني المعروف ومعدنھ بالمشرق وھو أسود یضرب إلى حمرة ھ یجل فإّن

درة ) البصر رأس السیما إذا ُأضیف       أي یقّویھ و یدفع المواد الردیئة المنح ھ من ال إلی
ي ھي   ) ُینبت الشعر(وأّما قولھ . إلیھ قلیل من المسك أي یقّوي طبقات شعر العینین الت

  . األھداب وھذا إذا اكتحل بھ من اعتاده فإن اكتحل بھ من لم یعتده رمدت عینھ
  : صفة عیشھ



ِدموا  ما َشِبَع آل محمد صلى اهللا عل: " عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت یھ و سلم منذ َق
ھ       لى اهللا علی ات ص بیلھ أي م ى لس ى مض ّر، حت ز ُب ن خب ًا م ام ِتباع ة أی ة ثالث المدین

  ". وسلم
اً    : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم د قوت م اجعل رزق آل محم دُّ   " (اللھ ا یس أي م

  . متفق علیھ) الجوع
  : صفة شرابھ

ا   َدَخلُت : " عن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال لم أن مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
ھ        بن فشرب رسول اهللا صلى اهللا علی وخالد بن الولید على میمونة فجاءتنا بإناء من ل

الشَّربة لك فإن شئَت آثرَت بھا خالدَا، : وسلم وأنا على یمینھ وخالد عن شمالھ فقال لي
ال رسول اهللا صلى     لم  فُقلُت ما كنُت ألوِثَر على سؤرك أحدًا، ثم ق ھ و س من  : اهللا علی

ّز و      : "أطَعَمُھ اهللا طعامًا فلیُقل قاه اهللا ع ھ، ومن س رًا من اللھم باِرك لنا فیھ وأطِعمنا خی
ھ      "اللھم بارك لنا فیھ وِزدنا منھ: جّل لَبنًا فلیُقل ال رسول اهللا صلى اهللا علی ال، ق ، ثم ق

  ". لیس شيء ُیجزئ مكان الطعام والشراب غیر اللبن : "وسلم
  : ُشربھصفة 

و     زم وھ عن ابن عباس رضي اهللا عنھما أنَّ النبي صلى اهللا علیھ وسلم شرب من زم
  . قائم

ي      نفَّس ف ان یت لم ك وعن أَنس بن مالك رضي اهللا عنھ أنَّ النبي صلى اهللا علیھ و آلھ س
وفي ) كان یتنفس في اإلناء ثالثًا(اإلناء ثالثًا إذا شرب ویقول ھو أمَرُأ و أروى، قولھ 

ھ  ) كان یتنفس في الشراب ثالثًا (ة لمسلم روای المراد منھ أنھ یشرب من اإلناء ثم یزیل
اء  ) أي فمھ(عن فیھ  ویتنفس خارجھ ثم یشرب وھكذا ال أنھ كان یتنفس في جوف اإلن

  . وكان علیھ الصالة والسالم غالبًا ما یشرب وھو قاعد. أو الماء المشروب
  : صفة تكأتھ

ى وسادة        ": عن جابر بن َسُمَرة قال ًا عل لم ُمتَّكئ ھ و س رأیت رسول اهللا صلى اهللا علی
  ". على یساره 

لم   : " وعن عبد الرحمن بن أبي َبكَرة عن أبیھ قال ھ وس : قال رسول اهللا صلى اهللا علی
ائر؟  أكبر الكب دِّثكم ب ال  ! أال أح ول اهللا ، ق ا ر س ى ی الوا بل وق  : ق اهللا و عق راك ب اإلش

زور   الواِلَدین، قال وجلس رسول ا هللا صلى اهللا علیھ وسلم وكان ُمتَِّكئًا، قال وشھادة ال
ھ    ا َلیت ى قلن ا حت لم یقولھ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ا زال رس ال فم زور، ق ول ال أو ق

  ". سكت 
  : صفة فراشھ

  . محشو باللیف) أي من جلد مدبوغ. (ولرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فراش من أدم
ھ      : " هللا عنھ قالعن عبد اهللا بن مسعود رضي ا ى رسول اهللا صلى اهللا علی ت عل دخل

ت   : وسلم وھو نائم على حصیر قد أثَّر بجنبھ فبكیت، فقال د اهللا؟ قل ا عب ا  : ما ُیبكیك ی ی
ول اهللا  لم -رس ھ وس لى اهللا علی دیباج     -ص ز وال ى الخ ون عل د یطئ ر ق رى وقیص كس

إن    :فقال!.  والحریر وأنت نائم على ھذا الحصیر قد أثَّر في جنبك د اهللا ف ال تبِك یا عب
  ". لھم الدنیا و لنا اآلخرة 

  : صفة نومھ



ي آخره      ل ، و ُیحی ام أول اللی لیم ین ان إذا أوى  . كان علیھ أفضل الصالة و أتم التس وك
ال ھ ق ى ِفراش ا: (إل وت و أحی م أم مك اللھ ال) باس تیقظ ق ذي : (، و إذا اس د هللا ال الحم

  ). رأحیانا بعد ما أماتنا و إلیھ النُّشو
ھ  ي اهللا عن ازب رض ن ع راء ب ن الب ذ  : ع ان إذا أخ لم ك ھ وس لى اهللا علی ي ص أن النب

ال     ده األیمن، وق ى تحت خ ھ الیمن ع كف جعھ، وض ث   : "مض وم تبع ذابك ی ي ع ربِّ ِقن
ححھ     "عبادك ان وص ن حب ة واب ، رواه أحمد في المسند والنسائي في عمل الیوم واللیل

  . الحافظ في الفتح
ي اهللا ة رض ن عائش اوع ى  : "  عنھ لم إذا أوى إل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس ك

رب       : فراشھ كل لیلة، جمع كفیھ فنفث فیھما وقرأ فیھما  ل أعوذ ب د، وق ل ھو اهللا أح ق
ا رأسھ            دأ بھم ده، یب ا استطاع من جس ا م م مسح بھم الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ث

رات   الث م ك ث نع ذل ده، یص ن جس ل م ا أقب ھ وم ب  ، رواه ا"ووجھ ي الط اري ف لبخ
ي         ووي ف ال الن رض وق حة والم ي الص ك ف نع ذل ان یص ھ ك اھر أن ذي والظ والترم

ویستفاد من الحدیث أھمیة التعوذ والقراءة عند ". النفث نفخ لطیف بال ریق: "األذكار
  . النوم ألن اإلنسان یكون عرضة لتسلط الشیاطین

س بلیل ، اضطجع على شقھ وعن أبي قتادة أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان إذا عرَّ
د       ھ، رواه أحم ى كف األیمن، وإذا عرَّس قبیل الصبح ، نصب ذراعھ ووضع رأسھ عل
و            اب قضاء الصالة، والتعریس ھ اب المساجد ب حیح ،كت ي الص لم ف في المسند ومس
ئال      ة ل ًا لألم ك تعلیم نزول المسافر آخر اللیل للنوم واالستراحة قالھ في النھایة لعل ذل

ت    . النوم فتفوتھم الصبح في أول وقتھا یثقل بھم ارب وق ویستفاد من الحدیث أن من ق
ة تقتضي سرعة         ى ھیئ وم وأن یستلقي عل ي الن الصبح ینبغي أن یتجنب االستغراق ف

  . انتباھھ إقتداًء بالمصطفى صلى اهللا علیھ وسلم
  : صفة عطاسھ

عطس وضع یده  أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان إذا: " عن أبي ھریرة رضي عنھ
وتھ   ا ص ض بھ ھ وخف ى فی ھ عل اكم  "أو ثوب ححھ الح ذي وص و داود والترم ، رواه أب

  . وأقره الذھبي
  : صفة مشیتھ

یئًا أحسن من رسول اهللا صلى اهللا      : " عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال ما رأیُت ش
علیھ وسلم كأنَّ الشمس تجري في وجھھ، وما رأیت أحدًا أسرع من رسول اهللا صلى  

  ". اهللا علیھ و سلم كأنَّما األرض تطوى لھ، إنَّا َلُنجھد أنفسنا وإنَّھ غیر مكترث 
أ   ال  ( وعن أنس رضي اهللا عنھ أنَّ النبي صلى اهللا علیھ و سلم كان إذا مشى َتَكفَّ أي م

  ). أي ُیقاِرب الُخطا ( ویمشي الُھَوینا ) یمینًا وشماًال ومال إلى قصد المشیة
ان إذا مشى ، مشى        وعن ابن عباس رضي  لم ك ھ وس ي صلى اهللا علی اهللا عنھ أن النب
) أي شدید الحركة ، قوي األعضاء غیر مسترخ في المشي(، "مجتمعًا لیس فیھ كسل 

  . رواه أحمد
ة     ھ یمن وي عنق كان صلى اهللا علیھ و سلم إذا التفت التفت معًا أي بجمیع أجزائھ فال یل

ك     ي ذل ا ف ل         أو یسرة إذا نظر إلى الشيء لم ان یقب ا ك دم الصیانة وإّنم ة و ع من الخف



و    ا ل جمیعًا و ُیدِبر جمیعًا ألن ذلك ألَیق بجاللتھ ومھابتھ ھذا بالنسبة اللتفاتھ وراءه، أّم
  . التفت یمنة أو یسرة فالظاھر أنھ كان یلتفت بعنقھ الشریف

  : صفة ُدعائھ
دعاء و ی      "  ع من ال لم ُیحب الجوام ك    كان النبي صلى اهللا علیھ و س ین ذل ا ب ، " دع م

  . حدیث صحیح رواه أحمد
ال     : (ومن دعاء الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في األخالق دني ألحسن األعم م اھ اللھ

وأحسن األخالق ال یھدي ألحسنھا إال أنت، و قني سیئ األعمال و سیئ األخالق، ال   
  . ، أخرجھ النسائي)یقي َسیِّئھا إال أنت

  : صفة تسبیحھ
أي ( ، حدیث صحیح رواه البخاري و الترمذي و أبو داود "بیح بیمینھكان یعقد التس" 

  ). یسبِّح على عقد أصابع یده الیمنى 
  : من أخالقھ صلى اهللا علیھ و سلم 

ت  ا قال ي اهللا عنھ ة رض ن عائش ین   : " ع لم ب ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص َر رس ا ُخیِّ م
ا  أمرین قط إال اختار أیسرھما ما لم یكن إثمًا، فإن كا ن إثمًا كان أبعد ما یكون عنھ وم

انتقم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لنفسھ في شيء قط إال أن ُتنَھَك ُحرمة اهللا، فینتقم 
  ". لّلھ بھا 

  
ط،    : " وعن عائشة أیضًا قالت ده ق یئًا بی ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم ش

تقم من       و ال امرأة، و ال خدمًا إّال أن یجاھد في سبیل اهللا ط، فین َل من شيء ق ، و ما نی
  ". صاحبھ إال أن ینتھك شیئًا من محاِرم اهللا ، فینتقم هللا 

كان : " قال) خادم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم(وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ 
ت      ا ِلحاجة، فقل لني یوًم ًا، فأرس : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من أحسن الناس ُخُلق

لم      واهللا ال  ھ وس لى اهللا علی ي اهللا ص ھ نب ي ب ا أمرن ب ِلم ي أن أذھ ي نفس ب، وف . أذھ
إذا برسول اهللا صلى اهللا            ي السوق، ف ون ف م یلعب ى صبیان وھ رَّ عل فخرجُت حتى أُم

  . ، فنظرُت إلیھ وھو یضحك)من ورائي(علیھ وسلم بقفاي 
ا    : تیا ُأَنیس ذھبَت حیث أمرُتك، فقل : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ا أذھب ی أن

  ! رسول اهللا
م       : قال أنس رضي اهللا عنھ ال لشيء صنعُتھ، ل ھ ق ا َعِلمت واهللا لقد خدمتھ تسع سنین م

  . ، رواه مسلم"فعلَت كذا وكذا؟ وال عاب عَلّي شیئًا قط، واهللا ما قال لي ُأف قط
ال    ا ق لم فم ھ   قلت فكم من مرة قلنا لوالدینا أفٍّ أما رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس لخادم

  !!. أفٍّ قط
ان خافض          ھ الصالة والسالم ك ي علی ال أن النب ي ق وعن أبي ھالة عن الحسن بن عل

ض بصره ألن    (الطرف  من الخفض ضد الرفع فكان إذا نظر لم ینظر إلى شيء یخف
ى األرض أطول من     )ھذا من شأن من یكون دائم الفكرة الشتغال قلبھ بربھ ، نظره إل

ى األشیاء        (ل نظره المالحظة  نظره إلى السماء، وكان ج م یكن نظره إل ھ ل راد أن الم
ة  در الحاج ل بق ره ب رص والش ل الح ر أھ ھ )كنظ حابھ أمام وق أص دمھم (، یس أي یق

والھم            ي أح ر ف المربي، فینظ ھ ك ى أن ارة إل عًا، أو إش م تواض ي خلفھ ھ، ویمش أمام



ًا، و  ى    وھیئتھم، أو رعایة للضعفاء وإغاثة للفقراء، أو تشریعًا، وتعلیم ك رد عل ي ذل ف
ي        )أرباب الجاه وأصحاب التكبر والخیالء   در من لق لم یب ھ وس ان صلى اهللا علی ، وك

  . بالسالم
دلھم    ًا وأع م طبع رفًا وألطفھ اس ش ل الن ن أكم لم م ھ وس لى اهللا علی ي ص ان النب د ك لق

  . مزاجًا وأسمحھم صلة وأنداھم یدًا ألنھ مستغن عن الفانیات بالباقیات الصالحات
  : ّكد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم على التواضع في جملة في األحادیث منھاوقد أ* 
اركم   : "قولھ صلى اهللا علیھ وسلم - اركم ِخی أكمل المؤمنین إیمانًا أحسنھم ُخُلقًا ، و ِخی

  ".ِلنسائھ ُخُلقا
ائم  : "وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم - ، "إن المؤمن َلُیدرك ِبُحسن ُخُلقھ درجة الصائم الق

  . یح رواه أبو داودصح
  : العفو عند الخصام* 

لم            ھ وس ي صلى اهللا علی ر والنب ا بك ھ، أنَّ رجًال شتم أب عن أبي ھریرة رضي اهللا عن
ھ        ي صلى اهللا علی ھ، فغضب النب ض قول جالس یتعجب ویبتسم، فلما أكثر رّد علیھ بع

ھ    ائًال ل ر ق ت جالس، ف      : وسلم، فلحقھ أبو بك ان یشتمني وأن ا رسول اهللا ك ا رددت  ی لم
  !! علیھ بعض قولھ غضبَت وُقمَت

ھ   : "فقال لھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ا رددَت علی كان معك َمَلك یرد علیھ ، فلم
یطان  ع الش ر(وق ق   ) أي حض ن ح الث كلھ ر ث ا بك ا أب ة   : ی َم بمظلم د ُظِل ن عب ا م م

و(فُیغضي   تح  ) أي یعف ا ف ره و م ا نص زَّ اهللا بھ ز و جل إال أع ا هللا ع اب  عنھ ل ب رج
تح    ) أي باب صدقة یعطیھا لغیره( عِطیَّة  ا ف رة، و م یرید بھا صلة إال زاده اهللا بھا كث

  ". یرید بھا كثرة إال زاده اهللا بھا ِقلَّة) أي یسأل الناس المال (رجل باب مسألة 
  : من تواضع الرسول صلى اهللا علیھ و سلم* 

ال   ھ ق یھم     : "عن أنس رضي اهللا عن خص أحب إل ان ش ا ك من رسول اهللا صلى اهللا     م
ذلك   د  "علیھ وسلم، وكانوا إذا رأوه لم یقوموا لھ ِلما یعلمون من كراھیتھ ل ، رواه أحم

  . والترمذي بسند صحیح
ھم  " ح رؤوس بیانھم ، و یمس ى ص لِّم عل ار، وُیَس زور األنص ان ی حیح "ك دیث ص ، ح

  . رواه النسائي
یزورھم ویعود مرضاھم ویشھد   وكان علیھ الصالة والسالم یأتي ضعفاء المسلمین و

ا         . جنائزھم د، كم ب دعوة العب ى األرض ویجی ى األرض و یأكل عل س عل وكان یجل
  . كان یدعى إلى خبز الشعیر فیجیب

لم ال ُتسَبق      : " عن أنس رضي اهللا عنھ قال ھ و س كانت ناقة رسول اهللا صلى اهللا علی
ھ    ود ل ى قع ي عل اء أعراب َبق، فج اد ُتس ل(أو ال تك ى  ف) أي جم ك عل ق ذل بقھا، فش س

حق على اهللا أن ال یرتفع : "المسلمین حتى عرفھ، فقال الرسول صلى اهللا علیھ و سلم
  . ، رواه البخاري"شيء من الدنیا إال وضعھ 

  : من ِرفق الرسول صلى اهللا علیھ و سلم * 
یكم            { : قال اهللا تعالى تُّم حریص عل ا َعِن ھ م ز علی د جاءكم رسول من أنفسكم عزی لق

  . }مؤمنین رؤوف رحیمبال



ھ      : " عن أنس رضي اهللا عنھ قال س مع رسول اهللا صلى اهللا علی بینما نحن في المجل
حاب رسول اهللا صلى اهللا      ھ أص وسلم، إذ جاء أعرابي فقام یبول في المسجد فصاح ب

  )!! أي اترك(َمھ َمھ : علیھ و سلم
  ). ولھال تقطعوا ب(ال ُتزرموه، : قال النبي علیھ الصالة و السالم

ال       لم و ق ھ و س فترك الصحابة األعرابي یقضي َبولھ، ثم دعاه الرسول صلى اهللا علی
  : لھ
الة و    " ِذكر اهللا والص ي ِل ا ھ ذر، إنَّم ول والق ذا الب ن ھ يء م لح لش إن المساجد ال تص

رآن  لم      "قراءة الق ھ و س حابھ صلى اهللا علی ال ألص م ق م     : " ، ث رین، ول تم ُمَبِش ا ُبِعث إنَّم
  ". معسرین، ُصّبوا علیھ دلوًا من الماء  ُتبَعثوا

  ". اللھم ارحمني ومحمدًا، وال ترحم معنا أحدًا : "عندھا قال األعرابي
لم   رَت واسعاً   : "فقال لھ الرسول صلى اهللا علیھ وس د تحجَّ یَّقَت واسعاً  (، "لق ، )أي َض

  . متفق علیھ
ي صلى      وا النب ود أت ا َرَوت أنَّ الیھ دار     وعن عائشة رضي اهللا عنھ لم، ف ھ وس اهللا علی

  : بینھم الحوار اآلتي
  ). أي الموت علیك(السَّام علیك، : الیھود -
  . وعلیكم: الرسول صلى اهللا علیھ و سلم  -
  !. السَّام علیكم، ولعنكم اهللا وَغِضَب علیكم : عائشة -
لم    - ھ وس ا عائشة  : الرسول صلى اهللا علی ًال ی اِك و العن  ! مھ الرِّفق، و إیَّ ِك ب ف و علی

  . الُفحش 
  !!. أَولم تسمع ما قالوا ؟: عائشة -
لم  - ي        : الرسول صلى اهللا علیھ و س یھم، فُیسَتجاب ل ت، رددُت عل ا ُقل م تسمعي م أَول

  . وال ُیسَتجاب لھم فيَّ
  ). ال تكوني فاحشة، فإنَّ اهللا ال یحب الُفحش والتََّفحُّش: (وفي روایة لمسلم

  : علیھ وسلم الرحمة عند رسول اهللا صلى اهللا* 
َقبَّل رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم الَحَسن بن : " عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال

ُت      : علّي، وعنده األقرع بن حابس التیمي، فقال األقرع ا َقبَّل د م ن الول إنَّ لي عشرة م
رح  : "منھم أحدًا، فنظر إلیھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، ثم قال رحم ال ُی م من ال َی

  . ، متفق علیھ"
  : ِسعة قلبھ منذ طفولتھ إلى لحظة وفاتھ* 

د ال یشبع من      درھا ول روى ابن اسحق و ابن ھشام أنَّ حلیمة لمَّا جاءت كان على ص
دیھا جاف   ل ُترِضعھ      . ثدیھا و ال من ناقتھا، فناقتھا عجفاء وث وراحت تبحث عن طف

بحثت في األطفال فلم َتَر إال . بًاوتأخذ من المال من أھلھ ما تأكل بھ طعامًا فیفیض حلی
یم   لم    (الیت ھ وس د صلى اهللا علی ا       )محم ا جاءھ ره فم ھ و سألت عن غی ، فأعرضت عن

ھ ومشت     ھ، أخذت ادت إلی حق     . غیره، فع ن اس ا رواه اب ة فیم ول حلیم ا وضعتھ   : تق فلمَّ
ھ، على ثدیي ما أقبل علیھ، وقد شعرُت أن ثدیي قد امتأل بالحلیب، أعطیھ الثدي ال یقبل

انتبھت إلى أن أخاه یبكي من الجوع فوضعتھ فأخذت أخاه فأرضعتھ، فشرب، فشبع،   
  ". ثم حملُت ابني محمدًا فوضعتھ على ثدیي فأخذه 



ًا من اللحظة      . ما أخذ ثدیھا ولھ أخ جائع و ھو طفل صغیر ھ محبوب الى جعل إن اهللا تع
ل          ان یقب ا ك ل أخاه، وم ى یأك ل أن یأكل حت یض    األولى، فما كان یقب ى یف أن یأكل حت

  . الطعام
  . وما ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أكل من إناء وانتھى الطعام الذي فیھ أبدًا

ًا،  :قال عنھ عمھ أبو طالب كان إذا جاء األوالد للطعام ، امتنع حتى یأكل األوالد جمیع
و     ذاءه، فھ د غ ى أح ل عل د أن ُیَقلِّ ھ ال یری أكلوا ألن ى ی رب حت بع و ال یقت بر لیش یص

اآلخرون، فما كان یومًا ُیجاِذب الدنیا أحدًا، فھو یعلم أن الحب ینبع من إعراضك عن 
  . الدنیا، فإذا أحببَت الدنیا أعرض الناس عنك وإذا أحببَت اهللا أقَبَل الناس إلیك

مرحبًا بمن : "من منَّا إذا دخَلت علیھ ابنتھ یقوم لھا؟ كان إذا دخلت فاطمة قام لھا وقال
ي أ ي وخلق بَھت ُخُلق ھ     ". ش ن حب الم ع الة والس ھ الص ر علی ف عبَّ رى كی الوا ن و تع

للزھراء ، ھل كان ذلك بمال أو بأثاث؟ أبدًا و لكن بقربان إلى اهللا تعالى ، فكانت كلما 
لم    ھ وس لى اهللا علی ول ص ن اهللا، یق ة م ھ قرب ز فی الم بكن ھ الس ل علی اء جبری ا : " ج ی

اس       فاطمة، جاءني جبریل بكنز من  ت أحبُّ الن اه، فأن ِك إیَّ الي أعطی تحت العرش، تع
ھ    . إَلّي یا فاطمة ا علی ال لھ ولمَّا َشَكت لھ یومًا من أعمال المنزل وطلبت منھ خادمة، ق

ل    : نعم فقال لھا: أال أعطیِك ما ھو خیر من ذلك؟ قالت: الصالة والسالم د ك ولین بع تق
ین     فریضة، سبحان اهللا ثالثًا وثالثین والحمد هللا  ر ثالث و ثالث ین و اهللا أكب ثالثًا وثالث

ى    وتمام المئة ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد بیده الخیر وھو عل
ا     ". كل شيء قدیر  ي دنیاھ ا ف و ُیعینھ فھذا خیر لھا من الخادمة في الدنیا واآلخرة، فھ

  ... ھي مسرورة فِرَحة وینفعھا في آخرتھا، وقد قبلت فاطمة ما أعطاھا والدھا و
  : حبھ ألمَّتھ صلى اهللا علیھ وسلم* 

زة       ھ، سألھ رب الع ھ رب لم و َكرَّم د،   :"بعد أن ُعِرَج بالنبي صلى اهللا علیھ وس ا محم ی
ي   : فقال. َسل ُتعط: فقال سبحانھ وتعالى. نعم ربي: أَبِقَي لَك شيء؟ قال  ي ، أمَّت ". أمَّت

  . یقل أھلي، قال أمَّتي لم یقل أبنائي، لم یقل أصحابي، لم
َك َفَتْرَضى   { :و قد ورد في بعض كتب التفسیر عند قولھ تعالى  َك َربُّ } َوَلَسْوَف ُیْعِطی

اللھم ال أرضى یوم القیامة و واحد : " ، أنھ لمَّا نزلت علیھ ھذه اآلیة قال]٥: الضحى[
  ". من أمَّتي في النار 

ن نعیش في ھذا الزمن ولكل الذین عاشوا لقد أرسل لنا علیھ الصالة والسالم نحن الذی
یئًا   ". بلِّغوا السالم عني من آمن بي إلى یوم القیامة : " بعده َسلََّم علینا قبل أن نكون ش

  !!!.      مذكورًا، و عرفنا قبل أن نعرفھ ، فكیف ال نكافئ ھذا الحب بحب؟
ضاء نفسك اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ عدد خلقك ور

  . و زنة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرنا الغافلون
  : من كرم النبي صلى اهللا علیھ و سلم* 

ین         ًا ب لم فأعطاه غنم ھ وس ي صلى اهللا علی عن أنس رضي اهللا عنھ أنَّ رجًال سأل النب
  : جبلین، فأتى قومھ فقال

ان الرجل َلیجيء     أي قوم، أسِلموا، فإنَّ محمدًا ُیعطي عط"  ھ ك اء ما یخاف الفاقة، فإن
إلى رسول اهللا ما یرید إال الدنیا، فما ُیمسي حتى یكون دینھ أَحبُّ إلیھ و أَعزُّ علیھ من 

  ". الدنیا و ما فیھا 



ان عن             درَا، أي أن جوده ك اس ص لم أجود الن ھ وس ان الرسول صلى اهللا علی ولقد ك
  .  طیب قلب وانشراح صدر ال عن تكلف وتصنع

ة      درَا وھو كنای اس ص وورد في روایة أخرى أنھ علیھ الصالة والسالم كان أوسع الن
  . عن عدم الملل من الناس على اختالف طباعھم وتباین أمزجتھم

  : جامع صفاتھ صلى اهللا علیھ وسلم
  : عن إبراھیم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال

اس  : ...."  علیھ وسلم قالكان علي رضي اهللا عنھ إذا وصف النبي صلى اهللا أجود الن
ھ ،      ًة ھاب صدرًا وأصدق الناس لھجة وألینھم عریكة، وأكرمھم عشیرة ، من رآه بدیھ

، "ومن خالطھ معرفًة أحبھ، یقول ناِعتھ لم أر قبلھ وال بعده مثلھ صلى اهللا علیھ وسلم 
  . مانأخرجھ الترمذي وابن سعد والبغوي في شرح السنة والبیھقي في شعب األی

  : عراقة أصلھ
داؤه         ى ذروة، وأع ِبِھ من الشرف أعل ى اإلطالق، فِلَنَس ھو خیر أھل األرض نسبًا عل
كانوا یشھدون لھ بذلك، ولھذا شھد لھ بھ عدوه إذ ذاك أبو سفیان بین یدي ملك الروم، 

ول . فأشرف القوم قومھ وأشرف القبائل قبیلتھ إنَُّھمْ {: وصدق اهللا تبارك وتعالى إذ یق  َف
  . }َال ُیَكذَُّبونَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِمَن بآَیاِت اِهللا َیْجَحُدوَن

صلى اهللا  -ویؤید ذلك ما جاء على لسان أبي جھل عدو اهللا وعدو رسولھ إذ قال للنبي 
  : -علیھ وسلم

ذي            "  ذب ال ّن نك ذبك ولك دیث وال نك دق الح رحم وتص ك تصل ال د أن ا محم قد نعلم ی
أنزل اهللا  . ي مستدركھ ھذا صحیح على شرط الشیخین  أخرجھ الحاكم ف" جئت بھ  -ف
اِت     {: -عز وجل اِلِمَن بآَی نَّ الظَّ ذَُّبوَنَك َوَلِك َقد َنْعَلُم إنَُّھ َلَیْحُزُنَك الَِّذي َیُقوُلوَن َفِإنَُّھْم َال ُیَك

  ]. ٣٣: األنعام[، }اهللا َیجَحُدوَن
ك وج     یادة والمل اه والس ھ الج وا علی م عرض ذا ورد أنھ ات   ولھ وال والمغری ع األم م

ا ألّن     م ینجحوا فیھ األخرى مقابل ترك ھذه الدعوة أو جزءًا منھا كحل وسط ولكنھم ل
  . كان ثابتًا -صلى اهللا علیھ وسلم-موقف الرسول 

من جھة  -صلى اهللا علیھ وسلم -وعرض ھذه األمور علیھ یدل على سمو مكانة النبي 
أنفون انوا ی ذین ك ریش ال ھ ق د قوم ب عن ر  النس ان األم ا ك یع مھم عوا للوض أن یخض

ھ رسول اهللا    صلى اهللا  -وخاصة إذا جاء بأمر یخالف عاداتھم وتقالیدھم مثل ما جاء ب
ان            -علیھ وسلم ا ك ان وم ذ الشرك واألوث د ونب ى التوحی دعوة إل ف وال دین الحنی من ال

  . سائدًا في مجتمع مكة من عادات وتقالید جاھلیة
  : یھ الصالة والسالم وتوقیره وإجاللھعادة الصحابة في تعظیمھ عل

ھ          دیثًا طویًال فی ا ح ذكر لن ن العاص ف رو اب : عن ابن ُشَماَسَة المَھِريِّ قال حضرنا عم
ھ،   " ي من وما كان أحٌد أحب إليَّ من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وال أجلَّ في عین

م     وما كنت أطیُق أن أمأل عیني منُھ إجالًال لھ، ولو سئلُت أن أص  ي ل ت، ألن ا أطق فھ م
  ". أكن امأل عیني منھ 

وروى الترمذي عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان یخرج على أصحابھ 
ھ          نھم إلی ُد م ع أح ال یرف ر، ف ر وعم و بك من المھاجرین واألنصار وھم جلوس فیھم أب



ا، ویبتس          ھ، وینظر إلیھم ا ینظران إلی ا كان ُر، فإنھم ر وعم ھ ،  بصره إال أبو بك مان إلی
  . ویبتسُم لھما

لم          ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب ت حین وجھ ولما أذنت قریش لعثمان في الطواف بالبی
ما كنت ألفعل حتى یطوف بھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ و : إلیھم في القضیة أبى وقال

  . سلم
ا : " وروى أسامة بن شریك قال  أتیت النبي صلى اهللا علیھ وسلم وأصحابھ حولھ كأنم

  ". على رؤوسھم الطیر 
  ". إذا تكلم أطرق جلساؤه وكأنما على رؤوسھم الطیر: " وفي روایة أخرى

ھ    وقال عروة بن مسعود حین َوجََّھْتُھ قریش عام القضیة إلى رسول اهللا صلى اهللا علی
وئھ،     دروا وض أ إال ابت ھ ال یتوض ا رأى، وأن ھ م حابھ ل یم أص ن تعظ لم، ورأى م وس

ا     وكادوا یقتتلون علی دلكوا بھ أكفھم، ف ا ب ھ وال یبصق بصاقًا وال یتنخم نخامة إال تلقوھ
دروا   أمر ابت رھم ب دروھا، وإذا أم عرة إال ابت ھ ش قط من ادھم ، وال تس وھھم وأجس وج
ا رجع     ھ، فلم أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتھم عنده، وما ُیِحدَّوَن إلیھ النظر تعظیمًا ل

  : إلى قریش قال
ي    " ریش ، إن ي          یا معشر ق ھ ، والنجاشي ف ي ملك ھ ، وقیصر ف ي ملك ُت كسرى ف جئ

ملكھ، وإني واهللا ما رأیت ملكًا في قوم قط مثل محمد في أصحابھ ، وقد رأیت قومًا ال 
  ". یسلمونھ أبدًا

  : غض الصوت وقت مخاطبتھ صلى اهللا علیھ وسلم
ى      ذي یتلق د ال در الوحی و المص لم ھ ھ وس لى اهللا علی ول ص وم أَن الرس ھ من المعل عن

ذلك   یًا، ل دیثًا قدس نة أو ح ا أو س ان قرآن واء ك الى س بحانھ وتع الیم اهللا س لمون تع المس
ھ،           م مع م أو كالمھ ھ معھ اء كالم لم أثن ھ وس ھ صلى اهللا علی یجب علیھم أن یتأدبوا مع
ھ   دیقھ لقول ان وص ین اإلنس ون ب ا یك الي كم ر الع رك الجھ وت وت ض الص ك بخف وذل

ذینَ   {: تعالى ا الَّ ا َأیَُّھ ُھ          َی ُروا َل يِّ وَال َتْجَھ ْوِت النَِّب ْوَق َص َواَتُكْم َف وا َأْص وا َال َتْرَفُع ءامن
  ]. ٢: الحجرات[} بالَقْوِل َكَجْھِر َبْعِضُكْم ِلبْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأْنُتْم َال َتْشُعُروَن

ة  الى    : "یقول ابن كثیر في تفسیر ھذه اآلی ان أّدب اهللا تع ذا أدب ث ؤمنین أن ال   ھ ھ الم ب
  ". یرفعوا أصواتھم بین یدي النبي صلى اهللا علیھ وسلم فوق صوتھ

  : واألدب ھنا یحصل بمجانبة أمرین أثنین
ي           : أوالھما وارد ف ن النھي ال ذا م لم أخ ھ وس وق صوتھ صلى اهللا علی رفع الصوت ف

  : قولھ
  . }..َال َتْرَفُعوا ّأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوَت النَّبيِّ {
ن النھي      : نیھماثا ذا م الجھر بالقول لھ صلى اهللا علیھ وسلم كالجھر بعضكم بعضًا أخ

  . }...وَال َتْجَھُروا َلُھ ِبالَقْوِل َكَجْھِر َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض.... {: الوارد في قولھ تعالى
الوا   ث ق ع   : وقد فرق المفسرون بین النھیین الواردین في اآلیة حی ق برف إن األول یتعل

لم   -ق صوتھ الصوت فو ق        -صلى اهللا علیھ وس اني فیتعل ا الث م، وأم ھ معھ اء كالم أثن
  . بالجھر لھ صلى اهللا علیھ وسلم وقت صمتھ



ھ أو صمتھ،   : ومنھم من یقول إن النھي األول یتعلق وقت خطابھ معھم أو خاطبھم مع
ا     ل ی ھ ، مث د   وأّن الثاني یتعلق بندائھ صلى اهللا علیھ وسلم باسمھ المجرد أو بكنیت محم

  . أو یا أبا القاسم
ین    ذین النھی ین ھ ق ب ي التفری ا ورد ف ي م الى ف ھ اهللا تع ابوري رحم ل النیس د أجم وق

  : قائًال
  : والجمھور على أن بین النھیین فرقًا ثم اختلفوا فقیل"

فیما إذا نطق ونطقتم أو أنصت ونطقوا في أثناء كالمھ فنھوا أن یكون جھرھم : األول
  . باھر الجھر

فیما إذا سكت ونطقوا ونھوا عن جھر مقید بما اعتادوه بما بینھم وھو الخالي : نيوالثا
وة   ة النب اة أبھ ن مراع ل. ع ت     : وقی وا أو أنص ق ونطق ا إذا نط م مم ي األول أع النھ

ونطقوا والمراد بالنھي الثاني أن ال ینادى وقت الخطاب باسمھ أو كنیتھ كنداء بعضكم 
  . د یا أبا القاسم، ولكن یا نبي اهللا یا رسول اهللایا أحمد یا محم: لبعض فال یقال 

وبھم      ي قل ھ ف وقیرھم ل اب وت دیث والخط ي الح یھم ف ع نب م م و أدبھ اني ھ واألدب الث
توقیرًا ینعكس على نبراتھم وأصواتھم، ویمیز شخص رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

ة   بینھم، ویمییز مجلسھ فیھم، واهللا یدعوھم إلى ذلك النداء الحبیب ویحذرھم من مخالف
  . ذلك التحذیر الرھیب

  : والتحذیر الرھیب ھو إحباط العمل الصالح بدون شعور صاحبھ أخذًا من قولھ تعالى
  . }ّأْن َتْحَبَط َأْعِماُلُكْم َو َأْنُتْم َال َتْشُعُروَن... {

  : رحمھ اهللا حیث یقول -وأحسن ما قیل في تأویل ھذه اآلیة ما ذكره ابن المنیر
ل   -علیھ الصالة والسالم  -القاعدة المختارة أّن إیذاءه و"  یبلغ مبلغ الكفر المحبط للعم

ذا    -صلى اهللا علیھ وسلم  -باتفاق، فورد النھي عما ھو مظّنة ألذى النبي د ھ سواء وج
  . المعنى أو ال، حمایًة للذریعة وحسمًا للمادة

ك    یة اإلف ي قض الى ف ھ تع رار قول ى غ ذا عل َد اِهللا  َوَتْحَس... {: وھ َو ِعن ًا َوھ ُبوَنُھ َھیَّن
  . }َعِظیٌم

اًال        " وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم ا ب ي لھ ة من رضوان اهللا ال یلق تكلم بالكلم إن العبد لی
اًال یھوى          ا ب ي لھ خط اهللا ال یلق ة من س تكلم بالكلم یرفعھ اهللا بھا درجات، وإن العبد لی

  . ، صحیح البخاري"بھا في جھنم
رضوان اهللا علیھم بھذا األدب مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  وقد التزم الصحابة

منھا قول أبي بكر رضي اهللا عنھ لرسول اهللا صلى اهللا   : في عھده كما ورد في اآلثار
ى   : "علیھ وسلم والذي أنزل علیك الكتاب یا رسول اهللا ال أكلمك إال كأخي السرار حت

ى شرط   ، أورده الحاكم في مستدر"ألقى اهللا عز وجل  كھ وقال ھذا حدیث صحیح عل
  . مسلم ولم یخرجاه ووافقھ الذھبي

ھكذا ارتعشت قلوبھم وارتجفت تحت وقع ذلك النداء الحبیب، وذلك التحذیر الرھیب، 
وھكذا تأدبوا في حضرة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خشیة أن تحبط أعمالھم وھم 

ق ا   ذا المنزل ّن ھ رھم ولك داركوا أم عرون وت یھم   ال یش وف عل ان أخ یھم ك افي عل لخ
  : فخافوه واتقوه



إنَّ الذیَن َیُغضُّوَن َأصَواَتُھْم ِعْنَد َرُسوِل اِهللا ُأوَلِئَك الَِّذْیَن امَتَحَن اُهللا ُقلوَبُھْم لِلتَّْقَوى َلُھم {
  ]. ٣: الحجرات[} َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظیٌم

لم وأمَ  ھ وس لى اهللا علی ھ ص ي حیات ر ف ان األم ذا ك ى ھك ب عل ذلك یج ھ فك د ممات ا بع
د سماع    المسلم أن یتأدب مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بحیث ال یرفع صوتھ عن
ھ       ًا سواًء بسواء وأن أحادیث ھ حی أحادیثھ صلى اهللا علیھ وسلم ألن حرمتھ میتًا كحرمت

  . تقوم مقامھ
  : یقول ابن العربي رحمھ اهللا تعالى

ي          حرمة النبي صلى اهللا علیھ و"  ھ ف د موت أثور بع ھ الم ًا وكالم ھ حی ًا كحرمت لم میت س
ى كل حاضر أال           ھ وجب عل رئ كالم إذا ُق الرفعة مثل كالمھ المسموع من لفظھ ، ف
یرفع صوتھ علیھ، وال یعرض عنھ كما كان یلزمھ ذلك في مجلسھ عند تلفظھ بھ، وقد 

  : ھ تعالىنّبھ اهللا تعالى على دوام الحرمة المذكورة على مرور األزمنة بقول
  ]. ٢٠٤: األعراف[} ...وإذا ُقِرَئ الُقْرآُن فاْسَتِمُعوا َلُھ وَأنِصُتوا {

اني      رآن إال مع ا الق ة مثلم ھ الحرم وحي ول ن ال لم م ھ وس لى اهللا علی ي ص الم النب وك
وھو عدم رفع الصوت   -وُیراعى ھذا األدب . مستثناة بیانھا في كتب الفقھ، واهللا أعلم

ن        أیضا في مسجده صلى - اهللا علیھ وسلم، لما أخرجھ البخاري بسنده عن السائب ب
كنُت قائمًا في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا ھو عمر بن الخطاب : " یزید قال

اال     : اذھب فأِتني بھذین فجئتھ بھما، قال: فقال ا؟ ق ن أنتم ا؟ أو من أی من أھل   : من أنتم
عان أصواتكما في مسجد رسول اهللا لو كنتما من أھل البلد ألوجعتكما ترف: الطائف قال

  . ، صحیح البخاري"صلى اهللا علیھ وسلم
ع       ذلك م اء وك ة األنبی م ورث كما أن ھذا األدب المستفاد من اآلیة یكون مع العلماء ألنھ
خاص        ال شك أّن ھؤالء األش لم ، ف األبوین وغیرھما لمن لھ فضل على اإلنسان المس

م   أدب معھ ي الت م وینبغ ذا الحك ذون ھ اة  یأخ ع مراع م م ق بھ كل الالئ وقیرھم بالش وت
ًا         ع من ھؤالء جمیع ھ أرف لم ألَن مقام ھ وس الفرق بینھم وبین رسول اهللا صلى اهللا علی
وھو صلى اهللا علیھ وسلم المعنيُّ باآلیة أصًال وھؤالء تبعًا ولیس الفرع كاألصل وإن  

ول    الى یق ور، واهللا تع ي أم تركا ف الُمْؤمِ  {: اش ى ب يُّ َأْوَل ِھْم  النَّب ْن َأْنُفِس } ...ِنْیَن ِم
  . بل ینبغي أن یحترم العبد النبي صلى اهللا علیھ وسلم أكثر من سیده] ٦: األحزاب[

وفي مجال التأدب مع الرسول صلى اهللا علیھ وسلم جاء التنبیھ في القرآن الكریم على 
دره         ھ وق اة مقام ن مراع د م ل ال ب ة ب ة ومزعج ة جاف ھ بطریق دم منادات رورة ع ض

  . األخص عندما یكون في بیتھ مع نسائھ وأوالدهوب
الى  ول تع ْم      {: یق ْو َأنَُّھ وَن َوَل ُرھم َال َیْعِقُل َراِت َأْكَث ْن َوَراِء الُحُج َك ِم ِذیَن ُیَناُدوَن إنَّ الَّ

  ] . ٤: الحجرات[} َصَبُروا َحتَّى َتْخُرَج ِإَلْیھْم َلَكاَن َخْیرًا َلُھْم واُهللا َغُفوٌر َرِحیٌم
ال        عن ا لم فق ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ھ أت ھ أن ا  : " ألقرع بن حابس رضي اهللا عن ی

ال اهللا  "یا محمد إن حمدي زین واّن ذمي شین: محمد أخرج إلینا، فلم یجبھ ، فقال ، فق
  . }إنَّ الَِّذْیَن ُیَناُدوَنَك ِمْن َوَراِء الُحُجراِت َأْكَثُرُھْم َال َیْعِقُلوَن{: تعالى

  : یة أمرین وقد تضمنت اآل
ع نسائھ       : أولھما ھ م ي بیت ھ ف ت خلوت عدم إزعاج الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في وق

  . بالنداء غیر الالئق بھ



ى أن یحین         : وثانیھما ة وھو االنتظار إل ذه الحال ي ھ ل ف اإلرشاد إلى ما ینبغي أن یفع
  . وقت خروجھ

: أي} ى َتْخُرَج ِإَلیِھْم َلَكاَن َخْیرًا َلُھْمّوَلْو َأنَُّھْم َصَبُروا َحتَّ{: وفي ذلك قال اهللا عز وجل
  . لكان في ذلك الخیر والمصلحة في الدنیا واآلخرة

ھ    وھذا ال یعني أنھ ال یجوز مناداتھ صلى اهللا علیھ وسلم بتاتًا ، وإنما المحظور منادات
ع        ھ بصوت مرتف ذلك منادات ة، وك ذه الحال في وقت خلوتھ مع نسائھ في بیتھ كما في ھ

ا ة      خ یغة معین نخفض وبص وت م ادى بص ي أن ین ل ینبغ دیر ب رام والتق ن االحت ٍل م
ل     اره مث ھ ووق دره وعظمت ع ق مھ     : تتناسب م ي اهللا ، ال مجرد اس ا نب ا رسول اهللا، ی ی

  . كما ینادي الناس بعضھم بعضًا. یا محمد، ویا أحمد، ویا أبا القاسم : مثل
  : وھذا ما أشار إلیھ قولھ تعالى

  ]. ٦٣: النور[} ...وا ُدَعاَء الرَُّسوِل َبْیَنُكْم َكُدَعاِء َبْعِضُكْم َبْعضًا َال َتْجَعُل{
  . ومما تدل علیھ ھذه اآلیة أنھ نھي لھم عن اإلبطاء إذا أمرھم والتأخر إذا دعاھم

ا  : یجب على المسلم أن یدع ھذه النداءات السوقیة في لفظھا وكیفیتھا مثل یا محمد، وی
یا أبا القاسم كما كانوا یفعلونھ من قبل، وأن ینادیھ صلى اهللا علیھ  :أحمد، أو كنیتھ مثل

ي        : وسلم نداًء یتناسب مع مقامھ ومكانتھ مثل ا ف داًء بم ي اهللا ، اقت ا نب ا رسول اهللا وی ی
ي        اد رسولھ ف م ین ث ل لم بحی القرآن من نداء اهللا سبحانھ وتعالى لھ صلى اهللا علیھ وس

رة واح    و م ا من        القرآن بمجرد اسمھ ول وة والرسالة وغیرھ اداه بصفة النب ا ن دة وإنم
  . الصفات الثابتة لھ في القرآن الكریم

دُّْنَیا      {: كقولھ تعالى اَة ال ِرْدَن الَحَی ُتنَّ ُت َك ِإْن ُكْن ْل ألْزَوِج : األحزاب [} ...َیا َأیَُّھا النَّبيُّ ُق
  . }َیا ّأیَُّھا الُمدَّثُِّر ُقْم َفَأْنِذْر {و } . .یا َأیَُّھا الُمزَّمُِّل قِم اللَّْیَل ِإّال َقِلیًال{و ] ٢٨

  : مع أنھ سبحانھ قد قال
  ]. ٣٥: البقرة[} ..َوُقْلَنا َیا آَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك الَجنََّة{ 
  ]. ٤٦: ھود[} ...َیا ُنوُح ِإنَُّھ َلْیَس ِمْن َأْھِلَك { 
  ]. ٧٦: دھو[} ...َیا إْبَراِھیُم َأْعِرْض َعْن َھَذا { 
  ]. ٢٦: ص[} ..َیا َداُوُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِلْیَفًة ِفي اَألْرِض { 

  : لزوم محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم 
َواٌل      {: قال اهللا تعالى یَرُتُكْم َوَأْم ْم َوَعِش َواُنُكْم َوَأْزَواُجُك اُؤُكْم َوِإْخ ُقْل ِإْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَن

وِلِھ       اْقَتَرْفُتُموَھا َوِتَج ِھ َوَرُس َن اللَّ ْیُكْم ِم بَّ ِإَل ْوَنَھا َأَح اَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَھا َوَمَساِكُن َتْرَض
ِقینَ      ْوَم اْلَفاِس ِدي اْلَق ُھ ال َیْھ َأْمِرِه َواللَّ ُھ ِب ْأِتَي اللَّ ى َی وا َحتَّ ِبیِلِھ َفَتَربَُّص ي َس اٍد ِف . [ }َوِجَھ

  ] . ٢٤: التوبة
ذا حضًا وتنبی    ى بھ ھ، ووجوب فرضھا وعظم          فكف زام محبت ى إل ة عل ة وُحجَّ ًا ودالل ھ

ھ         ھ وأھل ان مال الى من ك رَّع اهللا تع لم، إذ ق خطرھا، واستحقاقھ لھا صلى اهللا علیھ وس
الى     ھ تع دھم بقول ُھ     {: وولده أحب إلیھ من اهللا ورسولھ، وتَوعَّ ْأِتَي اللَّ ى َی وا َحتَّ َفَتَربَُّص

ة . [}ِبَأْمِرِه م  ]. ٢٤: التوب ده اهللا          ث م یھ ّل ول م ممن َض م أنھ ة، وأعلمھ ام اآلی قھم بتم فسَّ
  . سبحانھ وتعالى

َد   : "وعن أنس رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال ھ وَج َثالٌث ّمْن ُكنَّ فی
أن یكون اهللا ورسولھ أحب إلیھ مما سواھُما، وأن ُیحبَّ المرَء ال ُیحبُھ : حالوة اإلیمان



ار إال هللا، وأن َی ي الن ذف ف ره أن ُیق ا یك ر كم ي الكف ود ف َرَه أن یع لم "ك ، رواه مس
  . ونسائي

ال      لم ق ھ وس دكم   : "وعن أنس رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علی ؤمن أح ال ی
، أخرجھ البخاري "حتى أكون أحب إلیھ من نفسھ ومالھ وولده ووالده والناس أجمعین

  . ومسلم
  : من تمام اإلیمانحب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
ھ من نفسھ     : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ال یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلی
  . ، أخرجھ الشیخان وأحمد والنسائي"ومالھ وولده ووالده والناس أجمعین 

اس   وفي الحدیث جمع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أقسام المحبة التي تكون بین الن
  : وھي ثالثة

  . إجالل وإعظام كمحبة الولد والده محبة -١
  . محبة إشفاق ورحمة كمحبة الوالد ولده -٢
  . محبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس -٣

ھ       ي قول ل التفضیل ف د أفع ا یفی :" أما محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم فھي فوق ھذا كلھ كم
  ". أحب ألیھ

ر    دیث عم ي ح ل      : " وف ا رسول اهللا من ك ّي ی ت أحبُّ إل ین   أن ي ب يء إال نفسي الت ش
ال تكون مؤمنًا حتى أكون أحب إلیك من نفسك،  : فقال لھ علیھ الصالة والسالم. جنبي

ال   : فقال عمر ي، فق والذي أنزل علیك الكتاب، ألنت أحُب إلىَّ من نفسي التي بین جنب
  . ، أخرجھ البخاري"اآلن یا ُعُمر تم إیمانك: "صلى اهللا علیھ وسلم
   :قال القاضي عیاض

رت          " لم وكث ھ وس لى اهللا علی ي ص ة النب ة اهللا ومحب یر محب ي تفس اس ف ف الن اختل
ا اختالف أحوال ،       ال ولكنھ عباراتھم في ذلك ولیست ترجع بالحقیقة إلى اختالف مق

وَن    {: المحبة اتِّباع الرسول، كأنھ التفت إلى قولھ تعالى: "فقال سفیان ُتم ُتِحبُّ ل إْن ُكْن ُق
َاتَّبُعوِن ُی ْبُكُم اُهللا اهللا ف ران[} ..ْحِب ھم] ٣١: آل عم ال بعض اد  : وق ول اعتق ة الرس محب

ھم    ال بعض ھ ، وق ة مخالفت ا وھیب اد لھ نتھ واالنقی ن س ذب ع ة دوام : نصرتھ وال المحب
ھم      ال بعض وب وق ار المحب ر إیث ال آخ وب ، وق ذكر للمحب ى  : ال وق إل ة الش المحب

ا      المحبة مواطأة القلب لمراد: المحبوب، وقال بعضھم  رِه م ا أحبَّ وِبُك الرب بُحبِّ م
ال    : َكِرَه، وقال آخر م ق ھ، ث ق ل ة    : المحبة میل القلب إلى مواف ارات المتقدم ر العب وأكث

  ". إشارة إلى ثمرات المحبة دون حقیقتھا، وحقیقة المحبة المیل إلى ما یوافق اإلنسان 
  : ویقول أبو عبد اهللا المحاسبي

  : ى محبًا هللا عز وجل إال بھاوالمحبة في ثالثة أشیاء ال یسم"
  . محبة المؤمنین في اهللا عز وجل  -١
  . محبة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم هللا عز وجل  -٢
  . محبة اهللا عز وجل في إیثار الطاعة على المعصیة  -٣
ھ            " ا الستلذاذه بإدراك ھ إّم ق اإلنسان وتكون موافقت ا یواف ى م ل إل ة المی وحقیقة المحب

ا       كحب الصور الجم ذة وأشباھھا مم ة واألشربة اللذی یلة واألصوات الحسنة واألطعم
اني     ھ مع ھ وقلب یمیل كل طبع سلیم إلیھا لموافقتھا لھ ، أو الستلذاذه بإدراكھ بحاسة عقل



ة      َیر الجمیل أثور عنھم السِّ باطنة شریفة كحب الصالحین والعلماء وأھل المعروف الم
ل     ان مائ ع اإلنس إن طب نة ، ف ال الحس غ      واألفع ى یبل ؤالء حت ال ھ غف بأمث ى الش إل

ى الجالء عن األوطان              ؤدي إل ا ی ي آخرین م ة ف وم والتشیع من أم التعصب بقوم لق
ھ       انھ ل ة إحس ن جھ ھ م ھ ل اه لموافقت ھ إی ون حب وس أو یك رام النف رم واحت ك الح وھت

  ". وإنعامھ علیھ فقد ُجِبَلت النفوس على حب من أحسن إلیھا
ي شخصیتھ صلى اهللا      ثم ذكر بعد ذلك أّن ھذه ا ة ف ا مجتمع ألنواع المسببة للمحبة كلھ

ي   : " علیھ وسلم على أتم وجھ حیث قال ا ف فإذا تقرر لك ھذا نظرت ھذه األسباب كلھ
ة     ة للمحب ة الموجب د  . حقھ صلى اهللا علیھ وسلم فعلمت أّنھ جامع لھذه المعاني الثالث فق

ھ     تمّیز بجمال الصورة والظاھرة وكمال األخالق والبا ز بإحسانھ وإنعام ا تمی طن، كم
  . على أمتھ

یھم          فقتھ عل اھم وش ھ إی م وھدایت ھ لھ م ورحمت ھ بھ وقد ذكر اهللا تعالى في أوصافھ رأفت
ذیرًا         المین ومبشرًا ون ة للع المؤمنین رؤوف رحیم ورحم ھ ب واستنقاذھم من النار وأّن

م الك     زكیھم ویعلمھ ھ وی یھم آیات دیھم    وداعیًا إلى اهللا بإذنھ، ویتلوا عل ة ویھ اب والحكم ت
ع   ى جمی انھ إل ن إحس رًا م م خط درًا وأعظ ل ق ان أج أي إحس تقیم ، ف راط مس ى ص إل
ان     ة المسلمین، إذ ك المؤمنین، وأي إفضال أعّم منفعة وأكثر فائدة من إنعامھ على كاف
ذریعھم إلى الھدایة، ومنقذھم من العمایة وداعیھم إلى الفالح والكرامة، ووسیلتھم إلى 

شفیعھم والمتكلم عنھم والشاھد لھم والموجب لھم البقاء الدائم والنعیم السرمدي رّبھم و
: إلى أن قال.. فقد استبان لك أنھ صلى اهللا علیھ وسلم مستوجب للمحبة الحقیقیة شرعًا

ة     فإذا كان اإلنسان یحب من منحھ في دنیاه مرة أو مرتین معروفًا أو استنقذه من ھلك
ى     أو مضرة مدة التأّذي بھا ا ال یفن اه م قلیل منقطع فمن منحھ ما ال یبید من النعیم ووق

من عذاب الجحیم أولى بالحب، وإذا كان یحب بالطبع ملكًا لحسن سیرتھ أو حاكمًا لما 
ع    یؤثر من قوام طریقتھ أو قاص بعید الدار لما یشاد من علمھ أو كرم شیمتھ فمن جم

  ". الحب وأولى بالمیلھذه الخصال كلھا على غایة مراتب الكمال أحق ب
  : عالمة محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم

إن من أحب شیئًا آثَر موافقتھ، وإال لم یكن صادقًا في ُحبھ، وكان ُمدعیًا، فالصادق في 
ا   ھ، وأولھ ك علی ة ذل ر عالم ن تظھ لم م ھ وس لى اهللا علی ي ص ب النب ھ، : ح داء ب اإلقت

ال       ھ، وامتث ھ وأفعال اع أقوال أدب     واستعمال سنتھ، واتب ھ، والت اب نواھی ره، واجتن أوام
  : بآدابھ في ُعسره وُیسره، ومنشطھ ومكرھھ، وشاھد ھذا قولھ تعالى

ھُ     {  ْبُكُم اللَّ اتَِّبُعوِني ُیْحِب َھ َف وَن اللَّ ُتْم ُتِحبُّ ْل ِإْن ُكْن ران[ } ُق ا  ] ٣١: آل عم ار م ، وإیث
  . شرعھ، والحض علیھ وتقدیمھ على ھوى نفسھ وموافقة شھوتھ

  : اهللا تعالى قال
ي      { ُدوَن ِف ْیِھْم َوال َیِج اَجَر ِإَل ْن َھ وَن َم ْبِلِھْم ُیِحبُّ ْن َق اَن ِم دَّاَر َواِإلیَم وَُّءوا ال ِذیَن َتَب َوالَّ

ةٌ      ْم َخَصاَص اَن ِبِھ ْو َك ِھْم َوَل : الحشر [} ُصُدوِرِھْم َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا َوُیْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِس
٩ .[  

لم    : " لك رضي اهللا عنھقال أنس بن ما ھ وس يَّ   : قال لي رسول اهللا صلى اهللا علی ا بن ی
ل          ٍد فافع ٌش ألح ك ِغ ي قلب یس ف درت أن تصبح وتمسي ل ي  "إن ق ال ل م ق يَّ  : ، ث ا ُبَن ی

  ". وذلك من سنتي ، ومن أحیا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة 



ة هللا ورسو      ل المحب و كام ذه      فمن اتصف بھذه الصفة فھ ض ھ ي بع ا ف لھ، ومن خالفھ
  . األمور فھو ناقص المحبة وال یخرج عن اسمھا

  : ومن عالمات محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم
  : اإلیثار أي إیثار النبي صلى اهللا علیھ وسلم على النفس كما یدل علیھ قولھ تعالى

وَن مَ    { بِلِھْم ُیِحبُّ ن َق اَن م دَّاَر َو اإلیَم وَّؤا ال ِذیَن َتَب ي   َوالَّ ُدوَن ِف ْیِھْم َوَال َیِج اَجَر ِإَل ْن َھ
ُصُدوِرِھْم َحاَجًة ِممَّا ُأُتوا َوُیْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِھْم َوَلْو َكان ِبِھْم َخَصاَصٌة َوَمن ُیوَق ُشحَّ 

  ]. ٩: الحشر[} َنْفِسِھ َفُاوَلِئَك ُھُم الُمْفِلُحوَن
اجرین إال أن      ار المھ ي إیث ة ف یس      واآلیة وإن كانت عام لم ھو رئ ھ وس ھ صلى اهللا علی

المھاجرین وقائدھم، وھو المحبوب األول من الخلق أساسًا، وأّما غیره فَتَبٌع لھ بحسب 
  . قربھم إلیھ صلى اهللا علیھ وسلم ومتابعتھم إّیاه

بغض من أبغض اهللا ورسولھ مھما : ومن عالمات محبتھ صلى اهللا علیھ و سلم أیضًا 
ْن   {: عالىكانت صلتھ ورتبتھ لقولھ ت وادُّوَن ّم َال َتِجُد َقْومًا ُیْؤِمُنوَن باِهللا والیوم اآلخر ُی

َحادَّ اهللا َوَرُسوَلُھ َوَلْو َكاُنوا ءاباءھم َأو َأبناءُھْم َأو ِإْخَواَنُھْم َأْو َعِشیَرَتُھْم ُأْوَلِئَك َكَتَب ِفي 
  ]. ٢٢: جادلةالم[} ...ُقُلوِبِھُم اِإلْیَمان َو َأیََّدُھْم ِبُروٍح ِمْنُھ

  : یقول ابن كثیر في تفسیر ھذه اآلیة
ن         : }َوَلْو َكاُنوا آباءُھْم{: قیل في قولھ تعالى د اهللا ب ن عب دة عامر ب ي عبی ي أب ت ف نزل

در، و  اءُھمْ {الجراح حین قتل أباه یوم ب رحمن،      } َأْو َأْبَن د ال ھ عب دِّیق البن ي الِص َأْو {ف
  ..". ومئذ أیضَا في عمر قتل قریبًا لھ ی: }َعِشیَرُتُھم

لى اهللا          در ألن حب اهللا ورسولھ ص ة ب ي معرك ائھم ف رب أقرب ل أق اموا بقت وھؤالء ق
  . علیھ وسلم یقتضي قتل من حادَّ اهللا ورسولھ وبغض من أبغض اهللا ورسولھ

ذلك   ات ك ن العالم س       : وم لم أي عك ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ب رس ن أح ب م ح
اهللا اهللا في أصحابي ال تتخذوھم غرضًا : " ھ وسلمالصورة السابقة لقولھ صلى اهللا علی

ي      د آذان م فق بعدي فمن أحبھم فبحبي أحبھم ومن أبغضھم فببغضي أبغضھم ومن آذاھ
  . ، حدیث حسن غریب"ومن آذاني فقد آذى اهللا ومنآذى اهللا یوشك أن یأخذه 

  : ثمرة محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم
الم، م    الة و الس ھ الص ھ علی رة محبت ن ثم ھداء   م دیقین والش ین والص ة النبی رافق

ا     ي اهللا عنھ دیث عائشة رض ھ     : " والصالحین لح ي صلى اهللا علی ى النب جاء رجل إل
ي         : وسلم،فقال یا رسول اهللا دي وإن َي من ول ك ألحب إل إّنك ألحَب إلى من نفسي وإن

ت      ك عرف ك،وإذا ذكرت موت ألكون في البیت فأذكرك، فما أصبر حتى آتي فأنظر إلی
ك د أنزل اهللا   إَن یت أن ال أراك ف ت خش ي إذا دخل ین، وإّن ع النبی ت م ة رفع ت الجن خل
  : تعالى

دِّیِقیَن     { یَن َوالصِّ َن النَِّبیِّ یِھْم ِم َم اُهللا َعَل ذین أْنَع ع ال َك م وَل فُأوَلئ ع اهللا والرَُّس ْن ُیط َوَم
اً     َك َرفِیق َن ُأوَلِئ اِلحِیَن َوَحُس َھَداء َوالصَّ اء[} َوالشُّ ال   ]٦٩: النس د وق ع الزوائ ، مجم

د اهللا  : الھیثمي ورواه الطبراني في الصغیر واألوسط ورجالھ رجال الصحیح غیر عب
  . بن عمران الغامدي وھو ثقة

متى الساعة : "عن أنس رضي اهللا عنھ أن رجًال أتى النبي صلى اهللا علیھ وسلم، فقال
ر صالة، وال صوم، وال ما أعددت لھا من كثی: ما أعددت لھا؟ قال: یا رسول اهللا؟ قال



ال   ولھ، ق ب اهللا ورس ي أح دقة، ولكن ت  : "ص ن أحبب ع م ت م اري  "أن ھ البخ ، أخرج
  . ومسلم

و       وب ھ ان المحب فھل من ثواب أرجى من أن ُیحَشر المرء مع من أحب خاصة إذا ك
  !. المصطفى صلى اهللا علیھ و سلم

  : قال شھاب الدین الخفاجي رحمھ اهللا تعالى
  یـھ حب          إذا مرض الرجاء یكون طبًاوحـق المصطفـى لي ف

  وال أرضى سوى الفردوس مأوى         إذا كان الفـتى مع مـن أحبا
  : صور من حب السلف للرسول صلى اهللا علیھ وسلم

ھناك صور متعددة من حب السلف للرسول صلى اهللا علیھ وسلم نذكر طرفًا منھا في 
حابة      ي حب الص ا روي ف ین للرسول      ھذا المقام وخاصة م یھم أجمع رضوان اهللا عل

  : صلى اهللا علیھ وسلم
ال           ا ق ن عمر رضي اهللا عنھم ا أخرجھ الحاكم عن اب ك م ر    : " من ذل ا فرض عم لّم
ھ        ت ل ین وخمسمائة قل ي ألف ة آالف وفرض ل م تفرض     : ألسامة بن زید ثالث ِت ل ا أَب ی

ا شھ  ، ألسامة بن زید ثالثة آالف وتفرض لي ألفین وخمسمائة  د أسامة مشھدًا   واهللا م
ال      ي، فق ھ أب ي أشھد     : غبت عنھ وال شھد أبوه مشھدًا غاب عن ي، ولكن ا بن دقت ی ، ص

ى          و أحب إل ك ولھ لم من أبی ھ وس ألبوه كان أحّب الناس إلى رسول اهللا صلى اهللا علی
ك     لم من ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص حیح    "رس ال ص تدركھ وق ي مس اكم ف ، رواه الح

  . الذھبي اإلسناد ولم یخرجاه ووافقھ
و             ھ أب ال ل وه، ق ة من الحرم لیقتل ن الدثن د ب ة زی ومنھا ما روي أّنھ لما أخرج أھل مك

أنشدك باهللا یا زید أتحب أن محمدًا اآلن عندنا مكانك لضرب عنقھ : "سفیان بن حرب
واهللا ما أحّب أن محمدًا اآلن في مكانھ الذي ھو فیھ تصیبھ  : وإّنك في أھلك؟ فقال زید

دًا كحب       : جالس في أھلي، فقال أبو سفیانشوكة وإّني  دًا یحب أح اس أح ت الن ما رأی
  ". أصحاب محمد محمدًا 

ذلك   ا ب ا فأخبروھ ا وزوجھ ا وأخوھ ل أبوھ ار قت ن األنص رأة م ا روي أن ام ا م ومنھ
ت الوا : " فقال ول اهللا؟ ق ل اهللا برس ا فع ت : م ین، قال ا تحب د اهللا كم ى : بحم ھ حت أرونی

  ". كل مصیبة بعدك جلل : أنظره، فلما رأتھ قالت
أشّد أمتي لي حبًا قوم یكونون من بعدي ، یود أحدھم أنھ : " وقال صلى اهللا علیھ وسلم
  . ، أخرجھ أحمد بسند حسن"فقد أھلھ ومالھ وأنھ رآني

---------------  
  حسن معاملة األجیر.. مع المصطفى.٤٦

  خالد سعد النجار/ د
ھ  جاء ر: عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت جل، فقعد بین یدي رسول اهللا صلى اهللا علی

إن لي مملوكین یكذبونني ویخونونني ویعصونني، وأشتمھم ! یا رسول اهللا: وسلم فقال
نھم؟  ا م ف أن ربھم؛ فكی لم  ! وأض ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس وم  :" فق ان ی إذا ك

ك إ        ان عقاب إن ك اھم؛ ف ك إی ذبوك، وعقاب اھم  القیامة؛ یحسب ما خانوك وعصوك وك ی
بقدر ذنوبھم؛ كان كفاًفا ال لك وال علیك، وإن كان عقابك إیاھم دون ذنبھم، كان فضًال 

ل    ك الفض م من تص لھ وبھم؛ اق وق ذن اھم ف ك إی ان عقاب ك، وإن ك ل "ل ى الرج ، فتنح



الى   : وجعل یھتف ویبكي، فقال لھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ول اهللا تع أما تقرأ ق
ط ل( وازین القس ع الم ن  ونض ة م ال حب ان مثق یًئا وإن ك س ش م نف ال تظل ة ف وم القیام ی

ما أجد لي ولھؤالء ! یا رسول اهللا: فقال الرجل) ١) (خردل أتینا بھا وكفى بنا حاسبین
  )٢. (شیئا خیرا من مفارقتھم؛ أشھدك أنھم كلھم أحرار

اتھم     دد اھتمام ى  شاء اهللا عز وجل أن تتباین أدوار البشر وتتنوع مسؤولیاتھم وتتع حت
ر األرض  اة وتعم ة الحی ل حرك ل   ، تتكام بحانھ أن یجع ھ س یئتھ وحكمت ت مش واقتض

ذه تنمي            ّال من الطائفتین لألخرى، ھ ّخر ك راء، وس اء وبعضھم فق بعض عباده أغنی
اق            ك اإلنف ل ذل ل مقاب وم بالعم ك تق ك، وتل ى تل ھ عل ق من واإلسالم یوجھ   . المال وتنف

ا     األغنیاء المخدومین إلى التواضع وعدم  ل لھؤالء حقوًق التكبر على الخادمین، ویجع
ص      ة وال نق دون مماطل ا ب یھم أن یؤدوھ ب عل ك یج ى أولئ ي أن  ، عل دوم ینبغ فالمخ

یس              د اهللا، ول ھ عن د یكون أعظم درجة من ھ ق ھ ألن ع علی ھ وال یترف ع خادم یتواضع م
ام   م األجس وال وال بعظ رة األم ل بكث ا   ، الفض دنیا وزینتھ اع ال ن مت ك م ر ذل  وال بغی

اُكمْ  {ومظاھرھا وإنما الفضل بالتقوى  ِھ َأْتَق د ضرب الرسول    } ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ ولق
ة الخادم   ك رضي اهللا      ، صلى اهللا علیھ وسلم المثل األعلى في معامل ن مال س ب فعن أن

ط،  "عنھ قال  خدمت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عشر سنین واهللا ما قال لي أف ق
لم     ) ٣"(شيء لم فعلت كذا؟ وھال فعلت كذاوال قال لي ل ھ وس والرسول صلى اهللا علی

وھي إذا لم تستطع أن تصل إلى درجة الكمال التي بلغھا صلى اهللا  ، قدوة حسنة ألمتھ
  .علیھ وسلم فلتسدد ولتقارب
أكلون وألبسوھم       : (وقال صلى اهللا علیھ وسلم ا ت أطعموھم مم دمكم ف من الیمكم من خ

ق اهللا     ومن ، مما تلبسون  ذبوا خل وه وال تع نھم فبیع م م ال صلى اهللا   ) ٤) (ال یالیمك وق
دمكم وال  (علیھ وسلم  ال تدعوا على أنفسكم وال تدعوا على أوالدكم وال تدعوا على خ

والكم   ى أم دعوا عل م   ، ت تجاب لك ا عطاء فیس اعة یسأل فیھ وا من اهللا س ) ٥) (ال توافق
ھ   إذا أتى أحدكم خا: "وقال صلى اهللا علیھ وسلم ھ فلیناول دمھ بطعامھ فإن لم یجلسھ مع

ة رسول   ) ٦" (لقمة أو لقمتین أو أكلة أو أكلتین فإنھ ولي حره وعالجھ وبلغ من رحم
ر      : اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أنھ كان ال یطیق أحًدا أن یقول ھ أم ي وأن دي وأمت ان عب ك

  )٧(المسلمین أن یكفوا عن ذلك، وأن یقولوا فتاي وفتاتي 
ال   وعن المعمور ة         : "بن سوید ق ھ حل ى غالم ة وعل ھ حل اري وعلی ا ذر الغف ت أب رأی

ال  : فسألناه عن ذلك فقال ساببت رجال فشكاني إلى رسول الّلھ صلى اهللا علیھ وسلم فق
لم    ھ وس ھ؟  : (لي النبي صلى اهللا علی ھ بأم ال  ! أعیرت م ق ھ     : ث م الّل إخوانكم خولكم جعلھ

مما یأكل ولیلبسھ مما یلبس وال تكلفوھم تحت أیدیكم فمن كان أخوه تحت یده فلیطعمھ 
دري رضي اهللا   ) ٨) (ما یغلبھم فإن كلفتموھم ما یغلبھم فأعینوھم وعن أبي مسعود الب

ي    : عنھ قال ا ل ي صوًتا     ، كنت أضرب غالًم ا مسعود   (فسمعت من خلف م، أب هللا ! اعل
یا رسول  :فالتفت فإذا ھو رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقلت) أقدر علیك منك علیھ

وعن ) ٩) (أما لو لم تفعل، للفحتك النار، أو لمستك النار(فقال ، ھو حر لوجھ اهللا! اهللا
فصلیت خلف أبي ، لطمت مولى لنا فھربت ثم جئت قبیل الظھر: معاویة بن سوید قال

كنا بني مقرن على عھد رسول اهللا صلى اهللا : امتثل منھ ثم قال: فدعاه ودعاني ثم قال
لم   علیھ وسلم لی ھ وس س لنا إال خادم واحدة فلطمھا أحدھا فبلغ ذلك النبي صلى اهللا علی



ال   : قالوا" اعتقوھا: "فقال ا ق ا     : "لیس لھم خادم غیرھ إذا استغنوا عنھ فلیستخدموھا ف
  ) ١٠" (فیخلوا سبیلھا

  ):١١(وللخادم على سیده حقوق نذكر منھا 
َواْلَكاِظِمیَن اْلَغْیَظ {، قال تعالى ــ أن یعاملھ معاملة حسنة ویحلم علیھ إذا بدر منھ خطأ

  ١٣٤آل عمران } َواْلَعاِفیَن َعِن النَّاِس َواللَُّھ ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن
ھ           عر مع ھ ویش ادم یؤنس ع الخ ع م إن التواض ھ ف ر علی ھ وال یتكب ع مع ـ أن یتواض ـ

ھ یوحشھ ویشعر بسببھ أن           ر علی ر، والتكب ھ بالطمأنینة وعدم الحرج من العسر والفق
ّد       رین وأع ر والمتكب د ذم اهللا الكب ا، وق محتقر ال قیمة لھ فیضطرب ویعیش كئیبا حزین

الى       ال تع دھم الجزاء الحسن ق : لھم عقابا ألیما كما مدح التواضع والمتواضعین ووع
ْؤِمِنینَ   { َن اْلُم َك ِم ي وصف      ٢١٥الشعراء  } َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتََّبَع الى ف ال تع وق

ؤمنین   اِفِرینَ  َأ{الم ى اْلَك زٍَّة َعَل ْؤِمِنیَن َأِع ى اْلُم ٍة َعَل دة } ِذلَّ ن  ، ٥٤المائ اض ب وعن عی
ال    لم ق ھ وس ي أن   : "حمار رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علی إن اهللا أوحى إل

د   ى أح د عل ي أح د وال یبغ ى أح د عل ر أح ى ال یفخ عوا حت س ) ١٢" (تواض ن أن وع
ھ        إن كانت ا: "رضي اهللا عنھ قال ي صلى اهللا علی د النب ذ بی ة لتأخ اء المدین ألمة من إم

  )١٣" (وسلم فتنطلق بھ حیث شاءت
ــ قد یقوم الخادم بالخدمة في مقابل طعامھ وشرابھ وكسوتھ، وقد یقوم بھا بأجر معلوم 
ا         ى الخادم م ؤدي إل دوم أن ی ى المخ من النقود أو غیرھا، وفي كلتا الحالتین یجب عل

ك    یستحق، وال یجوز لھ  أن یظلمھ بنقص أجرتھ أو مماطلتھ فیھا فإن فعل شیئا من ذل
واهللا تعالى ذم في كتابھ الظلم والظالمین كما حذر الرسول صلى اهللا علیھ ، فقد ظلمھن

ھ    ٧١الحج } َوَما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن َنِصیٍر{: وسلم منھ قال تعالى وقال النبي صلى اهللا علی
ة     من اقتطع حق امرئ مسلم بی: "وسلم ھ الجن ار وحرم علی ھ الن " مینھ فقد أوجب اهللا ل

ل  ال رج ال    : فق ول اهللا؟ فق ا رس یًرا ی یًئا یس ان ش ن   : "وإن ك یًبا م ان قض وإن ك
ر أجره  ) ١٤"(أراك ال  ، وقد حذر اهللا المستأجر تحذیًرا شدیًدا من عدم إعطاء األجی ق

ر  : "البخاري رحمھ اهللا رة رضي     " باب إثم من منع أجر األجی ي ھری ھ  عن أب اهللا عن
ال      لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی الى  : "عن النب ال اهللا تع ة      : ق وم القیام ا خصمھم ی ة أن ثالث

ًرا فاستوفى     رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنھ، ورجل استأجر أجی
لم   ) ١٥" (منھ ولم یعطھ أجره ھ وس ل أن     (وقال صلى اهللا علی ر أجره قب أعطوا األجی

ا         أي ینشف أل ) ١٦) (یجف عرقھ إذا عجلھ ھ ف د عجل منفعت ده وق ة جس ن أجره عمال
ق      و أح لیم فھ د التس ثمن عن وا ال لموا قبض ة إذا س أن الباع ن ش ل، وم تحق التعجی اس

إذ كان ثمن مھجتھ ال ثمن سلعتھ فیحرم مطلھ والتسویف بھ مع القدرة، فاألمر . وأولى
راغ         ب ف ادرة عق ة عن وجوب المب ا ھو كنای ل إذا   بإعطائھ قبل جفاف عرقھ إنم العم

  ).١٧(طلب وإن لم یعرق أو عرق وجف 
ا یحرم من               ھ وم ا یجب علی ھ م ھ السید للخادم تعلیم ي ب ا ینبغي أن یعتن ـ ومن أھم م

ة للسید       ، أمور دینھ ك مصلحة عظیم ي ذل إن ف وحثھ على التحلي باألخالق الفاضلة ف
راف          ة واقت الق الرذیل ن األخ ذره م ي أن یح ا ینبغ ع، كم ادم والمجتم ور  والخ األم

المحرمة ویأمره بالمعروف وینھاه عن المنكر ألنھ أصبح مسئوال عنھ كمسئولیتھ عن 
  .بقیة أھل بیتھ



  الھوامش 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .٤٧األنبیاء ) ١(
م     ) ٢(  یر رق اب التفس ـ كت ذي ـ دیث رواه الترم ي   ٣١٦٥الح اني ف ححھ األلب وص

  .والفظ لھ ٥٤٩٤والمشكاة رقم  ٢٥٣١صحیح الترمذي رقم 
   ٢٣٠٩رواه مسلم رقم ) ٣( 
في صحیح  ٦٦٠٢: انظر حدیث رقم) صحیح(رواه أحمد وأبو داود عن أبي ذر ) ٤(

   .الجامع
  .في صحیح الجامع ٧٢٦٧: انظر حدیث رقم) صحیح(رواه أبو داود عن جابر ) ٥(
  ٥٤٦٠البخاري رقم ) ٦( 
  ٢٥٥٢البخاري رقم ) ٧( 
  ٢٥٤٥البخاري رقم ) ٨( 
   ١٦٥٩لم مس) ٩( 
   ١٦٥٨مسلم رقم )١٠(
  .المسئولیة في اإلسالم الشیخ عبد اهللا قادري بتصرف) ١١(
  ٢٨٦٥مسلم رقم )١٢( 
  .٦١٠رواه البخاري تعلیقا انظر ریاض الصالحین بتحقیق األلباني رقم ) ١٣( 
  .١٣٧صحیح مسلم من حدیث أبي أمامة الحارثي رقم ) ١٤( 
  .٢٢٧٠البخاري رقم ) ١٥( 
  .١٤٩٨ابن ماجة عن ابن عمر وصححھ األلباني في اإلرواء رقم رواه ) ١٦(
  .١/٢٥٤فیض القدیر ــ المناوي ) ١٧(

E-MAIL: alnaggar٦٦@hotmail.com  
---------------  

  من فضائل النبي صلى اهللا علیھ وسلم.٤٧
  محمد شعبان أبو قرن/ إعداد

دة        ة، وصفات ع لم بفضائل جّم ھ وس م    أكرم اهللا نبیھ صلى اهللا علی ھ وأت ، فأحسن خْلَق
ھ    الى بقول فھ تع ى وص ھ، حت ق عظیم   {: ُخُلق ى خل ك لعل م(} وإن ل  )٤: القل ، ومنحھ ج

ره،            ھ وسلم عن غی ا صلى اهللا علی ز بھ رة، تمی دة، وخصائص كثی وعال فضائل عدی
  .فضًال عن مكانة النبوة التي ھي أشرف المراتب

  ..لى اهللا علیھ وسلمونتناول في األسطر التالیة شیًئا یسیًرا من فضائلھ ص 
  :فمنھا

رحمن*  ل ال ھ خلی ال : أن ھ ق ي اهللا عن عود رض ن مس د اهللا ب ن عب ول اهللا : فع ال رس ق
لم ھ وس لى اهللا علی یًال   : "ص ذا خل ت متخ و كن ھ، ول ن خل ل م ل خ ى ك رأ إل ي أب أال إن

ل اهللا   احبكم خلی یال، إن ص ر خل ا بك ذت أب لم" التخ ت  . رواه مس م تثب یلة ل ذه الفض وھ
  .نبینا وإبراھیم الخلیل علیھما الصالة والسالم ألحد غیر

لم         : ومن فضائلھ أنھ شھید وبشیر*  ھ وس ي صلى اهللا علی ن عامر أن النب ة ب فعن عقب
ال      ر، فق ى المنب م انصرف إل : خرج یوًما، فصلى على أھل ُأحد صالتھ على المیت، ث



ى     -أي سابقكم-إني فرط لكم " ي واهللا ألنظر إل یكم، وإن حوضي اآلن،   ، وأنا شھید عل
یكم      ا أخاف عل ي واهللا م وإني ُأعطیت مفاتیح خزائن األرض، أو مفاتیح األرض، وإن

  .متفق علیھ" أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف علیكم أن تنافسوا فیھا
النبي أولى بالمؤمنین من  {: قال تعالى: ومن فضائلھ أنھ أولى بالمؤمنین من أنفسھم* 

  ).٦: األحزاب(} أنفسھم
فإذا دعاھم النبي صلى اهللا علیھ وسلم لشيء ": "فتح القدیر"اني في تفسیره قال الشوك

ا دعتھم    ودعتھم أنفسھم إلى غیره، وجب علیھم أن یقدموا ما دعاھم إلیھ، ویؤخروا م
ا      ى م ھ عل دموا طاعت أنفسھم إلیھ، ویجب علیھم أن یطیعوه فوق طاعتھم ألنفسھم، ویق

  ".تمیل إلیھ أنفسھم، وتطلبھ خواطرھم
ي آدم    *  د بن ھ سید ول رة      : ومن فضائلھ صلى اهللا علیھ وسلم أن ي ھری ت عن أب د ثب فق

ال ھ ق ھ أن ي اهللا عن ھ  : "رض ع إلی وة، فرف ي دع لم ف ھ وس لى اهللا علی ي ص ع النب ا م كن
  .متفق علیھ" أنا سید القوم یوم القیامة: الذراع وكانت تعجبھ، فنھس منھا نھسة، وقال

ا   *  لم أم ھ وس ھ وھو صلى اهللا علی حیح     : ن ألمت دیث الص ي الح ث جاء ف النجوم  : "حی
ُت     إذا ذھب حابي، ف أمنة للسماء، فإذا ذھبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة ألص
ا           ي م ى أمت حابي أت إذا ذھب أص ي، ف ة ألمت حابي أمن أتى أصحابي ما یوعدون، وأص

  .رواه مسلم" یوعدون
وأول من یشفع؛  : نشق عنھ األرضومن فضائلھ صلى اهللا علیھ وسلم أنھ أول من ت* 

ال  رة ق ي ھری ن أب لم : فع ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس وم  : "ق د آدم ی ید ول ا س أن
  .رواه مسلم" القیامة، وأول من ینشق عنھ القبر، وأول شافع، وأول مشفع

ا    ي اهللا عنھم ر رض ن عم دیث اب ي ح ود؛ فف ام المحم احب المق و ص اس : "وھ إن الن
بھم  -جثا یصیرون یوم القیامة  ى رك ون     -أي جالسین عل ا، یقول ع نبیھ ة تتب ل أم ا  : ، ك ی

ذلك      لم، ف ھ وس فالن اشفع، یا فالن اشفع، حتى تنتھي الشفاعة إلى النبي صلى اهللا علی
  .رواه البخاري" یوم یبعثھ اهللا المقام المحمود

اتم   ون خ اره اهللا لیك ذي اخت یم، ال ولنا العظ ریم ورس ا الك ائل نبین ض فض ي بع ك ھ تل
ھ،     ال دخلنا ُمدخل ھ، وی ا ب ین، نسأل اهللا أن یجمعن ق أجمع ة للخل رمین ورحم رسل المك

  .وأال یحرمنا شفاعتھ یوم ال ینفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سلیم
  .اللھم آمین

---------------  
  علماء الدین یؤكدون عظمة الرسول حتى لو لم یكن نبًیا.٤٨

  والء الشمول. أ
ا         حدث جلل كھذا، ك یس من رى، فل ا ت دي بم ھ، لنقت ان یجب أن یكون للشریعة رأي فی

ال     الي حی ال مب من یرضى اإلساءة التي حصلت من الصحیفة الدنمركیة ورد الفعل ال
  .. االحتجاجات الكثیرة التي تقدم بھا المسلمون من جمیع أرجاء العالم

تیا    ف واالس م األس ت معھ اء تبادل ت بأساتذة وعلم ن التق ا أون الی ن  لھ ل م ا حص ء لم
دتھم       دینھم وعقی اك ل ن انتھ وا   .. تعدي كبیر على اإلسالم والمسلمین، وم ذین أعرب وال

  .مشكورین عن آرائھم في ھذه القضیة الشائكة
  تفاھات ضد شخصیة عظیمة



د یوسف     دكتور أحم اھرة      "یقول ال ة الق وم بجامع ة دار العل ي  ": أستاذ الشریعة بكلی ف
  .وسلم أرفع وأعلى شأنًا من ھذه التفاھاتالبدایة الرسول صلى اهللا علیھ 

وھو شخصیة عظیمة حتى على المستوى اإلنساني، لدرجة یعترف بھا كل منصف،   
ن              يء م یرتھ بش رأ س ن ق ل م ًا، فك یس نبی ادي ول خص ع رد ش ان مج و ك ى ل حت

  .الموضوعیة واإلنصاف، یقر بعظمتھ حتى لو كان ھذا الشخص غیر مسلم
ي شيء،       وكون بعض الجھالء أصحاب ا  ذا ال یضیره ف ھ فھ ألغراض السیئة یعیبون

ریم       وھناك في الغرب ینشئون أوالدھم على أفكار مشوشة ومشوھة عن الرسول الك
ى     ھ بمقتض ب ل ح أن تنس فات ال یص ھ ص بون ل الم، وینس الة والس ل الص ھ أفض علی

  .المنھج العلمي الذي یتشدقون بھ
ان ا   ي أذھ خة ف ة مترس ار المغلوط ذه األفك ن ھ ة  ولك ي تجلی ل ف ا یتمث اس، ودورن لن

اك     تھم، وھن صورة اإلسالم باستخدام اللغات المختلفة، وأن ننور العالم مستخدمین لغ
  .العدید من المراكز اإلسالمیة التي تستطیع أن تفعل ھذا في الغرب

كما علینا أن نستخدم اإلعالم لتوضیح الجوانب اإلنسانیة من حیاة الرسول صلي اهللا   
لم،   ھ          علیھ وس ھ واحترام ل إنسان تعظیم ى ك ذا اإلنسان العظیم، ألن عل ریفھم بھ وتع

  .وتبجیلھ
  واجب وفرض

وم   "وبشكل أكثر تفصیال یقول الدكتور محمد نبیل غنایم  ة دار العل أستاذ الشریعة بكلی
اھرة   ة الق وم بجامع ة دار العل ن  " بكلی ا أون الی ع لھ اء   : لموق ع األنبی رام جمی إن احت

ر          والرسل واجب إلھي و  زام والواجب یعتب ذا االلت ى ھ ي، ومن یخرج عل فرض دین
  .كافرًا

الى   ال اهللا تع د ق ِھ     : (فق ْیَن الّل وْا َب ُدوَن َأن ُیَفرُِّق ِلِھ َوُیِری ِھ َوُرُس ُروَن ِبالّل ِذیَن َیْكُف ِإنَّ الَّ
ُدوَن َأن َیتَّخِ    َبْعٍض َوُیِری ُر ِب َبْعٍض َوَنْكُف ْؤِمُن ِب وَن ُن ِلِھ َویُقوُل ِبیًال   َوُرُس َك َس ْیَن َذِل ُذوْا َب

  ).ُأْوَلِئَك ُھُم اْلَكاِفُروَن َحقا َوَأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِریَن َعَذاًبا مُِّھیًنا
ونحن معاشر المسلمین نؤمن بجمیع األنبیاء والرسل ونحترمھم كما نحترم رسول اهللا 

الي      ھ تع ًال بقول لم عم ھ وس لي اهللا علی زل إلی    : (ص ا أن ول بم ن الرس ھ   آم ن رب ھ م
الوا   والمؤمنون ، كل آمن باهللا ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ ال نفرق بین أحد من رسلھ ، وق

  ).سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلیك المصیر
یة      ى شخص الم أو عل ى اإلس دي عل ان أن یعت ن ك ائن م د ك ن أح ل م ا ال نقب ذا فإنن ل

م أو بالص   ة أو بالرس واء بالكلم لم س ھ وس لي اهللا علی ول ص یلة الرس أي وس ورة أو ب
  .أخرى، ألن الرضا بذلك یعتبر مشاركة في ھذا االعتداء الذي بین اهللا تعالى أنھ كفر

ض         ي بع بعض ف ام ال ن عن قی وكذلك فإن جمیع المسلمین قد قابلوا ما أشیع، وما أعل
ارات           بعض الرسوم أو العب لم ب ھ وس البالد من تشویھ صورة الرسول صلي اهللا علی

  .واستنكارهقاموا بشجب ھذا 
م          ك، ومن أھ ار ذل ى المستوى الرسمي والشعبي، إلنك كما عقدت مجالس متعددة عل
ھذه المجالس جلسة مجمع البحوث اإلسالمیة باألزھر، والتي قامت بشجب واستنكار  
ل          ذا الفع ا ھ در منھ ي ص بالد الت فارات ال ى س ھذه األعمال غیر المسئولة، وأبلغتھا إل

بالد بتقدیم االعتذار الرسمي عما حدث، وھذا أقل ما یمكن المشین، وقام سفراء ھذه ال



توقعھ، ولكننا نرید  تقدیم ھؤالء المسیئین سواء إلى اإلسالم أو المسیحیة أو الیھودیة، 
رار     ھ من تك أو إلى أي رسول من رسلھ تعالى إلى المحاكمة، وأن یردع بكل ما یمنع

  .ذلك، ویكون عبرة لغیره في ذلك
  دشذوذ وتطرف وجحو

ھ     ایم بقول ل غن د نبی دكتور محم د ال اء    :"ویؤك ى األنبی دوان عل ًا أن الع یكن معلوم ول
ر       ي التعبی ًا ف ذوذًا وتطرف ر ش والمرسلین ال یمت إلى حریة التعبیر بصلة، بل إنھ یعتب

  .والتفكیر، ویكفي أن اهللا تعالى اعتبر فاعل ھذا كافرًا
ل ا  :" ویتساءل الدكتور محمد في استنكار اذا فع لم أو     ثم م ھ وس لرسول صلى اهللا علی

غیره من المرسلین حتى یعتدى علیھ ھذا الشخص أو ذاك في ھذا البلد أو غیره؟ وھم 
ل      اس، فھ الح للن ة وإص اعل ھدای وا مش ارھم لیكون الى واخت طفاھم اهللا تع ذین اص ال

  یكون جزاؤھم ھذا الجحود والكفران؟
  أم یكون الجزاء ھو الشكر والتقدیر؟ 

---------------  
  محمد صلى اهللا علیھ وسلم المثال األسمى.٤٩

  محمود إسماعیل: عداد
، )صلى اهللا علیھ وسلم(كثیر من المستشرقین أعجبوا بشخصیة الرسول العظیم محمد 

ومع كونھم لم یرتدوا عباءة اإلسالم إال أنھم أحبوه ال لشيء إال ألن أنصبتھ قد فاضت 
ي والحضا       ي الشخصي واألخالق مٍّ من الرق نتھم    بك ت ألس وق الوصف، فانطلق ري یف
  .بكلمات حق سطرھا التاریخ في كتبھم وتراثھم

ھ ك  " محمد نبي اإلسالم"وھذه بعض المقتطفات من كتاب  ذي ألف رامكرشنة،  . س. ال
  ..أستاذ الفلسفة بجامعة میسور في الھند

  :والكاظمین الغیظ
یط؛ كاقتحام جم    دث بس بب ح ین سنة بس اتلون ألربع رب یتق ان الع یف ك ھ ض ل یملك

ف    إحدى القبائل داخل مراعي القبیلة األخرى، وتقاتل كال الجانبین حتى إن سبعین أل
ي     . نفس قد حصدت؛ وھو ما ھدد بفناء القبیلتین لمثل ھؤالء العرب الشرسین جاء نب

  .اإلسالم لیعلمھم ضبط النفس واالتزان إلى حد إقامة الصالة في ساحة القتال
  :الحرب دفاًعا عن النفس

روف         رأت ظ الحة، وط ى المص ة إل ررة الرامی ود المتك ا الجھ ت تماًم د أن أخفق بع
ن        ي اإلسالم ف دل نب نفس، ب اضطرت محمًدا إلى ساحة القتال اضطراًرا دفاًعا عن ال

ي    . القتال بالكامل) إستراتیجیة( ع الحروب الت إن إجمالي الخسائر في األنفس في جمی
  .العربیة كلھا ال یتعدى بضع مئات وقعت خالل حیاتھ حین دانت لھ الجزیرة

  :التمدن واإلنسانیة في ساحة القتال
إن ساحة القتال نفسھا صارت مجاًلا للتحضر اإلنساني، وصدرت توجیھات صارمة   
ات،    اك الحرم بعدم الفساد أو اإلتالف، وعدم الغش، وعدم نقض المواثیق، وعدم انتھ

لنساء وال الشیوخ، وعدم قطع النخل أو  وعدم التمثیل بالقتلى، وعدم قتل الولدان وال ا
غولین     خاص المش ان واألش رض للرھب دم التع رة، وع جرة مثم ع ش دم قط ھ، وع حرق

  .بالعبادة



ي أوج       ان ف د ك إن معاملة محمد الشخصیة أللد أعدائھ ھي المثال األسمى ألتباعھ؛ فق
ھ     و وقوم ھ ھ ھ وأخرجت و وأتباع ھ ھ ي عذبت ة الت ك القری ة، تل تح مك د ف ھ عن ى قوت إل

ر من      ا أكث د عنھ المغترب، واضطھدتھ وقاطعتھ بقسوة، حتى حینما لجأ إلى مكان یبع
ھ               ان یحق ل د ك ك الحین، وق ي ذل ا ف ھ تماًم ت خاضعة ل ة كان ذه القری -مائتي میل، ھ

ھ، ولكن      -حسب قوانین الحرب ھ وبقوم ا ب أن یثأر منھا لألعمال الوحشیة التي أنزلتھ
ا ابلھم بھ ي ق ك الت ة تل ین  أي معامل ة ح ب والرحم رة الح د بفط ب محم اض قل د ف ؟ لق

  ".ال تثریب علیكم الیوم، اذھبوا فأنتم الطلقاء: "صرح قائال
  :العفو عن ألد األعداء

د       نفس ھو توحی ا عن ال لقد كان أحد األھداف الرئیسیة التي أجاز بسببھا الحرب دفاًع
ك ا  ى أولئ ھ حت د أعدائ ن أل ا ع دف عف ذا الھ ق ھ ا تحق ر، وحینم ھ البش وا عم ذین قتل ل

  .الحبیب حمزة وانتھكوا حرمة جسده ومثلوا بھ فشقوه والكوا جزًءا من كبده
  :النظریة تمتزج بالتطبیق

ا        ادى بھ ا ون ي أعلنھ ر الت ین البش اواة ب الیم المس دة وتع ة وعقی وة العالمی دأ األخ إن مب
اعي لإلنسانیة   ع . تمثل مساھمة عظیمة جًدا من محمد لالرتقاء االجتم ان   إن جمی األدی

ة     ذه النظری الكبرى دعت أیًضا إلى نفس العقیدة والتعالیم، ولكن نبي اإلسالم وضع ھ
  .في التطبیق الواقعي

المي        میر الع تیقظ الض ین یس ا ح رة، ربم د فت دة بع ذه العقی ة ھ رف بقیم وف ُیعت وس
وى    وم أق رج مفھ بقة، ویخ ریة المس ام العنص امالت واألحك زات والتح ي التحی فتختف

  .بشر إلى الوجودألخوة ال
  :الفالح والَمِلك متساویان أمام اهللا

د  : "عن ھذا المظھر من مظاھر اإلسالم  " ساروجیني نایدو"تقول الشاعرة الھندیة  لق
ي       ویا ف لون س ع المص ھا؛ فیجتم ة ویمارس ر بالدیمقراطی ن یبش الم أول دی ان اإلس ك

رات       ة اإلسالم خمس م د دیمقراطی دما    المساجد حین یرفع األذان لتتجس وم عن ي الی ف
  ".اهللا أكبر"یركع ویسجد الفالح والملك جنبا إلى جنب معلنین أن 

وقد أدھشتني مرة أخرى ھذه الوحدة اإلسالمیة : "وتمضي شاعرة الھند العظیمة قائلة
التي ال انفصام لھا، التي تجعل المرء أًخا بالفطرة؛ فأنت حین تقابل مصرًیا وجزائرًیا 

  ".ن فال فرق، إال أن مصر ھي بلدة أحدھم والھند بلدة اآلخروھندًیا وتركًیا في لند
  :الحج شھادة حیة

المي لإلسالم      ذا االستعراض الع یرى العالم كل عام في موسم الحج المشھد الرائع لھ
ون         ع األوربی ة، وال یجتم ون والمكان نس والل ي الج ات ف ع الفروق وي جمی و یس وھ

ویا   ینیون س ود والص رس والھن ة والف دة    واألفارق ة واح رة ربانی أفراد أس ة ك ي مك ف
ا      ًدا أیًض ا موح دون زی نھم یرت ین    )إزار(فحسب، ولك نھم قطعت ل م دي كل رج ؛ فیرت

ھ   ساذجتین من القماش األبیض غیر المخیط إحداھما حول سوءتھ واألخرى فوق كتفی
لبیك ال .. لبیك اللھم لبیك: "وھو حاسر الرأس في غیر خیالء وال تكلف مردًدا) رداء(
ھ   . وبذلك ال یبقى ما یفرق بین الرفیع والوضیع". ریك لك لبیكش ویحمل كل حاج مع

ا           ى م ن تصل إل ي ل ة الت انیة الحق المي لإلسالم واإلنس دلول الع ا بالم ده انطباع ى بل إل
  .وصل إلیھ اإلسالم



  :اإلسالم منارة لعالم ضل السبیل
كالھا       ن أش ي أحس ة ف م الدیمقراطی اء بحك د ج الم ق ي اإلس ر،  . إن نب ة عم إن الخلیف

أمون،       ة الم ن الخلیف اس ب ور والعب اء المنص ي، والخلف ة النب ي زوج ابن ة عل والخلیف
ي      وخلفاء وملوك آخرون كثیرون كان علیھم أن یمثلوا أمام القضاة كرجال عادیین ف
اء      اس البیض طة األجن ود بواس ل الس ف ُیعاَم م كی ن نعل المیة، ونح اكم اإلس المح

  .المتحضرة حتى یومنا ھذا
ا        ة عشر قرن اء أربع ي اإلسالم زھ ولنأخذ كمثال منزلة بالل العبد الحبشي في أیام نب
ام     ي أی رام ف دعو لالحت ًال ی ر عم ان یعتب لمین ك الة المس ؤذن لص ل كم ت، إن العم خل

وقد أعطي ھذا العمل لھذا العبد الحبشي وأمره النبي بعد فتح مكة أن . اإلسالم المبكرة
ى       ینادي للصالة فوقف ھذا ا ین عل فتین الغلیظت لعبد الحبشي ذو البشرة السوداء والش

ھنالك صرخ . سطح الكعبة المشرفة؛ أكثر األماكن عراقة وقداسة في العالم اإلسالمي
ھ       : " أحد العرب المستكبرین بصوت عال متألًما د الحبشي األسود؛ إن ذا العب ل لھ الوی

ت     وقد ألق ". یقف فوق سطح الكعبة المشرفة لینادي للصالة ة كان ي اإلسالم خطب ى نب
ي        ذین عزم نب اء والھوى الل كأنھا الرد على ھذه الثورة التي تفوح منھا رائحة الكبری

الحمد هللا الذي أذھب عنا نخوة الجاھلیة : "اإلسالم على استئصالھما، قال فیھا ما معناه
ریقین     . وتفاخرھا باألنساب اس ف وا أن الن اس، اعلم ا الن ین ا  : أیھ رار المتق ائزین  األب لف

م     اس كلھ إن الن عند اهللا، والفجار القاسیة قلوبھم السفلة الذین تزدریھم عین اهللا، وإال ف
  ".آلدم وخلق اهللا آدم من تراب

  :التحول فوق العادي
ًبا            رم العرب وأخلصھم نس ث أن أك دث تحوًال ھو من العظم بحی إن نبي اإلسالم أح

ي   د الحبش ذا العب ن ھ زواج م اتھم لل وا بن اني  وكل. عرض الم الث ة اإلس ا رأى خلیف  -م
یم     ر العظ ؤمنین عم أمیر الم اریخ ب ي الت روف ف ھ    -المع ف ل ي وق د الحبش ذا العب ھ

ا       : "احتراًما ورحب بھ معلنا د جاء موالن ا ھو ق ھ من    ". ھا ھو قد جاء سیدنا، ھ ا ل فی
ى    تحول ھائل أحدثھ القرآن والنبي محمد في العرب؛ أكثر الناس تفاخرا باألنساب عل

ھ       . رض في ذلك الحین األ ذي دعا جوت و السبب ال ذا ھ ان   -وھ  -أعظم الشعراء األلم
ریم أن   وي        "یعلن وھو یتكلم عن القرآن الك أثیر ق ي ممارسة ت اب سیستمر ف ذا الكت ھ

  ".جدا عبر جمیع العصور
ول        ارد شو لق ا جورج برن ذي دع و السبب أیضا ال ود    : "وھ ن أن یس در ألي دی و ق ل

  ".ي غضون المائة عام المقلبة، فاإلسالم ھو ھذا الدینإنجلترا، ال بل أوربا ف
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

اب  * ھ ). Mohammed the Prophet of Islam(أجزاء محددة من كت ي   : "وترجمت د نب محم
وقد . رامكرشنة راو أستاذ الفلسفة بجامعة میسور في الھند. س.من تألیف ك" اإلسالم

ة اإلنجلیز  ن الطبع ار ع د مخت تاذ محم ھ األس المي ترجم ز الع ن المرك ادرة ع ة الص ی
ة        ھ الداعی ان یرأس ذي ك ة ال وب إفریقی ة جن ي جمھوری دربان ف المیة ب دعوة اإلس لل

  اإلسالمي المجاھد أحمد دیدات رحمھ اهللا
---------------  
  ]١[التمیز اإلداري في حیاة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم.٥٠



  إسالم عبد اهللا 
  اإلدارة

ذا         ھي فن قیادة اآلخرین، فا  إلنسان یتشكل من مجموعة من العواطف والمشاعر، ل
ون           ى اإلدارة أن تك ذا فالواجب عل ھ، ل ل مع ي التعام ة ف ة كامل ى مرون و بحاجة إل فھ

  ..مرنة، وعلى المدیر الناجح أن یالحظ ذلك جیدًا
لم    -ولنا في حیاة الرسول  ھ وس اة        -صلى اهللا علی واحي الحی ل ن ي ك األسوة الحسنة ف

خھا اإلسالم،       على وجھ الخصو ي رس لیمة الت ى األسس الس ص في قیادة اآلخرین عل
وتعاونوا على البر : (في كتابھ الكریم -عز وجل-وفي الرفق والتعاون حیث یقول اهللا 

  ).والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان
ریم     لم   -ولقد رسخ الرسول الك ھ وس ادة      -صلى اهللا علی ن قی ادئ اإلدارة وف أسس ومب

ة        اآلخرین ي كیفی دًا ف دًأ جدی ان یرسخ مب من خالل مواقفھ مع أصحابھ، فكل موقف ك
ام            ن المھ ل م ر، ودون التقلی وق الغی دار حق ز دون إھ اح وتمی ال بنج از األعم إنج
الموكولة لآلخرین، بل یصبح تقسیم العمل والتعاون واالستماع لآلخرین من الصفات 

  .عمالناالتي ینبغي أن نتحلى بھا في تعاملنا نحن في أ
زھم   -صلى اهللا علیھ وسلم -وقد كان لرسول اهللا  أكبر األثر في توجیھ صحابتھ وتحفی

ل أن          ذه األسس قب د وضع ھ لم ق ھ وس على العمل بكفاءة ،وبذلك فنجده صلى اهللا علی
  :نكتب فیھا بأربعة عشر قرنًا فمن أولى ھذه المبادئ

  مھارة تحفیز وتشجیع فریق العمل
بجیشھ نحو ُحنین حیث ینقل  -صلى اهللا علیھ وسلم -الرسول یصف الواقدي تحركات 

ة؟ : "ألصحابھ -صلى اهللا علیھ وسلم-قول رسول اهللا  ل  " أال فارس یحرسنا اللیل إذ أقب
ھ     : أنیس بن أبي مرثد الغنوي على فرسھ فقال ال صلى اهللا علی أنا ذا یا رسول اهللا، فق

ز  : "وسلم ال تن لن إال مصلیًا أو قاضي حاجة ،    انطلق حتى تقف على جبل كذا وكذا ف
  ".وال تغرن من خلفك

صلى اهللا علیھ -فبتنا حتى أضاء الفجر وحضرنا الصالة فخرج علینا رسول اهللا : قال
  ".أأحسستم فارسكم اللیلة؟: " فقال -وسلم

ت رسول اهللا        ّلم رأی ا س ا ، فلم ھ   -قلنا ال واهللا، فأقیمت الصالة فصلى بن صلى اهللا علی
ذ جاء   " أبشروا جاء فارسكم  : "ل الشجر، فقالینظر خال -وسلم ارس (وعندئ ) أي الف
  :وقال

زل عن فرسي إال مصلیًا أو             م أن ي فل ا أمرتن ل كم ى الجب ت عل ي وقف یا رسول اهللا إن
ال رسول اهللا    لم   -قاضي حاجة حتى أصبحت ، فلم أحس أحدًا ق ھ وس : -صلى اهللا علی

  ".لیھ أن یعمل بعد ھذا عمًالما ع: انطلق فانزل عن فرسك وأقبل علینا، فقال"
ي  نھج النب ن م ان م لم-ك ھ وس لى اهللا علی ى   -ص د إل ا یعم ا م ان دائم ھ ك ي األداء أن ف

  ".أال فارس یحرسنا اللیلة ؟.. "التخییر وبث روح المنافسة بین فریق عملھ
ة     " أنیس "كما أنھ استقبل حدیث  نفس طیب ذه ب ي تنفی وھو یتحدث عن دوره وإجادتھ ف

ال "  ا: ق ي إال     ی ن فرس زل ع م أن ي فل ا أمرتن ل كم ى الجب ت عل ي وقف ول اهللا إن رس
  ".مصلًیا أو قاضي حاجـة حتى أصبحت فلم أحس أحدًا 



ي   لم    -فلم یتھمھ النب ھ وس ي إخالصھ ال        -صلى اهللا علی نقص ف ھ ب وھو یعرض موقف
یھم   -سیما وأنھ یدلي بھذا الحدیث أمام جمع من صحابتھ  اد   -رضوان اهللا عل م یب ر ، ث

  ".ما علیھ أن یعمل بعد ھذا عمال: "النبي بتشجیعھ وتحفیزه
الموقف   ادة ب جیع واإلش اء والتش ذا الثن ي ھ ى   .. وف دیر إل رف أو م ل مش دعو ك ا ی م

جیع         ز والتش ن التحفی ن ف ا أن الرسول أتق ل ، كم استنفاذ طاقة فریقھ وتفانیھم في العم
د     ر الص أبو بك حابتھ، ف ى ص زة عل الل األوصاف المتمی اروق من خ ر الف  –یق وعم

ھ   -رضي اهللا عنھما ز اإلداري   "كما ذكر محمد أحمد عبد الجواد في كتاب أسرار التمی
  ".والمھـاري في حیاة الرسول

  والتعامل مع الناس.. مھارة بناء العالقات مع اآلخرین
ھي فن إدارة اآلخرین لتحقیق ھدف معین؛ فإن .. إذا كانت اإلدارة الناجحة في حقیقتھا

  ..نجاحھا ھو التعامل األمثل مع ھؤالء البشر الذین یراد بھم تحقیق ھذا الھدفمناط 
ادة اآلخرین      دى لقی ة اإلدارة أو یتص ومن ثم تصبح من المسلمات لكل من یتولى مھم
أن یجید ھذا الفن، حیث إنھ سیواجھ أصنافًا من البشر تختلف عن بعضھا في األمزجة 

اء        والمیول والمشارب واالتجاھات، وإذا ي سید األنبی ذه الصفة ف ا ھ صلى اهللا  -تأملن
  ..وجدناھا جلیة واضحة -علیھ وسلم

  :یقول اإلمام البخاري ـ رحمھ اهللا ـ
دخل رسول اهللا  "..  لم  -ف ھ وس لى اهللا علی ال           -ص ا ـ فق ى خدیجة ـ رضي اهللا عنھ عل

ر         " زملوني .. زملوني ا الخب ال لخدیجة وأخبرھ روع، فق ھ ال ى ذھب عن وه حت : فزمل
ت خدیجة  "قد خشیت على نفسي ل" داً   : ، فقال ك اهللا أب ك لتصل   .. "كال واهللا ال یخزی إن

ب الحق   .. الرحم ، وتحمل الكّل ، وتكسب المعدوم، وتقرى الضیف، وتعین على نوائ
."  

عن رسول  -رضي اهللا عنھا-لننظر في ھذه الصفات ولنتأمل فیما قالتھ السیدة خدیجة 
ي ینبغي   اهللا، ولكي ندرك أكثر ھذه المھ ارة ونتعامل بھا؛ فإن ھنا بعض المنطلقات الت

  :اإلیمان بھا حتى تكون حركتنا في ھذا المجال راشدة ومھدفة
م       *  ھ مھ ى أن رد عل ل ف ة ك ذلك    -في بناء العالقات البد من معامل ل ك و بالفع ال   -وھ ف

غیر              الم ص ا أن الع دًا، كم ھ غ ت ال تعرف من ستحتاج إلی ة، وأن ال قیم د إنسان ب یوج
رفھم سیتقلدون مناصب     حقیقة ال مجازًا، وستدھش عندما تكتشف أن كثیرین ممن تع

  .مھمة لم تكن تتوقعھا
ي    *  دًا، وف في مجال التعامل مع اآلخرین ینبغي أن ننتبھ إلى أن أنھم لیسوا نمطًا واح

د        ا أن نعرف الجھ ان علین م ك نفس الوقت مطلوب منا أن نتعامل معھم جمیعًا، ومن ث
مھارات التعامل معھم بأنماطھم المختلفة، ولیس الحكم علیھم وتقییمھم؛ ألننا في تنمیة 

  .لن نعدم أن نجد بعض نقاط التمیز حتى في الشخصیات التي نختلف معھا
  :وفي حدیث السیدة خدیجة جعلت من صفات الرسول شخصیة مجمعة

ا ینب  ع   فھو یحمل الكّل، ویكسب المعدوم، وفي ھاتین الصفتین إشارة إلى م غي أن یتمت
دمتھم والسھر             ى خ ھ یسعى إل ة جیاشة تجعل دیر اآلخرین تجاھھم من عاطف بھ من ی
على راحتھم والمسارعة في بذل الخیر لھم، وھو صلى اهللا علیھ وسلم یقري الضیف؛ 

  .لذا البد للمدیر الناجح أن یكون دائما كریًما وجوادًا یحسن استقبال ضیفھ



  المسؤولیات وتوزیع.. مھارة التفویض الفعال
راغ،          دون من ف اء ال یول دریب، والمساعدون األكف و إال بالت ة ال تنم إن األكتاف القوی
ؤولیات    ویض المس ة تف ن إدارة عملی ي تحس ي الت ة ھ ات القوی والمؤسس
ا          داده فحسب؛ وإنم د تحسن إع ى مستوى إداري واح د عل واالختصاصات، وال تعتم

ة     تبني كل منطلقاتھا وحركتھا على إدارة عمل ة مرحل ي أی ر ف یة التفویض، حتى ال یم
اول      ل لتن توى المؤھ ود المس دم وج ن ع ع م كالت تنب ات أو مش ھ بمنعطف ن مراحل م
ي           ر ف ذا األم ھ لھ ي إدراك دیر أو المشرف یكمن ف القیادة من سابقھ، كما أن نجاح الم

  .مؤسستھ أو إدارتھ
أوجد النبي لكل : ثم أھمیة ھذا األمر، ومن -صلى اهللا علیھ وسلم-ولقد أدرك الرسول 

نح أجزاء متساویة      ام وم طاقة ما یناسبھا من عمل، ووزع المسؤولیات، وفرض المھ
لم          ھ وس ده صلى اهللا علی ي عھ حابھ رضي اهللا عنھم؛ فف من المسؤولیة والسلطة ألص
ذلك أیضًا            وم ب ان یق ا ك وحي، كم ة ال ان كتاب ن عف ان ب تولى على بن أبي طالب وعثم

ا  اء غیابھم ي"أثن ن      ُأب یم ب وام وجھ ن الع ر ب ان الزبی ت وك ن ثاب د ب ب ، وزی ن كع ب
دخل          دیرات ال د تق ان یع ن الیم ة ب ان حذیف دقات، وك الصلت یقومان بكتابة أموال الص
امالت         ات والمع ان المیزانی ر یكتب ن نم من النخیل، وكان المغیرة بن شعبة والحسن ب

  .بین الناس
ھ  وفي ھذا إشارة إلى أصحاب المسؤولیات في تفوی ض المھام، وأن یعھد ببعض مھام

ى       ة عل ذه المھم ة للنھوض بھ إلى أحد معاونیھ، ویعطیھ سلطة اتخاذ القرارات الالزم
  .وجھ ُمرٍض

ي    ھ أن النب ك فی ا الش لم -ومم ھ وس لى اهللا علی یكون  -ص ھ س ذه األدوار؛ فإن إذا أدى ھ
ھ، ویغرق            ر من طاقت دى القصیر، وسیتحمل أكث ى الم ي  أسرع وأفضل، ولكن عل ف

  .كثیر من التفاصیل الروتینیة وتصبح المسؤولیة عبئًا ثقیًال
م أدرك الرسول    لم   -ومن ث ھ وس رتبط       -صلى اهللا علی ائج ت ق النت ى تحقی ھ عل أن قدرت

  .ارتباًطا وثیًقا بأداء أصحابھ
ن         ر ب یدنا عم ان س ا ك دین حینم اء الراش د الخلف ي عھ لطة ف ویض الس ر تف د ظھ وق

ة، أي      الخطاب یطلق الحریة لعمالھ ي المسائل العام دھم ف في الشؤون الوظیفیة، ویقی
ر          ان یختب ویض، وك ك التف دود ذل ي ح م ف ب عملھ یفوضھم بعضًا من السلطات ویراق

  .موظفیھ بین الحین واآلخر لیتأكد من كفاءاتھم وقدرتھم
ع    ھ م ن سور   (ویبدو ذلك جلًیا في موقف ھ       ) كعب ب ر فجاءت د عم ا عن ان جالًس ا ك حینم

ال لكعب  : لكعب" زوجھا فقال امرأة تشكو  اذھب  : "اقض بینھما فلما قضي قضاءه ق
  ".قاضًیا على البصرة

ھ          ھ تھرب من المسؤولیة؛ ألن ى أن ویض عل ى التف وھنا ال ینبغي للمشرف أن ینظر إل
ة العمل وال یفوض       و یفوض طریق المسؤول في النھایة عن نتائج إدارتھ، ومن ثم فھ

  .المسؤولیة
د         كما أن التفویض لیس ى أح دیر إل ا الم د بھ أن یعھ ة، ب تخلصًا من المھام غیر الممتع

مرؤوسیھ؛ إنما ینبغي أن ننظر إلى التفویض على أنھ إیجاد البدائل القادرة على القیام 



ة   ن تجرب ا م بق لھ ا س ال م ا الفع ي أدائھ حبة ف تقبل مستص ي المس ى ف ورة المثل بالص
  .ناضجة في أدائھ
---------------  
  ]٢[داري في حیاة الرسول صلى اهللا علیھ وسلمالتمیز اإل.٥١
  إسالم عبد اهللا

نحن نعقد االجتماعات لكي یعبر كل فرد فیھا عن وجھة نظره في القضایا 
المطروحة، وحتى یتاح للمجتمعین ھذا األمر البد من التركیز على الجوانب اإلنسانیة 

ماع، ومن ثم كان في االجتماعات، وعدم الوقوف عند الجوانب الشكلیة في االجت
جواز المرور ألي مدیر فعال في إدارة اجتماعاتھ ھو أن یدع كل فرد یعبر عما 

یؤرقھ، وأن یجمع اآلخرین حولھ، وال ینحاز ألحد داخل االجتماع؛ بل یسعى جاھدًا 
  .في أن یجعل مجموعتھ صًفا واحدًا

اتھ یلمح ھذا في إدارتھ الجتماع -صلى اهللا علیھ وسلم-والمتأمل في مواقف النبي 
ال یجلس وال یقوم إال على ذكر "األمر جلیًا؛ فقد كان الرسول في اجتماعاتھ ومجالسھ 

أي اختصاص كل واحد بمجلس معین في (وال یوطن األماكن وینھى عن إیطانھا 
وإذا انتھى إلى قوم جلس حیث ینتھي بھ المجلس ویأمر بذلك ) المسجد أو غیره

حسب جلیسھ أن أحدا أكرم علیھ منھ، من جالسھ أو ویعطي كل جلسائھ نصیبھ، ال ی
في حاجة صاَبره حتى یكون ھو المنصرف عنھ، ومن سألھ ) وقف معھ قائًما(قاومھ 

  ".حاجة لم یرد إال بھا أو بمیسور من القول 
كان الرسول دائم الِبشر، سھل الخلق، لین الجانب، " فقد : أما عن سیرتھ في جلسائھ

، وال فحاش وال عیاب، وال )صیاح(وال غلیظ، وال سخاب  ،)سیئ الخلق(لیس بفظ 
  ..".یتغافل عما ال یشتھي، وال یؤیس منھ راجیھ وال یخیب فیھ .. مّزاح 

  .، واإلكثار، وما ال یعنیھ)الجدل(المراء : فقد ترك نفسھ من ثالث
 كان ال یذم أحدًا وال یعیره، وال یطلب عورتھ، وال یتكلم إال: وترك الناس من ثالث

  .فیما یرجو ثوابھ
إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسھم الطیر فإذا تكلم سكتوا، وإذا سكت تكلموا، 

  .، ومن تكلم عنده أنصتوا لھ حتى یفرغ)أي ال یتكلمون سویًا(وال یتنازعون عنده 
  مھارة المتابعة وتقویم األداء

الفریق ال یعني إن وجود ھدف مخطط لھ في أیة مؤسسة أو في أي عمل من أعمال 
  .أن الھدف قد تحقق

ومن ثم كان على المدیر أو المشرف أن یقوم بمجموعة من األسالیب واإلجراءات 
لكي یتأكد من أن ما تم إنجازه مطابق لما یجب أن یكون، ومحققا لھ، ولك أن تتخیل 

ماذا یحدث لو تركنا كل شئ یجري دون أن نتأكد من أن ما یتحقق أو ما تحقق مطابق 
  .ألھدافل

فالمدیر الناجح أو المشرف الناجح مثل قائد السفینة، ال یمكن وال یصح أن یترك 
عملیة الرقابة حتى یكتشف أنھ ضاع أو تاه؛ بل یجب علیھ أن یتأكد أن سفینتھ في 

  .طریقھا للھدف المحدد لھا بالكفاءة المحددة مقدمًا



قد  - صلى اهللا علیھ وسلم -وقد تواترت المواقف النبویة التي تشیر إلى أن الرسول 
أولى المتابعة أھمیة خاصة، وصحح من خاللھا كثیرًا من األخطاء التي وقع فیھا 

، وتعددت مناھج ھذه المتابعة؛ فتارة نجدھا قبل العمل، -رضوان اهللا علیھم-الصحابة 
  .وتارة أثناء العمل، وتارة أخرى بعد انتھاء العمل 

غزوة تبوك قدوة ومثل؛ فقد جاء كعب بن مالك وتخلفھ عن " كعب بن مالك"في قصة 
تعال قال فجئت أمشي حتى جلست بین : فلما سلم علیھ تبسم تبسم المغضب، ثم قال لھ

بلى، إني واهللا لو : فقلت" ما خّلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظھرك ؟: " یدیھ؛ فقال لي
عطیت جلست عند غیرك من أھل الدنیا لرأیت إني سأخرج من سخطھ بعذر، ولقد أ

جدًال، ولكني واهللا لقد علمت إن حدثتك الیوم حدیث كذب ترضى بھ لیوشكن اهللا أن 
یسخطك علّي ولئن حدثتك حدیث صدق تجد علّي فیھ إني ألرجو فیھ عفو اهللا عني، 

واهللا ما كان لي من عذر، واهللا ما كنت قط أقوى وال أیسر مني حین تخلفت عنك؛ 
" أما ھذا فقد صدق فقم حتى یقضي اهللا فیك: "-سلمصلى اهللا علیھ و-فقال رسول اهللا 

  .فقمت 
في تعاملھ مع صحابتھ المتابعة وتقویم  -صلى اهللا علیھ وسلم -كان من نھج النبي
ألم تكن قد ابتعت "عن سبب تخلفھ في الغزوة " كعب بن مالك " األداء، فھو یسأل 

رد یتصرف من تلقاء یترك كل ف -اهللا صلى اهللا علیھ وسلم-فما كان رسول " ظھرك؟
  .نفسھ، وإنما كان یتابع وُیسائل وإن كانت ھناك فكان یحاسب

  
ومن ثم كان على المدیر أن یتابع وأن یقّوم أداء فریقھ؛ ألنھ إذا ُتركت األمور بغیر 

، غیر أن ھذه المتابعة ال ینبغي ..متابعة فسوف تختلط األمور، ویضیع جھد العاملین
ھم؛ فإن ذلك یبعث على النفور، ویشعرھم بأنھم في أن تكون في كل دقائق أمور

حصار مستمر، ومن ثم یضطرون إلخفاء الحقائق أو التوریة، فیھا ویفقده ذلك ثقتھ 
  .بنفسھ

فال ینبغي للمشرف أن یجعل فریقھ یصل إلى ھذه الحال حرصًا على سالمة قلوبھم 
" بن الحضرمي العالء"وصدق حدیثھم وتحرر أفئدتھم ووجدانھم، وقد عزل النبي 

استوص : "عملھ في البحرین؛ ألن وفد عبد القیس شكاه وولى إبان بن سعید، وقال لھ
  ".بعبد القیس خیرًا، وأكرم سراتھم 

وكان صلى اهللا علیھ وسلم یستوفي الحساب على العمال، ویحاسبھم على المستخرج 
فلما رجع  والمصروف، وقد استعمل صلى اهللا علیھ وسلم مرة رجًال على الصدقات،

  .حاسبھ
وعن عروة بن الزبیر عن أبي حمید الساعدي أن رسول اهللا استعمل رجًال من األزد 
على صدقات بني سلیم، فلما جاء بالمال حاسبھ فقال الرجل ھذا لكم وھذا ھدیة ُأھدي 

! فھال جلست في بیت أبیك وأمك حتى تأتیك ھدیتك إن كنت صادقًا : "إلّي؛ فقال النبي
ما بال الرجل : " لى اهللا علیھ وسلم خطیبًا فحمد اهللا وأثنى علیھ ثم قالثم قام ص" 

ھذا لكم وھذا أھدي إلي، أفال جلس في بیت : نستعملھ على العمل مما والنا اهللا فیقول 
أبیھ وأمھ حتى تأتیھ ھدیتھ ؟ والذي نفس محمد بیده ال نستعمل رجًال على العمل بما 

  ". جـاء یـوم القیامة یحملھ على عنقھ والنا اهللا فیغفل منھ شیئًا إال



یحاسب عمالھ، ویناقشھم من أین لھم ما  -صلى اهللا علیھ وسلم-فھذا رسول اهللا 
  یملكون؟ ومن أي طریق وصل إلیھم؟

ن عساكر عن               ھ ـ، أخرج البیقھي واب ر ـ رضي اهللا عن نھج عم ذا ال كما سار على ھ
تم إن ا : قال -رضي اهللا عنھ-طاووس أن عمر  م       أرأی م ث ر من أعل یكم خی ستعملت عل

قال ال حتى أنظر في عملھ أعِمل بما أمرتھ ! نعم : أمر بالعدل أقضیت ما علّي ؟ قالوا
  .فھذه كانت بعض من تعالیم المدرسة النبویة في فن قیادة اآلخرین..أم ال؟ 

---------------  
  الشدة والعناء في حیاة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم.٥٢

  ھشام عبد اهللا
فقد نال في حیاتھ من ، -صلى اهللا علیھ وسلم  -للشدة أثر ال یخفى في حیاة رسول اهللا 

اً  ع من سیرتھ       ، التعب قدرًا عظیم ى نفسھ موق ل عل لم     -وللثق ھ وس إذ  -صلى اهللا علی
  .القى في حیاتھ ما القى 

ل    ھ ال قب د مبعث ر    ، وما ألفتھ تلكم الشدة وذاك النصب إال بع غ من العم د أن بل ده   بع أش
  .ودعوتھ -عز وجل  -إذ كانت شدة في اهللا ، وبلغ أربعین سنة
الً  -صلى اهللا علیھ وسلم  -كان رسول اهللا  ، یعالج شدة من نزول الوحي ویجد لذلك ثق

وم  : (-رضي اهللا عنھا  -تقول أم المؤمنین عائشة  ولقد رأیتھ ینزل علیھ الوحي في الی
ُرب  ) تفصد عرًقافیفصم عنھ وإن جبینھ لی، الشدید البرد  فكان إذا أنزل علیھ الوحي َك

ھ   د وجھ ال        ، لذلك وترب ي غار حراء ق ك ف ا جاءه المل لم     -ولم ھ وس : -صلى اهللا علی
  .یرجف فؤاده -صلى اهللا علیھ وسلم  -فرجع ..) فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجھد (

ھ  ل مبعث لم  -وقب ھ وس لى اهللا علی ا -ص ھ وأرض ي قوم ة ف م أمان ان أعظمھ یھم ك ھم ف
ط     ذًبا ق ھ ك وا علی ذب      ، وأصدقھم حدیًثا ما جرب وه بالك ھ اتھم غ رسالة رب ا بل ھ  ، فلم وأن

  .ساحر أو مجنون
ت      ي البی دي اهللا ف ین ی وامتد بھ األذى حتى ُألقي سال الجذور على ظھره وھو ساجد ب

رام د         ، الح ل واح ة رج وا وثب ا فوثب یھم یوم ع عل ت إذ طل ا نال ھ م ریش من ت ق ونال
لما كان یقول من عیب آلھتھم ودینھم  –أنت الذي تقول كذا وكذا : ھ یقولونوأحاطوا ب

ورجل منھم أخذ ، نعم أنا الذي أقول ذلك: -صلى اهللا علیھ وسلم  -فیقول رسول اهللا  –
  !أتقتلون رجال أن یقول ربي اهللا: فقام أبو بكر دونھ وھو یبكي ویقول، بمجمع ردائھ

ب        -صلى اهللا علیھ وسلم  -وُحوِصر  ي المطل ي ھاشم وبن ع بن ب م في شعب أبي طال
ود  امھم األوراق والجل ًا وطع اغون جوع ائھم یتض بیانھم ونس وت ص مع ص ى ُس ، حت

ھ   رض نفس لم   -ویع ھ وس لى اهللا علی ب     -ص ائف یطل ى الط رج إل ل ویخ ى القبائ عل
ھ آخر  !إن كان اهللا أرسلك: النصرة فیقول لھ من یقول ھو یمرط ثیاب الكعبة : ویخاطب

رك؟    أما دًا غی د اهللا أح ى         ! وج ھ بالحجارة حت د والصبیان یرمون ھ العبی ع علی م یجتم ث
لیعلم بھ .. ذلك لخیر رسول من أنبیائھ -عز وجل  -سبحان اهللا یقدر اهللا .. أدموا عقبیھ

 -أمن أجل إبالغنا الھدى ُیصاب  ، صدق نبیھ في بالغ رسالتھ وھو جل وعال بھ أعلم
  بذلك؟ -صلى اهللا علیھ وسلم 

في تبلیغ دعوة رب العالمین وما ُكتب علیھ فیھا من  -صلى اهللا علیھ وسلم  -فما تردد 
یقوم من اللیل حتى  -صلى اهللا علیھ وسلم  -بل كان األسوة الحسنة ألمتھ فكان ، الشدة



أخر       ا ت ھ وم دم من ذنب ا تق ا یوعك      ، تفطرت قدماه وقد غفر اهللا لھ م م ھو یوعك كم ث
ھ الوجع     : (-رضي اهللا عنھا  -عائشة  قالت، الرجالن من أمتھ د علی دا أش ما رأیت أح

ھ   ) -صلى اهللا علیھ وسلم  -من رسول اهللا  وتصیبھ الحمى في آخر حیاتھ فیمسح وجھ
  ).إن للموت سكرات، ال إلھ إال اهللا : (بالماء ویقول

ل   لم     -ولما دنا منھ الرحی ھ وس وداع     ، -صلى اهللا علی ي حجة ال ھ ف تم  : (یسائل أمت وأن
ا          ، )فما أنتم قائلون ؟، تسألون عني  ك م ا یكفی ا رسول اهللا تسألھم؟ أم ك ی ل ذل د ك أبع

  القیت حتى تسألھم بما ھم قائلون عنك؟
افح عن دعوة      ت تن أما یكفیك یا رسول اهللا تكالب الكفار من قریش علیك یوم ُأُحد وأن

ا    وَو، وُكِلَمت شفتك السفلي، وُكِسرت رباعیتك، ربك؟ وقد ُشجَّ وجُھك قك؟ أم َت لِش قع
ن          ر م ا أكث ت تشكو ألجلھ ة كن یف ضربة عنیف ك بالس ى عاتق ربَت عل د ُض ك وق یكفی

ھر ك        ، ش ن وجھ دم م ال ال د س ك وق ي َوْجَنِت ر ف ق الِمْغَف ن حل ان م ت حلقت د دخل وق
  الشریف؟

ة من        ل بآی ن اللی د م ت تتھج أتسألھم یا رسول اهللا وقد كنت لھم األسوة الحسنة وقد كن
  كان لصدرك أزیز كأزیز المرجل من البكاء من خشیة اهللا؟وقد ، القرآن

وقد كنت ال تجد من الدقل ما یمأل ، أتسألھم وأنت تربط حجرین على بطنك من الجوع
د     ، بطنك ًا ال تج الي طاوی ت اللی وما شبعَت وأھُلك من خبِز شعیر یومین متتابعین وتبی

  عشاًء؟
ك    ي جنب ول أتسألھم وأنت تنام على حصیر وقد أثر ف دنیا   : (وتق ي ولل ا ل ي   ، م ا مثل إنم

ا    م راح وتركھ جرة ث َت     ) ومثل الدنیا كمثل راكب َقاَل في ظلِّ ش د ُأْعِطْی ك وق ول ذل تق
  وتنام على وسادة من أدم حشوھا ِلْیف؟، مفاتیح خزائن األرض

  أتسألھم یا رسول اهللا وقد ُفعل بك ما ُفعل ال لشيء إال لتبلغ الرسالة وتؤدي األمانة؟
ائلون ؟ ، وأنتم تسألون عني : (-صلى اهللا علیھ وسلم  -ل ذلك یسألھم بعد ك ) فما أنتم ق
ى السماء  . نشھد أنك قد بلغت وأدیت ونصحت: قالوا ، فقال بأصابعھ السبابة یرفعھا إل

  .ثالث مرات) اللھم اشھد: (وینكتھا إلى الناس
دایتھا فما فعلت أمتھ من بعده؟ وقد رأى في حیاتھ من الشدة ما رأى من أ ف  ، جل ھ كی

فكیف إذا جئنا من كل أمة بشھید (بھ إذا جاء شھیدًا علیھا وقد ِجيء من كل أمة بشھید 
ا   ) وجئنا بك على ھؤالء شھیًدا ي إبالغھ كیف بأمة یشھد علیھا خیر البشر وقد جاھد ف

  ثم ھي تعرض عنھ وتولھ ظھرھا؟، رسالة ربھ
  تھ وقد ُأقصیت؟وشریع، ومنھجھ وقد ُنحّي، أیرى سنتھ وقد ُبدلت

  أیرى أقوامًا من أمتھ وقد بدلوا وغیروا من بعده وما برحوا یرجعون على أعقابھم؟
ًا         ھ حب دعي ل ر وی ن المنك المعروف والنھي ع ر ب ن األم ى ع ن تخل ھ م ن أمت رى م أی

  ویزعم لھ فیھ قدوة وأسوة؟، ونسبًا
  .عذرون لھاكیف یشھد على أقوام یعصون اهللا ورسولھ ثم ال یعتذرون منھا ولكن ی

  .أیرى من نساء أمتھ وقد بدا منھن ما بدا واستبدال ھدیة بھدى من ال خالف لھ
ا    أكلون الرب ن ی ھ م ن أمت رى م ازف  ، أی ى المع امرون عل ن یتس ون  ، وم ن یتفكھ وم

  ..بأعراض الناس 
  .ویكون ھذا حالھا، عجبا ألمة ھذا نبیھا



---------------  
  إنسانّیة محمد صلى اهللا علیھ وسلم.٥٣

  حامد بن عبد العزیز الحامد 
  محمٌد صفوُة الباري ورحمُتھ وبغیُة اِهللا من خلٍق ومن نسِم
  جاء النبیون باآلیات فانصرمت وجئتنا بحكیٍم غیِر منصرِم

  شریعٌة لك فّجْرَت العقوَل بھا عن زاخٍر بصنوِف العلِم ملتطِم
  .ھكذا قال أحمد شوقي عن خیر البریة صلى اهللا علیھ وسلم

ا أكثرت من الثناء على ھذا اإلنسان فإنما تكثر من الثناء على اإلنسانیة التي لم ومھم
  .تعرف مخلوقا َتَمّثلھا كما تمثلھا محمد صلى اهللا علیھ وسلم

ال َیْأِتیِھ اْلَباِطُل ِمْن َبْیِن (وكفاه دلیًال على إنسانیتھ معجزتھ الخالدة، وھي القرآن، الذي 
  َیَدْیِھ

  ).٤٢:فصلت) (ِھ َتْنِزیٌل ِمْن َحِكیٍم َحِمیٍدَوال ِمْن َخْلِف
ومن أي جانب أردَت أن تتحدث عن اإلنسانیة فسیرة النبي صلى اهللا علیھ وسلم ھي 

  .الِقْدُح المعلَّى
إن اإلنسانیة لیست فلسفة وضعیة یصطلح علیھا مجموعة أناس یخالفھم فیھا غیرھم، 

مجموعة قیم أخالقیة قد اتفق بنو آدم ولكنھا فطرة اهللا التي فطر الناس علیھا، وھي 
  .على استحسانھا

  .وأي مصلح یتكلم عن اإلصالح فإنما یتحدث عن ھذه القیم اإلنسانیة
ومھما بلغ ھذا المصلح أو ذاك من العظمة فإنھ إن استطاع تثبیت بعض القیم 

اإلنسانیة فإنھ سیغفل عن جوانب أخرى تعجز نفسھ عن إدراكھا، بل حتى في 
اإلنسانیة التي یرید تثبیتھا، ویسّخر حیاتھ من أجلھا قد ال یعطیھا حقھا الجوانب 

  .الالئق بھا، وال یزنھا بمیزان عدل، وإنما قد یتطرف بھا ذات الیمین أو ذات الشمال
وأما المصلح العظیم صلى اهللا علیھ وسلم فھو أجل وأعظم من أن یبخس اإلنسانیة 

ھ قد أعطى كل جانب إنساني قدره من غیر جانبًا من جوانبھا، وأعظم من ذلك فإن
  .وكس وال شطط

ولكن ھذا القسطاس المستقیم للقیم اإلنسانیة لن یرضي الظالمین؛ ألنھ سیحّد من 
جشعھم وشھواتھم؛ فتنطلق ألسنتھم وأیدیھم لتعلن تمردھا على مبدأ العدالة، ولكن 

َأْرَسَل َرُسوَلُھ ِباْلُھَدى َوِدیِن  ُھَو الَِّذي. (یأبى اهللا إال أن یتم نوره ولو كره الكافرون
  ).٣٣:التوبة) (اْلَحقِّ ِلُیْظِھَرُه َعَلى الدِّیِن ُكلِِّھ َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن

ولو كان ھذا التمرد األخالقي على عظیم من عظماء البشر ألمكن تحّملھ؛ ألن أي 
  عظیم

قصیر في جانب من جوانبھ ال یستطیع أن یّدعي المثالیة، بل ال بد أن یعترف بالت
  .اإلنسانیة، ولكنھ یعتذر عن ھذا بما عنده من حسنات تستر ھذا النقص الذي ھو فیھ

وأما رسولنا صلى اهللا علیھ وسلم فھو كامل في مثالیتھ؛ ألنھ ال ینطق عن الھوى، إن 
: ھو إال وحي یوحى، قد أّدبھ ربھ فأحسن تأدیبھ، فاستحق الثناء من رب العالمین

  ).٤:القلم) (نََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظیٍمَوِإ(



والعجب أن یكون ھذا التمرد على اإلنسانیة باسم اإلنسانیة؛ تبدیًال للحقائق، وتشكیكًا 
في المسلمات، ونتیجة لھذا التمرد تتحول القیم اإلنسانیة إلى نزغات بھیمّیة تقوم على 

  .مبدأ الظلم والبغي والطغیان
نسانیة كلھا قد ال یتیسر، ولكن المتیسر ھو أن نعرض إن الحدیث عن الجوانب اإل

بعض جوانبھا على ضوء الشریعة المحمدیة، حتى تستضيء البشریة بھذه اإلشراقة 
  .اإلنسانیة

ولعلنا نستغني عن كثیر من المقدمات المنطقیة حینما نعلم أن الذنب الذي جناه محمد 
  .المبادئ اإلنسانیةھو اعترافھ ب -في نظر أعدائھ-صلى اهللا علیھ وسلم 

أمام القوى المقاتلة لیس مبدأ محمدیًا ابتًداء، وإنما ھو مبدأ  -مثًال-فاستخدام القوة 
إنساني، وحیث إن اإلنسانیة ممثلة بمحمد صلى اهللا علیھ وسلم أصبح استخدام القوة 

  .مبدأ محمدیًا
أممًا تقابلھ لم یقابل بقواتھ  -الذي جاء بھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم - واإلسالم 

بالورود والریاحین، وإنما یقابل جیوشًا مدججة بالسالح، فما معنى امتالك تلك األمم 
  !للسالح؟

بل إن اإلسالم منع من استخدام القوة أمام من ال یملك القوة، كاألطفال، والنساء، 
والرھبان، ونحوھم، وھذا ألن األصل في اإلسالم ھو السالم، وأما استخدام القوة 

  .ض ینتھي بانتھاء سببھفعار
ثم إن استخدام القوة في اإلسالم ال یكون إال أمام الجیوش المحاربة، وأما األفراد 

  .فلیس من دین اإلسالم مقابلتھم بالسالح، وإنما ُیقاَبلون بالھدى والصالح
على عكس -ولعلك تعجب حینما ترى أن اإلسالم قد وھب لألفراد حریة االختیار 

ومع ذلك ترى الشعوب على اختالفھا تتسابق إلى الدخول  -خرىمعتقدات األمم األ
في دین اهللا أفواجًا، على عكس معتقدات األمم األخرى التي عجزت عن إدخال 

  .شعوبھا في معتقداتھا بالحدید والنار
وأعظم من ھذا حینما تجد الشعوب المختلفة تتسابق في تقدیم أبنائھا األعالم لخدمة 

ال فضل لعربي على : (انھا بأنھا تعیش في ظل اإلسالم على قاعدةاإلسالم، وھذا إلیم
: ، وترّدد صباح مساء قول ربھا سبحانھ)أعجمي وال ألحمر على أسود إال بالتقوى

ْكَرَمُكْم َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأ(
  ).١٣:الحجرات) (ِعْنَد اللَِّھ َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّھ َعِلیٌم َخِبیٌر

  :ولغتھا
  أبي اإلسالُم ال أَب لي سواُه     إذا افتخروا بقیٍس أو تمیِم

وإذا كانت ھذه سیاسة اإلسالم أمام القوى الخارجیة فإن الشریعة اإلسالمیة لم تھمل  
ظاھر اإلجرامیة جزء من المجتمعات اإلنسانیة فقد وقف شؤونھا الداخلیة، وألن الم

لھا اإلسالم بالمرصاد؛ لیدرأ شرھا عن البالد والعباد، فأعطى كل جریمة ما یناسبھا 
من العقوبات التي ربما قد تصل إلى القتل، وھذه العقوبات تقّر بھا جمیع األمم، 

  .عقوباتولكنھا تختلف في تحدید أنواع الجرائم التي تستحق تلك ال



وإذا كنا نرید برھانًا على صحة العقوبات اإلسالمیة ومالءمتھا للحیاة اإلنسانیة، فلسنا 
بحاجة إلى مقدمات منطقیة، وال نظریات فلسفیة، وإنما یكفینا أن نلتفت إلى مجتمعات 

  :العالم أجمع؛ لنسألھا
  !أي المجتمعات نجحت في الحد من انتشار الجریمة؟

  .امولنترك الجواب لألرق
ومن إنسانیة اإلسالم مراعاتھ الختالف القدرات العقلیة لبني اإلنسان، فیھب للعقول 

مساحة واسعة لتلعب دورھا في بناء الحضارة اإلسالمیة، بل حتى في المسائل 
الشرعیة یسمح بوجھات نظر مختلفة؛ اعترافًا بالطبیعة اإلنسانیة، وتیسیًرا لألمة 

  ).حٌد إال غلبھولن یشاّد الدین أ(اإلسالمیة، 
ولكنھ مع ھذا لم یتجاھل التفریق بین المصالح العامة والمصالح الفردیة؛ فیختار 

  .للرعایة نخبة من أولي الّدرایة؛ وَیِكُل إلیھم النظر في مصالح الوالیة
وأما المصالح الفردیة فقد شرع لكل فرد أن ینظر في أموره الخاصة على حسب ما 

  .تقتضیھ مصلحتھ
ریة التي یتكلم عنھا اإلسالم، ولیست سفسطات وفلسفات ُتسوَّد بھا تلك ھي الح

الصفحات، وتمتلئ بھا المجالت، ولیست شعارات والفتات تتشدق بھا المرئیات 
واإلذاعات، حتى إذا ما أتیت إلى الواقع لم تجدھا شیئًا، وإنما تجد واقعًا ال یحرر 

  .ادئھ الحساناإلنسان من الطغیان والعصیان، وإنما یحرره من مب
وھو إن طالب بالحریة فإنما یطالب بحریتھ الشخصیة، وتسخیر اإلنسان لمصالحھ 

  .الذاتیة، بل وشھواتھ البھیمیة
ولعلك ال تجد أحدًا من بني اإلنسان یطالب بحریة مطلقة، وإنما یقیدھا كل أناس على 

إلسالم ھي حسب ما تشتھیھ أھواؤھم، وتملیھ علیھم خیاالتھم، وأفضل حریة عرفھا ا
َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا : (تلك التي قامت على مبدأ العدل بین الناس أجمعین، على قاعدة

ھذه بعض الجوانب اإلنسانیة التي یتمثلھا اإلسالم ]. ١٠٧:األنبیاء) [َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن
  .على قائده أفضل الصالة والسالم

وأن محمدًا رسول من رب  وھي جوانب تشھد على صحة ھذا الدین السماوي،
  .العالمین

ومن الحیف والظلم أن یصدق شخص بالدالئل اإلنسانیة على صحة الرسالة 
المحمدیة، ثم یتھجم على أمر جاء بھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم، مما قد یكون متوقفًا 

على الوحي الذي یأتي من رب العالمین، الذي خلق اإلنسان، وعّلمھ البیان، وھو أعلم 
  .صلحتھبم

ال یستطیع العقل تحدید األصلح فیھ، فیقف عندئذ أمام الوحي  -مثًال-فتعدد الزوجات 
  .السماوي موقف جاھل مسترشدًا یرید الوصول إلى ما ینفعھ

كتزوجھ بأكثر من - وكون النبي صلى اهللا علیھ وسلم یختص ببعض الخصائص، 
نھ قد جاءنا ببراھین ودالئل ال یزعزع ثقتنا بھ صلى اهللا علیھ وسلم ؛ أل -أربع نسوة

على صدقھ ونصحھ تجعلنا نقطع بأنھ ما من خیر إال وقد دّلنا علیھ، وما من شر إال 
  .وقد حّذرنا منھ، وأنھ ال یأتي منھ صلى اهللا علیھ وسلم إال ما فیھ خیر وصالح



والمریض الذي یتناول الدواء بناء على وصفة طبیة إنما یتناولھ بناء على ثقتھ 
  .ب، وأما ھو فقد یكون جاھًال بفاعلیة ھذا الدواء لدائھبالطبی

ام     وسیرتھ صلى اهللا علیھ وسلم كلھا یشھد بعضھا لبعض على أنھ مصلح عظیم، وإم
  .قد أرسلھ اهللا رحمة للعالمین، علیھ من اهللا أزكى الصالة وأتم التسلیم

---------------  
  أمنیة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم.٥٤

  ن بن عبد اهللا السحیمعبد الرحم
ة    ھ عالق ا ل ى م ا تمن دنیا، وإنم ن ال یًئا م لم ش ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس ا تمن م

  .بمنازل اآلخرة، بل برفیع المنازل، وعالي الدرجات
ا        : "فقال علیھ الصالة والسالم ى المسلمین م وال أن یشق عل ده ل د بی والذي نفس محم

دون      قعدت خالف سریة تغزو في سبیل اهللا أب  أحملھم، وال یج د سعة ف ًدا، ولكن ال أج
ي             ي أغزو ف وددت أن ده ل د بی ذي نفس محم ي، وال وا عن یھم أن یتخلف سعة، ویشق عل

  .رواه البخاري ومسلم. سبیل اهللا فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل
  .ھذه كانت أمنیة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  مرادھا األجساُم تعبت في*** وإذا كانت النفوس كباًرا
ھ       ي ب ھ لیحتم ى إن جعان حت جع الش ان أش لم ك ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ا إن رس أم

  .صنادید األبطال عند اشتداد النِّـزال
ذي     : قال البراء رضي اهللا عنھ ـّا لل جاع مـن ھ، وإن الش كنا واهللا إذا احمر البأس نتقي ب

  .مرواه مسل. یحاذي بھ، یعني النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ا برسول اهللا        : وقال علّي رضي اهللا عنھ وم، اتقین وم الق ي الق أس، ولق ّر الب كنا إذا احم

  .رواه اإلمام أحمد وغیره. صلى اهللا علیھ وسلم، فما یكون منا أحد أدنى من القوم منھ
ة، أال             ة رفیع ت منزل ة، كان لم عالی ھ وس ة رسول اهللا صلى اهللا علی ت أمنی ا كان من ھن

  .بیل اهللاوھي الشھادة في س
  ولیست مرة بل مّرات

  :تأمل
م           "  ل، ث م أغزو فأقت ل، ث ي سبیل اهللا فأقت ي أغزو ف وددت أن والذي نفس محمد بیده ل

  "أغزو فأقتل 
  : وفي روایة للبخاري

م          " ا ث م أحی ل، ث م أقت ا ث م أحی ل، ث والذي نفسي بیده وددت أني أقاتل في سبیل اهللا فأقت
  ".أقتل، ثم أحیا ثم أقتل ثم أحیا

  .ما ذلك إال لكرامة الشھید والشھادة على اهللاو
م                وا ربھ د ولق وم ُأح لم ی ھ وس ي صلى اهللا علی حاب النب ل من أص ن ُقِت ل م ا ُقِت ولذا لم

وا      : تبارك وتعالى، فسألھم دنیا من أجل أن ُیقتل ودة لل ماذا ُیریدون ما اختاروا غیر الع
  .في سبیل اهللا مرة ثانیة

لم   لما ُقتل عبد اهللا بن عمرو بن ھ وس ا  : "حرام یوم أحد قال رسول اهللا صلى اهللا علی ی
ما كلم اهللا أحدًا إال من  : قال . بلى: جابر أال أخبرك ما قال اهللا عز وجل ألبیك ؟ قلت 

یا رب تحییني : قال . یا عبدي تمّن علّي أعطك: وراء حجاب، وكّلم أباك كفاحا، فقال 



م     : قال ! فأقتل فیك ثانیة  ي أنھ ھ سبق من ا ال یرجعون  إن ال  . إلیھ أبلغ من    : ق ا رب ف ی
ْل  (ورائي، فأنزل اهللا عز وجل ھذه اآلیة  َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقِتُلوْا ِفي َسِبیِل الّلِھ َأْمَواًتا َب

  .رواه اإلمام أحمد والترمذي وابن ماجھ). َأْحَیاء ِعنَد َربِِّھْم ُیْرَزُقوَن
ي   لما أصی: وقال علیھ الصالة والسالم م ف ب إخوانكم بُأحد جعل اهللا عز وجل أرواحھ

ي    أجواف طیر خضر ترد أنھار الجنة تأكل من ثمارھا وتأوي إلى قنادیل من ذھب ف
ا    : ظل العرش، فلما وجدوا طیب مشربھم ومأكلھم وحسن منقلبھم قالوا ت إخوانن ا لی ی

ال اهللا عز   . یعلمون بما صنع اهللا لنا لئال یزھدوا في الجھاد، وال ینكلوا عن الحرب  فق
ى رسولھ        : وجل ات عل أنزل اهللا عز وجل ھؤالء اآلی َبنَّ  (أنا أبلغھم عنكم، ف َوَال َتْحَس

و    ). الَِّذیَن ُقِتُلوْا ِفي َسِبیِل الّلِھ َأْمَواًتا َبْل َأْحَیاء ِعنَد َربِِّھْم ُیْرَزُقوَن د وأب ام أحم رواه اإلم
  .داود

  د الذي ُقِتل في سیل اهللا إلعالء كلمة اهللا؟فأي كرامة ُیكرم اهللا عز وجل بھا الشھی
  : قال علیھ الصالة والسالم

  :للشھید عند اهللا عز وجل سبع خصال" 
  .ُیغفر لھ في أول دفعة من دمھ

  .ویرى مقعده من الجنة
  .وُیحلى حلة اإلیمان

  .ویزوج اثنتین وسبعین زوجة من الحور العین
  .بروُیجار من عذاب القبر، ویأمن من الفزع األك

  .ویوضع على رأسھ تاج الوقار، الیاقوتة منھ خیر من الدنیا وما فیھا
ھ  و       ". ویشفع في سبعین إنسانًا من أقارب ن ماجھ، وھ ذي واب د والترم ام أحم رواه اإلم

  .في صحیح الجامع
  فأي كرامة فوق ھذه الكرامة؟

  وأي فضل فوق ھذا الفضل سوى رؤیة وجھ الرب سبحانھ وتعالى؟
ئل رسول   لم    ولما ُس ھ وس ورھم إال       : اهللا صلى اهللا علی ي قب ون ف ؤمنین یفتن ال الم ا ب م

  .رواه النسائي". كفى ببارقة السیوف على رأسھ فتنة: "الشھید؟ قال
ى     تلك كانت أمنیة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وھو علیھ الصالة والسالم ال یتمن

  .إال ما كان ُیقّربھ إلى اهللا عز وجل
  ه رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؟فھل نتمنى ما تمنا

   
  .أما إنھا لو كانت أمنیة صادقة لكفى

ى شعبة         : "قال صلى اهللا علیھ وسلم ھ نفسھ، مات عل دث ب م یح ز، ول من مات ولم یغ
  .رواه مسلم". من نفاق

ازل الشھداء،        : "وقال علیھ الصالة والسالم   ھ اهللا من دق بّلغ من سأل اهللا الشھادة بص
  .رواه مسلم". ھوإن مات على فراش

  .احرص على الموت توھب لك الحیاة: وأختم بوصیة الصِّدِّیق رضي اهللا عنھ
  وإن تعجب فاعجب لمن قال تلك الكلمة؟

  .لقد قالھا أبو بكر رضي اهللا عنھ لسیف اهللا المسلول رضي اهللا عنھ



  : وبقول الخنساء 
  یوم الكریھة أوقى لھا**** نھین النفوس وَھْون النفوس 

  : وع قول الحصین المّريوما أر
  لنفسي حیاة مثل أن أتقدما*** تأخرت أستبقي الحیاة فلم أجد 

---------------  
  في السیرة النبویة" الدرة المضیة"متن .٥٥

  بسم اهللا الرحمن الرحیم وبھ ثقتي
د المقدسي، ـ            د الواح ن عب ي ب د الغن د، عب و محم ر الحافظ أب ام الحب یخ اإلم ال الش ق

  : ـ وأرضاهرضي اهللا عنھ 
ل         ق لفص امع الخل اء، وج ور والظلم ل الن ماء، وجاع الق األرض والس د هللا خ الحم
ده ال شریك    القضاء، لفوز المحسنین وشقوة أھل الشقاء، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا، وح
اء،     لین واألنبی ید المرس ى س لى اهللا عل زاء، وص وم الج ا ی ا قائلھ عد بھ ھادة یس ھ، ش ل

  . جباءمحمد، وآلھ، وصحبھ الن
  : أما بعد

لم     ھ وس فھذه جملة مختصرة من أحوال سیدنا ونبینا، المصطفى محمد ـ صلى اهللا علی
  . ـ، ال یستغني عنھا أحد من المسلمین، نفعنا اهللا بھا، ومن قرأھا، وسمعھا

  نسبھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ  
  : فنبدأ بنسبھ

ن قصي      فھو أبو القاسم، محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب بن  اف اب د من ن عب ھاشم ب
بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فھر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن 
وم          ن المق ن أدد ب دنان ب ن ع د ب ن مع زار ب خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر بن ن
ل                راھیم خلی ن إب ن إسماعیل ب ت ب ن ناب جب ب ن یش ن یعرب ب رح ب ن تی احور ب ابن ن

بن ناحور بن ساروع بن راعو بن فالخ ابن عیبر بن  –وھو آزر  –الرحمن بن تارح 
وھو إدریس النبي  –شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ 

ن             ل ب ن مھلی رد ب ن ی القلم ـ اب وة، وخط ب فیما یزعمون، وھو أول بني آدم أعطي النب
  . قینن بن یانش بن شیث بن آدم علیھ السالم

ھ         ھذا النسب  ات عن دى الروای ي إح دني ف ن یسار الم حاق ب ن إس ى  . ذكره محمد ب وإل
  . عدنان متفق على صحتھ من غیر اختالف فیھ، وما بعده مختلف فیھ

  . النضر بن كنانة: ابن فھر بن مالك، وقیل: وقریش
  أمھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ  

د    ن     وأم رسول اهللا، ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ، آمنة بنت وھب بن عب ن زھرة ب اف ب من
  . كالب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب

  والدتھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ  
في شھر ربیع األول للیلتین " الفیل"وولد رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ بمكة عام 

  . خلتا منھ، یوم االثنین
ا : بثالثین عاًما، وقال بعضھم" الفیل"بعد : وقال بعضھم ھ   . بأربعین عاًم حیح أن والص
  . ولد عام الفیل



  وفاة والد رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ، وأمھ، وجده  
ھ              ى ل د أت لم ـ ق ھ وس ب ورسول اهللا ـ صلى اهللا علی د المطل ن عب ومات أبوه عبد اهللا ب

ھًرا  رون ش ة وعش ھم . ثمانی ال بعض ھر   : (وق بعة أش ن س و اب وه وھ ات أب ال ). م وق
ھم  ي دار الن   (بعض وه ف ات أب ل  م و حم ة وھ ل ). ابغ ة    : (وقی ین مك األبواء ب ات ب م
  ). والمدینة

ري   ار الزبی ة       : (وقال أبو عبد اهللا الزبیر بن بك ب بالمدین د المطل ن عب د اهللا ب وفي عب ت
  ). ورسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ، ابن شھرین

ل . ومات جده عبد المطلب وھو ابن ثمان سنین . وماتت أمھ وھو ابن أربع سنین  :وقی
  ). ماتت أمھ وھو ابن ست سنین(
  رضاعھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ  

ن          زة ب ھ حم ي لھب، وأرضعت مع وأرضعتھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ثویبة جاریة أب
ا       بن ابنھ عتھم بل ي، أرض د المخزوم د األس ن عب د اهللا ب لمة عب ا س ب، وأب د المطل عب

  . مسروح
  . وأرضعتھ حلیمة بنت أبي ذؤیب السعدیة

  أسمائھ  فصل في
إنھ أنا محمد، وأنا : (قال رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ: روى جبیر بن مطعم قال

ا               اس، وأن ذي حشر الن ا الحاشر ال ر، وأن ي الكف ذي یمحو اهللا ب احي ال ا الم د، وأن أحم
  . صحیح متفق علیھ) العاقب الذي لیس بعدي نبي

لم ـ      سمى لنا رسول: وروى أبو موسى عبد اهللا بن قیس، قال ھ وس اهللا ـ صلى اهللا علی
ال    ا، فق ا حفظن ا م ماء، منھ ة،   : (نفسھ أس ي التوب ي، ونب د، والمقف ا أحم د، وأن ا محم أن

  . وھي المقتلة، صحیح، رواه مسلم) ونبي الملحمة: (وفي روایة) ونبي الرحمة
ا  : (قال رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ   : وروى جابر بن عبد اهللا قال د، وأن  أنا أحم

واء      ة ل وم القیام ان ی محمد، وأنا الحاشر، وأنا الماحي الذي یمحو اهللا بي الكفر، فإذا ك
  ). الحمد معي، وكنت إمام المرسلین، وصاحب شفاعتھم

رة [﴿ َبِشیًرا ﴾ و ﴿ َوَنِذیًرا ﴾ : في كتابھ العزیز –عز وجل  –وسماه اهللا  و ]. ١١٩: البق
لم    ] ١٠٧: األنبیاء[ًة لِّْلَعاَلِمیَن ﴾ ﴿ َرُءوًفا ﴾ و ﴿ رَِّحیًما ﴾ و ﴿ َرْحَم ھ وس ـ صلى اهللا علی

  . ـ
  فصل

  
ام،             ى الش ب إل ي طال ھ أب ع عم ھ م ة، وخروج لم ـ بمك ھ وس لى اهللا علی أتھ ـ ص نش

  وزواجھ بخدیجة 
و      ونشأ رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ یتیما یكفلھ جده عبد المطلب، وبعده عمھ أب

  . طالب بن عبد المطلب
ل،   –عز وجل  –ره اهللا وطھ من دنس الجاھلیة، ومن كل عیب، ومنحھ كل خلق جمی

ھ،     دق حدیث ھ، وص ن أمانت اھدوا م ا ش األمین، لم ھ إال ب ین قوم رف ب ن یع م یك ى ل حت
  . وطھارتھ



غ ُبصَرى           " ى بل ى الشام، حت ب إل ي طال ھ أب فلما بلغ اثنتي عشرة سنة، خرج مع عم
ھ بصفتھ، فجا      را الراھب، فعرف ال   فرآه بحی ده وق ذ بی ذا     : ء وأخ المین، ھ ذا سید الع ھ

ال    : فقیل لھ. رسول رب العالمین، ھذا یبعثھ رحمة للعالمین ذلك؟ ق ا علمك ب م  : وم إنك
ي،   حین أقبلتم من العقبة لم یبق شجرة، وال حجر، إال خر ساجًدا، وال یسجدون إال لنب

  . "وإنا نجده في كتبنا، وسأل أبا طالب فرده خوًفا علیھ من الیھود
ا   –ـ رضي اهللا عنھ ـا   –ثم خرج ثانًیا إلى الشام مع میسرة غالم خدیجة  في تجارة لھ

  . قبل أن یتزوجھا، حتى بلغ إلى سوق بصرى، فباع تجارتھ
  )  . ١(فلما بلغ خمًسا وعشرین سنة تزوج خدیجة علیھا السالم

اه جبر     ھ برسالتھ، أت ھ، وابتعث ھ السالم    فلما بلغ أربعین سنة اختصھ اهللا بكرامت ل علی ی
ة    –وھو بغار حراء  ل بمك ل خمس عشرة،         -جب ة ثالث عشرة سنة، وقی ام بمك ، فأق

  . عشرصا، والصحیح األول: وقیل
ھ  . وكان یصلي إلى بیت المقدس مدة إقامتھ بمكة، وال یستدبر الكعبة، ویجعلھا بین یدی

ة سبعة عشر شھًرا، أو س           ھ المدین د قدوم ا بع دس أیًض ت المق تة عشر  وصلى إلى بی
  . شھًرا

  ھجرتھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ  
ر عامر      ثم ھاجر إلى المدینة ومعھ أبو بكر الصدیق ـ رضي اهللا عنھ ـ ومولى أبي بك

  . بن فھیرة، ودلیلھم عبد اهللا بن األریقط اللیثي، وھو كافر ولم یعرف لھ إسالم
  . وأقام بالمدینة عشر سنین

  وفاتھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ  
  . وقیل ستین، واألول أصح. خمس وستین: وقیل. وفي وھو ابن ثالث وستینوت

ت       ة خل وتوفي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ یوم االثنین حین اشتد الضحى لثنتي عشرة لیل
  . الستھالل شھر ربیع األول: للیلتین خلتا منھ، وقیل: من شھر ربیع األول، وقیل
ل   اء، وقی ة األربع ن لیل اء، : ودف ة الثالث ل   لیل ا، وقی ي عشر یوًم ھ اثن دة علت ت م : وكان

  . أربعة عشر یوًما
اس،             ن العب ثم ب اس، وق ن العب اس، والفضل ب ھ العب ب، وعم ي طال ن أب وغسلھ علي ب

  . وأسامة بن زید، وشقران مولیاه، وحضرھم أوس بن خولي األنصاري
حول    اب س ن ثی حولیة م یض س واب ب ة أث ي ثالث ن ف الیمن  –وكف دة ب ا  –بل یس فیھ ل

  . میص وال عمامةق
  . وصلى علیھ المسلمون أفذاًذا، لم یؤمھم علیھ أحد

ثم      ي والفضل وق اس وعل وفرش تحتھ قطیفة حمراء كان یتغطى بھا، ودخل قبره العب
  . وشقران، وأطبق علیھ تسع لبنات

ان    ذي ك ودفن في الموضع الذي توفاه اهللا فیھ حول فراشھ، وحفر لھ وألحد في بیتھ ال
  . -دفن معھ أبو بكر وعمر  ـ رضي اهللا عنھما  بیت عائشة، ثم

  فصل في أوالده 
  : ولھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ من البنین ثالثة

  . وبھ كان یكنى، ولد بمكة قبل النبوة، ومات بھا وھو ابن سنتین: القاسم
  . عاش حتى مشى: وقال قتادة



ي اإلسالم  : وعبد اهللا ل . ویسمى الطیب والطاھر، ألنھ ولد ف ب    :وقی إن الطاھر والطی
  . غیره، والصحیح األول

ولد بالمدینة، ومات بھا سنة عشر، وھو ابن سبعة عشر شھًرا  : وإبراھیم علیھ السالم
ره اهللا  : كان لھ ابن یقال لھ: وقیل. أو ثمانیة عشر  –عز وجل    –عبد العزى، وقد طھ

  . من ذلك وأعاذه منھ
  : البنات
ا،    تزوجھا أبو العاص بن الریع ب: زینب ن خالتھ و اب ن عبد العزى بن عبد شمس، وھ

ا     ھ علًی دت ل ي، ـ       –مات صغیًرا    –وأمھ ھالة بنت خویلد، ول ا النب ي حملھ ة الت وأمام
  . صلى اهللا علیھ وسلم ـ في الصالة، وبلغت حتى تزوجھا علي بعد موت فاطمة

ب، فو      ي طال ن أب دت  وفاطمة بنت رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ تزوجھا علي ب ل
وأم كلثوم، تزوجھا عمر بن الخطاب،  –مات صغیرا  –لھ الحسن والحسین، ومحسنا 

  . وزینب، تزوجھا عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب
ده،       ت عن ان فمات ورقیة بنت رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ تزوجھا عثمان بن عف

  . ، وبھ كان یكنىثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده، وولدت رقیة ابنا فسماه عبد اهللا
م      ھ القاسم، ث د ل فالبنات أربع بال خالف، والصحیح في البنین أنھم ثالثة، وأول من ول

ة       راھیم بالمدین م إب د اهللا، ث ي اإلسالم عب . زینب، ثم رقیة، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم ف
ھ إال         اتوا قبل م م ة وكلھ ة القبطی ن ماری ھ م راھیم فإن ة إال إب ن خدیج م م وأوالده كلھ

  . فاطمة، فإنھا عاشت بعده ستة أشھر
  فصل في حجھ وعمره 

كم حج النبي، ـ صلى اهللا علیھ وسلم : قلت ألنس: روى ھمام بن یحیى، عن قتادة، قال
ال     ، من حجة؟ ق ر     : (ـ ع عم ر أرب دة، واعم ھ      : حجة واح ي ـ صلى اهللا علی رة النب عم

ث صا              ة حی رة الثانی ت، والعم ده المشركون عن البی لم ـ حین ص ام   وس ن الع لحوه م
ع     ھ م دة، وعمرت ي ذي القع ین ف ة حن م غنیم ث قس ة حی ن الجعران رة م ل، وعم المقب

  . صحیح متفق علیھ) حجتھ
وداع،      ذي حج حجة ال ھذا بعد قدومھ المدینة، وأما ما حج بمكة واعتمر فلم یحفظ وال

  ). عسى أال تروني بعد عامي ھذ: (ودع الناس فیھا، وقال
  فصل في غزواتھ 

و زا رس و            غ ذا ھ زوة، ھ رین غ ا وعش ھ خمًس لم ـ بنفس ھ وس لى اهللا علی ل اهللا ـ ص
رھم         : المشھور، قالھ ة وغی ن عقب و معشر، وموسى ب حاق، وأب ن إس د اب ل . محم : وقی

  . غزا سبعا وعشرین، والبعوث والسرایا خمسون أو نحوھا
تح بدر، وأحد، والخندق، وبني قریظة، والمصطلق، وخیبر، وف: ولم یقاتل إال في تسع

  . إنھ قاتل بوادي القرى، وفي الغابة، وبني النضیر: وقد قیل. مكة، وحنین، والطائف
  فصل في كتابھ ورسلھ 

  : كتب لھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ
ب،      ي طال ن أب ي ب ان، وعل ن عف ان ب اب، وعثم ن الخط ر ب دیق، وعم ر الص و بك أب

ن كعب،     ي ب ن     وعامر بن فھیرة، وعبد اهللا بن األرقم الزھري، وأب یس ب ن ق ت ب وثاب
ت،     ن ثاب د ب دي، وزی ع األس ن الربی ة ب اص، وحنظل ن الع عید ب ن س د ب شماس، وخال



ن         د ب فیان وزی ي س ن أب ة ب ان معاوی ومعاویة بن أبي سفیان، وشرحبیل بن حسنة، وك
  . ثابت ألزمھم لذلك، وأخصھم بھ

  : وبعث رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ
ذ       عمرو بن أمیة الضمري رسوًلا إل   ة، فأخ اه عطی حمة، ومعن ى النجاشي واسمھ أص

زل عن سریره،          ھ، ون ى عینی كتاب رسول اهللا، ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ، ووضعھ عل
فجلس على األرض، وأسلم وحسن إسالمھ، إال أن إسالمھ كان عند حضور جعفر بن 
ات،         وم م ھ ی لم ـ صلى علی أبي طالب وأصحابھ، وصح أن النبي ـ صلى اهللا علیھ وس

  . روي أنھ كان ال یزال یرى النور على قبرهو
ك                    ى قیصر مل ي إل ة الكلب ن خلیف ة ب لم ـ دحی ھ وس وبعث رسول اهللا ـ صلى اهللا علی
حة                  ده ص ت عن لم ـ وثب ھ وس ي ـ صلى اهللا علی ل، فسأل عن النب روم، واسمھ ھرق ال

  . نبوتھ، فھم باإلسالم، فلم توافقھ الروم، وخافھم على ملكھ فأمسك
ك      وبعث رسول  ى كسرى مل اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ عبد اهللا بن حذافة السھمي إل

: فارس، فمزق كتاب النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ وقال النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ
  . فمزق اهللا ملكھ، وملك قومھ). مزق اهللا ملكھ(

ة اللخمي إل       ي بلتع وقس  وبعث رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ حاطب بن أب ى المق
ي ـ              ى النب دى إل لم، فأھ م یس ر، ول ارب األم ًرا، وق ال خی ملك اإلسكندریة ومصر، فق
ت،             ن ثاب ا لحسان ب ا سیرین، فوھبھ ة، و أختھ ة القبطی لم ـ، ماری ھ وس صلى اهللا علی

  . فولدت لھ عبد الرحمن بن حسان
ان جی           ى ملكي عم ن العاص إل رو ب لم ـ عم ھ وس ر  وبعث رسول اهللا ـ صلى اهللا علی ف

رو    ین عم وعبد ابني الجلندي، وھما من األزد، والملك جیفر، فأسلما وصدقا، وخلیا ب
وفي رسول اهللا ـ صلى اهللا             ى ت دھم حت زل عن م ی نھم، فل ا بی م فیم وبین الصدقة والحك

  . علیھ وسلم ـ
ة،           ى الیمام امري إل ن الع رو ب ن عم لیط ب وبعث رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ س

لم ـ     إلى ھوذة بن ع ھ وس : لي الحنفي، فأكرمھ وأنزلھ، وكتب إلى النبي ـ صلى اهللا علی
ما أحسن ما تدعو إلیھ وأجملھ، وأنا خطیب قومي وشاعرھم، فاجعل لي بعض األمر، 

  . فأبى النبي، ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ولم یسلم، ومات زمن الفتح
إلى الحارث بن أبي  وبعث رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ شجاع بن وھب األسدي

جاع  ال ش ام، ق ن أرض الش اء م ك البلق اني مل مر الغس ة : ش و بغوط ھ وھ ت إلی فانتھی
ال      ھ، وق ھ،    : دمشق، فقرأ كتاب النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ، ثم رمى ب ي سائر إلی إن

  . وعزم على ذلك، فمنعھ قیصر
ة الم          ي أمی ن أب اجر ب لم ـ المھ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ـ ص ث رس ى وبع ي إل خزوم

  . الحارث الحمیري أحد مقاولة الیمن
ن ساوي      ذر ب وبعث رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ العالء بن الحضرمي إلى المن

  . العبدي ملك البحرین، وكت إلیھ كتاًبا یدعوه إلى اإلسالم، فأسلم وصدق
ل             ن جب اذ ب عري، ومع ى األش ا موس لم ـ أب ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ـ ص ث رس وبع
األنصاري ـ رضي اهللا عنھ ـما إلى جملة الیمن، داعیین إلى اإلسالم، فأسلم عامة أھل 

  . الیمن وملوكھم طوعا من غیر قتال



  فصل في أعمامھ وعماتھ 
  : وكان لھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ، من العمومة أحد عشر؛ منھم

ده جماعة لھم وھو أكبر ولد عبد المطلب، وبھ كان یكنى، ومن ولده وولد ول: الحارث
  . صحبة النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ

  . ھلك صغیًرا، وھو أخو الحارث ألمھ: وقثم
ع  : والزبیر بن عبد المطلب وكان من أشراف قریش، وابنھ عبد اهللا بن الزبیر، شھد م

رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ حنیًنا، وثبت یومئذ، واستشھد بأجنادین، وروي أنھ 
  . سبعة قد قتلھم وقتلوه وجد إلى جنب

وضباعة بنت الزبیر، لھا صحبة، وأم الحكم بنت الزبیر، روت عن النبي ـ صلى اهللا   
  . علیھ وسلم ـ

ب    د المطل ن عب دیًما،         : وحمزة ب لم ق د رسولھ، وأخوه من الرضاعة، أس د اهللا وأس أس
  . ةوھاجر إلى المدینة، وشھد بدًرا، وقتل یوم أحد شھیًدا، ولم یكن لھ إال ابن

أسلم وحسن إسالمھ، وھاجر إلى المدینة، وكان : وأبو الفضل العباس بن عبد المطلب
ذكور                 ھ عشرة من ال ان ل ثالث سنین، وك لم ـ ب ھ وس ي ـ صلى اهللا علی ن النب ر م : أكب

ن      ان اب ة عثم ي خالف الفضل، وعبد اهللا، وقثم لھم صحبة، ومات سنة اثنتین وثالثین ف
  . عمام النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ إال العباس وحمزةولم یسلم من أ. عفان بالمدینة

ي رسول اهللا ـ     –واسمھ عبد مناف، وھو أخو عبد اهللا : وأبو طالب بن عبد المطلب أب
ألمھ وعاتكة صاحبة الرؤیا في بدر وأمھم فاطمة بنت عمرو  -صلى اهللا علیھ وسلم ـ  

  . بن عائذ ابن عمران بن مخزوم
حبة    –وعقیل، وجعفر، وعلي، وأم ھانئ  –ت كافًرا ما –ولھ من الولد طالب  م ص لھ

  . وجمانة ذكرت في أوالده أیًضا. ھند: واسم أم ھانئ فاختة، وقیل –
ب  ھ، ومن          : وأبو لھب بن عبد المطل ذلك لحسن وجھ وه ب اه أب د العزى، كن واسمھ عب

ین، ودرة،                   وم حن لم ـ ی ھ وس ي ـ صلى اهللا علی ع النب ا م ب، ثبت ة، ومعت ده عتب م  ول لھ
ي ـ صلى        . صحبة دعوة النب ره ب ى كف وعتیبة قتلة األسد بالزرقاء من أرض الشام عل

  . اهللا علیھ وسلم ـ 
ا           داق، وإنم ھ، والغی اس ألم رة، وضرار أخو العب وعبد الكعبة، و حجل واسمھ المغی

  . سمي الغیداق ألنھ أجود قریش، وأكثرھم طعاًما
  : وعماتھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ست

ة   : نت عبد المطلبصفیة ب ت بالمدین أسلمت وھاجرت، وھي أم الزبیربن العوام، توفی
  . في خالفة عمر بن الخطاب، وھي أخت حمزة ألمھ

د  : وعاتكة بنت عبد المطلب قیل إنھا أسلمت، وھي صاحبة الرؤیا في بدر، وكانت عن
ل             د اهللا، أس ھ عب دت ل ن مخزوم، ول ر ب ن عم د اهللا ب ن عب رة ب ن المغی ھ  أبي أمیة ب م ول

  . صحبة، وزھیًرا، وقریبة الكبرى
دت    : وأروى بنت عبد المطلب ن قصي، فول كانت عند عمیر بن وھب بن عبد الدار ب

ادین شھیًدا،             ل بأجن دًرا، وقت ین، شھد ب اجرین األول ان من المھ ر، وك ب بنعمی لھ طلی
  . لیس لھ عقب



د اهللا   ھ عب د    وأمیمة بنت عبد المطلب كانت عند جحش بن رئاب، ولدت ل ول بأح المقت
ھ           ي ـ صلى اهللا علی ب زوج النب د، وزین شھیًدا، وأبا أحمد األعمى الشاعر واسمھ عب
وسلم ـ، وحبیبة، وحمنة، كلھم لھم صحبة، وعبید اهللا بن جحش أسلم ثم تنصر، ومات 

  . بالحشبة كافًرا
ب د المطل ت عب رة بن ن   : وب ر اب ن عم د اهللا ب ن عب الل ب ن ھ د ب د األس د عب ت عن كان

ي ـ صلى        مخزو ل النب ان زوج أم سلمة قب د اهللا، وك م، فولدت لھ أبا سلمة، واسمھ عب
یس،                 ي ق ن أب د العزى ب ن عب م ب و رھ د أب د األس د عب ا بع لم ـ، وتزوجھ ھ وس اهللا علی

  . فولدت لھ أبا عبرة بن أبي رھم
ن        ب اب ن حبی ة ب ن ربیع ز ب وأم حكیم وھي البیضاء بنت عبد المطلب، كانت عند كری

ان ـ            عبد شمس ب   ن عف ان ب ز، وھي أم عثم ت كری ھ أروى بن دت ل اف، فول د من ن عب
  . رضي اهللا عنھ ـ

  ذكر أزواجھ علیھ وعلیھن الصالة والسالم 
ن            د ب ن أس د ب ت خویل لم ـ، خدیجة بن ھ وس وأول من تزوج رسول اهللا ـ صلى اهللا علی
ھ     ت مع عبد العزى ابن قصي بن كالب، تزوجھا وھو ابن خمس وعشرین سنة، وبقی

فكانت لھ وزیر صدق، وماتت قبل الھجرة بثالث سنین،   –عز وجل  –حتى بعثھ اهللا 
  . بأربع سنین: قبل الھجرة بخمس سنین، وقیل: وھذا أصح األقوال، وقیل

سوةدة بنت زمعة بن قیس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر ابن مالك بن : ثم تزوج 
ن      حسل بن عامر بن لؤي، بعد خدیجة بمكة قبل الھجرة، د السكران ب ھ عن وكانت قبل

ا لعائشة،         ت یومھ ا، فوھب ده، وأراد طالقھ رت عن عمرو، أخي سھیل بن عمرو، وكب
  . فأمسكھا

لم ـ   ل        : وتزوج رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وس ة قب دیق بمك ر الص ي بك ت أب عائشة بن
سبع سنین، واألول   : بثالث سنین، وھي بنت ست سنین، وقیل: الھجرة بسنتین، وقیل

ى رأس سبعة أشھر،           أص ت تسع سنین عل ة وھي بن د الھجرة بالمدین ح، وبنى بھا بع
  . على رأس ثمانیة عشر شھًرا: وقیل

ت     ومات النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ وھي بنت ثمان عشرة، وتوفیت بالمدینة، ودفن
ل سنة سبع وخمسین، واألول أصح،       بالبقیع، أوصت بذلك، سنة ثمان وخمسین، وقی

ا،    وصلى علیھ ا أبو ھریرة، ولم یتزوج رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ بكًرا غیرھ
م       لم ـ سقطا، ول وكنیتھا أم عبد اهللا، وروى أنھا أسقطت من النبي ـ صلى اهللا علیھ وس

  . یثبت
ـ رضي    –حفصة بنت عمر بن الخطاب : وتزوج رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ  

خنیس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول اهللا ـ صلى وكانت قبلھ عند  –اهللا عنھ ـما 
دًرا     د شھرد ب ھ      . اهللا علیھ وسلم ـ، توفي بالمدینة، وق ي ـ صلى اهللا علی روى أن النب وی

ال  -علیھ السالم   –وسلم ـ طلقھا، فأتاه جبریل   أمرك أن تراجع حفصة،    : (فق إن اهللا ی
  ). فإنھا صوامة قوامة، وإنھا زوجتك في الجنة

ال وروى عقبة  لم ـ حفصة        : بن عامر الجھني ق ھ وس ق رسول اهللا ـ صلى اهللا علی طل
ما یعبأ اهللا بعمر وابنتھ بعد : بنت عمر، فبلغ ذلك عمر، فحثا على رأسھ التراب، وقال

ال         لم ـ وق ھ وس ي ـ صلى اهللا علی ى النب د عل عز   –إن اهللا : (ھذا، فنزل جبریل من الغ



ل . توفیت سنة سبع وعشرین. یأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر –وجل  سنة  : وقی
  ). ثمان وعشرین، عام أفریقیة

فیان، واسمھا    : وتزوج رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ   ي س ت أب ة  : أم حبیبة بن رمل
د    ا عبی بنت صخر بن حرب بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف، ھاجرت مع زوجھ

م اهللا       ى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة، وأت ا     اهللا بن جحش إل ا اإلسالم، وتزوجھ لھ
ھ النجاشي                 دقھا عن أرض الحبشة، وأص لم ـ وھي ب ھ وس رسول اهللا ـ صلى اهللا علی
ة الضمري             ن أمی رو ب لم ـ عم ھ وس بأربعمائة دینار، بعث رسول اهللا ـ صلى اهللا علی

ل    ن عفان،وقی ان ب ا عثم ي نكاحھ ة، وول ى أرض الحبش ا إل ن  : فیھ عید اب ن س د ب خال
  . ع وأربعینتوفیت سنة أرب. العاص

ن      : وتزوج رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ   ة ب ي أمی ت أب د بن أم سلمة، واسمھا، ھن
ب،    ن غال المغیرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم بن یقظة بن مرة بن كعب بن لؤي ب
ن             ر ب ن عم د اهللا ب ن عب ن ھالل ب د ب د األس ن عب د اهللا ب وكانت قبلھ عند أبي سلمة عب

ي ـ      مخزوم، توفیت سنة  ة، وھي آخر أزواج النب اثنتین وستین، ودفنت بالبقیع بالمدین
  . إن میمونة آخرھن: صلى اهللا علیھ وسلم ـ وفاة، وقیل

ن     : وتزوج رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ   ر ب ن یعم اب ب زینب بنت جحش بن رئ
ن      اس ب ن إلی ة ب صبرة بن مرة بن كبیر بن غنم بن دودان بن أسد بن خزیمة بن مدرك
ت        ب، وكان د المطل ت عب ة بن ھ أمیم مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وھي بنت عمت
ا،       د علیھ م یعق قبلھ عند مواله زید بن حارثة، فطلقھا، فزوجھا اهللا إیاه من السماء، ول

لم ـ          ھ وس ي ـ صلى اهللا علی ول ألزواج النب ت تق ا كان اؤكن، : (وصح أنھ ن آب زوجك
  . فیت بالمدینة سنة عشرین، ودفنت بالبقیعتو). وزوجني اهللا من فوق سبع سماوات

زینب بنت خزیمة بن الحارث بن عبد اهللا : وتزوج رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ  
ت تسمى        ة، وكان ن معاوی ن صعصعة ب بن عمرو ابن عبد مناف بن ھالل بن عامر ب

د   :؛ لكثرة إطعامھا المساكین، وكانت تحت عبد اهللا بن جحش، وقیل"أم المساكین" عب
ده       . الطفیل بن الحارث، واألول أصح ث عن م تلب وتزوجھا سنة ثالث من الھجرة، ول

  . شھرین أو ثالثة: إال یسیًرا
ن     : وتزوج رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ   ي ضرار ب ن أب جویریة بنت الحارث ب

ي المصطلق،         ي غزوة بن ة، سبیت ف حبیب بن عائذ ابن مالك بن المصطلق الخزاعی
ھ     فوقعت في سھم ثابت ابن قیس بن شماس، فكاتبھا فقضى رسول اهللا ـ صلى اهللا علی

ع األول سنة ست                ي ربی ت ف ي ست من الھجرة، وتوفی ا ف ا، وتزوجھ لم ـ كتابتھ وس
  . وخمسین

ى   : وتزوج رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ   ي یحی صفیة بنت حیي بن أخطب بن أب
أخي موسى بن عمران  –بن عمران  بن كعب ابن الخزرج النضریة، من ولد ھارون

سبیت في خیبر سنة سبع من الھجرة، وكانت قبلھ تحت كنانة بن أبي  –علیھما السالم 
الحقیق، قتلھ رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ، وأعتق صفیة، وجعل عتقھا صداقھا، 

  . وقیل سنة خمسین. وتوفیت سنة ثالثین
ر       : ـ  وتزوج رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم  ن بجی ن حزن ب ت الحارث ب میمونة بن

ة، وھي            ن معاوی ن صعصعة ب ن عامر ب ن ھالل ب د اهللا ب بن الھرم بن رویبة ابن عب



لم ـ        ھ وس خالة خالد بن الولید، وعبداهللا بن عباس، تزوجھا رسول اهللا ـ صلى اهللا علی
من  بسرف، وبنى بھا فیھ، وماتت بھ، وھو ماء على تسعة أمیال من مكة، وھي آخر   

  . تزوج من أمھات المؤمنین، توفیت سنة ثالث وستین
دخل            م ی ى سبع ول د عل دى عشرة وعق ن النساء، وھن إح فھذه جملة من دخل بھن م

  . بھن
  ذكر خدمھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ 
  . أنس بن مالك بن النضر األنصاري
  . وربیعة بن كعب األسلمي. وھند وأسماء ابنا حارثة األسلمیان

ا   وكان عبد  س جعلھم اهللا بن مسعود صاحب نعلیھ،، كان إذا قام ألبسھ إیاھما، وإذا جل
  . في ذراعیھ حتى یقوم

  . وكان عقبة بن عامر الجھني صاحب بغلتھ، یقودھا في األسفار
  . وسعد، مولى أبي بكر الصدیق. وبالل بن رباح؛ المؤذن

  . بالباءذو مخبر : ویقال. ابن أختھ: وذو مخمر ابن أخي النجاشي، ویقال
  . وأبو ذر الغفاري. بكر: وبكیر بن شداخ اللیثي، ویقال

  ذكر موالیھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ 
د     ن زی ال ألسامة اب : زید بن حارثة بن شراحیل الكلبي، وابنھ أسامة بن زید، وكان یق

  . الحب بن الحب
  . وثوبان بن بجدد؛ وكان لھ نسب في الیمن

ة   دي مك ن مول ة م و كبش ال. وأب ال   :یق دًرا، ویق ھد ب لیم، ش مھ س دي : اس ن مول ان م ك
  . أرض دوس

  . وأنسة مولدي السراة
  . ویسار، نوبي. ورباح، أسود. وصالح، شقران

ي ـ صلى اهللا      : وقیل. وأبو رافع، واسمھ أسلم ھ للنب اس، فوھب إبراھیم، وكان عبًدا للعب
  . علیھ وسلم ـ فأعتقھ

  . بالشام وفضالة، نزل. وأبو مویھبة، من مولدي مزینة
اء            ھ بعضھم، وتمسك بعضھم، فج ده، فأعتق ھ ول ن العاص فورث ان لسعید ب ع ك وراف

ول             ان یق ھ، وك لم ـ یستعینھ، فوھب ل ھ وس ي ـ صلى اهللا علی ى النب ولى   : رافع إل ا م أن
  . رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ

بوادي  ومدعم، أسود، وھبھ لھ رفاعة بن زید الجذامي، وكان من مولدي حسمي، قتل
  . القرى

  . وكركرة، كان على ثقل النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ
  . وزید، جد ھالل بن یسار بن زید، وعبید

  . وطھمان، أو كیسان، أو مھران، أو ذكوان، أو مروان
  . ومأبور القبطي، أھداه المقوقس

و         ر، وأب و عسیب، واسمھ أحم ین، وأب وواقد، وأبو واقد، وھشام، وأبو ضمیرة، وحن
  . عبید



ھ، وشرطت               لم ـ فأعتقت ھ وس ي ـ صلى اهللا علی ًدا ألم سلمة زوج النب ان عب فینة ك وس
ال            ھ، فق لم ـ حیات ھ وس ي ـ صلى اهللا علی دم النب ھ أن یخ ا      : علی ي م م تشترطي عل و ل ل

  . فارقت رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ
  . إنھم أربعون: ھؤالء المشھورون، وقیل

د       سلمى أم را: ومن اإلماء ن زی ھ، وھي أم أسامة ب ن أبی فع، وبركة أم أیمن، ورثھا م
  . ومیمونة بنت سعٍد، وخضرة، ورضوى

  ذكر أفراس رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ 
ان اسمھ    : أول فرس ملكھ السكب، اشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواق، وك

ق   ا طل ر محجًل ان أغ كب، وك ماه الس رس، فس ي الض د األعراب و أول عن ین، وھ الیم
  . فرس غزا علیھ

  . وكان لھ سبحة، وھو الذي سابق علیھ، فسبق، ففرح بھ
وھو الذي اشتراه من األعرابي الذي شھد لھ خزیمة بن ثابت، واألعرابي : والمرتجز

  . من بني مرة
ة         : وقال سھل بن سعد الساعدي   دي ثالث لم ـ عن ھ وس ان لرسول اهللا ـ صلى اهللا علی ك

راس زاز، : أف فل رب، واللحی زاز. والظ ا ل ف : فأم ا اللحی وقس، وأم ھ المق داه ل : فأھ
ا الظرب    : فأھداه لھ ربیعة بن أبي البراء، فأثابھ علیھ فرائض من نعم بني كالب، وأم

  . فأھداه لھ فروة بن عمرو الجذامي
ھ   ال ل رس یق ھ ف ان ل ھ،   : وك ل علی ر، فحم داري، فأعطاه عم یم ال ھ تم داه ل ورد، أھ ال

  . فوجده یباع
ت أسنانھ،          رت وزال ى كب ده حت فار، وعاشت بع ي األس وكانت بغلتھ الدلدل، یركبھا ف

  . وكان یجش لھا الشعیر، وماتت بینبع، وحماره عفیر مات في حجة الوداع
ان          بن، وك ین من ل ربتین عظیمت ة بق ل لیل ھ ك وكان لھ عشرون لقحة بالغابة، یراح إلی

  . ، والسعدیة، والبغوم، والیسیرة، والریاالحناء، والسمراء، والعریس: فیھا لقاح غزار
ب            ا تحل ب كم ت تحل فیان، كان ن س حاك ب ھ الض داھا ل ردة، أھ وكانت لھ لقحة تدعي ب

  . لقحتان غزیرتان
  . والشقراء. وكانت لھ مھرة أرسل بھا سعد بن عبادة من نعم بني عقیل

ي الحریش، وأخرى بثمان     م بن م،   وكانت لھ العضباء، ابتاعھا أبو بكر من نع ة درھ مائ
ا،         ي ھاجر علیھ م، وھي الت فأخذھا رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ بأربعمائة درھ
ى            د سبقت، فشق عل دعاء، وق ة، وھي القصواء والج ة رباعی دم المدین وكانت حین ق

  . المسلمین
نم      ن الغ ائح سبع م ھ من ة، وورسة، وأطالل،       : وكان ل قیا، وبرك زم، وس عجرة، وزم

  . وأطراف
  . مائة من الغنموكان لھ 

  سالحھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ  
مھا            وس اس یك ق ة قس اع، وثالث ي قینق الح بن ن س ابھا م اح أص ة رم ھ ثالث ان ل وك

  . الروحاء، وقوس شوحط، وقوس صفراء تدعى الصفراء
  . وكان لھ ترس فیھ تمثال رأس كبش، فكره مكنھ، فأصبح وقد أذھبھ اهللا عز وجل



ھ   وكان سیفھ ذو الفقار، تن ان لمنب فلھ یوم بدر، وھو الذي رأى فیھ الرؤیا یوم أحد، وك
  . بن الحجاج السھمي

ارا، وسیف    : وأصاب من سالح بني قینقاع ثالثة أسیاف دعى بت سیف قلعي، وسیف ی
  . یدعى الحتف

  . وكان عنده بعد ذلك المخدم، ورسوب، أصابھا من الفلس، وھو صنم لطيء
ھ      كان نعل سیف رس: (قال أنس بن مالك ول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ فضة، وقبیعت

  ). فضة، وما بین ذلك حلق فضة
  . فضة: السعدیة، ودرع یقال لھا: درع یقال لھا: وأصاب من سالح بني قینقاع درعین

وم        : (وروي عن محمد بن سلمة قال لم ـ ی ھ وس رأیت على رسول اهللا ـ صلى اهللا علی
ذات : ضة، ورأیت علیھ یوم خیبر درعیندرعھ ذات الفضول، ودرعھ ف: أحد درعین

  .) الفضول والسعدیة
  فصل في صفتھ 

كان أبو بكر الصدیق ـ رضي اهللا عنھ : روي عن أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنھ ـ قال
  : ـ إذا رأى النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ، مقبال یقول

  أمین مصطفى بالخیر یدعو       كضوء البدر زایلھ الظالم 
كان عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنھ  : أبي ھریرة ـ رضي اهللا عنھ ـ قال   وروي عن

  : ـ ینشد قول زھیر بن أبي سلمى في ھرم بن سنان، حیث یقول
  . لیلة البدر) ٢(لو كنت من شيء سوى بشر        كنت المضيء 

ذلك      : ثم یقول عمر وجلساؤه لم ـ،ولم یكن ك كذلك كان رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وس
  . رهغی

ال          ھ ـ ق ب ـ رضي اهللا عن ي طال ن أب ي ب ھ      : (وعن عل ان رسول اهللا ـ صلى اهللا علی ك
رة،    وسلم ـ أبیض اللون، مشرًبا حمرة، أدعج العینین، سبط الشعر، كث اللحیة، ذا وف
ى سرتھ شعر یجري كالقضیب،             ھ إل ن لبت ق فضة، م ھ إبری أن عنق دقیق المسربة، ك

شئن الكفین والقدمین، إذا مشى كأنما ینحط من لیس في بطنھ، وال صدره شعر غیره، 
ؤ،          ھ اللؤل أن عرق ا، ك ت جمیًع ت التف خر، إذا التف صبب، وإذامشى كأنما ینقلع من ص
اجر        ل وال بالقصیر، وال الف یس بالطوی ر، ل ولریح عرقھ أطیب من ریح المسك األذف

  ). وال اللئیم، لم أرب قبلھ وال بعده مثلھ
اس       بین كتفیھ خاتم : (وفي لفظ ا، وأوسع الن اس كف ین، أجود الن النبوة، وھو خاتم النبی

ة، وأكرمھم عشرة،         نھم عریك ة، وألی اس ذم ى الن صدًرا، وأصدق الناس لھجة، وأوف
ھ  ھ ـ صلى       : من رآه بدیھة ھابھ، ومن خالطھ أحبھ، یقول ناعت ده مثل ھ وال بع م أر قبل ل

  ). اهللا علیھ وسلم 
ین   كان رسول اهللا: (وقال البراء بن عازب  ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ مربوًعا، بعید ما ب

المنكبین، لھ شعر یبلغ شحمة أذنیھ، رأیتھ في حلة حمراء، لم أر شیًئا قط أحسن منھ ـ  
  ). صلى اهللا علیھ وسلم 

لم ـ             ھ وس ي صفتھ، ـ صلى اهللا علی ة ف د الخزاعی ت أم معب ا ظاھر    : (وقال ت رجًل رأی
تعبھ ثجلة، ولم تزر بھ صعلة، وسیًما، قسیًما،   الوضاءة، أبلج الوجھ، حسن الخلق، لم

في عینیھ دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوتھ صحل، وفي عنقھ سطع، وفي لحیتھ 



اس،     ل الن اء، أجم كثاثة، أزج أقرن، إن صمت فعلیھ الوقار، وإن تكلم سما وعاله البھ
زر وال        و المنطق، فصٌل، ال ن ب، حل ذر،  وأبھاه من بعید، وأحاله وأحسنھ من قری  ھ

كأن منطقھ خرزات نظم تحدرت ربعة ال بائن من طول، وال تقتحمھ عین من قصر،  
ھ،      ون ب اء یحف ھ رفق غصن بین غصنین، وھو أنضر الثالثة منظًرا، وأحسنھم قدًرا، ل

  ). إن قال؛ أنصتوا لقولھ، وإن أمر تبادروا ألمره محفود محشود، ال عابس، وال مفند
ك األنصاري ـ    ھ وصف رسول اهللا ـ صلى اهللا         وعن أنس بن مال ھ ـ أن رضي اهللا عن

ردد،     : (علیھ وسلم ـ فقال  ائن، وال بالقصیر المت ل الب كان ربعة من القوم، لیس بالطوی
بط،     ط، وال س د، وال قط یس بجع اآلدم، ل ق، وال ب األبیض األمھ یس ب ون، ل ر الل أزھ

  ). رجل الشعر
تألأل       كان رسول اهللا ـ صلى اهللا   : (وقال ھند بن أبي ھالة ا، ی ا مفخم لم ـ فخم ھ وس علی

وجھھ تأللؤ القمر لیلة البدر، أطول من المربوع، وأقصر من المشذب، عظیم الھامة، 
و      ھ إذا ھ حمة أذنی عره ش اوز ش ال یج رق، وإال ف ھ ف ت عقیقت عر، إن انفرق ل الش رج
وفره، أزھر اللون، واسع الجبین، أزج الحواجب، سوابغ في غیر قرن، بینھما عرق  

ة،           یدره  ھ أشم، كث اللحی م یتأمل وه، یحسبھ من ل ور یعل ھ ن الغضب، أقنى العرنین، ل
أن         ق المسربة، ك ج األسنان، دقی م، أشنب، مفل أدعج العینین، سھل الخدین، ضلیع الف
عنقھ جید دمیة في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادًنا متماسًكا، سواء البطن والصدر، 

ین،   ین المنكب ا        مسیح الصدر، بعید ما ب ور المتجرد، موصول م رادیس، أن خم الك ض
ك، أشعر        ا سوى ذل بطن مم دیین وال بین اللبة والسرة بشعر یجري كالخط، عاري الث
ین      ثن الكف ب الراحة، ش دین، رح ل الزن در، طوی ین، عریض الص ذراعین والمنكب ال
و      دمین، ینب والقدمین، سائل األطراف، سبط القصب، خمصان األخمصین، مسیح الق

ع المشیة، إذا مشى    عنھما ا لماء، إذا زال زال قلعا، ویخطو تكفؤا، ویمشي ھوًنا، ذری
ى األرض        ا خافض الطرف، نظره إل ت جمیًع كأنما ینحط من صبب، وإذا التفت التف
ھ      ن لقی دأ م حابھ ویب ة، یسوق أص ره المالحظ ل نظ ى السماء، ج ره إل ن نظ أطول م

  ). بالسالم
  فصل 

  
  اهللا علیھ وسلم ـ تفسیر غریب ألفاظ صفاتھ ـ صلى 

المشرق المضيء، ولم یرد بھ الحاجب؛  : واألبلج الجبین. الحسن والجمال: فالوضاءة
فلھ،       : والثجلة. ألنھا وصفتھ بالقرن ع استرخاء أس بطن م بالثاء المثلثة والجیم عظم ال

واالحتقار : النحول وضعف التركیب، واإلزراء: ویروى بالنون والحاء المھملة، وھو
روي  : والصعلة. تھاون بھللشيء وال رأس، وی اف   –صقلة  : صغر ال : والصقل  –بالق

وق           دید لح بطن وال بش یم ال ل، عظ یس بأثج رة، أي ل ن الخاص الع م ع األض منقط
  . الجنبین، بل ھو كما ال تعیب صفة من صفاتھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ

یم ة  : والوس ھ عالم ن ل ار الحس ھ ص ن، كأن ھور بالحس یم. المش ن: والقس مة  الحس قس
ھ دعج. الوج ین: وال واد الع دة س فار. ش د : واألش ي عن ي تلتق ان الت روف األجف ح

عر   ذا الش ال لھ ا، ویق ت علیھ عر ناب یض، والش ھ : التغم أراد ب داب، ف عر : األھ ي ش ف



فاره ف. أش اه : والغط ھر، ومعن ة أش و بالمعجم ول، وھ ین، الط الغین والع ع : ب ا م أنھ
  . وھو الطول أیًضا: وطف: طولھا منعطفة مثنیة، وفي روایة

ة     : والصحل ي روای ي الصوت، وف ظ ف ھ     : شبھ البحة، وھو غل ب من صھل، وھو قری
وة والسطع         دة وق رس، وھو یصھل بش ق  : أیًضا؛ ألن الصھیل صوت الف . طول العن

ة اع : والكثاث اف واجتم ي التف رة ف ل : واألزج. كث اجبین، وقی وس الح ول : المتق ط
ى مؤخر    ین  الحاجبین ودقتھما، وسبوغھما إل رن . العین د الحاجبین    : واألق المتصل أح

  . باآلخر
ھ  : أي عال برأسھ، وفي روایة: وسما ھ من جلسائھ      : سما ب ى من حول ھ عل . أي بكالم

ا رتھ بقولھ ل فس ذر: والفص زر وال ھ ر  : ال ن م، وال بكثی ل ال یفھ ھ بقلی یس كالم أي ل
  . الكثیر: یمل، والھذر

ھ  ال تزد: ال تقتحمھ عین من قصر أي: وقولھا ریھ لقصره فتجاوزه إلى غیره، بل تھاب
  . الذي یجتمع الناس حولھ: والمحشود. المخدوم: والمحفود. وتقبُلُھ

الح الوجھ  : والعابس. أحسن: وأنصر د . الك ل،      : والمفن ة العق ل وقل ى الجھ المنسوب إل
. األنف: والعرنین. الشعر: الطویل، والعقیقة: والمشذب. عظیًما معظًما: وفخًما مفخًما

اع القصبة، واستواء    : والشمم . فیھ طول ودقة أرنبتھ وحدب في وسطھ: واألقنى ارتف
ا  م  . أعالھا، وإشراف األرنبة قلیًل ي األسنان   . أي واسعھ : وضلیع الف و  : والشنب ف وھ

  . تحدید أطرافھا
ة : والجید. الشعر المستدق ما بین اللبة إلى السرة: والمسربة . الصورة : العنق، والدمی

  . المستمسك اللحم غیر مسترخیھ: والمتماسك. لعظیم البدنا: والبادن
ھ در : وقول بطن والص واء ال دره،    . س او لص و مس تفیض، فھ ر مس ھ غی د أن بطن یری

ھ       : وأنور المتجرد. وصدره عریض، فھو مساو لبطنھ ا جرد عن اض م دید بی ي ش یعن
  . الغلیظ: والشثن. واسع الكف: ورحب الراحة. الثوب
ما ارتفع عن األرض من باطن القدم، أراد أن : األخمص: ینخمصان األخمص: وقولھ

د  : وقولھ. ذلك مرتفع منھا، وقد روي بخالف ذلك دمین یری ممسوح ظاھر   : مسیح الق
  . القدمین، فالماء إذا صب علیھما مر مًرا سریًعا الستوائھما وإمالسھما

: والصبب. الیخطو تكفؤا، یرید أنھ یمتد في مشیتھ، ویمشي في رفق غیر مخت: وقولھ
  . االنحدار

  فصل في أخالقھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ 
قال علي بن أبي طالب ـ رضي   . كان رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ أشجع الناس  

ھ           (اهللا عنھ ـ   ا برسول اهللا ـ صلى اهللا علی وم اتقین وم الق ي الق أس، ولق ر الب كنا إذا احم
  ). وسلم 

  . ال: ا قط، فقالوكان أسخى الناس، ما سئل شیًئ
  . وكان أحلم الناس

  . وكان أشد حیاء من العذراء في خدرھا، ال یثبت بصره في وجھ أحد
تقم      ات اهللا، فیكون هللا ین ا، إالأن تنتھك حرم وإذا . وكان ال ینتقم لنفسھ، وال یغضب لھ

  . غضب هللا لم یقم لغضبھ أحد
  . والقریب والبعید والقوي والضعیف عنده في الحق واحد



  . ما عاب طعاًما قط، إن اشتھاه أكلھ، وإن لم یشتھھ تركھو
ھ،          ًرا أكل د تم اح، إن وج ع من مب ى خوان، وال یمتن وكان ال یأكل متكًئا، وال یأكل عل
وإن وجد خبًزا أكلھ، وإن وجد شواء أكلھ، وإن وجد خبز بر أو شعیًرا أكلھ، وإن وجد 

  . حلواء والعسلأكل البطیخ بالرطب، وكان یحب ال. لبًنا اكتفى بھ
ھ ـ         رة ـ رضي اهللا عن و ھری ال أب لم ـ من          : (ق ھ وس خرج رسول اهللا ـ صلى اهللا علی

  ). الدنیا، ولم یشبع من خبز الشعیر
ان            ( ار، وك ھ ن ت من بیوت ي بی د ف د الشھر والشھران ال یوق ى آل محم وكان یأتي عل

  ). قوتھم التمر والماء
  . الھدیة یاكل الھدیة، وال یأكل الصدقة، ویكافئ على

  . ال یتأنق في مأكل وال ملبس، یأكل ما وجد، ویلبس ما وجد
  . وكان یخصف النعل، ویرقع الثوب، ویخدم في مھنة أھلھ، ویعود المرضى

  . وكان أشد الناس تواضًعا، یجیب من دعاه من غني، أو فقیر، أو دنيء، أو شریف
ود مرضاھم، ال یح     ائزھم، ویع ره، وال    وكان یحب المساكین، ویشھد جن ًرا لفق ر فقی ق

  . یھاب ملًكا لملكھ
ره، ال            ده، أو غی ھ عب ردف خلف ة، وی ار، والبغل ر، والحم رس، والبعی ان یركب الف وك

  ). خلوا ظھري للمالئكة: (یدع أحًدا یمشي خلفھ، ویقول
رود       رة، وھي من ب ھ الحب ویلبس الصوف وینتعل المخصوف، وكان أحب اللباس إلی

   .الیمن، فیھا حمرة وبیاض
  . وخاتمھ فضة، فصھ منھ، یلبسھ في خنصره األیمن، وربما لبسھ في األیسر

ا،    وكان یعصب على بطنھ الحجر من الجوع، وقد آتاه اهللا مفاتیح خزائن األرض كلھ
  . فأبى أن یأخذھا واختار اآلخرة علیھا

  . وكان یكثر الذكر ویقل اللغو، ویطیل الصالة ویقصر الخطبة
  . أحسنھم بشرا، مع أنھ كان متواصل األحزان دائم الفكرأكثر الناس تبسًما، و

  . وكان یحب الطیب، ویكره الریح الكریھة
  . یستألف أھل الشرف، ویكرم أھل الفضل، وال یطوي بشره عن أحد، وال یجفو علیھ

  . یرى اللعب المباح فال ینكره، یمزح وال یقول إال حًقا، ویقبل معذرة المعتذر إلیھ
  . ال یرتفع علیھم في مأكل وال ملبس لھ عبید وإماء،

  . ال یمضي لھ وقت في غیر عمل هللا، أو فیما البد لھ وألھلھ منھ
  ). ما من نبي إال وقد رعاه: (رعى الغنم، وقال

: وسئلت عائشة ـ رضي اهللا عنھ ـا عن ُخلق رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ فقالت    
  . رضاهیغضب لغضبھ، ویرضى ل). كان ُخلقھ القرآن(

ال    ھ ـ ق ین      : (وصح عن أنس بن مالك ـ رضي اهللا عن ًرا أل ا وال حری ا مسست دیباًج م
ب من             ت أطی ط كان لم ـ وال شممت رائحة ق ھ وس من كف رسول اهللا ـ صلى اهللا علی
ھ                دمت رسول اهللا ـ صلى اهللا علی د خ لم ـ ولق ھ وس رائحة رسول اهللا ـ صلى اهللا علی

م    : قط، وال لشيء فعلتھ وسلم ـ عشر سنین، فما قال لي أف  ذا؟ وال لشيء ل لم فعلت ك
  ). أال فعلت كذا وكذا؟: أفعلھ



الى   –قد جمع اهللا  اه اهللا        –تع ال، وآت ال األخالق، ومحاسن األفع ھ كم م    –ل الى عل تع
م   )٣(األولین واآلخرین  ب، وال معل ، وما فیھ النجاة والفوز، وھو أمي ال یقرأ وال یكت

المین،     لھ من البشر، نشأ في بال ن الع ًدا م ؤت أح د الجھل والصحاري، آتاه اهللا ما لم ی
  . واختاره على جمیع األولین واآلخرین، فصلوات اهللا علیھ دائمة إلى یوم الدین

  فصل في معجزاتھ 
ین   " القرآن العزیز"فمن أعظم معجزاتھ، وأوضح دالالتھ،  الذي ال یأتیھ الباطل من ب
یم    ن حك ل م ھ، تنزی ن خلف ھ وال م اء،   یدی ر البلغ حاء، وحی ز الفص ذي أعج د، ال حمی

ة، وشھد بإعجازه المشركون،         ھ، أو بسورة، أو آی وأعیاھم أن یأتوا بعشر سورة مثل
  . وأیقن بصدقھ الجاحدون، والملحدون

  
قاق              أراھم انش ة، ف ریھم آی لم ـ أن ی ھ وس وسأل المشركون رسول اهللا ـ صلى اهللا علی

الى  القمر، فانشق حتى صار فرقتین؛ وھو  ھ تع قَّ    : المراد بقول اَعُة َوانَش ِت السَّ ﴿ اْقَتَرَب
  ]. ١: القمر[الَقَمُر ﴾ 

لم ـ           ھ وس ال رسول اهللا ـ صلى اهللا علی ت    : (وق ي األرض، فرأی الى زوى ل إن اهللا تع
ا    ي منھ ا زوي ل ك     ). مشارقھا ومغاربھا، وسیبلغ ملك أمتي م أن مل ھ ب دق اهللا قول وص

  . ولم ینتشر في الجنوب وال في الشمال أمتھ بلغ أقصى المشرق والمغرب،
ى      ین العشار، حت ذع حن وكان یخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر، وقام علیھ، حن الج

  . جاء إلیھ والتزمھ، وكان یئن كما یئن الصبي الذي یسكت، ثم سكن
  . ونبع الماء من بین أصابعھ غیر مرة

  . ثم عثمان، فسبح وسبح الحصى في كفھ، ثم وضعھ في كف أبي بكر، ثم عمر،
  . وكانوا یسمعون تسبیح الطعام عنده وھو یؤكل

  . وسلم علیھ الحجر والشجر لیالي بعث
و ـ              ھ من الشاة المسمومة، وعاش ھ ل مع ذي أك ات ال ذراع المسمومة، وم وكلمتھ ال

  . صلى اهللا علیھ وسلم ـ، بعده أربع سنین
  . وشھد الذئب بنبوتھ

ھ،     ر یستقي علی ال     ومر في سفره ببعی ھ فق ا رآه جرجر، ووضع جران ھ شكا   : "فلم إن
  ". كثرة العمل وقلة العلف

ك    : "ودخل حائًطا فیھ بعیر، فلما رآه حنھ وذرفت عیناه، فقال لصاحبھ ي أن إنھ شكا إل
  ". تجیعھ وتدئبھ

ا رآه           ذھما، فلم د عجز صاحبھما عن أخ ل، وق ودخل حائًطا آخر في فحالن من اإلب
ل        أحدھما جاءه حتى برك بین ی ا رآه اآلخر فع ى صاحبھ، فلم ھ إل ھ، ودفع دیھ، فخطم

  . مثل ذلك
وكان نائًما في سفر، فجاءت شجرة تشق األرض حتى قامت علیھ فلما استیقظ ذكرت 

ھي شجرة استأذنت ربھا أن تسلم على رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ، : "لھ، فقال
  . تاوأمر شجرتین فاجتمعتا، ثم أمرھما فافترق" فأذن لھا

ین             ى جاءت فقامت ب ا حت جرة، فقطعت عروقھ أمر ش ة، ف ھ آی ي أن یری وسألھ أعراب
  . یدیھ، ثم أمرھا فرجعت إلى مكانھا



ومسح ضرع شاة حائل لم . وأراد أن ینحر ست بدنات، فجعلن یزدلفن إلیھ بأیتھن یبدأ
ي      ذه القصة ف ینز علیھا الفحل، فحفل الضرع، فحلب فشرب وسقى أبا بكر، ونحو ھ

  ). أم معبد الخزاعیة(یمتي خ
ت أحسن          ا، وكان ده، فردھ ي ی ى صارت ف ري حت وندرت عین قتادة بن النعمان الظف

  . إنھا لم تعرف: عینیھ وأحدھما، وقیل
وتفل في عیني علي بن أبي طالب ـ رضي اهللا عنھ ـ وھو أرمد، فبرأ من ساعتھ، ولم    

  . ذلك الوجع بعد ذلك ودعالھ أیًضا وھو وجع، فبرأ، ولم یشتك. یرمد بعد ذلك
  . وأصیبت رجل عبد اهللا بن عتیك األنصاري، فمسحھا، فبرأت من حینھا

  . وأخبر أنھ یقتل أبي بن خلف الجمحي یوم أحد، فخدشھ خدًشا یسیًرا فمات
ك     : (وقال سعد بن معاذ ألخیھ أمیة بن خلف ھ قاتل زعم أن ًدا ی وم   ). سمعت محم ل ی فقت

  . بدر كافًرا
ھذا مسرع فالن غًدا إن شاء اهللا، وھذا : "بمصارع المشركین؛ فقال" بدر"وأخبر یوم 

  . فلم یعد واحد منھم مصرعھ الذي سماه" مصرع فالن غًدا إن شاء اهللا
ا        ان كم نھم، فك ت ملحان م وأخبر أن طوائف من أمتھ یغزون البحر، وأن أم حرام بن

  . قال
  . إنھ سیصیبھ بلوى؛ فقتل عثمان: وقال لعثمان
ال للحس  ي وق ن عل ن      : "ن ب ین م ین فئت ھ ب لح ب ل اهللا أن یص ید، ولع ذا س ي ھ إن ابن

  . فكان كذلك" المؤمنین عظیمتین
ل  . وأخبر بمقتل األسود العنسي الكذاب لیلة قتلھ، وبمن قتلھ، وھو بصنعاء الیمن وبمث

  . ذلك في قتل كسرى
لة شھباء،  وأخبر عن الشیماء بنت بقیلة األزدیة أنھا رفعت لھ في خمار أسود على بغ

  . فأخذت في زمن أبي بكر الصدیق في جیش خالد بن الولید بھذه الصفة
وم   " تعیش حمیًدا، وتقتل شھیًدا: "وقال لثابت بن قیس بن شماس ل ی فعاش حمیًدا، وقت

  . الیمامة شھیًدا
ار    : "وقال لرجل ممن یدعي اإلسالم وھو معھ في القتال ھ من أھل الن دق اهللا  " إن فص

  . نفسھقولھ بأنھ نحر 
  . ودعا لعمر بن الخطاب، فأصبح عمر فأسلم

  . ودعا لعلي بن أبي طالب أن یذھب اهللا عنھ الحر والبرد، فكان ال یجد حًرا وال برًدا
ر           ان ُیسمى الحب ل، فك ھ التأوی دین، ویعلم ي ال ھ اهللا ف اس أن یفقھ ودعا لعبد اهللا بن عب

  . والبحر لكثرة علمھ
وكثرة المال والولد، وأن یبارك اهللا لھ فیھ، فولد لھ  ودعا ألنس بن مالك بطول العمر،

ة             اش مائ رتین، وع نة م ي الس ل ف ھ یحم ان نخل لبھ، وك ًرا لص رون ذك ة وعش مائ
  . وعشرین سنة أو نحوھا

ا من       ھ كلًب ھ أن یسلط اهللا علی وكان عتیبة بن أبي لھب قد شق قمیصھ وآذاه، فدعا علی
  . امكالبھ، فقتلھ األسد بالزرقاء من أرض الش



دعا اهللا   ي السماء     –عز وجل    –وشكي إلیھ قحوط المطر، وھو على المنبر، ف ا ف وم
رة      ھ كث ى شكي إلی قزعة، فثار سحاب أمثال الجبال، فمطروا إلى الجمعة األخرى حت

  . فأقلعت، وخرجوا یمشون في الشمس –عز وجل  –المطر، فدعا اهللا 
دق  ل الخن م أھ ف  –وأطع م أل عیر أو د –وھ اع ش ن ص بعوا م ة، فش ھ، وبھیم ون

  . وانصرفوا والطعام أكثر ما كان
ا          ا وخالھ ى أبیھ ن سعد إل ة بشیر ب ھ ابن وأطعم أھل الخندق أیًضا من تمر یسیر أتت ب

  . عبد اهللا بن رواحة
زوج،     رابض، ف وأمر عمر بن الخطاب أن یزود أربعمائة راكب من تمر كالفصیل ال

  . وبقي كأنھ لم ینقص تمرة واحدة
ا أنس تحت إبطھ،          وأطعم في راص شعیر جعلھ ا من أق منزل أبي طلحة ثمانین رجًل

  . حتى شبعوا كلھم
م        ( ى شبعوا كلھ رة حت ي ھری ھ،     )٤) (وأطعم الجیش من مزودة أب ي فی ا بق م رد م ، ث

ر،           ر، وعم ي بك لم ـ، وأب ھ وس لى اهللا علی ي ـ ص اة النب ھ حی ل من ھ، فأك ھ فی ا ل ودع
عثمان وھب، وحمل منھ فیما روي عنھ خمسون  وعثمان ـ رضي اهللا عنھم ـ فلما قتل 

  . وسقا في سبیل اهللا عز وجل
وأطعم في بنائھ بزینب من قصعة أھدتھا لھ أم سلیم خلقا، ثم رفعت، وال یدرى الطعام 

  . فیھا أكثر حین وضعت، أو حین رفعت
ال بعضھم          راب، فھزمھم اهللا عز وجل وق م  :ورمى الجیش یوم حنین بقبضة من ت ل

زل اهللا عز وجل   . أحد إال امتألت عیناه تراًبایبق منا  َت    : وفیھ أن َت ِإْذ َرَمْی ا َرَمْی ﴿ َوَم
  ]. ١٧: األنفال[َوَلِكنَّ اللََّھ َرَمى ﴾ 

ى رؤوسھم، ومضى        راب عل ھ، فوضع الت وخرج على مائة من قریش وھم ینتظرون
  . ولم یروه

منھ دعا علیھ، فساخت   وتبعھ سراقة بن مالك بن جعشم یرید قتلھ أو أسره، فلما قرب
  . ید فرسھ في األرض، فناداه باألمان، وسألھ أن یدعو لھ، فدعا لھ، فنجاه اهللا

اھرة، ودالالت ظا         لم ـ معجزات ب ھ وس ھرة، وأخالق طاھرة،    ٨ولھ ـ صلى اهللا علی
  . اقتصرنا منھا على ھذا تحقیًقا

  فصل في سیرة العشرة 
  : أبو بكر الصدیق ـ رضي اهللا عنھ ـ

ن  اسمھ  عبد اهللا بن أبي قحافة، واسم أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب اب
ي مع رسول اهللا ـ      سعد بن تیم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب التیمي القرشي یلتق

  . صلى اهللا علیھ وسلم ـ في مرة بن كعب
  . أم الخیر سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تیم بن مرة: وأمھ

ة إسالًما،          عاش ثال لم ـ، أول األم ھ وس ًثا وستین سنة، سن رسول اهللا ـ صلى اهللا علی
ل     : وخیرھم بعد رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ، وولي الخالفة سنتین ونصًفا، وقی

  . عشرین شھًرا: سنتین، وقیل: سنتین وأربعة أشھر إال عشر لیاٍل، وقیل
  : ولھ من الولد



ي      أسلم قدیًما، ولھ: عبد اهللا لم ـ وأب صحبة، وكان یدخل إلى النبي ـ صلى اهللا علیھ وس
  . بكر وھما في الغار، أصابھ سھم یوم الطائف، ومات في خالفة أبیھ

ھاجرت إلى المدینة وھي حامل . وھي زوجة الزبیر بن العوام: وأسماء ذات النطاقین
أمھا قتیلة بنت عبد بعبد اهللا بن الزبیر، فكان أول مولود ولد في اإلسالم بعد الھجرة، و

  . العزى، من بني عامر بن لؤي، لم تسلم
  . زوج النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ: وعائشة الصدیقة

د      : عبد الرحمن بن أبي بكر: وأخوھا ألمھا وأبیھا لم بع ع المشركین، وأس دًرا م شھد ب
یع ذلك، وأمھا أم رومان ابنة عامر بن عویمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذینة بن سب

اة    ي حی ابن دھمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة، أسلمت وھاجرت وتوفیت ف
  . النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ

  
  . ولد في حیاة رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ: وأبو عتیق محمد بن عبد الرحمن

لم ـ، بعضھم أوال        ھ وس ي ـ صلى اهللا علی د ولم نعرف في الصحابة أربعة صحبوا النب
  . بعض سواھم

ت   . ولد عام حجة الوداع، وقتل بمصر، وقبره بھا: ومحمد بن أبي بكر وأمھ أسماء بن
  . عمیس الخثعمیة

ر   ي بك ة،           : وأم كلثوم بنت أب ا حبیب ھ ـ، وأمھ ر ـ رضي اهللا عن ي بك اة أب د وف دت بع ول
د         ن عبی ا طلحة اب ر األنصاري، تزوجھ ي زھی وقیل فاختة بنت خارجة بن زید بن أب

  . اهللا
ي ـ     اة النب ولھ ثالثة بنین وثالث بنات، كلھم لھ صحبة إال أم كلثوم، ومحمد ولد في حی

  . صلى اهللا علیھ وسلم ـ
ھ سنة ثالث          ین من ال بق ثالث لی ومات أبو بكر ـ رضي اهللا عنھ ـ في جمادى اآلخرة ل

  . عشرة
  : أبو حفص عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنھ ـ

ن   ابن نفیل بن عبد العزى بن ر یاح بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب ب
  . لؤي بن غالب

  . یلتقي مع رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ في كعب بن لؤي
ل  : وأمھ ن مخزوم،          : حنتمة بنت ھاشم وقی ر ب ن عم د اهللا ب ن عب رة، ب ن المغی ھشام ب

  . ـأسلم بمكة، وشھد المشاھد كلھا مع رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم 
  : وأوالده

  . أسلم قدیًما، وھاجر مع أبیھ، وھو من خیار الصحابة: أبو عبد الرحمن عبد اهللا
  . أمھا زینب بنت مظعون: وحفصة زوج النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ

ھ      : وعاصم بن عمر لم ـ، أم ھ وس ة   : ولد في حیاة النبي ـ صلى اهللا علی أم عاصم جمیل
  . بنت ثابت ابن أبي األقلح

  . أمھما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب: األكبر بن عمر، ورقیة وزید
  . أمھما أم كلثوم بنت جرول الخزاعیة: وزید األصغر، وعبید اهللا ابنا عمر



ي      : وعبد الرحمن األوسط. وعبد الرحمن األكبر بن عمر ود ف حمة، المجل و ش و أب وھ
  . لھیة: أمھ أم ولد یقال لھا. الخمر

  . فكیھة: أمھ أم ولد یقال لھا: ن عمروعبد الرحمن األصغر ب
  . أمھ عاتكة بنت زید بن عمرو بن نفیل: وعیاض بن عمر

ر    ن عم د اهللا األصغر ب ن      : وعب رو اب ي عم ع األنصاریة، من بن ت راف عیدة بن ھ س أم
  . عوف

  . أمھا أم حكیم بنت الحارث بن ھشام: وفاطمة بنت عمر
  . وفیھا نظر: وأم الولید بنت عمر

  . أخت عبد الرحمن األصغر بن عمر: مروزینب بنت ع
ولي الخالفة عشر سنین وستة أشھر ونصف شھر، وقتل في آخر ذي الحجة من سنة 
ثالث وعشرین من الھجرة، وھو ابن ثالث وستین سنة، سن رسول اهللا ـ صلى اهللا         

  . علیھ وسلم ـ وفي سنھ اختالف
  : أبو عبد اهللا عثمان بن عفان ـ رضي اهللا عنھ ـ

ي العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف، یلتقي مع رسول اهللا ـ صلى اهللا   ابن أب
  . علیھ وسلم ـ في عبد مناف، وھو األب الخامس

ا أم             اف، وأمھ د من ن عب د شمس ب ن عب ب ب ن حبی ة ب ن ربیع وأمھ أروى بنت كریز ب
  . حكیم البیضاء بنت عبد المطلب

ي رسو        زوج ابنت دیًما، وھاجر الھجرتین، وت لم ق لم ـ،         أس ھ وس ل اهللا ـ صلى اهللا علی
ل  ام، وقی رة أی نة إال عش رة س ي عش ة ثنت ي الخالف ي ذي : وول ل ف ر وقت ي عش إال اثن

ین،           ذ صائم، سنة خمس وثالث د العصر، وھو یومئ ھ بع الحجة لثمان عشرة خلت من
  . وھو ابن اثنتین وثمانین

  : ولھ من الولد 
صلى اهللا علیھ وسلم ـ توفي وھو ابن ست وأمھ رقیة بنت رسول اهللا ـ : عبد اهللا األكبر

  . سنین، ودخل رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ قبره
  . وأمھ فاختة بنت غزوان، أخت عتبة: وعبد اهللا األصغر

ة من األزد،   : وعمر وخالد وأبان ومریم أمھم أم عمرو بنت جندب بن عمرو بن حمم
  . من دوس

د    أمھم فاطمة : والولید وسعید وأم عثمان ن عب رة اب بنت الولید بن عبد شمس بن المغی
  . اهللا بن عمر بن مخزوم

ة       : وعبد الملك ن حذیف ن حصن اب ة ب ت عیین ال عقب لھ، مات رجًلا، وأمھ أم البنین بن
  . بن زید

  . وأمھن رملة بنت شیبة بن ربیعة: وعائشة وأم أبان وأم عمرو
غرى  ان الص د وأروى وأم أب ت الف : وأم خال ة بن م نائل ن   أمھ وص اب ن األح ة ب رافص

ن         ب ب اب، من كل ن جن دي ب ن ع عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن حصن بن ضمضم ب
  . وبرة

  : أبو الحسن علي بن أبي طالب ـ رضي اهللا عنھ ـ 
  . ابن عبد المطلب، ابن عم رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ



ھ  دت   : وأم میة ول ي أول ھاش اف، وھ د من ن عب م ب ن ھاش د ب ت أس ة بن مًیا،  فاطم ھاش
  . أسلمت وھاجرت إلى المدینة، وماتت في حیاة النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ

وتزوج فاطمة بنت رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ، فولدت لھ الحسن، والحسین،     
  . ومحسًنا مات صغیًرا

  : ولھ من الولد
  . وأمھ خولة بنت جعفر، من بني حنیفة: محمد بن الحنفیة
  . وھما توأمان، وأمھما تغلبیة: وأختھ رقیة الكبرى وعمر بن علي،

  . یقال لھ السقاء، قتل مع الحسین: والعباس األكبر بن علي
  . عثمان، وجعفر، وعبد اهللا، بنو علي، أمھم أم البنین الكالبیة: وإخوتھ ألمھ وأبیھ

  . ال بقیة لھما، أمھما لیلى بنت مسعود النھشلیة: وعبید اهللا وأبو بكر ابنا علي
  . مات صغیًرا، أمھ أسماء بنت عمیس: ویحیى بن علي

  . ألم ولد، درج: ومحمد بن علي األصغر
  . أمھما أم سعید بنت عروة بن مسعود الثقفي: وأم الحسن ورملة

رام، وأم    انئ، وأم الك وزینب الصغرى، وأم كلثوم الصغرى، ورقیة الصغرى، وأم ھ
ة، وخ  لمة، ومیمون ة، وأم س مھا جمان ر، اس ةجعف ة، وأمام ة، وفاطم ي : دیج ات عل بن

  . ألمھات أوالد شتى
  . وكانت خالفتھ أربع سنین وسبعة أشھر وأیاًما، على اختالف في األیام

ل    تون وقی الث وس ھ ث ل ول ل  : قت تون، وقی س وس بع   : خم ل س ون، وقی ان وخمس ثم
  . وخمسون، عام الجماعة، سنة أربعینھ

  : ـ أبو محمد طلحة بن عبید اهللا ـ رضي اهللا عنھ
ب،          ن غال ؤي اب ن ل ن كعب ب رة ب ن م ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تیم ب

  . یلتقي مع رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ في مرة بن كعب
د  : الصعبة بنت الحضرمي، أخت العالء بن الحضرمي، واسم الحضرمي،  : وأمھ عب

ن          ن خزرج ب ف ب ن عوی ك ب ن مال دق،    اهللا بن عباد بن أكبر بن عوف ب ن الص اد ب إی
  . أسلمت أمھ وتوفیت مسلمة

أسلم قدیًما، وشھد أحًدا، وما بعدھا، ولم یشھد بدًرا، كان بالشام في تجارة، وضرب لھ 
  . رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ بسھمھ وأجره

  : وكان لھ من الولد
  . أمھما حمنة بنت جحش: قتل معھ، وعمران: محمد السجاد

  . خولة بنت القعقاع بن معبد بن زرارة أمھ: وموسى بن طلحة
  . وأمھم أم أبان بنت عتبة بن ربیعة: ویعقوب، وإسماعیل، وإسحاق

  . أمھما أم كلثوم بنت أبي بكر الصدیق، ـ رضي اهللا عنھم ـ أجمعین: وزكریا وعائشة
  . أمھما سعدى بنت عوف المریة: وعیسى، ویحیى

  . سامة بن حنظلة الطائیةأمھا أم الحارث بنت ق: بنت طلحة: أم إسحاق
  عثمان وصالح، ولم یثبت ذلك : ابنان آخران: فأوالد طلحة أحد عشر، وقیل

  . وقتل طلحة سنة ست وثالثین یوم الجمل، وھو ابن اثنتین وستین
  : أبو عبد اهللا الزبیر بن العوام ـ رضي اهللا عنھ ـ



ول اهللا ـ صلى اهللا  ابن خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب، یلتقي مع رس
  . علیھ وسلم ـ في قصي بن كالب، وھو األب الخامس

ھ لمت           : وأم لم ـ أس ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ـ ص ة رس ب عم د المطل ت عب فیة بن ص
  . وھاجرت إلى المدینة

 –عز وجل  –ھاجر الھجرتین، وصلى القبلتین، وھو أول من سل سیفھ في سبیل اهللا 
  .  علیھ وسلم ـوھو حواري رسول اهللا ـ صلى اهللا

  : ولھ من الولد
  . وھو أول مولود ولد في اإلسالم بعد الھجرة: عبد اهللا

م  : والمنذر، وعروة، وعاصم، والمھاجر، وخدیجة الكبرى، وأم الحسن، وعائشة  أمھ
  . أسماء بنت أبي بكر الصدیق

  . صأمھم أم خالد بنت خالد بن سعید ابن العا: وخالد، وعمرو، وحبیبة، وسودة، وھند
  . أمھم الرباب بنت أنیف الكلبیة: ومصعب، وحمزة، ورملة
  . أمھم زینب بنت بشر من بني قیس بن ثعلبة: وعبیدة، وجعفر، وحفصة

  . أمھا أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط: وزینب بنت الزبیر
  . أمھا الجالل بنت قیس، من بني أسد بن خزیمة: وخدیجة الصغرى

  . رجًلا وامرأة فأوالد الزبیر واحد وعشرون
  . قتل یوم الجمل سنة ست وثالثین ولھ سبع وستون، أو ست وستون سنة

  : أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص ـ رضي اهللا عنھ ـ 
ي مع رسول      واسم أبي وقاص مالك بن أھیب بن عبد مناف بن زھرة بن كالب، یلتق

  . اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ في كالب بن مرة
  . یان بن أمیة بن عبد شمس بن عبد منافحمنة بنت سف: وأمھ

ا  ). لقد رأیتني وإني لثلث اإلسالم: (وأسلم قدیًما، وكان یقول وشھد بدًرا والمشاھد كلھ
  . مع رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ

فیان،            و س یھم أب ي جیش ف ك ف ھ ذل ان رمی ي سبیل اهللا، وك وھو أول من رمى بسھم ف
  . دم رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ المدینةلقوھم بصدر رابغ في أول سنة ق

  : ولھ من الولد
  . قتلھ الحجاج: محمد
  . قتلھ المختار بن أبي عبید: وعمر

  . ورىي عنھما الحدیث: وعامر، ومصعب
  . وعمیر، وصالح، وعائشة بنو سعد

ى      اب الرجال ل ى رق مات بقصره في العقیق على عشرة أمیال من المدینة، وحمل عل
  . ة سنة خمس وخمسین وھو ابن بضع وسبعین، فكان آخر العشرة وفاةالمدین

  : أبو األعور سعید بن زید بن عمرو ـ رضي اهللا عنھ ـ
ن    ابن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب ب

  . لؤي بنغالب، یلتقي مع رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ في كعب بن لؤي
م           : ھأم ن ع و اب یح، من خزاعة، وھ ي مل د، من بن ن خویل فاطمة بنت بعجة بن أمیة ب

  . عمر بن الخطاب، وتزوج أختھ أم جمیل بنت الخطاب



  . أسلم قدیًما، ولم یشھد بدًرا
  : ولھ من الولد

  ). وولده قلیل، ولیس بالمدینة منھم: (وكان شاعًرا، وقال الزبیر بن بكار: عبد اهللا
  . ید سنة إحدى وخمسین، وسنھ بضع وسبعون سنةوتوفي سعید بن ز

  : أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف ـ رضي اهللا عنھ ـ
ابن عبد بن الحارث بن زھرة بن كالب، یلتقي مع رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ    

  . في كالب ابن مرة
  . نت مھاجرةالعنقاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زھرة، وكا: الشفاء، وقیل: وأمھ

وصح  . أسلم قدیًما، وشھد بدًرا، والمشاھد كلھا مع رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ  
  . أن رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ صلى وراءه في غزوة تبوك

  : ومن ولده
  . مات قبل اإلسالم: سالم األكبر
  . ولدت في الجاھلیة: وأم القاسم

  . إلسالموبھ كان یكنى، ولد في ا: ومحمد 
رو        : وإبراھیم، وحمید، وإسماعیل ي عم ن أب یط ب ي مع ن أب ة ب أمھم أم كلثوم بنت عقب

بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف، من المھاجرات المبایعات وكل ولد عبد الرحمن 
  . منھا، قد روي عنھم الحدیث

ن مسعود      : وعروة بن عبد الرحمن قتل بأفریقیة وأمھ ن قبیصة اب انئ ب ت ھ  نحیرة بن
  . بن شعبان

ن   : قتل بأفریقیة، وأمھ: وسالم األصغر د اب سھلة بنت سھیل بن عمرو، وھو أخو محم
  . أبي حذیفة بن عتبة ألمھ

  . قتل بأفریقیة، وأمھ من بني عبد األشھل: وعبد اهللا األكبر
ھ       د اهللا األصغر، وأم ھ، وھو عب تماضر  : وأبو بكر بن عبد الرحمن، وأبو سلمة الفقی

  . كلبیة، وھي أول كلبیة نكحھا قرشيبنت األصبغ ال
وعبد الرحمن بن عبد الرحمن، ومصعب بن عبد الرحمن، وكان على شرطة مروان 

  . بن الحكم بالمدینة
ان، وصلى           ن عف ان ب ة عثم ي خالف ین ف ین وثالث مات بالمدینة، ودفن بالبقیع سنة اثنت

  . علیھ عثمان، وسنھ اثنان وسبعون
  : بن الجراح ـ رضي اهللا عنھ ـ أبو عبیدة عامر بن عبد اهللا 

  . ابن ھالل بن أھیب بن ضبة بن الحارث بن فھر بن مالك
ن  : وأمھ أم غنم بنت جابر بن عبد العزى بن عامر بن عمیرة بن ودیعة بن الحارث اب
  . فھر

ھ       : وقیل أمیمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزى، یلتقي مع رسول اهللا ـ صلى اهللا علی
  . مالك وسلم ـ في فھر ابن

دًرا                  م، وشھد ب لم ـ دار األرق ھ وس ل دخول رسول اهللا ـ صلى اهللا علی دیًما قب لم ق أس
والمشاھد مع رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ، ونزع یوم أحد الحلقتین اللتین دخلتا    



ل . في وجھ النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ من المغفر، وانتزعت ثنیتاه، فحسنتا فاه   : فقی
  . م قط أحسن من ھتم أبي عبیدةما رئي ھت

  : وكان لھ من الولد
  . وقد انقرض ولد أبي عبیدة فلم یعقب: یزید، وعمیر

ن        و اب ا، وھ ة عمت ور بیسان بقری ومات بطاعون عمواس سنة ثمان عشرة، وقبره بغ
  . عمرو ابن العاص: وقد قیل. ثمان وخمسین، وصلى علیھ معاذ بن جبل

وم ب    اه ی زل اهللا    وقد قتل أبو عبیدة أب ھ أن افًرا، وفی ا   : -عز وجل    –در ك ُد َقْوًم ﴿ َال َتِج
اءَ     اَءُھْم َأْو َأْبَن اُنوا آَب ْو َك ُھْم ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اآلِخِر ُیَوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَل

وبِ      ي ُقُل َب ِف َك َكَت یَرَتُھْم ُأْوَلِئ ْدِخُلُھْم      َأْو ِإْخَواَنُھْم َأْو َعِش ُھ َوُی ُروٍح مِّْن َدُھم ِب اَن َوَأیَّ ِھُم اِإلیَم
َك           ُھ ُأْوَلِئ وا َعْن ھ ـْم َوَرُض ا ـ رضي اهللا عن ِدیَن ِفیَھ َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَھا اَألْنَھاُر َخاِل

  ] .٢٢: المجادلة[ِحْزُب اللَِّھ َأَال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّھ ُھُم الُمْفِلُحوَن ﴾ 
________________________________________  

ان   ) ١( ك وإن ك األصوب أال یمیز أحد من الصحابة بمثل قولھم علیھ السالم ونحو ذل
د      ا ق ا مم رحم ونحوھ ذلك جائًزا في األصل، وبكل حال فألفاظ الصالة والترضي والت

  ].خالد الشایع: الشیخ: المحقق. [یتصرف فیھ بعض النساخ فتنبھ
  .ألبي نعیم، وفي األصل لكنت المصطفى" ل النبوةدالئ"كذا في ) ٢(
م    : (ھذه العبارة مجملة، وفیھا عموم، ولو اقتصر على قولھ) ٣( ا ل م م آتاه اهللا من العل

أو نحًوا من ذلك لكان أحسن؛ فإن من علم األولین واآلخرین ). یؤت أحًدا من العالمین
ل ومن األ          لم ـ، ب ھ وس ي ـ صلى اهللا علی ھ النب ھ ـ       ما ال یعلم ي زمان ت ف ي كان ور الت م

أن النبي ـ صلى اهللا علیھ  : صلى اهللا علیھ وسلم ـ، ودالئل ھذا واضحة بحمد اهللا، منھا 
ِر      : وسلم ـ سئل عن الروح، فأوحى اهللا إلیھ  ْن َأْم رُّوُح ِم ِل ال رُّوِح ُق ﴿ َوَیْسَأُلوَنَك َعِن ال

أخبركم غًدا، فتأخر الوحي : وسئل عن أھل الكھف فقال]. ٨٥: اإلسراء: [َربِّي ﴾ اآلیة
الى     ھ تع ؤھم، وقول ھ نب ٌل     : عنھ، فحزن لذلك، ثم أوحي إلی ي َفاِع ْيٍء ِإنِّ وَلنَّ ِلَش ﴿ َوَال َتُق

ا   ]. ٢٤ – ٢٣: الكھف[ِإالَّ َأن َیَشاَء اللَُّھ ﴾ * َذِلَك َغدًا  ھ بھ وسئل عن الساعة فنفى علم
اَعِة   : ل تعالى، وقا" ما المسؤول عنھا بأعلم من السائل: "بقولھ ِن السَّ ﴿َیْسَأُلَك النَّاُس َع

  ] .٦٣: األحزاب[ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَھا ِعنَد اللَِّھ ﴾ 
ي   یمم ف حیح البخاري  : "وفي قصة شرع الت د عائشة،      ) ٣٣٤" (ص وا عن عق ا بحث لم

ام،            ا ق ر لم ھ تحت البعی وا أن م علم م، ث ولم یجدوه والنبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ معھ
اه اهللا من     وبالجمل ة فإن النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ال یعلم إال ما علمھ اهللا، مع ما آت

المین؛ صلوات اهللا    العلم، والحكمة، ومزید الفضل، والشرف، ما لم یؤت أحًدا من الع
ارة؛ ولكن نبھت           ك العب ف بتل راد المؤل ذا ھو م ل ھ علیھ وسالمھ إلى یوم الدین، ولع

ًال، ولظن بعض الجھلة من الناس أنھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ إلیھ ألن في العبارة إجما
  ].خالد الشایع: المحقق الشیخ. [یعلم من الغیب ما لم یعلمھ اهللا

وفین من   ) ٤( ذي  "ما بین معق ي      "سنن الترم ة ألب ذه الواقع ، والسیاق یقتضیھا ألن ھ
  ].خالد الشایع: الشیخ: المحقق[ھریرة ـ رضي اهللا عنھ ـ 

---------------  
  المنھج النبوي في التعامل مع النساء.٥٦



  محمد علي الغامدي .د
ره    ل ذك ال ج المعروف فق اء ب ر النس أن ُیعاش الى ب ر اهللا تع د أم روھن : (لق وعاش

المعروف  ن         )ب ول الحافظ ب ل یق ق نبی ول وخل ل فعل وق ة لك ة جامع ، والمعروف كلم
والكم لھن وحسنوا   : كثیر رحمھ اهللا في التفسیر اتكم بحسب     أي طیبوا أق الكم وھیئ أفع

ولھن مثل الذي علیھن : (قدرتكم كما تحب ذلك منھا فافعل أنت بھا مثلھ كما قال تعالى
ركم    : (وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم) بالمعروف ا خی ھ وأن خیركم خیركم ألھل

داعب        )ألھلي م البشر ی ل العشرة دائ ھ جمی لم أن ، وكان من أخالقھ صلى اهللا علیھ وس
  .''ویتلطف بھم ویوسعھم نفقتھ ویضاحك نساءه أھلھ

ّل   لقد كان علیھ الصالة والسالم القدوة الحسنة ألمتھ، والنموذج البشري الكامل قال ج
ي رسول اهللا أسوة حسنة       : (ذكره م ف ان لك د ك ھ الصالة      )لق ھ علی دیث عن ھدی ، والح

ھ         د أوضح ألمت ل متشعب وال غرو فق دیث طوی قائق  أنھ : (والسالم مع النساء ح ن ش
ارة أخرى    )الرجال ع نسائھ، أو بعب ف  : ، ولعلي أقصر حدیثي عن ھدیھ الشریف م كی

ف راعى نفسیاتھن؟      عاش علیھ الصالة والسالم زوًجا؟ وكیف تعامل مع نسائھ؟ وكی
ات   ات، وأمھ ن زوج ة حقھ رورة رعای ال بض اداتھ للرج ایاه وإرش ي وص ا ھ وم

ث دون ش   ض األحادی وق بع بي أن أس م؟ وحس ي  ألوالدھ ة ف ي كافی ق فھ رح أو تعلی
  :إیضاح المراد مكتفیا باإلشارة إلى بعض ما تدل علیھ تلك األحادیث الشریفة

رة *  رة عن رسول اهللا       : فقد أوصى بھن خیًرا في نصوص كثی ي ھری دیث أب ا ح منھ
، وحدیث )اللھم إني أحرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة: (صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال

ال   أبي ذر عن سم  دب ق ن جن لم     : رة ب ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی رأة  : (ق إن الم
ا      ش بھ دارھا تع رتھا ف ا كس إن أقمتھ ن ضلع ف ت م ال  ). خلق رة ق ي ھری ن أب ال : وع ق

أكمل المؤمنین إیمانا أحسنھم خلقا وخیاركم خیارھم : (رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  ).وألطفھم بأھلھ(وفي لفظ ) لنسائھم

ا        وعن بھز قال  ا و م أتي منھ ا ن ا رسول اهللا نساؤنا م حدثني أبي عن جدي قال قلت ی
ا إذا طعمت     : (ندع؟ قال حرثك أنى شئت غیر أن ال تقبح الوجھ وال تضرب وأطعمھ

ض إال       ى بع د أفضى بعضكم إل واكسھا إذا اكتسیت وال تھجرھا إال في بیتھا كیف وق
  ). بما حل علیھا

نھن وخّوف ورّھب من تزوج بأكثر من وا*  رة عن     : حدة ثم لم یعدل بی ي ھری عن أب
من كان لھ امرأتان یمیل إلحداھما على األخرى جاء : (النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

  ).یوم القیامة أحد شقیھ مائل
رة      *  ھ من الغی ا طبعن علی ال   : وأرشد بفعالھ ومقالھ إلى أھمیة مراعاة م س ق : عن أن
ؤمنین فأرسلت أخرى بقصعة      كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم عند إحد( ات الم ى أمھ

ھ     ي صلى اهللا علی فیھا طعام فضربت ید الرسول فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ النب
ول غارت            ام ویق ا الطع ع فیھ ل یجم ى األخرى فجع داھما إل وسلم الكسرتین فضم إح
أمكم كلوا فأكلوا فأمر حتى جاءت بقصعتھا التي في بیتھا فدفع القصعة الصحیحة إلى 

ت   )رسول وترك المكسورة في بیت التي كسرتھا ال ي   : (، وعن عائشة قال دت النب افتق
م رجعت     صلى اهللا علیھ وسلم ذات لیلة فظننت أنھ ذھب إلى بعض نسائھ فتحسست ث
فإذا ھو راكع أو ساجد یقول سبحانك وبحمدك ال إلھ إال أنت فقلت بأبي وأمي إنك لفي 



مست رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فأدخلت الت: ( ، وقالت أیضًا)شأن وإني لفي آخر
ال  یطان؟ ق ك ش ا ل ت أم یطانك فقل اءك ش د ج ال ق عره فق ي ش دي ف ن اهللا : ی ى، ولك بل

  ).أعانني علیھ فأسلم
ا غرت   : (فعن عائشة قالت: وكان وفیا لبعض نسائھ غایة الوفاء حتى بعد وفاتھن*  م

رة ذكر رسول اهللا ص     ا    على امرأة ما غرت على خدیجة من كث لم لھ ھ وس لى اهللا علی
  ). قالت وتزوجني بعدھا بثالث سنین

ث ال        *  رتھن بحی ن غی یًئا م ذن ش ن أن ینف یح لھ الم یت الة والس ھ الص ان علی ا ك كم
ك المرح واالبتسامة         لوكھن ذل ى س د المشروع، ویضفي عل ي  : یتجاوزن الح فعن أب

ا فجلس رسول اهللا صلى       '': قالت عائشة: سلمة قال ا سودة یوم لم   زارتن ھ وس اهللا علی
ال     رة أو ق ا حری بیني وبینھا إحدى رجلیھ في حجري واألخرى في حجرھا فعملت لھ
خزیرة فقلت كلي فأبت فقلت لتأكلي أو أللطخن وجھك فأبت فأخذت من القصعة شیئا 
فلطخت بھ وجھھا فرفع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم رجلھ من حجرھا تستقید مني 

حك   فأخذت من القصعة شیئا فل طخت بھ وجھي ورسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یض
ا رسول اهللا صلى اهللا       : فإذا عمر یقول ال لن ر فق ن عم یا عبد اهللا بن عمر یا عبد اهللا ب

  .''قوما فاغسال وجوھكما فال أحسب عمر إال داخال'': علیھ وسلم
ا *  ھ    بل إنھ علیھ الصالة والسالم بّین ألمتھ أن اللھو واللعب مع الزوجة مم اب علی یث

ال  : الرجل ، بل ال یعد من اللھو أصًال اح ق ت جابر   : ففي حدیث عطاء بن أبي رب رأی
ر      ال اآلخ س فق دھما فجل ل أح ان فم اریین یرمی ر األنص ن عمی ابر ب د اهللا وج ن عب ب

و  : (كسلت سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول كل شيء لیس من ذكر اهللا فھ
یم      لغو ولھو إال أربعة خصال مش ھ وتعل ھ أھل ھ فرسھ ومالعبت ي بین الغرضین وتأدیب

  ). السباحة
ت  : (فعن عائشة قالت: وكان یراعي فیھن حالھن والسن التي كان علیھا بعضھن*  كن

ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وصواحباتي عندي فإذا 
ل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كما رأین رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فررن فیقول رسو

  ).أنت وكما أنتن
ة واللطف    *  ھ إال بالحكم ن    : وكان إذا بدر منھن شيء یسوؤه لم یكن یقابل س ب فعن أن

ا        ك یومھ ان ذل ي سفر وك لم ف مالك قال كانت صفیة مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
ي وتقول حملتني فأبطت في المسیر فاستقبلھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھي تبك

ا ویسكتھا        ھ عینیھ لم یمسح بیدی ھ وس على بعیر بطيء فجعل رسول اهللا صلى اهللا علی
ت عائشة            دمت فأت ا فق لم وتركھ ھ وس اء فغضب رسول اهللا صلى اهللا علی فأبت إال بك
فقالت یومي ھذا لك من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إن أنت أرضیتیھ عني فعمدت 

ا وكا  ى خمارھ ة إل م    عائش اء ث ن م يء م حتھ بش ران فنض ورس وزعف بغتھ ب ت ص ن
ول اهللا     ا رس ال لھ لم فق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص د رأس رس دت عن ى قع اءت حت ج

ذلك فضل اهللا یؤتیھ من یشاء فعرف رسول اهللا  : فقالت، ما لك؟: صلى اهللا علیھ وسلم
إن صفیة : صلى اهللا علیھ وسلم الحدیث فرضي عن صفیة وانطلق إلى زینب فقال لھا

ھ   ، قد أعیا بھا بعیرھا فما علیك أن تعطیھا بعیرك ري فتعطی قالت زینب أتعمد إلى بعی
ة ا         ، الیھودی رب بیتھ م یق ھر فل ة أش لم ثالث ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ا رس فھاجرھ



ت           ى مؤخر البی ى السریر فأسندتھ إل دت إل ا وعم ت بیتھ وعطلت زینب نفسھا وعطل
ل   ول اهللا ص ا رس ت أن یأتیھ وجس     وأیس وم إذا ب ي ذات ی ا ھ لم فبینم ھ وس ى اهللا علی

ب   ت زین ا  : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فدخل البیت فوضع السریر موضعھ فقال ی
رسول اهللا جاریتي فالنة قد طھرت من حیضتھا الیوم ھي لك فدخل علیھا رسول اهللا  

  ).صلى اهللا علیھ وسلم ورضي عنھا
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  .ة المعلمین بجدةعضو ھیئة التدریس بكلی* 
---------------  
  إیماض البرق في خلق سید الخلق صلى وسلم علیھ الحق.٥٧

  فضیلة الشیخ علي بن عبد الخالق القرني
  ..الحمد هللا الذي قد أنزال كتابھ وللرسول أرسال

  .. اللھم لك الحمد حمدًا یلیق بجالل وجھك وعظیم سلطانك
  .. سك ومداد كلماتكولك الحمد زنة عرشك وعدد خلقك ورضا نف

  ..وال تنال كرامتك إال برحمتك.. ال تشكر نعمتك إال بنعمتك
  فامنن بجمیل من الثناء المواتي** أنت أھل الثناء والمجد 

  من حیائي خواطري في شتاتي** یا محب الثناء والمدح إني 
  ھبة منك یا عظیم الھبات**حمدنا وثنائنا لیس إال  

  ومعان خالبة بالمئات **لو نظمنا قالئد من جمان 
  بمداد من دجلة والفرات** لو برینا األشجار أقالم شكر 

  أو بذلنا أرواحنا الغالیات** لو نقشنا ثنائنا من دمانا 
  في صالة وألسن ذاكرات** أو وصلنا نھارنا بدجانا 

  ومشینا بأرجل حافیات** أو قطعنا مفاوز من لھیب 
  دامع الحارقاتبلھیب الم** أو بكینا دما وفاضت عیون 
  في حنایا نفوسنا ماكینات** ما أبنا عن ھمسة من معاني 
  من حروف بمدحكم مترعات** أي شيء أبقى وأنقى وأرقى 

   
اة    .. فالق الحب والنوى جل شائنا وف الطغ ا أن زل مرغم ا خاب     .. لم ی ین م ولي المت ال

ي   والملك لك من عالم .. الحمد لك ال ند لك.. ظن لنفوس في فضلھ طامعات ذر الخف ال
ك      .. ما عام أو ما طار فیھ أو سلك .. إلى الفلك ان من إنس وجن أو مل ا ك د  .. م إال وق

ك  ك ل أن المل ھدوا ب وده  .. ش لھ وج ھ وفض ھ ومن ى توفیق د هللا عل لوات اهللا .. الحم وص
ى     .. والسالم ما ناح طیر األیك والحمام على النبي المصطفى البشیر الھاشمي المجتب

ھ   ذیر وآل ا ان .. الن اح   م ت الری ا ھب حبھ م وب  .. بلج الصباح وص اح القل ذكر اهللا ترت .. ب
ام   .. من شاء في ظل السعادة ھجعتھ.. ودنیانا بذكراه تطیب .. فھنا تشاد صروحھا وتق

ا  وم فھاھن یان الھم خ األألم .. أورام نس وم وتنس ى الھم دي إال  .. تنس ن ال ھ بحان م س
  ..نفنى ویبقى الواحد العالم.. ھدیھ



دى  .. باد وثمرات الفؤادأي فلذات األك ود الھ د األمل ورجال    .. فتیان الحمى وجن معاق
ال   .. العمل ي موج كالجب ذبال   .. قادة السفینة ف ت ال ل خاف ي خضم     .. ولی ة ف داة القافل ح

  ..العواصف الھوج والملتویات العوج
دائھا         ت أن د رق ر ق ي الخی ي أحسبھا ف دائھا  .. نظر اهللا ھذه الوجوه الت ت أص .. وتجاوب

ردت  اوغ ا .. أطیارھ ت أزھارھ حارھا   .. وتنفس ائلھا وأس ج أص اح أری عد .. وف فالس
راء  .. والورد والریحان من نسماتھا.. واإلیمان في بسماتھا ة الغ ي ال  .. في ھذه اللیل الت

  ..والرجال وأبناء الرجال وأحفاد الرجال.. أرى فیھا إال المغوار وأب المغوار
ریكم و     ة ظامئ ل اكم أحییكم بتحیة اإلسالم تحی اكم   .. ری ع لسھیلكم وثری ة  .. ومتطل تحی

وة  وة للبن وة  .. األب یخوخة للفت وة  .. والش ة لألخ ة اهللا    .. والقراب یكم ورحم الم عل فالس
وبكم   .. تصافح مواطن اإلحساس من نفوسكم.. وبركاتھ ان من قل .. وتخالط معاقد اإلیم

دوركم   ي ص ة ف ار الحمی رك أوت رش الم  .. وتح ن ذي الع د م م التأیی ائلین لك دس .. جی
  .. وسیادة تدفع إلى حرم العز من ثنیة التنعیم.. وزیادة في النعیم

حى  ون والض ھ ون ي ط ال بن م .. أھ اب المحك ارك والكت ي تب اطح .. وبن ي األب وبن
  ..والركن والبیت العتیق وزمزم.. والمشاعر والصفا

ة  اكم لألم اكم اهللا وأحی ا .. حی ون منارھ ا .. ترفع ورون نارھ ا .. وت ون منئآدھ .. وتقوم
.. فتملكون قیادھا.. وتحسنون تھیئتھا وإعدادھا.. وتنفقون كسادھا.. وتصلحون فسادھا

  ..وتستنشقون رندھا وعرارھا وشیحھا وقیصومھا وریحانھا
  قدر المنازل عن سناھا نازل** جمع الھدایة قد شرفت منزال 

  لك یا منازل في القلوب منازل** كم سرت فیھا نحو ربعك منشدا 
أننا نعیش مرحلة .. والحلیم والسفیھ.. غیر خاف على الغبي والنبیھ...... معشر اإلخوة

  ..األمة كثیر فیما یعد العادون لكنھم مع ھذا العدد مبددون.. حرجة لم یسبق لھا مثال
  وكان یلثمھا لو أنھ لطما** مدوا یدا لغریب بات یقطعھا 

   قوديلون الحیاة وقتالھم بال** أسراھم في سجون البغي ما عرفوا 
  واستأسد الغي حین استنوق الرشدوا** بنوا اللقیطة داسوا حرمة الصحف 

   
ة ة إذالل منظم ي حمل اب اهللا ف ان كت رارة.. یھ ور ح رارة وال تث ق م ال تنش ذ .. ف فتتخ

  ..مواقف تدل على الثأر للكرامة
  لما تداس وتستباح مصاحف** ماذا سیبقى من كرامة دیننا 

   
ل ال ھالھی ة ال..!! ردود أفع دار اإلھان یبة ومق ة المص ع فداح ب م د ..!!  تتناس م یج فل
  ..!!!فوا ذاله.. أنا رب األسرى وللمصحف رب یحمیھ: أبرھة حتى من یقول

  كیف یحیا مع الصقور الحماما؟** في زمان الصقور صرنا حماما 
  أوى صاحون أنتم أم نیاما** وقع السقف یا صنادید قومي 
  رضي الناس بالھوان فھانوا** ال یھین الجموع إال رضاھا 

  قوم فال تغضب علیھم إن أساءوا** وال عجب إذا أرخصت نفسك عند 
  بنوا اللقیطة من قرد ابن نصرانیا** لو كنت من ھاشم لم تستبح صحفي 

   



داء    ا األع داعى علیھ ة ت اء      .. أم ة وال غن اء ال منفع ا غث ي عمومھ ي ف إذا ھ ي  .. ف ف
  ..والدفائن نبشت.. والصحائف نشرت.. السرائر منھا بلیت.. اضطراب واحتراب

  تعشق اللھو وتعشق الطرَب** فھي واألحداث تستھدفھا 
  وترفع للذابحین الذنَب** تساق إلى الذبح خاضعة 

   
فاء بأسباب المرض العضال     .. تتلمس الھدایة من مطالع الظالل ب الش تبحث  .. وتطل

ا أن ت   .. عن الدلیل وھو معھا وحي من ربھا ا ومنھ راد لھ دوھا   ی ى ع زع إل ادى  .. ف تتع
ا    ..!! وتتمادى بإغوائھ.. !! إلرضائھ ان مأفون ھ وإن ك ا لعقل وعن  ..!! تتنازل عن عقلھ

ا ان مجنون ره وإن ك ا لفك ھ ..!! فكرھ ائلھا برذائل ح فض ا أن تلق راد لھ زأ ..!! ی وتھ
ھ     ..!! بماضیھا افتتانا بحاضره ا برجال ا إعجاب خر من رجالھ ا   ..!! وتس وتنسى تاریخھ

تحفظ  ھ ل انھ   ..!! تاریخ ا للس انھا احترام ر لس ا     ..!! وتحتق راد لھ ا ی غط م ت ض وتح
ر   .. تضاءلت فیھا السوابق ف   .. وتصاھلت عرج الحمی ا  .. وترجل الجنس اللطی مخلف

ذكا .. ونطق الرویبضة والتافھ.. فینا شبابا لألنوثة ینتمي ؤم  .. وأشار بالرأي البلید لل وت
ائھا  ال نس باه الرج أ .. أش ور إذ ت ت ذك اءخاب اء  .. مھم نس دي نس الق بأی دت األخ ووئ

  ..من كل ذي وجھ لو الناصفاتھ تندى لكان من الفضیحة یقطر.. بلحى
  دنسا وأن بحاره ال تطھر** بئس المناخ لقد حسبت ھوائھ 

الت  حف ومج وات وص بكات وقن ر ش ك عب ل ذل دون.. ك ا المفس َر لھ تحوذ .. نظَّ واس
ا    لو اطلعت علیھا لولیت.. علیھا المستھترون ا رعًب ت منھ وا  .. منھا فرارا ولمئ والزال

تنفث السموم .. واتخذوا معھا القرآن مھجورا.. یخصفون علیھا زخرف القول غرورا
دجیل   اق والت ل النف یال      .. وتحم وم ق ك أث وق واإلف ل حق ل واألباطی ق باط إذا الح .. ف

ز البطون    ب ھ ون   .. شعاراھا من ذا یعی ع الفن دوا ظ  .. وذاك من روائ دین أن تب ا  ال ریف
  ..وإن عبدت نعجة أو وثنا.. مرنا

  الدین خذ فیھ خفة وھات** ما الدین بالعفاف والصالة 
ار  و الحم رب ھ ذب مط ا أع زار .. فیھ و الھ زعج ھ ر م جعان ذاك .. وش جع الش وأش

ائق    .. واللیث رمز الجبن ال تعجب.. األرنب ب الحق ا اإلعالم تقلی م   .. دنی ر العلق وتظھ
ق  ا جی   .. حلو الرائ أفرزت لن روح   ف م ال ھ مظل ذھن  .. ال غالب د ال .. ضعیف اإلرادة .. بلی

ذي یتخبطھ الشیطان من المس      اع    .. یترنح كال اع وال یبت اع ال یب دٍو كحال  .. سقط مت
أنھم  .. ھبل إذا اجتمعوا صاحوا .. ولكن للمسامع یشغل.. ما  في جوفھ شيء.. الطبل ك

رى ناسا   .. ت عجبارؤاھم أھدافھم ما عرضت إال رأی.. ثعالب ظبحت بین النواویس ت
  ..!!وآخرین یحمدون الصمم.. یتمنون العمى
دونا فحسب   ..... معشر األخوة ة ع ة من      .. إن بالئنا لیس في ھجم ا فئ ل إن من بالئن ب

دونا    .. بني جلدتنا وق ع ة ب ھ لكن بصوت       ..!! ھي بمثاب د كالم ا سوى تردی ال دور لھ
ة   ..!! ى ما شاء ویریدھا عل..!! آلھ صماء یدیروھا على ما شاء..!! أعلى ا للفتن یحركھ

رك ال  .. فتتح مس بغرب ي الش ال  .. لتغط الیق بالتنب اول العم ق  ..!! وتط دعوھا لتفری ی
ك      ..!! الصفوف فتستجیب وتجید التخریب دھا حمى تنھك فتكون طاعون ُیھل ..!! یری

ًال یریدھا لسانا فتكون لسانًا وعینًا وأذنًا ویدًا ورجًال ومقراضًا للقطع وفأسًا للقلع ومعو
ة  ..!! للصدع دیھا الھلك ا    ..!! ما یشاء العدو إخماد حركة إال كانت على ی أت فیھ د تھی ق



ي السوءات شیطان    .. فجنسھا وفردھا غبي العین عن طلب المعالي.. أدوات الفتنة وف
ة    ..!! مرید ر غن ھ إدغام بغی ر إال        ..!! بینھ وبین أمت ال یظھ الم ف ي ال الم ف دغم ال ا ت كم

ل ال..!! المتحرك  ان  طوی ات بن ي المكرم ا ف یس لھ ھ فل ا یمین رى وأم د الیس دم ..!! ی یھ
  ..!!األمة ویدعي إنھاضھا

  أقعد فما أنت الذي یسعى إلى إنھاضھا** یا من حملت الفأس تھدمھا على أنقاضھا 
  وأنــت مــن أمراضــھا** كـم قلت أمراض البــالد 

   
.. طق الضعفاء العجزة   خرج مدافعون عن اإلسالم بمن .. وتحت وطأة تداعي األعداء

ھ كسروا  ..!! فال اإلسالم نصروا  .. یتمسكون بالقشة لینفوا عنھم التھمة ..!! وال ألعدائ
ین   ..!! بل سوغوا ومیعوا وخلطوا البعر بالدر الثمین..!! فضروا وما نفعوا ز ب فلم یمی

مین  اب العرس   ..!! غث وس ي ثی الكفن ف ب  ..!! فجاءوا ب ي مواك وائح ف وا الن وعرض
اال ! ..!الفرح ل یغري   .. فصارت األمة في عمومھا تمث ؤوي ب دعوا   .. ال ی وسراب یخ

ونَ  ..(وال یروي ُھْم َیْظِلُم ُكمْ     )..(َوَما َظَلَمُھُم الّلُھ َوَلـِكْن َأنُفَس ِد َأْنُفِس ْن ِعن َو ِم ْل ُھ إن ).. ُق
..!! تنأى عن مراق الفالح والعزة سبعین ذراعا.. أمة تتزحزح عن دینھا مقدار شعرة

ة    ومع  ة مرحوم ھ فھي أم ام         .. ھذا كل ى قی ى الحق ظاھرین إل ة عل ا طائف زال فیھ ال ت
اعة علتھ  .. الس ح ش المرخ نلم وري ب د ی رخ زن ي الك ا زال ف ن  .. فم رى م ا ن ا زلن وم

  .. السنان صفحتھ
  أن یستذل الفار لیث األجمي** ال تقل ذلت فما یصدق 

  وال قلبي سھا** مـا غفـا طرفـي 
  وجنة الورد وأھداب المھا** ا لم أزل ألمح في روضتن

  صورة النجم الذي فوق السھا** لم أزل أحمل في ذاكرتي 
  تلقي بھا خبثا وأخرى مسجد** والناس مثل األرض منھا بقعة 

   
  :لھذا كلھ كانت ھذه الكلمات بعنوان

  ))إیماض البرق في خلق سید الخلق صلى وسلم علیھ الحق((
  لجوى لما برقبارق شب ا** خفق القلب لھ لما ومض 

  أمال من بعد یأس قد برق** خلتھ من بین أسداف الدجى 
   

ا شاقة   ..!! إن المعركة مع أعداء اهللا  لیست معركة خاطفة سریعة : إیماض یقول لكنھ
تمرة ة مس َتَطاُعواْ   ..!!(طویل ِنُكْم ِإِن اْس ن ِدی ُردُّوُكْم َع َى َی اِتُلوَنُكْم َحتَّ وَن ُیَق ).. َوَال َیَزاُل

.. وبذل جھد.. ورسوخ یقین.. وعمق إیمان.. وشدة صبر.. عھا إلى طول نفسنحتاج م
ل   .. الستنقاذ الغثاء من دوامة السیل.. وتظافر جھود ھ غرق ووی ورسولنا  .. فالسیل فی

دمع  .. فإن لم نجعل اإلنقاذ نھجا.. صلى اهللا علیھ وسلم في ذلك أسوة فسوف تضیق بال
  ..!!المآقي

ة    لئن تخلینا ال: إیماض یقول دینا     .. یوم عن كل وسائل االنتصار المادی ي أی ي ف د بق فق
لحة  ى األس ن أنض يء.. سالح م ھ ش وم ل ْن  (ال یق ا ِم ِھ َوَل ْیِن َیَدْی ن َب ُل ِم ِھ اْلَباِط ا َیْأِتی َل



دد     .. واهللا ما ھي إال نفحة من نفحاتھ).. َخْلِفِھ ع المب ذا القطی ى ھ وبھم   .. تھب عل إذا قل ف
  ..وأخالقھم شاما.. ونوافرھم متآلفة.. مجتمعة

  سما عقل وفیھا للظالم كواشف** كلمات رب العالمین بھا 
   

  !!؟؟..زمزم فینا ولكن أین من یقنع الدنیا بجدوى زمزم: إیماض یقول
ول اض یق الم : إیم أخالق اإلس ى اهللا ب دعوة إل ري.. إن ال ري.. روح تج ة تس .. ونفح

  .. إشراقھا علیھالیس بین النفوس وبین اإلذعان لھا إال.. حقیقة جذابة
  وساوى الصارم الماضي قرابا** ولوالھا لساوى اللیث ذئبا 

یذكر األستاذ النجار  .. یشھد بذلك العقل والنقل والقریب والغریب والموالي والمعادي
ول  م     : أن أحد عقالء الغرب وقف یخاطب جمعًا من المسلمین یق ا المسلمون إنك ا أیھ ی

رب ا    ایروا الغ تطیعوا أن تس ن تس ومل یا وال   .. لی كریا وال سیاس ادیا وال عس ال اقتص
ى       ..!! إعالمیا وا عل ر المتغطرس المستعلي یجث ولكنكم تستطیعون ھذا الغرب المتكب

ا     ..!! ركبھم أمامكم باإلسالم دین فھم ذا ال م ھ ثم یقول إیتوني بأربعین شابًا یحسنون فھ
عرضھ على الناس بلغة  ویحسنون.. ویحسنون تطبیقھ على أنفسھم تطبیق دقیقًا.. دقیقا

  ..!!وأنا أظمن لكم أن أفتح بھم األمریكیتین الشمالیة والجنوبیة.. العصر عرضا دقیقًا
  :حالـھ

  یومًا ولیست بعد ذلك تغرب** ولسوف تشرق شمسكم بسمائھم 
   

ا       ن أفریقی اع م یا ورق ن آس اع م ي بق الم ف ار اإلس ت أن انتش اریخ أثب ن  .. والت م یك ل
  ..!!ل بأخالق اإلسالم التي كان یتعامل بھا معھم تجار اإلسالمب.. بجیوش وال حشود

  أكد الفعل ما حواه الكالم** لیس بعد الیقین یا عین شك 
  ..وإنما األمم األخالق.. أننا نعیش أزمة أخالق وإننا أمة األخالق: إیماض یقول

  فقل یا موت مر بنا سریعا** إذا األخالق قد ولى ذووھا 
ا     .. ا أحوج األمة الغافلة المنقطعة عن القافلةأال م: إیماض یقول ة علی ى صور مثالی إل

  ..ولیس ذلك إال في أخالق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الزاكیا.. ألخالق فاضلة
  وطیب مغانیھا وصفو الجداول** سل الشیح عنھا والخزامى ورندھا 

  والمسك كدرة ماءھا والعنبر ** فالورد والریحان عرف عبیرھا 
ل      .. واهللا وباهللا وتاهللا: یماض یقولإ ال نعرف أحدًا كملھ اهللا بكل فضیلة ونزھھ عن ك

  ..!! مثل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم.. رذیلة
  مستوجب ثنائي الجمیال** فلن ترى في وصفھ مثیال 

  وأفضل الخلق على اإلطالق** فھو ختام الرسل باتفاق 
سئلت عائشة رضي  .. خالق مـن مھمة بعثتھما فضیلة إال وھي صفتھ إتمام مكارم األ

  لیس من مسقط وال من عمان** فقالت تنثر الدر عبقریا عجیبا . اهللا عنھا عن ُخلقھ
إال كان أول عامل بھ وداع .. ما ُخلق سني دعا القرآن لھ".. كان خلقھ القرآن : " قالت
  .. ذر منھإال كان أول مجتنب لھ ومح.. وما ُخلق سيء حذر منھ القرآن.. إلیھ

  )..َوَما ُأِریُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى َما َأْنَھاُكْم َعْنُھ(وحالھ
  ما ضمھ القلب من أخالق قرآن** في وجھھ قسمات قد دللن على



  ).. َوِإن ُتِطیُعوُه َتْھَتُدوا:(إیماض یقول
  وراء خبیر في ملغم بقعة** فكن في إتباع المصطفى مثل عصبة 

  وبین الردى والفوز زح بخطوة** تبع یفز فمن ینحرف یردى ومن ی
  إن یستطل الوصف ولم یستطل** فلزم صفاتھ وإیاك الملل 

  تعدل بھ فھو یضاھي المثَل** اجعلھ نصب العین والقلب وال 
   

وإن .. صالح القدوة صالح األتباع).. َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة:(إیماض فحواه
لح ین ص لحت الع واقیھا ص ى .. س ان موس ي ك د المرب ان  .. وإن رش ل ك و ض وإن ھ

  ..السامري
یم     اد یخطف بصر زن وه    .. إنھ إیماض برق یك یس یعرف من أب نبطي من زجاج    .. ل

فكشف  .. من أسخن اهللا عینھ وأدنى ھالكھ وحینا.. نسبة ال یعرف إال بالسراج.. مظلم
لم یتطاول على رسول اهللا صلى ا.. وصرح بسوءتھ.. عن لكنتھ ویطعن  .. هللا علیھ وس

  .. ویا هللا.. بل وفي نسبھ.. في رسالتھ وفي خلقھ
  وأین الشمس من دنس وعار** یرید بقولھ تدنیس شمس 

ھ  ..  قد جف من ماء الكرامة وجھھ.. نعوذ باهللا وباهللا نعوذ.. ضریبان سالحھ الفسا لكن
د      .. لو أن صاعقة ھوت  .. واقحة ولؤم ینقط وقح الع ي وجھ ال رت ف ا أث اء م ال .. یم الم

  : إنھ شواظ یقول..!! فالحر ممتحن بأوالد الزنا.. تعجبن إذا امتحنت بسخفھ
  على آساد غیل من نباح جراء** أرعد وأبرق یا سخیف فما 

  ما یجري من األعفاج واألمعاء** أخسأ رقیع فلیس كفؤك غیر 
ي  وار لطمتن و ذات س ي .. ل رورة دعتن ھ  .. والض م آت رورة ل وال الض د.. ول  وعن
  !!الضرورات آتي الكنیف

ت .. آال أرغم اهللا معطسك من شآن ت   .. مغالط أنتن من حلتی ل من كبری دى  .. وأثق وأھ
ت ن خری الل م ى الظ ت.. إل ت وھری ت.. وعری ت وفری ت.. وقطع ت وذری .. وأحرق

أال .. وتطوعت أم كریت.. وضریت أم ضریت.. َأغریت أم ُأغریت.. وأذبت وأجریت
ل     ..!! جاج ألف ضربة ما انكسر لو ضربت الجبل بالز.. خبت و سترت الصبح بك ول

اه       ..!! شيء ما أنستر اه اهللا وكف ار زك ار من خی ار من خی ا  (زكى استقامتھ  .. إنھ خی َم
َوى   ا َغ اِحُبُكْم َوَم لَّ َص ھ).. َض َوى  (ونطق ِن اْلَھ ُق َع ا َینِط ھ).. َوَم ِدیُد  (وعلم ُھ َش َعلََّم

َوى ؤاده).. اْلُق َؤادُ (وف َذَب اْلُف ا َك ا َرَأى َم ره).. َم ى  (وبص ا َطَغ ُر َوَم ا َزاَغ اْلَبَص ).. َم
َك ِوْزَركَ  * َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك (وصدره وذكره ْعَنا َعن ھ ).. َوَوَض ى   (وُخلق َك َلَعل َوِإنَّ

  )..َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمیَن(وزكاه كلھ).. ُخُلٍق َعِظیٍم
  كان القصور قصارى كل فصیح** مفصحا فإذا كتاب اهللا أثنى 

  ..وأین دوي الذباب والزنبور من نغم الفرقان والزبور
  وال على المسك أن المسك مفتوت** فما على البدر أن قالوا بھ كلف 

  ثم انطفى الجمر والیاقوت یاقوت** وطالما أخلي الیاقوت جمر غضا 
  ..!! ومن العجائب والعجائب جمة أن تسخر القرعاء بالفرعاء
  ..والشمس ال تخفى محاسنھا وإن غطى علیھا برقع األنواء

  والشمس تبھر أبصار الخفافیش** لكن أنى یرى الشمس خفاش یالحظھا 



راق   .. إن رسول اهللا علیھ وسلم مثٌل أعلى: إیماض یقول ألقصى ما یبلغھ البشر من م
ة  یقول الصدیق من رجح إیمانھ.. وغایة تنقطع دونھا اآلمال.. الكمال ا  : بإیمان األم أم

واهللا ما ذاك عندي وال عند أحد من .. كلفتموني أخالق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ا      .. الناس ھ البالغة أعنتھ ت إلی و ألق دث ول ھ   .. واهللا ما في طاقة متح أن یتقصى أخالق

  .. لكنھا تتحدث عن نفسھا.. ویستوربھا
  ائعھذاتھ ال ما غدا ینعتھ ب** فالمسك ما قد شف عن 

ھ        ك أخالق ى ساحل بحر مس ا عل یَخ ركائبن ة   .. فحسبي وحسبكم أن ُنن ھ اللیل ر من لنظف
  : فیكون العنوان.. لنشتم منھا نفحھ.. وعلى روض ریحان خاللھ.. بدرة

  ))إیماض البرق في شجاعة سید الخلق((
ھ   إال مقدار ما.. في ھذه الدقائق.. من تأمل ھذا الُخلق.. وأنا على یقین أني لن أبلغ یبلغ

  ..!!واصف الشمس وھو ال یعرف منھا إال أنھا كوكب ینسخ طلوعھ سواد اللیل
  من بعد ما نطقت حم تنزیل** ماذا عسى بلـغاء الیوم قائلة 

ا  .. سبع الغاب لیس مثل السباع.. موضع النجم ال ینال بباع ال تقسھ بغیره في جناس م
ر   ر والعنب ى العبی رار إل ن ورق الع ھ م ى أجمل ي .. عس ى  ف ت أنث ن حمل ر م خی

عت ل  .. ووض دنیا ومنتع ى ال اف عل ر ح د .. وخی ل للعض ي إال دماجی د .. إن ھ وقالئ
وفضل اهللا على من .. وأحاول الجبر بالمسنون.. عجزت فیھا عن أداء الواجب.. للجید

در استطاعتھ     .. یشاء لیس بممنوع وال ممنون ى ق ق عل ن ینف ن ساعتھ   .. وكل و اب .. وھ
ت   ي أعی ھ   من لم یقل لھ رب ھ مطالب ى وأن      .. علی ا لوجھك األعل م أن تجعلھ أسألك اللھ

  ..أقول واهللا تعالى المستعان ومن بغیره استعان ال یعان.. تقبلھا
جاعتھ  ا ش لم م ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص جاعة رس ار! ؟..ش ا األخب ارت .. تناقلتھ وس

ار    ة النھ ي رائع ا ال حرج   .. مسیر الشمس ف دث عنھ ل  .. ح ان ال یجھ ة ال  ومن.. بمك زل
و   .. وحسبھ أنھ نبي.. وأھدتھا الحواضر للبوادي.. تناقلھا الرواة بكل فج.. تدفع ھ أب وأن

ھ       .. الشجعان وصانعھم جاعة فھي طوع زمام ك الش ھ مل ى عینی ره جمحت   .. عل ولغی
جع من      .. والذي رفع السماء وعلم آدم األسماء.. ولیست تركب راء أش ا شھدت الغب م

شامخا ال .. كان طودا ال یتزعزع.. وال أثبت منھ قلبا.. لمرسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
  .. وال تھزه الحوادث والملمات.. ال ترھبھ األزمات.. یتزلزل

  فالسیف یسند والعوالي تطلق** تروى أحادیث الوغى عن بأسھ 
  في فعل النجوم عاین القمر** وما رآه فارس إال استتر 

ي  ھ نب ھ و ..... وحسبھ أن لى اهللا علی ان ص ھ   ك ى قوم رج عل اس حین خ جع الن لم أش س
اكن  .. ولیس لھ من معین سوى ربھ.. بدعوة ینكرونھا جمیعا فصدع بھا في جمیع األم

ق والسوق      .. واألزمان واألحوال ي الطری جد وف ي المس ل وف ازل   .. فوق الجب ي المن ف
ال  .. والمواسم والحواضر والبوادي حتى في المقابر في الحضر والسفر واألمن والقت

وه ومن أبغضوه    .. وحین یزور وحین یزار.. صحة والمرضوال ومن  .. دعا من أحب
اء   .. استمعوا لھ ومن أعرضوا عنھ ارع الخطب ھ یق ازل الشعراء   .. خطیب .. وشاعره ین

اق  ون اآلف ھ یجوب ول    .. دعات ھ إال أن تق ریش أمام ك ق م تمل وي ل تنفار دع ي اس ال : ف
  !..!تسمعوا لھذا القران والغوا فیھ لعلكم تغلبون



قذف .. في حلم وأناة وھدوء.. واستخدم كل أسلوب ووسیلة مشروعة.. بذل كل وسعھ
ل  ى الباط الحق عل ل .. ب د الخل ل وس أزاح العل ب  .. ف ي اهللا وإن أغض ا یرض ال م وق

د من      .. فذھب الزبد جفاء وطاعنا حتى لم یجد من مطاعن.. البشر م یج ى ل ازل حت ون
الحق  .. یصبوا إلیھا كل من عرف الحق .. وبقي صلى اهللا علیھ وسلم قدوة.. منازل وب

فھو الحیاء ما حل في .. سطوة العادل في أنس الحلیم.. أعلى لنفس جمعت.. یدین مثال
  ..........وحسبھ أنھ نبي.. بلد إال بإذن اهللا أحیاه

رة     .. كان أشجع الناس ال می ي شعب لسنوات ب .. حین قوطع وحوصر مع بني ھاشم ف
د الجوع    .. رحتى اضطروا ألكل ورق الشج .. وسمع صوت الصبیة یتضائون من ش

وأحق اهللا .. حتى انتصر وسقطت المقاطعة.. فصبر وما وھن وما ضعف وما استكان
  .. وإن تغیر لبوسھ.. وكذلك الحق ال یتغیر أصلھ وسوسھ.. الحق وأبطل الباطل

  ید الصباغر ال یصدأ الذھب** ففي المعادن ما تمضي برونقھ 
اء     والصخر في ظل العق د م ي ظل العقی جد واآلل ف ز     .. یدة عس ف العزی ي كن ز ف والع

  ..ومن عبد العبید أذلھ اهللا
وأشد في .. كان صلى اهللا علیھ وسلم شجاعا أشجع من الشجاعة........ وحسبھ انھ نبي
  ..الحق من الشدة

  طلق المحیا والخطوب دواجي** ماضي العزیمة والسیوف كلیلة 
ي ط     ھ أب ى عم ریش إل ار ق الوا سعى كف ب فق ة     : ال ا سنا ومنزل ك فین ب إن ل ا طال ا أب ی

ا .. وشرفا ك    .. وإنا قد إستنھیناك في ابن أخیك فلم تنھ عن ى ذل ا واهللا ال نصبر عل .. وإن
م انصرفوا        ریقین ث د الف ك أح ى یھل اه حت ھ   .. فإما أن تكفھ عنا أو ننازلك وإی فعظم علی

فبعث إلى رسول اهللا صلى  . .فراق قومھ ولم یطب نفسا بإسالم ابن أخیھ لھم وخذالنھ
اال   : اهللا علیھ وسلم فقال لھ ر م یا ابن أخي أبقي علي وعلى نفسك وال تحملني من األم

ھ      .. أطیق ھ خاذل لم أن ھ وس ى     .. فظن رسول اهللا صلى اهللا علی دق ببصره إل ق وح فحل
ھ           .. السماء فتا رسول اهللا صلى اهللا علی ھ ش ر عن ا تفت دودة السمع لم دنیا مش ووقفت ال

ل عادة       .. موس یر الس ا مص ف علیھ ي یتوق ة الت اریخ لكلم ت الت ون وأنص اخ الك وأص
ففي تصمیم  .! نعم : قالوا! ؟.أترون ھذه الشمس : فقال.. البشریة والحضارة اإلنسانیة

د   .. وعزیمة ال تعرف الھزیمة.. یفل الحدید ر الخصوم الل تحم   .. وتحد یقھ وإصرار یق
د زره والم ر بج ریحة ال.. البح ة ص ال كلم لق ا التأوی ل معناھ ت ..  یقب و قس ة ل ببالغ

ھ من إن     : قال.. سحبانا بھا ألفیتھ ذا منطق تمتامي ت ب ا بعث واهللا ما أنا بأقدر أن أدع م
واهللا لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في .. یشعل أحدكم من ھذه شمسي شعلة نار

ثم استعبر .. دونھ على أن أترك ھذا األمر ما تركتھ حتى یظھره اهللا أو أھلك.. یساري
ده  .. كأنما أنفاسھ حرجف.. وبكى وولى ال من     .. وبین جنبیھ لظى واق ادت األجب و م ل

  ..!أو خرت األفالك ما زعزع.. تحتھ
ثم .. رجل یظن أنھ تخلى عنھ ناصره الوحید من أھلھ.. یا لقوة اإلیمان وجالل البطولة

  .. إنھ ثبات النبوة.. یقف ھذا الموقف العظیم
  فھو في جیش من اإلیمان ما فل لھامھ** زل فالحق لھ سیف والمھ إن یكن أع

ول   .. وقف أبو طالب مأخوذا بما سمع ورأى رارة نفسھ یق ذا إال   : وھو في ق ا ھ واهللا م
المین   .. نبي كریم  اهللا رب الع ة ب ھ      .. بلغ أسمى درجات الثق ھ ألن ى عقبی نكس عل ن ی فل



ن    .. یأوي إلى ركن شدید ھ دی ین جنبی ھ وب رت       . .فما علی ا ق ال لم ھ صم الجب و أراد ب ل
ا  : ثم ینادیھ أقبل یا ابن أخي فأقبل صلى اهللا علیھ وسلم فقال لھ.. رواسیھا إذھب فقل م

واهللا لن یصلوا إلیك بجمعھم حتى أوسد في التراب .. أحببت واهللا ال أسلمك لشيء أبدا
  : حالـھ.. دفیًنا

  ینقم واسمعھ البرایا أجمع** قم وأبلغ نوره للعلمین 
  أسمع النمرود توحید الجلیل** إن تكون في مثل نیران الخلیل 

د      اف سطوة العبی د وال یخ ر بالتوحی زل یجھ م ی ھ   ..! فل ي صلى اهللا علی ھ نب بھ أن وحس
  .......وسلم

لم   ھ وس لى اهللا علی اس ص جع الن ان أش ك   .. ك ال ومل ن م ات م ھ المغری ت علی عرض
اء    اه ونس رف وج ھ ف   .. وش ن دعوت ازل ع ر أن یتن رض وازدراه  نظی ك الع أبى ذل

  .. ورفضھ
  متوثبا یدعوا الرجال نزالي** متمیزا كاللیث دیس عرینھ 

  نار الصواعق عنده كذبالي** ال تذكروا نار الصواعق عنده 
   

ھ    : قال قائل قریش ھ بحیل تم ل ا أتی ان   .. یا معشر قریش إنھ واهللا قد نزل بكم أمر م د ك ق
یكم  دیثا   .. محمد غالما حدثا ف دقكم ح ة  أص م أمان ي     .. وأعظمك تم الشیب ف ى إذا رأی حت

ي شأنكم    .. صدغیھ قلتم ساحر كاھن شاعر مجنون انظروا ف ذلك ف ا  .. واهللا ما ھو ب وم
م  ى أن    .. معھم إال العناد وما بھم من العقل من اإلنصاف مثقال درھ م عل وا رأیھ أجمع

اء  دنیا والنس رى بال اوض ویغ لم .. یف ھ وس لى اهللا علی ل ص و القائ ات: " وھ دنیا ف قوا ال
ة      ".. واتقوا النساء  ن عتب د ب ا الولی ة أب ك المھم أتى رسول اهللا صلى اهللا    .. انتدبوا لتل ف

ب؟   ! یا محمد أنت خیر أم ھاشم؟: علیھ وسلم وقال د المطل ر أم عب ر   ! أنت خی ت خی أن
فمن الحكمة .. ألنھ یرید ھدایتھ.. فلم یجبھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم! أم عبد اهللا؟

ھ صلى اهللا     ..  یدخل معھ في معارك جانبیھ تعیقھ عن ذلك الھدفأن ال ان بإمكان د ك لق
لكنھ بذلك قد یضیع .. فھو سید ولد آدم أجمعین.. علیھ وسلم أن یقول أنا أفضل وصدق
یھم من    .. الفرصة الذھبیة من ھدایة ھذا الرجل ا ف وكان بإمكانھ أن یثني على آباءه بم

دة فات حمی یح.. ص ذلك یت ھ ب اع   لكن ن إتب ك م ى ذل ب عل ا یترت ھ بم ة أن یلزم الفرص
ألنھ لیس في .. فالسؤال ال یستحق ذلك.. وقد فعل ولذا آثر بحكمتھ عدم اإلجابة.. دینھم

ال  .. صمیم الموضوع الذي عقد من أجلھ الحوار ك فق زعم أن   : فھم عتبة ذل ت ت إن كن
نھم   وإن كنت تزعم أ.. فقد عبدوا اآللھة التي عبت.. ھؤالء خیر منك ر م ك خی ل  .. ن فق
ت  .. فرقت جماعتنا.. واهللا ما رئینا سخلة أشئم على قومھ منك.. حتى نسمع قولك وعب

ا  حتنا.. دینن ى .. وفض یحة الحبل ل ص ا ننتظر إال مث ض  .. واهللا م ى بع نا إل وم بعض فیق
  ..ویالھ من عور عن الحقیقة.. فنقتتل حتى نتفانى.. بالسیوف

  ألنھم یحسبون الناس أنصافا* *البد في العور من تیھ ومن صلفا 
  ال یعرف المعـروف إال ذووه** من أین یدري الفضل معدومھ 

  وھو إذا ینـطق بوم یـفوه** تظن بعض القـوم عالمـة 
یھ   ھ وعص ة حبال ى عتب م ألق ائر .. ث ى البص راءات تغش ار .. إغ غ األبص ة .. وتزی بلغ

مومة ا .. مس رفا لھ ت مستش ا المس ت م .. م م ونزع ھ الس روحإال أھدت ھ ال ت .. ن وأبق



م  ار        .. الجس ى أوت ن عل ابع م از أص ن نش ات م ذا النغم ت بھ م لعب الي  .. وك م یب فل
ك من       : قال.. الصادقون بما وقع منھا وطار ا ل ال جمعن ك الم ا ب یا محمد إن كان إن م
ك     .. أموالنا حتى تكون أكثرنا ماال را دون ال نقطع أم .. وإن كنت ترید شرفا سودناك ف

ك       .. ملكناك وإن كنت ترید ملكا ا ل راه ال تستطیع رده عن نفسك طلبن وإن كان شیئا ت
ًرا  .. الطب حتى نبرئك ریش عش ا  .. وإن كان إن ما بك النسا فاختر من أجمل نساء ق ی

  ..محمد قل نسمع
  ولكن كان أشد من الحدید** فلوا كان الحدید للینوه 
در  ة وأغضى عن سبابھ       .. في حلم ورحابة ص ي  وق .. أعرض عن كرھات عتب ال ف

د    : أدب النبوة یكنیھ ا الولی ا أب ال ..أفرغت ی م : ؟ ق جاعة     ..! نع ھ الحاسم بش أعلن موقف ف
دة   .. دون مراوغة أو مداھنة أو استعطاف أو استلطاف.. نادرة ألن قضیتھ قضیة عقی

  .. تقوم على الصراحة والبیان فال تنازل وال إدھان
  العز بین یدیھ والجاه** كالكوكب الدري تلقاه 

  وعلى عبید األرض نعاله** ض في عینیھ خردلھ واألر
ل فصلت      اطلھم بأوائ ذف ب ا سطعت وحسمت   .. ق مس منھ اب .. فالش .. ورفعت الحج

} ٢{َتنِزیٌل مَِّن الرَّْحَمِن الرَِّحیِم} ١{حم..(ومحت السلب باإلیجاب.. وأثارت اإلعجاب
َبِشیرًا َوَنِذیرًا َفَأْعَرَض َأْكَثُرُھْم َفُھْم َلا } ٣{ُموَنِكَتاٌب ُفصَِّلْت آَیاُتُھ ُقْرآنًا َعَرِبّیًا لَِّقْوٍم َیْعَل

  )..}٤{َیْسَمُعوَن
وه   .. عتبة یسمع القرآن من فم من أنزل علیھ القرآن ر ف فیلقي یدیھ خلف ظھره وقد فغ

ھ      .. مأخوذا بسلطان البیان ھ ب ذي خاطب ة اهللا ال د استحضر عظم وه  .. ورسول اهللا ق یتل
  ..ویھوي بھ على إغراءاتھم ومطامعھم. .بكل أحاسیسھ ومشاعره

  تشب على مطامعھم سعیرا** فكان اآلي صاعقة علیھم 
  واقطع مضربا منھ شھیرا** كذالك السیف أمضى وھو ھاو 

   
ودَ        (لما بلغ قول اهللا اٍد َوَثُم اِعَقِة َع َل َص اِعَقًة مِّْث َذْرُتُكْم َص ْل َأن وا َفُق ھب  ).. َفِإْن َأْعَرُض

د    ذعورا ق ھ     عتبة م ت ب ھ أن الصاعقة حل ل إلی ھ      .. خی ي صلى اهللا علی م النب فأمسك بف
لم   .. وسلم یناشده اهللا والرحم إال صمت ھ وس َع  ..(فصمت رسول اهللا صلى اهللا علی َفَوَق

ونَ    اُنوْا َیْعَمُل ا َك َل َم قُّ َوَبَط اِغِرینَ  } ١١٨{اْلَح وْا َص َك َوانَقَلُب وْا ُھَناِل ).. }١١٩{َفُغِلُب
  ..!!نحلف باهللا لقد جاءكم بغیر الوجھ الذي ذھب بھ: فلما راؤه قالواانقلب إلى قومھ 

  ما أبلغ العیون إذ تبین** قد نطقت بضعفھ العیون 
ؤمن    ..ما وراءك یا أبا الولید.. بادروه م ی ان وإن ل ؟؟ فقال وقد آمن بسلطان اللغة والبی
منھ قوال واهللا ثم سمعت .. ما ھو واهللا إال أن جئتھ فعرضت علیھ ما عرضت: بالقران

ط   ھ ق معت مثل ا س ت إال    ..! م ا فقھ عر م ة وال الش حر وال بالكھان و بالس ا ھ واهللا م
ولقد .. فأمسكت بفیھ وناشدتھ أن یكف) َأنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة مِّْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُموَد..(قولھ

وا  یا معشر قریش أطیعوني واجعلوھا ب.. علمتم أن محمد إذا قال شیئا لم یكذب ي وخل
حرك  : قالوا.. واهللا لیكونن قولھ بالذي سمعتھ نبأ عظیم.. بین ھذا الرجل وما ھو فیھ س

د ا الولی ا أب ید..!! واهللا ی ب بالوص اد كالكل حة .. فع ى ص ا عل ان قریب ھ .. وك د داخلت فق
  ..!!حروف العلل وال عجب



؟؟ .وھل یبصر الرمداء شمس الضحى .. لیس یخلوا من إصابة.. من یكن للجرب خال
  )..َواللَُّھ ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن(؟؟..وھل یحس بطعم العذب من إیف في الفم

  :معشر اإلخوة
ذة       جاعة ف ي ش لم ف ھ وس لى اهللا علی ھ ص ارة من ا إش ق   .. إنھ ین الح اء ب ا ال لق مفادھ

ى  االختالف جوھري یستحیل معھ اللقا.. ال إجتماع بین النور والظالم.. والباطل ء عل
ق   ف الطری ي منتص يء ف اومة  .. ش ة وال مس ى مراوغ اج إل ر ال یحت یس إال .. األم ل

ْم    ..(وإال فالبراءة التامة.. الخروج عن الكفر بجملتھ إلى اإلسالم بجملتھ ي َوَلُك ي َعَمِل لِّ
ونَ        ا َتْعَمُل ِريٌء مِّمَّ ْا َب ُل َوَأَن ا َأْعَم وَن ِممَّ وة ).. َعَمُلُكْم َأنُتْم َبِریُئ ى     إن ق وم عل ة الی الھجم

فاألمر جد .. بعیدا عن التعمیم والتمییع.. ینبغي أن تقابل برد في غایة الوضوح.. الدین
ھ  زل فی ْدِھُنونَ   ..(ال ھ ْدِھُن َفُی ْو ُت ام   ).. َودُّوا َل وح الت ن الوض د م ایا   .. ال ب ي القض ف

دا    ا واح ل إال وجھ ي ال تحتم یریة الت اِفُرو  ..(المص ا اْلَك ا َأیَُّھ ْل َی ا  } ١{َنُق ُد َم ا َأْعُب َل
  )..}٢{َتْعُبُدوَن

  إلى الدالء ولن یحتاج للقرب** من یملك النبع لن یحتاج من ظمأ 
ر اإلسالم    .. یا ابن اإلسالم أبى أن تخضع لغی وإن .. إن الرؤوس التي رفعھا اإلسالم ت

ق  ول الح ى ق تقامة عل ي اس نة الت ق .. األلس ر الح ا الوي لغی أبى أن یلویھ الم .. ت اإلس
.. مھما كانت الدوافع واإلغراءات والمبررات.. عوة ربانیة ال مجال فیھا للمساوماتد

افیر  .. فإذا نثر الحب وتساقطت العصافیر ت الیع س    .. وطرح األب وتھافت ا دی ن لیث فك
ھ .. عرینھ د  .. ووسم عرنین رق وأرع م   .. وأب ا بمأل الف ھ إال    .. وقلھ ث ال یأكل م خبی مطع

و حالف   .. وفلق النوى والحب .. أنبت النجم واألبوالذي خلق الضب و.. الخاطئون ل
راء    .. بطن الراحة الشعر ى الغب ا والشمال     .. وسقطت السماء عل وصار الشرق غرب

ي بصر  .. فإني ألرجوا اهللا أن ال یزل لي قدم.. جنوبا دأ    .. وال یزیغ ل د عن مب وال أحی
  ..إني على بینة من ربي.. حق

ا نفسي   ..!! وأعق بھا سلفي..!! أال یا قبح اهللا شھوة أبیع بھا دیني دم  ..!! وأھین بھ وأھ
  ..!!وأكون عارا على أمتي..!! شرفي

  ما قیمتي في المال من غیر معتقدي** عرى العقیدة جلت عن مساومة 
ا   دا آبق رخم     ! ؟..ھل یصیر الحر عب ل ال ي     ! ؟..ھل یصیر الصقر مث ھ الشھم ف ھل یتی

م   وغ القم را ال یكون    .......... ال!.......... ؟..أوھامھ ینحني بعد بل ر مھ .. ال یكون العی
  ....وحسب أنھ نبي.. المھر مھر.. المھر مھر

اس  جع الن لم أش ھ وس لى اهللا علی ان ص ة.. ك ر الھم ھ.. كبی نقض عزم ث .. ال ی وال ینك
  ..عقده

  من البیض حتى خاف أن یتجردا** أصالة عزم أخجلت كل صارم 
  في كل خطب یئودهصاحب  یؤازره ** وحسب الفتى من عزمھ خیر 
  نصیر فأخلق أن تخیب جذوده** فإن لم یكن للمرء من عزماتھ 

بالخروج إلى المشركین  .. أشار الشباب على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قبل أحد
ا      .. خارج المدینة ال داخلھ رى القت لم ی ھ وس م   .. وكان صلى اهللا علی ى رأیھ زل عل .. فن

یھم من حاجة       ھ إل ا ب ھ م ادة       .. وعلم اهللا أن ن الق ده م ھ من بع ال   .. ولكن لیستن ب ا ق كم
ل   .. صلى بالمسلمین ثم دخل منزلھ.. الحسن رحمھ اهللا ي كام فتدجج بسالحھ وخرج ف



ھ أشاروا      .. وأمرھم بالخروج إلى العدو.. عدتھ نھم حین شعروا أن فندم ذوي الرأي م
ا    ان یفضل غیرھ الوا .. علیھ بخطھ ك ا أن ن     : فق ان لن ا ك ا رسول اهللا م ك فامكث   ی خالف

ا شئت    اب اإلیجاز     .. واصنع م ي ب أتى باإلعجاز ف دك       .. ف ة ت ي ھم د ف ب أس ال بقل وق
ھ   : الجبل األشم والخصم األلد م اهللا بین ما كان لنبي إذا لبس المتھ أن یضعھا حتى یحك

  ..وبین عدوه
  مسالك الرأي صاد الباز بالحجل** ماض البصیرة غالب إذا اشتبھت 

  لبى وإن ھم لم یرجع بال نفلي** منتصر إن قال برا وإن ناداه 
   

  ..كان صلى اهللا علیھ وسلم أشجع الناس.......... وحسبھ أنھ نبي
  عند الكریھة ضیغم زئار** ھو للصدیق كما یحب وللعدى 

دم التقصیر   .. للوقوف في وجھھ.. ویحرض بعضھم بعضا.. یجتمعون على حربھ وع
خریة   .. في عداوتھ ھ بالس اءه      و.. ویتطاولون علی ي علی ل الشھیق ف ..  ھو صامد كالجب

  :وحالھ.. لو كان الثمن إھالك ھؤالء الصنادید.. یقرر أن ما جاء بھ سینفذ
  ال أبالي بجمعھم كل جمع مؤنث** إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا 

ي الحجر    : یقول عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنھما ریش ف ذكروا  .. اجتمع أشراف ق ف
ذا الرجل      : قالوا.. علیھ وسلمرسول اهللا صلى اهللا  ى ھ ل صبرنا عل ا مث فھ  .. ما رأین س

إذ طلع علیھم رسول اهللا صلى .. وفرق جماعتنا فبین ھم كذلك.. وعاب دیننا.. أحالمنا
فمغرب  .. وعداتھ منھ تغص وتشرق.. فأقبل یمشي حتى أستلم الركن.. اهللا علیھ وسلم

رق  ھ ومش ن غیظ ت  .. م وف بالبی و یط م وھ ر بھ م م ول ف.. ث ا یق بعض م زوه ب .. غم
واجبھم  أعینھم وح اروا ب ث .. وأش رات اللواھ ر المجح روا ھری ر .. وھ ن عم ال اب : ق

زوه    .. وظھرت علیھ عالمات الغضب .. فعرفت ذلك في وجھھ إذ تغیر م مضى فغم ث
ا ا .. بمثلھ زوه بمثلھ ى فغم م مض رك .. ث كون تح إذا الس ب.. ف ود تلھ وإذا .. وإذا الخم

ابره    یستنزل ا .. السكوت كالم   ى من ك من أعل ل   .. لھل د والبط ده الرعدی .. ویستوي عن
ا معشر   : قال .. فرد سیوف الغي مفلولة الحد.. فسل حساما من بیان فھومھ تسمعون ی

ذبح  .. قریش أما والذي نفس محمد بیده تكم بال ل     .. لقد جئ ى جب ت عل و تنزل ا ل .. أال إنھ
نھم ر .. فأخذت القوم كلمتھ.. أھوت بھ وھو خاشع ى رأسھ     حتى ما م ا عل جل إال كأنم

  ..طائر
ھ وتضعھ   .. صادف در السل در یدفعھ.. حال الجریظ دون القریظ .. في ھضبتھ ترفع

ذاءه    ى إی دھم وصات عل ول    .. وإن أش ن الق د م ا یج كنھ بأحسن م ؤه ویس ا  .. لیرف ا أب ی
وال    ت جھ ا كن دا واهللا م رف راش م انص ھ   .. القاس لى اهللا علی وال ص ان جھ ا ك واهللا م

  ..وسلم
  واعتلى وسما فطأطأت التالل رؤوس** ھ جبل الوقار رسا وأشرف لكن

  جحد العیان وأنكر المحسوس** من أنكر الفضل الذي أوتیتھ 
  ..وال یغضب إال هللا ثم ال یقوم لغضبھ شيء.. كذلك كان إذا غضب

  حمما ودك األرض زلزاال** فإذا أوثیر رأیت بركان رمى 
  ظنون أحیاء وقد قتلوابھم ی** ترى الرجال وقوفا بعد فتكتھ 



اس  ............ وحسبھ أنھ نبي جع الن ي    .. كان صلى اهللا علیھ وسلم أش ة ف ھ القائل أدركت
ھ   .. فنزل تحت سمرة وعلق بھا سیفھ.. إحدى غزواتھ في واد كثیر العظاح رق عن وتف

ویا هللا عدو متمكن وسیف شاھر وموت  .. فجاء أعرابي فاختلط سیفھ وسلھ.. أصحابھ
د أتخافني   : ولیق .. حاضر ا محم رت وال روعة       ..ی ال نفس جزعت وال حال تغی ؟؟ ف
  ........ال:......... یقول.. وما كان إال الرعد دعوى ھدیده..!! حصلت

  فھو أخو اللیث الم وأب** كأنما اللیث شبیھ لھ 
  لدیھ مثل األكلب العاویة** من اتق اهللا فأسد الشرى 

اءه     ؟؟ فاست..فمن یمنعك مني یا محمد: قال ھ ونصرتھ ألولی ة اهللا وقدرت .. حضر عظم
  ..وقال

  كالصخر یھبط من ذرى ثھالن** یھوي فصیح القول من لھواتھ 
.. فخارت قواه وانحلت وسقط السیف من یده وأمكن من نفسھ ........... اهللا............ 

  ..فاهللا ما أشجعھ وما أحلمھ.. كن خیر آخذ یا محمد فعفا عنھ یتألفھ: وقال
  في الصدر ال یھوي وال یتزعزع** الجبال الراسیات وحلمھ تھوي 

  :حالھ.. رجع األعرابي إلى قومھ یقول جئتكم من عند خیر الناس
  فصرت أطالع باب البدل** قضیت التعجب من أمره 

ي    ھ نب بھ أن اس    .......... وحس جع الن لم أش ھ وس لى اهللا علی ان ص ون  .. ك را بفن خبی
  ..یرعب جنانھ.. یقوض أركانھ.. بنیانھیزلزل الخصم فیوھي .. المنازلة

  وحكمة تر السیف غمدا** عزیمتھ ترد الغمد سیفا 
  أجاب قبل أن تتم سینھ** إن تعدوا یا سیف لتستعینھ 

ھ اهللا     ذي رحم نن الترم ي س ت ف ى       .. ثب ھ عل د جنب ع أح م یض ارع ل ة مص أن ركان
ارعتھ تبج    .. األرض لم ومص ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ة رس ب منازل ھ  طل ا بقوت ح

طوتھ   ھ وس ا ببنیت ال     .. وإعجاب نم وق ن الغ ة م الث مئ ھ ث ك أن     : مع ي ل د ھ ا محم ی
  ؟؟ ..تصارعني

  وتخفي عن العقل نور الفكر** وساوس إبلیس تغشى النظر 
  كمحاول صید النجوم من المیاه الركد** أي ركان أرح المطیة وال تكن 

د ا محم ارعني ی ك أن تص ل ل لى اهللا..ھ ول اهللا ص رأى رس ذا ؟؟ ف ي ھ لم ف ھ وس  علی
ذه   .. العرض وسیلة لھدف أسمى من المصارعة ف ھ وھو إسالم ھذا الرجل مع توظی

ھ   .. الطاقة المتفجرة إلعالء كلمة اهللا د قتل ھ   .. ال یرید صرعھ ال یری د حیات ا یری .. وإنم
ث  و إال الغی ا ھ ب .. فم ا وقوعھ خص لم .. أم ھ وس لى اهللا علی اؤء فطھور ص ا م .. وأم

  :حالھ..  علیھ وسلم على أنھ غریق بحاجة إلى من ینتشلھعاملھ صلى اهللا
  تدا ظمئآن لو شئت وردت** یا رب حیران لو شئتھ 

ي إن صرعتك   : یقول لھ ل ل ال ..وما تجع نم   : ؟؟ فق ن الغ ة م فصارعھ رسول اهللا   .. مئ
ھ    ..ھل لك في العود: فقال ركانة.. صلى اهللا علیھ وسلم فصرعھ ال صلى اهللا علی ؟؟ ق

مئة أخرى فصارعھ رسول اهللا صلى اهللا    : ؟؟ قال..تجعل لي إن صرعتكوما : وسلم
  ..علیھ وسلم فصرعھ

  من یكون اهللا في الدنیا نصیره** ھو باهللا وھل یخشى انھزاما 



لم  ..ھل لك في العود: قال ھ وس ي إن صرعتك    : ؟؟ قال صلى اهللا علی ل ل ا تجع ؟؟ ..وم
ة فصارعھ رسول اهللا صلى اهللا عل     ھ وسلم وصرعھ   قال المئة الباقی ھ    .. ی ي علی م بق ث

واه    .. كسرت شوكتھ ومالت ھامتھ ع  .. ارتطم باألرض ظھره ھوى بأسھ وھوت ق وم
  :ذلك فقد ذھب مالھ وصار حالھ

  وفي الحي سحفان وندك باقل** وإني لمقدام وعندك ھائب 
ك    : ثم قال د قبل ى األرض أح ي عل ض     .. یا محمد واهللا ما وضع جنب د أبغ ان أح ا ك وم

واهللا ما على األرض أحد : حالھ.. وأنا أشھد أن ال إلھ إال اهللا وأنك رسول اهللاإلّي منك 
  أحب إلّي منك الیوم 

  من الدمع یجري بعد سح بوابلي** وأسبلت العینان منھ بواكف 
  والصبح أشرق والضیاء تجددا** واللیل ولى والظالم تبددا 

.. ثم رفعت حالي.. بوخفضت مني محل النص.. عملت الجزم بي.. فصار حال ركانة
ھ  .. وھدفھ ھدایتھ.. قام عنھ صلى اهللا علیھ وسلم ورد علیھ غنمھ دنیا واهللا ببغیت .. فما ال

ھ   ت لدی ت وجل دنیا وإن عظم رى ال ال .. ی ع النع ن شس ل م ب  .. أق یمة العض ن ش وم
  .....وحسبھ أنھ نبي.. أنھ یخاف ویرجى مغمدا ومجردا.. المھند

  حب مقیم وشوق غیر منصرم **تبلى عظامي وفیھا من محبتھ 
د نظره     .. كان صلى اهللا علیھ وسلم أشجع الناس ھ وبع ھ وإدراك ال یجارى في قوة رأی

  .. فطن
  أنھا اكتحلت بنور ذكائھ** تكاد العمي تبصر الدجى لو 

والذي نفسي .. وقف ضد رغبات أصحابھ یوم الحدیبیة حین بركت ناقتھ فأعلن مقسما
ھ .. ن فیھا حرمات اهللا إال أعطیتھمبیده ال یسألونني خطة یعظمو ات اهللا   : حال مع حرم

ؤادي   دیتك بالسواد    .. فدیتك بالسویدا من ف دقي ف دت   .. ومن ح دارت المفاوضات وس
ھ  ى      .. قریش السبل وأشیع مقتل عثمان رضي اهللا عن جرة عل حابھ تحت الش ایع أص فب

  ..وتحت ذلك التصمیم أرسلت قریش سھیل للصلح.. الموت وعدم الفرار
  ال یزار اللیث إال فرق الغنم** ال مالمة إن ھابوا وإن حرجوا و

  ولو أجبت بغیر السیف لم تجبي** أجبتھم معلنا بالسیف منصلتا 
وة        ز ق اوض من مرك لم یف ھ وس د نظر وأصالة      .. النبي صلى اهللا علی ي بع ازل ف ویتن

  ..وعن رسول اهللا إلى محمد ابن عبداهللا.. عن بسم اهللا إلى باسمك اللھم.. رأي
  نار المنایا حولھ تتأجج** عذب المناھل غیر أن ورودھا 
  كباحثت عن مدیة تستثیرھا** وكانت قریش إذ تأبى لشرطھا 

اجرا وال العكس    .. رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقبل برد من جاء من المسلمین مھ
ول ل ویق ده اهللا  : ویعل یھم فأبع ا إل ب من ن ذھ ھ  .. م ل اهللا ل رد جع ا ف ن جاءن ا وم فرج

دل رضي      .. وثقل ذلك على المسلمین وذھلوا عن أنفسھم  .. ومخرجا و جن د أب ا أعی لم
وده    ي قی رفس ف ھ ی ى أبی ھ إل و     .. اهللا عن ھ وھ ذ بتالبیب ھ ویأخ ي وجھ وه ف ربھ أب یض

  ؟؟..أأرد إلى المشركین وقد جئت مسلما.. یستصرخ
یھم .. فاضطرمت القلوب واضطربت ى السما  .. وزلزل الھم قاصیھم ودان ا  حت ء رأوھ

فكان قلبھ .. أما الصدیق رضي اهللا عنھ فقد تلقى ذلك بالرضا والتسلیم.. غیر ما عھدوا
  :على قلب محمد صلى اهللا علیھ وسلم حالھ



  والعین ال یقسوا علیھا المحجر** والكف لیس الزند ینكر قربھ 
  وعلى محبتھ أموت وأحشر** من لحمھ لحمي ومن دمھ دمعي 

ول    .. لعظم الوارد علیھأما عمر رضي اهللا عنھ  ي نفسھ فیق ا ف ا  : أبى إال أن یعلن عم ی
؟؟ ألسنا على ..؟؟ ألیسوا بالمشركین..؟؟ ألسنا المسلمین..رسول اهللا ألست نبي اهللا حقا

داء    ..الحق وھم على الباطل ة إب ر حری ؟؟ ورسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یعطي عم
ول  .. بلى.. بلى: ل لعمر في كل ذلكویقو.. مع تسدیده بال عقاب وال تجریم.. رأیھ  فیق
فیقول صلى اهللا علیھ وسلم إني رسول  .. فلم نعطي الدنیة في دیننا یا رسول اهللا: عمر

وماھي واهللا إال .. ویذعن الفاروق ویؤنب نفسھ بعد.. اهللا ولست أعصیھ وھو ناصري
ا       .. غیرة على اإلسالم منھ ق المكاسب العلی ا یحق ره إنم دھا ھو وغی .. لإلسالم  فھم بع

ى     ي یجب أن تقتف وا    .. فھو السنة النبویة والسیاسة الشرعیة الت دموا وعرف أذعنوا ون ف
  ..قصورھم فاقتصروا

  ولو أراد بدمعي أو أراد دمي** أخاطب البرق إن یسقي دیارھم 
  :معشر األخوة

لم یخرجوا عن طوع رسول اهللا صلى اهللا .. ومع ما فیھ الصحابة من غم ال مزید علیھ
أذى   .. وھم یرون سھیل فردا في جیش یتمادى في تفاوضھ.. وسلم علیھ د ب فلم ینلھ أح

ورسول اهللا یسعھ بالحلم حتى وصل  .. وإنما مرجعھم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
تح .. إلى الغایة المنشودة من الصلح ي الظاھر    .. وانبلج الصبح فإذا الصلح ف بن ف والغ

  ..ات اهللاسمعوا كالم اهللا وعظمت حرم..  نصر
  وأحدثوا الحرب فیھم یحدث الحرب** وكلما أوقدوا نارا بھا احترقوا 

ة   لم العمالق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ة رس جاعة وسیاس دوا ش ذا تب ب .. ھك ى جان إل
اء المشركین    دى زعم ا واستعالء     .. سطحیة التفكیر ل ذي اشترطوه تعنت .. فشرطھم ال

ا عصاب   م       كان وباال علیھم حیث سبب لھم حروب حبھ ل ي بصیر وص دي أب ى أی ات عل
  ..یحسبوا لھا حسابا

  أجالف قوم وفي أعناقھم صعر** حتى أقامت رؤوسا كان یحبلھا 
ى الشام     .. فقدوا الھدف األعلى من الصلح   أمین طریقھم إل و ت ادوا خاضعین   .. وھ فع

ھ      .. ذلیلین یعلنون تنازلھم عن شرطھم الجائر   ویرجون من رسول اهللا صلى اهللا علی
  ..أن یؤوي كل من جاءه من المسلمین وسلم

  وظل لواء الشرك بالذل یقھر** فصار لواء الحق بالنصر خافقا 
لمین   یم للمس اھرة ظ ورتھ الظ ي ص و ف ا ھ ین .. فم ر مب تح ونص ز وف و ع ت .. ھ نزل

ل من المشركین       ا دخل قب ا  .. السكینة على المؤمنین ودخل في دین اهللا أضعاف م وم
ھ فتح في اإلسالم فتح قبلھ ك دة      .. ان أعظم من ذه المعاھ ا بھ ریش وتكبیلھ د ق م تحیی .. وت

رھم     ..!! فلم یفكروا في الحرب لعشر سنین ود وغی ى الیھ ة إل فحول المسلمون المعرك
  ..من المجرمین

  عز الحیاة وعز الموت سیاني** عافوا المذلة في الدنیا فعندھم 
   

  : تلكم ھي الشجاعة حقا یا معشر اإلخوة



لزم الوحي مع اتھام .. بعد نظر في أصالة رأي.. تثبت في تؤدة.. تریث في غیر عجلة
  ..درء المفاسد في أجمل ھیئة.. قضاء المصالح على أحسن وجھ.. الرأي

  لھبا إطفائھ یغدوا محاال** من یالقي النار بالنار یزھدھا 
والحزم  .. والتعقل والمدارات لیست مؤشرات ضعف  .. الحد والشدة لیست لوازم قوة

  ..!!ة والشجاعة حقا فعل ما ینبغي كما ینبغي في الوقت الذي ینبغيوالقو
  وأبلغ من قفزات الصخب** وریث المثابر أمضى خطا 

لیس الشدید بالسرعة إنما الشدید الذي یملك :" وصدق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  "نفسھ عند الغضب

  والرأي ال یمضي بغیر مھند** والسیف ال یمضي بدون رویة 
  بمقولھ إن لم یدافعھ بالید** د یدفع اإلنسان عن نفسھ األذى وق

إلعالء  .. خاض غمار الحروب في سبیل اهللا .. كان صلى اهللا علیھ وسلم أشجع الناس
  ..كلمة اهللا حتى لم تكن فتنة وكان الدین كلھ هللا

  وحكم سیف الحق في كل باطل** أزال ظالم الغي عن نیر الھدى 
  فصح لھ منھ اشتقاق اسم فاعل** در العال مضى فعلھ المشتق من مص

.. وھو ثابت في المیدان ال یبرح.. في یوم حنین اختل نظام جیشھ وانفض عنھ معظمھ
دبر ل ال ی وارى.. مقب اھر ال یت وت.. ظ ن الم وارى ع ف یت ھ .. وكی وقن أن موت ن ی م

قة   ب ومش اة نص ن حی ال م ھ  .. انتق ذت عین ھ ول تھت نفس ا اش ى م ھ .. إل ركض بغلت ی
ذ    .. ویترجل عنھا حینا.. یضاء في نحر العدوالب ھ یومئ د من د أش كالسیل  .. فال یرى أح

دو     .. والموت في وثباتھ.. والسیف في عزماتھ.. في دفعاتھ دف الع یشھر نفسھ وھو ھ
اس .. ویزأر.. األعلى ا رسول اهللا  .. ھلموا إلي أیھا الن د اهللا    .. أن ن عب د اب ا محم ا  .. أن أن

  ..بد المطلبأنا ابن ع.. النبي ال كذب
  تخرج الدرة من جوف الصدف** تخرج األلفاظ من فیھ كما 

  ورضوى لھدت یذبل ومحت رضوى** لھ عزمة لو صادمت ركن یذبل 
ادي ھ ین مرة: منادی حاب الس ا أص رة .. ی ورة البق حاب س ا أص امن .. ی داء مك ر الن فج

  ..ا ذایا رسول اهللا ھان: وأما الصوت وحالھ.. وثاب الفار منھم ولبى.. اإلباء
  كل حال ال تضیع المعصم** أنا بعض منك والكف على  

وم        .. وحمي الوطیس وبذل النفیس لم  وجوه الق ھ وس ورمى رسول اهللا صلى اهللا علی
نھم   : بقبضة من تراب قائال ق اهللا إنسانا م اه من    .. شاھت الوجوه فما خل ت عین إال ملئ

  ..تلك القبضة فولوا مدبرین
  وعاد ثعلب قفر ذلك األسد** لھم قد زلزل الرعب أیدیھم وأرج

ب      مخ ومخض رج ومض د ومض ل وموس دل ومرم ى   .. فمج كینة عل ت الس ونزل
  )..َفُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم الَِّذیَن َظَلُموْا َواْلَحْمُد ِلّلِھ َربِّ اْلَعاَلِمیَن..(المؤمنین

  كفاه المھیمن من كل شر** ومن الذ باهللا في دربھ 
ى اإلطالق     كان صلى اهللا علیھ وسلم اس عل جع الن ر      .. أش اة األبطال غی ھ الكم ر عن ف

رة   . مرة  ر م رة       .. وما أحصیت غی ر م م الفرسان غی جعان ووج ھ الش م  .. ذھل عن ول
  ..یحفظ لھ وجمة

  لو مادت األرض یبقى الشامخ الراسي** على الزعازع واألھوال والباس 



در ظھر الفرس یسبق  إال تقلد السیف في عنقھ وبا.. ما وقعت ھیعة أو صیحة أو فزع
  ..لن تراعوا لن تراعوا.. یستبرأ الخبر ویطمئن أصحابھ بشعار.. إلى العدو

  لیس غیر اهللا یخشى أحدا** لیس یدنوا الخوف منھ أبدا 
  ویبیت یسري والكواكب نوموا** یغدوا وھوج الذاریات رواكد 

ا یسمیھ   كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم أشجع الناس یح....... وحسبھ أنھ نبي قر كل م
دوه .. یثبت حین تزلزل أقدام األبطال رھبا.. الناس خطرا .. موقفھ أقرب موقف من ع

  ..إذا اتقدت جمرة الحرب آوى الناس إلیھ وإحتموا بظلھ
  حین جف الریق وانشق البصر** یتقي الموت بھ أشیاعھ 

ؤد اإل   .. یشھد بذلك غصن من دوحتھ وجزء من جملتھ ان وی ان بالبی صطاح  یؤكد العی
البطل المقدام ھمام .. إنھ علي رضي اهللا عنھ فارس الفرسان وفتى الفتیان.. بالمصباح

ار  .. الھمام اللیث الكرار ا  .. مفرق كتائب الكفار من روي في شجاعتھ مشھود األخب م
  ..أمسك بذراع علج إال حار وانقطع نفسھ وخار

  ألسدما لیم أن ظن رعبا أنھ ا** لو عاین األسد الضرغام لمتھ 
لم    ھ وس در     .. یقول علي رضي اهللا عنھ في رسول اهللا صلى اهللا علی وم ب ا ی د رأیتن ولق

ونحن نلوذ ونتقي برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم .. وقد حمي البأس واحمرت الحدق
  ..وإن الشجاع منا للذي یحاذي بھ.. وھو أقربنا إلى العدو وأشدنا بأسا

  ى جبل لنھال في الدوي ربدهعل** لھ من بدیع العزم ما لو تلوتھ 
  فلوا شاھدتھ األسد كانت تھابھ**  لھ ھیبة في قولھ وفعالھ 

  ..........وحسبھ أنھ رسول نبي.. ھذه شھادة علي
  إن شئت فاستنطق القران والصحف** ال تسألن القوافي عن شجاعتھ 

ان   .. كان صلى اهللا علیھ وسلم أشجع الناس لم یمأل صدره ھول قط ر إال ك ا ك أول  وم
  .. طاعن وال عاینتھ الخیل إال اقشعرت

  ویضرب أخراھا إذا ھي ولت** یكون أمام الخیل أوال طاعن 
إني لي فرسا أعلفھ كل یوم فرقا من ذرة .. روي أن أبّي ابن خلف قال بعد بدر متھددا

  ..أقتل علیھا محمدا
  لیس یلقى الرجال غیر الرجال** ظل عنك المحال یا من تعنى 

  ودونھ خیاطف إلود صعاب مراتبھ** رمت أمرا یا أبّي ھیھات لقد 
  رأى نفسھ أذل من القرد** شماریخ لو أن أبّي أراداھا 

ُرونَ           ( نََّم ُیْحَش ى َجَھ ُروْا ِإَل ِذیَن َكَف وَن َوالَّ مَّ ُیْغَلُب َرًة ُث ْیِھْم َحْس وُن َعَل مَّ َتُك ).. َفَسُینِفُقوَنَھا ُث
بل أنا أقتلھ علیھا إن شاء  .. علیھ وسلم وھو بالمدینةبلغت المقالة رسول اهللا صلى اهللا 

  :وحالھ.. اهللا
  فكان علینا یا أبّي ثوابھا** فأنتم وعدتم بالھدیة قبلنا 

آذنوني   ّي ف ھ صلى   .. وفي یوم أحد قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذا رأیتم أب ألن
  ..اهللا علیھ وسلم ال یلتفت في القتال وراءه

  لو مربض عنھ یحید األكابر** د من وثباتھ ھزبر تفادى األس
  لھ واقشعرت من عراه الدوائر** إذا ما رأتھ العین غیر لونھا 

  ..أقبل أبّي یركض فرسھ متدرعا بالحدید مملوء الوطاب من سوء أدب الخطاب



  سبق الغزال ولم یفتھ األرنب** لو أن خفة عقلھ في رجلھ 
  بكفھ ویجدع مارن أنفھ** یبحث عن حتفھ بظلفھ 

د ال نجوت إن نجوت    : یصیح بأعلى صوتھ ا محم د ال نجوت إن نجوت    .. ی ا محم .. ی
یا رسول اهللا ما كنت صانع حین یغشاك فقد : فقال أصحاب النبي صلى اهللا علیھ وسلم

  ..فأبى صلى اهللا علیھ وسلم أشد اإلباء.. وإن شئت عطف علیھ بعضنا فكفاكھ.. أتاك
  تى وثقنا أنھا من جندهح** بطل تشیعھ األسود إذا غزى 

  األسد الكماة قشاعم من جرده** قنصت مھابتھ البزات وصادت 
ى     ا أب لم لم ھ وس لى اهللا علی ي ص حاب النب ن  : فصاح أص ھ اب ل شرا فإن یك بالبغ نوص

ادره     .. الحمار م یب لم ل ھ وس ة       .. رسول اهللا صلى اهللا علی ي غای د وھو ف ھ یرع ل ترك ب
  ..السكون والتؤدة والھدوء

  للمد یكتسح الشواطىء صرصرا** واج البحار تأھب وھدوء أم
  فالموت كامن إلغراق السفن** إذا رأیت الموج في البحر سكن 

  ..ما أحد یشبھھ صلى اهللا علیھ وسلم وال یكون لھ إذا جد الجد
  ویخاف البحر من طوفانھ** یتالشى البحر في نیرانھ 

  :وحالھ.. الحربة ثم ھزھاولما دنى أبّي تناول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
  وكل ما تحذره قد أتاك** اقترب الوعد وحان الھالك 

.. فتطایر الصحابة من حولھ تطایر الشعاریر  .. ثم انتفض بالحرمة كما ینتفض البعیر
ثم   اء ال ب ة       .. ھیبة لھ حتى إذا رضیھا عطف علیھا بالف ي فرَج ھ ف ي عنق ا ف فضربھ بھ

  ..فرسھ فخرفأقتلعھ من على .. بین درعھ وبیضتھ
  وھو مھتضم حقیر** فلم یزده اهللا إال ھوانا 

  فأصبح ال یضيء لھا النھار** وكان كفاقع عینیھ عمدا 
ور   ور الث ا یخ ور كم ل یخ د .. جع ي محم د .. قتلن ي محم بح   .. قتلن د ن واء بع اد ع وع

  ..ھریره
  طلیت حواجبھا عنیة قاري** متبرقعا لؤما كأن عیونھ  

  لما أتتھ سیوف الواحد الصمد** لتتا لم تغني عنھ سیوف الھند مص
ا   : جاءه أصحابھ یقولون دنا م أبا عامر واهللا ما بك من بأس ولو كان الذي بك بعین أح

ال .. ضره اتوا أجمعون          : فق ي بأھل ذي المجاز لم ذي ب ان ال و ك الت والعزى ل .. وال
  ..!!قفأصمت منھم كل من كان ینط.. واهللا لو بصق علي لقتلني..!! ألیس قال ألقتلنك

  وآخر منھم ظل بالریق یشرق** وما ھم إال بائل من مخافتي 
  وضیع الدنیا واآلخرة** وباء أبّي بالصفقة الخاسرة 

  ..وھلك في طریقھم إلى مكة وال یجني الظالم إال على نفسھ
  على قدر ما ینزو یغوص ویغرق** ومن ینزوا في أرض تسوخ فإنھ 

  لماما وفخري أن یلم بھا** شجاعة أعجزت قولي 
  ولكنھا معدودة في البھائم** ولوال إحتقار األسد شبھتھا بھ 

  ما زدت إال لعلي زدت نقصانا** كل الذي قلت شيء من شجاعتھ 
فدونھ نزح البحار وما ھذه كلھا إال إیماض .. فمن رام من شجاعة المختار كل األخبار

  ..!!برق باختصار



  اإلعجاز وصدورھا دلت على** ألفاظھا نمت على مضمونھا 
  إال تكونوا مثلھ فتقنعوا** قولوا ألشباه الرجال تصنعا 

  :معشر اإلخوة
افح .. أما إنھ لوال اإلیمان مقرونا بھذا الُخلق .. ما قام هللا ناصح وما نفح عن اإلسالم من

جاعة ..!!((إن الشجاعة لیست منازلة في الحروب فحسب   لم    )) الش زم المس ف یلت تكلی
رب  لم والح ي الس ال   .. أداءه ف الم ض ي ع ر ف ن المنك ي ع ر والنھ جاعة((األم )).. ش

نظم   دة ال ة فاس ي أم الح ف ى اإلص دعوة إل جاعة((ال بھات  )).. ش ام الش ات أم الثب
الدفاع عن )).. شجاعة((فعل أوامر اهللا والكف عن نواھي اهللا)).. شجاعة((والشھوات

وم  دین والمظل رض وال ال والع نفس والم جاعة((ال ام )).. ش لمة أم ات المس بھات ثب ش
  )).. شجاعة((أدعیاء تحریر المرأة

  من أحب الشھد قاس األبرا** ھكذا كوني وال تخشي أذى 
اس       و عن الن یظ والعف جاعة ((اإلنفاق في السراء والضراء وكظم الغ دة  )).. ش المجاھ

  )).. شجاعة((على ذلك كلھ
  وال مثل الشجاعة في الحكیم** وكل شجاعة في المرء تغني  

  : معشر اإلخوة
د   .. ا الُخلق نصر اإلسالم على یدي أبي بكر رضي اهللا عنھ یوم الردةبھذ ام أحم واإلم

  ..رحمھ اهللا یوم المحنة
  فال بدع إن طال العدى إنھ دعي** وإن لم یسر نجل السري بسیره 

ھذا الُخلق ھو الذي ترجم معنى ال إلھ إال اهللا في قلب عبداهللا رضي اهللا عنھ ابن رأس 
فخمر أنفھ .. لغھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مر بأبیھ ودعاهحین ب.. النفاق أبي

ارك      : وقال تن حم ا ن د آذان ا فق ك عن داهللا هللا  .. غبر علینا ابن أبي كبشة إلی .. فغضب عب
ول اهللا   َھ            ..(وفي ظالل ق ادَّ اللَّ ْن َح َوادُّوَن َم آِخِر ُی ْوِم اْل ِھ َواْلَی وَن ِباللَّ ًا ُیْؤِمُن ُد َقْوم ا َتِج َل

یا رسول اهللا والذي أكرمك بالھدى : أتى رسول اهللا وقال).. َوَرُسوَلُھ َوَلْو َكاُنوا آَباءُھْم
  :حالھ.. ودین الحق إلن شئت آلتیتك برأسھ

  من اهللا أجرا مثل أجر المرابط** وإني ألرجوا أن أنال بقتلھ 
  :الحالو.. ولكن بر أباك وأحسن صحبتھ...... ال:..... فقال صلى اهللا علیھ وسلم

  إذا بالت بجانبھ القرود** فما البحر الخضم یعاب یوما 
   

ب الشیخ المحاربي          ي قل رة ف ذي حرك الغی و ال ان ھ حین رأى  .. ھذا الُخلق مع اإلیم
ھ   كوت علی عھ الس اج ال یس ى الحج را عل ل  .. منك عر أن أفض و یستش ھ وھ أنكر علی ف

ع  أسكت وأغرب و: فقال لھ.. الجھاد كلمة حق عند سلطان جائر اهللا لقد ھممت أن أخل
  ..لسانك فأضرب بھا وجھك

  حملت أحدا لما شعرت لھ بكالل** فقال الشیخ بعزیمة جبارة  لو 
وال واهللا الذي ال إلھ إال .. سبحان اهللا إن صدقناك أغضبناك وإن غششناك أغضبنا اهللا

و ب اهللا .. ھ ن غض ون م ر أھ ب األمی ھِ ..(لغض ى اللَّ ِري ِإَل وُِّض َأْم ىث) َوُأَف .. م مض
  :وحالھ

  وال طاش عقلي یوم تلك الزالزل** فما دحضت رجلي وال زل مقولي 



  ویرضى بما یرضى بھ كل مائق** وما أنا ممن تقبل الضیم نفسھ 
: ھذا الُخلق مع اإلیمان ھو الذي جعل عبادة في فتنة القول بخلق القرآن یصدع ویقول

ود      ھ یع دأ وإلی ھ ب وق من ذلك       ث .. كالم اهللا منزل غیر مخل ول ب م من یق ان حجة یفھ م ك
ول ال .. الق ق وق ى الواث ا عل ل یوم ین دخ ي  : ح رك ف م اهللا أج ؤمنین أعظ ر الم ا أمی ی
وق یموت    : قال..!! ویلك القرآن یموت: قال..!! القرآن ؤمنین كل مخل م  .. یا أمیر الم ث

ات         : قال.. موه علیھ ومخرق راویح إذا م اس الت ؤمنین من یصلي بالن ر الم ا أمی باهللا ی
  ..القرآن

  وثنا منھم المنطیق مفحما** فأعاد الحر منھم حائرا 
  فھوت في قعره والتطما** سیرت سفنھم في بحره 

  ..!!سدت الطریق وأغص بالریق ویئس من الساحل الغریق
  فقل یا رب ال ترغم سواه** وإن رغمت أنوف من أناس 
  لتبلغ مثل ما بلغ الكالم** وما كانت ِكالم السیف یوما 

فقة  ھذا ا لُخلق مع اإلیمان ھو الذي جعل دعاة القیم یزدرون حطام الدنیا وینظرون بش
  ..ورثاء لمن یلھث ورائھا كخادم لسیده

  ولیس یشفق من دین یضیعھ** تراه یشفق من تضییع درھمھ 
مھ       مھ وش ي ض ى ف ل المن ھ ك د أم ن وحی دي م ز عن ھ أع ي درھم داه ف وا .. ح فرفع

دنیا   اع أصواتھم إنما ھذه الحیاة ال جاع استنفر فوجب        .. مت من ھؤالء شاعر مسلم ش
ي سبیل اهللا   .. لما سمع یا خیل اهللا اركبي وبالجنة ابشري.. علیھ النفیر خرج مجاھدا ف

ول   ي   : أمسكت بھ زوجتھ وھي تبكي وتق ف تخرج وتتركن دعني   ! ؟..كی ى من ت ! ؟..إل
  :یقول.. فكر وتأمل ورأى أن ال عذر لھ فولى وھو یغالب عواطفھ

  والدمع ینھل من شانیھ سبال** ذكرني باهللا قاعدة باتت ت
  كرھا وھل أمنع اهللا ما فعال** یا بنت عمي كتاب اهللا أخرجني 

  وان لحقت بربي فابتغي بدال** فإن رجعت فرب الكون أرجعني 
  أو ضارع من ضنا لم یستطع ھوال** ما كنت أعرج أو أعمى فیعذرني 

ا یستخدمھا       ثم مضى شجاعا آثر اهللا ورسولھ والدار  ة یركبھ دنیا داب ل ال اآلخرة وجع
  ..وال یخدمھا حداءه

  أو مت كریما تحت ظل القسطل** اختر لنفسك منزال تعلوا بھ 
  من أن یعیش أسیر طرف أكحل** موت الفتى في عزة خیر لھ 

  ...........عبد اهللا
  أتطلب جیفة الغربان یا خیر الشیاھین** من یرضى بالعیر یھجر كاھل الفرس 

دنیاھا خ ة      ..  ذھا رافعیا إذا رأیت أمة فتنت ب ة مفلول ة مأكول ة جبان ا أم اعلم أنھ و  .. ف فل
ي   یف الماض ھرت الس ة    .. ش روح ملعق دھا ب ي ی ل ف طول   .. لقات دت باألس و رع ول

  ..لصلصل كآنیة المطبخ..  المھول
  ولكنھم عند الھیاج نقانق** أسود لدى األبیات عند نسائھم 
  وجبن الفتى سیف لعینیھ بارق** حفل إذا أبصروا شخصا یقولون ج

  بدنیا سواه وھو للحق رامق** فال رحم اهللا امرأ باع دینھ 
........ .. .. .. .. ..  



   
ھذا الُخلق مع خوف اهللا ھو الذي جعل القاسم ابن محمد رحمھ اهللا أحد الفقھاء السبعة 

ھ     ھ : یقول لمن سألھ عن شيء ال یعلم و  .. ال أحسنھ .. ال أعلم ل یق ي  : ل الرجل فجع إن
اس   : فقال القاسم..!! أرسلت إلیك ال أعرف غیرك رة الن ال تنظر إلى طول لحیتي وكث

ي    .. واهللا ال أحسنھ.. حولي م ل ا ال عل وواهللا ألن یقطع لساني أحب إلّي من أن أتكلم بم
  ..بھ

  بأصلھ وسما باألنف والراسي** نأى بأعطافھ من خوفھ ورسا 
  ..!!إلزمھا فواهللا ما رأیتك في مجلس أنبل منك الیوم: فقال شیخ من قریش كان بجنبھ

  برج ببرج ونبراسا بنبراس** تحكي السماء إذا أنوارھا لمعت 
  وكم تقلد سیفا من بھ ذبحا** كم شارب عسال فیھ منیتھ 

  )..َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَلى الّلِھ َكِذبًا ِلُیِضلَّ النَّاَس ِبَغْیِر ِعْلٍم(
ع         ھذا ال م یق م بظل د إذا عل ھ اهللا أس از رحم ن ب ُخلق مع القرآن ھو الذي جعل الشیخ اب

  ..على المسلمین أو عدوان على شریعة رب العالمین
  یعصى اإللھ فإنما ھو ضیغم** الحلم شیمتھ ولكن حینما 

  فالنصل فیھ المنایا وھو بسام** فال یغرنك وجھ راق منظره 
د      حینما كا: یقول المجذوب رحمھ اهللا ل أح م بقت در حك ن الشیخ للجامعة اإلسالمیة ص

ي       ة الت ذه النازل ي ھ م ف ن غ ؤمن م ري الم ا یعت یخ م اعترى الش ا ف د م ي بل دعاة ف ال
ك  : فنفسھ تخذل عنھ یقول المجذوب.. تستھدف اإلسالم فكلفني بصیاغة برقة لحاكم ذل

ین    : قال.. البلد ي یق ا وكل ھ سیدخل   فكتبتھا بقلب منذر یقطر غیرة وغضبا وجئت بھ أن
ذرین    ئولین المن ة المس ى لغ ا إل ا یجعلھ دیل م ن التع ا م ى لھجتھ ل  .. عل م ك ھ حط لكن

اتي ول اهللا   ..!! توقع ا ق ف إلیھ ال أض م ق ا ث ا جمیع دًا  ..(فأقرھ ًا مَُّتَعمِّ ْل ُمْؤِمن ن َیْقُت َوَم
دَّ    ُھ َوَأَع ِھ َوَلَعَن اً    َفَجَزآُؤُه َجَھنَُّم َخاِلدًا ِفیَھا َوَغِضَب الّلُھ َعَلْی َذابًا َعِظیم ُھ َع وأرسلت  ).. َل

  :وحالـھ.. الرسالة وقضى اهللا قضاءه وقد أدى الشیخ ما علیھ رحمھ اهللا
  رأیت احتمال الذل شأن البھائم** وما كل نفس تحمل الذل إنني 

  وال ناھضات الطیر إال صقورھا** وال خیر في العیدان إال صالبھا 
ھ     ل عن د نق ا   وال عجب یا معشر اإلخوة فق ال یوم ھ ق ا      : أن وم م ى الی ت إل ذ عقل واهللا من

  ..أعلم أني عملت عمال لغیر اهللا
  تكلف قوال غیره ال یجیده** تعود صدق القول حتى لو أنھ 

  .............فرحمھ اهللا
ي جموع النصارى           دخل ف لما ی ل شابا مس ذي جع و ال یفحم  .. ھذا الُخلق مع الحق ھ ل

ول    كبیرھم حین وقف یتحدث عن عیسى علیھ ا ة اهللا ویق ي منزل من  : لسالم ویضعھ ف
رض ألذى   م یتع ره شيء ول م یض ھ ل ى إل ت بعیس ال آمن اس ..!! ق ول الن تمر بعق واس

  ..!!ویداعب خیالھم وآمالھم بتعالیل ال تطفىء الغلیل
  وأشخاص الحكایة أغبیاء** كالم كل ما فیھ ھراء 

اء  امم والعم ن التص ل أی ر! ؟..فق د الحمی وات عن ذب األص ن أع ار لك وت الحم .. ص
ان      : عندما انتھى قام الشاب المسلم الشجاع وسألھ قائال ؤمن حق اإلیم ت ت ھل فعال أن

ھ ال یضره شيء       ت بعیسى إل ال آمن ال القس  ! ؟..بأن من ق م : ق أخرج الشاب   ..!! نع ف



ذه الكأس سما نوعھ     : كأسا استجلس بھا الراكب واستركب بھا الجالس وقال إن في ھ
ت    كذا ودرجة تأثیره كذا ا قل أرجوا أن تثبت لنا بطریقة عملیھ تترجم صدق إیمانك بم

  !؟..وتشرب بما في داخل ھذه الكأس
  وتطایروا كالحمر القت قسورا** فمحا بنور الحق آیة لیلھم 

ثم الن الجعد وسكن .. وأربد وھدد وأرعد.. إسود وجھ.. والقس افتضح .. اتضح الحق
  : وحالھ.. الرعد

ر م  .. ال مساس د   هللا األم ل ومن بع ي     .. ن قب ھ دعن ول إن حركت یس  .. كالسامري یق فل
  ..!!علي غیر إزاري

  ویسھل كعب الزور والزور عاثر** كذلك یعلوا الحق والحق واضح 
ھذا الُخلق مع اإلیمان ھو الذي  جعل المھلب یعرض عن من شتمھ وأقذعھ وبھتھ بما 

ھ   یس فی ھ   .. ل ل ل ا قی ھ   : ولم رد علی ا ال ت ال ! ؟..لم رف مساوئھ وأخشى اهللا أن   ال أع : ق
  ..!!أبھتھ بما لیس فیھ

  ومن الناس ذباب وطنین**ومن الناس اسود خدر
.. وھذا الُخلق مع إیمان كالجبال ھو الذي حرك سیف اهللا لیث اإلسالم وفارس المشاھد

رب     ارى الع ع نص ي م ران الفارس یش مھ دمر ج ھ ف ي اهللا عن د رض لیمان خال ا س أب
  ..!!یا واحدادون أن یخسر جند.. بأكملھ

  ال یشاور إال السیف إن غضبا** یستسھل الصعب إن ھاجت حفیظتھ 
د نصارى العرب      ال أح لما إلتقى جیش اإلسالم بجیش الفرس مع النصارى العرب ق

فقدمھ مھران الفارسي .. دعنا وخالدا نحن العرب أعلم بقتال العرب: لمھران الفارسي
  ..لیتقي بھ

  تسر وفیھ للحمار نصیب** وكیف یجيء البغل یوما بحاجة 
  !؟...........ولكن

  یروا خیال قالوا أغروا محجل** وإذا الحمار بأرض قوم لم 
ن المغرور درسا لكل مغرور             ى أن یلق زم عل ھ فع دا رضي اهللا عن ة خال بلغت المقال

م المسلمون     ام عاشق        .. ویخبره أي رجال حرب ھ د ق وب األس اة القطاة ووث ي أن وف
ھ .. م وال ینیمالمفاجأة من ال ینا ال .. وال یبالي أوقع على الموت أم وقع الموت علی : وق

  ..!!إني حامل علیھ بعینھ ومینھ
  وما كان إال السیف فارقھ الغمد** فما كان إال اللیث انھوه الطوى 

خرج إلیھ في جریدة من الخیل وھو مشغول بتسویة صفوف جیشھ وجیشھ منشغل        
د  ى خال النظر إل ل  .. ب ى أن یفع ا عس ي    م ارقون ف م غ ا ھ رات اآلالف وبین ام عش أم

تھم د         .. دھش اطف والرع البرق الخ اجىء ك اعق مف لوب ص ي أس د ف ض خال إذ انق
  ..على المغرور فاختطفھ من بین یدي جیشھ كأنھ ذباب.. القاصف والریح العاصف
  كذاك اللیث یلتھم الذباب** ذباب طار في لھواتھ لیث 

  :وحالھ.. ع لیرجع بھ إلى المسلمینحملھ على فرسھ كما یحمل الصبي الرضی
  غلبت ولكن لم تلدتك الحرائر** فلو كنت حر العرض أو ذا حفیظة 

ھ   ال العرب     : ثم قال لھ خالد نفس مقالت م بقت اه     .. نحن العرب أعل ده بالسیف ورم م ق ث
أغرق   .. هللا در أبي سلیمان.. ھكذا فاصنعوا بھم: على الجسر وقال ..!! إنتضح بحره ف



ا عوجا       ..!! حرقوقدح زنده فأ رى فیھ الھم ال ت ذرھم صمتا وجب فصار حیھم میتا وھ
  ..!!لم یتحملوا الصدمة فالذوا بالفرار.. وال أمتا

  إذا رأى غیر شيء ظنھ رجال** وضاقت األرض حتى صار ھاربھم 
م         ى الحصن ث نھم إل فركبھم المسلمون یقتلون ویأسرون ویسبون وھرب من ھرب م

  ..!!بأكملھ ولم یخسر من جیشھ نزلوا على رأیھ فدمر جیشھم
  وال یعاقب إال بعد تحذیر** ال یغمد السیف إال بعد ملحمة 

  والبعض یا ابن األكرمین إماء** بعض المواقف یا رجال حرائر 
  ما أنجبتھ اللیلة الحمراء** ما جاء سیف اهللا من خمارة 

  :حالـھ
  عطاء مقل مھجتي وحیاتیا** أناضل عن دین عظیم وھبتھ 

  یقول أنا وحدي سأحمي دینیا** ل هللا أسلم وجھھ فممتث
  بجنبي بعظم الصدر حتى التراقیا** بظھري ببطني بالذراع بمقلتي 

  وتحت روابیھا تصب دمائیا** على ذروة التوحید تخفق رایتي 
ة اهللا    ع رای اهللا ترتف ان ب ي إیم جاعة ف ذا الش ل ھ ي أرض اهللا.. بمث رح  .. ف دھا یف وعن

  ..!ال توھمھ بعیدا إنما اآلتي قریب ..المؤمنون بنصر اهللا
  جزافا بائنا عن مقصدي** لكن النصر ال یأتي 

  ال الفعل الردي**لكنھ بالصبر واإلیمان
  من جموع المعتدي**یا قوموا إن اهللا أكبر

  وعزمھ المتوقدي**فامضوا على نھج الرسول
  وبث الخیر في الناسي**تجمل أیھا اآلسي

  س الیأسيواطرد فار**وقرب فارس اإلیمان
  ویتحفنا بریحاني**لیزرع دربنا وردا

  في رفق وإحساني**ویقطع مارد األشواك
  عذبا كل ظمآني** ویسقي من معین الوحي 

  :أیھا الجیل
ا   و إیمانن ل ھ ذي ال یف د اهللا  ..  إن سالحنا ال ق وع ا بتحق ا ازداد یقینن وي إیمانن ا ق فكلم

  )..ِذیَن آَمُنواِإنَّ اللََّھ ُیَداِفُع َعِن الَّ..(بالدفاع عنا
  :أیھا الجیل

ال    .. وحرمناه بسوء فعالنا.. مالنا من فائت أضعناه من خصال أسالفنا جاعة ب ل الش مث
ة  ور وال حماق ر اهللا..  تھ ة    .. ولعم ي كامن ا ھ ت إنم م تم جاعة ل ك الش م ..!! إن تل ول

وما دامت نفحات الوحي تالمس ..!! تنطفىء شعلتھا فھي في كنف القرآن والسنة آمنة
وء             ك العرق المخب ھ ذل وم یتحرك فی د من ی دوات فالب دي الق ى أی القلوب والعقول عل

  ..!!لیأتي بالعجائب
  حتى یثقف جنبیھا سمھر** إن الرماح حدائد منبوذة 

  :أیھا الجیل الخاطب
و    ..!! الشجاعة عقیلة كرام ال یساق في مھرھا بھرج الكالم ال بل ت ال تن إنھا كریمة بی

ة   .. یظاھره مجاھدة ومصابرة.. ل باإلیمان الثابتإنما تنا..!! أو لیت ي ثق وقوة توكل ف



أس  زع    .. وحلم وأناة وشدة ب أس وال طمع وال ف ال ی اء اهللا     .. ب ي سیر أنبی ع نظر ف .. م
  ...وكثرة ذكر هللا وحبس للنفس مع منھم كذلك من عباد اهللا

  فیھا یضيء اللیل بل یرحل** ترنوا إلى تلك الوجوه التي 
  )..َجاَھُدوا ِفیَنا َلَنْھِدَینَُّھْم ُسُبَلَنا َوالَِّذیَن(

  رام انتقال یلملم وعسیب** من رام نیل الشيء قبل أوانھ 
  یصیب الخسارة ویجني التعب** ومستعجل الشيء قبل األوان 

  :أیھا الجیل
ا   .. الحق ساھر والعدو وقح كافر ار     .. لم یعد یخشى من التصریح بن ي دی ھ ف د فعل یری

.. فعلى األمة أخذ الحذر في تعقل ووعي.. اظھ محددة صریحة ال توریةألف.. المسلمین
ن    .. ال یجر األمة إلى معركة لیست مستعدة لھا نجح فل ا أن ت الھجمة عظیمة لو قدر لھ

ذر  ن ت ي ول ا اهللا  ..!! تبق ة عافاھ ول األم دھا تتح اد   .. وعن ازیر لعب اة خن ى رع إل
  ..!!صلیب

  اب علینا عسیرفان الحس** فیا أمتي فكري في المصیر 
ا  وم    .. فلنطرح التصرفات الرعناء جانب اع عن      .. لسنا دعاة حرب الی ة دف ي حال ل ف ب

ع وال تضر         .. ضروریاتنا ال وعرض ومقدسات بكل وسیلة تنف ن ونفس وم .. من دی
ة ھجوم لكن      .. ولیس یكون ذلك إال برد األمر إلى أھلھ الذین یستنبطونھ ي حال لسنا ف

ل    .. نفسھ أن یقترب من حیاضناعلینا أن نشعر من تسول لھ  ة السائغة ب أننا لسنا اللقم
دا   ..!! اللقمة المرة ا أب ى     .. التي لن یشعر معھا بسعادة إن حاول بلعھ ھ حت د حلق ل تس ب

  ..تقضي علیھ واهللا غالب على أمره
ال   .. أعداء اهللا مسلكھم خائب وكیدھم حابط .. وسعیھم في ضالل وأخرتھم خزي ووب

ن إال   ا نح ق من م یب ر  ول ر اهللا ِلُنْنَص زاء  .. أن ننص ق اهللا الج رط یحق وا الش ِإن ..(حقق
  )..َتنُصُروا اللََّھ َینُصْرُكْم َوُیَثبِّْت َأْقَداَمُكْم

وجدد اإلیمان وأكد التوحید .. تعرف سبیل المجرمین من كتاب رب العالمین.. عبد اهللا
  ..وزد نون التوكید
  من بحر جودك والعطا** خذ یا ملیك فكلنا 

  قرابین المحبة والوال** ذ من سویدانا خ
  وطار طیر في السما** ما ظل ماء في البحار 

  :أیھا الجیل
اع      .. إنما السائل من لون اإلناء ث الشمائل والطب ورث تأنی .. إن تأنیث األسماء جبن ی

ادل    .. والظاھر یؤثر على الباطن خورا وجن دوھم ص ى ع وم  .. لقد كان المسلمون عل ی
  ..!!دالكان منھم صخر وجن

رة وحنظال       یھم م ان ف وم ك یھم حسكا    ..!! وكانوا علیھم غصصا وسموما ی انوا عل وك
وال یرضى باألسماء والكنى واأللقاب الرخوة ..!! وشوكا یوم كان فیھم قتادة وعوسجا

نھم    ..!! وما شاعت ھذه الرخاوة یوم كان المسلمون سادة  ..!! إال العبید ا راجت بی وم
ذه األسماء        ..!! دة والقیادةإال عندما أضاعوا السیا بعض ھ ادي ب ادى من و ن ا واهللا  ل أم

  ..!!في حظرة عمر رضي اهللا عنھ لھاجت شرتھ وبادرت بالجواب درتھ
  قوة اسم وكنیة ولقب وحسن فال** فإن لم یكن حسن فعال فلیكن 



  ولیس یعمل إال في یدي بطل** وعادت النصل أن یزھى بجوھره 
  :أیھا الجیل

د و  لمون جس دالمس دة .. اح الم دار واح مان .. ودار اإلس ل القس اول  ..!! ال تقب إذا ح ف
ا .. تفریقھا محاول ا    .. سفھتھ السواحل باتحاد أمواجھ اوح أثباجھ ال بتن دمتھ الجب .. وص

ا  حاري بسرابھا وسراجھا    .. واشتباه فجاجھ ھ الص ا    .. وكذبت ا ونعاجھ ع غزالنھ ومرات
  ..ومراعي أذوادھا وأعراجھا

  ما لم نوحد سیرنا في اللقاء** دربنا لن نبلغ اآلمال في 
  تكن األعضاء ذات التقاء** وھل یھز العضو إذا لم 

ال یكاد یذكر األحزاب بلفظ .. والشاھد وحي اهللا.. إن الخالف جبن وفشل وذھاب ریح
ة والخالف      ام الھزیم ي مق ع إال ف ِنِھمْ    (الجم ن َبْی َأْحَزاُب ِم اْخَتَلَف اْل ذكر  ).. َف اد ی وال یك

الح   الحزب  ر والف ام الخی ونَ     (بلفظ مفرد إال في مق ُم اْلُمْفِلُح ِھ ُھ ْزَب اللَّ ا ِإنَّ ِح د  ).. َأَل لق
ردد    ا ت رة م ع السالم         .. مللنا جمع التكسیر لكث ع لجم دد ونتطل ا تع رة م ھ لكث وسئمنا من

  ..الصحیح یحدوا ویغرد
دین     .. إن التفرق شر كلھ ي ال ان ف ا ك ان عن ھوى     .. وشره م ا ك ھ  ون.. وأشنعھ م تیجت

لم  .. وأثره السخریة من الدین.. التعادي ة مس د    .. وما أعظم جنای ھ الفاس یم من عمل .. یق
  ..حجة على دینھ الصحیح

  ولم یرجعوا إال بعار التخاذل** إذا افترقت آراء قوم تشتتوا 
  .. نرید مواجھة عدونا فال یكون بأسنا بیننا

  ..نرید إقامة فرض فال تشغلونا بالخالف في نافال
  ..د باإلسالم العالیا فال تنزلوا بھ بالخالف السافالنری

ھ   ع كل تھدف الجم دو یس ھ والع ر كل الف ش ًا َوَال  (الخ ِھ َجِمیع ِل الّل ُموْا ِبَحْب َواْعَتِص
  )..َتَفرَُّقوْا

  كملت دائرة الوحي األخیره**أرضنا أرض كتاب اهللا فیھا
  تتمم األخالق في أكرم سیره**شھدت مبعث خیر الناس لما

  فانبرى یطلب تفریق العشیره**الشیطان أن یعبد فیھا یئس
  دونھ تھوي األساطیل المغیره**اجمعوا اآلراء كي نبي بناءا

  لھب التحریش یا أھل الجزیره**واحذوا أن یوقد الشیطان فیكم
  حتى یجد البائس والشاتي عبیره**فاِتقوا أكناف ورد الحب

  : أیھا الجیل
  ما غرد بلبل بغیر حنجرة 

  حینما تسمع عن قرب زئیره** یحتقر اللیث تقدم قل من 
اة      ادین الحی ي می ا ف م ونفوقھ ھ  ((إال.. واهللا لن نجاري األم م   )).. باإلسالم وأخالق إن ل ف

ى  ..!! مغترون بالخوف بعھده األمان..!! یكن فنحن ھازلون في جد الزمان سائرون إل
  .. لھمن تطلع إلى ثوب العز فلیحكھ بأنام..!! الورا بھدى الشیطان

ي واد      : ولیجلبھ بعواملھ وإال فشاعر الذي یقول دك صارخ ف ا حك جل وسیبویھ  ** م
  نافخ في رماد

  مھال فلن تحظى بطعم الشفا** یا من یداوي الجرح من دائھ 



  إن لم یروا ماء بذاك السقا** ماذا یفید الظامئین المنى 
   

  :أیھا الجیل
رك .. هومن أریق بالفالة ماؤ.. ظل سبیل من وھا سقائھ .. ال تطلب الحكمة من عند غی

  ..ال تتطفل على موائد الغیر فعندك الجفنة الرائدة.. فعندك معدن الحكمة كتاب وسنة
  أو یطلب الثوب ممن جسمھ عاري**ھل یطلب الماء ممن یشتكي عطشا

ل ل.. العم ا.. العم رتھ حق ك نص اب اهللا تل رًا(بكت ادًا َكِبی ِھ ِجَھ ْدُھم ِب ون).. َوَجاِھ ن ال تك
  ..!!كبارق لیس في برقھ ندى

  واقرع إلیقاظ أھل الكھف أجراسا** أوقد من الحق للراجین نبراسا 
  والمجد وجھ وأنت السمع والبصر** أبشر فإنك رأس والعال جسد ...........وأبشر

ب   ر والرط ذوق التم ة بع قة ملیئ الم باس ة اإلس زل نخل م ت م .. ول وا ث اقیع تطف وإن الفق
  ..!!یمضینا
فالنخلة الشماء كانت بذرة تحت التراب والموجة الرعناء كانت قطرة فوق ... .ال یأس

  ..!!السحاب
  ..!!فالفجر یولد رغم أشباح الظالم والشمس تشرق رغم أطباق القتام... ال یأس
جر الطوال          ... ال یأس ى سوى الش ر ال ترق ال والطی م الجب فالریح ال تھوى سوى قم

  ..!!لتاللوالورد ال یزدان إال فوق أطراف ا
  ..!!إن أظلمت فستنجلي وكمثل ما حملت تضع... ال یأس
  ..!!إن ضاقت األرض على بلبل فسوف یشدو في رحاب السماء... ال یأس

  ....!أیھا الرافع في وجھ غصون الشوك ما أخفیت بال
  .....!إنني أملك في وجھ المآسي السود رایات اتزان

  .....!یتسامى األخشبان إنني أبصر شمسا تشرئب األرض في شوق إلیھا
  ......!وأرى نھرا من النور یغني فیتیھ الشاطئان

  ......!وأرى القصواء تحیي في رمال البید أقوى مھرجان
  .....!وارى بلقاء سعد وأبا محجل والسیف الیماني وأطراف السنان

  ......!وأرى الیرموك تستعذب صوت النھروان
  .......!یت بانأیھا الرافع في وجھ غصون الشوك ما أخف

  .......!مرحبا بالموت في عز ویا بعد ھوان
  )..َوَال َتِھُنوا َوَال َتْحَزُنوا َوَأنُتُم اَألْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنیَن(

  ..ھو اهللا الذي یخشى
  ..ھو اهللا الذي یحیي
  ..ھو اهللا الذي یحمي

ل األرض  وا  .. وأھل األرض ك روا وال نفع ا ض واوال رفع.. ال واهللا م .. وا وال خفض
  )..َوِإن َتْصِبُروْا َوَتتَُّقوْا َال َیُضرُُّكْم َكْیُدُھْم َشْیئاً (فما القیتھ في اهللا فال تجزع وال تیأس

  وفجروا الصخر ریحانا ونوارا** سیروا فإن لكم خیال ومضمارا 
  فقد نسینا شرحبیال وعمارا** وذكرونا بأیام لنا سلفت 

  ویمأل  نوره أرجاء ھذي األرض یحیینا** أتینا وإن الفجر مرتقب بال ریب سی



ابح   ر الن م الحج وث وأن یلق ر اللی ل نص ا لنأم ة   ..!!... وإن ا وغای ا أردن م م د ت ا ق إلھن
  ...انتھائي ما قصدنا
ر    .. نقطة من یم.. إیماض لمع ومر ر  .. وقرطعب من جم وعب وجمل من   .. ووخز إب

ھ    .. راألخالق سمعنا ومبتداھا وال زلنا في انتظار الخب دي المصطفى وخالل فإیعاب ھ
یر م.. عس ر األنج ى حص وى عل ن یق دا.. فم اض جام ذا اإلیم ز بھ وا اهللا أن یھ .. أرج

ة  .. ویؤز إلى الخیر خامدا رة النی ة    .. لنجني شیئا من ثم ر أواخر األسماء المبین .. ونغی
د  ان وتوكی م فبی إن ت د.. ف ا نری ث.. وذاك م ث ونف و ب ن .. وإال فھ عود لم راج ص ومع

وب   ..  یدیر اتي للقل ا كلم ة   .. ربما تبلغ یوم ات جم ع    .. واهللا یقضي بھب م ولجمی ي ولك ل
ة  ول والرضا   .. األم ر انقضى    .. ونسأل اهللا القب ك  .. والختم بالحسنى إذا العم م إلی اللھ

ت    .. وھواننا على الناس.. وقلة حیلتنا.. نشكو ضعف قوتنا ت رب المستضعفین وأن أن
زل  نع.. ربنا وأنت أرحم الراحمین وذ بنور وجھك الذي أشرقت لھ الظلمات من أن تن

.. یا من ال یھزم جنده.. وال حول وال قوة إال بك.. لك العتبى حتى ترضى.. بنا غضبك
ھ   .. وال یغلب أولیاؤه د كفیت ل   .. أنت حسبنا ومن كنت حسبھ فق م الوكی .. حسبنا اهللا ونع

ھ  وال.. حسبنا اهللا ونعم الوكیل.. حسبنا اهللا ونعم الوكیل ى إتمام م صالة   ..  حمد هللا عل ث
المھ  ع س ھ    .. اهللا م ؤمن ب ل م ھ وك حبھ وحزب ھ وص ي وأل ى النب م  .. عل بحانك اللھ س

  ..وبحمدك أشھد أن ال إلھ إال أنت أستغفرك وأتوب إلیك
~~~**--**--**--**~~~  

  *ال تنسونا من صالح دعائكم*
---------------  

  مظاھر العظمة النبویة.٥٨
  :ویة في الطفولةمظاھر العظمة النب

ة اهللا          ى رعای دل عل ة ت حة من العظم لم مظاھر واض كان لطفولتھ صلى اهللا علیھ وس
عز وجل لھ، حیث أعده اهللا عز وجل لیكون للعالمین نذیرًا ولیختم بھ النبوة والرسالة 
وأعّده لیرتقي السماوات السبع لیصل إلى سدرة المنتھى إلى مكان لم یصلھ غیره من  

  .البشر
  :خایل النجابة ومظاھر العظمة في طفولتھ بأبي ھو وأمي صلى اهللا علیھ وسلمومن م

  .أنھ ولد من نكاح شرعي ال من سفاح جاھلي وھذه عصمة من اهللا عز وجل    -١
  .أن أمھ آمنة لم تشعر بما یشعرن بھ الحوامل من الضعف    -٢
  .رأت أمھ لما ولدتھ نورًا خرج منھا فأضاء لھا قصور الشام  -٣
ریش، إذ    -٤ ن ق اء م ادة النس ى ع ھ عل د والدت ھ بع عت علی ي وض ة الت ار البرم انكس

  .وجدت منكسرة على شقین ولم یبت تحتھا صلى اهللا علیھ وسلم فكانت لھ آیة
ارتجاج إیوان كسرى وسقوط أربع عشرة شرفة من شرفاتھ عند مولده صلى اهللا   -٥

  .علیھ وسلم
  .ألف سنة خمود نار فارس التي لم تخمد منذ  -٦
ھ     . امتأل البیت الذي ولد فیھ نورًا -٧ ع علی اد تق ى لتك ورؤیة النجوم وھي تدنو منھ حت

  .صلى اهللا علیھ وسلم



ا      ر بم و شأنھ وتخب فھذه وغیرھا من اآلیات التي واكبت میالده تعلن بشكل واضح عل
  .سیكون علیھ مستقبل العالم كلھ

  :مظاھر العظمة النبویة في الشباب
اء م   م أثن ى          ث دل عل ات وإرھاصات ت اك آی ت ھن بابھ كان ھ وش ي طفولت ره ف راحل عم

  :تكریم اهللا عز وجل لھ وحفظھ من كل ما یسوء فمن ذلك
االستسقاء بھ وھو صغیر حیث استسقى بھ عمھ أبو طالب وھو غالم صغیر وفیھ   -١

  :یقول
  ثمال الیتامى عصمة لألرامل**** وأبیض ُیستسقى الغمام بوجھھ 

ف  -٢ دم كش ةع ة عجیب ك قص ي ذل دًا وف ھ أب ة : عورت ي الكعب ریش تبن ت ق ین كان ح
ھ      ان صلى اهللا علی وكانوا یرفعون أزرھم على عواتقھم یتقون بھا ضرر الحجارة وك

اس   ھ    –وسلم یضع الحجر على عاتقھ ولیس علیھ شيء، فرآه عمھ العب رضي اهللا عن
ھ سقط وسمع م    : فقال لھ – ا رفع أمره    لو رفعت إزارك على عاتقك فلم راه ی ًا ال ی نادی

  .بستر عورتھ فستر نفسھ ولم یتكشف بعد ذلك
دًا إال      -٣ زل من صومعتھ أب قصة بحیرى الراھب وھي مشھورة معروفة حیث لم ین

  .لما مرت بھ القافلة التي كان فیھا نبینا صلى اهللا علیھ وسلم
ھ         -٤ ي وضع الحجر األسود ورضاھم ب ا  تحكیمھ بین قریش لما اختلف سادتھا ف لم

  ) ھذا محمد األمین رضینا بھ حكمًا(رأوه داخًال علیھم وقولھم 
م    فكل تلك الحوادث تدل على أن اهللا عز وجل كان یھیئھ لمنصب النبوة والرسالة إذ ل

  تجتمع ھذه الكرامات ألحد قبلھ صلى اهللا علیھ وسلم
---------------  

  مالمح العظمة في شخصیة الرسول.٥٩
  اهللا  محمد حسین فضل/ الشیخ

اق      ي نط ھ ف ي بذات ك تلتق یتھ فإنَّ ر شخص ي عناص تغرقت ف ن إذا اس اء، م ن العظم م
ٍر أو   احب فك ًا ص انًا عظیم ھ إنس ت من ي جعل ر الت ك العناص ن تل دودة م دائرة المح ال
د        ى أبع د إل ي ال تمت ة الت خامتھا الذاتی صاحب قّوٍة وما إلى ذلك، ما یمنح شخصیتھ ض

ـم       ومن العظماء من إذا ا. من ذلك ى العال تح عل ك تنف ستغرقت في داخل شخصیتھ فإنَّ
ین               ھ وب د ذات ھ من أجل أن یؤّك ع عناصر عظمت ین عظیم یجّم رق ب و الف ك ھ كّلھ، ذل
ع   عظیم یجّمع ھذه العناصر من أجل أن یعطي الحیاة عظمة ویتجھ باإلنسان إلى مواق

ع            ي اإلنسان، ویجتم ة ف اة، حرك ي الحی ة ف ھ حرك ى تكون عظمت اإلنسان  العظمة حت
  .والحیاة وینطلقا لیعیشا مع أجواء العظمة في الّلھ العلّي العظیم

ة اهللا،       اة ھب ھ ألن الحی اة من خالل من أولئك أنبیاء الّلھ الذین عاشوا لّلھ، فاكتشفوا الحی
ق اهللا        اهللا، ألنَّ اإلنسان خل رفتھم ب ـم    . واكتشفوا اإلنسان من خالل مع إنَّھم ل ذلك، ف وب

ة، لتكون        یعیشوا مع الّلھ   اطفي للكلم المعنى الع ھ ب ي ذات ـ سبحانھ وتعالى ـ استغراقًا ف
دما     أنَّھم عن نَّھم رأوا ب كّل حیاتھم مجّرد تأّوھات وتنّھدات وحسرات وما إلى ذلك، ولك
الل   ن خ ھ م ى الّل وا إل د ارتفع ھ، فق دون الّل ذلك یعب ا ب ھ، إنَّم ن جھل ان م ذون اإلنس ینق

ھ، عاشوا اآلالم     رفعھم لإلنسان إلى مستوى المس الیم الّل ؤولیة عن الحیاة من خالل تع



ق          ل أن تنطل ن أج ھ م ان وتنّھدات م آلالم اإلنس الل حملھ ن خ ھ م ع الّل رات م والحس
  .روحانیتھم في قلب مسئولیتھم

ولذلك فاألنبیاء لیسوا شخصیاٍت عظیمًة تعیش في المجال الطبقي الذي یصنعھ الّناس 
نوا یعیشون مع الّناس، كانوا فیھم كأحدھم، یأكلون الطعام، لعظمائھم، ولكنَّ األنبیاء كا

حوا المجال     ویمشون في األسواق، یفتحون قلوبھم إلنسان یعیش ألمًا من أجل أن یفس
م، یشاركونھم،       ى آالمھ اس، یستمعون إل للفرح حّتى یطرد ذلك األلـم، یتواضعون للّن

وّ  ا       یعیشون معھم، ال یتحّسسون في أنفسھم أّیة حالة عل ا، ومّم ب العلی ي المرات م ف وھ
ھ       » تنقلھ لنا السیرة  ًة ل دت ھیب رأة فارتع ھ ام بأنَّ رسول الّلھ كان ذات یوم یسیر ورأت

  ".ما علیك إنَّما أنا ابن امرأة مثلك كانت تأكل القدید): "صلى اهللا علیھ وسلم(فقال 
ا       ًال بینھ ھ فاص ون ھیبت ھ لتك ن ھیبت تھ م ا عاش ى م تح عل ـم ینف ھ ل ھا  إنَّ ین إحساس وب

ان      ین إنس اجزًا ب ون ح ة أن تك رد للعظم ـم ی ا، ل اني بھ ھ اإلنس ھ وإحساس اني ب اإلنس
وإنسان كما یفعل الكثیرون ممن یتخّیلون أنفسھم خطباء أو یرفعھم الّناس إلى صفوف 
ع      ل م ون التفاع واجز ال یعیش واجز وح اس ح ین الّن نھم وب د بی ك تج إذا ب اء ف العظم

  .ظمتھم من خالل ما كانوا یؤكدونھ من عظمتھمالّناس، وبذلك سقطت ع
  :سّر اإلنسانیة في النبّوة

ان،      اة اإلنس اش حی دما ع ة عن ات العظم ى درج ى أعل ع إل د ارتف ھ  فق ول الّل ا رس أّم
ي   محتضنًا لھ، لیرحمھ ولیرأف بھ، فألنَّ سّر إنسانیتھ في سّر نبوتھ، في سّر حركتھ ف

صلى  (یتحّدثون في أشعارھم عن جمال الرسول  لذلك قد نجد أنَّ بعض الّناس. الحیاة
ي      ) اهللا علیھ وسلم ك، ف ھ من خالل ذل وعن لون عینیھ وعن جمال وجھھ ویتغّزلون ب

ھ أراد أن           ك أنَّ الّل ي ذل ك، والسبب ف ّل ذل ّدث عن ك ـم یتح الوقت الذي نرى أنَّ الّلھ ل
اس، انطلق      ى الّن ھ إل ي صفاتھ     یقول لنا بأنَّ األنبیاء الذین ھم رسل الّل ع اإلنسان ف وا م

ون أّي     ك، أن تك ي جمال يء ف ون أّي ش ر، أن تك ان اآلخ ي باإلنس ي تلتق انیة الت اإلنس
ي         ا ھ ن م اس، لك ھ بالّن ة ل ك ال عالق يء یخص دك ذاك ش ائص جس ي خص يء ف ش
ة        ي طبیع ا ھ اس، م اة الّن انك لحی و احتض ا ھ اس، م ك بالّن ي انفعاالت ا ھ ك، م أخالق

ك أو ھي أحاسیس إنسانیة تحتضن      أحاسیسك، ھل ھي أحاسیس ذ اتیة تعیشھا في ذات
  بھا أحاسیس الّناس؟ كیف قّدمھ الّلھ إلینا؟

ا عن            ّدث لن ـم یتح دیث، فل ي الح ة ف ى العائلی ًا نصّر عل لـم یذكر لنا نسبھ، ونحن دائم
ھ، ولكن     م أّم ھاشمیتھ وال عن قرشیتھ وال عن مكیتھ، لـم یحّدثنا عن اسم أبیھ، عن اس

أِت من    }لقد جاءكم رسول من أنفسكم    {: ھ بصفتھ الرسولیة الرسالیةحّدثنا عن ـم ی ، ل
فوق لیطّل علیكم من علیاء العظمة، ولد بینكم، عاش معكم، تألَّـم كما تتألمون، وعاش 

ًا،       ون أیتام ـا تكون تم عندم ون الُی ا تعیش تم كم اش الُی ون، وع ا تعیش وع كم ن {الج م
ّي   وكلمة من أنفسكم تحمل في دا} أنفسكم خلھا عمق المعنـى اإلنسانـي الذي یجعل النب

اتھم،      م، من داخل حی في الصورة القرآنیة إنسانًا مندمجًا بالّناس اآلخرین، یعیش معھ
ھ    نھم وبین من داخل آالمھم، من داخل أحالمھم، من داخل قضایاھم، بحیث ال یوجد بی

تم تتعب     ابعكم وأن ألمون، یت تم تواجھون    أّي فاصل، إنَّھ یتابعكم وأنتم تت ابعكم وأن ون، یت
ة             ي حال ًا ف ھ یعیش دائم ھ، ألنَّ ھ ویثقل ك ویؤلم ھ ذل ّز علی ثقلكم، یع مشاكل الحیاة التي ت

وكلمة حریص } حریص علیكم{نفسیة متحفزة تراقب وترصد كّل متاعبكم ومشاقكم 



ة          وة، من االحتضان، من العاطف ان، من األب ر من الحن .. ھنا تختزن في داخلھا الكثی
اتكم، عن      یحرص وًال لمشاكل حی علیكم فیضّمكم إلیھ، فتعیشون في قلبھ، یقّدم لكم حل

ى       ا یحرص األب عل ًا كم كّل تعقیداتكم، یحرص علیكم فیوّحدكم، ویجمع شملكم تمام
قطوا،        اف أن تس یعوا، یخ اف أن تض یكم یخ ریٌص عل ا، ح ى أوالدھ ھ واألم عل أبنائ

و   ـموتوا، وھ اف أن ت ی {یخ المؤمنین رؤوف رح ة(} مب ا  ) ١٢٨:التوب ة كّلھ الرأف
ب           ة، نبضة قل ة عاطفی ّرد حال ـم لیست مج رآن الكری ي الق والرحمة كّلھا، والرحمة ف
ھ أن یحمي اإلنسان، من        ا یمكن ل وخفقة إحساس، بل الرحمة ھي حركة اإلنسان فیم

  .نفسھ، ومن غیره، من أجل االنطالق باإلنسان
  :رسول الرحمة

ھ  ألـم نقرأ اآلیة الثانیة وھ م      {ي تحّدثنا عن ت لھ ھ لن ن الّل ٍة م ا رحم ة   }فبم ذه الرحم ، ھ
یھم               ث بعث إل ّي، بحی ي النب دھا ف اس من خالل تجّس ى الّن ھ عل ا الّل ي أنزلھ اإللھیة الت
د،            ادات والعقائ د، والع ر التقالی ر، تحّج ّل التحّج ع ویواجھ ك رسوًال یعیش وعي الواق

أنَّ ھذا التحّجر یمكن أن یتحّول إلى  والتعقیدات، وما إلى ذلك، فیواجھ ذلك وھو یرى
ت            ا كان ي الطائف، وكم ھ وھو ف دمي رجلی ت الحجارة ت ا كان حجارة ترمیھ تمامًا كم

ھ   دّي ربِّ ان  . حجارة القذارات تثقل جسده وھو عائد من البیت الحرام أو ساجد بین ی ك
ھ أن   یعرف أنَّ ھناك تحّجرًا، وأنَّ الذي یرید أن یبعث الینابیع في قلوب النّ  دَّ ل اس ال ُب

ھ        ا یتفجر من ّدثنا أنَّ من الحجارة لم یكتشف في الحجارة شیئًا من الینبوع، ألنَّ الّلھ ح
الماء، إنَّ ھناك ینابیع في قلب الحجارة، لذلك ال تنظر إلى حجریة الحجارة ولكن انفذ 

  .إلى أعماقھا
ع      ول إنَّ ھؤالء ال ینف رین لتق م كالم وال یمكن أن    لذلك ال تنفذ إلى الّناس المتحّج معھ

ین،     ك ولسانك لین ینطلقوا إلى الحوار، اصبر جّیدًا، انطلق بالینبوع من قلبك، لیكن قلب
ى     ذ إل ة تنف ین الكلم اء، ول ا الم رج منھ ارة لیخ اق الحج ى أعم ذ إل ب ینف ین القل إنَّ ل ف

م ول     {حجارة العقل من أجل أن تفتح فیھا أكثر من ثغرة  ت لھ ھ لن ن الّل و فبما رحمة م
ك   ران (} كنت فظًا غلیظ القلب النفّضوا من حول ّل إنسان     )١٥٩:آل عم ك لك ال ذل ، ق

تح        د أن یف ة یری انًا، أو یحمل مسؤولیة عاطف یحمل مسؤولیة فكر یرید أن ُیقنع بھ إنس
ي وعي إنسانیة اآلخر      : أیُّھا اإلنسان المسؤول : علیھا قلب إنسان، قال المسؤولیة تعن

ؤو  ت مس ھ، إن كن بر علی ل   والص وف تثق ك س ؤولیة، ألنَّ ن المس د ع بر ابتع ًال ال تص
ولھم        ة عق م حركی اس، وال تفھ ور الّن ِع أم ـم ت ؤولیتك، وإن ل ره مس ا تعتب اس فیم الّن
اح      ن مفت تِّش ع اس؟ ف ب الّن ن أن تخاط ف یمك ة فكی اعھم الحیاتی وبھم وأوض وقل

ذه  من خالل    الشخصیة، وھو مفتاٌح ال تصنعھ عند صانع المفاتیح ولكن تصنعھ وتأخ
  ).٥٩:األنعام(} وعنده مفاتح الغیب ال یعلمھا إالَّ ھو{خالق المفاتیح 

وعي      اتیح ال ق مف ومن مفاتیح الغیب تنطلق مفاتیح الرسالة، ومن مفاتیح الرسالة تنطل
ّدث عن صاحب أّي       ذلك إذا أردت أن تتح وتنفتح الحیاة كّلھا، صفاتھ ھي رسالتھ، ول

رابط األساسي      فكرة فال ُبدَّ أن تتحّدث عن  و ال ك ھ رة، ألنَّ ذل أخالقیتھ في حركة الفك
  لھ بالّن

---------------  
  من أسالیب النبي صلى اهللا علیھ وسلم التربویة.٦٠



  الشیخ محمد الدویش
  :التربیة بالقصة - ١

رًا    إن القصة أمر محبب للناس، وتترك أثرھا في النفوس، ومن ھنا جاءت القصة كثی
ر تب  رآن، وأخب ي الق ال ف ھ فق أن كتاب ن ش الى ع ن  {:ارك وتع ك أحس ص علی ن نق نح

ا    } {القصص بما أوحینا إلیك ھذا القرآن اب م ي األلب لقد كان في قصصھم عبرة ألول
ال      } كان حدیثًا یفترى ذلك فق لم ب ھ وس ھ صلى اهللا علی ص   {: وأمر نبی ص القص فاقص

نھ   } لعلھم یتفكرون ذا الم لم ھ ذا   ولھذا فقد سلك النبي صلى اهللا علیھ وس ج واستخدم ھ
  . األسلوب

وھو خباب بن األرت رضي اهللا عنھ ـ  -شاب من أصحاب النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
ا أصابھ            ھ م لم شاكیًا ل ھ وس ي صلى اهللا علی أتي للنب غ فی یبلغ بھ األذى والشدة كل مبل

ي ظل       :فیقول رضي اهللا عنھ  ھ ف ردة ل د ب أتیت النبي صلى اهللا علیھ وسلم وھو متوس
دة   - الكعبة ت  -وقد لقینا من المشركین ش ھ      : فقل ر وجھ د وھو محم دعو اهللا؟ فقع أال ت

لقد كان كان من قبلكم لیمشط بمشاط الحدید مادون عظامھ من لحم أوعصب، « : فقال
ا یصرفھ     اثنین، م مایصرفھ ذلك عن دینھ، ویوضع المنشار على مفرق رأسھ فیشق ب

سیر الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما ذلك عن دینھ، ولیتمن اهللا ھذا األمر حتى ی
  ] ٣٨٥٢(رواه البخاري [» یخاف إال اهللا 

ھ            ي صلى اهللا علی ا النب ي یحكي فیھ ف الت د من المواق ة العدی وحفظت لنا السنة النبوی
ك  ن ذل ص، فم ن القص ة م لم قص ار،  : وس ى الغ ت إل م المبی ذین آواھ ة ال ة الثالث قص

ى و  ة األعم س، وقص ة نف ل مائ ذي قت ة ال حاب  وقص ة أص رع، وقص رص واألق األب
  .وغیرھا كثیر... األخدود

  :التربیة بالموعظة - ٢
ي األول صاحب الرسالة صلى        م یكن المرب للموعظة أثرھا البالغ في النفوس، لذا فل
و          حابھ وھ د أص ا وصفھ أح ان كم د ك ھ فق اهللا علیھ وسلم یغیب عنھ ھذا األمر أو یھمل

اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یتخولنا بالموعظة  كان رسول«:-رضي اهللا عنھ-ابن مسعود 
  ]. ٦٨رواه البخاري [» في األیام كراھة السآمة علینا

ا   -رضي اهللا عنھ-ویحكي أحد أصحابھ وھو العرباض بن ساریة  عن موعظة وعظھ
وعظنا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یوما : إیاھم النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، فیقول

ال رجل     بعد صالة الغداة  وب، فق ا القل ت منھ : موعظة بلیغة ذرفت منھا العیون ووجل
ال        ول اهللا؟ ق ا رس ا ی د إلین اذا تعھ ودع فم ة م ذه موعظ وى اهللا  «: إن ھ یكم بتق أوص

اكم       را، وإی ا كثی رى اختالف نكم ی ش م ن یع ھ م ي فإن د حبش ة، وإن عب والسمع والطاع
ھ ب     نكم فعلی ك م ن أدرك ذل اللة، فم ا ض ور فإنھ دثات األم اء  ومح نة الخلف نتي وس س

ذ    ا بالنواج وا علیھ دیین عض دین المھ ذي [» الراش ھ  ) ٢٦٧٦(رواه الترم ن ماج واب
  . وحتى تترك الموعظة أثرھا ینبغي أن تكون تخوًال ، وأال تكون بصفة دائمة )] ٤٢(

د              ا عب ا أب ھ رجل ی ال ل ي كل خمیس فق اس ف ذكر الن د اهللا ی عن أبي وائل قال كان عب
م            الرحمن لوددت أنك ره أن أملك ي أك ك أن ي من ذل ھ یمنعن ا إن ال أم وم ق ذكرتنا كل ی

وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم یتخولنا بھا مخافة السآمة 
  )].٢٨٢١(ومسلم ) ٧٠(رواه البخاري [علینا 



  :الجمع بین الترغیب والترھیب - ٣
ّرة و       ا ش ار، وفیھ ال وإدب ا إقب وي       النفس البشریة فیھ نھج الترب ان الم م ك رة، ومن ث فت

ب     ین الترغی ع ب اإلسالمي یتعامل مع ھذه النفس بكل ھذه االعتبارات، ومن ذلك الجم
  .والترھیب، والرجاء والخوف

قال خطب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خطبة ما سمعت  -رضي اهللا عنھ-عن أنس 
فغطى أصحاب : قال» یتم كثیرًاقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیًال ولبك«: مثلھا قط

  ].رواه البخاري ومسلم[رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وجوھھم لھم خنین 
ھ -ومن أحادیث الرجاء والترغیب ما حدث بھ أبو ذر  ي     -رضي اهللا عن ت النب ال أتی ق

ال   ا من   «: صلى اهللا علیھ وسلم وعلیھ ثوب أبیض وھو نائم، ثم أتیتھ وقد استیقظ فق م
ة     عبد قال ال ك إال دخل الجن ى ذل ت » إلھ إال اهللا ثم مات عل ى وإن سرق؟   : قل وإن زن

ال رق«:ق ى وإن س ت» وإن زن ال: قل رق؟ ق ى وإن س رق «:وإن زن ى وإن س وإن زن
ي ذر  ف أب م أن ى رغ ال » عل ذا ق دث بھ و ذر إذا ح ان أب ي ذر : وك ف أب م أن وإن رغ

  )].٩٤(ومسلم ) ٥٨٢٧(رواه البخاري [
لم          -ھرضي اهللا عن  -وعن ھریرة  ھ وس ودا حول رسول اهللا صلى اهللا علی ا قع ال كن ق

معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من بین أظھرنا فأبطأ 
ي     ت أبتغ زع، فخرج ن ف ت أول م ا فكن ا فقمن ا، وفزعن ع دونن ینا أن یقتط ا وخش علین

ھ ھل    رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حتى أتیت حائطًا لألنصار لبن درت ب ي النجار ف
ة       ر خارج ن بئ ائط م وف ح ي ج دخل ف ع ی إذا ربی د، ف م أج ا فل ھ باب د ل ع -أج والربی

لم            -الجدول ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی دخلت عل ب ف ز الثعل ا یحتف احتفزت كم ف
ال رة؟«:فق و ھری ت» أب ال : فقل ول اهللا، ق ا رس م ی أنك؟«: نع ا ش ت» م ین : قل ت ب كن

ا فقمت فأبطأت علین    زع،      أظھرن ت أول من ف ا فكن ا، ففزعن ا، فخشینا أن تقتطع دونن
ال      ي، فق اس ورائ ب، وھؤالء الن ا   «: فأتیت ھذا الحائط فاحتفزت كما یحتفز الثعل ا أب ی

ذا الحائط     «: قال -وأعطاني نعلیھ-» ھریرة ت من وراء ھ اذھب بنعلي ھاتین فمن لقی
لم  . [الحدیث…»یشھد أن ال إلھ إال اهللا مستیقنا بھا قلبھ فبشره بالجنة ) ] ٣١(رواه مس

ر        و أم ھ، وھ ز علی ب ونرك ي بالترھی ا نعتن رًا م ا كثی ظ أنن ع یلح ي الواق ل ف والمتأم
ب   مطلوب والنفوس تحتاج إلیھ، لكن البد أن یضاف لذلك الترغیب، من خالل الترغی
ن       ر محاس ة اهللا، وذك ى طاع تقام عل ن اس دنیا لم عادة ال ا، وس ة وثوابھ یم الجن ي نع ف

الى    اإلسالم و ال تع ذا المسلك فق : أثر تطبیقھ على الناس، وقد استخدم القرآن الكریم ھ
  . }…ولو أنھم أقاموا التوراة} {..ولو أن أھل القرى{
  :اإلقناع العقلي - ٤

ال    : عن أبي أمامة رضي اهللا عنھ قال لم فق ھ وس : إن فتى شابا أتى النبي صلى اهللا علی
ال  : قوم علیھ فزجروه، قالوایا رسول اهللا، ائذن لي بالزنا، فأقبل ال ھ، فق ھ «: مھ م » ادن

ال   : قال» أتحبھ ألمك؟« : فجلس قال: فدنا منھ قریبًا قال داءك، ق ي اهللا ف : ال واهللا جعلن
اتھم  « ھ ألمھ اس یحبون ال» وال الن ك؟ «: ق ھ البنت ال» أفتحب ول اهللا  : ق ا رس ال واهللا ی

اتھم   «: جعلني اهللا فداءك، قال ھ لبن اس یحبون ا » وال الن ك؟  «: لق ھ ألخت ال » أفتحب ال : ق
ال  داءك، ق ي اهللا ف واتھم«: واهللا جعلن ھ ألخ اس یحبون ال» وال الن ك؟«:ق ھ لعمت » أفتحب

ال ال  : ق داءك، ق ي اهللا ف اتھم  «: ال واهللا جعلن ھ لعم اس یحبون ال» وال الن ھ  «: ق أفتحب



ك؟ ال» لخالت ال: ق داءك، ق ي اهللا ف االتھم«: ال واهللا جعلن ھ لخ اس یحبون : الق» وال الن
ھ، وحصن فرجھ     «: فوضع یده علیھ وقال ر قلب ھ، وطھ د    » اللھم اغفر ذنب م یكن بع فل

  ] .رواه أحمد [ذلك الفتى یلتفت إلى شيء 
إن ھذا الشاب قد جاء والغریزة تتوقد في نفسھ، مما یدفعھ إلى أن یكسر حاجز الحیاء، 

ي   حابھ، وأدرك النب ھ    ویخاطب النبي صلى اهللا علیھ وسلم علنًا أمام أص صلى اهللا علی
  وسلم المربي المعلم لدیھ جانبًا لم یدركھ فیھ أصحابھ فما ھو؟

دیم              ورع ع ل ال ان قلی و ك لم ول ھ وس لى اهللا علی ي ص ذا الشاب یستأذن النب د جاء ھ لق
الدیانة لم یر أنھ بحاجة لالستئذان بل كان یمارس ما یرید سرًا، فأدرك صلى اهللا علیھ 

ى    «: فما ذا كانت النتیجةوسلم ھذا الجانب الخیر فیھ،  ت إل ى یلتف فلم یكن بعد ذلك الفت
  » شيء

  :استخدام الحوار والنقاش - ٥
د            ین بع ي غزوة حن ع األنصار ف لم م ھ وس ھ صلى اهللا علی وخیر مثال على ذلك موقف
ھ       رك األنصار، فبلغ وبھم وت ة قل قسمتھ للغنائم، فقد أعطى صلى اهللا علیھ وسلم المؤلف

ذا الحوار     أنھم وجدوا في أنفسھ ھ ھ نھم وبین م، فدعاھم صلى اهللا علیھ وسلم ، وكان بی
ول  -رضي اهللا عنھ-الذي یرویھ عبد اهللا بن زید  ى رسولھ صلى      : فیق اء اهللا عل ا أف لم

م یعط األنصار شیئا،            وبھم ول ة قل ي المؤلف اس ف ي الن اهللا علیھ وسلم یوم حنین قسم ف
ال فكأنھم وجدوا إذ لم یصبھم ما أصاب الناس، فخط  م     : "بھم فق ا معشر األنصار، أل ی

ي؟     اكم اهللا ب ة فأغن ي؟ وعال « أجدكم ضالال فھداكم اهللا بي؟ وكنتم متفرقین فألفكم اهللا ب
ما یمنعكم أن تجیبوا رسول اهللا صلى اهللا »: اهللا ورسولھ أمن، قال: كلما قال شیئًا قالوا

ذا   » :اهللا ورسولھ أمن قال: قال كلما قال شیئا قالوا« علیھ وسلم ؟ ا ك لو شئتم قلتم جئتن
لم      ھ وس النبي صلى اهللا علی وكذا، أترضون أن یذھب الناس بالشاة والبعیر وتذھبون ب
عبا     ا وش اس وادی لك الن و س ار، ول ن األنص رأ م ت ام رة لكن وال الھج الكم؟ ل ى رح إل
لسلكت وادي األنصار وشعبھا، األنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة 

ى الحوض  فاصبروا   وني عل ى تلق اري [« حت لم ) ٤٣٣٠(رواه البخ ) ] ١٠٦١(ومس
م سؤاًال         م، فوجھ لھ لم الحوار معھ ھ وس ففي ھذا الموقف استخدم النبي صلى اهللا علی

دقتم  : (وانتظر منھم اإلجابة، بل حین لم یجیبوا لقنھم اإلجابة قائًال ولو شئتم لقلتم ولص
  ) . …وُصدقتم 

  :اإلغالظ والعقوبة - ٦
  :د ُیغلظ صلى اهللا علیھ وسلم على من وقع في خطأ أو یعاقبھوق

ا      : قال رجل: فعن أبي مسعود األنصاري قال اد أدرك الصالة مم ا رسول اهللا، ال أك ی
ن         د غضبًا م ي موعظة أش لم ف ھ وس ي صلى اهللا علی ت النب ا رأی الن، فم ا ف یطول بن

اس فلی   » :یومئذ فقال یھم المریض     أیھا الناس إنكم منفرون فمن صلى بالن إن ف ف ف خف
  ) ].٤٦٦(ومسلم ) ٩٠(رواه البخاري [« والضعیف وذا الحاجة

أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم سألھ رجل    -رضي اهللا عنھ-وعن زید بن خالد الجھني 
ال ة فق ن اللقط ا »:ع رف وكاءھ ال-اع ھا: أو ق ا وعفاص م  -وعاءھ نة، ث ا س م عرفھ ث

ھ   ا إلی ا فأدھ اء ربھ إن ج ا، ف تمتع بھ ال« اس رت  : ق ى احم ب حت ل؟ فغض الة اإلب فض
اء       » :فقال -أو قال احمر وجھھ-وجنتاه  رد الم ذاؤھا ت قاؤھا وح ا س ا، معھ وما لك ولھ



ا   ا ربھ ال « وترعى الشجر فذرھا حتى یلقاھ ال   : ق نم؟ ق ك أو   » :فضالة الغ ك أو ألخی ل
  ) ]. ١٧٢٢(ومسلم ) ٩٠(رواه البخاري [« للذئب

ي ص     ھ اهللا ف دیثین    وقد بوب البخاري رحم ذین الح ى ھ ي    » حیحھ عل اب الغضب ف ب
  .«الموعظة والتعلیم إذا رأى مایكره

ا -وعن عبد اهللا بن عباس  لم رأى      -رضي اهللا عنھم ھ وس أن رسول اهللا صلى اهللا علی
ال    ار       »: خاتمًا من ذھب في ید رجل فنزعھ فطرحھ وق رة من ن ى جم دكم إل د أح یعم

خذ خاتمك : ول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمفقیل للرجل بعد ما ذھب رس« فیجعلھا في یده
رواه . [ال واهللا ال آخذه أبدًا وقد طرحھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : انتفع بھ، قال

  ) ]٢٠٩٠(مسلم 
ھ -عن سلمة بن األكوع  ھ        -رضي اهللا عن د رسول اهللا صلى اهللا علی أن رجال أكل عن

" ال استطعت ما منعھ إال الكبر"  :قال ال أستطیع قال" كل بیمینك: "وسلم بشمالھ فقال
  )]٢٠٢١(رواه مسلم [قال فما رفعھا إلى فیھ 

إال أن ذلك لم یكن ھدیھ الراتب صلى اهللا علیھ وسلم فقد كان الرفق ھو الھدي الراتب 
لم    ھ وس لھ صلى اهللا علیھ وسلم ، لكن حین یقتضي المقام اإلغالظ یغلظ صلى اهللا علی

  :، ومن األدلة على ذلك
فبما {اهللا سبحانھ وتعالى وصفھ بالرفق واللین أو بما یؤدي إلى ذلك قال تعالى  أن -١

ك  اللین   } رحمة من اهللا لنت لھم ولو كنت فظا غلیظ القلب النفضوا من حول فوصفھ ب
الى ال تع یكم     {: وق ریص عل تم ح ا عن ھ م ز علی كم عزی ن أنفس ول م اءكم رس د ج لق

یھ الصالة والسالم من وصف اهللا لھ وال أدل على وصفھ عل} بالمؤمنین رؤوف رحیم
  . فھو العلیم بھ سبحانھ

  : وصف أصحابھ لھ -٢
ا       :بقولھ  -رضي اهللا عنھ-فقد وصفھ معاویة بن الحكم  ت معلم ا رأی أبي ھو وأمي م فب

لم  [قبلھ وال بعده أحسن تعلیما منھ فو اهللا ما كھرني وال ضربني وال شتمني    رواه مس
)٥٣٧.[ (  
زل          أمره صلى اهللا عل -٣ ذي ن و ال ك وھ ي ذل دوة ف و الق الرفق فھ حابھ ب یھ وسلم ألص

ا أرسل     } لم تقولون ما ال تفعلون{علیھ  ھ، وحینم ھ وامتثال فھو أقرب الناس إلى تطبیق
ا  ال لھم یمن ق ى ال ى إل ا موس اذًا وأب را»: مع را وال تنف را وبش را وال تعس رواه [« یس

  ) ] . ١٧٣٣(ومسلم ) ٣٠٣٨(البخاري 
ما كان الرفق في شیئ »: علیھ وسلم على الرفق، ومن ذلك في قولھثناؤه صلى اهللا -٤

إن اهللا رفیق »:وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم لعائشة « إال زانھ والنزع من شیئ إال شانھ
ھ     ر كل ي األم ق ف ب الرف اري  « یح لم  ) ٦٠٢٤(رواه البخ ي  ) ] ٢١٦٥(ومس وف

یعطي على العنف وما ال  إن اهللا رفیق یحب الرفق، ویعطي على الرفق ما ال»:روایة
  ) ].٢٥٩٣(رواه مسلم [« یعطي على ما سواه
ر  دیث جری ي ح ھ-وف ي اهللا عن ر » -رض رم الخی ق یح رم الرف ن یح لم [« م رواه مس

  ) .ویعطي على الرفق ماال یعطي على العنف) (٢٥٩٢(
ي كل شیئ ومن           -٥ ق ف ثًال الرف ان متم د ك حابھ فق سیرتھ العملیة في التعامل مع أص

  : ذلك 



  .قصة األعرابي الذي بال في المسجد والقصة مشھورة) أ
ھ    -قصة عباد بن شرحبیل ) ب ول   -رضي اهللا عن ا فیق أصابنا عام مخمصة    : یرویھ

ي     ھ ف ھ وجعلت ھ وأكلت نبال ففركت ذت س ا فأخ ن حیطانھ ا م ت حائط ة فأتی ت المدین فأتی
لم   كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتیت النبي صلى اهللا علیھ وس

« وال علمتھ إذ كان جاھال -أو ساغبا-ما أطعمتھ إذ كان جائعا » :فأخبرتھ فقال للرجل
ام أو نصف            ھ بوسق من طع ر ل ھ وأم ھ ثوب رد إلی لم ف فأمره النبي صلى اهللا علیھ وس

  )].٢٢٩٨(وابن ماجھ ) ٢٦٢٠(وأبو داود ) ١٦٠٦٧(رواه أحمد [وسق 
ت من      : قال - عنھرضي اهللا-قصة سلمة بن صخر األنصاري )ج د أوتی ت رجال ق كن

ى ینسلخ     ي حت جماع النساء ما لم یؤت غیري، فلما دخل رمضان تظاھرت من امرأت
رمضان، فرقا من أن أصیب منھا في لیلتي فأتتابع في ذلك إلى أن یدركني النھار وأنا 

ا     ت علیھ ا شيء فوثب ، ال أقدر أن أنزع، فبینما ھي تخدمني ذات لیلة إذ تكشف لي منھ
ى رسول اهللا        وا معي إل ت انطلق ري فقل فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتھم خب

رآن  : صلى اهللا علیھ وسلم فأخبره بأمري فقالوا ال واهللا ال نفعل نتخوف أن ینزل فینا ق
أو یقول فینا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مقالة یبقى علینا عارھا، ولكن اذھب أنت 

ال  ك، ق دا ل ا ب نع م ھ   ف: فاص لم فأخبرت ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ت رس ت فأتی خرج
ال : قلت« أنت بذاك؟ » :أنا بذاك، قال: قلت« أنت بذاك؟ » :خبري فقال » :أنا بذاك، ق
ال      : قلت« أنت بذاك؟  ذلك، ق إني صابر ل م اهللا ف ي حك » :أنا بذاك، وھا أنا ذا فأمض ف
ت   : قال« أعتق رقبة دي فقل ي بی ذي ب : فضربت صفحة عنق ك    ال وال الحق ال أمل ك ب عث

ال  ت « صم شھرین  » :غیرھا، ق ي        : قل ا أصابني إال ف ا رسول اهللا، وھل أصابني م ی
ال یام؟ ق كینا» :الص تین مس أطعم س ت« ف ذه   : قل ا ھ ا لیلتن د بتن الحق لق ك ب ذي بعث وال

ال      ا عشاء، ق ا لن دفعھا         » :وحشى م ھ فلی ل ل ق فق ي زری دقة بن ى صاحب ص اذھب إل
ال  « ستین مسكینا، ثم استعن بسائره علیك وعلى عیالك إلیك، فأطعم عنك منھا وسقا ق

د رسول اهللا    فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضیق وسوء الرأي ووجدت عن
ي            دفعوھا إل ي، ف ا إل دقتكم فادفعوھ ي بص ر ل ة، أم لم السعة والبرك صلى اهللا علیھ وس

  ].٢٠٦٢(وابن ماجھ () والترمذي ) ٢٢١٣(وأبو داود ) ٢٣١٨٨(رواه أحمد [
  :الھجر - ٧

ي السیرة،            ي موقف مشھور ف لم أسلوب الھجر ف ھ وس واستعمل النبي صلى اهللا علی
ك    ن مال ب ب ف كع ھ -حین تخل ي اهللا عن رھم   -رض وك، فھج ن غزوة تب حابھ ع وأص

ارك             اب اهللا تب ى ت ر من شھر حت د أكث م أح حابھ، ال یكلمھ لم وأص ھ وس صلى اهللا علی
  . وتعالى علیھم

ت أن           إال أن استخدام ھذا د ثب لم فق ھ وس ھ صلى اهللا علی ًا ل دیًا دائم األسلوب لم یكن ھ
لم          ھ وس ي صلى اهللا علی حك النب ان یض ر وك ي    …رجًال كان یشرب الخم اط ف والمن

ك وإن      ذلك ھو تحقیقھ للمصلحة، فمتى كان الھجر مصلحة وردع للمھجور شرع ذل
  . كان فیھ مفسدة وصد لھ حرم ھجره 

  :المباشر استخدام التوجیھ غیر - ٨
  :ویتمثل التوجیھ غیر المباشر في أمور منھا



ول      -أ  لم یق ھ وس وام   "كونھ صلى اهللا علی ال أق ا ب ھ،    "م دًا بعین ص أح ، دون أن یخص
فقالت أتتھا بریرة تسألھا  -رضي اهللا عنھا-ومن ذلك قولھ في قصة بریرة فعن عائشة 

ا جاء رسول اهللا صلى    في كتابتھا فقالت إن شئت أعطیت أھلك ویكون الوالء لي فلم 
ا   : "اللھم علیھ وسلم ذكرتھ ذلك قال النبي صلى اللھم علیھ وسلم ا فإنم ابتاعیھا فأعتقیھ

ال     " الوالء لمن أعتق ر فق ى المنب لم عل ھ وس ال   : ثم قام رسول اهللا صلى اللھم علی ا ب م
اب اهللا          ي كت یس ف رطا ل اب اهللا من اشترط ش ي كت روطا لیست ف وام یشترطون ش أق

  () ]ومسلم ) ٢٧٣٥(رواه البخاري " [وإن اشترط مائة شرط فلیس لھ
لم سألوا     -رضي اهللا عنھ-وحدیث أنس  ھ وس أن نفرا من أصحاب النبي صلى اهللا علی

زوج النساء         ال بعضھم ال أت ي السر فق ھ ف أزواج النبي صلى اهللا علیھ وسلم عن عمل
: اهللا وأثنى علیھ فقال وقال بعضھم ال آكل اللحم وقال بعضھم ال أنام على فراش فحمد

زوج النساء فمن         « ام وأصوم وأفطر وأت ي أصلي وأن ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكن
  )].١٤٠١(رواه البخاري [» رغب عن سنتي فلیس مني

ر مباشرة،             -ب  ة غی ل بطریق ى عم ھ عل خص ویحث ي الش ى صفة ف ي عل وأحیانًا یثن
اة    : قال -عنھمارضي اهللا -ومن ذلك ما رواه عن عبد اهللا بن عمر  ي حی كان الرجل ف

لم ،    ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب ھا عل ا قص لم إذا رأى رؤی ھ وس لى اهللا علی ي ص النب
ًا أعزب،      ت غالم لم ، وكن فتمنیت أن أرى رؤیا أقصھا على النبي صلى اهللا علیھ وس
أن           ام ك ي المن ت ف لم، فرأی ھ وس ي صلى اهللا علی د النب وكنت أنام في المسجد على عھ

ی  د     ملك اس ق ا ن ر، وإذا فیھ ي البئ ة كط إذا ھي مطوی ار، ف ى الن ي إل ذھبا ب ذاني ف ن أخ
ار،   : عرفتھم، فجعلت أقول ن الن أعوذ باهللا من النار، أعوذ باهللا من النار، أعوذ باهللا م

ي  ى         : فلقیھما ملك آخر فقال ل ى حفصة، فقصتھا حفصة عل راع، فقصصتھا عل ن ت ل
: قال سالم» م الرجل عبد اهللا لو كان یصلي باللیلنع«: النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال

  ]. ٣٧٣٩-٣٧٣٨(رواه البخاري [فكان عبد اهللا ال ینام من اللیل إال قلیًال 
ك أن رجال دخل            -ج  ن مال س ب ھ للرجل، عن أن د قول ا یری وأحیانًا یأمر أصحابھ بم

ي صلى اهللا           ان النب ر صفرة وك ھ أث لم وعلی ھ وس ھ  على رسول اهللا صلى اهللا علی  علی
ال          ا خرج ق ھ فلم ھ بشيء یكرھ ي وجھ ذا أن    » :وسلم قلما یواجھ رجال ف رتم ھ و أم ل

  )].٤١٨٢(رواه أبو داود [« یغسل ھذا عنھ
د         -د  ال استب رجالن عن ن صرد ق لیمان ب وأحیانًا یخاطب غیره وھو یسمع، عن س

ر النبي صلى اهللا علیھ وسلم ونحن عنده جلوس وأحدھما یسب صاحبھ مغضبا قد احم
د،   « : وجھھ فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم ا یج إني ألعلم كلمة لو قالھا لذھب عنھ م

ي صلى    : فقالوا للرجل» أعوذ باهللا من الشیطان الرجیم: لو قال ول النب أال تسمع ما یق
  )]٢٦١٠(ومسلم ) ٦١١٥(رواه البخاري [إني لست بمجنون : اهللا علیھ وسلم؟ قال

  :صاستثمار المواقف والفر - ٩
ًا وإذا        -رضي اهللا عنھ-عن أنس  حابھ یوم ع أص ان م لم ك ھ وس أن النبي صلى اهللا علی

لم      ھ وس لى اهللا علی ال ص متھ فق ھ ض ا وجدت دھا فلم ن ول ث ع بي تبح ن الس امرأة م ب
» واهللا ال یلقي حبیبھ في النار؟«: ال، قال: قالوا» أترون ھذه طارحة ولدھا في النار«:
  ).]. ٢٧٥٤( م ومسل) ٥٩٩٩( رواه البخاري [



فال یستوي أثر المعاني حین تربط بصور محسوسة، مع عرضھا في صورة مجردة    
  .جافة

یم        ع التعل ف یق ذا الموق إن المواقف تستثیر مشاعر جیاشة في النفس، فحین یستثمر ھ
ي      ة ف ورة منقوش یم ص ھ وتعل ن توجی احبھ م ا ص دث وم ى الح ب، ویبق ھ المناس موقع

  .نالذاكرة، تستعصي على النسیا
ا         وعظ، كم ي ال والمواقف متنوعة فقد یكون الموقف موقف حزن وخوف فیستخدم ف

  .في وعظھ صلى اهللا علیھ وسلم أصحابھ عند القبر
ازة رجل    عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في جن

م عل           د فجلس رسول اهللا صلى اللھ ا یلح ر ولم ى القب ا إل لم   من األنصار فانتھین ھ وس ی
ع          ي األرض فرف ھ ف ده عود ینكت ب ي ی ر وف ى رءوسنا الطی ا عل ھ كأنم وجلسنا حول

ا   رتین أو ثالث ل      …رأسھ فقال استعیذوا باهللا من عذاب القبر م دیث الطوی ر الح م ذك ث
  )] ٤٧٥٣(رواه أبو داود . [في وصف عذاب القبر وقتنتھ

فیستثمر ذلك في ربطھ  ب ـ وقد یكون وقد یكون موقف مصیبة إذا أمر حل باإلنسان، 
  .باهللا تبارك وتعالى

عن زید بن أرقم قال أصابني رمد فعادني النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، قال فلما برأت 
ا      « : خرجت، قال فقال لي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  اك لم ت عین و كان ت ل أرأی

لو «:تسبت، قاللو كانتا عیناي لما بھما صبرت واح: قلت: قال» بھما ما كنت صانعًا؟
ك       ب ل ت اهللا عز وجل وال ذن رواه [» كانت عیناك لما بھما ثم صبرت واحتسبت للقی

  ].أحمد
ا            ة لھ ر قضیة مھم ف لتقری ذا الموق ل ھ لم استخدم مث ھ وس بل إن النبي صلى اهللا علی
ن          رو ب ن عم د اهللا ب دعاء، عن عب ذا ال شأنھا وأثرھا كما فعل حین دعائھ للمریض بھ

ال  -عنھما رضي اهللا-العاص  إذا جاء الرجل   «: أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ق
ى الصالة          : یعود مریضا قال ك إل دوا ویمشي ل ك ع أ ل دك ینك م اشف عب رواه [» اللھ

  )]٦٥٦٤(أحمد 
ادة    دم بعب إنھ یوصي المسلم بعظم مھمتھ وشأنھ وعلو دوره في الحیاة، فھو بین أن یتق

  . هللا والذب عنھخالصة هللا ، أو یساھم في نصرة دین ا
تثمره       لم یس ھ وس لى اهللا علی ھ ص ردة، لكن ة مج اھرة كونی ف ظ ون الموق د یك ج ـ وق

ي صلى      -رضي اهللا عنھ-لیربطھ بھذا المعنى عن جریر بن عبد اهللا  د النب ا عن قال كن
إنكم سترون ربكم كما ترون ھذا «:اهللا علیھ وسلم فنظر إلى القمر لیلة یعني البدر فقال

ر، ال تض  وع      القم ل طل الة قب ى ص وا عل تطعتم أن ال تغلب إن اس ھ، ف ي رؤیت امون ف
افعلوا   ا ف رأ   » الشمس وقبل غروبھ م ق ل        {ث وع الشمس وقب ل طل ك قب د رب وسبح بحم

  ].ومسلم) ٥٥٤(رواه البخاري [} الغروب
س السابق           دیث أن ي ح ا ف ة والمشاعر كم د ـ وقد یكون الموقف مثیرًا، یستثیر العاطف

  . في قصة المرأة
  :التشجیع والثناء - ١٠

ًا       ھ ـ یوم ال صلى اهللا       :سألھ أبو ھریرة ـ رضي اهللا عن فاعتك؟ فق اس بش من أسعد الن
لم   ا علمت من            «علیھ وس ك لم دیث أول من ذا الح د عن ھ ت أن ال یسألني أح د ظنن لق



دیث   ى الح ف      ) ].  ٩٩( رواه البخاري  [» حرصك عل ارئ موق ل معي أخي الق فتخی
ا الثناء، وھذه الشھادة من أستاذ األساتذة، وشیخ المشایخ       أبي ھریرة، وھو یسمع ھذ

وتصور  . بحرصھ على العلم، بل وتفوقھ على الكثیر من أقرانھ.صلى اهللا علیھ وسلم 
  .كیف یكون أثر ھذا الشعور دافعًا لمزید من الحرص واالجتھاد والعنایة

ب ن كع َي ب أل أب ین س م؟«: وح اب اهللا أعظ ي كت ة ف ذر أي آی ا المن ي »أب ال أب ة :فق آی
ذر  «قال لھ صلى اهللا علیھ وسلم . الكرسي ا المن لم  [» لیھنك العلم أب )  ٨١٠( رواه مس
  )] ". ٥/١٤٢( وأحمد 

إن األمر قد ال یعدو كلمة ثناء، أو عبارة تشجیع، تنقل الطالب مواقع ومراتب في سلم 
اد   ي الشعور          . الحرص واالجتھ ة ف ى الرغب ل إل ان شأنھا تمی ًا ك نفس أی . باإلنجاز وال
  .خطوات أكثر -المنضبط-ویدفعھا ثناء الناس 

والتشجیع والثناء حث لآلخرین، ودعوة غیر مباشرة لھم ألن یسلكوا ھذا الرجل الذي 
  .توجھ الثناء لھ

---------------  
  من مشكاة النبوة.٦١

  خالد سعد النجار/ د
 alnaggar٦٦@hotmail.com  
   
خیر الناس : "ل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمقا: عن ابن عمرو رضي اهللا عنھ قال 

ذي  : ذو القلب المحموم واللسان الصادق قیل ما القلب المحموم؟ قال ھو التقي النقي ال
الذي یشنأ الدنیا و یحب اآلخرة : ال إثم فیھ وال بغي وال حسـد قیل فمن علي أثـره؟ قال

  ).١(مؤمن في خـلق حسـن : قیل فمن علي أثره؟ قال
ا دعوة          كلمات  وة إنھ ور ال یخرج إال من مشكاة النب ذھب، ون اء ال ینبغي أن تكتب بم

ات         دة عن الھتاف ل اإلخالص بعی إلرشــاد النفس إلى طریق الخیر دعوة امتزجت بك
  . والشعارات الجوفـاء التي خالطھا الریاء فلم یبق فیھا من الخیر شیًئا

  ]خیر الناس ذو القلب المحموم واللسان الصادق[
لم           فال ھ وس ال صلى اهللا علی وى ق ار األساسي للتق و المعی ان ھ ور اإلیم امر بن ب الع قل
ا  ( وى ھاھن ا التق وى ھاھن دره …التق ى ص ار إل رة  ) ٢) (وأش یس بكث ان ل أمر اإلیم ف

ل       دقھ العم ب وص ي القل ر ف د   (األعمال الظاھرة ولكن اإلیمان ما وق ي الجس أال وإن ف
  )٣) (فسد الجسد كلھ أال وھي القلب مضغھ إذا صلحت صلح الجسد كلھ وإذا فسدت

  .لذلك كان صالح القلوب بالطاعات الشغل الشاغل للمؤمنین الصادقین
واص راھیم الخ ال إب الء   : (ق دبر وخ رآن بالت راءة الق یاء ق ة أش ي خمس ب ف دواء القل

حر ومجالسھ الصالحین      د الس ب   ). ٤) (البطن وقیام اللیل والتضرع عن ذنوب للقل وال
موم  ة الس ـة    بمنزل ي مقاومـ وي عل عیف ال یق د، والض عفتھ والب ھ أض م تھلك إن ل

ري   ون المص ال ذو الن وارض ، ق ي     :[الع وب ف قم القل اع وس ي األوج د ف قم الجس س
ع    ادة م الذنوب فكما ال یجد الجسد لذة الطعام عند سقمھ كذلك ال یجد القلب حالوة العب

  )٤](الذنوب 
  .وات التي ھي سبب ھلكتھا وموتھا والقلوب الفارغة مــن طاعة اهللا موكلھ بالشھ



  ما ینفع المرء فیھ غیر تقــواه*** كیف الرحیل بال زاد إلى وطـن 
  یوم القیامة عذر عند مـواله*** من لم یكن زاده التقوى فلیس لھ 

  ]؟ قال ھو التقي النقي الذي ال إثم فیھ وال بغي وال حسد)٥(قیل ما القلب المحموم [
ن آف    د      إنھ القلب الخالي م د والحس ل والحق البغي والغ وب ك و   …ات وأمراض القل فھ

وم  [القلب السلیم التقي النقي الذي ال یفلح وال ینجو یوم القیامة إال صاحبھ قال تعالى  ی
لیم   ب س ن    )٨٩-٨٨الشعراء  ] (ال ینفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقل س ب ، وعن أن

ا مع رسول اهللا ص       ا جلوًس ال كن ع     مالك رضي اهللا عنھ ق ال یطل لم فق ھ وس لى اهللا علی
د    علیكم اآلن رجل من أھل الجنة فطلع رجل من األنصار ینظف لحیتھ من وضوئھ ق
ع   تعلق نعلیھ في یده الشمال فلما كان الغد قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم مثل ذلك فطل

ل           ھ وس ي صلى اهللا علی ال النب ث ق وم الثال ان الی ا ك ى فلم م ذلك الرجل مثل المرة األول
مثل مقالتھ أیًضا فطلع ذلك الرجل على مثل حالھ األولى فلما قام النبي صلى اهللا علیھ 
ي فأقسمت أن ال أدخل            ت أب ي الحی ال إن ن العاص فق رو ب ن عم وسلم تبعھ عبد اهللا ب
د       ان عب ال أنس وك م ق علیھ ثالثا فإن رأیت أن تؤویني إلیك حتى تمضي فعلت قال نع

اللیالي الثالث فلم یره یقوم من اللیل شیًئا غیر أنھ إذا تعار اهللا یحدث أنھ بات معھ تلك 
ر     د اهللا غی ال عب وتقلب على فراشھ ذكر اهللا عز وجل وكبر حتى یقوم لصالة الفجر ق
ا           ت ی ھ قل ر عمل دت أن أحتق ال وك ثالث لی ا مضت ال أني لم أسمعھ یقول إال خیًرا فلم

ثم ولكن سمعت رسول اهللا صلى  عبد اهللا إني لم یكن بیني وبین أبي غضب وال ھجر 
ة فطلعت           یكم اآلن رجل من أھل الجن ع عل رات یطل اهللا علیھ وسلم یقول لك ثالث م
أنت الثالث مرات فأردت أن آوي إلیك ألنظر ما عملك فأقتدي بھ فلم أرك تعمل كثیر 
ت    ا رأی عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال ما ھو إال م

د من            قا ي نفسي ألح د ف ي ال أج ر أن ت غی ا رأی ا ھو إال م ل فلما ولیت دعاني فقال م
ي بلغت         ذه الت د اهللا ھ ال عب اه فق المسلمین غشا وال أحسد أحدا على خیر أعطاه اهللا إی

  ).٦(بك وھي التي ال نطیق 
  ]خیر الناس ذو القلب المحموم و اللسان الصادق[

الى    ال تع و    (ق وا اتق ذین آمن ا ال ا أیھ ع الصادقین  ی وا م ة  ) (ا اهللا وكون ي ) ١١٩التوب وف
ال رسول اهللا صلى اهللا            ھ ق ن مسعود رضي اهللا عن د اهللا ب دیث عب الصحیحین من ح

دق     (علیھ وسلم  ة وإن الرجل لیص ى الجن إن الصدق یھدى إلى البر وإن البر یھدى إل
دى   ار   حتى یكتب عند اهللا صدیقًا وإن الكذب یھدى إلى الفجور وإن الفجور یھ ى الن إل

  )٧) (وإن الرجل لیكذب حتى یكتب عند اهللا كذابًا
ل  . من طلب اهللا بالصدق أعطاه مرآة یبصر فیھا الحق والباطل : قال أحد الحكماء وقی

ا      ى الحجاج فطلبھم إن ربعي بن حراش لم یكذب كذبھ قط وكان لھ ابنان عاصیان عل
ل للحجاج      ا فقی ر علیھم م یعث ھ    : فل ذب كذب م یك ا ل ألتھ     إن أباھم ھ فس و أرسلت إلی ط ل ق

ال      : عنھما فاستدعى أباھما فقال ت فأستغرب الحجاج وق ي البی أین أبناؤك؟ قال ھما ف
ھ   : ما حملك على ھذا وأنـا أرید قتلھما فقال: ألبیھما الى بكذب لقد كرھت أن ألقى اهللا تع

جنید ، ذاك واهللا الصدق الحق الذي یصفھ ال...فقال الحجاج قد عفونا عنھــما بصدقك 
  )٨) (حقیقة الصدق أن تصدق في موطن ال ینجیك منھ إال الكذب(بقولھ 



ة         بح الغیب وم ق د فمن المعل والصدق إنما یحسن إذا تعلق بھ نفع وال یلحق ضرره بأح
ًا أن        ة ذم ة والنمیم ى بالسعایة والغیب ل كف والنمیمة والسعایة وإن كانتا صدقًا ولذلك قی

  .الصدق یقبح فیھما
  ]أثره؟ قال الذي یشنأ الدنیا و یحب اآلخرةقیل فمن على [

ة عن         ل واإلعراض بالكلی یس بالتبت ا ل د فیھ فحب الدنیا رأس كل خطیئة وحقیقة الزھ
ي       دیھم ال ف ي أی دنیا ف وا ال طیباتھا ولكن نجا من نجا من عباد اهللا الصالحین بأنھم جعل

ي         والھم ف ارھم وأم أنفقوا أعم ا مزرعة لآلخرة ف وا أنھ ربھم هللا     قلوبھم وأیقن ا یق ل م ك
تعالى وأما طالب الدنـیا ال یخلو من الحزن في حالین حزن على ما فاتھ كیف لم ینلھ، 
و           ھ فھ د موت ره بع ھ لغی ن بترك لبھ أیق لبھ وإن أمن س وحزن على ما نالھ یخشى أن یس

الى   ال تع ھ، ق ع أحوال ي جمی زون ف وم ومح و (مغم ب ولھ دنیا لع اة ال وا أن الحی اعلم
م       وزینة وتفاخر ھ ث ار نبات ث أعجب الكف بینكم وتكاثر في األمــوال واألوالد كمثل غی

ن اهللا             رة م دید ومغف ذاب ش ـرة ع ي اآلخ ًا وف ون حطام م یك فرًا ث راه مص یج فت یھ
  .٢٠الحدید ) ورضوان وما الحیاة الدنیا إال متاع الغرور

ن        [ ا م ا لھم ا وكان د زمانھم ن أزھ الم م ا الس لیمان وداود علیھم ان س د ك ال ولق الم
ر         ن عوف والزبی رحمن ب د ال ب وعب ى طال والملــك والنساء ما لھما وكان عّلى بن أب
ن             ث ب ذلك اللی وال و ك م من األم ان لھ ا ك ع م اد م وعثمان رضـى اهللا عنھم من الزھ

ول   ان یق ا ھؤالء      : سعد من أئمة الزھاد وكان لھ رأس مال وك دل بن و لتمن وال ھ أي (ل
  ). بني أمیة

زوال     : اء ما خیر المكاسب؟ قالو قیل لبعض العلم ب الحالل ل دنیا طل خیر مكاسب ال
ة        وم القیام د لی لة الزائ دیم فض ادة وتق ى العب وة عل ھ للق ذ من ر  . الحاجـة واألخ ا خی وأم

ـھا،        نھ حسنة أحییت ھ و س الح قدمت رتھ وعمل ص ھ نش ول ب م معم رة فعل مكاسب اآلخ
ـال    ولقي معاویة بن قرة أحد إخوانھ وقد جاء من الكأل فق ا صنعت؟ ق ة م : ال لھ معاوی

ألن أغدو فیما غدوت بھ : اشتریت ألھلي كذا وكذا قال وأصبت من حالل قال نعم قال
ـول           ى سنان یق ن أب ان حسان ب ار، وك ل وأصوم النھ وم اللی وال  : أحب إلى من أن أق ل

  )٩](المساكین ما اتجــرت
  لغایة مطلوب لمن ھو طالب*** أرید من الدنیا ثالث و إنھـا 

  وإكثار أعمال علیھا أواظب*** تالوة قرآن ونفس عفیـفة 
ال   دنیا ق ر ال ین ذك الى ح دت أن اهللا تع رآن وج ت الق ا(و إذا تأمل ي مناكبھ وا ف ) فامش

ال   ا ق ذكر فیھ ر ال ین ذك ر اهللا ( وح ى ذك عوا إل ال ) فاس ة ق ن الجن م ع ین تكل وح
  ). ى اهللاففروا إل(وحین تكلم عن العلي القدیر قال ) سابقوا)(وسارعوا(
ة           [ ده جاری ة وعن ھ واعتم بعمام ث ثیاب وم ولب ل ی ك تجم د المل روى أن سلیمان بن عب

وال          ل العرب ل ت أجم ت أن ة؟ فقال رین الھیئ ف ت ـا كی ل    ..! فقال لھ ا أن تكم ب منھ فطل
  :الجواب وتصرح بما أضمرت فقالت

  غیر أن ال بقاء لإلنسـان*** أنت نعم المتاع لو كنت تبقي 
  یكره الناس غیر أنك فان*** عیوب و ممـا أنت خاٍل من ال

یؤتى بالدنیا یوم القیامة على صورة {:وروى عن ابن عباس رضى اهللا عنھما أنھ قال
رف            ا فتش د إال كرھھ ا أح ة ال یراھ ة مشوھھ الخلق ا بادی اء أنیابھ عجوز شمطاء زرق



بتم علیھا ثم على الخالئق فیقال لــھم أتعرفون ھذه؟ فیقال لھم ھذه التي تفاخرتم وتحار
ا     ابي؟ فیلحقونھ حابي وأحب اعي وأص ووجھ  } یؤمر بھا إلى النار فتقول یا رب أین أتب

  ) ١٠](إلقائھا في النار لینظر إلیھا أھلھا فیرون ھوانھا علـى اهللا عز و جل 
ر       ع الب ر ویمن ن الش اد ویكم زرع األحق داوات وی غائن والع ورث الض دنیا ی ب ال فح

ر  ا         ویســبب العقوق وقطیعة ال ر فیم ر الفك ر كثی دنیا قصیر العم ب ال م وطال حم والظل
ھ الضغائن           وس وأن تطاع فی ھ النف ادى فی ر من أن تتع دنیا أفق یضر وال ینفـع فأمر ال

  . واألحقاد
  فمات المؤمل قبل األمــل *** یؤمل دنیا لتبقى لـــھ 

  فعاش الفسیل ومات الرجل *** یربي فسیال لیبقى لــھ 
یا أخي إنما اللیل والنھار مراحل  : ئي أوصني فدمعت عیناه وقالقال رجل لداود الطا

إن استطعت أن         ى آخر سفرھم ف ك إل ینزلـھا الناس مرحلة بعد مرحلة حتى ینتھي ذل
ر أعجل من     تقدم كل یوم زادًا لما بین یدیك فافعل فإن انقطاع السفر عن قریب واألم

ذا       ذلك فتزود لنفســـك واقض ما أنت قاض فكأنك باألمر  ك ھ ول ل ي ال أق ك إن د نعت ق
  )١١(وما أعلم أحدًا أشـــد تقصیرًا مّنى ثم قام وتركھ 

  ]قیل فمن على إثره؟ قال مؤمن في خلق حسن[
ره    دین وثم فالخلق الحسن صفھ سید المرسلین وأفضل أعمال الصدیقین وھو شطر ال

د  مجاھـدة المتقین وریاضة المتعبدین فتزكیھ النفوس مالك دعوة الرسل بع   . د التوحی
ك فتخشى   (فھذا موسى علیـھ السالم یقول لفرعون  ى رب ) ھل لك أن تزكى وأھدیك إل

ره     ١٩ – ١٨النازعات  ق یغطى غی فحسن الخلق یغطى غیره من القبائح وسوء الخل
ي        دت ف ب وتأك ي الغال من المحاسن ومن حسن خلقـھ طابت عیشتھ ودامت سالمتھ ف

ال     النفوس محبتھ ومن ساء خلقة تنكدت ع ھ ق وس من رت النف یشتھ ودامت بغضتھ ونف
الى  ك (تع ن حول وا م ب النفض یظ القل ًا غل ت فظ و كن ران ) ول ال  ١٥٩آل عم د ق ولق

لم  ق الحسن      : "رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس زان الخل ي المی ل شئ ف ال  ) ١٢" (أثق وق
ًا إن أحبكم إلي وأقربكم منى في اآلخرة مجالس أحاسنكم أخالق: "صلى اهللا علیھ وسلم

ون         ارون المتفیھق ًا الثرث وأكم أخالق رة أس ي اآلخ ى ف دكم مّن ى وأبع كم إل وإن أبغض
إن أكمل المؤمنین إیمانًا أحسنھم خلقًا : "، وقال صلى اهللا علیھ وسلم)١٣" (المتشدقون

غ درجة الصوم والصالة      ق لیبل لم     ) ١٤" (وإن حسن الخل ھ وس ال صلى اهللا علی ، وق
ا        علیك بحسن الخلق وطول الصمت  " ق بمثلھم ل الخالئ ا تجم ده م ذى نفسي بی " فوال
لم  ) ١٥( ھ وس لى اهللا علی ال ص ار  : "وق ى الن ھ اهللا عل ًا حرم ًا لین ان سھًال ھین ن ك ". م
)١٦(  

ذل المعروف وكف             ة الوجھ وب ھ طالق ق أن ي تفسیر حسن الخل ل ف ومن أحسن ما قی
خلي عن الرذائل األذى وطیب الكالم وقلــة الغضب واحتمال األذى وقیل أیضًا ھو الت

  .والتحلي بالفضائل
ارى           نھج للحی ل داء وم فاء من ك ا رسول اهللا فكالمك ش ك ی صلوات اهللا وسالمھ علی

  .الذین یتلمسون طریق النجاة إنھ نور ال یخرج إال من مشكاة النبوة
  وكدت بأخمصي أطؤ الثریا*** و مما زادني شرفًا و تیــھا 

  رت أحمد لي نبـیـاوأن صی*** دخولي تحت قولك یا عبادي 



---------------------------------------  
  الھوامش

ل لرسول اهللا صلى اهللا    [عن عبد اهللا بن عمرو بلفظ )  ٤٢١٦( رواه ابن ماجة . ١ قی
دوق اللسان    : "علیھ وسلم أي الناس أفضل؟ قال ب ص وم القل دوق   " كل مخم الوا ص ق

ھ وال بغي وال غل وال      ھو التقي : اللسان نعرفھ فما مخموم القلب؟ قال م فی ي ال إث النق
ورواه ابن عساكر في تاریخ دمشق )٣/٢٩٩(وصححھ البوصیري في الزوائد ] حسد 

ال    [ وزاد من طریق القاسم بن موسى ) ١٧/٢٩/٢(  ا رسول اهللا؟ ق ھ ی : قالوا فمن یلی
الوا  الذي یشنأ الدنیا ویحب اآلخرة قالوا ما نعرف ھذا فینا إال رافع مولى رسول اهللا  ق

: ورواه البیھقي بنفس الزیادة في شعب اإلیمان ج] فمن یلیھ قال مؤمن في خلق حسن 
رقم   ٢٠٥: ص ٤ ال      )  ٤٨٠٠(ب رو ق ن عم د اهللا ب ر     [ عن عب ي اهللا من خی ا نب ا ی قلن

ذو القلب المحموم واللسان الصادق قال قلنا قد عرفنا اللسان الصادق فما : الناس؟ قال
قال قلنا یا رسول  . تقي النقي الذي ال إثم فیھ وال بغي وال حسدال: القلب المحموم؟ قال

الذي یشنأ الدنیا ویحب اآلخرة قلنا ما نعرف ھذا فینا إال رافع : اهللا فمن على أثره؟ قال
ال   ره ق ا      : مولى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فمن على إث ق حسن قلن ي خل مؤمن ف

ث الرسول ج    ، ورواه الحكیم الترمذي في]أما ھذه ففینا ي أحادی  ٢: نوادر األصول ف
والطبراني في مسند الشامیین  ١٨٣: ص ١: وأبو نعیم في حلیة األولیاء ج ١٦٨: ص

رقم   ٢١٧ص ٢ج ي، وأورده        ١٢١٨ب ن عساكر والبیھق ادة اب ة وزی نفس روای م ب كلھ
ي الجامع الصغیر     حیح الجامع   (السیوطي ف ذي      ) ٣٢٩١ص نص ال ذا ال ا ھ ھ نقلن ومن

ن ماجة         نحن بصدده  د أن ساق إسناد اب حیحة بع ي الص اني ف ال األلب ذا إسناد   : وق وھ
  ).٩٤٨السلسلة الصحیحة ( صحیح رجالھ ثقات 

  ٤٦٥٠رواه مسلم في باب البر والصلة واآلداب برقم . ٢
  ٢٩٩٦رواه مسلم في باب المساقاة برقم . ٣
  ١٢٢ص  ٨الذھبي ج / سیر أعالم النبالء . ٤
اریخ    ) مخموم(لفظ روایة ابن ماجة وردت ب. ٥ دیث أنظر ت ومعھا أغلب روایات الح

اني ح   ة للكن باح الزجاج اكر ومص ن عس ي  ٢٣٩ص ٤اب امیین للطبران ند الش ومس
رقم   ب ب ب والترھی اء ج ٤٣٨٦والترغی ة األولی ط  ١٨٣ص ١وحلی اریخ واس وت

  ٤٦٤ص٣ونوادر األصول وشرح الزرقاني ج ٢٧٣ص ١للواسطي ج
ظ   ا بلف ا رواھ وم ( ومم ان ح البی) محم عب اإلیم ي ش ي ف رقم  ٢٠٥ص٤ھق  ٤٨٠٠ب

  والسیوطي في الجامع الصغیر والكبیر  ١١٢ص٨والذھبي في میزان االعتدال ج
  ١٨٩: ص ١٢: وفي لسان العرب البن منظور ج

م ادة خم ا  : م ًا و اْخَتمَّھم ا َخّم َر َیُخمُّھم ـیَت والبئ مَّ الب ھ : َخ اُم مثل ھما، واالْخِتم و . كنس
ـِمكْ : الـِمخمَُّة ر   . نَسُةال ـیت والبئ ُة الب ھ        : و ُخماَم ـَي بعُض راب فُألِق ن الت ھ م َح عن ا ُكِس م

ر   : و الـُخماَمُة والُقماَمُة: علـى بعض؛ عن اللـحیانـي راب البئ . الُكناسُة، وما ُیَخمُّ من ت
وٌم َأي  . ما َیْنَتِثُر من الطعام فـیؤكل وُیْرَجى علـیھ الثواب: و ُخمامُة الـمائدة وقلب َمْخم

ب . َنِقـيٌّ من الِغلِّ والـحسد ـیل     : ورجل َمخُموُم القل دََّغِل، وق ـيٌّ من الغش وال ـیُُّھ  : َنِق َنِق
دنس  لم . من ال ھ وس لى اهللا علی وُل اهللا ص یدنا رس ن س ـحدیث ع ـي ال اس : وف ر الن خی

وال الذي ال غّش فـیھ : یا رسول اهللا ، وما الـَمْخُموُم القلب؟ قال: قـیل. الـَمْخموُم القلب



ة ـي روای د، وف ال: حس ُل؟ ق اِس َأفض ِئَل َأيُّ الن ب، : ُس ـَمْخُموُم القل اِن ال ادُق اللس الص
ذو القلب الـَمْخُموِم واللسان الصادق، وھو من َخَمـْمُت البـیت ِإذا كنستھ؛ : وفـي روایة

  .وعلـى السَّاقـي َخمُّ العین َأي كنسھا وتنظیفھا: ومثلھ قول مالك
   ١٢٢٣٦ي مسند المكثرین برقم رواه أحمد باق. ٦
رقم . ٧ اب األدب ب اري كت رقم  ٥٦٢٩البخ لة ب ر والص اب اآلداب والب لم كت ، مس

٤٧١٩  
   ٥٦ص_ دار اإلیمان / عبد العزیز السلمان / إیقاظ أولي الھمم العالیة . ٨
  ٨٩المصدر السابق ص. ٩

  ٩٣المصدر السابق ص . ١٠
  ٦٧ص  ٣ابن الجوزي ج/ صفة الصفوة . ١١
/ في صحیح الجامع  ١٣٤: رواه ابن حبان عن أبي الدرداء حدیث رقم) صحیح(. ١٢

  السیوطي، األلباني
م . رواه أحمد والطبراني عن أبي ثعلبة الخشني) صحیح. (١٣ ي   ١٥٣٥: حدیث رق ف

  . صحیح الجامع
  . في صحیح الجامع  ١٥٧٨: رواه البزار عن أنس انظر حدیث رقم) صحیح. (١٤
ن. (١٥ و ی) حس م   رواه أب دیث رق س ح ن أن نده ع ي مس ى ف حیح   ٤٠٤٨: عل ي ص ف

  . الجامع
  .في صحیح الجامع ٦٤٨٤: رواه الحاكم عن أبي ھریرة حدیث رقم) صحیح. (١٦

---------------  
  بناء الرسول للجانب االقتصادي في دولة المدینة.٦٢

  ** عبد الحلیم عویس.د
تق    ة اس ى المدین دوا إل دما وف اجرین عن روف أن المھ ن المع ار  م وانھم األنص بلھم إخ

ا، لدرجة أن          اریخ البشریة مثلھم م یعرف ت ار ل انطالًقا من قاعدة المؤاخاة بحب وإیث
ریم  اَن     {: األنصار استحقوا أن یقول اهللا فیھم في كتابھ الك دَّاَر َواِإلیَم وَُّءوا ال ِذیَن َتَب َوالَّ

ْؤِثُروَن    ِمن َقْبِلِھْم ُیِحبُّوَن َمْن َھاَجَر ِإَلْیِھْم َوَال َیِج وا َوُی ا ُأوُت ُدوَن ِفي ُصُدوِرِھْم َحاَجًة مِّمَّ
ونَ       ُم اْلُمْفِلُح َك ُھ ِھ َفُأوَلِئ حَّ َنْفِس وَق ُش ن ُی ٌة َوَم ْم َخَصاَص اَن ِبِھ ْو َك ِھْم َوَل ى َأْنُفِس } َعَل

  ). ٩: الحشر(
ھم          والھم وأرض نھم أم موا بی اجرین أن یقس ى المھ ار عل ھ األنص ا عرض ان مم وك

ع            ودورھم، اة م ي شتى مناشط الحی وا ف م كرمھم، وعمل اجرین شكروا لھ ولكن المھ
  . إخوانھم األنصار

ول الوا للرس زارع فق حاب م ار أص ان األنص ل،  : "وك ا النخی ین إخوانن ا وب م بینن اقس
ال الوا: فق الوا      :ال، فق رة، ق ي الثم رككم ف ة ونش ا المئون ا : تكفون معنا وأطعن رواه   "س

  .البخاري
  إحیاء لألرض

ة          اء لألرض الزراعی ة إحی ا حرك ة أعقبتھ ي المدین رى ف وقد بدأت عملیة مزارعة كب
ھ      "المھملة وفقا للقاعدة الشرعیة التي وضعھا الرسول   ا فھي ل ا مواًت ا أرًض " من أحی

  . رواه البخاري



ا،          رة إنتاجھ د بكث ا بع ع اشتھرت فیم ا بینب ب عیوًن وقد أقطع الرسول علي بن أبي طال
  . ضي اهللا عنھ بنفسھوعمل فیھا علي ر

اة الرسول           ي حی ي الزراعة ف ة استثمرھا ف ا بالمدین وام أرًض كما أقطع الزبیر بن الع
  . صلى اهللا علیھ وسلم

ا       ي عصر الرسول، منھ ا ف وقد اشتھرت الكثیر من األودیة التي انتشرت الزارعة بھ
  . ارعھمالذي ھو أھم أودیة المدینة وفیھ أموال أھل المدینة ومز" العقیق"وادي 

ة وادي   ت  " بطحان "كذلك من األودیة المھمة التي استخدمت للزراعة في المدین وكان
ذلك وادي   والھم، ك یر وأم ي النض زارع بن ھ م زوز"ب ة،  " مھ وال قریظ ھ أم ت ب كان

  ". رانونا"وھو ثالث أودیة المدینة، ووادي " قناة"ووادي 
رى  وادي"كذلك من األودیة التي استفید من أرضھا بالزراعة  ي    "الق ذلك عرف ف ، ك

ا وادي      ة، أھمھ ا بالزراع تفید منھ ي اس ة الت ن األودی ر م ائف الكثی ع "وج"الط ، ویق
ة األخرى،         ض األودی ده بع زارع والبساتین وترف غرب الطائف، وفیھ الكثیر من الم

  . ویقع شرق الطائف وبالقرب منھا" لیھ"كذلك وادي 
  نھضة زراعیة 

ار وح اجرون واألنص ن المھ م یك ة  ول ي المدین ة ف ة الزراعی اموا النھض ذین أق دھم ال
ورة،          ة المن ي المدنی املین بالزراعة ف ان ضمن الع ل ك دن    (المنورة، ب ا من م وغیرھ

از وریون أو   ) الحج ة، س وا بالمدین لموا والتحق ذین أس ب ال ن األجان رون م باب آخ ش
  . مصریون أو رومانیون أو عراقیون

ل حینما حاصر الطائف وأعلن عتق من ینزل ومما یدل على كثرة الموالي، أن الرسو
  . إلیھ من الموالي، نزل إلیھ ثالثة وعشرون عبًدا من الطائف

ول     ي حق ة ف ي المدین ون ف اش یعمل والي األحب ن الم رة م ة كبی اك مجموع ت ھن وكان
لم        ھ وس دم الرسول صلى اهللا علی األنصار، ویدل على وجودھم الملموس أنھم حین ق

رج ھؤالء األحباش واجتمعوا ولعبوا بحرابھم فرحا بقدوم النبي  المدینة یوم الھجرة خ
  . إلى المدینة

د             ي عھ ة ف ة الزراع ي تنمی ر ف ذي ال ینك ا ال ابة تأثیرھ ف الش ذه الطوائ ت لھ وكان
  . الرسول

اعي والسیاسي     وقد حرص الرسول على أن یكون للمدینة كیانھا االقتصادي واالجتم
قائم بین مجموعة النظم في إقامة كیان الدولة وتحقیق المستقل؛ اعتمادا على التشابك ال

  . ھیبتھا الداخلیة والخارجیة
  كفالة المھاجرین 

ام           وب األنصاري، ق ي أی ت أب ي بی ام سبعة أشھر ف وعندما دخل الرسول المدینة وأق
حتى یتمكن من تنظیم  .. األنصار بالتنازل لرسول اهللا  عن كل فضل كان في خططھم

ا ی ة تنظیم م  المدین ل إنھ اجرین، ب وانھم المھ ة إخ مح بكفال نھم-س ي اهللا ع الوا  -رض ق
  . فشكر الرسول لھم قولھم.. إن شئت فخذ منازلنا: یا نبي اهللا: للرسول

ن زرارة    عد ب أل الرسول أس د س اء (وق ب النقب جد  ) نقی لة بالمس ھ أرضا متص أن یبیع
ذھا الرس     ھ أسعد أن یأخ ھ    الذي كان أسعد قد بناه لنفسھ، فعرض علی ھ، لكن ة من ول ھب



ال        ا من م انیر أداھ ا عشرة دن رفض، لیقیم الموازین القانونیة في التعامل، ودفع ثمنھ
  . أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھ

ورفع أساسھ ) مسجد الرسول(فاتخذ، وبني بھ المسجد " الّلِبن"ثم أمر الرسول باتخاذ 
ع ا     ذا وض ذوعا، وبھ ده ج ت عم د، وجعل قف بالجری ارة، وس دة  بالحج ول القاع لرس

الدینیة واألساسیة في بناء دولة المدینة نظرا لتعدد الوظائف التي كان یقوم بھا مسجده 
  . الشریف، والتي یجب أن یقوم بھا كل مسجد

  تنظیم الري 
ة      -رضي اهللا عنھم  -واعتماًدا على تفویض األنصار  ي تنظیم أرض المدین للرسول ف

ام الرسول     ) إخائي(مي واقتصادھا، بحیث یتحقق نسیج جدید إسال د، ق ع الجدی للمجتم
  . تعامًلا یكفل أقصى الفعالیة" الماء والزرع"بتوجیھ التعامل مع 

ة من األنصار     و حارث ا ومرعى        : "فعندما قال لھ بن ا مسارح إبلن ا ھن ا رسول اهللا ھ ی
ائنا   رج نس ا ومخ قایة -غنمن ع الس ون موض ول  -یعن م الرس ال لھ جرة  : ق ع ش ن قط م

  ".، فغرسنا الغابةفلیغرس مكانھا
م          ین ث ى الكعب ي األرض إل اء ف ي وادي مھزور أن یحبس الم وقد قضى رسول اهللا ف

اه   (یرسل إلى األخرى، ال یمنع األعلى األسفل،  وھي عملیة داخلة في باب تنظیم المی
ة بة للزراع ار ورد  ) بالنس ذا إلط ي ھ ا-وف ارث أن    -أیض ن الح رحمن ب د ال ن عب ع

ي سیل م   غ          رسول اهللا قضى ف ى یبل ھ، حت ى من أسفل من ى یمسك عل ھزور أن األعل
  . الكعبین ثم یرسلھ على من أسفل منھ

ي سیل    : وحدثنا حفص بن غیاث عن جعفر بن محمد عن أبیھ قال قضى رسول اهللا ف
اء        م یرسلون الم ى الشراكین، ث زرع إل مھزور أن ألھل النخل إلى العقبین، وألھل ال

  . إلى من ھو أسفل منھم
ان من سیل    : عدبة وغیره قالواوعن ابن ج أشرفت المدینة على الغرق في خالفة عثم

  . مھزور حتى اتخذ لھ عثمان ردًما
ة          ع األرض المتروك ام الرسول  بتوزی ا ق ا أو زراعتھ األرض ومعادنھ ق ب وفیما یتعل
في المدینة على الصحابة، فأقطع علیھ السالم بالل بن الحارث معادن بناحیة الفروع، 

  . یھا معادنأي أرضا ف
الفقیرین، : وعن جعفر بن محمد أن رسول اهللا أقطع علیا رضي اهللا عنھ أربع أرضین

  . وبئر قیس، والشجرة
ال     ي ق ن الحارث المزن ا     : وعن أبي عكرمة مولى بالل ب ا أرًض أقطع رسول اهللا بالًل

و فیھا جبل ومعدن، فباع بنو بالل عمر بن عبد العزیز أرضا منھا، فظھر فیھا معدن أ
  . إنما بعناك أرض حرث، ولم نبعك المعادن: قال معدنان، فقالوا

ھ    ال لقیم ھ، وق انظر  : وجاءوا بكتاب النبي لھم في جریدة، فقبلھا عمر، ومسح بھا عین
  . ما خرج منھا وما أنفقت وقاصھم بالنفقة ورد علیھم الفضل

واق    اه واألرض، واألس یم المی ة بتنظ د دول ي وقائ ول كنب ام الرس ذا ق جیع وھك ، وتش
ھ       ادي یواج ان اقتص ة كی ة المدین ق لدول ث تحق رف، بحی ن والح ات والمھ الزراع
داخل،     ي ال المسلمون من خاللھ الیھود الذین كانوا یریدون احتكار عصب االقتصاد ف

  . الكیانات االقتصادیة الخارجیة -كذلك-ویواجھون 



٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  أستاذ بجامعة األزھر الشریف **

---------------  
  الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وحقوق اإلنسان.٦٣

  ** محمد إبراھیم الجیوشي-دكتور
  حقوق اإلنسان 

ا خاصا سماه       الم یوم ذ الع كثر الحدیث في عالمنا المعاصر عن حقوق اإلنسان، واتخ
ي أرض     ددة ف ب متع یوم حقوق اإلنسان، وذلك على الرغم مما یعانیھ البشر في جوان

التشرید والقتل، وإھدار للكرامة اإلنسانیة، وتحكم القوى العظمى في اهللا من اإلذالل و
مصائر األمم والشعوب، ومماألة المعتدین والمغتصبین، وإغماض العین عن صنوف 

  .المعاناة التي یواجھھا بنو اإلنسان في مناطق مختلفة من العالم
أصدق مثل لذلك ما ألن المعتدي یوافقھم في الدین، والمعتدى علیھ لیس على ملتھم، و

اق            ة والنف وى بالخدیع ذه الق دمغ ھ ا ی ة، مم لمین المختلف الد المس ي ب ع ف ع، ویق وق
دم، وأعراض تنتھك،       وت تھ واسترخاء األعصاب، كأن لیس ھناك أنفس تزھق، وبی

ا نفسھا،     . وشعوب تواجھ الموت والدمار ثم تحرم من الحصول على سالح تحمي بھ
  .وتدافع بھ عن كیانھا

  لى القیمعدوان ع
ي     ن ف اف أمع دل واإلنص ق والع یم الح را لق م، وتنك ذا الظل ن ھ ع م ا أبش ت ظلم أرأی
الم وبصره،       ع تحت سمع الع الضالل والتضلیل والخداع أعتى مكرا من ھذا الذي یق
د أن             لم یری ى شعب مس دوان عل دة للع م المتح ة من األم ل وحمای ھ، ب وعلى مرأى من

  .یعیش حرا على أرضھ آمنا في سربھ
د    ھ اع محم م أتب ؤالء المسلمون الذین یواجھون كل ھذا العدوان على القیم اإلنسانیة ھ

صلى اهللا علیھ وسلم، الذي رد لإلنسان كرامتھ، وحفظ علیھ إنسانیتھ، ونادى بحقھ في 
وا              ا وسالما نعم ق للضعفاء أمن ى یحق دا حت م عمل جاھ ة، وك اة الكریم ة والحی الحری

دھا    بھما، وذاقوا طعم الحیاة الكر یمة في ظل القیم والمبادئ التي أرسى اإلسالم قواع
  :وهللا در أمیر الشعراء أحمد شوقي حین یقول

  منھ وما یتعشق الكبراء***یا من لھ األخالق ما تھوى العال
  دینا تضيء بنوره اآلالء****لو لم تقم دینا لقامت وحدھا

  یغرى بھن ویولع الكرماء***زانتك في الخلق العظیم شمائل
  فالكل في حق الحیاة سواء***فت أھل الفقر من أھل الغنىأنص

  ما اختار إال دینك الفقراء********فلو أن إنسانا تخیر ملة
  الحق في الحیاة

ھذه اللمحة النورانیة التي حبا اهللا بھا نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم ردت الكرامة اإلنسانیة 
م    على قوم أفقدھم الظلم إیاھا، وسلبھم نعمتھا، وأعاد تھم وحقھ ت إلیھم اإلحساس بقیم

ة،   في الحیاة الحرة الكریمة التي ال تعرف تمییًزا بین البشر بسبب جنس أو لون أو لغ
  .فالناس كلھم آلدم وآدم من تراب



ل الصالح،          التقوى والعم ى ب ى أسود إل یض عل ال فضل لعربي على أعجمي، وال ألب
وى     وإن اهللا ال ینظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ینظر   الكم، والتق وبكم وأعم ى قل إل

د اهللا سبحانھ        دم عن اط التق راد ھي من ا     {واألعمال النافعة لألمم واألف اُس ِإنَّ ا النَّ ا َأیَُّھ َی
ا   َد اِهللا َأْتَق  ُكْم ِإنََّخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْن

  .١٣آیة : الحجرات} اَهللا َعِلیٌم َخِبیٌر
ام الحق             ا أم اس جمیع اه، والن ھ الجب و ل اب، وتعن ھ الرق ذي تخضع ل واهللا وحده ھو ال

  .سواء
  والناس تحت لوائھا أكفاء***اهللا فوق الخلق فیھا وحده

ذر      الي والعنصریة أن ی ولذلك كان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ال یسمح لنزعة التع
ا ذر         قرنھا،  ا سمع أب ذلك لم ذورھا، ول ا من ج ى یقتلعھ بل كان یواجھھا بكل حزم حت

ذه   یعیر آخر بسواد أمھ بدا علیھ الغضب الشدید، وقال لھ مقرعا ومعبرا عن ضیقھ بھ
ن البیضاء    : النزعة المقیتة یس الب طف الصاع طف الصاع، إنك امرؤ فیك جاھلیة، ل

ن     {: على ابن السوداء فضل، ونزل قول اهللا تعالى ْوٌم مِّ َخْر َق وا َال َیْس َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُن
ْنُھنَّ َوَال    ًرا مِّ نَّ َخْی ى َأن َیُك اٍء َعَس ن نَِّس اٌء مِّ ْنُھْم َوَال ِنَس ًرا مِّ وا َخْی ى َأن َیُكوُن ْوٍم َعَس َق

وُق    ُم اْلُفُس ْئَس االْس اِب ِب اَبُزوا ِباألْلَق ُكْم َوَال َتَن ُزوا َأْنُفَس ْب   َتْلِم ْم َیُت ن لَّ اِن َوَم َد اِإلیَم َبْع
  .١١آیة : الحجرات} َفُأوَلِئَك ُھُم الظَّاِلُموَن

  نزعة التعالي
م مجلسا          ل لھ لم أن یجع ھ وس ولما طلب بعض الزعماء من رسول اهللا صلى اهللا علی
خاصا ال یشاركھم فیھ الضعفاء والفقراء نزل القرآن ینھى عن االستجابة لھم، ویطلب 

ول ا  ن رس عفاء       م ى الض وس إل ى الجل ھ عل بر نفس لم أن یص ھ وس لى اهللا علی هللا ص
ة،       انیة العام وة اإلنس د األخ الم، ویؤك ا اإلس ذه یمقتھ الي ھ ة التع راء، ألن نزع والفق

ُد َعْینَ    { ُھ َوَال َتْع ُدوَن َوْجَھ اَك َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذیَن َیْدُعوَن َربَُّھم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُیِری
ُرُه  َعْنُھْم ُتِریُد ِزیَنَة اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُھ َعن ِذْكِرَنا َواتََّبَع َھَواُه َوَكاَن  َأْم

  .٢٨آیة : الكھف} ُفُرًطا
م         ھ، ل اریخ اإلنساني كل ي الت ذا ف كانت حیاة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم نموذجا ف

ت    تعرف الدنیا مث ا عرف ة كم ال فریدا في سمو الخلق واستقامة السلوك وحسن المعامل
ن    ا م ار، ورواھ ا األخب ت بھ ي فاض لم، الت ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص یرة رس ن س م
خالطھ وتعامل معھ وسجلتھا كتب السیر على ألسنتھم إعجابا بما رأوا، وما لمسوه من 

ھ      نبل األخالق، وكرم المعاملة، وال غرو في ذلك، فاهللا ي كتاب ھ ف ى علی د أثن  سبحانھ ق
م } َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظیٍم{: الكریم بقولھ ة  : القل ب     ٤آی ین الجان ة ول ، ووصفھ بالرحم

َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن اِهللا ِلنَت َلُھْم َوَلْو ُكنَت {: والتواضع، والبعد عن الجفوة والخشونة بقولھ
  .١٥٩آیة : آل عمران} ا ِمْن َحْوِلَكَفظا َغِلیَظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّو

  دعوى للطھر والنقاء
م تعرف         ي ل ة الت ذه العظم د ھ ا یج وإن الدارس لحیاة النبي صلى اهللا علیھ وسلم حینم
ھ   رفاتھ وأقوال ل تص ي ك ة ف دو جلی حة تب مة واض ت س ي كان یال، والت ا مث ریة لھ البش

ن اكتسب          ك یتساءل من أی رى ذل ا ی ھ، حینم ھ  صلوات اهللا -وأفعال ذه   - وسالمھ علی ھ



ا             ا؟ وھل ورثھ ي نشأ فیھ ھ، والت ة المحیطة ب ن البیئ ھ م الشمائل المضیئة؟، ھل جاءت
  .وتلقاھا عن والدیھ؟

حینما یحاول المرء أن یجد جواًبا عن ھذه التساؤالت یجد أن الجو العام الذي نشأ فیھ 
د    ل البع ًدا ك ا بعی ل مجتمًع ان یمث لم ك ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ھ رس ف ب ا اتص عم

ي بسمعك     ك أن تلق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من ُمثل وأخالق، وحسبك لتعلم ذل
لما قالھ جعفر بن أبي طالب رضي اهللا عنھ للنجاشي یصف ما كان علیھ المجتمع قبل 

ھ  ھ -دعوت المھ علی لوات اهللا وس ان،    -ص دان لألم وق وفق یاع للحق م وض ن ظل م
ا ج    عیف، وم وي للض تغالل الق رام      واس ن احت لم م ھ وس لى اهللا علی ي ص ھ النب اء ب

اإلنسان، ورد لكرامتھ الضائعة، وحمایة للضعفاء من عسف األقویاء، ودعوى للطھر 
  :والعفاف والنقاء، وإصالح للعقائد، واحترام لعقل اإلنسان وتقدیر لھ في قولھ

أتي    " ة، ون ل المیت نام، ونأك د األص ة، نعب ل جاھلی ا أھ ا قوًم ك كن ا المل واحش، أیھ الف
ا        ث اهللا إلین ى بع عیف، حت ا الض وي من ل الق وار، ویأك يء الج ام ونس ع األرح ونقط
ده،     ده ونعب ھ لنوح ى إل دعانا إل ھ، ف ھ، وعفاف دقھ وأمانت بھ وص رف نس ا، نع رسوًال من
دق        ا بص ان، وأمرن ارة واألوث ن الحج ھ م ن دون ا م ن وآباؤن د نح ا نعب ا كن ع م ونخل

دماء،    الحدیث، وأداء األمانة، وصلة ال رحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم وال
ا أن          ذف المحصنات، وأمرن یم، وق ال الیت ل م زور، وأك ول ال ونھانا عن الفواحش وق

  ...نعبد اهللا وحده ال نشرك بھ شیئا
اة          ا بالصالة والزك ھ شیئا، وأمرن ا ب دقناه وآمن وأمرنا بالصالة والزكاة والصیام، فص

تبعناه على ما جاءه من اهللا، فعبدنا اهللا وحده، فلم نشرك والصیام، فصدقناه وآمنا بھ وا
بھ شیئا، وحرمنا ما حرم علینا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علینا قومنا، فعذبونا، وفتنونا 
ا نستحل         ا كن الى، وأن نستحل م ادة اهللا تع عن دیننا لیردونا إلى عبادة األوثان من عب

ى    من الخبائث، فلما قھرونا وظلمونا وضیقو ا إل ا خرجن ا علینا، وحالوا بیننا وبین دینن
دك           م عن ا أن ال نظل ي جوارك، ورجون ا ف ى من سواك، ورغبن بالدك، واخترناك عل

  ".أیھا الملك
  .ھكذا صور جعفر رضي اهللا عنھ حال المجتمع قبل دعوة النبي صلى اهللا علیھ وسلم

لم    ھ وس دة    ووضع في مقابل ذلك ما جاء بھ رسول اهللا صلى اهللا علی من إصالح للعقی
  .واألخالق والسلوك والمعامالت، وبخاصة حمایة الضعفاء من ظلم األقویاء

اة رسول اهللا صلى اهللا            ي حی أثیر إیجابي ف ا ت ذه سماتھا یكون لھ فھل یعتقد أن بیئة ھ
ا         ى بھ ي تحل ي األخالق الت ل ف -علیھ وسلم؟، إذن فلیس للبیئة أثر في ھذا السمو النبی

  .ھ علیھصلوات اهللا وسالم
وإذا عرفنا أن أباه مات وھو جنین في بطن أمھ، وأن أمھ ماتت وھو في سن السادسة 
ة     ي الرحم ك لنب اء ذل ن ج ن أی ھ، إذن فم ي حیات ھ ف ا توجی یس لھم ا أن ل ا أیض أدركن

  !والھدى؟؟
ة    ة قرآنی ر    -اإلجابة ببساطة شدیدة تأتي في آی یم خبی دن حك اني     -من ل ل مع ة لك جامع

ي البش  ة لبن الى الرحم ھ تع ي قول ین؛ ھ المین : "ر أجمع ة للع لناك إال رحم ا أرس " وم
  .نعم تلك ھي اإلجابة.. إذن فھي رسالتھ صلى اهللا علیھ وسلم) ١٠٧: األنبیاء(

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  



  عمید كلیة الدعوة اإلسالمیة بالقاھرة سابًق** 
---------------  

  ولد أمة على ید الحبیب.٦٤
  ** تيعبد الستار الھی: الدكتور

ا اهللا       ي اختارھ ة الت ة المبارك رى البقع ى ث ابرة، وعل اریخ الغ رات الت ن فت رة م ي فت ف
لتكون مثابة للناس وأمًنا، وفي ظل أجواء ملیئة بالجھل والظلم، وتحكـم الغني بالفقیر، 
ة من            دة تنتشل األم ب والدة جدی ھ یرق الم كل ان الع ى الضعیف؛ ك وسیطرة القوي عل

ا     وھدتھا، وتطیح بالظل د لإلنسانیة كرامتھ م والطغیان؛ لتضع األمور في نصابھا وتعی
  .وترتفع بالبشریة من حیاة الذل والضیاع متطلعة بھا إلى حیاة العزة والمجد

ة؛     والدة المرتقب ت ال ة كان رك والوثنی ل والش وم الجھ دة بغی واء الملب ذه األج ط ھ وس
ا،    ین أزقتھ ن ب ق م ق ینطل وت الح اع ص ى إیق ة عل ت مك ة فانتبھ ك المدین ت تل وأفاق

ھ       ـد أن ال أح المقدسـة الوادعة على أنغام الترحاب بالولید الیتیم الذي لم یكن یخطر بب
  .سیكون منقًذا ألمة ومؤسًسا لحضارة ومعلًما للبشریة وقائًدا لركب اإلیمان والتوحید

   
  عالمة مضیئة

ع ا  م والفضیلة   إنھ في صبیحة الثاني عشر من ربیع األول كان العالم على موعد م لعل
ھ       المیالد المیمون لرسول اهللا صلى اهللا علی والحضارة التي انطوت جمیعھا فتمثلت ب
د            اء العقائ ار وبن حیح األفك ى تص أمس الحاجة إل ھ البشریة ب ت فی وسلم، في وقت كان

  .وبرمجة الرؤى والتوجھات
یس للمسلمین ف      اریخ اإلنساني ل ي الت حسب  بحیث أصبح ذلك المیالد عالمة مضیئة ف

ا أشار          ى م ذا المعن د ھ ا، ویؤك دد نحلھ ا وتع وإنما لإلنسانیة جمعاء على اختالف مللھ
  :إلیھ أحد الشعراء المسیحیین بقولھ

  أمحـمد والمجد بعض صفاتھ
  مّجـدت في تعلیمك األدیانا

  بعث الجھاد لدن بعثت وجردت
  أسیاف صحبك تفتح البلدانا
  ورفـعت ذكـر اهللا في أمیـة

  ا اإلیـماناوثنیـة ونفحـتھ
  مرحـا ألمـي یعـلم سـفره

  نبغـاء یعـرب حكمة وبیانا
  إنـي مسیحي أحـب محـمدا
  وأراه في فلك العال عنـوانا

   
  الید العصماء

ھ            ر علی ابرا یم ا ع دثا تاریخی ي ح ي القرش د اهللا العرب ن عب د ب یالد محم ن م م یك ل
و     رز دع التھ أب ھ ورس الل نبوت ن خ ـّل م ا مث رورا، وإنم ون م الح المؤرخ ات اإلص

  .والتربیة في دنیا البشریة على اإلطالق



افي وحضاري،           در إشعاع فكري وثق رة العرب مص فقد استطاع أن یجعل من جزی
د             الم البع ا مع ین طیاتھ ت ب ة حمل ة ومادی الم صیاغة روحی ھ للع قدمت األمة من خالل

  .الرسالي لدعوة اإلسالم عقیدة وشریعة ومنھج حیاة
د   لم  صلى اهللا -حیث تمكن محم ھ وس ى رأس        - علی رم لیكون عل ة الھ وأ قم من أن یتب

ي          ھ البشریة نحو الفضیلة والرشاد، وف ي توجی ارز ف المصلحین الذین كان لھم أثر ب
  :ھذا یقول أمیر الشعراء أحمد شوقي

  ھي أنت بل أنت الیـد العصماء***المصلحون أصابع جمعت یـدا
د       ان لمحم دي والفكري ك دان اإلصالح العقائ لم   - ففي می ھ وس الفضل   -صلى اهللا علی

ذ الشرك    الكبیر في ترسیخ معالم عقیدة التوحید التي تعني إفراد العبودیة هللا تعالى ونب
ة   والوثنیة واإلطاحة بعبادة األصنام لتخلیص الفكر البشري من سفاھات العقائد الباطل

  :والترفع بھ عن عبادة البشر أو الحجر
  بك یا ابن عبد اهللا قامت سمحة

  حق من ملل الھدى غـراءلل
  بنیت على التوحید وھو حقیقة

  نادى بھا سـقراط والحكماء
   

  نبذ التمایز الطبقي
الباع  -صلى اهللا علیھ وسلم-وفي میدان اإلصالح االقتصادي واالجتماعي كان لمحمد 

وقھم     ى حق الطویل في بناء نظریة اقتصادیة ترعى الفقراء وتھتم بشئونھم وتحافظ عل
ر     من أن یتعد ھ الفضل الكبی ان ل ى علیھا المتنفذون وأصحاب رؤوس األموال، كما ك

  :في تحقیق العدالة والمساواة بعیدا عن التمایز الطبقي أو التفاوت االجتماعي
  جاءت فوحـّدت الزكاة سبیلھ
  حتى التقى الكرماء والبخالء

  أنصفت أھل الفقر من أھل الغنى
  فالكـل في حق الحیاة سواء

  نا تخیـّر ملـّةفلـو أن إنسـا
  ما اخـتار إال دینـَك الفقراء

   
  قیم وثوابت

ة      -صلى اهللا علیھ وسلم-أما السیاسة والقیادة عند محمد  فلھا نمط آخر وصیغة متقدم
ى    لم یستطع العالم الذي یعیش الیوم أوج حضارتھ وقمة تقدمھ الحضاري أن یصل إل

ي    ذلك النھج السوي من حیث الوضوح في الطرح، والصدق ف  ة ف ل، واألمان ي التعام
ارة       ة واإلم ادة بالرحم األخالق والقی العھود، والعدل في الحكم؛ فمزج بذلك السیاسة ب

  :بالمساواة، فتحقق بذلك حلم الفالسفة القدماء وآمال المفكرین الحكماء
  والدین یسـر والخالفة بیعة

  واألمر شورى والحقوق قضاء
  وإذا أخذت العھد أو أعطیتھ



  ذمـة ووفاء فجمیع عـھدك
  وإذا رحـمت فأنت أم أو أب
  ھذان في الدنیا ھما الرحـماء

   
ّید      ت ش ذه الثواب اس ھ ى أس ول  "وعل ي والرس د النب ة   " محم ارة عربی د حض قواع

إسالمیة، وبنى مجدا وعزا وعلما ال یزال العالم ینھل منھ ویفید من طروحاتھ ویرجع 
د     وب؛ فالمص تالك الخط ات واح تداد األزم د اش ھ عن یاغة   إلی ي، والص اني إلھ ر رب

محمدیة نبویة، وآلیة التطبیق عربیة إسالمیة عاش العالم في ظاللھا ردحا طویال من   
  .الزمن ینعم باألمن واألمان والخیر والسالم

یة؛    انون سواس ة الق ت مظل ع تح دوان؛ الجمی اك وال ع ان، وال انتھ م وال طغی ال ظل ف
ي ع   زة لعرب ین      فكلكم آلدم وآدم من تراب، فال می رق ب التقوى، وال ف ى أعجمي إال ب ل

ا    یھم م ا وعل ا لن م م ات، فلھ وق والواجب ث الحق ن حی راني م ودي أو نص لم أو یھ مس
  .علینا

د  لم -ومحم ھ وس لى اهللا علی ول -ص مھ : "یق ا خص ا فأن ن آذى ذمی و داود، " م رواه أب
وه و         : "ویقول انوا إذا سرق الشریف ترك م ك بلكم أنھ ا ضل من ق إذا یا أیھا الناس إنم

د سرقت لقطع     سرق الضعیف فیھم أقاموا علیھ الحد، وأیم اهللا لو أن فاطمة بنت محم
  .رواه البخاري" محمد یدھا
دل والتسامح والمساواة        " محمد"وھكذا قدم  ة الع ة لدول برنامج عمل وصیاغة قانونی

ي قبل أن یعرف العالم بوادر النھضة الحدیثة وقبل أن تبرز طالئع الثورة الفرنسیة الت
میالد أمة  -صلى اهللا علیھ وسلم-یفخر الغرب بھا وبطروحاتھا حتى كان میالد محمد 

  .بكاملھا؛ شیدت حضارة وأقامت دولة ونشرت في ربوع العالم العلم والمعرفة
ة وللعرب والمسلمین          الم كاف د للع دمھا محم ي ق إذا كانت ھذه ھي المعاني السامیة الت

ة       خاصة، فإن األمة الیوم مطالبة ببر ول ناجع دیمھا كحل ع وتق ى أرض الواق ا عل مجتھ
االت         ة المج ي كاف ا ف ھ أحوالھ ت إلی ذي آل رذم ال یاع والتش ة الض ن حال الص م للخ

  .السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة
ي    رة ف وإذا كان العامة من أبناء األمة ملتزمین بالكثیر من ھذه المفاھیم والمعاني الكبی

رار      عالقاتھم الدینیة واألخالقیة حاب الق ین والسیاسیین وأص ن المثقف ، فإن خاصتھا م
ع اإلرث     ة م أتي متفق یحتاجون إلى مراجعة حثیثة ألنفسھم ولخطواتھم ولقراراتھم؛ لت
ي            ة السامیة الت ة ولتحظى بالمكان ذه األم د اهللا لھ ن عب د ب ھ محم ذي خلف الحضاري ال

رامج ا    ھ أفضل ب اة سیاسیا واقتصادیا    حظي بھا أسالفنا یوم سادوا العالم وقدموا ل لحی
  .واجتماعیا

د     ا مطالبون بجھ وإلى أن یتحقق ذلك فإن أولي األمر في ھذه األمة وعلماءھا ومثقفیھ
ق     ن طری ا، ع عوبھم ثانی ع ش ع اهللا أوال وم اتھم م حیح عالق ث لتص عي حثی ر وس كبی

ي  الحوار الھادف البناء والمرونة في الطرح والتعامل والمشاركة الحقیقیة لشعوبھم  ف
  .آمالھم وآالمھم لیكونوا جزءا من األمة ولیس في أبراج عالیة بعیدة عنھا

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  .نقال عن صحیفة الشرق القطریة ببعض التصرف* 



  .عبد الستار إبراھیم الھیتي كاتب وأكادیمي عراقي: الدكتور** 
---------------  

  ِإَذا َعزَّ َأُخوَك فََُھْن.٦٥
  لمان بن فھد العودةشیخ س: الكاتب

   
اول         رح والتن ي الط ودة ف رأة محم ظ ج ت؛ یلح ي اإلنترن وم ف ب الی ا یكت اظر فیم الن

مت    ن الص انقراض زم ؤذن ب ایا؛ ت اركة  ، للقض ر المش یالد عص ارحة، وم ، والمص
ا  . وحوار اآلراء ھ یفضي   : وعلینا أن نتقبل ھذا الواقع العتبارات كثیرة؛ من أھمھم أن

ان       ،إلى تكریس دور الفرد ة المطاف من االحتق ي نھای وواجبھ ومسئولیتھ، ویخفف ف
  .والتوتر الناجم عن  المصادرة واإللغاء، والقضاء على خصوصیة اإلنسان

ان            ذا ك دلین؛ ولھ دین معت اس أسویاء راش اء أن فمناخ الحریة المعتدل ھو األفضل لبن
ي  لم-النب ھ وس لى اهللا علی عًا -ص اس و ، متواض ذة الن ن مؤاخ دًا ع اجلتھمبعی ا . مع وم

ھ رجل  . ضرب خادمًا وال امرأة وال أحدًا؛ إال أن یضرب في سبیل اهللا دل  : وقال ل اع
  !.وانتھى األمر عند ھذا الحد!" ومن یعدل إذا لم أعدل! ویلك: "یا محمد؟ فقال

ا وجھ اهللا     : وقال آخر د بھ ا أری ا، وم ، فبلغت رسول   !واهللا إن ھذه القسمة ما عدل فیھ
رحم اهللا  موسى قد : "لیھ وسلم مقالة الرجل؛ فقال صلى اهللا علیھ وسلماهللا صلى اهللا ع

  !".أوذي بأكثر من ھذا فصبر
َھ    : (وأنـزل علیھ ربھ سبحانھ اِفِقیَن ِإنَّ اللَّ اِفِریَن َواْلُمَن َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ اتَِّق اللََّھ َوال ُتِطِع اْلَك

اً   ًا َحِكیم اَن َعِلیم زاب)[َك ھ]١:األح اه    : (، وقول قُّ َأْن َتْخَش ُھ َأَح اَس َواللَّ ى النَّ ) َوَتْخَش
زاب[ ة: األح ن اآلی ھ] ٣٧م یمًا: ( وقول اِئِنیَن َخِص ْن ِلْلَخ اء) [َوال َتُك ن : النس م

ْدَك  : (وقولھ]. ٢،١:عبس)[َأْن َجاَءُه اْلَأْعَمى* َعَبَس َوَتَولَّى: (وقولھ]. ١٠٥اآلیة َأَلْم َیِج
َدى  َوَوَجَد*َیِتیمًا َفآَوى  َأْغَنى   *َك َضاًال َفَھ اِئًال َف َدَك َع حى )[َوَوَج ھ ]. ٨:الض ا  : (وقول َم

ُد      ُھ ُیِری دُّْنَیا َواللَّ َرَض ال َكاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َیُكوَن َلُھ َأْسَرى َحتَّى ُیْثِخَن ِفي اْلَأْرِض ُتِریُدوَن َع
یمٌ     َلْوال ِكَتاٌب ِمَن اللَّ* اْلآِخَرَة َواللَُّھ َعِزیٌز َحِكیٌم  َذاٌب َعِظ ْذُتْم َع ا َأَخ ُكْم ِفیَم ) ِھ َسَبَق َلَمسَّ

  ].٦٧:األنفال[
رھم          ان من األعراب وغی ود وضعفاء اإلیم افقون والیھ ان المن ھ ك ان  ..ومن حول ، فك

وھم یتحفظونھ ویقرؤونھ في صالتھم ومجامعھم؛ ولھذا ، یتلو علیھم جمیعًا ھذا القرآن
وأبھتھم في ، دًا رسوًال، فلیس لھ سیماء الملوكاختار صلى اهللا علیھ وسلم أن یكون عب

رط  ، الھیبة المتكلفة ار المف ي؛ فاضطرب   . والوق د رآه أعراب ھ    ! وق ال صلى اهللا علی فق
  !".ھون علیك؛ إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القدید: "وسلم

وة      ة وق حابھ ھیب ر أص ن الخطاب   (ومن أكث ر ب ن       ). عم ي ب ھ أب ان یأتی ھ ك ي خالفت وف
ن الخطاب    : ویقول لھ، ؛ فیرد علیھ في مسألة علمیة-صغار األنصار من -كعب  ا اب ی

لم -ال تكونن عذابًا على أصحاب محمد  ة  -صلى اهللا علیھ وس ذر الخلیف ول ، ؛ فیعت : ویق
  !.خفي علي ھذا من أمر رسول اهللا؟ ألھاني عنھ الصفق في األسواق

اس  ن العلم   -إن الرجوع إلى ھذا النمط في العالقة بین الن ین ، اءم ة ، والمتعلم  -والعام
ي        .ضرورة في ھذا العالم المتغیر وع ف ذا التن ل ھ ا تقب ة توجب علین وإذا كنا في مرحل

ا   دة، منھ ارات خارج   : المعالجة والنظر، وھذا التجدید في الرؤیة العتبارات عدی اعتب



ي،     ادي والسیاس ي واالقتص المي واإلعالم اح الع ث االنفت ن حی المي، م ا اإلس إطارن
ث إ  ذا            بحی ة ھ ات أصبحت عاجزة عن مقاوم درات وإمكانی ھ من ق ا تملك دول بم ن ال

ا؟ ف بغیرھ ده، فكی اح أو ص رًا  !.االنفت ان أم اح ك و أن االنفت ا ل دو كم د یب ذا ق وھ
  .اضطراریًا ال خیار فیھ من حیث الجملة

لكن ثمة اعتبارات داخل اإلطار اإلسالمي تالحظ أن كسر االعتیاد المألوف على أمر 
ض            واحد كا ھ بع ذي یداری قاق ال ر من الخصام واالنش ى كثی د یفضي إل ن صعبًا، وق

ا    ة رأوا فیھ رجال  الدعوة، ویتخوفون سوء عواقبھ، فلما جاءت ھذه الحركة االنفتاحی
-وجھًا من الخیر یؤھل للرجوع إلى األمر األول الذي كان علیھ النبي  -على ما فیھا-

اء      وأصحابھ ، بحیث ال  -صلى اهللا علیھ وسلم ة بأعب ة مثقل تكون األطروحات الدعوی
تاریخیة وواقعیة تئد مسیرتھا وتبطئ خطوھا، وبھذا یتم التخفف من ألوان العصبیات  

ة الشرعیة المنضبطة    ا   .العلمیة واالجتماعیة والحركیة لصالح الحری اس ربم وألن الن
ًا أ      ا إلكترونی ي حصلوا علیھ ة الت و فضائیًا؛  لم یتعودوا على كیفیة استخدام ھذه الحری

ق             ن القل ذا یخفف م ود، وھ دریس والتع رة للت ا فت ة السابقة یمكن اعتبارھ فإن المرحل
ي      ي ف الذي یساورنا حین نرى اللغة التي یتم تداولھا عبر الحوار، أو المسلك األخالق
درك     ن وال ی رء وال یحس م الم ا ال یفھ ى م رأة عل ة والج تماع والمعالج ت واالس التثب

اده، وبصفة أوسع    د          : أبع ھ اختالف، وق ا یظن أن وق األخوة بسبب م ي حق ریط ف التف
ذي         ع الطرف ال ھ، أو أن الحق م ب فی ودًا ال تثری یكون األمر اختالفًا سائغًا؛ بل محم
ة            یس ثم ره و عاداه، أو ل یئًا أنك ل ش ا، ومن جھ ي علین نشجبھ ونشنع علیھ، ولكن خف

م     ل العل ول أھ ا یق و كم ا ھ ًال، وإنم تالف أص الف لف: "اخ رة وال   خ ھ ثم یس ل ي ل ظ
ة   ". محصلة  وار ولغ توى الح ع مس ي رف د ف ا أن نجتھ ب علین إن الواج ال؛ ف ل ح وبك

ي             دینا ھو ف ى ل ل األعل ا ھو ممكن، والمث ى أسمى م ل إل التخاطب وأخالقیات التعام
ة  ة الكریم ات النبوی ي التطبیق ـزیل، وف م التن ي محك ة ف ات الربانی أ .التعلیم ن الخط وم

یش أ   ا نع راض أنن الیب       افت رض أن أس ذلك نفت ل، ول ن قب ل م ا مثی یس لھ اعًا ل وض
د السلف        ي عھ ر ف ھ األم ان علی ا ك حیح،    . مواجھتھا یحب أن تختلف عم ر ص ذا غی ھ

فلدینا سیرة نبویة عطرة عاشت فترة الضعف والتمكین، والكثرة والقلة، ومع الموافق 
ة ث      وثنین بمك ة، وال افقین بالمدین رة   والمخالف، وعایشت الیھود والمن ة وجزی م بالمدین

ا     لمین، كم ن المس وس م عفاء النف ام، وض الد الش ران وب ي نج ارى ف رب، والنص الع
ي          ة وبن ي أمی م عصور بن وي ث د النب ذ العھ ات النظر من ي وجھ عایشت االختالف ف

ردي، فحین     . العباس اد الف والعبرة بالقواعد العامة التي انطلقوا منھا، ولیست باالجتھ
ا أو ط   نھج م ن م ول ع ا نق ة م لف    : ریق ًا أن الس ي لزام ذا یعن لفیة؛ فھ ة س ا طریق إنھ

ر    ًا غی ادًا فردی ل اجتھ ا تظ نھم؛ فإنھ ام م ادًا إلم ون اجتھ ین یك ا ح ا، أم ون علیھ مطبق
  :ملزم، وإنما الملزم للناس ھو

  .الكتاب -
  .السنة الصحیحة -
  .اإلجماع الثابت، ولیس المدعى -

ین   ولكل فقیھ أو عالم أن یجتھد وراء ذلك بم ھ وب ا یدین بھ من فھم النص أو الجمع بین
ولیس ثمة حجر أن یختلف . غیره، أو االنطالق من القواعد الكلیة والمقاصد الشرعیة



رد   العلماء، وأن یرد بعضھم على بعض؛ لكن مع رعایة أصول االختالف وأصول ال
فیھ؛ وإ   نقص وال ازدراء وال تس ة   وأصول التنازع، فال تجریح وال اتھام، وال ت ا عف نم

ده،      المة قص ھ وس ب معدن ن طی ین ع ھ، ویب ا لفظ رء بھ و الم م یكس ان والقل ي اللس ف
اء     .وحرصھ على الھدایة، وبعده عن الھوى والحظ الشخصي  یم الفقھ ان حك دیمًا ك وق

  :یقول) الشافعي(
  .قولي صواب یحتمل الخطأ وقول غیري خطأ یحتمل الصواب -
  . الحق على لسانھما ناظرت أحدًا إال تمنیت أن یظھر اهللا -
  .لو خاصمت ألف عالم لخصمتھم، ولو خاصمت جاھًال لخصمني -
  .یا ربیع اكُس ألفاظك -
  أال یمكن أن نكون إخوة؛ وإن لم نتفق في مسألة؟ -
  .الحر من راعى وداد لحظة أو تمسك بمن أفاده لفظة -

  فرحم اهللا اإلمام الشافعي وأعاد إلى المسلمین سداد ھذا المنھج
---------------  

  لمحة من أخالق خیر البشر.٦٦
  محمد الغزالي: الكاتب

ظھر من ھذه التعالیم أن اإلسالم جاء لینتقل بالبشر خطوات فسیحات إلى حیاة مشرفة 
ل من صمیم            دف النبی ذا الھ ى ھ ة إل ر المراحل المؤدی ھ اعتب بالفضائل و اآلداب، وأن

  .علیة و ابتعادا عنھ رسالتھ، كما أنھ عد اإلخالل بھذه الوسائل خروجا
اة          ل ھي أصول الحی ا، ب ي یمكن االستغناء عنھ فلیست األخالق من مواد الترف، الت

ا     رم ذویھ دین، ویحت ي یرتضیھا ال ث     .. الت ذ الفضائل، و ح الم بعدئ د أحصى اإلس وق
  . واحدة، أتباعھ على التمسك بھا واحدة

ة لخرجنا بسفر ال یعرف  ولو جمعنا أقوال صاحب الرسالة في التحلي باألخالق الذكی
  .مثلھ، لعظیم من أئمة اإلصالح

ا من      ت طرف دا نثب وقبل أن نذكر تفاصیل ھذه الفضائل، وما ورد في كل منھا على ح
  : دعوتھ الحارة، إلى محامد األخالق، ومحاسن الشیم

ال  ریك ق ن ش امة ب ن أس ى   : ع ا عل لم كأنم ھ وس لى اهللا علی ي ص د النب ا عن ا جلوس كن
الوا      رؤوسنا الطیر، اس فق تكلم، إذ جاءه أن ا م ى اهللا     : ما یتكلم من اد اهللا إل من أحب عب

ال      : ((وفي روایة)). أحسنھم خلقا: ((تعالى؟ قال ا أعطى اإلنسان؟ ق ر م ا خی ق  : م خل
  )). حسن
ال الما       : ((ق اس إس ن الن ئ، وإن أحس ي ش الم ف ن اإلس ا م تفحش لیس ش وال إن الفح

  )). أحسنھم خلقا
  )). أحسنھم خلقا: أكمل إیمانا؟ قالأي المؤمنین : ((وسئل

أال أخبركم : ((سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم یقول: و عن عبد اهللا بن عمرو
ا     -فأعادھا مرتین أو ثالًثا  -بأحبكم إلّى، وأقربكم منى مجلسا یوم القیامة؟  م ی الوا نع ق

  )). أحسنكم خلقا: رسول اهللا؛ قال
ره      ما من شئ أثقل في می: ((و قال ق حسن، إن اهللا یك ة من خل زان المؤمن یوم القیام

  )). الفاحش البذيء، وإن صاحب حسن الخلق لیبلغ بھ درجة صاحب الصوم والصالة



ان    ا ك ھذا التصریح لو صدر عن فیلسوف یشتغل بشؤون اإلصالح الخلقي فحسب لم
ان    ر، واألدی  –ة عاد  –مستغربا منھ، إنما وجھ العجب أن یصدر عن مؤسس دین كبی

  . ترتكز في حقیقتھا األولى على التعبد المحض
د        ل ض اد طوی ى جھ ھ ارتكزت عل ام دول تى، و أق ادات ش ى عب الم دعا إل ي اإلس ونب

رھم   –أعداء كثیرین، فإذا كان  مع سعھ دینة، و تشعب نواحي العمل أمام أتباعھ، یخب
ك         ة ذل إن دالل ق الحسن، ف وم الحساب، الخل ة   بأن أرجح ما في موازینھم ی ى منزل عل

  ..الخلق في اإلسالم ال تخفى
والخلق أن الدین إن كان خلًقا حسًنا بین إنسان وإنسان، فھو في طبیعتھ السماویة صلة 
حسنة بین اإلنسان وربھ، و كال األمرین یرجع إلى حقیقة واحدة أن ھناك أدیانًا تبشر  

  . لخطایابأن اعتناق عقیدة ما، یمحو الذنوب، وأن أداء طاعة معینھ یمسح ا
ر، و أداء         ل الخی ة محوارًا لعم دة المعتنق ذا، إال أن تكون العقی لكن اإلسالم ال یقول ھ
الواجب، و أن تكون الطاعة المقترحة غسًال من السوء، و أعدادا للكمال المنشود، أي 
ى       اعًدا، إل ان، ویرقى ص ا اإلنس طلع بھ ي یض نات الت ق السیئات إال الحس ھ ال یمح أن

  . مستوى أفضل
ھ       و ا أمت ة، تتبینھ ادئ العادل ذه المب قد حرص النبي صلى اهللا علیھ وسلم على توكید ھ

  . جیًدا، فال تھون لدیھا قیمة الخلق و ترفع قیمة الطقوس
لم   : عن أنس ھ و س ھ عظیم      : ((قال رسول اهللا صلى اهللا علی غ بحسن خلق د لیبل إن العب

أنھ لیبلغ بسوء خلقھ أسفل  درجات اآلخرة، وأشرف المنازل، وأنھ لضعیف العبادة، و
  )).درجة في جھنم

ت ا قال ي اهللا عنھ ة رض ن عائش ول: وع لم یق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص معت رس : س
  )).. أن المؤمن بحسن خلقھ درجة الصائم القائم((

  )). إن المؤمن لیدرك بحسن الخلق درجات قائم اللیل و صائم النھار: ((و في روایة
ر  ول     سمعت رسول  : و عن بن عم لم یق ھ وس دد   : ((اهللا صلى اهللا علی لم المس إن المس

  )). لیدرك درجة الصوام القوام بآیات بحسن خلقھ و كرم طبیعتھ
لم  ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ن رس رة ع و ھری ھ، : ((و روى أب ؤمن دین رم الم ك

  )). ومروءتھ عقلھ، وحسبھ خلقھ
ان، و      : (( وروى عنھ أبو ذر ھ لإلیم ص قلب ح من أخل د أفل لیًما، ولسانھ     ق ھ س ل قلب جع

  )). صادًقا، و نفسھ مطمئنة، و خلقھ مستقیمة
وحسن الخلق ال یؤسس في المجتمع بالتعالیم المرسلة، أو األوامر والنواھي المجردة، 

أفعل كذا، أو ال تفعل : إذ ال یكفى في طبع النفوس على الفضائل أن یقول المعلم لغیره
  . ربیة طویلة، و یتطلب تعھًدا مستمًراكذا، فالتأدیب المثمر یحتاج إلى ت

ي          رك ف ى األسوة الحسنة، فالرجل السیئ ال یت دت عل و لن تصلح تربیھ إال إذا اعتم
  . نفوس من حولھ أثًرا طیًبا

وإنما یتوقع األثر الطیب ممن تمتد العیون إلى شخصھ، فیروعھا أدبھ و یسبیھا لیلھ و 
  . بالمحبة الخالصة من أثارهباإلعجاب المحض من خاللھ، و تمشى  -تقتبس

ر من الفضل     -بل البد در كبی ر و       -لیحصل التابع على ق در أكب ھ ق ي متبع أن یكون ف
  .. قسط أجل



و یغرس         ھ، فھ دعو إلی ذي ی ق ال ى للخل و قد كان رسول اإلسالم بین أصحبھ مثًال أعل
كم و بین أصحابھ ھذا الخلق السامي، بسیرتھ العاطرة، قبل أن یغرسھ بما یقول من ح

  . عظات
ال رو ق ن عم د اهللا ب ن عب ا وال : ع ن فاحش م یك لم ل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص إن رس

  )). خیاركم أحاسنكم أخالقا: ((متفحشا، و كان یقول
ھ وسلم عشر سنین    : وعن أنس قال ي   . خدمت النبي صلى اهللا علی ال ل ا ق أف : واهللا م

  لم فعلت كذا؟ وھال فعلت كذا؟ : قط، و ال قال لشيء
ھو ث    : عن ھ حی ق ب لم فتنطل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص د رس ذ بی ت لتأخ ة كان إن األم

شاءت، و كان إذا أستقبلھ فصافحھ، ال ینزع یده من یده، حتى یكون الرجل ینزع یده، 
دًما            ر مق م ی ذي یصرفھ، ول و ال ى یكون الرجل ھ ھ، حت وال یصرف وجھھ عن وجھ

  . -مع جلسائھ فال یتكبریعنى أنھ یتحفظ  -ركبتیھ بین یدي جلیس لھ 
ین        : ((و عن عائشة رضى اهللا عنھا قالت لم ب ھ و س ر رسول اهللا صلى اهللا علی ا خی م

تقم   أمرین إال اختار أیسرھما ما لم یكن إثًما، فإن كان إثًما كان أبعد الناس عنھ، وما أن
ا  رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لنفسھ في شئ قط، إال أن تنتھك حرمھ اهللا فینتقم ، وم

ا، إال أن          رأة وال خادًم ده، وال ام ط بی لم شیئا ق ھ و س ضرب رسول اهللا صلى اهللا علی
  . یجاھد في سبیل اهللا تعالى

س  ن أن ة        : وع رده غلیظ ھ ب لم وعلی ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ع رس ى م ت أمش كن
ى صفحة عاتق رسول         ى نظرت إل دیدة، حت الحاشیة، فأدركھ أعرابًیا فجذبھ جذبھ ش

ال اهللا   : قد أثرت بھل حاشیھ البرد من شده جذبتھ، ثم قالاهللا، و  یا محمد مر لي من م
  . فألتفت إلیھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وضحك، و أمر لھ بعطاء! الذي عندك

لم  : و عن عائشة ھ و س ق، و    : ((قال رسول اهللا صلى اهللا علی ق، یحب الرف إن اهللا رفی
  )). نف، و ماال یعطى على سواه یعطى على الرفق ماال یعطى على الع

  )) إن الرفق ال یكون في شئ إال زانھ، وال ینزع من شئ إال شانھ: (( و في روایة
إن اهللا عز و جل لیعطى على : ((و عن جریر أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم قال

ا من   –الحمق  –الرفق ما ال یعطى على الخرق   و إذا أحب اهللا عبدا أعطاه الرفق، م
  )). أھل بیت یحرمون الرفق إال حرموا الخیر كلھ 

ى          ل ف لم یفع ھ و س ان رسول اهللا صلى اهللا علی ا ك ا م ى اهللا عنھ و سئلت عائشة رض
فإذا حضرت الصالة یتوضأ و  -أي خدمتھم –كان یكون في مھنة أھلھ : (( بیتھ؟ قالت

  )). یخرج إلى الصالة
ھ و    ما رأیت أحدا أكثر : وعن عبد اهللا بن الحارث تبسما من رسول اهللا صلى اهللا علی

  !. سلم
ر،       : و عن أنس ا عمی ي أخ فطیم، یسمى أب ان ل كان رسول اهللا أحسن الناس خلقا، وك

ھ  : لدیھ عصفور صغیر اسمھ النغیر، فكان رسول اهللا یالطف الطفل الصغیر ویقول ل
  "!. یا أبا عمیر، ما فعل النغیر" 

ان سمًحا ال یبخل بشيء        و المعروف في شمائل الرسول صلى اهللا   ھ ك لم أن ھ وس علی
ي             ًا ف دوقا أمین ًدا، ص م أب ي حك دال ال یجور ف ًدا، ع أبًدا، شجاًعا ال ینكص عن حق أب

  . أطوار حیاتھ كلھا



م  : وقد أمر اهللا المسلمین أن یقتدوا بھ في طیب شمائلھ وعریق خاللھ فقال ﴿لقد كان لك
و اهللا و     ان یرج ن ك نة لم وة حس ول اهللا أس ي رس ًرا ﴾   ف ر اهللا كثی ر وذك وم اآلخ الی

  ). ٢١: األحزاب(
  : قال القاضي عیاض

د   كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، لق
فظع أھل المدینة لیلة، فانطلق ناسِ قبل الصوت، فتلقاھم رسول اهللا راجعا، قد سبقھم  

ى طلحة      رس ألب ى ف ر عل ن         إلیھ واستبرأ الخب ول ل ھ، وھو یق ي عنق عري و السیغ ف
  . تراعوا

ى برسول    -إذا حمى البأس و احمرت الحدق –إنا كنا : و قال على رضى اهللا عنھ نتق
  . اهللا صلى اهللا علیھ و سلم، فما یكون أحد أقرب إلى العدو منھ

لم      : و عن جابر بن عبد اهللا رضى اهللا عنھ قال ھ وس ما سئل رسول اهللا صلى اهللا علی
ب    : ((وقد قالت لھ خدیجة، ال:لفقا ى نوائ ین عل إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم، وتع

  )). الحق
ا رد         ا یقسمھا، فم ام إلیھ م ق ى حصیر، ث و حمل إلیھ سبعون ألف درھم، فوضعت عل

  . سائًال، حتى فرغ منھا
ا شئ قضیناه،      : وجاءه رجل فسألھ، فقال لھ إذا جائن ي، ف ما عندي شئ، ولكن ابتع عل

ھ : مرفقال ع ال        ! ما كلفك اهللا ماال تقدر علی ك، فق لم ذل ھ وس ي صلى اهللا علی ره النب فك
ي،     : رجل من األنصار م النب الًال، فتبس یا رسول اهللا أنفق وال تخف من ذي العرش إق

  .بھذا ُأمرت: وعرف البشر في وجھھ، وقال
كل قوم وكان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یؤلف أصحابھ وال ینفرھم، ویكرم كریم 

  . ویولیھ علیھم
  . ویحذر الناس ویحترس منھم، من غیر أن یطوى عن أحد منھم بشره وال خلقھ

  . یتفقد أصحابھ ویعطى كل جلسائھ نصیبھ، ال یحسب جلیسھ أن أحًدا أكرم علیھ منھ
  . من جالسھ، أو قاربھ لحاجھ صابره، حتى یكون ھو المنصرف عنھ

  . بمیسور من القول ومن سألھ حاجھ لم یرده إال بھا، أو
  . قد وسع الناس بسطھ و خلقھ، فصار لھم أبا، و صاروا عنده في الحق سواء

خاب، وال     یظ، وال ص ظ وال غل یس بف ب، ل ین الجان ع، ل ھل الب ر، س م البش ان دائ وك
  . فحاش، وال عتاب، وال مداح، یتغافل عما ال یشتھى، وال یقنط منھ قاصده

ن أحد أحسن خلًقا من رسول اهللا، ما دعاه أحد من ما كا: وعن عائشة رضى اهللا عنھا
  . لبیك: أصحابھ وال أھل بیتھ إال قال

ھ  لم       : و قال جریر بن عبد اهللا رضى اهللا عن ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی ا حجبن م
  . منذ أسلمت، وال رآني إال تبسم

  . هوكان یمازح أصحابھ ویخالطھم و یجاریھم، ویداعب صبیانھم و یجلسھم في حجر
ة،     ى المدین ي أقص ى ف ود المرض ة والمسكین، ویع د واألم ر والعب وة الح ب دع ویجی

  . ویقبل عذر المتعذر



ى یكون      : قال أنس لم فینحى رأسھ حت ما ألتقم أحد أذن رسول اهللا صلى اهللا علیھ و س
الرجل ھو الذي ینحى رأسھ، وما أخذ أحد بیده فیرسل یده حتى یرسلھا األخر، و كان 

  . قیھ بالسالم، و یبدأ أصحابھ بالمصافحةیبدأ من ال
  . لم یر قط ماًدا رجلیھ بین أصحابھ فیضیق بھما على أحد

ھ        زم علی ھ، ویع ي تحت ؤثره بالوسادة الت یكرم من یدخل علیھ، وربما بسط لھ ثوبھ، وی
  . في الجلوس علیھا إن أبى

ى  ویكنى أصحابھ ویدعوھم بأحب أسمائھم تكرمھ لھم، وال یقطع على أحد ح دیثھ، حت
  . یتجوز فیقطعھ بانتھاء أو قیام

ّاذھبوا بھا إلى بیت : كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم إذ أتى بھدیھ قال: وعن أنس
  . فالنة، فإنھا كانت صدیقھ لخدیجة، إنھا كانت تحب خدیجة

ت  ا          : و عن عائشة رضى اهللا عنھا قال ا غرت من خدیجة، لم رأة، م ا غرت من ام م
ا     كنت أسمعھ ی ھ أختھ ا، واستأذنت علی ذكرھا، وإن كان یذبح الشاه فیھدیھا إلى خالئلھ

ال         ا خرجت ق ا، فلم ا وأحسن السؤال عنھ : فأرتاح إلیھا، ودخلت علیھ امرأة فھش لھ
  . إنھا كانت تأتینا أیام خدیجة، وإن حسن العھد من األیمان

  . وكان یصل ذوى رحمھ، من غیر أن یؤثرھم على من ھو أفضل منھم
دمھم،     : عن أبى قتادهو  لم یخ ھ و س لما جاء وفد النجاشى قام رسول اهللا صلى اهللا علی

  . إنھم كانوا ألصحابنا مكرمین، وأنى أحب أن أكافئھم: نكفیك، فقال: فقال لھ أصحابھ
ى عصا،    : و عن أبي أمامة قال ا عل خرج علینا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم متوكًئ

  . كما یقوم األعاجم، یعظم بعضھم بعًضاال تقوموا : فقمنا لھ فقال
إنما أنا عبد آكل كما یأكل العبد، وأجلس كما یجلس العبد، وكان یركب الحمار، : وقال

م،     ا بھ حابھ مختلًط ویردف خلفھ، ویعود المساكین، ویجالس الفقراء، ویجلس بین أص
  . حیثما انتھى بھ المجلس جلس

ى ر    لم عل ھ وس ھ       وحج رسول اهللا صلى اهللا علی ا تساوى أربع ھ م ھ قطیف حل رث علی
  . الھم حجھ ال ریاء فیھا وال سمعة: دراھم، فقال

اد       ى ك ھ حت ى راحلت و لما فتحت علیھ مكة ودخلھا بجیوش المسلمین، طأطأ رأسھ عل
  . یمس قادمتھ، تواضعا هللا تعالى

  . وكان كثیر السكوت ال یتكلم في غیر الحاجة، و یعرض عمن تكلم بغیر جمیل
  . ضحكھ تبسًما، و كالمھ فصًال، ال فضول فیھ وال تقصیرو كان 

  . و كان ضحك أصحابھ عنده التبسم، توقیرا لھ و إقتداء بھ
  . مجلسھ مجلس حلم و خیر وأمانة، ال ترفع فیھ األصوات، ال تخدش فیھ الحرم

  . إذا تكلم أطرق جلساؤه، كأنما على رؤوسھم الطیر
  . نھ غیر ضجر وال كسالنو إذا مشى مجتمعا، یعرف في مشیتھ أ

  . على الحلم، والحذر، والتقدیر، والتفكر: كان سكوتھ على أربع: قال بن أبى ھالة
  . و قالت عائشة كان یتحدث حدیًثا، لو عده العاد أحصاه

تعملھا    نة؛ و یس ة الحس ب والرائح ب الطی لم یح ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس وك
  . كثیًرا



فیرھا، و ترادفت علیھ فتوحھا، فأعرض عن زھرتھا، ومات و قد سیقت لھ الدنیا بحذا
  . و درعھ مرھونة عند یھودي في نفقة عیالھ

  اللھم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات األحیاء منھم واألموات
   www.alwihdah.com: موقع الوحدة اإلسالمیة: المصدر

  ).محمد الغزالي(كتاب خلق المسلم : المصدر* 
---------------  

  ؟؟"..محمد صلى اهللا علیھ وسلم" السر في اسم .٦٧
  مروة/ أختكم في اهللا

ل              ا ك ة دعى إلیھ ب مأدب د المطل ده عب ام ج لم أق ھ وس حین ولد الرسول صلى اهللا علی
د         ألوا عب لم وس ھ وس لى اهللا علی ي ص ة النب ن عقیق وا م ذي أكل ریش ال ة ق راد قبیل أف

تھ محمًدا، فنظر الناس إلى بعضھم بدھشة ألن االسم سمی: ماذا  سمیتھ؟ فقال: المطلب
ذا           الى ادخر ھ ارك وتع أن اهللا تب ك، وك ل ذل ھ العرب قب م تعرف م  ل ى آذانھ ب عل غری
ھ          ق آدم علی ذ خل وظ من وح المحف ي الل ا ف ًرا مكتوًب االسم وألھم عبد المطلب بھ لیقع أم

لم : إلیھ، وسألتھ قریشالسالم، أن نبي آخر الزمان اسمھ محمد، وعبد المطلب لم یوح 
رغبت عن أسماء آبائك؟ فقال أردت أن یحمده اهللا في السماء ویحمده أھل األرض في 

  .األرض
م یحس    ھناك مالیین المسلمین اسمھم محمد لكن أحًدا منھم لم یفكر في معنى اسمھ ول

  .بمعناه
ذي رواه البخاري و          دیث ال ي الح ى اسمھ ف ق عل لم یعل ھ وس ي صلى اهللا علی لم النب س

ول ث یق ب  : ".. حی ا العاق ر وأن ا الحاش احي وأن ا الم د وأن ا أحم د وأن ا محم رواه ." أن
  فما معنى كلمة محمد؟؟.. البخاري ومسلم

محمد من صفة الحمد وھو الذي یحمد ثم یحمد ثم یحمد، فال یحمد مرة واحدة فقط من 
  .عظمة أفعالھ، إنما یحمد كثیًرا فصار محمًدا

  وماذا یعني أحمد؟؟
  .أحمد الحامدین على اإلطالق فال أحد یحمد اهللا مثلھھو 

  .وبھذا فإن محمًدا تحمده الناس كثیًرا على أفعالھ وأحمد ھو أعظم من حمد اهللا
*************  
  انتھى الجزء األول ویلیھ الجزء الثاني بإذن اهللا تعالى 
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 ١

  )٢(فضائل الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ومناقبھ وحقوقھ
  

  ھدي خیر العباد -الباب الثاني 
  اْلُمَناِفِقیَن مَع الكفاِر وَھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم   .١

َعّز  ِمْن ِحیِن ُبِعَث إَلى ِحیِن َلِقَي الّلَھ َفْصٌل ِفي َتْرِتیِب ِسَیاِق َھْدِیِھ َمَع اْلُكّفاِر َواْلُمَناِفِقیَن
  َوَجل

ِھ     : َأّوَل َما َأْوَحى إَلْیِھ َرّبُھ َتَباَرَك َوَتَعاَلى  َك َأّوَل ُنُبّوِت َق َوَذِل ِذي َخَل َأْن َیْقَرَأ ِباْسِم َرّبِھ اّل
ُمّدّثُر ُقْم َفَأْنِذْر َیا َأّیَھا اْل{ َفَأَمَرُه َأْن َیْقَرَأ ِفي َنْفِسِھ َوَلْم َیْأُمْرُه إْذ َذاَك ِبَتْبِلیٍغ ُثّم َأْنَزَل َعَلْیِھ 

ِھ   ]  ٢،  ١اْلُمّدّثُر [ }  َأُه ِبَقْوِل َرْأ  { َفَنّب َلُھ ب  } اْق ّدّثُر    { َوَأْرَس ا اْلُم ا َأّیَھ َرُه َأْن   } َی ّم َأَم ُث
مّ     َرِب ، ُث ْن اْلَع ْوَلُھْم ِم َرَب    ُیْنِذَر َعِشیَرَتُھ اْلَأْقَرِبیَن ُثّم َأْنَذَر َقْوَمُھ ُثّم َأْنَذَر َمْن َح َذَر اْلَع َأْن

ا       ِر ِقَت ّدْعَوِة ِبَغْی ِذُر ِبال ِھ ُیْن َد ُنُبّوِت ا  َقاِطَبًة ُثّم َأْنَذَر اْلَعاَلِمیَن َفَأَقاَم ِبْضَع َعْشَرَة َسَنًة َبْع ٍل َوَل
ُھ فِ      . ِجْزَیٍة َوُیْؤَمُر ِباْلَكّف َوالّصْبِر َوالّصْفِح  َرِة َوُأِذَن َل ي اْلِھْج ُھ ِف ّم ُأِذَن َل ّم   ُث اِل ُث ي اْلِقَت

ِرِكیَن       اِل اْلُمْش َرُه ِبِقَت ّم َأَم ُھ ُث ى  َأَمَرُه َأْن ُیَقاِتَل َمْن َقاَتَلُھ َوَیُكّف َعّمْن اْعَتَزَلُھ َوَلْم ُیَقاِتْل َحّت
ٍة    َیُكوَن الّدیُن ُكّلُھ ِلّلِھ ُثّم َكاَن اْلُكّفاُر َمَعُھ َبْعَد اْلَأْمِر ِباْلِجَھاِد َثَلاَثَة َأْقَسا ْلٍح َوُھْدَن ُل ُص ٍم َأْھ

ِھ مَ     ْم ِب وِفَي َلُھ ا َوَأْھُل َحْرٍب َوَأْھُل ِذّمٍة َفُأِمَر ِبَأْن ُیِتّم ِلَأْھِل اْلَعْھِد َوالّصْلِح َعْھَدُھْم َوَأْن ُی
ا        ْم ُیَق َدُھْم َوَل ْیِھْم َعْھ َذ إَل ًة َنَب ْنُھْم ِخَیاَن ْم   اْسَتَقاُموا َعَلى اْلَعْھِد َفِإْن َخاَف ِم ى ُیْعِلَمُھ ِتْلُھْم َحّت

اِن   ) ُسوَرُة َبَراَءٌة ( َوَلّما َنَزَلْت . ِبَنْقِض اْلَعْھِد َوُأِمَر َأْن ُیَقاِتَل َمْن َنَقَض َعْھَدُه  ْت ِبَبَی َنَزَل
ا َأْن   َأَمَرُه ِفیَھ ا ، َف اِم ُكّلَھ ِذِه اْلَأْقَس ِم َھ اِب  " ُحْك ِل اْلِكَت ْن َأْھ ُدّوُه ِم َل َع وا ُیَقاِت ى ُیْعُط َحّت

 َفَجاَھَد اْلِجْزَیَة َأْو َیْدُخُلوا ِفي اْلِإْسَلاِم َوَأَمَرُه ِفیَھا ِبِجَھاِد اْلُكّفاِر َواْلُمَناِفِقیَن َواْلِغْلَظِة َعَلْیِھْم
  ] ١٤٤ص . [ اْلُكّفاَر ِبالّسْیِف َوالّسَناِن َواْلُمَناِفِقیَن ِباْلُحّجِة َوالّلَساِن 

  ]َن َأْشُھِر الّتْسِییِر اْلُحُرِم َوَبْیَن اْلَأْشُھِر اْلُحُرِم اْلَفْرُق َبْی[ 
َك            ي َذِل ِد ِف َل اْلَعْھ َل َأْھ ْیِھْم َوَجَع وِدِھْم إَل ِذ ُعُھ اِر َوَنْب وِد اْلُكّف َوَأَمَرُه ِفیَھا ِباْلَبَراَءِة ِمْن ُعُھ

َر  َثَلاَثَة َأْقَساٍم ِقْسًما َأَمَرُه ِبِقَتاِلِھْم َوُھْم اّلِذی َن َنَقُضوا َعْھَدُه َوَلْم َیْسَتِقیُموا َلُھ َفَحاَرَبُھْم َوَظَھ
َدُھْم  . َعَلْیِھْم  َوِقْسًما َلُھْم َعْھٌد ُمَؤّقٌت َلْم َیْنُقُضوُه َوَلْم ُیَظاِھُروا َعَلْیِھ َفَأَمَرُه َأْن ُیِتّم َلُھْم َعْھ

ّدِتِھْم   ى ُم ٌد   . إَل ْم َعْھ ْن َلُھ ْم َیُك ًما َل ُأِمَر َأْن    َوِقْس ٌق َف ٌد ُمْطَل ْم َعْھ اَن َلُھ اِرُبوُه َأْو َك ْم ُیَح َوَل
ھِ          ي َقْوِل ْذُكوَرُة ِف ُة اْلَم ُھُر اْلَأْرَبَع َي اْلَأْش اَتَلُھْم َوِھ َلَخْت َق ِإَذا اْنَس {  ُیَؤّجَلُھْم َأْرَبَعَة َأْشُھٍر َف

ِإَذا       ]  ٢الّتْوَبُة [ } َفِسیُحوا ِفي اْلَأْرِض َأْرَبَعَة َأْشُھٍر  ِھ َف ي َقْوِل ْذُكوَرُة ِف ُرُم اْلَم َي اْلُح َوِھ
ِرِكیَن   اْقُتُلوا اْلُمْش ُرُم َف ُھُر اْلُح َلَخ اْلَأْش ُة [ } اْنَس ا ]  ٥الّتْوَب ا ُھَن اْلُحُرُم َھ ُھُر : َف َي َأْش ِھ

ِذي    الّتْسِییِر َأّوُلَھا َیْوُم اْلَأَذاِن َوُھَو اْلَیْوُم اْلَعاِشُر ِمْن ِذي اْلِحّج َأْكَبِر اّل ّج اْل ِة َوُھَو َیْوُم اْلَح
ْذُكوَرَة         َة اْلَم َي اْلَأْرَبَع ْت ِھ آَخِر َوَلْیَس ٍع اْل ْن َرِبی َوَقَع ِفیِھ الّتْأِذیُن ِبَذِلَك َوآِخُرَھا اْلَعاِشُر ِم

ِھ َیْوَم َخَلَق الّسَماَواِت ِإّن ِعّدَة الّشُھوِر ِعْنَد الّلِھ اْثَنا َعَشَر َشْھًرا ِفي ِكَتاِب الّل{ ِفي َقْوِلِھ 
ٌب َوُذو  ]  ٣٦الّتْوَبُة [ } َواْلَأْرَض ِمْنَھا َأْرَبَعٌة ُحُرٌم  َفِإّن ِتْلَك َواِحٌد َفْرٌد َوَثَلاَثٌة َسْرٌد َرَج

ِإّن       . اْلَقْعَدِة َوُذو اْلِحّجِة َواْلُمَحّرُم  ِة َف ِذِه اْلَأْرَبَع ي َھ ِرِكیَن ِف ّیْر اْلُمْش ُن    َوَلْم ُیَس ا ُیْمِك َذا َل َھ
اِتلَ      َلاِخَھا َأْن ُیَق َد اْنِس َرُه َبْع ّم َأَم َل  ِلَأّنَھا َغْیُر ُمَتَواِلَیٍة َوُھَو إّنَما َأّجَلُھْم َأْرَبَعَة َأْشُھٍر ُث ُھْم َفَقَت

َأَمَرُه َأْن ُیِتّم ِلْلُموِفي الّناِقَض ِلَعْھِدِه َوَأّجَل َمْن َلا َعْھَد َلُھ َأْو َلُھ َعْھٌد ُمْطَلٌق َأْرَبَعَة َأْشُھٍر َو
َرَب           ّدِتِھْم َوَض ى ُم ِرِھْم إَل ى ُكْف وا َعَل ْم ُیِقیُم ْم َوَل اِء ُكّلُھ ِبَعْھِدِه َعْھَدُه إَلى ُمّدِتِھ َفَأْسَلَم َھُؤَل

ُزوِل بَ  ]  ١٤٥ص . [ َعَلى َأْھِل الّذّمِة اْلِجْزَیَة  ى  َفاْسَتَقّر َأْمُر اْلُكّفاِر َمَعُھ َبْعَد ُن َراَءٌة َعَل



 ٢

ى              ْلِح إَل ِد َوالّص ِل اْلَعْھ اُل َأْھ ْت َح ّم آَل ٍة ُث ِل ِذّم ٍد َوَأْھ ِل َعْھ ُھ َوَأْھ َثَلاَثِة َأْقَساٍم ُمَحاِرِبیَن َل
اَر        ُھ َفَص اِئُفوَن ِمْن ُھ َخ اِرُبوَن َل ٍة َواْلُمَح اْلِإْسَلاِم َفَصاُروا َمَعُھ ِقْسَمْیِن ُمَحاِرِبیَن َوَأْھَل ِذّم

اِرٌب         َأْھ اِئٌف ُمَح ٌن َوَخ ُھ آِم اِلٌم َل ِھ َوُمَس ْؤِمٌن ِب ِلٌم ُم ا  . ُل اْلَأْرِض َمَعُھ َثَلاَثَة َأْقَساٍم ُمْس َوَأّم
ِھ َوَأنْ    ى الّل َراِئَرُھْم إَل َل َس اِنَیَتُھْم َوَیِك ْنُھْم َعَل َل ِم َر َأْن َیْقَب ُھ ُأِم اِفِقیَن َفِإّن ي اْلُمَن یَرُتُھ ِف  ِس

ِغ        ُیَجاِھَدُھْم اْلَقْوِل اْلَبِلی َغ ِب ْیِھْم َوَأْن ُیَبّل َظ َعَل ْنُھْم َوُیْغِل ِباْلِعْلِم َواْلُحّجِة َوَأَمَرُه َأْن ُیْعِرَض َع
مْ      َتْغَفَر َلُھ ُھ إْن اْس َر َأّن وِرِھْم َوَأْخَب  إَلى ُنُفوِسِھْم َوَنَھاُه َأْن ُیَصّلَي َعَلْیِھْم َوَأْن َیُقوَم َعَلى ُقُب

  .ْغِفَر الّلُھ َلُھْم َفَھِذِه ِسیَرُتُھ ِفي َأْعَداِئِھ ِمْن اْلُكّفاِر َواْلُمَناِفِقیَن َفَلْن َی
  ]ِسیَرُتُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َأْوِلَیاِئِھ َوِحْزِبِھ [ َفْصٌل 

َداِة     َوَأّما ِسیَرُتُھ ِفي َأْوِلَیاِئِھ َوِحْزِبِھ ، َفَأَمَرُه َأْن َیْصِبَر َنْفَسُھ  ْم ِباْلَغ ْدُعوَن َرّبُھ ِذیَن َی َمَع اّل
ْم       َتْغِفَر َلُھ ْنُھْم َوَیْس َو َع َرُه َأْن َیْعُف ْنُھْم َوَأَم اُه َع ُدَو َعْیَن ا َتْع ُھ َوَأّل ُدوَن َوْجَھ ّي ُیِری َواْلَعِش

ْیِھْم   ْن عَ   . َوُیَشاِوَرُھْم ِفي اْلَأْمِر َوَأْن ُیَصّلَي َعَل ِر َم َرُه ِبَھْج ى     َوَأَم ُھ َحّت َف َعْن اُه َوَتَخّل َص
ْن   . ُخّلُفوا . َیُتوَب َوُیَراِجَع َطاَعَتُھ َكَما َھَجَر الّثَلاَثَة اّلِذیَن  ى َم َوَأَمَرُه َأْن ُیِقیَم اْلُحُدوَد َعَل

  .َأَتى ُموِجَباِتَھا ِمْنُھْم َوَأْن َیُكوُنوا ِعْنَدُه ِفي َذِلَك َسَواٌء َشِریُفُھْم َوَدِنیُئُھْم 
  ]َمْعَنى ُخْذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف  [

ْن          اَءَة َم َل إَس ُن َفُیَقاِب َي َأْحَس َاّلِتي ِھ ْدَفَع ِب َأْن َی َوَأَمَرُه ِفي َدْفِع َعُدّوِه ِمْن َشَیاِطیِن اْلِإْنِس ِب
َل      َأَساَء إَلْیِھ ِباْلِإْحَساِن َوَجْھَلُھ ِباْلِحْلِم َوُظْلَمُھ ِباْلَعْفِو َوَقِطیَع ُھ إْن َفَع َرُه َأّن َلِة َوَأْخَب ُھ ِبالّص َت

ِتَعاَذِة         . َذِلَك َعاَد َعُدّوُه َكَأّنُھ َوِلّي َحِمیٌم  ّن ِباِلاْس َیاِطیِن اْلِج ْن َش ُدّوِه ِم ِھ َع ي َدْفِع َرُه ِف َوَأَم
) ُسوَرِة اْلَأْعَراِف ( ْلُقْرآِن ِفي ِبَالّلِھ ِمْنُھْم َوَجَمَع َلُھ َھَذْیِن اْلَأْمَرْیِن ِفي َثَلاَثِة َمَواِضَع ِمْن ا

وَن ( و  َأْعَراِف ]  ١٤٦ص ) [ اْلُمْؤِمُن وَرِة اْل ي ُس اَل ِف اْلُعْرِف { َفَق ْر ِب َو َوْأُم ِذ اْلَعْف ُخ
ِمیٌع َعلِ   } یٌم َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِھِلیَن َوِإّما َیْنَزَغّنَك ِمَن الّشْیَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِبالّلِھ ِإّنُھ َس

ّر         ]  ٢٠٠ - ١٩٩اْلَأْعَراِف [  اِء َش ْنُھْم َوِباّتَق ِإْعَراِض َع اِھِلیَن ِباْل ّر اْلَج اِء َش َأَمَرُه ِباّتَق َف
ِإّن َولِ     ا ، َف َیَم ُكّلَھ ّي الّشْیَطاِن ِباِلاْسِتَعاَذِة ِمْنُھ َوَجَمَع َلُھ ِفي َھِذِه اْلآَیِة َمَكاِرَم اْلَأْخَلاِق َوالّش

ٍر             اْلَأْمِر َل ِھ َوَأْم اُم ِب َزُمُھْم اْلِقَی ْیِھْم َیْل ّق َعَل ْن َح ُھ ِم ّد َل ا ُب ُھ َل َواٍل َفِإّن ُھ َمَع الّرِعّیِة َثَلاَثُة َأْح
ذِ    ّق اّل ْن اْلَح ي َیْأُمُرُھْم ِبِھ َوَلا ُبّد ِمْن َتْفِریٍط َوُعْدَواٍن َیَقُع ِمْنُھْم ِفي َحّقِھ َفُأِمَر ِبَأْن َیْأُخَذ ِم

ا           َعَلْی ِذي َل ُو اّل َو اْلَعْف ّق َوُھ ْم َیُش ْیِھْم َوَل ُھَل َعَل ِھ َوَس َمَحْت ِب ِھْم َما َطّوَعْت ِبِھ َأْنُفُسُھْم َوَس
ُھ          ِذي َتْعِرُف ُروُف اّل َو اْلَمْع اْلُعْرِف َوُھ ْأُمَرُھْم ِب َر َأْن َی ّقٌة َوُأِم َیْلَحُقُھْم ِبَبْذِلِھ َضَرٌر َوَلا َمَش

ِلیمَ   وُل الّس اْلَمْعُروِف        اْلُعُق ْأُمُر ِب ِھ َی َر ِب ِھ َوِإَذا َأَم ِنِھ َوَنْفِع ّر ِبُحْس َتِقیَمُة َوُتِق ُر اْلُمْس ُة َواْلِفَط
ُھ ُدوَن       . َأْیًضا َلا ِباْلُعْنِف َواْلِغْلَظِة  ِإْعَراِض َعْن ْنُھْم ِباْل اِھِلیَن ِم َل اْلَج َل َجْھ َوَأَمَرُه َأْن ُیَقاِب

ّرُھْم    َأْن ُیَقاِبَلُھ ِبِمْثِل ي َش َذِلَك َیْكَتِف ْؤِمِنیَن      . ِھ َفِب وَرِة اْلُم ي ُس اَلى ِف اَل َتَع ا   { َوَق ْل َرّب ِإّم ُق
ُدُھْم            ا َنِع َك َم ى َأْن ُنِرَی ا َعَل اِلِمیَن َوِإّن ْوِم الّظ ي اْلَق ي ِف ا َتْجَعْلِن ُتِرَیّني َما ُیوَعُدوَن َرّب َفَل

ْن        َلَقاِدُروَن اْدَفْع ِباّلِتي ِھَي َأْحَس َك ِم وُذ ِب ْل َرّب َأُع ُفوَن َوُق ا َیِص ُم ِبَم ُن الّسّیَئَة َنْحُن َأْعَل
ُروِن      َك َرّب َأْن َیْحُض وُذ ِب َیاِطیِن َوَأُع َزاِت الّش وَن  [ } َھَم اَل  ]  ٩٧ - ٩٣اْلُمْؤِمُن َوَق

َفْع ِباّلِتي ِھَي َأْحَسُن َفِإَذا َوَلا َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوَلا الّسّیَئُة اْد{ َتَعاَلى ِفي ُسوَرِة حم ُفّصَلْت 
ا         ا ِإّل ا ُیَلّقاَھ َبُروا َوَم ِذیَن َص ا اّل ا ِإّل ُذو اّلِذي َبْیَنَك َوَبْیَنُھ َعَداَوٌة َكَأّنُھ َوِلّي َحِمیٌم َوَما ُیَلّقاَھ

وَ  ُھ ُھ ِھ ِإّن َتِعْذ ِبالّل ْزٌغ َفاْس ْیَطاِن َن َن الّش َك ِم ا َیْنَزَغّن یٍم َوِإّم ّظ َعِظ یُم  َح ِمیُع اْلَعِل [ } الّس
َلْت  اِفِرِھْم  ]  ١٣٤ُفّص ْؤِمِنِھْم َوَك ّنِھْم ُم ِھْم َوِج َأْرِض إْنِس ِل اْل َع َأْھ یَرُتُھ َم ِذِه ِس زاد . َفَھ
  )١٤٣ص /  ٣ج ( -المعاد 
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ي   ومن ھذا التلخیص الجید لمراحل الجھاد في اإلسالم تتجلى سمات أصیلة وعمیقة ف
ن ، جدیرة بالوقوف أمامھا طویًال ، ولكننا ال نملك ھنا إال أن المنھج الحركي لھذا الدی

  : نشیر إلیھا إشارات مجملة 
دین        : السمة األولى  ذا ال نھج ھ ي م ة ف ة الجدی ًا     .. ھي الواقعی ة تواجھ واقع و حرك فھ

ریًا  واقعي   .. بش وده ال ة لوج ائل مكافئ ھ بوس ة   .. وتواجھ ة اعتقادی ھ جاھلی ا تواج إنھ
ومن ثم .. لیھا أنظمة واقعیة عملیة ، تسندھا سلطات ذات قوة مادیة تصوریة ، تقوم ع

تواجھھ بالدعوة والبیان لتصحیح .. تواجھ الحركة اإلسالمیة ھذا الواقع كلھ بما یكافئھ 
ة       ة والسلطات القائم ة األنظم اد إلزال المعتقدات والتصورات ، وتواجھھ بالقوة والجھ

رة ال   ین جمھ ول ب ي تح ك الت ا ، تل دات   علیھ ان للمعتق حیح بالبی ین التص اس وب ن
ل    م الجلی ة   .. والتصورات ، وتخضعھم بالقھر والتضلیل وتعبِّدھم لغیر ربھ ا حرك إنھ

ادي لضمائر    ال تكتفي بالبیان في وجھ السلطان المادي ، كما إنھا ال تستخدم القھر الم
راد  ا    .. األف راج الن رك إلخ و یتح دین وھ ذا ال نھج ھ ي م واء ف ك س ذه كتل ن وھ س م

  . العبودیة للعباد إلى العبودیة هللا وحده كما سیجيء 
فھو حركة ذات مراحل ، .. ھي الواقعیة الحركیة : والسمة الثانیة في منھج ھذا الدین 

ى         لم إل ة تس ة ، وكل مرحل ا الواقعی كل مرحلة لھا وسائل مكافئة لمقتضیاتھا وحاجاتھ
ل مراحل     . ریات مجردة  فھو ال یقابل الواقع بنظ.. المرحلة التي تلیھا  ھ ال یقاب ا أن كم

ى    .. ھذا الواقع بوسائل متجمدة  ا عل والذین یسوقون النصوص القرآنیة لالستشھاد بھ
ة            دركون طبیع ھ ، وال ی مة فی ذه الس ون ھ اد ، وال یراع ي الجھ دین ف ذا ال نھج ھ م

ا           ة منھ ة بكل مرحل ة النصوص المختلف نھج ، وعالق ذا الم ا ھ  ..المراحل التي مر بھ
لًال ،    ًا مض دین لبس ذا ال نھج ھ ون م دیدًا ویلبس ًا ش ون خلط ذا یخلط نعون ھ ذین یص ال

ة     د النھائی ادئ والقواع رون    . ویحملون النصوص ما ال تحتملھ من المب م یعتب ك أنھ ذل
ون     دین ، ویقول ذا ال كل نص منھا كما لو كان نصًا نھائیًا ، یمثل القواعد النھائیة في ھ

م  وھم مھزومون روحیًا و - عقلیًا تحت ضغط الواقع الیائس لذراري المسلمین الذین ل
وان   دفاع    :  -یبق لھم من اإلسالم إال العن د إال لل م   ! أن اإلسالم ال یجاھ ویحسبون أنھ

یسدون إلى ھذا الدین جمیًال بتخلیھ عن منھجھ وھو إزالة الطواغیت كلھا من األرض 
ن      ده ، وإخراجھم م اس هللا وح د الن ًا ، وتعبی رب    جمیع ة ل ى العبودی اد إل ة للعب العبودی

دة    ! العباد  ذه العقی ین ھ د  .. ال بقھرھم على اعتناق عقیدتھ ، ولكن بالتخلیة بینھم وب بع
المھا    ن استس ة وتعل دفع الجزی ى ت ا حت ة ، أو قھرھ یة الحاكم ة السیاس یم األنظم تحط

  . ریتھا والتخلیة بین جماھیرھا وھذه العقیدة ، تعتنقھا أو ال تعتنقھا بكامل ح
دین  : والسمة الثالثة  ھي أن ھذه الحركة الدائبة ، والوسائل المتجددة ، ال تخرج ھذا ال

سواء وھـو  -منذ الیوم األول  -فھو . عن قواعده المحددة ، وال عن أھدافھ المرسومة 
ین ، أو         رب أجمع ب الع ًا ، أو یخاط ب قریش ربین ، أو یخاط یرة األق ب العش یخاط

إنما یخاطبھم بقاعدة واحدة ، ویطلب منھم االنتھاء إلى ھدف واحد  یخاطب العالمین ،
اد   دة     . ھو إخالص العبودیة هللا ، والخروج من العبودیة للعب ذه القاع ي ھ ال مساومة ف

ثم یمضي إلى تحقیق ھذا الھدف الواحد فـي خطة مرسومة ، ذات مراحل   .. وال لین 
  . حو ما أسلفنا في الفقرة السابقة على ن. محددة ، لكل مرحلـة وسائلھا المتجددة 
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ة  مة الرابع ائر  : والس لم وس ع المس ین المجتم ات ب ریعي للعالق بط التش ك الض ي ذل ھ
اه عن     -المجتمعات األخرى  ذي نقلن " على النحو الملحوظ في ذلك التلخیص الجید ال

المي ال    -" زاد المعاد  ذي وقیام ذلك الضبط على أساس أن اإلسالم هللا ھو األصل الع
على البشریة كلھا أن تفيء إلیھ ، أو أن تسالمھ بجملتھا فال تقف لدعوتھ بأي حائل من 
اره       اره أو ال یخت رد ، یخت ل ف ین ك ھ وب ي بین ة ، وأن تخل وة مادی ي ، أو ق نظام سیاس

ى اإلسالم أن    ! بمطلق إرادتھ ، ولكن ال یقاومھ وال یحاربھ  ان عل فإن فعل ذلك أحد ك
  !حتى یعلن استسالمھ  یقاتلھ حتى یقتلھ أو

*     *     *  
ن   ون ع ن یكتب ًا مم ًا وعقلی ون روحی الم " والمھزوم ي اإلس اد ف ن " الجھ دفعوا ع لی

راه   " االتھام " اإلسالم ھذا  یخلطون بین منھج ھذا الدین في النص على استنكار اإلك
ین      ي تحول ب ة الت اس   على العقیدة ، وبین منھجھ في تحطیم القوى السیاسیة المادی الن

ة هللا        نعھم من العبودی اس ، وتم اس للن د الن ة    .. وبینھ ، والتي تعبِّ ران ال عالق ا أم وھم
ك          .. بینھما وال مجال لاللتباس فیھما  ك من أجل تل ل ذل یط ، وقب ذا التخل ومن أجل ھ

وم      -! الھزیمة  ا یسمونھ الی الحرب  : " یحاولون أن یحصروا الجھاد في اإلسالم فیم
وم ، وال           و" .. الدفاعیة  اس الی ھ بحروب الن ة ل ر آخر ال عالق ي اإلسالم أم اد ف الجھ

ة     .. بواعثھا ، وال تكییفھا كذلك  ي طبیع إن بواعث الجھاد في اإلسالم ینبغي تلمسھا ف
ر اهللا    " اإلسالم "  ا اهللا ، وذك ي قررھ ذاتھ ودوره في ھذه األرض ، وأھدافھ العلیا الت

ذه     ذا الرسول بھ ة       أنھ أرسل من أجلھا ھ ا خاتم ین وجعلھ ھ خاتم النبی الرسالة ، وجعل
  . الرساالت 

ر     ي  " اإلنسان  " إن ھذا الدین إعالن عام لتحری اد    " األرض " ف ة للعب  -من العبودی
ده    -ومن العبودیة لھواه أیضًا وھي من العبودیة للعباد  ة اهللا وح  -وذلك بإعالن ألوھی

ا   إن إعالن ربوب.. ! وربوبیتھ للعالیمن  -سبحانھ  المین معناھ ورة  : یة اهللا وحده للع الث
رد    الشاملة على حاكمیة البشر في كل صورھا وأشكالھا وأنظمتھا وأوضاعھا ، والتم

أو .. الكامل على كل وضع في أرجاء األرض ، الحكم فیھ للبشر بصورة من الصور 
لذي ذلك أن الحكم ا.. األلوھیة فیھ للبشر في صورة من الصور : بتعبیر آخر مرادف 

ل    مرّد األمر فیھ إلى البشر ، ومصدر السلطات فیھ ھم البشر ، ھو تألیھ للبشر ، یجع
ن دون اهللا     ًا م بعض أرباب ھم ل لطان اهللا     . بعض زاع س اه انت الن معن ذا اإلع إن ھ

اس بشرائع من          ذین یحكمون الن ھ ، ال المغتصب ورده إلى اهللا ، وطرد المغتصبین ل
اه  .. ام األرباب ویقـوم الناس منھم مكان العبید عند أنفسھم ، فیقـومون منھم مق إن معن

  :تحطیم مملكة البشر إلقامة مملكة اهللا في األرض ، أو بالتعبیر القرآني الكریم 
  ] . ٨٤: الزخرف [ } َوُھَو الَِّذي ِفي السََّماِء ِإَلٌھ َوِفي اْلَأْرِض ِإَلٌھ { 
  ] . ٤٠: یوسف [ } َتْعُبُدوا ِإلَّا ِإیَّاُه َذِلَك الدِّیُن اْلَقیُِّم  ِإِن اْلُحْكُم ِإلَّا ِللَِّھ َأَمَر َألَّا{ 
رِ       {  َھ َوال ُنْش ا اللَّ َد ِإلَّ ا َنْعُب َنُكْم َألَّ ا َوَبْی ِھ  ُقْل َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَن َك ِب

ِلُموَن   َشْیئًا َوال َیتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَب ا ُمْس ابًا ِمْن ُدوِن اللَِّھ َفِإْن َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَھُدوا ِبَأنَّ
  ] .  ٦٤: آل عمران [ } 

انھم     ي األرض رجال بأعی م   -ومملكة اهللا في األرض ال تقوم بأن یتولى الحاكمیة ف ھ
ة        -رجال الدین  ون باسم اآللھ ، كما كان األمر في سلطان الكنیسة ، وال رجال ینطق



 ٥

ا   -!! أو الحكم اإللھي المقدس " الثیوقراطیة " كما كان الحال فیما یعرف باسم  ولكنھ
رره      ا ق ق م ى اهللا وف تقوم بأن تكون شریعة اهللا ھي الحاكمة ، وأن یكون مرد األمر إل

  . من شریعة مبینة 
دي         ن أی لطان م زاع الس ر ، وانت ة البش ة مملك ي األرض ، وإزال ة اهللا ف ام مملك وقی

ب ده  مغتص ى اهللا وح اد ورده إل ن العب اء   .. یھ م دھا وإلغ ة وح ریعة اإللھی یادة الش وس
ریة  وانین البش ى    .. الق لطین عل ان ، ألن المتس غ والبی رد التبلی تم بمج ك ال ی ل أولئ ك

رقاب العباد ، والمغتصبین لسلطان اهللا في األرض ، ال یسلمون في سلطانھم بمجرد   
ذا  ! یسر عمل الرسل في إقرار دین اهللا في األرض التبلیغ والبیان ، وإال فما كان أ وھ
یھم   -عكس ما عرفھ تاریخ الرسل  ى      -صلوات اهللا وسالمھ عل دین عل ذا ال اریخ ھ وت

  ! ممر األجیال 
ر     ام لتحری الن الع ذا اإلع ان " إن ھ ي " اإلنس ر    " األرض " ف لطان غی ل س ن ك م

فیًا  سلطان اهللا ، بإعالن إلوھیة اهللا وحده وربوبیتھ للعال مین ، لم یكن إعالنًا نظریًا فلس
ًا       .. سلبیًا  ًا إیجابی ًا واقعی ًا حركی ان إعالن ا ك ي       .. إنم ي ف ق العمل ھ التحقی راد ل ًا ی إعالن

ى       اد إل ة للعب ن العبودی ل م رجھم بالفع ریعة اهللا ، ویخ ر بش م البش ام یحك ورة نظ ص
ذ ش    .. العبودیة هللا وحده بال شریك  د من أن یتخ ة  " كل ومن ثم لم یكن ب ى  " الحرك إل

ة      " الواقع " ذلك لیواجھ " .. البیان " جانب شكل  ھ بوسائل مكافئ البشري بكل جوانب
  . لكل جوانبھ 

بوصفھ إعالنًا عامًا لتحریر  -والواقع اإلنساني ، أمس والیوم وغدًا ، یواجھ ھذا الدین 
ان "  ي  " اإلنس لطان اهللا     " األرض " ف ر س لطان غی ل س ن ك ات اعت  -م ة  بعقب قادی

وعقبات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وعنصریة .. تصوریة ، وعقبات مادیة واقعیة 
وتختلط ھذه بتلك .. وطبقیة ، إلى جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة 

  . وتتفاعل معھا بصورة معقدة شدیدة التعقید 
ان  ان " وإذا ك إن   " البی ورات ، ف د والتص ھ العقائ ة الحر" یواج ات  " ك ھ العقب تواج

رى   ة األخ ة      -المادی ل االعتقادی ى العوام ائم عل ي الق لطان السیاس دمتھا الس ي مق وف
ابكة        دة المتش ادیة المعق ة واالقتص ة واالجتماعی ریة والطبقی وریة والعنص ..  -التص

ة    -وھما معًا  ان والحرك ان   -البی ع البشري   " یواجھ ة    " الواق ھ ، بوسائل مكافئ بجملت
ي األرض   .. تھ لكل مكونا .. وھما معًا ال بد منھما النطالق حركة التحریر لإلنسان ف

ان "  ي " اإلنس ھ ف ا " األرض " كل رة   .. كلھ ا م ن تقریرھ د م ة ال ب ة ھام ذه نقط وھ
  ! أخرى 

العرب   ! إن ھذا الدین لیس إعالنًا لتحریـر اإلنسان العربي  ! .. ولیس رسالة خاصة ب
" كل " .. األرض " ومجالھ ھو " .. اإلنسان " نوع " .. اإلنسان " إن موضوعھ ھو 

دة    -سبحانھ  -إن اهللا " . األرض  ون العقی لیس ربًا للعرب وحدھم وال حتى لمن یعتنق
دھم   المیة وح و .. اإلس المین " إن اهللا ھ رد   " .. رب الع د أن ی دین یری ذا ال " وھ

في نظر  -عبودیة الكبرى وال. إلى ربھم ، وأن ینتزعھم من العبودیة لغیره " العالمین 
الم  ر   -اإلس ن البش اس م م ن رعھا لھ ام یش ـر ألحك وع البش ي خض ي .. ھ ذه ھ " وھ
ن      " العبادة  ر اهللا یخرج من دی ا لغی التي یقرر أنھا ال تكون إال هللا ، وأن من یتوجھ بھ

لم   -ولقد نص رسول اهللا . اهللا مھما ادعى أنھ في ھذا الدین  ى   -صلى اهللا علیھ وس عل
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" التي صار بھا الیھود والنصارى " العبادة " في الشریعة والحكم ھو " االتِّباع " أن 
  .. اهللا وحده " عبادة " مخالفین لما أمروا بھ من " مشركین 

ھ دعوة      -رضي اهللا عنھ  -عن عدي بن حاتم  -بإسناده  -أخرج الترمذي  ا بلغت ھ لم أن
لم   -رسول اهللا   ھ وس لى اهللا علی ى الشام   -ص ر إل ة ،    ف ي الجاھلی ر ف د تنص ان ق ، وك

لم     - -فأسرت أختھ وجماعة من قومھ ، ثم منَّ رسول اهللا    ھ وس ى   -صلى اهللا علی عل
ى رسول اهللا     دوم عل أختھ فأعطاھا ، فرجعت إلى أخیھا فرغَّبتھ في اإلسالم ، وفي الق

لم   - ى رسول اهللا        -صلى اهللا علیھ وس دخل عل ھ ، ف اس بقدوم دث الن  صلى اهللا  -فتح
ھ    -صلیب من فضة وكان النبي " عدي " أي  -وفي عنقھ  -علیھ وسلم  صلى اهللا علی

قال ( ) .. } اتََّخُذوا َأْحَباَرُھْم َوُرْھَباَنُھْم َأْرَبابًا ِمْن ُدوِن اللَِّھ { .. یقرأ ھذه اآلیة  -وسلم 
ت :  ال  : فقل دوھم ، فق م یعب م ل ى : " إنھ الل وأح ! بل یھم الح وا عل م حرَّم م إنھ وا لھ ل

  " . الحرام ، فاتبعوھم ، فذلك عبادتھم إیاھم 
لم     -وتفسیر رسول اهللا   ھ وس ى أن       -صلى اهللا علی اطع عل ص ق ول اهللا سبحانھ ، ن لق

ض     االتِّباع في الشریعة والحكم ھو العبادة التي تخرج من الدین ، وأنھا ھي اتخاذ بع
دین لیلغ .. الناس أربابًا لبعض  ر    األمر الذي جاء ھذا ال ن تحری ھ ، ویعل " اإلنسان  " ی

  .. من العبودیة لغیر اهللا " األرض " في 
المخالف لذلك " الواقع " إلزالة " األرض " ومن ثم لم یكن بد لإلسالم أن ینطلق في 

ین   .. اإلعالن العام  ة مجتمع وى السیاسیة     .. بالبیان وبالحرك وأن یوجھ الضربات للق
ر اهللا      اس لغی د الن ي تعبِّ ر شریعة اهللا وسلطانھ     -.. الت م بغی ول   -أي تحكمھ ي تح والت

ى     تماع إل ین االس نھم وب ان  " بی اق  " البی دة  " واعتن ا    " العقی رض لھ ة ال یتع بحری
لطان  رر     . الس ة التح مح لحرك یًا یس ادیًا وسیاس ًا واقتص ًا اجتماعی یم نظام ي یق م لك ث

ة ، أو متلبسة   سواء كانت سی -بعد إزالة القوة المسیطرة  -باالنطالق الفعلي  اسیة بحت
  ! بالعنصریة ، أو الطبقیة داخل العنصر الواحد 

ھ     اق عقیدت ى اعتن ولكن اإلسالم   .. إنھ لم یكن من قصد اإلسالم قط أن یكره الناس عل
ة      " . عقیدة " لیس مجرد  ر اإلنسان من العبودی إن اإلسالم كما قلنا إعالن عام لتحری

األنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمیة  فھو یھدف ابتداء إلى إزالة. للعباد 
ل   -ثم یطلق األفراد بعد ذلك أحرارًا .. البشر للبشر وعبودیة اإلنسان لإلنسان   -بالفع

بعد رفع الضغط السیاسي عنھم ،  -في اختیار العقیدة التي یریدونھا بمحض اختیارھم 
ولھم    م وعق ذه التجر   -وبعد البیان المنیر ألرواحھ وا     ولكن ھ ـا أن یجعل یس معناھ ة ل ب

اد   دًا للعب وا عبی ھم أن یكون اروا بأنفس واھم ، أو أن یخت م ھ ھم ! إالھھ ذ بعض وأن یتخ
ي األرض یجب أن تكون    ! .. بعضًا أربابًا من دون اهللا  إن النظام الذي یحكم البشر ف

رد     . قاعدتھ العبودیة هللا وحده ، وذلك بتلقـي الشرائع منھ وحده  ل ف ق ك م لیعتن ي   -ث ف
دین  " وبھذا یكون ! ما یعتنقھ من عقیدة  -ظل ھذا النظام العام  ھ هللا  " ال أي تكون  . كل

ا هللا     ة كلھ اع والعبودی وع واالتب ة والخض دلول .. الدینون دین " إن م ن  " ال مل م أش
إن الدین ھو المنھج والنظام الذي یحكم الحیاة ، وھو في اإلسالم  " . العقیدة " مدلول 

ى الع د عل دة  یعتم ن العقی مل م ھ أش ي عموم ھ ف دة ، ولكن ن أن .. قی الم یمك ي اإلس وف
تخضع جماعات متنوعة لمنھجھ العام الذي یقوم على أساس العبودیة هللا وحده ولو لم 

  . یعتنق بعض ھذه الجماعات عقیدة اإلسالم 
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دین      ذا ال ة ھ درك طبیع ذي ی دم    -وال ى النحو المتق الق    -عل ة االنط ا حتمی درك معھ ی
ان      -ي لإلسالم في صورة الجھاد بالسیف  الحرك اد بالبی ب الجھ ى جان درك أن   -إل وی

وم من اصطالح      -ذلك لم یكن حركة دفاعیة  م الی الحرب  " بالمعنى الضیق الذي یفھ
ة  ون   " الدفاعی د المھزوم ا یری وم       -كم ام ھج ر وأم ع الحاض غط الواق ام ض أم

دفاع    -سالم أن یصوروا حركة الجھاد في اإل -المستشرقین الماكر  ة ان إنما كان حرك
ي  " اإلنسان " وانطالق لتحریر  ع      " .. األرض " ف ب الواق ة لكل جوان بوسائل مكافئ

  . البشري ، وفي مراحل محددة لكل مرحلة منھا وسائلھا المتجددة 
ر      د أن نغی ال ب ة ، ف ة دفاعی ة حرك الم الجھادی ة اإلس مي حرك د أن نس ن ب م یك وإذا ل

ذاتھ ، ضد جمیع العوامل التي " دفاعًا عن اإلنسان " ، ونعتبره " دفاع " مفھوم كلمة 
دات والتصورات ،        .. تقید حریتھ وتعوق تحرره   ي المعتق ل ف ي تتمث ل الت ذه العوام ھ

ة      ادیة والطبقی واجز االقتص ى الح ة عل یة ، القائم ة السیاس ي األنظم ل ف ا تتمث كم
وم جاء        ا ی ي األرض كلھ ت سائدة ف زال     والعنصریة ، التي كان ا ت ي م اإلسالم ، والت

  ! أشكال منھا سائدة في الجاھلیة الحاضرة في ھذا الزمان 
ة   دفاع  " وبھذا التوسع في مفھوم كلم ة بواعث االنطالق      " ال نستطیع أن نواجھ حقیق

ھ إعالن       " األرض " اإلسالمي في  ا ، وھي أن ة اإلسالم ذاتھ بالجھاد ، ونواجھ طبیع
المین    عام لتحریر اإلنسان من العبود ھ للع ده وربوبیت یة للعباد ، وتقریر ألوھیة اهللا وح

الم   ، وتحطیم مملكة الھوى البشري في األرض ، وإقامة مملكة الشریعة اإللھیة في ع
  .. اإلنسان 

أما محاولة إیجاد مبررات دفاعیة للجھاد اإلسالمي بالمعنى الضیق للمفھوم العصري 
ید إلثبات أن وقائع الجھاد اإلسالمي كانت للحرب الدفاعیة ، ومحاولة البحث عن أسان

وھو في عرف  -" الوطن اإلسالمي " لمجرد صد العدوان من القوى المجاورة على 
ة     -بعضھم جزیرة العرب  دین ، ولطبیع ذا ال فھي محاولة تنم عن قلة إدراك لطبیعة ھ

ي األرض   ھ ف وم ب اء لیق ذي ج دور ال غط الوا . ال ام ض ة أم ي بالھزیم ا تش ا أنھ ع كم ق
  ! الحاضر ، وأمام الھجوم االستشراقي الماكر على الجھاد اإلسالمي 

ان    ر وعثم ر وعم و بك ان أب و ك رى ل نھم  -ت ي اهللا ع روم   -رض دوان ال وا ع د أمن ق
راف         ى أط المي إل د اإلس ع الم ن دف ـدون إذن ع انوا یقع رة أك ى الجزی رس عل والف

لك العقبات المادیة من أنظمة األرض ؟ وكیف كانوا یدفعون ھذا المد ، وأمام الدعوة ت
ن     ئة م ادیة الناش ة ، واالقتص ریة والطبقی ع العنص ة المجتم یة ، وأنظم ة السیاس الدول

  ! االعتبارات العنصریة والطبقیة ، والتي تحمیھا القوة المادیة للدولة كذلك ؟
 في.. نوع اإلنسان " .. اإلنسان " إنھا سذاجة أن یتصـور اإلنسان دعوة تعلن تحریـر 

ان    .. كل األرض " .. األرض "  دھا باللسان والبی ! .. ثم تقف أمام ھذه العقبات تجاھ
م           ة ، وھ راد ، تخاطبھم بحری ین األف ا وب ى بینھ ا یخل ان حینم إنھا تجاھد باللسان والبی

أما حین توجد " .. ال إكراه في الدین " فھنا .. مطلقو السراح من جمیع تلك المؤثرات 
ة      تلك العقبات والمؤث تمكن من مخاطب القوة ، لل ا أوًال ب رات المادیة ، فال بد من إزالتھ

  ! قلب اإلنسان وعقلھ ، وھو طلیق من ھذه األغالل 
ًا جادًا    إن الجھاد ضرورة للدعوة ، إذا كانت أھدافھا ھي إعالن تحریر اإلنسان إعالن

ي بالبی   ھ ، وال یكف ل جوانب ي ك ھ ف ة ل ائل مكافئ ي بوس ع الفعل ھ الواق في یواج ان الفلس
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 -دار اإلسالم : وبالتعبیر اإلسالمي الصحیح  -سواء كان الوطن اإلسالمي ! النظري 
ھ    ن جیران ددًا م ًا أم مھ لم      . آمن ك الس د تل لم ، ال یقص ى الس عى إل ین یس الم ح فاإلس

. الرخیصة ، وھي مجرد أن یؤمن الرقعة الخاصة التي یعتنق أھلھا العقیدة اإلسالمیة 
أي تكون عبودیة الناس كلھم فیھا هللا . السلم التي یكون فیھا الدین كلھ هللا إنما ھو یریـد 

والعبرة بنھایة المراحل . ، والتي ال یتخذ فیھا الناس بعضھم بعضًا أربابًا من دون اهللا 
دعوة    -بأمر من اهللا  -التي وصلت إلیھا الحركة الجھادیة في اإلسالم  ام ال ال بأوائل أی

یم  ول.. وال بأواسطھا  ر   : " قـد انتھت ھذه المراحل كما یقـول اإلمام ابن الق فاستقر أم
د ، وأھل      : على ثالثة أقسام  -بعد نزول براءة  -الكفار معھ  ھ ، وأھل عھ محاربین ل

محاربین : فصاروا معھ قسمین .. ثم آلت حال أھل العھد والصلح إلى اإلسالم .. ذمة 
ھ   . ، وأھل ذمة  ة أقسام      .. والمحاربون لھ خائفون من ھ ثالث : فصار أھل األرض مع

ن   ھ آم الم ل ھ ، ومس ؤمن ب لم م ابقة   ( مس ة الس ن الجمل م م ا یفھ ة كم ل الذم م أھ ) وھ
  " .. وخائف محارب 

م المھزومون         ا یفھ ھ ، ال كم دین وأھداف ذا ال ة ھ وھذه ھي المواقف المنطقیة مع طبیع
  !أمام الواقع الحاضر ، وأمام ھجوم المستشرقین الماكر 

ة          ى المدین الھجرة إل د ب ي أول العھ ة ، وف ي مك ال ف .. ولقـد كف اهللا المسلمین عن القت
ھ ،  ( ) .. } ُكفُّوا َأْیِدَیُكْم َوَأِقیُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة { : وقیل للمسلمین  ثم أذن لھم فی

م  ل لھ وا َوِإنَّ{ : فقی َأنَُّھْم ُظِلُم ـوَن ِب ِذیَن ُیَقاَتُل ِذیَن   ُأِذَن ِللَّ ِدیٌر ، الَّ ِرِھْم َلَق ى َنْص َھ َعَل اللَّ
ُھمْ           اَس َبْعَض ِھ النَّ ُع اللَّ ْوال َدْف ُھ َوَل ا اللَّ وا َربَُّن ا َأْن َیُقوُل قٍّ ِإلَّ  ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَیاِرِھْم ِبَغْیـِر َح

َرنَّ     ِبَبْعٍض َلُھدَِّمْت َصَواِمـُع َوِبَیٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُیْذَكُر ِفیَھ رًا َوَلَیْنُص ِھ َكِثی ُم اللَّ ا اْس
الَة             ـوا الصَّ َأْرِض َأَقاُم ي اْل اُھْم ِف ِذیَن ِإْن َمكَّنَّ ٌز ، الَّ ِويٌّ َعِزی َھ َلَق ُرُه ِإنَّ اللَّ ْن َیْنُص ُھ َم اللَّ

ةُ     ِھ َعاِقَب ِر َوِللَّ ِن اْلُمْنَك ْوا َع اْلَمْعُروِف َوَنَھ ـُروا ِب اَة َوَأَم ُوا الزََّك ُأُموِر  َوآَت م ( ).. } اْل ث
م         ل لھ اتلھم فقی م یق اتلھم دون من ل ي   { : فرض علیھم القتال بعد ذلك لمن ق اِتُلوا ِف َوَق

{ : ثم فرض علیھم قتال المشركین كافـة ، فقیل لھم ( ) .. } َسِبیِل اللَِّھ الَِّذیَن ُیَقاِتُلوَنُكْم 
اِتلُ     ا ُیَق ًة َكَم ِرِكیَن َكافَّ اِتُلوا اْلُمْش ًة َوَق م  ( ) .. } وَنُكْم َكافَّ ل لھ ِذیَن ال  { : وقی اِتُلوا الَّ َق

َن    ِدیُنوَن ِدی وُلُھ َوال َی ُھ َوَرُس رََّم اللَّ ا َح وَن َم آِخِر َوال ُیَحرُِّم اْلَیْوِم اْل ِھ َوال ِب وَن ِباللَّ ُیْؤِمُن
اِغُروَن  اْلَحقِّ ِمَن الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى ُیْعُطوا اْلِجْزَیَة َع ان  ( ) . } ْن َیٍد َوُھْم َص فك

دأھم  "  -كما یقول اإلمام ابن القیم  -القتال  محرمًا ، ثم مأذونًا بھ ، ثم مأمورًا بھ لمن ب
  " .. بالقتال ، ثم مأمورًا بھ لجمیع المشركین 

ض   إن جدِّیة النصوص القرآنیة الواردة في الجھاد ، وجدیة األحادیث النبویة التي تح
ل من تاریخھ       علیھ ، دى طوی ى م .. وجدیة الوقائع الجھادیة في صدر اإلسالم ، وعل

ھ      ذي یحاول یر ال ك التفس نفس ذل ي ال ول ف ع أن یج حة تمن ة الواض ذه الجدی إن ھ
المھزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام الھجوم االستشراقي الماكر على الجھاد 

  ! اإلسالمي 
بحانھ    ول اهللا س مع ق ذي یس ول رسولھ   ومن ذا ال أن وق ذا الش ي ھ ھ  -ف لى اهللا علی ص

ذھب     -وسلم  دًا بمالبسات ت ویتابع وقائع الجھاد اإلسالمي ، ثم یظنھ شأنًا عارضًا مقی
  ! وتجيء ، ویقف عند حدود الدفاع لتأمین الحدود ؟
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ال أن الشأن           ا بالقت م فیھ ي أذن لھ ات الت زل من اآلی ا ن لقد بین اهللا للمؤمنین في أول م
ألصیل في طبیعة ھذه الحیاة الدنیا أن یدفع الناس بعضھم ببعض ، لدفع الفساد  الدائم ا

  : عن األرض 
ْن           {  وا ِم ِذیَن ُأْخِرُج ِدیٌر ، الَّ ِرِھْم َلَق ى َنْص َھ َعَل وا َوِإنَّ اللَّ َأنَُّھْم ُظِلُم اَتُلوَن ِب ُأِذَن ِللَِّذیَن ُیَق

دَِّمْت       ِدَیاِرِھْم ِبَغْیِر َحقٍّ ِإلَّا َأْن َیُقوُلو َبْعٍض َلُھ ُھْم ِب اَس َبْعَض ِھ النَّ ُع اللَّ ا َربَُّنا اللَُّھ َوَلْوال َدْف
  ]  ٤٠ - ٣٩: الحج .. [ } َصَواِمُع َوِبَیٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُیْذَكُر ِفیَھا اْسُم اللَِّھ َكِثیرًا 

ا  . وإذن فھو الشأن الدائم ال الحالة العارضة  دائم أن ال یتع یش الحق والباطل   الشأن ال
ذه األرض    ي ھ المین ،         . ف ة اهللا للع ة ربوبی ام إلقام ھ الع ام اإلسالم بإعالن ى ق ھ مت وأن

م       ي األرض ول اه المغتصبون لسلطان اهللا ف وتحریر اإلنسان من العبودیة للعباد ، رم
دفع عن      " یسالموه قط ، وانطلق ھو كذلك یدمر علیھم لیخرج الناس من سلطانھم وی

ان  ب  " األرض " ي ف" اإلنس لطان الغاص ك الس ا   .. ذل ف معھ ة ال یق ال دائم ح
  . االنطالق الجھادي التحریري حتى یكون الدین كلھ هللا 

ة           ي خطة طویل ة ف م یكن إال مجرد مرحل ة ل ي مك ان   . إن الكف عن القتال ف ذلك ك ك
ى  والذي بعث الجماعة المسلمة في المدینة بعد الفترة األ. األمر أول العھد بالھجرة  ول

ھذا ھدف أولي ال بد منھ ، ولكنھ لیس الھدف .. لالنطالق لم یكن مجرد تأمین المدینة 
ر  الق  .. األخی دة االنط ؤمن قاع الق ، وی یلة االنط من وس دف یض ھ ھ الق .. إن االنط
  ! ذاتھ من االنطالق " اإلنسان " ، وإلزالة العقبات التي تمنع " اإلنسان " لتحریر 

ألنھ كان مكفوًال للدعوة في . مكة عن الجھاد بالسیف مفھوم وكف أیدي المسلمین في 
لم     -كان صاحبھا .. مكة حریة البالغ  ھ وس ي      -صلى اهللا علی ة سیوف بن ك بحمای یمل

ا       ھ بھ وب ، ویواج ول والقل ا اآلذان والعق ب بھ دعوة ، ویخاط دع بال م ، أن یص ھاش
غ الدعوة ، أو تمنع األفراد لم تكن ھناك سلطة سیاسیة منظمة تمنعھ من إبال.. األفراد 

ة     -فال ضرورة   ! من سماعھ   ذه المرحل ي ھ ى أسباب       -ف ك إل وة ، وذل الستخدام الق
د تفسیر     . أخرى لعلھا كانت قائمة في ھذه المرحلة  رآن عن وقد لخصتھا في ظالل الق

اَة  َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن ِقیَل َلُھْم ُكفُّوا َأْیِدَیُكْم َوَأِق{ : قولھ تعالى  } .. یُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّك
  : وال بأس في إثبات بعض ھذا التلخیص ھنا ] . من سورة النساء  ٧٧اآلیة [ 
وم           "  ة ، لق ة معین ي بیئ داد ، ف ة وإع رة تربی ت فت ة كان رة المكی ربما كان ذلك ألن الفت

ة   روف معین ط ظ ین ، وس ذه ال  . معین ل ھ ي مث داد ف ة واإلع داف التربی ن أھ ة وم بیئ
بالذات ، تربیة نفس الفرد العربي على الصبر على ما ال یصبر علیھ عادة من الضیم  
ھ ، وال       على شخصھ أو على من یلوذون بھ ، لیخلص من شخصھ ، ویتجرد من ذات

وتربیتھ . تعود ذاتھ وال من یلوذون بھ محور الحیاة في نظره ودافع الحركة في حیاتھ 
اج ألول   -كما ھي طبیعتھ  -دفع ألول مؤثر كذلك على ضبط أعصابھ ، فال ین وال یھت

ھ     ھ وحركت ي طبیعت ھ       . مھیج ، فیتم االعتدال ف ًا ل ًا منظم ع مجتمع ى أن یتب ھ عل وتربیت
ھ           أمره ب ا ت ق م ھ ، وال یتصرف إال وف ر من أمور حیات  -قیادة یرجع إلیھا في كل أم

داد شخصیة   وقد كان ھذا ھو حجر األ -مھما یكن مخالفًا لمألوفھ وعادتھ  ساس في إع
لم   " العربي ، إلنشاء  ع المس ي المتحضر ،      " المجتم ة ، المترق ادة موجھ الخاضع لقی

  ! غیر الھمجي أو القبلي 
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ًا    "  ك أیض ان ذل ا ك ة       . وربم ل بیئ ي مث ذ ، ف رًا وأنف د أث ت أش لمیة كان دعوة الس ألن ال
ة  ف -والتي قد یدفعھا القتال معھا . ذات العنجھیة والشرف . قریش  ي مثل ھذه المرحل

ي            - ة الت ارات العرب المعروف دة كث ة جدی ارات دموی ى نشأة ث اد ، وإل إلى زیادة العن
ل       ا قبائ ت فیھ ة ، تفان ًا طویل أثارت حرب داحس والغبراء ، وحرب البسوس ، أعوام

ال        . برمتھا  اتھم باإلسالم ، ف انھم وذكری ي أذھ دة مرتبطة ف وتكون ھذه الثارات الجدی
ا        تھدأ بعد ذل ارات وذحول تنسى معھ ى ث ن إل ك أبدًا ، ویتحول اإلسالم من دعوة ودی

  !وجھتھ األساسیة ، وھو في مبدئھ ، فال تذكر أبدًا 
ت      "  ل بی ي داخل ك ة ف م تكن   . وربما كان ذلك أیضًا ، اجتنابًا إلنشاء معركة ومقتل فل

ان     ا ك نھم ، إنم وًال   ھناك سلطة نظامیة عامة ، ھي التي تعذب المؤمنین وتفت ك موك ذل
ھ    ھ ویفتنون ھ  " إلى أولیاء كل فرد یعذبون ال   ! " ویؤدبون ى اإلذن بالقت ل    -ومعن ي مث ف

ت        -ھذه البیئة  ل بی ي ك ة ف ة ومقتل ع معرك ال   .. أن تق م یق ذا ھو اإلسالم    : ث د  ! ھ ولق
م  ! قیلت حتى واإلسالم یأمر بالكف عن القتال  ي  . فقد كانت دعایة قریش في الموس ف

رب ط الع ارة  أواس ج والتج ادمین للح وق  : الق ده ، ف د وول ین الوال رق ب دًا یف إن محم
ل        ! تفریقھ لقومھ وعشیرتھ  ولى بقت د ، والم ل الوال د بقت أمر الول ذلك ی فكیف لو كان ك

  في كل بیت وفي كل محلة ؟ .. الولي 
ون أوائ  "  ل وربما كان ذلك أیضًا لما یعلمھ اهللا من أن كثیرین من المعاندین الذین یفتن

الم         د اإلس یكونون جن ھم س م بأنفس ؤذونھم ، ھ ذبونھم وی نھم ، ویع ن دی لمین ع المس
  !ألم یكن عمر بن الخطاب من بین ھؤالء ؟.. المخلص ، بل من قادتھ 

ور           "  ا أن تث ة ، من عادتھ ة قبلی ي بیئ ة ، ف ك أیضًا ، ألن النخوة العربی وربما كان ذل
اس     و! للمظلوم الذي یحتمل األذى ، وال یتراجع  رام الن ى ك ًا عل بخاصة إذا كان واقع

فابن الدغنة  -في ھذه البیئة  -وقد وقعت ظواھر كثیرة تثبت صحة ھذه النظرة .. فیھم 
ریم    -لم یرض أن یترك أبا بكر  ي       -وھو رجل ك ة ، ورأى ف اجر ویخرج من مك یھ

ض     .. وعرض علیھ جواره وحمایتھ ! ذلك عارًا على العرب  ذه الظواھر نق وآخر ھ
یفة الحصار لبني ھاشم في شعب أبي طالب ، بعد ما طال علیھم الجوع واشتدت صح

القدیمة التي مردت على الذل ، " الحضارة " بینما في بیئة أخرى من بیئات .. المحنة 
ة ، وتعظیم     ن البیئ قد یكـون السكوت على األذى مدعاة للھزء والسخریة واالحتقار م

  !المؤذي الظالم المعتدي 
ث  . كان ذلك ، أیضًا ، لقلة عدد المسلمین حینذاك وربما "  وانحصارھم في مكة ، حی

ف        ل تق ت القبائ ث كان اثرة ، حی ا متن لم تبلغ الدعوة إلى بقیة الجزیرة أو بلغت أخبارھ
ون      اذا یك رى م ى ت ا ، حت ض أبنائھ ریش وبع ین ق ة ب ة داخلی ن معرك اد م ى الحی عل

ف  یر الموق د تنتھ . مص ة ق ذه الحال ل ھ ي مث ل فف ى قت دودة ، إل ة المح ي المعرك
ة   لمة القلیل ة المس نھم    -المجموع یقتل م ن س عاف م م أض وا ھ و قتل ى ول ى  -حت ویبق

ھ    د ل الشرك ، وتنمحي الجماعة المسلمة ، ولم یقم في األرض لإلسالم نظام ، وال وج
  .  وھو دین جاء لیكون منھاج حیاة ، ولیكون نظامًا واقعیًا عملیًا للحیاة. كیان واقعي 

  " ... إلخ " ... 
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 -فقد كانت المعاھدة التي عقدھا رسول اهللا   -في أول العھد بالھجرة  -فأما في المدینة 
لم   ا             -صلى اهللا علیھ وس ى الشرك من العرب فیھ ي عل ا ومن بق ود من أھلھ ع الیھ م

  .. وفیما حولھا ، مالبسة تقتضیھا طبیعة المرحلة كذلك 
ین          ألن ھناك مجاًال للتبل: أوًال  ھ وتحول ب ھ سلطة سیاسیة تمنع ف ل ان ، ال تق غ والبی ی

صلى  -الناس وبینھ ، فقد اعترف الجمیع بالدولة المسلمة الجدیدة ، وبقیادة رسول اهللا 
د      . في تصریف شؤونھا السیاسیة   -اهللا علیھ وسلم  د أح ى أال یعق دة عل فنصت المعاھ

صلى اهللا   -إال بإذن رسول اهللا  منھم صلحًا وال یثیر حربًا ، وال ینشئ عالقة خارجیة
لم  ھ وس لمة   -علی ادة المس د القی ي ی ة ف ي المدین ة ف لطة الحقیق حًا أن الس ان واض . وك

  . فالمجال أمام الدعوة مفتوح ، والتخلیة بین الناس وحریة االعتقاد قائمة 
ًا   لم    -إن الرسول  : ثانی ھ وس لى اهللا علی ة     -ص ذه المرحل ـي ، ھ رغ ف د التف ان یری  -ك

لقریش ، التي تقوم معارضتھا لھذا الدین حجر عثرة في وجھ القبائل األخرى الواقعة 
 -لذلك بادر رسول اهللا ! في حالة انتظار لما ینتھي إلیھ األمر بین قریش وبعض بنیھا 

لم   ھ وس لى اهللا علی ال  -ص رایا " بإرس د    " الس ن عب زة ب ده لحم واء عق ان أول ل وك
  . س سبعة أشھر من الھجرة المطلب في شھر رمضان على رأ

م  . ثم على رأس ثالثة عشر شھرًا   . ثم توالت ھذه السرایا ، على رأس تسعة أشھر  ث
ى رأس     . على رأس ستة عشر شھرًا  ي رجب عل ثم كانت سریة عبد اهللا بن جحش ف

سبعة عشر شھرًا ، وھي أول غزاة وقع فیھا قتل وقتال ، وكان ذلك في الشھر الَحرام 
ِھ       { : ت فیھا آیات البقرة ، والتي نزل اٌل ِفی ْل ِقَت ِھ ُق اٍل ِفی َراِم ِقَت َیْسَألوَنَك َعِن الشَّْھِر اْلَح

َد اللَّ       ُر ِعْن ُھ َأْكَب ِھ ِمْن َراُج َأْھِل ِھ َكِبیٌر َوَصدٌّ َعْن َسِبیِل اللَِّھ َوُكْفٌر ِبِھ َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوِإْخ
} .. ْتِل َوال َیَزاُلوَن ُیَقاِتُلوَنُكْم َحتَّى َیُردُّوُكْم َعْن ِدیِنُكْم ِإِن اْسَتَطاُعوا َواْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن اْلَق

  ] .  ٢١٧: البقرة [ 
ا سورة   .. ثم كانت غزوة بدر الكبرى في رمضان من ھذه السنة  وھي التي نزلت فیھ

  . األنفال 
و      اًال للق دع مج ع ، ال ت ات الواق الل مالبس ن خ ف م ة الموق أن ورؤی دفاع " ل ب " ال

ع    ام الواق بمفھومھ الضیق كان ھو قاعدة الحركة اإلسالمیة ، كما یقول المھزومون أم
  ! الحاضر ، وأمام الھجوم االستشراقي الماكر 

ذون    ا یؤخ إن الذین یلجأون إلى تلمس أسباب دفاعیة بحتة لحركة المد اإلسالمي ، إنم
د للمسلمین      بحركة الھجوم االستشراقیة ، في وقت لم یعد ل م یع ل ل لمسلمین شوكة ، ب

ر     -! إسالم  ام بتحری " إال من عصم اهللا ممن یصرون على تحقیق إعالن اإلسالم الع
ھ هللا      " األرض " في " اإلنسان  دین كل  -من كل سلطان إال من سلطان اهللا ، لیكون ال

  ! فیبحثون عن مبررات أدبیة للجھاد في اإلسالم 
ا   والمد اإلسالمي لیس في حاج ي حملتھ ة إلى مبررات أدبیة لھ أكثر من المبررات الت

  : النصوص القرآنیة 
ھِ         {  ِبیِل اللَّ ي َس ْل ِف ْن ُیَقاِت آِخَرِة َوَم دُّْنَیا ِباْل اَة ال ُروَن اْلَحَی  َفْلُیَقاِتْل ِفي َسِبیِل اللَِّھ الَِّذیَن َیْش

رًا َعِظیم  ِھ َأْج ْوَف ُنْؤِتی ْب َفَس ْل َأْو َیْغِل ِھ  َفُیْقَت ِبیِل اللَّ ي َس اِتُلوَن ِف ْم ال ُتَق ا َلُك ًا ، َوَم
َیِة َواْلُمْسَتْضَعِفیَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذیَن َیُقوُلوَن َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن َھِذِه اْلَقْر

َنا ِمْن َلُدْنَك َنِصیرًا ، الَِّذیَن آَمُنوا ُیَقاِتُلوَن الظَّاِلِم َأْھُلَھا َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َوِلّیًا َواْجَعْل َل
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َد ِفي َسِبیِل اللَِّھ َوالَِّذیَن َكَفُروا ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل الطَّاُغوِت َفَقاِتُلوا َأْوِلَیاَء الشَّْیَطاِن ِإنَّ َكیْ 
  ]  ٧٦ - ٧٤: النساء .. [ } الشَّْیَطاِن َكاَن َضِعیفًا 

ِذیَن َكَفُروا ِإْن َیْنَتُھوا ُیْغَفْر َلُھْم َما َقْد َسَلَف َوِإْن َیُعوُدوا َفَقْد َمَضْت ُسنَُّت اْلَأوَِّلیَن ُقْل ِللَّ{ 
ا َیْعمَ           َھ ِبَم ِإنَّ اللَّ ْوا َف ِإِن اْنَتَھ ِھ َف ُھ ِللَّ دِّیُن ُكلُّ وَن ال ٌة َوَیُك وَن  ، َوَقاِتُلوُھْم َحتَّى ال َتُكوَن ِفْتَن ُل

 ٣٨: األنفال [ } َوِإْن َتَولَّْوا َفاْعَلُموا َأنَّ اللََّھ َمْوالُكْم ِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم النَِّصیُر  َبِصیٌر ،
- ٤٠  [  

 َقاِتُلوا الَِّذیَن ال ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َوال ِباْلَیْوِم اْلآِخِر َوال ُیَحرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّھ َوَرُسوُلُھ َوال{ 
اِغُروَن ،   َیِدیُنوَن ِدیَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى ُیْعُطوا اْلِجْزَیَة َعْن َیٍد َوُھْم َص

َأْفَواِھِھْم            ْوُلُھْم ِب َك َق ِھ َذِل ُن اللَّ یُح اْب اَرى اْلَمِس ِت النََّص ِھ َوَقاَل ُن اللَّ َوَقاَلِت اْلَیُھوُد ُعَزْیٌر اْب
ْوَل الَّ   اِھُئوَن َق اَرُھْم        ُیَض ُذوا َأْحَب وَن ، اتََّخ ى ُیْؤَفُك ُھ َأنَّ اَتَلُھُم اللَّ ُل َق ْن َقْب ُروا ِم ِذیَن َكَف

داً        ًا َواِح ُدوا ِإَلھ ا ِلَیْعُب ُروا ِإلَّ ا ُأِم ْرَیَم َوَم ال  َوُرْھَباَنُھْم َأْرَبابًا ِمْن ُدوِن اللَِّھ َواْلَمِسیَح اْبَن َم
ا    ِإَلَھ ِإلَّا ُھَو ُسْبَحاَنُھ َع ُھ ِإلَّ ْأَبى اللَّ مَّا ُیْشِرُكوَن ، ُیِریُدوَن َأْن ُیْطِفُئوا ُنوَر اللَِّھ ِبَأْفَواِھِھْم َوَی

  ] .  ٣٢ - ٢٩: التوبة ... [ } َأْن ُیِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن 
اس ،   اة الن ي حی ھ ف ق منھج ي األرض ، وتحقی ة اهللا ف ر ألوھی ررات تقری ا مب إنھ

اس ،          ومطار  د الن ذي یتعب اھج الشیاطین ، وتحطیم سلطان البشر ال دة الشیاطین ومن
د نفسھ             اده بسلطان من عن د من عب م أح ده ، ال یجوز أن یحكمھ د هللا وح والناس عبی

أي " .. ال إكراه في الدین : " مع تقریر مبدأ .. وھذا یكفي ! وبشریعة من ھواه ورأیھ 
د    دة ، بع اق العقی ى اعتن راه عل دأ أن  ال إك رار بمب د ، واإلق ن سلطان العبی روج م الخ

  . السلطان كلھ هللا ، أو أن الدین كلھ هللا ، بھذا االعتبار 
اد      . إنھا مبررات التحریر العام لإلنسان في األرض  ة للعب اس من العبودی إخراج الن ب

ة لقد كانت ھذه المبررات ماثل.. وھذه وحدھا تكفي .. إلى العبودیة هللا وحده بال شریك 
ول     اد فیق ھ للجھ ا أخرج نھم عم د م أل أح م یس لمین ، فل ن المس زاة م وس الغ ي نف : ف

ا نحن     ! خرجنا ندافع عن وطننا المھدد  روم علین رس أو ال أو خرجنا نصد عدوان الف
  ! أو خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنیمة ! المسلمین 

ن عامر      ال ربعي ب ن محصن   . لقد كانوا یقولون كما ق ة ب ن شعبة     وحذیف رة ب والمغی
ة       ي ثالث د ف د واح دًا بع جمیعًا لرستم قائد جیش الفرس في القادسیة ، وھو یسألھم واح

ا لنخرج   : " ما الذي جاء بكم ؟ فیكون الجواب : أیام متوالیة ، قبل المعركة  اهللا ابتعثن
ده       ادة اهللا وح ى عب اد إل ادة العب ى سعتھا      . من شاء من عب دنیا إل ومن  . ومن ضیق ال

ا        .. ور األدیان إلى عدل اإلسالم ج ا قبلن ھ من ھ ، فمن قبل ى خلق ھ إل فأرسل رسولھ بدین
ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر . منھ ورجعنا عنھ ، وتركناه وأرضھ 

 . "  
ھ     ي منھج ام ، وف ھ الع ي إعالن ھ ، وف دین ذات ذا ال ة ھ ي طبیع ًا ف ررًا ذاتی اك مب إن ھن

ة الو واقعي لمقابل ددة ،    ال ل مح ي مراح ھ ، ف ل جوانب ة لك ائل مكافئ ري بوس ع البش اق
ى      -وھذا المبرر الذاتي قائم ابتداء .. بوسائل متجددة  داء عل د خطر االعت ولو لم یوج

ا   لمین فیھ ى المس المیة وعل ھ ،    -األرض اإلس نھج وواقعیت ة الم ي طبیع رر ف ھ مب إن
ات البشریة        ي المجتمع ة ف ات الفعلی ة المعوق ة    ال.. وطبیع  من مجرد مالبسات دفاعی

  ! محدودة ، وموقوتة 
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في سبیل ھذه " .. في سبیل اهللا .. " وإنھ لیكفي ألن یخرج المسلم مجاھدًا بنفسھ ومالھ 
  .. القیم التي ال ینالھ ھو من ورائھا مغنم ذاتي ، وال یخرجھ لھا مغنم ذاتي 

كة الجھاد األكبر في إن المسلم قبل أن ینطلق للجھاد في المعركة یكون قد خاض معر
یطان    ع الش ھ م ھواتھ   .. نفس واه وش ع ھ ھ   .. م ھ ورغبات ع مطامع الحھ  .. م ع مص م

ھ  یرتھ وقوم الح عش الم  .. ومص ارة اإلس ر ش ارة غی ل ش ع ك ع إال  .. م ل داف ع ك وم
بین        ت المغتص لطان الطواغی رد س ي األرض وط لطانھ ف ق س ة هللا ، وتحقی العبودی

  .. لسلطان اهللا 
ون  ذین یبحث ة       وال ي حمای المي ف اد اإلس ررات للجھ ن مب المي  " ع وطن اإلس " ال

أن   ن ش ون م نھج " یغض ن  " الم ل م ھ أق وطن " ویعتبرون رة  " الم ت نظ ذه لیس وھ
ارات    ذه االعتب ى ھ المي ،    . اإلسالم إل س اإلس ى الح ة عل رة مستحدثة غریب ا نظ إنھ

ارات  فالعقیدة والمنھج الذي تتمثل فیھ والمجتمع الذي یسود فیھ ھذا ال منھج ھي االعتب
ذاتھا   -أما األرض . الوحیدة في الحس اإلسالمي  ا وال وزن     -ب ار لھ ال اعتب ل  ! ف وك

نھج اهللا وسلطانھ            ا ھي مستمدة من سیادة م ي التصور اإلسالمي إنم قیمة لألرض ف
نھج و   ونقطة االنطالق   " دار اإلسالم  " فیھا ، وبھذا تكون محضن العقیدة وحقل الم

  " . نسان اإل" لتحریر 
ھ        " دار اإلسالم  " وحقیقة إن حمایة  ذي یسود فی ع ال نھج والمجتم دة والم ة للعقی حمای

ة           . المنھج  رة لحرك ة األخی ا ھي الغای ائي ، ولیست حمایتھ دف النھ ا لیست الھ ولكنھ
دة      ا قاع م التخاذھ ا ، ث الجھاد اإلسالمي ، إنما حمایتھا ھي الوسیلة لقیام مملكة اهللا فیھ

فالنوع اإلنساني ھو موضوع  . األرض كلھا وإلى النوع اإلنساني بجملتھ  انطالق إلى
  ! ھذا الدین واألرض ھي مجالھ الكبیر 

ة من سلطة             ات مادی ھ عقب ي وجھ وم ف ذھب اإللھي تق إن االنطالق بالم وكما أسلفنا ف
ة     اع البیئ ع ، وأوض ام المجتم ة ، ونظ الم    .. الدول ق اإلس ي ینطل ي الت ا ھ ذه كلھ وھ

بالقوة ، كي یخلو لھ وجھ األفراد من الناس ، یخاطب ضمائرھم وأفكارھم ،  لیحطمھا
  . بعد أن یحررھا من األغالل المادیة ، ویترك لھا بعد ذلك حریة االختیار 

اد  " یجب أال تخدعنا أو تفزعنا حمالت المستشرقین على مبدأ  ى   " الجھ ل عل وأال یثق
اد اإلسالمي    عاتقنا ضغط الواقع وثقلھ في میزان القوى ال عالمیة ، فنروح نبحث للجھ

ان         ة ، ك ة وقتی ي مالبسات دفاعی دین ، ف ذا ال عن مبررات أدبیة خارجة عن طبیعة ھ
  ! الجھاد سینطلق في طریقھ سواء وجدت أم لم توجد 

ة        ي طبیع ة ف ارات الذاتی ل عن االعتب ویجب ونحن نستعرض الواقع التاریخي أال نغف
ة   ھذا الدین وإعالنھ العام ومن ھجھ الواقعي ، وأال نخلط بینھا وبین المقتضیات الدفاعی

  .. الوقتیة 
ھ ، ألن مجرد وجوده في صورة         اجمین ل دافع المھ حقًا إنھ لم یكن بد لھذا الدین أن ی
ذا    ل ھ إعالن عام لربوبیة اهللا للعالمین ، وتحریر اإلنسان من العبودیة لغیر اهللا ، وتمث

ع تنظیمي حركي تحت     یالد        الوجود في تجم ة ، وم ادات الجاھلی ر قی دة غی ادة جدی قی
مجتمع مستقل متمیز ال یعترف ألحد من البشر بالحاكمیة ، ألن الحاكمیة فیھ هللا وحده 

ة من     ..  ات الجاھلی دفع المجتمع إن مجرد وجود ھذا الدین في ھذه الصورة ال بد أن ی
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دفاعًا عن وجودھا ذاتھ أن تحاول سحقھ ،  -القائمة على قاعدة العبودیة للعباد  -حولھ 
  .. ، وال بد أن یتحرك المجتمع الجدید للدفاع عن نفسھ 

ى           ة مفروضة عل ذه معرك ھ ، وھ یالد اإلسالم ذات ع م د م ھذه مالبسة ال بد منھا ، تول
ودین ال    ین وج ي ب راع طبیع ذا ص ھا ، وھ ي خوض ھ ف ار ل ًا ، وال خی الم فرض اإلس

  .. . یمكن التعایش بینھما طویًال 
ووفق ھذه النظرة یكون ال بد لإلسالم أن یدافع عن وجوده ، وال بد أن .. لھ حق ھذا ك

  .. یخوض معركة دفاعیة مفروضة علیھ فرضًا 
ة          ذه الحقیق ن ھ الة م د أص رى أش ة أخ اك حقیق ن ھن ود   .. ولك ة الوج ن طبیع إن م

داء   اذ  . اإلسالمي ذاتھ أن یتحرك إلى األمام ابت ي  " اإلنسان  " إلنق من   "األرض " ف
ل      زوي داخ ة ، وال أن ین دود جغرافی د ح ف عن ن أن یق ر اهللا ، وال یمك ة لغی العبودی

كل األرض " .. األرض " في .. نوع اإلنسان " .. اإلنسان " حدود عنصریة ، تاركًا 
  . للشر والفساد والعبودیة لغیر اهللا .. 

ھ أال ت    ؤثر فی ان ت اجم اإلسالم ،   إن المعسكرات المعادیة لإلسالم قد یجيء علیھا زم ھ
ة ، ورضى أن         دودھا اإلقلیمی ة البشر للبشر داخل ح إذا تركھا اإلسالم تزاول عبودی

ا  ! یدعھا وشأنھا ولم یمد إلیھا دعوتھ وإعالنھ التحریري العام  ولكن اإلسالم ال یھادنھ
، إال أن تعلن استسالمھا لسلطانھ في صورة أداء الجزیة ، ضمانًا لفتح أبوابھا لدعوتھ 

  . عوائق مادیة من السلطات القائمة فیھا  بال
المین ،            ة اهللا للع ھ إعالن عام لربوبی م أن ھ ، بحك ذه وظیفت دین ، وھ ذا ال ھذه طبیعة ھ

  ! وتحریر اإلنسان من كل عبودیة لغیر اهللا في الناس أجمعین 
ة أو       دود إقلیمی ًا داخل ح وفرق بین تصور اإلسالم على ھذه الطبیعة ، وتصوره قابع

ھ   ! ة ، ال یحركھ إال خوف االعتداء عنصری د مبررات إنھ في ھذه الصورة األخیرة یفق
  ! الذاتیة في االنطالق 

و            دین ھ ذا ال ذكر أن ھ د ت رز بوضوح وعمق عن إن مبررات االنطالق اإلسالمي تب
اس ، وال     ن الن یعة م ذھب ش ان ، وال م ـج إنس یس منھ ریة ، ول اة البش نھج اهللا للحی م

ي    ! .. اس نظـام جنس من األجن ر ف ونحن ال نبحث عن مبررات خارجیة إال حین تفت
ة  ة الھائل ذه الحقیق نا ھ ة  .. حس ة اهللا وعبودی یة ألوھی ي قض یة ھ ى أن القض ین ننس ح

رر         .. العباد  م یبحث عن مب ة ث ة الھائل ذه الحقیق ا ھ إنھ ال یمكن أن یستحضر إنسان م
  ! آخر للجھاد اإلسالمي 

ان مضطرًا     والمسافة قد ال تبدو كبیرة ع ند مفرق الطریق ، بین تصور أن اإلسالم ك
ة       ات الجاھلی ذاتي ووجود المجتمع لخوض معركة ال اختیار لھ فیھا ، بحكم وجوده ال
دخل   األخرى التي ال بد أن تھاجمھ ، وتصور أنھ ھو بذاتھ ال بد أن یتحرك ابتداء ، فی

  .. في ھذه المعركة 
ة     المسافة عند مفرق الطریق قد ال تبدو ك ا الحالتین سیدخل المعرك بیرة ، فھو في كلت

ات      اعر والمفھوم ر المش عة ، تغی ة شاس دو ھائل ق تب ة الطری ي نھای ا ف ًا ، ولكنھ حتم
  . خطیرًا .. اإلسالمیة تغییرًا كبیرًا 

ي    ة اهللا ف رر ألوھی اء لیق ًا ، ج ًا إلھی الم منھج ار اإلس ین اعتب ة ب افة ھائل اك مس إن ھن
ب واقعي ،       األرض ، وعبودیة البشر  ي قال ر ف ذا التقری جمیعًا إللھ واحد ، ویصب ھ
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رب       ة ل اد ، بالعبودی ة للعب ن العبودی اس م ھ الن رر فی ذي یتح اني ال ع اإلنس و المجتم ھ
العباد ، فال تحكمھم إال شریعة اهللا ، التي یتمثل فیھا سلطان اهللا ، أو بتعبیر آخر تتمثل 

ھ  ا ألوھیت ا .. فیھ ل العقب ھ إذن أن یزی ن حق دان  فم ب وج ھ ، لیخاط ن طریق ا م ت كلھ
ي ، أو     ة السیاس ام الدول ن نظ طنعة م ع مص واجز وال موان ولھم دون ح راد وعق األف

إن ھناك مسافة ھائلة بین اعتبار اإلسالم على ھذا النحو  .. أوضاع الناس االجتماعیة 
ي دا    ھ ف خل  ، واعتباره نظامًا محلیًا في وطن بعینھ فمن حقھ فقط أن یدفع الھجوم علی

  ! حدوده اإلقلیمیة 
ور   ذا تص ور .. ھ یجاھد    .. وذاك تص التین س ا الح ي كلت الم ف و أن اإلس ن .. ول ولك

التصور الكلي لبواعث ھذا الجھاد وأھدافھ ونتائجھ ، یختلف اختالفًا بعیدًا ، یدخل في 
  . صمیم االعتقاد كما یدخل في صمیم الخطة واالتجاه 

داء      ن ،      .  إن من حق اإلسالم أن یتحرك ابت وم ، وال نظام وط ة ق یس نحل فاإلسالم ل
الم     ھ ، ونظام ع ة        .. ولكنھ منھج إل یحطم الحواجز من األنظم ھ أن یتحرك ل ومن حق
وحسبھ أنھ ال یھاجم األفراد . في االختیار " اإلنسان " واألوضاع التي تغل من حریة 

رر    اع لیح ة واألوض اجم األنظم ا یھ ھ ، إنم اق عقیدت ى اعتن رھھم عل ن لیك راد م األف
  . التأثیرات الفاسدة ، المفسدة للفطرة ، المقیدة لحریة االختیار 

اس  " من حق اإلسالم أن ُیخرج   ده       "الن ادة اهللا وح ى عب اد إل ادة العب ق  .. من عب لیحق
ین    اس أجمع ر الن المین ، وتحری ة اهللا للع ام بربوبی ھ الع ده ال .. إعالن ادة اهللا وح وعب

ي    في التصور اإلسالم -تتحقق  ع العمل ي الواق ي ظل النظام اإلسالمي ،      -ي وف إال ف
ودھم     ومھم ، أس اكمھم ومحك م ، ح اد كلھ ھ للعب رع اهللا فی ذي یش ام ال ده النظ و وح فھ
ى    ع عل وأبیضھم ، قاصیھم ودانیھم ، فقیرھم وغنیھم ، تشریعًا واحدًا یخضع لھ الجمی

اد ، أل   .. السواء  اس العب د الن اتھم     أما في سائر األنظمة ، فیعب ون التشریع لحی م یتلق نھ
اد    ن العب ریع         . م ا بشر ادعى لنفسھ سلطان التش ة ، فأیم وھو من خصائص األلوھی

م    وًال أم ل للناس من عند نفسھ ، فقد اّدعى األلوھیة اختصاصًا وعمًال ، سواء ادَّعاھا ق
ق وأیما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف لھ بح. یعلن ھذا االدعاء 

  ! األلوھیة ، سواء سماھا باسمھا أم لم یسمھا 
ان     اس بوسیلة البی و   . واإلسالم لیس مجرد عقیدة ، حتى یقنع بإبالغ عقیدتھ للن ا ھ إنم

منھج یتمثل في تجمع تنظیمي حركي یزحف لتحریر كل الناس ، والتجمعات األخرى 
م یتحتم           ق منھجھ ھو ، ومن ث ا وف اة رعایاھ ى اإلسالم أن    ال تمكِّنھ من تنظیم حی عل

ل      -یزیل ھذه األنظمة بوصفھا معوقات للتحریر العام ، وھذا  ا من قب ا قلن ى   -كم معن
ھ        اد لذات ن العب د م ة وال طاعة لعب ا  . أن یكون الدین كلھ هللا ، فال تكون ھناك دینون كم

  ! ھو الشأن في سائر األنظمة التي تقم على عبودیة العباد للعباد 
ع الحاضر وتحت       إن الباحثین اإلسالمی ین المعاصرین المھزومین تحت ضغط الواق

رقین   ة ، ألن المستش ك الحقیق ر تل ن تقری ون م اكر ، یتحرج راقي الم وم االستش الھج
دة   ى العقی راه عل یف لإلك ر بالس ة قھ الم حرك وروا اإلس اء . ص رقون الخبث والمستش

نھم یشوھون بواعث الج    اد اإلسالمي   یعرفون جیدًا أن ھذه لیست ھي الحقیقة ، ولك ھ
عن سمعة اإلسالم ، بنفي ھذا  -المھزومون  -ومن ثم یقوم المنافحون .. بھذه الطریقة 
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ة     ررات الدفاعی س المب ى تلم أون إل ام ، فیلج الم   ! االتھ ة اإلس ن طبیع ون ع ویغفل
  . ابتداء " تحریر اإلنسان " ووظیفتھ ، وحقھ في 

ذلك التصور الغربي لطبیعة  -ن المھزومی -وقد غشى على أفكار الباحثین العصریین 
. في الضمیر ، ال شأن لھا باألنظمة الواقعیة للحیاة " عقیدة " وإنھ مجرد " .. الدین " 

  ! ومن ثم یكون الجھاد للدین ، جھادًا لفرض العقیدة على الضمیر 
نھج         اة البشریة ، وھو م نھج اهللا للحی ولكن األمر لیس كذلك في اإلسالم ، فاإلسالم م

وینظم الحیاة الواقعیة بكل  -متمثلة في الحاكمیة  -على إفراد اهللا وحده باأللوھیة یقوم 
ة النظام    ! تفصیالتھا الیومیة  نھج وإقام أمر    . فالجھاد لھ جھاد لتقریر الم دة ف ا العقی أم

ؤثرات      ع الم ع جمی د رف ومن  .. موكول إلى حریة االقتناع ، في ظل النظام العام ، بع
  . أساسھ ، وتصبح لھ صورة جدیدة كاملة ثم یختلف األمر من 

إن اهللا یمنحھ حق         نھج اإللھي ، ف ھ الم ل فی وحیثما وجد التجمع اإلسالمي ، الذي یتمث
ة       دة الوجدانی رك مسألة العقی ع ت الحركة واالنطالق لتسلم السلطان وتقریر النظام ، م

ا     رة عن الجھ ذه مسألة   لحریة الوجدان ، فإذا كف اهللا أیدي الجماعة المسلمة فت د ، فھ
دة    ذا األساس    .. خطة ال مسألة مبدأ ، مسألة مقتضیات الحركة ال مسألة عقی ى ھ وعل

ددة     ة المتج الواضح یمكن أن نفھم النصوص القرآنیة المتعددة ، في المراحل التاریخی
ت     المیة الثاب ة اإلس ط الحرك ة لخ ة العام ة ، والدالل ا المرحلی ین داللتھ ط ب ، وال نخل

  )لمعالم ا( .الطویل 
  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي َدْعَوِة اْلُملوِك َوِإْرَساِل الرُُّسِل َواْلُكُتِب ِإَلْیِھْم  .٢

  )٦٠٠ص /  ٣ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِذْكُر َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ُمَكاَتَباِتِھ إَلى اْلُمُلوِك َوَغْیِرِھْم

  ]َرْقَل اْلِكَتاُب إَلى ِھ[ 
: َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َكَتَب إَلى ِھَرْقل " الّصِحیَحْیِن " َثَبَت ِفي ]  ٦٠١ص [ 

ْن      ى َم َلاٌم َعَل ّروِم َس ِبْسِم الّلِھ الّرْحَمِن الّرِحیِم ِمْن ُمَحّمٍد َرُسوِل الّلِھ إَلى ِھَرْقَل َعِظیِم ال
ِإْن    اّتَبَع اْلُھَدى َأّما َبْع ّرَتْیِن َف َرَك َم ُد َفِإّني َأْدُعوَك ِبِدَعاَیِة اْلِإْسَلاِم َأْسِلْم َتْسَلْم ُیْؤِتَك الّلُھ َأْج

َنُكْم      { َتَوّلْیت َفِإّن َعَلْیك إْثَم اْلَأِریِسّییَن َو  ا َوَبْی َواٍء َبْیَنَن ٍة َس ى َكِلَم َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَل
ْوا  َأّلا َنْعُبَد ِإّل ا الّلَھ َوَلا ُنْشِرَك ِبِھ َشْیًئا َوَلا َیّتِخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن الّلِھ َفِإْن َتَوّل

  }َفُقوُلوا اْشَھُدوا ِبَأّنا ُمْسِلُموَن 
  ]اْلِكَتاُب إَلى ِكْسَرى [ 

یِم    ِبْسِم الّلِھ الّرْحَمِن الّرِحیِم ِمْن ُمَحّم: َوَكَتَب إَلى ِكْسَرى  َرى َعِظ ى ِكْس ٍد َرُسوِل الّلِھ إَل
ا         َدُه َل ُھ َوْح ا الّل َھ إّل ا إَل ِھَد َأْن َل َفاِرَس َسَلاٌم َعَلى َمْن اّتَبَع اْلُھَدى َوآَمَن ِبَالّلِھ َوَرُسوِلِھ َوَش

اِس   َشِریَك َلُھ َوَأّن ُمَحّمًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُھ َأْدُعوَك ِبِدَعاَیِة الّلِھ َفِإّني َأَنا َرُسوُل الّلِھ إَلى الّن
ُم               َك إْث ت َفَعَلْی ِإْن َأَبْی َلْم َف ِلْم َتْس اِفِریَن َأْس ى اْلَك ْوُل َعَل ّق اْلَق ا َوَیِح اَن َحّی ْن َك َكاّفًة ِلُیْنِذَر َم

ُھ عَ       " اْلَمُجوِس  ّلى الّل ِھ َص وَل الّل َك َرُس َغ َذِل ُھ َفَبَل ّلَم   َفَلّما ُقِرَئ َعَلْیِھ اْلِكَتاُب َمّزَق ِھ َوَس َلْی
  َمّزَق الّلُھ ُمْلَكُھ" َفَقاَل 

  ]اْلِكَتاُب إَلى الّنَجاِشّي [ 
ِبْسِم الّلِھ الّرْحَمِن الّرِحیِم ِمْن ُمَحّمٍد َرُسوِل الّلِھ إَلى : َوَكَتَب إَلى الّنَجاِشّي ]  ٦٠٢ص [ 

ّدوُس      الّنَجاِشّي َمِلِك اْلَحَبَشِة َأْسِلْم َأْنَت َفِإّني َأْحَمُد إَل ُك اْلُق َو اْلَمِل ا ُھ َھ إّل ْیَك الّلَھ اّلِذي َلا إَل



 ١٧

ْرَیَم        ى َم ا إَل ُھ َأْلَقاَھ ِھ َوَكِلَمُت ْرَیَم ُروُح الّل الّسَلاُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَھْیِمُن َوَأْشَھُد َأّن ِعیَسى اْبَن َم
ِدِه      اْلَبُتوِل الّطّیَبِة اْلَحِصیَنِة َفَحَمَلْت ِبِعیَسى َفَخَلَقُھ الّلُھ َق آَدَم ِبَی ا َخَل ُھ َكَم ِمْن ُروِحِھ َوَنَفَخ

ْؤِمَن              ي َوُت ِھ َوَأْن َتْتَبَعِن ى َطاَعِت اِة َعَل ُھ َواْلُمَواَل ِریَك َل ا َش َدُه َل ِھ َوْح ى الّل وَك إَل َوِإّني َأْدُع
ِھ         ى الّل وَدَك إَل وَك َوُجُن ي َأْدُع ِھ َوِإّن وُل الّل ُت     ِبَاّلِذي َجاَءِني َفِإّني َرُس ْد َبّلْغ ّل َوَق ّز َوَج َع

ِن       ِرو ْب َع َعْم اِب َم َث ِباْلِكَت َوَنَصْحت َفاْقَبُلوا َنِصیَحِتي َوالّسَلاُم َعَلى َمْن اّتَبَع اْلُھَدى َوَبَع
َك         : ُأَمّیَة الّضْمِرّي َفَقاَل اْبُن إْسَحاَق  ْوَل َوَعَلْی ّي اْلَق َحَمَة إّن َعَل ا َأْص ُھ َی اَل َل ًرا َق إّن َعْم

ا    ّط إّل اِلاْسِتَماَع إّنك َكَأّنك ِفي الّرّقِة َعَلْیَنا َوَكَأّنا ِفي الّثَقِة ِبك ِمْنك ِلَأّنا َلْم َنُظّن ِبك َخْیًرا َق
ُل َبْیَننَ          ك اْلِإْنِجی ْن ِفی ك ِم َة َعَلْی ْذَنا اْلُحّج ْد َأَخ اُه َوَق ا ِنْلَناُه َوَلْم َنَخْفَك َعَلى َشْيٍء َقّط إّلا َأِمّن

َت     َوَب ا َفَأْن ِل َوِإّل اَبُة اْلُمَفّص ْیَنك َشاِھٌد َلا ُیَرّد َوَقاٍض َلا َیُجوُر َوِفي َذِلَك َمْوِقُع اْلَحّز َوِإَص
ّلَم    ِھ َوَس ِفي َھَذا الّنِبّي اْلُأّمّي َكاْلَیُھوِد ِفي ِعیَسى اْبِن َمْرَیَم َوَقْد َفّرَق الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی

ى النّ   اِلٍف             ُرُسَلُھ إَل ِر َس ِھ ِبَخْی اَفُھْم َعَلْی ا َخ ى َم ك َعَل ُھ َوَأّمَن ْرُجُھْم َل ْم َی ا َل اك ِلَم اِس َفَرَج
ّي  . َوَأْجٍر ُیْنَتَظُر  اِب          : َفَقاَل الّنَجاِش ُل اْلِكَت ُرُه َأْھ ِذي َیْنَتِظ ُأّمّي اّل ّي اْل ُھ الّنِب ِھ َأّن َھُد ِبَالّل َأْش

بِ  ى ِبَراِك اَرَة ُموَس ْیَس      َوَأّن ِبَش اَن َل ِل َوَأّن اْلِعَی ِب اْلَجَم ى ِبَراِك اَرِة ِعیَس اِر َكِبَش اْلِحَم
ِھ  " ِبَأْشَفى ِمْن اْلَخَبِر ُثّم َكَتَب الّنَجاِشّي َجَواَب ِكَتاِب الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم  ِبْسِم الّل

ْن  الّرْحَمِن الّرِحیِم إَلى ُمَحّمٍد َرُسوِل الّلِھ ِمْن الّن َجاِشّي َأْصَحَمَة َسَلاٌم َعَلْیك َیا َنِبّي الّلِھ ِم
وَل ا  ِھ  الّلِھ َوَرْحَمُة الّلِھ َوَبَرَكاُتُھ الّلُھ اّلِذي َلا إَلَھ إّلا ُھَو َأّما َبْعُد َفَقْد َبَلَغِني ِكَتاُبك َیا َرُس لّل

ْرَت     ِفیَما َذَكْرَت ِمْن َأْمِر ِعیَسى َفَوَرّب الّسَماِء َواْلَأْرِض إ ا َذَك ى َم ُد َعَل ّن ِعیَسى َلا َیِزی
ُد ُثْفُروًقا إّنُھ َكَما َذَكْرت َوَقْد َعَرْفَنا َما ُبِعْثت ِبِھ إَلْیَنا َوَقْد َقّرْبَنا اْبَن َعّمك َوَأْصَحاَبُھ َفَأْشَھ

ك َوَأسْ      َن َعّم ُت اْب ك َوَباَیْع ِھ    َأّنك َرُسوُل الّلِھ َصاِدًقا ُمَصّدًقا َوَقْد َباَیْعُت ِھ ِلّل ى َیَدْی َلْمُت َعَل
ِر  " . َرّب اْلَعاَلِمیَن  َنَة   ]  ٦٠٣ص . [ َوالّثْفُروُق ِعَلاَقٌة َما َبْیَن الّنَواِة َواْلِقْش ّي َس الّنَجاِش

ى     اِس إَل َرَج ِبالّن ْوَم َفَخ َك اْلَی ِھ َذِل ّلَم ِبَمْوِت ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َر َرُس ٍع َوُأْخِب  ِتْس
  .اْلُمَصّلى َفَصّلى َعَلْیِھ َوَكّبَر َأْرَبًعا 

  الّنَجاِشّي اّلِذي َصّلى َعَلْیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْیَس[ 
  ]ِبالّنَجاِشّي اّلِذي َكَتَب إَلْیِھ َیْدُعوُه 

ُم   -َوَھَذا َوْھٌم : ُقْلت  زْ      -َوَالّلُھ َأْعَل ْم ُیَمّی ِھ َوَل َط َراِوی ْد َخَل ّلى      َوَق ِذي َص ّي اّل ْیَن الّنَجاِش َب
 َعَلْیِھ َوُھَو اّلِذي آَمَن ِبِھ َوَأْكَرَم َأْصَحاَبُھ َوَبْیَن الّنَجاِشّي اّلِذي َكَتَب إَلْیِھ َیْدُعوُه َفُھَما اْثَناِن

َوَسّلَم َكَتَب إَلى إّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ " َصِحیِح ُمْسِلٍم " َوَقْد َجاَء َذِلَك ُمَبّیًنا ِفي 
  .الّنَجاِشّي َوَلْیَس ِبَاّلِذي َصّلى َعَلْیِھ 

  ]اْلِكَتاُب إَلى اْلُمَقْوِقِس [ َفْصٌل 
ِبْسِم الّلِھ الّرْحَمِن الّرِحیِم ِمْن ُمَحّمٍد َعْبِد : َوَكَتَب إَلى اْلُمَقْوِقِس َمِلِك ِمْصَر َواْلِإْسَكْنَدِرّیِة 

وَك   الّلِھ َوَرُسوِلِھ إَلى  ِإّني َأْدُع اْلُمَقْوِقِس َعِظیِم اْلِقْبِط َسَلاٌم َعَلى َمْن اّتَبَع اْلُھَدى َأّما َبْعُد َف
َم اْلِقْبِط ِبِدَعاَیِة اْلِإْسَلاِم َأْسِلْم َتْسَلْم َوَأْسِلْم ُیْؤِتَك الّلُھ َأْجَرَك َمّرَتْیِن َفِإْن َتَوّلْیت َفِإّن َعَلْیَك إْث

ْیًئا      َیا َأْھَل اْلِك{  ِھ َش ِرَك ِب ا ُنْش َھ َوَل َتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا َوَبْیَنُكْم َأّلا َنْعُبَد ِإّلا الّل
ِلُموَن       ا ُمْس َھُدوا ِبَأّن وا اْش ْوا َفُقوُل [ } َوَلا َیّتِخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن الّلِھ َفِإْن َتَوّل

اَن            ]  ٦٤آِل ِعْمَراَن  ُھ َك ُھ إّن اَل َل ِھ َق َل َعَلْی ا َدَخ َة َفَلّم ي َبْلَتَع ِن َأِب ِب ْب َوَبَعَث ِبِھ َمَع َحاِط
تَ         ّم اْن ِھ ُث اْنَتَقَم ِب ُأوَلى َف آِخَرِة َواْل اَل اْل ُھ َنَك َقَم َقْبَلك َرُجٌل َیْزُعُم َأّنُھ الّرّب اْلَأْعَلى َفَأَخَذُه الّل

ُھ    . ِرك َوَلا َیْعَتِبُر َغْیُرك ِبك ِمْنُھ َفاْعَتَبَر ِبَغْی ٌر ِمْن َو َخْی َفَقاَل إّن َلَنا ِدیًنا َلْن َنَدَعُھ إّلا ِلَما ُھ
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ّي    َذا الّنِب َفَقاَل َحاِطٌب َنْدُعوك إَلى ِدیِن الّلِھ َوُھَو اْلِإْسَلاُم اْلَكاِفي ِبِھ الّلُھ َفْقَد َما ِسَواُه إّن َھ
ّدھُ    اَن َأَش اَس َفَك ا الّن اَرى       َدَع ُھ الّنَص َرَبُھْم ِمْن وُد َوَأْق ُھ اْلَیُھ َداُھْم َل َرْیٌش َوَأْع ِھ ُق ْم َعَلْی

ى      اَك إَل ا إّی ا ُدَعاُؤَن ٍد َوَم ى ِبُمَحّم اَرِة ِعیَس ا َكِبَش ى إّل ى ِبِعیَس اَرُة ُموَس ا ِبَش ِري َم َوَلَعْم
]  ٦٠٤ص [ ُكّل َنِبّي َأْدَرَك َقْوًما َفُھْم ِمْن اْلُقْرآِن إّلا َكُدَعاِئك َأْھَل الّتْوَراِة إَلى اْلِإْنِجیِل َو

ِن       ْن ِدی اك َع َنا َنْنَھ ّي َوَلْس َذا الّنِب ُھ َھ ْن َأْدَرَك َت ِمّم وُه َوَأْن ْیِھْم َأْن ُیِطیُع اْلَحّق َعَل ِھ َف ُأّمِت
ا     إّني َقْد َنَظْرُت ِفي َأ: َفَقاَل اْلُمَقْوِقُس . اْلَمِسیِح َوَلِكّنا َنْأُمُرك ِبِھ  ُھ َل ّي َفَوَجْدُت َذا الّنِب ْمِر َھ

اِھِن              ا اْلَك اّل َوَل اِحِر الّض ْدُه ِبالّس ْم َأِج ِھ َوَل وٍب ِفی ْن َمْرُغ ى َع ا َیْنَھ ِھ َوَل َیْأُمُر ِبَمْزُھوٍد ِفی
ُظُر َوَأَخَذ ِكَتاَب اْلَكاِذِب َوُوِجَدْت َمَعُھ آَیُة الّنُبّوِة ِبِإْخَراِج اْلَخْبِء َواْلِإْخَباِر ِبالّنْجَوى َوَسَأْن

الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَجَعَلُھ ِفي ُحّق ِمْن َعاٍج َوَخَتَم َعَلْیِھ َوَدَفَعُھ إَلى َجاِرَیٍة َلُھ ُثّم 
ّلَم ِبسْ   ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ى َرُس َب إَل ِة َفَكَت ُب ِباْلَعَرِبّی ُھ َیْكُت ا َل ا َكاِتًب ِھ َدَع ِم الّل

ْد         ُد َفَق ا َبْع ك َأّم َلاٌم َعَلْی ْبِط َس یِم اْلِق الّرْحَمِن الّرِحیِم ِلُمَحّمِد ْبِن َعْبِد الّلِھ ِمْن اْلُمَقْوِقِس َعِظ
ّن       ُت َأُظ َي َوُكْن ا َبِق ُت َأّن َنِبّی َقَرْأُت ِكَتاَبك َوَفِھْمُت َما َذَكْرَت ِفیِھ َوَما َتْدُعو إَلْیِھ َوَقْد َعِلْم
ْبِط              ي اْلِق اٌن ِف ا َمَك اِرَیَتْیِن َلُھَم ك ِبَج ُت إَلْی وَلك َوَبَعْث ُت َرُس ْد َأْكَرْم امِ  َوَق ُرُج ِبالّش َأّنُھ َیْخ

َلْم     . َعِظیٌم َوِبِكْسَوٍة َوَأْھَدْیُت إَلْیك َبْغَلًة ِلَتْرَكَبَھا َوالّسَلاُم َعَلْیك  ْم َیْس َذا َوَل ى َھ َوَلْم َیِزْد َعَل
  .َیَتاِن َماِرَیُة َوِسیِریُن َواْلَبْغَلُة ُدْلُدُل َبِقَیْت إَلى َزَمِن ُمَعاِوَیَة َواْلَجاِر
  ]اْلِكَتاُب إَلى اْلُمْنِذِر ْبِن َساَوى َعاِمِل اْلَبْحَرْیِن [ َفْصٌل 

اَب  َوَكَتَب إَلى اْلُمْنِذِر ْبِن َساَوى َفَذَكَر اْلَواِقِدّي ِبِإْسَناِدِه َعْن ِعْكِرَمَة َقاَل  َوَجْدت َھَذا اْلِكَت
ّلَم       ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ِفي ُكُتِب اْبِن َعّباٍس َبْعَد َمْوِتِھ َفَنَسْختھ َفِإَذا ِفیِھ َبَعَث َرُسوُل الّل

ى اْلِإسْ              ِھ إَل ْدُعوُه ِفی ا َی ِھ ِكَتاًب َب إَلْی اَوى َوَكَت ِن َس ِذِر ْب ى اْلُمْن َرِمّي إَل َن اْلَحْض َلاِم اْلَعَلاَء ْب
َرْأت        ِإّني َق ِھ َف وَل الّل ا َرُس ُد َی َفَكَتَب اْلُمْنِذُر إَلى َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّما َبْع
ُھ      ْن َكِرَھ ْنُھْم َم ِھ َوِم ِكَتاَبك َعَلى َأْھِل اْلَبْحَرْیِن َفِمْنُھْم َمْن َأَحّب اْلِإْسَلاَم َوَأْعَجَبُھ َوَدَخَل ِفی

ُھ      َوِب ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ِھ َرُس َأْرِضي َمُجوٌس َوَیُھوُد َفَأْحِدْث إَلّي ِفي َذِلَك َأْمَرك َفَكَتَب إَلْی
ِبْسِم الّلِھ الّرْحَمِن الّرِحیِم ِمْن ُمَحّمٍد َرُسوِل الّلِھ إَلى اْلُمْنِذِر ْبِن ]  ٦٠٥ص [ َعَلْیِھ َوَسّلَم 

ُھ َوَأّن      َساَوى َسَلاٌم َعَلْیَك َفِإّني َأْح ا الّل َھ إّل ا إَل َھُد َأْن َل َمُد إَلْیك الّلَھ اّلِذي َلا إَلَھ إّلا ُھَو َوَأْش
ُح         ا َیْنَص ْح َفِإّنَم ْن َیْنَص ُھ َم ّل َفِإّن ّز َوَج ُمَحّمًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُھ َأّما َبْعُد َفِإّني ُأَذّكُرَك الّلَھ َع

َوَیّتِبْع َأْمَرُھْم َفَقْد َأَطاَعِني َوَمْن َنَصَح َلُھْم َفَقْد َنَصَح ِلي َوِإّن ِلَنْفِسِھ َوِإّنُھ َمْن ُیِطْع ُرُسِلي 
ھِ   َلُموا َعَلْی  ُرُسِلي َقْد َأْثَنْوا َعَلْیَك َخْیًرا َوِإّني َقْد َشَفْعُتَك ِفي َقْوِمك َفاْتُرْك ِلْلُمْسِلِمیَن َما َأْس

ْنُھْم َوِإّنَك َمْھَما ُتْصِلْح َفَلْن َنْعِزَلَك َعْن َعَمِلك َوَمْن َأَقاَم َوَعَفْوُت َعْن َأْھِل الّذُنوِب َفاْقَبْل ِم
  َعَلى َیُھوِدّیٍة َأْو َمُجوِسّیٍة َفَعَلْیِھ اْلِجْزَیُة

  ]اْلِكَتاُب إَلى َمِلِك ُعَماَن [ َفْصٌل 
ْن      َوَكَتَب إَلى َمِلِك ُعَماَن ِكَتاًبا َوَبَعَثُھ َمَع َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص  ّرِحیِم ِم ّرْحَمِن ال ِھ ال ِم الّل ِبْس

ّني ُمَحّمِد ْبِن َعْبِد الّلِھ إَلى َجْیَفَر َوَعْبٍد اْبَنْي اْلُجَلْنَدى َسَلاٌم َعَلى َمْن اّتَبَع اْلُھَدى َأّما َبْعُد َفِإ
لّناِس َكاّفًة ِلُأْنِذَر َمْن َكاَن َحّیا َأْدُعوُكَما ِبِدَعاَیِة اْلِإْسَلاِم َأْسِلَما َتْسَلَما َفِإّني َرُسوُل الّلِھ إَلى ا

ا َأْن ُتقِ     ا َوِإْن َأَبْیُتَم َلاِم َوّلْیُتُكَم ا ِباْلِإْس ا إْن َأْقَرْرُتَم اِفِریَن َفِإّنُكَم ى اْلَك ْوُل َعَل ّق اْلَق ّرا َوَیِح
اَحِتُكَما    ّل ِبَس ي َتُح ا      ِباْلِإْسَلاِم َفِإّن ُمْلَكُكَما َزاِئٌل َعْنُكَما َوَخْیِل ى ُمْلِكُكَم ّوِتي َعَل ُر ُنُب . َوَتْظَھ

ا    : َقاَل َعْمٌرو . َوَكَتَب ُأَبّي ْبُن َكْعٍب َوَخَتَم اْلِكَتاَب  اَن َفَلّم ى ُعَم َفَخَرْجُت َحّتى اْنَتَھْیُت إَل
ي َرُسوُل َرُسوِل الّلِھ َقِدْمتَھا َعَمْدُت إَلى َعْبٍد َوَكاَن َأْحَلَم الّرُجَلْیِن َوَأْسَھَلُھَما ُخُلًقا َفُقْلُت إّن
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ا      ِك َوَأَن ّن َواْلُمْل ّي ِبالّس ّدُم َعَل ي اْلُمَق اَل َأِخ ك َفَق ى َأِخی ك َوِإَل ّلَم إَلْی ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َص
ت   َدُه لَ     : ُأوِصُلك إَلْیِھ َحّتى َیْقَرَأ ِكَتاَبك ُثّم َقاَل َوَما َتْدُعو إَلْیِھ ؟ ُقْل ِھ َوْح ى الّل وك إَل ا َأْدُع

ك    . َشِریَك َلُھ َوَتْخَلَع َما ُعِبَد ِمْن ُدوِنِھ َوَتْشَھُد َأّن ُمَحّمًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُھ  ُرو إّن ا َعْم َقاَل َی
]  ٦٠٦ص [ اْبُن َسّیِد َقْوِمك َفَكْیَف َصَنَع َأُبوُك َفِإّن َلَنا ِفیِھ ُقْدَوًة ؟ ُقْلُت َماَت َوَلْم ُیْؤِمْن 

ِھ             َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ ِل َرْأِی ى ِمْث ا َعَل ُت َأَن ْد ُكْن ِھ َوَق ّدَق ِب َلَم َوَص اَن َأْس ُھ َك َوَسّلَم َوَوِدْدُت َأّن
ت      َلاُمك ؟ ُقْل اَن إْس َن َك : َحّتى َھَداِني الّلُھ ِلْلِإْسَلاِم َقاَل َفَمَتى َتِبْعَتُھ ؟ ُقْلُت َقِریًبا َفَسَأَلِني َأْی

ھ   ّي َوَأْخَبْرت َد الّنَجاِش ت    ِعْن ِھ ؟ َفُقْل ُھ ِبُمْلِك َنَع َقْوُم َف َص اَل َفَكْی َلَم َق ْد َأْس ّي َق : َأّن الّنَجاِش
ت        وُه ؟ ُقْل اُن َتِبُع اِقَفُة َوالّرْھَب اَل َواْلَأَس وُه َق ْم  : َأَقّروُه َواّتَبُع ا      . َنَع ُرو َم ا َعْم ْر َی اَل ُاْنُظ َق

ھ    َتُقوُل إّنُھ َلْیَس ِمْن َخْصَلٍة ِفي َرُجٍل َأْفَض ِذِب ُقْلت ْن اْلَك َتِحّلُھ     : َح َلُھ ِم ا َنْس َذْبت َوَم ا َك َم
  .َبَلى : ِفي ِدیِنَنا ُثّم َقاَل َما َأَرى ِھَرْقَل َعِلَم ِبِإْسَلاِم الّنَجاِشّي ُقْلت 

  َقاَل ِبَأّي َشْيٍء َعِلْمت َذِلَك ؟
َلَم  : ُقْلت  ّلَم       َكاَن الّنَجاِشّي ُیْخِرُج َلُھ َخْرًجا َفَلّما َأْس ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ٍد َص ّدَق ِبُمَحّم َوَص

َأَتَدُع َقاَل َلا َوَالّلِھ َلْو َسَأَلِني ِدْرَھًما َواِحًدا َما َأْعَطْیتھ َفَبَلَغ ِھَرْقَل َقْوُلُھ َفَقاَل َلُھ َیّناُق َأُخوُه 
اَرُه   َعْبَدك َلا ُیْخِرُج َلك َخْرًجا َوَیِدیُن ِدیًنا ُمْحَدًثا ؟ َقاَل ِھَر ٍن َفاْخَت ْقُل َرُجٌل َرِغَب ِفي ِدی

ا             وُل َی ا َتُق ْر َم اَل ُاْنُظ َنَع َق ا َص َنْعُت َكَم ي َلَص ّن ِبُمْلِك ا الّض ِلَنْفِسِھ َما َأْصَنُع ِبِھ َوَالّلِھ َلْوَل
ِھ َویُ       . َوَالّلِھ َصّدْقُتك : َعْمُرو ُقْلت  ْأُمُر ِب ِذي َی ا اّل َأْخِبْرِني َم ٌد َف اَل َعْب ُت    َق ُھ ؟ ُقْل ي َعْن ْنِھ

ْن      ى َع ّرِحِم َوَیْنَھ َلِة ال َیْأُمُر ِبَطاَعِة الّلِھ َعّز َوَجّل َوَیْنَھى َعْن َمْعِصَیِتِھ َوَیْأُمُر ِباْلِبّر َوِص
َما  َقاَل. الّظْلِم َواْلُعْدَواِن َوَعْن الّزَنى َوَعْن اْلَخْمِر َوَعْن ِعَباَدِة اْلَحَجِر َواْلَوَثِن َوالّصِلیِب 

ٍد         ْؤِمَن ِبُمَحّم ى ُن ا َحّت ِھ َلَرِكْبَن اِبُعِني َعَلْی ي ُیَت اَن َأِخ ْو َك ِھ َل ْدُعو إَلْی ِذي َی َذا اّل َن َھ َأْحَس
ت   ُھ    : َوُنَصّدَق ِبِھ َوَلِكْن َأِخي َأَضّن ِبُمْلِكِھ ِمْن َأْن َیَدَعُھ َوَیِصیَر َذَنًبا ُقْل َلَم َمّلَك ُھ إْن َأْس إّن

ِھ وُل الّل ى   َرُس ا َعَل ّیِھْم َفَرّدَھ ْن َغِن َدَقَة ِم َذ الّص ِھ َفَأَخ ى َقْوِم ّلَم َعَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َص
ّلى    . َفِقیِرِھْم  ِھ َص وُل الّل َقاَل إّن َھَذا َلُخُلٌق َحَسٌن َوَما الّصَدَقُة ؟ َفَأْخَبْرُتُھ ِبَما َفَرَض َرُس

َدَقاِت فِ    ْن الّص ّلَم ِم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ِل   الّل ى اْلِإِب ُت إَل ى اْنَتَھْی َأْمَواِل َحّت ُرو  . ي اْل ا َعْم اَل َی : َق
َفَقاَل َوَالّلِھ َما . َنَعْم : َوُتْؤَخُذ َمْن َسَواِئِم َمَواِشیَنا اّلِتي َتْرَعى الّشَجَر َوَتِرُد اْلِمَیاَه ؟ َفُقْلت 

َدِدِھْم ُیطِ      َرِة َع ْم َوَكْث ِد َداِرِھ ي ُبْع َو        ُأَرى َقْوِمي ِف ا َوُھ ِھ َأّیاًم ُت ِبَباِب اَل َفَمَكْث َذا َق وَن ِبَھ یُع
ُھ       َذ َأْعَواُن ِھ َفَأَخ َدَخْلُت َعَلْی ا َف اِني َیْوًم ُھ َدَع ّم إّن ِري ُث ّل َخَب ُرُه ُك ِھ َفُیْخِب ى َأِخی ُل إَل َیِص

اَل   ِبَضُبَعّي َفَقاَل َدُعوُه َفُأْرِسْلت َفَذَھْبت ِلَأْجِلَس َفَأَبْوا َأْن َیْدُعَو ِھ َفَق ِني َأْجِلَس َفَنَظْرت إَلْی
ى    ى اْنَتَھ ]  ٦٠٧ص [ َتَكّلْم ِبَحاَجِتك َفَدَفْعت إَلْیِھ اْلِكَتاَب َمْخُتوًما َفَفّض َخاَتَمُھ َوَقَرَأ َحّت
ي عَ      ا ُتْخِبُرِن اَل َأَل ُھ َق َف   َأِخیِھ َفَقَرَأُه ِمْثَل ِقَراَءِتِھ إّلا َأّني َرَأْیت َأَخاُه َأَرّق ِمْن َرْیٍش َكْی ْن ُق

ْیِف       : َصَنَعْت ؟ َفُقْلت  وٌر ِبالّس ا َمْقُھ ّدیِن َوِإّم ي ال ٌب ِف ُھ ؟    . َتِبُعوُه إّما َراِغ ْن َمَع اَل َوَم َق
ِھ  : ُقْلت  الّناُس َقْد َرِغُبوا ِفي اْلِإْسَلاِم َواْخَتاُروُه َعَلى َغْیِرِه َوَعَرُفوا ِبُعُقوِلِھْم َمَع ُھَدى الّل

َأّنُھْم َكاُنوا ِفي َضَلاٍل َفَما َأْعَلُم َأَحًدا َبِقَي َغْیَرك ِفي َھِذِه اْلَحَرَجِة َوَأْنَت إْن َلْم ُتْسِلْم إّیاُھْم 
ا          ك َوَل ى َقْوِم َتْعِمْلك َعَل َلْم َوَیْس ِلْم َتْس َراَءك َفَأْس ُد َخْض َل َوُیِبی ك اْلَخْی ُھ ُیَوّطْئ ْوَم َوَتْتَبْع اْلَی

ِھ  . َخْیُل َوالّرَجاُل َتْدُخْل َعَلْیك اْل َقاَل َدْعِني َیْوِمي َھَذا َواْرِجْع إَلّي َغًدا َفَرَجْعُت إَلى َأِخی
َأَبى   ِھ َف  َفَقاَل َیا َعْمُرو إّني َلَأْرُجو َأْن ُیْسِلَم إْن َلْم َیِضّن ِبُمْلِكِھ َحّتى إَذا َكاَن اْلَغُد َأَتْیُت إَلْی

ي           َأْن َیْأَذَن ِلي َفاْنَصَرْفُت إَل اَل إّن ِھ َفَق َلِني إَلْی ِھ َفَأْوَص ْل إَلْی ْم َأِص ي َل ُھ َأّن ِھ َفَأْخَبْرُت ى َأِخی
َفّكْرُت ِفیَما َدَعْوتِني إَلْیِھ َفِإَذا َأَنا َأْضَعُف اْلَعَرِب إْن َمّلْكُت َرُجًلا َما ِفي َیِدي َوُھَو َلا َتْبُلُغ 



 ٢٠

اَقى      َخْیُلُھ َھا ُھَنا َوِإْن َبَلَغْت َخْیُلُھ َأ ْن َل اِل َم ْیَس َكِقَت ا َل ت  . ْلَفْت ِقَتاًل ًدا    : ُقْل اِرٌج َغ ا َخ َوَأَن
ْد َفَلّما َأْیَقَن ِبَمْخَرِجي َخَلا ِبِھ َأُخوُه َفَقاَل َما َنْحُن ِفیَما َقْد َظَھَر َعَلْیِھ َوُكّل َمْن َأْرَسَل إَلْیِھ َق

ى اْلِإْسَلاِم ُھَو َوَأُخوُه َجِمیًعا َوَصّدَقا الّنِبّي َصّلى الّلُھ َأَجاَبُھ َفَأْصَبَح َفَأْرَسَل إَلّي َفَأَجاَب إَل
ْن           ى َم ا َعَل ي َعْوًن ا ِل َنُھْم َوَكاَن ا َبْی ِم ِفیَم ْیَن اْلُحْك َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَخّلَیا َبْیِني َوَبْیَن الّصَدَقِة َوَب

  .َخاَلَفِني 
  ]اْلِكَتاُب إَلى َصاِحِب اْلَیَماَمِة [ َفْصٌل 

َع         ِھ َم َل ِب ّي َوَأْرَس ِن َعِل ْوَذَة ْب ِة َھ َوَكَتَب الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَلى َصاِحِب اْلَیَماَم
ِن   َسِلیِط ْبِن َعْمٍرو اْلَعاِمِرّي ِبْسِم الّلِھ الّرْحَمِن الّرِحیِم ِمْن ُمَحّمٍد َرُسوِل الّلِھ إَلى َھْوَذَة ْب

َمْن اّتَبَع اْلُھَدى َواْعَلْم َأّن ِدیِني َسَیْظَھُر إَلى ُمْنَتَھى اْلُخّف َواْلَحاِفِر َفَأْسِلْم  َعِلّي َسَلاٌم َعَلى
ِھ      ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َتْسَلْم َوَأْجَعْل َلَك َما َتْحَت َیَدْیك َفَلّما َقِدَم َعَلْیِھ َسِلیٌط ِبِكَتاِب َرُسوِل الّل

َب    ]  ٦٠٨ص [  َوَسّلَم َمْخُتوًما َأْنَزَلُھ َرّد َرّدا ُدوَن َرّد َوَكَت اَب َف َوَحّیاُه َواْقَتَرَأ َعَلْیِھ اْلِكَت
اِني       اُب َمَك َرُب َتَھ ُھ َواْلَع ِھ َوَأْجَمَل إَلى الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َما َأْحَسَن َما َتْدُعو إَلْی

ِدَم      َفاْجَعْل إَلّي َبْعَض اْلَأْمِر َأْتَبُعك َوَأَجا ٍر َفَق ِج َھَج ْن َنْس ا ِم َز َسِلیًطا ِبَجاِئَزٍة َوَكَساُه َأْثَواًب
ّلَم           ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َرَأ الّنِب َأْخَبَرُه َوَق ّلَم َف ِھ َوَس ِبَذِلَك ُكّلِھ َعَلى الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی

  .ا َفَعْلت َباَد َوَباَد َما ِفي َیَدْیِھ ِكَتاَبُھ َفَقاَل َلْو َسَأَلِني َسَیاَبًة ِمْن اْلَأْرِض َم
َأّن   َفَلّما اْنَصَرَف َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِمْن اْلَفْتِح َجاَءُه ِجْبِریُل َعَلْیِھ الّسَلاُم ِب

ةَ  ُأ      َھْوَذَة َقْد َماَت َفَقاَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَما إّن اْلَیَماَم ّذاٌب َیَتَنّب ا َك َیْخُرُج ِبَھ َس
ِھ        " ُیْقَتُل َبْعِدي  ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ُھ َرُس اَل َل َفَقاَل َقاِئٌل َیا َرُسوَل الّلِھ َمْن َیْقُتُلُھ ؟ َفَق

ّلَم  َذِلَك   " َوَس اَن َك َحاُبك َفَك َت َوَأْص َق   . َأْن وَن ِدَمْش ِدّي َأّن ُأْرُك َر اْلَواِق ْن  َوَذَك یٌم ِم َعِظ
اَءِني         اَل َج ّلَم َفَق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ُعَظَماِء الّنَصاَرى َكاَن ِعْنَد َھْوَذَة َفَسَأَلُھ َعْن الّنِب
ا       ِدیِني َوَأَن ِنْنت ِب اَل َض ُھ ؟ َق ا ُتِجیُب  ِكَتاُبُھ َیْدُعوِني إَلى اْلِإْسَلاِم َفَلْم ُأِجْبُھ َقاَل اْلُأْرُكوُن َلْم َل

ي               َم ك ِف َرَة َل ِإّن اْلِخی ك َف ُھ َلُیَمّلَكن ِئْن َتِبْعَت ِھ َل ى َوَالّل اَل َبَل ْك َق ْم َأْمِل ُھ َل ْوِمي َوِإْن َتِبْعُت ِلُك َق
ي      َدَنا ِف وٌب ِعْن ُھ َلَمْكُت ْرَیَم َوِإّن ُن َم ى اْب ِھ ِعیَس َر ِب ِذي َبّش ّي اّل ّي اْلَعَرِب ُھ َللّنِب ِھ َوِإّن اّتَباِع

  ُمَحّمٌد َرُسوُل الّلِھ اْلِإْنِجیِل 
  َفْصٌل ِفي ِكَتاِبِھ إَلى اْلَحاِرِث ْبِن َأِبي ِشْمٍر اْلَغّساِنّي

ِم        َة ِبْس ْن اْلُحَدْیِبَی ُھ ِم ٍب َمْرِجَع ِن َوْھ َوَكاَن ِبِدَمْشَق ِبُغوَطِتَھا َفَكَتَب إَلْیِھ ِكَتاًبا َمَع ُشَجاِع ْب
َرُسوِل الّلِھ إَلى اْلَحاِرِث ْبِن َأِبي ِشْمٍر َسَلاٌم َعَلى َمْن اّتَبَع  الّلِھ الّرْحَمِن الّرِحیِم ِمْن ُمَحّمٍد

َك     ى َل ُھ َیْبَق اْلُھَدى َوآَمَن ِبَالّلِھ َوَصّدَق َوِإّني َأْدُعوَك إَلى َأْن ُتْؤِمَن ِبَالّلِھ َوْحَدُه َلا َشِریَك َل
  ٦٠٩ص [ ُمْلُكك َوَقْد َتَقّدَم َذِلَك 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  ِفي ُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَلى اْلُمُلوِكَفْصٌل 

ِك            ى َمِل َب إَل َلُھ َفَكَت ْیِھْم ُرُس َل إَل َأْرِض َوَأْرَس وِك اْل ى ُمُل َب إَل ِة َكَت ْن اْلُحَدْیِبَی َع ِم ا َرَج َلّم
اَن    ا إَذا َك َش       الّروِم َفِقیَل َلُھ إّنُھْم َلا َیْقَرُءوَن ِكَتاًبا إّل ٍة َوَنَق ْن ِفّض ا ِم َذ َخاَتًم ا َفِاّتَخ َمْخُتوًم

وِك        ى اْلُمُل َب إَل ِھ اْلُكُت َتَم ِب ْطٌر َوَخ َعَلْیِھ َثَلاَثَة َأْسُطٍر ُمَحّمٌد َسْطٌر َوَرُسوُل َسْطٌر َوَالّلِھ َس
  .َوَبَعَث ِسّتَة َنَفٍر ِفي َیْوٍم َواِحٍد ِفي اْلُمَحّرِم َسَنَة َسْبٍع 

  ]إَلى الّنَجاِشّي  اْلِكَتاُب[ 
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یُر      رَ  َوَتْفِس ُن َأْبَج َحَمُة ْب َفَأّوُلُھْم َعْمُرو ْبُن ُأَمّیَة الّضْمِرّي َبَعَثُھ إَلى الّنَجاِشّي َواْسُمُھ َأْص
ِھَد     َلَم َوَش ّم َأْس َھاَدَة  َأْصَحَمَة ِباْلَعَرِبّیِة َعِطّیٌة َفَعّظَم ِكَتاَب الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُث َش

اْلَحّق َوَكاَن ِمْن َأْعَلِم الّناِس ِباْلِإْنِجیِل َوَصّلى َعَلْیِھ الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْوَم َماَت 
َفِإّن  ِباْلَمِدیَنِة َوُھَو ِباْلَحَبَشِة َھَكَذا َقاَل َجَماَعٌة ِمْنُھْم اِلَواِقِدّي َوَغْیُرُه َوَلْیَس َكَما َقاَل َھُؤَلاِء

ِذي            َو اّل ْیَس ُھ ّلَم َل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ِھ َرُس َأْصَحَمَة الّنَجاِشّي اّلِذي َصّلى َعَلْی
ِلًما    اَت ُمْس ِلٌم   . َكَتَب إَلْیِھ َھَذا الّثاِني َلا ُیْعَرُف إْسَلاُمُھ ِبِخَلاِف اْلَأّوِل َفِإّنُھ َم ْد َرَوى ُمْس َوَق

ى  ِفي َصِحیِحھِ   ِمْن َحِدیِث َقَتاَدَة َعْن َأَنٍس َقاَل َكَتَب َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَل
ِھ          ]  ١١٧ص [  ى الّل ْدُعوُھْم إَل اٍر َی ّل َجّب ى ُك ّي َوِإَل ى الّنَجاِش رَ  َوِإَل ِكْسَرى َوِإَلى َقْیَص

ِھ رَ   ّلى َعَلْی و         َتَعاَلى َوَلْیَس ِبالّنَجاِشّي اّلِذي َص اَل َأُب ّلَم َوَق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ُس
ّلَم            : ُمَحّمِد ْبُن َحْزٍم  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ِھ َرُس َث إَلْی ِذي َبَع ّي اّل َذا الّنَجاِش إّن َھ

ٍد َوَغْیِرِه َوالّظاِھُر َقْوُل اْبِن َعْمَرو ْبَن ُأَمّیَة الّضْمِرّي َلْم ُیْسِلْم َواْلَأّوُل ُھَو اْخِتَیاُر اْبِن َسْع
  .َحْزٍم 

  ]اْلِكَتاُب إَلى ِھَرْقَل [ 
اَد        َلاِم َوَك ّم ِباْلِإْس ُل َوَھ ُمُھ ِھَرْق ّروِم َواْس َوَبَعَث ِدْحَیَة ْبَن َخِلیَفَة اْلَكْلِبّي إَلى َقْیَصَر َمِلِك ال

ْن   . َوَلْم َیْفَعْل َوِقیَل َبْل َأْسَلَم َوَلْیَس ِبَشْيٍء  ِحیِحھِ  َع َوَقْد َرَوى َأُبو َحاِتِم ْبن ِحّباَن ِفي َص
ّلَم      ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِذِه     : َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل َقاَل َرُسوُل الّلِھ َص ِحیَفِتي َھ ُق ِبَص ْن َیْنَطِل َم

ْوِم   ْم یَ : إَلى َقْیَصَر َوَلُھ اْلَجّنُة ؟ َفَقاَل َرُجٌل ِمْن اْلَق َق      َوِإْن َل ل َفَواَف ْم َیْقَب اَل َوِإْن َل ْل ؟ َق ْقَب
اِب     ى ِباْلِكَت ُرُه َفَرَم َقْیَصَر َوُھَو َیْأِتي َبْیَت اْلَمْقِدِس َقْد ُجِعَل َعَلْیِھ ِبَساٌط َلا َیْمِشي َعَلْیِھ َغْی

اَدى قَ     َذُه َفَن اِب َأَخ ى اْلِكَت ُر إَل ى َقْیَص ا اْنَتَھ ى َفَلّم اِط َوَتَنّح ى اْلِبَس اِحُب  َعَل ْن َص ُر َم ْیَص
ا     اَل َأَن ُل َفَق اَء الّرُج ٌن َفَج َو آِم اِب ؟ َفُھ َأَمَر    . اْلِكَت اُه َف ِدَم َأَت ا َق ْأِتِني َفَلّم ِدْمَت َف ِإَذا َق اَل َف َق

َع ُمحَ : َقْیَصُر ِبَأْبَواِب َقْصِرِه َفُغّلَقْت ُثّم َأَمَر ُمَناِدًیا ُیَناِدي  َرَك   َأَلا إّن َقْیَصَر َقْد اّتَب ًدا َوَت ّم
ُھ     ّلى الّل ِھ َص الّنْصَراِنّیَة َفَأْقَبَل ُجْنُدُه َوَقْد َتَسّلُحوا َحّتى َأَطاُفوا ِبِھ َفَقاَل ِلَرُسوِل َرُسوِل الّل

اَدى         ُھ َفَن َر ُمَناِدَی ّم َأَم ي ُث ى َمْمَلَكِت اِئٌف َعَل ْد    : َعَلْیِھ َوَسّلَم َقْد َتَرى َأّني َخ َر َق ا إّن َقْیَص َأَل
َرِضَي َعْنُكْم َوِإّنَما اْخَتَبَرُكْم ِلَیْنُظَر َكْیَف َصْبُرُكْم َعَلى ِدیِنُكْم َفاْرِجُعوا َفاْنَصِرُفوا َوَكَتَب 
ِھ            وُل الّل اَل َرُس َدَناِنیَر َفَق ِھ ِب َث إَلْی ِلٌم َوَبَع ي ُمْس ّلَم إّن ِھ َوَس إَلى َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

ّدَناِنیر   : ِھ َوَسّلَم َصّلى الّلُھ َعَلْی َم ال َكَذَب َعُدّو الّلِھ َلْیَس ِبُمْسِلٍم َوُھَو َعَلى الّنْصَراِنّیِة َوَقّس
.  

  ]اْلِكَتاُب إَلى ِكْسَرى [ 
 ١١٨ص [ َوَبَعَث َعْبَد الّلِھ ْبَن ُحَذاَفَة الّسْھِمّي إَلى ِكْسَرى َواْسُمُھ َأْبَرِویُز ْبُن ُھْرُمَز ْبِن 

ّلَم   َأُنوِشْر]  ِھ َوَس َواَن َفَمّزَق ِكَتاَب الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَقاَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی
  .الّلُھّم َمّزْق ُمْلَكھ َفَمّزَق الّلُھ ُمْلَكُھ َوُمْلَك َقْوِمِھ : 
  ]اْلِكَتاُب إَلى اْلُمَقْوِقِس [ 

َة إ      ي َبْلَتَع َن َأِب َب ْب َث َحاِط ُك اإلسكندریة         َوَبَع اَء َمِل ُن ِمیَن َرْیُج ْب ُمُھ ُج ْوِقِس َواْس ى اْلُمَق َل
ّلَم              ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َدى ِللّنِب ِلْم َوَأْھ ْم ُیْس َأْمَر َوَل اَرَب اْل ًرا َوَق اَل َخْی َعِظیُم اْلِقْبِط َفَق

َوَھَب ِسیِریَن ِلَحّساِن ْبِن َثاِبتٍ  َوَأْھَدى َماِرَیَة َوُأْخَتْیَھا ِسیِریَن َوَقْیَسَرى َفَتَسّرى َماِرَیَة َو
َي    ْھَباَء َوِھ َلُھ َجاِرَیًة ُأْخَرى َوَأْلَف ِمْثَقاٍل َذَھًبا َوِعْشِریَن َثْوًبا ِمْن َقَباِطّي ِمْصَر َوَبْغَلًة َش

َوِقیَل ُھَو اْبُن َعّم َماِرَیَة . ُدْلُدُل َوِحَماًرا َأْشَھَب َوُھَو ُعَفْیٌر َوُغَلاًما َخِصّیا ُیَقاُل َلُھ مأبور 



 ٢٢

ّلَم       ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ّن  : َوَفَرًسا َوُھَو الّلَزاُز َوَقَدًحا ِمْن ُزَجاٍج َوَعَسًلا َفَقاَل الّنِب َض
  اْلَخِبیُث ِبُمْلِكِھ َوَلا َبَقاَء ِلُمْلِكِھ

  ]اْلِكَتاُب إَلى َمِلِك اْلَبْلَقاِء [ 
ُن     َبَعَث ُشَجاَع ْبَن  ُھ اْب اِء َقاَل ِك اْلَبْلَق َوْھٍب اْلَأَسِدّي إَلى اْلَحاِرِث ْبِن َأِبي َشِمَر اْلَغّساِنّي َمِل

َوِقیَل َتَوّجَھ . َوِقیَل َتَوّجَھ َلُھَما َمًعا . ِقیَل إّنَما َتَوّجَھ ِلَجَبَلَة ْبِن اْلَأْیَھمِ  . إْسَحاَق َواْلَواِقِدّي 
ُم    ِلِھَرْقَل َمَع ِدْحَیَة ْب ھ َأْعَل َة َوَالّل ِن       ]  ١١٩ص . [ ِن َخِلیَف ْوَذَة ْب ى َھ ٍرو إَل َن َعْم ِلیَط ْب َس

ْم          . َعِلّي اْلَحَنِفّي ِباْلَیَماَمِة َفَأْكَرَمُھ  ّي َفَل اَل اْلَحَنِف ِن َأَث َة ْب ى ُثَماَم ْوَذَة َوِإَل ى َھ ُھ إَل َوِقیَل َبَعَث
ّلى        ُیْسِلْم َھْوَذُة َوَأْسَلَم ُثَماَمُة َبْع ِھ َص وُل الّل َثُھْم َرُس ِذیَن َبَع ْم اّل َل ُھ َد َذِلَك َفَھُؤَلاِء الّسّتُة ِقی

  .الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َیْوٍم َواِحٍد 
  ]اْلِكَتاُب إَلى َعاِمِلي ُعَماَن [

ِد ال      ٍر َوَعْب ى َجْیَف اٍن إَل َنَة َثَم َدى    َوَبَعَث َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص ِفي ِذي اْلَقْعَدِة َس ْي الُجَلْن ِھ اْبَن ّل
َنُھْم فَ       ا َبْی ِم ِفیَم َدَقِة َواْلُحْك ْیَن الّص ٍرو َوَب ْم  اْلَأْزِدّیْیِن ِبُعَماَن َفَأْسَلَما َوَصَدَقا َوَخّلَیا َبْیَن َعْم َل

  .َیَزْل ِفیَما َبْیَنُھْم َحّتى َبَلَغْتُھ َوَفاُة َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم 
  ]ِكَتاُب إَلى َمِلِك اْلَبْحَرْیِن اْل[

َرِفِھ      َل ُمْنَص َرْیِن َقْب ِك اْلَبْح َوَبَعَث اْلَعَلاَء ْبَن اْلَحْضَرِمّي إَلى اْلُمْنِذِر ْبِن َساَوى اْلَعْبِدّي َمِل
  .ِمْن اْلِجْعَراَنِة َوِقیَل َقْبَل اْلَفْتِح َفَأْسَلَم َوَصَدَق 

  ]اْلِكَتاُب إَلى اْلَیَمِن [
اْلَیَمِن          َو ِرّي ِب اٍل اْلِحْمَی ِد ُكَل ِن َعْب اِرِث ْب ى اْلَح ّي إَل َة اْلَمْخُزوِم َبَعَث اْلُمَھاِجَر ْبَن َأِبي ُأَمّی

  .َفَقاَل َسَأْنُظُر ِفي َأْمِري 
  ]ُبُعوٌث ُأْخَرى [ 

َد اْنصِ   وَك   َوَبَعَث َأَبا ُموَسى اْلَأْشَعِريّ  َوُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل إَلى اْلَیَمِن ِعْن ْن َتُب َل  . َراِفِھ ِم َوِقی
اٍل َبْل َسَنَة َعْشٍر ِمْن َرِبیٍع اْلَأّوِل َداِعَیْیِن إَلى اْلِإْسَلاِم َفَأْسَلَم َعاّمُة َأْھِلَھا َطْوًعا ِمْن َغْیِر ِقَت

ِة ا            .  ي َحّج َة ِف اُه ِبَمّك ْیِھْم َوَواَف ٍب إَل ي َطاِل َن َأِب ّي ْب َك َعِل َد َذِل َث َبْع َوَداِع  ُثّم َبَع َث  . ْل َوَبَع
َلاِم       ى اْلِإْس ْدُعوُھَما إَل ٍرو َی ِرّي َوِذي َعْم َجِریَر ْبَن َعْبِد الّلِھ اْلَبَجِلّي إَلى ِذي اْلَكَلاِع اْلِحْمَی

َرو  ]  ١٢٠ص . [ َفَأْسَلَما َوُتُوّفَي َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَجِریٌر ِعْنَدُھْم  َعْم
ِن          ْبَن ُأ اِئِب ْب َع الّس َر َم اٍب آَخ ِھ ِبِكَت َب إَلْی اٍب َوَكَت ّذاِب ِبِكَت َمّیَة الّضْمِرّي إَلى ُمَسْیِلَمَة اْلَك

َلاِم   . اْلَعّواِم َأِخي الّزَبْیِر َفَلْم ُیْسِلْم  ى اْلِإْس . َوَبَعَث إَلى َفْرَوَة ْبِن َعْمٍرو اْلُجَذاِمّي َیْدُعوُه إَل
ُھ        َوِقیَل َلْم َیْبَعْث ّلى الّل ّي َص ى الّنِب َب إَل َلَم َوَكَت إَلْیِھ َوَكاَن َفْرَوُة َعاِمًلا ِلَقْیَصَر ِبَمَعاَن َفَأْس

ا          اُل َلَھ ْھَباُء ُیَق ٌة َش َي َبْغَل ْعٍد َوِھ ِن َس ُعوِد ْب : َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبِإْسَلاِمِھ َوَبَعَث إَلْیِھ َھِدّیًة َمَع َمْس
َوَالّلھ  -الّظِرُب َوِحَماٌر ُیَقاُل َلُھ َیْعُفوُر َكَذا َقاَلُھ َجَماَعٌة َوالّظاِھُر : َھا ِفّضُة َوَفَرٌس ُیَقاُل َل

ْرِخیِم        -َأْعَلُم  ِغیَر الّت وَر َتْص ِغیُر َیْعُف ٌر َتْص ٌد ُعَفْی ا   . َأّن ُعَفْیًرا َوَیْعُفوَر َواِح َث َأْثَواًب َوَبَع
َرَة          َوَقَباًء ِمْن ُسْنُدٍس ُمَخّوٍص ِبالّذَھِب ْي َعْش ْعٍد اْثَنَت ِن َس ُعوِد ْب َب ِلَمْس ُھ َوَوَھ َل َھِدّیَت َفَقِب

ُروٍح          . ُأوِقّیًة َوِنًشا  اِرِث َوَمْس ى اْلَح اٍب إَل ّي ِبِكَت َة اْلَمْخُزوِم ي َرِبیَع َن َأِب اَش ْب َوَبَعَث َعّی
  )١١٦ص /  ١ج ( -زاد المعاد . َوُنَعْیٍم َبِني َعْبِد ُكَلاٍل ِمْن ِحْمَیَر 

  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي َعْقِد الذِّمَِّة َوَأْخِذ اْلِجْزَیِة  .٣
  ]َعْقُد الّذّمِة َوَأْخُذ اْلِجْزَیِة [ َفْصٌل 



 ٢٣

ا بَ        ًة إّل اِر ِجْزَی ْن اْلُكّف ٍد ِم ْن َأَح ْذ ِم َد  َوَأّما َھْدُیُھ ِفي َعْقِد الّذّمِة َوَأْخِذ اْلِجْزَیِة َفِإّنُھ َلْم َیْأُخ ْع
ْن      ) ُسوَرِة َبَراَءٌة ( ُنُزوِل  َذَھا ِم ِة َأَخ ُة اْلِجْزَی ْت آَی ِفي الّسَنِة الّثاِمَنِة ِمْن اْلِھْجَرِة َفَلّما َنَزَل

ُھ        َي الّل اًذا َرِض َث ُمَع اَرى ، َوَبَع ْن الّنَص اْلَمُجوِس ، َوَأَخَذَھا ِمْن َأْھِل اْلِكَتاِب َوَأَخَذَھا ِم
َفَعَقَد ِلَمْن َلْم ُیْسِلْم ِمْن َیُھوِدَھا الّذّمَة َوَضَرَب َعَلْیِھْم اْلِجْزَیَة َوَلْم َیْأُخْذَھا َعْنُھ إَلى اْلَیَمِن ، 

َر ،          ِل َخْیَب َتّص ِبَأْھ ٌم ُمْخ َذا ُحْك یَن َأّن َھ اِلِطیَن اْلُمْخِطِئ ُض اْلَغ ِمْن َیُھوِد َخْیَبَر ، َفَظّن َبْع
ْنُھْم ِجْزیَ   ي           َوَأّنُھ َلا ُیْؤَخُذ ِم ِھ ِف َدِم ِفْقِھ ْن َع َذا ِم اِب َوَھ ِل اْلِكَت اِئِر َأْھ ْن َس َذْت ِم ٌة َوِإْن ُأِخ

ى َأْن             اَلَحُھْم َعَل اَتَلُھْم َوَص ّلَم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل ِإّن َرُس اِزي ، َف الّسَیِر َواْلَمَغ
ُة َنَزَلْت َبْعُد َفَسَبَق َعْقُد ُصْلِحِھْم َوِإْقَراُرُھْم ِفي ُیِقّرُھْم ِفي اْلَأْرِض َما َشاَء َوَلْم َتُكْن اْلِجْزَی

ى     اِب َحّت َل اْلِكَت َل َأْھ اَلى َأْن ُیَقاِت ْبَحاَنُھ َوَتَع ُھ ُس َرُه الّل ّم َأَم ِة ُث ُزوَل اْلِجْزَی َر ُن َأْرِض َخْیَب
ِدیًما   ]  ١٣٨ص [ اَك ِلَأّن اْلَعْقَد ُیْعُطوا اْلِجْزَیَة َفَلْم َیْدُخْل ِفي َھَذا َیُھوُد َخْیَبَر إْذ َذ اَن َق َك

ْيٍء           اِلْبُھْم ِبَش ْم ُیَط ْطِر َفَل َأْرِض ِبالّش ي اْل ا ِف وا ُعّماًل َراِرِھْم َوَأْن َیُكوُن َبْیَنُھ َوَبْیَنُھْم َعَلى إْق
ْیَنُھْم َعْقٌد َكَعْقِدِھْم ِباْلِجْزَیِة َغْیِر َذِلَك َوَطاَلَب ِسَواُھْم ِمْن َأْھِل اْلِكَتاِب ِمّمْن َلْم َیُكْن َبْیَنُھ َوَب

َك           َر َذِل اِم ، َتَغّی ى الّش ُر إَل اُھْم ُعَم ا َأْجَل ِرِھْم َفَلّم َیَمِن ، َوَغْی َكَنَصاَرى َنْجَراَن ، َوَیُھوِد اْل
  ْن َأْھِل اْلِكَتاِب اْلَعْقُد اّلِذي َتَضّمَن إْقَراَرُھْم ِفي َأْرِض َخْیَبَر ، َوَصاَر َلُھْم ُحْكُم َغْیِرِھْم ِم

  َ]َبَیاُن َتْزِویِر َطاِئَفٍة ِمْن اْلَیُھوِد ِكَتاًبا ِفیِھ إْسَقاُطُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلِجْزَیة [ 
ا َقْد َوَلّما َكاَن ِفي َبْعِض الّدَوِل اّلِتي َخِفَیْت ِفیَھا الّسّنُة َوَأْعَلاُمَھا ، َأْظَھَر َطاِئَفٌة ِمْنُھْم ِكَتاًب

 َعّتُقوُه َوَزّوُروُه َوِفیِھ َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْسَقَط َعْن َیُھوِد َخْیَبَر اْلِجْزَیَة َوِفیِھ
ْنُھْم      ُھ َع َي الّل َحاَبِة َرِض َشَھاَدُة َعِلّي ْبِن َأِبي َطاِلٍب ، َوَسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ، َوَجَماَعٍة ِمْن الّص

َراَج  َیَرُه   َف ُھ َوِس ّلَم َوَمَغاِزَی ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ّنَة َرُس َل ُس ْن َجِھ ى َم َك َعَل َذِل
ْیِخ      ى َش َي إَل ى ُأْلِق َوَتَوّھُموا ، َبْل َظّنوا ِصّحَتُھ َفَجَرْوا َعَلى ُحْكِم َھَذا اْلِكَتاِب اْلُمَزّوِر َحّت

ّدسَ  -اْلِإْسَلاِم اْبِن َتْیِمّیَة  ُھ    َق ُھ ُروَح ِھ         -الّل ِل َعَلْی ِذِه َواْلَعَم ى َتْنِفی یَن َعَل ُھ َأْن ُیِع َب ِمْن َوُطِل
ا   ٍھ ِمْنَھ َرِة َأْوُج ِھ ِبَعَش ى َكِذِب َتَدّل َعَل ِھ َواْس َق َعَلْی اٍذ ، : َفَبَص ِن ُمَع ْعِد ْب َھاَدَة َس ِھ َش َأّن ِفی

ُة     : ا َوِمْنَھ. َوَسْعٌد ُتُوّفَي َقْبَل َخْیَبَر َقْطًعا  َة َواْلِجْزَی ْنُھْم اْلِجْزَی َقَط َع َأّن ِفي اْلِكَتاِب َأّنُھ َأْس
َر               َد َخْیَب وَك َبْع اَم َتُب اَن َع ا َك ِإّن ُنُزوَلَھ ٍذ َف َحاَبُة ِحیَنِئ ا الّص ا َیْعِرُفَھ ُد َوَل ْت َبْع َلْم َتُكْن َنَزَل

ِھ        َأّنُھ َأْسَقَط َعْنُھْم: َوِمْنَھا . ِبَثَلاَثِة َأْعَواٍم  ي َزَماِن ْن ِف ْم َیُك اٌل َفَل َذا ُمَح اْلُكَلَف َوالّسَخَر َوَھ
ِف ُكَلٌف َوَلا ُسَخٌر ُتْؤَخُذ ِمْنُھْم َوَلا ِمْن َغْیِرِھْم َوَقْد َأَعاَذُه الّلُھ َوَأَعاَذ َأْصَحاَبُھ ِمْن َأْخِذ اْلُكَل

ِة وَ       وِك الّظَلَم ِع اْلُمُل ْن َوْض َي ِم ا ِھ ا    َوالّسَخِر َوِإّنَم َأْمُر َعَلْیَھ َتَمّر اْل ا  . اْس َذا  : َوِمْنَھ َأّن َھ
ِل                ْن َأْھ ٌد ِم ْذُكْرُه َأَح ْم َی َناِفِھْم َفَل اِف َأْص ى اْخِتَل ِم َعَل ِل اْلِعْل ْن َأْھ ٌد ِم ْذُكْرُه َأَح ْم َی اْلِكَتاَب َل

ا   ا       اْلَمَغاِزي َوالّسَیِر َوَلا َأَحٌد ِمْن َأْھِل اْلَحِدیِث َوالّسّنِة َوَل اِء َوَل ِھ َواْلِإْفَت ِل اْلِفْق ْن َأْھ ٌد ِم َأَح
َك          َل َذِل ْم إْن َزّوُروا ِمْث ْم َأّنُھ َلِف ِلِعْلِمِھ اِن الّس ي َزَم ُروُه ِف َأَحٌد ِمْن َأْھِل الّتْفِسیِر َوَلا َأْظَھ

ةٍ     ِت ِفْتَن ي َوْق ّدَوِل ِف َض ال َتَخّفوا َبْع ا اْس ُھ َفَلّم ُھ َوُبْطَلاَن وا َكِذَب ّنِة  َعَرُف ِض الّس اِء َبْع َوَخَف
وِلِھ     ِھ َوِلَرُس اِئِنیَن ِلّل َزّوُروا َذِلَك َوَعّتُقوُه َوَأْظَھُروُه َوَساَعَدُھْم َعَلى َذِلَك َطَمُع َبْعِض اْلَخ

ھُ           ُھ َوَكِذَب ِل ُبْطَلاَن اُء الّرُس ّیَن ُخَلَف َرُه َوَب ُھ َأْم َف الّل ى َكَش َك َحّت ص . [  َوَلْم َیْسَتِمّر َلُھْم َذِل
١٣٩ [  

  ]َھْل َیُجوُز َأْخُذ اْلِجْزَیِة ِمْن َغْیِر اْلَمُجوِس َواْلَیُھوِد َوالّنَصاَرى [ َفْصٌل 
وِس ،          ْن اْلَمُج َف ِم اِث َطَواِئ ْن َثَل ّلَم ِم ِھ َوَس ُھ َعَلْی َفَلّما َنَزَلْت آَیُة اْلِجْزَیِة َأَخَذَھا َصّلى الّل

اِفٍر     . ْم َیْأُخْذَھا ِمْن ُعّباِد اْلَأْصَناِم َواْلَیُھوِد ، َوالّنَصاَرى ، َوَل ْن َك ُذَھا ِم وُز َأْخ َفِقیَل َلا َیُج



 ٢٤

ِھ   ِذِه َوَتْرِك َداًء ِبَأْخ ِدیِنِھْم اْقِت ْن َداَن ِب اِء َوَم ِر َھُؤَل اِب . َغْی ِل اْلِكَت ْن َأْھ ُذ ِم ْل ُتْؤَخ َل َب َوِقی
نَ  َدِة اْلَأْص اِر َكَعَب ْن اْلُكّف ِرِھْم ِم اِفِعّي   َوَغْی ْوُل الّش َأّوُل َق َرِب ، َواْل ِم ُدوَن اْلَع ْن اْلَعَج اِم ِم

ِھ    َدى ِرَواَیَتْی اِني  . َرِحَمُھ الّلُھ َوَأْحَمَد ، ِفي إْح ا      : َوالّث َد َرِحَمُھَم َة ، َوَأْحَم ي َحِنیَف ْوُل َأِب َق
ُقوُلوَن إّنَما َلْم َیْأُخْذَھا ِمْن ُمْشِرِكي َی: َوَأْصَحاُب اْلَقْوِل الّثاِني . الّلُھ ِفي الّرَواَیِة اْلُأْخَرى 

ِرٌك            ا ُمْش َق ِفیَھ ْم َیْب َرِب ، َوَل َلَمْت َداَرُة اْلَع َد َأْن َأْس َھا َبْع َزَل َفْرُض ا َن اْلَعَرِب ؛ ِلَأّنَھا إّنَم
ا ، َفَلْم َیْبَق ِبَأْرِض اْلَعَرِب َفِإّنَھا َنَزَلْت َبْعَد َفْتِح َمّكَة ، َوُدُخوِل اْلَعَرِب ِفي ِدیِن الّلِھ َأْفَواًج

َرِب          َأْرِض اْلَع اَن ِب ْو َك اَرى ، َوَل اُنوا َنَص وَك ، َوَك ْتِح َتُب َد اْلَف َزا َبْع َذا َغ ِرٌك َوِلَھ ُمْش
ِدیَن     ْن اْلَأْبَع اْلَغْزِو ِم ى ِب اُنوا َأْوَل ُھ َوَك اُنوا َیُلوَن ِرُكوَن َلَك َیَر َوَأیّ . ُمْش َل الّس ْن َتَأّم اَم َوَم

َلْیُسوا ِمْن  اْلِإْسَلاِم َعِلَم َأّن اْلَأْمَر َكَذِلَك َفَلْم ُتْؤَخْذ ِمْنُھْم اْلِجْزَیُة ِلَعَدِم َمْن ُیْؤَخُذ ِمْنُھ َلا ِلَأّنُھْم
اَن          : َأْھِلَھا ، َقاُلوا  ُھ َك ّح َأّن ا َیِص اٍب َوَل ِل ِكَت وا ِبَأْھ وِس ، َوَلْیُس ْن اْلَمُج ْم  َوَقْد َأَخَذَھا ِم َلُھ

اِد     . ِكَتاٌب َوُرِفع َوُھَو َحِدیٌث َلا َیْثُبُت ِمْثُلُھ َوَلا َیِصّح َسَنُدُه  اِر َوُعّب اِد الّن ْیَن ُعّب َوَلا َفْرَق َب
 اْلَأْصَناِم َبْل َأْھُل اْلَأْوَثاِن َأْقَرُب َحاًلا ِمْن ُعّباِد الّناِر َوَكاَن ِفیِھْم ِمْن الّتَمّسِك ِبِدیِن إْبَراِھیَم

َیُة َما َلْم َیُكْن ِفي ُعّباِد الّناِر َبْل ُعّباُد الّناِر َأْعَداُء إْبَراِھیَم اْلَخِلیِل ، َفِإَذا ُأِخَذْت ِمْنُھْم اْلِجْز
َفَأْخُذَھا ِمْن ُعّباِد اْلَأْصَناِم َأْوَلى ، َوَعَلى َذِلَك َتُدّل ُسّنُة َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم 

ى   " َصِحیِح ُمْسِلٍم " َما َثَبَت َعْنُھ ِفي َك اْدُعُھْم إَل َأّنُھ َقاَل إَذا َلِقیَت َعُدّوَك ِمْن اْلُمْشِرِكیَن َف
ْنُھْم        ّف َع ْنُھْم َوُك ْل ِم ا ، َفاْقَب اُبوَك إَلْیَھ َأّیُتُھّن َأَج اٍث َف اٍل َثَل َدى ِخَل َرُه َأْن  " . إْح ّم َأَم ُث

َرى    ]  ١٤٠ص [ َلاِم َأْو اْلِجْزَیِة َأْو ُیَقاِتَلُھْم َیْدُعَوُھْم إَلى اْلِإْس ِل ِكْس َرُة ِلَعاِم : َوَقاَل اْلُمِغی
ھُ      ّلى الّل ِھ َص وُل الّل اَل َرُس  َأَمَرَنا َنِبّیَنا َأْن ُنَقاِتَلُكْم َحّتى َتْعُبُدوا الّلَھ ، َأْو ُتَؤّدوا اْلِجْزَیَة َوَق

ا         َھْل : َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلُقَرْیٍش  ْیُكْم ِبَھ ُم إَل َؤّدي اْلَعَج َرُب ، َوُت ا اْلَع ْم ِبَھ ِدیُن َلُك َلُكْم ِفي َكِلَمٍة َت
  َلا إَلَھ إّلا الّلُھ" َما ِھَي ؟ َقاَل : َقاُلوا . اْلِجْزَیَة 

  َفْصٌل
اَلَحُھ           َة ، َفَص ِدَر ُدوَم ُھ ُأَكْی َذْت َخْیُل وَك ، َأَخ ْن َتُب ِھ ِم ي َمْرِجِع اَن ِف ا َك ِة  َوَلّم ى اْلِجْزَی َعَل

  ] ١٤١ص " . [ َوَحَقَن َلُھ َدَمُھ 
  ]ُصْلُحُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َمَع َأْھِل َنْجَرانَ  [ 

الّنْصف ِفي َصَفٍر َواْلَبِقّیُة ِفي َرَجٍب . َوَصاَلَح َأْھَل َنْجَراَن ِمْن الّنَصاَرى َعَلى َأْلَفْي ُحّلٍة 
اِثیَن      ُیَؤّدوَنَھا إَلى اْلُمْس ًرا ، َوَثَل اِثیَن َبِعی ا ، َوَثَل اِثیَن َفَرًس ِلِمیَن َوَعاِرّیٍة َثَلاِثیَن ِدْرًعا ، َوَثَل

ِمْن ُكّل ِصْنٍف ِمْن َأْصَناِف الّسَلاِح َیْغُزوَن ِبَھا ، َواْلُمْسِلُموَن َضاِمُنوَن َلَھا َحّتى َیُرّدوَھا 
وا   َعَلْیِھْم إْن َكاَن ِباْلَیَمِن َكْیٌد َأْو َغْدَرٌة َعَلى َأّلا ُتْھَدَم َلُھْم ِبیَعٌة َوَلا ُیْخَرَج َلُھْم َقّس َوَلا ُیْفَتُن

ِة            ِد الّذّم اِض َعْھ ى اْنِتَق ٌل َعَل َذا َدِلی ي َھ ا َوِف ْأُكُلوا الّرَب َدًثا َأْو َی َعْن ِدیِنِھْم َما َلْم ُیْحِدُثوا َح
َوَلّما َوّجَھ ُمَعاًذا إَلى اْلَیَمِن ، َأَمَرُه . اَن َمْشُروًطا َعَلْیِھْم ِبِإْحَداِث اْلَحَدِث َوَأْكِل الّرَبا إَذا َك

  َأْن َیْأُخَذ ِمْن ُكّل ُمْحَتِلٍم ِدیَناًرا َأْو ِقیَمَتُھ ِمْن اْلَمَعاِفِرّي َوِھَي ِثَیاٌب َتُكوُن ِباْلَیَمِن
  ]اْلِجْزَیُة ُتَقّدُر ِبَحَسِب َحاَجِة اْلُمْسِلِمیَن [ 

ا         َوِفي  وَن ِثَیاًب وُز َأْن َتُك ْل َیُج ْدِر َب ا اْلَق ْنِس َوَل ّدَرِة اْلِج َھَذا َدِلیٌل َعَلى َأّن اْلِجْزَیَة َغْیُر ُمَق
َوَذَھًبا َوُحَلًلا ، َوَتِزیُد َوَتْنُقُص ِبَحَسِب َحاَجِة اْلُمْسِلِمیَن َواْحِتَماِل َمْن ُتْؤَخُذ ِمْنُھ َوَحاِلِھ ِفي 

  ] ١٤٢ص . [ ا ِعْنَدُه ِمْن اْلَماِل اْلَمْیَسَرِة َوَم
  ]ُتْؤَخُذ اْلِجْزَیُة ِمْن اْلَعَرِب َواْلَعَجِم ِبَغْیِر اْعِتَباٍر ِلآَباِئِھْم [ 



 ٢٥

، َوَلْم ُیَفّرْق َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَلا ُخَلَفاُؤُه ِفي اْلِجْزَیِة َبْیَن اْلَعَرِب َواْلَعَجِم 
وِس   َبْل َأ ْن َمُج َخَذَھا َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِمْن َنَصاَرى اْلَعَرِب ، َوَأَخَذَھا ِم

ْنُھْم    ٍة ِم َھَجٍر ، َوَكاُنوا َعَرًبا ، َفِإّن اْلَعَرَب ُأّمٌة ِلي َلَھا ِفي اْلَأْصِل ِكَتاٌب َوَكاَنْت ُكّل َطاِئَف
ا  اِرَس ،          َتِدیُن ِبِدیِن َمْن َجاَوَرَھ ا َف ا ِلُمَجاَوَرِتَھ َرْیِن َمُجوًس َرُب اْلَبْح ْت َع ُأَمِم َفَكاَن ْن اْل ِم

وَد      َیَمِن َیُھ ْن اْل ُل ِم َوَتُنوَخ ، َوُبْھَرَة ، َوَبُنو َتْغِلَب َنَصاَرى ِلُمَجاَوَرِتِھْم ِللّروِم َوَكاَنْت َقَباِئ
ْم    ِلُمَجاَوَرِتِھْم ِلَیُھوِد اْلَیَمِن ، َفَأْجَرى َر ِة َوَل اَم اْلِجْزَی ُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْحَك

ِدیِل     ِخ َوالّتْب َل الّنْس َیْعَتِبْر آَباَءُھْم َوَلا َمَتى َدَخُلوا ِفي ِدیِن َأْھِل اْلِكَتاِب َھْل َكاَن ُدُخوُلُھْم َقْب
َیِر   َأْو َبْعَدُه َوِمْن َأْیَن َیْعِرُفوَن َذِلَك َوَكْیَف َیْن ي الّس َضِبُط َوَما اّلِذي َدّل َعَلْیِھ ؟ َوَقْد َثَبَت ِف

ى ، َوَأَراَد       ِریَعِة ِعیَس ِخ ِبَش َد الّنْس اُؤُھْم َبْع ّوَد َأْبَن ْن َتَھ اِر َم ْن اْلَأْنَص اِزي ، َأّن ِم َواْلَمَغ
]  ٢٥٦اْلَبَقَرُة [ } ِإْكَراَه ِفي الّدیِن َلا { : آَباُؤُھْم إْكَراَھُھْم َعَلى اْلِإْسَلاِم َفَأْنَزَل الّلُھ َتَعاَلى 

َرَأٍة  : َوِفي َقْوِلِھ ِلُمَعاٍذ  . ُخْذ ِمْن ُكّل َحاِلٍم ِدیَناًرا َدِلیٌل َعَلى َأّنَھا َلا ُتْؤَخُذ ِمْن َصِبّي َوَلا اْم
ي     ّرّزاِق ِف ُد ال ّنِفِھ  ُم" َفِإْن ِقیَل َفَكْیَف َتْصَنُعوَن ِباْلَحِدیِث اّلِذي َرَواُه َعْب ٍد   " َص و ُعَبْی َوَأُب

َیَمِن        " اْلَأْمَواِل " ِفي  ْن اْل َذ ِم ٍل َأْن َیْأُخ َن َجَب اَذ ْب َر ُمَع َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَم
َمَتُھ ِمْن اْلَمَعاِفِرّي َعْبًدا َأْو َأَمًة ِدیَناًرا َأْو ِقی: اْلِجْزَیَة ِمْن ُكّل َحاِلٍم َأْو َحاِلَمٍة َزاَد َأُبو ُعَبْیٍد 

َل    "  ِق ؟ ِقی ّر َوالّرِقی ْرَأِة َواْلُح ِل َواْلَم ْن الّرُج ُذَھا ِم ِھ َأْخ َذا ِفی اَدُة ]  ١٤٣ص [ َفَھ الّزَی
 َوَقْد َرَوى اْلِإَماُم. ُمْخَتَلٌف ِفیَھا ، َلْم َیْذُكْرَھا َساِئُر الّرَواِة َوَلَعّلَھا ِمْن َتْفِسیِر َبْعِض الّرَواِة 

ِدیَث     َذا اْلَح ُرُھْم َھ ْھ ، َوَغْی ُن َماَج اِئّي ، َواْب ِذّي ، َوالّنَس و َداُودَ  َوالّتْرِم ُد ، َوَأُب َأْحَم
ُر   " َأْن َیْأُخَذ ِمْن َحاِلٍم ِدیَناًرا " َفاْقَتَصُروا َعَلى َقْوِلِھ َأَمَرُه  اَدَة َوَأْكَث َوَلْم َیْذُكُروا َھِذِه الّزَی

ْنُھ َذ ِم ْن َأَخ وِد ،  َم اَرى َواْلَیُھ ْن الّنَص َرُب ِم َة اْلَع ّلَم اْلِجْزَی ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْم الّنِب
ا            اِنِھْم َل ُرُھْم ِبَأْدَی اَن َیْعَتِب ِھ َوَك ي ِدیِن َل ِف ى َدَخ ْنُھْم َمَت ٍد ِم َواْلَمُجوِس ، َوَلْم َیْكِشْف َعْن َأَح

  )١٣٧ص /  ٣ج ( -زاد المعاد .ِبآَباِئِھْم 
  )٣٠٥ص /  ٣ج ( -زاد المعاد 

  ]َجَواُز اْلُمَساَقاِة َواْلُمَزاَرَعِة ِبُجْزٍء ِمّما َیْخُرُج ِمْن اْلَأْرِض [َفْصٌل 
ٍر َأْو         ]  ٣٠٦ص [  ْن َثَم َأْرِض ِم ْن اْل ُرُج ِم ا َیْخ ْزٍء ِمّم ِة ِبُج اَقاِة َواْلُمَزاَرَع َواُز اْلُمَس َج

َك          َزْرٍع َكَما َعاَمَل َرُسوُل الّلِھ َتَمّر َذِل َك َواْس ى َذِل َر َعَل َل َخْیَب ّلَم َأْھ ِھ َوَس َصّلى الّلُھ َعَلْی
اِب       ْن َب َذا ِم ْیَس َھ ِھ َوَل إَلى ِحیِن َوَفاِتِھ َلْم ُیْنَسْخ اْلَبّتَة َواْسَتَمّر َعَمُل ُخَلَفاِئِھ الّراِشِدیَن َعَلْی

ارَ   اِب اْلُمَش ْن َب ْل ِم ْيٍء َب ي َش َؤاَجَرِة ِف اَح   اْلُم ْن َأَب َواًء َفَم اَرَبِة َس ُر اْلُمَض َو َنِظی َكِة َوُھ
  .اْلُمَضاَرَبَة َوَحّرَم َذِلَك َفَقْد َفّرَق َبْیَن ُمَتَماِثَلْیِن 

  ]َعَدُم اْشِتَراِط َكْوِن اْلَبْذِر ِمْن َرّب اْلَأْرِض [َفْصٌل 
اَن  َوِمْنَھا َأّنُھ َدَفَع إَلْیِھْم اْلَأْرَض َعَلى َأْن َیْعَمُل وَھا ِمْن َأْمَواِلِھْم َوَلْم َیْدَفْع إَلْیِھْم اْلَبْذَر َوَلا َك

 َیْحِمُل إَلْیِھْم اْلَبْذَر ِمْن اْلَمِدیَنِة َقْطًعا َفَدّل َعَلى َأّن َھْدَیُھ َعَدُم اْشِتَراِط َكْوِن اْلَبْذِر ِمْن َرّب
ِل وَ     ْن اْلَعاِم وَن ِم وُز َأْن َیُك ِدِه        اْلَأْرِض َوَأّنُھ َیُج ْن َبْع ِدیَن ِم ِھ الّراِش ْدَي ُخَلَفاِئ اَن َھ َذا َك َھ

َراضِ   َوَكَما َأّنُھ ُھَو اْلَمْنُقوُل َفُھَو اْلُمَواِفُق ِلْلِقَیاِس َفِإّن اْلَأْرَض ِبَمْنِزَلِة َرْأِس اْلَماِل ِفي اْلِق
ْو    َواْلَبْذُر َیْجِري َمْجَرى َسْقِي اْلَماِء َوِلَھَذا َیُموُت ِفي اْلَأ اِحِبِھ َوَل ى َص ْرِض َوَلا ُیْرَجُع إَل

َكاَن ِبَمْنِزَلِة َرْأِس َماِل اْلُمَضاَرَبِة َلاْشُتِرَط َعْوُدُه إَلى َصاِحِبِھ َوَھَذا ُیْفِسُد اْلُمَزاَرَعَة َفُعِلَم 
ِھ     ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ْدِي َرُس ُق ِلَھ َو اْلُمَواِف ِحیَح ُھ اَس الّص ِھ َأّن اْلِقَی ّلَم َوُخَلَفاِئ َوَس

  .َوَالّلُھ َأْعَلُم . الّراِشِدیَن ِفي َذِلَك 
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  َفْصٌل
ا   ا   : َوِمْنَھ ْت َبْیًع َمَة َلْیَس َذِلَك َوَأّن اْلِقْس َمُتَھا َك ِل َوِقْس ى ُرُءوِس الّنْخ اِر َعَل ْرُص الّثَم . َخ
اِئًزا   : ِمْنَھا َو. اِلاْكِتَفاُء ِبَخاِرٍص َواِحٍد َوَقاِسٍم َواِحٍد : َوِمْنَھا  ًدا َج َجَواُز َعْقِد اْلُمَھاَدَنِة َعْق

َجَواُز َتْعِلیِق َعْقِد الّصْلِح َواْلَأَماِن ِبالّشْرِط َكَما َعَقَد َلُھْم : َوِمْنَھا . ِلْلِإَماِم َفْسُخُھ َمَتى َشاَء 
  ] ٣٠٧ص . [ َوَلا َیْكُتُموا  َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبَشْرِط َأْن َلا ُیَغّیُبوا

  ]َجَواُز َنْسِخ اْلَأْمِر َقْبَل ِفْعِلِھ [
ا   ّلَم           : َوِمْنَھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اَل الّنِب ا َق اَراِت َكَم اْلَقَراِئِن َواْلَأَم اِم ِب ي اْلَأْحَك ُذ ف اْلَأْخ

َتَدّل   ٌب َفاْس ُد َقِری ٌر َواْلَعْھ اُل َكِثی َة اْلَم ُروُب   ِلِكَناَن ُھ اْلُح ِھ َأْذَھَبْت ي َقْوِل ِھ ِف ى َكِذِب َذا َعَل ِبَھ
ِھ     : َوِمْنَھا . َوالّنَفَقُة  ى َقْوِل ْت إَل ْم ُیْلَتَف َأّن َمْن َكاَن اْلَقْوُل َقْوَلُھ إَذا َقاَمْت َقِریَنٌة َعَلى َكِذِبِھ َل

  .َوُنّزَل َمْنِزَلَة اْلَخاِئِن 
  ]ًئا ِمّما ُشِرَط َعَلْیِھْم َلْم َیْبَق َلُھْم ِذّمٌة إَذا َخاَلَف َأْھُل الّذّمِة َشْی[

اُؤُھْم    : َوِمْنَھا  ْت ِدَم ٌة َوَحّل َأّن َأْھَل الّذّمِة إَذا َخاَلُفوا َشْیًئا ِمّما ُشِرَط َعَلْیِھْم َلْم َیْبَق َلُھْم ِذّم
ا     َوَأْمَواُلُھْم ِلَأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعَق ْیِھْم َأْن َل َرَط َعَل َة َوَش َد ِلَھُؤَلاِء اْلُھْدَن

اَءُھْم ُیَغّیُبوا َوَلا َیْكُتُموا َفِإْن َفَعُلوا َحّلْت ِدَماُؤُھْم َوَأْمَواُلُھْم َفَلّما َلْم َیُفوا ِبالّشْرِط اْسَتَباَح ِدَم
ُر بْ      ْؤِمِنیَن ُعَم ُر اْلُم َدى َأِمی َتَرَطَھا      َوَأْمَواَلُھْم َوِبَھَذا اْقَت ي اْش ُروِط اّلِت ي الّش اِب ِف ُن اْلَخّط

ْن        ّل ِم ا َیِح ْنُھْم َم ُھ ِم ّل َل َعَلى َأْھِل الّذّمِة َفَشَرَط َعَلْیِھْم َأّنُھْم َمَتى َخاَلُفوا َشْیًئا ِمْنَھا َفَقْد َح
  .َأْھِل الّشَقاِق َواْلَعَداَوِة 

  ]ِن َجَواُز اْلَأْخِذ ِفي اْلَأْحَكاِم ِباْلَقَراِئ[
َجَواُز َنْسِخ اْلَأْمِر َقْبَل ِفْعِلِھ َفِإّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَمَرُھْم ِبَكْسِر اْلُقُدوِر : َوِمْنَھا 

ِجْلُدُه َوَلا  َأّن َما َلا ُیْؤَكُل َلْحُمُھ َلا َیْطُھُر ِبالّذَكاِة َلا: َوِمْنَھا . ُثّم َنَسَخُھ َعْنُھْم ِباْلَأْمِر ِبَغْسِلَھا 
  .َلْحُمُھ َوَأّن َذِبیَحَتُھ ِبَمْنِزَلِة َمْوِتِھ َوَأّن الّذَكاَة إّنَما َتْعَمُل ِفي َمْأُكوِل الّلْحِم 

  ]اْلُغُلوُل َقْبَل اْلَقْسِم َلا َیْمِلُك َوِإْن َكاَن ُدوَن اْلَحّق [
ا    َأّن َمْن َأَخَذ ِمْن اْلَغِنیَمِة َشْیًئا َقْبَل: َوِمْنَھا  ُھ إّنَم ِقْسَمِتَھا َلْم َیْمِلْكُھ َوِإْن َكاَن ُدوَن َحّقِھ َوَأّن

ا     ي َغّلَھ ْمَلِة اّلِت اَل      : َیْمِلُكُھ ِباْلِقْسَمِة َوِلَھَذا َقاَل ِفي َصاِحِب الّش اًرا َوَق ِھ َن َتِعُل َعَلْی ا َتْش إّنَھ
ار     ْن َن َراٌك ِم ُھ ِش ِذي َغّل َراِك اّل اِحِب الّش َمِتَھا ]  ٣٠٨ص [ ِلَص ْیَن ِقْس َوِة َب َأْرِض اْلَعْن

  .َوَتْرِكَھا َوَقْسِم َبْعِضَھا َوَتْرِك َبْعِضَھا 
  ]اْسِتْحَباُب الّتَفاُؤِل [

ا  وِر    : َوِمْنَھ َباِب ُظُھ ْن َأْس َو ِم ا ُھ َمُعُھ ِمّم َراُه َأْو َیْس ا َی ِتْحَباُبُھ ِبَم ْل اْس اُؤِل َب َواُز الّتَف َج
َلاِم َوِإْعَلا ُؤوِس   اْلِإْس اِحي َواْلُف ِة اْلَمَس ّلَم ِبُرْؤَی ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اَءَل الّنِب ا َتَف ِھ َكَم ِم

  .َواْلَمَكاِتِل َمَع َأْھِل َخْیَبَر َفِإّن َذِلَك َفْأٌل ِفي َخَراِبَھا 
  ]َجَواُز إْجَلاِء َأْھِل الّذّمِة ِمْن َداِر اْلِإْسَلاِم إَذا ُاْسُتْغِنَي َعْنُھْم [

ّلى      : َوِمْنَھا  ّي َص اَل الّنِب ا َق ْنُھْم َكَم َجَواُز إْجَلاِء َأْھِل الّذّمِة ِمْن َداِر اْلِإْسَلاِم إَذا ُاْسُتْغِنَي َع
َك           َك َراِحَلُت ْت ِب َك إَذا َرَقَص َف ِب ِرِھْم َكْی اَل ِلَكِبی ھ َوَق ّرُكْم الّل الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُنِقّرُكْم َما َأَق

ْذَھُب            َنْحَو ال َذا َم ّلَم َوَھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َد َمْوِت ُر َبْع اُھْم ُعَم ا َوَأْجَل ّشاِم َیْوًما ُثّم َیْوًم
. ُمَحّمِد ْبِن َجِریٍر الّطَبِرّي َوُھَو َقْوٌل َقِوّي َیُسوُغ اْلَعَمُل ِبِھ إَذا َرَأى اْلِإَماُم ِفیِھ اْلَمْصَلَحَة 

ِإّنُھْم    َوَلا ُیَقاُل َأْھُل َخ ُھ َف َل َتْحَت ْیَبَر َلْم َتُكْن َلُھْم ِذّمٌة َبْل َكاُنوا َأْھَل ُھْدَنٍة َفَھَذا َكَلاٌم َلا َحاِص
ْن اْلِجْزیَ    ْم َتُك ْد  َكاُنوا َأْھَل ِذّمٍة َقْد َأِمُنوا ِبَھا َعَلى ِدَماِئِھْم َوَأْمَواِلِھْم َأَماًنا ُمْسَتِمّرا َنَعْم َل ُة َق



 ٢٧

ُتْؤِنَف      ُشِرَعْت َوَن ِة ُاْس ْرُض اْلِجْزَی َزَل َف ا َن َزَل َفْرُضَھا َوَكاُنوا َأْھَل ِذّمٍة ِبَغْیِر ِجْزَیٍة َفَلّم
ِة           ِذ اْلِجْزَی َدُم َأْخ ْن َع ْم َیُك وِس َفَل اِب َواْلَمُج ِل اْلِكَت ْن َأْھ َضْرُبَھا َعَلى َمْن ُیْعَقُد َلُھ الّذّمُة ِم

ُد   ِمْنُھْم ِلَكْوِنِھْم َلْیُسوا َأ َھا َبْع َر     . ْھَل ِذّمٍة َبْل ِلَأّنَھا َلْم َتُكْن َنَزَل َفْرُض ِد َغْی ْوُن اْلَعْق ا َك َوَأّم
اُم َمتَ      َتِبیُحَھا اْلِإَم ّم َیْس اِئِھْم ُث ى ُمَؤّبٍد َفَذاَك ِلُمّدِة إْقَراِرِھْم ِفي َأْرِض َخْیَبَر َلا ِلُمّدِة َحْقِن ِدَم

ْم َما َأَقّرُكْم الّلُھ َأْو َما ِشْئَنا َوَلْم َیُقْل َنْحِقُن ِدَماَءُكْم َما ِشْئَنا َوَھَكَذا َكاَن َشاَء َفِلَھَذا َقاَل ُنِقّرُك
ى         ِھ َوَمَت اِھُروا َعَلْی ا ُیَظ اِرُبوُه َوَل ا ُیَح َأْن َل َعْقُد الّذّمِة ِلُقَرْیَظَة َوالّنِضیِر َعْقًدا َمْشُروًطا ِب

َتَباَح          َفَعُلوا َفَلا ِذّمَة َلُھْم َوَك َھا إْذ َذاَك َواْس َزَل َفْرُض ْن َن ْم َیُك ٍة إْذ َل ا ِجْزَی ٍة ِبَل َل ِذّم اُنوا َأْھ
ي   َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َسْبَي ِنَساِئِھْم َوَذَراِرّیِھْم َوَجَعَل َنْقَض اْلَعْھِد َساِرًیا ِف

الّساِكِت َواْلُمِقّر ُحْكَم الّناِقِض َواْلُمَحاِرِب َوَھَذا ُموَجُب َحّق الّنَساِء َوالّذّرّیِة َوَجَعَل ُحْكَم 
ي     ِد ِف ُض اْلَعْھ َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َأْھِل الّذّمِة َبْعَد اْلِجْزَیِة َأْیًضا َأْن َیْسِري َنْق

وَن طَ    ]  ٣٠٩ص [  اَن الّناِقُض َذا إَذا َك ْن َھ ا إَذا      َوِنَساِئِھْم َوَلِك ٌة َأّم ْوَكٌة َوَمَنَع ْم َش ًة َلُھ اِئَف
ِھ     ى َزْوَجِت ّنْقُض إَل ِري ال ا َیْس َذا َل ُتُھْم َفَھ ُھ َبِقّی ْم ُیَواِفْق ٍة َل ْن َطاِئَف ًدا ِم اِقُض َواِح اَن الّن َك

اَءُھْم ِممّ   ّب     َوَأْوَلاِدِه َكَما َأّن َمْن َأْھَدَر الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِدَم ْم َیُس ّبُھ َل اَن َیُس ْن َك
  .ِنَساَءُھْم َوُذّرّیَتُھْم َفَھَذا َھْدُیُھ ِفي َھَذا َوُھَو اّلِذي َلا َمِحیَد َعْنُھ َوِبَالّلِھ الّتْوِفیُق 

  ]َجَواُز َجْعِل ِعْتِق الّرُجِل َأَمَتُھ َصَداًقا َلَھا ِبَغْیِر إْذِنَھا َوِبَلا ُشُھوٍد َوَلا َوِلّي َغْیِرِه [
ا        : َوِمْنَھا  ِر إْذِنَھ ُھ ِبَغْی ا َزْوَجَت ا َوَیْجَعُلَھ َداًقا َلَھ ا َص َجَواُز ِعْتِق الّرُجِل َأَمَتُھ َوَجْعِل ِعْتِقَھ

ّلَم                 ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َل َص ا َفَع ْزِویٍج َكَم ا َت اٍح َوَل ِظ إْنَك ا َلْف ِرِه َوَل ّي َغْی ا َوِل ُھوٍد َوَل َوَلا ُش
ْل    ِبَصِفّیَة َوَل ْم َیُق ْھ َوَل ْم َیِقْل َقّط َھَذا َخاّص ِبي َوَلا َأَشاَر إَلى َذِلك َمَع ِعْلِمِھ ِباْقِتَداِء ُأّمِتِھ َب

ْم       ِة َوَل ى اْلُأّم ا إَل َة َوَنَقُلوَھ ْل َرَوْوا اْلِقّص ِرِه َب ُلُح ِلَغْی ا َیْص َذا َل َحاَبِة إّن َھ ْن الّص ٌد ِم َأَح
ا  َیْمَنُعوُھْم َوَلا َرُسوُل ا لّلھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِمْن اِلاْقِتَداِء ِبِھ ِفي َذِلَك َوَالّلُھ ُسْبَحاَنُھ َلّم

؛ ]  ٥٠اْلَأْحَزاَب [ } َخاِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنیَن { َخّصُھ ِفي الّنَكاِح ِباْلَمْوُھوَبِة َقاَل 
َك       َفَلْو َكاَنْت َھِذِه َخاِلَصًة َلُھ ِمْن ُدوِن َرِة َذِل ّذْكِر ِلَكْث ى ِبال یُص َأْوَل ُأّمِتِھ َلَكاَن َھَذا الّتْخِص

ي   ِمْن الّساَداِت َمَع إَماِئِھْم ِبِخَلاِف اْلَمْرَأِة اّلِتي َتَھُب َنْفَسَھا ِللّرُجِل ِلُنْدَرِتِھ َوِقّلِتِھ َأْو ِمْثُلُھ ِف
ْن       اْلَحاَجِة إَلى اْلَبَیاِن َوَلا ِسّیَما َواْلَأْصُل ُكُت َع َف َیْس ْھ َفَكْی َداُؤَھا َب ُمَشاَرَكُة اْلُأّمِة َلُھ َواْقِت

ْبُھ          َذا ِش َواِز َھ ى اْلَج اِم ُمْقَتَض َع ِقَی وُز َم ا َیُج ِذي َل ِع اّل َك اْلَمْوِض ي َذِل ِھ ِف َداِء ِب ِع اِلاْقِت َمْن
ھِ    َداِء ِب َدِم اِلاْقِت اِعِھْم        اْلُمَحاِل َوَلْم َتْجَتِمْع اْلُأّمُة َعَلى َع ى إْجَم یُر إَل ُب اْلَمِص َك َفَیِج ي َذِل ِف

ا   . َوِبَالّلِھ الّتْوِفیُق  َة َوْطِئَھ َواْلِقَیاُس الّصِحیُح َیْقَتِضي َجَواَز َذِلَك َفِإّنُھ َیْمِلُك َرَقَبَتَھا َوَمْنَفَع
ْو     َوِخْدَمِتَھا َفَلُھ َأْن ُیْسِقَط َحّقُھ ِمْن ِمْلِك الّرَقَبِة َوَیْسَتْبِقَي ا َل ا َكَم ِمْلَك اْلَمْنَفَعِة َأْو َنْوًعا ِمْنَھ

َتْثَنى              ِھ َواْس َة ِمْلِك ُك َرَقَب َرَج اْلَماِل ِإَذا َأْخ اَش َف ا َع ُھ َم ِھ َأْن َیْخِدَم َرَط َعَلْی َدُه َوَش َأْعَتَق َعْب
فَ     ِع َفَكْی ِد اْلَبْی ي َعْق ا        َنْوًعا ِمْن َمْنَفَعِتِھ َلْم ُیْمَنْع ِمْن َذِلَك ِف اِح َوَلّم ِد الّنَك ي َعْق ُھ ِف ُع ِمْن ُیْمَن

َك         ُل ِمْل ا ُیِزی اَن إْعَتاُقَھ یٍن َوَك ِك َیِم اٍح َأْو ِمْل ِد ِنَك ا ِبَعْق َتَباُح إّل ا ُتْس ِع َل ُة اْلُبْض ْت َمْنَفَع َكاَن
ا َزوْ    ِة َجْعُلَھ ِذِه اْلَمْنَفَع ي     اْلَیِمیِن َعْنَھا َكاَن ِمْن َضُروَرِة اْسِتَباَحِة َھ اَن َیِل ّیُدَھا َك ًة َوَس [ َج

ْن           ]  ٣١٠ص  اَن ِم ا َك ا َوَلّم ُھ ِمْنَھ اَن َیْمِلُك ا َك ِھ َم َتْثَنى ِلَنْفِس اَھا َفاْس ِر ِرَض اَء ِبَغْی َش
ُض اْلِقیَ           َذا َمْح ِھ َفَھ ا ِب ِتّم إّل ا َی َتْثَنى َل ِھ اْلُمْس اَء ِمْلِك اِس َضُروَرِتِھ َعْقُد الّنَكاِح َمَلَكُھ ِلَأّن َبَق

  .الّصِحیِح اْلُمَواِفِق ِللّسَنِة الّصِحیَحِة َوَالّلِھ َأْعَلُم 
ْم         [ ا َل ِھ َم ى َحّق ِذِب إَل ُل ِباْلَك اَن َیَتَوّص ِرِه إَذا َك َجَواُز َكِذِب اْلِإْنَساِن َعَلى َنْفِسِھ َوَعَلى َغْی

  ]َیَتَضّمْن َضَرَر َذِلَك اْلَغْیِر 



 ٢٨

َساِن َعَلى َنْفِسِھ َوَعَلى َغْیِرِه إَذا َلْم َیَتَضّمْن َضَرَر َذِلَك اْلَغْیِر إَذا َجَواُز َكِذِب اْلِإْن: َوِمْنَھا 
َكاَن َیَتَوّصُل ِباْلَكِذِب إَلى َحّقِھ َكَما َكَذَب اْلَحّجاُج ْبُن ِعَلاٍط َعَلى اْلُمْسِلِمیَن َحّتى َأَخَذ َماَلُھ 

ْت اْلمُ  ْن           ِمْن َمّكَة ِمْن َغْیِر َمَضّرٍة َلِحَق َة ِم ْن ِبَمّك اَل َم ا َن ا َم ِذِب َوَأّم َك اْلَك ْن َذِل ِلِمیَن ِم ْس
ِذِب       َلْت ِباْلَك ي َحَص َلَحِة اّلِت ِب اْلَمْص اْلُمْسِلِمیَن ِمْن اْلَأَذى َواْلُحْزِن َفَمْفَسَدٌة َیِسیَرٌة ِفي َجْن

َذا     َوَلا ِسّیَما َتْكِمیُل اْلَفَرِح َوالّسُروِر َوِزَیاَدُة اْلِإیَماِن  َد َھ اِدِق َبْع اْلَخَبِر الّص اّلِذي َحَصَل ِب
اْلَكِذِب َفَكاَن اْلَكِذُب َسَبًبا ِفي ُحُصوِل َھِذِه اْلَمْصَلَحِة الّراِجَحِة َوَنِظیُر َھَذا اْلِإَماُم َواْلَحاِكُم 

ُن َداُوَد    ُیوِھُم اْلَخْصَم ِخَلاَف اْلَحّق ِلَیَتَوّصَل ِبَذِلَك إَلى اْسِتْعَلاِم اْلَحّق َكَم َلْیَماُن ْب َم ُس ا َأْوَھ
ا              ُأّم َوِمْنَھ ْیِن اْل ِة َع ى َمْعِرَف َذِلَك إَل َل ِب ى َتَوّص َفْیِن َحّت ِد ِنْص ق اْلَوَل ْرَأَتْیِن ِبَش : إْحَدى اْلَم

ْیِش    ْیَن اْلَج ا  . َجَواُز ِبَناِء الّرُجِل ِباْمَرَأِتِھ ِفي الّسَفِر َوُرُكوِبَھا َمَعُھ َعَلى َداّبٍة َب َأّن : َوِمْنَھ
َراِء                ن اْلَب ِر ْب ُة ِبِبْش ْت اْلَیُھوِدّی ا ُقِتَل ا َكَم ِھ ِقَصاًص َل ِب ُھ ُقِت ُل ِمْثُل ّم َیْقُت َرُه ِبُس َل َغْی . َمْن َقَت

  .َجَواُز اْلَأْكِل ِمْن َذَباِئِح َأْھِل اْلِكَتاِب َوِحّل َطَعاِمِھْم : َوِمْنَھا 
  ]ِل اْلَیُھوِدّیِة اِلاْخِتَلاُف ِفي ُموِجِب َقْت[

ا        . َقُبوُل َھِدّیِة اْلَكاِفِر : َوِمْنَھا  ّم َل ا ِبالّس ِد ِلِحَراِبَھ َنْقِض اْلَعْھ ْت ِل ْرَأَة ُقِتَل َفِإْن ِقیَل َفَلَعّل اْلَم
ّمْت الشّ              ا َس ّرْت َأّنَھ یِن َأَق ْن ِح ْت ِم ِد َلُقِتَل َنْقِض اْلَعْھ ا ِل اَن َقْتُلَھ ْو َك َل َل ْم  ِقَصاًصا ِقی اَة َوَل

َل      ]  ٣١١ص . [ َیَتَوّقْف َقْتُلَھا َعَلى َمْوِت اْلآِكِل ِمْنَھا  ِد ؟ ِقی َنْقِض اْلَعْھ ْت ِب ا ُقِتَل ِقیَل َفَھّل
یِر       ِد َكاْلَأِس اِقِض اْلَعْھ ي َن ٌر ِف وَن     . َھَذا َحّجُة َمْن َقاَل إّن اْلِإَماَم ُمَخّی َأْنُتْم ُتوِجُب َل َف ِإْن ِقی َف

اُلوا             َقْتَلُھ َحْت ُھ َق ْن َتِبَع ى َوَم و َیْعَل ا اْلَقاِضي َأُب َد َوِإّنَم َو َمْنُصوُص َأْحَم ا ُھ ا َكَم ُر  : ًم ُیَخّی
ْد   اْلِإَماُم ِفیِھ ِقیَل إْن َكاَنْت ِقّصُة الّشاِة َقْبَل الّصْلِح َفَلا ُحّجَة ِفیَھا َوِإْن َكاَنْت َبْعَد الّصْلِح َفَق

ِد ِبَقْتِل اْلُمْسِلِم َعَلى َقْوَلْیِن َفَمْن َلْم َیَر الّنْقَض ِبِھ َفَظاِھٌر َوَمْن َرَأى ُاْخُتِلَف ِفي َنْقِض اْلَعْھ
َھا   ِة َوَبْعِض  الّنْقَض ِبِھ َفَھْل َیَتَحّتُم َقْتُلُھ َأْو ُیَخّیُر ِفیِھ َأْو ُیْفَصُل َبْیَن َبْعِض اْلَأْسَباِب الّناِقَض

َبِب َوُیَخّیُر ِفیِھ إَذا َنَقَضُھ ِبِحَراِبِھ َوُلُحوِقِھ ِبَداِر اْلَحْرِب َوِإْن َنَقَضُھ َفَیَتَحّتُم َقْتُلُھ ِبَسَبِب الّس
ى           ُدّو َعَل اِع اْلَع ِلِمیَن َوِإْطَل ى اْلُمْس ِس َعَل ِلَمِة َوالّتَجّس ى ِباْلُمْس ِل َوالّزَن َواُھَما َكاْلَقْت ِبِس

لِ   ّیُن اْلَقْت اَرْت          َعْوَراِتِھْم ؟ َفاْلَمْنُصوُص َتَع اَة َص ّمْت الّش ا َس ْرَأُة َلّم ِذِه اْلَم َذا َفَھ ى َھ َوَعَل
ا    ا إّم ِبَذِلَك ُمَحاِرَبًة َوَكاَن َقْتُلَھا ُمَخّیًرا ِفیِھ َفَلّما َماَت َبْعُض اْلُمْسِلِمیَن ِمْن الّسّم ُقِتَلْت َحْتًم

  .َوَالّلُھ َأْعَلُم . ا ُمْحَتَمٌل ِقَصاًصا َوِإّما ِلَنْقِض اْلَعْھِد ِبَقْتِلَھا اْلُمْسِلَم َفَھَذ
  ]َھْل ُفِتَحْت َخْیَبُر َعْنَوًة َأْم ُصْلًحا ؟ َواْلَأْحَكاُم اْلُمَتَرّتَبُة َعَلى َذِلَك [

َرَوى     : َواْخُتِلَف ِفي َفْتِح َخْیَبَر  َوًة ؟ َف َھا َعْن ْلًحا َوَبْعُض َھْل َكاَن َعْنَوًة َأْو َكاَن َبْعُضَھا ُص
ْبَناَھا            َأُبو َداُو َر َفَأَص َزا َخْیَب ّلَم َغ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل ٍس َأّن َرُس ِدیِث َأَن َد ِمْن َح

ّلى  : َعْنَوًة َفُجِمَع الّسْبُي َوَقاَل اْبُن إْسَحاَق  َسَأْلُت اْبَن ِشَھاٍب َفَأْخَبَرِني َأّن َرُسوَل الّلِھ َص
َھاٍب   الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْفَتَتَح َخ ِن ِش ي َأّن  : ْیَبَر َعْنَوًة َبْعَد اْلِقَتاِل َوَذَكَر َأُبو َداُوَد َعْن اْب َبَلَغِن

ا َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْفَتَتَح َخْیَبَر َعْنَوًة َبْعَد اْلِقَتاِل َوَنَزَل َمْن َنَزَل َمْن َأْھِلھَ 
ّر   ]  ٣١٢ص [ َعَلى اْلَجَلاِء َبْعَد اْلِقَتاِل  ِد اْلَب ي َأْرِض     : َقاَل اْبُن َعْب ِحیُح ِف َو الّص َذا ُھ َھ

ِھ        ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل ِإّن َرُس َخْیَبَر َأّنَھا َكاَنْت َعْنَوًة ُكّلَھا َمْغُلوًبا َعَلْیَھا ِبِخَلاِف َفَدٍك َف
ُل    َوَسّلَم َقَسَم َجِمیَع َأْرِضَھا َعَلى اْلَغاِنِمیَن َلَھا ا ْم َأْھ اِب َوُھ ْلُموِجِفیَن َعَلْیَھا ِباْلَخْیِل َوالّرَك

َأْرُض  : اْلُحَدْیِبَیِة َوَلْم َیْخَتِلْف اْلُعَلَماُء َأّن َأْرَض َخْیَبَر َمْقُسوَمٌة َوِإّنَما اْخَتَلُفوا  َھْل ُتْقَسُم اْل
وُل     اْل: إَذا ُغِنَمْت اْلِبَلاُد َأْو ُتوَقُف ؟ َفَقاَل اْلُكوِفّیوَن  َل َرُس ا َفَع َمِتَھا َكَم ِإَماُم ُمَخّیٌر َبْیَن ِقْس

َراِق             َواِد اْلِع ُر ِبَس َل ُعَم ا َفَع ا َكَم ْن إیَقاِفَھ َر َوِم َأْرِض َخْیَب ّلَم ِب ِھ َوَس . الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
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الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َخْیَبَر ِلَأّن  ُتْقَسُم اْلَأْرُض ُكّلَھا َكَما َقَسَم َرُسوُل الّلِھ َصّلى: َوَقاَل الّشاِفِعّي 
َأْرَض   . اْلَأْرَض َغِنیَمٌة َكَساِئِر َأْمَواِل اْلُكّفاِر  َأّن اْل َوَذَھَب َماِلٌك إَلى إیَقاِفَھا اّتَباًعا ِلُعَمَر ِل

نْ      َحاَبِة ِم ْن الّص ٍة ِم ي َجَماَع ْن    َمْخُصوَصٌة ِمْن َساِئِر اْلَغِنیَمِة ِبَما َفَعَل ُعَمُر ِف ا ِلَم إیَقاِفَھ
وُل    َر َیُق َیْأِتي َبْعَدُه ِمْن اْلُمْسِلِمیَن َوَرَوى َماِلٌك َعْن َزْیِد ْبِن َأْسَلَم َعْن َأِبیِھ َقاَل َسِمْعُت ُعَم

ْھمَ      ْمُتَھا ُس ا َقَس ًة إّل ِلُموَن َقْرَی ا  َلْوَلا َأْن ُیْتَرَك آِخُر الّناِس َلا َشْيَء َلُھْم َما اْفَتَتَح اْلُمْس اًنا َكَم
َر            ى َأّن َأْرَض َخْیَب ُدّل َعَل َذا َی ر سھمانا َوَھ ّلَم خیب ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َقَسَم َرُسوُل الّلِھ َص

َحاَق    ُن إْس ْلًحا        . ُقِسَمْت ُكّلَھا ُسْھَماًنا َكَما َقاَل اْب َھا ُص اَن َبْعُض َر َك اَل إّن َخْیَب ْن َق ا َم َوَأّم
َلَمُھَما          َوَبْعُضَھا َعْنَوًة َفَق َذْیِن َأْس َنْیِن الّل ْبَھُة ِباْلِحْص ْیِھْم الّش ْت َعَل ا َدَخَل َط َوِإّنَم َم َوَغِل ْد َوِھ

[ َأْھُلُھَما ِفي َحْقِن ِدَماِئِھْم َفَلّما َلْم َیُكْن َأْھٌل َذْیِنَك اْلِحْصَنْیِن ِمْن الّرَجاِل َوالّنَساِء َوالّذّرّیِة 
َك ِفي الّرَجاِل َوالّنَساِء َوالّذّرّیِة َكَضْرٍب ِمْن الّصْلِح َوَلِكّنُھْم َوَلَعْمِري إّن َذِل]  ٣١٣ص 

َر           اِئِر َأْرِض َخْیَب َم َس ِھَما ُحْك ُم َأْرِض اَن ُحْك اِل َفَك اِر َواْلِقَت ا ِباْلِحَص َلْم َیْتُرُكوا َأْرَضُھْم إّل
ْلٌح     َوُر. ُكّلَھا َعْنَوًة َغِنیَمًة َمْقُسوَمًة َبْیَن َأْھِلَھا  َر ُص َف َخْیَب اَل إّن ِنْص ّبَما ُشّبَھ َعَلى َمْن َق

اٍر    ِن َیَس ُھ     : َوِنْصَفَھا َعْنَوٌة ِبَحِدیِث َیْحَیى ْبِن َسِعیٍد َعْن َبِشیِر ْب ّلى الّل ِھ َص وَل الّل َأّن َرُس
َوَلْو َصّح َھَذا : َقاَل َأُبو ُعَمَر  ِنْصًفا َلُھ َوِنْصًفا ِلْلُمْسِلِمیَن: َعَلْیِھ َوَسّلَم َقَسَم َخْیَبَر ِنْصَفْیِن 

ى           َمْت َعَل ا ُقِس ُھ ِلَأّنَھ ِف َمَع َك الّنْص ي َذِل َع ِف ْن َوَق َلَكاَن َمْعَناُه َأّن الّنْصَف َلُھ َمَع َساِئِر َم
ُھ ِفي َثَماِنَیَة َعَشَر ِسّتٍة َوَثَلاِثیَن َسْھًما َفَوَقَع الّسْھُم ِللّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَطاِئَفٍة َمَع

ْت            َر َوَلْیَس ّم َخْیَب ةَ  ُث ِھَد اْلُحَدْیِبَی ْن َش ْم ِمّم ا َوُكّلُھ ي َباِقیَھ اِس ِف اِئُر الّن َع َس ْھًما َوَوَق َس
ا  اْلُحُصوُن اّلِتي َأْسَلَمَھا َأْھُلَھا َبْعَد اْلِحَصاِر َواْلِقَتاِل ُصْلًحا َوَلْو َكاَنْت ُصْلًحا َلَمَلَكَھا َأ ْھُلَھ

َحاَق ُدوَن      ُن إْس ُھ اْب ا َقاَل َكَما َیْمِلُك َأْھُل الّصْلِح َأْرَضُھْم َوَساِئَر َأْمَواِلِھْم َفاْلَحّق ِفي َھَذا َم
َر         ي ُعَم اِم َأِب ُر َكَل َذا آِخ َھاٍب َھ ِن ِش ت  . َما َقاَلُھ ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َوَغْیُرُه َعْن اْب َر  : ُقْل َذَك

ْن اْب ٌك َع ا  َماِل ُة َأْكَثُرَھ ْلًحا َواْلُكَتْیَب َھا ُص َوًة َوَبْعُض َھا َعْن اَن َبْعُض َر َك َھابٍ  َأّن َخْیَب ِن ِش
ْذٍق       : َقاَل َماِلٌك . َعْنَوًة َوِفیَھا ُصْلٌح  َف َع وَن َأْل َو َأْرَبُع َر َوُھ ُة َأْرُض َخْیَب اَل  . َواْلُكَتْیَب َوَق

ِن ا    : َماِلٌك  ْن اْب ِرّي َع ْن الّزْھ ّیِب  َع َتَح        : ْلُمَس ّلَم اْفَت ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل َأّن َرُس
  َبْعَض َخْیَبَر َعْنَوًة

  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي اَألَماِن َو الصُّْلِح َوُمَعاَمَلِة الرُُّسِل  .٤
  ِرَفْصٌل ِفي َھْدِیِھ ِفي اْلَأَماِن َوالّصْلِح َوُمَعاَمَلِة ُرُسِل اْلُكّفا

َمعَ    ى َیْس اِر َحّت  َوَأْخِذ اْلِجْزَیِة َوُمَعاَمَلِة َأْھِل اْلِكَتاِب َواْلُمَناِفِقیَن َوِإَجاَرِة َمْن َجاَءُه ِمْن اْلُكّف
ةُ   اَل ِذّم ُھ َق ُھ َأّن َت َعْن ْدِر َثَب ْن اْلَغ ِھ ِم ِد َوَبَراَءِت ِھ ِباْلَعْھ ِھ َوَوَفاِئ ى َمْأَمِن ِھ َوَرّدِه إَل اَم الّل  َكَل

ِة        ِھ َواْلَمَلاِئَك ُة الّل ِھ َلْعَن ِلًما ، َفَعَلْی َر ُمْس ْن َأْخَف اُھْم ، َفَم ا َأْدَن َعى ِبَھ َدٌة َیْس ِلِمیَن َواِح اْلُمْس
أُ              ِلُموَن َتَتَكاَف اَل اْلُمْس ْدًلا َوَق ا َع ْرًفا َوَل ِة َص ْوَم اْلِقَیاَم ُھ َی ُھ ِمْن ُل الّل ا َیْقَب یَن َل  َوالّناِس َأْجَمِع

ا ُذو   ِدَم اِفٍر ، َوَل اُؤُھْم ، َوُھْم َیٌد َعَلى َمْن ِسَواُھْم َوَیْسَعى ِبِذّمِتِھْم َأْدَناُھْم َلا ُیْقَتُل ُمْؤِمٌن ِبَك
َعْھٍد ِفي َعْھِدِه َمْن َأْحَدَث َحَدًثا َفَعَلى َنْفِسِھ َوَمْن َأْحَدَث َحَدًثا َأْو آَوى ُمْحِدًثا ، َفَعَلْیِھ َلْعَنُة 

َوَثَبَت َعْنُھ َأّنُھ َقاَل َمْن َكاَن َبْیَنُھ َوَبْیَن َقْوٍم ]  ١١٣ص [ اْلَمَلاِئَكِة َوالّناِس َأْجَمِعیَن الّلِھ َو
َن َعْھٌد َفَلا َیُحّلّن ُعْقَدًة َوَلا َیُشّدَھا َحّتى َیْمِضَي َأَمُدُه َأْو َیْنِبَذ إَلْیِھْم َعَلى َسَواٍء َوَقاَل َمْن َأّم

ّل          َرُجًلا َعَلى َن اَل ِلُك ْدَرُة َوَق َواَء َغ ي ِل ٍظ ُأْعِط ي َلْف ِل َوِف ْن اْلَقاِت ْفِسِھ َفَقَتَلُھ ، َفَأَنا َبِريٌء ِم
اٍن   ]  ١١٤ص [ َغاِدٍر ِلَواٌء ِعْنَد اْسِتِھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة ُیْعَرُف ِبِھ ُیَقاُل َھِذِه َغْدَرُه ُفَلاِن ْبِن ُفَل

  َما َنَقَض َقْوٌم اْلَعْھَد إّلا ُأِدیَل َعَلْیِھْم اْلَعُدّو  َوُیْذَكُر َعْنُھ َأّنُھ َقاَل
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  ]َتْقِریُر َمِصیِر اْلُكّفاِر َمَع الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم [ َفْصٌل 
َة َأقْ     ُھ َثَلاَث اُر َمَع اَر اْلُكّف َة ، َص ّلَم اْلَمِدیَن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ِدَم الّنِب ا َق ٌم َوَلّم اٍم ِقْس َس

َصاَلَحُھْم َوَواَدَعُھْم َعَلى َأّلا ُیَحاِرُبوُه َوَلا ُیَظاِھُروا َعَلْیِھ َوَلا ُیَواُلوا َعَلْیِھ َعُدّوُه َوُھْم َعَلى 
اَرُكوُه َوِقْسٌم َت. َوِقْسٌم َحاَرُبوُه َوَنَصُبوا َلُھ اْلَعَداَوَة . ُكْفِرِھْم آِمُنوَن َعَلى ِدَماِئِھْم َوَأْمَواِلِھْم 

 َمْن َفَلْم ُیَصاِلُحوُه َوَلْم ُیَحاِرُبوُه َبْل اْنَتَظُروا َما َیُئوُل إَلْیِھ َأْمُرُه َوَأْمُر َأْعَداِئِھ ُثّم ِمْن َھُؤَلاِء
ِھ     ُدّوِه َعَلْی وَر َع ّب ُظُھ اَن ُیِح ْن َك ْنُھْم َم اِطِن َوِم ي اْلَب اَرُه ِف وَرُه َواْنِتَص ّب ُظُھ اَن ُیِح َك

ِریَقْیِن  َواْنِت َصاَرُھْم َوِمْنُھْم َمْن َدَخَل َمَعُھ ِفي الّظاِھِر َوُھَو َمَع َعُدّوِه ِفي اْلَباِطِن ِلَیْأَمَن اْلَف
اَرَك     ُھ َتَب ِھ َرّب َرُه ِب ا َأَم ِف ِبَم ِذِه الّطَواِئ ْن َھ ٍة ِم ّل َطاِئَف َل ُك اِفُقوَن َفَعاَم ْم اْلُمَن اِء ُھ َوَھُؤَل

  .َوَتَعاَلى 
  ]َرَبُة َبُنو َقْیُنَقاَع ِلْلُمْسِلِمیَن ُمَحا[ 

ةِ   ْوَل اْلَمِدیَن  َفَصاَلَح َیُھوَد اْلَمِدیَنِة ، َوَكَتَب َبْیَنُھْم َوَبْیَنُھ ِكَتاَب َأْمٍن َوَكاُنوا َثَلاَث َطَواِئَف َح
ْدرٍ  ،     َبِني َقْیُنَقاَع ، َوَبِني الّنِضیِر ، َوَبِني ُقَرْیَظَة ، َفَحاَرَبْتُھ َبُنو َقْی:  َد َب َك َبْع َد َذِل ُنَقاَع َبْع

وُلُھ  ]  ١١٥ص [ َوَشَرُقوا ِبَوْقَعِة َبْدرٍ  ،  َفَساَرْت إَلْیِھْم ُجُنوُد الّلِھ َیْقُدُمُھْم َعْبُد الّلِھ َوَرُس
اَن ُحَلفَ   ِد  َیْوَم الّسْبِت ِللّنْصِف ِمْن َشّواٍل َعَلى َرْأِس ِعْشِریَن َشْھًرا ِمْن ُمَھاَجِرِه َوَك اُء َعْب

َواِء       ُل ِل ِة ، َوَحاِم وِد اْلَمِدیَن َجَع َیُھ اُنوا َأْش اِفِقیَن َوَك یِس اْلُمَن ُلوَل َرِئ ِن َس ّي ْب ِن ُأَب ِھ ْب الّل
ِد    َن َعْب َة ْب ا ُلَباَب ِة َأَب ى اْلَمِدیَن َتْخَلَف َعَل ِب ، َواْس ِد اْلُمّطِل ُن َعْب َزُة ْب ٍذ َحْم ِلِمیَن َیْوَمِئ اْلُمْس

ْن       اْلُمْن اَرَب ِم ْن َح ْم َأّوُل َم َدِة َوُھ اِل ِذي اْلَقْع ِذرِ  ، َوَحاَصَرُھْم َخْمَسَة َعَشَر َلْیَلًة إَلى ِھَل
وِبِھْم       ي ُقُل ُھ ِف َذَف الّل اِر َوَق ّد اْلِحَص َرُھْم َأَش وِنِھْم َفَحاَص ي ُحُص ُنوا ِف وِد ، َوَتَحّص اْلَیُھ

ى   الّرْعَب اّلِذي إَذا َأَراَد ِخْذَلاَن َق وا َعَل ْوٍم َوَھِزیَمَتُھْم َأْنَزَلُھ َعَلْیِھْم َوَقَذَفُھ ِفي ُقُلوِبِھْم َفَنَزُل
ْم  ُحْكِم َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِرَقاِبِھْم َوَأْمَواِلِھْم َوِنَساِئِھْم َوُذّرّیِتِھْم َفَأَمَر ِب ِھ

ُأَبّي ِفیِھْم َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَأَلّح َعَلْیِھ َفَوَھَبُھْم  َفُكّتُفوا ، َوَكّلَم َعْبُد الّلِھ ْبُن
ْن             اٍت ِم ى َأْذُرَع وا إَل ا ، َفَخَرُج اِوُروُه ِبَھ ا ُیَج ِة ، َوَل ْن اْلَمِدیَن وا ِم َرُھْم َأْن َیْخُرُج َلُھ َوَأَم

ى َھَلَك َأْكَثُرُھْم َوَكاُنوا َصاَغًة َوُتّجاًرا ، َوَكاُنوا َنْحَو َأْرِض الّشاِم ، َفَقّل َأْن َلِبُثوا ِفیَھا َحّت
ا    َذ ِمْنَھ َواَلُھْم َفَأَخ ْنُھْم َأْم َبَض ِم ِة ، َوَق َرِف اْلَمِدیَن ي َط ْم ِف ْت َداُرُھ ٍل َوَكاَن ّتِماَئِة ُمَقاِت الّس

ّي َوِدرْ  اَث ِقِس ّلَم َثَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل اٍح  َرُس َة ِرَم َیاٍف َوَثَلاَث َة َأْس ْیِن َوَثَلاَث َع
اد   .َوَخّمَس َغَناِئَمُھْم َوَكاَن اّلِذي َتَوّلى َجْمَع اْلَغَناِئِم ُمَحّمُد ْبن َمْسَلَمَة  /  ٣ج ( -زاد المع

  )١١٢ص 
  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي اُألَساَرى  .٥

  َوَسّلَم ِفي اْلُأَساَرى َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ
َرى           ُھْم ِبَأْس اِل َوَبْعَض ُھْم ِباْلَم اِدي َبْعَض ُھْم َوُیَف ُل َبْعَض ِھْم َوَیْقُت ى َبْعِض ّن َعَل اَن َیُم َك
اَن           ْو َك اَل َل اٍل َوَق ْدٍر ِبَم اَرى َب اَدى ُأَس َلَحِة َفَف ِب اْلَمْص اْلُمْسِلِمیَن َوَقْد َفَعَل َذِلَك ُكّلُھ ِبَحَس

ُھ       اْلُم َرْكُتُھْم َل ى ، َلَت اِء الّنْتَن ي َھُؤَل ي ِف َبَط  ]  ١٠٠ص [ ْطِعُم ْبُن َعِدّي َحّیا ، ُثّم َكّلَمِن َوَھ
َوَأَسَر . َعَلْیِھ ِفي ُصْلِح اْلُحَدْیِبَیِة َثَماُنوَن ُمَتَسّلُحوَن ُیِریُدوَن ِغّرَتُھ َفَأَسَرُھْم ُثّم َمّن َعَلْیِھْم 

  .َسّیَد َبِني َحِنیَفَة ، َفَرَبَطُھ ِبَساِرَیِة اْلَمْسِجِد ُثّم َأْطَلَقُھ َفَأْسَلَم  ُثَماَمَة ْبَن َأَثاٍل
  ]ُأَساَرى َبْدٍر [ 

َواْسَتَشاَر الّصَحاَبَة ِفي ُأَساَرى َبْدٍر ، َفَأَشاَر َعَلْیِھ الّصّدیُق َأْن َیْأُخَذ ِمْنُھْم ِفْدَیًة َتُكوُن َلُھْم 
ا َأَرى   : َوُیْطِلَقُھْم َلَعّل الّلَھ َأْن َیْھِدَیُھْم إَلى اْلِإْسَلاِم َوَقاَل ُعَمُر  ُقّوًة َعَلى َعُدّوِھْم ِھ َم َلا َوَالّل



 ٣١

ِر         ُة اْلُكْف اِء َأِئّم ِإّن َھُؤَل اَقُھْم َف ِرَب َأْعَن ا َفَنْض ْن َأَرى َأْن ُتَمّكَنَن ٍر َوَلِك و َبْك ِذي َرَأى َأُب اّل
اَل      َوَصَناِدیُدَھا ، َفَھِوَي َرُس ا َق َو َم ْم َیْھ ٍر َوَل وُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َما َقاَل َأُبو َبْك

و    َو َوَأُب ُعَمُر َفَلّما َكاَن ِمْن اْلَغِد َأْقَبَل ُعَمُر َفِإَذا َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْبِكي ُھ
ُت َوِإْن   َبْكٍر َفَقاَل َیا َرُسوَل الّلِھ ِمْن َأ اًء َبَكْی ّي َشْيٍء َتْبِكي َأْنَت َوَصاِحُبَك َفِإْن َوَجْدُت ُبَك

ِذي     ي ِلّل ّلَم َأْبِك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل اَل َرُس ا ؟ َفَق ُت ِلُبَكاِئُكَم اًء َتَباَكْی ْد ُبَك ْم َأِج َل
ِرَض َعَلّي َعَذاُبُھْم َأْدَنى ِمْن َھِذِه الّشَجَرِة َعَرَض َعَلّي َأْصَحاُبك ِمْن َأْخِذِھْم اْلِفَداَء َلَقْد ُع

 ٦٧اْلَأْنَفاُل [ } َما َكاَن ِلَنِبّي َأْن َیُكوَن َلُھ َأْسَرى َحّتى ُیْثِخَن ِفي اْلَأْرِض { ، َوَأْنَزَل الّلُھ 
ْت َطائِ    ]  ١٠١ص ] . [  َوَب َفَرّجَح اَن َأْص ّرْأَیْیِن َك َر    َتَكّلَم الّناُس ِفي َأّي ال ْوَل ُعَم ٌة َق َف

ي ِلَھَذا اْلَحِدیِث َوَرّجَحْت َطاِئَفٌة َقْوَل َأِبي َبْكٍر ِلاْسِتْقَراِر اْلَأْمِر َعَلْیِھ َوُمَواَفَقِتِھ اْلِكَتاَب اّلِذ
بِ           َب َوِلَتْش ْت اْلَغَض ي َغَلَب َة اّلِت ِھ الّرْحَم ْم َوِلُمَواَفَقِت َك َلُھ اِل َذِل ِھ ِبِإْحَل ّي  َسَبَق ِمْن الّل یِھ الّنِب

ى            وٍح َوُموَس َر ِبُن ِبیِھِھ ِلُعَم ى ، َوَتْش ِإْبَراِھیَم َوِعیَس َك ِب ي َذِل ُھ ِف ّلَم َل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َص
َرَج    ْن َخ َوِلُحُصوِل اْلَخْیِر اْلَعِظیِم اّلِذي َحَصَل ِبِإْسَلاِم َأْكَثِر ُأوَلِئَك اْلَأْسَرى ، َوِلُخُروِج َم

ِة          ِمْن َأْصَلاِب َداِء َوِلُمَواَفَق ِلِمیَن ِباْلِف َلْت ِلْلُمْس ي َحَص ّوِة اّلِت وِل اْلُق ِلِمیَن َوِلُحُص ْن اْلُمْس ِھْم ِم
َتَقّر         ُث اْس ًرا َحْی ُھ آِخ ِھ َل ِة الّل ا ، َوِلُمَواَفَق َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَأِبي َبْكٍر َأّوًل

َوِلَكَماِل َنَظِر الّصّدیِق َفِإّنُھ َرَأى َما َیْسَتِقّر َعَلْیِھ ُحْكُم الّلِھ آِخًرا ، َوَغّلَب اْلَأْمُر َعَلى َرْأِیِھ 
ا  : َقاُلوا . َجاِنَب الّرْحَمِة َعَلى َجاِنِب اْلُعُقوَبِة  َوَأّما ُبَكاُء الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفِإّنَم

ذَ     ُزوِل اْلَع ًة ِلُن اَن َرْحَم ِھ          َك وُل الّل َك َرُس ِرْد َذِل ْم ُی ّدْنَیا ، َوَل َرَض ال َذِلَك َع ْن َأَراَد ِب اِب ِلَم
ا            ّم َوَل ْت َتُع ُة َكاَن َحاَبِة َفاْلِفْتَن ُض الّص ٍر َوِإْن َأَراَدُه َبْع و َبْك ا َأُب ّلَم َوَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َص

ْوَم  ( َعْسَكُر َیْوَم ُحَنْیٍن ِبَقْوِل َأَحِدِھْم ُتِصیُب َمْن َأَراَد َذِلَك َخاّصًة َكَما ُھِزَم اْل َلْن ُنْغَلَب اْلَی
َتَقّر   ) ِمْن ِقّلٍة  ّم اْس َوِبِإْعَجاِب َكْثَرِتِھْم ِلَمْن َأْعَجَبْتُھ ِمْنُھْم َفُھِزَم اْلَجْیُش ِبَذِلَك ِفْتَنًة َوِمْحَنًة ُث

َواْسَتْأَذَنُھ اْلَأْنَصاُر َأْن َیْتُرُكوا ِلْلَعّباِس َعّمِھ ِفَداَءُه . ُم اْلَأْمُر َعَلى الّنْصِر َوالّظْفِر َوَالّلُھ َأْعَل
ٍر       " َفَقاَل  و َبْك ا َأُب ُھ إّیاَھ ًة َنَفَل َأْكَوِع َجاِرَی َلا َتَدُعوا ِمْنُھ ِدْرَھًما َواْسَتْوَھَب ِمْن َسَلَمَة ْبِن اْل

ِلِمیَن         َفَوَھَبَھا َلُھ َفَبَعَث ِبَھا]  ١٠٢ص [ ِفي َبْعِض  ْن اْلُمْس ا ِم ا َناًس َدى ِبَھ َة ، َفَف ى َمّك إَل
َمِة ،            َد اْلِقْس ْیِھْم َبْع َواِزَن َعَل ْبَي َھ ٍل َوَرّد َس ْن ُعَقْی ٍل ِم ِلِمیَن ِبَرُج ْن اْلُمْس َوَفَدى َرُجَلْیِن ِم

نْ     ْب ِم ْم ُیَطّی ْن َل ّت      َواْسَتَطاَب ُقُلوَب اْلَغاِنِمیَن َفَطّیُبوا َلُھ َوَعّوَض َم اٍن ِس ّل إْنَس َك ِبُك َذِل
ّدِة         اِرِث ِلِش َن اْلَح َر ْب َل الّنْض َرى ، َوَقَت ْن اْلَأْس ْیٍط ِم ي ُمَع َن َأِب َة ْب َل ُعْقَب َراِئَض َوَقَت َف

َلْم  َوَذَكَر اْلِإَماُم َأْحَمُد َعْن اْبِن َعّباٍس َقاَل َكاَن َناٌس ِمْن اْلَأْسَرى. َعَداَوِتِھَما ِلّلِھ َوَرُسوِلِھ 
ِر َیُكْن َلُھْم َماٌل ، َفَجَعَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفَداَءُھْم َأْن ُیَعّلُموا َأْوَلاَد اْلَأْنَصا

  .اْلِكَتاَبَة َوَھَذا َیُدّل َعَلى َجَواِز اْلِفَداِء ِباْلَعَمِلَكَما َیُجوُز ِباْلَماِل 
  ]اِلاْسِتْرَقاُق [ 

َتِرّق   َوَكاَن َھْد ا َیْس ُیُھ َأّن َمْن َأْسَلَم َقْبَل اْلَأْسِر َلْم ُیْسَتَرّق َوَكاَن َیْسَتِرّق َسْبَي اْلَعَرِب ، َكَم
ِد         ْن َوَل ا ِم ا َفِإّنَھ اَل َأْعِتِقیَھ ْنُھْم َفَق ِبّیٌة ِم َة َس َد َعاِئَش اَن ِعْن اِب َوَك ِل اْلِكَت ْن َأْھ َرُھْم ِم َغْی

ا  ا]  ١٠٣ص [ إْسَماِعیَل  َماِعیَل ،        : لّطَبَراِنّي َمْرُفوًع ِد إْس ْن َوَل ٌة ِم ِھ َرَقَب اَن َعَلْی ْن َك َم
ي          اِرِث ِف ُت اْلَح ُة ِبْن ْت ُجَوْیِرّی َطِلِق ، َوَقَع ي اْلُمْص َباَیا َبِن َفْلَیْعِتْق ِمْن َبْلَعْنَبَر َوَلّما َقَسَم َس

ُھ      الّسْبِي ِلَثاِبِت ْبِن َقْیِس ْبِن َشّماٍس ، َفَكاَتَب ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ْتُھ َعَلى َنْفِسَھا ، َفَقَضى َرُس
َطِلِق        ي اْلُمْص ِت َبِن ِل َبْی ْن َأْھ ًة ِم َعَلْیِھ َوَسّلَم ِكَتاَبَتَھا َوَتَزّوَجَھا ، َفُأْعِتَق ِبَتَزّوِجِھ إّیاَھا ِمَئ

ّلَم   ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ْھِر َرُس ا ِلِص ْم  َوِھ. إْكَراًم َرِب ، َوَل ِریِح اْلَع ْن َص َي ِم



 ٣٢

ِتْبَراِء        َد اِلاْس وَنُھّن َبْع اُنوا َیَطُئ ْل َك َلاِم َب َیُكوُنوا َیَتَوّقُفوَن ِفي َوْطِء َسَباَیا اْلَعَرِب َعَلى اْلِإْس
اُت ِمَن الّنَساِء ِإّلا َما َواْلُمْحَصَن{ : َوَأَباَح الّلُھ َلُھْم َذِلَك َوَلْم َیْشَتِرْط اْلِإْسَلاَم َبْل َقاَل َتَعاَلى 

َفَأَباَح َوْطَء ِمْلِك اْلَیِمیِن َوِإْن َكاَنْت ُمْحَصَنًة إَذا اْنَقَضْت ]  ٢٤الّنَساُء [ } َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم 
ْبِي    ِعّدُتَھا ِباِلاْسِتْبَراِء َوَقاَل َلُھ َسَلَمُة ْبُن اْلَأْكَوِع ، َلّما اْسَتْوَھَبُھ اْلَجاِرَیَة اْلَفَز ْن الّس َة ِم اِرّی

َل             ا َقْب ا َحَراًم اَن َوْطُؤَھ ْو َك ا َوَل ا َثْوًب ْفُت َلَھ ا َكَش ي ، َوَم ْد َأْعَجَبْتِن َوَالّلِھ َیا َرُسوَل الّلِھ َلَق
َدى  ْن     اْلِإْسَلاِم ِعْنَدُھْم َلْم َیُكْن ِلَھَذا اْلَقْوِل َمْعًنى ، َوَلْم َتُكْن َقْد َأْسَلَمْت ِلَأّنُھ َقْد َف ا ِم ا َناًس ِبَھ

ِتَراَط           ّط اْش ٍد َق ٍر َواِح ي َأَث ِرُف ِف ا َنْع ِة َفَل ِھ َوِباْلُجْمَل اْلُمْسِلِمیَن ِبَمّكَة ، َواْلُمْسِلُم َلا ُیَفاَدى ِب
ُھ وَ   ِھ َھْدُی اَن َعَلْی ِذي َك َواُب اّل ِبّیِة َفالّص ي َوْطِء اْلَمْس ا ِف ا َأْو ِفْعًل ْنُھْم َقْوًل َلاِم ِم ْدُي اْلِإْس َھ

ِتَراِط    ِر اْش ْن َغْی یِن ِم ِك اْلَیِم ِبّیاِت ِبِمْل اِئِھّن اْلَمْس َرِب ، َوَوْطُء إَم ِتْرَقاُق اْلَع َحاِبِھ اْس َأْص
  .اْلِإْسَلاِم 
  ]َلا ُیَفّرُق ِفي الّسْبِي َبْیَن اْلَواِلَدِة َوَوَلِدَھا [ َفْصٌل 

ْن        َوَكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْمَنُع ال وُل َم ِدَھا ، َوَیُق َدِة َوَوَل ْیَن اْلَواِل ْبِي َب ي الّس ّتْفِریَق ِف
بْ              ْؤَتى ِبالّس اَن ُی ِة َوَك ْوَم اْلِقَیاَم ِھ َی ْیَن َأِحّبِت ُھ َوَب ُھ َبْیَن ّرَق الّل ِدَھا ، َف َدٍة َوَوَل ْیَن َواِل ِي َفّرَق َب

َنُھْم  َفُیْعِطي َأْھَل اْلَبْیِت َجِمیًعا َكَراِھَیَة َأْن ُیَف اد  ]  ١٠٤ص . [ ّرَق َبْی /  ٣ج ( -زاد المع
  )٩٩ص 

  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي اْلَغَناِئِم َواْلَفْيِء  .٦
  )٦٢ص /  ٥ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل ِفي ُحْكِمِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِقْسَمِة اْلَغَناِئِم
  ]اْلَفاِرُس َوالّراِجُل [ 

ُھ   َحَكَم َصّل ُت َعْن ى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّن ِلْلَفاِرِس َثَلاَثَة َأْسُھٍم َوِللّراِجِل َسْھٌم َھَذا ُحْكُمُھ الّثاِب
اِء      وُر اْلُفَقَھ َذ ُجْمُھ ِھ َأَخ ا َوِب ِھ ُكّلَھ ي ُمَغاِزی ِل  ]  ٦٣ص . [ ِف َلَب ِلْلَقاِت َم َأّن الّس . َوَحَك

َحاَق     اْلُخُمُس َوَأّما ُحْكُمُھ ِبِإْخ ُن إْس اَل اْب ِس َفَق َة      : َراِج اْلُخُم ي ُقَرْیَظ ْوَم َبِن ُل َی ْت اْلَخْی َكاَن
ِھ   ِسّتًة َوَثَلاِثیَن َفَرًسا َوَكاَن َأّوَل َفْيٍء َوَقَعْت ِفیِھ الّسْھَماِن َوَأْخَرَج ِمْنُھ اْلُخُمَس َوَمَضْت ِب

َماِعیلُ    ي إْس َك اْلَقاِض ى َذِل ُھ َعَل ّنُة َوَواَفَق ُب َأّن     الّس َماِعیُل َوَأْحِس اَل إْس َحاَق َفَق ُن إْس ْب
اٍف    اٌن َش َبْعَضُھْم َقاَل َتَرَك َأْمَر اْلُخْمِس َبْعَد َذِلَك َوَلْم َیْأِت ِفي َذِلَك ِمْن اْلَحِدیِث َما ِفیِھ َبَی

ْیٍن     اِئِم ُحَن ي َغَن دِ  . َوِإّنَما َجاَء ِذْكُر اْلُخُمِس َیِقیًنا ِف اَل اْلَواِق ي    : ّي َوَق َس ِف ٍس ُخّم َأّوُل ُخُم
ُھ            ى َأّن َل اَلَحُھْم َعَل ِھ َفَص ى ُحْكِم وا َعَل اٍم َنَزُل ِة َأّی ْھٍر َوَثَلاَث ْدٍر ِبَش َغْزَوِة َبِني َقْیُنَقاَع َبْعَد َب

َواَلُھْم      َس َأْم َة َوَخّم اَء َوالّذّرّی امِ    . َأْمَواَلُھْم َوَلُھْم الّنَس ُن الّص اَدُة ْب اَل ُعَب َع   َوَق ا َم ِت َخَرْجَن
وَنھُ        ٌة َیْقُتُل ْتُھْم َطاِئَف ُدّو َتِبَع ُھ اْلَع َزَم الّل ا َھ ْم َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَلى َبْدٍر َفَلّم
كَ      ى اْلَعْس َتْوَلْت َعَل ٌة اْس ّلَم َوَطاِئَف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ٌة ِبَرُس َدَقْت َطاِئَف ِر َوَأْح

َدُقوا    : َواْلَغِنیَمِة َفَلّما َرَجَع اّلِذیَن َطَلُبوُھْم َقاُلوا  ِذیَن َأْح اَل اّل َلَنا الّنَفُل َنْحُن َطَلْبَنا اْلَعُدّو َوَق
ِھ  ِبَرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َنْحُن َأَحّق ِبِھ ِلَأّنا َأْحَدْقَنا ِبَرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَل ْی

اُه           ُن َحَوْیَن ا َنْح َو َلَن َكِر ُھ ى اْلَعْس َتْوَلْوا َعَل ِذیَن اْس اَل اّل . َوَسّلَم َأْن َلا َیَناَل اْلَعُدّو ِغّرَتُھ َوَق
وِل  { َفَأْنَزَل الّلُھ َعّز َوَجّل  اُل  [ } َیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَأْنَفاِل ُقِل اْلَأْنَفاُل ِلّلِھ َوالّرُس ] .  ١اْلَأْنَف

ُتْم    { َقّسَمُھ َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعْن َبَواٍء َقْبَل َأْن َیْنِزَل َف ا َغِنْم وا َأّنَم َواْعَلُم
  ] . ٤١اْلَأْنَفاُل [ } ِمْن َشْيٍء َفَأّن ِلّلِھ ُخُمَسُھ 

  )١٠٦ص /  ٣ج ( -زاد المعاد 
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  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ ِفي اْلَأْرِض اْلَمْغُنوَمِة
ُة ،      ا اْلَمِدیَن اِنِمیَن َوَأّم ْیَن اْلَغ َثَبَت َعْنُھ َأّنُھ َقَسَم َأْرَض َبِني ُقَرْیَظة َوَبِني الّنِضیر َوَخْیَبَر َب

ا   ُأِقّرْت ِبَحاِلَھ ا ، َف ا َأْھُلَھ َلَم َعَلْیَھ اْلُقْرآِن َوَأْس ْت ِب ْم  . َفُفِتَح َوًة َوَل ا َعْن ُة ، َفَفَتَحَھ ا َمّك َوَأّم
َمِتَھا ،          َیْقِس ْرِك ِقْس َوًة َوَت ا َعْن ْیَن َفْتِحَھ ُع َب اِء اْلَجْم ْن اْلُعَلَم ٍة ِم ْمَھا ، َفَأْشَكَل َعَلى ُكّل َطاِئَف

ا              َواٌء َفَل ا َس ْم ِفیَھ ْم َوُھ ِلِمیَن ُكّلِھ ى اْلُمْس ٌف َعَل َي َوْق ِك َوِھ ا َداُر اْلَمَناِس ٌة ِلَأّنَھ َفَقاَلْت َطاِئَف
ا ،      ُیْمِكُن ِقْسَمُتَھ َع ِرَباِعَھ ّوَز َبْی ْن َج ْنُھْم َم ا ، ُثّم ِمْن َھُؤَلاِء َمْن َمَنَع َبْیَعَھا َوِإَجاَرَتَھا ، َوِم

تْ          ا ُفِتَح اَل إّنَھ َمِة َق َدِم اْلِقْس ْیَن َع َوِة َوَب ْیَن اْلَعْن ْع َب  َوَمَنَع إَجاَرَتَھا ، َوالّشاِفِعّي َلّما َلْم َیْجَم
ُب        . ْم ُتْقَسْم ُصْلًحا ، َفِلَذِلَك َل ا َتِج َمُتَھا َكَم ُب ِقْس ًة َفَیِج ْت َغِنیَم َوًة َلَكاَن َقاَل َوَلْو ُفِتَحْت َعْن

ٌك  ِقْسَمُة اْلَحَیَواِن َواْلَمْنُقوِل َوَلْم َیَر َبْأًسا ِمْن َبْیِع ُرَباِع َمّكَة ، َوِإَجاَرِتَھا ، َواْحَتّج ِبَأّنَھا ِم ْل
ِھ         ِلَأْرَباِبَھا ُتوَرُث َعْن ى َماِلِك ِك إَل اَفَة اْلِمْل ْیِھْم إَض ْبَحاَنُھ إَل ُھ ُس اَفَھا الّل ُھْم َوُتوَھُب َوَقْد َأَض

ِھ             ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َل ِللّنِب َة ، َوِقی ِن ُأَمّی ْفَواَن ْب ْن َص اِب َداًرا ِم ُن اْلَخّط َواْشَتَرى ُعَمُر ْب
اَن  َوَسّلَم َأْیَن َتْنِزُل َغًدا ِفي َداِرك ِبَمّك َة ؟ َفَقاَل َوَھْل َتَرَك َلَنا َعِقیٌل ِمْن ِرَباٍع َأْو ُدوٍر َوَك

اِئَم      اِئِم َوَأّن اْلَغَن ْن اْلَغَن َأْرَض ِم اِفِعّي َأّن اْل ُل الّش اَن َأْص ا َك ٍب ، َفَلّم ا َطاِل ٌل َوِرَث َأَب َعِقی
ْوِل        َمّكَة ُتْمَلُك َوُتَباُع َوِرَباُعَھا َوُدوُرَھا]  ١٠٧ص [ َتِجُب  ْن اْلَق ّدا ِم ْد ُب ْم َیِج ْم َل َلْم ُتْقَس

  .ِبَأّنَھا ُفِتَحْت ُصْلًحا 
  ]َھْل اْلَأْرُض َتْدُخُل ِفي اْلَغَناِئِم [ 

ْت             ا ُفِتَح وِر َأّنَھ ْوِل اْلُجْمُھ ى َق ًة َعَل ا َداّل َدَھا ُكّلَھ ِحیَحَة َوَج َث الّص َل اْلَأَحاِدی َلِكْن َمْن َتَأّم
اَدِة       ُثّم اْخ. َعْنَوًة  ّل اْلِعَب ِك َوَمَح ا َداُر الّنُس ٌة ِلَأّنَھ ْت َطاِئَف َتَلُفوا ِلَأّي َشْيٍء َلْم َیْقِسْمَھا ؟ َفَقاَل

ْیَن        . َفِھَي َوْقٌف ِمْن الّلِھ َعَلى ِعَباِدِه اْلُمْسِلِمیَن  َأْرِض َب ي اْل ٌر ِف اُم ُمَخّی ٌة اْلِإَم ْت َطاِئَف َوَقاَل
َدّل         ِقْسَمِتَھا َوَبْیَن َوْقِف َة ، َف ْم َمّك ْم َیْقِس َر ، َوَل َم َخْیَب ّلَم َقَس ِھ َوَس َھا ، َوالّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی

َواْلَأْرُض َلا َتْدُخُل ِفي اْلَغَناِئِم اْلَمْأُموِر ِبِقْسَمِتَھا ، َبْل اْلَغَناِئُم : َقاُلوا . َعَلى َجَواِز اْلَأْمَرْیِن 
ْم            ِھَي اْلَحَیَواُن َواْلَمْنُق ّل َلُھ ِة َوَأَح ِذِه اْلُأّم ِر َھ ٍة َغْی اِئَم ِلُأّم ّل اْلَغَن ْم ُیِح اَلى َل َھ َتَع وُل ِلَأّن الّل

ِھ  { : ِدَیاَر اْلُكْفِر َوَأْرَضُھْم َكَما َقاَل َتَعاَلى  َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِھ َیا َقْوِم اْذُكُروا ِنْعَمَة الّل
ْم  َی{ إَلى َقْوِلِھ } َعَلْیُكْم  َدُة  [ } ا َقْوِم اْدُخُلوا اْلَأْرَض اْلُمَقّدَسَة اّلِتي َكَتَب الّلُھ َلُك  ٢٠اْلَماِئ

ِھْم  ] ،  ٢١ َراِئیَل     { َوَقاَل ِفي ِدَیاِر ِفْرَعْوَن َوَقْوِمِھ َوَأْرِض ي ِإْس ا َبِن َذِلَك َوَأْوَرْثَناَھ [ } َك
ُل ِفي اْلَغَناِئِم َواْلِإَماُم ُمَخّیٌر ِفیَھا ِبَحَسِب اْلَمْصَلَحِة َفُعِلَم َأّن اْلَأْرَض َلا َتْدُخ]  ٥٩الّشَعَراُء 

ا      ى َحاِلَھ ا َعَل ْل َأَقّرَھ َوَقْد َقَسَم َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَتَرَك َوُعَمُر َلْم َیْقِسْم َب
اُه    َوَضَرَب َعَلْیَھا َخَراًجا ُمْسَتِمّرا ِفي َرَقَبِتَھا َیُكوُن ْیَس َمْعَن ِلْلُمَقاِتَلِة َفَھَذا َمْعَنى َوْقِفَھا ، َل

ُل            َو َعَم ا ُھ َأْرِض َكَم ِذِه اْل ُع َھ وُز َبْی ْل َیُج ِة َب ي الّرَقَب اْلَوْقَف اّلِذي َیْمَنُع ِمْن َنْقِل اْلِمْلِك ِف
َرِحَمُھ الّلُھ  -َقْد َنّص اْلِإَماُم َأْحَمُد اْلُأّمِة َوَقْد َأْجَمُعوا َعَلى َأّنَھا ُتوَرُث َواْلَوْقُف َلا ُیوَرُث َو

اِح   -َتَعاَلى  َعَلى َأّنَھا َیُجوُز َأْن ُتْجَعَل َصَداًقا ، َواْلَوْقُف َلا َیُجوُز َأْن َیُكوَن َمْھًرا ِفي الّنَك
وِن     َوِلَأّن اْلَوْقَف إّنَما اْمَتَنَع َبْیُعُھ َوَنْقُل اْلِمْلِك ِفي َرَقَبِتِھ ِلَما ِفي َذ ّق اْلُبُط اِل َح ْن إْبَط ِلَك ِم

اَرْت          َتَراَھا َص ْن اْش َأْرِض َفَم َراِج اْل ي َخ ْم ِف ِة َحّقُھ اْلَمْوُقوِف َعَلْیِھْم ِمْن َمْنَفَعِتِھ َواْلُمَقاِتَل
ِلمِ       ْن اْلُمْس ٍد ِم ّق َأَح ُل َح ا َیْبُط ِع   ِعْنَدُه َخَراِجّیًة َكَما َكاَنْت ِعْنَد اْلَباِئِع َسَواًء َفَل َذا اْلَبْی یَن ِبَھ

ھِ         َد ِفی ْد اْنَعَق ِب َوَق ِة اْلُمَكاَت ُع َرَقَب َذا َبْی ُر َھ  َكَما َلْم َیْبُطْل ِباْلِمیَراِث َواْلِھَبِة َوالّصَداِق َوَنِظی
َد اْلبَ   ا    َسَبُب اْلُحّرّیِة ِباْلِكَتاَبِة َفِإّنُھ َیْنَتِقُل إَلى اْلُمْشَتِري ُمَكاَتًبا َكَما َكاَن ِعْن ُل َم ا َیْبُط اِئِع َوَل

ُم   ّلَم     ]  ١٠٨ص . [ اْنَعَقَد ِفي َحّقِھ ِمْن َسَبِب اْلِعْتِق ِبَبْیِعِھ َوَالّلُھ َأْعَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َص



 ٣٤

َد اْلُخمُ    ا َبْع ِس َقَسَم ِنْصَف َأْرِض َخْیَبَر َخاّصًة َوَلْو َكاَن ُحْكُمَھا ُحْكَم اْلَغِنیَمِة َلَقَسَمَھا ُكّلَھ
ى   " : اْلُمْسَتْدَرِك " و " الّسَنِن " َفِفي  َر َعَل َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلّما َظَھ

َخْیَبَر َقَسَمَھا َعَلى ِسّتٍة َوَثَلاِثیَن َسْھًما ، َجَمَع ُكّل َسْھٍم ِماَئَة َسْھٍم َفَكاَن ِلَرُسوِل الّلِھ َصّلى 
ْن           الّلُھ َعَلْیِھ َوَس ِھ ِم َزَل ِب ْن َن اِقَي ِلَم َف اْلَب َزَل الّنْص َك َوَع ْن َذِل ُف ِم ّلَم َوِلْلُمْسِلِمیَن الّنْص

اْلُوُفوِد َواْلُأُموِر َوَنَواِئِب الّناِس َھَذا َلْفُظ َأِبي َداُوَد َوِفي َلْفٍظ َعَزَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ 
ِلِمیَن          َعَلْیِھ َوَسّلَم َثَماِنَیَة َعَشَر َسْھ ِر اْلُمْس ْن َأْم ِھ ِم ِزُل ِب ا َیْن ِھ َوَم ْطُر ِلَنَواِئِب َو الّش ًما ، َوُھ

ا       َلاِلَم َوَتَواِبَعَھ َة ، َوالّس َوِطیَح َواْلُكَتْیَب َك اْل ا     . َوَكاَن َذِل ُھ َأْیًض ٍظ َل ي َلْف َفَھا   : َوِف َزَل ِنْص َع
ِھ     َزَل ِب ا َن َة َوالْ : ِلَنَواِئِبِھ َوَم آَخَر        اْلَوْطِحّی َف اْل َزَل الّنْص ا ، َوَع َز َمَعُھَم ا ُأِحی َة ، َوَم ُكَتْیَب

ّلى       ِھ َص وِل الّل ْھُم َرُس اَن َس َفَقَسَمُھ َبْیَن اْلُمْسِلِمیَن الّشّق َوالّنَطاَة ، َوَما ُأِحیَز َمَعُھَما ، َوَك
  الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُأِحیَز َمَعُھَما

  )٧٢ص /  ٥ج ( -زاد المعاد 
  ٌل ِفي ُحْكِمِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِقْسَمِة اْلَأْمَواِلَفْص

َفَأّما . َكاَن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْقِسُمَھا َثَلاَثٌة الّزَكاُة َواْلَغَناِئُم َواْلَفْيُء ]  ٧٣ص [ 
اَن  الّزَكاُة َواْلَغَناِئُم َفَقْد َتَقّدَم ُحْكُمُھَما َوَبّی ّنا َأّنُھ َلْم َیُكْن َیْسَتْوِعُب اْلَأْصَناَف الّثَماِنَیَة َوَأّنُھ َك

  .ُرّبَما َوَضَعَھا ِفي َواِحٍد 
  ]اْلُحْكُم ِفي اْلَفْيِء [

ي     ْینٍ  ِف ْوَم ُحَن َم َی  َوَأّما ُحْكُمُھ ِفي اْلَفْيِء َفَثَبَت ِفي الّصِحیِح َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقَس
وْ     ا َتْرَض ْم َأّل اَل َلُھ َن َأْن اْلُمَؤّلَفِة ُقُلوُبُھْم ِمْن اْلَفْيِء َوَلْم ُیْعِط اْلَأْنَصاَر َشْیًئا َفَعَتُبوا َعَلْیِھ َفَق

ى    ُھ إَل َیْذَھَب الّناُس ِبالّشاِء َواْلَبِعیِر َوَتْنَطِلُقوَن ِبَرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َتُقوُدوَن
دُ       ِة َوَفَواِئ ُر اْلِقّص ّدَم ِذْك ْد َتَق ِھ َوَق ي  ِرَحاِلُكْم َفَوَالّلِھ ِلَما َتْنَقِلُبوَن ِبِھ َخْیٌر ِمّما َیْنَقِلُبوَن ِب َھا ِف

ْم         . َمْوِضِعَھا  ا َل ْيِء َم اِل اْلَف ي َم ِم ِف ْن اْلُحْك وِلِھ ِم َواْلِقّصُة ُھَنا َأّن الّلَھ ُسْبَحاَنُھ َأَباَح ِلَرُس
ي  ُیِب ِرِه َوِف ُھ ِلَغْی ِحیِح " ْح ا َوَأَدُع   " الّص ُأْعِطي َأْقَواًم ي َل ّلَم إّن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص َعْن

ي   ي َوِف ِذي ُأْعِط ْن اّل ّي ِم ّب إَل ِذي َأَدُع َأَح َرُھْم َوَاّل ِحیِح " َغْی ُأْعِطي " الّص ي َل ُھ إّن َعْن
َزَعُھْم    ْم َوَج اُف َظْلَعُھ ا َأَخ ى    َأْقَواًم ْن اْلِغَن وِبِھْم ِم ي ُقُل ُھ ِف َل الّل ا َجَع ى َم ا إَل ُل َأْقَواًم َوَأِك

ِھ        وِل الّل ِة َرُس ي ِبَكِلَم ّب َأّن ِل ا ُأِح َواْلَخْیِر ِمْنُھْم َعْمُرو ْبُن َتْغِلَب َقاَل َعْمُرو ْبُن َتْغِلَب َفَم
ّنَعِم        َر ال ّلَم ُحْم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َیَمِن      َأّن َع]  ٧٤ص . [ َص ْن اْل ٍة ِم ِھ ِبُذَھْیَب َث إَلْی ا ُبِع ِلّی

َة      َن ُعَلاَث َة ْب ى َعْلَقَم َفَقَسَمَھا َأْرَباًعا َفَأْعَطى اْلَأْقَرَع ْبَن َحاِبٍس َوَأْعَطى َزْیَد اْلَخْیِر َوَأْعَط
ّرْأِس    َوُعَیْیَنَة ْبَن ِحْصٍن َفَقاَم إَلْیِھ َرُجٌل َغاِئُر اْلَعْیَنْیِن َناِتُئ اْلَجْب وُق ال ِة َمْحُل َھِة َكّث الّلْحَی

ّق       ت َأَح ك َأَوَلْس ّلَم َوْیل ِھ َوَس َفَقاَل َیا َرُسوَل الّلِھ اّتِق الّلَھ َفَقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
  .َأْھِل اْلَأْرِض َأْن َیّتِقَي الّلَھ ؟ اْلَحِدیَث 

  )٧٨ص /  ٥ج ( -زاد المعاد 
  ]َكاُة َواْلَفْيُء َعَلى اْلَأْصَناِف ُكّلَھا َھْل ُتْقَسُم الّز[

ي     : َفَقاَل الّشاِفِعّي ]  ٧٩ص [  ا َوُیْعِط َناِف ُكّلَھ ى اْلَأْص َتِجُب ِقْسَمُة الّزَكاِة َواْلُخُمِس َعَل
ُل اْلمَ    . ِمْن ُكّل ِصْنٍف َمْن ُیْطَلُق َعَلْیِھ اْسُم اْلَجْمِع  ُھ َوَأْھ ُھ الّل ٌك َرِحَم ِة  َوَقاَل َماِل ْل  : ِدیَن َب

ا   ُیْعِطي ِفي اْلَأْصَناِف اْلَمْذُكوَرِة ِفیِھَما َوَلا َیْعُدوُھْم إَلى َغْیِرِھْم َوَلا َتِجُب ِقْسَمُة الّزَكاِة َوَل
یِعِھْم   َة      . اْلَفْيُء ِفي َجِم و َحِنیَف ُد َوَأُب ام َأْحَم اَل اْلِإَم ةِ      : َوَق ي آَی ُھ ِف ْم الّل ٍك َرِحَمُھ ْوِل َماِل  ِبَق

َوَمْن َتَأّمَل الّنُصوَص َوَعَمَل َرُسوِل . الّزَكاِة َوِبَقْوِل الّشاِفِعّي َرِحَمُھ الّلُھ ِفي آَیِة اْلُخُمِس 



 ٣٥

ْبَحاَنھُ        َھ ُس ِإّن الّل ِة َف ِل اْلَمِدیَن ْوِل َأْھ ى َق  الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوُخَلَفاِئِھ َوَجَدُه َیُدّل َعَل
اْلُخُمِس ُھْم َأْھُل اْلَفْيِء َوَعّیَنُھْم اْھِتَماًما ِبَشْأِنِھْم َوَتْقِدیًما َلُھْم َوِلَما َكاَنْت اْلَغَناِئُم َجَعَل َأْھَل 

ْيُء      اَن اْلَف ا َك ِس َوَلّم َخاّصًة ِبَأْھِلَھا َلا َیْشُرُكُھْم ِفیَھا ِسَواُھْم َنّص َعَلى ُخُمِسَھا ِلَأْھِل اْلُخُم
ْیَن    َلا َیْخَتّص ِبَأَح ّوى َب اِبِعیِھْم َفَس ٍد ُدوَن َأَحٍد َجَعَل ُجْمَلَتُھ َلُھْم َوِلْلُمَھاِجِریَن َواْلَأْنَصاِر َوَت

ِرُف            ّلَم َیْص ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل اَن َرُس ِرِف َوَك ي اْلَمْص اْلُخُمِس َوَبْیَن اْلَفْيِء ِف
اِلِح اْلإِ     ي َمَص ْھَمُھ ِف ِھ َوَس َأَھّم         َسْھَم الّل ّدًما ِلْل ا ُمَق ي َأْھِلَھ ِس ِف اِس اْلُخُم َة َأْخَم َلاِم َوَأْرَبَع ْس

ِة            یُن َذا اْلَحاَج وَنُھْم َوُیِع ُھ ُدُی ّزاَبُھْم َوَیْقِضي ِمْن ُھ ُع َزّوُج ِمْن َأْحَوِج َفُی َأْحَوِج َفاْل َفاْلَأَھّم َواْل
وَن  ِمْنُھْم َوُیْعِطي َعَزَبُھْم َحّظا َوُمَتَزّوَجُھْم َح ّظْیِن َوَلْم َیُكْن ُھَو َوَلا َأَحٌد ِمْن ُخَلَفاِئِھ َیْجَمُع

َنُھْم       ْيِء َبْی اِس اْلَف َة َأْخَم ُموَن َأْرَبَع اْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیَن َوَأْبَناَء الّسِبیِل َوَذِوي اْلُقْرَبى َوَیْقِس
ْفَعُلوَن َذِلَك ِفي الّزَكاِة َفَھَذا َھْدُیُھ َوِسیَرُتُھ َعَلى الّسِوّیِة َوَلا َعَلى الّتْفِضیِل َكَما َلْم َیُكوُنوا َی

  .َوُھَو َفْصُل اْلُخّطاِب َوَمْحُض الّصَواِب 
  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي اْلُخُروِج ِلْلِقَتاِل .٧

  )٦٢ص /  ٣ج ( -زاد المعاد 
  ]اْلِإْذُن ِباْلِقَتاِل [ َفْصٌل 

ِھ َص وُل الّل َتَقّر َرُس ا اْس اِدِه  َفَلّم ِرِه ِبِعَب ُھ ِبَنْص َدُه الّل ِة َوَأّی ّلَم ِباْلَمِدیَن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل
ھُ         َنُھْم َفَمَنَعْت ْت َبْی ي َكاَن ِإَحِن اّلِت َداَوِة َواْل َد اْلَع وِبِھْم َبْع  اْلُمْؤِمِنیَن اْلَأْنَصاِر َوَأّلَف َبْیَن ُقُل

ُھ   َأْنَصاُر الّلِھ َوَكِتیَبُة اْلِإْسَلاِم ِم ّدُموا َمَحّبَت ْن اْلَأْسَوِد َواْلَأْحَمِر َوَبَذُلوا ُنُفوَسُھْم ُدوَنُھ َوَق
َرُب     ْتُھْم اْلَع ِھْم َرَم ْن َأْنُفِس ْم ِم ى ِبِھ اَن َأْوَل َأْزَواِج َوَك اِء َواْل اِء َواْلَأْبَن ِة اْلآَب ى َمَحّب َعَل

ْم       َواْلَیُھوُد َعْن َقْوٍس َواِحَدٍة َوَشّمُروا َلُھْم َعْن اُحوا ِبِھ ِة َوَص َداَوِة َواْلُمَحاَرَب اِق اْلَع َس
ْوَكُة   [ ِمْن ُكّل َجاِنٍب َوَالّلُھ ُسْبَحاَنُھ َیْأُمُرُھْم ِبالّصْبِر َواْلَعْفِو َوالّصْفِح َحّتى َقِوَیْت الّش

وا َوِإّن ا    { : َفَقاَل َتَعاَلى ]  ٦٣ص  َأّنُھْم ُظِلُم اَتُلوَن ِب ِذیَن ُیَق ِرِھْم    ُأِذَن ِلّل ى َنْص َھ َعَل لّل
ّج  [ } َلَقِدیٌر  ٌة          ] .  ٣٩اْلَح وَرُة َمّكّی َة َوالّس اَن ِبَمّك ِإْذَن َك َذا اْل ٌة إّن َھ ْت َطاِئَف ْد َقاَل َوَق

ْوَكٌة        : َوَھَذا َغَلٌط ِلُوُجوٍه َأَحُدَھا  ْم َش اَن َلُھ ا َك اِل َوَل ي اْلِقَت ْم ِف َأّن الّلَھ َلْم َیْأَذْن ِبَمّكَة َلُھ
َة   َی اِل ِبَمّك ْن اْلِقَت ا ِم وَن ِبَھ اِني . َتَمّكُن َد    : الّث ِإْذَن َبْع ى َأّن اْل ُدّل َعَل ِة َی َیاَق اْلآَی َأّن ِس

ا     { اْلِھْجَرِة َوِإْخَراُجُھْم ِمْن ِدَیاِرِھْم َفِإّنُھ َقاَل  ّق ِإّل ِر َح اِرِھْم ِبَغْی اّلِذیَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَی
{ : الّثاِلُث َقْوُلُھ َتَعاَلى . َوَھُؤَلاِء ُھْم اْلُمَھاِجُروَن ]  ٤٠اْلَحّج [ } الّلُھ َأْن َیُقوُلوا َرّبَنا 

ْم   ّج  [ } َھَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِفي َرّبِھ ْوَم      ]  ١٩اْلَح اَرُزوا َی ِذیَن َتَب ي اّل ْت ِف َنَزَل
ِریَقْیِن  ْن اْلَف ْدٍر ِم اَطَبُھْم فِ . َب ْد َخ ُھ َق ُع َأّن وا  الّراِب ِذیَن آَمُن ا اّل ا َأّیَھ ِھ َی ا ِبَقْوِل ي آِخِرَھ

اْلَخاِمُس َأّنُھ َأَمَر . َیا َأّیَھا الّناُس َفُمْشَتَرٌك ( َواْلِخَطاُب ِبَذِلَك ُكّلِھ َمَدِنّي َفَأّما اْلِخَطاُب 
َب َأّن ا  ا     ِفیَھا ِباْلِجَھاِد اّلِذي َیُعّم اْلِجَھاَد ِباْلَیِد َوَغْیِرِه َوَلا َرْی ِق إّنَم اِد اْلُمْطَل َأْمَر ِباْلِجَھ ْل

ِھ   َة ِبَقْوِل ي َمّك ِھ ِف َأَمَر ِب ِة َف اُد اْلُحّج ا ِجَھ َرِة َفَأّم َد اْلِھْج اَن َبْع اِفِریَن { َك ِع اْلَك ا ُتِط َفَل
اْلُقْرآن  } َوَجاِھْدُھْم ِبِھ  ًرا   { َأْي ِب اًدا َكِبی اُن  [ } ِجَھ وَرٌة   ]  ٥٢: اْلُفْرَق ِذِه ُس ٌة  َفَھ َمّكّی

ي       ِھ ِف ْأُموُر ِب اُد اْلَم ا اْلِجَھ ّج   ( َواْلِجَھاُد ِفیَھا ُھَو الّتْبِلیُغ َوِجَھاُد اْلُحّجِة َوَأّم وَرِة اْلَح ُس
ِدیِث   " ُمْسَتْدَرِكِھ " الّساِدُس َأّن اْلَحاِكَم َرَوى ِفي . َفَیْدُخُل ِفیِھ اْلِجَھاُد ِبالّسْیِف  ْن َح ِم

وُل  اْلَأْعَمِش َعْن ُمْسِل ٍم اْلَبِطیِن َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر َعْن اْبِن َعّباٍس َقاَل َلّما َخَرَج َرُس
ٍر    و َبْك اَل َأُب َة َق ْن َمّك ّلَم ِم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ِھ ]  ٦٤ص : [ الّل ا إَلْی ِھ َوِإّن ا ِلّل إّن

وا     ُأِذ{ َراِجُعوَن َلَیْھِلُكّن َفَأْنَزَل الّلُھ َعّز َوَجّل  َأّنُھْم ُظِلُم اَتُلوَن ِب ِذیَن ُیَق ّج  [ } َن ِلّل اْلَح



 ٣٦

ِحیَحْیِن  " َوِإْسَناُدُه َعَلى َشْرِط . َوِھَي َأّوُل آَیٍة َنَزَلْت ِفي اْلِقَتاِل ]  ٣٩ َیاُق  " الّص َوِس
ْیَطانِ       اِء الّش َة إْلَق ِإّن ِقّص َدِنّي َف ّي َواْلَم ا اْلَمّك ى َأّن ِفیَھ ُدّل َعَل وَرِة َی ِة   الّس ي ُأْمِنّی ِف

  .الّرُسوِل َمّكّیٌة َوَالّلُھ َأْعَلُم 
  ]َفْرُض اْلِقَتاِل [ َفْصٌل 

اَل       اِتْلُھْم َفَق ْم ُیَق ْن َل اَتَلُھْم ُدوَن َم ي   { ُثّم َفَرَض َعَلْیِھْم اْلِقَتاَل َبْعَد َذِلَك ِلَمْن َق اِتُلوا ِف َوَق
ُثّم َفَرَض َعَلْیِھْم ِقَتاَل اْلُمْشِرِكیَن َكاّفًة ] .  ١٩٠َبَقَرُة اْل[ } َسِبیِل الّلِھ اّلِذیَن ُیَقاِتُلوَنُكْم 

ِع             ِھ ِلَجِمی ْأُموًرا ِب ّم َم اِل ُث َدَأُھْم ِباْلِقَت ْن َب ِھ ِلَم ْأُموًرا ِب ّم َم ِھ ُث َوَكاَن ُمَحّرًما ُثّم َمْأُذوًنا ِب
  .ْو َفْرُض ِكَفاَیٍة َعَلى اْلَمْشُھوِر اْلُمْشِرِكیَن إّما َفْرُض َعْیٍن َعَلى َأَحِد اْلَقْوَلْیِن َأ

  ]الّتْحِقیُق ِفي َمْسَأَلِة َفْرِضّیِة اْلِجَھاِد [ 
ا           اِل َوِإّم ا ِباْلَم اِن َوِإّم ا ِبالّلَس ِب َوِإّم ا ِباْلَقْل ْیٍن إّم ْرُض َع َوالّتْحِقیُق َأّن ِجْنَس اْلِجَھاِد َف

َأْنَواِع     ِباْلَیِد َفَعَلى ُكّل ُمْسِلٍم َأْن ُیَجاِھَد ِذِه اْل ْن َھ ْرُض     . ِبَنْوٍع ِم الّنْفِس َفَف اُد ِب ا اْلِجَھ َأّم
ِھ   ِكَفاَیٍة َوَأّما اْلِجَھاُد ِباْلَماِل َفِفي ُوُجوِبِھ َقْوَلاِن َوالّصِحیُح ُوُجوُبُھ ِلَأّن اْلَأْمَر ِباْلِجَھاِد ِب

َأْمَواِلُكْم  { : َوِبالّنْفِس ِفي اْلُقْرآِن َسَواٌء َكَما َقاَل َتَعاَلى  اْنِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقاًلا َوَجاِھُدوا ِب
َوَعّلَق الّنَجاَة ]  ٤١الّتْوَبُة [ } َوَأْنُفِسُكْم ِفي َسِبیِل الّلِھ َذِلُكْم َخْیٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن 

ى  َیا { ِمْن الّناِر ِبِھ َوَمْغِفَرَة الّذْنِب َوُدُخوَل اْلَجّنِة َفَقاَل  َأّیَھا اّلِذیَن آَمُنوا َھْل َأُدّلُكْم َعَل
ِھ      ِبیِل الّل ي َس ُدوَن ِف وِلِھ َوُتَجاِھ ِھ َوَرُس وَن ِبالّل یٍم ُتْؤِمُن َذاٍب َأِل ْن َع یُكْم ِم اَرٍة ُتْنِج ِتَج

ْم ُذنُ    ْر َلُك اٍت   ِبَأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم َذِلُكْم َخْیٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن َیْغِف ْدِخْلُكْم َجّن وَبُكْم َوُی
یُم       ْوُز اْلَعِظ َك اْلَف ْدٍن َذِل اِت َع ي َجّن ًة ِف اِكَن َطّیَب اُر َوَمَس ا اْلَأْنَھ ْن َتْحِتَھ ِري ِم [ } َتْج

  ] ١٥الّصّف 
ص [ َقاَل َوَأْخَبَر َأّنُھْم إْن َفَعُلوا َذِلَك َأْعَطاُھْم َما ُیِحّبوَن ِمْن الّنْصِر َواْلَفْتِح اْلَقِریِب َف

ا  { ]  ٦٥ ّف  [ } َوُأْخَرى ُتِحّبوَنَھ ي      ]  ١٢الّص ا ِف َرى ُتِحّبوَنَھ َلٌة ُأْخ ْم َخْص َأْي َوَلُك
َي  اِد َوِھ ٌب  { اْلِجَھ ْتٌح َقِری ِھ َوَف َن الّل ٌر ِم ُھ } َنْص ْبَحاَنُھ َأّن َر ُس َن { َوَأْخَب َتَرى ِم اْش

َة  ]  ١١٠الّتْوَبُة [ } ّن َلُھُم اْلَجّنَة اْلُمْؤِمِنیَن َأْنُفَسُھْم َوَأْمَواَلُھْم ِبَأ َوَأَعاَضُھْم َعَلْیَھا اْلَجّن
ْوَراُة     َي الّت َماِء َوِھ ْن الّس ِة ِم ِھ اْلُمَنّزَل َل ُكُتِب ُھ َأْفَض ْد َأْوَدَع َد َق َد َواْلَوْع َذا اْلَعْق َوَأّن َھ

َأّنُھ َلا َأَحَد َأْوَفى ِبَعْھِدِه ِمْنُھ َتَباَرَك َوَتَعاَلى ُثّم َواْلِإْنِجیُل َواْلُقْرآُن ُثّم َأّكَد َذِلَك ِبِإْعَلاِمِھْم 
َو َأّكَد َذِلَك ِبَأْن َأَمَرُھْم ِبَأْن َیْسَتْبِشُروا ِبَبْیِعِھْم اّلِذي َعاَقُدوُه َعَلْیِھ ُثّم َأْعَلَمُھْم َأّن َذِلَك ھُ 

ِإّن         َفْلُیَتَأّمْل اْلَعاِقُد َمَع َرّب. اْلَفْوُز اْلَعِظیُم ُھ َف َرُه َوَأَجّل َم َخَط ا َأْعَظ اُیِع َم َذا الّتَب َد َھ ِھ َعْق
ِھ           ُع ِبُرْؤَیِت اُه َوالّتَمّت ْوُز ِبِرَض یِم َواْلَف اُت الّنِع ّثَمُن َجّن َتِري َوال َو اْلُمْش الّلَھ َعّز َوَجّل ُھ

ِلِھ وَ  . ُھَناَك َرُف ُرُس َرُمُھمْ َوَاّلِذي َجَرى َعَلى َیِدِه َھَذا اْلَعْقُد َأْش ِة    . َأْك ْن اْلَمَلاِئَك ِھ ِم َعَلْی
َواْلَبَشِر َوِإّن ِسْلَعًة َھَذا َشْأُنَھا َلَقْد ُھّیَئْت ِلَأْمٍر َعِظیٍم َوَخْطٍب َجِسیٍم َقْد َھّیُئوك ِلَأْمٍر َلْو 

  َفِطْنَت َلھ َفاْرَبْأ ِبَنْفِسَك َأْن َتْرَعى َمَع اْلَھَمِل
ا         َمْھُر اْلُمِحّبِة َواْلَجّنِة ْؤِمِنیَن َفَم ْن اْلُم َتَراُھَما ِم ِذي اْش ا اّل اِل ِلَماِلِكِھَم َبْذُل الّنْفِس َواْلَم

ا     وَن َوَل َتاَمَھا اْلُمْفِلُس ِلْلَجَباِن اْلُمْعِرِض اْلُمْفِلِس َوَسْوِم ِھِذِه الّسْلَعِة ِبَالّلِھ َما َھَزَلْت َفَیْس
ِسُروَن َلَقْد ُأِقیَمْت ِلْلَعْرِض ِفي ُسوِق َمْن ُیِریُد َفَلْم َیْرَض َكَسَدْت َفَیِبیَعَھا ِبالّنِسیَئِة اْلُمْع

ْم     ُروَن َأّیُھ وَن َیْنَتِظ اَم اْلُمِحّب اُلوَن َوَق َأّخَر اْلَبّط وِس َفَت ْذِل الّنُف َثَمٍن ُدوَن َب ا ِب ا َلَھ َرّبَھ
َنھُ     ْلَعُة َبْی َداَرْت الّس ّثَمَن َف ُھ ال وَن َنْفُس ُلُح َأْن َیُك ِد  َیْص ي َی ْت ِف ى  { ْم َوَوَقَع ٍة َعَل َأِذّل

  ] . ٥٤اْلَماِئَدُة [ } اْلُمْؤِمِنیَن َأِعّزٍة َعَلى اْلَكاِفِریَن 
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  ]ِشَراُؤُه َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َبِعیًرا ِمْن َجاِبٍر [ 
ّحِة الّدْعَوى َفَلْو ُیْعَطى الّناُس َلّما َكُثَر اْلُمّدُعوَن ِلْلَمَحّبِة ُطوِلُبوا ِبِإَقاَمِة اْلَبّیَنِة َعَلى ِص

ِذِه   ِبَدْعَواُھْم َلاّدَعى اْلَخِلّي ِحْرَفَة الّشِجّي َفَتَنّوَع اْلُمّدُعوَن ِفي الّشُھوِد َفِقیَل َلا َتْثُبُت َھ
ٍة   ُھ        { الّدْعَوى إّلا ِبَبّیَن ْبُكُم الّل اّتِبُعوِني ُیْحِب َھ َف وَن الّل ُتْم ُتِحّب ْل ِإْن ُكْن َراَن  [ } ُق آُل ِعْم

ِھ  ]  ٣١ َل  ]  ٦٦ص [ َفَتَأّخَر اْلَخْلُق ُكّلُھْم َوَثَبَت َأْتَباُع الّرُسوِل ِفي َأْفَعاِلِھ َوَأْقَواِل َوِقی
ٍة   ا ِبَتْزِكَی ُة إّل ُل اْلَعَداَل ا ُتْقَب اِئٍم  { َل َة َل اُفوَن َلْوَم ا َیَخ ِھ َوَل ِبیِل الّل ي َس ُدوَن ِف [ } ُیَجاِھ

َدُة  وَس    ]  ٥٤اْلَماِئ ْم إّن ُنُف َل َلُھ ُدوَن َفِقی اَم اْلُمَجاِھ ِة َوَق ّدِعیَن ِلْلَمَحّب ُر اْلُم َأّخَر َأْكَث َفَت
ِإّن     ُد َف ِھ اْلَعْق َع َعَلْی ا َوَق ّلُموا َم ْم َفَس ْت َلُھ َواَلُھْم َلْیَس یَن َوَأْم َن { اْلُمِحّب َتَرى ِم َھ اْش الّل

َوالَ   ُھْم َوَأْم ْؤِمِنیَن َأْنُفَس َة   اْلُم ُم اْلَجّن َأّن َلُھ ْن     } ُھْم ِب ِلیَم ِم ُب الّتْس اُیِع ُیوِج ُد الّتَب َوَعْق
ُد     َرى َعْق ْن َج اْلَجاِنَبْیِن َفَلّما َرَأى الّتّجاُر َعَظَمَة اْلُمْشَتِري َوَقْدَر الّثَمِن َوَجَلاَلَة َقْدِر َم

ِذي ُأْثبِ   ْدًرا       الّتَباُیِع َعَلى َیْدِیِھ َوِمْقَداَر اْلِكَتاِب اّل ْلَعِة َق وا َأّن ِللّس ُد َعَرُف َذا اْلَعْق ِھ َھ َت ِفی
ا    اِحِش َأْن َیِبیُعوَھ َوَشْأًنا َلْیَس ِلَغْیِرَھا ِمْن الّسَلِع َفَرَأْوا ِمْن اْلُخْسَراِن اْلَبّیِن َواْلَغْبِن اْلَف

َل   ِبَثَمٍن َبْخٍس َدَراِھَم َمْعُدوَدٍة َتْذَھُب َلّذُتَھا َوَشْھَوُتَھا َوَت ِإّن َفاِع ْبَقى َتِبَعُتَھا َوَحْسَرُتَھا َف
َذِلَك َمْعُدوٌد ِفي ُجْمَلِة الّسَفَھاِء َفَعَقُدوا َمَع اْلُمْشَتِري َبْیَعَة الّرْضَواِن ِرًضى َواْخِتَیاًرا 

اْلَعْقُد َوَسّلُموا اْلَمِبیَع َوَالّلِھ َلا َنِقیُلَك َوَلا َنْسَتِقیُلَك َفَلّما َتّم : ِمْن َغْیِر ُثُبوِت ِخَیاٍر َوَقاُلوا 
ْت            ا َكاَن َر َم ْیُكْم َأْوَف ا َعَل ْد َرَدْدَناَھ آَن َفَق ا َواْل َواُلُكْم َلَن ُكْم َوَأْم ِقیَل َلُھْم َقْد َصاَرْت َأْنُفُس

ا بَ        { َوَأْضَعاَف َأْمَواِلُكْم َمَعَھا  ِھ َأْمَواًت ِبیِل الّل ي َس وا ِف ِذیَن ُقِتُل َبّن اّل اٌء  َوَلا َتْحَس ْل َأْحَی
َلْم َنْبَتْع ِمْنُكْم ُنُفوَسُكْم َوَأْمَواَلُكْم َطَلًبا ِللّرْبِح ]  ٦٩آُل ِعْمَراَن [ } ِعْنَد َرّبِھْم ُیْرَزُقوَن 

اِن       ّل اْلَأْثَم ِھ َأَج اِء َعَلْی ِب َواْلِإْعَط َعَلْیُكْم َبْل ِلَیْظَھَر َأَثُر اْلُجوِد َواْلَكَرِم ِفي َقُبوِل اْلَمِعی
ُھ   " َتَأّمْل ِقّصَة َجاِبِر ْبِن َعْبِد الّلِھ . ُثّم َجَمْعَنا َلُكْم َبْیَن الّثَمِن َواْلُمَثّمِن  َتَرى ِمْن َوَقْد اْش

َل َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َبِعیَرُه ُثّم َوّفاُه الّثَمَن َوَزاَدُه َوَرّد َعَلْیِھ اْلَبِعیَر َوَكاَن َأُبوُه َقْد ُقِت
ِھ         َمَع ا َع الّل ِھ َم اَل َأِبی ِل َح َذا اْلِفْع َذّكَرُه ِبَھ ٍد َف لّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َوْقَعِة ُأُح

ّي       ّن َعَل ِدي َتَم ا َعْب اَل َی ْن   " َوَأْخَبَرُه َأّن الّلَھ َأْحَیاُه َوَكّلَمُھ ِكَفاًحا َوَق ْبَحاَن َم ص [ َفُس
ِھ        اْلَمِبیَع َعَلى َعْیِبِھ]  ٦٧ ِھ ِبَماِل ْن َنْفِس َدُه ِم َتَرى َعْب اِن َواْش َوَأَعاَض َعَلْیِھ َأَجّل اْلَأْثَم

ھُ   َوَجَمَع َلُھ َبْیَن الّثَمِن َواْلُمَثّمِن َوَأْثَنى َعَلْیِھ َوَمَدَحُھ ِبَھَذا اْلَعْقِد َوُھَو ُسْبَحاَنُھ اّلِذي َوّفَق
  َذا ِھّمٍة َفَقدْ  َحَدا ِبَك َحاِدي الّشْوِق َفاْطِو اْلَمَراِحَلا َفَحّیَھَلا إْن ُكْنَت. َلُھ َوَشاَءُه ِمْنُھ 

  َوُقْل ِلُمَناِدي ُحّبِھْم َوِرَضاُھْم إَذا َما َدَعا َلّبْیَك َأْلًفا َكَواِمَلا
  َوَلا َتْنُظْر اْلَأْطَلاَل ِمْن ُدوِنِھْم َفِإْن َنَظْرَت إَلى اْلَأْطَلاِل ُعْدَن َحَواِئَلا

  َتِظْر ِبالّسْیِر ِرْفَقَة َقاِعٍد َوَدْعُھ َفِإّن الّشْوَق َیْكِفیك َحاِمَلاَوَلا َتْن
  َوُخْذ ِمْنُھْم َزاًدا إَلْیِھْم َوِسْر َعَلى َطِریِق اْلُھَدى َواْلُحّب ُتْصِبْح َواِصًلا

  َوَأْحِیي ِبِذْكَراُھْم ِشَراَك إَذا َدَنْت ِرَكاُبَك َفالّذْكَرى ُتِعیُدك َعاِمَلا
  َأّما َتَخاَفّن اْلكَلاَل َفُقْل َلَھا َأَماَمِك َوْرُد اْلَوْصِل َفاْبِغي اْلَمَناِھَلاَو

  َوُخْذ َقَبًسا َمْن ُنوِرِھْم ُثّم ِسْر ِبِھ َفُنوُرُھْم َیْھِدیَك َلْیَس اْلَمَشاِعَلا
  اِئَلاَوَحّي َعَلى َواِدي اْلَأَراِك َفِقْل ِبِھ َعَساَك َتَراُھْم َثّم إْن ُكْنَت َق

  َوِإّلا َفِفي َنْعَماَن ِعْنِدي ُمَعّرُف اْل َأِحّبِة َفاْطُلْبُھْم إَذا ُكْنَت َساِئَلا
  َوِإّلا َفِفي َجْمٍع ِبَلْیَلِتِھ َفِإْن َتُفْت َفِمًنى َیا َوْیَح َمْن َكاَن َغاِفًلا

  َناِزَلاَوَحّي َعَلى َجّناِت َعْدٍن َفِإّنَھا َمَناِزُلَك اْلُأوَلى ِبَھا ُكْنَت 
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  َوَلِكْن َسَباَك اْلَكاِشُحوَن ِلَأْجِل َذا َوَقْفت َعَلى اْلَأْطَلاِل َتْبِكي اْلَمَناِزَلا
  َوَحّي َعَلى َیْوِم اْلَمِزیِد ِبَجّنِة اْل ُخُلوِد َفُجْد ِبالّنْفِس إْن ُكْنَت َباِذَلا

  َلْیَسْت َمَناِزَلاَفَدْعَھا ُرُسوًما َداِرَساٍت َفَما ِبَھا َمِقیٌل َوَجاِوْزَھا َف
  ُرُسوًما َعَفْت َیْنَتاُبَھا اْلَخْلُق َكْم ِبَھا َقِتیٌل َوَكْم ِفیَھا ِلَذا اْلَخْلِق َقاِتَلا

  َوُخْذ َیْمَنًة َعْنَھا َعَلى اْلَمْنَھِج اّلِذي َعَلْیِھ َسرى َوْفُد اْلَأِحّبِة آِھَلا
  ْنَد الّلَقا َذا اْلَكّد ُیْصِبُح َزاِئَلاَوُقْل َساِعِدي َیا َنْفُس ِبالّصْبِر َساَعًة َفِع

  َفَما ِھَي إّلا َساَعٌة ُثّم َتْنَقِضي َوُیْصِبُح ُذو اْلَأْحَزاِن َفْرَحاَن َجاِذَلا
]  ٦٨ص [ َلَقْد َحّرَك الّداِعي إَلى الّلِھ َوِإَلى َداِر الّسَلاِم الّنُفوَس اْلَأِبّیَة َواْلِھَمَم اْلَعاِلَیَة 

َمَع  ّزُه     َوَأْس ا َفَھ اَن َحّی ْن َك ُھ َم َمَع الّل ٌة َوَأْس ُھ ُأُذٌن َواِعَی ْت َل ْن َكاَن اِن َم اِدي اْلِإیَم ُمَن
. الّسَماُع إَلى َمَناِزِل اْلَأْبَراِر َوْحًدا ِبِھ ِفي َطِریِق َسْیِرِه َفَما َحّطْت ِبِھ ِرَحاُلُھ إّلا ِبَداِر 

ْن ُھ ِلَم َدَب الّل اَل اْنَت َراِر َفَق ِدیٌق   اْلَق ي َوَتْص اٌن ِب ا إیَم ُھ إّل ا ُیْخِرُج ِبیِلِھ َل ي َس َرَج ِف َخ
ى          ّق َعَل ا َأْن َأُش َة َوَلْوَل ُھ اْلَجّن ٍة َأْو ُأْدِخَل ٍر َأْو َغِنیَم ْن َأْج ِبُرُسِلي َأْن َأْرِجَعُھ ِبَما َناَل ِم

ا  ُأّمِتي َما َقَعْدُت َخْلَف َسِرّیٍة َوَلَوِدْدُت َأّني ُأْقَتُل ِفي َس ِبیِل الّلِھ ُثّم َأْحَیا ُثّم ُأْقَتُل ُثّم َأْحَی
ا          ِھ َل اِت الّل ِت ِبآَی اِئِم اْلَقاِن اِئِم اْلَق ِل الّص ِھ َكَمَث ُثّم ُأْقَتل َوَقاَل َمَثُل اْلُمَجاِھِد ِفي َسِبیِل الّل

َوَتَوّكَل الّلُھ ِلْلُمَجاِھِد ِفي  َیْفُتُر ِمْن ِصَیاٍم َوَلا َصَلاٍة َحّتى َیْرِجَع اْلُمَجاِھُد ِفي َسِبیِل الّلِھ
ي َسِبیِلِھ ِبَأْن َیَتَوّفاُه َأْن ُیْدِخَلُھ اْلَجّنَة َأْو ُیْرِجَعُھ َساِلًما َمَع َأْجٍر َأْو َغِنیَمٍة َوَقاَل َغْدَوٌة ِف

ِھ  َوَقاَل ِفیَما َی]  ٦٩ص [ َسِبیِل الّلِھ َأْو َرْوَحٌة َخْیٌر ِمْن الّدْنَیا َوَما ِفیَھا  ْرِوي َعْن َرّب
اَلى   اَرَك َوَتَع اِتي   : َتَب اَء َمْرَض ِبیِلي اْبِتَغ ي َس ًدا ِف َرَج ُمَجاِھ اِدي َخ ْن ِعَب ٍد ِم ا َعْب َأّیَم

ُتُھ َأْن   ٍة َوِإْن َقَبْض ٍر َأْو َغِنیَم ْن َأْج اَب ِم ا َأَص ُھ ِبَم ُھ إْن َأْرَجْعُت ُھ َأْن َأْرِجَع ِمْنُت َل َض
ِبیِل   " َمُھ َوُأْدِخَلُھ اْلَجّنَة َأْغِفَر َلُھ َوَأْرَح ي َس َوَقاَل َجاِھُدوا ِفي َسِبیِل الّلِھ َفِإّن اْلِجَھاَد ِف

یم   " الّلِھ َباٌب ِمْن َأْبَواِب اْلَجّنِة ُیَنّجي الّلُھ ِبِھ ِمْن اْلَھّم َواْلَغّم َوَقاَل  ا َزِع ّزِعیُم   -َأَن َوال
ِة   ِلَمْن آَمَن ِبي َوَأْسَلَم  -اْلَحِمیُل  ِط اْلَجّن َوَھاَجَر ِبَبْیٍت ِفي َرَبِض اْلَجّنِة َوِبَبْیٍت ِفي َوَس

ٍت        ِة َوِبَبْی ِض اْلَجّن ي َرَب ٍت ِف ِھ ِبَبْی َوَأَنا َزِعیٌم ِلَمْن آَمَن ِبي َوَأْسَلَم َوَجاَھَد ِفي َسِبیِل الّل
ا  ِفي َوَسِط اْلَجّنِة َوِبَبْیٍت ِفي َأْعَلى ُغَرِف اْلَجّنِة َمْن َفَع َل َذِلَك َلْم َیَدْع ِلْلَخْیِر َمْطَلًبا َوَل

ٍل     ْن َرُج ِھ ِم ِمْن الّشّر َمْھَرًبا َیُموُت َحْیُث َشاَء َأْن َیُموَت َوَقاَل َمْن َقاَتَل ِفي َسِبیِل الّل
ةٍ ]  ٧٠ص [ ُمْسِلٍم ُفَواَق َناَقٍة َوَجَبْت َلُھ اْلَجّنة  ّدَھا   َوَقاَل إّن ِفي اْلَجّنِة ِماَئَة َدَرَج َأَع

ِإَذا             َأْرِض َف َماِء َواْل ْیَن الّس ا َب ْیِن َكَم ّل َدَرَجَت ْیَن ُك ا َب ِھ َم ِبیِل الّل الّلُھ ِلْلُمَجاِھِدیَن ِفي َس
ّرْحَمِن     ْرُش ال ُھ َع َسَأْلُتُم الّلَھ َفاْسَأُلوُه اْلِفْرَدْوَس َفِإّنُھ َأْوَسُط اْلَجّنِة َوَأْعَلى اْلَجّنِة َوَفْوَق

َتَفّجُر َأْنَھاُر اْلَجّنِة َوَقاَل ِلَأِبي َسِعیٍد َمْن َرِضَي ِبَالّلِھ َرّبا َوِباْلِإْسَلاِم ِدیًنا َوِبُمَحّمٍد  َوِمْنُھ
َل  " َرُسوًلا َوَجَبْت َلُھ اْلَجّنُة  َفَعِجَب َلَھا َأُبو َسِعیٍد َفَقاَل َأِعْدَھا َعَلّي َیا َرُسوَل الّلِھ َفَفَع

ٍة    " لّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُثّم َقاَل َرُسوُل ا َة َدَرَج َد ِماَئ َوُأْخَرى َیْرَفُع الّلُھ ِبَھا اْلَعْب
َأْرِض     َماِء َواْل ْیِن الّس وَل      " ِفي اْلَجّنِة َما َبْیَن ُكّل َدَرَجَتْیِن َكَما َب ا َرُس َي َی ا ِھ اَل َوَم َق

  اْلِجَھاُد ِفي َسِبیِل الّلھ" الّلِھ ؟ َقاَل 
ّم       َوَق ُل َھُل اٍب َأْي ُف ِة َب ّل َخَزَن ِة ُك اَل َمْن َأْنَفَق َزْوَجْیِن ِفي َسِبیِل الّلِھ َدَعاُه َخَزَنُة اْلَجّن

ْن   َفَمْن َكاَن ِمْن َأْھِل الّصَلاِة ُدِعَي ِمْن َباِب الّصَلاِة َوَمْن َكاَن ِمْن َأْھِل اْلِجَھاِد ُدِعَي ِم
ِل        َباِب اْلِجَھاِد َوَمْن َكاَن ِم ْن َأْھ اَن ِم ْن َك َدَقِة َوَم اِب الّص ْن َب ْن َأْھِل الّصَدَقِة ُدِعَي ِم

ى       ا َعَل ِھ َم وَل الّل ا َرُس الّصَیاِم ُدِعَي ِمْن َباِب الّرّیاِن َفَقاَل َأُبو َبْكٍر ِبَأِبي َأْنَت َوُأّمي َی
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اَل  َمْن ُدِعَي ِمْن ِتْلَك اْلَأْبَواِب ِمْن َضُروَرٍة َفَھْل ُیْدَعى َأَح د ِمْن ِتْلَك اْلَأْبَواِب ُكّلَھا ؟ َق
ِھ   ]  ٧١ص [ َنَعْم َوَأْرُجو َأْن َتُكوَن ِمْنُھْم "  ِبیِل الّل َوَقاَل َمْن َأْنَفَق َنَفَقًة َفاِضَلًة ِفي َس

نْ           َأَذى َع اَط اْل ا َأْو َأَم اَد َمِریًض ِھ َوَع ِھ َوَأْھِل ى َنْفِس َق َعَل ْن َأْنَف ٍق   َفِبَسْبِعِماَئٍة َوَم َطِری
ُھ    َو َل َفاْلَحَسَنُة ِبَعْشِر َأْمَثاِلَھا َوالّصْوُم ُجّنٌة َما َلْم َیْخِرْقَھا َوَمْن اْبَتَلاُه الّلُھ ِفي َجَسِدِه َفُھ
ّل            ُھ ِبُك ِھ َفَل ي َبْیِت اَم ِف ِھ َوَأَق ِبیِل الّل ي َس ٍة ِف َل ِبَنَفَق ِحّطٌة َوَذَكَر اْبُن َماَجْھ َعْنُھ َمْن َأْرَس

ّل    ِدْر ُھ ِبُك َك َفَل َھٍم َسْبُعِماَئِة ِدْرَھٍم َوَمْن َغَزا ِبَنْفِسِھ ِفي َسِبیِل الّلِھ َوَأْنَفَق ِفي َوْجِھِھ َذِل
َرُة  [ } َوالّلُھ ُیَضاِعُف ِلَمْن َیَشاُء { ُثّم َتَلا َھِذِه اْلآَیَة " ِدْرَھٍم َسْبُعِماَئِة َأْلِف ِدْرَھٍم  اْلَبَق

ي        َوَقاَل َمْن] .  ٢٦١ ا ِف ِھ َأْو ُمَكاَتًب ي ُغْرِم ا ِف ِھ َأْو َغاِرًم َأَعاَن ُمَجاِھًدا ِفي َسِبیِل الّل
ِھ         ِبیِل الّل ي َس َدَماُه ِف ّرْت َق ْن اْغَب اَل َم َرَقَبِتِھ َأَظّلُھ الّلُھ ِفي ِظّلِھ َیْوَم َلا ِظّل إَلا ِظّلھ َوَق

ٍد    َوَقاَل َلا َی]  ٧٢ص [ َحّرَمُھ الّلُھ َعَلى الّناِر  ٍل َواِح ِب َرُج ْجَتِمُع ُشّح َوِإیَماٌن ِفي َقْل
ٍد   " َوَلا َیْجَتِمُع ُغَباٌر ِفي َسِبیِل الّلِھ َوُدَخاُن َجَھّنَم ِفي َوْجِھ َعْبٍد َوِفي َلْفٍظ  ِب َعْب ِفي َقْل

َر اْلإِ   " َوِفي َلْفٍظ " ِفي َجْوِف اْمِرٍئ " َوِفي َلْفٍظ "  ِلٍم َوَذَك َرْي ُمْس ُد   ِفي َمْنِخ اُم َأْحَم َم
ى  : َرِحَمُھ الّلُھ َتَعاَلى  َمْن اْغَبّرْت َقَدَماُه ِفي َسِبیِل الّلِھ َساَعًة ِمْن َنَھاٍر َفُھَما َحَراٌم َعَل

ِھ           ِبیِل الّل ي َس اًرا ِف ٍل ُغَب ْوِف َرُج ي َج ُھ ِف ُع الّل الّناِر َوَذَكَر َعْنُھ َأْیًضا َأّنُھ َقاَل َلا َیْجَم
اِر          َوُدَخاُن َجَھّن ى الّن ِدِه َعَل اِئَر َجَس ُھ َس ّرَم الّل ِھ َح ِبیِل الّل ي َس َم َوِمْن اْغَبّرْت َقَدَماُه ِف

ِب          َنٍة ِللّراِك ِف َس یَرَة َأْل اَر َمِس ُھ الّن ُھ َعْن َد الّل ِھ َباَع ِبیِل الّل ي َس ا ِف اَم َیْوًم ْن َص َوَم
ِبیِل اللّ       ي َس ًة ِف ِرَح ِجَراَح ْن ُج ْوَم        اْلُمْسَتْعِجِل َوَم وٌر َی ُھ ُن َھَداِء َل اَتِم الّش ُھ ِبَخ ِتَم َل ِھ ُخ

آِخُروَن            َأّوُلوَن َواْل ا اْل ُھ ِبَھ ِك َیْعِرُف ُح اْلِمْس ا ِری َراِن َوِریُحَھ ْوُن الّزْعَف ا َل اْلِقَیاَمِة َلْوُنَھ
ِھ فُ         ِبیِل الّل ي َس َل ِف ْن َقاَت َھَداِء َوَم اَبُع الّش ُھ    َوَیُقوُلوَن ُفَلاٌن َعَلْیِھ َط ْت َل ٍة َوَجَب َواَق َناَق

ِل  ]  ٧٣ص [ اْلَجّنُة  َوَذَكَر اْبُن َماَجْھ َعْنُھ َمْن َراَح َرْوَحًة ِفي َسِبیِل الّلِھ َكاَن َلُھ ِبِمْث
 َعْنُھ َما َخاَلَط َقْلَب -َرِحَمُھ الّلُھ  -َما َأَصاَبُھ ِمْن اْلُغَباِر ِمْسًكا َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوَذَكَر َأْحَمُد 

ِھ            ِبیِل الّل ي َس ْوٍم ِف اُط َی اَل ِرَب اَر َوَق ِھ الّن ُھ َعَلْی ّرَم الّل اْمِرٍئ َرَھٌج ِفي َسِبیِل الّلِھ إّلا َح
ِھ َوِإْن           ْھٍر َوِقَیاِم َیاِم َش ْن ِص ٌر ِم ٍة َخْی ْوٍم َوَلْیَل اُط َی اَل ِرَب َخْیٌر ِمْن الّدْنَیا َوَما َعَلْیَھا َوَق

ّل     َماَت َجَرى َعَلْیِھ َعَم اَل ُك ان َوَق َن اْلَفّت ُلُھ اّلِذي َكاَن َیْعَمُلُھ َوَأْجَرى َعَلْیِھ ِرْزَقُھ َوَأِم
ى          ُھ إَل ُھ َعَمُل و َل ُھ َیْنُم ِھ َفِإّن ِبیِل الّل ي َس َمّیٍت ُیْخَتُم َعَلى َعَمِلِھ إّلا اّلِذي َماَت ُمَراِبًطا ِف

ٌر       ]  ٧٤ص [ ِر َیْوِم اْلِقَیاَمِة َوُیَؤّمُن ِمْن ِفْتَنِة اْلَقْب ِھ َخْی ِبیِل الّل ي َس ْوٍم ِف اُط َی َوَقاَل ِرَب
ِبیِل         ي َس ًة ِف َط َلْیَل ْن َراَب ُھ َم ْھ َعْن ِمْن َأْلِف َیْوٍم ِفیَما ِسَواُه ِمْن اْلَمَناِزِل َوَذَكَر اْبُن َماَج

اُم   ْن       الّلِھ َكاَنْت َلُھ َكَأْلِف َلْیَلٍة ِصَیاِمَھا َوِقَیاِمَھا َوَقاَل ُمَق ٌر ِم ِھ َخْی ِبیِل الّل ي َس ِدُكْم ِف َأَح
َة      ْدُخُلوَن اْلَجّن ْم َوَت ُھ َلُك َر الّل وَن َأْن َیْغِف ا ُتِحّب َنًة َأَم ّتیَن َس ِھ ِس ي َأْھِل ِدُكْم ِف اَدِة َأَح ِعَب

ة َوَذَكَر َأْحَمُد َجاِھُدوا ِفي َسِبیِل الّلِھ َمْن َقاَتَل ِفي َسِبیِل الّلِھ ُفَواَق َناَقٍة َوَجَبْت َلُھ اْلَجّن
َنٍة        اَط َس ُھ ِرَب َزَأْت َعْن اٍم َأْج َة َأّی [ َعْنُھ َمْن َراَبَط ِفي َشْيٍء ِمْن َسَواِحِل اْلُمْسِلِمیَن َثَلاَث

اُم           : َوَذَكَر َعْنُھ َأْیًضا ]  ٧٥ص  ٍة ُیَق ِف َلْیَل ْن َأْل ُل ِم ِھ َأْفَض ِبیِل الّل ي َس ٍة ِف َرُس َلْیَل َح
ِھ         َلْیُلَھا َوُیَص َیِة الّل ْن َخْش ْت ِم ْت َأْو َبَك ْیٍن َدَمَع ى َع اُر َعَل اُم َنَھاُرَھا َوَقاَل َحُرَمْت الّن

ْن             َرَس ِم ْن َح ُھ َم ُد َعْن َر َأْحَم ھ َوَذَك ِبیِل الّل ي َس ِھَرْت ِف ْیٍن َس َوَحُرَمْت الّناُر َعَلى َع
َة      َوَراِء اْلُمْسِلِمیَن ِفي َسِبیِل الّلِھ ُمَتَطّوًعا َلا َی ا َتِحّل ِھ إّل اَر ِبَعْیَنْی َر الّن ْأُخُذُه ُسْلَطاٌن َلْم َی

َوَقاَل ِلَرُجٍل َحَرَس اْلُمْسِلِمیَن َلْیَلًة ِفي } َوِإْن ِمْنُكْم ِإّلا َواِرُدَھا { اْلَقَسِم َفِإّن الّلَھ َیُقوُل 
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ٍة    َسَفِرِھْم ِمْن َأّوِلَھا إَلى الّصَباِح َعَلى َظْھِر َفَرِسِھ َلْم َی اِء َحاَج َلاٍة َأْو َقَض ْنِزْل إّلا ِلَص
  َقْد َأْوَجْبَت َفَلا َعَلْیَك َأّلا َتْعَمَل َبْعَدَھا 

  ]َفْضُل الّرْمِي [ 
ي               ْھٍم ِف ى ِبَس ْن َرَم اَل َم ِة َوَق ي اْلَجّن ٌة ِف ُھ َدَرَج ِھ َفَل ِبیِل الّل ي َس ْھٍم ِف َوَقاَل َمْن َبَلَغ ِبَس

ُل ُمَحّرٍر َوَمْن َشاَب َشْیَبًة ِفي َسِبیِل الّلِھ َكاَنْت َلُھ ُنوًرا َیْوَم اْلِقَیاَمِة َسِبیِل الّلِھ َفُھَو ِعْد
اٍم    ِة َع ْھِم     ]  ٧٦ص . [ َوِعْنَد الّنَساِئّي َتْفِسیُر الّدَرَجِة ِبِماَئ ْدِخُل ِبالّس َھ ُی اَل إّن الّل َوَق

ْنَعتِ  : اْلَواِحِد اْلَجّنَة  ي َص وا       َصاِنَعُھ َیْحَتِسُب ِف ِھ َواْرُم َي ِب ِھ َوالّراِم ّد ِب َر َواْلُمِم ِھ اْلَخْی
ا      ٌل إّل ُل َفَباِط ِھ الّرُج َواْرَكُبوا َوَأْن َتْرُموا َأَحّب إَلّي ِمْن َأْن َتْرَكُبوا َوُكّل َشْيٍء َیْلُھو ِب

ًة      َرْمَیُھ ِبَقْوِسِھ َأْو َتْأِدیَبُھ َفَرَسُھ َوُمَلاَعَبَتُھ اْمَرَأَتُھ َوَمْن َعّل ُھ َرْغَب َي َفَتَرَك ُھ الّرْم ُھ الّل َم
ُھ    ّم َتَرَك َعْنُھ َفِنْعَمٌة َكَفَرَھا َرَواُه َأْحَمُد َوَأْھُل الّسَنِن َوِعْنَد اْبِن َماَجْھ َمْن َتَعّلَم الّرْمَي ُث

اَل      ]  ٧٧ص [ َفَقَد َعَصاِني  ِني َفَق ُھ َأْوِص اَل َل ا َق یَك  َوَذَكَر َأْحَمُد َعْنُھ َأّن َرُجًل ُأوِص
ِذْكِر        َك ِب َلاِم َوَعَلْی ُة اْلِإْس ُھ َرْھَباِنّی اِد َفِإّن ِبَتْقَوى الّلِھ َفِإّنُھ َرْأُس ُكّل َشْيٍء َوَعَلْیَك ِباْلِجَھ

َأْرِض           ي اْل َك ِف َر َل َماِء َوَذَك ي الّس َك ِف ُھ ُروُح ْرآِن َفِإّن اَل ِذْرَوُة  " . الّلِھ َوِتَلاَوِة اْلُق َوَق
َناِم اْلِإ ْوُنُھْم    َس ِھ َع ى الّل ّق َعَل ٌة َح اَل َثَلاَث اد َوَق َلاِم اْلِجَھ ِھ  : ْس ِبیِل الّل ي َس ُد ِف اْلُمَجاِھ

اَت    ]  ٧٨ص [ َواْلُمَكاَتُب اّلِذي ُیِریُد اْلَأَداَء َوالّناِكُح اّلِذي ُیِریُد اْلَعَفاَف  ْن َم اَل َم َوَق
ْم        َوَلْم َیْغُز َوَلْم ُیَحّدْث ِبِھ َنْفَسُھ َماَت ْن َل ُھ َم و َداُوَد َعْن َر َأُب اٍق َوَذَك َعَلى ُشْعَبٍة ِمْن ِنَف

ْوِم            َل َی ٍة َقْب ُھ ِبَقاِرَع اَبُھ الّل ٍر َأَص ِھ ِبَخْی ي َأْھِل ا ِف ْف َغاِزًی َیْغُز َأْو ُیَجّھْز َغاِزًیا َأْو ُیَخّل
ِر    اْلِقَیاَمِة َوَقاَل إَذا َضّن الّناُس ِبالّدیَناِر َوالّدْرَھِم َوَت اَب اْلَبَق وا َأْذَن َباَیُعوا ِباْلِعیَنِة َواّتَبُع

وا              ى ُیَراِجُع ْنُھْم َحّت ُھ َع ْم َیْرَفْع اًء َفَل ْم َبَل ُھ ِبِھ َزَل الّل ِھ َأْن ِبیِل الّل ي َس َوَتَرُكوا اْلِجَھاَد ِف
یْ      ]  ٧٩ص [ ِدیَنُھم  ّل َوَل ّز َوَج َھ َع َي الّل ْن َلِق ي    َوَذَكَر اْبُن َماَجْھ َعْنُھ َم ٌر ِف ُھ َأَث َس َل

اَلى       اَل َتَع ٌة َوَق ِھ ُثْلَم َھ َوِفی َي الّل ِھ َلِق ِبیِل الّل ِة   { : َس ى الّتْھُلَك ِدیُكْم ِإَل وا ِبَأْی ا ُتْلُق [ } َوَل
اِد           ]  ١٩٥اْلَبَقَرُة  ْرِك اْلِجَھ ِة ِبَت ى الّتْھُلَك ِد إَل اَء ِباْلَی اِرّي اْلِإْلَق وَب اْلَأْنَص و َأّی َر َأُب َوَفّس

]  ٨٠ص [ َوَصّح َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إّن َأْبَواَب اْلَجّنِة َتْحَت ِظَلاِل الّسُیوِف 
ا      اَر َأّوُل َم ُھ إّن الّن ّح َعْن َمْن َقاَتَل ِلَتُكوَن َكِلَمُة الّلِھ ِھَي اْلُعْلَیا َفُھَو ِفي َسِبیِل الّلھ َوَص

ْن      ُتَسّعُر ِباْلَعاِلِم َواْلُمَنّفِق  ُھ َأّن َم ّح َعْن اَل َوَص َك ِلُیَق َواْلَمْقُتوِل ِفي اْلِجَھاِد إَذا َفَعُلوا َذِل
ٍرو        ِن َعْم ِھ ْب ِد الّل اَل ِلَعْب ُھ َق إْن : َجاَھَد َیْبَتِغي َعَرَض الّدْنَیا َفَلا َأْجَر َلُھ َوَصّح َعْنُھ َأّن

ُھ  َقاَتْلَت َصاِبًرا ُمْحَتَسًبا َبَعَثَك الّلُھ َصاِبًرا  ُمْحَتَسًبا َوِإْن َقاَتْلَت ُمَراِئًیا ُمَكاِثًرا َبَعَثَك الّل
ى          ُھ َعَل ك الّل ت َبَعَث َت َأْو ُقِتْل ٍھ َقاَتْل ى َأّي َوْج ٍرو َعَل ُمَراِئًیا ُمَكاِثًرا َیا َعْبَد الّلِھ ْبَن َعْم

  ِتْلَك اْلَحاِل 
  َفْصٌل

ِإْن  َوَكاَن َیْسَتِحّب اْلِقَتاَل َأّوَل الّن]  ٨١ص [  َھاِر َكَما َیْسَتِحّب اْلُخُروَج ِللّسَفِر َأّوَلُھ َف
  .َلْم ُیَقاِتْل َأّوَل الّنَھاِر َأّخَر اْلِقَتاَل َحّتى َتُزوَل الّشْمُس َوَتُھّب الّرَیاُح َوَیْنِزَل الّنْصُر 

  َفْصٌل
ِبیِلِھ     َو -َقاَل َوَاّلِذي َنْفِسي ِبَیِدِه َلا ُیْكَلُم َأَحٌد ِفي َسِبیِل الّلِھ  ي َس ُم ِف ْن ُیْكَل  -َالّلُھ َأْعَلُم ِبَم

ْیَس            ُھ َل ِذّي َعْن ي الّتْرِم ك َوِف ُح اْلِمْس ّریُح ِری ّدِم َوال ْوُن ال ْوُن َل إّلا َجاَء َیْوَم اْلِقَیاَمِة الّل
َیِة ال        ْن َخْش ٍة ِم َرِة َدْمَع َرْیِن َقْط َرَتْیِن َأْو َأَث ْن َقْط َرِة َدٍم   َشْيٌء َأَحّب إَلى الّلِھ ِم ِھ َوَقْط ّل
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َراِئِض   ُتْھَراُق ِفي َسِبیِل الّلِھ َوَأّما اْلَأَثَراِن َفَأَثٌر ِفي َسِبیِل الّلِھ َوَأَثٌر ِفي َفِریَضٍة ِمْن َف
  الّلھ
  ]َفْضُل الّشِھیِد [ 

ّدْنَیا    َوَصّح َعْنُھ َأّنُھ َقاَل َما ِمْن َعْبٍد َیُموُت َلُھ ِعْنَد الّلِھ َخْیٌر َلا َیُسّرُه َأ ى ال َع إَل ْن َیْرِج
َع         ّرُه َأْن َیْرِج ُھ َیُس َھاَدِة َفِإّن ِل الّش ْن َفْض َرى ِم َوَأّن َلُھ الّدْنَیا َوَما ِفیَھا إّلا الّشِھیُد ِلَما َی

ص  [إَلى الّدْنَیا َفُیْقَتَل َمّرًة ُأْخَرى َوِفي َلْفٍظ َفُیْقَتَل َعْشَر َمّراٍت ِلَما َیَرى ِمْن اْلَكَراَمِة 
  َوَقاَل ِلُأّم َحاِرَثَة ِبْنِت الّنْعَمانِ  َوَقْد ُقِتَل اْبُنَھا َمَعُھ َیْوَم َبْدرٍ  َفَسَأَلْتُھ َأْیَن ُھَو ؟]  ٨٢

ا          ٍر َلَھ ٍر ُخْض ْوِف َطْی ي َج َھَداِء ِف اَل إّن َأْرَواَح الّش َأْعَلى َوَق َقاَل إّنُھ ِفي اْلِفْرَدْوِس اْل
ا  ٌة ِب ُل ُمَعّلَق ِل  َقَناِدی َك اْلَقَناِدی ى ِتْل ْأِوي إَل ّم َت اَءْت ُث ُث َش ِة َحْی ْن اْلَجّن َرُح ِم ْلَعْرِش َتْس

ُن   : َفاّطَلَع إَلْیِھْم َرّبُھْم اّطَلاَعًة َفَقاَل َھْل َتْشَتُھوَن َشْیًئا ؟ َفَقاُلوا  َتِھي َوَنْح َأّي َشْيٍء َنْش
ْم َذِلَك َثَلاَث َمّراٍت َفَلّما َرَأْوا َأّنُھْم َلْن ُیْتَرُكوا ِمْن َنْسَرُح ِمْن اْلَجّنِة َحْیُث ِشْئَنا َفَفَعَل ِبِھ

ِبیِلك          : َأْن َیْسَأُلوا َقاُلوا  ي َس َل ِف ى ُنْقَت اِدَنا َحّت ي َأْجَس ا ِف ُرّد َأْرَواَحَن ُد َأْن َت َیا َرّب ُنِری
َل إّن ِللّشِھیِد ِعْنَد الّلِھ ِخَصاًلا َأْن َمّرًة ُأْخَرى َفَلّما َرَأى َأْن َلْیَس َلُھْم َحاَجٌة ُتِرُكوا َوَقا

َزّوَج   ُیْغَفَر َلُھ ِمْن َأّوِل َدْفَعٍة ِمْن َدِمِھ َوُیَرى َمْقَعُدُه ِمْن اْلَجّنِة َوُیَحّلى ِحْلَیَة اْلِإیَماِن َوُی
أَ          َزِع اْل ْن اْلَف ْأَمَن ِم ِر َوَی َذاِب اْلَقْب ْن َع اَر ِم ْیِن َوُیَج ى   ِمْن اْلُحوِر اْلَع َع َعَل ْكَبِر َوُیوَض

ْن   . َرْأِسِھ َتاُج اْلَوَقاِر اْلَیاُقوَتُة ِمْنُھ َخْیٌر ِمْن الّدْنَیا َوَما ِفیَھا  ْبِعیَن ِم َوُیَزّوَج اْثَنَتْیِن َوَس
ذِ      ّحَحُھ الّتْرِم د َوَص َرُه َأْحَم ِھ َذَك . ّي اْلُحوِر اْلَعْیِن َوُیَشّفَع ِفي َسْبِعیَن إْنَساًنا ِمْن َأَقاِرِب

ْن    " َأَلا ُأْخِبُرَك َما َقاَل الّلُھ َلَأِبَیَك ؟ : َوَقال ِلَجاِبٍر  ا ِم ًدا إّل َقاَل َبَلى َقاَل َما َكّلَم الّلُھ َأَح
ي       ا َرّب ُتْحِییِن اَل َی ك َق ّي ُأْعِط َوَراِء ِحَجاٍب َوَكّلَم َأَباَك ِكَفاًحا َفَقاَل َیا َعْبِدي َتَمّن َعَل

ي     َفُأْقَتَل ِفیَك َث َبَق ِمّن ُھ َس اَل إّن ْن         ( اِنَیًة َق َأْبِلْغ َم ا َرّب َف اَل َی وَن َق ا ُیْرَجُع ا َل ْم إَلْیَھ َأّنُھ
َوَلا َتْحَسَبّن اّلِذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل الّلِھ َأْمَواًتا َبْل { َوَراِئي َفَأْنَزَل الّلُھ َتَعاَلى َھِذِه اْلآَیَة 

ْم ُیْرزَ  َد َرّبِھ اٌء ِعْن وَن َأْحَی َراَن [ } ُق یَب  ]  ٨٣ص ] [  ١٦٩آُل ِعْم ا ُأِص اَل َلّم َوَق
ُل     ِة َوَتْأُك اَر اْلَجّن إْخَواُنُكْم ِبُأُحدٍ  َجَعَل الّلُھ َأْرَواَحُھْم ِفي َأْجَواِف َطْیٍر ُخْضٍر َتِرُد َأْنَھ

ْرِش َفلَ  ْأَكِلِھْم     ِمْن ِثَماِرَھا َوَتْأِوي إَلى َقَناِدیَل ِمْن َذَھٍب ِفي ِظّل اْلَع َب َم ُدوا ِطی ا َوَج ّم
َیا َلْیَت إْخَواَنَنا َیْعَلُموَن َما َصَنَع الّلُھ َلَنا ِلَئّلا َیْزَھُدوا : َوَمْشَرِبِھْم َوُحْسَن َمِقیِلِھْم َقاُلوا 

وِلِھ    ِفي اْلِجَھاِد َوَلا َیْنُكُلوا َعْن اْلَحْرِب َفَقاَل الّلُھ َأَنا ُأَبّلُغُھْم َعْنُكْم َفَأْنَزَل ى َرُس الّلُھ َعَل
اْلُمْسَندِ  َمْرُفوًعا " َوِفي } َوَلا َتْحَسَبّن اّلِذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل الّلِھ َأْمَواًتا { َھِذِه اْلآَیاِت 

ْن          :  ْم ِم ْیِھْم ِرْزُقُھ ُرُج َعَل َراَء َیْخ ٍة َخْض ي ُقّب ِة ِف اِب اْلَجّن الّشَھَداُء َعَلى َباِرِق َنْھٍر ِبَب
ّنِة ُبْكَرًة َوَعِشّیًة َوَقاَل َلا َتِجّف اْلَأْرُض ِمْن َدِم الّشِھیِد َحَتى َیْبَتِدَرُه َزْوَجَتاُه َكَأّنُھَما اْلَج

َطْیَراِن َأَضّلَتا َفِصیَلْیِھَما ِبَبَراٍح ِمْن اْلَأْرِض ِبَیِد ُكّل َواِحَدٍة ِمْنُھَما ُحّلٌة َخْیٌر ِمْن الّدْنَیا 
َلَأْن ُأْقَتَل ِفي َسِبیِل الّلِھ َأَحّب إَلّي : َوالّنَساِئّي َمْرُفوًعا " اْلُمْسَتْدَركِ  " ي َوَما ِفیَھا َوِف

َوَبِر   ا        ]  ٨٤ص [ ِمْن َأْن َیُكوَن ِلي َأْھُل اْلَمَدِر َواْل ا َكَم ِل إّل ْن اْلَقْت ِھیُد ِم ُد الّش ا َیِج َم
ي    ِة َوِف ِل       " : َنِن السّ " َیِجُد َأَحُدُكْم ِمْن َمّس اْلَقْرَص ْن َأْھ ْبِعیَن ِم ي َس ِھیُد ِف َفُع الّش َیْش

َأْفَضُل الّشَھَداِء اّلِذیَن إْن َیْلَقْوا ِفي الّصّف َلا َیْلِفُتوَن ُوُجوَھُھْم " : اْلُمْسَنِد " َبْیِتِھ َوِفي 
ِة َوَیضْ       ْن اْلَجّن ى ِم َرِف اْلُعَل ي اْلُغ ك َوِإَذا   َحّتى َیْقُتُلوا ُأوَلِئَك َیَتَلّبُطوَن ِف ْیِھْم َرّب َحُك إَل

ْؤِمٌن          ٌل ُم ٌة َرُج َھَداُء َأْرَبَع ِھ الّش ِھ َوْفِی اَب َعَلْی ا ِحَس َضِحَك َرّبَك إَلى َعْبٍد ِفي الّدْنَیا َفَل
اَقھُ         اُس َأْعَن ِھ الّن ُع إَلْی ِذي َیْرَف َذِلَك اّل َل َف ى ُقِت ْم َجّیُد اْلِإیَماِن َلِقَي اْلَعُدّو َفَصَدَق الّلَھ َحّت



 ٤٢

ْؤِمٌن        ٌل ُم َوَتُھ َوَرُج ْت َقَلْنُس ى َوَقَع ُھ َحّت َوَرَفَع َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َرْأَس
َو      ُھ ُھ ْرٍب َفَقَتَل ْھُم َغ َجّیُد اْلِإیَماِن َلِقَي اْلَعُدّو َفَكَأّنَما ُیْضَرُب ِجْلُدُه ِبَشْوِك الّطْلِح َأَتاُه َس

َي            ِفي الّدَرَجِة الّث ّیًئا َلِق َر َس اِلًحا َوآَخ ا َص َط َعَمًل اِن َخَل ُد اْلِإیَم ْؤِمٌن َجّی ٌل ُم ِة َوَرُج اِنَی
اْلَعُدّو َفَصَدَق الّلَھ َحّتى ُقِتَل َفَذاَك ِفي الّدَرَجِة الّثاِلَثِة َوَرُجٌل ُمْؤِمٌن َأْسَرَف َعَلى َنْفِسِھ 

]  ٨٥ص [ ّلَھ َحّتى ُقِتَل َفَذِلَك ِفي الّدَرَجِة الّراِبَعة إْسَراًفا َكِثیًرا َلِقَي اْلَعُدّو َفَصَدَق ال
ي  " : َصِحیِح اْبِن ِحّباَن " َو " اْلُمْسَنِد  اْلَقْتَلى َثَلاَثٌة َرُجٌل ُمْؤِمٌن َجاَھَد ِبَماِلِھ َوَنْفِسِھ ِف

ِھ   َسِبیِل الّلِھ َحّتى إَذا َلِقَي اْلَعُدّو َقاَتَلُھْم َحّتى ُیْقَتَل َفَذاَك ا ِة الّل لّشِھیُد اْلُمْمَتَحُن ِفي َخْیَم
ْن      ِھ ِم ى َنْفِس ِرَق َعَل َتْحَت َعْرِشِھ َلا َیْفُضُلُھ الّنِبّیوَن إّلا ِبَدَرَجِة الّنُبّوِة َوَرُجٌل ُمْؤِمٌن َف

ُدوّ       َي اْلَع ى إَذا َلِق ِھ َحّت ِبیِل الّل ي َس ى    الّذُنوِب َواْلَخَطاَیا َجاَھَد ِبَنْفِسِھ َوَماِلِھ ِف َل َحّت َقاَت
ْن         َل ِم ا َوُأْدِخ اُء اْلَخَطاَی ْیَف َمّح اُه إّن الّس ُھ َوَخَطاَی ُیْقَتَل َفِتْلَك ُمَمْصِمَصٌة َمَحْت ُذُنوَب
َأّي َأْبَواِب اْلَجّنِة َشاَء َفِإّن َلَھا َثَماِنَیَة َأْبَواٍب َوِلَجَھّنَم َسْبَعُة َأْبَواٍب َوَبْعُضَھا َأْفَضُل ِمْن 

ى   َبْعٍض َوَرُجٌل ُمَناِفٌق َجاَھَد ِبَنْفِسِھ َوَماِلِھ َحّتى إَذا َلِقَي اْلَعُدّو َقاَتَل ِفي َسِبیِل الّلِھ َحّت
اِفٌر             ُع َك ا َیْجَتِم ُھ َل ُھ َأّن ّح َعْن اَق َوَص و الّنَف ا َیْمُح ْیَف َل اِر إّن الّس ُیْقَتَل َفِإّن َذِلَك ِفي الّن

ًدا  اِر َأَب ي الّن ُھ ِف ِھ  َوَقاِتُل ِرِكیَن ِبَماِل َد اْلُمْش ْن َجاَھ اَل َم ُل ؟ َفَق اِد َأْفَض ِئَل َأّي اْلِجَھ َوُس
ھ     . َوَنْفِسِھ ِقیَل  ِبیِل الّل ي َس َواُدُه ِف [ َفَأّي اْلَقْتِل َأْفَضُل ؟ َقاَل َمْن ُأْھِریَق َدُمُھ َوُعِقَر َج

ادِ   " : ُسَنِن اْبِن َماَجْھ ]  ٨٦ص  ِم اْلِجَھ ْن َأْعَظ اِئٍر       إّن ِم ْلَطاٍن َج َد ُس ْدٍل َعْن َة َع َكِلَم
ى    . َوُھَو ِلَأْحَمَد َوالّنَساِئّي ُمْرَسًلا  اِتُلوَن َعَل ِھ ُیَق َوَصّح َعْنُھ َأّنُھ َلا َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأّمِت

َل   اْلَحّق َلا َیُضّرُھْم َمْن َخَذَلُھْم َوَلا َمْن َخاَلَفُھْم َحّتى َتُقوَم الّساَعة َوِفي َلفْ  ى ُیَقاِت ٍظ َحّت
  آِخُرُھْم اْلَمِسیَح الّدّجال 

  ]ُمَباَیَعُتُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْصَحاَبُھ [ َفْصٌل 
ا       ّروا َوُرّبَم ا َیِف ى َأّل ْرِب َعَل َوَكاَن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیَباِیُع َأْصَحاَبُھ ِفي اْلَح

ى اْلَم اَیَعُھْم َعَل ى  َب اَیَعُھْم َعَل َلاِم َوَب ى اْلِإْس اَیَعُھْم َعَل ا َب اِد َكَم ى اْلِجَھ اَیَعُھْم َعَل ْوِت َوَب
ْن    ًرا ِم اْلِھْجَرِة َقْبَل اْلَفْتِح َوَباَیَعُھْم َعَلى الّتْوِحیِد َواْلِتَزاِم َطاَعِة الّلِھ َوَرُسوِلِھ َوَباَیَع َنَف

اَس شَ    َأُلوا الّن ا َیْس َحاِبِھ َأّل ِدِھْم   ]  ٨٧ص . [ ْیًئا َأْص ِد َأَح ْن َی ُقُط ِم ْوُط َیْس اَن الّس َوَك
  َفَیْنِزُل َعْن َداّبِتِھ َفَیْأُخُذُه َوَلا َیُقوُل ِلَأَحٍد َناِوْلِني إّیاُه

  ]َمُشوَرُتُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلِجَھاِد [ 
اْلُمْسَتْدَرك " ِد َوَأْمِر اْلَعُدّو َوَتَخّیَر اْلَمَناِزَل َوِفي َوَكاَن ُیَشاِوُر َأْصَحاَبُھ ِفي َأْمِر اْلِجَھا

ّلى         : َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة " ِ  ِھ َص وِل الّل ْن َرُس َحاِبِھ ِم وَرًة ِلَأْص َر َمُش ًدا َأْكَث َما َرَأْیت َأَح
یِر َفُیزْ   ي اْلَمِس اَقِتِھْم ِف ي َس ُف ِف اَن َیَتَخّل ّلَم َوَك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ْرِدُف الّل ِعیَف َوُی ي الّض ِج

ا      ْزَوًة َوّرى ِبَغْیِرَھ اَن إَذا َأَراَد َغ یر َوَك ي اْلَمِس ْم ِف اِس ِبِھ َق الّن اَن َأْرَف َع َوَك اْلُمْنَقِط
ْیٍن     ْزَوَة ُحَن ا إَذا َأَراَد َغ ُدّو         : َفَیُقوُل َمَثًل ْن اْلَع ا ِم ْن ِبَھ ا َوَم ٍد َوِمَیاُھَھ ُق َنْج َف َطِری َكْی

ُو َك  َوَنْح ة . َذِل ْرُب َخْدَع وُل اْلَح اَن َیُق ُھ ]  ٨٨ص [ َوَك وَن َیْأُتوَن ُث اْلُعُی اَن َیْبَع َوَك
ا          َف َوَدَع ُدّوُه َوَق َي َع اَن إَذا َلِق َرَس َوَك ُت اْلَح اِئَع َوُیَبّی ُع الّطَل ُدّوِه َوُیْطِل ِر َع ِبَخَب

ُب      َواْسَتْنَصَر الّلَھ َوَأْكَثَر ُھَو َوَأْصَحاُبُھ ِمْن ِذ اَن ُیَرّت َواَتُھْم َوَك وا َأْص ِھ َوَخَفُض ْكِر الّل
اَن          َأْمِرِه َوَك ِھ ِب ْیَن َیَدْی اِرُز َب اَن ُیَب ا َوَك ا َلَھ اْلَجْیَش َواْلُمَقاِتَلَة َوَیْجَعُل ِفي ُكّل َجَنَبٍة ُكْفًئ

ُھ     اَن َل ْیِن َوَك اَن إَذا    َیْلَبُس ِلْلَحْرِب ُعّدَتُھ َوُرّبَما َظاَھَر َبْیَن ِدْرَع ات َوَك ُة َوالّراَی اْلَأْلِوَی
ِمَع      ِإْن َس َر َف َر اْنَتَظ َظَھَر َعَلى َقْوٍم َأَقاَم ِبَعْرَصِتِھْم َثَلاًثا ُثّم َقَفل َوَكاَن إَذا َأَراَد َأْن ُیَغّی



 ٤٣

اَن   ِفي اْلَحّي ُمَؤّذًنا َلْم ُیِغْر َوِإّلا َأَغار َوَكاَن ُرّبَما َبّیَت َعُدّوُه َوُرّبَما َفاَج اًرا َوَك َأُھْم َنَھ
َزَل   ّم  ]  ٨٩ص [ ُیِحّب اْلُخُروَج َیْوَم اْلَخِمیِس َبْكَرَة الّنَھار َوَكاَن اْلَعْسَكُر إَذا َن اْنَض

َوَكاَن ُیَرّتُب الّصُفوَف َوُیَعّبُئُھْم . َبْعُضُھ إَلى َبْعٍض َحّتى َلْو ُبِسَط َعَلْیِھْم ِكَساٌء َلَعّمُھْم 
ْنُھْم َأْن             ِعْنَد اْلِقَتا ِل ِم َتِحّب ِللّرُج اَن َیْس اُن َوَك ا ُفَل َأّخْر َی اُن َت ا ُفَل ّدْم َی وُل َتَق ِدِه َوَیُق ِل ِبَی

  .ُیَقاِتَل َتْحَت َراَیِة َقْوِمِھ 
  ]ُدَعاُء ِلَقاِء اْلَعُدّو [ 

َحا  ِرَي الّس اِب َوُمْج ّزَل اْلِكَت ّم ُمَن اَل الّلُھ ُدّو َق َي اْلَع اَن إَذا َلِق َأْحَزاِب َوَك اِزَم اْل ِب َوَھ
اَعُة          ْل الّس ّدُبَر َب وَن ال ُع َوُیَوّل ُیْھَزُم اْلَجْم اَل َس ا َق ْیِھْم َوُرّبَم ْرَنا َعَل ِزْمُھْم َواْنُص اْھ

وُل       اَن َیُق َرَك َوَك ِزْل َنْص ّم َأْن ّم  " َمْوِعُدُھْم َوالّساَعُة َأْدَھى َوَأَمّر َوَكاَن َیُقوُل الّلُھ الّلُھ
َت َع ْرُب   َأْن َي اْلَح ْأٌس َوَحِم ُھ َب َتّد َل اَن إَذا اْش ل َوَك َك ُأَقاِت یِري َوِب َت َنِص ِدي َوَأْن ُض

  َوَقَصَدُه اْلَعُدّو ُیْعِلُم ِبَنْفِسِھ َوَیُقوُل َأَنا الّنِبّي َلا َكِذَب َأَنا اْبُن َعْبِد اْلُمّطِلِب
ى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَكاَن َأْقَرَبُھْم إَلى اْلَعُدّو َوَكاَن الّناُس إَذا اْشَتّد اْلَحْرُب اّتَقْوا ِبِھ َصّل

َوَكاَن َیْجَعُل ِلَأْصَحاِبِھ ِشَعاًرا ِفي اْلَحْرِب ُیْعَرُفوَن ِبِھ إَذا َتَكّلُموا َوَكاَن ]  ٩٠ص . [ 
  ِشَعاُرُھْم َمّرًة َأِمْت َأِمْت َوَمّرًة َیا َمْنُصوُر َوَمّرًة حم َلا ُیْنَصُرون

زول            ـ ١ ى ت ال حت َر القت ار َأخَّ ل أول النھ م یقات إذا ل ار، ف ال أول النھ كان یستحب القت
  .الشمس وتھب الریاح

  .ـ وكان یحب الخروج یوم الخمیس بكرة النھار٢
وت،   ٣ ى الم ایعھم عل ا ب روا، وربم ى أن ال یف رب عل ي الح حابھ ف ایع أص ان یب ـ وك

  .وبایعھم على الجھاد كما بایعھم على اإلسالم
  .وكان یشاور أصحابھ في الجھاد، ولقاء العدو، وتخیُّر المنازل ـ٤
ان           ٥ ردف المنقطع، وك ي المسیر، فیزجي الضعیف وی ي ساقتھم ف ف ف ـ وكان یتخل

  .أرفق الناس بھم في المسیر
  ].ق)) [الحرب خدعة: ((ـ وكان إذا أراد غزوة ورَّى بغیرھا، ویقول٦
  .طلع الطالئع، ویبیُِّت الحرسـ وكان یبعث العیون یأتون بخبر عدوه، وی٧
ر اهللا،      ٨ حابھ من ذك ر ھو وأص ـ وكان إذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر اهللا، وأكث

  .وخفضوا أصواتھم
درع والخوذة       ٩ بس ال ان یل ین درعین، وك ـ وكان یلبس للحرب عدتھ، وربما ظاھر ب

  .ویتقلد السیف، ویحمل الرمح والقوس، ویتترس بالترس
یش والمقاتلة، ویجعل في كل جنبٍة كفًئا لھا، وكان ُیباَرُز بین یدیھ ـ وكان یرتب الج١٠

  .بأمره
اء    ١١ یھم كس ط عل و بس ى ل ض، حت ى بع ھم إل م بعض زل انض كر إذا ن ان العس ـ وك

  .َلَعمَُّھم
ول      ١٢ ده، ویق ال بی د القت ئھم عن ا      : ـ وكان یرتب الصفوف ویعب أخر ی الن، ت ا ف دم ی تق

  .فالن
  .یقاتل تحت رایة قومھـ وكان یستحب للرجل أن ١٣
  .ـ وكان إذا ظھر على قوم نزل بعرصتھم ثالًثا ثم قفل١٤
  .ـ وكان إذا أراد أن ُیِغیر انتظر، فإن سمع في الحي أذاًنا، لم ُیِغْر وإال أغار١٥



 ٤٤

  .ـ وكان ربما یبیِّت عدوَّه، وربما فاجأھم نھاًرا١٦
ول  ١٧ دو یق ي الع ان إذا لق اب، ومج  : ((ـ وك زل الكت م من ازم  اللھ حاب، وھ ري الس

یھم    رنا عل زمھم وانص زاب، اھ ال ]ق)) [األح ا ق وَن   {: ، وربم ُع َوُیَولُّ ُیْھَزُم اْلَجْم َس
ول ]خ[} َبِل السَّاَعُة َمْوِعُدُھْم َوالسَّاَعُة َأْدَھى َوَأَمرُّ)٤٥(الدُُّبَر زل   : ((، وكان یق م أن اللھ

  ).)اللھم أنت عضدي وأنت نصیري، وبك أقاتل: ((ویقول)) نصرك
  .ـ وكان إذا اشتد الناس اتقوا بھ، وكان أقربھم للعدو١٨
ول    ١٩ ھ، ویق م نفس دو ُیْعِل ده الع ان إذا قص د    : ((ـ وك ن عب ا اب ذب، أن ي ال ك ا النب أن

  ].ق)) [المطلب
ان شعاره           ٢٠ وا، وك ھ إذا تكلم ون ب ي الحرب ُیعرف حابھ شعاًرا ف ـ وكان یجعل ألص
  )).نحم ال ینصرو: ((، ومرة))أمت أمت: ((مرة
  .ـ وكان یحب الخیالء في الحرب٢١
الى ٢٢ اسِ    {: ـ وكان یتخذ الحرس، فلما نزل قولھ تع َن النَّ ُمَك ِم ُھ َیْعِص دة [} َواللَّ : لمائ
  .، خرج على الناس فأخبرھم بھا، وصرف الحرس]٦٧
ول    ٢٣ وى اهللا، ویق ي سبیل     : ((ـ وكان إذا بعث سریة یوصیھم بتق سیروا بسم اهللا وف

  ].م)) [ن كفر باهللا، وال تمثلوا وال تغدروا، وال تقتلوا ولیًدااهللا، قاتلوا م
  .ـ وكان ینھى عن قتل النساء والصبیان٢٤
ـ وكان یأمر أمیر السریة أن یدعو عدوه قبل القتال، إما إلى اإلسالم والھجرة، أو   ٢٥

يء، أو          ي الف م نصیب ف یس لھ أعراب المسلمین، ل ون ك اإلسالم دون الھجرة، ویكون
  .زیة، فإن ھم أجابوا إلیھ َقِبَل منھم، وإال استعان باهللا وقاتلھمبذل الج

  .ـ وقاتل مرة بالمنجنیق، فنصبھ على أھل الطائف٢٦
ة     ٢٧ ة والمثل ھ عن النھب ي مغازی ة . ـ وكان ینھى ف ل أو     : والمثل ل القت د قب تشویھ الجس
  .بعده
  .ـ وكان ینھى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو٢٨

  اهللا علیھ وسلم فِي اْلِھْجَرِة ِإَلى اْلَمِدیَنِةَھْدُیُھ صلى   .٨
  )٩٤ص /  ١ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل ِفي ِذْكَرى اْلِھْجَرَتْیِن اْلُأوَلى َوالّثاِنَیُة
َن َوَخاَف ِمْنُھْم اْلُكّفاُر اْشَتّد َأَذاُھْم َلُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوِفْتَنُتُھْم إّیاُھْم َفَأِذ]  ٩٥ص [ 

ُم   َلُھْم َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلِھْجَرِة إَلى اْلَحَبَشِة َوَقاَل إّن ِبَھا َمِلًكا َلا َیْظِل
اَن           ُن َعّف اُن ْب ْنُھْم ُعْثَم َوٍة ِم ُع ِنْس ا َوَأْرَب َر َرُجًل ا َعَش الّناَس ِعْنَدُه َفَھاَجَر ِمْن اْلُمْسِلِمیَن اْثَن

اُموا     َوُھَو  ّلَم َفَأَق ِھ َوَس ُھ َعَلْی َأّوُل َمْن َخَرَج َوَمَعُھ َزْوَجُتُھ ُرَقّیُة ِبْنُت َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّل
ِفي اْلَحَبَشِة ِفي َأْحَسِن ِجَواٍر َفَبَلَغُھْم َأّن ُقَرْیًشا َأْسَلَمْت َوَكاَن َھَذا اْلَخَبُر َكِذًبا َفَرَجُعوا إَلى 

ْن            َمّكَة َفَلّما َبَل وا ِم ٌة َفَلُق َل َجَماَع َع َوَدَخ ْن َرَج ْنُھْم َم َع ِم اَن َرَج ا َك ّد ِمّم َغُھْم َأّن اْلَأْمَر َأَش
  .ُقَرْیٍش َأًذى َشِدیًدا َوَكاَن ِمّمْن َدَخَل َعْبُد الّلِھ ْبُن َمْسُعوٍد 

  ]ِف اْلَحْصُر ِفي الّشْعِب ُثّم َوَفاُة َخِدیَجَة َفَعّمِھ َفُخُروُجُھ ِللّطاِئ[ 
 ُثّم َأِذَن َلُھْم ِفي اْلِھْجَرِة َثاِنًیا إَلى اْلَحَبَشِة َفَھاَجَر ِمْن الّرَجاِل َثَلاَثٌة َوَثَماُنوَن َرُجًلا إْن َكاَن

ى           ّي َعَل َد الّنَجاِش اُموا ِعْن َرَأًة َفَأَق َرَة اْم اِن َعْش اِء َثَم ْن الّنَس ِفیِھْم َعّمارُ  َفِإّنُھ ُیَشّك ِفیِھ َوِم
ي          َأْح َة ِف ي َرِبیَع َن َأِب ِھ ْب َد الّل اِص َوَعْب َن اْلَع َرو ْب َسِن َحاٍل َفَبَلَغ َذِلَك ُقَرْیًشا َفَأْرَسُلوا َعْم



 ٤٥

ِھ         وِل الّل ْم ِلَرُس َتّد َأَذاُھ وِرِھْم َفاْش ي ُنُح َدُھْم ِف َجَماَعٍة ِلَیِكیُدوُھْم ِعْنَد الّنَجاِشّي َفَرّد الّلُھ َكْی
ِنیَن            َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ اَث ِس ٍب َثَل ي َطاِل ْعِب َأِب ْعِب ِش ي الّش ِھ ِف َل َبْیِت ُروُه َوَأْھ َوَسّلَم َفَحَص

َوِقیَل َسَنَتْیِن َوَخَرَج ِمْن اْلَحْصِر َوَلُھ ِتْسٌع َوَأْرَبُعوَن َسَنًة َوِقیَل َثَماِن َوَأْرَبُعوَن َسَنًة َوَبْعَد 
ُن    َذِلَك ِبَأْشُھٍر َماَت َعّمُھ َأُبو َطاِل ِھ ْب ُد الّل بٍ  َوَلُھ َسْبٌع َوَثَماُنوَن َسَنًة َوِفي الّشْعِب ُوِلَد َعْب

ُھ َعّباٍس َفَناَل اْلُكّفاُر ِمْنُھ َأًذى َشِدیًدا ُثّم َماَتْت َخِدیَجُة َبْعَد َذِلَك ِبَیِسیٍر َفاْشَتّد َأَذى اْلُكّفاِر َل
وُه     َفَخَرَج إَلى الّطاِئِف ُھَو َوَزْیُد ْبُن َحاِرَث ْم ُیِجیُب ا َفَل ِھ َأّیاًم َة َیْدُعو إَلى الّلِھ َتَعاَلُى َوَأَقاَم ِب

َرَف          ِھ َفاْنَص ْوا َكْعَبْی ى َأْدَم اَرِة َحّت وُه ِباْلِحَج َماَطْیِن َفَرَجُم ُھ ِس َوآَذْوُه َوَأْخَرُجوُه َوَقاُموا َل
ا    ّلَم َراِجًع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ْنُھْم َرُس ا    َع َي َعّداًس ِھ َلِق ي َطِریِق َة َوِف ى َمّك إَل

ْبَعٌة      ّن َس ْن اْلِج ٌر ِم الّنْصَراِنيّ  َفآَمَن ِبِھ َوَصّدَقُھ َوِفي َطِریِقِھ َأْیًضا ِبَنْخَلَة ُصِرَف إَلْیِھ َنَف
الّلُھ إَلْیِھ َمَلَك اْلِجَباِل ِمْن َأْھِل َنِصیِبیَن َفاْسَتَمُعوا اْلُقْرآَن َوَأْسَلُموا َوِفي َطِریِقِھ ِتْلَك َأْرَسَل 

ِرُج      : َمّكَة َوُھَما َجَبَلاَھا إْن َأَراَد َفَقاَل ]  ٩٦ص [ َیْأُمُرُه  َھ ُیْخ ّل الّل ْم َلَع َتْأِني ِبِھ َلا َبْل َأْس
  ِمْن َأْصَالِبِھم َمْن َیْعُبُدُه َلا ُیْشِرُك ِبِھ َشْیًئا

  ]اْلِإْسَراُء [ 
ي  َوِفي َطِریِقِھ َدَعا ِبَذِل . . . َك الّدَعاِء اْلَمْشُھوِر الّلُھّم إَلْیك َأْشُكو َضْعَف ُقّوِتي َوِقّلَة ِحیَلِت

ِرَي       ّم ُأْس ِدّي ُث ِن َع ِم ْب َواِر اْلُمْطَع ي ِج َة ِف َل َمّك ّم َدَخ ِدیُث ُث ِجِد ]  ٩٧ص [ اْلَح اْلَمْس
ِدِه وَ       َمَواِت ِبَجَس ْوِق الّس ى َف ِھ إَل ِرَج ِب ُھ       اْلَأْقَصى ُثّم ُع ّل َفَخاَطَب ّز َوَج ِھ َع ى الّل ِھ إَل ُروِح

َوِقیَل َكاَن َذِلَك َمَناًما . َوَفَرَض َعَلْیِھ الّصَلَواِت َوَكاَن َذِلَك َمّرًة َواِحَدًة َھَذا َأَصّح اْلَأْقَواِل 
ِدِس    َوِقیَل َكاَن اْل. َوِقیَل َبْل ُیَقاُل ُأْسِرَي ِبِھ َوَلا ُیَقاُل َیَقَظًة َوَلا َمَناًما  ِت اْلَمْق ى َبْی ِإْسَراُء إَل

َوِقیَل َبْل . َكاَن اْلِإْسَراُء َمّرَتْیِن َمّرًة َیَقَظًة َوُمّرًة َمَناًما : َوِقیل . َیَقَظًة َوِإَلى الّسَماِء َمَناًما 
ِریِك    َوَأّما َما َوَق. ُأَسِرّي ِبِھ َثَلاَث َمّراُت َوَكاَن َذِلَك َبْعَد اْلَمْبَعِث ِباِلاّتَفاِق  ِدیِث َش ي َح َع ِف

ِھ           وِء ِحْفِظ ِة َوُس ِریِك الّثَماِنَی اِط َش ْن َأْغَل ّد ِم ا ُع َذا ِمّم َأّن َذِلَك َكاَن َقْبَل َأْن ُیوَحى إَلْیِھ َفَھ
َد   َوَأّما إْسَراُء اْلَیَقَظُة. َوِقیَل إّن َھَذا َكاَن إْسَراَء اْلَمَناِم َقْبَل اْلَوْحِي . ِلَحِدیِث اْلِإْسَراِء  َفَبْع

رَ    ّوِة َواْلُم َدُأ الّنُب اُد الّنُبّوِة َوِقیَل َبْل اْلَوْحُي َھاُھَنا ُمَقّیٌد َوَلْیَس ِباْلَوْحِي اْلُمْطَلِق اّلِذي ُھَو َمْب
  .َأْعَلُم  َقْبَل َأْن ُیوَحى إَلْیِھ ِفي َشْأِن اْلِإْسَراِر َفُأْسِرَي ِبِھ َفْجَأًة ِمْن َغْیِر َتَقّدِم إْعَلاٍم َوَالّلُھ

  ]َدْعَوُة اْلَقَباِئِل َواْلِھْجَرُة إَلى اْلَمِدیَنة [ 
ُھ            ِرُض َنْفَس اَلى َوَیْع ِھ َتَع ى الّل َل إَل ْدُعو اْلَقَباِئ اَم َی ا َأَق َة َم َفَأَقاَم َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبَمّك

ٌة        َعَلْیِھْم ِفي ُكّل َمْوِسٍم َأْن ُیْؤُووُه َحّتى ُیَبّلَغ ِرَس ُھ َقِبیَل َتِجْب َل ْم َتْس ُة َفَل ْم اْلَجّن ِھ َوَلُھ اَلَة َرّب
رَ   ِدِه َوَنْص  َواّدَخَر الّلُھ َذِلَك َكَراَمًة ِلْلَأْنَصاِر َفَلّما َأَراَد الّلُھ َتَعاَلى إْظَھاَر ِدیِنِھ َوِإْنَجاَز َوْع

ھِ       ْن َأْعَداِئ اَم ِم ِھ َواِلاْنِتَق اَء َكِلَمِت ِھ َوِإْعَل ِة         َنِبّی ْن اْلَكَراَم ْم ِم ا َأَراَد ِبِھ اِر َلّم ى اْلَأْنَص اَقُھ إَل َس
ِم َفاْنَتَھى إَلى َنَفٍر ِمْنُھْم ِسّتٌة َوِقیَل َثَماِنَیٌة َوُھْم َیْحِلُقوَن ُرُءوَسُھْم ِعْنَد َعَقَبِة ِمًنى ِفي اْلَمْوِس

اْلَمِدیَنِة َفَدَعْوا َقْوَمُھْم إَلى ]  ٩٨ص [ اْلُقْرآَن  َفَجَلَس إَلْیِھْم َوَدَعاُھْم إَلى الّلِھ َوَقَرَأ َعَلْیِھْم
ِھ             وِل الّل ْن َرُس ٌر ِم ا ِذْك ا َوِفیَھ اِر إّل ْن ُدوِر اْلَأْنَص َق َداٌر ِم ْم َیْب یِھْم َوَل اْلِإْسَلاِم َحّتى َفَشا ِف

ِدَم   َفَأّوُل َمْسِجٍد ُقِرَئ ِفیِھ اْلُقْرآُن ِبا. َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم  ّم َق ْلَمِدیَنِة َمْسِجُد َبِني ُزَرْیٍق ُث
اَیعُ  وا َمّكَة ِفي اْلَعاِم اْلَقاِبِل اْثَنا َعَشَر َرُجًلا ِمْن اْلَأْنَصاِر ِمْنُھْم َخْمَسٌة ِمْن الّسّتِة اْلَأّوِلیَن َفَب

ِة   َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعَلى َبْیَعِة الّنَساِء ِعْنَد اْل ى اْلَمِدیَن َعَقَبِة ُثّم اْنَصَرُفوا إَل
ِة الْ    ُل اْلَعَقَب َأِخیَرِة َفَقِدَم َعَلْیِھ ِفي اْلَعاِم اْلَقاِبِل ِمْنُھْم َثَلاَثٌة َوَسْبُعوَن َرُجًلا َواْمَرَأَتاِن َوُھْم َأْھ

ى َأْن َیْمَنعُ        ّلَم َعَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل اَیُعوا َرُس اَءُھْم   َفَب ُھ ِنَس وَن ِمْن ا َیْمَنُع وُه ِمّم



 ٤٦

َم َوَأْبَناَءُھْم َوَأْنُفَسُھْم َفَتْرَحُل ُھَو َوَأْصَحاُبُھ إَلْیِھْم َواْخَتاَر َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّل
ى    ِمْنُھْم اْثَنْي َعَشَر َنِقیًبا َوَأِذَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َرِة إَل ِلَأْصَحاِبِھ ِفي اْلِھْج

ّي       : اْلَمِدیَنِة َفَخَرُجوا َأْرَساًلا ُمَتَسّلِلیَن َأّوُلُھْم ِفیَما ِقیل  ِد اْلَمْخُزوِم ِد اْلَأَس ُن َعْب َلَمَة ْب و َس َأُب
آَوْوُھْم َوَنصَ           ْم َف ي ُدوِرِھ اِر ِف ى اْلَأْنَص ِدُموا َعَل ٍر َفَق ُن ُعَمْی َعُب ْب ا  َوِقیَل ُمْص ُروُھْم َوَفَش

ْن          َرَج ِم َرِة َفَخ ي اْلِھْج ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل اْلِإْسَلاُم ِباْلَمِدیَنِة ُثّم َأِذَن الّلُھ ِلَرُسوِل الّلِھ َص
نَ      وَن َس اٌث َوَخْمُس ُھ إْذ َذاَك َثَل َفٍر َوَل ًة َمّكَة َیْوَم اِلاْثَنْیِن ِفي َشْھِر َرِبیٍع اْلَأّوِل َوِقیَل ِفي َص

ط     ُن اُألَرْیِق ِھ ْب َوَمَعُھ َأُبو َبْكٍر الّصّدیقُ  َوَعاِمُر ْبُن ُفَھْیَرَة َمْوَلى َأِبي َبْكٍر َوَدِلیُلُھْم َعْبُد الّل
ا         اِحِل َفَلّم ِق الّس ى َطِری َذا َعَل ّم َأَخ ا ُث الّلیِثُي َفَدَخَل َغاَر َثْوٍر ُھَو َوَأُبو َبْكٍر َفَأَقاَما ِفیِھ َثَلاًث

َل َھْوا إَلى اْلَمِدیَنِة َوَذِلَك َیْوُم اِلاْثَنْیِن ِلاْثَنَتْي َعْشَرَة َلْیَلًة َخَلْت ِمْن َشْھِر َرِبیٍع اْلَأّوِل َوِقی اْنَت
ْوٍف            ِن َع ِرو ْب ي َعْم ى َبِن ِة َعَل ى اْلَمِدیَن ي َأْعَل اء ِف َزَل بُقَب ى    . َغْیُر َذِلَك َن َزَل َعَل َل َن َوِقی

َوِقیَل َعَلى َسْعِد ْبِن َخْیَثَمَة َواْلَأّوُل َأْشَھُر َفَأَقاَم ِعْنَدُھْم َأْرَبَعَة َعَشَر َیْوًما . دم ُكْلُثوِم ْبِن الھ
َكاَن ]  ٩٩ص [ َوَأّسَس َمْسِجَد ُقَباَء ُثّم َخَرَج َیْوَم اْلُجُمَعِة َفَأْدَرَكْتُھ اْلُجُمَعُة ِفي َبِني َساِلٍم 

ُزوِل            َمَعُھ ِمْن اْلُمْسِلِمیَن َو ي الّن ُھ ِف اَس ُیَكّلُموَن َل الّن اَر َوَجَع ُھ َوَس َب َناَقَت ّم َرِك ٌة ُث ْم ِماَئ ُھ
ِجِدِه             َد َمْس ْت ِعْن ْأُموَرٌة َفَبَرَك ا َم ِبیَلَھا َفِإّنَھ وا َس وُل َخّل ِة َفَیُق اِم الّناَق ُذوَن ِبِخَط َعَلْیِھْم َوَیْأُخ

وَب         اْلَیْوَم َوَكاَن ِمْرَبًدا ِلَسْھٍل َوُسَھْی ي َأّی ى َأِب ا َعَل َزَل َعْنَھ ارِ  َفَن ي الّنّج ْن َبِن ٍل ُغَلاَمْیِن ِم
ى             ّم َبَن ِبِن ُث ِد َوالّل َحاُبُھ ِباْلَجِری َو َوَأْص ِدِه ُھ ِد ِبَی َع اْلِمْرَب ِجَدُه َمْوِض ى َمْس اْلَأْنَصاِرّي ُثّم َبَن

ِھ َوَأْقَرُبھَ     ى َجْنِب ِھ إَل اِكَن َأْزَواِج َكَنُھ َوَمَس ْبَعِة    َمْس َد َس ّوَل َبْع ّم َتَح ةَ  ُث َكُن َعاِئَش ِھ َمْس ا إَلْی
ْنُھْم        َع ِم ِة َفَرَج ى اْلَمِدیَن ُھ إَل ِة ِھْجَرُت َأْشُھٍر ِمْن َداِر َأِبي َأّیوَب إَلْیَھا َوَبَلَغ َأْصَحاَبُھ ِباْلَحَبَش

َھاَجَر َبِقّیُتُھْم ِفي الّسِفیَنِة َعاَم َخْیَبَر  َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِباْلَمِدیَنِة ُثّم]  ١٠٠ص [ َثَلاَثٌة 
  .َسَنَة َسْبٍع 

  
  )٣٨ص /  ٣ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل ِفي َمْبَدِأ اْلِھْجَرِة اّلِتي َفّرَق الّلُھ ِفیَھا َبْیَن َأْوِلَیاِئِھ َوَأْعَداِئِھ
  وِلِھَوَجَعَلَھا َمْبَدًأ ِلِإْعَزاِز ِدیِنِھ َوَنْصِر َعْبِدِه َوَرُس

  ]َدْعَوُتُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلَقَباِئَل [ 
ِدّي ]  ٣٩ص [  اَل اْلَواِق اَدَة  : َق ِن َقَت َر ْب ِن ُعَم ِم ْب ْن َعاِص اِلحٍ  َع ُن َص ُد ْب ّدَثِني ُمَحّم َح

ُھ َعلَ    : َوَیِزیُد ْبُن ُروَماَن َوَغْیُرُھَما َقاُلوا  ّلى الّل ِھ َص وُل الّل اَث     َأَقاَم َرُس َة َثَل ّلَم ِبَمّك ِھ َوَس ْی
ِنیَن      َر ِس َلاِم َعْش ى اْلِإْس ِسِنیَن ِمْن َأّوِل ُنُبّوِتِھ ُمْسَتْخِفًیا ُثّم َأْعَلَن ِفي الّراِبَعِة َفَدَعا الّناَس إَل

اٍظ َومَ     ِم ِبُعَك ي اْلَمَواِس اِزِلِھْم َوِف ي َمَن اّج ِف ُع اْلَح اٍم َیّتِب ّل َع َم ُك َواِفي اْلَمْوِس َة َوِذي ُی َجّن
ًدا      ُد َأَح ا َیِج ُة َفَل ْم اْلَجّن ِھ َوَلُھ اَلاِت َرّب ْغ ِرَس ى ُیَبّل وُه َحّت ى َأْن َیْمَنُع ْدُعوُھْم إَل ازِ  َی اْلَمَج

ا   ا َأّیَھ اُس   َیْنُصُرُه َوَلا ُیِجیُبُھ َحّتى إّنُھ َلَیْسَأُل َعْن اْلَقَباِئِل َوَمَناِزِلَھا َقِبیَلًة َقِبیَلًة َوَیُقوُل َی الّن
ُتْم            : ُقوُلوا  ُتْم ُكْن ِإَذا آَمْن ُم َف ا اْلَعَج ْم ِبَھ ِذّل َلُك َرَب َوَت ا اْلَع وا ِبَھ وا َوَتْمِلُك َلا إَلَھ إَلا الّلُھ ُتْفِلُح

ى             ُرّدوَن َعَل ّذاٌب َفَی اِبٌئ َك ُھ َص وُه َفِإّن ا ُتِطیُع وُل َل بٍ  َوَراَءُه َیُق و َلَھ ِة َوَأُب ُمُلوًكا ِفي اْلَجّن
ُم   َر یَرُتَك َأْعَل ُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْقَبَح الّرّد َوُیْؤُذوَنُھ َوَیُقوُلوَن ُأْسَرُتك َوَعِش

اَل           َذا َق وا َھَك ْم َیُكوُن ْئَت َل ْو ِش ّم َل وُل الّلُھ ِھ َوَیُق ِبَك َحْیُث َلْم َیّتِبُعوك َوُھَو َیْدُعوُھْم إَلى الّل
اُھْم    َوَكاَن ِمّمْن ُی ّلَم َوَدَع ِھ َوَس َسّمى َلَنا ِمْن اْلَقَباِئِل اّلِذیَن َأَتاُھْم َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

اُن            َزاَرُة َوَغّس ُن حصفة َوَف اِرُب ْب َعة َوُمَح ِن َصْعَص اِمِر ْب و َع ْیِھْم َبُن َوَعَرَض َنْفَسُھ َعَل



 ٤٧

ٍب  َوُمّرُة َوَحِنیَفُة َوُسَلْیٌم َوَعْبُس َوَبُن و الّنْضرِ  َوَبُنو اْلَبّكاِء َوِكْنَدُة َوَكْلٌب َواْلَحاِرُث ْبُن َكْع
  َوُعْذَرُة َواْلَحَضاِرَمُة َفَلْم َیْسَتِجْب ِمْنُھْم َأَحٌد

  ]ُلْقَیاُه َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَمْن َقِدَم ِمْن اْلَأْوِس َواْلَخْزَرِج [ َفْصٌل 
وِد  َوَكاَن ِمّما َصَنَع ا لّلُھ ِلَرُسوِلِھ َأّن اْلَأْوَس َواْلَخْزَرَج َكاُنوا َیْسَمُعوَن ِمْن ُحَلَفاِئِھْم ِمْن َیُھ

وٌث   اِء َمْبُع ْن اْلَأْنِبَی ا ِم ِة َأّن َنِبّی وَن  ]  ٤٠ص [ اْلَمِدیَن اُر َیُحّج ْت اْلَأْنَص اٍد َوِإَرٍم َوَكاَن َع
ُھ دُ  ُھ        اْلَبْیَت َكَما َكاَنْت اْلَعَرُب َتُحّج ّلى الّل ِھ َص وَل الّل اُر َرُس ا َرَأى اْلَأْنَص وِد َفَلّم وَن اْلَیُھ

وَن      َبْعٍض َتْعَلُم ُھْم ِل اَل َبْعُض َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْدُعو الّناَس إَلى الّلِھ َعّز َوَجّل َوَتَأّمُلوا َأْحَواَلُھ َق
ِھ   َوَالّلِھ َیا َقْوِم َأّن َھَذا اّلِذي َتَوّعَدُكْم ِبِھ َیُھوُد اِمِت     . َفَلا َیْسِبُقّنُكْم إَلْی ُن الّص ِویُد ْب اَن ُس َوَك

ى   ْب َحّت  ِمْن اْلَأْوِس َقْد َقِدَم َمّكَة َفَدَعاُه َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَلْم ُیْبِعْد َوَلْم ُیِج
َف       َقِدَم َأَنُس ْبُن َراِفٍع َأُبو الحیسر ِفي ِفْتَیٍة ِمْن َقْوِمِھ  وَن اْلِحْل َھِل َیْطُلُب ِد اْلَأْش ي َعْب ْن َبِن ِم

اّبا          اَن َش اٍذ َوَك ُن ُمَع اُس ْب اَل إَی َلاِم َفَق ى اْلِإْس َفَدَعاُھْم َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَل
ِتّم    َیا َقْوِم َھَذا َوَالّلِھ َخْیٌر ِمّما ِجْئَنا َلُھ َفَضَرَبُھ َأُبو الحیس: َحَدًثا  ْم َی ّم َل ر َواْنَتَھَرُه َفَسَكَت ُث

  َلُھْم اْلِحْلَف َفاْنَصَرُفوا إَلى اْلَمِدیَنِة
  ]َفْصٌل َلِقَي الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِسّتَة َنَفٍر ِمْن اْلَخْزَرِج [ 

َد اْلَعقَ   َي ِعْن ّلَم َلِق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل ّم إّن َرُس ْن  ُث ٍر ِم ّتَة َنَف ِم ِس ي اْلَمْوِس ِة ِف َب
ُع    اِرِث َوَراِف اْلَأْنَصاِر ُكّلُھْم ِمْن اْلَخْزَرِج َوُھْم َأُبو ُأَماَمَة َأْسَعُد ْبُن ُزَراَرَة َوَعْوُف ْبُن اْلَح

نِ      ِھ ْب ِد الّل ُن َعْب اِبُر ْب اِمرٍ  َوَج ُن َع ُة ْب اِمٍر َوُعْقَب ُن َع ُة ْب ٍك َوُقْطَب ُن َماِل َدَعاُھْم  ْب اٍب َف ِرَئ
  َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَلى اْلِإْسَلاِم َفَأْسَلُموا

  ]َبْیَعُة اْلَعَقَبِة اْلُأوَلى [ 
ا َوقَ         َق َداٌر إّل ْم َیْب ى َل ا َحَت َلاُم ِفیَھ ا اْلِإْس ْد ُثّم َرَجُعوا إَلى اْلَمِدیَنِة َفَدَعْوُھْم إَلى اْلِإْسَلاِم َفَفَش

ِر ْبِن َدَخَلَھا اْلِإْسَلاُم َفَلّما َكاَن اْلَعاُم اْلُمْقِبُل َجاَء ِمْنُھْم اْثَنا َعَشَر َرُجًلا الّسّتُة اْلُأَوُل َخَلا َجاِب
ْیِس َعْبِد الّلِھ َوَمَعُھْم ُمَعاُذ ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن ِرَفاَعَة َأُخو َعْوٍف اْلُمَتَقّدِم َوَذْكَواُن ْبُن َعْبِد اْلقَ 

ُن       اَدة ْب اِرّي َوُعَب اِجِرّي َأْنَص ُھ ُمَھ َوَقْد َأَقاَم َذْكَواُن ِبَمّكَة َحّتى َھاَجَر إَلى اْلَمِدیَنِة َفُیَقاُل إّن
ا   ]  ٤١ص [ الّصاِمِت َوَیِزیُد ْبُن َثْعَلَبَة َوَأُبو اْلَھْیَثِم ْبُن الّتْیَھاِن  ْم اْثَن َوُعَوْیِمُر ْبُن َماِلٍك ُھ

َوَقاَل َأُبو الّزَبْیِر َعْن َجاِبٍر إّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلِبَث ِبَمّكَة َعْشَر ِسِنیَن  .َعَشَر 
ُرِني ؟   َیّتِبُع الّناَس ِفي َمَناِزِلِھْم ِفي اْلَمَواِسِم َوَمَجّنَة َوُعَكاَظ َیُقوُل َمْن ُیْؤِویِني ؟ َمْن َیْنُص

اَلاتِ   َغ ِرَس َل             َحَتى ُأَبّل ى إّن الّرُج ِھ َحّت ا ُیْؤِوی ُرُه َوَل ًدا َیْنُص ُد َأَح ا َیِج ُة َفَل ُھ اْلَجّن ي َوَل َرّب
ا    َرْیٍش َل َلَیْرَحُل ِمْن ُمَضَر َأْو اْلَیَمِن إَلى ِذي َرِحِمِھ َفَیْأِتیِھ َقْوُمُھ َفَیُقوُلوَن َلُھ اْحَذْر ُغَلاَم ُق

ْدُعوُھْم إَلى الّلِھ َعّز َوَجّل َوُھْم ُیِشیُروَن إَلْیِھ ِباْلَأَصاِبِع َحّتى َیْفِتْنك َوَیْمِشي َبْیَن ِرَجاِلِھْم َی
ِھ         ى َأْھِل ُب إَل ْرآَن َفَیْنَقِل ُھ اْلُق ِھ َوُیْقِرُئ ْؤِمُن ِب ا َفُی ُل ِمّن ِھ الّرُج ِرَب َفَیْأِتی ْن َیْث ُھ ِم ا الّل َبَعَثَن

َق َدا  ْم َیْب ى َل َلاِمِھ َحّت ِلُموَن ِبِإْس ِلِمیَن  َفُیْس ْن اْلُمْس ٌط ِم ا َرْھ ا َوِفیَھ اِر إّل ْن ُدوِر اْلَأْنَص ٌر ِم
ّلى   : ُیْظِھُروَن اْلِإْسَلاَم َوَبَعَثَنا الّلُھ إَلْیِھ َفاْئَتَمْرَنا َواْجَتَمْعَنا َوُقْلَنا  ِھ َص َحّتى َمَتى َرُسوُل الّل

افُ   َة َوَیَخ اِل َمّك ي ِجَب ّرُد ِف ّلَم ُیَط ِھ َوَس ُھ َعَلْی ِم   الّل ي اْلَمْوِس ِھ ِف ِدْمَنا َعَلْی ى َق ا َحّت َفَرَحْلَن
ِذینَ           ْوُم اّل اِء اْلَق ا َھُؤَل ا َأْدِري َم ي َم َن َأِخ ا اْب اُس َی ُھ اْلَعّب  َفَواَعَدَنا َبْیَعَة اْلُعْقَبِة َفَقاَل َلُھ َعّم

اُس  َجاُءوك إّني ُذو َمْعِرَفٍة ِبَأْھِل َیْثِرَب َفاْجَتَمْعَنا َعْنَدُه ِمْن  َرُجٍل َوَرُجَلْیِن َفَلّما َنَظَر اْلَعّب
َیا َرُسوَل الّلِھ َعَلاَم ُنَباِیُعَك ؟ : ِفي ُوُجوِھَنا َقاَل َھُؤَلاِء َقْوٌم َلا َنْعِرُفُھْم َھُؤَلاِء َأْحَداٌث َفُقْلَنا 

اَل  ى   " َق ِل َوَعَل اِط َواْلَكَس ي الّنَش ِة ِف ْمِع َوالّطاَع ى الّس اِیُعوِني َعَل ِر   ُتَب ي اْلُعْس ِة ِف الّنَفَق



 ٤٨

ْذُكْم    ا َتْأُخ َواْلُیْسِر َوَعَلى اْلَأْمِر ِباْلَمْعُروِف َوالّنْھِي َعْن اْلُمْنَكِر َوَعَلى َأْن َتُقوُلوا ِفي الّلِھ َل
ھُ  وَن ِمْن ا َتْمَنُع وِني ِمّم ْیُكْم َوَتْمَنُع ِدْمُت َعَل ُروِني إَذا َق ى َأْن َتْنُص اِئٍم َوَعَل ُة َل ُكْم  َلْوَم َأْنُفَس

َو َأصْ           ُن ُزَراَرَة َوُھ َعُد ْب ِدِه َأْس َذ ِبَی ُھ َفَأَخ ا ُنَباِیُع ُة َفُقْمَن ْم اْلَجّن َغُر َوَأْزَواَجُكْم َوَأْبَناَءُكْم َوَلُك
نُ       ا َوَنْح ّي إّل اَد اْلَمِط ِھ َأْكَب ِرْب إَلْی ُھ    الّسْبِعیَن َفَقاَل ُرَوْیًدا َیا َأْھَل َیْثِرَب إّنا َلْم َنْض ُم َأّن َنْعَل

َرُسوُل الّلِھ َوِإّن إْخَراَجُھ اْلَیْوَم ُمَفاَرَقُة اْلَعَرِب َكاّفًة َوَقْتُل ِخَیاِرُكْم َوَأْن َتَعّضُكْم الّسُیوُف 
ْن َأْنفُ         اُفوَن ِم ُتْم َتَخ ا َأْن ِھ َوِإّم ى الّل ُرُكْم َعَل ُذوُه َوَأْج ُكْم  َفِإّما َأْنُتْم َتْصِبُروَن َعَلى َذِلَك َفُخ ِس

ِذِه          : ِخیَفًة َفَذُروُه َفُھَو َأْعَذُر َلُكْم ِعْنَد الّلِھ َفَقاُلوا  َذُر َھ ا َن ِھ َل َدك َفَوَالّل ا َی ْط َعّن َعُد َأِم ا َأْس َی
ا   َذلِ     ]  ٤٢ص [ اْلَبْیَعَة َوَلا َنْسَتِقیُلَھا َفُقْمَنا إَلْیِھ َرُجًلا َرُجًل ا ِب َرَط ُیْعِطیَن ا َوَش َذ َعَلْیَن َك َفَأَخ

اْلَجّنَة ُثّم اْنَصَرُفوا إَلى اْلَمِدیَنِة َوَبَعَث َمَعُھْم َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعْمَرو ْبَن 
ُأّم َمْكُتوٍم َوُمْصَعَب ْبَن ُعَمْیٍر ُیَعّلَماِن َمْن َأْسَلَم ِمْنُھْم اْلُقْرآَن َوَیْدُعَواِن إَلى الّلِھ َعّز َوَجّل 

ا       َفَنَز ْم َلّم َع ِبِھ ُؤّمُھْم َوَجَم ٍر َی ُن ُعَمْی َلا َعَلى َأِبي ُأَماَمَة َأْسَعَد ْبِن ُزَراَرةَ  َوَكاَن ُمْصَعُب ْب
اٍذ       ُن ُمَع ْعُد ْب ْیِر َوَس ُن اْلُحَض ْید ْب ْنُھْم ُأَس ٌر ِم ٌر َكِثی َدْیِھَما َبَش ى َی َلَم َعَل یَن َفَأْس وا َأْرَبِع َبَلُغ

َن        َوَأْسَلَم ِبِإْسَلا َرو ْب ْیِرم َعْم ا ُأَص اُء إّل اُل َوالّنَس َھِل الّرَج ِمِھَما َیْومِئٍذ َجِمیُع َبِني َعْبِد اْلَأْش
َل َأْن َیسْ       َل َقْب َل َفُقِت ٍذ َوَقاَت َلَم ِحیَنِئ ُجَد َثاِبِت ْبِن َوْقشٍ  َفِإّنُھ َتَأّخَر إْسَلاُمُھ إَلى َیْوِم ُأُحٍد َوَأْس

  َعْنُھ الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَقاَل َعِمَل َقِلیًلا َوُأِجَر َكِثیًرا ِلّلِھ َسْجَدًة َفُأْخِبَر
  ]َبْیَعُة اْلَعَقَبِة الّثاِنَیُة [ 
ٌق     ]  ٤٣ص [  اَم َخْل َك اْلَع َم َذِل ِباْلَمِدیَنِة َوَظَھَر ُثّم َرَجَع ُمْصَعُب إَلى َمّكَة َوَواَفى اْلَمْوِس

ْت  َكِثیٌر ِمْن اْلَأ ْنَصاِر ِمْن اْلُمْسِلِمیَن َواْلُمْشِرِكیَن َوَزِعیُم اْلَقْوِم اْلَبَراُء ْبُن َمْعُروٍر َفَلّما َكاَن
ٌة             ّلَم َثَلاَث ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ى َرُس ّلَل إَل ِل َتَس ْن الّلْی َأّوُل ِم ُث اْل ِة الّثُل ُة اْلَعَقَب َلْیَل

ْوِمِھْم            َوَسْبُعوَن َرُجًلا َواْم ْن َق ًة ِم ّلَم ِخْفَی ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل اَیُعوا َرُس اِن َفَب َرَأَت
اَن َأّولَ      ْم َفَك اَءُھْم َوُأُزَرُھ اَءُھْم َوَأْبَن ُھ ِنَس  َوِمْن ُكّفاِر َمّكَة َعَلى َأْن َیْمَنُعوُه ِمّما َیْمَنُعوَن ِمْن

َراُء ٍذ اْلَب ُھ َلْیَلتِئ ْن َباَیَع ِھ    َم اَدَر إَلْی َد َوَب َد اْلِعْق اُء إْذ َأّك ُد اْلَبْیَض ُھ اْلَی ْت َل ُروٍر َوَكاَن ُن َمْع ْب
اَن إْذ        ّدَم َوَك ا َتَق ِھ َكَم ًدا ِلَبْیَعِت ّلَم ُمَؤّك َوَحَضَر اْلَعّباُس َعّم َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

ولُ    اَر َرُس ِھ َواْخَت ْي           َذاَك َعَلى ِدیِن َقْوِم َة اْثَن َك الّلْیَل ْنُھْم ِتْل ّلَم ِم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص الّل
ٍك   َعَشَر َنِقیًبا َوُھْم َأْسَعُد ْبُن ُزَراَرة َوَسْعُد ْبُن الّرِبیِع َوَعْبُد الّلِھ ْبُن َرَواَحَة َوَراِفُع ْبُن َماِل

  َواْلَبَراُء ْبُن َمْعُروٍر
ِرو     ُن َعْم ِھ ْب اَدَة            َوَعْبُد الّل ُن ُعَب ْعُد ْب َة َوَس َك الّلْیَل َلاُمُھ ِتْل اَن إْس اِبرٍ  َوَك ُد َج َراٍم َواِل ِن َح ْب

َأْوِس      ْن اْل ٌة ِم ْزَرِج َوَثَلاَث : َواْلُمْنِذُر ْبُن َعْمٍرو َوُعَباَدة ْبُن الّصاِمِت َفَھُؤَلاِء ِتْسَعٌة ِمْن اْلَخ
ُن َخْیثَ  ِذِر      ُأَسْید ْبُن اْلُحَضْیِر َوَسْعُد ْب ِد اْلُمْن ُن َعْب ُة ْب َة َوِرَفاَع ُن      . َم َثِم ْب و اْلَھْی ْل َأُب َل َب َوِقی

َل           . الّتْیَھاِن َمَكاَنُھ  ي َقَت َي اّلِت ٍرو َوِھ ِن َعْم ِب ْب ُت َكْع یَبُة ِبْن اَرَة َنِس ُأّم ُعَم َوَأّما اْلَمْرَأَتاِن َف
َماُء بِ   ٍد َوَأْس َن َزْی َب ْب ا َحِبی ْیِلَمُة اْبَنَھ ِدّي  ُمَس ِن َع ِرو ْب ُت َعْم ُة  . ْن ِذِه اْلَبْیَع ْت َھ ا َتّم َفَلّم

ْأَذْن اْسَتْأَذُنوا َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْن َیِمیُلوا َعَلى َأْھِل اْلَعَقَبِة ِبَأْسَیاِفِھْم َفَلْم یَ 
َم     َلُھْم ِفي َذِلَك َوَصَرَخ الّشْیَطاُن َعَلى اْلَعَقَبِة ِبَأْن ْل َلَك ِب َھ َل اْلَجَباِج َفِذ َصْوٍت ُسِمَع َیا َأْھ

اَل       ْرِبُكْم ؟ َفَق ى َح وا َعَل ْد اْجَتَمُع ِھ    ]  ٤٤ص [ ِفي ُمَذّمٍم َوالّصَباُة َمَعُھ َق ُھ َعَلْی ّلى الّل َص
أَ      ِھ َل ُدّو الّل ا َع ِھ َی َرُھْم َأْن    َوَسّلَم َھَذا َأَزّب اْلَعَقَبِة َھَذا اْبُن َأْزَیَب َأَما َوَالّل ّم َأَم َك ُث َتَفّرَغّن َل

وا        ى َدَخُل َراُفُھْم َحّت َرْیٍش َوَأْش ُة ُق ْیِھْم ِجّل َیْنَفّضوا إَلى ِرَحاِلِھْم َفَلّما َأْصَبَح اْلَقْوُم َغَدْت َعَل
اُلوا    اِر َفَق ْعَب اْلَأْنَص اِحبَ       : ِش ُتْم َص ْم َلِقی ا َأّنُك ُھ َبَلَغَن ْزَرِج إّن َر اْلَخ ا َمْعَش َة  َی َنا اْلَباِرَح



 ٤٩

ْن َأْن             ا ِم َض إَلْیَن َرِب َأْبَغ ْن اْلَع ّي ِم ا َح ِھ َم ُم الّل ا َوَاْی ى َحْرِبَن اِیُعوُه َعَل ْدُتُموُه َأْن ُتَب َوَواَع
ِرِكیَن    ْن اْلُمْش ْزَرِج ِم ْن اْلَخ اَك ِم اَن ُھَن ْن َك َث َم ْنُكْم َفاْنَبَع ْرُب ِم ُھ اْلَح ا َوَبْیَن َب َبْیَنَن َیْنَش

َذا        َیْح وُل َھ ُلولَ  َیُق ُن َس ّي اْب ُن ُأَب ِھ ْب ِلُفوَن َلُھْم ِبَالّلِھ َما َكاَن َھَذا َوَما َعِلْمَنا َوَجَعَل َعْبُد الّل
َباِطٌل َوَما َكاَن َھَذا َوَما َكاَن َقْوِمي ِلَیْفَتاُتوا َعَلّي ِمْثَل َھَذا َلْو ُكْنُت ِبَیْثِرَب َما َصَنَع َقْوِمي 

ى           َھَذا َحّتى  ّدَم إَل ُروٍر َفَتَق ُن َمْع َراُء ْب َل اْلَب َدُھْم َوَرَح ْن ِعْن َرْیٌش ِم ْت ُق ُیَؤاِمُروِني َفَرَجَع
اَدَة             َن ُعَب ْعَد ْب َأْدَرُكوا َس َرْیٌش َف ْتُھْم ُق ِلِمیَن َوَتَطّلَب ْن اْلُمْس َحاُبُھ ِم اَحَق َأْص ْأَجج َوَتَل َبْطِن َی

ى   َفَرَبُطوا َیَدْیِھ إَلى ُعُنِقِھ ِب ِھ َحّت ِنْسِع َرْحِلِھ َوَجَعُلوا َیْضِرُبوَنُھ َوَیُجّروَنُھ َوَیْجِذُبوَنُھ ِبُجّمِت
ِدیِھْم               ْن َأْی اُه ِم َة َفَخّلَص ِن ُأَمّی ْرِب ْب ُن َح اِرُث ْب ِدّي َواْلَح ُن َع ُم ْب اَء ُمْطِع َة َفَج َأْدَخُلوُه َمّك

ْوُم         َوَتَشاَوَرْت اْلَأْنَصاُر ِحیَن َفَقُدوُه َأْن َیكِ  َل اْلَق ْیِھْم َفَوَص َع َعَل ْد َطَل ْعٌد َق ِإَذا َس ِھ َف ّروا إَلْی
  .َجِمیًعا إَلى اْلَمِدیَنِة 

  ]َبْدُء اْلِھْجَرِة إَلى اْلَمِدیَنِة [ 
ى   َفَأِذَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلْلُمْسِلِمیَن ِباْلِھْجَرِة إَلى اْلَمِدیَنِة َفَباَدَر ال اُس إَل ّن

َلَمَة َوَلِكنّ      ُھ ُأّم َس ِد َواْمَرَأُت ِد اْلَأَس ُن َعْب ا  َذِلَك َفَكاَن َأّوَل َمْن َخَرَج إَلى اْلَمِدیَنِة َأُبو َسَلَمَة ْب َھ
 َوِحیَل َبْیَنَھا َوَبْیَن َوَلِدَھا َسَلَمَة ُثّم]  ٤٥ص [ اْحَتَبَسْت ُدوَنُھ َوُمِنَعْت ِمْن الّلَحاِق ِبِھ َسَنًة 

َة     ي َطْلَح ُن َأِب اُس    . َخَرَجْت َبْعَد الّسَنِة ِبَوَلِدَھا إَلى اْلَمِدیَنِة َوَشّیَعَھا ُعْثَماُن ْب َرَج الّن ّم َخ ُث
ِھ       ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َأْرَساًلا َیْتَبُع َبْعُضُھْم َبْعًضا َوَلْم َیْبَق ِبَمّكَة ِمْن اْلُمْسِلِمیَن إّلا َرُس

ّلَم وَ  ّد            َوَس ْد َأَع ا َوَق ِرُكوَن َكْرًھ ُھ اْلُمْش ْن اْحَتَبَس ا َم ا َوِإّل َأْمِرِه َلُھَم ا ِب ّي َأَقاَم ٍر َوَعِل و َبْك َأُب
ٍر             و َبْك ّد َأُب اْلُخُروِج َوَأَع ْؤَمُر ِب ى ُی ُر َمَت اَزُه َیْنَتِظ ّلَم ِجَھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّل

  . َجَھاَزُه 
  ]َماُر ُقَرْیٍش ِبھِ  َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَقْتِلِھ اْئِت[ َفْصٌل 

وا      ُزوا َوَخَرُج ْد َتَجّھ ّلَم َق َفَلّما َرَأى اْلُمْشِرُكوَن َأْصَحاَب َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس
َأْوِس وَ   ى اْل ّداَر    َوَحَمُلوا َوَساُقوا الّذَراِرّي َواْلَأْطَفاَل َواْلَأْمَواَل إَل وا َأّن ال ْزَرِج َوَعَرُف اْلَخ

َداُر َمَنَعٍة َوَأّن اْلَقْوَم َأْھُل َحْلَقٍة َوَشْوَكٍة َوَبْأٍس َفَخاُفوا ُخُروَج َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ 
ْن  َوَسّلَم إَلْیِھْم َوُلُحوَقُھ ِبِھْم َفَیْشَتّد َعَلْیِھْم َأْمُرُه َفاْجَتَمُعوا ِفي َداِر الّن ْدَوِة َوَلْم َیَتَخّلْف َأَحٌد ِم

ي    یُس ِف ْیُخُھْم إْبِل ّیُھْم َوَش َرُھْم َوِل ِرِه َوَحَض ي َأْم اَوُروا ِف ْنُھْم ِلَیَتَش ا ِم ّرْأِي َواْلِحَج ِل ال َأْھ
و        َر َرُس َذاَكُروا َأْم اِئِھ َفَت ي ِكَس ّماَء ِف َتِمٌل الّص ِھ  ُصوَرِة َشْیٍخ َكِبیٍر ِمْن َأْھِل َنْجٍد ُمْش ِل الّل

اَل       ى َأْن َق اُه إَل ا َیْرَض ُرّدُه َوَل َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَأَشاَر ُكّل َأَحٍد ِمْنُھْم ِبَرْأٍي َوالّشْیُخ َی
اُلوا    : َأُبو َجْھٍل  ِھ َق ُتْم َعَلْی اَل َأَرى َأْن    : َقْد ُفِرَق ِلي ِفیِھ َرْأٌي َما َأَراُكْم َقْد َوَقْع َو ؟ َق ا ُھ َم

ِرُبوَنُھ   َن اِرًما َفَیْض ص [ ْأُخَذ ِمْن ُكّل َقِبیَلٍة ِمْن ُقَرْیٍش ُغَلاًما َنْھًدا َجْلًدا ُثّم ُنْعِطیِھ َسْیًفا َص
َك             ]  ٤٦ َد َذِل اٍف َبْع ِد َمَن و َعْب ْدِري َبُن ا َت ِل َفَل ي اْلَقَباِئ ُھ ِف ّرُق َدُم ٍد َفَیَتَف َضْرَبَة َرُجٍل َواِح

ى    َكْیَف َتْصَنُع َوَلا ُی ِھ َدّر اْلَفَت ْیُخ ِلّل ْمِكُنَھا ُمَعاَداُة اْلَقَباِئِل ُكّلَھا َوَنُسوُق إَلْیِھْم ِدَیَتُھ َفَقاَل الّش
ِد      ْن ِعْن اْلَوْحِي ِم ُل ِب َھَذا َوَالّلِھ الّرْأُي َقاَل َفَتَفّرُقوا َعَلى َذِلَك َواْجَتَمُعوا َعَلْیِھ َفَجاَءُه ِجْبِری

  .اَلى َفَأْخَبَرُه ِبَذِلَك َوَأَمَرُه َأْن َلا َیَناَم ِفي َمْضَجِعِھ ِتْلَك الّلْیَلَة َرّبِھ َتَباَرَك َوَتَع
  ]ِقّصُة ِھْجَرِتِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم [ 

نْ        ْم َیُك اَعٍة َل ي َس اِر ِف َف الّنَھ ٍر ِنْص  َوَجاَء َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَلى َأِبي َبْك
َفَقاَل إّنَما ُھْم َأْھُلَك َیا َرُسوَل الّلِھ َفَقاَل إّن " َأْخِرْج َمْن ِعْنَدك " َیْأِتیِھ ِفیَھا ُمَتَقّنًعا َفَقاَل َلُھ 

ِھ          وُل الّل اَل َرُس ِھ ؟ َفَق وَل الّل ا َرُس َحاَبُة َی ٍر الّص الّلَھ َقْد َأِذَن ِلي ِفي اْلُخُروِج َفَقاَل َأُبو َبْك



 ٥٠

اَل              َصّلى الّلُھ اَتْیِن َفَق ْي َھ َدى َراِحَلَت ي إْح َأِبي َوُأّم ْذ ِب ٍر َفُخ و َبْك اَل َأُب ْم َفَق ّلَم َنَع َعَلْیِھ َوَس
  َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبالّثَمِن

  ]َنْوُم َعِلّي ِفي َمْضَجِعِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلم [ 
ِفي َمْضَجِعِھ ِتْلَك الّلْیَلَة َواْجَتَمَع ُأوَلِئَك الّنَفُر ِمْن ُقَرْیٍش َیَتَطّلُعوَن ِمْن  َوَأَمَر َعِلّیا َأْن َیِبیَت

َصْیِر اْلَباِب َوَیْرُصُدوَنُھ َوُیِریُدوَن َبَیاَتُھ َوَیْأَتِمُروَن َأّیُھْم َیُكوُن َأْشَقاَھا َفَخَرَج َرُسوُل الّلِھ 
ا   َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعَل ْم َل ْیِھْم َفَأَخَذ َحْفَنًة ِمْن اْلَبْطَحاِء َفَجَعَل َیَذُرُه َعَلى ُرُءوِسِھْم َوُھ

و  َو َیْتُل ُھ َوُھ ا    { َیَرْوَن ْم َل ْیَناُھْم َفُھ ّدا َفَأْغَش ْم َس ْن َخْلِفِھ ّدا َوِم ِدیِھْم َس ْیِن َأْی ْن َب ا ِم َوَجَعْلَن
رٍ     َوَمَضى َرُسوُل ال]  ٩: یس [ } ُیْبِصُروَن  ي َبْك ِت َأِب ّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَلى َبْی

َفَخَرَجا ِمْن َخْوَخٍة ِفي َداِر َأِبي َبْكٍر َلْیًلا َوَجاَء َرُجٌل َوَرَأى اْلَقْوَم ِبَباِبِھ َفَقاَل َما َتْنَتِظُروَن 
اُلوا  ُمَحّمًدا َقاَل ِخْبُتْم َوَخِسْرُتْم َقْد َوَالّلِھ َمّر : ؟ َقاُلوا  : ِبُكْم َوَذّر َعَلى ُرُءوِسُكْم الّتَراَب َق

ُن            ُم ْب لٍ  َواْلَحَك و َجْھ ْم َأُب ِھْم َوُھ ْن ُرُءوِس َراَب َع وَن الّت اُموا َیْنُفُض َوَالّلِھ َما َأْبَصْرَناُه َوَق
اِرِث    ُن اْلَح ُر ْب ْیٍط َوالّنْض ي ُمَع ُن َأِب ُة ْب اِص َوُعْقَب ُن]  ٤٧ص [ اْلَع ة ْب َوِد  َوَزْمَع اْلَأْس

اَم     َبُحوا َق ا َأْص َوُطَعْیَمة ْبُن َعِدّي َوَأُبو َلَھٍب َوُأَبّي ْبُن َخَلٍف َوُنَبْیھ َوُمَنّبُھ اْبَنا اْلَحّجاِج َفَلّم
ِھ    ي ِب ّم ثُ . َعِلّي َعْن اْلِفَراِش َفَسَأُلوُه َعْن َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَقاَل َلا ِعْلَم ِل

َرَب         َدَخَلاُه َوَض ْوٍر َف اِر َث ى َغ رٍ  إَل و َبْك ّلَم َوَأُب ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َمَضى َرُس
اِھًرا       . اْلَعْنَكُبوُت َعَلى َباِبِھ  ا َم اَن َھاِدًی يّ  َوَك ط الّلْیِث َن ُأَرْیِق َوَكاَنا َقْد اْسَتْأَجَرا َعْبَد الّلِھ ْب

اَن َع الّطِریِق َوَك ا    ِب ِھ َراِحَلَتْیِھَم ّلَما إَلْی َك َوَس ى َذِل اُه َعَل َرْیٍش َوَأِمَن ْن ُق ِھ ِم ِن َقْوِم ى ِدی َل
ْوا    ى اْنَتَھ َوَواَعَداُه َغاَر َثْوٍر َبْعَد َثَلاٍث َوَجّدْت ُقَرْیٌش ِفي َطَلِبِھَما َوَأَخُذوا َمَعُھْم اْلَقاَفَة َحّت

ي  .  إَلى َباِب اْلَغاِر َفَوَقُفوا َعَلْیِھ ْو َأّن         " َفِف ِھ َل وَل الّل ا َرُس اَل َی ٍر َق ا َبْك ِحیَحْیِن َأّن َأَب الّص
ُھ َثاِلُثُھمَ      اْثَنْیِن الّل َك ِب ا َظّن ا  َأَحَدُھْم َنَظَر إَلى َما َتْحَت َقَدَمْیِھ َلَأْبَصَرَنا َفَقاَل َیا َأَبا َبْكٍر َم ا َل

ر     َتْحَزْن َفِإّن الّلَھ َمَعَنا َوَكاَن الّنِبّي و َبْك ّلَم َوَأُب َمَعاِن  ]  ٤٨ص [ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس َیْس
َرَة          ُن ُفَھْی اِمُر ْب اَن َع ا َوَك ْیِھْم َأْمَرُھَم ى َعَل ْبَحاَنُھ َعّم َكَلاَمُھْم َفْوَق ُرُءوِسِھَما َوَلِكّن الّلَھ ُس

َحُر    َیْرَعى َعَلْیِھَما َغَنًما ِلَأِبي َبْكرٍ  َوَیَتَسّمُع َما ُیَقاُل اَن الّس ِبَمّكَة ُثّم َیْأِتیِھَما ِباْلَخَبِر َفِإَذا َك
اِس    َع الّن ي          . َسَرَح َم ْفَرًة ِف ا ُس ْعَنا َلُھَم اِز َوَوَض َن اْلَجَھ ا َأْحَس ةُ  َوَجّھْزَناُھَم ْت َعاِئَش َقاَل

ا َفَأْوكَ        ْن ِنَطاِقَھ ًة ِم ٍر ِقْطَع ي َبْك ُت َأِب َماُء ِبْن ْت َأْس َراٍب َفَقَطَع ْت  ِج َراَب َوَقَطَع ِھ اْلِج ْت ِب
اَقْیِن     ْت َذاَت الّنَط َذِلَك ُلّقَب ي    . اْلُأْخَرى َفَصّیَرْتَھا ِعَصاًما ِلَفِم اْلِقْرَبِة َفِل اِكُم ِف َر اْلَح " َوَذَك

و   َعْن ُعَمَر َقاَل َخَرَج َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَلى اْلَغاِر َوَم" ُمْسَتْدَرِكِھ  ُھ َأُب َع
َبْكٍر َفَجَعَل َیْمِشي َساَعًة َبْیَن َیَدْیِھ َوَساَعًة َخْلَفُھ َحّتى َفِطَن َلُھ َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ 
ي        َد َفَأْمِش ُر الّرَص ّم َأْذُك ك ُث ي َخْلَف َوَسّلَم َفَسَأَلُھ َفَقاَل َلُھ َیا َرُسوَل الّلِھ َأْذُكُر الّطَلَب َفَأْمِش

ي ؟       َب َك ُدوِن وَن ِب َت َأْن َیُك ْيٌء َأْحَبْب اَن َش اَل  ]  ٤٩ص [ ْیَن َیَدْیك َفَقاَل َیا َأَبا َبْكٍر َلْو َك َق
ى          ِھ َحّت وَل الّل ا َرُس َك َی ٍر َمَكاَن و َبْك اَل َأُب َنَعْم َوَاّلِذي َبَعَثك ِباْلَحّق َفَلّما اْنَتَھى إَلى اْلَغاِر َق

َرَة      َأْسَتْبِرَئ َلك اْلَغاَر  َتْبِرْئ اْلِجَح ْم َیْس ُھ َل َر َأّن َفَدَخَل َفاْسَتْبَرَأُه َحّتى إَذا َكاَن ِفي َأْعَلاُه َذَك
َفَقاَل َمَكاَنك َیا َرُسوَل الّلِھ َحّتى َأْسَتْبِرَئ اْلِجَحَرَة ُثّم َقاَل اْنِزْل َیا َرُسوَل الّلِھ َفَنَزَل َفَمَكَثا 

اٍل َحتّ   اَث ِلَی اِر َثَل ي اْلَغ ط     ِف ُن ُأَرْیِق ِھ ْب ُد الّل ا َعْب ِب َفَجاَءُھَم اُر الّطَل ا َن َدْت َعْنُھَم ى َخَم
ھِ     ْیُن الّل ا َوَع ّدِلیُل َأَماَمُھَم  ِبالّراِحَلَتْیِن َفاْرَتَحَلا َوَأْرَدَف َأُبو َبْكٍر َعاِمَر ْبَن ُفَھْیَرةَ  َوَساَر ال

  .اُدُه ُیَرّحُلُھَما َوُیْنِزُلُھَما َتْكَلُؤُھَما َوَتْأِییُدُه َیْصَحُبُھَما َوِإْسَع
  ]ِقّصُة ُسَراَقَة [ 



 ٥١

ّد           ا َفَج ٍد ِمْنُھَم ّل َواِح َة ُك ا ِدَی اَء ِبِھَم ْن َج وا ِلَم َوَلّما َیِئَس اْلُمْشِرُكوَن ِمْن الّظَفِر ِبِھَما َجَعُل
د      الّناُس ِفي الّطَلِب َوَالّلُھ َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َفَلّما َمّروا ِبَحّي َب ْن ُقَدْی ِعِدیَن ِم ْدِلٍج ُمْص ي ُم ِن

ا              ِوَدًة َم اِحِل َأْس ا ِبالّس ُت آِنًف ْد َرَأْی اَل َلَق ّي َفَق ى اْلَح َف َعَل ّي َفَوَق ْن اْلَح َبُصَر ِبِھْم َرُجٌل ِم
و       َأَراَد َأْن َیُك كٍ  َف ُن َماِل َراَقُة ْب َأْمِر ُس َن ِباْل َحاَبُھ َفَفِط ًدا َوَأْص ا ُمَحّم ا إّل ُھ  ُأَراَھ ُر َل َن الّظَف

ي     ا ِف اٌن َخَرَج َخاّصًة َوَقْد َسَبَق َلُھ ِمْن الّظَفِر َما َلْم َیُكْن ِفي ِحَساِبِھ َفَقاَل َبْل ُھْم ُفَلاٌن َوُفَل
ْن             اْلَفَرِس ِم ُرْج ِب ِھ ُاْخ اَل ِلَخاِدِم اَءُه َوَق َدَخَل ِخَب اَم َف ّم َق ا ُث َث َقِلیًل َطَلِب َحاَجٍة َلُھَما ُثّم َمَك
ى   َوَراِء اْلِخَباِء َوَمْوِعُدك َوَراَء اْلَأَكَمِة ُثّم َأَخَذ ُرْمَحُھ َوَخَفَض َعاِلَیُھ َیُخّط ِبِھ اْلَأْرَض َحّت
رٍ      و َبْك ّلَم َوَأُب َرِكَب َفَرَسُھ َفَلّما َقُرَب ِمْنُھْم َوَسِمَع ِقَراَءَة َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

ِھ    ُیْكِثُر اِلاْلِت وَل الّل ا َرُس َفاَت َوَرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلا َیْلَتِفُت َفَقاَل َأُبو َبْكرٍ  َی
َدا     اَخْت َی ّلَم َفَس َھَذا ُسَراَقُة ْبُن َماِلٍك َقْد َرِھَقَنا َفَدَعا َعَلْیِھ َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

َفَقاَل َقْد َعِلْمُت َأّن اّلِذي َأَصاَبِني ِبُدَعاِئُكَما َفاْدُعَوا الّلَھ ِلي َوَلُكَما َعَلّي  َفَرِسِھ ِفي اْلَأْرِض
َأْن َأُرّد الّناَس َعْنُكَما َفَدَعا َلُھ َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَأْطَلَق َوَسَأَل َرُسوَل الّلِھ 

اَن  ]ٍ   ٥٠ص [ ْن َیْكُتَب َلُھ ِكَتاًبا َفَكَتَب َلُھ َأُبو َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأ ِبَأْمِرِه ِفي َأِدیٍم َوَك
لّ  َم اْلِكَتاُب َمَعُھ إَلى َیْوِم َفْتِح َمّكَة َفَجاَءُه ِباْلِكَتاِب َفَوّفاُه َلُھ َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

ا   َوَقاَل َیْوُم َوَفاٍء َوِبّر َوَعَرَض  اِن َفَقاَل ّم       : َعَلْیِھَما الّزاَد َواْلِحْمَل ْن َع ِھ َوَلِك ا ِب َة َلَن ا َحاَج َل
ْم       َتْبَرْأُت َلُك ْد اْس وُل َق َل َیُق َعّنا الّطَلَب َفَقاَل َقْد َكَفْیُتْم َوَرَجَع َفَوَجَد الّناَس ِفي الّطَلِب َفَجَع

  .ّوُل الّنَھاِر َجاِھًدا َعَلْیِھَما َوآِخُرُه َحاِرًسا َلُھَما اْلَخَبَر َوَقْد َكَفْیُتْم َما َھا ُھَنا َوَكاَن َأ
  ]ُأّم َمْعَبٍد [ َفْصٌل 

ٍد                ْي ُأّم َمْعَب ّر ِبَخْیَمَت ى َم َك َحّت یِرِه َذِل ي َمِس ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ّر َرُس ُثّم َم
َدةً  ا           اْلُخَزاِعّیة َوَكاَنْت اْمَرَأًة َبْرَزًة َجْل ّر ِبَھ ْن َم ِقي َم ُم َوَتْس ّم ُتْطِع ِة ُث اِء اْلَخْیَم ي ِبَفَن َتْحَتِب

اُء  : َفَسَأَلاَھا  َھْل ِعْنَدَھا َشْيٌء ؟ َفَقاَلْت َوَالّلِھ َلْو َكاَن ِعْنَدَنا َشْيٌء َما َأْعَوَزُكْم اْلِقَرى َوالّش
ِر      َعاِزٌب َوَكاَنْت ُمِسّنًة َشْھَباَء َفَنَظَر َرُسوُل الّلِھ ي ِكْس اٍة ِف ى َش َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَل

ا ِمْن اْلَخْیَمِة َفَقاَل َما َھِذِه الّشاُة َیا ُأّم َمْعَبٍد ؟ َقاَلْت َشاٌة َخّلَفَھا اْلَجْھُد َعْن اْلَغَنِم َفَقاَل َھْل ِبَھ
ي أَ      ْأَذِنیَن ِل اَل َأَت َك َفَق ْن َذِل ي إْن      َلَبٍن ؟ َقاَلْت ِھَي َأْجَھُد ِم َأِبي َوُأّم ْم ِب ْت َنَع ا ؟ َقاَل ْن َأْحِلَبَھ

ّمى          ْرَعَھا َوَس ِدِه َض ّلَم ِبَی ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َرَأْیَت ِبَھا َحْلًبا َفاْحُلْبَھا َفَمَسَح َرُسوُل الّل
ّرْھطَ          ْرِبُض ال ا ُی اٍء َلَھ َدَعا ِبِإَن ِھ َوَدّرْت َف ْت َعَلْی ا َفَتَفاّج َھ َوَدَع ُھ     الّل ى َعَلْت ِھ َحّت َب ِفی َفَحَل

ِھ         َب ِفی ِرَب َوَحَل ّم َش ى َرَوْوا ُث َحاَبُھ َحّت َقى َأْص الّرْغَوُة َفَسَقاَھا َفَشِرَبْت َحّتى َرَوْیت َوَس
ا َأبُ             اَء َزْوُجَھ ْت َأْن َج ا َلِبَث اْرَتَحُلوا َفَقّلَم َدَھا َف اَدَرُه ِعْن ّم َغ اَء ُث َأ اْلِإَن ى َمَل ٍد  َثاِنًیا َحّت و َمْعَب

َك     َن َل ْن َأْی َیُسوُق َأْعُنًزا ِعَجاًفا َیَتَساَوُكّن ُھَزاًلا َلا ِنْقَي ِبِھّن َفَلّما َرَأى الّلَبَن َعِجَب َفَقاَل ِم
اَرٌك        ٌل ُمَب ا َرُج ّر ِبَن ُھ َم ا َأّن َھَذا َوالّشاُة َعاِزٌب ؟ َوَلا َحُلوَبَة ِفي اْلَبْیِت ؟ َفَقاَلْت َلا َوَالّلِھ إّل
َرْیٍش             اِحَب ُق َأَراُه َص ي َل ِھ إّن اَل َوَالّل َذا َق َذا َوَك ِھ َك ْن َحاِل َت َوِم َكاَن ِمْن َحِدیِثِھ َكْیَت َوَكْی
ھُ   اّلِذي َتْطُلُبُھ ِصِفیِھ ِلي َیا ُأّم َمْعَبٍد َقاَلْت َظاِھُر اْلَوَضاَءِة َأْبَلُج اْلَوْجِھ َحَسُن اْلَخْلِق َلْم َتِعْب

ٌف         ]  ٥١ص [ ُتْزِر ِبِھ ُثْجَلة َوَلْم  َفاِرِه َوَط ي َأْش ٌج َوِف ِھ َدَع ي َعْیَنْی یٌم ِف یٌم َقِس ُصْعَلة َوِس
ْعِر إَذا       َواِد الّش ِدیُد َس َرُن َش ُل َأَزّج َأْق َوُر َأْكَح َطٌع َأْح ِھ َس ي ُعُنِق َحٌل َوِف ْوِتِھ َص ي َص َوِف

اُه   َصَمَت َعَلاُه اْلَوَقاُر َوِإْن َتَكّلَم َعَلاُه اْلَبَھ ُنُھ َوَأْحَل اُء َأْجَمُل الّناِس َوَأْبَھاُھْم ِمْن َبِعیٍد َوَأْحَس
ٌة    ّدْرَن َرْبَع ِمْن َقِریٍب ُحْلُو اْلَمْنِطِق َفْصٌل َلا َنْزٌر َوَلا َھْذٌر َكَأّن َمْنِطَقُھ َخَرَزاُت َنْظٍم َیَتَح

وٍل       ْن ُط َنُؤُه ِم ا َتْش ٍر َوَل ِة       َلا ُتْقِحُمُھ َعْیٌن ِمْن ِقَص ُر الّثَلاَث َو َأْنَض َنْیِن َفُھ ْیَن ُغْص ٌن َب ُغْص



 ٥٢

اَدُروا إ   َر َتَب ى  َمْنَظًرا َوَأْحَسُنُھْم َقْدًرا َلُھ ُرَفَقاُء َیُحّفوَن ِبِھ إَذا َقاَل اْسَتَمُعوا ِلَقْوِلِھ َوِإَذا َأَم َل
و َمعْ  ِذي       َأْمِرِه َمْحُفوٌد َمْحُشوٌد َلا َعاِبٌس َوَلا ُمْفِنٌد َفَقاَل َأُب َرْیٍش اّل اِحُب ُق َذا َص ِھ َھ ٍد َوَالّل َب

ِبیًلا             َك َس ى َذِل ْدُت إَل َأْفَعَلّن إْن َوَج َحُبُھ َوَل ُت َأْن َأْص ْد َھَمْم ُروا َلَق ا َذَك ِرِه َم َذَكُروا ِمْن َأْم
  َوَأْصَبَح َصْوٌت ِبَمّكَة َعاِلًیا َیْسَمُعوَنُھ َوَلا َیَرْوَن اْلَقاِئَل

  اْلَعْرِش َخْیَر َجَزاِئھِ َجَزى الّلُھ َرّب 
  َرِفیَقْیِن َحّلا َخْیَمَتْي ُأّم َمْعَبٍد
  ُھَما َنَزَلا ِباْلِبّر َواْرَتَحَلا ِبھ

  َوَأْفَلَح َمْن َأْمَسى َرِفیَق ُمَحّمِد
  َفَیاَلُقَصّي َما َزَوى الّلُھ َعْنُكْم

  ِبِھ ِمْن َفَعاٍل َلا ُیَجاَزى َوُسوَدِد
  َمَكاَن َفَتاِتِھْمِلَیْھَن َبِني َكْعٍب 

  َوَمْقَعُدَھا ِلْلُمْؤِمِنیَن ِبَمْرَصِد
  َسُلوا ُأْخَتُكْم َعْن َشاِتَھا َوِإَناِئَھا

  َفِإّنُكْم إْن َتْسَأُلوا الّشاَء َتْشَھِد
َعَلْیِھ َما َدَرْیَنا َأْیَن َتَوّجَھ َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ : َقاَلْت َأْسَماُء ِبْنُت َأِبي َبْكٍر ]  ٥٢ص [ 

ُھ           اَس َیْتَبُعوَن اِت َوالّن ِذِه اْلَأْبَی َد َھ َة َفَأْنَش َفِل َمّك ْن َأْس ّن ِم ْن اْلِج ٌل ِم َل َرُج ّلَم إْذ َأْقَب َوَس
ُث      ا َحْی ُھ َعَرْفَن ِمْعَنا َقْوَل َوَیْسَمُعوَن َصْوَتُھ َوَلا َیَرْوَنُھ َحّتى َخَرَج ِمْن َأْعَلاَھا َقاَلْت َفَلّما َس

  .َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَأّن َوْجَھُھ إَلى اْلَمِدیَنِة  َتَوّجَھ
  ]ُوُصوُلُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَلى اْلَمِدیَنِة [ َفْصٌل 

َمِدیَنُة َوَكاُنوا َوَبَلَغ اْلَأْنَصاَر َمْخَرُج َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِمْن َمّكَة َوَقْصُدُه اْل
ى     وا َعَل ْمِس َرَجُع َیْخُرُجوَن ُكّل َیْوٍم إَلى اْلَحّرِة َیْنَتِظُروَنُھ َأّوَل الّنَھاِر َفِإَذا اْشَتّد َحّر الّش

َعْشَرَة َعاَدِتِھْم إَلى َمَناِزِلِھْم َفَلّما َكاَن َیْوُم اِلاْثَنْیِن َثاِنَي َعَشَر َرِبیٍع اْلَأّوِل َعَلى َرْأِس َثَلاَث 
ْن         ٌل ِم ِعَد َرُج وا َوَص ْمِس َرَجُع ّر الّش َي َح َسَنًة ِمْن الّنُبّوِة َخَرُجوا َعَلى َعاَدِتِھْم َفَلّما َحِم
ّلَم    ِھ َوَس اْلَیُھوِد َعَلى ُأُطٍم ِمْن آَطاِم اْلَمِدیَنِة ِلَبْعِض َشْأِنِھ َفَرَأى َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

اِحُبُكْم    َوَأْصَحاَبُھ ُمَب َذا َص َة َھ ّیِضیَن َیُزوُل ِبِھْم الّسَراُب َفَصَرَخ ِبَأْعَلى َصْوِتِھ َیا َبِني َقْیَل
ّلى      ِھ َص وَل الّل ْوا َرُس َقْد َجاَء َھَذا َجّدُكْم اّلِذي َتْنَتِظُروَنُھ َفَباَدَر اْلَأْنَصاُر إَلى الّسَلاِح ِلَیَتَلّق

ِمَعتْ    ّلَم َوُس ِھ َوَس ِلُموَن           الّلُھ َعَلْی َر اْلُمْس ْوٍف َوَكّب ِن َع ِرو ْب ي َعْم ي َبِن ُر ِف ُة َوالّتْكِبی الّرّج
ھُ   یَن َحْوَل ِھ ُمِطیِف َدُقوا ِب ّوِة َفَأْح ِة الّنُب ْوُه ِبَتِحّی ْوُه َوَحّی ِھ َفَتَلّق وا ِلِلَقاِئ ِھ َوَخَرُج ا ِبُقُدوِم  َفَرًح

ْؤِمِنیَن        { ِھ َوالّسِكیَنُة َتْغَشاُه َواْلَوْحُي َیْنِزُل َعَلیْ  اِلُح اْلُم ُل َوَص اُه َوِجْبِری َو َمْوَل َھ ُھ ِإّن الّل َف
ٌر   ِریُم  [ } َواْلَمَلاِئَكُة َبْعَد َذِلَك َظِھی ِن         ]  ٤الّتْح ِرو ْب ي َعْم ي َبِن اَء ِف َزَل ِبُقَب ى َن اَر َحّت َفَس

ي       َعْوٍف َفَنَزَل َعَلى ُكْلُثوِم ْبِن اْلِھْدِم َوِقیَل َبْل َعَلى َسْعِد اَم ِف ُت َفَأَق َأّوُل َأْثَب َة َواْل ْبِن َخْیَثَم
َد         َس َبْع ِجٍد ُأّس َو َأّوُل َمْس اَء َوُھ ِجَد ُقَب َس َمْس َبِني َعْمِرو ْبِن َعْوٍف َأْرَبَع َعْشَرَة َلْیَلًة َوَأّس

اِلِم     َكاَن َیْوُم اْلُجُمَعِة َرِكَب ِبَأْمِر الّلِھ َلُھ َفَأْدَرَكْتُھ]  ٥٣ص . [ الّنُبّوِة  ي َس ي َبِن اْلُجُمَعُة ِف
َواِدي    ِن اْل ي َبْط ِذي ِف ِجِد اّل ي اْلَمْس ْم ِف َع ِبِھ ْوٍف َفَجَم ِن َع اِم  . ْب ُذوا ِبِخَط َب َفَأَخ ّم َرِك ُث

ْأُمورَ  َزْل   َراِحَلِتِھ َھُلّم إَلى اْلَعَدِد َواْلُعّدِة َوالّسَلاِح َواْلَمَنَعِة َفَقاَل َخّلوا َسِبیَلَھا َفِإّنَھا َم ْم َت ة َفَل
وُل        ْیِھْم َوَیُق ُزوِل َعَل ي الّن ِھ ِف وا إَلْی َناَقُتُھ َساِئَرًة ِبِھ َلا َتُمّر ِبَداٍر ِمْن ُدوِر اْلَأْنَصاِر إّلا َرِغُب

ْل َدُعوَھا َفِإّنَھا َمْأُموَرٌة َفَساَرْت َحّتى َوَصَلْت إَلى َمْوِضِع َمْسِجِدِه اْلَیْوَم َوَبَرَكْت َوَلْم َیْنِز



 ٥٣

َزَل       َأّوِل َفَن ِعَھا اْل ي َمْوِض ْت ِف َعْنَھا َحّتى َنَھَضْت َوَساَرْت َقِلیًلا ُثّم اْلَتَفَتْت َفَرَجَعْت َفَبَرَك
ّلَم      ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ا      . َعْنَھا َوَذِلَك ِفي َبِني الّنّجارِ  َأْخَواِلِھ َص ِھ َلَھ ِق الّل ْن َتْوِفی اَن ِم َوَك

ّلى      َفِإّنُھ َأَحّب َأ ِھ َص وَل الّل وَن َرُس اُس ُیَكّلُم ْن َیْنِزَل َعَلى َأْخَواِلِھ ُیْكِرُمُھْم ِبَذِلَك َفَجَعَل الّن
ُھ          ُھ َبْیَت ِھ َفَأْدَخَل ى َرْحِل اِرّي إَل وَب اْلَأْنَص و َأّی اَدَر َأُب الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّنُزوِل َعَلْیِھْم َوَب

ُن ُزَراَرَة       َفَجَعَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى َعُد ْب اَء َأْس ِھ َوَج َع َرْحِل الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیُقوُل اْلَمْرُء َم
اَن          اِرّي َوَك ْرَمُة اْلَأْنَص ْیٍس ِص و َق اَل َأُب ا َق َبَح َكَم َفَأَخَذ ِبِزَماِم َراِحَلِتِھ َوَكاَنْت ِعْنَدُه َوَأْص

  ُھ َھِذِه اْلَأْبَیاِتاْبُن َعّباٍس َیْخَتِلُف إَلْیِھ َیَتَحّفُظ ِمْن
  َثَوى ِفي ُقَرْیٍش ِبْضَع َعْشَرَة ِحّجًة

  ُیَذّكُر َلْو َیْلَقى َحِبیًبا ُمَواِتَیا
  َوَیْعِرُض ِفي َأْھِل اْلَمَواِسِم َنْفَسُھ
  َفَلْم َیَر َمْن ُیْؤِوي َوَلْم َیَر َداِعَیا

  َفَلّما َأَتاَنا َواْسَتَقّرْت ِبِھ الّنَوى
  ُروًرا ِبَطْیَبَة َراِضَیاَوَأْصَبَح َمْس

  َوَأْصَبَح َلا َیْخَشى ُظَلاَمَة َظاِلٍم
  َبِعیٍد َوَلا َیْخَشى ِمْن الّناِس َباِغَیا

  َبَذْلَنا َلُھ اْلَأْمَواَل ِمْن ِحّل َماِلَنا
  َوَأْنُفَسَنا ِعْنَد اْلَوَغى َوالّتآِسَیا

  ُنَعاِدي اّلِذي َعاَدى ِمْن الّناِس ُكّلِھْم
  َوِإْن َكاَن اْلَحِبیَب اْلُمَصاِفَیاَجِمیًعا 

  َوَنْعَلُم َأّن الّلَھ َلا َرّب َغْیُرُه
  َوَأّن ِكَتاَب الّلِھ َأْصَبَح َھاِدَیا

  ]َمْعَنى َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدقٍ  [ 
ِمَر ِباْلِھْجَرِة َكاَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبَمّكَة َفُأ: َقاَل اْبُن َعّباٍس ]  ٥٤ص [ 

ْن  { َوُأْنِزَل َعَلْیِھ  َوُقْل َرّب َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعْل ِلي ِم
ِة    : َقاَل َقَتاَدُة ] .  ٨٠اْلِإْسَراُء [ } َلُدْنَك ُسْلَطاًنا َنِصیًرا  ى اْلَمِدیَن َة إَل َأْخَرَجُھ الّلُھ ِمْن َمّك

ْلَطاًنا           َمْخَرَج ُھ ُس َأَل الّل ْلَطاٍن َفَس ا ِبُس َأْمِر إّل َذا اْل ُھ ِبَھ َة َل ِصْدٍق َوَنِبّي الّلِھ َیْعَلُم َأّنُھ َلا َطاَق
ْبَخٍة           َرِتُكْم ِبَس ُت َداَر ِھْج اَل ُأِری َة َفَق َو ِبَمّك َرِة َوُھ ّل َداَر اْلِھْج ّز َوَج َنِصیًرا َوَأَراُه الّلُھ َع

ّي    " ُمْسَتْدَرِكِھ " َلاَبَتْیِن َوَذَكَر اْلَحاِكُم ِفي  َذاِت َنْخٍل َبْیَن ٍب َأّن الّنِب ي َطاِل َعْن َعِلّي ْبِن َأِب
َراُء      اَل اْلَب ّدیُق َق ٍر الّص َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَل ِلِجْبِریَل َمْن ُیَھاِجُر َمِعي ؟ َقاَل َأُبو َبْك

ٍر          َأّوُل َمْن َقِدَم َعَلْیَنا ِمْن َأ ُن ُعَمْی َعُب ْب ّلَم ُمْص ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ْصَحاِب َرُس
ُن     ُر ْب اَء ُعَم َواْبُن ُأّم َمْكُتوٍم َفَجَعَلا ُیْقِرَئاِن الّناَس اْلُقْرآَن ُثّم َجاَء َعّماٌر َوِبَلاٌل َوَسْعٌد ُثّم َج

ّلَم        اْلَخّطاِب َرِضَي الّلُھ َعْنُھ ِفي ِعْشِریَن َراِكًبا ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ُثّم َجاَء َرُس
اَء        ْبَیاَن َواْلِإَم اَء َوالّص ُت الّنَس ى َرَأْی ِھ َحّت َرِحِھْم ِب ْيٍء َكَف وا ِبَش اَس َفِرُح ُت الّن ا َرَأْی َفَم

اَء    ْد َج ْوَم دَ    ]  ٥٥ص [ َیُقوُلوَن َھَذا َرُسوُل الّلِھ َق ِھْدُتُھ َی ٌس َش اَل َأَن ا    َوَق َة َفَم َل اْلَمِدیَن ْخ
ا    اَت َفَم ْوَم َم  َرَأْیُت َیْوًما َقّط َكاَن َأْحَسَن َوَلا َأْضَوَأ ِمْن َیْوِم َدَخَل اْلَمِدیَنَة َعَلْیَنا َوَشِھْدُتُھ َی

   َرَأْیُت َیْوًما َقّط َكاَن َأْقَبَح َوَلا َأْظَلَم ِمْن َیْوِم َماَت
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  



 ٥٤

  یةفي ظالل الھجرة النبو
  الدكتور راغب السرجاني  *   
  

ي      ھ ف أس ب دًدا ال ب ون ع ار یمثل بح األنص ة، وأص ة الثانی ت العقب ت بیع د أن نجح بع
لم، وأن        ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص تقبلوا رس ار أن یس ل األنص ورة َوقِب ة المن المدین

والھم        اءھم وأم ھ نساءھم وأبن ا یحمون من وه مم ة،     .. یحم ور العظیم ذه األم ل ھ د ك بع
لم       .. والتي حدثت في فترة وجیزة جدا ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی وحي إل جاء ال

  ..یأذن لھ بفتح باب الھجرة ألصحابھ إلى المدینة المنورة
  ..بل یجب أن یھاجر.. كل من یستطیع أن یھاجر فلیھاجر

اء  اء  .. یستوي في ذلك الضعفاء واألقوی راء واألغنی ر األحرا .. الرجال والنساء  .. الفق
  ..والعبید

ة    .. الكل یجب أن یھاجر إلى المدینة ى أرض المدین ُیبنى عل خم س .. فھناك مشروع ض
لمین  ات المس ل طاق ى ك اج إل روع یحت و مش ة  .. وھ ة األم روع إقام و مش ذا ھ ھ

  !..اإلسالمیة
  ..ولن یسمح لمسلم صادق بالقعود عن المشاركة في بناء ھذا الصرح العظیم

  :الھجرة انظروا إلى اآلیات تتحدث عن
ي    { َعِفیَن ِف ا ُمْسَتْض اُلوْا ُكنَّ ُتْم َق یَم ُكن اُلوْا ِف ِھْم َق اِلِمي َأْنُفِس ُة َظ اُھُم اْلَمآلِئَك ِذیَن َتَوفَّ ِإنَّ الَّ

اءتْ    نَُّم َوَس ْأَواُھْم َجَھ  اَألْرِض َقاْلَوْا َأَلْم َتُكْن َأْرُض الّلِھ َواِسَعًة َفُتَھاِجُروْا ِفیَھا َفُأْوَلـِئَك َم
یًرا  ًة َوَال       * َمِص َتِطیُعوَن ِحیَل َداِن َال َیْس اء َواْلِوْل اِل َوالنَِّس َن الرَِّج َعِفیَن ِم ِإالَّ اْلُمْسَتْض

ِبیًال  ُدوَن َس وًرا   * َیْھَت وا َغُف ُھ َعُف اَن الّل ْنُھْم َوَك َو َع ُھ َأن َیْعُف ى الّل ـِئَك َعَس ن * َفُأْوَل َوَم
ھِ  ِبیِل الّل ي َس اِجْر ِف ِھ      ُیَھ ن َبْیِت ُرْج ِم ن َیْخ َعًة َوَم ًرا َوَس ا َكِثی ي اَألْرِض ُمَراَغًم ْد ِف َیِج

وًرا        ُھ َغُف اَن الّل ِھ َوَك ى الّل ُرُه َعل ُمَھاِجًرا ِإَلى الّلِھ َوَرُسوِلِھ ُثمَّ ُیْدِرْكُھ اْلَمْوُت َفَقْد َوَقَع َأْج
  .}رَِّحیًما

م تكن ترك بلد ما إلى بلد ظروفھ أفضل، الھجرة ل.. الھجرة لم تكن أمرًا سھًال میسورًا
وترك .. الھجرة كانت تعني ترك الدیار).. لیست عقد عمل بأجر أعلى(وأموالھ أكثر، 

ال  .. األموال رك األعم ذكریات  .. وت رك ال ول    .. وت ا للمجھ ت ذھاًب اة  .. الھجرة كان لحی
ي االس  .. وشاقة جدا.. ال شك أنھا ستكون شاقة.. جدیدة تعداد لحرب  الھجرة كانت تعن
المین    .. ضد كل المشركین في جزیرة العرب.. حرب شاملة.. ھائلة ل الع د ك ل ض .. ب

ھ         ادة األنصاري رضي اهللا عن ن عب اس ب ل العب الحرب التي صّورھا الصحابي الجلی
  .على أنھا االستعداد لحرب األحمر واألسود من الناس

ت استعد      .. ھذه ھي الھجرة ل كان رارًا، ب ًا وال ف وم عظیم  لیست ھروب ام  .. ادًا لی أو ألی
  ..عظیمة

وا َأْو        {.. لذلك عّظم اهللا جدا من أجر المھاجرین مَّ ُقِتُل ِھ ُث ِبیِل اللَّ ي َس اَجُروا ِف ِذیَن َھ َوالَّ
ًلا َیْرَضْوَنُھ َلُیْدِخَلنَُّھم مُّْدَخ* َماُتوا َلَیْرُزَقنَُّھُم اللَُّھ ِرْزًقا َحَسًنا َوِإنَّ اللََّھ َلُھَو َخْیُر الرَّاِزِقیَن 

  .}َوِإنَّ اللََّھ َلَعِلیٌم َحِلیٌم
دأ        م یب اجروا، لكن ل ى الھجرة أن یھ صدر األمر النبوي لجمیع المسلمین القادرین عل

فلم یكن من .. ھو صلى اهللا علیھ وسلم في الھجرة إال بعد أن ھاجر الجمیع إلى المدینة



 ٥٥

ھ    ھمھ صلى اهللا علیھ وسلم أن ینجو بنفسھ، وأن ُیَؤ ى أموال ھ، وأن یحافظ عل .. مَِّن حال
اجرین          ى حال المسلمین المھ ئن عل لم أن یطم ھ وس ھ صلى اهللا علی .. إنما كان كل ھم

كان صلى اهللا علیھ وسلم یتصرف كالرّبان الذي ال یخرج من سفینتھ إال بعد اطمئنانھ 
ان   ي أم رف أو الرف      .. على كل الركاب أنھم ف ا من الت ده لیست نوًع ادة عن ة فالقی .. اھی

  .إنما القیادة مسئولیة وتضحیة وأمانة
  :ونستطیع أن نالحظ بعض المالمح الھامة لھجرة المسلمین من مكة إلى المدینة

  :االھتمام بقضیة النیة) ١(
  لماذا تھاجر؟

ھِ      ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وَل اللَّ  روى البخاري عن ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ أن َرُس
ِإنََّما اْلَأْعَماُل ِبالنِّیَّاِت، َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت ِھْجَرُتُھ ِإَلى اِهللا : "َوَسلََّم قال

َرَأٍة     ى اْم یُبَھا َأْو ِإَل ُدْنَیا ُیِص ُھ ل ْت ِھْجَرُت ْن َكاَن وِلِھ، َوَم ى اِهللا َوَرُس ُھ ِإَل وِلِھ َفِھْجَرُت َوَرُس
  ".ا َفِھْجَرُتُھ ِإَلى َما َھاَجَر ِإَلْیِھَیْنِكُحَھ

دنیا الحالل لیست     .. ومع أن الھجرة للزواج لیست محرمة ومع أن الھجرة إلصابة ال
  .لكن ھذه ھجرة لیست كالھجرة لبناء أمة إسالمیة.. محرمة

ة       اء أم عًیا إلنش ات اهللا وس اء مرض ك ابتغ ا یمل ل م رك ك ذي ت ون ال ات أن یك وھیھ
.. كالذي عاش لحیاتھ فقط.. في تطبیق شرع اهللا عز وجل في األرض إسالمیة ورغبًة

  .وإن كانت حیاُتھ حالًال
ي         ) ٢( ا ف دعوة تماًم واب ال ت أب د أن ُأغلق م تكن إال بع الھجرة الكاملة لكل المسلمین ل

ة  نوات   .. مك ذ ثالث س دعوة من واب ال ت أب د أغلق یدة   .. وق ب والس ي طال وت أب د م بع
لم یخطط         . .خدیجة رضي اهللا عنھا ھ وس اریخ، والرسول صلى اهللا علی ك الت ذ ذل ومن

د من    .. للھجرة وكان من الممكن أن یكون مكان الھجرة مختلًفا عن المدینة لو آمن وف
ي        ي شیبان أو بن ل بن ى اإلسالم مث الوفود التي دعاھا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم إل

ورة    حنیفة أو بني عامر، ولكن اهللا عز وجل أراد أن تكون ا  ة المن ى المدین .. لھجرة إل
ا من الكسل         م تكن نوًع فلیس المھم ھو المكان، ولكن المھم ھنا مالحظة أن الھجرة ل

ة من أول   .. أبًدا.. من الدعوة في مكة" الزھق"عن الدعوة في مكة، أو  الدعوة في مك
واب  یوم وھي صعبة، ولكن ما ترك المسلمون بكاملھم البلد إال بعد أن ُأغلقت تماًما أ ب

رة   -ولو بصعوبة-أما إذا كانت السبل للدعوة مفتوحة .. الدعوة فاألولى البقاء لسد الثغ
  .التي وضعك اهللا عز وجل علیھا

بعض   ) ٣( ت ل الھجرة كانت للجمیع، وذلك على خالف الھجرة إلى الحبشة والتي كان
ف من الحبشة إ       .. األفراد دون اآلخرین  ھ تختل ان وظروف ة المك ى  والسبب أن طبیع ل

ان        .. المدینة ي مك ظ أنفسھم ف دون حف انوا یری فالمسلمون الذین ھاجروا إلى الحبشة ك
ادة  م یكن   .. آمن حتى ال یستأصل اإلسالم بالكلیة إذا تعرض المسلمون في مكة لإلب ول

ى       ین إل ان المسلمون مجرد الجئ الغرض ھو إقامة حكومة إسالمیة في الحبشة، بل ك
ادل ك ع ى ال.. مل رة إل ا الھج ون  أم المیة تك ة إس ة دول ا إقام رض منھ ان الغ ة فك مدین

  .المدینة ھي المركز الرئیسي لھا
ًا         یس راجع ذا ل ة اإلسالمیة وال تصلح الحبشة؟ إن ھ ولماذا تصلح المدینة إلقامة األم
إلى عامل الُبْعد عن مكة واختالف اللغة واختالف التقالید فقط، وإن كانت ھذه عوامل 
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ي نظري  -رئیسي  ھامة، ولكن االختالف ال ى        -ف ان عل ي الحبشة ك اد ف ھو أن االعتم
إن        -ملك ال یظلم عنده أحد-رجل واحد ھو النجاشي  ع، ف ذا الرجل أو خل ات ھ إذا م ف

ة      .. المسلمین سیصبحون في خطر عظیم ك، ودارت حرب أھلی دث ذل اد أن یح وقد ك
بیل     ر س ي إال أن یس ن النجاش ان م ا ك ھ، فم د ملك ا أن یفق ي فیھ اد النجاش روب  ك الھ

ي الحبشة     .. فھو ال یملك لھم إال ھذا.. للمسلمین المھاجرین عنده ان الوضع ف ذا ك .. ھ
ى شعب    .. أما في المدینة المنورة فالھجرة لم تكن تعتمد على رجل معین د عل بل تعتم

ة  الم.. المدین ا لإلس بح محب ة أص ي المدین ام ف و الع ابًال .. والج بح ق ل أص ى األق أو عل
  ..یة، ومن َثم كانت الھجرة إلى ھناك ھجرة جماعیة كاملةللفكرة اإلسالم

ین ) ٤( ذي أدى   .. الھجرة لم تكن عشوائیة، بل كانت بأمر القیادة إلى مكان مع ذا ال وھ
ى     .. إلى نجاح الھجرة، وقیام األمة اجر آخر إل ذا، ویھ أما أن یھاجر فالن إلى مكان ك

نجاة مؤقتة لألفراد، إال أنھ ال یقیم فھذا وإن كان یكتب .. ویتفرق المسلمون.. مكان كذا
  ..وعلى المسلمین الفارین بدینھم من ظلم ما أن یفقھوا ھذا األمر جیًدا.. أمة

ة      ة مرتب رة منظم ت ھج ة كان ى المدین ة إل رة النبوی ة   .. الھج بر وبحكم ا بص د لھ ُأع
  .فالعشوائیة لیست من أسالیب التغییر في اإلسالم.. وبسیاسة وفقھ

ر ) ٥( ذه الھج ة   بھ ة ھام ت مرحل ة تم دا -ة الناجح ة ج ل ھام یرة   -ب ل الس ن مراح م
  ..وھي المرحلة المكیة.. النبویة

  ..لقد تمت ھذه المرحلة بكل أحداثھا وآالمھا ومشاكلھا
  ..وھي مرحلة ذات طابع خاص جدا

اً  ا غریب الم فیھ دأ اإلس ا  .. ب رب نھایتھ ى ق ًا إل ار.. واستمر غریب ن األنص ى أن آم .. إل
وعن صحابة رسول اهللا صلى اهللا علیھ ..  عنھم ورضي اهللا عن المھاجرینرضي اهللا

  ..وسلم أجمعین
ي      ة أن یبن ذه المرحل ي ھ لم ف ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ي لرس ام الرئیس ان االھتم ك

د  .. فال یؤمنون بإلھ غیر اهللا.. الجانب العقائدي عند الصحابة وال یتوجھون بعبادة ألح
ھ  .. وھم یتوكلون علیھ.. ًا یخالف أمرهوال یطیعون أحد.. سواه ون إلی ویخافون  .. وینیب
  ..ویرجون رحمتھ.. عذابھ

ھ        .. إیمان عمیق برب العالمین لم، وبإخوان ھ وس ریم صلى اهللا علی ان برسولھ الك وإیم
  ..من األنبیاء و المرسلین

ق أجمعون     ھ الخالئ رب    .. واعتقاد جازم بأن ھناك یومًا سیبعث فی اس ل ھ الن  سیقوم فی
ون ا یعمل ى م بون عل المین یحاس د .. الع وم أح ك الی ي ذل م ف ن ُیظل ذرة .. ل ل ال ن ُتغف ل

  ..إنھا واهللا إما الجنة أبدًا أو النار أبدًا.. والقطمیر
دة،           ة األخالق الحمی ذه المرحل ي ھ ون ف م المؤمن د تعل خة فق وإلى جانب العقیدة الراس

ة  ذبت نفوسھم  .. والخصال الرفیع أرواحھم  .. ھ یم األرض    .. وسمت ب وا عن ق وارتفع
ائع السماء      .. وأخالق األرض وطبائع األرض یم السماء وأخالق السماء وطب .. إلى ق

  ..لقد نزل المیزان الحق الذي یستطیع الناس بھ أن یقیموا أعمالھم بصورة صحیحة
ق شاق صعب        ة طری ق الطبیعي للجن ة أن الطری .. وعرف المؤمنون في ھذه المرحل

تعب  .. ما تنتھي من امتحان إال وھناك امتحان آخر  .. الختباراتمليء باالبتالءات وا
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د    .. واهللا یراقب العباد في صبرھم ومصابرتھم وجھادھم.. كلھا الحیاة ن ُیستثنى أح ول
  .وُیبتلى المرء على حسب دینھ.. من االختبار

  .لقد كانت الفترة المكیة یا إخواني بمثابة األساس المتین للصرح اإلسالمي الھائل
من المستحیل أن یجتاز المسلمون خطوات كَبْدر وكاألحزاب وكَخْیبر وكَتبوك، دون و

  ..المرور على فترة مكة
ة  .. ومن المستحیل أن تبنى أمة صالحة ًة قوی اً   .. أو تنشأ دول ادًا ناجح .. أو تخوض جھ

  ..إال بعد أن تعیش في فترة مكة بكل أبعادھا.. أو تثبت في قتال ضار
ة بعمق     وعلى الدعاة المخل ذه المرحل ل     .. صین أن یدرسوا ھ ام ك وا أم یھم أن یقف وعل

  ..حدث ـ وإن قصر وقتھ أو صغر حجمھ، وقوفًا طویًال طویًال
  ..فھنا البدایة التي ال بد منھا

  ..وبغیر مكة لن تكون ھناك المدینة
  ..وبغیر المھاجرین لن یكون ھناك أنصار

ن    بالء ل ى ال بر عل الق والص ان واألخ ر اإلیم یادة    وبغی ة وس ة ودول اك أم ون ھن تك
  ..وتمكین

د           –الھجرة ) ٦( د بع ات السنین، وال یستطیع أح ذ مئ ر من ًا م دثًا تاریخی وإن كانت ح
ا رواه    لم فیم ھ وس لى اهللا علی ول ص ال الرس ا ق ك كم ھ، وذل اجرین أن یحقق ل المھ جی

ا      اس رضي اهللا عنھم ن عب تْ    : "البخاري ومسلم عن اب َد اْلَف َرَة َبْع ا ِھْج اٌد   َل ْن ِجَھ ِح َوَلِك
إال أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم فتح باب العمل للمسلمین الذین یأتون بعد  –" َوِنیٌَّة

دیث    س الح ي نف ال ف ك، فق اْنِفُروا : "ذل ُتْنِفْرُتْم َف ة   "َوِإَذا اْس ذل والحرك اد والب ، فالجھ
ھ عن     والعمل في سبیل اهللا لن یتوقف أبدًا في الدنیا، والسعید حقًا ھو من   انشغل بعمل

  .قولھ، وبنفسھ عن غیره، وبآخرتھ عن دنیاه
ن       ) ٧( بھات، ول واطن الش ن م د ع ي، والُبْع رك المعاص ي ت رة ھ ل الھج أول مراح

ل         ى فع دم عل رك المعاصي مق ینصر الدین رجل غرق في شھواتھ، والمعروف أن ت
ھ   فضائل األعمال، واإلنسان قد ُیعذر في ترك قیام أو صیام نفل أو صدقة  تطوع، لكن

ا رواه     لم فیم ھ وس لى اهللا علی ول ص ال الرس ا ق ك كم یة، وذل ل معص ي فع ذر ف ال ُیع
ھ  اْجَتِنُبوُه َوِإَذا     : "البخاري ومسلم عن أبي ھریرة رضي اهللا عن ْيٍء َف ْن َش ُتُكْم َع ِإَذا َنَھْی

َتَطْعُتمْ  ا اْس ُھ َم ْأُتوا ِمْن َأْمٍر َف ْرُتُكْم ِب ل "َأَم ول ص رف الرس ذلك ع لم ؛ ول ھ وس ى اهللا علی
ا رواه   المھاجر الحقیقي بتعریف عمیق من جوامع كلمھ صلى اهللا علیھ وسلم فقال فیم

ا     ٍرو رضي اهللا عنھم ِن َعْم ُھ       : "أحمد عن َعْبِد اللَِّھ ْب ى اللَّ ا َنَھ َر َم ْن َھَج اِجَر َم ِإنَّ اْلُمَھ
  ".َعْنُھ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
ي      داعیة مصري، وأستاذ مساعد جراحة المس    *  ة طب القصر العین ة بكلی الك البولی

  .بالقاھرة
  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي َمْبَدِإ الدَّْعَوِة  .٩

  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي َمْبَدِإ الدَّْعَوِة
اد من حین          ١ ي الجھ اده، وشرع ف ي اهللا حق جھ د ف ـ كان صلى اهللا علیھ وسلم یجاھ

  .بعثھ اهللا إلى أن توفاه



 ٥٨

ة ثالث سنین من أول           ـ وكا٢ ام بمك اًرا، وأق ًرا وجھ اًرا وس یًال ونھ ى اهللا ل ن یدعو إل
أمر اهللا، ال   } َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر{نبوتھ یدعو إلى اهللا مستخفًیا، ولما أنزل علیھ  دع ب ص

تأخذه في اهللا لومة الئم، فدعا إلى اهللا الكبیَر والصغیَر والحرَّ والعبَد، والذَّكَر واألنثى، 
  .الجن واإلنسو
  .ـ ولما اشتد على أصحابھ العذاب بمكة َأِذَن لھم بالھجرة إلى الحبشة٣
ـ وخرج إلى الطائف رجاء أن ینصروه، ودعاھم إلى اهللا، فلم یر مؤیًدا وال ناصًرا، ٤

ي جوار        دخلھا ف ة، ف ى مك وآذوه أشد األذى، ونالوا منھ ما لم ینلھ قومھ، وأخرجوه إل
  .مطعم بن عدي

ازلھم،      ـ وظل ی٥ ي من ع الحجاج ف دعو عشر سنین جھًرا، یوافي الموسم كل عام، یتب
ٍة        ا قبیل ل ومنازلھ ھ لیسأل عن القبائ وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، حتى إن

  .قبیلة
م            ٦ ى اإلسالم، فأسلموا ث دعاھم إل م من الخزرج، ف ر كلھ ة ستة نف ـ ثم لقي عند العقب

إلى اإلسالم ففشا فیھا حتى لم یبق دار إال وقد دخلھا رجعوا إلى المدینة، فدعوا الناس 
  .اإلسالم

ایعوه            ٧ ة، فب ة العقب دھم بیع ا عشر رجًال، فواع نھم اثن ل جاء م ام المقب ـ ولما كان الع
ي       وا ف ر، وأن یقول على السمع والطاعة والنفقة، واألمر بالمعروف والنھي عن المنك

یمنعوه مما یمنعون منھ أنفسھم وأزواجھم اهللا ال تأخذھم فیھ لومة الئم، وأن ینصروه و
وم، ومصعب       ن أم مكت م اب وأبناءھم ولھم الجنة، ثم انصرفوا إلى المدینة، وبعث معھ
نھم أسید        ر، م ٌر كثی دیھما َبَش ى ی بن عمیر یعلمان القرآن، ویدعوان إلى اهللا، فأسلم عل

  .بن حضیر، وسعد بن معاذ
  )٨٤ص /  ١ج ( -زاد المعاد 
  ْرِتیِب الّدْعَوِةَفْصٌل ِفي َت

  .الّنُبّوُة : َوَلَھا َمَراِتُب اْلَمْرَتَبُة اْلُأوَلى 
  .الّثاِنَیُة إْنَذاُر َعِشیَرِتِھ اْلَأْقَرِبیَن 

  .الّثاِلَثُة إْنَذاُر َقْوِمِھ 
  .الّراِبَعُة إْنَذاُر َقْوٍم َما َأَتاُھْم ِمْن َنِذیٍر ِمْن َقْبِلِھ َوُھْم اْلَعَرُب َقاِطَبًة 

  .اْلَخاِمَسُة إْنَذاُر َجِمیِع َمْن َبَلَغْتُھ َدْعَوُتُھ ِمْن اْلِجّن َواْلِإْنِس إَلى آِخِر الّدْھِر 
  ]اْلَجْھُر ِبالّدْعَوِة [ َفْصٌل 

ّم َنَزَل َوَأَقاَم َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َبْعَد َذِلَك َثَلاَث ِسِنیَن َیْدُعو إَلى الّلِھ ُسْبَحاَنُھ ُمْسَتْخِفًیا ُث
ر  [ } َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكیَن { َعَلْیِھ  ّلى   ] .  ٩٤: اْلَحَج َأْعَلَن َص َف

ى  الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبالّدْعَوِة َوَجاَھَر َقْوَمُھ ِباْلَعَداَوِة َواْشَتّد اْلَأَذى َعَلْیِھ َوَعَلى اْلُمْسِلِمیَن َح ّت
  . ُھ َلُھْم ِباْلِھْجَرَتْیِن َأِذَن الّل
  ]َأْكَمُل اْلَخْلِق َمْن َكّمَل َمَراِتَب اْلِجَھاِد َوَأْكَمُلُھْم ُمَحّمٌد َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم [ َفْصٌل 

َد   َوَأْكَمُل اْلَخْلِق ِعْنَد الّلِھ َمْن َكّمَل َمَراِتَب اْلِجَھاِد ُكّلَھا َواْلَخْلُق ُمَتَفاِوُتوَن ِفي َمَناِزِلِھْم ِعْن
اِتَم َأْنِبیَ    ِھ َخ ى الّل ِھ  الّلِھ َتَفاُوُتُھْم ِفي َمَراِتِب اْلِجَھاِد َوِلَھَذا َكاَن َأْكَمُل اْلَخْلِق َوَأْكَرُمُھْم َعَل اِئ

یَن  َوُرُسِلِھ َفِإّنُھ َكّمَل َمَراِتَب اْلِجَھاِد َوَجاَھَد ِفي الّلِھ َحّق ِجَھاِدِه َوَشَرَع ِفي اْلِجَھ اِد ِمْن ِح
ِھ     َزَل َعَلْی ا َن َك       { ُبِعَث إَلى َأْن َتَوّفاُه الّلُھ َعّز َوَجّل َفِإّنُھ َلّم ِذْر َوَرّب ْم َفَأْن ّدّثُر ُق ا اْلُم ا َأّیَھ َی
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ِھ َأتَ        ]  ٤ -اْلُمّدّثُر ا [ } َفَكّبْر َوِثَیاَبَك َفَطّھْر  ي َذاِت الّل اَم ِف ّدْعَوِة َوَق اِق ال ْن َس ّمَر َع ّم َش
ِھ   ْؤَمُر    { ِقَیاٍم َوَدَعا إَلى الّلِھ َلْیًلا َوَنَھاًرا َوِسّرا َوِجَھاًرا َوَلّما َنَزَل َعَلْی ا ُت َدْع ِبَم [ } َفاْص

َر    ]  ٩٤: اْلِحْجُر  ِغیَر َواْلَكِبی ِھ الّص َفَصَدَع ِبَأْمِر الّلِھ َلا َتْأُخُذُه ِفیِھ َلْوَمُة َلاِئٍم َفَدَعا إَلى الّل
ِھ   . َواْلَعْبَد َوالّذَكَر َواْلُأْنَثى َواْلَأْحَمَر َواْلَأْسَوَد َواْلِجّن َواْلِإْنَس  َواْلُحّر َأْمِر الّل َوَلّما َصَدَع ِب

اُلوُھْم   ]  ١٢ص [ َوَصّرَح ِلَقْوِمِھ ِبالّدْعَوِة َوَناَداُھْم ِبَسّب آِلَھِتِھْم َوَعّیَب ِدیَنُھْم  اُلوُه َوَن َوَن
ْد  { : ى َوَھِذِه ُسّنُة الّلِھ َعّز َوَجّل ِفي َخْلِقِھ َكَما َقاَل َتَعاَلى ِبَأْنَواِع اْلَأَذ َما ُیَقاُل َلَك ِإّلا َما َق

َیاِطیَن       { َوَقاَل ]  ٤٣ُفّصَلْت [ } ِقیَل ِللّرُسِل ِمْن َقْبِلَك  ُدّوا َش ّي َع ّل َنِب ا ِلُك َذِلَك َجَعْلَن َوَك
ا       { َوَقاَل ]  ١١٢اْلَأْنَعاُم [ } اْلِإْنِس َواْلِجّن  وٍل ِإّل ْن َرُس ْبِلِھْم ِم ْن َق ِذیَن ِم َكَذِلَك َما َأَتى اّل

اُغوَن      ْوٌم َط ْم َق ْل ُھ ِھ َب ْوا ِب وٌن َأَتَواَص اِحٌر َأْو َمْجُن اُلوا َس ّذاِرَیاُت [ } َق ]  ٥٣ -٥٢ال
ِھ    َفَعّزى ُسْبَحاَنُھ َنِبّیُھ ِبَذِلَك َوَأّن َلُھ ُأْسَوًة ِبَمْن َتَقّدَمُھ ُھ ِبَقْوِل { ِمْن اْلُمْرَسِلیَن َوَعّزى َأْتَباَع

اُء             ْتُھُم اْلَبْأَس ْبِلُكْم َمّس ْن َق ْوا ِم ِذیَن َخَل ُل اّل ْأِتُكْم َمَث ا َی َة َوَلّم ْدُخُلوا اْلَجّن ْبُتْم َأْن َت َأْم َحِس
َر      َوالّضّراُء َوُزْلِزُلوا َحّتى َیُقوَل الّرُسوُل َواّلِذیَن آَمُنوا َمَعُھ َم ا ِإّن َنْص ِھ َأَل ُر الّل ى َنْص َت

ْم  { َوَقْوُلُھ ]  ٢١٤اْلَبَقَرُة [ } الّلِھ َقِریٌب  الم َأَحِسَب الّناُس َأْن ُیْتَرُكوا َأْن َیُقوُلوا آَمّنا َوُھ
یَ   َدُقوا َوَل ِذیَن َص ُھ اّل َیْعَلَمّن الّل ْبِلِھْم َفَل ْن َق ِذیَن ِم ا اّل ْد َفَتّن وَن َوَلَق ا ُیْفَتُن اِذِبیَن َأْم َل ْعَلَمّن اْلَك

ِإّن    ِھ َف َحِسَب اّلِذیَن َیْعَمُلوَن الّسّیَئاِت َأْن َیْسِبُقوَنا َساَء َما َیْحُكُموَن َمْن َكاَن َیْرُجو ِلَقاَء الّل
َھ لَ   ِھ ِإّن الّل ُد ِلَنْفِس ا ُیَجاِھ َد َفِإّنَم ْن َجاَھ یُم َوَم ِمیُع اْلَعِل َو الّس آٍت َوُھ ِھ َل َل الّل ِن َأَج ّي َع َغِن

ي اْلَعاَلِمیَن َواّلِذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصاِلَحاِت َلُنَكّفَرّن َعْنُھْم َسّیَئاِتِھْم َوَلَنْجِزَیّنُھْم َأْحَسَن اّلِذ
كَ        ْیَس َل ا َل ي َم ِرَك ِب َداَك ِلُتْش ًنا َوِإْن َجاَھ ِھ   َكاُنوا َیْعَمُلوَن َوَوّصْیَنا اْلِإْنَساَن ِبَواِلَدْیِھ ُحْس ِب
اِلحَ   وا الّص اِت ِعْلٌم َفَلا ُتِطْعُھَما ِإَلّي َمْرِجُعُكْم َفُأَنّبُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن َواّلِذیَن آَمُنوا َوَعِمُل

ةَ          َل ِفْتَن ِھ َجَع ي الّل ِإَذا ُأوِذَي ِف ِھ َف ا ِبالّل وُل آَمّن ْن َیُق  َلُنْدِخَلّنُھْم ِفي الّصاِلِحیَن َوِمَن الّناِس َم
َأْعَلَم ِبمَ      ُھ ِب ْیَس الّل ْم َأَوَل ا الّناِس َكَعَذاِب الّلِھ َوَلِئْن َجاَء َنْصٌر ِمْن َرّبَك َلَیُقوُلّن ِإّنا ُكّنا َمَعُك

  ] ١٣ص ] [  ١١ - ١اْلَعْنَكُبوُت [ } ِفي ُصُدوِر اْلَعاَلِمیَن 
  ]ِذْكُر اِلاْبِتَلاِء ِفي َأّوِل الّدْعَوِة [ 

ْل الْ  اَس إَذا         َفْلَیَتَأّم ِإّن الّن ِم َف وِز اْلِحَك ِر َوُكُن ْن اْلِعَب ّمَنْتُھ ِم ا َتَض اِت َوَم ِذِه اْلآَی َیاَق َھ ُد ِس َعْب
َتِمرّ         ْل َیْس َك َب وَل َذِل ا َیُق ا َأّل ا َوِإّم ُدُھْم آَمّن  ُأْرِسَل إَلْیِھْم الّرُسُل َبْیَن َأْمَرْیِن إّما َأْن َیُقوَل َأَح

اُر      َعَلى الّسّیَئاِت َواْل اُء َواِلاْخِتَب ُة اِلاْبِتَل ُھ َواْلِفْتَن اُه َوَفَتَن ُكْفِر َفَمْن َقاَل آَمّنا اْمَتَحَنُھ َرّبُھ َواْبَتَل
ِبقُ        ُھ َوَیْس َھ َوَیُفوُت ُز الّل ُھ ُیْعِج ْب َأّن ا َیْحِس ُھ ِلَیَتَبّیَن الّصاِدُق ِمْن اْلَكاِذِب َوَمْن َلْم َیُقْل آَمّنا َفَل

َوَكْیَف َیِفّر اْلَمْرُء َعْنُھ ِبَذْنِبِھ إَذا َكاَن ُتْطَوى ِفي َیَدْیِھ . ا َیْطِوي اْلَمَراِحَل ِفي َیَدْیِھ َفِإّنُھ إّنَم
  اْلَمَراِحُل

ْؤِمْن ِبھِ         ْم ُی ُھ َوِإْن َل ا ُیْؤِلُم اْبُتِلَي ِبَم َداُؤُھْم َوآَذْوُه َف اَداُه َأْع ْم َفَمْن آَمَن ِبالّرُسِل َوَأَطاَعُھْم َع
َم          َو ُھ َأْعَظ ْؤِلُم َل َذا اْلُم اَن َھ ُھ َوَك ا ُیْؤِلُم ُھ َم َل َل َلْم ُیِطْعُھْم ُعوِقَب ِفي الّدْنَیا َواْلآِخَرِة َفَحَص

ْن     ْت َع ْت َأْو َرِغَب ٍس آَمَن ّل َنْف َأَلِم ِلُك وِل اْل ْن ُحُص ّد ِم ا ُب اِعِھْم َفَل ِم اّتَب ْن َأَل ا َوَأُدوَم ِم َأَلًم
ّن اِن َلِك ّدْنَیا    اْلِإیَم ي ال ُة ِف ُھ اْلَعاِقَب وُن َل ّم َتُك َداًء ُث ّدْنَیا اْبِت ي ال َأَلُم ِف ُھ اْل ُل َل ْؤِمَن َیْحُص اْلُم

َوُسِئَل . َواْلآِخَرِة َواْلُمْعِرُض َعْن اْلِإیَماِن َتْحُصُل َلُھ الّلّذُة اْبِتَداًء ُثّم َیِصیُر إَلى اْلَأَلِم الّداِئِم 
ى         الّشاِفِعّي َرِحَمُھ  ى ُیْبَتَل ُن َحّت ا ُیَمّك اَل َل ى ؟ َفَق َن َأْو ُیْبَتَل ِل َأْن ُیَمّك الّلُھ َأّیَما َأْفَضُل ِللّرُج

ُص       ُھ َیْخُل ٌد َأّن ّن َأَح ا َیُظ َوَالّلُھ َتَعاَلى اْبَتَلى ُأوِلي اْلَعْزِم ِمْن الّرُسِل َفَلّما َصَبُروا َمّكَنُھْم َفَل
ا    ِمْن اْلَأَلِم اْلَبّتَة َوِإّن َتِمّرا َعِظیًم ا ُمْس َما َیَتَفاَوُت َأْھُل اْلآَلاِم ِفي اْلُعُقوِل َفَأْعَقُلُھْم َمْن َباَع َأَلًم
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َتِمّر          یِم اْلُمْس َأَلِم اْلَعِظ یَر ِباْل َع اْلَیِس َأَلَم اْلُمْنَقِط اَع اْل ْن َب ِإْن  . ِبَأَلٍم ُمْنَقِطٍع َیِسیٍر َوَأْشَقاُھْم َم َف
یَئُة  ِقیَل َكْیَف َیْخَت ٌة   . اُر اْلَعاِقُل َھَذا ؟ ِقیَل اْلَحاِمُل َلُھ َعَلى َھَذا الّنْقُد َوالّنِس ّنْفُس ُمَوّكَل وَ ال
  ِبُحّب اْلَعاِجلِ 

  ]َمْن َأْرَضى الّناَس ِبَسَخِط الّلِھ َلْم ُیْغُنوا َعْنُھ ِمْن الّلِھ َشْیًئا [ 
ِإّن َھُؤَلاِء ُیِحّبوَن اْلَعاِجَلَة { ]  ٢٠اْلِقَیاَمُة [ } آِخَرَة َكّلا َبْل ُتِحّبوَن اْلَعاِجَلَة َوَتَذُروَن اْل{ 

َدِنّي   ]  ٢٧الّدْھُر [ } َوَیَذُروَن َوَراَءُھْم َیْوًما َثِقیًلا  اَن َم َوَھَذا َیْحُصُل ِلُكّل َأَحٍد َفِإّن اْلِإْنَس
مْ     اُس َلُھ اِس َوالّن َع الّن ُھ َأْن     ِبالّطْبِع َلا ُبّد َلُھ َأْن َیِعیَش َم وَن ِمْن ّوَراٌت َفَیْطُلُب إَراَداٌت َوَتَص
َذاُب    ]  ١٤ص [ ُیَواِفَقُھْم َعَلْیَھا َفِإْن َلْم ُیَواِفْقُھْم آَذْوُه َوَعّذُبوُه َوِإْن  َأَذى َواْلَع ُھ اْل َحَصَل َل

َقْوٍم ُفّجاٍر َظَلَمٍة َوَلا َیَتَمّكُنوَن  َتاَرًة ِمْنُھْم َوَتاَرًة ِمْن َغْیِرِھْم َكَمْن ِعْنَدُه ِدیٌن َوُتًقى َحّل َبْیَن
لِ     ْنُھْم َس َكَت َع ْم َأْو َس َم ِمْن ُفُجوِرِھْم َوُظْلِمِھْم إّلا ِبُمَواَفَقِتِھ َلُھْم َأْو ُسُكوِتِھ َعْنُھْم َفِإْن َواَفَقُھ

َداًء    ِمْن َشّرِھْم ِفي اِلاْبِتَداِء ُثّم َیَتَسّلُطوَن َعَلْیِھ ِباْلِإَھاَنِة َواْلَأ ُھ اْبِت اَن َیَخاُف َذى َأْضَعاَف َما َك
الْ      ِرِھْم َف ِد َغْی ى َی َب َعَل َحْزُم َلْو َأْنَكَر َعَلْیِھْم َوَخاَلَفُھْم َوِإْن َسِلَم ِمْنُھْم َفَلا ُبّد َأْن ُیَھاَن َوُیَعاَق

ْؤِمِنیَن ِلُمعَ       ُة ُأّم اْلُم ْت َعاِئَش ا َقاَل ِذ ِبَم ي اْلَأْخ َة  ُكّل اْلَحْزِم ِف َخِط     : اِوَی َھ ِبَس ْن َأْرَضى الّل َم
ْیًئا      ِھ َش ْن الّل ُھ ِم الّناِس َكَفاُه الّلُھ ُمْؤَنَة الّناِس َوَمْن َأْرَضى الّناَس ِبَسَخِط الّلِھ َلْم ُیْغُنوا َعْن

ى َأْغرَ      اَء َعَل یُن الّرَؤَس یَمْن ُیِع ًرا ِف َدِة   َوَمْن َتَأّمَل َأْحَواَل اْلَعاَلِم َرَأى َھَذا َكِثی ِھْم اْلَفاِس اِض
َدُه               ُھ ُرْش ُھ َوَأْلَھَم َداُه الّل ْن َھ وَبِتِھْم َفَم ْن ُعُق ا ِم َدِعِھْم َھَرًب ى ِب َدِع َعَل َل اْلِب یُن َأْھ َوِفیَمْن ُیِع

ُھ   َوَوَقاُه َشّر َنْفِسِھ اْمَتَنَع ِمْن اْلُمَواَفَقِة َعَلى ِفْعِل اْلُمَحّرِم َوَصَبَر َعَلى ِعْدَواِنِھْم ُثّم َتُكوُن َل
ِلَي اْلَعاِقَبُة ِفي الّدْنَیا َواْلآِخَرِة َكَما َكاَنْت ِللّرُسِل َوَأْتَباِعِھْم َكاْلُمَھاِجِریَن َواْلَأْنَصاِر َوَمْن ُاْبُت

  .ِمْن اْلُعَلَماِء َواْلِعَباِد َوَصاِلِحي اْلُوَلاِة َوالّتّجاِر َوَغْیِرِھْم 
  ]اْلُمْؤِمِنیَن ِبَأّن اْلَحَیاَة الّدْنَیا َقِصیَرٌة َتْعِزَیُة الّلِھ ِعَباَدُه [ 

ُھ     ّزى الّل َة َع ُھ اْلَبّت یَص ِمْن ا َمِح َأَلُم َل اَن اْل ا َك ْبَحاَنُھ  -َوَلّم یَر   -ُس َأَلَم اْلَیِس اَر اْل ْن اْخَت َم
آٍت    َمْن َكاَن َیْرُج{ اْلُمْنَقِطَع َعَلى اْلَأَلِم اْلَعِظیِم اْلُمْسَتِمّر ِبَقْوِلِھ  ِھ َل َل الّل و ِلَقاَء الّلِھ َفِإّن َأَج

َو       ]  ٥اْلَعْنَكُبوُت [ } َوُھَو الّسِمیُع اْلَعِلیُم  ْأِتَي َوُھ ّد َأْن َی ا ُب ا َل َأَلِم َأَجًل َفَضَرَب ِلُمّدِة َھَذا اْل
َوِفي َمْرَضاِتِھ َوَتُكوُن َلّذُتُھ  َأْجِلِھ]  ١٥ص [ َیْوُم ِلَقاِئِھ َفَیْلَتّذ اْلَعْبُد َأْعَظَم الّلّذِة ِبَما َتَحّمَل 

ِلَیَة               َزاَء َوالّتْس َذا اْلَع َد َھ ِھ َوَأّك ِھ َوِلّل ي الّل َأَلِم ِف ْن اْل َل ِم ا َتَحّم ْدِر َم ُھ ِبَق َوُسُروُرُه َواْبِتَھاُج
ْل  ِبَرَجاِء ِلَقاِئِھ ِلَیْحِمَل اْلَعْبُد اْشِتَیاَقُھ إَلى ِلَقاِء َرّبِھ َوَوِلّیِھ َعَلى َت َحّمِل َمَشّقِة اْلَأَلِم اْلَعاِجِل َب

ُھ      ّلى الّل ّي َص َأَل الّنِب ُرّبَما َغّیَبُھ الّشْوُق إَلى ِلَقاِئِھ َعْن ُشُھوِد اْلَأَلِم َواْلِإْحَساِس ِبِھ َوِلَھَذا َس
ِذي َرَواُه َأْحمَ     ّدَعاِء اّل ي ال اَن   َعَلْیِھ َوَسّلَم َرّبُھ الّشْوَق إَلى ِلَقاِئِھ َفَقاَل ِف ُن ِحّب ّم  : ُد َواْب الّلُھ

َوّفِني     ي َوَت ًرا ِل إّني َأْسَأُلَك ِبِعْلِمَك اْلَغْیَب َوُقْدَرِتَك َعَلى اْلَخْلِق َأْحِیِني إَذا َكاَنْت اْلَحَیاُة َخْی
َأُلك كَ    َھاَدِة َوَأْس ِب َوالّش ي    إَذا َكاَنْت اْلَوَفاُة َخْیًرا ِلي َوَأْسَأُلَك َخْشَیَتَك ِفي اْلَغْی ّق ِف َة اْلَح ِلَم

ّرَة       َأُلَك ُق ُد َوَأْس ا َیْنَف ا َل اْلَغَضِب َوالّرَضى َوَأْسَأُلَك اْلَقْصَد ِفي اْلَفْقِر َواْلِغَنى َوَأْسَأُلَك َنِعیًم
ّذَة  َعْیٍن َلا َتْنَقِطُع َوَأْسَأُلَك الّرَضى َبْعَد اْلَقَضاِء َوَأْسَأُلَك َبْرَد اْلَعْیِش َبْعَد اْلَمْوِت َوَأْس َأُلَك َل

ّلٍة            ٍة ُمِض ا ِفْتَن ّرٍة َوَل ّراَء ُمِض ِر َض ي َغْی َك ِف ى ِلَقاِئ ْوَق إَل الّنَظِر إَلى َوْجِھك َوَأْسَأُلَك الّش
ي            ّد ِف ى اْلِج َتاَق َعَل ُل اْلُمْش ْوُق َیْحِم ِدیَن َفالّش َداًة ُمْھَت ا ُھ اِن َواْجَعْلَن الّلُھّم َزّیّنا ِبِزیَنِة اْلِإیَم

اّق   الّسْیِر إَلى َمْحُبوِبِھ َوُیَقّرُب َعَلْیِھ الّطِریَق َوَیْطِوي َلُھ اْلَبِعیَد َوُیَھّوُن َعَلْیِھ اْلآَلاَم َواْلَمَش
ا                اٌل ُھَم َواٌل َوَأْعَم ِة َأْق ِذِه الّنْعَم ْن ِلَھ ِدِه َوَلِك ى َعْب ا َعَل ُھ ِبَھ َم الّل ٍة َأْنَع ِم ِنْعَم ْن َأْعَظ َوُھَو ِم

ْن  الّسَبُب اّلِذ ي ُتَناُل ِبِھ َوَالّلُھ ُسْبَحاَنُھ َسِمیٌع ِلِتْلَك اْلَأْقَواِل َعِلیٌم ِبِتْلَك اْلَأْفَعاِل َوُھَو َعِلیٌم ِبَم
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َقاَل َتَعاَلى ]  ١٦ص [ َیْصُلُح ِلَھِذِه الّنْعَمِة َوَیْشُكُرَھا َوَیْعِرُف َقْدَرَھا َوُیِحّب اْلُمْنِعَم َعَلْیِھ 
َأْعَلَم     َوَكَذِلَك َفَت{ :  ُھ ِب ْیَس الّل ا َأَل ّنا َبْعَضُھْم ِبَبْعٍض ِلَیُقوُلوا َأَھُؤَلاِء َمّن الّلُھ َعَلْیِھْم ِمْن َبْیِنَن

  َفِإَذا َفاَتْت اْلَعْبَد َنْعَمٌة ِمْن ِنَعِم َرّبِھ َفْلَیْقَرْأ َعَلى َنْفِسِھ]  ٥٣اْلَأْنَعاُم [ } ِبالّشاِكِریَن 
  }َلَم ِبالّشاِكِریَن َأَلْیَس الّلُھ ِبَأْع{ 
  ]َمْن َجاَھَد َفِإّنَما ُیَجاِھُد ِلَنْفِسِھ [ 

یْ  ِھْم ُثّم َعّزاُھْم َتَعاَلى ِبَعَزاٍء آَخَر َوُھَو َأّن ِجَھاَدُھْم ِفیِھ إّنَما ُھَو ِلَأْنُفِسِھْم َوَثَمَرُتُھ َعاِئَدٌة َعَل
ُھ        َوَأّنُھ َغِنّي َعْن اْلَعاَلِمیَن َوَمْصَلَحُة َھَذا ا َر َأّن ّم َأْخَب ْبَحاَنُھ ُث ِھ ُس ا إَلْی ْیِھْم َل ْلِجَھاِد َتْرِجُع إَل

  .ُیْدِخُلُھْم ِبِجَھاِدِھْم َوِإیَماِنِھْم ِفي ُزْمَرِة الّصاِلِحیَن 
  ]َمْعَنى َفِإَذا ُأوِذَي ِفي الّلِھ َجَعَل ِفْتَنَة الّناِس َكَعَذاِب الّلِھ [ 

ِل ِفي اْلِإیَماِن ِبَلا َبِصیَرٍة َوَأّنُھ إَذا ُأوِذَي ِفي الّلِھ َجَعَل ِفْتَنَة الّناِس ُثّم َأْخَبَر َعْن َحاِل الّداِخ
ُھ الرّ          ّد َأْن َیَناَل ا ُب ِذي َل َأَلِم اّل اْلَمْكُروِه َواْل اُه ِب ْیُلُھْم إّی ُھ َوَن ُل  َلُھ َكَعَذاِب الّلِھ َوِھَي َأَذاُھْم َل ُس

ِھ        َوَأْتَباُعُھْم ِمّمْن َخاَلَفُھْم َذاِب الّل ُھ َكَع ِذي َناَل َبَب اّل ِھ الّس َجَعَل َذِلَك ِفي ِفَراِرِه ِمْنُھْم َوَتْرِك
ِھ          َذاِب الّل ِم َع ْن َأَل ّروا ِم یَرِتِھْم َف اِل َبِص اْلُمْؤِمُنوَن ِلَكَم اّلِذي َفّر ِمْنُھ اْلُمْؤِمُنوَن ِباْلِإیَماِن َف

یَرِتِھ   إَلى اْلِإیَماِن َوَتَحّمُلوا َما ِفیِھ ِم ْعِف َبِص ْن اْلَأَلِم الّزاِئِل اْلُمَفاِرِق َعْن َقِریٍب َوَھَذا ِلَض
مِ             ى َأَل َذاِبِھْم إَل ِم َع ْن َأَل ّر ِم اَبَعِتِھْم َفَف َواَفَقِتِھْم َوُمَت ى ُم ِل إَل َداِء الّرُس َذاِب َأْع  َفّر ِمْن َأَلِم َع

ْبِن     َعَذاِب الّلِھ َفَجَعَل َأَلَم ِفْتَنِة الّناِس ِفي  ّل اْلَغ ِبَن ُك ِھ َوُغ اْلِفَراِر ِمْنُھ ِبَمْنِزَلِة َأَلِم َعَذاِب الّل
َدُه            ُھ ُجْن َر الّل ِد َوِإَذا َنَص ِم اْلَأَب ى َأَل اَعٍة إَل ِم َس ْن َأَل ّر ِم إْذ اْسَتَجاَر ِمْن الّرْمَضاِء ِبالّناِر َوَف

َواْلَمْقُصوُد . یٌم ِبَما اْنَطَوى َعَلْیِھ َصْدُرُه ِمْن الّنَفاِق َوَأْوِلَیاَءُه َقاَل إّني ُكْنُت َمَعُكْم َوَالّلُھ َعِل
ُر ِباِلاْمِتحَ       ا َفُیْظِھ وَس َوَیْبَتِلَیَھ َتِحَن الّنُف ّد َأْن َیْم اِن َأّن الّلَھ ُسْبَحاَنُھ اْقَتَضْت ِحْكَمُتُھ َأّنُھ َلا ُب

ي  َطّیَبَھا ِمْن َخِبیِثَھا َوَمْن َیْصُلُح ِلُمَواَلاِتِھ  َوَكَراَماِتِھ َوَمْن َلا َیْصُلُح َوْلُیَمّحْص الّنُفوَس اّلِت
ا             ِھ إّل ْن ِغّش ُفو ِم ا َیْص ُص َوَل ا َیْخُل ِذي َل ّذَھِب اّل اِن َكال ِر اِلاْمِتَح َتْصُلُح َلُھ َوُیَخّلُصَھا ِبِكی

ِث   ِباِلاْمِتَحاِن إْذ الّنْفُس ِفي اْلَأْصِل َجاِھَلٌة َظاِلَمٌة َوَقْد َحَصَل َل ْن اْلُخْب َھا ِباْلَجْھِل َوالّظْلِم ِم
ّنَم          ِر َجَھ ي ِكی ا َفِف ّداِر َوِإّل ِذِه ال ي َھ َرَج ِف َما َیْحَتاُج ُخُروُجُھ إَلى الّسْبِك َوالّتْصِفَیِة َفِإْن َخ

  ] ١٧ص . [ َفِإَذا ُھّذَب اْلَعْبُد َوُنّقَي ُأِذَن َلُھ ِفي ُدُخوِل اْلَجّنِة 
   علیھ وسلم في اْلَھَداَیا َوالَضَحاَیا َواْلَعِقیَقةَھْدُیُھ صلى اهللا  .١٠

  )٢٨٥ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلَھَداَیا َوالّضَحاَیا َواْلَعِقیَقِة

ّلى    ) ْنَعاِم اْلَأ( َوِھَي ُمْخَتّصٌة ِباْلَأْزَواِج الّثَماِنَیِة اْلَمْذُكوَرِة ِفي ُسوَرِة  ُھ َص َرْف َعْن َوَلْم ُیْع
الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَلا َعْن الّصَحاَبِة َھْدٌي َوَلا ُأْضِحّیٌة َوَلا َعِقیَقٌة ِمْن َغْیِرَھا ، َوَھَذا َمْأُخوٌذ 

} ُكْم َبِھیَمُة اْلَأْنَعاِم ُأِحّلْت َل{ : َقْوُلُھ َتَعاَلى : إْحَداَھا . ِمْن اْلُقْرآِن ِمْن َمْجُموِع َأْرَبِع آَیاٍت 
اَلى  ] .  ١اْلَماِئَدُة [  ا         { : َوالّثاِنَیُة َقْوُلُھ َتَع ى َم اٍت َعَل اٍم َمْعُلوَم ي َأّی ِھ ِف َم الّل ْذُكُروا اْس َوَی

اِم    ِة اْلَأْنَع ْن َبِھیَم ْم ِم ّج [ } َرَزَقُھ اَلى  ] .  ٢٨: اْلَح ُھ َتَع ُة َقْوُل َن اْلَأ{ : َوالّثاِلَث اِم َوِم ْنَع
یٌن             ُدّو ُمِب ْم َع ُھ َلُك ْیَطاِن ِإّن َواِت الّش وا ُخُط ا َتّتِبُع ُھ َوَل ُم الّل ا َرَزَقُك َحُموَلًة َوَفْرًشا ُكُلوا ِمّم

ا  ]  ٢٨٦ص [ } َثَماِنَیَة َأْزَواٍج  اَلى    . َذَكَرَھ ُھ َتَع ُة َقْوُل ِة    { : الّراِبَع اِلَغ اْلَكْعَب ْدًیا َب [ } َھ
َذا  ] .  ٩٥اْلَماِئَدُة  َفَدّل َعَلى َأّن اّلِذي َیْبُلُغ اْلَكْعَبَة ِمْن اْلَھْدِي ُھَو َھِذِه اْلَأْزَواُج الّثَماِنَیُة َوَھ

اَدٌة     . اْسِتْنَباُط َعِلّي ْبِن َأِبي َطاِلٍب َرِضَي الّلُھ َعْنُھ  ِھ َوِعَب ى الّل ٌة إَل َوالّذَباِئُح اّلِتي ِھَي ُقْرَب
َنَم        . َواْلُأْضِحّیُة َواْلَعِقیَقُة  ِھَي َثَلاَثٌة اْلَھْدُي ّلَم اْلَغ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َفَأْھَدى َرُس
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َوَأْھَدى اْلِإِبَل َوَأْھَدى َعْن ِنَساِئِھ اْلَبَقَر َوَأْھَدى ِفي َمَقاِمِھ َوِفي ُعْمَرِتِھ َوِفي َحّجِتِھ َوَكاَنْت 
ْيٌء         . إْشَعاِرَھا  ُسّنُتُھ َتْقِلیَد اْلَغَنِم ُدوَن ِھ َش ُرْم َعَلْی ْم َیْح یٌم َل َو ُمِق ِھ َوُھ َث ِبَھْدِی َوَكاَن إَذا َبَع

َأْیَمِن          . َكاَن ِمْنُھ َحَلاًلا  َناِمَھا اْل ْفَحَة َس ّق َص َعَرَھا ، َفَیُش َدَھا َوَأْش َل َقّل َدى اْلِإِب اَن إَذا َأْھ َوَك
ّدُم    یَل ال ا  . َیِسیًرا َحّتى َیِس اَل الّش َعَر       : ِفِعّي َق َذِلَك َأْش ى ، َك ْفَحِة اْلُیْمَن ي الّص َعاُر ِف َواْلِإْش

ٍب    . الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم  ى َعَط َرَف َعَل َوَكاَن إَذا َبَعَث ِبَھْدِیِھ َأَمَر َرُسوَلُھ إَذا َأْش
َیْجَعَلُھ َعَلى َصْفَحِتِھ َوَلا َیْأُكُل ِمْنُھ ُھَو َوَلا َشْيٌء ِمْنُھ َأْن َیْنَحَرُه ُثّم َیْصُبَغ َنْعَلُھ ِفي َدِمِھ ُثّم 

ُھ ُربّ       ُھ َلَعّل ِة َفِإّن ّدا ِللّذِریَع ِل َس َذا اْلَأْك ا  َأَحٌد ِمْن َأْھِل ُرْفَقِتِھ ُثّم َیْقِسُم َلْحَمُھ َوَمَنَعُھ ِمْن َھ [ َم
َذِلَك      َوَشّرَك َبْیَن َأْصَحاِبِھ ِفي اْلَھْدِي َكَما َتَقّدَم]  ٢٨٧ص  َرُة َك ْبَعٍة َواْلَبَق ْن َس . اْلَبَدَنُة َع

ّي   َوَأَباَح ِلَساِئِق اْلَھْدِي ُرُكوَبُھ ِباْلَمْعُروِف إَذا اْحَتاَج إَلْیِھ َحّتى َیِجَد َظْھًرا َغْیَره َوَقاَل َعِل
ّلَم   َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َیْشَرُب ِمْن َلَبِنَھا َما َفَضَل َعْن َوَلِدَھا َوَكاَن َھْد ِھ َوَس ُیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

ُر َنْحَر اْلِإِبِل ِقَیاًما ، ُمَقّیَدًة َمْعُقوَلَة اْلُیْسَرى ، َعَلى َثَلاٍث َوَكاَن ُیَسّمي الّلَھ ِعْنَد َنْحِرِه َوُیَكّب
ا     َوَكاَن َیْذَبُح ُنُسَكُھ ِبَیِدِه َوُرّبَما َوّكَل ِفي َبْعِضِھ َكَما َأَمَر َعِلّیا َرِضَي ْذَبَح َم ُھ َأْن َی الّلُھ َعْن

َح      . َبِقَي ِمْن اْلِماَئِة  َر َوَذَب ّمى ، َوَكّب ّم َس َفاِحَھا ُث َوَكاَن إَذا َذَبَح اْلَغَنَم َوَضَع َقَدَمُھ َعَلى ِص
ْدِن   : َوَقْد َتَقّدَم َأّنُھ َنَحَر ِبِمًنى َوَقاَل إّن ِفَجاَج َمّكَة ُكّلَھا َمْنَحر َوَقاَل اْبُن َعّباٍس  اِحُر اْلُب َمَن

َة   اَح  . ِبَمّكَة ، َوَلِكّنَھا ُنّزَھْت َعْن الّدَماِء َوِمًنى ِمْن َمّكَة ، َوَكاَن اْبُن َعّباٍس َیْنَحُر ِبَمّك َوَأَب
ا      َزّوُدوا ِمْنَھ َحاَیاُھْم َوَیَت َداَیاُھْم َوَض ْن َھ ص [ ،  َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلُأّمِتِھ َأْن َیْأُكُلوا ِم

اِس      ]  ٢٨٨ ْن الّن اَم ِم َك اْلَع ْیِھْم َذِل َوَنَھاُھْم َمّرًة َأْن َیّدِخُروا ِمْنَھا َبْعَد َثَلاٍث ِلَداّفٍة َدّفْت َعَل
اَل      اَن َق ْن َثْوَب ٍر َع ِن ُنَفْی ِر ْب ِدیِث ُجَبْی ْن َح و َداُود ِم َر َأُب ْیِھم َوَذَك ُعوا َعَل ّب َأْن ُیَوّس َفُأِح

اَل     َضّحى َرُسوُل  اِة َق ِذِه الّش َم َھ الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُثّم َقاَل َیا َثْوَباُن َأْصِلْح َلَنا َلْح
َة      ِدَم اْلَمِدیَن ى َق ا َحّت ُھ ِمْنَھ ُت ُأْطِعُم ا ِزْل ا   . َفَم ُھ ِفیَھ َة َوَلْفُظ ِذِه اْلِقّص ِلٌم َھ إّن : َوَرَوى ُمْس

ُھ َعَل ّلى الّل ِھ َص وَل الّل َم  َرُس َذا الّلْح ِلْح َھ َوَداِع َأْص ِة اْل ي َحّج ُھ ِف اَل َل ّلَم َق ِھ َوَس اَل " ْی َق
الَ       ا َق ْدِي َوُرّبَم وَم اْلَھ َم ُلُح ا َقَس  َفَأْصَلْحُتُھ َفَلْم َیَزْل َیْأُكُل ِمْنُھ َحَتى َبَلَغ اْلَمِدیَنة َوَكاَن ُرّبَم

  ْحِوِه َوُفّرَق َبْیَنُھَما ِبَما َلا َیَتَبّیُن َوَن]  ٢٨٩ص [ َمْن َشاَء اْقَتَطَع َفَعَل َھَذا ، 
  )٢٨٩ص /  ٢ج ( -زاد المعاد  

  ]َھْدُیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َذْبِح َھْدِي اْلُعْمَرِة َواْلِقَراِن [َفْصٌل 
دَ       َرِة ِعْن ْدِي اْلُعْم ُح َھ ّلَم َذْب ِھ َوَس َراِن     َوَكاَن ِمْن َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی ْدِي اْلِق ْرَوِة ، َوَھ اْلَم

 ِبِمًنى ، َوَكَذِلك َكاَن اْبُن ُعَمرَ  َیْفَعُل َوَلْم َیْنَحْر َھْدَیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقّط إّلا َبْعَد َأْن
ْم یَ           َة َوَل َحاَبِة اْلَبّت ْن الّص ٌد ِم ا َأَح ِر َوَل ْوِم الّنْح َل َی ْرُه َقْب َد     َحّل َوَلْم َیْنَح ا َبْع ا إّل ْرُه َأْیًض ْنَح

ُر   : ُطُلوِع الّشْمِس َوَبْعَد الّرْمِي َفِھَي َأْرَبَعُة ُأُموٍر ُمَرّتَبٍة َیْوَم الّنْحِر َأّوُلَھا  ّم الّنْح الّرْمُي ُث
ي ال        َرّخْص ِف ْم ُی ّلَم َوَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َل   ُثّم اْلَحْلُق ُثّم الّطَواُف َوَھَكَذا َرّتَبَھا َص ِر َقْب ّنْح

ْت          ِحّیِة إَذا ُذِبَح ُم اْلُأْض ُھ ُحْك ِھ َفُحْكُم اِلٌف ِلَھْدِی َك ُمَخ َب َأّن َذِل ُطُلوِع الّشْمِس اْلَبّتَة َوَلا ِری
  .َقْبَل ُطُلوِع الّشْمِس 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
ھ،   ١ ي حجت ـ أھدى الغنم، وأھدى اإلبل، وأھدى عن نسائھ البقر وأھدى في مقامھ، وف

  .ھوفي عمرت
ـ وكانت سنتھ تقلید الغنم دون إشعارھا، وإذا بعث بھدیھ وھو مقیم لم َیْحُرْم علیھ منھ ٢

  .شيء كان منھ حالًال
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ى          ٣ دھا وأشعرھا، فیشق صفحة سنامھا األیمن یسیًرا، حت ل قل ـ وكان إذا أھدى اإلب
  .یسیل الدم

ھ أن ینحره، ث     ٤ م یصبغ  ـ وإذا بعث بھدي أمر رسولھ إذا أشرف على عطٍب شٌي من
  .نعلھ في دمھ، ثم یجعلھ على صفحتھ وال یأكل منھ وال أحد من رفقتھ، ثم یقسم لحمھ

  .البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة: ـ وكان یشرك بین أصحابھ في الھدي٥
  .ـ وأباح لسائق الھدي ركوبھ بالمعروف إذا احتاج حتى یجد غیره٦
دھا ال      ٩ ة ی ا، معقول ل قیاًم ھ نحر اإلب د نحره،      ـ وكان ھدی ان یسمي اهللا عن یسرى، وك

  .ویكبر
  .ـ وكان یذبح نسكھ بیده، وربما وكَّل في بعضھ١٠
  .ـ وكان إذا ذبح الغنم وضع قدمھ على صفاحھا، ثم سمى وكبر ونحر١١
  .ـ وأباح ألمتھ أن یأكلوا من ھدایاھم وضحایاھم ویتزودوا منھا١٢
  )).اقتطع من شاء: ((ـ وكان ربما قسم لحوم الھدي، وربما قال١٣
  .ـ وكان من ھدیھ ذبح ھدي العمرة عند المروة، وھدي القران بمنى١٤
وع الشمس            ١٥ د طل ا ـ إال بع م ینحره ـ أیًض د أن حلَّ، ول ـ ولم ینحر ھدیھ فقط إال بع

  .وبعد الرمي، ولم یرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة
  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي اَألَضاِحي* 
م یك١ د ـ ل الة العی د ص ا بع ان ینحرھم ین، وك حي بكبش ان یض حیة وك دع األض . ن ی

  ].الصحیحة)) [كل أیام التشریق ذبح: ((وقال
ھ         ((ـ وأخبر أن من ٢ ا ھو لحم قدم ي شيء، وإنم ذبح قبل الصالة فلیس من النسك ف

  ].ق)) [ألھلھ
ا    ٣ ي مم سواه ـ    ـ وأمرھم أن یذبحوا الجذع من الضأن ـ وھو ما أتم ستة أشھر ـ والثن

ل ن اإلب ي م ز: والثن ر والمع ن البق نین، وم س س تكمل خم ا اس نة : م ي الس ل ف ا دخ م
  .الثالثة

ى أن   ٤ وب، ونھ ن العی المتھا م انھا وس حیة واستحس ار األض ھ اختی ن ھدی ان م ـ وك
اء    . ُیضحَّي بمقطوعة األذن ومكسورة القرن، والعوراء، والعرجاء والكسیرة والعجف

  .ینظر إلى سالمتھا ـ: ألذن ـ أيوأمر أن تستشرق العین وا
  .ـ وأمر من أراد التضحیة أال یأخذ من شعره وبشره شیًئا إذا دخل العشر٥
  .ـ وكان من ھدیھ أن یضحي بالمصلى٦
  .ـ وكان من ھدیھ أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أھل بیتھ ولو كثر عددھم٧
  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي الَعِقیَقة* 
  ].صحیح الترمذي)) [عن الغالم شاتان، وعن الجاریة شاة((: ـ صح عنھ١
ال٢ مى   : ((ـ وق ھ وُیس ق رأس ابع وُیحل وم الس ھ ی ذبح عن ھ ت ن بعقیقت الم رھ ل غ )) ك
  ].صحیح أبي داود[

  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي اْلحجِّ َواْلُعْمَرِة  .١١
  )٨٦ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 

  ُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َحّجِھ َوُعَمِرِهَفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّل
  ]اْلُعُمَراُت اّلِتي اْعَتَمَرَھا َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَأّنَھا َكاَنْت ِفي ِذي اْلَقْعَدِة [ 
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َدِة            ي ِذي اْلَقْع ّن ِف ٍر ُكّلُھ َع ُعَم َرِة َأْرَب َد اْلِھْج ّلَم َبْع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ُأوَلى  . اْعَتَمَر َصّلى الّل : اْل
ُعْمَرُة اْلُحَدْیِبَیِة ، َوِھَي ُأوَلاُھّن َسَنَة ِسّت َفَصّدُه اْلُمْشِرُكوَن َعْن اْلَبْیِت َفَنَحَر اْلُبْدَن َحْیُث 
ى   ُصّد ِباْلُحَدْیِبَیِة َوَحَلَق ُھَو َوَأْصَحاُبُھ ُرُءوَسُھْم َوَحّلوا ِمْن إْحَراِمِھْم َوَرَجَع ِمْن َعاِمِھ إَل

َد     . ِدیَنِة اْلَم َرَج َبْع ّم َخ ا ، ُث الّثاِنَیُة ُعْمَرُة اْلَقِضّیِة ِفي اْلَعاِم اْلُمْقِبِل َدَخَل َمّكَة َفَأَقاَم ِبَھا َثَلاًث
اِم اْلَماِضي ، َأْم      ي اْلَع ا ِف إْكَماِل ُعْمَرِتِھ َواْخُتِلَف َھْل َكاَنْت َقَضاًء ِلْلُعْمَرِة اّلِتي ُصّد َعْنَھ

َداُھَما          ُعْمَرًة ُمْس دَ  إْح اِم َأْحَم ْن اْلِإَم اِن َع ا ِرَواَیَت اِء َوُھَم ْوَلْیِن ِلْلُعَلَم ى َق ا  : َتْأَنَفًة ؟ َعَل َأّنَھ
َوالّثاِنَیُة َلْیَسْت ِبَقَضاٍء َوُھَو َقْوُل َماِلٍك َرِحَمُھ . َقَضاٌء َوُھَو َمْذَھُب َأِبي َحِنیَفَة َرِحَمُھ الّلُھ 

اِبٌع           : اُلوا الّلُھ َوَاّلِذیَن َق ُم َت َذا اِلاْس اِء َوَھ َرَة اْلَقَض ّمَیْت ُعْم ا ُس وا ِبَأّنَھ اًء اْحَتّج ْت َقَض َكاَن
ْن  . ِلْلُحْكِم  َوَقاَل آَخُروَن اْلَقَضاُء ُھَنا ِمْن اْلُمَقاَضاِة ِلَأّنُھ َقاَضى َأْھَل َمّكَة َعَلْیَھا ، َلا َأّنُھ ِم

ِت ،     : َقاُلوا . ا ُسّمَیْت ُعْمَرَة اْلَقِضّیِة َوِلَھَذ: َقاُلوا . َقَضى َقَضاًء  ْن اْلَبْی ّدوا َع ِذیَن ُص َوَاّل
ْت    ْو َكاَن ّیِة ، َوَل َرِة اْلَقِض ي ُعْم ُھ ِف وا َمَع ْم َیُكوُن ْم َل اِء ُكّلُھ ٍة ، َوَھُؤَل ا َوَأْرَبَعِماَئ اُنوا َأْلًف َك

ّلَم   َقَضاًء َلْم َیَتَخّلْف ِمْنُھْم َأَحٌد ، َوَھَذا اْلَق ِھ َوَس ْوُل َأَصّح ؛ ِلَأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
اَن       - ٨٧ُ -. َلْم َیْأُمْر َمْن َكاَن َمَعُھ ِباْلَقَضاِء  ُھ َك ِھ َفِإّن َع َحّجِت ا َم الّثاِلَثُة ُعْمَرُتُھ اّلِتي َقَرَنَھ

بٍ   ْن َقِری َنْذُكُرَھا َع ا ، َس َر َدِلیًل َعَة َعَش ا ِلِبْض ُھ  َقاِرًن اَء الّل ْن  . إْن َش ُھ ِم ُة ُعْمَرُت الّراِبَع
. اْلِجْعَراَنِة ، َلّما َخَرَج إَلى ُحَنْیٍن ، ُثّم َرَجَع إَلى َمّكَة ، َفاْعَتَمَر ِمْن اْلِجْعَراَنِة َداِخًلا إَلْیَھا 

ّلَم    َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل اْعَتَمَر َرُسوُل الّلِھ َص" : الّصِحیَحْیِن " َفِفي  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل
َن         ةِ  َأْو َزَم ْن اْلُحَدْیِبَی َرٌة ِم ِھ ُعْم َع َحّجِت ْت َم َأْرَبَع ُعَمٍر ُكّلُھّن ِفي ِذي اْلَقْعَدِة إّلا اّلِتي َكاَن

َرٌة مِ         َدِة َوُعْم ي ِذي اْلَقْع ِل ِف اِم اْلُمْقِب ْن اْلَع َرٌة ِم ِة  اْلُحَدْیِبَیِة ِفي ِذي اْلَقْعَدِة َوُعْم ْن اْلِجْعَراَن
ي      ا ِف َذا َم اِقْض َھ ْم ُیَن ِھ َوَل َع َحّجِت َرٌة َم َدِة َوُعْم ي ِذي اْلَقْع ْیٍن ِف اِئَم ُحَن َم َغَن ُث َقَس " َحْی

ي       " الّصِحیَحْیِن  ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َعْن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َقاَل اْعَتَمَر َرُسوُل الّل
اِن    ِذي اْلَقْعَدِة ا اْثَنَت َقْبَل َأْن َیُحّج َمّرَتْیِن ِلَأّنُھ َأَراَد اْلُعْمَرَة اْلُمْفَرَدَة اْلُمْسَتِقّلَة َوَلا َرْیَب َأّنُھَم

ُھ     َل َبْیَن ا ، َوِحی ]  ٨٨ص [ َفِإّن ُعْمَرَة اْلِقَراِن َلْم َتُكْن ُمْسَتِقّلًة َوُعْمَرَة اْلُحَدْیِبَیِة ُصّد َعْنَھ
ةِ    . اْعَتَمَر َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْرَبَع ُعَمٍر : َعّباٍس َقاَل اْبُن  َرُة اْلُحَدْیِبَی ُعْم

. ُد َوُعْمَرُة اْلَقَضاِء ِمْن َقاِبٍل َوالّثاِلَثُة ِمْن اْلِجْعَراَنِة ، َوالّراِبَعُة َمَع َحّجِتِھ َذَكَرُه اْلِإَماُم َأْحَم
َأّنُھّن ِفي ِذي اْلَقْعَدِة إّلا اّلِتي َمَع َحّجِتِھ َوَبْیَن َقْوِل َعاِئَشَة ، : َبْیَن َحِدیِث َأَنٍس َوَلا َتَناُقَض 

َدَأ          : َواْبِن َعّباٍس  َأّن َمْب َدِة ِل ي ِذي اْلَقْع ا ِف ّلَم إّل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َلْم َیْعَتِمْر َرُسوُل الّلِھ َص
ُة  ُعْمَرِة اْلِقَراِن َكاَن ِف ي ِذي اْلَقْعَدِة َوِنَھاَیُتَھا َكاَن ِفي ِذي اْلِحّجِة َمَع اْنِقَضاِء اْلَحّج َفَعاِئَش

اِئَھا        ْن اْنِقَض َر َع ٌس َأْخَب َداِئَھا ، َوَأَن ْن اْبِت ِن      . َواْبُن َعّباٍس َأْخَبَرا َع ِھ ْب ِد الّل ْوُل َعْب ا َق َفَأّم
ُھ          إّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ: ُعَمَر  َوْھٌم ِمْن ٍب ، َف ي َرَج َداُھّن ِف ا ، إْح َر َأْرَبًع ّلَم اْعَتَم َوَس

َر    . َرِضَي الّلُھ َعْنُھ  ا اْعَتَم ّرْحَمِن َم َقاَلْت َعاِئَشُة َلّما َبَلَغَھا َذِلَك َعْنُھ َیْرَحُم الّلُھ َأَبا َعْبِد ال
ّط       َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُعْمَرًة َقّط ٍب َق ي َرَج َر ِف ا اْعَتَم . إّلا َوُھَو َشاِھٌد َوَم

ِھ           ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل َع َرُس ُت َم ْت َخَرْج َة َقاَل َوَأّما َما َرَواُه الّداَرُقْطِنّي ، َعْن َعاِئَش
ُت بِ     ُت َفُقْل َر َوَأْتَمْم ْمُت َوَقَص َأْفَطَر َوُص اَن َف ي َرَمَض َرٍة ِف ي ُعْم ّلَم ِف ي ، َوَس َأِبي َوُأّم

ٌط     : َأْفَطْرت َوُصْمت ، َوَقَصْرت َوَأْتَمْمت ، َفَقاَل  ِدیُث َغَل َذا اْلَح ُة َفَھ [ َأْحَسْنِت َیا َعاِئَش
َدِد       ]  ٨٩ص  ُبوَطُة اْلَع ُرُه َمْض ّط ، َوُعَم اَن َق ي َرَمَض َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْم َیْعَتِمْر ِف

وُل َیْرَحُم الّلُھ ُأّم اْلُمْؤِمِنیَن َما اْعَتَمَر َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوالّزَماِن َوَنْحُن َنُق
ُھ    : ِفي َرَمَضاَن َقّط ، َوَقْد َقاَلْت َعاِئَشُة َرِضَي الّلُھ َعْنَھا  ّلى الّل ِھ َص َلْم َیْعَتِمْر َرُسوُل الّل



 ٦٥

ى   . َرَواُه اْبُن َماَجْھ َوَغْیُرُه  َعَلْیِھ َوَسّلَم إّلا ِفي ِذي اْلَقْعَدِة ِزْد َعَل َوَلا ِخَلاَف َأّن ُعَمَرُه َلْم َت
اَن                ي َرَمَض َر ِف ْد اْعَتَم اَن َق ْو َك ا ، َوَل ْت َخْمًس ٍب َلَكاَن ي َرَج َر ِف ْد اْعَتَم اَن َق ْو َك َأْرَبٍع َفَل

ٍب َوَبعْ  ي ِذي      َلَكاَنْت ِسّتا ، إّلا َأْن ُیَقاَل َبْعُضُھّن ِفي َرَج ُھّن ِف اَن َوَبْعُض ي َرَمَض ُھّن ِف ُض
ھُ   ُھ َعْن ،  اْلَقْعَدِة َوَھَذا َلْم َیَقْع َوِإّنَما اْلَواِقُع اْعِتَماُرُه ِفي ِذي اْلَقْعَدِة َكَما َقاَل َأَنٌس َرِضَي الّل

َنِنِھ  " َأُبو َداُوَد ِفي َوَقْد َرَوى . َواْبُن َعّباٍس َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َوَعاِئَشُة َرِضَي الّلُھ َعْنَھا  ُس
ا ،  "  َعْن َعاِئَشَة َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْعَتَمَر ِفي َشّواٍل َوَھَذا إَذا َكاَن َمْحُفوًظ

  .ِة َفَلَعّلُھ ِفي ُعْمَرِة اْلِجْعَراَنِة ِحیَن َخَرَج ِفي َشّواٍل َوَلِكْن إّنَما َأْحَرَم ِبَھا ِفي ِذي اْلَقْعَد
  ]اْلُعْمَرُة ِللّداِخِل إَلى َمّكَة [ َفْصٌل 

ا     ْوَم َوِإّنَم اِس اْلَی َوَلْم َیُكْن ِفي ُعَمِرِه ُعْمَرٌة َواِحَدٌة َخاِرًجا ِمْن َمّكَة َكَما َیْفَعُل َكِثیٌر ِمْن الّن
ْل      َكاَنْت ُعَمُرُه ُكّلَھا َداِخًلا إَلى َمّكَة ، َوَقْد َأَقاَم َبْعَد اْلَوْحِي ِب ْم ُیْنَق َنًة َل َرَة َس اَث َعْش َمّكَة َثَل

ًلا      ّدِة َأْص َك اْلُم ي ِتْل ِھ      . َعْنُھ َأّنُھ اْعَتَمَر َخاِرًجا ِمْن َمّكَة ِف وُل الّل ا َرُس ي َفَعَلَھ اْلُعْمَرُة اّلِت َف
ا عُ      َة ، َل ى َمّك ّداِخِل إَل َرُة ال ا     َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَشَرَعَھا ، ِھَي ُعْم اَن ِبَھ ْن َك َرُة َم ْم

اِئرِ   ْیَن َس  َفَیْخُرُج إَلى اْلِحّل ِلَیْعَتِمَر َوَلْم َیْفَعْل َھَذا َعَلى َعْھِدِه َأَحٌد َقّط إّلا َعاِئَشُة َوْحَدَھا َب
ْت    اْلُعْمَرِة َفَحاَض ْت ِب ْد َأَھّل ْت َق ا َكاَن ُھ ِلَأّنَھ اَن َمَع ْن َك ا ، َفَأْدَخ]  ٩٠ص [ َم ْت َفَأَمَرَھ َل

ْد   اْلَحّج َعَلى اْلُعْمَرِة َوَصاَرْت َقاِرَنًة َوَأْخَبَرَھا َأّن َطَواَفَھا ِباْلَبْیِت َوَبْیَن الّصَفا َواْلَمْرَوِة َق
َرٍة    ّج َوُعْم َواِحَباُتَھا ِبَح َع َص َھا َأْن َیْرِج ي َنْفِس َدْت ِف ا ، َفَوَج ا َوُعْمَرِتَھ ْن َحّجِتَھ َع َع َوَق

َتِقّلْیِن َف ْمِن    ُمْس ي ِض َرٍة ِف َي ِبُعْم ُع ِھ ِرّن َوَتْرِج ْم َیْق َن َوَل ْم َیِحْض اٍت َوَل ّن ُمَتَمّتَع ِإّنُھّن ُك
یِم ِفي َحّجِتَھا ، َفَأَمَر َأَخاَھا َأْن ُیْعِمَرَھا ِمْن الّتْنِعیِم َتْطِییًبا ِلَقْلِبَھا ، َوَلْم َیْعَتِمْر ُھَو ِمْن الّتْنِع

ٍب إْن          ِتْلَك اْلَحّجِة َوَلا َأ ْن َقِری ُھ َع ٍط َل َذا َوَبْس ٍر ِلَھ ُد َتْقِری َیْأِتي َمِزی ُھ َوَس َحٌد ِمّمْن َكاَن َمَع
  .َشاَء الّلُھ َتَعاَلى 

  ]َكاَنْت ُعَمُرُه ِفي َأْشُھِر اْلَحّج [ َفْصٌل  
َس مَ             َرِة َخْم َد اْلِھْج َة َبْع ّلَم َمّك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َل َرُس ّرِة   َدَخ َوى اْلَم ّراٍت ِس

ْن   اْلُأوَلى ، َفِإّنُھ َوَصَل إَلى اْلُحَدْیِبَیِة ، َوُصّد َعْن الّدُخوِل إَلْیَھا ، َأْحَرَم ِفي َأْرَبٍع ِمْنُھّن ِم
ّرَة الّثا          ا اْلَم ّم َدَخَلَھ ِة ، ُث ْن ِذي اْلُحَلْیَف ِة ِم اَم اْلُحَدْیِبَی َأْحَرَم َع ُھ َف َة َفَقَضى   اْلِمیَقاِت َلا َقْبَل ِنَی

ِر  ُعْمَرَتُھ َوَأَقاَم ِبَھا َثَلاًثا ، ُثّم َخَرَج ُثّم َدَخَلَھا ِفي اْلَمّرِة الّثاِلَثِة َعاَم اْلَفْتِح ِفي َرَمَضاَن ِبَغ ْی
ذِ  َرِة  إْحَراٍم ُثّم َخَرَج ِمْنَھا إَلى ُحَنْیٍن ، ُثّم َدَخَلَھا ِبُعْمَرٍة ِمْن اْلِجْعَراَنِة َوَدَخَلَھا ِفي َھ ِه اْلُعْم

وْ        َة اْلَی ُل َمّك ُل َأْھ ا َیْفَع َر َكَم ِة ِلَیْعَتِم َم َلْیًلا ، َوَخَرَج َلْیًلا ، َفَلْم َیْخُرْج ِمْن َمّكَة إَلى اْلِجْعَراَن
وْ        ْن َف َع ِم ا ، َرَج ُھ َلْیًل ا َقَضى ُعْمَرَت ِرِه َوِإّنَما َأْحَرَم ِمْنَھا ِفي َحاِل ُدُخوِلِھ إَلى َمّكَة ، َوَلّم

ى              ِرٍف َحّت ِن َس ْن َبْط َرَج ِم ْمُس َخ ْت الّش َبَح َوَزاَل ا َأْص ا ، َفَلّم اَت ِبَھ ِة ، َفَب إَلى اْلِجْعَراَن
ْن    ] َطِریَق َجْمٍع ِبَبْطِن َسِرٍف [ َجاَمَع الّطِریَق  ٍر ِم ى َكِثی ، َوِلَھَذا َخِفَیْت َھِذِه اْلُعْمَرُة َعَل

ِإّنُھْم   َواْلَمْقُصوُد َأّن ُعَم. الّناِس  ِرِكیَن َف َرُه ُكّلَھا َكاَنْت ِفي َأْشُھِر اْلَحّج ُمَخاِلَفًة ِلَھْدِي اْلُمْش
ى     ٌل َعَل َذا َدِلی َكاُنوا َیْكَرُھوَن اْلُعْمَرَة ِفي َأْشُھِر اْلَحّج َوَیُقوُلوَن ِھَي ِمْن َأْفَجِر اْلُفُجوِر َوَھ

  .ِمْنُھ ِفي َرَجٍب ِبَلا َشّك  َأّن اِلاْعِتَماَر ِفي َأْشُھِر اْلَحّج َأْفَضُل
  ]اِلاْعِتَماُر ِفي َأْشُھِر اْلَحّج َأْفَضُل ِمْن اِلاْعِتَماِر ِفي َرَمَضاَن [ 

ُھ    ّح َعْن  ٩١ص [ َوَأّما اْلُمَفاَضَلُة َبْیَنُھ َوَبْیَن اِلاْعِتَماِر ِفي َرَمَضاَن َفَمْوِضُع َنَظٍر َفَقْد َص
ا فَ ]  ٍل َلّم َر ُأّم َمْعِق ي    َأَم َرًة ِف ا َأّن ُعْم اَن َوَأْخَبَرَھ ي َرَمَض َر ِف ُھ َأْن َتْعَتِم ّج َمَع ا اْلَح اَتَھ

ُل       : َوَأْیًضا . َرَمَضاَن َتْعِدُل ِحّجًة  اِن َوَأْفَض ُل الّزَم اَن َأْفَض َرِة َرَمَض ي ُعْم َفَقْد اْجَتَمَع ِف
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اِت     اْلِبَقاِع َوَلِكّن الّلَھ َلْم َیُكْن ِلَیْخَتاَر ِلَنِبّیِھ ى اْلَأْوَق ا َأْوَل َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ُعَمِرِه إّل
ُھُر    ِذِه اْلَأْش َوَأَحّقَھا ِبَھا ، َفَكاَنْت اْلُعْمَرُة ِفي َأْشُھِر اْلَحّج َنِظیَر ُوُقوِع اْلَحّج ِفي َأْشُھِرِه َوَھ

ِة   َقْد َخّصَھا الّلُھ َتَعاَلى ِبَھِذِه اْلِعَباَدِة َوَجَعَلَھا َوْقًتا َلَھا ، َواْلُعْمَرُة َحّج َأْصَغُر َفَأْوَلى اْلَأْزِمَن
ُل      َدُه َفْض اَن ِعْن ْن َك ِبَھا َأْشُھُر اْلَحّج َوُذو اْلَقْعَدِة َأْوَسُطَھا ، َوَھَذا ِمّما َنْسَتِخیُر الّلَھ ِفیِھ َفَم

  .ِعْلٍم َفْلَیْرُشْد إَلْیِھ 
  ]ّلَم َیْتُرُك اْلَعَمَل َخْشَیَة اْلَمَشّقِة َعَلى ُأّمِتِھ َكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس[ 

اَداِت    : َوَقْد ُیَقال  ْن اْلِعَب اَن ِم إّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن َیْشَتِغُل ِفي َرَمَض
ْیَن تِ    ُع َب ُھ اْلَجْم َأّخَر      ِبَما ُھَو َأَھّم ِمْن اْلُعْمَرِة َوَلْم َیُكْن ُیْمِكُن َرِة َف ْیَن اْلُعْم اَداِت َوَب َك اْلِعَب [ ْل

اَن      ]  ٩٢ص  َك َوَك ى َذِل ُة إَل اَدَرْت اْلُأّم ِبُأّمِتِھ َوالّرْأَفِة ِبِھْم َفِإّنُھ َلْو اْعَتَمَر ِفي َرَمَضاَن َلَب
َمُح َأْكثَ     ا َتْس ا َل ِذِه     َیُشّق َعَلْیَھا اْلَجْمُع َبْیَن اْلُعْمَرِة َوالّصْوِم َوُرّبَم ي َھ اْلِفْطِر ِف وِس ِب ُر الّنُف

ى   ا إَل ّقُة َفَأّخَرَھ ُل اْلَمَش اَن َفَتْحُص ْوِم َرَمَض َرِة َوَص یِل اْلُعْم ى َتْحِص ا َعَل اَدِة ِحْرًص اْلِعَب
ْیِھْم   َأْشُھِر اْلَحّج َوَقْد َكاَن َیْتُرُك َكِثیًرا ِمْن اْلَعَمِل َوُھَو ُیِحّب َأْن َیْعَمَلُھ َخْشَیَة اْلَمَشّقِة . َعَل

اُف َأْن              ي َأَخ اَل إّن َك ؟ َفَق ي َذِل ُة ِف ُھ َعاِئَش ْت َل ا ، َفَقاَل ُھ َحِزیًن َرَج ِمْن َت َخ َوَلّما َدَخَل اْلَبْی
اَف َأْن             اّج َفَخ َزَم ِلْلَح َقاِة َزْم َع ُس ِقي َم ِزَل َیْسَتْس ّم َأْن َیْن ي َوَھ ى ُأّمِت َقْقُت َعَل ْد َش وَن َق َأُك

  .َوَالّلُھ َأْعَلُم . ُلَھا َعَلى ِسَقاَیِتِھْم َبْعَدُه ُیْغَلَب َأْھ
ا   [ َفْصٌل  ي َتْكَراِرَھ َلْم َیْعَتِمْر َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّسَنِة إّلا َمّرًة َواْخِتَلاُف الّناِس ِف

[  
ي  َوَلْم ُیْحَفْظ َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ اْعَتَمَر ِفي ال ّسَنِة إّلا َمّرًة َواِحَدًة َوَلْم َیْعَتِمْر ِف

و َداُوَد     ا َرَواُه َأُب َتّج ِبَم َسَنٍة َمّرَتْیِن َوَقْد َظّن َبْعُض الّناِس َأّنُھ اْعَتَمَر ِفي َسَنٍة َمّرَتْیِن َواْح
ي  َنِنِھ " ِف ّلمَ " ُس ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ھ َص وَل الّل َة ، َأّن َرُس ْن َعاِئَش َرَتْیِن  َع َر ُعْم ، اْعَتَم

اُلوا     ّواٍل َق ي َش َرًة ِف َدِة ، َوُعْم ي ِذي اْلَقْع َرًة ِف ا  : ُعْم وِع َم َر َمْجُم ا ِذْك َراُد ِبَھ ْیَس اْلُم َوَل
اُلوا   ]  ٩٣ص [ اْعَتَمَر َفِإّن َأَنًسا ،  ْد َق َر   : َوَعاِئَشَة ، َواْبَن َعّباٍس ، َوَغْیَرُھْم َق ُھ اْعَتَم إّن

ُعَمٍر ، َفُعِلَم َأّن ُمَراَدَھا ِبِھ َأّنُھ اْعَتَمَر ِفي َسَنٍة َمّرَتْیِن َمّرًة ِفي ِذي اْلَقْعَدِة َوَمّرًة ِفي  َأْرَبَع
َر           ُھ اْعَتَم ّط ، َفِإّن ْع َق ْم َیَق َذا َل ِإّن َھ ا ، َف ا َعْنَھ َشّواٍل َوَھَذا اْلَحِدیُث َوْھٌم َوِإْن َكاَن َمْحُفوًظ

ْر        َأْرَبَع ُعَمٍر ِب ْم َیْعَتِم ّم َل ِة ، ُث َرُة اْلُحَدْیِبَی َدِة ُعْم ي ِذي اْلَقْع َلا َرْیٍب اْلُعْمَرُة اْلُأوَلى َكاَنْت ِف
ُرْج         ْم َیْخ ِة َوَل ى اْلَمِدیَن َع إَل ّم َرَج َدِة ُث إَلى اْلَعاِم اْلَقاِبِل َفاْعَتَمَر ُعْمَرَة اْلَقِضّیِة ِفي ِذي اْلَقْع

َحَھا َسَنَة َثَماٍن ِفي َرَمَضاَن َوَلْم َیْعَتِمْر َذِلَك اْلَعاَم ُثّم َخَرَج إَلى ُحَنْیٍن ِفي إَلى َمّكَة َحّتى َفَت
ي ِذي         َك ِف اَن َذِل َرٍة َوَك َرَم ِبُعْم َة ، َوَأْح ى َمّك ِسّت ِمْن َشّواٍل َوَھَزَم الّلُھ َأْعَداَءُه َفَرَجَع إَل

ُن عَ     ٌس ، َواْب اَل َأَن ا َق َدِة َكَم اٍس  اْلَقْع ي      : ّب ُدّو ِف َي اْلَع ْن َلِق ّواٍل ؟ َوَلِك ي َش َر ِف ى اْعَتَم َفَمَت
َشّواٍل َوَخَرَج ِفیِھ ِمْن َمّكَة ، َوَقَضى ُعْمَرَتُھ َلّما َفَرَغ ِمْن َأْمِر اْلَعُدّو ِفي ِذي اْلَقْعَدِة َلْیًلا ، 

َوَلا َبْعَدُه َوَمْن َلُھ ِعَناَیٌة ِبَأّیاِمِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ  َوَلْم َیْجَمْع َذِلَك اْلَعاَم َبْیَن ُعْمَرَتْیِن َوَلا َقْبَلُھ
َك         ي َذِل اُب ِف ا َیْرَت ّك َوَل ا َیُش ِھ َل َتِحّبوَن      . َوَسّلَم َوِسیَرِتِھ َوَأْحَواِل ْيٍء َیْس َأّي َش َل َفِب ِإْن ِقی َف

نْ      َك َع وا َذِل ْم ُیْثِبُت َراًرا إَذا َل ْد         اْلُعْمَرَة ِفي الّسَنِة ِم َل َق ّلَم ؟ ِقی ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص الّنِب
َدٍة         : ُاْخُتِلَف ِفي َھِذِه اْلَمْسَأَلِة َفَقاَل َماِلٌك  َرٍة َواِح ْن ُعْم َر ِم َنِة َأْكَث ي الّس َر ِف َرُه َأْن َیْعَتِم َأْك

ّرٌف لَ        اَل ُمَط ّواِز ، َق ُن اْلَم َحاِبِھ َواْب ْن َأْص ّرٌف ِم ُھ ُمَط َنِة   َوَخاَلَف ي الّس اْلُعْمَرِة ِف ْأَس ِب ا َب
ي     : ِمَراًرا ، َوَقاَل اْبُن اْلَمّواِز  ّرَتْیِن ِف ُة َم َرْت َعاِئَش َأْرُجو َأْن َلا َیُكوَن ِبِھ َبْأٌس َوَقْد اْعَتَم

ا مِ      اِت َوَل ْن الّطاَع ْيٍء ِم اِد  َشْھٍر َوَلا َأَرى َأْن ُیْمَنَع َأَحٌد ِمْن الّتَقّرِب إَلى الّلِھ ِبَش ْن اِلاْزِدَی
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َة       ا َحِنیَف ا َأّن َأَب وِر إّل ْوُل اْلُجْمُھ ِمْن اْلَخْیِر ِفي َمْوِضٍع َوَلْم َیْأِت ِباْلَمْنِع ِمْنُھ َنّص ، َوَھَذا َق
ا     ُر ِفیَھ ا ُیْعَتَم ِر ، وَ    : َرِحَمُھ الّلُھ َتَعاَلى ، اْسَتْثَنى َخْمَسَة َأّیاٍم َل ْوَم الّنْح َة َوَی ْوَم َعَرَف اَم  َی َأّی

اَلى    . الّتْشِریِق  ُھ َتَع ُھ الّل ًة      : َواْسَتْثَنى َأُبو ُیوُسَف َرِحَم ِریِق َخاّص اَم الّتْش ِر َوَأّی ْوَم الّنْح َی
اِفِعّیُة  َتْثَنْت الّش ِریِق  : َواْس اِم الّتْش ِي َأّی ى ِلَرْم َت ِبِمًن َنٍة  . اْلَباِئ ي َس ُة ِف َرْت َعاِئَش َواْعَتَم

َم   َفِقیَل. َمّرَتْیِن  ِلْلَقاِسِم َلْم ُیْنِكْر َعَلْیَھا َأَحٌد ؟ َفَقاَل َأَعَلى ُأّم اْلُمْؤِمِنیَن ؟ َوَكاَن َأَنٌس إَذا َحّم
َوُیْذَكُر َعْن َعِليّ  َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َأّنُھ َكاَن َیْعَتِمُر ِفي . َخَرَج َفاْعَتَمَر ]  ٩٤ص [ َرْأَسُھ 

اَل ْد َق َراًرا ، َوَق َنِة ِم ا   الّس ا َبْیَنُھَم اَرٌة ِلَم َرِة َكّف ى اْلُعْم َرُة إَل ّلَم اْلُعْم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َص
َوَیْكِفي ِفي َھَذا ، َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْعَمَر َعاِئَشَة ِمْن الّتْنِعیِم ِسَوى ُعْمَرِتَھا 

َرَة        اّلِتي َكاَنْت َأَھّلْت ِبَھا ، َوَذِلَك ِفي َع ْت اْلُعْم ْد َرَفَض ْت َق ُة َكاَن اُل َعاِئَش ا ُیَق اٍم َواِحٍد َوَل
َوَقْد َقاَل َلَھا . َفَھِذِه اّلِتي َأَھّلْت ِبَھا ِمْن الّتْنِعیِم َقَضاًء َعْنَھا ؛ ِلَأّن اْلُعْمَرَة َلا َیِصّح َرْفُضَھا 

ك  ُعِك َطَواُف ّلَم َیَس ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ا الّنِب ِت ِمْنُھَم ٍظ َحَلْل ي َلْف ك َوِف ِك َوُعْمَرِت ِلَحّج
ا     " : َصِحیِح اْلُبَخاِرّي " َجِمیًعا َفِإْن ِقیَل َقْد َثَبَت ِفي  اَل َلَھ ّلَم َق ِھ َوَس : َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

ِطي  ُاْرُفِضي ُعْمَرَتك ، َواْنُقِضي َرْأَسِك َواْمَتِشِطي َوِفي َلْفٍظ آَخَر ُاْنُقِضي َر ْأَسِك َواْمَتِش
ُدُھَما            ْیِن َأَح ْن َوْجَھ َھا ِم ي َرْفِض ِریٌح ِف َذا َص َرَة َفَھ ي اْلُعْم اْلَحّج َوَدِع : َوِفي َلْفٍظ َأِھّلي ِب

اِني     ا ، َوالّث یَھا َوَدِعیَھ اِط    : َقْوُلُھ ُاْرُفِض ا ِباِلاْمِتَش ُرُه َلَھ یَھا     . َأْم ِھ ُاْرُفِض ى َقْوِل َل َمْعَن : ِقی
َو         ُاْتُر َذا ُھ وَن َھ ّیُن َأْن َیُك ا ، َوَیَتَع ٍة َمَعَھ ي َحّج وِني ِف ِكي َأْفَعاَلَھا َواِلاْقِتَصاُر َعَلْیَھا ، َوُك

ِك    . اْلُمَراَد ِبَقْوِلِھ َحَلْلِت ِمْنُھَما َجِمیًعا َلّما َقَضْت َأْعَماَل اْلَحّج  ِك ِلَحّج ُعِك َطَواُف َوَقْوُلُھ َیَس
َذا َص ِك َفَھ ا   َوُعْمَرِت ْت َأْعَماُلَھ ا ُرِفَض ْرَفْض َوِإّنَم ْم ُی َرِة َل َراَم اْلُعْم ي َأّن إْح ِریٌح ِف

اِء    ا ِباْنِقَض ا ، إْذ      ]  ٩٥ص [ َواِلاْقِتَصاُر َعَلْیَھا ، َوَأّنَھ ا ِلَقْلِبَھ یِم َتْطِییًب ْن الّتْنِع ا ِم َأْعَمَرَھ
َواِحَباِتَھا ، َویُ  ي        َتْأِتي ِبُعْمَرٍة ُمْسَتِقّلٍة َكَص ِلٌم ِف ا َرَوى ُمْس ا ، َم اًحا َبّیًن َك إیَض ُح َذِل " َوّض

ّلى  " َصِحیِحِھ  ، ِمْن َحِدیِث الّزْھِرّي ، َعْن ُعْرَوَة َعْنَھا َقاَلْت َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل الّلِھ َص
اَن       ى َك ا َحّت ْم َأَزْل َحاِئًض ُت َفَل ْم    الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َحّجِة اْلَوَداِع َفِحْض َة ، َوَل ْوُم َعَرَف َی

َط ،         ي َوَأْمَتِش َض َرْأِس ّلَم َأْن َأْنُق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُأِھّل إّلا ِبُعْمَرٍة َفَأَمَرِني َرُسوُل الّلِھ َص
ي             َث َمِع ي ، َبَع ْیُت َحّج ى إَذا َقَض َك َحّت ُت َذِل ْت َفَفَعْل َرَة َقاَل ُرَك اْلُعْم اْلَحّج ، َوَأْت َوُأِھّل ِب

ْن         َر َر ِم ي َأْن َأْعَتِم ٍر ، َوَأَمَرِن ي َبْك َن َأِب ّرْحَمِن ْب َد ال ُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعْب
ّحِة           ِة الّص ي َغاَی ِدیٌث ِف َذا َح ا َفَھ ّل ِمْنَھ ْم ُأِھ ّج َوَل الّتْنِعیِم َمَكاَن ُعْمَرِتي اّلِتي َأْدَرَكِني اْلَح

ا            َوالّصَراَحِة َأّنَھا َلْم ْت َعَلْیَھ ى َأْدَخَل ًة َحّت ْت ُمْحِرَم ا َبِقَی ا ، َوَأّنَھ ْن ُعْمَرِتَھ ْت ِم ْن َأَحّل َتُك
ّل        ا ، ُك ّلَم َلَھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل اْلَحّج َفَھَذا َخَبُرَھا َعْن َنْفِسَھا ، َوَذِلَك َقْوُل َرُسوِل الّلِھ َص

َوِفي َقْوِلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلُعْمَرُة إَلى اْلُعْمَرِة . ْوِفیُق ِمْنُھَما ُیَواِفُق اْلآَخَر َوِبَالّلِھ الّت
ّج َكّفاَرٌة ِلَما َبْیَنُھَما ، َواْلَحّج اْلَمْبُروُر َلْیَس َلُھ َجَزاٌء إّلا اْلَجّنُة َدِلیٌل َعَلى الّتْفِریِق َبْیَن اْلَح

ا        َواْلُعْمَرِة ِفي الّتْكَراِر َوَتْنِبیٌھ َنِة إّل ي الّس ُل ِف ا ُتْفَع اْلَحّج َل َعَلى َذِلَك إْذ َلْو َكاَنْت اْلُعْمَرُة َك
َوَرَوى الّشاِفِعّي َرِحَمُھ الّلُھ َعْن َعِلّي رضي اهللا عنھ، َأّنُھ . َمّرًة َلَسّوى َبْیَنُھَما َوَلْم ُیَفّرْق 

َة ،     اْعَتِمْر ِفي ُكّل َشْھٍر َمّرًة َوَرَوى َوِكیٌع ،: َقاَل  ي َناِجَی ِن َأِب َعْن إْسَراِئیَل َعْن ُسَوْیِد ْب
ھ       ي اهللا عن ّي رض اَل َعِل ال، َق ٍر َق ي َجْعَف ْن َأِب َراًرا   : َع َت ِم ْھِر إْن َأَطْق ي الّش ْر ِف اْعَتِم

ٍس ، َأنّ      ِد َأَن ِض َوَل ْن َبْع ْیٍن ، َع ا   َوَذَكَر َسِعیُد ْبُن َمْنُصوٍر ، َعْن ُسْفَیاَن ْبِن َأِبي ُحَس َأَنًس
  َكاَن إَذا َكاَن ِبَمّكَة َفَحّمَم َرْأَسُھ َخَرَج إَلى الّتْنِعیِم َفاْعَتَمَر

  َفْصٌل ِفي ِسَیاِق َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َحّجِتِھ



 ٦٨

ھِ   [  ّلَم إَلْی ِھ َوَس َنَة     َلّما ُفِرَض اْلَحّج َسَنَة ِتْسٍع َأْو َعْشٍر َباَدَر َصّلى الّلُھ َعَلْی ْوِر َس ى اْلَف َعَل
  ]َعْشٍر َوِھَي َحّجُتُھ اْلَوِحیَدُة 

َنَة         ]  ٩٦ص [  ْت َس ا َكاَن اَف َأّنَھ ا ِخَل َوَداِع َوَل ُة اْل َي َحّج اْلَمِدیَنِة ِسَوى َحّجٍة َواِحَدٍة َوِھ
ْبِن َعْبِد الّلِھ َرِضَي  َواْخُتِلَف َھْل َحّج َقْبَل اْلِھْجَرِة ؟ َفَرَوى الّتْرِمِذّي ، َعْن َجاِبِر. َعْشٍر 

ًة    اِجَر َوَحّج الّلُھ َعْنُھ َقاَل َحّج الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َثَلاَث ِحَجٍج َحّجَتْیِن َقْبَل َأْن ُیَھ
ِذّي       اَل الّتْرِم َرٌة َق ا ُعْم اَجَر َمَعَھ ْفَیاَن       : َبْعَدَما َھ ِدیِث ُس ْن َح ٌب ِم ِدیٌث َغِری َذا َح ا . َھ َل َق

َعْن َھَذا ، َفَلْم َیْعِرْفُھ ِمْن َحِدیِث الّثْوِرّي ، َوِفي ِرَواَیٍة  -َیْعِني اْلُبَخاِرّي  -َوَسَأْلُت ُمَحّمًدا 
ِھ     . َلا ُیَعّد َھَذا اْلَحِدیُث َمْحُفوًظا  ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َوَلّما َنَزَل َفْرُض اْلَحّج َباَدَر َرُسوُل الّل

ّج ِمْن َغْیِر َتْأِخیٍر َفِإّن َفْرَض اْلَحّج َتَأّخَر إَلى َسَنِة ِتْسٍع َأْو َعْشٍر َوَأّما َقْوُلُھ َوَسّلَم إَلى اْلَح
اَم    ]  ١٩٦اْلَبَقَرُة [ } َوَأِتّموا اْلَحّج َواْلُعْمَرَة ِلّلِھ { َتَعاَلى  ّت َع َنَة ِس ، َفِإّنَھا َوِإْن َنَزَلْت َس

ا َفْرِضّیُة اْلَحّج َوِإّنَما ِفیَھا اْلَأْمُر ِبِإْتَماِمِھ َوِإْتَماِم اْلُعْمَرِة َبْعَد الّشُروِع اْلُحَدْیِبَیِة ، َفَلْیَس ِفیَھ
ى    ِھ إَل ِفیِھَما ، َوَذِلَك َلا َیْقَتِضي ُوُجوَب اِلاْبِتَداِء َفِإْن ِقیَل َفِمْن َأْیَن َلُكْم َتْأِخیُر ُنُزوِل َفْرِض

ُد       الّتاِسَعِة َأْو اْلَعاِشَرِة ؟ ِدَم َوْف ِھ َق وِد َوِفی اَم اْلُوُف ِقیَل ِلَأّن َصْدَر ُسوَرِة آِل ِعْمَراَن َنَزَل َع
ُة         ِة َواْلِجْزَی ى َأَداِء اْلِجْزَی اَلَحُھْم َعَل ّلَم َوَص ِھ َوَس ُھ َعَلْی َنْجَراَن َعَلى َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّل

ٍع َوِفیھَ   َنَة ِتْس وَك َس اَم َتُب ْت َع ا َنَزَل َل   إّنَم اَظَر َأْھ َران ، َوَن وَرِة آِل ِعْم ْدُر ُس َزَل َص ا َن
اْلِكَتاِب َوَدَعاُھْم إَلى الّتْوِحیِد َواْلُمَباَھَلِة َوَیُدّل َعَلْیِھ َأّن َأْھَل َمّكَة َوَجُدوا ِفي ُنُفوِسِھْم َعَلى 

ُھ تَ       َزَل الّل ا َأْن ِرِكیَن َلّم ْن اْلُمْش اَرِة ِم اَلى  َما َفاَتُھْم ِمْن الّتَج ا      { : َع وا ِإّنَم ِذیَن آَمُن ا اّل ا َأّیَھ َی
َذا   اِمِھْم َھ َد َع َراَم َبْع ِجَد اْلَح وا اْلَمْس ا َیْقَرُب ٌس َفَل ِرُكوَن َنَج ُة [ } اْلُمْش ، ]  ٢٨الّتْوَب

ي  َوُنُزوُل َھِذِه اْلآَیاِت َواْلُمَناَداُة . َفَأَعاَضُھْم الّلُھ َتَعاَلى ِمْن َذِلَك ِباْلِجْزَیِة  ِبَھا ، إّنَما َكاَن ِف
ّي     ]  ٩٧ص [ َسَنِة  ُھ ِبَعِل ّج َوَأْرَدَف ِم اْلَح ، َوَبَعَث الّصّدیَق ُیَؤّذُن ِبَذِلَك ِفي َمّكَة ِفي َمَواِس

  .َوَالّلُھ َأْعَلُم . َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َوَھَذا اّلِذي َذَكْرَناُه َقْد َقاَلُھ َغْیُر َواِحٍد ِمْن الّسَلِف 
  ]ُخُروُجُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َبْعَد َأْن َأْعَلَم الّناَس  [َفْصٌل 

ُزوا      اّج ، َفَتَجّھ ُھ َح اَس َأّن َلّما َعَزَم َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعَلى اْلَحّج َأْعَلَم الّن
ِدُموا ُیِریُدوَن اْلَحّج َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى ِلْلُخُروِج َمَعُھ َوَسِمَع َذِلَك َمْن َحْوَل اْلَمِدیَنِة ، َفَق

ِھ          ْن َخْلِف ِھ َوِم ْیِن َیَدْی ْن َب اُنوا ِم ْوَن َفَك ا ُیْحَص الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَواَفاُه ِفي الّطِریِق َخَلاِئُق َل
ْن    َوَعْن َیِمیِنِھ َوَعْن ِشَماِلِھ َمّد اْلَبَصِر َوَخَرَج ِمْن اْلَمِدیَنِة َنَھا ْیَن ِم ّت َبَق ًرا َبْعَد الّظْھِر ِلِس

ا        ْم ِفیَھ ًة َعّلَمُھ َك ُخْطَب َل َذِل َبُھْم َقْب ا ، َوَخَط ا َأْرَبًع َر ِبَھ ّلى الّظْھ َد َأْن َص َدِة َبْع ِذي اْلَقْع
  .اْلِإْحَراَم َوَواِجَباِتِھ َوُسَنَنُھ 

  ]َوَسّلَم َكاَن َیْوَم الّسْبِت  َتْرِجیُح اْلُمَصّنِف َأّن ُخُروَجُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ[ 
َوَكاَن ُخُروُجُھ َیْوَم اْلَخِمیِس ُقْلُت َوالّظاِھُر َأّن ُخُروَجُھ َكاَن َیْوَم الّسْبِت : َوَقاَل ْبُن َحْزٍم 

ّدَماٍت    اِث ُمَق َداَھا  . َواْحَتّج ْبُن َحْزم َعَلى َقْوِلِھ ِبَثَل ْینَ    : إْح ّت َبَق اَن ِلِس ُھ َك ْن   َأّن ُخُروَج ِم
َة          . ِذي اْلَقْعَدِة  ْوَم َعَرَف ُة َأّن َی یِس َوالّثاِلَث ْوَم اْلَخِم اَن َی ِة َك ِتْھَلاَل ِذي اْلِحّج ُة َأّن اْس َوالّثاِنَی

ا َرَوى    َدِة ِبَم ْن ِذي اْلَقْع ْیَن ِم ّت َبَق اَن ِلِس ُھ َك ى َأّن ُخُروَج َتّج َعَل ِة َواْح ْوَم اْلُجُمَع اَن َی َك
َدَما     اْلُبَخاِرّي ِم ِة َبْع ْن اْلَمِدیَن ّلَم ِم ْن َحِدیِث اْبِن َعّباٍس ، اْنَطَلَق الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

َقاَل ْبُن َحْزٍم . َوَقاَل َوَذِلَك ِلَخْمٍس َبَقْیَن ِمْن ِذي اْلَقْعَدِة . َفَذَكَر اْلَحِدیَث . .. َتَرّجَل َواّدَھَن 
ى   َر َعَل ِتْھَلاَل ِذي          َوَقْد َنّص ْبُن ُعَم ُع َواْس َو الّتاِس ِة َوُھ ْوَم اْلُجُمَع اَن َی َة ، َك ْوَم َعَرَف َأّن َی

ْیَن   ]  ٩٨ص [ اْلِحّجِة ِبَلا َشّك َلْیَلُة اْلَخِمیِس َفآِخُر ِذي اْلَقْعَدِة َیْوُم  ّت َبَق َكاَن ُخُروُجُھ ِلِس
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َواُه   ِمْن ِذي اْلَقْعَدِة َكاَن َیْوَم اْلَخِمیِس إْذ اْلَباِقي اُه َأّن    . َبْعَدُه ِسّت َلَیاٍل ِس ا اْخَتْرَن ُھ َم َوَوْج
اِء         اْثَنْیِن َوالّثَلاَث ِد َواِل ْبِت َواْلَأَح ْوُم الّس َي َی ْیَن َوِھ اْلَحِدیَث َصِریٌح ِفي َأّنُھ َخَرَج ِلَخْمٍس َبَق

ُروِج    . ٍع َبَقْیَن َواْلَأْرِبَعاِء َفَھِذِه َخْمٌس َوَعَلى َقْوِلِھ َیُكون ُخُروُجُھ ِلَسْب ْوُم اْلُخ ّد َی َفِإْن َلْم ُیَع
ِدیِث       اُف اْلَح َو ِخَل اَن َفُھ ا َك ّت      . َكاَن ِلِسّت َوَأّیُھَم ُھ ِلِس اَن ُخُروُج اِلي ، َك َر الّلَی َوِإْن اْعَتَب

یِس َوبَ        ْوَم اْلَخِم ِھ َی ْیَن ُخُروِج ُع َب ّح اْلَجْم ْن    َلَیاٍل َبَقْیَن َلا ِلَخْمٍس َفَلا َیِص ٍس ِم اِء َخْم ْیَن َبَق
ا     ٌس ِبَل ُروِج َخْم الّشْھِر َأْلَبّتَة ِبِخَلاِف َما إَذا َكاَن اْلُخُروُج َیْوَم الّسْبِت َفِإّن اْلَباِقَي ِبَیْوِم اْلُخ

ى ِمْنبَ        ِھ َعَل ي ُخْطَبِت ْم ِف َر َلُھ ّلَم َذَك ْأَن  َشّك َوَیُدّل َعَلْیِھ إّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس ِرِه َش
لْ      ْم ُیْنَق ُھ َل ِة ِلَأّن ْوَم اْلُجُمَع ُھ   اْلِإْحَراِم َوَما َیْلَبُس اْلُمْحِرُم ِباْلَمِدیَنِة َوالّظاِھُر َأّن َھَذا َكاَن َی َأّن

ُخْطَبَة َجَمَعُھْم َوَناَدى ِفیِھْم ِلُحُضوِر اْلُخْطَبِة َوَقْد َشِھَد اْبُن ُعَمَر َرِضَي الّلُھ َعْنُھَما َھِذِه اْل
ا  . ِباْلَمِدیَنِة َعَلى ِمْنَبِرِه  َوَكاَن ِمْن َعاَدِتِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْن ُیَعّلَمُھْم ِفي ُكّل َوْقٍت َم

اِھُر         ُھ َوالّظ ا ُخُروُج ي َیِلیَھ ُة اّلِت ِھ اْلُجُمَع اِت ِب َیْحَتاُجوَن إَلْیِھ إَذا َحَضَر ِفْعُلُھ َفَأْوَلى اْلَأْوَق
ِھ              َأ َع إَلْی ْد اْجَتَم ُروَرٍة َوَق ِر َض ْن َغْی ْوٍم ِم ُض َی ا َبْع ُھ َوَبْیَنَھ َة َوَبْیَن َدَع اْلُجُمَع ْن ِلَی ّنُھ َلْم َیُك

ُع      یُم َواْلَجْم ُع اْلَعِظ َك اْلَجْم اْلَخْلُق َوُھَو َأْحَرُص الّناِس َعَلى َتْعِلیِمِھْم الّدیَن َوَقْد َحَضَر َذِل
ْوَل       . اْلَحّج ُمْمِكٌن ِبَلا َتْفِویٍت َوَالّلُھ َأْعَلُم  َبْیَنُھ َوَبْیَن ْزٍم ، َأّن َق ُن َح ٍد اْب و ُمَحّم َم َأُب َوَلّما َعِل

َخَرَج ِلَخْمٍس َبَقْیَن ِمْن ِذي اْلَقْعَدِة : اْبِن َعّباٍس َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َوَعاِئَشة َرِضَي الّلُھ َعْنَھا 
ْیَس    َلا َیْلَتِئُم َمَع َقْوِلِھ اَل َوَل َأّوَلُھ ِبَأْن َقاَل َمْعَناُه َأّن اْنِدَفاَعُھ ِمْن ذِ ي اْلُحَلْیَفِة َكاَن ِلَخْمٍس َق

ا ،  َبْیَن ِذي اْلُحَلْیَفِة َوَبْیَن اْلَمِدیَنِة إّلا َأْرَبَعُة َأْمَیاٍل َفَقْط َفَلْم ُتَعّد َھِذِه اْلَمْرَحَلُة اْلَقِریبَ  ُة ِلِقّلِتَھ
َذا  ِث  َوِبَھ ُع اْلَأَحاِدی ْأَتِلُف َجِمی ِذي  . َت ْیَن ِل ٍس َبَق ِة ِلَخْم ْن اْلَمِدیَن ُھ ِم اَن ُخُروُج ْو َك اَل َوَل َق

ْد       ا ، َوَق ّلى َأْرَبًع ا ُتَص َة َل اْلَقْعَدِة َلَكاَن ُخُروُجُھ ِبَلا َشّك َیْوَم اْلُجُمَعِة َوَھَذا َخَطٌأ ِلَأّن اْلُجُمَع
ُدُه         َذَكَر َأَنٌس ، َأّنُھْم اَل َوَیِزی ا َق ِة َأْرَبًع ُھ ِباْلَمِدیَن َر َمَع ّلْوا الّظْھ ْن   ]  ٩٩ص [ َص اَق ِم َس

ّلَم       : َطِریِق اْلُبَخاِرّي ، َحِدیَث َكْعِب ْبِن َماِلٍك  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َقّلَما َكاَن َرُس
َوِفي َلْفٍظ آَخَر َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َیْخُرُج ِفي َسَفٍر إَذا َخَرَج إّلا َیْوَم اْلَخِمیِس 

ٍس   َوَسّلَم َكاَن ُیِحّب َأْن َیْخُرَج َیْوَم اْلَخِمیِس َفَبَطَل ُخُروُجُھ َیْوَم اْلُجُمَعِة ِلَما َذَكْرَنا َعْن َأَن
نْ         ا ِم وُن َخاِرًج ٍذ َیُك ُھ ِحیَنِئ ْبِت ِلَأّن ْوَم الّس ُھ َی ْن ِذي      َوَبَطَل ُخُروُج ْیَن ِم َأْرَبٍع َبَق ِة ِل اْلَمِدیَن

َقاَل َوَأْیًضا َقْد َصّح َمِبیُتُھ ِبِذي اْلُحَلْیَفةِ  الّلْیَلَة اْلُمْسَتْقَبَلَة ِمْن . اْلَقْعَدِة َوَھَذا َما َلْم َیُقْلُھ َأَحٌد 
ْن ِذي      ُھ ِم وُن اْنِدَفاُع اَن َیُك ي     َیْوِم ُخُروِجِھ ِمْن اْلَمِدیَنِة ، َفَك ِد َیْعِن ْوَم اْلَأَح ةِ  َی ْو  : اْلُحَلْیَف َل

ُھ              ُھ َأّن ّح َعْن َة ، َوَص ِھ َمّك َة ُدُخوِل َوى َلْیَل ِذي ُط ُھ ِب ّح َمِبیُت ْبِت َوَص ْوَم الّس َكاَن ُخُروُجُھ َی
ِة إَلى َمّكَة َسْبَعَة َدَخَلَھا ُصْبَح َراِبَعٍة ِمْن ِذي اْلِحّجِة َفَعَلى َھَذا َتُكوُن ُمّدُة َسَفِرِه ِمْن اْلَمِدیَن

َتَوى             َدِة َواْس ِذي اْلَقْع ْیَن ِل َأْرَبٍع َبَق َك ِل اَن َذِل ْو َك ِة َل ْن اْلَمِدیَن ا ِم َأّیاٍم ِلَأّنُھ َكاَن َیُكوُن َخاِرًج
ْبعُ           َك َس ِة َفِتْل ِة الّراِبَع ِتْقَباِل الّلْیَل ي اْس ِة َوِف ْن ِذي اْلِحّج ْوَن ِم اٍث َخَل ا    َعَلى َمّكَة ِلَثَل اٍل َل َلَی

ْن ِذي    ْیَن ِم َمِزیَد َوَھَذا َخَطٌأ ِبِإْجَماٍع َوَأْمٌر َلْم َیُقْلُھ َأَحٌد ، َفَصّح َأّن ُخُروَجُھ َكاَن ِلِسّت َبَق
ى       ِھ اْنَتَھ ِد الّل ا ِبَحْم اُرُض َعْنَھ ت  . اْلَقْعَدِة َواْئَتَلَفْت الّرَواَیاُت ُكّلَھا ، َواْنَتَفى الّتَع َي  : ُقْل ِھ

ِتْكَراُه    ُم ا اِلاْس ُزوُل َعْنَھ َتآِلَفٌة ُمَتَواِفَقٌة َوالّتَعاُرُض ُمْنَتٍف َعْنَھا َمَع ُخُروِجِھ َیْوَم الّسْبِت َوَی
اُه    ا َذَكْرَن ْزٍم       . اّلِذي َأّوَلَھا َعَلْیِھ َكَم ِن َح ٍد اْب ي ُمَحّم ْوُل َأِب ا َق ْن     : َوَأّم ُھ ِم اَن ُخُروُج ْو َك َل

ْل      اْلَمِدیَنِة ِلَخْم اِزٍم َب ُر َل ِرِه َفَغْی ى آِخ ٍس َبَقْیَن ِمْن ِذي اْلَقْعَدِة َلَكاَن ُخُروُجُھ َیْوَم اْلُجُمَعِة إَل
ُھ َرَأى    ٍد َأّن ا ُمَحّم ّر َأَب ِذي َغ ْبِت َوَاّل ْوَم الّس ُھ َی وُن ُخُروُج ٍس َوَیُك ُرَج ِلَخْم ّح َأْن َیْخ َیِص

ْیَن        الّراِوَي َقْد َحَذَف الّتاَء ِمْن اْلَعَد اٍل َبَق ِس َلَی َم ِلَخْم ِث َفَفِھ ْن اْلُمَؤّن َذُف ِم ِد َوِھَي إّنَما ُتْح
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ِة    ْوَم اْلُجُمَع اٍل        . َوَھَذا إّنَما َیُكوُن إَذا َكاَن اْلُخُروُج َی َأْرَبِع َلَی اَن ِل ْبِت َلَك ْوَم الّس اَن َی ْو َك َفَل
ھُ     ِھ َفِإّن ُب َعَلْی ِھ َیْنَقِل اَن    َبَقْیَن َوَھَذا ِبَعْیِن ْو َك اٍل      ]  ١٠٠ص [ َل ّت َلَی وُن ِلِس ا َیُك ْیَن َوِإّنَم َبَق

َبَقْیَن َوِلَھَذا ُاْضُطّر إَلى َأْن ُیَؤّوَل اْلُخُروَج اْلُمَقّیَد ِبالّتاِریِخ اْلَمْذُكوِر ِبَخْمٍس َعَلى اِلاْنِدَفاِع 
اَن     ِمْن ِذي اْلُحَلْیَفِة َوَلا َضُروَرَة َلُھ إَلى َذِلَك إْذ ِمْن اْل َدِة َك ْھُر ِذي اْلَقْع وَن َش ُمْمِكِن َأْن َیُك

َناِقًصا ، َفَوَقَع اْلِإْخَباُر َعْن َتاِریِخ اْلُخُروِج ِبَخْمٍس َبَقْیَن ِمْنُھ ِبَناًء َعَلى اْلُمْعَتاِد ِمْن الّشْھِر 
ا بَ         وا ِبَم َواِریِخِھْم َأْن ُیَؤّرُخ ي َت اِس ِف َرِب َوالّن اَدُة اْلَع ِذِه َع ى     َوَھ اًء َعَل ْھِر ِبَن ْن الّش َي ِم ِق

ا    ْیِھْم الّت َف َعَل ِریُخ َكَماِلِھ ُثّم َیَقُع اْلِإْخَباُر َعْنُھ َبْعَد اْنِقَضاِئِھ َوُظُھوِر َنْقِصِھ َكَذِلَك ِلَئّلا َیْخَتِل
ْیَن وَ    ٍس َبَق َب ِلَخْم ًعا    َفَیِصّح َأْن َیُقوَل اْلَقاِئُل َیْوَم اْلَخاِمِس َواْلِعْشِریَن ُكِت ْھُر ِتْس وُن الّش َیُك

َوِعْشِریَن َوَأْیًضا َفِإّن اْلَباِقَي َكاَن َخْمَسَة َأّیاٍم ِبَلا َشّك ِبَیْوِم اْلُخُروِج َواْلَعَرُب إَذا اْجَتَمَعْت 
َبقُ           َي َأْس ْھِر َوِھ ا َأّوُل الّش اِلي ِلَأّنَھ َظ الّلَی ْت َلْف اِریِخ َغّلَب ي الّت اُم ِف ْوِم    الّلَیاِلي َواْلَأّی ْن اْلَی ِم

َذّكُر َلفْ       اِم َوُی اِر اْلَأّی ْیَن ِباْعِتَب ٍس َبَق اَل ِلَخْم ّح َأْن ُیَق اُم َفَیِص ا اْلَأّی اِلَي َوُمَراُدَھ ْذُكُر الّلَی ُظ َفَت
وْ      وُن َی ا َیُك ْیَن َوَل ٍس َبَق ُھ ِلَخْم وَن ُخُروُج ٍذ َأْن َیُك ّح ِحیَنِئ اِلي ، َفَص اِر الّلَی َدِد ِباْعِتَب َم اْلَع

ِھ       . اْلُجُمَعِة  ا ِفی یِس َوِإّنَم ْوَم اْلَخِم ا َی ّط إّل َوَأّما َحِدیُث َكْعٍب َفَلْیَس ِفیِھ َأّنُھ َلْم َیُكْن َیْخُرُج َق
ْوِم          َزَواِت ِبَی ى اْلَغ ِھ إَل ي ُخُروِج ُد ِف ْن َیَتَقّی ْم َیُك َأّن َذِلَك َكاَن َأْكَثَر ُخُروِجِھ َوَلا َرْیَب َأّنُھ َل

ا            . یِس اْلَخِم َزُم َل ا َیْل ُھ َل ّیَن َأّن ْد َتَب َأْرَبٍع َفَق ا ِل اَن َخاِرًج ْبِت َلَك ْوَم الّس َوَأّما َقْوُلُھ َلْو َخَرَج َی
  .ِباْعِتَباِر الّلَیاِلي ، َوَلا ِباْعِتَباِر اْلَأّیام 

  ]إْكَماُل اْلُمَصّنِف ِلِسَیاِق َحّجِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم [ 
ِرِه       َوَأّما ى آِخ ِة إَل ْن اْلَمِدیَن ِھ ِم َقْوُلُھ إّنُھ َباَت ِبِذي اْلُحَلْیَفِة الّلْیَلَة اْلُمْسَتْقَبَلَة ِمْن َیْوِم ُخُروِج

ھُ      ُھ َفِإّن ٌب ِمْن َذا َعِجی اٍم َفَھ  َفِإّنُھ َیْلَزُم ِمْن ُخُروِجِھ َیْوَم الّسْبِت َأْن َتُكوَن ُمّدُة َسَفِرِه َسْبَعَة َأّی
ْن ِذي     إَذا  ْیَن ِم َأْرَبٍع َمَض َة ِل َخَرَج َیْوَم الّسْبِت َوَقْد َبِقَي ِمْن الّشْھِر َخْمَسُة َأّیاٍم َوَدَخَل َمّك

ْن          ٍھ ِم ِكٍل ِبَوْج ُر ُمْش َذا َغْی اٍم َوَھ َعُة َأّی َة ِتْس اْلِحّجِة َفَبْیَن ُخُروِجِھ ِمْن اْلَمِدیَنِة َوُدُخوِلِھ َمّك
َرِب   اْلُوُجوِه َفِإّن الّط ْیُر اْلَع ِریَق اّلِتي َسَلَكَھا إَلى َمّكَة َبْیَن اْلَمِدیَنِة َوَبْیَنَھا َھَذا اْلِمْقَداُر َوَس

اِل    ِل الّثَق َأْسَرُع ِمْن َسْیِر اْلَحَضِر ِبَكِثیٍر َوَلا ِسّیَما َمَع َعَدِم اْلَمَحاِمِل َواْلَكّجاَواِت َوالّزَواِم
ُم .  ُھ َأْعَل ِجِد   ]  ١٠١ص . [ َوَالّل ِة ِباْلَمْس َر ِباْلَمِدیَن ّلى الّظْھ ِھ َفَص َیاِق َحّج ى ِس ْدَنا إَل ُع

ِذي      َزَل ِب ِر َفَن ِر َواْلَعْص َأْرَبًعا ، ُثّم َتَرّجَل َواّدَھَن َوَلِبَس إَزاَرُه َوِرَداَءُه َوَخَرَج َبْیَن الّظْھ
ْبَح       اْلُحَلْیَفِة َفَصّلى ِبَھا اْلَعْصَر َرْكَعَتْیِن ُثّم َباَت  اَء َوالّص ِرَب َواْلِعَش ا اْلَمْغ ّلى ِبَھ ا َوَص ِبَھ

َوالّظْھَر َفَصّلى ِبَھا َخْمَس َصَلَواٍت َوَكاَن ِنَساُؤُه ُكّلُھّن َمَعُھ ، َوَطاَف َعَلْیِھّن ِتْلَك الّلْیَلَة ، 
لِ   َر ُغْس ُن       َفَلّما َأَراَد اْلِإْحَراَم اْغَتَسَل ُغْسًلا َثاِنًیا ِلِإْحَراِمِھ َغْی ْذُكْر اْب ْم َی َأّوِل َوَل اِع اْل اْلِجَم

وَن       ا َأْن َیُك َرُه َفِإّم اِس ِذْك ُض الّن َحْزٍم َأّنُھ اْغَتَسَل َغْیَر اْلُغْسِل اْلَأّوِل ِلْلَجَناَبِة َوَقْد َتَرَك َبْع
ٍت     َتَرَكُھ َعْمًدا ، ِلَأّنُھ َلْم َیْثُبْت ِعْنَدُه َوِإّما َأْن َیُكوَن َتَرَكُھ َسْھًوا ُن َثاِب ُد ْب : ِمْنُھ َوَقْد َقاَل َزْی

َحِدیٌث َحَسٌن : إّنُھ َرَأى الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َتَجّرَد ِلِإْھَلاِلِھ َواْغَتَسَل َقاَل الّتْرِمِذّي 
  .َغِریٌب 

  ]َحّج َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاِرًنا َوالّدِلیُل َعَلى َذِلَك [ 
ّلَم إَذا َأَراَد َأْن  َوَذَك َر الّداَرُقْطِنّي ، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َكاَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

ٌك        . ُیْحِرَم َغَسَل َرْأَسُھ ِبِخْطِمّي َوُأْشَناٍن  ِھ ِمْس ٍب ِفی َذِریَرٍة َوِطی ِدَھا ِب ُة ِبَی ُھ َعاِئَش ُثّم َطّیَبْت
َحّتى َكاَن َوِبیُص اْلِمْسِك ُیَرى ِفي َمَفاِرِقِھ َوِلْحَیِتِھ ُثّم اْسَتَداَمُھ َوَلْم َیْغِسْلُھ  ِفي َبَدِنِھ َوَرْأِسِھ

ُثّم َلِبَس إَزاَرُه َوِرَداَءُه ُثّم َصّلى الّظْھَر َرْكَعَتْیِن ، ُثّم َأَھّل ِباْلَحّج َواْلُعْمَرِة ِفي ُمَصّلاُه َوَلْم 
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ّلى   ُھ َص ُھ َأّن ْل َعْن ِر  ُیْنَق ْرِض الّظْھ َر َف ْیِن َغْی ِإْحَراِم َرْكَعَت َل ]  ١٠٢ص . [ ِلْل َد َقْب َوَقّل
ّدَم            َلَت ال َناِمَھا ، َوَس ْفَحَة َس ّق َص َأْیَمِن َفَش ا اْل ي َجاِنِبَھ َعَرَھا ِف ْیِن ، َوَأْش اْلِإْحَراِم ُبُدَنُھ َنْعَل

َك      إّنُھ َأْحَرَم َقاِرًنا ِلَبْض: َعْنَھا َوِإّنَما ُقْلَنا  ي َذِل ِریَحًة ِف ِحیَحًة َص ِدیًثا َص . َعٍة َوِعْشِریَن َح
َعْن اْبِن ُعَمَر ، َقاَل َتَمّتَع َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ " الّصِحیَحْیِن " َما َأْخَرَجاُه ِفي : َأَحُدَھا 

َدى ، َفسَ        ّج َوَأْھ ى اْلَح اْلُعْمَرِة إَل َوَداِع ِب ِة اْل ي َحّج ّلَم ِف ِھ َوَس ْن ِذي  َعَلْی ْدَي ِم ُھ اْلَھ اَق َمَع
َر    اْلَحّج َوَذَك ّل ِب ّم َأَھ اْلُعْمَرِة ُث ّل ِب ّلَم َفَأَھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َدَأ َرُس ِة َوَب اْلُحَلْیَف

ِدیَث  ا . اْلَح ي  : َوَثاِنیَھ اُه ِف ا َأْخَرَج ِحیَحْیِن " َم ةَ " الّص ْن َعاِئَش ْرَوَة َع ْن ُع ا ، َع  َأْیًض
َما : َوَثاِلُثَھا . َأْخَبَرْتُھ َعْن َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبِمْثِل َحِدیِث اْبِن ُعَمر َسَواٌء 

ُھ  " َصِحیِحِھ " َرَوى ُمْسِلٌم ِفي  ، ِمْن َحِدیِث ُقَتْیَبَة َعْن الّلْیِث َعْن َناِفٍع َعن اْبِن ُعَمَر ، َأّن
َھَكَذا َفَعَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى : ْلُعْمَرِة َوَطاَف َلُھَما َطَواًفا َواِحًدا ، ُثّم َقاَل َقَرَن اْلَحّج إَلى ا

َة    : الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَراِبُعَھا  ُن ُمَعاِوَی َو اْب َما َرَوى َأُبو َداُوَد َعْن الّنَفْیِلّي ، َحّدَثَنا ُزَھْیٌر ُھ
ُسِئَل اْبُن ُعَمرَ  َكْم اْعَتَمَر َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم : َحّدَثَنا إْسَحاُق َعْن ُمَجاِھٍد 

ّلَم       : َفَقاَلْت َعاِئَشُة . َفَقاَل َمّرَتْیِن  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل َلَقْد َعِلَم اْبُن ُعَمرَ  َأّن َرُس
ِھ       َرَن ِبَحّجِت ي َق َوى اّلِت ا ِس َر   ]  ١٠٣ص . [ اْعَتَمَر َثَلاًث ِن ُعَم ِھ     : اْب ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص إّن

اِن  َوَسّلَم َقَرَن َبْیَن اْلَحّج َواْلُعْمَرِة ِلَأّنُھ َأَراَد اْلُعْمَرَة اْلَكاِمَلَة اْلُمْفَرَدَة َوَلا َرْیَب َأّنُھَما ُع ْمَرَت
يَ      ُة َرِض ِة ، َوَعاِئَش َرُة اْلِجْعَراَن اِء َوُعْم َرُة اْلَقَض َرَتْیِن    ُعْم ا َأَراَدْت اْلُعْم ُھ َعْنَھ الّل

َھا  . اْلُمْسَتِقّلَتْیِن َوُعْمَرُة اْلِقَراِن َوَاّلِتي ُصّد َعْنَھا ، َوَلا َرْیَب َأّنَھا َأْرَبٌع  ا َرَواُه  : َوَخاِمُس َم
دِ  ِھ     ُسْفَیاُن الّثْوِرّي ، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحّمٍد َعْن َأِبیِھ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْب وَل الّل ِھ ، َأّن َرُس الّل

َحّجَتْیِن َقْبَل َأْن ُیَھاِجَر َوَحّجًة َبْعَدَما َھاَجَر َمَعَھا : َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َحّج َثَلاَث ِحَجٍج 
ّي  : َوَساِدُسَھا . َرَواُه الّتْرِمِذّي َوَغْیُرُه . ُعْمَرٌة  ا   َما َرَواُه َأُبو َداُوَد َعْن الّنَفْیِل َة َقاَل : َوُقَتْیَب

ِن   ْن اْب َة َع ْن ِعْكِرَم اٍر ، َع ِن ِدیَن ِرو ْب ْن َعْم اُر ، َع ّرْحَمِن اْلَعّط ِد ال ُن َعْب ّدَثَنا َداُوُد ْب َح
ِة ،         َرُة اْلُحَدْیِبَی ٍر ُعْم َع ُعَم ّلَم َأْرَب ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َر َرُس اَل اْعَتَم اٍس ، َق َعّب

َرَن    َوالّثاِن ي َق ُة اّلِت َیُة ِحیَن َتَواَطُئوا َعَلى ُعْمَرٍة ِمْن َقاِبٍل َوالّثاِلَثُة ِمْن اْلِجْعَراَنِة ، َوالّراِبَع
َي    " َصِحیِحِھ " َما َرَواُه اْلُبَخاِرّي ِفي : َمَع َحّجِتِھ َوَساِبُعَھا  اِب َرِض ِن اْلَخّط َعْن ُعَمَر ْب

َة    الّلُھ َعْنُھ َقاَل َسِمْعُت َرُسو اِني الّلْیَل وُل َأَت َل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبَواِدي اْلَعِقیِق َیُق
ْل           اَرِك َوُق َواِدي اْلُمَب َذا اْل ي َھ ّل ِف اَل َص ّل ، َفَق ّز َوَج ٍة    : آٍت ِمْن َرّبي َع ي َحّج َرٌة ِف ُعْم

ُھ        َما َرَواُه َأُبو َداُوَد َعْن اْلَبَراِء ْبِن عَ : َوَثاِمُنَھا  ُھ َعْن َي الّل ّي َرِض َع َعِل ت َم اَل ُكْن اِزٍب َق
ِحیَن َأّمَرُه َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعَلى اْلَیَمِن ، َفَأَصْبُت َمَعُھ َأَواِقّي ِمْن َذَھٍب 

لّ    ِھ َوَس ُھ َعَلْی ْد     َفَلّما َقِدَم َعِلّي ِمْن اْلَیَمِن َعَلى َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّل َة َق ْدُت َفاِطَم اَل َوَج َم َق
ِھ        وَل الّل ِإّن َرُس ك ؟ َف ا َل ْت َم وٍح َفَقاَل َت ِبَنُض َحْت اْلَبْی ْد َنَض ِبیَغات ، َوَق ا َص ْت ِثَیاًب َلِبَس

ّي  إّني َأْھَلْلُت ِبِإْھَل: َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقْد َأَمَر َأْصَحاَبُھ َفَأَحّلوا ، َقاَل َفُقْلُت َلَھا  اِل الّنِب
َنْعَت ؟   : َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَل َفَأَتْیُت الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَقاَل ِلي  َف َص َكْی

تُ         ْدَي َوَقَرْن ْقُت اْلَھ ْد ُس ِإّني َق اَل َف ّلَم َق ِھ َوَس  َقاَل ُقْلُت َأْھَلْلُت ِبِإْھَلاِل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی
َما َرَواُه الّنَساِئّي َعْن ِعْمَراَن ْبِن َیِزیَد الّدَمْشِقّي : َوَتاِسُعَھا ]  ١٠٤ص [ َوَذَكَر اْلَحِدیَث 

ْیِن ،   ، َحّدَثَنا ِعیَسى ْبُن ُیوُنَس ، َحّدَثَنا اْلَأْعَمُش ، َعْن ُمْسِلٍم اْلُبَطْیِن ، َعْن َعِلّي ْبِن اْلُحَس
ي         َعْن َمْرَواَن ْبِن اْلَحَكِم ُھ ُیَلّب ُھ َعْن َي الّل ا َرِض ِمَع َعِلّی اَن ، َفَس َقاَل ُكْنُت َجاِلًسا ِعْنَد ُعْثَم

ِبُعْمَرٍة َوَحّجٍة َفَقاَل َأَلْم َتُكْن َتْنَھى َعْن َھَذا ؟ َقاَل َبَلى َلِكّني َسِمْعُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ 



 ٧٢

ا ، فَ  َك          َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیَلّبي ِبِھَما َجِمیًع ّلَم ِلَقْوِل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ْوَل َرُس ْم َأَدْع َق َل
اَل   " َصِحیِحِھ " َما َرَواُه ُمْسِلٌم ِفي : َوَعاِشُرَھا  اٍل َق ِمْن َحِدیِث ُشْعَبَة ، َعْن ُحَمْیِد ْبِن ِھَل

دِ       ّدُثك َح ْیٍن ُأَح ُن ُحَص َراُن ْب اَل ِعْم ِھ إّن     َسِمْعُت ُمَطّرًفا َقاَل َق َك ِب ُھ َأْن َیْنَفَع ى الّل یًثا َعَس
َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َجَمَع َبْیَن َحّجٍة َوُعْمَرٍة ، ُثّم َلْم َیْنَھ َعْنُھ َحّتى َماَت َوَلْم 

ِرَھا      اِدي َعْش ُھ َوَح ْرآٌن ُیَحّرُم ا     : َیْنِزْل ُق ِعیٍد اْلَقّط ُن َس ى ْب ا َرَواُه َیْحَی ُن   َم ْفَیاُن ْب ُن ، َوُس
ا              اَل إّنَم ِھ َق ْن َأِبی اَدة ، َع ي َقَت ِن َأِب ِھ ْب ِد الّل ْن َعْب ٍد ، َع ي َخاِل ُعَیْیَنَة ، َعْن إْسَماِعیَل ْبِن َأِب

ّج         ا َیُح ُھ َل َم َأّن ُھ َعِل َرِة ِلَأّن ّج َواْلُعْم َدَھا  َجَمَع َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َبْیَن اْلَح َبْع
ا    ِحیَحٌة إَلْیِھَم ِرَھا   ]  ١٠٥ص . [ َوَلُھ ُطُرٌق َص اِني َعْش ْن     : َوَث ُد ِم اُم َأْحَم ا َرَواُه اْلِإَم َم

ْت    وُل َدَخَل ّلَم َیُق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل ِمْعُت َرُس اَل َس ٍك َق ِن َماِل َراَقَة ْب ِدیِث ُس َح
ِم اْلِقَیاَمِة َقاَل َوَقَرَن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َحّجِة اْلَوَداِع اْلُعْمَرُة ِفي اْلَحّج إَلى َیْو

َما َرَواُه اْلِإَماُم َأْحَمُد ، َواْبُن َماَجْھ ِمْن َحِدیِث َأِبي َطْلَحَة : َوَثاِلُث َعْشِرَھا . إْسَناُدُه ِثَقاٌت 
ّلى     ِھ َص وَل الّل اِرّي َأّن َرُس َرِة َوَرَواُه      اْلَأْنَص ّج َواْلُعْم ْیَن اْلَح َع َب ّلَم َجَم ِھ َوَس ُھ َعَلْی الّل

اَة    ُن َأْرَط اُج ْب ِھ اْلَحّج ّداَرُقْطِنّي ، َوِفی ِرَھا . ال ُع َعْش ِدیِث  : َوَراِب ْن َح ُد ِم ا َرَواُه َأْحَم َم
َوَداِع      اْلِھْرَماِس ْبِن ِزَیاٍد اْلَباِھِلّي َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَل ِة اْل ي َحّج َرَن ِف ّلَم َق ْیِھ َوَس

ى    : َبْیَن اْلَحّج َواْلُعْمَرِة َوَخاِمُس َعْشِرَھا  ي َأْوَف َن َأِب َما َرَواُه اْلَبّزاُر ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح َأّن اْب
ّج    َقاَل إّنَما َجَمَع َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َبْیَن اْلَحّج َواْلُعْمَرِة ا َیُح ِلَأّنُھ َعِلَم َأّنُھ َل

ى       ِبیَل إَل ا َس ُروَن َل اَل آَخ َبْعَد َعاِمِھ َذِلَك َوَقْد ِقیَل إّن َیِزیَد ْبَن َعَطاٍء َأْخَطَأ ِفي إْسَناِدِه َوَق
ا    : َوَساِدُس َعْشِرَھا . َتْخِطَئِتِھ ِبَغْیِر َدِلیٍل  ِدیِث َج ْن َح ُد ِم ِد   َما َرَواُه اْلِإَماُم َأْحَم ِن َعْب ِبِر ْب

ِھ ،   ا           ]  ١٠٦ص [ الّل ا َطَواًف اَف َلُھَم َرَة ، َفَط ّج َواْلُعْم َرَن اْلَح ّلَم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َص
ا   َواِحًدا َوَرَواُه الّتْرِمِذّي ، َوِفیِھ اْلَحّجاُج ْبُن َأْرَطاَة َوَحِدیُثُھ َلا َیْنِزُل َعْن َدَرَجِة اْلَحَسِن َم

ِدیِث ُأّم   : َوَساِبُع َعْشِرَھا . ْد ِبَشْيٍء َأْو ُیَخاِلُف الّثَقاِت َلْم َیْنَفِر ْن َح َما َرَواُه اْلِإَماُم َأْحَمُد ِم
ي   َسَلَمَة َقاَلْت َسِمْعُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیُقوُل َأِھّلوا َیا َآَل ُمَحّمٍد ِبُعْمَرٍة ِف

ي  : ا َحّج َوَثاِمُن َعْشِرَھ ِحیَحْیِن  " َما َأْخَرَجاُه ِف ْت      " الّص َة َقاَل ْن َحْفَص ِلٍم َع ُظ ِلُمْس َوالّلْف
اَل       َك ؟ َق ْن ُعْمَرِت َت ِم ّل َأْن ُقْلُت ِللّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َما َشْأُن الّناِس َحّلوا َوَلْم َتِح

اَن   إّني َقّلْدُت َھْدِیي ، َوَلّبْدُت َرْأِسي ، َفَلا َأِحّل َحَتى َأِحّل ِمْن اْلَحّج َوَھَذا َیُدّل َعَلى َأّنُھ َك
ِل             ى َأْص َذا َعَل ّج َوَھ ْن اْلَح ّل ِم ى َیِح َرِة َحّت ْن اْلُعْم ّل ِم ا َیِح ِفي ُعْمَرٍة َمَعَھا َحّج ، َفِإّنُھ َل

َیْمَنُعُھ ِعْنَدُھَما اْلَھْدُي ِمْن الّتَحّلِل َوِإّنَما َماِلٍك َوالّشاِفِعّي َأْلَزُم ِلَأّن اْلُمْعَتِمَر ُعْمَرًة ُمْفَرَدًة َلا 
  .َیْمَنُعُھ ُعْمَرُة اْلِقَراِن َفاْلَحِدیُث َعَلى َأْصِلِھَما َنّص 

َما َرَواُه الّنَساِئّي ، َوالّتْرِمِذّي ، َعْن ُمَحّمِد ْبِن َعْبِد الّلِھ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن : َوَتاِسُع َعْشِرَھا 
ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمّطِلِب ، َأّنُھ َسِمَع َسْعَد ْبَن َأِبي َوّقاٍص ، َوالّضّحاَك ْبَن َقْیٍس َنْوَفِل 

ّحاُك   َعاَم َحّج ُمَعاِوَیُة ْبُن َأِبي ُسْفَیاَن ، َوُھَما َیْذُكَراِن الّتَمّتَع ِباْلُعْمَرِة إَلى اْلَحّج َفَقاَل الّض
ي   َلا َیْصَنُع َذِلَك إّلا َم َن َأِخ ّحاُك   . ْن َجِھَل َأْمَر الّلِھ َفَقاَل َسْعٌد ِبْئَس َما ُقْلَت َیا اْب اَل الّض َق

ّلى        ]  ١٠٧ص [ َفِإّن ُعَمَر ْبَن اْلَخّطاِب َنَھى َعْن  ِھ َص وُل الّل َنَعَھا َرُس ْد َص ْعٌد َق اَل َس َق
  .َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح :  الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَصَنْعَناَھا َمَعُھ َقاَل الّتْرِمِذّي

  ]اْلِقَراُن َأَحُد َنْوَعْي الّتَمّتِع َوُھَو ُلَغُة اْلُقْرآِن [ 
ْرآِن       : َوُمَراُدُه ِبالّتَمّتِع ُھَنا ِباْلُعْمَرِة إَلى اْلَحّج  ُة اْلُق ُھ ُلَغ َراِن َفِإّن ُع اْلِق َو َتَمّت َأَحُد َنْوَعْیِھ َوُھ

ِھُد ِذیَن َش َحاَبُة اّل َر   َوالّص ُن ُعَم اَل اْب َذا َق َذِلَك َوِلَھ ِھُدوا ِب َل َش َل َوالّتْأِوی َع : وا الّتْنِزی َتَمّت
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اْلَحجّ        ّل ِب ّم َأَھ اْلُعْمَرِة ُث ّل ِب َدَأ َفَأَھ ّج َفَب  َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِباْلُعْمَرِة إَلى اْلَح
َو     : َوَكَذِلَك َقاَلْت َعاِئَشُة ، َوَأْیًضا  ّلَم ُھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی َفِإّن اّلِذي َصَنَعُھ َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّل

اَل           ْیٍن َق َن ُحَص َراَن ْب َك َأّن ِعْم ى َذِل ُدّل َعَل ُد ، َوَی ِھ َأْحَم ُمْتَعُة اْلِقَراِن ِبَلا َشّك َكَما َقَطَع ِب
ّلَم َوَتَمّت ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َع َرُس ُھ َتَمّت ا َمَع ِھ . ْعَن ٌق َعَلْی اَل . ُمّتَف ِذي َق َو اّل َوُھ

ّلَم             ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل ِھ إّن َرُس ك ِب ُھ َأْن َیْنَفَع ى الّل ِدیًثا َعَس ِلُمَطّرٍف ُأَحّدُثك َح
ْن  " ُمْسِلٍم  َصِحیِح" َوُھَو ِفي . َجَمَع َبْیَن َحّج َوُعْمَرٍة ُثّم َلْم َیْنَھ َعْنُھ َحّتى َماَت  َفَأْخَبَر َع

ي       َت ِف ا َثَب ا ، َم ِھ َأْیًض ُدّل َعَلْی َرٍة َوَی ّج َوُعْم ْیَن َح َع َب ِھ َجَم َع َوِبَقْوِل ِھ َتَمّت ِھ ِبَقْوِل " ِقَراِن
ِحیَحْیِن  اَن   " الّص اَل َك َفاَن ، َفَق اُن ِبُعْس ّي َوُعْثَم َع َعِل اَل اْجَتَم ّیِب َق ِن اْلُمَس ِعیِد ْب ْن َس َع

ّلى  : ْثَماُن َیْنَھى َعْن اْلُمْتَعِة َأْو اْلُعْمَرِة َفَقاَل َعِلّي ُع َما ُتِریُد إَلى َأْمٍر َفَعَلُھ َرُسوُل الّلِھ َص
ك ،      : الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َتْنَھى َعْنُھ ؟ َقاَل ُعْثَماُن  َتِطیُع َأْن َأَدَع ا َأْس ي َل اَل إّن َدْعَنا ِمْنك ، َفَق

اْخَتَلَف َعِلّي : َھَذا َلْفُظ ُمْسِلٍم ، َوَلْفُظ اْلُبَخاِرّي . َأى َعِلّي َذِلَك َأَھّل ِبِھَما َجِمیًعا َفَلّما َأْن َر
ِھ      : َوُعْثَماُن ِبُعْسَفاَن ِفي اْلُمْتَعِة َفَقاَل َعِلّي  وُل الّل ُھ َرُس ٍر َفَعَل ْن َأْم َما ُتِریُد إّلا َأْن َتْنَھى َع

َسّلَم َفَلّما َرَأى َذِلَك َعِلّي ، َأَھّل ِبِھَما َجِمیًعا َوَأْخَرَج اْلُبَخاِرّي َوْحَدُه ِمْن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َو
اَن   ْن     ]  ١٠٨ص [ َحِدیِث َمْرَواَن ْبِن اْلَحَكِم َقاَل َشِھْدُت ُعْثَم ى َع اَن َیْنَھ ا ، َوُعْثَم َوَعِلّی

ا     : َأى َعِلّي َذِلَك َأَھّل ِبِھَما اْلُمْتَعِة َوَأْن ُیْجَمَع َبْیَنُھَما ، َفَلّما َر اَل َم ٍة َوَق َرٍة َوَحّج َلّبْیَك ِبُعْم
ٍد        ْوِل َأَح ّلَم ِلَق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َع     . ُكْنُت ِلَأَدَع ُسّنَة َرُسوِل الّلِھ َص ْن َجَم ّیُن َأّن َم َذا ُیَب َفَھ

ّلَم        َبْیَنُھَما ، َكاَن ُمَتَمّتًعا ِعْنَدُھْم َوَأّن َھَذا ُھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ُھ َرُس َو اّلِذي َفَعَل
ا َوَقْد َواَفَقُھ ُعْثَماُن َعَلى َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَعَل َذِلَك َفِإّنُھ َلّما َقاَل َلُھ َم

ُھ َعَلیْ        ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ُھ َرُس ٍر َفَعَل ُھ         ُتِریُد إَلى َأْم ْم َیْفَعْل ُھ َل ْل َل ْم َیُق ُھ َل ى َعْن ّلَم َتْنَھ ِھ َوَس
ى          ّي إَل َد َعِل ّم َقَص َأْنَكَرُه ُث َك َل ى َذِل ُھ َعَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَلْوَلا َأّنُھ َواَفَق

ّل      ُمَواَفَقِة الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َواِلاْقِتَداِء ِبِھ  ْخ َوَأَھ ْم ُیْنَس ُھ َل اُن َأّن ِفْعَل ِفي َذِلَك َوَبَی
اُن             ا ُعْثَم ى َعْنَھ ّنٍة َنَھ اًرا ِلُس َراِن َوِإْظَھ ي اْلِق ِھ ِف ِھ َوُمَتاَبَعِت َداِء ِب ًرا ِلِلاْقِت ِبِھَما َجِمیًعا َتْقِری

اْلَحاِدي َواْلِعْشُروَن َما َرَواُه َماِلٌك ِفي .  ُمَتَأّوًلا ، َوِحیَنِئٍذ َفَھَذا َدِلیٌل ُمْسَتِقّل َتَماَم اْلِعْشِریَن
، َعْن اْبِن ِشَھاٍب ، َعْن ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة َأّنَھا َقاَلْت َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل الّلِھ " اْلُمَوّطِأ " 

َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ  َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعاَم َحّجِة اْلَوَداِع َفَأْھَلْلَنا ِبُعْمَرٍة ُثّم َقاَل
ا      ا َجِمیًع ّل ِمْنُھَم ى َیِح َوَسّلَم َمْن َكاَن َمَعُھ َھْدٌي َفْلُیْھِلْل ِباْلَحّج َمَع اْلُعْمَرِة ، ُثّم َلا َیِحّل َحّت

ِھ َوقَ              َر ِب ا ُأِم ى َم اَدَر إَل ْن َب ى َم َو َأْوَل ْدُي َفُھ ُھ اْلَھ اَن َمَع ُھ َك اِئُر   َوَمْعُلوٌم َأّن ِھ َس ْد َدّل َعَلْی
اِب        . اْلَأَحاِدیِث اّلِتي َذَكْرَناَھا َوَنْذُكُرَھا  ى إیَج ِف إَل َلِف َواْلَخَل ْن الّس ٌة ِم َب َجَماَع َوَقْد َذَھ

ْنھُ        ْدَي ِم ْق اْلَھ ْم َیُس ْن َل ى َم َرَدِة َعَل : ْم اْلِقَراِن َعَلى َمْن َساَق اْلَھْدَي َوالّتَمّتِع ِباْلُعْمَرِة اْلُمْف
ُھ         ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ُھ َرُس ا َفَعَل ُدوُل َعّم َعْبُد الّلِھ ْبُن َعّباٍس َوَجَماَعٌة َفِعْنَدُھْم َلا َیُجوُز اْلُع
خِ   ُھ ِباْلَفْس  َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَأَمَر ِبِھ َأْصَحاَبُھ َفِإّنُھ َقَرَن َوَساَق اْلَھْدَي َوَأَمَر ُكّل َمْن َلا َھْدَي َمَع

ْوِل     إَلى  ْن َق ّح ِم ْوُل َأَص [ ُعْمَرٍة ُمْفَرَدٍة َفاْلَواِجُب َأْن َنْفَعَل َكَما َفَعَل َأْو َكَما َأَمَر َوَھَذا اْلَق
اَلى  ]  ١٠٩ص  ي      . َكِثیَرٍة َسَنْذُكُرَھا إْن َشاَء الّلُھ َتَع اُه ِف ا َأْخَرَج ُروَن َم اِني َواْلِعْش " الّث

ُھ   . اَبَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك ، َعْن َأِبي ِقَل" الّصِحیَحْیِن  ّلى الّل َقاَل َصّلى ِبَنا َرُسوُل الّلِھ َص
اَت         ْیِن َفَب ةِ  َرْكَعَت ِذي اْلُحَلْیَف َر ِب ا ، َواْلَعْص َر َأْرَبًع َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَنْحُن َمَعُھ ِباْلَمِدیَنةِ  الّظْھ

َوَكّبَر [ َراِحَلُتُھ َعَلى اْلَبْیَداِء ، َحِمَد الّلَھ َوَسّبَح  ِبَھا َحّتى َأْصَبَح ُثّم َرِكَب َحّتى اْسَتَوْت ِبِھ
ُثّم َأَھّل ِبَحّج َوُعْمَرٍة َوَأَھّل الّناُس ِبِھَما ، َفَلّما َقِدْمَنا ، َأَمَر الّناَس َفَحّلوا ، َحّتى إَذا َكاَن ] 
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َعْن َبْكِر ْبِن َعْبِد الّلِھ اْلُمَزِنّي ، : َأْیًضا " الّصِحیَحْیِن " َوِفي . َیْوُم الّتْرِوَیِة َأَھّلوا ِباْلَحّج 
ا ،         َرِة َجِمیًع اْلَحّج َواْلُعْم ي ِب ّلَم ُیَلّب ِھ َوَس ُھ َعَلْی َعْن َأَنٍس َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّل

َدُه َفَلقِ  ِن      َقاَل َبْكٌر َفَحّدْثُت ِبَذِلَك اْبَن ُعَمَر َفَقاَل َلّبى ِباْلَحّج َوْح ْوِل اْب ُھ ِبَق ا ، َفَحّدْثُت ُت َأَنًس ی
وُل          ّلَم َیُق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل ِمْعُت َرُس ُعَمَر َفَقاَل َأَنٌس َما َتُعّدوَنَنا إّلا ِصْبَیاًنا َس

ِحیِح  " َوِفي  .َلّبْیَك ُعْمَرًة وَحّجا َوَبْیَن َأَنٍس َواْبِن ُعَمَر ِفي الّسّن َسَنٌة َأْو َسَنٌة َوَشْيٌء  َص
، َعْن َیْحَیى ْبِن َأِبي إْسَحاَق َوَعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُصَھْیٍب ، َوُحَمْیٍد َأّنُھْم َسِمُعوا َأَنًسا " ُمْسِلٍم 

و        ا َوَرَوى َأُب َرًة وَحّج َك ُعْم ا َلّبْی ّل ِبِھَم َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَھ
ّلى       ُیوُس ّي َص ِمْعُت الّنِب اَل َس ٍس َق ْن َأَن َف اْلَقاِضي ، َعْن َیْحَیى ْبِن َسِعیٍد اْلَأْنَصاِرّي ، َع

ا   َرٍة َمًع ّج َوُعْم َك ِبَح وُل َلّبْی ّلَم َیُق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ي ]  ١١٠ص [ الّل ِدیِث َأِب ْن َح اِئّي ِم الّنَس
ا    َأْسَماَء َعْن َأَنٍس َقاَل َسِمْعت الّنِبّي َصّل ي ِبِھَم ّلَم ُیَلّب ْن   . ى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس ا ِم َوُرِوَي َأْیًض

َرِة       اْلَحّج َواْلُعْم ّل ِب ّلَم َأَھ ِھ َوَس َحِدیِث اْلَحَسِن اْلَبْصِرّي َعْن َأَنٍس َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی
اِب ،     ِحیَن َصّلى الّظْھَر َوَرَوى اْلَبّزاُر ، ِمْن َحِدیِث َزْیِد ْبِن َأْس ِن اْلَخّط َر ْب ْوَلى ُعَم َلَم َم

ّي      َلْیَماَن الّتْیِم ِدیِث ُس ْن َح َعْن َأَنٍس َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَھّل ِبَحّج َوُعْمَرة َوِم
ّدَثَنا ُمصْ  : َوَذَكَر َوِكیٌع . َعْن َأَنٍس َكَذِلَك َوَعْن َأِبي ُقَداَمَة َعْن َأَنٍس ِمْثَلُھ  َلْیٍم   َح ُن ُس َعُب ْب

ُھ              ٍس ِمْثَل ْن َأَن اِنّي ، َع ٍت اْلُبَن ْن َثاِب ى ، َع ي َلْیَل ُن َأِب ّدَثَنا اْب اَل َوَح ُھ َق َقاَل َسِمْعت َأَنًسا ِمْثَل
ْن    : َوَذَكَر اْلُخَشِنّي  ْعَبُة ، َع ّدَثَنا ُش ي  َحّدَثَنا ُمَحّمُد ْبُن َبّشاٍر ، َحّدَثَنا ُمَحّمُد ْبُن َجْعَفٍر َح َأِب

وُل      " َصِحیِح اْلُبَخاِرّي " َوِفي . َقَزَعَة َعْن َأَنٍس ِمْثَلُھ  َر َرُس ٍس اْعَتَم ْن َأَن اَدَة َع ، َعْن َقَت
ّدَم   َر  . الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْرَبَع ُعَمٍر َفَذَكَرَھا َوَقاَل َوُعْمَرٌة َمَع َحّجِتِھ َوَقْد َتَق َوَذَك

ُھ         : ِق َعْبُد الّرّزا ٍس ِمْثَل ْن َأَن اٍل ، َع ِن ِھَل ِد ْب َة َوُحَمْی ي ِقَلاَب َحّدَثَنا َمْعَمٌر َعْن َأّیوَب َعْن َأِب
ِھ    ُھ َعَلْی َفَھُؤَلاِء ِسّتَة َعَشَر َنْفًسا ِمْن الّثَقاِت ُكّلُھْم ُمّتِفُقوَن َعْن َأَنٍس َأّن َلْفَظ الّنِبّي َصّلى الّل

ُن           َوَسّلَم َكاَن إْھَلاًلا ِب ُد ْب َة ، َوُحَمْی و ِقَلاَب ِرّي ، َوَأُب ُن اْلَبْص ْم اْلَحَس ا ، َوُھ َرٍة َمًع ّج َوُعْم َح
َوَیْحَیى ْبُن َسِعیٍد اْلَأْنَصاِرّي ، َوَثاِبٌت : ِھَلاٍل ، َوُحَمْیُد ْبُن َعْبِد الّرْحَمِن الّطِویُل ، َوَقَتاَدُة 

ِھ ا     ِد الّل ُن َعْب ُر ْب ّي ،        اْلُبَناِنّي ، َوَبْك َلْیَماُن الّتْیِم َھْیٍب ، َوُس ُن ُص ِز ْب ُد اْلَعِزی ّي ، َوَعْب ْلُمَزِن
َوَیْحَیى ْبُن َأِبي إْسَحاَق ، َوَزْیُد ْبُن َأْسَلَم ، َوُمْصَعُب ْبُن ُسَلْیٍم ، َوَأُبو َأْسَماَء ، َوَأُبو ُقَداَمَة 

نُ     َوْیُد ْب َو ُس َة َوُھ اِھِلّي    َعاِصُم ْبُن ُحَسْیٍن َوَأُبو َقَزَع ٍر اْلَب ْن   ]  ١١١ص . [ َحَج ٍس َع َأَن
ْن    َراِن َع َراُء ُیْخِب ّي َواْلَب َذا َعِل ُھ َوَھ ِمَعُھ ِمْن ِذي َس ّلَم اّل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ِظ إْھَلاِل َلْف

ُیْخِبُر َأّن َرُسوَل الّلِھ  إْخَباِرِه َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعْن َنْفِسِھ ِباْلِقَراِن َوَھَذا َعِلّي َأْیًضا ،
ْن             ُر َع ّلَم ُیْخِب ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل اِب َص ُن اْلَخّط ُر ْب َذا ُعَم ُھ َوَھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَعَل

ذِ  َد   َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّن َرّبُھ َأَمَرُه ِبَأْن َیْفَعَلُھ َوَعّلَمُھ الّلْفَظ اّل ُھ ِعْن ي َیُقوُل
ا           ي ِبِھَم ّلَم ُیَلّب ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل ِمَع َرُس اْلِإْحَراِم َوَھَذا َعِلّي َأْیًضا ُیْخِبُر َأّنُھ َس

ّلَم  َجِمیًعا ، َوَھُؤَلاِء َبِقّیُة َمْن َذَكْرَنا ُیْخِبُروَن َعْنُھ ِبَأّنُھ َفَعَلُھ َوَھَذا ُھَو َصّلى الّلُھ َعَلیْ  ِھ َوَس
  .َیْأُمُر ِبِھ آَلُھ َوَیْأُمُر ِبِھ َمْن َساَق اْلَھْدَي 

َر ،    ُن ُعَم ِھ ْب ُد الّل ْؤِمِنین ، َوَعْب ُة ُأّم اْلُم اِن َعاِئَش ِة اْلَبَی َراَن ِبَغاَی ِذیَن َرَوْوا اْلِق اِء اّل َوَھُؤَل
ٍب   َوَجاِبُر ْبُن َعْبِد الّلِھ ، َوَعْبُد الّلِھ ْبُن َعّباٍس ، َو ي َطاِل ُعَمُر ْبُن اْلَخّطاِب ، َوَعِلّي ْبُن َأِب

ُن      َراُء ْب ْیِن ، َواْلَب ُن اْلُحَص ، َوُعْثَماُن ْبُن َعّفاَن ِبِإْقَراِرِه ِلَعِلّي َوَتْقِریِر َعِلّي َلُھ َوِعْمَراُن ْب
اُس  َعاِزٍب ، َوَحْفَصُة ُأّم اْلُمْؤِمِنینَ  ، َوَأُبو َقَتاَدَة ، َواْبُن َأِبي َأ ْوَفى ، َوَأُبو َطْلَحَة َواْلِھْرَم

َر      ْبَعَة َعَش ْم َس اِء ُھ ْبُن ِزَیادٍ  َوُأّم َسَلَمَة ، َوَأَنُس ْبُن َماِلٍك ، َوَسْعُد ْبُن َأِبي َوّقاٍص ، َفَھُؤَل



 ٧٥

ْن  َصَحاِبّیا َرِضَي الّلُھ َعْنُھْم ِمْنُھْم َمْن َرَوى ِفْعَلُھ َوِمْنُھْم َمْن َرَوى َلْفَظ إْحَر اِمِھ َوِمْنُھْم َم
َر  . َرَوى َخَبَرُه َعْن َنْفِسِھ َوِمْنُھْم َمْن َرَوى َأْمَرُه ِبِھ  َفِإْن ِقیَل َكْیَف َتْجَعُلوَن ِمْنُھْم اْبَن ُعَم

ھِ        ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ّل َرُس وُل َأَھ  َوَجاِبًرا ، َوَعاِئَشَة َواْبَن َعّباٍس ؟ َوَھِذِه َعاِئَشُة َتُق
ُھ     " الّصِحیَحْیِن " َوَسّلَم ِباْلَحّج َوِفي َلْفٍظ َأْفَرَد اْلَحّج َواْلَأّوُل ِفي  ِلمٍ  َوَل ي ُمْس اِني ِف ، َوالّث

ول  : َلْفَظاِن َھَذا َأَحُدُھَما َوالّثاِني َر َیُق َدُه    : َأَھّل ِباْلَحّج ُمْفِرًدا َوَھَذا اْبُن ُعَم اْلَحّج َوْح ى ِب َلّب
اْلَحّج    َذَكَرُه اْلُبَخ ّلَم ِب ِھ َوَس اِرّي ، َوَھَذا اْبُن َعّباٍس َیُقوُل َوَأَھّل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

ِلٌم  ْھ      ]  ١١٢ص [ َرَواُه ُمْس ُن َماَج ّج َرَواُه اْب َرَد اْلَح وُل َأْف اِبرٌ  َیُق ْت  . َج َل إْن َكاَن ِقی
اقَ    ْت َوَتَس اِء َتَعاَرَض ْب َأّن       اْلَأَحاِدیُث َعْن َھُؤَل اَرْض َفَھ ْم َتَتَع اِقیَن َل َث اْلَب ِإّن َأَحاِدی َطْت َف

ُب   َأَحاِدیَث َمْن َذَكْرُتْم َلا ُحّجَة ِفیَھا َعَلى اْلِقَراِن َوَلا َعَلى اْلِإْفَراِد ِلَتَعاُرِضَھا ، َفَما اْلُموِج
َھا   ِلْلُعُدوِل َعْن َأَحاِدیِث اْلَباِقیَن َمَع َصَراَحِتَھا َوِصّحِتَھا ؟ َفَكْیَف َوَأَحاِدیُثُھْم ُیَصّدُق َبْعُض

َحاَبِة       َراِد الّص ِھ ِبُم َدِم إَحاَطِت اُرَض ِلَع َبْعًضا َوَلا َتَعاُرَض َبْیَنَھا ، َوِإّنَما َظّن َمْن َظّن الّتَع
ْلِإْسَلامِ  َفْصًلا َحَسًنا َوَرَأْیت ِلَشْیِخ ا. ِمْن َأْلَفاِظِھْم َوَحْمِلَھا َعَلى اِلاْصِطَلاِح اْلَحاِدِث َبْعَدُھْم 

ِفي اّتَفاِق َأَحاِدیِثِھْم َنُسوُقُھ ِبَلْفِظِھ َقاَل َوالّصَواُب َأّن اْلَأَحاِدیَث ِفي َھَذا اْلَباِب ُمّتِفَقٌة َلْیَسْت 
َت عَ           َحاَبَة َثَب ِإّن الّص َك َف ِر َذِل ي َغْی ُھ ِف ُع ِمْثُل یًرا َیَق ا َیِس ا اْخِتَلاًف ٍة إّل َع  ِبُمْخَتِلَف ُھ َتَمّت ْنُھْم َأّن

َع أَ        ُھ َتَمّت ْنُھْم َأّن َرَد ُرِوَي َع ُھ َأْف ْنُھْم َأّن ِذیَن ُرِوَي َع َراَن َوَاّل اَوُل اْلِق َدُھْم َیَتَن ُع ِعْن ا َوالّتَمّت ّم
ان ِبُعسْ       " الّصِحیَحْیِن " اْلَأّوُل َفِفي  ّي َوُعْثَم َع َعِل اَل اْجَتَم ّیِب َق ِن اْلُمَس َفان ، َعْن َسِعیِد ْب

ٍر          ى َأْم ُد إَل ا ُتِری ُھ َم ُھ َعْن َي الّل ّي َرِض َوَكاَن ُعْثَماُن َیْنَھى َعْن اْلُمْتَعِة َأْو اْلُعْمَرِة َفَقاَل َعِل
ا       ي َل اَل إّن ك َفَق ا ِمْن َفَعَلُھ َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َتْنَھى َعْنُھ ؟ َفَقاَل ُعْثَماُن َدْعَن

َفَھَذا ُیَبّیُن َأّن . َفَلّما َرَأى َعِلّي َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َذِلَك َأَھّل ِبِھَما َجِمیًعا . یُع َأْن َأَدَعك َأْسَتِط
ّلمَ    ِھ َوَس ُھ َعَلْی  َمْن َجَمَع َبْیَنُھَما َكاَن ُمَتَمّتًعا ِعْنَدُھْم َوَأّن َھَذا ُھَو اّلِذي َفَعَلُھ الّنِبّي َصّلى الّل

ا ،      َوَواَفَقُھ  َزاُع َبْیَنُھَم اَن الّن ْن َك َك َلِك ُعْثَماُن َعَلى َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَعَل َذِل
َھْل َذِلَك اْلَأْفَضُل ِفي َحّقَنا َأْم َلا ؟ َوَھْل ُشِرَع َفْسُخ اْلَحّج إَلى اْلُعْمَرِة ِفي َحّقَنا َكَما َتَناَزَع 

َوِفي . َقْد اّتَفَق َعِلّي َوُعْثَماُن َعَلى َأّنُھ َتَمّتَع َواْلُمَراُد ِبالّتَمّتِع ِعْنَدُھْم اْلِقَراُن ِفیِھ اْلُفَقَھاُء ؟ َف
َعْن ُمَطّرٍف َقاَل َقاَل ِعْمَراُن ْبُن ُحَصْیٍن إّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ " الّصِحیَحْیِن " 

ُھ       َوَسّلَم َجَمَع َبْیَن َحّج َوُعْمَرٍة ْرآٌن ُیَحّرُم ِھ ُق ِزْل ِفی ْم َیْن ، ُثّم إّنُھ َلْم َیْنَھ َعْنُھ َحّتى َماَت َوَل
َوَتَمّتْعَنا َمَعُھ َفَھَذا ]  ١١٣ص [ َوِفي ِرَواَیٍة َعْنُھ َتَمّتَع َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم 

َأّوِلی   اِبِقیَن اْل َرِة         ِعْمَراُن َوُھَو ِمْن َأَجّل الّس ّج َواْلُعْم ْیَن اْلَح َع َب ُھ َجَم َع َوَأّن ُھ َتَمّت َر َأّن َن َأْخَب
ْن  { : َواْلَقاِرُن ِعْنَد الّصَحاَبِة ُمَتَمّتٌع َوِلَھَذا َأْوَجُبوا َعَلْیِھ اْلَھْدَي َوَدَخَل ِفي َقْوِلِھ َتَعاَلى  َفَم

َر   ]  ١٩٦اْلَبَقَرُة [ } اْلَھْدِي  َتَمّتَع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحّج َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن ِدیَث ُعَم ، َوَذَكَر َح
اَرِك     َواِدي اْلُمَب َذا اْل َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَتاِني آٍت ِمْن َرّبي َفَقاَل َصّل ِفي َھ

ُر وَ   : َوُقْل  ُدوَن ُعَم اُء الّراِش َراُن    ُعْمَرٌة ِفي َحّجٍة َقاَل َفَھُؤَلاِء اْلُخَلَف ّي ، َوِعْم اُن َوَعِل ُعْثَم
ْیَن        َرَن َب ّلَم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ْبُن ُحَصْیٍن ُرِوَي َعْنُھْم ِبَأَصّح اْلَأَساِنیِد َأّن َرُسوَل الّلِھ َص

ِمَع الّنبِ      ُھ َس ْذُكُر َأّن ٌس َی ُھ   اْلُعْمَرِة َواْلَحّج َوَكاُنوا ُیَسّموَن َذِلَك َتَمّتًعا ، َوَھَذا َأَن ّلى الّل ّي َص
ِن    . َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیَلّبي ِباْلَحّج َواْلُعْمَرِة َجِمیًعا  ْن اْب ّي ، َع َوَما َذَكَرُه َبْكُر ْبُن َعْبِد الّلِھ اْلُمَزِن

ْن بَ  َل   ُعَمَر َأّنُھ َلّبى ِباْلَحّج َوْحَده َفَجَواُبُھ َأّن الّثَقاِت اّلِذیَن ُھْم َأْثَبُت ِفي اْبِن ُعَمَر ِم ٍر ِمْث ْك
اْلُعْمَرِة إلَ     ّلَم ِب ِھ َوَس ى َساِلٍم اْبِنِھ َوَناِفٍع َرَوْوا َعْنُھ َأّنُھ َقاَل َتَمّتَع َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

ْن َتْغلِ      . اْلَحّج َوَھُؤَلاِء َأْثَبُت ِفي اْبِن ُعَمَر ِمْن َبْكٍر  ى ِم َر َأْوَل ِن ُعَم ْن اْب یِط َفَتْغِلیُط َبْكٍر َع
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َن     ِبُھ َأّن اْب ّلَم َوُیْش َساِلٍم َوَناِفٍع َعْنُھ َوَأْوَلى ِمْن َتْغِلیِطِھ ُھَو َعَلى الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس
ُھ         اُنوا ُیْطِلُقوَن ّج َك َراَد اْلَح ِإّن إْف اْلَحّج َف ى ِب اَل َلّب ُھ َق ّن َأّن ج َفَظ َرَد اْلَح ُھ َأْف اَل َل َر َق ُعَم

ِھ        َوُیِریُدوَن اَف ِفی ا َط َرَن ِقَراًن ُھ َق اَل إّن ِبِھ إْفَراَد َأْعَماِل اْلَحّج َوَذِلَك َرّد ِمْنُھْم َعَلى َمْن َق
ْن        ْن َرَوى ِم ُة َم ِھ َفِرَواَی ْن إْحَراِم ّل ِم َطَواَفْیِن َوَسَعى ِفیِھ َسْعَیْیِن َوَعَلى َمْن َیُقوُل إّنُھ َح

ي   الّصَحاَبِة َأّنُھ َأْفَرَد اْلَحّج ِحیِحِھ  " َتُرّد َعَلى َھُؤَلاِء ُیَبّیُن َھَذا َما َرَواُه ُمْسِلٌم ِف ْن  " َص َع
ي    َرًدا ، َوِف َناِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر َقاَل َأْھَلْلَنا َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِباْلَحّج ُمْف

ِھ       ِرَواَیٍة َأَھّل ِباْلَحّج ُمْفِرًدا َفَھِذِه الّر ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص وَدَھا َأّن الّنِب َل إّن َمْقُص َواَیُة إَذا ِقی
ّي               َر َأّن الّنِب ِن ُعَم ْن اْب َك َع ْن َذِل ّح ِم َناٍد َأَص َت ِبِإْس ْد َثَب َل َفَق ِرًدا ، ِقی ّج ُمْف َوَسّلَم َأَھّل ِبَح

ى     اْلُعْمَرِة إَل َع ِب ِة      ]  ١١٤ص [ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َتَمّت ْن ِرَواَی َذا ِم اْلَحّج ، َوَھ ّل ِب َأَھ
ا  . الّزْھِرّي ، َعْن َساِلٍم َعْن اْبِن ُعَمَر  َوَما َعاَرَض َھَذا َعْن اْبِن ُعَمَر إّما َأْن َیُكوَن َغَلًط

ّلى  َعَلْیِھ َوِإّما َأْن َیُكوَن َمْقُصوُدُه ُمَواِفًقا َلُھ َوِإّما َأْن َیُكوَن اْبُن ُعَمَر َلّما َعِل َم َأّن الّنِبّي َص
كَ   الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْم َیِحّل َظّن َأّنُھ َأْفَرَد َكَما َوِھَم ِفي َقْوِلِھ إّنُھ اْعَتَمَر ِفي َرَجٍب َوَكاَن َذِل

ذَ  ِرِد   ِنْسَیاًنا ِمْنُھ َوالّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلّما َلْم َیِحّل ِمْن إْحَراِمِھ َوَكاَن َھ اَل اْلُمْف ا َح
ُھ           ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َع َرُس ِھ َتَمّت ْن َأِبی اِلٍم َع ْن َس َظّن َأّنُھ َأْفَرَد ُثّم َساَق َحِدیَث الّزْھِرّي َع

َوَحّدَثِني ُعْرَوُة َعْن َعاِئَشَة ِبِمْثِل َحِدیِث َساِلٍم َعْن : َوَقْوَل الّزْھِرّي . َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلَحِدیَث 
ِل       َأِب َم َأْھ ِرّي َأْعَل ِدیِث الّزْھ ْن َح َو ِم یِھ َقاَل َفَھَذا ِمْن َأَصّح َحِدیٍث َعَلى َوْجِھ اْلَأْرِض َوُھ

َوَقْد َثَبَت َعْن . َزَماِنِھ ِبالّسّنِة َعْن َساِلٍم َعْن َأِبیِھ َوُھَو ِمْن َأَصّح َحِدیِث اْبِن ُعَمَر َوَعاِئَشَة 
ي  َعاِئَشَة َرِضَي الّلُھ َعْن ِحیَحْیِن  " َھا ِف َر       " : الّص ّلَم اْعَتَم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َأّن الّنِب

ونَ           ّیُن َأْن َیُك اِء َفَیَتَع اِق اْلُعَلَم ّج ِباّتَف َد اْلَح ْر َبْع ْم َیْعَتِم ھ َوَل َع َحّجِت  َأْرَبَع ُعَمٍر ، الّراِبَعُة َم
َع ا َراٍن َأْو الّتَمّت َع ِق ا َتَمّت اّص ُمَتَمّتًع ّج  . ْلَخ ْیَن اْلَح َرَن َب ُھ َق َر َأّن ِن ُعَم ن اْب ّح َع ْد َص َوَق

ي          اِرّي ِف ّلَم َرَواُه اْلُبَخ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َل َرُس َذا َفَع اَل َھَك َرِة َوَق " َواْلُعْم
اِبٌر     َقاَل َوَأّما اّلِذیَن ُنِقَل َعْنُھْم إْفَراُد اْلَحّج َفُھْم َث" . الّصِحیِح  َر َوَج ُن ُعَم ُة َواْب َلاَثٌة َعاِئَش

حّ       ّج َأَص ى اْلَح اْلُعْمَرِة إَل َع ِب ُھ َتَمّت  َوالّثَلاَثُة ُنِقَل َعْنُھْم الّتَمّتُع َوَحِدیُث َعاِئَشَة َواْبِن ُعَمَر َأّن
اِل ا     َراُد َأْعَم اُه إْف ا ، َفَمْعَن َع    ِمْن َحِدیِثِھَما ، َوَما َصّح ِفي َذِلَك َعْنُھَم وَن َوَق ّج َأْو َأْن َیُك ْلَح

اَن          َر َوُعْثَم َحاَبِة َكُعَم اِبُر الّص ا َأَك َواِتَرٌة َرَواَھ ِع ُمَت َث الّتَمّت ِمْنُھ َغَلٌط َكَنَظاِئِرِه َفِإّن َأَحاِدی
ا   ْل َرَوا     : َوَعِلّي َوِعْمَراَن ْبِن ُحَصْیٍن َوَرَواَھا َأْیًض اِبٌر َب َر َوَج ُن ُعَم ُة َواْب ْن   َعاِئَش ا َع َھ

َحاَبِة      ْن الّص َر ِم َعَة َعَش ُن   ]  ١١٥ص . [ الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبْض ُة َواْب َوَعاِئَش
ُعَمَر َواْبُن َعّباٍس َعَلى َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْعَتَمَر َأْرَبَع ُعَمر َوِإّنَما َوِھَم اْبُن 

َوُعْمَرٌة َمَع َحّجِتِھ َوُھْم ِسَوى اْبِن َعّباٍس : َداُھّن ِفي َرَجٍب َوُكّلُھْم َقاُلوا ُعَمَر ِفي َكْوِن إْح
ا  : َفَقاُلوا . َتَمّتَع : إّنھ َأْفَرَد اْلَحّج َوُھْم ِسَوى َأَنٍس َقاُلوا : َقاُلوا .  َھَذا ، َوَھَذا ، َوَھَذا ، َوَل

اَن    َتَناُقَض َبْیَن َأْقَواِلِھْم َفِإّنُھ َت َكْیِن َوَك ْیَن الّنُس َمّتَع َتَمّتَع ِقَراٍن َوَأْفَرَد َأْعَماَل اْلَحّج َوَقَرَن َب
َواَفْیِن          ِد الّط ى َأَح اِرِه َعَل اِر اْقِتَص ِرًدا ِباْعِتَب َكْیِن َوُمْف ْیَن الّنُس ِھ َب اِر َجْمِع ا ِباْعِتَب َقاِرًن

ْرِك َأ ُھ ِبَت ا َتَرّفَھ ْعَیْیِن َوُمَتَمّتًع َفَرْیِن َوالّس ِد الّس َع  . َح َحاَبِة ، َوَجَم اَظ الّص َل َأْلَف ْن َتَأّم َوَم
ْبُح    ُھ ُص اْلَأَحاِدیَث َبْعَضَھا إَلى َبْعٍض َواْعَتَبَر َبْعَضَھا ِبَبْعٍض َوَفِھَم ُلَغَة الّصَحاَبِة َأْسَفَر َل

ِطَراِب    اِف َواِلاْض ُة اِلاْخِتَل ُھ ُظْلَم َعْت َعْن َواِب َواْنَقَش اِد  الّص ِبیِل الّرَش اِدي ِلَس ُھ اْلَھ َوَالّل
  .َواْلُمَوّفُق ِلَطِریِق الّسَداِد 

  ]الّرّد َعَلى َمْن اّدَعى َحّجُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُمْفِرًدا [ 
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َوَأَتى ِباْلُعْمَرِة َبْعَدُه  َفَمْن َقاَل إّنُھ َأْفَرَد اْلَحّج َوَأَراَد ِبِھ َأّنُھ َأَتى ِباْلَحّج ُمْفِرًدا ، ُثّم َفَرَغ ِمْنُھ
ا        َحاَبِة َوَل ْن الّص ٌد ِم ُھ َأَح ْم َیُقْل ِمْن الّتْنِعیِم َأْو َغْیِرِه َكَما َیُظّن َكِثیٌر ِمْن الّناِس َفَھَذا َغَلٌط َل

َرًدا    َوِإْن َأَراَد. الّتاِبِعیَن َوَلا اْلَأِئّمِة اْلَأْرَبَعِة َوَلا َأَحٌد ِمْن َأِئّمِة اْلَحِدیِث  ا ُمْف ِبِھ َأّنُھ َحّج َحّج
، َلْم َیْعَتِمْر َمَعُھ َكَما َقاَلُھ َطاِئَفٌة ِمْن الّسَلِف َواْلَخَلِف َفَوْھٌم َأْیًضا ، َواْلَأَحاِدیُث الّصِحیَحُة 

ّج َوحْ         اِل اْلَح ى َأْعَم َر َعَل ُھ اْقَتَص ِھ َأّن ّیَن َوِإْن َأَراَد ِب ِرْد   الّصِریَحُة َتُرّدُه َكَما َتَب ْم ُیْف َدُه َوَل
ِث    ُع اْلَأَحاِدی ِإْن      . ِلْلُعْمَرِة َأْعَماًلا ، َفَقْد َأَصاَب َوَعَلى َقْوِلِھ َتُدّل َجِمی َرَن َف ُھ َق اَل إّن ْن َق َوَم

ّج سَ   ْعًیا ، َأَراَد ِبِھ َأّنُھ َطاَف ِلْلَحّج َطَواًفا َعَلى ِحَدٍة َوِلْلُعْمَرِة َطَواًفا َعَلى ِحَدٍة َوَسَعى ِلْلَح
ُھ    ُرّد َقْوَل اَف      . َوِلْلُعْمَرِة َسْعًیا ، َفاْلَأَحاِدیُث الّثاِبَتُة َت َكْیِن َوَط ْیَن الّنُس َرَن َب ُھ َق َوِإْن َأَراَد َأّن

ِھ َوَقْولُ   ُھ َلُھَما َطَواًفا َواِحًدا ، َوَسَعى َلُھَما َسْعًیا َواِحًدا ، َفاْلَأَحاِدیُث الّصِحیَحُة َتْشَھُد ِلَقْوِل
  .ُھَو الّصَواُب 

  ]الّرّد َعَلى َمْن اّدَعى َحّجُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُمَتَمّتًعا [ 
اْلَحّج    َرَم ِب َأَراَد ]  ١١٦ص [ َوَمْن َقاَل إّنُھ َتَمّتَع َفِإْن َأَراَد َأّنُھ َتَمّتَع َتَمّتًعا َحّل ِمْنُھ ُثّم َأْح

َرُة     َأّنُھ َتَمّتَع َتَمّتًعا َلْم َیِح ُث اْلَكِثی ْدِي َفاْلَأَحاِدی ْوِق اْلَھ ّل ِمْنُھ َبْل َبِقَي َعَلى إْحَراِمِھ ِلَأْجِل َس
ِھ   َتُرّد َقْوَلُھ َأْیًضا ، َوُھَو َأَقّل َغَلًطا ، َوِإْن َأَراَد َتَمّتَع اْلِقَراِن َفُھَو الّصَواُب اّلِذي َتُدّل َعَلْی

  .َیْأَتِلُف ِبِھ َشْمُلَھا ، َوَیُزوُل َعْنَھا اْلِإْشَكاُل َواِلاْخِتَلاُف َجِمیُع اْلَأَحاِدیِث الّثاِبَتِة َو
  ]َغَلُط الّناِس ِفي ُعَمِرِه َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم [ َفْصٌل 

َر  َمْن َقاَل إّنُھ اْع: إْحَداَھا . َغِلَط ِفي ُعَمِر الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َخْمُس َطَواِئَف  َتَم
ِفي َرَجٍب َوَھَذا َغَلٌط َفِإّن ُعَمَرُه َمْضُبوَطٌة َمْحُفوَظٌة َلْم َیْخُرْج ِفي َرَجٍب إَلى َشْيٍء ِمْنَھا 

ُم    -الّثاِنَیُة َمْن َقاَل إّنُھ اْعَتَمَر ِفي َشّوال َوَھَذا َأْیًضا َوْھٌم َوالّظاِھُر . َأْلَبّتَة  ُھ َأْعَل َأّن  -َوَالّل
اِة َغِلَط ِفي َھَذا ، َوَأّنُھ اْعَتَكَف ِفي َشّواٍل َفَقاَل اْعَتَمَر ِفي َشّواٍل ، َلِكّن ِسَیاَق َبْعَض الّرَو

ّواٍل            ي َش َرًة ِف ٍر ُعْم اَث ُعَم ّلَم َثَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص اْلَحِدیِث َوَقْوَلُھ اْعَتَمَر َرُسوُل الّل
َرَة    َوُعْمَرَتْیِن ِفي ِذي اْلَقْعَدِة َیُدّل َد اْلُعْم ُة  . َعَلى َأّن َعاِئَشَة َأْو َمْن ُدوَنَھا ، إّنَما َقَص الّثاِلَث

ا َیُظنّ             ِم َوِإّنَم ِل اْلِعْل ْن َأْھ ٌد ِم ُھ َأَح ْم َیُقْل َذا َل ِھ َوَھ َد َحّج یِم َبْع ُھ َمْن َقاَل إّنُھ اْعَتَمَر ِمْن الّتْنِع
ُھ ِبالسّ    َرَة َل ا ِخْب ْن َل َواّم ، َوَم ًلا ،    . ّنِة اْلَع ِھ َأْص ي َحّجِت ْر ِف ْم َیْعَتِم ُھ َل اَل إّن ْن َق ُة َم الّراِبَع

ْوَل    َذا اْلَق اَل    . َوالّسّنُة الّصِحیَحُة اْلُمْسَتِفیَضُة اّلِتي َلا ُیْمِكُن َرّدَھا ُتْبِطُل َھ ْن َق ُة َم اْلَخاِمَس
َدھَ      َرَم َبْع ّم َأْح ا ، ُث ّل ِمْنَھ ِحیَحُة      إّنُھ اْعَتَمَر ُعْمَرًة َح ُث الّص َة ، َواْلَأَحاِدی ْن َمّك اْلَحّج ِم ا ِب

  ] ١١٧ص [ ُتْبِطُل َھَذا اْلَقْوَل َوَتُرّدُه 
  ]َغَلُط الّناِس ِفي َحّجِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم [ َفْصٌل 

ا : الّطاِئَفُة اْلُأوَلى . َوَوِھَم ِفي َحّجِھ َخْمُس َطَواِئَف  ْر     اّلِتي َقاَلْت َحّج َحّج ْم َیْعَتِم َرًدا َل ُمْف
ُھ اْلَقاِضي      . َمَعُھ  ا َقاَل اْلَحّج َكَم َدُه ِب الّثاِنَیُة َمْن َقاَل َحّج ُمَتَمّتًعا َتَمّتًعا َحّل ِمْنُھ ُثّم َأْحَرَم َبْع

ْم    الّثاِلَثُة َمْن َقاَل َحّج ُمَتَمّتًعا َتَمّتًعا َلْم َیِحّل ِمْنُھ ِلَأجْ . َأُبو َیْعَلى َوَغْیُرُه  ْدِي َوَل ْوِق اْلَھ ِل َس
الّراِبَعُة َمْن َقاَل . َوَغْیُرُه " اْلُمْغِني " َیُكْن َقاِرًنا ، َكَما َقاَلُھ َأُبو ُمَحّمٍد ْبُن ُقَداَمةَ  َصاِحُب 
ُمْفَرًدا ،  اْلَخاِمَسُة َمْن َقاَل َحّج َحّجا. َحّج َقاِرًنا ِقَراًنا َطاَف َلُھ َطَواَفْیِن َوَسَعى َلُھ َسْعَیْیِن 

  .َواْعَتَمَر َبْعَدُه ِمْن الّتْنِعیِم 
  ]َغَلُط الّناِس ِفي إْحَراِمِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم [ َفْصٌل 

َف     ُس َطَواِئ ِھ َخْم َداَھا  . َوَغِلَط ِفي إْحَراِم َتَمّر       : إْح َدَھا ، َواْس اْلُعْمَرِة َوْح ى ِب اَل َلّب ْن َق َم
ھ       الّثاِنَی. َعَلْیَھا  َتَمّر َعَلْی َدُه ، َواْس اْلَحّج َوْح ى ِب اَل َلّب اْلَحّج      . ُة َمْن َق ى ِب اَل َلّب ْن َق ُة َم الّثاِلَث



 ٧٨

اْلُعْمَرِة     . ُمْفَرًدا ، ُثّم َأْدَخَل َعَلْیِھ اْلُعْمَرَة َوَزَعَم َأّن َذِلَك َخاّص ِبِھ  ى ِب اَل َلّب ْن َق الّراِبَعُة َم
اْلَخاِمَسُة َمْن َقاَل َأْحَرَم إْحَراًما ُمْطَلًقا َلْم . ْیَھا اْلَحّج ِفي َثاِني اْلَحاِل َوْحَدَھا ، ُثّم َأْدَخَل َعَل

ِھ      َد إْحَراِم ُھ َبْع ّم َعّیَن ْن      ]  ١١٨ص . [ ُیَعّیْن ِفیِھ ُنُسًكا ، ُث ا ِم َرِة َمًع اْلَحّج َواْلُعْم َرَم ِب َأْح
ّل ِمْنُھَما َجِمیًعا ، َفَطاَف َلُھَما َطَواًفا َواِحًدا ، َوَسَعى ِحیِن َأْنَشَأ اْلِإْحَراَم َوَلْم َیِحّل َحّتى َح

َواَتَرْت          . َلُھَما َسْعًیا َواِحًدا  ي َت ُة اّلِت ِھ الّنُصوُص اْلُمْسَتِفیَض ْت َعَلْی ا َدّل ْدَي َكَم اَق اْلَھ َوَس
  .َوَالّلُھ َأْعَلُم . َتَواُتًرا َیْعَلُمُھ َأْھُل اْلَحِدیِث 

  َأْعَذاِر اْلَقاِئِلیَن ِبَھِذِه اْلَأْقَواِل َوَبَیاِن َمْنَشِأ اْلَوْھِم َواْلَغَلِطَفْصٌل ِفي 
  ]ُعْذُر َمْن َقاَل اْعَتَمَر َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َرَجٍب [ 

ھُ    َي الّل َر َرِض ا ، َأّن   َأّما ُعْذُر َمْن َقاَل اْعَتَمَر ِفي َرَجٍب ، َفَحِدیُث َعْبِد الّلِھ ْبِن ُعَم َعْنُھَم
َوَقْد َغّلَطْتُھ َعاِئَشُة َوَغْیُرَھا ، . الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْعَتَمَر ِفي َرَجٍب ُمّتَفٌق َعَلْیِھ 

ِإَذا          " الّصِحیَحْیِن " َكَما ِفي  ِجَد َف ِر اْلَمْس ُن الّزَبْی ْرَوُة ْب ا َوُع ُت َأَن اَل َدَخْل ٍد ، َق َعْن ُمَجاِھ
َلاَة        َع ِجِد َص ي اْلَمْس ّلوَن ِف اٌس ُیَص َة َوِإَذا َن َرِة َعاِئَش ى ُحْج ا إَل َر َجاِلًس ُن ُعَم ِھ ْب ُد الّل ْب

ُثّم ُقْلَنا َلُھ َكْم اْعَتَمَر َرُسوُل الّلِھ َصّلى . َفَقاَل ِبْدَعٌة . الّضَحى ، َقاَل َفَسَأْلَناُه َعْن َصَلاِتِھْم 
ا  الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ؟ َق ِمْعَنا         . اَل َأْرَبًع اَل َوَس ِھ َق ُرّد َعَلْی ا َأْن َن ٍب ، َفَكِرْھَن ي َرَج َداُھّن ِف إْح

ْرَوُة     اَل ُع َرِة َفَق ي اْلُحْج ْؤِمِنیَن ِف َة ُأّم اْلُم ِتَناَن َعاِئَش ا   : اْس ْؤِمِنیَن َأَل ا ُأّم اْلُم ُھ َأْو َی ا ُأّم َی
ّلى         َتْسَمِعیَن َما َیُقوُل َأُبو َعْبِد الّرْح ِھ َص وَل الّل وُل إّن َرُس اَل َیُق وُل ؟ َق ا َیُق ْت َم َمِن ؟ َقاَل

ٍب     ي َرَج َداُھّن ِف ٍر ، إْح َع ُعَم َر َأْرَب ّلَم اْعَتَم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ِد  . الّل ا َعْب ُھ َأَب ْرَحُم الّل ْت َی َقاَل
ِفي َرَجٍب َقّط َوَكَذِلَك َقاَل َأَنٌس ،  الّرْحَمِن َما اْعَتَمَر ُعْمَرًة َقّط إّلا َوُھَو َشاِھٌد َوَما اْعَتَمَر

  .إّن ُعَمَرُه ُكّلَھا َكاَنْت ِفي ِذي اْلَقْعَدِة َوَھَذا ُھَو الّصَواُب : َواْبُن َعّباٍس 
  ]ُعْذُر َمْن َقاَل اْعَتَمَر َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َشّواٍل [ َفْصٌل 

وّ : َوَأّما َمْن َقاَل  ي     اْعَتَمَر ِفي َش ٌك ِف ا َرَواُه َماِل ْذُرُه َم أِ   " اٍل ، َفُع ْن  " اْلُمَوّط ص [ ، َع
ي  ]  ١١٩ ، َعْن َأِبیِھ َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْم َیْعَتِمْر إّلا َثَلاًثا ، إْحَداُھّن ِف

اٍم   َشّواٍل َواْثَنَتْیِن ِفي ِذي اْلَقْعَدِة َوَلِكّن َھَذا اْلَحِدیَث ُمْرَسٌل َوُھَو َغَلٌط َأْیًضا ، إّما ِمْن ِھَش
َوَقْد َرَواُه َأُبو َداُوَد َمْرُفوًعا َعْن َعاِئَشَة . َوِإّما ِمْن ُعْرَوَة َأَصاَبُھ ِفیِھ َما َأَصاَب اْبَن ُعَمَر 

ْن  َوَلْیَس ِر: َقاَل اْبُن َعْبِد اْلَبّر . َوُھَو َغَلٌط َأْیًضا َلا َیِصّح َرْفُعُھ  َواَیُتُھ ُمْسَنًدا ِمّما ُیْذَكُر َع
اٍس ،       : ُقْلت . َماِلٍك ِفي ِصّحِة الّنْقِل  َن َعّب َة َواْب َة َأّن َعاِئَش ْن َعاِئَش ِھ َع َوَیُدّل َعَلى ُبْطَلاِن
ي          : َوَأَنَس ْبَن َماِلٍك َقاُلوا  ا ِف ّلَم إّل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ْر َرُس َدِة  َلْم َیْعَتِم ِذي اْلَقْع

َرَة       َدِة َوُعْم ي ِذي اْلَقْع ا ِف ّیِة ، َكاَنَت َوَھَذا ُھَو الّصَواُب َفِإّن ُعْمَرَة اْلُحَدْیِبَیةِ  َوُعْمَرَة اْلَقِض
ا  اْلِقَراِن إّنَما َكاَنْت ِفي ِذي اْلَقْعَدِة َوُعْمَرَة اْلِجْعَراَنِة َأْیًضا َكاَنْت ِفي َأّوِل ِذي اْلَقْعَدِة َوِإ ّنَم

اِئَمُھْم         َم َغَن ُدّوِه َوَقَس ْن َع َرَغ ِم ُدّو َوَف اِء اْلَع َوَقَع اِلاْشِتَباُه َأّنُھ َخَرَج ِمْن َمّكَة ِفي َشّواٍل ِلِلَق
ٍر َوَدَخَل َمّكَة َلْیًلا ُمْعَتِمًرا ِمْن اْلِجْعَراَنِة ، َوَخَرَج ِمْنَھا َلْیًلا ، َفَخِفَیْت ُعْمَرُتُھ َھِذِه َعَلى َكِثی

  .َوَالّلُھ َأْعَلُم . ِمْن الّناِس َوَكَذِلَك َقاَل ُمَحّرٌش اْلَكْعِبّي 
  ُعْذُر َمْن َقاَل اْعَتَمَر َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم[ َفْصٌل 

  ]ِمْن الّتْنِعیِم َبْعَد اْلَحّج 
َلُم َلُھ ُعْذًرا ، َفِإّن َھَذا ِخَلاُف اْلَمْعُلوِم َوَأّما َمْن َظّن َأّنُھ اْعَتَمَر ِمْن الّتْنِعیِم َبْعَد اْلَحّج َفَلا َأْع

َردَ        ُھ َأْف ِمَع َأّن َذا َس اّن َھ ّل َظ اٌم َوَلَع  اْلُمْسَتِفیِض ِمْن َحّجِتِھ َوَلْم َیْنُقْلُھ َأَحٌد َقّط ، َوَلا َقاَلُھ إَم
یِم   اْلَحّج ، َوَرَأى َأّن ُكّل َمْن َأْفَرَد اْلَحّج ِمْن َأْھِل اْلآَفاِق َلا  ى الّتْنِع ُبّد َلُھ َأْن َیْخُرَج َبْعَدُه إَل
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ِط              ْیُن اْلَغَل َذا َع َك َوَھ ى َذِل ّلَم َعَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل َة َرُس ص . [ ، َفَنّزَل َحّج
١٢٠ [  

  ]ُعْذُر َمْن َقاَل َلْم َیْعَتِمْر َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َحّجِتِھ [ َفْصٌل 
مَ   َوَأ ّج ، َوَعِل َرَد اْلَح  ّما َمْن َقاَل إّنُھ َلْم َیْعَتِمْر ِفي َحّجِتِھ َأْصًلا ، َفُعْذُرُه َأّنُھ َلّما َسِمَع َأّنُھ َأْف

اْلُعْمرَ   ُھ ِب اًء ِمْن ِة اْكِتَف َك اْلَحّج ي ِتْل ْر ِف ْم َیْعَتِم ُھ َل اَل إّن ِھ َق َد َحّجِت ْر َبْع ْم َیْعَتِم ُھ َل ا َأّن ِة َیِقیًن
ِریَن           ْن ِعْش َر ِم ْن َأْكَث ّدَم ِم ا َتَق ُھ َكَم ُرّد َقْوَل ِحیَحُة َت اْلُمَتَقّدَمِة َواْلَأَحاِدیُث اْلُمْسَتِفیَضُة الّص

ّل   : َوْجًھا ، َوَقْد َقاَل َھِذِه ُعْمَرٌة اْسَتْمَتْعَنا ِبَھا َوَقاَلْت َحْفَصُة  ْم َتِح َما َشْأُن الّناِس َحّلوا َوَل
ْن عُ  َت ِم ٍك   َأْن ُن َماِل َراَقُة ْب اَل ُس ك ؟ َوَق ّلَم    : ْمَرِت ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َع َرُس َتَمّت

َوَكَذِلَك َقاَل اْبُن ُعَمَر ، َوَعاِئَشُة َوِعْمَراُن ْبُن ُحَصْیٍن َواْبُن َعّباسٍ  َوَصّرَح َأَنٌس ، َواْبُن 
  .ِتِھ َوِھَي إْحَدى ُعَمِرِه اْلَأْرَبِع َعّباٍس َوَعاِئَشُة َأّنُھ اْعَتَمَر ِفي َحّج

  ]ُعْذُر َمْن َقاَل اْعَتَمَر َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُعْمَرًة َحّل ِمْنَھا [ َفْصٌل 
ُھ      ْن َواَفَق ى َوَم و َیْعَل ي َأُب ُھ اْلَقاِض ا َقاَل ا ، َكَم ّل ِمْنَھ َرًة َح َر ُعْم ُھ اْعَتَم اَل إّن ْن َق ا َم َوَأّم

ُھ          َفُعْذُر ّلى الّل ُھ َص ِرِھْم َأّن ْیٍن َوَغْی ِن ُحَص َراَن ْب َة َوِعْم َر َوَعاِئَش ُھْم َما َصّح َعْن اْبِن ُعَم
َر مُ     ا َأْخَب ّل َفَلّم ْم َیِح ُة  َعَلْیِھ َوَسّلَم َتَمّتَع َوَھَذا َیْحَتِمُل َأّنُھ َتَمّتٌع َحّل ِمْنُھ َوَیْحَتِمُل َأّنُھ َل َعاِوَی

ي   َأّنُھ َقّصَر َعْن ِحیَحْیِن  " َرْأِسِھ ِبِمْشَقٍص َعَلى اْلَمْرَوِة ، َوَحِدیُثُھ ِف ُھ   " الّص ى َأّن َدّل َعَل
 َحّل ِمْن إْحَراِمِھ َوَلا ُیْمِكُن َأْن َیُكوَن َھَذا ِفي َغْیِر َحّجِة اْلَوَداِع ِلَأّن ُمَعاِوَیَة إّنَما َأْسَلَم َبْعَد

ي    اْلَفْتِح َوالّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَل وَن ِف ُن َأْن َیُك ْیِھ َوَسّلَم َلْم َیُكْن َزَمَن اْلَفْتِح ُمْحِرًما ، َوَلا ُیْمِك
ُدُھَما   ِحیِح      : ُعْمَرِة اْلِجْعَراَنِة ِلَوْجَھْیِن َأَح ِدیِث الّص اِظ اْلَح ِض َأْلَف ي َبْع ي   " َأّن ِف َك ِف َوَذِل

اِئيّ : َوالّثاِني " . َحّجِتِھ  َذا         َأّن ِفي ِرَواَیِة الّنَس ر َوَھ اِم اْلَعْش ي َأّی َك ِف ِحیٍح َوَذِل َناٍد َص ِبِإْس
ًة             ُھ َخاّص ْت َل َة َكاَن ْن َرَوى َأّن اْلُمْتَع َة َم اِء ِرَواَی َل َھُؤَل ِھ َوَحَم ي َحّجِت اَن ِف ص [ إّنَما َك

ْدَي  َطاِئَفًة ِمْنُھْم ُخّصوا ِبالّتْحِلیِل ِمْن اْلِإْحَراِم َمَع َسْوِق اْلَھْدِي ُد]  ١٢١ وَن َمْن َساَق اْلَھ
اِس         و اْلَعّب ْیُخَنا َأُب ْنُھْم َش ُروَن ِم ْیِھْم آَخ َك َعَل اُلوا  . ِمْن الّصَحاَبِة َوَأْنَكَر َذِل َل   : َوَق ْن َتَأّم َم

لّ    ْم َیِح ّلَم َل َو    اْلَأَحاِدیَث اْلُمْسَتِفیَضَة الّصِحیَحَة َتَبّیَن َلُھ َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس ا ُھ َل
  .َوَلا َأَحٌد ِمّمْن َساَق اْلَھْدَي 

  َفْصٌل ِفي َأْعَذاِر اّلِذیَن َوِھُموا ِفي ِصَفِة َحّجِتِھ
  ]ُعْذُر َمْن َقاَل َحّج َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُمْفِرًدا َوَلْم َیْعَتِمْر ِفیِھ [

ْم َیْعتَ   َرًدا ، َل ا ُمْف ّج َحّج ُھ َح اَل إّن ْن َق ا َم ي  َأّم ا ِف ْذُرُه َم ِھ َفُع ْر ِفی ِحیَحْیِن " ِم ْن " الّص َع
ا         َوَداِع َفِمّن ِة اْل اَم َحّج ّلَم َع ِھ َوَس ُھ َعَلْی َعاِئَشَة َأّنَھا َقاَلْت َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّل

َحّج َوَأَھّل َرُسوُل الّلِھ َصّلى َمْن َأَھّل ِبُعْمَرٍة َوِمّنا َمْن َأَھّل ِبَحّج َوُعْمَرٍة ، َوِمّنا َمْن َأَھّل ِب
َدُه    : َوَقاُلوا . الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِباْلَحّج  اْلَحّج َوْح ِھ ِب . َھَذا الّتْقِسیُم َوالّتْنِویُع َصِریٌح ِفي إْھَلاِل

َصِحیِح " ْفَرًدا َوِفي َوِلُمْسِلٍم َعْنَھا ، َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ، َأَھّل ِباْلَحّج ُم
ي  " اْلُبَخاِرّي  " َعْن اْبِن ُعَمَر َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلّبى ِباْلَحّج َوْحَدُه َوِف

اْلَحّج      " َصِحیِح ُمْسِلٍم  ّل ِب ّلَم َأَھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی . ، َعْن اْبِن َعّباٍس ، َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّل
ّج       " ُسَنِن اْبِن َماَجْھ " ي َوِف َرَد اْلَح ّلَم َأْف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ، َعْن َجاِبٍر َأّن َرُسوَل الّلِھ َص

ا        " َصِحیِح ُمْسِلٍم " َوِفي  ِوي إّل ا َنْن ّلَم َل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َعْنُھ َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل الّلِھ َص
، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الّزَبْیِر " َصِحیِح اْلُبَخاِرّي ] "  ١٢٢ص . [ َة اْلَحّج َلْسَنا َنْعِرُف اْلُعْمَر

یَن       ِھ ِح َدَأ ِب ْيٍء َب ُة أَن َأّوَل َش َقاَل َحّج َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَأْخَبَرْتِني َعاِئَش
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، ُثّم َحّج َأُبو َبْكرٍ  َرِضَي الّلُھ ] ْم َتُكْن ُعْمَرٌة ُثّم َل[ َقِدَم َمّكَة ، َأّنُھ َتَوّضَأ ُثّم َطاَف ِباْلَبْیِت 
ُھ        ُھ َعْن َي الّل ُر َرِض ّم ُعَم َرٌة ُث َعْنُھ َفَكاَن َأّوَل َشْيٍء َبَدَأ ِبِھ الّطَواُف ِباْلَبْیِت ُثّم َلْم َتُكْن ُعْم

ِھ    َدَأ ِب ّم        ِمْثُل َذِلَك ُثّم َحّج ُعْثَماُن َفَرَأْیُتُھ َأّوُل َشْيٍء َب َرٌة ُث ْن ُعْم ْم َتُك ّم َل َت ُث َواُف بالَبْی الّط
ُمَعاِوَیُة َوَعْبُد الّلِھ ْبُن ُعَمَر ، ُثّم َحَجْجُت َمَع َأِبي الّزَبْیِر ْبِن اْلَعّواِم ، َفَكاَن َأّوَل َشْيٍء َبَدَأ 

كَ  َرًة        ِبِھ الّطَواُف ِباْلَبْیِت ُثّم َلْم َتُكْن ُعْمَرٌة ُثّم َرَأْیُت َفَعَل َذِل َھا ُعْم ْم َیْنُقْض ّم َل َر ُث ُن ُعَم اْب
یَن           ْيٍء ِح َدُءوَن ِبَش اُنوا َیْب ا َك ْن َمَضى َم ٌد ِمّم ا َأَح َوَھَذا اْبُن ُعَمَر ِعْنَدُھْم َفَلا َیْسَأُلوَنُھ َوَل

ت أُ        ْد َرَأْی وَن َوَق ا َیِحّل ّم َل ِت ُث َواِف ِباْلَبْی یَن    َیَضُعوَن َأْقَداَمُھْم َأّوَل ِمْن الّط اَلِتي ِح ي َوَخ ّم
ي ُأمّ       ْد َأْخَبَرْتِن اِن َوَق ا َتِحّل ا َل ي َتْقَدَماِن َلا َتْبَدآِن ِبَشْيٍء َأّوَل ِمْن اْلَبْیِت َتُطوَفاِن ِبِھ ُثّم إّنُھَم

ُسَنِن " وا َوِفيَأّنَھا َأَھّلْت ِھَي َوُأْخُتَھا َوالّزَبْیُر َوُفَلاٌن َوُفَلاٌن ِبُعْمَرٍة َفَلّما َمَسُحوا الّرْكَن َحّل
ٍد ،        " : َأِبي َداُوَد  ُن َخاِل ُب ْب َلَمَة ، وُوَھْی ُن َس اُد ْب ّدَثَنا َحّم َحّدَثَنا ُموَسى ْبُن إْسَماِعیَل ، َح

ّلى        ِھ َص وِل الّل َع َرُس ا َم ْت َخَرْجَن ِكَلاُھَما َعْن ِھَشاِم ْبِن ُعْرَوَة ، َعْن َأِبیِھ َعْن َعاِئَشَة َقاَل
ّل           الّلُھ َعَلْی اَء َأْن ُیِھ ْن َش اَل َم ِة َق ِذي اْلُحَلْیَف اَن ِب ا َك ِة َفَلّم اِل ِذي اْلِحّج ِھ َوَسّلَم ُمَواِفیَن ِلِھَل

َأْن   اَل  ِبَحّج َفْلُیِھّل ، َوَمْن َأَراَد َأْن ُیِھّل ِبُعْمَرٍة َفْلُیِھّل ِبُعْمَرٍة ُثّم اْنَفَرَد ُوَھْیٌب ِفي َحِدیِثِھ ِب َق
ا            َعْنُھ َصّلى ال ا َأَن آَخُر َوَأّم اَل اْل َرٍة َوَق ُت ِبُعْم َدْیُت َلَأْھَلْل ي َأْھ ا َأّن ِإّني َلْوَل ّلَم َف ّلُھ َعَلْیِھ َوَس

ْذُرُھمْ   ْوِل ُع  َفُأِھّل ِباْلَحّج َفَصّح ِبَمْجُموِع الّرَواَیَتْیِن َأّنُھ َأَھّل ِباْلَحّج ُمْفَرًدا َفَأْرَباُب َھَذا اْلَق
َر       َظاِھٌر َكَما َتَر ِھ َوَأْخَب ى َنْفِس ِھ َعَل َم ِب ِذي َحَك ى ، َوَلِكْن َما ُعْذُرُھْم ِفي ُحْكِمِھ َوَخَبِرِه اّل

َعْنَھا ِبَقْوِلِھ ُسْقُت اْلَھْدَي َوَقَرْنت ، َوَخَبُر َمْن ُھَو َتْحَت َبْطِن َناَقِتِھ َوَأْقَرُب إَلْیِھ ِحیَنِئٍذ ِمْن 
َمُعُھ  َغْیِرِه َفُھَو ِمْن َأْصَدِق الّن َو       ]  ١٢٣ص [ اِس َیْس ْن ُھ ُر َم َرٍة َوَخَب ٍة َوُعْم َك ِبَحّج َلّبْی

یَن       ُھ ِح ُھ َعْن َي الّل ٍب َرِض ِمْن َأْعَلِم الّناِس َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ، َعِلّي ْبُن َأِبي َطاِل
ا ،  ا        ُیْخِبُر َأّنُھ َأَھّل ِبِھَما َجِمیًعا ، َوَلّبى ِبِھَما َجِمیًع ِرِه َلَھ ي َتْقِری َة ِف ِھ َحْفَص ُر َزْوَجِت َوَخَب

ا ِبأَ     ّدَقَھا ، َوَأَجاَبَھ ْل َص ا ، َب ُھ  َعَلى َأّنُھ ُمْعَتِمٌر ِبُعْمَرٍة َلْم َیِحّل ِمْنَھا ، َفَلْم ُیْنِكْر َذِلَك َعَلْیَھ ّن
ُرُه  َمَع َذِلَك َحاّج ، َوُھَو َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلا ُیِقّر َعَل . ى َباِطٍل َیْسَمُعُھ َأْصًلا ، َبْل ُیْنِك

ِھ             ْن َرّب اَءُه ِم ِذي َج اْلَوْحِي اّل ِھ ِب ْن َنْفِس ّلَم َع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َوَما ُعْذُرُھْم َعْن َخَبِرِه َص
َعْنُھ ِمْن َأْصَحاِبِھ َأّنُھ  َیْأُمُرُه ِفیِھ َأْن ُیِھّل ِبَحّجٍة ِفي ُعْمَرٍة َوَما ُعْذُرُھْم َعْن َخَبِر َمْن َأْخَبَر

َر  َقَرَن ِلَأّنُھ َعِلَم َأّنُھ َلا َیُحّج َبْعَدَھا ، َوَخَبِر َمْن َأْخَبَر َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ اْعَت َم
ُھ      َمَع َحّجِتِھ َوَلْیَس َمَع َمْن َقاَل إّنُھ َأْفَرَد اْلَحّج َشْيٌء ِمْن َذِلَك َأْلَبّتَة  ْنُھْم َعْن ٌد ِم ْل َأَح ْم َیُق َفَل

وا   : إّني َأْفَرْدت ، َوَلا َأَتاِني آٍت ِمْن َرّبي َیْأُمُرِني ِباْلِإْفَراِد َوَلا َقاَل َأَحٌد  اِس َحّل َما َباُل الّن
ٌد       اَل َأَح ا َق َرٍة َوَل ْم ِبُعْم ولُ  : ، َوَلْم َتِحّل ِمْن َحّجِتك ، َكَما َحّلوا ُھ ِمْعُتُھ َیُق َرٍة    َس َك ِبُعْم َلّبْی

ْد     : ُمْفَرَدٍة َأْلَبّتَة َوَلا ِبَحّج ُمْفَرٍد َوَلا َقاَل َأَحٌد  ِھ َوَق َد َحّجِت َة َبْع إّنُھ اْعَتَمَر َأْرَبَع ُعَمٍر الّراِبَع
َوَلا َسِبیَل إَلى َدْفِع َشِھَد َعَلْیِھ َأْرَبَعٌة ِمْن الّصَحاَبِة َأّنُھْم َسِمُعوُه ُیْخِبُر َعْن َنْفِسِھ ِبَأّنُھ َقاِرٌن 

ا  . َذِلَك إّلا ِبَأْن ُیَقاَل َلْم َیْسَمُعوُه  َوَمْعُلوم َقْطًعا َأّن َتَطّرَق اْلَوْھِم َواْلَغَلِط إَلى َمْن َأْخَبَر َعّم
ِمْعتُ     اَل َس ْن َق ى َم َذا   َفِھَمُھ ُھَو ِمْن ِفْعِلِھ َیُظّنُھ َكَذِلَك َأْوَلى ِمْن َتَطّرِق الّتْكِذیِب إَل وُل َك ُھ َیُق

ّنُھ َوَكَذا َوِإّنُھ َلْم َیْسَمْعُھ َفِإّن َھَذا َلا َیَتَطّرُق إَلْیِھ إّلا الّتْكِذیُب ِبِخَلاِف َخَبِر َمْن َأْخَبَر َعّما َظ
ا ، َوَأنَ    ُھ َعِلّی ّزَه الّل َراَء   ِمْن ِفْعِلِھ َوَكاَن َواِھًما ، َفِإّنُھ َلا ُیْنَسُب إَلى اْلَكِذِب َوَلَقْد َن ا ، َواْلَب ًس

َسِمْعَناُه َیُقوُل َكَذا َوَلْم َیْسَمُعوُه َوَنّزَھُھ َرّبُھ َتَباَرَك َوَتَعاَلى ، َأْن : َوَحْفَصَة َعْن َأْن َیُقوُلوا 
لِ           ِل اْلَباِط اِل َوَأْبَط ِل اْلُمَح ْن َأْمَح َذا ِم ُھ َھ ْم َیْفَعْل َذا َوَل َذا َوَك َف   ُیْرِسَل إَلْیِھ َأْن اْفَعْل َك َفَكْی

ا َأَراُدوا     وُھْم َوِإّنَم ا َناَقُض َوَاّلِذیَن َذَكُروا اْلِإْفَراَد َعْنُھ َلْم ُیَخاِلُفوا َھُؤَلاِء ِفي َمْقُصوِدِھْم َوَل
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َرِد إْفَراَد اْلَأْعَماِل َواْقِتَصاَرُه َعَلى َعَمِل اْلُمْفَرِد َفِإّنُھ َلْیَس ِفي َعَمِلِھ ِزَیاَدٌة َعَلى َعَمِل اْلُمفْ 
ُن         .  ُر ْب ِمَع َبْك ا َس ُھ َكَم ا َفِھَم ِب َم َر ِبَحَس َوَمْن َرَوى َعْنُھْم َما ُیوِھُم ِخَلاَف َھَذا ، َفِإّنُھ َعّب

وُل     َر َیُق َن ُعَم ى          : َعْبِد الّلِھ اْب ى اْلَمْعَن ُھ َعَل َده َفَحَمَل اْلَحّج َوْح ى ِب اَل َلّب ّج ، َفَق َرَد اْلَح . َأْف
ّل      . ْبُنُھ َعْنُھ َوَناِفٌع َمْوَلاُه َوَقاَل َساِلٌم ا ّم َأَھ اْلُعْمَرِة ُث ّل ِب َدَأ َفَأَھ ، ]  ١٢٤ص [ إّنُھ َتَمّتَع َفَب

َفّسَرُه  َفَھَذا َساِلٌم ُیْخِبُر ِبِخَلاِف َما َأْخَبَر ِبِھ َبْكٌر َوَلا َیِصّح َتْأِویُل َھَذا َعْنُھ ِبَأّنُھ ُأِمَر ِبِھ َفِإّنُھ
َي       ِبَقْوِلِھ َوَب َة َرِض ْن َعاِئَش ِإْفَراَد َع ِذیَن َرَوْوا اْل َذا اّل َدَأ َفَأَھّل ِباْلُعْمَرِة ُثّم َأَھّل ِباْلَحّج ، َوَك

ا  ا ، َفُھَم ُھ َعْنَھ َوِد   : الّل و اْلَأْس ٌد َوَأُب ْرَوُة َوُمَجاِھ ا ُع َراَن َعْنَھ ُم َوَرَوى اْلِق ْرَوُة َواْلَقاِس ُع
ّرَواَیَتْیِن    . ْفَراَد ، َوالّزْھِرّي َیْرِوي َعْنُھ اْلِقَراَن َیْرِوي َعْن ُعْرَوَة اْلِإ اُقَط ال ّدْرَنا َتَس َفِإْن َق

اَدَقْت      ّج َتَص اَل اْلَح َرَد َأْعَم َسِلَمْت ِرَواَیُة ُمَجاِھٍد ، َوِإْن ُحِمَلْت ِرَواَیُة اْلِإْفَراِد َعَلى َأّنُھ َأْف
ا  ج ،          الّرَواَیاُت َوَصّدَق َبْعُضَھا َبْعًض َرَد اْلَح َر َأْف َن ُعَم َة َواْب ْوَل َعاِئَش َب َأّن َق ا َرْی ، َوَل

ّج  . إْفَراُد َأْعَماِلِھ : الّثاِني . اْلِإْھَلاُل ِبِھ ُمْفَرًدا : َأَحُدَھا : ُمْحَتِمٌل ِلَثَلاَثِة َمَعاٍن  الّثاِلُث َأّنُھ َح
ا ، ِبِخلَ  ا َغْیَرَھ ّج َمَعَھ ْم َیُح َدًة َل ًة َواِح ّراٍت  َحّج َع َم ْت َأْرَب ا َكاَن َرِة َفِإّنَھ ا . اِف اْلُعْم َوَأّم

َذا         : َقْوُلُھَما  ُھ َفَھ ا ِفْعَل اْلَحّج ، َفَحَكَی ّل ِب ّم َأَھ اْلُعْمَرِة ُث ّل ِب َتَمّتَع ِباْلُعْمَرِة إَلى اْلَحّج َوَبَدَأ َفَأَھ
ِن    َصِریٌح َلا َیْحَتِمُل َغْیَر َمْعًنى َواِحٍد َفَلا َیُجوُز َر َوِد ْب ِة اْلَأْس ّدُه ِباْلُمْجَمِل َوَلْیَس ِفي ِرَواَی

َرَن   َیِزیَد َوَعْمَرَة َعْن َعاِئَشَة َأّنُھ َأَھّل ِباْلَحّج َما ُیَناِقُض ِرَواَیَة ُمَجاِھٍد َوُعْرَوَة َعْنَھا َأّنُھ َق
ّل    َفِإّن اْلَقاِرَن َحاّج ُمِھّل ِباْلَحّج َقْطًعا ، َوُعْمَرُتُھ ُجْزٌء  ُھ َأَھ ا َأّن ِمْن َحّجِتِھ َفَمْن َأْخَبَر َعْنَھ

اِدٍق      ُر َص َو َغْی اْلَحّج ، َفُھ ّم         . ِب َوِد ُث َرَة َواْلَأْس ِة َعْم ى ِرَواَی ٍد إَل ُة ُمَجاِھ ّمْت ِرَواَی ِإْن ُض َف
ا         اَن َقاِرًن ُھ َك اِت َأّن وِع الّرَواَی ْن َمْجُم ّیَن ِم َھا   ُضّمَتا إَلى ِرَواَیِة ُعْرَوَة َتَب ّدَق َبْعُض ، َوَص

َب      َرًدا ، َلَوَج ِھ ُمْف اِل ِب َبْعًضا ، َحّتى َلْو َلْم َیْحَتِمْل َقْوُل َعاِئَشَة َواْبِن ُعَمَر إّلا َمْعَنى اْلِإْھَل
ْرَوَة إ  ُھ  َقْطًعا َأْن َیُكوَن َسِبیُلُھ َسِبیَل َقْوِل اْبِن ُعَمَر اْعَتَمَر ِفي َرَجٍب َوَقْوِل َعاِئَشَة َأْو ُع ّن

ا       ِریَحَة َل ِحیَحَة الّص َث الّص َك اْلَأَحاِدی َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْعَتَمَر ِفي َشّوال ، إّلا َأّن ِتْل
ِبیَل      ا َس ِھ َوَل ْت َعَلْی َسِبیَل َأْصًلا إَلى َتْكِذیِب ُرَواِتَھا ، َوَلا َتْأِویِلَھا َوَحْمِلَھا َعَلى َغْیِر َما َدّل

ا ،    إَلى َتْقِدیِم َھ ْنُھْم ِفیَھ َف َع ِذِه الّرَواَیِة اْلُمْجَمَلِة اّلِتي َقْد اْضَطَرَبْت َعَلى ُرَواِتَھا ، َواْخُتِل
ا   ِریُح    ]  ١٢٥ص . [ َوَعاَرَضُھْم َمْن ُھَو َأْوَثُق ِمْنُھْم َأْو ِمْثُلُھْم َعَلْیَھ ّج ، َفالّص َرَد اْلَح َأْف

ا           ِمْن َحِدیِثِھ َلْیَس ِفیِھ َشْيٌء ِمْن  ُووَن إّل ا َیْن ْم َل ِھْم َأّنُھ ْنُھْم َأْنُفِس اُرُه َع ِھ إْخَب ا ِفی َذا ، َوِإّنَم َھ
. اْلَحّج َفَأْیَن ِفي َھَذا َما َیُدّل َعَلى َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلّبى ِباْلَحّج ُمْفَرًدا 

ُن    ِذي َرَواُه اْب َرَد         َوَأّما َحِدیُثُھ اْلآَخُر اّل ّلَم َأْف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل ْھ ، َأّن َرُس َماَج
َطِریُق الّدَراَوْرِدّي َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحّمٍد َعْن َأِبیِھ َوَھَذا : اْلَحّج ، َفَلُھ َثَلاُث ُطُرٍق َأْجَوُدَھا 

َوَداِع      ِة اْل ي َحّج ِل ِف اَلُفوا     َیِقیًنا ُمْخَتَصٌر ِمْن َحِدیِثِھ الّطِوی اُس َخ اْلَمْعَنى ، َوالّن ْرِوّي ِب َوَم
اُلوا  . الّدَراَوْرِدّي ِفي َذِلَك  ِد     : َوَق ّل ِبالّتْوِحی اْلَحّج ، َوَأَھ ّل ِب اِني   . َأَھ ُق الّث ا  : َوالّطِری ِفیَھ

ّرٍف قَ        ٍر َوُمَط ْن َجْعَف اِزٍم ، َع ي َح ِن َأِب ُن  ُمَطّرُف ْبُن ُمْصَعٍب ، َعْن َعْبِد اْلَعِزیِز ْب اَل اْب
اِرّي ،         ُھ اْلُبَخ ٍك َرَوى َعْن ِت َماِل ُن ُأْخ ُھ اْب وٍل َوَلِكّن َحْزٍم ُھَو َمْجُھوٌل ُقْلُت َلْیَس ُھَو ِبَمْجُھ

ّي       . َوِبْشُر ْبُن ُموَسى ، َوَجَماَعٌة  ّب إَل َو َأَح ِدیِث ُھ َطَرُب اْلَح ُدوٌق ُمْض َقاَل َأُبو َحاِتٍم َص
ِدّي   ِمْن إْسَماِعیَل ْبِن َأِبي ْزٍم        : ُأَوْیسٍ  َوَقاَل اْبُن َع َن َح ِد ْب ا ُمَحّم َأّن َأَب اِكیَر َوَك ْأِتي ِبَمَن َی

َو        َعٍب َوُھ و ُمْص ّرُف َأُب َو ُمَط ا ُھ ُھ َوِإّنَم َعٍب َفَجِھَل َن ُمْص ّرَف ْب َخِة ُمَط ي الّنْس َرَأى ِف
ِن        َلْیَماَن ْب ِن ُس ِرِف ْب ِن ُمّط ِھ ْب ارٍ   ُمَطّرُف ْبُن َعْبِد الّل ا،      . َیَس َذا َأْیًض ي َھ َط ِف ْن َغِل َوِمّم

ُمَطّرُف ْبُن ُمْصَعٍب اْلَمَدِنّي َعْن : َفَقاَل " الّضَعَفاِء " ُمَحّمُد ْبُن ُعْثَماَن الّذَھِبّي ِفي ِكَتاِبِھ 
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ّدَراوَ . اْبِن َأِبي ِذْئٍب ُمْنَكُر اْلَحِدیِث  ٍك  ُقْلُت َوالّراِوي َعْن اْبِن َأِبي ِذْئٍب ، َوال ْرِدّي ، َوَماِل
ْأِتي   ُھَو ُمَطّرُف َأُبو ُمْصَعٍب اْلَمَدِنّي ، َوَلْیَس ِبُمْنَكِر اْلَحِدیِث َوِإّنَما َغّرُه َقْوُل اْبِن َعِدّي َی

الِ        ِن َص ِن َداُوَد ْب َد ْب ِة َأْحَم ْن ِرَواَی َي ِم ٍح ِبَمَناِكیَر ُثّم َساَق َلُھ ِمْنَھا اْبُن َعِدّي ُجْمَلًة َلِكْن ِھ
ُن    . َعْنُھ َكّذَبُھ الّداَرُقْطِنّي ، َواْلَبَلاُء ِفیَھا ِمْنُھ  ُد ْب ا ُمَحّم َوالّطِریُق الّثاِلُث ِلَحِدیِث َجاِبٍر ِفیَھ

ٌة       َو ِثَق اِئِفّي َفُھ اَن الّط ِلٍم إْن َك َعْبِد اْلَوّھاِب ُیْنَظُر ِفیِھ َمْن ُھَو َوَما َحاُلُھ َعْن ُمَحّمِد ْبِن ُمْس
ِذِه              ِعْنَد  ْم َأَر َھ َة َوَل اِقٌط َأْلَبّت ْزٍم َس ُن َح اَل اْب َد ، َوَق اِم َأْحَم َد اْلِإَم ِعیٌف ِعْن یٍن ، َض ِن َمِع اْب

َو ؟ اْلِعَباَرَة ِفیِھ ِلَغْیِرِه َوَقْد اْسَتْشَھَد ِبِھ ُمْسِلٌم َقاَل اْبُن َحْزٍم َوِإْن َكاَن َغْیَرُه َفَلا َأْدِري َمْن ُھ
َوِبُكّل َحاٍل َفَلْو َصّح َھَذا َعْن َجاِبٍر َلَكاَن ُحْكُمُھ . ِبَغْیِرِه َبْل ُھَو الّطاِئِفّي َیِقیًنا  َلْیَس: ُقْلت 

اُلوا          ا َق اِت إّنَم ّرَواِة الّثَق اِئِر ال َر َوَس ِن ُعَم َة َواْب ]  ١٢٦ص : [ ُحْكَم اْلَمْرِوّي َعْن َعاِئَش
َرَة إَذا   : وُه َعَلى اْلَمْعَنى ، َوَقاُلواَأَھّل ِباْلَحّج َفَلَعّل َھُؤَلاِء َحَمُل وٌم َأّن اْلُعْم َأْفَرَد اْلَحج َوَمْعُل
اَل   َل            : َدَخَلْت ِفي اْلَحّج َفَمْن َق َذا َفّص ْل َھ ا ، َب ّل ِبِھَم اَل َأَھ ْن َق اِقُض َم ا ُیَن اْلَحج َل ّل ِب َأَھ

اَل        َوَمْن َقاَل َأْفَرَد اْلَحج َیْحَتِمُل مَ . َوَذاَك َأْجَمَل  ْل َق ْن َھ ِة َوَلِك وِه الّثَلاَث ْن اْلُوُج ا ِم ا َذَكْرَن
َد  " َلّبْیَك ِبَحّجٍة ُمْفَرَدٍة " َأَحٌد َقّط َعْنُھ إّنُھ َسِمَعُھ َیُقوُل  ، َھَذا َما َلا َسِبیَل إَلْیِھ َحّتى َلْو ُوِج

ا وَ       ي َذَكْرَناَھ اِطیِن اّلِت َك اْلَأَس ى ِتْل ّدْم َعَل اَن        َذِلَك َلْم ُیَق َة َوَك ا َأْلَبّت ى َدْفِعَھ ِبیَل إَل ا َس ي َل َاّلِت
مْ          َف َوَل ا ، َفَكْی ِھ ُمَتَعّیًن ي َأْثَناِئ ا ِف اَر َقاِرًن ُھ َص ِإْحَراِم َوَأّن  َتْغِلیُط َھَذا َأْو َحْمُلُھ َعَلى َأّوِل اْل

ِر بْ     ْن َجْعَف ْوِرّي ، َع اِبٍر      َیْثُبْت َذِلَك َوَقْد َقّدْمَنا َعْن ُسْفَیاَن الّث ْن َج ِھ َع ْن َأِبی ٍد ، َع ِن ُمَحّم
َوَداِع               ِة اْل ي َحّج َرَن ِف ّلَم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل ُھ َأّن َرُس ُھ َعْن َي الّل َرَواُه . َرِض
ابِ             ِن اْلُحَب ِد ْب ْن َزْی َواِنّي ، َع اٍد اْلَقْط ي ِزَی ِن َأِب ِھ ْب ِد الّل ْن َعْب اِجّي ، َع ْن   َزَكِرّیا الّس ، َع

ا        : َوَلا َتَناُقَض َبْیَن َھَذا َوَبْیَن َقْوِلِھ . ُسْفَیاَن  اْلَحّج َكَم ى ِب اْلَحّج َوَلّب َرَد ِب اْلَحّج ، َوَأْف ّل ِب َأَھ
  .َتَقّدَم 

  ]ُوُجوُه الّتْرِجیِح ِلِرَواَیِة َمْن َرَوى اْلِقَراَن [ َفْصٌل 
  .َأّنُھْم َأْكَثُر َكَما َتَقّدَم : َأَحُدَھا . ِقَراَن ِلُوُجوٍه َعَشَرٍة َفَحَصَل الّتْرِجیُح ِلِرَواَیِة َمْن َرَوى اْل

  .َأّن ُطُرَق اْلِإْخَباِر ِبَذِلَك َتَنّوَعْت َكَما َبّیّناُه : الّثاِني 
َباِرِه َعْن الّثاِلُث َأّن ِفیِھْم َمْن َأْخَبَر َعْن َسَماِعِھ َوَلْفِظِھ َصِریًحا ، َوِفیِھْم َمْن َأْخَبَر َعْن إْخ

ي      َك ِف ْن َذِل ْيٌء ِم ْئ َش  َنْفِسِھ ِبَأّنُھ َفَعَل َذِلَك َوِفیِھْم َمْن َأْخَبَر َعْن َأْمِر َرّبِھ َلُھ ِبَذِلَك َوَلْم َیِج
  .اْلِإْفَراِد 

  .الّراِبُع َتْصِدیُق ِرَواَیاِت َمْن َرَوى َأّنُھ اْعَتَمَر َأْرَبَع ُعَمٍر َلَھا 
  .َصِریَحٌة َلا َتْحَتِمُل الّتْأِویَل ِبِخَلاِف ِرَواَیاِت اْلِإْفَراِد اْلَخاِمُس َأّنَھا 

ّذاِكُر   ]  ١٢٧ص [ الّساِدُس َأّنَھا ُمَتَضّمَنٌة ِزَیاَدًة َسَكَت َعْنَھا َأْھُل اْلِإْفَراِد َأْو َنَفْوَھا ، َوال
  .اِفي الّزاِئُد ُمَقّدٌم َعَلى الّساِكِت َواْلُمْثِبُت ُمَقّدٌم َعَلى الّن

ُة       اٍس ، َواْلَأْرَبَع ُن َعّب اِبٌر ، َواْب َر ، َوَج الّساِبُع َأّن ُرَواَة اْلِإْفَراِد َأْرَبَعٌة َعاِئَشُة ، َواْبُن ُعَم
ْن    َراِن َع َداُھْم ِلْلِق ْن َع ُة َم ِلَمْت ِرَواَی اِتِھْم َس اُقِط ِرَواَی ى َتَس ْرَنا إَل ِإْن ِص َراَن َف َرَوْوا اْلِق

ُھ        ُمَعاِرٍض َو ُة َعْن َطِرْب الّرَواَی ْم َتْض ْن َل ِة َم ُذ ِبِرَواَی ِإْن ِصْرَنا إَلى الّتْرِجیِح َوَجَب اْلَأَخ
َة ،          ْیٍن َوَحْفَص ِن ُحَص َراَن ْب اِب ، َوِعْم ِن اْلَخّط َر ْب ٍس ، َوُعَم َوَلا اْخَتَلَفْت َكاْلَبَراِء ، َوَأَن

  .َوَمْن َمَعُھْم ِمّمْن َتَقّدَم 
  .ُھ الّنُسُك اّلِذي ُأِمَر ِبِھ ِمْن َرّبِھ َفَلْم َیُكْن ِلَیْعِدَل َعْنُھ الّثاِمُن َأّن
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َي الّتاِسُع َأّنُھ الّنُسُك اّلِذي ُأِمَر ِبِھ ُكّل َمْن َساَق اْلَھْدَي َفَلْم َیُكْن ِلَیْأُمَرُھْم ِبِھ إَذا َساُقوا اْلَھْد
  .ُثّم َیُسوُق ُھَو اْلَھْدَي َوُیَخاِلُفُھ 

ا       اْلَعا ا َم ْم إّل اَر َلُھ ْن ِلَیْخَت ْم َیُك ْم َوَل  ِشُر َأّنُھ الّنُسُك اّلِذي َأَمَر ِبِھ آَلُھ َوَأْھَل َبْیِتِھ َواْخَتاَرُه َلُھ
ْوِم        . اْخَتاَر ِلَنْفِسِھ  ى َی ّج إَل ي اْلَح َرُة ِف ْت اْلُعْم ُھ َدَخَل َوَثّمَت َتْرِجیٌح َحاِدي َعَشَر َوُھَو َقْوُل

ُل   اْلِقَیاَمِة َو ا َیْفِص َھَذا َیْقَتِضي َأّنَھا َقْد َصاَرْت ُجْزًءا ِمْنُھ َأْو َكاْلُجْزِء الّداِخِل ِفیِھ ِبَحْیُث َل
  .َبْیَنَھا َوَبْیَنُھ َوِإّنَما َتُكوُن َمَع اْلَحّج َكَما َیُكوُن الّداِخُل ِفي الّشْيِء َمَعُھ 

ْد      َوَتْرِجیُح َثاِني َعَشَر َوُھَو َقْوُل ُعَمَر ْبِن ٍد َوَق ِن َمْعَب َبّي ْب اْلَخّطاِب َرِضَي الّلُھ َعْنُھ ِللّص
ُر    ُھ ُعَم َأَھّل ِبَحّج َوُعْمَرٍة ، َفَأْنَكَر َعَلْیِھ َزْیُد ْبُن ُصوَحاَن ، َأْو َسْلَماُن ْبُن َرِبیَعَة ، َفَقاَل َل

َھَذا ُیَواِفُق ِرَواَیَة ُعَمَر َعْنُھ َصّلى الّلُھ ُھِدیَت ِلُسّنِة َنِبّیك ُمَحّمٍد َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َو: 
ّنُتُھ          َراَن ُس ى َأّن اْلِق َدّل َعَل ا ، َف ا َجِمیًع اِل ِبِھَم ِھ ِباْلِإْھَل َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّن اْلَوْحَي َجاَءُه ِمْن الّل

  .اّلِتي َفَعَلَھا ، َواْمَتَثَل َأْمَر الّلِھ َلُھ ِبَھا 
َث   ُع          َوَتْرِجیٌح َثاِل َكْیِن َفَیَق ْن الّنُس ّل ِم ْن ُك ُھ َع ُع َأْعَماُل اِرَن َتَق َر َأّن اْلَق ]  ١٢٨ص [ َعَش

ْن     ا َع ٍك َخَل َعَشَر َوُھَو َأّن الّنُسَك اّلِذي اْشَتَمَل َعَلى َسْوِق اْلَھْدِي َأْفَضُل ِبَلا َرْیٍب ِمْن ُنُس
ْدٍي     َفِإَذا َقَرَن َكاَن َھْدُیُھ َعْن ُكّل َو. اْلَھْدِي  ْن َھ ا َع ٌك ِمْنُھَم اِحٍد ِمْن الّنُسَكْیِن َفَلْم َیْخُل ُنُس
ّل             -َوَالّلُھ َأْعَلُم  -َوِلَھَذا  ْدَي َأْن ُیِھ اَق اْلَھ ْن َس ّلَم َم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َر َرُس َأَم

ِق   ِھ      ِباْلَحّج َواْلُعْمَرِة َمًعا ، َوَأَشاَر إَلى َذِلَك ِفي اْلُمّتَف َراِء ِبَقْوِل ِدیِث اْلَب ْن َح ِھ ِم ي  " َعَلْی إّن
  .ُسْقُت اْلَھْدَي َوَقَرْنُت 

  ]َقْوُل اْلُمَصّنِف الّتَمّتُع َأْفَضُل ِمْن اْلِإْفَراِد [ 
ِمْنَھا .  َوَتْرِجیٌح َخاِمَس َعَشَر َوُھَو َأّنُھ َقْد َثَبَت َأّن الّتَمّتَع َأْفَضُل ِمْن اْلِإْفَراِد ِلُوُجوٍه َكِثیَرٍة

ى       :  ِل إَل ْن اْلَفاِض ْنُقَلُھْم ِم اٌل َأْن َی ِھ َوُمَح َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَمَرُھْم ِبَفْسِخ اْلَحّج إَلْی
َتْقَبلْ    : اْلَمْفُضوِل اّلِذي ُھَو ُدوَنُھ َوِمْنَھا  ْو اْس ِھ َل ُھ ِبَقْوِل ْن  َأّنُھ َتَأّسَف َعَلى َكْوِنِھ َلْم َیْفَعْل ُت ِم

َأّنُھ َأَمَر ِبِھ ُكّل َمْن َلْم َیُسْق : َأْمِري َما اْسَتْدَبْرت َلَما ُسْقُت اْلَھْدَي َوَلَجَعْلُتَھا ُعْمَرًة َوِمْنَھا 
ْدَي َأّن اْلَحّج اّلِذي اْسَتَقّر َعَلْیِھ ِفْعُلُھ َوِفْعُل َأْصَحاِبِھ اْلِقَراُن ِلَمْن َساَق اْلَھ: َوِمْنَھا . اْلَھْدَي 

َو      ْدَي َفُھ اَق اْلَھ ُع إَذا َس ِذِه َواْلُمَتَمّت ِر َھ َرٍة َغْی وٍه َكِثی ْدَي َوِلُوُج ْق اْلَھ ْم َیُس ْن َل ُع ِلَم َوالّتَمّت
ْیَن               ِھ َب َع ِفی ا َجَم ا َم ْدَي إّل ا َھ ْوَلْیِن َل ِد اْلَق ي َأَح ْل ِف َة ، َب ْن َمّك َأْفَضُل ِمْن ُمَتَمّتٍع اْشَتَراُه ِم

ٍع        . اْلَحَرِم اْلِحّل َو ْن ُمَتَمّت ْق َوِم ْم َیُس ٍع َل ْن ُمَتَمّت ُل ِم َفِإَذا َثَبَت َھَذا ، َفاْلَقاِرُن الّساِئُق َأْفَض
ّل             ى اْلِح ْن َأْدَن ْدَي ِم وُق اْلَھ ا َیُس ُع إّنَم َرَم َواْلُمَتَمّت یِن َأْح ْن ِح اَق ِم َساَق اْلَھْدَي ِلَأّنُھ َقْد َس

َف إَذا         َفَكْیَف ُیْجَعُل ُمْفِر ّل ؟ َفَكْی ى اْلِح ْن َأْدَن اَقُھ ِم ٍع َس ْن ُمَتَمّت ُل ِم ٌد َلْم َیُسْق َھْدًیا ، َأْفَض
  .ُجِعَل َأْفَضُل ِمْن َقاِرٍن َساَقُھ ِمْن اْلِمیَقاِت َوَھَذا ِبَحْمِد الّلِھ َواِضٌح 

  ]ا َتَمّتًعا َحّل ِفیِھ ِمْن إْحَراِمِھ ُعْذُر َمْن َقاَل َحّج َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُمَتَمّتًع[ َفْصٌل 
َحّج َوَأّما َقْوُل َمْن َقاَل إّنُھ َحّج ُمَتَمّتًعا َتَمّتًعا َحّل ِفیِھ ِمْن إْحَراِمِھ ُثّم َأْحَرَم َیْوَم الّتْرِوَیِة ِباْل

ْدِي   ْوِق اْلَھ َع َس ُھ َقصّ   . َم َة ، َأّن ِدیِث ُمَعاِوَی ْن َح ّدَم ِم ا َتَق ْذُرُه َم ْن َفُع ]  ١٢٩ص [ َر َع
ِھ   َرُه    . َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبِمْشَقٍص ِفي اْلَعْشِر َوِفي َلْفٍظ َوَذِلَك ِفي َحّجِت ا َأْنَك َذا ِمّم َوَھ

َر         ُھ اْعَتَم ِھ إّن ي َقْوِل َر ِف َن ُعَم اَب اْب الّناُس َعَلى ُمَعاِوَیَة َوَغّلُطوُه ِفیِھ َوَأَصاَبُھ ِفیِھ َما َأَص
ُدّل            ِفي ا َت ّدَدِة ُكّلَھ وِه اْلُمَتَع ْن اْلُوُج ِة ِم ِحیَحِة اْلُمْسَتِفیَض ِث الّص اِئَر اْلَأَحاِدی ِإّن َس َرَجٍب َف

 َعَلى َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْم َیِحّل ِمْن إْحَراِمِھ إّلا َیْوَم الّنْحِر َوِلَذِلَك َأْخَبَر َعْن َنْفِسِھ
َر      ِبَقْوِلِھ َلْوَل ى َأْنَح ّل َحّت ا ُأِح ُت َفَل ا َأّن َمِعي اْلَھْدَي َلَأْحَلْلت َوَقْوِلِھ إّني ُسْقُت اْلَھْدَي َوَقَرْن



 ٨٤

ًرا           ّیَما َخَب ا ِس ُھ َل ِرِه َعْن ِر َغْی اِف َخَب ُط ِبِخَل ا اْلَغَل َوَھَذا َخَبٌر َعْن َنْفِسِھ َفَلا َیْدُخُلُھ اْلَوْھُم َوَل
ِبِھ َعْن َنْفِسِھ َوَأْخَبَر َعْنُھ ِبِھ اْلَجّم اْلَغِفیُر َأّنُھ َلْم َیْأُخْذ ِمْن َشْعِرِه َشْیًئا ، َلا ُیَخاِلُف َما َأْخَبَر 

ْن    َر َع ِبَتْقِصیٍر َوَلا َحْلٍق َوَأّنُھ َبِقَي َعَلى إْحَراِمِھ َحّتى َحَلَق َیْوَم الّنْحِر َوَلَعّل ُمَعاِوَیَة َقّص
ي          َرْأِسِھ ِفي ُعْمَرِة اْلِج اَن ِف َك َك ّن َأّن َذِل َي َفَظ ّم َنِس َلَم ، ُث ْد َأْس ٍذ َق ْعَراَنِة ، َفِإّنُھ َكاَن ِحیَنِئ

] إْحَداُھّن [ َوَقاَل َكاَنْت . اْلَعْشِر َكَما َنِسَي اْبُن ُعَمَر َأّن ُعَمَرُه َكاَنْت ُكّلَھا ِفي ِذي اْلَقْعَدِة 
ِھ        ِفي َرَجٍب َوَقْد َكاَن َمَعُھ ِفیَھا ، َو ُھ َعَلْی ّلى الّل وِل َص َوى الّرُس ْن ِس ى َم اْلَوْھُم َجاِئٌز َعَل

َوَقْد ِقیَل إّن ُمَعاِوَیَة َلَعّلُھ َقّصَر َعْن َرْأِسِھ َبِقّیَة . َفِإَذا َقاَم الّدِلیُل َعَلْیِھ َصاَر َواِجًبا . َوَسّلَم 
َأَخَذُه ُمَعاِوَیُة َعَلى اْلَمْرَوِة ، َذَكَرُه َأُبو ُمَحّمٍد ْبُن َشْعٍر َلْم َیُكْن اْسَتْوَفاُه اْلَحّلاُق َیْوَم الّنْحِر َف

ُھ         ي ِمْن ّم ُیْبِق ُھ ُث ُر ِمْن ْعًرا ُیَقّص ا َش َحْزٍم ، َوَھَذا َأْیًضا ِمْن َوْھِمِھ َفِإّن اْلَحّلاَق َلا ُیْبِقي َغَلًط
َد    َبْعَد الّتْقِصیِر َبِقّیًة َیْوَم الّنْحِر َوَقْد َقَسَم َشْعَر َة َأَح َرْأِسِھ َبْیَن الّصَحاَبِة َفَأَصاَب َأَبا َطْلَح

الّشّقْیِن َوَبِقّیُة الّصَحاَبِة اْقَتَسُموا الّشّق اْلآَخَر الّشْعَرَة َوالّشْعَرَتْیِن َوالّشَعَراِت َوَأْیًضا َفِإّنُھ 
َو سَ           ًدا َوُھ ْعًیا َواِح ا َس ْرَوِة إّل َفا َواْلَم ْیَن الّص َع َب ْم َیْس َواِف      َل َب َط َع َعِق ْم َیْس َأّوُل َل ْعُیُھ اْل

ٌض   َذا   . اْلِإَفاَضِة َوَلا اْعَتَمَر َبْعَد اْلَحّج َقْطًعا ، َفَھَذا َوْھٌم َمْح َل َھ َع  ]  ١٣٠ص [ َوِقی َوَق
ا  . ٍس ِفیِھ َغَلٌط َوَخَطٌأ َأْخَطَأ ِفیِھ اْلَحَسُن ْبُن َعِلّي ، َفَجَعَلُھ َعْن َمْعَمٍر َعْن اْبِن َطاُوو َوِإّنَم

َواْلَحِدیُث اّلِذي ِفي : ُقْلت . َوِھَشاٌم َضِعیٌف . ُھَو َعْن ِھَشاِم ْبِن ُحَجْیٍر َعْن اْبِن َطاُووٍس 
اْلُبَخاِرّي َعْن ُمَعاِوَیَة َقّصْرُت َعْن َرْأِس َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبِمْشَقٍص َوَلْم 

ّلَم      َیِزْد َعَلى َھَذا ، ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َوَاّلِذي ِعْنَد ُمْسِلٍم َقّصْرُت َعْن َرْأِس َرُسوِل الّلِھ َص
ْن َرَوى    . َغْیُر َذِلَك " الّصِحیَحْیِن " َوَلْیَس ِفي . ِبِمْشَقٍص َعَلى اْلَمْرَوِة  ُة َم ا ِرَواَی " َوَأّم

َة   َفَلْیَسْت ِفي الّصِحیِح َوِھ" ِفي َأّیاِم اْلَعْشِر  ْن ُمَعاِوَی ُن    . َي َمْعُلوَلٌة َأْو َوْھٌم ِم ْیُس ْب اَل َق َق
َوَصَدَق . َسْعٍد َراِویَھا َعْن َعَطاٍء َعْن اْبِن َعّباٍس َعْنُھ َوالّناُس ُیْنِكُروَن َھَذا َعَلى ُمَعاِوَیَة 

ّط     ِر َق ي اْلَعْش ي      َو. َقْیٌس ، َفَنْحُن َنْحِلُف ِبَالّلِھ إّن َھَذا َما َكاَن ِف َة ِف ُم ُمَعاِوَی َذا َوْھ ِبُھ َھ ُیْش
َحاِب      اَل ِلَأْص َة َق اِئّي َأّن ُمَعاِوَی اْلَحِدیِث اّلِذي َرَواُه َأُبو َداُوَد َعْن َقَتاَدَة َعْن َأِبي َشْیٍخ اْلُھَن

َذا ،    الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َھْل َتْعَلُموَن َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس ْن َك ى َع ّلَم َنَھ
اُلوا     وِر ؟ َق وِد الّنُم ْم  : َوَعْن ُرُكوِب ُجُل ّج        . َنَع ْیَن اْلَح َرَن َب ى َأْن ُیْق ُھ َنَھ وَن َأّن اَل َفَتْعَلُم َق

َھُد ِبَالّلِھ إّن َوَنْحُن َنْش. َأَما إّنَھا َمَعَھا َوَلِكّنُكْم َنِسیُتْم : َفَقال . َأّما َھِذِه َفَلا : َواْلُعْمَرِة ؟ َقاُلوا 
َك        ْن َذِل ّلَم َع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َھَذا َوْھٌم ِمْن ُمَعاِوَیَة َأْو َكِذٌب َعَلْیِھ َفَلْم َیْنَھ َرُسوُل الّلِھ َص

اِم            اِظ اْلَأْعَل اِت اْلُحّف ى الّثَق ّدَم َعَل ْن َأْن ُیَق ًلا َع ِھ َفْض َتّج ِب ا ُیْح َوِإْن َقّط ، َوَأُبو َشْیٍخ َشْیٌخ َل
ٍر    ي َكِثی َو        . َرَوى َعْنُھ َقَتاَدُة َوَیْحَیى ْبُن َأِب ِة َوُھ اِء اْلُمْعَجَم َدَة ِباْلَخ ُن َخْل َواُن ْب ُمُھ َخْی َواْس

  .َمْجُھوٌل 
وْ      [ َفْصٌل  ِل َس ُھ ِلَأْج ّل ِمْن ْم َیِح ا َل ِق ُعْذُر َمْن َقاَل َحّج َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُمَتَمّتًعا َتَمّتًع
  ]اْلَھْدِي 

اِحُب   ]  ١٣١ص [  ُھ َص " َقاَل َحّج ُمَتَمّتًعا َتَمّتًعا َلْم َیِحّل ِمْنُھ ِلَأْجِل َسْوِق اْلَھْدِي َكَما َقاَل
َر   " اْلُمْغِني  ِن ُعَم ِھ       : َوَطاِئَفٌة َفُعْذُرُھْم َقْوُل َعاِئَشَة َواْب ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َع َرُس َتَمّت
َما َشْأُن الّناِس َحّلوا َوَلْم َتِحّل ِمْن ُعْمَرِتك ، َوَقْوُل َسْعٍد ِفي اْلُمْتَعِة : َقْوُل َحْفَصَة َوَسّلَم َو

َأَلُھ     ْن َس َر ِلَم َقْد َصَنَعَھا َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَصَنْعَناَھا َمَعُھ َوَقْوُل اْبِن ُعَم
اَن   : َلاٌل َفَقاَل َلُھ الّساِئُل إّن َأَباَك َقْد َنَھى َعْنَھا ، َفَقاَل َعْن ُمْتَعِة اْلَحّج ِھَي َح َت إْن َك َأَرَأْی

ُر     ُع َأْم َأْم ي َتْتَب َأِبي َنَھى َعْنَھا ، َوَصَنَعَھا َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َأَأْمُر َأِب
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ُھ           َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َو ّلى الّل ِھ َص وِل الّل َر َرُس ْل َأْم ُل َب اَل الّرُج ّلَم ؟ َفَق ِھ َوَس آِل
ْوَلا َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َفَقاَل َلَقْد َصَنَعَھا َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َقاَل َھُؤَلاِء َوَل

ُت      اْلَھْدُي َلَحّل َكَما َیِحّل اْلُمَتَمّتُع اّلِذي ْدَي َلَأْحَلْل ي اْلَھ ا َأّن َمِع َلا َھْدَي َمَعُھ َوِلَھَذا َقاَل َلْوَل
ْدُي َفَأْخَبَر َأّن اْلَماِنَع َلُھ ِمْن اْلِحّل َسْوُق اْلَھْدِي َواْلَقاِرُن إّنَما َیْمَنُعُھ ِمْن اْلِحّل اْلِقَراُن َلا اْلَھ

ْن    َوَأْرَباُب َھَذا اْلَقْوِل َقْد ُیَسّموَن َھَذ.  ِل ِم َل الّتَحّل ا اْلُمَتَمّتَع َقاِرًنا ، ِلَكْوِنِھ َأْحَرَم ِباْلَحّج َقْب
َھا اْلُعْمَرِة َوَلِكّن اْلِقَراَن اْلَمْعُروَف َأْن ُیْحِرَم ِبِھَما َجِمیًعا ، َأْو ُیْحِرَم ِباْلُعْمَرِة ُثّم ُیْدِخَل َعَلْی

  .اْلَحّج َقْبَل الّطَواِف 
  ]اْلَقاِرِن َواْلُمَتَمّتِع الّساِئِق ِلْلَھْدِي  اْلَفْرُق َبْیَن[ 

َو    : َواْلَفْرُق َبْیَن اْلَقاِرِن َواْلُمَتَمّتِع الّساِئِق ِمْن َوْجَھْیِن َأَحُدُھَما  اِرَن ُھ ِإّن اْلَق ِمْن اْلِإْحَراِم َف
ِإْحَراِم أَ   َداِء اْل ي اْبِت ا ِف َواِف إّم َل الّط اْلَحّج َقْب ِرُم ِب ِذي ُیْح ِھ اّل ي َأْثَناِئ اِني . ْو ِف َأّن : َوالّث

ِة          َواِف اْلِإَفاَض َب َط َعى َعِقی ا َس ا ، َوِإّل ِھ َأّوًل ى ِب اْلَقاِرَن َلْیَس َعَلْیِھ إّلا َسْعٌي َواِحٌد َفِإْن َأَت
وِر        َد اْلُجْمُھ اٍن ِعْن ْعٌي َث ِھ َس ُع َعَلْی َد   . َواْلُمَتَمّت ْن َأْحَم ُھ   ]  ١٣٢ص [ َوَع ّلى الّل ِھ  َص َعَلْی

ْوِل          َذا اْلَق ى َھ ا َعَل وُن ُمَتَمّتًع َف َیُك ِة َفَكْی َواِف اْلِإَفاَض . َوَسّلَم َلْم َیْسَع َسْعًیا َثاِنًیا َعِقیَب َط
ْن      ِوّي ِم ٌھ َق ا َوْج َفِإْن ِقیَل َفَعَلى الّرَواَیِة اْلُأْخَرى ، َیُكون ُمَتَمّتًعا ، َوَلا َیَتَوّجُھ اْلِإْلَزاُم َوَلَھ

ّي    " َصِحیِحِھ " َحِدیِث الّصِحیِح َوُھَو َما َرَواُه ُمْسِلٌم ِفي اْل ْف الّنِب ْم َیُط ، َعْن َجاِبٍر َقاَل َل
ًدا   َأّوَل   . َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَلا َأْصَحاُبُھ َبْیَن الّصَفا َواْلَمْرَوِة إّلا َطَواًفا َواِح ُھ اْل َطَواَف

ٍل       . ْم َكاُنوا ُمَتَمّتِعیَن َھَذا ، َمَع َأّن َأْكَثَرُھ ِن ُكَھْی َلَمَة ْب ْن َس ْوِرّي ، َع ْفَیاُن الّث َوَقْد َرَوى ُس
ّلَم   : َقاَل َحَلَف َطاُووٌس  ِھ َوَس َما َطاَف َأَحٌد ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِل

َل ا . ِلَحّجِھ َوُعْمَرِتِھ إّلا َطَواًفا َواِحًدا  ا         ِقی ا ، َل ا َخاّص ا َتَمّتًع اَن ُمَتَمّتًع ُھ َك ُروا َأّن ِذیَن َنَظ ّل
ِھ          ِھ َوآِل ُھ َعَلْی ّلى الّل ّنِتِھ َص ْن ُس وُم ِم ْعَیْیِن َواْلَمْعُل َیُقوُلوَن ِبَھَذا اْلَقْوَل َبْل ُیوِجُبوَن َعَلْیِھ َس

ِدَم       َوَسّلَم َأّنُھ َلْم َیْسَع إّلا َسْعًیا َواِحًدا ، َكَما َثَبَت ِف َرَن َوَق ُھ َق َر َأّن ِن ُعَم ْن اْب ي الّصِحیِح َع
َمّكَة ، َفَطاَف ِباْلَبْیِت َوِبالّصَفا َواْلَمْرَوِة ، َوَلْم َیِزْد َعَلى َذِلَك َوَلْم َیْحِلْق َوَلا َقّصَر َوَلا َحّل 

َواَف   ِمْن َشْيٍء َحَرَم ِمْنُھ َحّتى َكاَن َیْوُم الّنْحِر َفَنَحَر َوَحَلَق َرْأَسُھ َوَرَأى َأّنُھ َقْد َقَضى َط
ّلَم  : اْلَحّج َواْلُعْمَرِة ِبَطَواِفِھ اْلَأّوِل َوَقاَل  . َھَكَذا َفَعَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَس

فَ       ْیَن الّص َواُف َب ُھ الّط ُھ َوُعْمَرَت ِھ َحّج ا   َوُمَراُدُه ِبَطَواِفِھ اْلَأّوِل اّلِذي َقَضى ِب ْرَوِة ِبَل ا َواْلَم
ُھ      . َرْیٍب  ّلى الّل ّي َص اِبٍر َأّن الّنِب َر َوَج َوَذَكَر الّداَرُقْطِنّي ، َعْن َعَطاٍء َوَناِفٍع َعْن اْبِن ُعَم

 َعَلْیِھ َوَسّلَم ، إّنَما َطاَف ِلَحّجِھ َوُعْمَرِتِھ َطَواًفا َواِحًدا ، َوَسَعى َسْعًیا َواِحًدا ، ُثّم َقِدَم َمّكَة
ا ،   . ، َفَلْم َیْسَع َبْیَنُھَما َبْعَد الّصَدِر  وَن َقاِرًن [ َفَھَذا َیُدّل َعَلى َأَحِد َأْمَرْیِن َوَلا ُبّد إّما َأْن َیُك

ْعٌي          ]  ١٣٣ص  ِھ َس َع َیْكِفی ا َأّن اْلُمَتَمّت َرُه َوِإّم وَل َغْی ْعَیْیِن َأْن َیُق ِع َس ى اْلُمَتَمّت َأْوَجَب َعَل
َدُل          َواِحٌد َوَلِك ا ُیْع َك َفَل ي َذِل ِریَحٌة ِف ا َص اَن َقاِرًن ُھ َك اِن َأّن ّن اْلَأَحاِدیَث اّلِتي َتَقّدَمْت ِفي َبَی

ِن       . . َعْنَھا  َراَن ْب ْن ِعْم ّرٍف َع ْن ُمَط اٍل ، َع َفِإْن ِقیَل َفَقْد َرَوى ُشْعَبُة ، َعْن ُحَمْیِد ْبِن ِھَل
ُھ َعلَ    ّلى الّل ّي َص ْیٍن َأّن الّنِب ْعَیْیِن َرَواُه       ُحَص َعى َس َواَفْیِن َوَس اَف َط ّلَم َط ِھ َوَس ِھ َوآِل ْی

ُن َداُوَد ،   : الّداَرُقْطِنّي َعْن اْبِن َصاِعٍد  ِھ ْب َحّدَثَنا ُمَحّمُد ْبُن َیْحَیى اْلَأْزِدّي ، َحّدَثَنا َعْبُد الّل
ى  : الّداَرُقْطِنّي  َقاَل. ِقیَل َھَذا َخَبٌر َمْعُلوٌل َوُھَو َغَلٌط . َعْن ُشْعَبَة  ُیَقاُل إّن ُمَحّمَد ْبَن َیْحَی

ِھ        ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َناِد َأّن الّنِب َذا اْلِإْس َحّدَث ِبَھَذا ِمْن ِحْفِظِھ َفَوِھَم ِفي َمْتِنِھ َوالّصَواُب ِبَھ
ي إْن َشاَء الّلُھ َتَعاَلى َما َیُدّل َعَلى َوَسَیْأِت. َوآِلِھ َوَسّلَم َقَرَن َبْیَن اْلَحّج َواْلُعْمَرِة َوَالّلُھ َأْعَلُم 

وَل     . َأّن َھَذا اْلَحِدیَث َغَلٌط  ى َأّن َرُس َب إَل ا َذَھ َوَأُظّن َأّن الّشْیَخ َأَبا ُمَحّمٍد ْبَن ُقَداَمَة ، إّنَم
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اَم        ُھ َرَأى اْلِإَم ا ، ِلَأّن اَن ُمَتَمّتًع ّلَم َك ِھ َوَس ى َأّن     الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِل ّص َعَل ْد َن َد َق َأْحَم
َل    ا اْلَأْفَض وِلِھ إّل اَر ِلَرُس ْن ِلَیْخَت ْم َیُك ْبَحاَنُھ َل َھ ُس َراِن َوَرَأى َأّن الّل ْن اْلِق ُل ِم َع َأْفَض الّتَمّت

ِذِه    َوَرَأى اْلَأَحاِدیَث َقْد َجاَءْت ِبَأّنُھ َتَمّتٌع َوَرَأى َأّنَھا َصِریَحٌة ِفي َأّنُھ َلْم َیِحّل َفَأ ْن َھ َذ ِم َخ
َع ِلكَ       َرّجْح الّتَمّت ْم ُی َد َل ّن َأْحَم ْوِن اْلُمَقّدَماِت اْلَأْرَبِع َأّنُھ َتَمّتَع َتَمّتًعا َخاّصا َلْم َیِحّل ِمْنُھ َوَلِك

الّلِھ َصّلى  الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َحّج ُمَتَمّتًعا ، َكْیَف َوُھَو اْلَقاِئُل َلا َأُشّك َأّن َرُسوَل
لّلِھ الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َكاَن َقاِرًنا ، َوِإّنَما اْخَتاَر الّتَمّتَع ِلَكْوِنِھ آِخَر اْلَأْمَرْیِن ِمْن َرُسوِل ا

ِھ وَ   ْم إَلْی َف  َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َوُھَو اّلِذي َأَمَر ِبِھ الّصَحاَبَة َأْن َیْفَسُخوا َحّجُھ َتَأّس
  .َعَلى َفْوِتِھ 

  ]إْن َساَق اْلَھْدَي َفاْلِقَراُن َأْفَضُل َوِإْن َلْم َیُسْق َفالّتَمّتُع َأْفَضُل [ 
َل       ْن َجَع َحاِبِھ َم ْن َأْص ُل َفِم َوَلِكْن َنَقَل َعْنُھ اْلَمْرَوِزّي ، َأّنُھ إَذا َساَق اْلَھْدَي َفاْلِقَراُن َأْفَض

اْلِقَراُن           َھَذا ِرَواَیًة َثاِنَی ْدَي َف اَق اْلَھ ُھ إْن َس َدًة َوَأّن ًة َواِح َأَلَة ِرَواَی َل اْلَمْس ْن َجَع ْنُھْم َم ًة َوِم
َي   ْیِخَنا ، َوِھ ُة َش ِذِه َطِریَق ُل َوَھ الّتَمّتُع َأْفَض ْق َف ْم َیُس ُل َوِإْن َل َد ]  ١٣٤ص [ َأْفَض َأْحَم

َم َلْم َیَتَمّن َأّنُھ َكاَن َجَعَلَھا ُعْمَرًة َمَع َسْوِقِھ اْلَھْدَي َبْل َوّد َوالّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّل
  .َأّنُھ َكاَن َجَعَلَھا ُعْمَرًة َوَلْم َیُسْق اْلَھْدَي 

  ]َھْل الّتَمّتُع َمَع َتْرِك َسْوِق اْلَھْدِي َأْفَضُل ِمْن اْلِقَراِن َمَع الّسْوِق [ 
َأّي اَل َف َي َأْن ُیَق ا َوّد   َبِق َع َكَم ْوَق َوَیَتَمّت ُرَك الّس ُرَن َأْو َیْت وَق َوَیْق ُل َأْن َیُس َأْمَرْیِن َأْفَض اْل

َأَحُدُھَما . ِقیَل َقْد َتَعاَرَض ِفي َھِذِه اْلَمْسَأَلِة َأْمَراِن . الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َفَعَلُھ 
َسّلَم َقَرَن َوَساَق اْلَھْدَي َوَلْم َیُكْن الّلُھ ُسْبَحاَنُھ ِلَیْخَتاَر َلُھ إّلا َأْفَضَل َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َو: 

ُھ            ّلى الّل ُھ َص ْدِي َھْدُی ُر اْلَھ اَلى ، َوَخْی ِھ َتَع ْن َرّب ِھ ِم َوْحُي ِب اْلُأُموِر َوَلا ِسّیَما َوَقْد َجاَءُه اْل
ْو اْسَتْقَبْلُت ِمْن َأْمِري َما اْسَتْدَبْرُت َلَما ُسْقُت اْلَھْدَي َوَلَجَعْلُتَھا َوالّثاِني َقْوُلُھ َل. َعَلْیِھ َوَسّلَم 

اَن            . ُعْمَرًة  ِھ َلَك َت إْحَراِم َو َوْق ِھ ُھ َم ِفی ِذي َتَكّل ُت اّل َذا اْلَوْق اَن َھ ْو َك َفَھَذا َیْقَتِضي ، َأّنُھ َل
َأنّ   ْدَي ِل ُھ          َأْحَرَم ِبُعْمَرٍة َوَلْم َیُسْق اْلَھ اَر َخْلَف ُھ َوَمَضى َفَص ِذي َفَعَل َو اّل َتْدَبَرُه ُھ ِذي اْس اّل

َتْدَبَرُه   َوَاّلِذي اْسَتْقَبَلُھ ُھَو اّلِذي َلْم َیْفَعْلُھ َبْعُد َبْل ُھَو َأَماَمُھ َفَبّیَن َأّنُھ َلْو َكاَن ُمْسَتْقِبًلا ِلَما اْس
ْدٍي وَ   اْلُعْمَرِة ُدوَن َھ ِإْحَراُم ِب َو اْل ى      َوُھ ِل إَل ْن اْلَأْفَض َل َع اُر َأْن َیْنَتِق ا َیْخَت ُھ َل وٌم َأّن َمْعُل

ِع      ْرِجیُح الّتَمّت ُھ َت َأْمَرْیِن ِمْن . اْلَمْفُضوِل َبْل إّنَما َیْخَتاُر اْلَأْفَضَل َوَھَذا َیُدّل َعَلى َأّن آِخَر اْل
ِل َأّن     َوِلَمْن َرّجَح اْلِقَراَن َمَع الّسْوِق َأْن َیُقوَل ُھَو َصّل َذا ِلَأْج ْل َھ ْم َیُق ى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َل

َع           َراِمِھْم َم ْن إْح وا ِم ْیِھْم َأْن َیِحّل ّق َعَل َحاَبَة َش َأّن الّص ْل ِل اّلِذي َفَعَلُھ َمْفُضوٌل َمْرُجوٌح َب
وا ِبِھ َمَع اْنِشَراٍح َوَقُبوٍل َوَمَحّبٍة َبَقاِئِھ ُھَو ُمْحِرًما ، َوَكاَن َیْخَتاُر ُمَواَفَقَتُھْم ِلَیْفَعُلوا َما ُأِمُر

اَل               ا َق وِب َكَم ْأِلیِف اْلُقُل ِة َوَت ْن اْلُمَواَفَق ِھ ِم ا ِفی وِل ِلَم ى اْلَمْفُض ِل إَل ْن اْلَأْفَض ُل َع َوَقْد َیْنَتِق
ْرُك     ِلَعاِئَشَة َلْوَلا َأّن َقْوَمِك َحِدیُثو َعْھٍد ِبَجاِھِلّیٍة َلَنَقْضُت اْلَكْعَبَة َوَج َذا َت اَبْیِن َفَھ ا َب َعْلُت َلَھ
َجَمَع َبْیَن َما ]  ١٣٥ص [ َما ُھَو اْلَأْوَلى ِلَأْجِل اْلُمَواَفَقِة َوالّتْأِلیِف َفَصاَر َھَذا ُھَو اْلَأْوَلى 

َأْمرَ   ْیَن اْل ُھ    َفَعَلُھ َوَبْیَن َما َوّدُه َوَتَمّناُه َوَیُكوُن الّلُھ ُسْبَحاَنُھ َقْد َجَمَع َلُھ َب ِھ َل ُدُھَما ِبِفْعِل ْیِن َأَح
َف   : َوالّثاِني  اُه َوَكْی ِبَتَمّنیھ َوُوّدِه َلُھ َفَأْعَطاُه َأْجَر َما َفَعَلُھ َوَأْجَر َما َنَواُه ِمْن اْلُمَواَفَقِة َوَتَمّن

َلْم َیَتَخّلْلُھ َتَحّلٌل َوَقْد َساَق َیُكوُن ُنُسٌك َیَتَخّلُلُھ الّتَحّلُل َوَلْم َیُسْق ِفیِھ اْلَھْدَي َأْفَضَل ِمْن ُنُسٍك 
 ِفیِھ ِماَئَة َبَدَنٍة َوَكْیَف َیُكوُن ُنُسٌك َأْفَضَل ِفي َحّقِھ ِمْن ُنُسٍك اْخَتاَرُه الّلُھ َلُھ َوَأَتاُه ِبِھ اْلَوْحُي

ّرَر ِفی        . ِمْن َرّبِھ  ْد ُتَك ْن َق ٌل َلِك ُھ َتَحّل ُع َوِإْن َتَخّلَل َل الّتَمّت اَدٌة    َفِإْن ِقی اُؤُه ِعَب ِإْحَراُم َوِإْنَش ِھ اْل
ْدِي   َمْحُبوَبٌة ِللّرّب َواْلِقَراُن َلا َیَتَكّرُر ِفیِھ اْلِإْحَراُم ؟ ِقیَل ِفي َتْعِظیِم َشَعاِئِر الّلِھ ِبَسْوِق اْلَھ
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ِإْحَراِم    ّرِر اْل ٌة    َوالّتَقّرِب إَلْیِھ ِبَذِلَك ِمْن اْلَفْضِل َما َلْیَس ِفي ُمَجّرِد َتَك ِتَداَمَتُھ َقاِئَم ّم إّن اْس ُث
  .َمَقاَم َتَكّرِرِه َوَسْوُق اْلَھْدِي َلا ُمَقاِبَل َلُھ َیُقوُم َمَقاَمُھ 

  ]َقْوُل اْلُمَصّنِف الّتَمّتُع َأْفَضُل ِمْن إْفَراٍد َتْعُقُبُھ ُعْمَرٌة [ 
ُھ   َفِإْن ِقیَل َفَأّیَما َأْفَضُل إْفَراٌد َیْأِتي َعِقیَبُھ ِباْلُعْم اْلَحّج َعِقیَب َرِة َأْو َتَمّتٌع َیِحّل ِمْنُھ ُثّم ُیْحِرُم ِب

ق    ِل اْلَخْل ؟ ِقیَل َمَعاَذ الّلِھ َأْن َنُظّن َأّن ُنُسًكا َقّط َأْفَضُل ِمْن الّنُسِك اّلِذي اْخَتاَرُه الّلُھ ِلَأْفَض
ٌد   ، َوَساَداِت اْلُأّمِة َوَأْن َنُقوَل ِفي ُنُسٍك َلْم َیْفَعْلُھ َرُس ا َأَح وُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَل

َأْمِرِه     وُه ِب ا َفَعُل ِمْن الّصَحاَبِة اّلِذیَن َحّجوا َمَعُھ َبْل َوَلا َغْیُرُھْم ِمْن َأْصَحاِبِھ إّنُھ َأْفَضُل ِمّم
ھُ         ِذي َحّج ّج اّل ْن اْلَح َل ِم َأْرِض َأْفَض ِھ اْل ى َوْج ِھ     َفَكْیَف َیُكوُن َحّج َعَل َلَواُت الّل ّي َص الّنِب

ِھ َووَ      اِك إَلْی ْن اْلَأْنَس َداُه ِم ا َع ّد َعَلْیِھ َوُأِمَر ِبِھ َأْفَضُل اْلَخْلِق َواْخَتاَرُه َلُھْم َوَأَمَرُھْم ِبَفْسِخ َم
َذا      ْن َھ ُل ِم ّط َأْكَم َأْمُر ِلمَ     . َأّنُھ َكاَن َفَعَلُھ َلا َحّج َق ُھ اْل ّح َعْن َذا َوِإْن َص ْدَي   َوَھ اَق اْلَھ ْن َس

وِب       اِئِلیَن ِبُوُج ُة اْلَق ك ِقّل ا ُیوِحْش ِباْلِقَراِن َوِلَمْن َلْم َیُسْق ِبالّتَمّتِع َفِفي َجَواِز ِخَلاِفِھ َنَظٌر َوَل
اِھر            ِل الّظ ْن َأْھ ًة ِم اٍس ، َوَجَماَع َن َعّب ِھ ْب َد الّل ِزُف َعْب ا َیْن ِذي َل ِ  َذِلَك َفِإّن ِفیِھْم اْلَبْحَر اّل

  .َوالّسّنُة ِھَي اْلَحَكُم َبْیَن الّناِس َوَالّلُھ اْلُمْسَتَعاُن 
ا     [ َفْصٌل  َعى َلُھَم َواَفْیِن َوَس ا َط ُعْذُر َمْن َقاَل َحّج َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاِرًنا َطاَف َلُھَم

  ]َسْعَیْیِن 
َواَفْیِن َوَسَعى َلُھ َسْعَیْیِن َكَما َقاَلُھ َكِثیٌر َقاَل إّنُھ َحّج َقاِرًنا ِقَراًنا َطاَف َلُھ َط]  ١٣٦ص [ 

ُھ      َر ، َأّن ِن ُعَم ْن اْب ِمْن ُفَقَھاِء اْلُكوَفِة ، َفُعْذُرُه َما َرَواُه الّداَرُقْطِنّي ِمْن َحِدیِث ُمَجاِھٍد ، َع
اَل َوطَ    : َجَمَع َبْیَن َحّج َوُعْمَرٍة َمًعا ، َوَقاَل  ٌد ، َق ِبیُلُھَما َواِح َعى    َس َواَفْیِن َوَس ا َط اَف َلُھَم

َنْعت      . َلُھَما َسْعَیْیِن  ا َص َنَع َكَم ّلَم َص ِھ َوَس . َوَقاَل َھَكَذا َرَأْیُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
ا سَ     َعى َلُھَم َواَفْیِن َوَس ْعَیْیِن َوَعْن َعِلّي ْبِن َأِبي َطاِلٍب ، َأّنُھ َجَمَع َبْیَنُھَما ، َوَطاَف َلُھَما َط

َنْعُت            ا َص َنَع َكَم ّلَم َص ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل ت َرُس ّي   . َوَقاَل َھَكَذا َرَأْی ْن َعِل َوَع
َواَفْیِن     اَف َط ا ، َفَط اَن َقاِرًن ّلَم َك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ا َأّن الّنِب ُھ َأْیًض ُھ َعْن َي الّل َرِض

ُھ    َوَعْن . َوَسَعى َسْعَیْیِن  ّلى الّل ِھ َص َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد الّلِھ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل َطاَف َرُسوُل الّل
ُن    ّي ، َواْب ُر َوَعِل ٍر َوُعَم و َبْك ْعَیْیِن َوَأُب َعى َس َواَفْیِن َوَس ِھ َط ِھ َوُعْمَرِت ّلَم ِلَحّجِت ِھ َوَس َعَلْی

َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َطاَف َطَواَفْیِن َوَسَعى  َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْیٍن َأّن الّنِبّي. َمْسُعوٍد 
َوَما َأْحَسَن َھَذا اْلُعْذَر َلْو َكاَنْت َھِذِه اْلَأَحاِدیُث َصِحیَحًة َبْل َلا َیِصّح ِمْنَھا َحْرٌف . َسْعَیْیِن 
الَ   . َواِحٌد  اَرَة ، َوَق ُن ُعَم ّداَرُقْطِنّي   َأّما َحِدیُث اْبِن ُعَمَر َفِفیِھ اْلَحَسُن ْب ْن    : ال ْرِوِه َع ْم َی َل

ُھ   ]  ١٣٧ص . [ اْلَحَكِم َغْیُر اْلَحَسِن ْبِن ُعَماَرَة ، َوُھَو َمْتُروُك اْلَحِدیِث  َي الّل َعِلّي َرِض
ي َداُوَد       ُن َأِب ُص ْب ِھ َحْف َأّوُل َفَیْرِوی ِدیثِ      . َعْنُھ اْل ُروُك اْلَح ٌص َمْت ِلٌم َحْف ُد َوُمْس اَل َأْحَم  َوَق

ى ،  : َوَقاَل اْبُن ِخَراٍش  ُھَو َكّذاٌب َیَضُع اْلَحِدیَث َوِفیِھ ُمَحّمُد ْبُن َعْبِد الّرْحَمِن ْبِن َأِبي َلْیَل
ّي   : َوَأّما َحِدیُثُھ الّثاِني . َضِعیٌف  ِن َعِل . َفَیْرِویِھ ِعیَسى ْبُن َعْبِد الّلِھ ْبِن ُمَحّمِد ْبِن ُعَمَر ْب

َو   : ِبیِھ َعْن َجّدِه َقاَل الّداَرُقْطِنّي َحّدَثِني َأِبي َعْن َأ اَرٌك َوُھ ِعیَسى ْبُن َعْبِد الّلِھ ُیَقال َلُھ ُمَب
َد ،        . َمْتُروُك اْلَحِدیِث  ُن َیِزی ُرو ْب ْرَدَة َعْم و َب ِھ َأُب ِھ َفَیْرِوی َوَأّما َحِدیُث َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد الّل

ي   : َقاَل الّداَرُقْطِنّي . َقَمَة َعْن َحّماٍد َعْن إْبَراِھیَم َعْن َعْل ُھ ِف َوَأُبو َبْرَدَة َضِعیٌف َوَمْن ُدوَن
َوَقاَل . ُھَو َكّذاٌب َخِبیٌث : َوِفیِھ َعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن َأَباَن ، َقاَل َیْحَیى . اْلِإْسَناِد ُضَعَفاُء اْنَتَھى 

ِھ     َوَأّما َح. الّراِزّي َوالّنَساِئّي َمْتُروُك اْلَحِدیِث  َط ِفی ا َغِل َو ِمّم ِدیُث ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْیٍن َفُھ
َواِب       ى الّص ِھ َعَل ّدَث ِب ْد َح ُمَحّمُد ْبُن َیْحَیى اْلَأْزِدّي ، َوَحّدَث ِبِھ ِمْن ِحْفِظِھ َفَوِھَم ِفیِھ َوَق
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ْعِي   َواِف َوالّس ِر الّط ْن ِذْك َع َع ُھ َرَج اُل إّن َراًرا ، َوُیَق ْد َرَوى اْلِإ. ِم ُد ، َوَق اُم َأْحَم َم
ِحیِحِھ  " َوالّتْرِمِذّي ، َواْبُن ِحّباَن ِفي  ِن        " َص ِھ ْب ِد الّل ْن ُعَبْی ّدَراَوْرِدّي ، َع ِدیِث ال ْن َح ِم

ْیَن     َرَن َب ْن َق ُعَمَر ، َعْن َناِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر َقاَل َقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َم
ْمَرِتِھ َأْجَزَأُه َلُھَما َطَواٌف َواِحٌد َوَلْفُظ الّتْرِمِذّي َمْن َأْحَرَم ِباْلَحّج َواْلُعْمَرِة َأْجَزَأُه َحّجِتِھ َوُع

ِحیَحْیِن       ي الّص ا َوِف ا َجِمیًع ّل ِمْنُھَم ]  ١٣٨ص [ َطَواٌف َوَسْعٌي َواِحٌد َعْنُھَما ، َحّتى َیِح
ا َقالَ   ي          َعْن َعاِئَشَة َرِضَي الّلُھ َعْنَھ ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل َع َرُس ا َم ْت َخَرْجَن

ا یَ      ّم َل َرِة ُث اْلَحّج َواْلُعْم ّل ِب ّل  َحّجِة اْلَوَداِع َفَأْھَلْلَنا ِبُعْمَرٍة ُثّم َقاَل َمْن َكاَن َمَعُھ َھْدٌي َفْلُیِھ ِح
و  َر        َحّتى َیِحّل ِمْنُھَما َجِمیًعا ، َفَطاَف اّلِذیَن َأَھّل ا آَخ اُفوا َطَواًف ّم َط وا ، ُث ّم َحّل اْلُعْمَرِة ُث ا ِب

ا       اُفوا َطَواَف ا َط َرِة َفِإّنَم ّج َواْلُعْم ْیَن اْلَح وا َب ِذیَن َجَمُع ا اّل ى ، َوَأّم ْن ِمًن وا ِم َد َأْن َرَجُع َبْع
اَل ِلَعاِئشَ     ّلَم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل ّح َأّن َرُس ًدا َوَص ِت  َواِح ِك ِباْلَبْی َة إّن َطَواَف

ْن          َلْیَماَن ، َع ي ُس ُن َأِب ِك ْب ُد اْلَمِل ك َوَرَوى َعْب ِك َوُعْمَرِت َوِبالّصَفا َواْلَمْرَوِة ، َیْكِفیِك ِلَحّج
ِھ   َعَطاٍء َعْن اْبِن َعّباٍس ، َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َطاَف َطَواًفا َواِحًدا ِلَحّج

ِھ  ِك . َوُعْمَرِت ُد اْلَمِل َنِن  : َوَعْب َحاُب الّس ِلٌم َوَأْص ِھ ُمْس َتّج ِب ُھوِریَن اْح اِت اْلَمْش ُد الّثَق . َأَح
ْفَعةِ      ِدیُث الّش ِھ َح َر َعَلْی ا ُأْنِك  َوَكاَن ُیَقاُل َلُھ اْلِمیَزاُن َوَلْم ُیَتَكّلْم ِفیِھ ِبَضْعٍف َوَلا ُجْرٍح َوِإّنَم

  َظاِھٌر َعْنُھ َعاُرَھا َوِتْلَك َشَكاٌة
ْیَن    َرَن َب َوَقْد َرَوى الّتْرِمِذّي َعْن َجاِبٍر َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َق

اَة ،    ُن َأْرَط اُج ْب ْد   اْلَحّج َواْلُعْمَرِة َوَطاَف َلُھَما َطَواًفا َواِحًدا َوَھَذا ، َوِإْن َكاَن ِفیِھ اْلَحّج َفَق
ْوِرّي  . َرَوى َعْنُھ ُسْفَیاُن ، َوُشْعَبُة ، َواْبُن ُنَمْیٍر ، َوَعْبُد الّرّزاِق ، َواْلَخْلُق َعْنُھ  : َقاَل الّث

ُھ    ِلَم ِمْن . َوَما َبِقَي َأَحٌد َأْعَرُف ِبَما َیْخُرُج ِمْن َرْأِسِھ ِمْنُھ َوِعیَب َعَلْیِھ الّتْدِلیُس َوَقّل َمْن َس
َدّلُس     : َأْحَمُد َكاَن ِمْن اْلُحّفاِظ َوَقاَل اْبُن َمِعیٍن َوَقاَل  ُدوٌق ُی َو َص اْلَقِوّي َوُھ اَل  . َلْیَس ِب َوَق

ِھ        ْدِقِھ َوِحْفِظ ي ِص اُب ِف ا َنْرَت اِدٌق َل َو َص ّدَثَنا ، َفُھ اَل َح اِتٍم إَذا َق و َح ْد َرَوى . َأُب َوَق
َأِبي ُسَلْیٍم َقاَل َحّدَثِني َعَطاٌء َوَطاُووٌس ، َوُمَجاِھٌد ، َعْن الّداَرُقْطِنّي ، ِمْن َحِدیِث َلْیِث ْبِن 

ْم    ّلَم َل  ١٣٩ص [ َجاِبٍر َوَعْن اْبِن ُعَمَر َوَعْن اْبِن َعّباٍس ، َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس
َنِن    َواْلَمْرَوِة إّلا َطَواًفا َواِحًدا ِلُعْمَرِتِھْم َوَحّجِھْم َوَلْیُث ْب]  ُل الّس ِھ َأْھ ُن َأِبي ُسَلْیٍم ، اْحَتّج ِب

اِحَب   : َلا َبْأَس ِبِھ َوَقاَل الّداَرُقْطِنّي : اْلَأْرَبَعِة َواْسَتْشَھَد ِبِھ ُمْسِلٌم َوَقاَل اْبُن َمِعیٍن  اَن َص َك
: َحْسب َوَقاَل َعْبُد اْلَواِرِث ُسّنٍة َوِإّنَما َأْنَكُروا َعَلْیِھ اْلَجْمَع َبْیَن َعَطاٍء َوَطاُووٍس َوُمَجاِھٍد 

ّعَفُھ           اُس َوَض ُھ الّن ّدَث َعْن ْن َح ِدیِث َوَلِك َطِرُب اْلَح ُد ُمْض اَل َأْحَم َكاَن ِمْن َأْوِعَیِة اْلِعْلِم َوَق
ٌن   َة    . الّنَساِئّي ، َوَیْحَیى ِفي ِرَواَیٍة َعْنُھ َوِمْثُل َھَذا َحِدیُثُھ َحَس ْغ ُرْتَب ْم َیْبُل ّحِة  َوِإْن َل . الّص

َعْن َجاِبٍر َقاَل َدَخَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعَلى َعاِئَشَة " الّصِحیَحْیِن " َوِفي 
ْف  " ُثّم َوَجَدَھا َتْبِكي َفَقاَل َما ُیْبِكیِك ؟  َفَقاَلْت َقْد ِحْضُت َوَقْد َحّل الّناُس َوَلْم َأِحّل َوَلْم َأُط

ِت َف اَل ِباْلَبْی ْت    " َق َرْت َطاَف ى إَذا َطُھ َف َحّت ْت اْلَمَواِق ّم َوَقَف ْت ُث ي َفَفَعَل ّم َأِھّل ِلي ُث اْغَتِس
اَل   ُدّل         " ِباْلَكْعَبِة َوِبالّصَفا َواْلَمْرَوِة ، ُثّم َق َذا َی ا َوَھ ِك َجِمیًع َك َوُعْمَرِت ْن َحّج ِت ِم ْد َحَلْل َق

ُدَھا   وٍر َأَح ِة ُأُم ى َثَلاَث اِني  َأّن: َعَل ًة َوالّث ْت َقاِرَن ا َكاَن ٌد  : َھ َواٌف َواِح ِھ َط اِرَن َیْكِفی َأّن اْلَق
ّم            . َوَسْعٌي َواِحٌد  ا ، ُث ْت ِفیَھ ي َحاَض َرِة اّلِت َك اْلُعْم اُء ِتْل ا َقَض ُب َعَلْیَھ ا َیِج ُھ َل َوالّثاِلُث َأّن

َراَم الْ    ْرُفْض إْح ْم َت ا      َأْدَخَلْت َعَلْیَھا اْلَحّج َوَأّنَھا َل ْت َأْعَماَلَھ ا َرَفَض َھا ، َوِإّنَم َرِة ِبَحْیِض ُعْم
ِف   َواِلاْقِتَصاَر َعَلْیَھا ، َوَعاِئَشُة َلْم َتُطْف َأّوًلا َطَواَف اْلُقُدوِم ، َبْل َلْم َتُطْف إّلا َبْعَد الّتْعِری

َواُف    َوَسَعْت َمَع َذِلَك َفِإَذا َكاَن َطَواُف اْلِإَفاَضِة َوالّسْعُي َبْعُد َیْك ُھ َط َأْن َیْكِفَی ِفي اْلَقاِرَن َفِل
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َع         ُدوِم َم َواُف اْلُق ُھ َط َأْن َیْكِفَی اِرَن َفِل ي اْلَق ُد َیْكِف ْعُي َبْع ِة َوالّس َواِف اْلِإَفاَض َع َط ُدوِم َم اْلُق
َة     ّن َعاِئَش َأْوَلى ، َلِك ِق اْل ِدِھَما ِبَطِری َع َأَح ٌد َم ْعٌي َواِح ِة َوَس َواِف اْلِإَفاَض ا َط ّذَر َعَلْیَھ َتَع

الّطَواُف اْلَأّوُل َفَصاَرْت ِقّصُتَھا ُحّجًة َفِإّن اْلَمْرَأَة اّلِتي َیَتَعّذُر َعَلْیَھا الّطَواُف اْلَأّوُل َتْفَعُل 
ّلى َوِمّما ُیَبّیُن َأّنُھ َص: َقاَل َشْیُخ اْلِإْسَلاِم اْبُن َتْیِمّیَة ]  ١٤٠ص [ َكَما َفَعَلْت َعاِئَشُة ُتْدِخُل 

ا     ُھ َعْنَھ َي الّل ا  : الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْم َیُطْف َطَواَفْیِن َوَلا َسَعى َسْعَیْیِن َقْوُل َعاِئَشَة َرِض َوَأّم
ًدا        ا َواِح اُفوا َطَواًف ا َط َرَة َفِإّنَم ّج َواْلُعْم ِھ   . اّلِذیَن َجَمُعوا اْلَح ٌق َعَلْی ْم    . ُمّتَف اِبٍر َل ْوُل َج َوَق

ًدا ،             َیُطْف الّن ا َواِح ا َطَواًف ْرَوِة إّل َفا َواْلَم ْیَن الّص َحاُبُھ َب ّلَم َوَأْص ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ِب
ِلٌم  . َطَواَفُھ اْلَأّوَل  ْن         . َرَواُه ُمْس ْرَوِة َع َفا َواْلَم ِك ِبالّص ِك َطَواُف ِزُئ َعْن َة ُیْج ُھ ِلَعاِئَش َوَقْوُل

َفا  . ٌم َحّجك َوُعْمَرِتِك َرَواُه ُمْسِل َوَقْوُلُھ َلَھا ِفي ِرَواَیِة َأِبي َداُوَد َطَواُفِك ِباْلَبْیِت َوَبْیَن الّص
ْت        ا َطاَف ِھ َلّم ِق َعَلْی ِدیِث اْلُمّتَف ي اْلَح َواْلَمْرَوِة َیْكِفیِك ِلَحّجِك َوُعْمَرِتِك َجِمیًعا َوَقْوُلُھ َلَھا ِف

َقاَل َوالّصَحاَبُة " َقْد َحَلْلِت ِمْن َحّجِك َوُعْمَرِتِك َجِمیًعا : "  ِباْلَكْعَبِة َوَبْیَن الّصَفا َواْلَمْرَوِة
ِت           اُفوا ِباْلَبْی ا َط ْم َلّم وا َأّنُھ ْم َنَقُل ّلَم ُكّلُھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی اّلِذیَن َنَقُلوا َحّجَة َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّل

ِر         َوَبْیَن الّصَفا َواْلَمْرَوِة ، َأَمَرُھْم ِبالّتْحِلیِل ْوَم الّنْح ا َی ّل إّل ا َیِح ُھ َل ْدَي َفِإّن إّلا َمْن َساَق اْلَھ
َعى          اَف َوَس ّم َط َعى ، ُث اَف َوَس ْنُھْم َط ًدا ِم ْنُھْم َأّن َأَح وِم َأّن   . َوَلْم َیْنُقْل َأَحٌد ِم ْن اْلَمْعُل َوِم

ُھ   َف. ِمْثَل َھَذا ِمّما َتَتَوّفُر اْلِھَمُم َوالّدَواِعي َعَلى َنْقِلِھ  َم َأّن َلّما َلْم َیْنُقْلُھ َأَحٌد ِمْن الّصَحاَبِة ُعِل
ُر         . َلْم َیُكْن  ّي َوآَخ ْن َعِل وَن ، َع ِھ اْلُكوِفّی ٌر َیْرِوی ْعَیْیِن َأَث الّطَواَفْیِن َوالّس َوُعْمَدُة َمْن َقاَل ِب

ا    ُھ َعْنُھَم ُن مُ   . َعْن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي الّل ُر ْب ْد َرَوى َجْعَف ّي      َوَق ْن َعِل ِھ َع ْن َأِبی ٍد ، َع َحّم
َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َأّن اْلَقاِرَن َیْكِفیِھ َطَواٌف َواِحٌد َوَسْعٌي َواِحٌد ِخَلاَف َما َرَوى َأْھُل اْلُكوَفِة 

وَن َأْو َمجْ        ُھ َمْجُھوُل ا ِرَجاُل ُھ َم ٌع َوِمْن َو ُمْنَقِط ا ُھ وَن  ، َوَما َرَواُه اْلِعَراِقّیوَن ، ِمْنُھ َم ُروُح
َوِلَھَذا َطَعَن ُعَلَماُء الّنْقِل ِفي َذِلَك َحّتى َقاَل اْبُن َحْزٍم ُكّل َما ُرِوَي ِفي َذِلَك َعْن الّصَحاَبِة 

َو   . َلا َیِصّح ِمْنُھ َوَلا َكِلَمٌة َواِحَدٌة  ا ُھ َوَقْد ُنِقَل ِفي َذِلَك َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َم
ُھ       . ٌع ِبَلا َرْیٍب َمْوُضو ّلى الّل وِل َص َحاِب َرُس ْن َأْص ٌد ِم َوَقْد َحَلَف َطاُووٌس َما َطاَف َأَح

ِن      َر ، َواْب ِن ُعَم ْن اْب َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَحّجِتِھ َوُعْمَرِتِھ إّلا َطَواًفا َواِحًدا ، َوَقْد َثَبَت ِمْثُل َذِلَك َع
الّلُھ َعْنُھْم َوُھْم َأْعَلُم الّناِس ِبَحّجِة َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ  َعّباٍس ، َوَجاِبٍر َوَغْیِرِھْم َرِضَي

ْرَوِة      َفا َواْلَم وا ِبالّص ْم َیُطوُف َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَلْم ُیَخاِلُفوَھا ، َبْل َھِذِه اْلآَثاُر َصِریَحٌة ِفي َأّنُھْم َل
  ] ١٤١ص [ إّلا َمّرًة َواِحَدًة 

  ]ِن َواْلُمَتَمّتِع َسْعَیاِن َأْو َسْعٌي َواِحٌد َھْل َعَلى اْلَقاِر[ 
ِة     ى َثَلاَث ٌد ؟ َعَل ؟ َوَقْد َتَناَزَع الّناُس ِفي اْلَقاِرِن َواْلُمَتَمّتِع َھْل َعَلْیِھَما َسْعَیاِن َأْو َسْعٌي َواِح

ُھَما إّلا َسْعٌي َواِحٌد َكَما َنّص َلْیَس َعَلى َواِحٍد ِمْن: َأَحُدَھا . َأْقَواٍل ِفي َمْذَھِب َأْحَمَد َوَغْیِرِه 
ِھ   َأِبي      . َعَلْیِھ َأْحَمُد ِفي ِرَواَیِة اْبِنِھ َعْبِد الّل ت ِل ِھ ُقْل ُد الّل اَل َعْب ْیَن     : َق َعى َب ْم َیْس ُع َك اْلُمَتَمّت

ْأَس  َوِإْن َطاَف َطَواًفا َو. الّصَفا َواْلَمْرَوِة ؟ َقاَل إْن َطاَف َطَواَفْیِن َفُھَو َأْجَوُد  اِحًدا ، َفَلا َب
َلِف    : َقاَل َشْیُخَنا .  ْن الّس ٍد ِم اِني  . َوَھَذا َمْنُقوٌل َعْن َغْیِر َواِح ْعَیاِن    : الّث ِھ َس ُع َعَلْی اْلُمَتَمّت

ْن         ُھ ِم ْن َیُقوُل ْوُل َم ِھ َوَق ي َمْذَھِب اِني ِف ْوُل الّث َو اْلَق َذا ُھ ٌد َوَھ ْعٌي َواِح ِھ َس اِرُن َعَلْی َواْلَق
ُھ   َأ ا الّل اِفِعّي َرِحَمُھَم ٍك َوالّش َحاِب َماِل ْعَیْیِن    . ْص ا َس ٍد ِمْنُھَم ّل َواِح ى ُك ُث إّن َعَل َوالّثاِل

ُم              ُھ َأْعَل ُھ َوَالّل ُھ الّل َد َرِحَم ْذَھِب َأْحَم ي َم ا ِف ْذَكُر َقْوًل ُھ َوُی ُھ الّل َة َرِحَم . َكَمْذَھِب َأِبي َحِنیَف
  .ُط َقْوِل َشْیِخَنا َوَشْرُحُھ َوَالّلُھ َأْعَلُم َوَاّلِذي َتَقّدَم ُھَو َبْس

  ]ُعْذُر َمْن َقاَل َحّج َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُمْفِرًدا اْعَتَمَر َعِقیَبُھ ِمْن الّتْنِعیِم [ َفْصٌل 



 ٩٠

َة   إّنُھ َحّج َحّجا ُمْفَرًدا اْعَتَمَر َعِقیَبُھ ِمْن الّتْنِعیِم ،: َوَأّما اّلِذیَن َقاُلوا  َفَلا ُیْعَلُم َلُھْم ُعْذٌر َأْلَبّت
یِم  إّلا َما َتَقّدَم ِمْن َأّنُھْم َسِمُعوا َأّنُھ َأْفَرَد اْلَحّج ، َوَأّن َعاَدَة اْلُمْفِرِدیَن َأْن َیْعَتِمُروا ِمْن الّتْن ِع

  .، َفَتَوّھُموا َأّنُھ َفَعَل َكَذِلَك 
  ]ُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِباْلُعْمَرِة َوْحَدَھا َواْسَتَمّر َعَلْیَھا ُعْذُر َمْن َقاَل َلّبى َصّلى الّل[ َفْصٌل 

ْذُرُه        ا ، َفُع َتَمّر َعَلْیَھ َدَھا َواْس اْلُعْمَرِة َوْح ى ِب َوَأّما اّلِذیَن َغِلُطوا ِفي إْھَلاِلِھ َفَمْن َقاَل إّنُھ َلّب
لّ    ِھ َوَس ُھ َعَلْی َرٍة       َأّنُھ َسِمَع َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّل ّل ِبُعْم ْن َأَھ َدُه َم ُع ِعْن َع َواْلُمَتَمّت [ َم َتَمّت

ا  ]  ١٤٢ص  ُھ َعْنَھ َي الّل ُة َرِض ُھ َحْفَص ْت َل ْن   : َقاَل ّل ِم ْم َتِح وا َوَل اِس َحّل ْأُن الّن ا َش َم
َة   ُعْمَرِتك ؟ َوُكّل َھَذا َلا َیُدّل َعَلى َأّنُھ َقاَل َلّبْیَك ِبُعْمَرٍة ُمْفَرَدٍة َوَلْم َی ُھ َأْلَبّت ْنُقْل َھَذا َأَحٌد َعْن

  .َفُھَو َوْھٌم َمْحٌض َواْلَأَحاِدیُث الّصِحیَحُة اْلُمْسَتِفیَضُة ِفي َلْفِظِھ ِفي إْھَلاِلِھ ُتْبِطُل َھَذا 
  ]ُعْذُر َمْن َقاَل َلّبى َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِباْلَحّج َوْحَدُه َواْسَتَمّر َعَلْیِھ [ َفْصٌل 

ّج  : َأّما َمْن َقاَل إّنُھ َلّبى ِباْلَحّج َوْحَدُه َواْسَتَمّر َعَلْیِھ َفُعْذُرُه َما َذَكْرَنا َعّمْن َقاَل َو َأْفَرَد اْلَح
رَ   : َوَلّبى ِباْلَحّج َوَقْد َتَقّدَم اْلَكَلاُم َعَلى َذِلَك َوَأّنُھ َلْم َیُقْل َأَحٌد َقّط  ٍة ُمْف َك ِبَحّج َدٍة إّنُھ َقاَل َلّبْی

  .َوِإّن اّلِذیَن َنَقُلوا َلْفَظُھ َصّرُحوا ِبِخَلاِف َذِلَك 
  ]ُعْذُر َمْن َقاَل َلّبى َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِباْلَحّج َوْحَدُه ُثّم َأْدَخَل َعَلْیِھ اْلُعْمَرَة [ َفْصٌل 

َل َعلَ   ّم َأْدَخ َدُه ، ُث اْلَحّج َوْح ى ِب ُھ َلّب اَل إّن ْن َق ا َم ُع  َوَأّم َذِلَك َتْجَتِم ُھ ِب ّن َأّن َرَة َوَظ ِھ اْلُعْم ْی
اْلَأَحاِدیُث َفُعْذُرُه َأّنُھ َرَأى َأَحاِدیَث إْفَراِدِه ِباْلَحّج َصِحیَحًة َفَحَمَلَھا َعَلى اْبِتَداِء إْحَراِمِھ ُثّم 

ّج   ُعْمَرٌة ِفي َحّجٍة ، َفَأ: إّنُھ َأَتاُه آٍت ِمْن َرّبِھ َتَعاَلى َفَقاَل ُقْل  ى اْلَح ْدَخَل اْلُعْمَرَة ِحیَنِئٍذ َعَل
، َفَكاَن ُمْفِرًدا " إّني ُسْقُت اْلَھْدَي َوَقَرْنُت : " َفَصاَر َقاِرًنا ؛ َوِلَھَذا َقاَل ِلْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب 

ھُ         ْل إّن ْم َیُق ًدا َل ِإّن َأَح ا َف ِھ َوَأْیًض ي َأْثَناِئ ى      ِفي اْبِتَداِء إْحَراِمِھ َقاِرًنا ِف ا َلّب اْلُعْمَرِة َوَل ّل ِب َأَھ
ى  : ِباْلُعْمَرِة َوَلا َأْفَرَد اْلُعْمَرَة َوَلا َقاَل َخَرْجَنا َلا َنْنِوي إّلا اْلُعْمَرَة َبْل َقاُلوا  َأَھّل ِباْلَحّج َوَلّب
ى َأنّ         ُدّل َعَل َذا َی ّج َوَھ ا اْلَح ِوي إّل ا َنْن ا َل ّج َوَخَرْجَن َرَد اْلَح اْلَحّج َوَأْف ا    ِب َع َأّوًل ِإْحَراَم َوَق اْل

ا ،     ي ِبِھَم ٌس ُیَلّب ِمَعُھ َأَن ا َفَس ى ِبِھَم اْلِقَراِن َفَلّب اَلى ِب ِھ َتَع ْن َرّب َوْحُي ِم اَءُه اْل ّم َج اْلَحّج ُث ِب
: َقاُلوا . َوَصَدَق َوَسِمَعْتُھ َعاِئَشُة ، َواْبُن ُعَمَر ، َوَجاِبٌر ُیَلّبي ِباْلَحّج َوْحَدُه َأّوًلا َوَصَدُقوا 

َوَأْرَباُب َھِذِه اْلَمَقاَلِة َلا ُیِجیُزوَن إْدَخاَل . َوِبَھَذا َتّتِفُق اْلَأَحاِدیُث َوَیُزوُل َعْنَھا اِلاْضِطَراُب 
ًوا ،      ُھ َلْغ ّج َوَیَرْوَن ى اْلَح ِرِه  ]  ١٤٣ص [ اْلُعْمَرِة َعَل اُلوا  . ُدوَن َغْی ى    : َق ُدّل َعَل ا َی َوِمّم

َك َأّن اْب اَل َذِل َر َق ا    : َن ُعَم ا ، َوِكَلاُھَم ا َجِمیًع ّل ِبِھَم اَل َأَھ ٌس َق َدُه ، َوَأَن اْلَحّج َوْح ى ِب َلّب
رَ      ُھ إَذا َأْح َدُه ِلَأّن اْلَحّج َوْح ِھ ِب َم َصاِدٌق َفَلا ُیْمِكُن َأْن َیُكوَن إْھَلاُلُھ ِباْلِقَراِن َساِبًقا َعَلى إْھَلاِل

ْن َأنْ   ْم ُیْمِك ُھ             َقاِرًنا ، َل ّیَن َأّن ِإْفَراِد َفَتَع ى اْل ِإْحَراَم إَل َل اْل َرٍد َوَیْنُق ّج ُمْف َك ِبَح َد َذِل ِرَم َبْع ُیْح
ِھ      َل َعَلْی ّم َأْدَخ ِمُعوُه ُث َأْحَرَم ِباْلَحّج ُمْفَرًدا ، َفَسِمَعُھ اْبُن ُعَمَر َوَعاِئَشُة َوَجاِبٌر َفَنَقُلوا َما َس

ا             اْلُعْمَرَة َفَأَھّل ِبِھَما َج َل َم ا ، َفَنَق ّل ِبِھَم ٌس ُیِھ ِمَعُھ َأَن ِھ َفَس ْن َرّب َوْحُي ِم اَءُه اْل ا َج ا َلّم ِمیًع
اْلِقَراِن             َحاَبِة ِب ْن الّص ُرُه ِم ّدَم ِذْك ْن َتَق ُھ َم َر َعْن َرَن َوَأْخَب ُھ َق ِھ ِبَأّن َسِمَعُھ ُثّم َأْخَبَر َعْن َنْفِس

اُقُض   َفاّتَفَقْت َأَحاِدیُثُھْم َوَزاَل َعْنھَ  ِطَراُب َوالّتَن اُلوا  . ا اِلاْض َة     : َق ْوُل َعاِئَش ِھ َق ُدّل َعَلْی َوَی
َفَقاَل َمْن َأَراَد ِمْنُكْم َأْن ُیِھّل ِبَحّج َوُعْمَرٍة . َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم 

ّل     َفْلُیِھّل َوَمْن َأَراَد َأْن ُیِھّل ِبَحّج َفْلُیِھّل ُة َفَأَھ ْت َعاِئَش َوَمْن َأَراَد َأْن ُیِھّل ِبُعْمَرٍة َفْلُیِھّل َقاَل
ُھ         اٌس َمَع ِھ َن ّل ِب ّج َوَأَھ ّلَم ِبَح ِھ َوَس اَن      . َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی ُھ َك ى َأّن ُدّل َعَل َذا َی َفَھ

ْن      . َن َبْعَد َذِلَك ُمْفِرًدا ِفي اْبِتَداِء إْحَراِمِھ َفُعِلَم َأّن ِقَراَنُھ َكا ْوِل ِم َذا اْلَق ي َھ َب َأّن ِف َوَلا َرْی
ا       ِإْحَراٍم َل ّلَم ِب ِھ َوَس ُھ َعَلْی ُمَخاَلَفِة اْلَأَحاِدیِث اْلُمَتَقّدَمِة َوَدْعَوى الّتْخِصیِص ِللّنِبّي َصّلى الّل
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ُرّدُه َأنّ   ا َی ّلى        َیِصّح ِفي َحّق اْلُأّمِة َما َیُرّدُه َوُیْبِطُلُھ َوِمّم ِھ َص وُل الّل ّلى َرُس اَل َص ا َق َأَنًس
َرِة            اْلَحّج َواْلُعْم ّل ِب َداِء ، َوَأَھ َل اْلَبْی ِعَد َجَب َب َوَص ّم َرِك َداِء ُث َر ِباْلَبْی الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم الّظْھ

ُھ       . ِحیَن َصّلى الّظْھَر  اَل َل ِھ َق ْن َرّب اَءُه ِم ِذي َج َذا    " َوِفي َحِدیِث ُعَمَر َأّن اّل ي َھ ّل ِف َص
َفَكَذِلَك َفَعَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم " . ُعْمَرٌة ِفي َحّجٍة : اْلَواِدي اْلُمَباَرِك َوُقْل 

ِة ،      ِذي اْلُحَلْیَف َر ِب ّلى الّظْھ َفَاّلِذي َرَوى ُعَمُر َأّنُھ ُأِمَر ِبِھ َوَرَوى َأَنٌس َأّنُھ َفَعَلُھ َسَواٌء َفَص
  َلّبْیَك َحّجا َوُعْمَرًة" ّم َقاَل ُث

  ]َھْل َیُجوُز إْدَخاُل اْلُعْمَرِة َعَلى اْلَحّج [ 
ا            ْوَلْیِن َوُھَم ى َق ّج َعَل ى اْلَح َرِة َعَل اِل اْلُعْم َواِز إْدَخ ي َج اُس ِف ]  ١٤٤ص [ َواْخَتَلَف الّن

اُلوا  : َأْحَمَد ، َأْشَھُرُھَما  ْم      إّنُھ َلا َیِصّح َوَاّلِذیَن َق َحاِبِھ َرِحَمُھ ةَ  َوَأْص َأِبي َحِنیَف ّحِة َك ِبالّص
َرَة        َل اْلُعْم ِإَذا َأْدَخ ْعَیْیِن َف َعى َس َواَفْیِن َوَیْس الّلُھ َبَنْوُه َعَلى ُأُصوِلِھْم َوَأّن اْلَقاِرَن َیُطوُف َط

ْحَدُه َوَمْن َقاَل َیْكِفیِھ َطَواٌف َواِحٌد َعَلى اْلَحّج َفَقْد اْلَتَزَم ِزَیاَدَة َعَمٍل َعَلى اْلِإْحَراِم ِباْلَحّج َو
َعَمٍل  َوَسْعٌي َواِحٌد َقاَل َلْم ُیْسَتَفْد ِبَھَذا اْلِإْدَخاِل إّلا ُسُقوُط َأَحِد الّسَفَرْیِن َوَلْم َیْلَتِزْم ِبِھ ِزَیاَدَة

  .َبْل ُنْقَصاَنُھ َفَلا َیُجوُز َوَھَذا َمْذَھُب اْلُجْمُھوِر 
  ]َمْن َقاَل َأْحَرَم َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبُعْمَرٍة ُثّم َأْدَخَل َعَلْیَھا اْلَحّج  ُعْذُر[ َفْصٌل 

وُل َوَأّما اْلَقاِئُلوَن إّنُھ َأْحَرَم ِبُعْمَرٍة ُثّم َأْدَخَل َعَلْیَھا اْلَحّج َفُعْذُرُھْم َقْوُل اْبِن ُعَمَر َتَمّتَع َرُس
ھِ     ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ُھ            الّل اَق َمَع َدى ، َفَس ّج َوَأْھ ى اْلَح اْلُعْمَرِة إَل َوَداِع ِب ِة اْل ي َحّج ّلَم ِف َوَس

ّل             ّم َأَھ اْلُعْمَرِة ُث ّل ِب ّلَم َفَأَھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َدَأ َرُس اْلَھْدَي ِمْن ِذي اْلُحَلْیَفِة َوَب
ِفي َأّنُھ َأْحَرَم َأّوًلا ِباْلُعْمَرِة ُثّم َأْدَخَل َعَلْیَھا اْلَحّج َوُیَبّیُن  َوَھَذا َظاِھٌر. ُمّتَفٌق َعَلْیِھ . ِباْلَحّج 

اَل      ّم َق َرٍة ُث ّل ِبُعْم ْد    : َذِلَك َأْیًضا َأّن اْبَن ُعَمَر َلّما َحّج َزَمَن اْبِن الّزَبْیِر َأَھ ي َق ِھُدُكْم َأّن ُأْش
ى       َأْوَجْبت َحّجا َمَع ُعْمَرِتي ، َوَأْھَدى َھْد ا َحّت ا َجِمیًع ّل ِبِھَم َق ُیِھ ّم اْنَطَل ًیا اْشَتَراُه ِبَقِدیٍد ُث

َلْم َقِدَم َمّكَة ، َفَطاَف ِباْلَبْیِت َوِبالّصَفا َواْلَمْرَوِة ، َوَلْم َیِزْد َعَلى َذِلَك َوَلْم َیْنَحْر َوَلْم َیْحِلْق َو
اَن َیْوَم الّنْحِر َفَنَحَر َوَحَلَق َوَرَأى َأّن َذِلَك َقْد ُیَقّصْر َوَلْم َیِحّل ِمْن َشْيٍء َحَرَم ِمْنُھ َحّتى َك
اَل  . َقَضى َطَواَف اْلَحّج َواْلُعْمَرِة ِبَطَواِفِھ اْلَأّوِل  ُھ       : َوَق ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َل َرُس َذا َفَع َھَك

ّلَم   َداِء        . َعَلْیِھ َوَس ي اْبِت ا ِف اَن ُمَتَمّتًع ُھ َك اِء َأّن َد َھُؤَل اِء      َفِعْن ِھ َوَھُؤَل ي َأْثَناِئ ا ِف ِھ َقاِرًن إْحَراِم
يّ      َر الّنِب ْد َأَم َرُف َوَق َزاٍع ُیْع  َأْعَذُر ِمْن اّلِذیَن َقْبَلُھْم َوِإْدَخاُل اْلَحّج َعَلى اْلُعْمَرِة َجاِئٌز ِبَلا ِن

جّ     اِل اْلَح ا ِبِإْدَخ ُھ َعْنَھ َي الّل َة َرِض ّلَم َعاِئَش ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل اَرْت  َص َرِة َفَص ى اْلُعْم َعَل
ِة          ِذِه اْلَمَقاَل اِب َھ ى َأْرَب ُرّد َعَل ِحیَحِة َی ِث الّص َیاُق اْلَأَحاِدی ]  ١٤٥ص . [ َقاِرَنًة َوَلِكْن ِس

َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت " الّصِحیِح " َأَنًسا َأْخَبَر َأّنُھ ِحیَن َصّلى الّظْھَر َأَھّل ِبِھَما َجِمیًعا ، َوِفي 
ِة  َخَرْج َنا َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َحّجِة اْلَوَداِع ُمَواِفیَن ِلِھَلاِل ِذي اْلِحّج

ي          ا َأّن ّل َفَلْوَل َرٍة َفْلُیِھ ّل ِبُعْم ْنُكْم َأْن ُیِھ ْن َأَراَد ِم ّلَم َم ِھ َوَس  َفَقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
اْلَحّج ،            َأْھَدْیُت َلَأْھ ّل ِب ْن َأَھ ْنُھْم َم َرٍة َوِم ّل ِبُعْم ْن َأَھ ْوِم َم ْن اْلَق اَن ِم ْت َوَك َلْلُت ِبُعْمَرٍة َقاَل

ْم    . َفَقاَلْت َفُكْنُت َأَنا ِمّمْن َأَھّل ِبُعْمَرٍة َوَذَكْرت اْلَحِدیَث َرَواُه ُمْسِلٌم  ُھ َل ي َأّن َفَھَذا َصِریٌح ِف
ي        ُیِھّل إْذ َذاَك ِبُعْمَرٍة ا ِف ْیَن َقْوِلَھ َذا ، َوَب َة َھ ْوِل َعاِئَش ِحیِح  " َفِإَذا َجَمْعت َبْیَن َق " : الّص

ِھ       وُل الّل ّل َرُس ا َوَأَھ ْیَن َقْوِلَھ َتَمّتَع َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َحّجِة اْلَوَداِع َوَب
اْلَحّج َواْلكُ     ّلَم ِب ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ي  َص ِحیِح " ّل ِف َرًة    " الّص ْت ُعْم ا َنَف ا إّنَم َت َأّنَھ ، َعِلْم

اقِ      ا ُیَن َك َل ّدَم َوَأّن َذِل ا َتَق ُض ُمْفَرَدًة َوَأّنَھا َلْم َتْنِف ُعْمَرَة اْلِقَراِن َوَكاُنوا ُیَسّموَنَھا َتَمّتًعا َكَم
ْمِنِھ َوجُ    ي ِض ا     إْھَلاَلُھ ِباْلَحّج َفِإّن ُعْمَرَة اْلِقَراِن ِف اِفي َقْوَلَھ ا ُیَن ُھ َوَل ّج ،   : ْزٌء ِمْن َرَد اْلَح َأْف
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لِ  .  َفِإّن َأْعَماَل اْلُعْمَرِة َلّما َدَخَلْت ِفي َأْعَماِل اْلَحّج َوَأْفَرَدْت َأْعَماَلُھ َكاَن َذِلَك إْفَراًدا ِباْلِفْع
َوَقْد ِقیَل إّن َحِدیَث اْبِن ُعَمَر َأّن َرُسوَل الّلِھ  َوَأّما الّتْلِبَیُة ِباْلَحّج ُمْفَرًدا ، َفُھَو إْفَراٌد ِباْلَقْوِل

ّلى       ِھ َص وُل الّل َدَأ َرُس ّج َوَب َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َتَمّتَع ِفي َحّجِة اْلَوَداِع ِباْلُعْمَرِة إَلى اْلَح
ّي ِباْلَمْعَنى ِمْن َحِدیِثِھ اْلآَخِر َوَأّن اْبَن الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَأَھّل ِباْلُعْمَرِة ُثّم َأَھّل ِباْلَحّج ، َمْرِو

ا   ُعَمَر ُھَو اّلِذي َفَعَل َذِلَك َعاَم َحّجِھ ِفي ِفْتَنِة اْبِن الّزَبْیِر َوَأّنُھ َبَدَأ َفَأَھّل ِباْلُعْمَرِة ُثّم َقاَل َم
ُعْمَرِتي ، َفَأَھّل ِبِھَما َجِمیًعا ، ُثّم َقاَل َشْأُنُھَما إّلا َواِحٌد ، ُأْشِھُدُكْم َأّني َقْد َأْوَجْبت َحّجا َمَع 

ّلَم     : ِفي آِخِر اْلَحِدیِث  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل اَرُه   . َھَكَذا َفَعَل َرُسوُل الّلِھ َص ا َأَراَد اْقِتَص َوِإّنَم
وَل الّلِھ َبَدَأ َفَأَھّل َعَلى َطَواٍف َواِحٍد َوَسْعٍي َواِحٍد َفُحِمَل َعَلى اْلَمْعَنى ، َوُرِوَي ِبِھ إّن َرُس

ّیٌن فَ    ْل ُمَتَع ِإّن ِباْلُعْمَرِة ُثّم َأَھّل ِباْلَحّج ، َوِإّنَما اّلِذي َفَعَل َذِلَك اْبُن ُعَمَر َوَھَذا َلْیَس ِبَبِعیٍد َب
ّلى  َوَأَنٌس َقاَل َع" َلْوَلا َأّن َمِعي اْلَھْدَي َلَأْھَلْلُت ِبُعْمَرٍة " َعاِئَشَة َقاَلْت َعْنُھ  ْنُھ إّنُھ ِحیَن َص

ِھ     ْن َرّب اَءُه ِم الّظْھَر َأْوَجَب َحّجا َوُعْمَرًة َوُعَمُر َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َأْخَبَر َعْنُھ َأّن اْلَوْحَي َج
ِرّي      ]  ١٤٦ص . [ َفَأَمَرُه ِبَذِلَك  ْوِل الّزْھ َنُعوَن ِبَق ا َتْص َل َفَم ْن    : ِقی َرُه َع ْرَوَة َأْخَب إّن ُع

ُھ       َعاِئَشَة َو َأّن َك ُھ ْن َذِل ُة ِم ِبِمْثِل َحِدیِث َساِلٍم َعْن اْبِن ُعَمَر ؟ ِقیَل اّلِذي َأْخَبَرْت ِبِھ َعاِئَش
ِة     ُق ِلِرَواَی َو اْلُمَواِف َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َطاَف َطَواًفا َواِحًدا َعْن َحّجِھ َوُعْمَرِتِھ َوَھَذا ُھ

ي   ا ِف ْرَوَة َعْنَھ ِح" ُع َفا   " یَحْیِن الّص ْیَن الّص ِت َوَب اْلُعْمَرِة ِباْلَبْی وا ِب ِذیَن َأَھّل اَف اّل ، َوَط
ِذیَن        ا اّل ْم َوَأّم ى ِلَحّجِھ ْن ِمًن وا ِم َواْلَمْرَوِة ، ُثّم َحّلوا ، ُثّم َطاُفوا َطَواًفا آَخَر َبْعَد َأْن َرَجُع

ا  ِھ         َجَمُعوا اْلَحّج َواْلُعْمَرَة َفِإّنَما َطاُفوا َطَواًف ْن َأِبی اِلٌم َع ِذي َرَواُه َس ُل اّل َذا ِمْث ًدا ، َفَھ َواِح
ّم      . َسَواٌء  اْلُعْمَرِة ُث ّل ِب َدَأ َفَأَھ ّلَم َب َوَكْیَف َتُقوُل َعاِئَشُة إّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

ْدَي   " ِھ َوَسّلَم َقاَل َأَھّل ِباْلَحّج ، َوَقْد َقاَلْت إّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی ي اْلَھ َلْوَلا َأّن َمِع
َوَقاَلْت َوَأَھّل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِباْلَحّج ؟ َفُعِلَم َأّنُھ َصّلى " َلَأْھَلْلُت ِبُعْمَرٍة 

  .ٍة َوَالّلُھ َأْعَلُم الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْم ُیِھّل ِفي اْبِتَداِء إْحَراِمِھ ِبُعْمَرٍة ُمْفَرَد
ّم        [ َفْصٌل  ًكا ُث ِھ ُنُس ّیْن ِفی ْم ُیَع ا َل ا ُمْطَلًق ُعْذُر َمْن َقاَل َأْحَرَم َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إْحَراًم

  ]َعّیَنُھ َبْعَد إْحَراِمِھ 
ھِ  : َوَأّما اّلِذیَن َقاُلوا  ّیْن ِفی ا        إّنُھ َأْحَرَم إْحَراًما ُمْطَلًقا ، َلْم ُیَع َك َلّم َد َذِل ُھ َبْع ّم َعّیَن ًكا ، ُث ُنُس

َجاَءُه اْلَقَضاُء َوُھَو َبْیَن الّصَفا َواْلَمْرَوِة ، َوُھَو َأَحُد َأْقَواِل الّشاِفِعّي َرِحَمُھ الّلُھ َنّص َعَلْیِھ 
اَء َفَنَزَل َعَلْیِھ اْلَقَضاُء َقاَل َوَثَبَت َأّنُھ َخَرَج َیْنَتِظُر اْلَقَض" . اْخِتَلاِف اْلَحِدیِث " ِفي ِكَتاِب 

ْدٌي      ُھ َھ ْن َمَع ْم َیُك َوُھَو َما َبْیَن الّصَفا َواْلَمْرَوِة ، َفَأَمَر َأْصَحاَبُھ َأّن َمْن َكاَن ِمْنُھْم َأَھّل َوَل
ّلمَ   ِھ َوَس ْم    َأْن َیْجَعَلُھ ُعْمَرًة ُثّم َقاَل َوَمْن َوَصَف اْنِتَظاَر الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی اَء إْذ َل اْلَقَض

َرِة             ّج َواْلُعْم ْن اْلَح ُھ ِم َع الّل ا َوّس اِر ِفیَم ا ِلِلاْخِتَی ْرِض َطَلًب ُزوِل اْلَف َد ُن َیُحّج ِمْن اْلَمِدیَنِة َبْع
ّج  َفُیْشِبُھ َأْن َیُكوَن َأْحَفَظ ِلَأّنُھ َقْد ُأِتَي ِباْلُمَتَلاِعَنْیِن َفاْنَتَظَر اْلَقَضاَء َكَذِلَك ُحِفَظ  َعْنُھ ِفي اْلَح

اَء  ُر اْلَقَض ي   . َیْنَتِظ َت ِف ا َثَب ْوِل َم َذا اْلَق اِب َھ ْذُر َأْرَب ِحیَحْیِن " َوُع ة " الّص ْن َعاِئَش َع
ا    ا َوَل َرِضَي الّلُھ َعْنَھا ، َقاَلْت َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلا َنْذُكُر َحّج

وِل  : ُیَلّبي َلا َیْذُكُر َحّجا َوَلا ُعْمَرًة َوِفي ِرَواَیٍة َعْنَھا " ِفي َلْفٍظ َو" ُعْمَرًة  َخَرْجَنا َمَع َرُس
ِھ               وُل الّل َر َرُس َة َأَم ْن َمّك ا ِم ى إَذا َدَنْوَن ّج َحّت ا اْلَح َرى إّل ا َن ّلَم َل ِھ َوَس الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

ْرَوِة َأْن      َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َمْن  َفا َواْلَم ْیَن الّص ِت َوَب اَف ِباْلَبْی َلْم َیُكْن َمَعُھ َھْدٌي إَذا َط
ِة  ]  ١٤٧ص [ َیِحّل  َوَقاَل َطاُووسٌ  َخَرَج َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِمْن اْلَمِدیَن

ْرَوِة ،    َلا ُیَسّمي َحّجا َوَلا ُعْمَرًة َیْنَتِظُر اْلَقَضاَء َفَنَزَل َع َفا َواْلَم ْیَن الّص َلْیِھ اْلَقَضاُء َوُھَو َب



 ٩٣

َرًة      ا ُعْم ْدٌي َأْن َیْجَعَلَھ ُھ َھ ْن َمَع ْم َیُك اْلَحّج َوَل ّل ِب ْنُھْم َأَھ اَن ِم ْن َك َحاَبُھ َم َأَمَر َأْص . .. َف
ّي صَ       . اْلَحِدیُث  ِة الّنِب َیاِق َحّج ي ِس ِل ِف ِھ الّطِوی ّلَم    َوَقاَل َجاِبر ِفي َحِدیِث ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل

َفَصّلى َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلَمْسِجِد ُثّم َرِكَب اْلَقْصَواَء َحّتى إَذا اْسَتَوْت 
ِھ ِمْثُل ِبِھ َناَقُتُھ َعَلى اْلَبْیَداِء َنَظْرُت إَلى َمّد َبَصِري َبْیَن َیَدْیِھ ِمْن َراِكٍب َوَماٍش َوَعْن َیِمیِن

ْیَن     ّلَم َب ِھ َوَس َذِلَك َوَعْن َیَساِرِه ِمْثُل َذِلَك َوِمْن َخْلِفِھ ِمْثُل َذِلَك َوَرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
ِھ َفأَ         ا ِب ْيٍء َعِمْلَن ْن َش ِھ ِم َل ِب ا َعِم ُھ َفَم ّل  َأْظُھِرَنا ، َوَعَلْیِھ َیْنِزُل اْلُقْرآُن َوُھَو َیْعَلُم َتْأِویَل َھ

ا              " ِبالّتْوِحیِد  َك َل َك َواْلُمْل َة َل َد َوالّنْعَم َك إّن اْلَحْم َك َلّبْی ِریَك َل ا َش َك َل َك َلّبْی ّم َلّبْی َك الّلُھ َلّبْی
ّلَم        . َشِریَك َلَك  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ِزَم َرُس َوَأَھّل الّناُس ِبَھَذا اّلِذي ُیِھّلوَن ِبِھ َوَل

ًة َتھ َفَأْخَبَر َجاِبٌر َأّنُھ َلْم َیِزْد َعَلى َھِذِه الّتْلِبَیِة َوَلْم َیْذُكْر َأّنُھ َأَضاَف إَلْیَھا َحّجا َوَلا ُعْمَرَتْلِبَی
ِذي              َك اّل ِھ الّنُس َث َتْعِییِن اِقُض َأَحاِدی ا ُیَن َذاِر َم ِذِه اْلَأْع ْن َھ ْيٍء ِم ي َش ْیَس ِف َوَلا ِقَراًنا ، َوَل

ھِ  َرَم ِب َراُن    َأْح ُھ اْلِق َداِء َوَأّن ي اِلاْبِت ِھ     . ِف اِرُض ِب ا ُیَع ٌل َل َو ُمْرَس اُووٍس َفُھ ِدیُث َط ا َح َفَأّم
ٍن      ا َحَس ِحیٍح َوَل ٍھ َص اُرُه    . اْلَأَساِطیَن اْلُمْسَنَداِت َوَلا ُیْعَرُف اّتَصاُلُھ ِبَوْج ّح َفاْنِتَظ ْو َص َوَل

َن اْلِمیَقاِت َفَجاَءُه اْلَقَضاُء َوُھَو ِبَذِلَك اْلَواِدي ، َأَتاُه آٍت ِمْن َرّبِھ ِلْلَقَضاِء َكاَن ِفیَما َبْیَنُھ َوَبْی
ْل        اَرِك َوُق َواِدي اْلُمَب َذا اْل ي َھ ّل ِف ِذي       : َتَعاَلى َفَقاَل َص اُء اّل َذا اْلَقَض ٍة َفَھ ي َحّج َرٌة ِف ُعْم

ْیَن  . َراَن اْنَتَظَرُه َجاَءُه َقْبَل اْلِإْحَراِم َفَعّیَن َلُھ اْلِق َوَقْوُل َطاُووٍس َنَزَل َعَلْیِھ اْلَقَضاُء َوُھَو َب
اَن       َك َك ِإّن َذِل ِھ َف ِھ ِبِإْحَراِم الّصَفا َواْلَمْرَوِة ، ُھَو َقَضاٌء آَخُر َغْیُر اْلَقَضاِء اّلِذي َنَزَل َعَلْی

[ الّصّفا َواْلَمْرَوة ، َفُھَو َقَضاُء اْلَفْسِخ  ِبَواِدي اْلَعِقیِق ، َوَأّما اْلَقَضاُء اّلِذي َنَزَل َعَلْیِھ َبْیَن
َأَمَر ِبِھ الّصَحاَبَة إَلى اْلُعْمَرِة َفِحیَنِئٍذ َأَمَر ُكّل َمْن َلْم َیُكْن َمَعُھ َھْدٌي ِمْنُھْم َأْن ]  ١٤٨ص 

َتْدَبْرتُ    ا اْس ِري َم ْن َأْم َتْقَبْلُت ِم ْو اْس اَل َل َرٍة َوَق ى ُعْم ُھ إَل َخ َحّج ْدَي   َیْفَس ْقُت اْلَھ ا ُس َلَم
اَل   ِذي   " َوَلَجَعْلُتَھا ُعْمَرًة ، َوَكاَن َھَذا َأْمَر َحْتٍم ِباْلَوْحِي َفِإّنُھْم َلّما َتَوّقُفوا ِفیِھ َق ُروا اّل ُاْنُظ

اْفَعُلوُه   َرًة َفھَ          " . آُمُرُكْم ِبِھ َف ا ُعْم ا َوَل ْذُكُر َحّج ا َن ا َل َة َخَرْجَن ْوُل َعاِئَش ا َق اَن  َفَأّم َذا إْن َك
َمْحُفوًظا َعْنَھا ، َوَجَب َحْمُلُھ َعَلى َما َقْبَل اْلِإْحَراِم َوِإّلا َناَقَض َساِئَر الّرَواَیاِت الّصِحیَحِة 
ّل   ْن َأَھ ا ِمّم َرٍة َوَأّنَھ ّل ِبُعْم ْن َأَھ ْنُھْم َم ّج َوِم اِت ِبَح َد اْلِمیَق ّل ِعْن ْن َأَھ ْنُھْم َم ا ، َأّن ِم َعْنَھ

ْم   : َوَأّما َقْوُلَھا . َرٍة ِبُعْم ْل إّنُھ ُنَلّبي َلا َنْذُكُر َحّجا َوَلا ُعْمَرًة َفَھَذا ِفي اْبِتَداِء اْلِإْحَراِم َوَلْم َتُق
ِھ               وِل الّل َراَم َرُس ِمُعوا إْح ِذیَن َس ِإّن اّل ا َف ٌل َقْطًع َذا َباِط َة ، َھ ى َمّك َك إَل ى َذِل اْسَتَمّروا َعَل

ُھ َعَلیْ   ّلى الّل ى َرّد      َص ِبیَل إَل ا َس ِھ َوَل ُروا ِب َك َوَأْخَب ى َذِل ِھُدوا َعَل ِھ َش ّل ِب ا َأَھ ّلَم َوَم ِھ َوَس
اِت            . ِرَواَیاِتِھْم  َد اْلِمیَق اَلُھْم ِعْن ْظ إْھَل ْم َتْحَف ا َل ُھ َأّنَھ اَن َغاَیُت َك َلَك َة َذِل ْن َعاِئَش َوَلْو َصّح َع

اِء        َفَنَفْتُھ َوَحِفَظُھ َغْیُرَھا ِمْن ال ْن الّنَس ُم ِم َذِلَك َأْعَل اُل ِب ُھ َوالّرَج َحاَبِة َفَأْثَبَت ْوُل   . ّص ا َق َوَأّم
ا           ِھ إّل ْیَس ِفی ِد َفَل ّلَم ِبالّتْوِحی ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َجاِبٍر َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َوَأَھّل َرُسوُل الّل

. ْفٌي ِلَتْعِییِنِھ الّنُسَك اّلِذي َأْحَرَم ِبِھ ِبَوْجٍھ ِمْن اْلُوُجوِه إْخَباُرُه َعْن ِصَفِة َتْلِبَیِتِھ َوَلْیَس ِفیِھ َن
ِل    ُث َأْھ ْت َأَحاِدی یِن َلَكاَن ِي الّتْعِی ي َنْف ِریَحًة ِف ُث َص ِذِه اْلَأَحاِدی ْت َھ ْو َكاَن اٍل َوَل ّل َح َوِبُك

ّحِتھَ  ا ، َوِص ا ؛ ِلَكْثَرِتَھ ِذ ِمْنَھ ى ِباْلَأْخ اِت َأْوَل ٌة  اْلِإْثَب ٌة ُمَبّیَن ا ُمْثِبَت اِلَھا ، َوَأّنَھ ا ، َواّتَص
  .ُمَتَضّمَنٌة ِلِزَیاَدٍة َخِفَیْت َعَلى َمْن َنَفى ، َوَھَذا ِبَحْمِد الّلِھ َواِضٌح َوِبَالّلِھ الّتْوِفیُق 

  َفْصٌل َوْلَنْرِجْع إَلى ِسَیاِق َحّجِتِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلم
ى َوْزِن      َوَلّبَد َرُسوُل الّل ِة َعَل اْلَغْیِن اْلُمْعَجَم َو ِب ِل َوُھ ِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َرْأَسُھ ِباْلِغْس

ّم           ]  ١٤٩ص [ ِكْفٍل  ّلاُه ُث ي ُمَص ّل ِف َر َوَأَھ ا َیْنَتِش ى َل ْعُر َحّت ِھ الّش ُد ِب ِخْطِمّي َوَنْحِوِه ُیَلّب
َداِء       َرِكَب َعَلى َناَقِتِھ َوَأَھّل َأْیًضا ، ُثّم ى اْلَبْی ِھ َعَل َتَقّلْت ِب ا اْس اٍس    . َأَھّل َلّم ُن َعّب اَل اْب : َق



 ٩٤

َرِف    ى َش َوَأْیُم الّلِھ َلَقْد َأْوَجَب ِفي ُمَصّلاُه َوَأَھّل ِحیَن اْسَتَقّلْت ِبِھ َناَقُتُھ َوَأَھّل ِحیَن َعَلا َعَل
َل   َوَكاَن ُیِھّل ِباْلَحّج َواْلُعْمَرِة َتاَر. اْلَبْیَداِء  ّم ِقی ًة َوِباْلَحّج َتاَرًة ِلَأّن اْلُعْمَرَة ُجْزٌء ِمْنُھ َفِمْن َث

ُھ       : َقَرَن َوِقیَل َتَمّتَع َوِقیَل َأْفَرَد َقاَل اْبُن َحْزٍم  ٌم ِمْن َذا َوْھ یٍر َوَھ ِر ِبَیِس َل الّظْھ َكاَن َذِلَك َقْب
إّن إْحَراَمُھ َكاَن َقْبَل الّظْھِر : َوَلْم َیُقْل َأَحٌد َقّط  َواْلَمْحُفوُظ َأّنُھ إّنَما َأَھّل َبْعَد َصَلاِة الّظْھِر

َوَقْد َقاَل اْبُن ُعَمرَ  َما َأَھّل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم . َوَلا َأْدِري ِمْن َأْیَن َلُھ َھَذا 
الَ    ْد َق ُرُه َوَق ِھ َبِعی اَم ِب یَن َق َجَرِة ِح ِد الّش ْن ِعْن ا ِم َب    إّل ّم َرِك َر ُث ّلى الّظْھ ُھ َص سٌ  إّن َأَن

ِحیِح  " َواْلَحِدیَثاِن ِفي  َد           " . الّص ّل َبْع ا َأَھ ُھ إّنَم ّیَن َأّن آَخِر َتَب ى اْل َدُھَما إَل ت َأَح ِإَذا َجَمْع َف
َك    َصَلاِة الّظْھِر ُثّم َلّبى َفَقاَل َلّبْیَك الّلُھّم َلّبْیَك َلّبْیَك َلا َشِریَك َلَك َلّبْیَك إ َة َل َد َوالّنْعَم ّن اْلَحْم

َرُھْم             َحاُبُھ َوَأَم ِمَعَھا َأْص ى َس ِة َحّت ِذِه الّتْلِبَی ْوَتُھ ِبَھ َع َص َك َوَرَف ِریَك َل ا َش ص [ َواْلُمْلَك َل
َقْد َو. َوَكاَن َحّجُھ َعَلى َرْحٍل َلا ِفي َمْحِمٍل َوَلا َھْوَدٍج َوَلا َعّماِرَیٍة َوَزاِمَلُتُھ َتْحَتُھ ]  ١٥٠

ْوَلْیِن     ى َق ا َعَل ُاْخُتِلَف ِفي َجَواز ُرُكوِب اْلُمْحِرِم ِفي اْلَمْحِمِل َواْلَھْوَدِج َواْلَعّماِرّیِة َوَنْحِوَھ
اِني  . اْلَجَواُز َوُھَو َمْذَھُب الّشاِفِعّي َوَأِبي َحِنیَفَة : ُھَما ِرَواَیَتاِن َعْن َأْحَمدَ  َأَحُدُھَما  : َوالّث

  .َو َمْذَھُب َماِلكٍ  اْلَمْنُع َوُھ
  ]َتْخِییُرُه َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَأْصَحاِبِھ َبْیَن اْلَأْنَساِك الّثَلاَثِة [ َفْصٌل 

َدَبُھْم ِعنْ                ّم َن ِة ُث اِك الّثَلاَث ْیَن اْلَأْنَس ِإْحَراِم َب َد اْل َرُھْم ِعْن ّلَم َخّی ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص ّم إّن َد ُث
َك     ُدُن ّتَم َذِل ّم َح ْدٌي ُث ّوِھْم ِمْن َمّكَة إَلى َفْسِخ اْلَحّج َواْلِقَراِن إَلى اْلُعْمَرِة ِلَمْن َلْم َیُكْن َمَعُھ َھ

  .َعَلْیِھْم ِعْنَد اْلَمْرَوِة 
  الّسَنُن اّلِتي َوَرَدْت ِفي ِقّصِة ِوَلاَدِة َأْسَماَء ِبْنِت ُعَمْیس[ 

  ]ِبِذي اْلُحَلْیَفِة 
َن          َوَوَلَد َد ْب ِة ُمَحّم ِذي اْلُحَلْیَف ا ِب ُھ َعْنُھَم َي الّل ٍر َرِض ي َبْك ْت َأْسَماُء ِبْنُت ُعَمْیٍس َزْوَجُة َأِب

ِرَم      ْوٍب َوُتْح َتْثِفَر ِبَث َل َوَتْس َأِبي َبْكٍر ، َفَأَمَرَھا َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْن َتْغَتِس
ُغْسُل اْلُمْحِرِم َوالّثاِنَیُة َأّن اْلَحاِئَض َتْغَتِسُل : ِقّصِتَھا َثَلاُث ُسَنٍن إْحَداَھا َوَكاَن ِفي . َوُتِھّل 

اِئِض       ْن اْلَح ّح ِم ِإْحَراَم َیِص ُة َأّن اْل ِھ    ]  ١٥١ص . [ ِلِإْحَراِمَھا ، َوالّثاِلَث وُل الّل اَر َرُس َس
وَن     َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوُھَو ُیَلّبي ِبَتْلِب ا َوَیْنُقُص ُدوَن ِفیَھ ُھ َیِزی َیِتِھ اْلَمْذُكوَرِة َوالّناُس َمَع

،  َوُھَو ُیِقّرُھْم َوَلا ُیْنِكُر َعَلْیِھْم َوَلِزَم َتْلِبَیَتُھ َفَلّما َكاُنوا ِبالّرْوَحاِء َرَأى ِحَماَر َوْحٍش َعِقیًرا
َفَجاَء َصاِحُبُھ إَلى َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ " َفَقاَل َدُعوُه َفِإّنُھ ُیوِشُك َأْن َیْأِتَي َصاِحُبُھ 

ّلَم َأبَ   ا َوَسّلَم َفَقاَل َیا َرُسوَل الّلِھ َشْأُنُكْم ِبَھَذا اْلِحَماِر َفَأَمَر َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس
  َبْكٍر َفَقَسَمُھ َبْیَن الّرَفاِق

  ]َصْیِد اْلَحَلاِل إَذا َلْم َیُصّدُه ِلَأْجِلِھ  َجَواُز َأْكِل اْلُمْحِرِم ِمْن[ 
ْوُن        ا َك ِھ َوَأّم ْدُه ِلَأْجِل ْم َیِص اِل إَذا َل َوِفي َھَذا َدِلیٌل َعَلى َجَواِز َأْكِل اْلُمْحِرِم ِمْن َصْیِد اْلَحَل

َأِبي قَ         َو َك ِة َفُھ ِذي اْلُحَلْیَف ّر ِب ْم َیُم ُھ َل ِرْم َفَلَعّل ِتِھ    َصاِحِبِھ َلْم ُیْح ي ِقّص اَدةَ  ِف ِذِه   . َت ُدّل َھ َوَت
اْلِقّصُة َعَلى َأّن اْلِھَبَة َلا َتْفَتِقُر إَلى َلْفِظ َوَھْبُت َلك ، َبْل َتِصّح ِبَما َیُدّل َعَلْیَھا ، َوَتُدّل َعَلى 

ْلِإْثَباِت َوِإَزاَلِة اْمِتَناِعِھ ِقْسَمِتِھ الّلْحَم َمَع ِعَظاِمِھ ِبالّتَحّري ، َوَتُدّل َعَلى َأّن الّصْیَد ُیْمَلُك ِبا
ي            ِل ِف ى الّتْوِكی ّي َوَعَل اِر اْلَوْحِش ِم اْلِحَم ِل َلْح ّل َأْك ى ِح َذُه َوَعَل َوَأّنُھ ِلَمْن َأْثَبَتُھ َلا ِلَمْن َأَخ

ةِ      . اْلِقْسَمِة َوَعَلى َكْوِن اْلَقاِسِم َواِحًدا  اَن ِباْلُأَثاَی ى إَذا َك ّم َمَضى َحّت ٌل ُث ِة    َفْص ْیَن الّرَوْیَث َب
ْن      ٌد ِم ُھ َأَح ا َیِریُب َواْلَعْرِج ، إَذا َظْبٌي َحاِقٌف ِفي ِظّل ِفیِھ َسْھٌم َفَأَمَر َرُجًلا َأْن َیِقَف ِعْنَدُه َل

َذا   ]  ١٥٢ص . [ الّناِس َحّتى ُیَجاِوُزوا  ِھ َوَھ َصاَد اْلِحَماَر َكاَن َحَلاًلا ، َفَلْم َیْمَنْع ِمْن َأْكِل



 ٩٥

ذَ      َلْم  ا َیْأُخ َدُه ِلَئّل ُف ِعْن ْن َیِق َل َم ُه َیْعَلْم َأّنُھ َحَلاٌل َوُھْم ُمْحِرُموَن َفَلْم َیْأَذْن َلُھْم ِفي َأْكِلِھ َوَوّك
  َأَحٌد َحّتى ُیَجاِوُزوه

  ]َقْتُل اْلُمْحِرِم ِللّصْیِد َیْجَعُلُھ ِبَمْنِزَلِة اْلَمْیَتة [ 
اَن          َوِفیِھ َدِلیٌل َعَلى َأّن َقْتَل ا ْو َك ّل إْذ َل َدِم اْلِح ي َع ِة ِف ِة اْلَمْیَت ُھ ِبَمْنِزَل ْیِد َیْجَعُل ْلُمْحِرِم ِللّص
ُة       . َحَلاًلا ، َلْم َتِضْع َماِلّیُتُھ  ُھ َوِزَماَل ْت ِزَماَلُت اْلَعْرِج ، َوَكاَن َزَل ِب ى إَذا َن َفْصٌل ُثّم َساَر َحّت

ِلَأِبي َبْكٍر َفَجَلَس َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَأُبو  َأِبي َبْكٍر َواِحَدًة َوَكاَنْت َمَع ُغَلاٍم
ُر          ٍر َیْنَتِظ و َبْك ِھ َوَأُب ى َجاِنِب ُھ إَل َماُء َزْوَجُت آَخِر َوَأْس َبْكٍر إَلى َجاِنِبِھ َوَعاِئَشُة إَلى َجاِنِبِھ اْل

َة    اْلُغَلاَم َوالّزَماَلَة إْذ َطَلَع اْلُغَلاُم َلْیَس  َلْلُتُھ اْلَباِرَح اَل َأْض َمَعُھ اْلَبِعیُر َفَقاَل َأْیَن َبِعیُرك ؟ َفَق
ّلُھ    : َفَقاَل َأُبو َبْكٍر  ٌد ُتِض ٌر َواِح ِھ         . َبِعی ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ِرُبُھ َوَرُس َق َیْض اَل َفَطِف َق

ّلى        ُاْنُظُروا إَلى َھَذا اْلُمْحِرِم: َوَسّلَم َیَتَبّسُم َوَیُقول  ِھ َص وُل الّل ُد َرُس ا َیِزی َنُع ، َوَم َما َیْص
" الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعَلى َأْن َیُقوَل َذِلَك َوَیَتَبّسَم َوِمْن َتَراِجِم َأِبي َداُوَد َعَلى َھِذِه اْلِقّصِة َباٌب 

  " .اْلُمْحِرُم ُیَؤّدُب ُغَلاَمُھ 
  ]َم ِحَماَر اْلَوْحِش َمَع َتْعِلیِلِھ ِبَأّنُھ ُمْحِرٌم َرّدُه َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّل[ َفْصٌل 

ْعُب        ُھ الّص َدى َل َأْبَواِء ، َأْھ اَن ِباْل ى إَذا َك ُثّم َمَضى َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َحّت
ُرّدهُ  : ْبُن َجّثاَمَة َعُجَز ِحَماٍر َوْحِشّي َفَرّدُه َعَلْیِھ َفَقاَل  ْم َن ي       إّنا َل ُرٌم َوِف ا ُح ا َأّن َك إّل " َعَلْی

ص [ َأّنُھ َأْھَدى َلُھ ِحَماًرا َوْحِشّیا ، َوِفي َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم َلْحَم ِحَماِر َوْحٍش " : " الّصِحیَحْیِن 
ْیِھ َوَقاَل اْلُحَمْیِدّي َكاَن ُسْفَیان َیُقوُل ِفي اْلَحِدیِث ُأْھِدَي ِلَرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَل]  ١٥٣

ْفَیاُن       اَن ُس َك َوَك ْل َذِل ْم َیُق َوَسّلَم َلْحُم ِحَماِر َوْحٍش َوُرّبَما َقاَل ُسْفَیاُن َیْقُطُر َدًما ، َوُرّبَما َل
اَت     ى َم ِم َحّت اِر     . ِفیَما َخَلا ُرّبَما َقاَل ِحَماَر َوْحٍش ُثّم َصاَر إَلى َلْح ّق ِحَم ٍة ِش ي ِرَواَی َوِف

ِرو       . ِرْجَل ِحَماِر َوْحٍش  َوْحٍش َوِفي ِرَواَیٍة ْن َعْم ٍر َع ْن َجْعَف ِعیٍد َع ُن َس َوَرَوى َیْحَیى ْب
َز              ّلَم َعُج ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َدى ِللّنِب ْعِب َأْھ ْن الّص ِھ َع ْن َأِبی ْمِرّي ، َع ْبِن ُأَمّیَة الّض

َل الْ  ّي    ِحَماِر َوْحٍش َوُھَو ِباْلُجْحَفِة َفَأَكَل ِمْنُھ َوَأَك اَل اْلَبْیَھِق ْوُم َق ِحیٌح    : َق َناٌد َص َذا إْس . َوَھ
َم      َل الّلْح ّي َوَقِب ُھ َرّد اْلَح اَن       . َفِإْن َكاَن َمْحُفوًظا ، َفَكَأّن ِإْن َك ُھ َف ُھ الّل اِفِعّي َرِحَم اَل الّش َوَق

ُح     الّصْعُب ْبُن َجّثاَمَة َأْھَدى ِللّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلِحَما ِرِم َذْب ْیَس ِلْلُمْح ا ، َفَل َر َحّی
َرّدُه    ُھ َف ِحَماِر َوْحٍش َوِإْن َكاَن َأْھَدى َلُھ َلْحَم اْلِحَماِر َفَقْد َیْحَتِمُل َأْن َیُكوَن َعِلَم َأّنُھ ِصیَد َل

اِبٍر      ِدیِث َج ي َح اُحُھ ِف ِھ َوِإیَض ُھ ِحمَ     . َعَلْی َدى َل ُھ َأْھ ٍك َأّن ِدیُث َماِل اَل َوَح ْن  َق ُت ِم اًرا َأْثَب
ٌط     : ُقْلت . َحِدیِث َمْن َحّدَث َلُھ ِمْن َلْحِم ِحَماٍر  ٍر َفَغَل ْن َجْعَف ِعیٍد َع َأّما َحِدیُث َیْحَیى ْبِن َس

اذّ               َة الّش ِذِه الّرَواَی ا َھ ُھ إّل ْل ِمْن ْم َیْأُك ُھ َل ّرَواُة َأّن َق ال ْد اّتَف َدٌة َوَق َة َواِح ِإّن اْلَواِقَع َة ِبَلا َشّك َف
َوَأّما اِلاْخِتَلاُف ِفي َكْوِن اّلِذي َأْھَداُه َحّیا ، َأْو َلْحًما ، َفِرَواَیُة َمْن ]  ١٥٤ص . [ اْلُمْنَكَرة 

ٍھ    ِة َأْوُج ُدَھا  . َرَوى َلْحًما َأْوَلى ِلَثَلاَث ى       : َأَح َة َحّت َبَط اْلَواِقَع ا ، َوَض ْد َحِفَظَھ ا َق َأّن َراِوَیَھ
ُھ          َأّنُھ : َضَبَطَھا  ُھ َل ا ُیْؤَب َأْمِر َل َذا اْل ى ِلَھ ِة َحّت ِھ ِلْلِقّص ى ِحْفِظ . َیْقُطُر َدًما ، َوَھَذا َیُدّل َعَل

ُھ   : الّثاِني  َدى َل َأّن َھَذا َصِریٌح ِفي َكْوِنِھ َبْعَض اْلِحَماِر َوَأّنُھ َلْحٌم ِمْنُھ َفَلا ُیَناِقُض َقْوَلُھ َأْھ
َذا       ِحَماًرا ، َبْل ُیْمِكُن َحْمُلُھ َواِن َوَھ ِم اْلَحَی ِم ِباْس ِمَیًة ِلّلْح َعَلى ِرَواَیِة َمْن َرَوى َلْحًما ، َتْس

ا        . ِمّما َلا َتْأَباُه الّلَغُة  ِھ َوِإّنَم ْن َأْبَعاِض ٌض ِم ُھ َبْع ى َأّن ٌة َعَل الّثاِلُث َأّن َساِئَر الّرَواَیاِت ُمّتِفَق
ْیَن    اْخَتَلُفوا ِفي َذِلَك اْلَبْعِض َھْل ُھَو  اُقَض َب ا َتَن َعُجُزُه َأْو ِشّقُھ َأْو ِرْجُلُھ َأْو َلْحٌم ِمْنُھ ؟ َوَل

ُر      ّح الّتْعِبی ُل َفَص ِھ الّرْج َھِذِه الّرَواَیاِت إْذ ُیْمِكُن َأْن َیُكوَن الّشّق ُھَو اّلِذي ِفیِھ اْلَعُجُز َوِفی
نْ        َة َع ُن ُعَیْیَن َع اْب ْد َرَج َذا ، َوَق َذا َوَھ ِھ   َعْنُھ ِبَھ اًرا  " َقْوِل ِھ    " ِحَم ى َقْوِل َت َعَل َم  " َوَثَب َلْح



 ٩٦

ا     . َحّتى َماَت " ِحَماٍر  ا ، َوَل ا َحَیَواًن ا َل َوَھَذا َیُدّل َعَلى َأّنُھ َتَبّیَن َلُھ َأّنُھ إّنَما َأْھَدى َلُھ َلْحًم
إِ    اَدَة ، َف و َقَت اَدُه َأُب ا َص ِھ َلّم ْیَن َأْكِل َذا َوَب ْیَن َھ اُرَض َب اَم  َتَع ْت َع اَدَة َكاَن ي َقَت َة َأِب ّن ِقّص

اْلُحَدْیِبَیةِ  َسَنَة ِسّت َوِقّصُة الّصْعِب َقْد َذَكَر َغْیُر َواِحٍد َأّنَھا َكاَنْت ِفي َحّجِة اْلَوَداِع ِمْنُھْم 
ِمّما ُیْنَظُر ِفیِھ  َأْو ِفي َبْعِض ُعْمِرِه َوَھَذا. َلُھ " َحّجِة اْلَوَداِع " اْلُمِحّب الّطَبِرّي ِفي ِكَتاِب 

َوَداِع  .  َوِفي ِقّصِة الّظْبِي َوِحَماٍر َیِزیُد ْبُن َكْعٍب الّسَلِمّي اْلَبْھِزّي ، َھْل َكاَنْت ِفي َحّجِة اْل
ھِ          ْدُه ِلَأْجِل ْم َیِص ُھ َل ى َأّن اَدَة َعَل ي َقَت ِدیِث َأِب َل َح  َأْو ِفي َبْعِض ُعْمِرِه َوَالّلُھ َأْعَلُم ؟ َفِإّن َحْم
" َوَحِدیَث الّصْعِب َعَلى َأّنُھ ِصیَد ِلَأْجِلِھ َزاَل اْلِإْشَكاُل َوَشِھَد ِلَذِلَك َحِدیُث َجاِبٍر اْلَمْرُفوُع 

ّل    ]  ١٥٥ص " [ َصْیُد اْلَبّر َلُكْم َحَلاٌل َما َلْم َتِصیُدوُه َأْو ُیَصاُد َلُكْم  ْد ُأِع ِدیُث َق َكاَن اْلَح
اِئّي           ِبَأّن اْلُمّطِلَب ْبَن َح ُھ الّنَس ُھ َقاَل َماٌع ِمْن ُھ َس َرُف َل ا ُیْع اِبٍر َل ْن َج ُھ َع اَل  . ْنَطٍب َراِوَی َق

اًرا    اَدَة ِحَم و َقَت َطاَد َأُب ِق اْص ِض الّطِری ي َبْع اَن ِف ا َك ُھ َفَلّم َوَداِع َل ِة اْل ي َحّج ِرّي ِف الّطَب
َأَلُھْم     َوْحِشّیا ، َوَلْم َیُكْن ُمْحِرًما ، َفَأَحّلُھ الّنِبّي  َد َأْن َس َحاِبِھ َبْع ّلَم ِلَأْص َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

َدَة َھْل َأَمَرُه َأَحٌد ِمْنُكْم ِبَشْيٍء َأْو َأَشاَر إَلْیِھ ؟ َوَھَذا َوْھٌم ِمْنُھ َرِحَمُھ الّلُھ َفِإّن ِقّصَة َأِبي َقَتا
ُھ   " الّصِحیَحْیِن " إّنَما َكاَنْت َعاَم اْلُحَدْیِبَیِة ، َھَكَذا ُرِوَي ِفي  ِھ َعْن ِمْن َحِدیِث َعْبِد الّلِھ اْبِن

ِرمْ       ْم ُأْح َحاُبُھ َوَل َأْحَرَم َأْص ِة ، َف اَم اْلُحَدْیِبَی  َقاَل اْنَطَلْقَنا َمَع الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َع
  .َفَذَكَر ِقّصَة اْلِحَماِر اْلَوْحِشّي 

  ]ُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبَواِدي ُعْسَفاَن ُمُروُرُه َصّلى الّل[ َفْصٌل 
َقاَل َلَقْد َمّر . ؟ َقاَل َواِدي ُعْسَفاَن " َفَلّما َمّر ِبَواِدي ُعْسَفاَن ، َقاَل َیا َأَبا َبْكٍر َأّي َواٍد َھَذا 

ْم اْلَعبَ    ُف َوُأُزُرُھ اُر   ِبِھ ُھوٌد َوَصاِلٌح َعَلى َبْكَرْیِن َأْحَمَرْیِن ُخُطُمُھَما الّلّی ُتُھْم الّنَم اُء َوَأْرِدَی
  " .اْلُمْسَنِد " ُیَلّبوَن َیُحّجوَن اْلَبْیَت اْلَعِتیَق َذَكَرُه اْلِإَماُم َأْحَمُد ِفي 

  ]اْلَعْوَدُة إَلى ِسَیاِق َحّجِتِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم [ َفْصٌل 
لّ   ِھ َوَس ْم        ُعْدَنا إَلى ِسَیاِق َحّجِتِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی ْن َل َحاِبِھ َم اَل ِلَأْص ِرٍف ، َق اَن ِبَس ا َك َم َفَلّم

ِذِه              ا َوَھ ْدٌي َفَل ُھ َھ اَن َمَع ْن َك ْل َوَم َرًة َفْلَیْفَع ا ُعْم ّب َأْن َیْجَعَلَھ ْدٌي َفَأَح ُھ َھ ص [ َیُكْن َمَع
١٦٦ [  

  ]َبْحٌث ِفي َفْسِخ اْلَحّج إَلى اْلُعْمَرِة [ 
ِھ        َفَلّما َكاَن ِبَمّكَة ، َأَم ْن إْحَراِم ّل ِم َرًة َوَیِح ا ُعْم ُھ َأْن َیْجَعَلَھ ْدَي َمَع َر َأْمًرا َحْتًما َمْن َلا َھ

ٍك َوَمْن َمَعُھ َھْدٌي َأْن ُیِقیَم َعَلى إْحَراِمِھ َوَلْم َیْنَسْخ َذِلَك َشْيٌء َأْلَبّتَة َبْل َسَأَلُھ ُسَراَقُة ْبُن َماِل
ِد          َعْن َھِذِه اْلُعْمَرِة اّلِتي َأَم ْل ِلْلَأَب اَل َب ِد َق َك َأْم ِلْلَأَب اِمِھْم َذِل َي ِلَع ْل ِھ ا ، َھ َرُھْم ِباْلَفْسِخ إَلْیَھ

ّلَم         ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص ْد َرَوى َعْن ِة َوَق َوِإّن اْلُعْمَرَة َقْد َدَخَلْت ِفي اْلَحّج إَلى َیْوِم اْلِقَیاَم
ْم         اْلَأْمَر ِبَفْسِخ اْلَحّج إَلى اْلُع َحاٌح َوُھ ا ِص اِدیُثُھْم ُكّلَھ َحاِبِھ َوَأَح ْن َأْص َر ِم َة َعَش ْمَرِة َأْرَبَع

ّلى          ِھ َص وِل الّل ُت َرُس ُة ِبْن ٍب ، َوَفاِطَم ي َطاِل ُن َأِب َعاِئَشُة َوَحْفَصُة ُأّما اْلُمْؤِمِنیَن َوَعِلّي ْب
یُق َوَجاِبُر ْبُن َعْبِد الّلِھ ، َوَأُبو َسِعیٍد اْلُخْدِرّي الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَأْسَماُء ِبْنُت َأِبي َبْكٍر الّصّد

َعِرّي ،     ى اْلَأْش و ُموَس ، َواْلَبَراُء ْبُن َعاِزٍب ، َوَعْبُد الّلِھ ْبُن ُعَمَر ، َوَأَنُس ْبُن َماِلٍك ، َوَأُب
َقُة ْبُن َماِلٍك اْلُمْدِلِجّي َرِضَي الّلُھ َوَعْبُد الّلِھ ْبُن َعّباٍس ، َوَسْبَرُة ْبُن َمْعَبٍد اْلُجَھِنّي ، َوُسَرا

ِث       ِذِه اْلَأَحاِدی ى َھ یُر إَل ُن ُنِش ي  . َعْنُھْم َوَنْح ِحیَحْیِن  " َفِف ِدَم     " : الّص اٍس ، َق ِن َعّب ْن اْب َع
ا  الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَأْصَحاُبُھ َصِبیَحَة َراِبَعٍة ُمِھّلیَن ِباْلَحّج َفَأَمَر ُھْم َأْن َیْجَعُلوَھ

اَل  : ُعْمَرًة َفَتَعاَظَم َذِلَك ِعْنَدُھْم َفَقاُلوا  َیا َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّي اْلِحّل ؟ َفَق
ٍع َخَلْوَن ِمْن اْلِحّل ُكّلُھ َوِفي َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم َقِدَم الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَأْصَحاُبُھ ِلَأْرَب" 
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ّلَم َأْن     ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َأَمَرُھْم َرُس اْلَحّج َف وَن ِب ْم ُیَلّب َة ، َوُھ ى َمّك ِر إَل اْلَعْش
ُھ           اَن َمَع ْن َك ا َم َرٍة إّل َراَمُھْم ِبُعْم وا إْح َحاَبُھ َأْن َیْجَعُل َر َأْص َیْجَعُلوَھا ُعْمَرًة َوِفي َلْفٍظ َوَأَم

ِھ  ]  ١٦٧ص [ ْدُي اْلَھ َحاُبُھ        : َجاِبِر ْبِن َعْبِد الّل ّلَم َوَأْص ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ّل الّنِب َأَھ
ّي          ِدَم َعِل َة َوَق ّلَم َوَطْلَح ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ِباْلَحّج َوَلْیَس َمَع َأَحٍد ِمْنُھْم َھْدٌي َغْیِر الّنِب

ِھ           َرِضَي الّلُھ َعْنُھ ِمْن اْل ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ِھ الّنِب ّل ِب ا َأَھ ُت ِبَم اَل َأْھَلْل ْدٌي َفَق َیَمِن َوَمَعُھ َھ
ُروا ،        وا ، َوُیَقّص َرًة َوَیُطوُف ا ُعْم ّلَم َأْن َیْجَعُلوَھ ِھ َوَس َوَسّلَم َفَأَمَرُھْم الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی

ا     ْدُي َق ُھ اْلَھ اَن َمَع َك         : ُلوا َوَیِحّلوا إّلا َمْن َك َغ َذِل ُر َفَبَل ِدَنا َیْقُط ُر َأَح ى َوَذَك ى ِمًن ُق إَل َنْنَطِل
ا  " الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَقاَل  َلْو اْسَتْقَبْلُت ِمْن َأْمِري َما اْسَتْدَبْرُت َما َأْھَدْیُت َوَلْوَل

اَم ِفی  َدُقُكْم ،         َأّن َمِعي اْلَھْدَي َلَأْحَلْلُت َوِفي َلْفٍظ َفَق ِھ َوَأْص اُكْم ِلّل ي َأْتَق ُتْم َأّن ْد َعِلْم اَل َلَق ا َفَق َن
َوَأَبّرُكْم َوَلْوَلا َأّن َمِعي اْلَھْدَي َلَحَلْلت َكَما َتِحّلوَن َوَلْو اْسَتْقَبْلُت ِمْن َأْمِري َما اْسَتْدَبْرُت ، 

ُھ     َفَحَلْلَنا ، َوَسِمْعَنا َو" َلْم َأُسْق اْلَھْدَي َفُحّلوا  ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َأَطْعَنا َوِفي َلْفٍظ َأَمَرَنا َرُس
الَ             َأْبَطِح ، َفَق ْن اْل ا ِم اَل َفَأْھَلْلَن ى َق ى ِمًن ا إَل ِرَم إَذا َتَوّجْھَن ا ، َأْن ُنْح ا َأْحَلْلَن ّلَم َلّم  َعَلْیِھ َوَس

ِد    ُسَراَقُة ْبُن َماِلك ْبِن ُجْعُشٍم َیا َرُسوَل الّلِھ ِلَعاِمَنا ھَ  اَل ِلْلَأَب ِد ؟ َق اُظ   . َذا َأْم ِلْلَأَب ِذِه اْلَأْلَف َوَھ
ُكّلَھا ِفي الّصِحیِح َوَھَذا الّلْفُظ اْلَأِخیُر َصِریٌح ِفي إْبَطاِل َقْوِل َمْن َقاَل إّن َذِلَك َكاَن َخاّصا 

َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیُقوُل ِبِھْم َفِإّنُھ ِحیَنِئٍذ َیُكوُن ِلَعاِمِھْم َذِلَك َوْحَدُه َلا ِلْلَأَبِد َو
َة      " : اْلُمْسَنِد " َوِفي . إّنُھ ِلْلَأَبِد  ّلَم َمّك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َعْن اْبِن ُعَمَر َقِدَم َرُسوُل الّلِھ َص

ِھ وَ     ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ّلَم  َوَأْصَحاُبُھ ُمِھّلیَن ِباْلَحّج َفَقاَل َرُسوُل الّل ا    " َس اَء َأْن َیْجَعَلَھ ْن َش َم
ْدُي    ُھ اْلَھ اُلوا  " ُعْمَرًة إّلا َمْن َكاَن َمَع رُه         : َق ى َوَذَك ى ِمًن ُدَنا إَل ُروُح َأَح ِھ َأَی وَل الّل ا َرُس َی

ْن َأِبی   ]  ١٦٨ص [ َوَسَطَعْت اْلَمَجاِمر " َنَعْم " َیْقُطُر َمِنّیا ؟ َقاَل  ْبَرَة ، َع ِھ الّرِبیِع ْبِن َس
َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َحّتى إَذا ُكّنا ِبُعْسَفاَن ، َقاَل ُسَراَقُة ْبُن َماِلٍك 

ال       : اْلُمْدِلِجّي  ْوَم َفَق ُدوا اْلَی ا ُوِل ْوٍم َكَأّنَم اَء َق ّز   : " َیا َرُسوَل الّلِھ اْقِض َلَنا َقَض َھ َع إّن الّل
َفا    َوَجّل َقْد َأ ْیَن الّص َعى َب ْدَخَل َعَلْیُكْم ِفي َحّجٍة ُعْمَرًة َفِإَذا َقِدْمُتْم َفَمْن َتَطّوَف ِباْلَبْیِت َوَس

ي    ْدٌي َوِف ُھ َھ ْن َمَع ا َم ّل إّل ْد َح ْرَوِة ، َفَق ِحیَحْیِن " َواْلَم َع  " الّص ا َم َة َخَرْجَن ْن َعاِئَش َع
ِدْمَنا  . .. َم َلا َنْذُكُر إّلا اْلَحّج َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّل َفَذَكَرْت اْلَحِدیَث َوِفیِھ َفَلّما َق

ْن  " اْجَعُلوَھا ُعْمَرًة "َمّكَة ، َقاَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَأْصَحاِبِھ  َفَأَحّل الّناُس إّلا َم
ِھ   . یِث َوَذَكَرْت َباِقَي اْلَحِد. .. َكاَن َمَعُھ اْلَھْدُي  وِل الّل َوِفي َلْفٍظ ِلْلُبَخاِرّي َخَرْجَنا َمَع َرُس

ھُ      ّلى الّل ّي َص َأَمَر الّنِب ِت َف  َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلا َنَرى إّلا اْلَحّج َفَلّما َقِدْمَنا َتَطّوْفَنا ِباْلَبْی
ّل فَ    ْدَي َأْن َیِح اَق اْلَھ ْم         َعَلْیِھ َوَسّلَم َمْن َلْم َیُكْن َس اُؤُه َل ْدَي َوِنَس اَق اْلَھ ْن َس ْم َیُك ْن َل ّل َم َح

َیُسْقَن َفَأْحَلْلَن َوِفي َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم َدَخَل َعَلّي َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوُھَو َغْضَباُن 
اَس     َقاَل . َفُقْلُت َمْن َأْغَضَبَك َیا َرُسوَل الّلِھ َأْدَخَلُھ الّلُھ الّناَر  ْرُت الّن ي َأَم َعْرِت َأّن َأَوَما َش

َتْدَبْرُت         ا اْس ِري َم ْن َأْم َتْقَبْلُت ِم ْو اْس َرّدُدوَن َوَل ي     . ِبَأْمٍر َفِإَذا ُھْم َیَت ْدَي َمِع ْقُت اْلَھ ا ُس َم
َرةَ  ِمْعُت    َحّتى َأْشَتِرَیُھ ُثّم ُأِحّل َكَما َحّلْوا َوَقاَل َماِلٌك َعْن َیْحَیى ْبِن َسِعیٍد َعْن َعْم ْت َس َقاَل

ْن ِذي            ْیَن ِم اٍل َبَق ِس َلَی ّلَم ِلَخْم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل َعاِئَشَة َتُقوُل َخَرْجَنا َمَع َرُس
ِھ             ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َر َرُس َة ، َأَم ْن َمّك ا ِم ا َدَنْوَن ّج ، َفَلّم اْلَقْعَدِة َوَلا َنَرى إّلا َأّنُھ اْلَح

اَل        َو ّل َق ْرَوِة َأْن َیِح َفا َواْلَم ْیَن الّص َعى َب ِت َوَس َسّلَم َمْن َلْم َیُكْن َمَعُھ َھْدٌي إَذا َطاَف ِباْلَبْی
ِلٍم   " َوِفي . َفَقاَل َأَتْتك َوَالّلِھ ِباْلَحِدیِث َعَلى َوْجِھِھ ]  ١٦٩ص [ َیْحَیى ْبُن  ِحیِح ُمْس " َص

ّدَثتْ   :  اَل َح َر َق ُھ َأْن         َعْن اْبِن ُعَم َر َأْزَواَج ّلَم َأَم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ُة َأّن الّنِب ِني َحْفَص



 ٩٨

اَل       ّل ؟ َفَق َك َأْن َتِح ا َمَنَع ُت َم ْدُت     " َیْحِلْلَن َعاَم َحّجِة اْلَوَداِع َفُقْل ي ، َوَقّل ْدُت َرْأِس ي َلّب إّن
ي       ْدَي َوِف َر اْلَھ ى َأْنَح ّل َحّت ِلٍم  صَ " َھْدِیي ، َفَلا ُأِح ٍر      : ِحیِح ُمْس ي َبْك ِت َأِب َماَء ِبْن ْن َأْس َع

ّلَم   اَن   . َرِضَي الّلُھ َعْنُھَما ، َخَرْجَنا ُمْحِرِمیَن َفَقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس ْن َك َم
" َوِفي . َوَذَكَرْت اْلَحِدیَث  َمَعُھ َھْدٌي َفْلَیُقْم َعَلى إْحَراِمِھ ، َوَمْن َلْم َیُكْن َمَعُھ َھْدٌي َفْلَیْحِلْل

ُھ      : َأْیًضا " َصِحیِح ُمْسِلٍم  ّلى الّل ِھ َص وِل الّل َع َرُس َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِرّي َقاَل َخَرْجَنا َم
َمْن َساَق  َعَلْیِھ َوَسّلَم َنْصُرُخ ِباْلَحّج ُصَراًخا ، َفَلّما َقِدْمَنا َمّكَة َأَمَرَنا َأْن َنْجَعَلَھا ُعْمَرًة إّلا

َصِحیِح اْلُبَخاِرّي " َوِفي . َفَلّما َكاَن َیْوُم الّتْرِوَیِة َوُرْحَنا إَلى ِمًنى ، َأْھَلْلَنا ِباْلَحّج . اْلَھْدَي 
َعْن اْبِن َعّباٍس َرِضَي الّلُھ َعْنُھَما ، َقاَل َأَھّل اْلُمَھاِجُروَن َواْلَأْنَصاُر ، َوَأْزَواُج الّنِبّي " : 

ّلى      َصّلى  ِھ َص وُل الّل اَل َرُس َة ، َق الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َحّجِة اْلَوَداِع َوَأْھَلْلَنا َفَلّما َقِدْمَنا َمّك
  .َوَذَكَر اْلَحِدیَث . .. الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْجَعُلوا إْھَلاَلُكْم ِباْلَحّج ُعْمَرًة إّلا َمْن َقّلَد اْلَھْدَي 

  ]ُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِمّمْن َلْم َیْفَسْخ اْلَحّج إَلى اْلُعْمَرِة َغَضُبُھ َصّلى الّل[ 
ّلَم     ]  ١٧٠ص [  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َرَج َرُس اِزٍب ، َخ ِن َع َراِء ْب ْن اْلَب َع

ْم عُ      وا َحّجُك اَل اْجَعُل َة ، َق ِدْمَنا َمّك َرًة  َوَأْصَحاُبُھ َفَأْحَرْمَنا ِباْلَحّج َفَلّما َق ا    . ْم اُس َی اَل الّن َفَق
ُاْنُظُروا َما آُمُرُكْم ِبِھ َفاْفَعُلوُه " َرُسوَل الّلِھ َقْد َأْحَرْمَنا ِباْلَحّج َفَكْیَف َنْجَعُلَھا ُعْمَرًة ؟ َفَقاَل 

بَ   "  َو َغْض َة َوُھ َرَأْت  ، َفَرّدُدوا َعَلْیِھ اْلَقْوَل َفَغِضَب ُثّم اْنَطَلَق َحّتى َدَخَل َعَلى َعاِئَش اُن َف
َوَما ِلي َلا َأْغَضُب َوَأَنا َآُمُر : اْلَغَضَب ِفي َوْجِھِھ َفَقاَلْت َمْن َأْغَضَبك ، َأْغَضَبُھ الّلُھ َفَقال 

َخھُ       ا َفْس ا َعَلْیَن ا َفْرًض ّج َلَرَأْیَن ا ِبَح ى إلَ  َأْمًرا َفَلا ُیّتَبع َوَنْحُن ُنْشِھُد الّلَھ َعَلْیَنا َأّنا َلْو َأْحَرْمَن
َأْمِرِه          ا ِل ّلَم َواّتَباًع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ا   . ُعْمَرٍة َتَفاِدًیا ِمْن َغَضِب َرُس ِھ َم َفَوَالّل

َحاَبُھ ُدوَن   ُنِسَخ َھَذا ِفي َحَیاِتِھ َوَلا َبْعَدُه َوَلا َصّح َحْرٌف َواِحٌد ُیَعاِرُضُھ َوَلا َخّص ِبِھ َأْص
ْم ؟         َمْن َبْعَدُھْم َبْل َتّص ِبِھ َك ُمْخ ْل َذِل َأَلُھ َھ َراَقَة َأْن َیْس اِن ُس َأْجَرى الّلُھ ُسْبَحاَنُھ َعَلى ِلَس

ُمَؤّكُد َفَأَجاَب ِبَأّن َذِلَك َكاِئٌن ِلَأَبِد اْلَأَبِد َفَما َنْدِري َما ُنَقّدُم َعَلى َھِذِه اْلَأَحاِدیِث َوَھَذا اْلَأْمُر اْل
ُھ    اّلِذي َغِضَب َرُسوُل ا ْن َخاَلَف ى َم َد    . لّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعَل اِم َأْحَم ِھ َدّر اْلِإَم َوِلّل

ا َرِحَمُھ الّلُھ إْذ َیُقوُل ِلَسَلَمَة ْبِن ُشَبْیٍب َوَقْد َقاَل َلُھ َیا َأَبا َعْبِد الّلِھ ُكّل َأْمِرك ِعْنِدي َحَسٌن إّل
ُت َأَرى     . ؟ َقاَل َتُقوُل ِبَفْسِخ اْلَحّج إَلى اْلُعْمَرِة َخّلًة َواِحَدًة َقاَل َوَما ِھَي  َلَمُة ُكْن ا َس اَل َی َفَق

ِھ             ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ْن َرُس َحاًحا َع ِدیًثا ِص َر َح ُد َعَش َك َأَح َلك َعْقًلا ، ِعْنِدي ِفي َذِل
َبَراِء ْبِن َعاِزٍب ، َأّن َعِلّیا َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َعْن اْل" الّسَنِن " َوَسّلَم َأَأْتُرُكَھا ِلَقْوِلَك ؟ َوِفي 

 َلّما َقِدَم َعَلى َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِمْن اْلَیَمِن ، َأْدَرَك َفاِطَمَة َوَقْد َلِبَسْت ِثَیاًبا
ِھ   َصِبیًغا ، َوَنَضَحْت اْلَبْیَت ِبَنُضوٍج َفَقاَل َما َباُلِك ؟ َفَقاَلْت إّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

ْیَبَة     ي َش ُن َأِب اَل اْب وا َوَق َحاَبُھ َفَحّل َر َأْص ّلَم َأَم ْیٍل ،  : َوَس ُن ُفَض ّدَثَنا اْب ]  ١٧١ص [ َح
َفَقاَل َعْبُد . َأْفِرُدوا اْلَحّج َوَدُعوا َقْوَل َأْعَماُكْم َھَذا : ُمَجاِھٍد ، َقاَل َقاَل َعْبُد الّلِھ ْبُن الّزَبْیِر 

ا ،       : الّلِھ ْبُن َعّباٍس  َل إَلْیَھ َذا ؟ َفَأْرَس ْن َھ ك َع َأُل ُأّم إّن اّلِذي َأْعَمى الّلُھ َقْلَبُھ َلَأْنَت َأَلا َتْس
ا ،   ّلَم ُحّجاًج ِھ َوَس ِھ َوآِل ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل َع َرُس ا َم اٍس ِجْئَن ُن َعّب َدَق اْب ْت َص َفَقاَل

ي      َفَجَعْل اِء َوِف اِل َوالّنَس ْیَن الّرَج اِمُر َب " َناَھا ُعْمَرًة َفَحَلْلَنا اْلِإْحَلاَل ُكّلُھ َحّتى َسَطَعْت اْلَمَج
اِبُر   " َصِحیِح اْلُبَخاِرّي  ّدَثِني َج َعْن اْبِن ِشَھاٍب ، َقاَل َدَخْلُت َعَلى َعَطاٍء َأْسَتْفِتیِھ َفَقاَل َح

وا          َأّنُھ َح: ْبُن َعْبِد الّلِھ  ْد َأَھّل ُھ َوَق ْدَن َمَع اَق اْلُب ْوَم َس ّلَم َی ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّج َمَع الّنِبّي َصّلى الّل
ْرَوِة ،  " ِباْلَحّج ُمْفَرًدا ، َفَقاَل َلُھْم  َأِحّلوا ِمْن إْحَراِمُكْم ِبَطَواٍف ِباْلَبْیِت ، َوَبْیَن الّصَفا َواْلَم

ا ،   وا َحَلاًل ّم َأِقیُم ُروا ، ُث ي  َوَقّص وا اّلِت اْلَحّج َواْجَعُل َأِھّلوا ِب ِة َف ْوُم الّتْرِوَی اَن َی ى إَذا َك َحّت



 ٩٩

ًة  ا ُمْتَع ِدْمُتْم ِبَھ اُلوا " . َق اَل  : َفَق ّج ؟ َفَق ّمْیَنا اْلَح ْد َس ًة َوَق ا ُمْتَع َف َنْجَعُلَھ ا " َكْی وا َم اْفَعُل
َراٌم   . ِمْثَل اّلِذي َأَمْرُتُكْم ِبِھ  آُمُرُكْم ِبِھ َفَلْوَلا َأّني ُسْقُت اْلَھْدَي َلَفَعْلُت ي َح َوَلِكْن َلا َیِحّل ِمّن

ِحیِحِھ  " ، َفَفَعُلوا َوِفي " َحّتى َیْبُلَغ اْلَھْدُي َمِحّلُھ  ُھ       " َص ّلى الّل ّي َص ّل الّنِب ُھ َأَھ ا َعْن َأْیًض
ِھ َفَأَمَر الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوِفی. َوَذَكَر اْلَحِدیَث . .. َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَأْصَحاُبُھ ِباْلَحّج 

اُلوا   ُق  : َأْصَحاَبُھ َأْن َیْجَعُلوَھا ُعْمَرًة َوَیُطوُفوا ، ُثّم ُیَقّصُروا إّلا َمْن َساَق اْلَھْدَي َفَق َأَنْنَطِل
اَل  إَلى ِمًنى َوَذَكُر َأَحِدَنا َیْقُطُر ؟ َفَبَلَغ الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوسَ  ْن    " ّلَم َفَق َتْقَبْلُت ِم ْو اْس َل
ِلٍم  " َوِفي " . َأْمِري َما اْسَتْدَبْرُت َما َأْھَدْیُت َوَلْوَلا َأّن َمِعي اْلَھْدَي َلَأْحَلْلُت  " َصِحیِح ُمْس

َفا َوالْ     :  ِة َوِبالّص ا ِباْلَكْعَب َة ، ُطْفَن ِدْمَنا َمّك ا   َعْنُھ ِفي َحّجِة اْلَوَداِع َحّتى إَذا َق ْرَوِة ، َفَأَمَرَن َم
: َقاَل َفُقْلَنا ]  ١٧٢ص [ َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْن َیِحّل ِمّنا َمْن َلْم َیُكْن َمَعُھ 

ُھ  " ِحّل َماَذا ؟ َقاَل  ا ، َولَ       " اْلِحّل ُكّل َنا ِثَیاَبَن ِب َوَلِبْس ا ِبالّطی اَء َوَتَطّیْبَن ا الّنَس ْیَس ، َفَواَقْعَن
ِلٍم        َر ِلُمْس ٍظ آَخ ي َلْف ِة َوِف ْوَم الّتْرِوَی اَن   " َبْیَنَنا َوَبْیَن َعَرَفَة إّلا َأْرَبُع َلَیاٍل ُثّم َأْھَلْلَنا َی ْن َك َفَم

لّ    ّي َص ا الّنِب ى ِمْنُكْم َلْیَس َمَعُھ َھْدٌي َفْلَیِحّل َوْلَیْجَعْلَھا ُعْمَرًة َفَحّل الّناُس ُكّلُھْم َوَقّصُروا إّل
َأَھّلوا           ى ، َف ى ِمًن وا إَل ِة َتَوّجُھ ْوُم الّتْرِوَی اَن َی ا َك ْدٌي َفَلّم الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَمْن َكاَن َمَعُھ َھ

  .ِباْلَحّج 
ّزاِر  " َوِفي  ُھ           " ُمْسَنِد اْلَب ّلى الّل ّي َص ُھ َأّن الّنِب ُھ َعْن َي الّل ٍس َرِض ْن َأَن ِحیٍح َع َناٍد َص ِبِإْس

َفا      َعَلْیِھ َو ِت َوالّص اُفوا ِباْلَبْی َة ، َط ِدُموا َمّك َسّلَم َأَھّل ُھَو َوَأْصَحاُبُھ ِباْلَحّج َواْلُعْمَرِة َفَلّما َق
اَل     َك َفَق اُبوا َذِل َواْلَمْرَوِة ، َوَأَمَرُھْم َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َأْن َیِحّلوا ، َفَھ

ى    َرُسوُل الّلِھ َصّل َأَحّلوا َحّت ُت َف ى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َأِحّلوا َفَلْوَلا َأّن َمِعي اْلَھْدَي َلَأْحَلْل
َعْن َأَنٍس َقال َصّلى َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ " : َصِحیِح اْلُبَخاِرّي " َحّلوا إَلى الّنَساِء َوِفي 

اَت   َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَنْحُن َمَعُھ ِباْلَمِدیَن ّم َب ِة الّظْھَر َأْرَبًعا ، َواْلَعْصَر ِبِذي اْلُحَلْیَفِة َرْكَعَتْیِن ، ُث
ّل   ِبَھا َحّتى َأْصَبَح ُثّم َرِكَب َحّتى اْسَتَوْت ِبِھ َراِحَلُتُھ َعَلى اْلَبْیَداِء ، َحِمَد الّلَھ َوَسّبَح ُثّم َأَھ

ا ، َفلَ     اُس ِبِھَم ّل الّن َرٍة ، َوَأَھ ّج َوُعْم ْوُم       ِبَح اَن َی ى إَذا َك وا ، َحّت اَس َفَحّل َر الّن ِدْمَنا َأَم ا َق ّم
اْلَحّج  وا ِب ِة َأَھّل ِدیِث . .. الّتْرِوَی اِقَي اْلَح َر َب ي . َوَذَك ِحیِحِھ " َوِف ا " َص ي : َأْیًض ْن َأِب َع

ّلمَ    ِھ َوَس ُھ َعَلْی ِھ      ُموَسى اْلَأْشَعِرّي ، َقاَل َبَعَثِني َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّل ِھ َوآِل ُھ َعَلْی ّلى الّل َص
اَل        اِء ، َفَق َو ِباْلَبْطَح ت َوُھ اْلَیَمِن ، َفِجْئ ْوِمي ِب َت   " َوَسّلَم إَلى َق َم َأْھَلْل ُت   " ِب ُت َأْھَلْل ؟ َفُقْل

ا ، فَ   " َھْل َمَعَك ِمْن َھْدٍي : " َفَقال . ِبِإْھَلاِل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم  ُت َل َأَمَرِني ؟ ُقْل
ي   ُت َوِف ي َفَأْحَلْل ّم َأَمَرِن ْرَوِة ، ُث َفا َواْلَم ِت َوِبالّص ُت ِباْلَبْی ِلٍم " ، َفُطْف ِحیِح ُمْس َأّن " : َص

ِذِه   ا َھ اٍس َم اْبِن َعّب اَل ِل ْیِم َق ي اْلُھَج ْن َبِن ا ِم ْن ]  ١٧٣ص [ َرُجًل اِس َأّن َم ّغَبْت ِبالّن َتَش
َوَصّدَق . ّل ؟ َفَقاَل ُسّنُة َنِبّیُكْم َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َوِإْن َرِغْمُتْم َطاَف ِباْلَبْیِت َفَقْد َح

ْد          ٍع َفَق اِرٍن َأْو ُمَتَمّت ِرٍد َأْو َق ْن ُمْف ُھ ِم ْدَي َمَع ا َھ اْبُن َعّباٍس ، ُكّل َمْن َطاَف ِباْلَبْیِت ِمّمْن َل
ا ،     ا ُحْكًم ا ، َوِإّم ا ُوُجوًب ِھ            َحّل إّم َذا َكَقْوِل ْدَفَع َوَھ ا َم ا َوَل ا َراّد َلَھ ي َل ّنُة اّلِت َي الّس ِذِه ِھ َھ

َطَر َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم إَذا َأْدَبَر الّنَھاُر ِمْن َھاُھَنا ، َوَأْقَبَل الّلْیُل ِمْن َھاُھَنا ، َفَقْد َأْف
ي        َأْفَط: الّصاِئُم إّما َأْن َیُكوَن اْلَمْعَنى  ُت ِف اَر اْلَوْق اِرِه َوَص ُت إْفَط َل َوْق ا ، َأْو َدَخ َر ُحْكًم

ا      . َحّقِھ َوْقَت إْفَطاِرِه  ا ، َوِإّم ّل ُحْكًم ْد َح وَن َق َفَھَكَذا َھَذا اّلِذي َقْد َطاَف ِباْلَبْیِت إّما َأْن َیُك
ْن       َأْن َیُكوَن َذِلَك اْلَوْقُت ِفي َحّقِھ َلْیَس َوْقَت إْحَراٍم َبْل ُھ ْم َیُك ا َل ا ، َم ْیَس إّل ّل َل َو َوْقُت ِح

ُن      " َصِحیِح ُمْسِلٍم " َوِفي . َمَعُھ َھْدٌي َوَھَذا َصِریُح الّسّنِة  اَن اْب اَل َك اٍء َق ْن َعَط َأْیًضا َع
َد ا     َو َبْع وُل ُھ اَن َیُق ّرِف  َعّباٍس َیُقوُل َلا َیُطوُف ِباْلَبْیِت َحاّج َوَلا َغْیُر َحاّج إّلا َحّل َوَك ْلُمَع
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وا      َرُھْم َأْن َیِحّل یَن َأَم ّلَم ِح ِھ َوَس  َوَقْبَلُھ َوَكاَن َیْأُخُذ َذِلَك ِمْن َأْمِر الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِل
ِھ    " : َصِحیِح ُمْسِلٍم " َوِفي . ِفي َحّجِة اْلَوَداِع  ُھ َعَلْی ّلى الّل َعْن اْبِن َعّباٍس ، َأّن الّنِبّي َص

ْت  َوَسّلَم  َقاَل َھِذِه ُعْمَرٌة اْسَتْمَتْعَنا ِبَھا ، َفَمْن َلْم َیُكْن َمَعُھ اْلَھْدُي َفْلَیِحّل اْلِحّل ُكّلُھ َفَقْد َدَخَل
ّرّزاِق    ُد ال ي       : اْلُعْمَرُة ِفي اْلَحّج إَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِة َوَقاَل َعْب ْن َأِب اَدَة َع ْن َقَت ٌر َع ّدَثَنا َمْعَم َح

ِت           ]  ١٧٤ص [ الّشْعَثاِء  َواَف ِباْلَبْی ِإّن الّط اْلَحّج َف ا ِب اَء ُمِھّل ْن َج اَل م اٍس َق ِن َعّب َعْن اْب
یِھْم           ّنُة َنّب َي ُس اَل ِھ َك َق َك َعَلْی ُروَن َذِل اَس ُیْنِك ُت إّن الّن ُیَصّیُرُه إَلى ُعْمَرٍة َشاَء َأْو َأَبى ُقْل

ُرُھْم َوَرَوى     َوِإْن َرِغُموا َوَقْد َرَوى َھَذا َعْن الّنِبّي ّمْیَنا َوَغْی ْن َس َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َم
یَن     ُب اْلَیِق ّك َوُیوِج َذِلَك َعْنُھْم َطَواِئُف ِمْن ِكَباِر الّتاِبِعیَن َحّتى َصاَر َمْنُقوًلا َنْقًلا َیْرَفُع الّش

ُھ        َوَلا ُیْمِكُن َأَحًدا َأْن ُیْنِكَرُه َأْو َیُقوَل َلْم َیَقْع َوُھ ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ِت َرُس ِل َبْی ْذَھُب َأْھ َو َم
ى     ي ُموَس ْذَھُب َأِب َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َوَمْذَھُب َحْبِر اْلُأّمِة َوَبْحِرَھا اْبِن َعّباٍس َوَأْصَحاِبِھ َوَم

ُھ   اْلَأْشَعِرّي َوَمْذَھُب إَماِم َأْھِل الّسّنِة َواْلَحِدیِث َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل َوَأْتَباِعِھ َوَأْھِل اْلَحِدیِث َمَع
  .َوَمْذَھُب َعْبِد الّلِھ ْبِن اْلَحَسِن اْلَعْنَبِرّي َقاِضي اْلَبْصَرِة ، َوَمْذَھُب َأْھِل الّظاِھِر 

  ]َأْعَذاُر َمْن َلْم َیْأُخْذ ِبَفْسِخ اْلَحّج إَلى اْلُعْمَرِة [ 
َذاٌر    َوَاّلِذیَن َخاَلُفوا َھِذِه اْلَأَحاِدیَث ْم َأْع وَخٌة     . َلُھ ا َمْنُس َأّوُل َأّنَھ ْذُر اْل اِني   . اْلُع ْذُر الّث : اْلُع

ا      ي ُحْكِمَھ اَرَكُتُھْم ِف ِرِھْم ُمَش وُز ِلَغْی ا َیُج َحاَبِة َل ٌة ِبالّص ا َمْخُصوَص ُث  . َأّنَھ ْذُر الّثاِل اْلُع
َذا    ا ، َوَھ ا      ُمَعاَرَضُتَھا ِبَما َیُدّل َعَلى ِخَلاِف ُحْكِمَھ ِھ َعْنَھ َذُروا ِب ا اْعَت وُع َم ُن  . َمْجُم َوَنْح

ِھ     ِھ َوَتْوِفیِق ِة الّل َأّوُل    . َنْذُكُر َھِذِه اْلَأْعَذاَر ُعْذًرا ُعْذًرا ، َوُنَبّیُن َما ِفیَھا ِبَمُعوَن ْذُر اْل ا اْلُع َأّم
ا بِ         ْأُتوا ِمْنَھ ْم َی وٍر َل ِة ُأُم ى َأْرَبَع اُج إَل ُخ َفَیْحَت َر      َوُھَو الّنْس ى ُنُصوٍص ُأَخ اُج إَل ْيٍء َیْحَت َش

ُت   َتُكوُن ِتْلَك الّنُصوُص ُمَعاِرَضًة ِلَھِذِه ُثّم َتُكوُن َمَع َھِذِه اْلُمَعاَرَضِة ُمَقاِوَمٌة َلَھا ، ُثّم َیْثُب
ّدَثَنا اْلِفْرَیاِبّي َح: َقاَل اْلُمّدُعوَن ِللّنْسِخ َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخّطاِب الّسِجْسَتاِنّي . َتَأّخُرَھا َعْنَھا 

ِن   ، َحّدَثَنا َأَباُن ْبُن َأِبي َحاِزٍم َقاَل َحّدَثِني َأُبو َبْكٍر ْبُن َحْفٍص ، َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن ُعَمَر ْب
َي      ا َوِل اَل َلّم ُھ َق ُھ        " اْلَخّطاِب َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َأّن ّلى الّل ِھ َص وَل الّل اُس إّن َرُس ا الّن ا َأّیَھ َی

َنِدِه  " ْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َأَحّل َلَنا اْلُمْتَعَة ُثّم َحّرَمَھا َعَلْیَنا َرَواُه اْلَبّزاُر ِفي َعَل ُھ  " ُمْس ص [ َعْن
ا     ]  ١٧٥ ا ُتَزْعِزُعَھ ي َل ي اّلِت َقاَل اْلُمِبیُحوَن ِلْلَفْسِخ َعَجًبا َلُكْم ِفي ُمَقاَوَمِة اْلِجَباِل الّرَواِس

َنُدُه   الّرَیاُح ِبَكِثیٍب َمِھیٍل َتْسِفیِھ الّرَیاُح َیِمیًنا َوِشَماًلا ، َفَھَذا اْلَحِدیُث َلا َسَنَد َوَلا َمْتَن َأّما َس
ِھ مُ            ِة ِفی َراَد ِباْلُمْتَع ِإّن اْلُم ُھ َف ا َمْتُن ِدیِث َوَأّم ِل اْلَح َد َأْھ ا ِعْن ٌة َعَلْیَن ُة  َفِإّنُھ َلا َتُقوُم ِبِھ ُحّج ْتَع

ي َأَحّلَھا َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم ُثّم َحّرَمَھا ، َلا َیُجوُز ِفیَھا َغْیُر الّنَساِء اّلِت
ٌة  : َأَحُدَھا . َذِلَك َأْلَبّتَة ِلُوُجوٍه  إْجَماُع اْلُأّمِة َعَلى َأّن ُمْتَعَة اْلَحّج َغْیُر ُمَحّرَمٍة َبْل إّما َواِجَب

ا         َأْو َأْفَضُل اْلَأْن ا ِفیَھ ا َخاِمًس ِة َقْوًل ُم ِلْلُأّم ا َنْعَل اِئَزٌة َوَل َتَحّبٌة َأْو َج َساِك َعَلى اْلِإْطَلاِق َأْو ُمْس
ُھ       : الّثاِني . ِبالّتْحِریِم  ٍھ َأّن ِر َوْج ْن َغْی ُھ ِم ّح َعْن َأّن ُعَمَر ْبَن اْلَخّطاِب َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َص

ُت     ُت َلَتَمّتْع ْو َحَجْج اَل َل ي    َق َأْثَرُم ِف َرُه اْل ُت َذَك ُت َلَتَمّتْع ْو َحَجْج ّم َل َنِنِھ  " ُث ُرُه " ُس . َوَغْی
ْن       " : ُمَصّنِفِھ " َوَذَكَر َعْبُد الّرّزاِق ِفي  ُر َع ى ُعَم ِئَل َأَنَھ ُھ ُس ِھ ، َأّن َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد الّل

ِھ َتعَ      اِب الّل َد ِكَت ا ، َأَبْع ى        ُمْتَعِة اْلَحّج ؟ َقاَل َل ُھ َأَنَھ اَل َل ا َق اِفٍع َأّن َرُجًل ْن َن َر َع اَلى ؟ َوَذَك
ا    اَل َل ّج ؟ َق ِة اْلَح ْن ُمْتَع ُر َع ِذي     . ُعَم َذا اّل اَل َھ ُھ َق اٍس ، َأّن ِن َعّب ْن اْب ا َع َر َأْیًض َوَذَك
ِة ،    ْن اْلُمْتَع َر    -َیْزُعُموَن َأّنُھ َنَھى َع ي ُعَم ْو     -َیْعِن وُل َل ِمْعُتُھ َیُق ُت    َس ّم َحَجْج ْرُت ُث اْعَتَم
ِي    : َلَتَمّتْعُت َقاَل َأُبو ُمَحّمٍد ْبُن َحْزٍم  َد الّنْھ الّتَمّتِع َبْع َصّح َعْن ُعَمَر الّرُجوُع إَلى اْلَقْوِل ِب

اْلُمَحاِل  الّثاِلُث َأّنُھ ِمْن. َعْنُھ َوَھَذا ُمَحاٌل َأْن َیْرِجَع إَلى اْلَقْوِل ِبَما َصّح ِعْنَدُه َأّنُھ َمْنُسوٌخ 
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ِد ؟ َأْن َیْنَھى َعْنَھا ، َوَقْد َقاَل َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَمْن َسَأَلُھ َھْل ِھَي ِلَعاِمِھْم َذِلَك َأْم ِلْلَأبَ 
ا ،   " َبْل ِلْلَأَبِد " َفَقاَل  ِخ َعَلْیَھ امِ  ]  ١٧٦ص [ ، َوَھَذا َقْطٌع ِلَتَوّھِم ُوُروِد الّنْس ُد اْلَأْحَك  َأَح

ُدوُق      اِدُق اْلَمْص َر الّص ِذي َأْخَب ُم اّل َو اْلُحْك ا ، َوُھ ِخ َعَلْیَھ َتِحیُل ُوُروُد الّنْس ي َیْس اّلِت
  .ِباْسِتْمَراِرِه َوَدَواِمِھ َفِإّنُھ َلا َخْلَف ِلَخَبِرِه 

  َفْصٌل
وهٍ     : اْلُعْذُر الّثاِني  وا ِبُوُج َحاَبِة َواْحَتّج َك ِبالّص اِص َذِل ُدَھا  .  َدْعَوى اْخِتَص ا َرَواُه  : َأَح َم

َعْبُد الّلِھ ْبُن الّزَبْیِر اْلُحَمْیِدّي ، َحّدَثَنا ُسْفَیاُن َعْن َیْحَیى ْبِن َسِعیٍد َعْن اْلُمَرّقِع َعْن َأِبي َذّر 
ا َخاصّ        ّلَم َلَن ِھ َوَس ِھ َوآِل ُھ َعَلْی ّلى الّل اَل  . ًة َأّنُھ َقاَل َكاَن َفْسُخ اْلَحّج ِمْن َرُسوِل الّلِھ َص َوَق

ٍد          : َوِكیٌع  ْن ِلَأَح ْم َیُك اَل َل ي َذّر َق ْن َأِب ٍد ، َع ُن َزْی وُب ْب َحّدَثَنا ُموَسى ْبُن ُعَبْیَدَة َحّدَثَنا َیْعُق
ِھ          ُھ َعَلْی ّلى الّل ٍد َص َحاَب ُمَحّم ا َأْص ًة َلَن ْت ُرْخَص َبْعَدَنا َأْن َیْجَعَل َحّجَتُھ ُعْمَرًة ، إّنَھا َكاَن

ّزاُر    َوآِلِھ اَل اْلَب ّدَثَنا          : َوَسّلَم َوَق ِل ، َح ُن اْلَفْض َلَمُة ْب ّدَثَنا َس ى ، َح ُن ُموَس ُف ْب ّدَثَنا ُیوُس َح
َف      َأِبي َذّر َكْی ا ِل ِریٍك ، ُقْلَن ُمَحّمُد ْبُن إْسَحاَق َعْن َعْبِد الّرْحَمِن اْلَأَسِدّي ، َعْن َیِزیَد ْبِن َش

ْيٌء       َتَمّتَع َرُسوُل الّلِھ َصّلى ا ا َذاَك َش ُتْم َوَذاَك إّنَم ا َأْن اَل َم ُھ ؟ َفَق لّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَأْنُتْم َمَع
َحّدَثَنا ُیوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحّدَثَنا ُعَبْیُد الّلِھ ْبُن : ُرّخَص َلَنا ِفیِھ َیْعِني اْلُمْتَعَة َوَقاَل اْلَبّزاُر 

رَ     ْن إْب َراِئیُل َع ّدَثَنا إْس ِھ         ُموَسى ، َح ْن َأِبی ّي ، َع ٍر الّتْیِم ي َبْك ْن َأِب اِجِر ، َع ِن اْلُمَھ اِھیَم ْب
ِھ       : َواْلَحاِرِث ْبِن ُسَوْیٍد َقاَلا  وُل الّل ا َرُس ٌة َأْعَطاَناَھ ِة ُرْخَص ّج َواْلُمْتَع َقاَل َأُبو َذّر ِفي اْلَح

ّدَثَنا َھنّ         و َداُوَد َح اَل َأُب ّلَم َوَق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َدَة ،      َص ي َزاِئ ِن َأِب ْن اْب ِرّي ، َع ُن الّس اُد ْب
َوِد        ِن اْلَأْس َلْیِم ْب َلْیَماَن َأْو ُس ْن ُس َوِد َع َأْخَبَرَنا ُمَحّمُد ْبُن إْسَحاَق َعْن َعْبِد الّرْحَمِن ْبِن اْلَأْس

اُنوا      َأّن َأَبا َذّر َكاَن َیُقوُل ِفیَمْن َحّج ُثّم َفَسَخَھا إَلى ُعْمَرٍةَلْم َیُكْن َذ ِذیَن َك ِب اّل ا ِللّرْك َك إّل ِل
ِلٍم   " َوِفي ]  ١٧٧ص [ َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلم  ِحیِح ُمْس ي   " : َص ْن َأِب َع

ًة       . َذّر  ّلَم َخاّص ِھ َوَس ِھ َوَآِل ُھ َعَلْی ّلى الّل . َقاَل َكاَنْت اْلُمْتَعُة ِفي اْلَحّج ِلَأْصَحاِب ُمَحّمٍد َص
َلا َتِصّح اْلُمْتَعَتاِن " َكاَنْت َلَنا ُرْخَصًة ، َیْعِني اْلُمْتَعَة ِفي اْلَحّج َوِفي َلْفٍظ آَخَر " ِفي َلْفٍظ َو

َر   " إّلا َلَنا َخاّصًة َیْعِني ُمْتَعَة الّنَساِء َوُمْتَعَة اْلَحّج  ٍظ آَخ ًة     " َوِفي َلْف ا َخاّص ْت َلَن ا َكاَن إّنَم
ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح َعْن إْبَراِھیَم الّتْیِمّي " ُسَنِن الّنَساِئّي " َوِفي " . ْتَعَة اْلَحّج ُدوَنُكْم ، َیْعِني ُم

ْت            ا َكاَن ْيٍء ، إّنَم ي َش ا ِف ُتْم ِمْنَھ ْم َوَلْس ْت َلُك ِة اْلَحّجَلْیَس ي ُمْتَع ي َذّر ِف ْن َأِب ِھ َع ْن َأِبی ، َع
ّلى  ِھ َص وِل الّل َحاَب َرُس ا َأْص ًة َلَن ي ُرْخَص ّلَم َوِف ِھ َوَس ِھ َوآِل ُھ َعَلْی ي َداُوَد " الّل َنِن َأِب ُس

ّج    : ، ِمْن َحِدیثِ  ِبَلاِل ْبِن اْلَحاِرِث َقاَل ُقْلت " َوالّنَساِئّي  َخ اْلَح َت َفْس َیا َرُسوَل الّلِھ َأَرَأْی
ّلَم     إَلى اْلُعْمَرِة َلَنا َخاّصًة َأْم ِللّناِس َعاّمًة ؟ َفَقاَل َرُسوُل الّلِھ صَ  ِھ َوَس ِھ َوآِل ُھ َعَلْی " ّلى الّل

ًة    ا َخاّص ُد   " َبْل َلَن اُم َأْحَم ي  . َوَرَواُه اْلِإَم َة    " َوِف ي َعَواَن َنِد َأِب ْن    " ُمْس ِحیٍح َع َناٍد َص ِبِإْس
ْم  َكاَنْت َلَن: إْبَراِھیَم الّتْیِمّي ، َعْن َأِبیِھ َقاَل ُسِئَل ُعْثَماُن َعْن ُمْتَعِة اْلَحّج َفَقال  ا ، َلْیَسْت َلُك

َك        ]  ١٧٨ص . [  ْن َذِل ْيٍء ِم ي َش ْم ِف َة َلُك ا ُحّج َقاَل اْلُمَجّوُزوَن ِلْلَفْسِخ َواْلُموِجُبوَن َلُھ َل
ِر             ٍل َغْی ْن َقاِئ ِحیٍح َع ْیَن َص َة َوَب ِھ َأْلَبّت َب إَلْی ْن ُنِس ّح َعّم ا َیِص َفِإّن َھِذِه اْلآَثاَر َبْیَن َباِطٍل َل

ومٍ  وِم     َمْعُص وُص اْلَمْعُص ِھ ُنُص اَرُض ِب ا ُتَع وُم    . َل ْن َتُق ْیَس ِمّم َع َل ِإّن اْلُمَرّق َأّوُل َف ا اْل َأّم
ِة     ِر اْلَمْدُفوَع ِحیَحِة َغْی اَل   . ِبِرَواَیِتِھ ُحّجٌة َفْضًلا َعْن َأْن ُیَقّدَم َعَلى الّنُصوِص الّص ْد َق َوَق

َوَمْن اْلُمَرّقُع اْلَأَسِدّي ؟ َوَقْد َرَوى َأُبو َذّر َعْن  -َحِدیِثِھ َوَقْد ُعوِرَض ِب -: َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل 
ُھ إْن    . الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم اْلَأْمُر ِبَفْسِخ اْلَحّج إَلى اْلُعْمَرِة  َل َعْن ا ُنِق َوَغاَیُة َم

َوَقْد َقاَل اْبُن َعّباٍس ، َوَأُبو ُموَسى اْلَأْشَعِرّي .  َصّح َأّن َذِلَك ُمْخَتّص ِبالّصَحاَبِة َفُھَو َرْأُیُھ



 ١٠٢

ِحیَحُة         :  ِلَمْت الّنُصوُص الّص ا ، َوَس اَرٌض ِبَرْأِیِھَم ي َذّر ُمَع َرْأُي َأِب ِة َف إّن َذِلَك َعاّم ِلْلُأّم
يّ        َنّص الّنِب ٌة ِب اِص َباِطَل َوى اِلاْخِتَص وِم َأّن َدْع ْن اْلَمْعُل ِھ     الّصِریَحُة ُثّم ِم ُھ َعَلْی ّلى الّل َص

َتّص َوآِلِھ َوَسّلَم َأّن ِتْلَك اْلُعْمَرَة اّلِتي َوَقَع الّسَؤاُل َعْنَھا َوَكاَنْت ُعْمَرَة َفْسٍخ ِلَأَبِد اْلَأَبِد َلا َتْخ
ذَ   ى َأْن ُیْؤَخ ْو     ِبَقْرٍن ُدوَن َقْرٍن َوَھَذا َأَصّح َسَنًدا ِمْن اْلَمْرِوّي َعْن َأِبي َذّر َوَأْوَل ُھ َل ِھ ِمْن ِب

  .َصّح َعْنُھ 
  ]اْلَأْصُل ِفي اْلَمَساِئِل اْلِإْحَكاُم َحّتى َیْثُبَت َنْسُخَھا َأْو اْخِتَصاُصَھا ِبَأَحٍد [ 

ٍر     ي َأْم وا ِف َوَأْیًضا ، َفِإَذا َرَأْیَنا َأْصَحاَب َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َقْد اْخَتَلُف
ُھ     َقْد  ُھْم إّن اَل َبْعُض ِھ َفَق َصّح َعْن َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َأّنُھ َفَعَلُھ َوَأَمَر ِب

َخُھ َأْو    ى َنْس ْن اّدَع ْوُل َم ِد َفَق ى اْلَأَب اٍق إَل َو َب ُھْم ُھ اَل َبْعُض اّص ، َوَق وٌخ َأْو َخ َمْنُس
ْوِل      اْخِتَصاَصُھ ُمَخاِلٌف ِلْلَأْصِل  ُتُھ ِبَق اِب ُمَعاَرَض ي اْلَب ا ِف َفَلا ُیْقَبُل إّلا ِبُبْرَھاٍن َوِإّن َأَقّل َم

اُزِع        َد الّتَن ّرّد ِعْن ُب ال اِزِعیَن َواْلَواِج ْیَن اْلُمَتَن َمْن اّدَعى َبَقاَءُه َوُعُموَمُھ َواْلُحّجُة َتْفِصُل َب
و      : َوُعْثَماُن َفِإَذا َقاَل َأُبو َذّر . إَلى الّلِھ َوَرُسوِلِھ  اَل َأُب اّص ، َوَق وٌخ َأْو َخ َخ َمْنُس إّن اْلَفْس

اٍس    ُن َعّب ِھ ْب ُد الّل ى َوَعْب َخ    : ُموَس ى الّنْس ْن اّدَع ى َم اّم ، َفَعَل ُھ َع اٍق َوُحْكُم ُھ َب إّن
ا     -ِبَلاِل ْبِن اْلَحاِرِث ]  ١٧٩ص . [ َواِلاْخِتَصاَص الّدِلیُل  ُب َوَل ا ُیْكَت اَرُض  َفَحِدیٌث َل ُیَع

َد      . ِبِمْثِلِھ ِتْلَك اْلَأَساِطین الّثاِبَتُة  ُن َأْحَم ِھ ْب ُد الّل اَل َعْب اْلَحّج َأْن      : َق ّل ِب َرى ِلْلُمِھ ي َی اَن َأِب َك
َأْمَرْیِن     . َیْفَسَخ َحّجُھ إْن َطاَف ِباْلَبْیِت َوَبْیَن الّصَفا َواْلَمْرَوِة  ُر اْل َي آِخ ِة ِھ َوَقاَل ِفي اْلُمْتَع

ّلَم  ِم وا        . ْن َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَس ّلَم اْجَعُل ِھ َوَس ِھ َوآِل ُھ َعَلْی ّلى الّل اَل َص َوَق
ي        : َحّجُكْم ُعْمَرًة َقاَل َعْبُد الّلِھ َفُقْلت ِلَأِبي  ّج َیْعِن ِخ اْلَح ي َفْس اِرِث ِف ِن اْلَح اِل ْب َفَحِدیُث ِبَل

ا َخاصّ  " َقْوَلُھ  َناُدُه             " ًة َلَن ْیَس إْس ِدیٌث َل َذا َح ُل َھ َذا الّرُج َرُف َھ ا ُیْع ِھ َل وُل ِب ا َأُق اَل َل ؟ َق
ُت       ِدي َیْثُب اِرِث ِعْن ِن اْلَح اِل ْب ُھ   . ِباْلَمْعُروِف َلْیَس َحِدیُث ِبَل َذا َلْفُظ ت  . َھ ُدّل   : ُقْل ا َی َوِمّم

ِھ  َعَلى ِصّحِة َقْوِل اْلِإَماِم َأْحَمَد ، َوَأّن َھَذ ا اْلَحِدیَث َلا َیِصّح َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِل
ِد َفكَ          ِد اْلَأَب ا ِلَأَب ا َأّنَھ ْم إَلْیَھ ُخوا َحّجُھ َرُھْم َأْن َیْفَس ي َأَم ِة اّلِت َف  َوَسّلَم َأْخَبَر َعْن ِتْلَك اْلُمْتَع ْی

ذَ     ًة ؟ َھ ْم َخاّص ا َلُھ اِل    َیْثُبُت َعْنُھ َبْعَد َھَذا َأّنَھ ِل اْلُمَح ْن َأْمَح ِخ    . ا ِم ْأُمُرُھْم ِباْلَفْس َف َی َوَكْی
َحاَبِة   َوَیُقوُل َدَخَلْت اْلُعْمَرُة ِفي اْلَحّج إَلى َیْوِم اْلِقَیاَمة ُثّم َیْثُبُت َعْنُھ َأّن َذِلَك ُمْخَتّص ِبالّص

وِل   ُدوَن َمْن َبْعَدُھْم َفَنْحُن َنْشَھُد ِبَالّلِھ َأّن َحِدیَث ِبَلاِل ْبِن اْلَحاِرِث َھَذا ، َلا َیِصّح َعْن َرُس
ى             اِرِث َعَل ِن اْلَح اِل ْب ُة ِبَل ّدُم ِرَواَی َف ُتَق ِھ َوَكْی ٌط َعَلْی َو َغَل ّلَم َوُھ الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

ھِ      وِل الّل ْن َرُس ِذیَن َرَوْوا َع ِم اّل ِھ      ِرَواَیاِت الّثَقاِت اْلَأْثَباِت َحَمَلِة اْلِعْل ِھ َوآِل ُھ َعَلْی ّلى الّل َص
ّلَم    ِھ َوَس َوَسّلَم ِخَلاَف ِرَواَیِتِھ ُثّم َكْیَف َیُكوُن َھَذا َثاِبًتا َعْن َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِل

ِھ     ي ِبِخَلاِف ُھ ُیْفِت ُھ َعْن َي الّل اٍس َرِض ُن َعّب ِرِه ِبَمشْ  . َواْب وَل ُعْم ِھ ُط اِظُر َعَلْی ْن َوُیَن َھٍد ِم
اْلَخاّص َواْلَعاّم َوَأْصَحاُب َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم ُمَتَواِفُروَن َوَلا َیُقوُل َلُھ 
َحاَبِة َأّن   َرُجٌل َواِحٌد ِمْنُھْم َھَذا َكاَن ُمْخَتّصا ِبَنا ، َلْیَس ِلَغْیِرَنا َحّتى َیْظَھَر َبْعَد َمْوِت الّص

ّر َكاَن َیَرى اْخِتَصاَص َذِلَك ِبِھْم ؟ َوَأّما َقْوُل ُعْثَماَن َرِضَي الّلُھ َعْنُھ ِفي ُمْتَعِة اْلَحّج َأَبا َذ
ْت     ْم َلْیَس ْت َلُھ ا َكاَن ي َذّر      ]  ١٨٠ص [ إّنَھ ْن َأِب ْرِوّي َع ى َأّن اْلَم َواٌء َعَل ي َذّر َس َأِب

ُھ  : ُدَھا َأَح. َوُعْثَماَن َیْحَتِمُل َثَلاَثَة ُأُموٍر  اْخِتَصاُص َجَواِز َذِلَك ِبالّصَحاَبِة َوُھَو اّلِذي َفِھَم
َخ    ّرَم اْلَفْس اِني  . َمْن َح ْیُخَنا         : الّث َراُه َش اَن َی ِذي َك َو اّل َحاَبِة َوُھ ِھ ِبالّص اُص ُوُجوِب اْخِتَص

خُ    ْیِھْم اْلَفْس ِرَض َعَل ُھ       َقّدَس الّلُھ ُروَحُھ َیُقوُل إّنُھْم َكاُنوا َقْد ُف ّلى الّل ِھ َص وِل الّل َأْمِر َرُس ِل
ى اْمِتَثالِ     اَدَرِة إَل ي اْلُمَب . ِھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َلُھْم ِبِھ َوَحْتِمِھ َعَلْیِھْم َوَغَضِبِھ ِعْنَدَما َتَوّقُفوا ِف
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ْن َأبَ   ِة َلِك ْوِم اْلِقَیاَم ى َی ِة إَل ِتْحَباُب َفِلْلُأّم َواُز َواِلاْس ا اْلَج اٍس ،  َوَأّم ُن َعّب ُر اْب َك اْلَبْح ى َذِل
ْدَي   َوَجَعَل اْلُوُجوَب ِلْلُأّمِة إَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِة َوَأّن َفْرًضا َعَلى ُكّل ُمْفِرٍد َوَقاِرٍن َلْم َیُسْق اْلَھ

ى     ي إَل ُل ِمّن ِھ َأْمَی ى َقْوِل ا إَل ْأ َوَأَن ْم َیَش ّل َوِإْن َل ْد َح ْل َق ّد َب ا ُب ّل َوَل ْیِخَنا  َأْن َیِح ْوِل َش . َق
ْدٍي اِلاْحِتَماُل الّثاِلُث َأّنُھ َلْیَس ِلَأَحٍد ِمْن َبْعِد الّصَحاَبِة َأْن َیْبَتِدَئ َحّجا َقاِرًنا َأْو ُمْفِرًدا ِبَلا َھ

ّي صَ           ِھ الّنِب َر ِب ا َأَم َل َم ِھ َأْن َیْفَع ِرَض َعَلْی ْن ُف ِخ َلِك ُھ  َبْل َھَذا َیْحَتاُج َمَعُھ إَلى اْلَفْس ّلى الّل
ْن            َراُن ِلَم ْدَي َواْلِق ْق اْلَھ ْم َیُس ْن َل ِع ِلَم ْن الّتَمّت َأْمِر ِم ِر اْل َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َأْصَحاَبُھ ِفي آِخ

َرٍة   . َساَق َكَما َصّح َعْنُھ َذِلَك  ى ُعْم َوِإّما َأْن ُیْحِرَم ِبَحّج ُمْفَرٍد ُثّم َیْفَسَخُھ ِعْنَد الّطَواِف إَل
ِإْحَراَم             ُمْف َدُءوا اْل ِإّنُھْم اْبَت َحاَبِة َف اَن ِللّص ا َك َذا إّنَم ْل َھ َك َب ُھ َذِل ْیَس َل ًة َفَل َرَدٍة َوَیْجَعَلُھ ُمْتَع

ا ا  َتَقرّ ِباْلَحّج اْلُمْفَرِد َقْبل َأْمِر الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم ِبالّتَمّتِع َواْلَفْسِخ إَلْیِھ َفَلّم  ْس
  .َأْمُرُه ِبالّتَمّتِع َواْلَفْسِخ إَلْیِھ َلْم َیُكْن ِلَأَحٍد َأْن ُیَخاِلَفُھ َوُیْفِرَد ُثّم َیْفَسَخُھ 

َأّوِل َأْو          اِل اْل ى اِلاْحِتَم یَن َعَل ا َراِجِح ا إّم َأِخیَرْیِن َرَأْیتھَم اَلْیِن اْل َذْیِن اِلاْحِتَم ت َھ َوِإَذا َتَأّمْل
َوَأّما . ْسُقُط ُمَعاَرَضُة اْلَأَحاِدیِث الّثاِبَتِة الّصِریَحِة ِبِھ ُجْمَلًة َوِبَالّلِھ الّتْوِفیُق ُمَساِوَیْیِن َلُھ َوَت

ًة       " : َصِحیِحِھ " َما َرَواُه ُمْسِلٌم ِفي  ْم َخاّص ْت َلُھ ّج َكاَن ي اْلَح َة ِف . َعْن َأِبي َذّر َأّن اْلُمْتَع
. اْلِقَیاَمِة ]  ١٨١ص [ َعِة َفَھَذا َلا َیُقوُل ِبِھ َأَحٌد ِمْن اْلُمْسِلِمیَن َفَھَذا إْن ُأِریَد ِبِھ َأْصُل اْلُمْت

َة    َة اْلُمَتَقّدَم ي    . َوِإْن ُأِریَد ِبِھ ُمْتَعُة اْلَفْسِخ اْحَتَمَل اْلُوُجوَه الّثَلاَث َأْثَرُم ِف اَل اْل َنِنِھ  " َوَق " : ُس
َأْعَمِش          َوَذَكَر َلَنا َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل ، َأّن  ْن اْل ْفَیاَن َع ْن ُس ُھ َع ِدّي َحّدَث َن َمْھ ّرْحَمِن ْب َد ال َعْب

َفَقاَل َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل . َعْن إْبَراِھیَم الّتْیِمّي ، َعْن َأِبي َذّر ِفي ُمْتَعِة اْلَحّج َكاَنْت َلَنا َخاّصًة 
لّ         :  ّز َوَج ِھ َع اِب الّل ي ِكَت َي ِف ا َذّر ِھ ُھ َأَب َم الّل ّج      {  َرِح ى اْلَح اْلُعْمَرِة ِإَل َع ِب ْن َتَمّت [ } َفَم

َرُة  وٌخ َأْو     ] .  ١٩٦اْلَبَق َك َمْنُس اَن إّن َذِل ي َذّر َوُعْثَم ْوُل َأِب ِخ َق ْن اْلَفْس اِنُعوَن ِم اَل اْلَم َق
اَءُه     َخاّص ِبالّصَحاَبِة َلا ُیَقاُل ِمْثُلُھ ِبالّرْأِي َفَمَع َقاِئِلِھ ِزَیاَدُة ِعْلٍم َخِفَیْت ى َبَق ْن اّدَع َعَلى َم

ي      ِد ِف اِحِب اْلَی ِة َص َو ِبَمْنِزَل ا ، َفُھ اًء َوُعُموًم ّنّص َبَق اِل ال ِحٌب ِلَح ُھ ُمْسَتْص ُھ َفِإّن َوُعُموَم
ى          ّدُم َعَل ي ُتَق ِة اّلِت اِحِب اْلَبّیَن ِة َص ُھ ِبَمْنِزَل َخُھ َواْخِتَصاَص ّدِعي َفْس ّدَعاِة َوُم ْیِن اْلُم اْلَع

ِھ    . ِب اْلَیِد َصاِح ّك ِفی ا َش َقاَل اْلُمَجّوُزوَن ِلْلَفْسِخ َھَذا َقْوٌل َفاِسٌد َلا َشّك ِفیِھ َبْل َھَذا َرْأٌي َل
ي    -ِبَأّنُھ َرْأُي َمْن ُھَو َأْعَظُم ِمْن ُعْثَماَن َوَأِبي َذّر  -َوَقْد َصّرَح  ْیٍن َفِف " ِعْمَراُن ْبُن ُحَص
َزَل    َوالّلْفُظ ِل" الّصِحیَحْیِن  ّلَم َوَن ِھ َوَس ْلُبَخاِرّي َتَمّتْعَنا َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِل

ّل   . اْلُقْرآُن َفَقاَل َرُجٌل ِبَرْأِیِھ َما َشاَء  ّز َوَج َوَلْفُظ ُمْسِلٍم َنَزَلْت آَیُة اْلُمْتَعِة ِفي ِكَتاِب الّلِھ َع
َھا َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم ُثّم َلْم َتْنِزْل آَیٌة َتْنَسُخ َیْعِني ُمْتَعَة اْلَحّج َوَأَمَرَنا ِب

ٌل          اَل َرُج اَت َق ى َم ّلَم َحّت ِھ َوَس ِھ َوآِل ُھ َعَلْی ُمْتَعَة اْلَحّج َوَلْم َیْنَھ َعْنَھا َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّل
ُھ       . َر ِبَرْأِیِھ َما َشاَء َوِفي َلْفٍظ ُیِریُد ُعَم اَل َل ا ؛ َوَق َأَلُھ َعْنَھ ْن َس َر ِلَم َوَقاَل َعْبُد الّلِھ ْبُن ُعَم

ُر      : إّن َأَباك َنَھى َعْنَھا  َع َأْو َأْم ّق َأْن ُیّتَب ّلَم َأَح ِھ َوَس َأَأْمُر َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِل
َعاِرُضُھ ِفیَھا ِبَأِبي َبْكٍر َوُعَمَرُیوِشُك َأْن َوَقاَل اْبُن َعّباٍس ِلَمْن َكاَن ُی]  ١٨٢ص [ َأِبي ؟ 

ّلَم     ِھ َس ِھ َوآِل ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل اَل َرُس وُل َق َماِء ، َأُق ْن الّس اَرٌة ِم ْیُكْم ِحَج ِزَل َعَل َتْن
ْن َیقُ       َواُب َم ا َج اِء َل َواُب اْلُعَلَم و َذّر   َوَتُقوُلوَن َقاَل َأُبو َبْكٍر َوُعَمر َفَھَذا َج اُن َوَأُب وُل ُعْثَم

ُن       ِھ ْب ُد الّل اٍس ، َوَعْب ُن َعّب َأْعَلُم ِبَرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم ِمْنُكْم َفَھّلا َقاَل اْب
ٌد     َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َأْعَلُم ِبَرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم ِمّنا ،: ُعَمَر  ْن َأَح ْم َیُك َوَل

ِھ       وِل الّل ْن َرُس ّص َع ِع َن ِمْن الّصَحاَبِة َوَلا َأَحٌد ِمْن الّتاِبِعیَن َیْرَضى ِبَھَذا اْلَجَواِب ِفي َدْف
وْ    ى َق ّدُموا َعَل ِل َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوُھْم َكاُنوا َأْعَلَم ِبَالّلِھ َوَرُسوِلِھ َوَأْتَقى َلُھ ِمْن َأْن ُیَق
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ْوِم            ى َی ٌة إَل ا َباِقَی وِم ِبَأّنَھ ْن اْلَمْعُص ّنّص َع َت ال ْد َثَب ّم َق وِم ُث ِر اْلَمْعُص وِم َرْأَي َغْی اْلَمْعُص
اٍص ،         : اْلِقَیاَمِة َوَقْد َقاَل ِبَبَقاِئَھا  ي َوّق ُن َأِب ْعُد ْب ُھ َوَس ُھ َعْن َي الّل ٍب َرِض َعِلّي ْبُن َأِبي َطاِل

  َعّباٍس ، َوَأُبو ُموَسى ، َوَسِعیُد ْبُن اْلُمَسّیِب ، َوُجْمُھوُر الّتاِبِعیَن َواْبُن ُعَمَر َواْبُن
ِھ             ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ى الّنِب وٌع إَل ُھ َمْرُف ى َأّن ُب إَل ا ُیْنَس ٌض َل َوَیُدّل َعَلى َأّن َذِلَك َرْأٌي َمْح

: ا َنَھى َعْنَھا َقاَل َلُھ َأُبو ُموَسى اْلَأْشَعِرّي َوَسّلَم َأّن ُعَمَر ْبَن اْلَخّطاِب َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َلّم
 َیا َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن َما َأْحَدْثَت ِفي َشْأِن الّنُسِك ؟ َفَقاَل إْن َنْأُخْذ ِبِكَتاِب َرّبَنا ، َفِإّن الّلَھ َیُقوُل

ُھ   ، َوِإْن]  ١٩٦اْلَبَقَرُة [ } َوَأِتّموا اْلَحّج َواْلُعْمَرَة ِلّلِھ {  َنْأُخْذ ِبُسّنِة َرُسوِل الّلِھ َصَلى الّل
َذا              َر َفَھ ى َنَح ّل َحّت ْم َیِح ّلَم َل ِھ َوَس ِھ َوآِل ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َفِإّن َرُس

َراِم ِبَھا اْبِتَداًء إّنَما ُھَو اّتَفاٌق ِمْن َأِبي ُموَسى َوُعَمَر َعَلى َأّن َمْنَع اْلَفْسِخ إَلى اْلُمْتَعِة َواْلِإْح
ّلَم   ُھ   . َرْأٌي ِمْنُھ َأْحَدَثُھ ِفي الّنُسِك َلْیَس َعْن َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس َتَدّل َل َوِإْن اْس

  ِبَما اْسَتَدّل
لّلُھ َعْنُھ ُكّلَھا ، َوَصْدًرا َوَأُبو ُموَسى َكاَن ُیْفِتي الّناَس ِباْلَفْسِخ ِفي ِخَلاَفِة َأِبي َبْكٍر َرِضَي ا

ُھ           ى َأّن ا َعَل َك َواّتَفَق ْن َذِل ِھ َع ي َنْھِی ُھ ِف ُھ َعْن ِمْن ِخَلاَفِة ُعَمَر َحّتى َفاَوَض ُعَمَر َرِضَي الّل
  ] ١٨٣ص . [ َرْأٌي َأْحَدَثُھ َرِضَي الّلُھ َعْنُھ ِفي الّنُسِك ُثّم َصّح َعْنُھ الّرُجوُع َعْنُھ 

  ]ُر َمْن اّدَعى ُمَعاَرَضَة َأَحاِدیِث اْلَفْسِخ ِبَما َیُدّل َعَلى ِخَلاِفَھا ُعْذ[ َفْصٌل 
َوَأّما اْلُعْذُر الّثاِلُث َوُھَو ُمَعاَرَضُة َأَحاِدیِث اْلَفْسِخ ِبَما َیُدّل َعَلى ِخَلاِفَھا ، َفَذَكُروا ِمْنَھا َما 

ُھ       ِمْن َحِدیِث الّز" َصِحیِحِھ " َرَواُه ُمْسِلٌم ِفي  َي الّل َة َرِض ْن َعاِئَش ْرَوَة َع ْن ُع ْھِرّي ، َع
َعْنَھا ، َقاَلْت َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َحّجِة اْلَوَداِع َفِمّنا َمْن َأَھّل 

ّلَم       ِبُعْمَرٍة َوِمّنا َمْن َأَھّل ِبَحّج َحّتى َقِدْمَنا َمّكَة َفَقاَل َرُسوُل الّلِھ ِھ َوَس ِھ َوآِل ُھ َعَلْی ّلى الّل َص
َیُھ َمْن َأْحَرَم ِبُعْمَرٍة َوَلْم ُیْھِد ، َفْلَیْحِلْل َوَمْن َأْحَرَم ِبُعْمَرٍة َوَأْھَدى ، َفَلا َیِحّل َحّتى َیْنَحَر َھْد

" َصِحیِحِھ " َواُه ُمْسِلٌم ِفي َما َر: َوِمْنَھا . َوَمْن َأَھّل ِبَحّج َفْلُیِتّم َحّجُھ َوَذَكَر َباِقَي اْلَحِدیِث 
ّلى    : َأْیًضا ِمْن َحِدیِث َماِلٍك َعْن َأِبي اْلَأْسَوِد َعْن ُعْرَوَة َعْنَھا  ِھ َص وِل الّل َخَرْجَنا َمَع َرُس

َحّج َوُعْمَرٍة ، الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َعاَم َحّجِة اْلَوَداِع َفِمّنا َمْن َأَھّل ِبُعْمَرٍة َوِمّنا َمْن َأَھّل ِب
ّل   َوِمّنا َمْن َأَھّل ِباْلَحّج ، َوَأَھّل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم ِباْلَحّج َفَأّما َمْن َأَھ

ْومُ      اَن َی ى َك وا َحّت ْم َیِحّل ِر   ِبُعْمَرٍة َفَحّل َوَأّما َمْن َأَھّل ِبَحّج َأْو َجَمَع اْلَحّج َواْلُعْمَرَة َفَل الّنْح
َحّدَثَنا ُمَحّمُد ْبُن ِبْشٍر اْلَعْبِدّي ، َعْن ُمَحّمِد ْبِن َعْمِرو ْبِن : َما َرَواُه اْبُن َأِبي َشْیَبَة : َوِمْنَھا 

َعْلَقَمَة ، َحّدَثِني َیْحَیى ْبُن َعْبِد الّرْحَمِن ْبِن َحاِطٍب ، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل 
ا    الّلِھ  ٍة َوِمّن َرٍة َوَحّج َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم ِلْلَحّج َعَلى َثَلاَثِة َأْنَواٍع َفِمّنا َمْن َأَھّل ِبُعْم

ْم            ا ، َل َرٍة َمًع ّج َوُعْم ّل ِبَح اَن َأَھ ْن َك َرَدٍة َفَم َرٍة ُمْف ّل ِبُعْم َمْن َأَھّل ِبَحّج ُمْفَرٍد َوِمّنا َمْن َأَھ
ْيٍء ِمّما َحُرَم ِمْنُھ َحّتى َقَضى َمَناِسَك اْلَحّج َوَمْن َأَھّل ِبَحّج ُمْفَرٍد َلْم َیِحّل ِمْن َیِحّل ِمْن َش

ِت            اَف ِباْلَبْی َرَدٍة َفَط َرٍة ُمْف ّل ِبُعْم ْن َأَھ ّج َوَم َك اْلَح ى َقَضى َمَناِس َشْيٍء ِمّما َحُرَم ِمْنُھ َحّت
اْبِن َوْھٍب ، َعْن ]  ١٨٤ص [ ِرَم ِمْنُھ َحّتى اْسَتْقَبَل َحّجا َوِبالّصَفا َواْلَمْرَوِة ، َحّل ِمّما ُح

ي       ْل ِل ُھ َس اَل َل َراِق ، َق َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث ، َعْن ُمَحّمِد ْبِن َنْوَفٍل ، َأّن َرُجًلا ِمْن َأْھِل اْلِع
ْلَبْیِت َأَیِحّل َأْم َلا ؟ َفَذَكَر اْلَحِدیَث ُعْرَوَة ْبَن الّزَبْیِر ، َعْن َرُجٍل َأَھّل ِباْلَحّج ، َفِإَذا َطاَف ِبا

َدَأ     ْيٍء َب ُة َأّن َأّوَل َش َوِفیِھ َقْد َحّج َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َفَأْخَبَرْتِني َعاِئَش
ْكر ، ُثّم َكاَن َأّوَل َشْيٍء َبَدَأ ِبِھ ِبِھ ِحیَن َقِدَم َمّكَة ، َأّنُھ َتَوّضَأ ُثّم َطاَف ِباْلَبْیِت ُثّم َحّج َأُبو َب

دَ    ْيٍء َب ُھ َأّوُل َش َأ الّطَواُف ِباْلَبْیِت ُثّم َلْم َتُكْن ُعْمَرٌة ُثّم ُعَمُر ِمْثُل َذِلَك ُثّم َحّج ُعْثَماُن َفَرَأْیُت



 ١٠٥

ُد اللّ   . ِبِھ الّطَواُف ِباْلَبْیِت ُثّم َلْم َتُكْن ُعْمَرٌة  ُة َوَعْب َع      ُثّم ُمَعاِوَی ُت َم ّم َحَجْج َر ، ُث ُن ُعَم ِھ ْب
َرٌة          ْن ُعْم ْم َتُك ّم َل ِت ُث َواُف ِباْلَبْی ِھ الّط َدَأ ِب ّم  . َأِبي الّزَبْیِر ْبِن اْلَعّواِم ، َفَكاَن َأّوَل َشْيٍء َب ُث

ُر َمْن َرَأْیت َفَعَل َذِلَك َرَأْیُت اْلُمَھاِجِریَن َواْلَأْنَصاَر ، َیْفَعُلوَن َذِلَك ُثّم َلْم َتُكْن ُعْمَرٌة ُثّم آِخ
ى اْبُن ُعَمَر ُثّم َلْم َیْنُقْضَھا ِبُعْمَرٍة َفَھَذا اْبُن ُعَمَر ِعْنَدُھْم َأَفَلا َیْسَأُلوَنُھ ؟ َوَلا َأَحٌد ِمّمْن َمضَ 

ّم َلا َیِحّلوَن َوَقْد َما َكاُنوا َیْبَدُءوَن ِبَشْيٍء ِحین َیَضُعوَن َأْقَداَمُھْم َأّوَل ِمْن الّطَواِف ِباْلَبْیِت ُث
ّم    ِھ ُث َرَأْیُت ُأّمي َوَخاَلِتي ِحیَن َتْقَدَماِن َلا َتْبَدآِن ِبَشْيٍء َأّوَل ِمْن الّطَواِف ِباْلَبْیِت َتُطوَفاِن ِب

  .َلا َتِحّلاِن 
  ]َرّد اْلُمَصّنِف َعَلي ما عارضوا بھ أحادیث فسخ الحج إلى العمرة [ 

ِھ         َفَھَذا َمْجُموُع َما َعاَر ِھ َوَمّن ِد الّل ا ِبَحْم َة ِفیَھ ا ُمَعاَرَض ِخ َوَل َث اْلَفْس ا  . ُضوا ِبِھ َأَحاِدی َأّم
ُن              ِك ْب ُد اْلَمِل ِھ َعْب َط ِفی َة َفَغِل ْن َعاِئَش ْرَوَة َع ْن ُع ِرّي َع ِدیُث الّزْھ َو َح اْلَحِدیُث اْلَأّوُل َوُھ

ٌر        ُشَعْیٍبُ  َأْو َأُبوُه ُشَعْیٌبُ  َأْو َجّدُه الّلْیُث ٌك َوَمْعَم ِدیَث َرَواُه َماِل ِإّن اْلَح ٌل َف ْیُخُھ ُعَقْی َأْو َش
َوالّناُس َعْن الّزْھِرّي َعْن ُعْرَوَة َعْنَھاُ  َوَبّیُنوا َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَمَر َمْن َلْم 

َرَة         َفَقاَل. َیُكْن َمَعُھ َھْدٌي إَذا َطاَف َوَسَعىُ  َأْن َیِحّل  ْن َعْم ِعیٍد َع ِن َس ى ْب ْن َیْحَی ٌك َع َماِل
َدِة        ِذي اْلَقْع ْیَن ِل اٍل َبَق ِس َلَی ّلَم ِلَخْم َعْنَھاُ  َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَس

ْم   َوَلا َنَرى إّلا اْلَحّج َفَلّما َدَنْوَنا ِمْن َمّكَة َأَمَر َرُسوُل الّلِھ َصّلى ا ْن َل لّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َم
ِدیَث          َر اْلَح ل َوَذَك ْرَوِة َأْن َیِح َفا َواْلَم ْیَن الّص َعى َب ِت َوَس . َیُكْن َمَعُھ َھْدٌي إَذا َطاَف ِباْلَبْی

ِھ  َفَذَكْرُت َھَذا اْلَحِدیَث ِلْلَقاِسِم ْبِن ُمَحّمٍد َفَقاَل َأَتْتك َوَالّلِھ ِباْل: َقاَل َیْحَیى  َحِدیِث َعَلى َوْجِھ
ِھ         ]  ١٨٥ص [  وِل الّل َع َرُس ا َم ا ؛ َخَرْجَن َوِد َعْنَھ ْن اْلَأْس َراِھیَم َع َوَقاَل َمْنُصوٌر َعْن إْب

يّ              َأَمَر الّنِب ِت َف ا ِباْلَبْی ِدْمَناُ  َتَطّوْفَن ا َق ّج َفَلّم ا اْلَح َرى إّل ا َن ّلَم َوَل ِھ َوَس ِھ َوآِل  َصّلى الّلُھ َعَلْی
ى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َمْن َلْم َیُكْن َساَق اْلَھْدَي َأْن َیِحّل َفَحّل َمْن َلْم َیُكْن َساَق اْلَھْدَي َصّل

ا       ْرَوَة َعْنَھ ْن ُع َھاٍبُ  َع ِن ِش : َوِنَساُؤُه َلْم َیُسْقَن َفَأْحَلْلَن َوَقاَل َماِلٌك َوَمْعَمٌر ِكَلاُھَما َعْن اْب
ّم          َخَرْجَنا َمَع َرٍة ُث ا ِبُعْم َوَداِع َفَأْھَلْلَن ِة اْل اَم َحّج ّلَم َع ِھ َوَس َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِل

َمْن َكاَن َمَعُھ َھْدٌي َفْلُیِھّل ِباْلَحّج َمَع اْلُعْمَرِة " َقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم 
َر    : ِحّل ِمْنُھَما َجِمیًعا َوَقاَل اْبُن ِشَھاٍب ُ َوَلا َیِحّل َحّتى َی ِذي َأْخَب ِل اّل َعْن ُعْرَوَة َعْنَھاُ  ِبِمْث

ُھ      . ِبِھ َساِلٌم َعْن َأِبیِھ َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم  ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َع َرُس َوَلْفُظُھ َتَمّت
ْن ِذي      َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم ِفي َحّجِة  ْدَي ِم ُھ اْلَھ اَق َمَع َدىُ  َفَس اْلَوَداِع ِباْلُعْمَرِة إَلى اْلَحّج َفَأْھ

اْلَحّج َوتَ   ّل ِب َع  اْلُحَلْیَفِة َوَبَدَأ َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َفَأَھّل ِباْلُعْمَرِة ُثّم َأَھ َمّت
ْن   الّناُس َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم ِباْلُعْمَرِة إَلى اْلَحّج َفَكاَن ِمْن الّناِس َم

ّلمَ          ِھ َوَس ِھ َوآِل ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ِدَم الّنِب ا َق ِد َفَلّم  َأْھَدىُ  َفَساَق َمَعُھ اْلَھْدَي َوِمْنُھْم َمْن َلْم ُیْھ
َي         َمْن َكاَن ِمْنُكْم َأْھ" َمّكَةُ  َقاَل ِللّناِس  ى َیْقِض ُھ َحّت ُرَم ِمْن ْيٍء َح ْن َش ّل ِم ا َیِح َدىُ  َفِإّنُھ َل

ّل َحّجُھ َوَمْن َلْم َیُكْن َأْھَدى َفْلَیُطْف ِباْلَبْیِت َوَبْیَن الّصَفا َواْلَمْرَوِةُ  َوْلُیَقّصْر َوْلَیِحّل ُثّم ْلُیھِ 
َیاُم ثَ   ْدًیا َفِص ِھ         ِباْلَحّج َوْلُیْھِد َفَمْن َلْم َیِجْد َھ ى َأْھِل َع إَل ْبَعٍة إَذا َرَج ّجُ  َوَس ي اْلَح اٍم ِف ِة َأّی َلاَث

ِن   ]  ١٨٦ص . [ َوَذَكَر َباِقَي اْلَحِدیِث  ّرْحَمِن ْب َوَقاَل َعْبُد اْلَعِزیِز اْلَماِجُشوِن َعْن َعْبِد ال
ْذُكُر    اْلَقاِسِمُ  َعْن َأِبیِھ َعْن َعاِئَشَة َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّل ا َن ّلَم َل ُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَس

ِدیَث  . .. إّلا اْلَحّج  ُھ           . َفَذَكَر اْلَح ّلى الّل ِھ َص وُل الّل اَل َرُس َةُ  َق ِدْمُت َمّك ا َق ْت َفَلّم ِھ َقاَل َوِفی
اَن      " َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم ِلَأْصَحاِبِھ  ْن َك ا َم اُس إّل ّل الّن ْدُي   اْجَعُلوَھا ُعْمَرًةُ  َفَأَح ُھ اْلَھ " . َمَع

ِھ         : َوَقاَل اْلَأْعَمُش  ِھ َوآِل ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل َع َرُس ا َم َعْن إْبَراِھیَم َعْن َعاِئَشَة َخَرْجَن
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ِن ْبُن َوَقاَل َعْبُد الّرْحَم. َوَسّلَم َلا َنْذُكُر إّلا اْلَحّج َفَلّما َقِدْمَناُ  ُأِمْرَنا َأْن َنِحّل َوَذَكَر اْلَحِدیَث 
ُھ        : اْلَقاِسِم  ّلى الّل ّلَم َص ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َعْن َأِبیِھ َعْن َعاِئَشَة َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل الّل

وُل     . َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َوَلا َنْذُكُر إّلا اْلَحّج َفَلّما ِجْئَنا َسِرَفُ  َطَمْثت  ّي َرُس َدَخَل َعَل ْت َف َقاَل
ّل ِھ َص ي  الّل ا َأْبِك ّلَم َوَأَن ِھ َوَس ِھ َوآِل ُھ َعَلْی اَل . ى الّل ك " َفَق ا ُیْبِكی ِھ " َم ُت َوَالّل ْت َفُقْل ؟ َقاَل

َوِفیِھ َفَلّما َقِدْمُت َمّكَةُ  َقاَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ . َفَذَكَر اْلَحِدیَث . .. َلَوِدْدُت َأّني َلا َأُحّج اْلَعاَم 
ْدُي      "ُ  اْجَعُلوَھا ُعْمَرًة " َم َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّل ُھ اْلَھ اَن َمَع ْن َك ا َم ّل  . َقاَلْت َفَحّل الّناُس إّل َوُك

ي   اِظ ِف ِذِه اْلَأْلَف ِحیِح " َھ و   "ُ  الّص ٌس َوَأُب َر َوَأَن ُن ُعَم اِبٌر َواْب ا َرَواُه َج ٌق ِلَم َذا ُمَواِف َوَھ
َماُء َواْلَبَراُء َوَحْفَصُة َوَغْیُرُھْم ِمْن َأْمِرِه َصّلى الّلُھ ُموَسىُ  َواْبُن َعّباٍسُ  َوَأُبو َسِعیٍد َوَأْس

َرًة     ْم ُعْم وا َحّجُھ . َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َأْصَحاَبُھ ُكّلُھْم ِباْلِإْحَلاِل إّلا َمْن َساَق اْلَھْدَي َوَأْن َیْجَعُل
ْم َأْن   َوِفي اّتَفاِق َھُؤَلاِء ُكّلِھْم َعَلى َأّن الّنِبّي َصّلى  َحاَبُھ ُكّلُھ الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َأَمَر َأْص

َیِحّلواُ  َوَأْن َیْجَعُلوا اّلِذي َقِدُموا ِبِھ ُمْتَعًة إّلا َمْن َساَق اْلَھْدَي َدِلیٌل َعَلى َغَلِط َھِذِه الّرَواَیِة 
ِة ا    ْن ِرَواَی ا ِم ْرَوَة        َوَوْھٍم َوَقَع ِفیَھاُ  ُیَبّیُن َذِلَك َأّنَھ ْن ُع ِرّيُ  َع ْن الّزْھ ٍل َع ْن ُعَقْی ِث َع لّلْی

َوالّلْیُث ِبَعْیِنِھ ُھَو اّلِذي َرَوى َعْن ُعَقْیٍل َعْن الّزْھِرّيُ  َعْن ُعْرَوَة َعْنَھا ِمْثَل َما َرَواُه َعْن 
ِھ وَ  ]  ١٨٧ص [ الّزْھِرّيُ   ِھ َوآِل ْم     َأِبیِھ ِفي َتَمّتِع الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی ْن َل ِرِه ِلَم ّلَم َوَأْم َس

ُض   . َیُكْن َأْھَدى َأْن َیِحّل  ا َبْع ُثّم َتَأّمْلَناُ  َفِإَذا َأَحاِدیُث َعاِئَشَة ُیَصّدُق َبْعُضَھا َبْعًضاُ  َوِإّنَم
ِھ           ى َبْعِض َر َعَل ُھْم اْقَتَص ِدیَث َوَبْعُض َر اْلَح ُھْم اْخَتَص ٍض َوَبْعُض ى َبْع ّرَواِة َزاَد َعَل ال

اِل       . َبْعُضُھْم َرَواُه ِباْلَمْعَنى َو ْن اْلِإْحَل اْلَحّج ِم ّل ِب ْن َأَھ ُع َم َواْلَحِدیُث اْلَمْذُكوُر َلْیَس ِفیِھ َمْن
ِھ    ى إْحَراِم اُؤُه َعَل ِھ َبَق اْلُمَراُد ِب اُ  َف َذا َمْحُفوًظ اَن َھ ِإْن َك ّج َف ِتّم اْلَح ُرُه َأْن ُی ِھ َأْم ا ِفی َوِإّنَم

َرَأ       َفَیَتَعّیُن  ْد َط ًدا َق ًرا َزاِئ َذا َأْم ون َھ َأْن َیُكوَن َھَذا َقْبَل اْلَأْمِر ِباْلِإْحَلاِل َوَجْعِلِھ ُعْمَرًة َوَیُك
ذَ   ّیُن َھ ا  َعَلى اْلَأْمِر ِباْلِإْتَماِم َكَما َطَرَأ َعَلى الّتْخِییِر َبْیَن اْلِإْفَراِد َوالّتَمّتِع َواْلِقَراِن َوَیَتَع ا َوَل

اٌل        ُبّد َوِإ َذا ُمَح ِإْفَراِد َوَھ ِإْذِن ِباْل ًخا ِلْل ِخ َناِس َأْمُر ِباْلَفْس ّلا َكاَن َھَذا َناِسًخا ِلْلَأْمِر ِباْلَفْسِخ َواْل
َأّوِل ھَ         ِإْحَراِم اْل ى اْل اِء َعَل ِھ َواْلَبَق ْأُمْرُھْم ِبَنْقِض ْم َی ّل َل َرُھْم ِباْلِح َد َأْن َأَم ُھ َبْع اُ  َفِإّن َذا َقْطًع

ِطٌل َقْطًعاُ  َفَیَتَعّیُن إْن َكاَن َمْحُفوًظا َأْن َیُكوَن َقْبَل اْلَأْمِر َلُھْم ِباْلَفْسِخ َوَلا َیُجوُز َغْیُر َھَذا َبا
  .َأْلَبّتَة َوَالّلُھ َأْعَلُم 

  َفْصٌل
ا       ْرَوَة َعْنَھ ْن ُع َوِد َع ي اْلَأْس ِھ  . َوَأّما َحِدیُث َأِب ّل ِبحَ    " َوِفی ْن َأَھ ا َم ّج   َوَأّم َع اْلَح ّج َأْو َجَم

ٍب    " . َواْلُعْمَرَة َفَلْم َیِحّلوا َحّتى َكاَن َیْوَم الّنْحِر  ِن َحاِط ّرْحَمِن ْب َوَحِدیُث َیْحَیى ْبِن َعْبِد ال
َي         : َعْنَھا  ى َیْقِض ُھ َحّت ُرَم ِمْن ا َح ْيٍء ِمّم ْن َش ّل ِم َفَمْن َكاَن َأَھّل ِبَحّج َوُعْمَرٍة َمًعاُ  َلْم َیِح

ٌل َأْن   " . َناِسَك اْلَحّج َوَمْن َأَھّل ِبَحّج ُمْفِرٍد َكَذِلَك َم ا َأْھ َفَحِدیَثاِن َقْد َأْنَكَرُھَما اْلُحّفاُظ َوُھَم
ِن     : ُیْنَكَراُ  َقاَل اْلَأْثَرُم  ِك ْب ْن َماِل ِدّيُ  َع َحّدَثَنا َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍلُ  َحّدَثَنا َعْبُد الّرْحَمِن ْبُن َمْھ

ِھ           َأَنٍس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل َع َرُس ا َم َة َخَرْجَن ْن َعاِئَش ُ َعْن َأِبي اْلَأْسَوِد َعْن ُعْرَوَة َع
َرِة              اْلَحّج َواْلُعْم ّل ِب ْن َأَھ ا َم اْلُعْمَرِة َوِمّن ّل ِب ْن َأَھ ا َم اْلَحّج َوِمّن ّل ِب ْن َأَھ َوآِلِھ َوَسّلَم َفِمّنا َم

یَن          َوَأَھّل ِباْلَحّج َرُس َأَحّلوا ِح اْلُعْمَرِة َف ّل ِب ْن َأَھ ا َم ّلَم َفَأّم ِھ َس ِھ َوآِل وُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
رِ    ْوِم الّنْح ى َی  َطاُفوا ِباْلَبْیِت َوِبالّصَفا َواْلَمْرَوِة َوَأّما َمْن َأَھّل ِباْلَحّج َواْلُعْمَرِة َفَلْم َیِحّلوا إَل

اَل        :  َفَقاَل َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل ٌأ َفَق َذا َخَط ِب َھ ْن اْلَعَج ِدیِث ِم َذا اْلَح ]  ١٨٨ص [ َأْیش ِفي َھ
. َفُقْلُت َلُھ الّزْھِرّيُ  َعْن ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة ِبِخَلاِفِھ ؟ َفَقاَل َنَعْم َوِھَشاُم ْبُن ُعْرَوَة : اْلَأْثَرُم 

َحِدیَثاِن ُمْنَكَراِن ِجّداُ  َقاَل َوِلَأِبي اْلَأْسَوِد ِفي َھَذا َھَذاِن : َوَقاَل اْلَحاِفظ َأُبو ُمَحّمٍد ْبُن َحْزٍم 
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ّم    . الّنْحِو َحِدیٌث َلا َخَفاَء ِبُنْكَرِتِھ َوَوْھِنِھ َوُبْطَلاِنِھ  ْن َرَواُه ؟ ُث ى َم َواْلَعَجُب َكْیَف َجاَز َعَل
ْسَماٍء َحّدَثُھ َأّنُھ َكاَن َیْسَمُع َأْسَماَء ِبْنَت َساَق ِمْن َطِریِق اْلُبَخاِرّي َعْنُھ َأّن َعْبَد الّلِھ َمْوَلى َأ

اْلَحُجوِن   ّرتْ  ِب ا َم ول ُكّلَم ا َتُق ُھ َعْنُھَم َي الّل ّدیِق َرِض ٍر الّص ي َبْك ى : َأِب ُھ َعَل ّلى الّل َص
اْعَتَمْرُت    َرُسوِلِھ َلَقْد َنَزْلَنا َمَعُھ َھاُھَناُ  َوَنْحُن َیْوَمِئٍذ ِخَفاٌف َقِلیٌل ُظْھُرَناُ  َق اُ  َف ٌة َأْزَواُدَن ِلیَل

ّي      . َأَنا َوُأْخِتي َعاِئَشُة َوالّزَبْیُر َوُفَلاٌن َوُفَلاٌن  ْن اْلَعِش ا ِم ّم َأْھَلَلْن ا ُث َفَلّما َمَسْحَنا اْلَبْیَت َأْحَلْلَن
ِعْلٍم ِباْلَحِدیِث ِلَوْجَھْیِن َباِطَلْیِن َقاَل َوَھِذِه َوْھَلٌة َلا َخَفاَء ِبَھا َعَلى َأَحٍد ِمّمْن َلُھ َأَقّل . ِباْلَحّج 

ِل        : َأَحُدُھَما . ِفیِھ ِبَلا َشّك  ْن َأْھ ٍد ِم ْیَن َأَح اَف َب ا ِخَل ُة َوَل َقْوُلُھ َفاْعَتَمْرُت َأَنا َوُأْخِتي َعاِئَش
اِم   الّنْقِل ِفي َأّن َعاِئَشَة َلْم َتْعَتِمْر ِفي َأّوِل ُدُخوِلَھا َمّكَةُ  َوِلَذِلَك َأْع َد َتَم َمَرَھا ِمْن الّتْنِعیِم َبْع

ْبِن  اْلَحّج َلْیَلَة اْلَحْصَبِة َھَكَذا َرَواُه َجاِبُر ْبُن َعْبِد الّلِھُ  َوَرَواُه َعْن َعاِئَشَة اْلَأْثَباُت َكاْلَأْسَوِد
اِني   . َوُمَجاِھٍد  َیِزیَد َواْبِن َأِبي ُمَلْیَكَةُ  َواْلَقاِسِم ْبِن ُمَحّمٍدُ  َوُعْرَوَة َوَطاُووٍس ُع الّث اْلَمْوِض

ّك فِ    :  ا َش ٌل َل َذا َباِط ِھ  َقْوُلُھ ِفیِھ َفَلّما َمَسْحَنا اْلَبْیَت َأْحَلْلَناُ  ُثّم َأْھَلْلَنا ِمْن اْلَعِشّي ِباْلَحّج َوَھ ی
ْم َرَووْ   اٍسُ  ُكّلُھ َن َعّب َة َواْب ٍكُ  َوَعاِئَش َن َماِل َس ْب اِبًراُ  َوَأَن َأّن َج ْوَم ِل اَن َی اَل َك ا َأّن اْلِإْحَل

ةُ    ْذُكوَرْیِن َثَلاَث ْوَمْیِن اْلَم اٍم  ُدُخوِلِھْم َمّكَةُ  َوَأّن إْحَلاَلُھْم ِباْلَحّج َكاَن َیْوَم الّتْرِوَیِة َوَبْیَن اْلَی  َأّی
ُأِتَي َأُبو ُمَحّمٍد ِفیِھ ِمْن  اْلَحِدیُث َلْیَس ِبُمْنَكٍر َوَلا َباِطٍل َوُھَو َصِحیٌح َوِإّنَما: ُقْلت . ِبَلا َشّك 

ّك    ا َش ا   . َفْھِمِھ َفِإّن َأْسَماَء َأْخَبَرْت َأّنَھا اْعَتَمَرْت ِھَي َوَعاِئَشُة َوَھَكَذا َوَقَع ِبَل ا َقْوُلَھ : َوَأّم
َأَصاَب ]  ١٨٩ص [ ُھ َفَلّما َمَسْحَنا اْلَبْیَت َأْحَلْلَناُ  َفِإْخَباٌر ِمْنَھا َعْن َنْفِسَھاُ  َوَعّمْن َلْم ُیِصْب

َك          ْت َذِل ا َحّل َةُ  َوَأّنَھ وِلِھْم َمّك ْوَم ُدُخ َت َی َحْت اْلَبْی َعاِئَشَة َوِھَي َلْم ُتَصّرْح ِبَأّن َعاِئَشَة َمَس
ِرٍف َفَأْدَخلَ       ْت ِبَس ى َحاَض ا َحّت َزْل َعَلْیَھ ْت اْلَیْوَم َوَلا َرْیَب َأّن َعاِئَشَة َقِدَمْت ِبُعْمَرٍة َوَلْم َت

ِھ     . َعَلْیَھا اْلَحّج َوَصاَرْت َقاِرَنًة  ِھ َوآِل ُھ َعَلْی ّلى الّل َفِإَذا ِقیَل اْعَتَمَرْت َعاِئَشُة َمَع الّنِبّي َص
ْم ُثّم َأْھَلْلَنا ِمْن اْلَعِشّي ِباْلَحّج َفِھَي َل: َوَأّما َقْوُلَھا . َوَسّلَم َأْو َقِدَمْت ِبُعْمَرٍة َلْم َیُكْن َھَذا َكِذًبا 

ْوِم           ّي َی ا َأَراَدْت َعِش ٍد َوِإّنَم و ُمَحّم اَل َأُب ا َق َزَم َم ُدوِم ِلَیْل َتُقْل إّنُھْم َأَھّلوا ِمْن َعِشّي َیْوِم اْلُق
ْوِم        . الّتْرِوَیِة  َك اْلَی ّي َذِل ِھ ِبَعِش ّرَح ِفی ى َأْن ُیَص ِھ إَل َوِمْثُل َھَذا َلا َیْحَتاُج ِفي ُظُھوِرِه َوَبَیاِن

اِت      ِبَعْیِن ِث الّثَق َرّد َأَحاِدی ِرِه َف ى َغْی ِھ ِلِعْلِم اْلَخاّص َواْلَعاّم ِبِھ َوَأّنُھ ِمّما َلا َتْذَھُب اْلَأْوَھاُم إَل
ْذُكوَرْیِن        . ِبِمْثِل َھَذا اْلَوْھِم ِمّما َلا َسِبیَل إَلْیِھ  ِدیَثْیِن اْلَم وِه ِلْلَح َلُم اْلُوُج ٍد َوَأْس و ُمَحّم اَل َأُب َق

ِذیَن  : اِئَشَة َیْعِني الّلَذْیِن َأْنَكَرُھَماُ  َأْن ُتَخّرَج ِرَواَیُتُھَما َعَلى َأّن اْلُمَراَد ِبَقْوِلَھا َعْن َع إّن اّل
ا   َأَھّلوا ِبَحّج َأْو ِبَحّج َوُعْمَرٍة َلْم َیِحّلوا َحّتى َكاَن َیْوُم الّنْحِر ِحیَن َقَضْوا َمَناِسَك اْلَحّج إّنَم

ْأَتِلُف            َعَنْت ِبَذِلَك َذا َت ِدیَثْیِن َوِبَھ َذْیِن اْلَح ْن َھ َرُة َع ي الّنْك َذا َتْنَتِف ْدُي َوِبَھ ُھ اْلَھ َمْن َكاَن َمَع
ْرَوَة         ْن ُع َوِد َع و اْلَأْس َرُه َأُب ا َذَك اَف َم اْلَأَحاِدیُث ُكّلَھا ؛ ِلَأّن الّزْھِرّي َعْن ُعْرَوَة َیْذُكَر ِخَل

َة    َوالّزْھِرّي ِبَلا َشّك َأْح ْن َعاِئَش ّرْحَمِن َع َفُظ ِمْن َأِبي اْلَأْسَوِد َوَقْد َخاَلَف َیْحَیى ْبُن َعْبِد ال
ي           ا ِف ٍة َوَل ي ِثَق ا ِف ٍظ َوَل ي ِحْف ا ِف ِھ َل ِفي َھَذا اْلَباِب َمْن َلا ُیْقَرُن َیْحَیى ْبُن َعْبِد الّرْحَمِن إَلْی

َة َكاْلأَ    ٍة ِلَعاِئَش ي ِبَطاَن ي           َجَلاَلٍة َوَلا ِف ٍرُ  َوَأِب ي َبْك ِن َأِب ِد ْب ِن ُمَحّم ِم ْب َد َواْلَقاِس ِن َیِزی َوِد ْب ْس
َعْمٍرو َذْكَواَن َمْوَلى َعاِئَشَة َوَعْمَرَة ِبْنِت َعْبِد الّرْحَمِنُ  َوَكاَنْت ِفي ِحْجِر َعاِئَشَة َوَھُؤَلاِء 

َف ؟ َولَ       اُ  َفَكْی ِة ِبَھ ّیِة َواْلِبَطاَن ُل اْلُخُصوِص ُتُھْم َأْو      ُھْم َأْھ ْت ِرَواَی َذِلَك َلَكاَن وا َك ْم َیُكوُن ْو َل
ي      ِة َأِب ى ِرَواَی اَدًة َعَل ا ِزَی  ِرَواَیُة َواِحٍد ِمْنُھْم َلْو اْنَفَرَد ِھَي اْلَواِجُب َأْن ُیْؤَخَذ ِبَھاُ  ِلَأّن ِفیَھ

نْ    ى َم ًة َعَل ْد       اْلَأْسَوِد َوَیْحَیىُ  َوَلْیَس َمْن َجِھَل َأْو َغَفَل ُحّج َف َوَق َر َفَكْی َر َوَأْخَب َم َوَذَك َعِل
. [ َواَفَق َھُؤَلاِء اْلِجّلُة َعْن َعاِئَشَة َفَسَقَط الّتَعّلُق ِبَحِدیِث َأِبي اْلَأْسَوِد َوَیْحَیى الّلَذْیِن َذَكْرَنا 

ا    َقاَل َوَأْیًضاُ  َفِإّن َحِدیَثْي َأِبي اْلَأْسَوِد َوَیْحَیىُ  َمْوُقوَفاِن]  ١٩٠ص  َنَدْیِن ِلَأّنُھَم َغْیُر ُمْس



 ١٠٨

ِھ          ِھ َوآِل ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْذُكَرا َأّن الّنِب َرْت ُدوَن َأْن َی ا َذَك إّنَما َذَكَرا َعْنَھا ِفْعَل َمْن َفَعَل َم
ِھ وَ   ُھ َعَلْی ْو    َوَسّلَم َأَمَرُھْم َأْن َلا َیِحّلواُ  َوَلا ُحّجَة ِفي َأَحٍد ُدوَن الّنِبّي َصّلى الّل ّلَم َفَل ِھ َوَس آِل

ِخ     ُھ ِباْلَفْس ْدَي َمَع َصّح َما َذَكَراُه َوَقْد َصّح َأْمُر الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َمْن َلا َھ
ھُ    اَذُھْم الّل ْد َأَع َك    َفَتَماَدى اْلَمْأُموُروَن ِبَذِلَك َوَلْم َیِحّلوا َلَكاُنوا ُعَصاًة ِلّلِھ َتَعاَلىُ  َوَق ْن َذِل ِم

ا       َي ِفیِھَم ا ُعِن ىُ  إّنَم َوِد َوَیْحَی ُھ    : َوَبّرَأُھْم ِمْنُھ َفَثَبَت َیِقیًنا َأّن َحِدیَث َأِبي اْلَأْس اَن َمَع ْن َك َم
ّلمَ    ِھ َوَس ِھ َوآِل  َھْدٌي َوَھَكَذا َجاَءْت اْلَأَحاِدیُث الّصَحاُح اّلِتي َأْوَرْدَناَھاُ  ِبَأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

ا      ا َجِمیًع ّل ِمْنُھَم ى َیِح ّم  . َأَمَر َمْن َمَعُھ اْلَھْدُي ِبَأْن َیْجَمَع َحّجا َمَع اْلُعْمَرِة ُثّم َلا َیِحّل َحّت ُث
َساَق ِمْن َطِریِق َماِلٍك َعْن اْبِن ِشَھاٍبُ  َعْن ُعْرَوَة َعْنَھا َتْرَفُعُھ َمْن َكاَن َمَعُھ َھْدٌي َفْلُیْھِلْل 

ْن             ِباْلَحّج َو َرىُ  ِم ا َت ِدیُث َكَم َذا اْلَح اَل َفَھ ا َق ا َجِمیًع ّل ِمْنُھَم ى َیِح ّل َحّت ا َیِح اْلُعْمَرِةُ  ُثّم َل
ْن       َوِد َع ي اْلَأْس ِدیِث َأِب ي َح َطِریِق ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة ُیَبّیُن َما َذَكْرَنا َأّنُھ اْلُمَراُد ِبَلا َشّك ِف

اَلِمیَن   ُعْرَوَة َوَحِدیُث َیْحَیى َعْن . َعاِئَشَة َواْرَتَفَع اْلآَن اْلِإْشَكاُل ُجْمَلًة َواْلَحْمُد ِلّلِھ َرّب اْلَع
ْرَوَة          ْن ُع ِھ َع ُھ ِفی ْذًفا َقْوُل َوِد َح ي اْلَأْس ِدیِث َأِب ُھ   " َقاَل َوِمّما ُیَبّیُن َأّن ِفي َح ُھ َوَخاَلَت َأّن ُأّم

َل   " . َلّما َمَسُحوا الّرْكَن َحّلوا َوالّزَبْیَر َأْقَبُلوا ِبُعْمَرٍة َفَقْط َف ْن َأْقَب َوَلا ِخَلاَف َبْیَن َأَحٍد َأّن َم
ّح َأّن    ّرْكِن َفَص ِبُعْمَرٍة َلا َیِحّل ِبَمْسِح الّرْكِن َحّتى َیْسَعى َبْیَن الّصَفا َواْلَمْرَوِة َبْعَد َمْسِح ال

ًة       ِفي اْلَحِدیِث َحْذًفا َبّیَنُھ َساِئُر اْلَأَحاِدیِث ا ِھ ُجْمَل ِغیُب ِب َل الّتْش اُ  َوَبَط ي َذَكْرَن لّصَحاِح اّلِت
  .َوِبَالّلِھ الّتْوِفیُق 

  )٢٠٦ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 
  ]اْلَعْوَدُة إَلى ِسَیاِق َحّجِتِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِعْنَد ُنُزوِلِھ ِبِذي ُطَوى [ َفْصٌل 

ى َأْن        . الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم  ُعْدَنا إَلى ِسَیاِق َحّجِتِھ َصّلى ّلَم إَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َض َص ّم َنَھ ُث
ِد        - ٧ ٢٠ -َنَزَل ِبِذي ُطَوى ، َوِھَي  َة اْلَأَح ا َلْیَل اَت ِبَھ ِر ، َفَب اِر الّزاِھ اْلَمْعُروَفُة اْلآَن ِبآَب

َة ،    ِلَأْرَبٍع َخَلْوَن ِمْن ِذي اْلِحّجِة َوَصّلى ِبَھا الّصْبَح  ى َمّك َض إَل ُثّم اْغَتَسَل ِمْن َیْوِمِھ َوَنَھ
َرِة    ي اْلُعْم َفَدَخَلَھا َنَھاًرا ِمْن َأْعَلاَھا ِمْن الّثِنّیِة اْلُعْلَیا اّلِتي ُتْشِرُف َعَلى اْلَحُجوِن ، َوَكاَن ِف

َأْسَفِلَھا ، ُثّم َساَر َحّتى َدَخَل َیْدُخُل ِمْن َأْسَفِلَھا ، َوِفي اْلَحّج َدَخَل ِمْن َأْعَلاَھا ، َوَخَرَج ِمْن 
َوَذَكَر الّطَبَراِنّي ، َأّنُھ َدَخَلُھ ِمْن َباِب َبِني َعْبِد َمَناٍف اّلِذي ُیَسّمیِھ . اْلَمْسِجَد َوَذِلك ُضَحى 

اًنا ِمْن َداِر َیْعَلى ، َأّنُھ َكاَن إَذا َدَخَل َمَك: َوَذَكَر اْلِإَماُم َأْحَمُد . الّناُس اْلَیْوَم َباَب َبِني َشْیَبَة 
َك        : َوَذَكَر الّطَبَراِنّي . اْسَتَقّل اْلَبْیَت َفَدَعا  ّم ِزْد َبْیَت اَل الّلُھ ِت َق ى اْلَبْی َر إَل اَن إَذا َنَظ َأّنُھ َك

ُر  َھَذا َتْشِریًفا َوَتْعِظیًما َوَتْكِریًما َوَمَھاَبًة َوُرِوَي َعْنُھ َأّنُھ َكاَن ِعْنَد ُرْؤَیِتِھ َیْر َفُع َیَدْیِھ َوُیَكّب
ِریًفا   َت َتْش َذا اْلَبْی ّم ِزْد َھ َلاِم الّلُھ ا ِبالّس ا َرّبَن َلاُم َحّیَن ك الّس َلاُم َوِمْن َت الّس ّم َأْن وُل الّلُھ َوَیُق

ِریًفا َوَتْعِظی  ا َوَتْش َرُه َتْكِریًم ُھ َأْو اْعَتَم ْن َحّج ًة َوِزْد َم ا َوَمَھاَب ا َوَتْكِریًم ّرا َوَتْعِظیًم ا َوِب ًم
ُھ         ُھ َعْن َي الّل اِب َرِض ِن اْلَخّط َر ْب ْن ُعَم َوُھَو ُمْرَسٌل َوَلِكْن َسِمَع َھَذا َسِعیُد ْبُن اْلُمَسّیِب ِم

َة     ]  ٢٠٨ص . [ َیُقوُلُھ  ِإّن َتِحّی ِجِد َف َة اْلَمْس َدَخَل اْلَمْسِجَد َعَمَد إَلى اْلَبْیِت َوَلْم َیْرَكْع َتِحّی
ّدْم   اْلَمْسِجِد اْلَح ْم َیَتَق َراِم الّطَواُف َفَلّما َحاَذى اْلَحَجَر اْلَأْسَوَد ، اْسَتَلَمُھ َوَلْم ُیَزاِحْم َعَلْیِھ َوَل

ذَ    ُبوَع َك َذا اْلُأْس ا َعْنُھ إَلى ِجَھِة الّرْكِن اْلَیَماِنّي ، َوَلْم َیْرَفْع َیَدْیِھ َوَلْم َیُقْل َنَوْیُت ِبَطَواِفي َھ
ا         َوَكَذا ، َوَلا ا َراِت َوَل َدِع اْلُمْنَك ْن اْلِب َو ِم ْل ُھ َدُه َب َم ِعْن ْفَتَتَحُھ ِبالّتْكِبیِر َكَما َیْفَعُلُھ َمْن َلا ِعْل

ّم  َحاَذى اْلَحَجَر اْلَأْسَوَد ِبَجِمیِع َبَدِنِھ ُثّم اْنَفَتَل َعْنُھ َوَجَعَلُھ َعَلى ِشّقِھ َبْل اْسَتْقَبَلُھ َواْسَتَلَمُھ  ُث
َزاِب ،     َأَخَذ َعْن َت اْلِمی ا َتْح َیِمیِنِھ َوَجَعَل اْلَبْیَت َعْن َیَساِرِه َوَلْم َیْدُع ِعْنَد اْلَباِب ِبُدَعاٍء َوَل

  َوَلا ِعْنَد َظْھِر اْلَكْعَبِة َوَأْرَكاِنَھا ،
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َظ َعنْ    ْل ُحِف ّرْكَنْیِن   َوَلا َوّقَت ِللّطَواِف ِذْكًرا ُمَعّیًنا ، َلا ِبِفْعِلِھ َوَلا ِبَتْعِلیِمِھ َب ْیَن ال ا  { ُھ َب َرّبَن
َة  } آِتَنا ِفي الّدْنَیا َحَسَنًة َوِفي اْلآِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الّناِر  َوَرَمَل ِفي َطَواِفِھ َھَذا الّثَلاَث

َطَبَع ِبِرَدائِ    اُه َواْض ْیَن ُخَط اِرُب َب ِیِھ َوُیَق ي َمْش ِرُع ِف اَن ُیْس ُأَوَل َوَك َواَط اْل َل اْلَأْش ِھ َفَجَع
 َطَرَفْیِھ َعَلى َأَحِد َكِتَفْیِھ َوَأْبَدى َكِتَفُھ اْلُأْخَرى َوَمْنِكَبُھ َوُكّلَما َحاَذى اْلَحَجَر اْلَأْسَوَد ، َأَشاَر

ُھ أَ          َت َعْن ّرْأِس َوَثَب ُة ال ا َمْحِنّی ُن َعَص َن َواْلِمْحَج َل اْلِمْحَج ِھ َوَقّب ُھ  إَلْیِھ َأْو اْسَتَلَمُھ ِبِمْحَجِن ّن
اِنّي  ّرْكَن اْلَیَم َتَلَم ال ْد َرَوى    . اْس ِتَلاِمِھ َوَق َد اْس َدُه ِعْن َل َی ا َقّب ُھ َوَل ُھ َقّبَل ُھ َأّن ْت َعْن ْم َیْثُب َوَل

ّداَرُقْطِنّي  ّرْكَن    : ال ُل ال ّلَم ُیَقّب ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل اَن َرُس اٍس ، َك ِن َعّب ْن اْب َع
َصاِلُح : َوَیَضُع َخّدُه َعَلْیِھ َوِفیِھ َعْبُد الّلِھ ْبُن ُمْسِلِم ْبِن ُھْرُمَز ، َقاَل اْلِإَماُم َأْحَمُد اْلَیَماِنّي ، 

ُھ          . اْلَحِدیِث َوَضّعَفُھ َغْیُرُه  َوُد ، َفِإّن ُر اْلَأْس ا ، اْلَحَج ا ُھَن اِنّي َھ الّرْكِن اْلَیَم َراَد ِب ّن اْلُم َوَلِك
اِن    ُیَسّمى الّرْكَن اْلَی آَخِر اْلَیَماِنّی ّرْكِن اْل َع    ]  ٢٠٩ص [ َماِنّي َوُیَقاُل َلُھ َمَع ال ُھ َم اُل َل َوُیَق

َر الّرْكِن اّلِذي َیِلي اْلَحَجَر ِمْن َناِحَیِة اْلَباِب اْلِعَراِقّیاِن ؟ َوُیَقاُل ِللّرْكَنْیِن الّلَذْیِن َیِلَیاِن اْلَحَج
ْن  : ِن اْلَیَماِنّي َوَاّلِذي َیِلي اْلَحَجَر ِمْن َظْھِر اْلَكْعَبِة َوُیَقاُل ِللّرْك. الّشاِمّیاِن :  اْلَغْرِبّیاِن َوَلِك

َوَثَبَت َعْنُھ َأّنُھ اْسَتَلَمُھ ِبَیِدِه َفَوَضَع َیَدُه َعَلْیِھ ُثّم َقّبَلَھا ، . َثَبَت َعْنُھ َأّنُھ َقّبَل اْلَحَجَر اْلَأْسَوَد 
َفَتْیِھ     َوَثَبَت َعْنُھ َأّنُھ اْس َع َش ُھ َوَض ا ، َأّن َتَلَمُھ ِبِمْحَجٍن َفَھِذِه َثَلاُث ِصَفاٍت َوُرِوَي َعْنُھ َأْیًض
اِنّي ،   . َعَلْیِھ َطِویًلا َیْبِكي  ّرْكَن اْلَیَم َوَذَكَر الّطَبَراِنّي َعْنُھ ِبِإْسَناٍد َجّیٍد َأّنُھ َكاَن إَذا اْسَتَلَم ال

ُر   ِبْسِم الّلِھ َوَالّلُھ" َقاَل  اَل        " . َأْكَب َوِد َق ِر اْلَأْس ى اْلَحَج ى َعَل ا َأَت اَن ُكّلَم ُر   " َوَك ُھ َأْكَب . الّل
اَن ،          ِن ُعْثَم ِھ ْب ِد الّل ِن َعْب ِر ْب ْن َجْعَف ُل ، َع َوَذَكَر َأُبو َداُوَد الّطَیاِلِسّي ، َوَأُبو َعاِصٍم الّنِبی

اٍس         َقاَل َرَأْیُت ُمَحّمَد ْبَن َعّباِد ْبِن َجْعَفٍر َن َعّب ُت اْب اَل َرَأْی ّم َق ِھ ُث َجَد َعَلْی َقّبَل اْلَحَجَر َوَس
ُثّم َقاَل . َرَأْیُت ُعَمَر ْبَن اْلَخّطاِب َقّبَلُھ َوَسَجَد َعَلْیِھ : ُیَقّبُلُھ َوَیْسُجُد َعَلْیِھ َوَقاَل اْبُن َعّباٍس 

ّلَم َفعَ       ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ُت   َرَأْیُت َرُسوَل الّل َذا َفَفَعْل ِن    . َل َھَك ْن اْب ّي َع َوَرَوى اْلَبْیَھِق
َر  : َعّباٍس  َأّنُھ َقّبَل الّرْكَن اْلَیَماِنّي ، ُثّم َسَجَد َعَلْیِھ ُثّم َقّبَلُھ ُثّم َسَجَد َعَلْیِھ َثَلاَث َمّراٍت َوَذَك

ّلمَ       ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ُت الّنِب ِر     َأْیًضا َعْنُھ َقاَل َرَأْی ى اْلَحَج َجَد َعَل ]  ٢١٠ص . [ َس
ْط             اِنّیْیِن َفَق ا اْلَیَم اِن إّل ْن اْلَأْرَك ّس ِم ْم َیَم ّلَم َوَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل اِفِعّي   . َیْسَتِلْم َص اَل الّش َق

َتَلَم       ْن اْس ِھ َوَلِك ِت الّل َرًة ِلَبْی ِھ     َرِحَمُھ الّلُھ َوَلْم َیَدْع َأَحٌد اْسِتَلاَمُھَما ِھْج وُل الّل َتَلَم َرُس ا اْس َم
  .َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَأْمَسَك َعّما َأْمَسَك َعْنُھ 

  ]َصَلاُتُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َخْلَف اْلَمَقاِم [ َفْصٌل 
[ } اِم ِإْبَراِھیَم ُمَصّلى َواّتِخُذوا ِمْن َمَق{ َفَلّما َفَرَغ ِمْن َطَواِفِھ َجاَء إَلى َخْلِف اْلَمَقاِم َفَقَرَأ 

، َفَصّلى َرْكَعَتْیِن َواْلَمَقاُم َبْیَنُھ َوَبْیَن اْلَبْیِت َقَرَأ ِفیِھَما َبْعَد اْلَفاِتَحِة ِبُسوَرَتْي ]  ١٢٥اْلَبَقَرُة 
ّلى      اْلِإْخَلاِص َوِقَراَءُتُھ اْلآَیَة اْلَمْذُكوَرَة َبَیاٌن ِمْنُھ ِلَتْفِسیِر اْلُقْرآِن َوُمَراُد ِھ َص ُھ ِبِفْعِل ِھ ِمْن الّل

ى          َرَج إَل ّم َخ َتَلَمُھ ُث َوِد ، َفاْس ِر اْلَأْس ى اْلَحَج َل إَل الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَلّما َفَرَغ ِمْن َصَلاِتِھ َأْقَب
ْرَوةَ { َقَرَأ . الّصَفا ِمْن اْلَباِب اّلِذي ُیَقاِبُلُھ َفَلّما َقُرَب ِمْنُھ  ِھ     ِإّن الّصَفا َواْلَم َعاِئِر الّل ْن َش ِم

َأْمِر   " اْبَدُءوا : " اْبَدْأ ِبَما َبَدَأ الّلُھ ِبِھ َوِفي ِرَواَیِة الّنَساِئّي ]  ١٥٩اْلَبَقَرُة [ }  یَغِة اْل . ِبِص
َھ إّلا الّلُھ َوْحَدُه ُثّم َرِقَي َعَلْیِھ َحّتى َرَأى اْلَبْیَت َفاْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة َفَوّحَد الّلَھ َوَكّبَرُه َوَقاَل َلا إَل

َز             َدُه َأْنَج ُھ َوْح ا الّل َھ إّل ا إَل ِدیٌر َل ْيٍء َق ّل َش ى ُك َو َعَل َلا َشِریَك َلُھ َلُھ اْلُمْلُك َوَلُھ اْلَحْمُد َوُھ
ّراٍت  ُثّم َدَعا َبْیَن َذِلَك َوَقاَل ِمْثَل َھَذا َثَل" َوْعَدُه َوَنَصَر َعْبَدُه َوَھَزَم اْلَأْحَزاَب َوْحَدُه  اَث َم

َفِقیَل َلُھ َھا ُھَنا َیا َأَبا َعْبِد . َوَقاَم اْبُن َمْسُعوٍد َعَلى الّصْدِع ، َوُھَو الّشّق اّلِذي ِفي الّصَفا . 
ِقّي َھالّرْحَمِن ؟ َقاَل َھَذا َوَاّلِذي َلا إَلَھ َغْیُرُه َمَقاُم اّلِذي ُأْنِزَلْت َعَلْیِھ ُسوَرُة اْلَبَقَرِة َذَكَرُه اْلَبْی
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ُثّم َنَزَل إَلى اْلَمْرَوِة َیْمِشي ، َفَلّما اْنَصّبْت َقَدَماُه ِفي َبْطِن اْلَواِدي ، َسَعى ]  ٢١١ص . [ 
َذا      ى َھ َعَد َمَش َواِدَي َوَأْص ْیِن         -َحّتى إَذا َجاَوَز اْل َل اْلِمیَل ْوُم َقْب ك اْلَی ُھ َوَذِل ّح َعْن ِذي َص اّل

َذا      . َمْسَعى َوآِخِرِه اْلَأْخَضَرْیِن ِفي َأّوِل اْل ِعِھ َھَك ْن َوْض ْر َع ْم َیَتَغّی َوالّظاِھُر َأّن اْلَواِدَي َل
ِلٌم      : َوَظاِھُر َھَذا " . َصِحیِح ُمْسِلٍم " َقاَل َجاِبٌر َعْنُھ ِفي  ْد َرَوى ُمْس ًیا ، َوَق اَن َماِش ُھ َك َأّن

ّلى        َعْن َأِبي الّزَبْیِر َأّنُھ َسِمَع َجاِب" َصِحیِحِھ " ِفي  ّي َص اَف الّنِب وُل َط ِھ َیُق ِد الّل َن َعْب َر ْب
اسُ    َراُه الّن ْرَوِة ِلَی  الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َحّجِة اْلَوَداِع َعَلى َراِحَلِتِھ ِباْلَبْیِت َوَبْیَن الّصَفا َواْلَم

نْ     ِلٌم َع ْوُه َوَرَوى ُمْس ْد َغّش اِبٍر      َوِلُیْشِرَف َوِلَیْسَأُلوُه َفِإّن الّناَس َق ْن َج ِر َع ي الّزَبْی ْم  : َأِب َل
ا               ا َطَواًف ْرَوِة إّل َفا َواْلَم ْیَن الّص َحاُبُھ َب ا َأْص ّلَم َوَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َیُطْف َرُس

َصّب ِبِھ َبِعیُرُه َلا َتَعاُرَض َبْیَنُھَما ؛ ِلَأّن الّراِكَب إَذا اْن: َواِحًدا َطَواَفُھ اْلَأّوَل َقاَل اْبُن َحْزٍم 
ٌھ     . َفَقْد اْنَصّب ُكّلُھ َواْنَصّبْت َقَدَماُه َأْیًضا َمَع َساِئِر َجَسِدِه  ا َوْج ِع َبْیَنُھَم ي اْلَجْم َوِعْنِدي ِف

كَ          اَء َذِل ْد َج ا ، َوَق ْعَیُھ َراِكًب ّم َس ّم َأَت ا ، ُث ًیا َأّوًل  آَخُر َأْحَسُن ِمْن َھَذا ، َوُھَو َأّنُھ َسَعى َماِش
اٍس   " : َصِحیِح ُمْسِلٍم " ُمَصّرًحا ِبِھ َفِفي  اْبِن َعّب ي  : َعْن َأِبي الّطَفْیِل ، َقاَل ُقْلت ِل َأْخَبَرِن

َقاَل . َعْن الّطَواِف َبْیَن الّصَفا َواْلَمْرَوِة َراِكًبا ، َأُسّنٌة ُھَو ؟ َفِإّن َقْوَمك َیْزُعُموَن َأّنُھ ُسّنٌة 
َصَدُقوا َوَكَذُبوا ؟ َقاَل إّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ : ُقْلُت َما َقْوُلك  َصَدُقوا َوَكَذُبوا َقاَل

وِت        ْن اْلُبُی ُق ِم َرَج اْلَعَواِت ى َخ ٌد َحَت . َوَسّلَم َكُثَر َعَلْیِھ الّناُس َیُقوُلوَن َھَذا ُمَحّمٌد َھَذا ُمَحّم
ِھ   َقاَل َوَكاَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَل ْیَن َیَدْی َر    . ْیِھ َوَسّلَم َلا ُیْضَرُب الّناُس َب ا َكُث اَل َفَلّم َق

  ] ٢١٢ص [ َعَلْیِھ َرِكَب َواْلَمْشُي َوالّسْعُي َأْفَضُل 
  ]َطَواُف اْلُقُدوِم [ َفْصٌل 

ِھ أَ  ي    َوَأّما َطَواُفُھ ِباْلَبْیِت ِعْنَد ُقُدوِمِھ َفاْخُتِلَف ِفیِھ َھْل َكاَن َعَلى َقَدَمْی ا ؟ َفِف اَن َراِكًب " ْو َك
َعْن َعاِئَشَة َرِضَي الّلُھ َعْنَھا ، َقاَلْت َطاَف الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم " : َصِحیِح ُمْسِلٍم 

ُھ النّ      َرَب َعْن َة َأْن ُیْض ّرْكَن َكَراِھَی اُس ِفي َحّجِة اْلَوَداِع َحْوَل اْلَكْعَبِة َعَلى َبِعیِرِه َیْسَتِلُم ال
َة         " : ُسَنِن َأِبي َداُوَد " َوِفي  ّلَم َمّك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ِدَم الّنِب اَل َق َعْن اْبِن َعّباٍس ، َق

ْن      َرَغ ِم ا َف ٍن َفَلّم َوُھَو َیْشَتِكي ، َفَطاَف َعَلى َراِحَلِتِھ ُكّلَما َأَتى َعَلى الّرْكِن اْسَتَلَمُھ ِبِمْحَج
وُف  : َصّلى َرْكَعَتْیِن َقاَل َأُبو الّطَفْیِل َطَواِفِھ َأَناَخ َف َرَأْیُت الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیُط

ِر          ِر اْلَبِعی ِلٌم ُدوَن ِذْك ُھ َرَواُه ُمْس ّم ُیَقّبُل ِھ ُث َر ِبِمْحَجِن َتِلُم اْلَحَج . َحْوَل اْلَبْیِت َعَلى َبِعیِرِه َیْس
ا     . ِبِإْسَناِد ُمْسِلٍم ِبِذْكِر اْلَبِعیِر  َوُھَو ِعْنَد اْلَبْیَھِقّي ، ِة َل َواِف اْلِإَفاَض ي َط َوَھَذا َوَالّلُھ َأْعَلُم ِف

َع     ا َم وُن إّل ِفي َطَواِف اْلُقُدوِم ، َفِإّن َجاِبًرا َحَكى َعْنُھ الّرَمَل ِفي الّثَلاَثِة اْلُأَوِل َوَذِلك َلا َیُك
اِبًرا          َقاَل الّشاِفِعّي َرِحَمُھ. اْلَمْشِي  َأّن َج ِھ ِل ى َقَدَمْی ِھ َفَعَل ُھ ِلَمْقَدِم ِذي َطاَف ْبُعُھ اّل الّلُھ َأّما َس

ُھ    ي َعْن َحَكى َعْنُھ ِفیِھ َأّنُھ َرَمَل َثَلاَثَة َأْشَواٍط َوَمَشى َأْرَبَعًة َفَلا َیُجوُز َأْن َیُكوَن َجاِبٌر َیْحِك
ِھ       .  الّطَواَف َماِشًیا َوَراِكًبا ِفي َسْبٍع َواِحٍد ي َطَواِف ِھ ِف َب ِفی ِذي َرِك ْبَعُھ اّل َوَقْد ُحِفَظ َأّن َس

وَل       : ُثّم َذَكَر الّشاِفِعّي . َیْوَم الّنْحِر  ِھ َأّن َرُس ْن َأِبی اُووٍس ، َع ِن َط ْن اْب َعْن اْبِن ُعَیْیَنَة َع
  ْلِإَفاَضِةالّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَمَر َأْصَحاَبُھ َأْن ُیَھّجُروا ِبا

َرَف            ُل َط اَل َفُیَقّب ُبُھ َق ِھ َأْحِس ّرْكَن ِبِمْحَجِن َتِلُم ال ِھ َیْس ى َراِحَلِت ا َعَل ، َوَأَفاَض ِفي ِنَساِئِھ َلْیًل
ي    ]  ٢١٣ص . [ اْلِمْحَجِن  ُھ ِف اِبٌر َعْن ِحیِح  " َج ْوَم      " الّص ِة َی َواَف اْلِإَفاَض اَف َط ُھ َط َأّن

ذَ  َیْأِتي      الّنْحِر َنَھاًرا ، َوَك ا َس َر ، َكَم ُن ُعَم ُة َواْب اٍس    . ِلَك َرَوْت َعاِئَش ِن َعّب ْوُل اْب إّن : َوَق
الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقِدَم َمّكَة َوُھَو َیْشَتِكي ، َفَطاَف َعَلى َراِحَلِتِھ ُكّلَما َأَتى الّرْكَن 

وَ   . اْسَتَلَمُھ  ا ، َفُھ اَن َمْحُفوًظ ي           َھَذا إْن َك ُل ِف ُھ الّرَم ّح َعْن ْد َص ا َفَق ِرِه َوِإّل َدى ُعَم ي إْح ِف



 ١١١

َل            ُھ َرَم ْعِي إّن ي الّس ْزٍم ِف ُن َح اَل اْب ا َق وَل َكَم ا َأْن َیُق الّثَلاَثِة اْلُأَوِل ِمْن َطَواِف اْلُقُدوِم ، إّل
ِفي َشْيٍء ِمْن اْلَأَحاِدیِث َأّنُھ َكاَن  َعَلى َبِعیِرِه َفِإّن َمْن َرَمَل َعَلى َبِعیِرِه َفَقْد َرَمَل َلِكْن َلْیَس

  .َوَالّلُھ َأْعَلُم . َراِكًبا ِفي َطَواِف اْلُقُدوِم 
  ]َغَلُط اْبِن َحْزٍم َوَبَیاُن َأّنُھ َلْم َیُحّج [ َفْصٌل 

ا   َوَطاَف َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َبْیَن الّصَفا َواْلَمْرَوِة َأْیضً : َوَقاَل اْبُن َحْزٍم  ْبًعا ، َراِكًب ا َس
ًدا     ِإّن َأَح ُھ َف َعَلى َبِعیِرِه َیُخّب َثَلاًثا ، َوَیْمِشي َأْرَبًعا ، َوَھَذا ِمْن َأْوَھاِمِھ َوَغَلِطِھ َرِحَمُھ الّل

َوَھَذا إّنَما ُھَو . َلْم َیُقْل َھَذا َقّط َغْیَرُه َوَلا َرَواُه َأَحٌد َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْلَبّتَة 
ْرَوِة     َفا َواْلَم ْیَن الّص ُب  . ِفي الّطَواِف ِباْلَبْیِت َفَغِلَط َأُبو ُمَحّمٍد َوَنَقَلُھ إَلى الّطَواِف َب َوَأْعَج

ّلى        ّي َص رَ  َأّن الّنِب ِن ُعَم ْن اْب اِرّي ، َع ِمْن َذِلَك اْسِتْدَلاُلُھ َعَلْیِھ ِبَما َرَواُه ِمْن َطِریِق اْلُبَخ
َواٍف              ا َة َأْط ّب َثَلاَث ّم َخ ْيٍء ُث ّرْكَن َأّوَل َش َتَلَم ال َة َواْس ِدَم َمّك یَن َق اَف ِح ّلَم َط ِھ َوَس لّلُھ َعَلْی

ّلَم          ّم َس ْیِن ُث اِم َرْكَعَت َد اْلَمَق ّلى ِعْن ِت َوَص ُھ ِباْلَبْی یَن َقَضى َطَواَف َع ِح ا ، َفَرَك ى َأْرَبًع َوَمَش
. َوَذَكَر َباِقَي اْلَحِدیِث . . ، َفَطاَف ِبالّصَفا َواْلَمْرَوِة َسْبَعَة َأْشَواطٍ   َفاْنَصَرَف َفَأَتى الّصَفا

ُھ  . َقاَل َوَلْم َنِجْد َعَدَد الّرَمِل َبْیَن الّصَفا َواْلَمْرَوِة َمْنُصوًصا ، َوَلِكّنُھ ُمّتَفٌق َعَلْیِھ  َھَذا َلْفُظ
ِة   . َبْطِن اْلَواِدي ِفي اْلَأْشَواِط ُكّلَھا  اْلُمّتَفُق َعَلْیِھ الّسْعُي ِفي: ُقْلت .  ي الّثَلاَث َوَأّما الّرَمُل ِف

َوَسَأْلت َشْیَخَنا َعْنُھ َفَقاَل َھَذا ِمْن َأْغَلاِطِھ . اْلُأَوِل َخاّصًة َفَلْم َیُقْلُھ َوَلا َنَقَلُھ ِفیَما َنْعَلُم َغْیَرُه 
َرَة      . َوُھَو َلْم َیُحّج َرِحَمُھ الّلُھ َتَعاَلى  َع َعْش َعى َأْرَب ُھ َس اَل إّن َوُیْشِبُھ َھَذا اْلَغَلَط َغَلُط َمْن َق

َدًة  ]  ٢١٤ص [ َمّرًة َوَكاَن َیْحَتِسُب  ْم         . َواِح ّلَم َل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ٌط َعَلْی َذا َغَل َوَھ
ِذی    ِة اّل ْن اْلَأِئّم ُض      َیْنُقْلُھ ِعْنَد َأَحٍد ، َوَلا َقاَلُھ َأَحٌد ِم ِھ َبْع َب إَلْی َواُلُھْم َوِإْن َذَھ ُتِھَرْت َأْق َن ُاْش

ِھ      . اْلُمَتَأّخِریَن ِمْن اْلُمْنَتِسِبیَن إَلى اْلَأِئّمِة  ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص ْوِل َأّن َوِمّما ُیَبّیُن ُبْطَلاَن َھَذا اْلَق
اَن  َوَسّلَم َلا ِخَلاَف َعْنُھ َأّنُھ َخَتَم َسْعَیُھ ِباْلَمْرَوِة َو َلْو َكاَن الّذَھاُب َوالّرُجوُع َمّرًة َواِحَدًة َلَك

  .َخْتُمُھ إّنَما َیَقُع َعَلى الّصَفا 
  ]ُمَتاَبَعُة ِسَیاِق اْلَحّج [ 

َر   َوَكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َوَصَل إَلى اْلَمْرَوِة ، َرِقَي َعَلْیَھا ، َواْسَتْقَبَل اْلَبْیَت َوَكّب
ا     الّلَھ ْن َل ّل َم َوَوّحَدُه َوَفَعَل َكَما َفَعَل َعَلى الّصَفا ، َفَلّما َأْكَمَل َسْعَیُھ ِعْنَد اْلَمْرَوِة ، َأَمَر ُك

ْن        ُھ ِم ّل ُكّل وا اْلِح َرُھْم َأْن َیِحّل ِرًدا ، َوَأَم َھْدَي َمَعُھ َأْن َیِحّل َحْتًما َوَلا ُبّد َقاِرًنا َكاَن َأْو ُمْف
ْن    َوْطِء الّنَس َو ِم ّل ُھ اِء َوالّطیِب َوُلْبِس اْلَمِخیِط َوَأْن َیْبَقْوا َكَذِلَك إَلى َیْوِم الّتْرِوَیِة َوَلْم َیِح

ا     . َأْجِل َھْدِیِھ  ْدَي َوَلَجَعْلُتَھ ْقُت اْلَھ ا ُس َوُھَناَك َقاَل َلْو اْسَتْقَبْلُت ِمْن َأْمِري َما اْسَتْدَبْرُت َلَم
ا   . ّنُھ َأَحّل ُھَو َأْیًضا ، َوُھَو َغَلٌط َقْطًعا ، َقْد َبّیّناُه ِفیَما َتَقّدَم ُعْمَرًة َوَقْد ُرِوَي َأ اَك َدَع َوُھَن

ٍم      ِن ُجْعُش ِك ْب ُن َماِل َراَقُة ْب َأَلُھ ُس اَك َس ّرًة َوُھَن ِریَن َم ا ، َوِلْلُمَقّص اْلَمْغِفَرِة َثَلاًث یَن ِب ِلْلُمَحّلِق
اَل  َعِقیَب َأْمِرِه َلُھْم ِباْلَف ِد   " ْسِخ َواْلِإْحَلاِل َھْل َذِلَك ِلَعاِمِھْم َخاّصًة َأْم ِلْلَأَبِد ؟ َفَق ْل ِلْلَأَب " . َب

ْدِي     ِل اْلَھ ْن َأْج ا  . َوَلْم َیِحّل َأُبو َبْكٍر ، َوَلا ُعَمُر ، َوَلا َعِلّي َوَلا َطْلَحُة ، َوَلا الّزَبْیُر ِم َوَأّم
َسّلَم َفَأْحَلْلَن َوُكّن َقاِرَناٍت إّلا َعاِئَشَة َفِإّنَھا َلْم َتِحّل ِمْن َأْجِل َتَعّذِر ِنَساُؤُه َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َو

ْم    ُھ َل اْلِحّل َعَلْیَھا ِلَحْیِضَھا ، َوَفاِطَمُة َحّلْت ِلَأّنَھا َلْم َیُكْن َمَعَھا َھْدٌي َوَعِلّي َرِضَي الّلُھ َعْن
ى          َیِحّل ِمْن َأْجِل َھْدِیِھ َوَأَمَر یَم َعَل ِھ َأْن ُیِق اٍل َكِإْھَلاِل ّل ِبِإْھَل ْن َأَھ ّلَم َم ِھ َوَس َصّلى الّلُھ َعَلْی

  .إْحَراِمِھ إْن َكاَن َمَعُھ َھْدٌي َوَأْن َیِحّل إْن َلْم َیُكْن َمَعُھ َھْدٌي 
  ]ُخْطَبُة اْلَوَداِع [ 
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ِھ  َوَكاَن ُیَصّلي ُمّدَة ُمَقاِمِھ ِبَمّكَة إَلى َیْوِم الّتْرِو ]  ٢١٥ص [ َیِة ِبَمْنِزِلِھ اّلِذي ُھَو َناِزٌل ِفی
اِء َوالْ  اِء  َمّكَةُ  َفَأَقاَم ِبَظاِھِر َمّكَة َأْرَبَعَة َأّیاٍم َیْقِصُر الّصَلاَة َیْوَم اْلَأَحِد َواِلاْثَنْیِن َوالّثَلاَث َأْرِبَع

ْن اْلُمْسِلِمیَن إَلى ِمًنىُ  َفَأْحَرَم ِباْلَحّج َمْن َفَلّما َكاَن َیْوُم اْلَخِمیِس ُضًحىُ  َتَوّجَھ ِبَمْن َمَعُھ ِم
ُة             وا َوَمّك ْل َأْحَرُم ُھ َب َأْحَرُموا ِمْن ِجِد َف ى اْلَمْس ْدُخُلوا إَل ْم َی اِلِھْم َوَل ْن ِرَح َكاَن َأَحّل ِمْنُھْم ِم

ا الّظھْ    ّلى ِبَھ اُ     َخْلَف ُظُھوِرِھْم َفَلّما َوَصَل إَلى ِمًنى َنَزَل ِبَھاُ  َوَص اَت ِبَھ َر َوَب َر َواْلَعْص
ّب          ِق َض ى َطِری َذ َعَل َةُ  َوَأَخ ى َعَرَف ا إَل اَر ِمْنَھ َوَكاَن َلْیَلَة اْلُجُمَعِة َفَلّما َطَلَعْت الّشْمُس َس

  َعَلى َیِمیِن َطِریِق الّناِس اْلَیْوَم
َمُع َذِلَك َوَلا ُیْنِكُر َعَلى َھُؤَلاِء َوَلا َعَلى َوَكاَن ِمْن َأْصَحاِبِھ اْلُمَلّبيُ  َوِمْنُھْم اْلُمَكّبُر َوُھَو َیْس

َراٌب      َي َخ اٍتُ  َوِھ ْرِقّي َعَرَف َھُؤَلاِء َفَوَجَد اْلُقّبَة َقْد ُضِرَبْت َلُھ ِبَنِمَرَة ِبَأْمِرِه َوِھَي َقْرَیٌة َش
  ْصَواِء َفُرِحَلْتاْلَیْوَم َفَنَزَل ِبَھاُ  َحّتى إَذا َزاَلْت الّشْمُس َأَمَر ِبَناَقِتِھ اْلَق

ِھ    ى َراِحَلِت َو َعَل اَس َوُھ َب الّن َةُ  َفَخَط ْن َأْرِض ُعَرَن َواِدي ِم َن اْل ى َبْط ى َأَت اَر َحّت ّم َس ُث
ا       ّرَر ِفیَھ ِة َوَق ْرِك َواْلَجاِھِلّی َد الّش ُخْطَبًة َعِظیَمًة َقّرَر ِفیَھا َقَواِعَد اْلِإْسَلاِم َوَھَدَم ِفیَھا َقَواِع

َأْعَراُض    َتْحِری َأْمَواُل َواْل ّدَماُء َواْل َم اْلُمَحّرَماِت اّلِتي اّتَفَقْت اْلِمَلُل َعَلى َتْحِریِمَھاُ  َوِھَي ال
ُھ       ُھ َوَأْبَطَل ِة ُكّل ا اْلَجاِھِلّی ا ِرَب َع ِفیَھ ِھ َوَوَض َت َقَدَمْی ِة َتْح وَر اْلَجاِھِلّی ا ُأُم َع ِفیَھ َوَوَض

ًراُ  َوَذَكَر اْلَحّق اّلِذي َلُھّن َوَاّلِذي َعَلْیِھّن َوَأّن اْلَواِجَب َلُھّن الّرْزُق َوَأْوَصاُھْم ِبالّنَساِء َخْی
ى       َن إَل ْرَبُھّن إَذا َأْدَخْل َأْزَواِج َض اَح ِلْل ِدیٍر َوَأَب َك ِبَتْق ّدْر َذِل ْم ُیَق اْلَمْعُروِف َوَل َوُة ِب َواْلِكْس

ْن   ُبُیوِتِھّن َمْن َیْكَرُھُھ َأْزَواُجُھّن َو ْم َل َأْوَصى اْلُأّمَة ِفیَھا ِباِلاْعِتَصاِم ِبِكَتاِب الّلِھ َوَأْخَبَر َأّنُھ
  َیِضّلوا َما َداُموا ُمْعَتِصِمیَن ِبِھ

اُلوا    َھُدوَن َفَق َھُد  : ُثّم َأْخَبَرُھْم َأّنُھْم َمْسُئوُلوَن َعْنُھ َواْسَتْنَطَقُھْم ِبَماَذا َیُقوُلوَن َوِبَماَذا َیْش َنْش
اَث             َأنّ  ْیِھْم َثَل َھ َعَل َھَد الّل َماِء َواْسَتْش ى الّس ُبَعُھ إَل َع ُأْص ْحَت َفَرَف َت َوَنَص َت َوَأّدْی ْد َبّلْغ ك َق

َوَأْرَسَلْت إَلْیِھ ُأّم : َقاَل اْبُن َحْزٍم ]  ٢١٦ص . [ َمّراٍت َوَأَمَرُھْم َأْن ُیَبّلَغ َشاِھُدُھْم َغاِئَبُھْم 
اِس    اْلَفْضِل ِبْنُت اْلَحاِر اَم الّن ِرَبُھ َأَم ِث اْلِھَلاِلّیُة َوِھَي ُأّم َعْبِد الّلِھ ْبِن َعّباٍسُ  ِبَقَدِح َلَبٍن َفَش

ُھ فَ    ُھ الّل ِإّن َوُھَو َعَلى َبِعیِرِه َفَلّما َأَتّم اْلُخْطَبَة َأَمَر َبَلاًلا َفَأَقاَم الّصَلاَة َوَھَذا ِمْن َوْھِمِھ َرِحَم
ي     ِقّصَة ُشْرِبِھ الّلَب اَء ِف َذا َج ا َھَك " َن إّنَما َكاَنْت َبْعَد َھَذا ِحیَن َساَر إَلى َعَرَفَةُ  َوَوَقَف ِبَھ

َة     " الّصِحیَحْیِن  ْن َمْیُموَن ِھ َع ّرًحا ِب ُھ        : ُمَص ّلى الّل ّي َص َیاِم الّنِب ي ِص ّكوا ِف اَس َش َأّن الّن
ِحَلاٍب َوُھَو َواِقٌف ِفي اْلَمْوِقِف َفَشِرَب ِمْنُھ َوالّناُس َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْوَم َعَرَفَةُ  َفَأْرَسَلْت إَلْیِھ ِب

  َوِفي َلْفٍظ َوُھَو َواِقٌف ِبَعَرَفَة. َیْنُظُروَن 
  ]َأْھُل َمّكَة ُیَقّصُروَن َوَیْجَمُعوَن ِبَعَرَفَة [ 

َلْیَسْت ِمْن اْلَمْوِقِف َوُھَو َصّلى َوَمْوِضُع ُخْطَبِتِھ َلْم َیُكْن ِمْن اْلَمْوِقِف َفِإّنُھ َخَطَب ِبُعَرَنَةُ  َو
ْم        َدًة َوَل ًة َواِح َب ُخْطَب َةُ  َوَخَط َف ِبَعَرَف الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َنَزَل ِبَنِمَرَةُ  َوَخَطَب ِبُعَرَنَةُ  َوَوَق

ّم أَ         َأّذَن ُث ا َف َر َبَلاًل اُ  َأَم ا َأَتّمَھ اُ  َفَلّم َس َبْیَنُھَم ْیِن َجَل ْن ُخْطَبَت َر   َتُك ّلى الّظْھ َلاَة َفَص اَم الّص َق
ّم َرْكَعَتْیِن َأَسّر ِفیِھَما ِباْلِقَراَءِة َوَكاَن َیْوَم اْلُجُمَعِة َفَدّل َعَلى َأّن اْلُمَساِفَر َلا ُیَصّلي ُجُمَعًة ثُ 

َلاِتِھ َقصْ         ّلْوا ِبَص َة َوَص ُل َمّك ُھ َأْھ ا َوَمَع ْیِن َأْیًض ا   َأَقاَم َفَصّلى اْلَعْصَر َرْكَعَت ا ِبَل ًرا َوَجْمًع
ْم      اَل َلُھ ُھ َق اَل إّن ا    " َرْیٍب َوَلْم َیْأُمْرُھْم ِباْلِإْتَماِم َوَلا ِبَتْرِك اْلَجْمِع َوَمْن َق َلاَتُكْم َفِإّن وا َص َأِتّم

ا  "ُ  َقْوٌم َسْفٌر  مْ   . َفَقْد َغِلَط ِفیِھ َغَلًطا َبّیًناُ  َوَوِھَم َوْھًما َقِبیًح اَل َلُھ ا َق َزاِة     َوِإّنَم ي َغ َك ِف َذِل
اِء إّن     . اْلَفْتِح ِبَجْوِف َمّكَةُ  َحْیُث َكاُنوا ِفي ِدَیاِرِھْم ُمِقیِمیَن  َواِل اْلُعَلَم ّح َأْق اَن َأَص َوِلَھَذا َك

ّلَم وَ         ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َع الّنِب وا َم ا َفَعُل ي  َأْھَل َمّكَة َیْقُصُروَن َوَیْجَمُعوَن ِبَعَرَفَة َكَم ِف
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َذا ُمْقَتَضى      ]  ٢١٧ص [ َھَذا َأْوَضُح َدِلیٍل َعَلى َأّن َسَفَر  َفُر َھ َو الّس َبًبا َوُھ َجَعَلُھ الّلُھ َس
  .الّسّنِة َوَلا َوْجَھ ِلَما َذَھَب إَلْیِھ اْلُمَحّدُدوَن 

  ]اْلُوُقوُف ِبَعَرَفَة [ 
فَ     ى اْلَمْوِق ى َأَت َب َحّت َخَراِت        َفَلّما َفَرَغ ِمْن َصَلاِتِھ َرِك َد الّص ِل ِعْن ِل اْلَجَب ي َذْی َف ِف َفَوَق

ّدَعاِء             ي ال َذ ِف ِرِه َفَأَخ ى َبِعی اَن َعَل ِھ َوَك ْیَن َیَدْی اِة َب َل اْلُمَش َل َحْب َة َوَجَع َتْقَبَل اْلِقْبَل َواْس
ْن   وا َع اَس َأْن َیْرَفُع َر الّن ْمِس َوَأَم ُروِب الّش ى ُغ اِل إَل ّرِع َواِلاْبِتَھ َة ، َوالّتَض ِن ُعَرَن َبْط

ٌف     ا َمْوِق ُة ُكّلَھ ا َوَعَرَف ا ُھَن ُت َھ اَل َوَقْف ْل َق َك َب ِھ َذِل َتّص ِبَمْوِقِف ا َتْخ َة َل َر َأّن َعَرَف َوَأْخَب
]  ٢١٨ص [ َوَأْرَسَل إَلى الّناِس َأْن َیُكوُنوا َعَلى َمَشاِعِرِھْم َوَیِقُفوا ِبَھا ، َفِإّنَھا ِمْن إْرِث 

ْن    َأِبیِھْم إْب ُة َم ّج َعَرَف َراِھیَم َوُھَناِلَك َأْقَبَل َناٌس ِمْن َأْھِل َنْجٍد ، َفَسَأُلوُه َعْن اْلَحّج َفَقاَل اْلَح
ا   ْوَمْیِن َفَل  َجاَء َقْبَل َصَلاِة الّصْبِح ِمْن َلْیَلِة َجْمٍع ، َتّم َحّجُھ َأّیاُم ِمًنى َثَلاَثٌة َفَمْن َتَعّجَل ِفي َی

  ْن َتَأّخَر َفَلا إْثَم َعَلْیِھإْثَم َعَلْیِھ َوَم
  ]َما َوَرَد ِفي ُدَعاِئِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبَعَرَفَة [ 

ّدُعاِء         َر ال َرُھْم َأّن َخْی ِكیِن َوَأْخَب ِتْطَعاِم اْلِمْس ْدِرِه َكاْس ى َص َوَكاَن ِفي ُدَعاِئِھ َراِفًعا َیَدْیِھ إَل
ُد       َوَذَك. ُدَعاُء َیْوِم َعَرَفَة  َك اْلَحْم ّم َل ِف الّلُھ ي اْلَمْوِق ّلَم ِف َر ِمْن ُدَعاِئِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

َك         اِتي ، َوِإَلْی اَي َوَمَم ِكي ، َوَمْحَی َلاِتي َوُنُس َك َص ّم َل َكَاّلِذي َنُقوُل ، َوَخْیًرا ِمّما َنُقوُل الّلُھ
و      ي َأُع ّم إّن ي ، الّلُھ ي ُتَراِث َك َرّب آِبي ، َوَل ْدِر    َم ِة الّص ِر ، َوَوْسَوَس َذاِب اْلَقْب ْن َع َك ِم ُذ ِب

ِذّي          َرُه الّتْرِم ّریُح َذَك ِھ ال يُء ِب ا َتِج ّر َم ْن َش ص . [ َوَشَتاِت اْلَأْمِر الّلُھّم إّني َأُعوُذ ِبَك ِم
اِنَیِتي ، لَ       ]  ٢١٩ ّرّي َوَعَل ُم ِس اِني ، َوَتْعَل َرى َمَك اِمي ، َوَت ك   الّلُھّم َتْسَمُع َكَل ى َعَلْی ا َیْخَف

ّر          ِفُق اْلُمِق ُل اْلُمْش َتِجیُر َواْلَوِج َتِغیُث اْلُمْس ُر اْلُمْس اِئُس اْلَفِقی ا اْلَب ِري ، َأَن ْن َأْم ْيٌء ِم َش
ّذِلیِل َوَأْدعُ     ْذِنِب ال اَل اْلُم وَك اْلُمْعَتِرُف ِبُذُنوِبي ، َأْسَأُلَك َمْسَأَلَة اْلِمْسِكیِن َوَأْبَتِھُل إَلْیَك اْبِتَھ

ُدَعاَء اْلَخاِئِف الّضِریِر َمْن َخَضَعْت َلَك َرَقَبُتُھ َوَفاَضْت َلَك َعْیَناُه َوُذّل َجَسُدُه َوَرِغَم َأْنُفُھ 
ا   َلَك الّلُھّم َلا َتْجَعْلِني ِبُدَعاِئَك َرّب َشِقّیا ، َوُكْن ِبي َرُءوًفا َرِحیًما ، َیا َخْیَر اْلَمْسُئوِلیَن َوَی

ِمْن َحِدیِث َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب ، َعْن : َوَذَكَر اْلِإَماُم َأْحَمُد . ِطیَن َذَكَرُه الّطَبَراِنّي َخْیَر اْلُمْع
ُھ  : َأِبیِھ َعْن َجّدِه َقاَل َكاَن َأْكَثُر ُدَعاِء الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْوَم َعَرَفَة  َلا إَلَھ إّلا الّل

ِریَك لَ   َر             َوْحَدُه َلا َش ِدیٌر َوَذَك ْيٍء َق ّل َش ى ُك َو َعَل ُر َوُھ ِدِه اْلَخْی ُد ِبَی ُھ اْلَحْم ُك َوَل ُھ اْلُمْل ُھ َل
اِئي              ُر ُدَع اَل َأْكَث ّلَم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص ُھ َأّن ُھ َعْن َي الّل ّي َرِض اْلَبْیَھِقّي ِمْن َحِدیِث َعِل

ُد          : َرَفَة َوُدَعاِء اْلَأْنِبَیاِء ِمْن َقْبِلي ِبَع ُھ اْلَحْم ُك َوَل ُھ اْلُمْل ُھ َل ِریَك َل ا َش َدُه َل ُھ َوْح َلا إَلَھ إّلا الّل
َوُھَو َعَلى ُكّل َشْيٍء َقِدیٌر الّلُھّم اْجَعْل ِفي َقْلِبي ُنوًرا ، َوِفي َصْدِري ُنوًرا ، َوِفي َسْمِعي 

ي ، َوَیّسْر ِلي َأْمِري ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ُنوًرا ، َوِفي َبَصِري ُنوًرا ، الّلُھّم اْشَرْح ِلي َصْدِر
ِل    ي الّلْی َوْسَواِس الّصْدِر َوَشَتاِت اْلَأْمِر َوِفْتَنِة اْلَقْبِر الَلُھّم إّني َأُعوُذ ِبك ِمْن َشّر َما َیِلُج ِف

یٌن  ]  ٢٢٠ص [  َوَشّر َما َیِلُج ِفي الّنَھاِر َوَشّر َما َتُھّب ِبِھ الّرَیاُح َوَشّر َبَواِئِق الّدْھِر . ِل
ِھ  ْت َعَلْی اَك ُأْنِزَل ُم  { َوُھَن یُت َلُك ي َوَرِض ْیُكْم ِنْعَمِت ُت َعَل َنُكْم َوَأْتَمْم ْم ِدی ُت َلُك ْوَم َأْكَمْل اْلَی

  ] . ٣اْلَماِئَدُة [ } اْلِإْسَلاَم ِدیًنا 
  ]ُمَتاَبَعُة ِسَیاِق َحّجِتِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم [ َفْصٌل 

  .ْدَنا إَلى ِسَیاِق َحّجِتِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُع
  ]اْلِإَفاَضُة ِمْن َعَرَفَة [ 



 ١١٤

َفَلّما َغَرَبْت الّشْمُس َواْسَتْحَكَم ُغُروُبَھا ِبَحْیُث َذَھَبْت الّصْفَرُة َأَفاَض ِمْن َعَرَفَة ، َوَأْرَدَف 
كِ    اَض ِبالّس ُھ َوَأَف یُب        ُأَساَمَة ْبَن َزْیٍد َخْلَف َھا َلُیِص ى إّن َرْأَس ِھ َحّت اَم َناَقِت ِھ ِزَم ّم إَلْی یَنِة َوَض

ْیَس        اِع َأّي َل ْیَس ِباْلِإیَض ّر َل ِإّن اْلِب ِكیَنَة ، َف َطْرَف َرْحِلِھ َوُھَو َیُقوُل َأّیَھا الّناُس َعَلْیُكْم الّس
َراِع   ْن]  ٢٢٨ص . [ ِباْلِإْس َة ِم َل َعَرَف ْأِزَمْیِن ، َوَدَخ ْت  اْلَم َذا َكاَن ّب ، َوَھَك ِق َض َطِری

َك         ُة َذِل ّدَم ِحْكَم ْد َتَق َق َوَق اِلَف الّطِری اِد َأْن ُیَخ َعاَدُتُھ َصَلَواُت الّلِھ َعَلْیِھ َوَسَلاُمُھ ِفي اْلَأْعَی
ِد       ي اْلِعی ِھ ِف ى َھْدِی اِم َعَل ْن ال       . ِعْنَد اْلَكَل ْرٌب ِم َو َض َق َوُھ یُر اْلَعَن َل َیِس ّم َجَع ْیَس   ُث ْیِر َل ّس

يِء     ا اْلَبِط ِریِع َوَل َك        . ِبالّس ْوَق َذِل ُھ َف ْیَرُه َأْي َرَفَع ّص َس ُع َن َو اْلُمّتَس َوًة َوُھ َد َفْج ِإَذا َوَج َف
َوَكاَن ُیَلّبي ِفي . َوُكّلَما َأَتى َرْبَوًة ِمْن ِتْلَك الّرَبى ، َأْرَخى ِللّناَقِة ِزَماَمَھا َقِلیًلا َحّتى َتْصَعَد 

َفَلّما َكاَن ِفي َأْثَناِء الّطِریِق َنَزَل َصَلَواُت الّلِھ َوَسَلاُمُھ َعَلْیِھ . یِرِه َذِلَك َلْم َیْقَطْع الّتْلِبَیَة َمِس
َلاَة      : َفَباَل َوَتَوّضَأ ُوُضوًءا َخِفیًفا ، َفَقاَل َلُھ ُأَساَمُة  اَل الّص ِھ َفَق وَل الّل ا َرُس َأْو  -الّصَلاَة َی

َأَذاِن         -اْلُمَصّلى  َر ِباْل ّم َأَم َلاِة ُث وَء الّص َأ ُوُض َة ، َفَتَوّض َأَماَمك ُثّم َساَر َحّتى َأَتى اْلُمْزَدِلَف
وا    ا َحّط اِل َفَلّم ِك اْلِجَم اِل َوَتْبِری ّط الّرَح َل َح ِرَب َقْب ّلى اْلَمْغ اَم َفَص ّم َأَق َؤّذُن ُث َأّذَن اْلُم َف

ا       ِرَحاَلُھْم َأَمَر َفُأِقیَمْت الّصَل ّل َبْیَنُھَم ْم ُیَص ا َأَذاٍن ، َوَل ٍة ِبَل آِخَرِة ِبِإَقاَم اُة ُثّم َصّلى ِعَشاَء اْل
ِحیُح َأنّ          ا َأَذاٍن َوالّص اَمَتْیِن ِبَل اَمَتْیِن َوُرِوَي ِبِإَق َأَذاَنْیِن َوِإَق ّلاُھَما ِب ُھ َص ْد ُرِوَي َأّن ُھ َشْیًئا َوَق

ا     . َما َفَعَل ِبَعَرَفَة َصّلاُھَما ِبَأَذاٍن َوِإَقاَمَتْیِن ، َك َة َوَل َك الّلْیَل ِي ِتْل ُثّم َناَم َحّتى َأْصَبَح َوَلْم ُیْح
  ] ٢٢٩ص . [ َصّح َعْنُھ ِفي إْحَیاِء َلْیَلَتْي اْلِعیَدْیِن َشْيٌء 

  ]َھْل َیُجوُز َرْمُي اْلِجَماِر َقْبَل اْلَفْجِر [ 
َد    َوَأِذَن ِفي ِتْلَك الّلْیَلِة ِلَضَعَفِة َأْھِل َك ِعْن اَن َذِل ِھ َأْن َیَتَقّدُموا إَلى ِمًنى َقْبَل ُطُلوِع اْلَفْجِر َوَك

ّحَحُھ      ِحیٌح َص ِدیٌث َص ْمُس َح َغْیُبوَبِة اْلَقَمِر َوَأَمَرُھْم َأْن َلا َیْرُموا اْلَجْمَرَة َحّتى َتْطُلَع الّش
َأْرَسَل َرُسوُل الّلِھ : ِضَي الّلُھ َعْنَھا َوَأّما َحِدیُث َعاِئَشَة َر]  ٢٣٠ص [ الّتْرِمِذّي َوَغْیُرُه 

 َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبُأّم َسَلَمَة َلْیَلَة الّنْحِر َفَرَمْت اْلَجْمَرَة َقْبَل اْلَفْجِر ُثّم َمَضْت َفَأَفاَضْت
لّ       ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل و    َوَكاَن َذِلَك اْلَیْوُم اّلِذي َیُكوُن َرُس َدَھا َرَواُه َأُب ي ِعْن َم َتْعِن

ُرُه    ُد َوَغْی اُم َأْحَم َرُه اْلِإَم ٌر َأْنَك ِدیٌث ُمْنَك ِھ َأّن   . َداُوَد ، َفَح اِرِه َأّن ِفی ى إْنَك ُدّل َعَل ا َی َوِمّم
ْوَم الّنحْ   ي   َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَمَرَھا َأْن ُتَواِفَي َصَلاَة الّصْبِح َی ة َوِف ِر ِبَمّك

َأْثَرُم  . ِرَواَیٍة ُتَواِفیِھ ِبَمّكةَ  َوَكاَن َیْوَمَھا ، َفَأَحّب َأْن ُتَواِفَیُھ َوَھَذا ِمْن اْلُمَحاِل َقْطًعا  َقاَل اْل
َلَمَة ،  َحّدَثَنا َأُبو ُمَعاِوَیَة َعْن ِھَشاٍم َعْن َأِبیِھ َعْن َزْیَنَب ِبْنِت : َقاَل ِلي َأُبو َعْبِد الّلِھ :  ُأّم َس

ُرُه َوھُ        ِنْدُه َغْی ْم ُیْس َة َل ِر ِبَمّك ْوَم الّنْح َو َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَمَرَھا َأْن ُتَواِفَیُھ َی
ا َأْن    : َعْن َأِبیِھ ُمْرَسًلا : َوَقاَل َوِكیٌع . َخَطٌأ  ّلَم َأَمَرَھ ِھ َوَس ُھ  إّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی ُتَواِفَی

ُھ        ّلى الّل ّي َص ا ، َأّن الّنِب ُب َأْیًض َذا َأْعَج َصَلاَة الّصْبِح َیْوَم الّنْحِر ِبَمّكَة َأْو َنْحَو َھَذا ، َوَھ
ى     . َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْوَم الّنْحِر َوْقَت الّصْبِح َما َیْصَنُع ِبَمّكَة ؟ ُیْنِكُر َذِلَك  ى َیْحَی ُت إَل اَل َفِجْئ َق

َواِفَي  " یٍد ، َفَسَأْلُتُھ َفَقاَل َعْن ِھَشاٍم َعْن َأِبیِھ ْبِن َسِع ْیَس  " َأَمَرَھا َأْن ُت ھ  " َوَل اَل  " ُتَواِفی َق
َسْل َعْبَد الّرْحَمِن َعْنُھ َفَسَأْلتھ ، َفَقاَل َھَكَذا ُسْفَیاُن : َقاَل َوَقاَل ِلي َیْحَیى . َوَبْیَن َذْیِن َفْرٌق 
ٍع       . یِھ َعْن ِھَشاٍم َعْن َأِب ْن َوِكی ِھ َع ي ِحَكاَیِت َأْثَرُم ِف َھا اْل ِھ  " َقاَل اْلَخّلاُل َس ا  " ُتَواِفی ، َوِإّنَم

ى   : َقاَل َوِكیٌع  َواِفي ِمًن ِھ    . ُت ي َقْوِل اَب ِف َواِفي  " َوَأَص ي      " ُت َأ ِف َحاُبُھ َوَأْخَط اَل َأْص ا َق َكَم
ْن        َقاَل اْلَخّلاُل َأْنَبَأَنا َعلِ " . منى " َقْوِلِھ  َراَن ، َع ُن ِعْم اُروُن ْب ّدَثَنا َھ ْرٍب ، َح ُن َح [ ّي ْب
ي ُأّم          ]  ٢٣١ص  اَل َأْخَبَرْتِن ِھ َق ْن َأِبی ْرَوَة ، َع ِن ُع اِم ْب ْن ِھَش ي َداُوَد ، َع ِن َأِب َلْیَماَن ْب ُس

. َم ِمْن َأْھِلِھ َلْیَلَة اْلُمْزَدِلَفِة َسَلَمَة ، َقاَلْت َقّدَمِني َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفیَمْن َقّد



 ١١٥

ت    ًى ُقْل : َقاَلْت َفَرَمْیُت ِبَلْیٍل ُثّم َمَضْیُت إَلى َمّكَة ، َفَصّلْیُت ِبَھا الّصْبَح ُثّم َرَجْعُت إَلى ِمًن
َن َداُودَ    : ُسَلْیَماُن ْبُن َأِبي َداُوَد َھَذا  اُل اْب اِنّي ، َوُیَق ِقّي اْلَخْوَل َة    .  ُھَو الّدَمْش و ُزْرَع اَل َأُب َق

ْيٍء      : َعْن َأْحَمَد  ْیَس ِبَش َرِة َل ِل اْلَجِزی ْن َأْھ ِعیٍد     . َرُجٌل ِم ُن َس اُن ْب اَل ُعْثَم ِعیٌف  : َوَق . َض
ْن   " الّصِحیَحْیِن " َوِمّما َیُدّل َعَلى ُبْطَلاِنِھ َما َثَبَت ِفي : ُقْلت  ٍد ، َع ، َعْن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحّم

ْدَفَع      َعاِئَشَة ِة َأْن َت َة اْلُمْزَدِلَف ّلَم َلْیَل ، َقاَلْت اْسَتْأَذَنْت َسْوَدُة َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس
ا َقْبَلُھ َوَقْبَل َحْطَمِة الّناِس َوَكاَنْت اْمَرَأًة َثِبَطًة َقاَلْت َفَأِذَن َلَھا ، َفَخَرَجْت َقْبَل َدْفِعِھ َوُحِبْسَن

َبْحَنا ، َفَدَفْعَنا ِبَدْفِعِھ َوِلَأْن َأُكوَن اْسَتَأَذْنُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكَما َحّتى َأْص
َر             اَءُه َغْی ّیُن َأّن ِنَس ِحیُح ُیَب ِدیُث الّص َذا اْلَح ِھ َفَھ ُروٍح ِب ْن َمْف ّي ِم ّب إَل اْسَتْأَذَنْتُھ َسْوَدُة َأَح

ّداَرُقْطِنّي        . ْعَن َمَعُھ َسْوَدَة ، إّنَما َدَف ِذي َرَواُه ال َة اّل ِدیِث َعاِئَش َنُعوَن ِبَح ا َتْص َل َفَم َفِإْن ِقی
ٍع          ْن َجْم ُرْجَن ِم اَءُه َأْن َیْخ َر ِنَس ّلَم َأَم ِھ َوَس ُھ َعَلْی َوَغْیُرُه َعْنَھا ، َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّل

َل      َلْیَلَة َجْمٍع ، َفَیْرِمیَن اْلَجْمَرَة  ْت ِقی ى َماَت َك َحّت َنُع َذِل ُثّم ُتْصِبُح ِفي َمْنِزِلَھا ، َوَكاَنْت َتْص
ٍد        ُر َواِح ُھ َغْی ِھ َكّذَب ُد ُرَواِت ٍد َأَح ُن ُحَمْی ُد ْب ُرّدُه ُمَحّم ا  . َی ُرّدُه َأْیًض ]  ٢٣٢ص : [ َوَی

الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكَما  َوِدْدُت َأّني ُكْنت اْسَتْأَذْنُت َرُسوَل: َوَقْوُلَھا " الّصِحیَحْیِن 
ْوَدُة   َتْأَذَنْتُھ َس ِدیِث     . اْس َنُعوَن ِباْلَح ا َتْص ِدیِث َفَم َذا اْلَح ُنُكْم َرّد َھ ْم ُیْمِك ْب َأّنُك َل َفَھ َوِإْن ِقی

ي  ِلٌم ِف ِذي َرَواُه ُمْس ِحیِحِھ " اّل ّل" َص ِھ َص وَل الّل َة ، َأّن َرُس ْن ُأّم َحِبیَب ِھ ، َع ُھ َعَلْی ى الّل
ُھ   " ِقیَل َقْد َثَبَت ِفي . َوَسّلَم َبَعَث ِبَھا ِمْن َجْمٍع ِبَلْیٍل  ّلى الّل الّصِحیَحْیِن َأّن َرُسوَل الّلِھ َص

سَ ْوَدَة  َوَثَبَت َأّنُھ َقّدَم. َعَلْیِھ َوَسّلَم َقّدَم ِتْلَك الّلْیَلَة َضَعَفَة َأْھِلِھ َوَكاَن اْبُن َعّباٍس ِفیَمْن َقّدَم 
ِلٌم      . ، َوَثَبَت َأّنُھ َحَبَس ِنَساَءُه ِعْنَدُه َحّتى َدَفْعَن ِبَدْفِعِھ  ِھ ُمْس َرَد ِب َة ، اْنَف ِدیُث ُأّم َحِبیَب . َوَح

ا َرَواُه      . َفِإْن َكاَن َمْحُفوًظا ، َفِھَي إًذا ِمْن الّضَعَفِة اّلِتي َقّدَمَھا  َنُعوَن ِبَم ا َتْص َل َفَم ِإْن ِقی َف
ى           ا ِھ إَل َع َأْھِل ِھ َم َث ِب ّلَم َبَع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْلِإَماُم َأْحَمُد ، َعْن اْبِن َعّباٍس ، َأّن الّنِب

ا      ِذي َرَواُه َأْیًض آَخَر اّل ُھ اْل ِمًنى َیْوَم الّنْحِر َفَرَمْوا اْلَجْمَرَة َمَع اْلَفْجِر ِقیَل ُنَقّدُم َعَلْیِھ َحِدیَث
ِھ            اْلِإَماُم َأ َعَفَة َأْھِل ّدَم َض ّلَم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ّحَحُھ َأّن ا لّنِب ِذّي َوَص ُد ، َوالّتْرِم ْحَم

ُھ      ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َوَقاَل َلا َتْرُموا اْلَجْمَرَة َحَتى َتْطُلَع الّشْمُس َوَلْفُظ َأْحَمَد ِفیِھ َقّدَمَنا َرُس
ا       َعَلْیِھ َوَسّلَم ُأَغْیِلَمَة  ُح َأْفَخاَذَن َل َیْلَط ٍع ، َفَجَع ْن َجْم ا ِم َبِني َعْبِد اْلُمّطِلِب َعَلى ُحُمَراٍت َلَن

ّي        " َوَیُقوُل  ى الّنِب ِھ َنَھ ُھ َوِفی ّح ِمْن ُھ َأَص ْمُس ِلَأّن َأْي ُبَنّي َلا َتْرُموا اْلَجْمَرَة َحّتى َتْطُلَع الّش
ِة     َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعْن َرْمِي اْل ِذْكِر اْلِقّص وٌظ ِب َو َمْحُف َجْمَرِة َقْبَل ُطُلوِع الّشْمِس َوُھ

ْیَن       . ِفیِھ  اُرَض َب ا َتَع ُھ َل ِإَذا َأّن ا َف َواْلَحِدیُث اْلآَخُر إّنَما ِفیِھ َأّنُھْم َرَمْوَھا َمَع اْلَفْجِر ُثّم َتَأّمْلَن
ْذَر        َھِذِه اْلَأَحاِدیِث َفِإّنُھ َأَمَر الّصْبَیاَن َأْن َل ا ُع ُھ َل ْمُس َفِإّن َع الّش ى َتْطُل َرَة َحّت ا َیْرُموا اْلَجْم

َل   اِس   ]  ٢٣٣ص [ َلُھْم ِفي َتْقِدیِم الّرْمِي َأّما َمْن َقّدَمُھ ِمْن الّنَساِء َفَرَمْیَن َقْب ِة الّن ُمَزاَحَم
ُطُلوِع الّشْمِس ِلْلُعْذِر ِبَمَرٍض َأْو  َوَحْطِمِھْم َوَھَذا اّلِذي َدّلْت َعَلْیِھ الّسّنُة َجَواُز الّرْمِي َقْبَل

َك              ُھ َذِل وُز َل ا َیُج ِحیُح َفَل اِدُر الّص ا اْلَق ِھ َوَأّم اِس ِلَأْجِل ُة الّن ِھ ُمَزاَحَم ّق َعَلْی ي  . ِكَبٍر َیُش َوِف
ُدَھا     َذاِھَب َأَح ُة َم ا ِلْلقَ      : اْلَمْسَأَلِة َثَلاَث ِل ُمْطَلًق ِف الّلْی َد ِنْص َواُز َبْع ْوِل   اْلَج اِجِز َكَق اِدِر َواْلَع

َة      : الّشاِفِعّي َوَأْحَمَد َرِحَمُھَما الّلُھ َوالّثاِني  ي َحِنیَف ْوِل َأِب ِر َكَق وِع اْلَفْج َلا َیُجوُز إّلا َبْعَد ُطُل
ْوِل َجَماعَ    ْمِس َكَق ِل   َرِحَمُھ الّلُھ َوالّثاِلُث َلا َیُجوُز ِلَأْھِل اْلُقْدَرِة إّلا َبْعَد ُطُلوِع الّش ْن َأْھ ٍة ِم

ْیَس  . اْلِعْلِم  َوَاّلِذي َدّلْت َعَلْیِھ الّسّنُة إّنَما ُھَو الّتْعِجیُل َبْعَد َغْیُبوَبِة اْلَقَمِر َلا ِنْصِف الّلْیِل َوَل
  .َمَع َمْن َحّدُه ِبالّنْصِف َدِلیٌل َوَالّلُھ َأْعَلُم 

  ]ُمْزَدِلَفَة َواْلَمِبیِت ِبَھاَمْذَھُب َمْن َقاَل ِبُرْكِنّیِة اْلُوُقوِف ِب[ َفْصٌل 
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وْ       َو َی ِر َوُھ ْوَم الّنْح ٍة َی َأَذاٍن َوِإَقاَم ُم َفَلّما َطَلَع اْلَفْجُر َصّلاَھا ِفي َأّوِل اْلَوْقِت َلا َقْبَلُھ َقْطًعا ِب
ولِ     ِھ َوَرُس َراَءِة الّل َأَذاِن ِبَب ِرٍك    اْلِعیِد َوُھَو َیْوُم اْلَحّج اْلَأْكَبِر َوُھَو َیْوُم اْل ّل ُمْش ْن ُك ّم  . ِھ ِم ُث

َرِكَب َحّتى َأَتى َمْوِقَفُھ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم ، َفاْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة َوَأَخَذ ِفي الّدَعاِء َوالّتَضّرِع 
ْمِس        وِع الّش َل ُطُل ك َقْب ّدا ، َوَذِل َفَر ِج َأَلُھ   َوُھَن. َوالّتْكِبیِر َوالّتْھِلیِل َوالّذْكِر َحّتى َأْس َك َس اِل

ْن          ُت ِم ي ِجْئ ّلَم إّن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ُعْرَوُة ْبُن ُمَضّرٍس الّطاِئّي ، َفَقاَل َیا َرُسوَل الّل
ِھ    ُت َعَلْی َجَبَلْي َطّیٍئ ، أْكَلْلُت َراِحَلِتي ، َوَأْتَعْبُت َنْفِسي ، َوَالّلِھ َما َتَرْكُت ِمْن َجَبٍل إّلا َوَقْف

َف     َفَھْل ِل ِذِه َوَوَق َلاَتَنا َھ ِھَد َص ي ِمْن َحّج ؟ َفَقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َمْن َش
ُھ قَ    اَل َمَعَنا َحّتى َنْدَفَع َوَقْد َوَقَف ِبَعَرَفَة َقْبَل َذِلَك َلْیًلا َأْو َنَھاًرا ، َفَقْد َأَتّم َحّجُھ َوَقَضى َتَفَث

ِذّي  ِد: الّتْرِم ِحیٌح  َح ٌن َص َة   ]  ٢٣٤ص . [ یٌث َحَس وَف ِبُمْزَدِلَف ى َأّن اْلُوُق َب إَل َذَھ
َواْلَمِبیَت ِبَھا ، ُرْكٌن َكَعَرَفَة ، َوُھَو َمْذَھُب اْثَنْیِن ِمْن الّصَحاَبِة اْبِن َعّباٍس ، َواْبِن الّزَبْیرِ  

َراِھیُم الّنخَ  َب إْب ِھ َذَھ ا ، َوِإَلْی ُھ َعْنُھَم َي الّل ُن َرِض ُة َواْلَحَس ْعِبّي ، َوَعْلَقَم ّي ، َوالّش ِع
ي          اِھِرّي َوَأِب َلْیَماَن ، وَداُوَد الّظ ي ُس ِن َأِب اِد ْب َأْوَزاِعّي ، َوَحّم ْذَھُب اْل اْلَبْصِرّي ، َوُھَو َم

، َوُھَو َأَحُد اْلُوُجوِه ُعَبْیِد اْلَقاِسِم ْبِن َسَلاٍم ، َواْخَتاَرُه اْلُمَحّمَداِن اْبُن َجِریٍر ، َواْبُن ُخَزْیَمَة 
اَلى         ُھ َتَع ُة َقْوُل َداَھا ، َوالّثاِنَی ِذِه إْح ٍج َھ اُث ُحَج َد    { : ِللّشاِفِعّیِة ، َوَلُھْم َثَل َھ ِعْن اْذُكُروا الّل َف

َراِم    َعِر اْلَح َرُة  [ } اْلَمْش ِھ وَ       ] .  ١٩٨اْلَبَق ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ُل َرُس ُة ِفْع ّلَم َوالّثاِلَث َس
ھ  ْأُموِر ب ّذْكِر اْلَم َذا ال اِن ِلَھ َرَج اْلَبَی َرَج َمْخ ِذي َخ َأْمَرْیِن  . اّل ا ِب َرُه ُرْكًن ْم َی ْن َل َتّج َم َواْح

ِر            : َأَحُدُھَما  وِع اْلَفْج ى ُطُل َة إَل وِف ِبَعَرَف َت اْلُوُق ّد َوْق ّلَم َم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َأّن الّنِبّي َص
اَن         َوَھَذا َیْقَتِضي ْو َك ُھ َوَل ّح َحّج اٍن َص ِر َزَم ِر ِبَأْیَس َأّن َمْن َوَقَف ِبَعَرَفَة َقْبَل ُطُلوِع اْلَفْج

اُل   : الّثاِني . اْلُوُقوُف ِبُمْزَدِلَفَة ُرْكًنا َلْم َیِصّح َحّجُھ  ِھ الّرَج َأّنُھ َلْو َكاَن ُرْكًنا ، َلاْشَتَرَك ِفی
ُرْكٍن           َوالّنَساُء َفَلّما َقّدَم َرُسوُل ا ْیَس ِب ُھ َل َم َأّن ِل ُعِل اَء ِبالّلْی ّلَم الّنَس ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل لّلِھ َص

َة         ِت ِبُمْزَدِلَف َد اْلَمِبی ّدَمُھّن َبْع ا َق ّلَم إّنَم ِھ َوَس ، َوِفي الّدِلیَلْیِن َنَظٌر َفِإّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی
َلاِة     ا ِلَص اَلى ِبَھ َك      َوَذَكَر الّلُھ َتَع َو َذِل ُب ُھ آِخَرِة َواْلَواِج اِء اْل وِف    . ِعَش ُت اْلُوُق ا َتْوِقی َوَأّم

َلُھَما  ِبَعَرَفَة إَلى اْلَفْجِر َفَلا ُیَناِفي َأْن َیُكوَن اْلَمِبیُت ِبُمْزَدِلَفَة ُرْكًنا ، َوَتُكوُن ِتْلَك الّلْیَلُة َوْقًتا
َلَواِت وَ  وَن        َكَوْقِت اْلَمْجُموَعَتْیِن ِمْن الّص ْن َأْن َیُك ُھ َع ا ُیْخِرُج ِدِھَما َل ِت ِلَأَح ِییُق اْلَوْق َتْض

  ] ٢٣٥ص . [ َوْقًتا َلُھَما َحاَل اْلُقْدَرِة 
  ]ِقّصُة اْلَفْضِل َمَع اْلَخْثَعِمّیِة [ َفْصٌل 

ْن    َوَقَف َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َمْوِقِفِھ َوَأْعَلَم الّناَس َأّن ُمْزَدِلَفَة ُكّل اَر ِم ّم َس َھا َمْوِقٌف ُث
ى           دٍ  َعَل ُن َزْی اَمُة ْب َق ُأَس یِرِه َواْنَطَل ي َمِس ي ِف َو ُیَلّب ُمْزَدِلَفَة ُمْرِدًفا ِلْلَفْضِل ْبِن َعّباسٍ  َوُھ

ُھ َحَصى اْلِجمَ      . ِرْجَلْیِھ ِفي ِسَباِق ُقَرْیٍش  َط َل اٍس َأْن َیْلُق َن َعّب اِر َوِفي َطِریِقِھ َذِلَك َأَمَر اْب
ا اْلَتَقَطھَ      َدُه َوَل َم ِعْن ا ِعْل ا َسْبَع َحَصَیاٍت َوَلْم َیْكِسْرَھا ِمْن اْلَجَبِل ِتْلَك الّلْیَلَة َكَما َیْفَعُل َمْن َل

ِبالّلْیِل َفاْلَتَقَط َلُھ َسْبَع َحَصَیاٍت ِمْن َحَصى اْلَخْذِف َفَجَعَل َیْنُفُضُھّن ِفي َكّفِھ َوَیُقوُل ِبَأْمَثاِل 
ي    َھ ّدیِن َوِف ي ال ُؤَلاِء َفاْرُموا ، َوِإّیاُكْم َواْلُغُلّو ِفي الّدیِن َفِإّنَما َأْھَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم اْلُغُلّو ِف

ْیًخا      اَن َش ا َوَك ْن َأِبیَھ َطِریِقِھ ِتْلَك َعَرَضْت َلُھ اْمَرَأٌة ِمْن َخْثَعَم َجِمیَلٌة َفَسَأَلْتُھ َعْن اْلَحّج َع
ُر   َكِبیًرا َل ا َوَتْنُظ ا َیْسَتْمِسُك َعَلى الّراِحَلِة َفَأَمَرَھا َأْن َتُحّج َعْنُھ َوَجَعَل اْلَفْضلُ  َیْنُظُر إَلْیَھ

َل     یًما ، َفِقی ُل َوِس اَن اْلَفْض آَخِر َوَك ّق اْل ى الّش َرَفُھ إَل ِھ َوَص ى َوْجِھ َدُه َعَل َع َی ِھ َفَوَض إَلْی
ا إلَ  ِھ  َصَرَف َوْجَھُھ َعْن َنَظِرَھ ُھ         . ْی ُھ َفَعَل َواُب إّن ا ، َوالّص ِرِه إَلْیَھ ْن َنَظ َرَفُھ َع َل َص َوِقی

  ] ٢٣٦ص . [ ِلْلَأْمَرْیِن َفِإّنُھ ِفي اْلِقّصِة َجَعَل َیْنُظُر إَلْیَھا َوَتْنُظُر إَلْیِھ 



 ١١٧

  ]اْلَحّج َعْن اْلُأّم [ 
ا   َوَسَأَلُھ آَخُر ُھَناِلَك َعْن ُأّمِھ َفَقاَل إّنَھا َعُجوٌز َكِبیَرٌة َفِإْن َحَمْلُتَھا َلْم َتْسَتْمِسْك َوِإْن َرَبْطُتَھ

َقاَل . َنَعْم : َأَرَأْیَت َلْو َكاَن َعَلى ُأّمَك َدْیٌن َأُكْنَت َقاِضَیُھ ؟ َقال " َخِشیُت َأْن َأْقُتَلَھا ، َفَقاَل 
ُھ      َفَلَما َأَتى َبْطَن ُمَحّسٍر ، َحّرَك َناَقَت" َفُحّج َعْن ُأّمَك  ْت َعاَدَت ِذِه َكاَن ْیَر َوَھ َرَع الّس ُھ َوَأْس

ِفي اْلَمَواِضِع اّلِتي َنَزَل ِفیَھا َبْأُس الّلِھ ِبَأْعَداِئِھ َفِإّن ُھَناِلَك َأَصاَب َأْصَحاَب اْلِفیِل َما َقّص 
لَ  َأّن اْلِفی ٍر ، ِل َواِدي َواِدَي ُمَحّس َك اْل ّمَي َذِل َذِلَك ُس ا ، َوِل ُھ َعَلْیَن َي  الّل ِھ َأْي ُأْعِی َر ِفی ُحِس

َع         ُھ َتَقّن وَد ، َفِإّن اَر َثُم َر ِدَی ُلوِكِھ اْلِحْج ي ُس َواْنَقَطَع َعْن الّذَھاِب إَلى َمّكَة ، َوَكَذِلَك َفَعَل ِف
َوَلا ِمْن َھِذِه َبْرَزٌخ َبْیَن ِمًنى َوَبْیَن ُمْزَدِلَفَة ، َلا ِمْن َھِذِه : َوُمَحّسٌر . ِبَثْوِبِھ َوَأْسَرَع الّسْیَر 

ا ،       : َوُعَرَنُة  ْیَس ِمْنُھَم ْرَزٌخ َل َعَرْیِن َب ّل َمْش ْیَن ُك َبْرَزٌخ َبْیَن َعَرَفَة َواْلَمْشَعِر اْلَحَراِم ، َفَب
ٌر  ]  ٢٣٧ص [ ِمْن : َفِمًنى  َعٍر     : اْلَحَرِم ، َوِھَي َمْشَعٌر َوُمَحّس ْیَس ِبَمْش َرِم ، َوَل ْن اْلَح ِم

ِحّل َوَمْشَعٌر : َوَعَرَفُة . َحَرٌم َوَمْشَعٌر َوُعَرَنُة َلْیَسْت َمْشَعًرا ، َوِھَي ِمْن اْلِحّل : َوُمْزَدِلَفُة 
ى     .  ُرُج َعَل ي َتْخ َي اّلِت َوَسَلَك َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم الّطِریَق اْلُوْسَطى َبْیَن الّطِریَقْیِن َوِھ

ى ، َفَأَتى َجْمَرَة اْلَعَقَبِة ، َفَوَقَف ِفي َأْسَفِل اْلَواِدي ، َوَجَعَل اْلَجْمَرِة اْلُكْبَرى ، َحّتى َأَتى ِمًن
ا        ا َراِكًب ِھ َفَرَماَھ ى َراِحَلِت َو َعَل َرَة َوُھ اْلَبْیَت َعْن َیَساِرِه َوِمًنى َعْن َیِمیِنِھ ، َواْسَتْقَبَل اْلَجْم

َوِحیَنِئٍذ َقَطَع الّتْلِبَیَة َوَكاَن ِفي . ُر َمَع ُكّل َحَصاٍة َبْعَد ُطُلوِع الّشْمِس َواِحَدًة َبْعَد َواِحَدٍة ُیَكّب
اِم         ٌذ ِبِخَط ُدُھَما آِخ ُھ َأَح اَمُة َمَع اٌل َوُأَس ى َبَل َمِسیِرِه َذِلَك ُیَلّبي َحّتى َشَرَع ِفي الّرْمِي َوَرَم

ّر       ْن اْلَح ْوٍب ِم ُھ ِبَث آَخُر ُیَظّلُل َذا   . َناَقِتِھ َواْل ي َھ ِرِم      َدِل: َوِف ِتْظَلاِل اْلُمْح َواِز اْس ى َج ٌل َعَل ی
اِم          ي َأّی َدُه ِف ْت َبْع ًة َوِإْن َكاَن ِر َثاِبَت ْوَم الّنْح اِل َی ِباْلَمْحِمِل َوَنْحِوِه إْن َكاَنْت ِقّصُة َھَذا اْلِإْظَل

  .َوَالّلُھ َأْعَلُم . ِمًنى ، َفَلا ُحّجَة ِفیَھا ، َوَلْیَس ِفي اْلَحِدیِث َبَیاٌن ِفي َأّي َزَمٍن َكاَنْت 
  ]ُخْطَبُة ِمًنى [ َفْصٌل 

ُثّم َرَجَع إَلى ِمًنى ، َفَخَطَب الّناَس ُخْطَبًة َبِلیَغًة َأْعَلَمُھْم ِفیَھا ِبُحْرَمِة َیْوِم الّنْحِر َوَتْحِریِمِھ 
َرُھْم ِبالسّ       اِد َوَأَم ِع اْلِبَل ى َجِمی َة َعَل اَدُھْم    َوَفْضِلِھ ِعْنَد الّلِھ َوُحْرَمِة َمّك ْن َق ِة ِلَم ْمِع َوالّطاَع

َذا        اِمي َھ َد َع ّج َبْع ا َأُح ي َل ص . [ ِبِكَتاِب الّلِھ َوَأَمَر الّناَس ِبَأْخِذ َمَناِسِكِھْم َعْنُھ َوَقاَل َلَعّل
اسَ    ]  ٢٣٨ َر الّن اِزَلُھْم َوَأَم اَر َمَن اِجِریَن َواْلَأْنَص َزَل اْلُمَھ َكُھْم َوَأْن ْم َمَناِس ا  َوَعّلَمُھ َأْن َل

ُھ    الّتْبِلیِغ َعْن ُھ ُرّب   . َیْرِجُعوا َبْعَدُه ُكّفاًرا َیْضِرُب َبْعُضُھْم ِرَقاَب َبْعٍض َوَأَمَر ِب َر َأّن َوَأْخَب
اِمٍع     ْن َس ى ِم ٍغ َأْوَع ِھ        . ُمَبّل ى َنْفِس ا َعَل اٍن إّل ي َج ا َیْجِن ِھ َل ي ُخْطَبِت اَل ِف َزَل  . َوَق َوَأْن

َیِمیِن اْلِقْبَلِة َواْلَأْنَصاَر َعْن َیَساِرَھا ، َوالّناُس َحْوَلُھْم َوَفَتَح الّلُھ َلُھ َأْسَماَع اْلُمَھاِجِریَن َعْن 
ّلوا      . الّناِس َحّتى َسِمَعَھا َأْھُل ِمًنى ِفي َمَناِزِلِھْم  ْم َوَص ُدوا َرّبُك َك ُاْعُب ِھ ِتْل َوَقاَل ِفي ُخْطَبِت

ْم  َخْمَسُكْم ، َوُصوُموا َشْھَرُكْم َو اَس   . َأِطیُعوا َذا َأْمِرُكْم َتْدُخُلوا َجّنَة َرّبُك ٍذ الّن َوَوّدَع ِحیَنِئ
َي    . َحّجُة اْلَوَداِع : َفَقاُلوا  َل َأْن َیْرِم َح َقْب َوُھَناَك ُسِئَل َعّمْن َحَلَق َقْبَل َأْن َیْرِمَي َوَعّمْن َذَب
رٍ " َلا َحَرَج " َفَقاَل  ٍذ         َقاَل َعْبُد الّلِھ ْبُن َعْم ِئَل َیْوَمِئ ّلَم ُس ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص ا َرَأْیُت و َم

ُھ  ]  ٢٣٩ص . [ َعْن َشْيٍء إّلا َقاَل اْفَعُلوا َوَلا َحَرَج  َقاَل اْبُن َعّباٍس إّنُھ ِقیَل َلُھ َصّلى الّل
ُن  . َفَقاَل َلا َحَرَج  َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّذْبِح َواْلَحْلِق َوالّرْمِي َوالّتْقِدیِم َوالّتْأِخیِر َوَقاَل ُأَساَمُة ْب

ا    ٍل َی َشِریٍك َخَرْجُت َمَع الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َحاّجا ، َوَكاَن الّناُس َیْأُتوَنُھ َفِمْن َقاِئ
ا     َرُسوَل الّلِھ َسَعْیُت َقْبَل َأْن َأُطوَف َأْو َقّدْمت َشْیًئا َأْو َأّخْرُت َشْیًئا َفَكاَن َرَج َل ا َح َیُقوُل َل

َك       َرَج َوَھَل ِذي َح َذِلَك اّل اِلٌم َف . َحَرَج إّلا َعَلى َرُجٍل اْقَتَرَض ِعْرَض َرُجٍل ُمْسِلٍم َوُھَو َظ
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وٍظ    ْیَس ِبَمْحُف ِي    . َوَقْوُلُھ َسَعْیُت َقْبَل َأْن َأُطوَف ِفي َھَذا اْلَحِدیِث َل ِدیُم الّرْم وُظ َتْق َواْلَمْحُف
  .ِر َواْلَحْلِق َبْعِضَھا َعَلى َبْعٍض َوالّنْح

  ]َبْحٌث ِفي َنْحِرِه َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َثَلاًثا َوِسّتیَن َبَدَنًة ِبَیِدِه [ 
وَلًة ُثّم اْنَصَرَف إَلى اْلَمْنَحِر ِبِمًنى ، َفَنَحَر َثَلاًثا َوِسّتیَن َبَدَنًة ِبَیِدِه َوَكاَن َیْنَحُرَھا َقاِئَمًة َمْعُق

ّم          . َیُدَھا اْلُیْسَرى  ِرِه ُث ِني ُعْم َدَد ِس َرُه َع ِذي َنَح َذا اّل َدُد َھ اَن َع َك  ]  ٢٤٠ص [ َوَك َأْمَس
ّدَق ِبَجَلاِلھَ    ُھ َأْن َیَتَص ا َوَأَمَر َعِلّیا َأْن َیْنَحَر َما َغَبَر ِمْن اْلِماَئِة ُثّم َأَمَر َعِلّیا َرِضَي الّلُھ َعْن

ا ،     َوُلُحوِمَھا َوُجُل ْیًئا ِمْنَھ ا َش ي ِجَزاَرِتَھ وِدَھا ِفي اْلَمَساِكیِن َوَأَمَرُه َأْن َلا ُیْعِطَي اْلَجّزاَر ِف
ِدیِث             َنُعوَن ِباْلَح َف َتْص َل َفَكْی ِإْن ِقی َع َف اَء اْقَتَط ْن َش اَل َم ِدَنا َوَق ْن ِعْن َوَقاَل َنْحُن ُنْعِطیِھ ِم

ُھ          َعْن َأَنٍس" الّصِحیَحْیِن " اّلِذي ِفي  ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ّلى َرُس اَل َص ُھ َق ُھ َعْن َرِضَي الّل
ا     ا ، َفَلّم اَت ِبَھ ْیِن َفَب ِة َرْكَعَت ِذي اْلُحَلْیَف َر ِب ا ، َواْلَعْص ِة َأْرَبًع َر ِباْلَمِدیَن ّلَم الّظْھ ِھ َوَس َعَلْی

ا      َأْصَبَح َرِكَب َراِحَلَتُھ َفَجَعَل ُیَھّلُل َوُیَسّبُح َفَلّما َعَلا ا ، َفَلّم ا َجِمیًع ى ِبِھَم َعَلى اْلَبْیَداِء ، َلّب
ْدٍن        ْبَع ُب ِدِه َس ّلَم ِبَی ِھ َوَس ُھ َعَلْی َدَخَل َمّكَة ، َأَمَرُھْم َأْن َیِحّلوا ، َوَنَحَر َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّل

َقاَل َأُبو . ا َتَعاُرَض َبْیَن اْلَحِدیَثْیِن ِقَیاًما ، َوَضّحى ِباْلَمِدیَنِة َكْبَشْیِن َأْمَلَحْیِن َفاْلَجَواُب َأّنُھ َل
ٍة  : ُمَحّمٍد اْبُن َحْزٍم  ُدَھا  . َمْخَرُج َحِدیِث َأَنٍس ، َعَلى َأَحِد ُوُجوٍه َثَلاَث ُھ    : َأَح ّلى الّل ُھ َص َأّن

َد       َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْم َیْنَحْر ِبَیِدِه َأْكَثَر ِمْن َسْبِع ُبْدٍن َكَما َقاَل َأَنٌس ، َوَأ ا َبْع ُر َم ْن َیْنَح َر َم ُھ َأَم ّن
ا   َذِلَك إَلى َتَماِم َثَلاٍث َوِسّتیَن ُثّم َزاَل َعْن َذِلَك اْلَمَكاِن َوَأَمَر َعِلّیا َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َفَنَحَر َم

ِھ َوسَ    : الّثاِني . َبِقَي  ُھ َعَلْی ّلى الّل ِدِه    َأْن َیُكوَن َأَنٌس َلْم ُیَشاِھْد إّلا َنْحَرُه َص ْط ِبَی ْبًعا َفَق ّلَم َس
ا َرَأى     ا ِبَم ّل ِمْنُھَم َأْخَبَر ُك اِقي ، َف ّلَم ِلْلَب ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِرِه َص اَم َنْح اِبٌر َتَم اَھَد َج َوَش

ّم   الّثاِلُث َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َنَحَر ِبَیِدِه ُمْنَفِرًدا َسْبَع ُبْدٍن َكَما َق. َوَشاَھَد  ٌس ، ُث اَل َأَن
اِرِث    ُن اْلَح َأَخَذ ُھَو َوَعِلّي اْلَحْرَبَة َمًعا ، َفَنَحَرا َكَذِلَك َتَماَم َثَلاٍث َوِسّتیَن َكَما َقاَل َغَرَفُة ْب

ِدّي  َأْعَلى      ]  ٢٤١ص [ اْلِكْن َذ ِب ْد َأَخ ٍذ َق ّلَم َیْوَمِئ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اَھَد الّنِب ُھ َش َأّن
اَئِة ْرَبِة َوَأَمَر َعِلّیا َفَأَخَذ ِبَأْسَفِلَھا ، َوَنَحَرا ِبَھا اْلُبْدَن ُثّم اْنَفَرَد َعِلّي ِبَنْحِر اْلَباِقي ِمْن اْلِماْلَح

،  َفِإْن ِقیَل َفَكْیَف َتْصَنُعوَن ِباْلَحِدیِث اّلِذي َرَواُه اْلِإَماُم َأْحَمُد. َوَالّلُھ َأْعَلُم . َكَما َقاَل َجاِبٌر 
اِثیَن          َر َثَل ُھ َفَنَح ّلَم ُبْدَن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َوَأُبو َداُوَد َعْن َعِلّي َقاَل َلّما َنَحَر َرُسوُل الّل

ا   اِئَرَھا ُقْلَن ْرُت َس ي َفَنَح ِدِه َوَأَمَرِن َر  : ِبَی ِذي َنَح ِإّن اّل ّراِوي ، َف ى ال َب َعَل ٌط اْنَقَل َذا َغَل َھ
ا    َثَلاِثیَن ُھَو َع ّي ، َوَل اِھْدُه َعِل ِلّي ، َفِإّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َنَحَر َسْبًعا ِبَیِدِه َلْم ُیَش

 َجاِبٌر ، ُثّم َنَحَر َثَلاًثا َوِسّتیَن ُأْخَرى ، َفَبِقَي ِمْن اْلِماَئِة َثَلاُثوَن َفَنَحَرَھا َعِلّي ، َفاْنَقَلَب َعَلى
ا  َدُد َم ّراِوي َع ّلَم      ال ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َرُه الّنِب ا َنَح ّي ِبَم َرُه َعِل ا  . َنَح َل َفَم ِإْن ِقی َف

َم             اَل إّن َأْعَظ ّلَم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْن الّنِب ْرٍط ، َع ِن ُق ِھ ْب َتْصَنُعوَن ِبَحِدیِث َعْبِد الّل
ّم یَ      ِر ، ُث ْوُم الّنْح ِھ َی اِني     اْلَأّیاِم ِعْنَد الّل ْوُم الّث َو اْلَی ّر َوُھ ِھ     . ْوُم اْلَق وِل الّل ّرَب ِلَرُس اَل َوُق َق

وُبَھا َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َبَدَناٌت َخْمٌس َفَطِفْقَن َیْزَدِلْفَن إَلْیِھ ِبَأّیِتِھّن َیْبَدُأ ؟ َفَلّما َوَجَبْت ُجُن
ال  ْم َأْفَھمْ : َق ٍة َل ٍة َخِفّی َتَكّلَم ِبَكِلَم ُھ    َف َل َنْقَبُل َع ِقی اَء اْقَتَط ْن َش اَل َم اَل ؟ َق ا َق ُت َم ا ، َفُقْل َھ

ْنھُ         ّرَب ِم اًلا ، َفُق ِھ َأْرَس ّرُب إَلْی ْت ُتَق ا َكاَن ًة َوِإّنَم ّن َوُنَصّدُقُھ َفِإّن اْلِماَئَة َلْم ُتَقّرْب إَلْیِھ ُجْمَل
ُل ُیَباِدْرَن َوَیَتَقّرْبَن إَلْیِھ ِلَیْبَدَأ ِبُكّل َواِحَدٍة ِمْنُھّن إَلْیِھ َخْمُس َبَدَناٍت َرَسًلا ، َوَكاَن َذِلَك الّرَس

ي .  ِذي ِف ِدیِث اّل َنُعوَن ِباْلَح ا َتْص َل َفَم ِإْن ِقی ِحیَحْیِن " َف ي " الّص ِدیِث َأِب ْن َح ص [ ، ِم
ى ، َوَقاَل ِفي آِخِرِه ُثّم اْنَكَفَأ ِفي ُخْطَبِة الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْوَم الّنْحِر ِبِمًن]  ٢٤٢

ِلٍم         ُھ ِلُمْس ا َلْفُظ َمَھا َبْیَنَن َنِم َفَقَس ْن اْلَغ ٍة ِم ي  . إَلى َكْبَشْیِن َأْمَلَحْین َفَذَبَحُھَما ، َوِإَلى ُجَزْیَع َفِف
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اَن بِ    ُھ َك ٍس ، َأّن ِة  َھَذا ، َأّن َذْبَح اْلَكْبَشْیِن َكاَن ِبَمّكَة ، َوِفي َحِدیِث َأَن َذا    . اْلَمِدیَن ي َھ َل ِف ِقی
ْیِن  : إْحَداُھَما . َطِریَقَتاِن ِللّناِس  َأّن اْلَقْوَل َقْوُل َأَنٍس ، َوَأّنُھ َضّحى ِباْلَمِدیَنِة ِبَكْبَشْیِن َأْمَلَح

ْدِن     َأْقَرَنْیِن َوَأّنُھ َصّلى اْلِعیَد ُثّم اْنَكَفَأ إَلى َكْبَشْیِن َفَفّصَل َأَنٌس ، َوَمّیَز َبْیَن َة ِلْلُب ِرِه ِبَمّك َنْح
ْحَر َوَبْیَن َنْحِرِه ِباْلَمِدیَنِة ِلْلَكْبَشْیِن َوَبّیَن َأّنُھَما ِقّصَتاِن َوَیُدّل َعَلى َھَذا َأّن َجِمیَع َمْن َذَكَر َن

وَ     َل َوُھ َر اْلِإِب ُھ َنَح اَقُھ     الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبِمًنى ، إّنَما َذَكُروا َأّن ِذي َس ْدُي اّل اْلَھ
ُھ              َوَداِع إّن ِة اْل َفِة َحّج ي ِص اَل ِف ْد َق اِبٌر َق ْوٍق َوَج ا َس اَك ِبَل َنِم ُھَن َوُھَو َأْفَضُل ِمْن َنْحِر اْلَغ

ْیِن َكانَ          َة اْلَكْبَش ّرَواِة َأّن ِقّص ِض ال ى َبْع َتَبَھ َعَل ا اْش ْدَن َوِإّنَم ْت َرَجَع ِمْن الّرْمِي َفَنَحَر اْلُب
َوِھَم   ى َف اَن ِبِمًن ُھ َك ّن َأّن ٍد َفَظ ْوَم ِعی َلَك  . َی ْن َس ْزٍم ، َوَم ِن َح ُة اْب ُة َطِریَق ُة الّثاِنَی الّطِریَق

َة ،     ِحَیَتُھ ِبَمّك َرَة َتْض و َبْك َذَكَر َأُب ِحیَحاِن َف ِدیَثاِن َص اِیَراِن َوَح اِن ُمَتَغ ا َعَمَل َلَكُھ َأّنُھَم َمْس
ِحَیَتُھ ٌس َتْض ِة  َوَأَن ْت   . ِباْلَمِدیَن ا َقاَل ل َكَم َر َواْلِإِب َر اْلَبَق َنَم َوَنَح ِر اْلَغ ْوَم الّنْح َح َی اَل َوَذَب َق

ي  : َعاِئَشُة  " َضّحى َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْوَمِئٍذ َعْن َأْزَواِجِھ ِباْلَبَقِر َوُھَو ِف
ِحیَحْیِن  ي " . الّص لم " وف حیح مس ن  :  "ص لم ع ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ح رس ذب

َأّنُھ َنَحَر َعْن آِل ُمَحّمٍد ِفي َحّجِة " : الّسَنِن " َوِفي ]  ٢٤٣ص [ عائشة بقرة یوم النحر 
اَء     ِحیُح إْن َش ْدِي َوالّص اْلَوَداِع َبَقَرًة َواِحَدًة َوَمْذَھُبُھ َأّن اْلَحاّج ُشِرَع َلُھ الّتْضِحَیُة َمَع اْلَھ

يّ      الّل ٌد َأّن الّنِب ْل َأَح ْم َیْنُق یِم َوَل ِحّیِة ِلْلُمِق  ُھ الّطِریَقُة اْلُأوَلى ، َوَھْدُي اْلَحاّج َلُھ ِبَمْنِزَلِة اْلُأْض
َو             ْدُیُھْم ُھ اَن َھ ْل َك ِحّیِة َب ْدِي َواْلُأْض ْیَن اْلَھ وا َب َحاَبُھ َجَمُع ا َأْص ّلَم َوَل َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

ا   َأَضاِحّیُھ ِحّیٌة ِبَغْیِرَھ َة    . ْم َفُھَو َھْدٌي ِبِمًنى ، َوُأْض ْوُل َعاِئَش ا َق اِئِھ    : َوَأّم ْن ِنَس ّحى َع َض
اْلَبقَ       ْدُي َف ْیِھّن اْلَھ اٍت َوَعَل ّن ُمَتَمّتَع ّن ُك ُر ِباْلَبَقر َفُھَو َھْدٌي ُأْطِلَق َعَلْیِھ اْسُم اْلُأْضِحّیِة َوَأّنُھ

َزُمُھّن    اّلِذي َنَحَرُه َعْنُھّن ھُ  ِذي َیْل ْدُي اّل ِة    . َو اْلَھ ي ِقّص ْن ِف ِن     [ َوَلِك ْوِل اْب اِن َق اُن ُبْطَل َبَی
  ]َحْزٍم ِبَأّنُھ َلا َھْدَي َعَلى اْلَقاِرِن 

ي    ّن ِف َوَأَجاَب َأُبو ُمَحّمٍد اْبُن َحْزمٍ  َعْنُھ ِبَجَواٍب َعَلى َأْصِلِھ َوُھَو َأّن َعاِئَشَة َلْم َتُكْن َمَعُھ
ِدیِث        َذِل ُھ ِباْلَح َد َقْوَل اِرِن َوَأّی ى اْلَق ْدَي َعَل ا َھ َك َفِإّنَھا َكاَنْت َقاِرَنًة َوُھّن ُمَتَمّتَعاٌت َوِعْنَدُه َل

وِل  : اّلِذي َرَواُه ُمْسِلٌم ِمْن َحِدیِث ِھَشاِم ْبِن ُعْرَوَة ، َعْن َأِبیِھ َعْن َعاِئَشَة  َخَرْجَنا َمَع َرُس
ا            الّلِھ َصّلى الّلُھ َرٍة َفَخَرْجَن ّل ِبُعْم یَمْن َأَھ ُت ِف ِة َفُكْن اِل ِذي اْلِحّج َواِفیَن ِلِھَل ّلَم ُم ِھ َوَس َعَلْی

َك      َكْوُت َذِل ي ، َفَش ْن ُعْمَرِت َحّتى َقِدْمَنا َمّكَة ، َفَأْدَرَكِني َیْوُم َعَرَفَة َوَأَنا َحاِئٌض َلْم َأِحّل ِم
ِھ وَ   ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ى الّنِب ِطي ،  إَل ِك ، َواْمَتِش ي َرْأَس ك َواْنُقِض ي ُعْمَرَت اَل َدِع ّلَم َفَق َس

َل          . َقاَلْت َفَفَعْلُت . َوَأِھّلي ِباْلَحّج  ا ، َأْرَس ُھ َحّجَن ْد َقَضى الّل َبِة َوَق ُة اْلَحْص ْت َلْیَل ا َكاَن َفَلّم
إَلى الّتْنِعیِم ، َفَأْھَلْلُت ِبُعْمَرٍة َفَقَضى   َمِعي َعْبَد الّرْحَمِن ْبَن َأِبي َبْكٍر ، َفَأْرَدَفِني ، َوَخَرَج

ْوٌم         ا َص َدَقٌة َوَل ا َص ْدٌي َوَل َك َھ ي َذِل ُن  ]  ٢٤٤ص [ الّلُھ َحّجَنا َوُعْمَرتَنا ، َوَلْم َیُكْن ِف اْب
ْدُي  َوَاّلِذي َعَلْیِھ الّصَحاَبُة َوالّتاِبُعوَن َوَمْن َبْعَدُھْم َأّن اْلَقاِر. َحْزم َعْن الّناِس  َن َیْلَزُمُھ اْلَھ

ِدیُث           َذا اْلَح ا َھ ّدَم َوَأّم ا َتَق َحاَبِة َكَم اِن الّص ي ِلَس ًة ِف َكَما َیْلَزُم اْلُمَتَمّتَع َبْل ُھَو ُمَتَمّتٌع َحِقیَق
ُمْسِلٍم َصِحیِح " َفالّصِحیُح َأّن َھَذا اْلَكَلاَم اْلَأِخیَر ِمْن َقْوِل ِھَشاِم ْبِن ُعْرَوَة ، َجاَء َذِلَك ِفي 

ِھ      "  ْن َأِبی ْرَوَة ، َع ُن ُع اُم ْب ُمَصّرًحا ِبِھ َفَقاَل َحّدَثَنا َأُبو ُكَرْیٍب ، َحّدَثَنا َوِكیٌع ، َحّدَثَنا ِھَش
ُھ      . َفَذَكَرْت اْلَحِدیَث . .. َعْن َعاِئَشَة َرِضَي الّلُھ َعْنَھا  َك إّن ي َذِل ْرَوُة ِف اَل ُع َوِفي آِخِرِه َق

َدَقٌة   : َقاَل ِھَشاٌم . َھا َوُعْمَرَتَھا َقَضى الّلُھ َحّج ا َص . َوَلْم َیُكْن ِفي َذِلَك َھْدٌي َوَلا ِصَیاٌم َوَل
ي        : َقاَل َأُبو ُمَحّمٍد  اُه ِف َدُة َأْدَخَل ٍر ، َوَعَب اْبُن ُنَمْی اٍم ، َف اَم ِلِھَش إْن َكاَن َوِكیٌع َجَعَل َھَذا اْلَكَل

ْیَس           َكَلاِم َعاِئَشَة ، َوُكّل ِمْنُھ ُھ َوَل اًما َیُقوُل ِمَع ِھَش ُھ َس اٍم ، ِلَأّن ى ِھَش َبُھ إَل ٌع َنَس ٌة َفَوِكی َما ِثَق



 ١٢٠

ي بِ          ّم ُیْفِت ِنُدُه ُث ِدیًثا ُیْس ْرُء َح ْرِوي اْلَم ْد َی ُھ َفَق ِھ َقْوُل ِھَشاٍم إّیاُه ِبَداِفٍع َأْن َتُكوَن َعاِئَشُة َقاَلْت
ْن         ُدوَن َأْن ُیْسِنَدُه َفَلْیَس َشْيٌء ِم ُف َوَم ا ُیْنِص ْن َل َذا َم ِل َھ ُل ِبِمْث ا َیَتَعّل ْن َھَذا ِبُمَتَداِفٍع َوِإّنَم

َل        ا َنَق ّدٌق ِفیَم ٍة َفُمَص ّل ِثَق َك َأّن ُك ُن     . اّتَبَع َھَواُه َوالّصِحیُح ِمْن َذِل َدُة َواْب اَف َعَب ِإَذا َأَض َف
ا     . ِھَما ُنَمْیٍر اْلَقْوَل إَلى َعاِئَشَة ، ُصّدَقا ِلَعَداَلِت ّدَق َأْیًض اٍم ، ُص ى ِھَش َوِإَذا َأَضاَفُھ َوِكیٌع إَل

ت  . ِلَعَداَلِتِھ َوُكّل َصِحیٌح َوَتُكوُن َعاِئَشُة َقاَلْتُھ َوِھَشاٌم َقاَلُھ  ُة     : ُقْل َي الّلاِئَق ُة ِھ ِذِه الّطِریَق َھ
ي    ُھ ِف َھ َل اَء        ِبَظاِھِرّیِتِھ َوَظاِھِرّیِة َأْمَثاِلِھ ِمّمْن َلا ِفْق اِد َأِطّب ِة الّنّق ِھ اْلَأِئّم ِث َكِفْق ِل اْلَأَحاِدی ِعَل

ْم      ]  ٢٤٥ص [ ِعَلِلِھ َوَأْھِل اْلِعَناَیِة ِبَھا ، َوَھُؤَلاِء َلا  ٍر َل َن ُنَمْی َدَة َواْب وِم َأّن َعَب َوِمْن اْلَمْعُل
وَن   َیُقوَلا ِفي َھَذا اْلَكَلاِم َقاَلْت َعاِئَشُة ، َوِإّنَما َأْدَرَجاُه  ُل َأْن َیُك ِفي اْلَحِدیِث إْدَراًجا ، َیْحَتِم

َل      ْن َفّص َز َوَم َل َوَمّی ِمْن َكَلاِمِھَما ، َأْو ِمْن َكَلاِم ُعْرَوَة َأْو ِمْن ِھَشاٍم ، َفَجاَء َوِكیٌع ، َفَفّص
اَل  : ٍر َوَعَبَدُة َوَمّیَز َفَقْد َحِفَظ َوَأْتَقَن َما َأْطَلَقُھ َغْیُرُه َنَعْم َلْو َقاَل اْبُن ُنَمْی َقاَلْت َعاِئَشُة ، َوَق

ْوُنُھّن   . َقاَل ِھَشاٌم ، َلَساَغ َما َقاَل َأُبو ُمَحّمدٍ  َوَكاَن َمْوِضَع َنَظٍر َوَتْرِجیٍح : َوِكیٌع  ا َك َوَأّم
: َقَرٌة َواِحَدٌة َبْیَنُھّن َوالّثاِني ِتْسًعا َوِھَي َبَقَرٌة َواِحَدٌة َفَھَذا َقْد َجاَء ِبَثَلاَثِة َأْلَفاٍظ َأَحُدَھا َأّنَھا َب

ذَ    ا َھ ُت َم ا ؟ َأّنُھ َضّحى َعْنُھّن َیْوَمِئٍذ ِباْلَبَقَرِة َوالّثاِلُث َدَخَل َعَلْیَنا َیْوَم الّنْحِر ِبَلْحِم َبَقٍر َفُقْل
ْن  َفِقیَل َذَبَح َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعْن َأْزَواِجِھ َوَقْد ا ْخَتَلَف الّناُس ِفي َعَدِد َم

ُھ        ُھوِر َعْن ي اْلَمْش َد ِف اِفِعّي ، َوَأْحَم ْوُل الّش ُتْجِزُئ َعْنُھْم اْلَبَدَنُة َواْلَبَقَرُة َفِقیَل َسْبَعٌة َوُھَو َق
َحاَق   ِھ وَ       . َوِقیَل َعَشَرٌة َوُھَو َقْوُل إْس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل َت َأّن َرُس ْد َثَب َم   َوَق ّلَم َقَس َس

ّلَم          ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص ِدیُث َأّن َذا اْلَح َت َھ َبْیَنُھْم اْلَمَغاِنَم َفَعَدَل اْلَجُزوَر ِبَعْشِر ِشَیاٍه َوَثَب
ْم             اِبٍر َأّنُھ ْن َج ِر َع ي الّزَبْی ْن َأِب ْفَیاُن َع ْد َرَوى ُس َرٍة َوَق ٌع ِبَبَق ّن ِتْس َضّحى َعْن ِنَساِئِھ َوُھ

ى           َنَح َو َعَل َرٍة َوُھ ْن َعَش ّلَم َع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ُروا اْلَبَدَنَة ِفي َحّجِھْم َمَع َرُس
َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُیْخِرْجُھ َوِإّنَما َأْخَرَج َقْوَلُھ َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم 

ْرَوِة ،         ُمِھّلیَن ِباْلَحّج َمَع َفا َواْلَم ِت َوِبالّص ا ِباْلَبْی َة ، ُطْفَن ِدْمَنا َمّك ا َق َداُن َفَلّم َنا الّنَساُء َواْلِوْل
ي      ا ِف ْبَعٍة ِمّن ّل َس َوَأَمَرَنا َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْن َنْشَتِرَك ِفي اْلِإِبِل َواْلَبَقِر ُك

ِھ      : ِمْن َحِدیِث اْبِن َعّباٍس " : َنِد اْلُمْس]  ٢٤٦ص . [ َبَدَنٍة  ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َع الّنِب ُكّنا َم
َرًة     ُزوِر َعَش ي اْلَج ْبَعًة َوِف َرِة َس ي اْلَبَق َتَرْكَنا ِف َحى ، َفاْش َر اْلَأْض َفٍر َفَحَض ي َس ّلَم ِف َوَس

ِحیَحْیِن  " ي َوِف. َوَرَواُه الّنَساِئّي َوالّتْرِمِذّي ، َوَقاَل َحَسٌن َغِریٌب  َع    " الّص ا َم ُھ َنَحْرَن َعْن
ْبَعٍة           ْن َس َرَة َع ْبَعٍة َواْلَبَق ْن َس َة َع ِة ، اْلَبَدَن اَم اْلُحَدْیِبَی ّلَم َع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

ُة   یْ          : َوَقاَل ُحَذْیَف ِھ َب ي َحّجِت ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ّرَك َرُس ي   َش ِلِمیَن ِف َن اْلُمْس
َوَھِذِه اْلَأَحاِدیُث ُتَخّرُج َعَلى َأَحِد ُوُجوٍه . اْلَبَقَرِة َعْن َسْبَعٍة َذَكَرُه اْلِإَماُم َأْحَمدُ  َرِحَمُھ الّلُھ 

ْدُل اْلَبِعی     اَل َع ا َأْن ُیَق ْن   َثَلاَثٍة إّما َأْن ُیَقاَل َأَحاِدیُث الّسْبَعِة َأْكَثُر َوَأَصّح ، َوِإّم َرٍة ِم ِر ِبَعَش
َو تَ  ِدیٌر  اْلَغَنِم َتْقِویٌم ِفي اْلَغَناِئِم ِلَأْجِل َتْعِدیِل اْلِقْسَمِة َوَأّما َكْوُنُھ َعْن َسْبَعٍة ِفي اْلَھَداَیا ، َفُھ ْق

َھا   َواْلَأْمِكَنِة َواْل. َشْرِعّي ، َوِإّما َأْن ُیَقاَل إّن َذِلَك َیْخَتِلُف ِباْخِتَلاِف اْلَأْزِمَنِة  ي َبْعِض ِإِبِل َفِف
ْن             ُھ َع ْبَعًة َفَجَعَل ِدُل َس َھا َیْع ي َبْعِض َرٍة َوِف ْن َعَش ُھ َع َیاٍه َفَجَعَل َر ِش َكاَن اْلَبِعیُر َیْعِدُل َعْش

ّحى     : َوَقْد َقاَل َأُبو ُمَحّمٍد . َسْبَعٍة َوَالّلُھ َأْعَلُم  ْدِي َوَض َرًة ِلْلَھ اِئِھ َبَق ْنُھّن  إّنُھ َذَبَح َعْن ِنَس َع
ِبَبَقَرٍة َوَضّحى َعْن َنْفِسِھ ِبَكْبَشْیِن َوَنَحَر َعْن َنْفِسِھ َثَلاًثا َوِسّتیَن َھْدًیا ، َوَقْد َعَرْفَت َما ِفي 
اّج     ْدُي اْلَح َي َوَھ َي ِھ ْل ِھ ْدِي َب َرِة اْلَھ َر َبَق ِحّیِة َغْی َرُة الّض ْن َبَق ْم َتُك َوْھِم َوَل ْن اْل َك ِم َذِل

  ] ٢٤٧ص . [ ِة َضِحّیِة اْلآَفاِقّي ِبَمْنِزَل
  ]َمّكُة ُكّلَھا َمْنَحٌر َوِمًنى ُمَناٌخ ِلَمْن َسَبَق إَلْیِھ [ َفْصٌل 
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ٌر  " َوَنَحَر َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبَمْنَحِرِه ِبِمًنى ، َوَأْعَلَمُھْم  َأّن ِمًنى ُكّلَھا َمْنَح
ْل          " ِریٌق َوَمْنَحٌر َوَأّن ِفَجاَج َمّكَة َط ى ، َب َتّص ِبِمًن ا َیْخ َر َل ى َأّن الّنْح ٌل َعَل َذا َدِلی ي َھ َوِف

ا   َحْیُث َنَحَر ِمْن ِفَجاِج َمّكَة َأْجَزَأُه َكَما َأّنُھ َلّما َوَقَف ِبَعَرَفَة َقاَل َوَقْفُت َھا ُھَنا َوَعَرَفُة ُكّلَھ
َقْفُت َھا ُھَنا َوُمْزَدِلَفُة ُكّلَھا َمْوِقٌف َوُسِئَل َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َمْوِقف َوَوَقَف ِبُمْزَدِلَفَة ، َوَقاَل َو

َذا   ي َھ  َوَسّلَم َأْن ُیْبَنى َلُھ ِبِمًنى ِبَناٌء ُیِظّلُھ ِمْن اْلَحّر َفَقاَل َلا ، ِمًنى ُمَناٌخ ِلَمْن َسَبَق إَلْیھ َوِف
ى       َدِلیٌل َعَلى اْشِتَراِك اْلُمْسِلِمیَن ِفیَھا ،  ِھ َحّت ّق ِب َو َأَح ا ، َفُھ اٍن ِمْنَھ َوَأّن َمْن َسَبَق إَلى َمَك

  .َیْرَتِحَل َعْنُھ َوَلا َیْمِلُكُھ ِبَذِلَك 
  .َنْحِر اْلَبَقَرِة َعْنُھّن َوُھّن ِتْسٌع إْشَكاٌل َوُھَو إْجَزاُء اْلَبَقَرِة َعْن َأْكَثَر ِمْن َسْبَعٍة 

  ]اْلَحْلُق َوالّتْقِصیُر [ فصل 
ال       َف ُھ َفَق َق َرْأَس اِق َفَحَل َتْدَعى ِباْلَحّل َرُه اْس َلّما َأْكَمَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َنْح

ِھ            -ِلْلَحّلاِق  ي َوْجِھ َر ِف ى َوَنَظ ِھ ِباْلُموَس ى َرْأِس اِئٌم َعَل َو َق ِھ َوُھ ِد الّل  -َوُھَو َمْعَمُر ْبُن َعْب
ُر َأ ا َمْعَم اَل َی ِدَك  َوَق ي َی ِھ َوِف ْحَمِة ُأُذِن ْن َش ّلَم ِم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َك َرُس ْمَكَن

 اْلُموَسى َفَقاَل َمْعَمٌر َأَما َوَالّلِھ َیا َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إّن َذِلَك َلِمْن ِنْعَمِة الّلِھ
َوَقاَل . َذَكَر َذِلَك اْلِإَماُم َأْحَمُد َرِحَمُھ الّلُھ ]  ٢٤٨ص [ َقّر َلَك َقاَل َأَجْل إًذا َأ. َعَلّي َوَمّنِھ 

َوَزَعُموا َأّن اّلِذي َحَلَق ِللّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َمْعَمُر ْبُن " َصِحیِحِھ " اْلُبَخاِرّي ِفي 
اَل  . َعْبِد الّلِھ ْبِن َنْضَلَة ْبِن َعْوٍف اْنَتَھى  ا        َفَق َأْیَمِن ، َفَلّم ِھ اْل ى َجاِنِب اَر إَل ْذ َوَأَش اِق ُخ ِلْلَحّل

ُھَنا َفَرَغ ِمْنُھ َقَسَم َشْعَرُه َبْیَن َمْن َیِلیِھ ُثّم َأَشاَر إَلى اْلَحّلاِق َفَحَلَق َجاِنَبُھ اْلَأْیَسَر ُثّم َقاَل َھا 
ِلٍم  َصِح" َأُبو َطْلَحَة ؟ َفَدَفَعُھ إَلْیِھ َھَكَذا َوَقَع ِفي  ي  " . یِح ُمْس اِرّي   " َوِف ِحیِح اْلُبَخ " : َص

َعْن اْبِن ِسیِریَن ، َعْن َأَنٍس َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلّما َحَلَق َرْأَسُھ َكاَن َأُبو 
ِلٍم ، لِ          َة ُمْس اِقُض ِرَواَی ا ُیَن َذا َل ْعِرِه َوَھ ْن َش َذ ِم ْن َأَخ ا    َطْلَحةَ  َأّوَل َم یَب َأَب َواِز َأْن ُیِص ِج

ْد َرَوى              ْن َق ِر َلِك ّق اْلَأْیَس َتّص ِبالّش َرُه َوَیْخ اَب َغْی ا َأَص ُل َم َأْیَمِن ِمْث ّق اْل ْن الّش َطْلَحةَ  ِم
ُھ            " َصِحیِحِھ " ُمْسِلٌم ِفي  ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ى َرُس ا َرَم اَل َلّم ٍس ، َق ِدیِث َأَن ْن َح ا ِم َأْیًض
َة  َعَلْیِھ َوَس ّلَم اْلَجْمَرَة َوَنَحَر ُنُسَكُھ َوَحَلَق َناَوَل اْلَحّلاَق ِشّقُھ اْلَأْیَمَن َفَحَلَقُھ ُثّم َدَعا َأَبا َطْلَح

َة ،     . اْلَأْنَصاِرّي ، َفَأْعَطاُه إّیاُه ُثّم َناَوَلُھ الّشّق اْلَأْیَسَر َفَقاَل اْحِلْق  ا َطْلَح اُه َأَب ُھ َفَأْعَط َفَحَلَق
ّق        . ْقِسْمُھ َبْیَن الّناِس َفَقاَل ا اَن الّش ةَ  َك ي َطْلَح یَب َأِب َرى َأّن َنِص ا َت َفِفي َھِذِه الّرَواَیِة َكَم

ِد        . َأّنُھ َكاَن اْلَأْیَسَر : اْلَأْیَمَن َوِفي اْلُأوَلى  ِد اْلَواِح ُن َعْب ُد ْب ِھ ُمَحّم ِد الّل و َعْب َقاَل اْلَحاِفُظ َأُب
ْسِلٌم ِمْن ِرَواَیِة َحْفِص ْبِن ِغَیاٍث ، َوَعْبُد اْلَأْعَلى ْبُن َعْبِد اْلَأْعَلى ، َعْن اْلَمْقِدِسّي ، َرَواُه ُم

ّلَم         ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ٍس ، َأّن الّنِب ْن َأَن ِھَشاِم ْبِن َحّساٍن ، َعْن ُمَحّمِد ْبِن ِسیِریَن ، َع
ّقِھ اْلَأْیسَ   ِن       ]  ٢٤٩ص [ ِر َدَفَع إَلى َأِبي َطْلَحَة َشْعَر ِش اِم ْب ْن ِھَش َة ، َع ِن ُعَیْیَن ْفَیاَن ْب ُس

َأْیَمِن     ّقِھ اْل ْعَر ِش ِن       . َحّساٍن ، َأّنُھ َدَفَع إَلى َأِبي َطْلَحَة َش ْن اْب ْوٍن ، َع ِن َع ُة اْب اَل َوِرَواَی َق
ُد ِبِرَواَیِة اْبِن َعْوٍن ، َما َذَكْرَناُه ُیِری: ُقْلت . ِسیِریَن َأَراَھا ُتَقّوي ِرَواَیَة ُسْفَیاَن َوَالّلُھ َأْعَلُم 

ّق        َو الّش َة ، ُھ و َطْلَح ِھ َأُب َبَق إَلْی َعْن اْبِن ِسیِریَن ، ِمْن َطِریِق اْلُبَخاِرّي ، َوَجْعَل اّلِذي َس
اَن   َوَاّلِذي َیْقَوى َأّن َنِصیَب َأِبي َطْلَحَة اّلِذي اْخَت. َوَالّلُھ َأْعَلُم . اّلِذي اْخَتّص ِبِھ  ِھ َك ّص ِب

ِھ                ي َعَطاِئ ّنَتُھ ِف ْت ُس ِذِه َكاَن ّص َوَھ ّم َخ ّم ُث ّلَم َع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص َر َوَأّن الّشّق اْلَأْیَس
اِق        اَل ِلْلَحّل ُھ َق َھا َأّن ي َبْعِض ِإّن ِف ْذ  " َوَعَلى َھَذا َأْكَثُر الّرَواَیاِت َف ِھ    " ُخ ى َجاِنِب اَر إَل َوَأَش

، َفَقَسَم َشْعَرُه َبْیَن َمْن َیِلیِھ ُثّم َأَشاَر إَلى اْلَحّلاِق إَلى اْلَجاِنِب اْلَأْیَسِر َفَحَلَقُھ َفَأْعَطاُه  اْلَأْیَمِن
َوِفي َلْفٍظ آَخَر َفَبَدَأ ِبالّشّق . ُأّم ُسَلْیٍم َوَلا ُیَعاِرُض َھَذا َدْفُعُھ إَلى َأِبي َطْلَحَة ، َفِإّنَھا اْمَرَأُتُھ 
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اَل   اْلَأْی ّم َق َمِن َفَوّزَعُھ الّشْعَرَة َوالّشْعَرَتْیِن َبْیَن الّناِس ُثّم َقاَل ِباْلَأْیَسِر َفَصَنَع ِبِھ ِمْثَل َذِلَك ُث
ِھ          . َھا ُھَنا َأُبو َطْلَحَة ؟ َفَدَفَعُھ إَلْیِھ  ّق َرْأِس ْعَر ِش ةَ  َش ي َطْلَح ى َأِب َع إَل ٍث َدَف ٍظ َثاِل َوِفي َلْف

اِس      اْلَأْیَسِر ُثّم ْیَن الّن َمَھا َب اَرُه َوَقَس ِدیِث        . َقّلَم َأْظَف ْن َح ُھ ِم ُھ الّل ُد َرِحَم اُم َأْحَم َر اْلِإَم َوَذَك
َد              ّلَم ِعْن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ِھَد الّنِب ُھ َش ُھ َأّن اُه َحّدَث ٍد ، َأّن َأَب ِن َزْی ُمَحّمِد ْبِن َعْبِد الّلِھ ْب

ْن ُقَرْیٍش َوُھَو َیْقِسُم َأَضاِحّي َفَلْم ُیِصْبُھ َشْيٌء َوَلا َصاِحَبُھ َفَحَلَق َرُسوُل اْلَمْنَحِر َوَرُجٌل ِم
اَرُه           َم َأْظَف اٍل َوَقّل ى ِرَج ُھ َعَل َم ِمْن اُه َفَقَس ِھ َفَأْعَط ي َثْوِب الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َرْأَسُھ ِف

یَن        َفَأْعَطاُه َصاِحَبُھ َقاَل َفِإّنُھ ِع ا ِلْلُمَحّلِق ْعَرُه َوَدَع ي َش َتِم َیْعِن اِء َواْلَك وٌب ِباْلِحّن ْنَدَنا َمْخُض
ُھْم    َر َبْعُض ِباْلَمْغِفَرِة َثَلاًثا ، َوِلْلُمَقّصِریَن َمّرًة َوَحَلَق َكِثیٌر ِمْن الّصَحاَبِة َبْل َأْكَثُرُھْم َوَقّص

ُكْم       َلَتْدُخُلّن { : َوَھَذا َمَع َقْوِلِھ َتَعاَلى  یَن ُرُءوَس یَن ُمَحّلِق ُھ آِمِن اَء الّل َراَم ِإْن َش اْلَمْسِجَد اْلَح
ِریَن   ْتُح [ } َوُمَقّص ِھ   ]  ٢٧اْلَف وَل الّل ُت َرُس ا ، َطّیْب ُھ َعْنَھ َي الّل َة َرِض ْوِل َعاِئَش َع َق َوَم

  ] ٢٥٠ص [ ِلِھ َقْبَل َأْن َیِحل َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلِإْحَراِمِھ َقْبَل َأْن ُیْحِرَم َوِلِإْحَلا
َد  [ َفْصٌل  َتْرِجیُح اْلُمَصّنِف ِبَأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْم َیُطْف َغْیَر َطَواِف اْلِإَفاَضِة َبْع

  ]إَفاَضِتِھ إَلى َمّكَة 
ا        ِر َراِكًب َل الّظْھ َة َقْب ى َمّك ّلَم إَل ِھ َوَس ِة     ُثّم َأَفاَض َصّلى الّلُھ َعَلْی َواَف اْلِإَفاَض اَف َط ، َفَط

َو      َذا ُھ ُھ َھ َع َمَع ْم َیْس َرُه َوَل ْف َغْی ْم َیُط َدِر َوَل َواُف الّص َو َط اَرِة َوُھ َواُف الّزَی َو َط َوُھ
ا              َواَفْیِن َطَواًف اَف َط ُھ َط ْت َأّن ٌة َزَعَم َف َطاِئَف اُث َطَواِئ َك َثَل ي َذِل اَلَف ِف ْد َخ الّصَواُب َوَق

ُدوِم َذا     ِلْلُق َع َھ َعى َم ُھ َس ْت َأّن ٌة َزَعَم ِة َوَطاِئَف اَف ِلْلِإَفاَض ّم َط ِة ُث َواِف اْلِإَفاَض َوى َط ِس
َر    ا َأّخ ْوِم َوِإّنَم َك اْلَی ي َذِل ْف ِف ْم َیُط ُھ َل ْت َأّن ٌة َزَعَم ا ، َوَطاِئَف اَن َقاِرًن ِھ َك َواِف ِلَكْوِن الّط

ُق        َطَواَف الّزَیاَرِة إَلى الّلْیِل َفَنْذُك ِھ الّتْوِفی ِط َوِبَالّل َأ اْلَغَل ّیُن َمْنَش َك َوُنَب ي َذِل . ُر الّصَواَب ِف
وُف   َقاَل اْلَأْثَرُم ُقْلُت ِلَأِبي َعْبِد الّلِھ َفِإَذا َرَجَع َأْعِني اْلُمَتَمّتَع َكْم َیُطوُف َوَیْسَعى ؟ َقاَل َیُط

ِھ  َوَیْسَعى ِلَحّجِھ َوَیُطوُف َطَواًفا آَخَر ِللّزَیاَر اَل  . ِة َعاَوْدَناُه ِفي َھَذا َغْیَر َمّرٍة َفَثَبَت َعَلْی َق
ي    ّي ِف ي  " الّشْیُخ َأُبو ُمَحّمٍد اْلَمْقِدِس ْم       " : اْلُمْغِن ِرِد إَذا َل اِرِن َواْلُمْف ي اْلَق ُم ِف َذِلَك اْلُحْك َوَك

َواِف       َیُكوَنا َأَتَیا َمّكَة َقْبَل َیْوِم الّنْحِر َوَلا َطاَفا ِلْلُقُدوِم َل َط ُدوِم َقْب َواِف اْلُق َدآِن ِبَط َفِإّنُھَما َیْب
ْت        ا ، َقاَل ُھ َعْنَھ َي الّل ُة َرِض ا َرَوْت َعاِئَش الّزَیاَرِة َنّص َعَلْیِھ َأْحَمُد َرِحَمُھ الّلُھ َواْحَتّج ِبَم

ا    َفَطاَف اّلِذیَن َأَھّلوا ِباْلُعْمَرِة ِباْلَبْیِت ، َوَبْیَن الّصَفا َواْلَمْر اُفوا َطَواًف ّم َط َوِة ، ُثّم َحّلوا ، ُث
اُفوا     ا َط َرَة َفِإّنَم ّج َواْلُعْم وا اْلَح ِذیَن َجَمُع ا اّل ْم َوَأّم ى ِلَحّجِھ ْن ِمًن وا ِم َد َأْن َرَجُع َر َبْع آَخ

َواَفُھْم لِ    ى َأّن َط َة ، َعَل ْوَل َعاِئَش ُھ َق ُھ الّل ُد َرِحَم َل َأْحَم ًدا ، َفَحَم ا َواِح َو َطَواًف ْم ُھ َحّجِھ
اَرِة        َواُف الّزَی ْن َط ْم َیُك ُروٌع َفَل ُدوِم َمْش َطَواُف اْلُقُدوِم ، َقاَل َوِلَأّنُھ َقْد َثَبَت َأّن َطَواَف اْلُق

ِة      َلاِة اْلَمْفُروَض ّبِس ِبالّص َل الّتَل ّي   . ُمْسِقًطا َلُھ َكَتِحّیِة اْلَمْسِجِد ِعْنَد ُدُخوِلِھ َقْب اَل اْلِخَرِق َوَق
ا     " ُمْخَتَصِرِه " ي ِف ْبًعا َكَم ْرَوِة َس َفا َواْلَم َوِإْن َكاَن ُمَتَمّتًعا ، َفَیُطوُف ِباْلَبْیِت َسْبًعا َوِبالّص

ِت   { ]  ٢٥١ص [ َفَعَل ِلْلُعْمَرِة ُثّم َیُعوُد َفَیُطوُف ِباْلَبْیِت َطَواًفا َیْنِوي ِبِھ  وا ِباْلَبْی َوْلَیّطّوُف
َفَمْن َقاَل إّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن ُمَتَمّتًعا َكاْلَقاِضي ]  ٢٩ :اْلَحّج [ } اْلَعِتیِق 

اّص               َع اْلَخ ا الّتَمّت اَن ُمَتَمّتًع ُھ َك َدُه َأّن ٍد ِعْن و ُمَحّم ْیُخ َأُب َل َوالّش َذا َفَع َدُھْم َھَك َحاِبِھ ِعْن َوَأْص
َرُه   َوَلِكْن َلْم َیْفَعْل َھَذا ، َقاَل َوَلا  ِذي َذَك َأْعَلُم َأَحًدا َواَفَق َأَبا َعْبِد الّلِھ َعَلى َھَذا الّطَواِف اّل

اْلِخَرِقّي ، َبْل اْلَمْشُروُع َطَواٌف َواِحٌد ِللّزَیاَرِة َكَمْن َدَخَل اْلَمْسِجَد َوَقْد ُأِقیَمْت الّصَلاُة َفِإّنُھ 
َحاِبِھ  َیْكَتِفي ِبَھا َعْن َتِحّیِة اْلَمْسِجِد َوِلَأّن ُھ َلْم ُیْنَقْل َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَلا َأْص

اَل        ًدا ، َق ِھ َأَح ّلَم ِب ِھ َوَس ُھ َعَلْی اّلِذیَن َتَمّتُعوا َمَعُھ ِفي َحّجِة اْلَوَداِع َوَلا َأَمَر الّنِبّي َصّلى الّل



 ١٢٣

اَلْت َطاُفوا َطَواًفا َواِحًدا َبْعَد َأْن َرَجُعوا ِمْن ِمًنى َوَحِدیُث َعاِئَشَة َدِلیٌل َعَلى َھَذا ، َفِإّنَھا َق
َر           ا آَخ ْذُكْر َطَواًف ْم َت اَرِة َوَل َواُف الّزَی َو َط َذا ُھ ْم َوَھ ُھ      . ِلَحّجِھ ِذي َذَكَرْت َذا اّل اَن َھ ْو َك َوَل

ِتّم    َطَواَف اْلُقُدوِم ، َلَكاَنْت َقْد َأَخّلْت ِبِذْكِر َطَواِف الّزَیاَرِة اّل ا َی ِذي َل ِذي ُھَو ُرْكُن اْلَحّج اّل
َن         ْن َأْی ًدا ، َفِم ا َواِح ا َطَواًف َرْت إّل ا َذَك إّلا ِبِھ َوَذَكَرْت َما ُیْسَتْغَنى َعْنُھ َوَعَلى ُكّل َحاٍل َفَم

ى ا          ّج إَل ْت اْلَح ْت َفَقَرَن ا َحاَض ا َلّم ا ، َفِإّنَھ َواَفْیِن ؟ َوَأْیًض ى َط َأْمِر   ُیْسَتَدّل ِبِھ َعَل َرِة ِب ْلُعْم
ِھ الّنبِ      ا ِب ا َأَمَرَھ ُدوِم َوَل ّي الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَلْم َتُكْن َطاَفْت ِلْلُقُدوِم َلْم َتُطْف ِلْلُق

ِفي َحّق  َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوِلَأّن َطَواَف اْلُقُدوِم َلْو َلْم َیْسُقْط ِبالّطَواِف اْلَواِجِب َلُشِرَع
 اْلُمْعَتِمِر َطَواُف اْلُقُدوِم َمَع َطَواِف اْلُعْمَرِة ِلَأّنُھ َأّوُل ُقُدوِمِھ إَلى اْلَبْیِت ، َفُھَو ِبِھ َأْوَلى ِمْن

َفْع َكَلاُم َلْم َیْر: ُقْلت . اْنَتَھى َكَلاُمُھ . اْلُمَتَمّتِع اّلِذي َیُعوُد إَلى اْلَبْیِت َبْعَد ُرْؤَیِتِھ َوَطَواِفِھ ِبِھ 
ِإّن   َأِبي ُمَحّمٍد اْلِإْشَكاَل َوِإْن َكاَن اّلِذي َأْنَكَرُه ُھَو اْلَحّق َكَما َأْنَكَرُه َوالّصَواُب ِفي إْنَكاِرِه َف
اُفوا    ّم َط َعْوا ، ُث ُدوِم َوَس اُفوا ِلْلُق َة ، َط ْن َعَرَف وا ِم ا َرَجُع َحاَبَة َلّم ْل إّن الّص ْم َیُق ًدا َل َأَح

ُأ    ِلْلِإَف اَن َمْنَش ْن َك ا ، َوَلِك ْع َقْطًع ْم َیَق َذا َل ّلَم َھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ا الّنِب َدُه َوَل ِة َبْع اَض
َد َأْن اْلِإْشَكاِل َأّن ُأّم اْلُمْؤِمِنیَن َفّرَقْت َبْیَن اْلُمَتَمّتِع َواْلَقاِرِن َفَأْخَبَرْت َأّن اْلَقاِرِنیَن َطاُفوا َبْع

وا مِ  َد َأْن     َرَجُع َر َبْع ا آَخ اُفوا َطَواًف اْلُعْمَرِة َط وا ِب ِذیَن َأَھّل ًدا ، َوَأّن اّل ا َواِح ى َطَواًف ْن ِمًن
اِرُن       ِھ اْلَق َتِرُك ِفی ُھ َیْش ا ، َفِإّن اَرِة َقْطًع َواِف الّزَی ُر َط َذا َغْی ْم َوَھ ى ِلَحّجِھ ْن ِمًن وا ِم َرَجُع

ْرَق َبْیَنُھمَ    ا َف ُع َفَل ا    َواْلُمَتَمّت ْیَخ َأَب ّن الّش ِھ َوَلِك ي   ]  ٢٥٢ص [ ا ِفی ا ِف ا َرَأى َقْوَلَھ ، َلّم
ُدّل          ا َی َذا َم ي َھ ْیَس ِف اَل َل ى ، َق ْن ِمًن اْلُمَتَمّتِعیَن إّنُھْم َطاُفوا َطَواًفا آَخَر َبْعَد َأْن َرَجُعوا ِم

ْن لَ     ّق ، َوَلِك ُھ َح ِذِه      َعَلى َأّنُھْم َطاُفوا َطَواَفْیِن َوَاّلِذي َقاَل ٌة َھ ْت َطاِئَف َكاَل َفَقاَل ْع اْلِإْش ْم َیْرَف
اَن               ْو َك ّیُن َوَل ا َیَتَب َذا َل ِدیِث َوَھ ي اْلَح ْت ِف اٍم ، ُأْدِرَج ِھ ِھَش ْرَوَة َأْو اْبِن اِم ُع ْن َكَل اَدُة ِم الّزَی

اِل     ُھ ِباْلِإْرَس َكاُل َعْن ْع اْلِإْش ْم َیْرَتِف ٌل َوَل ُھ ُمْرَس ُھ َأّن ِذي  َف. َفَغاَیُت َواَف اّل َواُب َأّن الّط الّص
ْرَوِة ،   َأْخَبَرْت ِبِھ َعاِئَشُة ، َوَفّرَقْت ِبِھ َبْیَن اْلُمَتَمّتِع َواْلَقاِرِن ُھَو الّطَواُف َبْیَن الّصَفا َواْلَم

ْم         اِرِنیَن َأّنُھ ْن اْلَق َأْخَبَرْت َع ًة َف َكاُل ُجْمَل ِت ، َوَزاَل اْلِإْش َواٍف   َلا الّطَواُف ِباْلَبْی ْوا ِبَط اْكَتَف
ْن           َرْت َع ّق ، َوَأْخَب َو اْلَح َذا ُھ ِر َوَھ ْوَم الّنْح َر َی ا آَخ َواِحٍد َبْیَنُھَما ، َلْم ُیِضیُفوا إَلْیِھ َطَواًف

َأّوُل كَ        ك اْل ّج َوَذِل ى ِلْلَح ْن ِمًن وِع ِم اَن اْلُمَتَمّتِعیَن َأّنُھْم َطاُفوا َبْیَنُھَما َطَواًفا آَخَر َبْعَد الّرُج
ْوُل      َو َق آَخَر َوُھ ِدیِثَھا اْل ِلْلُعْمَرِة َوَھَذا َقْوُل اْلُجْمُھوِر َوَتْنِزیُل اْلَحِدیِث َعَلى َھَذا ُمَواِفٌق ِلَح
الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیَسُعِك َطَواُفِك ِباْلَبْیِت َوَبْیَن الّصَفا َواْلَمْرَوِة ِلَحّجِك َوُعْمَرِتِك 

ًة     ، َو"  ْت َقاِرَن ِك َوَكاَن ِك َوُعْمَرِت َكاَنْت َقاِرَنًة ُیَواِفُق َقْوَل اْلُجْمُھوِر الّصَفا َواْلَمْرَوِة ِلَحّج
ي   . ُیَواِفُق َقْوَل اْلُجْمُھوِر  ِلٌم ِف ِحیِحِھ  " َوَلِكْن َیْشُكُل َعَلْیِھ َحِدیُث َجاِبٍر اّلِذي َرَواُه ُمْس َص

ا    َلْم َیُطْف الّنِبّي َصّلى "  ا َطَواًف ْرَوِة إّل الّلُھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسّلَم َوَلا َأْصَحاُبُھ َبْیَن الّصَفا َواْلَم
َأّوَل   َو            . َواِحًدا ، َطَواَفُھ اْل ا ُھ ٌد َكَم ْعٌي َواِح َع َس ي اْلُمَتَمّت وُل َیْكِف ْن َیُق ْوَل َم ُق َق َذا ُیَواِف َھ

الّلُھ َنّص َعَلْیَھا ِفي ِرَواَیِة اْبِنِھ َعْبِد الّلِھ َوَغْیِرِه َوَعَلى  إْحَدى الّرَواَیَتْیِن َعْن َأْحَمَد َرِحَمُھ
اِبٍر  . َھَذا ، َفُیَقاُل َعاِئَشُة َأْثَبَتْت َوَجاِبٌر َنَفى ، َواْلُمْثِبُت ُمَقّدٌم َعَلى الّناِفي  َأْو ُیَقاُل ُمَراُد َج

ّي  َمْن َقَرَن َمَع الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس ّلَم َوَساَق اْلَھْدَي َكَأِبي َبْكرٍ  َوُعَمَر َوَطْلَحَة َوَعِل
ًدا    ْعًیا َواِح وَم     . َرِضَي الّلُھ َعْنُھْم َوَذِوي اْلَیَساِر َفِإّنُھْم إّنَما َسَعْوا َس ِھ ُعُم َراُد ِب ْیَس اْلُم َوَل

ادَ      َك الّزَی َأّن ِتْل َة ، ِب ِدیُث َعاِئَش ِذِه       الّصَحاَبِة َأْو ُیَعّلُل َح اٍم َوَھ ْوِل ِھَش ْن َق ٌة ِم ِھ ُمْدَرَج َة ِفی
  ] ٢٥٣ص . [ َثَلاُث ُطُرٍق ِللّناِس ِفي َحِدیِثَھا َوَالّلُھ َأْعَلُم 

  ]َرّد اْلَقْوِل ِبالّطَواِف َوالّسْعِي ِلْلُقُدوِم َبْعَد إْحَراِم اْلُمَتَمّتِع ِباْلَحّج ِمْن َمّكَة [ 
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ى ،  َوَأّما َمْن َقاَل اْلُمَتَمّت ُع َیُطوُف َوَیْسَعى ِلْلُقُدوِم َبْعَد إْحَراِمِھ ِباْلَحّج َقْبَل ُخُروِجِھ إَلى ِمًن
َوُھَو َقْوُل َأْصَحاِب الّشاِفِعّي ، َوَلا َأْدِري َأُھَو َمْنُصوٌص َعْنُھ َأْم َلا ؟ َقاَل َأُبو ُمَحّمٍد َفَھَذا 

ُھ      َلْم َیْفَعْلُھ الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َو ا َنَقَل ِھ َوَل َرُھْم ِب ا َأَم َسّلَم َوَلا َأَحٌد ِمْن الّصَحاَبِة َأْلَبّتَة َوَل
ْرَوِة   َأَحٌد ، َقاَل اْبُن َعّباٍس َلا َأَرى ِلَأْھِل َمّكَة َأْن َیُطوُفوا ، َوَلا َأْن َیْسَعْوا َبْیَن الّصَفا َواْلَم

وا مِ     ى َیْرِجُع اْلَحّج َحّت َراِمِھْم ِب َد إْح ى  َبْع وِر    . ْن ِمًن ْوُل اْلُجْمُھ اٍس َق ِن َعّب ْوِل اْب ى َق َوَعَل
ِرِھْم     َحاَق َوَغْی َة َوِإْس اُلوا    . َوَماِلٍك ، َوَأْحَمَد ، َوَأِبي َحِنیَف َتَحّبوُه َق ِذیَن اْس َرَم   : َوَاّل ا َأْح َلّم

ُدوِم       َعى ِلْلُق وُف َوَیْس اِدِم َفَیُط اَر َكاْلَق اْلَحّج َص اُلوا  . ِب ْن    َولِ : َق َع َع َأّوَل َوَق َواَف اْل َأّن الّط
اْلَحّج     ِإْحَراِم ِب َب اْل ُھ َعِقی ُھ ِفْعُل ُتِحّب َل ِھ َفاْس ْأِت ِب ْم َی ُدوِم ، َوَل َواُف اْلُق ى َط َرِة َفَیْبَق اْلُعْم

انَ           َرِة َفَك اَف ِلْلُعْم ا َط ا َلّم اَن َقاِرًن ا َك ُھ إّنَم اِن َفِإّن اِن َواِھَیَت َرِة    َوَھاَتاِن اْلُحّجَت ُھ ِلْلُعْم َطَواُف
ْت       ا ، َفَقاَم َدَخَل ِفیَھ ًة َف َلاَة َقاِئَم ُمْغِنًیا َعْن َطَواِف اْلُقُدوِم ، َكَمْن َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَرَأى الّص

ا    ُھ َعْنَھ َع        . َمَقاَم َتِحّیِة اْلَمْسِجِد َوَأْغَنْت اْلَحّج َم وا ِب ا َأْحَرُم َحاَبَة َلّم ِإّن الّص ا َف ّي  َوَأْیًض الّنِب
ِن  . َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْم َیُطوُفوا َعِقیَبُھ َوَكاَن َأْكَثُرُھْم ُمَتَمّتًعا  َوَرَوى ُمَحّمُد ْبُن اْلَحَس

، َعْن َأِبي َحِنیَفَة ، َأّنُھ إْن َأْحَرَم َیْوَم الّتْرِوَیِة َقْبَل الّزَواِل َطاَف َوَسَعى ِلْلُقُدوِم َوِإْن َأْحَرَم 
ا َبْعَد الّزَواِل َلْم َیُطْف َوَفّرَق َبْیَن اْلَوْقَتْیِن ِبَأّنُھ َبْعَد الّزَواِل َیْخُرُج ِمْن َفْوِرِه إَلى ِمًنى ، َفَل

ِل      ]  ٢٥٤ص [ َیْشَتِغُل َعْن اْلُخُروِج  ُق ِلَعَم ِحیُح اْلُمَواِف َو الّص وِر ُھ اْبِن َعّباٍس َواْلُجْمُھ
  .ّتْوِفیُق الّصَحاَبِة َوِبَالّلِھ ال

  ]الّرّد َعَلى َمْن َقاَل إّن اْلَقاِرَن َیْحَتاُج إَلى َسْعَیْیِن [ َفْصٌل 
اُلوا            َواِف َوَق َذا الّط َع َھ َعى َم ّلَم َس ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص َذا  : َوالّطاِئَفُة الّثاِنَیُة َقاَلْت إّن َھ

َكَما َیْحَتاُج إَلى َطَواَفْیِن َوَھَذا َغَلٌط َعَلْیِھ َكَما َتَقّدَم  ُحّجٌة ِفي َأّن اْلَقاِرَن َیْحَتاُج إَلى َسْعَیْیِن
ي          ُھ ِف ّح َعْن ْم َیِص اِبٌر ، َوَل ُة ، َوَج ُھ َعاِئَش ا َقاَلْت َوالّصَواُب َأّنُھ َلْم َیْسَع إّلا َسْعَیُھ اْلَأّوَل َكَم

ِذیَن    . َم َفَعَلْیك ِبُمَراَجَعِتِھ الّسْعَیْیِن َحْرٌف َواِحٌد َبْل ُكّلَھا َباِطَلٌة َكَما َتَقّد ُة اّل ُة الّثاِلَث َوالّطاِئَف
ي  : َقاُلوا  َنِن  " َأّخَر َطَواَف الّزَیاَرِة إَلى الّلْیِل َوُھْم َطاُووٌس ، َوُمَجاِھٌد ، َوُعْرَوُة ، َفِف ُس

اْلَمّكّي ، َعْن َعاِئَشَة َواْبِن  ، َوالّنَساِئّي ، َواْبِن َماَجْھ ، ِمْن َحِدیِث َأِبي الّزَبْیِر" َأِبي َداُود 
َعّباٍس َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّخَر َطَواَفُھ َیْوَم الّنْحِر إَلى الّلْیِل َوِفي َلْفٍظ َطَواُف 

اُف اْلَمعْ . َحِدیٌث َحَسٌن : الّزَیاَرِة َقاَل الّتْرِمِذّي  ِھ    َوَھَذا اْلَحِدیُث َغَلٌط َبّیٌن ِخَل ْن ِفْعِل وِم ِم ُل
َنْحُن         ّلَم َف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ِم ِبَحّجِت َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اّلِذي َلا َیُشّك ِفیِھ َأْھُل اْلِعْل

اِب      ي ِكَت ِذّي ِف اَل الّتْرِم ِل  " َنْذُكُر َكَلاَم الّناِس ِفیِھ َق َماِعیلَ     " اْلِعَل َن إْس َد ْب َأْلت ُمَحّم ُھ َس  َل
ا     اَل َأّم اٍس ؟ َق اْلُبَخاِرّي َعْن َھَذا اْلَحِدیِث َوُقْلت َلُھ َأَسِمَع َأُبو الّزَبْیِر ِمْن َعاِئَشَة َواْبِن َعّب

اُن  ]  ٢٥٥ص [ ِمْن اْبِن َعّباٍس ، َفَنَعْم َوِفي َسَماِعِھ ِمْن َعاِئَشَة  : َوَقاَل َأُبو اْلَحَسِن اْلَقّط
َث َلْیَس ِبَصِحیٍح إّنَما َطاَف الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْوَمِئٍذ َنَھاًرا ِعْنِدي َأّن َھَذا اْلَحِدی

َد َأْن    : ، َوِإّنَما اْخَتَلُفوا  ا َبْع َر ِبَھ َھْل َصّلى الّظْھَر ِبَمّكَة َأْو َرَجَع إَلى ِمًنى ، َفَصّلى الّظْھ
وُل إ     َر َیُق اْبُن ُعَم ِھ ؟ َف اِبٌر         َفَرَغ ِمْن َطَواِف ا ، َوَج َر ِبَھ ّلى الّظْھ ى ، َفَص ى ِمًن َع إَل ُھ َرَج ّن

ِر      : َیُقول  ي الّزَبْی ِة َأِب ِر ِرَواَی ْن َغْی إّنُھ َصّلى الّظْھَر ِبَمّكَة ، َوُھَو َظاِھُر َحِدیِث َعاِئَشَة ِم
و     َھِذِه اّلِتي ِفیَھا َأّنُھ َأّخَر الّطَواَف إَلى الّلْیِل َوَھَذا َشْيٌء َلْم ُیْر ِق َوَأُب َذا الّطِری ْن َھ َو إّلا ِم

ا      َطٍة َوَل ا ِبَواِس ْرِوي َعْنَھ الّزَبْیِر ُمَدّلٌس َلْم َیْذُكْر َھا ُھَنا َسَماًعا ِمْن َعاِئَشَة َوَقْد َعِھَد َأّنُھ َی
ا      َطٍة َوِإْن َك ُھ ِبَواِس ْرِوي َعْن ُھ َی ُھ    َعْن اْبِن َعّباٍس َأْیًضا ، َفَقْد َعِھَد َكَذِلَك َأّن ِمَع ِمْن ْد َس َن َق

َماَعُھ        ِھ َس ْذُكُر ِفی ا َی ا َل اٍس ِمّم َفَیِجُب الّتَوّقُف ِفیَما َیْرِویِھ َأُبو الّزِبیِر َعْن َعاِئَشَة َواْبِن َعّب
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ْم َیِصحّ   ا   ِمْنُھَما ، ِلَما ُعِرَف َبْھ ِمْن الّتْدِلیِس َلْو ُعِرَف َسَماُعُھ ِمْنَھا ِلَغْیِر َھَذا ، َفَأّما َوَل َلَن
وِل       ي َقُب اُء ِف ُف اْلُعَلَم ا َیْخَتِل َأّنُھ َسِمَع ِمْن َعاِئَشَة َفاْلَأْمُر َبّیٌن ِفي ُوُجوِب الّتَوّقِف ِفیِھ َوِإّنَم

ا            ا ُھَن ُھ َھ َماُعُھ ِمْن ُھ َوَس اُؤُه َل َم ِلَق ْد ُعِل ْن َق اَن َعّم ُل    . َحِدیِث اْلُمَدّلِس إَذا َك ْوٌم ُیْقَب وُل َق َیُق
ا           َوَیقُ  ا َم ِدیٍث َوَأّم ِدیٍث َح ي َح اُل ِف ّیَن اِلاّتَص ى َیَتَب ْنُھْم َحّت ُھ َع ا ُیَعْنِعُن َرّد َم ُروَن ُی وُل آَخ

ُل   ُیَعْنِعُنُھ اْلُمَدّلُس َعّمْن َلْم ُیْعَلْم ِلَقاُؤُه َلُھ َوَلا َسَماُعُھ ِمْنُھ َفَلا َأْعَلُم اْلِخَلاَف ِفیِھ ِبَأّنُھ  ا ُیْقَب . َل
ْم      َوَلْو ُك ْم ُیْعَل ْو َل اِل َوَل ى اِلاّتَص ّنا َنُقوُل ِبَقْوِل ُمْسِلٍم ِبَأّن ُمَعْنَعَن اْلُمَتَعاِصِریَن َمْحُموٌل َعَل

ّي        . اْلِتَقاُؤُھَما ، َفِإّنَما َذِلَك ِفي َغْیِر اْلُمَدّلِسیَن  َواِف الّنِب ّحِة َط ْن ِص ّدْمَناُه ِم ا َق ا َفَلّم َوَأْیًض
َواْلِخَلاُف ِفي ِرّد َحِدیِث اْلُمَدّلِسیَن َحّتى ُیْعَلَم اّتَصاُلُھ . ِھ َوَسّلَم َیْوَمِئٍذ َنَھاًرا َصّلى الّلُھ َعَلْی

ْد                َذا َق ّحِتِھ َوَھ ي ِص ّك ِف ا َش ا َل ُھ َم ْم ُیَعاِرْض َو إَذا َل ا ُھ ُھ إّنَم َم اْنِقَطاُع ى ُیْعَل َأْو َقُبوُلُھ َحّت
َة   . اْنَتَھى َكَلاُمُھ .  َعاَرَضُھ َما َلا َشّك ِفي ِصّحِتِھ ى َعاِئَش َوَیُدّل َعَلى َغَلِط َأِبي الّزَبْیِر َعَل

ّلى     ِھ َص وِل الّل َأّن َأَبا َسَلَمَة ْبَن َعْبِد الّرْحَمِن َرَوى َعْن َعاِئَشَة َأّنَھا َقاَلْت َحَجْجَنا َمَع َرُس
ُمَحّمُد ْبُن إْسَحاَق َعْن َعْبِد الّرْحَمِن ْبِن اْلَقاِسِم الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَأَفْضَنا َیْوَم الّنْحِر َوَرَوى 

ّلَم    ِھ َوَس َزاُروا   ]  ٢٥٦ص [ ، َعْن َأِبیِھ َعْنَھا ، َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی َحاِبِھ َف َأِذَن ِلَأْص
ِھ وَ     ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َذا      اْلَبْیَت َیْوَم الّنْحِر َظِھیَرًة َوَزاَر َرُسوُل الّل ا َوَھ اِئِھ َلْیًل َع ِنَس ّلَم َم َس

ّي  . َغَلٌط َأْیًضا  ِدیُث          : َقاَل اْلَبْیَھِق َر َوَح ِن ُعَم ْن اْب اِفٍع َع ِدیُث َن اِت َح ِذِه الّرَواَی ّح َھ َوَأَص
اًرا  : َجاِبٍر َوَحِدیُث َأِبي َسَلَمَة َعْن َعاِئَشَة َیْعِني  َأ الْ   . َأّنُھ َطاَف َنَھ ا َنَش ُت إّنَم ْن   ُقْل ُط ِم َغَل

َت    ا َثَب َتْسِمَیِة الّطَواِف َفِإّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّخَر َطَواَف اْلَوَداِع إَلى الّلْیِل َكَم
ّلَم   . ِمْن َحِدیِث َعاِئَشَة " الّصِحیَحْیِن " ِفي  ِھ َوَس . َقاَلْت َخَرْجَنا َمَع الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی
ٍر ،        َفَذَكْر..  ي َبْك َن َأِب ّرْحَمِن ْب َد ال َدَعا َعْب َب ، َف ت اْلَحِدیَث إَلى َأْن َقاَلْت َفَنَزْلَنا اْلُمَحّص

ِب    ا ِباْلُمَحّص . َفَقاَل ُاْخُرْج ِبُأْخِتَك ِمْن اْلَحَرِم ، ُثّم ُاْفُرَغا ِمْن َطَواِفُكَما ، ُثّم اْئِتَیاِني َھا ُھَن
اَل     َقاَلْت َفَقَضى الّلُھ اْلُعْم ِب َفَق اُه ِباْلُمَحّص ِل َفَأَتْیَن " َرَة َوَفَرْغَنا ِمْن َطَواِفَنا ِفي َجْوِف الّلْی

ا  ا " َفَرْغُتَم ْم : ؟ ُقْلَن َل    . َنَع ّم اْرَتَح ِھ ُث اَف ِب ِت َفَط ّر ِباْلَبْی ِل َفَم اِس ِبالّرِحی ي الّن َأّذَن ِف َف
وَ  . ُمَتَوّجًھا إَلى اْلَمِدیَنِة  َو الّط و          َفَھَذا ُھ ِھ َأُب َط ِفی ٍب َفَغِل ا َرْی ِل ِبَل ى الّلْی َرُه إَل ِذي َأّخ اُف اّل

ِھ     . الّزَبْیِر َأْو َمْن َحّدَثُھ ِبِھ َوَقاَل َطَواُف الّزَیاَرِة َوَالّلُھ اْلُمَوّفُق  ُھ َعَلْی ّلى الّل ْل َص َوَلْم َیْرُم
 ٢٥٧ص [ ّنَما َرَمَل ِفي َطَواِف اْلُقُدوِم َوَسّلَم ِفي َھَذا الّطَواِف َوَلا ِفي َطَواِف اْلَوَداِع َوِإ

[  
  ]َتْعِلیُل ُشْرِبِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاِئًما [ َفْصٌل 

اَل         ُقوَن َفَق ْم َیْس ُھ َوُھ َد َأْن َقَضى َطَواَف َزَم َبْع ُت     " ُثّم َأَتى َزْم اُس َلَنَزْل َبُكْم الّن ا َأْن َیْغِل َلْوَل
ْرِب           " َفَسَقْیُت َمَعُكْم  ْن الّش ِھ َع ٌخ ِلَنْھِی َذا َنْس َل َھ اِئم َفِقی َو َق ِرَب َوُھ ّدْلَو َفَش ، ُثّم َناَوُلوُه ال

 َقاِئًما ، َوِقیَل َبْل َبَیاٌن ِمْنُھ َأّن الّنْھَي َعَلى َوْجِھ اِلاْخِتَیاِر َوَتْرِك اْلَأْوَلى ، َوِقیَل َبْل ِلْلَحاَجِة
  .َوَھَذا َأْظَھُر 

  ]ى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َطَواَف اْلِإَفاَضِة َعَلى َراِحَلِتِھ َطاَف َصّل[ 
ي     ِلٌم ِف َرَوى ُمْس ِحیِحِھ  " َوَھْل َكاَن ِفي َطَواِفِھ َھَذا َراِكًبا َأْو َماِشًیا ؟ َف اِبٍر   " َص ْن َج ، َع
َتِلُم   َقاَل َطاَف َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِباْلَبْیِت ِفي َحّجِة اْلَوَداِع َعَلى َراِحَلِتِھ َیْس

الّصِحیَحْیِن " الّرْكَن ِبِمْحَجِنِھ ِلَأْن َیَراُه الّناُس َوِلُیْشِرَف َوِلَیْسَأُلوُه َفِإّن الّناَس َغُشوُه َوِفي 
َوَداعِ    "  ِة اْل ي َحّج ّلَم ِف ٍر    ، َعْن اْبِن َعّباٍس َقاَل َطاَف الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس ى َبِعی َعَل

َواِف   َیْسَتِلُم الّرْكَن ِبِمْحَجن َوَھَذا الّطَواُف َلْیَس ِبَطَواِف اْلَوَداِع َفِإّنُھ َكاَن َلْیًلا ، َوَلْیَس ِبَط



 ١٢٦

ّط َأّنُھ َقْد َصّح َعْنُھ الّرَمُل ِفي َطَواِف اْلُقُدوِم ، َوَلْم َیُقْل َأَحٌد َق: َأَحُدُھَما . اْلُقُدوِم ِلَوْجَھْیِن 
اِني  ]  ٢٥٨ص . [ َرَمَل َنْفُسُھ : َرَمَلْت َبْھ َراِحَلُتُھ َوِإّنَما َقاُلوا :  ِن    : َوالّث ِریِد ْب ْوُل الّش َق

ى  : ُسَوْیٍد  َأَفْضُت َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَما َمّسْت َقَدَماُه اْلَأْرَض َحّتى َأَت
ا        َجْمًعا َوَھَذا َظاِھُرُه  َع َوَل ى َأْن َرَج َأْرَض إَل َدَماُه اْل ْت َق ا َمّس َأّنُھ ِمْن ِحیِن َأَفاَض َمَعُھ َم

َوْیٍد   : ُقْلت . َیْنَتِقُض َھَذا ِبَرْكَعَتْي الّطَواِف َفِإّن َشْأَنُھَما َمْعُلوٌم  َن ُس َوالّظاِھُر َأّن الّشِریَد ْب
، َوِلَھَذا َقاَل َحّتى َأَتى َجْمًعا َوِھَي ُمْزَدِلَفُة ، َوَلْم ُیِرْد  ، إّنَما َأَراَد اْلِإَفاَضَة َمَعُھ ِمْن َعَرَفَة

َب          ّم َرِك اَل ُث ْیَن َب ْعِب َح َد الّش ِھ ِعْن َذا ِبُنُزوِل اْلِإَفاَضَة إَلى اْلَبْیِت َیْوَم الّنْحِر َوَلا َیْنَتِقُض َھ
  .َوَالّلُھ َأْعَلُم . اُه اْلَأْرَض َمّسا َعاِرًضا ِلَأّنُھ َلْیَس ِبُنُزوٍل ُمْسَتِقّر َوِإّنَما َمّسْت َقَدَم

  ]َأْیَن َصّلى َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم الّظْھَر ِحیَن ُرُجوِعِھ إَلى ِمًنى [ َفْصٌل 
ي       ٍذ َفِف َر َیْوَمِئ ّلى الّظْھ َن َص ِحیَحْیِن  " ُثّم َرَجَع إَلى ِمًنى ، َواْخُتِلَف َأْی ِن   " : الّص ْن اْب َع

ى    ُعَمَر َر ِبِمًن ي  . ، َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَفاَض َیْوَم الّنْحِر ُثّم َرَجَع َفَصّلى الّظْھ َوِف
َعْن َجاِبٍر َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َصّلى الّظْھَر ِبَمّكَة َوَكَذِلك َقاَلْت " : َصِحیِح ُمْسِلٍم " 

ْزٍم   َواْخُتِلَف ِفي َت. َعاِئَشُة  ُن َح [ ْرِجیِح َأَحِد َھَذْیِن اْلَقْوَلْیِن َعَلى اْلآَخِر َفَقاَل َأُبو ُمَحّمٍد اْب
وٍه     ]  ٢٥٩ص  ْوَل ِبُوُج َذا اْلَق وا َھ . َعاِئَشَة َوَجاِبٍر َأْوَلى َوَتِبَعُھ َعَلى َھَذا َجَماَعٌة َوَرّجُح

ِد  َأّنُھ ِرَواَیُة اْثَنْیِن َوُھَما َأْوَلى مِ : َأَحُدَھا  اِني  . ْن اْلَواِح ِھ     : الّث اِس ِب ّص الّن َة َأَخ َأّن َعاِئَش
ا    ْیَس ِلَغْیِرَھ ا َل ِة َم ِھ َواْلِمْزَی اِص ِب ْرِب َواِلاْخِتَص ْن اْلُق ا ِم ّلَم َوَلَھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل . َص

ّلَم        ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ِة الّنِب ّم      الّثاِلُث َأّن ِسَیاَق َجاِبٍر ِلُحّج ا ، َأَت ى آِخِرَھ ا إَل ْن َأّوِلَھ ِم
ا         َبَط ُجْزِئّیاِتَھ ى َض َبَطَھا ، َحّت َة َوَض َظ اْلِقّص ْد َحِف ا      . ِسَیاٍق َوَق ًرا َل ا َأْم َبَط ِمْنَھ ى َض َحّت

قِ     ي الّطِری ٍع ِف َة َجْم َفَقَضى   َیَتَعّلُق ِباْلَمَناِسِك َوُھَو ُنُزوُل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْیَل
اِن        ْبِط َمَك َو ِبَض ْدَر َفُھ َذا اْلَق َبَط َھ َحاَجَتُھ ِعْنَد الّشْعِب ُثّم َتَوّضَأ ُوُضوًءا َخِفیًفا ، َفَمْن َض

ى  ِر َأْوَل ْوَم الّنْح َلاِتِھ َی ِل  . َص اِوي الّلْی َو َتَس ي آَذاٍر َوُھ ْت ِف َوَداِع َكاَن َة اْل ُع َأّن َحّج الّراِب
َر         َوالّنَھاِر َوَقْد  اَس َوَنَح ا الّن َب ِبَھ ى ، َوَخَط ى ِمًن ْمِس إَل وِع الّش َدَفَع ِمْن ُمْزَدِلَفَة َقْبَل ُطُل

ُھ            َق َرْأَس َرَة َوَحَل ى اْلَجْم ُھ َوَرَم َل ِمْن ا ، َوَأَك ْن َلْحِمَھ ُھ ِم ِبَخ َل ُبْدًنا َعِظیَمًة َوَقَسَمَھا ، َوُط
ْم    َوَتَطّیَب ُثّم َأَفاَض َفَطاَف َوَشِرَب ِمْن ْیِھْم َوُھ َماِء َزْمَزَم ، َوِمْن َنِبیِذ الّسَقاَیِة َوَوَقَف َعَل

ى     وُع إَل ُھ الّرُج َیْسُقوَن َوَھِذِه َأْعَماُل َتْبُدو ِفي اْلَأْظَھِر َأّنَھا َلا َتْنَقِضي ِفي ِمْقَداٍر ُیْمِكُن َمَع
ِل آَذاٍر   اِن     اْل. ِمًنى ، ِبَحْیُث ُیْدِرُك َوْقَت الّظْھِر ِفي َفْص ِدیَثْیِن َجاِرَی َذْیِن اْلَح اِمُس َأّن َھ َخ

ي         َلاَة ِف ِھ الّص ي َحّجِت ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی َمْجَرى الّناِقِل َواْلُمْبِقي ، َفَقْد َكاَنْت َعاَدُتُھ َصّلى الّل
َوَضَبَط َجاِبٌر َوَعاِئَشُة  َمْنِزِلِھ اّلِذي ُھَو َناِزٌل ِفیِھ ِباْلُمْسِلِمیَن َفَجَرى اْبُن ُعَمَر َعَلى اْلَعاَدِة

. َرِضَي الّلُھ َعْنُھَما اْلَأْمَر اّلِذي ُھَو َخاِرٌج َعْن َعاَدِتِھ َفُھَو َأْوَلى ِبَأْن َیُكوَن ُھَو اْلَمْحُفوَظ 
ةَ  : َأَحُدَھا . َوَرّجَحْت َطاِئَفٌة ُأْخَرى َقْوَل اْبِن ُعَمَر ِلُوُجوٍه  َر ِبَمّك ْم   َأّنُھ َلْو َصّلى الّظْھ ، َل

ٌد   ]  ٢٦٠ص [ ُتَصّل الّصَحاَبُة ِبِمًنى ُوْحَداًنا  وُل َأَح ْن    : َأَحٌد َقّط ، َوَلا َیُق َتَناَب َم ُھ اْس إّن
ْم   ُت     . ُیَصّلي ِبِھْم َوَلْوَلا ِعْلُمُھ َأّنُھ َیْرِجُع إَلْیِھْم َفُیَصّلي ِبِھ َلاُة َوَلْس َرْت الّص اَل إْن َحَض َلَق

َداًنا       ِعْنَدُكْم َفِلُیَصّل اَك ُوْح َحاَبُة ُھَن ّلى الّص ا َص ِبُكْم ُفَلاٌن َوَحْیُث َلْم َیَقْع َھَذا َوَلا َھَذا ، َوَل
ى            ُھ َعَل ّلوا َمَع ْم َص َم َأّنُھ ِزیَن ُعِل ّلوا ِع وا َأْن ُیَص اَدِتِھْم إَذا اْجَتَمُع ْن َع َقْطًعا ، َوَلا َكاَن ِم

ّلى  : الّثاِني . َعاَدِتِھْم  ْو َص اَن           َأّنُھ َل وَن َوَك ْم ُمِقیُم ِد َوُھ ِل اْلَبَل ُض َأْھ ُھ َبْع اَن َخْلَف َة َلَك ِبَمّك
مْ  ْل   َیْأُمُرُھْم َأْن ُیِتّموا َصَلاَتُھْم َوَلْم ُیْنَقْل َأّنُھْم َقاُموا َفَأَتّموا َبْعَد َسَلاِمِھ َصَلاَتُھْم َوَحْیُث َل ُیْنَق

َة         َھَذا َوَلا َھَذا ، َبْل ُھَو َمْعُلوُم اِلا ٍذ ِبَمّك ّل ِحیَنِئ ْم ُیَص ُھ َل َم َأّن ا ، ُعِل اِء َقْطًع ُھ   . ْنِتَف ا َیْنُقُل َوَم
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ُھ عَ       ا َقاَل ْفٌر َفِإّنَم ْوٌم َس ا َق اَم َبْعُض َمْن َلا ِعْلَم ِعْنَدُه َأّنُھ َقاَل َیا َأْھَل َمّكَة َأِتّموا َصَلاَتُكْم َفِإّن
وٌم   الّثاِلُث َأّن. اْلَفْتِح َلا ِفي َحّجِتِھ  َواِف َوَمْعُل ُھ ِمْن اْلَمْعُلوِم َأّنُھ َلّما َطاَف َرَكَع َرْكَعَتْي الّط

َعَتْي َأّن َكِثیًرا ِمْن اْلُمْسِلِمیَن َكاُنوا َخْلَفُھ َیْقَتُدوَن ِبِھ ِفي َأْفَعاِلِھ َوَمَناِسِكِھ َفَلَعّلُھ َلّما َرَكَع َرْك
ِھ َظّن الّظاّن َأّنَھا َصَلاُة الّظْھِر َوَلا ِسّیَما إَذا َكاَن َذِلَك ِفي الّطَواِف َوالّناُس َخْلَفُھ َیْقَتُدوَن ِب

ُل           ا َتْحَتِم ا َل ى ، َفِإّنَھ َلاِتِھ ِبِمًن اِف َص ِھ ِبِخَل ُع اْحِتَماِل ُن َرْف َوْقِت الّظْھِر َوَھَذا اْلَوْھُم َلا ُیْمِك
ْل        الّراِبُع َأّنُھ َلا ُیْحَفُظ َعْنُھ . َغْیَر اْلَفْرِض  َة ، َب ْوِف َمّك ْرَض ِبَج ّلى اْلَف ُھ َص ِھ َأّن ِفي َحّج

ا          وا َل َن َنَزُل ْم َأْی ّلي ِبِھ اَن ُیَص ِھ َك ّدَة ُمَقاِم إّنَما َكاَن ُیَصّلي ِبَمْنِزِلِھ ِب اْلَأْبَطِح ِباْلُمْسِلِمیَن ُم
اّم    ِزِل اْلَع ِر اْلَمْن َر َغْی اٍن آَخ ي َمَك ّلي ِف دِ . ُیَص اِمُس َأّن َح ِھ اْلَخ ٌق َعَلْی َر ُمّتَف ِن ُعَم یَث اْب

ِإّن    . َوَحِدیُث َجاِبٍر ِمْن َأْفَراِد ُمْسِلٍم  َناِدِه َف ي إْس َفَحِدیُث اْبِن ُعَمَر َأَصّح ِمْنُھ َوَكَذِلك ُھَو ِف
ْبِن ُعَمَر اْلُعَمِرّي ،  ُرَواَتُھ َأْحَفُظ َوَأْشَھُر َوَأْتَقُن َفَأْیَن َیَقُع َحاِتُم ْبُن إْسَماِعیَل ِمْن ُعَبْیِد الّلِھ

ِت   َوَأْیَن َیَقُع ِحْفُظ َجْعَفٍر ِمْن ِحْفِظ َناِفٍع ؟ الّساِدُس َأّن َحِدیَث َعاِئَشَة َقْد اْضَطَرَب ِفي َوْق
ى    ا َعَل اِني    ]  ٢٦١ص [ َطَواِفِھ َفُرِوَي َعْنَھ اًرا ، الّث اَف َنَھ ى     : َط َواَف إَل َر الّط ُھ َأّخ َأّن

َلاِة          الّلْیِل الّثاِل اَن الّص ا َمَك ِة َوَل َت اْلِإَفاَض ِھ َوْق ِبْط ِفی ْم َیْض ِھ َفَل ُث َأّنُھ َأَفاَض ِمْن آِخِر َیْوِم
ِدیَث          . ِبِخَلاِف َحِدیِث اْبِن ُعَمَر  ِإّن َح َزاٍع َف ا ِن ُھ ِبَل ّح ِمْن َر َأَص ِن ُعَم ِدیَث اْب الّساِبُع َأّن َح

ِن  َعاِئَشَة ِمْن ِرَواَیِة ُمَحّمِد ْبِن إ ْسَحاَق َعْن َعْبِد الّرْحَمِن ْبِن اْلَقاِسِم ، َعْن َأِبیِھ َعْنَھا ، َواْب
ْوِل       ى َق ّدُم َعَل َف ُیَق ُھ َفَكْی إْسَحاَق ُمْخَتَلٌف ِفي اِلاْحِتَجاِج ِبِھ َوَلْم ُیَصّرْح ِبالّسَماِع َبْل َعْنَعَن

اِمُن َأّن َحِدیَث َعاِئَشَة َلْیَس ِباْلَبّیِن َأّنُھ َصّلى الّلُھ الّث. ُعَبْیِد الّلِھ َحّدَثِني َناِفٌع َعْن اْبِن ُعَمَر 
َذا    ُھ َھَك ِھ       : َعَلْیِھ َوَسّلَم َصّلى الّظْھَر ِبَمّكَة ، َفِإّن َلْفَظ ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل اَض َرُس َأَف

ى     ى ِمًن َع إَل ّم َرَج َر ُث ّلى الّظْھ یَن َص ِھ ِح ِر َیْوِم ْن آِخ ّلَم ِم اِم  َوَس اِلَي َأّی ا َلَی َث ِبَھ ، َفَمَك
َیاٍت        ْبِع َحَص َرٍة ِبَس ّل َجْم ْمُس ُك ْت الّش َذا    . الّتْشِریِق َیْرِمي اْلَجْمَرَة إَذا َزاَل ُة َھ َأْیَن َدَلاَل َف

ِریِح الّدَلالَ    ي َص ى  اْلَحِدیِث الّصِریَحُة َعَلى َأّنُھ َصّلى الّظْھَر َیْوَمِئٍذ ِبَمّكَة َوَأْیَن َھَذا ِف ِة إَل
ا          ي َراِجًع ى ، َیْعِن َر ِبِمًن ّلى الّظْھ ّم َص ِر ُث ْوَم الّنْح ِدیٌث   . َقْوِل اْبِن ُعَمَر َأَفاَض َی َن َح َوَأْی

  .َوَالّلُھ َأْعَلُم . اّتَفَق َأْصَحاُب الّصِحیِح َعَلى إْخَراِجِھ إَلى َحِدیٍث ُاْخُتِلَف ِفي اِلاْحِتَجاِج ِبِھ 
  ]ُأّم َسَلَمَة  ِذْكُر َطَواِف[ َفْصٌل 

اِكَیٌة   َقاَل اْبُن َحْزٍم َوَطاَفْت ُأّم َسَلَمَة ِفي َذِلَك اْلَیْوِم َعَلى َبِعیِرَھا ِمْن َوَراِء الّناِس َوِھَي َش
ا َروَ         ِھ ِبَم َتّج َعَلْی ا ، َواْح َأِذَن َلَھ ْوِم َف َك اْلَی ي َذِل اُه اْسَتْأَذَنْت الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِف

ى  " َصِحیِحِھ " ُمْسِلٌم ِفي  ِمْن َحِدیِث َزْیَنَب ِبْنِت ُأّم َسَلَمَة ، َعْن ُأّم َسَلَمَة َقاَلْت َشَكْوُت إَل
" ُطوِفي ِمْن َوَراِء الّناِس َوَأْنِت َراِكَبٌة " الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّني َأْشَتِكي ، َفَقاَل 

ُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِحیَنِئٍذ ُیَصّلي إَلى َجْنِب اْلَبْیِت َوُھَو َیْقَرُأ َقاَلْت َفُطْفُت َوَر
ص [ َوَلا َیَتَبّیُن َأّن َھَذا الّطَواَف ُھَو َطَواُف اْلِإَفاَضِة ِلَأّن } َوالّطوِر َوِكَتاٍب َمْسُطوٍر { 

رَ  ]  ٢٦٢ ْم َیْق ّلَم َل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َر   َص ا َجَھ الّطوِر َوَل َواِف ِب َك الّط ْي َذِل ي َرْكَعَت ْأ ِف
اَل ِباْلِقَراَءِة ِبالّنَھاِر ِبَحْیُث َتْسَمُعُھ ُأّم َسَلَمَة ِمْن َوَراِء الّناِس َوَقْد َبّیَن َأُبو ُمَحّمٍد َغَلَط َمْن َق

ُھ      َوَقْد َصّح ِمْن. إّنُھ َأّخَرُه إَلى الّلْیِل َفَأَصاَب ِفي َذِلَك  ّلى الّل ّي َص َة َأّن الّنِب َحِدیِث َعاِئَش
ْت َفَأَفاَضت      ّم َمَض ِر ُث َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْرَسَل ِبُأّم َسَلَمَة َلْیَلَة الّنْحِر ، َفَرَمْت اْلَجْمَرَة َقْبَل اْلَفْج

ّلَم     َفَكْیَف َیْلَتِئُم َھَذا َمَع َطَواِفَھا َیْوَم الّنْحِر َوَراَء الّناِس َوَرُسوُل ال ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّلِھ َص
َلاِتِھ   ي َص َرُأ ِف ّلي َوَیْق ِت ُیَص ِب اْلَبْی ى َجاِن ُطوٍر { إَل اٍب َمْس وِر َوِكَت ْن } َوالّط َذا ِم ؟ َھ

ّما َأّنَھا اْلُمَحاِل َفِإّن َھِذِه الّصَلاَة َواْلِقَراَءَة َكاَنْت ِفي َصَلاِة اْلَفْجِر َأْو اْلَمْغِرِب َأْو اْلِعَشاِء َوُأ
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ا ،          َة َقْطًع ّلَم ِبَمّك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َكاَنْت َیْوَم الّنْحِر َوَلْم َیُكْن َذِلَك اْلَوْقَت َرُس
  .َفَھَذا ِمْن َوْھِمِھ َرِحَمُھ الّلُھ 

  ]َطَواُف َعاِئَشَة [
ًدا ، وَ      ا َواِح ْوِم َطَواًف َك اْلَی ي َذِل ا       َفَطاَفْت َعاِئَشُة ِف ْن َحّجَھ ا َع ًدا َأْجَزَأَھ ْعًیا َواِح َعْت َس َس

َواِف   ْن َط َك َع ا َذِل ا َطَواُفَھ ْت َفَأْجَزَأَھ ّم َحاَض ْوَم ُث َك اْلَی ِفّیُة َذِل ْت َص ا ، َوَطاَف َوُعْمَرِتَھ
ْت  اْلَوَداِع َوَلْم ُتَوّدْع َفاْسَتَقّرْت ُسّنُتُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلَمْرَأِة  الّطاِھَرِة إَذا َحاَض

َواِف  َل الّط وِف  -َقْب َل اْلُوُق ٍد َوِإْن  -َأْو َقْب ْعٍي َواِح ٍد َوَس َواٍف َواِح َي ِبَط ِرَن َوَتْكَتِف َأْن َتْق
  ] ٢٦٣ص . [ َحاَضْت َبْعَد َطَواِف اْلِإَفاَضِة اْجَتَزَأْت ِبِھ َعْن َطَواِف اْلَوَداِع 

  ]َرْمُي اْلِجَماِر [ َفْصٌل 
َر            َبَح اْنَتَظ ا َأْص ا ، َفَلّم اَت ِبَھ َك َفَب ِھ َذِل ْن َیْوِم ى ِم ى ِمًن ُثّم َرَجَع َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَل
ُأوَلى        اْلَجْمَرِة اْل َدَأ ِب ْب َفَب ْم َیْرَك اِر َوَل َزَواَل الّشْمِس َفَلّما َزاَلْت َمَشى ِمْن َرْحِلِھ إَلى اْلِجَم

اٍة   اّلِتي َتِلي َمْسِجَد اْلَخْیِف ، َفَرَماَھا ِبَسْبِع َحَصَیاٍت َواِحَدًة َبْعَد َواِحَدٍة َیُقوُل َمَع ُكّل َحَص
ِھ   " الّلُھ َأْكَبُر "  َع َیَدْی ، ُثّم َتَقّدَم َعَلى اْلَجْمَرِة َأَماَمَھا َحّتى َأْسَھَل َفَقاَم ُمْسَتْقِبَل اْلِقْبَلِة ُثّم َرَف

ّم         َوَدَعا ُدَعاًء َطِویًلا  َذِلَك ُث ا َك َطى ، َفَرَماَھ َرِة اْلُوْس ى اْلَجْم ى إَل ّم َأَت ِبَقْدِر ُسوَرِة اْلَبَقَرِة ُث
ْن            ا ِم ْدُعو َقِریًب ِھ َی ا َیَدْی ِة َراِفًع َتْقِبَل اْلِقْبَل َف ُمْس َواِدَي َفَوَق ي اْل اْنَحَدَر َذاَت اْلَیَساِر ِمّما َیِل

َتْعَرَض       ُوُقوِفِھ اْلَأّوِل ُثّم َأَتى اْلَجْم َواِدَي َواْس َتْبَطَن اْل ِة ، َفاْس َرُة اْلَعَقَب َي َجْم َرَة الّثاِلَثَة َوِھ
  .اْلَجْمَرَة َفَجَعَل اْلَبْیَت َعْن َیَساِرِه َوِمًنى َعْن َیِمیِنِھ َفَرَماَھا ِبَسْبِع َحَصَیاٍت َكَذِلَك 

  ]الّتْعِلیُل ِلَتْرِك الّدَعاِء َبْعَد اْلَعَقَبِة [ 
ْم َت    َوَل َت َوْق َتْقَبَل اْلَبْی ِھ َواْس ْن َیِمیِن ا َع ا َجَعَلَھ اُل َوَل ُل اْلُجّھ ا َیْفَع ا َكَم ْن َأْعَلاَھ ا ِم َیْرِمَھ

اِء   ْف         . الّرْمَي َكَما َذَكَرُه َغْیُر َواِحٍد ِمْن اْلُفَقَھ ْم َیِق ْوِرِه َوَل ْن َف َع ِم َي َرَج َل الّرْم ا َأْكَم َفَلّم
اَدِة     : ِلِضیِق اْلَمَكاِن ِباْلَجَبِل َوِقیَل َوُھَو َأَصّح ِعْنَدَھا ، َفِقیَل  ِس اْلِعَب ي َنْف اَن ِف إّن ُدَعاَءُه َك

َل   َقْبَل اْلَفَراِغ ِمْنَھا ، َفَلّما َرَمى َجْمَرَة اْلَعَقَبِة ، َفَرَغ الّرْمُي َوالّدَعاُء ِفي ُصْلِب اْلِعَباَدِة َقْب
َبْعَد اْلَفَراِغ ِمْنَھا ، َوَھَذا َكَما َكاَنْت ُسّنُتُھ ِفي ُدَعاِئِھ ِفي الّصَلاِة إْذ  اْلَفَراِغ ِمْنَھا َأْفَضُل ِمْنُھ

ْن َكاَن َیْدُعو ِفي ُصْلِبَھا ، َفَأّما َبْعَد اْلَفَراِغ ِمْنَھا ، َفَلْم َیْثُبت َعْنُھ َأّنُھ َكاَن َیْعَتاُد الّدَعاَء َومَ 
ُدَعاٍء   َرَوى َعْنُھ َذِلَك َفَقْد َغِلَط َع ْدُعو ِب َلْیِھ َوِإْن ُرِوَي ِفي َغْیِر الّصِحیِح َأّنُھ َكاَن َأْحَیاًنا َی

اَن     ]  ٢٦٤ص . [ َعاِرٍض َبْعَد الّسَلاِم َوِفي ِصّحِتِھ َنَظٌر  ي َك ِھ اّلِت َة َأْدِعَیِت ِریَب َأّن َعاّم
ٍل    َیْدُعو ِبَھا ، َوَعّلَمَھا الّصّدیَق إّنَما ِھَي ِفي ُصْلِب الّصَل ِن َجَب اِذ ْب ا  : اِة َوَأّما َحِدیُث ُمَع َل

ُدُبُر    : َتْنَس َأْن َتُقوَل ُدُبَر ُكّل َصَلاٍة  ك َف ِن ِعَباَدِت الّلُھّم َأِعّني َعَلى ِذْكِرَك َوُشْكِرك ، َوُحْس
ھِ   َراُد ِب ِھ      الّصَلاِة ُیَراُد ِبِھ آِخُرَھا َقْبَل الّسَلاِم ِمْنَھا ، َكُدُبِر اْلَحَیَواِن َوُی َلاِم َكَقْوِل َد الّس ا َبْع َم

  .َوَالّلُھ َأْعَلُم . ُتَسّبُحوَن الّلَھ َوُتَكّبُروَن َوَتْحَمُدوَن ُدُبَر ُكّل َصَلاٍة اْلَحِدیُث 
  ]َمْیُل اْلُمَصّنِف ِبَأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َرَمى َقْبَل الّصَلاِة [ َفْصٌل 

ى          َوَلْم َیَزْل ِفي َنْفِسي ، َھ ُب َعَل ِذي َیْغِل َدَھا ؟ َوَاّل ِر َأْو َبْع َلاِة الّظْھ َل َص ي َقْب اَن َیْرِم ْل َك
اُلوا              َرُه َق اِبًرا َوَغْی َأّن َج ّلي ، ِل ُع َفُیَص ّم َیْرِج َلاِة ُث َل الّص ي َقْب ُھ َیْرِم ُھ َكاَن اَن  : الّظّن َأّن َك

ْمسِ    وا َزَواَل الّش ْمُس َفَعّقُب ْت الّش ي إَذا َزاَل ِھ  َیْرِم ّزَواِل   . ِبَرْمِی َت ال ِإّن َوْق ا ، َف َوَأْیًض
ْوَم        ّلَم َی ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ِللّرْمِي َأّیاَم ِمًنى ، َكُطُلوِع الّشْمِس ِلَرْمِي َیْوِم الّنْحِر َوالّنِب

اَداِت ذَ  ْن ِعَب ْیًئا ِم ِھ َش ّدْم َعَلْی ْم ُیَق ِي َل ُت الّرْم َل َوْق ا َدَخ ِر َلّم ِإّن الّنْح ا َف ْوِم َوَأْیًض َك اْلَی ِل
َنِنِھَما  " الّتْرِمِذّي َواْبَن َماَجْھ ، َرَوَیا ِفي  ا       " ُس ُھ َعْنُھَم َي الّل اٍس َرِض ِن َعّب ْن اْب اَن  : َع َك



 ١٢٩

ْھ   دْ : َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْرِمي اْلِجَماَر إَذا َزاَلْت الّشْمُس َزاَد اْبُن َماَج َر َق
َر        ّلى الّظْھ ِھ َص ْن َرْمِی َرَغ ِم ا إَذا َف ِذّي   . َم اَل الّتْرِم َناِد      : َوَق ي إْس ْن ِف ٌن َوَلِك ِدیٌث َحَس َح

َحِدیِث الّتْرِمِذّي اْلَحّجاُج ْبُن َأْرَطاَة ، َوِفي إْسَناِد َحِدیِث اْبِن َماَجْھ إْبَراِھیُم ْبُن ُعْثَماَن َأُبو 
ُم َأْحَمُد َأّنُھ َكاَن َیْرِمي َیْوَم الّنْحِر َراِكًبا ، َوَأّیاَم ِمًنى َماِشًیا ِفي َوَذَكَر اْلِإَما]  ٢٦٥ص [ 

  .َذَھاِبِھ َوُرُجوِعِھ 
  ]َوَقَفاُت الّدَعاِء ِفي اْلَحّج [ َفْصٌل 

ّدَعاِء           اٍت ِلل ّت َوَقَف ّلَم ِس ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص ّمَنْت َحّجُت ُف الْ  . َفَقْد َتَض ى  اْلَمْوِق َأّوُل َعَل
َد         : الّصَفا ، َوالّثاِني  اِمُس ِعْن َة ، َواْلَخ ُع ِبُمْزَدِلَف َة ، َوالّراِب ُث ِبَعَرَف ْرَوِة ، َوالّثاِل ى اْلَم َعَل

  .اْلَجْمَرِة اْلُأوَلى ، َوالّساِدُس ِعْنَد اْلَجْمَرِة الّثاِنَیِة 
  ]ُخْطَبَتا ِمًنى [ َفْصٌل  

ُھ َعَلیْ  ّلى الّل َب َص ّدَمْت    َوَخَط ْد َتَق ِر َوَق ْوَم الّنْح ًة َی ْیِن ُخْطَب ى ُخْطَبَت اَس ِبِمًن ّلَم الّن ِھ َوَس
ُطَھا ، َأْي        َو َأْوَس ِر َوُھ ْوِم الّنْح اِني َی َو َث َواْلُخْطَبَة الّثاِنَیَة ِفي َأْوَسِط َأّیاِم الّتْشِریِق َفِقیَل ُھ

ِدیِث       َك ِبَح اَل َذِل ْن َق َتّج َم ِھ        ِخَیاُرَھا ، َواْح وَل الّل ِمْعُت َرُس ْت َس اَن ، َقاَل ِت َنْبَھ ّراَء ِبْن َس
ْوَم    : َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیُقول  ْدُعوَن َی ِذي َت َأَتْدُروَن َأّي َیْوٍم َھَذا ؟ َقاَلْت َوُھَو اْلَیْوُم اّل

ٍد    . ِم الّتْشِریِق الّلُھ َوَرُسوُلُھ َأْعَلُم َقاَل َھَذا َأْوَسُط َأّیا: َقاُلوا . الّرُءوِس  ْدُروَن َأّي َبَل ْل َت َھ
ي  : ُثّم َقال . َقاَل َھَذا اْلَمْشَعُر اْلَحَراُم . الّلُھ َوَرُسوُلُھ َأْعَلُم : َھَذا ؟ َقاُلوا  إّني َلا َأْدِري َلَعّل

َواَلُكْم َوَأْعَراضَ      اَءُكْم َوَأْم ا َوِإّن ِدَم َذا ، َأَل ِة    َلا َأْلَقاُكْم َبْعَد َعاِمي َھ َراٌم َكُحْرَم ْیُكْم َح ُكْم َعَل
َلا َیْوِمُكْم َھَذا ، ِفي َشْھِرُكْم َھَذا ، ِفي َبَلِدُكْم َھَذا ، َحّتى َتْلَقْوا َرّبُكْم َفَیْسَأَلُكْم َعْن َأْعَماِلُكْم َأ

ُت   َة ،   " َفْلُیَبّلْغ َأْدَناُكْم َأْقَصاُكْم َأَلا َھْل َبّلْغ ِدْمَنا اْلَمِدیَن ا َق اَت        َفَلّم ى َم ا َحّت ا َقِلیًل ْث إّل ْم َیْلَب َل
و َداُود      ّلَم َرَواُه َأُب ِھ َوَس ُھ َعَلْی اِق     ]  ٢٦٦ص [ َصّلى الّل ِر ِباِلاّتَف ْوِم الّنْح اِني َی َر  . َث َوَذَك

، َقاَل  اْلَبْیَھِقّي ، ِمْن َحِدیِث ُموَسى ْبِن عْیَدَة الّرَبِذّي ، َعْن َصَدَقَة ْبِن َیَساٍر َعْن اْبِن ُعَمَر
ْتُح     { ُأْنِزَلْت َھِذِه الّسوَرُة  ِھ َواْلَف ُر الّل اَء َنْص ِھ       } ِإَذا َج ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ى َرُس َعَل

ْت       َواِء َفُرِحَل ِھ اْلَقْص َأَمَر ِبَراِحَلِت َوَداُع َف ُھ اْل ِرَف َأّن ِریِق َوُع اِم الّتْش ِط َأّی ي َوَس ّلَم ِف َوَس
  .ُثّم َذَكَر اْلَحِدیَث ِفي ُخْطَبِتِھ " َیا َأّیَھا الّناُس " َفَقاَل  َواْجَتَمَع الّناُس

ِي  [ َفْصٌل  َتْرِخیُصُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَمْن َلُھ ُعْذٌر ِباْلَمِبیِت َخاِرَج ِمًنى َوِبَجْمِع َرْم
  ]َیْوَمْیِن َبْعَد َیْوِم الّنْحِر ِفي َأَحِدِھَما 

ُھ       َواْسَتْأَذَنُھ َأِذَن َل َقاَیِتِھ َف ِل ِس ْن َأْج . اْلَعّباُس ْبُن َعْبِد اْلُمّطِلِب َأْن َیِبیَت ِبَمّكَة َلَیاِلَي ِمًنى ِم
ْوَم            وا َی ْم َأْن َیْرُم َأْرَخَص َلُھ ِل َف َد اْلِإِب ى ِعْن اِرَج ِمًن ِة َخ ي اْلَبْیُتوَت َواْسَتْأَذَنُھ ِرَعاُء اْلِإِبِل ِف

ِدِھَما    الّنْحِر ُثّم َیْجَم ي َأَح ُھ ِف اَل  ]  ٢٦٧ص . [ ُعوا َرْمَي َیْوَمْیِن َبْعَد َیْوِم الّنْحِر َیْرُموَن َق
ِر   : َماِلٌك  ْوَم الّنْف ي     . َظَنْنُت َأّنُھ َقاَل ِفي َأّوِل َیْوٍم ِمْنُھَما ، ُثّم َیْرُموَن َی َة ِف ُن ُعَیْیَن اَل اْب َوَق

اِء َأنْ    َص ِللّرَع ِدیِث َرّخ ّنِة         َھَذا اْلَح اِئَفَتْیِن ِبالّس وُز ِللّط ا َفَیُج َدُعوا َیْوًم ا ، َوَی وا َیْوًم َیْرُم
وَن َتْرُك اْلَمِبیِت ِبِمًنى ، َوَأّما الّرْمُي َفِإّنُھْم َلا َیْتُرُكوَنُھ َبْل َلُھْم َأْن ُیَؤّخُروُه إَلى الّلْیِل َفَیْرُم

ْوَمْیِن فِ     َي َی وا َرْم ْم َأْن َیْجَمُع ِھ َوَلُھ ْد     ِفی ّلَم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اَن الّنِب ْوٍم َوِإَذا َك ي َی
َرّخَص ِلَأْھِل الّسَقاَیِة َوِللّرَعاِء ِفي اْلَبْیُتوَتِة َفَمْن َلُھ َماٌل َیَخاُف َضَیاَعُھ َأْو َمِریٌض َیَخاُف 

اِء       ِمْن َتَخّلِفِھ َعْنُھ َأْو َكاَن َمِریًضا َلا ُتْمِكُنُھ اْلَبْیُتوَت ى َھُؤَل ّنّص َعَل ِھ ال ُھ ِبَتْنِبی َقَطْت َعْن ُة َس
  .َوَالّلُھ َأْعَلُم 

  ]َأْیَن َلِقَي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعاِئَشَة َبْعَد ُرُجوِعَھا ِمْن ُعْمَرِة الّتْنِعیِم [ َفْصٌل 



 ١٣٠

ْل تَ     ْوَمْیِن َب ي َی ِریِق      َوَلْم َیَتَعّجْل َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِف اِم الّتْش َي َأّی َل َرْم ى َأْكَم َأّخَر َحّت
ي       ُف َبِن َو َخْی َأْبَطُح ، َوُھ َو اْل الّثَلاَثِة َوَأَفاَض َیْوَم الّثَلاَثاِء َبْعَد الّظْھِر إَلى اْلُمَحّصِب ، َوُھ

ى ثَ    اَن َعَل اَك َوَك ّز      ِكَناَنَة ، َفَوَجَد َأَبا َراِفٍع َقْد َضَرَب َلُھ ِفیِھ ُقّبٍة ُھَن ِھ َع ْن الّل ا ِم ِھ َتْوِفیًق َقِل
َر      َر َواْلَعْص ّلى الّظْھ ّلَم َفَص ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ِھ َرُس ْأُمَرُه ِب ّل ُدوَن َأْن َی َوَج

َحًرا ، َولَ              ا َس َوَداِع َلْیًل اَف ِلْل َة ، َفَط ى َمّك َض إَل ّم َنَھ َدًة ُث َد َرْق اَء َوَرَق ِرَب َواْلِعَش ْم َواْلَمْغ
َفَقاُلوا َلُھ " َأَحاِبَسُتَنا ِھَي ؟ " َیْرُمْل ِفي َھَذا الّطَواِف ، َوَأْخَبَرْتُھ َصِفّیُة َأّنَھا َحاِئٌض َفَقاَل 

اَل     ْت َق ْد َأَفاَض ْر إًذا  " إّنَھا َق َرًة        " َفْلَتْنِف ا ُعْم َة َأْن ُیْعِمَرَھ ك الّلْیَل ُة َتِل ِھ َعاِئَش ْت إَلْی َوَرِغَب
ا ،           ُمْفَرَدًة ا َوُعْمَرِتَھ ْن َحّجَھ َزَأ َع ْد َأْج ْرَوِة َق َفا َواْلَم ِت َوِبالّص ا ِباْلَبْی َفَأْخَبَرَھا َأّن َطَواَفَھ

یِم ،    ْن الّتْنِع ا ِم ّرْحَمِن َأْن ُیْعِمَرَھ َد ال ا َعْب َأَمَر َأَخاَھ َرَدًة َف َرًة ُمْف َر ُعْم ا َأْن َتْعَتِم ْت إّل َفَأَب
اَل         َفَفَرَغْت ِمْن ُعْمَر ِل َفَق ْوِف الّلْی ي َج ا ِف ا ، َفَأَتَی َع َأِخیَھ َب َم [ ِتَھا َلْیًلا ُثّم َواَفْت اْلُمَحّص

؟ َقاَلْت َنَعْم َفَناَدى ِبالّرِحیِل ِفي َأْصَحاِبِھ " َفَرْغُتَما " َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ]  ٢٦٨ص 
اِرّي    . َلاِة الّصْبِح َفاْرَتَحَل الّناُس ُثّم َطاَف ِباْلَبْیِت َقْبَل َص ُظ اْلُبَخ َذا َلْف َف    . َھ َل َكْی ِإْن ِقی َف

ي   ِذي ِف ا اّل َوِد َعْنَھ ِدیِث اْلَأْس ْیَن َح َذا ، َوَب ْیَن َھ وَن َب ِحیِح " َتْجَمُع ْت " الّص ا ؟ َقاَل َأْیًض
َفَذَكْرت اْلَحِدیَث َوِفیِھ . . .  َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَلْم َنَر إّلا اْلَحّج

 َفَلّما َكاَنْت َلْیَلُة اْلَحْصَبِة ُقْلُت َیا َرُسوَل الّلِھ َیْرِجُع الّناُس ِبَحّجٍة َوُعْمَرٍة َوَأْرِجُع َأَنا ِبَحّجٍة
ا     ُت َل ْت ُقْل اَل  . ؟ َقاَل َأَوَما ُكْنِت ُطْفِت َلَیاِلَي َقِدْمَنا َمّكَة ؟ َقاَل اذْ " َق ى    َف ِك إَل َع َأِخی َھِبي َم

َذا   ِھ      " الّتْنِعیِم ، َفَأِھّلي ِبُعْمَرٍة ُثّم َمْوِعُدِك َمَكاَن َكَذا َوَك وُل الّل ي َرُس ُة َفَلِقَیِن ْت َعاِئَش ، َقاَل
عِ    ا ُمْص ا ، َأْو َأَن َو  َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوُھَو ُمْصِعٌد ِمْن َمّكَة ، َوَأَنا ُمْنَھِبَطٌة َعَلْیَھ َدٌة َوُھ

ِھ ُمْنَھِبٌط ِمْنَھا َفِفي َھَذا اْلَحِدیِث َأّنُھَما َتَلاَقَیا ِفي الّطِریِق َوِفي اْلَأّوِل َأّنُھ اْنَتَظَرَھا ِفي َمْنِزلِ 
ا       . َفَلّما َجاَءْت َناَدى ِبالّرِحیِل ِفي َأْصَحاِبِھ  َو َقْوُلَھ ُر َوُھ َكاٌل آَخ ِھ إْش ّم ِفی َو   : ُث ي َوُھ َلِقَیِن

عِ  ًدا ُمْصِعٌد ِمْن َمّكَة َوَأَنا ُمْنَھِبَطٌة َعَلْیَھا ، َأْو ِباْلَعْكِس َفِإْن َكاَن اْلَأّوُل َفَیُكوُن َقْد َلِقَیَھا ُمْص
ا   اَرُه َلَھ اِفي اْنِتَظ َذا ُیَن َرِة َوَھ ا ِلْلُعْم ٌة َعَلْیَھ َي ُمْنَھِبَط ِة ، َوِھ ى اْلَمِدیَن ا إَل ا َراِجًع ِمْنَھ

الّصَواُب اّلِذي َلا َشّك ِفیِھ َأّنَھا َكاَنْت ُمْصِعَدًة ِمْن : َقاَل َأُبو ُمَحّمٍد اْبُن َحْزٍم . ِب ِباْلُمَحّص
 َمّكَة ، َوُھَو ُمْنَھِبٌط ِلَأّنَھا َتَقّدَمْت إَلى اْلُعْمَرِة َواْنَتَظَرَھا َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم

ضَ   ّم َنَھ َة ،           َحّتى َجاَءْت ُث ْن َمّك ِب َع ى اْلُمَحّص ِرَفًة إَل ا ُمْنَص َوَداِع َفَلِقَیَھ َواِف اْل ى َط إَل
ِب ،     َد اْلُمَحّص وَن َبْع َوَھَذا َلا َیِصّح ، َفِإّنَھا َقاَلْت َوُھَو ُمْنَھِبٌط ِمْنَھا ، َوَھَذا َیْقَتِضي َأْن َیُك

َة  ]  ٢٦٩ص [ إّنُھ َنَھَض إَلى َطَواِف : ٍد َواْلُخُروِج ِمْن َمّكَة ، َفَكْیَف َیُقوُل َأُبو ُمَحّم َمّك
اٌل   ّج     . ؟ َھَذا ُمَح ْم َیُح ٍد ، َل و ُمَحّم ي َأّن        . َوَأُب ّدَم ِف ا َتَق ِریٌح َكَم ا َص ِم َعْنَھ ِدیُث اْلَقاِس َوَح

ِر َحتّ   . َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم  َد الّنْف َل   اْنَتَظَرَھا ِفي َمْنِزِلِھ َبْع اَءْت َفاْرَتَح ى َج
وُل     ي َرُس َواُبُھ َلِقَیِن َوَأّذَن ِفي الّناِس ِبالّرِحیِل َفِإْن َكاَن َحِدیُث اْلَأْسَوِد َھَذا َمْحُفوًظا ، َفَص
ْت    ا َطاَف ا ، َفِإّنَھ ِبٌط إَلْیَھ َو ُمْنَھ َة ، َوُھ ْن َمّك ِعَدٌة ِم ا ُمْص ّلَم َوَأَن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص الّل

َوَداِع     َو َة ِلْل ى َمّك وِط إَل ي اْلُھُب َذ ِف ْد َأَخ ُھ َق اِدِه َفَواَفْت ِعَدْت ِلِمیَع ّم ُأْص ا ، ُث ْت ُعْمَرَتَھ َقَض
ا      َع َبْیَنُھَم ْد ُجِم َذا ، َوَق َفاْرَتَحَل َوَأّذَن ِفي الّناِس ِبالّرِحیِل َوَلا َوْجَھ ِلَحِدیِث اْلَأْسَوِد َغْیُر َھ

ِرینَ  ٌم    ِبَجْمَعْیِن آَخ ا َوْھ ُدُھَما  . َوُھَم ا ،        : َأَح َد َأْن َبَعَثَھ ّرًة َبْع ّرَتْیِن َم َوَداِع َم اَف ِلْل ُھ َط َأّن
اَل َبْل َوَقْبَل َفَراِغَھا ، َوَمّرًة َبْعَد َفَراِغَھا ِلْلَوَداِع َوَھَذا َمَع َأّنُھ َوْھٌم َبّیٌن َفِإّنُھ َلا َیْرَفُع اْلِإْشَك

اِني  .  َیِزیُدُه َفَتَأّمْلُھ ى           : الّث ّقِة َعَل ْوَف اْلَمَش ِة َخ ِر اْلَعَقَب ى َظْھ ِب إَل ْن اْلُمَحّص َل ِم ُھ اْنَتَق َأّن
َذا    ِة ، َوَھ اْلُمْسِلِمیَن ِفي الّتْحِصیِب َفَلِقَیْتُھ َوِھَي ُمْنَھِبَطٌة إَلى َمّكَة ، َوُھَو ُمْصَعٌد إَلى اْلَعَقَب
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ْن       َأْقَبُح ِمْن اْلَأّوِل ِلَأّنُھ َصّلى َرَج ِم ا َخ ًلا ، َوِإّنَم ِة َأْص الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْم َیْخُرْج ِمْن اْلَعَقَب
ْیَن      : َوَأْیًضا . َأْسَفِل َمّكَة ِمْن الّثِنّیِة الّسْفَلى ِباِلاّتَفاِق  ُع َب ُل اْلَجْم ا َیْحُص َك َل َفَعَلى َتْقِدیِر َذِل

ِدیَثْیِن  ٍد ا . اْلَح و ُمَحّم َر َأُب ى     َوَذَك َة إَل َفِل َمّك ْن َأْس ِھ ِم َد ُخُروِج َع َبْع ُھ َرَج ْزمٍ  َأّن ُن َح ْب
ِھ             ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ْع َرُس ْم َیْرِج ا ، َل ٌم َأْیًض َذا َوْھ ِل َوَھ اْلُمَحّصِب ، َوَأَمَر ِبالّرِحی

ْوِرِه إ     ْن َف ّر ِم ا َم ِة   َوَسّلَم َبْعَد َوَداِعِھ إَلى اْلُمَحّصِب ، َوِإّنَم ى اْلَمِدیَن ِض    . َل ي َبْع َر ِف َوَذَك
ي َتآِلیِفِھ َأّنُھ َفَعَل َذِلَك ِلَیُكوَن َكاْلُمَحّلِق َعَلى َمّكَة ِبَداِئَرٍة ِفي ُدُخوِلِھ َوُخُروِجِھ َفِإّنُھ َباَت ِبِذ

اْلُمَحّصِب ، َوَیُكوُن  ُطًوى ، ُثّم َدَخَل ِمْن َأْعَلى َمّكَة ، ُثّم َخَرَج ِمْن َأْسَفِلَھا ، ُثّم َرَجَع إَلى
اَء          ا َج ّلَم َلّم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص ّداِئَرُة َفِإّن َھَذا الّرُجوُع ِمْن َیَماِني َمّكَة َحّتى َتْحُصَل ال
َرغَ      ا َف ّم َلّم َواِف ُث ْن الّط  َنَزَل ِبِذي ُطًوى ، ُثّم َأَتى َمّكَة ِمْن َكَداٍء ، ُثّم َنَزَل ِبِھ َلّما َفَرَغ ِم

َة   ى     ]  ٢٧٠ص [ ِمْن َجِمیِع الّنُسِك َنَزَل ِبِھ ُثّم َخَرَج ِمْن َأْسَفِل َمّك ا َحّت ْن َیِمیِنَھ َذ ِم َوَأَخ
ى           َك إَل ِھ َذِل ي ُرُجوِع َي ِف ُھ َلِق ى َأّن ا َعَل ِل َثاِنًی َرُه ِبالّرِحی ُل َأْم َب ، َوَیْحِم ى اْلُمَحّص َأَت

ِة   اْلُمَحّصِب َقْوًما َلْم ُیَرّحُلوا ، َف ى اْلَمِدیَن ْد  . َأَمَرُھْم ِبالّرِحیِل َوَتَوّجَھ ِمْن َفْوِرِه َذِلَك إَل َوَلَق
ا الّتْنِبی      ُھ َوَلْوَل َحُك ِمْن ِذي ُیْض ُھ َشاَن َأُبو ُمَحّمٍد َنْفَسُھ َوِكَتاَبُھ ِبَھَذا اْلَھَذَیاِن اْلَباِرِد الّسِمِج اّل

ّلى       ِھ َص َط َعَلْی ْن َغِل اِط َم اِم          َعَلى َأْغَل َذا اْلَكَل ِل َھ ِر ِمْث ْن ِذْك ا َع ّلَم َلَرِغْبَن ِھ َوَس ُھ َعَلْی . الّل
ِرَب         َر َواْلَمْغ َر َواْلَعْص ِھ الّظْھ ّلى ِب ِب َوَص َزَل ِباْلُمَحّص َوَاّلِذي َكَأّنك َتَراُه ِمْن ِفْعِلِھ َأّنُھ َن

ْن     َواْلِعَشاَء َوَرَقَد َرْقَدًة ُثّم َنَھَض إَلى َمّكَة ، َوَطاَف  َرَج ِم ّم َخ ا ، ُث ِبَھا َطَواَف اْلَوَداِع َلْیًل
اِرّي  " َأْسَفِلَھا إَلى اْلَمِدیَنِة ، َوَلْم َیْرِجْع إَلى اْلُمَحّصِب ، َوَلا َداَر َداِئَرًة َفِفي  َصِحیِح اْلُبَخ

اْلَعْصَر َواْلَمْغِرَب ، َعْن َأَنٍس ، َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َصّلى الّظْھَر َو" : 
ي      ِھ َوِف اَف ِب ِت َوَط ِحیَحْیِن  " َواْلِعَشاَء َوَرَقَد َرْقَدًة ِباْلُمَحّصِب ُثّم َرِكَب إَلى اْلَبْی " : الّص

َعْن َعاِئَشَة َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَذَكَرْت اْلَحِدیَث ُثّم َقاَلْت ِحیَن 
ٍر          َق ي َبْك َن َأِب ّرْحَمِن ْب َد ال َدَعا َعْب ِب َف ا ِباْلُمَحّص ى ، َفَنَزْلَن َضى الّلُھ اْلَحّج َوَنَفْرَنا ِمْن ِمًن

ُھ   اَل َل ا        " َفَق ا ُھَن اِني َھ ّم اِئتَی ا ، ُث ْن َطَواِفُكَم ا ِم ّم ُاْفُرَغ َرِم ، ُث ْن اْلَح َك ِم ُرْج ِبُأْخِت ُاْخ
ِب   ْت َفَق" . ِباْلُمَحّص اُه  َقاَل ِل َفَأَتْیَن ْوِف الّلْی ي َج ا ِف ْن َطَواِفَن ا ِم َرَة َوَفَرْغَن ُھ اْلُعْم ى الّل َض
ِھ   . َنَعْم : َفَقاَل َفْرْغُتَما ؟ ُقْلَنا . ِباْلُمَحّصِب  اَف ِب َفَأّذَن ِفي الّناِس ِبالّرِحیِل َفَمّر ِباْلَبْیِت َفَط

ِة َفھَ    ى اْلَمِدیَن ى         ُثّم اْرَتَحَل ُمَتَوّجًھا إَل ِھ َعَل َأْرِض َوَأَدّل ِھ اْل ى َوْج ِدیٍث َعَل ّح َح ْن َأَص َذا ِم
ى   َفَساِد َما َذَكَرُه اْبُن َحْزٍم َوَغْیُرُه ِمْن ِتْلَك الّتْقِدیَراِت اّلِتي َلْم َیَقْع َشْيٌء ِمْنَھا ، َوَدِلیٌل َعَل

ِھ      َأّن َحِدیَث اْلَأْسَوِد َغْیُر َمْحُفوٍظ ، َوِإْن َكاَن َمْحُفوًظا ا َوِبَالّل ا َذَكْرَن ُر َم ، َفَلا َوْجَھ َلُھ َغْی
  .الّتْوِفیُق 

  ]َھْل الّتْحِصیُب ُسّنٌة ؟ [ 
ْوَلْیِن          ى َق اٍق ؟ َعَل ِزُل اّتَف ّنٌة َأْو َمْن َو ُس ْل ُھ یِب َھ ْت  . َوَقْد اْخَتَلَف الّسَلُف ِفي الّتْحِص َفَقاَل

ِحیَحْیِن  "  َطاِئَفٌة ُھَو ِمْن ُسَنِن اْلَحّج َفِإّن ِفي َرَة ،    " الّص ي ُھَرْی ْن َأِب َأّن ]  ٢٧١ص [ َع
َنْحُن َناِزُلوَن َغًدا إْن : َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَل ِحیَن َأَراَد َأْن َیْنِفَر ِمْن ِمًنى 

ِر    ى اْلُكْف ك َأّن     َی. َشاَء الّلُھ ِبَخْیِف َبِني ِكَناَنَة َحْیُث َتَقاَسُموا َعَل َب َوَذِل َذِلَك اْلُمَحّص ي ِب ْعِن
َنُھمْ    وَن َبْی ا َیُك  ُقَرْیًشا َوَبِني ِكَناَنَة َتَقاَسُموا َعَلى َبِني َھاِشٍم َوَبِني اْلُمّطِلِب َأّلا ُیَناِكُحوُھْم َوَل

لّ      ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ّلى    َوَبْیَنُھْم َشْيٌء َحّتى ُیَسّلُموا إَلْیِھْم َرُسوَل الّل ّي َص َد الّنِب َم َفَقَص
ِر        َعاِئَر اْلُكْف ِھ َش ُروا ِفی ِذي َأَظَھ اِن اّل ي اْلَمَك َلاِم ِف َعاِئِر اْلِإْس اَر َش ّلَم إْظَھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی الّل

یَم شِ    ِھ َأْن ُیِق َلاُمُھ َعَلْی ِھ َوَس َلَواُت الّل ُھ َص ْت َعاَدُت ِذِه َكاَن وِلِھ َوَھ ِھ َوَرُس َداَوَة ِلّل َعاَر َواْلَع



 ١٣٢

الّتْوِحیِد ِفي َمَواِضِع َشَعاِئِر اْلُكْفِر َوالّشْرِك َكَما َأَمَر الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْن ُیْبَنى 
ي   َمْسِجُد الّطاِئِف َمْوِضَع الّلاِت َواْلُعّزى ِبَخْیِف َبِني ِكَناَنَة َحْیُث َتَقاَسُموا َعَلى اْلُكْفِر َیْعِن

َذِلَك اْل ي        ِب ٍم ، َوَبِن ي َھاِش ى َبِن ُموا َعَل َة ، َتَقاَس ي ِكَناَن ا َوَبِن ك َأّن ُقَرْیًش َب ، َوَذِل ُمَحّص
ِھ             وَل الّل ْیِھْم َرُس ّلُموا إَل ى ُیَس ْيٌء َحّت َنُھْم َش َنُھْم َوَبْی وَن َبْی ا َیُك اِكُحوُھْم َوَل اْلُمّطِلِب ، َأّلا ُیَن

ّلَم َفَقصَ     ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ي        َص َلاِم ِف َعاِئِر اْلِإْس اَر َش ّلَم إْظَھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َد الّنِب
 اْلَمَكاِن اّلِذي َأَظَھُروا ِفیِھ َشَعاِئَر اْلُكْفِر َواْلَعَداَوَة ِلّلِھ َوَرُسوِلِھ َوَھِذِه َكاَنْت َعاَدُتُھ َصَلَواُت

َعاَر ال  َر         الّلِھ َوَسَلاُمُھ َعَلْیِھ َأْن ُیِقیَم ِش ا َأَم ْرِك َكَم ِر َوالّش َعاِئِر اْلُكْف ِع َش ي َمَواِض ِد ِف ّتْوِحی
ّزى           اِت َواْلُع َع الّل اِئِف َمْوِض ِجُد الّط ى َمْس ّلَم َأْن ُیْبَن ِھ َوَس ُھ َعَلْی اُلوا  . الّنِبّي َصّلى الّل : َق

ُھ       " : َصِحیِح ُمْسِلٍم " َوِفي  ّلى الّل ّي َص َر ، َأّن الّنِب ِن ُعَم ْن اْب ٍر ،     َع ا َبْك ّلَم َوَأَب ِھ َوَس َعَلْی
ّنًة       . َوُعَمَر ، َكاُنوا َیْنِزُلوَنُھ  یَب ُس َرى الّتْحِص اَن َی ُھ َك ُھ َأّن اَل  . َوِفي ِرَواَیٍة ِلُمْسِلٍم َعْن َوَق

اَء َویَ         ِرَب َواْلِعَش َر ، َواْلَمْغ َر َواْلَعْص ِھ الّظْھ ّلي ِب اَن ُیَص َر َك ُع  اْلُبَخاِرّي َعْن اْبِن ُعَم ْھَج
َوُیْذَكُر َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَعَل َذِلك َوَذَھَب آَخُروَن ِمْنُھْم اْبُن َعّباٍس ، 

َعْن اْبِن َعّباٍس " : الّصِحیَحْیِن " َوَعاِئَشُة إَلى َأّنُھ َلْیَس ِبُسّنٍة َوِإّنَما ُھَو َمْنِزُل اّتَفاٍق َفِفي 
َحّصُب ِبَشْيٍء ، َوِإّنَما ُھَو َمْنِزٌل َنَزَلُھ َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَیُكوَن ، َلْیَس اْلُم

ّلى         " : َصِحیِح ُمْسِلٍم " َأْسَمَح ِلُخُروِجِھ َوِفي  ِھ َص وُل الّل ْأُمْرِني َرُس ْم َی ٍع َل ي َراِف ْن َأِب َع
َفَأْنَزَل . َمْن َمِعي ِباْلَأْبَطِح َوَلِكْن َأَنا َضَرْبُت ُقّبَتُھ ُثّم َجاَء َفَنَزَل الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْن َأْنِزَل ِب

َة    " الّلُھ ِفیِھ ِبَتْوِفیِقِھ َتْصِدیًقا ِلَقْوِل َرُسوِلِھ  ي ِكَناَن ِف َبِن ًذا  " َنْحُن َناِزُلوَن َغًدا ِبَخْی ، َوَتْنِفی
  ] ٢٧٢ص [ ُھ ِلَرُسوِلِھ َصَلَواُت الّلِھ َوَسَلاُمُھ َعَلْیِھ ِلَما َعَزَم َعَلْیِھ َوُمَواَفَقًة ِمْن

  َفْصٌل
ا ؟    ِھ َأْم َل َھا ُھَنا َثَلاُث َمَساِئَل َھْل َدَخَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلَبْیَت ِفي َحّجِت

ا ؟ َوھَ      َوَداِع ، َأْم َل َد اْل َزِم َبْع َة َأْو      َوَھْل َوَقَف ِفي اْلُمْلَت َوَداِع ِبَمّك َة اْل ْبَح َلْیَل ّلى الّص ْل َص
  َخاِرًجا ِمْنَھا ؟

  ]َھْل َدَخَل َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلَبْیَت ؟ [ 
رَ   ِھ َوَی  ىَفَأّما اْلَمْسَأَلُة اْلُأوَلى ، َفَزَعَم َكِثیٌر ِمْن اْلُفَقَھاِء َوَغْیِرِھْم َأّنُھ َدَخَل اْلَبْیَت ِفي َحّجِت

ّلَم          ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل الّنِبّي َص َداًء ِب ّج اْقِت َنِن اْلَح . َكِثیٌر ِمْن الّناِس َأّن ُدُخوَل اْلَبْیِت ِمْن ُس
اَم             ُھ َع ا َدَخَل ِھ َوِإّنَم ي ُعْمَرِت ا ِف ِھ َوَل ي َحّجِت َت ِف ْدُخْل اْلَبْی ْم َی َوَاّلِذي َتُدّل َعَلْیِھ ُسّنُتُھ َأّنُھ َل

ْوَم    " ِفي اْلَفْتِح َف ّلَم َی ِھ َوَس الّصِحیَحْیِن َعْن اْبِن ُعَمَر َقاَل َدَخَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
اِح              َة ِباْلِمْفَت ُن َطْلَح اُن ْب َدَعا ُعْثَم ِة ، َف اِء اْلَكْعَب اَخ ِبِفَن ى َأَن اَمَة َحّت ٍة ِلُأَس ى َناَق َفْتِح َمّكَة َعَل

َدَخَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوُأَساَمُة ، َوِبَلاٌل ، َوُعْثَماُن ْبُن َطْلَحَة ، َفَجاَءُه ِبِھ َفَفَتَح َف
ى       . َفَأَجاُفوا َعَلْیِھْم اْلَباَب َمِلّیا ، ُثّم َفَتُحوُه  ا َعَل ْدُت ِبَلاًل اَس َفَوَج اَدْرُت الّن ِھ َفَب َقاَل َعْبُد الّل

اِب  ت . اْلَب َن َص: َفُقْل وَدْیِن     َأْی ْیَن اْلَعُم اَل َب ّلَم ؟ َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ّلى َرُس
اٍس ،  " َصِحیِح اْلُبَخاِرّي " َقاَل َوَنِسیُت َأْن َأْسَأَلُھ َكْم َصّلى َوِفي . اْلُمَقّدَمْیِن  َعْن اْبِن َعّب

اَل   َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلّما َقِدَم َمّكَة ، َأَبى َأْن َیْدُخَل اْلَبْیَت َوِفیِھ اْلآِلَھُة َق
َفَأَمَر ِبَھا َفُأْخِرَجْت َفَأْخَرُجوا ُصوَرَة إْبَراِھیَم َوِإْسَماِعیَل ِفي َأْیِدیِھَما اْلَأْزَلاُم َفَقاَل َرُسوُل 

" . لّلِھ َلَقْد َعِلُموا َأّنُھَما َلْم َیْسَتْقِسَما ِبَھا َقّط َقاَتَلُھْم الّلُھ َأَما َوَا" الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم 
وَلْیِن     ]  ٢٧٣ص [ َقاَل َفَدَخَل اْلَبْیَت َفَكّبَر ِفي َنَواِحیِھ َوَلْم ُیَصّل ِفیِھ  َك ُدُخ اَن َذِل َل َك َفِقی

اِء الّنْقِد ُكّلَما َرَأْوا اْخِتَلاَف َوَھِذِه َطِریَقُة ُضَعَف. َصّلى ِفي َأَحِدِھَما ، َوَلْم ُیَصّل ِفي اْلآَخِر 
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ِتَراَءُه     وا اْش ِھ َوَجَعُل َلْفٍظ َجَعُلوُه ِقّصًة ُأْخَرى ، َكَما َجَعُلوا اْلِإْسَراَء ِمَراًرا ِلاْخِتَلاِف َأْلَفاِظ
ّرَتْینِ     َوَداِع َم َواَف اْل وا َط َیاِقِھ    ِمْن َجاِبٍر َبِعیَرُه ِمَراًرا ِلاْخِتَلاِف َأْلَفاِظِھ َوَجَعُل اِف ِس ِلاْخِتَل

یِط       . َوَنَظاِئُر َذِلَك  ْن َتْغِل وَن َع ا َیْجُبُن ِة َوَل ِذِه الّطِریَق َوَأّما اْلَجَھاِبَذُة الّنّقاُد َفَیْرَغُبوَن َعْن َھ
ْوُل   َمْن َلْیَس َمْعُصوًما ِمْن اْلَغَلِط َوِنْسَبُتُھ إَلى اْلَوْھِم َقاَل اْلُبَخاِرّي َوَغْیُرُه ِمْن اْلَأ ِة َواْلَق ِئّم

ا   . َقْوُل ِبَلاٍل ِلَأّنُھ ُمْثِبٌت َشاِھَد َصَلاِتِھ ِبِخَلاِف اْبِن َعّباٍس  َت إّنَم َواْلَمْقُصوُد َأّن ُدُخوَلُھ اْلَبْی
، َعْن إْسَماِعیَل " َصِحیِح اْلُبَخاِرّي " َكاَن ِفي َغْزَوِة اْلَفْتِح ، َلا ِفي َحّجِھ َوَلا ُعَمِرِه َوِفي 

ي    : ِن َأِبي َخاِلٍد ، َقاَل ُقْلُت ِلَعْبِد الّلِھ ْبِن َأِبي َأْوَفى ْب ّلَم ِف ِھ َوَس َأَدَخَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی
ا     اَل َل َت ؟ َق ْن           . ُعْمَرِتِھ اْلَبْی ّلَم ِم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َرَج َرُس ُة َخ ْت َعاِئَش َوَقاَل

اْلَعْیِن َطّیُب الّنْفِس ُثّم َرَجَع إَلّي َوُھَو َحِزیُن اْلَقْلِب َفُقْلُت َیا َرُسوَل الّلِھ  ِعْنِدي َوُھَو َقِریُر
ُت    . َخَرْجَت ِمْن ِعْنِدي َوَأْنَت َكَذا َوَكَذا  ن َفَعْل ْم َأُك َفَقاَل إّني َدَخْلُت اْلَكْعَبَة َوَوِدْدُت َأّني َل

ْل          إّني َأَخاُف َأْن َأُكوَن َقْد َأْتَعْب ُھ َب ِھ َحّجُت اَن ِفی ُھ َك ِھ َأّن ْیَس ِفی َذا َل ِدي َفَھ [ ُت ُأّمِتي ِمْن َبْع
َأَلْتُھ     ]  ٢٧٤ص  ُم َوَس ُھ َأْعَل ْتِح َوَالّل َحّق الّتَأّمِل َأْطَلَعَك الّتَأّمُل َعَلى َأّنُھ َكاَن ِفي َغَزاِة اْلَف

  .َي ِفي اْلِحْجِر َرْكَعَتْیِن َعاِئَشُة َأْن َتْدُخَل اْلَبْیَت َفَأَمَرَھا َأْن ُتَصّل
  ]َھْل َوَقَف َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلُمْلَتَزِم َبْعَد اْلَوَداِع [ َفْصٌل 

تْ  ي  َوَأّما اْلَمْسَأَلُة الّثاِنَیُة َوِھَي ُوُقوُفُھ ِفي اْلُمْلَتَزِم ، َفَاّلِذي ُرِوَي َعْنُھ َأّنُھ َفَعَلُھ َیْوَم اْلَف ِح َفِف
، َعْن َعْبِد الّرْحَمِن ْبِن َأِبي َصْفَواَن ، َقاَل َلّما َفَتَح َرُسوُل الّلِھ َصّلى " ُسَنِن َأِبي َداُود " 

ْن         َرَج ِم ْد َخ ّلَم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َمّكَة ، اْنَطَلْقُت َفَرَأْیُت َرُسوَل الّلِھ َص
ُدوَدُھْم         اْلَكْعَبِة ُھَو َوَأْصَح ُعوا ُخ یِم ، َوَوَض ى اْلَحِط اِب إَل ْن اْلَب ّرْكَن ِم َتَلُموا ال اُبُھ َوَقْد اْس

َطُھْم     ّلَم َوَس ِھ َوَس ا   . َعَلى اْلَبْیِت َوَرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی و َداُود َأْیًض ْن  : َوَرَوى َأُب ِم
دّ    ْن َج ِھ َع َر         َحِدیِث َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب ، َعْن َأِبی اَذى ُدُب ا َح ِھ َفَلّم ِد الّل َع َعْب ُت َم اَل ُطْف ِه َق

اَم         َر ، َفَق َتَلَم اْلَحَج ى اْس ّم َمَضى َحّت اِر ، ُث اْلَكْعَبِة ُقْلُت َأَلا َتَتَعّوُذ ؟ َقاَل َنُعوُذ ِبَالّلِھ ِمْن الّن
ِھ َھكَ       ُھ َوِذَراَعْی ْدَرُه َوَوْجَھ َع َص اِب َفَوَض ّرْكِن َواْلَب ْیَن ال اَل   َب ًطا ، َوَق َطُھَما َبْس َذا ، َوَبَس

ِت               ي َوْق وَن ِف ُل َأْن َیُك َذا َیْحَتِم ھ َفَھ ّلَم َیْفَعُل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل ُت َرُس َھَكَذا َرَأْی
ا      َدُه َوَغْیُرُھَم اِفِعّي َبْع ٌد َوالّش َتَحّب    :اْلَوَداِع َوَأْن َیُكوَن ِفي َغْیِرِه َوَلِكْن َقاَل ُمَجاِھ ُھ ُیْس إّن

ا          ُھ َعْنُھَم َي الّل اٍس َرِض ُن َعّب اَن اْب ْدُعو ، َوَك َوَداِع َوَی َأْن َیِقَف ِفي اْلُمْلَتَزِم َبْعَد َطَواِف اْل
یْ  ا  َیْلَتِزُم َما َبْیَن الّرْكِن َواْلَباِب َوَكاَن َیُقوُل َلا َیْلَتِزُم َما َبْیَنُھَما َأَحٌد َیْسَأُل الّلَھ َتَعاَلى َش ًئا إّل

  .َأْعَطاُه إّیاُه َوَالّلُھ َأْعَلُم 
  ]َأْیَن َصّلى َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم الّصْبَح َلْیَلَة اْلَوَداِع ؟[ َفْصٌل 

ِبیَحَة         ْبِح َص َلاَة الّص ّلَم َص ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َوَأّما اْلَمْسَأَلُة الّثاِلَثُة َوِھَي َمْوِضُع َصَلاِتِھ َص
ّلى     " : الّصِحیَحْیِن ]  ٢٧٥ص [ ِة َلْیَل ِھ َص وِل الّل ى َرُس َعْن ُأّم َسَلَمَة ، َقاَلْت َشَكْوُت إَل

ٌة      ِت َراِكَب اِس َوَأْن ْن َوَراِء الّن ُت   . الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّني َأْشَتِكي ، َفَقاَل ُطوِفي ِم ْت َفُطْف َقاَل
وِر  َوَرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس ّلَم ِحیَنِئٍذ ُیَصّلي إَلى َجْنِب اْلَبْیِت َوُھَو َیْقَرُأ ب َوالّط

َواِف       ي َط وَن ِف ا ، َوَأْن َیُك ي َغْیِرَھ َوِكَتاٍب َمْسُطوٍر َفَھَذا َیْحَتِمُل َأْن َیُكوَن ِفي اْلَفْجِر َوِف
ِة   " َصِحیِحِھ " َوى ِفي اْلَوَداِع َوَغْیِرِه َفَنَظْرَنا ِفي َذِلَك َفِإَذا اْلُبَخاِرّي َقْد َر ِذِه اْلِقّص ِفي َھ

ِت َوَأَراَدْت           ْت ِباْلَبْی َلَمَة َطاَف ْن ُأّم َس ْم َتُك ُروَج َوَل ا َأَراَد اْلُخ ّلَم َلّم ِھ َوَس َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
لَ    ْت َص ّلَم إَذا ُأِقیَم وِفي   اْلُخُروَج َفَقاَل َلَھا َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس ْبِح ، َفُط اُة الّص

ا َأْن      اٌل َقْطًع َذا َمَح ْت َوَھ َعَلى َبِعیِرِك َوالّناُس ُیَصّلوَن َفَفَعَلْت َذِلَك َفَلْم ُتَصّل َحّتى َخَرَج
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ِت َیُكوَن َیْوَم الّنْحِر َفُھَو َطَواُف اْلَوَداِع ِبَلا َرْیٍب َفَظَھَر َأّنُھ َصّلى الّصْبَح َیْوَمِئٍذ ِعْنَد اْلَبیْ 
  .َوَسِمَعْتُھ ُأّم َسَلَمَة َیْقَرُأ ِفیَھا ِبالّطوِر 

  ]اْرِتَحاُلُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَلى اْلَمِدیَنِة [ َفْصل 
ا ،      َي َرْكًب اِء ، َلِق اَن ِبالّرْوَح ُثّم اْرَتَحَل َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َراِجًعا إَلى اْلَمِدیَنِة ، َفَلّما َك

اُلوا   : ّلَم َعَلْیِھْم َوَقاَل َمْن اْلَقْوُم ؟ َفَقاُلوا َفَس ِلُموَن َق ِھ      : اْلُمْس وُل الّل اَل َرُس ْوُم ؟ َفَق ْن اْلَق َفَم
 َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَرَفَعْت اْمَرَأٌة َصِبّیا َلَھا ِمْن ِمَحّفِتَھا ، َفَقاَلْت َیا َرُسوَل الّلِھ ؟ َأِلَھَذا

اَث     َحّج ؟ َقا َر َثَل َة ، َكّب ا َرَأى اْلَمِدیَن َل َنَعْم َوَلِك َأْجر َفَلّما َأَتى َذا اْلُحَلْیَفِة ، َباَت ِبَھا ، َفَلّم
ْيٍء          ّل َش ى ُك َو َعَل ُد َوُھ ُھ اْلَحْم ُك َوَل ُھ اْلُمْل َمّراٍت َوَقاَل َلا إَلھ إّلا الّلُھ َوْحَدُه َلا َشِریَك َلُھ َل

اِئ وَن َت ِدیٌر آِیُب َدُه  َق َر َعْب َدُه َوَنَص ُھ َوْع َدَق الّل ُدوَن َص ا َحاِم اِجُدوَن ِلَرّبَن ُدوَن َس ُبوَن َعاِب
َدُه    َأْحَزاَب َوْح ْن        ]  ٢٧٦ص [ َوَھَزَم اْل َرَج ِم ّرِس ، َوَخ ِق اْلُمَع ْن َطِری اًرا ِم ا َنَھ َدَخَلَھ

  .َطِریِق الّشَجَرِة َوَالّلُھ َأْعَلُم 
----------------  

  :ُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي اْلُعْمَرِةَھْدُی* 
ت، فنحر        : ـ اعتمر أربع مرات؛ إحداھا١ دَُّه المشركون عن البی ة، َفَص رة الحدیبی عم

لَّ  دَّ، وح ث ُص ق حی ة. وحل ل   : والثانی ام المقب ي الع اھا ف ث قض اء؛ حی رة القض . عم
  .والرابعة عمرتھ من الِجْعَرانة. عمرتھ التي قرنھا مع حجتھ: والثالثة

  .ـ ولم یكن في ُعمره عمرة واحدة خارًجا من مكة، وإنما كانت كلھا داخًال إلى مكة٢
رتین            ٣ ي سنة م ر ف م یعتم دة، ول رة واح ي السنة إال م ر ف ھ اعتم ھ أن . ـ ولم یحفظ عن
  ].صحیح الترغیب[
  .ـ وكانت ُعُمُره كلھا في أشھر الحج٤
  )).عمرة في رمضان تعدل حجة: ((ـ وقال٥
  :اهللا علیھ وسلم فِي اْلِحجِّ َھْدُیُھ صلى* 
  .ـ لما ُفِرَض الحج بادر إلیھ من غیر تأخیر ولم یحج إال حجة واحدة، وحج قارًنا١
ك     : ((ـ وأھل بالنسك بعد صالة الظھر ثم لبى فقال٢ ك ال شریك ل ك، لبی لبیك اللھم لبی

ك       ك ال شریك ل ك والمل ة ل د والنعم ة ح    ))لبیك، إن الحم ذه التلبی ع صوتھ بھ ى  ، ورف ت
ولزم تلبیتھ والناس یزیدون . سمعھا أصحابھ وأمرھم بأمر اهللا أن یرفعوا أصواتھم بھا

  .فیھا وینقصون وال ینكر علیھم
ى   ٣ ة إل ـ وخیَّر أصحابھ عند اإلحرام بین األنساك الثالثة، ثم ندبھم عند دنوھم من مك

  .فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم یكن معھ ھدي
  .طعامھ ومتاعھ: ْحل؛ ال في محمل وال ھودج وزاملتھ تحتھ أيـ وكان حجھ على َر٤

ھ،          رة ویحلَّ من إحرام ا عم ھ أن یجعلھ دي مع فلما كان بمكة أمر أمًرا حتًما من ال ھ
ة     ا لیل ات بھ ومن معھ ھدي أن یقیم على إحرامھ، ثم نھض إلى أن نزل بذي طوى، فب

غتسل من یومھ، ودخل مكة األحد ألربع خلون من ذي الحجة وصلى بھا الصبح، ثم ا
  .نھاًرا من أعالھا من الثنیة العلیا التي تشرف على الحجون

فلما دخل المسجد َعَمد إلى البیت، ولم یركع تحیة المسجد، فلما حاذى الحجر األسود   
د            دع عن م ی ت عن یساره، ول ل البی ھ، وجع ذ عن یمین استلمھ، ولم یزاحم علیھ، ثم أخ

ز    ت المی دعاء وال تح اب ب ین      الب ھ ب ظ عن ا، وحف ة وأركانھ ر الكعب د ظھ اب وال عن
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ار  : ((الركنین ذاب الن ت   )) ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا ع م یوق ول
  .للطواف ذكًرا معیًنا غیر ھذا

ین             ارب ب ي مشیھ، ویق ان یسرع ف ة األشواط اُألول، وك ذا الثالث ھ ھ ي طواف ورمل ف
  .على أحد كتفیھ وأبدى كتفھ األخرى ومنكبھخطاه، واضطبع بردائھ فجعل طرفیھ 

ا             ل المجنَّ ـ وھو عص ِھ وَقبَّ تلمھ بمجِّن ھ أو اس ار إلی ر األسود أش ا حاذى الحج وكلم
  )).اهللا أكبر: ((محنیة الرأس ـ وقال

  .واستلم الركن الیماني ولم یقبلھ ولم یقبل یده عند استالمھ
رأ       ام، فق ف المق ھ، جاء خل ّلىً     َوا{: فلما فرغ من طواف َراِھیَم ُمَص اِم ِإْب ْن َمَق ُذوا ِم } تَِّخ

رة[ ة      ]١٢٥:البق د الفاتح ا بع رأ فیھم ت؛  ق ین البی ھ وب ام بین ین، والمق لى ركعت ، فص
، فلما فرغ من }ُقْل ُھَو اللَُّھ َأَحٌد{و} ُقْل َیا َأیَُّھا اْلَكاِفُروَن{: بسورتي اإلخالص ـ وھما 

ى   ى الحجر األسود       صالتھ ذھب إلى زمزم فشرب منھا وصب عل ل إل م أقب رأسھ، ث
  .فاستلمھ

رة [} ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر، اللَِّھ{: ثم خرج إلى الصفا فلما قرب منھ قرأ : البق
د اهللا    ))أبدأ بما بدأ اهللا بھ]. ((١٥٩ ة فوح ، ثم رقى علیھ حتى رأى البیت فاستقبل القبل

ده  : ((وكبره وقال ھ إال اهللا وح ل           ال إل ى ك د وھو عل ھ الحم ك ول ھ المل ھ، ل ال شریك ل
ده     ده وھزم األحزاب وح م  )). شيء قدیر، ال إلھ إال اهللا وحده أنجز وعده ونصر عب ث

  .وقال مثل ھذا ثالث مرات. دعا بین ذلك
ى إذا جاوز            وادي سعى حت ي بطن ال دماه ف ا انصبت ق ثم نزل إلى المروة یمشي فلم

ا    الوادي وأصعد مشى ـ وذلك بین ال  ھ راكًب م أتم میلین األخضرین وابتدأ سعیھ ماشًیا ث
  .لما كثر علیھ الناس

ا        ل كم ده وفع ر اهللا ووح ت، وكبَّ وكان إذا وصل إلى المروة رقى علیھا، واستقبل البی
  .فعل على الصفا

د،   فلما أكمل سعیھ عند المروة، أمر كلَّ من ال ھدي معھ أن یحلَّ الحلَّ كلھ حتًما وال ب
  .أو مفرًداقارًنا كان 

ال       ھ وق ا سقت         : ((ولم یحل ھو من أجل ھدی ا استدبرت لم و استقبلت من أمري م ل
  )).الھدي ولجعلتھا عمرة

  .ودعا للمحلقین بالمغفرة ثالًثا، وللمقصرین مرة
ة بالمسلمین یقصر           ھ بظاھر مك ة بمنزل وم التروی ى ی ة إل وكان یصلي مدة مقامھ بمك

  .الصالة
وجھ بمن معھ إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منھم فلما كان یوم الترویة ضحى ت

  .من رحالھم
فلما وصل إلى منى نزل بھا وصلى بھا الظھر والعصر وبات بھا فلما طلعت الشمس 
سار منھا إلى عرفة ـ ومن أصحابھ الملبي والمكبر وھو یسمع ذلك وال ینكر على أحد 

رة لیست      أمره ـ ونم رة ب ة شرقي       ـ فوجد القبة قد ضربت لھ بنم ة وھي قری من عرف
ى         م سار حت ت، ث ھ القصواء فُرِحل عرفة ـ فنزل بھا، حتى إذا زالت الشمس أمر بناقت
دة    ة واح ھ خطب ى راحلت و عل اس وھ ب الن ة، فخط ن أرض ُعرن وادي م ن ال ى بط أت
عظیمة قرر فیھا قواعد اإلسالم، وھدم فیھا قواعد الشرك والجاھلیة وقرر فیھا تحریم 
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ي  ات الت ة  المحرم ا الجاھلی ة ورب ور الجاھلی ع أم ا، ووض ى تحریمھ ل عل ت المل اتفق
تحت قدمیھ، وأوصاھم بالنساء خیًرا، وأوصى األمة باالعتصام بكتاب اهللا واستنطقھم 

  .واستشھد اهللا علیھم أنھ قد بلغ وأدى ونصح
ا         ین أسر فیھم ر ركعت لى الظھ ام الصالة فص م أق أذن، ث الًال ف ر ب ة أم م الخطب ا أت فلم

الق  م                  ب ة ول ھ أھل مك ین ومع ام فصلى العصر ركعت م أق ة ـ ث وم الجمع ان ی راءة ـ وك
  .یأمرھم باإلتمام وال بترك الجمع

ھ         وم عرف ي صیامھ ی اس ف ا شك الن فلما فرغ من صالتھ ركب حتى أتى الموقف ولم
اس ینظرون،            ھ والن ي الموقف، فشرب من ف ف ة بحالب وھو واق أرسلت إلیھ میمون

ھ،       ووقف في ذیل الجبل ع ین یدی َل المشاة ب ل َحْب ة، وجع ند الصخرات، واستقبل القبل
  .فأخذ في الدعاء والتضرع واالبتھال إلى غروب الشمس. وكان على بعیره

  )).وقفت ھا ھنا وعرفة كلھا موقف: ((وأمر الناس أن یرفعوا عن بطن ُعَرنة وقال
دعاء دعاء    : ((وكان في دعائھ رافًعا یدیھ إلى صدره كاستطعام المسكین وقال ر ال خی

ك   : یوم عرفة، وخیر ما قلت أنا والنبیون قبلي ھ المل ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ، ل
  ].صحیح الترمذي)) [ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر

فلما غربت الشمس واستحكم غروبھا بحیث ذھبت الصفرة، أفاض من عرفة بالسكینة 
ھ  مردًفا أسامة بن زید خلفھ، وضم إلیھ زما م ناقتھ حتى إن رأسھا لیصیب طرف رحل

ول  و یق اع       : ((وھ یس باإلیض ر ل إن الب كینة؛ ف یكم بالس اس عل ا الن یس  : ، أي))أیھ ل
  .باإلسراع

ثم جعل یسیر الَعَنق وھو ـ . وأفاض من طریق المأزین، ودخل عرفة من طریق َضّب
  .السیر بین السریع والبطيء ـ فإذا وجد متسًعا أسرع

ي مسی    ي ف ال وتوضأ وضوًءا          وكان یلب ق فب اء الطری زل أثن ة، ون م یقطع التلبی ره ول
م            األذان ث ر ب م أم ة فتوضأ وضوء الصالة ث ى مزدلف ى أت خفیًفا ثم سار ولم یصل حت
أقام، فصلى المغرب قبل حطِّ الرحال وتبریك الجمال، فلما حطوا رحالھم أمر فأقیمت 

  .ھما شیًئاالصالة ثم صلى العشاء بإقامة بال أذان، ولم یصل بین
  .ثم نام حتى أصبح، ولم یحي تلك اللیلة

وع    ل طل ى قب ى من دموا إل ھ أن یتق عفة أھل ر لض اب القم د غی ة عن ك اللیل ي تل وأذن ف
  .الفجر، وأمرھم أال یرموا حتى تطلع الشمس

د           ھ عن ى موقف ى أت م ركب حت ة، ث أذان وإقام ت ب فلما طلع الفجر صالَّھا في أول الوق
دعاء       المشعر الحرام وأعلم  ي ال ذ ف ة وأخ ف، فاستقبل القبل الناس أن مزدلفة كلھا موق

وع          ل طل ة قب م سار من مزدلف ًدا، ث والتضرع والتكبیر والتھلیل والذكر حتى أسفر ج
  .الشمس مردًفا للفضل بن عباس

وفي طریقھ أمر ابن عباس أن یلقط لھ حصى الجمار، سبع حصیات؛ فجعل ینفضھن  
  ..)).فارموا، وإیاكم والغلو في الدین  بأمثال ھؤالء: ((في كفھ ویقول

رة     ى الجم فلما أتى بطن ُمَحسِّر أسرع السیر، وسلك الطریق الوسطى التي تخرج عل
د    ا بع الكبرى حتى أتى منى وھو یلبي حتى شرع في الرمي، فرمى جمرة العقبة راكًب

ھ      ى عن یمین ع   . طلوع الشمس، من أسفل الوادي وجعل البیت عن یساره ومن ر م یكب
  .كل حصاة
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ثم رجع منى فخطب الناس خطبة بلیغة أعلمھم فیھا بحرمة یوم النحر وفضلھ وحرمة 
م مناسكھم       اب اهللا، وعلمھ ادھم بكت م انصرف   . مكة وأمرھم بالسمع والطاعة لمن ق ث

دھا        ة ی ة معقول ا قائم ان ینحرھ ده، وك ة بی تین بدن ا وس ر ثالًث ى فنح ر بمن ى المنح إل
ا      الیسرى، ثم أمسك وأمر علًیا دق بھ ا أن یتص ر علًی أن ینحر ما بقي من المائة، ثم أم

  .في المساكین وأال یعطي الجزار في جزارتھا شیًئا منھا
  .وأعلمھم أن منى كلھا منحر، وفجاج مكة طریق ومنحر

م      ا طلحة ث فلما أكمل نحره استدعى بالحالق فحلق رأسھ فبدأ بالشق األیمن فأعطاه أب
  )).اقسمھ بین الناس: ((طلحة وقالاألیسر، فدفع شعره إلى أبي 

  .وطیبتھ عائشة قبل أن یحل. ودعا للمحلقین بالمغفرة ثالًثا، وللمقصرین مرة
م یسع      ره ول ثم أفاض إلى مكة قبل الظھر راكًبا فطاف طواف اإلفاضة ولم یطف غی

  .ولم یرمل فیھ وال في طواف الوداع وإنما رمل في القدوم فقط. معھ
  . قضى طوافھ وھم یسقون، فناولوه الدلو فشرب وھو قائمثم أتى زمزم بعد أن 

ثم رجع إلى منى فبات بھا، واختلف أین صلى الظھر یومئذ؛ فنقل ابن عمر أنھ صلى  
  .الظھر بمنى، وقال جابر وعائشة صاله بمكة

م یركب،        ار، ول ى الجم ھ إل فلما أصبح انتظر زوال الشمس فلما زالت مشى من رحل
ى   ل           فبدأ بالجمرة األول ع ك ول م ا بسبع حصیات، یق ف، فرماھ جد الخی ي مس ي تل الت

  )).اهللا أكبر: ((حصاة
ھ ودعا دعاء           ع یدی م رف ة ث ام مستقبل القبل ثم تقدم على الجمرة أمامھا حتى أسھل، فق

  .طویًال بقدر سورة البقرة
وادي،             ي ال ا یل در ذات الیسار مم م انح ذلك، ث ا ك رة الوسطى فرماھ ى الجم ثم أتى إل

  .قبل القبلة رافًعا یدیھ قریًبا من وقوفھ األولفوقف مست
ت         ل البی رة فجع وادي واستعرض الجم ة فاستبطن ال ثم أتى الجمرة الثالثة وھي العقب

  .عن یساره ومنى عن یمینھ فرماھا بسبع حصیات كذلك
  .فلما أكمل الرمي رجع ولم یقف عندھا

م یرجع فیصل            ر ث ل أن یصلي الظھ ان یرمي قب ھ ك ب الظن أن اس  . يوغال وأذن للعب
  .بالمبیت بمكة لیالي منى أجل سقایتھ

د              اض بع ة، وأف ام التشریق الثالث ى أكمل رمي أی أخر حت ل ت ومین ب ي ی ولم یتعجل ف
الظھر إلى المحصَّب، فصل الظھر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة ثم نھض 

ص ل      ذا الطواف، ورخ ي ھ ل ف ا   إلى مكة فطاف للوداع لیًال سحًرا، ولم یرم صفیة لم
  .حاضت فلم تطف للوداع

ا               رحمن فلم د ال ا عب حبة أخیھ ا لنفسھا بص یم تطییًب ن التنع ة م ك اللیل ر عائشة تل وأعم
  فرغت من عمرتھا لیًال نادى بالرحیل في أصحابھ، فارتحل الناس

  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي الصَّْوِم واالْعِتَكاِف  .١٢
  :ِي َصْوِم التََّطوُِّعَھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم ف* 
ان       ١ وس فك ى النف ـ كان ھدیھ فیھ أكمل الھدي، وأعظم تحصیل للمقصود وأسھلھ عل

وما استكمل صیام شھر غیر . ال یصوم: ویفطر حتى یقال. ال یفطر: یصوم حتى یقال
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م یكن یخرج        ي شعبان، ول رمضان، وما كان یصوم في شھر أكثر مما كان یصوم ف
  .عن شھر حتى یصوم منھ

ـ وكان من ھدیھ كراھیة تخصیص یوم الجمعة بالصوم، وكان یتحرى صیام االثنین ٢
  .والخمیس

  .ـ وكان ال یفطر أیام في حضر وال سفر البیض وكان یُحض على صیامھما٣
  .ـ وكان یصوم من غرة كل شھر ثالثة أیام٤
دھر : ((ـ وقال في ستة شوال٥ ا ] م)) [صیامھا یعادل مع رمضان یعدل صیام ال ن وك

  .یتحرى صوم یوم عاشوراء على سائر األیام
ة    ٦ وم عرف ي ی ال ف ة    : ((ـ وق یة والباقی ر السنة الماض ھ   ))صیامھ یكف ان من ھدی ، وك

  ].م[إفطار یوم عرفة بعرفة 
ال      ٧ ل ق دھر، ب ھ صیام ال دھر ال صام وال أفطر     : ((ـ ولم یكن من ھدی )) من صام ال
  ].صحیح النسائي[
وي صوم الت  ٨ ول        ـ وكان أحیاًنا ین ھ فیق ى أھل دخل عل ان ی م یفطر، وك ھل  : ((طوع ث

  ].م)) [إني إًذا صائم: ((ال، قال: فإن قالوا)) عندكم شيء؟
ل      : ((ـ وقال٩ ام وھو صائم فلیق ى طع دكم إل ي صائم  : إذا دعي أح ي   )) [إن حیح أب ص

  ].داود
  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي َصْوِم َرَمَضاَن* 
ة، أو بشھادة شاھد،       ـ كان من ھدیھ أنھ ال یدخل١ ة محقق في صوم رمضان إال برؤی

  .فإن لم یكن رؤیة وال شھادة أكمل عدة شعبان ثالثین
ن     ٢ م یك ین، ول عبان ثالث ل ش حاٌب أكم ره س ین دون منظ ة الثالث ال لیل ان إذا ح ـ وك

  .یصوم یوم اِإلْغَماِم، وال أمر بھ
  .ـ وكان من ھدیھ الخروج منھ بشھادة اثنین٣
شھد شاھدان برؤیتھ بعد خروج وقت العید أفطر وأمرھم بالفطر، وصلى ـ وكان إذا ٤

  .العید بعد الغد في وقتھا
ي   ٥ ب ف ؤخره ویرغ ھ، وی ث علی حر ویح ھ، ویتس ث علی ر، ویح ل الفط ان یَعجِّ ـ وك

  .تأخیره
دھا،         ٦ م یج إن ل دھا، ف ات إن وج ى رطب ان فطره عل ـ وكان یفطر قبل أن ُیصلي، وك

  .فعلى حسوات من ماء فعلى تمرات، فإن لم یجد
ول إذا أفطر   ٧ ان یق ت األجر إن شاء اهللا        : ((ـ وك ت العروق، وثب أ، وابتل ذھب الظم

  ].صحیح أبي داود)) [تعالى
ل یدارسھ     ٨ ان جبری ادة، وك ـ وكان من ھدیھ في شھر رمضان اإلكثار من أنواع العب

  .القرآن في رمضان
  .آن والصالة والذكر واالعتكافـ وكان یكثر فیھ من الصدقة واإلحسان وتالوة القر٩

ا،       ١٠ ھ أحیاًن ھ لیواصل فی ى إن ره، حت ـ وكان یخصھ من العبادات بما ال یخص بھ غی
  .وكان ینھي أصحابھ عن الوصال، وأذن فیھ إلى السحر

  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي َما ُیْحَظُر َوَما ُیَباُح فِي الصَّْوِم* 
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ب والسباب، وجواب السباب، وأمره أن یقول لمن ـ نھى الصائَم عن الرفث والصخ١
  .إني صائم: سابھ

  .ـ وسافر في رمضان فصام وأفطر، وخیَّر أصحابھ بین األمرین٢
  .ـ وكان یأمرھم بالفطر إذا دنوا من العدو٣
  .ـ ولم یكن من ھدیھ تقدیر المسافة التي یفطر فیھا الصائم بحد٤
فر یفطرون    ٥ ین ینشئون الس حابة ح ان الص وت،    ـ وك ار مجاوزة البی ر اعتب ن غی م

  .ویخبرون أن ذلك ھدیھ وسنتھ صلى اهللا علیھ وسلم
  .ـ وكان یدركھ الفجر وھو جنب من أھلھ، فیغتسل بعد الفجر ویصوم٦
  .ـ وكان ُیقبِّل بعض أزواجھ وھو صائم في رمضان٧
ى          ٨ ان یصب عل ـ وكان یستاك وھو صائم، ویتمضمض ویستنشق وھو صائم، وك

  .وھو صائم رأسھ الماء
  .ـ وكان من ھدیھ إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسًیا٩

ـ ورخص للمریض والمسافر أن یفطر ویقضیا، والحامل والمرضع إذا خافتا على ١٠
ام مسكین    : أنفسھما كذلك، قال ابن القیم وإن خافتا على ولدیھما زادتا مع القضاء إطع

  .قول الشافعي وأحمدوھذا روي عن ابن عمر وابن عباس وھو . لكل یوم
  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي اِالْعِتَكاِف* 
رة             ١ ھ م اه اهللا عز وجل، وترك ى توف ان یعتكف العشر األواخر من رمضان حت ـ ك

  .فقضاه في شوال
در،     ٢ ة الق تمس لیل ـ واعتكف مرة في الَعْشر اُألَول، ثم األوسط، ثم الَعْشر األواخر یل

  .ْشر األواخر، فداوم على االعتكاف حتى لحق بربھ عز وجلثم تبین لھ أنھا في الَع
  .ـ ولم یفعلھ إال مع الصوم٣
  .ـ وكان یأمر بخباء، فیضرب لھ في المسجد یخلو فیھ٤
  .ـ وكان إذا أراد االعتكاف صلى الفجر ثم دخلھ٥
  .ـ وكان إذا اعتكف ُطِرح لھ فراشھ وسریره في معتكفھ، وكان یدخل قبتھ وحده٦
  . یدخل بیتھ إال لحاجة اإلنسانـ وكان ال٧
  .ـ وكان ُیِخرج رأسھ إلى بیت عائشة فترجِّلھ وھي حائض٨
ان       ٩ ا وك ا یقلبھ ام معھ ذھب ق ـ وكان بعض أزواجھ تزوره وھو معتكف، فإذا قامت ت

  .ذلك لیًال
  .ـ ولم یكن یباشر امرأة من نسائھ وھو معتكف ال بُقبلة وال غیرھا١٠
ة أیام، فلما كان العام الذي ُقِبض فیھ اعتكف عشرین  ـ وكان یعتكف كل سنة عشر١١
  .یوًما

  )٢٦ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّصَیاِم

  ]اْلَمْقُصوُد ِمْن الّصَیاِم َوَفَواِئِدِه [ 
نْ      ]  ٢٧ص [  ّنْفِس َع ْبَس ال َیاِم َح ْن الّص وُد ِم اَن اْلَمْقُص ْن    َك ا َع َھَواِت َوِفَطاَمَھ الّش

ا َوَقبُ     َعاَدِتَھا َوَنِعیِمَھ ُة َس وِل اْلَمْأُلوَفاِت َوَتْعِدیَل ُقّوِتَھا الّشْھَواِنّیِة ِلَتْسَتِعّد ِلَطَلِب َما ِفیِھ َغاَی
َذّكُرَھا  َما َتْزُكو ِبِھ ِمّما ِفیِھ َحَیاُتَھا اْلَأَبِدّیُة َوَیْكِسُر اْلُجوُع َوالّظَمُأ ِمْن ِحّد ِتَھا َوَسْوَرِتَھا َوُی
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اِكیِن   ْن اْلَمَس ِة ِم اِد اْلَجاِئَع اِل اْلَأْكَب ِییِق   . ِبَح ِد ِبَتْض ْن اْلَعْب ْیَطاِن ِم اِري الّش ّیُق َمَج َوُتَض
ِة ِفیمَ         ِم الّطِبیَع اِلَھا ِلُحْك ْن اْسِتْرَس اِء َع َوى اْلَأْعَض ِبُس ُق ا َمَجاِري الّطَعاِم َوالّشَراِب َوَتْح

ُم    ِھ َوُتْلَج ْن ِجَماِح ّوٍة َع ّل ُق ا َوُك ٍو ِمْنَھ ّل ُعْض ّكُن ُك ا َوُیَس َھا َوَمَعاِدَھ ي َمَعاِش ّرَھا ِف َیُض
َرّب     َو ِل ّرِبیَن َوُھ َأْبَراِر َواْلُمَق ُة اْل اِرِبیَن َوِرَیاَض ُة اْلُمَح یَن َوُجّن اُم اْلُمّتِق َو ِلَج ِھ َفُھ ِبِلَجاِم

ُھ         اْلَعاَلِمیَن ِمْن َبْیِن ْھَوَتُھ َوَطَعاَم ُرُك َش ا َیْت ْیًئا َوِإّنَم ُل َش ا َیْفَع َساِئِر اْلَأْعَماِل َفِإّن الّصاِئَم َل
ِھ           ِة الّل اًرا ِلَمَحّب ّذَذاِتَھا إیَث ّنْفِس َوَتَل اِت ال ْرُك َمْحُبوَب َو َت وِدِه َفُھ ِل َمْعُب ْن َأْج َراَبُھ ِم َوَش

ى        َوَمْرَضاِتِھ َوُھَو ِسّر َبْیَن اْلَع ُھ َعَل وَن ِمْن ْد َیّطِلُع اُد َق َواُه َواْلِعَب ِھ ِس ْبِد َوَرّبِھ َلا َیّطِلُع َعَلْی
َتْرِك اْلُمْفِطَراِت الّظاِھَرِة َوَأّما َكْوُنُھ َتْرَك َطَعاِمِھ َوَشَراِبِھ َوَشْھَوِتِھ ِمْن َأْجِل َمْعُبوِدِه َفُھَو 

َأْیِدي الّشَھَواِت َفُھَو ِمْن َأْكَبِر ]  ٢٨ص . [ َحِقیَقُة الّصْوِم  َأْمٌر َلا َیّطِلُع َعَلْیِھ َبَشٌر َوَذِلَك
َب   { : اْلَعْوِن َعَلى الّتْقَوى َكَما َقاَل َتَعاَلى  ا ُكِت َیا َأّیَھا اّلِذیَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُكُم الّصَیاُم َكَم
َوَقاَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ] .  ١٨٥َرُة اْلَبَق[ } َعَلى اّلِذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعّلُكْم َتّتُقوَن 

ُھ         . الّصْوُم ُجّنٌة  َیاِم َوَجَعَل ِھ ِبالّص ُھ َعَلْی ْدَرَة َل ا ُق اِح َوَل ْھَوُة الّنَك َوَأَمَر َمْن اْشَتّدْت َعَلْیِھ َش
ِلیَمِة    َواْلَمْقُصوُد َأّن َمَصاِلَح الّصْوِم َلّما . ِوَجاَء َھِذِه الّشْھَوِة  اْلُعُقوِل الّس ُھوَدًة ِب َكاَنْت َمْش

َوَكاَن . َواْلِفَطِر اْلُمْسَتِقیَمِة َشَرَعُھ الّلُھ ِلِعَباِدِه َرْحَمًة ِبِھْم َوِإْحَساًنا إَلْیِھْم َوِحْمَیًة َلُھْم َوُجّنًة 
ْدِي           َل اْلَھ ِھ َأْكَم ّلَم ِفی ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل وِد    َھْدُي َرُس یٍل ِلْلَمْقُص َم َتْحِص َوَأْعَظ

َكاَن َفْطُم الّنُفوِس َعْن َمْأُلوَفاِتَھا َوَشَھَواِتَھا ِمْن َأَشّق ]  ٢٩ص . [ َوَأْسَھَلُھ َعَلى الّنُفوِس 
ْت الّنفُ    ا َتَوّطَن ى  اْلُأُموِر َوَأْصَعِبَھا َتَأّخَر َفْرُضُھ إَلى َوَسِط اْلِإْسَلاِم َبْعَد اْلِھْجَرِة َلّم وُس َعَل

  الّتْوِحیِد َوالّصَلاِة َوَأِلَفْت َأَواِمَر اْلُقْرآِن َفُنِقَلْت إَلْیِھ ِبالّتْدِریِج
  ]َزَمُن َفْرِضّیِة الّصَیاِم [ 

ْد   َوَكاَن َفْرُضُھ ِفي الّسَنِة الّثاِنَیِة ِمْن اْلِھْجَرِة َفُتُوّفَي َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَق
ْوٍم     َص ّل َی ْن ُك َم َع اَم ِتْسَع َرَمَضاَناٍت َوُفِرَض َأّوًلا َعَلى َوْجِھ الّتْخِییِر َبْیَنُھ َوَبْیَن َأْن ُیْطِع

ْرَأةِ     ِر َواْلَم ْیِخ اْلَكِبی اَم ِللّش  ِمْسِكیًنا ُثّم ُنِقَل ِمْن َذِلَك الّتْخِییِر إَلى َتَحّتِم الّصْوِم َوَجَعَل اْلِإْطَع
ِریِض       إَذا َلْم ُیِط َص ِلْلَم ِكیًنا َوَرّخ ْوٍم ِمْس ّل َی ْن ُك یَقا الّصَیاَم َفِإّنُھَما ُیْفِطَراِن َوُیْطِعَماِن َع

ِإْن     َذِلَك َف ِھَما َك ى َأْنُفِس ا َعَل ِع إَذا َخاَفَت ِل َواْلُمْرِض َیا َوِلْلَحاِم َرا َوَیْقِض اِفِر َأْن ُیْفِط َواْلُمَس
َدْیِھَما َزاَد ى َوَل ا َعَل ْن  َخاَفَت ْم َیُك ا َل ِإّن ِفْطَرُھَم ْوٍم َف ّل َی ِكیٍن ِلُك اَم ِمْس اِء إْطَع َع اْلَقَض ا َم َت

اِم      َر ِبِإْطَع ّحِة َفُجِب َع الّص ِحیِح     - ٣٠ُ -ِلَخْوِف َمَرٍض َوِإّنَما َكاَن َم ِر الّص ِكیِن َكِفْط اْلِمْس
َدا . ِفي َأّوِل اْلِإْسَلاِم  ِر    : َھا َوَكاَن ِللّصْوِم ُرَتٌب َثَلاٌث إْح ِف الّتْخِیی ُھ ِبَوْص ُة  . إیَجاُب َوالّثاِنَی

ِة             ى الّلْیَل َراُب إَل اُم َوالّش ِھ الّطَع ُرَم َعَلْی َم َح َل َأْن َیْطَع اَم َقْب اِئُم إَذا َن اَن الّص َتَحّتُمُھ َلِكْن َك
  َھا الّشْرُع إَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِةاْلَقاِبَلِة َفُنِسَخ َذِلَك ِبالّرْتَبِة الّثاِلَثِة َوِھَي اّلِتي اْسَتَقّر َعَلْی

  ]إْكَثاُر اْلِعَباَداِت ِفي َرَمَضاَن [ َفْصٌل 
اَداِت             َواِع اْلِعَب ْن َأْن اُر ِم اَن اْلِإْكَث ْھِر َرَمَض ي َش ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َوَكاَن ِمْن َھْدِیِھ َص

ّریِح   َفَكاَن ِجْبِریُل ُیَداِرُسُھ اْلُقْرآَن ِفي َرَمَضاَن َوَكاَن إَذا َلِقَیُھ ِجْبِریُل َأْجَوَد ِباْلَخْیِر ِمْن ال
َدَقِة           ْن الّص ِھ ِم ُر ِفی اَن ُیْكِث ي َرَمَض وُن ِف ا َیُك َوَد َم اِس َوَأْج َوَد الّن اَن َأْج َلِة َوَك اْلُمْرَس

  ] ٣١ص [ َواْلِإْحَساِن َوِتَلاَوِة اْلُقْرآِن َوالّصَلاِة َوالّذْكِر َواِلاْعِتَكاِف 
  ]ُیْطِعُمِني َرّبي َوَیْسِقیِني " اْلِوَصاُل َوَمْعَنى َقْوِلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم [ 

اَن                ُھ َك ى إّن ُھوِر َحّت ْن الّش ِھ ِم َرُه ِب ّص َغْی ا َیُخ ا َل اَدِة ِبَم ْن اْلِعَب اَن ِم ّص َرَمَض َوَكاَن َیُخ
اَعا  ْن         َلُیَواِصَل ِفیِھ َأْحَیاًنا ِلُیَوّفَر َس َحاَبُھ َع ى َأْص اَن َیْنَھ اَدِة َوَك ى اْلِعَب اِرِه َعَل ِھ َوَنَھ ِت َلْیِل
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َوِفي ِرَواَیٍة إّني َأَظّل  -اْلِوَصاِل َفَیُقوُلوَن َلُھ إّنك ُتَواِصُل َفَیُقوُل َلْسُت َكَھْیَئِتُكْم إّني َأِبیت 
ْذُكوَرْیِن     ِعْنَد َرّبي ُیْطِعُمِني َوَیْسِقیِني َوَقْد اْخَتَلَف الّنا - َراِب اْلَم اِم َوالّش َذا الّطَع ُس ِفي َھ

ْوَلْیِن  ى َق ُدُھَما . َعَل اُلوا : َأَح ِم َق ّي ِلْلَف َراٌب ِحّس اٌم َوَش ُھ َطَع ا : َأّن ِظ َوَل ُة الّلْف ِذِه َحِقیَق َوَھ
ھِ    : الّثاِني . ُموِجَب ِلْلُعُدوِل َعْنَھا  ُھ ِب ِھ الّل ا ُیَغّذی یُض      َأّن اْلُمَراَد ِبِھ َم ا َیِف ِھ َوَم ْن َمَعاِرِف ِم

ِع َذلِ    ِھ َوَتَواِب ْن  َعَلى َقْلِبِھ ِمْن َلّذِة ُمَناَجاِتِھ َوُقّرِة َعْیِنِھ ِبُقْرِبِھ َوَتَنّعِمِھ ِبُحّبِھ َوالّشْوِق إَلْی َك ِم
ْیِن َوبَ         ّرُة اْلَع َأْرَواِح َوُق یُم اْل وِب َوَنِع َذاُء اْلُقُل َي ِغ ي ِھ ّروِح    اْلَأْحَواِل اّلِت وِس َوال ُة الّنُف ْھَج

َذاءِ    ْن ِغ َي َع  َواْلَقْلِب ِبَما ُھَو َأْعَظُم ِغَذاًء َوَأْجَوُدُه َوَأْنَفُعُھ َوَقْد َیْقَوى َھَذا اْلِغَذاُء َحّتى ُیْغِن
رَ     ْن الّش َغُلَھا َع َراَك َتْش ا  اْلَأْجَساِم ُمّدًة ِمْن الّزَماِن َكَما ِقیَل َلَھا َأَحاِدیُث ِمْن ِذْك اِب َوُتْلِھیَھ

  َعْن الّزاِد
  َلَھا ِبَوْجِھَك ُنوٌر َتْسَتِضيُء ِبِھ َوِمْن َحِدیِثك ِفي َأْعَقاِبَھا َحاِدي

  إَذا َشَكْت ِمْن َكالِل الّسْیِر َأْوَعَدَھا ُرْوُح اْلُقُدوِم َفَتْحَیا ِعْنَد ِمیَعاٍد
ِتْغنَ    ُم اْس ْوٍق َیْعَل ْن        َوَمْن َلُھ َأْدَنى َتْجِرَبٍة َوَش ٍر ِم ْن َكِثی ّروِح َع ِب َوال َذاِء اْلَقْل ِم ِبِغ اَء اْلِجْس

ْد     ِذي َق ِھ اّل اِفُر ِبَمْطُلوِب اُن الّظ ُروُر اْلَفْرَح ّیَما اْلَمْس ا ِس َواِنّي َوَل َذاِء اْلَحَی ]  ٣٢ص [ اْلِغ
ُل   َقّرْت َعْیُنُھ ِبَمْحُبوِبِھ َوَتَنّعَم ِبُقْرِبِھ َوالّرَضى َعْنُھ َوَأْلَطاِف َم ِھ َتِص ْحُبوِبِھ َوَھَداَیاُه َوُتَحِف

ُھ  إَلْیِھ ُكّل َوْقٍت َوَمْحُبوُبُھ َحِفّي ِبِھ ُمْعَتٍن ِبَأْمِرِه ُمْكِرٌم َلُھ َغاَیَة اْلِإْكَراِم َمَع اْلَمَحّبِة الّتاّم ِة َل
ِب ا    َف ِباْلَحِبی ّب ؟ َفَكْی ا       َأَفَلْیَس ِفي َھَذا َأْعَظُم ِغَذاًء ِلَھَذا اْلُمِح ُھ َوَل ّل ِمْن ْيَء َأَج ا َش ِذي َل ّل

یَع َأْعَظُم َوَلا َأْجَمُل َوَلا َأْكَمُل َوَلا َأْعَظُم إْحَساًنا إَذا اْمَتَلَأ َقْلُب اْلُمِحّب ِبُحّبِھ َوَمَلَك ُحّبُھ َجِم
ھُ       َذا َحاُل ٍن َوَھ َم َتَمّك ُھ َأْعَظ ُھ ِمْن َذا      َأْجَزاِء َقْلِبِھ َوَجَواِرِحِھ َوَتَمّكَن ُحّب ْیَس َھ ِھ َأَفَل َع َحِبیِب َم

ي     ي ُیْطِعُمِن َد َرّب اْلُمِحّب ِعْنَد َحِبیِبِھ ُیْطِعُمُھ َوَیْسِقیِھ َلْیًلا َوَنَھاًرا ؟ َوِلَھَذا َقاَل إّني َأَظّل ِعْن
ْن      . َوَیْسِقیِني  ًلا َع اِئًما َفْض اَن َص ا َك ًلا   َوَلْو َكاَن َذِلَك َطَعاًما َوَشَراًبا ِلْلَفِم َلَم ِھ ُمَواِص َكْوِن

" َوَأْیًضا َفَلْو َكاَن َذِلَك ِفي الّلْیِل َلْم َیُكْن ُمَواِصًلا َوَلَقاَل ِلَأْصَحاِبِھ إْذ َقاُلوا َلُھ إّنك ُتَواِصُل 
ِھ وَ   " َلْسُت َكَھْیَئِتُكْم " َوَلْم َیُقْل " . َلْسُت ُأَواِصُل  اِل إَلْی َبِة اْلِوَص َع  َبْل َأَقّرُھْم َعَلى ِنْس َقَط

ي    ا ِف ِلٍم   " اْلِإْلَحاَق َبْیَنُھ َوَبْیَنُھْم ِفي َذِلَك ِبَما َبّیَنُھ ِمْن اْلَفاِرِق َكَم ِحیِح ُمْس ِدیِث   " َص ْن َح ِم
َل           اَن َفَواَص ي َرَمَض َل ِف ّلَم َواَص ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َعْبِد الّلِھ ْبِن ُعَمَر َأّن َرُسوَل الّل

َقى     . َفِقیَل َلُھ َأْنَت ُتَواِصُل  الّناُس َفَنَھاُھْم ُم َوُأْس ي ُأْطَع ْثَلُكْم إّن َیاُق  . َفَقاَل إّني َلْسُت ِم َوِس
ك  : اْلُبَخاِرّي ِلَھَذا اْلَحِدیِث َنَھى َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعْن اْلِوَصاِل َفَقاُلوا  إّن

ي  َقاَل إّني َلْسُت ِمْثَلُك. ُتَواِصُل  ِحیَحْیِن  " ْم إّني ُأْطَعُم َوُأْسَقى َوِف ي    " الّص ِدیِث َأِب ْن َح ِم
ِلِمیَن    . ُھَرْیَرَة َنَھى َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعْن اْلِوَصاِل  ْن اْلُمْس ٌل ِم َفَقاَل َرُج

َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَأّیُكْم ِمْثِلي إّني َأِبیُت إّنك َیا َرُسوَل الّلِھ ُتَواِصُل َفَقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ 
ِقیِني  ي َوَیْس ي َرّب ا . ُیْطِعمُن ْن   : َوَأْیًض اُھْم َع ا َنَھ ّلَم َلّم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ِإّن الّنِب َف

ا   ّم َرَأْوا اْلِھَل اُل     اْلِوَصاِل َفَأَبْوا َأْن َیْنَتُھوا َواَصَل ِبِھْم َیْوًما ُثّم َیْوًما ُث َأّخَر اْلِھَل ْو َت اَل َل َل َفَق
ّد      . َأَبْوا َأْن َیْنَتُھوا َعْن اْلِوَصاِل ]  ٣٣ص [ َكاْلُمَنّكِل َلُھْم . َلِزْدُتُكْم  ْو ُم َر َل ٍظ آَخ ي َلْف َوِف

ْثَلُكْم َأْو قَ         ُت ِم ي َلْس ْم إّن وَن َتَعّمَقُھ َدُع اْلُمَتَعّمُق اًلا َی ُتْم   َلَنا الّشْھُر َلَواَصْلَنا ِوَص ْم َلْس اَل إّنُك
ْد     ًلا َوَق ِھ ُمَواِص ِمْثِلي َفِإّني َأَظّل ُیْطِعُمِني َرّبي َوَیْسِقیِني َفَأْخَبَر َأّنُھ ُیْطَعُم َوُیْسَقى َمَع َكْوِن

ًزا   َفَعَل ِفْعَلُھْم ُمَنّكًلا ِبِھْم ُمَعّجًزا َلُھْم َفَلْو َكاَن َیْأُكُل َوَیْشَرُب َلَما َكاَن َذِلَك َتْنِكیلً  ا َتْعِجی ا َوَل
ْن  . َبْل َوَلا ِوَصاًلا َوَھَذا ِبَحْمِد الّلِھ َواِضٌح  َوَقْد َنَھى َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َع

ي    َحِر َوِف اِرّي   " اْلِوَصاِل َرْحَمًة ِلْلُأّمِة َوَأِذَن ِفیِھ إَلى الّس ِحیِح اْلُبَخ ِعیٍد    " َص ي َس ْن َأِب َع



 ١٤٢

َل     الُخْدِر َأّیُكْم َأَراَد َأْن ُیَواِص ُلوا َف ا ُتَواِص ّي َأّنُھ َسِمَع الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیُقوُل َل
  َفْلُیَواِصْل إَلى الّسَحِر

  ]اِلاْخِتَلاُف ِفي ُحْكِم اْلِوَصاِل َوَتْرِجیِح اْلُمَصّنِف ِبَجَواِزِه ِمْن الّسَحِر إَلى الّسَحِر [ 
َف        َفِإْن ِق َل اْخَتَل ُروٌه ؟ ِقی ّرٌم َأْو َمْك اِئٌز َأْو ُمَح اُل َج ْل اْلِوَص یَل َفَما ُحْكُم َھِذِه اْلَمْسَأَلِة َوَھ

ْرِوّي      : َأَحُدَھا . الّناُس ِفي َھِذِه اْلَمْسَأَلِة َعَلى َثَلاَثِة َأْقَواٍل  َو َم ِھ َوُھ َدَر َعَلْی اِئٌز إْن َق َأّنُھ َج
ِة       َعْن َعْبِد الّلِھ ْب ْن ُحّج اَم َوِم ُل اْلَأّی ِر ُیَواِص ُن الّزَبْی ِن الّزَبْیِر َوَغْیِرِه ِمْن الّسَلِف َوَكاَن اْب

ْن           ْم َع ِھ َلُھ َع َنْھِی َحاَبِة َم َل ِبالّص ّلَم َواَص ِھ َوَس ُھ َعَلْی َأْرَباِب َھَذا اْلَقْوِل َأّن الّنِبّي َصّلى الّل
ِمْن َحِدیِث َأِبي ُھَرْیَرَة َأّنُھ َنَھى َعْن اْلِوَصاِل َوَقاَل إّني  "الّصِحیَحْیِن " اْلِوَصاِل َكَما ِفي 

َد َنھْ        ْم َبْع اُلُھ ِبِھ َذا ِوَص ا َفَھ ّم َیْوًم ا ُث ِھ  َلْست َكَھْیَئِتُكْم َفَلّما َأَبْوا َأْن َیْنَتُھوا َواَصَل ِبِھْم َیْوًم ِی
ِریِم لَ   ُي ِللّتْح َك         َعْن اْلِوَصاِل َوَلْو َكاَن الّنْھ َد َذِل ِھ َبْع ّرُھْم َعَلْی ا َأَق وا َوَلَم ْوا َأْن َیْنَتُھ ا َأَب . َم

 َفَلّما َفَعُلوُه َبْعَد َنْھِیِھ َوُھَو َیْعَلُم َوُیِقّرُھْم ُعِلَم َأّنُھ َأَراَد الّرْحَمَة ِبِھْم َوالّتْخِفیَف َعْنُھْم: َقاُلوا 
ًة     َنَھى َرُسوُل الّلِھ: َقاَلْت َعاِئَشُة ]  ٣٤ص [  اِل َرْحَم ْن اْلِوَص َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َع

ِھ   ٌق َعَلْی ْم ُمّتَف َرى  . َلُھ ٌة ُأْخ ْت َطاِئَف َة    : َوَقاَل و َحِنیَف ٌك َوَأُب ْنُھْم َماِل اُل ِم وُز اْلِوَص ا َیُج َل
ّر     ِد اْلَب ُن َعْب ْد حَ : َوالّشاِفِعّي َوالّثْوِرّي َرِحَمُھْم الّلُھ َقاَل اْب ُزوُه      َوَق ْم ُیِجی ْم َل ْنُھْم إّنُھ اُه َع َك

ُة         : ِلَأَحِد ُقْلت  َي َكَراَھ ْل ِھ َحاُبُھ َھ َف َأْص ِھ َواْخَتَل ى َكَراَھِت ّص َعَل الّشاِفِعّي َرِحَمُھ الّلُھ َن
ُھ َعَلیْ         ّلى الّل ّي َص ِي الّنِب وَن ِبَنْھ َتّج اْلُمَحّرُم ْیِن َواْح ّلَم  َتْحِریٍم َأْو َتْنِزیٍھ ؟ َعَلى َوْجَھ ِھ َوَس

اُلوا  ِریَم : َق ي الّتْح ُي َیْقَتِض اُلوا . َوالّنْھ َة : َق ْوُل َعاِئَش ْم : " َوَق ًة َلُھ ُع َأْن " َرْحَم ا َیْمَن َل
ةِ           ِھ ِلْلُأّم اِئُر َمَناِھی ْل َس ْیِھْم َب ُھ َعَل ْم َأْن َحّرَم ِھ ِبِھ ْن َرْحَمِت ِإّن ِم  َیُكوَن ِللّتْحِریِم َبْل ُیَؤّكُدُه َف

َف      : َقاُلوا . ْحَمٌة َوِحْمَیٌة َوِصَیاَنٌة َر ْم َكْی ًرا َلُھ ْن َتْقِری ْم َیُك َوَأّما ُمَواَصَلُتُھ ِبِھْم َبْعَد َنْھِیِھ َفَل
  ِفيَوَقْد َنَھاُھْم َوَلِكْن َتْقِریًعا َوَتْنِكیًلا َفاْحَتَمَل ِمْنُھْم اْلِوَصاَل َبْعَد َنْھِیِھ ِلَأْجِل َمْصَلَحِة الّنْھِي

ِإَذا           ا َف اُھْم ِلَأْجِلَھ ي َنَھ َدِة اّلِت وِر اْلَمْفَس ُھ ِبُظُھ ِیِھْم َعْن ي َنْھ ِة ِف اِن اْلِحْكَم ِرِھْم َوَبَی ِد َزْج  َتْأِكی
وِلِھْم              ى َقُب ى إَل َك َأْدَع اَن َذِل ُھ َك ِي َعْن ُة الّنْھ َرْت ِحْكَم اِل َوَظَھ َدُة اْلِوَص ْم َمْفَس َظَھَرْت َلُھ

یِر    َوَتْرِكِھْم َلُھ اَدِة َوالّتْقِص َفِإّنُھْم إَذا َظَھَر َلُھْم َما ِفي اْلِوَصاِل َوَأَحّسوا ِمْنُھ اْلَمَلَل ِفي اْلِعَب
ِھ         ي َفَراِئِض وِع ِف ِھ َواْلُخُش ِر الّل ي َأْم ّوِة ِف ِفیَما ُھَو َأَھّم َوَأْرَجُح ِمْن َوَظاِئِف الّدیِن ِمْن اْلُق

ُھ    َواْلِإْتَیاِن ِبُحُقوِقَھا الّظ ِد َوَبْیَن ْیَن اْلَعْب اِھَرِة َواْلَباِطَنِة َواْلُجوُع الّشِدیُد ُیَناِفي َذِلَك َوَیُحوُل َب
ّلَم       ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص َتَبّیَن َلُھْم ِحْكَمُة الّنْھِي َعْن اْلِوَصاِل َواْلَمْفَسَدِة اّلِتي ِفیِھ َلُھْم ُدوَن

اُلوا  َراُرُه َلُھ: َق ْیَس إْق َراِر  َوَل ْن إْق َأْعَظَم ِم ِة ِب َلَحِة الّراِجَح ِذِه اْلَمْص اِل ِلَھ ى اْلِوَص ْم َعَل
ِمْن  اْلَأْعَراِبّي َعَلى اْلَبْوِل ِفي اْلَمْسِجِد ِلَمْصَلَحِة الّتْأِلیِف َوِلَئّلا ُیَنّفَر َعْن اْلِإْسَلاِم َوَلا ِبَأْعَظِم

ُر       َأْخَبَرُھْم َصّلى الّلُھ]  ٣٥ص [ إْقَراِرِه  ا َغْی َلاِة َوَأّن َفاِعَلَھ ْت ِبَص ا َلْیَس َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنَھ
ِإّنُھ ُمَصّل َبْل ِھَي َصَلاٌة َباِطَلٌة ِفي ِدیِنِھ َفَأَقّرُه َعَلْیَھا ِلَمْصَلَحِة َتْعِلیِمِھ َوَقُبوِلِھ َبْعَد اْلَفَراِغ َف

ُھ  َوَق: َأْبَلُغ ِفي الّتْعِلیِم َوالّتَعّلِم َقاُلوا  ْد َقاَل َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َأَمْرُتُكْم ِبَأْمِر َفْأُتوا ِمْن
ى   : َقاُلوا . َما اْسَتَطْعُتْم َوِإَذا َنَھْیُتُكْم َعْن َشْيٍء َفاْجَتِنُبوُه  ُدّل َعَل َوَقْد ُذِكَر ِفي اْلَحِدیِث َما َی

ي لَ . َأّن اْلِوَصاَل ِمْن َخَصاِئِصِھ  ْن          َفَقاَل إّن ْن ِم ْم َیُك ْم َل ا َلُھ اَن ُمَباًح ْو َك ِتُكْم َوَل ُت َكَھْیَئ ْس
ُھ  " الّصِحیَحْیِن " َوِفي : َقاُلوا . َخَصاِئِصِھ  ِمْن َحِدیِث ُعَمَر ْبِن اْلَخّطاِب َرِضَي الّلُھ َعْن

نْ       ُل ِم َل الّلْی ّلَم إَذا َأْقَب ِھ َوَس ُھ َعَلْی ْن      َقاَل َقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّل اُر ِم َر الّنَھ ا َوَأْدَب َھاُھَن
َنْحُوُه ِمْن َحِدیِث َعْبِد الّلِھ " الّصِحیَحْیِن " َھاُھَنا َوَغَرَبْت الّشْمُس َفَقْد َأْفَطَر الّصاِئُم َوِفي 

ى    ي َأْوَف اُلوا  . ْبِن َأِب ْم ُیْفطِ        : َق ِر َوِإْن َل ِت اْلِفْط ُدُخوِل َوْق ا ِب ًرا ُحْكًم ُھ ُمْفِط َك  َفَجَعَل ْر َوَذِل



 ١٤٣

َوَقْد َقاَل َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلا َتَزاُل ُأّمِتي َعَلى اْلِفْطَرِة : َقاُلوا . ُیِحیُل اْلِوَصاَل َشْرًعا 
  َأْو َلا َتَزاُل ُأّمِتي ِبَخْیِر َما َعّجُلوا اْلِفْطَر

ا      ]  ٣٦ص [  اِھًرا َم ّدیُن َظ َزاُل ال ا َی ُھ َل وَد      َأِبي ُھَرْیَرَة َعْن َر إّن اْلَیُھ اُس اْلِفْط َل الّن َعّج
  َوالّنَصاَرى ُیَؤّخُروَن

ي  َنِن " َوِف َذا   " الّس ًرا َوَھ ْم ِفْط ّي َأْعَجُلُھ اِدي إَل ّب ِعَب ّل َأَح ّز َوَج ُھ َع اَل الّل اَل َق ُھ َق َعْن
ا  اَن َمْكُروًھ ُھ َوِإَذا َك َف َتْرُك ِر َفَكْی ْأِخیِر اْلِفْط َة َت ي َكَراَھ ّل  َیْقَتِض ِإّن َأَق اَدًة َف ْن ِعَب ْم َیُك َل

َتَحّبًة   وَن ُمْس اَدِة َأْن َتُك اِت اْلِعَب اَل   . َدَرَج َأْقَواِل َأّن اْلِوَص َدُل اْل َو َأْع ُث َوُھ ْوُل الّثاِل َواْلَق
ي سَ           ِدیِث َأِب َحاَق ِلَح َد َوِإْس ْن َأْحَم وُظ َع َو اْلَمْحُف َذا ُھ َحٍر َوَھ ِعیٍد َیُجوُز ِمْن َسَحٍر إَلى َس

ْل       َل َفْلُیَواِص َأّیُكْم َأَراَد َأْن ُیَواِص ُلوا َف ا ُتَواِص اْلُخْدِرّي َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َل
ِة  . إَلى الّسَحِر َرَواُه اْلُبَخاِرّي  َوُھَو َأْعَدُل اْلِوَصاِل َوَأْسَھُلُھ َعَلى الّصاِئِم َوُھَو ِفي اْلَحِقیَق

اَن      ِبَمْنِزَلِة َحِر َك ي الّس ا ِف َعَشاِئِھ إّلا َأّنُھ َتَأّخَر َفالّصاِئُم َلُھ ِفي اْلَیْوِم َوالّلْیَلِة َأْكَلٌة َفِإَذا َأَكَلَھ
  َقْد َنَقَلَھا ِمْن َأّوِل الّلْیِل إَلى آِخِرِه َوَالّلُھ َأْعَلُم

  )٦١ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 
  ِھ َوَسّلَم ِفي ِصَیاِم الّتَطّوِعَفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

ا         وُم َوَم ا َیُص اَل َل ى ُیَق ُر َحّت ُر َوُیْفِط َكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیُصوُم َحّتى ُیَقاَل َلا ُیْفِط
َباَن اْسَتْكَمَل ِصَیاَم َشْھٍر َغْیَر َرَمَضاَن َوَما َكاَن َیُصوُم ِفي َشْھٍر َأْكَثَر ِمّما َیُصوُم ِفي َشْع

ُھ       . َوَلْم َیُكْن َیْخُرُج َعْنُھ َشْھٌر َحّتى َیُصوَم ِمْنُھ  ا َیْفَعُل ْرًدا َكَم ُھَر َس َة اْلَأْش ْم الّثَلاَث َوَلْم َیُص
َیاِمِھ        ْن ِص ُي َع ُھ الّنْھ ْل ُرِوَي َعْن َیاَمُھ َب َبْعُض الّناِس َوَلا َصاَم َرَجًبا َقّط َوَلا اْسَتَحّب ِص

َي     . َوَكاَن َیَتَحّرى ِصَیاَم َیْوِم اِلاْثَنْیِن َواْلَخِمیِس . َجْھ َذَكَرُه اْبُن َما اٍس َرِض ُن َعّب اَل اْب َوَق
الّلُھ َعْنُھ َكاَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلا ُیْفِطُر َأّیاَم اْلِبیِض ِفي َسَفٍر َوَلا َحَضٍر 

ُعوٍد    َوَكاَن َیُحّض َع. َذَكَرُه الّنَساِئّي  ُن َمْس اَل اْب ُھ   ]  ٦٢ص [ َلى ِصَیاِمَھا َوَق َي الّل َرِض
َعْنُھ َكاَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیُصوُم ِمْن ُغّرِة ُكّل َشْھٍر َثَلاَثَة َأّیاٍم َذَكَرُه َأُبو 

نْ   : َوَقاَلْت َعاِئَشُة . َداُود َوالّنَساِئّي  اِلي ِم ْن ُیَب ا       َلْم َیُك ِلٌم َوَل َرُه ُمْس اَمَھا َذَك ْھِر َص َأّي الّش
َوَأّما ِصَیاُم َعْشِر ِذي اْلِحّجِة َفَقْد ُاْخُتِلَف َفَقاَلْت َعاِئَشُة َما َرَأْیتھ . َتَناُقَض َبْیَن َھِذِه اْلآَثاِر 

ِلٌم   ُة   . َصاِئًما ِفي اْلَعْشِر َقّط َذَكَرُه ُمْس ْت َحْفَص ْم   : َوَقاَل ٌع َل ِھ     َأْرَب وُل الّل َدَعُھّن َرُس ْن َی َیُك
ا           ْھٍر َوَرْكَعَت ّل َش ْن ُك اٍم ِم ُة َأّی ُر َوَثَلاَث وَراَء َواْلَعْش ْوِم َعاُش َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِصَیاُم َی

ِض َأْزَواِج َوَذَكَر اْلِإَماُم َأْحَمُد َعْن َبعْ ]  ٦٣ص . [ اْلَفْجِر َذَكَرُه اْلِإَماُم َأْحَمُد َرِحَمُھ الّلُھ 
َة        وَراَء َوَثَلاَث وُم َعاُش ِة َوَیُص َع ِذي اْلِحّج وُم ِتْس الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َكاَن َیُص

ْیِن           ٍظ اْلَخِمیَس ي َلْف یس َوِف ْھِر َواْلَخِم ْن الّش اْثَنْیِن ِم ْھِر َأْو اِل ْن الّش ّدٌم   . َأّیاٍم ِم ُت ُمَق َواْلُمْثِب
َع        . ّناِفي إْن َصّح َعَلى ال َیاُمَھا َم اَل ِص ُھ َق ُھ َأّن ّح َعْن ّواٍل َفَص َوَأّما ِصَیاُم ِسّتِة َأّیاٍم ِمْن َش

  " .َرَمَضاَن َیْعِدُل ِصَیاَم الّدْھِر 
  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي الزََّكاِة َوالصََّدَقاِت  .١٣

  )٥ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 
  ى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّصَدَقِة َوالّزَكاِةَفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّل

َة        ]  ٥ص [  َد الّنْعَم اِحِبِھ َوَقّی اِل َوِلَص َرًة ِلْلَم اَلى ُطْھ ْبَحاَنُھ َوَتَع اْلَمَساِكیِن َوَجَعَلَھا الّلُھ ُس
ِھ     ِبَھا َعَلى اْلَأْغِنَیاِء َفَما َزاَلْت الّنْعَمُة ِباْلَماِل َعَلى َمْن َأّدى َزَكا ِھ َوُیَنّمی ُھ َعَلْی ْل َیْحَفُظ َتُھ َب

  .َلُھ َوَیْدَفُع َعْنُھ ِبَھا اْلآَفاِت َوَیْجَعُلَھا ُسوًرا َعَلْیِھ َوِحْصًنا َلُھ َوَحاِرًسا َلُھ 



 ١٤٤

  ]اْلَأْصَناُف اّلِتي َتِجُب ِفیَھا الّزَكاُة [ 
اِل َوھِ    ْن اْلَم َناٍف ِم ِة َأْص ي َأْرَبَع ا ِف ُھ َجَعَلَھ ّم إّن ِق   ُث ْیَن اْلَخْل ا َب َأْمَواِل َدَوَراًن ُر اْل َي َأْكَث

َبِھیَمُة اْلَأْنَعاِم اْلِإِبُل َواْلَبَقُر : الّثاِني . الّزْرُع َوالّثَماُر : َأَحُدَھا . َوَحاَجُتُھْم إَلْیَھا َضُروِرّیٌة 
َواُل  . َوُھَما الّذَھُب َواْلِفّضُة  الّثاِلُث اْلَجْوَھَراِن الّلَذاِن ِبِھَما ِقَواُم اْلَعاَلِم. َواْلَغَنُم  الّراِبُع َأْم

  .الّتَجاَرِة َعَلى اْخِتَلاِف َأْنَواِعَھا 
  ]َوْقُت ُوُجوِبَھا [ 

َذا        ِتَواِئَھا َوَھ ا َواْس َد َكَماِلَھ اِر ِعْن ّزُروِع َوالّثَم ُثّم إّنُھ َأْوَجَبَھا َمّرًة ُكّل َعاٍم َوَجَعَل َحْوَل ال
ي      َأْعَدُل َما َیُك ا ِف َأْمَواِل َوُوُجوُبَھ اِب اْل ّر ِبَأْرَب وُن إْذ ُوُجوُبَھا ُكّل َشْھٍر َأْو ُكّل ُجُمَعٍة َیُض

  .اْلُعْمِر َمّرًة ِمّما َیُضّر ِباْلَمَساِكیِن َفَلْم َیُكْن َأْعَدَل ِمْن ُوُجوِبَھا ُكّل َعاٍم َمّرًة 
  ]ِنَصاُب الّزَكاِة [ 

یِلَھا   ُثّم إّنُھ َفاَوَت َبْیَن َمَق ي َتْحِص ]  ٦ص [ اِدیِر اْلَواِجِب ِبَحْسِب َسْعِي َأْرَباِب اْلَأْمَواِل ِف
اُز       َو الّرَك َأْمَواِل َوُھ ْن اْل ًلا ِم ْم  . َفَأْوَجَب اْلُخُمَس ِفیَما َصاَدَفُھ اْلِإْنَساُن َمْجُموًعا ُمَحّص َوَل

ِھ   َیْعَتِبْر َلُھ َحْوًلا َبْل َأْوَجَب ِفیِھ اْلُخُمَس َمتَ  َر ِب ا      . ى َظَف ُر ِفیَم َو اْلُعْش َفُھ َوُھ َب ِنْص َوَأْوَج
ُر            ي ُیَباِش ّزُروِع اّلِت اِر َوال ي الّثَم َك ِف َك َوَذِل ْوَق َذِل ُھ َف ُھ َوُكْلَفُت َكاَنْت َمَشّقُة َتْحِصیِلِھ َوَتَعُب

َراَء   َحْرَث َأْرِضَھا َوَسْقِیَھا َوَبْذِرَھا َوَیَتَوّلى الّلُھ َسْقَیَھا ِمْن ِع ا ِش ْنِدِه ِبَلا ُكْلَفٍة ِمْن اْلَعْبِد َوَل
اٍب    ٍر َوُدوَل اَرَة ِبْئ ا إَث اٍء َوَل ِة    . َم ْقَیُھ ِباْلُكْلَف ُد َس َوّلى اْلَعْب ا َت ِر ِفیَم َف اْلُعْش َب ِنْص َوَأْوَج
رُ   . َوالّدَواِلي َوالّنَواِضِح َوَغْیِرَھا  ُع اْلُعْش َو ُرُب اُء     َوَأْوَجَب ِنْصَف َذِلَك َوُھ اَن الّنَم ا َك ِفیَم

اَرًة    ِإَداَرِة َت ِفیِھ َمْوُقوًفا َعَلى َعَمٍل ُمّتِصٍل ِمْن َرّب اْلَماِل ِبالّضْرِب ِفي اْلَأْرِض َتاَرًة َوِباْل
ِإنّ    ا َف اِر َوَأْیًض ّو   َوِبالّتَرّبِص َتاَرًة َوَلا َرْیَب َأّن ُكْلَفَة َھَذا َأْعَظُم ِمْن ُكْلَفِة الّزْرِع َوالّثَم ُنُم

اَرِة            ِب الّتَج ْن َواِج َر ِم ا َأْكَث اَن َواِجُبَھ اَرِة َفَك ّو الّتَج ْن ُنُم ُر ِم الّزْرِع َوالّثَماِر َأْظَھُر َوَأْكَث
ِح            ّدَواِلي َوالّنَواِض َقى ِبال ا ُیْس ُر ِمّم اِر َأْكَث َماِء َواْلَأْنَھ َقى ِبالّس ا ُیْس ّو ِفیَم وُر الّنُم َوُظُھ

ِع   َوُظُھوُرُه ِفیَما اَن  ]  ٧ص . [ ُوِجَد ُمَحّصًلا َمْجُموًعا َكاْلَكْنِز َأْكَثُر َوَأْظَھُر ِمْن اْلَجِمی َك
ّدَرًة               ًبا ُمَق اُة ُنُص ُھ اْلُمَواَس ِذي َتْحَتِمُل اِل اّل َل ِلْلَم ّل َجَع اٍل َوِإْن َق ّل َم اَة ُك ُل اْلُمَواَس ا َیْحَتِم َل

اِب اْلَأْمَواِل َوَتَقُع َمْوِقَعَھا ِمْن اْلَمَساِكیِن َفَجَعَل ِلْلَوِرِق ِماَئَتْي اْلُمَواَساُة ِفیَھا َلا ُتْجِحُف ِبَأْرَب
ْن      اٍل ِم ُة َأْحَم َي َخْمَس ِدْرَھٍم َوِللّذَھِب ِعْشِریَن ِمْثَقاًلا َوِلْلُحُبوِب َوالّثَماِر َخْمَسَة َأْوُسٍق َوِھ

یَن    َنِم َأْرَبِع اَن          َأْحَماِل إِبِل اْلَعَرِب َوِلْلَغ ا َك ْن َلّم ا َلِك ِل َخْمًس َرًة َوِلْلِإِب اِثیَن َبَق ِر َثَل اًة َوِلْلَبَق َش
اًة       ا َش َب ِفیَھ َھا َأْوَج ْن ِجْنِس َس     . ِنَصاُبَھا َلا َیْحَتِمُل اْلُمَواَساَة ِم ُس َخْم ّرَرْت اْلُخُم ِإَذا َتَك َف

ُھ   . ِحًدا ِمْنَھا َفَكاَن ُھَو اْلَواِجُب َمّراٍت َوَصاَرْت َخْمًسا َوِعْشِریَن اْحَتَمَل ِنَصاُبَھا َوا ّم إّن ُث
ِن    ْن اْب ا ِم ِل َوِقّلِتَھ َرِة اْلِإِب ِب َكْث اِن ِبَحْس اَدِة َوالّنْقَص ي الّزَی ِب ِف َذا اْلَواِج ّن َھ ّدَر ِس ا َق َلّم

ّق َوا  َذُع    َمَخاٍض َوِبْنِت َمَخاٍض َوَفْوَقُھ اْبُن َلُبوٍن َوِبْنُت َلُبوٍن َوَفْوَقُھ اْلِح ُھ اْلَج ُة َوَفْوَق ْلِحّق
َل  ]  ٨ص [ َواْلَجَذَعُة َوُكّلَما َكُثَرْت اْلِإِبُل َزاَد الّسّن إَلى َأْن  الّسُن إَلى ُمْنَتَھاُه َفِحیَنِئٍذ َجَع
  .ِزَیاَدَة َعَدِد اْلَواِجِب ِفي ُمَقاَبَلِة ِزَیاَدِة َعَدِد اْلَماِل 

  ]َأْصَناُف َمْن َیْأُخُذ الّزَكاَة [ 
ي   ا َوَیْكِف ُف ِبَھ ا ُیْجِح اَة َوَل ُل اْلُمَواَس ْدًرا َیْحَتِم َأْمَواِل َق ي اْل َل ِف ُھ َأْن َجَع ْت ِحْكَمُت َفاْقَتَض
اْلَمَساِكیَن َوَلا َیْحَتاُجوَن َمَعُھ إَلى َشْيٍء َفَفَرَض ِفي َأْمَواِل اْلَأْغِنَیاِء َما َیْكِفي اْلُفَقَراَء َفَوَقَع 

ْیِن   الّظْلُم ِمْن ا ْن َب لّطاِئَفَتْیِن اْلَغِنّي َیْمَنُع َما َوَجَب َعَلْیِھ َواْلآِخُذ َیْأُخُذ َما َلا َیْسَتِحّقُھ َفَتَوّلَد ِم
اِف   الّطاِئَفَتْیِن َضَرٌر َعِظیٌم َعَلى اْلَمَساِكیِن َوَفاَقٌة َشِدیَدٌة َأْوَجَبْت َلُھْم َأْنَواَع اْلِحَیِل َواْلِإْلَح



 ١٤٥

ا           ِفي اْلَمْسَأَل َزاٍء َیْجَمُعَھ َة َأْج ا َثَماِنَی ِھ َوَجّزَأَھ َدَقِة ِبَنْفِس َم الّص َوّلى َقْس ْبَحاَنُھ َت ّرّب ُس ِة َوال
  ِصْنَفاِن ِمْن الّناِس

ْم            : َأَحُدُھَما  ا َوُھ ا َوِقّلِتَھ ْعِفَھا َوَكْثَرِتَھ ِة َوَض ّدِة اْلَحاَج ِب ِش ُذ ِبَحْس ِة َفَیْأُخ ُذ ِلَحاَج ْن َیْأُخ َم
  .َقَراُء َواْلَمَساِكیُن َوِفي الّرَقاِب َواْبِن الّسِبیِل اْلُف

َلاِح        : َوالّثاِني  اِرُموَن ِلِإْص وُبُھْم َواْلَغ ُة ُقُل ا َواْلُمَؤّلَف اِمُلوَن َعَلْیَھ ْم اْلَع َمْن َیْأُخُذ ِلَمْنَفَعِتِھ َوُھ
ا      َذاِت اْلَبْیِن َواْلُغَزاُة ِفي َسِبیِل الّلِھ َفِإْن َلْم َیُكْن ِلِمیَن َفَل ٌة ِلْلُمْس ِھ َمْنَفَع اْلآِخُذ ُمْحَتاًجا َوَلا ِفی

  َسْھَم َلُھ ِفي الّزَكاِة
  )١٨ص /  ٢ج ( -زاد المعاد  

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َزَكاِة اْلِفْطِر
  ]َمْن َتِجُب َعَلْیِھ َوِمْقَداُرَھا [ 

ِغیٍر             َفَرَضَھا َرُسوُل الّلِھ ْن َص ُھ ِم ْن َیُموُن ى َم ِلِم َوَعَل ى اْلُمْس ّلَم َعَل ِھ َوَس ھ َعَلْی ّلى الّل َص
ٍط َأْو      ْن َأِق اًعا ِم ِعیٍر َأْو َص َوَكِبیٍر َذَكٍر َوُأْنَثى ُحّر َوَعْبٍد َصاًعا ِمْن َتْمٍر َأْو َصاًعا ِمْن َش

ّر      َوُرِوَي َعْنُھ َأْو َصاًعا ِمْن َد. َصاًعا ِمْن َزِبیٍب  ْن ُب اٍع ِم ُف َص ُھ ِنْص . ِقیٍق َوُرِوَي َعْن
ِذِه      ْن َھ اِع ِم اَن الّص ّر َمَك ْن ُب اٍع ِم َف َص َل ِنْص اِب َجَع َن اْلَخّط ر ْب ُروُف َأّن ُعَم َواْلَمْع

و َداُود    َرُه َأُب ي  . اْلَأْشَیاِء َذَك ِھ        " َوِف ك َوِفی ّوَم َذِل ِذي َق َو اّل َة ُھ ِحیَحْیِن َأّن ُمَعاِوَی ْن  الّص َع
َعْبِد ]  ١٩ص . [ الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم آَثاٌر ُمْرَسَلٌة َوُمْسَنَدٌة ُیَقّوي َبْعُضَھا َبْعًضا 

ّلى         ِھ َص وُل الّل اَل َرُس اَل َق ِھ َق ْن َأِبی الّلِھ ْبِن َثْعَلَبَة َأْو َثْعَلَبَة ْبِن َعْبِد الّلِھ ْبِن َأِبي صعیر َع
َوَقاَل . َسّلَم َصاٌع ِمْن ُبّر َأْو َقْمٍح َعَلى ُكّل اْثَنْین َرَواُه اْلِإَماُم َأْحَمُد َوَأُبو َداُود الّلھ َعَلْیِھ َو

ي               ا ِف َث ُمَناِدًی ّلَم َبَع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ّدِه َأّن الّنِب ْن َج ِھ َع ْن َأِبی َعْیٍب َع َعْمُرو ْبُن ُش
اْلِفْطِر َواِجَبٌة َعَلى ُكّل ُمْسِلٍم َذَكٍر َأْو ُأْنَثى ُحّر َأْو َعْبٍد َصِغیٍر َأْو  ِفَجاِج َمّكَة َأَلا إّن َصَدَقَة

ِذّي         اَل الّتْرِم ام َق ْن َطَع اًعا ِم َواُه َص ٍح َأْو ِس ٌب    : َكِبیٍر ُمّداِن ِمْن َقْم ٌن َغِری ِدیٌث َحَس . َح
َي ا   رَ  َرِض ُھ       َوَرَوى الّداَرُقْطِنّي ِمْن َحِدیِث اْبِن ُعَم ّلى الّل ِھ َص وَل الّل ا َأّن َرُس ُھ َعْنُھَم لّل

َلْیَماُن    ِھ ُس َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَمَر َعْمَرو ْبَن َحْزمٍ  ِفي َزَكاِة اْلِفْطِر ِبِنْصِف َصاٍع ِمْن ِحْنَطٍة َوِفی
ِرّي  . ْبُن ُموَسى َوّثَقُھ َبْعُضُھْم َوَتَكّلَم ِفیِھ َبْعُضُھْم  اٍس    : َقاَل اْلَحَسُن اْلَبْص ُن َعّب َب اْب َخَط

ْم        اَس َل َأّن الّن ْوِمُكْم َفَك َدَقَة َص وا َص اَل َأْخِرُج َرِة َفَق ِر اْلَبْص ى ِمْنَب اَن َعَل ِر َرَمَض ي آِخ ِف
وَن َفَقاَل ِمْن َھاُھَنا ِمْن َأْھِل اْلَمِدیَنِة ؟ ُقوُموا إَلى إْخَواِنُكْم َفَعّلُموُھْم َفِإّنُھْم َلا َیْعَلُم. َیْعَلُموا 

ِعیٍر َأْو    ٍر َأْو َش ْن َتْم اًعا ِم َدَقَة َص ِذِه الّص ّلَم َھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َرَض َرُس َف
ِدَم           ا َق ٍر َفَلّم ِغیٍر َأْو َكِبی ى َص ٍر َأْو ُأْنَث وٍك َذَك ّر َأْو َمْمُل ّل ُح ِنْصَف َصاٍع ِمْن َقْمٍح َعَلى ُك

اًعا    َعِلّي َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َرَأ وُه َص ْو َجَعْلُتُم ى ُرَخَص الّسْعِر َقاَل َقْد َأْوَسَع الّلُھ َعَلْیُكْم َفَل
ْيٍء  ّل َش ْن ُك ّي  ]  ٢٠ص [ ِم اَل َعِل َدُه َفَق اِئّي َوِعْن ُھ َوالّنَس َذا َلْفُظ و َداُود َوَھ ا إْذ : َأُب َأّم

ُبّر َوَغْیِرِه َوَكاَن َشْیُخَنا َرِحَمُھ الّلُھ ُیَقّوي َأْوَسَع الّلُھ َعَلْیُكْم َفَأْوِسُعوا اْجَعُلوَھا َصاًعا ِمْن 
ّر نصف    َھَذا اْلَمْذَھَب َوَیُقوُل ُھَو ِقَیاُس َقْوِل َأْحَمَد ِفي اْلَكّفاَراِت َأّن اْلَواِجَب ِفیَھا ِمْن اْلُب

  .الواجب من غیره 
  )٢٠ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 

  َوَسّلَم ِفي َصَدَقِة الّتَطّوِع َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ
ْیًئا               َتْكِثُر َش ا َیْس اَن َل ُدُه َوَك ْت َی ا َمَلَك َدَقًة ِبَم اِس َص َم الّن ّلَم َأْعَظ ِھ َوَس ُھ َعَلْی َكاَن َصّلى الّل

ًرا    َأْعَطاُه ِلّلِھ َتَعاَلى َوَلا َیْسَتِقّلُھ َوَكاَن َلا َیْسَأُلُھ َأَحٌد َشْیًئا ِعْنَدُه إّلا َأْعطَ  اَن َأْو َكِثی ا َك اُه َقِلیًل



 ١٤٦

اَن       ِھ َوَك ْيٍء إَلْی ّب َش َدَقُة َأَح َوَكاَن َعَطاُؤُه َعَطاَء َمْن َلا َیَخاُف اْلَفْقَر َوَكاَن اْلَعَطاُء َوالّص
اسِ  اْلَخْیِر   ُسُروُرُه َوَفَرُحُھ ِبَما ُیْعِطیِھ َأْعَظَم ِمْن ُسُروِر اْلآِخِذ ِبَما َیْأُخُذُه َوَكاَن َأْجَوَد الّن ِب

َوَكاَن إَذا َعَرَض َلُھ ُمْحَتاٌج آَثَرُه َعَلى َنْفِسِھ َتاَرًة ِبَطَعاِمِھ َوَتاَرًة . َیِمیُنُھ َكالّریِح اْلُمْرَسَلِة 
ا        . ِبِلَباِسِھ  َدَقِة َوَت اَرًة ِبالّص ِة َوَت اَرًة ِباْلِھَب َدَقِتِھ َفَت ِھ َوَص َناِف َعَطاِئ َرًة َوَكاَن ُیَنّوُع ِفي َأْص

ِر            َل ِبَبِعی ا َفَع ا َكَم ْلَعَة َجِمیًع ّثَمَن َوالّس اِئَع ال ي اْلَب ّم ُیْعِط ْيِء ُث [ ِباْلَھِدّیِة َوَتاَرًة ِبِشَراِء الّش
  .َجاِبٍر ]  ٢٢ص 

ي َأْكَثَر َوَتاَرًة َكاَن َیْقَتِرُض الّشْيَء َفَیُرّد َأْكَثَر ِمْنُھ َوَأْفَضَل َوَأْكَبَر َوَیْشَتِري الّشْيَء َفُیْعِط
ُروِب ِمْن َثَمِنِھ َوَیْقَبُل اْلَھِدّیَة َوُیَكاِفُئ َعَلْیَھا ِبَأْكَثَر ِمْنَھا َأْو ِبَأْضَعاِفَھا َتَلّطًفا َوَتَنّوًعا ِفي ُض

ْوِلِھ َفُیْخِرُج الّصَدَقِة َواْلِإْحَساِن ِبُكّل ُمْمِكٍن َوَكاَنْت َصَدَقُتُھ َوِإْحَساُنُھ ِبَما َیْمِلُكُھ َوِبَحاِلِھ َوِبَق
ُل       ِإَذا َرآُه اْلَبِخی ُھ َف ِھ َوَقْوُل ا ِبَحاِل ْدُعو إَلْیَھ ا َوَی ّض َعَلْیَھ َدَقِة َوَیُح ْأُمُر ِبالّص َدُه َوَی ا ِعْن َم
كُ      ا َیْمِل ُھ َل ِحَبُھ َوَرَأى َھْدَی ُھ َوَص  الّشِحیُح َدَعاُه َحاُلُھ إَلى اْلَبْذِل َواْلَعَطاِء َوَكاَن َمْن َخاَلَط

َدى  َماَحِة َوالّن ْن الّس ُھ ِم اِن   . َنْفَس ى اْلِإْحَس ْدُعو إَل ّلَم َی ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص اَن َھْدُی َوَك
َبُھْم       ْدًرا َوَأْطَی ِق َص َرَح اْلَخْل ّلَم َأْش َوالّصَدَقِة َواْلَمْعُروِف َوِلَذِلَك َكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

ْم قَ  ا َوَأْنَعَمُھ ْدِر         َنْفًس ْرِح الّص ي َش ا ِف ْأِثیًرا َعِجیًب ُروِف َت ِل اْلَمْع َدَقِة َوِفْع ِإّن ِللّص ا َف ْلًب
َھا           اَلِة َوَخَصاِئِص الّنُبّوِة َوالّرَس ْدِرِه ِب ْرِح َص ْن َش ِھ ِم ُھ ِب ُھ الّل َواْنَضاَف َذِلَك إَلى َما َخّص

  ْیَطاِن ِمْنُھَوَتَواِبِعَھا َوَشْرِح َصْدِرِه ِحّسا َوِإْخَراِج َحّظ الّش
  :الزََّكاِةفي َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم * 
ھ ومصرفھا،          ١ درھا ونصابھا، ومن تجب علی ا وق ي وقتھ دي ف ـ ھدیھ فیھا أكمل الھ

راعى فیھا مصلحة أرباب األموال ومصلحة المساكین، ففرض في أموال األغنیاء ما 
  .یكفي الفقراء من غیر إجحاف

ھ          ـ وكان إذا علم من الرجل  ٢ ْن ال یعرف حال ا َم ا أعطاه وإن سألھ منھ ھ من أھلھ أن
  .أعطاه بعد أن یخبره أنھ ال حظ فیھا لغني وال لقوي مكتسب

َل       ٣ ا ُحِم ا فضل عنھم منھ ال، وم ـ وكان من ھدیھ تفریقھا على المستحقین في بلد الم
  .إلیھ ففرقھ

  .روع والثمارـ ولم یكن یبعثھم إال إلى أھل األموال الظاھرة من المواشي والز٤
ى أھل الكروم        ٥ ر نخیلھم، وعل ل ثم ـ وكان یبعث الخارص یخرص على أھل النخی

دره    اة بق : ـ والخرص  . كرومھم، وینظر كم یجيء منھ وسًقا، فیحسب علیھم من الزك
  .الحزر والتخمین ـ

ر، وال         ٦ ال وال الحمی ق، وال البغ ل وال الرقی ن الخی ذھا م ھ أخ ن ھدی ن م م یك ـ ول
راوات، و ب  الخض دخر، إال العن ال وال ت ي ال تك ھ الت اتي والفواك ابخ وال المق ال المط

  .والرطب، فلم یفرق بین رطبھ ویابسھ
  .ـ ولم یكن من ھدیھ أخذ كرائم األموال، بل وسطھ٧
ـ وكان ینھى المتصدق أن یشتري صدقتھ، وكان یبیح للغني أن یأكل منھا إذا أھداھا ٨

  .إلیھ الفقیر
دقة من      ـ وكان یستدین لمصال٩ ان یستسلف الص ا، وك ح المسلمین على الصدقة أحیاًن

  .أربابھا أحیاًنا



 ١٤٧

صحیح )) [اللھم بارك فیھ وفي إبلھ: ((ـ وكان إذا جاء الرجل بالزكاة دعا لھ، یقول١٠
  ].ق)) [اللھم َصلِّ علیھ: ((، وتارة یقول]النسائي

  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي َزَكاِة اْلِفْطِر* 
  .زكاة الفطر صاًعا من تمر أو شعیر أو أقط أو زبیب ـ فرض١
من أداھا قبل الصالة فھي زكاة : ((ـ وكان من ھدیھ إخراجھا قبل صالة العید، وقال٢

  ].صحیح أبي داود)) [مقبولة، ومن أداھا بعد الصالة فھي صدقة من الصدقات
  .الثمانیة ـ وكان من ھدیھ تخصیص المساكین بھا، ولم یكن یقسمھا على األصناف٣
  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي َصَدقِة التََّطوُِّع* 
  .ـ كان أعظم الناس صدقة بما ملكت یده وكان ال یستكثر شیًئا أعطاه هللا، وال یستقلھ١
  .ـ وكان ال یسألھ أحٌد شیًئا عنده إال أعطاه، قلیًال كان أو كثیًرا٢
  .اآلخذ بما أخذه ـ وكان سروره وفرحھ بما یعطیھ أعظَم من سرور٣
  .ـ وكان إذا عرض لھ محتاٌج آثره على نفسھ، تارًة بطعامھ، وتارًة بلباسھ٤
  .ـ وكان من خالطھ ال یملك نفسھ من السماحة٥
ارًة          ٦ دقة، وت ارًة بالص ة، وت ارًة بالھدی دقتھ، فت ھ وص ي أصناف إعطائ ـ وكان ینوع ف

ائع السلعة وا        م یعطي الب ارًة بشراء الشيء ث ارًة یقترض الشيء     بالھبة، وت ثمن، وت ل
  .الھدیة ویكافئ علیھا بأكثر منھافیرد أكثر منھ، وتارة یقبل 

  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي الَجَناِئِز  .١٤
  )٤٧٩ص /  ١ج ( -زاد المعاد  

  اِعَھا َوَدْفِنَھاَفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلَجَناِئِز َوالّصَلاِة َعَلْیَھا َواّتَب
  َوَما َكاَن َیْدُعو ِبِھ ِلْلَمّیِت ِفي َصَلاِة اْلِجَناَزِة َوَبْعَد الّدْفِن َوَتَواِبِع َذِلَك

ُأَمِم   اِئِر اْل ْدِي َس ا ِلَھ ْدِي ُمَخاِلًف َل اْلَھ اِئِز َأْكَم ي اْلَجَن ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص اَن َھْدُی َك
ى ا َتِمًلا َعَل ى      ُمْش اِدِه َوَعَل ْوَم َمَع ِرِه َوَی ي َقْب ُھ ِف ا َیْنَفُع ِھ ِبَم ِت َوُمَعاَمَلِت ى اْلَمّی اِن إَل ْلِإْحَس

تَ     ِھ اْلَمّی ُل ِب ا ُیَعاِم .  اْلِإْحَساِن إَلى َأْھِلِھ َوَأَقاِرِبِھ َوَعَلى إَقاَمِة ُعُبوِدّیِة اْلَحّي ِلّلِھ َوْحَدُه ِفیَم
ي الْ   ِھ ِف َأْحَواِل          َوَكاَن ِمْن َھْدِی ِل اْل ى َأْكَم اَلى َعَل اَرَك َوَتَع ّرّب َتَب ِة ِلل ُة اْلُعُبوِدّی اِئِز إَقاَم َجَن

وُف      ُھ َوُوُق ِلَھا َوُوُقوُف ِھ َوَأْفَض َواْلِإْحَساُن إَلى اْلَمّیِت َوَتْجِھیُزُه إَلى الّلِھ َعَلى َأْحَسِن َأْحَواِل
اُوَز    َأْصَحاِبِھ ُصُفوًفا َیْحَمُدوَن الّلَھ َوَیْس َة َوالّتَج َرَة َوالّرْحَم َتْغِفُروَن َلُھ َوَیْسَأُلوَن َلُھ اْلَمْغِف

ى           ِھ َعَل ْیَن َیَدْی َحاُبُھ َب َو َوَأْص وُم ُھ ّم َیُق ُھ ُث وُه ُحْفَرَت َعْنُھ ُثّم اْلَمْشُي َبْیَن َیَدْیِھ إَلى َأْن ُیوِدُع
ِھ   َقْبِرِه َساِئِلیَن َلُھ الّتْثِبیَت َأْحَوَج َما َكاَن إَلْیِھ ُثّم َیَتَعاَھُدُه ِبالّزَیاَرِة َلُھ ِفي َقْبِرِه َوالّسَلاِم َعَلْی

ّدْنَیا        ي َداِر ال اِحَبُھ ِف ّي َص ُد اْلَح ا َیَتَعاَھ ُھ َكَم ّدَعاِء َل ِھ    . َوال ي َمَرِض ُدُه ِف َك َتَعاُھ َأّوُل َذِل َف
ا        َوَتْذِكیُرُه اْلآِخَرَة َوَأْمُرُه ِباْلَوِصّیِة َوالّتْو َھ إّل ا إَل َھاَدَة َأْن َل ِھ َش َرُه ِبَتْلِقیِن ْن َحَض َبِة َوَأْمُر َم

ِذي     ]  ٤٨٠ص [ الّلُھ ِلَتُكوَن آِخَر َكَلاِمِھ ُثّم الّنْھُي َعْن  اَء اّل ِت َواْلُبَك وَع ِلْلَمّی َوَسّن اْلُخُش
ْدَمُع اْلَعْیُن َوَیْحَزُن اْلَقْلُب َوَلا َنُقوُل َلا َصْوَت َمَعُھ َوُحْزَن اْلَقْلِب َوَكاَن َیْفَعُل َذِلَك َوَیُقوُل َت

َك           ْن َذِل ْم َیُك ِھ َوَل ْن الّل ِتْرَجاَع َوالّرَضى َع َد َواِلاْس ِھ اْلَحْم إّلا َما ُیْرِضي الّرّب َوَسّن ِلُأّمِت
ّلِھ ِفي َقَضاِئِھ َوَأْعَظَمُھْم ُمَناِفًیا ِلَدْمِع اْلَعْیِن َوُحْزِن اْلَقْلِب َوِلَذِلَك َكاَن َأْرَضى اْلَخْلِق َعْن ال

ِھ          ًة َعَلْی ِد َوِرّق ًة ِلْلَوَل ُھ َوَرْحَم ًة ِمْن َراِھیَم َرْأَف ِھ إْب ْوِت اْبِن ْوَم َم َك َی َع َذِل ى َم ًدا َوَبَك ُھ َحْم َل
ِذْكرِ          َتِغٌل ِب اُن ُمْش ْكِرِه َوالّلَس ّل َوُش ّز َوَج ِھ َع ْن الّل ِدِه  َواْلَقْلُب ُمْمَتِلٌئ ِبالّرَضى َع . ِه َوَحْم

َل     ُدُه َجَع اَت َوَل َوَلّما َضاَق َھَذا اْلَمْشَھُد َواْلَجْمُع َبْیَن اْلَأْمَرْیِن َعَلى َبْعِض اْلَعاِرِفیَن َیْوَم َم



 ١٤٨

ُت َأْن     اِء َفَأْحَبْب َیْضَحُك َفِقیَل َلُھ َأَتْضَحُك ِفي َھِذِه اْلَحاَلِة ؟ َقاَل إّن الّلَھ َتَعاَلى َقَضى ِبَقَض
ِھ     : ْرَضى ِبَقَضاِئِھ َفَأْشَكَل َھَذا َعَلى َجَماَعٍة ِمْن َأْھِل اْلِعْلِم َفَقاُلوا َأ وُل الّل ي َرُس َف َیْبِك َكْی

َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْوَم َماَت اْبُنُھ إْبَراِھیُم َوُھَو َأْرَضى اْلَخْلِق َعْن الّلِھ َوَیْبُلُغ الّرَضى 
ى َأْن َیْضَحَك َفَسِمْعُت َشْیَخ اْلِإْسَلاِم اْبَن َتْیِمّیَة َیُقوُل َھْدُي َنِبّیَنا َصّلى الّلُھ ِبَھَذا اْلَعاِرِف إَل

ُھ             َع َقْلُب ا َفاّتَس َة َحّقَھ ى اْلُعُبوِدّی ُھ َأْعَط اِرِف َفِإّن َذا اْلَع ْدِي َھ ْن َھ َل ِم اَن َأْكَم ّلَم َك ِھ َوَس َعَلْی
ى      ِللّرَضى َعْن الّلِھ َوِلَرْحَمِة اِئِھ َوَبَك ي َقَض ُھ ِف اْلَوَلِد َوالّرّقِة َعَلْیِھ َفَحِمَد الّلَھ َوَرِضَي َعْن

ِد َرْحَمًة َوَرْأَفًة َفَحَمَلْتُھ الّرْأَفُة َعَلى اْلُبَكاِء َوُعُبوِدّیُتُھ ِلّلِھ َوَمَحّبُتُھ َلُھ َعَلى الّرَضى َواْلَحمْ  
ا     َوَھَذا اْلَعاِرُف َضاَق َقْلُبُھ َعْن اْج اِم ِبِھَم ُھوِدِھَما َواْلِقَی ُھ ِلُش ِتَماِع اْلَأْمَرْیِن َوَلْم َیّتِسْع َباِطُن

  ] ٤٨١ص [ َفَشَغَلْتُھ ُعُبوِدّیُة الّرَضى َعْن ُعُبوِدّیِة الّرْحَمِة َوالّرْأَفِة 
  )٤٩٠ص /  ١ج ( -زاد المعاد 

  ]الّتْسِلیُم ِمْن َصَلاِة اْلِجَناَزِة [ َفْصٌل 
ُیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّتْسِلیِم ِمْن َصَلاِة اْلِجَناَزِة َفُرِوَي َعْنُھ َأّنُھ َكاَن ُیَسّلُم َوَأّما َھْد
َدًة  ِلیَمَتْیِن     . َواِح ّلُم َتْس اَن ُیَس ُھ َك ُھ َأّن ِدیِث     . َوُرِوَي َعْن ْن َح ُرُه ِم ّي َوَغْی َرَوى اْلَبْیَھِق َف

ا    اْلَمْقُبِرّي َعْن َأِبي ُھ َر َأْرَبًع اَزٍة َفَكّب َرْیَرَة َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َصّلى َعَلى ِجَن
َأْثَرِم       ِة اْل ي ِرَواَی ُد ِف اُم َأْحَم اَل اْلِإَم ْن َق َدًة َلِك ِلیَمًة َواِح ّلَم َتْس ِدي  : َوَس ِدیُث ِعْن َذا اْلَح َھ

ُد  ]  ٤٩١ص " . [ ِل اْلِعَل" َمْوُضوٌع َذَكَرُه اْلَخّلاُل ِفي  َوَقاَل إْبَراِھیُم اْلَھَجِرّي َحّدَثَنا َعْب
ُھ     : الّلِھ ْبُن َأِبي َأْوَفى  ا َأّن ى َظَنّن اَعًة َحّت َأّنُھ َصّلى َعَلى ِجَناَزِة اْبَنِتِھ َفَكّبَر َأْرَبًعا َفَمَكَث َس

ا         ُیَكّبُر َخْمًسا ُثّم َسّلَم َعْن َیِمیِنِھ َوَعْن ِشَماِلِھ َفَلمّ  ي َل اَل إّن َذا ؟ َفَق ا َھ ُھ َم ا َل َرَف ُقْلَن ا اْنَص
وُل         َنَع َرُس َذا َص َنُع َأْو َھَك ّلَم َیْص ِھ َوَس ُھ َعَلْی َأِزیُدُكْم َعَلى َما َرَأْیت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّل

ُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َثَلاُث ِخَلاٍل َكاَن َرُسو: الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلم َقاَل اْبُن َمْسُعوٍد 
َلاِة       ي الّص ِلیِم ِف َل الّتْس اَزِة ِمْث ى اْلِجَن ِلیُم َعَل َداُھّن الّتْس اُس إْح َرَكُھّن الّن ّن َت ّلَم َیْفَعُلُھ َوَس

ّي  ا اْلَبْیَھِق نُ  . َذَكَرُھَم ى ْب ّعَفُھ َیْحَی ِرّي َض ِدّي اْلَھَج ِلٍم اْلَعْب َن ُمْس َراِھیَم ْب ّن إْب یٍن  َوَلِك َمِع
ُھ           ْفَیاَن َعْن ْن ُس َة َع اب َحْرَمَل ي ِكَت اِفِعّي ِف ْد َرَواُه الّش َذا َق َوالّنَساِئّي َوَأُبو َحاِتٍم َوَحِدیُثُھ َھ

َلى یَد َعَوَقاَل َكّبَر َعَلْیَھا َأْرَبًعا ُثّم َقاَم َساَعًة َفَسّبَح ِبِھ اْلَقْوُم َفَسّلَم ُثّم َقاَل ُكْنُتْم َتَرْوَن َأْن َأِز
ْن َیِمینِ   ِھ َأْرَبَع َوَقْد َرَأْیُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكّبَر َأْرَبًعا َوَلْم َیُقْل ُثّم َسّلَم َع

ھِ      . َوِشَماِلِھ  ْن َیِمیِن ّلَم َع ّم َس ْل ُث ْم َیُق  َوَرَواُه اْبُن َماَجْھ ِمْن َحِدیِث اْلُمَحاِرِبّي َعْنُھ َكَذِلَك َوَل
ُھ  . َوِشَماِلِھ  ّي   . َوَذَكَر الّسَلاَم َعْن َیِمیِنِھ َوَعْن ِشَماِلِھ اْنَفَرَد ِبَھا َشِریٌك َعْن اَل اْلَبْیَھِق ّم  : َق ُث

ِرِه        ِر َوَغْی ي الّتْكِبی ْط َأْو ِف ِر َفَق ي الّتْكِبی ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َزاُه ِللّنِب ت . َع : ُقْل
ُھ  َواْلَمْعُروُف َع . ْن اْبِن َأِبي َأْوَفى ِخَلاُف َذِلَك َأّنُھ َكاَن ُیَسّلُم َواِحَدًة َذَكَرُه اْلِإَماُم َأْحَمُد َعْن

ٍد    ْن َأَح ى    ]  ٤٩٢ص [ َقاَل َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ِقیَل ِلَأِبي َعْبِد الّلِھ َأَتْعِرُف َع ّلُم َعَل اَن ُیَس َك
ا   ِلیَمَتْیِن ؟ َق اَزِة َتْس ِلیَمًة      اْلِجَن ّلُموَن َتْس اُنوا ُیَس ْم َك َحاَبِة َأّنُھ ْن الّص ّتٍة ِم ْن ِس ْن َع ا َوَلِك َل َل

َن َواِحَدًة َخِفیَفًة َعْن َیِمیِنِھ َفَذَكَر اْبَن ُعَمَر َواْبَن َعّباٍس َوَأَبا ُھَرْیَرَة َوَواِثَلَة ْبَن اْلَأْسَقِع َوابْ 
ٍت     َن َثاِب َد ْب ى َوَزْی ي َأْوَف ّي َوَز. َأِب ِھ    : اَد اْلَبْیَھِق ِد الّل َن َعْب اِبَر ْب ٍب َوَج ي َطاِل َن َأِب ّي ْب َعِل

َة       و ُأَماَم َحاَبِة َوَأُب ْن الّص َرٌة ِم َوَأَنَس ْبَن َماِلٍك َوَأَبا ُأَماَمَة ْبَن َسْھِل ْبِن ُحَنْیٍف َفَھُؤَلاِء َعَش
ّماهُ  َن ُزَراَرَة         َأْدَرَك الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَس َعَد ْب َة َأْس ي ُأَماَم ھِ  َأِب ّدِه ِلُأّم ِم َج ِباْس

  َوُھَو َمْعُدوٌد ِفي الّصَحاَبِة َوِمْن ِكَباِر الّتاِبِعیَن
--------  
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ـ كان ھدیھ في الجنائز أكمل ھدي، مخالًفا لھدي سائر األمم، مشتمًال على اإلحسان -١
ره    إلى المیت وإلى أھلھ وأقاربھ، فأول ذلك تعا ذكیره اآلخرة، وأم ھده في مرضھ، وت

  .بالوصیة والتوبة، وأمر من حضره بتلقینھ شھادة أن ال إلھ إال اهللا؛ لتكون آخر كالمھ
ھ    ٢ وت ابن ى لم ًدا، وبك ھ حم م ل ائھ وأعظمھ ي قض ن اهللا ف ق ع ى الخل ان أرض ـ وك

كره،        ن اهللا وش ا ع ئ بالرض ب ممتل ھ، والقل ة علی ھ ورق ة ل ھ ورحم ة ب راھیم رأف إب
ده  ول . واللسان مشتغل بذكره وحم ا       : ((ویق ول إال م ب وال نق ین ویحزن القل دمع الع ت

  ].ق)) [یرضي الرب
  .ـ ونھى عن لطم الخدود، ورفع الصوت بالنیاحة والنَّدب٣
ي      ٤ ھ ف ھ وتكفین ره وتنظیف ى اهللا، وتطھی ت إل ز المی راع بتجھی ھ اإلس ن ھدی ان م ـ وك

  .ثیاب البیاض
  .ھ المیت وبدنھ، وتغمیض عینیھـ وكان من ھدیھ تغطیة وج٥
  .ـ وكان ربما ُیَقبُِّل المیت٦
أمر             ٧ راه الغاسل، وی ا ی ر بحسب م ا أو أكث ا أو خمًس ت ثالًث أمر بغسل المی ان ی ـ وك

  .بالكافور في الغسلة األخیرة
د،            ٨ ود والحدی زع عن الشھداء الجل ان ین ة، وك ل المعرك ھید قتی ان ال یغسل الشَّ ـ وك

  .وال یصلي علیھمویدفنھم في ثیابھم 
ھ              ١٠ ھ، ونھى عن تطییب وب إحرام ي ث ن ف در، ویكف اء وس ِرِم بم ر بغسل اْلُمْح ـ وأم

  .وتغطیة رأسھ
ي  ١١ ـ وكان یأمر َوِليَّ المیت أن ُیْحِسَن َكَفَنُھ ویكفنھ في البیاض، ونھى عن المغاالة ف

  .الكفن
یًئا  ـ وكان إذا قصر الكفن عن ستر جمیع البدن غطى رأسھ، وجعل على ١٢ رجلیھ ش

  .من العشب
  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي الصََّالِة َعَلى اْلَمیِِّت* 
ـ كان یصلي على المیت خارج المسجد، وربما صلى علیھ في المسجد ولكن لم یكن ١

  .ذلك من ھدیھ الراتب
ت سأل    ٢ ھ بمی ِدم علی ن؟   : ((ـ وكان إذا ُق ھ دی ن صلى       )) ھل علی ھ دی م یكن علی إن ل ف

  .وإن كان علیھ دین لم یصل علیھ، وأمر أصحابھ أن ُیَصلُّوا علیھ علیھ،
  .ولما فتح اهللا علیھ كان یصلي على المدین ویتحمل دینھ، ویدع مالھ لورثتھ

ع       ٣ ر أرب ان یكب ا، وك ھ ودع ى علی د اهللا وأثن ر وحم الة كب ي الص ذ ف ان إذا أخ ـ وك
  .تكبیرات وكبر خمًسا

ھ ـ وكان یأمر بإخالص الدعاء للمیت٤ ا،     : ((، وحفظ من دعائ ا ومیتن ر لحین م اغف اللھ
ى      ھ عل ا فأحی ھ من وصغیرنا وكبیرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاھدنا وغائبنا، اللھم من أحییت

ده       ا بع ا أجره وال تفتن م ال تحرمن ان، اللھ )). اإلسالم، ومن توفیتھ منا فتوفھ على اإلیم
  ].صحیح الترمذي[

ھ،    اللھم اغفر : ((وحفظ أیًضا من دعائھ رم نزل ھ، وأك لھ، وارحمھ، وعافھ، واعف عن
وب          ى الث ا ینق ا كم ن الخطای ھ م رد، ونق ثلج والب اء وال لھ بالم ھ، واغس ع مدخل ووس
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ًرا        ا خی ھ، وزوًج ًرا من أھل ًال خی األبیض من الدنس، وأبدلھ داًرا خیًرا من داره، وأھ
  ].م)) [من زوجھ، وأدخلھ الجنة وأعذه من القبر ومن عذاب النار

  .كان یقوم عند رأس الرجل، ووسط المرأةـ و٥
لَّ من             ٦ ى من َغ ل نفسھ، وال عل ى من قت ل، وال یصلي عل ى الطف ـ وكان یصلي عل

  .الغنیمة
  .ـ وصلى على المرأة الجھنیة التي رجمھا٧
ـ وصلى على النجاشي صالتھ على المیت، ولم یكن من ھدیھ الصالة على كل میت ٨

  .غائب
  .ھ الصالة على الجنازة صلى على القبرـ وكان من ھدیھ إذا فاتت٩
  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي الدَّْفِن َوَتَواِبِعِھ* 
ھ، وسن للراكب أن یكون          ١ ًیا أمام ابر ماش ى المق ھ إل ت تبع ـ كان إذا صلى على المی

ا أو عن       ا، أو عن یمینھ ا أو أمامھ وراءھا، وإن كان ماشًیا یكون قریًبا منھا، إما خلفھ
  .ا، وكان یأمر باإلسراع بھاشمالھ

  .ـ وكان ال یجلس حتى توضع٢
  .ـ وأمر بالقیام للجنازة لما مرت بھ، وصح عنھ أنھ قعد٣
وم   ٤ ـ وكان من ھدیھ أال یدفن المیت عند طلوع الشمس، وال عند غروبھا وال حین یق

  .قائم الظھیرة
  .جلیھـ وكان من ھدیھ اللحد، وتعمیق القبر، وتوسیعھ عند رأس المیت ور٥
  .ـ وكان یحثو التراب على المیت إذا دفن من ِقَبل رأسھ ثالًثا٦
  .ـ وكان إذا فرغ من دفن المیت قام على قبره وسأل لھ التثبیت، وأمر أصحابھ بذلك٧
  .ـ ولم یكن یجلس یقرأ على القبر وال یلقن المیت٨
  .ـ وكان من ھدیھ ترك نعي المیت، بل كان ینھى عنھ٩
  : علیھ وسلم فِي اْلَمَقاِبِر َوالتَّْعِزَیِةَھْدُیُھ صلى اهللا* 
  .ـ لم یكن من ھدیھ تعلیة القبور وال بناؤھا وال تطیینھا، وال بناء القباب علیھا١
ـ وبعث علیا إلى الیمن أن ال یدع تمثاًال إال طمسھ، وال قبًرا مشرًفا إال سواه، فكانت ٢

  .سنتھ تسویة القبور المشرفة كلھا
  .ص القبر، وأن یبنى علیھ، وأن یكتب علیھـ ونھى أن یجص٢
  .ـ وكان یعلم من أراد أن یعرف قبره بصخرة٣
  .ـ ونھى عن اتخاذ القبور مساجد، وإیقاد السُُّرِج علیھا، ولعن فاعلھ٣
  .ـ ونھى عن الصالة إلیھا، ونھى أن یتخذ قبره عیًدا٥
ا، وال    ـ وكان من ھدیھ أن ال تھان القبول وال توطأ، وال یجلس علیھا،٦ أ علیھ وال یتك

  .تعظم
ول           ٧ ر أن یق م، وسن للزائ م، واالستغفار لھ دعاء لھ حابھ لل ور أص زور قب ان ی : ـ وك
ون،           (( م الحق ا إن شاء اهللا بك ؤمنین والمسلمین، وإن دیار من الم یكم أھل ال السالم عل

  ].م)) [نسأل اهللا لنا ولكم العافیة
رآن، ال  ـ وكان من ھدیھ تعزیة أھل المیت، ولم یكن من ٨ ھدیھ أن یجتمع ویقرأ لھ الق

  .عند القبر وال غیره
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اس        ٩ ر أن یصنع الن ل أم اس، ب ام للن ون الطع ـ وكان من ھدیھ أن أھل المیت ال یتكلف
  .لھم طعاًما

  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي َصَالِة اْلَخْوِف  .١٥
  )٥٠٩ص /  ١ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل َصَلاُة اْلَخْوِف
الى ال تع ُذوا  {  :  ق َك َوْلَیْأُخ ْنُھْم َمَع ٌة ِم َتُقْم َطاِئَف َلاَة َفْل ُم الصَّ َت َلُھ یِھْم َفَأَقْم َت ِف َوِإَذا ُكْن

َك َأْسِلَحَتُھْم َفِإَذا َسَجُدوا َفْلَیُكوُنوا ِمْن َوَراِئُكْم َوْلَتْأِت َطاِئَفٌة ُأْخَرى َلْم ُیَصلُّوا َفْلُیَصلُّوا َمَع
َرُھْم َوَأْسِلَحَتُھْم َودَّ الَِّذیَن َكَفُروا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم َوَأْمِتَعِتُكْم َفَیِمیُلوَن َوْلَیْأُخُذوا ِحْذ

ى َأْن     ُتْم َمْرَض ٍر َأْو ُكْن ْن َمَط ْم َأًذى ِم اَن ِبُك ْیُكْم ِإْن َك اَح َعَل ا ُجَن َدًة َوَل ًة َواِح ْیُكْم َمْیَل َعَل
ا   َتَضُعوا َأْسِلَحَتُك َذاًبا ُمِھیًن ْیُتُم   ) ١٠٢(ْم َوُخُذوا ِحْذَرُكْم ِإنَّ اللََّھ َأَعدَّ ِلْلَكاِفِریَن َع ِإَذا َقَض َف

َلاَة ِإنَّ        َأِقیُموا الصَّ ْأَنْنُتْم َف ِإَذا اْطَم وِبُكْم َف ى ُجُن وًدا َوَعَل ا َوُقُع َھ ِقَیاًم اْذُكُروا اللَّ َلاَة َف الصَّ
وا    ) ١٠٣(ْؤِمِنیَن ِكَتاًبا َمْوُقوًتا الصََّلاَة َكاَنْت َعَلى اْلُم ْوِم ِإْن َتُكوُن اِء اْلَق َوَلا َتِھُنوا ِفي اْبِتَغ

یًما َتْأَلُموَن َفِإنَُّھْم َیْأَلُموَن َكَما َتْأَلُموَن َوَتْرُجوَن ِمَن اللَِّھ َما َلا َیْرُجوَن َوَكاَن اللَُّھ َعِلیًما َحِك
  }  ]١٠٤-١٠٢/النساء) [١٠٤(

اَلى           َوَكاَن ْبَحاَنُھ َوَتَع ُھ ُس اَح الّل ْوِف َأْن َأَب َلاِة اْلَخ ي َص ّلَم ِف ِھ َوَس ِمْن َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
اَن           َدُه إَذا َك َدِد َوْح ُر اْلَع َفُر َوَقْص ْوُف َوالّس َع اْلَخ َدَدَھا إَذا اْجَتَم َلاِة َوَع َقْصَر َأْرَكاِن الّص

ْن         َسَفٌر َلا َخْوَف َمَعُھ َوَقْص اَن ِم َذا َك ُھ َوَھ َفَر َمَع ا َس ْوٌف َل اَن َخ ُر اْلَأْرَكاِن َوْحَدَھا إَذا َك
ي           ْرِب ِف ِة ِبالّض ي اْلآَی ِر ِف ِد اْلَقْص ي َتْقِیی ُة ِف ُم اْلِحْكَم َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوِبِھ ُتْعَل

  . اْلَأْرِض َواْلَخْوِف 
ِة     َوَكاَن ِمْن َھْدِیِھ َصّلى ال ْیَن اْلِقْبَل ُھ َوَب ُدّو َبْیَن ّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َصَلاِة اْلَخْوِف إَذا َكاَن اْلَع

ّم           ا ُث وَن َجِمیًع ُع َفَیْرَكُع ّم َیْرَك ا ُث ُروَن َجِمیًع َر َوُیَكّب ُھ َوُیَكّب َأْن َیُصّف اْلُمْسِلِمیَن ُكّلُھْم َخْلَف
ُثّم َیْنَحِدُر ِبالّسُجوِد َوالّصّف اّلِذي َیِلیِھ َخاّصًة َوَیُقوُم الّصّف َیْرَفُع َوَیْرَفُعوَن َجِمیًعا َمَعُھ 

ّف             َجَد الّص ِة َس ى الّثاِنَی َض إَل ُأوَلى َوَنَھ ِة اْل ْن الّرْكَع َرَغ ِم ِإَذا َف ُدّو َف اْلُمَؤّخُر ُمَواِجَھ اْلَع
ّدُمو     اُموا َفَتَق ّم َق ْجَدَتْیِن ُث ّف       اْلُمَؤّخُر َبْعَد ِقَیاِمِھ َس َأّخَر الّص َأّوِل َوَت ّف اْل اِن الّص ى َمَك ا إَل

ّي     َع الّنِب اِني َم اْلَأّوُل َمَكاَنُھْم ِلَتْحُصَل َفِضیَلُة الّصّف اْلَأّوِل ِللّطاِئَفَتْیِن َوِلُیْدِرَك الّصّف الّث
ي     َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم الّسْجَدَتْیِن ِفي الّرْكَعِة الّثاِنَیِة َكَما َأْدَرَك ْجَدَتْیِن ِف ُھ الّس اْلَأّوُل َمَع

إِ   ْدِل َف َذا اْلُأوَلى َفَتْسَتِوي الّطاِئَفَتاِن ِفیَما َأْدَرُكوا َمَعُھ َوِفیَما َقَضْوا ِلَأْنُفِسِھْم َوَذِلَك َغاَیُة اْلَع
جَ         ّھِد َس َس ِللّتَش ِإَذا َجَل ّرٍة َف َنُعوا َأّوَل َم ا َص اِن َكَم َنَع الّطاِئَفَت َع َص َؤّخُر  َرَك ّف اْلُم َد الّص

ِة   ]  ٥١١ص . [ َسْجَدَتْیِن َوَلِحُقوُه ِفي الّتَشّھِد َفُیَسّلُم ِبِھْم َجِمیًعا  ِر ِجَھ َكاَن اْلَعُدّو ِفي َغْی
ُھ َفُتصَ     ّلي َمَع ًة ُتَص ُھ  اْلِقْبَلِة َفِإّنُھ َكاَن َتاَرًة َیْجَعُلُھْم ِفْرَقَتْیِن ِفْرَقًة ِبِإَزاِء اْلَعُدّو َوِفْرَق ّلي َمَع

يُء        ُأْخَرى َوَتِج ِة اْل اِن اْلِفْرَق ى َمَك َلاِتَھا إَل ي َص ِرُف ِف ّم َتْنَص ٌة ُث ْرَقَتْیِن َرْكَع َدى اْلِف إْح
ًة          ٍة َرْكَع ّل َطاِئَف ّلُم َوَتْقِضي ُك ّم ُتَس َة ُث َة الّثاِنَی اْلُأْخَرى إَلى َمَكاِن َھِذِه َفُتَصّلي َمَعُھ الّرْكَع

ِة        . َسَلاِم اْلِإَماِم َرْكَعًة َبْعَد  ى الّثاِنَی وُم إَل ّم َیُق ًة ُث اِئَفَتْیِن َرْكَع َدى الّط َوَتاَرًة َكاَن ُیَصّلي ِبِإْح
ُھ    ّلي َمَع َوَتْقِضي ِھَي َرْكَعًة َوُھَو َواِقٌف َوُتَسّلُم َقْبَل ُرُكوِعِھ َوَتْأِتي الّطاِئَفُة اْلُأْخَرى َفُتَص

ِإَذا    الّرْكَعَة الّثاِنَیَة َفِإَذ ّھِد َف ي الّتَش ا َجَلَس ِفي الّتَشّھِد َقاَمْت َفَقَضْت َرْكَعًة َوُھَو َیْنَتِظُرَھا ِف
ْم   ّلُم ِبِھ ّھَدْت ُیَس ْأِتي    . َتَش ُھ َوَت ّلُم َقْبَل ْیِن َفُتَس اِئَفَتْیِن َرْكَعَت َدى الّط ّلي ِبِإْح اَن ُیَص اَرًة َك َوَت

ْم   ّلي ِبِھ ُأْخَرى َفُیَص ُة اْل ْم   الّطاِئَف ا َوَلُھ ُھ َأْرَبًع وُن َل ْم َفَتُك ّلُم ِبِھ َأِخیَرَتْیِن َوُیَس ّرْكَعَتْیِن اْل ال
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ْیِن   ْیِن َرْكَعَت ْم    ]  ٥١٢ص . [ َرْكَعَت ّلُم ِبِھ ْیِن َوُیَس اِئَفَتْیِن َرْكَعَت َدى الّط ّلي ِبِإْح اَن ُیَص َك
ّلُم فَ     ْیِن َوُیَس ْم َرْكَعَت ّلي ِبِھ ُأْخَرى َفُیَص ْأِتي اْل َلاًة     َوَت ٍة َص ّل َطاِئَف ْم ِبُك ّلى ِبِھ ْد َص وُن َق . َیُك

ُأْخَرى             يُء اْل ْیًئا َوَتِج ا َتْقِضي َش ْذَھُب َوَل ًة َفَت اِئَفَتْیِن َرْكَع َدى الّط ّلي ِبِإْح اَن ُیَص َوَتاَرًة َك
ْم َرْكعَ     اِن َوَلُھ ُھ َرْكَعَت ُھ    َفُیَصّلي ِبِھْم َرْكَعًة َوَلا َتْقِضي َشْیًئا َفَیُكوُن َل ِذِه اْلَأْوُج ٌة َوَھ ٌة َرْكَع

ْوِف           . ُكّلَھا َتُجوُز الّصَلاة ِبَھا  َلاِة اْلَخ َواِب َص ي َأْب ْرَوى ِف ِدیٍث ُی ّل َح ُد ُك اُم َأْحَم اَل اْلِإَم َق
أَ   . َفاْلَعَمُل ِبِھ َجاِئٌز  اَل اْل اِئَزٌة َوَق ُت  : ْثَرُم َوَقاَل ِسّتُة َأْوُجٍھ َأْو َسْبَعٌة ُتْرَوى ِفیَھا ُكّلَھا َج ُقْل

اَل    ا ؟ َق ِلَأِبي َعْبِد الّلِھ َتُقوُل ِباْلَأَحاِدیِث ُكّلَھا ُكّل َحِدیٍث ِفي َمْوِضِعِھ َأْو َتْخَتاُر َواِحًدا ِمْنَھ
ٍة َمعَ       . َأَنا َأُقوُل َمْن َذَھَب إَلْیَھا ُكّلَھا َفَحَسٌن  ّل َطاِئَف ّلَي ُك ّوَز َأْن ُتَص ُھ َج َذا َأّن ُھ َوَظاِھُر َھ

ِھ  ]  ٥١٣ص [ َرْكَعًة َرْكَعًة َوَلا َتْقِضي َشْیًئا َوَھَذا َمْذَھُب اْبِن َعّباٍس  َوَجاِبِر ْبِن َعْبِد الّل
ِھ      ِن َراْھَوْی َحاَق ْب ِم َوِإْس اَدَة َواْلَحَك ِن َوَقَت ٍد َواْلَحَس اُووٍس َوُمَجاِھ اِحُب  . َوَط اَل َص " َق

ُھ  َوُعُموُم َكَلاِم َأْح" : اْلُمْغِني  ُھ   . َمَد َیْقَتِضي َجَواَز َذِلَك َوَأْصَحاُبَنا ُیْنِكُروَن ْد َرَوى َعْن َوَق
َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َصَلاِة اْلَخْوِف ِصَفاٍت ُأَخَر َتْرِجُع ُكّلَھا إَلى َھِذِه َوَھِذِه ُأُصوُلَھا 

ُن       َوُرّبَما اْخَتَلَف َبْعُض َأْلَفاِظَھا َوَقْد َذَكَرَھا َب ِد ْب و ُمَحّم ا َأُب َفاٍت َوَذَكَرَھ َر ِص ْعُضُھْم َعْش
اَف       ا َرَأْوا اْخِتَل اِء ُكّلَم ا َوَھُؤَل اُه َأّوًل ا َذَكْرَن ِحیُح َم َفًة َوالّص َرَة ِص َس َعْش َو َخْم ْزٍم َنْح َح

ْن      الّرَواِة ِفي ِقّصٍة َجَعُلوا َذِلَك ُوُجوًھا ِمْن ِفْعِل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َو ِم ا ُھ ّلَم َوِإّنَم َوَس
  .َوَالّلُھ َأْعَلُم . اْخِتَلاِف الّرَواِة 

  )٢٢٧ص /  ٢ج ( -وفي ظالل القرآن 
ًا    . جنوبكم  ًا موقوت ؤمنین كتاب فإذا اطمأننتم فأقیموا الصالة ، إن الصالة كانت على الم

 {. .  
ھ ،   إن المتأمل في أسرار ھذا القرآن؛ وفي أسرار المنھج الرباني للت ل فی ربیة ، المتمث

ذه   . یطلع على عجب من اللفتات النفسیة ، النافذة إلى أعماق الروح البشریة   ا ھ ومنھ
  . .اللفتة في ساحة المعركة إلى الصالة 

م     ان الحك في صفة   » الفقھي  « إن السیاق القرآني ال یجيء بھذا النص ھنا لمجرد بی
ة الت . صالة الخوف  داد     ولكنھ یحشد ھذا النص في حمل یم واإلع ھ والتعل ة والتوجی ربی

  .للصف المسلم وللجماعة المسلمة 
ذا طبیعي    ! وأول ما یلفت النظر ھو الحرص على الصالة في ساحة المعركة ولكن ھ

ة   . بل بدیھي في االعتبار اإلیماني  ا   . إن ھذه الصالة سالح من أسلحة المعرك ل إنھ ب
ذا السالح ،       ! السالح د من تنظیم استخدام ھ ال ب ة ،       ف ة المعرك ا یتناسب مع طبیع بم

  !وجو المعركة
اني        -ولقد كان أولئك الرجال   نھج الرب ق الم القرآن وف وا ب ذین ترب دوھم    -ال ون ع یلق

  .بھذا السالح الذي یتفوقون فیھ قبل أي سالح 
لقد كانوا متفوقین في إیمانھم بإلھ واحد یعرفونھ حق المعرفة؛ ویشعرون أنھ معھم في 

ة   ع    متف. المعرك ھ أرف عرون أن ھ؛ ویش ن أجل اتلون م دف یق انھم بھ ي إیم ذلك ف وقین ك
متفوقین أیضًا في تصورھم للكون والحیاة ولغایة وجودھم اإلنساني . األھداف جمیعًا 

اني         نھجھم الرب وق م ن تف ىء م اعي الناش یمھم االجتم ي تنظ وقھم ف ت . . ، تف وكان
ھ    ذا كل ة       ومن . الصالة رمزًا لھذا كلھ ، وتذكیرًا بھ ي المعرك ت سالحًا ف م كان ل  . ث ب

  !كانت ھي السالح



 ١٥٣

ة تجاه         ة الكامل ة الروحی ذه التعبئ نص ھو ھ واألمر الثاني الذي یلفت النظر في ھذا ال
م لحظة       . العدو  ربص بھ ذي یت دوھم ال وھذا الحذر الذي یوصى المؤمنون بھ تجاه ع

دة    ة واح یھم میل ل عل تھم ، لیمی لحتھم وأمتع ن أس دة ع ة واح ذیر  و! غفل ذا التح ع ھ م
یھم   ب اهللا عل ًا كت ون قوم ا یواجھ م إنم رھم أنھ ت؛ إذ یخب ین والتثبی ف؛ التطم والتخوی

ین؛  . . } إن اهللا أعد للكافرین عذابًا مھینًا { : الھوان  وھذا التقابل بین التحذیر والتطم
ي       نھج ف ذا الم وھذا التوازن بین استثارة حاسة الحذر وسكب فیض الثقة؛ ھو طابع ھ

  !یة النفس المؤمنة والصف المسلم ، في مواجھة العدو الماكر العنید اللئیمترب
  ھدیھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي اِالسِتْسَقاِء  .١٦

  )٤٣٩ص /  ١ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اِلاْسِتْسَقاِء

ّلمَ   ِھ َوَس وٍه      َثَبَت َعْنُھ َصّلى الّلھ َعَلْی ى ُوُج َقى َعَل ُھ اْسَتْس ُدَھا  . َأّن ى    : َأَح ِة َعَل ْوُم اْلُجُمَع َی
ِقَنا الّلھُ       ّم اْس ا الّلُھ ّم َأِغْثَن ا الّلُھ ِقَنا  اْلِمْنَبِر ِفي َأْثَناِء ُخْطَبِتِھ َوَقاَل الّلُھّم َأِغْثَنا الّلُھّم َأِغْثَن ّم اْس

وَن   َأّنُھ: الّثاِني ]  ٤٤٠ص [ الّلُھّم اْسِقَنا  َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَعَد الّناَس َیْوًما َیْخُرُج
ّرًعا     ًلا ُمَتَض ًعا ُمَتَرّس ِفیِھ إَلى اْلُمَصّلى َفَخَرَج َلّما َطَلَعْت الّشْمُس ُمَتَواِضًعا ُمَتَبّذًلا ُمَتَخّش

َفَحِمَد الّلَھ َوَأْثَنى  -ْلِب ِمْنُھ َشْيٌء إْن َصّح َوِإّلا َفِفي اْلَق -َفَلّما َواَفى اْلُمَصّلى َصِعَد اْلِمْنَبَر 
 َعَلْیِھ َوَكّبَرُه َوَكاَن ِمّما ُحِفَظ ِمْن ُخْطَبِتِھ َوُدَعاِئِھ اْلَحْمُد ِلّلِھ َرّب اْلَعاَلِمیَن الّرْحَمِن الّرِحیِم

ُد         َماِلِك َیْوِم الّدیِن َلا إَلَھ إّلا الّلُھ َیْفَعُل َما ُیِریُد الّلُھّم َأْنَت  ا ُتِری ُل َم َت َتْفَع ا َأْن َھ إّل ا إَل ُھ َل الّل
ا َأْنَزلْ          ْل َم َث َواْجَع ا اْلَغْی ِزْل َعَلْیَن َراُء َأْن ُن اْلُفَق ّي َوَنْح َت اْلَغِن ُھ  الّلُھّم َلا إّلا إَلھ إّلا َأْنَت َأْن َت

اَلَغ     َعَلْیَنا ُقّوًة َلَنا َوَبَلاًغا إَلى ِحیٍن ُثّم َرَفَع َیَدْیِھ َوَأَخَذ ِف ّدَعاِء َوَب اِل َوال ّرِع َواِلاْبِتَھ ي الّتَض
ِفي الّرْفِع َحّتى َبَدا َبَیاُض إْبَطْیِھ ُثّم َحّوَل إَلى الّناِس َظْھَرُه َواْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة َوَحّوَل إْذ َذاَك 

اْلَأْیَسَر َعَلى اْلَأْیَمِن َوَظْھَر الّرَداِء ِرَداَءُه َوُھَو ُمْسَتْقِبٌل اْلِقْبَلَة َفَجَعَل اْلَأْیَمَن َعَلى اْلَأْیَسِر َو
ِة     َتْقَبَل اْلِقْبَل ّدَعاِء ُمْس ي ال َذ ِف ْوَداَء َوَأَخ ًة َس ّرَداُء َخِمیَص اَن ال ِرِه َوَك ُھ ِلَظْھ ِھ َوَبْطَن ِلَبْطِن

َداٍء  َوالّناُس َكَذِلَك ُثّم َنَزَل َفَصّلى ِبِھْم َرْكَعَتْیِن َكَصَلاِة اْلِعیِد ِمْن َغْی ِر َأَذاٍن َوَلا إَقاَمٍة َوَلا ِن
ي اْلَبّتَة َجَھَر ِفیِھَما ِباْلِقَراَءِة َوَقَرَأ ِفي اْلُأوَلى َبْعَد َفاِتَحِة اْلِكَتاِب َسّبْح اْسَم َرّبَك األَعَلى َوِف

ى    اْلَوْجُھ الّثاِلُث َأّنُھ َصّلى الّلھ َعَل. الّثاِنَیِة َھْل َأَتاك َحِدیُث اْلَغاِشَیِة  َقى َعَل ّلَم اْسَتْس ْیِھ َوَس
َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َھَذا اِلاْسِتْسَقاِء ]  ٤٤١ص [ ِمْنَبِر اْلَمِدیَنِة اْسِتْسَقاًء ُمَجّرًدا ِفي 

ِجِد    . َصَلاٌة  ي اْلَمْس اِلٌس ِف َع  اْلَوْجُھ الّراِبُع َأّنُھ َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْسَتْسَقى َوُھَو َج َفَرَف
ا               ا َطَبًق ا َمِریًع ا ُمِغیًث ِقَنا َغْیًث ّم اْس ٍذ الّلُھ ِھ ِحیَنِئ ْن ُدَعاِئ َظ ِم ّل َفُحِف ّز َوَج َھ َع َیَدْیِھ َوَدَعا الّل
َقى         ّلَم اْسَتْس ِھ َوَس ھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص اِمُس َأّن َعاِجًلا َغْیَر َراِئٍث َناِفًعا َغْیَر َضار اْلَوْجُھ اْلَخ

اَب   ِعْنَد َأْح ْوَم َب َجاِر الّزْیِت َقِریًبا ِمْن الّزْوَراِء َوِھَي َخاِرُج َباِب اْلَمْسِجِد اّلِذي ُیْدَعى اْلَی
ِجِد           ْن اْلَمْس اِرِج ِم یِن اْلَخ ْن َیِم ُف َع ٍر َیْنَعِط ِة َحَج َو َقْذَف ُھ    . الّسَلاِم َنْح اِدُس َأّن ُھ الّس اْلَوْج

ّلَم اْسَتسْ   ِھ َوَس ھ َعَلْی ّلى الّل اِء    َص ى اْلَم ِرُكوَن إَل َبَقُھ اْلُمْش ا َس ِھ َلّم ِض َغَزَواِت ي َبْع َقى ِف
ّلَم    ِھ َوَس ُض   . َفَأَصاَب اْلُمْسِلِمیَن اْلَعَطُش َفَشَكْوا إَلى َرُسوِل الّلھ َصّلى الّلِھ َعَلْی اَل َبْع َوَق

ّلى     اْلُمَناِفِقیَن َلْو َكاَن َنِبّیا َلاْسَتْسَقى ِلَقْوِمِھ َكَما اْسَتْسَق ّي َص َك الّنِب َغ َذِل ى ُموَسى ِلَقْوِمِھ َفَبَل
ا َردّ         ا َفَم ِھ َوَدَع َط َیَدْی ّم َبَس ِقَیُكْم ُث ْم َأْن َیْس َى َرّبُك  الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَقاَل َأَوَقْد َقاُلوَھا ؟ َعَس

َأْفَعَم ال    ُروا َف َحاُب َوُأْمِط ْم الّس ى َأَظّلُھ ِھ َحّت ْن ُدَعاِئ ِھ ِم اُس  َیَدْی ِرَب الّن َواِدَي َفَش ْیُل اْل ّس
ك       . َفاْرَتَوْوا  ْر َرْحَمَت ك َواْنُش اَدَك َوَبَھاِئَم ِق ِعَب ّم اْس َوُحِفَظ ِمْن ُدَعاِئِھ ِفي اِلاْسِتْسَقاِء الّلُھ



 ١٥٤

اِجًلا َغْیَر آِجٍل َوَأْحِي َبَلَدَك اْلَمّیت الّلُھّم اْسِقَنا َغْیًثا ُمِغیًثا َمِریًئا َمِریًعا َناِفًعا َغْیَر َضاّر َع
ّرًة  . َوُأِغیَث َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ُكّل َمّرٍة اْسَتْسَقى ِفیَھا ]  ٤٤٢ص [  َواْسَتْسَقى َم

ھُ    ّلى الّل ِھ َص  َفَقاَم إَلْیِھ َأُبو ُلَباَبةَ  َفَقاَل َیا َرُسوَل الّلِھ إّن الّتْمَر ِفي اْلَمَراِبِد َفَقاَل َرُسوُل الّل
َأْمَطَرتْ      َعَل ِإَزاِرِه َف َدُه ِب َب ِمْرَب ّد َثْعَل ا َفَیُس  ْیِھ َوَسّلَم الّلُھّم اْسِقَنا َحّتى َیُقوَم َأُبو ُلَباَبَة ُعْرَیاًن

اُلوا   َة َفَق ي ُلَباَب ى َأِب اْجَتَمُعوا إَل ِدك   : َف َب ِمْرَب ّد َثْعَل ا َفَتُس وَم ُعْرَیاًن ى َتُق َع َحّت ْن ُتْقِل ا َل إّنَھ
َر            ِبِإَزاِر ا َكُث َماُء َوَلّم َتَھّلْت الّس َل َفاْس ّلَم َفَفَع ِھ َوَس ھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ك َكَما َقاَل َرُس

امِ   اْلَمَطُر َسَأُلوُه اِلاْسِتْصَحاَء َفاْسَتْصَحى َلُھْم َوَقاَل الّلُھّم َحَواَلْیَنا َوَلا َعَلْیَنا الّلُھّم َعَلى اْلآَك
اِب َوُبُطوِن اْلَأْوِدَیِة َوَمَناِبِت الّشَجِر َوَكاَن َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َرَأى َواْلِجَباِل َوالّظَر

َك         ْن َذِل ِئَل َع ِر َفُس ْن اْلَمَط یَبُھ ِم ى ُیِص َمَطًرا َقاَل الّلُھّم َصّیًبا َناِفًعا َوَكاَن ُیْحِسُر َثْوَبُھ َحّت
ِن          َفَقاَل ِلَأّنُھ َحِدیُث َعْھٍد ِبَرّبھ  َد ْب ْن َیِزی ُم َع ا َأّتِھ ْن َل ي َم ُھ َأْخَبَرِن ُھ الّل َقاَل الّشاِفِعّي َرِحَم

ى     ]  ٤٤٣ص [ اْلَھاِد َأّن  ا إَل وا ِبَن اَل ُاْخُرُج َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن إَذا َساَل الّسْیُل َق
ُھ َوَنْحمَ      َر ِمْن وًرا َفَنَتَطّھ ُھ َطُھ ْن        َھَذا اّلِذي َجَعَلُھ الّل ُم َع ا َأّتِھ ْن َل ي َم ِھ َوَأْخَبَرِن َھ َعَلْی َد الّل

اَن           ا َك اَل َم ِھ َوَق َحاِبِھ إَلْی َب ِبَأْص ْیُل َذَھ اَل الّس اَن إَذا َس إْسَحاَق ْبِن َعْبِد الّلِھ َأنّ  ُعَمرَ  َك
ّلمَ       ِھ َوَس ھ َعَلْی ّلى الّل اَن َص ْحَنا َوَك ّریَح    ِلَیِجيَء ِمْن َمِجیِئِھ َأَحٌد إّلا َتَمّس ْیَم َوال إَذا َرَأى اْلَغ

اَن            َك َوَك ُھ َذِل َب َعْن ُھ َوَذَھ ّرَي َعْن َرْت ُس ِإَذا َأَمَط َر َف َل َوَأْدَب ِھ َفَأْقَب ي َوْجِھ َك ِف ِرَف َذِل ُع
َذاُب    ِھ اْلَع اِفِعّي   . َیْخَشى َأْن َیُكوَن ِفی اَل الّش ْن َأبِ      : َق ِھ َع ِد الّل ِن َعْب اِلِم ْب ْن َس ِھ  َوُرِوَي َع ی

ا          ا َعاّم َدًقا ُمَجّلًل ا َغ ا َمِریًئ ا َھِنیًئ ا ُمِغیًث ِقَنا َغْیًث َمْرُفوًعا َأّنُھ َكاَن إَذا اْسَتْسَقى َقاَل الّلُھّم اْس
ادِ    اِد َواْلِبَل ّم إّن ِباْلِعَب اِنِطیَن الّلُھ ْن اْلَق ا ِم ا َتْجَعْلَن َث َوَل ِقَنا اْلَغْی ّم اْس ا الّلُھ ّحا َداِئًم ا َس  َطَبًق

ّزرْ َو َع اْلَبَھاِئِم َواْلَخْلِق ِمْن الّلْأَواِء َواْلَجْھِد َوالّضْنِك َما َلا َنْشُكوُه إّلا إَلْیك الّلُھّم َأْنِبْت َلَنا ال
ْع       ّم اْرَف َأْرِض الّلُھ اِت اْل ْن َبَرَك َوَأِدّر َلَنا الّضْرَع َواْسِقَنا ِمْن َبَرَكاِت الّسَماِء َوَأْنِبْت َلَنا ِم

ا اْل ا        َعّن ّم إّن ُرُك الّلُھ ُفُھ َغْی ا َیْكِش ا َل اِء َم ْن اْلَبَل ا ِم ْف َعّن ْرَي َواْكِش وَع َواْلُع َد َواْلُج َجْھ
ّب   َنْسَتْغِفُرُك إّنك ُكْنَت َغّفاًرا َفَأْرِسْل الّسَماَء َعَلْیَنا ِمْدَراًرا َقاَل الّشاِفِعّي َرِحَمُھ الّلُھ َوُأِح

ذَ  اُم ِبَھ ْدُعَو اْلِإَم ي      َأْن َی ا ِف اَن إَذا َدَع ّلَم َك ِھ َوَس ھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ي َأّن الّنِب اَل َوَبَلَغِن ا َق
ُر         اَن َیَتَمّط ّلَم َك ِھ َوَس ھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ]  ٤٤٤ص [ اِلاْسِتْسَقاِء َرَفَع َیَدْیِھ َوَبَلَغَنا َأّن الّنِب

ْد  َقاَل َوَبَلَغِني َأّن َبْعَض َأْصَحاِب الّن. َجَسَدُه  ِبّي َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن إَذا َأْصَبَح َوَق
َك       { ُمِطَر الّناُس َقاَل ُمِطْرَنا ِبَنْوِء اْلَفْتِح ُثّم َیْقَرُأ  ا ُمْمِس ٍة َفَل ْن َرْحَم اِس ِم ُھ ِللّن َما َیْفَتِح الّل

  ] . ٢َفاِطٌر [ } َلَھا 
  ] َطَلُب اْلِإَجاَبِة ِعْنَد ُنُزوِل اْلَغْیِث[ 

ھ         ّلى الّل ّي َص ْن الّنِب وٍل َع ْن َمْكُح َر َع َقاَل َوَأْخَبَرِني َمْن َلا َأّتِھُم َعْن َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُعَم
ُزولِ       َلاِة َوُن ِة الّص وِش َوِإَقاَم اِء اْلُجُی َد اْلِتَق  َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َقاَل ُاْطُلُبوا اْسِتَجاَبَة الّدَعاِء ِعْن

َقاَل . ُنُزوِل اْلَغْیِث َوِإَقاَمِة الّصَلاِة : ْد ُحِفَظْت َعْن َغْیِر َواِحٍد َطَلَب اْلِإَجاَبَة ِعْند اْلَغْیث َوَق
ِھ      : اْلَبْیَھِقّي  ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْن الّنِب َوَقْد َرَوْیَنا ِفي َحِدیٍث َمْوُصوٍل َعْن َسْھِل ْبِن َسْعٍد َع

ْن   . َد الّنَداِء َوِعْنَد اْلَبْأِس َوَتْحَت اْلَمَطِر َوَسّلَم الّدَعاُء َلا ُیَرّد ِعْن َة َع َوَرَوْیَنا َعْن َأِبي ُأَماَم
الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَل ُتْفَتُح َأْبَواُب الّسَماِء َوُیْسَتَجاُب الّدَعاُء ِفي َأْرَبَعِة َمَواِطَن 

  .وِل اْلَغْیِث َوِعْنَد إَقاَمِة الّصَلاِة َوِعْنَد ُرْؤَیِة اْلَكْعَبِة ِعْنَد اْلِتَقاِء الّصُفوِف َوِعْنَد ُنُز
ة،       ١ ر الجمع ي غی قي ف ان یستس ة، وك اء الخطب ي أثن ر ف ى المنب قي عل ان یستس ـ ك

  .واستسقى وھو جالس في المسجد ورفع یدیھ ودعا اهللا عز وجل



 ١٥٥

قاء ٢ ي االستس ھ ف ن دعائ ظ م ك  : ((ـ وحف ادك وبھائم ق عب م اس ك اللھ ر رحمت وانش
ا    ((، و]صحیح أبي داود)) [وأحي بلدك المیت ا نافًع ا مریًع اللھم اسقنا غیثا مغیًثا مریًئ

  ].صحیح أبي داود)) [غیر ضار، عاجًال غیر آجل
ـ وكان إذا رأى الغیم والریح ُعِرَف ذلك في وجھھ، فأقبل وأدبر، فإذا أمطرت ُسرَِّي ٣

  .عنھ
ال ٤ ا   الل: ((ـ وكان إذا رأى المطر ق یًِّبا نافًع م َص ى یصیبھ     ]ق)) [ھ ھ حت ، ویحسر ثوب

  ].م)) [ألنھ حدیث عھد بربھ: ((فقال: من المطر، فسئل عن ذلك
ال        ٥ م، وق حى لھ حاء، فاستص ر المطر سألوه االستص ا كث ا وال   : ((ـ ولم م حوالین اللھ

  ].ق)) [علینا، اللھم على الظراب، واآلكام، والجبال، وبطون األودیة، ومنابت الشجر
  ھدیھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي اْلُكُسوِف  .١٧

  )٤٣٣ص /  ١ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َصَلاِة اْلُكُسوِف

ّر ِرَداَءُه       ا َیُج ِرًعا َفِزًع ِجِد ُمْس ى اْلَمْس َلّما َكَسَفْت الّشْمُس َخَرَج َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَل
ّلى           ّدَم َفَص ا َفَتَق ْن ُطُلوِعَھ ٍة ِم ْیِن َأْو َثَلاَث َداِر ُرْمَح ى ِمْق اِر َعَل َوَكاَن ُكُسوُفَھا ِفي َأّوِل الّنَھ

َع      ّم َرَك اْلِقَراَءِة ُث َر ِب ٍة َجَھ وَرٍة َطِویَل اِب َوُس ِة اْلِكَت ُأوَلى ِبَفاِتَح ي اْل َرَأ ِف ْیِن َق ص [ َرْكَعَت
ّم          ُدوَن اْلِقَیاِم ا]  ٤٣٤ د ُث َك اْلَحْم ا َل َدُه َرّبَن ْن َحِم ُھ ِلَم ِمَع الّل ُھ َس ْلَأّوِل َوَقاَل َلّما َرَفَع َرْأَس

ْن              ُھ ِم َع َرْأَس ّم َرَف َأّوِل ُث وِع اْل َو ُدوَن الّرُك وَع َوُھ اَل الّرُك َع َفَأَط ّم َرَك َراَءِة ُث َأَخَذ ِفي اْلِق
َل     الّرُكوِع ُثّم َسَجَد َسْجَدًة َطِویَلًة َفَأ ا َفَع َل َم ُأْخَرى ِمْث َطاَل الّسُجوَد ُثّم َفَعَل ِفي الّرْكَعِة اْل

ِفي اْلُأوَلى َفَكاَن ِفي ُكّل َرْكَعٍة ُرُكوَعاِن َوُسُجوَداِن َفاْسَتْكَمَل ِفي الّرْكَعَتْیِن َأْرَبَع َرَكَعاٍت 
اَر َة َوالّن َك اْلَجّن َلاِتِھ ِتْل ي َص َجَداٍت َوَرَأى ِف َع َس ِة  َوَأْرَب ْن اْلَجّن وًدا ِم َذ ُعْنُق ّم َأْن َیْأُخ َوَھ

ْت      ى َماَت ا َحّت ّرٌة َرَبَطْتَھ َفُیِرَیُھْم إّیاُه َوَرَأى َأْھَل اْلَعَذاِب ِفي الّناِر َفَرَأى اْمَرَأًة َتْخِدُشَھا ِھ
اَن       اِر َوَك ي الّن اَءُه ِف ّر َأْمَع َن    َجْوًعا َوَعَطًشا َوَرَأى َعْمَرو ْبَن َماِلٍك َیُج َر ِدی ْن َغّی َأّوَل َم

ا   إْبَراِھیَم َوَرَأى ِفیَھا َساِرَق اْلَحاّج ُیَعّذُب ُثّم اْنَصَرَف َفَخَطَب ِبِھْم ُخْطَبًة َبِلیَغًة ُحِفَظ ِمْنَھ
ُتْم  َقْوُلُھ إّن الّشْمَس َواْلَقَمَر آَیَتاِن ِمْن آَیاِت الّلِھ َلا َیْخِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َوَلا ِلَحَیاِتِھ فَ  ِإَذا َرَأْی

ِھ َأْن     ْن الّل َر ِم َذِلَك َفاْدُعوا الّلَھ َوَكّبُروا َوَصّلوا َوَتَصّدُقوا َیا ُأّمَة ُمَحّمٍد َوَالّلِھ َما َأَحٌد َأْغَی
ِحْكُتْم     ُم َلَض ا َأْعَل ُتْم   َیْزِنَي َعْبُدُه َأْو َتْزِنَي َأَمُتُھ َیا ُأّمَة ُمَحّمٍد َوَالّلِھ َلْو َتْعَلُموَن َم ا َوَلَبَكْی َقِلیًل

َذ     ُد َأْن آُخ ي ُأِری َكِثیًرا َوَقاَل َلَقْد َرَأْیُت ِفي َمَقاِمي َھَذا ُكّل َشْيٍء ُوِعْدُتْم ِبِھ َحّتى َلَقْد َرَأْیُتِن
ا      َھا َبْعًض ُم َبْعُض ّنَم َیْحِط ُت َجَھ ْد َرَأْی ّدُم َوَلَق وِني َأَتَق یَن َرَأْیُتُم ِة ِح ْن اْلَجّن ا ِم یَن  ِقْطًف ِح

ُت        ا َوَرَأْی َع ِمْنَھ ّط َأْفَظ ًرا َق اْلَیْوِم َمْنَظ َرَأْیُتُموِني َتَأّخْرُت َوِفي َلْفٍظ َوَرَأْیُت الّناَر َفَلْم َأَر َك
ِرِھّن  : َقاُلوا . َأْكَثَر َأْھِل الّناِر الّنَساَء  ِھ    . َوِبَم َیا َرُسوَل الّلِھ ؟ َقاَل ِبُكْف ْرَن ِبَالّل َل َأَیْكُف ؟ ِقی

َك       ّم َرَأْت ِمْن ُھ ُث ّدْھَر ُكّل َداُھّن ال َقاَل َیْكُفْرَن اْلَعِشیَر َوَیْكُفْرَن اْلِإْحَساَن َلْو َأْحَسْنَت إَلى إْح
َل    : َشْیًئا َقاَلْت َما َرَأْیُت ِمْنَك َخْیًرا َقّط َوِمْنَھا  وِر ِمْث ي اْلُقُب َوَلَقْد ُأوِحَي إَلّي َأّنُكْم ُتْفَتُنوَن ِف

ْؤِمُن َأْو    َأْو َق ا اْلُم ِل ؟ َفَأّم ِریًبا ِمْن ِفْتَنِة الّدّجاِل ُیْؤَتى َأَحُدُكْم َفُیَقاُل َلُھ َما ِعْلُمَك ِبَھَذا الّرُج
ا َفُیقَ     ا َواّتَبْعَن ا َوآَمّن اُل َقاَل اْلُموِقُن َفَیُقوُل ُمَحّمٌد َرُسوُل الّلِھ َجاَءَنا ِباْلَبّیَناِت َواْلُھَدى َفَأَجْبَن

ا َأْدِري          َلُھ وُل َل اُب َفَیُق اَل اْلُمْرَت اِفُق َأْو َق ا اْلُمَن ا َوَأّم َت َلُمْؤِمًن َنْم َصاِلًحا َفَقْد َعِلْمَنا إْن ُكْن
ھ     ْیًئا َفُقْلُت وَن َش لٍ        ]  ٤٣٥ص [ َسِمْعُت الّناَس َیُقوُل ِن َحْنَب َد ْب َرى ِلَأْحَم ٍق ُأْخ ي َطِری َوِف

ا        َرِحَمُھ الّلُھ َأّنُھ َصّلى  َھ إّل ا إَل ِھَد َأْن َل ِھ َوَش ى َعَلْی َھ َوَأْثَن الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلّما َسّلَم َحِمَد الّل



 ١٥٦

ي           ْرُت ِف ي َقّص وَن َأّن ْل َتْعَلُم ِھ َھ ُدُكْم ِبَالّل اُس ُأْنِش ا الّن الّلُھ َوَأّنُھ َعْبُدُه َوَرُسوُلُھ ُثّم َقاَل َأّیَھ
َرّبي َلّما َأْخَبْرُتُموِني ِبَذِلَك ؟ َفَقاَم َرُجٌل َفَقاَل َنْشَھُد َأّنَك َقْد َبّلْغَت َشْيٍء ِمْن َتْبِلیِغ ِرَساَلاِت 

َك      ِذي َعَلْی ْیَت اّل ك َوَقَض ْحَت ِلُأّمِت ك َوَنَص اَلاِت َرّب ا    . ِرَس ِإّن ِرَجاًل ُد َف ا َبْع اَل َأّم ّم َق ُث
ا    َیْزَعُموَن َأّن ُكُسوَف َھِذِه الّشْمِس َوُكُسوَف َھَذا ْن َمَطاِلِعَھ اْلَقَمِر َوَزَواَل َھِذِه الّنُجوِم َع

ِلَمْوِت ِرَجاٍل ُعَظَماَء ِمْن َأْھِل اْلَأْرِض َوِإّنُھْم َقْد َكّذُبوا َوَلِكّنَھا آَیاٌت ِمْن آَیاِت الّلِھ َتَباَرَك 
ْنُھْم َتْوبَ       ُدُث ِم ْن َیْح ُر َم اُدُه َفَیْنُظ ا ِعَب ُر ِبَھ اَلى َیْعَتِب ُت    َوَتَع ُذ ُقْم ُت ُمْن ْد َرَأْی ِھ َلَق ُم الّل ٌة َوَاْی

ُم   -ُأَصّلي َما َأْنُتْم َلاُقوُه ِمْن َأْمِر ُدْنَیاُكْم َوآِخَرِتُكْم َوِإّنُھ  ى      -َوَالّلُھ َأْعَل اَعُة َحَت وُم الّس ا َتُق َل
اْلُیْسَرى َكَأّنَھا َعْیُن َأِبي َیْحَیى  َیْخُرَج َثَلاُثوَن َكّذاًبا آِخُرُھْم اْلَأْعَوُر الّدّجاُل َمْمُسوُح اْلَعْیِن

ُھ          ْزُعُم َأّن ْوَف َی ُرُج َفَس ى َیْخ ُھ َمَت َة َوِإّن َرِة َعاِئَش ِلَشْیٍخ ِحیَنِئٍذ ِمْن اْلَأْنَصاِر َبْیَنُھ َوَبْیَن ُحْج
ْم    الّلُھ َفَمْن آَمَن ِبِھ َوَصّدَقُھ َواّتَبَعُھ َلْم َیْنَفْعُھ َصاِلٌح ِمْن َعَمِلِھ َسَل ُھ َل ِھ َوَكّذَب َف َوَمْن َكَفَر ِب

ِدِس     َت اْلَمْق َرَم َوَبْی ُیَعاَقْب ِبَشْيٍء ِمْن َعَمِلِھ َسَلَف َوِإّنُھ َسَیْظَھُر َعَلى اْلَأْرِض ُكّلَھا إّلا اْلَح
ّل  َوِإّنُھ َیْحُصُر اْلُمْؤِمِنیَن ِفي َبْیِت اْلَمْقِدِس َفُیَزْلَزُلوَن ِزْلَزاًلا َشِدیًدا ُثّم  ُیْھِلُكُھ الّلُھ َعّز َوَج

ا    : َوُجُنوَدُه َحّتى إّن ِجْذَم اْلَحاِئِط َأْو َقاَل َأْصُل اْلَحاِئِط َوَأْصُل الّشَجَرِة َلُیَناِدي  ِلُم َی ا ُمْس َی
ى تَ     َك َحَت وَن َذِل وًرا  ُمْؤِمُن َھَذا َیُھوِدّي َأْو َقاَل َھَذا َكاِفٌر َفَتَعاَل َفاْقُتْلُھ َقاَل َوَلْن َیُك َرْوا ُأُم

رً              ا ِذْك ْم ِمْنَھ َر َلُك ّیُكْم َذَك اَن َنِب ْل َك َنُكْم َھ اَءُلوَن َبْی ُكْم َوُتَس ي َأْنُفِس ْأُنَھا ِف َنُكْم َش اَقُم َبْی : ا َیَتَف
  ] ٤٣٦ص [ َوَحَتى َتُزوَل ِجَباٌل َعْن َمَراِتِبَھا ُثّم َعَلى َأَثِر َذِلَك اْلَقْبض 

  ]ِفي ِصَفِة َصَلاِة اْلُكُسوِف َبَیاُن اِلاْخِتَلاِف [ 
ا          وِف َوُخْطَبِتَھ َلاِة اْلُكُس َفِة َص ْن ِص ّلَم ِم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ْد  . َفَھَذا اّلِذي َصّح َعْنُھ َصّلى الّل َوَق

ا  : ِمْنَھا . ُرِوَي َعْنُھ َأّنُھ َصّلاَھا َعَلى ِصَفاٍت ُأَخَر  اٍت َوِمْنَھ لّ : ُكّل َرْكَعٍة ِبَثَلاِث ُرُكوَع  ُك
إّنَھا َكِإْحَدى َصَلاٍة ُصّلَیْت ُكّل َرْكَعٍة ِبُرُكوٍع َواِحٍد َوَلِكْن : َرْكَعٍة ِبَأْرَبِع ُرُكوَعاٍت َوِمْنَھا 

ا       ُھ َغَلًط اِفِعّي َوَیَرْوَن اِرّي َوالّش َد َواْلُبَخ اَل  . ِكَباَر اْلَأِئّمِة َلا ُیَصّحُحوَن َذِلَك َكاْلِإَماِم َأْحَم َق
َقْد َسَأَلُھ َساِئٌل َفَقاَل َرَوى َبْعُضُھْم َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َصّلى ِبَثَلاِث الّشاِفِعّي َو

ِھ  : َرَكَعاٍت ِفي ُكّل َرْكَعٍة َقاَل الّشاِفِعّي  َفُقْلُت َلُھ َأَتُقوُل ِبِھ َأْنَت ؟ َقاَل َلا َوَلِكْن ِلَم َلْم َتُقْل ِب
ٍھ      َأْنَت َوُھَو ِزَیاَد ْن َوْج َو ِم ُت ُھ ِة َفُقْل ٌة َعَلى َحِدیِثُكْم ؟ َیْعِني َحِدیَث الّرُكوَعْیِن ِفي الّرْكَع

َراُه    ٍھ َن اْنِفَراِد َوَوْج ى اِل َع َعَل ُت اْلُمْنَقِط ا ُنْثِب ُن َل ٍع َوَنْح ُم  -ُمْنَقِط ُھ َأْعَل اَل  -َوَالّل ا َق َغَلًط
اٌء      : َقْوَل ُعَبْیِد ْبِن ُعَمْیٍر َأَراَد ِباْلُمْنَقِطِع : اْلَبْیَھِقّي  اَل َعَط ّدُق َق ْن ُأَص ّدَثِني َم ْبتھ  : َح َحِس

َة  ُد َعاِئَش ي . . . ُیِری َع ِف ِھ َفَرَك ِدیَث َوِفی َجَداٍت ]  ٤٣٧ص [ اْلَح َع َس اٍت َوَأْرَب . ُرُكوَع
ا     : َوَقاَل َقَتاَدة  ٍر َعْنَھ ِن ُعَمْی ِد ْب ّت  : َعْن َعَطاٍء َعْن ُعَبْی َجَداٍت     ِس ِع َس ي َأْرَب اٍت ِف . َرَكَع

َفَعَطاٌء إّنَما َأْسَنَدُه َعْن َعاِئَشَة ِبالّظّن َواْلُحْسَباِن َلا ِباْلَیِقیِن َوَكْیَف َیُكوُن َذِلَك َمْحُفوًظا َعْن 
َرُة أَ       ْرَوُة َوَعْم ُھ َوُع َة ِخَلاُف ْن َعاِئَش َرَة َع َة   َعاِئَشَة َوَقْد َثَبَت َعْن ُعْرَوَة َوَعْم ّص ِبَعاِئَش َخ

َقاَل . َوُأْلِزَم َلَھا ِمْن ُعَبْیِد ْبِن ُعَمْیٍر َوُھَما اْثَناِن َفِرَواَیُتُھَما َأْوَلى َأْن َتُكوَن ِھَي اْلَمْحُفوَظُة 
ي            ْمُس ِف َفْت الّش اِبٍر اْنَكَس ْن َج اٍء َع ِدیَث َعَط ُبُھ َح ا َفَأْحَس اِفِعّي َغَلًط َوَأّما اّلِذي َیَراُه الّش
َعْھِد َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْوَم َماَت إْبَراِھیُم ْبُن َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ 
ّلَم     ِھ َوَس ُھ َعَلْی َوَسّلَم َفَقاَل الّناُس إّنَما اْنَكَسَفْت الّشْمُس ِلَمْوِت إْبَراِھیَم َفَقاَم الّنِبّي َصّلى الّل

ِدیَث       َفَصّلى ِبالّنا َجَداٍت اْلَح ِع َس ي َأْرَب اٍت ِف ّت َرَكَع ّي   . ِس ِس اَل اْلَبْیَھِق ي    : َق َر ِف ْن َنَظ َم
ي         َلاَة اّلِت َدٌة َوَأّن الّص ٌة َواِح ا ِقّص َم َأّنُھَم ِر َعِل ِقّصِة َھَذا اْلَحِدیِث َوِقّصِة َحِدیِث َأِبي الّزَبْی

ّم   . ًة َوَذِلَك ِفي َیْوِم ُتُوّفَي اْبُنُھ إْبَراِھیُم َعَلْیِھ الّسَلاُم َأْخَبَر َعْنَھا إّنَما َفَعَلَھا َمّرًة َواِحَد اَل ُث َق



 ١٥٧

اٍم             ْیَن ِھَش اِبٍر َوَب ْن َج اٍء َع ْن َعَط َلْیَماَن َع ي ُس َن َأِب ي اْب ِك َیْعِن َوَقَع اْلِخَلاُف َبْیَن َعْبِد اْلَمِل
ي       اِبٍر ِف ْن َج ِر َع ي الّزَبْی َة        الّدْسُتَواِئّي َعْن َأِب ْدَنا ِرَواَی ٍة َفَوَج ّل َرْكَع ي ُك وِع ِف َدِد الّرُك َع

ِد        ْن َعْب َظ ِم ِر َأْحَف ي الّزَبْی َع َأِب ِھَشاٍم َأْوَلى َیْعِني َأّن ِفي ُكّل َرْكَعٍة ُرُكوَعْیِن َفَقْط ِلَكْوِنِھ َم
ِر  اْلَمِلِك َوِلُمَواَفَقِة ِرَواَیِتِھ ِفي َعَدِد الّرُكوِع ِرَواَیَة َعْمَرَة َو ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة َوِرَواَیَة َكِثی

ٍرو        ِن َعْم ِھ ْب ِد الّل ْن َعْب َلَمَة َع ْبِن َعّباٍس َوَعَطاِء ْبِن َیَساٍر َعْن اْبِن َعّباٍس َوِرَواَیَة َأِبي َس
ْن َعَطاٍء َفَرَواُه اْبُن ُثّم ِرَواَیَة َیْحَیى ْبِن ُسَلْیٍم َوَغْیِرِه َوَقْد ُخوِلَف َعْبُد اْلَمِلِك ِفي ِرَواَیِتِھ َع

ُة       : ُجَرْیٍج َوَقَتاَدة َعْن َعَطاٍء َعْن ُعَبْیِد ْبِن ُعَمْیٍر  َجَداٍت َفِرَواَی ِع َس ي َأْرَب اٍت ِف ّت َرَكَع ِس
ٌر َأْولَ    َدٌد َكِثی ْن  ِھَشاٍم َعْن َأِبي الّزَبْیِر َعْن َجاِبٍر اّلِتي َلْم َیَقْع ِفیَھا اْلِخَلاُف َوُیَواِفُقَھا َع ى ِم

ِھ      ]  ٤٣٨ص [ ِرَواَیَتْي َعَطاٍء الّلَتْیِن إّنَما  َذ َعَلْی ْد ُأِخ ِذي َق َلْیَماَن اّل َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأِبي ُس
ِدیٍث    ِر َح ِن            . اْلَغَلُط ِفي َغْی ْن اْب اُووٍس َع ْن َط ٍت َع ي َثاِب ِن َأِب ِب ْب ِدیُث َحِبی ا َح اَل َوَأّم َق
ّم           َعّباٍس َعْن الّنِبّي َصّلى َرَأ ُث ّم َق َع ُث ّم َرَك َرَأ ُث وٍف َفَق ي ُكُس ّلى ِف الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َص

ي               ِلٌم ِف َرَواُه ُمْس ا َف ُأْخَرى ِمْثُلَھ اَل َواْل َجد َق ّم َس َع ُث ّم َرَك َرَأ ُث ّم َق َع ُث " َرَكَع ُثّم َقَرَأ ُثّم َرَك
ْم   َوُھَو ِمّما َتَفّرَد ِبِھ َحِبیُب " َصِحیِحِھ  َدّلُس َوَل ْبُن َأِبي َثاِبٍت َوَحِبیٌب َوِإْن َكاَن ِثَقًة َفَكاَن ُی

ي     ُھ ِف ْد َخاَلَف ُیَبّیْن ِفیِھ َسَماَعُھ ِمْن َطاُووٍس َفُیْشِبُھ َأْن َیُكوَن َحَمَلُھ َعْن َغْیِر َمْوُثوٍق ِبِھ َوَق
اَث        َرْفِعِھ َوَمْتِنِھ ُسَلْیَماُن اْلَمّكّي اْلَأْحَوُل َفَرَواُه ِھ َثَل ْن ِفْعِل اٍس ِم ِن َعّب ْن اْب َعْن َطاُووٍس َع

ِن     . َرَكَعاٍت ِفي َرْكَعٍة  ْن اْب ٌة َع َرَواُه َجَماَع َوَقْد ُخوِلَف ُسَلْیَماُن َأْیًضا ِفي َعَدِد الّرُكوِع َف
ّلَم      َعّباٍس ِمْن ِفْعِلِھ َكَما َرَواُه َعَطاُء ْبُن َیَساٍر َوَغْیُرُه َعْنُھ َعْن الّنِبّي ِھ َوَس ھ َعَلْی ّلى الّل َص

ِذِه     . َیْعِني ِفي ُكّل َرْكَعٍة ُرُكوَعاِن  ْن َھ اِرّي َع َماِعیَل اْلُبَخ َقاَل َوَقْد َأْعَرَض ُمَحّمُد ْبُن إْس
َنا    " الّصِحیِح " الّرَواَیاِت الّثَلاِث َفَلْم ُیَخّرْج َشْیًئا ِمْنَھا ِفي  ّح إْس َو َأَص ا ُھ ًدا ِلُمَخاَلَفِتِھّن َم

ّح            ُھ َأَص ِذّي َعْن ى الّتْرِم ي ِعیَس ِة َأِب ي ِرَواَی اِرّي ِف اَل اْلُبَخ ا َوَق َوَأْكَثُر َعَدًدا َوَأْوَثُق ِرَجاًل
َجَداٍت          ِع َس ي َأْرَب اٍت ِف ُع َرَكَع وِف َأْرَب َلاِة اْلُكُس ي َص ّي   . الّرَواَیاِت ِعْنِدي ِف اَل اْلَبْیَھِق : َق

ِعیٌف    َوُرِوَي َعْن ُحَذْیَفَة َمْر َناُدُه َض ة َوِإْس ْن  . ُفوًعا َأْرَبُع َرَكَعاٍت ِفي ُكّل َرْكَع َوُرِوَي َع
ِل   ُأَبّي ْبِن َكْعٍب َمْرُفوًعا َخْمُس ُرُكوَعاٍت ِفي ُكّل َرْكَعٍة َوَصاِحَبا الّصِحیِح َلْم َیْحَتّجا ِبِمْث

ِل اْلحَ  . إْسَناِد َحِدیِثِھ  َدِد      َقاَل َوَذَھَب َجَماَعٌة ِمْن َأْھ ي َع اِت ِف ِحیِح الّرَواَی ى َتْص [ ِدیِث إَل
ِھ    ]  ٤٣٩ص  َب إَلْی ْن َذَھ اِئٌز َفِمّم َع َج َراًرا َوَأّن اْلَجِمی ا ِم ّلَم َفَعَلَھ ِھ َوَس ھ َعَلْی ّلى الّل َص

َبعِ     َحاَق الّض ُن إْس ِر ْب و  إْسَحاُق ْبُن َراْھَوْیِھ َوُمَحّمُد ْبُن إْسَحاَق ْبِن ُخَزْیَمة َوَأُبو َبْك ّي َوَأُب
ِذِر    ُن اْلُمْن َنُھ اْب اِبّي َواْسَتْحَس َلْیَماَن اْلَخّط ْن  . ُس اِفِعّي ِم اِرّي َوالّش ِھ اْلُبَخ َب إَلْی ِذي َذَھ َوَاّل

ِھ        ُھ َعَلْی ّلى الّل َلاِتِھ َص ِة َص ى ِحَكاَی َتْرِجیِح اْلَأْخَباِر َأْوَلى ِلَما َذَكْرَنا ِمْن ُرُجوِع اْلَأْخَباِر إَل
َدُه     : ُقْلت . َم َیْوَم ُتُوّفَي اْبُنُھ َوَسّل َة َوْح ِدیِث َعاِئَش ُذُه ِبَح َواْلَمْنُصوُص َعْن َأْحَمَد َأْیًضا َأْخ

ْرَوِزّي     . ِفي ُكّل َرْكَعٍة ُرُكوَعاِن َوُسُجوَداِن  ِة اْلَم ي ِرَواَی اَل ِف َلاَة    : َق ى َأّن َص ُب إَل َوَأْذَھ
ى         اْلُكُسوِف َأْرَبُع َرَكَعاٍت َوَأْر ُب إَل ْجَدَتاِن َوَأْذَھ اِن َوَس ٍة َرْكَعَت ّل َرْكَع ي ُك َجَداٍت ِف َبُع َس

َو   . َحِدیِث َعاِئَشَة َأْكَثُر اْلَأَحاِدیِث َعَلى َھَذا  َحاِب َوُھ َوَھَذا اْخِتَیاُر َأِبي َبْكٍر َوُقَدَماِء اْلَأْص
وُل   َوَك. اْخِتَیاُر َشْیِخَنا َأِبي اْلَعّباِس اْبِن َتْیِمّیَة  ِث َوَیُق اَن ُیَضّعُف ُكّل َما َخاَلَفُھ ِمْن اْلَأَحاِدی

ُھ         اَت اْبُن ْوَم َم َدًة َی ّرًة َواِح وَف َم ّلَم اْلُكُس ِھَي َغَلٌط َوِإّنَما َصّلى الّنِبّي َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَس
ُم   . إْبَراِھیُم  ُھ َأْعَل ي       . َوَالّل ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َر َص َلاِة     َوَأَم ِھ َوالّص ِذْكِر الّل وِف ِب اْلُكُس

  .َوالّدَعاِء َواِلاْسِتْغَفاِر َوالّصَدَقِة َواْلَعَتاَقِة َوَالّلُھ َأْعَلُم 
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لى    ١ دم وص ر رداءه، فتق ا یج رًعا فزًع جد مس ى المس رج إل مس خ فت الش ا كس ـ لم
ا    ع فأط م رك القراءة، ث ر ب ة، وجھ ورة طویل ة وس ى بالفاتح ي األول رأ ف ین، ق ل ركعت

ن          ھ م ع رأس ا رف ال لم ام األول، وق و دون القی ام، وھ ال القی ع فأط م رف وع، ث الرك
ع فأطال       )) سمع اهللا لمن حمده، ربنا ولك الحمد: ((الركوع م رك راءة ث ي الق ذ ف ثم أخ

ة       جدة طویل جد س م س الركوع، وھو دون الركوع األول، ثم رفع رأسھ من الركوع، ث
ي    فأطال السجود، ثم فعل في الركعة األ ان ف ى، فك خرى مثل ما فعل في الركعة األول

  .ثم انصرف فخطب بھم خطبة بلیغة. كل ركعة ركوعان وسجودان
  .ـ وأمر في الكسوف بذكر اهللا والصالة والدعاء واالستغفار والصدقة والعتاقة٢

  ھدیھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي اْلِعیَدْیِن  .١٨
  )٤٢٥ص /  ١ج ( -زاد المعاد 

  ِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلِعیَدْیِنَفْصٌل ِفي َھْدِی
اِب         ى َب ِذي َعَل ّلى اّل َو اْلُمَص ّلى َوُھ ي اْلُمَص َكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیَصّلي اْلِعیَدْیِن ِف

لّ   ْم ُیَص ِجِدِه    اْلَمِدیَنِة الّشْرِقّي َوُھَو اْلُمَصّلى اّلِذي ُیوَضُع ِفیِھ َمْحِمُل اْلَحاّج َوَل َد ِبَمْس اْلِعی
ي            َو ِف ِدیُث َوُھ َت اْلَح ِجِد إْن َثَب ي اْلَمْس َد ِف ْم اْلِعی ّلى ِبِھ ٌر َفَص إّلا َمّرًة َواِحَدًة َأَصاَبُھْم َمَط

ُروِج    . ُسَنِن َأِبي َداُود َواْبِن َماَجھ َوَھْدُیُھ َكاَن ِفْعَلُھَما ِفي اْلُمَصّلى َداِئًما  َبُس ِلْلُخ اَن َیْل َوَك
َدْیِن     َھا ِلْلِعی ٌة َیْلَبُس ُھ ُحّل اَن َل ِھ َفَك َل ِثَیاِب ا َأْجَم ْرَدْیِن  ]  ٤٢٦ص [ إَلْیِھَم َبُس ُب اَن َیْل َك

ْو            ُھ َل اِس َفِإّن ُض الّن ُھ َبْع ا َیُظّن َمًتا َكَم ُر ُمْص َو َأْحَم ْیَس ُھ َأْخَضَرْیِن َوَمّرًة ُبْرًدا َأْحَمَر َوَل
ا   َكاَن َكَذِلَك َلْم َیُكْن ُب اِر َم ْرًدا َوِإّنَما ِفیِھ ُخُطوٌط ُحْمٌر َكاْلُبُروِد اْلَیَمِنّیِة َفُسّمَي َأْحَمَر ِباْعِتَب

ْبِس       . ِفیِھ ِمْن َذِلَك  ْن ُل ُي َع اِرٍض الّنْھ ِر ُمَع ْن َغْی َوَقْد َصّح َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِم
ا   اْلُمَعْصَفِر َواْلَأْحَمِر َوَأَمَر َعْبَد الّلِھ ْبَن َعْمٍرو َلّما َرَأى َعَلْیِھ َثْوَبْیِن َأْحَمَرْیِن َأْن ُیْحِرَقُھَم

ّدِلیُل َتحْ          ِھ ال وُم َعَلْی ِذي َیُق ُھ َوَاّل ّم َیْلَبُس ِدیَدَة ُث َة الّش ِریُم َفَلْم َیُكْن ِلَیْكَرَه اْلَأْحَمَر َھِذِه اْلَكَراَھ
ُھ   َأْحَمِر َأْو َكَراِھَیُت اِس اْل ِدیَدًة  ِلَب ًة َش َل     . َكَراِھَی ُل َقْب ّلَم َیْأُك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل اَن َص َوَك

ُم             ا َیْطَع اَن َل َحى َفَك ِد اْلَأْض ي ِعی ا ِف ًرا َوَأّم ْأُكُلُھّن ِوْت َراٍت َوَی ِر َتَم ُخُروِجِھ ِفي ِعیِد اْلِفْط
ِھ      َو. َحّتى َیْرِجَع ِمْن اْلُمَصّلى َفَیْأُكُل ِمْن ُأْضِحّیِتِھ  ِدیُث ِفی ّح اْلَح َدْیِن َص ُل ِلْلِعی َكاَن َیْغَتِس

ِن    ِھ ْب َوِفیِھ َحِدیَثاِن َضِعیَفاِن َحِدیُث اْبِن َعّباٍس ِمْن ِرَواَیِة ُجبارة ْبِن ُمَغّلٍس َوَحِدیُث اْلَفاِك
ْمِتّي       ٍد الّس ِن َخاِل َف ْب ِة ُیوُس رَ     . َسْعٍد ِمْن ِرَواَی ِن ُعَم ْن اْب َت َع ْن َثَب ِھ     َوَلِك ّدِة اّتَباِع َع ِش َم

ًیا      ُرُج َماِش ّلَم َیْخ ِھ َوَس ِللّسّنِة َأّنُھ َكاَن َیْغَتِسُل َیْوَم اْلِعیِد َقْبَل ُخُروِجھ َوَكاَن َصّلى الّلھ َعَلْی
ّلَي إَلیْ           ِھ ِلُیَص ْیَن َیَدْی َبْت َب ّلى ُنِص ى اْلُمَص َل إَل ِإَذا َوَص ِھ َف ْیَن َیَدْی ِإّن   َواْلَعَنَزُة ُتْحَمُل َب ا َف َھ
ْتَرَتُھ         ُة ُس ْت اْلَحْرَب اِئٌط َوَكاَن ا َح اٌء َوَل ِھ ِبَن ص . [ اْلُمَصّلى َكاَن إْذ َذاَك َفَضاًء َلْم َیُكْن ِفی

ِھ  ]  ٤٢٧ َوَكاَن ُیَؤّخُر َصَلاَة ِعیِد اْلِفْطِر َوُیَعّجُل اْلَأْضَحى َوَكاَن اْبُن ُعَمَر َمَع ِشّدِة اّتَباِع
ِھ  . ُرُج َحّتى َتْطُلَع الّشْمُس َوُیَكّبُر ِمْن َبْیِتِھ إَلى اْلُمَصّلى ِللّسّنِة َلا َیْخ َوَكاَن َصّلى الّلھ َعَلْی

َلاُة         ْوٍل الّص ا َق ٍة َوَل ا إَقاَم ِر َأَذاٍن َوَل ْن َغْی َوَسّلَم إَذا اْنَتَھى إَلى اْلُمَصّلى َأَخَذ ِفي الّصَلاِة ِم
ْوا   . َعُل َشْيٌء ِمْن َذِلَك َجاِمَعٌة َوالّسّنُة َأّنُھ َلا ُیْف ّلوَن إَذا اْنَتَھ َوَلْم َیُكْن ُھَو َوَلا َأْصَحاُبُھ ُیَص

َدَھا   ا َبْع َلاِة َوَل َل الّص ْیًئا َقْب ّلى َش ى اْلُمَص ّلي  . إَل ِة َفُیَص َل اْلُخْطَب َلاِة َقْب َدُأ ِبالّص اَن َیْب َوَك
ْبَع َتْكِبی      ُأوَلى َس ي اْل ُر ِف ْیِن ُیَكّب ّل      َرْكَعَت ْیَن ُك ُكُت َب اِح َیْس َرِة اِلاْفِتَت ٍة ِبَتْكِبی َراٍت ُمَتَواِلَی

ِن             ْن اْب َر َع ْن ُذِك َراِت َوَلِك ْیَن الّتْكِبی ّیٌن َب ٌر ُمَع ُھ ِذْك ْظ َعْن ْم ُیْحَف َتْكِبیَرَتْیِن َسْكَتًة َیِسیَرًة َوَل
َرُه      َمْسُعوٍد َأّنُھ َقاَل َیْحَمُد الّلَھ َوُیْثِني َعَلْیِھ َوُیَص ّلَم َذَك ِھ َوَس ھ َعَلْی ّلى الّل ّلي َعَلى الّنِبّي َص
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ُھ   . َوَكاَن اْبُن ُعَمَر َمَع َتَحّریِھ ِلِلاّتَباِع َیْرَفُع َیَدْیِھ َمَع ُكّل َتْكِبیَرٍة . اْلَخّلاُل  ّلى الّل َوَكاَن َص
ق َواْلُقْرآِن { َفاِتَحَة اْلِكَتاِب ُثّم َقَرَأ َبْعَدَھا  َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َأَتّم الّتْكِبیَر َأَخَذ ِفي اْلِقَراَءِة َفَقَرَأ

ُأْخَرى   } اْلَمِجیِد  ي اْل ُر     { ِفي إْحَدى الّرْكَعَتْیِن َوِف ّق اْلَقَم اَعُة َواْنَش ِت الّس ص [ } اْقَتَرَب
َذا  َصّح َع} َھْل َأَتاَك َحِدیُث اْلَغاِشَیِة { َو } َسّبِح اْسَم َرّبَك اْلَأْعَلى { ]  ٤٢٨ ْنُھ َھَذا َوَھ

َفِإَذا َفَرَغ ِمْن اْلِقَراَءِة َكّبَر َوَرَكَع ُثّم إَذا َأْكَمَل الّرْكَعَة َوَقاَم ِمْن . َوَلْم َیِصّح َعْنُھ َغْیُر َذِلَك 
ِبیُر َأّوَل َما َیْبَدُأ الّسُجوِد َكّبَر َخْمًسا ُمَتَواِلَیًة َفِإَذا َأْكَمَل الّتْكِبیَر َأَخَذ ِفي اْلِقَراَءِة َفَیُكوُن الّتْك

ى      ُھ َواَل ّلَم َأّن ِھ َوَس ِبِھ ِفي الّرْكَعَتْیِن َواْلِقَراَءِة َیِلیَھا الّرُكوُع َوَقْد ُرِوَي َعْنُھ َصّلى الّلھ َعَلْی
الّتْكِبیَر َبْعَد اْلِقَراَءِة  َبْیَن اْلِقَراَءَتْیِن َفَكّبَر َأّوًلا ُثّم َقَرَأ َوَرَكَع َفَلّما َقاَم ِفي الّثاِنَیِة َقَرَأ َوَجَعَل

اُبوِرّي        َة الّنْیَس ِن ُمَعاِوَی ِد ْب ِة ُمَحّم ْن ِرَواَی ّي   . َوَلِكْن َلْم َیْثُبْت َھَذا َعْنُھ َفِإّنُھ ِم اَل اْلَبْیَھِق : َق
دِ   . َرَماُه َغْیُر َواِحٍد ِباْلَكِذِب  ِن َعْب ِر ْب ِرو     َوَقْد َرَوى الّتْرِمِذّي ِمْن َحِدیِث َكِثی ِن َعْم ِھ ْب الّل

ي        َدْیِن ِف ي اْلِعی َر ِف ّلَم َكّب ِھ َوَس ْبِن َعْوٍف َعْن َأِبیِھ َعْن َجّدِه َأّن َرُسوَل الّلھ َصّلى الّلھ َعَلْی
ِذّي      اَل الّتْرِم َراَءِة َق َل اْلِق ًدا  : اْلُأوَلى َسْبًعا َقْبَل اْلِقَراَءِة َوِفي اْلآِخَرِة َخْمًسا َقْب َأْلت ُمَحّم  َس

َیْعِني اْلُبَخاِرّي َعْن َھَذا اْلَحِدیِث َقاَل َلْیَس ِفي اْلَباِب َشْيٌء َأَصّح ِمْن َھَذا َوِبِھ َأُقوُل َوَقاَل 
ي     ّدِه ِف ْن َج َوَحِدیُث َعْبِد الّلِھ ْبِن َعْبِد الّرْحَمِن الّطاِئِفّي َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َأِبیِھ َع

ْي        ]  ٤٢٩ص . [ یٌح َأْیًضا َھَذا اْلَباِب ُھَو َصِح ٍد ِثْنَت ي ِعی َر ِف ّلَم َكّب ِھ َوَس ھ َعَلْی َصّلى الّل
َقاَل َأْحَمُد . َعْشَرَة َتْكِبیَرًة َسْبًعا ِفي اْلُأوَلى َوَخْمًسا ِفي اْلآِخَرِة َوَلْم ُیَصّل َقْبَلَھا َوَلا َبْعَدَھا 

َذا   :  ى َھ ت  . َوَأَنا َأْذَھُب إَل ُر  : ُقْل ى          َوَكِثی ُد َعَل َرَب َأْحَم َذا َض ٍرو َھ ِن َعْم ِھ ْب ِد الّل ُن َعْب ْب
اَرًة   " اْلُمْسَنِد " َحِدیِثِھ ِفي  ُھ َوَت َوَقاَل َلا ُیَساِوي َحِدیُثُھ َشْیًئا َوَالّتْرِمِذّي َتاَرًة ُیَصّحُح َحِدیَث

ِرو   ُیَحّسُنُھ َوَقْد َصّرَح اْلُبَخاِرّي ِبَأّنُھ َأَصّح َشْيٍء ِفي اْلَباِب  ِدیِث َعْم َمَع ُحْكِمِھ ِبِصّحِة َح
  َوَالّلُھ َأْعَلُم. ْبِن ُشَعْیٍب َوَأْخَبَر َأّنُھ َیْذَھُب إَلْیِھ 

  ]َكاَن َیْخُطُبُھْم ِفي اْلِعیِد َقاِئًما َعَلى اْلَأْرِض [ 
َل الّناِس َوالّناُس ُجُلوٌس َوَكاَن َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َأْكَمَل الّصَلاَة اْنَصَرَف َفَقاَم ُمَقاِب

ُھ    ا َقَطَع َعَلى ُصُفوِفِھْم َفَیِعُظُھْم َوُیوِصیِھْم َوَیْأُمُرُھْم َوَیْنَھاُھْم َوِإْن َكاَن ُیِریُد َأْن َیْقَطَع َبْعًث
ْن  . َأْو َیْأُمَر ِبَشْيٍء َأَمَر ِبِھ  ِة    َوَلْم َیُكْن ُھَناِلَك ِمْنَبٌر َیْرَقى َعَلْیِھ َوَلْم َیُك َر اْلَمِدیَن ِرُج ِمْنَب ُیْخ

اِبٌر      اَل َج َأْرِض َق ى اْل ُھ       : َوِإّنَما َكاَن َیْخُطُبُھْم َقاِئًما َعَل ّلى الّل ِھ َص وِل الّل َع َرُس ِھْدُت َم َش
ٍة    ا إَقاَم ا    َعَلْیِھ َوَسّلَم الّصَلاَة َیْوَم اْلِعیِد َفَبَدَأ ِبالّصَلاِة َقْبَل اْلُخْطَبِة ِبَلا َأَذاٍن َوَل اَم ُمَتَوّكًئ ّم َق ُث

ى          ّم َمَضى َحّت َرُھْم ُث اَس َوَذّك َظ الّن ِھ َوَوَع ى َطاَعِت َعَلى ِبَلاٍل َفَأَمَر ِبَتْقَوى الّلِھ َوَحّث َعَل
ّلى  : َوَقاَل َأُبو َسِعیٍد اْلُخْدِرّي . َأَتى الّنَساَء َفَوَعَظُھّن َوَذّكَرُھن ُمّتَفٌق َعَلْیِھ  َكاَن الّنِبّي َص

ّم          الّلھ َلاُة ُث ِھ الّص َدُأ ِب ا َیْب َأّوُل َم ّلى َف ى اْلُمَص َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْخُرُج َیْوَم اْلِفْطِر َواْلَأْضَحى إَل
. َرَواُه ُمْسِلٌم . اْلَحِدیَث . . . َیْنَصِرُف َفَیُقوُم ُمَقاِبَل الّناِس َوالّناُس ُجُلوٌس َعَلى ُصُفوِفِھْم 

ِعیٍد اْلخُ     و َس َر َأُب ّلي           : ْدِرّي َوَذَك ِد َفُیَص ْوَم اْلِعی ُرُج َی اَن َیْخ ّلَم َك ِھ َوَس ھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص َأّن
" ِبالّناِس َرْكَعَتْیِن ُثّم ُیَسّلُم َفَیِقُف َعَلى َراِحَلِتِھ ُمْسَتْقِبَل الّناِس َوُھْم ُصُفوٌف ُجُلوٌس َفَیُقوُل 

َفِإْن َكاَنْت َلُھ َحاَجٌة ُیِریُد . ِباْلُقْرِط َواْلَخاَتِم َوالّشْيِء  َفَأْكَثُر َمْن َیَتَصّدُق الّنَساُء" َتَصّدُقوا 
ّلى     . َأْن َیْبَعَث َبْعًثا َیْذُكُرُه َلُھْم َوِإّلا اْنَصَرَف  ّي َص ِإّن الّنِب ٌم َف َوَقْد َكاَن َیَقُع ِلي َأّن َھَذا َوْھ
ِر  ]  ٤٣٠ص [ یِد الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إّنَما َكاَن َیْخُرُج إَلى اْلِع َخَطَب َعَلى َراِحَلِتِھ َیْوَم الّنْح

ي    ِدیَث ِف َنِدِه  " ِبَمًنى إَلى َأْن َرَأْیُت َبِقّي ْبَن َمْخَلٍد اْلَحاِفَظ َقْد َذَكَر َھَذا اْلَح ي   " ُمْس ْن َأِب َع
ّدَثَنا َداُود     ٍر َح ُن ُنَمْی ِد       َبْكِر ْبِن َأِبي َشْیَبَة َحّدَثَنا َعْبُد الّلِھ ْب ُن َعْب اُض ْب ّدَثَنا ِعَی ْیٍس َح ُن َق ْب



 ١٦٠

ِھ   الّلِھ ْبِن َسْعِد ْبِن َأِبي َسْرٍح َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِرّي َقاَل َكاَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلِھ َعَلْی
ّرْكَعَتیْ    َك ال اِس َتْیِن َتْقِبُل    َوَسّلَم َیْخُرُج َیْوَم اْلِعیِد ِمْن َیْوِم اْلِفْطِر َفُیَصّلي ِبالّن ّلُم َفَیْس ّم ُیَس ِن ُث
و    . الّناُس َفَیُقوُل َتَصّدُقوا َوَكاَن َأْكَثُر َمْن َیَتَصّدُق الّنَساَء َوَذَكَر اْلَحِدیَث  ّدَثَنا َأُب اَل َح ُثّم َق

اَن النّ      ِعیٍد َك ي َس ْن َأِب اٍض َع ّلى   َبْكِر ْبُن َخّلاٍد َحّدَثَنا َأُبو َعاِمٍر َحّدَثَنا َداُود َعْن ِعَی ّي َص ِب
َتْقِبُلُھْم وَ    ّم َیْس الّرْكَعَتْیِن ُث ْم  الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْخُرُج ِفي َیْوِم اْلِفْطِر َفُیَصّلي ِبالّناِس َفَیْبَدُأ ِب ُھ

ب َعْن ُجُلوٌس َفَیُقوُل َتَصّدُقوا َفَذَكَر ِمْثَلُھ َوَھَذا إْسَناُد اْبِن َماَجْھ إّلا َأّنُھ َرَواُه َعْن َأِبي ُكَرْی
اٍل         . َأِبي ُأَساَمَة َعْن َداُود  ى ِبَل ا َعَل اَم ُمَتَوّكًئ اِبٌر َق اَل َج ا َق ِھ َكَم َوَلَعّلُھ ُثّم َیُقوُم َعَلى ِرْجَلْی

ي    . َوَالّلُھ َأْعَلُم . َفَتَصّحَف َعَلى اْلَكاِتِب ِبَراِحَلِتِھ  ا ِف ْد َأْخَرَج ِحیَحْیِن  " َفِإْن ِقیَل َفَق " الّص
رٍ       َعْن اْب ي َبْك ّلَم َوَأِب ِھ َوَس ھ َعَلْی ِن َعّباٍس َقاَل َشِھْدُت َصَلاَة اْلِفْطِر َمَع َنِبّي الّلِھ َصّلى الّل

ّي        َزَل َنِب اَل َفَن ُب َق ّم َیْخُط ِة ُث َوُعَمَر َوُعْثَماَن َرِضَي الّلُھ َعْنُھْم َفُكّلُھْم ُیَصّلیَھا َقْبَل اْلُخْطَب
ى   الّلِھ َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكَأّني َأْنُظُر إَلْیِھ ِحیَن َیْجِلُس الّرَجاُل ِبَیِدِه ُثّم َأْقَبَل َیُشّقُھْم َحّت

ا   { َجاَء إَلى الّنَساِء َوَمَعُھ ِبَلاٌل َفَقاَل  ى َأْن َل َیا َأّیَھا الّنِبّي ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت ُیَباِیْعَنَك َعَل
 ٤٣١ص . [ َفَتَلا اْلآَیَة َحّتى َفَرَغ ِمْنَھا اْلَحِدیَث ] .  ١٢اْلُمْمَتِحَنُة [ } ُیْشِرْكَن ِبالّلِھ َشْیًئا 

ّم            " الّصِحیَحْیِن ]  َلاِة ُث َدَأ ِبالّص اَم َفَب ّلَم َق ِھ َوَس ھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اِبٍر َأّن الّنِب ْن َج َأْیًضا َع
َذّكَرُھّن        َخَطَب الّناَس َبْعُد َفَلّما َفَرَغ َنِبُي الّلِھ َصّل اَء َف َأَتى الّنَس َزَل َف ّلَم َن ِھ َوَس ھ َعَلْی ى الّل

َي    . اْلَحِدیَث  ْد ُبِن اَن َق َوُھَو َیُدّل َعَلى َأّنُھ َكاَن َیْخُطُب َعَلى ِمْنَبِر َأْو َعَلى َراِحَلِتِھ َوَلَعّلُھ َك
َب َأّن   َلُھ ِمْنَبٌر ِمْن َلِبٍن َأْو ِطیٍن َأْو َنْحِوِه ؟ ِقیَل َلا َرْیَب  ا َرْی ِفي ِصّحِة َھَذْیِن اْلَحِدیَثْیِن َوَل

ِھ َوَأمّ    َأْنَكَر َعَلْی ا اْلِمْنَبَر َلْم َیُكْن َیْخُرُج ِمْن اْلَمْسِجِد َوَأّوُل َمْن َأْخَرَجُھ َمْرَواُن ْبُن اْلَحَكِم َف
ي   ْلِت ِف ا       ِمْنَبُر الّلِبِن َوالّطیِن َفَأّوُل َمْن َبَناُه َكِثیُر ْبُن الّص ِة َكَم ى اْلَمِدیَن ْرَواَن َعَل اَرِة َم إَم

اٍن      " الّصِحیَحْیِن " ُھَو ِفي  ى َمَك ّلى َعَل ي اْلُمَص وُم ِف َفَلَعّلُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن َیُق
اِء َفیَ   ى الّنَس ُھ إَل ِدُر ِمْن ّم َیْنَح َطَبًة ُث ّمى ِمْص ي ُتَس َي اّلِت اٍن َوِھ ٍع َأْو ُدّك ْیِھّن ُمْرَتِف ُف َعَل ِق

  .َوَالّلُھ َأْعَلُم . َفَیْخُطُبُھّن َفَیِعُظُھّن َوُیَذّكُرُھّن 
  ]َكاَن َیْفَتِتُح ُخَطَبُھ ِباْلَحْمَدَلة [ 

ِتُح    اَن َیْفَت ُھ َك ٍد َأّن ِدیٍث َواِح ي َح ُھ ِف ْظ َعْن ْم ُیْحَف ِھ َوَل ِد ِلّل ا ِباْلَحْم ُھ ُكّلَھ ِتُح ُخَطَب اَن َیْفَت َوَك
ي      ُخْطَبَت ْھ ِف ُن َماَج ا َرَوى اْب الّتْكِبیِر َوِإّنَم َنِنِھ  " ْي اْلِعیَدْیِن ِب َؤّذِن     " ُس َرِظ ُم ْعٍد اْلَق ْن َس َع

رَ       ُر الّتْكِبی ِة َوُیْكِث َعاِف اْلُخْطَب ْیَن َأْض َر َب  الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َكاَن ُیْكِثُر الّتْكِبی
ِھ         . َدْیِن ِفي ُخْطَبَتْي اْلِعی ا ِب اَن َیْفَتِتُحَھ ُھ َك ى َأّن ُدّل َعَل ا َی َذا َل ي     . َوَھ اُس ِف َف الّن ْد اْخَتَل َوَق

ُة اِلاْسِتسْ         َتُح ُخْطَب َل ُتْفَت الّتْكِبیِر َوِقی اِن ِب َل ُیْفَتَتَح َقاِء َفِقی َقاِء اْفِتَتاِح ُخْطَبِة اْلِعیَدْیِن َواِلاْسِتْس
ْیُخ   . ْفَتَتَحاِن ِباْلَحْمِد ِباِلاْسِتْغَفاِر َوِقیَل ُی اَل َش َة   ]  ٤٣٢ص [ َق ُن َتْیِمّی َواُب   : اْب َو الّص َوُھ

َذُم            َو َأْج ِھ َفُھ ِد الّل ِھ ِبَحْم َدُأ ِفی ا ُیْب اٍل َل ٍر ِذي َب ّل َأْم ِلَأّن الّنِبّي َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَل َك
َد َأْن    . ِلّلِھ  َوَكاَن َیْفَتِتُح ُخَطَبُھ ُكّلَھا ِباْلَحْمِد ِھَد اْلِعی ْن َش َوَرّخَص َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَم

َلاِة        وا ِبَص ِة َأْن َیْجَتِزُئ ْوَم اْلُجُمَع ُد َی َع اْلِعی َیْجِلَس ِلْلُخْطَبِة َوَأْن َیْذَھَب َوَرّخَص َلُھْم إَذا َوَق
ِة     وِر اْلُجُمَع ْن ُحُض ِد َع ھ   . اْلِعی ّلى الّل اَن َص ِد    َوَك ْوَم اْلِعی َق َی اِلُف الّطِری ّلَم ُیَخ ِھ َوَس َعَلْی

ُھ         اَل َبَرَكَت َل ِلَیَن ِریَقْیِن َوِقی ِل الّط ى َأْھ ّلَم َعَل َفَیْذَھُب ِفي َطِریٍق َوَیْرِجُع ِفي آَخَر َفِقیَل ِلُیَس
َل    اِن َوِقی ائِ     ]  ٤٣٣ص [ اْلَفِریَق ي َس َلاِم ِف َعاِئَر اْلِإْس َر َش َل ِلُیْظِھ ُرِق  َوِقی اِج َوالّط ِر اْلِفَج

ھَ   َر َش َل ِلَتْكُث َعاِئِرِه َوِقی اَم َش ُھ َوِقَی َلاِم َوَأْھَل ّزَة اْلِإْس ُرْؤَیِتِھْم ِع اِفِقیَن ِب یَظ اْلُمَن َل ِلَیِغ اَدُة َوِقی
ًة َوالْ     ُع َدَرَج ِھ َتْرَف ّط  اْلِبَقاِع َفِإّن الّذاِھَب إَلى اْلَمْسِجِد َواْلُمَصّلى إْحَدى ُخْطَوَتْی ُأْخَرى َتُح



 ١٦١

ي  : َخِطیَئًة َحّتى َیْرِجَع إَلى َمْنِزِلِھ َوِقیَل َوُھَو اْلَأَصّح  إّنُھ ِلَذِلَك ُكّلِھ َوِلَغْیِرِه ِمْن اْلُحْكِم اّلِت
  .َلا َیْخُلو ِفْعُلُھ َعْنَھا 

  ]الّتْكِبیُر ِمْن َفْجِر َیْوِم َعَرَفَة [ 
ْن َصَلاِة اْلَفْجِر َیْوَم َعَرَفَة إَلى اْلَعْصِر ِمْن آِخِر َأّیاِم الّتْشِریِق َوُرِوَي َعْنُھ َأّنُھ َكاَن ُیَكّبُر ِم

  الّلُھ َأْكَبُر الّلُھ َأْكَبُر َلا إَلَھ إّلا الّلُھ َوَالّلُھ َأْكَبُر الّلُھ َأْكَبُر وهللا اْلَحْمد
  .ـ كان یصلي العیدین في المصلى، وكان یلبس أجمل ثیابھ١
حى     ـ وكان یأكل في ع٢ ي األض ا ف ًرا، وأم ید الفطر قبل خروجھ تمرات، ویأكلھن وت

د         ؤخر صالة عی ان ی حیتھ، وك فكان ال یطعم حتى یرجع من المصلى، فیأكل من أض
  .الفطر ویعجل األضحى

  .ـ وكان یخرج ماشًیا، والَعَنَزُة تحمل بین یدیھ، فإذا وصل نصبت لیصلي إلیھا٣
ي    ٤ ذ ف لى أخ ى المص ى إل ان إذا انتھ ول  ـ وك ة، وال یق ر أذان وال إقام الة بغی : الص

ا         . الصالة جامعة یًئا قبلھ ى المصلىَّ ش وا إل حابھ یصلون إذا انتھ ولم یكن ھو وال أص
  .وال بعدھا

ة             ٥ ى سبًعا متوالی ي األول ر ف ین، یكب ة، یصلي ركعت ل الخطب دأ بالصالة قب ان یب ـ وك
ین  بتكبیرة اإلحرام، یسكت بین كل تكبیرتین سكتة یسیرة، ولم  یحفظ عنھ ذكر معین ب

ة        ي الثانی ر ف م یكب َع، ث َر َوَرَك التكبیرات، فإذا أتم التكبیر أخذ في القراءة، فإذا فرغ َكبَّ
ى       وس عل م جل اس وھ ي الن خمًسا متوالیة، ثم یأخذ في القراءة، فإذا انصرف خطب ف

تارًة كاملتین، و)) اقتربت((و)) ق((صفوفھم، فیعظھم ویأمرھم وینھاھم، وكان یقرأ بـ
  )).الغاشیة((و)) سبح((بـ
  .ـ وكان یخطب على األرض، ولم یكن ھناك منبر٦
ع   ٧ ة إذا وق ـ ورخص في عدم الجلوس للخطبة، وأن یجتزئوا بصالة العید عن الجمع

  .العید یومھا
  .ـ وكان یخالف الطریق یوم العید٨

  ھدیھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي اْلُجُمَعِة  .١٩
  )٣٥٣ص /  ١ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلُجُمَعِة َوِذْكِر َخَصاِئِص َیْوِمَھا
  ]َھْدُي الّلِھ َھِذِه اْلُأّمِة َلُھ [

  َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َقاَل" الّصِحیَحْیِن " َثَبَت ِفي 
َأّوُلو   آِخُروَن اْل َذا            َنْحُن اْل ّم َھ ا ُث ْن َقْبِلَن اَب ِم وا اْلِكَت ْم ُأوُت َد َأّنُھ ِة َبْی ْوَم اْلِقَیاَم اِبُقوَن َی َن الّس

ًدا   َیْوُمُھْم اّلِذي َفَرَض الّلُھ َعَلْیِھْم َفاْخَتَلُفوا ِفیِھ َفَھَداَنا الّلُھ َلُھ َوالّناُس َلَنا ِفیِھ َتَبُع اْلَیُھوِد َغ
ٍد  َد َغ اَرى َبْع ي ]  ٣٥٤ص [ َوالّنَص ِلٍم " َوِف ِحیِح ُمْس َة  " َص َرَة َوُحَذْیَف ي ُھَرْی ْن َأِب َع

ِة        : َرِضَي الّلُھ َعْنُھَما َقاَلا  ْن اْلُجُمَع ُھ َع ّل الّل ّلَم َأَض ِھ َوَس ُھ َعَلْی َقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّل
اَن ِللنّ   ْبِت َوَك َداَنا        َمْن َكاَن َقْبَلَنا َفَكاَن ِلْلَیُھوِد َیْوُم الّس ا َفَھ ُھ ِبَن اَء الّل ِد َفَج ْوُم اْلَأَح اَرى َی َص

ِخُروَن ِلَیْوِم اْلُجُمَعِة َفَجَعَل اْلُجُمَعَة َوالّسْبَت َواْلَأَحَد َوَكَذِلَك ُھْم َتَبٌع َلَنا َیْوَم اْلِقَیاَمِة َنْحُن اْلآ
َنِد  " َلُھْم َقْبَل اْلَخَلاِئِق َوِفي  ِمْن َأْھِل الّدْنَیا َواْلَأّوُلوَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة اْلَمْقِضّي َنِن  " اْلُمْس َوالّس

ِمْن َحِدیِث َأْوِس ْبِن َأْوٍس َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِمْن َأْفَضِل َأّیاِمُكْم َیْوُم اْلُجُمَعِة 
ْعَقُة َفَأْكِثُروا َعَلّي ِمْن الّصَلاِة ِفیِھ َفِإّن ِفیِھ َخَلَق الّلُھ آَدَم َوِفیِھ ُقِبَض َوِفیِھ الّنْفَخُة َوِفیِھ الّص
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َیا َرُسوَل الّلِھ َوَكْیَف ُتْعَرُض َصَلاُتَنا َعَلْیَك َوَقْد َأَرْمَت ؟ : َصَلاَتُكْم َمْعُروَضٌة َعَلّي َقاُلوا 
اِكُم   َقْد َبِلیَت َقاَل إّن الّلَھ َحّرَم َعَلى اْلَأْرِض َأْن َتْأُكَل َأْجَس: َیْعِني (  اِء َوَرَواُه اْلَح اَد اْلَأْنِبَی

َتْدَرِك  " ِفي  ي    " اْلُمْس اَن ِف ُن ِحّب ِحیِحِھ  " َواْب ِذّي   ] "  ٣٥٥ص " . [ َص اِمِع الّتْرِم " َج
ِمْن َحِدیِث َأِبي ُھَرْیَرَة َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَل َخْیُر َیْوٍم َطَلَعْت ِفیِھ الّشْمُس 

ي ْوُم اْلُجُمَعِة ِفیِھ َخَلَق الّلُھ آَدم َوِفیِھ ُأْدِخَل اْلَجّنَة َوِفیِھ ُأْخِرَج ِمْنَھا َوَلا َتُقوُم الّساَعُة إّلا ِفَی
َأْیًضا َعْن " اْلُمْسَتْدَرِك " َوِفي . َیْوِم اْلُجُمَعِة َقاَل َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح َوَصّحَحُھ اْلَحاِكُم 

ِرَج     َأِبي ُھَرْیَرَة َم ِھ ُأْخ َة َوِفی َل اْلَجّن ْرُفوًعا َسّیُد اْلَأّیاِم َیْوُم اْلُجُمَعِة ِفیِھ ُخِلَق آَدُم َوِفیِھ ُأْدِخ
ي       ٌك ِف ِة َوَرَوى َماِل ْوَم اْلُجُمَع ا َی اَعُة إّل وُم الّس ا َتُق ا َوَل ِأ  " ِمْنَھ َرَة  " اْلُمَوّط ي ُھَرْی ْن َأِب َع

َب        َمْرُفوًعا َخْیُر َیْوٍم َطَلَعْت ِھ ِتی ِبَط َوِفی ِھ ُأْھ َق آَدَم َوِفی ِھ ُخِل َعَلْیِھ الّشْمُس َیْوُم اْلُجُمَعِة ِفی
یَن     ْن ِح ِة ِم َعَلْیِھ َوِفیِھ َماَت َوِفیِھ َتُقوُم الّساَعُة َوَما ِمْن َداّبٍة إّلا َوِھَي ُمِصیَخٌة َیْوَم اْلُجُمَع

ْن ا  اِدُفَھا         ُتْصِبُح َحّتى َتْطُلَع الّشْمُس َشَفًقا ِم ا ُیَص اَعٌة َل ِھ َس ِإْنَس َوِفی ّن َواْل ا اْلِج اَعِة إّل لّس
ٌب   ْوٌم      : َعْبٌد ُمْسِلٌم َوُھَو ُیَصّلي َیْسَأُل الّلَھ َشْیًئا إّلا َأْعَطاُه إّیاُه َقاَل َكْع َنٍة َی ّل َس ي ُك َك ِف َذِل

َصَدَق َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم  َفُقْلُت َبْل ِفي ُكّل ُجُمَعٍة َفَقَرَأ َكْعٌب الّتْوَراَة َفَقاَل
ُت  . . .  َقاَل َأُبو َھِریَرَة ُثّم َلِقیُت َعْبَد الّلِھ ْبَن َسَلاٍم َفَحّدْثُتُھ ِبَمْجِلِسي َمَع َكْعٍب َقاَل َقْد َعِلْم

ي یَ     اَعٍة ِف ُر َس ْد     َأّیَة َساَعٍة ِھَي ُقْلُت َفَأْخِبْرِني ِبَھا َقاَل ِھَي آِخ َف َوَق ُت َكْی ِة َفُقْل ْوِم اْلُجُمَع
َوِتْلَك الّساَعُة " َقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلا ُیَصاِدُفَھا َعْبٌد ُمْسِلٌم َوُھَو ُیَصّلي 

ھِ : َلا ُیَصّلى ِفیَھا ؟ َفَقاَل اْبُن َسَلاٍم  ّلَم   َأَلْم َیُقْل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی َس   " َوَس ْن َجَل َم
ي      َو ِف َلاَة َفُھ ُر الّص ّلَي  ]  ٣٥٦ص [ َمْجِلًسا َیْنَتِظ ي  " ُیَص اَن    " ؟ َوِف ِن ِحّب ِحیِح اْب " َص

ي       ِة َوِف ْوِم اْلُجُمَع ْن َی ٍر ِم اِفِعّي   " َمْرُفوًعُا َلا َتْطُلُع الّشْمُس َعَلى َیْوٍم َخْی َنِد الّش ْن  " ُمْس ِم
َماِلٍك َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َقاَل َأَتى ِجْبِریُل َعَلْیِھ الّسَلاُم َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َحِدیِث َأَنِس ْبِن 

اَل          ِذِه ؟ َفَق ا َھ ّلَم َم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص " َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبِمْرآٍة َبْیَضاَء ِفیَھا ُنْكَتٌة َفَقاَل الّنِب
ْم        َھِذِه َیْوُم اْلُجُمَعِة ُفّضْلَت اَرى َوَلُك وِد َوالّنَص ُع اْلَیُھ ا َتَب ْم ِفیَھ ِبَھا َأْنَت َوُأّمَتك َوالّناُس َلُك

َدنَ     َو ِعْن ُھ َوُھ ُتِجیَب َل ا ِفیَھا َخْیٌر َوِفیَھا َساَعٌة َلا ُیَواِفُقَھا َعْبٌد ُمْؤِمٌن َیْدُعو الّلَھ ِبَخْیٍر إّلا ُاْس
َك            َیْوُم اْلَمِزیِد َفَقاَل الّنِبّي َصّلى اَل إّن َرّب ِد ؟ َق ْوُم اْلَمِزی ا َی ُل َم ا ِجْبِری ّلَم َی ِھ َوَس ُھ َعَلْی الّل

ُھ     َزَل الّل ِة َأْن ْوُم اْلُجُمَع اَن َی ِإَذا َك ٍك َف ْن ِمْس ٌب ِم ِھ ُكُث َیَح ِفی ا َأْف ْرَدْوِس َواِدًی ي اْلِف َذ ِف اّتَخ
ا  ُھ َمَن ِھ َوَحْوَل ْن َمَلاِئَكِت اَء ِم ا َش ْبَحاَنُھ َم َك  ُس ّف ِتْل یَن َوَح ُد الّنِبّی ا َمَقاِع وٍر َعَلْیَھ ْن ُن ِبُر ِم

وا     ّدیُقوَن َفَجَلُس َھَداُء َوالّص اْلَمَناِبَر ِبَمَناِبَر ِمْن َذَھٍب ُمَكّلَلٍة ِباْلَیاُقوِت َوالّزَبْرَجِد َعَلْیَھا الّش
ِب      َك اْلُكُث ى ِتْل ْم َعَل ْن َوَراِئِھ لّ  " ِم ّز َوَج ُھ َع وُل الّل ِدي    "  َفَیُق َدْقُتُكْم َوْع ْد َص ْم َق ا َرّبُك َأَن

ُتْم     ا َتَمّنْی ْم َم َفَسُلوِني ُأْعِطُكْم َفَیُقوُلوَن َرّبَنا َنْسَأُلك ِرْضَواَنك َفَیُقوُل َقْد َرِضیُت َعْنُكْم َوَلُك
نْ     ْم ِم ِھ َرّبُھ یِھْم ِفی ِذي      َوَلَدّي َمِزیٌد َفُھْم ُیِحّبوَن َیْوَم اْلُجُمَعِة ِلَما ُیْعِط ْوُم اّل َو اْلَی ِر َوُھ اْلَخْی

اَعُة          وُم الّس ِھ َتُق َق آَدَم َوِفی ِھ َخَل ْرِش َوِفی ى اْلَع اَلى َعَل ص [ اْسَتَوى ِفیِھ َرّبك َتَباَرَك َوَتَع
و      ]  ٣٥٧ ّدَثِني َأُب اَل َح َدَة َق ُن ُعَبْی ى ْب  َرَواُه الّشاِفِعّي َعْن إْبَراِھیَم ْبِن ُمَحّمٍد َحّدَثِني ُموَس

اَل   . اْلَأْزَھِر ُمَعاِوَیُة ْبُن إْسَحاَق ْبِن َطْلَحَة َعْن َعْبِد الّلِھ ْبِن ُعَبْیٍد َعْن ُعَمْیِر ْبِن َأَنٍس  ّم َق ُث
ِھ       ِبیًھا ِب ٍس َش ْن َأَن ِد َع اَن  . َوَأْخَبَرَنا إْبَراِھیُم َقاَل َحّدَثِني َأُبو ِعْمَراَن إْبَراِھیُم ْبُن اْلَجْع َوَك

اِفِعّي ُھ     الّش ُھ الّل ُد َرِحَم اُم َأْحَم ِھ اْلِإَم اَل ِفی ْن َق َذا َلِك َراِھیَم َھ ْیِخِھ إْب ي َش ّرْأِي ِف َن ال َحَس
َوَرَواُه َأُبو اْلَیَماِن اْلَحَكُم ْبُن َناِفٍع َحّدَثَنا َصْفَواُن َقاَل . ُمْعَتِزِلّي َجْھِمّي َقَدِرّي ُكّل َبَلاٍء ِفیِھ 

ّلَم   َقاَل الّن: َقاَل َأَنٌس  ِھ َوَس َذَكَرُه    " ِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی ُل َف اِني ِجْبِری ُن   " َأَت ُد ْب َوَرَواُه ُمَحّم



 ١٦٣

ٍس      ْن َأَن َرَة َع ْوَلى ُغْف ْن        . ُشَعْیٍب َعْن ُعَمَر َم ٍر َع ِن ُعَمْی اَن ْب ْن ُعْثَم َة َع و َظْبَی َوَرَواُه َأُب
ي  . ُرَقُھ َوَجَمَع َأُبو َبْكِر ْبِن َأِبي َداُود ُط. َأَنٍس  َد   " َوِف َنِد َأْحَم ِن     " ُمْس ّي ْب ِدیِث َعِل ْن َح ِم

ْوَم           ّمَي َی ْيٍء ُس َأّي َش ّلَم ِل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َأِبي َطْلَحَة َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل ِقیَل ِللّنِب
ِھ الصّ     َك آَدَم َوِفی ُة َأِبی ي     اْلُجُمَعِة ؟ َقاَل ِلَأّن ِفیِھ ُطِبَعْت ِطیَن ُة َوِف ِھ اْلَبْطَش ُة َوِفی ْعَقُة َواْلَبْعَث

ُھ      ُتِجیَب َل ا ُاْس َھ ِفیَھ ا الّل ْن َدَع اَعٌة َم ا َس اَعاٍت ِمْنَھ اُث َس ِرِه َثَل اَل ]  ٣٥٨ص [ آِخ َوَق
ي     ِوّي ِف ْفَیاَن الّنّس ُن ُس ُن ْب َنِدِه  " اْلَحَس أَ   " ُمْس ٍد اْل ُن َخاِل اُم ْب ْرَواَن ِھَش و َم ّدَثَنا َأُب ْزَرُق َح

ُن          ُس ْب ّدَثِني َأَن َرَة َح ْوَلى ُغْف ِھ َم ِد الّل ُن َعْب َحّدْثَنا اْلَحَسُن ْبُن َیْحَیى اْلُخَشِنّي َحّدَثَنا ُعَمُر ْب
ِة       ِدِه َكَھْیَئ ي َی ُل َوِف اِني ِجْبِری َماِلٍك َقاَل َسِمْعت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیُقوُل َأَت

ا  : اْلَبْیَضاِء ِفیَھا ُنْكَتٌة َسْوَداُء َفُقْلت  اْلِمْرآِة َما َھِذِه َیا ِجْبِریُل ؟ َفَقاَل َھِذِه اْلُجُمَعُة ُبِعْثُت ِبَھ
ا         : َفُقْلت . إَلْیَك َتُكوُن ِعیًدا َلَك َوِلُأّمِتَك ِمْن َبْعِدك  ْم ِفیَھ اَل َلُك ُل ؟ َق ا ِجْبِری ا َی ا ِفیَھ ا َلَن َوَم

ّلي     َخْیٌر َكِثیٌر َأ ِلٌم ُیَص ٌد ُمْس ا َعْب ْنُتْم اْلآِخُروَن الّساِبُقوَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوِفیَھا َساَعٌة َلا ُیَواِفُقَھ
اَعُة          . َیْسَأُل الّلَھ َشْیًئا إّلا َأْعَطاُه  ِذِه الّس اَل َھ ُل ؟ َق ا ِجْبِری ْوَداُء َی ُة الّس ِذِه الّنْكَت ا َھ ُقْلُت َفَم

ِد       َتُكوُن ِفي َیْوِم اْل ْوَم اْلَمِزی َدَنا َی ّمیِھ ِعْن ُن ُنَس اِم َوَنْح ْوُم    . ُجُمَعِة َوُھَو َسّیُد اْلَأّی ا َی ُت َوَم ُقْل
ِإَذا         َیَض َف ٍك َأْب ْن ِمْس َیَح ِم ا َأْف ِة َواِدًی اْلَمِزیِد َیا ِجْبِریُل ؟ َقاَل َذِلَك ِبَأّن َرّبَك اّتَخَذ ِفي اْلَجّن

ّف        َكاَن َیْوُم اْلُجُمَعِة ِمْن  ّیِھ َوُیَح ى ُكْرِس ِھ إَل ْن َعْرِش ّل ِم ّز َوَج َأّیاِم اْلآِخَرِة َھَبَط الّرّب َع
ٍب    ْن َذَھ ّي ِم اِبُر ِبَكَراِس ّف اْلَمَن وَن َوُتَح ا الّنِبّی َیْجِلُس َعَلْیَھ وِر َف ْن الّن اِبَر ِم ّي ِبَمَن اْلُكْرِس

بِ  َھَداُء َوَیْھ ّدیُقوَن َوالّش ا الّص َیْجِلُس َعَلْیَھ ى  َف وَن َعَل َرِفِھْم َفَیْجِلُس ْن ُغ َرِف ِم ُل اْلُغ ُط َأْھ
ْم ُذو          ّدى َلُھ ّم َیَتَب ِس ُث ي اْلَمْجِل ًلا ِف ّي َفْض اِبِر َواْلَكَراِس ِل اْلَمَن َرْوَن ِلَأْھ ا َی ِك َل اِن اْلِمْس ُكْثَب

ا َرّب   اْلَجَلاِل َواْلِإْكَراِم َتَباَرَك َوَتَعاَلى َفَیُقوُل َسُلوِني َفَیُقوُلوَن ِب َأْجَمِعِھْم َنْسَأُلك الّرَضى َی
اَل      ْنُھْم َق ٍد ِم ّل َعْب َفَیْشَھُد َلُھْم َعَلى الّرَضى ُثّم َیُقوُل َسُلوِني َفَیْسَأُلوَنُھ َحّتى َتْنَتِھَي َنْھَمُة ُك

ى َقلْ        َر َعَل ا َخَط ِمَعْت َوَل ا ُأُذٌن َس ْیٌن َرَأْت َوَل ُع    ُثّم ُیْسَعى َعَلْیِھْم ِبَما َلا َع ّم َیْرَتِف ٍر ُث ِب َبَش
َؤٍة        ْن ُلْؤُل ٌة ِم َي ُغْرَف َرِفِھْم َوِھ ى ُغ اْلَجّباُر ِمْن ُكْرِسّیِھ إَلى َعْرِشِھ َوَیْرَتِفُع َأْھُل اْلُغَرِف إَل

ّوَرٌة ِفی  ٌم ُمَن ا َوْص ٌم َوَل ا َفْص ْیَس ِفیَھ َراَء َل ّرَدٍة َخْض َراَء َأْو ُزُم ٍة َحْم اَء َأْو َیاُقوَت ا َبْیَض َھ
اَل َفَأھْ      اِكُنَھا َق َدُمَھا َوَمَس ا َوَخ ُل َأَنَھاُرَھا َأْو َقاَل ُمّطِرَدٌة ُمَتَدّلَیٌة ِفیَھا ِثَماُرَھا ِفیَھا َأْزَواُجَھ

اْلَمَطِر      ّدْنَیا ِب ي ال ّدْنَیا ِف  ص[ اْلَجّنِة َیَتَباَشُروَن ِفي اْلَجّنِة ِبَیْوِم اْلُجُمَعِة َكَما َیَتَباَشُر َأْھُل ال
اِب   ]  ٣٥٩ ي ِكَت ّدْنَیا ِف ي ال ُن َأِب اَل اْب ِة " َوَق َفِة اْلَجّن ْرَواَن  " : ِص ُن َم ُر ْب ّدَثِني َأْزَھ َح

ْن    َأْعَمِش َع الّرَقاِشّي َحّدَثِني َعْبُد الّلِھ ْبُن َعَراَدَة الّشْیَباِنّي َحّدْثَنا اْلَقاِسُم ْبُن ُمَطّیٍب َعْن اْل
ي          َأِبي َواِئٍل َعْن ُحَذْیَفَة ُل َوِف بْ ِری اِني ِج ّلَم َأَت ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َقاَل َقاَل َرُسوُل الّلِھ َص

َما َھِذِه الّلْمَعُة : َكّفِھ ِمْرآٌة َكَأْحَسِن اْلُمَراِئي َوَأْضَوِئَھا َوِإَذا ِفي َوَسِطَھا ُلْمَعٌة َسْوَداُء َفُقْلت 
ةُ   ِذِه اْلُجُمَع ت   اّلِتي َأَرى ِفیَھا ؟ َقاَل َھ یٌم         : ُقْل َك َعِظ اِم َرّب ْن َأّی ْوٌم ِم اَل َی ُة ؟ َق ا اْلُجُمَع َوَم

آِخَرِة          ي اْل ِمِھ ِف ُرك ِباْس ِھ َوُأْخِب ِھ ِلَأْھِل ى ِفی ا ُیْرَج َوَسُأْخِبُرَك ِبَشَرِفِھ َوَفْضِلِھ ِفي الّدْنَیا َوَم
ِھ    َفَأّما َشَرُفُھ َوَفْضُلُھ ِفي الّدْنَیا َفِإّن الّلَھ َعّز َوَجّل ى ِفی َجَمَع ِفیِھ َأْمَر اْلَخْلِق َوَأّما َما ُیْرَج

ا   ِلَأْھِلِھ َفِإّن ِفیِھ َساَعًة َلا ُیَواِفُقَھا َعْبٌد ُمْسِلٌم َأْو َأَمٌة ُمْسِلَمٌة َیْسَأَلاِن الّلَھ َتَعاَلى ِفیَھا َخ ًرا إّل ْی
آِخَرةِ  ّیَر        َأْعَطاُھَما إّیاُه َوَأّما َشَرُفُھ َوَفْضُلُھ ِفي اْل اَلى إَذا َص اَرَك َوَتَع َھ َتَب ِإّن الّل ُمُھ َف َواْس

ْیَس          اِلي َل ِذِه الّلَی اُم َوَھ ِذِه اْلَأّی ْیِھْم َھ َرْت َعَل اِر َج َأْھَل اْلَجّنِة إَلى اْلَجّنِة َوَأْھَل الّناِر إَلى الّن
َدارَ  ِة        ِفیَھا َلْیٌل َوَلا َنَھاٌر إّلا َقْد َعِلَم الّلُھ َعّز َوَجّل ِمْق ْوُم اْلُجُمَع اَن َی ِإَذا َك اَعاِتِھ َف َك َوَس َذِل

ى      وا إَل ِة ُاْخُرُج َل اْلَجّن ِحیَن َیْخُرُج َأْھُل اْلُجُمَعِة إَلى ُجُمَعِتِھْم َناَدى َأْھَل اْلَجّنِة ُمَناٍد َیا َأْھ



 ١٦٤

ا   ِھ إّل ِھ َوَعْرِض َعَة ُطوِل ُم ِس ا َیْعَل ِد َل ِد َوَواِدي اْلَمِزی ِك   َواِدي اْلَمِزی اُن اْلِمْس ِھ ُكْثَب ُھ ِفی الّل
اُن            ُرُج ِغْلَم وٍر َوَیْخ ْن ُن اِبَر ِم اِء ِبَمَن اُن اْلَأْنِبَی ُرُج ِغْلَم اَل َفَیْخ َماِء َق ي الّس َھا ِف ُرُءوُس

ھُ       َث الّل ُھْم َبَع ْوُم َمَجاِلَس َذ اْلَق ْم َوَأَخ ْیِھْم   اْلُمْؤِمِنیَن ِبَكَراِسّي ِمْن َیاُقوٍت َفِإَذا ُوِضَعْت َلُھ َعَل
وِھِھْم          ي ُوُج ُھ ِف اِبِھْم َوُتْخِرُج ِت ِثَی ْن َتْح ُھ ِم َك َوُتْدِخُل ِریًحا ُتْدَعى اْلُمِثیَرَة ُتِثیُر َذِلَك اْلِمْس
لّ     ا ُك َع إَلْیَھ ْو ُدِف  َوَأْشَعاِرِھْم ِتْلَك الّریُح َأْعَلُم َكْیَف َتْصَنُع ِبَذِلَك اْلِمْسِك ِمْن اْمَرَأِة َأَحِدُكْم َل

ُعوُه        . ِطیٍب َعَلى َوْجِھ اْلَأْرِض  ِھ َض ِة َعْرِش ى َحَمَل اَلى إَل اَرَك َوَتَع ُھ َتَب َقاَل ُثّم ُیوِحي الّل
ْم           ِب َوَل اُعوِني ِباْلَغْی ِذیَن َأَط اِدي اّل ا ِعَب ّي َی ُھ إَل َمُعوَنُھ ِمْن َبْیَن َأْظُھِرِھْم َفَیُكوُن َأّوَل َما َیْس

ٍة         َیَرْوِني َوَصّدُقوا ُرُس ى َكِلَم وَن َعَل ِد َفَیْجَتِمُع ْوُم اْلَمِزی َذا َی ُلوِني َفَھ ِري َس ِلي َواّتَبُعوا َأْم
ْم َأْرَض             ْو َل ي َل ِة إّن َل اْلَجّن ا َأْھ ْیِھْم َأْن َی ُھ إَل ُع الّل ا َفَیْرِج اْرَض َعّن َواِحَدٍة َرِضیَنا َعْنك َف

ذَ  ا         َعْنُكْم َلْم ُأْسِكْنُكْم َداِري َفَسُلوِني َفَھ ا َرّبَن َدٍة َی ٍة َواِح ى َكِلَم وَن َعَل ِد َفَیْجَتِمُع ْوُم اْلَمِزی ا َی
ْيٌء       وِرِه َش ْن ُن اُھْم ِم ّل َفَیْغَش َوْجَھَك َنْنُظْر إَلْیِھ َفَیْكِشُف ِتْلَك اْلُحُجَب َفَیَتَجّلى َلُھْم َعّز َوَج

ا َیغْ      اْحَتَرُقوا ِلَم وا َل ا َیْحَتِرُق ى         َلْوَلا َأّنُھ َقَضى َأّل وا إَل ْم اْرِجُع اُل َلُھ ّم ُیَق وِرِه ُث ْن ُن اُھْم ِم َش
ِھ       اُنوا ِفی ا َك ى َم ْعَف َعَل َمَناِزِلُكْم َفَیْرِجُعوَن إَلى َمَناِزِلِھْم َوَقْد َأْعَطى ُكّل َواِحٍد ِمْنُھْم الّض

ْیِھْم ِممّ  یَن َعَل ْیِھّن َوَخِف وا َعَل ْد َخُف ْم َوَق ى َأْزَواِجِھ وَن إَل ِإَذا َفَیْرِجُع وِرِه َف ْن ُن َیُھْم ِم ا َغِش
َرَجُعوا َتَراّد الّنوُر َحّتى َیْرِجُعوا إَلى ُصَوِرِھْم اّلِتي َكاُنوا َعَلْیَھا َفَتُقوُل َلُھْم َأْزَواُجُھْم َلَقْد 

ھَ      َأّن الّل َك ِل وَن َذِل ا َفَیُقوُل ّل    َخَرْجُتْم ِمْن ِعْنِدَنا َعَلى ُصوَرٍة َوَرَجْعُتْم َعَلى َغْیِرَھ ّز َوَج َع
ِھ              ْن َعَظَمِت ْم ِم ْد َأَراُھ ُھ َق ٌق َوَلِكّن ِھ َخْل اَط ِب ا َأَح ِھ َم ُھ َوَالّل اَل َوِإّن ُھ َق ا ِمْن ا َفَنَظْرَن ى َلَن َتَجّل

ي ِمسْ     وَن ِف ْم َیَتَقّلُب ِة  َوَجَلاِلِھ َما َشاَء َأْن ُیِرَیُھْم َقاَل َفَذِلَك َقْوُلُھْم َفَنَظْرَنا ِمْنُھ َقاَل َفُھ ِك اْلَجّن
ِھ  . َوَنِعیِمَھا ِفي ُكّل َسْبَعِة َأّیاٍم الّضْعُف َعَلى َما َكاُنوا ِفیِھ  َقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

اَلى   اُنوا             { َوَسّلَم َفَذِلَك َقْوُلُھ َتَع ا َك َزاًء ِبَم ُیٍن َج ّرِة َأْع ْن ُق ْم ِم َي َلُھ ا ُأْخِف ٌس َم ُم َنْف ا َتْعَل َفَل
وَن  َیْع ي    ]  ٣٦٠ص [ } َمُل ْیٍم ِف و ُنَع ِة   " َوَرَواُه َأُب َفِة اْلَجّن ِن     " ِص َمَة ْب ِدیِث ِعْص ْن َح ِم

ِھ    ِبیًھا ِب َر  ]  ٣٦١ص . [ ُمَحّمٍد َحّدَثَنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأَنٍس َش َوَذَك
اْلَمْسُعوِدّي َعْن اْلِمْنَھاِل َعْن َأِبي ُعَبْیَدَة َعْن َعْبِد  ِمْن َحِدیِث" ِصَفِة اْلَجّنِة " َأُبو ُنَعْیٍم ِفي 

 الّلھِ  َقاَل َساِرُعوا إَلى اْلُجُمَعِة ِفي الّدْنَیا َفِإّن الّلَھ َتَباَرَك َوَتَعاَلى َیْبُرُز ِلَأْھِل اْلَجّنِة ِفي ُكّل
وَن مِ  ْرَعِتِھْم       ُجْمَعٍة َعَلى َكِثیٍب ِمْن َكاُفوٍر َأْبَیَض َفَیُكوُن ْدِر ُس ى َق اْلُقْرِب َعَل ْبَحاَنُھ ِب ُھ ُس ْن

ى    وَن إَل َك َفَیْرِجُع َل َذِل وا َرَأْوُه َقْب ْم َیُكوُن ْیًئا َل ِة َش ْن اْلَكَراَم ْم ِم ِدُث َلُھ ِة َوُیْح ى اْلُجْمَع إَل
  َأْھِلیِھْم َوَقْد َأْحَدَث َلُھْم

  )٤١١ص /  ١ج ( -زاد المعاد 
  ّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ُخَطِبِھَفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َص

وُل        ْیٍش َیُق ِذُر َج ُھ ُمْن ى َكَأّن ُبُھ َحّت َكاَن إَذا َخَطَب اْحَمّرْت َعْیَناُه َوَعَلا َصْوُتُھ َواْشَتّد َغَض
ُبَعْیھِ        ْیَن ُأْص ِرُن َب اَتْیِن َوُیْق اَعُة َكَھ ا َوالّس ُت َأَن وُل ُبِعْث اُكْم َوَیُق ّبَحُكْم َوَمّس ّباَبِة  َص الّس

ّر       ٍد َوَش ْدُي ُمَحّم ْدِي َھ َر اْلَھ َواْلُوْسَطى َوَیُقوُل َأّما َبْعُد َفِإّن َخْیَر اْلَحِدیِث ِكَتاُب الّلِھ َوَخْی
َأَنا َأْوَلى ِبُكّل ُمْؤِمٍن ِمْن َنْفِسِھ ]  ٤١٢ص [ اْلُأُموِر ُمْحَدَثاُتَھا َوُكّل ِبْدَعٍة َضَلاَلة ُثّم َیُقوُل 

ْت  . َرَك َماًلا َفِلَأْھِلِھ َوَمْن َتَرَك َدْیًنا َأْو َضَیاًعا َفِإَلّي َوَعَلّي َرَواُه ُمْسِلٌم َمْن َت َوِفي َلْفٍظ َكاَن
ى َأثَ   ِر ُخْطَبُة الّنِبّي َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْوَم اْلُجُمَعِة َیْحَمُد الّلَھ َوُیْثِني َعَلْیِھ ُثّم َیُقوُل َعَل

ْن     . َقْد َعَلا َصْوُتُھ َفَذَكَرُه َذِلَك َو وُل َم ّم َیُق ُھ ُث َوِفي َلْفٍظ َیْحَمُد الّلَھ َوُیْثِني َعَلْیِھ ِبَما ُھَو َأْھُل
ٍظ         ي َلْف ِھ َوِف اُب الّل ِدیِث ِكَت ُر اْلَح ُھ َوَخْی اِدَي َل ا َھ ِلْل َفَل ْن ُیْض ُھ َوَم ّل َل ا ُمِض ُھ َفَل ِد الّل َیْھ



 ١٦٥

ِد           ِللّنَساِئّي َوُكّل ِب َد الّتْحِمی ِھ َبْع ي ُخْطَبِت وُل ِف اَن َیُق اِر َوَك ي الّن َلاَلٍة ِف ّل َض ْدَعٍة َضَلاَلٌة َوُك
َوَكاَن ُیَقّصُر اْلُخْطَبَة َوُیِطیُل الّصَلاَة َوُیْكِثُر الّذْكَر َوَیْقِصُد " . َأّما َبْعُد " َوالّثَناِء َوالّتَشّھِد 

اَن یَ  َع َوَك اِت اْلَجَواِم ھ   اْلَكِلَم ْن ِفْقِھ ٌة ِم ِھ َمِئّن َر ُخْطَبِت ِل َوِقَص َالِة الّرُج وَل َص وُل إّن ُط ُق
إَذا َوَكاَن ُیَعّلُم َأْصَحاَبُھ ِفي ُخْطَبِتِھ َقَواِعَد اْلِإْسَلاِم َوَشَراِئَعُھ َوَیْأُمُرُھْم َوَیْنَھاُھْم ِفي ُخْطَبِتِھ 

]  ٤١٣ص . [ َل َوُھَو َیْخُطُب َأْن ُیَصّلَي َرْكَعَتْیِن َعَرَض َلُھ َأْمٌر َأْو َنْھٌي َكَما َأَمَر الّداِخ
اْلُجُلوِس     َرُه ِب َك َوَأَم ِة     . َوَنَھى اْلُمَتَخّطَي ِرَقاَب الّناِس َعْن َذِل ُھ ِلْلَحاَج ُع ُخْطَبَت اَن َیْقَط َوَك
َوَكاَن ُرّبَما . ى ُخْطَبِتِھ َفُیِتّمَھا َتْعِرُض َأْو الّسَؤاِل ِمْن َأَحٍد ِمْن َأْصَحاِبِھ َفُیِجیُبُھ ُثّم َیُعوُد إَل

ھ              َي الّل ْیِن َرِض ِن َواْلُحَس ِذ اْلَحَس َزَل ِلَأْخ ا َن ا َكَم وُد َفُیِتّمَھ ّم َیُع ِة ُث ِر ِلْلَحاَج َنَزَل َعْن اْلِمْنَب
ا    َعْنُھَما َفَأَخَذُھَما ُثّم َرِقَي ِبِھَما اْلِمْنَبَر َفَأَتّم ُخْطَبَتُھ َوَكاَن َیْدُعو ا اَل َی ِھ َتَع لّرُجَل ِفي ُخْطَبِت

ِإَذا َرَأى        . ُفَلاُن اْجِلْس َیا ُفَلاُن َصّل َیا ُفَلاُن  ِھ َف ي ُخْطَبِت اِل ِف ْأُمُرُھْم ِبُمْقَتَضى اْلَح اَن َی َوَك
ا       ُھْم َعَلْیَھ َدَقِة َوَحّض َرُھْم ِبالّص ٍة َأَم ٍة َوَحاَج ْنُھْم َذا َفاَق یرُ ]  ٤١٤ص . [ ِم اَن ُیِش  َوَك
ھِ    اَلى َوُدَعاِئ ِھ َتَع َط     . ِبُأْصُبِعِھ الّسّباَبِة ِفي ُخْطَبِتِھ ِعْنَد ِذْكِر الّل ْم إَذا َقَح ِقي ِبِھ اَن َیْسَتْس َوَك

ْیِھْم    َرَج إَل اْلَمَطُر ِفي ُخْطَبِتھ َوَكاَن ُیْمِھُل َیْوَم اْلُجُمَعِة َحّتى َیْجَتِمَع الّناُس َفِإَذا اْجَتَمُعوا َخ
ِإَذا            َوْحَدُه ِم َواًدا َف ا َس ًة َوَل ا ُطْرَح اًنا َوَل ِبَس َطْیَلَس ا َل ِھ َوَل ْیَن َیَدْی یُح َب ْن َغْیِر َشاِویٍش َیِص

دْ      ْم َی ْیِھْم َوَل ّلَم َعَل ِھ َوَس ُع َدَخَل اْلَمْسِجَد َسّلَم َعَلْیِھْم َفِإَذا َصِعَد اْلِمْنَبَر اْسَتْقَبَل الّناَس ِبَوْجِھ
ِھ       ُمْسَتْقَبَل اْلِقْب ھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اَم الّنِب ُھ َق َلِة ُثّم َیْجِلُس َوَیْأُخُذ ِبَلاٌل ِفي اْلَأَذاِن َفِإَذا َفَرَغ ِمْن

ِرِه        ا َغْی ٍر َوَل ِإیَراِد َخَب ا ِب ِة َل ْن   . َوَسّلَم َفَخَطَب ِمْن َغْیِر َفْصٍل َبْیَن اْلَأَذاِن َواْلُخْطَب ْم َیُك َوَل
ا َوَلا َغْیَرُه َوِإّنَما َكاَن َیْعَتِمُد َعَلى َقْوٍس َأْو َعًصا َقْبَل َأْن َیّتِخَذ اْلِمْنَبَر َوَكاَن َیْأُخُذ ِبَیِدِه َسْیًف

ى      ُد َعَل ِة َیْعَتِم ي اْلُجُمَع ى    ]  ٤١٥ص [ ِفي اْلَحْرِب َیْعَتِمُد َعَلى َقْوٍس َوِف ُد َعَل اَن َیْعَتِم َك
ُظ          الّسْیِف َداِئًما َوَأّن َذِلَك إَشاَرًة ا ُیْحَف ُھ َل ِھ َفِإّن ْرِط َجْھِل ْن َف ْیِف َفِم اَم ِبالّس إَلى َأّن الّدیَن َق

ھُ     اِذِه َأّن َل اّتَخ ا َقْب َذ   َعْنُھ َبْعُد اّتَخاُذ اْلِمْنَبِر َأّنُھ َكاَن َیْرَقاُه ِبَسْیٍف َوَلا َقْوٍس َوَلا َغْیِرِه َوَل َأَخ
اَن   . َیْعَتِمُد َعَلى َعًصا َأْو َقْوٍس  ِبَیِدِه َسْیًفا اْلَبّتَة َوِإّنَما َكاَن اٍت َوَك َوَكاَن ِمْنَبُرُه َثَلاَث َدَرَج

ِمَعُھ       ا َس ْذُع َحِنیًن ّن اْلِج ِر َح َقْبَل اّتَخاِذِه َیْخُطُب إَلى ِجْذٍع َیْسَتِنُد إَلْیِھ َفَلّما َتَحّوَل إَلى اْلِمْنَب
ٌس      َأْھُل اْلَمْسِجِد َفَنَزَل إَلْیِھ َصّلى الّلھ  اَل َأَن ّمُھ َق ّلَم َوَض ِھ َوَس اَن      : َعَلْی ا َك َد َم ا َفَق ّن َلّم َح

ّلَم      ِھ َوَس ھ َعَلْی ّلى الّل ي     . َیْسَمُع ِمْن اْلَوْحِي َوَفَقَدُه اْلِتَصاُق الّنِبّي َص ُر ِف ْع اْلِمْنَب ْم ُیوَض َوَل
اِئِط    َوَسِط اْلَمْسِجِد َوِإّنَما ُوِضَع ِفي َجاِنِبِھ اْلَغْرِبّي َقِریًب ْیَن اْلَح ُھ َوَب ا ِمْن اْلَحاِئِط َوَكاَن َبْیَن

ِة َأْو     . َقْدُر َمَمّر الّشاِة  ِر اْلُجُمَع ي َغْی ّلَم ِف َوَكاَن إَذا َجَلَس َعَلْیِھ الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس
ِة     ي اْلُجُمَع ا ِف ھِ     ]  ٤١٦ص [ َخَطَب َقاِئًم ھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص اَن َوْجُھ ي     َوَك َبَلُھْم ِف ّلَم ِق َوَس

  .َوْقِت اْلُخْطَبِة 
  ]اْلَأْمُر ِباْلِإْنَصاِت ِلْلُخْطَبِة [ 

ذَ       ا َأَخ َرَغ ِمْنَھ ِإَذا َف َة َف ُب الّثاِنَی  َوَكاَن َیُقوُم َفَیْخُطُب ُثّم َیْجِلُس ِجْلَسًة َخِفیَفًة ُثّم َیُقوُم َفَیْخُط
َل   َوَكاَن َیْأُمُر. ِبَلاٌل ِفي اْلِإَقاَمِة  الّناَس ِبالّدُنّو ِمْنُھ َوَیْأُمُرُھْم ِباْلِإْنَصاِت َوُیْخِبُرُھْم َأّن الّرُج

ْوَم      . إَذا َقاَل ِلَصاِحِبِھ َأْنِصْت َفَقْد َلَغا  َم َی ْن َتَكّل وُل َم اَن َیُق َوَیُقوُل َمْن َلَغا َفَلا ُجُمَعَة َلُھ َوَك
َثِل اْلِحَماِر َیْحِمُل َأْسَفاًرا َوَاّلِذي َیُقوُل َلُھ َأْنِصْت َلْیَسْت َلُھ اْلُجُمَعِة َواْلِإَماُم َیْخُطُب َفُھَو َكَم

ّلَم        : َوَقاَل ُأَبّي ْبُن َكْعٍب . ُجُمَعٌة َرَواُه اْلِإَماُم َأْحَمُد  ِھ َوَس ھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َرَأ َرُس َق
اَل      َتَباَرَك َوُھَو َقاِئٌم َفَذّكَر( َیْوَم اْلُجُمَعِة  ي َفَق و َذّر َیْغِمُزِن ّدْرَداِء َأْو َأُب و ال َنا ِبَأّیاِم الّلِھ َوَأُب

َمَتى ُأْنِزَلْت َھِذِه الّسوَرُة ؟ َفِإّني َلْم َأْسَمْعَھا إَلى اْلآَن َفَأَشاَر إَلْیِھ َأْن ُاْسُكْت َفَلّما اْنَصَرُفوا 
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ا    َقاَل َسَأْلُتك َمَتى ُأْنِزَلْت َھِذِه الّسوَرُة َفَل ْوَم إّل َلاِتك اْلَی ْم ُتْخِبْرِني َفَقاَل إّنُھ َلْیَس َلك ِمْن َص
اَل    ِذي َق َما َلَغْوت َفَذَھَب إَلى َرُسوِل الّلھ َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَذَكَر َلُھ َذِلَك َوَأْخَبَرُه ِبَاّل

ِعیُد   " . َصَدَق ُأَبّي  "َلُھ ُأَبّي َفَقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم  ْھ َوَس َذَكَرُه اْبُن َماَج
وٍر   ُن َمْنُص َد  ] "  ٤١٧ص [ ْب َنِد َأْحَم ُر     " . ُمْس ّلَم َیْحُض ِھ َوَس ھ َعَلْی ّلى الّل اَل َص َوَق

ْدُعو َفھُ          : اْلُجُمَعَة َثَلاَثُة َنَفٍر  َرَھا َی ٌل َحَض ا َوَرُج ُھ ِمْنَھ َو َحّظ و َوُھ َرَھا َیْلُغ ٌل َحَض َو َرُج
اٍت      َرَھا ِبِإْنَص ٌل َحَض ُھ َوَرُج اَء َمَنَع اُه َوِإْن َش اَء َأْعَط ّل إْن َش ّز َوَج َھ َع ا الّل ٌل َدَع َرُج
ي َتِلیھَ      ِة اّلِت ْوِم اْلُجُمَع ى َی ا َوُسُكوٍت َوَلْم َیَتَخّط َرَقَبَة ُمْسِلٍم َوَلْم ُیْؤِذ َأَحًدا َفِھَي َكّفاَرٌة َلُھ إَل

ا     { ِة َأّیاٍم َوَذِلَك َأّن الّلَھ َعّز َوَجّل َیُقوُل َوِزَیاَدِة َثَلاَث ُر َأْمَثاِلَھ ُھ َعْش َنِة َفَل } َمْن َجاَء ِباْلَحَس
  .َذَكَرُه َأْحَمُد َوَأُبو َداُود 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
االغتسال : ـ كان من ھدیھ تعظیم یوم الجمعة وتشریفھ وتخصیصھ بخصائص؛ منھا١

ن ثیابھ، واإلنصات للخطبة وجوًبا، وكثرة الصالة على في یومھا، وأن یلبس فیھ أحس
  .النبي صلى اهللا علیھ وسلم

لم         ٢ ھ ویس ر ویستقبلھم بوجھ م یصعد المنب یھم، ث لم عل ـ وكان یخرج إذا اجتمعوا فیس
علیھم، ثم یجلس، ویأخذ بالل في األذان، فإذا فرغ منھ قام فخطب من غیر فصل بین 

  .ًدا على قوس أو عصا قبل أن یتخذ المنبراألذان والخطبة، وكان یخطب معتم
  .ـ وكان یخطب قائًما، ثم یجلس جلسة خفیفة، ثم یقوم فیخطب الثانیة٣
د   : ـ وكان یأمر بالدنو منھ واإلنصات، ویخبر أن الرجل إذا قال لصاحبھ ٤ أنصت، فق

  .لغا، ومن لغا فال جمعة لھ
  .حتى كأنھ منذُر جیٍش ـ وكان إذا خطب احمرْت عیناه َوَعَال صوتھ واشتد غضبھ٥
  .ویقصر الخطبة ویطیل الصالة)) أما بعد: ((ـ وكان یقول في خطبتھ٦
اھم إذا    ٧ أمرھم وینھ رائعھ، وی الم وش د اإلس ھ قواع ي خطبت حابھ ف م أص ان یعل ـ وك

  .عرض لھ أمر أو نھي
ھ  ٨ ى خطبت ود إل م یع ألھ، ث ن یس ة م رض، أو إلجاب ة تع ھ للحاج ع خطبت ان یقط ـ وك

ي     فیتمھا، وكا أمرھم بمقتضى الحال ف ن ربما نزل عن المنبر لحاجة ثم یعود، وكان ی
  .خطبتھ، فإذا رأى منھم ذا فاقة أو حاجة، أمرھم بالصدقة وحضھم علیھا

م إذا قحط         ٩ ان یستسقي بھ ر اهللا وك د ذك ھ عن ي خطبت ـ وكان یشیر بإصبعھ السبابة ف
  .المطر في خطبتھ

ر من صالھا أن    ـ وكان إذا صلى الجمعة دخل منزلھ، فص١٠ لى ركعتین ُسنََّتَھا، وأم
  .یصلي بعدھا أربًعا
  ھدیھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي التََّطوُِّع َوقَیاِم اللَّْیِل  .٢٠

  )٢٩٨ص /  ١ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّسَنِن الّرَواِتِب

اَل    َكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس ي َق َي اّلِت ّلَم ُیَحاِفُظ َعَلى َعْشِر َرَكَعاٍت ِفي اْلَحَضِر َداِئًما َوِھ
َل            ْیِن َقْب اٍت َرْكَعَت َر َرَكَع ّلَم َعْش ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْن الّنِب ُت ِم رَ  َحِفْظ ُن ُعَم ا اْب ِفیَھ

ِھ        الّظْھِر َوَرْكَعَتْیِن َبْعَدَھا َوَرْكَعَتْیِن َبْعَد اْلَمْغ ي َبْیِت اِء ِف َد اْلِعَش ْیِن َبْع ِھ َوَرْكَعَت ي َبْیِت ِرِب ِف
اِن        ُھ الّرْكَعَت ا َفاَتْت ًدا َوَلّم ِر َأَب ي اْلَحَض َوَرْكَعَتْیِن َقْبَل َصَلاِة الّصْبحِ  َفَھِذِه َلْم َیُكْن َیَدُعَھا ِف
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َل   َبْعَد الّظْھِر َقَضاُھَما َبْعَد اْلَعْصِر َوَداَوَم َعَلْیِھَما  اَن إَذا َعِم ِلَأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َك
ى    ُة َعَل ا اْلُمَداَوَم  َعَمًلا َأْثَبَتُھ َوَقَضاُء الّسَنِن الّرَواِتِب ِفي َأْوَقاِت الّنْھِي َعاّم َلُھ َوِلُأّمِتِھ َوَأّم

ي َتْقِریُر َذِلَك ِفي ِذْكِر َخَصاِئِصِھ إْن ِتْلَك الّرْكَعَتْیِن ِفي َوْقِت الّنْھِي َفُمْخَتّص ِبِھ َكَما َسَیْأِت
ي       . َشاَء الّلُھ َتَعاَلى  ا ِف ا َكَم ِر َأْرَبًع َل الّظْھ ا َقْب اِرّي   " َوَكاَن ُیَصّلي َأْحَیاًن ِحیِح اْلُبَخ " َص

َدُع َأْربَ        ا َی اَن َل ّلَم َك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِر    َعْن َعاِئَشَة َرِضَي الّلُھ َعْنَھا َأّنُھ َص َل الّظْھ ا َقْب ًع
ى َوَرْكَعَتْیِن َقْبَل اْلَغَداِة َفِإّما َأْن ُیَقاَل إّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن إَذا َصّلى ِفي َبْیِتِھ َصّل

اَن َیْفعَ        اَل َك ا َأْن ُیَق ُر َوِإّم َذا َأْظَھ ْیِن َوَھ َذا  َأْرَبًعا َوِإَذا َصّلى ِفي اْلَمْسِجِد َصّلى َرْكَعَت ُل َھ
َن        ا َمْطَع ِحیَحاِن َل ِدیَثاِن َص اَھَدُه َواْلَح ا َش َوَیْفَعُل َھَذا َفَحَكى ُكّل ِمْن َعاِئَشَة َواْبِن ُعَمَر َم

َوَقْد ُیَقاُل إّن َھِذِه اْلَأْرَبَع َلْم َتُكْن ُسّنَة الّظْھِر َبْل ِھَي َصَلاٌة ُمْسَتِقّلٌة َكاَن . ِفي َواِحٍد ِمْنُھَما 
اِئِب َأّن      ]  ٢٩٩ص [  ِن الّس ِھ ْب ِد الّل ْن َعْب ُیَصّلیَھا َبْعَد الّزَواِل َكَما َذَكَرُه اْلِإَماُم َأْحَمدُ  َع

ا           اَل إّنَھ ْمُس َوَق ُزوَل الّش د َأْن َت ا َبْع ّلي َأْرَبًع اَن ُیَص ّلَم َك َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس
ا    َساَعٌة ُتْفَتُح ِفیَھا َأْبَواُب ال َنِن َأْیًض ي الّس ّسَماِء َفُأِحّب َأْن َیْصَعَد ِلي ِفیَھا َعَمٌل َصاِلٌح َوِف

ّل              ْم ُیَص اَن إَذا َل ّلَم َك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل ا َأّن َرُس ُھ َعْنَھ َي الّل َعْن َعاِئَشَة َرِض
َكاَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم . ْھ َأْرَبًعا َقْبَل الّظْھِر َصّلاُھّن َبْعَدَھا َوَقاَل اْبُن َماَج

 إَذا َفاَتْتُھ اْلَأْرَبُع َقْبَل الّظْھِر َصّلاَھا َبْعَد الّرْكَعَتْیِن َبْعَد الّظْھِر َوِفي الّتْرِمِذّي َعْن َعِلّي ْبِن
َل   َأِبي َطاِلٍب َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َقاَل َكاَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیَصّلي َأْرَبًعا َقْب

ُھ         ّلى الّل ِھ َص وُل الّل اَن َرُس َة َك ْن َعاِئَش الّظْھِر َوَبْعَدَھا َرْكَعَتْین َوَذَكَر اْبُن َماَجْھ َأْیًضا َع
ّلَم   ِھ َوَس یِھنّ        " َعَلْی ُن ِف اَم َوُیْحِس یِھّن اْلِقَی ُل ِف ِر ُیِطی َل الّظْھ ا َقْب ّلي َأْرَبًع وَع   ُیَص الّرُك

َدُعُھّن     -َوَالّلُھ َأْعَلُم  -َوالّسُجوَد َفَھِذِه  ا َی اَن َل ا  . ِھَي اْلَأْرَبُع اّلِتي َأَراَدْت َعاِئَشُة َأّنُھ َك َوَأّم
َلَواِت             اِئَر الّص َك َأّن َس ُح َذِل َر ُیَوّض ُن ُعَم ِھ ْب ُد الّل اَل َعْب اِن َق اِن الّلَت ُسّنُة الّظْھِر َفالّرْكَعَت

وَن       ُسّن ا َیُكوُن َرُغ َم ا َأْف ي َوْقِتَھ اُس ِف ُتَھا َرْكَعَتاِن َرْكَعَتاِن َواْلَفْجُر َمَع َكْوِنَھا َرْكَعَتْیِن َوالّن
َتِقّلا             ِر ِوْرًدا ُمْس َل الّظْھ ي َقْب َأْرَبُع اّلِت ِذِه اْل وُن َھ َذا َفَتُك ى َھ اِن َوَعَل ّنُتَھا َرْكَعَت َوَمَع َھَذا ُس

ّزَواِل        . اُف الّنَھاِر َوَزَواُل الّشْمِس َسَبُبُھ اْنِتَص َد ال ّلي َبْع ُعوٍد ُیَص ُن َمْس ِھ ْب ُد الّل َوَكاَن َعْب
َذا    ّر َھ ُم  ]  ٣٠٠ص [ َثَماَن َرَكَعاٍت َوَیُقوُل إّنُھّن َیْعِدْلَن ِبِمْثِلِھّن ِمْن ِقَیاِم الّلْیِل َوِس  -َأْعَل

ٌل ِلاْنتِ  اِر ُمَقاِب اَف الّنَھ ْمِس     َأّن اْنِتَص َد َزَواِل الّش ّتُح َبْع َماِء ُتَف َواُب الّس ِل َوَأْب اِف الّلْی َص
َوَیْحُصُل الّنُزوُل اْلِإَلِھّي َبْعَد اْنِتَصاِف الّلْیِل َفُھَما َوْقَتا ُقْرٍب َوَرْحَمٍة َھَذا ُتَفّتُح ِفیِھ َأْبَواُب 

اَلى     اَرَك َوَتَع ّرّب َتَب ّدْنَیا    الّسَماِء َوَھَذا َیْنِزُل ِفیِھ ال َماِء ال ى َس ي    . إَل ِلٌم ِف ْد َرَوى ُمْس " َوَق
ِمْن َحِدیِث ُأّم َحِبیَبَة َقاَلْت َسِمْعُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیُقوُل َمْن " َصِحیِحِھ 

ي الْ      ٌت ِف ّن َبْی ُھ ِبِھ َي َل ًة ُبِن َرَة َرْكَع ْي َعْش ٍة ِثْنَت ْوٍم َوَلْیَل ي َی ّلى ِف اِئّي َص ة َوَزاَد الّنَس َجّن
ْیِن َبعْ      ِرِب َوَرْكَعَت َد اْلَمْغ ْیِن َبْع َد َوالّتْرِمِذّي ِفیِھ َأْرَبًعا َقْبَل الّظْھِر َوَرْكَعَتْیِن َبْعَدَھا َوَرْكَعَت

ر    : اْلِعَشاِء َوَرْكَعَتْیِن َقْبَل َصَلاِة اْلَفْجر َقاَل الّنَساِئّي  َل اْلَعْص ْیِن َقْب ْیِن   َوَرْكَعَت َدَل َوَرْكَعَت َب
ْي  . َبْعَد اْلِعَشاِء َوَصّحَحُھ الّتْرِمِذّي  َوَذَكَر اْبُن َماَجْھ َعْن َعاِئَشَة َتْرَفُعُھ َمْن َثاَبَر َعَلى ِثَنَت

ْیِن             ِر َوَرْكَعَت َل الّظْھ ا َقْب ِة َأْرَبًع ي اْلَجّن ا ِف ُھ َبْیًت ُھ َل ى الّل ّنِة َبَن َدَھا  َعْشَرَة َرْكَعًة ِمْن الّس َبْع
ْن َأبِ   ي َوَرْكَعَتْیِن َبْعَد اْلَمْغِرِب َوَرْكَعَتْیِن َبْعَد اْلِعَشاِء َوَرْكَعَتْیِن َقْبَل اْلَفْجِر َوَذَكَر َأْیًضا َع
ْیِن قَ       ِر َوَرْكَعَت َل اْلَفْج ْیِن َقْب اَل َرْكَعَت َوُه َوَق َل  ُھَرْیَرَة َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َنْح ْب

ُھ          ِرِب َأُظّن َد اْلَمْغ ْیِن َبْع ِر َوَرْكَعَت َل اْلَعْص اَل َقْب ُھ َق الّظْھِر َوَرْكَعَتْیِن َبْعَدَھا َوَرْكَعَتْیِن َأُظّن
]  ٣٠١ص [ َقاَل َوَرْكَعَتْیِن َبْعَد اْلِعَشاِء اْلآِخَرِة َوَھَذا الّتْفِسیُر َیْحَتِمُل َأْن َیُكوَن ِمْن َكَلاِم 



 ١٦٨

وَن ِم ُم    َیُك ُھ َأْعَل ا َوَالّل ّلَم َمْرُفوًع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اِم الّنِب َل  . ْن َكَل َأْرَبُع َقْب ا اْل َوَأّم
ْن             ْمَرَة َع ِن َض ِم ْب ِدیُث َعاِص ا َح ْيٌء إّل ا َش ي ِفْعِلَھ َلاُم ِف ِھ الّس اْلَعْصِر َفَلْم َیِصّح َعْنُھ َعَلْی

َرَة    اْلَحِدیُث الّطِویُل َأ. .. َعِلّي  ّت َعْش اِر ِس ّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن ُیَصّلي ِفي الّنَھ
اٍت   َرْكَعًة ُیَصّلي إَذا َكاَنْت الّشْمُس ِمْن َھاُھَنا َكَھْیَئِتَھا ِمْن َھاُھَنا ِلَصَلاِة الّظْھِر َأْرَبَع َرَكَع

الّظْھِر َرْكَعَتْیِن َوَقْبَل اْلَعْصِر َأْرَبَع َرَكَعاٍت  َوَكاَن ُیَصّلي َقْبَل الّظْھِر َأْرَبَع َرَكَعاٍت َوَبْعَد
َوِفي َلْفٍظ َكاَن إَذا َزاَلْت الّشْمُس ِمْن َھاُھَنا َكَھْیَئِتَھا ِمْن َھاُھَنا ِعْنَد اْلَعْصِر َصّلى َرْكَعَتْیِن 

َد ا    ا ِعْن ْن َھاُھَن َل      َوِإَذا َكاَنْت الّشْمُس ِمْن َھاُھَنا َكَھْیَئِتَھا ِم ّلي َقْب ا َوُیَص ّلى َأْرَبًع ِر َص لّظْھ
ِلیِم             ْیِن ِبالّتْس ّل َرْكَعَت ْیَن ُك ُل َب ا َوَیْفِص ِر َأْرَبًع َل اْلَعْص ْیِن َوَقْب َدَھا َرْكَعَت ا َوَبْع الّظْھِر َأْرَبًع

ِلِمیَن وَ  َن     َعَلى اْلَمَلاِئَكِة اْلُمَقّرِبیَن َوَمْن َتِبَعُھْم ِمْن اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْس َلاِم اْب ْیَخ اْلِإْس ِمْعُت َش َس
وٌع       ُھ َمْوُض وُل إّن ّدا َوَیُق ُھ ِج ِدیَث َوَیْدَفُع َذا اْلَح ُر َھ َة ُیْنِك َحاَق   . َتْیِمّی ي إْس ْن َأِب ْذَكُر َع َوُی

رَ        . اْلُجوَزَجاِنّي إْنَكاُرُه  ِن ُعَم ِدیِث اْب ْن َح ِذّي ِم و َداُود َوالّتْرِم ُد َوَأُب ْد َرَوى َأْحَم ْن   َوَق َع
ْد      ا َوَق ِر َأْرَبًع َل اْلَعْص ّلى َقْب رًءا َص ُھ اْم َم الّل اَل َرِح ُھ َق ّلَم َأّن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص الّنِب
ي     ِمْعت َأِب اِتٍم َس ُاْخُتِلَف ِفي َھَذا اْلَحِدیِث َفَصّحَحُھ اْبُن ِحّباَن َوَعّلَلُھ َغْیُرُه َقاَل اْبُن َأِبي َح

ِن   َیُقوُل َسَأْلت َأ ْن اْب َبا اْلَوِلیِد الّطَیاِلِسّي َعْن َحِدیِث ُمَحّمِد ْبِن ُمْسِلِم ْبِن اْلُمَثّنى َعْن َأِبیِھ َع
اَل         ا َفَق ِر َأْرَبًع َل اْلَعْص ّلى َقْب رًءا َص ُھ اْم ُعَمرَ  َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َرِحَم الّل

ُت  ]  ٣٠٢ص [ ُود َقْد َرَواُه َفَقاَل َقاَل َأُبو اْلَوِلیِد َكاَن اْبُن إّن َأَبا َدا: َفُقْلت . َدْع َذا  َحِفْظ
ّدُه   اَل  . َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعْشَر َرَكَعاٍت ِفي اْلَیْوِم َوالّلْیَلَة َفَلْو َكاَن َھَذا َلَع َق

َر        " . ْكَعًة َحِفْظت ِثْنَتْي َعْشَرَة َر" َكاَن َیُقوُل : َأِبي  َن ُعَم ِإّن اْب ًلا َف ٍة َأْص ْیَس ِبِعّل َذا َل َوَھ
ا             َك َفَل ِر َذِل ْن َغْی ْر َع ْم ُیْخِب ّلَم َل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص إّنَما َأْخَبَر ِبَما َحِفَظُھ ِمْن ِفْعِل الّنِب

اْلَمْغِرِب َفِإّنُھ َلْم ُیْنَقْل َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ  َوَأّما الّرْكَعَتاِن َقْبَل. َتَناِفي َبْیَن اْلَحِدیَثْیِن اْلَبّتَة 
مْ   ّلوَنُھَما َفَل  َوَسّلَم َأّنُھ َكاَن ُیَصّلیِھَما َوَصّح َعْنُھ َأّنُھ َأَقّر َأْصَحاَبُھ َعَلْیِھَما َوَكاَن َیَراُھْم ُیَص

ِد الّلِھ اْلُمَزِنّي َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َعْن َعْب" الّصِحیَحْیِن " َیْأُمْرُھْم َوَلْم َیْنَھُھْم َوِفي 
ِرِب       َل اْلَمْغ ّلوا َقْب ِرِب َص َل اْلَمْغ ِة    " . َوَسّلَم َأّنُھ َقاَل َصّلوا َقْب ي الّثاِلَث اَل ِف اَء   " َق ْن َش ِلَم

رّ     اَتْیِن ال ي َھ َواُب ِف َتَحّبَتاِن   َكَراَھَة َأْن َیّتِخَذَھا الّناُس ُسّنًة َوَھَذا ُھَو الّص ا ُمْس ْكَعَتْیِن َأّنُھَم
  .َمْنُدوٌب إَلْیِھَما َوَلْیَسَتا ِبُسّنٍة َراِتَبٍة َكَساِئِر الّسَنِن الّرَواِتِب 

  ]َكاَن ُیَصّلي َعاّمَة الّسَنِن ِفي َبْیِتِھ [ 
ُھ    َوَكاَن ُیَصّلي َعاّمَة الّسَنِن َوالّتَطّوَع اّلِذي َلا َسَبَب َلُھ ِفي َبْیِتِھ َلا  ِرِب َفِإّن ّنَة اْلَمْغ ِسّیَما ُس

َة   ّنُة َأْن        . َلْم ُیْنَقْل َعْنُھ َأّنُھ َفَعَلَھا ِفي اْلَمْسِجِد اْلَبّت ٍل الّس ِة َحْنَب ي ِرَواَی ُد ِف اُم َأْحَم اَل اْلِإَم َوَق
ّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیَصّلَي الّرُجُل الّرْكَعَتْیِن َبْعَد اْلَمْغِرِب ِفي َبْیِتِھ َكَذا ُرِوَي َعْن الّنِب

َحاِبِھ   َد     . َوَأْص ُن َیِزی اِئُب ْب اَل الّس اِب إَذا       : َق ِن اْلَخّط َر ْب ِن ُعَم ي َزَم اَس ِف ُت الّن ْد َرَأْی َلَق
لّ    ا ُیَص َأّنُھْم َل وَن اْنَصَرُفوا ِمْن اْلَمْغِرِب اْنَصَرُفوا َجِمیًعا َحّتى َلا َیْبَقى ِفي اْلَمْسِجِد َأَحٌد َك

ى   یُروا إَل ى َیِص ِرِب َحّت َد اْلَمْغ ُھ ]  ٣٠٣ص [ َبْع ى َكَلاُم یِھْم اْنَتَھ ّلى . َأْھِل ِإْن َص َف
 الّرْكَعَتْیِن ِفي اْلَمْسِجِد َفَھْل ُیْجِزُئ َعْنُھ َوَتَقُع َمْوِقُعَھا ؟ اْخَتَلَف َقْوُلُھ َفَرَوى َعْنُھ اْبُنُھ َعْبُد

َعْن َرُجٍل َسّماُه َأّنُھ َقاَل َلْو َأّن َرُجًلا َصّلى الّرْكَعَتْیِن َبْعَد اْلَمْغِرِب ِفي الّلِھ َأّنُھ َقاَل َبَلَغِني 
و                 اَل َأُب َزَع َق ا اْنَت َوَد َم ا َأْج ُل َوَم َذا الّرُج اَل َھ ا َق َن َم ا َأْحَس اَل َم َزَأُه ؟ َفَق ا َأْج اْلَمْسِجِد َم

ھُ    ّلى الّل ّي َص ُر الّنِب ُھ َأْم ٍص َوَوْجُھ وِت     َحْف ي اْلُبُی َلاِة ِف ِذِه الّص ّلَم ِبَھ ِھ َوَس اَل . َعَلْی َوَق
ِرُف        : اْلَمْرَوِزّي  ا َأْع اَل َم ًیا َق وُن َعاِص ِجِد َیُك ي اْلَمْس َمْن َصّلى َرْكَعَتْیِن َبْعَد اْلَمْغِرِب ِف
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اٍص         َو َع اَل ُھ ُھ َق ْوٍر َأّن ي َث ْن َأِب اَل َلَعلّ  . َھَذا ُقْلُت َلُھ ُیْحَكى َع ّي     َق ْوِل الّنِب ى َق َب إَل ُھ َذَھ
ْرَض   َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْجَعُلوَھا ِفي ُبُیوِتُكم َقاَل َأُبو َحْفٍص َوَوْجُھُھ َأّنُھ َلْو َصّلى اْلَف

ّنُة       َذِلَك الّس َزَأُه َفَك ِجَد َأْج َرَك اْلَمْس ُھ   . ِفي اْلَبْیِت َوَت ى َكَلاُم َذا َوجْ  . اْنَتَھ ْیَس َھ َد   َوَل ُھ ِعْن َھ
وُز          ٌة َفَیُج ا َجَماَع ّیٌن َوَل اٌن ُمَع ا َمَك َتَرُط َلَھ ا ُیْش َأْحَمَد َرِحَمُھ الّلُھ َوِإّنَما َوْجُھُھ َأّن الّسَنَن َل

َصُل َأّنُھ َلا ُیْف: َوِفي ُسّنِة اْلَمْغِرِب ُسّنَتاِن إْحَداُھَما . ِفْعُلَھا ِفي اْلَبْیِت َواْلَمْسِجِد َوَالّلُھ َأْعَلُم 
ْرَوِزّي       وِنّي َواْلَم ِة اْلَمْیُم ي ِرَواَی ُھ ِف ُھ الّل ُد َرِحَم اَل َأْحَم اٍم َق ِرِب ِبَكَل ْیَن اْلَمْغ ا َوَب : َبْیَنَھ

اٌم     ّلَیُھَما َكَل ى َأْن ُیَص ُن    . ُیْسَتَحّب َأّلا َیُكوَن َقْبَل الّرْكَعَتْیِن َبْعَد اْلَمْغِرِب إَل ُن ْب اَل اْلَحَس َوَق
َرَأْیت َأْحَمَد إَذا َسّلَم ِمْن َصَلاِة اْلَمْغِرِب َقاَم َوَلْم َیَتَكّلْم َوَلْم َیْرَكْع ِفي اْلَمْسِجِد َقْبَل :  ُمَحّمٍد

ِھ     : َأْن َیْدُخَل الّداَر َقاَل َأُبو َحْفٍص َوَوْجُھُھ َقْوُل َمْكُحوٍل  ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َقاَل َرُسوُل الّل
ّلى رَ  ْن َص ّلَم َم ین  َوَس ي ِعّلّی َلاُتُھ ِف ْت َص َتَكّلَم ُرِفَع َل َأْن َی ِرِب َقْب َد اْلَمْغ ْیِن َبْع ص [ ْكَعَت

ْن       ]  ٣٠٤ ِذّي ِم و َداُود َوالّتْرِم اِئّي َوَأُب ْد َرَوى الّنَس ِت َفَق َوالّسّنُة الّثاِنَیُة َأْن َتْفَعَل ِفي اْلَبْی
ّلى ا     ّي َص َرَة َأّن الّنِب ِن ُعَج َھِل         َحِدیِث َكْعِب ْب ِد اْلَأْش ي َعْب ِجَد َبِن ى َمْس ّلَم َأَت ِھ َوَس ُھ َعَلْی لّل

وت         َلاُة اْلُبُی ِذِه َص اَل َھ َدَھا َفَق ّبُحوَن َبْع ْم ُیَس َفَصّلى ِفیِھ اْلَمْغِرَب َفَلّما َقَضْوا َصَلاَتُھْم َرآُھ
ا        اَل ِفیَھ ِدیٍج َوَق ِن َخ ِع ْب ِدیِث َراِف ي     : َوَرَواُه اْبُن َماَجْھ ِمْن َح ّرْكَعَتْیِن ِف اَتْیِن ال وا َھ اْرَكُع

ي     ّوِع ِف َنِن َوالّتَط ُبُیوِتُكم َواْلَمْقُصوُد َأّن َھْدَي الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفْعُل َعاّمِة الّس
ِھ َوسَ        . َبْیِتِھ  ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْن الّنِب ُت َع َر َحِفْظ َر  َكَما ِفي الّصِحیِح َعْن اْبِن ُعَم ّلَم َعْش

ْینِ     ِھ َوَرْكَعَت ي َبْیِت ِرِب ِف  َرَكَعاٍت َرْكَعَتْیِن َقْبَل الّظْھِر َوَرْكَعَتْیِن َبْعَدَھا َوَرْكَعَتْیِن َبْعَد اْلَمْغ
  َبْعَد اْلِعَشاِء ِفي َبْیِتِھ َوَرْكَعَتْیِن َقْبَل َصَلاِة الّصْبح

  ]إّلا ُسّنَتْي اْلَفْجِر َواْلِوْتِر َلْم َیُكْن ُیَصّلي ِفي الّسَفِر ِمْن الّسَنِن [ 
ِھ         " َصِحیِح ُمْسِلٍم " َوِفي  ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اَن الّنِب ْت َك ا َقاَل ُھ َعْنَھ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي الّل

ْدُخُل َفُیصَ              ّم َی اِس ُث ّلي ِبالّن ُرُج َفُیَص ّم َیْخ ِر ُث َل الّظْھ ا َقْب ي َأْرَبًع ي َبْیِت ّلي ِف ّلي َوَسّلَم ُیَص
َرْكَعَتْیِن َوَكاَن ُیَصّلي ِبالّناِس اْلَمْغِرَب ُثّم َیْدُخُل َفُیَصّلي َرْكَعَتْیِن َوُیَصّلي ِبالّناِس اْلِعَشاَء 

َكاَن ُیَصّلیَھا ِفي ]  ٣٠٥ص [ ُثّم َیْدُخُل َبْیِتي َفُیَصّلي َرْكَعَتْیِن َوَكَذِلَك اْلَمْحُفوُظ َعْنُھ ِفي 
  َعْن اْبِن ُعَمَر َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم" الّصِحیَحْیِن " َوِفي . َحْفَصُة  َبْیِتِھ َكَما َقاَلْت

َدَھا         ِة َبْع ّنِة اْلُجُمَع ِر ُس ى ِذْك اُم َعَل َیْأِتي اْلَكَل َكاَن ُیَصّلي َرْكَعَتْیِن َبْعَد اْلُجُمَعِة ِفي َبْیِتھ َوَس
ّلى        َوالّصَلاِة َقْبَلَھا ِعْنَد ِذْكِر َھْدِی ِھ َص ٌق ِلَقْوِل َو ُمَواِف اَلى َوُھ ُھ َتَع اَء الّل ِھ ِفي اْلُجُمَعِة إْن َش

ا       ِھ إّل ي َبْیِت ْرِء ِف َلاِة اْلَم َل َص ِإّن َأْفَض وِتُكْم َف ي ُبُی ّلوا ِف اُس َص ا الّن ّلَم َأّیَھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی الّل
ِھ      ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ا        اْلَمْكُتوَبة َوَكاَن َھْدُي الّنِب ِت إّل ي اْلَبْی ّوَع ِف َنِن َوالّتَط َل الّس ّلَم ِفْع َوَس

ِلَعاِرٍض َكَما َأّن َھْدَیُھ َكاَن ِفْعَل اْلَفَراِئِض ِفي اْلَمْسِجِد إّلا ِلَعاِرٍض ِمْن َسَفٍر َأْو َمَرٍض َأْو 
ُھ َعلَ   ِع      َغْیِرِه ِمّما َیْمَنُعُھ ِمْن اْلَمْسِجِد َوَكاَن َتَعاُھُدُه َوُمَحاَفَظُت ْن َجِمی ّد ِم ِر َأَش ّنِة اْلَفْج ى ُس

ى      ُب َعَل َفِر ُیَواِظ ي الّس الّنَواِفِل َوِلَذِلَك َلْم َیُكْن َیَدُعَھا ِھَي َواْلِوْتُر َسَفًرا َوَحَضًرا َوَكاَن ِف
ُھ  ُسّنِة اْلَفْجِر َواْلِوْتِر َأَشّد ِمْن َجِمیِع الّنَواِفِل ُدوَن َساِئِر الّسَنِن َوَلْم ُیْنَقْل  َعْنُھ ِفي الّسَفِر َأّن

ى                ُد َعَل ا َیِزی َر َل ُن ُعَم اَن اْب َذِلَك َك ا َوِل ًة َغْیَرُھَم ّنًة َراِتَب ّلى ُس ّلَم َص ِھ َوَس ُھ َعَلْی َصّلى الّل
َر               ٍر َوُعَم ي َبْك َع َأِب ّلَم َوَم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل َع َرُس اَفْرُت َم وُل َس َرْكَعَتْیِن َوَیُق

ْم       َر ْم َل َل َأّنُھ َذا َوِإْن اْحَتَم ْیِن َوَھ ى َرْكَعَت ِضَي الّلُھ َعْنُھَما َفَكاُنوا َلا َیِزیُدوَن ِفي الّسَفِر َعَل
ّنِة          ْن ُس ِئَل َع ُھ ُس َر َأّن ِن ُعَم ْن اْب َت َع َیُكوُنوا ُیَرّبُعوَن إّلا َأّنُھْم َلْم ُیَصّلوا الّسّنَة َلِكْن َقْد َثَب

َھ     الّظْھِر ِفي الّس ِإّن الّل ُھ َف ُھ َعْن َفِر َفَقاَل َلْو ُكْنُت ُمَسّبًحا َلَأْتَمْمت َوَھَذا ِمْن ِفْقِھِھ َرِضَي الّل
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ْطَرَھا        ِة َش ي الّرَباِعّی اِفِر ِف ْن اْلُمَس َف َع اَلى َخّف ْبَحاَنُھ َوَتَع ُھ  ]  ٣٠٦ص [ ُس َرَع َل َش
  .َماُم َأْوَلى ِبِھ الّرْكَعَتاِن َقْبَلَھا َأْو َبْعَدَھا َلَكاَن اْلِإْت

  ]َأّیُھَما آَكُد ُسّنُة اْلَفْجِر َأْو اْلِوْتِر [ 
ُن      ا ُیْمِك ْوَلْیِن َوَل ى َق ِوْتِر ؟ َعَل ِر َأْو اْل ّنُة اْلَفْج ُد ُس َلاَتْیِن آَك اُء َأّي الّص َف اْلُفَقَھ ْد اْخَتَل َوَق

ِوْتِر فَ  ِر        الّتْرِجیُح ِباْخِتَلاِف اْلُفَقَھاِء ِفي ُوُجوِب اْل ّنِة اْلَفْج وِب ُس ي ُوُج ا ِف وا َأْیًض ْد اْخَتَلُف َق
ِوْتُر            ِل َواْل ِة اْلَعَم َرى ِبَداَی ِري َمْج ِر َتْج ّنُة اْلَفْج وُل ُس ة َیُق َن تیمی َوَسِمْعت َشْیَخ اْلِإْسَلاِم اْب

ّنَة      . َخاِتَمَتُھ  ّلي ُس ّلَم ُیَص ِھ َوَس ُھ َعَلْی وَرَتْي    َوِلَذِلَك َكاَن الّنِبّي َصّلى الّل ِوْتِر ِبُس ِر َواْل اْلَفْج
ِد      ِإَراَدِة َوَتْوِحی ِة َواْل ِد اْلَمْعِرَف ِل َوَتْوِحی ِم َواْلَعَم ِد اْلِعْل اِن ِلَتْوِحی ا اْلَجاِمَعَت اِص َوُھَم اْلِإْخَل

ِة   ُسوَرُة اْلِإْخَلاِص َتْعِدُل ُثُلَث اْل: َتْوِضیٌح ِلَمْعَنى . اِلاْعِتَقاِد َواْلَقْصِد اْنَتَھى  ْرآِن َوالّزْلَزَل ُق
ُمَتَضّمَنٌة ِلَتْوِحیِد اِلاْعِتَقاِد َواْلَمْعِرَفِة } ُقْل ُھَو الّلُھ َأَحٌد { ِنْصَفُھ َواْلَكاِفُروَن ُرُبَعُھ َفُسوَرُة 

اَرَكِة ِبوَ     ِق اْلُمَش ِة ِلُمْطَل ِة اْلُمَناِفَی وِه    َوَما َیِجُب إْثَباُتُھ ِللّرّب َتَعاَلى ِمْن اْلَأَحِدّی ْن اْلُوُج ٍھ ِم ْج
ِي   َوالّصَمِدّیِة اْلُمْثِبَتِة َلُھ َجِمیَع ِصَفاِت اْلَكَماِل اّلِتي َلا َیْلَحُقَھا َنْقٌص ِبَوْجٍھ ِمْن اْلُوُجوِه َوَنْف

ُمَتَضّمِن ِلَنْفِي اْلَوَلِد َواْلَواِلِد اّلِذي ُھَو ِمْن َلَواِزِم الّصَمِدّیِة َوِغَناُه َوَأَحِدّیِتِھ َوَنْفِي اْلُكْفِء اْل
ٍص          ّل َنْق َي ُك ُھ َوَنْف اٍل َل ّل َكَم اَت ُك وَرُة إْثَب الّتْشِبیِھ َوالّتْمِثیِل َوالّتْنِظیِر َفَتَضّمَنْت َھِذِه الّس
ِذِه اْلُأُصولُ        ُھ َوَھ ِریِك َعْن ِق الّش َي ُمْطَل ِھ َوَنْف  َعْنُھ َوَنْفَي إْثَباِت َشِبیٍھ َأْو َمِثیٍل َلُھ ِفي َكَماِل

ْرِك   ِھَي َمَجاِمُع الّتْوِحیِد اْلِعْلِمّي اِلاْعِتَقاِدّي اّلِذي ُیَباِیُن َصاِحُبُھ َجِمیَع ِفَرِق الّضَلاِل َوالّش
اُء َثَلا       اِء َواْلِإْنَش ِر َواْلِإْنَش ى اْلَخَب َداُرُه َعَل ْرآَن َم ٌة  َوِلَذِلَك َكاَنْت َتْعِدُل ُثُلَث اْلُقْرآِن َفِإّن اْلُق َث

ِھ    . َوَنْھٌي َوِإَباَحٌة  َأْمٌر َفاِتِھ َوَأْحَكاِم َماِئِھ َوِص َواْلَخَبُر َنْوَعاِن َخَبٌر َعْن اْلَخاِلِق َتَعاَلى َوَأْس
ِھ   ْن َخْلِق ٌر َع وَرُة . َوَخَب ْت ُس ٌد  { َفَأْخَلَص ُھ َأَح َو الّل ْل ُھ َماِئِھ  } ُق ْن َأْس ُھ َوَع َر َعْن اْلَخَب

ثَ  َدَلْت ُثُل َفاِتِھ َفَع ا      َوِص ّي َكَم ْرِك اْلِعْلِم ْن الّش ا ِم ْؤِمَن ِبَھ ا اْلُم ْت َقاِرَئَھ ْرآِن َوَخّلَص اْلُق
اِفُروَن  { َخّلَصْت ُسوَرُة  ِدّي      } ُقْل َیا َأّیَھا اْلَك ِإَراِدّي اْلَقْص ّي اْل ْرِك اْلَعَمِل ْن الّش ا  . ِم َوَلّم

دُ       ُھ َوَقاِئ َو إَماُم ِل َوُھ َل اْلَعَم ُم َقْب ْت       َكاَن اْلِعْل ُھ َكاَن ُھ َمَناِزَل ِھ َوُمْنِزُل اِكُم َعَلْی اِئُقُھ َواْلَح ُه َوَس
َواُتِر   . َتْعِدُل ُثُلَث اْلُقْرآِن } ُقْل ُھَو الّلُھ َأَحٌد { ُسوَرُة  َغ الّت َواْلَأَحاِدیُث ِبَذِلَك َتَكاُد َتْبُلُغ َمْبَل

ِة       َتْعِدُل ُرُبَع اْلقُ } ُقْل َیا َأّیَھا اْلَكاِفُروَن { و  ْن ِرَواَی ِذّي ِم ي الّتْرِم َذِلَك ِف ِدیُث ِب ْرآِن َواْلَح
ا   ِت  { ]  ٣٠٧ص [ اْبِن َعّباٍس َرِضَي الّلُھ َعْنُھَم ْرآن َو    } ِإَذا ُزْلِزَل َف اْلُق ِدُل ِنْص { َتْع

اِفُروَن  { َتْعِدُل ُثُلَث اْلُقْرآَن َو } ُقْل ُھَو الّلُھ َأَحٌد  دِ } ُقْل َیا َأّیَھا اْلَك ْرآِن   َتْع َع اْلُق " . ُل ُرُب
ي   اِكم ِف َتْدَرِك " َرَواُه اْلَح َناِد   " اْلُمْس ِحیُح اْلِإْس اَل َص ّي    . َوَق ْرُك اْلَعَمِل اَن الّش ا َك َوَلّم

ا          َع ِعْلِمَھ ُھ َم ا َتْرَتِكُب ٌر ِمْنَھ ا َوَكِثی ا َھَواَھ ِل ُمَتاَبَعِتَھ وِس ِلَأْج ى الّنُف َب َعَل ِإَراِدّي َأْغَل اْل
ْن     ِبَمَض ّد ِم َعُب َوَأَش ا َأْص ّرِتِھ َوُبْطَلاِنِھ ِلَما َلَھا ِفیِھ ِمْن َنْیِل اْلَأْغَراِض َوِإَزاَلِتِھ َوَقْلِعِھ ِمْنَھ

مَ            اِحُبُھ َأْن َیْعَل ُن َص ا ُیْمِك ِة َوَل اْلِعْلِم َواْلُحّج ُزوُل ِب َذا َی َأّن َھ ِھ ِل ّي َوِإَزاَلِت  َقْلِع الّشْرِك اْلِعْلِم
َعَلى َغْیِر َما ُھَو َعَلْیِھ ِبِخَلاِف ِشْرِك اْلِإَراَدِة َواْلَقْصِد َفِإّن َصاِحَبُھ َیْرَتِكُب َما َیُدّلُھ الّشْيَء 

ى          ِب َعَل ْھَوِة َواْلَغَض ْلَطاِن الّش ِتیَلاِء ُس َواُه َواْس ِة َھ ِل َغَلَب اْلِعْلُم َعَلى ُبْطَلاِنِھ َوَضَرِرِه ِلَأْج
اِفُروَن     { ّتْأِكیِد َوالّتْكَراِر ِفي ُسوَرِة َنْفِسِھ َفَجاَء ِمْن ال ا اْلَك ا َأّیَھ ْل َی ِة   } ُق ّمَنِة ِلِإَزاَل اْلُمَتَض

وَرِة    ي ُس ُھ ِف ْئ ِمْثُل ْم َیِج ا َل ّي َم ْرِك اْلَعَمِل ٌد  { الّش ُھ َأَح َو الّل ْل ُھ ْرآُن  } ُق اَن اْلُق ا َك َوَلّم
یَن  َشْطَرْیِن َشْطًرا ِفي الّدْنَیا َوَأْحَكاِمَھ ا َوُمَتَعّلَقاتَھا َواْلُأُموِر اْلَواِقَعِة ِفیَھا ِمْن َأْفَعاِل اْلُمَكّلِف

َقْد ُأْخِلَصْت ِمْن } ِإَذا ُزْلِزَلِت { َوَغْیِرَھا َوَشْطًرا ِفي اْلآِخَرِة َوَما َیَقُع ِفیَھا َوَكاَنْت ُسوَرُة 
َوَما َیُكوُن ِفیَھا ِمْن َأْحَواِل اْلَأْرِض . یَھا إّلا اْلآِخَرَة َأّوِلَھا َوآِخِرَھا ِلَھَذا الّشْطِر َفَلْم َیْذُكْر ِف



 ١٧١

َوَالّلُھ َأْعَلُم  -َوُسّكاِنَھا َكاَنْت َتْعِدُل ِنْصَف اْلُقْرآِن َفَأْحَرى ِبَھَذا اْلَحِدیِث َأْن َیُكوَن َصِحیًحا 
ُسوَرَتا اْلِإْخَلاِص ]  ٣٠٨ص [ الّطَواِف  َوِلَھَذا َكاَن َیْقَرُأ ِبَھاَتْیِن الّسوَرَتْیِن ِفي َرْكَعَتْي -

و            ذي ھ ّج ال ي اْلَح ا ف َرُأ بھم ا ، َوَیْق ُھ بھم اِر َوَیْخِتُم َل الّنَھ َوالّتْوِحیِد َكاَن َیْفَتِتُح ِبِھَما َعَم
  .ِشَعاَر الّتْوِحیِد 

  )٣١١ص /  ١ج ( -زاد المعاد 
  ي ِقَیاِم الّلْیِلَفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِف

  ]َھْل َكاَن ِقَیاُم الّلْیِل َعَلْیِھ َفْرًضا [ 
َقْد اْخَتَلَف الّسَلُف َواْلَخَلُف ِفي َأّنُھ َھْل َكاَن َفْرًضا َعَلْیِھ َأْم َلا ؟ َوالّطاِئَفَتاِن اْحَتّجوا ِبَقْوِلِھ 

َفَھَذا َصِریٌح ِفي َعَدِم : َقاُلوا ]  ٧٩اْلِإْسَراُء [ } َوِمَن الّلْیِل َفَتَھّجْد ِبِھ َناِفَلًة َلَك { : َتَعاَلى 
اَلى        ِھ َتَع ي َقْوِل َرُه ِف ا َأَم وَرِة َكَم ا  { : اْلُوُجوِب َقاَل اْلآَخُروَن َأَمَرُه ِبالّتَھّجِد ِفي َھِذِه الّس َی

ا     ا َقِلیًل َل ِإّل ُل  [ } َأّیَھا اْلُمّزّمُل ُقِم الّلْی ْم  ] .  ١اْلُمّزّم َك   { ]  ٣١٢ص [ َوَل ًة َل ْو  } َناِفَل َفَل
اَدُة َوُمطْ        ِة الّزَی َراُد ِبالّناِفَل ا اْلُم ُھ َوِإّنَم ًة َل ِھ َناِفَل ُق  َكاَن اْلُمَراُد ِبِھ الّتَطّوَع َلْم َیُخّصُھ ِبَكْوِن َل

اْلَأْنِبَیاُء [ } َب َناِفَلًة َوَوَھْبَنا َلُھ ِإْسَحاَق َوَیْعُقو{ : الّزَیاَدِة َلا َیُدّل َعَلى الّتَطّوِع َقاَل َتَعاَلى 
اَدًة        ]  ٧٢ ّلَم ِزَی ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ِد الّنِب َأْي ِزَیاَدًة َعَلى اْلَوَلِد َوَكَذِلَك الّناِفَلُة ِفي َتَھّج

احٌ            ِرِه ُمَب ّق َغْی ي َح ِل ِف اَم الّلْی ِإّن ِقَی ا َف ُھ ِبَھ َذا َخّص ِرِه َوِلَھ ي َأْج ِھ َوِف ي َدَرَجاِت ٌر  ِف َوُمَكّف
َأخّ        ا َت ِھ َوَم ْن َذْنِب ّدَم ِم ا َتَق ُھ َم َر ِللّسّیَئاِت َوَأّما الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَقْد َغَفَر الّلُھ َل

ِر    ي الّتْكِفی اَل ُمَجاھِ  . َفُھَو َیْعَمُل ِفي ِزَیاَدِة الّدَرَجاِت َوُعُلّو اْلَمَراِتِب َوَغْیِرِه َیْعَمُل ِف : ٌد َق
ا تَ         ِھ َوَم ْن َذْنِب ّدَم ِم ا َتَق ُھ َم َر َل َأّخَر إّنَما َكاَن َناِفَلًة ِللّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَأّنُھ َقْد ُغِف

ِذِر    ُن اْلُمْن اَل اْب ِھ َق اَرًة ِلُذُنوِب ِرِه َكّف َواِب َوِلَغْی ي الّث اَدًة ِف ًة َأْي ِزَی ُھ َناِفَل ْت َطاَعُت ي َفَكاَن ِف
ٍر         ِن َكِثی ِھ ْب ِد الّل ْن َعْب َرْیٍج َع ِن ُج َتْفِسیِرِه َحّدَثَنا َیْعَلى ْبُن َأِبي ُعَبْیٍد َحّدَثَنا اْلَحّجاُج َعْن اْب
ّذُنوِب             اَرِة ال ي َكّف ُل ِف ا َیْعَم ُھ َل ِل َأّن ْن َأْج ٌة ِم َو َناِفَل ِة َفُھ َعْن ُمَجاِھٍد َقاَل َما ِسَوى اْلَمْكُتوَب

ِللّناِس َنَواِفُل إّنَما ِھَي ِللّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َخاّصًة َوالّناُس َجِمیًعا َیْعَمُلوَن  َوَلْیَسْت
ا   ّدَثَنا         . َما ِسَوى اْلَمْكُتوَبِة ِلُذُنوِبِھْم ِفي َكّفاَرِتَھ ِھ َح ُد الّل ّدَثَنا َعْب ٍر َح ُن َنْص ُد ْب ّدَثَنا ُمَحّم َح

اَلى       َعْمٌرو َعْن َسِعیٍد  ِھ َتَع ي َقْوِل ِن ِف ْن اْلَحَس اَن َع { : َوَقِبیَصَة َعْن ُسْفَیاَن َعْن َأِبي ُعْثَم
َقاَل َلا َتُكوُن َناِفَلَة الّلْیِل إّلا ِللّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم . } َوِمَن الّلْیِل َفَتَھّجْد ِبِھ َناِفَلًة َلَك 

َوَذَكَر ُسَلْیُم ْبُن َحّیاَن . ِفَلًة ِللّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َخاّصًة َوُذِكَر َعْن الّضّحاِك َقاَل َنا
ك         وًرا َل َت َمْغُف َعُھ ُقْم وَر َمَواِض ْعَت الّطُھ اَل إَذا َوَض َحّدَثَنا َأُبو َغاِلٍب َحّدَثَنا َأُبو ُأَماَمَة َق

ّلي       َفِإْن ُقْمَت ُتَصّلي َكاَنْت َلك َفِضیَلًة َوَأْجًرا اَم ُیَص ت إْن َق َة َأَرَأْی ا ُأَماَم َفَقاَل َرُجٌل َیا َأَب
 َوُھَو َتُكوُن َلُھ َناِفَلًة ؟ َقاَل َلا إّنَما الّناِفَلُة ِللّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَكْیَف َیُكوُن َلُھ َناِفَلًة

َفِضیَلًة َوَأْجًرا ُقْلُت َواْلَمْقُصوُد َأّن ]  ٣١٣ص [ َیْسَعى ِفي الّذُنوِب َواْلَخَطاَیا ؟ َتُكوُن َلُھ 
 ِبَھا الّناِفَلَة ِفي اْلآَیِة َلْم ُیَرْد ِبَھا َما َیُجوُز ِفْعُلُھ َوَتْرُكُھ َكاْلُمْسَتَحّب َواْلَمْنُدوِب َوِإّنَما اْلُمَراُد

ًة  { اْلُمْسَتَحّب َفَلا َیُكوُن َقْوُلُھ الّزَیاَدُة ِفي الّدَرَجاِت َوَھَذا َقْدٌر ُمْشَتَرٌك َبْیَن اْلَفْرِض َو َناِفَل
َناِفًیا ِلَما َدّل َعَلْیِھ اْلَأْمُر ِمْن اْلُوُجوِب َوَسَیْأِتي َمِزیُد َبَیاٍن ِلَھِذِه اْلَمْسَأَلِة إْن َشاَء الّلُھ } َلَك 

  .َتَعاَلى ِعْنَد ِذْكِر َخَصاِئِص الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم 
  ]ُمَثاَبَرُتُھ َعَلْیِھ َسَفًرا َوَحَضًرا [ 

ْوٌم َأْو        ُھ َن اَن إَذا َغَلَب َفًرا َوَك ا َس ًرا َوَل َوَلْم َیُكْن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیَدُع ِقَیاَم الّلْیِل َحَض
ْبَن َتْیِمّیَة َیُقوُل ِفي َھَذا َفَسِمْعت َشْیَخ اْلِإْسَلاِم ا. َوَجٌع َصّلى ِمْن الّنَھاِر ِثْنَتْي َعْشَرَة َرْكَعًة 
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وِف          َلاِة اْلُكُس ِجِد َوَص ِة اْلَمْس َو َكَتِحّی ِھ َفُھ َواِت َمَحّل ى ِلَف ا ُیْقَض ِوْتَر َل ى َأّن اْل ٌل َعَل َدِلی
ا َأّن ا     ًرا َكَم ِل ِوْت َلاِة الّلْی ِرَب  َواِلاْسِتْسَقاِء َوَنْحِوَھا ِلَأّن اْلَمْقُصوَد ِبِھ َأْن َیُكوَن آِخُر َص ْلَمْغ

ُھ       ِوْتُر َمْوِقَع ْع اْل ْم َیَق ْبَح َل ى   . آِخُر َصَلاِة الّنَھاِر َفِإَذا اْنَقَضى الّلْیُل َوَصّلْیت الّص َذا َمْعَن َھ
ّلى   . َكَلاِمِھ  ّي َص َوَقْد َرَوى َأُبو َداُود َواْبُن ماجھ ِمْن َحِدیِث َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريّ  َعْن الّنِب

َذا           الّلُھ َعَلْیِھ َو ْن ِلَھ ر َوَلِك َبَح َأْو َذَك ّلِھ إَذا َأْص َیُھ َفْلُیَص ِوْتِر َأْو َنِس ْن اْل اَم َع ْن َن َسّلَم َقاَل َم
. َأّنُھ ِمْن ِرَواَیِة َعْبِد الّرْحَمِن ْبِن َزْیِد ْبِن َأْسَلَم َوُھَو َضِعیٌف : َأَحُدَھا . اْلَحِدیِث ِعّدُة ِعَلٍل 

ُھ             َأّن: الّثاِني ]  ٣١٤ص [  ّلى الّل ّي َص ْن الّنِب ِھ َع ْن َأِبی ُھ َع ٌل َل ُھ ُمْرَس ِھ َأّن ِحیَح ِفی الّص
َل     : َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَل الّتْرِمِذّي  ي اْلُمْرَس ّح َیْعِن َذا َأَص ْن      . َھ ى َع ْھ َحَك َن َماَج ُث َأّن اْب الّثاِل

ّصِحیُح َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُمَحّمِد ْبِن َیْحَیى َبْعَد َأْن َرَوى َحِدیَث َأِبي َسِعیٍد ال
  .َقاَل َأْوِتُروا َقْبَل َأْن ُتْصِبُحوا َقاَل َفَھَذا اْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َأّن َحِدیَث َعْبِد الّرْحَمِن َواٍه 

  ]َعَدُد َرَكَعاِتِھ ِفي اْلِقَیاِم [ 
اَل          َوَكاَن ِقَیاُمُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ا َق َرَة َكَم اَث َعْش ًة َأْو َثَل َرَة َرْكَع َدى َعْش ِل إْح ِبالّلْی

ي   َذا َفِف َذا َوَھ ا َھ َت َعْنُھَم ُھ َثَب ُة َفِإّن اٍس َوَعاِئَش ُن َعّب ِحیَحْیِن " اْب ا " الّص اَن : َعْنَھ ا َك َم
ة  َرُسوُل الّلُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیِزیُد ِفي َرَمَضاَن َوَلا  َغْیِرِه َعَلى إْحَدى َعْشَرَة َرْكَع

َعْنَھا َأْیًضا َكاَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیَصّلي ِمْن الّلْیِل " الّصِحیَحْیِن " َوِفي 
ِرِھن َوالصّ      ي آِخ ا ِف ْيٍء إّل ِحیُح َثَلاَث َعْشَرَة َرْكَعًة ُیوِتُر ِمْن َذِلَك ِبَخْمٍس َلا َیْجِلُس ِفي َش

َعْن َعاِئَشَة اْلَأّوُل َوالّرْكَعَتاِن َفْوَق اْلِإْحَدى َعْشَرَة ُھَما َرْكَعَتا اْلَفْجِر َجاَء َذِلَك ُمَبّیًنا َعْنَھا 
]  ٣١٥ص [ ِفي َھَذا اْلَحِدیِث ِبَعْیِنِھ َكاَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیَصّلي َثَلاَث 

ي  ِبَرْكَعَتْي اْل ِحیِحِھ  " َفْجر َذَكَرُه ُمْسِلٌم ِف اِرّي   " . َص اَل اْلُبَخ اَن     : َوَق ِدیِث َك َذا اْلَح ي َھ ِف
ِمَع        ّلي إَذا َس ّم ُیَص ًة ُث َرَة َرْكَع اَث َعْش َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیَصّلي ِبالّلْیِل َثَل

ِمْعُت      " الّصِحیَحْیِن " ِن َوِفي الّنَداَء ِباْلَفْجِر َرْكَعَتْیِن َخِفیَفَتْی اَل َس ٍد َق ِن ُمَحّم ِم ْب َعْن اْلَقاِس
ِل        ْن الّلْی ّلَم ِم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َعاِئَشَة َرِضَي الّلُھ َعْنَھا َتُقوُل َكاَنْت َصَلاُة َرُسوِل الّلِھ َص

ِر َوَذِلَك َثَلاَث َعْشَرَة َرْكَعًة َفَھَذا ُمَفّسٌر َعْشَر َرَكَعاٍت َوُیوِتُر ِبَسْجَدٍة َوَیْرَكُع َرْكَعَتْي اْلَفْج
ْت  " الّصِحیَحْیِن " َوَأّما اْبُن َعّباٍس َفَقْد ُاْخُتِلَف َعَلْیِھ َفِفي . ُمَبّیٌن  َعْن َأِبي َجْمَرَة َعْنُھ َكاَن

ْعِني ِبالّلْیِل َلِكْن َقْد َجاَء َعْنُھ َصَلاُة َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َثَلاَث َعْشَرَة َرْكَعًة َی
ِن    : َقاَل الّشْعِبّي . َھَذا ُمَفّسًرا َأّنَھا ِبَرْكَعَتْي اْلَفْجِر  ِھ ْب َد الّل َسَأْلُت َعْبَد الّلِھ ْبَن َعّباٍس َوَعْب

ا   ُعَمَر َرِضَي الّلُھ َعْنُھَما َعْن َصَلاِة َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اَث  : ِبالّلْیِل َفَقاَل َثَل
ي     ر َوِف َلاِة اْلَفْج ِحیَحْیِن  " َعْشَرَة َرْكَعًة ِمْنَھا َثَماٍن َوُیوِتُر ِبَثَلاٍث َوَرْكَعَتْیِن َقْبَل َص " الّص

ھُ          ّلى الّل ُھ َص اِرِث َأّن ِت اْلَح َة ِبْن ِھ َمْیُموَن َد َخاَلِت ِھ ِعْن ِھ   َعْن ُكَرْیٍب َعْنُھ ِفي ِقّصِة َمِبیِت َعَلْی
ْیِن         ّلى َرْكَعَت ُر َص ُھ اْلَفْج ّیَن َل ا َتَب َخ َفَلّم ى َنَف اَم َحّت ّم َن ًة ُث َرَة َرْكَع اَث َعْش ّلى َثَل ّلَم َص َوَس
ّم              ْیِن ُث ّم َرْكَعَت ْیِن ُث ّم َرْكَعَت ْیِن ُث ّم َرْكَعَت ْیِن ُث ّم َرْكَعَت ْیِن ُث ّلى َرْكَعَت ٍظ َفَص ي َلْف ْیِن َوِف َخِفیَفَت

َفَقاَم َفَصّلى َرْكَعَتْیِن َخِفیَفَتْیِن ُثّم َخَرَج . َتْیِن ُثّم َأْوَتَر ُثّم اْضَطَجَع َحّتى َجاَءُه اْلُمَؤّذُن َرْكَع
  .َحَصَل اِلاّتَفاُق َعَلى إْحَدى َعْشَرَة َرْكَعًة ]  ٣١٦ص [ ُیَصّلي الّصْبَح 

  َأْرَبُعوَن َرْكَعًةَمْجُموُع الّرَكَعاِت اّلِتي َكاَن ُیَحاِفُظ َعَلْیَھا [ 
  ]َوَتْدُخُل ِفیَھا َرَكَعاُت َفِریَضِة 

اَف     ِإَذا اْنَض ا ؟ َف َواْخُتِلَف ِفي الّرْكَعَتْیِن اْلَأِخیَرَتْیِن َھْل ُھَما َرْكَعَتا اْلَفْجِر َأْو ُھَما َغْیُرُھَم
انَ         ي َك ِة اّلِت َنِن الّراِتَب ْرِض َوالّس اِت اْلَف َدِد َرَكَع ى َع وُع      َذِلَك إَل اَء َمْجُم ا َج اِفُظ َعَلْیَھ ُیَح
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ا       َر َفْرًض ْبَعَة َعَش ا َس ا َداِئًم ِوْرِدِه الّراِتِب ِبالّلْیِل َوالّنَھاِر َأْرَبِعیَن َرْكَعًة َكاَن ُیَحاِفُظ َعَلْیَھ
َرةَ         اَث َعْش َرَة َأْو َثَل َدى َعْش ًة َوِإْح ّنًة َراِتَب َرَة ُس ا َعْش ُھ    َوَعْشُر َرَكَعاٍت َأْو ِثْنَت ًة ِقَیاُم َرْكَع

ْتِح        َلاِة اْلَف ٍب َكَص ُر َراِت اِرٌض َغْی َك َفَع ِبالّلْیِل َواْلَمْجُموُع َأْرَبُعوَن َرْكَعًة َوَما َزاَد َعَلى َذِل
ِجِد    ِة اْلَمْس َثَماُن َرَكَعاٍت َوَصَلاِة الّضَحى إَذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر َوِصَلاِتِھ ِعْنَد َمْن َیُزوُرُه َوَتِحّی

َرَع   َو ا َأْس ص [ َنْحِو َذِلَك َفَیْنَبِغي ِلْلَعْبِد َأْن ُیَواِظَب َعَلى َھَذا اْلِوْرِد َداِئًما إَلى اْلَمَماِت َفَم
  .َوَالّلُھ اْلُمْسَتَعاُن . َوَأْعَجَل َفْتَح اْلَباِب ِلَمْن َیْقَرُعُھ ُكّل َیْوٍم َوَلْیَلٍة َأْرَبِعیَن َمّرًة ]  ٣١٧

  اِق َصَلاِتِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبالّلْیِل َوِوْتِرِه َوِذْكِر َصَلاِة َأّوِل الّلْیِلَفْصٌل ِفي ِسَی
ّط     : َقاَلْت َعاِئَشُة َرِضَي الّلُھ َعْنَھا  اَء َق ّلَم اْلِعَش ِھ َوَس َما َصّلى َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
اٍت َأْو ِسّت َرَكَعاٍت ُثّم َیْأِوي إَلى ِفَراِشھ َوَقاَل اْبُن َعّباٍس َفَدَخَل َعَلّي إّلا َصّلى َأْرَبَع َرَكَع

َوَكاَن إَذا اْسَتْیَقَظ . َلّما َباَت ِعْنَدُه َصّلى اْلِعَشاَء ُثّم َجاَء ُثّم َصّلى ُثّم َناَم َذَكَرُھَما َأُبو َداُود 
ّم  َبَدَأ ِبالّسَواِك ُثّم َیْذُكُر الّلَھ َتَعاَلى َوَقْد َتَق ّدَم ِذْكُر َما َكاَن َیُقوُلُھ ِعْنَد اْسِتیَقاِظِھ ُثّم َیَتَطّھُر ُث

ِلٍم   " ُیَصّلي َرْكَعَتْیِن َخِفیَفَتْیِن َكَما ِفي  ِحیِح ُمْس ِھ       " َص وُل الَل اَن َرُس ْت َك َة َقاَل ْن َعاِئَش َع
َلاتَ   َتَح َص ي      َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َقاَم ِمْن الّلْیِل اْفَت َذِلَك ِف َر ِب ْیِن َوَأَم َرْكَعَتْیِن َخِفیَفَت ُھ ِب

ِن َحِدیِث َأِبي ُھَرْیَرةَ  َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َقاَل إَذا َقاَم َأَحُدُكْم ِمْن الّلْیِل َفْلَیْفَتِتْح َصَلاَتُھ ِبَرْكَعَتْی
ِلٌم   ْیِن َرَواُه ُمْس َف  . َخِفیَفَت اَرًة إَذا اْنَتَص وُم َت اَن َیُق ٍل َوَك َدُه ِبَقِلی ٍل َأْو َبْع ُھ ِبَقِلی ُل َأْو َقْبَل الّلْی

اِني        ِف الّث ي الّنْص یُح ِف ا َیِص َو إّنَم ّدیُك َوُھ َو ال اِرَخ َوُھ ِمَع الّص وُم إَذا َس اَن َیُق ا َك َوُرّبَم
ِدیِث  َوَكاَن َیْقَطُع ِوْرَدُه َتاَرًة َوَیِصُلُھ َتاَرًة َوُھَو اْلَأْكَثُر َوَیْقَطُعُھ َكَما َقا َل اْبُن َعّباٍس ِفي َح
َأ       ّوَك َوَتَوّض َتْیَقَظ َفَتَس ّلَم اْس ِھ َوَس ي  { ]  ٣١٨ص [ َمِبیِتِھ ِعْنَدُه َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْی ِإّن ِف

اِب      ُأوِلي اْلَأْلَب اٍت ِل اِر َلآَی َراَن  [ } َخْلِق الّسَماَواِت َواْلَأْرِض َواْخِتَلاِف الّلْیِل َوالّنَھ آُل ِعْم
اَم   ] .  ١٩٠ ا اْلِقَی َفَقَرَأ َھُؤَلاِء اْلآَیاِت َحّتى َخَتَم الّسوَرَة ُثّم َقاَم َفَصّلى َرْكَعَتْیِن َأَطاَل ِفیِھَم

اٍت       ّت َرَكَع ّراٍت ِبِس اَث َم َك َثَل َوالّرُكوَع َوالّسُجوَد ُثّم اْنَصَرَف َفَناَم َحّتى َنَفَخ ُثّم َفَعَل َذِل
ى          ُكّل َذِلَك َیْسَتاُك َو َرَج إَل َؤّذُن َفَخ َأّذَن اْلُم اٍث َف َر ِبَثَل ّم َأْوَت اِت ُث اِء اْلآَی َیَتَوّضُأ َوَیْقَرُأ َھُؤَل

وًرا    ْمِعي ُن الّصَلاِة َوُھَو َیُقوُل الّلُھّم اْجَعْل ِفي َقْلِبي ُنوًرا َوِفي ِلَساِني ُنوًرا َواْجَعْل ِفي َس
ْوِقي          َواْجَعْل ِفي َبَصِري ُنوًرا َواْجَعْل ِمْن ْن َف ْل ِم وًرا َواْجَع اِمي ُن ْن َأَم وًرا َوِم ي ُن َخْلِف

ِلٌم       وًرا َرَواُه ُمْس ي ُن ّم َأْعِطِن وًرا الّلُھ ُھ      . ُنوًرا َوِمْن َتْحِتي ُن اٍس اْفِتَتاَح ُن َعّب ْذُكْر اْب ْم َی َوَل
اَن       ُھ َك ا َأّن ُة َفِإّم ُھ َعاِئَش ا َأْن       ِبَرْكَعَتْیِن َخِفیَفَتْیِن َكَما َذَكَرْت اَرًة َوِإّم َذا َت اَرًة َوَھ َذا َت ُل َھ َیْفَع

َك   َتُكوَن َعاِئَشُة َحِفَظْت َما َلْم َیْحَفْظ اْبُن َعّباٍس َوُھَو اْلَأْظَھُر ِلُمَلاَزَمِتَھا َلُھ َوِلُمَراَعاِتَھا َذِل
ا   ِھ َوِإَذا      َوِلَكْوِنَھا َأْعَلَم اْلَخْلِق ِبِقَیاِمِھ ِبالّلْیِل َواْبُن َعّباٍس إّنَم َد َخاَلِت ِت ِعْن َة اْلَمِبی اَھَدُه َلْیَل َش

  .اْخَتَلَف اْبُن َعّباٍس َوَعاِئَشُة ِفي َشْيٍء ِمْن َأْمِر ِقَیاِمِھ ِبالّلْیِل َفاْلَقْوُل َما َقاَلْت َعاِئَشُة 
  ]َأْنَواُع َصَلاِة اْلِقَیاِم [ 

ِذي  : الّنْوُع الّثاِني . ِمْنَھا َھَذا اّلِذي َذَكَرُه اْبُن َعّباٍس َوَكاَن ِقَیاُمُھ ِبالّلْیِل َوِوْتُرُه َأْنَواًعا َف اّل
ْكَعًة َذَكَرْتُھ َعاِئَشُة َأّنُھ َكاَن َیْفَتِتُح َصَلاَتُھ ِبَرْكَعَتْیِن َخِفیَفَتْیِن ُثّم ُیَتّمُم ِوْرَدُه إْحَدى َعْشَرَة َر

وِتُر ِبَرْكعَ   ْیِن َوُی ّل َرْكَعَت ْن ُك ّلُم ِم َذِلَك   ُیَس ًة َك َرَة َرْكَع اَث َعْش ُث َثَل ْوُع الّثاِل ْوُع . ة الّن الّن
ا         ًة َل ْرًدا ُمَتَواِلَی ٍس َس وِتُر ِبَخْم ّم ُی ْیِن ُث ّل َرْكَعَت ْن ُك ّلُم ِم اٍت ُیَس اَن َرَكَع ّلي َثَم ُع ُیَص الّراِب

ٍت َیْسُرُد ِمْنُھّن َثَماِنًیا َلا َیْجِلُس َیْجِلُس ِفي َشْيٍء إّلا ِفي آِخِرِھّن الّنْوُع اْلَخاِمُس ِتْسُع َرَكَعا
ا           ْنَھُض َوَل ّم َی ْدُعوُه ُث ُدُه َوَی اَلى َوَیْحَم َھ َتَع ْذُكُر الّل ُس َی ِفي َشْيٍء ِمْنُھّن إّلا ِفي الّثاِمَنِة َیْجِل

ا   ُیَصّلي الّتاِسَعَة ُثّم َیْقُعُد َوَیَتَشّھُد َوُیَسّلُم ُثّم ُیصَ ]  ٣١٩ص [ ُیَسّلُم ُثّم  ْیِن َجاِلًس ّلي َرْكَعَت



 ١٧٤

ْیِن           . َبْعَدَما ُیَسّلُم  َدَھا َرْكَعَت ّلي َبْع ّم ُیَص ْذُكوَرِة ُث ِع اْلَم ْبًعا َكالّتْس ّلي َس اِدُس ُیَص ْوُع الّس الّن
َنُھنّ   . َجاِلًسا  ُل َبْی ا َیْفِص َذا  .  الّنْوُع الّساِبُع َأّنُھ َكاَن ُیَصّلي َمْثَنى َمْثَنى ُثّم ُیوِتُر ِبَثَلاٍث َل َفَھ

یِھّن َوَرَوى             َل ِف ا َفْص اٍث َل وِتُر ِبَثَل اَن ُی ُھ َك َة َأّن ْن َعاِئَش ُھ َع ُھ الّل ُد َرِحَم اُم َأْحَم َرَواُه اْلِإَم
َكاَن َلا ُیَسّلُم ِفي َرْكَعَتْي اْلِوْتر َوَھِذِه الّصَفُة ِفیَھا َنَظٌر َفَقْد َرَوى َأُبو َحاِتِم : الّنَساِئّي َعْنَھا 

وِتُروا       " َصِحیِحِھ " ِحّباَن ِفي  ْبُن ا ُت ّلَم َل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َعْن الّنِبّي َص
ّداَرُقْطِنّي   ْم   : ِبَثَلاٍث َأْوِتُروا ِبَخْمٍس َأْو َسْبٍع َوَلا َتَشّبُھوا ِبَصَلاِة اْلَمْغِرِب َقاَل ال ُھ ُكّلُھ ُرَواُت

ّرْكَعَتْیِن ؟    :ِثَقاٌت َقاَل ُمَھّنا  ي ال َسَأْلُت َأَبا َعْبِد الّلِھ إَلى َأّي َشْيٍء َتْذَھُب ِفي اْلِوْتِر ُتَسّلُم ِف
ُھ            . َقاَل َنَعْم  ّلى الّل ّي َص ْن الّنِب ُر َع َوى َوَأْكَث ِھ َأْق َث ِفی َأّن اْلَأَحاِدی اَل ِل ْيٍء ؟ َق ُقْلُت ِلَأّي َش

ُھ  ]  ٣٢٠ص [ الّزْھِرّي َعْن ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة َأّن . َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّرْكَعَتْیِن  َصّلى الّل
ي         ّلُم ِف اَل ُیَس ِوْتِر ؟ َق ْن اْل ُد َع ِئَل َأْحَم ْرٌب ُس اَل َح ّرْكَعَتْیِن َوَق ْن ال ّلَم ِم ّلَم َس ِھ َوَس َعَلْی

ْسِلیَم َأْثَبُت َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوِإْن َلْم ُیَسّلْم َرَجْوُت َأّلا َیُضّرُه إّلا َأّن الّت. الّرْكَعَتْیِن 
ُب        اَل َأْذَھ ِوْتِر ؟ َق ي اْل ْذَھُب ِف ِدیٍث َت َوَسّلَم َوَقاَل َأُبو َطاِلٍب َسَأْلُت َأَبا َعْبِد الّلِھ إَلى َأّي َح

ي    َمْن َصّلى َخْمًسا َلا َیْجِلُس إّلا ِفي آِخِرِھّن َوَمْن َصّلى َس: إَلْیَھا ُكّلَھا  ا ِف ُس إّل ْبًعا َلا َیْجِل
  .آِخِرِھّن َوَقْد ُرِوَي ِفي َحِدیِث ُزَراَرَة َعْن َعاِئَشَة ُیوِتُر ِبِتْسٍع َیْجِلُس ِفي الّثاِمَنة 

ا    ُب إَلْیَھ ت  . َقاَل َوَلِكّن َأْكَثَر اْلَحِدیِث َوَأْقَواُه َرْكَعٌة َفَأَنا َأْذَھ اُث     : ُقْل وُل َثَل ُعوٍد َیُق ُن َمْس اْب
ِھ    ُرّد َعَلْی ا    . َقاَل َنَعْم َقْد َعاَب َعَلى َسْعٍد َرْكَعًة َفَقاَل َلُھ َسْعٌد َأْیًضا َشْیًئا َی اِمُن َم ْوُع الّث الّن

َع      اَن َفَرَك ي َرَمَض ّلَم ِف َرَواُه الّنَساِئّي َعْن ُحَذْیَفَة َأّنُھ َصّلى َمَع الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس
ي         َفَقاَل ِفي ُرُك ْر ِل وُل َرّب اْغِف َس َیُق ّم َجَل ا ُث اَن َقاِئًم ا َك وِعِھ ُسْبَحاَن َرّبي اْلَعِظیِم ِمْثَل َم

ا      . َرّب اْغِفْر ِلي ِمْثَل َما َكاَن َقاِئًما  اَن َقاِئًم ا َك َل َم َأْعَلى ِمْث ُثّم َسَجَد َفَقاَل ُسْبَحاَن َرّبَي اْل
َطُھ       َفَما َصّلى إّلا َأْرَبَع َرَكَعاٍت َحّتى ِل َوَوَس َر َأّوَل الّلْی َداِة َوَأْوَت ى اْلَغ َجاَء ِبَلاٌل َیْدُعوُه إَل

َي          . َوآِخَرُه  َباَح َوِھ ى الّص ا َحّت ا َوُیَرّدُدَھ ٍة َیْتُلوَھ ًة ِبآَی ًة َتاّم اَم َلْیَل ِإّنُھْم   { َوَق ّذْبُھْم َف ِإْن ُتَع
َواٍع   َوَكاَنْت]  ٣٢١ص ] . [  ١١٨اْلَماِئَدُة [ } ِعَباُدَك  ُدَھا  . َصَلاُتُھ ِبالّلْیِل َثَلاَثَة َأْن  -َأَح

ًدا      : الّثاِني . َصَلاُتُھ َقاِئًما : َوُھَو َأْكَثُرَھا  ُع َقاِع ًدا َوَیْرَك ّلي َقاِع اَن ُیَص ُھ   . َأّنُھ َك ُث َأّن الّثاِل
. َقاِئًما َواْلَأْنَواُع الّثَلاَثُة َصّحْت َعْنُھ  َكاَن َیْقَرُأ َقاِعًدا َفِإَذا َبِقَي َیِسیٌر ِمْن ِقَراَءِتِھ َقاَم َفَرَكَع

ي   اِئّي   " َوَأّما ِصَفُة ُجُلوِسِھ ِفي َمَحّل اْلِقَیاِم َفِف َنِن الّنَس ْن       " ُس ِقیٍق َع ِن َش ِھ ْب ِد الّل ْن َعْب َع
ّلي ُمَتَربّ     ّلَم ُیَص ِھ َوَس ُھ َعَلْی اِئّي    َعاِئَشَة َقاَلْت َرَأْیُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّل اَل الّنَس ا َق ا  : ًع َل

ا   َأْعَلُم َأَحًدا َرَوى َھَذا اْلَحِدیَث َغْیَر َأِبي ُدَواَد َیْعِني اْلَحْفِرّي َوَأُبو َداُود ِثَقٌة َوَلا َأْحَسُب إّل
  .َأّن َھَذا اْلَحِدیَث َخَطٌأ َوَالّلُھ َأْعَلُم 

  .ال سیما سنة المغربـ كان یصلي عامة السنن والتطوع الذي ال سبب لھ في بیتھ، ١
ین     : ـ وكان یحافظ على عشر ركعات في الحضر دائًما٢ ر، وركعت ل الظھ ین قب ركعت

الة   ل ص ین قب ھ وركعت ي بیت اء ف د العش ین بع رب، وركعت د المغ ین بع دھا، وركعت بع
  .الفجر

ي    ٣ دعھا ھ ن ی م یك ل، ول ع النواف ن جمی د م ر أش نة الفج ى س ھ عل ت محافظت ـ وكان
  .ال سفًرا، ولم ینقل أنھ صلى في السفر راتبة غیرھاوالوتر، ال حضًرا و

  .ـ وكان یضطجع بعد سنة الفجر على شقھ األیمن٤
د       ٥ ر قضاھا بع د الظھ ان بع ھ الركعت ـ وكان یصلي أحیاًنا قبل الظھر أربًعا، ولما فاتت

  .العصر
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  .ـ ولم یكن یدع صالة اللیل حضًرا وال سفًرا٦
ي         ـ وكان أكثر صالتھ باللیل قائًما، ٧ إذا بق ًدا، ف رأ قاع ا یق ًدا، وربم ا یصلي قاع وربم

  .یسیر من قراءتھ قام فركع قائًما
رًدا             ٨ س س وتر بخم م ی ین، ث ل ركعت د ك لم بع ات، یس اني ركع لي ثم ان یص ـ وك

متوالیات، ال یجلس إال في آخرھن، أو یوتر بتسع ركعات یسرد منھن ثمانًیا ال یجلس 
لم، ث  نھض وال یس م ی ة، ث ي الثامن م  إال ف لم، ث ھد ویس د فیتش م یقع عة، ث لي التاس م یص

دھا             م یصلي بع ذكورة ث وتر بسبع كالتسع الم لم، أو ی دما یس ین بع دھا ركعت یصلي بع
  .ركعتین جالًسا

ًرا  : ((ـ وكان یوتر أول اللیل ووسطھ وآخره، وقال٩ ل وت )) اجعلوا آخر صالتكم باللی
  ].ق[

إذا أراد أن   ـ وكان یصلي بعد الوتر ركعتین جالًسا تارًة و١٠ ا، ف تارًة یقرأ فیھما جالًس
  .یركع قام فركع

  .ـ وكان إذا غلبھ نوم أو وجع صلى من النھار اثنتي عشرة ركعة١١
  .ـ وقام لیلة بآیة یتلوھا ویرددھا حتى الصباح١٢
ـ وكان ُیِسرُّ بالقرآن في صالة اللیل تارًة، ویجھر تارًة، ویطیل القیام تارة، ویخففھ ١٣
  .تارًة
ْل  {، و}ُقْل َیا َأیَُّھا اْلَكاِفُروَن{، و}َسبِِّح اْسَم َربَِّك اَألْعَلى{كان یقرأ في الوتر بــ و١٤ ُق

ي      )) سبحان الملك القدوس: ((، فإذا سلم قال}ُھَو اللَُّھ َأَحٌد د صوتھ ف رات، یم ثالث م
  ].صحیح النسائي[الثالثة ویرفع 

  ھدیھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي اْلصََّالة  .٢١
  )١٩٤ص /  ١ج ( -المعاد  زاد

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّصَلاِة
  ]َلْم َیَتَلّفْظ ِبالّنّیِة [ 

ا    " الّلُھ َأْكَبُر " َكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َقاَم إَلى الّصَلاِة َقاَل  ا َوَل ْیًئا َقْبَلَھ َوَلْم َیُقْل َش
َظ   ا َأْو      َتَلّف اٍت إَماًم َع َرَكَع ِة َأْرَب َتْقِبَل اْلِقْبَل َذا ُمْس َلاَة َك ِھ َص ّلي ِلّل اَل ُأَص ا َق َة َوَل ِة اْلَبّت ِبالّنّی

ّط     ٌد َق ُھ َأَح َمْأُموًما َوَلا َقاَل َأَداًء َوَلا َقَضاًء َوَلا َفْرَض اْلَوْقِت َوَھِذِه َعْشُر ِبَدٍع َلْم َیْنُقْل َعْن
ٍد   ِبِإْسَناٍد َص ْن َأَح ِحیٍح َوَلا َضِعیٍف َوَلا ُمْسَنٍد َوَلا ُمْرَسٍل َلْفَظًة َواِحَدًة ِمْنَھا اْلَبّتَة َبْل َوَلا َع

َض            ّر َبْع ا َغ ِة َوِإّنَم ِة اْلَأْرَبَع ا اْلَأِئّم اِبِعیَن َوَل ْن الّت ٌد ِم َنُھ َأَح ا اْسَتْحَس َحاِبِھ َوَل ْن َأْص ِم
ِفِعّي َرِضَي الّلُھ َعْنُھ ِفي الّصَلاِة إّنَھا َلْیَسْت َكالّصَیاِم َوَلا َیْدُخُل ِفیَھا اْلُمَتَأّخِریَن َقْوُل الّشا

ذّ  ْكِر َأَحٌد إّلا ِبِذْكٍر َفَظّن َأّن الّذْكَر َتَلّفُظ اْلُمَصّلي ِبالّنّیِة َوِإّنَما َأَراَد الّشاِفِعّي َرِحَمُھ الّلُھ ِبال
ِھ          َتْكِبیَرَة اْلِإْحَراِم َلْیَس إّل ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ُھ الّنِب ْم َیْفَعْل ًرا َل اِفِعّي َأْم َتِحّب الّش ا َوَكْیَف َیْس

َدنَ   ِإْن َأْوَج ا َوَسّلَم ِفي َصَلاٍة َواِحَدٍة َوَلا َأَحٌد ِمْن ُخَلَفاِئِھ َوَأْصَحاِبِھ َوَھَذا َھْدُیُھْم َوِسیَرُتُھْم َف
ِلَك َقِبْلَناُه َوَقاَبْلَناُه ِبالّتْسِلیِم َواْلَقُبوِل َوَلا َھْدَي َأْكَمُل ِمْن َھْدِیِھْم َأَحٌد َحْرًفا َواِحًدا َعْنُھْم ِفي َذ

  .َوَلا ُسّنَة إّلا َما َتَلّقْوُه َعْن َصاِحِب الّشْرِع َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم 
  ]اْلِإْحَرامُ  [ 

  .ُر َلا َغْیَرَھا َوَلْم َیْنُقْل َأَحٌد َعْنُھ ِسَواَھا َوَكاَن َدْأُبُھ ِفي إْحَراِمِھ َلْفَظَة الّلُھ َأْكَب
  ]َرْفُع اْلَیَدْیِن ِعْنَد اْلِإْحَراِم [ 
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ھ َوُرِوَي إلَ       ُروِع ُأُذَنْی ى ُف َة إَل ا اْلِقْبَل ى َوَكاَن َیْرَفُع َیَدْیِھ َمَعَھا َمْمُدوَدَة اْلَأَصاِبِع ُمْسَتْقِبًلا ِبَھ
اُلوا  َمْنِكَبْیِھ َفَأُبو ُحَمْی اَل       : ٍد الّساِعِديّ  َوَمْن َمَعُھ َق َذِلَك َق ْیِن َوَك ا اْلَمْنِكَب اِذَي ِبِھَم ى ُیَح َحّت

ٍر   . اْبُن ُعَمرَ   ُن ُحْج ِھ    : َوَقاَل َواِئُل ْب اِل ُأُذَنْی ى ِحَی َراُء   . إَل اَل اْلَب ِھ    : َوَق ْن ُأُذَنْی ا ِم . َقِریًب
ا     َوِقیَل ُھَو ِمْن اْلَعَمِل اْلُمَخّیِر اَن َأْعَلاَھ َل َك ا     ]  ١٩٥ص [ ِفیِھ َوِقی ِھ َفَل ى َمْنِكَبْی اُه إَل َوَكّف

َرى  . َیُكوُن اْخِتَلاًفا َوَلْم َیْخَتِلْف َعْنُھ ِفي َمَحّل َھَذا الّرْفِع  ُثّم َیَضُع اْلُیْمَنى َعَلى َظْھِر اْلُیْس
.  

  ]اِلاْسِتْفَتاُح [ 
اَرًة ِب الّلُھ     َتْفِتُح َت اَن َیْس ِرِق        َوَك ْیَن اْلَمْش ْدَت َب ا َباَع اَي َكَم ْیَن َخَطاَی ي َوَب ْد َبْیِن ّم َباِع

ّذُنوِب      ْن ال ي ِم ّم َنّقِن َرِد الّلُھ ّثْلِج َواْلَب اِء َوال اَي ِباْلَم ْن َخَطاَی ْلِني ِم ّم اْغِس ِرِب الّلُھ َواْلَمْغ
ّدَنِس وَ    ْن ال َأْبَیُض ِم َر       َواْلَخَطاَیا َكَما ُیَنّقى الّثْوُب اْل ِذي َفَط َي ِلّل ُت َوْجِھ وُل َوّجْھ اَرًة َیُق َت

اَي             ِكي َوَمْحَی َلاِتي َوُنُس ِرِكیَن إّن َص ْن اْلُمْش ا ِم ا َأَن ِلًما َوَم ا ُمْس َأْرَض َحِنیًف َمَواِت َواْل الّس
ِمیَن الّلُھّم َأْنَت اْلَمِلُك َوَمَماِتي ِلّلِھ َرّب اْلَعاَلِمیَن َلا َشِریَك َلُھ َوِبَذِلَك ُأِمْرت َوَأَنا َأّوُل اْلُمْسِل

وِبي              ي ُذُن اْغِفْر ِل َذْنِبي َف ُت ِب ي َواْعَتَرْف ُت َنْفِس ُدك َظَلْم ا َعْب ي َوَأَن َت َرّب َت َأْن َلا إَلَھ إّلا َأْن
نِ     ِدي ِلَأْحَس ا َیْھ اِق َل َت   َجِمیَعَھا إّنُھ َلا َیْغِفُر الّذُنوَب إّلا َأْنَت َواْھِدِني ِلَأْحَسِن اْلَأْخَل ا َأْن َھا إّل

ُھ    ُر ُكّل َواْصِرْف َعّني َسّیَئ اْلَأْخَلاِق َلا َیْصِرُف َعّني َسّیَئَھا إّلا َأْنَت َلّبْیَك َوَسْعَدْیَك َواْلَخْی
ك          وُب إَلْی َتْغِفُرَك َوَأُت ت َأْس َت َوَتَعاَلْی َك َتَباَرْك َك َوِإَلْی ا ِب ص [ ِبَیَدْیك َوالّشّر َلْیَس إَلْیك َأَن

َراِفیَل    . َكاَن َیُقوُلُھ ِفي ِقَیاِم الّلْیِل ]  ١٩٦ َل َوِإْس َل َوِمیَكاِئی َوَتاَرًة َیُقوُل الّلُھّم َرّب ِجْبَراِئی
ِھ          اُنوا ِفی ا َك اِدَك ِفیَم ْیَن ِعَب ُم َب َت َتْحُك َھاَدِة َأْن َفاِطَر الّسَمَواِت َواْلَأْرِض َعاِلَم اْلَغْیِب َوالّش

َما ُاْخُتِلَف ِفیِھ ِمْن اْلَحّق ِبِإْذِنك إّنَك َتْھِدي َمْن َتَشاُء إَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم َیْخَتِلُفوَن اْھِدِني ِل
یِھّن        .  ْن ِف َأْرِض َوَم َمَواِت َواْل وُر الّس َت ُن ُد َأْن ِدیُث  . .. َوَتاَرًة َیُقوُل الّلُھّم َلَك اْلَحْم . اْلَح

اَل       َوَسَیْأِتي ِفي َبْعِض ُطُرِقِھ الّصِحیَحِة َع ّم َق َر ُث ُھ َكّب ا َأّن ُھ َعْنُھَم ْن اْبِن َعّباٍس َرِضَي الّل
ًرا اْلَحمْ   . َذِلَك  ِھ َكِثی ُد َوَتاَرًة َیُقوُل الّلُھ َأْكَبُر الّلُھ َأْكَبُر الّلُھ َأْكَبُر اْلَحْمُد ِلّلِھ َكِثیًرا اْلَحْمُد ِلّل

ا ُسْبَحاَن الّلِھ ُبْكَرًة َوَأِصیًلا ُسْبَحاَن الّلِھ ُبْكَرًة َوَأِصیًلا ِلّلِھ َكِثیًرا َوُسْبَحاَن الّلِھ ُبْكَرًة َوَأِصیًل
ِھ   اَرًة  ]  ١٩٧ص . [ الّلُھّم إّني َأُعوُذ ِبَك ِمْن الّشْیَطاِن الّرِجیِم ِمْن َھْمِزِه َوَنْفِخِھ َوَنْفِث َوَت

ّراٍت     َر َم ّبُح َعْش ّم        َیُقوُل الّلُھ َأْكَبُر َعْشَر َمّراٍت ُثّم ُیَس ًرا ُث ُل َعْش ّم ُیَھّل ًرا ُث ُد َعْش ّم َیْحَم ُث
الّلُھّم " َیْسَتْغِفُر َعْشًرا ُثّم َیُقوُل الّلُھّم اْغِفْر ِلي َواْھِدِني َواْرُزْقِني َوَعاِفِني َعْشًرا ُثّم َیُقوُل 

ّلى   َفُكّل َھِذِه ا. إّني َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِضیِق اْلُمَقاِم َیْوَم اْلِقَیاَمِة َعْشًرا  ُھ َص ْلَأْنَواِع َصّحْت َعْن
ُمك       . الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم  اَرَك اْس ِدك َوَتَب ّم َوِبَحْم ْبَحاَنَك الّلُھ َتْفِتُح ِبُس َوُرِوَي َعْنُھ َأّنُھ َكاَن َیْس

لّرَفاِعّي َعْن َوَتَعاَلى َجّدك َوَلا إَلَھ َغْیُرَك َذَكَر َذِلَك َأْھُل الّسَنِن ِمْن َحِدیِث َعِلّي ْبِن َعِلّي ا
لَ   ا َأْرَس ُھ ُرّبَم ى َأّن ِعیٍد َعَل ي َس ْن َأِب اِجي َع ِل الّن ي اْلُمَتَوّك ْد ُرِوَي . َأِب ]  ١٩٨ص [ َوَق

ِن       َر ْب ْن ُعَم ّح َع ْن َص ُھ َوَلِك ُت ِمْن ُھ َأْثَب ي َقْبَل ُث اّلِت ا َواْلَأَحاِدی ُھ َعْنَھ َي الّل َة َرِض َعاِئَش
ُھ َع َي الّل اِب َرِض ّلَم  اْلَخّط ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اِم الّنِب ي َمَق ِھ ِف َتْفِتُح ِب اَن َیْس ُھ َك ُھ َأّن ْن

َأّما َأَنا َفَأْذَھُب إَلى َما ُرِوَي َعْن ُعَمَر َوَلْو : َوَیْجَھُر ِبِھ َوُیَعّلُمُھ الّناَس َوَقالَ  اْلِإَماُم َأْحَمُد 
اَن          َأّن َرُجًلا اْسَتْفَتَح ِبَبْعِض َما ُرِو ِتْفَتاِح َك ْن اِلاْس ّلَم ِم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْن الّنِب َي َع

  .َحَسًنا 
  ]َوالّتْعِلیُل َلُھ " ُسْبَحاَنك الّلُھّم " اْخِتَیاُر اْلِإَماِم َأْحَمَد ِلُدَعاِء [ 
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َرى     َوِإّنَما اْخَتاَر اْلِإَماُم َأْحَمدُ  َھَذا ِلَعَشَرِة َأْوُجٍھ َقْد َذَكْرُتَھا َع ُأْخ ي َمَواِض ُر   . ِف ا َجْھ ِمْنَھ
َوِمْنَھا اْشِتَماُلُھ َعَلى َأْفَضِل اْلَكَلاِم َبْعَد اْلُقْرآِن َفِإّن َأْفَضَل اْلَكَلاِم . ُعَمَر ِبِھ ُیَعّلُمُھ الّصَحاَبَة 

ُھ َأْكَبُر َوَقْد َتَضّمَنَھا َھَذا اِلاْسِتْفَتاُح َبْعَد اْلُقْرآِن ُسْبَحاَن الّلِھ َواْلَحْمُد ِلّلِھ َوَلا إَلَھ إّلا الّلُھ َوَالّل
ّدَعاِء   . َمَع َتْكِبیَرِة اْلِإْحَراِم  ّمٌن ِلل َوِمْنَھا َأّنُھ اْسِتْفَتاٌح َأْخَلُص ِللّثَناِء َعَلى الّلِھ َوَغْیُرُه ُمَتَض

]  ١٩٩ص [ َتْعِدُل ُثُلَث اْلُقْرآِن َوالّثَناُء َأْفَضُل ِمْن الّدَعاِء َوِلَھَذا َكاَنْت ُسوَرُة اْلِإْخَلاِص 
ُھ         " َتَباَرَك َوَتَعاَلى َوالّثَناِء َعَلْیِھ َوِلَھَذا َكاَن  ُھ َوَالّل ا الّل َھ إّل ا إَل ِھ َوَل ُد ِلّل ِھ َواْلَحْم ُسْبَحاَن الّل

ِرِه  َأْفَضُل اْلَكَلاِم َبْعَد اْلُقْرآِن َفَیْلَزُم َأّن َما َتَضّمَنَھا ِمْن اِل" َأْكَبُر  اْسِتْفَتاَحاِت َأْفَضُل ِمْن َغْی
ي       . ِمْن اِلاْسِتْفَتاَحاِت  ِل ِف اِم الّلْی ي ِقَی َي ِف ا ِھ َوِمْنَھا َأّن َغْیَرُه ِمْن اِلاْسِتْفَتاَحاِت َعاّمُتَھا إّنَم

اٌء   َوِمْنَھا َأّن. الّناِفَلِة َوَھَذا َكاَن ُعَمُر َیْفَعُلُھ َوُیَعّلُمُھ الّناَس ِفي اْلَفْرِض  َھَذا اِلاْسِتْفَتاَح إْنَش
ِتْفَتاُح        ِھ َواِلاْس وِت َجَلاِل ِھ َوُنُع َفاِت َكَماِل ْن ِص ِللّثَناِء َعَلى الّرّب َتَعاَلى ُمَتَضّمٌن ِلْلِإْخَباِر َع

ا َأّن  . إْخَباٌر َعْن ُعُبوِدّیِة اْلَعْبِد َوَبْیَنُھَما ِمْن اْلَفْرِق َما َبْیَنُھَما " َوّجْھت َوْجِھَي " ِب  َوِمْنَھ
ِتْفَتاَح ِب    اَر اِلاْس ْن اْخَت َي  " َم ت َوْجِھ ِدیِث    " َوّجْھ ْن اْلَح ٍة ِم ُذ ِبِقْطَع ا َیْأُخ ُھ َوِإّنَم ا ُیْكِمُل َل

ُھ          ُھ ُكّل ِھ َیُقوُل َب إَلْی ْن َذَھ ِإّن َم ِدك َف ّم َوِبَحْم َوَیَذُر َباِقَیُھ ِبِخَلاِف اِلاْسِتْفَتاِح ِب ُسْبَحاِنك الّلُھ
  .إَلى آِخِرِه 

مِ    ُر ِبِبْس اَن َیْجَھ  َوَكاَن َیُقوُل َبْعَد َذِلَك َأُعوُذ ِبَالّلِھ ِمْن الّشْیَطاِن الّرِجیِم ُثّم َیْقَرُأ اْلَفاِتَحة َوَك
ْوٍم    ]  ٢٠٠ص [ الّلِھ الّرْحَمِن الّرِحیِم َتاَرًة َوُیْخِفیَھا َأْكَثَر ِمّما َیْجَھُر ِبَھا  ّل َی ي ُك َداِئًما ِف

ى       ِدیَن َوَعَل ِھ الّراِش ى ُخَلَفاِئ َك َعَل ى َذِل َفًرا َوَیْخَف ًرا َوَس ًدا َحَض ّراٍت َأَب َس َم ٍة َخْم َوَلْیَل
اَج       ى َیْحَت اِل َحّت ِل اْلُمَح ْن َأْمَح ُجْمُھوِر َأْصَحاِبِھ َوَأْھِل َبَلِدِه ِفي اْلَأْعَصاِر اْلَفاِضَلِة َھَذا ِم

ا     ِھ ِبَأْلَف ّبِث ِفی ى الّتَش ِریٍح         إَل ُر َص ِث َغْی َك اْلَأَحاِدی ِحیُح ِتْل ٍة َفَص َث َواِھَی ٍة َوَأَحاِدی ٍظ ُمْجَمَل
  .َوَصِریُحَھا َغْیُر َصِحیٍح َوَھَذا َمْوِضٌع َیْسَتْدِعي ُمَجّلًدا َضْخًما 

اَل   َفِإَذا َفَرَغ ِم. َوَكاَنْت ِقَراَءُتُھ َمّدا َیِقُف ِعْنَد ُكّل آَیٍة َوَیُمّد ِبَھا َصْوَتُھ  ِة َق ْن ِقَراَءِة اْلَفاِتَح
  ] ٢٠١ص [ َفِإْن َكاَن َیْجَھُر ِباْلِقَراَءِة َرَفَع ِبَھا َصْوَتُھ َوَقاَلَھا َمْن َخْلَفُھ " آِمیَن " 
  ]َسَكَتاُت اْلِإَمامِ  [ 

ِة  َوَكاَن َلُھ َسْكَتَتاِن َسْكَتٌة َبْیَن الّتْكِبیِر َواْلِقَراَءِة َوَعْنَھا َسَأَلُھ َأُبو  ُھَرْیَرَة َواْخُتِلَف ِفي الّثاِنَی
ُر    . َوِقیَل إّنَھا َبْعَد اْلِقَراَءِة َوَقْبَل الّرُكوِع . َفُرِوَي َأّنَھا َبْعَد اْلَفاِتَحِة  ْكَتَتاِن َغْی َي َس َوِقیَل ِھ

ةُ         ا الّثاِلَث ْط َوَأّم اِن َفَق َي اْثَنَت ا ِھ اِھُر إّنَم ا َوالّظ َراّد      اْلُأوَلى َفَتُكوُن َثَلاًث ِل َت ّدا ِلَأْج ٌة ِج َفَلِطیَف
ْدِر            ا ِبَق اَن َیْجَعُلَھ ُھ َك ُأوَلى َفِإّن ْكَتِة اْل اِف الّس الّرُكوِع ِبِخَل َراَءَة ِب ُل اْلِق الّنَفِس َوَلْم َیُكْن َیِص

َذا            ى َھ ْأُموِم َفَعَل َراَءِة اْلَم ِل ِق ا ِلَأْج َل إّنَھ ْد ِقی ُة َق ِتْفَتاِح َوالّثاِنَی ْدِر    َی: اِلاْس ا ِبَق ي َتْطِویُلَھ ْنَبِغ
ْذُكْرَھا     ْم َی ْن َل ٌة َفَم ْكَتٌة َلِطیَف َي َس ْط َوِھ ّنَفِس َفَق ِة َوال ُة َفِللّراَح ا الّثاِلَث ِة َوَأّم َراَءِة اْلَفاِتَح ِق

ّرَواَیَتْینِ        ْیَن ال اَف َب ا اْخِتَل ًة َفَل ْكَتًة َثاِلَث ا َس ا     َفِلِقَصِرَھا َوَمْن اْعَتَبَرَھا َجَعَلَھ ُر َم َذا َأْظَھ َوَھ
ِدیِث     َذا اْلَح ي َھ اُل ِف ٍب      . ُیَق ِن َكْع ّي ْب ُمَرَة َوُأَب ِة َس ْن ِرَواَی ْكَتَتْیِن ِم ِدیُث الّس ّح َح ْد َص َوَق

ي   ِحیِحِھ  " َوِعْمَراَن ْبِن ُحَصْیٍن َذَكَر َذِلَك َأُبو َحاِتٍم ِف ْد      " َص ُدٍب َوَق ُن ُجْن َو اْب ُمَرُة ُھ َوَس
ذَ   ّیَن ِب ْن           َتَب ُت ِم اَل َحِفْظ ْد َق ُدٍب َوَق ُن ُجْن ُمَرُة ْب ْكَتَتْیِن َس ِدیَث الّس ْن َرَوى َح َد َم ِلَك َأّن َأَح

َراَءِة         ْن ِق َرَغ ِم ْكَتًة إَذا َف َر َوَس ْكَتًة إَذا َكّب ْكَتَتْیِن َس { َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َس
َراَءِة   } ا الّضاّلیَن َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعَلْیِھْم َوَل ْن اْلِق َوِفي َبْعِض ُطُرِق اْلَحِدیِث َفِإَذا َفَرَغ ِم

ّرْحَمِن      ِد ال ُن َعْب َلَمَة ْب : َسَكَت َوَھَذا َكاْلُمْجَمِل َوالّلْفُظ اْلَأّوُل ُمَفّسٌر ُمَبّیٌن َوِلَھَذا َقاَل َأُبو َس
اّلیَن   " اِب إَذا اْفَتَتَح الّصَلاَة َوِإَذا َقاَل اْلِقَراَءَة ِبَفاِتَحِة اْلِكَت]  ٢٠٢ص [ ِلْلِإَماِم  ا الّض " َوَل
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ِن       ْن اْلَحَس ِدیَث َع ُھ َرَوى اْلَح اَدَة َفِإّن َعَلى َأّن َتْعِییَن َمَحّل الّسْكَتَتْیِن إّنَما ُھَو ِمْن َتْفِسیِر َقَت
ّلى          ِھ َص وِل الّل ْن َرُس ا َع ْكَتَتاِن َحِفْظتھَم اَل َس ُمَرَة َق ْن َس َك    َع َأْنَكَر َذِل ّلَم َف ِھ َوَس ُھ َعَلْی الّل

َظ            ْد َحِف ّي َأْن َق َب ُأَب ِة َفَكَت ٍب ِباْلَمِدیَن ِن َكْع ّي ْب ى ُأَب ا إَل ِعْمَراُن َفَقاَل َحِفْظَناَھا َسْكَتًة َفَكَتْبَن
لَ   اَل إَذا َدَخ ْن      َسُمَرُة َقاَل َسِعیٌد َفُقْلَنا ِلَقَتاَدَة َما َھاَتاِن الّسْكَتَتاِن َق َرَغ ِم َلاِة َوِإَذا َف ي الّص ِف

َقاَل َوَكاَن ُیْعِجُبُھ إَذا َفَرَغ ِمْن اْلِقَراَءِة َأْن . اْلِقَراَءِة ُثّم َقاَل َبْعَد َذِلَك َوِإَذا َقاَل َوَلا الّضاّلیَن 
تَ  َذا  َیْسُكَت َحّتى َیَتَراّد إَلْیِھ َنَفُسُھ َوَمْن َیْحَتّج ِباْلَحَسِن َعْن َسُمَرَة َیْح ْن    . ّج ِبَھ َرَغ ِم ِإَذا َف َف

ِرِه          َفٍر َأْو َغْی ْن َس اِرٍض ِم ا ِلَع اَرة َوُیَخّفُفَھ ا َت اَن ُیِطیُلَھ اْلَفاِتَحِة َأَخَذ ِفي ُسوَرٍة َغْیِرَھا َوَك
  .َوُیَتَوّسُط ِفیَھا َغاِلًبا 

  ]ِقَراَءُتُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّصَلاِة [ 
وَرِة  َوَكاَن َیْقَر ّلاَھا ِب  ) ق ( ُأ ِفي اْلَفْجِر ِبَنْحِو ِسّتیَن آَیًة إَلى ِماَئِة آَیٍة َوَصّلاَھا ِبُس ( َوَص

ّلاَھا ِب  ) إَذا الّشْمُس ُكّوَرْت ( َوَصّلاَھا ِب ) الّروِم  ِت  { َوَص ّرْكَعَتْیِن   } ِإَذا ُزْلِزَل ي ال ِف
ّلاَھا ِب   ا َوَص ّوَذَتْیِن ( ِكَلْیِھَم اْفَتَتَح ِب    ) اْلُمَع ّلاَھا َف َفِر َوَص ي الّس اَن ِف وَرِة ( َوَك ُس

َع     ) اْلُمْؤِمُنوَن  ْعَلٌة َفَرَك ُھ َس ُأوَلى َأَخَذْت . َحّتى إَذا َبَلَغ ِذْكَر ُموَسى َوَھاُروَن ِفي الّرْكَعِة اْل
) [ ْل َأَتى َعَلى اْلِإْنَساِن َھ( الّسْجَدِة َوُسوَرِة ) الم َتْنِزیُل ( َوَكاَن ُیَصّلیَھا َیْوَم اْلُجْمَعِة ِب 

ي          ]  ٢٠٣ص  َدَھا ِف ْجَدِة َوْح َراَءِة الّس ّرْكَعَتْیِن َوِق ي ال ِذِه ِف ِض َھ ِذِه َوَبْع ِقَراَءِة َبْعِض َھ
ّنِة      اُف الّس َو ِخَل ّرْكَعَتْیِن َوُھ ِة        . ال ْوِم اْلُجُمَع ْبَح َی اِل َأّن ُص ْن اْلُجّھ ٌر ِم ُھ َكِثی ا َیُظّن ا َم َوَأّم

ّضَل ِبَسْجَدٍة َفَجْھٌل َعِظیٌم َوِلَھَذا َكِرَه َبْعُض اْلَأِئّمِة ِقَراَءَة ُسوَرِة الّسْجَدِة ِلَأْجِل َھَذا الّظّن ُف
ِر اْلمَ   ْن ِذْك َدِإ  َوِإّنَما َكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْقَرُأ َھاَتْیِن الّسوَرَتْیِن ِلَما اْشَتَمَلَتا َعَلْیِھ ِم ْب

اَن        َواْل ِة َفَك ْوِم اْلُجُمَع ي َی وُن ِف اَن َوَیُك ا َك َمَعاِد َوَخْلِق آَدَم َوُدُخوِل اْلَجّنِة َوالّناِر َوَذِلَك ِمّم
انَ    ا َك ْوِم َكَم  َیْقَرُأ ِفي َفْجِرَھا َما َكاَن َوَیُكوُن ِفي َذِلَك اْلَیْوِم َتْذِكیًرا ِلْلُأّمِة ِبَحَواِدِث َھَذا اْلَی

( َو ) َسّبْح ( َو ) اْقَتَرَبْت ( َو ) ق ( ْلَمَجاِمِع اْلِعَظاِم َكاْلَأْعَیاِد َواْلُجُمَعة ِبُسوَرِة َیْقَرُأ ِفي ا
  ) .اْلَغاِشَیِة 

  َفْصٌل َوَأّما الّظْھُر َفَكاَن ُیِطیُل ِقَراَءَتَھا َأْحَیاًنا
الّذاِھُب إَلى اْلَبِقیِع َفَیْقِضي َحاَجَتُھ ُثّم َحّتى َقاَل َأُبو َسِعیٍد َكاَنْت َصَلاُة الّظْھِر ُتَقاُم َفَیْذَھُب 

ا          ا ُیِطیُلَھ ُأوَلى ِمّم ِة اْل ي الّرْكَع ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی َیْأِتي َأْھَلُھ َفَیَتَوّضُأ َوُیْدِرُك الّنِبّي َصّلى الّل
َسّبِح اْسَم َرّبَك اْلَأْعَلى ( اَرًة ِب َوَت) الم َتْنِزیُل ( َوَكاَن َیْقَرُأ ِفیَھا َتاَرًة ِبَقْدِر . َرَواُه ُمْسِلٌم 

اِرِق  ) ( َوالّسَماِء َذاِت اْلُبُروِج ( َوَتاَرًة ِب ) َوالّلْیِل ِإَذا َیْغَشى ) (  ا  ) َوالّسَماِء َوالّط َوَأّم
َرْت         ْدِرَھا إَذا َقُص ْت َوِبَق ِر إَذا َطاَل َلاِة الّظْھ َراَءِة َص ْن ِق ا   .اْلَعْصُر َفَعَلى الّنْصِف ِم َوَأّم

ّرًة        ّلاَھا َم ُھ َص ْوَم َفِإّن اِس اْلَی ِل الّن اَف َعَم ا ِخَل ُھ ِفیَھ اَن َھْدُی ِرُب َفَك ]  ٢٠٤ص [ اْلَمْغ
وِر  ّرًة ِب ) َوالّط َلاِت ( َوَم ّر  ) . َواْلُمْرَس ِد اْلَب ُن َعْب َر ْب و ُعَم اَل َأُب ّي : َق ْن الّنِب ُرِوَي َع

) الّصاّفاِت ( َوَأّنُھ َقَرَأ ِفیَھا ِب ) المص ( ُھ َقَرَأ ِفي اْلَمْغِرِب ِب َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّن
َأْعَلى     ( َوَأّنُھ َقَرَأ ِفیَھا ِب ) حم الّدَخاِن ( َوَأّنُھ َقَرَأ ِفیَھا ِب  ك اْل َم َرّب ّبْح اْس َرَأ   ) َس ُھ َق َوَأّن

ا ِب  وِن ( ِفیَھ یِن َوالّزْیُت َرَأ ِفیَھ) الّت ُھ َق ّوَذَتْیِن ( ا ِب َوَأّن ا ِب  ) اْلُمَع َرَأ ِفیَھ ُھ َق ( َوَأّن
َقاَل َوِھَي ُكّلَھا آَثاٌر ِصَحاٌح َمْشُھوَرٌة . َوَأّنُھ َكاَن َیْقَرُأ ِفیَھا ِبِقَصاِر اْلُمَفّصِل ) اْلُمْرَسَلاِت 

ِل دَ       . اْنَتَھى .  اِر اْلُمَفّص َراَءِة ِقَص ى ِق ا َعَل ُة ِفیَھ ا اْلُمَداَوَم ِن      َوَأّم ْرَواَن ْب ُل َم َو ِفْع ا َفُھ اِئًم
ِل ؟       اِر اْلُمَفّص ِرِب ِبِقَص ي اْلَمْغ َرُأ ِف اْلَحَكِم َوِلَھَذا َأْنَكَر َعَلْیِھ َزْیُد ْبُن َثاِبٍت َوَقاَل َما َلَك َتْق

وَلى     ِرِب ِبُط ي اْلَمْغ وَلَیْیِن  َوَقْد َرَأْیُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْقَرُأ ِف اَل  . الّط َق



 ١٧٩

َنِن  ) اْلَأْعَراُف ( َوَما ُطوَلى الّطوَلَیْیِن ؟ َقاَل : ُقْلت  . َوَھَذا َحِدیٌث َصِحیٌح َرَواُه َأْھُل الّس
وَرِة            ِرِب ِبُس ي اْلَمْغ َرَأ ِف ّي َق ا َأّن الّنِب ُھ َعْنَھ َي الّل َة َرِض ْن َعاِئَش اِئّي َع َر الّنَس ( َوَذَك

َأْعَراِف  ّرْكَعَتْیِن  َف) اْل ي ال ا ِف یَرِة   ]  ٢٠٥ص [ ّرَقَھ ِة اْلَقِص ى اْلآَی ا َعَل ُة ِفیَھ َفاْلُمَحاَفَظ
ِم       ِن اْلَحَك ْرَواَن ْب ُل َم َو ِفْع اُء   . َوالّسوَرِة ِمْن ِقَصاِر اْلُمَفّصِل ِخَلاُف الّسّنِة َوُھ ا اْلِعَش َوَأّم

ا ِب    ) َوالّتیِن َوالّزْیُتوِن ( ّلَم ِب اْلآِخَرُة َفَقَرَأ ِفیَھا َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس اٍذ ِفیَھ َت ِلُمَع ( َوَوّق
َر   ) َوالّلْیِل إَذا َیْغَشى ) ( َسّبْح اْسَم َرّبك اْلَأْعَلى ( َو ) َوالّشْمِس َوُضَحاَھا  ا َوَأْنَك َوَنْحِوَھ

َرِة  ( َعَلْیِھ ِقَراَءَتُھ ِفیَھا ِب  ّم ذَ    ) اْلَبَق ُھ ُث ّلى َمَع َدَما َص ْوٍف       َبْع ِن َع ِرو ْب ي َعْم ى َبِن َب إَل َھ
ْم ِب        َرَأ ِبِھ ُھ َوَق اَء الّل ا َش ِل َم َرِة  ( َفَأَعاَدَھا َلُھْم َبْعَدَما َمَضى ِمْن الّلْی ُھ    ) اْلَبَق اَل َل َذا َق َوِلَھ

وا إلَ   َدَھا      َأَفّتاٌن َأْنَت َیا ُمَعاُذ َفَتَعّلَق الّنّقاُروَن ِبَھِذِه اْلَكِلَمِة َوَلْم َیْلَتِفُت ا َبْع ا َم ا َوَل ا َقْبَلَھ . ى َم
وَرَتْي      ا ِبُس َرُأ ِفیَھ اَن َیْق ِة  ( َوَأّما اْلُجُمَعُة َفَك اِفِقیَن  ( َو ) اْلُجُمَع اِمَلَتْیِن َو  ) اْلُمَن وَرِة  ( َك ُس

نْ    ) . اْلَغاِشَیِة ( َو ) َسّبْح  وَرَتْیِن ِم ِر الّس َراَءِة َأَواِخ ِذیَن     َوَأّما اِلاْقِتَصاُر َعَلى ِق ا اّل ا َأّیَھ َی
ِھ          . .. آَمُنوا  اِفُظ َعَلْی اَن ُیَح ِذي َك ِھ اّل اِلٌف ِلَھْدِی َو ُمَخ ّط َوُھ ُھ َق ا  . إَلى آِخِرَھا َفَلْم َیْفَعْل َوَأّم

وَرَتْي َكاِمَلَتْیِن َوَتاَرًة سُ ) اْقَتَرَبْت ( و ) ق ( ِقَراَءُتُھ ِفي اْلَأْعَیاِد َفَتاَرًة َكاَن َیْقَرُأ ُسوَرَتْي 
َوَھَذا ُھَو اْلَھْدُي اّلِذي اْسَتَمّر َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعَلْیِھ إَلى َأْن ) اْلَغاِشَیِة ( َو ) َسّبْح ( 

و   . َلِقَي الّلَھ َعّز َوَجّل َلْم َیْنَسْخُھ َشْيٌء  َرَأ َأُب ِدِه َفَق  َوِلَھَذا َأَخَذ ِبِھ ُخَلَفاُؤُه الّراِشُدوَن ِمْن َبْع
ي   اُلوا  ]  ٢٠٦ص [ َبْكٍر َرِضَي الّلُھ َعْنُھ ِف ِھ        : َفَق ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل َة َرُس ا َخِلیَف َی

اِفِلیَن    ْدَنا َغ ُھ     . َوَسّلَم ؟ َكاَدْت الّشْمُس َتْطُلُع َفَقاَل َلْو َطَلَعْت َلْم َتِج َي الّل ُر َرِض اَن ُعَم َوَك
َوَنْحِوَھا ِمْن ) َبِني إْسَراِئیَل ( َو ) ُھوٍد ( َوِب ) الّنْحِل ( َو )  ُیوُسَف( َعْنُھ َیْقَرُأ ِفیَھا ِب 

ِدیَن     ِھ الّراِش ى ُخَلَفاِئ الّسَوِر َوَلْو َكاَن َتْطِویُلُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َمْنُسوًخا َلْم َیْخَف َعَل
ي   َوَأّما اْلَحِدیُث اّلِذي. َوَیّطِلْع َعَلْیِھ الّنّقاُروَن  ِحیِحِھ  " َرَواُه ُمْسِلٌم ِف ِن    " َص اِبِر ْب ْن َج َع

َوَكاَنْت ) ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجیِد ( َسُمَرَة َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن َیْقَرُأ ِفي اْلَفْجِر 
ِر    َأْي َبْعَد اْلَف" َبْعُد " َصَلاُتُھ َبْعُد َتْخِفیًفا َفاْلُمَراُد ِبَقْوِلِھ  َراَءَة اْلَفْج ُل ِق ْجِر َأْي إّنُھ َكاَن ُیِطی

َوَیُدّل َعَلى َذِلَك َقْوُل ُأّم اْلَفْضِل َوَقْد َسِمْعت اْبَن . َأْكَثَر ِمْن َغْیِرَھا َوِصَلاُتُھ َبْعَدَھا َتْخِفیًفا 
ْد َذّكْرتَ    ) َواْلُمْرَسَلاِت ُعْرًفا ( َعّباٍس َیْقَرُأ  ّي َلَق ا ُبَن ْت َی ا      َفَقاَل وَرِة إّنَھ ِذِه الّس َراَءِة َھ ي ِبِق ِن

ي           َذا ِف ِرِب َفَھ ي اْلَمْغ ا ِف َرُأ ِبَھ ّلَم َیْق ِھ َوَس ُھ َعَلْی َلآِخُر َما َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّل
َي مُ    ا ِھ ِذَف َم ا    آِخِر اْلَأْمِر َوَأْیًضا َفِإّن َقْوَلُھ َوَكاَنْت َصَلاُتَھا َبْعُد َغاَیٌة َقْد ُح ِھ َفَل اَفٌة إَلْی َض

ا         َیاُق إّنَم َیاُق َوالّس یِھ الّس ا َیْقَتِض َماِر َم ْرُك إْض َیُجوُز إْضَماُر َما َلا َیُدّل َعَلْیِھ الّسَیاُق َوَت
َك اْلیَ         َد َذِل ا َبْع َلاَتُھ ُكّلَھ ا َیْقَتِضي َأّن َص ا َوَل ْوِم َیْقَتِضي َأّن َصَلاَتُھ َبْعَد اْلَفْجِر َكاَنْت َتْخِفیًف

ِھ      ى ُخَلَفاِئ َف َعَل ْم َیْخ َراَد َل َو اْلُم اَن ُھ ْو َك ُظ َوَل ِھ الّلْف ُدّل َعَلْی ا َی ا َل َذا َم ا َھ ْت َتْخِفیًف َكاَن
  .الّراِشِدیَن َفَیَتَمّسُكوَن ِباْلَمْنُسوِخ َوَیَدُعوَن الّناِسَخ 

  " ]َأّیُكْم َأّم َفْلُیَخّفْف " َمْعَنى [ 
ُھ   " الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّیُكْم َأّم الّناَس َفْلُیَخّفْف َوَأّما َقْوُلُھ َصّلى  ُھ َعْن [ َوَقْوُل َأَنٍس َرِضَي الّل

اٍم            ]  ٢٠٧ص  ي َتَم َلاًة ِف اِس َص ّف الّن ّلَم َأَخ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل اَن َرُس َك
ِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَواَظَب َعَلْیِھ َلا إَلى َفالّتْخِفیُف َأْمٌر ِنْسِبّي َیْرِجُع إَلى َما َفَعَلُھ الّن

ِھ اْلَكبِ             ْن َوَراِئ َم َأّن ِم ْد َعِل ُھ َوَق ّم ُیَخاِلُف َأْمٍر ُث ْأُمُرُھْم ِب ْن َی ْم َیُك ُھ َل ْأُموِمیَن َفِإّن َر  َشْھَوِة اْلَم ی
وَن     َوالّضِعیَف َوَذا اْلَحاَجِة َفَاّلِذي َفَعَلُھ ُھَو الّتْخِف ُن َأْن َتُك اَن ُیْمِك ُھ َك یُف اّلِذي َأَمَر ِبِھ َفِإّن

ُھ         ا َوَھْدُی َوِل ِمْنَھ ى َأْط َبِة إَل ٌة ِبالّنْس َي َخِفیَف َصَلاُتُھ َأْطَوَل ِمْن َذِلَك ِبَأْضَعاٍف ُمَضاَعَفٍة َفِھ
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ِھ ا       اَزَع ِفی ا َتَن ّل َم ى ُك اِكُم َعَل ا     اّلِذي َكاَن َواَظَب َعَلْیِھ ُھَو اْلَح ِھ َم ُدّل َعَلْی اِزُعوَن َوَی ْلُمَتَن
ُھ        ّلى الّل ِھ َص وُل الّل اَن َرُس اَل َك َرَواُه الّنَساِئّي َوَغْیُرُه َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي الّلُھ َعْنُھَما َق

ا ِب   الّتْخِفیِف َوَیُؤّمَن ا ِب ّلَم َیْأُمُرَن ِھ َوَس اّفاِت ( َعَلْی اْلِقَراَءُة ِب ) الّص اّفاِت( َف ْن )  الّص ِم
  .الّتْخِفیِف اّلِذي َكاَن َیْأُمُر ِبِھ َوَالّلُھ َأْعَلُم 

  ]َعَدُم َتْعِییِنِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُسوَرًة ِبَعْیِنَھا [َفْصٌل 
ا ِبھَ               َرُأ إّل ا َیْق ا َل َلاِة ِبَعْیِنَھ ي الّص وَرًة ِف ّیُن ُس ا ُیَع ّلَم َل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ي   َوَكاَن َص ا ِف ا إّل

ِن   ِرو ْب ِدیِث َعْم ْن َح و َداُوَد ِم َر َأُب ْد َذَك َلَواِت َفَق اِئِر الّص ي َس ا ِف َدْیِن َوَأّم ِة َواْلِعی اْلُجُمَع
ْد                 ا َوَق َرٌة إّل ا َكِبی ِغیَرٌة َوَل وَرٌة َص ِل ُس ْن اْلُمَفّص ا ِم اَل َم ُھ َق ّدِه َأّن ْن َج ِھ َع ْن َأِبی ُشَعْیٍب َع

ِة            َسِمْعُت َرُسوَل ا َلاِة اْلَمْكُتوَب ي الّص ا ِف اَس ِبَھ ُؤّم الّن ّلَم َی ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ص [ لّل
َرَأ َأّوَل  ]  ٢٠٨ َوَكاَن ِمْن َھْدِیِھ ِقَراَءُة الّسوَرِة َكاِمَلًة َوُرّبَما َقَرَأَھا ِفي الّرْكَعَتْیِن َوُرّبَما َق

ُھ    َوَأّما ِقَراَءُة َأَواِخِر الّس. الّسوَرِة  ْظ َعْن ْم ُیْحَف وَرَتْیِن    . َوِر َوَأْوَساِطَھا َفَل َراَءُة الّس ا ِق َوَأّم
ُھ             ْظ َعْن ْم ُیْحَف ْرِض َفَل ي اْلَف ا ِف ِة َوَأّم ي الّناِفَل ُھ ِف اَن َیْفَعُل ٍة َفَك ِن    . ِفي َرْكَع ِدیُث اْب ا َح َوَأّم

اِئَر الّ       َأْعِرُف الّنَظ ي َل ُھ إّن ُھ َعْن َي الّل ِھ        َمْسُعوٍد َرِض ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل اَن َرُس ي َك ِت
) اْقَتَرَبْت ( ِفي َرْكَعٍة َو ) َوالّنْجِم )( الّرْحَمُن ( َوَسّلَم ُیْقِرُن َبْیَنُھّن الّسوَرَتْیِن ِفي الّرْكَعِة 

ٍة َو    ) َوالّطوِر ( ِفي َرْكَعٍة ) اْلَحاّقُة ( َو  ي َرْكَع ّذاِرَیاِت ِف تْ ( َوال ي  )ن ( َو )  إَذا َوَقَع ِف
َو     ِل ؟ َوُھ ي الّنْف َرْكَعٍة اْلَحِدیُث َفَھَذا ِحَكاَیُة ِفْعٍل َلْم ُیَعّیْن َمَحّلُھ َھْل َكاَن ِفي اْلَفْرِض َأْو ِف

  .َوَأّما ِقَراَءُة ُسوَرٍة َواِحَدٍة ِفي َرْكَعَتْیِن َمًعا َفَقّلَما َكاَن َیْفَعُلُھ . ُمْحَتِمٌل 
َرُأ   َوَقْد َذَكَر َأُبو َداُوَد َعْن َرُجٍل ِمْن ُجَھْیَنَة َأّنُھ َسِمَع َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْق
ْبِح   ي الّص ِت { ِف ھ  } ِإَذا ُزْلِزَل ول الّل َي َرُس ا َأْدِري َأَنِس اَل َفَل ا ، َق ركعتین ِكْلَتْیِھَم ي ال ف

  َك َعْمًدا َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْم َقَرَأ َذِل
  ]ِ إَطاَلُتُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم الّرْكَعَة اْلُأوَلى َعَلى الّثاِنَیة [ َفْصٌل 

  ]َتْعِلیُل إَطاَلِتِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َصَلاَة الّصْبِح [ 
اِنَیِة ِمْن َصَلاِة الّصْبِح َوِمْن ُكّل َوَكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیِطیُل الّرْكَعَة اْلُأوَلى َعَلى الّث

ْن             َر ِم ْبِح َأْكَث َلاَة الّص ُل َص اَن ُیِطی َدٍم َوَك ُع َق َمَع َوْق ا ُیْس ى َل َصَلاٍة َوُرّبَما َكاَن ُیِطیُلَھا َحّت
اَلى َوَمَلائِ  َھُدُه    َساِئِر الّصَلَواِت َوَھَذا ِلَأّن ُقْرآَن اْلَفْجِر َمْشُھوٌد َیْشَھُدُه الّلُھ َتَع َل َیْش ُھ َوِقی َكُت

اِء       ى اْنِقَض ُدوُم إَل ْل َی ِإَلِھّي َھ ُزوَل اْل ى َأّن الّن اِن َعَل اِن َمْبِنّی اِر َواْلَقْوَل ِل َوالّنَھ ُة الّلْی َمَلاِئَك
ُھ َعّما َنَقَصْت]  ٢٠٩ص . [ َصَلاِة الّصْبِح َأْو إَلى ُطُلوِع اْلَفْجِر ؟ َوَقْد َوَرَد ِفیِھ َھَذا َوَھَذا 

َدِد  ْن اْلَع َتِریُحوَن    . ِم اُس ُمْس ْوِم َوالّن َب الّن وُن َعِقی ا َتُك ا َفِإّنَھ ْم  . َوَأْیًض ِإّنُھْم َل ا َف َوَأْیًض
ِھ  . َیْأُخُذوا َبْعُد ِفي اْسِتْقَباِل اْلَمَعاِش َوَأْسَباِب الّدْنَیا  َوَأْیًضا َفِإّنَھا َتُكوُن ِفي َوْقٍت َتَواَطَأ ِفی

َوَأْیًضا . ّلَساُن َواْلَقْلُب ِلَفَراِغِھ َوَعَدِم َتَمّكِن اِلاْشِتَغاِل ِفیِھ َفَیْفَھُم اْلُقْرآَن َوَیَتَدّبُرُه الّسْمُع َوال
ا        َراٌر إّنَم ِذِه َأْس ا َوَھ ا َوَتْطِویِلَھ اِم ِبَھ ْن اِلاْھِتَم  َفِإّنَھا َأَساُس اْلَعَمِل َوَأّوُلُھ َفُأْعِطَیْت َفْضًلا ِم

  .َمْن َلُھ اْلِتَفاٌت إَلى َأْسَراِر الّشِریَعِة َوَمَقاِصِدَھا َوُحْكِمَھا َوَالّلُھ اْلُمْسَتَعاُن  َیْعِرُفَھا
  ]الّرُكوُع [ َفْصٌل 

ّم َرفَ   َع َوَكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َفَرَغ ِمْن اْلِقَراَءِة َسَكَت ِبَقْدِر َما َیَتَراّد إَلْیِھ َنَفُسُھ ُث
ِھ    َیَد َر َیَدْی ا َوَوّت اِبِض َعَلْیِھَم ِھ َكاْلَق ى ُرْكَبَتْی ِھ َعَل َع َكّفْی ا َوَوَض َر َراِكًع ّدَم َوَكّب ا َتَق ِھ َكَم ْی

 َفَنّحاُھَما َعْن َجْنَبْیِھ َوَبَسَط َظْھَرُه َوَمّدُه َواْعَتَدَل َوَلْم َیْنِصْب َرْأَسُھ َوَلْم َیْخِفْضُھ َبْل َیْجَعُلُھ
اَل َظْھ ُھ  ِحَی ا َل َك َأْو     . ِرِه ُمَعاِدًل َع َذِل وُل َم اَرًة َیُق یم َوَت َي اْلَعِظ ْبَحاَن َرّب وُل ُس اَن َیُق َوَك
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ًرا  ُھ     ]  ٢١٠ص [ ُمْقَتِص اَن ُرُكوُع ي َوَك ْر ِل ّم اْغِف ِدك الّلُھ ا َوِبَحْم ّم َرّبَن ْبَحاَنَك الّلُھ ُس
َذِلَك  اْلُمْعَتاُد ِمْقَداَر َعْشِر َتْسِبیَحاٍت َوُسُجوُد َي       . ُه َك اِزٍب َرِض ِن َع َراِء ْب ِدیُث اْلَب ا َح َوَأّم

ُھ    ُھ َفاْعِتَداُل الّلُھ َعْنُھ َرَمْقُت الّصَلاَة َخْلَف الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَكاَن ِقَیاُمُھ َفُرُكوُع
اَن    . َواِء َفَسْجَدُتُھ َفَجْلَسُتُھ َما َبْیَن الّسْجَدَتْیِن َقِریًبا ِمْن الّس ُھ َك ُھْم َأّن َفَھَذا َقْد َفِھَم ِمْنُھ َبْعُض

ِھ  َیْرَكُع ِبَقْدِر ِقَیاِمِھ َوَیْسُجُد ِبَقْدِرِه َوَیْعَتِدُل َكَذِلَك َوِفي َھَذا اْلَفْھِم َشْيٌء ِلَأّنُھ َصّلى الّلُھ َع َلْی
ٍة َأْو َنحْ      ِة آَی ْبِح ِباْلِماَئ ي الّص َرُأ ِف ِرِب ِب        َوَسّلَم َكاَن َیْق ي اْلَمْغ َرَأ ِف ُھ َق ّدَم َأّن ْد َتَق ا َوَق ( ِوَھ

ِذِه        ) َواْلُمْرَسَلاِت )( َوالّطوِر )( اْلَأْعَراِف  ْدَر َھ ْن َق ْم َیُك ُجوَدُه َل ُھ َوُس وٌم َأّن ُرُكوَع َوَمْعُل
َد  اْلِقَراَءِة َوَیُدّل َعَلْیِھ َحِدیُث َأَنٍس اّلِذي َرَواُه َأْھُل الّسَنِن َأّنُھ َق اَل َما َصّلْیُت َوَراَء َأَحٍد َبْع

َذا    ا َھ َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْشَبَھ َصَلاًة ِبَرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إّل
ُجوِدِه   اْلَفَتى َیْعِني ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعِزیِز َقاَل َفَحَزْرَنا ِفي ُرُكوِعِھ َعْشَر َتْسِبیَح ي ُس اٍت َوِف

َوَالّلُھ  -َفُمَراُد اْلَبَراِء ) الّصاّفاِت ( َعْشَر َتْسِبیَحاٍت َھَذا َمَع َقْوِل َأَنٍس َأّنُھ َكاَن َیُؤّمُھْم ِب 
ُم  الَ       -َأْعَل اَم َأَط اَل اْلِقَی اَن إَذا َأَط ًة َفَك ْت ُمْعَتِدَل ّلَم َكاَن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َلاَتُھ َص  َأّن َص

ص [ الّرُكوَع َوالّسُجوَد َوِإَذا َخّفَف اْلِقَیاَم َخّفَف الّرُكوَع َوالّسُجوَد َوَتاَرًة َیْجَعُل الّرُكوَع 
ي            ]  ٢١١ َك ِف ْن َذِل ا ِم ا َقِریًب ُھ َأْیًض َدَھا َوِفْعُل ِل َوْح َلاِة الّلْی ي َص ا ِف َكاَن َیْفَعُل َذِلَك َأْحَیاًن

ُھ   ُبَھا         َصَلاِة اْلُكُسوِف َوَھْدُی َلاِة َوَتَناُس ِدیُل الّص ّلَم َتْع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُب َص اَن  . اْلَغاِل َوَك
َك       ّم َل وُل الّلُھ اَرًة َیُق ّروح َوَت ِة َوال ّدوٌس َرّب اْلَمَلاِئَك ّبوٌح ُق ِھ ُس ي ُرُكوِع ا ِف وُل َأْیًض َیُق

ْمِعي َوبَ     َك َس َع َل َلْمت َخَش ِبي     َرَكْعت َوِبك آَمْنت َوَلَك َأْس ي َوَعَص ي َوَعْظِم ِري َوُمّخ َص
  .َوَھَذا إّنَما ُحِفَظ َعْنُھ ِفي ِقَیاِم الّلْیِل 

  ]اِلاْعِتَداُل [
ا   ّدَم َوَرَوى         : ُثّم َكاَن َیْرَفُع َرْأَسُھ َبْعَد َذِلَك َقاِئًل ا َتَق ِھ َكَم ُع َیَدْی َدُه َوَیْرَف ْن َحِم ُھ ِلَم ِمَع الّل َس

ُھ  َدْیِن َعْن َع اْلَی ا  َرْف ى ِرَواَیِتَھ َق َعَل ا َواّتَف اِثیَن َنْفًس ْن َثَل ٌو ِم ِة َنْح َواِطِن الّثَلاَث ِذِه اْلَم ي َھ ِف
ّدْنَیا وَ  ْم  اْلَعْشَرُة َوَلْم َیْثُبْت َعْنُھ ِخَلاُف َذِلَك اْلَبّتَة َبْل َكاَن َذِلَك َھْدَیُھ َداِئًما إَلى َأْن َفاَرَق ال َل

ْن  : اِء َیِصّح َعْنُھ َحِدیُث اْلَبَر اٍد     ]  ٢١٢ص [ ُثّم َلا َیُعوُد َبْل ِھَي ِم ِن ِزَی َد ْب اَدِة َیِزی . ِزَی
 َفَلْیَس َتْرُك اْبِن َمْسُعوٍد الّرْفَع ِمّما ُیَقّدُم َعَلى َھْدِیِھ اْلَمْعُلوِم َفَقْد ُتِرَك ِمْن ِفْعِل اْبِن َمْسُعوٍد

َھا ُمَقا  َق          ِفي الّصَلاِة َأْشَیاَء َلْیَس ُمَعاِرُض ِھ الّتْطِبی ْن ِفْعِل َرَك ِم ْد َت ِع َفَق َداِنًیا ِللّرْف ا ُم ا َوَل ِرًب
ا       ّدِم َعَلْیِھَم ِطِھَما ُدوَن الّتَق ي َوَس اْثَنْیِن ِف ْیَن اِل ا َب ِھ إَماًم ُجوِد َوُوُقوِف ي الّس اْفِتَراَش ِف َواِل

ِر َأَذاٍن وَ     َحاِبِھ ِبَغْی ِت ِبَأْص ي اْلَبْی َن       َوَصَلاُتُھ اْلَفْرَض ِف ُأَمَراِء َوَأْی ْأِخیِر اْل ِل َت ٍة ِلَأْج ا إَقاَم َل
ا       َراَحًة َوَعَمًل ّحًة َوَص َرًة َوِص ِع َكْث اْلَأَحاِدیُث ِفي ِخَلاِف َذِلَك ِمْن اْلَأَحاِدیِث اّلِتي ِفي الّرْف

وِع وَ . َوِبَالّلِھ الّتْوِفیُق  ا     َوَكاَن َداِئًما ُیِقیُم ُصْلَبُھ إَذا َرَفَع ِمْن الّرُك وُل َل ْجَدَتْیِن َوَیُق ْیَن الّس َب
ي       َة ِف ُن ُخَزْیَم َرُه ا ْب ُجوِد َذَك " ُتْجِزُئ َصَلاٌة َلا ُیِقیُم ِفیَھا الّرُجُل ُصْلَبُھ ِفي الّرُكوِع َوالّس

َك الْ           " . َصِحیِحِھ  ا َل اَل َرّبَن ا َق د َوُرّبَم َك اْلَحْم ا َوَل اَل َرّبَن ا َق َتَوى َقاِئًم اَن إَذا اْس ُد  َوَك َحْم
ّم  " َوَأّما اْلَجْمُع َبْیَن . َوُرّبَما َقاَل الّلُھّم َرّبَنا َلَك اْلَحْمُد َصّح َذِلَك َعْنُھ  َواُو  " َو " الّلُھ " اْل

َوَكاَن ِمْن َھْدِیِھ إَطاَلُة َھَذا الّرْكِن ِبَقْدِر الّرُكوِع َوالّسُجوِد َفَصّح َعْنُھ َأّنُھ َكاَن . َفَلْم َیِصّح 
ا     َیُقوُل ْلَء َم َأْرِض َوِم َسِمَع الّلُھ ِلَمْن َحِمَدُه الّلُھّم َرّبَنا َلَك اْلَحْمُد ِمْلَء الّسَمَواِت َوِمْلَء اْل

ا                اِنَع ِلَم ا َم ٌد َل َك َعْب ا َل ُد َوُكّلَن اَل اْلَعْب ا َق ّق َم ِد َأَح اِء َواْلَمْج َل الّثَن ُد َأْھ ِشْئَت ِمْن َشْيٍء َبْع
ّد   َأْعَطْیت َوَلا ُمْع َك اْلَج ِھ    ]  ٢١٣ص [ ِطَي ِلَما َمَنْعت َوَلا َیْنَفُع َذا اْلَجّد ِمْن وُل ِفی اَن َیُق َك

ى      ا ُیَنّق ا َكَم ّذُنوِب َواْلَخَطاَی الّلُھّم اْغِسْلِني ِمْن َخَطاَیاَي ِباْلَماِء َوالّثْلِج َواْلَبَرِد َوَنّقِني ِمْن ال



 ١٨٢

ّدَنِس َوَباِع      ْن ال َأْبَیُض ِم ْوُب اْل ِرِق        الّث ْیَن اْلَمْش ْدَت َب ا َباَع اَي َكَم ْیَن َخَطاَی ي َوَب ْد َبْیِن
ْدِر     اَن ِبَق ى َك ُد َحّت ي اْلَحْم ُد ِلَرّب ي اْلَحْم ُھ ِلَرّب ِھ َقْوَل ّرَر ِفی ُھ َك ُھ َأّن ّح َعْن ِرِب َوَص َواْلَمْغ

ْمُكُث َحّتى َیُقوَل اْلَقاِئُل َقْد َنِسَي الّرُكوِع َوَصّح َعْنُھ َأّنُھ َكاَن إَذا َرَفَع َرْأَسُھ ِمْن الّرُكوِع َی
ّلى       . ِمْن إَطاَلِتِھ ِلَھَذا الّرْكِن  ِھ َص وُل الّل اَن َرُس ُھ َك ُھ َعْن َوَذَكَر ُمْسِلٌم َعْن َأَنٍس َرِضَي الّل

ُثّم َیْسُجُد ُثّم َیْقُعُد َبْیَن الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َقاَل َسِمَع الّلُھ ِلَمْن َحِمَدُه َقاَم َحّتى َنُقوَل َقْد ُأوِھَم 
اَن        ]  ٢١٤ص [ الّسْجَدَتْیِن َحّتى َنُقوَل َقْد ُأوِھَم  ى َك وِع َحّت َد الّرُك ّرْكَن َبْع َذا ال اَل َھ َأَط

اِرضَ    . َقِریًبا ِمْن ُرُكوِعِھ َوَكاَن ُرُكوُعُھ َقِریًبا ِمْن ِقَیاِمِھ  ا ُمَع ِذي َل وُم اّل  َفَھَذا َھْدُیُھ اْلَمْعُل
  .َلُھ ِبَوْجٍھ 

ُجوُدُه    : َوَأّما َحِدیُث اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب  ّلَم َوُس ِھ َوَس َكاَن ُرُكوُع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
َواِء            ْن الّس ا ِم وَد َقِریًب اَم َواْلُقُع ا اْلِقَی ا َخَل وِع َم ْن الّرُك ُھ ِم َوَبْیَن الّسْجَدَتْیِن َوِإَذا َرَفَع َرْأَس

ِدیَث     َرَو ِإّن اْلَح ُھ َف َق َل اُه اْلُبَخاِرّي َفَقْد َتَشّبَث ِبِھ َمْن َظّن َتْقِصیَر َھَذْیِن الّرْكَنْیِن َوَلا ُمَتَعّل
ودُ           اُم َواْلُقُع اَن اْلِقَی ْو َك اِن َفَل اِئِر اْلَأْرَك ْیَن َس ّرْكَنْیِن َوَب َذْیِن ال ْیَن َھ  ُمَصّرٌح ِفیِھ ِبالّتْسِوَیِة َب

ُھ  اْلُمْسَت ْثَنَیْیِن ُھَو اْلِقَیاَم َبْعَد الّرُكوِع َواْلُقُعوِد َبْیَن الّسْجَدَتْیِن َلَناَقَض اْلَحِدیُث اْلَواِحُد َبْعَض
ّھِد َوِلھَ           وَد الّتَش َراَءِة َوُقُع اَم اْلِق وِد ِقَی اِم َواْلُقُع َراُد ِباْلِقَی وَن اْلُم ا َأْن َیُك َذا َبْعًضا َفَتَعّیَن َقْطًع

َذا  َكاَن َھ ْدُیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفیِھَما إَطاَلَتُھَما َعَلى َساِئِر اْلَأْرَكاِن َكَما َتَقّدَم َبَیاُنُھ َوَھ
َلاِتِھ   ِبَحْمِد الّلِھ َواِضٌح َوُھَو ِمّما َخِفَي ِمْن َھْدِي َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِص

ْیُخَنا   . لّلُھ َأْن َیْخَفى َعَلْیِھ َعَلى َمْن َشاَء ا اَل َش ّرَف      : َق ا َتَص ّرْكَنْیِن ِمّم َذْیِن ال یُر َھ َوَتْقِص
ا      ِر َوَكَم اِم الّتْكِبی ْرَك إْتَم ا َت  ِفیِھ ُأَمَراُء َبِني ُأَمّیَة ِفي الّصَلاِة َوَأْحَدُثوُه ِفیَھا َكَما َأْحَدُثوا ِفیَھ

ّن   ]  ٢١٥ص [ َأْحَدُثوا الّتْأِخیَر  ى َظ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوُرّبَي ِفي َذِلَك َمْن ُرّبَي َحّت
  .َأّنُھ ِمْن الّسّنِة 

  ]الّسُجوُد [ َفْصٌل 
ا         ا َأْیًض اَن َیْرَفُعُھَم ُھ َك ُھ َأّن ْد ُرِوَي َعْن ِھ َوَق ُع َیَدْی ا َیْرَف اِجًدا َوَل ّر َس ُر َوَیِخ اَن ُیَكّب ّم َك ُث

ُھ      َوَصّحَحُھ َبْعُض اْل َك َعْن ّح َذِل ا َیِص ٌم َفَل ُحّفاِظ َكَأِبي ُمَحّمِد ْبِن َحْزٍم َرِحَمُھ الّلُھ َوُھَو َوْھ
ِھ           ى َقْوِل ٍع إَل ٍض َوَرْف ّل َخْف ي ُك ُر ِف اَن ُیَكّب ِھ َك اْلَبّتَة َوَاّلِذي َغّرُه َأّن الّراِوَي َغِلَط ِمْن َقْوِل

ِھ        َكاَن َیْرَفُع َیَدْیِھ ِعْنَد ُكّل َخْفٍض َو ّراِوي َوَوْھِم ِط ال َبِب َغَل ْن ِلَس ْم َیْفِط ٌة َوَل َرْفٍع َوُھَو ِثَق
  .َوَالّلُھ َأْعَلُم . َفَصّحَحُھ 

  ]َمْبَحٌث ِفي َتْرِجیِح َوْضِع الّرْكَبَتْیِن َقْبَل اْلَیَدْیِن [ 
َذا     َوَكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیَضُع ُرْكَبَتْیِھ َقْبَل َیَدْیِھ ُثّم  ھ ھ ُھ َوَأْنَف ّم َجْبَھَت َیَدْیِھ َبْعَدُھَما ُث

ٍر              ِن ُحْج ِل ْب ْن َواِئ ِھ َع ْن َأِبی ٍب َع ِن ُكَلْی ِم ْب ْن َعاِص ِریٌك َع ِذي َرَواُه َش : ُھَو الّصِحیُح اّل
َل َیَدیْ         ِھ َقْب َع ُرْكَبَتْی َجَد َوَض ّلَم إَذا َس ِھ َوَس ُھ َعَلْی َض  َرَأْیُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّل ِھ َوِإَذا َنَھ

  ] ٢١٦ص [ َرَفَع َیَدْیِھ َقْبَل ُرْكَبَتْیِھ 
  ]َشْرُح ُبُروِك اْلَبِعیِر [ 

ِھ َوَأّما َحِدیُث َأِبي ُھَرْیَرةَ  َیْرَفُعُھ إَذا َسَجَد َأَحُدُكْم َفَلا َیْبُرْك َكَما َیْبُرُك اْلَبِعیُر َوْلَیَضْع َیَدیْ 
ِدیثُ   ِھ َفاْلَح َل ُرْكَبَتْی ُم   - َقْب ُھ َأْعَل ِض     -َوَالّل ْن َبْع ٌم ِم ِھ َوْھ َع ِفی ْد َوَق ُھ ]  ٢١٧ص [ َق َأّوَل

رَ  ا   ُیَخاِلُف آِخَرُه َفِإّنُھ إَذا َوَضَع َیَدْیِھ َقْبَل ُرْكَبَتْیِھ َفَقْد َبَرَك َكَما َیْبُرُك اْلَبِعیُر َفِإّن اْلَبِعی إّنَم
اُلوا   َیَضُع َیَدْیِھ َأّوًلا َوَلّما َعِلَم َأْص َك َق ي       : َحاُب َھَذا اْلَقْوِل َذِل ا ِف ِھ َل ي َیَدْی ِر ِف ا اْلَبِعی ُرْكَبَت

: َأَحُدَھا . ِرْجَلْیِھ َفُھَو إَذا َبَرَك َوَضَع ُرْكَبَتْیِھ َأّوًلا َفَھَذا ُھَو اْلَمْنِھّي َعْنُھ َوُھَو َفاِسٌد ِلُوُجوٍه 
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ُع یَ  ْنَھُض          َأّن اْلَبِعیَر إَذا َبَرَك َفِإّنُھ َیَض ُھ َی َض َفِإّن ِإَذا َنَھ اِئَمَتْیِن َف اُه َق ى ِرْجَل ا َوَتْبَق ِھ َأّوًل َدْی
ّلَم           ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص ى َعْن ِذي َنَھ َو اّل َذا ُھ ِبِرْجَلْیِھ َأّوًلا َوَتْبَقى َیَداُه َعَلى اْلَأْرِض َوَھ

َلى اْلَأْرِض اْلَأْقَرَب ِمْنَھا َفاْلَأْقَرَب َوَأّوُل َما َیْرَتِفُع َوَكاَن َأّوُل َما َیَقُع ِمْنُھ َع. َوَفَعَل ِخَلاَفُھ 
َأْعَلى    َأْعَلى َفاْل ُھ         . َعْن اْلَأْرِض ِمْنَھا اْل ّم َجْبَھَت ِھ ُث ّم َیَدْی ا ُث ِھ َأّوًل ُع ُرْكَبَتْی اَن َیَض َوِإَذا . َوَك

ِھ          َرَفَع َرَفَع َرْأَسُھ َأّوًلا ُثّم َیَدْیِھ ُثّم ُرْكَبَت ُھ َعَلْی ّلى الّل َو َص ِر َوُھ ِل اْلَبِعی ُس ِفْع َذا َعْك ِھ َوَھ ْی
اٍت      ِر َواْلِتَف ُروِك اْلَبِعی ُروٍك َكُب َوَسّلَم َنَھى ِفي الّصَلاِة َعْن الّتَشّبِھ ِباْلَحَیَواَناِت َفَنَھى َعْن ُب

اٍء   ُبِع َوِإْقَع اْفِتَراِش الّس َراٍش َك ِب َواْفِت اِت الّثْعَل َراِب َكاْلِتَف ِر اْلُغ ٍر َكَنْق ِب َوَنْق اِء اْلَكْل َكِإْقَع
اِلٌف   ]  ٢١٨ص [ َوَرْفِع اْلَأْیِدي َوْقَت  ّلي ُمَخ الّسَلاِم َكَأْذَناِب اْلَخْیِل الُشْمِس َفَھْدُي اْلُمَص

ُل    َأّن َقْوَلُھْم ُرْكَبَتا اْلَبِعیِر ِفي َیَدْیِھ َكَلاٌم َل: الّثاِني . ِلَھْدِي اْلَحَیَواَناِت  ُھ َأْھ ا َیْعِرُف ا ُیْعَقُل َوَل
ِبیلِ     ى َس ِة َفَعَل ُم الّرْكَب  الّلَغِة َوِإّنَما الّرْكَبُة ِفي الّرْجَلْیِن َوِإْن ُأْطِلَق َعَلى الّلَتْیِن ِفي َیَدْیِھ اْس

ُرُك ا . الّتْغِلیِب  ّس    الّثاِلُث َأّنُھ َلْو َكاَن َكَما َقاُلوُه َلَقاَل َفْلَیْبُرْك َكَما َیْب ا َیَم ُر َوِإّن َأّوَل َم ْلَبِعی
ّلى   . اْلَأْرَض ِمْن اْلَبِعیِر َیَداُه  ّي َص َوِسّر اْلَمْسَأَلِة َأّن َمْن َتَأّمَل ُبُروَك اْلَبِعیِر َوَعِلَم َأّن الّنِب

نِ    ِل ْب ِدیَث َواِئ َم َأّن َح ِر َعِل ُروِك اْلَبِعی ُروٍك َكُب ْن ُب ى َع ّلَم َنَھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی َو  الّل ٍر ُھ ُحْج
ى        . الّصَواُب َوَالّلُھ َأْعَلُم  َب َعَل ا اْنَقَل ا ِمّم ا َذَكْرَن َرَة َكَم ي ُھَرْی َوَكاَن َیَقُع ِلي َأّن َحِدیَث َأِب

ِھْم    " َوْلَیَضْع ُرْكَبَتْیِھ َقْبَل َیَدْیِھ " َبْعِض الّرَواِة َمْتُنُھ َوَأْصُلُھ َوَلَعّلُھ  ى َبْعِض َب َعَل َكَما اْنَقَل
ّم َحِدیُث اْبِن ُعَمَر إّن ِبَلاًلا ُیَؤّذُن ِبَلْیٍل َفُكُلوا َواْشَرُبوا َحّتى ُیَؤّذَن اْبُن ُأّم َمْكُتوٍم َفَقاَل اْبُن ُأ

اٌل        َؤّذَن ِبَل ى ُی َرُبوا َحّت وا َواْش ٍل َفُكُل َؤّذُن ِبَلْی وٍم ُی ى   ]  ٢١٩ص . [ َمْكُت َب َعَل ا اْنَقَل َوَكَم
ا َیَزاُل ُیْلَقى ِفي الّناِر َفَتُقوُل َھْل ِمْن َمِزیٍد إَلى َأْن َقاَل َوَأّما اْلَجّنُة َفُیْنِشُئ َبْعِضِھْم َحِدیُث َل

ُت  الّلُھ َلَھا َخْلًقا ُیْسِكُنُھْم إّیاَھا َفَقاَل َوَأّما الّناُر َفُیْنِشُئ الّلُھ َلَھا َخْلًقا ُیْسِكُنُھْم إّیاَھا َحّتى  َرَأْی
ْیَبَة     َأَبا َبْكِر ْبِن  ي َش ُن َأِب اَل اْب ْن      : َأِبي َشْیَبَة َقْد َرَواُه َكَذِلَك َفَق ْیٍل َع ُن ُفَض ُد ْب ّدَثَنا ُمَحّم َح

َجَد         ّلَم إَذا َس ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْن الّنِب َعْبِد الّلِھ ْبِن َسِعیٍد َعْن َجّدِه َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َع
َنِنِھ   َأَحُدُكْم َفْلَیْبَدْأ ِبُرْكَب ي ُس ا  " َتْیِھ َقْبَل َیَدْیِھ َوَلا َیْبُرْك َكُبُروِك اْلَفْحِل َوَرَواُه اْلَأْثَرُم ِف َأْیًض

َذِلَك   ا            . َعْن َأِبي َبْكٍر َك ّلَم َم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْن الّنِب َرَة َع ي ُھَرْی ْن َأِب ْد ُرِوَي َع َوَق
ِدّي      . ِئِل ْبِن ُحْجٍر ُیَصّدُق َذِلَك َوُیَواِفُق َحِدیَث َوا ُن َع ُف ْب ّدَثَنا ُیوُس ي َداُوَد َح َقاَل اْبُن َأِب

ّي         َرَة َأّن الّنِب ي ُھَرْی ْن َأِب ّدِه َع ْن َج ِعیٍد َع َحّدَثَنا اْبُن ُفَضْیٍل ُھَو ُمَحّمٌد َعْن َعْبِد الّلِھ ْبِن َس
ي        َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن إَذا َسَجَد َبَدَأ ِبُرْك َة ِف ُن ُخَزْیَم ْد َرَوى اْب ھ َوَق َل َیَدْی ِھ َقْب " َبَتْی

ّرْكَبَتْیِن            " َصِحیِحِھ  َل ال َدْیِن َقْب ُع اْلَی ا َنَض اَل ُكّن ِھ َق ْن َأِبی ْعٍد َع ِن َس َعِب ْب ِمْن َحِدیِث ُمْص
ُھ   َكاَن َحِدیُث َأِب]  ٢٢٠ص [ َفُأِمْرَنا ِبالّرْكَبَتْیِن َقْبَل اْلَیَدْیِن َوَعَلى  ا َفِإّن ي ُھَرْیَرَة َمْحُفوًظ

َداُھَما  . َوَغْیِرِه َوَلِكْن ِلْلَحِدیِث ِعّلَتاِن " اْلُمْغِني " َمْنُسوٌخ َوَھِذِه َطِریَقُة َصاِحِب  ُھ  : إْح َأّن
اِئّي   رُ : ِمْن ِرَواَیِة َیْحَیى ْبِن َسَلَمَة ْبِن ُكَھْیٍل َوَلْیَس ِمّمْن ُیْحَتّج ِبِھ َقاَل الّنَس اَل  . وٌك َمْت َوَق

یٍن         : اْبُن ِحّباَن  ُن َمِع اَل اْب ِھ َوَق َتّج ِب ا ُیْح ّدا َل ِدیِث ِج ْيٍء   : ُمْنَكُر اْلَح ْیَس ِبَش ُة َأّن  . َل الّثاِنَی
ْعٍد         ْوُل َس ِق َوَق ُة الّتْطِبی َو ِقّص ا ُھ َذا إّنَم اْلَمْحُفوَظ ِمْن ِرَواَیِة ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد َعْن َأِبیِھ َھ

ي  " َوَأّما َقْوُل َصاِحِب . ْصَنُع َھَذا َفُأِمْرَنا َأْن َنَضَع َأْیِدَیَنا َعَلى الّرَكِب ُكّنا َن ْن  " اْلُمْغِن َع
َدْیِن    َل اْلَی َذا  َأِبي َسِعیٍد َقاَل ُكّنا َنَضُع اْلَیَدْیِن َقْبَل الّرْكَبَتْیِن َفُأِمْرَنا َأْن َنَضَع الّرْكَبَتْیِن َقْب َفَھ

ّدَم           -ْعَلُم َوَالّلُھ َأ - ا َتَق ْتِن َكَم ي اْلَم ٌم ِف ا َوْھ َو َأْیًض ْعٍد َوُھ ْن َس َوْھٌم ِفي اِلاْسِم َوِإّنَما ُھَو َع
ُم   ُھ َأْعَل ِق َوَالّل ِة الّتْطِبی ي ِقّص َو ِف ا ُھ ُھ  . َوِإّنَم ْد َعّلَل ّدِم َفَق َرَة اْلُمَتَق ي ُھَرْی ِدیُث َأِب ا َح َوَأّم

اَبُع    : َقاَل اْلُبَخاِرّي . ّي والّداَرُقطِنّي اْلُبَخاِرّي َوَالّتْرِمِذ ا ُیَت ٍن َل ُمَحّمُد ْبُن َعْبِد الّلِھ ْبِن َحَس



 ١٨٤

ِذّي   . َعَلْیِھ َوَقاَل َلا َأْدِري َأُسِمَع ِمْن َأِبي الّزَناِد َأْم َلا  اَل الّتْرِم ْن     : َوَق ُھ ِم ا َنْعِرُف ٌب َل َغِری
َذا     ْن َھ ا ِم اِد إّل ي الّزَن ِدیِث َأِب ِھ  َح ّداَرُقْطِنّي  . اْلَوْج اَل ال ِز   : َوَق ُد اْلَعِزی ِھ َعْب ّرَد ِب َتَف

اِئّي   الّدراَوْرِدّي َعْن ُمَحّمِد ْبِن َعْبِد الّلِھ ْبِن اْلَحَسِن اْلَعَلِوّي َعْن َأِبي الّزَناِد َوَقْد َذَكَر الّنَس
ْن ُمَحمّ   ي         َعْن ُقَتْیَبَة َحّدَثَنا َعْبُد الّلِھ ْبُن َناِفٍع َع ْن َأِب ِوّي َع ِن اْلَعَل ِن اْلَحَس ِھ ْب ِد الّل ِن َعْب ِد ْب

ُد   ]  ٢٢١ص [ الّزَناِد  اَل َیْعِم اْلَأْعَرِج َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َق
ي َداُوَد    َقاَل. َأَحُدُكْم ِفي َصَلاِتِھ َفَیْبُرُك َكَما َیْبُرُك اْلَجَمل َوَلْم َیِزْد  ُن َأِب ِذِه  : َأُبو َبْكٍر ْب َوَھ

َناِفٍع ُسّنٌة َتَفّرَد ِبَھا َأْھُل اْلَمِدیَنِة َوَلُھْم ِفیَھا إْسَناَداِن َھَذا َأَحُدُھَما َواْلآَخُر َعْن ُعَبْیِد الّلِھ َعْن 
ت  . َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم  َبُغ     َأَراَد: ُقْل ِذي َرَواُه َأْص ِدیَث اّل اْلَح

ْبُن اْلَفَرِج َعْن الّدراَوْرِدّي َعْن ُعَبْیِد الّلِھ َعْن َناِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر َأّنُھ َكاَن َیَضُع َیَدْیِھ َقْبَل 
َك          ُل َذِل ّلَم َیْفَع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اَن الّنِب وُل َك ِھ َوَیُق ي  َرَواُه ا. ُرْكَبَتْی اِكُم ِف " ْلَح

ْد       " اْلُمْسَتْدَرِك  ِلٍم َوَق ْرِط ُمْس ى َش اَل َعَل ّدراَوْرِدّي َوَق ِمْن َطِریِق ُمْحِرِز ْبِن َسَلَمَة َعْن ال
ُت     اَل َرَأْی ٍس َق ْن َأَن َأْحَوِل َع ٍم اْل ْن َعاِص اٍث َع ِن ِغَی ِص ْب ِدیِث َحْف ْن َح اِكُم ِم َرَواُه اْلَح

اِكُم     َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّل اَل اْلَح ِھ َق اُه َیَدْی : ُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْنَحّط ِبالّتْكِبیِر َحّتى َسَبَقْت ُرْكَبَت
ْن  : َقاَل َعْبُد الّرْحَمِن ْبُن َأِبي َحاِتٍم : ُقْلت . َعَلى َشْرِطِھَما َوَلا َأْعَلُم َلُھ ِعّلًة  َسَأْلُت َأِبي َع

ِلَأّنُھ ِمْن ِرَواَیِة  -َوَالّلُھ َأْعَلُم  -َوِإّنَما َأْنَكَرُه . اْنَتَھى . یُث ُمْنَكٌر َھَذا اْلَحِدیِث َفَقاَل َھَذا اْلَحِد
َر            ا ِذْك وٌل َل َذا َمْجُھ اُء َھ اٍث َواْلَعَل ِن ِغَی ِص ْب ْن َحْف اِر َع ص [ اْلَعَلاِء ْبِن إْسَماِعیَل اْلَعّط

ْن ال . َتَرى ]  ٢٢٢ اِب       َوَأّما اْلآَثاُر اْلَمْحُفوَظُة َع ِن اْلَخّط َر ْب ْن ُعَم اْلَمْحُفوُظ َع َحاَبِة َف ّص
ِذِر            ُن اْلُمْن ّرّزاِق َواْب ُد ال ُھ َعْب َرُه َعْن ِھ َذَك َل َیَدْی ِھ َقْب ُع ُرْكَبَتْی َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َأّنُھ َكاَن َیَض

ْن     َوَغْیُرُھَما َوُھَو اْلَمْرِوّي َعْن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َذَكَر ٍد َع ْن َفْھ اِوّي َع ُه الّطَح
َة      ِھ َعْلَقَم ِد الّل َحاِب َعْب ْن َأْص َراِھیَم َع ْن إْب َأْعَمِش َع ْن اْل ِھ َع ْن َأِبی ٍص َع ِن َحْف َر ْب ُعَم

رّ      : َواْلُأُسوِد َقاَلا  ا َیِخ ِھ َكَم ى ُرْكَبَتْی ِھ َعَل َد ُرُكوِع  َحِفْظَنا َعْن ُعَمَر ِفي َصَلاِتِھ َأّنُھ َخّر َبْع
َراِھیُم     اَل إْب اَل َق اْلَبِعیُر َوَوَضَع ُرْكَبَتْیِھ َقْبَل َیَدْیِھ ُثّم َساَق ِمْن َطِریِق اْلَحّجاِج ْبِن َأْرَطاَة َق

ِھ       : الّنَخِعّي  َل َیَدْی َأْرِض َقْب ى اْل اِن َعَل ا َتَقَع َحِفَظ َعْن َعْبِد الّلِھ ْبِن َمْسُعوٍد َأّن ُرْكَبَتْیِھ َكاَنَت
ِل   َوَذَكَر َعْن َأِبي َمْرُزوٍق َعْن َوْھٍب َعْن ُشْعَبَة َعْن ُمِغیَرَة َقاَل َسَأْلت إْبَراِھیَم َعْن الّرُج

ِذِر  َیْبَدُأ ِبَیَدْیِھ َقْبَل ُرْكَبَتْیِھ إَذا َسَجَد ؟ َقاَل َأَوَیْصَنُع َذِلَك إّلا َأْحَمُق َأْو َمْجُنوٌن َقاَل اْبُن اْلُم ْن
ُن         َوَقْد اْخَتَلَف َأ:  ُر ْب ِھ ُعَم َل َیَدْی ِھ َقْب َع ُرْكَبَتْی ْن َرَأى َأْن َیَض اِب َفِمّم ْھُل اْلِعْلِم ِفي َھَذا اْلَب

ُد     اِفِعّي َوَأْحَم ْوِرّي َوالّش اْلَخّطاِب َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َوِبِھ َقاَل الّنَخِعّي َوُمْسِلُم ْبُن َیَساٍر َوالّث
َوَقاَلْت َطاِئَفٌة َیَضُع َیَدْیِھ َقْبَل ُرْكَبَتْیِھ َقاَلُھ . َحاُبُھ َوَأْھُل اْلُكوَفِة َوِإْسَحاُق َوَأُبو َحِنیَفَة َوَأْص

ِبِھْم      : َماِلٌك َوَقاَل اْلَأْوَزاِعّي  َل ُرَك ِدَیُھْم َقْب ُعوَن َأْی اَس َیَض ي َداُوَد    . َأْدَرْكَنا الّن ُن َأِب اَل اْب َق
ِدیِث  َحاِب اْلَح ْوُل َأْص َو َق ت ُق. َوُھ َرُه  : ْل َر َذَك ٍظ آَخ َرَة ِبَلْف ي ُھَرْی ِدیُث َأِب ْد ُرِوَي َح َوَق

[ اَل اْلَبْیَھِقّي َوُھَو إَذا َسَجَد َأَحُدُكْم َفَلا َیْبُرْك َكَما َیْبُرُك اْلَبِعیُر َوْلَیَضْع َیَدْیِھ َعَلى ُرْكَبَتْیِھ َق
َد    َفِإْن َكاَن َمْحُفوًظا َكاَن َد: اْلَبْیَھِقّي ]  ٢٢٣ص  ِھ ِعْن َل ُرْكَبَتْی ِلیًلا َعَلى َأّنُھ َیَضُع َیَدْیِھ َقْب

ُجوِد     ى الّس َأْھَواِء إَل وٍه     . اْل ى ِلُوُج ٍر َأْوَل ِن ُحْج ِل ْب ِدیُث َواِئ ُدَھا . َوَح ْن   : َأَح ُت ِم ُھ َأْثَب َأّن
ُرُه       اِبّي َوَغْی ُھ اْلَخّط َرَة َقاَل ي ُھَرْی اِني  . َحِدیِث َأِب دِ : الّث َطِرُب    َأّن َح َرَة ُمْض ي ُھَرْی یَث َأِب

اْلعَ        وُل ِب ْن َیُق ْنُھْم َم ِھ َوِم َل ُرْكَبَتْی ِھ َقْب ْكِس اْلَمْتِن َكَما َتَقّدَم َفِمْنُھْم َمْن َیُقوُل ِفیِھ َوْلَیَضْع َیَدْی
ا   َوِمْنُھْم َمْن َیُقوُل َوْلَیَضْع َیَدْیِھ َعَلى ُرْكَبَتْیِھ َوِمْنُھْم َمْن َیْحِذُف َھِذِه ُث  . اْلُجْمَلَة َرْأًس الّثاِل

ا        ّداَرُقطِنّي َوَغْیِرِھَم اِرّي وال ِل اْلُبَخ ْن َتْعِلی ّدَم ِم ْد       . َما َتَق ِھ َق ِدیِر ُثُبوِت ى َتْق ُھ َعَل ُع َأّن الّراِب



 ١٨٥

ِذِر    ُن اْلُمْن ُض    : اّدَعى ِفیِھ َجَماَعٌة ِمْن َأْھِل اْلِعْلِم الّنْسَخ َقاَل اْب َم َبْع ْد َزَع َحاِبَنا َأّن  َوَق َأْص
َك       ّدَم َذِل ْد َتَق وٌخ َوَق ّرْكَبَتْیِن َمْنُس ّي      . َوْضَع اْلَیَدْیِن َقْبَل ال ِي الّنِب ُق ِلَنْھ ُھ اْلُمَواِف اِمُس َأّن اْلَخ

. َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعْن ُبُروٍك َكُبُروِك اْلَجَمِل ِفي الّصَلاِة ِبِخَلاِف َحِدیِث َأِبي ُھَرْیَرَة 
ِن       ِھ ْب ِد الّل ِھ َوَعْب اِب َواْبِن ِن اْلَخّط َر ْب َحاَبِة َكُعَم ْن الّص وِل َع ُق ِلْلَمْنُق ُھ اْلُمَواِف اِدُس َأّن الّس
ُھ          َي الّل َر َرِض ْن ُعَم ا َع َرَة إّل ي ُھَرْی ِدیَث َأِب َمْسُعوٍد َوَلْم ُیْنَقْل َعْن َأَحٍد ِمْنُھْم َما ُیَواِفُق َح

الّساِبُع َأّن َلُھ َشَواِھَد ِمْن َحِدیِث اْبِن ُعَمَر َوَأَنٍس َكَما َتَقّدَم َوَلْیَس . اٍف َعْنُھ َعْنُھ َعَلى اْخِتَل
َف   ِلَحِدیِث َأِبي ُھَرْیَرَة َشاِھٌد َفَلْو َتَقاَوَما ِلِقَدِم َحِدیِث َواِئِل ْبِن ُحْجٍر ِمْن َأَجّل َشَواِھِدِه َفَكْی

الّثاِمُن َأّن َأْكَثَر الّناِس َعَلْیِھ َواْلَقْوُل اْلآَخُر ]  ٢٢٤ص . [ َتَقّدَم  َوَحِدیُث َواِئٍل َأْقَوى َكَما
ا            ِدیِث َفِإّنَم ِل اْلَح ْوُل َأْھ ُھ َق ي َداُوَد إّن ِن َأِب ْوُل اْب ا َق ٍك َوَأّم إّنَما ُیْحَفُظ َعْن اْلَأْوَزاِعّي َوَماِل

الّتاِسُع َأّنُھ َحِدیٌث ِفیِھ ِقّصٌة . ِفِعّي َوِإْسَحاُق َعَلى ِخَلاِفِھ َأَراَد ِبِھ َبْعَضُھْم َوِإّلا َفَأْحَمُد َوالّشا
َأّن    ا ِل وَن َمْحُفوًظ ى َأْن َیُك َو َأْوَل ّلَم َفُھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ِة ِفْعِل یَقْت ِلِحَكاَی ٌة ِس َمْحِكّی

ُھ    ى َأّن َظ  اْلَحِدیَث إَذا َكاَن ِفیِھ ِقّصٌة َمْحِكّیٌة َدّل َعَل ِھ     . ُحِف َة ِفی اَل اْلَمْحِكّی ُر َأّن اْلَأْفَع اْلَعاِش
ُھ      ا َفَل ٌد ِمْنَھ َذا َواِح ُكّلَھا َثاِبَتٌة َصِحیَحٌة ِمْن ِرَواَیِة َغْیِرِه َفِھَي َأْفَعاٌل َمْعُروَفٌة َصِحیَحٌة َوَھ

ُم  ُحْكُمَھا َوُمَعاِرُضُھ َلْیَس ُمَقاِوًما َلُھ َفَیَتَعّیُن َتْرِجیُحُھ َوَا ُھ     . لّلُھ َأْعَل ّلى الّل ّي َص اَن الّنِب َوَك
 َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْسُجُد َعَلى َجْبَھِتِھ َوَأْنِفِھ ُدوَن َكْوِر اْلِعَماَمِة َوَلْم َیْثُبْت َعْنُھ الّسُجوُد َعَلى َكْوِر

ي       ّرّزاِق ِف ُد ال ْن َرَوى َعْب ٍن َوَلِك ا َحَس ّنف  "  اْلِعَماَمِة ِمْن َحِدیٍث َصِحیٍح َوَل ْن  " اْلُمَص ِم
ِھ     ْوِر ِعَماَمِت ى َك َحِدیِث َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل َكاَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْسُجُد َعَل
ِدیثِ     ْن َح ِرّي ِم َد الّزَبْی  َوُھَو ِمْن ِرَواَیِة َعْبِد الّلِھ ْبِن ُمَحّرٍر َوُھَو َمْتُروٌك َوَذَكَرُه َأُبو َأْحَم

َر      ْد َذَك ُروٍك َوَق ْن َمْت َجاِبٍر َوَلِكّنُھ ِمْن ِرَواَیِة ُعَمَر ْبِن ِشْمٍر َعْن َجاِبٍر اْلُجْعِفّي َمْتُروٍك َع
ي    ّلي ِف ا ُیَص ّلَم َرَأى َرُجًل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل یِل َأّن َرُس ي اْلَمَراِس و َداُوَد ِف َأُب

ّلَم         اْلَمْسِجِد َفَسَجَد ِبَجِبیِن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َر َرُس ِھ َفَحِس ِھ َوَقْد اْعَتّم َعَلى َجْبَھِت
ى      . َعْن َجْبَھِتِھ  ًرا َوَعَل َأْرِض َكِثی ى اْل ُجُد َعَل َوَكاَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْس

َذةِ     َرِة اْلُمّتَخ ى اْلُخْم یِن َوَعَل ُھ         اْلَماِء َوالّط ِذ ِمْن یِر اْلُمّتَخ ى اْلَحِص ِل َوَعَل وِص الّنْخ ْن ُخ ِم
ْن  . َوَعَلى اْلَفْرَوِة اْلَمْدُبوَغِة  َوَكاَن إَذا َسَجَد َمّكَن َجْبَھَتُھ َوَأْنَفُھ ِمْن اْلَأْرِض َوَنّحى َیَدْیِھ َع

ِھ  ٌة ]  ٢٢٥ص [ َجْنَبْی اَءْت َبْھَم ِغیَرُة  -َش اُة الّص َي الّش ّرْت  َأْن -َوِھ ا َلَم ّر َتْحَتُھَم . َتُم
ُھ      " َصِحیِح ُمْسِلٍم " َوَكاَن َیَضُع َیَدْیِھ َحْذَو َمْنِكَبْیِھ َوُأُذَنْیِھ َوِفي  ّلى الّل ُھ َص َراِء َأّن ْن اْلَب َع

ِه َوَیْسَتْقِبُل َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَل إَذا َسَجْدت َفَضْع َكّفْیَك َواْرَفْع ِمْرَفَقْیَك َوَكاَن َیْعَتِدُل ِفي ُسُجوِد
َھا    . ِبَأْطَراِف َأَصاِبِع ِرْجَلْیِھ اْلِقْبَلَة  ا َیْقِبُض ا َوَل َوَكاَن َیْبُسُط َكّفْیِھ َوَأَصاِبَعُھ َوَلا ُیَفّرُج َبْیَنَھ

انَ           " َوِفي  اِبَع ُه َوَك ّم َأَص َجَد َض ِإَذا َس اِبَعُھ َف ّرَج َأَص َع َف اَن إَذا َرَك اَن َك ِن ِحّب  َصِحیِح اْب
ِھ       َر ِب َأْعَلى َوَأَم َي اْل ْبَحاَن َرّب ّم        . َیُقوُل ُس ِدَك الّلُھ ا َوِبَحْم ّم َرّبَن ْبَحاَنَك الّلُھ وُل ُس اَن َیُق َوَك

ي   ْر ِل وُل  ]  ٢٢٦ص [ اْغِف اَن َیُق ّروِح َوَك ِك َوال ّدوٌس َرّب اْلَمَلاِئ ّبوٌح ُق وُل ُس اَن َیُق َوَك
َخِطك     ُسْبَحاَنَك الّلُھّم َوِبَحْمِدك َلا إ ْن َس اَك ِم وُذ ِبِرَض َلَھ إّلا َأْنت َوَكاَن َیُقوُل الّلُھّم إّني َأُع

َوِبُمَعاَفاِتَك ِمْن ُعُقوَبِتك َوَأُعوُذ ِبَك ِمْنك َلا ُأْحِصي َثَناًء َعَلْیك َأْنَت َكَما َأْثَنْیَت َعَلى َنْفِسَك 
ّوَرُه     َوَكاَن َیُقوُل الّلُھّم َلَك َسَجْدت َوِبَك آَمْنت َوَلَك ُھ َوَص ِذي َخَلَق َأْسَلْمت َسَجَد َوْجِھي ِلّل

ُھ         ي ُكّل ي َذْنِب ْر ِل ّم اْغِف وُل الّلُھ اَن َیُق َوَشّق َسْمَعُھ َوَبَصَرُه َتَباَرَك الّلُھ َأْحَسُن اْلَخاِلِقیَن َوَك
وُل الّلھُ      اَن َیُق ّرُه َوَك ُھ َوِس ي     ِدّقُھ َوِجّلُھ َوَأّوَلُھ َوآِخَرُه َوَعَلاِنَیَت ي َوَجْھِل ي َخِطیَئِت ْر ِل ّم اْغِف

ي      ي َوَخَطِئ ّدي َوَھْزِل ي ِج ْر ِل ّم اْغِف ي الّلُھ ِھ ِمّن ُم ِب َت َأْعَل ا َأْن ِري َوَم ي َأْم َراِفي ِف َوِإْس
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ت    ا َأْعَلْن َوَعْمِدي َوُكّل َذِلَك ِعْنِدي الّلُھّم اْغِفْر ِلي َما َقّدْمُت َوَما َأّخْرت َوَما َأْسَرْرت َوَم
َت     َأ ا َأْن َھ إّل ا إَل ي َل َت إَلِھ ي      ]  ٢٢٧ص [ ْن وًرا َوِف ي ُن ي َقْلِب ْل ِف ّم اْجَع وُل الّلُھ اَن َیُق َوَك

وًرا      اِمي ُن وًرا َوَأَم َماِلي ُن ْن ِش وًرا َوَع ي ُن ْن َیِمیِن وًرا َوَع ِري ُن ي َبَص وًرا َوِف ْمِعي ُن َس
  .ْجَعْل ِلي ُنوًرا َوَخْلِفي ُنوًرا َوَفْوِقي ُنوًرا َوَتْحِتي ُنوًرا َوا

  ]اْسِتْحَباُب الّدَعاِء ِفي الّسُجوِد [ 
َوَأَمَر ِباِلاْجِتَھاِد ِفي الّدَعاِء ِفي الّسُجوِد َوَقاَل إّنُھ َقِمٌن َأْن ُیْسَتَجاَب َلُكم َوَھْل َھَذا َأْمٌر ِبَأْن 

ّداِعَي إَذا َدعَ        َأّن ال ٌر ِب ُجوِد َأْو َأْم ي الّس ّدَعاَء ِف َر ال ُجوِد ؟     ُیْكِث ي الّس َیُكْن ِف ّل َفْل ي َمَح ا ِف
اُء   َوَفْرٌق َبْیَن اْلَأْمَرْیِن َوَأْحَسُن َما ُیْحَمُل َعَلْیِھ اْلَحِدیُث َأّن الّدَعاَء َنْوَعاِن ُدَعاُء َثَناٍء َوُدَع

ْن النّ      ُجوِدِه ِم ي ُس ُر ِف ِذي   َمْسَأَلٍة َوالّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن ُیْكِث ّدَعاُء اّل ْوَعْیِن َوال
ِب       . َأَمَر ِبِھ ِفي الّسُجوِد َیَتَناَوُل الّنْوَعْیِن  اِء الّطاِل ِتَجاَبُة ُدَع اِن اْس ا َنْوَع ِتَجاَبُة َأْیًض َواِلاْس

ْوَعْیِن ُفسّ          ْن الّن ٍد ِم ّل َواِح الّثَواِب َوِبُك ي ِب اِء اْلُمْثِن ِتَجاَبُة ُدَع َؤاَلُھ َواْس ِھ ُس ُھ ِبِإْعَطاِئ َر َقْوُل
َوالّصِحیُح َأّنُھ َیُعّم الّنْوَعْیِن ]  ١٨٧: اْلَبَقَرة [ } ُأِجیُب َدْعَوَة الّداِع ِإَذا َدَعاِن { : َتَعاَلى 

  ] ٢٢٨ص [ 
  ]َأّیُھَما َأْفَضُل الّسُجوُد َأْم اْلِقَیاُم [ َفْصٌل 

ا أَ      ُجود َأّیُھَم اِم َوالّس ي اْلِقَی اُس ِف وٍه      َوَقْد اْخَتَلَف الّن اَم ِلُوُج ٌة اْلِقَی ْت َطاِئَف ُل ؟ َفَرّجَح . ْفَض
اَلى  : َوالّثاِني . َأّن ِذْكَرُه َأْفَضُل اْلَأْذَكاِر َفَكاَن ُرْكُنُھ َأْفَضَل اْلَأْرَكاِن : َأَحُدَھا  { : َقْوُلُھ َتَع

اِنِتیَن  ِھ َق وا ِلّل َرة [ } َوُقوُم ّلى ا] .  ٢٣٨: اْلَبَق ُھ َص ُث َقْوُل ُل  الّثاِل ّلَم َأْفَض ِھ َوَس ُھ َعَلْی لّل
ِھ          . الّصَلاِة ُطوُل اْلُقُنوِت  ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ْت ِبَقْوِل ُل َواْحَتّج ُجوُد َأْفَض ٌة الّس ْت َطاِئَف َوَقاَل

اِجٌد     َو َس ِھ َوُھ ةَ     . َوَسّلَم َأْقَرُب َما َیُكوُن اْلَعْبُد ِمْن َرّب ي َطْلَح ِن َأِب َداَن ْب ِدیِث َمْع اَل   َوِبَح َق
ُھ َأْن   َلِقیُت َثْوَباَن َمْوَلى َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفُقْلُت َحّدَثِني ِبَحِدیٍث َعَسى الّل

ُجوِد  " َیْنَفَعِني ِبِھ ؟ َفَقاَل  ّلَم         " َعَلْیَك ِبالّس ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل ِمْعُت َرُس ِإّني َس َف
اَل        َیُقوُل َما ِمْن ًة َق ا َخِطیَئ ُھ ِبَھ ّط َعْن ًة َوَح َعْبٍد َیْسُجُد ِلّلِھ َسْجَدًة إّلا َرَفَع الّلُھ َلُھ ِبَھا َدَرَج

َك   ِھ    ]  ٢٢٩ص . [ َمْعَداُن ُثّم َلِقیُت َأَبا الّدْرَداِء َفَسَأْلتھ َفَقاَل ِلي ِمْثَل َذِل وُل الّل اَل َرُس َوَق
ِبیَعَة ْبِن َكْعٍب اْلَأْسَلِميّ  َوَقْد َسَأَلُھ ُمَراَفَقَتُھ ِفي اْلَجّنِة َأِعّني َعَلى َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَر

وَرُة   َنْفِسَك ِبَكْثَرِة الّسُجوِد َوَأّوُل ُسوَرٍة ُأْنِزَلْت َعَلى َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُس
َرْأ (  ا ِبقَ  ) اْق ّح َوَخَتَمَھ ى اْلَأَص ِھ َعَل ِرْب  { ْوِل ُجْد َواْقَت ق [ } َواْس َأّن ] .  ١٩: اْلَعَل َوِب

ھِ       وُن ِلَرّب ا َیُك اِجَد َأَذّل َم َأّن الّس ْفِلّیَھا َوِب  الّسُجوَد ِلّلِھ َیَقُع ِمْن اْلَمْخُلوَقاِت ُكّلَھا ُعْلِوّیَھا َوُس
َأْقَرَب َما َیُكوُن ِمْن َرّبِھ ِفي َھِذِه اْلَحاَلِة  َوَأْخَضُع َلُھ َوَذِلَك َأْشَرُف َحاَلاِت اْلَعْبِد َفِلَھَذا َكاَن

ٌد َأْي   َوِبَأّن الّسُجوَد ُھَو ِسّر اْلُعُبوِدّیِة َفِإّن اْلُعُبوِدّیَة ِھَي الّذّل َواْلُخُضوُع ُیَقاُل َطِریٌق ُمَعّب
وُل  . إَذا َكاَن َساِجًدا َذّلَلْتُھ اْلَأْقَداُم َوَوّطَأْتُھ َوَأَذّل َما َیُكوُن اْلَعْبُد َوَأْخَضُع  َوَقاَلْت َطاِئَفٌة ُط

َأّن      ُة ِب ِذِه الّطاِئَف ْت َھ اْلِقَیاِم ِبالّلْیِل َأْفَضُل َوَكْثَرُة الّرُكوِع َوالّسُجوِد ِبالّنَھاِر َأْفَضُل َواْحَتّج
  :َصَلاَة الّلْیِل َقْد ُخّصْت ِباْسِم اْلِقَیاِم ِلَقْوِلِھ َتَعاَلى 

َل{  ِم الّلْی ل [ }  ُق ا    ]  ١: اْلُمّزّم اَن إیَماًن اَم َرَمَض ْن َق ّلَم َم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َوَقْوِل
اُلوا           اِر َق اُم الّنَھ اُل ِقَی ا ُیَق ِل َوَل اُم الّلْی اُل ِقَی َذا ُیَق اَن   : َواْحِتَساًبا َوِلَھ َذا َك ]  ٢٣٠ص [ َوَھ

ا َزا  َرَة         َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفِإّنُھ َم اَث َعْش ًة َأْو َثَل َرَة َرْكَع َدى َعْش ى إْح ِل َعَل ي الّلْی َد ِف
اِر     ا ِبالّنَھ اِء َوَأّم َرْكَعًة َوَكاَن ُیَصّلي الّرْكَعَة ِفي َبْعِض الّلَیاِلي ِباْلَبَقَرِة َوآِل ِعْمَراَن َوالّنَس

نَ          ُف الّس اَن ُیَخّف ْل َك َك َب ْن َذِل ْيٌء ِم ُھ َش ْظ َعْن ْیُخَنا   . َن َفَلْم ُیْحَف اَل َش ا   : َوَق َواُب َأّنُھَم الّص
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ُل       ُجوِد َأْفَض ُة الّس ِھ َفَھْیَئ ُل ِبَھْیَئِت َسَواٌء َواْلِقَیاُم َأْفَضُل ِبِذْكِرِه َوُھَو اْلِقَراَءُة َوالّسُجوُد َأْفَض
ّلى   ِمْن َھْیَئِة اْلِقَیاِم َوِذْكُر اْلِقَیاِم َأْفَضُل ِمْن ِذْكِر الّسُجوِد َوَھَكَذا َكاَن َھْدَي َرُسوِل الّلِھ َص

َلاِة            ي َص َل ِف ا َفَع ُجوَد َكَم وَع َوالّس اَل الّرُك اَم َأَط اَل اْلِقَی اَن إَذا َأَط الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفِإّنُھ َك
َذلِ       ُجوَد َوَك وَع َوالّس َف الّرُك اَم َخّف َف اْلِقَی اَن  اْلُكُسوِف َوِفي َصَلاِة الّلْیِل َوَكاَن إَذا َخّف َك َك

اِزٍب   ُھ      : َیْفَعُل ِفي اْلَفْرِض َكَما َقاَلُھ اْلَبَراُء ْبُن َع ُجوُدُه َواْعِتَداُل ُھ َوُس ُھ َوُرُكوُع اَن ِقَیاُم َك
  .َقِریًبا ِمْن الّسَواِء َوَالّلھ َأْعَلُم 

  ]اْلُجُلوُس َبْیَن الّسْجَدَتْیِن [ َفْصٌل 
ّلمَ   ِھ َوَس ُجوِد           ُثّم َكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْی ْن الّس ُع ِم ِھ َوَیْرَف ٍع َیَدْی َر َراِف ًرا َغْی ُھ ُمَكّب ُع َرْأَس َیْرَف

. َرْأَسُھ َقْبَل َیَدْیِھ ُثّم َیْجِلُس ُمْفَتِرًشا َیْفِرُش ِرْجَلُھ اْلُیْسَرى َوَیْجِلُس َعَلْیَھا َوَیْنِصُب اْلُیْمَنى 
ْن سُ       اَل ِم َر َق ِن ُعَم ْن اْب ِتْقَباُلُھ      َوَذَكَر الّنَساِئّي َع ى َواْس َدَم اْلُیْمَن َب اْلَق َلاِة َأْن َیْنِص ّنِة الّص

َذا       ي َھ ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ِبَأَصاِبِعَھا اْلِقْبَلَة َواْلُجُلوُس َعَلى اْلُیْسَرى َوَلْم ُیْحَفْظ َعْنُھ َصّلى الّل
ُھ     َوَكاَن َیَضُع َیَدیْ ]  ٢٣١ص . [ اْلَمْوِضِع ِجْلَسٌة َغْیُر َھِذِه  ُل ِمْرَفَق ِھ َوَیْجَع ى َفِخَذْی ِھ َعَل

ُع           ّم َیْرَف ًة ُث ُق َحْلَق اِبِعِھ َوُیَحّل ْن َأَص ْیِن ِم ِبُض ِثْنَت ِھ َوَیْق َعَلى َفِخِذِه َوَطَرَف َیِدِه َعَلى ُرْكَبِت
ُھ     ٍر َعْن ُن ُحْج دِ  . ُأْصُبَعُھ َیْدُعو ِبَھا َوُیَحّرُكَھا َھَكَذا َقاَل َواِئُل ْب ا َح ْن   َوَأّم ي َداُوَد َع یُث َأِب

ا   ا َوَل ُبِعِھ إَذا َدَع یُر ِبُأْص اَن ُیِش ّلَم َك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ِر َأّن الّنِب ِن الّزَبْی ِھ ْب ِد الّل َعْب
ي   ِحیِحھِ " ُیَحّرُكَھا َفَھِذِه الّزَیاَدُة ِفي ِصّحِتَھا َنَظٌر َوَقْد َذَكَر ُمْسِلٌم اْلَحِدیَث ِبُطوِلِھ ِف "  َص

ي           َد ِف ّلَم إَذا َقَع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل اَن َرُس َعْنُھ َوَلْم َیْذُكْر َھِذِه الّزَیاَدَة َبْل َقاَل َك
َرى        َدُه اْلُیْس َع َی ى َوَوَض ُھ اْلُیْمَن َرَش َقَدَم الّصَلاِة َجَعَل َقَدَمُھ اْلُیْسَرى َبْیَن َفِخِذِه َوَساِقِھ َوَف

ى ُرْكَبتِ   ُبِعِھ        َعَل اَر ِبُأْص ى َوَأَش ِذِه اْلُیْمَن ى َفِخ ى َعَل َدُه اْلُیْمَن َع َی َرى َوَوَض ا . ِھ اْلُیْس َوَأْیًض
َوَأْیًضا َلْو َكاَن ِفي الّصَلاِة َلَكاَن . َفَلْیَس ِفي َحِدیِث َأِبي َداُوَد َعْنُھ َأّن َھَذا َكاَن ِفي الّصَلاِة 

ي     َناِفًیا َوَحِدیُث َواِئِل ْبِن ُحْج اِتٍم ِف و َح َرُه َأُب " ٍر ُمْثَبًتا َوُھَو ُمَقّدٌم َوُھَو َحِدیٌث َصِحیٌح َذَك
ِحیِحِھ  وُل " . َص اَن َیُق ّم َك ْجَدَتْیِن [ ُث ْیَن الّس ي  ] : َب ي َواْجُبْرِن ي َواْرَحْمِن ْر ِل ّم اْغِف الّلُھ

ّلَم     َواْھِدِني َواْرُزْقِني َھَكَذا َذَكَرُه اْبُن َعّباٍس َرِضَي الّل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َعْنُھَما َعْنُھ َص
َكاَن َیُقوُل َرّب اْغِفْر ِلي َرّب اْغِفْر ِلي َوَكاَن َھْدُیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ ]  ٢٣٢ص [ َوَذَكَر 

ِع اْلَأَحا          ي َجِمی ُھ ِف ُت َعْن َذا الّثاِب ُجوِد َوَھَك ْدِر الّس ّرْكِن ِبَق َذا ال ي   َوَسّلَم إَطاَلَة َھ ِث َوِف " ِدی
ْیَن       " الّصِحیِح  ُد َب ّلَم َیْقُع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َعْن َأَنٍس َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َكاَن َرُسوُل الّلِھ َص

ِر        َراِض َعْص ِد اْنِق ْن َبْع اِس ِم ُر الّن الّسْجَدَتْیِن َحّتى َنُقوَل َقْد َأْوَھَم َوَھِذِه الّسّنُة َتَرَكَھا َأْكَث
َحاَبِة ْیَن           الّص ُث َب َنُعوَنُھ َیْمُك ْم َتْص ا َأَراُك ْیًئا َل َنُع َش ٌس َیْص اَن َأَن ٌت َوَك اَل َثاِب َذا َق َوِلَھ

َوَأّما َمْن َحّكَم الّسّنَة َوَلْم َیْلَتِفْت إَلى َما َخاَلَفَھا . الّسْجَدَتْیِن َحّتى َنُقوَل َقْد َنِسَي َأْو َقْد َأْوَھَم 
  .ا َخاَلَف َھَذا اْلَھْدَي َفِإّنُھ َلا َیْعَبُأ ِبَم

  ]ِجْلَسُة اِلاْسِتَراَحِة [ َفْصٌل 
ِھ         ى َفِخَذْی ًدا َعَل ِھ ُمْعَتِم ِھ َوُرْكَبَتْی ُدوِر َقَدَمْی ى ُص ُثّم َكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْنَھُض َعَل

ُك      َوَأُبو ُھَرْیَرَة َوَلا َیْعَتِمُد َعَلى اْلَأْر]  ٢٣٣ص [ َكَما َذَكَر  ُھ َماِل َر َعْن ْد َذَك ِھ َوَق ِض ِبَیَدْی
َة      ّمى ِجْلَس ي ُتَس َي اّلِت ِذِه ِھ ا َوَھ َتِوَي َجاِلًس ى َیْس ْنَھُض َحّت ا َی اَن َل ُھ َك َوْیِرِث َأّن ُن اْلُح ْب

َحٍد َأْن َیْفَعَلَھا َواْخَتَلَف اْلُفَقَھاُء ِفیَھا َھْل ِھَي ِمْن ُسَنِن الّصَلاِة َفُیْسَتَحّب ِلُكّل َأ. اِلاْسِتَراَحِة 
َد      ْن َأْحَم اِن َع ا ِرَواَیَت َأْو َلْیَسْت ِمْن الّسَنِن َوِإّنَما َیْفَعُلَھا َمْن اْحَتاَج إَلْیَھا ؟ َعَلى َقْوَلْیِن ُھَم

ِتَراَحِة َقاَل اْلَخّلاُل َرَجَع َأْحَمُد إَلى َحِدیِث َماِلِك ْبِن اْلُحَوْیِرِث ِفي ِجْلَسِة اِلاْس. َرِحَمُھ الّلُھ 



 ١٨٨

ُدوِر              ى ُص اَل َعَل وِض َفَق ْن الّنُھ ِئَل َع َة ُس ا ُأَماَم ى َأّن َأَب ُن ُموَس ُف ْب ي ُیوُس َوَقاَل َأْخَبَرِن
ى  . اْلَقَدَمْیِن َعَلى َحِدیِث ِرَفاَعَة  َوِفي َحِدیِث اْبِن َعْجَلاَن َما َیُدّل َعَلى َأّنُھ َكاَن َیْنَھُض َعَل

ْن     ُصُدوِر َقَدَمْیِھ َوَقْد اِئُر َم ّلَم َوَس ُرِوَي َعْن ِعّدٍة ِمْن َأْصَحاِب الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس
ي     ِدیِث َأِب ي َح َوَصَف َصَلاَتُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْم َیْذُكْر َھِذِه اْلِجْلَسَة َوِإّنَما َذَكْرت ِف

َذَكَرَھا        َوَلْو َك. ُحَمْیٍد َوَماِلِك ْبِن اْلُحَوْیِرِث  ا َل ا َداِئًم ّلَم ِفْعَلَھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل اَن َھْدُیُھ َص
ا      ا َل ّلَم َلَھ ِھ َوَس ُكّل َمْن َوَصَف َصَلاَتُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوُمَجّرُد ِفْعِلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

ا       َیُدّل َعَلى َأّنَھا ِمْن ُسَنِن الّصَلاِة إّلا ِإَذا ُعِلَم َأ ا َوَأّم ِھ ِفیَھ َدى ِب ّنٌة ُیْقَت ا ُس ّنُھ َفَعَلَھا َعَلى َأّنَھ
َوَكاَن إَذا َنَھَض اْفَتَتَح اْلِقَراَءَة َوَلْم َیْسُكْت َكَما َكاَن َیْسُكُت ِعْنَد ]  ٢٣٤ص [ ِإَذا ُقّدَر َأّنُھ 

ْیَس      اْفِتَتاِح الّصَلاِة َفاْخَتَلَف اْلُفَقَھاُء َھْل َھَذا َمْوِضُع اْسِتَع ُھ َل ى َأّن اِقِھْم َعَل َد اّتَف اَذٍة َأْم َلا َبْع
َحاِبِھ        ُض َأْص ا َبْع ْد َبَناُھَم َد َوَق ْن َأْحَم َمْوِضَع اْسِتْفَتاٍح ؟ َوِفي َذِلَك َقْوَلاِن ُھَما ِرَواَیَتاِن َع

ّل    َعَلى َأّن ِقَراَءَة الّصَلاِة َھْل ِھَي ِقَراَءٌة َواِحَدٌة ؟ َفَیْكِفي ِفیَھا اْس َراَءُة ُك َدٌة َأْو ِق ِتَعاَذٌة َواِح
َوَلا ِنَزاَع َبْیَنُھْم َأّن اِلاْسِتْفَتاَح ِلَمْجُموِع الّصَلاِة َواِلاْكِتَفاِء ِباْسِتَعاَذٍة . َرْكَعٍة ُمْسَتِقّلٍة ِبَرْأِسَھا 

اَن إَذا   َواِحَدٍة َأْظَھُر ِلْلَحِدیِث الّصِحیِح َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َأّن الّنِبّي َصّل ّلَم َك ى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس
َراَءَة ِب      َتْفَتَح اْلِق ِة اْس ِة الّثاِنَی اَلِمیَن    { َنَھَض ِمْن الّرْكَع ِھ َرّب اْلَع ُد ِلّل ُكْت   } اْلَحْم ْم َیْس َوَل

ْل َتخَ    ُكوٌت َب َراَءَتْیِن ُس ْل اْلِق ْم َیَتَخّل ُھ َل َدٌة ِلَأّن ِتَعاَذٌة َواِح ي اْس ا َیْكِف َي  َوِإّنَم ٌر َفِھ ا ِذْك ّلَلُھَم
ُھ  َكاْلِقَراَءِة اْلَواِحَدِة إَذا َتَخّلَلَھا َحْمُد الّلِھ َأْو َتْسِبیٌح َأْو َتْھِلیٌل َأْو َصَلاٌة َعَلى الّنِبّي َصّلى ال ّل

ّلي ]  ٢٣٥ص . [ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَنْحُو َذِلَك  َة   َوَكاَن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیَص الّثاِنَی
ا     ِإْحَراِم َوَتْطِویِلَھ َرِة اْل ِتْفَتاِح َوَتْكِبی ُكوِت َواِلاْس َیاَء الّس ِة َأْش ي َأْرَبَع ا ِف َواٌء إّل ُأوَلى َس َكاْل
ِإْحَراِم ِفیھَ             ُر ِلْل ا ُیَكّب ُكُت َوَل ا َیْس َتْفِتُح َوَل ا َیْس اَن َل ّلَم َك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ا َكاْلُأوَلى َفِإّنُھ َصّلى الّل

  .َوَیْقُصُرَھا َعْن اْلُأوَلى َفَتُكوُن اْلُأوَلى َأْطَوَل ِمْنَھا ِفي ُكّل َصَلاٍة َكَما َتَقّدَم 
  ]ِجْلَسُة الّتَشّھِد اْلأول [ 

ِذِه    ى َفِخ َفِإَذا َجَلَس ِللّتَشّھِد َوَضَع َیَدُه اْلُیْسَرى َعَلى َفِخِذِه اْلُیْسَرى َوَوَضَع َیَدُه اْلُیْمَنى َعَل
ْیًئا         اْل ا َش ْل َیْحِنیَھ ا َب ا ُیِنیُمَھ ًبا َوَل ُبَھا َنْص ا َیْنِص اَن َل ّباَبِة َوَك ُبِعِھ الّس اَر ِبُأْص ى َوَأَش ُیْمَن

َوُیَحّرُكَھا َشْیًئا َكَما َتَقّدَم ِفي َحِدیِث َواِئِل ْبِن ُحْجٍر َوَكاَن َیْقِبُض ُأْصُبَعْیِن َوُھَما اْلِخْنَصُر 
ُر َوُیَح ي    َواْلِبْنِص ا َوَیْرِم ْدُعو ِبَھ ّباَبَة َی ُع الّس اِم َوَیْرَف َع اْلِإْبَھ َطى َم َي اْلُوْس ًة َوِھ ُق َحْلَق ّل

ا         ُل َعَلْیَھ َرى َوَیَتَحاَم ِذ اْلُیْس ى اْلَفِخ َرى َعَل ّف اْلُیْس َفُة   . ِبَبَصِرِه إَلْیَھا َوَیْبُسُط اْلَك ا ِص َوَأّم
َوَلْم . َتْیِن َسَواٌء َیْجِلُس َعَلى ِرْجِلِھ اْلُیْسَرى َوَیْنِصُب اْلُیْمَنى ُجُلوِسِھ َفَكَما َتَقّدَم َبْیَن الّسْجَد

ُھ  . ُیْرَو َعْنُھ ِفي َھِذِه اْلِجْلَسِة َغْیُر َھِذِه الّصَفِة  َوَأّما َحِدیُث َعْبِد الّلِھ ْبِن الّزَبْیِر َرِضَي الّل
ُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن إَذا َقَعَد ِفي الّصَلاِة َأّن" َصِحیِحِھ " َعْنُھ اّلِذي َرَواُه ُمْسِلٌم ِفي 

ا          َأِخیِر َكَم ّھِد اْل ي الّتَش َذا ِف ى َفَھ ُھ اْلُیْمَن َرَش َقَدَم َجَعَل َقَدَمُھ اْلُیْسَرى َبْیَن َفِخِذِه َوَساِقِھ َوَف
ِمْن َحِدیِث َأِبي ُحَمْیٍد ِفي " الّصِحیَحْیِن " ي َیْأِتي َوُھَو َأَحُد الّصَفَتْیِن الّلَتْیِن ُرِوَیَتا َعْنُھ َفِف

َرى       ِھ اْلُیْس ى ِرْجِل َس َعَل ّرْكَعَتْیِن َجَل ِصَفِة َصَلاِتِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفِإَذا َجَلَس ِفي ال
َوَنَصَب اْلُیْمَنى َوَقَعَد  َوَنَصَب اْلُأْخَرى َوِإَذا َجَلَس ِفي الّرْكَعِة اْلَأِخیَرِة َقّدَم ِرْجَلُھ اْلُیْسَرى

ى  ]  ٢٣٦ص [ َعَلى َمْقَعَدِتِھ َفَذَكَر َأُبو  ِر    . ُحَمْیٍد َأّنُھ َكاَن َیْنِصُب اْلُیْمَن ُن الّزَبْی َر اْب َوَذَك
ِھ        َفُة ُجُلوِس ِذِه ِص ّلَم إّن َھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص ٌد َعْن ْل َأَح ْم َیُق َھا َوَل اَن َیْفِرُش ُھ َك ي َأّن ِف

َذا            ّھَدْیِن َوَھ ي الّتَش َوّرُك ِف اَل َیَت ْن َق اِس َم ْن الّن ْل ِم ِھ َب الّتَشّھِد اْلَأّوِل َوَلا َأْعَلُم َأَحًدا َقاَل ِب
َرى     ِرُش اْلُیْس ى َوَیْفَت َمْذَھُب َماِلٍك َرِحَمُھ الّلُھ َوِمْنُھْم َمْن َقاَل َیْفَتِرُش ِفیِھَما َفَیْنِصُب اْلُیْمَن
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ھ   َوَیْجِلُس َعَلْیَھا َوُھَو َقْوُل َأِبي َحِنیَفَة َرِحَمُھ الّلُھ َوِمْنُھْم َمْن َقاَل َیَتَوّرُك ِفي ُكّل َتَشّھٍد َیِلی
ّل     ي ُك َوّرُك ِف الّسَلاُم َوَیْفَتِرُش ِفي َغْیِرِه َوُھَو َقْوُل الّشاِفِعّي َرِحَمُھ الّلُھ َوِمْنُھْم َمْن َقاَل َیَت

ُھ      َصَلاٍة ِفیَھا َتَشّھ َد َرِحَم اِم َأْحَم ْوُل اْلِإَم َو َق َداِن ِفي اْلَأِخیِر ِمْنُھَما َفْرًقا َبْیَن اْلُجُلوَسْیِن َوُھ
َأّنُھ َكاَن َیْجِلُس : َوَمْعَنى َحِدیِث اْبِن الّزَبْیِر َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َأّنُھ َفَرَش َقَدَمُھ اْلُیْمَنى . الّلُھ 

ِذِه         ِفي َھَذا اْلُجُلوِس َعَلى َم ْیَن َفِخ َرى َب ُھ اْلُیْس ًة َوَقَدُم ى َمْفُروَش ُھ اْلُیْمَن وُن َقَدُم ْقَعَدِتِھ َفَتُك
ْل             وِس َھ َذا اْلُجُل ي َھ ى ِف ِھ اْلُیْمَن ي َقَدِم اُف ِف َع اِلاْخِتَل َأْرِض َفَوَق ى اْل ُھ َعَل اِقِھ َوَمْقَعَدُت َوَس

ا      -َالّلُھ َأْعَلُم َو -َكاَنْت َمْفُروَشًة َأْو َمْنُصوَبًة ؟ َوَھَذا  اَن َل ُھ َك ِة َفِإّن َلْیَس اْخِتَلاًفا ِفي اْلَحِقیَق
وُن      ا َتُك ِة َفِإّنَھ وَبِة َواْلَمْفُروَش َیْجِلُس َعَلى َقَدِمِھ َبْل ُیْخِرُجَھا َعْن َیِمیِنِھ َفَتُكوُن َبْیَن اْلَمْنُص

ى       ٌة ِبَمْعَن َي َمْفُروَش َأْیَمِن َفِھ ا اْل ى َباِطِنَھ ِھ       َعَل ى َعِقِب ا َعَل ا َجاِلًس ًبا َلَھ ْیَس َناِص ُھ َل َأّن
ي            ْوُل َأِب ّح َق َأْرِض َفَص ى اْل ا إَل ا َوَظْھِرَھ ى َباِطِنَھ ا َعَل ْیَس َجاِلًس َوَمْنُصوَبٌة ِبَمْعَنى َأّنُھ َل

ھُ  ُل      ُحَمْیٍد َوَمْن َمَعُھ َوَقْوُل َعْبِد الّلِھ ْبِن الّزَبْیِر َأْو ُیَقاُل إّنُھ َصّلى الّل اَن َیْفَع ّلَم َك ِھ َوَس َعَلْی
اَن   . َوَالّلُھ َأْعَلُم . َھَذا َوَھَذا َفَكاَن َیْنِصُب َقَدَمُھ َوُرّبَما َفَرَشَھا َأْحَیاًنا َوَھَذا َأْرَوُح َلَھا  ّم َك ُث
َحابَ  وا  َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیَتَشّھُد َداِئًما ِفي َھِذِه اْلِجْلَسِة َوُیَعّلُم َأْص اُت  : ُھ َأْن َیُقوُل الّتِحّی

ا         َلاُم َعَلْیَن ُھ الّس ِھ َوَبَرَكاُت ُة الّل ّي َوَرْحَم ا الّنِب َك َأّیَھ َلاُم َعَلْی اُت الّس َلَواُت َوالّطّیَب ِھ َوالّص ِلّل
ًدا عَ    َھُد َأّن ُمَحّم ُھ َوَأْش وُلُھ   َوَعَلى ِعَباِد الّلِھ الّصاِلِحیَن َأْشَھُد َأْن َلا إَلَھ إّلا الّل ُدُه َوَرُس . [ ْب

ّلى     ]  ٢٣٧ص  ِھ َص وُل الّل اَن َرُس َذَكَر الّنَساِئّي ِمْن َحِدیِث َأِبي الّزَبْیِر َعْن َجاِبٍر َقاَل َك
ِھ  اُت الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیَعّلُمَنا الّتَشّھَد َكَما ُیَعّلُمَنا الّسوَرَة ِمْن اْلُقْرآِن ِبْسِم الّلِھ َوِبَالّلِھ الّتِحّی ِلّل

ى      ا َوَعَل َلاُم َعَلْیَن ُھ الّس َوالّصَلَواُت َوالّطّیَباُت الّسَلاُم َعَلْیَك َأّیَھا الّنِبّي َوَرْحَمُة الّلِھ َوَبَرَكاُت
ھَ       َأُل الّل وُلُھ َأْس ُدُه َوَرُس ًدا َعْب َھُد َأّن ُمَحّم  ِعَباِد الّلِھ الّصاِلِحیَن َأْشَھُد َأْن َلا إَلَھ إّلا الّلُھ َوَأْش

ُھ        ِدیِث َوَل َذا اْلَح ي َھ ا ِف ّھِد إّل اْلَجّنَة َوَأُعوُذ ِبَالّلِھ ِمْن الّناِر َوَلْم َتِجْئ الّتْسِمَیُة ِفي َأّوِل الّتَش
ى    . ِعّلٌة َغْیُر َعْنَعَنِة َأِبي الّزَبْیِر  ّدا َحّت ّھَد ِج َوَكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیَخّفُف َھَذا الّتَش

ّلى       -َوِھَي اْلِحَجاَرُة اْلُمْحَماُة  -َعَلى الّرْضِف  َكَأّنُھ ُھ َص ّط َأّن ِدیٍث َق ي َح َوَلْم ُیْنَقْل َعْنُھ ِف
اِر    َذاِب الّن َعَلْیِھ َوَعَلى آِلِھ ِفي َھَذا الّتَشّھِد َوَلا َكاَن َأْیًضا َیْسَتِعیُذ ِفیِھ ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َوَع

َمَماِت َوِفْتَنِة اْلَمِسیِح الّدّجاِل َوَمْن اْسَتَحّب َذِلَك َفِإّنَما َفْھُمُھ ِمْن ُعُموَماٍت َوِفْتَنِة اْلَمْحَیا َواْل
  .َوِإْطَلاَقاٍت َقْد َصّح َتْبِییُن َمْوِضِعَھا َوَتْقِییُدَھا ِبالّتَشّھِد اْلَأِخیِر 

  ]الّنُھوُض ِللّرْكَعِة الّثاِلَثِة [ 
ْد  ُثّم َكاَن َیْنَھُض ُمَكّبًرا َع َلى ُصُدوِر َقَدَمْیِھ َوَعَلى ُرْكَبَتْیِھ ُمْعَتِمًدا َعَلى َفِخِذِه َكَما َتَقّدَم َوَق

 ٢٣٨ص [ ِمْن َحِدیِث َعْبِد الّلِھ ْبِن ُعَمَر َرِضَي الّلُھ َعْنُھَما " َصِحیِحِھ " َذَكَر ُمْسِلٌم ِفي 
ِذِه      َكاَن َیْرَفُع َیَدْیِھ ِفي َھَذا اْلَمْوِضِع َوِھَي ِف]  ى َأّن َھ ا َعَل اِرّي َأْیًض ُرِق اْلُبَخ ي َبْعِض ُط

دْ         ْذُكُروَنَھا َوَق ا َی ِھ َل َأْكَثُر ُرَواِت َر َف ِن ُعَم ِھ ْب  الّزَیاَدَة َلْیَسْت ُمّتَفًقا َعَلْیَھا ِفي َحِدیِث َعْبِد الّل
ُھ     َجاَء ِذْكُرَھا ُمَصّرًحا ِبِھ ِفي َحِدیِث َأِبي ُحَمْیٍد الّساِعِدّي َقاَل ّلى الّل ِھ َص َكاَن َرُسوُل الّل

ّل               یُم ُك ِھ َوُیِق ا َمْنِكَبْی اِذَي ِبِھَم ى ُیَح ِھ َحّت َع َیَدْی ّم َرَف َر ُث َلاِة َكّب ى الّص اَم إَل َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َق
ِھ ثُ            ا َمْنِكَبْی اِذَي ِبِھَم ى ُیَح ِھ َحّت ُع َیَدْی ّم َیْرَف َرُأ ُث ّم َیْق ِعِھ ُث ُع   ُعْضٍو ِفي َمْوِض ُع َوَیَض ّم َیْرَك

دَ       ْن َحِم ُھ ِلَم ِمَع الّل وُل َس ّم َیُق ُه َراَحَتْیِھ َعَلى ُرْكَبَتْیِھ ُمْعَتِدًلا َلا ُیَصّوُب َرْأَسُھ َوَلا ُیْقِنُع ِبِھ ُث
ّم َیھْ           ِعِھ ُث ى َمْوِض ٍم إَل ّل َعْظ ّر ُك ى َیَق ِھ َحّت ا َمْنِكَبْی ى  َوَیْرَفُع َیَدْیِھ َحَتى ُیَحاِذَي ِبِھَم ِوي إَل

ا    َتُخ َأَص ا َوَیْف ِبَع اْلَأْرِض َوُیَجاِفي َیَدْیِھ َعْن َجْنَبْیِھ ُثّم َیْرَفُع َرْأَسُھ َوَیْثِني ِرْجَلُھ َفَیْقُعُد َعَلْیَھ
 ِرْجَلْیِھ إَذا َسَجَد ُثّم ُیَكّبُر َوَیْجِلُس َعَلى ِرْجِلِھ اْلُیْسَرى َحّتى َیْرِجَع ُكّل َعْظٍم إَلى َمْوِضِعِھ
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اِذَي           ى ُیَح ِھ َحَت َع َیَدْی ّرْكَعَتْیِن َرَف ْن ال اَم ِم ّم إَذا َق َك ُث ُثّم َیُقوُم َفَیْصَنُع ِفي اْلُأْخَرى ِمْثَل َذِل
ْت          ى إَذا َكاَن َذا َحّت َلاِتِھ َھَك َة َص ّلي َبِقّی ّم ُیَص َلاِة ُث ِبِھَما َمْنِكَبْیِھ َكَما َیْصَنُع ِعْنَد اْفِتَتاِح الّص

ي  الّسْجَدُة  اّلِتي ِفیَھا الّتْسِلیُم َأْخَرَج ِرْجَلْیِھ َوَجَلَس َعَلى ِشّقِھ اْلَأْیَسِر ُمَتَوّرًكا َھَذا ِسَیاُق َأِب
َأْیًضا َوَقْد َذَكَرُه الّتْرِمِذّي ُمَصّحًحا َلُھ ِمْن َحِدیِث َعِلّي ْبِن " َصِحیِح ُمْسِلٍم ]  ٢٣٩ص [ 

ِذِه     َأِبي َطاِلٍب َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َعْن ي َھ ِھ ِف الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َكاَن َیْرَفُع َیَدْی
  .اْلَمَواِطِن َأْیًضا 

  ]َلْم َیْثُبْت َعْنُھ َأّنُھ َقَرَأ ِفي الّرْكَعَتْیِن اْلُأْخَرَیْیِن َشْیًئا [ 
ِة      ُثّم َكاَن َیْقَرُأ اْلَفاِتَحَة َوْحَدَھا َوَلْم َیْثُبْت َعْنُھ َأ َد اْلَفاِتَح ُأْخَرَیْیِن َبْع ّرْكَعَتْیِن اْل ي ال ّنُھ َقَرَأ ِف

ى    ا َزاَد َعَل َراَءِة ِبَم ِتْحَباِب اْلِق ى اْس ُرُه إَل ِھ َوَغْی ِد َقْوَلْی ي َأَح اِفِعّي ِف َب الّش ْد َذَھ ْیًئا َوَق َش
ِدیِث أَ       ْوِل ِبَح َذا اْلَق َتّج ِلَھ ُأْخَرَیْیِن َواْح ي اْل ِة ِف ي     اْلَفاِتَح ِذي ِف ِعیٍد اّل ي َس ِحیِح " ِب " : الّص

ْدَر             ُأوَلَیْیِن َق ّرْكَعَتْیِن اْل ي ال ِر ِف ي الّظْھ ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َحَزْرَنا ِقَیاَم َرُسوِل الّل
دْ     } الم َتْنِزیُل { ِقَراَءِة  ُأْخَرَیْیِن َق ّرْكَعَتْیِن اْل ي ال ُھ ِف ْن   الّسْجَدة َوَحَزْرَنا ِقَیاَم ِف ِم َر الّنْص

ّرْكَعَتْیِن             ي ال ِھ ِف ْدِر ِقَیاِم ى َق ِر َعَل ْن اْلَعْص ُأوَلَیْیِن ِم ّرْكَعَتْیِن اْل ي ال ُھ ِف َذِلَك َوَحَزْرَنا ِقَیاَم
ي             ِدیُث َأِب ك َوَح ْن َذِل ِف ِم ى الّنْص ِر َعَل ْن اْلَعْص ُأْخَرَیْیِن ِم ي اْل ِر َوِف اْلُأْخَرَیْیِن ِمْن الّظْھ

  .اْلُمّتَفِق َعَلْیِھ َظاِھٌر ِفي اِلاْقِتَصاِر َعَلى َفاِتَحِة اْلِكَتاِب ِفي الّرْكَعَتْیِن اْلُأْخَرَیْیِن  َقَتاَدَة
  ]َكاَن َیْفَعُل ِفي الّصَلاِة َشْیًئا ِلَعاِرٍض َلْم َیُكْن َیْفَعُلُھ [ 

َرُأ      َقاَل َأُبو َقَتاَدَة َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َوَكاَن َرُسوُل الّلِھ َصّل ا َفَیْق ّلي ِبَن ّلَم ُیَص ِھ َوَس ى الّلُھ َعَلْی
َة     ِمُعَنا اْلآَی وَرَتْیِن َوُیْس اِب َوُس ِة اْلِكَت ُأوَلَیْیِن ِبَفاِتَح ّرْكَعَتْیِن اْل ي ال ِر ِف ِر َواْلَعْص ي الّظْھ ِف

ِلٌم  ا َزاَد ُمْس اِب َوا: َأْحَیاًن ِة اْلِكَت ُأْخَرَیْیِن ِبَفاِتَح ي اْل َرُأ ِف ُر َوَیْق ِدیَثاِن َغْی ]  ٢٤٠ص [ ْلَح
ِھ       ِس ِفْعِل یِر َنْف ْن َتْفِس اًرا َع َوَأّما َحِدیُث َأِبي َسِعیٍد َفِإّنَما ُھَو َحْزٌر ِمْنُھْم َوَتْخِمیٌن َلْیَس إْخَب

انَ    . َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم  ُھ َك ِھ َأّن َراَد ِب ى    َوَأّما َحِدیُث َأِبي َقَتاَدَة َفُیْمِكُن َأْن ُی ُر َعَل َیْقَتِص
ا فِ    اَن َیْقَرُؤَھ ْل َك ا  اْلَفاِتَحِة َوَأْن ُیَراَد ِبِھ َأّنُھ َلْم َیُكْن ُیِخّل ِبَھا ِفي الّرْكَعَتْیِن اْلُأْخَرَیْیِن َب یِھَم

ِدیُث َأِبي َقَتاَدَة َكَما َكاَن َیْقَرُؤَھا ِفي اْلُأوَلَیْیِن َفَكاَن َیْقَرُأ اْلَفاِتَحَة ِفي ُكّل َرْكَعٍة َوِإْن َكاَن َح
ِة          ُأوَلَیْیِن ِباْلَفاِتَح ي اْل َرُأ ِف اَن َیْق اَل َك ِإَذا َق یِم َف ِفي اِلاْقِتَصاِر َأْظَھَر َفِإّنُھ ِفي َمْعِرِض الّتْقِس

َر     ا ُذِك ٍم ِبَم ِھ  َوالّسوَرِة َوِفي اْلُأْخَرَیْیِن ِباْلَفاِتَحِة َكاَن َكالّتْصِریِح ِفي اْخِتَصاِص ُكّل ِقْس ِفی
ْيءٍ      ُأْخَرَیْیِن ِبَش ّرْكَعَتْیِن اْل ي ال َرَأ ِف  َوَعَلى َھَذا َفُیْمِكُن َأْن ُیَقاَل إّن َھَذا َأْكَثُر ِفْعِلِھ َوُرّبَما َق

ّلَم          ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص ا َأّن َھْدَی َذا َكَم ِعیٍد َوَھ َفْوَق اْلَفاِتَحِة َكَما َدّل َعَلْیِھ َحِدیُث َأِبي َس
اَن    َك ِرِب َوَك ي اْلَمْغ اَن َتْطِویَل اْلِقَراَءِة ِفي اْلَفْجِر َوَكاَن ُیَخّفُفَھا َأْحَیاًنا َوَتْخِفیَف اْلِقَراَءِة ِف

ِر              ي الّظْھ َراَر ِف ا َواْلِإْس ا َأْحَیاًن ُت ِفیَھ اَن َیْقُن ِر َوَك ي اْلَفْج وِت ِف ْرَك اْلُقُن ا َوَت ُیِطیُلَھا َأْحَیاًن
اَن          َواْلَعْصِر ِباْل َمَلِة َوَك ِر ِباْلَبْس ْرَك اْلَجْھ ا َوَت ا َأْحَیاًن َة ِفیَھ َحاَبَة اْلآَی ِمُع الّص ِقَراَءِةِ َكاَن ُیْس

  .َیْجَھُر ِبَھا َأْحَیاًنا 
  ]اِلاْلِتَفاُت ِفي الّصَلاِة [ 

ْن   َواْلَمْقُصوُد َأّنُھ َكاَن َیْفَعُل ِفي الّصَلاِة َشْیًئا َأْحَیاًنا ِلَعاِرٍض َلْم َی ِب َوِم ُكْن ِمْن ِفْعِلِھ الّراِت
َل    َلاِة َوَجَع  ٢٤١ص [ َھَذا َلّما َبَعَث َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفاِرًسا َطِلیَعًة ُثّم َقاَم إَلى الّص

ي    ]  َلاِة َوِف ي الّص اُت ِف ّلَم اِلاْلِتَف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل اِرّي  " َص ِحیِح اْلُبَخ َة " َص ْن َعاِئَش َع
َلاِة  َر ِضَي الّلُھ َعْنَھا َقاَلْت َسَأْلُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعْن اِلاْلِتَفاِت ِفي الّص

؟ َفَقاَل ُھَو اْخِتَلاٌس َیْخَتِلُسُھ الّشْیَطاُن ِمْن َصَلاِة اْلَعْبِد َوِفي الّتْرِمِذيّ  ِمْن َحِدیِث َسِعیِد ْبِن 



 ١٩١

َنسٍ  َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َقاَل َقاَل ِلي َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیا ُبَنّي اْلُمَسّیِب َعْن َأ
ا   ّوِع َل  إّیاَك َواِلاْلِتَفاَت ِفي الّصَلاِة َفِإّن اِلاْلِتَفاَت ِفي الّصَلاِة َھَلَكٌة َفِإْن َكاَن َوَلا ُبّد َفِفي الّتَط

الّثاِنَیُة . إّن ِرَواَیَة َسِعیٍد َعْن َأَنٍس َلا ُتْعَرُف : یِث ِعّلَتاِن إْحَداُھَما ِفي اْلَفْرِض َوَلِكْن ِلْلَحِد
إّن ِفي َطِریِقِھ َعِلّي ْبَن َزْیِد ْبِن ُجْدَعاَن َوَقْد َذَكَر اْلَبّزاُر ِفي ُمْسَنِدِه ِمْن َحِدیِث ُیوُسَف ْبِن 

َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلا َصَلاَة ِلْلُمْلَتِفِت َفَأّما  َعْبِد الّلِھ ْبِن َسَلاٍم َعْن َأِبي الّدْرَداِء
ُظ        : " َحِدیُث اْبِن َعّباٍس  اَن َیْلَح ّلَم َك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ]  ٢٤٢ص [ إّن َرُسوَل الّل

ِد    َوَقاَل اْلَخّل. َوَلْم َیِزْد . َقاَل الّتْرِمِذّي ِفیِھ َحِدیٌث َغِریٌب  ا َعْب وِنّي َأّن َأَب اُل َأْخَبَرِني اْلَمْیُم
َلاِة   الّلِھ ِقیَل َلُھ إّن َبْعَض الّناِس َأْسَنَد َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن ُیَلاِحُظ ِفي الّص

َتَحّرَك َبَدُنُھ َوَرَأْیُتُھ ِفي َحاٍل َما َفَأْنَكَر َذِلَك إْنَكاًرا َشِدیًدا َحّتى َتَغّیَر َوْجُھُھ َوَتَغّیَر َلْوُنُھ َو. 
َرَأْیُتُھ ِفي َحاٍل َقّط َأْسَوَأ ِمْنَھا َوَقاَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن ُیَلاِحُظ ِفي الّصَلاِة ؟ 

ِعیِد   َیْعِني َأّنُھ َأْنَكَر َذِلَك َوَأْحَسُبُھ َقاَل َلْیَس َلُھ إْسَناٌد َوَقاَل َمْن َرَو ْن َس ى َھَذا ؟ إّنَما َھَذا ِم
إّن َأَبا َعْبِد الّلِھ َوّھَن َحِدیَث َسِعیٍد َھَذا َوَضّعَف : ْبِن اْلُمَسّیِب ُثّم َقاَل ِلي َبْعُض َأْصَحاِبَنا 

ّدْثت أَ : إْسَناَدُه َوَقاَل إّنَما ُھَو َعْن َرُجٍل َعْن َسِعیٍد َوَقاَل َعْبُد الّلِھ ْبُن َأْحَمَد  ِدیِث   َح ي ِبَح ِب
ّدُث   َحّساَن ْبِن إْبَراِھیَم َعْن َعْبِد اْلَمِلِك اْلُكوِفّي َقاَل َسِمْعت اْلَعَلاَء َقاَل َسِمْعت َمْكُحوًلا ُیَح

یًنا َعْن َأِبي ُأَماَمَة َوَواِثَلَة َكاَن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َقاَم إَلى الّصَلاِة َلْم َیْلَتِفْت َیِم
ِھ        ِرْب َعَلْی اَل اْض ّدا َوَق َأْنَكَرُه ِج ُجوِدِه َف ُد  . َوَلا ِشَماًلا َوَرَمى ِبَبَصِرِه ِفي َمْوِضِع ُس َفَأْحَم

ا    َنًدا َوَمْتًن ا   . َرِحَمُھ الّلُھ َأْنَكَر َھَذا َوَھَذا َوَكاَن إْنَكاُرُه ِلْلَأّوِل َأَشّد ِلَأّنُھ َباِطٌل َس اِني إّنَم َوالّث
ُھ  . َر َسَنُدُه َوِإّلا َفَمْتُنُھ َغْیُر ُمْنَكٍر َوَالّلُھ َأْعَلُم ُأْنِك َوَلْو َثَبَت اْلَأّوُل َلَكاَن ِحَكاَیَة ِفْعٍل َفَعَلُھ َلَعّل

َلَحِتَھا  ]  ٢٤٣ص [ َكاَن ِلَمْصَلَحٍة َتَتَعّلُق  َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمرُ  َوُذو اْلَیَدْیِن ِفي الّصَلاِة ِلَمْص
ْھِل  َأْو ِلَم ْصَلَحِة اْلُمْسِلِمیَن َكاْلَحِدیِث اّلِذي َرَواُه َأُبو َداُودَ  َعْن َأِبي َكْبَشَة الّسُلوِلّي َعْن َس

ِھ        ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َل َرُس ْبِن اْلَحْنَظِلّیِة َقاَل ُثّوَب ِبالّصَلاِة َیْعِني َصَلاَة الّصْبِح َفَجَع
َو َیْل ّلي َوُھ ّلَم ُیَص ْعِب َوَس ى الّش ُت إَل ى  . َتِف ا إَل َل َفاِرًس اَن َأْرَس ي َوَك و َداُوَد َیْعِن اَل َأُب َق

ي    ْدُخُل ِف الّشْعِب ِمْن الّلْیِل َیْحُرُس َفَھَذا اِلاْلِتَفاُت ِمْن اِلاْشِتَغاِل ِباْلِجَھاِد ِفي الّصَلاِة َوُھَو َی
بٌ     ْوِف َوَقِری َلاِة اْلَخ اَداِت َكَص َداِخِل اْلِعَب ي      َم ا ِف ي َوَأَن ُأَجّھُز َجْیِش ي َل َر إّن ْوُل ُعَم ُھ َق ِمْن

ِتْخَراُج  . َفَھَذا َجْمٌع َبْیَن اْلِجَھاِد َوالّصَلاِة . الّصَلاِة  َوَنِظیُرُه الّتَفّكُر ِفي َمَعاِني اْلُقْرآِن َواْس
َلاِة َواْلعِ        ْیَن الّص ٌع َب َذا َجْم َلاِة َفَھ ي الّص ُھ ِف اِفِلیَن      ُكُنوِز اْلِعْلِم ِمْن اُت اْلَغ ْوُن َواْلِتَف َذا َل ِم َفَھ ْل

  .الّلاِھیَن َوَأْفَكاُرُھْم َلْوٌن آَخُر َوِبَالّلِھ الّتْوِفیُق 
  ]إَطاَلُة الّرْكَعَتْیِن اْلُأوَلَیْیِن [ 

ْن الرّ        ُأوَلَیْیِن ِم ّرْكَعَتْیِن اْل ُة ال ّلَم إَطاَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُب َص ُھ الّراِت ى  َفَھْدُی ِة َعَل َباِعّی
یُل ِفي اْلُأْخَرَیْیِن َوِإَطاَلُة اْلُأوَلى ِمْن اْلُأوَلَیْیِن َعَلى الّثاِنَیِة َوِلَھَذا َقاَل َسْعٌد ِلُعَمَر َأّما َأَنا َفُأِط

ّلى ا           ِھ َص وِل الّل َلاِة َرُس ِدَي ِبَص و َأْن َأْقَت ا آُل ُأْخَرَیْیِن َوَل ي اْل ِذُف ِف ِھ   اْلُأوَلَیْیِن َوَأْح ُھ َعَلْی لّل
  .َوَسّلَم 

  ]إَطاَلُة اْلَفْجِر َعَلى َساِئِر الّصَلَواِت َوَكَذا َقْوُل الّصَلاِة َعَلى آِخِرَھا [ 
  ]إَشاَرٌة إَلى الّرْكَعَتْیِن َبْعَد اْلِوْتِر [

ى سَ       ِر َعَل َلاِة اْلَفْج َة َص ّلَم إَطاَل ا   َوَكَذِلَك َكاَن َھْدُیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس َلَواِت َكَم اِئِر الّص
اَجَر       : َقاَلْت َعاِئَشُة َرِضَي الّلُھ َعْنَھا . َتَقّدَم  ا َھ ْیِن َفَلّم ْیِن َرْكَعَت َلاَة َرْكَعَت ُھ الّص َفَرَض الّل

ى           ّرْت َعَل ا ُأِق َر َفِإّنَھ ا اْلَفْج ِر إّل َلاِة اْلَحَض ي َص َد ِف ّلَم ِزی  َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس
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ي         اَن ِف ُن ِحّب اِتٍم اْب و َح اِر َرَواُه َأُب ُر الّنَھ َحاِلَھا ِمْن َأْجِل ُطوِل اْلِقَراَءِة َواْلَمْغِرَب ِلَأّنَھا ِوْت
ّلَم      " . َصِحیِح اْلُبَخاِرّي ]  ٢٤٤ص " [ َصِحیِحِھ  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص َوَھَذا َكاَن َھْدُی

َة أَ   َلاِتِھ إَطاَل ا            ِفي َساِئِر َص ِل َلّم اِم الّلْی ي ِقَی وِف َوِف ي اْلُكُس َل ِف ا َفَع ا َكَم ى آِخِرَھ ا َعَل ّوِلَھ
ا ُدوَن     ْیِن َوُھَم ّم َرْكَعَت ا ُث ْیِن َقْبَلُھَم ا ُدوَن الّلَت ْیِن َوُھَم ّم َرْكَعَت ِویَلَتْیِن ُث ْیِن َط ّلى َرْكَعَت َص

َناِقُض َھَذا اْفِتَتاَحُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َصَلاَة الّلْیِل َوَلا ُی. الّلَتْیِن َقْبَلُھَما َحّتى َأَتّم َصَلاَتُھ 
ا ِبَمْنِزلَ       ِل َفُھَم اِم الّلْی اُح ِقَی ّرْكَعَتْیِن ِمْفَت ّنِة  ِبَرْكَعَتْیِن َخِفیَفَتْیِن َوَأْمَرُه ِبَذِلَك ِلَأّن َھاَتْیِن ال ِة ُس

الّلَتاِن َكاَن ُیَصّلیِھَما َأْحَیاًنا َبْعَد ِوْتِرِه َتاَرًة َجاِلًسا َوَتاَرًة  اْلَفْجِر َوَغْیِرَھا َوَكَذِلَك الّرْكَعَتاِن
اْلَأْمَر َقاِئًما َمَع َقْوِلِھ اْجَعُلوا آِخَر َصَلاِتُكْم ِبالّلْیِل ِوْتًرا َفِإّن َھاَتْیِن الّرْكَعَتْیِن َلا ُتَناِفَیاِن َھَذا 

ٌر ِللّنَھ ِرَب ِوْت ا َأّن اْلَمْغ ًرا   َكَم ا ِوْت ْن َكْوِنَھ ا َع ا ُیْخِرُجَھ َدَھا َل ْفًعا َبْع ّنِة َش َلاُة الّس اِر َوَص
َدُه          اِن َبْع ْت الّرْكَعَت ِل َكاَن ُر الّلْی َو ِوْت َتِقّلًة َوُھ اَدًة ُمْس اَن ِعَب ا َك ِوْتُر َلّم َذِلَك اْل اِر َوَك ِللّنَھ

ُھ       َجاِرَیَتْیِن َمْجَرى ُسّنِة اْلَمْغِرِب ِمْن اْلَمْغِر ْت ُمَحاَفَظُت ا َكاَن ِرُب َفْرًض اَن اْلَمْغ ا َك ِب َوَلّم
وُل       ْن َیُق ِل َم ى َأْص َذا َعَل َعَلْیِھ الّسَلاُم َعَلى ُسّنِتَھا َأْكَثَر ِمْن ُمَحاَفَظِتِھ َعَلى ُسّنِة اْلِوْتِر َوَھ

اَتْیِن       ي َھ اٍم ِف ُد َكَل َیْأِتي َمِزی اَلى     ِبُوُجوِب اْلِوْتِر َظاِھٌر ِجّدا َوَس ُھ َتَع اَء الّل ّرْكَعَتْیِن إْن َش ال
  ] ٢٤٥ص [ َوِھَي َمْسَأَلٌة َشِریَفٌة َلَعّلك َلا َتَراَھا ِفي ُمَصّنٍف َوِبَالّلِھ الّتْوِفیُق 

  ]اْلُجُلوُس ِللّتَشّھِد اْلَأِخیِر [ َفْصٌل 
َأِخی      ّھِد اْل ي الّتَش َس ِف ّلَم إَذا َجَل اَن ُیْفِضي     َوَكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس ا َوَك َس ُمَتَوّرًك ِر َجَل
َدٍة   ٍة َواِح ْن َناِحَی ُھ ِم ِرُج َقَدَم َأْرِض َوُیْخ ى اْل ِھ إَل ي . ِبَوِرِك ِة اّلِت وِه الّثَلاَث ُد اْلُوُج َذا َأَح َفَھ

َوّرِك    ي الّت ِدیِث     . ُرِوَیْت َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِف ي َح و َداُودَ  ِف َرُه َأُب ٍد   َذَك ي ُحَمْی َأِب
َھِذِه الّصَفُة " َصِحیِحِھ " الّساِعِديّ  ِمْن َطِریِق َعْبِد الّلِھ ْبِن َلِھیَعَة َوَقْد َذَكَر َأُبو َحاِتٍم ِفي 

ُھ               ّدَم َحِدیُث ْد َتَق َة َوَق ِن َلِھیَع ِق اْب ِر َطِری ْن َغْی اِعِدّي ِم ٍد الّس ي ُحَمْی ِدیِث َأِب ْن َح ُھ . ِم اْلَوْج
ِمْن َحِدیِث َأِبي ُحَمْیٍد َأْیًضا َقاَل َوِإَذا َجَلَس ِفي " َصِحیِحِھ " َذَكَرُه اْلُبَخاِرّي ِفي  :الّثاِني 

ُق       َو اْلُمَواِف َذا ُھ ھ َفَھ ى َمْقَعَدِت الّرْكَعِة اْلآِخَرِة َقّدَم ِرْجَلُھ اْلُیْسَرى َوَنَصَب اْلُیْمَنى َوَقَعَد َعَل
ْلَوِرِك َوِفیِھ ِزَیاَدُة َوْصٍف ِفي َھْیَئِة اْلَقَدَمْیِن َلْم َتَتَعّرْض الّرَواَیُة اْلَأّوُل ِفي اْلُجُلوِس َعَلى ا

ا   ُأوَلى َلَھ ي  . اْل ِلٌم ِف َرُه ُمْس ا َذَك ُث َم ُھ الّثاِل ِحیِحِھ " اْلَوْج ِن " َص ِھ ْب ِد الّل ِدیِث َعْب ْن َح ِم
ِرُش       َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن : الّزَبْیِر  اِقِھ َوَیْف ِذِه َوَس ْیَن َفِخ َرى َب ُھ اْلُیْس َیْجَعُل َقَدَم

ي     ]  ٢٤٦ص [ َقَدَمُھ اْلُیْمَنى َوَھِذِه  ّي ِف ِم اْلِخَرِق و اْلَقاِس ِرِه  " َأُب اِلٌف   " ُمْخَتَص َذا ُمَخ َوَھ
َأْیَمِن َوفِ   اَن     ِللّصَفَتْیِن اْلُأوَلَیْیِن ِفي إْخَراِج اْلُیْسَرى ِمْن َجاِنِبِھ اْل ُھ َك ى َوَلَعّل ِب اْلُیْمَن ي َنْص

ْذَكْر   . َیْفَعُل َھَذا َتاَرًة َوَھَذا َتاَرًة َوَھَذا َأْظَھُر  ْم ُی َوَیْحَتِمُل َأْن َیُكوَن ِمْن اْخِتَلاِف الّرَواِة َوَل
َلاُم         ھ الّس ِذي َیِلی ّھِد اّل ي الّتَش ا ِف َوّرُك إّل ا . َعْنُھ َعَلْیِھ الّسَلاُم َھَذا الّت ْن    َق ُد َوَم اُم َأْحَم َل اْلِإَم

ْیَن        ا َب َل َفْرًق ا ُجِع َوّرُك ِفیَھ َذا الّت ّھَداِن َوَھ ا َتَش ي ِفیَھ َلاِة اّلِت َذا َمْخُصوٌص ِبالّص ُھ َھ َواَفَق
اِم وَ  ا ِلْلِقَی ِھ ُمَتَھّیًئ اِلُس ِفی وُن اْلَج ُھ َفَیُك ّن َتْخِفیُف ِذي ُیَس َأّوِل اّل ّھِد اْل ي الّتَش وِس ِف ْیَن اْلُجُل َب

ا        ِھ ُمْطَمِئّن اِلُس ِفی وُن اْلَج ِذي َیُك اِني اّل ّھِد الّث ي الّتَش وِس ِف ُة   . اْلُجُل وُن َھْیَئ ا َفَتُك َوَأْیًض
ا      . اْلُجُلوَسْیِن َفاِرَقًة َبْیَن الّتَشّھَدْیِن ُمَذّكَرًة ِلْلُمَصّلي َحاَلُھ ِفیِھَما  ٍد إّنَم ا ُحَمْی ِإّن َأَب ا َف َوَأْیًض

َر  َذَكَر َھِذ ِه الّصَفَة َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلَجْلَسِة اّلِتي ِفي الّتَشّھِد الّثاِني َفِإّنُھ َذَك
ِة        ي الّرْكَع َس ِف اَل َوِإَذا َجَل ّم َق ا ُث ِصَفَة ُجُلوِسِھ ِفي الّتَشّھِد اْلَأّوِل َوَأّنُھ َكاَن َیْجِلُس ُمْفَتِرًش

ى إَذا            اْلآِخَرِة َوِفي َلْفٍظ ِھ َحّت ِض َأْلَفاِظ ي َبْع ُھ ِف ا َقْوُل ِة َوَأّم ِة الّراِبَع ي الّرْكَع َس ِف َفِإَذا َجَل
ْد    َذا َق َكاَنْت اْلِجْلَسُة اّلِتي ِفیَھا الّتْسِلیُم َأْخَرَج ِرْجَلُھ اْلُیْسَرى َوَجَلَس َعَلى ِشّقِھ ُمَتَوّرًكا َفَھ
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ْوُل  َیْحَتّج ِبِھ َمْن َیَرى الّتَوّرَك ُیْش َرُع ِفي ُكّل َتَشّھٍد َیِلیھ الّسَلاُم َفَیَتَوّرُك ِفي الّثاِنَیِة َوُھَو َق
ا     َك إّنَم ى َأّن َذِل الّشاِفِعّي َرِحَمُھ الّلُھ َوَلْیَس ِبَصِریٍح ِفي الّدَلاَلِة َبْل ِسَیاُق اْلَحِدیِث َیُدّل َعَل

َلامُ ]  ٢٤٧ص [ َكاَن ِفي الّتَشّھِد اّلِذي  َفَة        َیِلیھ الّس َر ِص ُھ َذَك ِة َفِإّن ِة َوالّثَلاِثّی ْن الّرَباِعّی ِم
ِلیُم           ا الّتْس ي ِفیَھ ْجَدُة اّلِت ْت الّس ى إَذا َكاَن اَل َحّت ّم َق ُھ ُث ُجُلوِسِھ ِفي الّتَشّھِد اْلَأّوِل َوِقَیاَمُھ ِمْن

  .ِبالّتَشّھِد الّثاِني  َجَلَس ُمَتَوّرًكا َفَھَذا الّسَیاُق َظاِھٌر ِفي اْخِتَصاِص َھَذا اْلُجُلوِس
  ]َوْضُع اْلَیِد ِفي الّتَشّھِد [ َفْصٌل 

ى          ِذِه اْلُیْمَن ى َفِخ ى َعَل َدُه اْلُیْمَن َع َی ّھِد َوَض ي الّتَش َوَكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َجَلَس ِف
ّباَبَة   َبضَ   . َوَضّم َأَصاِبَعُھ الّثَلاَث َوَنَصَب الّس ٍظ َوَق ي َلْف َدُه      َوِف َع َی اَث َوَوَض اِبَعُھ الّثَل َأَص

ٍر  . َذَكَرُه ُمْسِلمٌ  َعْن اْبِن ُعَمَر . اْلُیْسَرى َعَلى َفِخِذِه اْلُیْسَرى  َل  : َوَقاَل َواِئُل ْبُن ُحْج َجَع
قَ         اِبِعِھ َوَحّل ْن َأَص ْیِن ِم َبَض ِثْنَت ّم َق ى ُث ِذِه اْلُیْمَن َع     َحّد ِمْرَفِقِھ اْلَأْیَمِن َعَلى َفِخ ّم َرَف ًة ُث َحْلَق

ي        َو ِف ا َوُھ ْدُعو ِبَھ ا َی ھ ُیَحّرُكَھ َنِن  " ُأْصُبَعُھ َفَرَأْیت ي      " . الّس َر ِف ِن ُعَم ِدیِث اْب ي َح " َوِف
ِلٍم    ِحیِح ُمْس َبَض       " َص اَل َق ْن َق ِإّن َم َدٌة َف ا َواِح اُت ُكّلَھ ِذِه الّرَواَی یَن َوَھ ًة َوَخْمِس َد َثَلاَث َعَق

ّثَلاَث َأَراَد ِبِھ َأّن اْلُوْسَطى َكاَنْت َمْضُموَمًة َلْم َتُكْن َمْنُشوَرًة َكالّسّباَبِة َوَمْن َقاَل َأَصاِبَعُھ ال
ُر           ْل اْلِخْنَص ِر َب َع اْلِبْنِص ًة َم ْن َمْقُبوَض ْم َتُك َطى َل اِبِعِھ َأَراَد َأّن اْلُوْس َقَبَض ِثْنَتْیِن ِمْن َأَص

ًة           َواْلِبْنِصُر ُمَتَساِوَیَتاِن  َد َثَلاَث اَل َوَعَق ْن َق َذِلَك َم ّرَح ِب ْد َص َطى َوَق ْبِض ُدوَن اْلُوْس ي اْلَق ِف
ا      ]  ٢٤٨ص [ َوَخْمِسیَن  یَن َل اٍث َوَخْمِس ُد َثَل َذا إْذ َعْق َوَقْد اْسَتْشَكَل َكِثیٌر ِمْن اْلُفَضَلاِء َھ

ِإّن      ْذُكوَرَتْیِن َف َفَتْیِن اْلَم ْن الّص َذا        ُیَلاِئُم َواِحَدًة ِم ي َھ َر ِف َب اْلِبْنِص ّد َأْن ُتَرّك ا ُب َر َل اْلِخْنَص
ٌة        . اْلَعْقِد  ِد َقِدیَم َذا اْلَعْق ي َھ َفَتاِن ِف ا ِص َة َلَھ َوَقْد َأَجاَب َعْن َھَذا َبْعُض اْلُفَضَلاِء ِبَأّن الّثَلاَث

ِق    َوِھَي اّلِتي ُذِكَرْت ِفي َحِدیِث اْبِن ُعَمَر َتُكوُن ِفیَھا اْلَأَصاِبُع  َع َتْحِلی ُموَمًة َم الّثَلاُث َمْض
ُم   اَن  . اْلِإْبَھاِم َمَع اْلُوْسَطى َوَحِدیَثٌة َوِھَي اْلَمْعُروَفُة اْلَیْوَم َبْیَن َأْھِل اْلِحَساِب َوَالّلُھ َأْعَل َوَك

ِر فَ         َد آِخ ِھ ِعْن ّد ِمْرَفِق وُن َح ا َفَیُك ا ُیَجاِفیَھ ِذِه َوَل َرى    َیْبُسُط ِذَراَعُھ َعَلى َفِخ ا اْلُیْس ِذِه َوَأّم ِخ
  .َفَمْمُدوَدُة اْلَأَصاِبِع َعَلى اْلَفِخِذ اْلُیْسَرى 

  ]َمَواِضُع اْسِتْقَباِل َأَصاِبِعِھ اْلِقْبَلَة [ 
ّھِدِه        ي َتَش ُجوِدِه َوِف ي ُس ِھ َوِف ي ُرُكوِع ِھ ِف ِع َیَدْی ي َرْف َة ِف اِبِعِھ اْلِقْبَل َتْقِبُل ِبَأَص اَن َیْس َوَك

اِت   . ْقِبُل َأْیًضا ِبَأَصاِبِع ِرْجَلْیِھ اْلِقْبَلَة ِفي ُسُجوِدِه َوَیْسَت ْیِن الّتِحّی َوَكاَن َیُقوُل ِفي ُكّل َرْكَعَت
.  

  ]َمَواِضُع الّدَعاِء ِفي الّصَلاِة [ 
ُدَھا    َواِطَن َأَح ْبَعُة َم َلاِة َفَس ي الّص ا ِف ْدُعو ِفیَھ اَن َی ي َك ُع اّلِت ا اْلَمَواِض َرِة َبْع: َوَأّم َد َتْكِبی

ِوْتِر       : الّثاِني . اْلِإْحَراِم ِفي َمَحّل اِلاْسِتْفَتاِح  ي اْل َراَءِة ِف ْن اْلِق َراِغ ِم َد اْلَف َقْبَل الّرُكوِع َوَبْع
ًرا          ِھ َنَظ ِإّن ِفی َك َف ّح َذِل وِع إْن َص َل الّرُك ْبِح َقْب َد   . َواْلُقُنوِت اْلَعاِرِض ِفي الّص ُث َبْع الّثاِل

ِلٍم  " اِل ِمْن الّرُكوِع َكَما َثَبَت َذِلَك ِفي اِلاْعِتَد ي       " َصِحیِح ُمْس ِن َأِب ِھ ْب ِد الّل ِدیِث َعْب ْن َح ِم
ُھ   : َأْوَفى  ِمَع الّل َكاَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َرَفَع َرْأَسُھ ِمْن الّرُكوِع َقاَل َس

ْيٍء   ِلَمْن َحِمَدُه الّلُھّم َرّبَنا َل ْن َش َك اْلَحْمُد ِمْلَء الّسَمَواِت َوِمْلَء اْلَأْرِض َوِمْلَء َما ِشْئَت ِم
ا       ا َكَم ّذُنوِب َواْلَخَطاَی ْن ال ي ِم َبْعُد الّلُھّم َطّھْرِني ِبالّثْلِج َواْلَبَرِد َواْلَماِء اْلَباِرِد الّلُھّم َطّھْرِن

ِخ الرّ   ْن اْلَوَس َأْبَیُض ِم ْوُب اْل ى الّث ا    ُیَنّق ّم َرّبَن ْبَحاَنَك الّلُھ وُل ُس اَن َیُق ِھ َك ي ُرُكوِع ُع ِف اِب
ي   ِھ        ]  ٢٤٩ص [ َوِبَحْمِدك الّلُھّم اْغِفْر ِل ُب ُدَعاِئ ِھ َغاِل اَن ِفی ُجوِدِه َوَك ي ُس اِمُس ِف . اْلَخ



 ١٩٤

َذِلكَ      . الّساِدُس َبْیَن الّسْجَدَتْیِن  َلاِم َوِب َل الّس ّھِد َوَقْب َد الّتَش اِبُع َبْع ي      الّس ِدیِث أَ ِب ي َح َر ِف َأَم
  .ُھَرْیَرَةَ َحِدیِث َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْیٍد َوَأَمَر َأْیًضا ِبالّدَعاِء ِفي الّسُجوِد 

  ]َرْأُي اْلُمَصّنِف ِفي الّدَعاِء َبْعَد الّصَلاِة [ 
أْ  ِھ      َوَأّما الّدَعاُء َبْعَد الّسَلاِم ِمْن الّصَلاِة ُمْسَتْقِبَل اْلِقْبَلِة َأْو اْلَم ْن َھْدِی َك ِم ْن َذِل ْم َیُك ُموِمیَن َفَل

ٍن      ا َحَس ِحیٍح َوَل َناٍد َص یُص   . َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْصًلا َوَلا ُرِوَي َعْنُھ ِبِإْس ا َتْخِص َوَأّم
ُھ     َذِلَك ِبَصَلاَتْي اْلَفْجِر َواْلَعْصِر َفَلْم َیْفَعْل َذِلَك ُھَو َوَلا َأَحٌد ِمْن ُخَلَفاِئِھ  ِھ ُأّمَت َد إَلْی ا َأْرَش َوَل

ُم     ُھ َأْعَل َدُھَما َوَالّل ِة   . َوِإّنَما ُھَو اْسِتْحَساٌن َرآُه َمْن َرآُه ِعَوًضا ِمْن الّسّنِة َبْع ُة اْلَأْدِعَی َوَعاّم
َصّلي َفِإّنُھ ُمْقِبٌل الّلاِئُق ِبَحاِل اْلُم]  ٢٥٠ص [ اْلُمَتَعّلَقِة ِبالّصَلاِة إّنَما َفَعَلَھا ِفیَھا َوَأَمَر ِبَھا 

َك    اُة َوَزاَل َذِل َك اْلُمَناَج ْت ِتْل ا اْنَقَطَع ّلَم ِمْنَھ ِإَذا َس َلاِة َف ي الّص ا َداَم ِف ِھ َم ِھ ُیَناِجی ى َرّب َعَل
ْرِب ِمنْ       ِھ َواْلُق اِل ُمَناَجاِت ي َح َؤاَلُھ ِف ُرُك ُس َف َیْت ُھ َفَكْی ْرُب ِمْن ِھ َواْلُق ْیَن َیَدْی ُف َب ُھ اْلَمْوِق

َأْوَلى           َو اْل اِل ُھ َذا اْلَح َس َھ َب َأّن َعْك ا َرْی ُھ ؟ َوَل َرَف َعْن َواْلِإْقَباِل َعَلْیِھ ُثّم َیْسَأُلُھ إَذا اْنَص
َھ    َر الّل َلاِتِھ َوَذَك ْن َص َرَغ ِم ّلَي إَذا َف َو َأّن اْلُمَص ًة َوُھ ًة َلِطیَف ا ُنْكَت ا َأّن َھاُھَن ّلي إّل ِباْلُمَص

ّلَي       َوَھّلَلُھ َوَس ُھ َأْن ُیَص ُتِحّب َل َلاِة ُاْس َب الّص ُروَعِة َعِقی ّبَحُھ َوَحِمَدُه َوَكّبَرُه ِباْلَأْذَكاِر اْلَمْش
ِذِه            َب َھ اُؤُه َعِقی وُن ُدَع اَء َوَیُك ا َش ْدُعو ِبَم َك َوَی َد َذِل ّلَم َبْع َعَلى الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

ّلى            اْلِعَباَدِة الّثاِنَیِة َلا ِل ِھ َوَص ى َعَلْی َدُه َوَأْثَن َھ َوَحِم َر الّل ْن َذَك ّل َم ِإّن ُك َلاِة َف َر الّص َكْوِنِھ ُدُب
ِدیِث           ي َح ا ِف َك َكَم َب َذِل ّدَعاُء َعِقی ُھ ال ُتِحّب َل ّلَم ُاْس َعَلى َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

ُدُكْم َفلْ    ّلى َأَح ٍد إَذا َص ّي          َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْی ى الَنِب ّل َعَل ّم ِلُیَص ِھ ُث اِء َعَلْی ِھ َوالّثَن ِد الّل َدْأ ِبَحْم َیْب
  .َحِدیٌث َصِحیٌح : َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُثّم ِلَیْدُع ِبَما َشاَء َقاَل الّتْرِمِذّي 

  ] الّتْسِلیُم َوَبَیاُن َأّنُھ َلْم َتْثُبْت َعْنُھ الّتْسِلیَمُة اْلَواِحَدُة[ َفْصٌل 
اِرِه            ْن َیَس ِھ َوَع ُة الّل ْیُكْم َوَرْحَم َلاُم َعَل ِھ الّس ْن َیِمیِن ّلُم َع ّلَم ُیَس ُثّم َكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

ُعوٍد   . َكَذِلَك  ُن َمْس َھَذا َكاَن ِفْعَلُھ الّراِتَب َرَواُه َعْنُھ َخْمَسَة َعَشَر َصَحاِبّیا َوُھْم َعْبُد الّلِھ ْب
َعِرّي   َوَسْعُد ْب ى اْلَأْش ُن َأِبي َوّقاٍص َوَسْھُل ْبُن َسْعٍد الّساِعِدّي َوَواِئُل ْبُن ُحْجٍر َوَأُبو ُموَس

ُن           َراُء ْب ُمَرَة َواْلَب ُن َس اِبُر ْب َر َوَج ُن ُعَم ِھ ْب ُد الّل َوُحَذْیَفُة ْبُن اْلَیَماِن َوَعّماُر ْبُن َیاِسٍر َوَعْب
َع ٍك اْلَأْش و َماِل اِزٍب َوَأُب ُن  َع ِدّي ْب َة َوَع و ِرْمَث ُن َأْوٍس َوَأُب ّي َوَأْوُس ْب ُن َعِل ُق ْب ِرّي َوَطْل
ِلیَمًة        . َعِمیَرَة َرِضَي الّلُھ َعْنُھْم  ّلُم َتْس اَن ُیَس ُھ َك ّلَم َأّن ِھ َوَس ُھ َعَلْی َوَقْد ُرِوَي َعْنُھ َصّلى الّل

َعاِئَشةَ  َرِضَي الّلھ َعْنَھا َأّنُھ َصّلى الّلُھ ]  ٢٥١ص [ َواِحَدًة ِتْلَقاَء َوْجِھِھ َوَلِكْن َلْم َیْثُبْت 
َو           ا َوُھ ى ُیوِقَظَن ْوَتُھ َحّت ا َص ُع ِبَھ ْیُكْم َیْرَف َلاُم َعَل َدة الّس َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن ُیَسّلُم َتْسِلیَمًة َواِح

ِل وَ           اِم الّلْی ي ِقَی اَن ِف ُھ َك َنِن َلِكّن ي الّس َو ِف وٌل َوُھ ِدیٌث َمْعُل ِلیَمَتْیِن    َح ُھ الّتْس ِذیَن َرَوْوا َعْن َاّل
َرَوْوا َما َشاَھُدوُه ِفي اْلَفْرِض َوالّنْفِل َعَلى َأّن َحِدیَث َعاِئَشَة َلْیَس َصِریًحا ِفي اِلاْقِتَصاِر 

وِقُظھُ        َدًة ُی ِلیَمًة َواِح ّلُم َتْس اَن ُیَس ُھ َك َرْت َأّن ِف    َعَلى الّتْسِلیَمِة اْلَواِحَدِة َبْل َأْخَب ْم َتْن ا َوَل ْم ِبَھ
َبَطَھا         ا َوَض ْن َحِفَظَھ ِة َم ى ِرَواَی ّدًما َعَل ا ُمَق اْلُأْخَرى َبْل َسَكَتْت َعْنَھا َوَلْیَس ُسُكوُتَھا َعْنَھ

اٌن    اِقي ِحَس و  . َوُھْم َأْكَثُر َعَدًدا َوَأَحاِدیُثُھْم َأَصّح َوَكِثیٌر ِمْن َأَحاِدیِثِھْم َصِحیٌح َواْلَب اَل َأُب  َق
َدًة    : ُعَمَر ْبُن َعْبِد اْلَبّر  ِلیَمًة َواِح ّلُم َتْس ُرِوَي َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َكاَن ُیَس

ِمْن َحِدیِث َسْعِد ْبِن َأِبي َوّقاٍص َوِمْن َحِدیِث َعاِئَشَة َوِمْن َحِدیِث َأَنٍس إّلا َأّنَھا َمْعُلوَلٌة َوَلا 
ّلَم  : ْھُل اْلِعْلِم ِباْلَحِدیِث ُثّم َذَكَر ِعّلَة َحِدیِث َسْعٍد ُیَصّحُحَھا َأ َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

وُل      . َكاَن ُیَسّلُم ِفي الّصَلاِة َتْسِلیَمًة َواِحَدًة  اَن َرُس ِدیُث َك ا اْلَح ٌط َوِإّنَم َقاَل َوَھَذا َوْھٌم َوَغَل
ِن     الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ ِق اْب ْن َطِری َوَسّلَم ُیَسّلُم َعْن َیِمیِنِھ َوَعْن َیَساِرِه ُثّم َساَق اْلَحِدیَث ِم
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ْن   اْلُمَباَرِك َعْن ُمْصَعِب ْبِن َثاِبٍت َعْن إْسَماِعیَل ْبِن ُمَحّمِد ْبِن َسْعٍد َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد َع
َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیَسّلُم َعْن َیِمیِنِھ َوَعْن ِشَماِلِھ َحّتى َكَأّني َأِبیِھ َقاَل َرَأْیُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ 
ِرّي   ِدیِث      : َأْنُظُر إَلى َصْفَحِة َخّده َفَقاَل الّزْھ ْن َح َذا ِم ِمْعَنا َھ ا َس ّلى  ]  ٢٥٢ص [ َم َص

ٍد    ُن ُمَحّم ِدیِث َرسُ   : الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَقاَل َلُھ إْسَماِعیُل ْب ّل َح ِھ     َأُك ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل
َوَسّلَم َقْد َسِمْعَتُھ ؟ َقاَل َلا َقاَل َفِنْصَفُھ ؟ َقاَل َلا َقاَل َفاْجَعْل َھَذا ِمْن الّنْصِف اّلِذي َلْم َتْسَمْع 

لّ : َقاَل َوَأّما َحِدیُث َعاِئَشَة َرِضَي الّلُھ َعْنَھا .  ّلُم   َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس اَن ُیَس َم َك
ِھ          ْن َأِبی ْرَوَة َع ِن ُع اِم ْب ْن ِھَش َدُه َع ٍد َوْح َتْسِلیَمًة َواِحَدًة َفَلْم َیْرَفْعُھ َأَحٌد إّلا ُزَھْیُر ْبُن ُمَحّم
َد      ِعیٌف ِعْن ٍد َض ُن ُمَحّم ُر ْب ُرُه َوُزَھْی َلَمَة َوَغْی ي َس ُن َأِب ُرو ْب ُھ َعْم َة َرَواُه َعْن ْن َعاِئَش َع

ِرو     اْلَج ِدیُث َعْم اَل َح ِدیُث َفَق ِمیِع َكِثیُر اْلَخَطِأ َلا ُیْحَتّج ِبِھ َوُذِكَر ِلَیْحَیى ْبِن َمِعیٍن َھَذا اْلَح
ا   ا     ]  ٢٥٣ص [ ْبِن َأِبي َسَلَمَة َوُزَھْیٍر َضِعیَفاِن َلا ُحّجَة ِفیِھَما َقاَل َوَأّم ْأِت إّل ْم َی ٍس َفَل َأَن

ْد         ِمْن َطِریِق َأّیوَب الّسْخِت اَل َوَق ْیًئا َق َدُھْم َش ٍس ِعْن ْن َأَن وُب ِم َمْع َأّی َیاِنّي َعْن َأَنٍس َوَلْم َیْس
ُھ           َي الّل َر َرِض ٍر َوُعَم ا َبْك ّلَم َوَأَب ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُرِوَي ُمْرَسًلا َعْن اْلَحَسِن َأّن الّنِبّي َص

ِة   َعْنُھَما َكاُنوا ُیَسّلُموَن َتْسِلیَمًة َواِحَدًة  ِل اْلَمِدیَن َوَلْیَس َمَع اْلَقاِئِلیَن ِبالّتْسِلیَمِة َغْیُر َعَمِل َأْھ
ى         : َقاُلوا  ا َیْخَف ُھ َل ِھ ِلَأّن اُج ِب ّح اِلاْحِتَج ُھ َیِص اِبٍر َوِمْثُل َوُھَو َعَمٌل َقْد َتَواَرُثوُه َكاِبًرا َعْن َك

ْم     ِلُوُقوِعِھ ِفي ُكّل َیْوٍم ِمَراًرا َوَھِذِه َطِریَقٌة  َواُب َمَعُھ اِء َوالّص اِئُر اْلُفَقَھ َقْد َخاَلَفُھْم ِفیَھا َس
اِئًنا َوالّسَنُن الّثاِبَتُة َعْن َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلا ُتْدَفُع َوَلا ُتَرّد ِبَعَمِل َأْھِل َبَلٍد َك

ْم  َمْن َكاَن َوَقْد َأْحَدَث اْلُأَمَراُء ِباْلَمِدیَنِة َوَغ ْیِرَھا ِفي الّصَلاِة ُأُموًرا اْسَتَمّر َعَلْیَھا اْلَعَمُل َوَل
اِء       ِن اْلُخَلَف ي َزَم اَن ِف ا َك ِھ َم َتّج ِب ِذي ُیْح ِة اّل ِل اْلَمِدیَن ُل َأْھ ِتْمَراِرِه َوَعَم ى اْس ْت إَل ُیْلَتَف

َراِض عَ  ا        الّراِشِدیَن َوَأّما َعَمُلُھْم َبْعَد َمْوِتِھْم َوَبْعَد اْنِق َحاَبِة َفَل ي الّص ا ِف اَن ِبَھ ْن َك ِر َم ْص
ِھ              وِل الّل َد َرُس ٍد َبْع ُل َأَح ا َعَم اِس َل ْیَن الّن ُم َب ّنُة َتْحُك ِرِھْم َوالّس ِل َغْی َفْرَق َبْیَنُھْم َوَبْیَن َعَم

  .َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوُخَلَفاِئِھ َوِبَالّلِھ الّتْوِفیُق 
  ]ْبَل الّتْسِلیِم الّدَعاُء َق[ َفْصٌل 

َوَكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْدُعو ِفي َصَلاِتِھ َفَیُقوُل الّلُھّم إّني َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر 
ي  وُذ   َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة اْلَمِسیِح الّدّجاِل َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَیا َواْلَمَماِت الّلُھّم إّن َأُع

َرِم     ْأَثِم َواْلَمْغ ْن اْلَم ا      ]  ٢٥٤ص [ ِبَك ِم َلاِتِھ َأْیًض ي َص وُل ِف اَن َیُق ي    : َوَك ْر ِل ّم اْغِف الّلُھ
اَت     َأُلَك الّثَب ي َأْس َذْنِبي َوَوّسْع ِلي ِفي َداِري َوَباِرْك ِلي ِفیَما َرَزْقَتِني َوَكاَن َیُقوُل الّلُھّم إّن

ِلیًما  ِفي اْلَأْمِر َواْلَعِزی َمَة َعَلى الّرْشِد َوَأْسَأُلَك ُشْكَر ِنْعَمِتك َوُحْسَن ِعَباَدِتك َوَأْسَأُلَك َقْلًبا َس
ا َتْعلَ    َتْغِفُرَك ِلَم ُم َوِلَساًنا َصاِدًقا َوَأْسَأُلَك ِمْن َخْیِر َما َتْعَلُم َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشّر َما َتْعَلُم َوَأْس

وُل فِ  ]  ٢٥٥ص [  اَن َیُق ْن   َوَك ُر َم َت َخْی ا َأْن ا َوَزّكَھ ي َتْقَواَھ ِط َنْفِس ُجوِدِه َرّب َأْع ي ُس
ُجوِدِه             ِھ َوُس ي ُرُكوِع وُل ِف اَن َیُق ا َك ِض َم ُر َبْع ّدَم ِذْك ْد َتَق ا َوَق ا َوَمْوَلاَھ َت َوِلّیَھ ا َأْن َزّكاَھ

  .َوُجُلوِسِھ َواْعِتَداِلِھ ِفي الّرُكوِع 
  ]ْدِعَیِتِھ ِفي الّصَلاِة ِبَلْفِظ اْلِإْفَراِد اْلَمْحُفوُظ ِفي َأ[ َفْصٌل 

ِھ َرّب          ِإْفَراِد َكَقْوِل ِظ اْل ا ِبَلْف َلاِة ُكّلَھ ي الّص ّلَم ِف ِھ َوَس َواْلَمْحُفوُظ ِفي َأْدِعَیِتِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
ُھ وَ    ِة َعْن ِة اْلَمْحُفوَظ اِئِر اْلَأْدِعَی ِدِني َوَس ي َواْھ ي َواْرَحْمِن ْر ِل اِء   اْغِف ي ُدَع ُھ ِف ا َقْوُل ِمْنَھ

ْیَن          ي َوَب ْد َبْیِن ّم َباِع َرِد الّلُھ اِء َواْلَب الّثْلِج َواْلَم اَي ِب ْن َخَطاَی ْلِني ِم ّم اْغِس ِتْفَتاِح الّلُھ اِلاْس
ِدیُث   ھُ   . َخَطاَیاَي َكَما َباَعْدَت َبْیَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب اْلَح ُد َرِحَم اُم َأحَم ُھ   َوَرَوى اْلِإَم الّل

ا            " الّسَنِن " َوَأْھُل  ٌد َقْوًم ُؤّم َعْب ا َی ّلَم َل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْن الّنِب اَن َع ِمْن َحِدیِث َثْوَب



 ١٩٦

اَنُھْم        ْد َخ َل َفَق ِإْن َفَع ْم َف َدْعَوٍة ُدوَنُھ ي     ]  ٢٥٦ص [ َفَیُخّص َنْفَسُھ ِب َة ِف ُن ُخَزْیَم اَل اْب " َق
ٌل    َوَقْد َذ" : َصِحیِحِھ  َذا َدِلی ي َھ َكَر َحِدیَث الّلُھّم َباِعْد َبْیِني َوَبْیَن َخَطاَیاَي اْلَحِدیُث َقاَل ِف

ْد        َل َفَق ِإْن َفَع ْم َف َدْعَوٍة ُدوَنُھ ُھ ِب َعَلى َرّد اْلَحِدیِث اْلَمْوُضوِع َلا َیُؤّم َعْبٌد َقْوًما َفَیُخّص َنْفَس
ْدُعو    َخاَنُھْم َوَسِمْعُت َشْیَخ اْلِإْسَلاِم  ِذي َی ّدَعاِء اّل اْبَن َتْیِمّیَة َیُقوُل َھَذا اْلَحِدیُث ِعْنِدي ِفي ال

  .ِبِھ اْلِإَماُم ِلَنْفِسِھ َوِلْلَمْأُموِمیَن َوَیْشَتِرُكوَن ِفیِھ َكُدَعاِء اْلُقُنوِت َوَنْحِوِه َوَالّلُھ َأْعَلُم 
  ]ْم َكاَن ُیَراِعي َحاَل اْلَمْأُموِمیَن َوَغْیِرِھ[ َفْصٌل 

 َوَكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َقاَم ِفي الّصَلاِة َطْأَطَأ َرْأَسُھ َذَكَرُه اْلِإَماُم َأْحَمُد َرِحَمُھ الّلُھ
ِھ َوَكاَن َقْد َجَعَل الّلُھ َتَعاَلى ُقّرَة َعْیِن. َوَكاَن ِفي الّتَشّھِد َلا ُیَجاِوُز َبَصُرُه إَشاَرَتُھ َوَقْد َتَقّدَم 

وُل       . َوَنِعیَمُھ َوُسُروَرُه َوُروَحُھ ِفي الّصَلاِة  اَن َیُق َلاِة َوَك ا ِبالّص اُل َأِرْحَن ا ِبَل َوَكاَن َیُقوُل َی
اِة       ْن ُمَراَع َك َع ْن َذِل ِھ ِم َوُجِعَلْت ُقّرُة َعْیِني ِفي الّصَلاِة َوَمَع َھَذا َلْم َیُكْن َیْشَغُلُھ َما ُھَو ِفی

ْیَن            َأْحَواِل اْلَمْأُم ِھ َب وِر َقْلِب اَلى َوُحُض ِھ َتَع ْن الّل ِھ ِم ِھ َوُقْرِب اِل إْقَباِل َع َكَم ِرِھْم َم وِمیَن َوَغْی
ِبّي       . َیَدْیِھ َواْجِتَماِعِھ َعَلْیِھ  اَء الّص َمُع ُبَك ا َفَیْس ُد إَطاَلَتَھ َو ُیِری َوَكاَن َیْدُخُل ِفي الّصَلاِة َوُھ

ا  ى   َوَأْرَس]  ٢٥٧ص [ َفُیَخّفُفَھ ُت إَل َل َیْلَتِف ّلي َوَجَع اَم ُیَص ُھ َفَق ًة َل ا َطِلیَع ّرًة َفاِرًس َل َم
َوَكَذِلَك . الّشْعِب اّلِذي َیِجيُء ِمْنُھ اْلَفاِرُس َوَلْم َیْشَغْلُھ َما ُھَو ِفیِھ َعْن ُمَراَعاِة َحاِل َفاِرِسِھ 

ى    َكاَن ُیَصّلي اْلَفْرَض َوُھَو َحاِمٌل ُأَماَمَة ِبْنَت َأِبي َب َعَل اْلَعاِص ْبِن الّرِبیِع اْبَنَة ِبْنِتِھ َزْیَن
َوَكاَن ُیَصّلي َفَیِجيُء اْلَحَسُن َأْو اْلُحَسْیُن . َعاِتِقِھ إَذا َقاَم َحَمَلَھا َوِإَذا َرَكَع َوَسَجَد َوَضَعَھا 

َوَكاَن ُیَصّلي َفَتِجيُء َعاِئَشُة . ِه َفَیْرَكُب َظْھَرُه َفُیِطیُل الّسْجَدَة َكَراِھَیَة َأْن ُیْلِقَیُھ َعْن َظْھِر
  ] ٢٥٨ص [ ِمْن َحاَجِتَھا َواْلَباُب ُمْغَلٌق َفَیْمِشي َفَیْفَتُح َلَھا اْلَباَب ُثّم َیْرِجُع إَلى الّصَلاِة 

  ]َرّد الّسَلاِم ِفي الّصَلاِة [ 
ِھ وَ   ّلُم َعَلْی َلاِة    َوَكاَن َیُرّد الّسَلاَم ِباْلِإَشاَرِة َعَلى َمْن ُیَس ي الّص َو ِف اِبٌر   . ُھ اَل َج ي  : َوَق َبَعَثِن

َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَحاَجٍة ُثّم َأْدَرْكُتُھ َوُھَو ُیَصّلي َفَسّلْمت َعَلْیِھ َفَأَشاَر إَلّي 
اَن ال    " . َصِحیِحِھ " َذَكَرُه ُمْسِلٌم ِفي  ُھ َك ُھ َعْن َي الّل ِھ     َوَقاَل َأَنٌس َرِض ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ّنِب

وِل   : َوَقاَل ُصَھْیبٌ  . َوَسّلَم ُیِشیُر ِفي الّصَلاِة َذَكَرُه اْلِإَماُم َأْحَمُد َرِحَمُھ الّلُھ  َرْرُت ِبَرُس َم
ّراِوي   ا أَ : الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوُھَو ُیَصّلي َفَسّلْمت َعَلْیِھ َفَرّد إَشاَرًة َقاَل ال ُھ  َل ْعَلُم

ي  َو ِف ُبِعِھ َوُھ اَرًة ِبُأْص ا إَش اَل إّل َنِن " َق َنِد " و " الّس َر " . اْلُمْس ُن ُعَم ِھ ْب ُد الّل اَل َعْب َوَق
اَل         : َرِضَي الّلُھ َعْنُھَما  ِھ َق ّلي ِفی اٍء ُیَص ى ُقَب ّلَم إَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی َخَرَج َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّل

َفَسّلُموا َعَلْیِھ َوُھَو ِفي الّصَلاِة َفُقْلُت ِلِبَلاٍل َكْیَف َرَأْیَت َرُسوَل الّلِھ َصّلى  َفَجاَءْتُھ اْلَأْنَصاُر
َذا         وُل َھَك اَل َیُق ّلي ؟ َق َو ُیَص ِھ َوُھ ّلُموَن َعَلْی اُنوا ُیَس یَن َك ْیِھْم ِح ُرّد َعَل ّلَم َی ِھ َوَس ُھ َعَلْی الّل

ُھ َوجَ   ْوٍن َكّف ْوُق        َوَبَسَط َجْعَفُر ْبُن َع ى َف َرُه إَل َل َظْھ َفَل َوَجَع ُھ َأْس َل َبْطَن ]  ٢٥٩ص [ َع
ِدْمُت      . الّتْرِمِذّي َوَلْفُظُھ َكاَن ُیِشیُر ِبَیِدِه  ا َق ُھ َلّم ُھ َعْن َي الّل َوَقاَل َعْبُد الّلِھ ْبُن َمْسُعوٍد َرِض

وَ    ّلَم َوُھ ِھ َوَس ِھ       ِمْن اْلَحَبَشِة َأَتْیت الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی َأ ِبَرْأِس ِھ َفَأْوَم ّلْمت َعَلْی ّلي َفَس ُیَص
اَل      . َذَكَرُه اْلَبْیَھِقّي  اَل َق ُھ َق ُھ َعْن ُھ َعْن َوَأّما َحِدیُث َأِبي َغَطَفاَن َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي الّل

اَرًة ُتفْ       َلاِتِھ إَش ي َص اَر ِف ْن َأَش ّلَم َم َلاَتُھ     َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس ْد َص ُھ َفْلُیِع ُم َعْن َھ
ي َداُود    ُن َأِب ا اْب اَل َلَن اَل َق ّداَرُقْطِنّي َوَق َرُه ال ٌل َذَك ِدیٌث َباِط ٌل : َفَح َذا َرُج اَن َھ و َغَطَف َأُب

َلاِتِھ           ي َص یُر ِف اَن ُیِش ُھ َك ّلَم َأّن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل  َرَواُه. َمْجُھوٌل َوالّصِحیُح َعْن الّنِبّي َص
ا     اِبٌر َوَغْیُرُھَم ٌس َوَج ُھ       . َأَن ًة َبْیَن ُة ُمْعَتِرَض ّلي َوَعاِئَش ّلَم ُیَص ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل اَن َص َوَك

َطْتُھَما        اَم َبَس ا َوِإَذا َق ْت ِرْجَلْیَھ ِدِه َفَقَبَض ا ِبَی ]  ٢٦٠ص . [ َوَبْیَن اْلِقْبَلِة َفِإَذا َسَجَد َغَمَزَھ
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ُھ           َوَكاَن َصّلى الّلُھ َع َذُه َفَخَنَق َلاَتُھ َفَأَخ ِھ َص َع َعَلْی ْیَطاُن ِلَیْقَط اَءُه الّش ّلي َفَج ّلَم ُیَص ِھ َوَس َلْی
ْجَدُة       . َحّتى َساَل ُلَعاُبُھ َعَلى َیِدِه  اَءْت الّس ِإَذا َج ِھ َف ُع َعَلْی ِر َوَیْرَك َوَكاَن ُیَصّلي َعَلى اْلِمْنَب

َوَكاَن ُیَصّلي إَلى ِجَداٍر َفَجاَءْت َبْھَمٌة . ْرِض ُثّم َصِعَد َعَلْیِھ َنَزَل اْلَقْھَقَرى َفَسَجَد َعَلى اْلَأ
ِھ       ْن َوَراِئ ّرْت ِم َداِر َوَم ُھ ِباْلِج َق َبْطُن ى َلِص َداِرُئَھا َحّت ا َزاَل ُی ِھ َفَم ْیِن َیَدْی ْن َب ّر ِم . َتُم

َداِرُئَھا  َي اْلُمَدافَ : ُی َداَرَأِة َوِھ ْن اْلُم ا ِم ُة ُیَفاِعُلَھ ُھ  ]  ٢٦١ص . [ َع ّلي َفَجاَءْت اَن ُیَص َوَك
ُھَو َجاِرَیَتاِن ِمْن َبِني َعْبِد اْلُمّطِلِب َقْد اْقَتَتَلَتا َفَأَخَذُھَما ِبَیَدْیِھ َفَنَزَع إْحَداُھَما ِمْن اْلُأْخَرى َو

ا َأْو     ِفي الّصَلاِة َوَلْفُظ َأْحَمَد ِفیِھ َفَأَخَذَتا ِبُرْكَبَتْي الّنِبّي َصّلى اللّ  َزَع َبْیَنُھَم ّلَم َفَن ِھ َوَس ُھ َعَلْی
 َفّرَق َبْیَنُھَما َوَلْم َیْنَصِرْف َوَكاَن ُیَصّلي َفَمّر َبْیَن َیَدْیِھ ُغَلاٌم َفَقاَل ِبَیِدِه َھَكَذا َفَرَجَع َوَمّرْت

ولُ    ّلى َرُس ا َص ّلَم       َبْیَن َیَدْیِھ َجاِرَیٌة َفَقاَل ِبَیِدِه َھَكَذا َفَمَضْت َفَلّم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص الّل
ي        َو ِف ُد َوُھ اُم َأْحَم َرُه اْلِإَم ُب َذَك َنِن  " َقاَل ُھّن َأْغَل َرُه      " . الّس َلاِتِھ َذَك ي َص ْنُفُخ ِف اَن َی َوَك

ا َأصْ      " . الّسَنِن " اْلِإَماُم َأْحَمُد َوُھَو ِفي  اٌم َفَل َلاِة َكَل ي الّص ّنْفُخ ِف ْن   َوَأّما َحِدیُث ال ُھ َع َل َل
اْبِن َعّباٍس َرِضَي الّلُھ َعْنُھَما ِمْن ]  ٢٦٢ص [ َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوِإّنَما 

  .َقْوِلِھ إْن َصّح 
  ]اْلُبَكاُء َوالّنْحَنَحُة [ 

نُ   . َوَكاَن َیْبِكي ِفي َصَلاِتِھ َوَكاَن َیَتَنْحَنُح ِفي َصَلاِتِھ  ّي ْب اَل َعِل ُھ      َق َي الّل ٍب َرِض ي َطاِل َأِب
َتْأَذْنت         ُھ اْس ِإَذا َأَتْیُت ا َف ِھ ِفیَھ اَعٌة آِتی ّلَم َس َعْنُھ َكاَن ِلي ِمْن َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

َوَأْحَمُد َوَلْفُظ َفِإْن َوَجْدُتُھ ُیَصّلي َفَتَنْحَنَح َدَخْلت َوِإْن َوَجْدتھ َفاِرًغا َأِذَن ِلي َذَكَرُه الّنَساِئّي 
ُت إَذا    : َأْحَمَد  اِر َوُكْن ِل َوالّنَھ َكاَن ِلي ِمْن َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َمْدَخَلاِن ِبالّلْی

َرى  َدَخْلُت َعَلْیِھ َوُھَو ُیَصّلي َتَنْحَنَح َرَواُه َأْحَمدُ  َوَعِمَل ِبِھ َفَكاَن َیَتَنْحَنُح ِفي َصَلاِتِھ َوَل ا َی
  .الّنْحَنَحَة ُمْبِطَلًة ِللّصَلاِة 

  ]اْلَحْفُي َواِلاْنِتَعاُل [ 
َوَكاَن ُیَصّلي َحاِفًیا َتاَرًة َوُمْنَتِعًلا ُأْخَرى َكَذِلك َقاَل َعْبُد الّلِھ ْبُن َعْمٍرو َعْنُھ َوَأَمَر ِبالّصَلاِة 

  ِبالّنْعِل ُمَخاَلَفًة ِلْلَیُھوِد
  ]اْلَواِحِد  الّصَلاُة ِبالّثْوِب[ 

  .َوَكاَن ُیَصّلي ِفي الّثْوِب اْلَواِحِد َتاَرًة َوِفي الّثْوَبْیِن َتاَرًة َوُھَو َأْكَثُر 
  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي اِالْسِتْفَتاِح َواْلِقَراَءِة* 
  .ةاهللا أكبر، ولم یقل شیًئا قبلھا، وال تلفظ بالنیة البت: ـ كان إذا قام إلى الصالة قال١
ھ ـ و        ٢ روغ أذنی ى ف ة إل ا القبل ـ وكان یرفع یدیھ معھا ممدودتین األصابع مستقبًال بھم

  .إلى منكبیھ ـ؛ ثم یضع الیمنى على ظھر الیسرى
ـ ٣ ین المشرق          : ((ـ وكان یستفتح تارة ب دت ب ا باع اي كم ین خطای ي وب د بین م باع اللھ

رَ        ثلج واْلَب اء وال اي بالم م اغسلني من خطای ذنوب     والمغرب، اللھ ن ال ي م م نقن ِد، اللھ
  ].ق)) [والخطایا  كما ینقى الثوُب األبیُض من الدَّنس

ا من    : ((وتارة یقول ا أن وجھت وجھي للذي فطر السماوات واألرض حنیًفا مسلًما وم
المشركین، إن صالتي ونسكي ومحیاي ومماتي هللا رب العالمین، ال شریك لھ، وبذلك 

  ].م)) [أمرت، وأنا أول المسلمین
  ).١(ثم یقرأ الفاتحة)) أعوذ باهللا من الشیطان الرجیم: ((ـ وكان یقول بعد االستفتاح٤
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ھ سكتتان  ٥ ان ل د   : ـ وك روي بع ة، ف ي الثانی ف ف راءة، واختل رة والق ین التكبی كتة ب س
  .الفاتحة وروي قبل الركوع

ا             ٦ ارًة، ویخففھ ا ت ان یطیلھ ا، وك ي سورة غیرھ ذ ف راءة الفاتحة أخ رغ من ق ـ فإذا ف
  .لعارض من سفر أو غیره، ویتوسط فیھا غالًبا

ة، وصالَّھا بسورة      ٧ ى مائ ة إل ، وصالَّھا  ))ق((ـ وكان یقرأ في الفجر بنحو ستین آی
ورة  روم((بس ورة  ))ال الَّھا بس وَِّرتْ {، وص ْمُس ُك ورة }ِإَذا الشَّ الَّھا بس ِإَذا {: ، وص

ـ } ُزْلِزَلِت اَألْرُض وذتین ((في الركعتین كلتیھما، وصالھا ب ي السفر،    ))المع ان ف ، وك
ة      )) المؤمنون((وصالھَّا فاستفتح سورة  ي الركع ر موسى وھارون ف حتى إذا بلغ ذك
  .األولى أخذتھ سعلة فركع

  .}َھْل َأَتى َعَلى اِإلْنَساِن{السجدة، و} َأَلْم{ـ وكان یصلیھا یوم الجمعة بـ ٨
ر   ٩ ا العص ا، وأم ا أحیاًن ل قراءتھ ان یطی ر فك ا الظھ راءة  ـ وأم ن ق ف م ى النص فعل

  .الظھر إذا طالت، وبقدرھا إذا قصرت
  )).المرسالت((، ومرة بـ))الطور((ـ وأما المغرب فصالھا مرة بـ١٠
ینِ {ـ وأما العشاء فقرأ فیھا بـ ١١ ـ     }َوالتِّ ا ب اذ فیھ ت لمع َحاَھا  {، ووقَّ ْمِس َوُض ، }َوالشَّ

ا      }َذا َیْغَشىَواللَّْیِل ِإ{، و}َسبِِّح اْسَم َربَِّك اَألْعَلى{و ھ فیھ ھ قراءت ر علی ا، وأنك ، ونحوھ
  )).البقرة((بـ

رأ أول       ١٢ ا ق ركعتین، وربم ي ال ا ف ا قرأھ ـ وكان من ھدیھ قراءة السورة كاملة وربم
  .السورة، وأما قراءة أواخر السورة وأوساطھا فلم یحفظ عنھ

راءة سورة         ا ق ة، وأم ي النافل ھ ف ان یفعل ي   وأما قراءة السورتین في ركعة فك دة ف واح
الركعتین مًعا فقلما كان یفعلھ وكان ال یعین سورة في الصالة بعینھا ال یقرأ إال بھا إال 

  .في الجمعة والعیدین
ا زال   ١٣ ارض، فلم ھ لع ان قنوت رك، وك م ت ھًرا ث وع ش د الرك ر بع ي الفج ت ف ـ وقن

  .تركھ، فكان ھدیھ القنوت في النوازل خاصة، ولم یكن یخصھ بالفجر
  :صلى اهللا علیھ وسلم فِي َكْیِفیَِّة الصََّالِةَھْدُیُھ * 
  .ـ كان یطیل الركعة األولى على الثانیة من كل صالة١
ا،   ٢ ر راكًع ـ وكان إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما یترادُّ إلیھ نفسھ ثم رفع یدیھ وكب

ھ، وبسط            ى جنبی ا عل ھ فنحاھم ر یدی ا، ووتَّ ابض علیھم ھ كالق ى ركبتی ووضع كفیھ عل
  .ومده واعتدل فلم ینصب رأسھ ولم یخفضھ، بل حیال ظھره ظھره

ا  : ((وتارة یقول في ذلك] م)) [سبحان ربي العظیم: ((ـ وكان یقول٣ سبحان اللھم ربن
ي  ر ل م اغف دك، اللھ ا ]ق)) [وبحم ول أیًض ان یق ة  : ((، وك دوس رب المالئك بوح ق س

  ].م)) [والروح
سجوده كذلك، وتارًة یجعل الركوع ـ وكان ركوعھ المعتاد مقدار عشرة تسبیحات، و٤

ي      ب ف ھ الغال ده، فھدی والسجود بقدر القیام، ولكن كان یفعلھ أحیاًنا في صالة اللیل وح
  .الصالة تعدیل الصالة وتناسبھا

ائالً   ٥ ع رأسھ ق ده   : ((ـ وكان یرف یم صلبھ،     ]ق)) [سمع اهللا لمن حم ھ ویق ع یدی ، ویرف
ا صلبھ   ال: ((وكذلك إذا رفع رأسھ من السجود، وقال  تجزئ صالة ال یقیم الرجل فیھ

  ].صحیح أبي داود)) [في الركوع والسجود
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د   : ((فإذا استوى قال ك الحم ا ول ال  ))ربن ا ق د   : ((، وربم ك الحم ا ل ال  ))ربن ا ق : ، وربم
  )).اللھم ربنا لك الحمد((
ھ      ٦ ول فی در الركوع، ویق ركن بق ذا ال د ملء      : ((ـ وكان یطیل ھ ك الحم ا ول م ربن اللھ

اء       السماوا د، أھل الثن ت وملء األرض، وملء ما بینھما وملء ما شئت من شيء بع
ا منعت،        ت وال معطي لم ا أعطی انع لم والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، ال م

  ].م)) [وال ینفع ذا الجد منك الجد
م    ٧ دھما، ث ھ بع ـ ثم كان یكبر  ویخر ساجًدا، وال یرفع یدیھ، وكان یضع ركبتیھ ثم یدی

ى     جبھت جد عل ان یس ة، وك ور العمام ھ دون ك ھ وأنف ى جبھت جد عل ھ،وكان یس ھ وأنف
ى    األرض كثیًرا، وعلى الماء والطین، وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل، وعل

  .الحصیر المتخذ منھ، وعلى الفروة المدبوغة
ا          ٨ ھ، وجافاھم ھ عن جنبی ى یدی ھ من األرض، ونحَّ ھ وأنف ن جبھت ـ وكان إذا سجد مكَّ

  .ُیرى بیاض إبطھ حتى
أطراف أصابع      ٩ جوده، ویستقبل ب ي س ـ وكان یضع یده حذو منكبیھ وأذنیھ ویعتدل ف

  .رجلیھ القبلة،ویبسط كفیھ وأصابعھ، وال یفرج بینھما وال یقبضھما
سبوح : ((، ویقول]ق)) [سبحانك اللھم ربنا وبحمد، اللھم اغفر لي: ((ـ وكان یقول١٠

  ].م)) [قدوس رب المالئكة والروح
س       ١١ رش الیسرى ویجل ا یف س مفترًش م یجل ـ ثم یرفع رأسھ مكبًرا غیر رافع یدیھ، ث

ھ، وطرف     ى فخذی علیھا، وینصب الیمنى ویضع یدیھ على فخذیھ، ویجعل مرفقیھ عل
ا         دعو بھ ع إصبعھ ی م یرف ة، ث ق حلق یده على ركبتھ، ویقبض اثنتین من أصابعھ ویحل

ول م یق ا، ث ي، وا: ((ویحركھ ر ل م اغف ياللھ دني، وارزقن ي، واھ ي، واجبرن )) رحمن
  ].صحیح الترمذي[

  .ـ وكان ھدیھ صلى اهللا علیھ وسلم إطالة ھذا الركن بقدر السجود١٢
م    ١٣ راءة، ول تح الق ـ ثم ینھض على صدور قدمیھ، معتمًدا على فخذیھ، فإذا نھض افت

ی     ة أش ي أربع األولى إال ف ة ك لي الثانی م یص تفتاح، ث د االس كت عن ا یس كت كم : اءیس
ى           ى عل ة األول ل الركع ان یطی ا فك رة اإلحرام، وتطویلھ السكوت، واالستفتاح، وتكبی

  .الثانیة وربما كان یطیلھا حتى ال یسمع وقع قدم
ذه       ١٤ ى فخ ى عل ده الیمن ذه األیسر، وی ـ فإذا جلس للتشھد وضع یده الیسرى على فخ

ل   ا ب ًبا، وال ینیمھ بھا نص ان ال ینص بابة، وك ار بالس ن، وأش یًرا  األیم یًئا یس ا ش یحنیھ
بابة    ع الس ام ویرف ع اإلبھ طى م ق الوس ر، ویحل ر والبنص بض الخنص ا، ویق ویحركھ

  .یدعو بھا ویرمي ببصره إلیھا
وا       ١٥ حابھ أن یقول م أص ة ویعل ذه الجلس ي ھ ا ف ھد دائًم ان یتش ات هللا : ((ـ وك التحی

ھ، ال    ة اهللا وبركات ي ورحم ا النب ك أیھ الم علی ات، الس لوات والطیب ا  والص الم علین س
ده ورسولھ      ًدا عب ھ إال اهللا، وأشھد أن محم )) وعلى عباد اهللا الصالحین، أشھد أن ال إل

نھض         ان ی م ك اة ـ ث وكان یخففھ جًدا كأنھ یصلي على الرُّضف ـ وھي الحجارة المحم
ذا          ي ھ ده ف ع ی ان یرف ھ، وك ى فخذی ًدا عل مكبًرا على صدور قدمیھ وعلى ركبتیھ معتم

رأ ا  م یق ع، ث وق      الموض يء ف ریین بش ركعتین األخ ي ال رأ ف ا ق دھا وربم ة وح لفاتح
  .الفاتحة
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ان            ١٦ ا، وك س متورًك ر، جل ي التشھد األخی س ف لم إذا جل ھ وس ان صلى اهللا علی ـ وك
  ].صحیح أبي داود. [یفضي بوركھ إلى األرض، ویخرج قدمھ من ناحیة واحدة

  .ا أحیاًناوینصب الیمنى، وربما فرشھ] م[ویجعل الیسرى تحت فخذه وساقھ 
  .ووضع یده الیمنى على فخذه الیمنى، وضم أصابعھ الثالث ونصب السبابة

ك من       : ((وكان یدعو في صالتھ فیقول ر، وأعوذ ب ذاب القب اللھم إني أعوذ بك من ع
فتنة المسیح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحیا والممات، اللھم إني أعوذ بك من المأثم 

  ].خ)) [والمغرم
  .السالم علیكم ورحمة اهللا، وعن یساره كذلك: عن یمینھ ثم كان یسلم

فر    ١٧ ي الس ة ف ز الحرب ان یرك ا، وك ھم أو عص و بس تتر ول لي أن یس ر المص ـ وأم
  .والبریة فیصلي إلیھا فتكون سترتھ

  .وكان یعرض راحلتھ فیصلي إلیھا، وكان یأخذ الرَّحل فیعدلھ ویصلي إلى آخرتھ
ھ،       ـ وكان إذا صلى إلى جدار جعل ب١٨ د من م یكن یتباع ر الشاة، ول ینھ وبینھ قدر مم

  .بل أمر بالقرب من السترة
  .. َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي أفعالھ في الصَّالِة * 
  .ـ لم یكن من ھدیھ االلتفات في الصالة، وكان یفعلھ أحیاًنا لعارض١
  .ـ ولم یكن من ھدیھ تغمیض عینیھ في الصالة٢
ا        ـ وكان إذا قام في الص٣ د إطالتھ ي الصالة وھو یری دخل ف ان ی الة طأطأ رأسھ، وك

  .فیسمع بكاء الصبي فیخففھا مخافة أن َیُشقَّ على أمھ
ا وإذا         ٤ ام حملھ ھ، إذا ق ى عاتق ھ عل ت ابنت ة بن ل ُأمام ـ وكان یصلي الفرض وھو حام

  .ركع وسجد وضعھا
جدة ك    ٥ ل الس َره، فیطی ة أن  ـ وكان یصلي فیجيء الحسن أو الحسین فیركب ظھ راھی

  .یلقیھ عن ظھره
  .ـ وكان یصلي فتجيء عائشة فیمشي فیفتح لھا الباب، ثم یرجع إلى مصاله٦
  .ـ وكان یرد السالم في الصالة باإلشارة٧
  .ـ وكان ینفخ في صالتھ، وكان یبكي فیھا، وینحنح لحاجة٨
  .لیھودـ وكان یصلي حافًیا تارة، ومنتعًال أخرى، وأمر بالصالة في النَّعل مخالفة ل٩

  .ـ وكان یصلي في الثوب الواحد تارًة وفي الثوبین تارًة وھو أكثر١٠
  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي َأْفَعاِلِھ َبْعَد الصََّالِة* 
ا ذا       : ((ـ كان إذا َسلََّم استغفر ثالًثا، ثم قال١ ك السالم تباركت ی ت السالم ومن اللھم أن

رام  الل واإلك تقبل ))الج ث مس م یمك رع     ، ول ل یس ك، ب ول ذل ا یق دار م ة إال مق القبل
  .االنتقال إلى المأمومین، وكان ینفتل عن یمینھ وعن یساره

  .ـ وكان إذا صلى الفجر جلس في مصاله حتى تطلع الشمس٢
ة  ٣ ك       : ((ـ وكان یقول دبر كل صالة مكتوب ھ المل ھ، ل ده ال شریك ل ھ إال اهللا، وح ال إل

ا منعت        ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر، ال ت وال معطي لم ا أعطی انع لم م ال م لھ
د  ] ((ق)) [وال ینفع ذا الجد منك الجد وال حول وال قوة إال باهللا، ال إلھ إال اهللا، وال نعب

إال إیاه، لھ النعمة ولھ الفضل، ولھ الثناء الحسن، ال إلھ إال اهللا، مخلصین لھ الدین ولو 
  ].م)) [كره الكافرون
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د هللا     : دبر كل صالة مكتوبةـ وندب أمتھ أن یقولوا ٤ ین، والحم ا وثالث سبحان اهللا ثالًث
ة       ام المائ ین، وتم ا وثالث ر ثالًث ین، واهللا أكب ھ  : ثالًثا وثالثین، واهللا أكبر ثالًثا وثالث ال إل

  .إال اهللا وحده ال شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

ھ ) ١( زاد أن ي ال نف ف ر المص ـ((: ذك ر ب ان یجھ رحیم(ك رحمن ال م اهللا ال ارة، ) بس ت
ا     )). ویخفیھا أكثر مما یجھر بھا ا كم ر بھ دم الجھ والثابت عنھ صلى اهللا علیھ وسلم ع

  .عند البخاري ومسلم من حدیث أنس
  الصواب ما ذكر أعاله الجھر واإلسرار ، وإن كان اإلسرار ھو األكثر ))  قلت((

  ََقَضاِء اْلَحاَجِة َوالطََّھاَرِة ھدیھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي  .٢٢
  )١٦٣ص /  ١ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِعْنَد َقَضاِء اْلَحاَجِة
اَل   اَء َق َل اْلَخَل اَن إَذا َدَخ ث   : َك ِث َواْلَخَباِئ ْن اْلُخُب َك ِم وُذ ِب ي َأُع ّم إّن ]  ١٦٤ص [ الّلُھ

ُغْفَراَنَك َوَكاَن َیْسَتْنجي ِباْلَماِء َتاَرًة َوَیْسَتْجِمُر : َوَكاَن إَذا َخَرَج َیُقوُل . الّرِجیِم الّشْیَطاِن 
اَرًة   ا َت ُع َبْیَنُھَم اَرًة َوَیْجَم اِر َت ى  . ِباْلَأْحَج َق َحّت ِة اْنَطَل َفِرِه ِلْلَحاَج ي َس َب ِف اَن إَذا َذَھ َوَك

اَرًة   . ّبَما َكاَن َیْبُعُد َنْحَو اْلِمیَلْیِن َیَتَواَرى َعْن َأْصَحاِبِھ َوُر َدِف َت َوَكاَن َیْسَتِتُر ِلْلَحاَجِة ِباْلَھ
اَرًة    َواِدي َت َجِر اْل اَرًة َوِبَش ِل َت اِئِش الّنْخ ْن   . َوِبَح َزاٍز ِم ي َع وَل ِف اَن إَذا َأَراَد َأْن َیُب َوَك

  وًدا ِمْن اْلَأْرِض َفَنّكَت ِبِھ َحّتى ُیَثّرى ُثّم َیُبوُلَأَخَذ ُع -َوُھَو اْلَمْوِضُع الّصْلُب  -اْلَأْرِض 
  ]َھْل َیُجوُز الّتَبّوُل َقاِئًما ؟ [ 

ّدِمَث     َع ال ِھ اْلَمْوِض َأْرِض       -َوَكاَن َیْرَتاُد ِلَبْوِل ْن اْل ُو ِم یُن الّرْخ َو الّل اَن     -َوُھ ا َك ُر َم َوَأْكَث
اَن    : َشُة َیُبوُل َوُھَو َقاِعٌد َحّتى َقاَلْت َعاِئ ا َك ّدُقوُه َم َمْن َحّدَثُكْم َأّنُھ َكاَن َیُبوُل َقاِئًما َفَلا ُتَص

ِدیِث     ْن َح ِحیِحِھ ِم اَل    ]  ١٦٥ص [ َیُبوُل إّلا َقاِعًدا َوَقْد َرَوى ُمْسِلٌم ِفي َص ُھ َب ةَ  َأّن ُحَذْیَف
َوِقیَل َفَعَلُھ اْسِتْشَفاًء . ْن َوَجٍع َكاَن ِبَمْأِبَضْیِھ َقاِئًما َفِقیَل َھَذا َبَیاٌن ِلْلَجَواِز َوِقیَل إّنَما َفَعَلُھ ِم

ِحیُح  : َقاَل الّشاِفِعّي َرِحَمُھ الّلُھ .  َواْلَعَرُب َتْسَتْشِفي ِمْن َوَجِع الّصْلِب ِباْلَبْوِل َقاِئًما َوالّص
ْوٍم       َأّنُھ إّنَما َفَعَل َذِلَك َتَنّزًھا َوُبْعًدا ِمْن إَصاَبِة اْلَبْوِل َفِإّن َباَطَة َق ى ُس ا َأَت َذا َلّم َل َھ ُھ إّنَما َفَع

ّد َوُھَو َمْلَقى اْلُكَناَسِة َوُتَسّمى اْلَمْزَبَلَة َوِھَي َتُكوُن ُمْرَتِفَعًة َفَلْو َباَل ِفیَھا الّرُجُل َقاِعًدا َلاْرَت
ّد       َعَلْیِھ َبْوُلُھ َوُھَو َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْسَتَتَر ِبَھا َوَج ْن َب ْم َیُك اِئِط َفَل ْیَن اْلَح ُھ َوَب َعَلَھا َبْیَن

ّي         . ِمْن َبْوِلِھ َقاِئًما َوَالّلُھ َأْعَلُم  ي الّنِب اَل َرآِن اِب َق ِن اْلَخّط َر ْب ْن ُعَم ِذّي َع َوَقْد َذَكَر الّتْرِم
ُد    َیا ُعَمُر َل: َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَأَنا َأُبوُل َقاِئًما َفَقاَل  ا َبْع ت َقاِئًم ا َتُبْل َقاِئًما َقاَل َفَما ُبْل

َوِإّنَما َرَفَعُھ َعْبُد اْلَكِریِم ْبُن َأِبي اْلُمَخاِرق َوُھَو َضِعیٌف ِعْنَد َأْھِل اْلَحِدیِث : َقاَل الّتْرِمِذّي 
ّلى   َوِفي ُمْسَنِد اْلَبّزاِر َوَغْیِرِه ِمْن َحِدیِث َعْبِد الّلِھ ْبِن ُبریدة َعْن.  َأِبیِھ َأّن َرُسوَل الّلِھ َص

َل َأْن      : َثَلاٌث ِمْن اْلَجَفاِء : الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَل  ُھ َقْب َح َجْبَھَت ا َأْو َیْمَس ُل َقاِئًم َأْن َیُبوَل الّرُج
  َیْفُرَغ ِمْن َصَلاِتِھ َأْو َیْنُفَخ ِفي ُسُجوِده َوَرَواُه الّتْرِمِذيّ 

ا    : َوَقاَل اْلَبّزاُر ]  ١٦٦ص [  َوَقاَل ُھَو َغْیُر دة إّل ِن ُبری َلا َنْعَلُم َمْن َرَواُه َعْن َعْبِد الّلِھ ْب
ُھوٌر  : َوَقاَل اْبُن َأِبي َحاِتٍم . َسِعیَد ْبَن ُعَبْیِد الّلِھ َوَلْم َیْجَرْحُھ ِبَشْيٍء  . ُھَو َبْصِرّي ِثَقٌة َمْش

َنُع     َوَكاَن َیْخُرُج ِمْن اْلَخَلاِء َفَیْقَر ْن َیْص ْم َیُك َماِلِھ َوَل ُأ اْلُقْرآَن َوَكاَن َیْسَتْنِجي َوَیْسَتْجِمُر ِبِش
ِل            ِك اْلَحْب ِز َوَمْس ِة َواْلَقْف ّذَكِر َوالّنْحَنَح ِر ال ْن َنْت َواِس ِم وَن ِباْلَوْس َنُعُھ اْلُمْبَتُل َشْیًئا ِمّما َیْص

یِل َوَصّب اْلَماِء ِفیِھ َوَتَفّقِدِه اْلَفْیَنَة َبْعَد اْلَفْیَنِة َوَنْحِو َوُطُلوِع الّدَرِج َوَحْشِو اْلُقْطِن ِفي اْلِإْحِل
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َر  . َذِلَك ِمْن ِبَدِع َأْھِل اْلَوْسَواِس  َوَقْد ُرِوَي َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َكاَن إَذا َباَل َنَت
َقاَلُھ َأُبو َجْعَفٍر الُعقیلي . ِكْن َلا َیِصّح ِمْن ِفْعِلِھ َوَلا َأْمِرِه َوُرِوَي َأّنُھ َأَمَر ِبِھ َوَل. َذَكَرُه َثَلاًثا 

ِن           .  ْن اْب ِحیِحھِ  َع ي َص ِلٌم ِف َرُه ُمْس ھ َذَك ُرّد َعَلْی ْم َی وُل َل َوَكاَن إَذا َسّلَم َعَلْیِھ َأَحٌد َوُھَو َیُب
إّنَما َرَدْدُت َعَلْیَك : ّصِة َأّنُھ َرّد َعَلْیِھ ُثّم َقاَل َوَرَوى اْلَبّزاُر ِفي ُمْسَنِدِه ِفي َھِذِه اْلِق. ُعَمرَ  

ِإنّ   ّي َف ا  َخْشَیَة َأْن َتُقوَل َسّلْمُت َعَلْیِھ َفَلْم َیُرّد َعَلّي َسَلاًما َفِإَذا َرَأْیَتِني َھَكَذا َفَلا ُتَسّلْم َعَل ي َل
ِدیِث   َأُرّد َعَلْیَك الّسَلاَم َوَقْد ِقیَل َلَعّل َھَذا َكاَن َم ْن َح ّرَتْیِن َوِقیَل َحِدیُث ُمْسِلٍم َأَصّح ِلَأّنُھ ِم

ٌل       ٍر َرُج ي َبْك ِة َأِب ْن ِرَواَی الّضّحاِك ْبِن ُعْثَماَن َعنْ  َناِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر َوَحِدیُث اْلَبّزاِر ِم
ُھَو َأُبو َبْكِر ْبُن ُعَمَر ْبِن : ٍر َھَذا ِقیَل َوَأُبو َبْك. ِمْن َأْوَلاِد َعْبِد الّلِھ ْبِن ُعَمَر َعْن َناِفٍع َعْنُھ 

ُھ     ]  ١٦٧ص [ َعْبِد الّرْحَمِن ْبِن َعْبِد الّلِھ ْبِن ُعَمَر  ُق ِمْن ّحاُك َأْوَث ُرُه َوالّض . َماِلكٌ  َوَغْی
َس لِ     اَن إَذا َجَل َأْرِض َوَك ى اْل ْم   َوَكاَن إَذا اْسَتْنَجى ِباْلَماِء َضَرَب َیَدُه َبْعَد َذِلَك َعَل ِھ َل َحاَجِت

  .َیْرَفْع َثْوَبُھ َحّتى َیْدُنَو ِمْن اْلَأْرِض 
  )١٨٤ص /  ١ج ( -زاد المعاد 

  ُفُصوٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلِعَباَداِت
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلُوُضوِء

َلَواِت      َكاَن َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َو ّلى الّص ا َص ِھ َوُرّبَم ِب َأْحَیاِن َسّلَم َیَتَوّضُأ ِلُكّل َصَلاٍة ِفي َغاِل
ِع   . ِبُوُضوٍء َواِحٍد  ُو َأْرَب َوَكاَن َیَتَوّضُأ ِباْلُمّد َتاَرًة َوِبُثُلَثْیِھ َتاَرًة َوِبَأْزَیَد ِمْنُھ َتاَرًة َوَذِلَك َنْح

اَن       . ْیِن َوَثَلاٍث َأَواٍق ِبالّدَمْشِقّي إَلى ُأوِقّیَت وِء َوَك اِء اْلَوُض ّبا ِلَم اِس َص ِر الّن َوَكاَن ِمْن َأْیَس
اَل إّن    وِر َوَق ُیَحّذُر ُأّمَتُھ ِمْن اْلِإْسَراِف ِفیِھ َوَأْخَبَر َأّنُھ َیُكوُن ِفي ُأّمِتِھ َمْن َیْعَتِدي ِفي الّطُھ

ْعٍد    ]  ١٨٥ص . [ ُقوا َوْسَواَس اْلَماِء ِلْلُوُضوِء َشْیَطاًنا ُیَقاُل َلُھ اْلَوْلَھاُن َفاّت ى َس ّر َعَل َوَم
َوُھَو َیَتَوّضُأ َفَقاَل َلُھ َلا ُتْسِرْف ِفي اْلَماِء َفَقاَل َوَھْل ِفي اْلَماِء ِمْن إْسَراٍف ؟ َقاَل َنَعْم َوِإْن 

ّرتَ . ْكْنَت َعَلى َنْھٍر َجاٍر  ي     َوَصّح َعْنُھ َأّنُھ َتَوّضَأ َمّرًة َمّرًة َوَم ا َوِف ا َثَلاًث ّرَتْیِن َوَثَلاًث ْیِن َم
  .َبْعِض اْلَأْعَضاِء َمّرَتْیِن َوَبْعِضَھا َثَلاًثا 

  ]َكْیِفّیُة اْلَمْضَمَضِة َواِلاْسِتْنَشاِق [ 
اَن یَ . َوَكاَن َیَتَمْضَمُض َوَیْسَتْنِشُق َتاَرًة ِبَغْرَفٍة َوَتاَرًة ِبَغْرَفَتْیِن َوَتاَرًة ِبَثَلاٍث  ْیَن   َوَك ُل َب ِص

ِة        ي اْلَغْرَف ُن ِف ا ُیْمِك ِھ َوَل َفَھا ِلَأْنِف اْلَمْضَمَضِة َواِلاْسِتْنَشاِق َفَیْأُخُذ ِنْصَف اْلَغْرَفِة ِلَفِمِھ َوِنْص
ھُ            ّلى الّل ُھ َص ا َأّن َھْدَی ُل إّل ُل َواْلَوْص ا اْلَفْص ُیْمِكُن ِفیِھَم اُث َف اِن َوالّثَل ا اْلَغْرَفَت  إّلا َھَذا َوَأّم

ٍد َأّن    " الّصِحیَحْیِن " َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن اْلَوْصَل َبْیَنُھَما َكَما ِفي  ِن َزْی ِھ ْب ِمْن َحِدیِث َعْبِد الّل
ا         َك َثَلاًث َل َذِل َدٍة َفَع ّف َواِح ْن َك َق ِم َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َتَمْضَمَض َواْسَتْنَش

َمضَ   ٍظ َتَمْض ي َلْف ِة        َوِف ي اْلَمْضَمَض ا ُرِوَي ِف ّح َم َذا َأَص ات َفَھ اِث َغَرَف َتْنَثَر ِبَثَل َواْس
ْن    َة َلِك َواِلاْسِتْنَشاِق َوَلْم َیِجْئ اْلَفْصُل َبْیَن اْلَمْضَمَضِة َواِلاْسِتْنَشاِق ِفي َحِدیٍث َصِحیٍح اْلَبّت

ّدِه         ْن َج ِھ َع ْن َأِبی ّرٍف َع ِن ُمَص َة ْب ّلَم       ِفي َحِدیِث َطْلَح ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ُت الّنِب َرَأْی
ا    ّدِه َوَل َیْفِصُل َبْیَن اْلَمْضَمَضِة َواِلاْسِتْنَشاِق َوَلِكْن َلا ُیْرَوى إّلا َعْن َطْلَحَة َعْن َأِبیِھ َعْن َج

  ] ١٨٦ص [ ُیْعَرُف ِلَجّدِه ُصْحَبٌة 
  ]َمْسُح الّرْأِس [ 

ِھ      َوَكاَن َیْسَتْنِشُق ِبَیِدِه ا ُل ِبَیَدْی اَرًة ُیْقِب ُھ َوَت ُھ ُكّل ْلُیْمَنى َوَیْسَتْنِثُر ِباْلُیْسَرى َوَكاَن َیْمَسُح َرْأَس
َح    . َوُیْدِبُر َوَعَلْیِھ ُیْحَمُل َحِدیُث َمْن َقاَل َمَسَح ِبَرْأِسِھ َمّرَتْیِن  ّرْر َمْس ْم ُیَك َوالّصِحیُح َأّنُھ َل

ْم      َرْأِسِھ َبْل َكاَن إَذا َكّرَر َغ ِریًحا َوَل ُھ َص اَء َعْن َذا َج ْسَل اْلَأْعَضاِء َأْفَرَد َمْسَح الّرْأِس َھَك
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ِریٍح           ُر َص ِحیٌح َغْی ا َص َذا إّم َدا َھ ا َع ْل َم َة َب َیِصّح َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِخَلاُفُھ اْلَبّت
ِحیٍح   َكَقْوِل الّصَحاِبّي َتَوّضْأ َثَلاًثا َثَلاًثا َوَكَقْوِلِھ َم ُر َص َسَح ِبَرْأِسِھ َمّرَتْیِن َوِإّما َصِریٌح َغْی

َأ    ْن َتَوّض َكَحِدیِث اْبِن اْلَبْیَلَماِنّي َعْن َأِبیِھ َعْن ُعَمَر َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَل َم
َذا  ا َوَھ ِھ َثَلاًث َح ِبَرْأِس اَل َوَمَس ّم َق ا ُث ِھ َثَلاًث َل َكّفْی وُه   َفَغَس اِنّي َوَأُب ُن اْلَبْیَلَم ِھ َواْب َتّج ِب ا ُیْح َل

ُمَضّعَفاِن َوِإْن َكاَن اْلَأُب َأْحَسَن َحاًلا َوَكَحِدیِث ُعْثَماَن اّلِذي َرَواُه َأُبو َداُوَد َأّنُھ َصّلى الّلُھ 
ى َأّن  َعَلْیِھ َوَسّلَم َمَسَح َرْأَسُھ َثَلاًثا َوَقاَل َأُبو َداُودَ  َأَحاِدیُث ُعْثَم اَن الّصَحاُح ُكّلَھا َتُدّل َعَل

ِھ        ِض َرْأِس ِح َبْع ى َمْس َر َعَل ُھ اْقَتَص َمْسَح الّرْأِس َمّرٌة َوَلْم َیِصّح َعْنُھ ِفي َحِدیٍث َواِحٍد َأّن
  .اْلَبّتَة َوَلِكْن َكاَن إَذا َمَسَح ِبَناِصَیِتِھ َكّمَل َعَلى اْلِعَماَمِة 

ُأ      َفَأّما َحِدیُث َأَنٍس اّل ّلَم َیَتَوّض ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِذي َرَواُه َأُبو َداُودَ  َرَأْیُت َرُسوَل الّلِھ َص
اَمة َوَعَلْیِھ ِعَماَمٌة ُقْطِرّیٌة َفَأْدَخَل َیَدُه ِمْن َتْحِت اْلِعَماَمِة َفَمَسَح ُمَقّدَم َرْأِسِھ َوَلْم َیْنُقْض اْلِعَم

ِھ َأّن ٍس ِب وُد َأَن َذا َمْقُص ْنُقْض  َفَھ ْم َی ّلَم َل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ُھ ]  ١٨٧ص [ الّنِب َأْثَبَت
ِھ      ى َنْفِی ُدّل َعَل ا َی ُھ     . اْلُمِغیَرُة ْبُن ُشْعَبَة َوَغْیُرُه َفُسُكوُت َأَنٍس َعْنُھ َل ّلى الّل ْأ َص ْم َیَتَوّض َوَل

اَن     َعَلْیِھ َوَسّلَم إّلا َتَمْضَمَض َواْسَتْنَشَق َوَلْم ُیْح َذِلَك َك َدًة َوَك ّرًة َواِح َفْظ َعْنُھ َأّنُھ َأَخّل ِبِھ َم
ى     اَرًة َوَعَل ِھ َت ُوُضوُءُه ُمَرّتًبا ُمَتَواِلًیا َلْم ُیِخّل ِبِھ َمّرًة َواِحَدًة اْلَبّتَة َوَكاَن َیْمَسُح َعَلى َرْأِس

ْم        .اْلِعَماَمِة َتاَرًة َوَعَلى الّناِصَیِة َواْلِعَماَمِة َتاَرًة  ّرَدًة َفَل َیِة ُمَج ى الّناِص اُرُه َعَل ا اْقِتَص َوَأّم
ُح         . ُیْحَفْظ َعْنُھ َكَما َتَقّدَم  ْوَرَبْیِن َوَیْمَس ا َج ْیِن َوَل ي ُخّف ا ِف ْم َیُكوَن ِھ إَذا َل َوَكاَن َیْغِسُل ِرْجَلْی

ْوَرَبْیِن      ْیِن َأْو اْلَج ي اْلُخّف ا ِف ا إَذا َكاَن اَن َیْم. َعَلْیِھَم ُح     َوَك اَن َیْمَس ِھ َوَك َع َرْأِس ِھ َم ُح ُأُذَنْی َس
ِن             ْن اْب َك َع ّح َذِل ا َص ًدا َوِإّنَم اًء َجِدی ا َم َذ َلُھَم ُھ َأَخ ُھ َأّن َظاِھَرُھَما َوَباِطَنُھَما َوَلْم َیْثُبْت َعْن

  .ُعَمرَ  
اَن   َوَلْم َیِصّح َعْنُھ ِفي َمْسِح اْلُعُنِق َحِدیٌث اْلَبّتَة َوَلْم ُیْحَفْظ َع ُھ َك اُل  ]  ١٨٨ص [ ْنُھ َأّن ُیَق

ُھ ِلُأّمتِ        ا َعّلَم ُھ َوَل ْیًئا ِمْن ّلَم َش ِھ َوَس ِھ َعَلْیِھ َفَكِذٌب ُمْخَتَلٌق َلْم َیُقْل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
ا        َھ إّل ا إَل َھُد َأْن َل ُھ َأْش ِھ َوَقْوُل ي َأّوِل ُھ       َوَلا َثَبَت َعْنُھ َغْیُر الّتْسِمَیِة ِف ِریَك َل ا َش َدُه َل ُھ َوْح الّل

َوَأْشَھُد َأّن ُمَحّمًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُھ الّلُھّم اْجَعْلِني ِمْن الّتّواِبیَن َواْجَعْلِني ِمْن اْلُمَتَطّھِریَن ِفي 
: ا ُیَقاُل َبْعَد اْلُوُضوِء َأْیًض]  ١٨٩ص " [ ُسَنِن الّنَساِئّي " َوِفي َحِدیٍث آَخَر ِفي . آِخِرِه 

ي ُسْبَحاَنَك الّلُھّم َوِبَحْمِدك َأْشَھُد َأْن َلا إَلَھ إّلا َأْنَت َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَلْیَك َوَلْم َیُكْن َیُقوُل ِف
رْ      ْم ُی َة َوَل َحاِبِھ اْلَبّت ْن َأْص َو َأّوِلِھ َنَوْیت َرْفَع اْلَحَدِث َوَلا اْسِتَباَحَة الّصَلاِة َلا ُھَو َوَلا َأَحٌد ِم

َذِلَك      ّط َوَك اَث َق اَوْز الّثَل َعْنُھ ِفي َذِلَك َحْرٌف َواِحٌد َلا ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح َوَلا َضِعیٍف َوَلْم َیَتَج
أَ           َك َوَیَت ُل َذِل اَن َیْفَع َرَة َك و ُھَرْی ْن َأُب ْیِن َوَلِك ْرَفَقْیِن َواْلَكْعَب اَوَز اْلِم ّوُل َلْم َیْثُبْت َعْنُھ َأّنُھ َتَج

ِھ         . إَطاَلِة اْلُغّرِة  َحِدیَث ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص وِء الّنِب َفِة ُوُض ي ِص َرَة ِف َوَأّما َحِدیُث َأِبي ُھَرْی
َو           اَقْیِن َفُھ ي الّس َرَع ِف ى َأْش ِھ َحّت َدْیِن َوِرْجَلْی ي اْلَعُض َرَع ِف َوَسّلَم َأّنُھ َغَسَل َیَدْیِھ َحّتى َأْش

  ] ١٩٠ص [ إّنَما َیُدّل 
  ]لّتْنِشیِف َبْعَد اْلُوُضوِء ُحْكُم ا[ 

َوَلْم َیُكْن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْعَتاُد َتْنِشیَف َأْعَضاِئِھ َبْعَد اْلُوُضوِء َوَلا َصّح 
ّلى   َعْنُھ ِفي َذِلَك َحِدیٌث اْلَبّتَة َبْل اّلِذي َصّح َعْنُھ ِخَلاُفُھ َوَأّما َحِدیُث َعاِئَشَة َكاَن ِل ّي َص لّنِب

ٍل        ِن َجَب اِذ ْب ِدیُث ُمَع وِء َوَح َد اْلُوُض وَل   : الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِخْرَقٌة ُیَنّشُف ِبَھا َبْع ت َرُس َرَأْی
َتّج       ا ُیْح ِعیَفاِن َل ِھ َفَض َرِف َثْوِب الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َتَوّضَأ َمَسَح َعَلى َوْجِھِھ ِبَط

َم         ِبِمْثِلِھ ِن َأْنَع اِد ْب ُن ِزَی ّرْحَمِن ْب ُد ال اِني َعْب ي الّث َما ِفي اْلَأّوِل ُسَلْیَماُن ْبُن َأْرَقَم َمْتُروٌك َوِف



 ٢٠٤

ِذّي   َذا           : اْلَأْفِریِقّي َضِعیٌف َقاَل الّتْرِم ي َھ ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْن الّنِب ّح َع ا َیِص َوَل
َأ  َوَلْم َیُك. اْلَباِب َشْيٌء  ْن ِمْن َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْن ُیَصّب َعَلْیِھ اْلَماُء ُكّلَما َتَوّض

ي              ا ِف ٍة َكَم ا ِلَحاَج ِھ َأْحَیاًن ّب َعَلْی ْن َیُص ُھ َم ا َعاَوَن ِھ َوُرّبَم ى َنْفِس ّب َعَل " َوَلِكْن َتاَرًة َیُص
  َأّنُھ َصّب َعَلْیِھ ِفي الّسَفِر َلّما َتَوّضأَعْن اْلُمِغیَرِة ْبِن ُشْعَبَة " الّصِحیَحْیِن 

  ]َتْخِلیُل الّلْحَیِة [ 
َك        ى َذِل ُب َعَل ْن ُیَواِظ ْم َیُك ا َوَل َف   . َوَكاَن ُیَخّلُل ِلْحَیَتُھ َأْحَیاًن ْد اْخَتَل ِھ  ]  ١٩١ص [ َوَق ِفی
ّلَم كَ    ِھ َوَس و      َفَصّحَح الّتْرِمِذّي َوَغْیُرُه َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْی ُد َوَأُب اَل َأْحَم ُھ َوَق ُل ِلْحَیَت اَن ُیَخّل

  .ُزْرَعَة َلا َیْثُبُت ِفي َتْخِلیِل الّلْحَیِة َحِدیٌث 
  ]َتْخِلیُل اْلَأَصاِبِع [ 

ي    ِھ َوِف َنِن  " َوَكَذِلَك َتْخِلیُل اْلَأَصاِبِع َلْم َیُكْن ُیَحاِفُظ َعَلْی ّداٍد     " الّس ِن َش َتْوِرِد ْب ْن اْلُمْس : َع
َأْیت الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َتَوّضَأ ُیَدّلُك َأَصاِبَع ِرْجَلْیِھ ِبِخْنَصِرِه َوَھَذا إْن َثَبَت َر

اَن َوَعلِ      وِئِھ َكُعْثَم ْبِط ُوُض ْوا ِبَض ّي َعْنُھ َفِإّنَما َكاَن َیْفَعُلُھ َأْحَیاًنا َوِلَھَذا َلْم َیْرِوِه اّلِذیَن اْعَتَن
  .ِد الّلِھ ْبِن َزْیٍد َوالّرِبیِع َوَغْیِرِھْم َعَلى َأّن ِفي إْسَناِدِه َعْبَد الّلِھ ْبَن َلِھیَعَة َوَعْب

  ]َتْحِریُك اْلَخاَتم [ 
ِد         ِن ُعَبْی ِد ْب ِن ُمَحّم ِر ْب ِة َمْعَم ْن ِرَواَی َوَأّما َتْحِریُك َخاَتِمِھ َفَقْد ُرِوَي ِفیِھ َحِدیٌث َضِعیٌف ِم

َأِبي َراِفٍع َعْن َأِبیِھ َعْن َجّدِه َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن إَذا َتَوّضَأ َحّرَك  الّلِھ ْبِن
  .َخاَتَمُھ َوَمْعَمٌر َوَأُبوُه َضِعیَفاِن َذَكَر َذِلَك الّداَرُقْطِنّي 

  اْلُخّفْیِن َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلَمْسِح َعَلى
ا     ]  ١٩٢ص [  یِم َیْوًم َت ِلْلُمِق ُوّفَي َوَوّق َمَسَح ِفي اْلَحَضِر َوالّسَفِر َوَلْم ُیْنَسْخ َذِلَك َحّتى ُت

 َوَلْیَلًة َوِلْلُمَساِفِر َثَلاَثَة َأّیاٍم َوَلَیاِلَیُھّن ِفي ِعّدِة َأَحاِدیَث ِحَساٍن َوِصَحاٍح َوَكاَن َیْمَسُح َظاِھَر
ى  . ِن َوَلْم َیِصّح َعْنُھ َمْسُح َأْسَفِلِھَما إّلا ِفي َحِدیٍث ُمْنَقِطٍع اْلُخّفْی َواْلَأَحاِدیُث الّصِحیَحُة َعَل

َع           ا َوَم ًرا َعَلْیَھ ِة ُمْقَتِص ى اْلِعَماَم َح َعَل ْیِن َوَمَس ْوَرَبْیِن َوالّنْعَل ى اْلَج َح َعَل ِھ َوَمَس ِخَلاِف
ُل َأْن        الّناِصَیِة َوَثَبَت َعْنُھ َذِلَك اٍن ُیْحَتَم اَیا َأْعَی ي َقَض ْن ِف َث َلِك ِفْعًلا َوَأْمًرا ِفي ِعّدِة َأَحاِدی

َتُكوَن َخاّصًة ِبَحاِل اْلَحاَجِة َوالّضُروَرِة َوُیْحَتَمُل اْلُعُموُم َكاْلُخّفْیِن َوُھَو َأْظَھُر َوَالّلُھ َأْعَلُم 
ْم         َوَلْم َیُكْن َیَتَكّلُف ِضّد َحاِلِھ اّلِتي.  ا َوَل َح َعَلْیِھَم ّف َمَس ي اْلُخ ا ِف ْل إْن َكاَنَت َعَلْیَھا َقَدَماُه َب

دَ     َذا َأْع ِھ َوَھ َح َعَلْی ُل َیْنِزْعُھَما َوِإْن َكاَنَتا َمْكُشوَفَتْیِن َغَسَل اْلَقَدَمْیِن َوَلْم َیْلَبْس اْلُخّف ِلَیْمَس
  .ِح َواْلَغْسِل َقاَلُھ َشْیُخَنا ، َوَالّلُھ َأْعَلُم اْلَأْقَواِل ِفي َمْسَأَلِة اْلَأْفَضِل ِمْن اْلَمْس

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّتَیّمِم
یَ    ُھ َت ُھ َأّن ّمَم َكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیَتَیّمُم ِبَضْرَبٍة َواِحَدٍة ِلْلَوْجِھ َواْلَكّفْیِن َوَلْم َیِصّح َعْن

ْرِفَقْیِن    ِب ى اْلَم ا إَل ى        . َضْرَبَتْیِن َوَل َیّمَم إَل اَل إّن الّت ْن َق دُ  َم اُم َأْحَم اَل اْلِإَم ]  ١٩٣ص [ َق
ْبَخًة َأْو    . َزاَدُه ِمْن ِعْنِدِه  ْت َأْو َس ا َكاَن َوَكَذِلَك َكاَن َیَتَیّمُم ِباْلَأْرِض اّلِتي ُیَصّلي َعَلْیَھا ُتَراًب

وُرُه  َوَصّح َعْن. َرْمًلا  ُھ َأّنُھ َقاَل َحْیُثَما َأْدَرَكْت َرُجًلا ِمْن ُأّمِتي الّصَلاُة َفِعْنَدُه َمْسِجُدُه َوَطُھ
اَفَر   . َوَھَذا َنّص َصِریٌح ِفي َأّن َمْن َأْدَرَكْتُھ الّصَلاُة ِفي الّرْمِل َفالّرْمُل َلُھ َطُھوٌر  ا َس َوَلّم

ِة       ُھَو َوَأْصَحاُبُھ ِفي َغْزَوِة َتُبوَك َق ِة اْلِقّل ي َغاَی اُؤُھْم ِف ِریِقِھْم َوَم ي َط َطُعوا ِتْلَك الّرَماِل ِف
َأّن َوَلْم ُیْرَو َعْنُھ َأّنُھ َحَمَل َمَعُھ الّتَراَب َوَلا َأَمَر ِبِھ َوَلا َفَعَلُھ َأَحٌد ِمْن َأْصَحاِبِھ َمَع اْلَقْطِع ِب

َع   ِفي اْلَمَفاِوِز الّرَماَل َأْكَثُر ِمْن الّتَراِب َوَكَذِلَك َأْرُض اْلِحَجاِز َوَغْیِرِه َوَمْن َتَدّبَر َھَذا َقَط
وِر    ْوُل اْلُجْمُھ َیّمِم       . ِبَأّنُھ َكاَن َیَتَیّمُم ِبالّرْمِل َوَالّلُھ َأْعَلُم َوَھَذا َق َفِة الّت ي ِص َر ِف ا ُذِك ا َم َوَأّم
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و    ى ُظُھ َرى َعَل ّم       ِمْن َوْضِع ُبُطوِن َأَصاِبِع َیِدِه اْلُیْس ِق ُث ى اْلِمْرَف ا إَل ّم إْمَراِرَھ ى ُث ِر اْلُیْمَن
ى          َل إَل ى َأْن َیِص اْلُمَؤّذِن إَل َرى َك ِھ اْلُیْس ِة إْبَھاِم ّذَراِع َوِإَقاَم إَداَرِة َبْطِن َكّفِھ َعَلى َبْطِن ال

ّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْم َیْفَعْلُھ إْبَھاِمِھ اْلُیْمَنى َفُیْطِبُقَھا َعَلْیَھا َفَھَذا ِمّما ُیْعَلُم َقْطًعا َأّن الّنِب
َذِلكَ   اُكُم َوَك ْم   َوَلا َعّلَمُھ َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِبِھ َوَلا َأَمَر ِبِھ َوَلا اْسَتْحَسَنُھ َوَھَذا َھْدُیُھ إَلْیِھ الّتَح َل

ّتَیّمَم َوَجَعَلُھ َقاِئًما َمَقاَم اْلُوُضوِء َوَھَذا َیِصّح َعْنُھ الّتَیّمُم ِلُكّل َصَلاٍة َوَلا َأَمَر ِبِھ َبْل َأْطَلَق ال
  ] ١٩٤ص [ َیْقَتِضي َأْن َیُكوَن 

  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي َقَضاِء اْلَحاَجِة* 
ث    : ((ـ كان إذا دخل الخالء قال١ ث والخبائ ك من الخب ، وإذا ]ق)) [اللھم إني أعوذ ب

  ].صحیح الترمذي)) [غفرانك: ((خرج یقول
  .ـ وكان أكثر ما یبول وھو قاعد٢
  .ـ وكان یستنجي بالماء تارًة، ویستجمر باألحجار تارًة، ویجمع بینھما تارًة٣
  .ـ وكان یستنجي ویستجمر بشمالھ٤
  .ـ وكان إذا استنجى بالماء ضرب یده بعد ذلك على األرض٥
  .ـ وكان إذا ذھب في سفره للحاجة انطلق حتى یتوارى عن أصحابھ٦
  .یستتر بالھدف تارًة وبحائش النخل تارة، وبشجر الوادي تارًةـ وكان ٧
  .ـ وكان یرتاد لبولھ الموضَع الدَِّمث اللین الرخو  ـ من األرض ـ٨
  .ـ وكان إذا جلس لحاجتھ لم یرفع ثوبھ حتى یدنو من األرض٩

  .ـ وكان إذا سلم علیھ أحد وھو یبول لم یرد علیھ١٠
  :ِي اْلُوُضوِءَھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم ف* 
  .ـ كان یتوضأ لكل صالة في غالب أحیانھ، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد١
  .ـ وكان یتوضأ باْلُمدِّ تارًة، وبثلثیھ تارًة، وبأزید منھ تارًة٢
  .ـ وكان من أیسر الناس َصبا لماء الوضوء ویحذر أمتھ من اإلسراف فیھ٣
رتین   ـ وكان یتوضأ مرة مرة، ومرتین مرتین، وثال٤ ًثا ثالًثا، وفي بعض األعضاء م

  .وبعضھا ثالًثا، ولم یتجاوز الثالث قطُّ
ـ وكان یتمضمض ویستنشق تارًة بَغرفة، وتارًة بَغرفتین، وتارًة بثالث، وكان یصل ٥

  .بین المضمضة واالستنشاق
  .ـ وكان یستنشق بالیمین ویستنثر بالیسرى٦
  .ـ ولم یتوضأ إال تمضمض واستنشق٧
  .سح رأسُھ كلَّھ، وتارًة یقبل بیدیھ ویدبرـ وكان یم٨
  .ـ وكان إذا مسح على ناصیتھ َكمََّل على العمامة٩

  .ـ وكان یمسح أذنیھ ـ ظاھرھما وباطنھما ـ  مع رأسھ١٠
  .ـ وكان یغسل رجلیھ إذا لم یكونا في خفین وال جوربین١١
  .ـ وكان وضوؤه مرتًبا متوالًیا ولم ُیِخل بھ مرة واحدة١٢
ده ال    : ((یبدأ وضوءه بالتسمیة، ویقول في آخره  ـ وكان١٣ ھ إال اهللا وح أشھد أن ال إل

ي من           وَّابین واجعلن ن الت ي م م اجعلن ده ورسولھ، اللھ ًدا عب شریك لھ، وأشھد أن محم
ول ]صحیح الترمذي)) [المتطھرین ھ      : ((، ویق دك، أشھد أن ال إل م وبحم سبحانك اللھ

  ].النسائيصحیح )) [إال أنت، أستغفرك وأتوب إلیك



 ٢٠٦

ھ  ١٤ ي أول ل ف م یق ن  : ـ ول د م و وال أح الة ال ھ دث وال استباحة الص ع الح ت رف نوی
  .أصحابھ البتة

  .ـ ولم یكن یتجاوز المرفقین والكعبین١٥
  .ـ ولم یكن یعتاد تنشیف أعضائھ١٦
  .ـ وكان یخلل لحیتھ أحیاًنا، ولم یواظب على ذلك١٧
  .ى ذلكـ وكان یخلل بین األصابع ولم یكن یحافظ عل١٨
ـ ولم یكن من ھدیھ أن ُیصبَّ علیھ الماء كلما توضأ، ولكن تارة یصب على نفسھ، ١٩

  .وربما عاونھ من یصب علیھ أحیاًنا لحاجة
  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي اْلَمْسِح َعَلى اْلُخفَِّیْن* 
ة، وللمس    ١ ا ولیل یم یوًم َة  ـ صح عنھ أنھ مسح في الحضر والسفر، َوَوقََّت للمق افر ثالث

  .أیام ولیالیھن
ة مقتصًرا       ٢ ى العمام ى الجوربین، ومسح عل ـ وكان یمسح ظاھر الخفین، ومسح عل

  .علیھا، ومع الناصیة
ین مسح، وإن          ٣ ي الخف ا ف ل إن كانت دماه، ب ا ق ي علیھ ة الت ـ ولم یكن یتكلف ضد الحال

  .كانتا مكشوفتین غسل
  :ِمَھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي التََّیمُّ* 
ول     ١ ًال، ویق بخة أو رم ت أو س ا كان ا تراًب لي علیھ ي یص األرض الت یمم ب ان یت : ـ ك
  ].صحیح ـ اإلرواء)) [حیثما أدركت رجًال من أمتي الصالُة فعنده مسجُدُه وطھوُرُه((
  .ـ ولم یكن یحمل التراب في السفر الطویل، وال أمر بھ٢
ل أ      ٣ ھ، ب ر ب یمم لكل صالة، وال أم ام      ـ ولم یصح عنھ الت ا مق ھ قائًم یمم وجعل ق الت طل

  .الوضوء
  .ـ وكان یتیمم بضربة واحدة للوجھ والكفین٤

  ھدیھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي ِقَراَءِة اْلُقْرآِن  .٢٣
  )٤٦٣ص /  ١ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِقَراَءِة اْلُقْرآِن َواْسِتَماِعِھ
ّلى     َوُخُشو ُھ َص اَن َل َك َك ِعِھ َوُبَكاِئِھ ِعْنَد ِقَراَءِتِھ َواْسِتَماِعِھ َوَتْحِسیِن َصْوِتِھ ِبِھ َوَتَواِبِع َذِل

ْل               ًة َب ا َعَجَل ّذا َوَل ا َھ ا َل ُھ َتْرِتیًل ْت ِقَراَءُت ِھ َوَكاَن ّل ِب ا ُیِخ َرُؤُه َوَل ْزٌب َیْق الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِح
َوَكاَن َیْقَطُع ِقَراَءَتُھ آَیًة آَیًة َوَكاَن َیُمّد ِعْنَد ُحُروِف اْلَمّد َفَیُمّد . َحْرًفا َحْرًفا  ِقَراَءًة ُمَفّسَرًة

ْیَطاِن      ْن الّش ِھ ِم َتِعیُذ ِبَالّل وُل   ]  ٤٦٤ص [ الّرْحَمَن َوَیُمّد الّرِحیَم َوَكاَن َیْس ِھ َفَیُق " ِقَراَءِت
ْیَطاِن          " ّرِجیِم َأُعوُذ ِبَالّلِھ ِمْن الّشْیَطاِن ال ْن الّش َك ِم وُذ ِب ي َأُع ّم إّن وُل الّلُھ اَن َیُق ا َك َوُرّبَم

ْرآَن    . الّرِجیِم ِمْن َھْمِزِه َوَنْفِخِھ َوَنْفِثِھ َوَكاَن َتَعّوُذُه َقْبَل اْلِقَراَءِة  َمَع اْلُق ّب َأْن َیْس َوَكاَن ُیِح
ُعودٍ    َن َمْس ِھ ْب َمُع      ِمْن َغْیِرِه َوَأَمَر َعْبَد الّل َو َیْس ِھ َوُھ َرَأ َعَلْی ِھ     . َفَق ُھ َعَلْی ّلى الّل َع َص َوَخَش

اُه    ْت َعْیَن ى َذَرَف ُھ َحّت ْرآِن ِمْن َماِع اْلُق ّلَم ِلَس ًدا   . َوَس ا َوَقاِع ْرآَن َقاِئًم َرُأ اْلُق اَن َیْق َوَك
ُھ   . ِتِھ إّلا اْلَجَناَبُة َوُمْضَطِجًعا َوُمَتَوّضًئا َوُمْحِدًثا َوَلْم َیُكْن َیْمَنُعُھ ِمْن ِقَراَء ّلى الّل َوَكاَن َص

ھ              ي ِقَراَءِت ْتِح ِف ْوَم اْلَف َع َی ا َرّج ا َكَم ِھ َأْحَیاًن ْوَتُھ ِب ُع َص ِھ َوُیَرّج ى ِب ا  { َعَلْیِھ َوَسّلَم َیَتَغّن ِإّن
ا    ا ُمِبیًن َك َفْتًح ا َل ُھ آ آ آ   } َفَتْحَن ٍل َتْرِجیَع ُن ُمَغّف ِھ ْب ُد الّل ى َعْب َرُه   َوَحَك ّراٍت َذَك اَث َم َثَل

ِھ       . اْلُبَخاِرّي  َواِتُكم َوَقْوِل ْرآَن ِبَأْص وا اْلُق ِھ َزّیُن ى َقْوِل ص [ َوِإَذا ُجِمَعْت َھِذِه اْلَأَحاِدیُث إَل



 ٠٧

نِ       ]  ٤٦٥ ّي َحَس ِھ ِلَنِب ْيٍء َكِإْذِن ُھ ِلَش ا َأِذَن الّل ِھ َم اْلُقْرآن َوَقْوِل َتَغّن ِب ْم َی ْن َل ا َم ْیَس ِمّن  َل
اًرا      اَن اْخِتَی ّلَم َك ِھ َوَس الّصْوِت َیَتَغّنى ِباْلُقْرآِن َعِلْمت َأّن َھَذا الّتْرِجیَع ِمْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

ِر َلا اْضِطَراًرا ِلَھّز الّناَقِة َلُھ َفِإّن َھَذا َلْو َكاَن ِلَأْجِل َھّز الّناَقِة َلَما َكاَن َداِخًلا َتْحَت اِلاْخِتَیا
ُھ     َفَلْم  ِة َل ّز الّراِحَل َرى َھ َیُكْن َعْبُد الّلِھ ْبُن ُمَغّفٍل َیْحِكیِھ َوَیْفَعُلُھ اْخِتَیاًرا ِلُیْؤَتَسى ِبِھ َوُھَو َی

ِھ   اَن   . َحّتى َیْنَقِطَع َصْوُتُھ ُثّم َیُقوُل َكاَن ُیَرّجُع ِفي ِقَراَءِتِھ َفُنِسَب الّتْرِجیُع إَلى ِفْعِل ْو َك َوَل
ا    ِمْن َھّز الّر ّمى َتْرِجیًع ٌل ُیَس ى       . اِحَلِة َلْم َیُكْن ِمْنُھ ِفْع ي ُموَس َراَءِة َأِب ًة ِلِق َتَمَع َلْیَل ْد اْس َوَق

نْ  تھ اْلَأْشَعِريّ  َفَلّما َأْخَبَرُه ِبَذِلَك َقاَل َلْو ُكْنُت َأْعَلُم َأّنك َتْسَمُعُھ َلَحّبْرتھ َلَك َتْحِبیًرا َأْي َحّس
َوْرِد   " ُسَنِنِھ " َأُبو َداُوَد ِفي ]  ٤٦٦ص [ ْزِییًنا َوَزّیْنتھ ِبَصْوِتي َت ِن اْل َعْن َعْبِد اْلَجّباِر ْب

َد      ي َیِزی ُن َأِب ِھ ْب اُه      : َقاَل َسِمْعُت اْبَن َأِبي ُمَلْیَكَة َیُقوُل َقاَل َعْبُد الّل َة َفاّتَبْعَن و ُلَباَب ا َأُب ّر ِبَن َم
ِھ   َحّتى َدَخَل َبْیَتُھ َفِإَذا َرُجٌل َر ُھ َعَلْی ّث اْلَھْیَئِة َفَسِمْعُتُھ َیُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّل

َت  . َوَسّلَم َیُقوُل َلْیَس ِمّنا َمْن َلْم َیَتَغّن ِباْلُقْرآِن  َقاَل َفُقْلُت ِلاْبِن َأِبي ُمَلْیَكَة َیا َأَبا ُمَحّمٍد َأَرَأْی
  َحّسُنُھ ما استطاعإَذا َلْم َیُكْن َحَسَن الّصْوِت قال ُی

  .ـ كان لھ حزب یقرؤه وال َیِخلُّ بھ١
  .ـ وكانت قراءتھ ترتیًال، ال َھذا وال عجلة بل قراءة مفسرة حرًفا حرًفا٢
ى تكون أطوَل من       ٣ ل السورة حت ـ وكان ُیَقطِّع قراءتھ ویقف عند كل آیة، وكان یرت

  .أطوِل منھا
  .}الرَِّحیم{، ویمد  }َمِنالرَّْح{ـ وكان یمد عند حروف المـد، فیمـد ٤
ول          ٥ ھ فیق ي أول قراءت رجیم ف اهللا من الشیطان ال ان یستعیذ ب ن   : ((ـ وك اهللا م أعوذ ب

رجیم من        : ((، وربما كان یقول))الشیطان الرجیم ك من الشیطان ال ي أعوذ ب اللھم إن
  ].صحیح الكلم)) [ھمزه ونفخھ ونفثھ

ھ من      ـ وكان یقرأ القرآن قائًما وقاعًدا ومضطجًعا و٦ م یكن یمنع دًثا، ول متوضًئا ومح
  ).١(قراءتھ إال الجنابة

ول   ٧ القرآن، ویق ى ب ان یتغن القرآن    : ((ـ وك تغن ب م ی ن ل ا م یس من ال]خ)) [ل : ، وق
  ].صحیح أبي داود)) [زینوا القرآن بأصواتكم((
  .ـ وكان یحب أن یسمع القرآن من غیره٨
جوده    ـ وكان إذا مر بآیة سجدة َكبََّر َوَسَجَد، وربما٩ ي س ال ف ذي    : ((ق ِي لل جد وجھ س

ھ    ھ وقوت حیح النسائي  )) [خلقھ َوَصوََّرُه، َوَشقَّ سمَعھ وبصَره بحول ال  ]ص ا ق : ، وربم
ا   (( ًرا، وتقبلھ اللھم احطط عني بھا وزًرا، واكتب لي بھا أجًرا، واجعلھا لي عندك ذخ

دك داود      ا من عب ا تقبلتھ ي كم ذي  )) [من حیح الترم ھ ك     ]ص ھ أن ل عن م ینق ر  ، ول ان یكب
  .للرفع من ھذا السجود، وال تشھد وال سلم البتة

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
یس       : ((ضعفھ الشیخ األلباني رحمھ اهللا حدیث) ١( رآن شيء ل ھ عن الق ان ال یحجب ك

وقال . الختالط أحد رواتھ، وكذا ضعفھ الشافعي وأحمد والبیھقي والخطابي)) الجنابة
اتھ، والحق أنھ من قبیل الحسن یصلح   وضعف بعضھم بعض رو: ((الحافظ في الفتح

لم     : ((وصح عند مسلم من حدیث عائشة)). للحجة ھ وس كان رسول اهللا صلى اهللا علی
  )).یذكر اهللا على كل أحیانھ

  ھدیھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي َبْیعِھ َوِشَراِئِھ َوَتَعاُمَالِتِھ  .٢٤



 ٢٠٨

  )١٥٩ص /  ١ج ( -زاد المعاد 
  لّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ُمَعاَمَلِتِھَفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى ا

  ]الّسَلِف ِفي اْلُعُقوِد [
ًة     اِس ُمَعاَمَل َن الّن اَن َأْحَس ُھ      . َك ًرا ِمْن ى َخْی َلًفا َقَض َلَف َس اَن إَذا اْسَتْس اَن إَذا  . َوَك َوَك

ا      َباَرَك اللّ : اْسَتْسَلَف ِمْن َرُجٍل َسَلًفا َقَضاُه إّیاُه َوَدَعا َلُھ َفَقاَل  ك إّنَم َك َوَماِل ي َأْھِل َك ِف ُھ َل
َجَزاُء الّسَلِف اْلَحْمُد َواْلَأَداُء َواْسَتْسَلَف ِمْن َرُجٍل َأْرَبِعیَن َصاًعا َفاْحَتاَج اْلَأْنَصاِرّي َفَأَتاُه 

ُل َوَأَرا   : َفَقاَل َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم  اَل الّرُج ُد َفَق اَل   َما َجاَءَنا ِمْن َشْيٍء َبْع َتَكّلَم َفَق َد َأْن َی
یَن   : َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم  اُه َأْرَبِع َلا َتُقْل إّلا َخْیًرا َفَأَنا َخْیُر َمْن َتَسّلَف َفَأْعَط

ّزاُر     َرُه اْلَب اِنیَن َذَك اُه َثَم ْلَفًة َفَأْعَط یَن ُس ًلا َوَأْرَبِع اءَ . َفْض ًرا َفَج َرَض َبِعی اِحُبُھ  َواْقَت َص
اِحِب    : َیَتَقاَضاُه َفَأْغَلَظ ِللّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَھّم ِبِھ َأْصَحاُبُھ َفَقاَل  ِإّن ِلَص وُه َف َدُع

ا   ّق َمَقاًل ُھ         ]  ١٦٠ص [ اْلَح ِھ َفَباَع ُأْرِبَح ِفی ُھ َف َدُه َثَمُن ْیَس ِعْن ْیًئا َوَل ّرًة َش َتَرى َم َواْش
ا ّدَق ِب اَل  َوَتَص ِب َوَق ِد اْلُمّطِل ي َعْب ِل َبِن ى َأَراِم ا  : لّرْبِح َعَل ْیًئا إّل َذا َش َد َھ َتِري َبْع ا َأْش َل

َوِعْنِدي َثَمُنُھ َذَكَرُه َأُبو َداود َوَھَذا َلا ُیَناِقُض الّشَراَء ِفي الّذّمِة إَلى َأَجٍل َفَھَذا َشْيٌء َوَھَذا 
ُر    : ْیًنا َفَأْغَلَظ َعَلْیِھ َفَھّم ِبِھ ُعَمُر ْبُن اْلَخّطاِب َفَقاَل َوَتَقاَضاُه َغِریٌم َلُھ َد. َشْيٌء  ا ُعَم ْھ َی َم

وِدّي   . ُكْنت َأْحَوَج إَلى َأْن َتْأُمَرِني ِباْلَوَفاِء  ُھ َیُھ َوَكاَن َأْحَوَج إَلى َأْن َتْأُمَرُه ِبالّصْبِر َوَباَع
ْم  : َلْم َیِحْل اْلَأَجُل َفَقاَل اْلَیُھوِدّي : َتَقاَضاُه َثَمَنُھ َفَقاَل َبْیًعا إَلى َأَجٍل َفَجاَءُه َقْبَل اْلَأَجِل َی إّنُك

: وِدّي َلَمْطٌل َیا َبِني َعْبِد اْلُمّطِلِب َفَھّم ِبِھ َأْصَحاُبُھ َفَنَھاُھْم َفَلْم َیِزْدُه َذِلَك إّلا ِحْلًما َفَقاَل اْلَیُھ
ِل  ُكّل َشْيٍء ِمْنُھ َقْد َعَرْفتھ ِمْن َع َلاَماِت الّنُبّوِة َوَبِقَیْت َواِحَدٌة َوِھَي َأّنُھ َلا َتِزیُدُه ِشّدُة اْلَجْھ

  ] ١٦١ص [ َعَلْیِھ إّلا ِحْلًما َفَأَرْدُت َأْن َأْعِرَفَھا َفَأْسَلَم اْلَیُھوِدّي 
  )٦٦٠ص /  ٥ج ( -زاد المعاد 

  ُیوِعِذْكُر َأْحَكاِمِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلُب
  ِذْكُر ُحْكِمِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفیَما َیْحُرُم َبْیُعھ

ِمَع           " : الّصِحیَحْیِن " َثَبَت ِفي  ُھ َس ا َأّن ھ َعْنُھَم َي الّل ِھ َرِض ِد الّل ِن َعْب اِبِر ْب ِدیِث َج ِمْن َح
وَلھُ  ِر       الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیُقوُل إّن الّلَھ َوَرُس ِة َواْلِخْنِزی ِر َواْلَمْیَت َع اْلَخْم ّرَم َبْی َح

ا            ْدَھُن ِبَھ ُفُن َوُی ا الّس ى ِبَھ ا ُیْطَل ِة َفِإّنَھ ُحوَم اْلَمْیَت ت ُش ِھ َأَرَأْی َواْلَأْصَناِم َفِقیَل َیا َرُسوَل الّل
َرُسوُل الّلَھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ  ُثّم َقاَل" َلا ُھَو َحَراٌم " اْلُجُلوُد َوَیْسَتْصِبُح ِبَھا الّناُس ؟ َفَقاَل 

َأكَ  ُلوا َوَسّلَم ِعْنَد َذِلَك َقاَتَل الّلُھ اْلَیُھوَد إّن الّلَھ َلّما َحّرَم َعَلْیِھْم ُشُحوَمَھا َجّمُلوُه ُثّم َباُعوُه َف
اَل     اْبِن َعّباٍس َقاَل َبَلَغ ُعَمَر َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َأّن َسُمَرَة]  ٦٦١ص [ َثَمَنُھ  ًرا َفَق اَع َخْم َب

وَد     ُھ اْلَیُھ َن الّل اَل َلَع ّلَم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل ْم َأّن َرُس ْم َیْعَل ُمَرَة َأَل ُھ َس َل الّل َقاَت
ُھ وَ " ُمْسَنِد ُعَمَر " ُحّرَمْت َعَلْیِھْم الّشُحوُم َفَجّمُلوَھا َفَباُعوَھا َفَھَذا ِمْن  ْد  َرِضَي الّلُھ َعْن َق

ْن   " ُمْسَتْدَرِكِھ " َرَواُه اْلَبْیَھِقّي َواْلَحاِكُم ِفي  اُه ِم اٍس    " َفَجَعَل ِن َعّب َنِد اْب اَدٌة   " ُمْس ِھ ِزَی َوِفی
َراَم         ي اْلَح ِجِد َیْعِن ي اْلَمْس ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی َوَلْفُظُھ َعْن اْبِن َعّباٍس َقاَل َكاَن الّنِبّي َصّلى الّل

وَد إّن  َفَرَفَع َبَصَر ُه إَلى الّسَماِء َفَتَبّسَم َفَقاَل َلَعَن الّلُھ اْلَیُھوَد َلَعَن الّلُھ اْلَیُھوَد َلَعَن الّلُھ اْلَیُھ
ْوٍم          ى َق ّرَم َعَل َھ إَذا َح ا إّن الّل وا َأَثَماَنَھ ا َوَأَكُل ُحوَم َفَباُعوَھ الّلَھ َعّز َوَجّل َحّرَم َعَلْیِھْم الّش

ّرمَ  ْيٍء َح َل َش ْن     َأْك َداَن َع ِن َعْب ْن اْب ّي َرَواُه َع ِإّن اْلَبْیَھِق ِحیٌح َف َناُدُه َص ُھ َوِإْس ْیِھْم َثَمَن َعَل
ّذاُء     ٌد اْلَح ّدَثَنا َخاِل الّصّفاِر َعْن إْسَماِعیَل اْلَقاِضي َحّدَثَنا ُمَسّدٌد َحّدَثَنا ِبْشُر ْبُن اْلُمَفّضِل َح



 ٢٠٩

ْن ابْ       ِد َع ي اْلَوِلی َة َأِب ْن َبَرَك اٍس  َع ي  . ِن َعّب ِحیَحْیِن  " َوِف َرَة    " الّص ي ُھَرْی ِدیِث َأِب ْن َح ِم
  َنْحُوُه ُدوَن َقْوِلِھ إّن الّلَھ إَذا َحّرَم َأْكَل َشْيٍء َحّرَم َثَمَنُھ. َرِضَي الّلھ َعْنُھ 

  ]َأْجَناُس اْلُمَحّرَماِت [ 
َثَلاَثِة َأْجَناٍس َمَشاِرَب ُتْفِسُد اْلُعُقوَل َوَمَطاِعَم  َفاْشَتَمَلْت َھِذِه اْلَكِلَماُت اْلَجَواِمُع َعَلى َتْحِریِم

ْرِك     ِة َوالّش ى اْلِفْتَن . [ ُتْفِسُد الّطَباَع َوُتَغّذي ِغَذاًء َخِبیًثا ؟ َوَأْعَیاٍن ُتْفِسُد اْلَأْدَیاَن َوَتْدُعو إَل
ا ُیْفِسُدَھا ِمْن ُوُصوِل َأَثِر اْلِغَذاِء اْلُقُلوَب َعّم: َعّما ُیِزیُلَھا َوُیْفِسُدَھا َوِبالّثاِني ]  ٦٦٢ص 

اِدَھا       َع ِلِإْفَس ا ُوِض اُن َعّم ِث اْلَأْدَی ّمَن  . اْلَخِبیِث إَلْیَھا َواْلَغاِذي َشِبیٌھ ِباْلُمْغَتِذي َوِبالّثاِل َفَتَض
اِن     وِب َواْلَأْدَی وِل َواْلُقُل ْأَن   . َھَذا الّتْحِریُم ِصَیاَنَة اْلُعُق ّن الّش ِھ     َوَلِك ُدوِد َكَلاِم ِة ُح ي َمْعِرَف ِف

ا     ِھ َوَجْمُعَھ وُم َكِلَماِت َتِبیَن ُعُم ِھ ِلَتْس ْدُخُل ِفی ا َی ا َل ِھ َوَم ْدُخُل ِفی ا َی ِھ َوَم ِھ َعَلْی َلَواُت الّل َص
أَ       ِع اْل ا ِبَجِمی ِھ َوَتْأِویُلَھ وُم َكِلَماِت ِمَلَھا ُعُم ِمَلَھا   َوَتَناُوُلَھا ِلَجِمیِع اْلَأْنَواِع اّلِتي َش ي َش ْنَواِع اّلِت

اُء     ِھ اْلُعَلَم اَوَت ِفی ي َتَف وِلِھ اّلِت ِھ َوَرُس ْن الّل ِم َع ّیُة اْلَفْھ ِذِه َخاّص اُه َوَھ ِھ َوَمْعَن وُم َلْفِظ ُعُم
  .َوُیْؤِتیِھ الّلُھ َمْن َیَشاُء 

  ]َتْحُرُم َبْیُع اْلَخْمِر [ 
یًرا َأْو  َفَأّما َتْحِریُم َبْیِع اْلَخْمِر َفَیْدُخُل ِفی ِھ َتْحِریُم َبْیِع ُكّل ُمْسِكٍر َماِئًعا َكاَن َأْو َجاِمًدا َعِص

ِل    ِعیِر َواْلَعَس ّذَرِة َوالّش ِر َوال ِب َوالّتْم ُر الّزِبی ِب َوَخْم یُر اْلِعَن ِھ َعِص ْدُخُل ِفی ا َفَی َمْطُبوًخ
ِق َواْلقَ    ُة اْلِفْس ُة ُلْقَم ِث        َواْلِحْنَطِة َوالّلْقَمُة اْلَمْلُعوَن ى َأْخَب اِكَن إَل َب الّس ّرُك اْلَقْل ي ُتَح ِب اّلِت ْل

ِریِح        ِحیِح الّص ّلَم الّص ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل اْلَأَماِكِن َفِإّن َھَذا ُكّلُھ َخْمٌر ِبَنّص َرُسوِل الّلِھ َص
ُھ كُ   ّح    اّلِذي َلا َمْطَعَن ِفي َسَنِدِه َوَلا إْجَماَل ِفي َمْتِنِھ إْذ َصّح َعْنُھ َقْوُل ٌر َوَص ِكٍر َخْم ّل ُمْس

اَمَر   َعْن َأْصَحاِبِھ َرِضَي الّلُھ َعْنُھْم اّلِذیَن ُھْم َأْعَلُم اْلُأّمِة ِبِخَطاِبِھ َوُمَراِدِه َأّن اْلَخْمَر َما َخ
ّر   اْلَعْقَل َفُدُخوُل َھِذِه اْلَأْنَواِع َتْحَت اْسِم اْلَخْمِر َكُدُخوِل َجِمیِع َأْنَواِع الّذَھِب َواْلِف ِة َواْلُب ّض

ّر         ِة َواْلُب َة ِباْلِفّض ّذَھِب َواْلِفّض ّذَھَب ِبال وا ال ا َتِبیُع َوالّشِعیِر َوالّتْمِر َوالّزِبیِب َتْحَت َقْوِلِھ َل
ا َفَكَما َل]  ٦٦٣ص [ ِباْلِبّر َوالّشِعیَر ِبالّشِعیِر َوالّتْمَر ِبالّتْمِر َواْلِمْلَح ِباْلِمْلِح إّلا ِمْثًلا ِبِمْثٍل 

َراُج                وُز إْخ ا َیُج َذا َل ُھ َفَھَك ِمِھ َل اُوِل اْس ْن َتَن َناِف َع ِذِه اْلَأْص ْن َھ ْنٍف ِم َراُج ِص وُز إْخ َیُج
ُذوَرْیِن   ّمُن َمْح ُھ َیَتَض ِر َفِإّن ِم اْلَخْم ْن اْس ِكِر َع َناِف اْلُمْس ْن َأْص ْنٍف ِم ُدُھَما . ِص َأْن : َأَح

َأْن ُیْشَرَع ِلَذِلَك الّنْوِع اّلِذي ُأْخِرَج ُحْكٌم : َوالّثاِني . ُدُخوَلُھ ِفیِھ ُیْخَرَج ِمْن َكَلاِمِھ َما َقَصَد 
مِ      ِر اِلاْس ْوَع ِبَغْی َك الّن ّمى َذِل  َغْیُر ُحْكِمِھ َفَیُكوُن َتْغِییًرا ِلَأْلَفاِظ الّشاِرِع َوَمَعاِنیِھ َفِإّنُھ إَذا َس

َوَلّما َعِلَم الّنِبّي . ُحْكَم َذِلَك اْلُمَسّمى َوَأْعَطاُه ُحْكًما آَخَر  اّلِذي َسّماُه ِبِھ الّشاِرُع َأَزاَل َعْنُھ
َر           ي اْلَخْم ْن ُأّمِت اٌس ِم َرَبّن َن اَل َلَیْش ا َق َذا َكَم ى ِبَھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِمْن ُأّمِتِھ َمْن ُیْبَتَل

اّمًة َلا َیَتَطّرُق إَلْیَھا إْجَماٌل َوَلا اْحِتَماٌل َبْل ِھَي ُیَسّموَنَھا ِبَغْیِر اْسِمَھا َقَضى َقِضّیًة ُكّلّیًة َع
ْن َأِئمّ       َراَبُھَما ِم َل َوَأْض َدَة َواْلَخِلی ا ُعَبْی ِة َشاِفَیٌة َكاِفَیٌة َفَقاَل ُكّل ُمْسِكٍر َخْمٌر َھَذا َوَلْو َأّن َأَب

ِكٍر   ]  ٦٦٤ص [ َنّص َأِئّمُة الّلَغِة َعَلى  َقْد: الّلَغِة َذَكُروا َھِذِه اْلَكِلَمَة َھَكَذا َلَقاُلوا  ّل ُمْس ُك
ِرَبِة           ِة َواْلَأْش ي اْلَأْطِعَم ِھ ِف ِر َھْدِی َد ِذْك اَلى ِعْن ُھ َتَع اَء الّل َخْمٌر َوَقْوُلُھْم ُحّجٌة َوَسَیْأِتي إْن َش

َیاُس الّصِریُح اّلِذي اْسَتَوى ِفیِھ اْلَأْصُل َمِزیٌد َتْقِریٌر ِلَھَذا َوَأّنُھ َلْو َلْم َیَتَناَوْلُھ َلْفُظُھ َلَكاَن اْلِق
ْرِب    ِع َوالّش ِریِم اْلَبْی ي َتْح ِكِر ِف َواِع اْلُمْس ْیَن َأْن ِوَیِة َب ا ِبالّتْس ٍھ َحاِكًم ّل َوْج ْن ُك ْرُع ِم َواْلَف

  .وِه َفالّتْفِریُق َبْیَن َنْوٍع َوَنْوٍع َتْفِریٌق َبْیَن ُمَتَماِثَلْیِن ِمْن َجِمیِع اْلُوُج
  ]َتْحِریُم َبْیِع اْلَمْیَتِة [ َفْصٌل 

  ]َتْحِریُم َبْیِع َشْحِم اْلَمْیَتِة [ 
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اًة َوَأّما َتْحِریُم َبْیِع اْلَمْیَتِة َفَیْدُخُل ِفیِھ ُكّل َما ُیَسّمى َمْیَتًة َسَواٌء َماَت َحْتَف َأْنِفِھ َأْو ُذّكَي َذَك
ُھ     ُد ِحّل ا ُتِفی ِھ أَ  . َل ْدُخُل ِفی ْنُھْم       َوَی ھ َع َي الّل َحاَبُة َرِض َكَل الّص َذا اْسَتْش ا َوِلَھ َھا َأْیًض ْبَعاُض

ّلَم َأنّ       ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ُھ َتْحِریَم َبْیِع الّشْحِم َمَع َما َلُھْم ِفیِھ ِمْن اْلَمْنَفَعِة َفَأْخَبَرُھْم الّنِب
ي    َحَراٌم َوِإْن َكاَن ِفیِھ َما َذَكُروا ِمْن اْلَمْن اِفِھْم ِف ِھ ِلاْخِتَل َفَعِة َوَھَذا َمْوِضٌع اْخَتَلَف الّناُس ِفی

ِع َأْو         ى اْلَبْی ٌد إَل َو َعاِئ ْل ُھ َراٌم َھ َو َح َفْھِم ُمَراِدِه َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوُھَو َأّن َقْوَلُھ َلا ُھ
ُھ        : ُخَنا َعاِئٌد إَلى اْلَأْفَعاِل اّلِتي َسَأُلوا َعْنَھا ؟ َفَقاَل َشْی ّلى الّل ُھ َص ِع َفِإّن ى اْلَبْی ٌع إَل َو َراِج ُھ

َذا     : َعَلْیِھ َوَسّلَم َلّما َأْخَبَرُھْم َأّن الّلَھ َحّرَم َبْیَع اْلَمْیَتِة َقاُلوا  اِفِع َك ْن اْلَمَن ُحوِمَھا ِم إّن ِفي ُش
ت   َوَكَذا َیْعُنوَن َفَھْل َذِلَك ُمَسّوٌغ ِلَبْیِعَھا ؟ َفَقاَل َلا ُھ َراٌم ُقْل یَص    : َو َح وا َتْخِص َأّنُھْم َطَلُب َك

ِإْذِخِر     یَص اْل ُھ َتْخِص الّشُحوِم ِمْن ُجْمَلِة اْلَمْیَتِة ِباْلَجَواِز َكَما َطَلَب اْلَعّباُس َرِضَي الّلُھ َعْن
ُرُه    ِمْن ُجْمَلِة َتْحِریِم َنَباِت اْلَحَرِم ِباْلَجَواِز َفَلْم ُیِجْبُھْم إَلى َذِلَك َفَقاَل اَل َغْی َلا ُھَو َحَراٌم َوَق

َراٌم         َو َح اَل ُھ ا َوَق ُئوِل َعْنَھ اِل اْلَمْس ى اْلَأْفَع ِمْن َأْصَحاِب َأْحَمَد َوَغْیِرِھْم الّتْحِریُم َعاِئٌد إَل
ى    ِمیِر إَل ْذُكوٍر   َوَلْم َیُقْل ِھَي ِلَأّنُھ َأَراَد اْلَمْذُكوَر َجِمیَعُھ َوُیَرّجُح َقْوَلُھْم َعْوُد الّض َرِب َم َأْق

َیاِء       ِذِه اْلَأْش َة َھ ى َأّن إَباَح ِة اْلَمْعَن ْن ِجَھ ُھ ِم اِء   ]  ٦٦٥ص [ َوُیَرّجُح ى اْقِتَن ٌة إَل َذِریَع
َذا        : الّشُحوِم َوَبْیِعَھا َوُیَرّجُحُھ َأْیًضا  َراٌم َوَھ َي َح ا ِھ اَل َل ِدیِث َفَق اِظ اْلَح َأّن ِفي َبْعِض َأْلَف

ٌة          الّضِمیُر إّما َأ َو ُحّج ِدیَرْیِن َفُھ ى الّتْق اِل َوَعَل ِذِه اْلَأْفَع ى َھ ا إَل ُحوِم َوِإّم ْن َیْرِجَع إَلى الّش
ا  َأُلوا َعْنَھ ي َس اِل اّلِت ِریِم اْلَأْفَع ى َتْح َرَة  . َعَل ي ُھَرْی ِدیِث َأِب ي َح ُھ ِف ا َقْوُل ُھ َأْیًض َوُیَرّجُح

ي    ْأَرِة اّلِت ي اْلَف ا          َرِضَي الّلُھ َعْنُھ ِف ا َحْوَلَھ ا َوَم ًدا َفَأْلُقوَھ اَن َجاِم ْمِن إْن َك ي الّس ْت ِف َوَقَع
ُھ             اٌن َل ِرِه ُقْرَب َباِح َوَغْی ي اِلاْسِتْص ِھ ِف اِع ِب ي اِلاْنِتَف وُه َوِف ا َتْقَرُب ا َفَل . َوُكُلوُه َوِإْن َكاَن َماِئًع

ّلى اللّ        ّي َص ْن الّنِب َت َع وُل َثَب َأّوَل َیُق ْن        َوَمْن َرّجَح اْل ُرَم ِم ا َح اَل إّنَم ُھ َق ّلَم َأّن ِھ َوَس ُھ َعَلْی
وِق  اْلَمْیَتِة َأْكُلَھا َوَھَذا َصِریٌح ِفي َأّنُھ َلا َیْحُرُم اِلاْنِتَفاُع ِبَھا ِفي َغْیِر َأْكٍل َكاْلَوِقیِد َوَسّد اْلُب ُث

ا  اُلوا . َوَنْحِوِھَم ُتُھ َب: َق ُرُم ُمَلاَبَس ا َتْح ُث إّنَم ا َواْلَخِبی ْبِس َوَأّم ِل َوالّل اِھًرا َكاْلَأْك ا َوَظ اِطًن
اُلوا     ُرُم ؟ َق ْيٍء َیْح اِبٍر      : اِلاْنِتَفاُع ِبِھ ِمْن َغْیِر ُمَلاَبَسٍة َفِلَأّي َش ِدیِث َج َیاَق َح َل ِس ْن َتَأّم َوَم

ُھ أَ   وا ِمْن ْم َطَلُب ِع َوَأّنُھ ْن اْلَبْی ْنُھْم َع اَن ِم ا َك َؤاَل إّنَم َم َأّن الّس ِع  َعِل ي َبْی ْم ِف َرّخَص َلُھ ْن ُی
ِذهِ       ِم َھ ْن ُحْك َأُلوُه َع ْو َس ِإّنُھْم َل  الّشُحوِم ِلَما ِفیَھا ِمْن اْلَمَناِفِع َفَأَبى َعَلْیِھْم َوَقاَل ُھَو َحَراٌم َف

اُلوا  اِل َلَق اسُ  : اْلَأْفَع ا الّن ِبَح ِبَھ وُز َأْن َیْسَتْص ْل َیُج ِة َھ ُحوَم اْلَمْیَت َت ُش ا  َأَرَأْی ْدَھَن ِبَھ َوُت
ْم             : اْلُجُلوُد ؟ َوَلْم َیُقوُلوا  ْم َل َؤاٌل َوُھ ا ُس ْنُھْم َل اٌر ِم َذا إْخَب ِإّن َھ َذا َف َذا َوَك ا َك ُل ِبَھ َفِإّنُھ َیْفَع

ِریًحا ِفي َص" َلا ُھَو َحَراٌم " ُیْخِبُروُه ِبَذِلَك َعِقیَب َتْحِریِم َھِذِه اْلَأْفَعاِل َعَلْیِھْم ِلَیُكوَن َقْوُلُھ 
مْ         َرّخَص َلُھ ُھ َأْن ُی وا ِمْن َأّنُھْم َطَلُب ِة َفَك ِع اْلَمْیَت ِریِم َبْی  َتْحِریِمَھا َوِإّنَما َأْخَبُروُه ِبِھ َعِقیَب َتْح

ْل   ِدیَث یَ   . ِفي َبْیِع الّشُحوِم ِلَھِذِه اْلَمَناِفِع اّلِتي َذَكُروَھا َفَلْم َیْفَع َأْمِر َأّن اْلَح ُة اْل ُل  َوِنَھاَی ْحَتِم
ُھ   اُلوا  . اْلَأْمَرْیِن َفَلا َیْحُرُم َما َلْم َیْعَلْم َأّن الّلَھ َوَرُسوَلُھ َحّرَم اُھْم      : َق ُھ َنَھ ُھ َأّن َت َعْن ْد َثَب َوَق

ْم َأْن     اَح َلُھ وَد َوَأَب اِر َثُم ْن آَب َقاِء ِم ْن اِلاْسِتْس اُلوا ]  ٦٦٦ص [ َع اَد  : َق وٌم َأّن إیَق َوَمْعُل
اِھًرا        الّنَجاَس ا َوَظ ِتَھا َباِطًن ْن ُمَلاَبَس َدِة َوَع ِذِه اْلُمْفِس ْن َھ ِة َواِلاْسِتْصَباَح ِبَھا اْنِتَفاٌع َخاٍل َع

ِھ   ا          . َفُھَو َنْفٌع َمْحٌض َلا َمْفَسَدَة ِفی ِریَعَة إّنَم ِإّن الّش ُھ َف ا ُتَحّرُم ِریَعُة َل َذا َفالّش اَن َھَك ا َك َوَم
َد اْل ّرُم اْلَمَفاِس ا  ُتَح َلَة إَلْیَھ َباَبَھا اْلُمَوّص ا َوَأْس َة َوُطُرَقَھ َة َأْو الّراِجَح اُلوا . َخاِلَص ْد : َق َوَق

َأَجاَز َأْحَمُد ِفي إْحَدى الّرَواَیَتْیِن اِلاْسِتْصَباَح ِبُشُحوِم اْلَمْیَتِة إَذا َخاَلَطْت ُدْھًنا َطاِھًرا َفِإّنُھ 
اُر  ِفي َأْكَثِر الّرَواَیاِت َعْنُھ َیُج وُز اِلاْسِتْصَباُح ِبالّزْیِت الّنِجِس َوَطْلُي الّسُفِن ِبِھ َوُھَو اْخِتَی

 َطاِئَفٍة ِمْن َأْصَحاِبِھ ِمْنُھْم الّشْیُخ َأُبو ُمَحّمٍد َوَغْیُرُه َواْحَتّج ِبَأّن اْبَن ُعَمَر َأَمَر َأْن ُیْسَتْصَبَح
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ْم      َوَقاَل ِفي ِرَواَیِة اْبَنْیِھ َصاِلٍح َو. ِبِھ  ِھ إَذا َل َبُح ِب ّنِجِس َوُیْسَتْص ُع ال َعْبِد الّلِھ َلا ُیْعِجُبِني َبْی
َنّجَس َفھُ     ِھ اْلُمَت ا َأَراَد ِب َو َیَمّسوُه ِلَأّنُھ َنِجٌس َوَھَذا َیُعّم الّنِجَس َواْلُمَتَنّجُس َوَلْو ُقّدَر َأّنُھ إّنَم

َباِح ِبمَ    َواِز اِلاْسِتْص ْذَھُب       َصِریٌح ِفي اْلَقْوِل ِبَج َذا َم ا َوَھ ٍة َأْو َغْیُرَھ ُة َمْیَت ُھ َنَجاَس ا َخاَلَط
ا الّشاِفِعّي َوَأّي َفْرٍق َبْیَن اِلاْسِتْصَباِح ِبَشْحِم اْلَمْیَتِة إَذا َكاَن ُمْنَفِرًدا َوَبْیَن اِلاْسِتْصَباِح ِبِھ إَذ

ُرُه  َخاَلَطُھ َدْھٌن َطاِھٌر َفَنّجَسُھ ؟ َفِإْن ِقیَل إَذا َكاَن ُم ْفَرًدا َفُھَو َنِجُس اْلَعْیِن َوِإَذا َخاَلَطُھ َغْی
ّدْھِن          ُع ال وُز َبْی َذا َیُج ّنِجِس َوِلَھ الّثْوِب ال اَر َك ِل َفَص ُرُه ِباْلُغْس َأْمَكَن َتْطِھی ِھ َف َنّجَس ِب َت

ّن َھَذا ُھَو اْلَفْرُق اّلِذي َعّوَل ِقیَل َلا َرْیَب َأ. اْلُمَتَنّجِس َعَلى َأَحِد اْلَقْوَلْیِن ُدوَن ُدْھِن اْلَمْیَتِة 
َوْجَھْیِن    ِعیٌف ِل اِفِعّي     ]  ٦٦٧ص . [ َعَلْیِھ اْلُمَفّرُقوَن َبْیَنُھَما َوَلِكّنُھ َض ْن الّش ا َع َد َوَل َأْحَم

ْن   ِض   اْلَبّتَة َغْسُل الّدْھِن الّنِجِس َوَلْیَس َعْنُھْم ِفي َذِلَك َكِلَمٌة َواِحَدٌة َوِإّنَما َذِلَك ِم َوى َبْع َفْت
. ُھ اْلُمْنَتِسِبیَن َوَقْد ُرِوَي َعْن َماِلٍك َأّنُھ َیْطُھُر ِباْلَغْسِل َھِذِه ِرَواَیُة اْبِن َناِفٍع َواْبِن اْلَقاِسِم َعْن

ا َیتَ  : الّثاِني  ْم  َأّن َھَذا اْلَفْرَق َوِإْن َتَأّتى ِلَأْصَحاِبِھ ِفي الّزْیِت َوالّشْیَرِج َوَنْحِوِھَما َفَل َأّتى َلُھ
َوازِ       ْوَل ِبَج ا اْلَق ْد َأْطَلَق اِفِعّي َق ُد َوالّش  ِفي َجِمیِع اْلَأْدَھاِن َفِإّن ِمْنَھا َما َلا ُیْمِكُن َغْسُلُھ َوَأْحَم

َكْوِنِھ َوَأْیًضا َفِإّن َھَذا اْلَفْرَق َلا ُیِفیُد ِفي َدْفِع . اِلاْسِتْصَباِح ِبالّدْھِن الّنِجِس ِمْن َغْیِر َتْفِریٍق 
َما ُمْسَتْعَمًلا ِلْلَخِبیِث َوالّنَجاَسِة َسَواٌء َكاَنْت َعْیِنّیًة َأْو َطاِرَئًة َفِإّنُھ إْن َحّرَم اِلاْسِتْصَباَح ِبِھ ِل

ُرَم            ْرَق َوِإْن َح ا َف ِة َفَل اِن الّنَجاَس ِل ُدَخ ُرَم ِلَأْج ْرَق َوِإْن َح ا َف ِث َفَل ِفیِھ ِمْن اْسِتْعَماِل اْلَخِبی
َواِز         ي َج ْذَھَبْیِن ِف ْیَن اْلَم اْلَفْرُق َب ْرَق َف ا َف ِھ َفَل ى اْقِتَناِئ ًة إَل ِھ َذِریَع َباِح ِب ْوِن اِلاْسِتْص ِلَك

ُھ     ى َل ا َمْعَن َذا َل َذا ُدوَن َھ َباِح ِبَھ اَع    . اِلاْسِتْص اِء اِلاْنِتَف وُر اْلُعَلَم ّوَز ُجْمُھ َد َج ا َفَق َوَأْیًض
ِة          ِبالّسْرِقیِن الّنِجُس ِھ َوُمَلاَبَس ِة َعْیِن َع َنَجاَس ِل َم ِر َواْلَبْق ّزْرِع َوالّثَم َأْرِض ِلل ِفي ِعَماَرِة اْل

ْوَق       اِر َف ّزُروِع َوالّثَم وِل َوال ي اْلُبُق اْلُمْسَتْعَمِل َلُھ َأْكَثُر ِمْن ُمَلاَبَسِة اْلُموَقِد َوُظُھوُر َأَثِرِه ِف
ِإْن          ُظُھوِر َأَثِر اْلَوِقیِد َوِإَحاَلُة ْرِقیِن َف ْمِس ِللّس َواِء َوالّش َأْرِض َواْلَھ ِة اْل ْن إَحاَل ّم ِم الّناِر َأَت

ِة   َكاَن الّتْحِریُم ِلَأْجِل ُدَخاِن الّنَجاَسِة َفَمْن َسّلَم َأّن ُدَخاَن الّنَجاَسِة َنِجٌس َوِبَأّي ِكَتاٍب َأْم ِبَأّی
ِة  اُب الّنَجاَس َك ؟ َواْنِقَل َت َذِل ّنٍة َثَب اِء  ُس ْرِقیِن َواْلَم ْیِن الّس اِب َع ْن اْنِقَل ّم ِم ّدَخاِن َأَت ى ال إَل

ّوَز         ى َج اَھَدِة َحّت اْلِحّس َواْلُمَش وٌم ِب ْل َمْعُل ِھ َب الّنِجِس َثَمًرا َأْو َزْرًعا َوَھَذا َأْمٌر َلا ُیَشّك ِفی
ُھ   ِع       َبْعُض َأْصَحاِب َماِلٍك َوَأِبي َحِنیَفَة َرِحَمُھَما الّلُھ َبْیَع ْأَس ِبَبْی ا َب وِن َل ُن اْلَماِجُش اَل اْب َفَق

ِل    : َوَقاَل اْبُن اْلَقاِسِم . اْلَعِذَرِة ِلَأّن َذِلَك ِمْن َمَناِفَع الّناِس  ِع الّزْب ْأَس ِبَبْی ّي   . َلا َب اَل الّلْخِم َق
ھَ . َوَھَذا َیُدّل ِمْن َقْوِلِھ َعَلى َأّنُھ َیَرى َبْیَع اْلَعِذَرِة  َذُر     َوَقاَل َأْش َتِري َأْع ِل اْلُمْش ي الّزْب ُب ِف

ِم  . ِفیِھ ِمْن اْلَباِئِع َیْعِني ِفي اْشِتَراِئِھ  ْم  : َوَقاَل اْبُن َعْبِد اْلَحَك ت  ]  ٦٦٨ص [ َل َذا  : ُقْل َوَھ
ْلَزُم ِمْن َتْحِریِم ُھَو الّصَواُب َوَأّن َبْیَع َذِلَك َحَراٌم َوِإْن َجاَز اِلاْنِتَفاُع ِبِھ َواْلَمْقُصوُد َأّنُھ َلا َی

اِم    ِد َوِإْطَع ا َكاْلَوِقی وُلُھ ِمْنَھ ُھ َوَرُس ّرَم الّل ا َح ِر َم ي َغْی ا ِف اِع ِبَھ ِریُم اِلاْنِتَف ِة َتْح ِع اْلَمْیَت َبْی
ِفي َوَقْد َنّص َماِلٌك َعَلى َجَواِز اِلاْسِتْصَباِح ِبالّزْیِت الّنِجِس . الّصُقوِر َواْلُبَزاِة َوَغْیِر َذِلَك 

ُع      اِع َأْوَس اَب اِلاْنِتَف َم َأّن َب َغْیِر اْلَمَساِجِد َوَعَلى َجَواِز َعَمِل الّصاُبوِن ِمْنُھ َوَیْنَبِغي َأْن ُیْعَل
ذُ                ا ُیْؤَخ ا َفَل اُزُم َبْیَنُھَم ا َتَل ْل َل ِھ َب اُع ِب ُرَم اِلاْنِتَف ُھ َح ُرَم َبْیُع ا َح ّل َم ْیَس ُك ِع َفَل  ِمْن َباِب اْلَبْی

  .ِریُم اِلاْنِتَفاِع ِمْن َتْحِریِم اْلَبْیِع َتْح
ْعِر       [ َفْصٌل  ِع الّش ّل َبْی اْلَمْوِت َوِح ا ِب اُة َوُتَفاِرُقَھ َتْحِریُم َبْیِع َأْجَزاِء اْلَمْیَتِة اّلِتي َتِحّلَھا اْلَحَی

  ]َواْلَوَبِر َوالّصوِف 
ُع َأْجَزائِ  الّلْحِم        َوَیْدُخُل ِفي َتْحِریِم َبْیِع اْلَمْیَتِة َبْی اْلَمْوِت َك ا ِب اُة َوُتَفاِرُقَھ ا اْلَحَی ي َتِحّلَھ ا اّلِت َھ

ا     ِة َوَل ْیَس ِبَمْیَت َوالّشْحِم َواْلَعَصِب َوَأّما الّشْعُر َواْلَوَبُر َوالّصوُف َفَلا َیْدُخُل ِفي َذِلَك ِلَأّنُھ َل
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اُة  ُھ اْلَحَی مِ . َتِحّل ِل اْلِعْل وُر َأْھ اَل ُجْمُھ َذِلَك َق ا   َوَك َواَفَھا َوَأْوَباَرَھ ِة َوَأْص ُعوَر اْلَمْیَت إّن ُش
ٍل     ِن َحْنَب َد ْب َة َوَأْحَم ي َحِنیَف ٍك َوَأِب ْذَھُب َماِل َذا َم اِھٍر َھ َواٍن َط ْن َحَی ْت ِم اِھَرٌة إَذا َكاَن َط

ّي َومِ   ُن    َوالّلْیِث َواْلَأْوَزاِعّي َوالّثْوِرّي َوَداُود َواْبِن اْلُمْنِذِر َواْلُمَزِن ُن َواْب اِبِعیَن اْلَحَس ْن الّت
َأّن     ُھ ِب َتّج َل ِسیِریَن َوَأْصَحاُب َعْبِد الّلِھ ْبِن َمْسُعوٍد َواْنَفَرَد الّشاِفِعّي ِباْلَقْوِل ِبَنَجاَسِتَھا َواْح

اْلَكاِمِل " ِر َأّما اْلَأَثُر َفِفي اْسَم اْلَمْیَتِة َیَتَناَوُلَھا َكَما َیَتَناَوُل َساِئَر َأْجَزاِئَھا ِبَدِلیِل اْلَأَثِر َوالّنَظ
ا       "  ٌة َوَأّم ا َمْیَت َعَر َفِإّنَھ ّدَم َوالّش اَر َوال ِلاْبِن َعِدّي ِمْن َحِدیِث اْبِن ُعَمَر َیْرَفُعُھ اْدِفُنوا اْلَأْظَف

اِئرِ      اْلَمْوِت َكَس َنّجُس ِب ِھ َفُی و ِبَنَماِئ َعٌر     الّنَظُر َفِإّنُھ ُمّتِصٌل ِباْلَحَیَواِن َیْنُم ُھ َش اِئِھ َوِبَأّن َأْعَض
َناِبٌت ِفي َمَحّل َنِجٍس َفَكاَن َنِجًسا َكَشْعِر اْلِخْنِزیِر َوَھَذا ِلَأّن اْرِتَباَطُھ ِبَأْصِلِھ ِخْلَقًة َیْقَتِضي 

ِق     َأْن َیْثُبَت َلُھ ُحْكُمُھ َتِبَعا َفِإّنُھ َمْحُسوٌب ِمْنُھ ُعْرًفا َوالّشاِرُع َأْجَرى اْلَأْحَكاَم ى َوْف ِھ َعَل ِفی
ُھ         اِء َوَأْلَحَق ْیِد َكاْلَأْعَض ْن الّص ُذُه ِم َزاَء َیْأُخ َب اْلَج َذِلَك َفَأْوَجَب َغْسَلُھ ِفي الّطَھاَرِة َوَأْوَج
ى         ّوٌف إَل ُھ َتَش اِرَع َل َأّن الّش ا َوِب َذِلَك َھاُھَن ًة َوَك ا َوُحْرَم اِق ِحّل اِح َوالّطَل ي الّنَك اْلَمْرَأِة ِف ِب

ا      . َلاِح اْلَأْمَواِل َوِحْفِظَھا َوِصَیاَنِتَھا َوَعَدِم إَضاَعِتَھا إْص َة َھّل اِة َمْیُموَن ي َش ْم ِف َوَقْد َقاَل َلُھ
ى  ]  ٦٦٩ص [ َأَخْذُتْم إَھاَبَھا َفَدَبْغُتُموُه َفاْنَتَفْعُتْم ِبِھ  َكاَن الّشْعُر َطاِھًرا َلَكاَن إْرَشاُدُھْم إَل

ا    َأْخِذِه َأْوَلى ِلَأ َھُل َتَناُوًل ًة َوَأْس اَلى       . ّنُھ َأَقّل ُكْلَف ُھ َتَع اَل الّل ُعوِر َق ُروَن ِللّش اَل اْلُمَطّھ { : َق
یٍن      ى ِح ا ِإَل ا َوَمَتاًع ُل  [ } َوِمْن َأْصَواِفَھا َوَأْوَباِرَھا َوَأْشَعاِرَھا َأَثاًث ّم   ]  ٨٠الّنْح َذا َیُع َوَھ

ْن  " : ْسَنِد َأْحَمَد ُم" َأْحَیاَءَھا َوَأْمَواَتَھا َوِفي  َعْن َعْبِد الّرّزاِق َعْن َمْعَمٍر َعْن الّزْھِرّي َع
ُھ     ّلى الّل ّي َص عبید اهللا بن َعْبِد الّلِھ ْبِن ُعْتَبَة َعْن اْبِن َعّباٍس َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َقاَل َمّر الّنِب

ا انْ  اُلوا    َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبَشاِة ِلَمْیُموَنَة َمّیَتٍة َفَقاَل َأَل ا َق ُتْم ِبِإَھاِبَھ اَل     : َتَفْع ٌة ؟ َق َي َمْیَت َف َوِھ َوَكْی
اِل           ِد َوالّطَح ْحِم َواْلَكِب ِم َوالّش َوى الّلْح ا ِس ِة َم ي إَباَح ّدا ِف إّنَما َحُرَم َلْحُمَھا َوَھَذا َظاِھٌر ِج

اْلَعْظِم  َواْلَأْلَیِة ُكّلَھا َداِخَلٌة ِفي الّلْحِم َكَما َدَخَلْت ِفي َتْحِریِم َل ْحِم اْلِخْنِزیِر َوَلا َیْنَتِقُض َھَذا ِب
َأَلِة        ِذِه اْلَمْس َب َھ ُنَقّرُرُه َعِقی ا َس َك َكَم . َواْلَقْرِن َوالّظْفِر َواْلَحاِفِر َفِإّن الّصِحیَح َطَھاَرُة َذِل

اُلوا  ْنُجسْ  : َق ْم َی اِھًرا َفَل اَن َط اِة َلَك اَل اْلَحَی َذ َح ْو ُأِخ ُھ َل ُھ  َوِلَأّن اْلَبْیِض َوَعْكُس اْلَمْوِت َك ِب
ى       : َقاُلوا . اْلَأْعَضاُء  اِع َدّل َعَل َواِن ِباْلِإْجَم اِة اْلَحَی اِل َحَی ي َح َوِلَأّنُھ َلّما َلْم َیْنُجْس ِبَجّزِه ِف

ُھ َعلَ      ّلى الّل ّي َص َأّن الّنِب ِھ ِل ا     َأّنُھ َلْیَس ُجْزًءا ِمْن اْلَحَیَواِن َوَأّنُھ َلا َرْوَح ِفی اَل َم ّلَم َق ِھ َوَس ْی
َنِن    ُل الّس َك         . ُأِبیَن ِمْن َحّي َفُھَو َمْیَتة َرَواُه َأْھ ِھ َوَذِل ّس ِبَمّس ا َیُح ِذِه َوَل َأّلُم ِبَأْخ ا َیَت ُھ َل َوِلَأّن

ِبُمَفاَرَقِتَھا َفِإّن ُمَجّرَد الّنَماِء ]  ٦٧٠ص [ َدِلیُل َعَدِم اْلَحَیاِة ِفیِھ َوَأّما الّنَماُء َفَلا َیُدّل َعَلى 
َیاِة َلْو َدّل َعَلى اْلَحَیاِة َوَنِجَس اْلَمَحّل ِبُمَفاَرَقِة َھِذِه اْلَحَیاِة َلَتَنّجَس الّزْرُع ِبُیْبِسِھ ِلُمَفاَرَقِة َح

ُھ  َذاِء َل ّو َواِلاْغِت اُلوا . الّنُم ّس وَ : َق اُة ِح اِن َحَی اُة َنْوَع َذاٍء  َفاْلَحَی ّو َواْغِت اُة ُنُم ٍة َوَحَی َحَرَك
َوالّلْحُم إّنَما َیْنُجُس : َقاُلوا . ِھَي اّلِتي ُیَؤّثُر َفْقُدَھا ِفي َطَھاَرِة اْلَحّي ُدوَن الّثاِنَیِة : َفاْلَأْوَلى 

َواُف َبرِ       ُعوُر َواْلَأْص ِھ َوالّش ِة ِفی َلاِت اْلَخِبیَث اِت َواْلَفَض اِن الّرُطوَب ا    ِلاْحِتَق َك َوَل ْن َذِل ٌة ِم یَئ
َنْذُكُرُه  ا َس اِر ِلَم اِم َواْلَأْظَف َتِقُض ِباْلِعَظ اُلوا . َیْن ا  : َق اَرُة َوِإّنَم اِن الّطَھ ي اْلَأْعَی ُل ِف َواْلَأْص

اْلَخْمِر اْلمُ         َذاِء َوَك ْن اْلِغ َتِحیِل َع الّرِجیِع اْلُمْس ِتَحاَلِتَھا َك یُس ِباْس ا الّتْنِج َتِحیِل  َیْطَرُأ َعَلْیَھ ْس
ا     ا َم ِرْض َلَھ َعْن اْلَعِصیِر َوَأْشَباِھَھا َوالّشُعوِر ِفي َحاِل اْسِتَحاَلِتَھا َكاَنْت َطاِھَرًة ُثّم َلْم َیْع
َو             َتَھا َوُھ ا َیْقَتِضي َنَجاَس ا َم َرَض َلَھ ا َع َواِن َفِإّنَھ اِء اْلَحَی اِف َأْعَض َتَھا ِبِخَل ُیوِجُب َنَجاَس

َوَأّما َحِدیُث َعْبِد الّلِھ ْبِن ُعَمَر َفِفي إْسَناِدِه َعْبُد الّلِھ ْبُن : َقاُلوا . اِت اْلَخِبیَثِة اْحِتَقاُن اْلَفَضَل
ّراِزّي     . َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن َأِبي َرّواد  اِتٍم ال و َح اَل َأُب ِدي      : َق ُھ ِعْن ْیَس َمَحّل َرٌة َل ُھ ُمْنَك َأَحاِدیُث

ا  . َلا ُیَساِوي َفْلًسا ُیَحّدُث ِبَأَحاِدیِث َكِذٍب : لحسین بن اْلُجَنْیِد الّصْدَق َوَقاَل َعِلّي ْبُن ا َوَأّم



 ٢١٣

ُة َأْجوِ           ُھ َثَلاَث َعِر َفَعْن ّرْض ِللّش ْم َیَتَع ا َوَل ُتْم ِبِإَھاِبَھ ا اْنَتَفْع ُھ َأَل ِة َوَقْوُل ٍة  َحِدیُث الّشاِة اْلَمْیَت . َب
ّد       َأّنُھ َأْطَلَق اِلاْنِتَفاَع: َأَحُدَھا  ا ُب ُھ َل َع َأّن َعِر َم ِباْلِإَھاِب َوَلْم َیْأُمْرُھْم ِبِإَزاَلِة َما َعَلْیِھ ِمْن الّش

ّل ِفیِھ ِمْن َشَعٍر َوُھَو َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْم ُیَقّیْد اْلِإَھاَب اْلُمْنَتَفَع ِبِھ ِبَوْجِھ ُدوَن َوْجٍھ َفَد
َعِر    َعَلى َأّن اِلاْنِتَفاَع ِبِھ َفْر ْن الّش و ِم اِني  ]  ٦٧١ص . [ ًوا َوَغْیَرُه ِمّما َلا َیْخُل ُھ  : َوالّث َأّن

َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقْد َأْرَشَدُھْم إَلى اِلاْنِتَفاِع ِبالّشْعِر ِفي اْلَحِدیِث َنْفِسِھ َحْیُث َیُقوُل إّنَما 
ا َو ا َأْو َلْحَمَھ ِة َأْكَلَھ ْن اْلَمْیَت ّرَم ِم ي  َح ُھ ِف ّرَض َل ِة ِلَیَتَع ْن اْلَمْیَت ْیَس ِم ْعَر َل ُث َأّن الّش الّثاِل

 َشْعٌر َفِإّنُھ اْلَحِدیِث ِلَأّنُھ َلا َیِحّلُھ اْلَمْوُت َوَتْعِلیُلُھْم ِبالّتَبِعّیِة َیْبُطُل ِبِجْلِد اْلَمْیَتِة إَذا ُدِبَغ َوَعَلْیِھ
َدُھْم َوَتَمسّ    َعِر ِعْن ُر ُدوَن الّش ُكُھْم     َیْطُھ اْلَجِبیَرِة َوَتَمّس ُل ِب اَرِة َیْبُط ي الّطَھ ِلِھ ِف ُكُھْم ِبَغْس

اِلِھ    . ِبَضَماِنِھ ِمْن الّصْیِد َیْبُطُل ِباْلَبْیِض َوِباْلَحْمِل  َة ِلاّتَص ُع اْلُجْمَل َوَأّما ِفي الّنَكاِح َفِإّنُھ َیْتَب
ا   ا َوَھاُھَن اِلِھ َعْنَھ ِة ِباْنِفَص ْم     َوَزَواِل اْلُجْمَل َنّجِس َل ي الّت ا ِف َد َأْن َتِبَعَھ َة َبْع اَرَق اْلُجْمَل ْو َف َل

  .ُیَفاِرْقَھا ِفیِھ ِعْنَدُھْم َفُعِلَم اْلِفَرُق 
  ]َھْل َیْحُرُم َبْیُع َعْظِم اْلَمْیَتِة َوَقْرِنَھا َوِجْلِدَھا َبْعَد الّدّباِغ [ َفْصٌل 

ِریِم بَ       ي َتْح ْدُخُل ِف ْل َی َل َفَھ ِإْن ِقی ّدَباِغ         َف َد ال ِدَھا َبْع ا َوِجْل ا َوَقْرِنَھ ِع َعْظِمَھ ِریُم َبْی ا َتْح ْیِعَھ
َكَما ِلُشُموِل اْسِم اْلَمْیَتِة ِلَذِلَك ؟ ِقیَل اّلِذي َیْحُرُم َبْیُعُھ ِمْنَھا ُھَو اّلِذي َیْحُرُم َأْكُلُھ َواْسِتْعَماِلِھ 

ّرَم   َأَشاَر إَلْیِھ الّنِبّي ِبَقْوِلِھ إّن الّلَھ َت آَخِر إَذا َح َعاَلى إَذا َحّرَم َشْیًئا َحّرَم َثَمَنُھ َوِفي الّلْفِظ اْل
  .َحّرَم َثَمَنُھ َفَنّبَھ َعَلى َأّن اّلِذي َیْحُرُم َبْیُعُھ َیْحُرُم َأْكُلُھ " َأْكَل َشْيٍء 

  ]َبْیُع ِجْلِد اْلَمْیَتِة [ 
ا   اَر َعْیًن ْد َص َغ َفَق ُد إَذا ُدِب ا اْلِجْل وِه     َوَأّم اِئِر ُوُج ُرِش َوَس ْبِس َواْلُف ي الّل ُع ِف اِھَرًة َیْنَتِف َط

وُز           ا َیُج ُھ َل ى َأّن ِدیِم َعَل ِھ اْلَق ي ِكَتاِب اِفِعّي ِف ّص الّش اِلاْسِتْعَماِل َفَلا َیْمَتِنُع َجَواُز َبْیِعِھ َوَقْد َن
َذا إّلا ِبَتْقِدیِر َقْوٍل ُیَواِفُق َماِلًكا ِفي َأّنُھ َیْطُھُر َبْیُعُھ َواْخَتَلَف َأْصَحاُبُھ َفَقاَل اْلَقّفاُل َلا َیّتِجُھ َھ

ِھ           ى َقْوِل ُھ َعَل اِھُرُه َوَباِطُن َر َظ ُھ َوِإْن َطُھ وُز َبْیُع ا َیُج ُھْم َل َظاِھُرُه ُدوَن َباِطِنِھ َوَقاَل َبْعُض
ا    اْلَجِدیِد َفِإّنُھ ُجْزٌء ِمْن اْلَمْیَتِة َحِقیَقًة َفَلا َیُجوُز َبْی ا َوَلْحِمَھ ُھ َكَعْظِمَھ ْل    . ُع ُھْم َب اَل َبْعُض َوَق

ُھمْ  ْل   َیُجوُز َبْیُعُھ َبْعَد الّدْبِغ ِلَأّنُھ َعْیٌن َطاِھَرٌة ُیْنَتَفُع ِبَھا َفَجاَز َبْیُعَھا َكاْلُمَذّكى َوَقاَل َبْعُض َب
َتَحاَل     : ُقْلَنا ]  ٦٧٢ص [ َھَذا َیْنَبِني َعَلى َأّن الّدْبَغ إَزاَلٌة َأْو  ْد اْس ُھ َق ُھ ِلَأّن إَحاَلٌة َجاَز َبْیُع

ِة        : ِمْن َكْوِنِھ ُجْزًء َمْیَتًة إَلى َعْیٍن ُأْخَرى َوِإْن ُقْلَنا  َف اْلَمْیَت َأّن َوْص ُھ ِل ْز َبْیُع ْم َیُج ٌة َل إَزاَل
َذا ا  . ُھَو اْلُمَحّرُم ِلَبْیِعِھ َوَذِلَك َباٍق َلْم ُیْسَتَحّل  ى َھ ِھ      َوَبَنْوا َعَل ْم ِفی ِھ َوَلُھ َواَز َأْكِل اِف َج ْلِخَل

ْأُكوِل        ِر اْلَم ْأُكوِل َوَغْی ِد اْلَم ْیَن ِجْل یُل َب ا َوالّتْفِص ُھ ُمْطَلًق ا َوَتْحِریُم ُھ ُمْطَلًق ٍھ َأْكُل ُة َأْوُج َثَلاَث
انِ    ِھ الّث َحاُب اْلَوْج ِة    َفَأْصَحاُب اْلَوْجِھ اْلَأّوِل َغّلُبوا ُحْكَم اْلِإَحاَلِة َوَأْص َم اْلِإَزاَل وا ُحْك ي َغّلُب

 َوَأْصَحاُب اْلَوْجِھ الّثاِلِث َأْجَرْوا الّدَباَغ َمْجَرى الّذَكاِة َفَأَباُحوا ِبَھا َما ُیَباُح َأْكُلُھ ِبالّذَكاِة إَذا
ذَ   ّنِة َوِلَھ ُھ    ُذّكَي ُدوَن َغْیِرِه َواْلَقْوُل ِبَجَواِز َأْكِلِھ َباِطٌل ُمَخاِلٌف ِلَصِریِح الّس ْن َقاِئُل ْم ُیَمّك ا َل

ةٍ      ُد َمْیَت ُھ ِجْل ٌل َفِإّن ٌع َباِط ًة   اْلَقْوَل ِبِھ إّلا َبْعَد َمْنِعِھ َكْوَن اْلِجْلِد َبْعَد الّدْبِغ َمْیَتًة َوَھَذا َمْن َحِقیَق
ٌل     َوِحّسا َوُحْكًما َوَلْم َیْحُدْث َلُھ َحَیاٌة ِبالّدْبِغ َتْرَفُع َعْنُھ اْسَم اْلَمْیَتِة َو ًة َباِط ّدْبِغ إَحاَل ْوُن ال َك

نْ      ٌة َع ّدَباَغ إَحاَل َدْعَوى َأّن ال ّدَباِغ َف  ِحّسا َفِإّن اْلِجْلَد َلْم ُیْسَتَحّل َذاُتُھ َوَأْجَزاُؤُه َوَحِقیَقُتُھ ِبال
ْن    َحِقیَقٍة إَلى َحِقیَقٍة ُأْخَرى َكَما ُتِحیُل الّناُر اْلَحَطَب إَلى الّرَماِد َواْلُمّلاَحُة َم ا ِم ى ِفیَھ ا ُیْلَق

ِلاْبِن " اْلُمَدّوَنِة " َوَأّما َأْصَحاُب َماِلٍك َرِحَمُھ الّلُھ َفِفي . اْلَمْیَتاِت إَلى اْلِمْلِح َدْعَوى َباِطَلٌة 
اِحُب         َرُه َص ِذي َذَك َو اّل ْت َوُھ ا َوِإْن ُدِبَغ ْن َبْیِعَھ ُع ِم ِم اْلَمْن ِذیِب " اْلَقاِس اَل " . الّتْھ َوَق

ا      . َماِزِرّي َھَذا ُھَو ُمْقَتَضى اْلَقْوِل ِبَأّنَھا َلا َتْطُھُر ِبالّدَباِغ اْل ى َأّنَھ ا َعَل ا إَذا َفّرْعَن اَل َوَأّم َق



 ٢١٤

ي   : ُقْلت . َتْطُھُر ِبالّدَباِغ ِطَھاَرًة َكاِمَلًة َفِإّنا ُنِجیُز َبْیَعَھا ِلِإَباَحِة ُجْمَلِة َمَناِفِعَھا  ٍك ِف َعْن َماِل
َیْطُھُر َظاِھُرُه َوَباِطُنُھ َوِبَھا َقاَل َوْھٌب َوَعَلى : إْحَداُھَما . ِة اْلِجْلِد اْلَمْدُبوِغ ِرَواَیَتاِن َطَھاَر

ُھ     َحاُبُھ َبْیَع ّوَز َأْص ُة  . َھِذِه الّرَواَیِة َج ُھ      -َوالّثاِنَی ّرَواَیَتْیِن َعْن َھُر ال َي َأْش ُر    -َوِھ ُھ َیْطُھ َأّن
اَرًة َمْخُصوصَ  اِئِر     َطَھ َدُه ُدوَن َس اِء َوْح ي اْلَم اِت َوِف ي اْلَیاِبَس ِتْعَماُلُھ ِف ا اْس وُز َمَعَھ ًة َیُج

 اْلَماِئَعاِت َقاَل َأْصَحاُبُھ َوَعَلى َھِذِه الّرَواَیِة َلا َیُجوُز َبْیُعُھ َوَلا الّصَلاُة ِفیِھ َوَلا الّصَلاُة َعَلْیِھ
ِھ     َفِإّن: اْلِإَماِم َأْحَمَد ]  ٦٧٣ص . [  َل َدْبِغ ِة َقْب ِد اْلَمْیَت ي   . ُھ َلا َیِصّح ِعْنَدُه َبْیُع ِجْل ُھ ِف َوَعْن

اِف        ى اْخِتَل اِن َعَل ِدي َمْبِنّیَت ا ِعْن َحاُب َوُھَم َجَواِزِه َبْعَد الّدْبِغ ِرَواَیَتاِن َھَكَذا َأْطَلَقُھَما اْلَأْص
  .الّرَواَیِة َعْنُھ ِفي َطَھاَرِتِھ َبْعَد الّدَباِغ 

  ]َبْیُع الّدْھِن الّنِجِس [ 
َوالّثاِني . َأّنُھ َلا َیُجوُز َبْیُعُھ : َأَحُدَھا . َوَأّما َبْیُع الّدْھِن الّنَجِس َفِفیِھ َثَلاَثُة َأْوُجٍھ ِفي َمْذَھِبِھ 

ُھ      :  وُص َعْن َو اْلَمْنُص َتُھ َوُھ ُم َنَجاَس اِفِر َیْعَل ُھ ِلَك وُز َبْیُع ُھ َیُج ت . َأّن ِم  َوا: ُقْل َراُد ِبِعْل ْلُم
َتُھ         اِفِر َنَجاَس اَد اْلَك ا اْعِتَق َنّجِس َل َبِب اْلُم ُم ِبالّس اِفٍر     . الّنَجاَسِة اْلِعْل ُھ ِلَك وُز َبْیُع ُث َیُج َوالّثاِل

ِل َفَیكُ     . َوُمْسِلٍم  ِھ ِباْلَغْس ْن َطَھاَرِت ا ِم وُن َوَخَرَج َھَذا اْلَوْجُھ ِمْن َجَواِز إیَقاِدِه َوَخَرَج َأْیًض
ِع     ْن َبْی ِد ِم ّنِجِس ِلْلَوِقی ْرِقیِن ال ِع الّس ا ِبَبْی َحاِبِھ َوْجًھ ُض َأْص ّرَج َبْع ّنِجِس َوَخ الّثْوِب ال َك

  .الّزْیِت الّنِجِس َلُھ َوُھَو َتْخِریٌج َصِحیٌح 
  ]َبْیُع الّسْرِجیِن الّنِجِس [ 

ْرقِ  وُه إَذا      َوَأّما َأْصَحاُب َأِبي َحِنیَفَة َفَجّوُزوا َبْیَع الّس ِرِه َوَمَنُع ا ِلَغْی اَن َتَبًع ّنِجِس إَذا َك یِن ال
  .َكاَن ُمْفَرًدا 

  ]َبْیُع َعْظِم اْلَمْیَتِة [ َفْصٌل 
ِن         اِر اْب َد َواْخِتَی َحاِب َأْحَم ِض َأْص ُھ َوَبْع َأِبي َحِنیَف َوَأّما َعْظُمَھا َفَمْن َلْم ُیَنّجْسُھ ِباْلَمْوِت َك

ي   َوْھٍب ِمْن َأْصَحاِب َم َحاُب َأِب اِلٍك َفَیُجوُز َبْیُعُھ ِعْنَدُھْم َوِإْن اْخَتَلَف َمْأَخُذ الّطَھاَرِة َفَأْص
اُلوا  : َحِنیَفَة َقاُلوا  : َلا َیْدُخُل ِفي اْلَمْیَتِة َوَلا َیَتَناَوُلُھ اْسُمَھا َوَمَنُعوا َكْوَن اْلَأَلِم َدِلیَل َحّیاِتِھ َق

اَلى  َوِإّنَما ُتْؤِلُمُھ ِلَما َج ي    { : اَوَرُه ِمْن الّلْحِم َلا َذاَت اْلَعْظِم َوَحَمُلوا َقْوَلُھ َتَع ْن ُیْحِی اَل َم َق
َوَغْیُرُھْم َضّعَف . َعَلى َحْذِف ُمَضاٍف َأْي َأْصَحاُبَھا ]  ٧٨: یس [ } اْلِعَظاَم َوِھَي َرِمیٌم 

َلُمُھ َأَشّد ِمْن َأَلِم الّلْحِم َوَلا َیِصّح َحْمُل اْلآَیِة َعَلى َھَذا اْلَمْأَخَذ ِجّدا َوَقاَل اْلَعْظُم َیْأَلُم ِحّسا َوَأ
ِھ    : َحْذِف ُمَضاٍف ِلَوْجَھْیِن َأَحُدُھَما  ِبیَل إَلْی ا َس اِني  . َأّنُھ َتْقِدیُر َما َلا َدِلیَل َعَلْیِھ َفَل َأّن : الّث

 ٦٧٤ص [ ِل الّساِئِل اّلِذي اْسَتْشَكَل َحَیاَة َھَذا الّتْقِدیَر َیْسَتْلِزُم اْلِإْضَراَب َعْن َجَواِب ُسَؤا
ِدِه    ]  ي َی ُھ ِف ُأَبّي ْبَن َخَلٍف َأَخَذ َعْظًما َباِلًیا ُثّم َجاَء ِبِھ إَلى الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَفّت

ّلَم     َفَقاَل َیا ُمَحّمُد َأَتَرى الّلَھ ُیْحِیي َھَذا َبْعَد َما ُرّم ؟ َفَقاَل َرُسوُل ِھ َوَس ُھ َعَلْی الّلِھ َصّلى الّل
اِم َفلَ   ْم َنَعْم َوَیْبَعُثك َوُیْدِخُلَك الّناَر َفَمْأَخُذ الّطَھاَرِة َأّن َسَبَب َتْنِجیِس اْلَمْیَتِة ُمْنَتٍف ِفي اْلِعَظ

اَن الّرُطو  ِة    ُیْحَكْم ِبَنَجاَسِتَھا َوَلا َیِصّح ِقَیاُسَھا َعَلى الّلْحِم ِلَأّن اْحِتَق َلاِت اْلَخِبیَث اِت َواْلَفَض َب
ٌل    َواٌن َكاِم َیْخَتّص ِبِھ ُدوَن اْلِعَظاِم َكَما َأّن َما َلا َنْفَس َلُھ َساِئَلٌة َلا ُیَنّجُس ِباْلَمْوِت َوُھَو َحَی

َذا   َفاْلَعْظُم َأْوَلى َوَھَذا اْلَمْأَخُذ َأَصّح َوَأْقَوى ِمْن اْل. ِلَعَدِم َسَبِب الّتْنِجیِس ِفیِھ  ى َھ َأّوِل َوَعَل
َوَأّما َمْن َرَأى َنَجاَسَتَھا َفِإّنُھ . َفَیُجوُز َبْیُع ِعَظاِم اْلَمْیَتِة إَذا َكاَنْت ِمْن َحَیَواٍن َطاِھِر اْلَعْیِن 

ِم   ا َأَرى َأْن ُتشْ    : َلا َیُجوُز َبْیُعَھا إْذ َنَجاَسُتَھا َعْیِنّیٌة َقاَل اْبُن اْلَقاِس ٌك َل اَل َماِل اُم  َق َتَرى ِعَظ
دَ     ْدَھُن ِبَم ا ُی اِطَھا َوَل اِھِنَھا اْلَمْیَتِة َوَلا ُتَباُع َوَلا َأْنَیاُب اْلِفیِل َوَلا ُیّتَجُر ِفیَھا َوَلا ُیْمَتَشُط ِبَأْمَش

َبَخ   َوَكْیَف ُیْجَعُل الّدْھُن ِفي اْلَمْیَتِة َوُیَمّشُط ِلْحَیَتُھ ِبِعَظاِم اْلَمْیَتِة َوِھَي َمْبُلوَلٌة َو ِرَه َأْن ُیْط َك



 ٢١٥

ٍب    ُن َوْھ ِبِعَظاِم اْلَمْیَتِة َوَأَجاَز ُمَطّرٌف َواْبُن اْلَماِجُشوِن َبْیَع َأْنَیاِب اْلِفیِل ُمْطَلًقا َوَأَجاَزُه اْب
  .َوَأْصَبَغ إْن ُغِلَیْت َوُسِلَقْت َوَجَعَلا َذِلَك ِدَباًغا َلَھا 

  ]َتْحِریُم َبْیِع اْلِخْنِزیِر [ َفْصٌل 
َل كَ   ِة َوَتَأّم َف  َوَأّما َتْحِریُم َبْیِع اْلِخْنِزیِر َفَیَتَناَوُل ُجْمَلَتُھ َوَجِمیُع َأْجَزاِئِھ الّظاِھَرِة َواْلَباِطَن ْی

َم َتْنِبیھً        َذَكَر الّلْح ُم َف ُھ الّلْح ِھ َوُمْعَظُم ِریِم َأْكِل  اَذَكَر َلْحَمُھ ِعْنَد َتْحِریِم اْلَأْكِل إَشاَرًة إَلى َتْح
َبْل  َعَلى َتْحِریِم َأْكِلِھ ُدوَن َما َقْبَلُھ ِبِخَلاِف الّصْیِد َفِإّنُھ َلْم َیُقْل ِفیِھ َوَحّرَم َعَلْیُكْم َلْحَم الّصْیِد

ّص  َوَھُھَنا َلّما َحّرَم اْلَبْیَع َذَكَر ُجْمَلَتُھ َوَلْم . َحّرَم َنْفَس الّصْیِد ِلَیَتَناَوَل َذِلَك َأْكَلُھ َوَقْتَلُھ  َیُخ
  ] ٦٧٥ص . [ الّتْحِریَم ِبَلْحِمِھ َلَیَتَناَوَل َبْیَعُھ َحًیا َوَمّیًتا 

  ]َتْحِریُم َبْیِع اْلَأْصَناِم [ َفْصٌل 
ھٍ         ى َأّي َوْج ْرِك َعَل َذٍة ِللّش ٍة ُمّتَخ ّل آَل ِع ُك ِریُم َبْی  َوَأّما َتْحِریُم َبْیِع اْلَأْصَناِم َفُیْسَتَفاُد ِمْنُھ َتْح

ْرِك  َكاَنْت  َوِمْن َأّي َنْوٍع َكاَنْت َصَنًما َأْو َوَثًنا َأْو َصِلیًبا َوَكَذِلَك اْلُكُتُب اْلُمْشَتِمَلُة َعَلى الّش
ا َوِاّتخَ   ى اْقِتَناِئَھ ا  َوِعَباَدِة َغْیِر الّلِھ َفَھِذِه ُكّلَھا َیِجُب إَزاَلُتَھا َوِإْعَداُمَھا َوَبْیُعَھا َذِریَعًة إَل اِذَھ

َھا        َفُھَو َأ ي َنْفِس َدِتَھا ِف ِب َمْفَس ا ِبَحْس َدَة َبْیِعَھ ِإّن َمْفَس ْوَلى ِبَتْحِریِم اْلَبْیِع ِمْن ُكّل َما َعَداَھا َف
َھِل إلَ   ى َوالّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْم ُیَؤّخْر ِذْكَرَھا ِلِخّفِة َأْمِرَھا َوَلِكّنُھ َتَدّرَج ِمْن اْلَأْس

ا  َما ُھَو َأْغ َلُظ ِمْنُھ َفِإّن اْلَخْمَر َأْحَسُن َحاًلا ِمْن اْلَمْیَتِة َفِإّنَھا َقْد َتِصیُر َماًلا ُمْحَتَرًما إَذا َقَلَبَھ
ّمُن إَذا      اِء َوُتَض ْن اْلُعَلَم ٍة ِم َد َطاِئَف ْنَعِتِھ ِعْن آَدِمّي ِبَص ا اْل ا َأْو َقَلَبَھ َداًء َخّل ْبَحاَنُھ اْبِت ُھ ُس  الّل

ًدا               ُأْتِلَفْت  ِة َح ِل اْلَمْیَت ي َأْك ُھ ِف ْل الّل ْم َیْجَع ا َل ِة َوِإّنَم اِف اْلَمْیَت ٍة ِبِخَل َد َطاِئَف ّذّمّي ِعْن ى ال َعَل
ا           ا َعْنَھ ا َوِإْبَعاِدَھ َرِة َعْنَھ ا َوالّنْف ْن َكَراَھِتَھ اِع ِم ي الّطَب ُھ ِف اْكِتَفاًء ِبالّزاِجِر اّلِذي َجَعَلُھ الّل

ِھ      . ِبِخَلاِف اْلَخْمِر  اْلُحْكِم َعَلْی اَلى ِب ُھ َتَع َرَدُه الّل َواْلِخْنِزیِر َأَشّد َتْحِریًما ِمْن اْلَمْیَتِة َوِلَھَذا َأْف
ا َأْن            { َأّنُھ ِرْجٌس ِفي َقْوِلِھ  ُھ ِإّل اِعٍم َیْطَعُم ى َط ا َعَل ّي ُمَحّرًم َي ِإَل ا ُأوِح ي َم ُد ِف ا َأِج ُقْل َل

ٌس َأْو  َیُكوَن َمْیَتًة َأْو َدًما َمْس اُم  [ } ُفوًحا َأْو َلْحَم ِخْنِزیٍر َفِإّنُھ ِرْج ِمیُر  ]  ١٤٥اْلَأْنَع َفالّض
َوِإْن َكاَن َعْوُدُه إَلى الّثَلاَثِة اْلَمْذُكوَرِة ِباْعِتَباِر َلْفِظ اْلُمَحّرِم َفِإّنُھ َیَتَرّجُح " َفِإّنُھ " ِفي َقْوِلِھ 

َتْذِكیُرُه ُدوَن َقْوِلِھ : ُقْرُبُھ ِمْنُھ َوالّثاِني : َأَحُدَھا . َلاَثِة َأْوُجٍھ اْخِتَصاَص َلْحِم اْلِخْنِزیِر ِبِھ ِلَث
ى    ُھ َأَت ُث َأّن ٌس َوالّثاِل ا ِرْج اِء " َفِإّنَھ َر   " إْن " و " ِباْلَف ِریِم ِلَتْزُج ِة الّتْح ى ِعّل ا َعَل َتْنِبیًھ

ى      الّنُفوُس َعْنُھ َوُیَقاِبُل َھِذِه اْلِعّلَة َما ِفي  ِتَطاَبِتِھ َفَنَف ِتْلَذاِذِه َواْس ْن اْس اِس ِم ِطَباِع َبْعِض الّن
ا َأمْ     ا ِرْجًس َأّن َكْوَنُھَم ٌر َعْنُھ َذِلَك َوَأْخَبَر َأّنُھ ِرْجٌس َوَھَذا َلا َیْحَتاُج إَلْیِھ ِفي اْلَمْیَتِة َوالّدُم ِل

َناِم     . اِئُر َفَتَأّمْلَھا ُمْسَتِقّر َمْعُلوٌم ِعْنَدُھْم َوِلَھَذا ِفي اْلُقْرآِن َنَظ ِع اْلَأْص ِریِم َبْی َد َتْح ُثّم َذَكَر َبْع
ِر    ِة َواْلِخْنِزی ص . [ َوُھَو َأْعَظُم َتْحِریًما َوِإْثًما َوَأَشّد ُمَناَفاًة ِلْلِإْسَلاِم ِمْن َبْیِع اْلَخْمِر َواْلَمْیَت

٦٧٦ [  
  ]َتْحِریُم الّشْيِء َتْحِریٌم ِلَثَمِنِھ [ َفْصٌل 

ُدُھَما   : َوِفي َقْوِلِھ إّن الّلَھ إَذا َحّرَم َشْیًئا َأْو َحّرَم َأْكَل َشْيٍء َحّرَم َثَمَنھُ  ُیَراُد ِبِھ َأْمَراِن َأَح
ذِ  ِه َما ُھَو َحَراُم اْلَعْیِن َواِلاْنِتَفاِع ُجْمَلًة َكاْلَخْمِر َواْلَمْیَتِة َوالّدِم َواْلِخْنِزیِر َوآَلاِت الّشْرِك َفَھ

ُھ   : َوالّثاِني . َثَمُنَھا َحَراٌم َكْیَفَما اّتَفَقْت  ُرُم َأُكّل َما ُیَباُح اِلاْنِتَفاُع ِبِھ ِفي َغْیِر اْلَأْكِل َوِإّنَما َیْح
ُھ ُدوَن الِ    ُرُم َأْكُل ا َیْح اِع  َكِجْلِد اْلَمْیَتِة َبْعَد الّدَباِغ َوَكاْلُحُمِر اْلَأْھِلّیِة َواْلِبَغاِل َوَنْحِوَھا ِمّم اْنِتَف

اِق          ى اْلِإْطَل َراٌم َعَل َو َح ا ُھ ِھ َم ْدُخُل ِفی ا َی . ِبِھ َفَھَذا َقْد ُیَقاُل إّنُھ َلا َیْدُخُل ِفي اْلَحِدیِث َوِإّنَم
ُھ      ْت ِمْن ي َحُرَم ِة اّلِت ِإَذا  َوَقْد ُیَقاُل إّنُھ َداِخٌل ِفیِھ َوَیُكوُن َتْحِریُم َثَمِنِھ إَذا ِبیَع ِلَأْجِل اْلَمْنَفَع َف

ْلُد ِبیَع اْلَبْغُل َواْلِحَماُر ِلَأْكِلِھَما َحُرَم َثَمُنُھَما ِبِخَلاِف َما إَذا ِبیَعا ِللّرُكوِب َوَغْیِرِه َوِإَذا ِبیَع ِج



 ٢١٦

ُھ جُ      . اْلَمْیَتِة ِلِلاْنِتَفاِع ِبِھ َحّل َثَمُنُھ  ا َقاَل َذا َم َرَد َھ ُھ َوَط ُرَم َثَمُن ْن   َوِإَذا ِبیَع ِلَأْكِلِھ َح وٌر ِم ْمُھ
. إّنُھ إَذا ِبیَع اْلِعَنُب ِلَمْن َیْعِصُرُه َخْمًرا َحُرَم َأْكُل َثَمِنِھ : اْلُفَقَھاِء َكَأْحَمَد َوَماِلٍك َوَأْتَباِعِھَما 

رُ    ِلًما َح ِھ ُمْس ِھ   ِبِخَلاِف َما إَذا ِبیَع ِلَمْن َیْأُكُلُھ َوَكَذِلَك الّسَلاُح إَذا ِبیَع ِلَمْن ُیَقاِتُل ِب ُل َثَمِن َم َأْك
ْت      ِر إَذا ِبیَع اُب اْلَحِری َذِلَك ِثَی َوِإَذا ِبیَع ِلَمْن َیْغُزو ِبِھ ِفي َسِبیِل الّلِھ َفَثَمُنُھ ِمْن الّطّیَباِت َوَك

  .َھا ِلَمْن َیْلَبُسَھا ِمّمْن َیْحُرُم َعَلْیِھ َحُرَم َأْكُل َثَمِنَھا ِبِخَلاِف َبْیِعَھا ِمّمْن َیِحّل َلُھ َلْبُس
  ]َھْل َیُجوُز َبْیُع اْلُمْسِلِم اْلَخْمَر َواْلِخْنِزیَر ِللّذّمّي [ 

َما َفِإْن ِقیَل َفَھْل ُتَجّوُزوَن ِلْلُمْسِلِم َبْیَع اْلَخْمِر َواْلِخْنِزیِر ِمْن الّذّمّي ِلاْعِتَقاِد الّذّمّي َحّلُھَما َك
َك      َجّوْزُتْم َبْیَعُھ الّدْھَن اْلُمَتَنّجَس إَذا َب وُز َذِل ا َیُج َل َل ُھ ؟ ِقی ّیَن َحاَلُھ ِلاْعِتَقاِدِه َطَھاَرَتُھ َوِحّل

وُغ      : َوَثَمُنُھ َحَراٌم َواْلَفْرُق َبْیَنُھَما  ٌة َوَیُس ا َنَجاَس اِھَرٌة َخاَلَطَھ ْیٌن َط َأّن الّدْھَن اْلُمَتَنّجَس َع
ْن اْلُعَلمَ     . ِفیَھا الّنَزاُع  ٌة ِم ْت َطاِئَف ْد َذَھَب الّتَغّیِر       َوَق ا ِب َنّجُس إّل ا ُی ُھ َل ى َأّن َر  . اِء إَل َوِإْن َتَغّی

ٍة              ّل ِمّل ي ُك ُھ ِف ا الّل ي َحّرَمَھ ْیِن اّلِت اِف اْلَع ِل ِبِخَل ِرِه ِباْلَغْس اِن َتْطِھی ى إْمَك َفَذَھَب َطاِئَفٌة إَل
ِإّن    ِر َف ّدِم َواْلِخْنِزی ِة َوال وٍل َكاْلَمْیَت ّل َرُس اِن ُك ى ِلَس ْت  َوَعَل ا َأْجَمَع ٌة ِلَم ِتَباَحَتُھ ُمَخاِلَف اْس

ُھ    اِفُر ِحّل َو        -الّرُسُل َعَلى َتْحِریِمِھ َوِإْن اْعَتَقَد اْلَك َذا ُھ ِرِكیَن َوَھ َناِم ِلْلُمْش ِع اْلَأْص َو َكَبْی َفُھ
ابِ    ]  ٦٧٧ص [ اّلِذي َحّرَمُھ الّلُھ  ِل اْلِكَت َد َأْھ اٌل ِعْن ا    َفِإْن ِقیَل َفاْلَخْمُر َحَل ّوُزوا َبْیَعَھ َفَج

ِقیَل َھَذا ُھَو اّلِذي َتَوّھَمُھ ِمْن َتَوّھِمِھ ِمْن ُعّماِل ُعَمَر ْبِن اْلَخّطاِب َرِضَي الّلُھ َعْنُھ . ِمْنُھْم 
َل اْلكِ        وا َأْھ ُھ َأْن ُیَوّل َر ُعّماَل ُھ َوَأَم اُھْم َعْن ُھ َیْنَھ اِب  َحّتى َكَتَب إَلْیِھْم ُعَمُر َرِضَي الّلُھ َعْن َت

ْن  : َبْیِعَھا ِبَأْنُفِسِھْم َوَأْن َیْأُخُذوا َما َعَلْیِھْم ِمْن َأْثَماِنَھا َفَقاَل َأُبو ُعَبْیٍد  َحّدَثَنا َعْبُد الّرْحَمِن َع
َغ عُ     اَل َبَل َة َق ِن َغَفَل َر  ُسْفَیاَن ْبِن َسِعیٍد َعْن إْبَراِھیَم ْبِن َعْبِد اْلَأْعَلى اْلُجْعِفّي َعْن ُسِویِد ْب َم

ْم     اَل إّنُھ اٌل َفَق ْبَن اْلَخّطاِب َرِضَي الّلھ َعْنُھ َأّن َناًسا َیْأُخُذوَن اْلِجْزَیَة ِمْن اْلَخَناِزیِر َفَقاَم ِبَل
ٍد      و ُعَبْی اَل َأُب ا َق وُھْم َبْیَعَھ وا َوّل ا َتْفَعُل ُھ َل ُھ َعْن َي الّل ُر َرِض اَل ُعْم وَن َفَق ّدَثَنا : َلَیْفَعُل َوَح

اَل          اْلَأْن ا َق َة َأّن ِبَلاًل ِن َغَفَل ِویِد ْب ْن ُس َأْعَلى َع ِد اْل ِن َعْب َصاِرّي َعْن إْسَراِئیَل َعْن إْبَراِھیَم ْب
ُذوا    ا َتْأُخ ِلُعَمِر َرِضَي الّلُھ َعْنُھ إّن ُعّماَلك َیْأُخُذوَن اْلَخْمَر َواْلَخَناِزیَر ِفي اْلَخَراِج َفَقاَل َل

ٍد  ِمْنُھْم َوَلِكْن َوّلوُھ اُنوا    : ْم َبْیَعَھا َوُخُذوا َأْنُتْم ِمْن الّثَمِن َقاَل َأُبو ُعَبْی ِلِمیَن َك ُد َأّن اْلُمْس ُیِری
ا      ِھْم ِبِقیَمِتَھ َراِج َأْرِض ِھْم َوَخ َیْأُخُذوَن ِمْن َأْھِل الّذّمِة اْلَخْمَر َواْلَخَناِزیَر ِمْن ِجْزَیِة ُرُءوِس

ِلُموَن َبیْ   َوّلى اْلُمْس ْم َأْن            ُثّم َیَت َص َلُھ ّم َرّخ ُر ُث ُھ ُعَم ى َعْن اٌل َوَنَھ َرُه ِبَل ِذي َأْنَك َذا اّل ا َفَھ َعَھ
اِزی          َر َواْلَخَن َأّن اْلَخْم ا ِل َوّلیَن ِلَبْیِعَھ ْم اْلُمَت ِة ُھ ُل الّذّم اَن َأْھ َر َیْأُخُذوا َذِلَك ِمْن َأْثَماِنَھا إَذا َك

ِلِمیَن    َماٌل ِمْن َأْمَواِل َأْھِل الّذّمِة َولَ  ا ِلْلُمْس وُن َماًل ُر       . ا َتُك ِدیٌث آَخ َك َح ّیُن َذِل ا ُیَب اَل َوِمّم َق
ي            ِن َأِب ِث ْب ْن َلْی ٍرو َع ِن َعْم ِھ ْب ِد الّل ْن ُعَبْی ٍد َع ِلُعَمِر َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َحّدَثَنا َعِلّي ْبُن َمْعَب

ُھ كَ       ُھ َعْن َي الّل اِب َرِض َن اْلَخّط َر ْب اِزیِر       ُسَلْیٍم َأّن ُعَم ِل اْلَخَن ْأُمُرُھْم ِبَقْت اِل َی ى اْلُعّم َب إَل َت
ا     : َقاَل َأُبو ُعَبْیٍد ]  ٦٧٨ص [ َوَقْبِض َأْثَماِنَھا ِلَأْھِل اْلِجْزَیِة ِمْن  ا ِقَصاًص ْم َیْجَعْلَھ َو َل َفُھ

َواِلِھْم       ْن َأْم ا ِم َو َیَراَھ ا َوُھ ّذّميّ   . ِمْن اْلِجْزَیِة إّل ّر ال ا إَذا َم ى     َفَأّم اِزیِر َعَل اْلَخْمِر َواْلَخَن ِب
ا        ِر ِمْنَھ َن اْلُعْش َذ َثَم ا َیْأُخ َرَھا َوَل َو    . اْلَعاِشِر َفِإّنُھ َلا َیِطیُب َلُھ َأْن ُیَعّش ّذّمّي ُھ اَن ال َوِإْن َك

َأّن ذَ      ِبُھُھ ِل ا ُیْش َأّوِل َوَل اِب اْل ى     اْلُمَتَوّلي ِلَبْیِعَھا َأْیًضا َوَھَذا َلْیَس ِمْن اْلَب َب َعَل ّق َوَج َك َح ِل
اِزیِر      ِر َواْلَخَن ى اْلَخْم ُع َعَل ْيٌء ُیوَض َو َش ا ُھ ا إّنَم َر َھاُھَن یِھْم َوَأّن اْلَعْش اِبِھْم َوَأْرِض ِرَق
ّرمَ       َھ إَذا َح ّلَم إّن الّل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل  َأْنُفِسَھا َوَكَذِلَك َثَمُنَھا َلا َیِطیُب ِلَقْوِل َرُسوِل الّلِھ َص

َذا     ِل َھ ي ِمْث َشْیًئا َحّرَم َثَمَنُھ َوَقْد ُرِوَي َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخّطاِب َرِضَي الّلھ َعْنُھ َأّنُھ َأْفَتى ِف
ِرّي  . ِبَغْیِر َما َأْفَتى ِبِھ ِفي َذاَك َوَكَذِلَك َقاَل ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزیِز  َحّدَثَنا َأُبو اْلُأُسوِد اْلِمْص
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ى           َحّدَثَنا َع َث إَل ٍد َبَع َن َفْرَق َة ْب َباِئّي َأّن ُعْتَب َرَة الّس ِن ُھَبْی ِھ ْب ِد الّل ْبُد الّلِھ ْبُن َلِھیَعَة َعْن َعْب
ُھ         ُھ َعْن َي الّل ُر َرِض ِھ ُعَم َب إَلْی ِر َفَكَت ُعَمَر ْبِن اْلَخّطاِب ِبَأْرَبِعیَن َأْلَف ِدْرَھٍم َصَدَقَة اْلَخْم

ِھ   َبَعْثت إَلّي ِبَصَدَقِة  اَل َوَالّل اْلَخْمِر َوَأْنَت َأَحّق ِبَھا ِمْن اْلُمَھاِجِریَن َوَأْخَبَر ِبَذِلَك الّناَس َوَق
ِعیٍد        ِن َس ى ْب ْن اْلُمَثّن ّرْحَمِن َع ُد ال ّدَثَنا َعْب ُھ َح اَل َفَتَرَك َدَھا َق ْيٍء َبْع ى َش َتْعَمْلُتك َعَل ا اْس َل

دِ     ُن َعْب ُر ْب َب ُعَم یِل          الّضَبِعّي َقاَل َكَت ّي ِبَتْفِص ْث إَل اَة َأْن اْبَع ِن َأْرَط ِدّي ْب ى َع ِز إَل اْلَعِزی
ْن اْلَأْمَواِل اّلِتي َقْبَلك ِمْن َأْیَن َدَخَلْت ؟ َفَكَتَب إَلْیِھ ِبَذِلَك َوَصّنَفُھ َلُھ َوَكاَن ِفیَما َكَتَب إَلْیِھ مِ 

َت    َقاَل َفَلِب. ُعْشِر اْلَخْمِر َأْرَبَعَة آَلاِف ِدْرَھٍم  ك َكَتْب ِھ إّن ْثَنا َما َشاَء الّلُھ ُثّم َجاَء َجَواُب ِكَتاِب
 إَلّي َتْذُكُر ِمْن ُعُشوِر اْلَخْمِر َأْرَبَعَة آَلاِف ِدْرَھٍم َوِإّن اْلَخْمَر َلا ُیَعّشُرَھا ُمْسِلٌم َوَلا َیْشَتِریَھا

ا        َوَلا َیِبیُعَھا َفِإَذا َأَتاك ِكَتاِبي َھَذا َفاْطُلْب الّرُج اَن ِفیَھ ا َك ى ِبَم َو َأْوَل ِھ َفُھ ا َعَلْی . َل َفاْرُدْدَھ
ِھ    ُرّدْت َعَلْی ُل َف َب الّرُج ٍد  . َفَطَل و ُعَبْی اَل َأُب اَن   : َق ُل َوِإْن َك ِھ اْلَعَم ِذي َعَلْی ِدي اّل َذا ِعْن َفَھ

ُھ   . َقاَل َغْیَر َذِلَك ]  ٦٧٩ص [ إْبَراِھیُم الّنَخِعّي َقْد  َر َعْن اْلَخْمِر     ُثّم َذَك ّر ِب ّذّمّي َیُم ي ال ِف
ّر  : َقاَل َأُبو ُعَبْیٍد . َعَلى اْلَعاِشِر َقاَل ُیَضاَعُف َعَلْیِھ اْلُعُشوُر  َوَكاَن َأُبو َحِنیَفَة َیُقوُل إَذا ُم

ِمْعُت ُمحَ          اِزیَر َس ْر اْلَخَن ْم ُیَعّش َر َوَل َر اْلَخْم اِزیِر َعّش اْلَخْمِر َواْلَخَن ِر ِب َن   َعَلى اْلَعاِش َد ْب ّم
ِن        : اْلَحَسِن ُیَحّدُث ِبَذِلَك َعْنُھ َقاَل َأُبو ُعَبْیٍد  َر ْب اِب َوُعَم ِن اْلَخّط َر ْب ْیِن ُعَم ْوُل اْلَخِلیَفَت َوَق

  .َعْبِد اْلَعِزیِز َرِضَي الّلُھ َعْنُھَما َأْوَلى ِباِلاّتَباِع َوَالّلُھ َأْعَلُم 
  ْیِھ َوَسّلَم ِفي َثَمِن اْلَكْلِب َوالّسّنْوِرُحْكُم َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَل

ْن        " : الّصِحیَحْیِن " ِفي  ى َع ّلَم َنَھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َعْن َأِبي َمْسُعوٍد َأّن َرُسوَل الّل
ي ال  " : َصِحیِح ُمْسِلٍم " َثَمِن اْلَكْلِب َوَمْھِر اْلَبِغّي َوُحْلَواِن اْلَكاِھِن َوِفي  ْن َأِب اَل   َع ِر َق ّزَبْی

َك     ْن َذِل ّلَم َع َسَأْلُت َجاِبًرا َعْن َثَمِن اْلَكْلِب َوالّسّنْوِر َفَقاَل َزَجَر الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس
ي     " : ُسَنِن َأِبي َداُود " َوِفي  ّنْوِر َوِف ِب َوالّس ِن اْلَكْل ِحیِح  " َعْنُھ َأّن الّنِبّي َنَھى َعْن َثَم َص
ّر             : " ُمْسِلٍم  اَل َش ّلَم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ْن َرُس ِدیٍج َع ِن َخ ِع ْب ِمْن َحِدیِث َراِف

  ] ٦٨٠ص [ اْلَكْسِب َمْھُر اْلَبِغّي َوَثَمُن اْلَكْلِب َوَكْسُب اْلَحّجاِم 
  ]َتْحِریُم َبْیِع اْلَكْلِب [ 

ُدَھا  َك َیتَ : َأَح ِب َوَذِل ِع اْلَكْل ِریُم َبْی ْیِد َأْو    َتْح ًرا ِللّص اَن َأْو َكِبی ِغیًرا َك ٍب َص ّل َكْل اَوُل ُك َن
ُروٌف          َك َمْع ي َذِل َزاُع ِف ًة َوالّن ِدیِث َقاِطَب ِل اْلَح اِء َأْھ ِلْلَماِشَیِة َأْو ِلْلَحْرِث َوَھَذا َمْذَھُب ُفَقَھ

ي َحِنیفَ        َحاُب َأِب ّوَز َأْص َة َفَج ي َحِنیَف ٍك َوَأِب ا     َعْن َأْصَحاِب َماِل َل َأْثَماِنَھ اِب َوَأْك َع اْلِكَل َة َبْی
َوَقاَل اْلَقاِضي َعْبُد اْلَوّھاِب اْخَتَلَف َأْصَحاُبَنا ِفي َبْیِع َما ُأِذَن ِفي اّتَخاِذِه ِمْن اْلِكَلاِب َفِمْنُھْم 

ى   ًلا    . َمْن َقاَل ُیْكَرُه َوِمْنُھْم َمْن َقاَل َیْحُرُم اْنَتَھ ُھْم َفْص َد َبْعُض ى     َوَعَق ُھ َوَبَن ّح َبْیُع ا َیِص ِلَم
ا    ُھ إْذ َل ْرَق  َعَلْیِھ اْخِتَلاَفُھْم ِفي َبْیِع اْلَكْلِب َفَقاَل َما َكاَنْت َمَناِفُعُھ ُكّلَھا ُمَحّرَمًة َلْم َیُجْز َبْیُع َف

ٍة       ى ُمَحّلَل ُھ إَل ْت َمَناِفُع ا َتَنّوَع اَن    َبْیَن اْلَمْعُدوِم ِحّسا َواْلَمْمُنوِع َشْرًعا َوَم ِإْن َك ٍة َف َوُمَحّرَم
اَر             ا َوَص اْعُتِبَر َنْوُعَھ ا َف اِبٌع َلَھ ُم َت ا َواْلُحْك اُر ِبَھ اَن اِلاْعِتَب ًة َك ْیِن َخاّص اْلَمْقُصوُد ِمْن اْلَع

رُ     . اْلآَخُر َكاْلَمْعُدوِم  ا َح ُل َم ا ُیَقاِب َأّن َم ا  َوِإْن َتَوّزَعْت ِفي الّنْوَعْیِن َلْم َیِصّح اْلَبْیُع ِل َم ِمْنَھ
ا          یُر َمْجُھوًل ّثَمِن َیِص ِة ال ْن َبِقّی َواُه ِم ا ِس ِل َوَم اٍل ِباْلَباِط ُل َم ِل    . َأْك َذا اْلَأْص ى َھ اَل َوَعَل َق

 َمْسَأَلُة َبْیِع َكْلِب الّصْیِد َفِإَذا ُبِنَي اْلِخَلاُف ِفیَھا َعَلى َھَذا اْلَأْصِل ِقیَل ِفي اْلَكْلِب ِمْن اْلَمَناِفِع
ْن            َكَذ َع َوَم ًة َمَن ا ُمَحّرَم ْن َرَأى َأّن ُجْمَلَتَھ ا َفَم َر ِفیَھ ّم َنَظ ِھ ُث ُة َمَناِفِع ّدَدْت ُجْمَل ا َوَكَذا َوُع

ّرُم            ُل َأْو اْلُمَح وُد اْلُمَحّل ْل اْلَمْقُص َر َھ ًة َنَظ ا ُمَتَنّوَع ْن َرآَھ اَز َوَم ًة َأَج ا ُمَحّلَل َرَأى َجِمیَعَھ
ا     َفَجَعَل اْلُحْكَم ِلْل َع َأْیًض وَدٌة َمَن َي َمْقُص َمْقُصوِد َوَمْن َرَأى َمْنَفَعًة َواِحَدًة ِمْنَھا ُمَحّرَمًة َوِھ
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اِبْق       یَل َوَط یَل َوالّتْفِص َذا الّتْأِص ْل َھ َوَمْن اْلَتَبَس َعَلْیِھ َكْوُنَھا َمْقُصوَدًة َوَقَف َأْو َكِرَه َفَتَأّم
ا مِ      ا ِفیِھَم ك َم ُر َل ا َیْظَھ َذا      َبْیَنُھَم ى َھ ْیِد َعَل ِب الّص ِع َكْل اَء َبْی ِل َوَأّن ِبَن اُقِض َواْلَخَل ْن الّتَن

ص [ اْلَأْصِل ِمْن َأْفَسِد اْلِبَناِء َفِإّن َقْوَلُھ َمْن َرَأى َأّن ُجْمَلَة َمَناِفِع َكْلِب الّصْیِد ُمَحّرَمٌة َبْعَد 
ُة َعَلى إَباَحِة َمَناِفِع َكْلِب الّصْیِد ِمْن اِلاْصِطَیاِد َأَحٌد ِمْن الّناِس َقّط َوَقْد اّتَفَقْت اْلُأّم]  ٦٨١

ٌة َولَ   ا َواْلِحَراَسِة َوُھَما ُجّل َمَناِفِعِھ َوَلا ُیْقَتَنى إّلا ِلَذِلَك َفَمْن اّلِذي َرَأى َمَناِفَعُھ ُكّلَھا ُمَحّرَم
ًة    . َجاِئَزٌة َیِصّح َأْن ُتَراَد َمَناِفُعُھ الّشْرِعّیُة ؟ َفِإّن إَعاَرَتُھ  ا ُمَحّلَل ْن َرَأى َجِمیَعَھ َوَقْوُلُھ َوَم

َواِز           َدِم َج ى َع وُر َعَل ا َواْلُجْمُھ ٌة اّتَفاًق ْذُكوَرَة ُمَحّلَل ُھ اْلَم ِإّن َمَناِفَع َأَجاَز َكَلاَم َفاِسٌد َأْیًضا َف
وُد ا . َبْیِعِھ  َدَة      َوَقْوُلُھ َوَمْن َرآَھا ُمَتَنّوَعًة َنَظَر َھْل اْلَمْقُص ا َفاِئ اٌم َل ّرُم ؟ َكَل ُل َأْو اْلُمَح ْلُمَحّل

ّدرُ       ا ُیَق ّوُع َوَم َأْیَن الّتَن ِة َف ِطَیاُد ُدوَن اْلِحَراَس  َتْحَتُھ اْلَبّتَة َفِإّن َمْنَفَعَة َكْلِب الّصْیِد ِھَي اِلاْص
َدًة      ِفي اْلَمَناِفِع ِمْن الّتْحِریِم ُیَقّدُر ِمْثُلُھ ِفي اْلِحَماِر َواْلَبْغِل ًة َواِح ْن َرَأى َمْنَفَع ُھ َوَم ؟ َوَقْوُل

َأْظَھُر َفَساًدا ِمّما َقْبَلُھ َفِإّن َھِذِه اْلَمْنَفَعَة اْلُمَحّرَمَة َلْیَسْت ِھَي . ُمَحّرَمًة َوِھَي َمْقُصوَدٌة ُمِنَع 
َدَھا فَ    َتِرَیُھ َقَص ّدَر َأّن ُمْش ْیِد َوِإْن ُق ِب الّص ْن َكْل وَدَة ِم ًة   اْلَمْقُص َد َمْنَفَع ْو َقَص ا َل َو َكَم ُھ

َو            ِحیَح ُھ َل الّص یِل َوَأّن اْلَأْص َذا الّتْأِص اُد َھ ّیَن َفَس ُھ َوَتَب وُز َبْیُع ا َیُج ُمَحّرَمًة ِمْن َساِئِر َم
  .اّلِذي َدّل َعَلْیِھ الّنّص الّصِریُح اّلِذي َلا ُمَعاِرَض َلُھ اْلَبّتَة ِمْن َتْحِریِم َبْیِعِھ 

ِھ              َفِإْن ِق ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ُھ َرُس ى َعْن ِذي َنَھ ْوِع اّل ْن الّن َتْثًنى ِم ْیِد ُمْس ُب الّص یَل َكْل
َوَسّلَم ِبَدِلیِل َما َرَواُه الّتْرِمِذّي ِمْن َحِدیِث َجاِبٍر َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ 

اِئّي  َوَسّلَم َنَھى َعْن َثَمِن اْل ِن     : َكْلِب إّلا َكْلَب الّصْیِد َوَقاَل الّنَس ُن اْلَحَس َراِھیُم ْب ي إْب َأْخَبَرِن
اْلِمّصیِصّي َحّدَثَنا َحّجاُج ْبُن ُمَحّمٍد َعْن َحّماِد ْبِن َسَلَمَة َعْن َأِبي الّزَبْیِر َعْن َجاِبٍر َرِضَي 

َب  َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َو]  ٦٨٢ص [ الّلُھ َعْنُھ َأّن  َسّلَم َنَھى َعْن َثَمِن اْلَكْلِب َوالّسّنْوِر إّلا َكْل
َبَغ   ا          : الّصْیِد َوَقاَل َقاِسُم ْبُن َأْص ْرَیَم َأْخَبَرَن ي َم ُن َأِب ّدَثَنا اْب َماِعیَل َح ُن إْس ُد ْب ّدَثَنا ُمَحّم َح

ِن أَ         اِء ْب ْن َعَط ّباح َع ُن الّص ى ْب ّدَثَنا اْلُمَثّن وَب َح َرَة      َیْحَیى ْبُن َأّی ي ُھَرْی ْن َأِب اٍح َع ي َرَب ِب
ب           ا كل ْحٌت إّل ِب ُس ُن اْلَكْل اَل َثَم ّلَم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّل
ھ            َي الّل ّدیِق َرِض ٍر الّص ي َبْك ْن َأِب َھاٍب َع ِن ِش ْن اْب َرُه َع صید َوَقاَل اْبُن َوْھٍب َعّمْن َأْخَب

ِة    َعْنُھ َع ُر الّزاِنَی اِھِن َوَمْھ ْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَل َثَلاٌث ُھّن ُسْحٌت ُحْلَواُن اْلَك
ِھ      : َوَثَمُن اْلَكْلِب اْلَعُقوِر َوَقاَل اْبُن َوْھٍب  ْن َأِبی َمْیَرَة َع ِن ُض ِھ ْب َحّدَثِني الّشْمُر ْبُن َعْبِد الّل

ى      َعْن َجّدِه َعْن َعِلّي  ّلَم َنَھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ْبِن َأِبي َطاِلٍب َرِضَي الّلھ َعْنُھ َأّن الّنِبّي َص
ْن َرَوى       ٌد َم اِبًرا َأَح ا َأّن َج ِتْثَناِء َأْیًض َعْن َثَمِن اْلَكْلِب اْلَعُقوِر َوَیُدّل َعَلى ِصّحِة َھَذا اِلاْس

ِن   َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم الّن ي َثَم ْھَي َعْن َثَمِن اْلَكْلِب َوَقْد َرّخَص َجاِبٌر َنْفَسُھ ِف
ًة           ُھ ُحّج ْن َجَعَل َد َم ِدیِث ِعْن وِم اْلَح یِص ُعُم اِلٍح ِلَتْخِص َحاِبّي َص ْوُل الّص ْیِد َوَق ِب الّص َكْل

ُل     َفَكْیَف إَذا َكاَن َمَعُھ الّنّص ِباْسِتْثَناِئِھ َواْلِقَیاِس ؟ َوَأْیًضا ِلَأّنُھ ّح َنْق ِھ َوَیِص ُیَباُح اِلاْنِتَفاُع ِب
اِء          ْوَلْي اْلُعَلَم ِد َق ي َأَح ُھ ِف ُھ َوِإَجاَرُت وُز إَعاَرُت ِة َوَتُج [ اْلَیِد ِفیِھ ِباْلِمیَراِث َواْلَوِصّیِة َواْلِھَب

اِر     ]  ٦٨٣ص  ِل َواْلِحَم ُھ َكاْلَبْغ اَز َبْیُع اِفِعّیِة َفَج ُھ   . ِللّش اْلَجَواُب َأّن ّي   َف ْن الّنِب ّح َع ا َیِص َل
اَل     ُھ َفَق ھ َعْن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْسِتْثَناُء َكْلِب الّصْیِد ِبَوْجٍھ َأّما َحِدیُث َجاِبٍر َرِضَي الّل

ّدارَ  ُقْطِنّي اْلِإَماُم َأْحَمُد َوَقْد ُسِئَل َعْنُھ َھَذا ِمْن اْلَحَسِن ْبِن َأِبي َجْعَفٍر َوُھَو َضِعیٌف َوَقاَل ال
ِدیِث   . الّصَواُب َأّنُھ َمْوُقوٌف َعَلى َجاِبٍر :  َذا اْلَح اَل  . َوَقاَل الّتْرِمِذّي َلا َیِصّح إْسَناُد َھ َوَق

ِفي َحِدیِث َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َھَذا َلا َیِصّح َأُبو اْلُمَھّزِم َضِعیٌف ُیِریُد َراِوَیُھ َعْنُھ 
ٌة       : َھِقّي َوَقاَل اْلَبْی.  ِب َجَماَع ِن اْلَكْل ْن َثَم َي َع ّلَم الّنْھ َرَوى َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس



 ٢١٩

ُظ          َة الّلْف و ُجَحْیَف ِدیٍج َوَأُب ُن َخ ُع ْب َرَة َوَراِف و ُھَرْی ِمْنُھْم اْبُن َعّباٍس َوَجاِبُر ْبُن َعْبِد الّلِھ َوَأُب
َأّن       . ُمْخَتِلٌف َواْلَمْعَنى َواِحٌد  ّح َوَك ا َیِص ْیِد َل ِب الّص ِتْثَناِء َكْل َواْلَحِدیُث اّلِذي ُرِوَي ِفي اْس

ُم      ُھ َأْعَل ِھ َوَالّل ّبَھ َعَلْی ِن     . َمْن َرَواُه َأَراَد َحِدیَث الّنْھِي َعْن اْقِتَناِئِھ َفُش اِد ْب ِدیُث َحّم ا َح َوَأّم
ٍر       َسَلَمَة َعْن َأِبي الّزَبْیِر َفُھَو اّلِذي َضّعَف ي َجْعَف ِن َأِب ِن ْب ُھ ِباْلَحَس ُھ الّل ُھ اْلِإَماُم َأْحَمُد َرِحَم

ّداَرُقْطِنّي     ِھ ال اَل ِفی ُھ   : َوَكَأّنُھ َلْم َیَقْع َلُھ َطِریُق َحّجاِج ْبِن ُمَحّمٍد َوُھَو اّلِذي َق َواُب َأّن الّص
ْم ُیَصّرْح ِفیِھ ِبالّسَماِع ِمْن َجاِبٍر َوُھَو ُمَدّلٌس َمْوُقوٌف َوَقْد َأَعّلُھ اْبُن َحْزٍم ِبَأّن َأَبا الّزَبْیِر َل

ُھ       ِث َعْن ِة الّلْی ْن ِرَواَی ْیَس ِم ِب         . َوَل ِتْثَناِء َكْل ْن اْس ْم ِم ِھ َوُھ َد ُرَواِت َأّن َأَح ّي ِب ُھ اْلَبْیَھِق َوَأَعّل
ى الْ   ُھ إَل ِع  الّصْیِد ِمّما ُنِھَي َعْن اْقِتَناِئِھ ِمْن اْلِكَلاِب َفَنَقَل ت  . َبْی اِن     : ُقْل ى ُبْطَل ُدّل َعَل ا َی َوِمّم

َحِدیِث َجاِبٍر َھَذا َوَأّنُھ ُخِلَط َعَلْیِھ َأّنُھ َصّح َعْنُھ َأّنُھ َقاَل َأْرَبٌع ِمْن الّسْحِت ِضَراُب اْلَفْحِل 
ا ِلْلمَ    ٌة َأْیًض َذا ِعّل ِتْثَناِء     َوَثَمُن اْلَكْلِب َوَمْھُر اْلَبِغّي َوَكْسُب اْلَحّجاِم َوَھ ْن اْس ِھ ِم وِف َعَلْی ْوُق

اٍء    . َكْلِب الّصْیِد َفُھَو ِعّلٌة ِلْلَمْوُقوِف َواْلَمْرُفوِع  ْن َعَط ّباح َع َوَأّما َحِدیُث اْلُمَثّنى ْبِن الّص
ِھَد َمالِ          ْد َش وَب َوَق ُن َأّی ى ْب ِھ َیْحَی َأّن ِفی ٌل ِل ِھ  َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َفَباِط ٌك َعَلْی

َدُھْم      . َأْحَمُد ]  ٦٨٤ص [ ِباْلَكِذِب َوَجّرَحُھ اْلِإَماُم  ْعُفُھ ِعْن ّباح َوَض ُن الّص ى ْب َوِفیِھ اْلُمَثّن
ٍب        ِن َحِبی َد ْب ُن َأْحَم ُن ْب ّدْثَنا اْلَحَس َمْشُھوٌر َوَیُدّل َعَلى ُبْطَلاِن اْلَحِدیِث َما َرَواُه الّنَساِئّي َح

اٍح    َحّدَثَنا ُمَحّمُد ي َرَب ْبُن َعْبِد الّلِھ ْبِن ُنَمْیٍر َحّدَثَنا َأْسَباٌط َحّدَثَنا اْلَأْعَمُش َعْن َعَطاِء ْبِن َأِب
َقاَل َقاَل َأُبو ُھَرْیَرَة َرِضَي الّلھ َعْنُھ َأْرَبٌع ِمْن الّسْحِت ِضَراُب اْلَفْحِل َوَثَمُن اْلَكْلِب َوَمْھِر 

ْن         اْلَبِغّي َوَكْسُب اْلَحّجاِم ْدَرى َم ا ُی ُھ َفَل ھ َعْن َي الّل ّدیِق َرِض َوَأّما اْلَأَثُر َعْن َأِبي َبْكٍر الّص
ُھ     ُھ َعْن َي الّل َأْخَبَر اْبَن َوْھٍب َعْن اْبِن ِشَھاٍب َوَلا َمْن َأْخَبَر اْبَن ِشَھاٍب َعْن الّصّدیِق َرِض

ِة    َوَأّما اْلَأَثُر َعْن َع. َوِمْثُل َھَذا َلا ُیْحَتّج ِبِھ  ي َغاَی َمْیَرَة ِف ِلّي َرِضَي الّلھ َعْنُھ َفِفیِھ اْبُن ُض
اُت الّضْعِف َوِمْثُل َھِذِه اْلآَثاِر الّساِقَطِة اْلَمْعُلوَلِة َلا ُتَقّدُم َعَلى اْلآَثاِر اّلِتي َرَواَھا اْلَأِئّمُة الّثَق

َحاِبّي  اْلَأْثَباُت َحّتى َقاَل َبْعُض اْلُحّفاِظ إّن َنْقَلَھا َنْقُل  َتَواُتٍر َوَقْد َظَھَر َأّنُھ َلْم َیِصّح َعْن َص
ٌع   ِخَلاُفَھا اْلَبّتَة َبْل َھَذا َجاِبٌر َوَأُبو ُھَرْیَرَة َواْبُن َعّباٍس َیُقوُلوَن َثَمُن اْلَكْلِب َخِبیٌث َقاَل َوِكی

ا     َحّدَثَنا إْسَراِئیُل َعْن َعْبِد اْلَكِریِم َعْن َقْیِس ْبِن َحْبَتٍر :  َھ َعْنُھَم َي الّل اٍس َرِض َعْن اْبِن َعّب
ِن       ْوَل اْب وَن َق ِھ َأْن َیُك ا ِفی َیْرَفُعُھ َثَمُن اْلَكْلِب َوَمْھُر اْلَبِغّي َوَثَمُن اْلَخْمِر َحَراٌم َوَھَذا َأَقّل َم

اٍس  ِد اْلِقیَ    . َعّب ْن َأْفَس اِر َفِم ِل َواْلِحَم ى اْلَبْغ ِب َعَل اُس اْلَكْل ا ِقَی ى  َوَأّم ُھ َعَل ْل ِقَیاُس اِس َب
َبِھ          ْن الّش َرُب ِم ِر َأْق ْیَن اْلِخْنِزی ُھ َوَب ِذي َبْیَن َبَھ اّل اْلِخْنِزیِر َأَصّح ِمْن ِقَیاِسِھ َعَلْیِھَما ِلَأّن الّش

ص [ ُد ِبالّنّص اّلِذي َبّیَنُھ َوَبْیَن اْلَبْغِل َواْلِحَماِر َوَلُھ َتَعاُرُض اْلِقَیاَساِن َلَكاَن اْلِقَیاُس اْلُمَؤّی
اَن    . َأَصّح َوَأْوَلى ِمْن اْلِقَیاِس اْلُمَخاِلِف َلُھ ]  ٦٨٥ یَن َك ا ِح َفِإْن ِقیَل َكاَن الّنْھُي َعْن َثَمِنَھ

ِع          ِریَم اْلَبْی َخ َتْح ُي َفَنَس َخ الّنْھ َھا ُنِس اُذ َبْعِض یَح اّتَخ َل ِقی . اْلَأْمُر ِبَقْتِلَھا َفَلّما َحُرَم َقْتُلَھا َوُأِب
َھِذِه َدْعَوى َباِطَلٌة َلْیَس َمَع ُمّدِعیَھا ِلِصّحِتَھا َدِلیٌل َوَلا ُشْبَھٌة َوَلْیَس ِفي اْلَأَثِر َما َیُدّل َعَلى 

ا           ى ُبْطَلاِنَھ ُدّل َعَل وِه َوَی ْن اْلُوُج ِھ ِم َة ِبَوْج ّدْعَوى اْلَبّت ِذِه ال ِریِم   : ِصّحِة َھ َث َتْح َأّن َأَحاِدی
اِن        َبْیِعَھا َوَأْك ا َنْوَع ْن اْقِتَناِئَھ ِي َع ا َوالّنْھ َأْمِر ِبَقْتِلَھ ُث اْل ِل َثَمِنَھا ُمْطَلَقٌة َعاّمٌة ُكّلَھا َوَأَحاِدی

ا         ْن َبْیِعَھ ُي َع اَن الّنْھ ْو َك َأّخُر َفَل َو اْلُمَت َنْوٌع َكَذِلَك َوُھَو اْلُمَتَقّدُم َوَنْوٌع ُمَقّیٌد ُمَخّصٌص َوُھ
ًدا َمْخُصوًص ا   ُمَقّی َم َأّن ُعُموَمَھ ًة ُعِل ًة ُمْطَلَق اَءْت َعاّم ا َج َذِلَك َفَلّم اُر َك ِھ اْلآَث اَءْت ِب ا َلَج

  .َوَالّلُھ َأْعَلُم . َوِإْطَلاَقَھا ُمَراٌد َفَلا َیُجوُز إْبَطاُلُھ 
  ]َتْحِریُم َبْیِع الّسّنْوِر [ َفْصٌل 
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ِذي َرَواُه      َتْحِریُم َبْیِع الّسّنْوِر َك: اْلُحْكُم الّثاِني  ِریُح اّل ِحیُح الّص ِدیُث الّص ِھ اْلَح َما َدّل َعَلْی
ُن     ُد ْب ّدَثَنا ُمَحّم َجاِبٌر َوَأْفَتى ِبُموِجِبِھ َكَما َرَواُه َقاِسُم ْبُن َأْصَبَغ َحّدَثَنا ُمَحّمُد ْبُن َوّضاٍح َح

ِد    آَدَم َحّدَثَنا َعْبُد الّلِھ ْبُن اْلُمَباَرِك َحّدَثَنا َحّماُد ْبُن ِن َعْب َسَلَمَة َعْن َأِبي الّزَبْیِر َعْن َجاِبِر ْب
ِرَه ِبَما الّلِھ َأّنُھ َكِرَه َثَمَن اْلَكْلِب َوالّسّنْوِر َقاَل َأُبو ُمَحّمٍد َفَھِذِه ُفْتَیا َجاِبِر ْبِن َعْبِد الّلِھ َأّنُھ َك

َو   َرَواُه َوَلا ُیْعَرُف َلُھ ُمَخاِلٌف ِمْن الّصَحاَبِة َوَكَذِل ُھ َوُھ َك َأْفَتى َأُبو ُھَرْیَرَة َرِضَي الّلھ َعْن
ْن           ّرَواَیَتْیِن َع َدى ال اِھِر َوِإْح ِل الّظ ِع َأْھ ٍد َوَجِمی ِن َزْی اِبِر ْب َمْذَھُب َطاُووٍس َوُمَجاِھٍد َوَج

دِ  ا    َأْحَمَد َوِھَي اْخِتَیاُر َأِبي َبْكٍر َعْبِد اْلَعِزیِز َوُھَو الّصَواُب ِلِصّحِة اْلَح َدِم َم َذِلَك َوَع یِث ِب
َك    : َقاَل اْلَبْیَھِقّي . ُیَعاِرُضُھ َفَوَجَب اْلَقْوُل ِبِھ  ى َأّن َذِل ِدیَث َعَل َوِمْن اْلُعَلَماِء َمْن َحَمَل اْلَح

تْ       ّرُة َلْیَس ّلَم اْلِھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َنِجِس   ِحیَن َكاَن َمْحُكوًما ِبَنَجاَسِتَھا َفَلّما َقاَل الّنِبّي َص ِب
َوِمْنُھْم َمْن َحَمَلُھ َعَلى الّسّنْوِر إَذا َتَوّحَش َوُمَتاَبَعُة َظاِھِر الّسّنِة ]  ٦٨٦ص [ َصاَر َذِلَك 

ا            . َأْوَلى  ا َل ُھ َوِإّنَم اَء الّل ِھ إْن َش اَل ِب ِھ َلَق َع ِفی َر اْلَواِق ُھ اْلَخَب ُھ الّل َوَلْو َسِمَع الّشاِفِعّي َرِحَم
ى      َیُقوُل ِبِھ اِبٍر َعَل ْن َج ْفَیاَن َع َمْن َتَوّقَف ِفي َتْثِبیِت ِرَواَیاِت َأِبي الّزَبْیِر َوَقْد َتاَبَعُھ َأُبو ُس

ْفَیاَن    ي ُس َھِذِه الّرَواَیِة ِمْن ِجَھِة ِعیَسى ْبِن ُیوُنَس َوَحْفِص ْبِن ِغَیاٍث َعْن اْلَأْعَمِش َعْن َأِب
ُھ   نْ  . اْنَتَھى َكَلاُم ْنُھْم َم ِذِه             َوِم ي َھ ا ِف ى َم ا َیْخَف وِك َوَل ْیَس ِبَمْمُل ِذي َل ّر اّل ى اْلِھ ُھ َعَل َحَمَل

  .اْلَمَحاِمِل ِمْن اْلَوْھِن 
  ]َتْحِریُم َمْھِر اْلَبِغّي [ َفْصٌل 

  ]َھْل ِلْلُحّرِة اْلُمْكَرَھِة َعَلى الّزَنى َمْھٌر [ 
ِھ   َواْلُحْكُم الّثاِلُث َمْھُر اْلَبِغّي َوُھَو َما َتْأ وُل الّل ُخُذُه الّزاِنَیُة ِفي ُمَقاَبَلِة الّزَنى ِبَھا َفَحَكَم َرُس

َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّن َذِلَك َخِبیٌث َعَلى َأّي َوْجٍھ َكاَن ُحّرًة َكاَنْت َأْو َأَمًة َوَلا ِسّیَما َفِإّن 
َأْو " َوْقَت اْلَبْیَعِة : اْلَحَراِئِر َوِلَھَذا َقاَلْت ِھْنُد  اْلِبَغاَء إّنَما َكاَن َعَلى َعْھِدِھْم ِفي اْلِإَماِء ُدوَن

ْن    " َتْزِني اْلُحّرُة ؟  ا ِم ْت َرُجًل َوَلا ِنَزاَع َبْیَن اْلُفَقَھاِء ِفي َأّن اْلُحّرَة اْلَباِلَغَة اْلَعاِقَلَة إَذا َمّكَن
َف    ا َواْخُتِل َر َلَھ ا َمْھ ُھ َل ا َأّن ى ِبَھ َھا َفَزَن َداُھَما  َنْفِس َأَلَتْیِن إْح ي َمْس ُة : ِف ّرُة اْلُمْكَرَھ . اْلُح

َي      َواٍل َوِھ ُة َأْق ا َأْرَبَع ى َفِفیَھ ى الّزَن ُة َعَل ّرُة اْلُمْكَرَھ ا اْلُح ُة َفَأّم ُة اْلُمَطاِوَع ُة اْلَأَم َوالّثاِنَی
ْكًرا َكاَنْت َأْو َثّیًبا َسَواٌء ُوِطَئْت َأّن َلَھا اْلَمْھَر ِب: َأَحُدَھا . ِرَواَیاٌت َمْنُصوَصاٌت َعْن َأْحَمَد 

َأّنَھا إْن َكاَنْت َثّیًبا َفَلا َمْھَر َلَھا َوِإْن َكاَنْت ِبْكًرا َفَلَھا اْلَمْھُر : َوالّثاِني . ِفي ُقُبِلَھا َأْو ُدُبِرَھا 
َھَذا اْلَقْوُل اْخِتَیاُر َأِبي َبْكٍر َوَھْل َیِجُب َمَعُھ َأْرُش اْلَبَكاَرِة ؟ َعَلى ِرَواَیَتْیِن َمْنُصوَصَتْیِن َو

ُع َأّن      ]  ٦٨٧ص [  ُر َوالّراِب ا اْلَمْھ ًة َفَلَھ ْت َأْجَنِبّی َكاَنْت َذاَت َمْحَرٍم َفَلا َمْھَر َلَھا َوِإْن َكاَن
ا  َمْن َتْحُرُم اْبَنُتَھا َكاْلُأّم َواْلِبْنِت َواْلُأْخِت َفَلا َمْھَر َلَھا َوَمْن َتِحّل اْبَنُتَھ ا َكاْلَعّمِة َواْلَخاَلِة َفَلَھ

ْت َأْو         . اْلَمْھُر  ًرا َكاَن اِل ِبْك ى ِبَح ى الّزَن ِة َعَل َر ِلْلُمْكَرَھ ا َمْھ َوَقاَل َأُبو َحِنیَفة َرِحَمُھ الّلُھ َل
ا  َثّیًبا َفَمْن َأْوَجَب اْلَمْھَر َقاَل إّن اْسِتیَفاَء َھِذِه اْلَمْنَفَعِة ُجِعَل ُمَقّوًما ِفي ال ّشْرِع ِباْلَمْھِر َوِإّنَم

ْو أَ  ْت  َلْم َیِجْب ِلْلُمْخَتاَرِة ِلَأّنَھا َباِذَلٌة ِلْلَمْنَفَعِة اّلِتي َعّوَضَھا َلَھا َفَلْم َیِجْب َلَھا َشْيٌء َكَما َل ِذَن
اِرعُ    . ِفي إْتَلاِف ُعْضٍو ِمْن َأْعَضاِئَھا ِلَمْن َأْتَلَفُھ  اَل الّش ُھ َق ْم ُیوِجْب ِذِه     َوَمْن َل َل َھ ا َجَع إّنَم

اُس  اْلَمْنَفَعَة ُمَتَقّوَمًة ِباْلَمْھِر ِفي َعْقٍد َأْو ُشْبَھِة َعْقٍد َوَلْم ُیَقّوْمَھا ِباْلَمْھِر ِفي الّزَنى اْلَبّتَة َو ِقَی
اِس    ِد اْلِقَی ْن َأْفَس اِح ِم ى الّنَك َفاِح َعَل اُلوا . الّس ي ُمَقا  : َق اِرُع ِف َل الّش ا َجَع َذا  َوِإّنَم ِة َھ َبَل

ِر          َماِن اْلَمْھ ْیَن َض ُھ َوَب ُع َبْیَن ا َیْجَم َة َفَل ّد َواْلُعُقوَب ِتْمَتاِع اْلَح اُلوا  . اِلاْس ا  : َق وُب إّنَم َواْلُوُج
ْیَس    ِھ َوَل ُیَتَلّقى ِمْن الّشاِرِع ِمْن َنّص ِخَطاِبِھ َأْو ُعُموِمِھ َأْو َفْحَواُه َأْو َتْنِبیِھِھ َأْو َمْعَنى َنّص

ا    . َشْيٌء ِمْن َذِلَك َثاِبًتا ُمَتَحّقًقا َعْنُھ  ُد َم ا ُبْع َوَغاَیُة َما ُیْدَعى ِقَیاُس الّسَفاِح َعَلى الّنَكاِح َوَی
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اُف        : َقاُلوا . َبْیَنُھَما  ا ُیَض َذا إّنَم ى َوِلَھ ا َوَمْعًن اِح َلْفًظ اِئِص الّنَك َواْلَمْھُر إّنَما ُھَو ِمْن َخَص
َمْھُر الّنَكاِح َوَلا ُیَضاُف إَلى الّزَنى َفَلا ُیَقاُل ُمْھُر الّزَنا َوِإّنَما َأْطَلَق الّنِبّي َصّلى إَلْیِھ َفُیَقاُل 

ِخْنِزیِر الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلَمْھَر َوَأَراَد ِبِھ اْلَعْقَد َكَما َقاَل إّن الّلَھ َحّرَم َبْیَع اْلَخْمِر َواْلَمْیَتِة َواْل
َناِم َرٌة       .  َواْلَأْص اِئُرُه َكِثی ُھ َوَنَظ َل َثَمَن ّرا َفَأَك اَع ُح ٌل َب اَل َوَرُج ا َق ]  ٦٨٨ص . [ َوَكَم

قّ   َواْلَأّوُلوَن َیُقوُلوَن اْلَأْصُل ِفي َھِذِه اْلَمْنَفَعِة َأْن َتُقوَم ِباْلَمْھِر َوِإّنَما َأْسَقَطُھ الّشاِرُع ِفي َح
ي ِباْخ ي َتْزِن َي اّلِت ّي َوِھ وُز  اْلَبِغ ا َیُج ا َفَل ْت َبِغّی ى َفَلْیَس ى الّزَن ُة َعَل ا اْلُمْكَرَھ ا َوَأّم ِتَیاِرَھ

ھِ   ِتیَفاِء َمَناِفِع  إْسَقاُط َبَدِل َمْنَفَعِتَھا اّلِتي ُأْكِرَھْت َعَلى اْسِتیَفاِئَھا َكَما َلْو ُأْكِرَه اْلُحّر َعَلى اْس
ْوَلْیِن       َفِإّنُھ َیْلَزُمُھ ِعَوُضَھا َوِعَوُض َھِذِه اْل ُذ اْلَق َذا َمْأَخ ُر َفَھ َو اْلَمْھ ْرًعا ُھ ْن  . َمْنَفَعِة َش َوَم

َفّرَق َبْیَن اْلِبْكِر َوالّثّیِب َرَأى َأّن اْلَواِطَئ َلْم َیْذَھْب َعَلى الّثّیِب َشْیًئا َوَحْسُبُھ اْلُعُقوَبُة اّلِتي 
اِبُلَھا َشْرًعا َماٌل ُیْلِزُم َمْن َأْقَدَم َعَلْیَھا ِبِخَلاِف اْلِبْكِر َتَرّتَبْت َعَلى ِفْعِلِھ َوَھِذِه اْلَمْعِصَیُة َلا ُیَق

ي              ِھ ِف ُموَنًة َعَلْی ُة َمْض ِذِه اْلِجَناَی ْت َھ ُھ َفَكاَن ا َأَزاَل َماِن َم ْن َض ّد ِم ا ُب َفِإّنُھ َأَزاَل َبَكاَرَتَھا َفَل
ةٍ  ا         اْلُجْمَلِة َفَضِمَن َما َأْتَلَفُھ ِمْن ُجْزِء َمْنَفَع َماِن َكَم ي الّض ْزِء ِف ًة ِلْلُج ُة َتاِبَع ْت اْلَمْنَفَع َوَكاَن

َوَمْن َفّرَق َبْیَن َذَواِت اْلَمَحاِرِم َوَغْیِرِھّن . َكاَنْت َتاِبَعًة َلُھ ِفي َعَدِمِھ ِمْن اْلِبْكِر اْلُمَطاِوَعِة 
ُھّن َغْیُر ُمِحّل اْلَوْطِء ِشْرًعا َكاَن اْسِتیَفاُء َرَأى َأّن َتْحِریَمُھّن َلّما َكاَن َتْحِریًما ُمْسَتَقّرا َوَأّن

اِف     َذا ِبِخَل ْعِبّي َوَھ ْوُل الّش َذا َق ًرا َوَھ ُب َمْھ ا ُیوِج ّوِط َفَل ِة الّتَل ْنُھّن ِبَمْنِزَل ِة ِم ِذِه اْلَمْنَفَع َھ
ُھ       ُن َزَواُل اِرٌض ُیْمِك ُھ َع اَھَرِة َفِإّن اِحُب اْلمُ  . َتْحِریِم اْلُمَص اَل َص ي َأْن    َق َذا َیْنَبِغ ي َوَھَك ْغِن

اِرِم     . َیُكوَن اْلُحْكُم ِفیَمْن َحُرَمْت ِبالّرَضاِع ِلَأّنُھ َطاِرٌئ َأْیًضا  ي َذَواِت اْلَمَح ّرَق ِف ْن َف َوَم
ّف  َبْیَن َمْن َتْحُرُم اْبَنُتَھا َوَبْیَن َمْن َلا َتْحُرُم َفَكَأّنُھ َرَأى َأّن َمْن َلا َتْحُرُم اْبَنُتَھا َت ْحِریُمَھا َأَخ

ا  . ِمْن َتْحِریِم اْلُأْخَرى َفَأْشَبَھ اْلَعاِرَض  َفِإْن ِقیَل َفَما ُحْكُم اْلُمْكَرَھِة َعَلى اْلَوْطِء ِفي ُدُبِرَھ
ُب فِ      ا َیِج الّلَواِط َل َذا َك وِب َفَھ ِھ  َأْو اْلَأَمِة اْلُمَطاِوَعِة َعَلى َذِلَك ؟ ِقیَل ُھَو َأْوَلى ِبَعَدِم اْلُوُج ی

َة          - ٦٨٩ -. اْلَمْھُر اّتَفاًقا  ُن َتْیِمّی اِت اْب و اْلَبَرَك ْیَخاِن َأُب َأَلِة الّش ِذِه اْلَمْس ي َھ َوَقْد اْخَتَلَف ِف
ي   ّرِرِه  " َوَأُبو ُمَحّمِد ْبِن ُقَداَمَة َفَقاَل َأُبو اْلَبَرَكاِت ِف وَءِة     " ُمَح ِل ِلْلَمْوُط ُر اْلِمْث ُب َمْھ َوَیِج

ُر  ِبُشْبَھِة َو اْلُمْكَرَھِة َعَلى الّزَنى ِفي ُقُبٍل َأْو ُدُبٍر َوَقاَل َأُبو ُمَحّمٍد ِفي اْلُمْغِني َلا َیِجُب اْلَمْھ
َبَھ اْلقُ    ْيِء َفَأْش اُف ِلَش َة  ِباْلَوْطِء ِفي الّدُبِر َوَلا الّلَواُط ِلَأّن الّشْرَع َلْم َیِرْد ِبَبَدِلِھ َوَلا ُھَو إْتَل ْبَل

اِرُع   َواْلَوْطَء ُد ُھ الّش وَن اْلَفْرِج َوَھَذا اْلَقْوُل ُھَو الّصَواُب َقْطًعا َفِإّن َھَذا اْلِفْعَل َلْم َیْجَعْل َل
 ِقیَمًة َأَصَلا َوَلا َقّدَر َلُھ َمْھًرا ِبَوْجِھ ِمْن اْلُوُجوِه َوِقَیاُسُھ َعَلى َوْطِء اْلَفْرِج ِمْن َأْفَسِد اْلِقَیاِس

إیَجاُب اْلَمْھِر ِلَمْن ُفِعَلْت ِبِھ الّلوِطّیُة ِمْن الّذُكوِر َوَھَذا َلْم َیُقْل ِبِھ َأَحٌد اْلَبّتَة  َوَلاَزَم َمْن َقاَلُھ
.  

  ]َتْحِریُم ُحُلواِن اْلَكاِھِن [ َفْصٌل 
]  ٦٩٧ص [ َلا ِخَلاَف ِفي : َقاَل َأُبو ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَبّر . اْلُحْكُم اْلَخاِمُس ُحْلَواُن اْلَكاِھِن 

ي               َواُن ِف ِل َواْلُحْل اِل ِباْلَباِط ِل اْلَم ْن َأْك َو ِم ِھ َوُھ ى َكَھاَنِت اُه َعَل ا ُیْعَط ُھ َم اِھِن َأّن ُحْلَواِن اْلَك
ْعَر إْذ           . َأْصِل الّلَغِة اْلَعِطّیُة  ي الّش ُغ َعّن اَقِتي ُیَبّل ي َوَن وه رحل ٌل أحل ْن َرُج ُة َفَم اَل َعْلَقَم َق

  َماَت َقاِئُلُھ
اِحِب           . ْنَتَھى ا ِر َوَص َنّجِم َوالّزاِج َواِن اْلُم ِریِم ُحْل ى َتْح ٌھ َعَل اِھِن َتْنِبی َواِن اْلَك ِریُم ُحْل َوَتْح

ْن     ِوِھْم ِمّم اِل َوَنْح ّراِف َوالّرّم ا َواْلَع اِرَبِة اْلَحَص اِم َوَض ِقیَقٌة اْلَأْزَل َي َش ي ِھ ِة اّلِت اْلُقْرَع
اُر ْنُھْم اْلَأْخَب ُب ِم اِن   ُتْطَل ْن إْتَی ّلَم َع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ى الّنِب ْد َنَھ اِت َوَق ْن اْلُمَغّیَب َع

ُھ          ّلى الّل ِھ َص ِزَل َعَلْی ا ُأْن َر ِبَم ْد َكَف وُل َفَق اْلُكّھاِن َوَأْخَبَر َأّن َمْن َأَتى َعّراًفا َفَصّدَقُھ ِبَما َیُق



 ٢٢٢

ِھ   َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَلا َرْیَب َأّن اْلِإیَما يُء ِب َن ِبَما َجاَء ِبِھ ُمَحّمٌد َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوِبَما َیِج
ى    َبِة إَل َھُؤَلاِء َلا َیْجَتِمَعاِن ِفي َقْلِب َواِحٍد َوِإْن َكاَن َأَحُدُھْم َقْد َیْصُدُق َأَحّیاَنا َفِصْدُقُھ ِبالّنْس

ِھ         َكِذِبِھ َقِلیٌل ِمْن َكِثیٍر َوَشْیَطاُنُھ اّلِذي ِوَي ِب ا ِلُیْغ ّدَقُھ َأْحَیاًن ُھ َأْن ُیَص ّد َل ا ُب َیْأِتیِھ ِباْلَأْخَباِر َل
ِھ  َنُھْم ِب اَس َوَیْفِت َعَفاُء   . الّن ّیَما ُض ا ِس ْم َوَل وَن ِبِھ اِء ُمْؤِمُن َتِجیُبوَن ِلَھُؤَل اِس ُمْس ُر الّن َوَأْكَث

اِء َوأَ  اِل َوالّنَس َفَھاِء َواْلُجّھ وِل َكالّس اِن   اْلُعُق اِئِق اْلِإیَم ْم ِبَحَق َم َلُھ ا ِعْل ْن َل َواِدي َوَم ِل اْلَب ْھ
ِھ  َفَھُؤَلاِء ُھْم اْلَمْفُتوُنوَن ِبِھْم َوَكِثیٌر ِمْنُھْم ُیْحِسُن الّظّن ِبَأَحِدِھْم َوَلْو َكاَن ُمْشِرًكا َكاِفًرا ِبَال ّل

َتِمسُ     ُھ َوَیْل ِذُر َل َزّوُرُه َوُیْن َذِلَك َوُی اِھًرا ِب اَءُه  ُمَج ًرا    . ُدَع َك َكِثی ْن َذِل ِمْعَنا ِم ا َوَس ْد َرَأْیَن َفَق
اِء       ى َھُؤَل ّق َعَل ِن اْلَح َدى َوِدی ْن اْلُھ وَلُھ ِم ِھ َرُس ُھ ِب َث الّل ا َبَع اُء َم ِھ َخَف َذا ُكّل َبُب َھ َوَس

ُھ    َو} َوَمْن َلْم َیْجَعِل الّلُھ َلُھ ُنوًرا َفَما َلُھ ِمْن ُنوٍر { َوَأْمَثاِلِھْم  َي الّل َحاَبُة َرِض َقْد َقاَل الّص
ا           وُن َكَم َأْمِر َفَیُك ا ِباْل ّدُثوَنَنا َأْحَیاًن اِء ُیَح ّلَم إّن َھُؤَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ص [ َعْنُھْم ِللّنِبّي َصّلى الّل

ةَ       ]  ٦٩٨ ْیِھْم اْلَكِلَم وَن إَل َیاِطیِن ُیْلُق ِة الّش ْن ِجَھ َك ِم َأْخَبَرُھْم َأّن َذِل اُلوا َف ا   َق وُن َحّق َتُك
ِة        َك اْلَكِلَم ِل ِتْل ْن َأْج ّدُقوَن ِم ٍة َفُیَص اِحِم    . َفَیِزیُدوَن ُھْم َمَعَھا ِماَئَة ِكْذَب َحاُب اْلَمَل ا َأْص َوَأّم

اِن    : َأَحِدَھا . َفَرّكُبوا َمَلاِحَمُھْم ِمْن َأْشَیاِء  اِر اْلُكّھ ْن َأْخَب اِني  . ِم اٍر َمْنُقولَ   : َوالّث ْن َأْخَب ٍة ِم
ُھ      . َعْن اْلُكُتِب الّساِلَفِة ُمَتَواَرَثٍة َبْیَن َأْھِل اْلِكَتاِب  ّلى الّل ا َص َر َنِبّیَن وٍر َأْخَب َوالّثاِلُث ِمْن ُأُم

َحاَبِة   . َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبَھا ُجْمَلًة َوَتْفِصیًلا  ْن الّص َوالّراِبُع ِمْن ُأُموٍر َأْخَبَر ِبَھا َمْن َلُھ َكْشٌف ِم
ْن َدُھْم  َوَم ّي       . َبْع ّي َوُجْزِئ ٍر ُكّل ى َأْم ٍة َعَل اٍت ُمَتَواِطَئ ْن َمَناَم اِمُس ِم اْلُجْزِئّي . َواْلَخ َف

اِرُب       ا َأْو ُتَق وُن َحًق َراِئَن َتُك ْدٍس َوَق ْن   . ُیَذّكُروَنُھ ِبَعْیِنِھ َواْلُكّلّي ُیَفّصُلوَنُھ ِبَح اِدُس ِم َوالّس
َجَعَلَھا الّلُھ َتَعاَلى َعَلاَماٍت َوَأِدّلًة َوَأْسَباًبا ِلَحَواِدَث َأْرِضّیٍة َلا َیْعَلُمَھا  اْسِتْدَلاٍل ِبآَثاِر ُعْلِوّیٍة

َوَرَبَط ُسْبَحاَنُھ اْلَعاَلَم اْلُعْلِوّي . َأْكَثُر الّناِس َفِإّن الّلَھ ُسْبَحاَنُھ َلْم َیْخُلْق َشْیًئا ُسًدى َوَلا َعَبًثا 
ْوِت   ِبالّسْفِلّي َوَجَعَل ُع َفاِن ِلَم ْلِوّیُھ ُمَؤّثًرا ِفي ُسْفِلّیِھ ُدوَن اْلَعْكِس َفالّشْمُس َواْلَقَمُر َلا َیْنَكِس

ْبَحاَنُھ         َرَع ُس َذا َش َأْرِض َوِلَھ ي اْل ُدُث ِف ّر َیْح َأَحٍد َوَلا ِلَحَیاِتِھ َوِإْن َكاَن ُكُسوُفُھَما ِلَسَبِب َش
وِفِھَما بِ  َد ُكُس ّر ِعْن َر الّش ّدَعاِء  َتْغِیی ّذْكِر َوال َلاِة َوال ْن الّص َع ِم ّر اْلُمَتَوّق َك الّش ْدَفُع َذِل ا َی َم

ْدَفُع    ا َوَت ّر َوُتَقاِوُمَھ َباَب الّش اِرُض َأْس َیاَء ُتَع ِذِه اْلَأْش ِإّن َھ ِق َف ِتْغَفاِر َواْلِعْت ِة َواِلاْس َوالّتْوَب
ا  ْت َعَلْیَھ ا إْن َقِوَی َل ا. ُموِجَباِتَھ ْد َجَع اَف  َوَق ِر َواْخِتَل ْمِس َواْلَقَم َة الّش ْبَحاَنُھ َحَرَك ُھ ُس لّل

ُدُث         ا َیْح ْیِف َوَم َتاِء َوالّص ْرِد َوالّش ّر َواْلَب َبُب اْلَح َي َس ي ِھ وِل اّلِت َبًبا ِلْلُفُص ا َس َمَطاِلِعِھَم
َتِدّل    ِفیِھَما ِمّما َیِلیُق ِبُكّل َفْصٍل ِمْنَھا َفَمْن َلُھ اْعِتَناٌء ِبَحَرَكاِتِھَم ا َیْس اِف َمَطاِلِعِھَم [ ا َواْخِتَل

ى   ]  ٦٩٩ص  ِب َعَل َوالّزَراَعِة َوَنَواِتّي الّسُفِن َلُھْم اْسِتْدَلاَلاٌت ِبَأْحَواِلِھَما َوَأْحَواِل اْلَكَواِك
َواْلَأِطّباُء . ْخَتّل َأْسَباِب الّسَلاَمِة َواْلَعَطِب ِمْن اْخِتَلاِف الّرَیاِح َوُقّوِتَھا َوُعُصوِفَھا َلا َتَكاُد َت

وِل      ا ِلَقُب اِن َوَتَھّیِئَھ ِة اْلِإْنَس اِف َطِبیَع ى اْخِتَل ْمِس َعَل ِر َوالّش َأْحَواِل اْلَقَم ِتْدَلاَلاٌت ِب ْم اْس َلُھ
دِ    . الّتَغّیِر َواْسِتْعَداِدَھا ِلُأُموِر َغِریَبٍة َوَنْحِو َذِلَك  ٌة َش ْم ِعَناَی اِحِم َلُھ َذا  َوَواِضُعو اْلَمَل یَدٌة ِبَھ

ِبھُ     ا ُتْش اٍت َوَأْحَكاًم ِھ ِقَیاَس  َوُأُموٌر ُمَتَواَرَثٌة َعْن ُقَدَماِء اْلُمَنّجِمیَن ُثّم َیْسَتْنِتُجوَن ِمْن َھَذا ُكّل
ُم الّنظِ       . َما َتَقّدَم َوَنِظیُرُه  ُھ َفُحْك ْتُھ ِحْكَمُت َنٍن اْقَتَض ى ُس ٌة َعَل ِھ َجاِرَی ِر  َوُسّنُة الّلِھ ِفي َخْلِق ی

اِء       اِم اْلَقَض ى َأْحَك اِنِھْم إَل َوى َأْذَھ ُحْكُم َنِظیِرِه َوُحْكُم الّشْيِء ُحْكُم ِمْثِلِھ َوَھُؤَلاِء َصَرُفوا ُق
ٍض     ى َبْع ِھ َعَل ِتْدَلاِل ِبَبْعِض َبْعِض َواِلاْس ِھ ِب اِر َبْعِض َدِر َواْعِتَب ُة  " َواْلَق َرَف َأِئّم ا َص َكَم

انِ  َوى َأْذَھ ْرِع ُق ِتْدَلاِل    الّش َبْعِض َواِلاْس ِھ ِب اِر َبْعِض ْرِع َواْعِتَب َأْمِر َوالّش اِم اْل ى َأْحَك ِھْم إَل
ا       ٍة َل ْن ِحْكَم ِرِه َع ِھ َوَأْم ِبَبْعِضِھ َعَلى َبْعٍض َوَالّلُھ ُسْبَحاَنُھ َلُھ اْلَخْلُق َواْلَأْمُر َوَمْصَدُر َخْلِق

َمْن َصَرَف ُقَوى ِذْھِنِھ َوِفْكِرِه َواْسَتْنَفَد َساَعاِت ُعْمِرِه ِفي َتْخَتّل َوَلا َتَتَعّطُل َوَلا َتْنَتِقُض َو
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ْیَس           ا َل اِع َم ِة َواِلاّطَل وِذ َواْلَمْعِرَف ْن الّنُف ِھ ِم ُھ ِفی اَن َل َشْيٍء ِمْن َأْحَكاِم َھَذا اْلَعاَلِم َوَعِلَمُھ َك
نْ  . ِلَغْیِرِه  ٍد ِم َذ         َوَیْكِفي اِلاْعِتَباُر ِبَفْرِع َواِح َد إَذا َنَف ِإّن اْلَعْب ا َف اَرُة الّرْؤَی َو ِعَب ِھ َوُھ ُفُروِع

  .ِفیَھا َوَكُمَل اّطَلاُعُھ َجاَء ِباْلَعَجاِئِب 
  ]ُخْبُث َكْسِب اْلَحّجامِ  [َفْصٌل 

ونُ   ْن َیُك ُبُھ   اْلُحْكُم الّساِدُس ُخْبُث َكْسِب اْلَحّجاِم َوَیْدُخُل ِفیِھ اْلَفاِصُد َوالّشاِرُط َوُكّل َم َكْس
اُه   ِمْن إْخَراِج الّدِم َوَلا َیْدُخُل ِفیِھ الّطِبیُب َوَلا اْلَكّحاُل َوَلا اْلَبْیَطاُر َلا ِفي َلْفِظِھ َوَلا ِفي َمْعَن

ُھ َأّنُھ َحَكَم ِبُخْبِثِھ َوَأَمَر َصاِحَبُھ َأْن َیْعِلَفُھ َناِضَح" َوَصّح َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم 
َفَأْشَكَل اْلَجْمُع َبْیَن ]  ٧٠١ص [ َأْو َرِقیَقُھ َوَصّح َعْنُھ َأّنھ اْحَتَجَم َوَأْعَطى اْلَحّجاَم َأْجَرُه 

ْن        َرُه َوِمّم ِھ َأْج وٌخ ِبِإْعَطاِئ ِبِھ َمْنُس ْن َكْس َھَذْیِن َعَلى َكِثیٍر ِمْن اْلُفَقَھاِء َوَظّنوا َأّن الّنْھَي َع
ِل           َسَلَك َھَذا اْلَمْس اِب َوَأْك ِع اْلِكَل ِة َبْی ي إَباَح وِفّییَن ِف ِھ ِلْلُك ي اْحِتَجاِج اَل ِف اِوّي َفَق َلَك الّطَح

ّم             : َأْثَماِنَھا  اِب ُث ي َوِلْلِكَل ا ِل اَل َم ّم َق اِب ُث ِل اْلِكَل ّلَم ِبَقْت ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِلَما َأَمَر الّنِبّي َص
اَن  َرّخَص ِفي َكْلِب الّصْیِد َوَكْل ِب اْلَغَنِم َوَكاَن َبْیُع اْلِكَلاِب إْذ َذاَك َواِلاْنِتَفاُع ِبِھ َحَراًما َوَك

اِئِر     اَر َكَس ِھ َفَص ِطَیاَد ِب اَح اِلاْص َك َوَأَب َخ َذِل ّم ُنِس ِھ ُث ي َقْتِل ِھ ِف ْرِض َعَلْی ا ِلْلَف ُھ ُمَؤّدًی َقاِتُل
اِم      اْلَجَواِرِح ِفي َجَواِز َبْیِعِھ َقاَل َوِمْثُل  ِب اْلَحّج ْن َكْس ّلَم َع ِھ َوَس َذِلَك َنْھُیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

ِھ          ِھ َوَتْحِریِم ًخا ِلَمْنِع َك َناِس اَن َذِل َرُه َوَك اَم َأْج ى اْلَحّج َوَقاَل َكْسُب اْلَحّجاِم َخِبیث ُثّم َأْعَط
ا    َوَأْسَھُل َما ِفي َھِذِه الّطِریَقِة. اْنَتَھى َكَلاُمُھ . َوَنْھِیِھ  ا َفَل َأّنَھا َدْعَوى ُمَجّرَدٌة َلا َدِلیَل َعَلْیَھ

اِب    ِل اْلِكَل ّم  ُتْقَبُل َكْیَف َوِفي اْلَحِدیِث َنْفِسِھ َما ُیْبِطُلَھا َفِإّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَمَر ِبَقْت ُث
وُل   . لّصْیِد َقاَل َما َباُلُھْم َوَباُل اْلِكَلاِب ُثّم َرّخَص َلُھْم ِفي َكْلِب ا َر َرُس َوَقاَل اْبُن ُعَمرَ  َأَم

ُد الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبَقْتِل اْلِكَلاِب إّلا َكْلَب الّصْیِد َأْو َكْلَب َغَنٍم َأْو َماِشَیة َوَقالَ  َعْب
ّلَم بِ     : الّلِھ ْبُن ُمَغّفٍل  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص اُلُھْم       َأَمَرَنا َرُسوُل الّل ا َب اَل َم ّم َق اِب ُث ِل اْلِكَل َقْت

ي      ِدیَثاِن ِف َنِم َواْلَح ِب اْلَغ ِحیِح  " َوَباُل اْلِكَلاِب ُثّم َرّخَص ِفي َكْلِب الّصْیِد َوَكْل َدّل  " الّص َف
ِل اْلِكلَ         َأْمِر ِبَقْت َد اْل ْت َبْع َنِم َوَقَع ِب اْلَغ ْیِد َوَكْل ُب  َعَلى َأّن الّرْخَصَة ِفي َكْلِب الّص اِب َفاْلَكْل

ُھ        َر َأّن ُھ َوَأْخَب ّرَم َثَمَن ِذي َح َو اّل اّلِذي َأِذَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْقِتَناِئِھ ُھ
ْلُأّمُة إَلى َخِبیٌث ُدوَن اْلَكْلِب اّلِذي َأَمَر ِبَقْتِلِھ َفِإّن اْلَمْأُموَر ِبَقْتِلِھ َغْیُر ُمْسَتْبًقى َحّتى َتْحَتاَج ا

إِ            ِھ َف ي اْقِتَناِئ ْأُذوِن ِف ِب اْلَم اِف اْلَكْل َراِئِھ ِبِخَل ِھ َوِش اَدُة ِبَبْیِع ِر اْلَع ْم َتْج ّن َبَیاِن ُحْكِم َثَمِنِھ َوَل
اَدُتھُ     ِر َع ْم َتْج ا َل ِھ  اْلَحاَجَة َداِعَیٌة إَلى َبَیاِن ُحْكِم َثَمِنِھ َأْوَلى ِمْن َحاَجِتِھْم إَلى َبَیاِن َم ْم ِبَبْیِع

ا        ]  ٧٠٢ص . [ َبْل َقْد ُأِمُروا ِبَقْتِلِھ  َذُل ِفیَھ ي ُتْب َة اّلِت َر اْلَأْرَبَع ّلَم َذَك ِھ َوَس َصّلى الّلُھ َعَلْی
اِئُع           اُم َوَب اِھُن َواْلَحّج ُة َواْلَك ُذُه الّزاِنَی ا َتْأُخ َي َم ا َوِھ وِس َعَلْیَھ اْلَأْمَواُل َعاَدًة ِلِحْرِص الّنُف

ا         اْلَك ي إّنَم اُب اّلِت ُھ اْلِكَل ُرْج ِمْن ِھ َوَتْخ اَدُة ِبَبْیِع ِر اْلَع ْلِب َفَكْیَف ُیْحَمُل َھَذا َعَلى َكْلٍب َلْم َتْج
ّبھَ     ا ُش اُد َم َر َفَس ِھ  َجَرْت اْلَعاَدُة ِبَبْیِعَھا َھَذا ِمْن اْلُمْمَتِنِع اْلَبّیِن اْمِتَناُعُھ َوِإَذا َتَبّیَن َھَذا َظَھ  ِب

ُھ    . َنْسِخ ُخْبِث ُأْجَرِة اْلَحّجاِم َبْل َدْعَوى الّنْسِخ ِفیَھا َأْبَعُد ِمْن  ّلى الّل ّي َص َوَأّما إْعَطاُء الّنِب
اَءُه    ْل إّن إْعَط َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلَحّجاَم َأْجَرُه َفَلا ُیَعاِرُض َقْوَلُھ َكْسُب اْلَحّجاِم َخِبیٌث َفِإّنُھ َلْم َیُق

ى            َخِبیٌث َبْل إْعَط َبِة إَل ٌث ِبالّنْس َو َخِبی ْن ُھ اِئٌز َوَلِك ا َج َتَحّب َوِإّم ا ُمْس ٌب َوِإّم ا َواِج اُؤُه إّم
ّمى        ْد َس ُھ َفَق َك َتْحِریُم ْن َذِل َزْم ِم اْلآِخِذ َوُخْبُثُھ ِبالّنْسَبِة إَلى َأْكِلِھ َفُھَو َخِبیُث اْلَكْسِب َوَلْم َیْل

اِء  الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّل َم الّثوَم َواْلَبَصَل َخِبیَثْیِن َمَع إَباَحِة َأْكِلِھَما َوَلا َیْلَزُم ِمْن إْعَط
الَ      ُھ َق ا َفِإّن ِھ َطّیًب ْوِن َأْكِل  الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلَحّجاَم َأْجَرُه ِحّل َأْكِلِھ َفْضًلا َعْن َك

ُرُج ِبَھا َیَتَأّبُطَھا َناًرا َوالّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقْد َكاَن إّني َلُأْعِطي الّرُجَل اْلَعِطّیَة َیْخ
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ُذُلوا مِ    ِھ ِلَیْب ْن ُیْعِطي اْلُمَؤّلَفَة ُقُلوُبُھْم ِمْن َماِل الّزَكاِة َواْلَفْيِء َمَع ِغَناُھْم َوَعَدِم َحاَجِتِھْم إَلْی
ِذ    اْلِإْسَلاِم َوالّطاَعِة َما َیِجُب َعَلْی ى اْلَأْخ ِھ َعَل ِھْم َبْذُلُھ ِبُدوِن اْلَعَطاِء َوَلا َیِحّل َلُھْم َتَوّقُف َبْذِل

ْرِع    . َبْل َیِجُب َعَلْیِھْم اْلُمَباَدَرُة إَلى َبْذِلِھ ِبَلا ِعَوٍض  وِل الّش ْن ُأُص َوَھَذا َأْصٌل َمْعُروٌف ِم
اِئًزا َأْو مُ  وُن َج ْد َیُك ْذَل َق َد َواْلَب ا َأْو  َأّن اْلَعْق َرَفْیِن َمْكُروًھ ِد الّط ْن َأَح ا ِم َتَحّبا َأْو َواِجًب ْس

َذُه          ِذ َأْن َیْأُخ ى اْلآِخ ُرُم َعَل ُذَل َوَیْح اِذِل َأْن َیْب ى اْلَب ُب َعَل . ُمَحّرًما ِمْن الّطَرِف اْلآَخِر َفَیِج
ِل الثّ     ِث َأْك ْنِس ُخْب ْن ِج اِم ِم ِر اْلَحّج ُث َأْج ِة َفُخْب ُث  َوِباْلُجْمَل َذا َخِبی ّن َھ ِل َلِك وِم َواْلَبَص

  .الّراِئَحِة َوَھَذا َخِبیٌث ِلَكْسِبِھ 
  ]َأْطَیُب اْلَمَكاِسِب َوَأَحّلَھا [

اِء         َواٍل ِلْلُفَقَھ ُة َأْق ِھ َثَلاَث َذا ِفی َل َھ ا ؟ ِقی ُدَھا  . َفِإْن ِقیَل َفَما َأْطَیُب اْلَمَكاِسِب َوَأَحّلَھ ُھ  : َأَح َأّن
َأّنُھ َعَمُل اْلَیِد ِفي َغْیِر الّصَناِئِع الّدِنیَئِة َكاْلِحَجاَمِة : َوالّثاِني ]  ٧٠٣ص [ اَرة َكْسُب الّتَج
ا  ًرا   . َوَنْحِوَھ ًرا َوَنَظ ْرِجیِح َأَث ْن الّت ٌھ ِم ِذِه َوْج ْن َھ ْوٍل ِم ّل َق ُة َوِلُك ُھ الّزَراَع ُث َأّن َوالّثاِل

ي َجَعَل ِمْنُھ ِرْزَق َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوُھَو َوالّراِجُح َأّن َأَحّلَھا اْلَكْسُب اّلِذ
ُھ    ْرآِن َمْدُح َكْسُب اْلَغاِنِمیَن َوَما ُأِبیَح َلُھْم َعَلى ِلَساِن الّشاِرِع َوَھَذا اْلَكْسُب َقْد َجاَء ِفي اْلُق

ِھ        َأْكَثَر ِمْن َغْیِرِه َوُأْثِنَي َعَلى َأْھِلِھ َما َلْم یُ  ِر َخْلِق ُھ ِلَخْی اَرُه الّل َذا اْخَت ِرِھْم َوِلَھ ى َغْی ْثَن َعَل
َلا َوَخاَتِم َأْنِبَیاِئِھ َوُرُسِلِھ َحْیُث َیُقوُل ُبِعْثُت ِبالّسْیِف َبْیَن َیَدْي الّساَعِة َحّتى ُیْعَبَد الّلُھ َوْحَدُه 

الّذّلُة َوالّصَغاُر َعَلى َمْن َخاَلَف َأْمِري َشِریَك َلُھ َوُجِعَل ِرْزِقي َتْحَت ِظّل ُرْمِحي َوُجِعَل 
ا           ِھ َفَل ى الّل ْيٍء إَل ّب َش َل َأَح ِھ َوُجِع َداِء الّل ٍر ِلَأْع َوُھَو الّرْزُق اْلَمْأُخوُذ ِبَعّزٍة َوَشَرٍف َوَقْھ

  .َوَالّلُھ َأْعَلُم . ُیَقاِوُمُھ َكْسُب َغْیِرِه 
  َوَسّلَم ِفي َبْیِع َعْسِب اْلَفْحِل َوِضَراِبِھ َفْصٌل ِفي ُحْكِمِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ

ِب  " َصِحیِح اْلُبَخاِرّي " ِفي  َعْن اْبِن ُعَمَر َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َنَھى َعْن َعْس
ّلم نَ    " َصِحیِح ُمْسِلٍم " اْلَفْحِل َوِفي  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِع    َعْن َجاِبٍر َأّن الّنِبّي َص ْن َبْی ى َع َھ

وِد      ْوِن اْلَمْقُص ا ِلَك ا إّم ِضَراِب اْلَفْحِل َوَھَذا الّثاِني َتْفِسیٌر ِلْلَأّوِل َوَسّمى ُأْجَرَة ِضَراِبِھ َبْیًع
ُھ سَ        ا َأّن ِع َوِإّم ُة اْلَبْی َو َحِقیَق ِھ َوُھ ّمى ُھَو اْلَماَء اّلِذي َلُھ َفالّثَمُن َمْبُذوٌل ِفي ُمَقاَبَلِة َعْیِن َماِئ
ْحَل إَجاَرَتُھ ِلَذِلَك َبْیًعا إْذ ِھَي َعْقُد ُمَعاَوَضٍة َوِھَي َبْیُع اْلَمَناِفِع َواْلَعاَدُة َأّنُھْم َیْسَتْأِجُروَن اْلَف

اَرًة       ا َأْو إَج اَن َبْیًع َواٌء َك ٌل َس ِللّضَراِب َوَھَذا ُھَو اّلِذي ُنِھَي َعْنُھ َواْلَعْقُد اْلَواِرُد َعَلْیِھ َباِط
َحاُبُھْم    ٧٠٤ص . [ َوَھَذا َقْوُل ُجْمُھوِر اْلُعَلَماِء ِمْنُھْم َأْحَمدُ  َوالّشاِفِعّي َوَأُبو َحِنیَفَة َوَأْص

ْزِوِه  : َوَقاَل َأُبو اْلَوَفاِء ْبُن َعِقیٍل ]  َوَیْحَتِمُل ِعْنِدي اْلَجَواُز ِلَأّنُھ َعْقٌد َعَلى َمَناِفِع اْلَفْحِل َوَن
ْزِوِه  َعَلى اْلُأْنَث ى َوِھَي َمْنَفَعٌة َمْقُصوَدٌة َوَماُء اْلَفْحِل َیْدُخُل َتَبًعا َواْلَغاِلُب ُحُصوُلُھ َعِقیَب َن

ا   َفَیُكوُن َكاْلَعْقِد َعَلى الّظْئِر ِلَیْحُصَل الّلَبُن ِفي َبْطِن الّصِبّي َوَكَما َلْو اْسَتْأَجَر َأْرًضا َوِفیَھ
اِت        ِبْئُر َماٍء َفِإّن اْلَماَء  ي اْلَمْتُبوَع ُر ِف ا ُیْغَتَف ا َل اِع َم ي اْلَأْتَب ا  . َیْدُخُل َتَبًعا َوَقْد ُیْغَتَفُر ِف َوَأّم

ي  " اْلَجَواِھِر " َماِلٌك َفُحِكَي َعْنُھ َجَواُزُه َوَاّلِذي َذَكَرُه َأْصَحاُبُھ الّتْفِصیُل َفَقاَل َصاِحُب  ِف
ى       َباِب َفَساِد اْلَعْقِد ِمْن ِجَھِة َنْھِي ِھ َعَل ُي ِفی ُل الّنْھ ِل َوُیْحَم الّشاِرِع َوِمْنَھا َبْیُع َعْسِب اْلَفْح

ا َأْن     ِلیِمِھ َفَأّم ى َتْس ُدوٍر َعَل ُر َمْق ُھ َغْی ٌد ِلَأّن َو َفاِس ُأْنَثى َوُھ اِح اْل ى ِلَق ِل َعَل ِتْئَجاِر اْلَفْح اْس
اٍت َمعْ     ِھ َدَفَع ُزَو َعَلْی ى َأْن َیْن ِھ         َیْسَتْأِجَرُه َعَل ي َنْفِس وٌم ِف ٌد َمْعُل َو َأَم اِئٌز إْذ ُھ َذِلَك َج ًة َف ُلوَم

  .َوَمْقُدوٌر َعَلى َتْسِلیِمِھ 
د الرسالة       ١ ھ بع ر من بیع ان شراؤه أكث ل    . ـ باع واشترى، وك وآجر واستأجر، ووك

  .وتوكل، وكان توكیلھ أكثر من توكلھ



 ٢٢٥

ر رھن،      ـ واشترى بالثمن الحالِّ والمؤجَّل، َوَتَشفََّع وُشفِّع٢ رھن وبغی إلیھ، واستدان ب
  .واستعار

أ          ٣ ة كاف ھ ھدی دیت ل ان إذا أھ ا، وك اب علیھ ة وأث ل الھدی ـ ووھب واتَّھب، وأھدى وَقِب
ل           ھ، فیقب دي إلی وك ُتھ ت المل ِدیَھا، وكان ى ُمْھ ذر إل ا اعت م ُیِرْدَھ ا، وإن ل أكثر منھ ب

  .ھدایاھم، ویقسمھا بین أصحابھ
، وكان إذا استسلف من أحد سلًفا قضى خیًرا منھ، ودعا ـ وكان أحسَن الناس معاملًة٤

ي صلى اهللا   . بالبركة في أھلھ ومالھ واقترض بعیًرا فجاء صاحبھ یتقاضاه، فأغلظ للنب
  ].ق)) [َدُعوُه؛ فإن لصاحب الحق مقاًال: ((علیھ وسلم َفَھمَّ بھ أصحابھ فقال

ر من اشت        ٥ ا، وأم ھ إال حلًم ل علی دة الجھ ده ش رة    ـ كان ال تزی ئ جم د غضبھ أن یطف
  .الغضب بالوضوء، وبالقعود إن كان قائًما، واالستعاذة باهللا من الشیطان

  .ـ وكان ال یتكبر على أحد، بل یتواضع ألصحابھ ویبذل السالم للصغیر والكبیر٦
  .ـ وكان یمازح ویقول في مزاحھ الحق، ویورِّي وال یقول في توریتھ إال الحق٧
ى األق  ٨ ع        ـ وسابق بنفسھ عل ده، ورق ھ بی حابھ، وخصف نعل ض أص اَرَع بع دام، َوَص

حابھ    ع أص ثوبھ بیده، ورفع دلوه وحلب شاتھ وفلى ثوبھ، وخدم أھلھ ونفسھ، وحمل م
  .اللَِّبَن في بناء المسجد

  .ـ وكان أشرح الخلق صدًرا، وأطیبھم نفًسا٩
  .ـ وما ُخیِّر بین أمرین إال اختار أیسرھما ما لم یكن مأثًما١٠
ان         ـ ول١١ م ینتھك من محارم اهللا شيء، وك ا ل طُّ م م یكن ینتصر من مظلمة ظلمھا ق

  .من أشدھم غضًبا إذا انتھك من محارم اهللا شيء
دعوة، ویمشي      ١٢ ب ال ازة، ویجی ـ وكان َیِشیُر َوَیْسَتِشیُر ویعود المریض ویشھد الجن

  .مع األرملة والمسكین والضعیف في قضاء حوائجھم
ن تق ١٣ دعو لم ان ی ال ـ وك ب، وق ا یح ھ بم ال  : ((رَّب إلی روف فق ھ مع نع إلی ن ص م

اء    : لفاعلھ ي الثن غ ف د أبل ذي  )) [جزاك اهللا خیًرا، فق حیح الترم ان    ]ص ا ك ، وعاد غالًم
لم    الم؛ فأس ا اإلس رض علیھم رك، وع و مش ھ وھ اد عم اب، وع ل الكت ن أھ ھ م یخدم

  الیھود
  ھدیھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي الذِّْكِر  .٢٥

  )٣٣٢ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّذْكر

ي     ُھ ِف ُھ ُكّل َكاَن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْكَمَل اْلَخْلِق ِذْكًرا ِلّلِھ َعّز َوَجّل َبْل َكاَن َكَلاُم
َماِء    ِذْكِر الّلِھ َوَما َواَلاُه َوَكاَن َأْمُرُه َوَنْھُی ْن َأْس اُرُه َع ُھ َوَتْشِریُعُھ ِلْلُأّمِة ِذْكًرا ِمْنُھ ِلّلِھ َوِإْخَب

ِھ         ِھ ِبآَلاِئ اُؤُه َعَلْی ُھ َوَثَن ُھ َل ًرا ِمْن ِدِه ِذْك ِدِه َوَوِعی ِھ َوَوْع ِھ َوَأْفَعاِل َفاِتِھ َوَأْحَكاِم ّرّب َوِص ال
ُھ    َوَتْمِجیُدُه َوَحْمُدُه َوَتْسِبیُحُھ ِذْكًرا ِمْنُھ َل ًرا ِمْن ُھ ِذْك ُھ َوُسَؤاُلُھ َوُدَعاُؤُه إّیاُه َوَرْغَبُتُھ َوَرْھَبُت

ِع          ى َجِمی ِھ َوَعَل ّل َأْحَیاِن ي ُك ِھ ِف ًرا ِلّل اَن َذاِك ِھ َفَك ُھ ِبَقْلِب ُھ َل ًرا ِمْن ْمُتُھ ِذْك ُكوُتُھ َوَص ُھ َوُس َل
ِھ     َأْحَواِلِھ َوَكاَن ِذْكُرُه ِلّلِھ َیْجِري َمَع َأْنَفاِسِھ ِیِھ َوُرُكوِب ي َمْش َقاِئًما َوَقاِعًدا َوَعَلى َجْنِبِھ َوِف

ا       . َوَمِسیِرِه َوُنُزولِھ َوَظْعِنِھ َوِإَقاَمِتِھ  َد َم ا َبْع ِذي َأْحَیاَن ِھ اّل ُد ِلّل َوَكاَن إَذا اْسَتْیَقَظ َقاَل اْلَحْم
  ] ٣٣٣ص [ َأَماَتَنا َوِإَلْیِھ الّنُشوُر 

  ]ْسِتیَقاِظ َمّن الّلْیِل الّذْكُر ِعْنَد اِلا[ 



 ٢٢٦

َوَقاَلْت َعاِئَشةُ  َكاَن إَذا َھّب ِمْن الّلْیِل َكّبَر الّلَھ َعْشًرا ، َوَحِمَد الّلَھ َعْشًرا ، َوَقاَل ُسْبَحاَن 
َعْشًرا  الّلِھ َوِبَحْمِدِه َعْشًرا ، ُسْبَحاَن اْلَمِلِك اْلُقّدوِس َعْشًرا ، َواْسَتْغَفَر الّلَھ َعْشًرا ، َوَھّلَل

َتْفِتُح             ّم َیْس ًرا ، ُث ِة َعْش ْوِم اْلِقَیاَم یِق َی ّدْنَیا ، َوِض یِق ال ّن ِض َك َم وُذ ِب ُثّم َقاَل الّلُھّم إّني َأُع
َلاَة   ا . الّص ْت َأْیًض ّم  : َوَقاَل ْبَحاَنَك الّلُھ َت ُس ا َأْن َھ إّل ا إَل اَل َل ِل َق ْن الّلْی َتْیَقَظ ِم اَن إَذا اْس َك
َتْغِفرُ  َدْیَتِني ،            َأْس َد إْذ َھ ي َبْع ِزْغ َقْلِب ا ُت ا َوَل ي ِعْلًم ّم ِزْدِن َك الّلُھ َأُلَك َرْحَمَت َذْنِبي ، َوَأْس َك ِل

َتْیَقَظ    . َوَھْب ِلي َمّن َلُدْنَك َرْحَمًة إّنَك َأْنَت اْلَوّھاُب َذَكَرُھَما َأُبو َداُودَ   ّن اْس َر َأّن َم َوَأْخَب
ْيٍء    َمّن الّلْیِل َفَقاَل َلا  ّل َش ى ُك إَلَھ إّلا الّلُھ َوْحَدُه َلا َشِریَك َلُھ َلُھ اْلُمْلُك َوَلُھ اْلَحْمُد َوُھَو َعَل

اْلَعِلّي [ ِھ َقِدیٌر اْلَحْمُد ِلّلِھ َوُسْبَحاَن الّلِھ َوَلا إَلَھ إّلا الّلُھ َوَالّلُھ َأْكَبُر َوَلا َحْوَل َوَلا ُقّوَة إّلا ِبَالّل
ّلى ،      " ّم َقاَل ُث] اْلَعِظیِم  َأ َوَص ِإْن َتَوّض ُھ َف ُتِجیَب َل الّلُھّم اْغِفْر ِلي َأْو َدَعا ِبُدَعاٍء آَخَر ُاْس

َوَقاَل اْبُن َعّباٍس َعْنُھ َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ]  ٣٣٤ص . [ ُقِبَلْت َصَلاُتُھ َذَكَرُه اْلُبَخاِرّي 
ّن    َلْیَلَة َمِبیِتِھ ِعْنَدُه إّنُھ َلّما اْس َواِتیَم َم اِت اْلَخ َتْیَقَظ َرَفَع َرْأَسُھ إَلى الّسَماِء َوَقَرَأ اْلَعْشَر اْلآَی

َأْرِض     { ) آِل ِعْمَراَن ( ُسوَرِة  َماَواِت َواْل ِق الّس ي َخْل ا   . .. } ِإّن ِف ى آِخِرَھ اَل   . إَل ّم َق ُث
َمْن ِفیِھّن َوَلَك اْلَحْمُد َأْنَت َقّیُم الّسَماَواِت الّلُھّم َلَك اْلَحْمُد َأْنَت ُنوُر الّسَماَواِت َواْلَأْرِض َو

اُؤَك        ّق ، َوِلَق َك اْلَح ّق ، َوَقْوُل ُدَك اْلَح ّق ، َوَوْع َواْلَأْرِض َوَمْن ِفیِھّن َوَلَك اْلَحْمُد َأْنَت اْلَح
ّق ، وَ   ٌد َح ّم    َحّق ، َواْلَجّنُة َحّق ، َوالّناُر َحّق ، َوالّنِبّیوَن َحّق ، َوُمَحّم ّق ، الّلُھ اَعُة َح الّس

اْغِفْر    ُت َف َلَك َأْسَلْمُت َوِبَك آَمْنُت َوَعَلْیَك َتَوّكْلُت َوِإَلْیَك َأَنْبُت َوِبَك َخاَصْمُت َوِإَلْیَك َحاَكْم
ا     َت َوَل ا َأْن َھ إّل ْوَل   ِلي َما َقّدْمُت َوَما َأّخْرُت َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت َأْنَت إَلِھي ، َلا إَل َح

ّم َربّ           اَل ا لّلُھ ِل َق ْن الّلْی اَم ِم اَن إَذا َق ُة َك ْت َعاِئَش ْد َقاَل یِم َوَق  َوَلا ُقّوَة إّلا ِبَالّلِھ اْلَعِلّي اْلَعِظ
َت    َھاَدِة َأْن ِب َوالّش اِلَم اْلَغْی َأْرِض َع َماَواِت َواْل اِطَر الّس َراِفیَل َف َل َوِإْس َل َوِمیَكاِئی َجْبَراِئی

َك       َتْحُكُم ك ، إّن ّق ِبِإْذِن ْن اْلَح ِھ ِم َبْیَن ِعَباِدَك ِفیَما َكاُنوا ِفیِھ َیْخَتِلُفوَن اْھِدِني ِلَما ُاْخُتِلَف ِفی
اَن  . َقاَلْت َكاَن َیْفَتِتُح َصَلاَتُھ ِبَذِلَك ]  ٣٣٥ص [ َتْھِدي َمّن َتَشاُء إَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم  َوَك

  .َبْعَد َفَراِغِھ ِبَقْوِلِھ ُسْبَحاَن اْلَمِلِك اْلُقّدوِس َثَلاًثا ، َوَیُمّد ِبالّثاِلَثِة َصْوَتُھ إَذا َأْوَتَر َخَتَم ِوْتَرُه 
  ]ِ الّذْكُر ِعْنَد اْلُخُروِج َمّن اْلَبْیت [ 

وُذ بِ   ّل  َوَكاَن إَذا َخَرَج ِمْن َبْیِتِھ َیُقوُل ِبْسِم الّلِھ َتَوّكْلت َعَلى الّلِھ ، الّلُھّم إّني َأُع َك َأْن َأِض
َوَقاَل . َأْو ُأَضّل َأْو َأِزّل َأْو ُأَزّل َأْو َأْظِلَم َأْو ُأْظَلَم َأْو َأْجَھَل َأْو ُیْجَھَل َعَلّي َحِدیٌث َصِحیٌح 

ْوَل ِبْسِم الّلِھ َتَوّكْلت َعَلى الّلِھ ، َوَلا حَ : َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َمّن َقاَل إَذا َخَرَج َمّن َبْیِتِھ 
َوَقاَل ]  ٣٣٦ص [ َوَلا ُقّوَة إّلا ِبَالّلِھ ُیَقاُل َلُھ ُھِدیَت َوُكِفیَت َوُوِقیَت َوَتَنّحى َعْنُھ الّشْیَطاُن 

ي         ْل ِف ّم اْجَع وُل الّلُھ َو َیُق ِر َوُھ َلاِة اْلَفْج اْبُن َعّباٍس َعْنُھ َلْیَلَة َمِبیِتِھ ِعْندُه إّنُھ َخَرَج إَلى َص
ِري          َقْلِبي ُنوًرا ي َبَص ْل ِف وًرا ، َواْجَع ْمِعي ُن ي َس ْل ِف وًرا ، َواْجَع ، َواْجَعْل ِفي ِلَساِني ُن

ْل       وًرا ، َواْجَع ْوِقي ُن ّن َف ْل َم ُنوًرا ، َواْجَعْل َمّن َخْلِفي ُنوًرا ، َوِمْن َأَماِمي ُنوًرا ، َواْجَع
ال ُفضَ    وًرا وق ْوِفّي      ِمْن َتْحِتي ُنوًرا ، الّلُھّم َأْعِظْم ِلي ُن َة اْلَع ْن َعِطّی ْرُزوٍق ، َع ُن َم ْیُل ْب

َما َخَرَج َرُجٌل ِمْن : َقاَل َرُسوُل الّلِھ صلى اهللا علیھ وسلم : َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِرّي قال 
اَي ھَ      : َبْیِتِھ إلى الّصَلاِة َفَقال  ّق َمْمَش َك َوِبَح اِئِلیَن َعَلْی ّق الّس َك  الّلُھّم إّني َأْسَأُلَك ِبَح َذا إَلْی

َخِطك ،              اَء َس ُت اّتَق ا َخَرْج ْمَعًة َوِإّنَم ا ُس اًء َوَل ا ِرَی ًرا ، َوَل ا َأَش ًرا َوَل ُرْج َبَط ْم َأْخ ِإّني َل َف
ُر        ا َیْغِف ُھ َل وِبي ، َفِإّن ي ُذُن َر ِل اِر َوَأْن َتْغِف ْن الّن َذِني ِم َأُلَك َأْن ُتْنِق اِتَك َأْس اَء َمْرَض َواْبِتَغ

ِھ    الّذُنوَب إ ِھ ِبَوْجِھ ُھ َعَلْی ّلا َأْنَت إّلا َوّكَل الّلُھ ِبِھ َسْبِعیَن َأْلَف َمَلٍك َیْسَتْغِفُروَن َلُھ َوَأْقَبَل الّل
  َحّتى َیْقِضَي َصَلاَتُھ



 ٢٢٧

  ]ُدَعاُء ُدُخوِل اْلَمْسِجد[ 
اَن إَذا َدخَ      ُھ َك ّلَم َأّن ِھ َوَس ِھ     َوَذَكَر َأُبو َداُودَ  َعْنُھ َصّلى الّلھ َعَلْی وُذ ِبَالّل اَل َأُع ِجَد َق َل اْلَمْس

اَل         َك َق ال َذِل ِإَذا َق ّرِجیِم َف ْیَطاِن ال ْن الّش ِدیِم ِم ْلَطاِنِھ اْلَق ِریِم ، َوُس ِھ اْلَك یِم َوِبَوْجِھ اْلَعِظ
ُدُكمْ           َل َأَح ّلَم إَذا َدَخ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل اَل َص ْوم َوَق اِئَر اْلَی ي َس ِجَد   الّشْیَطاُن ُحِفَظ ِمّن اْلَمْس

َرجَ    ِإَذا َخ َك َف  َفْلُیَسّلْم َعَلى الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوْلَیُقْل الّلُھّم اْفَتْح ِلي َأْبَواَب َرْحَمِت
ى      ]  ٣٣٧ص [ َفْلَیُقْل الّلُھّم إّني َأْسَأُلك ِمْن َفْضِلَك  ّلى َعَل ِجَد َص َل اْلَمْس اَن إَذا َدَخ َأّنُھ َك

َرَج       ُمَحّمٍد ِإَذا َخ ك ، َف َواَب َرْحَمِت ي َأْب َوآِلِھ َوَسّلَم ُثّم َیُقوُل الّلُھّم اْغِفْر ِلي ُذُنوِبي َواْفَتْح ِل
ِلَك            َواَب َفْض ي َأْب َتْح ِل وِبي َواْف ي ُذُن ْر ِل ّم اْغِف وُل الّلُھ ّم َیُق َصّلى َعَلى ُمَحّمٍد َوآِلِھ َوَسّلَم ُث

  .َلَس ِفي ُمَصّلاُه َحّتى َتْطُلَع الّشْمُس َیْذُكُر الّلَھ َعّز َوَجّل َوَكاَن إَذا َصّلى الّصْبَح َج
  ]َأْدِعَیُة الّصَباِح َواْلَمَساِء [ 

َك     وُت َوِإَلْی َك َنُم َوَكاَن َیُقوُل إَذا َأْصَبَح الّلُھّم ِبَك َأْصَبْحَنا ، َوِبَك َأْمَسْیَنا ، َوِبَك َنْحَیا ، َوِب
ا  . َوَكاَن َیُقوُل َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح اْلُمْلُك ِلّلِھ . یٌح الّنُشوُر َحِدیٌث َصِح َواْلَحْمُد ِلّلِھ َوَلا إَلَھ إّل

الّلُھ َوْحَدُه َلا َشِریَك َلُھ َلُھ اْلُمْلُك َوَلُھ اْلَحْمُد َوُھَو َعَلى ُكّل َشْيٍء َقِدیٌر َرّب َأْسَأُلَك َخْیَر َما 
َك      ِفي َھَذا اْلَیْوِم َوَخْیَر َم وُذ ِب َدُه َرّب َأُع ا َبْع ّر َم ا َبْعَدُه َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشّر َھَذا اْلَیْوِم َوَش

ِمْن اْلَكَسِل َوُسوِء اْلِكَبِر َرّب َأُعوُذ ِبَك َمّن َعَذاٍب ِفي الّناِر َوَعَذاٍب ِفي اْلَقْبِر َوِإَذا َأْمَسى 
َوَقاَل َلُھ َأُبو . َذَكَرُه ُمْسِلمٌ  ]  ٣٣٨ص . [ إَلى آِخِرِه  . ..َأْمَسْیَنا َوَأْمَسى اْلُمْلُك ِلّلِھ : َقال 

ْل       اَل ُق ْیُت َق َبْحُت َوِإَذا َأْمَس وُلُھّن إَذا َأْص َبْكٍر الّصّدیق َرِضَي الّلھ َعْنُھ ُمْرِني ِبَكِلَماٍت َأُق
ُھ     الّلُھّم َفاِطَر الّسَماَواِت َواْلَأْرِض ، َعاِلَم اْلَغْیِب َوالّشَھاَدِة  ُھ َوَماِلَك ْيٍء َوَمِلیَك ّل َش َرّب ُك

ْركِھ َوَأْن    ْیَطاِن َوِش ّر الّش ْن َش ي ، َوِم ّر َنْفِس ْن َش َك ِم وُذ ِب َت َأُع ا َأْن َھ إّل ا إَل َھُد َأْن َل َأْش
یْ           َبْحَت َوِإَذا َأْمَس ا إَذا َأْص اَل ُقْلَھ ِلٍم َق ى ُمْس ّرُه إَل وًءا َأْو َأُج ي ُس ى َنْفِس َت َوِإَذا َأْقَتِرَف َعَل

ِحیٌح     ِدیٌث َص َجَعَك َح ي           . َأَخْذَت َمْض وُل ِف ٍد َیُق ْن َعْب ا ِم ّلَم َم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل اَل َص َوَق
ا       َأْرِض َوَل ي اْل ْيٌء ِف ِمِھ َش َصَباِح ُكّل َیْوٍم َوَمَساِء ُكّل َلْیَلٍة ِبْسِم الّلِھ اّلِذي َلا َیُضّر َمَع اْس

َوَقاَل َمْن . ّسِمیُع اْلَعِلیُم َثَلاَث َمّراٍت إّلا َلْم َیُضّرُه َشْيٌء َحِدیٌث َصِحیٌح ِفي الّسَماِء َوُھَو ال
اَن   : َقاَل ِحیَن ُیْصِبُح َوِحیَن ُیْمِسي  ا ، َك َرِضیُت ِبَالّلِھ َرّبا ، َوِباْلِإْسَلاِم ِدیًنا ، َوِبُمَحّمٍد َنِبّی

َوَقاَل َمْن َقاَل ِحیَن ]  ٣٣٩ص . [ الّتْرِمِذّي َواْلَحاِكُم َحّقا َعَلى الّلِھ َأْن ُیْرِضَیُھ َصّحَحُھ 
ي   یَن ُیْمِس ِبُح َوِح َك      : ُیْص َك َوَمَلاِئَكَت َة َعْرِش ِھُد َحَمَل ِھُدَك َوُأْش َبْحُت ُأْش ي َأْص ّم إّن الّلُھ

ا َعْبُدَك َوَرُسوُلَك َأْعَتَق الّلُھ َوَأّن ُمَحّمًد" َوَجِمیَع َخْلِقَك َأّنَك َأْنَت الّلُھ اّلِذي َلا إَلَھ إّلا َأْنَت 
َق ال    ا ، َأْعَت ا َثَلاًث ُھ  ُرْبَعُھ ِمْن الّناِر َوِإْن َقاَلَھا َمّرَتْیِن َأْعَتَق الّلُھ ِنْصَفُھ ِمْن الّناِر َوِإْن َقاَلَھ ّل

ْن    ُھ ِم ٌن    َثَلاَثَة َأْرَباِعِھ ِمْن الّناِر َوِإْن َقاَلَھا َأْرَبًعا ، َأْعَتَقُھ الّل ِدیٌث َحَس اِر َح ْن   . الّن اَل َم َوَق
ِریَك      ا َش َدَك َل َك َوْح َقاَل ِحیَن ُیْصِبُح الّلُھّم َما َأْصَبَح ِبي ِمْن ِنْعَمٍة َأْو ِبَأَحٍد َمّن َخْلِقَك َفِمْن

ْد َأّدى  َلَك َلَك اْلَحْمُد َوَلَك الّشْكُر َفَقْد َأّدى ُشْكَر َیْوِمِھ َوَمْن َقاَل ِمْثَل َذِلَك ِحیَن ُی ْمِسي ، َفَق
ٌن     ِدیٌث َحَس ِھ َح ِذِه        ]  ٣٤٠ص . [ ُشْكَر َلْیَلِت ي ِبَھ ْیَن ُیْمِس ِبُح َوَح ْیَن ُیْص ْدُعو َح اَن َی َوَك

ي  الّدَعَواِت الّلُھّم إّني َأْسَأُلَك اْلَعاِفَیَة ِفي الّدْنَیا َواْلآِخَرِة الّلُھّم إّني َأْسَأُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَیَة  ِف
ِدیِني َوُدْنَیاَي َوَأْھِلي َوَماِلي ، الّلُھّم ُاْسُتْر َعْوَراِتي ، َوآِمْن َرْوَعاِتي ، الّلُھّم اْحَفْظِني ِمْن 
َك َأْن             وُذ ِبَعَظَمِت ْوِقي ، َوَأُع ْن َف َماِلي ، َوِم ْن ِش ي َوَع ْن َیِمیِن ي ، َوَع ْن َخْلِف َدّي َوِم َبْیَن َی

ُك   . ُھ اْلَحاِكُم ُأْغَتاَل ِمْن َتْحِتي َصّحَح َبَح اْلُمْل َوَقاَل إَذا َأْصَبَح َأَحُدُكْم َفْلَیُقْل َأْصَبْحَنا َوَأْص
ُھ  ِلّلِھ َرّب اْلَعاَلِمیَن الّلُھّم إّني َأْسَأُلَك َخْیَر َھَذا اْلَیْوِم َفْتَحُھ َوَنْصَرُه َوُنوَرُه َوَبَرَكَتُھ َوِھَداَی َت
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ٌن        َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشّر َما ِفی ِدیٌث َحَس َك َح َل َذِل ْل ِمْث ى ، َفْلَیُق ّم إَذا َأْمَس . ِھ َوَشّر َما َبْعَدُه ُث
ا       ِدِه َوَل ِھ َوِبَحْم ْبَحاَن الّل ِبِحیَن ُس َوَذَكَر َأُبو َداُوَد َعْنُھ َأّنُھ َقاَل ِلَبْعِض َبَناِتِھ ُقوِلي ِحیَن ُتْص

َھ           َحْوَل َوَلا ُقّوَة إّلا ِبَالّلِھ اْلَعِلّي اْل ُم َأّن الّل ْن َأْعَل ْم َیُك ْأ َل ْم َیَش ا َل اَن َوَم ُھ َك اَء الّل َعِظیِم َما َش
ِبُح            یَن ُیْص اَلُھّن ِح ْن َق ُھ َم ا ، َفِإّن ْيٍء ِعْلًم ّل َش اَط ِبُك ْد َأَح َعَلى ُكّل َشْيٍء َقِدیٌر َوَأّن الّلَھ َق

اِر     ُحِفَظ َحّتى ُیْمِسَي َوَمْن َقاَلُھّن ِحیَن ُیْمِسي ُحِفَظ ْن اْلَأْنَص ٍل ِم : َحّتى ُیْصِبَح َوَقاَل ِلَرُج
ِھ        وَل الّل ا َرُس ى َی ُت َبَل َك ؟ ُقْل َأَلا ُأَعّلُمك َكَلاًما إَذا ُقْلَتُھ َأْذَھَب الّلُھ َھّمَك َوَقَضى َعْنَك َدْیَن

ْن  َقاَل ُقْل إَذا َأْصَبْحَت َوِإَذا َأْمَسْیَت الّلُھّم إّني َأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلَھ ّم َواْلَحَزِن ، َوَأُعوُذ ِبَك ِم
اِل      ِر الّرَج ّدْیِن َوَقْھ ِة ال اْلَعْجِز َواْلَكَسِل َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلُجْبِن َواْلُبْخِل َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َغَلَب

ي     ي َدْیِن َبَح   ]  ٣٤١ص [ َقاَل َفُقْلتھّن َفَأْذَھَب الّلُھ َھّمي ، َوَقَضى َعّن اَن إَذا َأْص اَل  َوَك َق
ّلَم       ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ٍد َص َأْصَبْحَنا َعَلى ِفْطَرِة اْلِإْسَلاِم ، َوَكِلَمِة اْلِإْخَلاِص َوِدیِن َنِبّیَنا ُمَحّم

  َوِمّلِة َأِبیَنا إْبَراِھیَم َحِنیًفا ُمْسِلًما ، َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشِرِكیَن
  ]ِھ الّرُسوُل ُمْرَسٌل إَلى َنْفِسِھ َوُأّمِت[ 

 َھَكَذا ِفي اْلَحِدیِث َوِدیِن َنِبّیَنا ُمَحّمٍد َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَقْد اْسَتْشَكَلُھ َبْعُضُھْم َوَلُھ ُحْكُم
ّلى       ُھ َص ِھ َفِإّن وُل الّل ًدا َرُس َنَظاِئِرِه َكَقْوِلِھ ِفي اْلُخَطِب َوالّتَشّھِد ِفي الّصَلاِة َأْشَھُد َأّن ُمَحّم

َعَلْیِھ َوَسّلَم ُمَكّلٌف ِباْلِإیَماِن ِبَأّنُھ َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَلى َخْلِقِھ َوُوُجوُب  الّلُھ
وَ    ي ُھ ِة اّلِت  َذِلَك َعَلْیِھ َأْعَظُم ِمْن ُوُجوِبِھ َعَلى اْلُمْرَسِل إَلْیِھْم َفُھَو َنِبّي إَلى َنْفِسِھ َوِإَلى اْلُأّم

اَل    . ُھَو َرُسوُل الّلِھ إَلى َنْفِسِھ َوِإَلى ُأّمِتِھ ِمْنُھْم َو ُھ َق ّلَم َأّن َوُیْذَكُر َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس
ْیِت    : ِلَفاِطَمَة اْبَنِتِھ َما َیْمَنُعِك َأْن َتْسَمِعي َما ُأوِصیِك ِبِھ  َبْحِت َوِإَذا َأْمَس وِلي إَذا َأْص َأْن َتُق

ا َقّی ّي ، َی ا َح ْین  َی َة َع ي َطْرَف ى َنْفِس ي إَل ا َتِكْلِن ْأِني ، َوَل ي َش ِلْح ِل َتِغیُث َفَأْص ك َأْس وُم ِب
َوُیْذَكُر َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َقاَل ِلَرُجٍل َشَكا إَلْیِھ إَصاَبَة اْلآَفاِت ُقْل إَذا َأْصَبْحَت 

ْيٌء   ِبْسِم الّلِھ َعَلى َنْفِسي ، َوَأْھِلي َو َك َش ْذَكُر  ]  ٣٤٢ص [ َماِلي ، َفِإّنُھ َلا َیْذَھُب َعَلْی َوُی
ّبالً        ا ُمَتَق ا ، َوَعَمًل ا َطّیًب ا ، َوِرْزًق ا َناِفًع َأُلَك ِعْلًم  َعْنُھ َأّنُھ َكاَن إَذا َأْصَبَح َقاَل الّلُھّم إّني َأْس

ي         َوُیْذَكُر َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إّن اْلَعْبَد ّم إّن ّراٍت الّلُھ اَث َم ِبُح َثَل یَن ُیْص اَل ِح إَذا َق
ّدْنَیا            ي ال ْتَرَك ِف ك َوِس َك َوَعاِفَیَت ّي ِنْعَمَت َأْتِمْم َعَل ْتٍر َف ٍة َوِس ٍة َوَعاِفَی َأْصَبْحُت ِمْنَك ِفي ِنْعَم

ُھ     َواْلآِخَرِة َوِإَذا َأْمَسى ، َقال َذِلك ، َكاَن َحّقا َعَلى الّلِھ َأْن ُیِتّم ّلى الّل ُھ َص َعَلْیھ َوُیْذَكُر َعْن
ا  : َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َقاَل َمْن َقاَل ِفي ُكّل َیْوٍم ِحیَن ُیْصِبُح َوِحیَن ُیْمِسي  َحْسِبَي الّلُھ َلا إَلَھ إّل

ّدْنَیا     ُھَو َعَلْیِھ َتَوّكْلت َوُھَو َرّب اْلَعْرِش اْلَعِظیُم َسْبَع َمّراٍت َكَفاُه الّلُھ َما َأَھ ِر ال ْن َأْم ُھ ِم ّم
مْ   َواْلآِخَرِة َوُیْذَكُر َعْنُھ َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َمْن َقاَل َھِذِه اْلَكِلَماِت ِفي َأّوِل َنَھاِرِه ، َل

بِ    ى ُیْص یَبٌة َحّت ّم  " َح ُتِصْبُھ ُمِصیَبٌة َحّتى ُیْمِسَي َوَمْن َقاَلَھا آِخَر َنَھاِرِه َلْم ُتِصْبُھ ُمِص الّلُھ
اَن          ُھ َك اَء الّل ا َش یِم َم ْرِش اْلَعِظ َت َرّب اْلَع ُت َوَأْن َأْنَت َرّبي ، َلا إَلَھ إّلا َأْنَت ، َعَلْیَك َتَوّكْل

ّل شَ         ى ُك َھ َعَل ُم َأّن الّل یِم َأْعَل ّي اْلَعِظ ِھ اْلَعِل ْيٍء َوَما َلْم َیَشْأ َلْم َیُكْن َلا َحْوَل َوَلا ُقّوَة إّلا ِبَالّل
ّل    ّر ُك َقِدیٌر َوَأّن الّلَھ َقْد َأَحاَط ِبُكّل َشْيٍء ِعْلًما ، الّلُھّم إّني َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشّر َنْفِسي ، َوَش

ّدْرَداِء           َأِبي ال َل ِل ْد ِقی َتِقیم َوَق َراٍط ُمْس ى ِص ي َعَل َیِتَھا ، إّن َرّب ص [ َداّبٍة َأْنَت آِخٌذ ِبَناِص
ِھ    َفَقاَل َما اْحَت]  ٣٤٣ وِل الّل ْن َرُس َرَق َوَلْم َیُكْن الّلُھ َعّز َوَجّل ِلَیْفَعَل ِلَكِلَماٍت َسِمْعتھّن ِم

الّلُھّم َأْنَت َرّبي ، َلا : َوَقاَل َسّیُد اِلاْسِتْغَفاِر َأْن َیُقوَل اْلَعْبُد . َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَذَكَرَھا 
ّر    إَلھ إّلا َأْنَت َخَلْقَتِني َوَأَن ْن َش َك ِم ا َعْبدَك َوَأَنا َعَلى َعْھِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت َأُعوُذ ِب

َت      ا َأْن ّذُنوَب إّل ُر ال َما َصَنْعُت َأُبوُء َلَك ِبِنْعَمِتَك َعَلّي َوَأُبوُء ِبَذْنِبي ، َفاْغِفْر ِلي إّنُھ َلا َیْغِف
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ِمْن َیْوِمِھ َدَخَل اْلَجّنَة َوَمْن َقاَلَھا ِحیَن ُیْمِسي ُموِقًنا  َمْن َقاَلَھا ِحیَن ُیْصِبُح ُموِقًنا ِبَھا َفَماَت
ي       یَن ُیْمِس ِبُح َوِح یَن ُیْص اَل ِح ْن َق َة َوَم َل اْلَجّن ِھ َدَخ ْن َلْیَلِت اَت ِم ا ، َفَم ِھ : ِبَھ ْبَحاَن الّل ُس

َضَل ِمّما َجاَء ِبِھ إّلا َأَحٌد َقاَل ِمْثَل َما َقاَل َأْو َوِبَحْمِدِه ِماَئَة َمّرٍة َلْم َیْأِت َأَحٌد َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِبَأْف
ُھ   " َوَقاَل " . َزاَد َعَلْیِھ  ِریَك َل َمْن َقاَل َحْیَن ُیْصِبُح َعْشَر َمّراٍت َلا إَلھ إّلا الّلُھ َوْحَدُه َلا َش

ُھ ِبَھا َعْشَر َحَسَناٍت َوَمَحا َعْنُھ ِبَھا َلُھ اْلُمْلُك َوَلُھ اْلَحْمُد َوُھَو َعَلى ُكّل َشْيٍء َقِدیٌر َكَتَب الّل
ّرِجیِم َوِإَذا           ْیَطاِن ال ْن الّش ُھ ِم ُھ َیْوَم اَرُه الّل اٍب َوَأَج ِر ِرَق ْدِل َعْش َعْشَر َسّیَئاٍت َوَكاَنْت َكَع

ِبَح   َھ إ       ]  ٣٤٤ص [ َأْمَسى َفِمْثُل َذِلَك َحّتى ُیْص ا إَل ِبُح َل یَن ُیْص اَل ِح ْن َق اَل َم ُھ   َوَق ا الّل ّل
ّرٍة            َة َم ْوِم ِماَئ ي اْلَی ِدیٌر ِف ْيٍء َق ّل َش ى ُك َو َعَل ُد َوُھ َوْحَدُه َلا َشِریَك َلُھ َلُھ اْلُمْلُك َوَلُھ اْلَحْم
ُھ               ْت َل ّیَئٍة َوَكاَن ُة َس ُھ ِماَئ ْت َعْن َنٍة َوُمِحَی ُة َحَس ُھ ِماَئ َب َل اٍب َوُكِت َر ِرَق ْدَل َعْش َكاَنْت َلُھ َع

ٌل        ِحْرًزا ِم ا َرُج ْھ إّل اَء َب ا َج َل ِمّم ٌد ِبَأْفَض ْن الّشْیَطاِن َیْوَمُھ َذِلَك َحّتى ُیْمِسَي َوَلْم َیْأِت َأَح
ٍت ،       " اْلُمْسَنِد " َعِمَل َأْكَثَر ِمْنُھ َوِفي  َن َثاِب َد ْب َم َزْی ّلَم َعّل ِھ َوَس َوَغْیرِه َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

ي           َوَأَمَرُه َأْن َیَتَعاَھَد ُر ِف ْعَدْیَك ، َواْلَخْی َك َوَس َك َلّبْی ّم َلّبْی َك الّلُھ َباٍح َلّبْی ّل َص ِبِھ َأْھَلُھ ِفي ُك
ْذٍر            ْن َن َذْرُت ِم ٍف َأْو َن ْن َحِل ُت ِم ْوٍل َأْو َحَلْف ْن َق ُت ِم ا ُقْل َیَدْیَك َوِمْنَك َوِبَك َوِإَلْیَك الّلُھّم َم

ّلِھ َما ِشْئَت َكاَن َوَما َلْم َتَشْأ َلْم َیُكْن َوَلا َحْوَل َوَلا ُقّوَة إّلا ِبَك إّنَك َفَمِشیَئُتَك َبْیَن َیَدْي َذِلَك ُك
ٍة             ْن َلْعَن َت ِم ا َلَعْن ّلْیَت َوَم ْن َص ى َم َلاٍة َفَعَل ْن َص ّلْیَت ِم ا َص َعَلى ُكّل َشْيٍء َقِدیٌر الّلُھّم َم

ّدْنیَ  ّم       َفَعَلى َمْن َلَعْنَت َأْنَت َوِلّیي ِفي ال اِلِحیَن الّلُھ ي ِبالّص ِلًما َوَأْلِحْقِن َوّفِني ُمْس آِخَرِة َت ا َواْل
َفاِطَر الّسَماَواِت َواْلَأْرِض َعاِلَم اْلَغْیِب َوالّشَھاَدِة َذا اْلَجَلاِل َواْلِإْكَراِم َفِإّني َأْعَھُد إَلْیَك ِفي 

ا     -ِھیًدا َوَكَفى ِبَك َش -َھِذِه اْلَحَیاِة الّدْنَیا ، َوُأْشِھُدَك  َدَك َل َت َوْح ِبَأّني َأْشَھُد َأْن َلا إَلَھ إّلا َأْن
ُدَك             ًدا َعْب َھُد َأّن ُمَحّم ِدیٌر َوَأْش ْيٍء َق ّل َش ى ُك َت َعَل ُد َوَأْن َك اْلَحْم ُك َوَل َشِریَك َلَك َلَك اْلُمْل

َحّق آِتَیٌة َلا َرْیَب ِفیَھا ، َوَأّنَك  َوَرُسوُلَك َوَأْشَھُد َأّن َوْعَدَك َحّق ، َوِلَقاَءَك َحّق ، َوالّساَعَة
ٍب      ْوَرٍة َوَذْن ْعٍف َوَع ى َض َتْبَعُث َمْن ِفي اْلُقُبوِر َوَأْشَھُد َأّنَك إْن َتِكْلِني إَلى َنْفِسي َتِكْلِني إَل

رُ         ا َیْغِف ُھ َل ا إّن وِبي ُكّلَھ ي ُذُن اْغِفْر ِل َك َف َت     َوَخِطیَئٍة َوِإّني َلا َأِثُق إّلا ِبَرْحَمِت ا َأْن ّذُنوَب إّل ال
  ] ٣٤٥ص [ َوُتْب َعَلّي إّنَك َأْنَت الّتّواُب الّرِحیُم 

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّذْكِر ِعْنَد ُلْبِس الّثْوِب َوَنْحِوِه
ِمھِ   ّماُه ِباْس ّم     َكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا اْسَتَجّد َثْوًبا َس ا ، َأْو ِرَداًء ُث ًة َأْو َقِمیًص ِعَماَم

ْن             َك ِم وُذ ِب ُھ َوَأُع ِنَع َل ا ُص َر َم َرُه َوَخْی َأُلَك َخْی ْوَتِنیِھ ، َأْس َت َكَس َیُقوُل الّلُھّم َلَك اْلَحْمُد َأْن
اْلَحْمُد : "  َقاَل َمْن َلِبَس َثْوًبا َفَقاَل]  ٣٤٦ص . [ َشّرِه َوَشّر َما ُصِنَع َلُھ َحِدیٌث َصِحیٌح 

ھِ   ْن َذْنِب  ِلّلِھ اّلِذي َكَساِني َھَذا َوَرَزَقِنیِھ َمْن َغْیِر َحْوٍل ِمّني َوَلا ُقّوٍة َغَفَر الّلُھ َلُھ َما َتَقّدَم ِم
َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخّطاِب َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل الّلِھ " َجاِمِع الّتْرِمِذّي " َوِفي 
ول  َصّل اَل      : ى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیُق ًدا َفَق ا َجِدی ِبَس َثْوًب ْن َل ا      " َم اِني َم ِذي َكَس ِھ اّل ُد ِلّل اْلَحْم

ِھ   ُأَواِري ِبِھ َعْوَرِتي ، َوَأَتَجّمُل ِبِھ ِفي َحَیاِتي ، ُثّم َعَمَد إَلى الّثْوِب اّلِذي َأْخَلَق َفَتَصّدَق ِب
ٍد   َكاَن ِفي ِحْفِظ الّلِھ َوِف ُأّم َخاِل ي َكَنِف الّلِھ َوِفي َسِبیِل الّلِھ َحّیا َوَمّیًتا َوَصّح َعْنُھ َأّنُھ َقاَل ِل

ْھ  " َلّما َأْلَبَسَھا الّثْوَب اْلَجِدیَد َأْبِلي َوَأْخِلِقي ، ُثّم َأْبِلي َوَأْخِلِقي َمّرَتْینِ  َوِفي  ُسَنِن اْبِن َماَج
ْل     َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس"  اَل َب یٌل ؟ َفَق َذا ،َأْم َغِس ّلَم َرَأى َعَلى ُعَمَر َثْوًبا َفَقاَل َأَجِدیٌد َھ

  ] ٣٤٧ص [ اْلَبْس َجِدیًدا ، َوِعْش َحِمیًدا ، َوُمْت َشِھیًدا " َغِسیٌل َفَقاَل 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِعْنَد ُدُخوِلِھ إَلى َمْنِزِلِھ



 ٢٣٠

ِھ َعلَ  َلْم  ى َیُكْن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَیْفَجَأ َأْھَلُھ َبْغَتًة َیَتَخّوُنُھْم َوَلِكْن َكاَن َیْدُخُل َعَلى َأْھِل
ا         ْنُھْم َوُرّبَم َأَل َع َؤاِل َأْو َس َدَأ ِبالّس َل َب اَن إَذا َدَخ ْیِھْم َوَك  ِعْلٍم ِمْنُھْم ِبُدُخوِلِھ َوَكاَن ُیَسّلُم َعَل

َر    َقا ا َتَیّس ِھ َم ُھ   . َل َھْل ِعْنَدُكْم َمْن َغَداء ؟ َوُرّبَما َسَكَت َحّتى ُیْحَضَر َبْیَن َیَدْی ْذَكُر َعْن َوُی
ي   اِني ، َوآَواِن  َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َكاَن َیُقوُل إَذا اْنَقَلَب إَلى َبْیِتِھ اْلَحْمُد ِلّلِھ اّلِذي َكَف

ُد لِ  َأُلَك َأْن        ، َواْلَحْم َل َأْس ّي َفَأْفَض ّن َعَل ِذي َم ِھ اّل ُد ِلّل َقاِني ، َواْلَحْم ي َوَس ِذي َأْطَعَمِن ِھ اّل ّل
َأَنسٍ  إَذا          ]  ٣٤٨ص [ ُتِجیَرِني ِمْن الّناِر  اَل ِل ُھ َق ّلَم َأّن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص َت َعْن َوَثَب

ْن َبَركَ  ّلْم َیُك َك َفَس ى َأْھِل َت َعَل ِذّي  َدَخْل اَل الّتْرِم َك َق ى َأْھِل َك َوَعَل ٌن : ًة َعَلْی ِدیٌث َحَس َح
ْل    " الّسَنِن " َوِفي . َصِحیٌح  ُھ َفْلَیُق ُل َبْیَت ّم  : َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َوَلَج الّرُج الّلُھ

ِھ وَ     ِم الّل َرِج ِبْس َر اْلَمْخ ّم       إّني َأْسَأُلَك َخْیَر اْلَمْوَلِج َوَخْی ا ، ُث ا َتَوّكْلَن ِھ َرّبَن ى الّل ا ، َوَعَل َلْجَن
ٌل              ِھ َرُج ى الّل اِمٌن َعَل ْم َض ٌة ُكّلُھ ّلَم َثَلاَث ِھ َوَس ھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص ا َعْن ْلُیَسّلْم َعَلى َأْھِلِھ َوِفیَھ

ا     َخَرَج َغاِزًیا ِفي َسِبیِل الّلِھ َفُھَو َضاِمٌن َعَلى الّلِھ َحّتى َیَتَوّفاُه َفُی ُرّدُه ِبَم َة َأْو َی ُھ اْلَجّن ْدِخَل
َناَل َمْن َأْجٍر َوَغِنیَمٍة َوَرُجٌل َراَح إَلى اْلَمْسِجِد َفُھَو َضاِمٌن َعَلى الّلِھ َحّتى َیَتَوّفاُه َفُیْدِخَلُھ 

َلاٍم     ُھ ِبَس َل َبْیَت ِھ     اْلَجّنَة َأْو َیُرّدُه ِبَما َناَل ِمْن َأْجٍر َوَغِنیَمٍة َوَرُجٌل َدَخ ى الّل اِمٌن َعَل َو َض َفُھ
َد     . َحِدیٌث َصِحیٌح  َھ ِعْن َذَكَر الّل ُھ َف َوَصّح َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َدَخَل الّرُجُل َبْیَت

ْذُكْر ا    ْم َی َل َفَل َد   ُدُخوِلِھ َوِعْنَد َطَعاِمِھ َقاَل الّشْیَطاُن َلا َمِبیَت َلُكْم َوَلا َعَشاَء َوِإَذا َدَخ َھ ِعْن لّل
ُتْم اْلَمِبی       اَل َأْدَرْك ِھ َق َد َطَعاِم َھ ِعْن َت ُدُخوِلِھ َقاَل الّشْیَطاُن َأْدَرْكُتْم اْلَمِبیَت َوِإَذا َلْم َیْذُكْر الّل

  ] ٣٤٩ص . [ َواْلَعَشاَء َذَكَرُه ُمْسِلٌم 
  ُخوِلِھ اْلَخَلاَءَفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّذْكِر ِعْنَد ُد

ْن     " الّصِحیَحْیِن " َثَبَت َعْنُھ ِفي  َك ِم وُذ ِب ي َأُع َأّنُھ َكاَن َیُقوُل ِعْنَد ُدُخوِلِھ اْلَخَلاَء الّلُھّم إّن
ُر َعْنُھ َوُیْذَك. َوَذَكَر َأَحْمُد َعْنُھ َأّنُھ َأَمَر َمْن َدَخَل اْلَخَلاَء َأْن َیُقوَل َذِلَك . اْلُخْبِث َواْلَخَباِئِث 

َلا َیْعِجْز َأَحُدُكْم إَذا َدَخَل ِمْرَفَقُھ َأْن َیُقوَل الّلُھّم إّني َأُعوُذ ِبَك ِمْن الّرْجِس الّنِجِس اْلَخِبیِث 
ّن    ]  ٣٥٠ص . [ اْلُمْخِبِث الّشْیَطاِن الّرِجیِم  ْیَن اْلِج ا َب َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَل َسْتُر َم

ِھ       َوَعْوَراِت َبِن ِم الّل وَل ِبْس َف َأْن َیُق ُدُكْم اْلَكِنی َل َأَح ُھ     . ي آَدَم إَذا َدَخ ّلى الّل ُھ َص َت َعْن َوَثَب
ِھ   ُت     . َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّن َرُجًلا َسّلَم َعَلْیِھ َوُھَو َیُبوُل َفَلْم َیُرّد َعَلْی ْبَحاَنُھ َیْمُق َھ ُس َر َأّن الّل َوَأْخَب

ا          اْلَحِدیَث َعَلى اْلَغاِئ ْن َعْوَراِتِھَم َفْیِن َع اِئَط َكاِش ِرَباِن اْلَغ اِن َیْض ُرْج الّرُجَل ا َیْخ اَل َل ِط َفَق
  .َیَتَحّدَثاِن َفِإّن الّلَھ َعّز َوَجّل َیْمُقُت َعَلى َذِلَك 

  ]الّنْھُي َعْن اْسِتْقَباِل اْلِقْبَلِة َواْسِتْدَباِرَھا ِبَبْوٍل َأْو َغاِئٍط [ 
ي     َوَقْد َتَقّدَم َأ َك ِف ْن َذِل ى َع ّنُھ َكاَن َلا َیْسَتْقِبُل اْلِقْبَلَة َوَلا َیْسَتْدِبُرَھا ِبَبْوٍل َوَلا ِبَغاِئٍط َوَأّنُھ َنَھ

ِھ      ِد الّل ٍل ، َوَعْب ي َمْعِق َحِدیِث َأِبي َأّیوَب َوَسْلَماَن اْلَفاِرِسّي ، َوَأِبي ُھَرْیَرَة ، َوَمْعِقِل ْبِن َأِب
]  ٣٥١ص [ ُجْزٍء الّزَبْیِدّي ، َوَجاِبِر ْبِن َعْبِد الّلِھ ، َوَعْبِد الّلِھ ْبِن ُعَمَر  ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن

ا              ا إّم اِرُض َلَھ ٌن َواْلُمَع اِئُرَھا َحَس ِحیَحٌة َوَس ِث َص ِذِه اْلَأَحاِدی ُة َھ ُھ َوَعاّم ُھ َعْن َي الّل َرِض
ِدیِث       َمْعُلوُل الّسَنِد َوِإّما َضِعیُف الّدَلاَلِة َفَلا یُ  َذِلَك َكَح ُھ ِب َتِفیُض َعْن ِھ اْلُمْس ِریُح َنْھِی َرّد َص

وَن َأْن     ا َیْكَرُھ ّلَم َأّن ُأَناًس ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل َر ِلَرُس َة ، ُذِك ْن َعاِئَش َراٍك َع ِع
ُد  َیْسَتْقِبُلوا اْلِقْبَلَة ِبُفُروِجِھْم َفَقاَل َأَوَقْد َفَعُلوَھا َحّوُلوا َمْق . َعَدِتي ِقَبَل اْلِقْبَلِة َرَواُه اْلِإَماُم َأْحَم

َن        ْد َطَع ِدیَث َق َذا اْلَح ّن َھ ًلا ، َوَلِك َوَقاَل ُھَو َأْحَسُن َما ُرِوَي ِفي الّرْخَصِة َوِإْن َكاَن ُمْرَس
ي َكَلاُم اْلِإَماِم َأْحَمَد َتْثِبیَتُھ َوَلا ِفیِھ اْلُبَخاِرّي َوَغْیُرُه ِمْن َأِئّمِة اْلَحِدیِث َوَلْم ُیْثِبُتوُه َوَلا َیْقَتِض

اِب    ي ِكَت ِذّي ِف اَل الّتْرِم یَنُھ َق رِ " َتْحِس ِل اْلَكِبی َن   " اْلِعَل َد ْب ِھ ُمَحّم ِد الّل ا َعْب َأْلُت َأَب ُھ َس َل
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ِطَراٌب َوالصّ      ِھ اْض ِدیٌث ِفی َذا َح ِدي  إْسَماِعیَل اْلُبَخاِرّي َعْن َھَذا اْلَحِدیِث َفَقاَل َھ ِحیُح ِعْن
ى   ا اْنَتَھ ْن َقْوِلَھ َة ِم ْن َعاِئَش ت . َع َراكٍ    : ُقْل ْیَن ِع ُھ َب َي اْنِقَطاُع َرى ، َوِھ ٌة ُأْخ ُھ ِعّل َوَل

 َوَعاِئَشَة ، َفِإّنُھ َلْم َیْسَمْع ِمْنَھا ، َوَقْد َرَواُه َعْبُد اْلَوّھاِب الّثَقِفّي َعْن َخاِلٍد اْلَحّذاِء َعْن َرُجٍل
ْلِت    َعْن َع ي الّص ِن َأِب ِدیُث    . اِئَشَة ، َوَلُھ ِعّلٌة ُأْخَرى ، َوِھَي َضْعُف َخاِلِد ْب َك َح ْن َذِل َوِم
َل َأْن           : َجاِبٍر  ُھ َقْب ْوٍل َفَرَأْیُت ُة ِبَب َتْقَبَل اْلِقْبَل ّلَم َأْن ُتْس ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َنَھى َرُسوُل الّل

ي         ُیْقَبَض ِبَعاٍم َیْسَتْقِبُل ِذّي ِف اَل الّتْرِم یِنِھ َوَق َد َتْحِس ِذّي َبْع َتْغَرَبُھ الّتْرِم ِدیُث اْس َھا َوَھَذا اْلَح
اِب  ِل " ِكَت ِدیٌث      " : اْلِعَل َذا َح اَل َھ ِدیِث َفَق َذا اْلَح ْن َھ اِرّي َع ي اْلُبَخ ًدا َیْعِن َأْلت ُمَحّم َس

َحاَق ، فَ      ِن إْس ْن اْب ٍد َع ِن       َصِحیٌح َرَواُه َغْیُر َواِح ْن اْب ّحَتُھ َع اِرّي ِص َراُد اْلُبَخ اَن ُم ِإْن َك
ُة           َي َواِقَع ِھ َفِھ ي َنْفِس ّحَتُھ ِف َراُدُه ِص اَن ُم ِھ َوِإْن َك ي َنْفِس إْسَحاَق ، َلْم َیُدّل َعَلى ِصّحِتِھ ِف

ْیِھ َوَسّلَم َیْقِضي َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَل" َعْیٍن ُحْكُمَھا ُحْكُم َحِدیِث اْبِن ُعَمرَ  َلّما َرَأى 
ِلَمَكاٍن َأْو َغْیِرِه ]  ٣٥٢ص [ ، َوَھَذا َیْحَتِمُل ُوُجوًھا ِسّتًة َنْسٌخ " َحاَجَتُھ ُمْسَتْدِبَر اْلَكْعَبِة 

ِذِه             ْن َھ ٍد َم ْزِم ِبَواِح ى اْلَج ِبیَل إَل ا َس ِریِم َوَل ى الّتْح ْیَس َعَل َي َل َوَأْن َیُكوَن َبَیاًنا ، ِلَأّن الّنْھ
ى    ِبیَل إَل اْلُوُجوِه َعَلى الّتْعِییِن َوِإْن َكاَن َحِدیُث َجاِبٍر َلا َیْحَتِمُل اْلَوْجَھ الّثاِنَي ِمْنَھا ، َفَلا َس

َر  . َتْرِك َأَحاِدیِث الّنْھِي الّصِحیَحِة الّصِریَحِة اْلُمْسَتِفیَضِة ِبَھَذا اْلُمْحَتَمِل  : َوَقْوُل اْبِن ُعَم
ِظ           إّنَما ُنِھَي َعْن ِة َلْف ْیَس ِبِحَكاَی ا ، َوَل ِي ِبَھ اِص الّنْھ ُھ ِلاْخِتَص ٌم ِمْن ْحَراِء َفْھ َذِلَك ِفي الّص

ْن       وِم ِم َحاِب اْلُعُم ْوِل َأْص َلاَمِة َق َع َس وِم َم وَب ِلْلُعُم ي َأّی ِم َأِب اَرٌض ِبَفْھ َو ُمَع ِي َوُھ الّنْھ
ِذي        الّتَناُقِض اّلِذي َیْلَزُم اْلُمَفّرِقیَن َبْیَن ا اِجِز اّل ّد اْلَح ا َح ْم َم اُل َلُھ ُھ ُیَق ْلَفَضاِء َواْلُبْنَیاِن َفِإّن

اِن          َق اْلُبْنَی وا ُمْطَل ٍل َوِإْن َجَعُل ّد َفاِص ِر َح ى ِذْك ِبیَل إَل َیُجوُز َذِلَك َمَعُھ ِفي اْلُبْنَیاِن ؟ َوَلا َس
َیُحوُل َبْیَن اْلَباِئِل َوَبْیَنُھ َجَبٌل َقِریٌب َأْو َبِعیٌد ُمَجّوًزا ِلَذِلَك َلِزَمُھْم َجَواُزُه ِفي اْلَفَضاِء اّلِذي 

ا            اٍء َوَل ُف ِبَفَض ا َیْخَتِل َك َل ِة َوَذِل ِة اْلِقْبَل ِریٌم ِلِجَھ َي َتْك ِإّن الّنْھ ا َف  َكَنِظیِرِه ِفي اْلُبْنَیاِن َوَأْیًض
ِل   ُبْنَیاٍن َوَلْیَس ُمْخَتّصا ِبَنْفِس اْلَبْیِت َفَكْم ِمْن َجَبٍل َوَأَكَمٍة َحاِئٌل َبْیَن اْلَباِئِل َوَبْیَن اْلَبْیِت ِبِمْث

ا ، َوَعلَ          ِل َوَبْیَنَھ ْیَن اْلَباِئ َل َب ا َحاِئ ِة َفَل ُة اْلِقْبَل ا ِجَھ ى َما َتُحوُل ُجْدَراُن اْلُبْنَیاِن َوَأْعَظُم َوَأّم
ي       اْلِجَھِة َوَقَع الّنْھُي َلا َعَلى اْلَبْیِت َنْفِسِھ َفَتَأّم ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ْلُھ َفْصٌل ِفي َھْدِی

  َأْذَكاِر اْلُوُضوِء
ِة َثَبَت َعْنُھ َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َوَضَع َیَدْیِھ ِفي اْلِإَناِء اّلِذي ِفیِھ اْلَماُء ُثّم َقاَل ِللّصَحاَب

ھُ     ُھ َأّن َت َعْن ِھ َوَثَب ِم الّل ُئوا ِبْس وٍء      َتَوّض اِد ِبَوُض ُھ َن ُھ َعْن َي الّل اِبرٍ  َرِض اَل ِلَج يَء " َق َفِج
َقاَل َفَصَبْبُت َعَلْیِھ َوُقْلُت ِبْسِم الّلِھ " ُخْذ َیا َجاِبُر َفُصّب َعَلّي َوُقْل ِبْسِم الّلِھ " ِباْلَماِء َفَقاَل 

رَ  اِبِعِھ َوَذَك ْیِن َأَص ْن َب وُر ِم اَء َیُف ُت اْلَم اَل َفَرَأْی َرَة ،   َق ي ُھَرْی ِدیِث َأِب ْن َح ُھ ِم ُد َعْن َأْحَم
َوَسِعیِد ْبِن َزْیٍد ، َوَأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِرّي َرِضَي الّلُھ َعْنُھْم َلا ُوُضوَء ِلَمْن َلْم َیْذُكْر اْسَم الّلِھ 

وَء     َوَصّح َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّن. َعَلْیِھ َوِفي َأَساِنیِدَھا ِلیٌن  َبَغ اْلُوُض ْن َأْس اَل َم ُھ َق
اَل   وُلُھ              : ُثّم َق ُدُه َوَرُس ًدا َعْب َھُد َأّن ُمَحّم ُھ َوَأْش ِریَك َل ا َش َدُه َل ُھ َوْح ا الّل َھ إّل ا إَل َھُد َأْن َل َأْش

ِلٌم          َرُه ُمْس اَء َذَك ا َش ْن َأّیَھ ْدُخُل َم ُة َی ِة الّثَماِنَی َوَزاَد ]  ٣٥٤ص . [ ُفِتَحْت َلُھ َأْبَواُب اْلَجّن
اُم          ِریَن َوَزاَد اْلِإَم ْن اْلُمَتَطّھ ي ِم ّواِبیَن َواْجَعْلِن ْن الّت ي ِم ّم اْجَعْلِن الّتْرِمِذّي َبْعَد الّتَشّھِد الّلُھ

ّراٍت             : َأْحَمُد  اَث َم َك َثَل ْوَل َذِل َد َق َع َأْحَم ْھ َم ُن َماَج َماِء َوَزاد اْب ى الّس َرُه إَل َع َنَظ . ُثّم َرَف
َأ        " ُمْسَنِدِه " َر َبِقّي ْبُن َمْخَلٍد ِفي َوَذَك ْن َتَوّض ا َم ْدِرّي َمْرُفوًع ِعیٍد اْلُخ ي َس ِدیِث َأِب ِمْن َح

َتْغِفُرَك          َت َأْس ا َأْن َھ إّل ا إَل َھُد َأْن َل ِدَك َأْش ّم َوِبَحْم َفَفَرَغ ِمْن ُوُضوِئِھ ، ُثّم َقاَل ُسْبَحاَنَك الّلُھ
ي َرّق َوُطِبَع َعَلْیَھا ِبَطاِبٍع ُثّم ُرِفَعْت َتْحَت اْلَعْرِش َفَلْم ُیْكَسْر إَلى َیْوِم َوَأُتوُب إَلْیَك ُكِتَب ِف
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اِئّي    " ِكَتاِبِھ اْلَكِبیِر " اْلِقَیاَمِة َوَرَواُه الّنَساِئّي ِفي  اَل الّنَس ْدِريّ  َوَق ِمْن َكَلاِم َأِبي َسِعیٍد اْلُخ
ُثّم َذَكَر ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح ِمْن . ِمْن ُوُضوِئِھ َفَذَكَر َبْعَض َما َتَقّدَم  َباٌب َما َیُقوُل َبْعَد َفَراِغِھ: 

ُت      اَل َأَتْی َعِرّي َق ى اْلَأْش وٍء      ]  ٣٥٥ص [ َحِدیِث َأِبي ُموَس ّلَم ِبَوُض ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َص
ي  الّلُھّم اْغِفْر ِلي َذْنِب: َفَتَوّضَأ َفَسِمْعُتُھ َیُقوُل َوَیْدُعو  ي ، َوَوّسْع ِلي ِفي َداِري ، َوَباِرْك ِل

اَل     َذا ، َق َذا َوَك ْيٍء ؟     " ِفي ِرْزِقي َفُقْلُت َیا َنِبّي الّلِھ َسِمْعُتك َتْدُعو ِبَك ْن َش ت ِم ْل َتَرْك َوَھ
  .َفَذَكَرُه . .. َباٌب َما َیُقوُل َبْیَن َظْھَراِني ُوُضوِئِھ : َوَقاَل اْبُن الّسّنّي 

  َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلَأَذاِن َوَأْذَكاِرِهَفْصٌل ِفي 
  ]َھْدُیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلَأَذاِن [ 

َة          َرَع اْلِإَقاَم ٍع َوَش ِر َتْرِجی ٍع َوِبَغْی ْأِذیَن ِبَتْرِجی ّن الّت ُھ َس َثَبَت َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّن
َوَلْم َیِصّح " َقْد َقاَمْت الّصَلاُة " َنى َوُفَراَدى ، َوَلِكّن اّلِذي َصّح َعْنُھ َتْثِنَیُة َكِلَمِة اْلِإَقاَمِة َمْث

ّح َعْنُھ إْفَراُدَھا اْلَبّتَة َوَكَذِلَك َصّح َعْنُھ َتْكَراُر َلْفِظ الّتْكِبیِر ِفي َأّوِل اْلَأَذاِن َأْرَبًعا ، َوَلْم َیِص
ِلاْقِتَصاُر َعَلى َمّرَتْیِن َوَأّما َحِدیُث ُأِمَر ِبَلاٌل َأْن َیْشَفَع اْلَأَذاَن َوُیوِتَر اْلِإَقاَمَة َفَلا ُیَناِفي َعْنُھ ا

الّشْفَع ِبَأْرَبٍع َوَقْد َصّح الّتْرِبیُع َصِریًحا ِفي َحِدیِث َعْبِد الّلِھ ْبِن َزْیٍد ، َوُعَمَر ْبِن اْلَخّطاِب 
َي   . ُذوَرَة ، َرِضَي الّلُھ َعْنھُم ، َوَأِبي َمْح َر َرِض َوَأّما إْفَراُد اْلِإَقاَمِة َفَقْد َصّح َعْن اْبِن ُعَم

ُھ        ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ِد َرُس ى َعْھ الّلُھ َعْنُھَما اْسِتْثَناُء َكِلَمِة اْلِإَقاَمِة َفَقاَل إّنَما َكاَن اْلَأَذاُن َعَل
ْت    " ّرَتْیِن َواْلِإَقاَمُة َمّرًة َمّرًة َغْیَر َأّنُھ َیُقوُل َعَلْیِھ َوَسّلَم َمّرَتْیِن َم ْد َقاَم َلاُة َق َقْد َقاَمْت الّص

َة  : َعْن َأَنٍس " َصِحیِح اْلُبَخاِرّي " الّصَلاُة َوِفي  ُأِمَر ِبَلاٌل َأْن َیْشَفَع اْلَأَذاَن ، َوُیوِتَر اْلِإَقاَم
ْد    َع]  ٣٥٦ص [ إّلا اْلِإَقاَمَة َوَصّح  َلاُة َق ْت الّص ْبِد الّلِھ ْبِن َزْیٍد َوُعَمَر ِفي اْلِإَقاَمِة َقْد َقاَم

َأَذاِن    اِت اْل َقاَمْت الّصَلاُة وصح َمْن َحِدیِث َأِبي َمْحُذوَرَة َتْثِنَیُة َكِلَمِة اْلِإَقاَمِة َمَع َساِئِر َكِلَم
َل       َوُكّل َھِذِه اْلُوُجوِه َجاِئَزٌة ُمْجِزَئٌة َلا َكَراھَ .  َھا َأْفَض اَن َبْعُض ا ، َوِإْن َك ْيٍء ِمْنَھ ي َش َة ِف

ُذوَرَة            ي َمْح َأَذاِن َأِب َذ ِب اِفِعّي َأَخ ِھ َوالّش اٍل َوِإَقاَمِت َأَذاِن ِبَل َذ ِب دُ  َأَخ اُم َأْحَم ٍض َفاْلِإَم ْن َبْع ِم
ِھ     َوِإَقاَمِة ِبَلاٍل َوَأُبو َحِنیَفَة َأَخَذ ِبَأَذاِن ِبَلاٍل َوِإَقاَمِة َأ ا َرَأى َعَلْی َذ ِبَم ٌك َأَخ ِبي َمْحُذوَرَة َوَماِل

ًة َعَملَ  َأْھِل اْلَمِدیَنِة َمْن اِلاْقِتَصاِر َعَلى الّتْكِبیِر ِفي اْلَأَذاِن َمّرَتْیِن َوَعَلى َكِلَمِة اْلِإَقاَمِة َمّر
  .ِة الّسّنِة َواِحَدًة َرِحَمُھْم الّلُھ ُكّلُھْم َفِإّنُھْم اْجَتَھُدوا ِفي ُمَتاَبَع

  ]الّذْكُر ِعْنَد اْلَأَذاِن َوَبْعَدُه [ َفْصٌل 
ةَ         ُھ َخْمَس ِھ ِمْن َرَع ِلُأّمِت َدُه َفَش َأَذاِن َوَبْع َد اْل ّذْكِر ِعْن  َوَأّما َھْدُیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ال

َلاِة    " ّذُن إّلا ِفي َلْفِظ َأْن َیُقوَل الّساِمُع َكَما َیُقول اْلُمَؤ: َأَحُدَھا . َأْنَواٍع  ى الّص ّي َعَل " " َح
َوَلْم َیِجْئ َعْنُھ " َلا َحْوَل َوَلا ُقّوَة إّلا ِبَالّلِھ " َفِإّنُھ َصّح َعْنُھ إْبَداُلُھَما ب " َحّي َعَلى اْلَفَلاِح 

ا اِلاْقِتَصاُر َعَلى اْلَحْیَعَلِة َوَل" َحّي َعَلى اْلَفَلاِح " " َحّي َعَلى الّصَلاِة " اْلَجْمُع َبْیَنَھا َوَبْیَن 
ِة         َذا ُمْقَتَضى اْلِحْكَم ِة َوَھ َداُلُھَما ِباْلَحْوَقَل ُھ إْب ّح َعْن َوَھْدُیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اّلِذي َص

ُة   اْلُمَطاِبَقِة ِلَحاِل اْلُمَؤّذِن َوالّساِمِع َفِإّن َكِلَماِت اْلَأَذاِن ِذْكٌر َفُسّن ِللّساِمِع َأْن َیُقوَلَھا ، َوَكِلَم
اِمِع َأْن   َي   ]  ٣٥٧ص [ اْلَحْیَعَلِة ُدَعاٌء إَلى الّصَلاِة ِلَمْن َسِمَعُھ َفُسّن ِللّس ِة َوِھ ا  " اْلِإَعاَن َل

إّلا الّلُھ ، َوَأّن َأْن َیُقوَل َوَأَنا َأْشَھُد َأّلا إَلَھ : الّثاِني . اْلَعِلّي اْلَعِظیِم " َحْوَل َوَلا ُقّوَة إّلا ِبَالّلِھ 
ْن        َر َأّن َم وًلا َوَأْخَب ٍد َرُس ا ، َوِبُمَحّم َلاِم ِدیًن ُمَحّمًدا َرُسوُل الّلِھ َرِضیُت ِبَالّلِھ َرّبا ، َوِباْلِإْس

َد فَ     . َقاَل َذِلَك ُغِفَر َلُھ َذْنُبُھ  ّلَم َبْع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ  الّثاِلُث َأْن ُیَصّلَي َعَلى الّنِبّي َص َراِغ
ا            ُة َكَم َلاُة اْلِإْبَراِھیِمّی َي الّص ِھ ِھ ُل إَلْی ِھ َوَیِص ِھ ِب ّلى َعَلْی ا ُیَص ِمْن إَجاَبِة اْلُمَؤّذِن َوَأْكَمُل َم

ْذِلُقوَن      ْذَلَق اْلُمَتَح ا َوِإْن َتَح ُل ِمْنَھ ُع الّرابِ . َعّلَمُھ ُأّمَتُھ َأْن ُیَصّلوا َعَلْیِھ َفَلا َصَلاَة َعَلْیِھ َأْكَم



 ٢٣٣

ًدا           ِة آِت ُمَحّم َلاِة اْلَقاِئَم ِة ، َوالّص ّدْعَوِة الّتاّم ِذِه ال ّم َرّب َھ ِھ الّلُھ َلاِتِھ َعَلْی َأْن َیُقوَل َبْعَد َص
اَء          َذا َج اَد َھَك ُف اْلِمیَع ا ُتْخِل َك َل ُھ إّن ِذي َوَعْدَت اْلَوِسیَلَة َواْلَفِضیَلَة َواْبَعْثُھ َمَقاًما َمْحُموًدا اّل

. [ ِبَلا َأِلٍف َوَلا َلاٍم َوَھَكَذا َصّح َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم " َمَقاًما َمْحُموًدا " الّلْفِظ ِبَھَذا 
ْل            ]  ٣٥٨ص  َت َفَس ِإَذا اْنَتَھْی َؤّذِنیَن َف ي اْلُم وَن َیْعِن ا َیُقوُل ْل َكَم ّلَم ُق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َص

اِدي  ُتْعَطُھ َوَذَكَر اْلِإَماُم َأ ّم  : ْحَمُد َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َمْن َقاَل ِحیَن ُیَناِدي اْلُمَن الّلُھ
َخَط      ا َس ُھ ِرًضى َل َرّب َھِذِه الّدْعَوِة الّتاّمِة َوالّصَلاِة الّناِفَعِة َصّل َعَلى ُمَحّمٍد َواْرَض َعْن

تْ    ُھ َوَقاَل ُھ َدْعَوَت ُھ َل َتَجاَب الّل َدُه اْس ا   َبْع ُھ َعْنَھ َي الّل َلَمَة َرِض ِھ  : ُأّم َس وُل الّل ي َرُس َعّلَمِن
اُر        َك ، َوِإْدَب اُل َلْیِل َذا إْقَب ّم إّن َھ ِرِب الّلُھ َد َأَذاِن اْلَمْغ وَل ِعْن ّلَم َأْن َأُق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َص

ِذّي   ي    . َنَھاِرَك َوَأْصَواُت ُدَعاِتَك َفاْغِفْر ِلي َذَكَرُه الّتْرِم اِكُم ِف َر اْلَح َتْدَرِك  " َوَذَك " اْلُمْس
ِة        ّدْعَوِة الّتاّم ِذِه ال ّم َرّب َھ اَل الّلُھ َأَذاَن َق ِمْن َحِدیِث َأِبي ُأَماَمَة َیْرَفُعُھ َأّنُھ َكاَن إَذا َسِمَع اْل

ا  اْلُمْسَتَجاَبِة ، َواْلُمْسَتَجاِب َلَھا ، َدْعَوِة اْلَحّق َوَكِلَمِة الّتْقَوى ، َتَو ّفِني َعَلْیَھا َوَأْحِیِني َعَلْیَھ
َر             ِن ُعَم ِدیِث اْب ْن َح ّي ِم َرُه اْلَبْیَھِق ِة َوَذَك ْوَم اْلِقَیاَم ا َی ا َعَمًل اِلِحي َأْھِلَھ ، َواْجَعْلِني ِمْن َص

ِھ   ا َعَلْی ِة      ]  ٣٥٩ص . [ َمْوُقوًف َد َكِلَم وُل ِعْن اَن َیُق ُھ َك ّلَم َأّن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِة َص اْلِإَقاَم
َأَذاِن               ْیَن اْل َرّد َب ا ُی ّدَعاُء َل ّلَم ال ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص َنِن َعْن ي الّس ا َوِف َأَقاَمَھا الّلُھ َوَأَداَمَھ

آِخرَ     " َفَما َنُقوُل َیا َرُسوَل الّلِھ ؟ َقاَل : َقاُلوا " َواْلِإَقاَمِة  ّدْنَیا َواْل ي ال َة ِف َھ اْلَعاِفَی ِة َسُلوا الّل
َوِفیَھا َعْنُھ َساَعَتاِن َیْفَتُح الّلُھ ِفیِھَما َأْبَواَب الّسَماِء ، َوَقّلَما ُتَرّد َعَلى َداٍع . َحِدیٌث َصِحیٌح 

ِھ   ِبیِل الّل ي َس ّف ِف َداِء َوالّص وِر الّن َد ُحُض ُھ ِعْن وِف ]  ٣٦٠ص [ َدْعَوُت ي اْلُكُس َر ِف َأَم
ُر      ِباْلَفَزِع إَلى ِذْكِر الّلِھ َتَع ُل َوُیَكّب ِھ ُیَھّل ا َیَدْی ا َراِفًع اَلى ، َوَأّنُھ َكاَن ُیَسّبُح ِفي َصَلاِتَھا َقاِئًم

  .َوَیْحَمُد َوَیْدُعو َحّتى ُحِسَر َعْن الّشْمِس َوَالّلُھ َأْعَلُم 
  ]الّدَعاُء ِفي اْلَعْشِر [ َفْصٌل 

ْن       َوَكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیْكِثُر الّدَعاَء فِ  اِر َم ِھ ِباْلِإْكَث ْأُمُر ِفی ِة َوَی ِر ِذي اْلِحّج ي َعْش
  .الّتْھِلیِل َوالّتْكِبیِر َوالّتْحِمیِد 

  ]الّتْكِبیُر ِمْن َفْجِر َیْوِم َعَرَفَة إَلى َعْصِر َثاِلِث َأّیاِم الّتْشِریِق [
َعَرَفَة إَلى اْلَعْصِر ِمْن آِخِر َأّیاِم الّتْشِریِق َوُیْذَكُر َعْنُھ َأّنُھ َكاَن ُیَكّبُر ِمْن َصَلاِة اْلَفْجِر َیْوَم 

ّح   َفَیُقوُل الّلُھ َأْكَبُر الّلُھ َأْكَبُر َلا إَلَھ إّلا الّلُھ ، َوَالّلُھ َأْكَبُر َوِلّلِھ اْلَحْمُد َوَھَذا َوِإْن َكاَن  ا َیِص َل
اِبٍر       إْسَناُدُه َفاْلَعَمُل َعَلْیِھ َوَلْفُظُھ َھَكَذا َیْشَفُع الّتْك ْن َج ا ُرِوَي َع ا ، َفِإّنَم ُھ َثَلاًث ا َكْوُن ِبیَر َوَأّم

ا        ْط َوِكَلاُھَم ا َفَق ا َثَلاًث ْن ِفْعِلِھَم اٍس ِم اِفِعّي   ]  ٣٦١ص [ َواْبِن َعّب اَل الّش اَل  : َق إْن َزاَد َفَق
ًة َوَأِصیًلا ، َلا إَلَھ إّلا الّلُھ َوَلا َنْعُبُد الّلُھ َأْكَبُر َكِبیًرا ، َواْلَحْمُد ِلّلِھ َكِثیًرا ، َوُسْبَحاَن الّلِھ ُبْكَر

َر        َدُه َوَنَص َدَق َوْع َدُه َص ُھ َوْح ا الّل إّلا إّیاُه ُمْخِلِصیَن َلُھ الّدیَن َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن َلا إَلھ إّل
  .اَن َحَسًنا َعْبَدُه َوَھَزَم اْلَأْحَزاَب َوْحَدُه َلا إَلھ إّلا الّلُھ َوَالّلُھ َأْكَبُر َك

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّذْكِر ِعْنَد ُرْؤَیِة اْلِھَلاِل
َلاِم َربّ        َلاَمِة َواْلِإْس اِن ، َوالّس َأْمِن َواْلِإیَم ا ِباْل ُھ َعَلْیَن ّم َأِھّل وُل الّلُھ اَن َیُق ُھ َك ُھ َأّن ْذَكُر َعْن ي ُی

َوُیْذَكُر َعْنُھ َأّنُھ َكاَن َیُقوُل ِعْنَد ُرْؤَیِتِھ الّلُھ َأْكَبُر . َحِدیٌث َحَسٌن : ّتْرِمِذّي َوَرّبك الّلُھ َقاَل ال
ا َوَیْرضَ     ّب َرّبَن ا ُیِح ى ، الّلُھّم َأِھّلُھ َعَلْیَنا ِباْلَأْمِن َواْلِإیَماِن َوالّسَلاَمِة َواْلِإْسَلاِم َوالّتْوِفیِق ِلَم

ّلى        . َذَكَرُه الّداِرِمّي  َرّبَنا َوَرّبَك الّلُھ ِھ َص ّي الّل ُھ َأّن َنِب ُھ َبَلَغ اَدَة َأّن ْن َقَت َوَذَكَر َأُبو َداُوَد َع
ُت        ٍد ، آَمْن ٍر َوُرْش اُل َخْی ٍد ، ِھَل ٍر َوُرْش الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن إَذا َرَأى اْلِھَلاَل َقاَل ِھَلاُل َخْی

َذا          ِبَاّلِذي َخَلَقَك َثَلاَث َمّراٍت ْھِر َك اَء ِبَش َذا ، َوَج ْھِر َك َب ِبَش ِذي َذَھ ِھ اّل ُثّم َیُقوُل اْلَحْمُد ِلّل
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َأِبي َداُوَد َوُھَو ِفي َبْعِض ُنَسِخ ُسَنِنِھ َأّنُھ َقاَل َلْیَس ِفي ]  ٣٦٢ص . [ َوِفي َأَساِنیِدَھا ِلیٌن 
  .ِدیٌث ُمْسَنٌد َصِحیٌح َھَذا اْلَباِب َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َح

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َأْذَكاِر الّطَعاِم َقْبَلُھ َوَبْعَدُه
ول    " ِبْسِم الّلِھ " َكاَن إَذا َوَضَع َیَدُه ِفي الّطَعاِم َقاَل  ِمَیِة َوَیُق َل ِبالّتْس َل  : َوَیْأُمُر اْلآِك إَذا َأَك

ي     َأَحُدُكْم َفْل ِھ ِف ِم الّل ْل ِبْس َیْذُكْر اْسَم الّلِھ َتَعاَلى ، َفِإْن َنِسَي َأْن َیْذُكَر اْسَم الّلِھ ِفي َأّولِھ َفْلَیُق
َوْجَھْیِن    . َأّوِلِھ َوآِخِرِه َحِدیٌث َصِحیٌح  ُد اْل َو َأَح َوالّصِحیُح ُوُجوُب الّتْسِمَیِة ِعْنَد اْلَأْكِل َوُھ

اَع     ِلَأْصَحاِب َأْحَمَد ، َو ا إْجَم ا ، َوَل اِرَض َلَھ َأَحاِدیُث اْلَأْمِر ِبَھا َصِحیَحٌة َصِریَحٌة َوَلا ُمَع
َراِبِھ   ُیَسّوُغ ُمَخاَلَفَتَھا َوُیْخِرُجَھا َعْن َظاِھِرَھا ، َوَتاِرُكَھا َشِریُكُھ الّشْیَطاُن ِفي َطَعاِمِھ َوَش

.  
  ؟] ِكِلیَن ِبَتْسِمَیِة َأَحِدِھْم َھْل َتُزوُل ُمَشاَرَكُة الّشْیَطاِن ِلْلآ[ َفْصٌل 

ًة   اُنوا َجَماَع آِكِلیَن إَذا َك َي َأّن اْل ا ، َوِھ ُة إَلْیَھ ْدُعو اْلَحاَج َأَلٌة َت ا َمْس ]  ٣٦٣ص [ َوَھاُھَن
ِمیِع ؟ َفَنّص ُمَشاَرَكُة الّشْیَطاِن َلُھْم ِفي َطَعاِمِھْم ِبَتْسِمَیِتِھ َوْحَدُه َأْم َلا َتُزوُل إّلا ِبَتْسِمَیِة اْلَج

ِمیِت         َلاِم َوَتْش َرّد الّس َحاُبُھ َك ُھ َأْص اِقیَن َوَجَعَل ْن اْلَب الّشاِفِعّي َعَلى إْجَزاِء َتْسِمَیِة اْلَواِحِد َع
ِمَیةُ             ِھ َتْس ا َیْكِفی َو َوَل ِمَیِتِھ ُھ ا ِبَتْس ِل إّل ْیَطاِن ِلْلآِك اَرَكُة الّش ُع ُمَش ا ُتْرَف اُل َل  اْلَعاِطِس َوَقْد ُیَق

ّلَم           ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل َع َرُس ْرَنا َم ا َحَض َغْیِرِه َوِلَھَذا َجاَء ِفي َحِدیِث ُحَذْیَفَة إّن
ِھ              وُل الّل َذ َرُس اِم َفَأَخ ي الّطَع َدَھا ِف َع َی َذَھَبْت ِلَتَض ْدَفُع َف ا ُت ٌة َكَأّنَم اَءْت َجاِرَی َطَعاًما ، َفَج

ِھ           صلى الّلُھ علیھ وسلم بید وُل الّل اَل َرُس ِدِه َفَق َذ ِبَی ْدَفُع َفَأَخ ا ُی ّي َكَأّنَم ّم جاء َأْعَراِب ھا ، ُث
اَء      ُھ َج ِھ َوِإّن ِھ َعَلْی َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إّن الّشْیَطاَن َلَیْسَتِحّل الّطَعاَم َأْن َلا ُیْذَكَر اْسُم الّل

َأَخْذُت ِبَیِدَھا ، َفَجاَء ِبَھَذا اْلَأْعَراِبّي ِلَیْسَتِحّل ِبِھ َفَأَخْذُت ِبَیِدِه ِبَھِذِه اْلَجاِرَیِة ِلَیْسَتِحّل ِبَھا ، َف
ِمَیةُ       ْت َتْس ْو َكاَن َل َوَل ِھ َوَأَك َم الّل  َوَاّلِذي َنْفِسي ِبَیِدِه إّن َیَدُه َلِفي َیِدي َمَع َیَدْیِھَما ُثّم َذَكَر اْس

َوَلِكْن َقْد ُیَجاُب ِبَأّن الّنِبّي َصّلى . َطاُن َیَدُه ِفي َذِلَك الّطَعاِم اْلَواِحِد َتْكِفي ، َلَما َوَضَع الّشْی
رِ         ِع ِبَغْی َدَأْت ِباْلَوْض َة اْبَت ّن اْلَجاِرَی ُد َوَلِك ّمى َبْع َدُه َوَس  الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْم َیُكْن َقْد َوَضَع َی

ْم      َتْسِمَیٍة َوَكَذِلَك اْلَأْعَراِبّي ، َفَشاَرَكُھ ْن َل اَرَك َم ْیَطاَن َش ْم َأّن الّش َما الّشْیَطاُن َفِمْن َأْیَن َلُك
ْن          ّحَحُھ ِم ِذّي َوَص ْد َرَوى الّتْرِم ْن َق اَل َلِك ُن َأْن ُیَق ا ُیْمِك ُیَسّم َبْعَد َتْسِمَیِة َغْیِرِه ؟ َفَھَذا ِمّم

ُھ َعلَ   ّلى الّل ْن        َحِدیِث َعاِئَشةَ  َقاَلْت َكاَن َرُسوُل الّلِھ َص ّتٍة ِم ي ِس ا ِف ُل َطَعاًم ّلَم َیْأُك ِھ َوَس ْی
َلْو  َأْصَحاِبِھ َفَجاَء َأْعَراِبّي ، َفَأَكَلُھ ِبُلْقَمَتْیِن َفَقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَما إّنُھ

[ ِھ َوَسّلَم َوُأوَلِئَك الّسّتَة َسّمْوا ، َسّمى َلَكَفاُكْم َوِمْن اْلَمْعُلوِم َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
ّمى          ]  ٣٦٤ص  ْو َس ْیِن َوَل اَم ِبُلْقَمَت َل الّطَع ِھ َفَأَك ي َأْكِل ْیَطاُن ِف اَرَكُھ الّش َفَأَكَل َوَلْم ُیَسّم َش

  .َلَكَفى اْلَجِمیَع 
ِھ    ُد ِلّل َر       َوَكاَن إَذا ُرِفَع الّطَعاُم ِمْن َبْیِن َیَدْیِھ َیُقوُل اْلَحْم ِھ َغْی ا ِفی ا ُمَباَرًك ًرا َطّیًب ًدا َكِثی َحْم

اِرّي      َرُه اْلُبَخ ل َذَك ّز َوَج اَن  ]  ٣٦٥ص . [ َمْكِفّي َوَلا ُمَوّدٍع َوَلا ُمْسَتْغًنى َعْنُھ َرّبَنا َع َك
َم     َیُقوُل اْلَحْمُد ِلّلِھ اّلِذي َأْطَعَمَنا َوَسَقاَنا َوَجَعَلَنا ُمْسِلِمیَن َوَكاَن َیُقوُل اْلَح ِذي َأْطَع ِھ اّل ُد ِلّل ْم

ِذي           ِھ اّل ُد ِلّل وُل اْلَحْم اَن َیُق ُھ َك ُھ َأّن اِرّي َعْن َر اْلُبَخ َوَسَقى َوَسّوَغُھ َوَجَعَل َلُھ َمْخَرًجا َوَذَك
ِھ الّ     ُد ِلّل اَل اْلَحْم ي  َكَفاَنا َوآَواَنا َوَذَكَر الّتْرِمِذّي َعْنُھ َأّنُھ َقاَل َمْن َأَكَل َطَعاًما َفَق ِذي َأْطَعَمِن
َوُیْذَكُر َعْنُھ . َھَذا ِمْن َغْیِر َحْوٍل ِمّني َوَلا ُقّوٍة َغَفَر الّلُھ َلُھ َما َتَقّدَم ِمْن َذْنِبِھ َحِدیٌث َحَسٌن 

اَل          ِھ َق ْن َطَعاِم َرَغ ِم ِإَذا َف ِھ َف ِم الّل اَل ِبْس ّم َأْطعَ " َأّنُھ َكاَن إَذا ُقّرَب إَلْیِھ الّطَعاُم َق َت  الّلُھ ْم
َت        ا َأْعَطْی ى َم ُد َعَل ك اْلَحْم َت َفَل َدْیَت َوَأْحَیْی َت َوَھ َت َوَأْقَنْی َقْیَت َوَأْغَنْی َناُدُه " َوَس َوِإْس
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اْلَحْمُد ِلّلِھ اّلِذي َمّن َعَلْیَنا َوَھَداَنا " َعْنُھ َأّنُھ َكاَن َیُقوُل إَذا َفَرَغ " الّسَنِن " َوِفي . َصِحیٌح 
ٌن   " َبَعَنا َوَأْرَواَنا ، َوِمْن ُكّل اْلِإْحَساِن آَتاَنا ، َوَاّلِذي َأْش ِدیٌث َحَس ي  ]  ٣٦٦ص . [ َح َوِف

ُھ  " الّسَنِن "  َعْنُھ َأْیًضا إَذا َأَكَل َأَحُدُكْم َطَعاًما َفْلَیُقل الّلُھّم َباِرْك َلَنا ِفیِھ َوَأْطِعْمَنا َخْیًرا ِمْن
ْن    َوَمْن َسَقاَه الّلُھ َلَبًنا ، َف.  ِزُئ َع ْيٌء َوُیْج ْلَیُقْل الّلُھّم َباِرْك َلَنا ِفیِھ َوِزْدَنا ِمْنُھ َفِإّنُھ َلْیَس َش

ٌن     ِدیٌث َحَس َبِن َح اِء        . الّطَعاِم َوالّشَراِب َغْیُر الّل ي اْلِإَن ِرَب ِف اَن إَذا َش ُھ َك ُھ َأّن ْذَكُر َعْن َوُی
  ي ُكّل َنَفٍس َوَیْشُكُرُه ِفي آِخِرِھّنَتَنّفَس َثَلاَثَة َأْنَفاٍس َوَیْحَمُد الّلَھ ِف

  ]َأْحَكاُم الّدْعَوِة إَلى الّطَعاِم [ َفْصٌل 
ا            اٌم ؟ َوَم َدُكْم َطَع ْل ِعْن َأُلُھْم َھ ا َیْس ِھ ُرّبَم ى َأْھِل َل َعَل ّلَم إَذا َدَخ َوَكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

ُدِني       َعاَب َطَعاًما َقّط ، َبْل َكاَن إَذا اْشَتَھاُه  اَل َأِج ا َق َكَت َوُرّبَم ُھ َوَس ُھ َتَرَك َأَكَلُھ َوِإْن َكِرَھ
َتِھیِھ    ا َأْش ُھ         ]  ٣٦٧ص [ َأَعاُفُھ إّني َل َأَل َأْھَل ا َس ِھ َلّم ا ، َكَقْوِل اَم َأْحَیاًن َدُح الّطَع اَن َیْم َوَك

ْیَس     َما ِعْنَدَنا إّلا َخّل ، َفَدَعا ِبِھ َفَجَعَل َی: اْلِإَداَم َفَقاُلوا  ّل َوَل ُأْدُم اْلَخ َم اْل ْأُكُل ِمْنُھ َوَیُقوُل ِنْع
اِل     َك اْلَح ي ِتْل ِفي َھَذا َتْفِضیٌل َلُھ َعَلى الّلَبِن َوالّلْحِم َواْلَعَسِل َواْلَمَرِق َوِإّنَما ُھَو َمْدٌح َلُھ ِف

ْدِح ِمْنُھ َوَقاَل َھَذا َجْبًرا َوَتْطِییًبا اّلِتي َحَضَر ِفیَھا ، َوَلْو َحَضَر َلْحٌم َأْو َلَبٌن َكاَن َأْوَلى ِباْلَم
ِإَداِم      َواِع اْل اِئِر َأْن ى َس َو      . ِلَقْلِب َمْن َقّدَمُھ َلا َتْفِضیًلا َلُھ َعَل اٌم َوُھ ِھ َطَع ّرَب إَلْی اَن إَذا ُق َوَك

اِئٌم َأنْ   َو َص ْن     َصاِئٌم َقاَل إّني َصاِئٌم َوَأَمَر َمْن ُقّرَب إَلْیِھ الّطَعاُم َوُھ ْدُعو ِلَم ّلَي َأْي َی ُیَص
ِھ َرّب        . َقّدَمُھ َوِإْن َكاَن ُمْفِطًرا َأْن َیْأُكَل ِمْنُھ  َم ِب ٌد ، َأْعَل ُھ َأَح اٍم َوَتِبَع َي ِلَطَع اَن إَذا ُدِع َوَك

انَ    َع َوَك ْئَت َرَج ى    اْلَمْنِزِل َوَقاَل إّن َھَذا َتِبَعَنا ، َفِإْن ِشْئَت َأْن َتْأَذَن َلُھ َوِإْن ِش ّدُث َعَل َیَتَح
ّم        ُھ َس َو ُیَؤاِكُل َلَمَة َوُھ ي َس ِن َأِب َطَعاِمِھ َكَما َتَقّدَم ِفي َحِدیِث اْلَخّل َوَكَما َقاَل ِلَرِبیِبِھ ُعَمَر ْب

َراًرا  ]  ٣٦٨ص . [ الّلَھ َوُكْل ِمّما َیِلیك  َكاَن ُیَكّرُر َعَلى َأْضَیاِفِھ َعْرَض اْلَأْكِل َعَلْیِھْم ِم
َبِن      ، َكَم ْرِب الّل ِة ُش ي ِقّص اِرّي ِف ا َیْفَعُلُھ َأْھُل اْلَكَرِم َكَما ِفي َحِدیِث َأِبي َھِریَرَة ِعْنَد اْلُبَخ

، َفَما َزاَل َیُقوُل اْشَرْب َحّتى َقاَل َوَاّلِذي َبَعَثَك ِباْلَحّق َلا َأِجُد " اْشَرْب : َوَقْوِلِھ َلُھ ِمَراًرا 
ِن      َلُھ َمْسَلًكا َوَكاَن إَذ ِھ ْب ِد الّل ِزِل َعْب ي َمْن ا َأَكَل ِعْنَد َقْوٍم َلْم َیْخُرْج َحّتى َیْدُعَو َلُھْم َفَدَعا ِف

ي  . ُبْسٍر ، َفَقاَل الّلُھّم َباِرْك َلُھْم ِفیَما َرَزْقَتُھْم ، َواْغِفْر َلُھْم َواْرَحْمُھْم َذَكَرُه ُمْسِلٌم  َوَدَعا ِف
اَدَة     ِن ُعَب ْعِد ْب ّلْت         َمْنِزِل َس َأْبَراُر َوَص اَمُكْم اْل َل َطَع اِئُموَن ، َوَأَك َدُكْم الّص َر ِعْن اَل َأْفَط َفَق

َثمِ          و اْلَھْی اُه َأُب ا َدَع ُھ َلّم ّلَم َأّن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُن   َعَلْیُكْم اْلَمَلاِئَكُة َوَذَكَر َأُبو َداُوَد َعْنُھ َص ْب
ا  : َقاُلوا " وا ، َفَلّما َفَرُغوا َقاَل َأِثیُبوا َأَخاُكْم الّتْیَھاِن ُھَو َوَأْصَحاُبُھ َفَأَكُل َیا َرُسوَل الّلِھ َوَم

إّن الّرُجَل إَذا ُدِخَل َبْیُتُھ َفُأِكَل َطَعاُمُھ َوُشِرَب َشَراُبُھ َفَدَعْوا َلُھ َفَذِلَك إَثاَبُتُھ " إَثاَبُتُھ ؟ َقاَل 
اَل        َوَصّح َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّل.  ْدُه َفَق ْم َیِج ا َفَل اْلَتَمَس َطَعاًم ًة َف ُھ َلْیَل َم َأّنُھ َدَخَل َمْنِزَل

ا  ]  ٣٦٩ص . [ الّلُھّم َأْطِعْم َمْن َأْطَعَمِني ، َواْسِق َمْن َسَقاِني  َعْمَرو ْبَن اْلَحِمِق َسَقاُه َلَبًن
َوَكاَن َیْدُعو ِلَمْن . ُنوَن َسَنًة َلْم َیَر َشْعَرًة َبْیَضاَء َفَقاَل الّلُھّم َأْمِتْعُھ ِبَشَباِبِھ َفَمّرْت َعَلْیِھ َثَما

اَل          ُھ َوَق ُھ الّل َذا َرِحَم یُف َھ ٌل ُیِض ا َرُج ّرًة َأَل اَل َم ْیِھْم َفَق ي َعَل اِكیَن َوُیْثِن یُف اْلَمَس ُیِض
ْن     : َما َضْیَفُھَما ِلْلَأْنَصاِرّي َواْمَرَأِتِھ الّلَذْیِن آَثَرا ِبُقوِتِھَما َوُقوِت ِصْبَیاِنِھ ُھ ِم َب الّل ْد َعِج َلَق

  َصِنیِعُكَما ِبَضْیِفُكَما الّلْیَلَة
  ]َعَدُم اْلَأَنَفِة ِمْن ُمَؤاَكَلِة َأّي إْنَساٍن [ 

ا َأْو        ًدا ، َأْعَراِبّی ّرا َأْو َعْب ًرا ، ُح اَن َأْو َكِبی ِغیًرا َك ٍد َص ِة َأَح ْن ُمَؤاَكَل ْأَنُف ِم ا َی اَن َل َوَك
ي           ُمَھا ُھ ِف َعَھا َمَع ُذوٍم َفَوَض ِد َمْج َذ ِبَی ُھ َأَخ ُھ َأّن َنِن َعْن َحاُب الّس ِجًرا ، َحّتى َلَقْد َرَوى َأْص

  اْلَقْصَعِة َفَقاَل ُكْل ِبْسِم الّلِھ ِثَقًة ِبَالّلِھ ، َوَتَوّكًلا َعَلْیِھ



 ٢٣٦

  ]اْلَأْكُل ِباْلَیِمیِن [ 
َماِلِھ ،  َوَكاَن َیْأُمُر ِباْلَأْكِل ِباْلَیِمیِن َو َیْنَھى َعْن اْلَأْكِل ِبالّشَماِل َوَیُقوُل إّن الّشْیَطاَن َیْأُكُل ِبِش

ا           ا ، إّم َل ِبَھ ِإّن اْلآِك ِحیُح َف َو الّص ا ، َوُھ ِل ِبَھ ِریُم اْلَأْك َوَیْشَرُب ِبِشَماِلِھ َوُمْقَتَضى َھَذا َتْح
َل  َوَصّح َعْنُھ َأّنُھ َق. َشْیَطاٌن َوِإّما ُمَشّبٌھ ِبِھ  ْل    ]  ٣٧٠ص [ اَل ِلَرُجٍل َأَك َماِلِھ ُك َل ِبِش َفَأَك

َك              اَن َذِل ْو َك َدَھا َفَل ِھ َبْع ى ِفی َدُه إَل َع َی ا َرَف َتَطْعَت َفَم ا اْس اَل َل ِبَیِمیِنَك ، َفَقاَل َلا َأْسَتِطیُع َفَق
ي    َجاِئًزا ، َلَما َدَعا َعَلْیِھ ِبِفْعِلِھ َوِإْن َكاَن ِكْبُرُه َحَمَلُھ َع ُغ ِف َذِلك َأْبَل َلى َتْرِك اْمِتَثاِل اْلَأْمِر َف

ِھ   وا         . اْلِعْصَیاِن َواْسِتْحَقاِق الّدَعاِء َعَلْی َبُعوَن َأْن َیْجَتِمُع ا َیْش ْم َل ِھ َأّنُھ َكْوا إَلْی ْن َش َر َم َوَأَم
ِھ یُ   ِھ َعَلْی ُھ       َعَلى َطَعاِمِھْم َوَلا َیَتَفّرُقوا ، َوَأْن َیْذُكُروا اْسَم الّل ُھ َأّن ّح َعْن ِھ َوَص ْم ِفی اَرُك َلُھ َب

ا َقاَل إّن الّلَھ َلَیْرَضى َعْن اْلَعْبِد َیْأُكُل اْلَأْكَلَة َیْحَمُده َعَلْیَھا ، َوَیْشَرُب الّشْرَبَة َیْحَمُدُه َعَلْیھَ 
َو   َوُرِوَي َعْنُھ َأّنُھ َقاَل َأِذیُبوا َطَعاَمُكْم ِبِذْكِر الّلِھ َعّز َوَجّل َوالّصَل ِھ َفَتْقُس اِة َوَلا َتَناُموا َعَلْی

ِھ        َھُد ِب ِة َیْش ي الّتْجِرَب ُع ِف ِحیًحا َواْلَواِق ص . [ ُقُلوُبُكْم َوَأْحَرى ِبَھَذا اْلَحِدیِث َأْن َیُكوَن َص
٣٧١ [  

  ]ُدَعاُء اْلُخُروِج ِمْن اْلَخَلاِء [ َفْصٌل 
َك َوُیْذَكُر َعْنُھ َأّنُھ َكاَن َیُقوُل اْلَحْمُد ِلّلِھ اّلِذي َأْذَھَب َوَكاَن إَذا َخَرَج ِمْن اْلَخَلاِء َقاَل ُغْفَراَن

  ] ٣٥٣ص . [ َعّني اْلَأَذى ، َوَعاَفاِني َذَكَرُه اْبُن َماَجْھ 
  )٣٧١ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 

  یِت اْلَعاِطِسَفْصٌل ِفي َھْدیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّسَلاِم َواِلاْسِتْئَذاِن َوَتْشِم
َلاِم      " الّصِحیَحْیِن " َثَبَت َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي  َل اْلِإْس َرَة َأّن َأْفَض ي ُھَرْی ْن َأِب َع

َوِفیِھَما َأّن . َوَخْیَرُه إْطَعاُم الّطَعاِم َوَأْن َتْقَرَأ الّسَلاَم َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَعَلى َمْن َلْم َتْعِرف 
ّلْم      آَدَم ِة َفَس ْن اْلَمَلاِئَك ِر ِم َعَلْیِھ الّصَلاُة َوالّسَلاُم َلّما َخَلَقُھ الّلُھ َقاَل َلُھ اْذَھْب إَلى ُأوَلِئَك الّنَف

اُلوا              ْیُكْم َفَق َلاُم َعَل اَل الّس َك َفَق ُة ُذّرّیِت َك َوَتِحّی ا َتِحّیُت ِھ َفِإّنَھ َك ِب ا ُیَحّیوَن َتِمْع َم ْیِھْم َواْس :  َعَل
َر  . َوَرْحَمُة الّلِھ " لّسَلاُم َعَلْیَك َوَرْحَمُة الّلِھ َفَزاُدوُه ا َوِفیِھَما َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَم

ْدُخُلوَن اْلجَ          ا َی ْم َل اّبوا ، َوَأّنُھ َنُھْم َتَح َلاَم َبْی ْوا الّس ْم إَذا َأْفَش َرُھْم َأّنُھ َة  ِبِإْفَشاِء الّسَلاِم َوَأْخَب ّن
ي    . َحّتى ُیْؤِمُنوا ، َوَلا ُیْؤِمُنوَن َحّتى َیَتَحاّبوا  اِرّي ِف اَل اْلُبَخ ِحیِحِھ  " َوَق اٌر   " َص اَل َعّم َق

اُق مِ   ْن َثَلاٌث َمْن َجَمَعُھّن َفَقْد َجَمَع اْلِإیَماَن اْلِإْنَصاُف ِمْن َنْفِسَك َوَبْذُل الّسَلاِم ِلْلَعاِلِم َواْلِإْنَف
  ] ٣٧٢ص [ اْلِإْقَتاِر 

  ]َفَضاِئُل اْلِإْنَصاِف [ 
ِھ َأَداَء     ُب َعَلْی اَف ُیوِج ِإّن اْلِإْنَص ُھ َف ِر َوُفُروَع وَل اْلَخْی اُت ُأُص ِذِه اْلَكِلَم ّمَنْت َھ ْد َتَض َوَق

ْیَس لَ    ا َل اِلَبُھْم ِبَم ا ُیَط َذِلَك َوَأْن َل اِس َك وِق الّن َوّفَرًة َوَأَداِء ُحُق ًة ُم ِھ َكاِمَل وِق الّل ا ُحُق ُھ َوَل
ُھ   ُیَحّمَلُھْم َفْوَق ُوْسِعِھْم َوُیَعاِمَلُھْم ِبَما ُیِحّب َأْن ُیَعاِمُلوُه ِبِھ َوُیْعِفَیُھْم ِمّما ُیِحّب َأْن ُیْعُفوُه ِمْن

ِھ   َوَیْحُكَم َلُھْم َوَعَلْیِھْم ِبَما َیْحُكُم ِبِھ ِلَنْفِسِھ َوَعَلْیَھا ، َوَیْدُخُل ِفي َھَذا إْنَصاُفُھ َنْفَس ْن َنْفِس ُھ ِم
ا       ا ، َوَتْحِقیِرَھ ِغیِرِه إّیاَھ ا ، َوَتْص ِھ َلَھ ا ِبَتْدِنیِس ا ُیْخِبُثَھ ا ، َوَل ْیَس َلَھ ا َل ا َم ّدِعي َلَھ ا َی َفَل
ِھ           ِھ َوَرَجاِئ ِھ َوَخْوِف ِدِه َوُحّب ھ َوَتْوِحی ِة الّل ا ِبَطاَع ا َوَیْرَفُعَھ ا َوُیَكّبُرَھ ِبَمَعاِصي الّلِھ َوُیَنّمیَھ
ا      اّبِھْم َوَل ِق َوُمَح َوالّتَوّكِل َعَلْیِھ َواْلِإَناَبِة إَلْیِھ َوِإیَثاِر َمْرَضاِتِھ َوُمَحاّبِھ َعَلى ُمَراِضي اْلَخْل
ا             ِھ َل وُن ِبَالّل ُھ َوَیُك ا الّل ا َعَزَلَھ ْیِن َكَم ْن اْلَب ا ِم ْل َیْعِزُلَھ ِھ َب َع الّل  َیُكوُن ِبَھا َمَع اْلَخْلِق َوَلا َم

ُھ  ِبَنْف ِسِھ ِفي ُحّبِھ َوُبْغِضِھ َوَعَطاِئِھ َوَمْنِعِھ َوَكَلاِمِھ َوُسُكوِتِھ َوَمْدَخِلِھ َوَمْخَرِجِھ َفُیْنِجي َنْفَس
ِھ   ى   { ِمْن اْلَبْیِن َوَلا َیَرى َلَھا َمَكاَنًة َیْعَمُل َعَلْیَھا ، َفَیُكوُن ِمّمْن َذّمُھْم الّلُھ ِبَقْوِل وا َعَل اْعَمُل
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َتَحّق        ]  ١٣٥اْلَأْنَعاُم [ } ْم َمَكاَنِتُك ُھ ُمْس ا ، َفِإّن ُل َعَلْیَھ ٌة َیْعَم ُھ َمَكاَن ْیَس َل َفاْلَعْبُد اْلَمْحُض َل
ّیِدِه          ى َس َؤّدَي إَل ى َأْن ُی ٌل َعَل َو َعاِم ّیِدِه َفُھ ٌك ِلَس ص [ اْلَمَناِفِع َواْلَأْعَماِل ِلَسّیِدِه َوَنْفُسُھ ِمْل

ٌم         َمَكاَنٌة َأْصًلا]  ٣٧٣ ِھ َنْج ّل َعَلْی ا َح ا َأّدى َنْجًم ٍة ُكّلَم وٍق ُمَنّجَم ، َبْل َقْد ُكوِتَب َعَلى ُحُق
ِة     وِم اْلِكَتاَب ْن ُنُج ْيٌء ِم ِھ َش َي َعَلْی ا َبِق ًدا َم ُب َعْب َزاُل اْلُمَكاَت ا َی ُر َوَل وُد َأّن . آَخ َواْلَمْقُص

ُھ َوَأْن    إْنَصاَفُھ ِمْن َنْفِسِھ ُیوِجُب َعَلْیِھ َمْعِرَفَة ْت َل َرّبِھ َوَحّقُھ َعَلْیِھ َوَمْعِرَفَة َنْفِسِھ َوَما ُخِلَق
ّیِدِه    َراَد َس َزاِحُم ُم ِتْحَقاَق َوُی َة َواِلاْس ا اْلَمَلَك ّدِعي َلَھ ا َوَی ا ، َوَفاِطَرَھ ا َماِلَكَھ َزاِحَم ِبَھ ا ُی َل

َي   َوَیْدَفَعُھ ِبُمَراِدِه ُھَو َأْو ُیَقّدُمُھ َوُیْؤِثَرُه  َراِدِه َوِھ َعَلْیِھ َأْو َیْقِسُم إَراَدَتُھ َبْیَن ُمَراِد َسّیِدِه َوُم
اُلوا      ِذیَن َق َمِة اّل َل ِقْس اَن        { : ِقْسَمٌة ِضیَزى ، ِمْث ا َك َرَكاِئَنا َفَم َذا ِلُش َزْعِمِھْم َوَھ ِھ ِب َذا ِلّل َھ

وَن   ِلُشَرَكاِئِھْم َفَلا َیِصُل ِإَلى الّلِھ َوَما َكاَن ِلّلِھ َف ا َیْحُكُم [ } ُھَو َیِصُل ِإَلى ُشَرَكاِئِھْم َساَء َم
اُم   ُل ؟ ]  ٣٧٤ص ] . [  ١٣٦اْلَأْنَع ُم َواْلَجْھ ُفُھ الّظْل ْن َوْص اَف ِمّم ُب اْلِإْنَص َف َیْطُل َفَكْی

ُھ َعّز َوَجّل اْبَن َوَكْیَف ُیْنِصُف اْلَخْلَق َمْن َلْم ُیْنِصْف اْلَخاِلَق ؟ َكَما ِفي َأَثٍر إَلِھّي َیُقوُل الّل
آَدَم َما َأْنَصْفَتِني ، َخْیِري إَلْیَك َناِزٌل َوَشّرَك إَلّي َصاِعٌد َكْم َأَتَحّبُب إَلْیَك ِبالّنَعِم َوَأَنا َغِنّي 

ُرُج            ِریُم َیْع ُك اْلَك َزاُل اْلَمَل ا َی ّي َوَل ٌر إَل َت َفِقی ّي ِباْلَمَعاِصي َوَأْن ّي  َعْنَك َوَكْم َتَتَبّغُض إَل إَل
  .ْنَك ِبَعَمٍل َقِبیٍح ِم

ُثّم . َوِفي َأَثٍر آَخَر اْبَن آَدَم َما َأْنَصْفَتِني ، َخَلْقُتَك َوَتْعُبُد َغْیِري ، َوَأْرُزُقَك َوَتْشُكُر ِسَواَي 
َرِرھَ   ي َض َم  َكْیَف ُیْنِصُف َغْیَرُه َمْن َلْم ُیْنِصْف َنْفَسُھ َوَظَلَمَھا َأْقَبَح الّظْلِم َوَسَعى ِف ا َأْعَظ

ا الّسْعِي َوَمَنَعَھا َأْعَظَم َلّذاِتَھا ِمْن َحْیُث َظّن َأّنُھ ُیْعِطیَھا إّیاَھا ، َفَأْتَعَبَھا ُكّل الّتَعِب َوَأْشَقاَھ
ْن     ا ِم ا َحّظَھ ُكّل الّشَقاِء ِمْن َحْیُث َظّن َأّنُھ ُیِریُحَھا َوُیْسِعُدَھا ، َوَجّد ُكّل اْلِجّد ِفي ِحْرَماِنَھ

ا  ا ا َوُیَنّمیَھ  لّلِھ َوُھَو َیُظّن َأّنُھ ُیِنیُلَھا ُحُظوَظَھا ، َوَدّساَھا ُكّل الّتْدِسَیِة َوُھَو َیُظّن َأّنُھ ُیَكّبُرَھ
َذا       ْن َھ اُف ِمّم ى اْلِإْنَص َف ُیْرَج ا ، َفَكْی ُھ ُیَعّظُمَھ ّن َأّن َو َیُظ ِر َوُھ ّل الّتْحِقی ا ُك ، َوَحّقَرَھ

  .؟ إَذا َكاَن َھَذا ِفْعَل اْلَعْبِد ِبَنْفِسِھ َفَماَذا َتَراُه ِباْلَأَجاِنِب َیْفَعُل  إْنَصاُفُھ ِلَنْفِسِھ
اُف   َواْلَمْقُصوُد َأّن َقْوَل َعّماٍر َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َثَلاٌث َمْن َجَمَعُھّن َفَقْد َجَمَع اْلِإیَماَن اْلِإْنَص

  .َواْلِإْنَفاُق ِمْن اْلِإْقَتاِر َكَلاٌم َجاِمٌع ِلُأُصوِل اْلَخْیِر َوُفُروِعِھ ِمْن َنْفِسك ، َوَبْذُل الّسَلاِم ِلْلَعاِلِم 
  ]َبْذُل الّسَلاِم [ 

ِغی     َلاَم ِللّص ُذُل الّس ْل َیْب ِر َوَبْذُل الّسَلاِم ِلْلَعاِلِم َیَتَضّمُن َتَواُضَعُھ َوَأّنُھ َلا َیَتَكّبُر َعَلى َأَحٍد ، َب
ُر   َواْلَكِبیِر َوالّشِریِف َف  ]  ٣٧٥ص [ َواْلَوِضیِع َوَمْن َیْعِرْفُھ َوَمْن َلا َیْعِرُفُھ َواْلُمَتَكّب َفَكْی

  .َیْبُذُل الّسَلاَم ِلُكّل َأَحٍد 
  ]اْلِإْنَفاُق ِمْن اْلِإْقَتاِر [ 

ّلَھ ُیْخِلُفُھ َما َأْنَفَقُھ َوَعْن ُقّوِة َوَأّما اْلِإْنَفاُق ِمْن اْلِإْقَتاِر َفَلا َیْصُدُر إّلا َعْن ُقّوِة ِثَقٍة ِبَالّلِھ َوَأّن ال
َدُه         ْن َوَع ِد َم وٍق ِبَوْع ا ، َوُوُث ٍس ِبَھ َخاِء َنْف ّدْنَیا ، َوَس ي ال ٍد ِف ٍة َوُزْھ ٍل َوَرْحَم یٍن َوَتَوّك َیِق

  .اِء َوَالّلُھ اْلُمْسَتَعاُن َمْغِفَرًة ِمْنُھ َوَفْضًلا ، َوَتْكِذیًبا ِبَوْعِد َمْن َیِعُدُه اْلَفْقَر َوَیْأُمْر ِباْلَفْحَش
  ]الّسَلاُم َعَلى الّصْبَیاِن َوالّنْسَواِن [ َفْصٌل 

ِلٌم    َرُه ُمْس ْیِھْم َذَك ّلَم َعَل ْبَیاٍن َفَس ّر ِبِص ھ َم ّلَم َأّن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص َت َعْن َر . َوَثَب َوَذَك
ِدِه    َعْنُھ َصّلى الّلُھ َع" َجاِمِعِھ " الّتْرِمِذّي ِفي  َأْلَوى ِبَی َوٍة َف َلْیِھ َوَسّلَم َمّر َیْوًما ِبَجَماَعِة ِنْس

ي  : ِبالّتْسِلیِم َوَقاَل َأُبو َداُوَد  َعْن َأْسَماَء ِبْنِت َیِزیَد َمّر َعَلْیَنا الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِف
ِدیِث الّتْرمِ    ُة َح ّلَم      ِنْسَوٍة َفَسّلَم َعَلْیَنا َوِھَي ِرَواَی ُھ َس َدٌة َوَأّن َة َواِح اِھُر َأّن اْلِقّص ِذّي ، َوالّظ

ِرُفوَن  " : َصِحیِح اْلُبَخاِرّي " َوِفي ]  ٣٧٦ص . [ َعَلْیِھّن ِبَیِدِه  َأّن الّصَحاَبَة َكاُنوا َیْنَص
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ا ، َفُتقَ       ّلُموَن َعَلْیَھ ِریِقِھْم َفُیَس ي َط وٍز ِف ْن    ِمْن اْلُجُمَعِة َفَیُمّروَن َعَلى َعُج ا ِم ْم َطَعاًم ّدُم َلُھ
ى              ّلُم َعَل اِء ُیَس ى الّنَس َلاِم َعَل َأَلِة الّس ي َمْس َواُب ِف َو الّص َذا ُھ ِعیِر َوَھ ْلِق َوالّش ُأُصوِل الّس

  .اْلَعُجوِز َوَذَواِت اْلَمَحاِرِم ُدوَن َغْیِرِھّن 
  )٣٨٨ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 

  َوَسّلَم ِفي الّسَلاِم َعَلى َأْھِل اْلِكَتاِبَفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ 
ِق       ي الّطِری وُھْم ِف َلاِم َوِإَذا َلِقیُتُم َدُءوُھْم ِبالّس َصّح َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َقاَل َلا َتْب

ّیٍة خَ  اُروا    َفاْضَطّروُھْم إَلى َأْضَیِق الّطِریق َلِكْن َقْد ِقیَل إّن َھَذا َكاَن ِفي َقِض ا َس ٍة َلّم اّص
ا ، َأْو     ِة ُمْطَلًق ِل الّذّم اّم ِلَأْھ ٌم َع َذا ُحْك ْل َھ َلام َفَھ َدُءوُھْم ِبالّس ا َتْب اَل َل َة َق ي ُقَرْیَظ ى َبِن إَل

" َیْخَتّص ِبَمْن َكاَنْت َحاُلُھ ِبِمْثِل َحاِل ُأوَلِئَك ؟ َھَذا َمْوِضُع َنَظٍر َوَلِكْن َقْد َرَوى ُمْسِلٌم ِفي 
وَد     " ِحیِحِھ َص َدُءوا اْلَیُھ ا َتْب اَل َل ِمْن َحِدیِث َأِبي ُھَرْیَرَة َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َق

َوَلا الّنَصاَرى ِبالّسَلاِم َوِإَذا َلِقیُتْم َأَحَدُھْم ِفي الّطِریِق َفاْضَطّروُه إَلى َأْضَیِقِھ َوالّظاِھُر َأّن 
َلاِم            .َھَذا ُحْكٌم َعاّم  َدُءوَن ِبالّس ا َیْب ُرُھْم َل اَل َأْكَث َك َفَق ي َذِل ُف ِف َلُف َواْلَخَل َف الّس َوَقْد اْخَتَل

ي           اٍس ، َوَأِب ِن َعّب ْن اْب َك َع ْیِھْم ُرِوَي َذِل َرّد َعَل ا ُی َداِئِھْم َكَم َوَذَھَب آَخُروَن إَلى َجَواِز اْبِت
ٌھ َو َوْج ز ، َوُھ ِن ُمَحْیِری َة َواْب َذا   ُأَماَم اِحُب َھ ْن َص ُھ َلِك ُھ الّل اِفِعّي َرِحَم ْذَھِب الّش ي َم ِف

ٌة             ْت َطاِئَف ِإْفَراِد َوَقاَل ِظ اْل ِة َوِبَلْف ِر الّرْحَم ُدوِن ِذْك ْط ِب َك َفَق َلاُم َعَلْی ُھ الّس اْلَوْجِھ َقاَل ُیَقاُل َل
وُن لَ      ٍة َتُك ْن َحاَج ٍة ِم ٍة     َیُجوُز اِلاْبِتَداُء ِلَمْصَلَحٍة َراِجَح ْن َأَذاُه َأْو ِلَقَراَب ْوٍف ِم ِھ َأْو َخ ُھ إَلْی

َة       ّي ، َوَعْلَقَم َراِھیَم الّنَخِع ْن إْب َك َع ْرَوى َذِل َك ُی ي َذِل َبٍب َیْقَتِض ا ، َأْو ِلَس اَل . َبْیَنُھَم َوَق
َأْوَزاِعّي  َرَك الصّ : اْل ْد َت َت َفَق اِلُحوَن َوِإْن َتَرْك ّلَم الّص ْد َس ّلْمَت َفَق ص . [ اِلُحوَن إْن َس

ْت   ]  ٣٨٩ َواُب َوَقاَل َواْخَتَلُفوا ِفي ُوُجوِب الّرّد َعَلْیِھْم َفاْلُجْمُھوُر َعَلى ُوُجوِبِھ َوُھَو الّص
َأّوُل    َواُب اْل ى ، َوالّص َدِع َوَأْوَل ِل اْلِب ى َأْھ ُب َعَل ا َیِج ا َل ْیِھْم َكَم ّرّد َعَل ُب ال ا َیِج ٌة َل َطاِئَف

ِة      َواْلَفْرُق َأّنا َم ِل الّذّم اِف َأْھ ْنُھْم ِبِخَل ِذیًرا ِم . ْأُموُروَن ِبَھْجِر َأْھِل اْلِبَدِع َتْعِزیًرا َلُھْم َوَتْح
ِلِمیَن ،      ْن اْلُمْس اٌط ِم ِھ َأْخَل َفْصٌل َوَثَبَت َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َمّر َعَلى َمْجِلٍس ِفی

َدِة اْلَأ ِرِكیَن َعَب ْیِھْم  َواْلُمْش ّلَم َعَل وِد ، َفَس اِن َواْلَیُھ َل   . ْوَث ى ِھَرْق َب إَل ُھ َكَت ُھ َأّن ّح َعْن َوَص
  َوَغْیِرِه الّسَلاُم َعَلى َمْن اّتَبَع اْلُھَدى

  )٤٠٤ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َأْذَكاِر الّسَفِر َوآَداِبِھ

  ]ِتَخاَرُة اِلاْس[ 
رِ     ْن َغْی ْیِن ِم ْع َرْكَعَت  َصّح َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َقاَل إَذا َھّم َأَحُدُكْم ِباْلَأْمِر َفْلَیْرَك

ْن َفضْ          َأُلَك ِم ْدَرِتَك َوَأْس َتْقِدُرَك ِبُق َك َوَأْس َتِخیُرك ِبِعْلِم ي َأْس ّم إّن ِلَك اْلَفِریَضِة ُثّم ْلَیُقْل الّلُھ
مُ         َت َتْعَل ّم إْن ُكْن وِب الّلُھ اُم اْلُغُی َت َعّل ُم َوَأْن ا َأْعَل  َأّن اْلَعِظیِم َفِإّنَك َتْقِدُر َوَلا َأْقِدُر َوَتْعَلُم َوَل

ي ،    ْرُه ِل َھَذا اْلَأْمَر َخْیٌر ِلي ِفي ِدیِني َوَمَعاِشي ، َوَعاِجِل َأْمِري َوآِجِلِھ َفاْقُدْرُه ِلي ، َوَیّس
ا  ِھ       َوَب ِري َوآِجِل ِل َأْم ي ، َوَعاِج ي َوَمَعاِش ي ِدیِن ي ِف ّرا ِل ُھ َش َت َتْعَلُم ِھ َوِإْن ُكْن ي ِفی ِرْك ِل

َقاَل َوُیَسّمي " َفاْصِرْفُھ َعّني ، َواْصِرْفِني َعْنُھ َواْقُدْر ِلَي اْلَخْیَر َحْیُث َكاَن ُثّم َرّضِني ِبِھ 
ّلَم        ]  ٤٠٥ص  . [َحاَجَتُھ َقاَل َرَواُه اْلُبَخاِرّي  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ّوَض َرُس َفَع

ّلِذي ُأّمَتُھ ِبَھَذا الّدَعاِء َعّما َكاَن َعَلْیِھ َأْھُل اْلَجاِھِلّیِة ِمْن َزْجِر الّطْیِر َواِلاْسِتْقَساِم ِباْلَأْزَلاِم ا
ي      َنِظیُرُه َھِذِه اْلُقْرَعُة اّلِتي َكاَن َیْفَعُلَھا إْخَواُن ْم ِف َم َلُھ ا ُقِس اْلُمْشِرِكیَن َیْطُلُبوَن ِبَھا ِعْلَم َم

ِب            ِھ ِللّطَل یُن ِفی ِم َوالّس ْن اْلَقْس ِتْفَعاٌل ِم َو اْس اًما ، َوُھ َك اْسِتْقَس ّمَي َذِل َذا ُس ِب َوِلَھ اْلَغْی



 ٢٣٩

َتَوّكٌل َوُسَؤاٌل ِلَمْن ِبَیِدِه اْلَخْیُر َوَعّوَضُھْم ِبَھَذا الّدَعاِء اّلِذي ُھَو َتْوِحیٌد َواْفِتَقاٌر َوُعُبوِدّیٌة َو
ِدِه                َتَح ِلَعْب ِذي ِإَذا َف َو اّل ا ُھ ّیَئاِت إّل ِرُف الّس ا َیْص َو َوَل ا ُھ َناِت إّل ْأِتي ِباْلَحَس ا َی ِذي َل ُكّلُھ اّل

ِر      َرْحَمًة َلْم َیْسَتِطْع َأَحٌد َحْبَسَھا َعْنُھ َوِإَذا َأْمَسَكَھا َلْم َیْسَتِطْع َأَحٌد ْن الّتَطّی ِھ ِم اَلَھا إَلْی إْرَس
ِل         . َوالّتْنِجیِم َواْخِتَیاِر الّطاِلِع َوَنْحِوِه  اِلُع َأْھ ِعیُد َط وُن الّس اِلُع اْلَمْیُم َو الّط ّدَعاُء ُھ َذا ال َفَھ

ِل الشّ             اِلُع َأْھ ا َط َنى ، َل ِھ اْلُحْس ْن الّل ْم ِم َبَقْت َلُھ ِذیَن َس ِق اّل َعاَدِة َوالّتْوِفی َقاِء  الّس ْرِك َوالّش
َفَتَضّمَن َھَذا الّدَعاُء اْلِإْقَراَر . َواْلِخْذَلاِن اّلِذیَن َیْجَعُلوَن َمَع الّلِھ إَلًھا آَخَر َفَسْوَف َیْعَلُموَن 

ِإَراَدِة َوا  ْدَرِة َواْل ِم َواْلُق اِل اْلِعْل ْن َكَم ِھ ِم َفاِت َكَماِل ِإْقَراَر ِبِص ْبَحاَنُھ َواْل وِدِه ُس ِإْقَراَر ِبُوُج ْل
ھِ         َدِة َنْفِس ْن ُعْھ ُروَج ِم ِھ َواْلُخ َل َعَلْی ِھ َوالّتَوّك ِتَعاَنَة ِب  ِبُرُبوِبّیِتِھ َوَتْفِویَض اْلَأْمِر إَلْیِھ َواِلاْس
ھِ        َلَحِة َنْفِس ِھ ِبَمْص ْن ِعْلِم ِزِه َع ِد ِبَعْج َراَف اْلَعْب ِھ َواْعِت ا ِب ّوِة إّل ْوِل َواْلُق ْن اْلَح ّري ِم  َوالّتَب

ّق      ِھ اْلَح اِطِرِه َوِإَلِھ ِھ َوَف ِد َوِلّی ُھ ِبَی َك ُكّل ا ، َوَأّن َذِل ِھ َلَھ ا ، َوِإَراَدِت ِھ َعَلْیَھ ي . َوُقْدَرِت " َوِف
ّلَم     " ُمْسَنِد اْلِإَماِم َأْحَمَد  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِمْن َحِدیِث َسْعِد ْبِن َأِبي َوّقاٍص ، َعْن الّنِبّي َص

ِن آَدَم             َأّنُھ َقاَل َقاَوِة اْب ْن َش ُھ َوِم ا َقَضى الّل اُه ِبَم ِھ َوِرَض ِتَخاَرُة الّل ِن آَدَم اْس َعاَدِة اْب ِمْن َس
ُھ   ى الّل ا َقَض َخُطُھ ِبَم ِھ َوَس ِتَخاَرِة الّل ْرُك اْس ُدوُر ]  ٤٠٦ص [ َت َع اْلَمْق َف َوَق ْل َكْی َفَتَأّم

ُھ        ُمْكَتِنًفا ِبَأْمَرْیِن الّتَوّكِل اّلِذي ُھ ُھ َل ا َیْقِضي الّل ُھ َوالّرَضى ِبَم ِتَخاَرِة َقْبَل َو َمْضُموُن اِلاْس
َعاَدِة    َواُن الّس ُھ        . َبْعَدُه َوُھَما ِعْن ِتَخاَرِة َقْبَل ِل َواِلاْس ْرُك الّتَوّك ُھ َت َقاِء َأْن َیْكَتِنَف َواُن الّش َوِعْن

اِء     َل اْلَقَض ُل َقْب َدُه َوالّتَوّك َخُط َبْع ِإ. َوالّس ى    َف ُة إَل ْت اْلُعُبوِدّی ّم اْنَتَقَل اُء َوَت ِرَم اْلَقَض َذا ُأْب
، َوَزاَد الّنَساِئّي ِفي الّدَعاِء اْلَمْشُھوِر َوَأْسَأُلَك الّرَضى " اْلُمْسَنِد " الّرَضى َبْعَدُه َكَما ِفي 

وُن َعْزًما َفِإَذا َوَقَع اْلَقَضاُء َتْنَحُل َبْعَد اْلَقَضاِء َوَھَذا َأْبَلُغ ِمْن الّرَضى ِباْلَقَضاِء َفِإّنُھ َقْد َیُك
ِتَخاَرَة   . اْلَعِزیَمُة َفِإَذا َحَصَل الّرَضى َبْعَد اْلَقَضاِء َكاَن َحاًلا َأْو َمَقاًما  وُد َأّن اِلاْس َواْلَمْقُص

ْن    َتَوّكٌل َعَلى الّلِھ َوَتْفِویٌض إَلْیِھ َواْسِتْقَساٌم ِبُقْدَرِتِھ َوِعْلِمِھ َوُحْسُن  َي ِم ِدِه َوِھ اْخِتَیاِرِه ِلَعْب
َي              َذِلك ، َوِإْن َرِض ْن َك ْم َیُك ْن َل اِن َم َم اْلِإیَم ُذوُق َطْع ا َی ِذي َل ا ، اّل ِھ َرّب َلَواِزِم الّرَضى ِب

َي الّلُھ َعْنُھ َوَذَكَر اْلَبْیَھِقّي َوَغْیُرُه َعْن َأَنٍس َرِض. ِباْلَمْقُدوِر َبْعَدَھا ، َفَذِلَك َعَلاَمُة َسَعاَدِتِھ 
ّم      ِھ الّلُھ ْن ُجُلوِس ْنَھُض ِم َقاَل َلْم ُیِرْد الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َسَفًرا َقّط إّلا َقاَل ِحیَن َی
َت          ي ، َوَأْن َت ِثَقِت ّم َأْن ُت الّلُھ َك َتَوّكْل ْمُت َوَعَلْی َك اْعَتَص ِبَك اْنَتَشْرُت َوِإَلْیَك َتَوّجْھُت ، َوِب

َجاِئي ، الّلُھّم اْكِفِني َما َأَھّمِني َوَما َلا َأْھَتّم َلُھ َوَما َأْنَت َأْعَلُم ِبِھ ِمّني ، َعّز َجاُرَك َوَجّل َر
ا            ِر َأْیَنَم ي ِلْلَخْی ي ، َوَوّجْھِن ي َذْنِب ْر ِل َوى ، َواْغِف ي الّتْق ّم َزّوْدِن ُرَك الّلُھ َثَناُؤَك َوَلا إَلَھ َغْی

  ] ٤٠٧ص [ َیْخَرُج َتَوّجْھُت ُثّم 
ان       ا وااله، وك ر اهللا وم ي ذك ُھ ف كان أكمل الناس ذكًرا هللا عز وجل، بل كان كالمھ ُكلُّ
ره هللا یجري       ان ذك ھ، فك ھ بقلب أمره ونھیھ وتشریعھ ذكًرا منھ هللا، وسكوتھ ذكًرا منھ ل
ِھ           ھ َوَظْعِن یره ونزول ھ وس یھ وركوب ي مش ھ وف ى جنب ًدا وعل ا وقاع ھ قائًم ع أنفاس م

  .وإقامتھ
  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي اْلِذكِر إَذا َأْصَبَح َأو َأْمَسى

ا    : ((ـ وكان إذا أصبح قال١ ن نبین أصبحنا على فطرة اإلسالم، وكلمة اإلخالص، ودی
ان من المشركین       ا ك لًما وم ا مس )) محمد صلى اهللا علیھ وسلم وملة أبینا إبراھیم حنیًف

للھم بك أصبحنا وبك أمسینا وبك نحیا وبك نموت وإلیك ا: ((وكان یقول]. الصحیحة[
ك  : إذا أصبح أحدكم فلیقل: ((وقال]. صحیح الترمذي)) [النشور أصبحنا وأصبح المل

هللا رب العالمین، الھم إني أسألك خیر ھذا الیوم فتحھ ونصره ونوره وبركتھ وھدایتھ، 
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ده   ا بع ر م ھ وش ا فی ر م ن ش ك م وذ ب ل . وأع ى فلیق م إذا أمس كث ل ذل حیح )) [مث ص
  ].الجامع

ا     : سید االستغفار أن یقول العبد: ((ـ وقال٢ ي وأن ت، خلقتن ھ إال أن اللھم أنت ربي ال إل
ك      وء ل ا صنعت، أب عبدك، وأنا على عھدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر م
ا حین          ت، من قالھ ذنوب إال أن ر ال ھ ال یغف ي؛ فإن بنعمتك َعَليَّ، وأبوء بذنبي؛ فاغفر ل
ات     ا، فم ا بھ یصبح موقًنا بھا فمات من یومھ، دخل الجنة، ومن قالھا حین یمسي موقًن

  ].خ)) [من لیلتھ دخل الجنة
د    : من قال حین یصبح: ((ـ وقال٣ ھ الحم ك ول ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ، لھ المل

وھو على كل شيء قدیر في الیوم مائة مرة كانت لھ عدل عشر رقاب، وكتب لھ مائة 
ى یمسي،     ك حت حسنة، ومحیت عنھ مائة سیئة، وكانت لھ حرًزا من الشیطان یومھ ذل

  ].ق)) [ولم یأت أحد بأفضل مما جاء بھ إال رجل عمل أكثر منھ
ي   : ((ـ وكان یدعو حین یصبح وحین یمسي بھذه الدعوات٤ ة ف اللھم إني أسألك العافی

ي دی  م      الدنیا واآلخرة، اللھم إني أسألك العفو والعافیة ف الي، اللھ ي وم اي وأھل ي ودنی ن
ي           ي وعن یمین دي ومن خلف ین ی ي من ب م احفظن استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللھ

  ].صحیح أبي داود)) [وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
بسم اهللا الذي ال یضر : ما من عبد یقول في صباح كل یوم ومساء كل لیلة: ((ـ وقال٥

م           مع اسمھ شيء رات، إال ل یم، ثالث م و السمیع العل ي السماء وھ ي األرض وال ف ف
  ].صحیح أبي داود)) [یضره شيء

اللھم فاطر : ((علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسیت قال لھ قل: ـ وقال لھ أبو بكر٦
السماوات واألرض، عالم الغیب والشھادة، رب كل شيء وملیكھ ومالكھ، أشھد أن ال 

ى          إلھ إال أنت، أ رف عل ْركھ، وأن أقت عوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشیطان وِش
لم    ى مس ره إل وًءا أو أج ي س ال . نفس ذت   : ق یت وإذا أخ بحت وإذا أمس ا إذا أص قلھ

  ].صحیح أبي داود)) [مضجعك
  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي الِذْكر إَذا َخَرَج ِمْن َبِیِتِھ َأو َدَخَل

و ١ ك أن        : ((لـ كان إذا خرج من بیتھ یق ي أعوذ ب م إن ى اهللا، اللھ ت عل بسم اهللا، توكل
ي       َل عل َل أو ُیْجَھ َم أو أجھ َم أو ُأِظَل لَّ أو أِزلَّ أو ُأَزلَّ، أو َأْظِل حیح  )) [َأِضلَّ أو ُأَض ص

  ].الترمذي
وة إال   : من قال إذا خرج من بیتھ: ((ـ وقال٢ بسم اهللا، توكلت على اهللا وال حول وال ق

  ].صحیح الترمذي)) [ُھدیَت وُكفیَت، ووقیَت، وتنحى عنھ الشیطان: باهللا؛ یقال لھ
وًرا،        : ((ـ وإذا خرج إلى الفجر قال٣ ي لساني ن ل ف وًرا، واجع ي ن ي قلب اللھم اجعل ف

ن    وًرا، وم ي ن ن خلف ل م وًرا، واجع ري ن ي بص ل ف وًرا، واجع معي ن ي س ل ف واجع
ورً  وًرا    أمامي نوًرا، واجعل من فوقي نوًرا، واجعل من تحتي ن ي ن م أعظم ل )) ا، اللھ

  ].ق[
َرِج،        : إذا َوَلَج الرجُّل بیتھ فلیقل: ((ـ وقال٤ َر اْلَمْخ ْوِلِج َوَخْی ر اْلَم ي أسألك خی م إن اللھ

  ].٢٢٥الصحیحة )) [بسم اهللا َوَلْجَنا، وعلى اهللا ربنا توكَّلنا ثم لیسلم على أھلھ
  :ول الَمسِجِد َواْلُخُروِج ِمِنُھَھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي الِذْكر ِعْنَد ُدُخ



 ٢٤١

دیم        : ((ـ كان إذا دخل المسجد قال١ ریم، وسلطانھ الق ھ الك اهللا العظیم، وبوجھ أعوذ ب
ال   رجیم، ق یطان ال ن الش یطان   : م ال الش ك ق ال ذل إذا ق وم  : ف ائر الی ي س ظ من )) حف

  ].صحیح أبي داود[
ي صلى اهللا     : ((ـ وقال٢ ى النب لم عل جد فلیس ل   إذا دخل أحدكم المس لم، ولیق ھ وس :  علی

صحیح )) [اللھم إني أسألك من فضلك: اللھم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج؛ فلیقل
  ].أبي داود

  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي ِذْكر ُرؤیِة اْلِھَالل
اللھم َأِھلَُّھ علینا باألمن واإلیمان، والسَّالمة واإلسالم، : ((ـ كان إذا رأى الھالل یقول١

  ].صحیح الترمذي)) [وربك اهللا ربي
  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي الِذْكر ِعْنَد الُعطاس والتثاؤب

لم  ١ ھ وس لى اهللا علی ھ ص ت عن إذا   : ((ـ ثب اؤب، ف ره التث اس، ویك ب الُعط إن اهللا یح
ا  : عطس أحدكم وحمد اهللا، كان حًقا على كل مسلم سمعھ أن یقول لھ یرحمك اهللا، وأم

دكم إذا     التثاؤب؛ فإن إن أح ا استطاع؛ ف ما ھو من الشیطان؛ فإذا تثاءب أحدكم فلیرده م
  ].خ)) [تثاءب، ضحك منھ الشیطان

صحیح . [ـ وكان إذا عطس وضع یده أو ثوبھ على فیھ، وخفض أو غضَّ بھا صوتھ٢
  ].أبي داود

م : ((یرحمك اهللا، قال: ـ وكان إذا عطس فقیل لھ٣ )) یرحمنا اهللا وإیاكم، ویغفر لنا ولك
  ].صحیح األدب المفرد[
یرحمك اهللا، : الحمد هللا، ولیقل لھ أخوه أو صاحبھ: إذا عطس أحدكم فلیقل: ((ـ وقال٤

  ].خ)) [یھدیكم اهللا ویصلح بالكم: یرحمك اهللا، فلیقل: فإذا قال لھ
ال تشمتوه        : ((ـ وقال٥ د اهللا ف م یحم إن ل د اهللا فشمِّتوه، ف دكم فحم ]. م)) [إذا عطس أح

  )).ھذا رجل مزكوم: ((اد العاطس عن ثالث مرات لم یشمتھ وقالوكان إذا ز
م   : ـ وصح عنھ٦ ول لھ رحمكم اهللا،  : أن الیھود كانوا یتعاطسون عنده، یرجون أن یق ی

  ].صحیح الترمذي)) [یھدیكم اهللا ویصلح بالكم: ((فكان یقول
  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم ِفیَما َیُقوُل َمْن َرَأَى ُمْبَتَلَى

ال*  ال    : ((ق ى، فق ل رأى مبتل ن رج ا م ھ      : م تالك ب ا اب اني مم ذي عاف د هللا ال الحم
ان         ا ك ا م بالء كائًن ك ال بھ ذل م یص یًال، إال ل ق تفض ن خل ر مم ى كثی لني عل )) وفض

  ].صحیح الترمذي[
  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم ِعْنَد َسَماِع َنِھیق اْلِحَمار َوِصَیاح الِدَیكة

رجیم، وإذا سمعوا         أمر أمتھ إذا سمعوا  اهللا من الشیطان ال وذوا ب ار أن یتع ق الحم نھی
  ].صحیح أبي داود[صیاح الدیكة أن یسألوا اهللا من فضلھ 

  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم ِفیَما َیُقوُلُھ َوَیْفَعُلُھ َمْن اشَتدَّ َغَضُبھ
ان       ا، واالضطجاع إن ك ان قائًم ود إن ك ًدا،   أمر من اشتد غضبھ بالوضوء، والقع قاع

  .واالستعاذة باهللا من الشیطان الرجیم
  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم في الذكر في ذي الحجة

ر        ل والتكبی ن التھلی ار م ھ باإلكث أمر  فی ة، وی ر ذي الحج ي عش دعاء ف ر ال ان یكث ك
  . والتحمید
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  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم في خطبة الجمعة 
  :كان ُیعلم أصحابھ خطبة الجمعة 
الحمد هللا نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، (( 

ھ إال اهللا، وأن    ھد أن ال إل ھ، وأش ادي ل ال ھ لل ف ن یض ھ، وم ل ل ال مض د اهللا ف ن یھ م
ثالث    ))محمًدا عبده ورسولھ ات ال رأ اآلی م یق قَّ        {: ، ث َھ َح وا اللَّ وا اتَُّق ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی

َدةٍ    {اآلیة، } ُتَقاِتِھ ٍس َواِح ْن َنْف ْم ِم ة،  } َیا َأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُك ا   {اآلی ا َأیَُّھ َی
  .اآلیتین} الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َوُقوُلوا َقْوًال َسِدیًدا

  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم في االستخارة
ال   وكان یعلم أصحابھ ا  رآن فق ن الق : الستخارة في األمور كلھا، كما یعلمھم السورة م

اللھم إني أستخیرك : إذا ھم أحدُُّكم باألمر فلیركع ركعتین من غیر الفریضة، ثم لیقل((
م وال     در، وتعل در وال أق بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظیم، فإنك تق

م أن ھذا األمر ـ ویسمي حاجتھ ـ خیر لي   أعلم، وأنت عالم الغیوب، اللھم إن كنت تعل
ال    م         : في دیني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو ق ي، ث ي ویسره ل دره ل ھ ـ فاق ھ وآجل عاجل

ة أمري ـ       ي ومعاشي وعاقب بارك لي فیھ، وإن كنت تعلم أن ھذا األمر شر لي في دین
م         : أو قال ان ث ث ك ر حی ي الخی در ل ھ واق  عاجلھ وآجلھ ـ فاصرفھ عني واصرفني عن

  ].خ)) [رضِّني بھ
  ھدیھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي ِعَالج الَكّرِب َوالَھمِّ َوالَغمِّ َوالَحَزِن  .٢٦
  )١٨٠ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج اْلَكْرِب َواْلَھّم َواْلَغّم َواْلَحَزِن
ّلَم   " ِن الّصِحیَحْی" َأْخَرَجا ِفي  ِھ َوَس ِمْن َحِدیِث اْبِن َعّباٍس َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

یُم لَ      ْرِش اْلَعِظ ُھ َرّب اْلَع ا الّل ا َكاَن َیُقوُل ِعْنَد اْلَكْرِب َلا إَلَھ إّلا الّلُھ اْلَعِظیُم اْلَحِلیُم َلا إَلَھ إّل
ْبِع وَ    َماَواِت الّس ُھ َرّب الّس ا الّل َھ إّل ي   إَل ِریُم َوِف ْرِش اْلَك َأْرِض َرّب اْلَع اِمِع " َرّب اْل َج

اَل    " الّتْرِمِذّي  ٌر َق ُھ َأْم ا  " َعْن َأَنٍس َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن إَذا َحَزَب َی
اَن  َحّي َیا َقّیوُم ِبَرْحَمِتَك َأْسَتِغیُث َوِفیِھ َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َأّن الّن ِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َك

ي      ]  ١٨١ص [ إَذا َأَھّمُھ اْلَأْمُر َرَفَع َطْرَفُھ إَلى  َد ِف یِم َوِإَذا اْجَتَھ ِھ اْلَعِظ ْبَحاَن الّل َفَقاَل ُس
وَل  " ُسَنِن َأِبي َداُوَد " الّدَعاِء َقاَل َیا َحّي َیا َقّیوُم َوِفي  ّلى   َعْن َأِبي َبْكَرَة َأّن َرُس ِھ َص الّل

َة       ي َطْرَف ى َنْفِس ي إَل ا َتِكْلِن الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَل َدَعَواُت اْلَمْكُروِب الّلُھّم َرْحَمَتَك َأْرُجو َفَل
اَل     ْت َق ْیٍس َقاَل َعْیٍن َوَأْصِلْح ِلي َشْأِني ُكّلُھ َلا إَلَھ إّلا َأْنَت َوِفیَھا َأْیًضا َعْن َأْسَماَء ِبْنِت ُعَم

ي              ِل ْرِب َأْو ِف َد اْلَك وِلیِھّن َعْن اٍت َتُق َك َكِلَم ا ُأَعّلُم ّلَم َأَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ي َرُس
ّراٍت           ْبَع َم اُل َس ا ُتَق ٍة َأّنَھ ي ِرَواَی ْیًئا َوِف ِھ َش ِرُك ِب ]  ١٨٢ص . [ اْلَكْرِب الّلُھ َرّبي َلا ُأْش

اَب            َعْن" ُمْسَنِد اْلِإَماِم َأْحَمَد  ا َأَص اَل َم ّلَم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْن الّنِب ُعوٍد َع اْبِن َمْس
ّي  : َعْبًدا َھّم َوَلا ُحْزٌن َفَقاَل  الَلُھّم إّني َعْبُدك اْبُن َعْبِدك اْبُن َأَمِتك َناِصَیِتي ِبَیِدك َماٍض ِف

ك       ُحْكُمك َعْدٌل ِفّي َقَضاُؤك َأْسَأُلَك ِبُكّل اْسٍم ُھَو َل ي ِكَتاِب ُھ ِف ك َأْو َأْنَزْلَت ِھ َنْفَس ّمْیَت ِب َك َس
یمَ   َأْو َعّلْمَتُھ َأَحًدا ِمْن َخْلِقك َأْو اْسَتْأَثْرَت ِبِھ ِفي ِعْلِم اْلَغْیِب ِعْنَدَك َأْن َتْجَعَل اْلُقْرآَن اْلَعِظ

ُھ  َرِبیَع َقْلِبي َوُنوَر َصْدِري َوَجَلاَء ُحْزِني َوَذَھاَب َھّمي إّلا َأ ْذَھَب الّلُھ ُحْزَنُھ َوَھّمُھ َوَأْبَدَل
َمَكاَنُھ َفَرًحا َوِفي الّتْرِمِذّي َعْن َسْعِد ْبِن َأِبي َوّقاٍص َقاَل َقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ 

تَ         ا َأْن َھ إّل ا إَل وِت َل ِن اْلُح ي َبْط َو ِف ي    َوَسّلَم َدَعوُة ِذي الّنوِن إْذ َدَعا َرّبُھ َوُھ ْبَحاَنَك إّن ُس
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ي     ٍة إّن ي ِرَواَی ُكْنت ِمْن الّظاِلِمیَن َلْم َیْدُع ِبَھا َرُجٌل ُمْسِلٌم ِفي َشْيٍء َقّط إّلا ُاْسُتِجیَب َلُھ َوِف
ي   ي َداوُ  " َلَأْعَلُم َكِلَمًة َلا َیُقوُلَھا َمْكُروٌب إّلا َفّرَج الّلُھ َعْنُھ َكِلَمَة َأِخي ُیوُنَس َوِف َنِن َأِب َد ُس

ِجَد  "  َعْن َأِبي َسِعیٍد الُخْدِري َقاَل َدَخَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َذاَت َیْوٍم اْلَمْس
جِ    ي اْلَمْس اِلي َأَراَك ِف ِد َفِإَذا ُھَو ِبَرُجٍل ِمْن اْلَأْنَصاِر ُیَقاُل َلُھ َأُبو ُأَماَمَة َفَقاَل َیا َأَبا ُأَماَمَة َم

اَل     " َوْقِت الّصَلاِة ؟  ِفي َغْیِر ِھ َفَق وَل الّل ا َرُس َك   " َفَقاَل ُھُموٌم َلِزَمْتِني َوُدُیوٌن َی ا ُأَعّلُم َأَل
وَل    " َكَلاًما إَذا َأْنَت ُقْلَتُھ َأْذَھَب الّلُھ َعّز َوَجّل َھّمَك َوَقَضى َدْیَنَك ؟  ا َرُس ى َی َقاَل ُقْلُت َبَل

َت َوِإَذا َأْمَسْیَت الّلُھّم إّني َأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلَھّم َواْلَحَزِن َوَأُعوُذ ِبَك ُقْل إَذا َأْصَبْح" الّلِھ َقاَل 
ِر       ّدْیِن َوَقْھ ِة ال ْن َغَلَب َك ِم وُذ ِب ِل َوَأُع ْبِن َواْلُبْخ ْن اْلُج َك ِم وُذ ِب ِل َوَأُع ِز َواْلَكَس ْن اْلَعْج ِم

ي       الّرَجاِل َقاَل َفَفَعْلُت َذِلَك َفَأْذَھَب الّلُھ ي َدْیِن ي َوَقَضى َعّن ّل َھّم ]  ١٨٣ص [ َعّز َوَج
ْن     " ُسَنِن َأِبي َداُوَد " َوِفي  ّلَم َم ِھ َوَس ُھ َعَلْی َعْن اْبِن َعّباٍس َقاَل َقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّل

َوَرَزَقُھ ِمْن َحْیُث َلا  َلِزَم اِلاْسِتْغَفاَر َجَعَل الّلُھ َلُھ ِمْن ُكّل َھّم َفَرًجا َوِمْن ُكّل ِضیٍق َمْخَرًجا
ي   ى            " َیْحَتِسُب َوِف ِزَع إَل ٌر َف ُھ َأْم اَن إَذا َحَزَب ّلم َك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َنِد َأّن الّنِب اْلُمْس

 الّسَنِن" َوِفي ] .  ٤٥ُاْلَبَقَرُة [ } َواْسَتِعیُنوا ِبالّصْبِر َوالّصَلاِة { : الّصَلاِة َوَقْد َقاَل َتَعاَلى 
ْذكُ         ّم َوَی ّم َواْلَغ وِس اْلَھ ْن الّنُف ِھ َع ُھ ِب ْدَفُع الّل ُر َعَلْیُكْم ِباْلِجَھاِد َفِإّنُھ َباٌب ِمْن َأْبَواِب اْلَجّنِة َی

ْن    ْر ِم َعْن اْبِن َعّباٍس َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َمْن َكُثَرْت ُھُموُمُھ َوُغُموُمُھ َفْلُیْكِث
ي  َقْوِل َل ِحیَحْیِن  " ا َحْوَل َوَلا ُقّوَة إّلا ِبَالّلِھ َوَثَبَت ِف ِة      " الّص وِز اْلَجّن ْن ُكُن ٌز ِم ا َكْن . [ َأّنَھ
ِذّي  ]  ١٨٤ص  ِة      : " الّتْرِم َواِب اْلَجّن ْن َأْب اٌب ِم ا َب َة     " . َأّنَھ ّمُن َخْمَس ُة َتَتَض ِذِه اْلَأْدِوَی َھ

ِإنْ    ّدَواِء َف ْن ال ا ِم َر َنْوًع ْد      َعَش َو َداٌء َق ْزِن َفُھ ّم َواْلُح ّم َواْلَغ اِب َداِء اْلَھ ى إْذَھ َو َعَل ْم َتْق َل
ّي     ِتْفَراٍغ ُكّل ى اْس ِة    . اْسَتْحَكَم َوَتَمّكَنْت َأْسَباُبُھ َوَیْحَتاُج إَل ُد الّرُبوِبّی َأّوُل َتْوِحی اِني  . اْل : الّث

ُد الْ . َتْوِحیُد اْلِإَلِھّیِة  اِدّي   الّثاِلُث الّتْوِحی ّي اِلاْعِتَق ْن َأْن      . ِعْلِم اَلى َع ّرّب َتَع ُھ ال ُع َتْنِزی الّراِب
َك     ُب َذِل ِد ُیوِج َو      . َیْظِلَم َعْبَدُه َأْو َیْأُخَذُه ِبَلا َسَبٍب ِمْن اْلَعْب ُھ ُھ ِد ِبَأّن َراُف اْلَعْب اِمُس اْعِت اْلَخ

اَلى ِبأَ   . الّظاِلُم  ّرّب َتَع ى ال ْن       الّساِدُس الّتَوّسُل إَل َفاُتُھ َوِم َماُؤُه َوِص َو َأْس َیاِء َوُھ ّب اْلَأْش َح
وُم       ّي اْلَقّی َفاِت اْلَح َماِء َوالّص اِني اْلَأْس َدُه     . َأْجَمِعَھا ِلَمَع ِھ َوْح ِتَعاَنُة ِب اِبُع اِلاْس اِمُن  . الّس الّث

َأّن  الّتاِسُع َتْحِقیُق الّتَوّكِل َعَلْیِھ َو. إْقَراُر اْلَعْبِد َلُھ ِبالّرَجاِء  الّتْفِویِض إَلْیِھ َواِلاْعِتَراِف َلُھ ِب
ُر َأْن  . َناِصَیَتُھ ِفي َیِدِه َیْصِرُفُھ َكْیَف َیَشاُء َوَأّنُھ َماٍض ِفیِھ ُحْكُمُھ َعْدٌل ِفیِھ َقَضاُؤُه  اْلَعاِش

وَ   الّرِبیِع ِلْلَحَی ِھ َك ُھ ِلَقْلِب ْرآِن َوَیْجَعَل اِض اْلُق ي ِرَی ُھ ِف َع َقْلُب ي  َیْرَت ِھ ِف يَء ِب اِن َوَأْن َیْسَتِض
یَبٍة       ّل ُمِص ْن ُك ِھ َع ّزى ِب ُظُلَماِت الّشُبَھاِت َوالّشَھَواِت َوَأْن َیَتَسّلى ِبِھ َعْن ُكّل َفاِئٍت َوَیَتَع

ِھ       ِھ َوَغّم َفاَء َھّم ِھ َوِش اَء ُحْزِن اِدَي عَ . َوَیْسَتْشِفي ِبِھ ِمْن َأْدَواِء َصْدِرِه َفَیُكوَن َجَل َر  اْلَح َش
اُد    . َعَشَر الّتْوَبُة ]  ١٨٥ص . [ اِلاْسِتْغَفاُر  َر اْلِجَھ َث َعَش َلاُة    . الّثاِل َر الّص َع َعَش . الّراِب

  .اْلَخاِمَس َعَشَر اْلَبَراَءُة ِمْن اْلَحْوِل َواْلُقّوِة َوَتْفِویِضِھَما إَلى َمْن ُھَما ِبَیِدِه 
رب   ١ د الك ول عن ان یق ھ إال اهللا ا : ((ـ ك رش   ال إل ھ إال اهللا رب الع یم، ال إل لعظیم الحل

  ].ق)) [العظیم، ال إلھ إال اهللا رب السماوات السبع ورب العرش الكریم
ذي  )) [یا حي یا قیوم برحمتك أستغیث: ((ـ وكان إذا حزبھ أمر قال٢ حیح الترم ، ]ص

ة عین،          : دعوات المكروب : ((وقال ى نفسي طرف ي إل ال تكلن ك أرجو؛ ف م رحمت اللھ
  ].صحیح أبي داود)) [ي شأني كلھ، ال إلھ إال أنتوأصلح ل

  ].صحیح أبي داود)) [وكان إذا حزبھ أمر صلى((
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اللھم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمِتك، : ما أصاب عبًدا ھمٌّ وال حزن فقال: ((ـ وقال٣
ناصیتي بیدك، ماٍض فيَّ حكمك، عدٌل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم ھو لك، سمیت بھ 

ب      نفسك، أو أن م الغی ي عل ھ ف زلتھ في كتابك، أو علمتھ أحًدا من خلقك، أو استأثرت ب
دك اب   : عن ي، وذھ دري،وجالء حزن ور ص ي، ون ع قلب یم ربی رآن العظ ل الق أن تجع

  ].السلسلة الصحیحة)) [ھمي ـ إال أذھب اهللا حزنھ وھمھ، وأبدلھ مكانھ فرًحا
زع ٤ د  الف م عن ان یعلمھ ة : ((ـ وك ات اهللا التام وذ بكلم ر   أع ھ وش بھ وعقاب ن غض م

  ].صحیح أبي داود)) [عباده، ومن ھمزات الشیطان، وأعوذ بك رب أن یحضرون
ي     : ما من أحد تصیبھ مصیبة فیقول: ((ـ وقال٥  م أجرن ھ راجعون، اللھ إنا هللا وإنا إلی

ا      ًرا منھ ھ خی في مصیبتي واخلف لي خیًرا منھا ـ إال أجاره اهللا في مصیبتھ، وأخلف ل
  ].م)) [

  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي اْلِعَالِح باَألْدِوَیِة الطَِّبیِعیِة  .٢٧
  )٩ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 

  ]الّتَداِوي [ َفْصٌل 
اَبُھ                ْن َأَص ِھ ِلَم َأْمُر ِب ِھ َواْل ي َنْفِس َداِوي ِف ُل الّت ّلَم ِفْع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ْن َھْدِی َفَكاَن ِم

ھِ   ْن َأْھِل ِذِه             َمَرٌض ِم ِتْعَماُل َھ َحاِبِھ اْس ْدِي َأْص ا َھ ِھ َوَل ْن َھْدِی ْن ِم ْم َیُك ْن َل َحاِبِھ َوَلِك َوَأْص
اُفوا     ا َأَض اْلُمْفَرَداِت َوُرّبَم اْلَأْدِوَیِة اْلُمَرّكَبِة اّلِتي ُتَسّمى أقرباذین َبْل َكاَن َغاِلُب َأْدِوَیِتِھْم ِب

َیْكِسُر َسْوَرَتُھ َوَھَذا َغاِلُب ِطّب اْلُأَمِم َعَلى اْخِتَلاِف َأْجَناِسَھا ِمْن إَلى اْلُمْفَرِد َما ُیَعاِوُنُھ َأْو 
ُر       اِنّیوَن َوَأْكَث ّروُم َواْلُیوَن اِت ال َي ِباْلُمَرّكَب اْلَعَرِب َوالّتْرِك َوَأْھِل اْلَبَواِدي َقاِطَبًة َوِإّنَما َعِن

َدُل      َوَقْد اّتَف. ِطّب اْلِھْنِد ِباْلُمْفَرَداِت  ا ُیْع َذاِء َل َداِوي ِباْلِغ َن الّت َق اْلَأِطّباُء َعَلى َأّنُھ َمَتى َأْمَك
  .َعْنُھ إَلى الّدَواِء َوَمَتى َأْمَكَن ِباْلَبِسیِط َلا ُیْعَدُل َعْنُھ إَلى اْلُمَرّكِب 

  .اَوْل َدْفُعُھ ِباْلَأْدِوَیِة َوُكّل َداٍء ُقِدَر َعَلى َدْفِعِھ ِباْلَأْغِذَیِة َواْلِحْمَیِة َلْم ُیَح: َقاُلوا 
ي  : َقاُلوا  ]  ١٠ص [ َوَلا َیْنَبِغي ِللّطِبیِب َأْن َیْوَلَع ِبَسْقِي اْلَأْدِوَیِة َفِإّن الّدَواَء إَذا َلْم َیِجْد ِف

اِرِب ِمْن اْلَأِطّباِء َوَأْرَباُب الّتَج. َفَزاَدْت َكّمّیُتُھ َعَلْیِھ َأْو َكْیِفّیُتُھ َتَشّبَث ِبالّصّحِة َوَعِبَث ِبَھا 
ْن    . ِطّبُھْم ِباْلُمْفَرَداِت َغاِلًبا َوُھْم َأَحُد ِفَرِق الّطّب الّثَلاِث  َة ِم َك َأّن اْلَأْدِوَی َوالّتْحِقیُق ِفي َذِل

ا  ِجْنِس اْلَأْغِذَیِة َفاْلُأّمُة َوالّطاِئَفُة اّلِتي َغاِلُب َأْغِذَیِتَھا اْلُمْفَرَداُت َأْمَراُضَھا َقِل یَلٌة ِجّدا َوِطّبَھ
ِة      ى اْلَأْدِوَی اُجوَن إَل ُة َیْحَت ُة اْلُمَرّكَب ْیِھْم اْلَأْغِذَی ْت َعَل ِذیَن َغَلَب ُدِن اّل ُل اْلُم اْلُمْفَرَداِت َوَأْھ ِب

ُة َأنْ   ُة اْلُمَرّكَب ٌة َفاْلَأْدِوَی ِب ُمَرّكَب ي اْلَغاِل ُھْم ِف َك َأّن َأْمَراَض َبُب َذِل ِة َوَس ا اْلُمَرّكَب ُع َلَھ َف
َذا           َرَدُة َفَھ ُة اْلُمْف َداَواِتَھا اْلَأْدِوَی ي ُم ي ِف َرَدٌة َفَیْكِف َحاِري ُمْف َواِدي َوالّص َوَأْمَراُض َأْھِل اْلَب

  .ُبْرَھاٌن ِبَحْسِب الّصَناَعِة الّطّبّیِة 
  ]َفْضُل ِطّبِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعَلى ِطّب اْلَأِطّباِء [ 

اِئِز   َوَنْحُن َنُقوُل إّن َھا ُھَنا َأْمًرا آَخَر ِنْسَبُة ِطّب اْلَأِطّباِء إَلْیِھ َكِنْسَبِة ِطّب الّطْرِقّیِة َواْلَعَج
ْن              ْنُھْم َم ّب ِم ِم ِبالّط ْن اْلِعْل َدُھْم ِم ا ِعْن ِإّن َم ُتُھْم َف ّذاُقُھْم َوَأِئّم ِھ ُح َرَف ِب إَلى ِطّبِھْم َوَقْد اْعَت

اٌت      . َوِمْنُھْم َمْن َیُقوُل ُھَو َتْجِرَبٌة . اٌس َیُقوُل ُھَو ِقَی اٌت َوَمَناَم َو ِإْلَھاَم وُل ُھ ْن َیُق َوِمْنُھْم َم
اِئٌب   اِھُد            . َوَحْدٌس َص ا ُنَش ِة َكَم اِت اْلَبِھیِمّی ْن اْلَحَیَواَن ُھ ِم ٌر ِمْن َذ َكِثی وُل ُأِخ ْن َیُق ْنُھْم َم َوِم

ْت َذَواَت ا  ا           الّسَناِنیَر إَذا َأَكَل ِھ َوَكَم َداَوى ِب ِت َتَت ي الّزْی ُغ ِف َراِج َفَتَل ى الّس ُد إَل ُموِم َتْعِم لّس
ى َوَرِق     ْأِتي إَل اُرَھا َت َیْت َأْبَص ْد َعِش َأْرِض َوَق وِن اْل ْن ُبُط ْت ِم اُت إَذا َخَرَج ْت اْلَحّی ُرِئَی

ا  ا َعَلْیَھ ّر ُعُیوَنَھ انج َفُتِم ِر . الرازی ْن الّطْی َد ِم ا ُعِھ َد َوَكَم ِر ِعْن اِء اْلَبْح َتِقُن ِبَم ِذي َیْح اّل



 ٢٤٥

ّب    اِدِئ الّط ي َمَب َر ِف ا ُذِك َك ِمّم اُل َذِل ِھ َوَأْمَث اِس َطْبِع ْن  . اْنِحَب ُھ ِم َذا َوَأْمَثاُل ُع َھ َن َیَق َوَأْی
دَ  ى    اْلَوْحِي اّلِذي ُیوِحیِھ الّلُھ إَلى َرُسوِلِھ ِبَما َیْنَفُعُھ َوَیُضّرُه َفِنْسَبُة َما ِعْن ّب إَل ْن الّط ُھْم ِم

ْن اْلَأْدِویَ    ا ِم ِة َھَذا اْلَوْحِي َكِنْسَبِة َما ِعْنَدُھْم ِمْن اْلُعُلوِم إَلى َما َجاَءْت ِبِھ اْلَأْنِبَیاُء َبْل َھا ُھَن
ْل    ْم َتِص وُمُھْم   اّلِتي َتْشِفي ِمْن اْلَأْمَراِض َما َلْم َیْھَتِد إَلْیَھا ُعُقوُل َأَكاِبِر اْلَأِطّباِء َوَل ا ُعُل إَلْیَھ

ى ال   اِدِه َعَل ِب َواْعِتَم ّوِة اْلَقْل ِة َوُق ِة َوالّروَحاِنّی ِة اْلَقْلِبّی ْن اْلَأْدِوَی ُتُھْم ِم اِرُبُھْم َوَأْقِیَس ِھ َوَتَج ّل
َذّللِ      ِھ َوالّت ْیَن َیْدِی اِر َب اْنِطَراِح َواِلاْنِكَس ِھ َواِل اِء إَلْی ِھ َواِلاْلِتَج ِل َعَلْی َدَقِة   َوالّتَوّك ُھ َوالّص َل

ّدَعاِء  وِف   ]  ١١ص [ َوال ِة اْلَمْلُھ ِق َوِإَغاَث ى اْلَخْل اِن إَل ِتْغَفاِر َواْلِإْحَس ِة َواِلاْس َوالّتْوَب
ا َوِمَللِ      اِف َأْدَیاِنَھ ى اْخِتَل ُأَمُم َعَل ا اْل ا  َوالّتْفِریِج َعْن اْلَمْكُروِب َفِإّن َھِذِه اْلَأْدِوَیَة َقْد َجّرَبْتَھ َھ

ا              ُھ َوَل ا َتْجِرَبُت اِء َوَل ِم اْلَأِطّب ُم َأْعَل ِھ ِعْل ُل إَلْی ا َیِص ا َل َفاِء َم ي الّش َفَوَجُدوا َلَھا ِمْن الّتْأِثیِر ِف
ةُ . ِقَیاُسُھ   َوَقْد َجّرْبَنا َنْحُن َوَغْیُرَنا ِمْن َھَذا ُأُموًرا َكِثیَرًة َوَرَأْیَناَھا َتْفَعُل َما َلا َتْفَعُل اْلَأْدِوَی

َذا   اِء َوَھ اٍر   اْلِحّسّیُة َبْل َتِصیُر اْلَأْدِوَیُة اْلِحّسّیُة ِعْنَدَھا ِبَمْنِزَلِة َأْدِوَیِة الّطْرِقّیِة ِعْنَد اْلَأِطّب َج
ى           َب َمَت ِإّن اْلَقْل ٌة َف َباَب ُمَتَنّوَع ّن اْلَأْس ا َوَلِك ا َعْنَھ ْیَس َخاِرًج ِة َل  َعَلى َقاُنوِن اْلِحْكَمِة اْلِإَلِھّی

اُء            ا َیَش ى َم ّرِفَھا َعَل ِة َوُمَص َدّبِر الّطِبیَع ّدَواِء َوُم ّداِء َوال اِلِق ال اَلِمیَن َوَخ اّتَصَل ِبَرّب اْلَع
ُعِلَم  َكاَنْت َلُھ َأْدِوَیٌة ُأْخَرى َغْیَر اْلَأْدِوَیِة اّلِتي ُیَعاِنیَھا اْلَقْلُب اْلَبِعیُد ِمْنُھ اْلُمْعِرُض َعْنُھ َوَقْد

َف           َأّن اْل ِرِه َفَكْی ّداِء َوَقْھ ِع ال ى َدْف ا َعَل ُة َتَعاُوًن ّنْفُس َوالّطِبیَع ْت ال ْت َوَقِوَی َأْرَواَح َمَتى َقِوَی
ّعِمَھا ُیْنِكُر ِلَمْن َقِوَیْت َطِبیَعُتُھ َوَنْفُسُھ َوَفِرَحْت ِبُقْرِبَھا ِمْن َباِرِئَھا َوُأْنِسَھا ِبِھ َوُحّبَھا َلُھ َوَتَن

وَن     ِبِذْكِرِه َو ِھ َأْن َیُك ا َعَلْی ِھ َوَتَوّكِلَھ اْنِصَراِف ُقَواَھا ُكّلَھا إَلْیِھ َوَجْمِعَھا َعَلْیِھ َواْسِتَعاَنِتَھا ِب
ُر         ا ُیْنِك ِة َوَل َأَلِم ِباْلُكّلّی َع اْل ّوُة َدْف ِذِه اْلُق ا   َذِلَك َلَھا ِمْن َأْكَبِر اْلَأْدِوَیِة َوَأْن ُتوِجَب َلَھا َھ َذا إّل َھ

اِنّیِة   َأْج ِة اْلِإْنَس ْن َحِقیَق ِھ َوَع ْن الّل ُدُھْم َع ا َوَأْبَع َثُفُھْم َنْفًس ا َوَأْك ْم ِحَجاًب اِس َوَأْغَلُظُھ ُل الّن َھ
ي       ِدیِغ اّلِت ْن الّل ِة َع ِة َداَء الّلْدَغ َوَسَنْذُكُر إْن َشاَء الّلُھ الّسَبَب اّلِذي ِبِھ َأَزاَلْت ِقَراَءُة اْلَفاِتَح

ٌة  ُرِقَي ِبَھ ِھ         . ا َفَقاَم َحّتى َكَأّن َما ِبِھ َقَلَب ْوِل الّل ُن ِبَح ِوّي َنْح ّب الّنَب ْن الّط اِن ِم َذاِن َنْوَع َفَھ
دّ           َیِة ِج ا اْلُمَتَلاِش َرِة َوَمَعاِرِفَن ا اْلَقاِص ِغ ُعُلوِمَن ِة َوَمْبَل ِد َوالّطاَق ِب اْلَجْھ ا ِبَحْس ا َنَتَكّلُم َعَلْیِھَم

ُز       َوِبَضاَعِتَنا اْلُم ُھ اْلَعِزی ِلِھ َفِإّن ْن َفْض َتِمّد ِم ُھ َوَنْس ْزَجاِة َوَلِكّنا َنْسَتْوِھُب َمْن ِبَیِدِه اْلَخْیُر ُكّل
  ] ١٢ص . [ اْلَوّھاُب 

  ]اْلَحّث َعَلى الّتَداِوي َوَرْبِط اْلَأْسَباِب ِباْلُمَسّبَباِت [ َفْصٌل 
ّي    ِمْن َحِدیِث َأ" : َصِحیِحِھ " َرَوى ُمْسِلٌم ِفي  ْن الّنِب ِھ َع ِبي الّزَبْیِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد الّل

ّز        ِھ َع ِإْذِن الّل َرَأ ِب ّداِء َب یَب َدَواُء ال َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َقاَل ِلُكّل َداٍء َدَواٌء َفِإَذا ُأِص
  َوَجّل
ِھ   َعْن َعَطاٍء َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َق" : الّصِحیَحْیِن " َوِفي  ُھ َعَلْی اَل َقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّل

ي     َفاًء َوِف ُھ ِش َد    " َوَسّلَم َما َأْنَزَل الّلُھ ِمْن َداٍء إّلا َأْنَزَل َل اِم َأْحَم َنِد اْلِإَم ِدیِث   " : ُمْس ْن َح ِم
اَءْت  ِزَیاِد ْبِن ِعَلاَقَة َعْن ُأَساَمَة ْبِن َشِریٍك َقاَل ُكْنُت ِعْنَد الّنِبّي َصّلى ال ّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَج

ّز      " َیا َرُسوَل الّلِھ َأَنَتَداَوى ؟ َفَقاَل : اْلَأْعَراُب َفَقاُلوا  َھ َع ِإّن الّل َداَوْوا َف ِھ َت َنَعْم َیا ِعَباَد الّل
اْلَھَرُم َوِفي "  َما ُھَو ؟ َقاَل: َقاُلوا " َوَجّل َلْم َیَضْع َداًء إّلا َوَضَع َلُھ ِشَفاًء َغْیَر َداٍء َواِحٍد 

  َلْفٍظ إّن الّلَھ َلْم ُیْنِزْل َداًء إّلا َأْنَزَل َلُھ ِشَفاًء َعِلَمُھ َمْن َعِلَمُھ َوَجِھَلُھ َمْن َجِھَلھ
ِمْن َحِدیِث اْبِن َمْسُعوٍد َیْرَفُعُھ إّن الّلَھ َعّز َوَجّل َلْم ُیْنِزْل َداًء إّلا َأْنَزَل " : اْلُمْسَنِد " َوِفي 

ُھ         َلُھ ْن َجِھَل ُھ َم ُھ َوَجِھَل ْن َعِلَم ُھ َم َفاًء َعِلَم ا       ]  ١٣ص [ ِش ُت َی اَل ُقْل َة َق ي ُخَزاَم ْن َأِب َع



 ٢٤٦

ِھ        َدِر الّل ْن َق ُرّد ِم ْل َت ا َھ َرُسوَل الّلِھ َأَرَأْیَت ُرًقى َنْسَتْرِقیَھا َوَدَواًء َنَتَداَوى ِبِھ َوُتَقاًة َنّتِقیَھ
  ْن َقَدِر الّلِھِھَي ِم" َشْیًئا ؟ َفَقاَل 

  ]َمْعَنى ِلُكّل َداٍء َدَواٌء [ 
وُز    ا َوَیُج َفَقْد َتَضّمَنْت َھِذِه اْلَأَحاِدیُث إْثَباَت اْلَأْسَباِب َواْلُمَسّبَباِت َوِإْبَطاَل َقْوِل َمْن َأْنَكَرَھ

أَ  ا     َأْن َیُكوَن َقْوُلُھ ِلُكّل َداٍء َدَواٌء َعَلى ُعُموِمِھ َحّتى َیَتَناَوَل اْل ي َل َأْدَواَء اّلِت َة َواْل ْدَواَء اْلَقاِتَل
َوى           ْن َط ا َوَلِك ًة ُتْبِرُئَھ ا َأْدِوَی َل َلَھ ْد َجَع ّل َق ّز َوَج ُیْمِكُن ِلَطِبیٍب َأْن ُیْبِرَئَھا َوَیُكوُن الّلُھ َع

َم لِ     ا ِعْل ُھ َل ِبیًلا ِلَأّن َذا       ِعْلَمَھا َعْن اْلَبَشِر َوَلْم َیْجَعْل َلُھْم إَلْیِھ َس ُھ َوِلَھ ْم الّل ا َعّلَمُھ ا َم ِق إّل ْلَخْل
ْن           ْيَء ِم ا َش ُھ َل ّداِء َفِإّن ّدَواِء ِلل اَدَفِة ال ى ُمَص َفاَء َعَل َعّلَق الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم الّش

ّدِه َفعَ   اَلُج ِبِض ُھ     اْلَمْخُلوَقاِت إّلا َلُھ ِضّد َوُكّل َداٍء َلُھ ِضّد ِمْن الّدَواِء ُیَع ّلى الّل ّي َص َق الّنِب ّل
ّدَواءَ        ِإّن ال وِدِه َف ّرِد َوُج ى ُمَج ٌد َعَل ْدٌر َزاِئ  َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلُبْرَء ِبُمَواَفَقِة الّداِء ِللّدَواِء َوَھَذا َق

ي َنْقلُ    ا َیْنَبِغ َر   َمَتى َجاَوَز َدَرَجَة الّداِء ِفي اْلَكْیِفّیِة َأْو َزاَد ِفي اْلَكّمّیِة َعَلى َم ى َداٍء آَخ ُھ إَل
ى              َداِوي َعَل ْع اْلُم ْم َیَق ى َل ًرا َوَمَت اُج َقاِص اَن اْلِعَل ِھ َوَك ِف ِبُمَقاَوَمِت ْم َی ا َل َوَمَتى َقَصَر َعْنَھ
َذِلكَ   الّدَواِء َأْو َلْم َیَقْع الّدَواُء َعَلى الّداِء َلْم َیْحُصْل الّشَفاُء َوَمَتى َلْم َیُكْن الّزَماُن َصاِلًحا ِل

َیْمَنُع الّدَواِء َلْم َیْنَفْع َوَمَتى َكاَن اْلَبَدُن َغْیَر َقاِبٍل َلُھ َأْو اْلُقّوُة َعاِجَزًة َعْن َحْمِلِھ َأْو َثّم َماِنٌع 
الّلِھ  ِمْن َتْأِثیِرِه َلْم َیْحُصْل اْلُبْرُء ِلَعَدِم اْلُمَصاَدَفِة َوَمَتى َتّمْت اْلُمَصاَدَفُة َحَصَل اْلُبْرُء ِبِإْذِن

ِدیِث   ي اْلَح ْیِن ِف ُن اْلَمْحِمَل َذا َأْحَس ّد َوَھ ا ُب اِني . َوَل ِھ : َوالّث َراِد ِب اّم اْلُم ْن اْلَع وَن ِم َأْن َیُك
اْلَخاّص َلا ِسّیَما َوالّداِخُل ِفي الّلْفِظ َأْضَعاُف َأْضَعاِف اْلَخاِرِج ِمْنُھ َوَھَذا ُیْسَتْعَمُل ِفي ُكّل 

ّدَواَء    ]  ١٤ص [  ِلَساٍن َوَیُكوُن ُل ال ا َتْقَب َوَضَع َلُھ َدَواًء َفَلا َیْدُخُل ِفي َھَذا اْلَأْدَواُء اّلِتي َل
ا     { : َوَھَذا َكَقْوِلِھ َتَعاَلى ِفي الّریِح اّلِتي َسّلَطَھا َعَلى َقْوِم َعاٍد  َأْمِر َرّبَھ ْيٍء ِب ّل َش ُتَدّمُر ُك

اُف [ }  ْيٍء َی]  ٢٥اْلَأْحَق ّل َش اِئُرُه  َأْي ُك َدّمَرُه َوَنَظ ّریِح َأْن ُت ْأِن ال ْن َش ْدِمیَر َوِم ُل الّت ْقَب
َھا      . َكِثیَرٌة  َع َبْعِض َبْعٍض َوَدْف َھا ِل َة َبْعِض َوَمْن َتَأّمَل َخْلَق اْلَأْضَداِد ِفي َھَذا اْلَعاَلِم َوُمَقاَوَم

ا  ِبَبْعٍض َوَتْسِلیَط َبْعِضَھا َعَلى َبْعٍض َتَبّیَن َلُھ َكَما ُل ُقْدَرِة الّرّب َتَعاَلى َوِحْكَمُتُھ َوِإْتَقاُنُھ َم
اّدُه َوُیَماِنعُ          ا ُیَض ُھ َم َواُه َفَل ا ِس ّل َم ِر َوَأّن ُك ِة َواْلَقْھ ُھ َصَنَعُھ َوَتَفّرُدُه ِبالّرُبوِبّیِة َواْلَوْحَداِنّی

  .ِھ َكَما َأّنُھ اْلَغِنّي ِبَذاِتِھ َوُكّل َما ِسَواُه ُمْحَتاٌج ِبَذاِت
  ]اْلَأْمُر ِبالّتَداِوي َوِبَأّنُھ َلا ُیَناِفي الّتَوّكَل [

ُع َداِء            ِھ َدْف ا ُیَناِفی ا َل َل َكَم اِفي الّتَوّك ا ُیَن ُھ َل َداِوي َوَأّن َأْمُر ِبالّت َوِفي اْلَأَحاِدیِث الّصِحیَحِة اْل
َباِب  اْلَجْوِع َواْلَعَطِش َواْلَحّر َواْلَبْرِد ِبَأْضَداِدَھا َبْل َلا  َتِتّم َحِقیَقُة الّتْوِحیِد إّلا ِبُمَباَشَرِة اْلَأْس

ِل     ِس الّتَوّك ي َنْف اّلِتي َنَصَبَھا الّلُھ ُمْقَتَضَیاٍت ِلُمَسّبَباِتَھا َقَدًرا َوَشْرًعا َوَأّن َتْعِطیَلَھا َیْقَدُح ِف
ُث َیظُ  ْن َحْی ِعُفُھ ِم ِة َوُیْض َأْمِر َواْلِحْكَم ي اْل َدُح ِف ا َیْق ي َكَم َوى ِف ا َأْق ا َأّن َتْرَكَھ ّن ُمَعّطُلَھ

وِل   الّتَوّكِل َفِإّن َتْرَكَھا َعْجًزا ُیَناِفي الّتَوّكَل اّلِذي َحِقیَقُتُھ اْعِتَماُد اْلَقْلِب َعَلى الّلِھ ِفي ُحُص
ْن   َما َیْنَفُع اْلَعْبَد ِفي ِدیِنِھ َوُدْنَیاُه َوَدْفِع َما َیُضّرُه ِفي ِدیِنِھ َوُدْنَیاُه َوَلا ُبّد َمَع َھَذا اِلاْعِتَماِد ِم

َوّكَلُھ ُمَباَشَرِة اْلَأْسَباِب َوِإّلا َكاَن ُمَعّطًلا ِلْلِحْكَمِة َوالّشْرِع َفَلا َیْجَعُل اْلَعْبَد َعْجَزُه َتَوّكًلا َوَلا َت
  .َعْجًزا 

  ]الّتَداِوي َوالّشَفاُء ُمَقّدٌر َوالّرّد َعَلى اْلَجْبِرّیِة [
ْم        َوِفیَھ ُد َوِإْن َل ا ُیِفی َداِوي َل ّدَر َفالّت ْد ُق َفاُء َق ا َرّد َعَلى َمْن َأْنَكَر الّتَداِوي َوَقاَل إْن َكاَن الّش

َرّد         . َیُكْن َقْد ُقّدَر َفَكَذِلَك  ا ُی ْدَفُع َوَل ا ُی ِھ َل َدُر الّل ِھ َوَق َدِر الّل َوَأْیًضا َفِإّن اْلَمَرَض َحَصَل ِبَق
ّلَم       َوَھَذا الّسَؤاُل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ا  . ُھَو اّلِذي َأْوَرَدُه اْلَأْعَراُب َعَلى َرُسوِل الّل َوَأّم



 ٢٤٧

ّي َأَفاِضُل الّصَحاَبِة َفَأْعَلُم ِبَالّلِھ َوِحْكَمِتِھ َوِصَفاِتِھ ِمْن َأْن ُیوِرُدوا ِمْثَل َھَذا َوَقْد َأَجاَبُھْم الّنِب
َم ِبَما َشَفى َوَكَفى َفَقاَل َھِذِه اْلَأْدِوَیُة َوالّرَقى َوالّتَقى ِھَي ِمْن َقَدِر الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّل

َدِرِه       ْن َق ّرّد ِم َذا ال َدِرِه َوَھ اُل  ]  ١٥ص [ َفَما َخَرَج َشْيٌء َعْن َقَدِرِه َبْل َیُرّد َقَدَرُه ِبَق َوُیَق
ُب َعَلیْ      َذا ُیوِج َؤاِل َھ َذا الّس ا         ِلُموِرِد َھ ُب ِبَھ ي َتْجِل َباِب اّلِت ْن اْلَأْس َبًبا ِم َر َس ا ُتَباِش ك َأْن َل

ا وَ   ْن ُوُقوِعِھَم ِإْن َمْنَفَعًة َأْو َتْدَفُع ِبَھا َمَضّرًة ِلَأّن اْلَمْنَفَعَة َواْلَمَضّرَة إْن ُقّدَرَتا َلْم َیُكْن ُبّد ِم
ِفي َذِلَك َخَراُب الّدیِن َوالّدْنَیا َوَفَساُد اْلَعاَلِم َوَھَذا َلا َلْم ُتَقّدَرا َلْم َیُكْن َسِبیٌل إَلى ُوُقوِعِھَما َو

ِرِكیَن الّ         ِھ َكاْلُمْش ّق َعَلْی ِة اْلُمِح ْدَفْع ُحّج َدَر ِلَی ْذُكُر اْلَق ِذیَن َیُقوُلُھ إّلا َداِفٌع ِلْلَحّق ُمَعاِنٌد َلُھ َفَی
َلْو َشاَء الّلُھ َما َعَبْدَنا { و ]  ١٤٨اْلَأْنَعاُم [ } َباُؤَنا َلْو َشاَء الّلُھ َما َأْشَرْكَنا َوَلا آ{ : َقاُلوا 

ُل  [ } ِمْن ُدوِنِھ ِمْن َشْيٍء َنْحُن َوَلا آَباُؤَنا  ْیِھْم       ]  ٣٥الّنْح ِھ َعَل ِة الّل ا ِلُحّج اُلوُه َدْفًع َذا َق َفَھ
ٌم َثالِ  . ِبالّرُسِل  َذا       َوَجَواُب َھَذا الّساِئِل َأْن ُیَقاَل َبِقَي ِقْس ّدَر َك َھ َق َو َأّن الّل ْذُكْرُه َوُھ ْم َت ٌث َل

ي            ّدَر ِل اَن َق اَل إْن َك ِإْن َق ا َف ا َفَل ّبُب َوِإّل َل اْلُمَس َبِب َحَص َوَكَذا ِبَھَذا الّسَبِب َفِإْن َأَتْیَت ِبالّس
ِھ        ْن ِفْعِل ْن ِم ْم َأَتَمّك ي َل ّدْرُه ِل َل فَ . الّسَبَب َفَعْلتھ َوِإْن َلْم ُیَق ْن      ِقی اَج ِم َذا اِلاْحِتَج ُل َھ ْل َتْقَب َھ

ھ َعْبِدك َوَوَلِدك َوَأِجیِرك إَذا اْحَتّج ِبِھ َعَلْیك ِفیَما َأَمْرَتُھ ِبِھ َوَنَھْیَتُھ َعْنُھ َفَخاَلَفك ؟ َفِإْن َقِبْلت
ْقَبْلُھ َفَكْیَف َیُكوُن َفَلا َتُلْم َمْن َعَصاك َوَأَخَذ َماَلك َوَقَذَف ِعْرَضك َوَضّیَع ُحُقوَقك َوِإْن َلْم َت

َل     . َمْقُبوًلا ِمْنك ِفي َدْفِع ُحُقوِق الّلِھ َعَلْیك  َراِھیَم اْلَخِلی َراِئیِلّي َأّن إْب ٍر إْس َوَقْد ُرِوَي ِفي َأَث
ّدَواُء    " . ِمّني " َقاَل َیا َرّب ِمّمْن الّداُء ؟ َقاَل  ْن ال اَل َفِمّم اَل  " َق ي  " ؟ َق ا   " . ِمّن اَل َفَم َق

  " .َرُجٌل ُأْرِسُل الّدَواَء َعَلى َیَدْیِھ " َقاَل . اُل الّطِبیِب ؟ َب
ّث         ِب َوَح ِریِض َوالّطِبی َنْفِس اْلَم ٌة ِل ّل َداٍء َدَواٌء َتْقِوَی ّلَم ِلُك َوِفي َقْوِلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

ِھ َدَواًء   َعَلى َطَلِب َذِلَك الّدَواِء َوالّتْفِتیِش َعَلْیِھ َفِإّن اْلَمِر ُھ َأّن ِلَداِئ یَض إَذا اْسَتْشَعَرْت َنْفُس
َتَح       ْأِس َواْنَف َراَرُة اْلَی َدُه َح ُرَدْت ِعْن اَن  ]  ١٦ص [ ُیِزیُلُھ َتَعّلَق َقْلُبُھ ِبُروِح الّرَجاِء َوَب َوَك

ْت   َذِلَك َسَبًبا ِلُقّوِة اْلَأْرَواِح اْلَحَیَواِنّیِة َوالّنْفَساِنّیِة َوالّطِبیِعّیِة َوَمَتى َقِوَیْت َھِذِه اْلَأْرَواُح َقِوَی
ُھ      َرَض َوَدَفَعْت َرْت اْلَم ا َفَقَھ َذا     . اْلُقَوى اّلِتي ِھَي َحاِمَلٌة َلَھ َم َأّن ِلَھ ُب إَذا َعِل َذِلَك الّطِبی َوَك

َداِن َعلَ  . الّداِء َدَواًء َأْمَكَنُھ َطَلُبُھ َوالّتْفِتیُش َعَلْیِھ  وِب   َوَأْمَراُض اْلَأْب َراِض اْلُقُل ى ِوَزاِن َأْم
َتْعَمَلُھ     ّداِء َواْس اِحُب ال َوَما َجَعَل الّلُھ ِلْلَقْلِب َمَرًضا إّلا َجَعَل َلُھ ِشَفاًء ِبَضّدِه َفِإْن َعِلَمُھ َص

  .َوَصاَدَف َداَء َقْلِبِھ َأْبَرَأُه ِبِإْذِن الّلِھ َتَعاَلى 
ى          َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ ِل َعَل ي اْلَأْك اَدِة ِف ّتَخِم َوالّزَی ْن ال اِء ِم ي اِلاْحِتَم َوَسّلَم ِف

  َقْدِر اْلَحاَجِة َواْلَقاُنوُن اّلِذي َیْنَبِغي ُمَراَعاُتُھ ِفي اْلَأْكِل َوالّشْرِب
أَ  " اْلُمْسَنِد " ِفي  ا َمَل ْن      َوَغْیِرِه َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َقاَل َم ّرا ِم اًء َش ّي ِوَع آَدِم

ٌث     ِھ َوُثُل ٌث ِلَطَعاِم ا َفُثُل ّد َفاِعًل ا ُب اَن َل ِإْن َك ْلَبُھ َف َن ُص اٌت ُیِقْم ِن آَدَم ُلَقْیَم ِب اْب ٍن ِبَحْس َبْط
  .ِلَشَراِبِھ َوُثُلٌث ِلَنَفِسِھ 

  ]َسَبُب اْلَأْمَراِض اْلَماّدّیِة [
ّرْت   اْلَأْمَراُض َنْوَعاِن َأْمَراٌض َماّدّی ى َأَض ٌة َتُكوُن َعْن ِزَیاَدِة َماّدٍة ُأْفِرَطْت ِفي اْلَبَدِن َحّت

ِم       َل َھْض َدِن َقْب ى اْلَب اِم َعَل ِبَأْفَعاِلِھ الّطِبیِعّیِة َوِھَي اْلَأْمَراُض اْلَأْكَثِرّیُة َوَسَبُبَھا إْدَخاُل الّطَع
اُج إ    ِذي َیْحَت ْدِر اّل ِة        اْلَأّوِل َوالّزَیاَدُة ِفي اْلَق ِع اْلَبِطیَئ ِة الّنْف ِة اْلَقِلیَل اُوُل اْلَأْغِذَی َدُن َوَتَن ِھ اْلَب َلْی

ِذِه  اْلَھْضِم َواْلِإْكَثاُر ِمْن اْلَأْغِذَیِة اْلُمْخَتِلَفِة الّتَراِكیِب اْلُمَتَنّوَعِة َفِإَذا َمَلَأ اْلآَدِمّي َبْطَنُھ مِ  ْن َھ
َط       اْلَأْغِذَیِة َواْعَتاَد َذِلَك َأْوَرَثْت ِإَذا َتَوّس ِریُعُھ َف ّزَواِل َوَس يُء ال ا َبِط ُھ َأْمَراًضا ُمَتَنّوَعًة ِمْنَھ
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دَ   اُع اْلَب ِھ  ِفي اْلِغَذاِء َوَتَناَوَل ِمْنُھ َقْدَر اْلَحاَجِة َوَكاَن ُمْعَتِدًلا ِفي َكّمّیِتِھ َوَكْیِفّیِتِھ َكاَن اْنِتَف ِن ِب
  ] ١٧ص . [ اْلَكِثیِر َأْكَثَر ِمْن اْنِتَفاِعِھ ِباْلِغَذاِء 

  ]َمَراِتُب اْلِغَذاِء [ 
  َوَمَراِتُب اْلِغَذاِء َثَلاَثٌة

  .َمْرَتَبُة اْلَحاَجِة : َأَحُدَھا 
  .َوالّثاِنَیُة َمْرَتَبُة اْلِكَفاَیِة 
  .َوالّثاِلَثُة َمْرَتَبُة اْلَفْضَلِة 

ُھ َیكْ     ّلَم َأّن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ا         َفَأْخَبَر الّنِبّي َصّلى الّل ُھ َوَل ُقُط ُقّوُت ا َتْس ْلَبُھ َفَل َن ُص اٌت ُیِقْم ِھ ُلَقْیَم ِفی
ُث    اِء َوالّثاِل آَخَر ِلْلَم َث اْل َدْع الّثُل ِھ َوَی ِث َبْطِن ي ُثُل ْل ِف ا َفْلَیْأُك ِإْن َتَجاَوَزَھ ا َف ُعُف َمَعَھ َتْض

ْطَن إَذا اْمَتَلَأ ِمْن الّطَعاِم َضاَق َعْن الّشَراِب ِللّنَفِس َوَھَذا ِمْن َأْنَفِع َما ِلْلَبَدِن َواْلَقْلِب َفِإّن اْلَب
ِة            ِھ ِبَمْنِزَل ُب ِبَحْمِل ْرُب َوالّتَع ُھ اْلَك َرَض َل ّنَفِس َوَع ْن ال اَق َع َراُب َض َفِإَذا َوَرَد َعَلْیِھ الّش

َسِل اْلَجَواِرِح َعْن الّطاَعاِت َحاِمِل اْلِحْمِل الّثِقیِل َھَذا إَلى َما َیْلَزُم َذِلَك ِمْن َفَساِد اْلَقْلِب َوَك
ِب       . َوَتَحّرِكَھا ِفي الّشَھَواِت اّلِتي َیْسَتْلِزُمَھا الّشَبُع  ّر ِلْلَقْل اِم ُمِض ْن الّطَع َبْطِن ِم اُء اْل َفاْمِتَل

  .َواْلَبَدِن 
ْأَس ِبِھ َفَقْد َشِرَب َأُبو ُھَرْیَرَة َوَأّما إَذا َكاَن ِفي اْلَأْحَیاِن َفَلا َب. َھَذا إَذا َكاَن َداِئًما َأْو َأْكَثِرّیا 

ُھ        ُد َل ا َأِج اْلَحّق َل ك ِب ِذي َبَعَث ِبَحْضَرِة الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِمْن الّلَبِن َحّتى َقاَل َوَاّل
ِبُعوا     ى َش َراًرا َحّت ِرُط   . َمْسَلًكا َوَأَكَل الّصَحاَبُة ِبَحْضَرِتِھ ِم َبُع اْلُمْف َوى   َوالّش ِعُف اْلُق ُیْض

ِھ            ِب َكْثَرِت ا ِبَحْس َذاِء َل ْن اْلِغ ُل ِم ا َیْقَب ِب َم َدُن ِبَحْس َوى اْلَب . َواْلَبَدَن َوِإْن َأْخَصَبُھ َوِإّنَما َیْق
ُھ           ّلى الّل ّي َص َم الّنِب اِئّي َقَس ْزٌء َم َواِئّي َوُج ْزٌء َھ ّي َوُج َوَلّما َكاَن ِفي اْلِإْنَساِن ُجْزٌء َأْرِض

  .ْیِھ َوَسّلَم َطَعاَمُھ َوَشَراَبُھ َوَنَفَسُھ َعَلى اْلَأْجَزاِء الّثَلاَثِة َعَل
  ]َھْل ِفي اْلَبَدِن ُجْزٌء َناِرّي [

اُلوا           اُء َوَق ا اْلَأِطّب َم ِفیَھ َأَلٌة َتَكّل ِذِه َمْس َل َھ اِرّي ؟ ِقی ْزِء الّن ي  : َفِإْن ِقیَل َفَأْیَن َحّظ اْلُج إّن ِف
  .َناِرّیا ِباْلِفْعِل َوُھَو َأَحُد َأْرَكاِنِھ َواْسِطْقَساِتِھ  اْلَبَدِن ُجْزًءا

ُدَھا         : َوَقاُلوا ]  ١٨ص [  وٍه َأَح َتَدّلوا ِبُوُج ِل َواْس اِرّي ِباْلِفْع ْزٌء َن َدِن ُج ي اْلَب َأّن : َلْیَس ِف
َأِثیِر َواخْ   ْن اْل َزَل َع ُھ َن ْدَعى َأّن ا َأْن ُی اِرّي إّم ْزَء الّن َك اْلُج ِة َذِل َأْجَزاِء اْلَماِئّی ِذِه اْل َتَلَط ِبَھ

ُدُھَما     َوْجَھْیِن َأَح َتْبَعٌد ِل َأّوُل ُمْس وُن َواْل ا َوَتُك َد ِفیَھ ُھ َتَوّل اُل إّن ّیِة َأْو ُیَق اَر : َواْلَأْرِض َأّن الّن
َذا الْ    ى َھ ا إَل اَلِم  ِبالّطْبِع َصاِعَدٌة َفَلْو َنَزَلْت َلَكاَنْت ِبَقاِسٍر ِمْن َمْرَكِزَھ اِني  . َع َك  : الّث َأّن ِتْل

ْرِد     ِة اْلَب ي َغاَی اْلَأْجَزاَء الّناِرّیَة َلا ُبّد ِفي ُنُزوِلَھا َأْن َتْعُبَر َعَلى ُكَرِة الّزْمَھِریِر اّلِتي ِھَي ِف
لِ        اِء اْلَقِلی ُئ ِباْلَم َة َتْنَطِف اَر اْلَعِظیَم اَلِم َأّن الّن َذا اْلَع ي َھ اِھُد ِف ُن ُنَش َأْجَزاُء   َوَنْح َك اْل َفِتْل

ى           ِم َأْوَل ُة اْلَعْظ ْرِد َوِنَھاَی ِة اْلَب ي َغاَی َي ِف ي ِھ ِر اّلِت الّصِغیَرُة ِعْنَد ُمُروِرَھا ِبُكَرِة الّزْمَھِری
اِء  اِني . ِباِلاْنِطَف ا الّث ا   -: َوَأّم ا ُھَن ْت َھ ا َتَكّوَن اَل إّنَھ َو َأْن ُیَق ُد  -َوُھ ُد َوَأْبَع َو َأْبَع َأّن َفُھ ِل

اْلِجْسَم اّلِذي َصاَر َناًرا َبْعَد َأْن َلْم َیُكْن َكَذِلَك َقْد َكاَن َقْبَل َصْیُروَرِتِھ إّما َأْرًضا َوِإّما َماًء 
اَن       ا َك اًرا َأّوًل اَر َن ْد َص ِذي َق َذا اّل ِة َوَھ ِذِه اْلَأْرَبَع ي َھ اِن ِف اِر اْلَأْرَك َواًء ِلاْنِحَص ا َھ َوِإّم

اٍم        ُمْخَتَلًطا ِب َتَلَط ِبَأْجَس اًرا إَذا اْخ وُن َن ا َیُك ِذي َل ُم اّل َأَحِد َھِذِه اْلَأْجَساِم َوُمّتِصًلا ِبَھا َواْلِجْس
ْیسَ        ِھ َل ي َنْفِس ُھ ِف اًرا ِلَأّن َب َن َأْن َیْنَقِل  َعِظیَمٍة َلْیَسْت ِبَناٍر َوَلا َواِحٍد ِمْنَھا َلا َیُكوُن ُمْسَتِعّدا ِل

وُن     ِبَناٍر َواْلَأْجَس ا َتُك َم َل ُتْم ِل اُم اْلُمْخَتِلَطُة َباِرَدٌة َفَكْیَف َیُكوُن ُمْسَتِعّدا ِلاْنِقَلاِبِھ َناًرا ؟ َفِإْن ُقْل
  ُھَناَك َأْجَزاٌء َناِرّیٌة َتْقِلُب َھِذِه اْلَأْجَساَم َوَتْجَعُلَھا َناًرا ِبَسَبِب ُمَخاَلَطِتَھا إّیاَھا ؟
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ْن           اْلَكَلاُم ِفي ُح: ُقْلَنا  َرى ِم ا َن ُتْم إّن ِإْن ُقْل َأّوِل َف ي اْل اِم ِف ِة َكاْلَكَل َأْجَزاِء الّناِرّی ُصوِل ِتْلَك اْل
وَرِة      ى اْلَبّل ْمِس َعَل َعاُع الّش َرّش اْلَماِء َعَلى الّنوَرِة اْلُمْطَفَأِة َتْنَفِصُل ِمْنَھا َناٌر َوِإَذا َوَقَع ُش

ُروَن  ]  ١٩ص [ َنا اْلَحَجَر َعَلى اْلَحِدیِد َظَھَرْت َظَھَرْت الّناُر ِمْنَھا َوِإَذا َضَرْب َقاَل اْلُمْنِك
ى             اَرِة َعَل ْرِب اْلِحَج ي َض ا ِف اِر َكَم ًة ِللّن ِدیَدُة ُمَحّدَث وَن المصاكة الّش ُر َأْن َتُك َنْحُن َلا ُنْنِك

ّدا    اْلَحِدیِد َأْو َتُكوُن ُقّوُة َتْسِخیِن الّشْمِس ُمَحّدَثًة ِللّناِر َكَما ِف َك ِج َتْبِعُد َذِل ي اْلَبّلوَرِة َلِكّنا َنْس
ِفي َأْجَراِم الّنَباِت َواْلَحَیَواِن إْذ َلْیَس ِفي َأْجَراِمَھا ِمْن اِلاْصِطَكاِك َما ُیوِجُب ُحُدوَث الّناِر 

َعاعُ    َف َوُش وَرِة َكْی ى     َوَلا ِفیَھا ِمْن الّصَفاِء َوالّصَقاِل َما َیْبُلُغ إَلى َحّد اْلَبّل ُع َعَل ْمِس َیَق الّش
ُھ       اُر ؟ اْلَوْج ُد الّن َف ُیوَل ا َكْی َظاِھِرَھا َفَلا َتَتَوّلُد الّناُر اْلَبّتَة َفالّشَعاُع اّلِذي َیِصُل إَلى َباِطِنَھ

اِني  ِة      : الّث ي َغاَی َق ِف َراَب اْلَعِتی ى َأّن الّش وَن َعَل اَء ُمْجِمُع َأَلِة َأّن اْلَأِطّب ِل اْلَمْس ي َأْص ِف
َك            ا إْذ ِتْل ْت ُمَحاًل ِة َلَكاَن َأْجَزاِء الّناِرّی َبِب اْل ُخوَنُة ِبَس َك الّس ْت ِتْل ْو َكاَن الّسُخوَنِة ِبالّطْبِع َفَل

ًرا َطوِ    ِة َدْھ ِة اْلَغاِلَب ا  اْلَأْجَزاُء الّناِرّیُة َمَع َحَقاَرِتَھا َكْیَف ُیْعَقُل َبَقاُؤَھا ِفي اْلَأْجَزاِء اْلَماِئّی یًل
اْلَوْجُھ الّثاِلُث َأّنُھ َلْو َكاَن . ُث َلا َتْنَطِفُئ َمَع َأّنا َنَرى الّناَر اْلَعِظیَمَة ُتْطَفُأ ِباْلَماِء اْلَقِلیِل ِبَحْی

اَن             ِھ َوَك ِذي ِفی اِئّي اّل اْلُجْزِء اْلَم ا ِب اَن َمْغُلوًب ِل َلَك اِرّي ِباْلِفْع ْزٌء َن اِت ُج ِفي اْلَحَیَواِن َوالّنَب
اَب      اْلُجْزُء ٍض َیْقَتِضي اْنِقَل ى َبْع الّناِرّي َمْقُھوًرا ِبِھ َوَغَلَبُة َبْعِض الّطَباِئِع َواْلَعَناِصِر َعَل

ِة        َأْجَزاِء الّناِرّی َك اْل اَب ِتْل ُروَرِة اْنِقَل ِزُم ِبالّض َطِبیَعِة اْلَمْغُلوِب إَلى َطِبیَعِة اْلَغاِلِب َفَكاَن ُیْل
اَلى       اْلَقِلیَلِة ِجّدا إَلى َطِب ْبَحاَنُھ َوَتَع َھ ُس ُع َأّن الّل ُھ الّراِب اِر اْلَوْج یَعِة اْلَماِء اّلِذي ُھَو ِضّد الّن

َذَكَر َخْلَق اْلِإْنَساِن ِفي ِكَتاِبِھ ِفي َمَواِضَع ُمَتَعّدَدٍة ُیْخِبُر ِفي َبْعِضَھا َأّنُھ َخَلَقُھ ِمْن َماٍء َوِفي 
ي     َبْعِضَھا َأّنُھ َخَلَقُھ ِمْن ُتَرا یُن َوِف َو الّط ا َوُھ ٍب َوِفي َبْعِضَھا َأّنُھ َخَلَقُھ ِمْن اْلُمَرّكِب ِمْنُھَم

ى    ّریُح َحّت َبْعِضَھا َأّنُھ َخَلَقُھ ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلَفّخاِر َوُھَو الّطیُن اّلِذي َضَرَبْتُھ الّشْمُس َوال
ٍع وَ    ي َمْوِض ْر ِف َك         َصاَر َصْلَصاًلا َكاْلَفّخاِر َوَلْم ُیْخِب َل َذِل ْل َجَع اٍر َب ْن َن ُھ ِم ُھ َخَلَق ٍد َأّن اِح

ّلَم     " : َصِحیِح ُمْسِلٍم ]  ٢٠ص [ َوَثَبَت . َخاّصّیَة إْبِلیَس  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َعْن الّنِبّي َص
م    َقاَل ُخِلَقْت اْلَمَلاِئَكُة ِمْن ُنوٍر َوُخِلَق اْلَجاّن ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر َوُخِلَق آَدُم ِم َف َلُك ا ُوِص ّم

َوَھَذا َصِریٌح ِفي َأّنُھ ُخِلَق ِمّما َوَصَفُھ الّلُھ ِفي ِكَتاِبِھ َفَقْط َوَلْم َیِصْف َلَنا ُسْبَحاَنُھ َأّنُھ َخَلَقُھ 
اِر     ْن الّن ْیًئا ِم َتِدّلوَن بِ      . ِمْن َناٍر َوَلا َأّن ِفي َماّدِتِھ َش ا َیْس َة َم اِمُس َأّن َغاَی ُھ اْلَخ ا  اْلَوْج ِھ َم

ُدّل     ا َی َذا َل ُیَشاِھُدوَن ِمْن اْلَحَراَرِة ِفي َأْبَداِن اْلَحَیَواِن َوِھَي َدِلیٌل َعَلى اْلَأْجَزاِء الّناِرّیِة َوَھ
َفِإّن َأْسَباَب اْلَحَراَرِة َأَعّم ِمْن الّناِر َفِإّنَھا َتُكوُن َعْن الّناِر َتاَرًة َوَعْن اْلَحَرَكِة ُأْخَرى َوَعْن 

َواِء  اْن ِعَكاِس اْلَأِشّعِة َوَعْن ُسُخوَنِة اْلَھَواِء َوَعْن ُمَجاَوَرِة الّناِر َوَذِلَك ِبَواِسَطِة ُسُخوَنِة اْلَھ
  .َأْیًضا َوَتُكوُن َعْن َأْسَباٍب ُأَخَر َفَلا َیْلَزُم ِمْن اْلَحَراَرِة الّناُر 

  ]ُحَجُج َمْن اّدَعى ُوُجوَد الّناِر ِفي اْلَبَدِن [ 
َراَرٍة            َقا ْن َح ا ِم ّد َلُھَم ا ُب ا َفَل اَء إَذا اْخَتَلَط َراَب َواْلَم وِم َأّن الّت ْن اْلَمْعُل اِر ِم َل َأْصَحاُب الّن

ِھ    ًدا ِب ا ُمّتِح آَخِر َوَل اِزٍج ِلْل َر ُمَم ا َغْی ّل ِمْنُھَم اَن ُك ا َك ا َوِإّل ا َواْمِتَزاَجُھَم ي َطْبَخُھَم َتْقَتِض
و       َوَكَذِلَك إَذا َأْلَقْی ا َیْخُل َد َفَل ْمُس َفَس ا الّش َواُء َوَل َنا اْلَبْذَر ِفي الّطیِن ِبَحْیُث َلا َیِصُل إَلْیِھ اْلَھ

ْزُء              َو اْلُج َل َفُھ ِإْن َحَص ا َف الّطْبِع َأْو َل اِبٌخ ِب ٌج َط ٌم ُمْنَض ِب ِجْس ي اْلُمَرّك َل ِف إّما َأْن َیْحُص
ْن الْ   ْم َیُك ْل َل ْم َیْحُص اِرّي َوِإْن َل ِخیُن    الّن اَن الّتْس ّخَن َك ْل إْن ُس ِھ َب َخًنا ِبَطْبِع ُب ُمْس ُمَرّك

َعَرِضّیا َفِإَذا َزاَل الّتْسِخیُن اْلَعَرِضّي َلْم َیُكْن الّشْيُء َحاّرا ِفي َطْبِعِھ َوَلا ِفي َكْیِفّیِتِھ َوَكاَن 
ونُ    ا َیُك ِة َم ا       َباِرًدا ُمْطَلًقا َلِكْن ِمْن اْلَأْغِذَیِة َواْلَأْدِوَی ا إّنَم ا َأّن َحَراَرَتَھ الّطْبِع َفَعِلْمَن اّرا ِب َح

ا      ْوَھًرا َناِرّی ا َج َأّن ِفیَھ َب َأْن          . َكاَنْت ِل ّخٌن َلَوَج ْزٌء ُمَس َدِن ُج ي اْلَب ْن ِف ْم َیُك ْو َل ا َفَل َوَأْیًض



 ٢٥٠

َیًة ِلْلبَ   اِوِن     َیُكوَن ِفي ِنَھاَیِة اْلَبْرِد ِلَأّن الّطِبیَعَة إَذا َكاَنْت ُمْقَتِض ْن اْلُمَع ًة َع ْت َخاِلَی ْرِد َوَكاَن
ا          َل َلَھ ا َحَص َذِلَك َلَم اَن َك ْو َك ِة َوَل ى اْلَغاَی ى َأْقَص ْرِد إَل اُء اْلَب َب اْنِتَھ اِرِض َوَج َواْلُمَع

ُھ َوا   اَن ِمْثَل ُل    اْلِإْحَساُس ِباْلَبْرِد ِلَأّن اْلَبْرَد اْلَواِصَل إَلْیِھ إَذا َكاَن ِفي اْلَغاَیِة َك ا َیْنَفِع ْيُء َل لّش
اَن        ُھ َوِإْن َك َأّلْم َعْن ْم َیَت ِھ َل ّس ِب ص [ َعْن ِمْثِلِھ َوِإَذا َلْم َیْنَفِعْل َعْنُھ َلْم َیُحّس ِبِھ َوِإَذا َلْم َیُح

ِھ   َأْوَلى َفَلْو َلْم َیُكْن ِفي اْلَبَدِن ُجْزٌء ُمَسّخٌن ِبالّطْبِع َلَما اْنَفَعَل َعْن اْلَبْرِد َو]  ٢١ َأّلَم ِب . َلا َت
ى     : َقاُلوا  اِت َعَل ِذِه اْلُمَرّكَب ي َھ َوَأِدّلُتُكْم إّنَما ُتْبِطُل َقْوَل َمْن َیُقوُل اْلَأْجَزاُء الّناِرّیُة َباِقَیٌة ِف

َة تَ      وَرَتَھا الّنْوِعّی وُل إّن ُص ْل َنُق َذِلَك َب َد   َحاِلَھا َوَطِبیَعِتَھا الّناِرّیِة َوَنْحُن َلا َنُقوُل ِب ُد ِعْن ْفُس
  .اِلاْمِتَزاِج 

  ]الّرّد َعَلى ُحَجِج اْلُمْثِبِتیَن [
اْلَحَراَرُة           ْت َف َواَء إَذا اْخَتَلَط اَء َواْلَھ َأْرَض َواْلَم اَل إّن اْل وُز َأْن ُیَق ا َیُج َم َل َقاَل اْلآَخُروَن ِل

اِل   اْلُمْنَضَجُة الّطاِبَخُة َلَھا ِھَي َحَراَرُة الّشْمِس َوَساِئُر اْل َد َكَم َكَواِكِب ُثّم َذِلَك اْلُمَرّكُب ِعْن
ِدنً         ا َأْو َمْع اَن َأْو َحَیَواًن ا َك ُخوَنِة َنَباًت َطِة الّس ِة ِبَواِس ِة الّتْرِكیِبّی ا ُنْضِجِھ ُمْسَتِعّد ِلَقُبوِل اْلَھْیَئ

ا     ي اْلُمَرّكَب ي ِف َراَرَة اّلِت ًوى     َوَما اْلَماِنُع َأّن ِتْلَك الّسُخوَنَة َواْلَح َواّص َوُق َبِب َخ َي ِبَس ِت ِھ
ى            ْم إَل ِبیَل َلُك ا َس ِل ؟ َوَل ٍة ِباْلِفْع َزاٍء َناِرّی ْن َأْج ا ِم اْمِتَزاِج َل ُیْحِدُثَھا الّلُھ َتَعاَلى ِعْنَد َذِلَك اِل

َذلِ         اِء ِب َلاِء اْلَأِطّب ْن ُفَض ٌة ِم َرَف َجَماَع ْد اْعَت َة َوَق ِدیُث   . َك إْبَطاِل َھَذا اْلِإْمَكاِن اْلَبّت ا َح َوَأّم
َك   إْحَساِس اْلَبَدِن ِباْلَبْرِد َفَنُقوُل َھَذا َیُدّل َعَلى َأّن ِفي اْلَبَدِن َحَراَرًة َوَتْسِخیًنا َوَمْن ُیْنِكُر َذِل

ِذِه  ؟ َلِكْن َما الّدِلیُل َعَلى اْنِحَصاِر اْلُمَسّخِن ِفي الّناِر َفِإّنُھ َوِإْن َكاَن ُكّل َناٍر ُمَسّخًنا َف ِإّن َھ
اٌر           ّخِن َن ُض اْلُمَس اِدُق َبْع َھا الّص ْل َعْكُس ًة َب ْنَعِكُس ُكّلّی ا َت ّیَة َل اِد   . اْلَقِض ْوُلُكْم ِبَفَس ا َق َوَأّم

ْوٌل        اِدَھا َق ْوُل ِبَفَس ِة َواْلَق وَرِتَھا الّنْوِعّی اِء ُص ُصوَرِة الّناِر الّنْوِعّیِة َفَأْكَثُر اْلَأِطّباِء َعَلى َبَق
اِء         َفاِس ى َبَق ْرَھَن َعَل َفا َوَب ّمى ِبالّش ِھ اْلُمَس ي ِكَتاِب َأّخِریُكْم ِف ٌد َقْد اْعَتَرَف ِبَفَساِدِه َأْفَضُل ُمَت

  ] ٢٢ص . [ َوِبَالّلِھ الّتْوِفیُق . اْلَأْرَكاِن َأْجَمَع َعَلى َطَباِئِعَھا ِفي اْلُمَرّكَباِت 
  ]َلْیِھ َوَسّلم َأْنَواُع ِعَلاِجِھ َصّلى الّلُھ َع[َفْصٌل 

  َوَكاَن ِعَلاُجُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلْلَمَرِض َثَلاَثُة َأْنَواٍع
  .ِباْلَأْدِوَیِة الّطِبیِعّیِة : َأَحُدَھا 

  .ِباْلَأْدِوَیِة اْلِإَلِھّیِة : َوالّثاِني 
  .َوالّثاِلُث ِباْلُمَرّكِب ِمْن اْلَأْمَرْیِن 

ِة    َوَنْحُن َنْذُكُر اْلَأ ِة الّطِبیِعّی ِذْكِر اْلَأْدِوَی ْنَواَع الّثَلاَثَة ِمْن َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَنْبَدُأ ِب
َوَھَذا إّنَما ُنِشیُر إَلْیِھ إَشاَرًة . اّلِتي َوَصَفَھا َواْسَتْعَمَلَھا ُثّم َنْذُكُر اْلَأْدِوَیَة اْلِإَلِھّیَة ُثّم اْلُمَرّكَبَة 

ِإّن ِھ    َف ى َجّنِت ِھ َوِإَل ى الّل ا إَل ا َوَداِعًی َث َھاِدًی ا ُبِع ّلَم إّنَم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل َرُس
ْم عَ   ا َلُھ ا  َوُمَعّرًفا ِبَالّلِھ َوُمَبّیًنا ِلْلُأّمِة َمَواِقَع ِرَضاُه َوآِمًرا َلُھْم ِبَھا َوَمَواِقَع َسَخِطِھ َوَناِھًی ْنَھ

َأْخَباَر اْلَأْنِبَیاِء َوالّرُسِل َوَأْحَواَلُھْم َمَع ُأَمِمِھْم َوَأْخَباَر َتْخِلیِق اْلَعاَلِم َوَأْمَر اْلَمْبَدِأ  َوُمْخِبَرُھْم
َك       َباَب َذِل َعاَدِتَھا َوَأْس وِس َوَس َقاَوِة الّنُف ْن      . َواْلَمَعاِد َوَكْیِفّیَة َش اَء ِم َداِن َفَج ّب اْلَأْب ا ِط َوَأّم

ى            َتْكِمیِل َش َدَر َعَل ِإَذا َق ِھ َف ِة إَلْی َد اْلَحاَج َتْعَمُل ِعْن ا ُیْس ُث إّنَم ِرِه ِبَحْی وًدا ِلَغْی ِریَعِتِھ َوَمْقُص
ّحِتَھا        ِظ ِص َأْرَواِح َوِحْف وِب َواْل اِج اْلُقُل ى ِعَل اِلاْسِتْغَناِء َعْنُھ َكاَن َصْرُف اْلِھَمِم َواْلُقَوى إَل

ُدوِن        َوَدْفِع َأْسَقاِمَھا َوِحْمَیِت َدِن ِب َلاُح اْلَب َأّوِل َوِإْص ِد اْل وُد ِباْلَقْص َو اْلَمْقُص َھا ِمّما ُیْفِسُدَھا ُھ
ّرٌة       َي َمَض ّدا َوِھ یَرٌة ِج ّرُتُھ َیِس إْصَلاِح اْلَقْلِب َلا َیْنَفُع َوَفَساُد اْلَبَدِن َمَع إْصَلاِح اْلَقْلِب َمَض

  ] ٢٣ص . [ ُة الّتاّمُة َوِبَالّلِھ الّتْوِفیُق َزاِئَلٌة َتْعُقُبَھا اْلَمْنَفَعُة الّداِئَم



 ٢٥١

  ِذْكُر اْلِقْسِم اْلَأّوِل َوُھَو اْلِعَلاُج ِباْلَأْدِوَیِة الّطِبیِعّیِة
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ ِفي ِعَلاِج اْلُحّمى

ُھ عَ  " : الّصِحیَحْیِن " َثَبَت ِفي  ّلى الّل اَل    َعْن َناِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر َأّن الّنِبّي َص ّلَم َق ِھ َوَس َلْی
  إّنَما اْلُحّمى َأْو ِشّدُة اْلُحّمى ِمْن َفْیِح َجَھّنَم َفَأْبِرُدوَھا ِباْلَماِء

  ]ِخَطاُبُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َنْوَعاِن َعاّم ِلَأْھِل اْلَأْرِض َوَخاّص ِبَبْعِضِھْم [ 
ْن َجَھَلِة اْلَأِطّباِء َوَرَأْوُه ُمَناِفًیا ِلَدَواِء اْلُحّمى َوِعَلاِجَھا َوَقْد َأْشَكَل َھَذا اْلَحِدیُث َعَلى َكِثیٍر ِم

ّلَم         ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اُب الّنِب وُل ِخَط َوَنْحُن ُنَبّیُن ِبَحْوِل الّلِھ َوُقّوِتِھ َوْجَھُھ َوِفْقَھُھ َفَنُق
ِھمْ     اّص ِبَبْعِض َأْرِض َوَخ ِل اْل اِني      َنْوَعاِن َعاّم ِلَأْھ ِھ َوالّث ِة ِخَطاِب َأّوُل َكَعاّم ا   : َفاْل ِھ َل َكَقْوِل

اٍب َتْسَتْقِبُلوا اْلِقْبَلَة ِبَغاِئٍط َوَلا َبْوٍل َوَلا َتْسَتْدِبُروَھا َوَلِكْن َشّرُقوا َأْو َغّرُبوا َفَھَذا َلْیَس ِبِخَط
اِم    ِلَأ]  ٢٤ص [ ِلَأْھِل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلا اْلِعَراِق  ْمِتَھا َكالّش ى َس ْھِل اْلَمِدیَنِة َوَما َعَل

  َوَكَذِلَك َقْوُلُھ َما َبْیَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب ِقْبَلٌة. َوَغْیِرَھا 
  ]َحِدیُث اْلُحّمى َخاّص ِبَأْھِل اْلِحَجاِز [ 

ازِ    ِل اْلِحَج اّص ِبَأْھ ُر      َوِإَذا ُعِرَف َھَذا َفِخَطاُبُھ ِفي َھَذا اْلَحِدیِث َخ اَن َأْكَث اُھْم إْذ َك ا َواَل ََم
َراَرِة      ّدِة َح ْن ِش ِة َع اْلَحِمّیاِت اّلِتي َتْعِرُض َلُھْم ِمْن َنْوِع اْلُحّمى اْلَیْوِمّیِة اْلَعَرِضّیِة اْلَحاِدَث

َراَرٌة غَ  ي    الّشْمِس َوَھِذِه َیْنَفُعَھا اْلَماُء اْلَباِرُد ُشْرًبا َواْغِتَساًلا َفِإّن اْلُحّمى َح َتِعُل ِف ٌة َتْش ِریَب
َتِعُل    َدِن َفَتْش اْلَقْلِب َوَتْنَبّث ِمْنُھ ِبَتَوّسِط الّروِح َوالّدِم ِفي الّشَراِییِن َواْلُعُروِق إَلى َجِمیِع اْلَب

َمْیِن َعرَ           ى ِقْس ُم إَل َي َتْنَقِس ى َوِھ َباُب اْلُحّم ِة َأْس اِل الّطِبیِعّی ّر ِباْلَأْفَع ِتَعاًلا َیُض ّیٌة  ِفیِھ اْش ِض
َوِھَي اْلَحاِدَثُة إّما َعْن اْلَوَرِم َأْو اْلَحَرَكِة َأْو إَصاَبِة َحَراَرِة الّشْمِس َأْو اْلَقْیِظ الّشِدیِد َوَنْحِو 

ُع   . َذِلَك  ّخُن َجِمی َوَمَرِضّیٌة َوِھَي َثَلاَثُة َأْنَواٍع َوِھَي َلا َتُكوُن إّلا ِفي َماّدٍة َأْوَلى ُثّم ِمْنَھا ُیَس
ْوٍم         . ْلَبَدِن ا ي َی ُزوُل ِف ِب َت ي اْلَغاِل ا ِف ْوٍم ِلَأّنَھ ى َی َفِإْن َكاَن َمْبَدَأ َتَعّلِقَھا ِبالّروِح ُسّمَیْت ُحّم

نَ           ُة َأْص َي َأْرَبَع ًة َوِھ ّمَیْت َعَفِنّی اِط ُس ا ِباْلَأْخَل َدُأ َتَعّلِقَھ اَن َمْب اٍم َوِإْن َك ُة َأّی ا َثَلاَث اٍف َوِنَھاَیُتَھ
َوِإْن َكاَن َمْبَدَأ َتَعّلِقَھا ِباْلَأْعَضاِء الّصْلَبِة اْلَأْصِلّیِة . اِوّیٌة َوَسْوَداِوّیٌة َوَبْلَغِمّیٌة َوَدَمِوّیٌة َصْفَر

َرٌة   ا      . ُسّمَیْت ُحّمى دق َوَتْحَت َھِذِه اْلَأْنَواِع َأْصَناٌف َكِثی اْلُحّمى اْنِتَفاًع َدُن ِب ُع اْلَب ْد َیْنَتِف َوَق
َواّد             َعِظیمً  اِج َم َبًبا ِلِإْنَض ِن َس ى اْلَعَف ْوٍم َوُحّم ى َی وُن ُحّم ا َیُك ًرا َم ّدَواُء َوَكِثی ُھ ال ا َیْبُلُغ ا َل

  . َغِلیَظٍة َلْم َتُكْن َتْنَضُج ِبُدوِنَھا َوَسَبًبا ِلَتَفّتِح ُسَدٍد َلْم َیُكْن َتِصُل إَلْیَھا اْلَأْدِوَیُة اْلُمَفّتَحُة
  ]َكِثیًرا ِمْن اْلَأْمَراِض  ُتْبِرُئ اْلُحّمى[ 

ِریًعا    ا َس ]  ٢٥ص [ َوَأّما الّرَمُد اْلَحِدیُث َواْلُمَتَقاِدُم َفِإّنَھا ُتْبِرُئ َأْكَثَر َأْنَواِعِھ ُبْرًءا َعِجیًب
  .اِلاْمِتَلاِئّي َوَكِثیًرا ِمْن اْلَأْمَراِض اْلَحاِدَثِة َعْن اْلُفُضوِل اْلَغِلیَظِة 

  ]اْلَقْوِل ِلْلُمَصّنِف ِمْن ِقَبِل َبْعِض اْلَأِطّباِء  َتْأِكیُد َھَذا[ 
ا       اْلُحّمى َكَم ا ِب ُر ِفیَھ َأْمَراِض َنْسَتْبِش ْن اْل ًرا ِم اِء إّن َكِثی َلاِء اْلَأِطّب ُض ُفَض ي َبْع اَل ِل َوَق

دّ  ُج    َیْسَتْبِشُر اْلَمِریُض ِباْلَعاِفَیِة َفَتُكوُن اْلُحّمى ِفیِھ َأْنَفَع ِمْن ُشْرِب ال ا ُتْنِض ٍر َفِإّنَھ َواِء ِبَكِثی
ًة      ّدَواُء ُمَتَھّیَئ اَدَفَھا ال َجْتَھا َص ِإَذا َأْنَض َدِن َف ّر ِباْلَب ا َیُض َدِة َم َواّد اْلَفاِس اِط َواْلَم ْن اْلَأْخَل ِم

َفاِء   َبًبا ِللّش ْت َس ا َفَكاَن اِجَھا َفَأْخَرَجَھ ُروِج ِبِنَض َذا َفَیُج. ِلْلُخ ِرَف َھ وَن َوِإَذا ُع وُز َأْن َیُك
ي           اِس ِف اِن ِباِلاْنِغَم ى اْلَمَك ُكُن َعَل ا َتْس ّیِة َفِإّنَھ اِت اْلَعَرِض اِم اْلُحّمَی ْن َأْقَس ِدیِث ِم َراُد اْلَح ُم
َر            اٍج آَخ ى ِعَل َك إَل َع َذِل اِحُبَھا َم اُج َص ا َیْحَت وِج َوَل اِرِد اْلَمْثُل اْلَماِء اْلَباِرِد َوَسْقِي اْلَماِء اْلَب

اِرَدٍة         َف ٍة َب وِل َكْیِفّی ّرُد ُوُص ا ُمَج ي َزَواِلَھ ي ِف الّروِح َفَیْكِف ِإّنَھا ُمَجّرُد َكْیِفّیٍة َحاَرٍة ُمَتَعّلَقٍة ِب
  .َتْسُكُنَھا َوُتْخِمُد َلَھَبَھا ِمْن َغْیِر َحاَجٍة إَلى اْسِتْفَراِغ َماّدٍة َأْو اْنِتَظاِر ُنْضٍج 



 ٢٥٢

  ]َماَء اْلَباِرَد َیْنَفُع ِفي اْلُحّمى اْعِتَراُف جالینوس ِبَأّن اْل[ 
اِء جالینوس       ُل اْلَأِطّب َرَف َفاِض ْد اْعَت َأّن  : َوَیُجوُز َأْن ُیَراَد ِبِھ َجِمیُع َأْنَواِع اْلُحّمَیاِت َوَق ِب

ا  " : ْرِء ِحیَلِة اْلُب" اْلَماَء اْلَباِرَد َیْنَفُع ِفیَھا َقاَل ِفي اْلَمَقاَلِة اْلَعاِشَرِة ِمْن ِكَتاِب  َوَلْو َأّن َرُجًل
ي         ْیَس ِف ى َوَل ى اْلُحّم ِت ُمْنَتَھ ي َوْق ْیِظ َوِف ِت اْلَق ي َوْق َدِن ِف َب اْلَب ِم ِخْص َن الّلْح اّبا َحَس َش

َف  َقاَل َوَنْحُن َنْأُمُر ِبَذِلَك َل. َأْحَشاِئِھ َوَرٌم اْسَتَحّم ِبَماٍء َباِرٍد َأْو َسَبَح ِفیِھ َلاْنَتَفَع ِبَذِلَك  ا َتَوّق
  ] ٢٦ص [ 
  ]َقْوُل الّراِزّي [ 

ا    ّیٌن َوَل َوَقاَل الّراِزّي ِفي ِكَتاِبِھ اْلَكِبیِر إَذا َكاَنْت اْلُقّوُة َقِوّیًة َواْلُحّمى َحاّدًة ِجّدا َوالّنْضُج َب
یُل ِخْصَب اْلَبَدِن َوالّزَماُن َوَرَم ِفي اْلَجْوِف َوَلا َفْتٌق َیْنَفُع اْلَماُء اْلَباِرُد ُشْرًبا َوِإْن َكاَن اْلَعِل

  .َحاّر َوَكاَن ُمْعَتاًدا ِلاْسِتْعَماِل اْلَماِء اْلَباِرِد ِمْن َخاِرٍج َفْلُیْؤَذْن ِفیِھ 
  ]َمْعَنى اْلُحّمى ِمْن َفْیِح َجَھّنَم [ 

ْیِح     َوَقْوُلُھ اْلُحّمى ِمْن َفْیِح َجَھّنم ُھَو ِشّدُة َلَھِبَھا َواْنِتَشاِرَھا َوَنِظیُر ْن َف ّر ِم ّدُة اْلَح ُه َقْوُلُھ ِش
َأّن َذِلَك ُأْنُموَذٌج َوَرِقیَقٌة ُاْشُتّقْت ِمْن َجَھّنَم ِلَیْسَتِدّل ِبَھا اْلِعَباُد : َجَھّنَم َوِفیِھ َوْجَھاِن َأَحُدُھَما 

بَ      ا ِبَأْس ّدَر ُظُھوَرَھ ْبَحاَنُھ َق َھ ُس ّروَح    َعَلْیَھا َوَیْعَتِبُروا ِبَھا ُثّم إّن الّل ا َأّن ال یَھا َكَم اٍب َتْقَتِض
ّدرَ     ًة َوَق َرًة َوَدَلاَل ّداِر ِعْب  َواْلَفَرَح َوالّسُروَر َوالّلّذَة ِمْن َنِعیِم اْلَجّنِة َأْظَھَرَھا الّلُھ ِفي َھِذِه ال

ا    َأْن َیُكوَن اْلُمَراُد الّتْشِبیَھ َفَشّبَھ : َوالّثاِني . ُظُھوَرَھا ِبَأْسَباٍب ُتوِجُبَھا  ى َوَلَھَبَھ ّدَة اْلُحّم ِش
ِذِه              اِر َوَأّن َھ َذاِب الّن ّدِة َع ى ِش وِس َعَل ا ِللّنُف ا َتْنِبیًھ ِھ َأْیًض ّر ِب ّدَة اْلَح ّبَھ ِش ِبَفْیِح َجَھّنُم َوَش

  .اْلَحَراَرَة اْلَعِظیَمَة ُمَشّبَھٌة ِبَفْیِحَھا َوُھَو َما ُیِصیُب ِمْن ُقْرٍب ِمْنَھا ِمْن َحّرَھا 
  ]َنى َفَأْبِرُدوَھا َمْع[ 

ْيَء إَذا       " َفَأْبِرُدوَھا " َوَقْوُلُھ  َرَد الّش ْن َأْب اِعّي ِم ا ُرَب َزِة َوَفْتِحَھ ُرِوَي ِبَوْجَھْیِن ِبَقْطِع اْلَھْم
ّرَد ِبَھْمَزِة اْلَوْصِل َمْضُموَمًة ِمْن بَ : َوالّثاِني . َصّیَرُه َباِرًدا ِمْثَل َأْسَخَنُھ إَذا َصّیَرُه ُسْخًنا 

ْدُت          اَل إَذا َوَج َدُھْم َق ٌة ِعْن ٌة َرِدیَئ اِعّي ُلَغ ِتْعَماًلا َوالّرَب ًة َواْس الّشْيَء ُیَبّرُدُه َوُھَو َأْفَصُح ُلَغ
  َلِھیَب اْلُحّب ِفي َكِبِدي َأْقَبْلُت َنْحَو ِسَقاِء اْلَقْوِم َأْبَتِرُد

  اٍر َعَلى اْلَأْحَشاِء َتّتِقُدَھْبِني َبَرْدُت ِبَبْرِد اْلَماِء َظاِھَرُه َفَمْن ِلَن
  ] ٢٧ص [ 
  ]َمْعَنى ِباْلَماِء [ 

ِحیُح   : َأَحُدُھَما . ِفیِھ َقْوَلاِن " ِباْلَماِء " َوَقْوُلُھ  َو الّص اِني  . َأّنُھ ُكّل َماٍء َوُھ اُء   : َوالّث ُھ َم َأّن
ي   َزْمَزَم َواْحَتّج َأْصَحاُب َھَذا اْلَقْوِل ِبَما َرَواُه اْلُبَخاِرّي ِحیِحِھ  " ِف َرَة    " َص ي َجْم ْن َأِب َع

اَل             ى َفَق َذْتِني اْلُحّم ةَ  َفَأَخ اٍس ِبَمّك َن َعّب اِلُس اْب ُت ُأَج اَل ُكْن َبِعي َق َراَن الّض َنْصِر ْبِن ِعْم
ى    اَل إّن اْلُحّم ّلَم َق ْیِح    َأْبِرْدَھا َعْنك ِبَماِء َزْمَزَم َفِإّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس ْن َف ِم

اَن            ِھ َلَك َزَم ِب ْو َج ِھ َوَل ّك ِفی ْد َش َذا َق َزَم َوَراِوي َھ اِء َزْم َجَھّنَم َفَأْبِرُدوَھا ِباْلَماِء َأْو َقاَل ِبَم
اِء             ْن اْلَم َدُھْم ِم ا ِعْن ِرِھْم ِبَم َدُھْم َوِلَغْی ٌر ِعْن َو ُمَتَیّس َزَم إْذ ُھ اِء َزْم َة ِبَم ّم ثُ . َأْمًرا ِلَأْھِل َمّك

اْخَتَلَف َمْن َقاَل إّنُھ َعَلى ُعُموِمِھ َھْل اْلُمَراُد ِبِھ الّصَدَقُة ِباْلَماِء َأْو اْسِتْعَماُلُھ ؟ َعَلى َقْوَلْیِن 
َكَل           .  ُھ َأْش ِھ َأّن َدَقُة ِب َراُد الّص اَل اْلُم ْن َق َل َم ِذي َحَم ّن َأّن اّل َوالّصِحیُح َأّنُھ اْسِتْعَماٌل َوَأُظ

ِتْعَماُل اْلَماِء اْلَباِرِد ِفي اْلُحّمى َوَلْم َیْفَھْم َوْجَھُھ َمَع َأّن ِلَقْوِلِھ َوْجًھا َحَسًنا َوُھَو َأّن َعَلْیِھ اْس
ُھ       َد الّل اِرِد َأْخَم اِء اْلَب آِن ِباْلَم اْلَجَزاَء ِمْن ِجْنِس اْلَعَمِل َفَكَما َأْخَمَد َلِھیَب اْلَعَطِش َعْن الّظْم

ِھ  َلِھیَب اْلُحّمى َع ْنُھ َجَزاًء ِوَفاًقا َوَلِكّن َھَذا ُیْؤَخُذ ِمْن ِفْقِھ اْلَحِدیِث َوِإَشاَرِتِھ َوَأّما اْلُمَراُد ِب



 ٢٥٣

َوَقْد َذَكَر َأُبو ُنَعْیٍم َوَغْیُرُه ِمْن َحِدیِث َأَنٍس َیْرَفُعُھ إَذا ُحّم َأَحُدُكْم َفْلَیُرّش َعَلْیِھ . َفاْسِتْعَماُلُھ 
َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َیْرَفُعُھ " ُسَنِن اْبِن َماَجْھ ]  ٢٨ص [ َد َثَلاَث َلَیاٍل ِمْن الّسَحر اْلَماَء اْلَباِر

ي    اِرِد َوِف اِء اْلَب ْنُكْم ِباْلَم ا َع ّنَم َفَنّحوَھ ِر َجَھ ْن ِكی ٌر ِم ى ِكی َنِد " اْلُحّم ْن " اْلُمْس ِرِه ِم َوَغْی
اِرِد         َحِدیِث اْلَحَسِن َعْن َسُمَرَة َیْرَفُعُھ ا اِء اْلَب ْنُكْم ِباْلَم ا َع اِر َفَأْبِرُدوَھ ْن الّن ٌة ِم ى ِقْطَع ْلُحّم

ِھ     ى َرْأِس ا َعَل َوَكاَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا ُحّم َدَعا ِبِقْرَبٍة ِمْن َماٍء َفَأْفَرَغَھ
رَ  " : الّسَنِن " َفاْغَتَسَل َوِفي  ي ُھَرْی ِھ       ِمْن َحِدیِث َأِب وِل الّل َد َرُس ى ِعْن َرْت اْلُحّم اَل ُذِك َة َق

ا   َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَسّبَھا َرُجٌل َفَقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلا َتُسّبَھا َفِإّنَھ
ى       ْت اْلُحّم ا َكاَن ِد ِلَم َث اْلَحِدی اُر َخَب ِة      َتْنِفي الّذُنوَب َكَما َتْنِفي الّن ْن اْلَأْغِذَی ٌة َع ا َحِمّی َیْتَبُعَھ

ُي أَ    َدِن َوَنْف ِة اْلَب ِھ  الّرِدیَئِة َوَتَناُوِل اْلَأْغِذَیِة َواْلَأْدِوَیِة الّناِفَعِة َوِفي َذِلَك إَعاَنٌة َعَلى َتْنِقَی ْخَباِث
ا تَ       ِھ َكَم ُل ِفی ِة َوَتْفَع َواّدِه الّرِدیَئ ْن َم ِي       َوُفُضوِلِھ َوَتْصِفَیِتِھ ِم ي َنْف ِد ِف ي اْلَحِدی اُر ِف ُل الّن ْفَع

َذا       ِد َوَھ ْوَھَر اْلَحِدی ّفي َج ي ُتَص َخَبِثِھ َوَتْصِفَیِة َجْوَھِرِه َكاَنْت َأْشَبَھ اْلَأْشَیاِء ِبَناِر اْلِكیِر اّلِت
  .اْلَقْدُر ُھَو اْلَمْعُلوُم ِعْنَد َأِطّباِء اْلَأْبَداِن 

  ]اْلَقْلَب اْلُحّمى َتْنَفُع اْلَبَدَن َو[ 
وِب           اُء اْلُقُل ُھ َأِطّب َأْمٌر َیْعَلُم ُھ َف ا َخَباِئَث ِھ َوِإْخَراَجَھ ِخِھ َوَدَرِن ْن َوَس َب ِم ِفَیُتَھا اْلَقْل ا َتْص َوَأّم

إَذا  َوَیِجُدوَنُھ َكَما َأْخَبَرُھْم ِبِھ َنِبّیُھْم َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَلِكْن َمَرُض اْلَقْلِب
َب  . َصاَر َمْأُیوًسا ِمْن ُبْرِئِھ َلْم َیْنَفْع ِفیِھ َھَذا اْلِعَلاُج ]  ٢٩ص [  َفاْلُحّمى َتْنَفُع اْلَبَدَن َواْلَقْل

َوَما َكاَن ِبَھِذِه اْلَمَثاَبِة َفَسّبُھ ُظْلٌم َوُعْدَواٌن َوَذَكْرت َمّرًة َوَأَنا َمْحُموٌم َقْوَل َبْعِض الّشَعَراِء 
  َزاَرْت ُمَكّفَرُة الّذُنوِب َوَوّدَعت َتّبا َلَھا ِمْن َزاِئٍر َوُمَوّدِع: َھا َیُسّب

  َقاَلْت َوَقْد َعَزْمت َعَلى َتْرَحاِلَھا َماَذا ُتِریُد َفُقْلُت َأْن َلا َتْرِجِعي
َسّبِھ َوَلْو َقاَل َزاَرْت  َتّبا َلُھ إْذ َسّب َما َنَھى َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعْن: َفُقْلت 

  ُمَكّفَرُة الّذُنوِب ِلَصّبَھا َأْھًلا ِبَھا ِمْن َزاِئٍر َوُمَوّدع
  َأْن َلا ُتْقِلِعي: َقاَلْت َوَقْد َعَزَمْت َعَلى َتْرَحاِلَھا َماَذا ُتِریُد َفُقْلت 

ِریًعا      ي َس ْت َعّن ُھ َفَأْقَلَع ُھ       . َلَكاَن َأْوَلى ِبِھ َوَلَأْقَلَعْت َعْن ِرُف َحاَل ا َأْع ٍر َل ي َأَث ْد ُرِوَي ِف َوَق
ُدُھَما   اِن َأَح ِھ َقْوَل َنٍة َوِفی اَرُة َس ْوٍم َكّف ى َی اِء  : ُحّم ّل اْلَأْعَض ي ُك ْدُخُل ِف ى َت َأّن اْلُحّم

. ُذُنوَب َیْوٍم  -ٍل ِبَعَدِد ُكّل َمْفِص -َواْلَمَفاِصِل َوِعّدُتَھا َثَلاُثِماَئٍة َوِسّتوَن َمْفِصًلا َفُتَكّفُر َعْنُھ 
ّلى        : َوالّثاِني  ِھ َص ي َقْوِل َل ِف ا ِقی َنٍة َكَم ى َس َأّنَھا ُتَؤّثُر ِفي اْلَبَدِن َتْأِثیًرا َلا َیُزوُل ِباْلُكّلّیِة إَل

ي    الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َمْن َشِرَب اْلَخْمَر َلْم ُتْقَبْل َلُھ َصَلاٌة َأْرَبِعیَن َیْوًما إّن َأَثَر اْلَخ ى ِف ِر َیْبَق ْم
َرَة    ]  ٣٠ص [ َجْوِف اْلَعْبِد َوُعُروِقِھ َوَأْعَضاِئِھ َأْرَبِعیَن َیْوًما َوَالّلُھ َأْعَلُم  و ُھَرْی اَل َأُب : َق

َھ          ي َوِإّن الّل ٍو ِمّن ّل ُعْض ي ُك ْدُخُل ِف ا َت ى ِلَأّنَھ َما ِمْن َمَرٍض ُیِصیُبِني َأَحّب إَلّي ِمْن اْلُحّم
ِمْن َحِدیِث " َجاِمِعِھ " ْعِطي ُكّل ُعْضٍو َحّظُھ ِمْن اْلَأْجِر َوَقْد َرَوى الّتْرِمِذّي ِفي ُسْبَحاَنُھ ُی

ى       َدُكْم اْلُحّم اَبْت َأَح ُھ إَذا َأَص ِدیٍج َیْرَفُع ِن َخ ِع ْب اِر     -َراِف ْن الّن ٌة ِم ى ِقْطَع  -َوِإّن اْلُحّم
ْل َنَھًرا َجاِرًیا َفْلَیْسَتْقِبْل َجْرَیَة اْلَماِء َبْعَد اْلَفْجِر َوَقْبَل ُطُلوِع َفْلُیْطِفْئَھا ِباْلَماِء اْلَباِرِد َوَیْسَتْقِب

اٍت      اَث َغَمَس ِھ َثَل ْنَغِمُس ِفی الّشْمِس َوْلَیُقْل ِبْسِم الّلِھ الّلُھّم اْشِف َعْبَدك َوَصّدْق َرُسوَلك َوَی
ْبٍع           َثَلاَثَة َأّیاٍم َفِإْن َبِرَئ َوِإّلا َفِفي َخْمٍس َف ي َس َرْأ ِف ْم َیْب ِإْن َل ْبٌع َف ٍس َفَس ي َخْم َرْأ ِف ْم َیْب ِإْن َل

ي       : َفِتْسٌع َفِإّنَھا َلا َتَكاُد ُتَجاِوُز ِتْسًعا ِبِإْذِن الّلِھ ُقْلت  ْیِف ِف ِل الّص ي َفْص ُھ ِف ُع ِفْعُل َوُھَو َیْنَف
ِدِه      اْلِبَلاِد اْلَحاّرِة َعَلى الّشَراِئِط اّلِتي َتَقّدَمْت َفِإ وُن ِلُبْع ا َیُك َرُد َم ِت َأْب ّن اْلَماَء ِفي َذِلَك اْلَوْق

َعْن ُمَلاَقاِة الّشْمِس َوُوُفوِر اْلُقَوى ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َلّما َأَفاَدَھا الّنُوُم َوالّسُكوُن َوَبْرُد اْلَھَواِء 



 ٢٥٤

ّیِة َأْو     َفَتْجَتِمُع ِفیِھ ُقّوُة اْلُقَوى َوُقّوُة الّدَواِء َوُھَو اْلَماُء ى اْلَعَرِض َراَرِة اْلُحّم اْلَباِرُد َعَلى َح
اْلِغّب اْلَخاِلَصِة َأْعِني اّلِتي َلا َوَرَم َمَعَھا َوَلا َشْيَء ِمْن اْلَأْعَراِض الّرِدیَئِة َواْلَمَواّد اْلَفاِسَدِة 

ا  َفُیْطِفُئَھا ِبِإْذِن الّلِھ َلا ِسّیَما ِفي َأَحِد اْلَأّیاِم اْلَمْذُكوَر ِة ِفي اْلَحِدیِث َوِھَي اْلَأّیاُم اّلِتي َیَقُع ِفیَھ
ْرَعِة         ّكاِنَھا َوُس اِط ُس ِة َأْخَل ْذُكوَرِة ِلِرّق اِد اْلَم ي اْلِبَل ُبْحَراُن اْلَأْمَراِض اْلَحاّدِة َكِثیًرا ِسّیَما ِف

  .اْنِفَعاِلِھْم َعْن الّدَواِء الّناِفِع 
  ِتْطَلاِق اْلَبْطِنَفْصٌل ِفي َھْدِیِھ ِفي ِعَلاِج اْس

  ]ِعَلاُجُھ ِباْلَعَسِل [ 
ِحیَحْیِن  " ِفي  ى           " : الّص ا َأَت ْدِرّي َأّن َرُجًل ِعیٍد اْلُخ ي َس ْن َأِب ِل َع ي اْلُمَتَوّك ِدیِث َأِب ْن َح ِم

[ َق َبْطَنُھ َفَقاَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَقاَل إّن َأِخي َیْشَتِكي َبْطَنُھ َوِفي ِرَواَیٍة اْسَتْطَل
ْم     " اْسِقِھ َعَسًلا ]  ٣١ص  ٍظ َفَل ي َلْف ْیًئا َوِف َفَذَھَب ُثّم َرَجَع َفَقاَل َقْد َسَقْیتھ َفَلْم ُیْغِن َعْنُھ َش

ًلا     ِقِھ َعَس ُھ اْس ي الثّ   " َیِزْدُه إّلا اْسِتْطَلاًقا َمّرَتْیِن َأْو َثَلاًثا ُكّل َذِلَك َیُقوُل َل ُھ ِف اَل َل ِة َأْو  َفَق اِلَث
  الّراِبَعِة َصَدَق الّلُھ َوَكَذَب َبْطُن َأِخیَك

ُھ  " َصِحیِح ُمْسِلٍم " َوِفي  ُھ    " ِفي َلْفٍظ َل ِرَب َبْطُن ي َع ْت    " إّن َأِخ ُمُھ َواْعَتّل َد َھْض َأْي َفَس
  .َمِعَدُتُھ َواِلاْسُم اْلَعَرُب ِبَفْتِح الّراِء َوالّذَرُب َأْیًضا 

  ]َسِل َمَناِفُع اْلَع[ 
لٌ   َواْلَعَسُل ِفیِھ َمَناِفُع َعِظیَمٌة َفِإّنُھ َجَلاٌء ِلْلَأْوَساِخ اّلِتي ِفي اْلُعُروِق َواْلَأْمَعاِء َوَغْیِرَھا ُمَحّل
َو ِللّرُطوَباِت َأْكًلا َوِطَلاًء َناِفٌع ِلْلَمَشاِیِخ َوَأْصَحاِب اْلَبْلَغِم َوَمْن َكاَن ِمَزاُجُھ َباِرًدا َرْطًبا َوُھ

ِة     اِت اْلَأْدِوَی ْذَھٌب ِلَكْیِفّی ِھ َم ُتْوِدَع ِفی ا ُاْس اِجین َوِلَم َوى اْلَمَع اِفٌظ ِلُق ِة َح ّیٌن ِللّطِبیَع ّذ ُمَل ُمَغ
ِرَب           َبْلَغِم َوِإَذا ُش ْن اْل اِئِن َع َعاِل اْلَك ٌق ِللّس ْوِل ُمَواِف ِدّر ِلْلَب ْدِر ُم اْلَكِریَھِة ُمَنّق ِلْلَكِبِد َوالّص

اٍء  َحاّرا  ِبُدْھِن اْلَوْرِد َنْفٌع ِمْن َنْھِش اْلَھَواّم َوُشْرِب اْلَأْفُیوِن َوِإْن ُشِرَب َوْحَدُه َمْمُزوًجا ِبَم
َظ     ِرّي َحِف ُم الّط ِھ الّلْح َل ِفی اِل َوِإَذا ُجِع ِر اْلَقّت ِل اْلُفُط ِب َوَأْك ِب اْلَكِل ِة اْلَكْل ْن َعّض َع ِم َنَف

ُھ َة َأْش ُھ َثَلاَث ُظ  َطَراَوَت اُن َوَیْحَف ْرُع َواْلَباِذْنَج اُر َواْلَق اُء َواْلِخَی ِھ اْلِقّث َل ِفی َذِلَك إْن ُجِع ٍر َوَك
ِھ   . َكِثیًرا ِمْن اْلَفاِكَھِة ِسّتَة َأْشُھٍر َوَیْحَفُظ ُجّثَة اْلَمْوَتى َوُیَسّمى اْلَحاِفَظ اْلَأِمیَن  َخ ِب َوِإَذا ُلّط

ِھ       اْلَبَدُن اْلُمَقّمُل َوالّشْعُر َق َل ِب ُھ َوِإْن اْكَتَح َنُھ َوَنّعَم َعَر َوَحّس ّوَل الّش َتَل َقْمَلُھ َوِصْئَباَنُھ َوَط
ِة             ّحَة الّلَث ّحَتَھا َوِص َظ ِص َقَلَھا َوَحِف َناَن َوَص ّیَض اْلَأْس ِھ َب ُتّن ِب ِر َوِإْن ُاْس َة اْلَبَص َجَلا ُظْلَم

َدِة   َوَیْفَتُح َأْفَواَه اْلُعُروِق َوُیِدّر الّطْمَث  َل اْلَمِع َوَلْعُقُھ َعَلى الّریِق ُیْذِھُب اْلَبْلَغَم َوَیْغِسُل َخْم
ِد َوالْ    َك ِباْلَكِب ُل َذِل ى  َوَیْدَفُع اْلَفَضَلاِت َعْنَھا َوُیَسّخُنَھا َتْسِخیًنا ُمْعَتِدًلا َوَیْفَتُح َسَدَدَھا َوَیْفَع ُكَل

ْأُموُن     . َكِبِد َوالّطَحاِل ِمْن ُكّل ُحْلٍو َواْلَمَثاَنِة َوُھَو َأَقّل َضَرًرا ِلُسَدِد اْل ِھ َم َذا ُكّل َع َھ َوُھَو َم
ْفَراِوّیْیِن  اْلَعْرِض ِللّص ّر ِب اّر ُمِض ُل اْلَمَض ِة َقِلی ٍذ ]  ٣٢ص [ اْلَغاِئَل وُد ِحیَنِئ ِوِه َفَیُع َوَنْح

َع   َوُھَو ِغَذاٌء َمَع اْلَأْغِذَیِة َوَدَواٌء َمَع اْل. َناِفًعا َلُھ ِجّدا  ٌو َم َأْدِوَیِة َوَشَراٌب َمَع اْلَأْشِرَبِة َوُحْل
َل         اُه َأْفَض ي َمْعَن ْيٌء ِف ا َش َق َلَن ا ُخِل اْلَحْلَوى َوِطَلاٌء َمَع اْلأْطِلَیِة َوُمَفّرٌح َمَع اْلُمَفّرَحات َفَم

َر      ِمْنُھ َوَلا ِمْثَلُھ َوَلا َقِریًبا ِمْنُھ َوَلْم َیُكْن ُمَعّوُل اْلُقَدَماِء إّل ا ِذْك َدَماِء َل ِب اْلُق ُر ُكُت ا َعَلْیِھ َوَأْكَث
ِھ ِفیَھا ِللّسْكِر اْلَبّتَة َوَلا َیْعِرُفوَنُھ َفِإّنُھ َحِدیُث اْلَعْھِد َحَدَث َقِریًبا َوَكاَن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلیْ 

ِحْفِظ الّصّحِة َلا ُیْدِرُكُھ إّلا اْلَفِطُن  َوَسّلَم َیْشَرُبُھ ِباْلَماِء َعَلى الّریِق َوِفي َذِلَك ِسّر َبِدیٌع ِفي
ّحِة    ِظ الّص ي  . اْلَفاِضُل َوَسَنْذُكُر َذِلَك إْن َشاَء الّلُھ ِعْنَد ِذْكِر َھْدِیِھ ِفي ِحْف ِن   " َوِف َنِن اْب ُس

ْھ   لّ " َماَج َدَواٍت ُك اَث َغ َل َثَل َق اْلَعَس ْن َلِع َرَة َم ي ُھَرْی ِدیِث َأِب ْن َح ا ِم ْم  َمْرُفوًع ْھٍر َل َش
ُیِصْبُھ َعِظیٌم ِمْن اْلَبَلاِء َوِفي َأَثٍر آَخَر َعَلْیُكْم ِبالّشَفاَءْیِن اْلَعَسِل َواْلُقْرآن َفَجَمَع َبْیَن الّطّب 



 ٢٥٥

ّدَواِء      ّي َوال ّدَواِء اْلَأْرِض ْیَن ال َأْرَواِح َوَب ّب اْل َداِن َوِط ّب اْلَأْب ْیَن ِط ِإَلِھّي َوَب ِرّي َواْل اْلَبَش
اَن     . َماِئّي الّس َل َك ّلَم اْلَعَس ِھ َوَس إَذا ُعِرَف َھَذا َفَھَذا اّلِذي َوَصَف َلُھ الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی

وِل         َدْفِع اْلُفُض ِل ِل ْرِب اْلَعَس َأَمَرُه ِبُش اٍء َف ْن اْمِتَل اَبْتُھ َع ٍة َأَص ْن ُتَخَم ھ َع ِتْطَلاُق َبْطن اْس
َواِحي الْ    ي َن ِة ِف ْد        اْلُمْجَتِمَع اَن َق وِل َوَك ٌع ِلْلُفُض اٌء َوَدْف ِھ ِجَل َل ِفی ِإّن اْلَعَس اِء َف َدِة َواْلَأْمَع َمِع

لٌ          ا َخْم َدَة َلَھ ِإّن اْلَمِع ا َف ا ِلُلُزوَجِتَھ َذاِء ِفیَھ ِتْقَراَر اْلِغ ُع اْس  َأَصاَب اْلَمِعَدَة َأْخَلاٌط َلِزَجٌة َتْمَن
ْت بِ    ِإَذا َعِلَق ِة َف ِل اْلَقِطیَف َدْتَھا    َكَخْم ُة َأْفَس اُط الّلِزَج ا اْلَأْخَل َك  ]  ٣٣ص [ َھ ْن ِتْل ا ِم َیْجُلوَھ

اِء   اْلَأْخَلاِط َواْلَعَسُل ِجَلاٌء َواْلَعَسُل ِمْن َأْحَسِن َما ُعوِلَج ِبِھ َھَذا الّداُء َلا ِسّیَما إْن ُمِزَج ِباْلَم
  .اْلَحاّر 

  ]َفاِئَدُة َتْكَراِر َسْقِي اْلَعَسِل [ 
ي   َداٌر      َوِف ُھ ِمْق وَن َل ُب َأْن َیُك ّدَواَء َیِج َو َأّن ال ِدیٌع َوُھ ّي َب ى ِطّب َل َمْعًن ْقِیِھ اْلَعَس َراِر َس َتْك

اَوَزُه   ِة َوِإْن َج ُھ ِباْلُكّلّی ْم ُیِزْل ُھ َل َر َعْن ّداِء إْن َقِص اِل ال ِب َح ٌة ِبَحْس َوى . َوَكّمّی ى اْلُق َأْوَھ
ا        َفَأْحَدَث َضَرًرا آَخَر َفَلّم ّداِء َوَل ِة ال ي ِبُمَقاَوَم ا َیِف َداًرا َل َقاُه ِمْق ا َأَمَرُه َأْن َیْسِقَیُھ اْلَعَسَل َس

ى  َیْبُلُغ اْلَغَرَض َفَلّما َأْخَبَرُه َعِلَم َأّن اّلِذي َسَقاُه َلا َیْبُلُغ ِمْقَداَر اْلَحاَجِة َفَلّما َتَكّرَر َتْرَداُد ُه إَل
ا            الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ ّداِء َفَلّم اِوِم ِلل َداِر اْلُمَق ى اْلِمْق َل إَل اَوَدَة ِلَیِص ِھ اْلُمَع َد َعَلْی ّلَم َأّك َوَس

ا          ِة َوَكْیِفّیاِتَھ اِدیِر اْلَأْدِوَی اُر َمَق ِھ َواْعِتَب ِإْذِن الّل َرَأ ِب ّداِء َب اّدِة ال  َتَكّرَرْت الّشَرَباُت ِبَحْسِب َم
  .َرٌض ِمْن َأْكَبِر َقَواِعِد الّطّب َوِمْقَداِر ُقّوِة اْلَمَرِض َم

  ]َمْعَنى َصَدَق الّلُھ َوَكَذَب َبْطُن َأِخیك [ 
ِع    "  ِق َنْف ى َتْحِقی َوِفي َقْوِلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َصَدَق الّلُھ َوَكَذَب َبْطُن َأِخیك إَشاَرًة إَل

و       ْیَس ِلُقُص ّداِء َل اَء ال ّدَواِء َوَأّن َبَق َذا ال َرِة      َھ َبْطِن َوَكْث ِذِب اْل ْن ِلَك ِھ َوَلِك ي َنْفِس ّدَواِء ِف ِر ال
ّلَم  . اْلَماّدِة اْلَفاِسَدِة ِفیِھ َفَأَمَرُه ِبَتْكَراِر الّدَواِء ِلَكْثَرِة اْلَماّدِة  َوَلْیَس ِطّبُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

ُھ َعلَ       ّلى الّل ّي َص ّب الّنِب ِإّن ِط اِء َف ْن        َكِطّب اْلَأِطّب اِدٌر َع ّي َص ّي إَلِھ َیّقٌن َقْطِع ّلَم ُمَت ِھ َوَس ْی
ا        . اْلَوْحِي َوِمْشَكاِة الّنُبّوِة َوَكَماِل اْلَعْقِل  اِرُب َوَل وٌن َوَتَج ْدٌس َوُظُن ُرُه َح ِرِه َأْكَث ّب َغْی َوِط

ُھ إّنمَ       ّوِة َفِإّن ّب الّنُب ْن اْلَمْرَضى ِبِط اْلَقُبوِل      ُیْنَكُر َعَدُم اْنِتَفاِع َكِثیٍر ِم اُه ِب ْن َتَلّق ِھ َم ُع ِب ا َیْنَتِف
َفاٌء ِلمَ        َو ِش ِذي ُھ ْرآُن اّل َذا اْلُق اِن َفَھ ا َواْعِتَقاِد الّشَفاِء ِبِھ َوَكَماِل الّتَلّقي َلُھ ِباْلِإیَماِن َواْلِإْذَع

َفاُء الصّ   -إْن َلْم ُیَتَلّق َھَذا الّتَلّقي  -ِفي الّصُدوِر  ا     َلْم َیْحُصْل ِبِھ ِش ْل َل ا َب ْن َأْدَواِئَھ ُدوِر ِم
ُھ     َداِن ِمْن ّب اْلَأْب َیِزیُد اْلُمَناِفِقیَن إّلا ِرْجًسا إَلى ِرْجِسِھْم َوَمَرًضا إَلى َمَرِضِھْم َوَأْیَن َیَقُع ِط

بُ       ا ُیَناِس ْرآِن َل َفاَء اْلُق ا َأّن ِش َة َكَم َداَن الّطّیَب ا اْلَأْب ُب إّل ا ُیَناِس ّوِة َل ّب الّنُب َأْرَواَح  َفِط ا اْل إّل
َفاِء    ْن اِلاْسِتْش ِھْم َع ّوِة َكِإْعَراِض ّب الّنُب ْن ِط اِس َع ِإْعَراُض الّن َة َف وَب اْلَحّی َة َواْلُقُل الّطّیَب
ِة            ِث الّطِبیَع ْن ِلُخْب ّدَواِء َوَلِك ي ال وٍر ِف َك ِلُقُص ْیَس َذِل اِفُع َوَل َفاُء الّن َو الّش ِذي ُھ اْلُقْرآِن اّل ِب

  ] ٣٤ص . [ اْلَمَحّل َوَعَدِم َقُبوِلِھ َوَالّلُھ اْلُمَوّفُق  َوَفَساِد
  َفْصٌل

  ]َبَیاُن َأّن اْلَعَسَل ِفیِھ ِشَفاٌء ِللّناِس [ 
اَلى       ِھ َتَع ي َقْوِل اُس ِف َف الّن ِھ        { : َوَقْد اْخَتَل ُھ ِفی ٌف َأْلَواُن َراٌب ُمْخَتِل ا َش ْن ُبُطوِنَھ ُرُج ِم َیْخ

َراِجٌع إَلى الّشَراِب َأْو َراِجٌع إَلى " ِفیِھ " َھْل الّضِمیُر ِفي ]  ٦٩ّنْحُل ال[ } ِشَفاٌء ِللّناِس 
اٍس   اْلُقْرآِن ؟ َعَلى َقْوَلْیِن الّصِحیُح ُرُجوُعُھ إَلى الّشَراِب َوُھَو َقْوُل اْبِن َمْسُعوٍد َواْبِن َعّب

ذْ   َو اْلَم ي        َواْلَحَسنِ  َوَقَتاَدَة َواْلَأْكَثِریَن َفِإّنُھ ُھ ْرآِن ِف َر ِلْلُق ا ِذْك ِھ َوَل یَق َلَأْجِل اُم ِس ُكوُر َواْلَكَل
  .َكالّصِریِح ِفیِھ َوَالّلُھ َتَعاَلى َأْعَلُم " َصَدَق الّلُھ " اْلآَیِة َوَھَذا اْلَحِدیُث الّصِحیُح َوُھَو َقْوُلُھ 



 ٢٥٦

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ ِفي الّطاُعوِن َوِعَلاِجِھ َواِلاْحِتَراِز ِمْنُھ
اَمَة    " الّصِحیَحْیِن " ي ِف َأُل ُأَس ِمَعُھ َیْس َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن َأِبي َوّقاٍص َعْن َأِبیِھ َأّنُھ َس

اَمُة  : ْبَن َزْیٍد  َماَذا َسِمْعَت ِمْن َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّطاُعوِن ؟ َفَقاَل ُأَس
ّلى   ِھ َص وُل الّل اَل َرُس ي   َق ْن َبِن ٍة ِم ى َطاِئَف َل َعَل ٌز ُأْرِس اُعوُن ِرْج ّلَم الّط ِھ َوَس ُھ َعَلْی الّل

َأْرٍض      َع ِب ِھ َوِإَذا َوَق ْدُخُلوا َعَلْی إْسَراِئیَل َوَعَلى َمْن َكاَن َقْبَلُكْم َفِإَذا َسِمْعُتْم ِبِھ ِبَأْرٍض َفَلا َت
َراًرا مِ   ا ِف ي   َوَأْنُتْم ِبَھا َفَلا َتْخُرُجوا ِمْنَھ ُھ َوِف ِحیَحْیِن  " ْن ا  " الّص ِت    : َأْیًض َة ِبْن ْن َحْفَص َع

َقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم الّطاُعوُن َشَھاَدٌة : ِسیِریَن َقاَلْت َقاَل َأَنُس ْبُن َماِلٍك 
  ] ٣٥ص [ ِلُكّل ُمْسِلٍم 

  ]َما ُھَو الّطاُعوُن [ 
ِل    " الّصَحاِح " َنْوٌع ِمْن اْلَوَباِء َقاَلُھ َصاِحُب  -َغِة ِمْن َحْیُث الّل -الّطاُعوُن  َد َأْھ َو ِعْن َوُھ

َك          : الّطّب  ي َذِل َداَر ِف اَوُز اْلِمْق ّدا َیَتَج ْؤِلٌم ِج ِدیٌد ُم ٌب َش ُھ َتَلّھ َوَرٌم َرِديٌء َقّتاٌل َیْخُرُج َمَع
ِریًعا    َوَیِصیُر َما َحْوَلُھ ِفي اْلَأْكَثِر َأْسَوَد َأْو َأْخَض ّرِح َس ى الّتَق . َر َأْو َأْكَمَد َوَیُئوُل َأْمُرُه إَل

وِم     ي الّلُح ِة َوِف ُأُذِن َواْلَأْرَنَب َف اْل ِإْبِط َوَخْل ي اْل َع ِف ِة َمَواِض ي َثَلاَث ُدُث ِف َأْكَثِر َیْح ي اْل َوِف
اُه    َوِفي َأَثٍر َعْن َعاِئَشَة َأّنَھا َقاَلْت ِللّنِبّي َصّلى الّل. الّرْخَوِة  ْد َعَرْفَن ُن َق ُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم الّطْع

َع            اُء إَذا َوَق اَل اْلَأِطّب ِإْبط َق َراّق َواْل ي اْلَم ُرُج ِف ِر َیْخ ّدِة اْلَبِعی ّدٌة َكُغ َفَما الّطاُعوُن ؟ َقاَل ُغ
ّمَي  اْلَخّراُج ِفي الّلُحوِم الّرْخَوِة َواْلَمَغاِبِن َوَخْلَف اْلُأُذِن َواْلَأْرَنَبِة َوَك اَن ِمْن ِجْنٍس َفاِسٍد ُس

ُد           ِمّي ُیْفِس ْوَھٍر ُس ى َج َتِحیٌل إَل اِد ُمْس ِة َواْلَفَس ى اْلُعُفوَن ٌل إَل َطاُعوًنا َوَسَبُبُھ َدٌم َرِديٌء َماِئ
ة  ُدُث   اْلُعْضَو َوُیَغّیُر َما َیِلیِھ َوُرّبَما َرَشَح َدًما َوَصِدیًدا َوُیَؤّدي إَلى اْلَقْلِب َكْیِفّیة َرِدیَئ َفَیْح

ة   ِب َكْیِفّی ى اْلَقْل َؤّدي إَل ّل َوَرٍم ُی ّم ُك اَن َیُع ُم َوِإْن َك َذا اِلاْس ُي َوَھ اُن َواْلَغْش ْيُء َواْلَخَفَق اْلَق
ِھ لَ     ُھ ِلَرَداَءِت َدِدّي ِلَأّن ا َرِدیَئة َحّتى َیِصیَر ِلَذِلَك َقّتاًلا َفِإّنُھ َیْخَتّص ِبِھ اْلَحاِدُث ِفي الّلْحِم اْلُغ

ُأُذِن       َف اْل ِإِبِط َوَخْل ي اْل َدَث ِف َیْقَبُلُھ ِمْن اْلَأْعَضاِء إّلا َما َكاَن َأْضَعَف ِبالّطْبِع َوَأْرَدُؤُه َما َح
َفُر    ّم اْلَأْص َواِد    . ِلُقْرِبِھَما ِمْن اْلَأْعَضاِء اّلِتي ِھَي َأْرَأُس َوَأْسَلُمُھ اْلَأْحَمُر ُث ى الّس ِذي إَل َوَاّل

ٌد  َفَلا َیْفِل ُھ            . ُت ِمْنُھ َأَح َر َعْن ِة َعّب اِد اْلَوِبیَئ ي اْلِبَل اِء َوِف ي اْلَوَب ُر ِف اُعوُن َیْكُث اَن الّط ا َك َوَلّم
اُعوُن   ْیَن        . ِباْلَوَباِء َكَما َقاَل اْلَخِلیُل اْلَوَباُء الّط ُق َأّن َب ّم َوالّتْحِقی َرٍض َیُع ّل َم َو ُك َل ُھ َوِقی

اِء  ا]  ٣٦ص [ اْلَوَب ْن   َوَب ّم ِم ُة َأَع َأْمَراُض اْلَعاّم َذِلَك اْل ا َوَك اٍء َطاُعوًن ّل َوَب ْیَس ُك ٌء َوَل
ي         ٌة ِف ٌة َحاِدَث ُروٌح َوَأْوَراٌم َرِدیَئ اٌت َوُق َواِعیُن َخّراَج ا َوالّط ٌد ِمْنَھ ُھ َواِح اُعوِن َفِإّن الّط

  .اْلَمَواِضِع اْلُمَتَقّدِم ِذْكُرَھا 
  ]آَثاُر الّطاُعوِن [ 

َھِذِه اْلُقُروُح َواْلَأْوَراُم َواْلِجَراَحاُت ِھَي آَثاُر الّطاُعوِن َوَلْیَسْت َنْفَسُھ َوَلِكّن اْلَأِطّباَء :  ُقْلت
ِة  . ِلَما َلْم ُتْدِرْك ِمْنُھ إّلا اْلَأَثَر الّظاِھَر َجَعُلوُه َنْفَس الّطاُعوِن  َوالّطاُعوُن ُیَعّبُر ِبِھ َعْن َثَلاَث

  ُأُموٍر
  .َھَذا اْلَأَثُر الّظاِھُر َوُھَو اّلِذي َذَكَرُه اْلَأِطّباُء : ا َأَحُدَھ

َھاَدٌة  : َوالّثاِني  اْلَمْوُت اْلَحاِدُث َعْنُھ َوُھَو اْلُمَراُد ِباْلَحِدیِث الّصِحیِح ِفي َقْوِلِھ الّطاُعوُن َش
  ِلُكّل ُمْسِلٍم

َل      َوالّثاِلُث الّسَبُب اْلَفاِعُل ِلَھَذا الّداِء َوَقْد  ٍز ُأْرِس ُة ِرْج ُھ َبِقّی ِحیِح َأّن َوَرَد ِفي اْلَحِدیِث الّص
  .َوَجاَء َأّنُھ َدْعَوُة َنِبّي " َأّنُھ َوْخُز اْلِجن " َعَلى َبِني إْسَراِئیَل َوَوَرَد ِفیِھ 

  ]َوَكْیِفّیُة َدْفِعِھ  -َبَیاُن َما ِلْلِجّن ِمْن َتْأِثیٍر ِفي الّطاُعوِن [ 



 ٢٥٧

ِذِه اْلِعَل ا     َوَھ ُدّل َعَلْیَھ ا َی َدُھْم َم ْیَس ِعْن ا َل ْدَفُعَھا َكَم ا َی اِء َم َد اْلَأِطّب ْیَس ِعْن َباُب َل ُل َواْلَأْس
ْم     ْیَس َمَعُھ اُعوِن َل َوالّرُسُل ُتْخَبُر ِباْلُأُموِر اْلَغاِئَبِة َوَھِذِه اْلآَثاُر اّلِتي َأْدَرُكوَھا ِمْن َأْمِر الّط

ا       َما َیْنِفي َأْن َتُكوَن ِب َھا َوَھَلاِكَھ ِة َوَأْمَراِض ي الّطِبیَع َأْرَواِح ِف ْأِثیَر اْل َتَوّسِط اْلَأْرَواِح َفِإّن َت
اِم َوَطَباِئِعھَ         اِل اْلَأْجَس ا َواْنِفَع َأْرَواِح َوَتْأِثیَراِتَھ اِس ِباْل ُل الّن َو َأْجَھ ا َأْمٌر َلا ُیْنِكُرُه إّلا َمْن ُھ

ْد َیْجَعُل ِلَھِذِه اْلَأْرَواِح َتَصّرًفا ِفي َأْجَساِم َبِني آَدَم ِعْنَد ُحُدوِث اْلَوَباِء َعْنَھا َوَالّلُھ ُسْبَحاَنُھ َق
َوَفَساِد اْلَھَواِء َكَما ُیْجَعُل َلَھا َتَصّرًفا ِعْنَد َبْعِض اْلَمَواّد الّرِدیَئِة اّلِتي ُتْحِدُث ِللّنُفوِس َھْیَئًة 

َد َھَی ّیَما ِعْن ا ِس ًة َوَل َأْرَواَح  َرِدیَئ ِإّن اْل ّي َف اِن اْلَمِن َد َھَیَج ْوَداِء َوِعْن ّرِة الّس ّدِم َواْلِم اِن ال َج
اِحِب     ا ِبَص ْن ِفْعِلَھ َتَمّكُن ِم ْیَطاِنّیَة َت ّذْكِر   ]  ٣٧ص [ الّش ْن ال َباِب ِم ِذِه اْلَأْس ْن َھ َوى ِم َأْق

َأْرَواِح     َوالّدَعاِء َواِلاْبِتَھاِل َوالّتَضّرِع َوالّصَدَقِة َوِقَرا ْن اْل َذِلَك ِم َتْنِزُل ِب َءِة اْلُقْرآِن َفِإّنُھ َیْس
نُ      ا َنْح ْد َجّرْبَن ا َوَق ْدَفُع َتْأِثیَرَھ ّرَھا َوَی ُل َش َة َوُیْبِط َأْرَواَح اْلَخِبیَث ِذِه اْل ُر َھ ا َیْقَھ ِة َم  اْلَمَلِكّی

ِتْجَلاِب    َوَغْیُرَنا َھَذا ِمَراًرا َلا ُیْحِصیَھا إّلا الّلُھ َوَرَأْیَن ِة َواْس َأْرَواِح الّطّیَب ا ِلاْسِتْنَزاِل َھِذِه اْل
ِتْحَكاِمھَ    َل اْس وُن َقْب ا ُقْرِبَھا َتْأِثیًرا َعِظیًما ِفي َتْقِوَیِة الّطِبیَعِة َوَدْفِع اْلَمَواّد الّرِدیَئِة َوَھَذا َیُك

ا   ُھ َب ُھ الّل ْن َوّفَق ِرُم َفَم اُد َیْنَخ ا َیَك ا َوَل ِذِه   َوَتَمّكِنَھ ى َھ ّر إَل َباِب الّش ِھ ِبَأْس َد إْحَساِس َدَر ِعْن
ائِ   اَذ َقَض ِھ اْلَأْسَباِب اّلِتي َتْدَفُعَھا َعْنُھ َوِھَي َلُھ ِمْن َأْنَفِع الّدَواِء َوِإَذا َأَراَد الّلُھ َعّز َوَجّل إْنَف

ّوِرَھا َوإِ   ا َوَتَص ْن َمْعِرَفِتَھ ِد َع َب اْلَعْب َل َقْل َدِرِه َأْغَف ُدَھا َوَق ا ُیِری ا َوَل ُعُر ِبَھ ا َیْش ا َفَل َراَدِتَھ
ا       اَن َمْفُعوًل ًرا َك ِھ َأْم ُھ ِفی اًحا        . ِلَیْقِضَي الّل اَلى إیَض ُھ َتَع اَء الّل ى إْن َش َذا اْلَمْعَن َنِزیُد َھ َوَس

ِة َواْلَأْذكَ       َوِذ الّنَبِوّی الّرَقى َواْلُع َداِوي ِب ى الّت اِم َعَل َد اْلَكَل ا ِعْن ِل  َوَبَیاًن ّدَعَواِت َوِفْع اِر َوال
ِة     ّب الّطْرِقّی َبِة ِط ِوّي َكِنْس ّب الّنَب َذا الّط ى َھ اِء إَل ّب اْلَأِطّب َبَة ِط ّیُن َأّن ِنْس َراِت َوُنَب اْلَخْی

َة اْلِإْنسَ        ّیُن َأّن الّطِبیَع ُتُھْم َوُنَب ّذاُقُھْم َوَأِئّم ِھ ُح َرَف ِب ّد  َواْلَعَجاِئِز إَلى ِطّبِھْم َكَما اْعَت اِنّیَة َأَش
ى       ِة َحّت َوى اْلَأْدِوَی ْوَق ُق ّدَعَواِت َف َشْيٍء اْنِفَعاًلا َعْن اْلَأْرَواِح َوَأّن ُقَوى اْلُعَوِذ َوالّرَقى َوال

  .إّنَھا ُتْبِطُل ُقَوى الّسُموِم اْلَقاِتَلِة 
  ]ْلُفُصوِل َفَساُد اْلَھَواِء ُجْزٌء ِمْن َأْسَباِب الّطاُعوِن َوَبَیاُن َحاِلِھ ِفي ا[ 

ِإّن        اُعوِن َف ِة ِللّط ِة اْلَفاِعَل اّم َواْلِعّل َبِب الّت َواْلَمْقُصوِد َأّن َفَساَد اْلَھَواِء ُجْزٌء ِمْن َأْجَزاِء الّس
 َفَساَد َجْوَھِر اْلَھَواِء اْلُموِجِب ِلُحُدوِث اْلَوَباِء َوَفَساِدِه َیُكوُن ِلاْسِتَحاَلِة َجْوَھِرِه إَلى الّرَداَءِة

ْن    اَن ِم ٍت َك ي َأّي َوْق َمّیِة ِف ِتِن َوالّس ِة َوالّن ِھ َكاْلُعُفوَن ِة َعَلْی اِت الّرِدیَئ َدى اْلَكْیِفّی ِة إْح ِلَغَلَب
َرِة      ا ِلَكْث ِف َغاِلًب ي اْلَخِری ْیِف َوِف ِر الّص ي َأَواِخ ِھ ِف ُر ُحُدوِث اَن َأْكَث َنِة َوِإْن َك اِت الّس َأْوَق

ِرِه       اْجِتَماِع اْلَفَضَلاِت  ي آِخ ا ِف َدِم َتَحّلِلَھ ْیِف َوَع ِل الّص اْلَمَراِرّیِة اْلَحاّدِة َوَغْیِرَھا ِفي َفْص
ِن         ي َزَم ُل ِف ْت َتَتَحّل ي َكاَن َلاِت اّلِت َأْبِخَرِة َواْلَفَض ِة اْل ّو َوَرْدَغ ْرِد اْلَج ِف ِلَب ي اْلَخِری َوِف

ُث اْلَأْمَراَض اْلَعِفَنَة َوَلا ِسّیَما إَذا َصاَدَفْت اْلَبَدَن َفَتْنَحِصُر َفَتْسَخُن َوُتَعّفُن َفُتْحِد. الّصْیِف 
ِع    ]  ٣٨ص [ ُمْسَتَعّدا َقاِبًلا َرَھًلا َقِلیَل  ُل الّرِبی ِھ َفْص َراط   . َوَأَصّح اْلُفُصوِل ِفی اَل ِإّبْق : َق

ا الرّ        ُل َوَأّم َأْمَراِض َوَأْقَت ْن اْل وُن ِم ا َتُك ّد َم ا     إّن ِفي اْلَخِریِف َأَش اِت ُكّلَھ ّح اْلَأْوَق ُع َفَأَص ِبی
ي      ّلُفوَن ِف َتِدیُنوَن َوَیَتَس ْم َیْس َوَأَقّلَھا َمْوًتا َوَقْد َجَرْت َعاَدُة الّصَیاِدَلِة َوُمَجّھِزي اْلَمْوَتى َأّنُھ

َأْفَرُح ِبُقُدوِمِھ الّرِبیِع َوالّصْیِف َعَلى َفْصِل اْلَخِریِف َفُھَو َرِبیُعُھْم َوُھْم َأْشَوُق َشْيٍء إَلْیِھ َو
ٍد    ّل َبَل ا    . َوَقْد ُرِوَي ِفي َحِدیِث إَذا َطَلَع الّنْجُم اْرَتَفَعْت اْلَعاَھُة َعْن ُك وِع الّثَرّی َر ِبُطُل َوُفّس

ُھ    ِع َوِمْن ُجَداِن    { َوُفّسَر ِبُطُلوِع الّنَباِت َزَمَن الّرِبی َجُر َیْس ّنْجُم َوالّش ّرْحَمُن  [ } َوال ]  ٧ال
اُت   َفِإّن  ِھ اْلآَف . َكَماَل ُطُلوِعِھ َوَتَماَمُھ َیُكوُن ِفي َفْصِل الّرِبیِع َوُھَو اْلَفْصُل اّلِذي َتْرَتِفُع ِفی

  .َوَأّما الّثَرّیا َفاْلَأْمَراُض َتْكُثُر َوْقَت ُطُلوِعَھا َمَع اْلَفْجِر َوُسُقوِطَھا 



 ٢٥٨

اِب   اِء   " َقاَل الّتِمیِمّي ِفي ِكَت اّدِة اْلَبَق ى         " :َم ًة َعَل ا َبِلّی اًدا َوَأْعَظُمَھ َنِة َفَس اِت الّس ّد َأْوَق َأَش
  اْلَأْجَساِد َوْقَتاِن

ِر      : َأَحُدُھَما  وِع اْلَفْج َد ُطُل ِب ِعْن ا ِلْلَمِغی اِني  ]  ٣٩ص . [ َوْقُت ُسُقوِط الّثَرّی َت  : َوالّث َوْق
َعاَلِم ِبَمْنِزَلٍة ِمْن َمَناِزِل اْلَقَمِر َوُھَو َوْقُت ُطُلوِعَھا ِمْن اْلَمْشِرِق َقْبَل ُطُلوِع الّشْمِس َعَلى اْل

ْن     َرًرا ِم ّل َض ا َأَق َد ُطُلوِعَھ اِئَن ِعْن اَد اْلَك َر َأّن اْلَفَس اِئِھ َغْی ِع َواْنِقَض ُل الّرِبی ّرٍم َفْص َتَص
ا   َوَقاَل َأُبو ُمَحّمِد ْبُن ُقَتْیَبَة ُی. اْلَفَساِد اْلَكاِئِن ِعْنَد ُسُقوِطَھا  ْأِت إّل َقاُل َما َطَلَعْت الّثَرّیا َوَلا َن

ٌث   . ِبَعاَھٍة ِفي الّناِس َواْلِإِبِل َوُغُروُبَھا َأْعَوُه ِمْن ُطُلوِعَھا  ْوٌل َثاِل ُھ   -َوِفي اْلَحِدیِث َق َوَلَعّل
ُة ا    -َأْوَلى اْلَأْقَواِل ِبِھ  ِة اْلآَف ا َوِباْلَعاَھ اَر     َأّن اْلُمَراَد ِبالّنْجِم الّثَرّی ّزُروَع َوالّثَم ُق ال ي ُتْلِح ّلِت

ِت   ِفي َفْصِل الّشَتاِء َوَصْدِر َفْصِل الّرِبیِع َفَحَصَل اْلَأْمُن َعَلْیَھا ِعْنَد ُطُلوِع الّثَرّیا ِفي اْلَوْق
َل       َراِئَھا َقْب َرِة َوِش ِع الّثَم ْن َبْی ّلَم َع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ى َص َذِلَك َنَھ ْذُكوِر َوِل ُدَو اْلَم َأْن َیْب

  .َواْلَمْقُصوُد اْلَكَلاُم َعَلى َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِعْنَد ُوُقوِع الّطاُعوِن . َصَلاُحَھا 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َقْطِع اْلُعُروِق َواْلَكّي

ْبِن َعْبِد الّلِھ َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َبَعَث ِمْن َحِدیِث َجاِبِر " الّصِحیِح " َثَبَت ِفي 
  إَلى ُأَبّي ْبِن َكْعٍب َطِبیًبا َفَقَطَع َلُھ ِعْرًقا َوَكَواُه َعَلْیھ

تْ    ّم َوَرَم ّلَم ُث ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َمُھ الّنِب ِھ َحَس ي َأْكَحِل اٍذ ِف ُن ُمَع ْعُد ْب َي َس ا ُرِم  َوَلّم
  .َفَحَسَمُھ الّثاِنَیَة َواْلَحْسُم ُھَو اْلَكّي 

َوِفي َطِریٍق آَخَر َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكَوى َسْعَد ْبَن ُمَعاٍذ ِفي َأْكَحِلِھ ِبِمْشَقٍص 
  ُثّم َحَسَمُھ َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ َأْو َغْیُرُه ِمْن َأْصَحاِبِھ

ُھ          َوِفي َلْفٍظ آَخَر َأّن ّلى الّل ّي َص َأَمَر الّنِب َقٍص َف ِھ ِبِمْش ي َأْكَحِل َي ِف َرُجًلا ِمْن اْلَأْنَصاِر ُرِم
َت    : َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبِھ َفُكِوي َوَقاَل َأُبو ُعَبْیٍد  ٍل ُنِع ّلَم ِبَرُج َوَقْد ُأِتَي الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

. [ الّرْضُف اْلِحَجاَرُة ُتَسّخُن ُثّم ُیْكَمُد ِبَھا : وُه َقاَل َأُبو ُعَبْیٍد َلُھ اْلَكّي َفَقاَل اْكُووُه َواْرِضُف
ْیٍن  ]  ٥٩ص  ّي         : َوَقاَل اْلَفْضُل ْبُن ُدَك اِبٍر َأّن الّنِب ْن َج ِر َع ي الّزَبْی ْن َأِب ْفَیاُن َع ّدَثَنا ُس َح

ي    ھ َوِف حِ " َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكَواُه ِفي َأْكَحِل اِرّي  َص ُھ     " یِح اْلُبَخ ٍس َأّن ِدیِث َأَن ْن َح ِم
ٍس َأّن             ْن َأَن ِذّي َع ي الّتْرِم ّي َوِف ّلَم َح ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ِب َوالّنِب ُكِوَي ِمْن َذاِت اْلَجْن

ُق  الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكَوى َأْسَعَد ْبَن ُزَراَرَة ِمْن الّشْوَكة َوَقْد َتَقّد َم اْلَحِدیُث اْلُمّتَف
  َعَلْیِھ َوِفیِھ َوَما ُأِحّب َأْن َأْكَتِوَي َوِفي َلْفٍظ آَخَر َوَأَنا َأْنَھى ُأّمِتي َعْن اْلَكّي

َوَغْیِرِه َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْیٍن َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم " َجاِمِع الّتْرِمِذّي " َوِفي 
اَل   َنَھى َعْن ا ّي َوَق ْلَكّي َقاَل َفاْبُتِلیَنا َفاْكَتَوْیَنا َفَما َأْفَلْحَنا َوَلا َأْنَجْحَنا َوِفي َلْفٍظ ُنِھیَنا َعْن اْلَك

إّنَما َكَوى َسْعًدا ِلَیْرَقَأ الّدُم ِمْن ُجْرِحِھ َوَخاَف َعَلْیِھ : َفَما َأْفَلْحَن َوَلا َأْنَجْحَن َقاَل اْلَخّطاِبّي 
ُھ         . َف َفَیْھَلُك َأْن َیْنِز ُدُه َأْو ِرْجُل ُع َی ْن ُتْقَط َوى َم ا ُیْك اِب َكَم َذا اْلَب . َواْلَكّي ُمْسَتْعَمٌل ِفي َھ

ُھ   َك  ]  ٦٠ص [ َوَأّما الّنْھُي َعْن اْلَكّي َفُھَو َأْن َیْكَتِوَي َطَلًبا ِللّشَفاِء َوَكاُنوا َیْعَتِقُدوَن َأّن َھَل
َوِقیَل إّنَما َنَھى َعْنُھ ِعْمَراَن ْبَن ُحَصْیٍن َخاّصًة ِلَأّنُھ َكاَن ِبِھ . َھِذِه الّنّیِة  َفَنَھاُھْم َعْنُھ ِلَأْجِل

ى        ِرًفا إَل ُي ُمْنَص وَن الّنْھ ِبُھ َأْن َیُك ِھ َفُیْش ْن َكّی اُه َع ًرا َفَنَھ ُعُھ َخَط اَن َمْوِض وٌر َوَك َناُص
  اْلَكّي ِجْنَساِن: َوَقاَل اْبُن ُقَتْیَبَة .  اْلَمْوِضِع اْلُمَخّوِف ِمْنُھ َوَالّلُھ َأْعَلُم

ْدَفَع اْلقَ    ُد َأْن َی َدَر َكّي الّصِحیِح ِلَئّلا َیْعَتّل َفَھَذا اّلِذي ِقیَل ِفیِھ َلْم َیَتَوّكْل َمْن اْكَتَوى ِلَأّنُھ ُیِری
  .َعْن َنْفِسِھ 
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عَ   : َوالّثاِني  ُو إَذا ُقِط َل َواْلُعْض َفاُء     َكّي اْلُجْرِح إَذا َنِغ َذا الّش ي َھ ّي    . َفِف اَن اْلَك ا إَذا َك َوَأّم
َرُب            ِة َأْق ى اْلَكَراَھ ُھ إَل َع َفِإّن ا َیْنَج وُز َأْن َل َع َوَیُج وُز َأْن َیْنَج ِذي َیُج ى  . ِللّتَداِوي اّل . اْنَتَھ

ْم     ِفي َحِدیِث الّسْبِعیَن َأْلًفا اّلِذیَن َیْدُخُلوَن اْلَج" الّصِحیِح " َوَثَبَت ِفي  اٍب َأّنُھ ِر ِحَس َة ِبَغْی ّن
اّلِذیَن َلا َیْسَتْرُقوَن َوَلا َیْكَتُووَن َوَلا َیَتَطّیُروَن َوَعَلى َرّبِھْم َیَتَوّكُلوَن َفَقْد َتَضّمَنْت َأَحاِدیُث 

ُھ     َعَدُم َمَحّبِتِھ َلُھ َوالّثاِلُث ال: ِفْعُلُھ َوالّثاِني : اْلَكّي َأْرَبَعَة َأْنَواٍع َأَحُدَھا  ْن َتَرَك ى َم اُء َعَل ّثَن
َدمُ   َوالّراِبُع الّنْھُي َعْنُھ َوَلا َتَعاُرَض َبْیَنَھا ِبَحْمِد الّلِھ َتَعاَلى َفِإّن ِفْعَلُھ َیُدّل َعَلى ِجَواِزِه َوَع

ُھ       ِع ِمْن ى اْلَمْن ُدّل َعَل ا َی ى       . َمَحّبِتِھ َلُھ َل ُدّل َعَل ِھ َفَی ى َتاِرِك اُء َعَل ا الّثَن ى   َوَأّم ُھ َأْوَل َأّن َتْرَك
اُج      . َوَأْفَضُل  ا َیْحَت ِذي َل ْوِع اّل ْن الّن َوَأّما الّنْھُي َعْنُھ َفَعَلى َسِبیِل اِلاْخِتَیاِر َواْلَكَراَھِة َأْو َع

  .إَلْیِھ َبْل ُیْفَعُل َخْوًفا ِمْن ُحُدوِث الّداِء َوَالّلُھ َأْعَلُم 
  َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج الّصَرِع َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ

اَل       " الّصِحیَحْیِن " ُأْخِرَجا ِفي  اَل َق اٍح َق ي َرَب ِن َأِب اِء ْب ُن  ]  ٦١ص [ ِمْن َحِدیِث َعَط اْب
ت       : َعّباٍس  ِة ؟ ُقْل ِل اْلَجّن ْن َأْھ َرَأًة ِم ك اْم ى  : َأَلا ُأِرَی ْت      . َبَل ْوَداُء َأَت ْرَأُة الّس ِذِه اْلَم اَل َھ َق

اَل          الّنِبّي ي َفَق َھ ِل اْدُع الّل ُف َف ي َأَتَكّش َرُع َوِإّن ي ُأْص إْن " َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَقاَلْت إّن
ِك    ِك َأْن ُیَعاِفَی ِبُر   " ِشْئِت َصَبْرِت َوَلِك اْلَجّنُة َوِإْن ِشْئِت َدَعْوُت الّلَھ َل ْت َأْص ْت  . َفَقاَل َقاَل

اْدُع اللّ  ُف َف ِإّني َأَتَكّش ْن     َف ْرٌع ِم ْرَعاِن َص ْرُع َص ُت الّص ا ُقْل َدَعا َلَھ َف َف ا َأَتَكّش َھ َأْن َل
ِة   اِني  . اْلَأْرَواِح اْلَخِبیَثِة اْلَأْرِضّیِة َوَصْرٌع ِمْن اْلَأْخَلاِط الّرِدیَئ ِھ     : َوالّث َتَكّلُم ِفی ِذي َی َو اّل ُھ

  .اْلَأِطّباُء ِفي َسَبِبِھ َوِعَلاِجِھ 
  ]اْلَأْرَواِح إْثَباُت َصْرِع [ 

َأّن ِعلَ   وَن ِب ُھ  َوَأّما َصْرُع اْلَأْرَواِح َفَأِئّمُتُھْم َوُعَقَلاُؤُھْم َیْعَتِرُفوَن ِبِھ َوَلا َیْدَفُعوَنُھ َوَیْعَتِرُف اَج
ةِ      ّریَرِة اْلَخِبیَث َأْرَواِح الّش َك اْل ِة ِلِتْل ا    ِبُمَقاَبَلِة اْلَأْرَواِح الّشِریَفِة اْلَخّیَرِة اْلُعْلِوّی َداُفُع آَثاِرَھ َفَت

َوَتَعاُرُض َأْفَعاِلَھا َوَتَبّطِلَھا َوَقْد َنّص َعَلى َذِلَك ِإّبْقَراط ِفي َبْعِض ُكُتِبِھ َفَذَكَر َبْعَض ِعَلاِج 
اّدُة            اُط َواْلَم َبُبُھ اْلَأْخَل ِذي َس ْرِع اّل ْن الّص ُع ِم ا َیْنَف َذا إّنَم اَل َھ ْرعُ  . الّصْرِع َوَق ا الّص  َوَأّم

ْفَلُتُھْم   . اّلِذي َیُكوُن ِمْن اْلَأْرَواِح َفَلا َیْنَفُع ِفیِھ َھَذا اْلِعَلاُج  َقُطُھْم َوِس َوَأّما َجَھَلُة اْلَأِطّباِء َوَس
َؤّثُر فِ       ا ُت ّروَن ِبَأّنَھ ا ُیِق َأْرَواِح َوَل ي َوَمْن َیْعَتِقُد ِبالّزْنَدَقِة َفِضیَلًة َفُأوَلِئَك ُیْنِكُروَن َصْرَع اْل

َك               ْدَفُع َذِل ا َی ِة َم َناَعِة الّطّبّی ي الّص ْیَس ِف ا َفَل ُل َوِإّل ا اْلَجْھ ْم إّل ْیَس َمَعُھ ُروِع َوَل َبَدِن اْلَمْص
ي   اِدٌق ِف َو َص اِط ُھ ِض اْلَأْخَل ِة َبْع ى َغَلَب َك َعَل اَلُتُھْم َذِل ِھ َوِإَح اِھٌد ِب وُد َش ّس َواْلُوُج َواْلِح

ِإَلِھّي       . ُكّلَھا  َبْعِض َأْقَساِمِھ َلا ِفي َرَض اْل ْرَع اْلَم َذا الّص ّمْوَن َھ اُنوا ُیَس َوُقَدَماُء اْلَأِطّباِء َك
ا  : إّنُھ ِمْن اْلَأْرَواِح َوَأّما جالینوس َوَغْیُرُه َفَتَأّوُلوا َعَلْیِھْم َھِذِه الّتْسِمَیَة َوَقاُلوا : َوَقاُلوا  إّنَم

ِن َھِذِه اْلِعّلِة َتْحُدُث ِفي الّرْأِس َفَتُضّر ِباْلُجْزِء اْلِإَلِھّي الّطاِھِر َسّمْوُه ِباْلَمَرِض اْلِإَلِھّي ِلَكْو
ّدَماُغ   َكُنُھ ال ِذي َمْس ا   ]  ٦٢ص . [ اّل َأْرَواِح َوَأْحَكاِمَھ ِذِه اْل ْم ِبَھ ْن َجْھِلِھ ْم ِم َأ َلُھ َنَش

َدُه      َوَتْأِثیَراِتَھا َوَجاَءْت َزَناِدَقُة اْلَأِطّباِء َفَلْم ُیْث اِط َوْح ْرَع اْلَأْخَل ا َص وا إّل ٌل    . ِبُت ُھ َعْق ْن َل َوَم
  .َوَمْعِرَفٌة ِبَھِذِه اْلَأْرَواِح َوَتْأِثیَراِتَھا َیْضَحُك ِمْن َجْھِل َھُؤَلاِء َوَضْعِف ُعُقوِلِھْم 

  ]اْلِعَلاُج ِمْن َصْرِع اْلَأْرَواِح [ 
ِذي   َوِعَلاُج َھَذا الّنْوِع َیُكوُن ِبَأْمَرْیِن َأ اِلِج َفَاّل ْمٍر ِمْن ِجَھِة اْلَمْصُروِع َوَأْمٍر ِمْن ِجَھِة اْلُمَع

ا        َأْرَواِح َوَباِرِئَھ ِذِه اْل اِطِر َھ ى َف ِھ إَل ِمْن ِجَھِة اْلَمْصُروِع َیُكوُن ِبُقّوِة َنْفِسِھ َوِصْدِق َتَوّجِھ
اِرُب   َوالّتَعّوِذ الّصِحیِح اّلِذي َقْد َتَواَطَأ َعَلْیِھ اْلَقْلُب  ٍة َواْلُمَح َوالّلَساُن َفِإّن َھَذا َنْوُع ُمَحاَرَب

ِھ          ي َنْفِس ِحیًحا ِف َلاُح َص وَن الّس َأْمَرْیِن َأْن َیُك ا ِب َلاِح إّل َلا َیِتّم َلُھ اِلاْنِتَصاُف ِمْن َعُدّوِه ِبالّس
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َف إَذا     َجّیًدا َوَأْن َیُكوَن الّساِعُد َقِوّیا َفَمَتى َتَخّلَف َأَحُدُھَما َلْم ُیْغ ٍل َفَكْی َر َطاِئ َلاُح َكِثی ِن الّس
ا          : ُعِدَم اْلَأْمَراِن َجِمیًعا  ِھ َوَل َوى َوالّتَوّج ِل َوالّتْق ِد َوالّتَوّك ْن الّتْوِحی ا ِم ُب َخَراًب وُن اْلَقْل َیُك

َأْمَرانِ    : َوالّثاِني . ِسَلاَح َلُھ  َذاِن اْل ِھ َھ وَن ِفی ْن     ِمْن ِجَھِة اْلُمَعاِلِج ِبَأْن َیُك ى إّن ِم ا َحّت َأْیًض
ِھ   " َأْو ِبَقْوِل " . ُاْخُرْج ِمْنُھ " اْلُمَعاِلِجیَن َمْن َیْكَتِفي ِبَقْوِلِھ  ِم الّل ْوِل  " ِبْس ْوَل   " َأْو ِبَق ا َح َل

ھِ     " َوَلا ُقّوَة إّلا ِبَالّلِھ  ُدّو الّل ُرْج َع وُل ُاْخ اَن َیُق وُل    َوالّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َك ا َرُس َأَن
  الّلِھ
  ]ِعَلاُج اْبِن َتْیِمّیَة ِلْلَمْصُروِع [ 

ك              اَل َل وُل َق ِھ َوَیُق ي ِفی ّروَح اّلِت ُب ال ْن ُیَخاِط ُروِع َم ى اْلَمْص ُل إَل ْیَخَنا ُیْرِس َوَشاَھْدُت َش
ْت  الّشْیُخ اْخُرِجي َفِإّن َھَذا َلا َیِحّل َلك َفُیِفیُق اْلَمْصُروُع َوُرّبَما َخاَطَب َھا ِبَنْفِسِھ َوُرّبَما َكاَن

ًرا   ]  ٦٣ص [ الّروُح َماِرَدًة َفُیْخِرُجَھا ِبالّضْرِب َفُیِفیُق اْلَمْصُروُع َوَلا َیُحّس  اَن َكِثی َوَك
ُروِع    ي ُأُذِن اْلَمْص و        { َما َیْقَرُأ ِف ا ُتْرَجُع ا َل ْم ِإَلْیَن ا َوَأّنُك اُكْم َعَبًث ا َخَلْقَن ْبُتْم َأّنَم [ } َن َأَفَحِس

ّد     ] .  ١١٥اْلُمْؤِمُنوَن  ْم َوَم ّروُح َنَع ْت ال َوَحّدَثِني َأّنُھ َقَرَأَھا َمّرًة ِفي ُأُذِن اْلَمْصُروِع َفَقاَل
ْن         . ِبَھا َصْوَتُھ  َداَي ِم ْت َی ى َكّل ِھ َحّت ُروِق ُعُنِق ي ُع ا ِف َقاَل َفَأَخْذت َلُھ َعًصا َوَضَرْبتھ ِبَھ

ا     . َحاِضُروَن َأّنُھ َیُموُت ِلَذِلَك الّضْرِب الّضْرِب َوَلْم َیُشّك اْل ْت َأَن ْرِب َقاَل اِء الّض َفِفي َأْثَن
ا  : ُأِحّبُھ َفُقْلُت َلَھا  ّج     : ُھَو َلا ُیِحّبك َقاَلْت َأَنا ُأِریُد َأْن َأُحّج ِبِھ َفُقْلت َلَھ ُد َأْن َیُح ا ُیِری َو َل ُھ

ُرُج       َمَعك َفَقاَلْت َأَنا َأَدُعُھ َكَراَمًة َلك ا َأْخ ْت َفَأَن وِلِھ َقاَل ِھ َوِلَرُس َقاَل ُقْلُت َلا َوَلِكّن َطاَعًة ِلّل
اُلوا      ْیِخ َق َرِة الّش ى َحْض ِمْنُھ َقاَل َفَقَعَد اْلَمْصُروُع َیْلَتِفُت َیِمیًنا َوِشَماًلا َوَقاَل َما َجاَء ِبي إَل

ُھ  َلُھ َوَھَذا الّضْرُب ُكّلُھ ؟ َفَقاَل َوَعَلى َأّي َشْي ٍء َیْضِرُبِني الّشْیُخ َوَلْم ُأْذِنْب َوَلْم َیْشُعْر ِبَأّن
ُروَع      . َوَقَع ِبِھ َضْرٌب َأْلَبّتَة  ا اْلَمْص َرِة ِقَراَءِتَھ ْأُمُر ِبَكْث اَن َی َوَكاَن ُیَعاِلُج ِبآَیِة اْلُكْرِسّي َوَك

  .َوَمْن ُیَعاِلُجُھ ِبَھا َوِبِقَراَءِة اْلُمَعّوَذَتْیِن 
  ]اُت اْلُمَصّنِف إَلى َخَراِب اْلُقُلوِب اْلِتَف[ 

ِل        ِم َواْلَعْق ْن اْلِعْل ّظ ِم ُل اْلَح ا َقِلی ُرُه إّل ا ُیْنِك ِھ َل ْرِع َوِعَلاِج ْن الّص ْوُع ِم َذا الّن ِة َفَھ َوِباْلُجْمَل
ْن جِ      وُن ِم ِھ َتُك ى َأْھِل ِة َعَل َراِب     َواْلَمْعِرَفِة َوَأْكَثُر َتَسّلِط اْلَأْرَواِح اْلَخِبیَث ِنِھْم َوَخ ِة ِدی ِة ِقّل َھ

ى        ِة َفَتْلَق ِة َواْلِإیَماِنّی َناِت الّنَبِوّی ِذ َوالّتَحّص ّذْكِر َوالّتَعاِوی اِئِق ال ْن َحَق َنِتِھْم ِم وِبِھْم َوَأْلِس ُقُل
َؤّثُر فِ       ا َفُی اَن ُعْرَیاًن ا َك ُھ َوُرّبَم َلاَح َمَع ا ِس َزَل َل َل َأْع ُة الّرُج ّروُح اْلَخِبیَث َذا  ال ِھ َھ ْو . ی َوَل

ي             َي ِف ُة َوِھ َأْرَواُح اْلَخِبیَث ِذِه اْل ْرَعى َھ ِرّیِة َص وِس اْلَبَش َر الّنُف ت َأْكَث اُء َلَرَأْی ُكِشَف اْلِغَط
ا      ا َوِبَھ ا ُمَخاَلَفُتَھ ا َوَل اُع َعْنَھ ا اِلاْمِتَن ا ُیْمِكُنَھ اَءْت َوَل ُث َش وُقَھا َحْی ِتَھا َتُس ِرَھا َوَقْبَض َأْس

اَن   الّصْر ُھ َك ُع اْلَأْعَظُم اّلِذي َلا ُیِفیُق َصاِحُبُھ إّلا ِعْنَد اْلُمَفاَرَقِة َواْلُمَعاَیَنِة َفُھَناَك َیَتَحّقُق َأّن
ُل َوَأْن   ]  ٦٤ص . [ ُھَو اْلَمْصُروَع َحِقیَقًة َوِبَالّلِھ اْلُمْسَتَعاُن  ِھ الّرُس اْلِإیَماِن ِبَما َجاَءْت ِب

ُة َو وَن اْلَجّن اِت   َتُك وَل اْلَمُثَل ّدْنَیا َوُحُل َل ال ُر َأْھ ِھ َوَیْسَتْحِض َة َقْلِب ِھ َوِقْبَل َب َعْیَنْی اُر ُنْص الّن
َواْلآَفاِت ِبِھْم َوُوُقوَعَھا ِخَلاَل ِدَیاِرِھْم َكَمَواِقِع اْلَقْطِر َوُھْم َصْرَعى َلا ُیِفیُقوَن َوَما َأَشّد َداَء 

ّمْت اْلَبِلّیُة ِبِھ ِبَحْیُث َلا َیَرى إّلا َمْصُروًعا َلْم َیِصْر ُمْسَتْغَرًبا َوَلا َھَذا الّصْرِع َوَلِكْن َلّما َع
ُھ  . ُمْسَتْنَكًرا َبْل َصاَر ِلَكْثَرِة اْلَمْصُروِعیَن َعْیَن اْلُمْسَتْنَكِر اْلُمْسَتْغَرِب ِخَلاَفُھ  َفِإَذا َأَراَد الّل

ْرَعِة َوَنَظَر إَلى َأْبَناِء الّدْنَیا َمْصُروِعیَن َحْوَلُھ َیِمیًنا َوِشَماًلا ِبَعْبٍد َخْیًرا َأَفاَق ِمْن َھِذِه الّص
ودُ         ًة َوَیُع ا َقِلیَل ُق َأْحَیاًن ْن ُیِفی ْنُھْم َم وُن َوِم ِھ اْلُجُن  َعَلى اْخِتَلاِف َطَبَقاِتِھْم َفِمْنُھْم َمْن َأْطَبَق ِب

ِل     إَلى ُجُنوِنِھ َوِمْنُھْم َمْن ُیِفیُق َمّرًة  ِة َواْلَعْق ِل اْلِإَفاَق َل َأْھ َوُیَجّن ُأْخَرى َفِإَذا َأَفاَق َعِمَل َعَم
  .ُثّم ُیَعاِوُدُه الّصْرُع َفَیَقُع ِفي الّتَخّبِط 



 ٢٦١

  ]َصْرُع اْلَأْخَلاِط [ َفْصٌل 
الِ  اِب    َوَأّما َصْرُع اْلَأْخَلاِط َفُھَو ِعّلٌة َتْمَنُع اْلَأْعَضاَء الّنْفِسّیَة َعْن اْلَأْفَع ِة َواِلاْنِتَص َواْلَحَرَك

ُع            ٍة َفَیْمَتِن َر َتاّم ّدًة َغْی ّدَماِغ ُس وِن ال َذ ُبُط ّد َمَناِف ِزٌج َیُس یٌظ َل َمْنًعا َغْیَر َتاّم َوَسَبُبُھ َخْلٌط َغِل
اٍع ِباْلكُ   ِر اْنِقَط وُن    ُنُفوُذ اْلِحّس َواْلَحَرَكِة ِفیِھ َوِفي اْلَأْعَضاِء ُنُفوًذا َتاّما ِمْن َغْی ْد َتُك ِة َوَق ّلّی

ِلَأْسَباٍب ُأَخَر َكِریٍح َغِلیٍظ ُیْحَتَبُس ِفي َمَناِفِذ الّروِح َأْو ُبَخاٍر َرِديٍء َیْرَتِفُع إَلْیِھ ِمْن َبْعِض 
اِء   اْلَأْعَضاِء َأْو َكْیِفّیٍة َلاِذَعٍة َفَیْنَقِبُض الّدَماُغ ِلَدْفِع اْلُمْؤِذي َفَیْتَبُعُھ َتَشّنٌج ِفي َجِمیِع اْلَأْعَض

ا          ُد َغاِلًب ِھ الّزَب ي ِفی ُر ِف ُقُط َوَیْظَھ ْل َیْس ًبا َب ِذِه  . َوَلا ُیْمِكُن َأْن َیْبَقى اْلِإْنَساُن َمَعُھ ُمْنَتِص َوَھ
دّ      ْد ُتَع ًة َوَق ْؤِلِم َخاّص وِدِه اْلُم ْن   اْلِعّلُة ُتَعّد ِمْن ُجْمَلِة اْلَأْمَراِض اْلَحاّدِة ِباْعِتَباِر َوْقِت ُوُج ِم

ّن   ُجْمَلِة اْلَأْمَراِض اْلُمْزِمَنِة ِباْعِتَباِر ُطوِل ُمْكِثَھا َوُعْسِر َبْرِئَھا َلا ِسّیَما إْن َتَجاَوَز ِفي الّس
ي   َراط   ]  ٦٥ص [ َخْمًسا َوِعْشِریَن َسَنًة َوَھِذِه اْلِعّلُة ِفي ِدَماِغِھ َوَخاّصًة ِف اَل ِإّبْق إّن : َق

  .ُؤَلاِء َحّتى َیُموُتوا الّصْرَع َیْبَقى ِفي َھ
  ]َلَعّل َصْرَع اْلَمْرَأِة اّلِتي َوَرَدْت ِفي اْلَحِدیِث َكاَن َصْرُعَھا ِمْن َصْرِع اْلَأْخَلاِط [ 

وُز َأْن             ُف َیُج َرُع َوَتَتَكّش ْت ُتْص ا َكاَن ِدیُث َأّنَھ اَء اْلَح ي َج ْرَأُة اّلِت ِذِه اْلَم َذا َفَھ إَذا ُعِرَف َھ
ى   َیُكوَن َصْرُع ْبِرَھا َعَل َھا ِمْن َھَذا الّنْوِع َفَوَعَدَھا الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلَجّنَة ِبَص

ا    ّدَعاِء َلَھ ْیَن ال ِة َوَب ْبِر َواْلَجّن ْیَن الّص ا َب َف َوَخّیَرَھ ا َتَتَكّش ا َأْن َل ا َلَھ َرِض َوَدَع َذا اْلَم َھ
  .َتاَرْت الّصْبَر َواْلَجّنَة ِبالّشَفاِء ِمْن َغْیِر َضَماٍن َفاْخ

اُج     [  ُھ ِعَل ا َیَناُل ا َل ُل َم ِھ َیْفَع ى الّل ِھ إَل َأْرَواِح ِبالّتَوّج اَج اْل َداِوي َوَأّن ِعَل ْرِك الّت َواُز َت َج
  ]اْلَأِطّباِء

َأْروَ    اَج اْل َداِوي َوَأّن ِعَل ِة َوالّت ْرِك اْلُمَعاَلَج َواِز َت ى َج ٌل َعَل َك َدِلی ي َذِل ّدَعَواِت َوِف اِح ِبال
ةِ       َأّثَر الّطِبیَع ُھ َوَت ْأِثیَرُه َوِفْعَل اِء َوَأّن َت اُج اْلَأِطّب ُھ   َوالّتَوّجِھ إَلى الّلِھ َیْفَعُل َما َلا َیَناُلُھ ِعَل َعْن

ا َوقَ     ِة َعْنَھ اِل الّطِبیَع َراًرا    َواْنِفَعاَلَھا َأْعَظُم ِمْن َتْأِثیِر اْلَأْدِوَیِة اْلَبَدِنّیِة َواْنِفَع َذا ِم ا َھ ْد َجّرْبَن
َفاءِ          ي ِش ا ِف ّیِة َواْنِفَعاَلاِتَھ َوى الّنْفِس ِل اْلُق َأّن ِلِفْع وَن ِب اِء ُمْعَتِرُف  َنْحُن َوَغْیُرَنا َوُعَقَلاُء اْلَأِطّب

ْفَلتِ  اِلِھْم  اْلَأْمَراِض َعَجاِئُب َوَما َعَلى الّصَناَعِة الّطّبّیِة َأَضّر ِمْن َزَناِدَقِة اْلَقْوِم َوِس ِھْم َوُجّھ
َوالّظاِھُر َأّن َصْرَع َھِذِه اْلَمْرَأِة َكاَن ِمْن َھَذا الّنْوِع َوَیُجوُز َأْن َیُكوَن ِمْن ِجَھِة اْلَأْرَواِح . 

ِة             َع اْلَجّن َك َم ى َذِل ْبِر َعَل ْیَن الّص ا َب ْد َخّیَرَھ ّلَم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی َوَیُكوُن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّل
  .َبْیَن الّدَعاِء َلَھا ِبالّشَفاِء َفاْخَتاَرْت الّصْبَر َوالّسْتَر َوَالّلُھ َأْعَلُم َو

  )٦٥ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج ِعْرِق الّنَسا

ي  ْھ ِف ُن َماَج َنِنِھ " َرَوى اْب ِن" ُس ِد ْب ِدیِث ُمَحّم ْن َح اَل   ِم ٍك َق ِن َماِل ِس ْب ْن َأَن یِریَن َع ِس
َسِمْعُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیُقوُل َدَواُء ِعْرِق الّنَسا َأْلَیُة َشاٍة َأْعَراِبّیٍة ُتَذاُب 

ْزٌء   ٌع   ]  ٦٦ص [ ُثّم ُتَجّزُأ َثَلاَثَة َأْجَزاٍء ُثّم ُیْشَرُب َعَلى الّریِق ِفي ُكّل َیْوٍم ُج اِء َوَج الّنَس
ْت    ا َطاَل َیْبَتِدُئ ِمْن َمْفِصِل اْلَوِرِك َوَیْنِزُل ِمْن َخْلٍف َعَلى اْلَفِخِذ َوُرّبَما َعَلى اْلَكْعِب َوُكّلَم

ّي ُمّدُتُھ َزاَد ُنُزوُلُھ َوَتْھُزُل َمَعُھ الّرْجُل َواْلَفِخُذ َوَھَذا اْلَحِدیُث ِفیِھ َمْعًنى ُلَغِوّي َوَمْعًنى ِطّب
َع   .  ْن َمَن َفَأّما اْلَمْعَنى الّلَغِوّي َفَدِلیٌل َعَلى َجَواِز َتْسِمَیِة َھَذا اْلَمَرِض ِبِعْرِق الّنَسا ِخَلاًفا ِلَم

َو     ِھ َوُھ ى َنْفِس َھِذِه الّتْسِمَیَة َوَقاَل الّنَسا ُھَو اْلِعْرُق َنْفُسُھ َفَیُكوُن ِمْن َباِب إَضاَفِة الّشْيِء إَل
اِب      : َوَجَواُب َھَذا اْلَقاِئِل ِمْن َوْجَھْیِن َأَحُدُھَما  ُمْمَتِنٌع ْن َب َو ِم ا َفُھ ْن الّنَس َأّن اْلَعَرَق َأَعّم ِم

َرُض  : َأّن الّنَسا : الّثاِني . إَضاَفِة اْلَعاّم إَلى اْلَخاّص َنْحُو ُكّل الّدَراِھِم َأْو َبْعُضَھا  ُھَو اْلَم
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ِعِھ  اْلَحاُل ِباْلِعْرِق َواْلِإَض ّمَي   . اَفِة ِفیِھ ِمْن َباِب إَضاَفِة الّشْيِء إَلى َمَحّلِھ َوَمْوِض َل َوُس ِقی
ِر           ى آِخ ي إَل َوِرِك َوَیْنَتِھ ِل اْل ْن َمْفِص ّد ِم َرُق ُمْمَت َذا اْلَع ِبَذِلَك ِلَأّن َأَلَمُھ ُیْنِسي َما ِسَواُه َوَھ

ِب اْلَوْحشِ    ْن اْلَجاِن َوَتِر      اْلَقَدِم َوَراَء اْلَكْعِب ِم اِق َواْل ِم الّس ْیَن َعْظ ا َب ى   . ّي ِفیَم ا اْلَمْعَن َوَأّم
ِب   : الّطّبّي َفَقْد َتَقّدَم َأّن َكَلاَم َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َنْوَعاِن َأَحُدُھَما  اّم ِبَحْس َع

َأْحَواِل    َخاِص َواْل اِكِن َواْلَأْش اِن َواْلَأَم ا. اْلَأْزَم ُأُموِر َأْو   : ِني َوالّث ِذِه اْل ِب َھ اّص ِبَحْس َخ
ا         اَوَرُھْم َوَل ْن َج اِز َوَم ِل اْلِحَج َرِب َوَأْھ اٌب ِلْلَع ِبْضِعَھا َوَھَذا ِمْن َھَذا اْلِقْسِم َفِإّن َھَذا ِخَط

ذَ   ِإّن َھ ْن    ِسّیَما َأْعَراُب اْلَبَواِدي َفِإّن َھَذا اْلِعَلاَج ِمْن َأْنَفِع اْلِعَلاِج َلُھْم َف ُدُث ِم َرَض َیْح ا اْلَم
َھاِل    ا ِباْلِإْس ٍة َفِعَلاُجَھ ٍة َلِزَج اّدٍة َغِلیَظ ْن َم ُدُث ِم ْد َیْح ْبٍس َوَق ّیَتاِن . ُی ا اْلَخاّص ُة ِفیَھ َواْلَأْلَی

ِإْخَراُج     اُج َواْل ا اْلِإْنَض ُھ إلَ     . اْلِإْنَضاُج َوالّتْلِییُن َفِفیَھ اُج ِعَلاُج َرُض َیْحَت َذا اْلَم َذْیِن  َوَھ ى َھ
ا           ِف َجْوَھِرَھ َداِرَھا َوُلْط َغِر ِمْق وِلَھا َوِص ِة ُفُض ِة ِلِقّل اِة اْلَأْعَراِبّی یِن الّش ي َتْعِی َأْمَرْیِن َوِف اْل
ِذِه      ا َوَھ وِم َوَنْحِوِھَم یِح َواْلَقْیُص َوَخاّصّیِة َمْرَعاَھا ِلَأّنَھا َتْرَعى َأْعَشاَب اْلَبّر اْلَحاَرِة َكالّش

ا     الّنَباتَ  ِھ ِبَھ ا ُتَغّذی َد َأْن ُیَلّطَفَھ ا َبْع ْن َطْبِعَھ ِھ ِم ي َلْحِم اَر ِف َواُن َص ا اْلَحَی ّذى ِبَھ اُت إَذا َتَغ
َوى        َبِن َأْق ي الّل اِت ِف ِذِه الّنَباَت ِل َھ َوُیْكِسُبَھا ِمَزاًجا َأْلَطَف ِمْنَھا َوَلا ِسّیَما اْلَأْلَیُة َوُظُھوُر ِفْع

ِم وَ  ي الّلْح ُھ ِف اِج ِمْن ْن اْلِإْنَض ِة ِم ي اْلَأْلَی ي ِف ّیَة اّلِت ّن اْلَخاّص ُأَمِم ]  ٦٧ص [ َلِك ِب اْل َغاِل
ِد      اُء اْلِھْن ِھ َأِطّب َرَدُة َوَعَلْی ُة اْلُمْف َي اْلَأْدِوَی َواِدي ِھ وَن   . َواْلَب اُن َفَیْعَتُن ّروُم َواْلُیوَن ا ال َوَأّم

ْم   َز         ِباْلُمَرّكَبِة َوُھْم ُمّتِفُقوَن ُكّلُھ ِإْن َعَج َذاِء َف َداِوَي ِباْلِغ ِب َأْن ُی اَرِة الّطِبی ْن َمَھ ى َأّن ِم َعَل
  .َفِباْلُمْفَرِد َفِإْن َعَجَز َفِبَما َكاَن َأَقّل َتْرِكیًبا 

دَ   ِب َأْن ُی اَرِة الّطِبی ْن َمَھ ى َأّن ِم ْم َعَل وَن ُكّلُھ ْم ُمّتِفُق ِة َوُھ وَن ِباْلُمَرّكَب اُن َفَیْعَتُن اِوَي اْلُیوَن
اَداِت    . ِباْلِغَذاِء َفِإْن َعَجَز َفِباْلُمْفَرِد َفِإْن َعَجَز َفِبَما َكاَن َأَقّل َتْرِكیًبا  َب َع ّدَم َأّن َغاِل َوَقْد َتَق

اَطِة         َذا ِلَبَس ُبَھا َوَھ یَطُة ُتَناِس ُة اْلَبِس یَطُة َفاْلَأْدِوَی َأْمَراُض اْلَبِس َواِدي اْل ِل اْلَب َرِب َوَأْھ اْلَع
ِب َأ ي اْلَغاِل ِذَیِتِھْم ِف ِة   . ْغ ِب اْلَأْغِذَی ْن َتْرِكی ُدُث َع ا َتْح ا َم ُة َفَغاِلًب َأْمَراُض اْلُمَرّكَب ا اْل َوَأّم

  .َوَتَنّوِعَھا َواْخِتَلاِفَھا َفاْخِتیَرْت َلَھا اْلَأْدِوَیُة اْلُمَرّكَبُة َوَالّلُھ َتَعاَلى َأْعَلُم 
  )٦٧ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 

یِھ            َفْص ا ُیَمّش ى َم ِھ إَل ِع َواْحِتَیاِج ْبِس الّطْب اِج ُی ي ِعَل ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّل
  َوُیَلّیُنُھ

ْیٍس    " ُسَنِنِھ " َواْبُن َماَجْھ ِفي " َجاِمِعِھ " َرَوى الّتْرِمِذّي ِفي  ِت ُعَم َماِء ِبْن ِمْن َحِدیِث َأْس
اَل        َقاَلْت َقاَل َرُسوُل الّل ْبُرِم َق ْت ِبالّش یَن ؟ َقاَل ِت َتْسَتْمِش اَذا ُكْن ّلَم ِبَم ِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

َنا  " َحاّر َجاّر َقاَلْت ُثّم اْسَتْمَشْیُت ِبالّسَنا َفَقاَل  . َلْو َكاَن َشْيٌء َیْشِفي ِمْن اْلَمْوِت َلَكاَن الّس
ْھ  ]  ٦٨ص [  َراھِ  " ُسَنِن اْبِن َماَج ْن إْب َن ُأّم         َع ِھ ْب َد الّل ِمْعت َعْب اَل َس َة َق ي َعْبَل ِن َأِب یَم ْب

َحَراٍم َوَكاَن َقْد َصّلى َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلِقْبَلَتْیِن َیُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل 
ا     الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیُقوُل َعَلْیُكْم ِبالّسَنا َوالّسُن ّل َداٍء إّل ْن ُك َفاًء ِم وِت َفِإّن ِفیِھَما ِش

  .ِقیَل َیا َرُسوَل الّلِھ َوَما الّساُم ؟ َقاَل اْلَمْوُت " الّساَم 
  ]اْلِعَلاُج ِبالّشْبُرِم [

ِة الْ           یُر ِبَمْنِزَل ا َیِص َي َوَل ى َیْمِش َع َحّت یَن الّطْب یَن ؟ َأْي ُتَلّیِن ت َتْسَتْمِش اَذا ُكْن ِف  َقْوُلُھ ِبَم َواِق
ٍل         ى َوْزِن َفِعی ّیا َعَل ّھُل َمِش ّدَواُء اْلُمَس ّمَي ال َذا ُس َأّن   . َفُیْؤِذي ِباْحِتَباِس الّنْجِو َوِلَھ َل ِل َوِقی

ْبُرِم          ْت ِبالّش ِفیَن ؟ َفَقاَل اَذا َتْسَتْش ْد ُرِوَي ِبَم ِة َوَق اُف ِلْلَحاَج َي َواِلاْخِتَل اْلَمْسُھوَل ُیْكِثُر اْلَمْش
ِة          َوُھَو ِم ي الّدَرَج اِبٌس ِف اّر َی َو َح َجَرٍة َوُھ ْرِق َش ُر ِع َو ِقْش ْن ُجْمَلِة اْلَأْدِوَیِة اْلَیُتوِعّیة َوُھ
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ِة الّراِبَعِة َوَأْجَوُدُه اْلَماِئُل إَلى اْلُحْمَرِة اْلَخِفیُف الّرِقیُق اّلِذي ُیْشِبُھ اْلِجْلَد اْلَمْلُفوَف َوِباْلُجْمَل
َھاِلَھا    َفُھَو ِمْن اْلَأْدِو ْرِط إْس ا َوَف ُھ  . َیِة اّلِتي َأْوَصى اْلَأِطّباُء ِبَتْرِك اْسِتْعَماِلَھا ِلَخَطِرَھ َوَقْوُل

ٍد     : َوُیْرَوى " َحاّر َجاّر " َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم  و ُعَبْی اَل َأُب اّر َق اِمِھْم   : َحاّر َی ُر َكَل َوَأْكَث
اِء   ت  . ِباْلَی ِھ َقْولَ : ُقْل ُدُھَما  َوِفی َفُھ    : اِن َأَح َھاُل َفَوَص ِدیُد اْلِإْس اْلِجیِم الّش اّر ِب اّر اْلَج َأّن اْلَح

  .ِباْلَحَراَرِة َوَشّدِة اْلِإْسَھاِل َوَكَذِلَك ُھَو َقاَلُھ َأُبو َحِنیَفَة الّدیَنَوِرّي 
  ]َما اْلَمْقُصوُد ِباْلِإْتَباِع [

ْیَن         َأّن َھَذ -َوُھَو الّصَواُب  -َوالّثاِني  وُن َب َأّوِل َوَیُك ُد اْل ِھ َتْأِكی ُد ِب ِذي ُیْقَص اِع اّل ا ِمْن اْلِإْتَب
 الّتْأِكیِد الّلْفِظّي َواْلَمْعَنِوّي َوِلَھَذا ُیَراُعوَن ِفیِھ إْتَباَعُھ ِفي َأْكَثِر ُحُروِفِھ َكَقْوِلِھْم َحَسٌن َبَسٌن

ي   َأْي َكاِمُل اْلُحْسِن َوَقْوُلُھْم َحَسٌن َقَسٌن ِب َع َأّن ِف اْلَقاِف َوِمْنُھ َشْیَطاٌن َلْیَطاُن َوَحاّر َجاّر َم
ْھِریج       ]  ٦٩ص [ اْلَجاّر َمْعًنى آَخَر َوُھَو  ْھِرّي َوِص ْوِلِھْم ِص اّر َكَق ي َج ٌة ِف َوَیاّر إّما ُلَغ

  .َوالّصَھاِري َوالّصَھاِریُج َوِإّما إْتَباُع ُمْسَتِقّل 
  ]َنَباُت الّسَنا [ 

لّسَنا َفِفیِھ ُلَغَتاِن اْلَمّد َواْلَقْصُر َوُھَو َنْبٌت ِحَجاِزّي َأْفَضُلُھ اْلَمّكّي َوُھَو َدَواٌء َشِریٌف َوَأّما ا
ْفَراَء        ِھُل الّص ُأوَلى ُیْس ِة اْل ي الّدَرَج اِبٌس ِف اّر َی َداِل َح ْن اِلاْعِت ٌب ِم ِة َقِری ْأُموُن اْلَغاِئَل َم

َواِس         َوالّسْوَداَء َوُیَقّوي ِجْرَم اْل ْن اْلَوْس ُع ِم ّیُتُھ الّنْف ِھ َوَخاّص ِریَفٌة ِفی یَلٌة َش ِذِه َفِض َقْلِب َوَھ
الّسْوَداِوّي َوِمْن الّشَقاِق اْلَعاِرِض ِفي اْلَبَدِن َوَیْفَتُح اْلَعَضَل َوَیْنَفُع ِمْن اْنِتَشاِر الّشَعِر َوِمْن 

َرِب َواْلبُ  ِق َواْلَج َداِع اْلَعِتی ِل َوالّص ا   اْلَقْم ِھ َمْطُبوًخ ْرِب َماِئ ِرِع َوُش ِة َوالّص وِر َواْلِحّك ُث
َم َوِإْن      ُة َدَراِھ ِھ َخْمَس ْن َماِئ َأْصَلُح ِمْن ُشْرِبِھ َمْدُقوًقا َوِمْقَداُر الّشْرَبِة ِمْنُھ َثَلاَثُة َدَراِھَم َوِم

َأْحَمِر الْ   ِب اْل َلَح     ُطِبَخ َمَعُھ َشْيٌء ِمْن َزْھِر اْلَبَنْفَسِج َوالّزِبی اَن َأْص ُم َك ُزوِع اْلَعَج اَل  . َمْن َق
ة         : الّراِزّي  َرِب َواْلِحّك ْن اْلَج اِن ِم َة َوَیْنَفَع اَط اْلُمْحَتِرَق ّھَلاِن اْلَأْخَل الّسَناُء والشاھترج ُیَس

  .َوالّشْرَبُة ِمْن ُكّل َواِحٍد ِمْنُھَما ِمْن َأْرَبَعِة َدَراِھَم إَلى َسْبَعِة َدَراِھَم 
  ]َو الّسُنوت َما ُھ[ 

ُل   : َوَأّما الّسُنوت َفِفیِھ َثَماِنَیُة َأْقَواٍل ؟ َأَحُدَھا  ُھ اْلَعَس اِني  . َأّن ْمِن    : َوالّث ِة الّس ُھ ُرّب ُعّك َأّن
ٍر السكسكي     ُن َبْك ّب    . َیْخُرُج ُخَطًطا َسْوَداَء َعَلى الّسْمِن َحَكاُھَما َعْمُرو ْب ُھ َح ُث َأّن الّثاِل

اِنّي  . وَن َوَلْیَس ِبِھ َقاَلُھ اْبُن اْلَأْعَراِبّي ُیْشِبُھ اْلَكّم ُھ   . الّراِبُع َأّنُھ اْلَكّموُن اْلَكْرَم اِمُس َأّن اْلَخ
َأْعَراِب     . الرازیانج  ِض اْل ْن َبْع ّدیَنَوِرّي َع ِبّت    . َحَكاُھَما َأُبو َحِنیَفَة ال ُھ الّش اِدُس َأّن . الّس

ي    . ا َأُبو َبْكِر ْبُن الّسّنّي اْلَحاِفُظ الّساِبُع َأّنُھ الّتْمُر َحَكاُھَم وُن ِف ِذي َیُك الّثاِمُن َأّنُھ اْلَعَسُل اّل
َدُر   . ِزَقاِق الّسْمِن َحَكاُه َعْبُد الّلِطیِف اْلَبْغَداِدّي  َذا َأْج ]  ٧٠ص [ َقاَل َبْعُض اْلَأِطّباِء َوَھ

وُن      َوَأْقَرُب إَلى الّصَواِب َأْي ُیْخَلُط الّسَناُء َمْدُقو ُق َفَیُك ّم ُیْلَع ْمِن ُث اِلِط ِللّس ًقا ِباْلَعَسِل اْلُمَخ
ى            ُھ َعَل ِھ َل َنا َوِإَعاَنِت َلاِح الّس ْن إْص ْمِن ِم ِل َوالّس ي اْلَعَس ا ِف َأْصَلَح ِمْن اْسِتْعَماِلِھ ُمْفَرًدا ِلَم

ْن َحِدیِث اْبِن َعّباٍس َیْرَفُعُھ إّن َخْیَر َوَقْد َرَوى الّتْرِمِذّيُ  َوَغْیُرُه ِم. َوَالّلُھ َأْعَلُم . اْلِإْسَھاِل 
 َما َتَداَوْیُتْم ِبِھ الّسُعوُط َوالّلُدوُد َواْلِحَجاَمُة َواْلَمْشُي َواْلَمِشّي ُھَو اّلِذي ُیَمّشي الّطْبَع َوُیَلّیُنُھ

  .َوُیَسّھُل ُخُروَج اْلَخاِرِج 
  )٧٠ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 

  ى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج ِحّكة اْلِجْسِم َوَما ُیَوّلُد اْلَقْمَلَفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّل
ّلى      " الّصِحیَحْیِن " ِفي  ِھ َص وُل الّل َص َرُس اَل َرّخ ِمْن َحِدیِث َقَتاَدَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َق

ي   الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَعْبِد الّرْحَمِن ْبِن َعْوٍف َوالّزَبْیِر ْب ا ِف ِن اْلَعّواِم َرِضَي الّلُھ َتَعاَلى َعْنُھَم



 ٢٦٤

ُلْبِس اْلَحِریِر َلِحّكٍة َكاَنْت ِبِھَما َوِفي ِرَواَیٍة َأّن َعْبَد الّرْحَمِن ْبَن َعْوٍف َوالّزَبْیَر ْبَن اْلَعّواِم 
ُھ َعلَ      ّلى الّل ّي َص ى الّنِب َل إَل ا      َرِضَي الّلُھ َتَعاَلى َعْنُھَما َشَكْوا اْلَقْم َزاٍة َلُھَم ي َغ ّلَم ِف ِھ َوَس ْی

ُدُھَما    . َفَرّخَص َلُھَما ِفي ُقُمِص اْلَحِریِر َوَرَأْیُتُھ َعَلْیِھَما  َراِن َأَح ِھ َأْم َھَذا اْلَحِدیُث َیَتَعّلُق ِب
  .ِفْقِھّي َواْلآَخُر ِطّبّي 

  ]ُحْكُم ُلْبِس اْلَحِریِر [
َلْیِھ ُسّنُتُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَباَحُة اْلَحِریِر ِللّنَساِء ُمْطَلًقا َفَأّما اْلِفْقِھّي َفَاّلِذي اْسَتَقّرْت َع

َوَتْحِریُمُھ َعَلى الّرَجاِل إّلا ِلَحاَجٍة َوَمْصَلَحٍة َراِجَحٍة َفاْلَحاَجُة إّما ِمْن ِشّدِة اْلَبْرِد َوَلا َیِجُد 
ِلَباُسُھ ِلْلَجَرِب َواْلَمَرِض َواْلِحّكِة َوَكْثَرِة اْلَقْمِل َكَما : ْنَھا َوِم. َغْیَرُه َأْو َلا َیِجُد ُسْتَرًة ِسَواُه 

َأْحَمَد َوَأَصّح َقْوَلْي الّشاِفِعّي إْذ اْلَأْصُل ]  ٧١ص . [ َدّل َعَلْیِھ َحِدیُث َأَنٍس َھَذا الّصِحیُح 
ِض اْلأُ     ّق َبْع ي َح ْت ِف ْن       َعَدُم الّتْخِصیِص َوالّرْخَصُة إَذا َثَبَت ّل َم ى ُك ّدْت إَل ى َتَع ِة ِلَمْعًن ّم

َبِبِھ    وِم َس ِریِم       . ُوِجَد ِفیِھ َذِلَك اْلَمْعَنى إْذ اْلُحْكُم َیُعّم ِبُعُم ُث الّتْح اَل َأَحاِدی ُھ َق َع ِمْن ْن َمَن َوَم
ُل  َعاّمٌة َوَأَحاِدیُث الّرْخَصِة ُیْحَتَمُل اْخِتَصاُصَھا ِبَعْبِد الّرْحَمِن ْبِن َعْوٍف َوال ّزَبْیِر َوُیْحَتَم

ُض          . َتَعّدیَھا إَلى َغْیِرِھَما  اَل َبْع َذا َق ى َوِلَھ اْلُعُموِم َأْوَل ُذ ِب اَن اْلَأْخ َأْمَراِن َك َل اْل َوِإَذا ُاْحُتِم
و     ِحیُح ُعُم ا ؟ َوالّص ِدِھَما َأْم َل ُم الّرَواِة ِفي َھَذا اْلَحِدیِث َفَلا َأْدِري َأْبَلَغْت الّرْخَصُة ِمْن َبْع

اِق        َدِم إْلَح یِص َوَع ّرْح ِبالّتْخِص ْم ُیَص ا َل الّرْخَصِة َفِإّنُھ ُعْرُف ِخَطاِب الّشْرِع ِفي َذِلَك َم
َك         ِز َتْجِزی ْن اْلَمْع ِة ِم ِحَیِتِھ ِباْلَجَذَع ي َتْض ْرَدَة ِف َغْیِر َمْن َرّخَص َلُھ َأّوًلا ِبِھ َكَقْوِلِھ ِلَأِبي ُب

دٍ    ْن َأَح ِزَي َع ْن             َوَلْن َتْج اِح َم ي ِنَك ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص اَلى ِلَنِبّی ِھ َتَع َدَك َوَكَقْوِل َبْع
َوَتْحِریُم اْلَحِریِر ] .  ٥٠اْلَأْحَزاُب [ } َخاِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنیَن { َوَھَبْت َنْفَسَھا َلُھ 

ا     إّنَما َكاَن َسّدا ِللّذِریَعِة َوِلَھَذا ُأِبیَح ِل َدُة َم ِذِه َقاِع ِة َوَھ لّنَساِء َوِلْلَحاَجِة َواْلَمْصَلَحِة الّراِجَح
ّدا          ُر َس ُرَم الّنَظ ا َح ِة َكَم َلَحِة الّراِجَح ِة َواْلَمْص َد اْلَحاَج اُح ِعْن ُھ ُیَب ّذَراِئِع َفِإّن ّد ال ّرَم ِلَس ُح

ِھ اْلحَ   ْدُعو إَلْی ُل       ِلَذِریَعِة اْلِفْعِل َوُأِبیَح ِمْنُھ َما َت ُرَم الّتَنّف ا َح ُة َوَكَم َلَحُة الّراِجَح ُة َواْلَمْص اَج
ْت         ْمِس َوُأِبیَح اِد الّش وِرّیِة ِبُعّب اَبَھِة الّص ِة اْلُمَش ّدا ِلَذِریَع ِي َس اِت الّنْھ ي َأْوَق َلاِة ِف ِبالّص

ْدُعو    ِلْلَمْصَلَحِة الّراِجَحِة َوَكَما َحُرَم ِرَبا اْلَفْضِل َسّدا ِلَذِریَعِة ِرَبا الّن ا َت ُھ َم ِسیَئِة َوُأِبیَح ِمْن
  الّتْحِبیُر ِلَما َیِحّل َوَیْحُرُم ِمْن ِلَباِس اْلَحِریِر]  ٧٢ص [ إَلْیِھ اْلَحاَجُة ِمْن اْلَعَراَیا 

  ]َفَواِئِد اْلَحِریِر [ َفْصُل 
َذةِ  ِة اْلُمّتَخ ْن اْلَأْدِوَی َر ِم َو َأّن اْلَحِری ّي َفُھ َأْمُر الّطّب ا اْل ي   َوَأّم ّد ِف َذِلَك ُیَع َواِن َوِل ْن اْلَحَی ِم

ْن         ِع َوِم ُل اْلَمْوِق اِفِع َجِلی ُر اْلَمَن َو َكِثی َواِن َوُھ ْن اْلَحَی ُھ ِم َأّن َمْخَرَج ِة ِل ِة اْلَحَیَواِنّی اْلَأْدِوَی
ْوَداِء    َخاّصّیِتِھ َتْقِوَیُة اْلَقْلِب َوَتْفِریُحُھ َوالّنْفُع ِمْن َكِثیٍر ِمْن َأْمَراِضِھ َوِم ّرِة الّس ِة اْلِم ْن َغَلَب

ُھ       اُم ِمْن ِھ َواْلَخ َل ِب ِر إَذا اْكَتَح َتْعَمُل    -َواْلَأْدَواِء اْلَحاِدَثِة َعْنَھا ؛ َوُھَو ُمَقّو ِلْلَبَص َو اْلُمْس َوُھ
ّب    َناَعِة الّط ي ِص ُأوَلى    -ِف ِة اْل ي الّدَرَج اِبٌس ِف اّر َی ا  . َح ٌب ِفیَھ اّر َرْط َل َح َل َو: َوِقی ِقی

َوِإَذا ُاّتِخَذ ِمْنُھ َمْلُبوٌس َكاَن ُمْعَتِدَل اْلَحَراَرِة ِفي ِمَزاِجِھ ُمَسّخًنا ِلْلَبَدِن َوُرّبَما َبُرَد . ُمْعَتِدٌل 
ِن ُیرَ     : َقاَل الّراِزّي . اْلَبَدُن ِبَتْسِمیِنِھ إّیاُه  ْن اْلُقْط َرُد ِم اِن َوَأْب ْن اْلَكّت ي  اْلِإْبَرْیَسُم َأْسَخُن ِم ّب

  .الّلْحَم َوُكّل ِلَباٍس َخِشٍن َفِإّنُھ ُیْھِزُل َوُیْصِلُب اْلَبَشَرَة َوِباْلَعْكِس 
  ]َأْقَساُم اْلَمَلاِبِس ِمْن َحْیُث َتْسِخیِن اْلَبَدِن [

ُھ َولَ    : ُقْلت  ٌم ُیَدّفُئ ُھ َوِقْس ا    َواْلَمَلاِبُس َثَلاَثُة َأْقَساٍم ِقْسٌم ُیَسّخُن اْلَبَدَن َوُیَدّفُئ ٌم َل ّخُنُھ َوِقْس ا ُیَس
َفَمَلاِبُس  ُیَسّخُنُھ َوَلا ُیَدّفُئُھ َوَلْیَس ُھَناَك َما ُیَسّخُنُھ َوَلا ُیَدّفُئُھ إْذ َما ُیَسّخُنُھ َفُھَو َأْوَلى ِبَتْدِفَئِتِھ

ِر َواْلقُ      اِن َواْلَحِری اِبُس اْلَكّت َدّفُئ َوَمَل ّخُن َوُت ّخُن     اْلَأْوَباِر َواْلَأْصَواِف ُتَس ا ُتَس َدّفُئ َوَل ِن ُت ْط



 ٢٦٥

َراَرِة         ُة اْلَح ِن ُمْعَتِدَل اُب اْلُقْط ٌة َوِثَی اَرٌة َیاِبَس وِف َح َفِثَیاُب اْلَكّتاِن َباِرَدٌة َیاِبَسٌة َوِثَیاُب الّص
ا   : " اْلِمْنَھاِج " َقاَل َصاِحُب . َوِثَیاُب اْلَحِریِر َأْلَیُن ِمْن اْلُقْطِن َوَأَقّل َحَراَرًة ِمْنُھ  ُھ َل َوُلْبُس

ا ُیَسّخُن َكاْلُقْطِن َبْل ُھَو ُمْعَتِدٌل َوُكّل ِلَباٍس َأْمَلَس َصِقیٍل َفِإّنُھ َأَقّل إْسَخاًنا ِلْلَبَدِن َوَأَقّل َعْوًن
اّرِة       اِد اْلَح ي اْلِبَل ْیِف َوِف ي الّص ا كَ . ِفي َتَحّلٍل َما َیَتَحّلُل ِمْنُھ َوَأْحَرى َأْن ُیْلَبَس ِف ْت  َوَلّم اَن

وَنِة    ْبِس َواْلُخُش ًة   ]  ٧٣ص [ ِثَیاُب اْلَحِریِر َكَذِلَك َوَلْیَس ِفیَھا َشْيٌء ِمْن اْلُی اَرْت َناِفَع َص
ِھ       وُل الّل َص َرُس َذِلَك َرّخ وَنٍة َفِل ِمْن اْلِحّكِة إْذ اْلِحّكُة َلا َتُكوُن إّلا َعْن َحَراَرٍة َوُیْبٍس َوُخُش

اُب         َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس ِة َوِثَی َداَواِة اْلِحّك ِر ِلُم اِس اْلَحِری ي ِلَب ّرْحَمنِ  ِف ِد ال ّلَم ِللّزَبْیِر َوَعْب
  .اْلَحِریِر َأْبَعُد َعْن َتَوّلِد اْلَقْمِل ِفیَھا إْذ َكاَن ِمَزاُجَھا ُمَخاِلًفا ِلِمَزاِج َما َیَتَوّلُد ِمْنُھ اْلَقْمُل 

  ]ِعّلُة َتْحِریِم اْلَحِریِر [
َراِب   َوَأ ِب َوالّت ّما اْلِقْسُم اّلِذي َلا ُیَدّفُئ َوَلا ُیَسّخُن َفاْلُمّتَخُذ ِمْن اْلَحِدیِد َوالّرَصاِص َواْلَخَش

ُھ     اَذا َحّرَمْت ْدِن َفِلَم ُھ ِلْلُب اِس َوَأْوَفَق َدَل الّلَب ِر َأْع اُس اْلَحِری اَن ِلَب ِإَذا َك َل َف ِإْن ِقی ا َف َوَنْحِوَھ
َؤاُل           الّشِریَعُة اْلَكا َذا الّس َل َھ َث ؟ ِقی ْت اْلَخَباِئ اِت َوَحّرَم ْت الّطّیَب ي َأَباَح َلُة اّلِت ُة اْلَفاِض ِمَل

ْت    ا ُرِفَع ُیِجیُب َعْنُھ ُكّل َطاِئَفٍة ِمْن َطَواِئِف اْلُمْسِلِمیَن ِبَجَواٍب َفُمْنِكُرو اْلُحْكِم َوالّتْعِلیِل ِلَم
ِلَھا َل ْن َأْص ِل ِم َدُة الّتْعِلی َؤاِل  َقاِع َذا الّس ْن َھ َواٍب َع ى َج اُجوا إَل ِل . ْم َیْحَت و الّتْعِلی َوُمْثِبُت

ِم  َأْكَثُروَن   -َواْلُحْك ْم اْل ِبَر       -َوُھ ُھ ِلَتْص ِریَعَة َحّرَمْت َأّن الّش َذا ِب ْن َھ ُب َع ْن ُیِجی ْنُھْم َم ِم
ِرِه     الّنُفوُس َعْنُھ َوَتْتُركُھ ِلّلِھ َفُتَثاُب َعَلى َذِلَك َلا ِسّیَم ُھ ِبَغْی َوٌض َعْن ا ِع ْن   . ا َوَلَھ ْنُھْم َم َوِم

ْن   ُیِجیُب َعْنُھ ِبَأّنُھ ُخِلَق ِفي اْلَأْصِل ِللّنَساِء َكاْلِحْلَیِة ِبالّذَھِب َفَحُرَم َعَلى الّرَجاِل ِلَما ِفیِھ ِم
ا یُ      ُرَم ِلَم اَل َح ْن َق ْنُھْم َم اِء َوِم اِل ِبالّنَس ّبِھ الّرَج َدِة َتَش اِء   َمْفَس ِر َواْلُخَیَل ْن اْلَفْخ ُھ ِم وِرُث

ّد        . َواْلُعْجِب  ِث َوِض ِة َوالّتَخّن ْن اْلُأُنوَث َدِن ِم ِتِھ ِلْلَب ُھ ِبُمَلاَمَس َوِمْنُھْم َمْن َقاَل َحُرَم ِلَما ُیوِرُث
اِث وَ   َفاِت اْلِإَن ُد     الّشَھاَمِة َوالّرُجوَلِة َفِإّن ُلْبَسُھ ُیْكِسُب اْلَقْلَب ِصَفًة ِمْن ِص اُد َتِج ا َتَك َذا َل ِلَھ

ى       ى َحّت ا َیْخَف ا َل اَوِة َم َمْن َیْلَبُسُھ ِفي اْلَأْكَثِر إّلا َوَعَلى َشَماِئِلِھ ِمْن الّتَخّنِث َوالّتَأّنِث َوالّرَخ
ْبسُ  ا    َلْو َكاَن ِمْن َأْشَھِم الّناِس َوَأْكَثِرِھْم َفَحْوِلّیًة َوُرُجوِلّیًة َفَلا ُبّد َأْن ُیْنِقَصُھ ُل ِر ِمْنَھ اْلَحِری

َذا          یِم َوِلَھ اِرِع اْلَحِك ّلْم ِللّش َذا َفْلُیَس ِم َھ ْن َفْھ ْت َع َوِإْن َلْم ُیْذِھْبَھا َوَمْن َغُلَظْت ِطَباُعُھ َوَكُثَف
ُأ َعلَ      ]  ٧٤ص [ َكاَن  ا َیْنَش ِبّي ِلَم ُھ الّص َوِلّي َأْن ُیْلِبَس ى اْل ِھ  َأَصّح اْلَقْوَلْیِن َأّنُھ َیْحُرُم َعَل ْی

َوَقْد َرَوى الّنَساِئّي ِمْن َحِدیِث َأِبي ُموَسى اْلَأْشَعِرّي َعْن الّنِبّي . ِمْن ِصَفاِت َأْھِل الّتْأِنیِث 
ى         ُھ َعَل ّذَھَب َوَحّرَم َر َوال ي اْلَحِری اِث ُأّمِت ّل ِلِإَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َقاَل إّن الّلَھ َأَح

ي       ُذُكوِرَھا َوِفي َل اِثِھْم َوِف ّل ِلِإَن ي َوُأِح وِر ُأّمِت ى ُذُك " ْفٍظ َحُرَم ِلَباُس اْلَحِریِر َوالّذَھِب َعَل
ْبِس            " َصِحیِح اْلُبَخاِرّي  ْن ُل ّلَم َع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ى َرُس اَل َنَھ َة َق َعْن ُحَذْیَف

  َقاَل ُھَو َلُھْم ِفي الّدْنَیا َوَلُكْم ِفي اْلآِخَرِةاْلَحِریِر َوالّدیَباِج َوَأْن ُیْجَلَس َعَلْیِھ َو
  )٧٤ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج َذاِت اْلَجْنِب
ّلَم  ِمْن َحِدیِث َزْیِد ْبِن َأْرَقمَ  َأّن الّنِبّي َصّلى الّل" َجاِمِعِھ " َرَوى الّتْرِمِذّي ِفي  ُھ َعَلْیِھ َوَس

اِن     اِء َنْوَع َد اْلَأِطّب َقاَل َتَداَوْوا ِمْن َذاِت اْلَجْنِب ِباْلُقْسِط اْلَبْحِرّي َوالّزْیِت َوَذاُت اْلَجْنِب ِعْن
ّي   ُر َحِقیِق ّي َوَغْی اِء     . َحِقیِق ي اْلِغَش ِب ِف َواِحي اْلَجْن ي َن ِرُض ِف اّر َیْع اْلَحِقیِقّي َوَرٌم َح َف

اٍح         . َتْبِطِن ِلْلَأْضَلاِع اْلُمْس ْن ِرَی ِب َع َواِحي اْلَجْن ي َن ِرُض ِف ِبُھُھ َیْع ٌم ُیْش َوَغْیُر اْلَحِقیِقّي َأَل
َقْد َیْعِرُض " : اْلَقاُنوِن " َقاَل َصاِحُب ]  ٧٥ص [ َغِلیَظٍة ُمْؤِذَیٍة َتْحَتِقُن َبْیَن الّصَفاَقاِت 

اّلِتي ِفي الّصْدِر َواْلَأْضَلاِع َوَنَواِحیَھا َأْوَراٌم ُمْؤِذَیٌة ِجّدا  ِفي اْلَجْنِب َوالّصَفاَقاِت َواْلَعَضِل



 ٢٦٦

ِب    اًما َوَذاَت اْلَجْن ًة َوِبْرَس ّمى َشْوَص ٌة ُتَس ِذِه    . ُموِجَع ي َھ ا ِف ا َأْوَجاًع وُن َأْیًض ْد َتُك َوَق
ُیَظنّ      ٍة َف اٍح َغِلیَظ ْن ِرَی ْن ِم وُن        اْلَأْعَضاِء َلْیَسْت ِمْن َوَرٍم َوَلِك ا َتُك ِة َوَل ِذِه اْلِعّل ْن َھ ا ِم َأّنَھ

َأَلِم      . ِمْنَھا  اِن اْل ْن َمَك ِتَقاًقا ِم ِب اْش َقاَل َواْعَلْم َأّن ُكّل َوَجٍع ِفي اْلَجْنِب َقْد ُیَسّمى َذاَت اْلَجْن
ْنِب َفِإَذا َعَرَض ِفي ِلَأّن َمْعَنى َذاِت اْلَجْنِب َصاِحَبُة اْلَجْنِب َواْلَغَرُض ِبِھ َھا ُھَنا َوَجُع اْلَج

َحاَب        ِھ إّن َأْص ي َقْوِل َراَط ِف اُم ُبْق َل َكَل اْلَجْنِب َأَلٌم َعْن َأّي َسَبٍب َكاَن ُنِسَب إَلْیِھ َوَعَلْیِھ ُحِم
ةٍ      . َذاِت اْلَجْنِب َیْنَتِفُعوَن ِباْلَحَماِم  ُع ِرَئ ٍب َأْو َوَج ُع َجْن ِھ َوَج ْن ِب ْن   ِقیَل اْلُمَراُد ِبِھ ُكّل َم ِم

اِء   . ُسوِء ِمَزاٍج َأْو ِمْن َأْخَلاٍط َغِلیَظٍة َأْو َلّذاَعٍة ِمْن َغْیِر َوَرٍم َوَلا ُحّمى  ُض اْلَأِطّب َقاَل َبْع
ٍد        ّل َواِح َذِلَك َوَرُم ُك اّر َوَك ِب اْلَح َو َوَرُم اْلَجْن َوَأّما َمْعَنى َذاِت اْلَجْنِب ِفي ُلَغِة اْلُیوَناِن َفُھ

َضاِء اْلَباِطَنِة َوِإّنَما ُسّمَي َذاَت اْلَجْنِب َوَرَم َذِلَك اْلُعْضِو إَذا َكاَن َوَرًما َحاّرا َفَقْط ِمْن اْلَأْع
اِخُس       .  ُع الّن َعاُل َواْلَوَج ى َوالّس َي اْلُحّم َراٍض َوِھ َوَیْلَزُم َذاَت اْلَجْنِب اْلَحِقیِقّي َخْمَسُة َأْع

ِم     . اِرّي َوِضیُق الّنَفِس َوالّنْبُض اْلِمْنَش َذا اْلِقْس َو ِلَھ ْیَس ُھ َواْلِعَلاُج اْلَمْوُجوُد ِفي اْلَحِدیِث َل
ِرّي       َط اْلَبْح ِإّن اْلُقْس ِة َف ّریِح اْلَغِلیَظ ِدّي     -َلِكْن ِلْلِقْسِم الّثاِني اْلَكاِئِن َعْن ال وُد اْلِھْن َو اْلُع َوُھ

َر   َث ُأَخ ي َأَحاِدی ًرا ِف اَء ُمَفّس ا َج ى َم ْن -َعَل َط  ِص ا َوُخِل ا َناِعًم ِط إَذا ُدّق َدّق ْن اْلُقْس ٌف ِم
ا       َذِلَك َناِفًع ا ِل اَن َدَواًء ُمَواِفًق َق َك [ ِبالّزْیِت اْلُمَسّخِن َوُدِلَك ِبِھ َمَكاُن الّریِح اْلَمْذُكوُر َأْو ُلِع

ِة ُمَفّتحً   ]  ٧٦ص  اِء اْلَباِطَن ي     ِلَماّدِتِھ ُمْذِھًبا َلَھا ُمَقّوًیا ِلْلَأْعَض ْذُكوُر ِف وُد اْلَم َدِد َواْلُع ا ِللّس
اَء        . َمَناِفِعِھ َكَذِلَك  ّوي اْلَأْعَض َبْطَن َوُیَق ِبُس اْل اِبٌض َیْح اِبٌس َق اّر َی َقاَل اْلُمَسّبِحّي اْلُعوُد َح

لّرُطوَبِة َواْلُعوُد اْلَباِطَنَة َوَیْطُرُد الّریَح َوَیْفَتُح الّسَدَد َناِفٌع ِمْن َذاِت اْلَجْنِب َوُیْذِھُب َفْضَل ا
ا إَذا        . اْلَمْذُكوُر َجّیٌد ِللّدَماِغ  ِة َأْیًض ِب اْلَحِقیِقّی ْن َذاِت اْلَجْن ُط ِم َع اْلُقْس وُز َأْن َیْنَف َقاَل َوَیُج

ِب  َوَذ. َكاَن ُحُدوُثَھا َعْن َماّدٍة َبْلَغِمّیٍة َلا ِسّیَما ِفي َوْقِت اْنِحَطاِط اْلِعّلِة َوَالّلُھ َأْعَلُم  اُت اْلَجْن
ِھ          وُل الّل َدَأ َرُس ْت َب ا َقاَل َلَمَة َأّنَھ ْن ُأّم َس ِحیِح َع ِمْن اْلَأْمَراِض اْلَخِطَرِة َوِفي اْلَحِدیِث الّص
ّلى           َرَج َوَص ِھ َخ ّف َعَلْی ا َخ اَن ُكّلَم ة َوَك تِ  َمْیُموَن ي َبْی َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبَمَرِضِھ ِف

َواْشَتّد َشْكَواُه َحّتى ُغِمَر " ُكّلَما َوَجَد ِثَقًلا َقاَل ُمُروا َأَبا َبْكٍر َفْلُیَصّل ِبالّناِس ِبالّناِس َوَكاَن 
اِرِث     ُت اْلَح ِل ِبْن اُس َوُأّم اْلَفْض ُھ اْلَعّب اُؤُه َوَعّم َدُه ِنَس اْجَتَمَع ِعْن ِع َف ّدِة اْلَوَج ْن ِش ِھ ِم َعَلْی

اَل  َوَأْسَماُء ِبْنُت ُعَمْیٍس َفَتَش ي    " اَوُروا ِفي َلّدِه َفَلّدوُه َوُھَو َمْغُموٌر َفَلّما َأَفاَق َق َل ِب ْن َفَع َم
َلَمَة    ْت ُأّم َس َھَذا َھَذا ِمْن َعَمِل ِنَساٍء ِجْئَن ِمْن َھا ُھَنا َوَأَشاَر ِبَیِدِه إَلى َأْرِض اْلَحَبَشِة َوَكاَن

اُلوا   ّدَتاُه َفَق َماُء َل وَل اللّ : َوَأْس ا َرُس ِب   َی َك َذاُت اْلَجْن وَن ِب یَنا َأْن َیُك اَل . ِھ َخِش ِبَم " َق َف
ٍت   : ؟ َقاُلوا " َلَدْدُتُموِني  ْن َزْی اَل  . ِباْلُعوِد اْلِھْنِدّي َوَشْيٍء ِمْن َوْرٍس َوَقَطَراٍت ِم ا  " َفَق َم

َأْن َلا َیْبَقى ِفي اْلَبْیِت َأَحٌد إّلا ُلّد إّلا َعَزْمُت َعَلْیُكْم " ُثّم َقاَل " َكاَن الّلُھ ِلَیْقِذَفِني ِبَذِلَك الّداِء 
اُس   ي اْلَعّب ي  ]  ٧٧ص [ َعّم ِحیَحْیِن " َوِف ا   " الّص اَلى َعْنَھ ُھ َتَع َي الّل َة َرِض ْن َعاِئَش َع

ا        ّدوِني َفُقْلَن ا َتُل اَر َأْن َل ّلَم َفَأَش ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل َدْدَنا َرُس ْت َل َة َك: َقاَل َراِھَی
َر عَ     ّد َغْی ا ُل ٌد إّل ي  اْلَمِریِض ِللّدَواِء َفَلّما َأَفاَق َقاَل َأَلْم َأْنَھُكْم َأْن َتُلّدوِني َلا َیْبَقى ِمْنُكْم َأَح ّم

ِفي َأَحِد  الّلُدوُد َما ُیْسَقى اْلِإْنَساُن: َقاَل َأُبو ُعَبْیٍد َعْن اْلَأْصَمِعّي " اْلَعّباِس َفِإّنُھ َلْم َیْشَھْدُكْم 
: ُقْلت . َوَأّما اْلَوُجوُر َفُھَو ِفي َوَسِط اْلَفِم . ِشّقْي اْلَفِم ُأِخَذ ِمْن َلِدیَدْي اْلَواِدي َوُھَما َجاِنَباُه 

  .َوالّسُعوُط َما ُأْدِخَل ِمْن َأْنِفِھ . ُھَو الّدَواُء اّلِذي ُیَلّد ِبِھ  -ِباْلَفْتِح  -َوالّلُدوُد 
  ]َجاِني ِبِمْثِل َما َفَعَل ُمَعاَقَبُة اْل[ 

ا         ُھ ُمَحّرًم ْن ِفْعُل ْم َیُك َواٌء إَذا َل َل َس ا َفَع َوِفي َھَذا اْلَحِدیِث ِمْن اْلِفْقِھ ُمَعاَقَبُة اْلَجاِني ِبِمْثِل َم
ا فِ          ْد َذَكْرَناَھ ا َق َر َدِلیًل َعَة َعَش ِھ ِلِبْض وُع ِب َواُب اْلَمْقُط ٍع  ِلَحّق الّلِھ َوَھَذا ُھَو الّص ي َمْوِض
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َأَلِة     ُة اْلَمْس ِدیَن َوَتْرَجَم اِء الّراِش ْن اْلُخَلَف ٌت َع َو َثاِب َد َوُھ وُص َأْحَم َو َمْنُص َر َوُھ آَخ
ْوُل     ّیُن اْلَق َة َفَیَتَع ِباْلِقَصاِص ِفي الّلْطَمِة َوالّضْرَبِة َوِفیَھا ِعّدُة َأَحاِدیَث َلا ُمَعاِرَض َلَھا َأْلَبّت

  ] ٧٨ص . [ ِبَھا 
  )٧٨ص /  ٤ج ( -اد المعاد ز

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج الّصَداِع َوالّشِقیَقِة
ّلَم          " ُسَنِنِھ " َرَوى اْبُن َماَجْھ ِفي  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ٌر َأّن الّنِب ّحِتِھ َنَظ ي ِص ِدیًثا ِف َح

ٌم     َكاَن إَذا ُصِدَع َغّلَف َرْأَسُھ َداُع َأَل َداِع َوالّص ِباْلِحّناِء َوَیُقوُل إّنُھ َناِفٌع ِبِإْذِن الّلِھ ِمْن الّص
ِقیَقًة        ّمى َش ا ُیَس ّرْأِس َلاِزًم ّقْي ال ِد ِش ِفي َبْعِض َأْجَزاِء الّرْأِس َأْو ُكّلِھ َفَما َكاَن ِمْنُھ ِفي َأَح

َتِمُل       َوِإْن َكاَن َشاِمًلا ِلَجِمیِعِھ َلاِزًما ُیَسّمى َب ي َتْش َلاِح اّلِت ِة الّس ِبیًھا ِبَبْیَض وَدًة َتْش ْیَضًة َوُخ
  .َعَلى الّرْأِس ُكّلِھ َوُرّبَما َكاَن ِفي ُمَؤّخِر الّرْأِس َأْو ِفي ُمَقّدِمِھ 

  ]َحِقیَقُة الّصَداِع [ 
ِھ   َوَحِقیَقُة الّصَداِع ُسُخوَنُة. َوَأْنَواُعُھ َكِثیَرٌة َوَأْسَباُبُھ ُمْخَتِلَفٌة  الّرْأِس َواْحِتَماُؤُه ِلَما َداَر ِفی

ِمْن اْلُبَخاِر َیْطُلُب الّنُفوَذ ِمْن الّرْأِس َفَلا َیِجُد َمْنَفًذا َفَیْصَدُعُھ َكَما َیْصَدُع اْلَوْعُي إَذا َحِمَي 
اَن     َما ِفیِھ َوَطَلَب الّنُفوَذ َفُكّل َشْيٍء َرْطٍب إَذا َحِمَي َطَلَب َمَكاًنا َأْوَسَع ِمْن ِذي َك ِھ اّل َمَكاِن

ي        اَل ِف ُل َوَج ي َوالّتَحّل ُھ الّتَفّش ا ُیْمِكُن ِفیِھ َفِإَذا َعَرَض َھَذا اْلُبَخاُر ِفي الّرْأِس ُكّلِھ ِبَحْیُث َل
  ] ٧٩ص . [ الّرْأِس ُسّمَي الّسْدُر 

  ]َأْسَباُب الّصَداِع [ 
ُدَھا    َدٍة َأَح َباٍب َعِدی ْن َأْس وُن َع َداُع َیُك ِة    :  َوالّص اِئِع اْلَأْرَبَع ْن الّطَب ٍد ِم ِة َواِح ْن َغَلَب . ِم

ِب      اِل اْلَعَص َوَرِم ِلاّتَص َذِلَك اْل َواْلَخاِمُس َیُكوُن ِمْن ُقُروٍح َتُكوُن ِفي اْلَمِعَدِة َفَیْأَلُم الّرْأُس ِل
ى     َوالّساِدُس ِمْن ِریٍح َغِلیَظٍة َتكُ . اْلُمْنَحِدِر ِمْن الّرْأِس ِباْلَمِعَدِة  َعُد إَل َدِة َفَتْص ي اْلَمِع وُن ِف

َدِة        . الّرْأِس َفَتْصَدُعُھ  َأَلِم اْلَمِع ّرْأُس ِب ْأَلُم ال َدِة َفَی ُروِق اْلَمِع ي ُع َوالّساِبُع َیُكوُن ِمْن َوَرٍم ِف
ْن ال . ِلِلاّتَصاِل اّلِذي َبْیَنُھَما  ِدُر    َوالّثاِمُن ُصَداٌع َیْحُصُل َعْن اْمِتَلاِء اْلَمِعَدِة ِم ّم َیْنَح اِم ُث ّطَع

ِم   . َوَیْبَقى َبْعُضُھ ِنیًئا َفُیَصّدُع الّرْأَس َوُیْثِقُلُھ  ِل اْلِجْس َوالّتاِسُع َیْعِرُض َبْعَد اْلِجَماِع ِلَتَخْلُخ
ْدِرِه        ْن َق ُر ِم َواِء َأْكَث ّر اْلَھ ْن َح ِھ ِم ُل إَلْی ْيءِ   . َفَیِص َد اْلَق ُل َبْع َداٌع َیْحُص ُر ُص  َواْلَعاِش

ِھ           َدِة إَلْی ْن اْلَمِع َأْبِخَرِة ِم اُعِد اْل ا ِلَتَص ْبِس َوِإّم ِة اْلُی ا ِلَغَلَب ِتْفَراِغ إّم َر  . َواِلاْس اِدي َعَش َواْلَح
َواِء      ُخوَنِة اْلَھ ّر َوُس ّدِة اْلَح ّدِة       . ُصَداٌع َیْعِرُض َعْن ِش ْن ِش ِرُض َع ا َیْع َر َم اِني َعَش َوالّث

ا   اْلَبْرِد َوَتَكاُثِف اْلَأ َدِم َتَحّلِلَھ َھِر       . ْبِخَرِة ِفي الّرْأِس َوَع ْن الّس ُدُث ِم ا َیْح َر َم َث َعَش َوالّثاِل
ِھ        . َوَعَدِم الّنْوِم  ِل َعَلْی ْيِء الّثِقی ِل الّش ّرْأِس َوَحْم ْغِط ال ْن َض . َوالّراِبُع َعَشَر َما َیْحُدُث ِم

َر  . َلاِم َفَتْضُعُف ُقّوُة الّدَماِغ ِلَأْجِلِھ َواْلَخاِمَس َعَشَر َما َیْحُدُث ِمْن َكْثَرِة اْلَك َوالّساِدَس َعَش
ِة        ِة اْلُمْفِرَط ِة َوالّرَیاَض َرِة اْلَحَرَك ْن َكْث ُدُث ِم ا َیْح ْن     . َم ُدُث ِم ا َیْح َر َم اِبَع َعَش َوالّس

اِوسِ    َأْحَزاِن َواْلَوَس وِم َواْل ِة    اْلَأْعَراِض الّنْفَساِنّیِة َكاْلُھُموِم َواْلُغُم اِر الّرِدیَئ ص . [ َواْلَأْفَك
ُر       ]  ٨٠ ِھ َفَتْكُث ُل ِفی ا َتْعَم ُد َم ا َتِج َوالّثاِمَن َعَشَر َما َیْحُدُث ِمْن ِشّدِة اْلُجوِع َفِإّن اْلَأْبِخَرَة َل

ُھ    ّدَماِغ َفُتْؤِلُم َفاِق ال        . َوَتَتَصاَعُد إَلى ال ي ِص ْن َوَرٍم ِف ُدُث َع ا َیْح َر َم َع َعَش ّدَماِغ َوالّتاِس
َواْلِعْشُروَن َما َیْحُدُث ِبَسَبِب اْلُحّمى . َوَیِجُد َصاِحُبُھ َكَأّنُھ ُیْضَرُب ِباْلَمَطاِرِق َعَلى َرْأِسِھ 

  .ِلاْشِتَعاِل َحَراَرِتَھا ِفیِھ َفَیَتَأّلُم َوَالّلُھ َأْعَلُم 
  ]َسَبُب ُصَداِع الّشِقیَقِة [ َفْصٌل 

  ]اْلَوَجَع  َتْعِصیُب الّرْأِس ُیْسِكُن[ 
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ا             ٌة إَلْیَھ ا َأْو ُمْرَتِقَی َلٌة ِفیَھ َدَھا َحاِص ّرْأِس َوْح َراِییِن ال ي َش اّدٌة ِف ِقیَقِة َم َداِع الّش َوَسَبُب ُص
ا   اّرٌة َأْو َب ٌة ِرَدَفَیْقَبُلَھا اْلَجاِنُب اْلَأْضَعُف ِمْن َجاِنَبْیِھ َوِتْلَك اْلَماّدُة إّما ُبَخاِرّیٌة َوِإّما َأْخَلاٌط َح

ّدَمِوّي         ي ال ًة ِف َراِییُن َوَخاّص ْرَباِن الّش ا َض ُة ِبَھ ا اْلَخاّص ِبَطْت . َوَعَلاَمُتَھ َوِإَذا ُض
اِب       . ِباْلَعَصاِئِب َوُمِنَعْت ِمْن الّضَرَبان َسَكَن اْلَوَجُع  ي ِكَت ْیٍم ِف و ُنَع َر َأُب ْد َذَك ّب  " َوَق الّط

ِوّي  انَ  " الّنَب ْوَع َك َذا الّن ُھ َأّن َھ ْوَم      َل ُث اْلَی ّلَم َفَیْمُك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص یُب الّنِب ُیِص
َوِفیِھ َعْن اْبِن َعّباٍس َقاَل َخَطَبَنا َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم . َواْلَیْوَمْیِن َوَلا َیْخُرُج 

اَن     َأّنُھ َق" الّصِحیِح " َوَقْد َعَصَب َرْأَسُھ ِبِعَصاَبٍة َوِفي  اه َوَك ِھ َواْرَأَس َرِض َمْوِت اَل ِفي َم
  .الّشِقیَقِة َوَغْیِرَھا ِمْن َأْوَجاِع الّرْأِس ]  ٨١ص [ ُیَعّصُب َرْأَسُھ 

  ]ِعَلاُج الّصَداِع [ َفْصٌل 
ِتْفَراِغ وَ       ُھ ِباِلاْس ا ِعَلاُج ُھ َم َباِبِھ َفِمْن ِھ َوَأْس ُھ    َوِعَلاُجُھ َیْخَتِلُف ِباْخِتَلاِف َأْنَواِع ا ِعَلاُج ُھ َم ِمْن

ا            ُھ َم َماَداِت َوِمْن ُھ ِبالّض ا ِعَلاُج ُھ َم ِة َوِمْن ُكوِن َوالّدَع ُھ ِبالّس ا ِعَلاُج ِبَتَناُوِل اْلِغَذاِء َوِمْنُھ َم
َماَع اْلأَ     َب َس َأْن َیْجَتِن ُھ ِب َواِت  ِعَلاُجُھ ِبالّتْبِریِد َوِمْنُھ َما ِعَلاُجُھ ِبالّتْسِخیِن َوِمْنُھ َما ِعَلاُج ْص

  .َواْلَحَرَكاِت 
  ]اْلِعَلاُج ِباْلِحّناِء ُجْزِئّي [ 

إَذا ُعِرَف َھَذا َفِعَلاُج الّصَداِع ِفي َھَذا اْلَحِدیِث ِباْلِحّناِء ُھَو ُجْزِئّي َلا ُكّلّي َوُھَو ِعَلاُج َنْوٍع 
ِتْفَراُغَھا      ِمْن َأْنَواِعِھ َفِإّن الّصَداَع إَذا َكاَن ِمْن َحَراَرٍة ُمْلِھَبٍة َوَل ُب اْس اّدٍة َیِج ْن َم ْن ِم ْم َیُك

ِھ       َداُع َوِفی َكَن الّص ّل َس َع اْلَخ َنَفَع ِفیِھ اْلِحّناُء َنْفًعا َظاِھًرا َوِإَذا ُدّق َوُضّمَدْت ِبِھ اْلَجْبَھُة َم
ّم     ُقّوٌة ُمَواِفَقٌة ِلْلَعَصِب إَذا ُضّمَد ِبِھ َسَكَنْت َأْوَجاُعُھ َوَھَذا َلا َیْخَتّص ِب ْل َیُع ّرْأِس َب ِع ال َوَج

ِب           اّر َواْلُمْلَتِھ َوَرِم اْلَح ُع اْل ِھ َمْوِض ّمَد ِب اُء َوِإَذا ُض ِھ اْلَأْعَض ّد ِب اْلَأْعَضاَء َوِفیِھ َقْبٌض ُتَش
ھِ   " َوَقْد َرَوى اْلُبَخاِرّي ِفي . َسّكَنُھ  ي   " َتاِریِخ و َداُوَد ِف َنِن  " َوَأُب ِھ   " الّس وَل الّل َأّن َرُس

ُھ      اَل َل ا َق ِھ إّل َتِجْم  " َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َما َشَكا إَلْیِھ َأَحٌد َوَجًعا ِفي َرْأِس َكا   " اْح ا َش َوَل
ُھ       اَل َل ا َق ِھ إّل ي ِرْجَلْی اِء   " إَلْیِھ َوَجًعا ِف ْب ِباْلِحّن ْلَمى ُأّم     " . اْخَتِض ْن َس ِذّي َع ي الّتْرِم َوِف

ِھ             َراِفٍع َخاِدَمِة الّنِب ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص یُب الّنِب ا ُیِص اَن َل ْت َك ّلَم َقاَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص
  ] ٨٢ص . [ َوَسّلَم ُقْرَحٌة َوَلا َشْوَكٌة إّلا َوَضَع َعَلْیَھا اْلِحّناَء 

  )٨٣ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
ُھ  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ُمَعاَل َجِة اْلَمْرَضى ِبَتْرِك إْعَطاِئِھْم َما َیْكَرُھوَن

  ِمْن الّطَعاِم َوالّشَراِب َوِإّنُھْم َلا ُیْكَرُھوَن َعَلى َتَناُوِلِھَما
وُل    " َجاِمِعِھ " َرَوى الّتْرِمِذّي ِفي  اَل َرُس اَل َق َواْبُن َماَجْھ َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اْلُجَھِنّي َق

الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلا ُتْكِرُھوا َمْرَضاُكْم َعَلى الّطَعاِم َوالّشَراِب َفِإّن الّلَھ َعّز َوَجّل الّلِھ َصّلى 
َتِمَلِة ُیْطِعُمُھْم َوَیْسِقیِھْم َقاَل َبْعُض ُفَضَلاِء اْلَأِطّباِء َما َأْغَزَر َفَواِئَد َھِذِه اْلَكِلَمِة الّنَبِوّیِة اْلُمْش

ٍم إلَ   ى ِحَك اَف        َعَل ِریَض إَذا َع َك َأّن اْلَم اِلْج اْلَمْرَضى َوَذِل ْن ُیَع اِء َوِلَم ّیَما ِلْلَأِطّب ا ِس ٍة َل ِھّی
ْھَوِتِھ َأْو         ُقوِط َش َرِض َأْو ِلُس َدِة اْلَم ِة ِبُمَجاَھ ِتَغاِل الّطِبیَع َذِلَك ِلاْش َراَب َف اَم َأْو الّش الّطَع

َراَرِة اْلَغِری   ْعِف اْلَح اُء         ُنْقَصاِنَھا ِلَض ٍذ إْعَط وُز ِحیَنِئ ا َیُج اَن َفَل ا َك ا َوَكْیَفَم ِة َأْو ُخُموِدَھ ِزّی
ِة    . اْلِغَذاِء ِفي َھِذِه اْلَحاَلِة  ِف الّطِبیَع َذاِء ِلَتَخّل َواْعَلْم َأّن اْلُجوَع إّنا ُھَو َطَلُب اْلَأْعَضاِء ِلْلِغ

ِذُب الْ    ا َفَتْج ُل ِمْنَھ ى       ِبِھ َعَلْیَھا ِعَوَض َما َیَتَحّل ّدْنَیا َحّت اِء ال ْن اْلَأْعَض َوى ِم اَء اْلُقْص َأْعَض
َراِب    ]  ٨٤ص [ َیْنَتِھَي  َذاِء َأْو الّش ِب اْلِغ الّطِبیَعُة ِبَماّدِتِھ َوِإْنَضاِجَھا َوِإْخَراِجَھا َعْن َطَل

ِھ الّطبِ         ْت ِب َك َتَعّطَل ْن َذِل ْيٍء ِم ِتْعَماِل َش ى اْس ِریُض َعَل ِرَه اْلَم ِإَذا ُأْك ا   َف ْن ِفْعِلَھ ُة َع یَع



 ٢٦٩

َرِر         َبًبا ِلَض َك َس وُن َذِل ِھ َفَیُك َرِض َوَدْفِع اّدِة اْلَم َواْشَتَغَلْت ِبَھْضِمِھ َوَتْدِبیِرِه َعْن إْنَضاِج َم
اْلَمِریِض َوَلا ِسّیَما ِفي َأْوَقاِت اْلُبْحَراِن َأْو َضْعِف اْلَحاّر اْلَغِریِزّي َأْو ُخُموِدِه َفَیُكوُن َذِلَك 

ِت َواْلحَ   ِز َذا اْلَوْق اِل َیاَدًة ِفي اْلَبِلّیِة َوَتْعِجیِل الّناِزَلِة اْلُمَتَوّقَعِة َوَلا َیْنَبِغي َأْن ُیْسَتْعَمَل ِفي َھ
وُن بِ   َك َیُك ا  إّلا َما َیْحَفُظ َعَلْیِھ ُقّوَتُھ َوُیَقّویَھا ِمْن َغْیِر اْسِتْعَماٍل ُمْزِعٍج ِللّطِبیَعِة َأْلَبّتَة َوَذِل َم

َوْرِد           اِح َواْل وَفِر َوالّتّف َراِب الّلیُن ُھ َكَش َدَل ِمَزاُج ِة َواْعَت ِرَبِة َواْلَأْغِذَی ْن اْلَأْش َلُطَف ِقَواُمُھ ِم
َواهُ      اُش ُق ْط َوِإْنَع ِة َفَق ِة الّطّیَب  الّطِرّي َوَما َأْشَبَھ َذِلَك َوِمْن اْلَأْغِذَیِة َمَرُق اْلَفَراِریِج اْلُمْعَتِدَل

ا      ِباْل ا َل ِة َوُمِعیُنَھ اِدُم الّطِبیَع َب َخ ِإّن الّطِبی اّرِة َف اِر الّس ِة َواْلَأْخَب َرِة اْلُمَواِفَق َأَراِییِح اْلَعِط
ا  َض     . ُمِعیُقَھ َج َبْع ْد َنِض ّج َق َبْلَغَم َدٌم َف َدِن َوَأّن اْل ّذي ِلْلَب َو اْلُمَغ َد ُھ ّدَم اْلَجّی ْم َأّن ال َواْعَل

ِھ  الّنْضِج َفِإَذا َك اَن َبْعُض اْلَمْرَضى ِفي َبَدِنِھ َبْلَغٌم َكِثیٌر َوَعِدَم اْلِغَذاَء َعَطَفْت الّطِبیَعُة َعَلْی
ُة        َواُه َوالّطِبیَع ا ِس ِھ َعّم ْت ِب اَء َواْكَتَف َوَطَبَخْتُھ َوَأْنَضَجْتُھ َوَصّیَرْتُھ َدًما َوَغّذْت ِبِھ اْلَأْعَض

  .ّلُھ ُسْبَحاَنُھ ِبَتْدِبیِر اْلَبَدِن َوِحْفِظِھ َوِصّحِتِھ َوِحَراَسِتِھ ُمّدَة َحَیاِتِھ ِھَي اْلُقّوُة اّلِتي َوَكَلَھا ال
  ]إْجَباُر اْلَمِریِض َعَلى الّطَعاِم [ 

ي           َك ِف َراِب َوَذِل اِم َوالّش ى الّطَع ِریِض َعَل اِر اْلَم ى إْجَب ْدَرِة إَل َواْعَلْم َأّنُھ َقْد َیْحَتاُج ِفي الّن
َأْمَر اّم    اْل ْن اْلَع ِدیُث ِم وُن اْلَح َذا َفَیُك ى َھ ِل َوَعَل اُط اْلَعْق ا اْخِتَل وُن َمَعَھ ي َیُك اِض اّلِت

ِریَض    ِدیِث َأّن اْلَم اْلَمْخُصوِص َأْو ِمْن اْلُمْطَلِق اّلِذي َقْد َدّل َعَلى َتْقِییِدِه َدِلیٌل َوَمْعَنى اْلَح
  ] ٨٥ص . [ یُش الّصِحیُح ِفي ِمْثِلَھا َقْد َیِعیُش ِبَلا ِغَذاٍء َأّیاًما َلا َیِع

  ]َمْعَنى َفِإّن الّلَھ ُیْطِعُمُھْم َوَیْسِقیِھْم [ 
ّلَم    "  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ِقیِھْم     " َوِفي َقْوِلِھ َصّلى الّل ْم َوَیْس َھ ُیْطِعُمُھ ِإّن الّل ٌد    " َف ٌف َزاِئ ى َلِطی َمْعًن

ي      َعَلى َما َذَكَرُه اْلَأِطّباُء َلا َیْعِرُفُھ  ا ِف َأْرَواِح َوَتْأِثیِرَھ وِب َواْل اِم اْلُقُل إّلا َمْن َلُھ ِعَناَیٌة ِبَأْحَك
ھِ     یُر إَلْی ُن ُنِش ِة َوَنْح  َطِبیَعِة اْلَبَدِن َواْنِفَعاِل الّطِبیَعِة َعْنَھا َكَما َتْنَفِعُل ِھَي َكِثیًرا َعْن الّطِبیَع

ا َیْشَغُلَھا ِمْن َمْحُبوٍب َأْو َمْكُروٍه َأْو َمُخوٍف اْشَتَغَلْت إَشاَرًة َفَنُقوُل الّنْفُس إَذا َحَصَل َلَھا َم
ِبِھ َعْن َطَلِب اْلِغَذاِء َوالّشَراِب َفَلا ُتِحّس ِبُجوٍع َوَلا َعَطٍش َبْل َوَلا َحّر َوَلا َبْرٍد َبْل َتْشَتِغُل 

ِبِھ َوَما ِمْن َأَحٍد إّلا َوَقْد َوَجَد ِفي َنْفِسِھ َذِلَك ِبِھ َعْن اْلِإْحَساِس اْلُمْؤِلِم الّشِدیِد اْلَأَلِم َفَلا ُتِحّس 
انَ       ِإْن َك وِع َف َأَلِم اْلُج ّس ِب ْم ُتِح  َأْو َشْیًئا ِمْنُھ َوِإَذا اْشَتَغَلْت الّنْفُس ِبَما َدَھَمَھا َوَوَرَد َعَلْیَھا َل

اَعَفْت    اْلَواِرُد ُمْفِرًحا َقِوّي الّتْفِریِح َقاَم َلَھا َمَقاَم اْلِغَذ ا َوَتَض ْت ُقَواَھ اِء َفَشِبَعْت ِبِھ َواْنَتَعَش
ِإّن        ُھ َف ُر َدَمِوّیُت ُھ َوَتْظَھ ِرُق َوْجُھ ْطِحِھ َفُیْش َوَجَرْت الّدَمِوّیُة ِفي اْلَجَسِد َحّتى َتْظَھَر ِفي َس

ِبِھ َفَلا َتْطُلُب اْلَأْعَضاُء َحّظَھا  اْلَفَرَح ُیوِجُب اْنِبَساَط َدِم اْلَقْلِب َفَیْنَبِعُث ِفي اْلُعُروِق َفَتْمَتِلُئ
َرتْ     ُة إَذا َظِف ُھ َوالّطِبیَع ِة ِمْن  ِمْن اْلِغَذاِء اْلُمْعَتاِد ِلاْشِتَغاِلَھا ِبَما ُھَو َأَحّب إَلْیَھا َوِإَلى الّطِبیَع

َتَغَلْت   َوِإْن َكاَن اْلَواِرُد ُمْؤِلًما َأْو . ِبَما ُتِحّب آَثَرْتُھ َعَلى َما ُھَو ُدوَنُھ  ا اْش ُمْحِزًنا َأْو َمُخوًف
ِبُمَحاَرَبِتِھ َوُمَقاَوَمِتِھ َوُمَداَفَعِتِھ َعْن َطَلِب اْلِغَذاِء َفِھَي ِفي َحاِل َحْرِبَھا ِفي َشْغٍل َعْن َطَلِب 

ا    َفِإْن َظِفَرْت ِفي َھَذا اْلَحْرِب اْنَتَعَشْت ُقَواَھا َوَأْخَلَفْت َعَلْی. الّطَعاِم َوالّشَراِب  َر َم ا َنِظی َھ
ا            ِب َم ا ِبَحَس ْت ُقَواَھ وَرًة اْنَحّط ًة َمْقُھ ْت َمْغُلوَب َراِب َوِإْن َكاَن اِم َوالّش ّوِة الّطَع َفاَتَھا ِمْن ُق
اَرًة         ُر َت اْلُقّوُة َتْظَھ َجاًلا َف ُدّو ِس َذا اْلَع ْیَن َھ َحَصَل َلَھا ِمْن َذِلَك َوِإْن َكاَنْت اْلَحْرُب َبْیَنَھا َوَب

ُدّوْیِن      َو ْیَن اْلَع اِرِج َب ْرِب اْلَخ اِل اْلَح ى ِمَث ا َعَل اْلَحْرُب َبْیَنُھَم ِة َف َرى َوِباْلُجْمَل ي ُأْخ َتْخَتِف
یٌر        ا َأِس ِریٌح َوِإّم ا َج ٌل َوِإّم ا َقِتی ُھ   . اْلُمَتَقاِتَلْیِن َوالّنْصُر ِلْلَغاِلِب َواْلَمْغُلوِب إّم اْلَمِریُض َل َف

َدُد          َمَدٌد ِمْن الّلِھ َت َذا اْلَم ّدِم َوَھ ِھ ِبال ْن َتْغِذَیِت اُء ِم َرُه اْلَأِطّب ا َذَك ى َم َعاَلى ُیَغّذیِھ ِبِھ َزاِئًدا َعَل
ا            َك َم ْن َذِل ُھ ِم ُل َل ّل َفَیْحُص ّز َوَج ِھ َع َدْي َرّب ْیَن َی ِبَحَسِب َضْعِفِھ َواْنِكَساِرِه َواْنِطَراِحِھ َب
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ِھ فَ  ْن َرّب ا ِم ُھ ُقْرًب ُب َل وُن ُیوِج ا َیُك َرُب َم َد َأْق ُھ ]  ٨٦ص [ ِإّن اْلَعْب َر َقْلُب ِھ إَذا اْنَكَس َرّب
ِھ  َوَرْحَمُة َرّبِھ ِعْنَدِئٍذ َقِریَبٌة ِمْنُھ َفِإْن َكاَن َوِلّیا َلُھ َحَصَل َلُھ ِمْن اْلَأْغِذَیِة اْلَقْلِبّیِة َما َتْق َوى ِب

ِوَي         ُقَوى َطِبیَعِتِھ َوَتْنَتِعُش ِبِھ ُقَواُه َأ ا َق ِة َوُكّلَم ِة اْلَبَدِنّی َھا ِباْلَأْغِذَی ا َواْنِتَعاِش ْن ُقّوِتَھ َم ِم ْعَظ
اُه       ِھ َوِرَض ْوُفُھ إَلْی َتّد َش ِھ َواْش ِھ  إیَماُنُھ َوُحّبُھ ِلَرّبِھ َوُأْنُسُھ ِبِھ َوَفَرُحُھ ِبِھ َوَقِوَي َیِقیُنُھ ِبَرّب ِب

ُھ          َوَعْنُھ َوَجَد ِفي َنْفِسِھ ِمْن َھِذِه ا َیَناُل ٍب َوَل ُف َطِبی ُھ َوْص ا ُیْدِرُك ُھ َوَل ُر َعْن اْلُقّوِة َما َلا ُیَعّب
ْن  . ِعْلُمُھ  َوَمْن َغَلَظ َطْبُعُھ َوَكُثَفْت َنْفُسُھ َعْن َفْھِم َھَذا َوالّتْصِدیِق ِبِھ َفْلَیْنُظْر َحاَل َكِثیٍر ِم

اٍل َأْو   ُعّشاِق الّصَوِر اّلِذیَن َقْد اْمَتَلَأْت ُقُلوُب اٍه َأْو َم ُھْم ِبُحّب َما َیْعَشُقوَنُھ ِمْن ُصوَرٍة َأْو َج
  .ِعْلٍم َوَقْد َشاَھَد الّناُس ِمْن َھَذا َعَجاِئَب ِفي َأْنُفِسِھْم َوِفي َغْیِرِھْم 

  ]ِوَصاُلُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّصْوِم [ 
ي  َت ِف ْد َثَب ِحیِح " َوَق ْن ال" : الّص ي  َع ُل ِف اَن ُیَواِص ُھ َك ّلَم َأّن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ّنِب

ّل     ي َأَظ ِتُكْم إّن الّصَیاِم اْلَأّیاَم َذَواِت اْلَعَدِد َوَیْنَھى َأْصَحاَبُھ َعْن اْلِوَصاِل َوَیُقوُل َلْسُت َكَھْیَئ
اَم َوالشّ   ُھ      ُیْطِعُمِني َرّبي َوَیْسِقیِني َوَمْعُلوٌم َأّن َھَذا الّطَع ِذي َیْأُكُل اَم اّل َو الّطَع ْیَس ُھ َراَب َل

اَل َأظَ          ُھ َق اِئًما َفِإّن ْن َص ْم َیُك ْل َل ْرُق َب ْق اْلَف ّل اْلِإْنَساُن ِبَفِمِھ َوِإّلا َلْم َیُكْن ُمَواِصًلا َوَلْم َیَتَحّق
ِفي َنْفِس اْلِوَصاِل َوَأّنُھ َیْقِدُر ِمْنُھ َوَأْیًضا َفِإّنُھ َفّرَق َبْیَنُھ َوَبْیَنُھْم " ُیْطِعُمِني َرّبي َوَیْسِقیِني 

 َھَذا َعَلى َما َلا َیْقِدُروَن َعَلْیِھ َفَلْو َكاَن َیْأُكُل َوَیْشَرُب ِبَفِمِھ َلْم َیُقْل َلْست َكَھْیَئِتُكْم َوِإّنَما َفِھَم
وِب وَ   َأْرَواِح َواْلُقُل َذاِء اْل ْن ِغ یُبُھ ِم ّل َنِص ْن َق ِدیِث َم ْن اْلَح َھا ِم ّوِة َوِإْنَعاِش ي اْلُق ْأِثیُرُه ِف َت

  ] ٨٧ص . [ َواْغِتَذاِئَھا ِبِھ َفْوَق َتْأِثیِر اْلِغَذاِء اْلُجْسَماِنّي َوَالّلُھ اْلُمَوّفُق 
  )٨٧ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 

  ِبالّسُعوِط َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج اْلُعْذَرِة َوِفي اْلِعَلاِج
ا    " الّصِحیَحْیِن " َثَبَت َعْنُھ ِفي  ِرّي َوَل ُط اْلَبْح َأّنُھ َقاَل َخْیُر َما َتَداَوْیُتْم ِبِھ اْلِحَجاَمُة َواْلُقْس

ْذَرِة      ْن اْلُع اْلَغْمِز ِم ْبَیاَنُكْم ِب ّذُبوا ِص ي  " ُتَع َنِن  " َوِف َنِد " و " الّس ِدیِث   " اْلُمْس ْن َح ُھ ِم َعْن
َدَھا              َجاِبِر  َة َوِعْن ى َعاِئَش ّلَم َعَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َل َرُس اَل َدَخ ِھ َق ِد الّل ْبِن َعْب

اَل  : َفَقاُلوا " . َصِبّي ُیِسیُل َمْنَخَراُه َدًما َفَقاَل َما َھَذا ؟  " ِبِھ اْلُعْذَرُة َأْو َوَجٌع ِفي َرْأِسِھ َفَق
ًطا   َوْیَلُكّن َلا َتْقُتْلَن َأْو ْذ ُقْس َلاَدُكّن َأّیَما اْمَرَأٍة َأَصاَب َوَلَدَھا ُعْذَرٌة َأْو َوَجٌع ِفي َرْأِسِھ َفْلَتْأُخ

ِبّي      َك ِبالّص ِنَع َذِل ا َفُص ِھْنِدّیا َفْلَتُحّكُھ ِبَماٍء ُثّم ُتْسِعْطُھ إّیاُه َفَأَمَرْت َعاِئَشُة َرِضَي الّلُھ َعْنَھ
َل     َقاَل َأُبو ُعَبْیٍد. َفَبَرَأ  ُھ ِقی وِلَج ِمْن َعْن َأِبي ُعَبْیَدَة اْلُعْذَرُة َتَھّیٌج ِفي اْلَحْلِق ِمْن الّدِم َفِإَذا ُع

ى   ُذوٌر اْنَتَھ َو َمْع ِھ َفُھ ِذَر ِب ْد ُع ِق  . َق ُأُذِن َواْلَحْل ْیَن اْل ا َب ُرُج ِفیَم ٌة َتْخ ْذَرُة ُقْرَح َل اْلُع َوِقی
  .َوَتْعِرُض ِللّصْبَیاِن َغاِلًبا 

  ]ِعَلاُج اْلُعْذَرِة ِبَسُعوِط اْلُقْسِط [ 
َبْلَغُم      ِھ اْل ُب َعَلْی ا َدٌم َیْغِل ّن  َوَأّما َنْفُع الّسُعوِط ِمْنَھا ِباْلُقْسِط اْلَمْحُكوِك َفِلَأّن اْلُعْذَرَة َماّدُتَھ َلِك

ْد      َتَوّلَدُه ِفي َأْبَداِن الّصْبَیاِن َأْكَثُر َوِفي اْلُقْسِط َتْجِفیٌف َیُشّد الّل ا َوَق ى َمَكاِنَھ ا إَل اَة َوَیْرَفُعَھ َھ
ّذاِت َیُكوُن َنْفُعُھ ِفي َھَذا الّداِء ِباْلَخاّصّیِة َوَقْد َیْنَفُع ِفي اْلَأْدَواِء اْلَحاّرِة َواْلَأْدِوَیِة اْلَحاّرِة ِبال

َط  ِفي ُمَعاَل" اْلَقاُنوِن " َوَقْد َذَكَر َصاِحُب . َتاَرًة َوِباْلَعْرِض ُأْخَرى  َجِة ُسُقوِط الّلَھاِة اْلُقْس
اْلُعوُد اْلِھْنِدّي َوُھَو اْلَأْبَیُض ِمْنُھ َوُھَو ُحْلٌو ]  ٨٨ص . [ َمَع الّشّب اْلَیَماِنّي َوِبْزِر اْلَمْرِو 

َو شَ         اِق َوُھ اِة َوِباْلِعَل ِز الّلَھ اَدُھْم ِبَغْم اِلُجوَن َأْوَل اُنوا ُیَع ُھ  َوِفیِھ َمَناِفُع َعِدیَدٌة َوَك ْيٌء ُیَعّلُقوَن
ُع         َو َأْنَف ا ُھ ى َم َدُھْم إَل َك َوَأْرَش ْن َذِل َعَلى الّصْبَیاِن َفَنَھاُھْم الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َع

ُمَرّكَبٍة َوالّسُعوُط َما ُیَصّب ِفي اْلَأْنِف َوَقْد َیُكوُن ِبَأْدِوَیٍة ُمْفَرَدٍة َو. ِلْلَأْطَفاِل َوَأْسَھُل َعَلْیِھْم 
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َو             اِن َوُھ ِف اْلِإْنَس ي َأْن ا ِف َعُط ِبَھ ِة َوُیْس َد اْلَحاَج ّل ِعْن ّم ُتَح ُف ُث ُتَدّق َوُتْنَخُل َوُتْعَجُن َوُتَجّف
ْن           ُعوُط ِم َتَمّكُن الّس ُھ َفَی ْنَخِفَض َرْأُس ا ِلَت ا َیْرَفُعُھَم ِھ َم ْیَن َكِتَفْی ِرِه َوَب ى َظْھ َتْلٍق َعَل ُمْس

ُھ         اْلُوُصوِل إَل ّلى الّل ّي َص َدَح الّنِب ْد َم اِس َوَق ّداِء ِباْلُعَط ْن ال ى ِدَماِغِھ َوَیْسَتْخِرُج َما ِفیِھ ِم
ِھ        ِھ ِفی اُج إَلْی ا ُیْحَت ُعوِط ِفیَم َداِوي ِبالّس ي    . َعَلْیِھ َوَسّلَم الّت و َداُوَد ِف َر َأُب َنِنِھ  " َوَذَك َأّن " ُس

  .َم اْسَتَعَط الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّل
  )٨٨ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج اْلَمْفُئوِد
اِني         " ُسَنِنِھ " َرَوى َأُبو َداُوَد ِفي  ا َفَأَت اَل َمِرْضت َمَرًض ْعٍد َق ْن َس ٍد َع ِدیِث ُمَجاِھ ِمْن َح

ِھ َوَسّلَم َیُعوُدِني َفَوَضَع َیَدُه َبْیَن َثْدَیّي َحّتى َوَجْدت َبْرَدَھا َعَلى َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
إّنَك َرُجٌل َمْفُئوٌد َفْأِت اْلَحاِرَث ْبَن َكَلَدَة ِمْن َثِقیٍف َفِإّنُھ َرُجٌل َیَتَطّبُب : " ُفَؤاِدي َوَقاَل ِلي 

ّن       َفْلَیْأُخْذ َسْبَع َتَمَراٍت ِمْن َعْجَوِة اْلَمِد ّدَك ِبِھ ّم ِلَیُل َواُھّن ُث ْأُھّن ِبَن ِة َفْلَیَج ِذي   " یَن وُد اّل اْلَمْفُئ
  .َأَحِد َجاِنَبْي اْلَفِم ]  ٨٩ص . [ ُأِصیَب ُفَؤاُدُه َفُھَو َیْشَتِكیِھ َكاْلَمْبُطوِن اّلِذي َیْشَتِكي َبْطَنُھ 

  ]ِعَلاُج اْلَمْفُئوِد ِبالّتْمِر [ 
ُھ  َوِفي الّتْمِر َخاّصّیٌة َع ي  . ِجیَبٌة ِلَھَذا الّداِء َوَلا ِسّیَما َتْمَر اْلَمِدیَنِة َوَلا ِسّیَما اْلَعْجَوَة ِمْن َوِف

ِن    " : الّصِحیَحْیِن " َكْوِنَھا َسْبًعا َخاّصّیٌة ُأْخَرى ُتْدَرُك ِباْلَوْحِي َوِفي  اِمِر ْب ِدیِث َع ِمْن َح
اَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َمْن َتَصّبَح ِبَسْبِع َسْعِد ْبِن َأِبي َوّقاٍص َعْن َأِبیِھ َقاَل َق

 َتَمَراٍت ِمْن َتْمِر اْلَعاِلَیِة َلْم َیُضّرُه َذِلَك اْلَیْوَم َسّم َوَلا ِسْحٌر َوِفي َلْفٍظ َمْن َأَكَل َسْبَع َتَمَراٍت
  ّم َحّتى ُیْمِسَيِمّما َبْیَن َلاَبَتْیَھا ِحیَن ُیْصِبُح َلْم َیُضّرُه َس

  )٩٣ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
ا         َلاِحَھا ِبَم ِة َوِإْص ِة َواْلَفاِكَھ َرِر اْلَأْغِذَی ِع َض ي َدْف َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِف

  َیْدَفُع َضَرَرَھا َوُیَقّوي َنْفَعَھا
ْبِن َجْعَفٍر َقاَل َرَأْیُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ  ِمْن َحِدیِث َعْبِد الّلِھ" الّصِحیَحْیِن " َثَبَت ِفي 

اِرَدَة         َدَة اْلَب ّوي اْلَمِع ِة ُیَق ي الّثاِنَی ٌب ِف اّر َرْط َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْأُكُل الّرَطَب ِباْلِقّثاِء َوالّرَطُب َح
ّكٌن   َوُمِضّر ِباْلَأْسَناِن َواْلِقّثاُء ]  ٩٤ص [ َوُیَواِفُقَھا َوَیِزیُد ِفي  ِة ُمَس َباِرٌد َرْطٌب ِفي الّثاِنَی

ِة َوِإذَ         َدِة اْلُمْلَتِھَب َراَرِة اْلَمِع ٌئ ِلَح ِة ُمْطِف ْن اْلِعْطِرّی ِھ ِم ا ِفی ا ِلْلَعَطِش ُمْنِعٌش ِلْلُقَوى ِبَشّمِھ ِلَم
وْ       َش َوَأَدّر اْلَب ّكَن اْلَعَط ِرَب َس اِء َوُش ُتْحِلَب ِباْلَم ِع    ُجّفَف ِبْزُرُه َوُدّق َواْس ْن َوَج َع ِم َل َوَنَف

َع        . اْلَمَثاَنِة  َماٌد َم ُھ ِض َل ِمْن ُھ َوُعِم ا َوِإَذا ُدّق َوَرُق َناُن َجَلاَھ َوِإَذا ُدّق َوُنِخَل َوُدِلَك ِبِھ اْلَأْس
ّل      . المیبختج َنَفَع ِمْن َعّضِة اْلَكْلِب اْلَكِلِب  ي ُك اِرٌد َوِف َذا َب اّر َوَھ ا  َوِباْلُجْمَلِة َفَھَذا َح ِمْنُھَم

ُأْخَرى      وَرِتَھا ِباْل ِع ُس ّدَھا َوَدْف َصَلاُح اْلآَخِر َوِإَزاَلٌة ِلَأْكَثِر َضَرِرِه َوُمَقاَوَمُة ُكّل َكْیِفّیٍة ِبِض
َذا   . َوَھَذا َأْصُل اْلِعَلاِج ُكّلِھ َوُھَو َأْصٌل ِفي ِحْفِظ الّصّحِة َبْل ِعْلُم الّطّب ُكّلُھ ُیْسَتَفاُد ِمْن َھ

ْن      َوِفي  ا ِم ا ِفیَھ ٌع ِلَم ِدیٌل َوَدْف اْسِتْعَماِل َذِلَك َوَأْمَثاِلِھ ِفي اْلَأْغِذَیِة َواْلَأْدِوَیِة إْصَلاٌح َلَھا َوَتْع
ْت           ِبِھ َقاَل ِھ َوَخْص َدِن َوُقّوِت ّحِة اْلَب ى ِص ْوٌن َعَل َك َع ي َذِل اْلَكْیِفّیاِت اْلُمِضّرِة ِلَما ُیَقاِبُلَھا َوِف

يَ  ُة َرِض ا  َعاِئَش ُھ َعْنَھ ِب  : الّل اِء َوالّرَط ّمُنوِني ِباْلِقّث َمْن َفَس ْم َأْس ْيٍء َفَل ّل َش ّمُنوِني ِبُك َس
َوِباْلُجْمَلِة َفَدْفُع َضَرِر اْلَباِرِد ِباْلَحاّر َواْلَحاّر ِباْلَباِرِد َوالّرَطِب ِباْلَیاِبِس َواْلَیاِبِس . َفَسِمْنت 

ا  ِبالّرَطِب َوَتْعِدیُل َأَحِدِھَم ا ِباْلآَخِر ِمْن َأْبَلِغ َأْنَواِع اْلِعَلاَجاِت َوِحْفِظ الّصّحِة َوَنِظیُر َھَذا َم
َنا        ِھ الّس ُلُح ِب ْمِن َیْص ْن الّس ْيٌء ِم َتَقّدَم ِمْن َأْمِرِه ِبالّسَنا َوالّسّنوِت َوُھَو اْلَعَسُل اّلِذي ِفیِھ َش



 ٢٧٢

ّدْنَیا        َوُیْعِدُلُھ َفَصَلَواُت الّلِھ َوَسَلاُمُھ َعَل اِلِح ال َداِن َوِبَمَص وِب َواْلَأْب اَرِة اْلُقُل َث ِبِعَم ْن ُبِع ى َم
  .َواْلآِخَرِة 
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  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلِحْمَیِة

الّطّب ]  ٩٥ص [ ْخِلیُط ُاْحِتیَج إَلى َفِإَذا َوَقَع الّت. الّدَواُء ُكّلُھ َشْیَئاِن ِحْمَیٌة َوِحْفُظ ِصّحٍة 
ِحْمَیَتاِن ِحْمَیٌة َعّما َیْجِلُب اْلَمَرَض َوِحْمَیٌة َعّما : َواْلِحْمَیُة . ُكّلِھ َعَلى َھِذِه اْلَقَواِعِد الّثَلاَثِة 

ةُ . َیِزیُدُه َفَیِقُف َعَلى َحاِلِھ َفاْلَأّوُل ِحْمَیُة اْلَأِصّحاِء  ِریَض     َوالّثاِنَیُة ِحْمَی ِإّن اْلَم اْلَمْرَضى َف
َواْلَأْصُل ِفي اْلِحْمَیِة َقْوُلُھ . إَذا اْحَتَمى َوَقَف َمَرُضُھ َعْن الّتَزاُیِد َوَأَخَذْت اْلُقَوى ِفي َدْفِعِھ 

اَلى  اِئِط َأْو َلا   { : َتَع َن اْلَغ ْنُكْم ِم ٌد ِم اَء َأَح َفٍر َأْو َج ى َس ى َأْو َعَل ُتْم َمْرَض ُتُم َوِإْن ُكْن َمْس
اِء  [ } الّنَساَء َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَیّمُموا َصِعیًدا َطّیًبا  َدِة   ٤٣الّنَس ِریَض   ]  ٦اْلَماِئ ا اْلَم َفَحَم

ّرُه    ُھ َیُض ي  . ِمْن اْسِتْعَماِل اْلَماِء ِلَأّن ْھ    " َوِف ِن َماَج َنِن اْب ِت     " ُس ِذِر ِبْن ْن ُأّم اْلُمْن ِرِه َع َوَغْی
ّي        َقْیٍس اْلَأْن ّي َوَعِل ُھ َعِل ّلَم َوَمَع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َصاِرّیِة َقاَلْت َدَخَل َعَلّي َرُسوُل الّلِھ َص

 َناِقٌھ ِمْن َمَرٍض َوَلَنا َدَواِلي ُمَعّلَقٌة َفَقاَم َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْأُكُل ِمْنَھا َوَقاَم
َحّتى " إّنك َناِقٌھ : " َطِفَق َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیُقوُل ِلَعِلّي َعِلّي َیْأُكُل ِمْنَھا َف

: " َقاَلْت َوَصَنْعُت َشِعیًرا َوِسْلًقا َفِجْئت ِبِھ َفَقاَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَعِلّي . َكّف 
َك  " َوِفي َلْفٍظ َفَقاَل  "ِمْن َھَذا َأِصْب َفِإّنُھ َأْنَفُع َلَك  ي  " ِمْن َھَذا َفَأِصْب َفِإّنُھ َأْوَفُق َل " َوِف

ْیَن      " ُسَنِن اْبِن َماَجْھ  ّلَم َوَب ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َأْیًضا َعْن ُصَھْیٍب َقاَل َقِدْمُت َعَلى الّنِبّي َص
ت   َیَدْیِھ ُخْبٌز َوَتْمٌر َفَقاَل ُاْدُن َفُكْل َفَأَخْذُت َتْمًر ٌد ؟ َفُقْل : ا َفَأَكْلت َفَقاَل َأَتْأُكُل َتْمًرا َوِبَك َرَم

ي    ّلَم َوِف َیا َرُسوَل الّلِھ َأْمَضُغ ِمْن الّناِحَیِة اْلُأْخَرى َفَتَبّسَم َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس
َھ إَذا      ّلَم إّن الّل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ا       َحِدیٍث َمْحُفوٍظ َعْنُھ َصّلى الّل ّدْنَیا َكَم ْن ال اُه ِم ًدا َحَم ّب َعْب َأَح

ْن      ْؤِمَن ِم َدُه اْلُم ي َعْب َیْحِمي َأَحُدُكْم َمِریَضُھ َعْن الّطَعاِم َوالّشَراِب َوِفي َلْفٍظ إّن الّلَھ َیْحِم
مٍ    ]  ٩٦ص [ الّدْنَیا  ّل ِجْس ّوُدوا ُك ّداِء َوَع اَد    اْلِحْمَیُة َرْأُس الّدَواُء َواْلَمِعَدُة َبْیُت ال ا اْعَت َم

َفَھَذا اْلَحِدیُث إّنَما ُھَو ِمْن َكَلاِم اْلَحاِرِث ْبِن َكَلَدَة َطِبیِب اْلَعَرِب َوَلا َیِصّح َرْفُعُھ إَلى الّنِبّي 
ِدیِث     ِة اْلَح ْن َأِئّم ھُ     . َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَلُھ َغْیُر َواِحٍد ِم ّلى الّل ّي َص ْن الّنِب ْذَكُر َع  َوُی

َدَرْت       َدُة َص ّحْت اْلَمِع ِإَذا َص ا َواِرَدٌة َف َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّن اْلَمِعَدَة َحْوُض اْلَبَدِن َواْلُعُروُق إَلْیَھ
اْلُعُروُق ِبالّصّحِة َوِإَذا َسِقَمْت اْلَمِعَدُة َصَدَرْت اْلُعُروُق ِبالّسَقِم َوَقاَل اْلَحاِرُث َرْأُس الّطّب 

َیُة ِعْنَدُھْم ِللّصِحیِح ِفي اْلَمَضّرِة ِبَمْنِزَلِة الّتْخِلیِط ِلْلَمِریِض َوالّناِقِھ َوَأْنَفُع َما اْلِحْمَیُة َواْلِحْم
َمةُ       ّوُة اْلَھاِض ا َواْلُق ى ُقّوِتَھ ُد إَل ْع َبْع  َتُكوُن اْلِحْمَیُة ِللّناِقِھ ِمْن اْلَمَرِض َفِإّن َطِبیَعَتُھ َلْم َتْرِج

ْن       َضِعیَفٌة َوالّطِبیَعُة َعُب ِم َو َأْص َھا َوُھ ُب اْنِتَكاَس َقاِبَلٌة َواْلَأْعَضاُء ُمْسَتِعّدٌة َفَتْخِلیُطُھ ُیوِج
ِھ  َداِء َمَرِض ْن  . اْبِت ِل ِم ْن اْلَأْك ّي ِم ّلَم ِلَعِل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ِع الّنِب ي َمْن ْم َأّن ِف َواْعَل

ِل         الّدَواِلي َوُھَو َناِقٌھ َأْحَسُن الّتْدِب ِت ِلْلَأْك ي اْلَبْی ُق ِف ِب ُتَعّل ْن الّرَط اٌء ِم ّدَواِلَي َأْقَن یِر َفِإّن ال
ْعِف           ِتَحاَلِتَھا َوَض ْرَعِة اْس َرِض ِلُس ْن اْلَم ِھ ِم ّر ِبالّناِق ِة َتُض ِب َواْلَفاِكَھ ِبَمْنِزَلِة َعَناِقیِد اْلِعَن

ا  الّطِبیَعِة َعْن َدْفِعَھا َفِإّنَھا َلْم َتَتَمّكْن َب ْعُد ِمْن ُقّوِتَھا َوِھَي َمْشُغوَلٌة ِبَدْفِع آَثاِر اْلِعّلِة َوِإَزاَلِتَھ
ا   . ِمْن اْلَبَدِن  َلاِحِھ َعّم َوِفي الّرَطِب َخاّصًة َنْوُع ِثَقٍل َعَلى اْلَمِعَدِة َفَتْشَتِغُل ِبُمَعاَلَجِتِھ َوِإْص

ا    َرِض َوآَث ِة اْلَم ا      ِھَي ِبَصَدِدِه ِمْن إَزاَلِة َبِقّی ُة َوِإّم َك اْلَبِقّی َف ِتْل ا َأْن َتِق ]  ٩٧ص [ ِرِه َفِإّم
ّن ِفي َوَضَع َبْیَن َیَدْیِھ الّسْلَق َوالّشِعیَر َأَمَرُه َأْن ُیِصیَب ِمْنُھ َفِإّنُھ ِمْن َأْنَفِع اْلَأْغِذَیِة ِللّناِقِھ َفِإ

الّتْلِییِن َوَتْقِوَیِة الّطِبیَعِة َما ُھَو َأْصَلُح ِللّناِقِھ َماِء الّشِعیِر ِمْن الّتْبِریِد َوالّتْغِذَیِة َوالّتْلِطیِف َو
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ُد   َوَلا ِسّیَما إَذا ُطِبَخ ِبُأُصوِل الّسْلِق َفَھَذا ِمْن َأْوَفِق اْلِغَذاِء ِلَمْن ِفي َمِعَدِتِھ َضْعٌف َوَلا َیَتَوّل
َحَما ُعَمُر َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َمِریًضا : َأْسَلَم  َوَقاَل َزْیُد ْبُن. َعْنُھ ِمْن اْلَأْخَلاِط َما ُیَخاُف ِمْنُھ 

َوِباْلُجْمَلِة َفاْلِحْمَیُة ِمْن َأْنَفِع اْلَأْدِوَیِة َقْبَل . َلُھ َحّتى إّنُھ ِمْن ِشّدِة َما َحَماُه َكاَن َیُمّص الّنَوى 
  .ِتَشاَرُه الّداِء َفَتْمَنُع ُحُصوَلُھ َوِإَذا َحَصَل َفَتْمَنُع َتَزاُیَدُه َواْن

  ]َلا َحَرَج ِفي َتَناُوِل اْلِإْنَساِن َما َیْشَتِھیِھ َعْن ُجوٍع َصاِدٍق َوَكاَن ِفیِھ َضَرٌر َما [ َفْصٌل 
َتّدْت      ِحیُح إَذا اْش ُھ َوالّص ُل َوالّناِق ُھ اْلَعِلی ى َعْن ا ُیْحَم ًرا ِمّم َم َأّن َكِثی ي َأْن ُیْعَل ا َیْنَبِغ َوِمّم

ْن       الّشْھَوُة إَلْیِھ ُة َع ُز الّطِبیَع ا َتْعِج ِذي َل َوَماَلْت إَلْیِھ الّطِبیَعُة َفَتَناَوَل ِمْنُھ الّشْيَء اْلَیِسیَر اّل
ِة  َھْضِمِھ َلْم َیُضّرُه َتَناُوُلُھ َبْل ُرّبَما اْنَتَفَع ِبِھ َفِإّن الّطِبیَعَة َواْلَمِعَدَة َتَتَلّقَیاِنِھ ِباْلَقُبوِل  َواْلَمَحّب

ُھ        َفُیْصِلَح ُة َوَتْدَفُع ُھ الّطِبیَع ا َتْكَرُھ اُوِل َم ْن َتَن َع ِم اِن َما ُیْخَشى ِمْن َضَرِرِه َوَقْد َیُكوُن َأْنَف
 ِمْن الّدَواِء َوِلَھَذا َأَقّر الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُصَھْیًبا َوُھَو َأْرَمُد َعَلى َتَناُوِل الّتَمَراِت

ِھ             اْلَیِسیَرِة َوَعِلَم وِل الّل ى َرُس َل َعَل ُھ َدَخ ّي َأّن ْن َعِل ْرَوى َع ا ُی َذا َم ْن َھ َأّنَھا َلا َتُضّرُه َوِم
ُھ َفقَ   اَل َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوُھَو َأْرَمُد َوَبْیَن َیَدْي الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َتْمٌر َیْأُكُل

اَل     َیا َعِلّي َتْشَتِھیِھ؟ َوَرَمى إ ّم َق ْبًعا ُث ِھ َس ا   " َلْیِھ ِبَتْمَرٍة ُثّم ِبُأْخَرى َحّتى َرَمى إَلْی ُبَك َی َحْس
اٍس      " ُسَنِنِھ " َوِمْن َھَذا َما َرَواُه اْبُن َماَجْھ ِفي " . َعِلّي  ِن َعّب ْن اْب َة َع ِدیِث ِعْكِرَم ِمْن َح

ّر        َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعاَد َرُجًلا  َز ُب َتِھي ُخْب اَل َأْش َتِھي ؟ َفَق ا َتْش ُھ َم . َفَقاَل َل
ْث      ّر َفْلَیْبَع ُز ُب َدُه ُخْب َوِفي َلْفٍظ َأْشَتِھي َكْعًكا َفَقاَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َمْن َكاَن ِعْن

ِدیِث  ]  ٩٨ص [ ْطِعْمُھ إَلى َأِخیِھ ُثّم َقاَل إَذا اْشَتَھى َمِریُض َأَحِدُكْم َشْیًئا َفْلُی َفِفي َھَذا اْلَح
ِھ    اَن ِفی ِسّر ِطّبّي َلِطیٌف َفِإّن اْلَمِریَض إَذا َتَناَوَل َما َیْشَتِھیِھ َعْن ُجوٍع َصاِدٍق َطِبیِعّي َوَك

إِ             ِھ َف ي َنْفِس ا ِف اَن َناِفًع َتِھیِھ َوِإْن َك ا َیْش ا َل َرًرا ِمّم ّل َض َع َوَأَق اَن َأْنَف ْدَق  َضَرٌر َما َك ّن ِص
ھُ   َشْھَوِتِھ َوَمَحّبَة الّطِبیَعِة َیْدَفُع َضَرَرُه َوُبْغَض الّطِبیَعِة َوَكَراَھَتَھا ِللّناِفِع َقْد َیْجِلُب َلَھا ِمْن

َرًرا  دِ    . َض ى َأْحَم ُمُھ َعَل ٍة َفَتْھِض ِھ ِبِعَناَی ُة َعَلْی ُل الّطِبیَع َتَھى ُتْقِب ُذ اْلُمْش ِة َفالّلِذی  َوِباْلُجْمَل
  .اْلُوُجوِه ِسّیَما ِعْنَد اْنِبَعاِث الّنْفِس إَلْیِھ ِبِصْدِق الّشْھَوِة َوِصّحِة اْلُقّوِة َوَالّلُھ َأْعَلُم 

  )٩٨ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
ةِ     ْرِك اْلَحَرَك ِة َوَت ُكوِن َوالّدَع  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج الّرَمِد ِبالّس

  َواْلِحْمَیِة ِمّما َیِھیُج الّرَمَد
وَ        ُھ َوُھ ِھ َأْكَل َر َعَلْی ِر َوَأْنَك ْن الّتْم َھْیًبا ِم  َوَقْد َتَقّدَم َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َحَما ُص

ُد      اَبُھ الّرَم ا َأَص ِب َلّم ْن الّرَط ا ِم ا َعِلّی ُد َوَحَم ْیٍم  . َأْرَم و ُنَع َر َأُب اِب  َوَذَك ي ِكَت ّب " ِف الّط
َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن إَذا َرِمَدْت َعْیُن اْمَرَأٍة ِمْن ِنَساِئِھ َلْم َیْأِتَھا َحّتى " : الّنَبِوّي 

  َتْبَرَأ َعْیُنَھا
  ]َحِقیَقُة الّرَمِد [

ْن ا     ِة ِم ِة اْلُمْلَتِحَم ي الّطَبَق َبُبُھ      الّرَمُد َوَرٌم َحاّر َیْعِرُض ِف اِھُر َوَس َھا الّظ َو َبَیاُض ْیِن َوُھ ْلَع
ْنَھا اْنِصَباُب َأَحِد اْلَأْخَلاِط اْلَأْرَبَعِة َأْو ِریٌح َحاّرٌة َتْكُثُر َكّمّیُتَھا ِفي الّرْأِس َواْلَبَدِن َفَیْنَبِعُث ِم

ّروِح     ِقْسٌط إَلى َجْوَھِر اْلَعْیِن َأْو َضْرَبٌة ُتِصیُب اْلَعْیَن َفُتْرِسُل الّط ّدِم َوال ْن ال ا ِم ِبیَعُة إَلْیَھ
ُروَب        َو اْلَمْض ِرُم اْلُعْض َك َی ِل َذِل ا َوِلَأْج ِمْقَداًرا َكِثیًرا َتُروُم ِبَذِلَك ِشَفاَءَھا ِمّما َعَرَض َلَھ

ُبَخاَراِن َواْعَلْم َأّنُھ َكَما َیْرَتِفُع ِمْن اْلَأْرِض إَلى اْلَجّو ]  ٩٩ص . [ َواْلِقَیاُس ُیوِجُب ِضّدُه 
َحاّر َیاِبٌس َواْلآَخُر َحاّر َرْطٌب َفَیْنَعِقَداِن َسَحاًبا ُمَتَراِكًما َوَیْمَنَعاِن َأْبَصاَرَنا ِمْن : َأَحُدُھَما 

َتَوّلُد إْدَراِك الّسَماِء َفَكَذِلَك َیْرَتِفُع ِمْن َقْعِر اْلَمِعَدِة إَلى ُمْنَتَھاَھا ِمْثَل َذِلَك َفَیْمَنَعاِن الّنَظَر َوَی



 ٢٧٤

اَم َوِإْن     َدَث الّزَك یِم َأْح َعْنُھَما ِعَلٌل َشّتى َفِإْن َقِوَیْت الّطِبیَعُة َعَلى َذِلَك َوَدَفَعْتُھ إَلى اْلَخَیاِش
َة َوِإْن    َدَث الّشْوَص َدَفَعْتُھ إَلى الّلَھاِة َواْلَمْنِخَرْیِن َأْحَدَث اْلُخَناَق َوِإْن َدَفَعْتُھ إَلى اْلَجْنِب َأْح
ى         ُھ إَل َة َوِإْن َدَفَعْت َدَث اْلَخْبَط ِب َأْح ى اْلَقْل َدَر إَل َدَفَعْتُھ إَلى الّصْدِر َأْحَدَث الّنْزَلَة َوِإْن اْنَح
اْلَعْیِن َأْحَدَث َرَمًدا َوِإْن اْنَحَدَر إَلى اْلَجْوِف َأْحَدَث الّسَیَلاَن َوِإْن َدَفَعْتُھ إَلى َمَناِزِل الّدَماِغ 

ِدیَد    َأْحَدَث الّن ْوَم الّش َدَث الّن ْسَیاَن َوِإْن َتَرّطَبْت َأْوِعَیُة الّدَماِغ ِمْنُھ َواْمَتَلَأْت ِبِھ ُعُروُقُھ َأْح
ا    َھُر َیاِبًس ِدْر        . َوِلَذِلَك َكاَن الّنْوُم َرْطًبا َوالّس ْم َیْق ّرْأِس َفَل ْن ال وَذ ِم اُر الّنُف َب اْلُبَخ َوِإْن َطَل

ِقیَقُة َوِإْن    َعَلْیِھ َأْعَقَبُھ الّص ُھ الّش ّرْأِس َأْعَقَب َداُع َوالّسَھُر َوِإْن َماَل اْلُبَخاُر إَلى َأَحِد ِشّقْي ال
ُخَن   َمَلَك ِقّمَة الّرْأِس َوَوَسَط اْلَھاَمِة َأْعَقَبُھ َداُء اْلَبْیَضِة َوِإْن َبُرَد ِمْنُھ ِحَجاُب الّدَماِغ َأْو َس

ُھ أَ  ى         َأْو َتَرّطَب َوَھاَجْت ِمْن ِھ َحّت َة ِفی َة اْلَبْلَغِمّی اَج الّرُطوَب اَس َوِإْن َأَھ َدَث اْلُعَط اٌح َأْح ْرَی
َم            ى َأْظَل ْوَداَء َحّت ّرَة الّس اَج اْلِم َكاَت َوِإْن َأَھ اَء َوالّس َدَث اْلِإْغَم ِزّي َأْح اّر اْلَغِری َغَلَب اْلَح

كَ      اَض َذِل َواَس َوِإْن َف َدَث اْلَوْس ّدَماِغ َأْح َرَع       َھَواُء ال َدَث الّص ِب َأْح اِري اْلَعَص ى َمَج إَل
اِلُج َوِإْن   الّطِبیِعّي َوِإْن َتَرّطَبْت َمَجاِمُع َعَصِب الّرْأِس َوَفاَض َذِلَك ِفي َمَجاِریِھ َأْعَقَبُھ اْلَف

اَم فَ     َدَث اْلِبْرَس ّدَماِغ َأْح ْدُر   َكاَن اْلُبَخاُر ِمْن ِمّرٍة َصْفَراَء ُمْلَتِھَبٍة َمْحِمّیٍة ِلل ِرَكُھ الّص ِإْن َش
  .ِفي َذِلَك َكاَن ِسْرَساًما َفاْفَھْم َھَذا اْلَفْصَل 

  ]ِعّلُة اِلاْمِتَناِع َعْن اْلِجَماِع َحاَل الّرَمِد [ 
ا   َواْلَمْقُصوُد َأّن َأْخَلاَط اْلَبَدِن َوالّرْأِس َتُكوُن ُمَتَحّرَكًة َھاِئَجًة ِفي َحاِل الّرَمِد َواْلِجَماُع ِمّم

ِة      ّروِح َوالّطِبیَع َدِن َوال ٌة ِلْلَب ُخُن    . َیِزیُد َحَرَكَتَھا َوَثَوَراَنَھا َفِإّنُھ َحَرَكٌة ُكّلّی َدُن َفَیْس ا اْلَب َفَأّم
ِتْكَماِلَھا    ّذِة َواْس ِق  ]  ١٠٠ص [ ِباْلَحَرَكِة َلا َمَحاَلَة َوالّنْفُس َتْشَتّد َحَرَكُتَھا َطَلًبا ِلّل َأّوَل َتَعّل

اِء     الّروِح ي اْلَأْعَض ّث ِف ِة    . ِمْن اْلَبَدِن ِباْلَقْلِب َوِمْنُھ َیْنَشُأ الّروُح َوَتْنَب ُة الّطِبیَع ا َحَرَك َوَأّم
َوِباْلُجْمَلِة . َفِلَأْجِل َأْن ُتْرِسَل َما َیِجُب إْرَساُلُھ ِمْن اْلَمِنّي َعَلى اْلِمْقَداِر اّلِذي َیِجُب إْرَساُلُھ 

ّنْفُس  َفاْلِجَماُع َحَرَك ٌة ُكّلّیٌة َعاّمٌة َیَتَحّرُك ِفیَھا اْلَبَدُن َوُقَواُه َوَطِبیَعُتُھ َوَأْخَلاُطُھ َوالّروُح َوال
 َفُكّل َحَرَكٍة َفِھَي ُمِثیَرٌة ِلْلَأْخَلاِط ُمَرّقَقٌة َلَھا ُتوِجُب َدْفَعَھا َوَسَیَلاَنَھا إَلى اْلَأْعَضاِء الّضِعیَفِة

اِع      َواْلَعْیُن ِفي َحاِل  ُة اْلِجَم ا َحَرَك ا َعَلْیَھ ّر َم َراُط   . َرَمِدَھا َأْضَعُف َما َتُكوُن َفَأَض اَل ُبْق َق
َداَن   " : اْلُفُصوِل " ِفي ِكَتاِب  ّوُر اْلَأْب َع َأّن   . َوَقْد َیُدّل ُرُكوُب الّسُفِن َأّن اْلَحَرَكَة ُتَث َذا َم َھ

َدِن       ِفي الّرَمِد َمَناِفَع َكِثیَرًة ِمْنَھا َما َی ّرْأِس َواْلَب ِة ال ِتْفَراِغ َوَتْنِقَی ِة َواِلاْس ْن اْلِحْمَی ْسَتْدِعیِھ ِم
ْزِن   ِمْن َفَضَلاِتِھَما َوُعُفوَناِتِھَما َواْلَكّف َعّما ُیْؤِذي الّنْفَس َواْلَبَدَن ِمْن اْلَغَضِب َواْلَھّم َواْلُح

اّقِة   اِل الّش ِة َواْلَأْعَم اِت اْلَعِنیَف ُع    . َواْلَحَرَك ُھ َیْقَط ُد َفِإّن وا الّرَم ا َتْكَرُھ َلِفّي َل ٍر َس ي َأَث َوِف
ى   ُروَق اْلَعَم ْیِن        . ُع ّس اْلَع ْرُك َم ِة َوَت ُكوِن َوالّراَح ُة الّس ِھ ُمَلاَزَم َباِب ِعَلاِج ْن َأْس َوِم

ا       َواّد إَلْیَھ َباَب اْلَم ُب اْنِص َك ُیوِج َلِف     َو. َواِلاْشِتَغاُل ِبَھا َفِإّن َأْضَداَد َذِل ُض الّس اَل َبْع ْد َق َق
وٍع   . َمَثُل َأْصَحاِب ُمَحّمٍد َمَثُل اْلَعْیِن َوَدَواُء اْلَعْیِن َتْرُك َمّسَھا  ِدیٍث َمْرُف َوَقْد ُرِوَي ِفي َح

َیِة ِللّرَمِد اْلَحاّر الّلُھ َأْعَلُم ِبِھ ِعَلاُج الّرَمِد َتْقِطیُر اْلَماِء اْلَباِرِد ِفي اْلَعْیِن َوُھَو ِمْن َأْنَفِع اْلَأْدِو
ُد     اَل َعْب َذا َق َفِإّن اْلَماَء َدَواٌء َباِرٌد ُیْسَتَعاُن ِبِھ َعَلى إْطَفاِء َحَراَرِة الّرَمِد إَذا َكاَن َحاّرا َوِلَھ

ا     َتَكْت َعْیُنَھ ْد اْش تِ  : الّلِھ ْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي الّلُھ َعْنُھ ِلاْمَرَأِتِھ َزْیَنَب َوَق ْو َفَعْل َل    َل ا َفَع َكَم
ك         ي َعْیِن ِحیَن ِف ِفَي َتْنَض َدَر َأْن ُتْش ك َوَأْج ًرا َل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن َخْی
اْلَماَء ُثّم َتُقوِلیَن َأْذِھْب اْلَبْأَس َرّب الّناِس َواْشِف َأْنَت الّشاِفي َلا ِشَفاَء إّلا ِشَفاُؤك ِشَفاًء َلا 

ا             ُیَغاِدُر  ْیِن َفَل اِع اْلَع ِض َأْوَج اِد َوَبْع َبْعِض اْلِبَل اّص ِب ُھ َخ َراًرا َأّن ّدَم ِم ا َتَق َذا ِمّم َسَقًما َوَھ
  .َأْعَلُم ]  ١٠١ص [ ُیْجَعُل َكَلاُم الّنُبّوِة اْلُجْزِئّي اْلَخاّص ُكّلّیا َعاّما َوَلا اْلُكّلّي اْلَعاّم 



 ٢٧٥

  )١٠١ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
  َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج اْلَخَدَراِن اْلُكّلّي اّلِذي َیْجُمُد َمَعُھ اْلَبَدُنَفْصٌل ِفي 

ي    ٍد ِف ِدیِث   " َذَكَر َأُبو ُعَبْی ِب اْلَح ّروا        " َغِری ا َم ِدّي َأّن َقْوًم اَن الّنْھ ي ُعْثَم ِدیِث َأِب ْن َح ِم
ّلَم        ِبَشَجَرٍة َفَأَكُلوا ِمْنَھا َفَكَأّنَم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اَل الّنِب َدْتُھْم َفَق ا َمّرْت ِبِھْم ِریٌح َفَأْجَم

ٍد            و ُعَبْی اَل َأُب ّم َق َأَذاَنْیِن ُث ْیَن اْل ا َب ْیِھْم ِفیَم ّبوا َعَل َناِن َوُص وا  : َقّرُسوا اْلَماَء ِفي الّش : َقّرُس
ّرُدوا  ي َب َرَس  . َیْعِن ْد َق اِس َق ْوُل الّن اِد   َوَق ْیَس ِبالّص یِن َل َذا ِبالّس ْن َھ َو ِم ا ُھ ْرُد إّنَم . اْلَب

َوِإّنَما َذَكَر الّشَناَن ُدوَن . َوالّشَناُن اْلَأْسِقَیُة َواْلِقَرُب اْلُخْلَقاِن ُیَقاُل ِللّسَقاِء َشّن َوِلْلِقْرَبِة َشّنٌة 
ّمى   " َبْیَن اْلَأَذاَنْیِن  "َوَقْوُلُھ . اْلُجُدِد ِلَأّنَھا َأَشّد َتْبِریًدا ِلْلَماِء  َة َفَس َیْعِني َأَذاَن اْلَفْجِر َواْلِإَقاَم

ِھ           . اْلِإَقاَمَة َأَذاًنا اْنَتَھى َكَلاُمُھ  ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْن الّنِب اُج ِم َذا اْلِعَل اِء َوَھ ُض اْلَأِطّب اَل َبْع َق
ُقوُعُھ ِباْلِحَجاِز َوِھَي ِبَلاٌد َحاّرٌة َیاِبَسٌة َواْلَحاّر َوَسّلَم ِمْن َأْفَضِل ِعَلاِج َھَذا الّداِء إَذا َكاَن ُو

ْذُكوِر       ِت اْلَم ي اْلَوْق ْیِھْم ِف اِرِد َعَل  -اْلَغِریِزّي َضِعیٌف ِفي َبَواِطِن ُسّكاِنَھا َوَصّب اْلَماِء اْلَب
ُمْنَتِشِر ِفي اْلَبَدِن اْلَحاِمِل ِلَجِمیِع ُیوِجُب َجْمَع اْلَحاّر اْلَغِریِزّي اْل -َوُھَو َأْبَرُد َأْوَقاِت اْلَیْوَم 

ّداءِ    ّل َذاَك ال َو َمَح  ُقَواُه َفُیَقّوي اْلُقّوَة الّداِفَعَة َوَیْجَتِمُع ِمْن َأْقَطاِر اْلَبَدِن إَلى َباِطِنِھ اّلِذي ُھ
ْو َأّن     َوَیْسَتْظِھُر ِبَباِقي اْلُقَوى َعَلى َدْفِع اْلَمَرِض اْلَمْذُكوِر َفَیْدَفُعُھ ِب ّل َوَل ّز َوَج ِھ َع ِإْذِن الّل

اُء      ُھ اْلَأِطّب َعْت َل ّداِء َلَخَض َذا ال ّدَواَء ِلَھ َذا ال َف َھ ا َوَص الینوس َأْو َغْیَرُھَم َراَط َأْو ج ُبْق
  .َوَعِجُبوا ِمْن َكَماِل َمْعِرَفِتِھ 

  )١٠١ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
اِدِه   َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َو ّذَباُب َوِإْرَش َسّلَم ِفي إْصَلاِح الّطَعاِم اّلِذي َیَقُع ِفیِھ ال

  إَلى َدْفِع َمَضّراِت الّسُموِم ِبَأْضَداِدَھا
ِمْن َحِدیِث َأِبي ُھَرْیَرَة َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَل إَذا " الّصِحیَحْیِن " ِفي 

آَخِر    َوَقَع الّذَباُب ِفي  ي اْل ِھ َداًء َوِف ]  ١٠٢ص [ إَناِء َأَحِدُكْم َفاْمُقُلوُه َفِإّن ِفي َأَحِد َجَناَحْی
ّلَم      " ُسَنِن اْبِن َماَجْھ " َوِفي  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِرّي َأّن َرُسوَل الّل

ّم         َقاَل َأَحُد َجَناَحْي الّذَباِب َسّم َواْلآَخُر ِش ّدُم الّس ُھ ُیَق اْمُقُلوُه َفِإّن اِم َف ي الّطَع َع ِف ِإَذا َوَق َفاٌء َف
  َوُیَؤّخُر الّشَفاَء

  ]إَذا َماَت الّذَباُب ِفي َماِئٍع َلا ُیَنّجُسُھ [ 
اِھُر ال     ٌل َظ َو َدِلی ّي َفُھ ّدا   َھَذا اْلَحِدیُث ِفیِھ َأْمَراِن َأْمٌر ِفْقِھّي َوَأْمٌر ِطّبّي َفَأّما اْلِفْقِھ ِة ِج ّدَلاَل

ا       اِء َوَل وِر اْلُعَلَم ْوُل ُجْمُھ َذا َق َعَلى َأّن الّذَباَب إَذا َماَت ِفي َماٍء َأْو َماِئٍع َفِإّنُھ َلا ُیَنّجُسُھ َوَھ
َم َوَوْجُھ اِلاْسِتْدَلاِل ِبِھ َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّل. ُیْعَرُف ِفي الّسَلِف ُمَخاِلٌف ِفي َذِلَك 

اُم      اَن الّطَع ّیَما إَذا َك ا ِس َأَمَر ِبَمْقِلِھ َوُھَو َغْمُسُھ ِفي الّطَعاِم َوَمْعُلوٌم َأّنُھ َیُموُت ِمْن َذِلَك َوَل
َر        . َحاّرا  ا َأَم ّلَم إّنَم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َو َص َفَلْو َكاَن ُیَنّجُسُھ َلَكاَن َأْمًرا ِبِإْفَساِد الّطَعاِم َوُھ
وِت  ِبِإْصَل اِحِھ ُثّم ُعّدَي َھَذا اْلُحْكُم إَلى ُكّل َما َلا َنْفَس َلُھ َساِئَلٌة َكالّنْحَلِة َوالّزْنُبوِر َواْلَعْنَكُب

یسِ    َبُب الّتْنِج اَن َس َو   َوَأْشَباِه َذِلَك إْذ اْلُحْكُم َیُعّم ِبُعُموِم ِعّلِتِھ َوَیْنَتِفي ِلاْنِتَفاِء َسَبِبِھ َفَلّما َك ُھ
ّدَم   ُم          ال ى اْلُحْك اِئٌل اْنَتَف ُھ َس ا َدَم َل ا َل وًدا ِفیَم َك َمْفُق اَن َذِل ِھ َوَك َواِن ِبَمْوِت ي اْلَحَی َتِقَن ِف اْلُمْح

ي        . ِبالّتْنِجیِس ِلاْنِتَفاِء ِعّلِتِھ  ا ِف َذا َثاِبًت اَن َھ ِة إَذا َك ِم اْلَمْیَت ِة َعْظ ُثّم َقاَل َمْن َلْم َیْحُكْم ِبَنَجاَس
ِم       اْلَحَیَواِن ي اْلَعْظ ُھ ِف َلاَبِة َفُثُبوُت َدِم الّص اْلَكاِمِل َمَع َما ِفیِھ ِمْن الّرُطوَباِت َواْلَفَضَلاِت َوَع

ّوِة      ِة اْلُق ي َغاَی َذا ِف ى َوَھ ّدِم َأْوَل اِن ال َلاِت َواْحِتَق اِت َواْلَفَض ْن الّرُطوَب ُد َع َو َأْبَع ِذي ُھ اّل
ا          َوَأّو. َفاْلَمِصیُر إَلْیِھ َأْوَلى  ا َل اَل َم ِة َفَق ِذِه الّلْفَظ َم ِبَھ ُھ َتَكّل َلاِم َأّن ي اْلِإْس ُل َمْن ُحِفَظ َعْنُھ ِف



 ٢٧٦

اُء     ]  ١٠٣ص [ َنْفَس َلُھ  ا اْلُفَقَھ ُھ َتَلّقاَھ ّي َوَعْن ِة     -َساِئَلٌة إْبَراِھیُم الّنَخِع ي الّلَغ ّنْفُس ِف َوال
إَذا  -ِبَضّمَھا  -إَذا َحاَضْت َوُنِفَسْت  -ِبَفْتِح الّنوِن  -ْرَأُة ُیَعّبُر ِبَھا َعْن الّدِم َوِمْنُھ َنَفَسْت اْلَم

  .َوَلَدْت 
  ]َفاِئَدُة َغْمِس الّذَباِب [

َرَج  : َوَأّما اْلَمْعَنى الّطّبّي َفَقاَل َأُبو ُعَبْیٍد  َمْعَنى ُاْمُقُلوُه اْغِمُسوُه ِلَیْخُرَج الّشَفاُء ِمْنُھ َكَما َخ
ّوًة     . ّرُجَلْیِن ُھَما َیَتَماَقَلاِن إَذا َتَغاّطا ِفي اْلَماِء الّداُء ُیَقاُل ِلل َدُھْم ُق ّذَباِب ِعْن ي ال َواْعَلْم َأّن ِف

َقَط ِفیمَ   ا َسّمّیًة َیُدّل َعَلْیَھا اْلَوَرُم َواْلَحّكُة اْلَعاِرَضُة َعْن َلْسِعِھ َوِھَي ِبَمْنِزَلِة الّسَلاِح َفِإَذا َس
ُھ         ُیْؤِذیِھ اّتَقاُه ِب ا َأْوَدَع ّمّیَة ِبَم َك الّس َل ِتْل ّلَم َأْن ُیَقاِب ِھ َوَس ُھ َعَلْی ِسَلاِحِھ َفَأَمَر الّنِبّي َصّلى الّل

اّدَة          ُل اْلَم اِم َفُیَقاِب اِء َوالّطَع ي اْلَم ُھ ِف ُیْغَمُس ُكّل َفاِء َف الّلُھ ُسْبَحاَنُھ ِفي َجَناِحِھ اْلآَخِر ِمْن الّش
ّناِفَعُة َفَیُزوُل َضَرُرَھا َوَھَذا ِطّب َلا َیْھَتِدي إَلْیِھ ِكَباُر اْلَأِطّباِء َوَأِئّمُتُھْم َبْل الّسّمّیَة اْلَماّدُة ال

َذا   ُع ِلَھ ُق َیْخَض اِرُف اْلُمَوّف اِلُم اْلَع ُب اْلَع َذا َفالّطِبی َع َھ ّوِة َوَم َكاِة الّنُب ْن ِمْش اِرٌج ِم َو َخ ُھ
اِرٍج     اْلِعَلاِج َوُیِقّر ِلَمْن َجاَء ِب ّي َخ َوْحٍي إَلِھ ٌد ِب ِھ ِبَأّنُھ َأْكَمُل اْلَخْلِق َعَلى اْلِإْطَلاِق َوَأّنُھ ُمَؤّی

َرِب إَذا          . َعْن اْلُقَوى اْلَبَشِرّیِة  وِر َواْلَعْق َع الّزْنُب اِء َأّن َلْس ْن اْلَأِطّب ٍد ِم ُر َواِح َر َغْی ْد َذَك َوَق
َفاِء         ُدِلَك َمْوِضُعُھ ِبالّذَباِب َنَفَع ِمْنُھ ْن الّش ِھ ِم ي ِفی اّدِة اّلِت ا ِلْلَم ا َذاَك إّل َنْفًعا َبّیًنا َوَسّكَنُھ َوَم

ّذَباِب   َوِإَذا ُدِلَك ِبِھ اْلَوَرُم اّلِذي َیْخُرُج ِفي َشْعِر اْلَعْیِن اْلُمَسّمى َشْعَرًة َبْعَد َقْطِع ُرُءوِس ال
  )١٠٣ص /  ٤ج ( -َأْبَرَأُه زاد المعاد 

  ِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج اْلَبْثَرِةَفْصٌل ِفي َھْد
َذَكَر اْبُن الّسّنّي ِفي ِكَتاِبِھ َعْن َبْعِض َأْزَواِج الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَلْت َدَخَل َعَلّي 

ُبِعي بَ    ي ُأْص َرَج ِف اَل   َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَقْد َخ َرٌة َفَق َرٌة ؟   " ْث َدِك َذِری ِعْن
الّلُھّم ُمَصّغَر اْلَكِبیِر َوُمَكّبَر الّصِغیِر َصّغْر : َوُقوِلي " َضِعیَھا َعَلْیَھا " َقاَل . َنَعْم : ُقْلت 

ةٌ       ]  ١٠٤ص [ َما ِبي  اّرٌة َیاِبَس َي َح ّذِریَرِة َوِھ ِب ال ْن َقَص ُذ ِم  الّذِریَرُة َدَواٌء ِھْنِدّي ُیّتَخ
ي          ا َوِف َب ِلِطیِبَھ ّوي اْلَقْل َقاِء َوُتَق ِد َواِلاْسِتْس َدِة َواْلَكِب ْن َأْوَراِم اْلَمِع ِحیَحْیِن  " َتْنَفُع ِم " الّص

ِة        ي َحّج َذِریَرٍة ِف ِدي ِب ّلَم ِبَی ِھ َوَس َعْن َعاِئَشَة َأّنَھا َقاَلْت َطّیْبُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
ُة          . ّل َواْلِإْحَراِم اْلَوَداِع ِلْلِح ْدَفُعَھا الّطِبیَع اّرٍة َت اّدٍة َح ْن َم وُن َع ِغیٌر َیُك ّراٌج َص َرُة ُخ َواْلَبْث

ّذِریَرُة   َفَتْسَتِرُق َمَكاًنا ِمْن اْلَجَسِد َتْخُرُج ِمْنُھ َفِھَي ُمْحَتاَجٌة إَلى َما ُیْنِضُجَھا َوُیْخِرُجَھا َوال
ًدا       َأَحُد َما ُیْفَعُل ِبَھا َذِلَك ا َتْبِری َع َأّن ِفیَھ ا َم ِب َراِئَحِتَھ َفِإّن ِفیَھا إْنَضاًجا َوِإْخَراًجا َمَع ِطی

اِر  " : اْلَقاُنوِن " ِللّناِرّیِة اّلِتي ِفي ِتْلَك اْلَماّدِة َوَكَذِلَك َقاَل َصاِحُب  إّنُھ َلا َأْفَضَل ِلَحْرِق الّن
  . ِمْن الّذِریَرِة ِبُدْھِن اْلَوْرِد َواْلَخّل

  )١٠٤ص /  ٤ج ( -زاد المعاد  .
اْلَبّط             َرُأ ِب ي َتْب اِت اّلِت َأْوَراِم َواْلُخّرَج اِج اْل ي ِعَل ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َص

  َواْلَبْزِل
ّلَم    ِھ َوَس وُدُه    ُیْذَكُر َعْن َعِلّي َأّنُھ َقاَل َدَخْلُت َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی ٍل َیُع ى َرُج َعَل

يّ     . َیا َرُسوَل الّلِھ ِبَھِذِه ِمّدٌة : َفَقاُلوا ]  ١٠٥ص [ ِبَظْھِرِه  اَل َعِل ُھ َق ا  : َقاَل ُبّطوا َعْن َفَم
ّي    َرَة َأّن الّنِب َبِرْحُت َحّتى ُبّطْت َوالّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َشاِھٌد َوُیْذَكُر َعْن َأِبي ُھَرْی

ِھ        َص وَل الّل ا َرُس َل َی َبْطِن َفِقی َوى اْل ٍل َأْج ّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَمَر َطِبیًبا َأْن َیُبّط َبْطَن َرُج
ِم                ي َحْج اّدٌة ِف َوَرُم َم اَء اْل ا َش َفاَء ِفیَم َزَل الّش ّداَء َأْن َزَل ال ِذي َأْن اَل اّل ّب ؟ َق ُع الّط َھْل َیْنَف

َغْیِر َطِبیِعّیٍة َتْنَصّب إَلْیِھ َوُیوَجُد ِفي َأْجَناِس اْلَأْمَراِض ُكّلَھا َواْلَمَواّد  اْلُعْضِو ِلَفْضِل َماّدٍة
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ا       ّمَي ُخّراًج َوَرُم ُس َع اْل ّریِح َوِإَذا اْجَتَم اّلِتي َتَكّوَن َعْنَھا ِمْن اْلَأْخَلاِط اْلَأْرَبَعِة َواْلَماِئّیِة َوال
ِتَحاَلٍة       َوُكّل َوَرٍم َحاّر ُیَؤّوُل َأْمُرُه ا اْس ّدٍة َوِإّم ِع ِم ا َجْم إَلى َأَحِد َثَلاَثِة َأْشَیاَء إّما َتَحّلٍل َوِإّم

َلاَبِة  ى الّص َلُح   . إَل َي َأْص ُھ َوِھ َوَرِم َوَحّلَلْت اّدِة اْل ى َم َتْوَلْت َعَل ًة اْس ّوُة َقِوّی ْت اْلُق ِإْن َكاَن َف
ّدًة   اْلَحاَلاِت اّلِتي ُیَؤّوُل َحاُل اْلَوَرِم إَل ا ِم ْیَھا َوِإْن َكاَنْت ُدوَن َذِلَك َأْنَضَجْت اْلَماّدَة َوَأَحاَلْتَھ

ُھ     اَلْتَھا ِمْن ا َأَس َر        . َبْیَضاَء َوَفَتَحْت َلَھا َمَكاًن ّدًة َغْی اّدَة ِم ْت اْلَم َك َأَحاَل ْن َذِل ْت َع َوِإْن َنَقَص
ِو   ُمْسَتْحِكَمٍة الّنْضَج َوَعَجَزْت َعْن َفْتِح َمَكاٍن ِف ى اْلُعْض ي اْلُعْضِو َتْدَفُعَھا ِمْنُھ َفُیَخاُف َعَل

َك             ِإْخَراِج ِتْل ِرِه ِل اْلَبّط َأْو َغْی ِب ِب ِة الّطِبی ى إَعاَن ٍذ إَل اُج ِحیَنِئ ِھ َفَیْحَت ا ِفی اْلَفَساُد ِبُطوِل ُلْبِثَھ
ِو   َدِة ِلْلُعْض ِة اْلُمْفِس اّدِة الّرِدیَئ َدَتانِ . اْلَم َبّط َفاِئ ي اْل َداُھَما  َوِف ِة : إْح اّدِة الّرِدیَئ َراُج اْلَم إْخ

: َوَأّما َقْوُلُھ ِفي اْلَحِدیِث الّثاِني . َوالّثاِنَیُة َمْنُع اْجِتَماِع َماّدٍة ُأْخَرى إَلْیَھا ُتَقّویَھا . اْلُمْفِسَدِة 
ا   َفاْلَجَوى ُی]  ١٠٦ص [ إّنُھ َأَمَر َطِبیًبا َأْن َیُبّط َبْطَن َرُجٍل َأْجَوى  اٍن ِمْنَھ : َقاُل َعَلى َمَع

َوَقْد اْخَتَلَف اْلَأِطّباُء ِفي َبْزِلِھ . اْلَماُء اْلُمْنِتُن اّلِذي َیُكوُن ِفي اْلَبْطِن َیْحُدُث َعْنُھ اِلاْسِتْسَقاُء 
َوَجّوَزْتُھ َطاِئَفٌة ُأْخَرى ِلُخُروِج َھِذِه اْلَماّدِة َفَمَنَعْتُھ َطاِئَفٌة ِمْنُھْم ِلَخَطِرِه َوُبْعِد الّسَلاَمِة َمَعُھ 

ّدَم َثَلاثَ       ا َتَق ُھ َكَم ّي َفِإّن َقاِء الّزّق ُة َوَقاَلْت َلا ِعَلاَج َلُھ ِسَواُه َوَھَذا ِعْنَدُھْم إّنَما ُھَو ِفي اِلاْسِتْس
ْوٌت  َأْنَواٍع َطْبِلّي َوُھَو اّلِذي َیْنَتِفُخ َمَعُھ اْلَبْطُن ِبَماّدٍة ِریِحّیٍة إَذا َضَرْبت َع َلْیِھ ُسِمَع َلُھ َص

َع           و َم ٍة َتْفُش اّدٍة َبْلَغِمّی َدِن ِبَم ِع اْلَب ُم َجِمی ُھ َلْح و َمَع َكَصْوِت الّطْبِل َوَلْحِمّي َوُھَو اّلِذي َیْرُب
َبْطِن      ي اْل ُھ ِف ُع َمَع ِذي َیْجَتِم َو اّل ّي َوُھ َأّوِل َوِزّق ْن اْل َعُب ِم َو َأْص اِء َوُھ ي اْلَأْعَض ّدِم ِف ال

َو   ا ّزّق َوُھ ْلَأْسَفِل َماّدٌة َرِدیَئٌة ُیْسَمُع َلَھا ِعْنَد اْلَحَرَكِة َخْضَخَضٌة َكَخْضَخَضِة اْلَماِء ِفي ال
ِة    . َأْرَدُأ َأْنَواِعِھ ِعْنَد اْلَأْكَثِریَن ِمْن اْلَأِطّباِء  وِم اْلآَف ّي ِلُعُم َوَقاَلْت َطاِئَفٌة َأْرَدُأ َأْنَواِعِھ الّلْحِم

ِھ   ُروِق            َو. ِب ِد اْلُع ِة َفْص َك ِبَمْنِزَل وُن َذِل اْلَبْزِل َوَیُك َك ِب َراُج َذِل ّي إْخ اِج الّزّق ِة ِعَل ْن ُجْمَل ِم
َواِز           ى َج ٌل َعَل َو َدِلی ِدیُث َفُھ َذا اْلَح َت َھ ّدَم َوِإْن َثَب ا َتَق ِلِإْخَراِج الّدِم اْلَفاِسِد َلِكّنُھ َخَطٌر َكَم

  . َبْزِلِھ َوَالّلُھ َأْعَلُم
  )١٠٦ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 

ِة    ِھْم َوَتْقِوَی ِب ُنُفوِس ى ِبَتْطِیی اِج اْلَمْرَض ي ِعَل ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ي َھْدِی ٌل ِف َفْص
  ُقُلوِبِھْم

َصّلى  ِمْن َحِدیِث َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريّ  َقاَل َقاَل َرُسوُل الّلِھ" ِفي ُسَنِنِھ " َرَوى اْبُن َماَجْھ 
َو الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َدَخْلُتْم َعَلى اْلَمِریِض َفَنّفُسوا َلُھ ِفي اْلَأَجِل َفِإّن َذِلَك َلا َیُرّد َشْیًئا َوھُ 

َو   ُیَطّیُب َنْفَس اْلَمِریِض َوِفي َھَذا اْلَحِدیِث َنْوٌع َشِریٌف ِجّدا ِمْن َأْشَرِف َأْنَواِع اْلِعَلاِج َوُھ
ِزّي      ]  ١٠٧ص [ اُد اْلِإْرَش اّر اْلَغِری ِھ اْلَح ُث ِب ّوُة َوَیْنَبِع َتْقَوى ِبِھ الّطِبیَعُة َوَتْنَتِعُش ِبِھ اْلُق

ِب         ْأِثیِر الّطِبی ُة َت َو َغاَی ِذي ُھ ا اّل ِة َأْو َتْخِفیِفَھ ِع اْلِعّل ى َدْف اَعُد َعَل ِس  . َفَیَتَس ِریُح َنْف َوَتْف
ا       اْلَمِریِض َوَتْطِییُب َقْلِبِھ  ِھ َوِخّفِتَھ َفاِء ِعّلِت ي ِش ٌب ِف ْأِثیٌر َعِجی َوِإْدَخاُل َما َیُسّرُه َعَلْیِھ َلُھ َت

اُس          اَھَد الّن ْد َش ْؤِذي َوَق ِع اْلُم ى َدْف َة َعَل اِعُد الّطِبیَع َفِإّن اْلَأْرَواَح َواْلُقَوى َتْقَوى ِبَذِلَك َفُتَس
َیاَدِة َمْن ُیِحّبوَنُھ َوُیَعّظُموَنُھ َوُرْؤَیِتِھْم َلُھْم َوُلْطِفِھْم ِبِھْم َكِثیًرا ِمْن اْلَمْرَضى َتْنَتِعُش ُقَواُه ِبِع

َة أَ   ا َأْرَبَع َواٍع  َوُمَكاَلَمِتِھْم إّیاُھْم َوَھَذا َأَحُد َفَواِئِد ِعَیاَدِة اْلَمْرَضى اّلِتي َتَتَعّلُق ِبِھْم َفِإّن ِفیَھ ْن
ى      ُع إَل ْوٌع َیْرِج ِد َن ِل          ِمْن اْلَفَواِئ ى َأْھ وُد َعَل ْوٌع َیُع ِد َوَن ى اْلَعاِئ وُد َعَل ْوٌع َیُع ِریِض َوَن اْلَم

اَن         . اْلَمِریِض َوَنْوٌع َیُعوُد َعَلى اْلَعاّمِة  ُھ َك ّلَم إّن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ي َھْدِی َوَقْد َتَقّدَم ِف
َألُ      ُدُه َوَیْس َف َیِج ْكَواُه َوَكْی ْن َش ِھ       َیْسَأُل اْلَمِریَض َع ى َجْبَھِت َدُه َعَل ُع َی َتِھیِھ َوَیَض ا َیْش ُھ َعّم

ّب      َأ َوَص ا َتَوّض ِھ َوُرّبَم َوُرّبَما َوَضَعَھا َبْیَن َثْدَیْیِھ َوَیْدُعو َلُھ َوَیِصُف َلُھ َما َیْنَفُعُھ ِفي ِعّلِت



 ٢٧٨

ُھوٌر إْن َشاَء الّلُھ َوَھَذا َعَلى اْلَمِریِض ِمْن َوُضوِئِھ َوُرّبَما َكاَن َیُقوُل ِلْلَمِریِض َلا َبْأَس َط
  .ِمْن َكَماِل الّلْطِف َوُحْسِن اْلِعَلاِج َوالّتْدِبیِر 

  )١٠٧ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
َیِة َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج اْلَأْبَداِن ِبَما اْعَتاَدْتُھ ِمْن اْلَأْدِوَیِة َواْلَأْغِذ

  َلْم َتْعَتْدُه ُدوَن َما
َھَذا َأْصٌل َعِظیٌم ِمْن ُأُصوِل اْلِعَلاِج َوَأْنَفُع َشْيٍء ِفیِھ َوِإَذا َأْخَطَأُه الّطِبیُب َأَضّر اْلَمِریَض 
ا                ّب إّل ِب الّط ي ُكُت ِة ِف ْن اْلَأْدِوَی ُدُه ِم ا َیِج ى َم ُھ إَل ِدُل َعْن ا َیْع ُھ َوَل ُھ َیْنَفُع ِمْن َحْیُث َیُظّن َأّن

ِب  َطِب َداِن ِبَحَس ِة ِلْلَأْب ِة َواْلَأْغِذَی َة اْلَأْدِوَی ِإّن ُمَلاَءَم ٌل َف ٌب َجاِھ اُروَن ]  ١٠٨ص [ ی َواْلَأّك
اِعِھْم   َوَغْیُرُھْم َلا َیْنَجُع ِفیِھْم َشَراُب الّلیُنوَفِر َواْلَوْرُد الّطِرّي َوَلا اْلَمْغِلّي َوَلا ُیَؤّثُر ِفي ِطَب

َذِلَك   َشْیًئا َبْل َعاّمُة  اِھَدٌة ِب َأْدِوَیِة َأْھِل اْلَحَضِر َوَأْھِل الّرَفاِھَیِة َلا ُتْجِدي َعّلھْم َوالّتْجِرَبُة َش
ا َنشَ        ِھ َوَم ِل َوَأْرِض اَدِة اْلَعِلی ا ِلَع ُھ ُمَواِفًق َأ َوَمْن َتَأّمَل َما َذَكْرَناُه ِمْن اْلِعَلاِج الّنَبِوّي َرآُه ُكّل

ٌل َعِظیٌم ِمْن ُأُصوِل اْلِعَلاِج َیِجُب اِلاْعِتَناُء ِبِھ َوَقْد َصّرَح ِبِھ َأَفاِضُل َأْھِل َفَھَذا َأْص. َعَلْیِھ 
الّطّب َحّتى َقاَل َطِبیُب اْلَعَرِب َبْل َأَطّبُھْم اْلَحاِرُث ْبُن َكَلَدَة َوَكاَن ِفیِھْم َكاُبْقَراَط ِفي َقْوِمِھ 

َأْزُم  . ُة َبْیُت الّداِء َوَعّوُدوا ُكّل َبَدٍن َما اْعَتاَد اْلِحْمَیُة َرْأُس الّدَواِء َواْلَمِعَد َوِفي َلْفٍظ َعْنُھ اْل
َفاِء        ي ِش ِة ِف ِر اْلَأْدِوَی ْن َأْكَب َو ِم وَع َوُھ ِھ اْلُج ي ِب ِل َیْعِن ْن اْلَأْك اُك َع َأْزُم اْلِإْمَس َدَواٌء َواْل

َأْفَضُل ِفي ِعَلاِجَھا ِمْن اْلُمْسَتْفَرَغاِت إَذا َلْم َیِخّف ِمْن  اْلَأْمَراِض اِلاْمِتَلاِئّیِة ُكّلَھا ِبَحْیُث إّنُھ
ا      ّدِتَھا َأْو َغَلَیاِنَھ اِط َوِح اِن اْلَأْخَل ّداِء     . َكْثَرِة اِلاْمِتَلاِء َوَھَیَج ُت ال َدُة َبْی ُھ اْلَمِع َدُة  . َوَقْوُل اْلَمِع

َظاَیا         ُعْضٌو َعَصِبّي ُمَجّوٌف َكاْلَقْرَعِة ِفي َشْكِلَھا ْن َش ٍة ِم اٍت ُمَؤّلَف اِث َطَبَق ْن َثَل ٌب ِم ُمَرّك
ُأْخَرى           الّطوِل َواْل اِت ِب َدى الّطَبَق ٌف إْح ٌم َوِلی ا َلْح یُط ِبَھ َف َوُیِح َدِقیَقٍة َعَصِبّیٍة ُتَسّمى الّلی

ْكَثُر َلْحًما َوِفي َباِطِنَھا َخْمٌل ِباْلَعْرِض َوالّثاِلَثُة ِباْلَوْرِب َوَفُم اْلَمِعَدِة َأْكَثُر َعَصًبا َوَقْعُرَھا َأ
َوِھَي َمْحُصوَرٌة ِفي َوَسِط اْلَبْطِن َوَأْمَیُل إَلى اْلَجاِنِب اْلَأْیَمِن َقِلیًلا ُخِلَقْت َعَلى َھِذِه الّصَفِة 

ْت َمَحلّ         ّداِء َوَكاَن ُت ال َي َبْی ْبَحاَنُھ َوِھ یِم ُس اِلِق اْلَحِك َأّوِل   ِلِحْكَمٍة َلِطیَفٍة ِمْن اْلَخ ِم اْل ا ِلْلَھْض
َلاٌت َوِفیَھا َیْنَضُج اْلِغَذاُء َوَیْنَحِدُر ِمْنَھا َبْعَد َذِلَك إَلى اْلَكِبِد َواْلَأْمَعاِء َوَیَتَخّلُف ِمْنُھ ِفیَھا َفَض

َذاِء َأْو ِلَرَداَءتِ  َرِة اْلِغ ا ِلَكْث ِمَھا إّم اِم َھْض ْن َتَم َمُة َع ّوُة اْلَھاِض َزْت اْلُق ْد َعَج وِء َق ِھ َأْو ِلُس
ھُ   اُن ِمْن  َتْرِتیٍب ِفي اْسِتْعَماِلِھ َأْو ِلَمْجُموِع َذِلَك َوَھِذِه اْلَأْشَیاُء َبْعُضَھا ِمّما َلا َیَتَخّلُص اْلِإْنَس

ْلِغَذاِء َوَمْنِع َغاِلًبا َفَتُكوُن اْلَمِعَدُة َبْیَت الّداِء ِلَذِلَك َوَكَأّنُھ ُیِشیُر ِبَذِلَك إَلى اْلَحّث َعَلى َتْقِلیِل ا
َوَأّما اْلَعاَدُة َفِلَأّنَھا َكالّطِبیَعِة ِلْلِإْنَساِن . الّنْفِس ِمْن اّتَباِع الّشَھَواِت َوالّتَحّرِز َعْن اْلَفَضَلاِت 

ًدا   ]  ١٠٩ص [ َوِلَذِلَك ُیَقاُل اْلَعاَدُة َطْبٌع َثاٍن َوِھَي  ًرا َواِح ى إّن َأْم  َعِظیَمٌة ِفي اْلَبَدِن َحّت
ا       َبِة إَلْیَھ َف الّنْس اَن ُمْخَتِل اَداِت َك َداُن    . إَذا ِقیَس إَلى َأْبَداٍن ُمْخَتِلَفِة اْلَع َك اْلَأْب ْت ِتْل َوِإْن َكاَن

  ُمّتِفَقًة ِفي اْلُوُجوِه اْلُأْخَرى ِمَثاُل َذِلَك َأْبَداٌن َثَلاَثٌة َحاّرُة اْلِمَزاِج ِفي ِسّن الّشَباِب
  .َناُوِل اْلَأْشَیاِء اْلَحاّرِة ُعوُد َت: َأَحُدَھا 

  .ُعوُد َتَناُوِل اْلَأْشَیاِء اْلَباِرَدِة : َوالّثاِني 
  .َوالّثاِلُث ُعوُد َتَناُوِل اْلَأْشَیاِء اْلُمَتَوّسَطِة 

ِھ  َمَتى َتَناَوَلُھ َأَضّر ِبِھ َوالّث: َفِإّن اْلَأّوَل َمَتى َتَناَوَل َعَسًلا َلْم َیُضّر ِبِھ َوالّثاِني  اِلُث َیُضّر ِب
َقِلیًلا َفاْلَعاَدُة ُرْكٌن َعِظیٌم ِفي ِحْفِظ الّصّحِة َوُمَعاَلَجِة اْلَأْمَراِض َوِلَذِلَك َجاَء اْلِعَلاُج الّنَبِوّي 

  .ِبِإْجَراِء ُكّل َبَدٍن َعَلى َعاَدِتِھ ِفي اْسِتْعَماِل اْلَأْغِذَیِة َواْلَأْدِوَیِة َوَغْیِر َذِلَك 
  )١٠٩ص /  ٤ج ( -د زاد المعا



 ٢٧٩

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َتْغِذَیِة اْلَمِریِض ِبَأْلَطِف َما اْعَتاَدُه ِمْن اْلَأْغِذَیِة
ا       " الّصِحیَحْیِن " ِفي  ْن َأْھِلَھ ُت َم اَت اْلَمّی ْت إَذا َم ا َكاَن ِمْن َحِدیِث ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة َأّنَھ
ِنَعْت           َواْج ْت َوُص ٍة َفُطِبَخ ْن َتْلِبیَن ٍة ِم َرْت ِبُبْرَم ّن َأَم ى َأْھِلِھ ّرْقَن إَل ّم َتَف َتَمَع ِلَذِلَك الّنَساُء ُث

 َثِریًدا ُثّم ُصّبْت الّتْلِبیَنُة َعَلْیِھ ُثّم َقاَلْت ُكُلوا ِمْنَھا َفِإّني َسِمْعُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ
ي         َوَسّلَم َیقُ  ْزِن َوِف َبْعِض اْلُح ْذَھُب ِب ِریِض َت َؤاِد اْلَم ٌة ِلُف ُة َمَجّم َنِن  " وُل الّتْلِبیَن ْن  " الّس ِم

اِفِع     اْلَبِغیِض الّن ْیُكْم ِب َحِدیِث َعاِئَشَة َأْیًضا َقاَلْت َقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعَل
َزْل        الّتْلِبین َقاَلْت َوَكاَن َرُسوُل ا ْم َت ِھ َل ْن َأْھِل ٌد ِم َتَكى َأَح ّلَم إَذا اْش لّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

وُل   : َوَعْنَھا . َیْعِني َیْبَرُأ َأْو َیُموُت . اْلُبْرَمُة َعَلى الّناِر َحّتى َیْنَتِھَي َأَحُد َطَرَفْیِھ  اَن َرُس َك
اَل       الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا ِقیَل َل اَم َق ُم الّطَع ا َیْطَع ٌع َل ا َوِج ]  ١١٠ص [ ُھ إّن ُفَلاًن

ُل  َعَلْیُكْم ِبالّتْلِبیَنِة َفَحّسوُه إّیاَھا َوَیُقوُل َوَاّلِذي َنْفِسي ِبَیِدِه إّنَھا َتْغِسُل َبْطَن َأَحِدُكْم َكَما َتْغ ِس
  إْحَداُكّن َوْجَھَھا ِمْن اْلَوَسِخ

  ] الّتْلِبیُن َوَفَواِئُدُه[ 
الّتْلِبیُن ُھَو اْلِحَساُء الّرِقیُق اّلِذي ُھَو ِفي ِقَواِم الّلَبِن َوِمْنُھ ُاْشُتّق اْسُمُھ َقاَل اْلَھَرِوّي ُسّمَیْت 

یُح ّنضِ َتْلِبیَنًة ِلَشَبِھَھا ِبالّلَبِن ِلَبَیاِضَھا َوِرّقِتَھا َوَھَذا اْلِغَذاُء ُھَو الّناِفُع ِلْلَعِلیِل َوُھَو الّرِقیُق ال
َي       ْل ِھ ِعیِر َب اِء الّش َل َم َلا اْلَغِلیُظ الّنيُء َوِإَذا ِشْئَت َأْن َتْعِرَف َفْضَل الّتْلِبیَنِة َفاْعِرْف َفْض
اِء              ْیَن َم ا َوَب ْرُق َبْیَنَھ ِھ َواْلَف ِعیِر ِبُنَخاَلِت ِق الّش ْن َدِقی ٌذ ِم اٌء ُمّتَخ ا ِحَس ْم َفِإّنَھ َماُء الّشِعیِر َلُھ

ّیِة    الّشِعیِر َأ ُروِج َخاّص ُھ ِلُخ ّنُھ ُیْطَبُخ ِصَحاًحا َوالّتْلِبیَنُة ُتْطَبُخ ِمْنُھ َمْطُحوًنا َوِھَي َأْنَفُع ِمْن
تْ  اَدُة   الّشِعیِر ِبالّطْحِن َوَقْد َتَقّدَم َأّن ِلْلَعاَداِت َتْأِثیًرا ِفي اِلاْنِتَفاِع ِباْلَأْدِوَیِة َواْلَأْغِذَیِة َوَكاَن َع

ْوِم َأنْ  ا    اْلَق َوى ِفْعًل ًة َوَأْق ُر َتْغِذَی َو َأْكَث َحاًحا َوُھ ا ِص ا َل ُھ َمْطُحوًن ِعیِر ِمْن اَء الّش ُذوا َم َیّتِخ
ى       ُل َعَل ا َیْثُق َف َفَل وَن َأَرّق َوَأْلَط َوَأْعَظُم َجَلاًء َوِإّنَما اّتَخَذُه َأِطّباُء اْلُمُدِن ِمْنُھ ِصَحاًحا ِلَیُك

وِن  َطِبیَعِة اْلَمِریِض َوَھَذ ا ِبَحَسِب َطَباِئِع َأْھِل اْلُمُدِن َوَرَخاَوِتَھا َوِثَقِل َماِء الّشِعیِر اْلَمْطُح
اِھًرا         . َعَلْیَھا  اًء َظ و َجَل ِریًعا َوَیْجُل ُذ َس َحاًحا َیْنُف ا ِص ِعیِر َمْطُبوًخ َواْلَمْقُصوُد َأّن َماَء الّش

اَن َجَلاُؤُه َأْقَوى َوُنُفوُذُه َأْسَرَع َوِإْنَماُؤُه ِلْلَحَراَرِة َوِإَذا ُشِرَب َحاّرا َك. َوُیَغّذي ِغَذاًء َلِطیًفا 
  .اْلَغِریِزّیِة َأْكَثَر َوَتْلِمیُسُھ ِلُسُطوِح اْلَمِعَدِة َأْوَفَق 

  ]ِعّلُة َذَھاِب الّتْلِبیَنِة ِبَبْعِض اْلُحْزِن [ 
َوْجَھْیِن     َمَجّمٌة ِل: َوَقْوُلُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفیَھا  ْرَوى ِب ِریِض ُی َؤاِد اْلَم یِم   . ُف ْتِح اْلِم ِبَف

ُھ        ُھ َأْي ُتِریُح ٌة َل ا ُمِریَح اُه َأّنَھ َھُر َوَمْعَن َأّوُل َأْش یِم َواْل ِر اْلِج یِم َوَكْس ّم اْلِم یِم َوِبَض َواْلِج
ُم    -َھَذا " ِض اْلُحْزِن َتْذَھُب ِبَبْع" َوَقْوُلُھ . َوُتَسّكُنُھ ِمْن اْلِإْجَماِم َوُھَو الّراَحُة  ُھ َأْعَل  -َوَالّل

ا   ِل َلَھ  ِلَأّن اْلَغّم َواْلُحْزَن ُیَبّرَداِن اْلِمَزاَج َوُیْضِعَفاِن اْلَحَراَرَة اْلَغِریِزّیَة ِلَمْیِل الّروِح اْلَحاِم
َراَرةَ       ّوي اْلَح اُء ُیَق َذا اْلِحَس ُؤَھا َوَھ َو َمْنَش ي     إَلى ِجَھِة اْلَقْلِب اّلِذي ُھ ِھ ِف َة ِبِزَیاَدِت اْلَغِریِزّی

إّنَھا َتْذَھُب  -َوُھَو َأْقَرُب  -َوَقْد ُیَقاُل . َماّدِتَھا َفُتِزیُل َأْكَثَر َما َعَرَض َلُھ ِمْن اْلَغّم َواْلُحْزِن 
ْن     ا ِم ّیٍة ِفیَھ ْزِن ِبَخاّص َبْعِض اْلُح ُم ]  ١١١ص [ ِب ِزینِ   . َأْعَل َوى اْلَح اُل إّن ُق ْد ُیَق  َوَق

اُء      َذا اْلِحَس َذاِء َوَھ ِل اْلِغ َتْضُعُف ِباْسِتیَلاِء اْلُیْبِس َعَلى َأْعَضاِئِھ َوَعَلى َمِعَدِتِھ َخاّصًة ِلَتْقِلی
 ُیَرّطُبَھا َوُیَقّویَھا َوُیَغّذیَھا َوَیْفَعُل ِمْثَل َذِلَك ِبُفَؤاِد اْلَمِریِض َلِكّن اْلَمِریَض َكِثیًرا َما َیْجَتِمُع

ي َمِع َدِة    ِف ْن اْلَمِع َك َع و َذِل اُء َیْجُل َذا اْلِحَس ِدیِدّي َوَھ ّي َأْو َص َراِرّي َأْو َبْلَغِم ٌط َم ِھ َخْل َدِت
ْن َعاَدتُ        ّیَما ِلَم ا ِس ا َوَل ْوَرَتُھ َفُیِریُحَھ ُر َس ُھ َوَیْسُروُه َوَیْحُدُرُه َوُیَمّیُعُھ َوُیَعّدُل َكْیِفّیَتُھ َوَیْكِس



 ٢٨٠

ْت          اِلاْغِتَذاُء ِبُخْبِز وِتِھْم َوَكاَن َب ُق َو َغاِل اَن ُھ ِة إْذ َذاَك َوَك ِل اْلَمِدیَن اَدُة َأْھ الّشِعیِر َوِھَي َع
  .َوَالّلُھ َأْعَلُم . اْلِحْنَطُة َعِزیَزًة ِعْنَدُھْم 

  )١١١ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
  َأَصاَبُھ ِبَخْیَبَر ِمْن اْلَیُھود َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج الّسّم اّلِذي

ٍك            ِن َماِل ِب ْب ِن َكْع ّرْحَمِن ْب ِد ال ْن َعْب ِرّي َع ْن الّزْھ ٍر َع َأّن : َذَكَر َعْبُد الّرّزاِق َعْن َمْعَم
الَ   َر َفَق ِذِه ؟    اْمَرَأًة َیُھوِدّیًة َأْھَدْت إَلى الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َشاًة َمْصِلّیًة ِبَخْیَب ا َھ َم

ِھ             ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َل الّنِب ا َفَأَك ُل ِمْنَھ ا َیْأُك َدَقِة َفَل ْن الّص وَل ِم َقاَلْت َھِدّیٌة َوَحِذَرْت َأْن َتُق
  َوَسّلَم َوَأَكَل الّصَحاَبُة ُثّم

ْن أَ        ْت َم اَة ؟ َقاَل ِذِه الّش َمْمِت َھ ْل َس ْرَأِة َھ َذا     َقاَل َأْمِسُكوا ُثّم َقاَل ِلْلَم اَل َھ َذا ؟ َق َرك ِبَھ ْخَب
َقاَل ِلَم ؟ َقاَلْت َأَرْدُت إْن ُكْنت َكاِذًبا َأْن َیْسَتِریَح . اْلَعْظُم ِلَساِقَھا َوُھَو ِفي َیِدِه ؟ َقاَلْت َنَعْم 

ى  ِمْنك الّناُس َوِإْن ُكْنت َنِبّیا َلْم َیُضّرك َقاَل َفاْحَتَجَم الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس ّلَم َثَلاَثًة َعَل
ُھْم   اَت َبْعُض اْحَتَجُموا َفَم وا َف َحاَبُھ َأْن َیْحَتِجُم َر َأْص ِل َوَأَم َتَجَم ]  ١١٢ص [ اْلَكاِھ َواْح

و        ُھ َأُب اِة َحَجَم ْن الّش َل ِم ِذي َأَك َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعَلى َكاِھِلِھ ِمْن َأْجِل اّل
ِنیَن         ِھْنٍد ِباْلَق اَث ِس َك َثَل َد َذِل َي َبْع اِر َوَبِق ْن اْلَأْنَص َة ِم ْرِن َوالّشْفَرِة َوُھَو َمْوَلى ِلَبِني َبَیاَض

ْوَم       اِة َی ْن الّش ُت ِم ي َأَكْل َحّتى َكاَن َوَجُعُھ اّلِذي ُتُوّفَي ِفیِھ َفَقاَل َما ِزْلُت َأِجُد ِمْن اْلُأْكَلِة اّلِت
ّلَم      َخْیَبَر َحّتى َكاَن َھَذا ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َأَواَن اْنِقَطاِع اْلَأْبَھِر ِمّني َفُتُوّفَي َرُسوُل الّلِھ َص

  .َشِھیًدا َقاَلُھ ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة 
  ]ُیَعاَلُج الّسّم ِباالْسِتْفراَغاِت َوِباْلَأْدِوَیِة اْلُمْبِطَلِة ِلِفْعِل الّسّم [ 

وُن ِباالسْ    ّم َتُك ُة الّس ا      ُمَعاَلَج ُھ إّم ّم َوُتْبِطُل َل الّس اِرُض ِفْع ي ُتَع ِة اّلِت ِتْفراَغاِت َوِباْلَأْدِوَی
ُھ اْلحِ  ُة  ِبَكْیِفّیاِتَھا َوِإّما ِبَخَواّصَھا َفَمْن َعِدَم الّدَواَء َفْلُیَباِدْر إَلى اِلاْسِتْفَراِغ اْلُكّلّي َوَأْنَفُع َجاَم

ى   ]  ١١٣ص [ الّزَماُن َحاّرا َفِإّن اْلُقّوَة َوَلا ِسّیَما إَذا َكاَن اْلَبَلُد َحاّرا َو ِري إَل الّسّمّیَة َتْس
الّدِم َفَتْنَبِعُث ِفي اْلُعُروِق َواْلَمَجاِري َحّتى َتِصَل إَلى اْلَقْلِب َفَیُكوُن اْلَھَلاُك َفالّدُم ُھَو اْلَمْنَفُذ 

َك     اْلُمَوّصُل ِللّسّم إَلى اْلَقْلِب َواْلَأْعَضاِء َفِإَذا َباَد ُھ ِتْل ْت َمَع ّدَم َخَرَج َر اْلَمْسُموُم َوَأْخَرَج ال
ْذَھَب            ا َأْن َی ْل إّم ّم َب ّرُه الّس ْم َیُض ا َل ِتْفَراًغا َتاّم اَن اْس ِإْن َك اْلَكْیِفّیُة الّسّمّیُة اّلِتي َخاَلَطْتُھ َف

  .ُتْضِعُفُھ  َوِإّما َأْن َیْضُعَف َفَتْقَوى َعَلْیِھ الّطِبیَعُة َفُتْبِطُل ِفْعَلُھ َأْو
  ]اْسِتْشَھاُدُه َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبالّسّم [ 

ي        ِع اّلِت َرُب اْلَمَواِض َو َأْق ِل َوُھ ي اْلَكاِھ َوَلّما اْحَتَجَم الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْحَتَجَم ِف
َي        ُیْمِكُن ِفیَھا اْلِحَجاَمُة إَلى اْلَقْلِب َفَخَرَجْت اْلَماّد ْل َبِق ا َب ا ُكّلّی ا ُخُروًج ّدِم َل َع ال ُة الّسّمّیُة َم

ا َأَراَد اللّ     ُھ َفَلّم ا َل ُھ َأَثُرَھا َمَع َضْعِفِھ ِلَما ُیِریُد الّلُھ ُسْبَحاَنُھ ِمْن َتْكِمیِل َمَراِتِب اْلَفْضِل ُكّلَھ
ا         إْكَراَمُھ ِبالّشَھاَدِة َظَھَر َتْأِثیُر َذِلَك اْلَأَثِر اْلَكاِمِن اَن َمْفُعوًل ًرا َك ُھ َأْم َي الّل ّم ِلَیْقِض ْن الّس ِم

َأَفُكّلَما َجاَءُكْم َرُسوٌل ِبَما َلا َتْھَوى َأْنُفُسُكُم { : َوَظَھَر ِسّر َقْوِلِھ َتَعاَلى ِلَأْعَداِئِھ ِمْن اْلَیُھوِد 
َفَجاَء ِبَلْفِظ َكّذْبُتْم ِباْلَماِضي اّلِذي ]  ٨٧ِة اْلَبَقَر[ } اْسَتْكَبْرُتْم َفَفِریًقا َكّذْبُتْم َوَفِریًقا َتْقُتُلوَن 

ُھ     " َتْقُتُلوَن " َقْد َوَقَع ِمْنُھ َوَتَحّقَق َوَجاَء ِبَلْفِظ  ُھ َوَالّل ُھ َوَیْنَتِظُروَن ِذي َیَتَوّقُعوَن ِباْلُمْسَتْقَبِل اّل
  .َأْعَلُم 

  )١١٣ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
  ُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج الّسْحِرَفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّل



 ٢٨١

َلا َیُجوُز َھَذا َعَلْیِھ َوَظّنوُه : اّلِذي َسَحَرْتُھ اْلَیُھوُد ِبِھ َقْد َأْنَكَر َھَذا َطاِئَفٌة ِمْن الّناِس َوَقاُلوا 
اَن َیعْ  ِھ     َنْقًصا َوَعْیًبا َوَلْیَس اْلَأْمُر َكَما َزَعُموا َبْل ُھَو ِمْن ِجْنِس َما َك ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َتِری

ا        ّم َل اَبِتِھ ِبالّس ِھ َكِإَص اَبُتُھ ِب َأْمَراِض َوِإَص َوَسّلَم ِمْن اْلَأْسَقاِم َواْلَأْوَجاِع َوُھَو َمَرٌض ِمْن اْل
تْ  " الّصِحیَحْیِن " َفْرَق َبْیَنُھَما َوَقْد َثَبَت ِفي  ا َقاَل ِحَر   َعْن َعاِئَشَة َرِضَي الّلُھ َعْنَھا َأّنَھ ُس

ْأِتِھّن   ]  ١١٤ص [  ْم َی َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َحّتى إْن َكاَن َلُیَخّیُل إَلْیِھ َأّنُھ َیْأِتي ِنَساَءُه َوَل
َأْمَراِض    : َقاَل اْلَقاِضي ِعَیاٌض . َوَذِلَك َأَشّد َما َیُكوُن ِمْن الّسْحِر  ْن اْل َرٌض ِم َوالّسْحُر َم

ِل َیُجوُز َعَلْیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكَأْنَواِع اْلَأْمَراِض ِمّما َلا ُیْنَكُر َوَلا َوَعاِرٌض ِمْن اْلِعَل
دْ      ا ُی َذا َم ي َھ ْیَس ِف ِخُل َیْقَدُح ِفي ُنُبّوِتِھ َوَأّما َكْوُنُھ ُیَخّیُل إَلْیِھ َأّنُھ َفَعَل الّشْيَء َوَلْم َیْفَعْلُھ َفَل

َذا   َعَلْیِھ َداِخَلًة ِفي َش ا َھ ْيٍء ِمْن ِصْدِقِھ ِلِقَیاِم الّدِلیِل َواْلِإْجَماِع َعَلى ِعْصَمِتِھ ِمْن َھَذا َوِإّنَم
َھا ِفیَما َیُجوُز ُطُرّوُه َعَلْیِھ ِفي َأْمِر ُدْنَیاُه اّلِتي َلْم ُیْبَعُث ِلَسَبِبَھا َوَلا ُفّضَل ِمْن َأْجِلَھا َوُھَو ِفی

ّم             ُعْرَضٌة ِلْلآَفاِت َكَساِئِر ُھ ُث َة َل ا َحِقیَق ا َل ا َم ْن ُأُموِرَھ ِھ ِم َل إَلْی ُھ ُیَخّی ٍد َأّن اْلَبَشِر َفَغْیُر َبِعی
  .َیْنَجِلي َعْنُھ َكَما َكاَن 

  ]ِعَلاُج الّسْحِر [ 
  َواْلَمْقُصوُد ِذْكُر َھْدِیِھ ِفي ِعَلاِج َھَذا اْلَمَرِض َوَقْد ُرِوَي َعْنُھ ِفیِھ َنْوَعاِن

  ]اُج الّسْحِر َوِإْبَطاُلُھ اْسِتْخَر[ 
ُھ         -َوُھَو َأْبَلُغُھَما  -َأَحُدُھَما  ّلَم َأّن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص ّح َعْن اْسِتْخَراُجُھ َوِإْبَطاُلُھ َكَما َص

ّف  َسَأَل َرّبُھ ُسْبَحاَنُھ ِفي َذِلَك َفَدّل َعَلْیِھ َفاْسَتْخَرَجُھ ِمْن ِبْئٍر َفَكاَن ِفي ُمْشٍط َوَمّش اَطٍة َوَج
ُج َطْلَعٍة َذَكٍر َفَلّما اْسَتْخَرَجُھ َذَھَب َما ِبِھ َحّتى َكَأّنَما ُأْنِشَط ِمْن ِعَقاٍل َفَھَذا ِمْن َأْبَلِغ َما ُیَعاَل

  .ِغ ِبِھ اْلَمْطُبوُب َوَھَذا ِبَمْنِزَلِة إَزاَلِة اْلَماّدِة اْلَخِبیَثِة َوَقْلِعَھا ِمْن اْلَجَسِد ِباِلاْسِتْفَرا
  ]اِلاْسِتْفَراُغ ِفي اْلَمَحّل اّلِذي َیِصُل إلیھ َأَذى الّسْحِر [ 

اِلاْسِتْفَراُغ ِفي اْلَمَحّل اّلِذي َیِصُل إَلْیِھ َأَذى الّسْحِر َفِإّن ِللّسْحِر َتْأِثیًرا ِفي : َوالّنْوُع الّثاِني 
ي    الّطِبیَعِة َوَھَیَجاَن َأْخَلاِطَھا َوَتْشِویَش ِمَزاِجَھا فَ  ُرُه ِف َر َأَث َن  ]  ١١٥ص [ ِإَذا َظَھ َوَأْمَك

ّدا   َع ِج ِو َنَف َك اْلُعْض ْن َذِل ِة ِم اّدِة الّرِدیَئ ِتْفَراُغ اْلَم اِب  . اْس ي ِكَت ٍد ِف و ُعَبْی َر َأُب ْد َذَك " َوَق
ى َأّن الّنبِ     " َغِریِب اْلَحِدیِث  ي َلْیَل ِن َأِب ّرْحَمِن ْب ِھ    َلُھ ِبِإْسَناِدِه َعْن َعْبِد ال ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص

ٍد        و ُعَبْی اَل َأُب ّب َق یَن ُط ْرٍن ِح ِحَر    : َوَسّلَم اْحَتَجَم َعَلى َرْأِسِھ ِبَق ّب َأْي ُس ى ُط ْد  . َمْعَن َوَق
ّداِء              َذا ال ْیَن َھ ُة َب ا الّراِبَط ْحِر َوَم ِة َوالّس ا ِلْلِحَجاَم اَل َم ُھ َوَق ّل ِعْلُم ْن َق َأْشَكَل َھَذا َعَلى َم

َذا              َوَھ ى َھ ّص َعَل ْد َن ا َق یَنا َأْو َغْیَرُھَم َن ِس َراَط َأْو اْب ُل َأُبْق َذا اْلَقاِئ َد َھ ْو َوَج ّدَواِء َوَل َذا ال
ِلِھ               ِھ َوَفْض ي َمْعِرَفِت ّك ِف ا ُیَش ْن َل ِھ َم ّص َعَلْی ْد َن اَل َق ِلیِم َوَق اْلَقُبوِل َوالّتْس اُه ِب . اْلِعَلاِج َلَتَلّق

َة الّسْحِر اّلِذي ُأِصیَب ِبِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْنَتَھْت إَلى َرْأِسِھ إَلى إْحَدى َفاْعَلْم َأّن َماّد
ْن     ّرٌف ِم َذا َتَص ُھ َوَھ ْم َیْفَعْل ْيَء َوَل ُل الّش ُھ َیْفَع ِھ َأّن ُل إَلْی اَن ُیَخّی ُث َك ِھ ِبَحْی ي ِفی َواُه اّلِت ُق

اّدةِ  ُھ           الّساِحِر ِفي الّطِبیَعِة َواْلَم ّدِم ِمْن َبْطِن اْلُمَق ى اْل اّدُة َعَل َك اْلَم ْت ِتْل ُث َغَلَب ِة ِبَحْی الّدَمِوّی
َوالّسْحُر ُھَو ُمَرّكٌب ِمْن َتْأِثیَراِت اْلَأْرَواِح اْلَخِبیَثِة . َفَغّیَرْت ِمَزاَجُھ َعْن َطِبیَعِتِھ اْلَأْصِلّیِة 

َو َأَشّد َما َیُكوُن ِمْن الّسْحِر َوَلا ِسّیَما ِفي اْلَمْوِضِع اّلِذي َواْنِفَعاِل اْلُقَوى الّطِبیِعّیِة َعْنَھا َوُھ
ْحِر     ُھ ِبالّس ّرَرْت َأْفَعاُل اْنَتَھى الّسْحُر إَلْیِھ َواْسِتْعَماُل اْلِحَجاَمِة َعَلى َذِلَك اْلَمَكاِن اّلِذي َتَض

اُنو      ى اْلَق ُتْعِمَلْت َعَل ِة إَذا ُاْس ِع اْلُمَعاَلَج ي   ِمْن َأْنَف ِذي َیْنَبِغ ي     . ِن اّل َیاُء اّلِت َراُط اْلَأْش اَل َأُبْق َق
ي           َیاِء اّلِت ُل ِباْلَأْش ا َأْمَی َي إَلْیَھ ي ِھ ِع اّلِت ْن اْلَمَواِض َتْفَرَغ ِم َیْنَبِغي َأْن ُتْسَتْفَرَغ َیِجُب َأْن ُتْس

ا       َوَقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْن الّناِس إّن َرُسوَل. َتْصُلُح ِلاْسِتْفَراِغَھا  ّلَم َلّم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل الّلِھ َص



 ٢٨٢

اّدٍة               ْن َم َك َع ّن َأّن َذِل ُھ َظ ْم َیْفَعْل ْيَء َوَل َل الّش ُھ َفَع ِھ َأّن ُل إَلْی اَن ُیَخّی ّداِء َوَك ُأِصیَب ِبَھَذا ال
ُھ   َدَمِوّیٍة َأْو َغْیِرَھا َماَلْت إَلى ِجَھِة الّدَماِغ َوَغَلَبْت َعَلى اْلَبْطِن اْلُمَقّد ْت ِمَزاَج ِم ِمْنُھ َفَأَزاَل

ِة   ْن اْلَحاَل ِع    ]  ١١٦ص [ َع ِة َوَأْنَف ِغ اْلَأْدِوَی ْن َأْبَل ِة إْذ َذاَك ِم ِتْعَماُل اْلِحَجاَم اَن اْس َوَك
َوْحُي ِمْن اْلُمَعاَلَجِة َفاْحَتَجَم َوَكاَن َذِلَك َقْبَل َأْن ُیوَحى إَلْیِھ َأّن َذِلَك ِمْن الّسْحِر َفَلّما َجاَءُه اْل

 الّلِھ َتَعاَلى َوَأْخَبَرُه َأّنُھ َقْد ُسِحَر َعَدَل إَلى اْلِعَلاِج اْلَحِقیِقّي َوُھَو اْسِتْخَراُج الّسْحِر َوِإْبَطاُلُھ
اَن         اٍل َوَك ْن ِعَق َط ِم ا ُأْنِش اَم َكَأّنَم َتْخَرَجُھ َفَق ُة  َفَسَأَل الّلَھ ُسْبَحاَنُھ َفَدّلُھ َعَلى َمَكاِنِھ َفاْس َغاَی

ْن        ْم َیُك َذِلَك َل ِھ َوِل ِھ َوَقْلِب ى َعْقِل َھَذا الّسْحِر ِفیِھ إّنَما ُھَو ِفي َجَسِدِه َوَظاِھِر َجَواِرِحِھ َلا َعَل
َذا      ُل َھ ُھ َوِمْث َة َل ا َحِقیَق ْد قَ  َیْعَتِقُد ِصّحَة َما ُیَخّیُل إَلْیِھ ِمْن إْتَیاِن الّنَساِء َبْل َیْعَلُم َأّنُھ َخَیاٌل َل

  .َیْحُدُث ِمْن َبْعِض اْلَأْمَراِض َوَالّلُھ َأْعَلُم 
  ]ِعَلاُج الّسْحِر ِباْلَأْذَكاِر َواْلآَیاِت [ َفْصٌل 

ْن         ُھ ِم ّذاِت َفِإّن ُة ِبال ُھ الّناِفَع َي َأْدِوَیُت ْل ِھ ُة َب ُة اْلِإَلِھّی ْحِر اْلَأْدِوَی اِت الّس ِع ِعَلاَج ْن َأْنَف َوِم
َأرْ  ْأِثیَراِت اْل ْن      َت ا ِم َھا َوُیَقاِوُمَھ ا ُیَعاِرُض وُن ِبَم ا َیُك ُع َتْأِثیِرَھ ْفِلّیِة َوَدْف ِة الّس َواِح اْلَخِبیَث

ْت         ّد َكاَن َوى َوَأَش ْت َأْق ا َكاَن ا َوُكّلَم ا َوَتْأِثیَرَھ اْلَأْذَكاِر َواْلآَیاِت َوالّدَعَواِت اّلِتي ُتْبِطُل ِفْعَلَھ
ا          َأْبَلَغ ِفي الّنْشَرِة َوَذِلَك َلاُحُھ َفَأّیُھَم ُھ َوِس ا ُعّدُت ٍد ِمْنُھَم ّل َواِح َع ُك ْیِن َم ِبَمْنِزَلِة اْلِتَقاِء َجْیَش

ُھ مِ   ْن َغَلَب اْلآَخَر َقَھَرُه َوَكاَن اْلُحْكُم َلُھ َفاْلَقْلُب إَذا َكاَن ُمْمَتِلًئا ِمْن الّلِھ َمْغُموًرا ِبِذْكِرِه َوَل
اَن        الّتَوّجَھاِت َوالّدَعَواِت َو اَنُھ َك ُھ ِلَس ِھ َقْلُب اِبُق ِفی ِھ ُیَط ّل ِب اْلَأْذَكاِر َوالّتَعّوَذاِت ِوْرٌد َلا ُیِخ

ا              َد َم ُھ َبْع اِت َل ِم اْلِعَلاَج ْن َأْعَظ ُھ َوِم ْحِر َل اَبَة الّس ُع إَص ي َتْمَن َباِب اّلِت َھَذا ِمْن َأْعَظِم اْلَأْس
یُبُھ  ْحَرھُ  . ُیِص َحَرِة َأّن ِس َد الّس ِة      َوِعْن ِعیَفِة اْلُمْنَفِعَل وِب الّض ي اْلُقُل ْأِثیُرُه ِف ِتّم َت ا َی ْم إّنَم

اِء            ي الّنَس َؤّثُر ِف ا ُی َب َم ِإّن َغاِل َذا َف ْفِلّیاِت َوِلَھ ٌة ِبالّس َي ُمَعّلَق ي ِھ ْھَواِنّیِة اّلِت وِس الّش َوالّنُف
َوِباْلُجْمَلِة ]  ١١٧ص [ ّظُھ ِمْن الّدیِن َوالّصْبَیاِن َواْلُجّھاِل َوَأْھِل اْلَبَواِدي َوَمْن َضُعَف َح

اُلوا         ْفِلّیاِت َق ى الّس ا إَل وُن َمْیُلَھ ي َیُك ِة اّلِت ِعیَفِة اْلُمْنَفِعَل وِب الّض ي اْلُقُل ْأِثیِرِه ِف ْلَطاُن َت : َفُس
يْ          ا ِبَش ُھ ُمَتَعّلًق ُد َقْلَب ا َنِج ِھ َفِإّن ى َنْفِس یُن َعَل ِذي ُیِع ِھ    َواْلَمْسُحوُر ُھَو اّل اِت إَلْی ِر اِلاْلِتَف ٍء َكِثی

ى أَ  ْرَواٍح َفَیَتَسّلُط َعَلى َقْلِبِھ ِبَما ِفیِھ ِمْن اْلَمْیِل َواِلاْلِتَفاِت َواْلَأْرَواُح اْلَخِبیَثُة إّنَما َتَتَسّلُط َعَل
َك الْ   ْن    َتْلَقاَھا ُمْسَتِعّدًة ِلَتَسّلِطَھا َعَلْیَھا ِبَمْیِلَھا إَلى َما ُیَناِسُب ِتْل ا ِم َة َوِبَفَراِغَھ َأْرَواَح اْلَخِبیَث

ٌل  اْلُقّوِة اْلِإَلِھّیِة َوَعَدِم َأْخِذَھا ِلْلُعّدِة اّلِتي ُتَحاِرُبَھا ِبَھا َفَتِجُدَھا َفاِرَغًة َلا ُعّدَة َمَعَھا َوِف یَھا َمْی
  .ا ِبالّسْحِر َوَغْیِرِه َوَالّلُھ َأْعَلُم إَلى َما ُیَناِسُبَھا َفَتَتَسّلُط َعَلْیَھا َوَیَتَمّكُن َتْأِثیُرَھا ِفیَھ

  )١٣٤ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
اِدِه     ا َوِإْرَش ِة ِبَطْبِعَھ َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّتَحّرِز ِمْن اْلَأْدَواِء اْلُمْعِدَی

  اْلَأِصّحاَء إَلى ُمَجاَنَبِة َأْھِلَھا
ٌل         " ُمْسِلٍم  َصِحیِح" َثَبَت ِفي  ٍف َرُج ِد َثِقی ي َوْف اَن ِف ُھ َك ِھ َأّن ِد الّل ِمْن َحِدیِث َجاِبِر ْبِن َعْب

َوَرَوى ]  ١٣٥ص [ َمْجُذوٌم َفَأْرَسَل إَلْیِھ الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْرِجْع َفَقْد َباَیْعَناَك 
یِث َأِبي ُھَرْیَرَة َعْن الّنِبّي َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َتْعِلیًقا ِمْن َحِد" َصِحیِحِھ " اْلُبَخاِرُي ِفي 

ي        ِد َوِف ْن اْلَأَس ّر ِم ا َتِف ُذوِم َكَم ْھ    " َأّنُھ َقاَل ِفّر ِمْن اْلَمْج ِن َماَج َنِن اْب ِن    " ُس ِدیِث اْب ْن َح ِم
ِدیُموا النّ  ا ُت اَل َل ّلَم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اٍس َأّن الَنب ي َعّب ُذوِمیَن َوِف ى اْلَمْج َر إَل " َظ

ِحیَحْیِن  ا  " الّص ّلَم َل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل اَل َرُس اَل َق َرَة َق ي ُھَرْی ِدیِث َأِب ْن َح ِم
َك           ُذوَم َوَبْیَن ْم اْلَمْج ّلَم َكّل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص ْذَكُر َعْن ّح َوُی ى ُمِص ِرٌض َعَل وِرَدّن ُمْم ُی

  ] ١٣٦ص [ َبْیَنُھ ِقیَد ُرْمٍح َأْو ُرْمَحْیِن َو



 ٢٨٣

  ]َما ُھَو اْلُجَذاُم [ 
ِء اْلُجَذاُم ِعّلٌة َرِدیَئٌة َتْحُدُث ِمْن اْنِتَشاِر اْلُمّرِة الّسْوَداِء ِفي اْلَبَدِن ُكّلِھ َفَیْفُسُد ِمَزاُج اْلَأْعَضا

ّتَصاُلَھا َحّتى َتَتَأّكَل اْلَأْعَضاُء َوَتْسُقَط َوُیَسّمى َداَء َوَھْیَئُتَھا َوَشْكُلَھا َوُرّبَما َفَسَد ِفي آِخِرِه ا
  .اْلَأَسِد 

  ]َسَبُب َتْسِمَیِة اْلُجَذاِم ِبَداِء اْلَأَسِد [ 
ُدَھا   َد      : َوِفي َھِذِه الّتْسِمَیِة َثَلاَثُة َأْقَواٍل ِلْلَأِطّباِء َأَح ِري اْلَأَس ا َتْعَت َرِة َم ا ِلَكْث انِ . َأّنَھ : ي َوالّث

ِد      ْحَنِة اْلَأَس ي َس ُھ ِف ْن     . ِلَأّن َھِذِه اْلِعّلَة ُتَجّھُم َوْجَھ َصاِحِبَھا َوَتْجَعُل ِرُس َم ُھ َیْفَت ُث َأّن َوالّثاِل
  .َیْقَرُبُھ َأْو َیْدُنو ِمْنُھ ِبَداِئِھ اْفِتَراَس اْلَأَسِد 

  ]ِعّلُة اِلاْبِتَعاِد َعْن اْلَمْجُذوِم َواْلَمْسُلوِل [
ّل   َوَھِذ اِحُب الّس ِه اْلِعّلُة ِعْنَد اْلَأِطّباِء ِمْن اْلِعَلِل اْلُمْعِدَیِة اْلُمَتَواَرَثِة َوُمَقاِرُب اْلَمْجُذوِم َوَص

ا    ْم َنَھ ِحِھ َلُھ ُھْم َیْسَقُم ِبَراِئَحِتِھ َفالّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَكَماِل َشَفَقِتِھ َعَلى اْلُأّمِة َوُنْص
اْلَأْسَباِب اّلِتي ُتَعّرُضُھْم ِلُوُصوِل اْلَعْیِب َواْلَفَساِد إَلى َأْجَساِمِھْم َوُقُلوِبِھْم َوَلا َرْیَب َأّنُھ َعْن 

ِریَعَة              ُة َس وُن الّطِبیَع ْد َتُك ّداِء َوَق َذا ال وِل َھ اِمٌن ِلَقُب ِتْعَداٌد َك ٌؤ َواْس َدِن َتَھّی ي اْلَب َقْد َیُكوُن ِف
ِبَلًة ِلِلاْكِتَساِب ِمْن َأْبَداِن َمْن ُتَجاِوُرُه َوُتَخاِلُطُھ َفِإّنَھا َنّقاَلٌة َوَقْد َیُكوُن َخْوُفَھا ِمْن اِلاْنِفَعاِل َقا

َوى   ى اْلُق  َذِلَك َوَوْھُمَھا ِمْن َأْكَبِر َأْسَباِب إَصاَبِة ِتْلَك اْلِعّلِة َلَھا َفِإّن اْلَوْھَم َفّعاٌل ُمْسَتْوٍل َعَل
اِئِع ِض            َوالّطَب ي َبْع اَیٌن ِف َذا ُمَع ِقُمُھ َوَھ ِحیِح َفُتْس ى الّص ِل إَل ُة اْلَعِلی ُل َراِئَح ْد َتِص َوَق

َدِن        ِتْعَداِد اْلَب وِد اْس ْن ُوُج ّد ِم ا ُب اْلَأْمَراِض َوالّراِئَحُة َأَحُد َأْسَباِب اْلَعْدَوى َوَمَع َھَذا ُكّلِھ َفَل
َتَزّوَج الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْمَرَأًة َفَلّما َأَراَد ]  ١٣٧ص [ َوَقُبوِلِھ ِلَذِلَك الّداِء َوَقْد 

  الّدُخوَل ِبَھا َوَجَد ِبَكْشِحَھا َبَیاًضا َفَقاَل اْلَحِقي ِبَأْھِلِك
  ]الّتْوِفیُق َبْیَن اْلَأَحاِدیِث الّساِبَقِة َوَبْیَن َنْفِي اْلَعْدَوى َواْلَأْكِل َمَع اْلَمْجُذوِم [

َھا      ا َوُتَناِقُض َر ُتْبِطُلَھ َث ُأَخ َوَقْد َظّن َطاِئَفٌة ِمْن الّناِس َأّن َھِذِه اْلَأَحاِدیَث ُمَعاَرَضٌة ِبَأَحاِدی
َما َرَواُه الّتْرِمِذّي ِمْن َحِدیِث َجاِبٍر َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَخَذ ِبَیِد : َفِمْنَھا 

ِھ َوَرَواُه     َرُجٍل َمْج ا َعَلْی ِھ َوَتَوّكًل ًة ِبَالّل ُذوٍم َفَأْدَخَلَھا َمَعُھ ِفي اْلَقْصَعِة َوَقاَل ُكْل ِبْسِم الّلِھ ِثَق
َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم " الّصِحیِح " َوِبَما َثَبَت ِفي . اْبُن َماَجْھ 

. َوَنْحُن َنُقوُل َلا َتَعاُرَض ِبَحْمِد الّلِھ َبْیَن َأَحاِدیِثِھ الّصِحیَحِة . ى َوَلا ِطَیَرَة َأّنُھ َقاَل َلا َعْدَو
ّلَم         ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ْن َكَلاِم ْیَس ِم َفِإَذا َوَقَع الّتَعاُرُض َفِإّما َأْن َیُكوَن َأَحُد اْلَحِدیَثْیِن َل

ًخا     َوَقْد َغِلَط ِفیِھ َبْعُض الّرَو ِدیَثْیِن َناِس ُد اْلَح وُن َأَح اِة َمَع َكْوِنِھ ِثَقًة َثْبًتا َفالّثَقُة َیْغَلُط َأْو َیُك
ِھ             ِس َكَلاِم ي َنْف ا ِف اِمِع َل ِم الّس ي َفْھ اُرُض ِف وُن الّتَع َخ َأْو َیُك ُل الّنْس ِلْلآَخِر إَذا َكاَن ِمّما َیْقَب

ِة   َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَلا ُبّد  وِه الّثَلاَث ِحیَحاِن    . ِمْن َوْجٍھ ِمْن َھِذِه اْلُوُج ِدیَثاِن َص ا َح َوَأّم
اَذ   َصِریَحاِن ُمَتَناِقَضاِن ِمْن ُكّل َوْجٍھ َلْیَس َأَحُدُھَما َناِسًخا ِلْلآَخِر َفَھَذا َلا ُیوَجُد َأْصًلا َوَمَع

ُة  الّلِھ َأْن ُیوَجَد ِفي َكَلاِم الّصاِدِق اْلَمْصُدوِق اّل ِذي َلا ُیْخِرُج ِمْن َبْیِن َشَفَتْیِھ إّلا اْلَحّق َواْلآَف
ي          وِر ِف ْن اْلُقُص ِھ َأْو ِم ِحیِحِھ َوَمْعُلوِل ْیَن َص ِز َب وِل َوالّتْمِیی ِمْن الّتْقِصیِر ِفي َمْعِرَفِة اْلَمْنُق

ّلَم   ى َغیْ   ]  ١٣٨ص [ َفْھِم ُمَراِدِه َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس ِھ َعَل ا     َكَلاِم ِھ َأْو ِمْنُھَم اُه ِب ا َعَن ِر َم
  .َمًعا َوِمْن َھا ُھَنا َوَقَع ِمْن اِلاْخِتَلاِف َواْلَفَساِد َما َوَقَع َوِبَالّلِھ الّتْوِفیُق 

  ]الّتْوِفیُق َبْیَنَھا ِمْن َكَلاِم اْبِن ُقَتْیَبَة [ 
: ِحَكاَیًة َعْن َأْعَداِء اْلَحِدیِث َوَأْھِلِھ َقاُلوا  َلُھ" اْخِتَلاِف اْلَحِدیِث " َقاَل اْبُن ُقَتْیَبَة ِفي ِكَتاِب 

َرَة        ا ِطَی ْدَوى َوَل ا َع اَل َل ُھ َق َحِدیَثاِن ُمَتَناِقَضاِن َرَوْیُتْم َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّن



 ٢٨٤

َقاَل َفَما َأْعَدى اْلَأّوَل ُثّم َرَوْیُتْم . اْلِإِبُل  َوِقیَل َلُھ إّن الّنْقَبَة َتَقُع ِبِمْشَفِر اْلَبِعیِر َفَیْجَرُب ِلَذِلَك
ُذوٌم         ٌل َمْج اُه َرُج ِد َوَأَت ْن اْلَأَس َراَرك ِم ُذوِم ِف َلا ُیوِرُد ُذو َعاَھٍة َعَلى ُمِصّح َوِفّر ِمْن اْلَمْج

ي     ِلُیَباِیَعُھ َبْیَعَة اْلِإْسَلاِم َفَأْرَسَل إَلْیِھ اْلَبْیَعَة َوَأَمَرُه ِباِلا ْؤُم ِف اَل الّش ُھ َوَق ْنِصَراِف َوَلْم َیْأَذْن َل
ا      : اْلَمْرَأِة َوالّداِر َوالّداّبِة َقاُلوا  ُھ َبْعًض ِبُھ َبْعُض ا ُیْش ٌف َل ٍد    . َوَھَذا ُكّلُھ ُمْخَتِل و ُمَحّم اَل َأُب َق

ا     ى ِمْنَھ ّل َمْعًن اُف  ]  ١٣٩ص [ َوَنْحُن َنُقوُل إّنُھ َلْیَس ِفي َھَذا اْخِتَلاٌف َوِلُك . َزاَل اِلاْخِتَل
ُدُھَما   ْن          : َواْلَعْدَوى ِجْنَساِن َأَح ِقَم َم ى ُیْس ُھ َحّت َتّد َراِئَحُت ُذوَم َتْش ِإّن اْلَمْج َذاِم َف ْدَوى اْلُج َع

ٍر َواِحٍد َأَطاَل ُمَجاَلَسَتُھ َوُمَحاَدَثَتُھ َوَكَذِلَك اْلَمْرَأُة َتُكوُن َتْحَت اْلَمْجُذوِم َفُتَضاِجُعُھ ِفي ِشَعا
اَن     ْن َك َذِلَك َم َفُیوِصُل إَلْیَھا اْلَأَذى َوُرّبَما ُجِذَمْت َوَكَذِلَك َوَلُدُه َیْنِزُعوَن ِفي اْلِكَبِر إَلْیِھ َوَك

ٌب   ُدوَن          . ِبِھ ِسّل َوِدّق وُنْق ا ُیِری ُذوَم َوَل ا اْلَمْج ُلوَل َوَل اِلَس اْلَمْس ا ُیَج ْأُمُر َأْن َل اُء َت َواْلَأِطّب
ذَ  اَل       ِب ْن َأَط ِقُم َم ْد ُتْس ا َق ِة َوَأّنَھ ِر الّراِئَح ى َتَغّی ِھ َمْعَن ُدوَن ِب ا ُیِری ْدَوى َوِإّنَم ى اْلَع ِلَك َمْعَن

اْلَبِعیِر           وُن ِب ُة َتُك َذِلَك الّنْقَب ْؤٍم َوَك ُیْمٍن َوُش اِن ِب ْن اْلِإیَم اِس َع  -اْشِتَماَمَھا َواْلَأِطّباُء َأْبَعُد الّن
اِء          -َرْطٌب  َوُھَو َجَرٌب ا ِباْلَم َل إَلْیَھ ا َوَص ي َمَباِرِكَھ ا َوَأَوى ِف َل َأْو َحاَكَھ اَلَط اْلِإِب َفِإَذا َخ

ُھ             ّلى الّل ّي َص ِھ الّنِب اَل ِفی ِذي َق ى اّل َو اْلَمْعَن َذا ُھ ِھ َفَھ ا ِب اّلِذي َیِسیُل ِمْنُھ َوِبالّنْطِف َنْحَو َم
ْن   َعَلْیِھ َوَسّلَم َلا ُیوَرُد ُذو َعاَھ ُھ ِم ٍة َعَلى ُمِصّح َكِرَه َأْن ُیَخاِلَط اْلَمْعُیوَه الّصِحیُح ِلَئّلا َیَناَل

ٍد  . َنَطِفِھ َوِحّكِتِھ َنْحُو ِمّما ِبِھ  َقاَل َوَأّما اْلِجْنُس اْلآَخُر ِمْن اْلَعْدَوى َفُھَو الّطاُعوُن َیْنِزُل ِبَبَل
ا     ْد َق ْدَوى َوَق ْوَف اْلَع ا          َفَیْخُرُج ِمْنُھ َخ ِھ َفَل ُتْم ِب ٍد َوَأْن َع ِبَبَل ّلَم إَذا َوَق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َل َص

ْدُخُلوُه     ا َت ٍد َفَل ِھ         . َتْخُرُجوا ِمْنُھ َوِإَذا َكاَن ِبَبَل اَن ِفی ِد إَذا َك ْن اْلَبَل وا َم ا َتْخُرُج ِھ َل ُد ِبَقْوِل ُیِری
ْدُخُلوُه َأْي    َكَأّنُكْم َتُظّنوَن َأّن اْلِفَراَر ِمْن َقَدِر الّل ا َت ٍد َفَل ِھ ُیْنِجیُكْم ِمْن الّلِھ َوُیِریُد إَذا َكاَن ِبَبَل

َك    ْن َذِل ُكْم َوِم ُب ِلَعْیِش وِبُكْم َوَأْطَی َكُن ِلُقُل ِھ َأْس اُعوَن ِفی ا َط ِذي َل ِع اّل ي اْلَمْوِض اُمُكْم ِف َمَق
اُل الّرجُ   ْؤِمَھا      اْلَمْرَأُة ُتْعَرُف ِبالّشْؤِم َأْو الّداُر َفَیَن ْدِتِني ِبُش وُل َأَع ٌة َفَیُق ُروٌه َأْو َجاِئَح َل َمْك

ٌة    ْت ِفْرَق َفَھَذا ُھَو اْلَعْدَوى اّلِذي َقاَل ِفیِھ َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلا َعْدَوى َوَقاَل
اِد     َبْل اْلَأْمُر ِباْجِتَناِب اْلَمْجُذوِم َواْلِفَراِر ِمْنُھ َع: ُأْخَرى  اِر َواْلِإْرَش ِتْحَباِب َواِلاْخِتَی ى اِلاْس َل

َراٍم         ْیَس ِبَح َذا َل َواِز َوَأّن َھ اِن اْلَج ُھ ِلَبَی ُھ َفَفَعَل َرى    . َوَأّما اْلَأْكُل َمَع ٌة ُأْخ ْت ِفْرَق ْل  : َوَقاَل َب
ّلى ال ]  ١٤٠ص [ اْلِخَطاُب ِبَھَذْیِن اْلِخَطاَبْیِن ُجْزِئّي َلا ُكّلّي َفُكّل  ا     َص ّلَم ِبَم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّل

ْدَوى      ّوَة اْلَع ِھ ُق ّوُة َتَوّكِل َیِلیُق ِبَحاِلِھ َفَبْعُض الّناِس َیُكوُن َقِوّي اْلِإیَماِن َقِوّي الّتَوّكِل َتْدَفُع ُق
ى ذَ  َوى َعَل ا َیْق اِس َل ُض الّن ا َوَبْع ِة َفُتْبِطُلَھ ّوَة اْلِعّل ِة ُق ّوُة الّطِبیَع ْدَفُع ُق ا َت ُھ َكَم َك َفَخاَطَب ِل

َي ِبِھ ِباِلاْحِتَیاِط َواْلَأْخِذ ِبالّتَحّفِظ َوَكَذِلَك ُھَو َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَعَل اْلَحاَلَتْیِن َمًعا ِلَتْقَتِد
ِة ِباَ  ّوِة َوالّثَق ِل َواْلُق ِة الّتَوّك ِھ ِبَطِریَق ْن ُأّمِت ِوَي ِم ْن َق ُذ َم ا َفَیْأُخ ُة ِفیِھَم ْن اْلُأّم ُذ َم ِھ َوَیْأُخ لّل

ِحیَحاِن       اِن َص ا َطِریَق اِط َوُھَم ّتَحّفِظ َواِلاْحِتَی ُدُھَما  . َضُعَف ِمْنُھْم ِبَطِریَقِة ال ْؤِمِن  : َأَح ِلْلُم
ِب          ْدَوٌة ِبَحَس ٌة َوُق اِئَفَتْیِن ُحّج ْن الّط ٍد ِم ّل َواِح وُن ِلُك اْلَقِوّي َواْلآَخُر ِلْلُمْؤِمِن الّضِعیِف َفَتُك

ّي          َح اِرِك اْلَك ى َت ى َعَل َوى َوَأْثَن ّلَم َك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل اِلِھْم َوَما ُیَناِسُبُھْم َوَھَذا َكَما َأّنُھ َص
ّدا       َنٌة ِج ٌة َحَس ٌة َلِطیَف ِذِه َطِریَق َوَقَرَن َتْرَكُھ ِبالّتَوّكِل َوَتْرِك الّطَیَرَة َوِلَھَذا َنَظاِئُر َكِثیَرٌة َوَھ

ْن َأْعَطاھَ  ّنِة         َم ُھ ِبالّس ًرا َیُظّن ا َكِثی ُھ َتَعاُرًض ْت َعْن ا َأَزاَل ِھ ِفیَھ َھ َنْفِس ا َوُرِزَق ِفْق ا َحّقَھ
َو  . الّصِحیَحِة  َوَذَھَبْت ِفْرَقٌة ُأْخَرى إَلى َأّن اْلَأْمَر ِباْلِفَراِر ِمْنُھ َوُمَجاَنَبِتِھ ِلَأْمٍر َطِبیِعّي َوُھ

َع       اْنِتَقاُل الّداِء ِمْنُھ ِبَواِس وُن َم َذا َیُك ِحیِح َوَھ ى الّص ِة إَل َطِة اْلُمَلاَمَسِة َواْلُمَخاَلَطِة َوالّراِئَح
َلَحٍة        اِن ِلَمْص ْن الّزَم یًرا ِم َداًرا َیِس ُھ ِمْق ُھ َمَع ا َأْكُل ُھ َوَأّم ِة َل ِة َواْلُمَلاَمَس ِر اْلُمَخاَلَط َتْكِری

دْ   ُل اْلَع ا َتْحُص ِھ َوَل ْأَس ِب ا َب ٍة َفَل ّدا   َراِجَح ى َس َدٍة َفَنَھ ٍة َواِح َدٍة َوَلْحَظ ّرٍة َواِح ْن َم َوى ِم



 ٢٨٥

ْیَن       اُرَض َب ا َتَع َلَحِة َفَل ِة َواْلَمْص ا ِلْلَحاَج ًة َم ُھ ُمَخاَلَط ّحِة َوَخاَلَط ًة ِللّص ِة َوِحَماَی ِللّذِریَع
َذا اْلَمجْ    : َوَقاَلْت َطاِئَفٌة ُأْخَرى . اْلَأْمَرْیِن  وَن َھ وُز َأْن َیُك ْن      َیُج ِھ ِم ُھ ِب َل َمَع ِذي َأَك ُذوُم اّل

ْن            َلٌة ِم ْدَوى َحاِص ا اْلَع َواًء َوَل ْم َس ْذَمى ُكّلُھ ْیَس اْلَج ُھ َوَل ِدي ِمْثُل ا ُیْع یٌر َل ٌر َیِس َذاِم َأْم اْلُج
كَ  یٌر    َجِمیِعِھْم َبْل ِمْنُھْم َمْن َلا َتُضّر ُمَخاَلَطُتُھ َوَلا َتْعِدي َوُھَو َمْن َأَصاَبُھ ِمْن َذِل ْيٌء َیِس َش

َرى     ى َوَأْح َرُه َأْوَل . ُثّم َوَقَف َواْسَتَمّر َعَلى َحاِلِھ َوَلْم ُیْعِد َبِقّیَة ِجْسِمِھ َفُھَو َأْن َلا ُیْعِدَي َغْی
ِدي ِبَطْبِعھَ   : َوَقاَلْت ِفْرَقٌة ُأْخَرى  َة ُتْع ْن  إّن اْلَجاِھِلّیَة َكاَنْت َتْعَتِقُد َأّن اْلَأْمَراَض اْلُمْعِدَی ا ِم

 َغْیِر إَضاَفٍة إَلى الّلِھ ُسْبَحاَنُھ َفَأْبَطَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْعِتَقاَدُھْم َذِلَك َوَأَكَل َمَع
ُھ          ْرِب ِمْن ْن اْلُق ى َع ِفي َوَنَھ ِرُض َوَیْش ِذي ُیْم َو اّل [ اْلَمْجُذوِم ِلُیَبّیَن َلُھْم َأّن الّلَھ ُسْبَحاَنُھ ُھ

اُن       ]  ١٤١ص  ِھ َبَی ي ِفْعِل َباِب َوِف اُت اْلَأْس ِھ إْثَب َجَعَلَھا الّلُھ ُمْفِضَیًة إَلى ُمَسّبَباِتَھا َفِفي َنْھِی
َقى َأّنَھا َلا َتْسَتِقّل ِبَشْيٍء َبْل الّرّب ُسْبَحاَنُھ إْن َشاَء َسَلَبَھا ُقَواَھا َفَلا ُتَؤّثُر َشْیًئا َوِإْن َشاَء َأْب

َرى    . اَھا َفَأّثَرْت َعَلْیَھا ُقَو ٌة ُأْخ ْت ِفْرَق وُخ       : َوَقاَل ُخ َواْلَمْنُس ا الّناِس ُث ِفیَھ ِذِه اْلَأَحاِدی ْل َھ َب
ا            ا ِفیَھ ا َتَوّقْفَن ُخ َوِإّل ُھ الّناِس َم ِبَأّن ا ُحِك َأّخُر ِمْنَھ َم اْلُمَت ِإْن ُعِل ْت  . َفَیْنُظُر ِفي َتاِریِخَھا َف َوَقاَل

ْدَوى      َبْل: ِفْرَقٌة ُأْخَرى  ا َع ِدیِث َل ي َح َبْعُضَھا َمْحُفوٌظ َوَبْعُضَھا َغْیُر َمْحُفوٍظ َوَتَكّلَمْت ِف
اُلوا   ِمْعَناك  : َوَقاَلْت َقْد َكاَن َأُبو ُھَرْیَرَة َیْرِویِھ َأّوًلا ُثّم َشّك ِفیِھ َفَتَرَكُھ َوَراَجُعوُه ِفیِھ َوَق َس

ُد         قَ . ُتَحّدُث ِبِھ َفَأَبى َأْن ُیَحّدَث ِبِھ  َخ َأَح َرَة َأْم َنَس و ُھَرْی َي َأُب ا َأْدِري َأَنِس َلَمَة َفَل و َس اَل َأُب
ُذوٍم              ِد َمْج َذ ِبَی ّلَم َأَخ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اِبٍر َأّن الّنِب ِدیُث َج ا َح آَخَر ؟ َوَأّم اْلَحِدیَثْیِن اْل

تُ  ِذّي         َفَأْدَخَلَھا َمَعُھ ِفي اْلَقْصَعِة َفَحِدیٌث َلا َیْثُب ِھ الّتْرِم اَل ِفی ا َق ُة َم ّح َوَغاَی ا َیِص ُھ  : َوَل إّن
ْنُھ    ْم ُیَحّس ّحْحُھ َوَل ْم ُیَص ٌب َل َب    . َغِری ِذِه اْلَغَراِئ وا َھ ُرُه اّتُق ْعَبُة َوَغْی اَل ُش ْد َق اَل . َوَق َق

ِذّي  ْأُن   : الّتْرِم َذا َش ُت َفَھ َو َأْثَب َر َوُھ ِل ُعَم ْن ِفْع َذا ِم ْرَوى َھ َذْیِن َوُی ِدیَثْیِن الّل َذْیِن اْلَح َھ
ُدُھَما    ِي َأَح ُث الّنْھ ا َأَحاِدی وِرَض ِبِھَم َرُه    : ُع ِھ َوَأْنَك ِدیِث ِب ْن الّتْح َرَة َع و ُھَرْی َع َأُب َرَج

َبْعَنا      : َوالّثاِني  ْد َأْش ُم َوَق ُھ َأْعَل ّلَم َوَالّل ِھ َوَس اَم   َلا َیِصّح َعْن َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی اْلَكَل
  .ِبَأْطَوَل ِمْن َھَذا َوِبَالّلِھ الّتْوِفیُق " اْلِمْفَتاحِ  " ِفي َھِذِه اْلَمْسَأَلِة ِفي ِكَتاِب 

  )١٤٥ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج اْلَقْمِل اّلِذي ِفي الّرْأِس َوِإَزاَلِتِھ

ي  ِحیَحْیِن ا" ِف ى   " لّص ُت إَل ي َفُحِمْل ْن َرْأِس ي َأًذى ِم اَن ِب اَل َك َرَة َق ِن ُعْج ِب ْب ْن َكْع َع
َد      ت َأَرى اْلَجْھ ا ُكْن اَل َم َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َواْلَقْمُل َیَتَناَثُر َعَلى َوْجِھي َفَق

ِدَي  َقْد َبَلَغ ِبَك َما َأَرى َوِفي ِرَواَیٍة َفَأ َمَرُه َأْن َیْحِلَق َرْأَسُھ َوَأْن ُیْطِعَم َفَرًقا َبْیَن ِسّتٍة َأْو ُیْھ
َوالّثاِني ِمْن َخْلٍط َرِديٍء َعِفٍن َتْدَفُعُھ الّطِبیَعُة َبْیَن ]  ١٤٦ص [ َشاًة َأْو َیُصوَم َثَلاَثَة َأّیاٍم 

ُھ   اْلِجْلِد َوالّلْحِم َفَیَتَعّفُن ِبالّرُطوَبِة الّدَمِوّی وُن ِمْن ِة ِفي اْلَبَشَرِة َبْعَد ُخُروِجَھا ِمْن اْلَمَساّم َفَیُك
ي ُرُءوِس       اَن ِف ا َك اِخ َوِإّنَم َبِب اْلَأْوَس اْلَقْمُل َوَأْكَثُر َما َیُكوُن َذِلَك َبْعَد اْلِعَلِل َواْلَأْسَقاِم َوِبَس

ّي       الّصْبَیاِن َأْكَثَر ِلَكْثَرِة ُرُطوَباِتِھْم َوَتَعاِطیِھْم  َق الّنِب َذِلَك َحَل َل َوِل ُد اْلَقْم ي ُتَوّل اْلَأْسَباَب اّلِت
  .َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُرُءوَس َبِني َجْعَفٍر 

  ]ِعَلاُجُھ ِباْلَحْلِق ُثّم ِبالّطْلِي ِباْلَأْدِوَیِة [
ِعُف   َوِمْن َأْكَبِر ِعَلاِجِھ َحْلُق الّرْأِس ِلَتْنَفِتَح َمَساّم اْلَأْبِخَرِة  ُة َفُتْض َفَتَتَصاَعُد اْلَأْبِخَرُة الّرِدیَئ

  .َدُه َماّدَة اْلَخْلِط َوَیْنَبِغي َأْن ُیْطَلى الّرْأُس َبْعَد َذِلَك ِباْلَأْدِوَیِة اّلِتي َتْقُتُل اْلَقْمَل َوَتْمَنُع َتَوّل
  ]َأْنَواُع َحْلِق الّرْأِس [



 ٢٨٦

ٌة   : َوالّثاِني . ُنُسٌك َوُقْرَبٌة : َھا َوَحْلُق الّرْأِس َثَلاَثُة َأْنَواٍع َأَحُد ُث َحاَج ِبْدَعٌة َوِشْرٌك َوالّثاِل
َحْلُق الّرْأِس ِلَغْیِر الّلِھ : َوالّثاِني . َوَدَواٌء َفاْلَأّوُل اْلَحْلُق ِفي َأَحِد الّنُسَكْیِن اْلَحّج َأْو اْلُعْمَرِة 

ُیو ُدوَن ِلُش ا اْلُمِری ا َیْحِلُقَھ ْبَحاَنُھ َكَم َت  ُس اٍن َوَأْن ي ِلُفَل ُت َرْأِس ا َحَلْق ُدُھْم َأَن وُل َأَح ِخِھْم َفَیُق
َحَلْقتھ ِلُفَلاٍن َوَھَذا ِبَمْنِزَلِة َأْن َیُقوَل َسَجْدُت ِلُفَلاٍن َفِإّن َحْلَق الّرْأِس ُخُضوٌع َوُعُبوِدّیٌة َوُذّل 

ِعّي ُرْكٌن ِمْن َأْرَكاِنِھ َلا َیِتّم إّلا ِبِھ َفِإّنُھ َوْضُع َوِلَھَذا َكاَن ِمْن َتَماِم اْلَحّج َحّتى إّنُھ ِعْنَد الّشاِف
ِة          َواِع اْلُعُبوِدّی ِغ َأْن ْن َأْبَل َو ِم ِھ َوُھ َذّلًلا ِلِعّزِت ِھ َوَت الّنَواِصي َبْیَن َیَدْي َرّبَھا ُخُضوًعا ِلَعَظَمِت

یِر مِ     اَل اْلَأِس َرُب إَذا َأَراَدْت إْذَل اَء      َوِلَھَذا َكاَنْت اْلَع وُه َفَج ُھ َوَأْطَلُق وا َرْأَس ُھ َحَلُق ْنُھْم َوِعْتَق
ِة     َرِك َواْلِبْدَع ى الّش َیَخِتِھْم َعَل اُس َمْش ِذیَن َأَس ِة اّل وَن ِللّرُبوِبّی َلاِل َواْلُمَزاِحُم ُیوُخ الّض ُش

َق ُرُءوسِ   ْم َحْل وا َلُھ ْم َفَزّیُن ُدوا َلُھ ِدیِھْم َأْن َیَتَعّب ْن ُمِری َأَراُدوا ِم ْم  َف وا َلُھ ا َزّیُن ْم َكَم ِھْم َلُھ
ِھ      : الّسُجوَد َلُھْم َوَسّمْوُه ِبَغْیِر اْسِمِھ َوَقاُلوا  ُر الّل ْیِخ َوَلَعْم َدْي الّش ْیَن َی ُھَو َوْضُع الّرْأِس َب

ْم َأْن          وا َلُھ ْبَحاَنُھ َوَزّیُن ِھ ُس ْیَن َیَدْی ّرْأِس َب ُع ال َو َوْض ِھ ُھ ُجوَد ِلّل  ] ١٤٧ص [ إّن الّس
اَلى     اَل َتَع ِھ َق اَب       { : اّتَخاُذُھْم َأْرَباًبا َوآِلَھًة ِمْن ُدوِن الّل ُھ اْلِكَت ُھ الّل ٍر َأْن ُیْؤِتَی اَن ِلَبَش ا َك َم

ا        اِنّییَن ِبَم وا َرّب ْن ُكوُن ِھ َوَلِك ْن ُدوِن الّل َواْلُحْكَم َوالّنُبّوَة ُثّم َیُقوَل ِللّناِس ُكوُنوا ِعَباًدا ِلي ِم
یَن َأْرَبابً   ُكْنُتْم  َة َوالّنِبّی ا ُتَعّلُموَن اْلِكَتاَب َوِبَما ُكْنُتْم َتْدُرُسوَن َوَلا َیْأُمَرُكْم َأْن َتّتِخُذوا اْلَمَلاِئَك

  ] . ٨٠ - ٧٩آَل ِعْمَراَن [ } َأَیْأُمُرُكْم ِباْلُكْفِر َبْعَد ِإْذ َأْنُتْم ُمْسِلُموَن 
َناِء ِلَغْیِر الّلِھ َوَكَذا اْلِقَیاُم َعَلى ُرُءوِس اْلَأَكاِبِر َوُھْم ُجُلوٌس الّتْحِذیُر ِمْن الّرُكوِع َواِلاْنِح[ 
[  

اِبرَ  ُة َوَأْشَرُف اْلُعُبوِدّیِة ُعُبوِدّیُة الّصَلاِة َوَقْد َتَقاَسَمَھا الّشُیوُخ َواْلُمَتَشّبُھوَن ِباْلُعَلَماِء َواْلَجَب
وَع  َفَأَخَذ الّشُیوُخ ِمْنَھا َأْشَرَف َما ِف یَھا َوُھَو الّسُجوُد َوَأَخَذ اْلُمَتَشّبُھوَن ِباْلُعَلَماِء ِمْنَھا الّرُك

ْنُھْم             اِبَرُة ِم َذ اْلَجَب َواًء َوَأَخ ِھ َس ّلي ِلَرّب ُع اْلُمَص ا َیْرَك ُھ َكَم َع َل ا َرَك َفِإَذا َلِقَي َبْعُضُھْم َبْعًض
وُل       اْلِقَیاَم َفَیُقوُم اْلَأْحَراُر َواْلَعِبیُد َعَلى  ى َرُس ْد َنَھ وٌس َوَق ْم ُجُل ْم َوُھ ُرُءوِسِھْم ُعُبوِدّیًة َلُھ

ا            یِل َفَتَعاِطیَھ ى الّتْفِص ِة َعَل ُأُموِر الّثَلاَث ِذِه اْل ْن َھ ّلَم َع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ٌة . الّل ُمَخاَلَف
ى  َصِریَحٌة َلُھ َفَنَھى َعْن الّسُجوِد ِلَغْیِر الّلِھ َوَقاَل َلا َیْن َبِغي ِلَأَحٍد َأْن َیْسُجَد ِلَأَحٍد َوَأْنَكَر َعَل

َواِع  ]  ١٤٨ص " [ َمْھ " ُمَعاٍذ َلّما َسَجَد َلُھ َوَقاَل  ُمَراَغَمٌة ِلّلِھ َوَرُسوِلِھ َوُھَو ِمْن َأْبَلِغ َأْن
اْلُعُبوِدّیَة ِلَغْیِر الّلِھ َوَقْد َصّح  اْلُعُبوِدّیِة َفِإَذا َجّوَز َھَذا اْلُمْشِرُك َھَذا الّنْوَع ِلْلَبَشِر َفَقْد َجّوَز

اَل     " . َلا " َأّنُھ ِقیَل َلُھ الّرُجُل َیْلَقى َأَخاُه َأَیْنَحِني َلُھ ؟ َقاَل  ُھ َق ُھ َوُیَقّبُل َل َأَیْلَتِزُم ا  " ِقی " . َل
  "َنَعْم " ِقیَل َأُیَصاِفُحُھ ؟ َقاَل 

  َحاَبُھ إَذا َصّلى َجاِلًسا َأْن ُیَصّلوا ُجُلوًساَأْمُرُه َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْص[
  ]ِلَئّلا َیُقوُموا َعَلى َرْأِسِھ َوُھو جالٌس 

اَلى     : َوَأْیًضا  ُھ َتَع ُھ َقْوُل ُجوٌد َوِمْن ّجًدا    { : َفاِلاْنِحَناُء ِعْنَد الّتِحّیِة ُس اَب ُس وا اْلَب [ } َواْدُخُل
اِم  َأْي ُمْنَحِنیَن َوِإّل]  ٥٨اْلَبَقَرُة  ا َفَلا ُیْمِكُن الّدُخوُل َعَلى اْلِجَباِه َوَصّح َعْنُھ الّنْھُي َعْن اْلِقَی

َرُھْم إَذا   َوُھَو َجاِلُس َكَما ُتَعّظُم اْلَأَعاِجُم َبْعَضَھا َبْعًضا َحّتى َمَنَع ِمْن َذِلَك ِفي الّصَلاِة َوَأَم
َو          َصّلى َجاِلًسا َأْن ُیَصّلوا ُجُلوًسا َوُھْم َأِصّحاُء ِھ َوُھ ى َرْأِس وا َعَل ا َیُقوُم ْم ِلَئّل ْذَر َلُھ ا ُع َل

ْبَحاَنُھ   ِرِه ُس ًة ِلَغْی ا َوُعُبوِدّی اُم َتْعِظیًم اَن اْلِقَی َف إَذا َك ِھ َفَكْی اَمُھْم ِلّل َع َأّن ِقَی اِلٌس َم . َج
ْن   َواْلَمْقُصوُد َأّن الّنُفوَس اْلَجاِھَلَة الّضاّلَة َأْسَقَطْت ُعُبوِدّیَة الّل ا َم ِھ ُسْبَحاَنُھ َوَأْشَرَكْت ِفیَھ

ْت       َلاِة َوَحَلَف اَم الّص ِھ ِقَی ْیَن َیَدْی ُتَعّظُمُھ ِمْن اْلَخْلِق َفَسَجَدْت ِلَغْیِر الّلِھ َوَرَكَعْت َلُھ َوَقاَمْت َب
ْت ِلغَ   ِرِه َوَطاَف ّب     ِبَغْیِرِه َوَنَذَرْت ِلَغْیِرِه َوَحَلَقْت ِلَغْیِرِه َوَذَبَحْت ِلَغْی ُھ ِباْلُح ِھ َوَعّظَمْت ِر َبْیِت ْی
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وِقیَن    ْن اْلَمْخُل َواْلَخْوِف َوالّرَجاِء َوالّطاَعِة َكَما ُیَعّظُم اْلَخاِلُق َبْل َأَشّد َوَسّوْت َمْن َتْعُبُدُه ِم
َرّبِھْم        ِذیَن ِب ْم اّل ِل َوُھ َدْعَوِة الّرُس اّدوَن ِل ْم اْلُمَض اِء ُھ اَلِمیَن َوَھُؤَل َرّب اْلَع ْم  ِب ِدُلوَن َوُھ َیْع

یٍن      {  -َوُھْم ِفي الّناِر َمَع آِلَھِتِھْم َیْخَتِصُموَن  -اّلِذیَن َیُقوُلوَن  َلاٍل ُمِب ي َض ا َلِف ِھ ِإْن ُكّن َتالّل
یِھْم   ]  ١٤٩ص [ } ِإْذ ُنَسّویُكْم ِبَرّب اْلَعاَلِمیَن  اَل ِف ْن ُدوِن      { َق ُذ ِم ْن َیّتِخ اِس َم َن الّن َوِم

َوَھَذا ُكّلُھ ِمْن ]  ١٦٥اْلَبَقَرُة [ } اًدا ُیِحّبوَنُھْم َكُحّب الّلِھ َواّلِذیَن آَمُنوا َأَشّد ُحّبا ِلّلِھ الّلِھ َأْنَد
ِھ     َرَك ِب ُر َأْن ُیْش ّرْأِس         . الّشْرِك َوَالّلُھ َلا َیْغِف ِق ال ي َحْل ِھ ِف ي َھْدِی َرٌض ِف ٌل ُمْعَت َذا َفْص َفَھ

  .اْلَكَلاُم ِفیِھ َوَالّلُھ اْلُمَوّفُق  َوَلَعّلُھ َأَھّم ِمّما ُقِصَد
  )١٤٩ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 

َرَدِة              ِة اْلُمْف ِة اْلِإَلِھّی ِة الّروَحاِنّی اِج ِباْلَأْدِوَی ي اْلِعَل ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ي َھْدِی َفْصٌل ِف
  َواْلُمَرّكَبِة ِمْنَھا َوِمْن اْلَأْدِوَیِة الّطِبیِعّیِة

  ٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج اْلُمَصاِب ِباْلَعْیِنَفْص
ّلَم  " َصِحیِحِھ " َرَوى ُمْسِلٌم ِفي  َعْن اْبِن َعّباٍس َقاَل َقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

  ُھ اْلَعْیُناْلَعْیُن َحّق َوَلْو َكاَن َشْيٌء َساَبَق اْلَقَدَر َلَسَبَقْت
َأْیًضا َعْن َأَنٍس َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َرّخَص ِفي الّرْقَیِة ِمْن " َصِحیِحِھ " َوِفي 

ِمْن َحِدیِث َأِبي ُھَرْیَرةَ  َقاَل َقاَل َرُسوُل الّلِھ " الّصِحیَحْیِن " اْلُحَمِة َواْلَعْیِن َوالّنْمَلِة َوِفي 
  َلْیِھ َوَسّلَم اْلَعْیُن َحّقَصّلى الّلُھ َع

ّم      " َوِفي ُسَنِن َأِبي َداُوَد  ُأ ُث اِئُن َفَیَتَوّض ْؤَمُر اْلَع اَن ُی َعْن َعاِئَشَة َرِضَي الّلُھ َعْنَھا َقاَلْت َك
  َیْغَتِسُل ِمْنُھ اْلَمِعیُن

ّلى اللّ      " الّصِحیَحْیِن ]  ١٥٠ص [  ّي َص ي الّنِب ْت َأَمَرِن َة َقاَل ّلَم َأْو   َعْن َعاِئَش ِھ َوَس ُھ َعَلْی
ِن         ِرو ْب ْن َعْم َة َع ِن ُعَیْیَن ْفَیاَن ْب ِدیِث ُس َأَمَر َأْن َنْسَتْرِقَي ِمْن اْلَعْیِن َوَذَكَر الّتْرِمِذّي ِمْن َح

ْیٍس َقا  ا   ِدیَناٍر َعْن ُعْرَوَة ْبِن َعاِمٍر َعْن ُعَبْیِد ْبِن ِرَفاَعَة الّزْرِقّي َأّن َأْسَماَء ِبْنَت ُعَم ْت َی َل
اَل         ْم ؟ َفَق َتْرِقي َلُھ ْیُن َأَفَأْس یُبُھْم اْلَع ٍر ُتِص ي َجْعَف ْيٌء     " َرُسوَل الّلِھ إّن َبِن اَن َش ْو َك ْم َفَل َنَع

ِحیٌح  : َیْسِبُق اْلَقَضاَء َلَسَبَقْتُھ اْلَعْیُن َقاَل الّتْرِمِذّي  ُھ   . َحِدیٌث َحَسٌن َص ٌك َرِحَم َوَرَوى َماِل
ْھَل     الّلُھ َعْن اْب َة َس ُن َرِبیَع اِمُر ْب ِن ِشَھاٍب َعْن َأِبي ُأَماَمَة ْبِن َسْھِل ْبِن ُحَنْیٍف َقاَل َرَأى َع

وُل ْبَن ُحَنْیٍف َیْغَتِسُل َفَقاَل َوَالّلِھ َما َرَأْیُت َكاْلَیْوِم َوَلا ِجْلَد ُمَخّبَأٍة َقاَل َفُلِبَط َسْھٌل َفَأَتى َرُس
َت      " ِھ َوَسّلَم َعاِمًرا َفَتَغّیَظ َعَلْیِھ َوَقاَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی ا َبّرْك اُه َأَل ُدُكْم َأَخ ُل َأَح َعَلاَم َیْقُت

َة         " اْغَتِسْل َلُھ  ِھ َوَداِخَل َراَف ِرْجَلْی ِھ َوَأْط ِھ َوُرْكَبَتْی ِھ َوِمْرَفَقْی ُھ َوَیَدْی اِمٌر َوْجَھ َفَغَسَل َلُھ َع
ِد   إَزاِرِه ِفي َقَدٍح ُثّم َصّب  ْن ُمَحّم َعَلْیِھ َفَراَح َمَع الّناِس َوَرَوى َماِلٌك َرِحَمُھ الّلُھ َأْیًضا َع

 ْبِن َأِبي ُأَماَمَة ْبِن َسْھٍل َعْن َأِبیِھ َھَذا اْلَحِدیَث َوَقاَل ِفیِھ إّن اْلَعْیَن َحّق َتَوّضْأ َلُھ َفَتَوّضَأ َلُھ
اَن       َوَذَكَر َعْبُد الّرّزاِق َعْن َمْعَمٍر َعْن ا ْو َك ّق َوَل ْیُن َح ا اْلَع ِھ َمْرُفوًع ْبِن َطاُووٍس َعْن َأِبی

ْل   ُدُكْم َفْلَیْغَتِس َل َأَح ْیُن َوِإَذا اْسُتْغِس َبَقْتُھ اْلَع َدَر َلَس اَبَق اْلَق ْيٌء َس اَل ]  ١٥١ص [ َش َق
ِھ َفَیتَ    : الّزْھِرّي  ُھ ِفی ْدِخُل َكّف َدٍح َفُی َدِح      ُیْؤَمُر الّرُجُل اْلَعاِئُن ِبَق ي اْلَق ُھ ِف ّم َیُمّج َمُض ُث َمْض

ّم      َدِح ُث ي اْلَق ى ِف َوَیْغِسُل َوْجَھُھ ِفي اْلَقَدِح ُثّم ُیْدِخُل َیَدُه اْلُیْسَرى َفَیُصّب َعَلى ُرْكَبِتِھ اْلُیْمَن
َة إَزاِرهِ   ُل َداِخَل َدُح     ُیْدِخُل َیَدُه اْلُیْمَنى َفَیُصّب َعَلى ُرْكَبِتِھ اْلُیْسَرى ُثّم َیْغِس ُع اْلَق ا ُیوَض َوَل

َدًة            ّبًة َواِح ِھ َص ْن َخْلِف ْیُن ِم یُبُھ اْلَع ِذي ُتِص ِل اّل ى َرْأِس الّرُج ّب َعَل . ِفي اْلَأْرِض ُثّم ُیَص
ھِ       ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َلَمَة َأّن الّنِب ْن ُأّم َس  َواْلَعْیُن َعْیَناِن َعْیٌن إْنِسّیٌة َوَعْیٌن ِجّنّیٌة َفَقْد َصّح َع

اَل               َرَة َق ا الّنْظ ِإّن ِبَھ ا َف َتْرُقوا َلَھ اَل اْس ْفَعٌة َفَق ا َس ي َوْجِھَھ ًة ِف ا َجاِرَی ي َبْیِتَھ َوَسّلَم َرَأى ِف
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ّراُء    ُعوٍد اْلَف ي     : اْلُحَسْیُن ْبُن َمْس َرٌة َیْعِن ْفَعٌة َأْي َنْظ ُھ َس ْیٌن      : َوَقْوُل ا َع وُل ِبَھ ّن َیُق ْن اْلِج ِم
َوُیْذَكُر َعْن َجاِبٍر َیْرَفُعُھ إّن اْلَعْیَن َلُتْدِخُل . َظِر اْلِجّن َأْنَفُذ ِمْن َأِسّنِة الّرَماِح َأَصاَبْتَھا ِمْن َن

  الّرُجَل اْلَقْبَر َواْلَجَمَل اْلِقْدَر
َعْیِن  َأِبي َسِعیٍد َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن َیَتَعّوُذ ِمْن اْلَجاّن َوِمْن]  ١٥٢ص [ 

  اْلِإْنَساِن
  ]َقْوُل َمْن َأْبَطَل اْلِإَصاَبَة ِباْلَعْیِن [

إّنَما َذِلَك َأْوَھاٌم َلا : َفَأْبَطَلْت َطاِئَفٌة ِمّمْن َقّل َنِصیُبُھْم ِمْن الّسْمِع َواْلَعْقِل َأْمَر اْلَعْیِن َوَقاُلوا 
ا      َحِقیَقَة َلُھ َوَھُؤَلاِء ِمْن َأْجَھِل الّناِس ِبالّسْم َثِفِھْم ِطَباًع ا َوَأْك ْم ِحَجاًب ْن َأْغَلِظِھ ِع َواْلَعْقِل َوِم

وِس  َأْرَواِح َوالّنُف ْن اْل ًة َع ِدِھْم َمْعِرَف ُأَمِم . َوَأْبَع اُء اْل ا َوُعَقَل ا َوَتْأِثیَراِتَھ َفاِتَھا َوَأْفَعاِلَھ َوِص
ِة       َعَلى اْخِتَلاِف ِمَلِلِھْم َوِنَحِلِھْم َلا َتْدَفُع َأْمَر  َبِب َوِجَھ ي َس وا ِف ُرُه َوِإْن اْخَتَلُف ا ُتْنِك اْلَعْیِن َوَل

ِھ       . َتْأِثیِر اْلَعْیِن  ْن َعْیِن َث ِم ِة اْنَبَع ِة الّرِدیَئ ُھ ِباْلَكْیِفّی َفَقاَلْت َطاِئَفٌة إّن اْلَعاِئَن إَذا َتَكّیَفْت َنْفُس
ّوٍة    : ُلوا َقا. ُقّوٌة ُسّمّیٌة َتّتِصُل ِباْلَمِعیِن َفَیَتَضّرُر  اُث ُق َتْنَكُر اْنِبَع َوَلا ُیْسَتْنَكُر َھَذا َكَما َلا ُیْس

اِعي َأّنھَ     ْن اْلَأَف ْوٍع ِم ا ُسّمّیٍة ِمْن اْلَأْفَعى َتّتِصُل ِباْلِإْنَساِن َفَیْھَلُك َوَھَذا َأْمٌر َقْد ُاْشُتِھَر َعْن َن
َرى    . َك اْلَعاِئُن إَذا َوَقَع َبَصُرَھا َعَلى اْلِإْنَساِن َھَلَك َفَكَذِل ٌة ُأْخ ْت ِفْرَق َتْبَعُد َأْن   : َوَقاَل ا ُیْس َل

اّم      ُل َمَس اْلَمِعیِن َوَتَتَخّل ُل ِب َیْنَبِعَث ِمْن َعْیِن َبْعِض الّناِس َجَواِھُر َلِطیَفٌة َغْیُر َمْرِئّیٍة َفَتّتِص
اُء     َق: َوَقاَلْت ِفْرَقٌة ُأْخَرى . ِجْسِمِھ َفَیْحُصُل َلُھ الّضَرُر  ا َیَش ِق َم اَدَة ِبَخْل ْد َأْجَرى الّلُھ اْلَع

ا    َبٌب َوَل ا َس  ِمْن الّضَرِر ِعْنَد ُمَقاَبَلِة َعْیِن اْلَعاِئِن ِلَمْن َیِعیُنُھ ِمْن َغْیِر َأْن َیُكوَن ِمْنُھ ُقّوٌة َوَل
َراِت ِفي اْلَعاَلِم َوَھُؤَلاِء َقْد َسّدوا َتْأِثیٌر َأْصًلا َوَھَذا َمْذَھُب ُمْنِكِري اْلَأْسَباِب َواْلُقَوى َوالّتْأِثی

  .َعَلى َأْنُفِسِھْم َباَب اْلِعَلِل َوالّتْأِثیَراِت َواْلَأْسَباِب َوَخاَلُفوا اْلُعَقَلاَء َأْجَمِعیَن 
  ]الّرّد َعَلى َمْن َأْنَكَر اْلِإَصاَبَة ِباْلَعْیِن [

ًة   َوَلا َرْیَب َأّن الّلَھ ُسْبَحاَنُھ َخَلَق ِفي اْل اِئَع ُمْخَتِلَف  ١٥٣ص [ َأْجَساِم َواْلَأْرَواِح ُقًوى َوَطَب
َأْرَواِح        ]  ْأِثیِر اْل اُر َت ٍل إْنَك ُن ِلَعاِق ا ُیْمِك َؤّثَرًة َوَل َوَجَعَل ِفي َكِثیٍر ِمْنَھا َخَواّص َوَكْیِفّیاٍت ُم

ِدیَدًة إَذا     ِفي اْلَأْجَساِم َفِإّنُھ َأْمٌر ُمَشاَھٌد َمْحُسوٌس َوَأْنَت َتَرى اْل َرًة َش ّر ُحْم َف َیْحَم َوْجَھ َكْی
دْ   َنَظَر إَلْیِھ ِمْن َیْحَتِشُمُھ َوَیْسَتِحي ِمْنُھ َوَیْصَفّر ُصْفَرًة َشِدیَدًة ِعْنَد َنَظِر َمْن َیَخاُفُھ إَلْیِھ َوَق

اِسَطِة َتْأِثیِر اْلَأْرَواِح َوِلِشّدِة َشاَھَد الّناُس َمْن َیْسَقُم ِمْن الّنَظِر َوَتْضُعُف ُقَواُه َوَھَذا ُكّلُھ ِبَو
َأْروَ       ّروِح َواْل ْأِثیُر ِلل ا الّت َة َوِإّنَم َي اْلَفاِعَل اُح اْرِتَباِطَھا ِباْلَعْیِن ُیْنَسُب اْلِفْعُل إَلْیَھا َوَلْیَسْت ِھ

ُروُح اْلَحا     َھا َف ا َوَخَواّص ا َوَكْیِفّیاِتَھ وِد َأًذى    ُمْخَتِلَفٌة ِفي َطَباِئِعَھا َوُقَواَھ ٌة ِلْلَمْحُس ِد ُمْؤِذَی ِس
ي َأَذى        -ُسْبَحاَنُھ  -َبّیًنا َوِلَھَذا َأَمَر الّلُھ  ِد ِف ْأِثیُر اْلَحاِس ّرِه َوَت ْن َش ِھ ِم َرُسوَلُھ َأْن َیْسَتِعیَذ ِب

َأْصُل اْلِإَصاَبِة ِباْلَعْیِن  اْلَمْحُسوِد َأْمٌر َلا ُیْنِكُرُه إّلا َمْن ُھَو َخاِرٌج َعْن َحِقیَقِة اْلِإْنَساِنّیِة َوُھَو
كَ       ِھ ِبِتْل َؤّثُر ِفی وَد َفُت ُل اْلَمْحُس ٍة َوُتَقاِب ٍة َخِبیَث ُف ِبَكْیِفّی َدَة َتَتَكّی َة اْلَحاِس ّنْفَس اْلَخِبیَث ِإّن ال  َف

اْلُقّوةِ   ا ِب اِمٌن ِفیَھ ّم َك ِإّن الّس َأْفَعى َف َذا اْل َیاِء ِبَھ َبُھ اْلَأْش ّیِة َوَأْش ُدّوَھا  اْلَخاّص ْت َع ِإَذا َقاَبَل َف
ا َوتَ           َتّد َكْیِفّیُتَھ ا َتْش ا َم ٍة َفِمْنَھ ٍة ُمْؤِذَی ٍة َخِبیَث ْت ِبَكْیِفّی ِبّیٌة َوَتَكّیَف ّوٌة َغَض َوى  اْنَبَعَثْت ِمْنَھا ُق ْق

ُھ   َحّتى ُتَؤّثَر ِفي إْسَقاِط اْلَجِنیِن َوِمْنَھا َما ُتَؤّثُر ِفي َطْمِس اْلَبَصِر َكَما َقاَل الّنِبّي َصّلى الّل
  لَعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلَأْبَتِر َوِذي الّطْفَیَتْیِن ِمْن اْلَحّیاِت إّنُھَما َیْلَتِمَساِن اْلَبَصَر َوُیْسِقَطاِن اْلَحَب

  ]اْلَحاِسُد َأَعّم ِمْن اْلَعاِئِن [
َك        َوِمْنَھا َما ُتَؤّثُر ِفي اْلِإْنَساِن َكْیِفّیُتَھا ِبُمَجّرِد الّر ِث ِتْل ّدِة ُخْب ِھ ِلِش اٍل ِب ِر اّتَص ْن َغْی ْؤَیِة ِم

ا          ِمّیِة َكَم اَلاِت اْلِجْس ى اِلاّتَص وٍف َعَل ُر َمْوُق ْأِثیُر َغْی َؤّثَرِة َوالّت الّنْفِس َوَكْیِفّیِتَھا اْلَخِبیَثِة اْلُم



 ٢٨٩

اَرًة    َیُظّنُھ َمْن َقّل ِعْلُمُھ َوَمْعِرَفُتُھ ِبالّطِبیَعِة َوالّشِریَعِة َبْل  اِل َوَت اَرًة ِباِلاّتَص الّتْأِثیُر َیُكوُن َت
ِة َوا   اَرًة ِباْلَأْدِعَی ى  ِباْلُمَقاَبَلِة َوَتاَرًة ِبالّرْؤَیِة َوَتاَرًة ِبَتَوّجِھ الّروِح َنْحَو َمْن ُیَؤّثُر ِفیِھ َوَت لّرَق

اِئِن َل    ُس اْلَع ِل َوَنْف اْلَوْھِم َوالّتَخّی اَرًة ِب ّوَذاِت َوَت ُف َوالّتَع ى ]  ١٥٤ص [ ا َیَتَوّق َأْعَم
یِن            ي اْلَمِع َؤّثُر ِف اِئِنیَن ُی ْن اْلَع ٌر ِم َرُه َوَكِثی ْم َی ِھ َوِإْن َل ُھ ِفی َفُیوَصُف َلُھ الّشْيُء َفُتَؤّثُر َنْفُس

ِھ      اَلى ِلَنِبّی اَل َتَع ْد َق ٍة َوَق ِر ُرْؤَی ْن َغْی ِف ِم ُروا لَ { ِباْلَوْص ِذیَن َكَف اُد اّل َك َوِإْن َیَك ُیْزِلُقوَن
ا    { َوَقاَل ] .  ٥١اْلَقَلُم [ } ِبَأْبَصاِرِھْم َلّما َسِمُعوا الّذْكَر  ّر َم ْن َش ُقْل َأُعوُذ ِبَرّب اْلَفَلِق ِم

َد     ٍد ِإَذا َحَس ّر َحاِس } َخَلَق َوِمْن َشّر َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب َوِمْن َشّر الّنّفاَثاِت ِفي اْلُعَقِد َوِمْن َش
ٍن َحاِسٌد َوَلْیَس ُكّل َحاِسٍد َعاِئًنا َفَلّما َكاَن اْلَحاِسُد َأَعّم ِمْن اْلَعاِئِن َكاَنْت اِلاْسِتَعاَذُة َفُكّل َعاِئ

وِد        َو اْلَمْحُس اِئِن َنْح ِد َواْلَع ِس اْلَحاِس ْن َنْف ُرُج ِم َھاٌم َتْخ َي ِس اِئِن َوِھ ْن اْلَع ِتَعاَذًة ِم ُھ اْس ِمْن
ّد  َواْلَمِعیِن ُتِصیُبُھ َتا َرًة َوُتْخِطُئُھ َتاَرًة َفِإْن َصاَدَفْتُھ َمْكُشوًفا َلا ِوَقاَیَة َعَلْیِھ َأّثَرْت ِفیِھ َوَلا ُب

َھاُم          ا ُرّدْت الّس ِھ َوُرّبَم َؤّثْر ِفی ْم ُت َھاِم َل ِھ ِللّس َذ ِفی َوِإْن َصاَدَفْتُھ َحِذًرا َشاِكَي الّسَلاِح َلا َمْنَف
ْن       َعَلى َصاِحِبَھا َوَھَذا ِبَم َأْرَواِح َوَذاَك ِم وِس َواْل ْن الّنُف َذا ِم َواًء َفَھ َثاَبِة الّرْمِي اْلِحّسّي َس

ّم     . اْلَأْجَساِم َواْلَأْشَباِح  ِة ُث ِھ اْلَخِبیَث ُة َنْفِس َوَأْصُلُھ ِمْن إْعَجاِب اْلَعاِئِن ِبالّشْيِء ُثّم َتْتَبُعُھ َكْیِفّی
ّمَھا ِبنَ   ِذ ُس ى َتْنِفی َتِعیُن َعَل ِر     َتْس یُن ِبَغْی ْد َیِع ُھ َوَق ُل َنْفَس یُن الّرُج ْد َیِع یِن َوَق ى اْلَمِع َرٍة إَل ْظ

ْن إَراَدِتِھ َبْل ِبَطْبِعِھ َوَھَذا َأْرَدُأ َما َیُكوُن ِمْن الّنْوِع اْلِإْنَساِنّي َوَقْد َقاَل َأْصَحاُبَنا َوَغْیُرُھْم ِم
َو     اْلُفَقَھاِء إّن َمْن ُعِرَف ِبَذِلَك َحَبَسُھ َذا ُھ ْوِت َوَھ اْلِإَماُم َوَأْجَرى َلُھ َما ُیْنَفُق َعَلْیِھ إَلى اْلَم

  .الّصَواُب َقْطًعا 
  )١٦٠ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلِعَلاِج اْلَعاّم ِلُكّل َشْكَوى ِبالّرْقَیِة اْلِإَلِھّیِة
ّلى       " : ُسَنِنِھ " ُوَد ِفي َرَوى َأُبو َدا ِھ َص وَل الّل ِمْعُت َرُس اَل َس ّدْرَداءِ  َق ِمْن َحِدیِث َأِبي ال

ِذي فِ          ُھ اّل ا الّل ْل َرّبَن ُھ َفْلَیُق َتَكاُه َأٌخ َل ْیًئا َأْو اْش ْنُكْم َش ي الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیُقوُل َمْن اْشَتَكى ِم
ي الّسَماِء َواْلَأْرِض َكَما َرْحَمُتَك ِفي الّسَماِء َفاْجَعْل َرْحَمَتَك الّسَماِء َتَقّدَس اْسُمك َأْمُرَك ِف

ك    ْن َرْحَمِت ًة ِم ِزْل َرْحَم یَن َأْن َت َرّب الّطّیِب ا َأْن ا َوَخَطاَیاَن ا ُحْوَبَن ْر َلَن َأْرِض َواْغِف ي اْل ِف
ْن  " َصِحیِح ُمْسِلٍم ]  ١٦١ص . [ ّلِھ َوِشَفاًء ِمْن ِشَفاِئَك َعَلى َھَذا اْلَوَجِع َفَیْبَرُأ ِبِإْذِن ال َع

ا    -َعَلْیِھ الّسَلاُم  -َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريّ  َأّن ِجْبِریَل  اَل َی َأَتى الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَق
ُل   " َنَعْم " ُمَحّمُد اْشَتَكْیَت ؟ َفَقاَل  اَل ِجْبِری َلاُم    -َفَق ِھ الّس ِم ال  -َعَلْی ّل     ِباْس ْن ُك َك ِم ِھ َأْرِقی ّل

ا  . َشْيٍء ُیْؤِذیَك ِمْن َشّر ُكّل َنْفٍس َأْو َعْیِن َحاِسٍد الّلُھ َیْشِفیَك ِباْسِم الّلِھ َأْرِقیك  َفِإْن ِقیَل َفَم
ةُ      : َتُقوُلوَن ِفي اْلَحِدیِث اّلِذي َرَواُه َأُبو َداُوَد  ٍة َواْلُحَم ْیٍن َأْو ُحَم ْن َع ا ِم َة إّل َذَواُت  َلا ُرْقَی

  .الّسُموِم ُكّلَھا 
  "]َلا ُرْقَیَة إّلا ِمْن َعْیٍن َأْو ُحَمٍة " الّتْوِفیُق َبْیَن َجَواِز الّرْقَیِة ِلُكّل َشْكَوى َوَبْیَن [

َراُد ِبِھ َفاْلَجّواُب َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْم ُیِرْد ِبِھ َنْفَي َجَواِز الّرْقَیِة ِفي َغْیِرَھا َبْل اْلُم
َن                ْھَل ْب ِإّن َس ِدیِث َف َیاُق اْلَح ِھ ِس ُدّل َعَلْی ِة َوَی ْیِن َواْلُحَم ي اْلَع ا ِف ُع ِمْنَھ ى َوَأْنَف َة َأْوَل َلا ُرْقَی
ةٍ      ٍس َأْو ُحَم ي َنْف ا ِف َة إّل  ُحَنْیٍف َقاَل َلُھ َلّما َأَصاَبْتُھ اْلَعْیُن َأَو ِفي الّرَقى َخْیٌر ؟ َفَقاَل َلا ُرْقَی

ٍس       ِدیِث َأَن ْن َح و َداُوَد ِم ْد َرَوى َأُب َوَیُدّل َعَلْیِھ َساِئُر َأَحاِدیِث الّرَقى اْلَعاّمِة َواْلَخاّصِة َوَق
ي    ُأ َوِف َقاَل َقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلا ُرْقَیَة إّلا ِمْن َعْیٍن َأْو ُحَمٍة َأْو َدٍم َیْرَق

ْن  : َعْنُھ َأْیًضا " ِلٍم َصِحیِح ُمْس"  َرّخَص َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّرْقَیِة ِم
  ] ١٦٢ص [ اْلَعْیِن َواْلُحَمِة َوالّنْمَلِة 
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  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ُرْقَیِة الّلِدیِغ ِباْلَفاِتَحِة

ِمْن َحِدیِث َأِبي َسِعیٍد الُخْدِرّي َقاَل ا ْنَطَلَق َنَفٌر ِمْن َأْصَحاِب " الّصِحیَحْیِن " َأْخَرَجا ِفي 
َرِب    اِء اْلَع الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ُسْفَرٍة َساَفُروَھا َحّتى َنَزُلوا َعَلى َحّي ِمْن َأْحَی

َأَبْوا أَ   اُفوُھْم َف ُھ           َفاْسَتَض ا َیْنَفُع ْيٍء َل ّل َش ُھ ِبُك َعْوا َل ّي َفَس َك اْلَح ّیُد َذِل ِدَغ َس ّیُفوُھْم َفُل ْن ُیَض
ٌء َشْيٌء َفَقاَل َبْعُضُھْم َلْو َأَتْیُتْم َھُؤَلاِء الّرْھَط اّلِذیَن َنَزُلوا َلَعّلُھْم َأْن َیُكوَن ِعْنَد َبْعِضِھْم َشْي

ٍد  َیا َأّیَھ: َفَأَتْوُھْم َفَقاُلوا  ا الّرْھُط إّن َسّیَدَنا ُلِدَغ َوَسَعْیَنا َلُھ ِبُكّل َشْيٍء َلا َیْنَفُعُھ َفَھْل ِعْنَد َأَح
ا    ّیُفوَنا َفَم ْم ُتَض  ِمْنُكْم ِمْن َشْيٍء ؟ َفَقاَل َبْعُضُھْم َنَعْم َوَالّلِھ إّني َلَأْرِقي َوَلِكْن اْسَتَضْفَناُكْم َفَل

َلَنا ُجْعًلا َفَصاَلُحوُھْم َعَلى َقِطیٍع ِمْن اْلَغَنِم َفاْنَطَلَق َیْتُفُل َعَلْیِھ َوَیْقَرُأ َأَنا َبَراٍق َحّتى َتْجَعُلوا 
َأْوَفوْ    اَل َف ٌة َق ُھْم اْلَحْمُد ِلّلِھ َرّب اْلَعاَلِمیَن َفَكَأّنَما ُأْنِشَط ِمْن ِعَقاٍل َفاْنَطَلَق َیْمِشي َوَما ِبِھ َقَلَب

ى        ُجْعَلُھْم اّلِذي َصاَلُحو ِذي َرَق اَل اّل ُموا َفَق ُھْم اْقَتِس اَل َبْعُض ِھ َفَق ى    : ُھْم َعَلْی وا َحّت ا َتْفَعُل َل
ى َنْأِتَي َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَنْذُكَر َلُھ اّلِذي َكاَن َفَنْنُظَر َما َیْأُمُرَنا َفَقِدُموا َعَل

اَل  َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َو ٌة ؟     " َسّلَم َفَذَكُروا َلُھ َذِلَك َفَق ا ُرْقَی ْدِریَك َأّنَھ ا ُی ّم  " َوَم ُث
ي   َنِنِھ  " َقاَل َقْد َأَصْبُتْم اْقِسُموا َواْضِرُبوا ِلي َمَعُكْم َسْھًما َوَقْد َرَوى اْبُن َماَجْھ ِف ْن  " ُس ِم

  ْلُقْرآُنَحِدیِث َعِلّي َقاَل َقاَل َرُسوُل الّلِھ َخْیُر الّدَواِء ا
  ]َفاِئَدُة الّرْقَیِة ِباْلُقْرآِن َوِبَخاّصٍة َفاِتَحُة اْلِكَتاِب [

اَلِمیَن       اِم َرّب اْلَع ّن ِبَكَل ا الّظ ٌة َفَم َوِمْن اْلَمْعُلوِم َأّن َبْعَض اْلَكَلاِم َلُھ َخَواّص َوَمَناِفُع ُمَجّرَب
اْلَھاِدي ]  ١٦٣ص [ ى َخْلِقِھ اّلِذي ُھَو الّشَفاُء اّلِذي َفْضُلُھ َعَلى ُكّل َكَلاٍم َكَفْضِل الّلِھ َعَل

ِھ   اَلى   . َوالّرْحَمُة اْلَعاّمُة اّلِذي َلْو ُأْنِزَل َعَلى َجَبٍل َلَتَصّدَع ِمْن َعْظَمِتِھ َوَجَلاَلِت اَل َتَع { : َق
َھا ُھَنا " ِمْن " و ]  ٨٢: اُء اْلِإْسَر[ } َوُنَنّزُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُھَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنیَن 

اَلى    ِھ َتَع ْوَلْیِن َكَقْوِل ّح اْلَق َذا َأَص یِض َھ ا ِللّتْبِع ْنِس َل اِن اْلِج وا { : ِلَبَی ِذیَن آَمُن ُھ اّل َد الّل َوَع
ِذی   ]  ٢٩اْلَفْتُح [ } َوَعِمُلوا الّصاِلَحاِت ِمْنُھْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظیًما  ْن اّل ْم ِم وا  َوُكّلُھ َن آَمُن

َوَعِمُلوا الّصاِلَحاِت َفَما الّظّن ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب اّلِتي َلْم ُیْنَزْل ِفي اْلُقْرآِن َوَلا ِفي الّتْوَراِة َوَلا 
ى ِذكْ   ِر ِفي اْلِإْنِجیِل َوَلا ِفي الّزُبوِر ِمْثُلَھا اْلُمَتَضّمَنِة ِلَجِمیِع َمَعاِني ُكُتِب الّلِھ اْلُمْشَتِمَلِة َعَل

اِد       -َتَعاَلى  -ُأُصوِل َأْسَماِء الّرّب  اُت اْلَمَع ّرْحَمُن َوِإْثَب ّرّب َوال ُھ َوال َوَمَجاِمِعَھا و ِھَي الّل
ي      ْبَحاَنُھ ِف ّرّب ُس ى ال اِر إَل  َوِذْكِر الّتْوِحیَدْیِن َتْوِحیِد الّرُبوِبّیِة َوَتْوِحیِد اْلِإَلِھّیِة َوِذْكِر اِلاْفِتَق

ِب اْلِإَع ى      َطَل ّدَعاِء َعَل ِل ال ِر َأْفَض َذِلَك َوِذْك ْبَحاَنُھ ِب ِھ ُس ِة َوَتْخِصیِص ِب اْلِھَداَی ِة َوَطَل اَن
َراِطِھ          ى ِص ُة إَل َو اْلِھَداَی ِھ َوُھ ْيٍء إَلْی َوُج َش اُد َأْح ا اْلِعَب ِھ َوَم ِھ َوَأْفَرِض اِق َوَأْنَفِع اْلِإْطَل

ى    -ِتِھ َوَتْوِحیِدِه َوِعَباَدِتِھ اْلُمْسَتِقیِم اْلُمَتَضّمِن َكَماَل َمْعِرَف ا َنَھ ِبِفْعِل َما َأَمَر ِبِھ َواْجِتَناِب َم
ْنَعٍم      ى ُم اَمُھْم إَل اِئِق َواْنِقَس َعْنُھ َواِلاْسِتَقاَمِة َعَلْیِھ إَلى اْلَمَماِت َوَیَتَضّمُن ِذْكَر َأْصَناِف اْلَخَل

َد     َعَلْیِھ ِبَمْعِرَفِة اْلَحّق َواْلَعَمِل ِبِھ َو ّق َبْع ْن اْلَح ِھ َع َمَحّبِتِھ َوِإیَثاِرِه َوَمْغُضوٍب َعَلْیِھ ِبُعُدوِل
ُھ    ِھ َل َدِر        . َمْعِرَفِتِھ َلُھ َوَضاّل ِبَعَدِم َمْعِرَفِت اِت اْلَق ّمِنَھا ِلِإْثَب َع َتَض ِة َم اُم اْلَخِلیَق اِء َأْقَس َوَھُؤَل

ِر   َوالّشْرِع َواْلَأْسَماِء َوالّصَفاِت َواْلَمَعاِد َوالّنُبّواِت َوَتْزِكَیِة الّنُفوِس َوِإْصَلاِح اْلُقُلوِب َوِذْك
ا               ي ِكَتاِبَن َك ِف ا َذِل ا َذَكْرَن ِل َكَم َدِع َواْلَباِط ِل اْلِب ِع َأْھ ى َجِمی ّرّد َعَل اِنِھ َوال ِھ َوِإْحَس َعْدِل الّل

َفى   َوَحِقیٌق ِب. ِفي َشْرِحَھا " َمَداِرِج الّساِلِكیَن " اْلَكِبیِر  ْأِنَھا َأْن ُیْسَتْش ُسوَرٍة َھَذا َبْعُض َش
ِة    . ِبَھا ِمْن اْلَأْدَواِء َوُیْرَقى ِبَھا الّلِدیُغ  اِص اْلُعُبوِدّی ْن إْخَل َوِباْلُجْمَلِة َفَما َتَضّمَنْتُھ اْلَفاِتَحُة ِم

اِمَع       َوالّثَناِء َعَلى الّلِھ َوَتْفِویِض اْلَأْمِر ُكّلِھ إَلْیِھ َواِلاْسِتَعاَنِة َؤاِلِھ َمَج ِھ َوُس ِل َعَلْی ِھ َوالّتَوّك ِب
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. َكاِفَیِة الّنَعِم ُكّلَھا َوِھَي اْلِھَداَیُة اّلِتي َتْجِلُب الّنَعَم َوَتْدَفُع الّنَقَم ِمْن َأْعَظِم اْلَأْدِوَیِة الّشاِفَیِة اْل
  ] ١٦٤ص [ 
  ]َذِلَك ِعْنَد َسَقِمِھ ِفي َمّكَةِقَراَءُة اْلُمَصّنِف اْلَفاِتَحَة َعَلى َماِء َزْمَزَم َو[ 

ا     ِة ِمْنَھ َع الّرْقَی َل إّن َمْوِض ْد ِقی َتِعیُن  { : َوَق اَك َنْس ُد َوِإّی اَك َنْعُب اَتْیِن  } ِإّی َب َأّن َھ ا َرْی َوَل
اِء   اْلَكِلَمَتْیِن ِمْن َأْقَوى َأْجَزاِء َھَذا الّدَواِء َفِإّن ِفیِھَما ِمْن ُعُموِم الّتْفِویِض َوالّت ِل َواِلاْلِتَج َوّك

َدُه        ّرّب َوْح اَدُة ال َي ِعَب اِت َوِھ ى اْلَغاَی ْیَن َأْعَل ِع َب ِب َواْلَجْم اِر َوالّطَل ِتَعاَنِة َواِلاْفِتَق َواِلاْس
ي َوقْ    ّر ِب ٌت َوَأْشَرُف اْلَوَساِئِل َوِھَي اِلاْسِتَعاَنُة ِبِھ َعَلى ِعَباَدِتِھ َما َلْیَس ِفي َغْیِرَھا َوَلَقْد َم

َزَم            اِء َزْم ْن َم ْرَبًة ِم ُذ َش ا آُخ اَلُج ِبَھ ت َأَتَع ّدَواَء َفُكْن َب َوال ِبَمّكَة َسِقْمُت ِفیِھ َوَفَقْدُت الّطِبی
د           َك ِعْن ُد َذِل ْرت َأْعَتِم ّم ِص اّم ُث ْرَء الّت َذِلَك اْلُب ْدُت ِب َوَأْقَرُؤَھا َعَلْیَھا ِمَراًرا ُثّم َأْشَرُبُھ َفَوَج

  .اْلَأْوَجاِع َفَأْنَتِفُع ِبَھا َغاَیَة اِلاْنِتَفاِع  َكِثیٍر ِمْن
  ]َنْفُس الّراِقي َتْفَعُل ِفي َنْفِس اْلَمْرِقّي َفَتْدَفُع َعْنُھ اْلَمَرَض ِبِإْذِن الّلِھ [َفْصٌل 

ّن َذَواَت الّسُموِم َوِفي َتْأِثیِر الّرَقى ِباْلَفاِتَحِة َوَغْیِرَھا ِفي ِعَلاِج َذَواِت الّسُموِم ِسّر َبِدیٌع َفِإ
دَ         ا َتْل َي َل ا َوِھ َدُغ ِبَھ ي َتْل ا اّلِت َلاُحَھا ُحَماُتَھ ُغ َأّثَرْت ِبَكْیِفّیاِت ُنُفوِسَھا اْلَخِبیَثِة َكَما َتَقّدَم َوِس

ْبَحانَ        ُھ ُس َل الّل ْد َجَع ا َوَق ُھ ِبآَلِتَھ ّم َفَتْقِذُف ّل َداٍء  َحّتى َتْغَضَب َفِإَذا َغِضَبْت َثاَر ِفیَھا الّس ُھ ِلُك
ٌل              ْیِھَما ِفْع ْیَن َنْفَس ُع َب ّي َفَیَق ِس اْلَمْرِق ي َنْف ُل ِف ي َتْفَع ُس الّراِق ّدا َوَنْف ْيٍء ِض َدَواًء َوِلُكّل َش
ّداءِ        َك ال ى َذِل ِة َعَل ُھ ِبالّرْقَی ي َوُقّوُت ُس الّراِق  َواْنِفَعاٌل َكَما َیَقُع َبْیَن الّداِء َوالّدَواِء َفَتْقَوى َنْف

ا یَ    َو َكَم اِل َوُھ ْیَن   َفَیْدَفُعُھ ِبِإْذِن الّلِھ َوَمَداُر َتْأِثیِر اْلَأْدِوَیِة َواْلَأْدَواِء َعَلى اْلِفْعِل َواِلاْنِفَع ُع َب َق
ّي وَ  ي  الّداِء َوالّدَواِء الّطِبیِعّیْیِن َیَقُع َبْیَن الّداِء َوالّدَواِء الّروَحاِنّیْیِن َوالّروَحاِنّي َوالّطِبیِع ِف

ّدَعاءِ       ّذْكِر َوال ِة َوال ِر ِللّرْقَی ّنْفِس اْلُمَباِش َواِء َوال  الّنْفِث َوالّتْفِل اْسِتَعاَنٌة ِبِتْلَك الّرُطوَبِة َواْلَھ
َفِإّن الّرْقَیَة َتْخُرُج ِمْن َقْلِب الّراِقي َوَفِمِھ َفِإَذا َصاَحَبَھا َشْيٌء ِمْن َأْجَزاِء َباِطِنِھ ِمْن الّریِق 

ٌة       َواْل ا َكْیِفّی اْزِدَواِج َبْیَنُھَم ُل ِباِل وًذا َوَیْحُص ا َوُنُف َھَواِء َوالّنْفِس َكاَنْت َأَتّم َتْأِثیًرا َوَأْقَوى ِفْعًل
  .ُمَؤّثَرٌة َشِبیَھٌة ِباْلَكْیِفّیِة اْلَحاِدَثِة ِعْنَد َتْرِكیِب اْلَأْدِوَیِة 

  ]الّنْفُث َلُھ َتْأِثیٌر ِفي َدْفِع اْلَمَرِض [
ِھ   َو ِة َنْفِس ُد ِبَكْیِفّی ِة َوَتِزی وِس اْلَخِبیَث َك الّنُف ُل ِتْل ي ُتَقاِب َنْفُس الّراِق ِة َف ]  ١٦٥ص [ ِباْلُجْمَل

َك الّنفُ      ِتَعاَنِة ِتْل ِھ َكاْس ِتَعاَنُتُھ ِبَنْفِث وِس َكاَنْت َكْیِفّیُة َنْفِس الّراِقي َأْقَوى َكاَنْت الّرْقَیُة َأَتّم َواْس
ُة            . ِبَلْسِعَھا الّرِدیَئِة  ُة َواْلَخِبیَث َأْرَواُح الّطّیَب ِھ اْل َتِعیُن ِب ا َتْس ُھ ِمّم ُر َفِإّن ّر آَخ ِث ِس ي الّنْف َوِف

ِد  { : َقاَل َتَعاَلى . َوِلَھَذا َتْفَعُلُھ الّسَحَرُة َكَما َیْفَعُلُھ َأْھُل اْلِإیَماِن  َوِمْن َشّر الّنّفاَثاِت ِفي اْلُعَق
الّنْفَس َتَتَكّیُف ِبَكْیِفّیِة اْلَغَضِب َواْلُمَحاَرَبِة َوُتْرِسُل َأْنَفاَسَھا ِسَھاًما َلَھا َوَتُمّدَھا  َوَذِلَك ِلَأّن} 

َتِعیُن          َواِحُر َتْس َؤّثَرٍة َوالّس ٍة ُم اِحٌب ِلَكْیِفّی ِق ُمَص ْن الّری ْيٌء ِم ِبالّنْفِث َوالّتْفِل اّلِذي َمَعُھ َش
َنًة َوِإْن َلْم َتّتِصْل ِبِجْسِم اْلَمْسُحوِر َبْل َتْنُفُث َعَلى اْلُعْقَدِة َوَتْعِقُدَھا َوَتَتَكّلُم ِبالّنْفِث اْسِتَعاَنًة َبّی

ّیُة ِبالّسْحِر َفَیْعَمُل َذِلَك ِفي اْلَمْسُحوِر ِبَتَوّسِط اْلَأْرَواِح الّسْفِلّیِة اْلَخِبیَثِة َفُتَقاِبُلَھا الّروُح الّزِك
ُة     الّطّیَبُة ِبَكْیِف ُھ َوُمَقاَبَل ُم َل اَن اْلُحْك ّیِة الّدْفِع َوالّتَكّلِم ِبالّرْقَیِة َوَتْسَتِعیُن ِبالّنْفِث َفَأّیُھَما َقِوَي َك

ا       ا َوآَلِتَھ اِم َوُمَحاَرَبُتَھ ِة اْلَأْجَس ْنِس ُمَقاَبَل اْلَأْرَواِح َبْعُضَھا ِلَبْعٍض َوُمَحاَرَبُتَھا َوآَلُتَھا ِمْن ِج
اْلَأْصُل ِفي اْلُمَحاَرَبِة َوالّتَقاُبِل ِلْلَأْرَواِح َواْلَأْجَساِم آَلُتَھا َوُجْنُدَھا َوَلِكْن َمْن َغَلَب  َسَواٌء َبْل

َلْیِھ َعَلْیِھ اْلِحّس َلا َیْشُعُر ِبَتْأِثیَراِت اْلَأْرَواِح َوَأْفَعاِلَھا َواْنِفَعاَلاِتَھا ِلاْسِتیَلاِء ُسْلَطاِن اْلِحّس َع
ِد ا   َوُبْع ا َوَأْفَعاِلَھ َأْرَواِح َوَأْحَكاِمَھ اَلِم اْل ْن َع ًة  . ِه ِم ْت َقِوّی ّروَح إَذا َكاَن وُد َأّن ال َواْلَمْقُص



 ٢٩٢

ْن          َل ِم ِذي َحَص َأَثَر اّل َك اْل ْت َذِل ِل َقاَبَل ِث َوالّتْف َتَعاَنْت ِبالّنْف ِة َواْس اِني اْلَفاِتَح ْت ِبَمَع َوَتَكّیَف
  .َأَزاَلْتُھ َوَالّلُھ َأْعَلُم الّنُفوِس اْلَخِبیَثِة َف

  )١٦٥ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج َلْدَغِة اْلَعْقَرِب ِبالّرْقَیِة

اَل َبْینَ  " ُمْسَنِدِه " َرَوى اْبُن َأِبي َشْیَبَة ِفي  ِھ   ِمْن َحِدیِث َعْبِد الّلِھ ْبِن َمْسُعوٍد َق وُل الّل ا َرُس
ِھ     وُل الّل َرَف َرُس َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیَصّلي إْذ َسَجَد َفَلَدَغْتُھ َعْقَرٌب ِفي ُأْصُبِعِھ َفاْنَص

ا ِبِإنَ     " َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَقاَل  ّم َدَع اَل ُث َرُه َق اٍء َلَعَن الّلُھ اْلَعْقَرَب َما َتَدُع َنِبّیا َوَلا َغْی
ٌد         ُھ َأَح َو الّل ْل ُھ َرُأ ُق ِح َوَیْق اِء َواْلِمْل ي اْلَم ِة ِف َع الّلْدَغ ُع َمْوِض َل َیَض ٌح َفَجَع اٌء َوِمْل ِھ َم ِفی

  َواْلُمَعّوَذَتْیِن َحّتى َسَكَنْت
  ] ١٦٦ص [ 
  ]َما ِلُسوَرِة اْلِإْخَلاِص ِمْن اْلَفاِئَدِة ِفي ِعَلاِج الّلْدَغِة [ 

وَرِة      َفِفي َھَذا اْلَحِد ي ُس ِإّن ِف ِإَلِھّي َف ّي َواْل یِث اْلِعَلاُج ِبالّدَواِء اْلُمَرّكِب ِمْن اْلَأْمَرْیِن الّطِبیِع
َي كُ      َتْلِزَمِة َنْف ِھ اْلُمْس ِة ِلّل ّل اْلِإْخَلاِص ِمْن َكَماِل الّتْوِحیِد اْلِعْلِمّي اِلاْعِتَقاِدّي َوِإْثَباِت اَألَحِدّی

ُمُد          َشِرَكٍة َعْنُھ َوِإْثَب اِئِق َتْص ْوِن اْلَخَل َع َك ُھ َم اٍل َل ّل َكَم اِت ُك َتْلِزَمِة ِلِإْثَب اَت الّصَمِدّیِة اْلُمْس
ِد َوالْ       َي اْلَواِل ْفِلّیَھا َوَنْف ا َوُس ِھ َعَلِوّیَھ ُھ إَلْی ِد  إَلْیِھ ِفي َحَواِئِجَھا َأْي َتْقِصُدُه اْلَخِلیَقُة َوَتَتَوّج َوَل

ُھ اْلمُ  ْفِء َعْن ِھ       َواْلُك ْت ِب ا اْخَتّص ُل ِمّم ُر َواْلُمَماِث ْرِع َوالّنِظی ِل َواْلَف ِي اْلَأْص ّمِن ِلَنْف َتَض
ْفِء      ِي اْلُك ي َنْف اِل َوِف ّل اْلَكَم اُت ُك َمِد إْثَب ِمِھ الّص ي اْس ْرآِن َفِف َث اْلُق ِدُل ُثُل اَرْت َتْع َوَص

اِل     ِبیِھ َواْلِمَث ْن الّش ِد نَ  . الّتْنِزیُھ َع ي اْلَأَح وُل        َوِف ِذِه اْلُأُص اِل َوَھ ِذي اْلَجَل ِریٍك ِل ّل َش ُي ُك ْف
  .الّثَلاَثُة ِھَي َمَجاِمُع الّتْوِحیِد 

  ]َما ِلْلُمَعّوَذَتْیِن ِمْن اْلَفاِئَدِة ِفي ِعَلاِج الّلْدَغِة [ 
َق   َوِفي اْلُمَعّوَذَتْیِن اِلاْسِتَعاَذُة ِمْن ُكّل َمْكُروٍه ُجْمَلًة َوَتْفِصیًلا َفِإّن اِل ا َخَل اْسِتَعاَذَة ِمْن َشّر َم

ِق     ّر اْلَغاِس ْن َش َتُعّم ُكّل َشّر ُیْسَتَعاُذ ِمْنُھ َسَواٌء َكاَن ِفي اْلَأْجَساِم َأْو اْلَأْرَواِح َواِلاْسِتَعاَذِة ِم
ا َینْ   ّر َم ْن َش ِتَعاَذَة ِم ّمُن اِلاْس اَب َتَتَض ُر إَذا َغ َو اْلَقَم ُھ َوُھ ُل َوآَیُت َو الّلْی ْن َوُھ ِھ ِم ُر ِفی َتِش

ُل َعلَ    َم الّلْی ا َأْظَل ا  اْلَأْرَواِح اْلَخِبیَثِة اّلِتي َكاَن ُنوُر الّنَھاِر َیُحوُل َبْیَنَھا َوَبْیَن اِلاْنِتَشاِر َفَلّم ْیَھ
ُن اِلاْسِتَعاَذَة َواِلاْسِتَعاَذُة ِمْن َشّر الّنّفاَثاِت ِفي اْلُعَقِد َتَتَضّم. َوَغاَب اْلَقَمُر اْنَتَشَرْت َوَعاَثْت 
َواِلاْسِتَعاَذُة ِمْن َشّر اْلَحاِسِد َتَتَضّمُن اِلاْسِتَعاَذَة ِمْن الّنُفوِس . ِمْن َشّر الّسَواِحِر َوِسْحِرِھّن 

َیا  . اْلَخِبیَثِة اْلُمْؤِذَیِة ِبَحَسِدَھا َوَنَظِرَھا  ّر َش ِطیِن َوالّسوَرُة الّثاِنَیُة َتَتَضّمُن اِلاْسِتَعاَذَة ِمْن َش
َب     ]  ١٦٧ص [ اْلِإْنِس َواْلِجّن َفَقْد  ا َعِق اِمٍر ِبِقَراَءِتِھَم َن َع َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُعْقَبَة ْب

ي   " َجاِمِعِھ " ُكّل َصَلاٍة َذَكَرُه الّتْرِمِذّي ِفي  یٌم ِف َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوِفي َھَذا ِسّر َعِظ
َر  . َوَقاَل َما َتَعّوَذ اْلُمَتَعّوُذوَن ِبِمْثِلِھَما . ِمْن الّصَلاِة إَلى الّصَلاِة اْسِتْدَفاِع الّشُروِر  َوَقْد َذَك

ا              ِھ ِبِھَم َزَل َعَلْی َل َن َدٍة َوَأّن ِجْبِری َرَة ُعْق َدى َعْش ي إْح ِحَر ِف ّلَم ُس ِھ َوَس ُھ َعَلْی َأّنُھ َصّلى الّل
  .ْنَحّلْت ُعْقَدٌة َحّتى اْنَحّلْت اْلُعَقُد ُكّلَھا َوَكَأّنَما ُأْنِشَط ِمْن ِعَقاٍل َفَجَعَل ُكّلَما َقَرَأ آَیًة ِمْنُھَما ا

  ]اْلَفاِئَدُة ِفي اْلِمْلِح ِفي ِعَلاِج الّلْدَغِة [ 
ُة       ّیَما َلْدَغ ا ِس ُموِم َوَل ْن الّس َرِب  َوَأّما اْلِعَلاُج الّطِبیِعّي ِفیِھ َفِإّن ِفي اْلِمْلِح َنْفًعا ِلَكِثیٍر ِم اْلَعْق

. ُیَضّمُد ِبِھ َمَع َبْزِر اْلَكّتاِن ِلَلْسِع اْلَعْقَرِب َوَذَكَرُه َغْیُرُه َأْیًضا " : اْلَقاُنوِن " َقاَل َصاِحُب 
ّوٌة َوِفي اْلِمْلِح ِمْن اْلُقّوِة اْلَجاِذَبِة اْلُمَحّلَلِة َما َیْجِذُب الّسُموَم َوُیَحّلُلَھا َوَلّما َكاَن ِفي َلْسِعَھا ُق
ِذي َناِرّیٌة َتْحَتاُج إَلى َتْبِریٍد َوَجْذٍب َوِإْخَراٍج َجَمَع َبْیَن اْلَماِء اْلُمَبّرِد ِلَناِر الّلْسَعِة َواْلِمْلِح اّل



 ٢٩٣

ى َأنّ          ٌھ َعَل ِھ َتْنِبی َھُلُھ َوِفی ُرُه َوَأْس اِج َوَأْیَس ْن اْلِعَل وُن ِم ا َیُك  ِفیِھ َجْذٌب َوِإْخَراٌج َوَھَذا َأَتّم َم
َصِحیِحِھ " َوَقْد َرَوى ُمْسِلٌم ِفي . ِعَلاَج َھَذا الّداِء ِبالّتْبِریِد َواْلَجْذِب َواْلِإْخَراِج َوَالّلُھ َأْعَلُم 

َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل َجاَء َرُجٌل إَلى الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَقاَل َیا َرُسوَل الّلِھ َما " 
اَل  َلِقیُت ِمْن  ِھ         " َعْقَرٍب َلَدَغْتِني اْلَباِرَحَة َفَق اِت الّل وُذ ِبَكِلَم ْیَت َأُع یَن َأْمَس َت ِح ْو ُقْل ا َل َأَم

ْعَد الّتاّماِت ِمْن َشّر َما َخَلَق َلْم َتُضّرك َواْعَلْم َأّن اْلَأْدِوَیَة الّطِبیِعّیَة اْلِإَلِھّیَة َتْنَفُع ِمْن الّداِء َب
عُ  ُة            ُحُصوِلِھ َوَتْمَن ا َواْلَأْدِوَی اَن ُمْؤِذًی ّرا َوِإْن َك ا ُمِض ْع ُوُقوًع ْم َیَق َع َل ِھ َوِإْن َوَق ْن ُوُقوِع ِم

ِذِه        وَع َھ َع ُوُق ا َأْن َتْمَن اُر إّم الّتَعّوَذاُت َواْلَأْذَك ّداِء َف وِل ال َد ُحُص ُع َبْع ا َتْنَف ُة إّنَم الّطِبیِعّی
ْعِفِھ        اْلَأْسَباِب َوِإّما َأْن َتُحوَل َبْیَن ِھ َوَض ّوِذ َوُقّوِت اِل الّتَع ِب َكَم ا ِبَحَس اِل َتْأِثیِرَھ َھا َوَبْیَن َكَم

ِھ  " الّصِحیَحْیِن ]  ١٦٨ص [ َفالّرَقى  ِمْن َحِدیِث َعاِئَشَة َكاَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
َو اللّ    ْل ُھ ّوَذَتْیِن   َوَسّلَم إَذا َأَوى إَلى ِفَراِشِھ َنَفَث ِفي َكّفْیِھ ُق ٌد َواْلُمَع ا    . ُھ َأَح ُح ِبِھَم ّم َیْمَس ُث

َت     ّم َأْن وِع الّلُھ َوْجَھُھ َوَما َبَلَغْت َیُدُه ِمْن َجَسِدِه َوَكَما ِفي َحِدیِث ُعوَذِة َأِبي الّدْرَداِء اْلَمْرُف
َوَقْد َتَقّدَم َوِفیِھ َمْن َقاَلَھا َأّوَل  َرّبي َلا إَلَھ إّلا َأْنَت َعَلْیَك َتَوّكْلُت َوَأْنَت َرّب اْلَعْرِش اْلَعِظیِم

َنَھاِرِه َلْم ُتِصْبُھ ُمِصیَبٌة َحّتى ُیْمِسَي َوَمْن َقاَلَھا آِخَر َنَھاِرِه َلْم ُتِصْبُھ ُمِصیَبٌة َحّتى ُیْصِبَح 
ا    َمْن َقَرَأ اْلآَیَتْیِن ِمْن آِخِر ُسوَرِة اْلَبَقَرِة " : الّصِحیَحْیِن " َوَكَما ِفي .  اُه َوَكَم ٍة َكَفَت ِفي َلْیَل

ي  ِلٍم " ِف ِحیِح ُمْس وُذ    " َص اَل َأُع ا َفَق َزَل َمْنِزًل ْن َن ّلَم َم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْن الّنِب َع
ا ِبَكِلَماِت الّلِھ الَتاّماِت ِمْن َشّر َما َخَلَق َلْم َیُضّرُه َشْيٌء َحّتى َیْرَتِحَل ِمْن َمْنِزِلِھ َذِلَك َوَكمَ 

ِل  " ِفي  " ُسَنِن َأِبي َداُوَد َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن ِفي الّسَفِر َیُقوُل ِبالّلْی
وُذ      ك َأُع ُدّب َعَلْی ا َی َیا َأْرُض َرّبي َوَرّبِك الّلُھ َأُعوُذ ِبَالّلِھ ِمْن َشّرِك َوَشّر َما ِفیك َوَشّر َم

َد        ِبَالّلِھ ِمْن َأَسٍد  ا َوَل ٍد َوَم ْن َواِل ِد َوِم اِكِن اْلَبَل ْن َس ص [ وَأْسوٍد َوِمْن اْلَحّیِة َواْلَعْقَرِب َوِم
  .َفَكَما َتَقّدَم ِمْن الّرْقَیِة ِباْلَفاِتَحِة َوالّرْقَیِة ِلْلَعْقَرِب َوَغْیِرَھا ِمّما َیْأِتي : الّثاِني ]  ١٦٩

  )١٦٩ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
  ْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ُرْقَیِة الّنْمَلِةَفْصٌل ِفي َھ

ي   " َقْد َتَقّدَم ِمْن َحِدیِث َأَنٍس اّلِذي ِفي  َص ِف َصِحیِح ُمْسِلٍم َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َرّخ
َل     ُسَنِن َأِبي َداُوَد َع" الّرْقَیِة ِمْن اْلُحَمِة َواْلَعْیِن َوالّنْمَلِة َوِفي  ِھ َدَخ ِد الّل ِت َعْب ْن الّشَفاِء ِبْن

اَل        َة َفَق َد َحْفَص ا ِعْن ّلَم َوَأَن ِھ َوَس َة     " َعَلّي َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی ِذِه ُرْقَی یَن َھ ا ُتَعّلِم َأَل
وَ       ْیِن َوُھ ي اْلَجْنَب ُرُج ِف ُروٌح َتْخ ُة ُق ّمَي    الّنْمَلِة َكَما َعّلْمِتیھا اْلِكَتاَبَة الّنْمَل ُروٌف َوُس َداٌء َمْع

نُ    اَل اْب ٌة َق  َنْمَلًة ِلَأّن َصاِحَبُھ ُیِحّس ِفي َمَكاِنِھ َكَأّن َنْمَلًة َتِدّب َعَلْیِھ َوَتَعّضُھ َوَأْصَناُفَھا َثَلاَث
ى   َفى   ُقَتْیَبَة َوَغْیُرُه َكاَن اْلَمُجوُس َیْزُعُموَن َأّن َوَلَد الّرُجِل ِمْن ُأْخِتِھ إَذا ُخّط َعَل ِة َش الّنْمَل

ى       ّط َعَل ا َنُخ ا َل َراٍم َوَأّن َصاِحَبَھا َوِمْنُھ َقْوُل الّشاِعِر َوَلا َعْیَب ِفیَنا َغْیَر ُعْرٍف ِلَمْعَشرٍ  ِك
  الّنْمِل

َھاَجَرْت َوَرَوى اْلَخّلاُل َأّن الّشَفاَء ِبْنَت َعْبِد الّلِھ َكاَنْت َتْرِقي ِفي اْلَجاِھِلّیِة ِمْن الّنْمَلِة َفَلّما 
ت           ي ُكْن ِھ إّن وَل الّل ا َرُس ْت َی َة َقاَل ُھ ِبَمّك ْد َباَیَعْت إَلى الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَكاَنْت َق
ِم      ْت ِبْس ِھ َفَقاَل ْت َعَلْی َأْرِقي ِفي اْلَجاِھِلّیِة ِمْن الّنْمَلِة َوِإّني ُأِریُد َأْن َأْعِرَضَھا َعَلْیك َفُعِرَض

اَل          الّلِھ اِس َق ْأَس َرّب الّن ْف اْلَب ّم اْكِش ًدا الّلُھ ّر َأَح ا َتُض َضّلْت َحّتى َتُعوَد ِمْن َأْفَواِھَھا َوَل
  ] ١٧٠ص [ َتْرِقي ِبَھا َعَلى ُعوٍد َسْبَع َمّراٍت َوَتْقِصُد َمَكاًنا َنِظیًفا 

  ]َجَواُز َتْعِلیِم الّنَساِء اْلِكَتاَبَة [ 
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َوِفي اْلَحِدیِث َدِلیٌل َعَلى َجَواِز . ِبَخّل َخْمٍر َحاِذٍق َوَتْطِلیِھ َعَلى الّنْمَلِة  َوَتْدُلُكُھ َعَلى َحَجٍر
  .َتْعِلیِم الّنَساِء اْلِكَتاَبَة 

  )١٧٠ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ُرْقَیِة اْلَحّیِة

ي  . ُرْقَیَة إّلا ِفي َعْیٍن َأْو ُحَمة اْلُحَمُة ِبَضّم اْلَحاِء َوَفْتِح اْلِمیِم َوَتْخِفیِفَھا  َقْد َتَقّدَم َقْوُلُھ َلا َوِف
ي       : ِمْن َحِدیِث َعاِئَشَة " ُسَنِن اْبِن َماَجْھ "  ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َرّخَص َرُسوُل الّل

َحاِب    َوُی. الّرْقَیِة ِمْن اْلَحّیِة َواْلَعْقَرِب  َض َأْص َدَغ َبْع ْذَكُر َعْنٍ  اْبِن ِشَھاب الّزْھِرّي َقاَل َل
ْن َراٍق   " َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َحّیٌة َفَقاَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم  ْل ِم َھ

ى       َیا َرُسوَل الّلِھ إّن آَل َحْزٍم َكاُنوا َیْرُقوَن : َفَقاُلوا " ؟  ْن الّرَق َت َع ا َنَھْی ِة َفَلّم َة اْلَحّی ُرْقَی
" َلا َبْأَس ِبَھا " َفَدَعْوُه َفَعَرَض َعَلْیِھ ُرَقاُه َفَقاَل " ُاْدُعوا ِعَماَرَة ْبَن َحْزٍم " َتَرُكوَھا َفَقاَل 

  َفَأِذَن َلُھ ِفیَھا َفَرَقاُه
  )١٧٠ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 

  ُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ُرْقَیِة اْلَقْرَحِة َواْلُجْرِحَفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّل
ّلَم إَذا   " الّصِحیَحْیِن " َأْخَرَجا ِفي  ِھ َوَس َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َكاَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

ذَ       ُبِعِھ َھَك اَل ِبُأْص ْرٌح َق ٌة َأْو ُج ِھ َقْرَح ّباَبَتُھ    اْشَتَكى اْلِإْنَساُن َأْو َكاَنْت ِب ْفَیاُن َس َع ُس ا َوَوَض
[ ِبْسِم الّلِھ ُتْرَبُة َأْرِضَنا ِبِریَقِة َبْعِضَنا ُیْشَفى َسِقیُمَنا ِبِإْذِن َرّبَنا " ِباْلَأْرِض ُثّم َرَفَعَھا َوَقاَل 

  ] ١٧١ص 
  ]ِعّلُة اْسِتْعَماِل الّتَراِب ِفي َھِذِه الّرْقَیِة [ 

اِج اْلُمَیّس  ْن اْلِعَل َذا ِم ُروُح   َھ ا اْلُق اَلُج ِبَھ ٌة ُیَع ٌة َلِطیَف َي ُمَعاَلَج ِب َوِھ اِفِع اْلُمَرّك ِر الّن
ّل َأْرٍض     وَدًة ِبُك ْت َمْوُج َواْلِجَراَحاُت الّطِرّیُة َلا ِسّیَما ِعْنَد َعَدِم َغْیِرَھا ِمْن اْلَأْدِوَیِة إْذ َكاَن

َدٌة َیاِبَسٌة ُمَجّفَفٌة ِلُرُطوَباِت اْلُقُروِح َواْلِجَراَحاِت َوَقْد ُعِلَم َأّن َطِبیَعَة الّتَراِب اْلَخاِلِص َباِر
َحابِ   اّلِتي َتْمَنُع الّطِبیَعُة ِمْن َجْوَدِة ِفْعِلَھا َوُسْرَعِة اْنِدَماِلَھا َلا ِسّیَما ِفي اْلِبَلاِد اْلَحاّرِة َوَأْص

اِت َیتْ   ُروَح َواْلِجَراَح ِإّن اْلُق اّرِة َف ِة اْلَح اّر    اْلَأْمِزَج َزاٍج َح وُء ِم َأْمِر ُس ِر اْل ي َأْكَث ا ِف َبُعَھ
ْن      ّد ِم ٌة َأَش اِرَدٌة َیاِبَس َفَیْجَتِمُع َحَراَرُة اْلَبَلِد َواْلِمَزاُج َواْلِجَراُح َوَطِبیَعُة الّتَراِب اْلَخاِلِص َب

ّیَما إْن      ُبُروَدِة َجِمیِع اْلَأْدِوَیِة اْلُمْفَرَدِة اْلَباِرَدِة َفُتَقاِبُل ُبُروَدَة ا ِس َرِض َل َراَرُة اْلَم الّتَراِب َح
َراُب   َكاَن الّتَراُب َقْد ُغِسَل َوُجّفَف َوَیْتَبُعَھا َأْیًضا َكْثَرُة الّرُطوَباِت الّرِدیَئِة َوالّسَیَلاُن َوالّت

ِھ   ُمَجّفٌف َلَھا ُمِزیٌل ِلِشّدِة ُیْبِسِھ َوَتْجِفیِفِھ ِللّرُطوَبِة الّرِدیَئِة اْلَماِنَع ُل ِب  -ِة ِمْن َبْرِئَھا َوَیْحُص
َدّبَرُة        -َمَع َذِلَك  َواُه اْلُم ْت ُق ِو َقِوَی َزاُج اْلُعْض َدَل ِم َتْعِدیُل ِمَزاِج اْلُعْضِو اْلَعِلیِل َوَمَتى اْعَت

  .َوَدَفَعْت َعْنُھ اْلَأَلَم ِبِإْذِن الّلِھ 
  ]َكْیِفّیُة اْسِتْعَماِل َھِذِه الّرْقَیِة [ 

َراِب         َوَمْعَن ى الّت ُعَھا َعَل ّم َیَض ّباَبِة ُث ُبِعِھ الّس ى ُأْص ِھ َعَل ى اْلَحِدیِث َأّنُھ َیْأُخُذ ِمْن ِریِق َنْفِس
ِم َفَیْعَلُق ِبَھا ِمْنُھ َشْيٌء َفَیْمَسُح ِبِھ َعَلى اْلُجْرِح َوَیُقوُل َھَذا اْلَكَلاَم ِلَما ِفیِھ ِمْن َبَرَكِة ِذْكِر اْس

  .اْلَأْمِر إَلْیِھ َوالّتَوّكِل َعَلْیِھ َفَیْنَضّم َأَحُد اْلِعَلاَجْیِن إَلى اْلآَخِر َفَیْقَوى الّتْأِثیُر  الّلِھ َوَتْفِویِض
  ]َھْل اْلَمْقُصوُد ِباْسِتْعَماِل الّتَراِب ُتْرَبُة َجِمیِع اْلَأْرِض َأْو َأْرُض اْلَمِدیَنِة [ 

َجِمیُع اْلَأْرِض َأْو َأْرُض اْلَمِدیَنِة َخاّصًة ؟ ِفیِھ َقْوَلاِن " َنا ُتْرَبُة َأْرِض" َوَھْل اْلُمَراُد ِبَقْوِلِھ 
َرٍة          ْن َأْدَواٍء َكِثی ّیِتِھ ِم ُع ِبَخاّص ّیٌة َیْنَف ِھ َخاّص وُن ِفی ا َتُك ِة َم ْن الّتْرَب َب َأّن ِم ا َرْی ص [ َوَل

َن َوُمْسَتْسِقیَن َكِثیًرا َیْسَتْعِمُلوَن ِطیَن َرَأْیت ِباْلِإْسَكْنَدِرّیِة َمْطُحوِلی: َقاَل َجاِلیُنوُس ]  ١٧٢



 ٢٩٥

وَن      َلاِعِھْم َفَیْنَتِفُع وِرِھْم َوَأْض َواِعِدِھْم َوُظُھ ِمْصَر َوَیْطُلوَن ِبِھ َعَلى ُسوِقِھْم َوَأْفَخاِذِھْم َوَس
ًة   اُء         . ِبِھ َمْنَفَعًة َبّیَن َذا الّطَل ُع َھ ْد َیْنَف ِو َفَق َذا الّنْح ى َھ اَل َوَعَل ِة    َق ِة َواْلُمَتَرّھَل َأْوَراِم اْلَعِفَن ِلْل

َفِل       ْن َأْس ّدِم ِم ِتْفَراِغ ال َرِة اْس الّرْخَوِة َقاَل َوِإّني َلَأْعِرُف َقْوًما َتَرّھَلْت َأْبَداُنُھْم ُكّلَھا ِمْن َكْث
ا        ِھ َأْوَجاًع َفْوا ِب ِریَن َش ا آَخ ا َوَقْوًم ي     اْنَتَفُعوا ِبَھَذا الّطیِن َنْفًعا َبّیًن ًة ِف ْت ُمَتَمّكَن ًة َكاَن ُمْزِمَن

َوَقاَل َصاِحُب اْلِكَتاِب اْلَمِسیِحّي ُقّوُة . َبْعِض اْلَأْعَضاِء َتَمّكًنا َشِدیًدا َفَبَرَأْت َوَذَھَبْت َأْصًلا 
ّلْحَم ُقّوٌة َتْجُلو َوَتْغِسُل َوُتْنِبُت ال -َوِھَي َجِزیَرُة المصطكى  -الّطیِن اْلَمْجُلوِب ِمْن ُكُنوَس 
ِب        . اْنَتَھى . ِفي اْلُقُروِح َوَتْخِتُم اْلُقُروَح  ّن ِبَأْطَی ا الّظ اِت َفَم ِذِه الّتُرَب ي َھ َذا ِف َوِإَذا َكاَن َھ

ّلَم        ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ُتْرَبٍة َعَلى َوْجِھ اْلَأْرِض َوَأْبَرِكَھا َوَقْد َخاَلَطْت ِریَق َرُس
ِب  َوَقاَرَنْت ُرْقَی َتُھ ِباْسِم َرّبِھ َوَتْفِویِض اْلَأْمِر إَلْیِھ َوَقْد َتَقّدَم َأّن ُقَوى الّرْقَیِة َوَتْأِثیَرَھا ِبَحَس

ِإْن            ِلٌم َف ٌل ُمْس ٌل َعاِق ٌب َفاِض ُرُه َطِبی ا ُیْنِك ٌر َل َذا َأْم ِھ َوَھ الّراِقي َواْنِفَعاِل اْلَمْرِقّي َعْن ُرْقَیِت
  .َصاِف َفْلَیُقْل َما َشاَء اْنَتَفى َأَحُد اْلَأْو

  )١٧٢ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج اْلَوَجِع ِبالّرْقَیِة

ي    ِلٌم ِف ِحیِحِھ  " َرَوى ُمْس ِھ       " َص وِل الّل ى َرُس َكى إَل ُھ َش اِص َأّن ي الَع ِن َأِب اَن ْب ْن ُعْثَم َع
" َلْیِھ َوَسّلَم َوَجًعا َیِجُدُه ِفي َجَسِدِه ُمْنُذ َأْسَلَم َفَقاَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َصّلى الّلُھ َع

َضْع َیَدَك َعَلى اّلِذي َتَأّلَم ِمْن َجَسِدَك َوُقْل ِبْسِم الّلِھ َثَلاًثا َوُقْل َسْبَع َمّراٍت َأُعوُذ ِبِعّزِة الّلِھ 
ّر َما َأِجُد َوُأَحاِذُر َفِفي َھَذا اْلِعَلاِج ِمْن ِذْكِر الّلِھ َوالّتْفِویِض إَلْیِھ َواِلاْسِتَعاَذِة َوُقْدَرِتِھ ِمْن َش

ّدَوا           َراِر ال َغ َكَتْك َع َوَأْبَل وَن َأْنَج َراُرُه ِلَیُك ِھ َوَتْك ْذَھُب ِب ا َی َأَلِم َم ِء ِبِعّزِتِھ َوُقْدَرِتِھ ِمْن َشّر اْل
" الّصِحیَحْیِن ]  ١٧٣ص [ ِة َوِفي الّسْبِع َخاّصّیٌة َلا ُتوَجُد ِفي َغْیِرَھا َوِفي ِلَأْخَراِج اْلَماّد

الّلُھّم " َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن ُیَعّوُذ َبْعَض َأْھِلِھ َیْمَسُح ِبَیِدِه اْلُیْمَنى َوَیُقوُل : 
ْنَت الّشاِفي َلا ِشَفاَء إّلا ِشَفاُؤك ِشَفاًء َلا ُیَغاِدُر َسَقًما َفِفي َرّب الّناِس َأْذِھْب اْلَباَس َواْشِف َأ

اِفي            َدُه الّش ُھ َوْح َفاِء َوَأّن ِھ ِبالّش اِل َرْحَمِت ِھ َوَكَم اِل ُرُبوِبّیِت ِھ ِبَكَم ى الّل َھِذِه الّرْقَیِة َتَوّسٌل إَل
  .َل إَلْیِھ ِبَتْوِحیِدِه َوِإْحَساِنِھ َوُرُبوِبّیِتِھ َوَأّنُھ َلا ِشَفاَء إّلا ِشَفاُؤُه َفَتَضّمَنْت الّتَوّس

  )١٧٣ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج َحّر اْلُمِصیَبِة َوُحْزِنَھا

اَلى   اَل َتَع یَبةٌ   { : َق اَبْتُھْم ُمِص ِذیَن ِإَذا َأَص اِبِریَن اّل ِر الّص ِھ     َوَبّش ا ِإَلْی ِھ َوِإّن ا ِلّل اُلوا ِإّن َق
ُدوَن    ُم اْلُمْھَت َك ُھ ٌة َوُأوَلِئ ْم َوَرْحَم ْن َرّبِھ َلَواٌت ِم ْیِھْم َص َك َعَل وَن ُأوَلِئ َرُة [ } َراِجُع اْلَبَق

ُبُھ ُمِصیَبٌة َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َقاَل َما ِمْن َأَحٍد ُتِصی" اْلُمْسَنِد " َوِفي ] .  ١٥٥
ا            ا إّل ًرا ِمْنَھ ي َخْی ْف ِل یَبِتي َوَأْخِل ي ُمِص ي ِف ّم ْأُجْرن وَن الّلُھ َفَیُقوُل إّنا ِلّلِھ َوِإّنا إَلْیِھ َراِجُع

  َأَجاَرُه الّلُھ ِفي ُمِصیَبِتِھ َوَأْخَلَف َلُھ َخْیًرا ِمْنَھا
  ]إَلْیِھ َتَسّلى َعْن ُمِصیَبِتِھ  إَذا َتَحّقَق اْلَعْبُد ِبَأّنُھ ِلّلِھ َوَأّن َمِصیَرُه[ 

َلْیِن َوَھِذِه اْلَكِلَمُة ِمْن َأْبَلِغ ِعَلاِج اْلُمَصاِب َوَأْنَفِعِھ َلُھ ِفي َعاِجَلِتِھ َوآِجَلِتِھ َفِإّنَھا َتَتَضّمُن َأْص
َأّن اْلَعْبَد َوَأْھَلُھ َوَماَلُھ : َما َأَحُدُھ. َعِظیَمْیِن إَذا َتَحّقَق اْلَعْبُد ِبَمْعِرَفِتِھَما َتَسّلى َعْن ُمِصیَبِتِھ 

اْلُمِعیِر یَ      َو َك ُھ َفُھ َذُه ِمْن ِإَذا َأَخ ُذ  ِمْلٌك ِلّلِھ َعّز َوَجّل َحِقیَقًة َوَقْد َجَعَلُھ ِعْنَد اْلَعْبِد َعاِرَیًة َف ْأُخ
ُھ       َمَتاَعُھ ِمْن اْلُمْسَتِعیِر َوَأْیًضا َفِإّنُھ َمْحُفوٌف ِبَعَدَمْیِن َعَدٍم َق ِد َل ُك اْلَعْب َدُه َوِمْل َدٍم َبْع ُھ َوَع ْبَل

ُھ        وَن ِمْلُك ى َیُك ِھ َحّت ْن َعَدِم َدُه َع ُمْتَعٌة ُمَعاَرٌة ِفي َزَمٍن َیِسیٍر َوَأْیًضا َفِإّنُھ َلْیَس اّلِذي َأْوَج
ى اللّ    : َوالّثاِني ]  ١٧٤ص [ َحِقیَقًة َوَلا ُھَو  ُھ إَل ِد َوَمْرِجَع ّق   َأّن َمِصیَر اْلَعْب اُه اْلَح ِھ َمْوَل



 ٢٩٦

ا          ٍل َوَل ا َأْھ ّرٍة ِبَل ُھ َأّوَل َم ا َخَلَق ْرًدا َكَم ُھ َف َوَلا ُبّد َأْن ُیَخّلَف الّدْنَیا َوَراَء َظْھِرِه َوَیِجيَء َرّب
ُخّوَلُھ َوِنَھاَیَتُھ َماٍل َوَلا َعِشیَرٍة َوَلِكْن ِباْلَحَسَناِت َوالّسّیَئاِت َفِإَذا َكاَنْت َھِذِه ِبَداَیَة اْلَعْبِد َوَما 

َفَكْیَف َیْفَرُح ِبَمْوُجوٍد َأْو َیْأَسى َعَلى َمْفُقوٍد َفِفْكُرُه ِفي َمْبَدِئِھ َوَمَعاِدِه ِمْن َأْعَظِم ِعَلاِج َھَذا 
ا أَ    ُھ َوَم ْن ِلُیْخِطَئ ْن    الّداِء َوِمْن ِعَلاِجِھ َأْن َیْعَلَم ِعْلَم اْلَیِقیِن َأّن َما َأَصاَبُھ َلْم َیُك ْم َیُك َأُه َل ْخَط

اٍب   { : َقاَل َتَعاَلى . ِلُیِصیَبُھ  ي ِكَت َما َأَصاَب ِمْن ُمِصیَبٍة ِفي اْلَأْرِض َوَلا ِفي َأْنُفِسُكْم ِإّلا ِف
وا      ا َتْفَرُح اَتُكْم َوَل ا َف ى َم ا   ِمْن َقْبِل َأْن َنْبَرَأَھا ِإّن َذِلَك َعَلى الّلِھ َیِسیٌر ِلَكْي َلا َتْأَسْوا َعَل ِبَم

  ] . ٢٢اْلَحِدیُد [ } آَتاُكْم َوالّلُھ َلا ُیِحّب ُكّل ُمْخَتاٍل َفُخوٍر 
  ]ِذْكُر َبْعِض اْلِعَلاَجاِت ِمْنَھا الّنَظُر إَلى َما َأْبَقى الّلُھ َعَلْیِھ ِمْن الّنَعِم [ 

ْد َأْبقَ          ُھ َق ُد َرّب ِھ َفَیِج یَب ِب ا ُأِص ى َم َر إَل ُھ     َوِمْن ِعَلاِجِھ َأْن َیْنُظ َل ِمْن ُھ َأْو َأْفَض ِھ ِمْثَل ى َعَلْی
ُھ   َر َل َي   -َواّدَخ َبَر َوَرِض َعاٍف       -إْن َص یَبِة ِبَأْض َك اْلُمِص َواِت ِتْل ْن َف ُم ِم َو َأْعَظ ا ُھ َم

  .ُمَضاَعَفٍة َوَأّنُھ َلْو َشاَء َلَجَعَلَھا َأْعَظَم ِمّما ِھَي 
  ]ٍص ِفي َذِلَك الّتَأّسي ِبَأْھِل اْلَمَصاِئِب َوِذْكُر ِقَص[ 

ّل َواٍد     ي ُك ُھ ِف َوِمْن ِعَلاِجِھ َأْن ُیْطِفَئ َناَر ُمِصیَبِتِھ ِبَبْرِد الّتَأّسي ِبَأْھِل اْلَمَصاِئِب َوِلَیْعَلَم َأّن
؟ َوَأّنُھ  َبُنو َسْعٍد َوْلَیْنُظْر َیْمَنًة َفَھْل َیَرى إّلا ِمْحَنًة ؟ ُثّم ِلَیْعِطْف َیْسَرًة َفَھْل َیَرى إّلا َحْسَرًة

ُروَر      ُروٍه َوَأّن ُش وِل َمْك وٍب َأْو ُحُص َلْو َفّتَش اْلَعاَلَم َلْم َیَر ِفیِھْم إّلا ُمْبَتًلى إّما ِبَفَواِت َمْحُب
اَءْت         ا َس ّرْت َیْوًم ًرا َوِإْن َس ْت َكِثی ا َأْبَك َحَكْت َقِلیًل الّدْنَیا َأْحَلاُم ُنّوٍم َأْو َكِظّل َزاِئٍل إْن َأْض

ا          ]  ١٧٥ص [ ا َوِإْن َمّتَعْت َقِلیًلا َدْھًر ُروٍر إّل ْوِم ُس ّرْتُھ ِبَی ا َس َرًة َوَل ا َعْب ا َمَلَأْتَھ َرًة إّل ِخی
ُھ     -َخّبَأْت َلُھ َیْوَم ُشُروٍر َقاَل اْبُن َمْسُعوٍد  ُھ َعْن َي الّل َئ       -َرِض ا ُمِل ٌة َوَم ٍة ِتْرَح ّل َفْرَح ِلُك

اٌء         : ا َوَقاَل اْبُن ِسیِریَن َبْیٌت َفَرًحا إّلا ُمِلَئ َتَرًح ِدِه ُبَك ْن َبْع اَن ِم ا َك ّط إّل ِحٌك َق اَن َض َما َك
اِن   ِب            : َوَقاَلْت ِھْنُد ِبْنُت الّنْعَم ْم َتِغ ّم َل ا ُث ّدِھْم ُمْلًك اِس َوَأَش ّز الّن ْن َأَع ُن ِم ا َوَنْح ْد َرَأْیُتَن َلَق

ا           الّشْمُس َحّتى َرَأْیُتَنا َوَنْحُن َأَقّل الّناِس ا َمَلَأَھ َرًة إّل َأ َداًرا ِخی ا َیْمَل ِھ َأّل ى الّل ّق َعَل ُھ َح َوَأّن
َوَسَأَلَھا َرُجٌل َأْن ُتَحّدَثُھ َعْن َأْمِرَھا َفَقاَلْت َأْصَبْحَنا َذا َصَباٍح َوَما ِفي اْلَعَرِب َأَحٌد . َعْبَرًة 

اِن        إّلا َیْرُجوَنا ُثّم َأْمَسْیَنا َوَما ِفي اْلَعَرِب َأَحٌد إ ُت الّنْعَم ُة ِبْن ا ُحْرَق ْت ُأْخُتَھ ا َوَبَك ا َیْرَحُمَن ّل
َما ُیْبِكیك َلَعّل َأَحًدا آَذاك ؟ َقاَلْت َلُا َوَلِكْن َرَأْیُت َغَضاَرًة : َیْوًما َوِھَي ِفي ِعّزَھا َفِقیَل َلَھا 

ا    َأْت ُحْزًن ا اْمَتَل َة     .  ِفي َأْھِلي َوَقّلَما اْمَتَلَأْت َداٌر ُسُروًرا إّل ُن َطْلَح َحاُق ْب اَل إْس ُت  : َق َدَخْل
ا     : َعَلْیَھا َیْوًما َفُقْلُت َلَھا  ٌر ِمّم ْوَم َخْی ِھ اْلَی َكْیَف َرَأْیِت َعَبَراِت اْلُمُلوِك ؟ َفَقاَلْت َما َنْحُن ِفی

ُیْعَقُبوَن    ُكّنا ِفیِھ اْلَأْمَس إّنا َنِجُد ِفي اْلُكُتِب َأّنُھ َلْیَس ِمْن َأْھِل َبْیٍت َیِعیُشو ا َس َرٍة إّل َن ِفي ِخی
مّ  ْت   َبْعَدَھا ِعْبَرًة َوَأّن الّدْھَر َلْم َیْظَھْر ِلَقْوٍم ِبَیْوٍم ُیِحّبوَنُھ إّلا َبَطَن َلُھْم ِبَیْوٍم َیْكَرُھوَنُھ ُث َقاَل

  َفَبْیَنا َنُسوُس الّناَس َواْلَأْمُر َأْمُرَنا إَذا َنْحُن ِفیِھْم ُسوَقٌة َنَتَنّصُف
  ُأّف ِلُدْنَیا َلا َیُدوُم َنِعیُمَھا َتَقّلُب َتاَراٍت ِبَنا وَتَصّرُفَف

  ] ١٧٦ص [ 
  ]اْلَجَزُع ُیَضاِعُف اْلَمَرَض [ 

ِد    ْن َتَزاُی ِة ِم ي اْلَحِقیَق َو ِف اِعُفَھا َوُھ ْل ُیَض ا َب ا َیُرّدَھ َزَع َل َم َأّن اْلَج ا َأْن ُیْعَل ْن ِعَلاِجَھ َوِم
  .اْلَمَرِض 

  ]َثَواِب الّصْبِر َأْعَظُم ِمْن اْلُمِصیَبِة َفْوُت [ 
ُة         ُة َواْلِھَداَی َلاُة َوالّرْحَم َو الّص ِلیَم َوُھ ْبِر َوالّتْس َواِب الّص َوِمْن ِعَلاِجَھا َأْن ُیْعَلَم َأّن َفْوَت َث

  .َحِقیَقِة اّلِتي َضِمَنَھا الّلُھ َعَلى الّصْبِر َواِلاْسِتْرَجاِع َأْعَظُم ِمْن اْلُمِصیَبِة ِفي اْل



 ٢٩٧

  ]اْلَجَزُع ُیْشِمُت اْلَأْعَداَء [ 
ّر     ُھ َوَیُس ُب َرّب ِدیَقُھ َوُیْغِض وُء َص ُدّوُه َوَیُس ِمُت َع َزَع ُیْش َم َأّن اْلَج ا َأْن ُیْعَل ْن ِعَلاِجَھ َوِم

ْیَطانَ  ًئا  َشْیَطاَنُھ َوُیْحِبُط َأْجَرُه َوُیْضِعُف َنْفَسُھ َوِإَذا َصَبَر َواْحَتَسَب َأْنَضى َش ُھ َوَرّدُه َخاِس
ّزوُه    َل َأْن ُیَع َوَأْرَضى َرّبُھ َوَسّر َصِدیَقُھ َوَساَء َعُدّوُه َوَحَمَل َعْن إْخَواِنِھ َوَعّزاُھْم ُھَو َقْب

ِل َوالّثبُ    ّدَعاُء ِباْلَوْی وِر َفَھَذا ُھَو الّثَباُت َواْلَكَماُل اْلَأْعَظُم َلا َلْطُم اْلُخُدوِد َوَشّق اْلُجُیوِب َوال
  .َوالّسْخُط َعَلى اْلَمْقُدوِر 

  ]َلّذَة الّصْبِر َوِمْنَھا َبْیُت اْلَحْمِد [ 
ا      : َوِمْن ِعَلاِجَھا  َعاُف َم ّرِة َأْض ّذِة َواْلَمَس ْن الّل َأْن َیْعَلَم َأّن َما ُیْعِقُبُھ الّصْبُر َواِلاْحِتَساُب ِم

ى       َكاَن َیْحُصُل َلُھ ِبَبَقاِء َما ُأِصیَب ِبِھ َلْو ِذي ُیْبَن ِد اّل ُت اْلَحْم َك َبْی َبِقَي َعَلْیِھ َوَیْكِفیِھ ِمْن َذِل
ُم ؟        یَبَتْیِن َأْعَظ ْر َأّي اْلُمِص ِتْرَجاِعِھ َفْلَیْنُظ ِھ َواْس ِدِه ِلَرّب ى َحْم ِة َعَل ي اْلَجّن ُھ ِف یَبُة : َل ُمِص

اٌس  : َوِفي الّتْرِمِذّي َمْرُفوًعا . ْلُخْلِد اْلَعاِجَلِة َأْو ُمِصیَبُة َفَواِت َبْیِت اْلَحْمِد ِفي َجّنِة ا َیَوّد َن
ِل          َواِب َأْھ ْن َث َرْوَن ِم ا َی ّدْنَیا ِلَم ي ال اِریِض ِف َیْوَم اْلِقَیاَمِة َأّن ُجُلوَدُھْم َكاَنْت ُتْقَرُض باَلَمَق

  .َم َمَفاِلیَس اْلَبَلاء َوَقاَل َبْعُض الّسَلِف َلْوَلا َمَصاِئُب الّدْنَیا َلَوَرْدَنا اْلِقَیا
  ]َتْرِویُح اْلَقْلِب ِبَرَجاِء اْلَخَلِف ِمْن الّلِھ [ 

َأْن ُیَرّوَح َقْلَبُھ ِبُروِح َرَجاِء اْلَخَلِف ِمْن الّلِھ َفِإّنُھ ِمْن ُكّل َشْيٍء ِعَوٌض إّلا : َوِمْن ِعَلاِجَھا 
َل   ْيءٍ   ]  ١٧٧ص [ الّلُھ َفَما ِمْنُھ ِعَوٌض َكَما ِقی ّل َش ْن ُك ْن      ِم ا ِم َوٌض َوَم ّیْعَتُھ ِع إَذا َض

  الّلِھ إْن َضّیْعَتُھ ِعَوُض
  ]اْلَحّظ ِمْن اْلُمِصیَبِة َما ُتْحِدُثُھ َلُھ [ 

َأْن َیْعَلَم َأّن َحّظُھ ِمْن اْلُمِصیَبِة َما ُتْحِدُثُھ َلُھ َفَمْن َرِضَي َفَلُھ الّرَضى َوَمْن : َوِمْن ِعَلاِجَھا 
َفَحّظك ِمْنَھا َما َأْحَدَثْتُھ َلك َفاْخَتْر َخْیَر اْلُحُظوِظ َأْو َشّرَھا َفِإْن َأْحَدَثْت  َسِخَط َفَلُھ الّسْخُط

ْرِك     ي َت ا ِف ا َوَتْفِریًط ُھ َجَزًع َدَثْت َل اِلِكیَن َوِإْن َأْح َواِن اْلَھ ي ِدی َب ِف ًرا ُكِت ْخًطا َوُكْف ُھ ُس َل
اْلُمَفّرِطیَن َوِإْن َأْحَدَثْت َلُھ ِشَكاَیًة َوَعَدَم َصْبٍر ُكِتَب  َواِجٍب َأْو ِفْعِل ُمَحّرٍم ُكِتَب ِفي ِدیَواِن

ِفي ِدیَواِن اْلَمْغُبوِنیَن َوِإْن َأْحَدَثْت َلُھ اْعِتَراًضا َعَلى الّلِھ َوَقْدًحا ِفي ِحْكَمِتِھ َفَقْد َقَرَع َباَب 
َباًتا ِلّلِھ ُكِتَب ِفي ِدیَواِن الّصاِبِریَن َوِإْن َأْحَدَثْت الّزْنَدَقِة َأْو َوَلَجُھ َوِإْن َأْحَدَثْت َلُھ َصْبًرا َوَث

ي       َب ِف ْكَر ُكِت َد َوالّش ُھ اْلَحْم َلُھ الّرَضى َعْن الّلِھ ُكِتَب ِفي ِدیَواِن الّراِضیَن َوِإْن َأْحَدَثْت َل
اِدیَن َوِإنْ     َع اْلَحّم ِد َم َواِء اْلَحْم ِتَیاًقا      ِدیَواِن الّشاِكِریَن َوَكاَن َتْحَت ِل ًة َواْش ُھ َمَحّب َدَثْت َل َأْح

یَن        یَن اْلُمْخِلِص َواِن اْلُمِحّب ي ِدی َب ِف ِھ ُكِت اِء َرّب ى ِلَق َنِد  . إَل ي ُمْس َد  " َوِف اِم َأْحَم " اْلِإَم
اُھمُ  َي    َوالّتْرِمِذّي ِمْن َحِدیِث َمْحُموِد ْبِن َلِبیٍد َیْرَفُعُھ إّن الّلَھ إَذا َأَحّب َقْوًما ا ْبَتَل ْن َرِض َفَم

ا      : َفَلُھ الّرَضى َوَمْن َسِخَط َفَلُھ الّسْخط َزاَد َأْحَمُد  ْن ِعَلاِجَھ َزع َوِم ُھ اْلَج ِزَع َفَل : َوَمْن َج
ُر    َو َغْی ِطَراِر َوُھ ْبِر اِلاْض ى َص ِرِه إَل آِخُر َأْم ُھ َف َزِع َغاَیَت ي اْلَج َغ ِف ُھ َوِإْن َبَل َم َأّن َأْن َیْعَل

ُھ        َمْحُموٍد َوَل ا َیْفَعُل یَبِة َم ْن اْلُمِص ْوٍم ِم ي َأّوِل َی ُل ِف ا ُمَثاٍب َقاَل َبْعُض اْلُحَكَماِء اْلَعاِقُل َیْفَع
اِئِم    ْلَو اْلَبَھ َلا َس َراِم َس ْبَر اْلِك ِبْر َص ْم َیْص ْن َل اٍم َوَم َد َأّی ُل َبْع ي . اْلَجاِھ ِحیِح " َوِف " الّص

اَل  الَصْبُر ِعْنَد الّصْدَم: َمْرُفوًعا  ْیٍس    ]  ١٧٨ص [ ِة اْلُأوَلى َوَق ُن َق َعُث ْب ك إْن  : اْلَأْش إّن
  َصَبْرت إیَماًنا َواْحِتَساًبا َوِإّلا َسَلْوَت ُسُلّو اْلَبَھاِئِم

  ]َأْنَفُع اْلَأْدِوَیِة ُمَواَفَقُة الّلِھ ِفیَما َأَحّبُھ [
ُھ َوَأّن    َأْن َیْعَلَم َأّن َأْنَفَع اْلَأْدِوَیِة: َوِمْن ِعَلاِجَھا  َیُھ َل َلُھ ُمَواَفَقُة َرّبِھ َوِإَلِھِھ ِفیَما َأَحّبُھ َوَرِض

ُھ         ا ُیِحّب ِخَط َم ّم َس وٍب ُث َة َمْحُب ى َمَحّب َخاّصّیَة اْلَمَحّبِة َوِسّرَھا ُمَواَفَقُة اْلَمْحُبوِب َفَمْن اّدَع



 ٢٩٨

ّدْرَداِء    . َتَمّقَت إَلى َمْحُبوِبِھ َوَأَحّب َما َیْسَخُطُھ َفَقْد َشِھَد َعَلى َنْفِسِھ ِبَكِذِبِھ َو و ال اَل َأُب : َوَق
ِھ        ي ِعّلِت وُل ِف ْیٍن َیُق ُن ُحَص َراُن ْب إّن الّلَھ إَذا َقَضى َقَضاًء َأَحّب َأْن ُیْرَضى ِبِھ َوَكاَن ِعْم

یَن     َوَھَذا َدَواٌء َوِعَل. َأَحّبُھ إَلّي َأَحّبُھ إَلْیِھ َوَكَذِلَك َقاَل َأُبو اْلَعاِلَیِة  َع اْلُمِحّب ا َم ُل إّل اٌج َلا َیْعَم
  .َوَلا ُیْمِكُن ُكّل َأَحٍد َأْن َیَتَعاَلَج ِبِھ 

  ]َلّذُة الّتَمّتِع ِبَثَواِب الّلِھ َأْعَظُم ِمْن َلّذِة الّتَمّتِع ِبَما ُأِصیَب ِبِھ [ 
َلّذِة َتَمّتِعِھ ِبَما ُأِصیَب : َتْیِن َوَأْدَوِمِھَما َأْن ُیَواِزَن َبْیَن َأْعَظِم الّلّذَتْیِن َواْلُمْتَع: َوِمْن ِعَلاِجَھا 

ى             َھ َعَل ْد الّل ّراِجَح َفْلَیْحَم آَثَر ال اُن َف ُھ الّرْجَح َر َل ِإْن َظَھ ُھ َف ِھ َل َواِب الّل ِھ ِبَث ّذِة َتَمّتِع ِھ َوَل ِب
ُم      َتْوِفیِقِھ َوِإْن آَثَر اْلَمْرُجوَح ِمْن ُكّل َوْجٍھ َفْلَیْعَلْم َأّن ُمِص ِھ َأْعَظ ِھ َوِدیِن ِھ َوَقْلِب ي َعْقِل یَبَتُھ ِف

  .ِمْن ُمِصیَبِتِھ اّلِتي ُأِصیَب ِبَھا ِفي ُدْنَیاُه 
  ]اْبِتَلاُء الّلِھ اْلَعْبَد ِلاْمِتَحاِن َصْبِرِه [ 

ْبَحاَنُھ   َوِمْن ِعَلاِجَھا َأْن َیْعَلَم َأّن اّلِذي اْبَتَلاُه ِبَھا َأْحَكُم اْلَحاِكِمیَن َوَأْرَحُم ا ُھ ُس لّراِحِمیَن َوَأّن
ِھ ِلیَ   َدُه ِب ْبَرُه   َلْم ُیْرِسْل إَلْیِھ اْلَبَلاَء ِلُیْھِلَكُھ ِبِھ َوَلا ِلُیَعّذَبُھ ِبِھ َوَلا ِلَیْجَتاَحُھ َوِإّنَما اْفَتَق َتِحَن َص ْم

َراهُ      ُھ َوِلَی ّرَعُھ َواْبِتَھاَل َمَع َتَض ُھ َوِلَیْس ُھ َوِإیَماَن اُه َعْن ِھ     َوِرَض ًذا ِبَجَناِب ِھ َلاِئ ا ِبَباِب َطِریًح
َیا ُبَنّي إّن : َقاَل الّشْیُخ َعْبُد اْلَقاِدِر . َمْكُسوَر اْلَقْلِب َبْیَن َیَدْیِھ َراِفًعا ِقَصَص الّشْكَوى إَلْیِھ 

ا          ك َی ْبَرك َوِإیَماَن َتِحَن َص اَءْت ِلَتْم ا َج ك َوِإّنَم اَءْت ِلُتْھِلَك ُبٌع    اْلُمِصیَبَة َما َج َدُر َس ّي اْلَق ُبَن
ا      . َوالّسُبُع َلا َیْأُكُل اْلَمْیَتَة  ُلُھ َفِإّم ِھ َحاِص َبُك ِب ِذي ُیْس َواْلَمْقُصوُد َأّن اْلُمِصیَبَة ِكیُر اْلَعْبِد اّل

ُبھُ  ]  ١٧٩ص [ َأْن َیْخُرَج  َبْكَناُه َوَنْحِس ا   َأْحَمَر َوِإّما َأْن َیْخُرَج َخَبًثا ُكّلُھ َكَما ِقیَل َس ُلَجْیَن
  َفَأْبَدى اْلِكیُر َعْن َخَبِث اْلَحِدیِد

ُد َأّن إْدخَ   َم اْلَعْب َر   َفِإْن َلْم َیْنَفْعُھ َھَذا اْلِكیُر ِفي الّدْنَیا َفَبْیَن َیَدْیِھ اْلِكیُر اْلَأْعَظُم َفِإَذا َعِل ُھ ِكی اَل
ْدَر     الّدْنَیا َوَمْسَبَكَھا َخْیٌر َلُھ ِمْن َذِلَك اْلِكیِر َواْلَمْس َیْعَلْم َق َرْیِن َفْل ِد اْلِكی َبِك َوَأّنُھ َلا ُبّد ِمْن َأَح

  .ِنْعَمِة الّلِھ َعَلْیِھ ِفي اْلِكیِر اْلَعاِجِل 
  ]اْلُمِصیَبُة َكاِسَرٌة ِلَداِء اْلِكْبِر َوَقْسَوِة اْلَقْلِب [ 

َد   َأْن َیْعَلَم َأّنُھ َلْوَلا ِمَحُن الّدْنَیا َوَم: َوِمْن ِعَلاِجَھا  اَب اْلَعْب ِر    -َصاِئُبَھا َلَأَص ْن َأْدَواِء اْلِكْب ِم
ِم         -َواْلُعْجِب َواْلَفْرَعَنِة َوَقْسَوِة اْلَقْلِب  ِة َأْرَح ْن َرْحَم ا َفِم ا َوآِجًل ِھ َعاِجًل َبُب َھَلاِك َما ُھَو َس

ِة الْ      ْن َأْدِوَی َأْنَواٍع ِم اِن ِب ي اْلَأْحَی ِذِه       الّراِحِمیَن َأْن َیَتَفّقَدُه ِف ْن َھ ُھ ِم ًة َل وُن َحِمّی اِئِب َتُك َمَص
بْ  َحاَن اْلَأْدَواِء َوِحْفًظا ِلِصّحِة ُعُبوِدّیِتِھ َواْسِتْفَراًغا ِلْلَمَواّد اْلَفاِسَدِة الّرِدیَئِة اْلُمْھِلَكِة ِمْنُھ َفُس

اْلَبْلَوى َوِإْن َعُظَمْت َوَیْبَتِلي الّلُھ َبْعَض َمْن َیْرَحُم ِبَبَلاِئِھ َوَیْبَتِلي ِبَنْعَماِئِھ َكَما ِقیَل َقْد ُیْنِعُم ِب
  اْلَقْوِم ِبالّنَعِم

ُھ      -ُسْبَحاَنُھ  -َفَلْوَلا َأّنُھ  ْوا َوَالّل ْوا َوَعَت ْوا َوَبَغ  -ُیَداِوي ِعَباَدُه ِبَأْدِوَیِة اْلِمَحِن َواِلاْبِتَلاِء َلَطَغ
َتْفِرُغ    إَذا َأَراَد ِبَعْبٍد َخْیًرا َسَق -ُسْبَحاَنُھ  ِھ َیْس ْدِر َحاِل اُه َدَواًء ِمْن اِلاْبِتَلاِء َواِلاْمِتَحاِن َعَلى َق

َي            ّدْنَیا َوِھ ِب ال َرِف َمَراِت ُھ ِلَأْش ّفاُه َأّھَل اُه َوَص ُھ َوَنّق ى إَذا َھّذَب ِة َحّت ِبِھ ِمْن اْلَأْدَواِء اْلُمْھِلَك
  .ُرْؤَیُتُھ َوُقْرُبُھ ُعُبوِدّیُتُھ َوَأْرَفِع َثَواِب اْلآِخَرِة َوُھَو 

  ]َمَراَرُة الّدْنَیا َحَلاَوُة اْلآِخَرِة [ 
ا    ْن ِعَلاِجَھ ْبَحاَنُھ        : َوِم ُھ ُس ا الّل آِخَرِة َیْقِلُبَھ اَوُة اْل ا َحَل َي ِبَعْیِنَھ ّدْنَیا ِھ َراَرَة ال َم َأّن َم َأْن َیْعَل

آخِ      َراَرُة اْل ا َم ّدْنَیا ِبَعْیِنَھ اَوَة ال اَوٍة        َكَذِلَك َوَحَل ى َحَل ٍة إَل َراَرٍة ُمْنَقِطَع ْن َم َل ِم َأْن َیْنَتِق َرِة َوَل
ُدوِق       اِدِق اْلَمْص ْوِل الّص ى َق اْنُظْر إَل َداِئَمٍة َخْیٌر َلُھ ِمْن َعْكِس َذِلَك َفِإْن َخِفَي َعَلْیك َھَذا َف

َذا       ي َھ َھَواِت َوِف اُر ِبالّش ْت الّن اِرِه َوُحّف اِئِق      ُحّفْت اْلَجّنُة ِباْلَمَك وُل اْلَخَل ْت ُعُق اِم َتَفاَوَت اْلَمَق
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َأْكَثُرُھْم  اِل َف اِئُق الّرَج َرْت َحَق اَوِة ]  ١٨٠ص [ َوَظَھ ى اْلَحَل َة َعَل اَوَة اْلُمْنَقِطَع َر اْلَحَل آَث
ا ُذّل سَ   ا    الّداِئَمِة اّلِتي َلا َتُزوُل َوَلْم َیْحَتِمْل َمَراَرَة َساَعٍة ِلَحَلاَوِة اْلَأَبِد َوَل ِد َوَل ّز اْلَأَب اَعٍة ِلِع

ِعیٌف            اُن َض ٌب َواْلِإیَم َر َغْی َھاَدٌة َواْلُمْنَتَظ َدُه َش َر ِعْن ِإّن اْلَحاِض ِد َف ِة اْلَأَب ِمْحَنَة َساَعٍة ِلَعاِفَی
َذا حَ       آِخَرِة َوَھ ُض اْل ِة َوَرْف اُر اْلَعاِجَل ِر  َوُسْلَطاُن الّشْھَوِة َحاِكٌم َفَتَوّلَد ِمْن َذِلَك إیَث اُل الّنَظ

َب           ِرُق ُحُج ِذي َیْخ ُب اّل ُر الّثاِق ا الّنَظ ا َوَأّم ا َوَمَباِدِئَھ ُأُموِر َوَأَواِئِلَھ اْلَواِقِع َعَلى َظَواِھِر اْل
ُر    ْأٌن آَخ ُھ       . اْلَعاِجَلِة َوُیَجاِوُزُه إَلى اْلَعَواِقِب َواْلَغاَیاِت َفَلُھ َش ّد الّل ا َأَع ى َم ك إَل اْدُع َنْفَس َف

ّد ِلَأھْ         ِلَأْو ا َأَع َأْكَبِر َوَم ْوِز اْل ِة َواْلَف َعاَدِة اْلَأَبِدّی یِم َوالّس یِم اْلُمِق ِل ِلَیاِئِھ َوَأْھِل َطاَعِتِھ ِمْن الّنِع
َق       َمْیِن َأْلَی ْر َأّي اْلِقْس ّم اْخَت ِة ُث اْلِبَطاَلِة َواْلِإَضاَعِة ِمْن اْلِخْزِي َواْلِعَقاِب َواْلَحَسَراِت الّداِئَم

ا  بِ  ِھ َوَل َأْوَلى ِب َو اْل ا ُھ ُبُھ َوَم ا ُیَناِس ى َم ُبو إَل ٍد َیْص ّل َأَح اِكَلِتِھ َوُك ى َش ُل َعَل ّل َیْعَم ك َوُك
ِھ     ِطِھ َوِبَالّل ى َبْس ْت إَل ِل َدَع ِب َواْلَعِلی ْن الّطِبی ِھ ِم ِة إَلْی ّدُة اْلَحاَج اَج َفِش َذا اْلِعَل َتِطْل َھ َتْس

  .الّتْوِفیُق 
-------------  

ا    : ((ـ قال صلى اهللا علیھ وسلم١ إنما الحمى ـ أو شدة الحمى ـ من َفْیِح َجَھنََّم؛ َفَأِبرُدوَھ
  ].ق)) [بالماء

  )).علیھ الماء البارد ثالث لیال من السَّحر) ١(إذا ُحمَّ أحدكم فلیسنَّ: ((ـ وقال٢
  .ـ وكان إذا ُحمَّ دعا بقربة من ماء فأفرغھا على رأسھ فاغتسل٣

ال تسبھا؛ فإنھا تنفي الذنوب كما : ((الُحمى عنده ذات مرة، فسبھا رجل، فقال َوُذِكَرْت
  ].صحیح ابن ماجھ)) [تنفي الناُر خبَث الحدید

ال  : إن أخي یشتكي بطنھ ـ وفي روایة: ـ وأتاه رجل فقال٤ قھ  : ((استطلق بطنھ ـ فق اس
  .، وكان یشربھ بالماء على الریق]ق)) [عسًال

لو خرجتم إلى إبل الصدقة : ((المدینة من داء االستسقاء، فقال ـ واشتكى قوم اجتووا٥
  ].ق[ففعلوا وصحوا )) فشربتم من أبوالھا وألبانھا

  .مرض یسبب انتفاخ البطن: داء من أدواء الجوف، واالستسقاء: والجوى
اًدا        ٦ ى إذا صارت رم ا حت ة حصیر فأحرقتھ ة قطع ـ ولما جرح في أحد أخذت فاطم

  .تمسك الدمألصقتھ بالجرح؛ فاس
ھ   واه علی ال . وبعث إلى أبي بن كعب طبیًبا فقطع لھ ِعْرًقا وك ي ثالث   : ((وق فاء ف : الش

ي عن الكي    ال ]خ)) [شربة عسل، وشرطة مجحم، وكیة نار، وأنھى أمت ا  : ((، وق وم
ا       ]. ق)) [أحب أن أكتوي ھ، لم دفع الضرورة إلی ى ت ھ حت إشارة إلى أن یؤخر األخذ ب

  .لشدیدفیھ من استعجال األلم ا
إن خیر ما تحتجمون : ((ـ َواْحَتَجَم صلى اهللا علیھ وسلم وأعطى اْلَحجَّاَم َأْجَرُه، وقال٧

دى وعشرین        وم إح وم تسع عشرة، وی حیح الجامع  )) [فیھ یوم سبع عشرة، وی ، ]ص
ة : ((وقال داع،       ]. ق)) [خیر ما تداویتم بھ الحجام ي رأسھ لص ِرٌم ف و ُمْح واحتجم وھ

  .كان بھٍ) ١(وثءواحتجم في وركھ من 
  ).٢(واحدة على َكاِھِلِھ واثنتین على األخدعین: وكان یحتجم ثالًثا

  .واحتكم على الكاھل ثالًثا َلمَّا َأَكَل من الشَّاة المسمومة، وأمر أصحابھ بالحجامة
ي   ))احتجم: ((ـ وما شكى إلیھ أحد وجًعا في رأسھ إال قال لھ٨ ا ف ، وال شكى إلیھ وجًع

  ].صحیح أبي داود)) [اختضب بالحناء: ((ھرجلیھ إال قال ل



 ٣٠٠

ت           ٩ لم قال ھ وس ي صلى اهللا علی ة النب ع خادم ذي عن سلمى أم راف : ـ وفي سنن الترم
  ].صحیح ابن ماجھ[وكان ال یصیبھ قرحة وال شوكة إال وضع علیھا الحناء 

ال ١٠ زء      : ((ـ وق وم ج ل ی ي ك ق ف ى الری رب عل اة تش ة ش ا ألی رق النس )) دواء ع
  ].ھصحیح ابن ماج[

  .وجع یبتدئ من مفصل الورك، وینزل من خلف على الفخذ: وعرق النسا
ھ     ١١ یھ ویلین ا یمش ى م ھ إل ع واحتیاج بس الطب الج ی ي ع ال ف نا  : ((ـ وق یكم بالس عل

  ].صحیح ابن ماجھ[وھو الموت )) والسنوت؛ فإن فیھما شفاء من كل داء إال السام
أنھ العسل، أو العسل الذي : ة؛ منھاففیھ أقوال كثیر: أما السنوت. نبت حجازي: والسنا

  .یكون في ِزقاق السمن
ي داود  )) [یجلو البصر، وینبت الشعر: خیر أكحالكم اإلثمد: ((ـ وقال١٢ حیح أب ]. ص

  .ھو الكحل األسود: واإلثمد
ال ١٣ مُّ وال             : ((ـ وق وم ُس ك الی م یضره ذل ة ل ر العالی رات من تم بََّح بسبع تم ن َتَص م

  ].ق)) [ِسْحٌر
قیھم  : ((لـ وقا١٤ م ویس )) ال تكرھوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن اهللا یطعمھ

  ].صحیح الترمذي[
ـ وحمى صھیًبا من التَّمر، وأنكر علیھ َأْكَلُھ وھو أرمد، وأَقرَّه على تمرات یسیره،  ١٥

  .وحمى علیا من الرُّطب لما أصابھ الرَّمد
امقل     : ((ـ وقال١٦ دكم ف اء أح ي إن ذباب ف ي      إذا وقع ال ھ داء وف د جناحی ي أح إن ف وه؛ ف

  ].خ)) [اآلخر شفاء
  ].ق)) [التلبینة َمَجمٌَّة لفؤاد المریض تذھب ببعض الحزن: ((ـ وقال١٧

  .والتلبینة حساء متخذ من دقیق الشعیر بنخالتھ
  ].ق)) [علیكم بھذه الحبة السوادء؛ فإن فیھا شفاء من كل داء إال السَّام: ((ـ وقال١٨
د   ِفرَّ: ((ـ وقال١٩ ال ]خ)) [من المجذوم كما تفر من األس وردن ممرض   : ((، وق ال ی

  ].ق)) [على مصح
لم     ٢٠ ھ وس لى اهللا علی ي ص ھ النب ل إلی ذوم، فأرس ل مج ف رج د ثقی ي وف ان ف : ـ وك
  ].م)) [ارجع فقد بایعناك((

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  .صب الماء)): السنَّ((والمثبت من كتب السنة، و)) فلیرش: ((في األصل) ١(
  .وجع یصیب العضو من غیر كسر: الوثء) ١(
  ما بین الكتفین من الظھر: عرق في جانب العنق، والكاھل: األخدع) ٢(

  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم في اْلِعَالِج ِباَألْدِوَیِة اْإلَلِھیَِّة  .٢٨
  )١٨٥ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 

  ِفي َھِذِه اْلَأْمَراِض َفْصٌل ِفي َبَیاِن ِجَھِة َتْأِثیِر َھِذِه اْلَأْدِوَیِة
ّس           -ُسْبَحاَنُھ  -َخَلَق الّلُھ  َدُه َأَح ا إَذا َفَق ا َكَماًل ٍو ِمْنَھ ّل ُعْض َل ِلُك اَءُه َوَجَع َن آَدَم َوَأْعَض اْب

ْن الْ      ُھ ِم َقاُمُھ َوآَلاُم َرْتُھ َأْس َدُه َحَض ا إَذا َفَق ُب َكَماًل َو اْلَقْل ا َوُھ َل ِلَمِلِكَھ َأَلِم َوَجَع وِم ِباْل ُھُم
ا          . َواْلُغُموِم َواْلَأْحَزاِن  ُأُذُن َم َدْت اْل اِر َوَفَق ّوِة اْلِإْبَص ْن ُق ُھ ِم ْت َل ا ُخِلَق َفِإَذا َفَقَدْت اْلَعْیُن َم

  .ُخِلَقْت َلُھ ِمْن ُقّوِة الّسْمِع َوالّلَساُن َما ُخِلَق َلُھ ِمْن ُقّوِة اْلَكَلاِم َفَقَدْت َكَماَلَھا 



 ٣٠١

  ]َقْلِب َوِظیَفُة اْل[ 
ِھ َوالّرَضى         اِج ِبُحّب ِھ َواِلاْبِتَھ ُروِر ِب ِدِه َوالّس ِھ َوَتْوِحی َواْلَقْلُب ُخِلَق ِلَمْعِرَفِة َفاِطِرِه َوَمَحّبِت
ِرهِ          ِھ َوَدَواِم ِذْك اَداِة ِفی ِھ َواْلُمَع اِة ِفی ِھ َواْلُمَواَل ُبْغِض ِفی ِھ َواْل ّب ِفی  َعْنُھ َوالّتَوّكِل َعَلْیِھ َواْلُح

ْن    ِھ ِم َوَأْن َیُكوَن َأَحّب إَلْیِھ ِمْن ُكّل َما ِسَواُه َوَأْرَجى ِعْنَدُه ِمْن ُكّل َما ِسَواُه َوَأَجّل ِفي َقْلِب
ِة الْ   ُھ ِبَمْنِزَل َذاِء  ُكّل َما ِسَواُه َوَلا َنِعیَم َلُھ َوَلا ُسُروَر َوَلا َلّذَة َبْل َوَلا َحَیاَة إّلا ِبَذِلَك َوَھَذا َل ِغ

اِرَعٌة   َو َأْحَزاُن ُمَس الّصّحِة َواْلَحَیاِة َفِإَذا َفَقَد ِغَذاَءُه َوِصّحَتُھ َوَحَیاَتُھ َفاْلُھُموُم َواْلُغُموُم َواْل
  .ِمْن ُكّل َصْوٍب إَلْیِھ َوَرْھٌن ُمِقیٌم َعَلْیِھ 

  ]َأْمَراُض اْلَقْلِب [ 
ّذُنوُب َواْلغَ     ْرُك َوال ِھ الّش ِم َأْدَواِئ ْن َأْعَظ ْرُك     َوِم یِھ َوَت ِھ َوَمَراِض ِتَھاَنُة ِبَمَحاّب ُة َواِلاْس ْفَل

ي      ّك ِف ُدوِرِه َوالّش ْخُط ِبَمْق الّتْفِویِض إَلْیِھ َوِقّلُة اِلاْعِتَماِد َعَلْیِھ َوالّرُكوُن إَلى َما ِسَواُه َوالّس
  .َوْعِدِه َوَوِعیِدِه 

  ]ِعَلاَجاُت َأْمَراِض اْلَقْلِب [ 
ا         َوِإَذا َتَأّمْلت َأ َباُبَھا َل َي َأْس ا ِھ ُأُموَر َوَأْمَثاَلَھ ِذِه اْل ْدت َھ ِب َوَج ]  ١٨٦ص [ ْمَراَض اْلَقْل

ُظ      ّحُتُھ ُتْحَف ِل َفِص ُظ ِباْلِمْث اْلُمَضاّدِة ِلَھِذِه اْلَأْدَواِء َفِإّن اْلَمَرَض ُیَزاُل ِبالّضّد َوالّصّحُة ُتْحَف
  .ُھ ِبَأْضَداِدَھا ِبَھِذِه اْلُأُموِر الّنَبِوّیِة َوَأْمَراُض

  ]َفَواِئُد الّتْوِحیِد َفَواِئُد الّتْوَبِة [ 
ِتْفَراغٌ           ُة اْس اِج َوالّتْوَب َرِح َواِلاْبِتَھ ّذِة َواْلَف ُروِر َوالّل ِر َوالّس اَب اْلَخْی ِد َب َتُح ِلْلَعْب  َفالّتْوِحیُد َیْف

ُھ       ِلْلَأْخَلاِط َواْلَمَواّد اْلَفاِسَدِة اّلِتي ِھَي َسَبُب َأْس ُق َعْن َي ُتْغِل یِط َفِھ ْن الّتْخِل ُھ ِم َقاِمِھ َوَحِمّیٌة َل
ِة       ُروِر ِبالّتْوَب اُب الّش ُق َب ِد َوُیْغَل ِر ِبالّتْوِحی َعاَدِة َواْلَخْی اُب الّس ُھ َب َتُح َل ُروِر َفُیْف اَب الّش َب

ّب   . َواِلاْسِتْغَفاِر  ِة الّط ْن     مَ : َقاَل َبْعُض اْلُمَتَقّدِمیَن ِمْن َأِئّم ْل ِم ِم َفْلُیَقّل َة اْلِجْس ْن َأَراَد َعاِفَی
اَم        ُرْك اْلآَث ِب َفْلَیْت َة اْلَقْل ْن َأَراَد َعاِفَی َراِب َوَم ّرَة     . الّطَعاِم َوالّش ُن ُق ُت ْب اَل َثاِب ُة  : َوَق َراَح

ا    ُة الّلَس اِم َوَراَح ِة اْلآَث ي ِقّل ّروِح ِف ُة ال اِم َوَراَح ِة الّطَع ي ِقّل ِم ِف اِم  اْلِجْس ِة اْلَكَل ي ِقّل . ِن ِف
ْم َیقْ       ُھ َل ُعَفْت ُقّوُت ّد َوِإَذا َض ا ُب ِدْر َوالّذُنوُب ِلْلَقْلِب ِبَمْنِزَلِة الّسُموِم إْن َلْم ُتْھِلْكُھ َأْضَعَفْتُھ َوَل

  .َعَلى ُمَقاَوَمِة اْلَأْمَراِض َقاَل َطِبیُب اْلُقُلوِب َعْبُد الّلِھ ْبُن اْلُمَباَرِك 
  الّذُنوَب ُتِمیُت اْلُقُلوَبَرَأْیُت 

  َوَقْد ُیوِرُث الّذّل إْدَماُنَھا
  َوَتْرُك الّذُنوِب َحَیا ُة اْلُقُلوِب

  َوَخْیٌر ِلَنْفِسَك ِعْصَیاُنَھا
  ]اْلَھَوى َأْكَبُر َأْمَراِض اْلَقْلِب َفَلا ُبّد ِمْن ُمَخاَلَفِتِھ [ 

ًة       َفاْلَھَوى َأْكَبُر َأْدَواِئَھا َوُمَخاَلَفُتُھ  ًة َظاِلَم ْت َجاِھَل ِل ُخِلَق ي اْلَأْص ّنْفُس ِف َأْعَظُم َأْدِوَیِتَھا َوال
ُل مِ    ا َتْقَب ْن َفِھَي ِلَجْھِلَھا َتُظّن ِشَفاَءَھا ِفي اّتَباِع َھَواَھا َوِإّنَما ِفیِھ َتَلُفَھا َوَعَطُبَھا َوِلُظْلِمَھا َل

َع ا    ّداَء َمْوِض ُع ال ْل َتَض ِح َب ِب الّناِص ّداِء    الّطِبی َع ال ّدَواَء َمْوِض ُع ال ُدُه َوَتَض ّدَواِء َفَتْعَتِم ل
لِ          َقاِم َواْلِعَل ْن اْلَأْس َواٌع ِم ّدَواِء َأْن ا ِلل ّداِء َواْجِتَناِبَھ ا ِلل ْیِن إیَثاِرَھ ي  َفَتْجَتِنُبُھ َفَیَتَوّلُد ِمْن َب  اّلِت

َفاُء      ا الّش ّذُر َمَعَھ اَء َوَیَتَع َدِر       َواْلُمصِ . ُتْعِیي اْلَأِطّب ى اْلَق َك َعَل ُب َذِل ا ُتَرّك ى َأّنَھ یَبُة اْلُعْظَم
اُن         ِھ الّلَس ّرَح ِب ى ُیَص ْوُم َحّت َوى الّل ا َوَیْق . [ َفُتْبِرُئ َنْفَسَھا َوَتُلوُم َرّبَھا ِبِلَساِن اْلَحاِل َداِئًم

  ] ١٨٧ص 
  ]ُبوِبّیِة َوِصَفَتْي اْلَعَظَمِة َواْلِحْلِم َحِدیُث اْبِن َعّباٍس ُمْشَتِمٌل َعَلى َتْوِحیِد اْلِإَلِھّیِة َوالّر[ 
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ِھ              ْن َرّب ٌة ِم ُھ َرْحَم ا َأْن َتَتَداَرَك ِھ إّل ي ُبْرِئ ُع ِف ا َیْطَم اِل َفَل ِذِه اْلَح ى َھ َوِإَذا َوَصَل اْلَعِلیُل إَل
ْبِن َعّباٍس ِفي ُدَعاِء اْلَكْرِب َفُیْحِییِھ َحَیاًة َجِدیَدًة َوَیْرُزُقُھ َطِریَقًة َحِمیَدًة َفِلَھَذا َكاَن َحِدیُث ا

اِن        ِم َوَھاَت ِة َواْلِحْل ْبَحاَنُھ ِباْلَعَظَم ّرّب ُس ِف ال ُمْشَتِمًلا َعَلى َتْوِحیِد اْلِإَلِھّیِة َوالّرُبوِبّیِة َوَوْص
اُوِز َووَ       اِن َوالّتَج ِة َواْلِإْحَس ْدَرِة َوالّرْحَم اِل اْلُق َتْلِزَمَتاِن ِلَكَم َفَتاِن ُمْس اِل   الّص ِفِھ ِبَكَم ْص

ا     اِت َوَأْعَظُمَھ ْقُف اْلَمْخُلوَق َو َس ِذي ُھ ْرِش اّل ْفِلّي َواْلَع ِوّي َوالّس اَلِم اْلُعْل ِھ ِلْلَع ُرُبوِبّیِت
ا    ْوُف َوالّرَج ّب َواْلَخ  ُءَوالّرُبوِبّیُة الّتاّمُة َتْسَتْلِزُم َتْوِحیَدُه َوَأّنُھ اّلِذي َلا َتْنَبِغي اْلِعَباَدُة َواْلُح

َوَعَظَمُتُھ اْلُمْطَلَقُة َتْسَتْلِزُم إْثَباَت ُكّل َكَماٍل َلُھ َوَسْلَب ُكّل َنْقٍص . َواْلِإْجَلاُل َوالّطاَعُة إّلا َلُھ 
ِھ     . َوَتْمِثیٍل َعْنُھ  ى َخْلِق اِنِھ إَل ِھ َوِإْحَس ُھ    . َوِحْلُمُھ َیْسَتْلِزُم َكَماَل َرْحَمِت ِب َوَمْعِرَفُت ُم اْلَقْل َفِعْل

ْدَفعُ    ا َی ُروِر َم  ِبَذِلَك ُتوِجُب َمَحّبَتُھ َوِإْجَلاَلُھ َوَتْوِحیَدُه َفَیْحُصُل َلُھ ِمْن اِلاْبِتَھاِج َوالّلّذِة َوالّس
ي َعْنُھ َأَلَم اْلَكْرِب َواْلَھّم َواْلَغّم َوَأْنَت َتِجُد اْلَمِریَض إَذا َوَرَد َعَلْیِھ َما َیُسّرُه َوُیْفِرُحُھ َوُیَقّو

ى       َن ِب َأْوَل َفاِء ِلْلَقْل َذا الّش وُل َھ ّي َفُحُص ْفَسُھ َكْیَف َتْقَوى الّطِبیَعُة َعَلى َدْفِع اْلَمَرِض اْلِحّس
َرى   اُء           . َوَأْح ّمَنَھا ُدَع ي َتَض اِف اّلِت ِذِه اْلَأْوَص َعِة َھ ْرِب َوَس یِق اْلَك ْیَن ِض ت َب ّم إَذا َقاَبْل ُث

ِة اْل ي َغاَی ھ ِف ْرِب َوَجْدت َعِة  اْلَك ى َس ُھ إَل ِب ِمْن ُروِج اْلَقْل یِق َوُخ َذا الّض ِریِج َھ َبِة ِلَتْف ُمَناَس
ُھ             َر َقْلُب ا َوَباَش ِھ َأْنَواُرَھ َرَقْت ِفی ْن َأْش ا َم ّدُق ِبَھ ا ُیَص ُأُموُر إّنَم ِذِه اْل اْلَبْھَجِة َوالّسُروِر َوَھ

  .َحَقاِئَقَھا 
  ]َفَواِئُد ِصَفَتْي اْلَحّي اْلَقّیوِم [ 
ِإّن    " ٌة َف َوِفي َتْأِثیِر َقْوِلِھ َیا َحّي َیا َقّیوُم ِبَرْحَمِتك َأْسَتِغیث ِفي َدْفِع َھَذا الّداِء ُمَناِسَبٌة َبِدیَع

ّمَنٌة    ِة ُمَتَض َفُة اْلَقّیوِمّی ا َوِص َتْلِزَمٌة َلَھ اِل ُمْس َفاِت اْلَكَم ِع ِص ّمَنٌة ِلَجِمی اِة ُمَتَض َفَة اْلَحَی ِص
ِھ  ِلَجِمیِع ِصَف اِت اْلَأْفَعاِل َوِلَھَذا َكاَن اْسَم الّلِھ اْلَأْعَظَم اّلِذي إَذا ُدِعَي ِبِھ َأَجاَب َوِإَذا ُسِئَل ِب

ُھَو اْسُم اْلَحّي اْلَقّیوِم َواْلَحَیاُة الّتاّمُة ُتَضاّد َجِمیَع اْلَأْسَقاِم َواْلآَلاِم َوِلَھَذا َلّما َكُمَلْت : َأْعَطى 
اِت    َحَیاُة َأْھِل اْل ْن اْلآَف ْيٌء ِم اِة   . َجّنِة َلْم َیْلَحْقُھْم َھّم َوَلا َغّم َوَلا َحَزٌن َوَلا َش اُن اْلَحَی َوُنْقَص

اْلَقّیوِمّیِة ِلَكَماِل اْلَحَیاِة َفاْلَحّي اْلُمْطَلُق الّتاّم ]  ١٨٨ص [ َتُضّر ِباْلَأْفَعاِل َوُتَناِفي اْلَقّیوِمّیَة 
ِصَفُة اْلَكَماِل اْلَبّتَة َواْلَقّیوُم َلا َیَتَعّذُر َعَلْیِھ ِفْعٌل ُمْمِكٌن اْلَبّتَة َفالّتَوّسُل ِبِصَفِة  اْلَحَیاِة َلا َتُفوُتُھ

  .اْلَحَیاِة اْلَقّیوِمّیِة َلُھ َتْأِثیٌر ِفي إَزاَلِة َما ُیَضاّد اْلَحَیاَة َوَیُضّر ِباْلَأْفَعاِل 
  ]ّلَم ِبُرُبوِبّیِة الّلِھ ِلِجْبِریَل َوِمیَكاِئیَل َوِإْسَراِفیَل َتَوّسُلُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس[ 

َل           َل َوِمیَكاِئی ِھ ِلِجْبِری ِھ ِبُرُبوِبّیِت ى َرّب ّلَم إَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ُل الّنِب َذا َتَوّس ُر َھ َوَنِظی
ّق بِ  َل        َوِإْسَراِفیَل َأْن َیْھِدَیُھ ِلَما ُاْخُتِلَف ِفیِھ ِمْن اْلَح ْد َوّك ِة َوَق ِب ِباْلِھَداَی اَة اْلَقْل ِإّن َحَی ِھ َف ِإْذِن

اُة اْلقُ  وِب  الّلُھ ُسْبَحاَنُھ َھُؤَلاِء اْلَأْمَلاَك الّثَلاَثَة ِباْلَحَیاِة َفِجْبِریُل ُمَوّكٌل ِباْلَوْحِي اّلِذي ُھَو َحَی ُل
اْلَحَیَواِن َوِإْسَراِفیُل ِبالّنْفِخ ِفي الّصوِر اّلِذي ُھَو َوِمیَكاِئیُل ِباْلَقْطِر اّلِذي ُھَو َحَیاُة اْلَأْبَداِن َو

ِذِه        ِة َھ ْبَحاَنُھ ِبُرُبوِبّی ِھ ُس ُل إَلْی اِدَھا َفالّتَوّس ى َأْجَس َأْرَواِح إَل ْوِد اْل اَلِم َوَع اِة اْلَع َبُب َحَی َس
وِب   اْلَأْرَواِح اْلَعِظیَمِة اْلُمَوّكَلِة ِباْلَحَیاِة َلُھ َتْأِثیٌر ِفي ُح وِل اْلَمْطُل ِم   . ُص وُد َأّن ِلاْس َواْلَمْقُص

ي           اِت َوِف ِف اْلُكُرَب ّدَعَواِت َوَكْش ِة ال ي إَجاَب ا ِف ْأِثیًرا َخاّص وِم َت َنِن  " اْلَحّي اْلَقّی " و " الّس
ا    َوِإَلُھُك{ اْسُم الّلِھ اْلَأْعَظُم ِفي َھاَتْیِن اْلآَیَتْین : َمْرُفوًعا " َصِحیِح َأِبي َحاِتٍم  ٌد َل ٌھ َواِح ْم ِإَل

الم الّلُھ َلا ِإَلَھ ِإّلا ُھَو { َوَفاِتَحُة آِل ِعْمَراَن ]  ١٦٣اْلَبَقَرُة [ } ِإَلَھ ِإّلا ُھَو الّرْحَمُن الّرِحیُم 
اَن  " و " الّسَنِن " َوِفي . َحِدیٌث َصِحیٌح : َقاَل الّتْرِمِذيّ  } اْلَحّي اْلَقّیوُم  َصِحیِح اْبِن ِحّب

ا    : ًضا َأْی"  ا َدَع ٍس َأّن َرُجًل َك       ]  ١٨٩ص [ ِمْن َحِدیِث َأَن َأّن َل َأُلَك ِب ي َأْس ّم إّن اَل الّلُھ َفَق
ا           ّي َی ا َح ِإْكَراِم َی اِل َواْل ا َذا اْلَجَل َأْرِض َی َماَواِت َواْل ِدیُع الّس اْلَحْمَد َلا إَلَھ إّلا َأْنَت اْلَمّناُن َب
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ّلى ا  ِھ            َقّیوُم َفَقاَل الّنِبّي َص َي ِب ِذي إَذا ُدِع َأْعَظِم اّل ِمِھ اْل َھ ِباْس ا الّل ْد َدَع ّلَم َلَق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لّل
ّدَعاِء     ي ال َد ِف َأَجاَب َوِإَذا ُسِئَل ِبِھ َأْعَطى َوِلَھَذا َكاَن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا اْجَتَھ

  .َقاَل َیا َحّي َیا َقّیوُم 
  . . ]و الّلُھ َرّبي . . ّم َرْحَمَتك َأْرُجو َما ِفي الّلُھ[ 
ُھ  "  َوِفي َقْوِلِھ الّلُھّم َرْحَمَتَك َأْرُجو َفَلا َتِكْلِني إَلى َنْفِسي َطْرَفَة َعْیٍن َوَأْصِلْح ِلي َشْأِني ُكّل

ِھ َواِلاْعتِ  ِویُض     َلا إَلَھ إّلا َأْنت ِمْن َتْحِقیِق الّرَجاِء ِلَمْن اْلَخْیُر ُكّلُھ ِبَیَدْی َدُه َوَتْف ِھ َوْح اُد َعَلْی َم
ِھ     ُل إَلْی ِھ َوالّتَوّس ى َنْفِس ُھ إَل ا َیِكَل ْأِنِھ َوَل َلاَح َش َوّلى إْص ِھ َأْن َیَت ّرُع إَلْی ِھ َوالّتَض َأْمِر إَلْی اْل

  .ي َلا ُأْشِرُك ِبِھ َشْیًئا ِبَتْوِحیِدِه ِمّما َلُھ َتْأِثیٌر َقِوّي ِفي َدْفِع َھَذا الّداِء َوَكَذِلَك َقْوُلُھ الّلُھ َرّب
  ]َما ِفي الّلُھّم إّني َعْبُدك اْبُن َعْبِدك ِمْن اْلَفَواِئِد [ 

الّلُھّم إّني َعْبُدَك اْبُن َعْبِدَك َفِفیِھ ِمْن اْلَمَعاِرِف اْلِإَلِھّیِة َوَأْسَراِر : َوَأّما َحِدیُث اْبِن َمْسُعوٍد 
ِھ        اْلُعُبوِدّیِة َما َلا َیّتِسُع َلُھ ِھ َوُأّمَھاِت ِة آَباِئ ِھ َوُعُبوِدّی اْعِتَراَف ِبُعُبوِدّیِت ّمُن اِل ِكَتاٌب َفِإّنُھ َیَتَض

َمْوًتا َوَأّن َناِصَیَتُھ ِبَیِدِه ُیَصّرُفَھا َكْیَف َیَشاُء َفَلا َیْمِلُك اْلَعْبُد ُدوَنُھ ِلَنْفِسِھ َنْفًعا َوَلا َضّرا َوَلا 
ا ِلَأّن َمْن َناِصَیُتُھ ِبَیِد َغْیِرِه َفَلْیَس إَلْیِھ َشْيٌء ِمْن َأْمِرِه َبْل ُھَو َعاٍن ِفي َوَلا َحَیاًة َوَلا ُنُشوًر

  .َقْبَضِتِھ َذِلیٌل َتْحَت ُسْلَطاِن َقْھِرِه 
  . . ]إْثَباُت اْلَقْدِر َواْلَعْدِل ِلّلِھ ِفي َماٍض ِفّي ُحْكُمك [ 

ْدٌل فِ  َك َع ّي ُحْكُم اٍض ِف ُھ َم َداُر  َوَقْوُل ا َم ْیِن َعَلْیِھَم َلْیِن َعِظیَم ّمٌن ِلَأْص اُؤَك ُمَتَض ّي َقَض
ا        : َأَحُدُھَما . الّتْوِحیِد  ِھ َل َیٌة ِفی ِدِه َماِض ي َعْب َذٌة ِف اَلى َناِف إْثَباُت اْلَقَدِر َوَأّن َأْحَكاَم الّرّب َتَع

  .اْنِفَكاَك َلُھ َعْنَھا َوَلا ِحیَلَة َلُھ ِفي َدْفِعَھا 
  . .]ْسَأُلك ِبُكّل اْسٍم ُھَو َلك َأ[ 

ا           -ُسْبَحاَنُھ  -َأّنُھ : َوالّثاِني  ْل َل ِدِه َب اِلٍم ِلَعْب ُر َظ اِم َغْی ِذِه اْلَأْحَك ي َھ ْدٌل ِف ]  ١٩٠ص [ َع
ا   َفِقیٌر إَلْیِھ َوَمْن ُھَو َأْحَكُم اْلَحاِكِمیَن َفَلا َتْخُرُج َذّرٌة ِمْن َمْقُدوَراِتِھ َعْن ِحْكَمِتِھ  ِدِه َكَم َوَحْم

اَل نَ    َذا َق ُھ َوِلَھ ّي  َلْم َتْخُرْج َعْن ُقْدَرِتِھ َوَمِشیَئِتِھ َفِحْكَمُتُھ َناِفَذٌة َحْیُث َنَفَذْت َمِشیَئُتُھ َوُقْدَرُت ِب
آِلَھِتِھْم         ُھ ِب ُھ َقْوُم ْد َخّوَف ّلَم َوَق ِھ َوَس ا َوَعَلْی ي { الّلِھ ُھوٌد َصّلى الّلُھ َعَلى َنِبّیَن َھ    ِإّن ِھُد الّل ُأْش

ُت   َواْشَھُدوا َأّني َبِريٌء ِمّما ُتْشِرُكوَن ِمْن ُدوِنِھ َفِكیُدوِني َجِمیًعا ُثّم َلا ُتْنِظُروِني ِإّني َتَوّكْل
َتِقیٍم    َراٍط ُمْس } َعَلى الّلِھ َرّبي َوَرّبُكْم َما ِمْن َداّبٍة ِإّلا ُھَو آِخٌذ ِبَناِصَیِتَھا ِإّن َرّبي َعَلى ِص

اُء         ]  ٥٧ - ٥٤: ود ُھ[  ا َیَش ِریِفِھْم َكَم ِھ َوَتْص ًذا ِبَنَواِصي َخْلِق ْبَحاَنُھ آِخ ِھ ُس َأْي َمَع َكْوِن
ِة          اِن َوالّرْحَم ِة َواْلِإْحَس ْدِل َواْلِحْكَم ا ِباْلَع یِھْم إّل ّرُف ِف ا َیَتَص . َفُھَو َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم َل

ابِ  ِھ  َفَقْوُلُھ َماٍض ِفّي ُحْكُمك ُمَط َیِتَھا        { ( ٌق ِلَقْوِل ٌذ ِبَناِص َو آِخ ا ُھ ٍة ِإّل ْن َداّب ا ِم ُھ  } َم َوَقْوُل
َتِقیٍم     { َعْدٌل ِفّي َقَضاُؤك ُمَطاِبٌق ِلَقْوِلِھ  َراٍط ُمْس ى ِص ي َعَل ِھ     } ِإّن َرّب ى َرّب َل إَل ّم َتَوّس ُث

ي    : َوِمْنَھا . ْنَھا َوَما َلْم َیْعَلُموا ِبَأْسَماِئِھ اّلِتي َسّمى ِبَھا َنْفَسُھ َما َعِلَم اْلِعَباُد ِم َتْأَثَرُه ِف ا اْس َم
اِئِل  ِعْلِم اْلَغْیِب ِعْنَدُه َفَلْم ُیْطِلْع َعَلْیِھ َمَلًكا ُمَقّرًبا َوَلا َنِبّیا ُمْرَسًلا َوَھِذِه اْلَوِسیَلُة َأْعَظُم ا ْلَوَس

  . "ْطُلوِب َوَأَحّبَھا إَلى الّلِھ َوَأْقَرُبَھا َتْحِصیًلا ِلْلَم
  . . ]َأْن َتْجَعَل اْلُقْرآَن اْلَعِظیَم َرِبیَع َقْلِبي [ 

عُ            ْرآُن َرِبی َذِلَك اْلُق َواُن َوَك ِھ اْلَحَی ُع ِفی ِذي َیْرَت الّرِبیِع اّل ِھ َك ْرآَن ِلَقْلِب َل اْلُق  ُثّم َسَأَلُھ َأْن َیْجَع
ُكوَن َلُھ ِبَمْنِزَلِة الّدَواِء اّلِذي َیْسَتْأِصُل الّداَء َوُیِعیُد اْلُقُلوِب َوَأْن َیْجَعَلُھ ِشَفاَء َھّمِھ َوَغّمِھ َفَی

ِدَیَة           وَع َواْلَأْص و الّطُب ِذي َیْجُل اِء اّل ِھ َكاْلَجَل ُھ ِلُحْزِن ِھ َوَأْن َیْجَعَل ّحِتِھ َواْعِتَداِل اْلَبَدَن إَلى ِص



 ٣٠٤

لُ  ُھ       َوَغْیَرَھا َفَأْحَرى ِبَھَذا اْلِعَلاِج إَذا َصَدَق اْلَعِلی ُھ َداَءُه َوُیْعِقَب َل َعْن ِتْعَماِلِھ َأْن ُیِزی ي اْس ِف
  .ِشَفاًء َتاّما َوِصّحًة َوَعاِفَیًة َوَالّلُھ اْلُمَوّفُق 

  ]َدْعَوُة ِذي الّنوِن [ 
َرا  ِد  َوَأّما َدْعَوُة ِذي الّنوِن َفِإّن ِفیَھا ِمْن َكَماِل الّتْوِحیِد َوالّتْنِزیِھ ِللّرّب َتَعاَلى َواْعِت ِف اْلَعْب
ُسْبَحاَنُھ  -ِبُظْلِمِھ َوَذْنِبِھ َما ُھَو ِمْن َأْبَلِغ َأْدِوَیِة اْلَكْرِب َواْلَھّم َواْلَغّم َوَأْبَلِغ اْلَوَساِئِل إَلى الّلِھ 

ِھ َوسَ        - اِل الّل ّل َكَم اَت ُك ّمَناِن إْثَب َھ َیَتَض ّل  ِفي َقَضاِء اْلَحَواِئِج َفِإّن الّتْوِحیَد َوالّتْنِزی ْلَب ُك
ُھ    ٍل َعْن ٍب َوَتْمِثی ٍص َوَعْی الّظْلِم  . َنْق اْعِتَراُف ِب ْرِع   ]  ١٩١ص [ َواِل ِد ِبالّش اَن اْلَعْب إیَم

اْعِتَراَف            ُھ َواِل ِتَقاَلَتُھ َعْثَرَت ِھ َواْس ى الّل ُھ إَل اَرُه َوُرُجوَع ُب اْنِكَس اَب َوُیوِج َواَب َواْلِعَق َوالّث
ا   ِبُعُبوِدّیِتِھ َواْفِتَقاَر ُل ِبَھ ُھ   : ُه إَلى َرّبِھ َفَھا ُھَنا َأْرَبَعُة ُأُموٍر َقْد َوَقَع الّتَوّس ُد َوالّتْنِزی الّتْوِحی

  .َواْلُعُبوِدّیُة َواِلاْعِتَراُف 
  . .]الّلُھّم إّني َأُعوُذ ِبك ِمْن اْلَھّم َواْلَحَزِن [ 

ْن        َوَأّما َحِدیُث َأِبي ُأَماَمَة الّلُھّم إّني َأُعوُذ ِبَك  ِتَعاَذَة ِم ّمَن اِلاْس ْد َتَض َزِن َفَق ّم َواْلَح ْن اْلَھ ِم
لُ        ُز َواْلَكَس َواِن َواْلَعْج َزُن َأَخ اْلَھّم َواْلَح اِن َف اِن ُمْزَدَوَج  َثَماِنَیِة َأْشَیاَء ُكّل اْثَنْیِن ِمْنَھا َقِریَن

ْؤِلَم    َأَخَواِن َواْلُجْبُن َواْلُبْخُل َأَخَواِن َوَضَلُع الّدْیِن َوَغَل ُروَه اْلُم ِإّن اْلَمْك َبُة الّرَجاِل َأَخَواِن َف
ًرا       اَن َأْم ْزَن َوِإْن َك ُھ اْلُح ُب َل إَذا َوَرَد َعَلى اْلَقْلِب َفِإّما َأْن َیُكوَن َسَبُبُھ َأْمًرا َماِضًیا َفُیوِج

اِلِحِھ َوَتْفِویُتَھا َعَلْیِھ إّما َأْن َیُكوَن ُمَتَوّقًعا ِفي اْلُمْسَتْقَبِل َأْوَجَب اْلَھّم َوَتَخّلُف اْلَعْبِد َعْن َمَص
ْن          ِھ َع ِرِه َوَنْفِع ْبُس َخْی ُل َوَح َو اْلَكَس ِإَراَدِة َوُھ َدِم اْل ِمْن َعَدِم اْلُقْدَرِة َوُھَو اْلَعْجُز َأْو ِمْن َع

اْلُجْبُن َأْو ِبَماِلِھ َفُھَو اْلُبْخُل َوَقْھُر َنْفِسِھ َوَعْن َبِني َجْنِسِھ إّما َأْن َیُكوَن َمَنَع َنْفَعُھ ِبَبَدِنِھ َفُھَو 
ِدیُث              ّمَن اْلَح ْد َتَض اِل َفَق ُة الّرَج َو َغَلَب ٍل َفُھ ّدْیِن َأْو ِبَباِط َلُع ال َو َض ّق َفُھ ا ِبَح الّناِس َلُھ إّم

َغّم َوالّضیِق َفَلّما اْشَتَرَك ِفي اِلاْسِتَعاَذَة ِمْن ُكّل َشّر َوَأّما َتْأِثیُر اِلاْسِتْغَفاِر ِفي َدْفِع اْلَھّم َواْل
ْوَف         ّم َواْلَخ ّم َواْلَغ ُب اْلَھ اَد ُتوِج َي َواْلَفَس ٍة َأّن اْلَمَعاِص اْلِعْلِم ِبِھ َأْھُل اْلِمَلِل َوُعَقَلاُء ُكّل ُأّم

ا أَ      ْوا ِمْنَھ ا إَذا َقَض ى إّن َأْھَلَھ ِب َحّت َراَض اْلَقْل ْدِر َوَأْم یَق الّص ْزَن َوِض اَرُھْم َواْلُح ْوَط
ا    ّم َكَم َوَسِئَمْتَھا َنُفوُسُھْم اْرَتَكُبوَھا َدْفًعا ِلَما َیِجُدوَنُھ ِفي ُصُدوِرِھْم ِمْن الّضیِق َواْلَھّم َواْلَغ

  َقاَل َشْیُخ اْلُفُسوِق
  َوَكْأٍس َشِرْبُت َعَلى َلّذٍة

  َوُأْخَرى َتَداَوْیُت ِمْنَھا ِبَھا
  ]الّتْوَبُة َواِلاْسِتْغَفاُر [ 

ص . [ َوِإَذا َكاَن َھَذا َتْأِثیَر الّذُنوِب َواْلآَثاِم ِفي اْلُقُلوِب َفَلا َدَواَء َلَھا إّلا الّتْوَبُة َواِلاْسِتْغَفاُر 
١٩٢ [  

  ]الّصَلاُة َوَتْأِثیُرَھا ِفي َتْفِریِح اْلَقْلِب [ 
ا    َوَأّما الّصَلاُة َفَشْأُنَھا ِفي َتْفِریِح اْلَقْلِب َوَتْقِویِتِھ َو ْأٍن َوِفیَھ ُر َش َشْرِحِھ َواْبِتَھاِجِھ َوَلّذِتِھ َأْكَب

وِف بَ   ْیَن ِمْن اّتَصاِل اْلَقْلِب َوالّروِح ِبَالّلِھ َوُقْرِبِھ َوالّتَنّعِم ِبِذْكِرِه َواِلاْبِتَھاِج ِبُمَناَجاِتِھ َواْلُوُق
ِھ فِ    َواُه َوآَلاِت ا       َیَدْیِھ َواْسِتْعَماِل َجِمیِع اْلَبَدِن َوُق ُھ ِمْنَھ ٍو َحّظ ّل ُعْض اِء ُك ِھ َوِإْعَط ي ُعُبوِدّیِت

ى َواْشِتَغاِلِھ َعْن الّتَعّلِق ِباْلَخْلِق َوُمَلاَبَسِتِھْم َوُمَحاَوَراِتِھْم َواْنِجَذاِب ُقَوى َقْلِبِھ َوَجَواِرِحِھ إَل
اَرتْ   ا َص َلاِة َم َة الّص ُدّوِه َحاَل ْن َع ِھ ِم اِطِرِه َوَراَحِت ِھ َوَف ِة   َرّب ِر اْلَأْدِوَی ْن َأْكَب ِھ ِم ِب

ِحیَحَة     وَب الّص ا اْلُقُل اِئُم إّل ا ُتَل ي َل ِة اّلِت اِت َواْلَأْغِذَی َي  . َواْلُمَفّرَح ُة َفِھ وُب اْلَعِلیَل ا اْلُقُل َوَأّم
اِلِح  َفالّصَلاُة ِمْن َأْكَبِر اْلَعْو. َكاْلَأْبَداِن َلا ُتَناِسُبَھا إّلا اْلَأْغِذَیُة اْلَفاِضَلُة  ِن َعَلى َتْحِصیِل َمَص



 ٣٠٥

َأْدَواِء اْلقُ     ٌة ِل ِإْثِم َوَداِفَع ْن اْل وِب  الّدْنَیا َواْلآِخَرِة َوَدْفِع َمَفاِسِد الّدْنَیا َواْلآِخَرِة َوِھَي ُمْنَھاٌة َع ُل
طَ      ِھ َوُمَنّش ٌة ِلْلَوْج ِب َوُمَبّیَض ّوَرٌة ِلْلَقْل ّنْفِس   َوُمْطِرَدٌة ِللّداِء َعْن اْلَجَسِد َوُمَن َواِرِح َوال ٌة ِلْلَج

َمِة َوَجاِلَبٌة ِللّرْزِق َوَداِفَعٌة ِللّظْلِم َوَناِصَرٌة ِلْلَمْظُلوِم َوَقاِمَعٌة ِلَأْخَلاِط الّشَھَواِت َوَحاِفَظٌة ِللّنْع
َبْطِن   َوَداِفَعٌة ِللّنْقَمِة َوُمْنِزَلٌة ِللّرْحَمِة َوَكاِشَفٌة ِلْلُغّمِة َوَناِفَعٌة ِمْن َكِثیٍر مِ  اِع اْل ْد  . ْن َأْوَج َوَق

ِھ    " ُسَنِنِھ " َرَوى اْبُن َماَجْھ ِفي  وُل الّل ي َرُس ِمْن َحِدیِث ُمَجاَھٍد َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل َرآِن
َرَة أَ : " َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَأَنا َناِئٌم َأْشُكو ِمْن َوَجِع َبْطِني َفَقاَل ِلي  َكَمْت  َیا َأَبا ُھَرْی ِش

ُقْم َفَصّل َفِإّن ِفي الّصَلاِة ِشَفاًء َوَقْد ُرِوَي َھَذا " َقاَل ُقْلُت َنَعْم َیا َرُسوَل الّلِھ َقاَل " َدْرْد ؟ 
َبُھ        َو َأْش ٍد َوُھ َك ِلُمَجاِھ اَل َذِل ِذي َق ى  . اْلَحِدیُث َمْوُقوًفا َعَلى َأِبي ُھَرْیَرَة َوَأّنُھ ُھَو اّل َوَمْعَن

  .لّلْفَظِة ِباْلَفاِرِسّي َأُیوِجُعك َبْطُنك ؟ َھِذِه ا
  ]الّرّد َعَلى اْلَأِطّباِء اْلُمْنِكِریَن ِلَفاِئَدِة الّصَلاِة ِفي اْلِعَلاِج [ 

ُھ              اُل َل ّب َوُیَق َناَعِة الّط ُب ِبِص اِج َفُیَخاَط َذا اْلِعَل اِء ِبَھ ِدیِق اْلَأِطّب ْدُر ِزْن ِرْح َص ْم َیْنَش َفِإْن َل
ٍة          الّصَلاُة اٍع ُمْخَتِلَف اٍت َوَأْوَض ى َحَرَك َتِمُل َعَل ْت َتْش ا إْذ َكاَن َدِن َجِمیًع ِرَیاَضُة الّنْفِس َواْلَب

ي     اِع اّلِت ْن اْلَأْوَض ا ِم اِت َوَغْیِرَھ َوّرِك َواِلاْنِتَقاَل ُجوِد َوالّت وِع َوالّس اِب َوالّرُك ْن اِلاْنِتَص ِم
ُر اْلَمَفاصِ    ا َأْكَث ّرُك َمَعَھ اِء    َیَتَح ُر اْلَأْعَض ا َأْكَث ُز َمَعَھ اِء ]  ١٩٣ص [ ِل َوَیْنَغِم َواْلَأْمَع

َوادّ     ٌل ِلْلَم ٌة َوَتْحِلی اِت َتْقِوَی  َوَساِئِر آَلاِت الّنْفِس َواْلِغَذاِء َفَما ُیْنِكُر َأْن َیُكوَن ِفي َھِذِه اْلَحَرَك
ْن      َوَلا ِسّیَما ِبَواِسَطِة ُقّوِة الّنْفِس َواْنِشَراِحَھا ِف َأَلُم َوَلِك َدِفُع اْل ُة َفَیْن َوى الّطِبیَع ي الّصَلاِة َفَتْق

َداُء الّزْنَدَقِة َواْلِإْعَراِض َعّما َجاَءْت ِبِھ الّرُسُل َوالّتَعّوِض َعْنُھ ِباْلِإْلَحاِد َداٌء َلْیَس َلُھ َدَواٌء 
  .َتَوّلى إّلا َناٌر َتَلّظى َلا َیِصَلاَھا إّلا اْلَأْشَقى اّلِذي َكّذَب َو

  ]َتْأِثیُر اْلِجَھاِد ِفي َدْفِع اْلَھّم [ 
ْت               ى َتَرَك ّنْفَس َمَت ِإّن ال َداِن َف وٌم ِباْلِوْج َأْمٌر َمْعُل ّم َف ّم َواْلَغ ِع اْلَھ ي َدْف اِد ِف ْأِثیُر اْلِجَھ َوَأّما َت

ا َوَكرْ  ِھ      َصاِئَل اْلَباِطِل َوَصْوَلَتُھ َواْسِتیَلاَءُه اْشَتّد َھّمَھا َوَغّمَھ ُھ ِلّل ِإَذا َجاَھَدْت ا َف ا َوَخْوُفَھ ُبَھ
ُھ   { : َأْبَدَل الّلُھ َذِلَك اْلَھّم َواْلُحْزَن َفَرًحا َوَنَشاًطا َوُقّوًة َكَما َقاَل َتَعاَلى  ّذْبُھُم الّل َقاِتُلوُھْم ُیَع

[ } ِمِنیَن َوُیْذِھْب َغْیَظ ُقُلوِبِھْم ِبَأْیِدیُكْم َوُیْخِزِھْم َوَیْنُصْرُكْم َعَلْیِھْم َوَیْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤ
ُھ     ]  ١٥ ١٤: الّتْوَبة  اِد َوَالّل ْن اْلِجَھ ِھ ِم َفَلا َشْيَء َأْذَھُب ِلَجَوى اْلَقْلِب َوَغّمِھ َوَھّمِھ َوُحْزِن

  .اْلُمْسَتَعاُن 
  ]َتْأِثیُر اْلَحْوَقَلِة ِفي َدْفِع اْلَھّم [ 

ا    ْوَل َوَل ِویِض             َوَأّما َتْأِثیُر َلا َح اِل الّتْف ْن َكَم ا ِم ا ِفیَھ ّداِء َفِلَم َذا ال ِع َھ ي َدْف ِھ ِف ا ِبَالّل ّوَة إّل ُق
ُھ             ْيٍء ِمْن ي َش ِھ ِف َدِم ُمَناَزَعِت ُھ َوَع ِھ َل َأْمِر ُكّل ِلیِم اْل ِھ َوَتْس ا ِب َوالّتَبّري ِمْن اْلَحْوِل َواْلُقّوِة إّل

َك    َوُعُموُم َذِلَك ِلُكّل َتَحّوٍل ِمْن َحاٍل إ ى َذِل ّوِة َعَل َلى َحاٍل ِفي اْلَعاَلِم اْلُعْلِوّي َوالّسْفِلّي َواْلُق
ا      . الّتَحّوِل َوَأّن َذِلَك ُكّلُھ ِبَالّلِھ َوْحَدُه َفَلا َیُقوُم ِلَھِذِه اْلَكِلَمِة َشْيٌء  ُھ َم اِر إّن ِض اْلآَث ي َبْع َوِف

ا إّلا ِبَلا َحْوَل َوَلا ُقّوَة إّلا ِبَالّلِھ َوَلَھا َتْأِثیٌر َعِجیٌب ِفي َیْنِزُل َمَلٌك ِمْن الّسَماِء َوَلا َیْصَعُد إَلْیَھ
  .َطْرِد الّشْیَطاِن َوَالّلُھ اْلُمْسَتَعاُن 

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج اْلَفَزِع َواْلَأَرِق اْلَماِنِع ِمْن الّنْوِم
ِھ  "  َرَوى الّتْرِمِذّي ِفي ِھ           " َجاِمِع ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ى الّنِب ٌد إَل َكى َخاِل اَل َش َدَة َق ْن ُبرْی َع

ّلَم إَذا         ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اَل الّنِب َأَرِق َفَق َوَسّلَم َفَقاَل َیا َرُسوَل الّلِھ َما َأَناُم الّلْیَل ِمْن اْل
ْل    َك َفُق ّم َربّ : َأَوْیَت إَلى ِفَراِش ا        الّلُھ یَن َوَم ْت َوَرّب اْلَأْرِض ا َأَظّل ْبِع َوَم َماَواِت الّس الّس

ُرَط            ا َأْن َیْف ْم َجِمیًع َك ُكّلِھ ّر َخْلِق ْن َش اًرا ِم ي َج ْن ِل ّلْت ُك َأَقّلْت َوَرّب الّشَیاِطیِن َوَما َأَض



 ٣٠٦

َوِفیِھ ]  ١٩٤ص [ َھ َغْیُرَك َعَلّي َأَحٌد ِمْنُھْم َأْو َیْبِغَي َعَلّي َعّز َجاُرك َوَجّل َثَناُؤك َوَلا إَل
ّلَم        : َأْیًضا  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل ّدِه َأّن َرُس َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َأِبیِھ َعْن َج

اِدهِ         ّر ِعَب ِھ َوَش ِبِھ َوِعَقاِب ْن َغَض ِة ِم ِھ الّتاّم اِت الّل ْن   َكاَن ُیَعّلُمُھْم ِمْن اْلَفَزِع َأُعوُذ ِبَكِلَم َوِم
ّن    ٍرو ُیَعّلُمُھ َھَمَزاِت الّشَیاِطیِن َوَأُعوُذ ِبَك َرّب َأْن َیْحُضُروِن َقاَل َوَكاَن َعْبُد الّلِھ ْبُن َعْم

اِج     . َمْن َعَقَل ِمْن َبِنیِھ  وَذِة ِلِعَل ِذِه اْلُع َبُة َھ َوَمْن َلْم َیْعِقْل َكَتَبُھ َفَأْعَلَقُھ َعَلْیِھ َوَلا َیْخَفى ُمَناَس
  .َھَذا الّداِء 

  )١٩٤ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج َداِء اْلَحِریِق َوِإْطَفاِئِھ

ُیْذَكُر َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َأِبیِھ َعْن َجّدِه َقاَل َقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم 
اّدُة              َي َم اُر َوِھ َبُبُھ الّن ُق َس اَن اْلَحِری ا َك ُھ َلّم َر ُیْطِفُئ ِإّن الّتْكِبی ُروا َف َق َفَكّب إَذا َرَأْیُتْم اْلَحِری
ِھ           ِھ َوِفْعِل ْیَطاَن ِبَماّدِت ُب الّش ا ُیَناِس اّم َم اِد اْلَع ْن اْلَفَس ِھ ِم الّشْیَطاِن اّلِتي ُخِلَق ِمْنَھا َوَكاَن ِفی

َذاِن         َكاَن ِللّش اَد َوَھ ّو َواْلَفَس ا اْلُعُل ُب ِبَطْبِعَھ اُر َتْطُل ْت الّن ُھ َوَكاَن ْیَطاِن إَعاَنٌة َعَلْیِھ َوَتْنِفیٌذ َل
ُك      ا ُیْھِل ْدُعو َوِبِھَم ا َی اْلَأْمَراِن َوُھَما اْلُعُلّو ِفي اْلَأْرِض َواْلَفَساُد ُھَما َھْدُي الّشْیَطاِن َوِإَلْیِھَم

ي آَدَم َفالّن ي  َبِن ّو ِف ُد اْلُعُل ا ُیِری ّل ِمْنُھَم ْیَطاُن ُك ّل ]  ١٩٥ص [ اُر َوالّش ّز َوَج ُع  -َع َتْقَم
  .الّشْیَطاَن َوِفْعَلُھ 

  ]َأَثُر الّتْكِبیِر ِفي إْخَماِد الّناِر َماّدِة الّشْیَطاِن [ 
ّل    -َوِلَھَذا َكاَن َتْكِبیُر الّلِھ  ّز َوَج اِء اْلحَ     -َع ي إْطَف ٌر ِف ُھ َأَث ِھ     َل اَء الّل ِإّن ِكْبِرَی ِق َف ّز   -ِری َع

ّل  وِد    -َوَج اِر َوُخُم وِد الّن ي ُخُم ُرُه ِف َر َتْكِبی ُھ َأّث ِلُم َرّب َر اْلُمْس ِإَذا َكّب ْيٌء َف ا َش وُم َلَھ ا َیُق َل
َذا فَ        ا َھ ُن َوَغْیُرَن ا َنْح ْد َجّرْبَن َق َوَق ُئ اْلَحِری َذِلَك   الّشْیَطاِن اّلِتي ِھَي َماّدُتُھ َفُیْطِف ْدَناُه َك َوَج

  .َوَالّلُھ َأْعَلُم 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

ال   ١ ین، وق ین  : ((ـ كان یتعوذ من الجان، ومن عین اإلنسان، وأمر بالرقیة من الع الع
  ].م)) [حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقتھ العین، وإذا استغسل أحدكم فلیغتسل

  ].ق)) [فإن بھا النظرة استرقوا لھا؛: ((ـ ورأى جاریة في وجھھا سفعة فقال٢
  .النظرة من الجن: والسفعة؛ أي

  ].ق)) [وما یدریك أنھا رقیة: ((ـ وقال لبعض أصحابھ لما رقى اللدیغ بالفاتحة فبرأ٣
أعوذ : أما لو قلت حین أمسیت: ((لدغتني عقرب البارحة، فقال: ـ وجاءه رجل فقال٤

  ].م)) [بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق، لم تضرك
ى األرض،    ٥ ـ وكان إذا اشتكى اإلنسان أو كانت بھ قرحة أو جرح، وضع سبابتھ عل

ال  ا وق م رفعھ ا  : ((ث إذن ربن قیمنا، ب فى س نا یش ة بعض نا، بریق ة أرض م اهللا، ترب )) بس
  ].ق[
دك،      : ((ـ وشكى لھ بعض صحابتھ وجًعا، فقال لھ٦ ألم من جس ذي ی ى ال ضع یدك عل

  ].م)) [ھ من شر ما أجد وأحاذرأعوذ بعزة اهللا وقدرت: وقل سبع مرات
اس،    : ((ـ وكان ُیعوِّذ بعض أھلھ یمسح بیده الیمنى ویقول٧ اس أذھب الب اللھم رب الن

  ].ق)) [واشف أنت الشافي، ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال یغادر سقًما
  ].خ)) [ال بأس، طھور إن شاء اهللا: ((وكان إذا دخل على المریض یقول

  علیھ وسلم في الطِّبِّ َوالتََّداِوي َوِعَیاَدِة الَمرضَىَھْدُیُھ صلى اهللا   .٢٩
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  )٥ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل الّطّب الّنَبِوّي

اِئِل          ]  ٥ص [  َراَیا َوالّرَس وِث َوالّس َیِر َواْلُبُع اِزي َوالّس ي اْلُمَغ ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی َصّلى الّل
  .وِك َوُنّواِبِھْم َواْلُكُتِب اّلِتي َكَتَب ِبَھا إَلى اْلُمُل

ِرِه       َفُھ ِلَغْی ِھ َوَوَص َب ِب ِذي َتَطّب َوَنْحُن ُنْتِبُع َذِلَك ِبِذْكِر ُفُصوٍل َناِفَعٍة ِفي َھْدِیِھ ِفي الّطّب اّل
ا َوَأّن     وِل إَلْیَھ ْن اْلُوُص َبَة  َوُنَبّیُن َما ِفیِھ ِمْن اْلِحْكَمِة اّلِتي َتْعِجُز ُعُقوُل َأْكَثِر اْلَأِطّباِء َع ِنْس

وْ       َتِمّد اْلَح ُھ َنْس َتَعاُن َوِمْن ِھ اْلُمْس وُل َوِبَالّل َل ِطّبِھْم إَلْیَھا َكِنْسَبِة ِطّب اْلَعَجاِئِز إَلى ِطّبِھْم َفَنُق
  .َواْلُقّوَة 

  ]اْلَمَرُض َنْوَعاِن [ 
  .ِفي اْلُقْرآِن اْلَمَرُض َنْوَعاِن َمَرُض اْلُقُلوِب َوَمَرُض اْلَأَبَداِن َوُھَما َمْذُكوَراِن 

  ]َنْوَعا َمَرِض اْلَقْلِب [ 
ْرآِن    ي اْلُق . َوَمَرُض اْلُقُلوِب َنْوَعاِن َمَرُض ُشْبَھٍة َوَشّك َوَمَرُض َشْھَوٍة َوَغّي َوِكَلاُھَما ِف

رَ [ } ِفي ُقُلوِبِھْم َمَرٌض َفَزاَدُھُم الّلُھ َمَرًضا { َقاَل َتَعاَلى ِفي َمَرِض الّشْبَھِة  ]  ١٠ُة اْلَبَق
[ } َوِلَیُقوَل اّلِذیَن ِفي ُقُلوِبِھْم َمَرٌض َواْلَكاِفُروَن َماَذا َأَراَد الّلُھ ِبَھَذا َمَثًلا { : َوَقاَل َتَعاَلى 

َرَض  ]  ٣١اْلُمّدّثُر  { َوَقاَل َتَعاَلى ِفي َحّق َمْن ُدِعَي إَلى َتْحِكیِم اْلُقْرآِن َوالّسّنِة َفَأَبى َوَأْع
ّق   َوِإَذا ُدُع ُم اْلَح وا ِإَلى الّلِھ َوَرُسوِلِھ ِلَیْحُكَم َبْیَنُھْم ِإَذا َفِریٌق ِمْنُھْم ُمْعِرُضوَن َوِإْن َیُكْن َلُھ

ْیِھْم          ُھ َعَل َف الّل اُفوَن َأْن َیِحی اُبوا َأْم َیَخ َرٌض َأِم اْرَت وِبِھْم َم ي ُقُل ْذِعِنیَن َأِف ِھ ُم ْأُتوا ِإَلْی َی
ْل ُأوَلِئ  وُلُھ َب اِلُموَن  َوَرُس ُم الّظ وُر [ } َك ُھ ُبَھاِت  ]  ٤٩و  ٤٨الّن َرُض الّش َذا َم َفَھ

ُتّن      { : َفَقاَل َتَعاَلى ]  ٦ص . [ َوالّشُكوِك  اِء ِإِن اّتَقْی َن الّنَس ٍد ِم ُتّن َكَأَح َیا ِنَساَء الّنِبّي َلْس
َرٌض       ِھ َم ي َقْلِب ِذي ِف َع اّل اْلَقْوِل َفَیْطَم ْعَن ِب ا َتْخَض َأْحَزاُب ا[ } َفَل َرُض  ] .  ٣٢ْل َذا َم َفَھ

  .َشْھَوِة الّزَنى َوَالّلُھ َأْعَلُم 
  ]َمَرُض اْلَأْبَداِن [ َفْصٌل 

َلْیَس َعَلى اْلَأْعَمى َحَرٌج َوَلا َعَلى اْلَأْعَرِج َحَرٌج َوَلا { : َوَأّما َمَرُض اْلَأَبَداِن َفَقاَل َتَعاَلى 
َوَذَكَر َمَرَض اْلَبَدِن ِفي اْلَحّج َوالّصْوِم َواْلُوُضوِء ]  ٦١الّنوُر [ } َعَلى اْلَمِریِض َحَرٌج 

َك َأّن          َواُه َوَذِل ْن ِس ُھ َع ُھ َوَعَقَل ْن َفِھَم ِھ ِلَم ِتْغَناَء ِب ِلِسّر َبِدیٍع ُیَبّیُن َلك َعَظَمَة اْلُقْرآِن َواِلاْس
َدِة      َقَواِعَد ِطّب اْلَأْبَداِن َثَلاَثٌة ِحْفُظ الّصّحِة َواْلِحْمَی َواّد اْلَفاِس ِتْفَراُغ اْلَم ْؤِذي َواْس ْن اْلُم ُة َع

َفَمْن { َفَقاَل ِفي آَیِة الّصْوِم . َفَذَكَر ُسْبَحاَنُھ َھِذِه اْلُأُصوَل الّثَلاَثَة ِفي َھِذِه اْلَمَواِضِع الّثَلاَثِة 
ر   اٍم ُأَخ ْن َأّی ّدٌة ِم َفٍر َفِع ى َس ا َأْو َعَل ْنُكْم َمِریًض اَن ِم َرُة [ } َك َر ]  ١٨٤اْلَبَق اَح اْلِفْط َفَأَب

ي       ْوُم ِف ْذِھَبَھا الّص ا ُی ِھ ِلَئّل ّحِتِھ َوُقّوِت ِظ ِص ا ِلِحْف اِفِر َطَلًب َرِض َوِلْلُمَس ْذِر اْلَم ِریِض ِلُع ِلْلَم
َل    الّسَفِر ِلاْجِتَماِع ِشّدِة اْلَحَرَكِة َوَما ُیوِجُبُھ ِمْن الّتْحِلیِل َوَعَدِم اْلِغَذاِء اّلِذ ا َتَحّل ُف َم ي ُیْخِل

ِعُفَھا   اَل  . َفَتُخوُر اْلُقّوُة َوَتْضُعُف َفَأَباَح ِلْلُمَساِفِر اْلِفْطَر ِحْفًظا ِلِصّحِتِھ َوُقّوِتِھ َعّما ُیْض َوَق
َیاٍم َأوْ   { ِفي آَیِة اْلَحّج  ْن ِص ٌة ِم َدَقٍة   َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِریًضا َأْو ِبِھ َأًذى ِمْن َرْأِسِھ َفِفْدَی َص

ٍة َأْو   ]  ١٩٦اْلَبَقَرُة [ } َأْو ُنُسٍك  ٍل َأْو ِحّك َفَأَباَح ِلْلَمِریِض َوَمْن ِبِھ َأًذى ِمْن َرْأِسِھ ِمْن َقْم
ُھ          ْت َل ي َأْوَجَب ِة اّلِت َأْبِخَرِة الّرِدیَئ اّدِة اْل ِتْفَراًغا ِلَم ِإْحَراِم اْس َغْیِرِھَما َأْن َیْحِلَق َرْأَسُھ ِفي اْل

َك           اْلَأ ْت ِتْل اّم َفَخَرَج ْت اْلَمَس ُھ َتَفّتَح َق َرْأَس ِإَذا َحَل َعِر َف َت الّش ا َتْح َذى ِفي َرْأِسِھ ِباْحِتَقاِنَھ
ُھ       ْؤِذي اْنِحَباُس ِتْفَراٍغ ُی ّل اْس ِھ ُك ي   . اْلَأْبِخَرُة ِمْنَھا َفَھَذا اِلاْسِتْفَراُغ ُیَقاُس َعَلْی َیاُء اّلِت َواْلَأْش

ّریُح   ُیْؤِذي اْنِحَبا اِئُط َوال ُسَھا َوُمَداَفَعُتَھا َعَشَرٌة الّدُم إَذا َھاَج َواْلَمِنّي إَذا َتَبّیَغ َواْلَبْوُل َواْلَغ



 ٣٠٨

وُع   ّرْأِس       ]  ٧ص [ َواْلَقْيُء َواْلُعَطاُس َوالّنْوُم َواْلُج ي ال َتَقُن ِف اُر اْلُمْح َو اْلُبَخ ا َوُھ َأْدَناَھ
  .ُب ِمْنُھ َكَما ِھَي َطِریَقُة اْلُقْرآِن الّتْنِبیُھ ِباْلَأْدَنى َعَلى اْلَأْعَلى َعَلى اْسِتْفَراِغ َما ُھَو َأْصَع

  ]اْلِحْمَیُة [ 
وِء   : َوَأّما اْلِحْمَیُة  ِة اْلُوُض اَء      { َفَقاَل َتَعاَلى ِفي آَی َفٍر َأْو َج ى َس ُتْم َمْرَضى َأْو َعَل َوِإْن ُكْن

ا     َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو َل ِعیًدا َطّیًب وا َص اًء َفَتَیّمُم اُء  [ } اَمْسُتُم الّنَساَء َفَلْم َتِجُدوا َم الّنَس
َفَأَباَح ِلْلَمِریِض اْلُعُدوَل َعْن اْلَماِء إَلى الّتَراِب ِحْمَیًة َلُھ َأْن ُیِصیَب َجَسَدُه َما ُیْؤِذیِھ ]  ٤٣

ِعَباَدُه  -ُسْبَحاَنُھ  -َلُھ ِمْن َداِخٍل َأْو َخاِرٍج َفَقْد َأْرَشَد َوَھَذا َتْنِبیٌھ َعَلى اْلِحْمَیِة َعْن ُكّل ُمْؤٍذ 
ّلَم   إَلى ُأُصوِل الّطّب َوَمَجاِمِع َقَواِعِدِه َوَنْحُن َنْذُكُر َھْدَي َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

  .ِفي َذِلَك َوُنَبّیُن َأّن َھْدَیُھ ِفیِھ َأْكَمُل َھْدٍي 
  ]ْلُقُلوِب ِطّب ا[ 

وِلِھ    ى ُحُص َفَأّما ِطّب اْلُقُلوِب َفُمَسّلٌم إَلى الّرُسِل َصَلَواُت الّلِھ َوَسَلاُمُھ َعَلْیِھْم َوَلا َسِبیَل إَل
ا          ا َوَفاِطِرَھ ًة ِبَرّبَھ وَن َعاِرَف وِب َأْن َتُك َلاَح اْلُقُل ِإّن َص ِدیِھْم َف ى َأْی ِتِھْم َوَعَل ْن ِجَھ ا ِم إّل

َمائِ  ًة  َوِبَأْس ِھ ُمَتَجّنَب اِتِھ َوُمَحاّب ْؤِثَرًة ِلَمْرَض وَن ُم ِھ َوَأْن َتُك ِھ َوَأْحَكاِم َفاِتِھ َوَأْفَعاِل ِھ َوِص
َھِة ِلَمَناِھیِھ َوَمَساِخِطِھ َوَلا ِصّحَة َلَھا َوَلا َحَیاَة اْلَبّتَة إّلا ِبَذِلَك َوَلا َسِبیَل إَلى َتَلّقیِھ إّلا ِمْن ِج

ا          الّرُسِل َوَما ُیَظ َك َوِإّنَم ّن َذِل ْن َیُظ ٌط ِمّم اِعِھْم َفَغَل ُدوِن اّتَب ِب ِب ّحِة اْلَقْل ّن ِمْن ُحُصوِل ِص
َذِلَك َذِلَك َحَیاُة َنْفِسِھ اْلَبِھیِمّیِة الّشْھَواِنّیِة َوِصّحُتَھا َوُقّوُتَھا َوَحَیاُة َقْلِبِھ َوِصّحُتُھ َوُقّوُتُھ َعْن 

وِرِه    ِبَمْعِزٍل َوَمْن َلْم ُیَمّی ى ُن َأْمَواِت َوَعَل ْز َبْیَن َھَذا َوَھَذا َفْلَیْبِك َعَلى َحَیاِة َقْلِبِھ َفِإّنُھ ِمْن اْل
  .َفِإّنُھ ُمْنَغِمٌس ِفي ِبَحاِر الّظُلَماِت 

  َفْصٌل
  ]ِطّب اْلَأْبَداِن [ 

  َوَأّما ِطّب اْلَأْبَداِن َفِإّنُھ َنْوَعاِن
ِھ   ٍب           َنْوٌع َقْد َفَطَر الّلُھ َعَلْی ِة َطِبی ى ُمَعاَلَج ِھ إَل اُج ِفی ا َیْحَت َذا َل ُھ َفَھ ُھ َوَبِھیَم َواَن َناِطَق اْلَحَی

  .َكِطّب اْلُجوِع َواْلَعَطِش َواْلَبْرِد َوالّتَعِب ِبَأْضَداِدَھا َوَما ُیِزیُلَھا 
َأْمَراِض الْ    : َوالّثاِني ]  ٨ص [  َدْفِع اْل ٍل َك ٍر َوَتَأّم ي    َما َیْحَتاُج إَلى ِفْك ِة ِف اِبَھِة اْلَحاِدَث ُمَتَش

اْلِمَزاِج ِبَحْیُث َیْخُرُج ِبَھا َعْن اِلاْعِتَداِل إّما إَلى َحَراَرٍة َأْو ُبُروَدٍة َأْو ُیُبوَسٍة َأْو ُرُطوَبٍة َأْو 
ا         ي إّم ٌة َأْعِن ا َكْیِفّی ٌة َوِإّم ا َماّدّی اِن إّم َي َنْوَع ا َوِھ ْیِن ِمْنَھ ْن اْثَن ُب ِم ا َیَتَرّك وَن  َم َأْن َیُك

َد َزَواِل          وُن َبْع ِة َتُك َراَض اْلَكْیِفّی ا َأّن َأْم ْرُق َبْیَنُھَم ٍة َواْلَف ُدوِث َكْیِفّی اّدٍة َأْو ِبُح َباِب َم ِباْنِص
َزاِج       ي اْلِم ًة ِف ا َكْیِفّی ى َأَثُرَھ ا  . اْلَمَواّد اّلِتي َأْوَجَبْتَھا َفَتُزوُل َمَواّدَھا َوَیْبَق َراُض اْلَم ّدِة َوَأْم

ا      َع َأّوًل ي َأْن َیَق َبِب َیْنَبِغ َأْسَباُبَھا َمَعَھا َتُمّدَھا َوِإَذا َكاَن َسَبُب اْلَمَرِض َمَعُھ َفالّنَظُر ِفي الّس
َو       . ُثّم ِفي اْلَمَرِض َثاِنًیا ُثّم ِفي الّدَواِء َثاِلًثا  ِرُج اْلُعْض ي ُتْخ َي اّلِت ُة َوِھ َأْمَراُض اْلآِلّی َأْو اْل

ٍم َأْو     َعْن َھْی َدٍد َأْو َعْظ ٍة َأْو َع وَنٍة َأْو َمَلاَس َئِتِھ إّما ِفي َشْكٍل َأْو َتْجِویٍف َأْو َمْجًرى َأْو ُخُش
ْن    ُروُج َع َوْضٍع َفِإّن َھِذِه اْلَأْعَضاَء إَذا َتَأّلَفْت َوَكاَن ِمْنَھا اْلَبَدُن ُسّمَي َتَأّلُفَھا اّتَصاًلا َواْلُخ

ِھ یُ  َة          اِلاْعِتَداِل ِفی اِبَھَة َواْلآِلّی ّم اْلُمَتَش ي َتُع ُة اّلِت َأْمَراُض اْلَعاّم اِل َأْو اْل ّرَق اِلاّتَص ّمى َتَف . َس
ّمى        ُروُج ُیَس َذا اْلُخ َداِل َوَھ ْن اِلاْعِت َزاُج َع َواْلَأْمَراُض اْلُمَتَشاِبَھُة ِھَي اّلِتي َیْخُرُج ِبَھا اْلِم

لِ  ّر ِباْلِفْع َد َأْن َیُض ا َبْع ا  َمَرًض َراًرا َمْحُسوًس ٌة   . إْض ُرٍب َأْرَبَع ِة َأْض ى َثَماِنَی َي َعَل َوِھ
  َبِسیَطٌة َوَأْرَبَعٌة ُمَرّكَبٌة

  .َفاْلَبِسیَطُة اْلَباِرُد َواْلَحاّر َوالّرْطُب َواْلَیاِبُس 



 ٣٠٩

  .اْلَیاِبُس  َواْلُمَرّكَبُة اْلَحاّر الّرْطُب َواْلَحاّر اْلَیاِبُس َواْلَباِرُد الّرْطُب َواْلَباِرُد
ِل     َرُض ِباْلِفْع ّر اْلَم َوِھَي إّما َأْن َتُكوَن ِباْنِصَباِب َماّدٍة َأْو ِبَغْیِر اْنِصَباِب َماّدٍة َوِإْن َلْم َیُض

  .ُیَسّمى ُخُروًجا َعْن اِلاْعِتَداِل ِصّحًة 
  ]َأْحَواُل اْلَبَدِن [ 

ٌة وَ  اٌل َطِبیِعّی َواٍل َح ُة َأْح َدِن َثَلاَث ْیَن   َوِلْلَب َطٌة َب اٌل ُمَتَوّس ِة َوَح ْن الّطِبیِعّی ٌة َع اٌل َخاِرَج َح
َواْلَحاُل الّثاِلَثُة . ِبَھا َیُكوُن اْلَبَدُن َصِحیًحا َوالّثاِنَیُة ِبَھا َیُكوُن َمِریًضا : َفاْلُأوَلى . اْلَأْمَرْیِن 

لُ       ا َیْنَتِق ّد َل ِإّن الّض اَلَتْیِن َف ْیَن اْلَح ُروِج        ِھَي ُمَتَوّسَطٌة َب َبُب ُخ ٍط َوَس ا ِبُمَتَوّس ّدِه إّل ى ِض إَل
ا     اِبِس َوِإّم ِب َواْلَی اْلَبَدِن َعْن َطِبیَعِتِھ إّما ِمْن َداِخِلِھ ِلَأّنُھ ُمَرّكٌب ِمْن اْلَحاّر َواْلَباِرِد َوالّرْط

ا         وُن ُمَواِفًق ْد َیُك اُه َق ا َیْلَق َأّن َم اِرٍج َفِل ي اْلعُ  ]  ٩ص [ ِمْن َخ اٍد ِف ْن     َفَس وُن ِم ْد َیُك ِو َوَق ْض
َدِم       ي َع َداُل ِف ا اِلاْعِت اَدِة َم َضْعٍف ِفي اْلُقَوى َأْو اْلَأْرَواِح اْلَحاِمَلِة َلَھا َوَیْرِجُع َذِلَك إَلى ِزَی

الِ            ي اّتَص َداُل ِف ا اِلاْعِت ّرق َم اِنِھ َأْو َتَف َدِم ُنْقَص ي َع َداُل ِف ا اِلاْعِت اُن َم ِھ َأْو ِزَیاَدِتِھ َأْو ُنْقَص
ٍع      ُروُج ِذي َوْض ِھ َأْو ُخ ي اْنِقَباِض اّتَصاُل َما اِلاْعِتَداُل ِفي َتَفّرِقِھ َأْو اْمِتَداُد َما اِلاْعِتَداُل ِف

  .َوَشْكٍل َعْن َوْضِعِھ َوَشْكِلِھ ِبَحْیُث ُیْخِرُجُھ َعْن اْعِتَداِلِھ 
  ]َوِظیَفُة الّطِبیِب [ 

ّرُق   ِذي ُیَف َو اّل ُب ُھ ُھ َأْو  َفالّطِبی ّرُه َتَفّرُق ا َیُض ِھ َم ُع ِفی ُھ َأْو َیْجَم اِن َجْمُع ّر ِباْلِإْنَس ا َیُض َم
وَدَة َأْو        ّحَة اْلَمْفُق ُب الّص ُھ َفَیْجِل ّرُه َنْقُص ا َیُض َیْنُقُص ِمْنُھ َما َیُضّرُه ِزَیاَدُتُھ َأْو َیِزیُد ِفیِھ َم

ّلَة اْلَمْوُجوَدَة ِبالّضّد َوالّنِقیِض َوُیْخِرُجَھا َأْو َیْدَفُعَھا ِبَما َیْحَفُظَھا ِبالّشْكِل َوالّشَبِھ َوَیْدَفُع اْلِع
َیْمَنُع ِمْن ُحُصوِلَھا ِباْلِحْمَیِة َوَسَتَرى َھَذا ُكّلُھ ِفي َھْدِي َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم 

  .ُعوَنِتِھ َشاِفًیا َكاِفًیا ِبَحَوِل الّلِھ َوُقّوِتِھ َوَفْضِلِھ َوَم
  )١٢١ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلِإْرَشاِد إَلى ُمَعاَلَجِة َأْحَذِق الّطِبیَبْیِن
ُھ  َعْن َزْیِد ْبِن َأْسَلَم َأّن َرُجًلا ِفي َزَماِن َرُسوِل الّلِھ َصّلى " : ُمَوّطِئِھ " َذَكَر َماِلٌك ِفي  الّل

ارٍ           ي َأْنَم ْن َبِن ْیِن ِم ا َرُجَل َل َدَع ّدَم َوَأّن الّرُج ْرُح ال َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَصاَبُھ ُجْرٌح َفاْحَتَقَن اْلُج
َأّیُكَما َأَطّب ؟ َفَقاَل : " َفَنَظَرا إَلْیِھ َفَزَعَما َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَل َلُھَما 

  ي الّطّب َخْیٌر َیا َرُسوَل الّلِھ ؟ َفَقاَل َأْنَزَل الّدَواَء اّلِذي َأْنَزَل الّداَءَأَو ِف
  ]َیْنَبِغي اِلاْسِتَعاَنُة ِفي ُكّل ِعْلٍم َوِصَناَعٍة ِبَأْحَذِق َمْن ِفیَھا َفاْلَأْحَذِق [ 

ٍم      ّل ِعْل ي ُك ِتَعاَنُة ِف َذِق      َفِفي َھَذا اْلَحِدیِث َأّنُھ َیْنَبِغي اِلاْس ا َفاْلَأْح ْن ِفیَھ َذِق َم َناَعٍة ِبَأْح َوِص
َرُب  اَبِة َأْق ى اْلِإَص ُھ إَل ِھ   . َفِإّن َزَل ِب ا َن ى َم َتِعیَن َعَل َتْفِتي َأْن َیْس ى اْلُمْس ُب َعَل َذا َیِج َوَھَك

َخِفَیْت َعَلْیِھ اْلِقْبَلُة َفِإّنُھ ُیَقّلُد  َوَكَذِلَك َمْن. ِباْلَأْعَلِم َفاْلَأْعَلِم ِلَأّنُھ َأْقَرُب إَصاَبًة ِمّمْن ُھَو ُدوَنُھ 
ُكوُن      ا ُس ِر إّنَم ّر َواْلَبْح َأْعَلَم َمْن َیِجُدُه َوَعَلى َھَذا َفَطَر الّلُھ ِعَباَدُه َكَما َأّن اْلُمَساِفَر ِفي اْلَب

َأْنَزَل الّدَواَء اّلِذي َأْنَزَل  َوَقْوُلُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم]  ١٢٢ص [ َنْفِسِھ َوُطَمْأِنیَنُتُھ إَلى 
ِن       اِل ْب ْن ِھَل اٍر َع ُن ِدیَن الّداَء َقْد َجاَء ِمْثُلُھ َعْنُھ ِفي َأَحاِدیَث َكِثیَرٍة َفِمْنَھا َما َرَواُه َعْمُرو ْب

الَ     وُدُه َفَق ِریٍض َیُع ى َم ُلوا  "  ِیَساٍف َقاَل َدَخَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعَل َأْرِس
ْم  " َفَقاَل َقاِئٌل َوَأْنَت َتُقوُل َذِلَك َیا َرُسوَل الّلِھ ؟ َقاَل " إَلى َطِبیٍب  َنَعْم إّن الّلَھ َعّز َوَجّل َل

َزَل   " الّصِحیَحْیِن " ُیْنِزْل َداًء إّلا َأْنَزَل َلُھ َدَواًء َوِفي  ا َأْن ِمْن َحِدیِث َأِبي ُھَرْیَرَة َیْرَفُعُھ َم
  .ُھ ِمْن َداٍء إّلا َأْنَزَل َلُھ ِشَفاًء َوَقْد َتَقّدَم َھَذا اْلَحِدیُث َوَغْیُرُه الّل
  ]َمْعَنى ُأْنِزَل الّداُء َوالّدَواُء [ 



 ٣١٠

ْیَس         "  ِھ َوَل اِد ِب اُم اْلِعَب ُھ إْعَل ٌة إْنَزاُل ْت َطاِئَف ّدَواُء َفَقاَل ّداُء َوال ِزَل ال ى ُأْن ي َمْعَن َف ِف َواْخُتِل
ُر              ِبَشْيٍء ِھ َوَأْكَث ّل َداٍء َوَدَواِئ ِإْنَزاِل ِلُك وِم اْل َر ِبُعُم ّلَم َأْخَب ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ِإّن الّنِب َف

ُھَما اْلَخْلِق َلا َیْعَلُموَن َذِلَك َوِلَھَذا َقاَل َعِلَمُھ َمْن َعِلَمُھ َوَجِھَلُھ َمْن َجِھَلُھ َوَقاَلْت َطاِئَفٌة إْنَزاُل
َع     َخْلُق:  ا َوَض ْع َداًء إّل ْم َیَض ُھَما َوَوْضُعُھَما ِفي اْلَأْرِض َكَما ِفي اْلَحِدیِث اْلآَخِر إّن الّلَھ َل

ِق    ِة اْلَخْل ْن َلْفَظ ّص ِم ِإْنَزاِل َأَخ ُة اْل ُھ َفَلْفَظ ِذي َقْبَل ْن اّل َرَب ِم اَن َأْق َذا َوِإْن َك ُھ َدَواًء َوَھ َل
قَ   ي إْس ا َیْنَبِغ ِع َفَل ٍب   َواْلَوْض ا ُموِج ِة ِبَل ّیِة الّلْفَظ ا   . اُط ُخُصوِص ٌة إْنَزاُلُھَم ْت َطاِئَف َوَقاَل

َة       ِإّن اْلَمَلاِئَك َك َف ِر َذِل ْن َداٍء َوَدَواٍء َوَغْی ِق ِم َرِة اْلَخْل َوّكِلیَن ِبُمَباَش ِة اْلُم َطِة اْلَمَلاِئَك ِبَواِس
یِن          ُمَوّكَلٌة ِبَأْمِر َھَذا اْلَعاَلِم َوَأْمِر الّنْوِع ى ِح ِھ إَل ِم ُأّم ي َرِح ُقوِطِھ ِف یِن ُس ْن ِح اْلِإْنَساِنّي ِم

َوَقاَلْت َطاِئَفٌة إّن . َمْوِتِھ َفِإْنَزاُل الّداِء َوالّدَواِء َمَع اْلَمَلاِئَكِة َوَھَذا َأْقَرُب ِمْن اْلَوْجَھْیِن َقْبَلُھ 
َطِة إنْ      َي ِبَواِس ِة ِھ َأْدَواِء َواْلَأْدِوَی ُة        َعاّمَة اْل ِھ اْلَأْغِذَی ُد ِب ِذي َتَتَوّل َماِء اّل ْن الّس ِث ِم َزاِل اْلَغْی

ْن        ا ِم اَن ِمْنَھ ا َك ُھ َوَم َباُبُھ َوُمَكّمَلاُت ِھ َوَأْس َك ُكّل اُت َذِل َأْدَواُء َوآَل ُة َواْل َأْقَواُت َواْلَأْدِوَی َواْل
َكاَن ِمْنَھا ِمْن اْلَأْوِدَیِة َواْلَأْنَھاِر ]  ١٢٣ص [  اْلَمَعاِدِن اْلُعْلِوّیِة َفِھَي َتْنِزُل ِمْن اْلِجَباِل َوَما

ٍد           ٍل َواِح ْیِن ِبِفْع ْن اْلِفْعَل اِء َع ِب َواِلاْكِتَف ِق الّتْغِلی ى َطِری ِظ َعَل ي الّلْف َداِخٌل ِف اِر َف َوالّثَم
  َكَقْوِل الّشاِعِر َیَتَضّمنُھَما َوُھَو َمْعُروٌف ِمْن ُلَغِة اْلَعَرِب َبْل َوَغْیِرَھا ِمْن اْلُأَمِم

  َعَلْفُتَھا ِتْبًنا َوَماًء َباِرًدا
  َحَتى َغَدْت َھّماَلًة َعْیَناَھا

  َوَقْوِل اْلآَخِر
  ُمَتَقّلًدا َسْیًفا َوُرْمًحا

  َوَرَأْیُت َزْوَجِك َقْد َغَدا
  َوَقْوِل اْلآَخِر

  إَذا َما اْلَغاِنَیاُت َبَرْزَن َیْوًما
  ُعیوَناَوَزّجْجَن اْلَحَواِجَب وال

  .َوَھَذا َأْحَسُن ِمّما َقْبَلُھ ِمْن اْلُوُجوِه َوَالّلُھ َأْعَلُم 
  ]َكَما َیْبَتِلي الّلُھ ِعَباَدُه َفِإّنُھ ُیَیّسُر َلُھْم َما ُیَضاّدُه [ 

ادَ       ى ِعَب ا اْبَتَل ُھ َكَم ِھ َفِإّن اِم ُرُبوِبّیِت ّل َوَتَم ّز َوَج ّرّب َع ِة ال اِم ِحْكَم ْن َتَم َذا ِم َأْدَواِء َوَھ ُه ِباْل
ا ِبالّتوْ  اَنُھْم َعَلْیَھ ّذُنوِب َأَع اُھْم ِبال ا اْبَتَل ِة َوَكَم ْن اْلَأْدِوَی ْم ِم َرُه َلُھ ا َیّس ا ِبَم اَنُھْم َعَلْیَھ ِة َأَع َب

ِة         َأْرَواِح اْلَخِبیَث اُھْم ِباْل ا اْبَتَل َرِة َوَكَم اِئِب اْلُمَكّف ِة َواْلَمَص َیاِطیِن   َواْلَحَسَناِت اْلَماِحَی ْن الّش ِم
ُة     ْم اْلَمَلاِئَك ِة َوُھ اَنُھْم     . َأَعاَنُھْم َعَلْیَھا ِبُجْنٍد ِمْن اْلَأْرَواِح الّطّیَب َھَواِت َأَع اُھْم ِبالّش ا اْبَتَل َوَكَم

ِة َفمَ  َذِة الّناِفَع َتَھَیاِت الّلِذی ْن اْلُمْش َدًرا ِم ْرًعا َوَق ْم َش َرُه َلُھ ا َیّس اِئَھا ِبَم ى َقَض اُھْم َعَل ا اْبَتَل
  ] ١٢٤ص [ ُسْبَحاَنُھ ِبَشْيٍء إّلا َأْعَطاُھْم َما َیْسَتِعیُنوَن ِبِھ 

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َتْضِمیِن َمْن َطّب الّناَس َوُھَو َجاِھٌل ِبالّطّب
َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َأِبیِھ َعْن َجّدِه َقاَل  َرَوى َأُبو َداُوَد َوالّنَساِئّي َواْبُن َماَجْھ ِمْن َحِدیِث

َو                َك َفُھ َل َذِل ّب َقْب ُھ الّط ْم ِمْن ْم ُیْعَل َب َوَل ْن َتَطّب ّلَم َم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َقاَل َرُسوُل الّل
  .ْقِھّي َوَأْمٌر ِطّبّي َضاِمٌن َھَذا اْلَحِدیُث َیَتَعّلُق ِبِھ َثَلاَثُة ُأُموٍر َأْمٌر ُلَغِوّي َوَأْمٌر ِف

  ]َمْعَنى الّطّب ُلَغًة [
اٍن    ى َمَع اُل    . َفَأّما الّلَغِوّي َفالّطّب ِبَكْسِر الّطاِء ِفي ُلَغِة اْلَعَرِب ُیَقاُل َعَل َلاُح ُیَق ا اْلِإْص ِمْنَھ

  َقاَل الّشاِعُر.  َأْي ُلْطٌف َوِسَیاَسٌة. َوُیَقاُل َلُھ ِطّب ِباْلُأُموِر . َطّبْبُتُھ إَذا َأْصَلْحتھ 
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  َوِإَذا َتَغّیَر ِمْن َتِمیٍم َأْمُرَھا
  ُكْنت الّطِبیَب َلَھا ِبَرْأٍي َثاِقٍب

ٍد       : َقاَل اْلَجْوَھِرّي . اْلِحْذُق : َوِمْنَھا  و َعِبی اَل َأُب َرِب َق َد اْلَع ٌب ِعْن ُل  : ُكّل َحاِذٍق َطِبی َأْص
ا : الّطّب  ا  اْلِحْذُق ِباْلَأْشَیاِء َواْلَمَھ َذِلَك َوِإْن       . َرُة ِبَھ اَن َك ٌب إَذا َك ّب َوَطِبی ِل ِط اُل ِللّرُج ُیَق

ِھ         . َكاَن ِفي َغْیِر ِعَلاِج اْلَمِریِض  ا ِلِحْذِق ّمَي َطِبیًب اِذٌق ُس ٌب َأْي َح ٌل َطِبی ُرُه َرُج اَل َغْی َوَق
  َقاَل َعْلَقَمُة. َوِفْطَنِتِھ 

  َفِإْن َتْسَأُلوِني ِبالّنَساِء َفِإّنِني
  َخِبیٌر بْأْدَواِء الّنَساِء َطِبیٌب

  إَذا َشاَب َرْأُس اْلَمْرِء َأْو َقّل َماُلُھ
  َفَلْیَس َلُھ ِمْن ُوّدِھّن َنِصیُب

  :َوَقاَل َعْنَتَرُة ]  ١٢٥ص [ 
  إْن ُتْغِد ِفي ُدوِني اْلِقَناَع َفإّنني

  ِطّب ِبَأْخِذ اْلَفاِرِس اْلُمْسَتْلِئِم
اِرِس   َأْي إْن ُتْرِخي َعّني  ِذ اْلَف ِقَناَعك َوَتْسُتِري َوْجَھك َرْغَبًة َعّني َفِإّني َخِبیٌر َحاِذٌق ِبَأْخ

ُن  : َوِمْنَھا . اّلِذي َقْد َلِبَس َلْأَمَة َحْرِبِھ  اْلَعاَدُة ُیَقاُل َلْیَس َذاَك ِبِطّبي َأْي َعاَدِتي َقاَل َفْرَوُة ْب
  ] ١٢٦ص : [ ُمَسْیٍك 

  ٌن َوَلِكْنَفَما إْن ِطّبَنا ُجْب
  َمَناَیاَنا َوَدْوَلُة آَخِریَنا

  :َوَقاَل َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْیِن اْلُمَتَنّبي 
  َوَما الّتیُھ ِطّبي ِفیِھْم َغْیَر َأّنِني
  َبِغیٌض إَلّي اْلَجاِھُل اْلُمَتَعاِقُل

ي   : َوِمْنَھا  ُحوٌر َوِف ِحیِح  " الّسْحُر ُیَقاُل َرُجٌل َمْطُبوٌب َأْي َمْس َة    " الّص ِدیِث َعاِئَش ي َح ِف
َد           ِھ َوِعْن َد َرْأِس اِن ِعْن َس اْلَمَلَك ّلَم َوَجَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َلّما َسَحَرْت َیُھوُد َرُسوَل الّلِھ َص

وٌب     : ِرْجَلْیِھ َفَقاَل َأَحُدُھَما  آَخُر َمْطُب اَل اْل ِل ؟ َق اٌن      . َما َباُل الّرُج اَل ُفَل ُھ ؟ َق ْن َطّب اَل َم َق
ْحِر       : َقاَل َأُبو َعِبیٍد . ْلَیُھوِدّي ا ْن الّس ّب َع ْوا ِبالّط َأّنُھْم َكّن وٌب ِل إّنَما َقاُلوا ِلْلَمْسُحوِر َمْطُب

ِة    : َكَما َكّنْوا َعْن الّلِدیِغ َفَقاُلوا  اِة اْلُمْھِلَك ْن اْلَفَل َسِلیٌم َتَفاُؤًلا ِبالّسَلاَمِة َوَكَما َكّنْوا ِباْلَمَفاَزِة َع
َقاَل . َوُیَقاُل الّطّب ِلَنْفِس الّداِء . َمَفاَزًة َتَفاُؤًلا ِباْلَفْوِز ِمْن اْلَھَلاِك : ي َلا َماَء ِفیَھا َفَقاُلوا اّلِت

  :اْبُن َأِبي اْلَأْسَلِت 
  َأَلا َمْن ُمْبِلٌغ َحّسا َن َعّني

  َأِسْحٌر َكاَن ِطّبَك َأْم ُجُنوٌن
  :َوَأّما َقْوُل اْلَحَماِسّي 

  ُكْنَت َمْطُبوًبا َفَلا ِزْلَت َھَكَذا َفِإْن
  َوِإْن ُكْنَت َمْسُحوًرا َفَلا َبِرَئ الّسْحُر

اْلَمَرِض     ]  ١٢٧ص [  ُل ِب ُحوِر اْلَعِلی ِحَر َوَأَراَد ِباْلَمْس اَل  . َأَراَد ِباْلَمْطُبوِب اّلِذي َقْد ُس َق
ي  . اْلَبْیَت  َوَأْنَشَد. َوُیَقاُل ِلْلَعِلیِل َمْسُحوٌر : اْلَجْوَھِرّي  َوَمْعَناُه إْن َكاَن َھَذا اّلِذي َقْد َعَراِن

: َوالّطّب . ِمْنك َوِمْن ُحّبك َأْسَأُل الّلَھ َدَواَمُھ َوَلا ُأِریُد َزَواَلُھ َسَواٌء َكاَن ِسْحًرا َأْو َمَرًضا 
َذلِ       ُأُموِر َوَك اِلُم ِباْل َو اْلَع اِء ُھ اْلَمْفُتوُح الّط ا      ُمَثّلُث الّطاِء َف ّب َأْیًض ُھ ِط اُل َل ُب ُیَق . َك الّطِبی
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ّیِد            : َوالّطّب  ُن الّس ُھ اْب ٍع َقاَل ُم َمْوِض اِء اْس ّم الّط ّب ِبَض ِب َوالّط ُل الّطِبی اِء ِفْع ِبَكْسِر الّط
  َوَأْنَشَد

  َفُقْلُت َھْل اْنَھْلُتْم ِبُطّب ِرَكاِبُكْم
  ِبَجاِئَزِة اْلَماِء اّلِتي َطاَب ِطیُنَھا

ى               َوَقْوُلُھ ُدّل َعَل ِل َی َظ الّتَفّع َأّن َلْف ّب ِل ْن ُط ْل َم ْم َیُق َب َوَل ْن َتَطّب ّلَم َم ِھ َوَس َصّلى الّلُھ َعَلْی
ّبَر              ّجَع َوَتَص َتَحّلَم َوَتَش ِھ َك ْن َأْھِل ْیَس ِم ُھ َل ٍة َوَأّن ٍر َوُكْلَف ِھ ِبُعْس ّدُخوِل ِفی ْيِء َوال َتَكّلِف الّش

  َنْوا َتَكّلَف َعَلى َھَذا اْلَوْزِن َقاَل الّشاِعُر َوَقْیُس َعْیالَن َوَمْن َتَقّیَساَوَنَظاِئِرَھا َوَكَذِلَك َب
  ]إیَجاُب الّضَماِن َعَلى الّطِبیِب اْلَجاِھِل [

ّب    َم الّط اَطى ِعْل ِإَذا َتَع ِل َف ِب اْلَجاِھ ى الّطِبی َماِن َعَل اُب الّض ْرِعّي َفِإیَج َأْمُر الّش ا اْل َوَأّم
َلْم َیَتَقّدْم َلُھ ِبِھ َمْعِرَفٌة َفَقْد َھَجَم ِبَجْھِلِھ َعَلى إْتَلاِف اْلَأْنُفِس َوَأْقَدَم ِبالّتَھّوِر َعَلى َما َوَعَمَلُھ َو

اِبي  ]  ١٢٨ص [ َلْم َیْعَلْمُھ َفَیُكوُن َقْد َغّرَر ِباْلَعِلیِل َفَیْلَزُمُھ الّضَماُن ِلَذِلَك  ا  : َقاَل اْلَخّط َل
ا َأْو          َأْعَلُم ِخَلافً  اِطي ِعْلًم اِمًنا َواْلُمَتَع اَن َض ِریُض َك َف اْلَم ّدى َفَتِل اِلَج إَذا َتَع ي َأّن اْلُمَع ا ِف

َتِبّد  َعَمًلا َلا َیْعِرُفُھ ُمَتَعّد َفِإَذا َتَوّلَد ِمْن ِفْعِلِھ الّتَلُف ِضْمَن الّدَیَة َوَسَقَط َعْنُھ اْلَقَوُد ِلَأّنُھ َل ا َیْس
  .إْذِن اْلَمِریِض َوِجَناَیُة اْلُمَتَطّبِب ِفي َقْوِل َعاّمِة اْلُفَقَھاِء َعَلى َعاِقَلِتِھ  ِبَذِلَك ِبُدوِن

  ]َأْقَساُم اْلَأِطّباِء ِمْن ِجَھِة إْتَلاِف اْلَأْعَضاِء َوِذْكُر اْلِقْسِم اْلَأّوِل [ 
ْنَعَة َحّقَھا َوَلْم َتْجِن َیُدُه َفَتَوّلَد ِمْن َطِبیٌب َحاِذٌق َأْعَطى الّص: اْلَأْقَساُم َخْمَسٌة َأَحُدَھا : ُقْلت 

ِفْعِلِھ اْلَمْأُذوِن ِفیِھ ِمْن ِجَھِة الّشاِرِع َوِمْن ِجَھِة َمْن َیِطّبُھ َتَلُف اْلُعْضِو َأْو الّنْفِس َأْو َذَھاُب 
ي      ِصَفٍة َفَھَذا َلا َضَماَن َعَلْیِھ اّتَفاًقا َفِإّنَھا ِسَراَیُة َمْأُذوٍن ِفیِھ  ِبّي ِف َتَن الّص ا إَذا َخ َذا َكَم َوَھ

َمْن    ْم َیْض ِبّي َل ُو َأْو الّص َف اْلُعْض ا َفَتِل ْنَعَة َحّقَھ ى الّص اِن َوَأْعَط ٌل ِلْلِخَت ّنُھ َقاِب ٍت َوِس َوْق
َف   َوَكَذِلَك إَذا َبّط ِمْن َعاِقٍل َأْو َغْیِرِه َما َیْنَبِغي َبّطُھ ِفي َوْقِتِھ َعَلى اْلَوْجِھ اّلِذي  ي َفَتِل َیْنَبِغ

ّد    َراَیِة اْلَح َبِبَھا َكِس ي َس ُل ِف ّد اْلَفاِع ْم َیَتَع ِھ َل ْأُذوٍن ِفی ّل َم َراَیُة ُك َذا ِس َمْن َوَھَك ْم َیْض ِھ َل ِب
ا        . ِباِلاّتَفاِق  َماَن ِبَھ ِھ الّض ي إیَجاِب ةَ  ِف َأِبي َحِنیَف ا ِل َوِسَراَیِة اْلِقَصاِص ِعْنَد اْلُجْمُھوِر ِخَلاًف

َأِبي     َو ا ِل َة ِخَلاًف َتْأِجِر الّداّب ِسَراَیِة الّتْعِزیِر َوَضْرِب الّرُجِل اْمَرَأَتُھ َواْلُمَعّلِم الّصِبّي َواْلُمْس
ِة        ْرَب الّداّب اِفِعّي َض َتْثَنى الّش َك َواْس ي َذِل َماَن ِف ا الّض ي إیَجاِبِھَم اِفِعّي ِف َة َوالّش . َحِنیَف

ِب       : ا َوِنَزاًعا َوَقاِعَدُة اْلَباِب إْجَماًع َراَیُة اْلَواِج اِق َوِس ُموَنٌة ِباِلاّتَف ِة َمْض َراَیَة اْلِجَناَی َأّن ِس
ٌك  . ُمْھَدَرٌة ِباِلاّتَفاِق َوَما َبْیَنُھَما َفِفیِھ الّنَزاُع  َفَأُبو َحِنیَفَة َأْوَجَب َضَماَنُھ ُمْطَلًقا َوَأْحَمُد َوَماِل

ّرَق الشّ   َماَنُھ َوَف َدَرا َض َب     َأْھ ّدِر َفَأْوَج ِر اْلُمَق ْیَن َغْی َماَنُھ َوَب َدَر َض ّدِر َفَأْھ ْیَن اْلُمَق اِفِعّي َب
ُد        . َضَماَنُھ  َلاَمِة َوَأْحَم ُروًطا ِبالّس َع َمْش ا َوَق ِل إّنَم ي اْلِفْع َفَأُبو َحِنیَفَة َنَظَر إَلى َأّن اْلِإْذَن ِف

َقَط ا   ِإْذَن َأْس ى َأّن اْل َرا إَل ٌك َنَظ ُن    َوَماِل ا ُیْمِك ّدَر َل ى َأّن اْلُمَق َر إَل اِفِعّي َنَظ َماَن َوالّش لّض
ٌة          اِت َفاْجِتَھاِدّی الّتْعِزیَراِت َوالّتْأِدیَب ّدِر َك ُر اْلُمَق ا َغْی ّنّص َوَأّم ِة ال الّنْقَصاُن ِمْنُھ َفُھَو ِبَمْنِزَل

  ] ١٢٩ص . [ َفِإَذا َتِلَف ِبَھا َضِمَن ِلَأّنُھ ِفي َمِظّنِة اْلُعْدَواِن 
  ]اْلِقْسُم الّثاِني [ َفْصٌل 

ِھ       : اْلِقْسُم الّثاِني  ّي َعَلْی َم اْلَمْجِن َذا إْن َعِل ِھ َفَھ َف ِب ُمَطّبٌب َجاِھٌل َباَشَرْت َیُدُه َمْن َیِطّبُھ َفَتِل
ّصوَرُة َظاِھَر اْلَحِدیِث َأّنُھ َجاِھٌل َلا ِعْلَم َلُھ َوَأِذَن َلُھ ِفي ِطّبِھ َلْم َیْضَمْن َوَلا ُتَخاِلُف َھِذِه ال

َذِلَك َوِإنْ         ْیَس َك ٌب َوَل ُھ َطِبی ُھ َأّن َل َوَأْوَھَم ّر اْلَعِلی ُھ َغ  َفِإّن الّسَیاَق َوُقّوَة اْلَكَلاِم َیُدّل َعَلى َأّن
ا َجنَ          ُب َم ِمَن الّطِبی ِھ َض ِل َمْعِرَفِت ِھ ِلَأْج ي ِطّب ُھ ِف ُدُه  َظّن اْلَمِریُض َأّنُھ َطِبیٌب َوَأِذَن َل ْت َی
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ھِ      َف ِب ِھ َفَتِل ِھ َوِحْذِق َفُھ ِلَمْعِرَفِت  َوَكَذِلَك إْن َوَصَف َلُھ َدَواًء َیْسَتْعِمُلُھ َواْلَعِلیُل َیُظّن َأّنُھ َوَص
  .َضِمَنُھ َواْلَحِدیُث َظاِھٌر ِفیِھ َأْو َصِریٌح 

  ]اْلِقْسُم الّثاِلُث [ َفْصٌل 
ى     اْلِقْسُم الّثاِلُث َطِبیٌب َحاِذٌق َأ ّدْت إَل ُدُه َوَتَع َأْت َی ِذَن َلُھ َوَأْعَطى الّصْنَعَة َحّقَھا َلِكّنُھ َأْخَط

أٍ   ُعْضٍو َصِحیٍح َفَأْتَلَفُھ ِمْثَل َأْن َسَبَقْت َیُد اْلَخاِتِن إَلى اْلَكَمَرِة َفَھَذا َیْضَمُن ِلَأّنَھا ِجَناَیُة َخَط
ِھ    ُثّم إْن َكاَنْت الّثُلَث َفَما َزاَد َفُھَو َعَل ي َماِل ُة ِف ى َعاِقَلِتِھ َفِإْن َلْم َتُكْن َعاِقَلٌة َفَھْل َتُكوُن الّدَی

َوِقیَل إْن َكاَن الّطِبیُب ِذّمّیا َفِفي . َأْو ِفي َبْیِت اْلَماِل ؟ َعَلى َقْوَلْیِن ُھَما ِرَواَیَتاِن َعْن َأْحَمَد 
ُقُط        َماِلِھ َوِإْن َكاَن ُمْسِلًما َفِفیِھ الّرَواَیَتاِن َف ْل َتْس ُھ َفَھ ّذَر َتْحِمیُل اٍل َأْو َتَع ُت َم ْن َبْی ِإْن َلْم َیُك

  .ُسُقوُطَھا : الّدَیُة َأْو َتِجُب ِفي َماِل اْلَجاِني ؟ ِفیِھ َوْجَھاِن َأْشُھُرُھَما 
  ]اْلِقْسُم الّراِبُع [َفْصٌل 

اْجَتَھَد َفَوَصَف ِلْلَمِریِض َدَواًء َفَأْخَطَأ ِفي  اْلِقْسُم الّراِبُع الّطِبیُب اْلَحاِذُق اْلَماِھُر ِبَصَناَعِتِھ
َداُھَما      ْیِن إْح ى ِرَواَیَت ّرُج َعَل اِل      : اْجِتَھاِدِه َفَقَتَلُھ َفَھَذا ُیَخ ِت اْلَم ي َبْی ِریِض ِف َة اْلَم . َأّن ِدَی

. َأْحَمُد ِفي َخَطِأ اْلِإَماِم َواْلَحاِكِم  َوالّثاِنَیُة َأّنَھا َعَلى َعاِقَلِة الّطِبیِب َوَقْد َنّص َعَلْیِھَما اْلِإَماُم
  ] ١٣٠ص [ 

  ]اْلِقْسُم اْلَخاِمُس [ فصل 
ِبّي َأْو          ٍل َأْو َص ْن َرُج ْلَعًة ِم َع ِس ا َفَقَط ْنَعَة َحّقَھ ى الّص اْلِقْسُم اْلَخاِمُس َطِبیٌب َحاِذٌق َأْعَط

َتنَ  ِھ َأْو َخ ِھ َأْو إْذِن َوِلّی ِر إْذِن وٍن ِبَغْی َحاُبَنا   َمْجُن اَل َأْص َف َفَق ِھ َفَتِل ِر إْذِن َوِلّی ِبّیا ِبَغْی : َص
و   ِبّي َواْلَمْجُن ِن َیْضَمُن ِلَأّنُھ َتَوّلَد ِمْن ِفْعٍل َغْیِر َمْأُذوٍن ِفیِھ َوِإْن َأِذَن َلُھ اْلَباِلُغ َأْو َوِلّي الّص

ھُ       ا ِلَأّن َمَن ُمْطَلًق ا َیْض ُل َأْن َل َمْن َوَیْحَتِم ْم َیْض ِبیٍل       َل ْن َس ِنیَن ِم ى اْلُمْحِس ا َعَل ٌن َوَم . ُمْحِس
ا َفَلا َوَأْیًضا َفِإّنُھ إْن َكاَن ُمَتَعّدًیا َفَلا َأَثَر ِلِإْذِن اْلَوِلّي ِفي إْسَقاِط الّضَماِن َوِإْن َلْم َیُكْن ُمَتَعّدًی

اْلُعْدَواُن : ِن َغْیُر ُمَتَعّد ِعْنَد اْلِإْذِن ُقْلت ُھَو ُمَتَعّد ِعْنَد َعَدِم اْلِإْذ: َفِإْن ُقْلت . َوْجَھ ِلَضَماِنِھ 
  .َوَعَدُمُھ إّنَما َیْرِجُع إَلى ِفْعِلِھ ُھَو َفَلا َأَثَر ِلْلِإْذِن َوَعَدِمِھ ِفیِھ َوَھَذا َمْوِضُع َنَظٍر 

َم     َفْصٌل َأْقَساُم اْلَأِطّباِء اْلَمْذُكوَرُة َساِبًقا َتَتَناَوُل الّطّب َعَمًلا َأْو  ا َواْس اًنا َأْو َحَیَواًن ا إْنَس َقْوًل
  ُكّل ِمْنُھْم

ِم    ّص ِباْس ِذي ُیَخ َو اّل ِھ َوُھ ِفِھ َوَقْوِل ّب ِبَوْص ْن َیِط اَوُل َم ِدیِث َیَتَن َذا اْلَح ي َھ ُب ِف َوالّطِبی
َو اْلَجَرائِ      ِھ َوُھ ِعِھ َوَمَراِھِم اُل َوِبِمْبَض َو اْلَكّح َو    الّطَباِئِعّي َوِبِمْرَوِدِه َوُھ اُه َوُھ ّي َوِبُموَس ِح

ِلِھ       ِھ َوَوْص اُم َوِبَخْلِع َو اْلَحّج َرِطِھ َوُھ ِھ َوِمْش ُد َوِبَمَحاِجِم َو اْلَفاِص ِتِھ َوُھ اِتُن َوِبِریَش اْلَخ
َواءٌ        اِقُن َوَس َو اْلَح ِھ َوُھ ّواُء َوِبِقْرَبِت َو اْلَك اِرِه َوُھ اَن   َوِرَباِطِھ َوُھَو اْلُمَجّبُر َوِبِمْكَواِتِھ َوَن َك

ّدَم             ا َتَق ْم َكَم اِء ُكّلِھ ى َھُؤَل ًة َعَل ُق ُلَغ ِب ُیْطَل ُم الّطِبی اٍن َفاْس یٍم َأْو إْنَس َواٍن َبِھ ُھ ِلَحَی ِطّب
ا           ِة ِبَم ِظ الّداّب یِص َلْف اِدٌث َكَتْخِص ْرٌف َح اِء ُع َواِع اْلَأِطّب َبْعِض َأْن َوَتْخِصیُص الّناِس َلُھ ِب

  . َیُخّصَھا ِبِھ ُكّل َقْوٍم
  ]َما ُیَراِعیِھ الّطِبیُب اْلَحاِذُق ِمْن اْلُأُموِر [ َفْصٌل 

ًرا    ِریَن َأْم ُدَھا  : َوالّطِبیُب اْلَحاِذُق ُھَو اّلِذي ُیَراِعي ِفي ِعَلاِجِھ ِعْش ْوِع    : َأَح ي َن ُر ِف الّنَظ
َببِ   : الّثاِني ]  ١٣١ص [ اْلَمَرِض ِمْن َأّي اْلَأْمَراِض ُھَو ؟  ي َس ُر ِف ْيٍء   الّنَظ ْن َأّي َش ِھ ِم

َي   . َحَدَث َواْلِعّلُة اْلَفاِعَلُة اّلِتي َكاَنْت َسَبَب ُحُدوِثِھ َما ِھَي ؟  ْل ِھ الّثاِلُث ُقّوُة اْلَمِریِض َوَھ
ا          ِھ َتَرَكَھ َتْظِھَرًة َعَلْی َرِض ُمْس ًة ِلْلَم ْت ُمَقاِوَم ِإْن َكاَن ُھ ؟ َف ُمَقاِوَمٌة ِلْلَمَرِض َأْو َأْضَعُف ِمْن

اِكًنا    َو ّدَواِء َس ّرْك ِبال اِمُس        . اْلَمَرَض َوَلْم ُیَح َو ؟ اْلَخ ا ُھ ّي َم َدِن الّطِبیِع َزاُج اْلَب ُع ِم الّراِب
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ُھ   . الّساِدُس ِسّن اْلَمِریِض . اْلِمَزاُج اْلَحاِدُث َعَلى َغْیِر اْلُمْجَرى الّطِبیِعّي  اِبُع َعاَدُت . الّس
ِھ    الّثاِمُن اْلَوْقُت اْلَحاِضُر ِمْن ُق ِب ُھ     . ُفُصوِل الّسَنِة َوَما َیِلی ِریِض َوُتْرَبُت ُد اْلَم ُع َبَل . الّتاِس

َك       . اْلَعاِشُر َحاُل اْلَھَواِء ِفي َوْقِت اْلَمَرِض  اّد ِلِتْل ّدَواِء اْلُمَض ي ال ُر ِف َر الّنَظ اْلَحاِدَي َعَش
  .َدَرَجِتِھ َواْلُمَواَزَنُة َبْیَنَھا َوَبْیَن ُقّوِة اْلَمِریِض الّثاِنَي َعَشَر الّنَظُر ِفي ُقّوِة الّدَواِء َو. اْلِعّلِة 

  ]َأْن َیُكوَن َقْصُدُه إَزاَلَة اْلِعّلِة َعَلى َوْجٍھ َیْأَمُن َمَعُھ ُحُدوَث َأْصَعِب ِمْنَھا [ 
ْل إَزاَلتُ   ْط َب ُھ      الّثاِلَث َعَشَر َأّلا َیُكوَن ُكّل َقْصِدِه إَزاَلَة ِتْلَك اْلِعّلِة َفَق ْأَمُن َمَع ٍھ َی ى َوْج ا َعَل َھ

ا         َعَب ِمْنَھ َرى َأْص ٍة ُأْخ ُدوَث ِعّل ا ُح ْأَمُن َمَعَھ ُحُدوَث َأْصَعِب ِمْنَھا َفَمَتى َكاَن إَزاَلُتَھا َلا َی
ى         ُھ َمَت ُروِق َفِإّن َواِه اْلُع َرِض َأْف َذا َكَم ُب َوَھ وِلَج  َأْبَقاَھا َعَلى َحاِلَھا َوَتْلِطیِفَھا ُھَو اْلَواِج ُع

  .ِبَقْطِعِھ َوَحْبِسِھ ِخیَف ُحُدوُث َما ُھَو َأْصَعُب ِمْنُھ 
  ]َأْن ُیَعاِلَج ِباْلَأْسَھِل َفاْلَأْسَھِل [ 

ا   ّدَواِء إّل َد   الّراِبَع َعَشَر َأْن ُیَعاِلَج ِباْلَأْسَھِل َفاْلَأْسَھِل َفَلا َیْنَتِقُل َمْن اْلِعَلاِج ِباْلِغَذاِء إَلى ال ِعْن
ِب           َتَعّذ ْذِق الّطِبی ْن ِح یِط َفِم ّدَواِء اْلَبِس ّذِر ال َد َتَع ا ِعْن ِب إّل ّدَواِء اْلُمَرّك ِرِه َوَلا َیْنَتِقُل إَلى ال

َر    . ِعَلاُجُھ ِباْلَأْغِذَیِة َبَدَل اْلَأْدِوَیِة َوِباْلَأْدِوَیِة اْلَبِسیَطِة َبَدَل اْلُمَرّكَبِة  َر َأْن َیْنُظ اِمَس َعَش اْلَخ
ِإْن      ِفي اْل ا ؟ َف ا َأْو َل ُن ِعَلاُجَھ ا ُیْمِك ْیًئا   ]  ١٣٢ص [ ِعّلِة َھْل ِھَي ِمّم ُد َش َن  . ُیِفی َوِإْن َأْمَك

ُن          ْل ُیْمِك َر َھ ا َنَظ ُن َزَواُلَھ ا ُیْمِك ُھ َل َم َأّن ِإْن َعِل ا ؟ َف ا َأْم َل ُن َزَواُلَھ ْل ُیْمِك َر َھ ا َنَظ ِعَلاُجَھ
َلا ؟ َفِإْن َلْم َیُكْن َتْقِلیُلَھا َوَرَأى َأّن َغاَیَة اْلِإْمَكاِن إیَقاُفَھا َوَقْطُع ِزَیاَدِتَھا  َتْخِفیُفَھا َوَتْقِلیُلَھا َأْم

َل  . َقَصَد ِباْلِعَلاِج َذِلَك َوَأَعاَن اْلُقّوَة َوَأْضَعَف اْلَماّدَة  الّساِدَس َعَشَر َأّلا َیَتَعّرَض ِلْلَخْلِط َقْب
  .ْل َیْقِصُد إْنَضاَجُھ َفِإَذا َتّم ُنْضُجُھ َباَدَر إَلى اْسِتْفَراِغِھ ُنْضِجِھ ِباْسِتْفَراٍغ َب

  ]َأْن َیُكوَن َلُھ ِخْبَرٌة ِباْعِتَلاِل اْلُقُلوِب [ 
یٌم      ٌل َعِظ َك َأْص ا َوَذِل الّساِبَع َعَشَر َأْن َیُكوَن َلُھ ِخْبَرٌة ِباْعِتَلاِل اْلُقُلوِب َواْلَأْرَواِح َوَأْدِوَیِتَھ

ِعَلاِج اْلَأْبَداِن َفِإّن اْنِفَعاَل اْلَبَدِن َوَطِبیَعَتُھ َعْن الّنْفِس َواْلَقْلِب َأْمٌر َمْشُھوٌد َوالّطِبیُب إَذا  ِفي
َرَة     ا ِخْب ِذي َل َكاَن َعاِرًفا ِبَأْمَراِض اْلَقْلِب َوالّروِح َوِعَلاِجِھَما َكاَن ُھَو الّطِبیَب اْلَكاِمَل َوَاّل

ا  . ِإْن َكاَن َحاِذًقا ِفي ِعَلاِج الّطِبیَعِة َوَأْحَواِل اْلَبَدِن ِنْصُف َطِبیٍب َلُھ ِبَذِلَك َو َوُكّل َطِبیٍب َل
اِن ُیَداِوي اْلَعِلیَل ِبَتَفّقِد َقْلِبِھ َوَصَلاِحِھ َوَتْقِوَیِة ُروِحِھ َوُقَواُه ِبالّصَدَقِة َوِفْعِل اْلَخْیِر َواْلِإْحسَ 

َوِمْن َأْعَظِم ِعَلاَجاِت . ّلِھ َوالّداِر اْلآِخَرِة َفَلْیَس ِبَطِبیٍب َبْل ُمَتَطّبٌب َقاِصٌر َواْلِإْقَباِل َعَلى ال
ُة         ِھ َوالّتْوَب ى الّل اُل إَل ّرُع َواِلاْبِتَھ ّدَعاُء َوالّتَض ّذْكُر َوال اْلَمَرِض ِفْعُل اْلَخْیِر َواْلِإْحَساِن َوال

ْن         َوِلَھِذِه اْلُأُموِر َتْأِثیٌر ِفي َدْف ِة َوَلِك ِة الّطِبیِعّی ْن اْلَأْدِوَی ُم ِم َفاِء َأْعَظ وِل الّش ِل َوُحُص ِع اْلِعَل
ِھ         َك َوَنْفِع ي َذِل َدِتَھا ِف ا َوَعِقی ّنْفِس َوَقُبوِلَھ ِتْعَداِد ال ِب اْس ُف    . ِبَحَس َر الّتَلّط اِمَن َعَش الّث

ِبّي    الّتَلّطِف ِبالّص ِھ َك ُق ِب اْلَمِریِض َوالّرْف اِت  الّتا. ِب َواَع اْلِعَلاَج َتْعِمَل َأْن َر َأْن َیْس َع َعَش ِس
ا         ًة َل وًرا َعِجیَب ِل ُأُم ي الّتْخِیی اِء ِف ّذاِق اْلَأِطّب ِإّن ِلُح ِل َف اَج ِبالّتْخِیی ِة َواْلِعَل ِة َواْلِإَلِھّی  الّطِبیِعّی

َوُھَو  -اْلِعْشُروَن . ِبُكّل ُمِعیٍن  َیِصُل إَلْیَھا الّدَواُء َفالّطِبیُب اْلَحاِذُق َیْسَتِعیُن َعَلى اْلَمَرِض
ِب   ِر الّطِبی اُك َأْم ّحِة   -ِمَل ُظ الّص اٍن ِحْف ّتِة َأْرَك ى ِس ًرا َعَل ْدِبیَرُه َداِئ ُھ َوَت َل ِعَلاَج َأْن َیْجَع

اِن   َدَتْینِ  ]  ١٣٣ص [ اْلَمْوُجوَدِة َوَرّد الّصّحِة اْلَمْفُقوَدِة ِبَحَسِب اْلِإْمَك ى اْلَمْفَس ِة   َأْدَن ِلِإَزاَل
َداُر   َأْعَظِمِھَما َوَتْفِویِت َأْدَنى اْلَمْصَلَحَتْیِن ِلَتْحِصیِل َأْعَظِمِھَما َفَعَلى َھِذِه اْلُأُصوِل الّسّتِة َم

  .اْلِعَلاِج َوُكّل َطِبیٍب َلا َتُكوُن َھِذِه َأِخّیَتُھ اّلِتي َیْرِجُع إَلْیَھا َفَلْیَس ِبَطِبیٍب َوَالّلُھ َأْعَلُم 
  ]ُمَراَعاُة الّطِبیِب ِلَأْحَواِل اْلَمَرِض [ْصٌل َف



 ٣١٥

ِب       ى الّطِبی ّیَن َعَل اٌط َتَع اٌء َواْنِحَط َوَلّما َكاَن ِلْلَمَرِض َأْرَبَعُة َأْحَواٍل اْبِتَداٌء َوُصُعوٌد َواْنِتَھ
ا َویَ   ُق ِبَھ ا      ُمَراَعاُة ُكّل َحاٍل ِمْن َأْحَواِل اْلَمَرِض ِبَما ُیَناِسُبَھا َوَیِلی اٍل َم ّل َح ي ُك َتْعِمُل ِف ْس

ّرُك       . َیِجُب اْسِتْعَماُلُھ ِفیَھا  ا ُیَح ى َم ٌة إَل َة ُمْحَتاَج َرِض َأّن الّطِبیَع َفِإَذا َرَأى ِفي اْبِتَداِء اْلَم
َداءِ       ي اْبِت ِة ِف ُك الّطِبیَع ُھ َتْحِری ِإْن َفاَت َرِض   اْلَفَضَلاِت َوَیْسَتْفِرُغَھا ِلُنْضِجَھا َباَدَر إَلْیِھ َف اْلَم

ِل َأْو           ُروَدِة اْلَفْص ِتْفَراِغ َأْو ِلُب ا ِلِلاْس َدِم اْحِتَماِلَھ ّوِة َوَع ْعِف اْلُق َك َأْو ِلَض ْن َذِل ِلَعاِئٍق َمَنَع ِم
ُھ إْن َفعَ  ُھ  ِلَتْفِریٍط َوَقَع َفَیْنَبِغي َأْن َیْحَذَر ُكّل اْلَحَذِر َأْن َیْفَعَل َذِلَك ِفي ُصُعوِد اْلَمَرِض ِلَأّن َل

ِة َوِمَثالُ    ِھ ِباْلُكّلّی ُھ َتَحّیَرْت الّطِبیَعُة ِلاْشِتَغاِلَھا ِبالّدَواِء َوَتَخّلْت َعْن َتْدِبیِر اْلَمَرِض َوُمَقاَوَمِت
ي       َب ِف ّن اْلَواِج َر َوَلِك َأْمٍر آَخ َأْن َیِجيَء إَلى َفاِرٍس َمْشُغوٍل ِبُمَواَقَعِة َعُدّوِه َفَیْشَغُلُھ َعْنُھ ِب

ذِ  ُھ         َھ ا َأْمَكَن ّوِة َم ِظ اْلُق ى ِحْف َة َعَل یَن الّطِبیَع اِل َأْن ُیِع َف     . ِه اْلَح َرُض َوَوَق ى اْلَم ِإَذا اْنَتَھ َف
َذِلَك        ى ِب اَن َأْوَل اِط َك ي اِلاْنِحَط َذ ِف . َوَسَكَن َأَخَذ ِفي اْسِتْفَراِغِھ َواْسِتْئَصاِل َأْسَباِبِھ َفِإَذا َأَخ

ي    َوِمَثاُل َھَذا ِمَثاُل َذ ِف اْلَعُدّو إَذا اْنَتَھْت ُقّوُتُھ َوَفَرَغ ِسَلاُحُھ َكاَن َأْخُذُه َسْھًلا َفِإَذا َوّلى َوَأَخ
َعِة            ِتْفَراِغِھ َوِس اِل اْس ِھ َوَح ي اْبِتَداِئ َي ِف ا ِھ ْوَكُتُھ إّنَم ُھ َوَش ًذا َوِحّدُت اْلَھَرِب َكاَن َأْسَھَل َأْخ

  .َواُء َسَواٌء ُقّوِتِھ َفَھَكَذا الّداُء َوالّد
  ]ِمْن ِحْذِق الّطِبیِب الّتْدِبیُر ِباْلَأْسَھِل [ َفْصٌل 

ى     ِدُل إَل ا َیْع اَف  ]  ١٣٤ص [ َوِمْن ِحْذِق الّطِبیِب َأّنُھ َحْیُث َأْمَكَن الّتْدِبیُر ِباْلَأْسَھِل َفَل َیَخ
ُیِقیَم ِفي اْلُمَعاَلَجِة َعَلى َحاٍل َواِحَدٍة َفَتْأَلُفَھا  َفْوَت اْلُقّوِة ِحیَنِئٍذ َفَیِجُب َأْن َیْبَتِدَئ ِباْلَأْقَوى َوَلا

ْد تَ    ِة َوَق وِل اْلَقِوّی ّدَم  الّطِبیَعُة َوَیِقّل اْنِفَعاُلَھا َعْنُھ َوَلا َتْجُسُر َعَلى اْلَأْدِوَیِة اْلَقِوّیِة ِفي اْلُفُص َق
ُج ِبالّدَواِء َوِإَذا َأْشَكَل َعَلْیِھ اْلَمَرُض َأَحاّر ُھَو َأْم َباِرٌد َأّنُھ إَذا َأْمَكَنُھ اْلِعَلاُج ِباْلِغَذاِء َفَلا ُیَعاِل

 َأَثُرُه ؟ َفَلا ُیْقِدُم َحّتى َیَتَبّیَن َلُھ َوَلا ُیَجّرُبُھ ِبَما َیَخاُف َعاِقَبَتُھ َوَلا َبْأَس ِبَتْجِرَبِتِھ ِبَما َلا َیُضّر
.  
  ]َأْمَراٌض  َما َیْفَعُلُھ الّطِبیُب إَذا اْجَتَمَعْت[

َداَھا     اٍل إْح اِث ِخَص ْرُء   : َوِإَذا اْجَتَمَعْت َأْمَراٌض َبَدَأ ِبَما َتُخّصُھ َواِحَدٌة ِمْن َثَل وَن ُب َأْن َیُك
َسَبًبا  الّثاِنَیُة َأْن َیُكوَن َأَحُدَھا. اْلآَخِر َمْوُقوًفا َعَلى ُبْرِئِھ َكاْلَوَرِم َواْلُقْرَحِة َفِإّنُھ َیْبَدُأ ِباْلَوَرِم 

ْن    . ِلْلآَخِر َكالّسّدِة َواْلُحّمى اْلَعِفَنِة َفِإّنُھ َیْبَدُأ ِبِإَزاَلِة الّسَبِب  ّم ِم ُدُھَما َأَھ الّثاِلَثُة َأْن َیُكوَن َأَح
َرُض  َوِإَذا اْجَت. اْلآَخِر َكاْلَحاّد َواْلُمْزِمِن َفَیْبَدُأ ِباْلَحاّد َوَمَع َھَذا َفَلا َیْغُفُل َعْن اْلآَخِر  َمَع اْلَم

ّم   ا ُث َع َأّوًل ّكُن اْلَوَج اْلُقوَلْنِج َفُیَس َوى َك ْرُض َأْق وَن اْلَع ا َأْن َیُك اْلَمَرِض إّل َدَأ ِب َرُض َب َواْلَع
ْوِم ُیَعاِلُج الّسّدَة َوِإَذا َأْمَكَنُھ َأْن َیْعَتاَض َعْن اْلُمَعاَلَجِة ِباِلاْسِتْفَراِغ ِباْلُجوِع َأْو الّصْوِم َأْو الّن

وَ   َلْم َیْسَتْفِرْغُھ َوُكّل ِصّحٍة َأَراَد ِحْفَظَھا َحِفَظَھا ِباْلِمْثِل َأْو الّشَبِھ َوِإْن َأَراَد َنْقَلَھا إَلى َما ُھ
  .َأْفَضُل ِمْنَھا َنَقَلَھا ِبالّضّد 

اِدِه    َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّتَحّرِز ِمْن اْلَأْدَواِء اْل ا َوِإْرَش ِة ِبَطْبِعَھ ُمْعِدَی
  اْلَأِصّحاَء إَلى ُمَجاَنَبِة َأْھِلَھا

ٌل         " َصِحیِح ُمْسِلٍم " َثَبَت ِفي  ٍف َرُج ِد َثِقی ي َوْف اَن ِف ُھ َك ِھ َأّن ِد الّل ِمْن َحِدیِث َجاِبِر ْبِن َعْب
َوَرَوى ]  ١٣٥ص [ اْرِجْع َفَقْد َباَیْعَناَك  َمْجُذوٌم َفَأْرَسَل إَلْیِھ الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم

َتْعِلیًقا ِمْن َحِدیِث َأِبي ُھَرْیَرَة َعْن الّنِبّي َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم " َصِحیِحِھ " اْلُبَخاِرُي ِفي 
ي        ِد َوِف ْن اْلَأَس ّر ِم ا َتِف ُذوِم َكَم ھْ   " َأّنُھ َقاَل ِفّر ِمْن اْلَمْج ِن َماَج َنِن اْب ِن    "  ُس ِدیِث اْب ْن َح ِم

ي   ُذوِمیَن َوِف ى اْلَمْج َر إَل ِدیُموا الّنَظ ا ُت اَل َل ّلَم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اٍس َأّن الَنب " َعّب
ِحیَحْیِن  ا  " الّص ّلَم َل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل اَل َرُس اَل َق َرَة َق ي ُھَرْی ِدیِث َأِب ْن َح ِم
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رِ   وِرَدّن ُمْم َك        ُی ُذوَم َوَبْیَن ْم اْلَمْج ّلَم َكّل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص ْذَكُر َعْن ّح َوُی ى ُمِص ٌض َعَل
  ] ١٣٦ص [ َوَبْیَنُھ ِقیَد ُرْمٍح َأْو ُرْمَحْیِن 

  ]َما ُھَو اْلُجَذاُم [ 
ِن ُكّلِھ َفَیْفُسُد ِمَزاُج اْلَأْعَضاِء اْلُجَذاُم ِعّلٌة َرِدیَئٌة َتْحُدُث ِمْن اْنِتَشاِر اْلُمّرِة الّسْوَداِء ِفي اْلَبَد

َوَھْیَئُتَھا َوَشْكُلَھا َوُرّبَما َفَسَد ِفي آِخِرِه اّتَصاُلَھا َحّتى َتَتَأّكَل اْلَأْعَضاُء َوَتْسُقَط َوُیَسّمى َداَء 
  .اْلَأَسِد 

  ]َسَبُب َتْسِمَیِة اْلُجَذاِم ِبَداِء اْلَأَسِد [ 
ُدَھا  َوِفي َھِذِه الّتْسِمَیِة َث َد      : َلاَثُة َأْقَواٍل ِلْلَأِطّباِء َأَح ِري اْلَأَس ا َتْعَت َرِة َم ا ِلَكْث اِني  . َأّنَھ : َوالّث

ِد      ْحَنِة اْلَأَس ي َس ُھ ِف ْن     . ِلَأّن َھِذِه اْلِعّلَة ُتَجّھُم َوْجَھ َصاِحِبَھا َوَتْجَعُل ِرُس َم ُھ َیْفَت ُث َأّن َوالّثاِل
  .ِبَداِئِھ اْفِتَراَس اْلَأَسِد  َیْقَرُبُھ َأْو َیْدُنو ِمْنُھ

  ]ِعّلُة اِلاْبِتَعاِد َعْن اْلَمْجُذوِم َواْلَمْسُلوِل [
لّ   اِحُب الّس  َوَھِذِه اْلِعّلُة ِعْنَد اْلَأِطّباِء ِمْن اْلِعَلِل اْلُمْعِدَیِة اْلُمَتَواَرَثِة َوُمَقاِرُب اْلَمْجُذوِم َوَص

اُھْم    َیْسَقُم ِبَراِئَحِتِھ َفالّنِبّي َصّل ْم َنَھ ِحِھ َلُھ ى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَكَماِل َشَفَقِتِھ َعَلى اْلُأّمِة َوُنْص
َعْن اْلَأْسَباِب اّلِتي ُتَعّرُضُھْم ِلُوُصوِل اْلَعْیِب َواْلَفَساِد إَلى َأْجَساِمِھْم َوُقُلوِبِھْم َوَلا َرْیَب َأّنُھ 

ٌؤ َوا    َدِن َتَھّی ي اْلَب ِریَعَة          َقْد َیُكوُن ِف ُة َس وُن الّطِبیَع ْد َتُك ّداِء َوَق َذا ال وِل َھ اِمٌن ِلَقُب ِتْعَداٌد َك ْس
َھا ِمْن اِلاْنِفَعاِل َقاِبَلًة ِلِلاْكِتَساِب ِمْن َأْبَداِن َمْن ُتَجاِوُرُه َوُتَخاِلُطُھ َفِإّنَھا َنّقاَلٌة َوَقْد َیُكوُن َخْوُف

َوى   َذِلَك َوَوْھُمَھا ِمْن َأْكَبِر َأْسَبا ى اْلُق ِب إَصاَبِة ِتْلَك اْلِعّلِة َلَھا َفِإّن اْلَوْھَم َفّعاٌل ُمْسَتْوٍل َعَل
ِض             ي َبْع اَیٌن ِف َذا ُمَع ِقُمُھ َوَھ ِحیِح َفُتْس ى الّص ِل إَل ُة اْلَعِلی ُل َراِئَح ْد َتِص اِئِع َوَق َوالّطَب

َدِن       اْلَأْمَراِض َوالّراِئَحُة َأَحُد َأْسَباِب اْلَعْدَوى َوَمَع َھ ِتْعَداِد اْلَب وِد اْس ْن ُوُج ّد ِم ا ُب َذا ُكّلِھ َفَل
َتَزّوَج الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْمَرَأًة َفَلّما َأَراَد ]  ١٣٧ص [ َوَقُبوِلِھ ِلَذِلَك الّداِء َوَقْد 

  الّدُخوَل ِبَھا َوَجَد ِبَكْشِحَھا َبَیاًضا َفَقاَل اْلَحِقي ِبَأْھِلِك
  ]ْوِفیُق َبْیَن اْلَأَحاِدیِث الّساِبَقِة َوَبْیَن َنْفِي اْلَعْدَوى َواْلَأْكِل َمَع اْلَمْجُذوِم الّت[

َھا      ا َوُتَناِقُض َر ُتْبِطُلَھ َث ُأَخ َوَقْد َظّن َطاِئَفٌة ِمْن الّناِس َأّن َھِذِه اْلَأَحاِدیَث ُمَعاَرَضٌة ِبَأَحاِدی
ِمْن َحِدیِث َجاِبٍر َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَخَذ ِبَیِد  َما َرَواُه الّتْرِمِذّي: َفِمْنَھا 

ِھ َوَروَ     ا َعَلْی ِھ َوَتَوّكًل ًة ِبَالّل اُه َرُجٍل َمْجُذوٍم َفَأْدَخَلَھا َمَعُھ ِفي اْلَقْصَعِة َوَقاَل ُكْل ِبْسِم الّلِھ ِثَق
َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم " ِحیِح الّص" َوِبَما َثَبَت ِفي . اْبُن َماَجْھ 

. َوَنْحُن َنُقوُل َلا َتَعاُرَض ِبَحْمِد الّلِھ َبْیَن َأَحاِدیِثِھ الّصِحیَحِة . َأّنُھ َقاَل َلا َعْدَوى َوَلا ِطَیَرَة 
ّلَم        َفِإَذا َوَقَع الّتَعاُرُض َفِإّما َأْن َیُكوَن َأَحُد اْل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ْن َكَلاِم ْیَس ِم َحِدیَثْیِن َل

ِدیَثْیِن َناسِ     ُد اْلَح وُن َأَح ًخا َوَقْد َغِلَط ِفیِھ َبْعُض الّرَواِة َمَع َكْوِنِھ ِثَقًة َثْبًتا َفالّثَقُة َیْغَلُط َأْو َیُك
وُن ال    َخ َأْو َیُك ُل الّنْس ِھ         ِلْلآَخِر إَذا َكاَن ِمّما َیْقَب ِس َكَلاِم ي َنْف ا ِف اِمِع َل ِم الّس ي َفْھ اُرُض ِف ّتَع

ِة    وِه الّثَلاَث ِحیَحاِن    . َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَلا ُبّد ِمْن َوْجٍھ ِمْن َھِذِه اْلُوُج ِدیَثاِن َص ا َح َوَأّم
اَذ   َصِریَحاِن ُمَتَناِقَضاِن ِمْن ُكّل َوْجٍھ َلْیَس َأَحُدُھَما َناِسًخا ِلْلآَخِر َفَھَذا َلا ُیوَجُد َأْصًلا َوَمَع

ُة   الّلِھ َأْن ُیوَجَد ِفي َكَلاِم الّصاِدِق اْلَمْصُدوِق اّلِذي َلا ُیْخِرُج ِمْن َبْیِن َشَفَتْیِھ إّلا اْلَحّق َواْلآَف
ِھ َأوْ      ِحیِحِھ َوَمْعُلوِل ْیَن َص ِز َب وِل َوالّتْمِیی ي     ِمْن الّتْقِصیِر ِفي َمْعِرَفِة اْلَمْنُق وِر ِف ْن اْلُقُص ِم

ّلَم   ا        ]  ١٣٨ص [ َفْھِم ُمَراِدِه َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس ِھ َأْو ِمْنُھَم اُه ِب ا َعَن ِر َم ى َغْی ِھ َعَل َكَلاِم
  .َمًعا َوِمْن َھا ُھَنا َوَقَع ِمْن اِلاْخِتَلاِف َواْلَفَساِد َما َوَقَع َوِبَالّلِھ الّتْوِفیُق 

  ]ِمْن َكَلاِم اْبِن ُقَتْیَبَة  الّتْوِفیُق َبْیَنَھا[ 
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: َلُھ ِحَكاَیًة َعْن َأْعَداِء اْلَحِدیِث َوَأْھِلِھ َقاُلوا " اْخِتَلاِف اْلَحِدیِث " َقاَل اْبُن ُقَتْیَبَة ِفي ِكَتاِب 
ا عَ     اَل َل ُھ َق َرَة   َحِدیَثاِن ُمَتَناِقَضاِن َرَوْیُتْم َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّن ا ِطَی ْدَوى َوَل

َقاَل َفَما َأْعَدى اْلَأّوَل ُثّم َرَوْیُتْم . َوِقیَل َلُھ إّن الّنْقَبَة َتَقُع ِبِمْشَفِر اْلَبِعیِر َفَیْجَرُب ِلَذِلَك اْلِإِبُل 
اُه َرجُ       ِد َوَأَت ْن اْلَأَس َراَرك ِم ُذوِم ِف ُذوٌم  َلا ُیوِرُد ُذو َعاَھٍة َعَلى ُمِصّح َوِفّر ِمْن اْلَمْج ٌل َمْج

اَل ال   ُھ َوَق ي   ِلُیَباِیَعُھ َبْیَعَة اْلِإْسَلاِم َفَأْرَسَل إَلْیِھ اْلَبْیَعَة َوَأَمَرُه ِباِلاْنِصَراِف َوَلْم َیْأَذْن َل ْؤُم ِف ّش
ا      : اْلَمْرَأِة َوالّداِر َوالّداّبِة َقاُلوا  ُھ َبْعًض ِبُھ َبْعُض ا ُیْش ٌف َل الَ . َوَھَذا ُكّلُھ ُمْخَتِل ٍد    َق و ُمَحّم َأُب

ا     ى ِمْنَھ ّل َمْعًن اُف  ]  ١٣٩ص [ َوَنْحُن َنُقوُل إّنُھ َلْیَس ِفي َھَذا اْخِتَلاٌف َوِلُك . َزاَل اِلاْخِتَل
ُدُھَما   ْن          : َواْلَعْدَوى ِجْنَساِن َأَح ِقَم َم ى ُیْس ُھ َحّت َتّد َراِئَحُت ُذوَم َتْش ِإّن اْلَمْج َذاِم َف ْدَوى اْلُج َع

َسَتُھ َوُمَحاَدَثَتُھ َوَكَذِلَك اْلَمْرَأُة َتُكوُن َتْحَت اْلَمْجُذوِم َفُتَضاِجُعُھ ِفي ِشَعاٍر َواِحٍد َأَطاَل ُمَجاَل
اَن     ْن َك َذِلَك َم َفُیوِصُل إَلْیَھا اْلَأَذى َوُرّبَما ُجِذَمْت َوَكَذِلَك َوَلُدُه َیْنِزُعوَن ِفي اْلِكَبِر إَلْیِھ َوَك

بٌ  ُدوَن          .  ِبِھ ِسّل َوِدّق وُنْق ا ُیِری ُذوَم َوَل ا اْلَمْج ُلوَل َوَل اِلَس اْلَمْس ا ُیَج ْأُمُر َأْن َل اُء َت َواْلَأِطّب
اَل         ْن َأَط ِقُم َم ْد ُتْس ا َق ِة َوَأّنَھ ِر الّراِئَح ى َتَغّی ِھ َمْعَن ُدوَن ِب ا ُیِری ْدَوى َوِإّنَم ى اْلَع َذِلَك َمْعَن ِب

اْلَبِعیِر         اْشِتَماَمَھا َواْلَأِطّباُء َأْبَعُد النّ  وُن ِب ُة َتُك َذِلَك الّنْقَب ْؤٍم َوَك ُیْمٍن َوُش اِن ِب ْن اْلِإیَم  -اِس َع
اِء          -َوُھَو َجَرٌب َرْطٌب  ا ِباْلَم َل إَلْیَھ ا َوَص ي َمَباِرِكَھ ا َوَأَوى ِف َل َأْو َحاَكَھ اَلَط اْلِإِب َفِإَذا َخ

ذَ    ِھ َفَھ ا ِب ُھ         اّلِذي َیِسیُل ِمْنُھ َوِبالّنْطِف َنْحَو َم ّلى الّل ّي َص ِھ الّنِب اَل ِفی ِذي َق ى اّل َو اْلَمْعَن ا ُھ
ْن    ُھ ِم َعَلْیِھ َوَسّلَم َلا ُیوَرُد ُذو َعاَھٍة َعَلى ُمِصّح َكِرَه َأْن ُیَخاِلَط اْلَمْعُیوَه الّصِحیُح ِلَئّلا َیَناَل

ٍد  َقاَل َوَأّما اْلِجْنُس اْلآَخُر . َنَطِفِھ َوِحّكِتِھ َنْحُو ِمّما ِبِھ  ِمْن اْلَعْدَوى َفُھَو الّطاُعوُن َیْنِزُل ِبَبَل
ا               ِھ َفَل ُتْم ِب ٍد َوَأْن َع ِبَبَل ّلَم إَذا َوَق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل اَل َص ْد َق ْدَوى َوَق ْوَف اْلَع َفَیْخُرُج ِمْنُھ َخ

ْدُخُلوُه     ا َت ٍد َفَل ِھ لَ   . َتْخُرُجوا ِمْنُھ َوِإَذا َكاَن ِبَبَل ُد ِبَقْوِل ِھ      ُیِری اَن ِفی ِد إَذا َك ْن اْلَبَل وا َم ا َتْخُرُج
ْدُخُلو    ا َت ٍد َفَل ُه َأْي َكَأّنُكْم َتُظّنوَن َأّن اْلِفَراَر ِمْن َقَدِر الّلِھ ُیْنِجیُكْم ِمْن الّلِھ َوُیِریُد إَذا َكاَن ِبَبَل

وِبُكْم   َكُن ِلُقُل ِھ َأْس اُعوَن ِفی ا َط ِذي َل ِع اّل ي اْلَمْوِض اُمُكْم ِف َك َمَق ْن َذِل ُكْم َوِم ُب ِلَعْیِش َوَأْطَی
ْؤِمَھا         ْدِتِني ِبُش وُل َأَع ٌة َفَیُق ُروٌه َأْو َجاِئَح َل َمْك اُل الّرُج اْلَمْرَأُة ُتْعَرُف ِبالّشْؤِم َأْو الّداُر َفَیَن

ٌة   َفَھَذا ُھَو اْلَعْدَوى اّلِذي َقاَل ِفیِھ َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلا َع ْت ِفْرَق ْدَوى َوَقاَل
اِد     : ُأْخَرى  اِر َواْلِإْرَش ِتْحَباِب َواِلاْخِتَی ى اِلاْس َبْل اْلَأْمُر ِباْجِتَناِب اْلَمْجُذوِم َواْلِفَراِر ِمْنُھ َعَل

َراٍم         ْیَس ِبَح َذا َل َواِز َوَأّن َھ اِن اْلَج ُھ ِلَبَی ُھ َفَفَعَل ةٌ  . َوَأّما اْلَأْكُل َمَع ْت ِفْرَق َرى   َوَقاَل ْل  : ُأْخ َب
ا      ]  ١٤٠ص [ اْلِخَطاُب ِبَھَذْیِن اْلِخَطاَبْیِن ُجْزِئّي َلا ُكّلّي َفُكّل  ّلَم ِبَم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َص

ْدَوى      ّوَة اْلَع ِھ ُق ّوُة َتَوّكِل َیِلیُق ِبَحاِلِھ َفَبْعُض الّناِس َیُكوُن َقِوّي اْلِإیَماِن َقِوّي الّتَوّكِل َتْدَفُع ُق
ُھ  َكَم َك َفَخاَطَب ى َذِل َوى َعَل ا َیْق اِس َل ُض الّن ا َوَبْع ِة َفُتْبِطُلَھ ّوَة اْلِعّل ِة ُق ّوُة الّطِبیَع ْدَفُع ُق ا َت

َي ِبِھ ِباِلاْحِتَیاِط َواْلَأْخِذ ِبالّتَحّفِظ َوَكَذِلَك ُھَو َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَعَل اْلَحاَلَتْیِن َمًعا ِلَتْقَتِد
ْن   اْلُأّم ُذ َم ِھ َوَیْأُخ ِة ِبَالّل ّوِة َوالّثَق ِل َواْلُق ِة الّتَوّك ِھ ِبَطِریَق ْن ُأّمِت ِوَي ِم ْن َق ُذ َم ا َفَیْأُخ ُة ِفیِھَم

ِحیَحاِن       اِن َص ا َطِریَق اِط َوُھَم ّتَحّفِظ َواِلاْحِتَی ُدُھَما  . َضُعَف ِمْنُھْم ِبَطِریَقِة ال ْؤِمِن  : َأَح ِلْلُم
ِب         اْلَقِوّي َواْلآَخُر  ْدَوٌة ِبَحَس ٌة َوُق اِئَفَتْیِن ُحّج ْن الّط ٍد ِم ّل َواِح وُن ِلُك ِلْلُمْؤِمِن الّضِعیِف َفَتُك

ّي           اِرِك اْلَك ى َت ى َعَل َوى َوَأْثَن ّلَم َك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َحاِلِھْم َوَما ُیَناِسُبُھْم َوَھَذا َكَما َأّنُھ َص
ّدا      َوَقَرَن َتْرَكُھ ِبالّتَوّكِل َوَتْرِك  َنٌة ِج ٌة َحَس ٌة َلِطیَف ِذِه َطِریَق الّطَیَرَة َوِلَھَذا َنَظاِئُر َكِثیَرٌة َوَھ

ّنِة           ُھ ِبالّس ًرا َیُظّن ا َكِثی ُھ َتَعاُرًض ْت َعْن ا َأَزاَل ِھ ِفیَھ َھ َنْفِس ا َوُرِزَق ِفْق ا َحّقَھ ْن َأْعَطاَھ َم
َو  َوَذَھَبْت ِفْرَقٌة ُأْخَرى إَلى َأّن اْلَأْم. الّصِحیَحِة  َر ِباْلِفَراِر ِمْنُھ َوُمَجاَنَبِتِھ ِلَأْمٍر َطِبیِعّي َوُھ

َع        وُن َم َذا َیُك ِحیِح َوَھ ى الّص ِة إَل اْنِتَقاُل الّداِء ِمْنُھ ِبَواِسَطِة اْلُمَلاَمَسِة َواْلُمَخاَلَطِة َوالّراِئَح



 ٣١٨

ھُ    ُھ َمَع ا َأْكُل ُھ َوَأّم ِة َل ِة َواْلُمَلاَمَس ِر اْلُمَخاَلَط َلَحٍة    َتْكِری اِن ِلَمْص ْن الّزَم یًرا ِم َداًرا َیِس ِمْق
ّدا      ى َس َدٍة َفَنَھ ٍة َواِح َدٍة َوَلْحَظ ّرٍة َواِح ْن َم ْدَوى ِم ُل اْلَع ا َتْحُص ِھ َوَل ْأَس ِب ا َب ٍة َفَل َراِجَح

ا     َلَحِة َفَل ِة َواْلَمْص ا ِلْلَحاَج ًة َم ُھ ُمَخاَلَط ّحِة َوَخاَلَط ًة ِللّص ِة َوِحَماَی ْیَن   ِللّذِریَع اُرَض َب َتَع
ْن          : َوَقاَلْت َطاِئَفٌة ُأْخَرى . اْلَأْمَرْیِن  ِھ ِم ُھ ِب َل َمَع ِذي َأَك ُذوُم اّل َذا اْلَمْج وَن َھ وُز َأْن َیُك َیُج

ْن            َلٌة ِم ْدَوى َحاِص ا اْلَع َواًء َوَل ْم َس ْذَمى ُكّلُھ ْیَس اْلَج ُھ َوَل ِدي ِمْثُل ا ُیْع یٌر َل ٌر َیِس َذاِم َأْم اْلُج
یٌر    َجِمی ْيٌء َیِس َك َش ِعِھْم َبْل ِمْنُھْم َمْن َلا َتُضّر ُمَخاَلَطُتُھ َوَلا َتْعِدي َوُھَو َمْن َأَصاَبُھ ِمْن َذِل

َرى     ى َوَأْح َرُه َأْوَل . ُثّم َوَقَف َواْسَتَمّر َعَلى َحاِلِھ َوَلْم ُیْعِد َبِقّیَة ِجْسِمِھ َفُھَو َأْن َلا ُیْعِدَي َغْی
ْن     : ُأْخَرى  َوَقاَلْت ِفْرَقٌة ا ِم ِدي ِبَطْبِعَھ َة ُتْع إّن اْلَجاِھِلّیَة َكاَنْت َتْعَتِقُد َأّن اْلَأْمَراَض اْلُمْعِدَی

 َغْیِر إَضاَفٍة إَلى الّلِھ ُسْبَحاَنُھ َفَأْبَطَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْعِتَقاَدُھْم َذِلَك َوَأَكَل َمَع
ُھ          اْلَمْجُذوِم ِلُیَبّیَن ْرِب ِمْن ْن اْلُق ى َع ِفي َوَنَھ ِرُض َوَیْش ِذي ُیْم َو اّل [ َلُھْم َأّن الّلَھ ُسْبَحاَنُھ ُھ

اُن       ]  ١٤١ص  ِھ َبَی ي ِفْعِل َباِب َوِف اُت اْلَأْس ِھ إْثَب َجَعَلَھا الّلُھ ُمْفِضَیًة إَلى ُمَسّبَباِتَھا َفِفي َنْھِی
ْبَحاَنُھ إْن َشاَء َسَلَبَھا ُقَواَھا َفَلا ُتَؤّثُر َشْیًئا َوِإْن َشاَء َأْبَقى َأّنَھا َلا َتْسَتِقّل ِبَشْيٍء َبْل الّرّب ُس

َرى    . َعَلْیَھا ُقَواَھا َفَأّثَرْت  ٌة ُأْخ ْت ِفْرَق وُخ       : َوَقاَل ُخ َواْلَمْنُس ا الّناِس ُث ِفیَھ ِذِه اْلَأَحاِدی ْل َھ َب
َأّخرُ    َم اْلُمَت ِإْن ُعِل ا         َفَیْنُظُر ِفي َتاِریِخَھا َف ا ِفیَھ ا َتَوّقْفَن ُخ َوِإّل ُھ الّناِس َم ِبَأّن ا ُحِك ْت  . ِمْنَھ َوَقاَل

ْدَوى     : ِفْرَقٌة ُأْخَرى  ا َع ِدیِث َل ي َح َبْل َبْعُضَھا َمْحُفوٌظ َوَبْعُضَھا َغْیُر َمْحُفوٍظ َوَتَكّلَمْت ِف
اُلوا   َوَقاَلْت َقْد َكاَن َأُبو ُھَرْیَرَة َیْرِویِھ َأّوًلا ُثّم َشّك ِفیِھ ِمْعَناك  : َفَتَرَكُھ َوَراَجُعوُه ِفیِھ َوَق َس

ُد          . ُتَحّدُث ِبِھ َفَأَبى َأْن ُیَحّدَث ِبِھ  َخ َأَح َرَة َأْم َنَس و ُھَرْی َي َأُب ا َأْدِري َأَنِس َلَمَة َفَل و َس اَل َأُب َق
ُھ عَ        ّلى الّل ّي َص اِبٍر َأّن الّنِب ِدیُث َج ا َح آَخَر ؟ َوَأّم ُذوٍم      اْلَحِدیَثْیِن اْل ِد َمْج َذ ِبَی ّلَم َأَخ ِھ َوَس َلْی

ِذّي          ِھ الّتْرِم اَل ِفی ا َق ُة َم ّح َوَغاَی ا َیِص ُت َوَل ُھ  : َفَأْدَخَلَھا َمَعُھ ِفي اْلَقْصَعِة َفَحِدیٌث َلا َیْثُب إّن
ْنُھ    ْم ُیَحّس ّحْحُھ َوَل ْم ُیَص ٌب َل ِذِه اْلغَ   . َغِری وا َھ ُرُه اّتُق ْعَبُة َوَغْی اَل ُش ْد َق َب َوَق اَل . َراِئ َق

ِذّي  َذْیِن    : الّتْرِم ِدیَثْیِن الّل َذْیِن اْلَح ْأُن َھ َذا َش ُت َفَھ َو َأْثَب َر َوُھ ِل ُعَم ْن ِفْع َذا ِم ْرَوى َھ َوُی
ُدُھَما    ِي َأَح ُث الّنْھ ا َأَحاِدی وِرَض ِبِھَم َرُه    : ُع ِھ َوَأْنَك ِدیِث ِب ْن الّتْح َرَة َع و ُھَرْی َع َأُب َرَج

اَم        َل: َوالّثاِني  َبْعَنا اْلَكَل ْد َأْش ُم َوَق ُھ َأْعَل ّلَم َوَالّل ِھ َوَس ا َیِصّح َعْن َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
  .ِبَأْطَوَل ِمْن َھَذا َوِبَالّلِھ الّتْوِفیُق " اْلِمْفَتاحِ  " ِفي َھِذِه اْلَمْسَأَلِة ِفي ِكَتاِب 

  َسّلَم ِفي اْلَمْنِع ِمْن الّتَداِوي ِباْلُمَحّرَماِتَفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َو
وُل        " ُسَنِنِھ " َرَوى َأُبو َداُوَد ِفي  اَل َرُس اَل َق ُھ َق ُھ َعْن َي الّل ّدْرَداِء َرِض ِمْن َحِدیِث َأِبي ال

ا    الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إّن الّلَھ َأْنَزَل الّداَء َوالّدَواَء َوَجَعَل ِلُكّل َداَوْوا َوَل َداٍء َدَواًء َفَت
إّن : َعْن اْبِن َمْسُعوٍد " َصِحیِحِھ " َوَذَكر اْلُبَخاِرّي ِفي ]  ١٤٢ص . [ َتَداَوْوا ِباْلُمَحّرِم 

ي    ْیُكْم َوِف ّرَم َعَل ا َح َفاَءُكْم ِفیَم ْل ِش ْم َیْجَع َھ َل َنِن " الّل ى " : الّس اَل َنَھ َرَة َق ي ُھَرْی ْن َأِب َع
َعْن َطاِرِق " َصِحیِح ُمْسِلٍم " ُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعْن الّدَواِء اْلَخِبیِث َوِفي َرُسو

ِرَه َأْن               اُه َأْو َك ِر َفَنَھ ْن اْلَخْم ّلَم َع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َأَل الّنِب ُھ َس ّي َأّن َوْیٍد اْلُجْعِف ْبِن ُس
ي       َیْصَنَعَھا َفَقاَل إّنَما  ُھ َداٌء َوِف َدَواٍء َوَلِكّن ْیَس ِب ُھ َل اَل إّن َنِن  " َأْصَنُعَھا ِللّدَواِء َفَق ُھ  " الّس َأّن

إّنَھا َداٌء َوَلْیَسْت ِبالّدَواِء " َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُسِئَل َعْن اْلَخْمِر ُیْجَعُل ِفي الّدَواِء َفَقاَل 
ذِ ]  ١٤٣ص [  و َداُوَد َوَالّتْرِم ي . ّي َأُب ِلٍم  " َوِف ِحیِح ُمْس َوْیٍد    " َص ِن ُس اِرِق ْب ْن َط َع

َلا " َیا َرُسوَل الّلِھ إّن ِبَأْرِضَنا َأْعَناًبا َنْعَتِصُرَھا َفَنْشَرُب ِمْنَھا َقاَل : اْلَحْضَرِمّي َقاَل ُقْلت 
ْیَس ِبشِ   "  َك َل ي   َفَراَجْعتھ ُقْلُت إّنا َنْسَتْشِفي ِلْلَمِریِض َقاَل إّن َذِل ُھ َداٌء َوِف َنِن  " َفاٍء َوَلِكّن ُس
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اُه           ّلَم َفَنَھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل َد َرُس ي َدَواٍء ِعْن الّنَساِئّي َأّن َطِبیًبا َذَكَر ِضْفَدًعا ِف
  ِر َفَلا َشَفاُه الّلُھَعْن َقْتِلَھا َوُیْذَكُر َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َقاَل َمْن َتَداَوى ِباْلَخْم

  ]َبَیاُن ُقْبِح اْلُمَعاَلَجِة ِباْلُمَحّرَماِت َعْقًلا [ 
ِث      ِذِه اْلَأَحاِدی ْن َھ ا ِم ا َذَكْرَن ْرُع َفَم ا الّش ْرًعا َأّم ا َوَش ٌة َعْقًل اِت َقِبیَح ُة ِباْلُمَحّرَم اْلُمَعاَلَج

ِة   َوَغْیِرَھا َوَأّما اْلَعْقُل َفُھَو َأّن الّلَھ ُسْبَحا ِذِه اْلُأّم َنُھ إّنَما َحّرَمُھ ِلُخْبِثِھ َفِإّنُھ َلْم ُیَحّرْم َعَلى َھ
ِھ      َراِئیَل ِبَقْوِل ي إْس ى َبِن ا      { َطّیًبا ُعُقوَبًة َلَھا َكَما َحّرَمُھ َعَل اُدوا َحّرْمَن ِذیَن َھ َن اّل ِبُظْلٍم ِم َف

ْم     ْت َلُھ اٍت ُأِحّل اء  [ } َعَلْیِھْم َطّیَب ّرَم         ؛]  ١٦٠: الّنَس ا َح ِة َم ِذِه اْلُأّم ى َھ ّرَم َعَل ا َح َوِإّنَم
ْن            َفاُء ِم ِھ الّش َب ِب ُب َأْن ُیْطَل ا ُیَناِس ِھ َفَل ْن َتَناُوِل َیاَنًة َع ْم َوِص ِلُخْبِثِھ َوَتْحِریُمُھ َلُھ َحِمّیًة َلُھ

ُھ ُیْعقِ         ا َلِكّن ي إَزاَلِتَھ َر ِف ُھ َوِإْن َأّث ِل َفِإّن َقاِم َواْلِعَل ّوِة      اْلَأْس ِب ِبُق ي اْلَقْل ُھ ِف َم ِمْن َقًما َأْعَظ ُب َس
ِب        ْقِم اْلَقْل َدِن ِبُس ْقِم اْلَب ِة ُس ي إَزاَل ص . [ اْلُخْبِث اّلِذي ِفیِھ َفَیُكوُن اْلُمَداَوى ِبِھ َقْد َسَعى ِف

و ]  ١٤٤ ّد َمْقُص َذا ِض ِتِھ َوَھ ِھ َوُمَلاَبَس ِب ِفی ى الّتْرِغی ّض َعَل اِذِه َدَواًء َح اِرِع اّتَخ ِد الّش
ُھ   . َوَأْیًضا َفِإّنُھ َداٌء َكَما َنّص َعَلْیِھ َصاِحُب الّشِریَعِة َفَلا َیُجوُز َأْن ُیّتَخَذ َدَواًء  ا َفِإّن َوَأْیًض

ا َبّینً         ّدَواِء اْنِفَعاًل ِة ال ْن َكْیِفّی ُل َع َة َتْنَفِع َأّن الّطِبیَع ا ُیْكِسُب الّطِبیَعَة َوالّروَح ِصَفَة اْلُخْبِث ِل
ِھ َوِلھَ       ي َذاِت ا ِف اَن َخِبیًث َف إَذا َك َذا َفِإَذا َكاَنْت َكْیِفّیُتُھ َخِبیَثًة اْكَتَسَبْت الّطِبیَعُة ِمْنُھ ُخْبًثا َفَكْی
ّنْفَس   ْن  َحّرَم الّلُھ ُسْبَحاَنُھ َعَلى ِعَباِدِه اْلَأْغِذَیَة َواْلَأْشِرَبَة َواْلَمَلاِبَس اْلَخِبیَثَة ِلَما ُتْكِسُب ال ِم

  .َھْیَئِة اْلُخْبِث َوِصَفِتِھ 
  ]الّتَداِوي ِبِھ َذِریَعٌة إَلى َتَعاِطیِھ [

 َوَأْیًضا َفِإّن ِفي إَباَحِة الّتَداِوي ِبِھ َوَلا ِسّیَما إَذا َكاَنْت الّنُفوُس َتِمیُل إَلْیِھ َذِریَعًة إَلى َتَناُوِلِھ
الّنُفوُس َأّنُھ َناِفٌع َلَھا ُمِزیٌل ِلَأْسَقاِمَھا َجاِلٌب ِلِشَفاِئَھا َفَھَذا  ِللّشْھَوِة َوالّلّذِة َلا ِسّیَما إَذا َعَرَفْت

ّد          ْیَن َس َب َأّن َب ا َرْی ٍن َوَل ّل ُمْمِك ِھ ِبُك ى َتَناُوِل َة إَل ّد الّذِریَع اِرُع َس ا َوالّش ْيٍء إَلْیَھ ّب َش َأَح
ا    الّذِریَعِة إَلى َتَناُوِلِھ َوَفْتِح الّذِریَعِة إَلى َت ا و َتَعاُرًض ِھ َتَناُقًض َذا     . َناُوِل ي َھ ِإّن ِف ا َف َوَأْیًض

ي ُأّم     اَم ِف ِرْض اْلَكَل الّدَواِء اْلُمَحّرِم ِمْن اْلَأْدَواِء َما َیِزیُد َعَلى َما ُیَظّن ِفیِھ ِمْن الّشَفاِء َوْلَنْف
ّط َفِإنّ       َفاًء َق ا ِش ا ِفیَھ ُھ َلَن َل الّل َو       اْلَخَباِئِث اّلِتي َما َجَع ِذي ُھ ّدَماِغ اّل ّرِة ِبال ِدیَدُة اْلَمَض ا َش َھ

َقاَل َأِبِقَراٍط ِفي َأْثَناِء َكَلاِمِھ ِفي . َمْرَكُز اْلَعْقِل ِعْنَد اْلَأِطّباِء َوَكِثیٍر ِمْن اْلُفَقَھاِء َواْلُمَتَكّلِمیَن 
ِدیٌد   الّرْأِس َش َرِة ِب َرُر اْلَخْم اّدِة َض َأْمَراِض اْلَح ُھ. اْل ِھ  ِلَأّن اَع إَلْی ّرُع اِلاْرِتَف ُع . ُیَس َوَیْرَتِف

ّذْھِن      ّر ِبال َذِلَك َیُض َو َك َدِن َوُھ ي اْلَب و ِف ي َتْعُل اُط اّلِت ِھ اْلَأْخَل اِحُب . ِباْرِتَفاِع اَل َص " َوَق
ِب    " : اْلَكاِمِل  ّدَماِغ َواْلَعَص َراُر ِبال نْ   . إّن َخاّصّیَة الّشَراِب اْلِإْض ُرُه ِم ا َغْی ِة   َوَأّم اْلَأْدِوَی

ُدُھَما    اِن َأَح ِة َفَنْوَع ِع       : اْلُمَحّرَم ى َدْف ُة َعَل اَعَدِتِھ الّطِبیَع ُث ِلُمَس ا َتْنَبِع ّنْفُس َوَل ُھ ال َتَعاُف
ِة     ى الّطِبیَع ا َعَل اْلَمَرِض ِبِھ َكالّسُموِم َوُلُحوِم اْلَأَفاِعي َوَغْیِرَھا ِمْن اْلُمْسَتْقَذَراِت َفَیْبَقى َكّل

ا َدَواًء ُمْث ٍذ َداًء َل یُر ِحیَنِئ ا َفَیِص ا َلَھ اِني ]  ١٤٥ص . [ ِقًل ّنْفُس : َوالّث ُھ ال ا َتَعاُف ا َل َم
ي       ُل َیْقِض ِھ َواْلَعْق ْن َنْفِع ُر ِم َرُرُه َأْكَث َذا َض ا َفَھ ُل َمَثًل َتْعِمُلُھ اْلَحَواِم ِذي َتْس َراِب اّل َكالّش

َك     ِبَتْحِریِم َذِلَك َفاْلَعْقُل َواْلِفطْ  ي َذِل ْرِع ِف اِبٌق ِللّش ْوِن       . َرُة ُمَط ي َك ٌف ِف ّر َلِطی ا ِس ا ُھَن َوَھ
ِھ َومَ       اُد َمْنَفَعِت اْلَقُبوِل َواْعِتَق ھ ِب ّدَواِء َتَلّقی ا اْلُمَحّرَماِت َلا ُیْسَتْشَفى ِبَھا َفِإّن َشْرَط الّشَفاِء ِبال

اَرُك      َجَعَل الّلُھ ِفیِھ ِمْن َبَرَكِة الّشَفاِء َفِإّن الّن ا َواْلُمَب َیاِء َأْبَرُكَھ ُع اْلَأْش اَرُك َوَأْنَف اِفَع ُھَو اْلُمَب
ِذهِ     ِریَم َھ ِلِم َتْح اَد اْلُمْس  ِمْن الّناِس َأْیَنَما َكاَن ُھَو اّلِذي ُیْنَتَفُع ِبِھ َحْیُث َحّل َوَمْعُلوٌم َأّن اْعِتَق

ِھ         اْلَعْیِن ِمّما َیُحوُل َبْیَنُھ َوَبْیَن اْعِتَقاِد َب ي َطْبِع ا َوَتَلّق ِھ ِبَھ ِن َظّن ْیَن ُحْس ا َوَب ا َوَمْنَفَعِتَھ َرَكِتَھ
ا َوَطْبعُ            اًدا ِفیَھ َوَأ اْعِتَق ا َوَأْس َرَه َلَھ اَن َأْك ا َك َم إیَماًن ُد َأْعَظ اَن اْلَعْب ُھ َلَھا ِباْلَقُبوِل َبْل ُكّلَما َك
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ِذهِ       ي َھ ا ِف ِإَذا َتَناَوَلَھ ا َف ْيٍء َلَھ اُد         َأْكَرَه َش ُزوَل اْعِتَق ا َأْن َی ا َدَواًء إّل ُھ َل ْت َداًء َل اِل َكاَن اْلَح
ْؤمِ     ا اْلُم ا َیَتَناَوُلَھ اَن َفَل ُن اْلُخْبِث ِفیَھا َوُسوُء الّظّن َواْلَكَراَھُة َلَھا ِباْلَمَحّبِة َوَھَذا ُیَناِفي اْلِإیَم

  .َقّط إّلا َعَلى َوْجِھ َداٍء َوَالّلُھ َأْعَلُم 
  )٤٧٥ص /  ١ج ( -عاد زاد الم

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَیاَدِة اْلَمْرَضى
ْن          ُھ ِم اَن َیْخِدُم ا َك اَد ُغَلاًم َحاِبِھ َوَع ْن َأْص ِرَض ِم َكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیُعوُد َمْن َم

ِلْم       َأْھِل اْلِكَتاِب َوَعاَد َعّمُھ َوُھَو ُمْشِرٌك ْم ُیْس وِدّي َوَل َلَم اْلَیُھ َلاَم َفَأْس َوَعَرَض َعَلْیِھَما اْلِإْس
ُدك  . َعّمُھ  َوَكاَن َیْدُنو ِمْن اْلَمِریِض َوَیْجِلُس ِعْنَد َرْأِسِھ َوَیْسَأُلُھ َعْن َحاِلِھ َفَیُقوُل َكْیَف َتِج

ْیًئا    ؟ َوَذَكَر َأّنُھ َكاَن َیْسَأُل اْلَمِریَض َعّما َیْشَتِھیِھ َتَھى َش َفَیُقوُل َھْل َتْشَتِھي َشْیًئا ؟ َفِإْن اْش
ِریِض       ]  ٤٧٦ص . [ َوَعِلَم َأّنُھ َلا َیُضّرُه َأَمَر َلُھ ِبِھ  ى اْلَم ى َعَل ِدِه اْلُیْمَن ُح ِبَی اَن َیْمَس َوَك

فَ       ا ِش اِفي َل َت الّش ِفِھ َأْن ْأَس َواْش ا     َوَیُقوُل الّلُھّم َرّب الّناِس َأْذِھْب اْلَب َفاًء َل َفاُؤك ِش ا ِش اَء إّل
ُیَغاِدُر َسَقًما َوَكاَن َیُقوُل اْمَسْح اْلَبْأَس َرّب الّناِس ِبَیِدَك الّشَفاُء َلا َكاِشَف َلُھ إّلا َأْنت َوَكاَن 

ْعٍد      ُھ ِلَس ا َقاَل ا َكَم ْعًدا الّلھُ       : َیْدُعو ِلْلَمِریِض َثَلاًث ِف َس ّم اْش ْعًدا الّلُھ ِف َس ّم اْش ِف  الّلُھ ّم اْش
  َسْعًدا َوَكاَن إَذا َدَخَل َعَلى اْلَمِریِض َیُقوُل َلُھ َلا َبْأَس َطُھوٌر إْن َشاَء الّلُھ

  ]الّرْقَیُة َواِلاْسِتْرَقاُء [ 
ُع         ْكَوى َفَیَض ْرٌح َأْو َش ٌة َأْو ُج ِھ ُقْرَح ْن ِب ي َم َوُرّبَما َكاَن َیُقوُل َكّفاَرٌة َوَطُھور َوَكاَن َیْرِق

ِقیُمَنا            َسّباَب َفى َس َنا ُیْش ِة َبْعِض َنا ِبِریَق ُة َأْرِض ِھ ُتْرَب ِم الّل وُل ِبْس ا َوَیُق ّم َیْرَفُعَھ َتُھ ِباْلَأْرِض ُث
ْبِعیَن        " الّصِحیَحْیِن " ِبِإْذِن َرّبَنا َھَذا ِفي  ِدیِث الّس ي َح اَءْت ِف ي َج َة اّلِت ُل الّلْفَظ َوُھَو ُیْبِط
َفَقْوُلُھ ِفي اْلَحِدیِث . اْلَجّنَة ِبَغْیِر ِحَساٍب َوَأّنُھْم َلا َیْرُقوَن َوَلا َیْسَتْرُقوَن َأْلًفا اّلِذیَن َیْدُخُلوَن 

َك       " َلا َیْرَقْوَن "  وُل َذِل َة َیُق َن َتْیِمّی َلاِم اْب ْیَخ اْلِإْس ا   . َغَلٌط ِمْن الّراِوي َسِمْعت َش اَل َوِإّنَم َق
[ َوَذِلَك ِلَأّن َھُؤَلاِء َدَخُلوا اْلَجّنَة ِبَغْیِر ِحَساٍب : ُقْلت " . ُقوَن ُھْم اّلِذیَن َلا َیْسَتْر" اْلَحِدیُث 

وَن   { َقاَل ]  ٤٧٧ص  ْم َیَتَوّكُل ِھ       } َوَعَلى َرّبِھ ُكوِنِھْم إَلْی ْم َوُس ى َرّبِھ َوّكِلِھْم َعَل اِل َت َفِلَكَم
ا    َوِثَقِتِھْم ِبِھ َوِرَضاُھْم َعْنُھ َوِإْنَزاِل َحَواِئِجِھْم ا َغْیَرَھ ِبِھ َلا َیْسَأُلوَن الّناَس َشْیًئا َلا ُرْقَیًة َوَل

َقاَل . َوَلا َیْحُصُل َلُھْم ِطَیَرٌة َتُصّدُھْم َعّما َیْقِصُدوَنُھ َفِإّن الّطَیَرَة ُتْنِقُص الّتْوِحیَد َوُتْضِعُفُھ 
ّي  اِئٌل َوالّنِب َتْرِقي َس ٌن َواْلُمْس ّدٌق ُمْحِس ي ُمَتَص ْم َوالّراِق ى َوَل ّلَم َرَق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َص

ِدیِث           َنُعوَن ِباْلَح ا َتْص َل َفَم ِإْن ِقی ُھ َف اُه َفْلَیْنَفْع َع َأَخ ْنُكْم َأْن َیْنَف َیْسَتْرِق َوَقاَل َمْن اْسَتَطاَع ِم
ِھ صَ   " الّصِحیَحْیِن " اّلِذي ِفي  وَل الّل ِھ   َعْن َعاِئَشَة َرِضَي الّلُھ َعْنَھا َأّن َرُس ُھ َعَلْی ّلى الّل

َرَأ   ٌد     { َوَسّلَم َكاَن إَذا َأَوى إَلى ِفَراِشِھ َجَمَع َكّفْیِھ ُثّم َنَفَث ِفیِھَما َفَق ُھ َأَح َو الّل ْل ُھ { و } ُق
َوَیْمَسُح ِبِھَما َما اْسَتَطاَع ِمْن َجَسِدِه } ُقْل َأُعوُذ ِبَرّب الّناِس { و } ُقْل َأُعوُذ ِبَرّب اْلَفَلِق 

ُة    َو ْت َعاِئَش ّراٍت َقاَل : َیْبَدُأ ِبِھَما َعَلى َرْأِسِھ َوَوْجِھِھ َما َأْقَبَل ِمْن َجَسِدِه َیْفَعُل َذِلَك َثَلاَث َم
َفَلّما اْشَتَكى َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن َیْأُمُرِني َأْن َأْفَعَل َذِلَك ِبِھ َفاْلَجَواُب َأّن 

  .َھَذا : َأَحُدَھا . َحِدیَث َقْد ُرِوَي ِبَثَلاَثِة َأْلَفاٍظ َھَذا اْل
  .َأّنُھ َكاَن َیْنُفُث َعَلى َنْفِسِھ : َوالّثاِني 

اَن إَذا            ٍع َك ٍظ َراِب ي َلْف ا َوِف ِھ ِلَبَرَكِتَھ ِد َنْفِس ُح ِبَی ّن َوَأْمَس ِھ ِبِھ َوالّثاِلُث َقاَلْت ُكْنت َأْنُفُث َعَلْی
ا           اْشَتَكى َیْقَرُأ َھا َبْعًض ُر َبْعُض اُظ ُیَفّس ِذِه اْلَأْلَف ُث َوَھ اْلُمَعّوَذاِت َوَیْنُف ِھ ِب ى َنْفِس اَن  . َعَل َوَك

َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْنُفُث َعَلى َنْفِسِھ َوَضْعُفُھ َوَوَجُعُھ َیْمَنُعُھ ِمْن إْمَراِر َیِدِه َعَلى َجَسِدِه 
ِتْرَقاِء      َفَكاَن َیْأُمُر َع. ُكّلِھ  ْن اِلاْس َك ِم ْیَس َذِل َو َوَل اِئَشَة َأْن ُتِمّر َیَدُه َعَلى َجَسِدِه َبْعَد َنْفِثِھ ُھ



 ٣٢١

َكاَن َیْأُمُرِني َأْن َأْرِقَیُھ َوِإّنَما َذَكَرْت اْلَمْسَح ِبَیِدِه َبْعَد الّنْفِث َعَلى ]  ٤٧٨ص [ ِفي َشْيٍء 
ُل  َجَسِدِه ُثّم َقاَلْت َكاَن َیْأُمُرِني َأ ْن َأْفَعَل َذِلَك ِبِھ َأْي َأْن َأْمَسَح َجَسَدُه ِبَیِدِه َكَما َكاَن ُھَو َیْفَع

ا   .  ِریِض َوَل َوَلْم َیُكْن ِمْن َھْدِیِھ َعَلْیِھ الّصَلاُة َوالّسَلاُم َأْن َیُخّص َیْوًما ِمْن اْلَأّیاِم ِبِعَیاَدِة اْلَم
اِت  َوْقًتا ِمْن اْلَأْوَقاِت َبْل َشَرَع ِلُأ ي  . ّمِتِھ ِعَیاَدَة اْلَمْرَضى َلْیًلا َوَنَھاًرا َوِفي َساِئِر اْلَأْوَق َوِف

ِإَذا            " اْلُمْسَنِد "  َس َف ى َیْجِل ِة َحّت ِة اْلَجّن ي ُخْرَف ى ِف ِلَم َمَش اُه اْلُمْس ُل َأَخ اَد الّرُج َعْنُھ إَذا َع
ّلى عَ     ْدَوًة َص اَن َغ ِإْن َك َي َوِإْن       َجَلَس َغَمَرْتُھ الّرْحَمُة َف ى ُیْمِس ٍك َحّت َف َمَل ْبُعوَن َأْل ِھ َس َلْی

َكاَن َمَساًء َصّلى َعَلْیِھ َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك َحّتى ُیْصِبَح َوِفي َلْفٍظ َما ِمْن ُمْسِلٍم َیُعوُد ُمْسِلًما 
ْن ا  َي     إّلا َبَعَث الّلُھ َلُھ َسْبِعیَن َأْلَف َمَلٍك ُیَصّلوَن َعَلْیِھ َأّي َساَعٍة ِم ى ُیْمِس ْت َحّت اِر َكاَن لّنَھ

َوَأّي َساَعٍة ِمْن الّلْیِل َكاَنْت َحّتى ُیْصِبَح َوَكاَن َیُعوُد ِمْن الّرَمِد َوَغْیِرِه َوَكاَن َأْحَیاًنا َیَضُع 
اَن َیمْ  ُھ   َیَدُه َعَلى َجْبَھِة اْلَمِریِض ُثّم َیْمَسُح َصْدَرُه َوَبْطَنُھ َوَیُقوُل الّلُھّم اْشِفھ َوَك ُح َوْجَھ َس

  ] ٤٧٩ص [ َوَكاَن إَذا َیِئَس ِمْن اْلَمِریِض َقاَل إّنا ِلّلِھ َوِإّنا إَلْیِھ َراِجُعوَن . َأْیًضا 
ھ    ١ ن أھل رض م ابھ م ن أص ھ لم ر ب ھ، واألم ي نفس داوي ف ل الت ھ فع ن ھدی ان م ـ ك

  .وأصحابھ
)) ا عباد اهللا تداووای: ((، وقال]خ)) [ما أنزل اهللا من داء إال أنزل لھ شفاء: ((ـ وقال٢
  ].صحیح الترمذي[
واع     ٣ ة أن ان عالجھ للمرض ثالث دھا : ـ وك اني   : أح ة، والث ة الطبیعی ة  : باألدوی باألدوی

  .بالمركب من األمرین: اإللھیة، والثالث
  .ـ ونھى عن التداوي بالخمر، ونھى عن التداوي بالخبیث٤
ھ          ٤ ان یخدم ا ك حابھ، وعاد غالًم ود من مرض من أص ان یع اب،     ـ وك من أھل الكت

  .وعاد عمَّھ وھو مشرك، وعرض علیھما اإلسالم، فأسلم الیھودي ولم یسلم عمُّھ
  .ـ وكان یدنو من المریض ویجلس عند رأسھ ویسألھ عن حالھ٥
ـ ولم یكن من ھدیھ أن یخص یوًما من األیام بعیادة المریض، وال وقًتا من األوقات، ٦

  ا وفي سائر األووشرع ألمتھ عیادة المرضى لیًال ونھاًر
  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم في الطََّعاِم َوالشََّراِب  .٣٠

  )١٩٨ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
  ]َھْدُیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلَمْطَعِم َواْلَمْشَرِب [َفْصٌل 

ُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َحْبُس الّنْفِس َعَلى َنْوٍع َفَأّما اْلَمْطَعُم َواْلَمْشَرُب َفَلْم َیُكْن ِمْن َعاَدِتِھ َصّلى الّل
ّذُر َعَلیْ    ْد َیَتَع ّدا َوَق ا  َواِحٍد ِمْن اْلَأْغِذَیِة َلا َیَتَعّداُه إَلى َما ِسَواُه َفِإّن َذِلَك َیُضّر ِبالّطِبیَعِة ِج َھ

ّر    َأْحَیاًنا َفِإْن َلْم َیَتَناَوْل َغْیَرُه َضُعَف َأْو َھَلَك َوِإْن َتَناَو ُة َواْسَتَض ُھ الّطِبیَع َل َغْیَرُه َلْم َتْقَبْل
ا   ٍد َداِئًم ْوٍع َواِح ى َن َرَھا َعَل ِھ َفَقَص ِة  -ِب ُل اْلَأْغِذَی ُھ َأْفَض ْو َأّن ّر  -َوَل ٌر ُمِض ص . [ َخَط

ِة           ]  ١٩٩ ِم َواْلَفاِكَھ ْن الّلْح ِھ ِم ِدِه ِبَأْكِل ِل َبَل اَدُة َأْھ َرْت َع ا َج ُل َم ِر   َكاَن َیْأُك ِز َوالّتْم َواْلُخْب
  .َوَغْیِرِه ِمّما َذَكْرَناُه ِفي َھْدِیِھ ِفي اْلَمْأُكوِل َفَعَلْیك ِبُمَراَجَعِتِھ ُھَناَك 

  ]َتْعِدیُل الّطَعاِم ِبِضّدِه [ 
َدَلَھا    َرَھا َوَع ِدیٍل َكَس ّدَھا إْن   َوِإَذا َكاَن ِفي َأَحِد الّطَعاَمْیِن َكْیِفّیٌة َتْحَتاُج إَلى َكْسٍر َوَتْع ِبِض

ْن       ٍة ِم ٍة َوَداِعَی ى َحاَج ُھ َعَل َأْمَكَن َكَتْعِدیِل َحَراَرِة الّرَطِب ِباْلِبّطیِخ َوِإْن َلْم َیِجْد َذِلَك َتَناَوَل
  .الّنْفِس ِمْن َغْیِر إْسَراٍف َفَلا َتَتَضّرُر ِبِھ الّطِبیَعُة 

  ]َتْرُك َما َتَعاُفُھ الّنْفُس [ 
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ي       َوَكاَن إَذا َعاَفْت یٌم ِف ٌل َعِظ َذا َأْص ْرٍه َوَھ َنْفُسُھ الّطَعاَم َلْم َیْأُكْلُھ َوَلْم َیْحِمْلَھا إّیاُه َعَلى ُك
ْن            َر ِم ِھ َأْكَث ّرُرُه ِب اَن َتَض َتِھیِھ َك ا َیْش ُھ َوَل ُھ َنْفُس ا َتَعاُف ِحْفِظ الّصّحِة َفَمَتى َأَكَل اْلِإْنَساُن َم

ّط إْن           : َرَة َقاَل َأُبو ُھَریْ . اْنِتَفاِعِھ  ا َق ّلَم َطَعاًم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل اَب َرُس ا َع َم
ُھ فَ  ُھ   اْشَتَھاُه َأَكَلُھ َوِإّلا َتَرَكُھ َوَلْم َیْأُكْل ِمْنُھ َوَلّما ُقّدَم إَلْیِھ الّضّب اْلَمْشِوّي َلْم َیْأُكْل ِمْن َل َل ِقی

ْھَوَتُھ        َأُھَو َحَراٌم ؟ َقاَل َلا َوَلِكْن َل ُھ َوَش ى َعاَدَت ُھ َفَراَع ُدِني َأَعاُف ْوِمي َفَأِج َأْرِض َق ْم َیُكْن ِب
ْن  َفَلّما َلْم َیُكْن َیْعَتاُد َأْكَلُھ ِبَأْرِضِھ َوَكاَنْت َنْفُسُھ َلا َتْشَتِھیِھ َأْمَسَك َعْنُھ َوَلْم َیْمَنْع ِمْن َأْك ِلِھ َم

  .َیْشَتِھیِھ َوَمْن َعاَدُتُھ َأْكُلُھ 
  ]َمَحّبُتُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِللّذَراع [

ِحیَحْیِن  " َوَكاَن ُیِحّب الّلْحَم َوَأَحّبُھ إَلْیِھ الّذَراُع َوُمَقّدُم الّشاِة َوِلَذِلَك ُسّم ِفیِھ َوِفي  " : الّص
  لّذَراُع َوَكاَنْت ُتْعِجُبُھُأِتَي َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبَلْحٍم َفُرِفَع إَلْیِھ ا

  ]َأْكُلُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِللّرَقَبِة [ 
اًة     ا َش ي َبْیِتَھ  ٢٠٠ص [ َوَذَكَر َأُبو ُعَبْیَدَة َوَغْیُرُه َعْن ِضَباَعَة ِبْنِت الّزَبْیِر َأّنَھا َذَبَحْت ِف

وِل    َفَأْرَسَل إَلْیَھا َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی]  ْت ِللّرُس اِتُكْم َفَقاَل ِھ َوَسّلَم َأْن َأْطِعِمیَنا ِمْن َش
ِھ          ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ى َرُس ا إَل َل ِبَھ َما َبِقَي ِعْنَدَنا إّلا الّرَقَبُة َوِإّني َلَأْسَتْحِیَي َأْن ُأْرِس

ا   َوَسّلَم َفَرَجَع الّرُسوُل َفَأْخَبَرُه َفَقاَل اْرِجْع إَلْیَھا َف ْل َلَھ اِة      : ُق ُة الّش ا َھاِدَی ا َفِإّنَھ ِلي ِبَھ َأْرِس
ُم           ِة َوَلْح ُم الّرَقَب اِة َلْح ِم الّش ّف َلْح َب َأّن َأَخ ا َرْی َأَذى َوَل َوَأْقَرُب إَلى اْلَخْیِر َوَأْبَعُدَھا ِمْن اْل

َوِفي َھَذا ُمَراَعاُة اْلَأْغِذَیِة اّلِتي الّذَراِع َواْلَعُضِد َوُھَو َأَخّف َعَلى اْلَمِعَدِة َوَأْسَرُع اْنِھَضاًما 
َوى      : َأَحُدَھا . َتْجَمُع َثَلاَثَة َأْوَصاٍف  ي اْلُق ا ِف ا َوَتْأِثیِرَھ َرُة َنْفِعَھ اِني  . َكْث ى   : الّث ا َعَل ِخّفُتَھ

ا   ا َعَلْیَھ َدُم ِثَقِلَھ َدِة َوَع ا  . اْلَمِع ُل َم َذا َأْفَض ِمَھا َوَھ ْرَعُة َھْض ُث ُس َذاِء الّثاِل ْن اْلِغ وُن ِم َیُك
  .َوالّتَغّذي ِباْلَیِسیِر ِمْن َھَذا َأْنَفُع ِمْن اْلَكِثیِر ِمْن َغْیِرِه 

  ]َمَحّبُتُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلْلَحْلَواِء َواْلَعَسِل َوَبَیاُن َأّنُھَما َمَع الّلْحِم َأْفَضُل اْلَأْغِذَیة [ 
ِل    -َأْعِني الّلْحَم َواْلَعَسَل َواْلَحْلَواَء  -َواْلَعَسَل َوَھِذِه الّثَلاَثُة  َوَكاَن ُیِحّب اْلَحْلَواَء ْن َأْفَض ِم

ّحِة   ِظ الّص ي ِحْف یٌم ِف ٌع َعِظ ا َنْف َذاِء ِبَھ اِء َوِلِلاْغِت ِد َواْلَأْعَض َدِن َواْلَكِب ا ِلْلَب ِة َوَأْنَفِعَھ اْلَأْغِذَی
  .ّلا َمْن ِبِھ ِعّلٌة َوآَفٌة َواْلُقّوِة َوَلا َیْنِفُر ِمْنَھا إ

  ]ُیْؤِدُم َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُخْبَز الّشِعیِر ِبالّلْحِم َواْلِبّطیِخ َوالّتْمِر َواْلَخّل َوَفَواِئُد َذِلَك [ 
وُل ُھَو َسّیُد َطَعاِم َأْھِل َوَكاَن َیْأُكُل اْلُخْبَز َمْأُدوًما َما َوَجَد َلُھ إَداًما َفَتاَرًة َیْأِدُمُھ ِبالّلْحِم َوَیُق

َرًة        . الّدْنَیا َواْلآِخَرِة َرَواُه اْبُن َماَجْھ َوَغْیُرُه  َع َتْم ُھ َوَض الّتْمِر َفِإّن اَرًة ِب اْلِبّطیِخ َوَت اَرًة ِب َوَت
َذاِء َأّن ُخبْ     ْدِبیِر اْلِغ ْن َت اِرٌد   َعَلى ِكْسَرِة َشِعیٍر َوَقاَل َھَذا إَداُم َھِذِه َوِفي َھَذا ِم ِعیِر َب َز الّش

َأْدُم       ْوَلْیِن َف ّح اْلَق ى َأَص ٌب َعَل اَرًة    ]  ٢٠١ص [ َیاِبٌس َوالّتْمَر َحاّر َرْط ِة َوَت ِل اْلَمِدیَن َكَأْھ
ِباْلَخّل َوَیُقوُل ِنْعَم اْلِإَداُم اْلَخل َوَھَذا َثَناٌء َعَلْیِھ ِبَحَسِب ُمْقَتَضى اْلَحاِل اْلَحاِضِر َلا َتْفِضیٌل 

ُھ َعَلى َغْیِرِه َكَما َیُظّن اْلُجّھاُل َوَسَبُب اْلَحِدیِث َأّنُھ َدَخَل َعَلى َأْھِلِھ َیْوًما َفَقّدُموا َلُھ ُخْبًزا َل
وُد  " َما ِعْنَدَنا إّلا َخّل َفَقاَل : َقاُلوا " َفَقاَل َھْل ِعْنَدُكْم ِمْن إَداٍم ؟  ِنْعَم اْلِإَداُم اْلَخّل َواْلَمْقُص

َدُه     َأّن َأْك ِدِھَما َوْح ى َأَح اِر َعَل . َل اْلُخْبِز َمْأُدوًما ِمْن َأْسَباِب ِحْفِظ الّصّحِة ِبِخَلاِف اِلاْقِتَص
ِھ  . ِلِإْصَلاِحِھ اْلُخْبَز َوَجْعِلِھ ُمَلاِئًما ِلِحْفِظ الّصّحِة : َوُسّمَي اْلَأْدُم ُأُدًما  َوِمْنُھ َقْوُلُھ ِفي إَباَحِت

ّزْوَج       ِلْلَخاِطِب الّنَظَر ِإّن ال ِة َف اِم َواْلُمَواَفَق ى اِلاْلِتَئ إّنُھ َأْحَرى َأْن ُیْؤَدَم َبْیَنُھَما َأْي َأْقَرُب إَل
  .َیْدُخُل َعَلى َبِصیَرٍة َفَلا َیْنَدُم 

  ]َأْكُلُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلَفاِكَھَة [ 
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َد مَ  َباِب          َوَكاَن َیْأُكُل ِمْن َفاِكَھِة َبَلِدِه ِعْن ِر َأْس ْن َأْكَب ا ِم َذا َأْیًض ا َوَھ ي َعْنَھ ا َیْحَتِم ا َوَل ِجیِئَھ
ِھ َأْھُلھَ       ُع ِب ا َیْنَتِف ِة َم ْن اْلَفاِكَھ ا ِحْفِظ الّصّحِة َفِإّن الّلَھ ُسْبَحاَنُھ ِبِحْكَمِتِھ َجَعَل ِفي ُكّل َبْلَدٍة ِم

ّل     ِفي َوْقِتِھ َفَیُكوُن َتَناُوُلُھ ِمْن َأْسَباِب ِصّح ِة َوَق ْن اْلَأْدِوَی ٍر ِم ِتِھْم َوَعاِفَیِتِھْم َوُیْغِني َعْن َكِثی
ْن              ِدِھْم ِم ًما َوَأْبَع اِس ِجْس َقِم الّن ْن َأْس َو ِم ا َوُھ َقِم إّل َیَة الّس ِدِه َخْش ِة َبَل َمْن اْحَتَمى َعْن َفاِكَھ

اِت َفَحَراَرُة اْلَفْصِل َواْلَأْرِض َوَحَراَرُة َوَما ِفي ِتْلَك اْلَفاِكَھِة ِمْن الّرُطوَب. الّصّحِة َواْلُقّوِة 
ا   ْوَق َم  اْلَمِعَدِة ُتْنِضُجَھا َوَتْدَفُع َشّرَھا إَذا َلْم ُیْسِرْف ِفي َتَناُوِلَھا َوَلْم ُیَحّمْل ِمْنَھا الّطِبیَعَة َف

َذاِء       َتْحَتِمُلُھ َوَلْم ُیْفِسْد ِبَھا اْلِغَذاَء َقْبَل َھْضِمِھ َوَلا َأْفَسَدَھا اُوِل اْلِغ ا َوَتَن اِء َعَلْیَھ ْرِب اْلَم ِبُش
ي                ي ِف ا َیْنَبِغ ا َم َل ِمْنَھ ْن َأَك َك َفَم َد َذِل ُدُث ِعْن ا َیْح ًرا َم وَلْنَج َكِثی ِإّن اْلُق ا َف َبْعَد الّتَحّلي ِمْنَھ

  ] ٢٠٢ص . [ اِفًعا اْلَوْقِت اّلِذي َیْنَبِغي َعَلى اْلَوْجِھ اّلِذي َیْنَبِغي َكاَنْت َلُھ َدَواًء َن
  )١٤٢ص /  ١ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل َھْدُیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّطَعاِم
ُف      ا َیَتَكّل وًدا َوَل ُرّد َمْوُج َوَكَذِلَك َكاَن َھْدُیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوِسیَرُتُھ ِفي الّطَعاِم َلا َی

ّرَب إلَ  ِر             َمْفُقوًدا َفَما ُق ْن َغْی ُھ ِم ُھ َفَیْتُرَك ُھ َنْفُس ا َأْن َتَعاَف ُھ إّل ا َأَكَل اِت إّل ْن الّطّیَب ْيٌء ِم ِھ َش ْی
ْم               ا َل ّب َلّم َل الّض َرَك َأْك ا َت ھُ  َكَم ا َتَرَك ُھ َوِإّل َتَھاُه َأَكَل ّط إْن اْش ا َق اَب َطَعاًم َتْحِریٍم َوَما َع

ُر      َیْعَتْدُه َوَلْم ُیَحّرْمُھ َعَلى اْلُأّمِة َو َیْنُظ ِھ َوُھ ى َماِئَدِت َل    . َبْل ُأِكَل َعَل َوى َواْلَعَس َل اْلَحْل َوَأَك
َوَكاَن ُیِحّبُھَما َوَأَكَل َلْحَم اْلَجُزوِر َوالّضْأِن َوالّدَجاِج َوَلْحَم اْلُحَباَرى َوَلْحَم ِحَماِر اْلَوْحِش 

َواَء َوأَ    َل الّش ِر َوَأَك اَم اْلَبْح ِب َوَطَع ا     َواْلَأْرَن َبَن َخاِلًص ِرَب الّل َر َوَش َب َوالّتْم َل الّرَط َك
ُذ       اٌء ُیّتَخ َي ِحَس َرَة َوِھ َل اْلَخِزی َوَمُشوًبا َوالّسِویَق َواْلَعَسَل ِباْلَماِء َوَشِرَب َنِقیَع الّتْمِر َوَأَك

َل         َأِقَط َوَأَك َل اْل ِب َوَأَك اَء ِبالّرَط َل اْلِقّث ّدِقیِق َوَأَك َز     ِمْن الّلَبِن َوال َل اْلُخْب اْلُخْبِز َوَأَك َر ِب الّتْم
ْحُم            َو الّش َوَدُك َوُھ َي اْل ِة َوِھ َز ِباْلِإَھاَل َل اْلُخْب الّلْحِم َوَأَك ُز ِب َو اْلُخْب ِباْلَخّل َوَأَكَل الّثِریَد َوُھ

َل    اْلُمَذاُب َوَأَكَل ِمْن اْلَكِبِد اْلَمْشِوّیِة َوَأَكَل اْلَقِدیَد َوَأَكَل الّدّباَء اْلَم ا َوَأَك اَن ُیِحّبَھ ْطُبوَخَة َوَك
ِب     یَخ ِبالّرَط َل اْلِبّط اْلَمْسُلوَقَة َوَأَكَل الّثِریَد ِبالّسْمِن َوَأَكَل اْلُجْبَن َوَأَكَل اْلُخْبَز ِبالّزْیِت َوَأَك

ُھ    اَن ُیِحّب ا َیَتَكّلفُ      . َوَأَكَل الّتْمَر ِبالّزْبِد َوَك ا َوَل ُرّد َطّیًب ْن َی ْم َیُك ا      َوَل ُل َم ُھ َأْك اَن َھْدُی ْل َك ُھ َب
اُل             َرى اْلِھَل وِع َوُی ْن اْلُج َر ِم ِھ اْلَحَج ى َبْطِن ْرِبُط َعَل ُھ َلَی ى إّن َبَر َحّت َتَیّسَر َفِإْن َأْعَوَزُه َص

أَ      . َواْلِھَلاُل َواْلِھَلاُل َوَلا ُیوَقُد ِفي َبْیِتِھ َناٌر  ى اْل ُع َعَل ِھ ُیوَض ُم َمْطَعِم اَن ُمْعَظ ي  َوَك ْرِض ِف
ا    َرُف َم الّسْفَرِة َوِھَي َكاَنْت َماِئَدَتُھ َوَكاَن َیْأُكُل ِبَأَصاِبِعِھ الّثَلاِث َوَیْلَعُقَھا إَذا َفَرَغ َوُھَو َأْش
اْلَخْمِس   ُل ِب ِریَص َیْأُك َع اْلَح َدٍة َواْلَجِش ُبٍع َواِح ُل ِبُأْص َر َیْأُك ِإّن اْلُمَتَكّب ِة َف ْن اْلَأْكَل وُن ِم َیُك

ِة  َو ُدَھا          ]  ١٤٣ص [ َیْدَفُع ِبالّراَح َواٍع َأَح ِة َأْن ى َثَلاَث اُء َعَل ا َواِلاّتَك ُل ُمّتِكًئ ا َیْأُك اَن َل : َوَك
ُأْخَرى       : اِلاّتَكاُء َعَلى اْلَجْنِب َوالّثاِني  ُھ ِباْل ِھ َوَأْكُل َدى َیَدْی ى إْح اُء َعَل الّتَرّبُع َوالّثاِلُث اِلاّتَك

وُل         . َمٌة َوالّثَلاِث َمْذُمو ِرِه َفَیُق ي آِخ ُدُه ِف ِھ َوَیْحَم ى َأّوِل َطَعاِم اَلى َعَل َھ َتَع َوَكاَن ُیَسّمي الّل
َتْغنً    ا ُمْس َوّدٍع َوَل ى ِعْنَد اْنِقَضاِئِھ اْلَحْمُد ِلّلِھ َحْمًدا َكِثیًرا َطّیًبا ُمَباَرًكا ِفیِھ َغْیَر َمْكِفّي َوَلا ُم

َقاَنا     َوُرّبَما َقاَل. َعْنُھ َرّبَنا  ا َوَس َداَنا َوَأْطَعَمَن اْلَحْمُد ِلّلِھ اّلِذي ُیْطِعُم َوَلا ُیْطَعُم َمّن َعَلْیَنا َفَھ
ْن          ا ِم َراِب َوَكَس ْن الّش َقى ِم اِم َوَس ْن الّطَع َم ِم َوُكّل َبَلاٍء َحَسٍن َأْبَلاَنا اْلَحْمُد ِلّلِھ اّلِذي َأْطَع

َلاَلِة َوبَ   ْن الّض َدى ِم ْرِي َوَھ یًلا   اْلُع َق َتْفِض ْن َخَل ٍر ِمّم ى َكِثی َل َعَل ى َوَفّض ْن اْلَعَم َر ِم ّص
َقى   . اْلَحْمُد ِلّلِھ َرّب اْلَعاَلِمیَن  َم َوَس ْن    . َوُرّبَما َقاَل اْلَحْمُد ِلّلِھ اّلِذِي َأْطَع َرَغ ِم اَن إَذا َف َوَك

ُل َیمْ  َل        َطَعاِمِھ َلِعَق َأَصاِبَعُھ َوَلْم َیُكْن َلُھْم َمَناِدی اَدُتُھْم َغْس ْن َع ْم َیُك ِدَیُھْم َوَل ا َأْی ُحوَن ِبَھ َس
ّرًة            . َأْیِدیِھْم ُكّلَما َأَكُلوا  ِرَب َم ا َوَش ْرِب َقاِئًم ْن الّش َر َع ْل َزَج ًدا َب ْرِبِھ َقاِع ُر ُش اَن َأْكَث َوَك
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ا  ُھ ِلَبیَ ]  ١٤٤ص [ َقاِئًم ْل َفَعَل َل َب ِھ َوِقی ٌخ ِلَنْھِی َذا َنْس َل َھ ِذي َفِقی َأْمَرْیِن َوَاّل َواِز اْل اِن َج
ُم   -َیْظَھُر ِفیِھ  ُدّل            -َوَالّلُھ َأْعَل ِة َی َیاُق اْلِقّص ْذٍر َوِس ا ِلُع ا َقاِئًم ِرَب ِفیَھ ْیٍن َش ُة َع ا َواِقَع َأّنَھ

ا      ِرَب َقاِئًم ّدْلَو َوَش َذ ال ِذِه    . َعَلْیِھ َفِإّنُھ َأَتى َزْمَزَم َوُھْم َیْسَتُقوَن ِمْنَھا َفَأَخ ي َھ ِحیُح ِف َوالّص
ُث          ُع َأَحاِدی َذا ُتْجِم وِد َوِبَھ ْن اْلُقُع ُع ِم ْذٍر َیْمَن َواُزُه ِلُع اْلَمْسَأَلِة الّنْھُي َعْن الّشْرِب َقاِئًما َوَج

اِرهِ  . اْلَباِب َوَالّلُھ َأْعَلُم  ى َیَس َر   َوَكاَن إَذا َشِرَب َناَوَل َمْن َعَلى َیِمیِنِھ َوِإْن َكاَن َمْن َعَل َأْكَب
  ] . ١٤٥ص [ ِمْنُھ 

  )٢٠٥ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
  ]َھْدُیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّشَراِب [ َفْصٌل 

  ]ُشْرُبُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلَعَسَل اْلَمْمُزوَج ِباْلَماِء اْلَباِرِد َوَفَواِئُدُه [
َراِب َف ي الّش ُھ ِف ا َھْدُی َل   َوَأّم َرُب اْلَعَس اَن َیْش ُھ َك ّحُة َفِإّن ِھ الّص ُظ ِب ْدٍي ُیْحَف ِل َھ ْن َأْكَم ِم

ُل       ا َأَفاِض ِھ إّل ى َمْعِرَفِت ِدي إَل اْلَمْمُزوَج ِباْلَماِء اْلَباِرِد َوِفي َھَذا ِمْن ِحْفِظ الّصّحِة َما َلا َیْھَت
ا    اْلَأِطّباِء َفِإّن ُشْرَبُھ َوَلْعَقُھ َعَلى الّریِق ُیِذ و ُلُزوَجَتَھ َدِة َوَیْجُل یُب اْلَبْلَغَم َوَیْغِسُل َخْمَل اْلَمِع

َلاِت    ا اْلَفَض ْدَفُع َعْنَھ ّر       ]  ٢٠٦ص [ َوَی ا َیُض ا َوِإّنَم ٍو َدَخَلَھ ّل ُحْل ْن ُك َدِة ِم ُع ِلْلَمِع َأْنَف
ا َھیّ       ْفَراِء َفُرّبَم ّدِة الّص ِھ َوِح ْفَراِء ِلِحّدِت اِحِب الّص ْم     ِباْلَعَرِض ِلَص ّرِتِھ َلُھ ُع َمَض ا َوَدْف َجَھ

ْن ال  ّكِر  ِباْلَخّل َفَیُعوُد ِحیَنِئٍذ َلُھْم َناِفًعا ِجّدا َوُشْرُبُھ َأْنَفُع ِمْن َكِثیٍر ِمْن اْلَأْشِرَبِة اْلُمّتَخَذِة ِم ّس
ا طَ    ا َأِلَفَھ ِرَبَة َوَل ُھ      َأْو َأْكَثِرَھا َوَلا ِسّیَما ِلَمْن َلْم َیْعَتْد َھِذِه اْلَأْش ا ُتَلاِئُم ِرَبَھا َل ُھ إَذا َش ُھ َفِإّن ْبُع

ولً    ي ُأُص وًلا َوَتْبِن . ا ُمَلاَءَمَة اْلَعَسِل َوَلا َقِریًبا ِمْنُھ َواْلُمَحّكُم ِفي َذِلَك اْلَعاَدُة َفِإّنَھا َتْھِدُم ُأُص
ِع َشْيٍء ِلْلَبَدِن َوِمْن َأْكَبِر َأْسَباِب َوَأّما الّشَراُب إَذا ُجِمَع َوُصّفَي اْلَحَلاَوُة َواْلُبُروَدُة َفِمْن َأْنَف

اَن       ُھ َوِإَذا َك ِتْمَداٌد ِمْن ُھ َواْس ِدیٌد َل ِحْفِظ الّصّحِة َوِلْلَأْرَواِح َواْلُقَوى َواْلَكِبِد َواْلَقْلِب ِعْشٌق َش
  .َوِإیَصاُلُھ إَلْیَھا َأَتّم َتْنِفیٍذ  ِفیِھ اْلَوْصَفاِن َحَصَلْت ِبِھ الّتْغِذَیُة َوَتْنِفیُذ الّطَعاِم إَلى اْلَأْعَضاِء

  ]َمَناِفُع اْلَماِء اْلَباِرِد [ 
َدَل َواْلَماُء اْلَباِرُد َرْطٌب َیْقَمُع اْلَحَراَرَة َوَیْحَفُظ َعَلى اْلَبَدِن ُرُطوَباِتِھ اْلَأْصِلّیَة َوَیُرّد َعَلْیِھ َب

  .ُذُه ِفي اْلُعُروِق َما َتَحّلَل ِمْنَھا َوُیَرّقُق اْلِغَذاَء َوُیْنِف
  ]َھْل اْلَماُء اْلَباِرُد ُیَغّذي اْلَبَدَن [ 

ا         ى َم اًء َعَل ِھ ِبَن َة ِب ٌة الّتْغِذَی ْت َطاِئَف ْوَلْیِن َفَأْثَبَت  َواْخَتَلَف اْلَأِطّباُء َھْل ُیَغّذي اْلَبَدَن ؟ َعَلى َق
ِھ  ُیَشاِھُدوَنُھ ِمْن الّنُمّو َوالّزَیاَدِة َواْلُقّوِة ِفي ا اُلوا  . ْلَبَدِن ِبِھ َوَلا ِسّیَما ِعْنَد ِشّدِة اْلَحاَجِة إَلْی َق

ا   :  َدٍة ِمْنَھ وٍه َعِدی ْن ُوُج َتَرٌك ِم ْدٌر ُمْش اِت َق َواِن َوالّنَب ْیَن اْلَحَی َذاُء : َوَب ّو َواِلاْغِت الّنُم
اَن غِ        َذا َك ُبُھ َوِلَھ ّس ُتَناِس ّوُة ِح اِت ُق ي الّنَب َداُل َوِف ُر َأْن    َواِلاْعِت ا ُیْنَك اِء َفَم اِت ِباْلَم َذاُء الّنَب

َوَنْحُن َلا ُنْنِكُر َأّن : َقاُلوا . َیُكوَن ِلْلَحَیَواِن ِبِھ َنْوُع ِغَذاٍء َوَأْن َیُكوَن ُجْزًءا ِمْن ِغَذاِئِھ الّتاّم 
و    ا َیُك ا َأْن َل ا َأْنَكْرَن اِم َوِإّنَم ي الّطَع ُھ ِف َذاِء َوُمْعَظَم ّوَة اْلِغ َة ُق ٌة اْلَبّت اِء َتْغِذَی اُلوا . َن ِلْلَم : َق

ُة            ِھ الّتْغِذَی َلْت ِب ا َحَص ا َلَم ِة َوَلْوَلاَھ ْن اْلَماِئّی ِھ ِم ا ِفی ّذي ِبَم ص . [ َوَأْیًضا الّطَعاُم إّنَما ُیَغ
َب َأّن   : َقاُلوا ]  ٢٠٧ ا َرْی ى     َوِلَأّن اْلَماَء َماّدُة َحَیاِة اْلَحَیَواِن َوالّنَباِت َوَل َرَب إَل اَن َأْق ا َك َم

اَلى     ُھ َتَع اَل الّل ِلّیَة َق ُھ اْلَأْص ْت َماّدَت َف إَذا َكاَن ُة َفَكْی ِھ الّتْغِذَی َلْت ِب ْيِء َحَص اّدِة الّش { : َم
وَ    ]  ٣٠اْلَأْنِبَیاِء [ } َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكّل َشْيٍء َحّي  ا ُھ ِة ِبَم وَل الّتْغِذَی  َفَكْیَف ُنْنِكُر ُحُص

اِق ؟  ى اْلِإْطَل اِة َعَل اّدُة اْلَحَی اُلوا . َم اِء  : َق ّرّي ِباْلَم ُھ ال َل َل اَن إَذا َحَص ا اْلَعْطَش ْد َرَأْیَن َوَق
ْنُھ اْلَباِرِد َتَراَجَعْت إَلْیِھ ُقَواُه َوَنَشاُطُھ َوَحَرَكُتُھ َوَصَبَر َعْن الّطَعاِم َواْنَتَفَع ِباْلَقْدِر اْلَیِسیِر ِم

ُن لَ    َوَرَأْی َذاَء َوَنْح ّوَة َواِلاْغِت ا َنا اْلَعْطَشاَن َلا َیْنَتِفُع ِباْلَقْدِر اْلَكِثیِر ِمْن الّطَعاِم َوَلا َیِجُد ِبِھ اْلُق



 ٣٢٥

َذاِء ْلغِ ُنْنِكُر َأّن اْلَماَء ُیْنِفُذ اْلِغَذاَء إَلى َأْجَزاِء اْلَبَدِن َوِإَلى َجِمیِع اْلَأْعَضاِء َوَأّنُھ َلا َیِتّم َأْمُر ا
إْنَكاِر  إّلا ِبِھ َوِإّنَما ُنْنِكُر َعَلى َمْن َسَلَب ُقّوَة الّتْغِذَیِة َعْنُھ اْلَبّتَة َوَیَكاُد َقْوُلُھ ِعْنَدَنا َیْدُخُل ِفي

  .اْلُأُموِر اْلِوْجَداِنّیِة 
  ]َمْن َأْنَكَر ُحُصوَل الّتْغِذَیِة ِباْلَماِء اْلَباِرِد [ 

َدِم           َوَأْنَكَرْت َطاِئَفٌة ُأ ى َع ُلَھا إَل ُع َحاِص ُأُموٍر َیْرِج ْت ِب ِھ َواْحَتّج ِة ِب وَل الّتْغِذَی َرى ُحُص ْخ
ا َبَدَل اِلاْكِتَفاِء ِبِھ َوَأّنُھ َلا َیُقوُم َمَقاَم الّطَعاِم َوَأّنُھ َلا َیِزیُد ِفي ُنُمّو اْلَأْعَضاِء َوَلا ُیَخّلُف َعَلْیَھ

ُو َذِلَك ِمّما َلا ُیْنِكُرُه َأْصَحاُب الّتْغِذَیِة َفِإّنُھْم َیْجَعُلوَن َتْغِذَیَتُھ ِبَحَسِب َما َحّلَلْتُھ اْلَحَراَرُة َوَنْح
 َجْوَھِرِه َوَلَطاَفِتِھ َوِرّقِتِھ َوَتْغِذَیُة ُكّل َشْيٍء ِبَحْسِبِھ َوَقْد ُشوِھَد اْلَھَواُء الّرْطُب اْلَباِرُد الّلّیُن

. الّراِئَحُة الّطّیَبُة ُتَغّذي َنْوًعا ِمْن اْلِغَذاِء َفَتْغِدَیُة اْلَماِء َأْظَھُر َوَأْظَھُر الّلِذیُذ ُیَغّذي ِبَحْسِبِھ َو
ّكِر       ِر َأْو الّس ِب َأْو الّتْم ِل َأْو الّزِبی ِھ َكاْلَعَس َواْلَمْقُصوُد َأّنُھ إَذا َكاَن َباِرًدا َوَخاَلَطُھ َما ُیَحّلی

وِل       َكاَن ِمْن َأْنَفِع َما َیْدُخُل  ى َرُس َراِب إَل ّب الّش اَن َأَح َذا َك اْلَبَدَن َوَحِفَظ َعَلْیِھ ِصّحَتُھ َفِلَھ
  .َواْلَماُء اْلَفاِتُر َیْنُفُخ َوَیْفَعُل ِضّد َھِذِه اْلَأْشَیاِء . الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلَباِرَد اْلُحْلَو 

  ]َمَناِفُع اْلَماِء اْلَباِئِت [ 
ِھ          َوَلّما َك ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اَل الّنِب ِتَقاِئِھ َق َت اْس َرُب َوْق ِذي ُیْش اَن اْلَماُء اْلَباِئُت َأْنَفَع ِمْن اّل

َھْل ِمْن َماٍء َباَت ِفي َشّنٍة ]  ٢٠٨ص [ َوَسّلَم َوَقْد َدَخَل إَلى َحاِئِط َأِبي اْلَھْیَثِم ْبِن الّتْیَھاِن 
ِرَب مِ  " ؟  ِھ َفَش ا           َفَأَتاُه ِب ّنٍة َوِإّل ي َش اَت ِف اٌء َب َدَك َم اَن ِعْن ُھ إْن َك اِرّي َوَلْفُظ ُھ َرَواُه اْلُبَخ ْن

ا  ِر      . َكَرْعَن ِة اْلَفِطی ِھ ِبَمْنِزَل ِرَب ِلَوْقِت ِذي ُش ِر َوَاّل یِن اْلَخِمی ِة اْلَعِج ُت ِبَمْنِزَل اُء اْلَباِئ َواْلَم
َة َوالْ  ُھ         َوَأْیًضا َفِإّن اْلَأْجَزاَء الّتَراِبّی ّلى الّل ّي َص َر َأّن الّنِب ْد ُذِك اَت َوَق ُھ إَذا َب ّیَة ُتَفاِرُق َأْرِض

ِھ      . َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن ُیْسَتْعَذُب َلُھ اْلَماُء َوُیْخَتاُر اْلَباِئُت ِمْنُھ  وُل الّل اَن َرُس ُة َك ْت َعاِئَش َوَقاَل
  .ْلَعْذُب ِمْن ِبْئِر الّسْقَیا َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیْسَتَقى َلُھ اْلَماُء ا

  ]اْلَماُء اّلِذي ِفي اْلِقَرِب َوالّشَناِن َأَلّذ ِمْن اّلِذي ِفي آِنَیِة اْلَفّخاِر َواْلَأْحَجاِر َوَغْیِرِھَما [ 
ِر َوَغْیِرِھَما َواْلَماُء اّلِذي ِفي اْلِقَرِب َوالّشَناِن َأَلّذ ِمْن اّلِذي َیُكوُن ِفي آِنَیِة اْلَفّخاِر َواْلَأْحَجا

ّنٍة ُدوَن         ي َش اَت ِف اًء َب ّلَم َم ِھ َوَس ُھ َعَلْی َوَلا ِسّیَما َأْسِقَیَة اْلُأُدِم َوِلَھَذا اْلَتَمَس الّنِبّي َصّلى الّل
ا ِفیھَ    ٌة ِلَم ا َغْیِرَھا ِمْن اْلَأَواِني َوِفي اْلَماِء إَذا ُوِضَع ِفي الّشَناِن َوِقَرِب اْلُأُدِم َخاّصٌة َلِطیَف
ُح َألَ   ّذ ِمْن اْلَمَساّم اْلُمْنَفِتَحِة اّلِتي َیْرَشُح ِمْنَھا اْلَماُء َوِلَھَذا َكاَن اْلَماُء ِفي اْلَفّخاِر اّلِذي َیْرَش

ا      َرِفِھْم َنْفًس ِق َوَأْش ِل اْلَخْل ى َأْكَم َلاُمُھ َعَل ِھ َوَس َلاُة الّل ُح َفَص ا َیْرَش ِذي َل ي اّل َرَد ِف ُھ َوَأْب ِمْن
وِب         َوَأْف ي اْلُقُل ْم ِف ا َلُھ ُأُموِر َوَأْنَفِعَھ ِل اْل ى َأْفَض ُھ َعَل َضِلِھْم َھْدًیا ِفي ُكّل َشْيٍء َلَقْد َدّل ُأّمَت

  .َواْلَأْبَداِن َوالّدْنَیا َواْلآِخَرِة 
  ]َمْعَنى اْلُحْلَو اْلَباِرَد [ 

لّ   ِھ َص اِرَد      َقاَلْت َعاِئَشُة َكاَن َأَحّب الّشَراِب إَلى َرُسوِل الّل َو اْلَب ّلَم اْلُحْل ِھ َوَس ُھ َعَلْی . ى الّل
َتْعَذُب  ]  ٢٠٩ص [ َوَھَذا ُیْحَتَمُل َأْن ُیِریَد ِبِھ اْلَماَء اْلَعْذَب َكِمَیاِه اْلُعُیوِن َواْلآَباِر  َكاَن ُیْس

ِذي ُنِقَع ِفیِھ الّتْمُر َأْو الّزِبیُب َوُیْحَتَمُل َأْن ُیِریَد ِبِھ اْلَماَء اْلَمْمُزوَج ِباْلَعَسِل َأْو اّل. َلُھ اْلَماُء 
  .َیُعّمُھَما َجِمیًعا  -َوُھَو اْلَأْظَھُر  -َوَقْد ُیَقاُل . 
  ]َمْعَنى اْلَكْرِع َوَبَیاُن اِلاْخِتَلاِف ِفیِھ [ 

ِھ    ا ِفی ى   َوَقْوُلُھ ِفي اْلَحِدیِث الّصِحیِح إْن َكاَن ِعْنَدك َماٌء َباَت ِفي َشّن َوِإّلا َكَرْعَن ٌل َعَل َدِلی
ِذِه         ا َوَھ َراِة َوَنْحِوَھ ْوِض َواْلِمْق ْن اْلَح اْلَفِم ِم ْرُب ِب ُم    -َجَواِز اْلَكْرِع َوُھَو الّش ُھ َأْعَل  -َوَالّل

اِس مَ    ْن الّن ْن َواِقَعُة َعْیٍن َدَعْت اْلَحاَجُة ِفیَھا إَلى اْلَكْرِع ِباْلَفِم َأْو َقاَلُھ ُمَبّیًنا ِلَجَواِزِه َفِإّن ِم



 ٣٢٦

ا َأْدِري     ِدیٍث َل ي َح َیْكَرُھُھ َواْلَأِطّباُء َتَكاُد ُتَحّرُمُھ َوَیُقوُلوَن إّنُھ َیُضّر ِباْلَمِعَدِة َوَقْد ُرِوَي ِف
َما َحاُلُھ َعْن اْبِن ُعَمَر َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َنَھاَنا َأْن َنْشَرَب َعَلى ُبُطوِنَنا َوُھَو 

َرْب            اْلَكْرُع ا َیْش ُب َوَل ُغ اْلَكْل ا َیَل ُدُكْم َكَم ْغ َأَح ا َیَل اَل َل َدِة َوَق َوَنَھاَنا َأْن َنْغَتِرَف ِباْلَیِد اْلَواِح
َذا َوِإْن   . ِبالّلْیِل ِمْن إَناٍء َحّتى َیْخَتِبَرُه إّلا َأْن َیُكوَن ُمَخّمًرا  ْن َھ َوَحِدیُث اْلُبَخاِرّي َأَصّح ِم

ا ا َتَع ّح َفَل ا  َص ا َكَرْعَن اَل َوِإّل ٍذ َفَق ُن ِحیَنِئ ْن ُیْمِك ْم َیُك ِد َل ْرَب ِباْلَی ّل الّش ا إْذ َلَع ُرَض َبْیَنُھَم
ِر   َوالّشْرُب ِباْلَفِم إّنَما َیُضّر إَذا اْنَكّب الّشاِرُب َعَلى َوْجِھِھ َوَبْطِنِھ َكَاّلِذي َیْشَرُب ِمْن الّنْھ

َرَب    َواْلَغِدیِر َفَأّما إَذا َشِرَب ُم ْیَن َأْن َیْش ْرَق َب ْنَتِصًبا ِبَفِمِھ ِمْن َحْوٍض ُمْرَتِفٍع َوَنْحِوِه َفَلا َف
  .ِبَیِدِه َأْو ِبَفِمِھ 

  ]َبَیاُن اِلاْخِتَلاِف ِفي َجَواِز الّشْرِب َقاِئًما [ َفْصٌل 
ُھ  َوَكاَن ِمْن َھْدِیِھ الّشْرُب َقاِعًدا َھَذا َكاَن َھْدَیُھ اْلُمْعَتاَد َوَصّح  ى  ]  ٢١٠ص [ َعْنُھ َأّن َنَھ

ُھ         ُھ َأّن ّح َعْن َتِقیَئ َوَص ا َأْن َیْس ِرَب َقاِئًم ِذي َش َر اّل ُھ َأَم ُھ َأّن ّح َعْن ا َوَص ْرِب َقاِئًم ْن الّش َع
ا   ِرَب َقاِئًم ْیسَ     . َش َي َل ّیٌن َأّن الّنْھ ْل ُمَب ٌة َب ْت َطاِئَف ِي َوَقاَل ٌخ ِللّنْھ َذا َناِس ٌة َھ ْت َطاِئَف  َقاَل

َب ِللّتْحِریِم َبْل ِلْلِإْرَشاِد َوَتْرِك اْلَأْوَلى َوَقاَلْت َطاِئَفٌة َلا َتَعاُرَض َبْیَنُھَما َأْصًلا َفِإّنُھ إّنَما َشِر
وَ    ِرَب َوُھ ّدْلَو َفَش  َقاِئًما ِلْلَحاَجِة َفِإّنُھ َجاَء إَلى َزْمَزَم َوُھْم َیْسَتُقوَن ِمْنَھا َفاْسَتَقى َفَناَوُلوُه ال

  .َقاِئٌم َوَھَذا َكاَن َمْوِضَع َحاَجٍة 
  ]آَفاُت الّشْرِب َقاِئًما [ 

ا   َدِة           : َوِللّشْرِب َقاِئًما آَفاٌت َعِدیَدٌة ِمْنَھ ي اْلَمِع َتِقّر ِف ا َیْس اّم َوَل ّرّي الّت ِھ ال ُل ِب ا َیْحُص ُھ َل َأّن
ِرَد   َحّتى َیْقِسَمُھ اْلَكِبُد َعَلى اْلَأْعَضاِء َوَیْنِزَل ِبُسْرَع ُھ َأْن ُیْب ٍة َوِحّدٍة إَلى اْلَمِعَدِة َفُیْخَشى ِمْن

ّر           َذا َیُض ّل َھ ْدِریٍج َوُك ِر َت َدِن ِبَغْی َفِل اْلَب ى َأْس وَذ إَل ِرَع الّنُف َھا َوُیْس ا َوُیَشّوَش َحَراَرَتَھ
رَ     ا ُیْعَت ّرُه َوَل ْم َیُض ِإّن     ِبالّشاِرِب َوَأّما إَذا َفَعَلُھ َناِدًرا َأْو ِلَحاَجٍة َل َذا َف ى َھ ِد َعَل ُض ِباْلَعَواِئ

  .اْلَعَواِئَد َطَباِئُع َثَواٍن َوَلَھا َأْحَكاٌم ُأْخَرى َوِھَي ِبَمْنِزَلِة اْلَخاِرِج َعْن اْلِقَیاِس ِعْنَد اْلُفَقَھاِء 
  ]َتَنّفُسُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّشْرِب َثَلاًثا [ َفْصٌل 
ِھ       " ْسِلٍم َصِحیِح ُم" َوِفي  ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل اَن َرُس ِمْن َحِدیِث َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل َك

َرُأ      َرُأ َوَأْب ُھ َأْرَوى َوَأْم وُل إّن ا َوَیُق َراِب َثَلاًث ي الّش َنّفُس ِف ّلَم َیَت اِن  . َوَس ي ِلَس َراُب ِف الّش
ى َتَنّفِسِھ ِفي الّشَراِب إَباَنُتُھ اْلَقَدَح َعْن ِفیِھ َوَتَنّفُسُھ الّشاِرِع َوَحَمَلُة الّشْرِع ُھَو اْلَماُء َوَمْعَن

ُدُكْم    ِرَب َأَح َخاِرَجُھ ُثّم َیُعوُد إَلى الّشَراِب َكَما َجاَء ُمَصّرًحا ِبِھ ِفي اْلَحِدیِث اْلآَخِر إَذا َش
  ] ٢١١ص . [ َفَلا َیَتَنّفْس ِفي اْلَقَدِح َوَلِكْن ِلُیِبّن اْلِإَناَء َعْن ِفیِھ 

  ]َفَواِئُد َتْكَراِر الّشْرِب [
ا      ى َمَجاِمِعَھ ّلَم َعَل ِھ َوَس َوِفي َھَذا الّشْرِب ِحَكٌم َجّمٌة َوَفَواِئُد ُمِھّمٌة َوَقْد َنّبَھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

َأْرَوى    َرُأ َف ُھ َوَأْنفَ   : ِبَقْوِلِھ إّنُھ َأْرَوى َوَأْمَرُأ َوَأْب ا َوَأْبَلُغ ّد ِرّی ْرِء      َأَش ْن اْلُب ُل ِم َرُأ َأْفَع ُھ َوَأْب ُع
اٍت      ِة ُدُفَع َدِة اْلُمْلَتِھَب ى اْلَمِع َرّدِدِه َعَل ِھ ِلَت ِش َوَداِئ ّدِة اْلَعَط ْن َش ِرُئ ِم َفاُء َأْي ُیْب َو الّش َوُھ

ا َعجَ         ُة َم ِكیِنِھ َوالّثاِلَث ْن َتْس ُأوَلى َع َزْت اْل ا َعَج ُة َم ُة الّثاِنَی ِكُن الّدْفَع ُھ  َفُتْس ُة َعْن َزْت الّثاِنَی
ًة َواحِ          اِرُد َوْھَل ا اْلَب َم َعَلْیَھ ْن َأْن َیْھُج ا ِم ى َعَلْیَھ َدِة َوَأْبَق َدًة َوَأْیًضا َفِإّنُھ َأْسَلُم ِلَحَراَرِة اْلَمِع

ُثّم ُیْقِلُع َعْنَھا َوَلّما  َوَأْیًضا َفِإّنُھ َلا َیْرِوي ِلُمَصاَدَفِتِھ ِلَحَراَرِة اْلَعَطِش َلْحَظًة. َوَنْھَلًة َواِحَدًة 
ِل      ى الّتَمّھ ِرَھا َعَل اِف َكْس ِة ِبِخَل ْل ِباْلُكّلّی ْم َتْبُط َرْت َل ّدُتَھا َوِإْن اْنَكَس ْوَرُتَھا َوِح ْر َس ُتْكَس

ْرِوي دُ . َوالّتْدِریِج  َدًة   َوَأْیًضا َفِإّنُھ َأْسَلُم َعاِقَبًة َوآَمُن َغاِئَلًة ِمْن َتَناُوِل َجِمیِع َما ُی ًة َواِح ْفَع
ُیَؤّدي َفِإّنُھ ُیَخاُف ِمْنُھ َأْن ُیْطِفَئ اْلَحَراَرَة اْلَغِریِزّیَة ِبِشّدِة َبْرِدِه َوَكْثَرِة َكّمّیِتِھ َأْو ُیْضِعُفَھا َف
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ّكاِن اْلبِ            ي ُس ا ِف ٍة ُخُصوًص َراٍض َرِدیَئ ى َأْم ِد َوِإَل َدِة َواْلَكِب َزاِج اْلَمِع اِد ِم ى َفَس َك إَل اِد َذِل َل
ْرَب           ِإّن الّش ْیِف َف ّدِة الّص اّرِة َكِش ِة اْلَح ي اْلَأْزِمَن ا َأْو ِف َیَمِن َوَنْحِوِھَم اْلَحاّرِة َكاْلِحَجاِز َواْل
َوْھَلًة َواِحَدًة َمُخوٌف َعَلْیِھْم ِجّدا َفِإّن اْلَحاّر اْلَغِریِزّي َضِعیٌف ِفي َبَواِطِن َأْھِلَھا َوِفي ِتْلَك 

  ] ٢١٢ص . [ اْلَحاّرِة  اْلَأْزِمَنِة
  ]َمْعَنى َأْمَرُأ [ 

ُھ  ُھ      " َوَقْوُل ُھ َوَخاَلَط ِھ إَذا َدَخَل ي َبَدِن َراِب ِف اِم َوالّش ِريِء الّطَع ْن َم ُل ِم َو َأْفَع َرُأ ُھ َوَأْم
ا  { َوِمْنُھ . ِبُسُھوَلٍة َوَلّذٍة َوَنْفٍع  اِء  [ } َفُكُلوُه َھِنیًئا َمِریًئ ا فِ  ]  ٤الّنَس ا   َھِنیًئ ِھ َمِریًئ ي َعاِقَبِت

اِف         . ِفي َمَذاِقِھ  ِھ ِبِخَل ِھ َعَلْی ُھوَلِتِھ َوِخّفِت ِريِء ِلُس ْن اْلَم َداًرا َع َرُع اْنِح َوِقیَل َمْعَناُه َأّنُھ َأْس
  .اْلَكِثیِر َفِإّنُھ َلا َیْسُھُل َعَلى اْلَمِريِء اْنِحَداُرُه 

  ]آَفاُت الّشْرِب َنْھَلًة َواِحَدًة [ 
َرِة      َوِمْن َراِب ِلَكْث َرى الّش ّد َمْج آَفاِت الّشْرِب َنْھَلًة َواِحَدًة َأّنُھ ُیَخاُف ِمْنُھ الّشَرُق ِبَأْن َیْنَس

  .اْلَواِرِد َعَلْیِھ َفَیَغّص ِبِھ َفِإَذا َتَنّفَس ُرَوْیًدا ُثّم َشِرَب َأِمَن ِمْن َذِلَك 
  ]َفَواِئُد َتْكَراِر الّشْرِب [

اَن        َوِمْن َفَواِئِدِه ِذي َك اّر اّل ّدّخاِنّي اْلَح اُر ال اَعَد اْلُبَخ َأّن الّشاِرَب إَذا َشِرَب َأّوَل َمّرٍة َتَص
ّرًة             ِرَب َم ِإَذا َش ا َف ُة َعْنَھ ُھ الّطِبیَع ِھ َفَأْخَرَجْت اِرِد َعَلْی اِء اْلَب ُوُروِد اْلَم ِد ِل َعَلى اْلَقْلِب َواْلَكِب

ُدُث      َواِحَدًة اّتَفَق ُنُزوُل اْلَماِء  َك َیْح ْن َذِل اِن َوِم َداَفَعاِن َوَیَتَعاَلَج اْلَباِرِد َوُصُعوُد اْلُبَخاِر َفَیَت
َوَقْد َرَوى َعْبُد الّلِھ ْبُن . الّشَرُق َواْلُغّصُة َوَلا َیَتَھّنُأ الّشاِرُب ِباْلَماِء َوَلا ُیْمِرْئُھ َوَلا َیِتّم ِرّیُھ 

َیُمّص     اْلُمَباَرِك َواْلَبْیَھِقّي َوَغْیُر ُدُكْم َفْل ِرَب َأَح ّلَم إَذا َش ُھَما َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس
  .اْلَماَء َمّصا َوَلا َیُعّب َعّبا َفِإّنُھ ِمْن اْلُكَباِد 

  ]ُوُروُد اْلَماِء َعَلى اْلَكِبِد ُجْمَلًة َواِحَدًة ُیْؤِلُمَھا [
ُھَو َوَجُع اْلَكِبِد َوَقْد ُعِلَم ِبالّتْجِرَبِة َأّن ُوُروَد اْلَماِء  -اْلَباِء ِبَضّم اْلَكاِف َوَتْخِفیِف  -َواْلُكَباُد 

ْیَن       ي َب اّدُة اّلِت َك اْلُمَض َبُب َذِل ا َوَس ِعُف َحَراَرَتَھ ا َوُیْض ِد ُیْؤِلُمَھ ى اْلَكِب َدًة َعَل ًة َواِح ُجْمَل
ْیًئا  . اْلَمْبُروِد َوَكّمّیِتِھ  َحَراَرِتَھا َوَبْیَن َما َوَرَد َعَلْیَھا ِمْن َكْیِفّیِة َوَلْو َوَرَد ِبالّتْدِریِج َشْیًئا َفَش

ا     وُر َل َي َتُف َلْم ُیَضاّد َحَراَرَتَھا َوَلْم ُیْضِعْفَھا َوَھَذا ِمَثاُلُھ َصّب اْلَماِء اْلَباِرِد َعَلى اْلِقْدِر َوِھ
ّلَم  " َجاِمِعِھ " ِذّي ِفي َوَقْد َرَوى الّتْرِم. َیُضّرَھا َصّبُھ َقِلیًلا َقِلیًلا  َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

ِرْبُتْم     ُتْم َش ّموا إَذا َأْن َلا َتْشَرُبوا َنَفًسا َواِحًدا َكُشْرِب اْلَبِعیِر َوَلِكْن اْشَرُبوا َمْثَنى َوُثَلاَث َوَس
  ] ٢١٣ص [ َواْحَمُدوا إَذا َأْنُتْم َفَرْغُتْم 

  ]َفَواِئُد الّتْسِمَیِة [
ِھ             ي َنْفِع ٌب ِف ْأِثیٌر َعِجی ِرِه َت ي آِخ ِھ ِف ِد الّل َراِب َوَحْم اِم َوالّش ي َأّوِل الّطَع ِمَیِة ِف َوِللّتْس

  .َواْسِتْمَراِئِھ َوَدْفِع َمَضّرِتِھ 
  ]َكَماُل الّطَعاِم ِفي الّتْسِمَیِة َواْلَحْمِد َوَتْكِثیِر اْلَأْیِدي َوَأْن َیُكوَن َحَلاًلا [ 

َماُم َأْحَمُد إَذا َجَمَع الّطَعاُم َأْرَبًعا َفَقْد َكُمَل إَذا ُذِكَر اْسُم الّلِھ ِفي َأّوِلِھ َوُحِمَد الّلُھ ِفي َقاَل اْلِإ
  .آِخِرِه َوَكُثَرْت َعَلْیِھ اْلَأْیِدي َوَكاَن ِمْن ِحّل 

  ]َتْغِطَیُة اْلِإَناِء َوِإیَكاُء الّسَقاِء [ َفْصٌل 
ِھ    " َصِحیِحِھ " ي َوَقْد َرَوى ُمْسِلٌم ِف وَل الّل ِمْعُت َرُس ِمْن َحِدیِث َجاِبِر ْبِن َعْبِد الّلِھ َقاَل َس

ا          ِزُل ِفیَھ ًة َیْن َنِة َلْیَل ي الّس ِإّن ِف َقاَء َف وا الّس َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیُقوُل َغّطوا اْلِإَناَء َوَأْوُك
ّداِء  َوَباٌء َلا َیُمّر ِبِإَناٍء َلْیَس َعَلْیِھ ِغ . َطاٌء َأْو ِسَقاٍء َلْیَس َعَلْیِھ ِوَكاٌء إّلا َوَقَع ِفیِھ ِمْن َذِلَك ال
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. ِة َوَھَذا ِمّما َلا َتَناُلُھ ُعُلوُم اْلَأِطّباِء َوَمَعاِرُفُھْم َوَقْد َعَرَفُھ َمْن َعَرَفُھ ُعَقَلاُء الّناِس ِبالّتْجِربَ 
ُد ُرَواِة      ْعٍد َأَح ُن َس ُث ْب ي          َقاَل الّلْی َنِة ِف ي الّس َة ِف َك الّلْیَل وَن ِتْل َدَنا َیّتُق اِجُم ِعْن ِدیِث اْلَأَع اْلَح

َوِفي . َوَصّح َعْنُھ َأّنُھ َأَمَر ِبَتْخِمیِر اْلِإَناِء َوَلْو َأْن َیْعِرَض َعَلْیِھ ُعوًدا . َكاُنوَن اْلَأّوِل ِمْنَھا 
ْرِض  ِة ]  ٢١٤ص [ َع ْن اْلِحْكَم ِھ ِم وِد َعَلْی ى  اْلُع اُدُه َحّت ْل َیْعَت َرُه َب ى َتْخِمی ا َیْنَس ُھ َل َأّن

ُھ ِباْلُعوِد َوِفیِھ َأّنُھ ُرّبَما َأَراَد الّدِبیُب َأْن َیْسُقَط ِفیِھ َفَیُمّر َعَلى اْلُعوِد َفَیُكوُن اْلُعوُد ِجْسًرا لَ 
ا   . َیْمَنُعُھ ِمْن الّسُقوِط ِفیِھ  َد إیَك َر ِعْن َر       َوَصّح َعْنُھ َأّنُھ َأَم ِإّن ِذْك ِھ َف ِم الّل ِذْكِر اْس اِء ِب ِء اْلِإَن

رَ        َذِلَك َأَم َواّم َوِل ُھ اْلَھ ُرُد َعْن اُؤُه َیْط ْیَطاَن َوِإیَك  اْسِم الّلِھ ِعْنَد َتْخِمیِر اْلِإَناِء َیْطُرُد َعْنُھ الّش
  .ِبِذْكِر اْسِم الّلِھ ِفي َھَذْیِن اْلَمْوِضَعْیِن ِلَھَذْیِن اْلَمْعَنَیْیِن 

  ]الّنْھُي َعْن الّشْرِب ِمْن َفِم الّسَقاِء َواْلآَداُب اْلُمَتَرّتَبُة َعَلْیِھ [ 
ِمْن َحِدیِث اْبِن َعّباٍس َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ " َصِحیِحِھ " َوَرَوى اْلُبَخاِرّي ِفي 

َقاِء    ي الّس َذا آ  . َوَسّلَم َنَھى َعْن الّشْرِب ِمْن ِف ي َھ ا   َوِف َدٌة ِمْنَھ اِس   : َداٌب َعِدی َرّدَد َأْنَف َأّن َت
ا    اُف ِلَأْجِلَھ ًة ُیَع ًة َكِریَھ ًة َوَراِئَح ُبُھ ُزُھوَم ِھ ُیْكِس اِرِب ِفی ا . الّش َب  : َوِمْنَھ ا َغَل ُھ ُرّبَم َأّن

ِھ     َأّنُھ ُرّبَما َكاَن ِف: َوِمْنَھا . الّداِخُل إَلى َجْوِفِھ ِمْن اْلَماِء َفَتَضّرَر ِبِھ  ُعُر ِب ا َیْش َواٌن َل یِھ َحَی
َأّن اْلَماَء ُرّبَما َكاَن ِفیِھ َقَذاٌة َأْو َغْیُرَھا َلا َیَراَھا ِعْنَد الّشْرِب َفَتِلُج َجْوَفُھ : َوِمْنَھا . َفُیْؤِذیِھ 

ِذ    : َوِمْنَھا .  ْن َأْخ یُق َع اِء َأْو    َأّن الّشْرَب َكَذِلَك َیْمَلُأ اْلَبْطَن ِمْن اْلَھَواِء َفَیِض ْن اْلَم ِھ ِم َحّظ
  .ُیَزاِحُمُھ َأْو ُیْؤِذیِھ َوِلَغْیِر َذِلَك ِمْن اْلِحَكِم 

  ]َضْعُف َحِدیِث الّشْرِب ِمْن َفِم اْلِإَداَوِة [ 
ي       ا ِف َنُعوَن ِبَم ا َتْص َل َفَم ِإْن ِقی ِذّي   " َف اِمِع الّتْرِم ِھ    " : َج ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل َأّن َرُس

ا       َوَسّلَم ا ؟ ُقْلَن ْن ِفیَھ ا ِم ِرَب ِمْنَھ ص : [ َدَعا ِبِإَداَوٍة َیْوَم ُأُحٍد َفَقاَل اْخِنْث َفَم اْلِإَداَوِة ُثّم َش
ى    ]  ٢١٥ ْن ِعیَس ِمَع ِم َوَعْبُد الّلِھ ْبُن ُعَمَر اْلُعَمِرّي ُیَضّعُف ِمْن ِقَبِل ِحْفِظِھ َوَلا َأْدِري َس

  .َسى ْبَن َعْبِد الّلِھ اّلِذي َرَواُه َعْنُھ َعْن َرُجٍل ِمْن اْلَأْنَصاِر ُیِریُد ِعی. َأْو َلا اْنَتَھى 
  ]الّنْھُي َعْن الّشْرِب ِمْن ُثْلَمِة اْلَقَدِح َوَبَیاُن َمَفاِسِدِه [ َفْصٌل 
ِھ صَ  " ُسَنِن َأِبي َداُوَد " َوِفي  ُھ  ِمْن َحِدیِث َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِرّي َقاَل َنَھى َرُسوُل الّل ّلى الّل

ِتّم    ي َت َعَلْیِھ َوَسّلَم َعْن الّشْرِب ِمْن ُثْلَمِة اْلَقَدِح َوَأْن َیْنُفَخ ِفي الّشَراِب َوَھَذا ِمْن اْلآَداِب اّلِت
ُدَھا      َد َأَح ّدُة َمَفاِس ِھ ِع وُن   : ِبَھا َمْصَلَحُة الّشاِرِب َفِإّن الّشْرَب ِمْن ُثْلَمِة اْلَقَدِح ِفی ا َیُك َأّن َم

اِني  . ى َوْجِھ اْلَماِء ِمْن َقَذى َأْو َغْیِرِه َیْجَتِمُع إَلى الّثْلَمِة ِبِخَلاِف اْلَجاِنِب الّصِحیِح َعَل : الّث
ِة    ْن الّثْلَم ْرِب ِم ِن الّش ْن ُحْس َتَمّكْن ِم ْم َی اِرِب َوَل ى الّش ّوَش َعَل ا َش ُھ ُرّبَم ُث َأّن . َأّن الّثاِل

َة َتْجَتمِ  َخ َوالّزُھوَم ِب     اْلَوَس ى اْلَجاِن ُل إَل ا َیِص ُل َكَم ا اْلَغْس ُل إَلْیَھ ا َیِص ِة َوَل ي الّثْلَم ُع ِف
ُھ        . الّصِحیِح  ي َتَجّنُب ِھ َفَیْنَبِغ اٍن ِفی َي َأْرَدُأ َمَك َدِح َوِھ ي اْلَق الّراِبُع َأّن الّثْلَمَة َمَحّل اْلَعْیِب ِف

ْن كُ     ّرِديَء ِم ِإّن ال َلِف       َوَقْصُد اْلَجاِنِب الّصِحیِح َف ُض الّس ِھ َوَرَأى َبْع َر ِفی ا َخْی ْيٍء َل ّل َش
ّل َرِديٍء   . َرُجًلا َیْشَتِري َحاَجًة َرِدیَئًة َفَقاَل َلا َتْفَعْل َأَما َعِلْمَت َأّن الّلَھ َنَزَع اْلَبَرَكَة ِمْن ُك

  .ِر َھِذِه ِمْن اْلَمَفاِسِد َكاَن ِفي الّثْلَمِة َشّق َأْو َتْحِدیٌد َیْجَرُح َفَم الّشاِرِب َوِلَغْی]  ٢١٦ص [ 
  ]َمَفاِسُد الّنْفِخ ِفي الّشَراِب [ 

ّیَما         ا ِس ا َوَل اُف ِلَأْجِلَھ ًة ُیَع ًة َكِریَھ اِفِخ َراِئَح َوَأّما الّنْفُخ ِفي الّشَراِب َفِإّنُھ ُیْكِسُبُھ ِمْن َفِم الّن
ُھ   َوِباْلُجْمَلِة َفَأْنَفاُس الّن. إْن َكاَن ُمَتَغّیَر اْلَفِم  ّلى الّل اِفِخ ُتَخاِلُطُھ َوِلَھَذا َجَمَع َرُسوُل الّلِھ َص

ِذّي   َعَلْیِھ َوَسّلَم َبْیَن الّنْھِي َعْن الّتَنّفِس ِفي اْلِإَناِء َوالّنْفِخ ِفیِھ ِفي اْلَحِدیِث اّلِذي َرَواُه الّتْرِم
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ُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْن َوَصّحَحُھ َعْن اْبِن َعّباٍس َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َقاَل َنَھى َرُسو
  .ُیَتَنّفَس ِفي اْلِإَناِء َأْو ُیْنَفَخ ِفیِھ 

  ]َكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیَتَنّفُس ِفي الّشْرِب َوَلا َیَتَنّفُس ِفي اْلِإَناِء [ 
ِدیِث َأَنٍس َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ ِمْن َح" الّصِحیَحْیِن " َفِإْن ِقیَل َفَما َتْصَنُعوَن ِبَما ِفي 

َة بَ      ا ُمَعاَرَض ِلیِم َوَل اْلَقُبوِل َوالّتْس ُھ ِب ُھ  َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن َیَتَنّفُس ِفي اْلِإَناِء َثَلاًثا ؟ ِقیَل ُنَقاِبُل ْیَن
َذا    َوَبْیَن اْلَأّوِل َفِإّن َمْعَناُه َأّنُھ َكاَن َیَتَنّفُس ِفي ُشْرِبِھ َثَل ْرِب َوَھ ُة الّش اًثا َوَذَكَر اْلِإَناَء ِلَأّنُھ آَل

اَت        ّلَم َم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َكَما َجاَء ِفي اْلَحِدیِث الّصِحیِح َأّن إْبَراِھیَم اْبَن َرُسوِل الّل
  .ِفي الّثْدِي َأْي ِفي ُمّدِة الّرَضاِع 

  ]ِباْلَماِء َوَمَناِفُعُھ ُشْرُب الّلَبِن َخاِلًصا َوَمُشوًبا [ َفْصٌل 
َرى            اِء ُأْخ وًبا ِباْلَم اَرًة َوَمُش ا َت َبَن َخاِلًص َرُب الّل ّلَم َیْش ِھ َوَس ُھ َعَلْی ي  . َوَكاَن َصّلى الّل َوِف

ّحِة           ِظ الّص ي ِحْف یٌم ِف ٌع َعِظ وًبا َنْف ا َوَمُش اّرِة َخاِلًص اِد اْلَح ُشْرِب الّلَبِن اْلُحْلِو ِفي ِتْلَك اْلِبَل
وَم         َوَت یَح َواْلَقْیُص ُھ الّش ى َدَواّب ِذي َتْرَع َبَن اّل ّیَما الّل ا ِس ِد َوَل َدِن َوِرّي اْلَكِب ِب اْلَب ْرِطی

ى  ِرَبِة      ]  ٢١٧ص [ َواْلُخَزاَم َع اْلَأْش َراٌب َم ِة َوَش َع اْلَأْغِذَی َذاٌء َم ا ِغ ِإّن َلَبَنَھ َبَھَھا َف َأْش
ُدُكْم       " ِمِع الّتْرِمِذّي َجا" َوَدَواٌء َمَع اْلَأْدِوَیِة َوِفي  َل َأَح ّلَم إَذا َأَك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َعْنُھ َص

ارِ      ّم َب ْل الّلُھ ا َفْلَیُق ِقَي َلَبًن ا  َطَعاًما َفْلَیُقْل الّلُھّم َباِرْك َلَنا ِفیِھ َوَأْطِعْمَنا َخْیًرا ِمْنُھ َوِإَذا ُس ْك َلَن
َقاَل الّتْرِمِذّي َھَذا . ْيٌء ُیْجِزُئ ِمْن الّطَعاِم َوالّشَراِب إّلا الّلَبُن ِفیِھ َوِزْدَنا ِمْنُھ َفِإّنُھ َلْیَس َش

  .َحِدیٌث َحَسٌن 
  ]اِلاْنِتَباُذ ِفي اْلَماِء [ َفْصٌل 

ُھ إَذا َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن ُیْنَبُذ َلُھ َأّوَل الّلْیِل َوَیْشَرُب" َصِحیِح ُمْسِلٍم " َوَثَبَت ِفي 
ِمْنُھ َأْصَبَح َیْوَمُھ َذِلَك َوالّلْیَلَة اّلِتیَتِجيُء َواْلَغَد َوالّلْیَلَة اْلُأْخَرى َواْلَغَد إَلى اْلَعْصِر َفِإْن َبِقَي 

ّب    ِھ َفُص وَ         . َشْيٌء َسَقاُه اْلَخاِدَم َأْو َأَمَر ِب ِھ َوُھ ٌر ُیَحّلی ِھ َتْم َرُح ِفی ا ُیْط َو َم ُذ ُھ َذا الّنِبی  َوَھ
ْن      ْم َیُك ّحِة َوَل ِظ الّص ّوِة َوِحْف اَدِة اْلُق ي ِزَی یٌم ِف ٌع َعِظ ُھ َنْف َراِب َوَل َذاِء َوالّش ي اْلِغ ْدُخُل ِف َی

  .َیْشَرُبُھ َبْعَد َثَلاٍث َخْوًفا ِمْن َتَغّیِرِه إَلى اْلِإْسَكاِر 
  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي الطََّعاِم* 
 یتكلف مفقوًدا، فما قرب إلیھ شيء من الطیبات إال َأَكَلُھ إال ـ كان ال یرد موجوًدا وال١

ا عاب            ْرٍه، وم ى ُك ھ عل ل نفسھ علی ر تحریم، وال یحم أن تعافھ نفسھ؛ فیتركھ من غی
  .َطَعاًما َقطُّ، إن اشتھاه أكلھ وإال تركھ، كما ترك أكل الضَّبِّ لّما لم یعتده

ى         ٢ إن أعوزه صبر، حت ا تیسر، ف ل م ان یأك َر من       ـ وك ھ اْلَحَج ى بطن ربط عل ھ لی إن
  .الجوع، ویرى الھالل والھالل والھالل وال یوَقد في بیتھ نار

  .ـ ولم یكن من ھدیھ حبس النفس على نوع واحد من األغذیة ال یتعداه إلى ما سواه٣
دجاج،        ٤ ُزوِر، والضأن، وال م اْلَج َل لح ا، َوَأَك ان یحبھم َل، وك وى َواْلَعَس ل الحل ـ وَأَك

ل        ولحم  واء، وأك َل الشِّ ام البحر، وَأَك ب، وطع وحش، واألرن اْلُحبَّاَرى، ولحم حمار ال
اء        : الرَُّطَب والتَّمَر، وأكل الثَِّریَد؛ وھو ل القث ت، وأك ز بالزی ل الخب اللحم، وأك ز ب الخب

  .بالرطب، وأكل الدُّباء المطبوخة وكان یحبھا، وأكل القدید، وأكل التَّمر بالزبد
  .حم، وأحبھ إلیھ الذراع ومقدم الشاةـ وكان یحب الل٥
  .ـ وكان یأكل من فاكھة بلده عند مجیئھا وال یحتمي عنھا٦
  .ـ وكان معظم مطعمھ یوضع على األرض في السفرة٧
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ل  : ((ـ وكان یأمر باألكل بالیمین، وینھى عن األكل بالشمال، ویقول٧ إن الشیطان یأك
  ].م)) [بشمالھ، ویشرب بشمالھ

  .ابعھ الثالث، ویلعقھا إذا فرغـ وكان یأكل بأص٨
دھا    ٩ واع؛ أح ة أن ى ثالث اء عل ا ـ واالتك ل متكًئ ان ال یأك ب، : ـ وك ى الجن اء عل االتك

ة      : التربع، والثالث: والثاني ثالث مذموم األخرى، وال ھ ب ھ وأكل االتكاء على إحدى یدی
ال أن یجلس على ألیتیھ ناصًبا ساقیھ ـ   : ـ، وكان یأكل وھو ُمْقٍع، ـ واإلقعاء  ا  : ((وق إنم

  ].السلسلة الصحیحة)) [أجلس كما یجلس العبد وآكل كما یأكل العبد
ال ١٠ ال    ))بسم اهللا : ((ـ وكان إذا وضع یده في الطعام ق ل بالتسمیة، وق أمر اآلك : ، وی
بسم : إذا أكل أحدكم فلیذكر اسم اهللا تعالى، فإن نسي أن یذكر اسم اهللا في أولھ؛ فلیقل((

  ].صحیح الترمذي)). [رهاهللا في أوََّلِھ وآخ
  ].م)) [إن الشیطان لیستحل الطعام أن ال یذكر اسم اهللا علیھ: ((ـ وقال١١
ا  ١٢ ـ وكان یتحدث على طعامھ، ویكرر على أضیافھ عرض األكل علیھم مراًرا؛ كم

  .یفعلھ أھُل اْلَكَرِم
ھ   الحمد هللا حمًدا كثیًرا طی: ((ـ وكان إذا ُرِفَع الطعام من بین یدیھ یقول١٣ ا فی ًبا مبارًك

  ].خ)) [غیر َمْكفيٍّ وال ُمَودٍَّع وال ُمستغنًى عنھ ربُّنا
ا : ((ـ وكان یقول١٤ حیح  )) [الحمد هللا الذي أطعم وأسقى وسوَّغھ وجعل لھ مخرًج ص

  ].أبي داود
ي وال  : ((من أكل طعاًما فقال: ـ وقال١٥ الحمد هللا الذي أطعمني ھذا من غیر حول من

  ].صحیح الترمذي)). [تقدم من ذنبھقوة، غفر اهللا لھ ما 
ول         ١٦ م، ویق دعو لھ ى ی رج حت م یخ وم ل د ق ل عن ان إذا أك دكم  : ((ـ وك ر عن أفط

  ].صحیح أبي داود)) [الصائمون، وأكل طعامكم األبرار، َوَصلَّْت علیكم المالئكة
  .ـ وكان یدعو لمن یضیف المساكین ویثني علیھم١٧
ٍد صغیرً   ١٨ ة أح ا أو      ـ وكان ال یأنف من مؤاكل ًدا، أعرابی ًرا، حرا أو عب ان أو كبی ا ك

  .مھاجًرا
رَِّب    ]ق)) [إني صائم : ((ـ وكان إذا ُقرِّب إلیھ طعاٌم وھو صائم، قال١٨ َر من ُق ، َوَأَم

  .یدعو لمن قدمھ، وإن كان مفطًرا أن یأكل منھ: إلیھ الطعام وھو صائم أن یصلي؛ أي
إن   : ((َم بھ َربَّ المنزِل، وقالـ وكان إذا ُدِعَي لطعام وتبعھ أحٌد أعل١٩ ا؛ ف إن ھذا َتِبَعَن

  ].خ)) [شئت تأذن لھ، وإن شئت رجع
وا، وأن     ٢٠ امھم وال یتفرق ى طع وا عل ـ وأمر من َشَكْوا إلیھ أنھم ال یشبعون أن یجتمع

  .یذكروا اسم اهللا علیھ ُیبارك لھم فیھ
ن آدم    : ((ـ وقال٢١ ات یقمن صلبھ؛    ما مأل آدمي وعاًء شًرا من بطٍن، بحسب اب لقیم

  ].صحیح ابن ماجھ)) [فإن كان ال بد فاعًال، فثلث لطعامھ، وثلث ِلَشَراِبھ، وثلث ِلَنَفِسھ
ال        ٢٢ ده، فق م یج ا فل التمس طعاًم ة، ف ھ لیل ي،     : ((ـ ودخل منزل م من أطعمن م أطع اللھ

  )).واسق من سقاني
  :َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي الشََّراِب* 
ھ        ـ كان ھدیھ في١ ان أحب الشراب إلی حة، وك ھ الص الشراب من أكمل ھدي یحفظ ب

ول    . الحلو البارد اء أخرى، ویق م  : ((وكان یشرب اللبن خالًصا تارة، ومشوًبا بالم اللھ
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بن        راب إال الل ام والش ن الطع زي م یًئا یج یس ش ھ ل ھ، فإن ا من ھ وزدن ا فی ارك لن )) ب
  ].صحیح الترمذي[
ى  ٢ رب عل ھ أن یش ن ھدی ن م م یك ربھ إذا ـ ول ل ویش ھ أول اللی ذ ل ان ینب ھ، وك طعام

أصبح یومھ ذلك واللیلة التي تجيء والغد واللیلة األخرى، والغد إلى العصر؛ فإن بقي 
  .منھ شيء سقاه الخادم أو أمر بھ فُصبَّ

ى       . ھو ما یطرح فیھ َتْمٌر ُیَحلِّیِھ: والنبیذ( ره إل ا من تغی د ثالث خوًف ولم یكن یشربھ بع
  ).اإلسكار

وكان من ھدیھ المعتاد الشرب قاعًدا، وزجر عن الشرب قائًما، وشرب مرة قائًما،  ـ٣
  .لجواز األمر منھ والنھي للكراھة: نسخ لنھیھ، وقیل: لعذر، وقیل: فقیل

رأ  : ((ـ وكان یتنفس في الشراب ثالًثا، ویقول٤ رأ، وأب ى  (، ]م)) [إنھ أروى وأم ومعن
إذا شرب : ((وتنفسھ خارجھ كما جاء في قولھإبانتھ القدح عن فیھ : تنفسھ في الشراب

، ونھى أن  ]صحیح ابن ماجھ )) [أحدكم فال یتنفس في القدح ولكن لُیِبن اإلناء عن فیھ
  ).الفرجة والشق: والثلمة. (ُیشرب من ثلمة القدح، ومن فيِّ السقاء

ل    : ((ـ وكان یسمي إذا شرب ویحمد اهللا إذا فرغ وقال٥ د یأك  إن اهللا لیرضى عن العب
  ].م)) [األكلة یحمده علیھا، ویشرب الشَّربة یحمده علیھا

  .ویختار اْلَباِئَت منھ) وھو الطیب الذي ال ملوحة فیھ(ـ وكان ُیْسَتْعَذب لھ الماء ٦
  .ـ وكان إذا شرب ناول من على یمینھ وإن كان َمْن على یساره أكبر منھ٧
و أن یع  )أي تغطیتھ(ـ وأمر بتخمیر اإلناء ٨ ذكر    ، وإیكائھ ول ھ عوًدا، وأن ی رض علی

  )ربط فتحة الوعاء وشدُّھا: واإلیكاء. (اسم اهللا عند ذلك
  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي اْلسََّفِر  .٣١

  )٤٤٤ص /  ١ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َسَفِرِه َوِعَباَدِتِھ ِفیِھ

َفاُرُه  ْت َأْس َفُرُه   َكاَن ِھ َوَس َفُرُه ِلِھْجَرِت َفاٍر َس ِة َأْس ْیَن َأْرَبَع َرًة َب ّلَم َداِئ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َص
ّج     َفُرُه ِلْلَح َرِة َوَس َفًرا   ]  ٤٤٥ص . [ ِلْلِجَھاِد َوُھَو َأْكَثُرَھا َوَسَفُرُه ِلْلُعْم اَن إَذا َأَراَد َس َوَك

ا    َأْقَرَع َبْیَن ِنَساِئِھ َفَأّیُتُھّن ّن َجِمیًع اَن  . َخَرَج َسْھُمَھا َساَفَر ِبَھا َمَعُھ َوَلّما َحّج َساَفَر ِبِھ َوَك
اَرَك        َھ َتَب ا الّل یِس َوَدَع ْوَم اْلَخِم ُروَج َی إَذا َساَفَر َخَرَج ِمْن َأّوِل الّنَھاِر َوَكاَن َیْسَتِحّب اْلُخ

اَن إَذا َبَعَث َسِرّیًة َأْو َجْیًشا َبَعَثُھْم ِمْن َأّوِل الّنَھاِر َوَتَعاَلى َأْن ُیَباِرَك ِلُأّمِتِھ ِفي ُبُكوِرَھا َوَك
 َوَأَمَر اْلُمَساِفِریَن إَذا َكاُنوا َثَلاَثًة َأْن ُیَؤّمُروا َأَحَدُھْم َوَنَھى َأْن ُیَساِفَر الّرُجُل َوْحَده َوَأْخَبَر

یَن         َأّن الّراِكَب َشْیَطاٌن َوالّراِكَباِن َشْیَطاَناِن َوالّث وُل ِح اَن َیُق ُھ َك ُھ َأّن َر َعْن ٌب َوُذِك ُة َرْك َلاَث
ِھ       َتّم ِب ا َأْھ ا َل ي َوَم َیْنَھُض ِللّسَفِر الّلُھّم إَلْیك َتَوّجْھت َوِبَك اْعَتَصْمت الّلُھّم اْكِفِني َما َأَھّمِن

َوَكاَن ]  ٤٤٦ص [ َنَما َتَوّجْھُت الّلُھّم َزّوْدِني الّتْقَوى َواْغِفْر ِلي َذْنِبي َوَوّجْھِني ِلْلَخْیِر َأْی
َتَوى        اِب َوِإَذا اْس ي الّرَك ُھ ِف ُع ِرْجَل یَن َیَض إَذا َقِدَمْت إَلْیِھ َداّبُتُھ ِلَیْرَكَبَھا َیُقوُل ِبْسِم الّلِھ ِح

ِرِنیَن َوِإنّ     ُھ ُمْق ا َل ا ُكّن َذا َوَم ا َھ ّخَر َلَن ِذي َس ِھ اّل ُد ِلّل اَل اْلَحْم ا َق ى َظْھِرَھ ا َعَل ى َرّبَن ا إَل
الّلُھ َأْكَبُر ُثّم َلُمْنَقِلُبوَن ُثّم َیُقوُل اْلَحْمُد ِلّلِھ اْلَحْمُد ِلّلِھ اْلَحْمُد ِلّلِھ ُثّم َیُقوُل الّلُھ َأْكَبُر الّلُھ َأْكَبُر 

تَ        ا َأْن ُذُنوَب إّل ُر ال ا َیْغِف ُھ َل ي إّن وُل    َیُقوُل ُسْبَحاَنَك إّني َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِل اَن َیُق ( َوَك
ا            ّوْن َعَلْیَن ّم َھ ا َتْرَضى الّلُھ ِل َم ْن اْلَعَم َوى َوِم ّر َوالّتْق َذا اْلِب الّلُھّم إّنا َنْسَأُلَك ِفي َسَفِرَنا َھ

ّم    ِل الّلُھ ي  َسَفَرَنا َھَذا َواْطِو َعّنا ُبْعَدُه الّلُھّم َأْنَت الّصاِحُب ِفي الّسَفِر َواْلَخِلیَفُة ِفي اْلَأْھ إّن
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َع        اِل َوِإَذا َرَج ِل َواْلَم ي اْلَأْھ ِر ِف وِء اْلَمْنَظ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعَثاِء الّسَفِر َوَكآَبِة اْلُمْنَقَلِب َوُس
ْوا           َحاُبُھ إَذا َعَل َو َوَأْص اَن ُھ ُدوَن َوَك ا َحاِم ُدوَن ِلَرّبَن اِئُبوَن َعاِب وَن َت َقاَلُھّن َوَزاَد ِفیِھّن آِیُب

ا كَ  ّبُحوا     الّثَناَی َة َس وا اْلَأْوِدَی ُروا َوِإَذا َھَبُط ا     . ّب ُد ُدُخوَلَھ ٍة ُیِری ى َقْرَی َرَف َعَل اَن إَذا َأْش َوَك
َن َوَرّب    ا َأْقَلْل ْبِع َوَم یَن الّس َن َوَرّب اْلَأَرِض ا َأْظَلْل ْبِع َوَم َمَواِت الّس ّم َرّب الّس وُل الّلُھ َیُق

َلْلَن َوَرّب  ا َأْض َیاِطیِن َوَم ا  الّش َر َأْھِلَھ ِة َوَخْی ِذِه اْلَقْرَی َر َھ َأُلَك َخْی َن َأْس ا َذّرْی اِح َوَم الّرَی
وُل    ]  ٤٤٧ص [ َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرَھا َوَشّر َأْھِلَھا َوَشّر َما ِفیَھا  اَن َیُق ُھ َك َوُذِكَر َعْنُھ َأّن

َما َجَمْعَت ِفیَھا َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرَھا َوَشّر  َوَخْیِر. الّلُھّم إّني َأْسَأُلَك ِمْن َخْیِر َھِذِه اْلَقْرَیِة 
اِلِحي       ْب َص ا َوَحّب ى َأْھِلَھ ا إَل َما َجَمْعَت ِفیَھا الّلُھّم ُاْرُزْقَنا َجَناَھا َوَأِعْذَنا ِمْن َوَباَھا َوَحّبْبَن

  َأْھِلَھا إَلْیَنا
  ]َمْبَحٌث ِفي َقْصِر الّصَلاِة [ 

ُر الّرَباعِ  اَن َیْقِص ى    َوَك َع إَل ى َأْن َیْرِج اِفًرا إَل ُرُج ُمَس یِن َیْخ ْن ِح ْیِن ِم ّلیَھا َرْكَعَت َة َفُیَص ّی
َة          ِدیُث َعاِئَش ا َح َة َوَأّم َفِرِه َأْلَبّت ي َس َة ِف ّم الّرَباِعّی ّي  : اْلَمِدیَنِة َوَلْم َیْثُبْت َعْنُھ َأّنُھ َأَت َأّن الّنِب

ّح     َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن َی ا َیِص وُم َفَل ُر َوَیُص ِمْعُت  . ْقُصُر ِفي الّسَفِر َوُیِتّم َوُیْفِط َوَس
َشْیَخ اْلِإْسَلاِم اْبَن َتْیِمّیَة َیُقوُل ُھَو َكِذٌب َعَلى َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْنَتَھى َوَقْد 

َر اْلُحُروِف َوالّثاِني ِبالّتاِء اْلُمَثّناِة ِمْن َفْوٍق َوَكَذِلَك ُرِوَي َكاَن َیْقِصُر َوُتِتّم اْلَأّوُل ِباْلَیاِء آِخ
َوَھَذا َباِطٌل : ُیْفِطُر َوَتُصوُم َأْي َتْأُخُذ ِھَي ِباْلَعِزیَمِة ِفي اْلَمْوِضَعْیِن َقاَل َشْیُخَنا اْبُن َتْیِمّیَة 

ْؤِمِنیَن  ْت ُأّم اْلُم ا َكاَن ُھ َعَلْی]  ٤٤٨ص [ َم ّلى الّل ّلَي َص َحاِبِھ َفُتَص َع َأْص ّلَم َوَجِمی ِھ َوَس
ْیِن     ْیِن َرْكَعَت َلاَة َرْكَعَت ِخَلاَف َصَلاِتِھْم َكْیَف َوالّصِحیُح َعْنَھا َأّنَھا َقاَلْت إّن الّلَھ َفَرَض الّص

اِة اْلَحَضِر َوُأِقّرْت َفَلّما َھاَجَر َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَلى اْلَمِدیَنِة ِزیَد ِفي َصَل
ِھ              ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َلاِة الّنِب اِف َص ّلَي ِبِخَل َك َأْن ُتَص َع َذِل ا َم ّن ِبَھ َف ُیَظ َصَلاُة الّسَفر َفَكْی

ِھ َوسَ    : ُقْلت . َوَسّلَم َواْلُمْسِلِمیَن َمَعُھ  ُھ َعَلْی ّلى الّل ّلَم َوَقْد َأَتّمْت َعاِئَشُة َبْعَد َمْوِت الّنِبّي َص
ّلَم           ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اُن َوِإّن الّنِب َأّوَل ُعْثَم ا َت ْت َكَم َقاَل اْبُن َعّباٍس َوَغْیُرُه إّنَھا َتَأّوَل
ّلى   َكاَن َیْقِصُر َداِئًما َفَرّكَب َبْعُض الّرَواِة ِمْن اْلَحِدیَثْیِن َحِدیًثا َوَقاَل َفَكاَن َرُسوُل الّلِھ َص

َو              الّلُھ َعَلْیِھ ِتّم َأْي ُھ ُر َوُی اَن َیْقُص اَل َك ّرَواِة َفَق ُض ال َط َبْع َي َفَغِل ِتّم ِھ ُر َوُت ّلَم َیْقُص . َوَس
َفِر     ي الّس اْلَخْوِف ِف َوالّتْأِویُل اّلِذي َتَأّوَلْتُھ َقْد ُاْخُتِلَف ِفیِھ َفِقیَل َظّنْت َأّن اْلَقْصَر َمْشُروٌط ِب

ْوُف َزاَل سَ   ُھ          َفِإَذا َزاَل اْلَخ ّلى الّل ّي َص ِإّن الّنِب ِحیٍح َف ُر َص ُل َغْی َذا الّتْأِوی ِر َوَھ َبُب اْلَقْص
ِرِه            ى َغْی َر َوَعَل ى ُعَم َكَلْت َعَل ْد َأْش ُة َق َلاَة َواْلآَی ُر الّص اَن َیْقِص َعَلْیِھ َوَسّلَم َساَفَر آِمًنا َوَك

لّ   ِھ َوَس ِھ       َفَسَأَل َعْنَھا َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی ْن الّل َدَقٌة ِم َذا َص َفاِء َوَأّن َھ ُھ ِبالّش َم َفَأَجاَب
َراٍد    ُر ُم اُل إّن  ]  ٤٤٩ص [ َوَشْرٌع َشَرَعُھ ِلْلُأّمِة َوَكاَن َھَذا َبَیاَن َأّن ُحْكَم اْلَمْفُھوِم َغْی ُیَق

رَ        الّتْخِفیِف َوَقْص اِن ِب َر اْلَأْرَك اَوُل َقْص ًرا َیَتَن ْت َقْص ْیِن     اْلآَیَة اْقَتَض اِن َرْكَعَت َدِد ِبُنْقَص اْلَع
َراِن    یَح اْلَقْص َأْمَراِن ُأِب َد اْل ِإَذا ُوِج ْوِف َف َأْرِض َواْلَخ ي اْل ْرِب ِف َأْمَرْیِن الّض َك ِب َد َذِل َوُقّی

اُنوا آ   َأْمَراِن َفَك ى اْل ا َوِإْن اْنَتَف َدَدَھا َوَأْرَكاَنَھ وَرًة َع ْوِف َمْقُص َلاَة اْلَخ ّلوَن َص یَن َفُیَص ِمِن
ِھ        َب َعَلْی َبَبْیِن َتَرّت ُد الّس َد َأَح ة َوِإْن ُوِج ُمِقیِمیَن اْنَتَفى اْلَقْصَراِن َفُیَصّلوَن َصَلاًة َتاّمًة َكاِمَل
ْوُع            َذا َن َدُد َوَھ ُتْوِفَي اْلَع اُن َواْس َرْت اْلَأْرَك ُة ُقِص ْوُف َواْلِإَقاَم َد اْلَخ ِإَذا ُوِج َقْصُرُه َوْحَدُه َف

ُتْوِفَي         َقْصٍر  َدُد َواْس َر اْلَع َأْمُن ُقِص َفُر َواْل َد الّس ِإْن ُوِج ِة َف َوَلْیَس ِباْلَقْصِر اْلُمْطَلِق ِفي اْلآَی
ِذِه            ّمى َھ ْد ُتَس ِق َوَق ِر اْلُمْطَل ْیَس ِباْلَقْص ٍر َوَل ْوُع َقْص َذا َن ٍن َوَھ اْلَأْرَكاُن َوُسّمَیْت َصَلاَة َأْم

ْم     الّصَلاُة َمْقُصوَرًة ِباْعِت ا َل ا َوَأّنَھ اِم َأْرَكاِنَھ َباِر ُنْقَصاِن اْلَعَدِد َوَقْد ُتَسّمى َتاّمًة ِباْعِتَباِر إْتَم
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ِھ         ُدّل َعَلْی اِني َی َأّخِریَن َوالّث اِء اْلُمَت ْن اْلُفَقَھ ٍر ِم َتْدُخْل ِفي َقْصِر اْلآَیِة َواْلَأّوُل اْصِطَلاُح َكِثی
ُة     َكَلاُم الّصَحاَبِة َكَعاِئَشَة َو ْت َعاِئَش ا َقاَل اٍس َوَغْیِرِھَم ْیِن    : اْبِن َعّب َلاُة َرْكَعَت ْت الّص ُفِرَض

َرْكَعَتْیِن َفَلّما َھاَجَر َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَلى اْلَمِدیَنِة ِزیَد ِفي َصَلاِة اْلَحَضِر 
ى َأّن صَ       ُدّل َعَل َذا َی َفِر َفَھ َلاُة الّس ٍع       َوُأِقّرْت َص ْن َأْرَب وَرٍة ِم ُر َمْقُص َدَھا َغْی َفِر ِعْن َلاَة الّس

ُھ  : َوَقاَل اْبُن َعّباٍس . َوِإّنَما ِھَي َمْفُروَضٌة َكَذِلَك َوَأّن َفْرَض اْلُمَساِفِر َرْكَعَتاِن  َفَرَض الّل
َفِر َرْكَعتَ          ي الّس ا َوِف ِر َأْرَبًع ي اْلَحَض ّیُكْم ِف اِن َنِب ى ِلَس ًة    الّصَلاَة َعَل ْوِف َرْكَع ي اْلَخ ْیِن َوِف

ُھ   . ُمّتَفٌق َعَلى َحِدیِث َعاِئَشَة َواْنَفَرَد ُمْسِلٌم ِبَحِدیِث اْبِن َعّباٍس  ُھ َعْن َوَقاَل ُعَمُر َرِضَي الّل
ى ِلسَ   ٍر َعَل ُر َقْص اٌم َغْی اِن َتَم ِد َرْكَعَت اِن َواْلِعی ِة َرْكَعَت اِن َواْلُجُمَع َفِر َرْكَعَت َلاُة الّس اِن َص

ُھ     ]  ٤٥٠ص [ ُمَحّمٍد َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَقْد َخاَب َمْن اْفَتَرى  ُھ َعْن َي الّل َر َرِض ُعَم
وُل         ُھ َرُس اَل َل ا ؟ َفَق ْد َأِمّن ُر َوَق ا َنْقُص َوُھَو اّلِذي َسَأَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َما َباُلَن

ْیَن     الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی اُقَض َب ا َتَن َدَقَتُھ َوَل ِھ َوَسّلَم َصَدَقٌة َتَصّدَق ِبَھا الّلُھ َعَلْیُكْم َفاْقَبُلوا َص
ھُ              ْیُكْم َوِدیُن ِھ َعَل َدَقُة الّل ِذِه َص َأّن َھ ُھ ِب ا َأَجاَب ّلَم َلّم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص  َحِدیَثْیِھ َفِإّن الّنِب

اِس    اْلُیْسُر الّسْمُح َعِلَم ُعَم ْن الّن ٌر ِم ُر َأّنُھ َلْیَس اْلُمَراُد ِمْن اْلآَیِة َقْصَر اْلَعَدِد َكَما َفِھَمُھ َكِثی
َوَعَلى َھَذا َفَلا ِدَلاَلَة ِفي اْلآَیِة َعَلى َأّن َقْصَر . َفَقاَل َصَلاُة الّسَفِر َرْكَعَتاِن َتَماٌم َغْیُر َقْصٍر 

ّم   اْلَعَدِد ُمَباٌح َمْنِفّي َعْنُھ اْلُج اَء َأَت ِھ    . َناُح َفِإْن َشاَء اْلُمَصّلي َفَعَلُھ َوِإْن َش وُل الّل اَن َرُس َوَك
ْیًئا        ا َش ّط إّل ْع َق ْم ُیَرّب ْیِن َوَل َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیَواِظُب ِفي َأْسَفاِرِه َعَلى َرْكَعَتْیِن َرْكَعَت

َوَقاَل . ُكُرُه ُھَناَك َوُنَبّیُن َما ِفیِھ إْن َشاَء الّلُھ َتَعاَلى َفَعَلُھ ِفي َبْعِض َصَلاِة اْلَخْوِف َكَما َسَنْذ
ّلي            اَن ُیَص َة َفَك ى َمّك ِة إَل ْن اْلَمِدیَن ّلَم ِم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َأَنٌس َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل الّلِھ َص

ُعوٍد َأّن   . َعَلْیِھ َرْكَعَتْیِن َرْكَعَتْیِن َحّتى َرَجْعَنا إَلى اْلَمِدیَنِة ُمّتَفٌق  َن َمْس َوَلّما َبَلَغ َعْبَد الّلِھ ْب
َع             ّلْیُت َم وَن َص ِھ َراِجُع ا إَلْی ِھ َوِإّن ا ِلّل اَل إّن اٍت َق َع َرَكَع ى َأْرَب ُعْثَماَن ْبَن َعّفاَن َصّلى ِبِمًن

عَ    ّلْیُت َم ْیِن َوَص ْیِن      َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبِمًنى َرْكَعَت ى َرْكَعَت رٍ  ِبِمًن ي َبْك َأِب
اِن            اٍت َرْكَعَت ِع َرَكَع ْن َأْرَب ي ِم َت َحّظ ْیِن َفَلْی ى َرْكَعَت اِب ِبِمًن ِن اْلَخّط َوَصّلْیُت َمَع ُعَمَر ْب

اِن   اِئَزْیِن اْلُمخَ    ]  ٤٥١ص [ ُمَتَقّبَلَت َد اْلَج اَن َأَح ِل ُعْثَم ْن ِفْع َتْرِجَع ِم ُعوٍد ِلَیْس ُن َمْس ِر اْب ّی
ھِ   ُھ َعَلْی  َبْیَنُھَما َبْل اْلَأْوَلى َعَلى َقْوِل َوِإّنَما اْسَتْرَجَع ِلَما َشاَھَدُه ِمْن ُمَداَوَمِة الّنِبّي َصّلى الّل

َعْن اْبِن ُعَمَر " َصِحیِح اْلُبَخاِرّي " َوِفي . َوَسّلَم َوُخَلَفاِئِھ َعَلى َصَلاِة َرْكَعَتْیِن ِفي الّسَفِر 
ُد    َرِضَي الّل ا َیِزی َفِر َل ُھ َعْنُھ َقاَل َصِحْبُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَكاَن ِفي الّس

ْد       . َعَلى َرْكَعَتْیِن َوَأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن  اُن َق ا َفُعْثَم اَن َوِإّل ِة ُعْثَم ْدِر ِخَلاَف َیْعِني ِفي َص
َوَقْد َخَرَج ِلِفْعِلِھ َتْأِویَلاٌت . َكاَن َذِلَك َأَحَد اْلَأْسَباِب اّلِتي ُأْنِكَرْت َعَلْیِھ َأَتّم ِفي آِخِر ِخَلاَفِتِھ َو

َأّن اْلَأْعَراَب َكاُنوا َقْد َحّجوا ِتْلَك الّسَنِة َفَأَراَد َأْن ُیَعّلَمُھْم َأّن َفْرَض الّصَلاِة َأْرَبٌع : َأَحُدَھا 
ْكَعَتاِن ِفي اْلَحَضِر َوالّسَفِر َوُرّد َھَذا الّتْأِویُل ِبَأّنُھْم َكاُنوا َأْحَرى ِبَذِلَك ِلَئّلا َیَتَوّھُموا َأّنَھا َر

ٌب      َلاِة َقِری ُد ِبالّص َلاِم َواْلَعْھ ِفي َحّج الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَكاُنوا َحِدیِثي َعْھٍد ِباْلِإْس
ْم ا    ْع ِبِھ ْم ُیَرّب ّلَم      َوَمَع َھَذا َفَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اِني   . لّنِب ُل الّث ا    : الّتْأِوی اَن إَماًم ُھ َك َأّن

إَماَم ِللّناِس َواْلِإَماُم َحْیُث َنَزَل َفُھَو َعَمُلُھ َوَمَحّل ِوَلاَیِتِھ َفَكَأّنُھ َوَطُنُھ َوُرّد َھَذا الّتْأِویُل ِبَأّن 
َو        اْلَخَلاِئِق َعَلى اْلِإْطَلاِق َرُسوَل اَن ُھ َذِلَك َوَك ى ِب َو َأْوَل اَن ُھ الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َك

ْع   َر          . اْلِإَماَم اْلُمْطَلَق َوَلْم ُیَرّب ًة َكُث اَرْت َقْرَی ْت َوَص ْد ُبِنَی ْت َق ى َكاَن ُث َأّن ِمًن ُل الّثاِل الّتْأِوی
َك    ْن َذِل ْل          ِفیَھا اْلَمَساِكُن ِفي َعْھِدِه َوَلْم َیُك ّلَم َب ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ِد َرُس ي َعْھ ِف

ا    ]  ٤٥٢ص [ َكاَنْت َفَضاًء َوِلَھَذا ِقیَل  اَل َل ّر ؟ َفَق اُخ   . ِبِمًنى َبْیًتا ُیِظّلَك ِمْن اْلَح ى ُمَن ِمًن



 ٣٣٤

َفِر          اِل الّس ي َح وُن ِف ا َیُك َر إّنَم اُن َأّن اْلَقْص َأّوَل ُعْثَم َأّن    . َمْن َسَبَق َفَت ُل ِب َذا الّتْأِوی َوُرّد َھ
ا  . الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَقاَم ِبَمّكَة َعْشًرا َیْقُصُر الّصَلاَة  الّتْأِویُل الّراِبُع َأّنُھ َأَقاَم ِبَھ

ا          َد َقَض اِجُر َبْع یُم اْلُمَھ ّلَم ُیِق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ّماُه    َثَلاًثا َوَقْد َقاَل الّنِب ا َفَس ِكِھ َثَلاًث ِء ُنُس
َفِر َلیْ    اِء الّس ي َأْثَن ْت  ُمِقیًما َواْلُمِقیُم َغْیُر ُمَساِفٍر َوُرّد َھَذا الّتْأِویُل ِبَأّن َھِذِه إَقاَمٌة ُمَقّیَدٌة ِف َس

َلاَة  ِباْلِإَقاَمِة اّلِتي ِھَي َقِسیُم الّسَفِر َوَقْد َأَقاَم َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبَمّك َة َعْشًرا َیْقُصُر الّص
َلاَة    ُر الّص ْد      . َوَأَقاَم ِبِمًنى َبْعَد ُنُسِكِھ َأّیاَم اْلِجَماِر الّثَلاِث َیْقُص اَن َق ُھ َك اِمُس َأّن ُل اْلَخ الّتْأِوی

َع      َعَزَم َعَلى اْلِإَقاَمِة َواِلاْسِتیَطاِن ِبِمًنى َوِاّتَخاِذَھا َداَر اْلِخَلاَفِة َفِلَھَذا َأَتّم ُھ َأْن َیْرِج َدا َل ّم َب ُث
اِجِریَن   إَلى اْلَمِدیَنِة َوَھَذا الّتْأِویُل َأْیًضا ِمّما َلا َیْقَوى َفِإّن ُعْثَماَن َرِضَي الّلُھ َعْنُھ ِمْن اْلُمَھ

َبْعَد ُنُسِكِھْم َوَرّخَص اْلَأّوِلیَن َوَقْد َمَنَع َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلُمَھاِجِریَن ِمْن اْلِإَقاَمِة ِبَمّكَة 
َسّلَم ِمْن َلُھْم ِفیَھا َثَلاَثَة َأّیاٍم َفَقْط َفَلْم َیُكْن ُعْثَماُن ِلُیِقیَم ِبَھا َوَقْد َمَنَع الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َو

ِرَك     ا ُت ِھ َوَم ا       َذِلَك َوِإّنَما َرّخَص ِفیَھا َثَلاًثا َوَذِلَك ِلَأّنُھْم َتَرُكوَھا ِلّل ِھ َوَل اُد ِفی ا ُیَع ُھ َل ِھ َفِإّن ِلّل
اَل              َدَقِتِھ َوَق ّدِق ِلَص َراِء اْلُمَتَص ْن ِش ّلَم ِم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َع الّنِب َذا َمَن ُیْسَتْرَجُع َوِلَھ

َمَع َأْخِذَھا  َفَجَعَلُھ َعاِئًدا ِفي َصَدَقِتِھ]  ٤٥٣ص [ َلا َتْشَتِرَھا َوَلا َتُعْد ِفي َصَدَقِتَك : ِلُعَمَر 
َزّوَج      . ِبالّثَمِن  ٍع َوَت ي َمْوِض اَم ِف اِفُر إَذا َأَق الّتْأِویُل الّساِدُس َأّنُھ َكاَن َقْد َتَأّھَل ِبِمًنى َواْلُمَس

ھِ     ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص  ِفیِھ َأْو َكاَن َلُھ ِبِھ َزْوَجٌة َأَتّم َوُیْرَوى ِفي َذِلَك َحِدیٌث َمْرُفوٌع َعْن الّنِب
َفَرَوى ِعْكِرَمُة ْبُن إْبَراِھیَم اْلَأْزِدّي َعْن اْبِن َأِبي ُذَباٍب َعْن َأِبیِھ َقاَل َصّلى ُعْثَماُن . َوَسّلَم 

ِھ                وَل الّل ِمْعُت َرُس ي َس ا َوِإّن ت ِبَھ ِدْمُت َتَأّھْل ا َق اُس َلّم ا الّن ا َأّیَھ اَل َی ا َوَق ى َأْرَبًع ِبَأْھِل ِمًن
َوَسّلَم َیُقوُل إَذا َتَأّھَل الّرُجُل ِبَبْلَدٍة َفِإّنُھ ُیَصّلي ِبَھا َصَلاَة ُمِقیم َرَواُه اْلِإَماُم  َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ

َأْیًضا َوَقْد " ُمْسَنِدِه " َوَعْبُد الّلِھ ْبُن الّزَبْیِر اْلُحَمْیِدّي ِفي " ُمْسَنِدِه " َأْحَمُد َرِحَمُھ الّلُھ ِفي 
يّ  َراِھیَم       َأَعّلُھ اْلَبْیَھِق ِن إْب َة ْب ِعیِفِھ ِعْكِرَم ِھ َوَتْض َة      . ِباْنِقَطاِع ُن َتْیِمّی اِت ْب و اْلَبَرَك اَل َأُب : َق

ي       َرُه ِف اِرّي َذَك ِإّن اْلُبَخ ْعِف َف َبِب الّض ُة ِبَس ُن اْلُمَطاَلَب ِھ  " َوُیْمِك ِھ  " َتاِریِخ ْن ِفی ْم َیْطَع َوَل
رُ   ْرِح َواْلَمْج ُر اْلَج ُھ ِذْك اِفَر إَذا   َوَعاَدُت ُھ َأّن اْلُمَس اٍس َقْبَل ُن َعّب ُد َواْب ّص َأْحَم ْد َن وِحیَن َوَق

ھِ     ِذَر ِب ا ُاْعُت ُن َم  َتَزّوَج َلِزَمُھ اْلِإْتَماُم َوَھَذا َقْوُل َأِبي َحِنیَفَة َوَماِلٍك َوَأْصَحاِبِھَما َوَھَذا َأْحَس
َة َأنّ . َعْن ُعْثَماَن  ا        َوَقْد ُاْعُتِذَر َعْن َعاِئَش اَن َوَطَنَھ ْت َك ُث َنَزَل ْؤِمِنیَن َفَحْی ْت ُأّم اْلُم ا َكاَن َھ

ُة   َوُھَو َأْیًضا اْعِتَذاٌر َضِعیٌف َفِإّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأُبو اْلُمْؤِمِنیَن َأْیًضا َوُأُموَم
ِھ      . َبِب َأْزَواِجِھ َفْرٌع َعْن ُأُبّوِتِھ َوَلْم َیُكْن ُیِتّم ِلَھَذا الّس ْن َأِبی ْرَوَة َع ُن ُع اُم ْب َوَقْد َرَوى ِھَش
ُھ  : َأّنَھا َكاَنْت ُتَصّلي ِفي الّسَفِر َأْرَبًعا َفُقْلت َلَھا  َلْو َصّلْیِت َرْكَعَتْیِن َفَقاَلْت َیا اْبَن ُأْخِتي إّن

ُض اْلُمَساِفِر َرْكَعَتْیِن َلَما َقاَل الّشاِفِعّي َرِحَمُھ الّلُھ َلْو َكاَن َفْر]  ٤٥٤ص [ َلا َیُشّق َعَلّي 
ْت          ْد َقاَل یٍم َوَق َع ُمِق اِفٌر َم ا ُمَس ْز َأْن ُیِتّمَھ ْم َیُج َأَتّمَھا ُعْثَماُن َوَلا َعاِئَشُة َوَلا اْبُن َمْسُعوٍد َوَل

ّم َوَقصَ        : َعاِئَشُة  ّلَم َأَت ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ْن   ُكّل َذِلَك َقْد َفَعَل َرُس ّم ُرِوَي َع َر ُث
ّل       ْت ُك َة َقاَل ْن َعاِئَش اٍح َع إْبَراِھیَم ْبِن ُمَحّمٍد َعْن َطْلَحَة ْبِن َعْمٍرو َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي َرَب

ّم              َفِر َوَأَت ي الّس َلاَة ِف َر الّص ّلَم َقَص ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َل الّنِب َك َفَع ّي   . َذِل اَل اْلَبْیَھِق : َق
اِرِثّي   َوَكَذ ٍر اْلَح ِلَك َرَواُه اْلُمِغیَرُة ْبُن ِزَیاٍد َعْن َعَطاٍء َوَأَصّح إْسَناٍد ِفیِھ َما َأْخَبَرَنا َأُبو َبْك

ّدَثَنا       ٍم َح و َعاِص ّدَثَنا َأُب ّواٍب َح َعْن الّداَرُقْطِنّي َعْن اْلَمَحاِمِلّي َحّدَثَنا َسِعیُد ْبُن ُمَحّمِد ْبِن َث
ي          ُعَمُر ْبُن َسِعیٍد ُر ِف اَن َیْقِص ّلَم َك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َعْن َعَطاٍء َعْن َعاِئَشَة َأّن الّنِب

ِق  . َوَھَذا إْسَناٌد َصِحیٌح : الّصَلاِة َوُیِتّم َوُیْفِطُر َوَیُصوُم َقاَل الّداَرُقْطِنّي  ُثّم َساَق ِمْن َطِری
ّدَثِني    َأِبي َبْكٍر الّنْیَساُبوِريّ  َعْن َعّباٍس الّد ٍر َح ُن ُزَھْی ْوِرّي َأْنَبَأَنا َأُبو ُنَعْیٍم َحّدَثَنا اْلَعَلاُء ْب



 ٣٥

ْن      ّلَم ِم ِھ َوَس ُھ َعَلْی َعْبُد الّرْحَمِن ْبُن اْلَأْسَودِ  َعْن َعاِئَشَة َأّنَھا اْعَتَمَرْت َمَع الّنِبّي َصّلى الّل
َة َقا ِدَمْت َمّك ى إَذا َق َة َحّت ى َمّك ِة إَل ْرت  اْلَمِدیَن ي َقَص َت َوُأّم َأِبي َأْن ِھ ِب ول الّل ا َرُس ْت َی َل

ْرت   َة          . َوَأْتَمْمت َوُصْمت َوَأْفَط َن َتْیِمّی َلاِم اْب ْیَخ اْلِإْس ِمْعت َش ُة َوَس ا َعاِئَش ْنت َی اَل َأْحَس َق
افِ  ِھ     َیُقوُل َھَذا اْلَحِدیُث َكِذٌب َعَلى َعاِئَشَة َوَلْم َتُكْن َعاِئَشُة ِلُتَصّلَي ِبِخَل وِل الّل َلاِة َرُس َص

ا      َدَھا ِبَل َي َوْح ِتّم ِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَساِئِر الّصَحاَبِة َوِھَي ُتَشاِھُدُھْم َیْقُصُروَن ُثّم ُت
ُة  . ُموِجٍب  ي       ]  ٤٥٥ص [ َكْیَف َوِھَي اْلَقاِئَل َد ِف ْیِن َفِزی ْیِن َرْكَعَت َلاُة َرْكَعَت ْت الّص ُفِرَض

اِلُف      َصَلاِة  ُھ َوُتَخ َرَض الّل ا َف ى َم اْلَحَضِر َوُأِقّرْت َصَلاُة الّسَفِر َفَكْیَف ُیَظّن َأّنَھا َتِزیُد َعَل
َذِلَك   . َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَأْصَحاَبُھ  ا ِب َقاَل الّزْھِرّي ِلُعْرَوِة َلّما َحّدَثُھ َعْنَھ

ُھ     . ّم الّصَلاَة ؟ َفَقاَل َتَأّوَلْت َكَما َتَأّوَل ُعْثَماُن َفَما َشْأُنَھا َكاَنْت ُتِت ّلى الّل ّي َص اَن الّنِب َفِإَذا َك
اَف           ّح َأْن ُیَض ا َیِص ٌھ َوَل ٍذ َوْج ِل ِحیَنِئ ا ِللّتْأِوی ِھ َفَم ا َعَلْی َعَلْیِھ َوَسّلَم َقْد َحّسَن ِفْعَلَھا َوَأَقّرَھ

َذا الّتْقِدیِر َوَقْد َأْخَبَر اْبُن ُعَمَر َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ إْتَماُمَھا إَلى الّتْأِویِل َعَلى َھ
ُر        ا ُعَم رٍ  َوَل و َبْك ا َأُب ْیِن َوَل َة ُأّم   . َوَسّلَم َلْم َیُكْن َیِزیُد ِفي الّسَفِر َعَلى َرْكَعَت ُیَظّن ِبَعاِئَش َأَف

ا    اْلُمْؤِمِنیَن ُمَخاَلَفُتُھْم َوِھَي َتَراُھ ّلَم َفِإّنَھ ِھ َوَس ْم َیْقُصُروَن ؟ َوَأّما َبْعَد َمْوِتِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
ْنُھْم َأَتّمْت َكَما َأَتّم ُعْثَماُن َوِكَلاُھَما َتَأّوَل َتْأِویًلا َواْلُحّجُة ِفي ِرَواَیِتِھْم َلا ِفي َتْأِویِل اْلَواِحِد ِم

َوَقْد َقاَل ُأَمّیُة ْبُن َخاِلٍد ِلَعْبِد الّلِھ ْبِن ُعَمرَ  إّنا َنِجُد َصَلاَة . َأْعَلُم  َمَع ُمَخاَلَفِة َغْیِرِه َلُھ َوَالّلُھ
اْلَحَضِر َوَصَلاَة اْلَخْوِف ِفي اْلُقْرآِن َوَلا َنِجُد َصَلاَة الّسَفِر ِفي اْلُقْرآِن ؟ َفَقاَل َلُھ اْبُن ُعَمرَ  

ا          َیا َأِخي إّن الّلَھ َبَعَث ُمَحّمًدا َصّل ا َرَأْیَن ُل َكَم ا َنْفَع ْیًئا َفِإّنَم ُم َش ا َنْعَل ّلَم َوَل ِھ َوَس ى الّلُھ َعَلْی
ُمَحّمًدا َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْفَعُل َوَقْد َقاَل َأَنٌس َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ 

رَ    َوَسّلَم إَلى َمّكَة َفَكاَن ُیَصّلي َرْكَعَتْیِن : َرْكَعَتْیِن َحّتى َرَجْعَنا إَلى اْلَمِدیَنِة َوَقاَل اْبُن ُعَم
ا          ْیِن َوَأَب ى َرْكَعَت َفِر َعَل ي الّس ُد ِف ا َیِزی اَن َل َصِحْبُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَك

  ] ٤٥٦ص . [ ا َأَحاِدیُث َصِحیَحٌة َبْكرٍ  َوُعَمرَ  َوُعْثَماَن َرِضَي الّلُھ َعْنُھْم َوَھِذِه ُكّلَھ
  .ـ كان یستحب الخروج للسفر أول النھار، وفي یوم الخمیس١
  .ـ وكان یكره للمسافر وحده أن یسیر باللیل، ویكره السفر للواحد٢
  .ـ وأمر المسافرین إذا كانوا ثالثة أن یؤمِّروا أحدھم٣
ھ       سبحان: ((ـ وكان إذا ركب راحلتھ كبَّر ثالًثا، ثم قال٤ ا ل ا كن ذا وم ا ھ الذي سخر لن

ون    ا لمنقلب ى ربن ول  ))مقرنین وإنا إل م یق رَّ        : ((، ث ذا اْلِب ي سفري ھ ي أسألك ف م إن اللھ
م           ده، اللھ ا بع ِو عنَّ ذا َواْط فَرنا ھ ا س م ھوِّن علین والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللھ

ي سفرنا و          حبنا ف م اص ي األھل، اللھ ة ف ي السفر، والخلیف ي   أنت الصاحب ف ا ف اخلفن
دون     : ((، وكان إذا رجع من السَّفر زاد]م)) [أھلنا ا حام دون لربن ائبون عاب ون ت )) آیب

  ].صحیح الترمذي[
ھ رجل  ٥ فًرا،    : ـ وكان إذا عال الثنایا َكبََّر، وإذا ھبط األودیة َسبََّح، وقال ل د س ي أری إن

  ].صحیح الترمذي)) [أوصیك بتقوى اهللا والتكبیر على كل شرف: ((قال
ال ٦ ا،       : ((ـ وكان إذا بدا لھ الفجر في السَّفر ق ھ علین د اهللا وُحسن بالئ ِمع سامع بحم َس

  ].م)) [َربَّنا صاحبنا وأفضل علینا عائًذا باهللا من النار
دھم    ٧ ول ألح فر یق ي الس حابھ ف ان إذا ودَّع أص ك   : ((ـ وك ك وأمانت تودع اهللا دین أس

  ].صحیح الترمذي)) [وخواتیم أعمالك
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ق؛       : إذا نزل أحدكم منزًال، فلیقل: ((ـ وقال٨ ا خل ات اهللا التامات من شر م أعوذ بكلم
  ].م)) [فإنھ ال یضره شيء حتى یرتحل منھ

  .ـ وكان یأمر المسافر إذا قضى نھمتھ من سفر أن ُیعجِّل الرجوع إلى أھلھ٩
افر   ١٠ ى أن یس د، وینھ افة بری و مس َرم، ول ر َمْح افر بغی رأة أن تس ى الم ان ینھ ـ وك

  .آن إلى أرض العدو مخافة أن ینالھ العدوبالقر
أنا بريء من : ((ـ ومنع من إقامة المسلم بین المشركین إذا قدر على الھجرة، وقال١١

  ].صحیح أبي داود)) [كل مسلم یقیم بین أظھر المشركین
  ].صحیح أبي داود)) [من جامع المشرك وسكن معھ فھو مثلھ: ((ـ وقال١٢
فار   ١٣ ة أس ا ـ؛ وسفر          : ـ وكان سفره أربع و أكثرھ اد ـ وھ سفر للھجرة، وسفر للجھ

  . للعمرة، وسفر للحج
ال ١٤ ع       : ((ـ وق ى تطل ة حت ع التوب ة، وال تنقط ع التوب ى تنقط رة حت ع الھج ال تنقط

  ].صحیح أبي داود)) [الشمس من مغربھا
ى أن      ١٥  رج إل ین یخ ن ح ین م لیھا ركعت فره، فیص ي س ة ف ر الرباعی ان یقص ـ وك

  .ر على الفرض ما عدا الوتر وسنة الفجریرجع، وكان یقتص
  .ـ ولم یحد ألمتھ مسافة محدودة للقصر والفطر١٦
ان         ١٧ ا ك ھ، وإنم ع حال نزول ي سفره، وال الجم ا ف ع راكًب ھ الجم ن من ھدی م یك ـ ول

غ        ل أن تزی ل قب ان إذا ارتح الة، وك ب الص ار عقی یر، وإذا س ھ الس دَّ ب ع إذا ج الجم
ل أن    الشمس أخر الظھر إلى وقت الع ت الشمس قب صر ثم نزل فجمع بینھما، فإن زال

ا       ع بینھ ى یجم یرتحل صلى الظھر ثم ركب، وكان إذا أعجلھ السیر أخر المغرب حت
  .وبین العشاء في وقت العشاء

ـ وكان یصلي التطوع باللیل والنھار على راحلتھ في السفر ِقَبَل أي وجھ توجھت   ١٨
  .وده أخفض  من ركوعھبھ، فیركع ویسجد علیھا إیماء، ویجعل سج

  .ـ وسافر في رمضان وأفطر َوَخیَّر الصحابة بین األمرین١٩
ا   ٢٠ ى م رجلین إل ة ال ھ لحاج ب أحوال ا أو أغل فر دائًم ي الس اف ف بس الخف ان یل ـ وك

  .یقیھما من الحر والبرد
  .ـ ونھى أن یطرق الرجل أھلھ لیًال إذا طالت غیبتھ عنھم٢١
  ].م)) [فقة فیھا كلب وال جرسال تصحب المالئكة ر: ((ـ وقال٢٢
دان من         ٢٣ ى بالول ان ُیَلقَّ ین، وك ھ ركعت ع فی جد فرك ـ وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمس

  .أھل بیتھ
  .ـ وكان یعتنق القادم من سفره، ویقبلھ إذا كان من أھلھ٢٤

  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم فِي النَّْوِم َواِالْستِیَقاِظ والُرْؤى  .٣٢
  )٢١٩ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل ِفي َتْدِبیِرِه ِلَأْمِر الّنْوِم َواْلَیَقَظِة
َدِن َواْلَأعْ    ُھ ِلْلَب ْوٍم َوَأْنَفَع اِء  َمْن َتَدّبَر َنْوَمُھ َوَیَقَظَتُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَجَدُه َأْعَدَل َن َض

ِل َوَیْس      اُم َأّوَل الّلْی اَن َیَن ُھ َك َوى َفِإّن َتاُك     َواْلُق وُم َوَیْس اِني َفَیُق ِف الّث ي َأّوِل الّنْص َتْیِقُظ ِف
ْوِم     ْن الّن ا ِم َوى َحّظَھ اُء َواْلُق َدُن َواْلَأْعَض ُذ اْلَب ُھ َفَیْأُخ ُھ َل َب الّل ا َكَت ّلي َم ُأ َوُیَص َوَیَتَوّض

ّدْنَیا    َوالّراَحِة َوَحّظَھا ِمْن الّرَیاَضِة َمَع ُوُفوِر اْلَأْجِر َوَھَذا َغاَیُة َص َدِن َوال ِب َواْلَب َلاِح اْلَقْل
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ْدِر           . َواْلآِخَرِة  ْن اْلَق ُھ ِم ُع َنْفَس ا َیْمَن ِھ َوَل اِج إَلْی ْدِر اْلُمْحَت ْوَق اْلَق ْوِم َف َوَلْم َیُكْن َیْأُخُذ ِمْن الّن
ى      اْلُمْحَتاِج إَلْیِھ ِمْنُھ َوَكاَن َیْفَعُلُھ َعَلى َأْكَمِل اْلُوُجوِه َفَیَناُم إَذا ْوِم َعَل ى الّن ُة إَل َدَعْتُھ اْلَحاَج

ا              َراِب َوَل اِم َوالّش ْن الّطَع َدِن ِم ِئ اْلَب َر ُمْمَتِل اُه َغْی ُھ َعْیَن ى َتْغِلَب َھ َحّت ًرا الّل ِشّقِھ اْلَأْیَمِن َذاِك
َجاٌع مَ           ُھ ِض ْل َل ِة َب َرِش اْلُمْرَتِفَع ٍذ ِلْلُف ا ُمّتِخ َأْرَض َوَل ِھ اْل ٌف   ُمَباِشٍر ِبَجْنِب ُوُه ِلی ْن ُأْدٍم َحْش

  ] ٢٢٠ص . [ َوَكاَن َیْضَطِجُع َعَلى اْلِوَساَدِة َوَیَضُع َیَدُه َتْحَت َخّدِه َأْحَیاًنا 
  ]َنْوَعا الّنْوِم [ 
  ]الّنْوُم الّطِبیِعّي [ 

ةٌ     ْوُم َحاَل وُل الّن اّر َفَنُق ْوُر     َوَنْحُن َنْذُكُر َفْصًلا ِفي الّنْوِم َوالّناِفِع ِمْنُھ َوالّض ا َغ َدِن َیْتَبُعَھ ِلْلَب
ُر         ّي َوَغْی اِن َطِبیِع َو َنْوَع ِة َوُھ ِب الّراَح َدِن ِلَطَل اْلَحَراَرِة اْلَغِریِزّیِة َواْلُقَوى إَلى َباِطِن اْلَب

ّي  ّس َواْلَحرَ . َطِبیِع َوى اْلِح َي ُق ا َوِھ ْن َأْفَعاِلَھ اِنّیِة َع َوى الّنْفَس اُك اْلُق الّطِبیِعّي إْمَس ِة َف َك
اُت          ْت الّرُطوَب َتْرَخى َواْجَتَمَع َدِن اْس ِك اْلَب ْن َتْحِری َوى َع ِذِه اْلُق اْلِإَراِدّیِة َوَمَتى َأْمَسَكْت َھ
ِذهِ      َدُأ َھ َو َمْب ِذي ُھ ّدَماِغ اّل  َواْلَأْبِخَرُة اّلِتي َكاَنْت َتَتَحّلُل َوَتَتَفّرُق ِباْلَحَرَكاِت َواْلَیَقَظِة ِفي ال

  .َیَتَخّدُر َوَیْسَتْرِخي َوَذِلَك الّنْوُم الّطِبیِعّي اْلُقَوى َف
  ]الّنْوُم َغْیُر الّطِبیِعّي [ 

ى      اُت َعَل َتْوِلَي الّرُطوَب َأْن َتْس َوَأّما الّنْوُم َغْیُر الّطِبیِعّي َفَیُكوُن ِلَعَرٍض َأْو َمَرٍض َوَذِلَك ِب
ى    ُة َعَل ِدُر اْلَیَقَظ وُن         الّدَماِغ اْسِتیَلاًء َلا َتْق ا َیُك َرٌة َكَم ٌة َكِثی َرٌة َرْطَب َعُد َأْبِخ ا َأْو َتْص َتْفِریِقَھ

َوى      اُك اْلُق ُع إْمَس ّدُر َوَیَق َعِقیَب اِلاْمِتَلاِء ِمْن الّطَعاِم َوالّشَراِب َفُتْثِقُل الّدَماَغ َوُتْرِخیِھ َفَیَتَخ
  .الّنْفَساِنّیِة َعْن َأْفَعاِلَھا َفَیُكوُن الّنْوُم 

  ]َدَتا الّنْوم َفاِئ[ 
ِب   : َوِللّنْوِم َفاِئَدَتاِن َجِلیَلَتاِن إْحَداُھَما  ْن الّتَع ُسُكوُن اْلَجَواِرِح َوَراَحُتَھا ِمّما َیْعِرُض َلَھا ِم

ْضُج َوالّثاِنَیُة َھْضُم اْلِغَذاِء َوُن. َفُیِریُح اْلَحَواّس ِمْن َنْصِب اْلَیَقَظِة َوُیِزیُل اْلِإْعَیاَء َواْلَكَلاَل 
َك        ى َذِل یُن َعَل َدِن َفُتِع اِطِن اْلَب ى َب اْلَأْخَلاِط ِلَأّن اْلَحَراَرَة اْلَغِریِزّیَة ِفي َوْقِت الّنْوِم َتُغوُر إَل

  .َوِلَھَذا َیْبُرُد َظاِھُرُه َوَیْحَتاُج الّناِئُم إَلى َفْضِل ِدَثاٍر 
  ]َأْنَفُع َكْیِفّیاِت الّنْوِم [

ِتْقَراًرا         َوَأْنَفُع الّنْوِم َأْن َدِة اْس ي اْلَمِع ِة ِف ِذِه اْلَھْیَئ اُم ِبَھ َتِقّر الّطَع َیَناَم َعَلى الّشّق اْلَأْیَمِن ِلَیْس
ِرَع  َحَسًنا َفِإّن اْلَمِعَدَة َأْمَیُل إَلى اْلَجاِنِب اْلَأْیَسِر َقِلیًلا ُثّم َیَتَحّوُل إَلى الّشّق اْلَأْیَسِر َقِلیًلا ِلُی ْس

ذَ   َم ِب وَن      اْلَھْض َأْیَمِن ِلَیُك ِب اْل ى اْلَجاِن ُھ َعَل َتِقّر َنْوُم ّم َیْس ِد ُث ى اْلَكِب َدِة َعَل ِتَماَلِة اْلَمِع ِلَك ِلاْس
ِھ َوِنَھایَ    َداَءَة َنْوِم َأْیَمِن ُب ُھ  اْلِغَذاُء َأْسَرَع اْنِحَداًرا َعْن اْلَمِعَدِة َفَیُكوُن الّنْوُم َعَلى اْلَجاِنِب اْل َت

ِھ      َوَكْثَرُة الّن ّب إَلْی ِھ َفَتْنَص اِء إَلْی ِل اْلَأْعَض ْوِم َعَلى اْلَجاِنِب اْلَأْیَسِر ُمِضّر ِباْلَقْلِب ِبَسَبِب َمْی
  .اْلَمَواّد 

  ]َأْرَدُأ َنْوِعّیاِت الّنْوِم [ 
ْن غَ   ِة ِم ِر  َوَأْرَدُأ الّنْوِم الّنْوُم َعَلى الّظْھِر َوَلا َیُضّر اِلاْسِتْلَقاُء َعَلْیِھ ِللّراَح ]  ٢٢١ص [ ْی

َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل َمّر الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعَلى َرُجٍل َناِئٍم ِفي " ُسَنِن اْبِن َماَجْھ 
ٌة قَ            ٌة َجَھّنِمّی ا َنْوَم ْد َفِإّنَھ ْم َأْو ُاْقُع اَل ُق ِھ َوَق َرَبُھ ِبِرْجِل ِھ َفَض ى َوْجِھ اَل اْلَمْسِجِد ُمْنَبِطٍح َعَل

ُھ    " : الّتْقِدَمِة " ِإّبْقَراُط ِفي ِكَتاِب  وَن َعاَدَت ِر َأْن َیُك َوَأّما َنْوُم اْلَمِریِض َعَلى َبْطِنِھ ِمْن َغْی
ّراُح   ِفي ِصّحِتِھ َجَرْت ِبَذِلَك َیُدّل َعَلى اْخِتَلاِط َعْقٍل َوَعَلى َأَلٍم ِفي َنَواِحي اْلَبْطِن َقاَل الّش

  .ُھ َخاَلَف اْلَعاَدَة اْلَجّیَدَة إَلى َھْیَئٍة َرِدیَئٍة ِمْن َغْیِر َسَبٍب َظاِھٍر َوَلا َباِطٍن ِلِكَتاِبِھ ِلَأّن
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  ]َمَناِفُع الّنْوِم اْلُمْعَتِدِل [ 
ِمْن َجْوَھِر  َوالّنْوُم اْلُمْعَتِدُل ُمَمّكٌن ِلْلُقَوى الّطِبیِعّیِة ِمْن َأْفَعاِلَھا ُمِریٌح ِلْلُقّوِة الّنْفَساِنّیِة ُمْكِثٌر

  .َحاِمِلَھا َحّتى إّنُھ ُرّبَما َعاَد ِبَرَخاِئِھ َماِنًعا ِمْن َتَحّلِل اْلَأْرَواِح 
  ]َمَفاِسُد َنْوِم الّنَھاِر َوِبَخاّصٍة آِخُرُه [

ُث الّطَحاَل َوَنْوُم الّنَھاِر َرِديٌء ُیوِرُث اْلَأْمَراَض الُرُطوِبّیَة َوالّنَواِزَل َوُیْفِسُد الّلْوَن َوُیوِر
ْوُم        اِجَرِة َوَأْرَدُؤُه َن َت اْلَھ ْیِف َوْق ي الّص ا ِف َوُیْرِخي اْلَعَصَب َوُیْكِسُل َوُیْضِعُف الّشْھَوَة إّل
ا           ُھ َناِئًم ا َل اٍس اْبًن ُن َعّب ِھ ْب ُد الّل ِر َوَرَأى َعْب َد اْلَعْص َأّوِل الّنَھاِر َوَأْرَدُأ ِمْنُھ الّنْوُم آِخَرُه َبْع

اِر        َنْوَمَة ْوُم الّنَھ َل َن َأْرَزاق ؟ َوِقی ا اْل ُم ِفیَھ الّصْبَحِة َفَقاَل َلُھ ُقْم َأَتَناُم ِفي الّساَعِة اّلِتي ُتَقّس
َفاْلُخُلُق َنْوَمُة اْلَھاِجَرِة َوِھَي ُخُلُق َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ . َثَلاَثٌة ُخُلٌق َوُحَرٌق َوُحْمٌق 

. َواْلُحْمُق َنْوَمُة اْلَعْصِر . َرُق َنْوَمُة الّضَحى َتْشَغُل َعْن َأْمِر الّدْنَیا َواْلآِخَرِة َواْلُح. َوَسّلَم 
  َوَقاَل الّشاِعُر. َیُلوَمن إّلا َنْفَسُھ ]  ٢٢٢ص [ َقاَل َبْعُض الّسَلِف َمْن َناَم َبْعَد 

  َأَلا إّن َنْوَماِت الّضَحى ُتوِرُث اْلَفَتى
  اُت اْلُعَصْیِر ُجُنوُنَخَباًلا َوَنْوَم

  ]َمَفاِسُد َنْوِم الّصْبَحِة [ 
َمِة      ُت ِقْس َو َوْق ا َوُھ َوَنْوُم الّصْبَحِة َیْمَنُع الّرْزَق ِلَأّن َذِلَك َوْقٌت َتْطُلُب ِفیِھ اْلَخِلیَقُة َأْرَزاَقَھ

َدَن      اْلَأْرَزاِق َفَنْوُمُھ ِحْرَماٌن إّلا ِلَعاِرٍض َأْو َضُروَرٍة َوُھَو ُمِضّر ِھ اْلَب َدِن ِلِإْرَخاِئ ّدا ِباْلَب ِج
ْعًفا        ا َوَض ًرا َوِعّی ِدُث َتَكّس ِة َفُیْح ا ِبالّرَیاَض ي َتْحِلیُلَھ ي َیْنَبِغ َلاِت اّلِت اِدِه ِلْلَفَض َوِإْن . َوِإْفَس

ُد     َكاَن َقْبَل الّتَبّرِز َواْلَحَرَكِة َوالّرَیاَضِة َوِإْشَغاِل اْلَمِعَدِة ِبَشْيٍء َفَذِلَك اُل اْلُمَوّل ّداُء اْلُعَض ال
  .ِلَأْنَواٍع ِمْن اْلَأْدَواِء 

  ]َمَفاِسُد الّنْوِم ِفي الّشْمِس َأْو َبْعِضِھ ِفي الّشْمِس [ 
ّل   َوالّنْوُم ِفي الّشْمِس ُیِثیُر الّداَء الّدِفیَن َوَنْوُم اْلِإْنَساِن َبْعَضُھ ِفي الّشْمِس َوَبْعَضُھ ِفي الّظ

ي  َرِديٌء َوَق َنِنِھ  " ْد َرَوى َأُبو َداُوَد ِف ِھ         " ُس وُل الّل اَل َرُس اَل َق َرَة َق ي ُھَرْی ِدیِث َأِب ْن َح ِم
ي          ُھ ِف اَر َبْعُض ّل َفَص ُھ الّظ َص َعْن ْمِس َفَقَل ي الّش َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َكاَن َأَحُدُكْم ِف

ْھ    "الّشْمِس َوَبْعُضُھ ِفي الّظّل َفْلَیُقْم َوِفي  ِن َماَج ِن      " ُسَنِن اْب َدَة ْب ِدیِث ُبَرْی ْن َح ِرِه ِم َوَغْی
اْلَحِصیِب َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َنَھى َأْن َیْقُعَد الّرُجُل َبْیَن الّظّل َوالّشْمِس 

ا   ْوِم َبْیَنُھَم ِع الّن ى َمْن ٌھ َعَل َذا َتْنِبی ي . َوَھ ِحیَحْیِن " َوِف اِزٍب َأّن  " الّص ِن َع َراِء ْب ْن اْلَب َع
ّم        َلاِة ُث وَءك ِللّص ْأ ُوُض َجَعَك َفَتَوّض َت َمْض َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَل إَذا َأَتْی

ي إلَ        ُت َوْجِھ ك َوَوّجْھ ي إَلْی َلْمُت َنْفِس ي َأْس ّم إّن ك  اْضَطِجْع َعَلى ِشّقَك اْلَأْیَمِن ُثّم ُقْل الّلُھ ْی
َوَفّوْضُت َأْمِري إَلْیك َوَأْلَجْأُت َظْھِري إَلْیك َرْغَبًة َوَرْھَبًة إَلْیك َلا َمْلَجَأ َوَلا َمْنَجا ِمْنك إّلا 
ْن     ّت ِم ِإْن ُم إَلْیك آَمْنُت ِبِكَتاِبَك اّلِذي َأْنَزْلت َوَنِبّیَك اّلِذي َأْرَسْلت َواْجَعْلُھّن آِخَر َكَلاِمك َف

َعْن َعاِئَشَة َأّن َرُسوَل " َصِحیِح اْلُبَخاِرّي " َوِفي ]  ٢٢٣ص [ َعَلى اْلِفْطَرِة َلْیَلِتك ُمّت 
ّنَتَھا    -الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن إَذا َصّلى َرْكَعَتْي اْلَفْجِر  ي ُس ى    -َیْعِن َطَجَع َعَل اْض

  ِشّقِھ اْلَأْیَمِن
  ]َجاِنِب اْلَأْیَمِن اْلِحْكَمُة ِمْن الّنْوِم َعَلى اْل[ 

َأّن            ِھ ِل ي َنْوِم اِئُم ِف َتْغِرَق الّن ا َیْس َأْیَمِن َأْن َل ِب اْل ى اْلَجاِن ْوِم َعَل َوَقْد ِقیَل إّن اْلِحْكَمَة ِفي الّن
تَ            ُب ُمْس َب اْلَقْل َأْیَمِن َطَل ِھ اْل ى َجْنِب اَم َعَل ِإَذا َن اِر َف ِة اْلَیَس ى ِجَھ ٌل إَل ِھ َمْی َب ِفی ْن اْلَقْل َقّرُه ِم

ي             َراِرِه ِف اِف َق ِھ ِبِخَل ي َنْوِم ِتْثَقاِلِھ ِف اِئِم َواْس ِتْقَراِر الّن ْن اْس ُع ِم َك َیْمَن اْلَجاِنِب اْلَأْیَسِر َوَذِل
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ي نَ    اُن ِف َتْغِرُق اْلِإْنَس ِھ  الّنْوِم َعَلى اْلَیَساِر َفِإّنُھ ُمْسَتَقّرُه َفَیْحُصُل ِبَذِلَك الّدَعُة الّتاّمُة َفَیْس ْوِم
  .َوَیْسَتْثِقُل َفَیُفوُتُھ َمَصاِلُح ِدیِنِھ َوُدْنَیاُه 

  ]َفَواِئُد الّدَعاِء َقْبَل الّنْوِم [
ا        -َوَلّما َكاَن الّناِئُم ِبَمْنِزَلِة اْلَمّیِت َوالّنْوُم َأُخو اْلَمْوِت  ِذي َل ّي اّل ى اْلَح َتِحیُل َعَل َذا َیْس َوِلَھ

ا      -ا َیَناُموَن ِفیَھا َیُموُت َوَأْھُل اْلَجّنِة َل ُھ َوَیْحَفُظَھ ُرُس َنْفَس ْن َیْح َكاَن الّناِئُم ُمْحَتاًجا إَلى َم
اِطُرُه     ُھ َوَف اَن َرّب ِمّما َیْعِرُض َلَھا ِمْن اْلآَفاِت َوَیْحُرُس َبَدَنُھ َأْیًضا ِمْن َطَواِرِق اْلآَفاِت َوَك

اِت    . َتَعاَلى ُھَو اْلُمَتَوّلَي ِلَذِلَك َوْحَدُه  وَل َكِلَم اِئَم َأْن َیُق َعّلَم الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم الّن
ھِ   ِتِھ ِلَنْفِس  الّتْفِویِض َواِلاْلِتَجاِء َوالّرْغَبِة َوالّرْھَبِة ِلَیْسَتْدِعَي ِبَھا َكَماَل ِحْفِظ الّلِھ َلُھ َوِحَراَس

ِھ    َوَبَدِنِھ َوَأْرَشَدُه َمَع َذِلَك إَلى َأْن َیْس َر َكَلاِم ِھ آِخ َتْذِكَر اْلِإیَماَن َوَیَناَم َعَلْیِھ َوَیْجَعَل الّتَكّلَم ِب
َذا               ّمَن َھ َة َفَتَض َل اْلَجّن ِھ َدَخ َر َكَلاِم اُن آِخ اَن اْلِإیَم ِإَذا َك ِھ َف ي َمَناِم ُھ ِف اُه الّل َفِإّنُھ ُرّبَما َتَوّف

ِب َوا  اِلَح اْلَقْل اِم َمَص ي اْلَمَن ْدُي ِف آِخَرِة  اْلَھ ّدْنَیا َواْل ِة َوال ْوِم َواْلَیَقَظ ي الّن ّروِح ِف َدِن َوال ْلَب
ٍر        ّل َخْی ُھ ُك ِھ ُأّمُت ْت ِب ْن َناَل ي   ]  ٢٢٤ص . [ َفَصَلَواُت الّلِھ َوَسَلاُمُھ َعَلى َم َلْمت َنَفِس َأْس

َوَتْوِجیٌھ َوّجَھُھ . إَلى َسّیِدِه َوَماِلِكِھ  إَلْیك َأْي َجَعْلتَھا ُمَسّلَمًة َلك َتْسِلیَم اْلَعْبِد اْلَمْمُلوِك َنْفَسُھ
َراَرُه ِباْلُخُضوعِ        ُھ َوِإْق ِإَراَدِة َل ِد َواْل اَص اْلَقْص ِھ َوِإْخَل  إَلْیِھ َیَتَضّمُن إْقَباَلُھ ِباْلُكّلّیِة َعَلى َرّب

اَلى   اَل َتَع اِد َق ّذّل َواِلاْنِقَی َلْمُت َو{ : َوال ْل َأْس اّجوَك َفُق ِإْن َح َبَعِن َف ِن اّت ِھ َوَم َي ِلّل [ } ْجِھ
ِة   َراَن اْلآَی وَرِة آِل ِعْم ُع    ] .  ٢٠ُس اِن َوَمْجَم ي اْلِإْنَس ا ِف َرُف َم َو َأْش َھ إْذ ُھ َر اْلَوْج َوَذَك

  اْلَحَواّس َوَأْیًضا َفِفیِھ َمْعَنى الّتَوّجِھ َواْلَقْصِد ِمْن َقْوِلِھ
  َیھُ َأْسَتْغِفُر الّلَھ َذْنًبا َلْسُت ُمْحِص

  َرّب اْلِعَباِد إَلْیِھ اْلَوْجُھ َواْلَعَملُ 
ُھ            ِب َوُطَمْأِنیَنَت ُكوَن اْلَقْل ُب ُس َك ُیوِج ْبَحاَنُھ َوَذِل ِھ ُس ى الّل ِھ َرّدُه إَل َأْمِر إَلْی ِویُض اْل َوَتْف

ِویُض مِ         اُه َوالّتْف ُھ َوَیْرَض ا ُیِحّب ُھ ِمّم اُرُه َل یِھ َوَیْخَت اِت   َوالّرَضى ِبَما َیْقِض َرِف َمَقاَم ْن َأْش
َك            اِف َذِل ي ِخَل ا ِلَزاِعِم ِة ِخَلاًف اِت اْلَخاّص ْن َمَقاَم َو ِم ِھ َوُھ َة ِفی اُء  . اْلُعُبوِدّیِة َوَلا ِعّل َوِإْلَج

ِھ َوالّتَوكّ       ُكوَن إَلْی ِھ َوالّس َة ِب ِھ َوالّثَق ِھ  الّظْھِر إَلْیِھ ُسْبَحاَنُھ َیَتَضّمُن ُقّوَة اِلاْعِتَماِد َعَلْی َل َعَلْی
ُقوَط          ْف الّس ْم َیَخ ٍق َل ٍن َوِثی ى ُرْك َرُه إَل َنَد َظْھ ْن َأْس ِإّن َم ّوُة     . َف اِن ُق ِب ُقّوَت اَن ِلْلَقْل ا َك َوَلّم

ْن       ا ِم اِلِحِھ َھاِرًب ا ِلَمَص ُد َطاِلًب الّطَلِب َوِھَي الّرْغَبُة َوُقّوُة اْلَھَرِب َوِھَي الّرْھَبُة َوَكاَن اْلَعْب
ى    َمَضاّرِه ى َعَل َجَمَع اْلَأْمَرْیِن ِفي َھَذا الّتْفِویِض َوالّتَوّجِھ َفَقاَل َرْغَبًة َوَرْھَبًة إَلْیك ُثّم َأْثَن

ُد لِ  ْن   َرّبِھ ِبَأّنُھ َلا َمْلَجَأ ِلْلَعْبِد ِسَواُه َوَلا َمْنَجا َلُھ ِمْنُھ َغْیُرُه َفُھَو اّلِذي َیْلَجُأ إَلْیِھ اْلَعْب ُھ ِم ُیَنّجَی
وُذ   َنْف ك َوَأُع ِسِھ َكَما ِفي اْلَحِدیِث اْلآَخِر َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطك َوِبُمَعاَفاِتَك ِمْن ُعُقوَبِت

ِھ   ص [ ِبَك ِمْنَك َفُھَو ُسْبَحاَنُھ اّلِذي ُیِعیُذ َعْبَدُه َوُیَنّجیِھ ِمْن َبْأِسِھ اّلِذي ُھَو ِبَمِشیَئِتِھ َوُقْدَرِت
ِھ     اْلِإَعاَنُة َوِم]  ٢٢٥ ُأ إَلْی ِذي ُیْلَج َو اّل ْنُھ َما َیْطُلُب الّنَجاَة ِمْنُھ َوِإَلْیِھ اِلاْلِتَجاُء ِفي الّنَجاِة َفُھ

ا     ْيٌء إّل وُن َش ا َیُك ْيٍء َوَل ّل َش َو َرّب ُك ُھ َفُھ ا ِمْن ِھ ِمّم َتَعاُذ ِب ُھ َوُیْس ا ِمْن َي ِمّم ي َأْن ُیْنِج ِف
ِة  [ } ُھ ِبُضّر َفَلا َكاِشَف َلُھ ِإّلا ُھَو َوِإْن َیْمَسْسَك الّل{ ِبَمِشیَئِتِھ  { ]  ١٧ُسوَرِة اْلَأْنَعاِم اْلآَی

ًة    ْم َرْحَم وًءا َأْو َأَراَد ِبُك ْم ُس ِھ ِإْن َأَراَد ِبُك َن الّل ُمُكْم ِم ِذي َیْعِص ْن َذا اّل ْل َم وَرِة [ } ُق ُس
ِإْقرَ   ]  ١٧اْلَأْحَزاِب اْلآَیِة  ّدَعاَء ِباْل َتَم ال اُك       ُثّم َخ َو َمَل ِذي ُھ وِلِھ اّل ِھ َوَرُس اِن ِبِكَتاِب اِر ِباْلِإیَم

  .الّنَجاِة َواْلَفْوِز ِفي الّدْنَیا َواْلآِخَرِة َفَھَذا َھْدُیُھ ِفي َنْوِمِھ 
  َلْو َلْم َیُقْل إّني َرُسوٌل َلَكا َن َشاِھٌد ِفي َھْدِیِھ َیْنِطُق

  ]َم ِفي اْلَیَقَظِة َھْدُیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّل[َفْصٌل 



 ٣٤٠

اَلى              َھ َتَع ُد الّل ّدیُك َفَیْحَم َو ال اِرُخ َوُھ اَح الّص َتْیِقُظ إَذا َص اَن َیْس ِھ َفَك ي َیَقَظِت ُھ ِف َوَأّما َھْدُی
َدْي           ْیَن َی َلاِة َب ُف ِللّص ّم َیِق وِئِھ ُث ى ُوُض وُم إَل ّم َیُق ِھ  َوُیَكّبُرُه َوُیَھّلُلُھ َوَیْدُعوُه ُثّم َیْسَتاُك ُث َرّب

َدِن    ِب َواْلَب ّحِة اْلَقْل ٍظ ِلِص َأّي ِحْف ا َف ا َراِھًب ُھ َراِغًب ا َل ِھ َراِجًی ا َعَلْی ِھ ُمْثِنًی ُھ ِبَكَلاِم ا َل ُمَناِجًی
  .َوالّروِح َواْلُقَوى َوِلَنِعیِم الّدْنَیا َواْلآِخَرِة َفْوَق َھَذا 

  )٤١٩ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 
  َرَأى ِفي َمَناِمِھ َما َیْكَرُھُھ َفْصٌل ِفیَما َیُقوُلُھ َمْن

ْن          ْیَطاِن ، َفَم ْن الّش ُم ِم ِھ َواْلُحْل ْن الّل اِلَحُة ِم ا الّص َصّح َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم الّرْؤَی
ھِ  ا     َرَأى ُرْؤَیا َیْكَرُه ِمْنَھا َشْیًئا ، َفْلَیْنُفْث َعْن َیَساِرِه َثَلاًثا ، َوْلَیَتَعّوْذ ِبَالّل ْیَطاِن َفِإّنَھ ْن الّش ِم

َوِإْن َرَأى ُرْؤَیا َحَسَنًة َفْلَیْسَتْبِشْر َوَلا ُیْخِبْر ِبَھا إّلا َمْن ُیِحّب . َلا َتُضّرُه َوَلا ُیْخِبْر ِبَھا َأَحًدا 
َأَمَرُه   وَ َأَمَر َمْن َرَأى َما َیْكَرُھُھ َأْن َیَتَحّوَل َعْن َجْنِبِھ اّلِذي َكاَن َعَلْیِھ َوَأَمَرُه  ّلَي َف َأْن ُیَص

ًدا ِبَخْمَسِة َأْشَیاَء َأْن َیْنُفَث َعْن َیَساِرِه َوَأْن َیْسَتِعیَذ ِبَالّلِھ ِمْن الّشْیَطاِن َوَأْن َلا ُیْخِبَر ِبَھا َأحَ 
كَ       َل َذِل ى َفَع ّلي ، َوَمَت وَم ُیَص ِھ َوَأْن َیُق ّرُه    ، َوَأْن َیَتَحّوَل َعْن َجْنِبِھ اّلِذي َكاَن َعَلْی ْم َتُض َل

ِإَذا     . الّرْؤَیا اْلَمْكُروَھُة َبْل َھَذا َیْدَفُع َشّرَھا  ْر ، َف ْم ُتَعّب ا َل َوَقاَل الّرْؤَیا َعَلى ِرْجِل َطاِئٍر َم
ى َواّد َأْو ِذي َرْأي        ا َعَل َھا إّل ا َیُقّص ْت َوَل َرْت َوَقَع ُن    ]  ٤٢٠ص [ ُعّب ُر ْب اَن ُعَم َوَك

ا ، َوِإْن         اْلَخّطاِب َرِضَي الّل ًرا َفَلَن اَن َخْی ّم إْن َك اَل الّلُھ ا ، َق ِھ الّرْؤَی ْت َعَلْی ُھ َعْنُھ ِإَذا ُقّص
ا ،        ِھ ُرْؤَی ْت َعَلْی ْن ُعِرَض ّلَم َم ِھ َوَس َكاَن َشّرا ، َفِلَعُدّوَنا َوُیْذَكُر َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی

ًرا   َفْلَیُقْل ِلَمْن َعَرَض َعَلْیِھ َخْیًرا َوُی ُھ َخْی ْذَكُر َعْنُھ َأّنُھ َكاَن َیُقوُل ِللّراِئي َقْبَل َأْن َیْعُبَرَھا َل
اَل      . َرَأْیَت ، ُثّم َیْعُبُرَھا  یِریَن ، َق ِن ِس ْن اْب وَب َع َوَذَكَر َعْبُد الّرّزاِق ، َعْن َمْعَمٍر َعْن َأّی

  َیا ، َقاَل إْن َصَدَقْت ُرْؤَیاَك َیُكوُن َكَذا َوَكَذاَكاَن َأُبو َبْكٍر الّصّدیُق ِإَذا َأَراَد َأْن َیْعُبَر ُرْؤ
ى      ١ ارة، وعل یر ت ى الحص ارة، وعل ع ت ى النط ارة، وعل راش ت ى الف ام عل ان ین ـ ك

  .األرض تارة، وعلى السریر تارة، وكان فراشھ أدًما حشوه لیف، وكذا وسادتھ
اج    ـ ولم یكن یأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إلیھ، وال یمنع ن٢ در المحت ن الق فسھ م

  .إلیھ
  .ـ وكان ینام أول اللیل ویقوم آخره، وربما سھر أول اللیل في مصالح المسلمین٣
ل الصبح نصب         ٤ قھ األیمن، وإذا عرَّس قبی ى ش ـ وكان إذا عرَّس بلیل اضطجع عل

  .ذراعھ ووضع رأسھ على كفھ
ت تن       ٥ ذي یستیقظ، وكان و ال ى یكون ھ ام   ـ وكان إذا نام لم یوقظوه حت اه وال ین ام عین

  .قلبھ
ال   ٦ وم ق ھ للن ى فراش ان إذا أوى إل وت : ((ـ وك ا وأم م أحی مك اللھ ان ]خ)) [باس ، وك

ا    : یجمع كفیھ ثم ینفث فیھما، وكان یقرأ فیھما ا م المعوذتین واإلخالص، ثم یمسح بھم
استطاع من جسده، یبدأ بھما على رأسھ ووجھھ، وما أقبل من جسده، یفعل ذلك ثالث 

  ].خ[. مرات
ول       ٧ م یق دِّه األیمن، ث ده تحت َخ ي   : ((ـ وكان ینام على شقھ األیمن، ویضع ی م قن اللھ

ادك  ث عب وم تبع ذابك ی ي داود)) [ع حیح أب حابھ ]. ص بعض أص ال ل ت : ((وق إذا أتی
ل         م ق ى شقك األیمن ث م اضطجع عل ي   : مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة ث م إن اللھ

ك، وفوض  ي إلی ت وجھ ك، ووجھ ي إلی لمت نفس ري أس أت ظھ ك، وألج ري إلی ت أم
ت،    ذي أنزل إلیك، رغبة ورھبة إلیك، ال ملجأ وال منجى منك إال إلیك، آمنت بكتابك ال



 ٣٤١

ى الفطرة         تَّ عل ك ِم ن لیلت تَّ م إن ِم )) وبنبیك الذي أرسلت، واجعلھن آخر كالمك، ف
  ].ق[
ال    ٨ ل ق ن اللی ام م ان إذا ق اطر     : ((ـ وك رافیل ف ل، وإس ل، ومیكائی م رب جبری اللھ

ھ       انوا فی ا ك ادك فیم ین عب م ب ت تحك ھادة، أن ب والش الم الغی ماوات واألرض، ع الس
راط            ى ص ن تشاء إل دي م ك تھ ك، إن ق بإذن ھ من الح ف فی ا اختل دني لم ون، اھ یختلف

  ].م)) [مستقیم
ھ النشور  : ((ـ وكان إذا انتبھ من نومھ قال٩ ، ))الحمد هللا الذي أحیانا بعد ما أماتنا وإلی

  ].ق[رأ العشر اآلیات من آخر آل عمران، ویتسوك، وربما ق
ھ             ١٠ ره ویھلل د اهللا ویكب دیك ـ؛ فیحم و ال ارخ ـ وھ اح الص تیقظ إذا ص ان یس ـ وك

  .ویدعوه
  َھْدُیُھ        

ا  : ((ـ وقال١١ الرؤیا الصالحة من اهللا، والحلم من الشیطان، فمن رأى رؤیا یكره منھ
اهللا   وذ ب ر      شیًئا، فلینفث عن یساره ثالًثا، ولیتع ا ال تضره، وال یخب  من الشیطان؛ فإنھ

ا إال من یحب    ر  ]ق)) [بھا أحًدا، وإن رأى رؤیا حسنة، فلیستبشر، وال یخبر بھ ، وأم
  .من رأى ما یكره أن یتحول عن جنبھ الذي كان علیھ، وأن یصلي

  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم في النَِّكاِح واْلُمَعاَشَرِة  .٣٣
  )٤١٥ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َأْذَكاِر الّنَكاِح
َتِعیُنھُ           ُدُه َوَنْس ِھ َنْحَم ُد ِلّل ِة اْلَحْم َة اْلَحاَج ْم ُخْطَب ُھ َعّلَمُھ ّلَم َأّن ِھ َوَس  َثَبَت َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

َأْنُفِسَنا ، َوَسّیَئاِت َأْعَماِلَنا ، َمْن َیْھِد الّلُھ َفَلا ُمِضّل َلُھ  َوَنْسَتْغِفُرُه ، َوَنُعوُذ ِبَالّلِھ ِمْن ُشُروِر
مّ      وُلُھ ُث ُدُه َوَرُس ًدا َعْب َھُد َأّن ُمَحّم  َوَمْن ُیْضِلْل َفَلا َھاِدَي َلُھ َوَأْشَھُد َأْن َلا إَلَھ إّلا الّلُھ ، َوَأْش

اَث   اِت الّثَل َرُأ اْلآَی ِذی { َیْق ا اّل ا َأّیَھ ُتْم     َی ا َوَأْن وُتّن ِإّل ا َتُم ِھ َوَل ّق ُتَقاِت َھ َح وا الّل وا اّتُق َن آَمُن
َراَن  [ } ُمْسِلُموَن  ٍس          { ، ]  ١٠٢آل ِعْم ْن َنْف ْم ِم ِذي َخَلَقُك ُم اّل وا َرّبُك اُس اّتُق ا الّن ا َأّیَھ َی

ِھ  َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبّث ِمْنُھَما ِرَجاًلا َكِثیًرا َوِن َساًء َواّتُقوا الّلَھ اّلِذي َتَساَءُلوَن ِب
ا   ْیُكْم َرِقیًب اَن َعَل َھ َك اَم ِإّن الّل اِء [ } َواْلَأْرَح َھ   { ]  ١الّنَس وا الّل وا اّتُق ِذیَن آَمُن ا اّل ا َأّیَھ َی

وَبُكْم َومَ     ْم ُذُن ْر َلُك ْد     َوُقوُلوا َقْوًلا َسِدیًدا ُیْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَیْغِف وَلُھ َفَق َھ َوَرُس ِع الّل ْن ُیِط
ا    ْوًزا َعِظیًم اَز َف َأْحَزاِب [ } َف ْعَبُة  ]  ٤١٦ص ] . [  ٧١ - ٧٠اْل اَل ُش َأِبي  : َق ت ِل ُقْل

ُدُكْم    . إْسَحاَق َھِذِه ِفي ُخْطَبِة الّنَكاِح َأْو ِفي َغْیِرَھا ؟ َقاَل ِفي ُكّل َحاَجٍة  اَد َأَح اَل ِإَذا َأَف َوَق
ّل      اْمَرَأًة ّز َوَج َھ َع ّمي الّل َأْو َخاِدًما ، َأْو َداّبًة َفْلَیْأُخْذ ِبَناِصَیِتَھا ، َوْلَیْدُع الّلَھ ِباْلَبَرَكِة َوُیَس

ا                ّر َم ّرَھا َوَش ْن َش َك ِم وُذ ِب ِھ َوَأُع ْت َعَلْی ا ُجِبَل َر َم ا َوَخْی َأُلَك َخْیَرَھ ي َأْس ّم إّن َوْلَیُقْل الّلُھ
ٍر   ُجِبَلْت َعَلْیِھ َو ي َخْی . [ َكاَن َیُقوُل ِلْلُمَتَزّوِج َباَرَك الّلُھ َلَك َوَباَرَك َعَلْیَك َوَجَمَع َبْیَنُكَما ِف

ا          ]  ٤١٧ص  ّم َجّنْبَن ِھ الّلُھ ِم الّل اَل ِبْس ُھ ، َق ْأِتَي َأْھَل َدُكْم ِإَذا َأَراَد َأْن َی ْو َأّن َأَح اَل َل َوَق
ا  ْیَطاَن َم ْب الّش ْیَطاَن َوَجّن ّرُه     الّش ْم َیُض َك َل ي َذِل ٌد ِف ا َوَل ّدْر َبْیَنُھَم ُھ إْن ُیَق ا ، َفِإّن َرَزْقَتَن

  َشْیَطاٌن َأَبًدا
  )٢٢٨ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
  ]َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلِجَماِع [َفْصٌل َھْدُیُھ 

  ]َمَقاِصُد اْلِجَماِع [
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ُروُر       َوَأّما اْلِجَماُع َواْلَباُه َفَكاَن َھْد ّذُة َوُس ِھ الّل ِتّم ِب ّحُة َوَت ِھ الّص ُیُھ ِفیِھ َأْكَمَل َھْدٍي ُیْحَفُظ ِب
ِة              ِل ِلَثَلاَث ي اْلَأْص َع ِف اَع ُوِض ِإّن اْلِجَم ا َف َع ِلَأْجِلَھ ي ُوِض ُدُه اّلِت ِھ َمَقاِص ُل ِب الّنْفِس َوَیْحُص

ي  ِحْفُظ : ُأُموٍر ِھَي َمَقاِصُدُه اْلَأْصِلّیُة َأَحُدَھا  الّنْسِل َوَدَواُم الّنْوِع إَلى َأْن َتَتَكاَمَل اْلُعّدُة اّلِت
ُھ      . الّثاِني . َقّدَر الّلُھ ُبُروَزَھا إَلى َھَذا اْلَعاَلِم  ُھ َواْحِتَقاُن ّر اْحِتَباُس ِذي َیُض اِء اّل إْخَراُج اْلَم

َدُة   الّثاِلُث َقَضاُء اْلَوَطِر َوَنْیُل الّلّذِة . ِبُجْمَلِة اْلَبَدِن  َي اْلَفاِئ َوالّتَمّتُع ِبالّنْعَمِة َوَھِذِه َوْحَدَھا ِھ
  .اّلِتي ِفي اْلَجّنِة إْذ َلا َتَناُسَل ُھَناَك َوَلا اْحِتَقاَن َیْسَتْفِرُغُھ اْلِإْنَزاُل 

  ]اْلِجَماُع ِمْن َأْسَباِب الّصّحِة [ 
دِ   ْن َأَح اَع ِم َرْوَن َأّن اْلِجَم اِء َی َلاُء اْلَأِطّب ّحِة   َوُفَض ِظ الّص َباِب ِحْف الینوس . َأْس اَل ج : َق

ّدِم         ْن ال ُھ ِم َأّن َكْوَن ٌب ِل اّر َرْط ُھ َح َواُء َوِمَزاُج اُر َواْلَھ ّي الّن ْوَھِر اْلَمِن ى َج ُب َعَل اْلَغاِل
اْعَلْم        ّي َف ُل اْلَمِن َت َفْض ِلّیُة َوِإَذا َثَب اُء اْلَأْص ي    الّصاِفي اّلِذي َتْغَتِذي ِبِھ اْلَأْعَض ا َیْنَبِغ ُھ َل َأّن

ا   إْخَراُجُھ إّلا ِفي َطَلِب الّنْسِل َأْو إْخَراُج اْلُمْحَتِقِن ِمْنُھ َفِإّنُھ إَذا َداَم اْحِتَقاُنُھ َأْحَدَث َأْمَراًض
ا   ْن ھَ          : َرِدیَئًة ِمْنَھ ِتْعَماُلُھ ِم ِرُئ اْس ْد ُیْب َك َوَق ُر َذِل َرُع َوَغْی وُن َوالّص َواُس َواْلُجُن ِذِه اْلَوْس

ا       ُب َأْمَراًض ّمّیٍة ُتوِج ٍة ُس ى َكْیِفّی اْلَأْمَراِض َكِثیًرا َفِإّنُھ إَذا َطاَل اْحِتَباُسُھ َفَسَد َواْسَتَحاَل إَل
اٍع      ِر ِجَم ْن َغْی َدَھا ِم اَل  . َرِدیَئًة َكَما َذَكْرَنا َوِلَذِلَك َتْدَفُعُھ الّطِبیَعُة ِباِلاْحِتَلاِم إَذا َكُثَر ِعْن َوَق

َأْن َلا َیَدَع اْلَمْشَي َفِإْن اْحَتاَج إَلْیِھ : ُض الّسَلِف َیْنَبِغي ِللّرُجِل َأْن َیَتَعاَھَد ِمْن َنْفِسِھ َثَلاًثا َبْع
ا         َدَع اْلِجَم ا َی ي َأْن َل یُق َوَیْنَبِغ اَءُه َتِض ِإّن َأْمَع َل َف َع َیْوًما َقَدَر َعَلْیِھ َوَیْنَبِغي َأْن َلا َیَدَع اْلَأْك

إِ  ا     َف َب َماُؤَھ َزْح َذَھ ْم ُتْن َر إَذا َل ا    . ّن اْلِبْئ ُن َزَكِرّی ُد ْب اَل ُمَحّم ّدًة    : َوَق اَع ُم َرَك اْلِجَم ْن َت َم
ُرُه        َص َذَك ا َوَتَقّل ّدْت َمَجاِریَھ اِبِھ َواْنَس َوى َأْعَص ًة    . َطِویَلًة َضُعَفْت ُق ُت َجَماَع اَل َوَرَأْی َق

  ] ٢٢٩ص [ ِف َفَبُرَدْت َتَرُكوُه ِلَنْوٍع ِمْن الّتَقّش
  ]َمَناِفُعُھ [ 
  ]َمَحّبُتُھ َلُھ [ 

َك      یُل َذِل َراِم َوَتْحِص ْن اْلَح َوِمْن َمَناِفِعِھ َغّض اْلَبَصِر َوَكّف الّنْفِس َواْلُقْدَرُة َعَلى اْلِعّفِة َع
ّلَم     ِلْلَمْرَأِة َفُھَو َیْنَفُع َنْفَسُھ ِفي ُدْنَیاُه َوُأْخَراُه َوَیْنَفُع اْلَمْر ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َأَة َوِلَذِلَك َكاَن َص

اُكْم        ْن ُدْنَی ّي ِم َب إَل وُل ُحّب ُھ َوَیُق اِب     : َیَتَعاَھُدُه َوُیِحّب ي ِكَت ُب َوِف اُء َوالّطی ِد  " الّنَس " الّزْھ
ِبُر    ِلْلِإَماِم َأْحَمَد ِفي َھَذا اْلَحِدیِث ِزَیاَدٌة َلِطیَفٌة َوِھَي َأْصِبُر َعْن الّطَع ا َأْص َراِب َوَل اِم َوالّش

  َعْنُھّن
  ]اْلَحّث َعَلى الّزَواِج [

اٍس   . َوَحّث َعَلى الّتْزِویِج ُأّمَتُھ َفَقاَل َتَزّوُجوا َفِإّني ُمَكاِثٌر ِبُكْم اْلُأَمَم  ُن َعّب ُر  : َوَقاَل اْب َخْی
اَء َوَأَناُم َوَأُقوُم َوَأُصوُم َوُأْفِطُر َفَمْن َرِغَب َھِذِه اْلُأّمِة َأْكَثُرَھا ِنَساًء َوَقاَل إّني َأَتَزّوُج الّنَس

ُھ         . َعْن ُسّنِتي َفَلْیَس ِمّني  َزّوْج َفِإّن اَءَة َفْلَیَت ْنُكْم اْلَب َتَطاَع ِم ْن اْس َباِب َم َر الّش َوَقاَل َیا َمْعَش
]  ٢٣٠ص [ الّصْوِم َفِإّنُھ َلُھ ِوَجاٌء َأَغّض ِلْلَبَصِر َوَأْحَفُظ ِلْلَفْرِج َوَمْن َلْم َیْسَتِطْع َفَعَلْیِھ ِب

" : ُسَنِنِھ " َوَلّما َتَزّوَج َجاِبٌر َثّیًبا َقاَل َلُھ َھّلا ِبْكًرا ُتَلاِعُبَھا َوُتَلاِعُبَك َوَرَوى اْبُن َماَجْھ ِفي 
ّلمَ      ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ى    ِمْن َحِدیِث َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل َقاَل َرُسوُل الّل ْن َأَراَد َأْن َیْلَق َم

ُھ  " ُسَنِنِھ " الّلَھ َطاِھًرا ُمَطّھًرا َفْلَیَتَزّوْج اْلَحَراِئَر َوِفي  َأْیًضا ِمْن َحِدیِث اْبِن َعّباٍس َیْرَفُع
ِلٍم   " َقاَل َلْم َنَر ِلْلُمَتَحاّبْیِن ِمْثَل الّنَكاِح َوِفي  ِحیِح ُمْس نِ     " َص ِھ ْب ِد الّل ِدیِث َعْب ْن َح َر   ِم ُعَم

 َقاَل َقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم الّدْنَیا َمَتاٌع َوَخْیُر َمَتاِع الّدْنَیا اْلَمْرَأُة الّصاِلَحُة
ّدیِن         .  اِن َوَذَواِت ال اِر اْلِحَس اِح اْلَأْبَك ى ِنَك ُھ َعَل ّرُض ُأّمَت ّلَم ُیَح َوَكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس
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ّلَم َأّي     " ُسَنِن الّنَساِئّي " َوِفي  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل ُسِئَل َرُسوُل الّلِھ َص
ا        ]  ٢٣١ص [ الّنَساِء َخْیٌر ؟  ُھ ِفیَم ا ُتَخاِلُف َر َوَل ُھ إَذا َأَم َر َوُتِطیُع ّرُه إَذا َنَظ َقاَل اّلِتي َتُس

اَل        " الّصِحیَحْیِن " ِفي َیْكَرُه ِفي َنْفِسَھا َوَماِلِھ َو ّلَم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْن الّنِب َعْنُھ َع
  ُتْنَكُح اْلَمْرَأُة ِلَماِلَھا َوِلَحَسِبَھا َوِلَجَماِلَھا َوِلِدیِنَھا َفاْظَفْر ِبَذاِت الّدیِن َتِرَبْت َیَداَك

  ]اْلَحّث َعَلى ِنَكاِح اْلَوُلوِد [ 
ي َداُوَد   " َكاِح اْلَوُلوِد َوَیْكَرُه اْلَمْرَأُة اّلِتي َلا َتِلُد َكَما ِفي َوَكاَن ُیِحّث َعَلى ِن َنِن َأِب ْن  " ُس َع

َرَأًة         ْبُت اْم ي َأَص اَل إّن ّلَم َفَق ِھ َوَس ُھ َعَلْی َمْعِقِل ْبِن َیَساٍر َأّن َرُجًلا َجاَء إَلى الّنِبّي َصّلى الّل
ا تَ   ا َل اٍل َوِإّنَھ ٍب َوَجَم اَل َذاَت َحَس ا ؟ َق ُد َأَفَأَتَزّوُجَھ ا  " ِل اُه  " َل ّم َأَت اُه ُث َة َفَنَھ اُه الّثاِنَی ّم َأَت ُث

ا    ُھ َمْرُفوًع ٌع  : الّثاِلَثَة َفَقاَل َتَزّوُجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد َفِإّني ُمَكاِثٌر ِبُكْم َوِفي الّتْرِمِذّي َعْن َأْرَب
اُح َوال : ِمْن ُسَنِن اْلُمْرَسِلیَن  ي     الّنَك اُء ُرِوَي ِف ُر َواْلِحّن َواُك َوالّتَعّط اِمِع  " ّس الّنوِن  " اْلَج ِب

ْن      وُن ِم َقَطْت الّن اُن َوَس ُھ اْلِخَت َواُب َأّن وُل الّص اِفَظ َیُق اِج اْلَح ا اْلَحّج ِمْعت َأَب اِء َوَس َواْلَی
  .ِمِذّي اْلَحاِشَیِة َوَكَذِلَك َرَواُه اْلَمَحاِمِلّي َعْن َشْیِخ َأِبي ِعیَسى الّتْر

  ]ُأُموٌر َتَتَعّلُق ِبَما َقْبَل اْلِجَماِع [ 
ّص     ا َوَم ْرَأِة َوَتْقِبیُلَھ ُة اْلَم اِع ُمَلاَعَب ى اْلِجَم ُھ َعَل ي َتْقِدیُم ا َیْنَبِغ اَن ]  ٢٣٢ص [ َوِمّم َوَك

ا    ُھ َوُیَقّبُلَھ ي    َوَرَوى. َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیَلاِعُب َأْھَل و َداُوَد ِف َنِنِھ  " َأُب " ُس
اَنَھا    ّص ِلَس ِد      . َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن ُیَقّبُل َعاِئَشَة َوَیُم ِن َعْب اِبِر ْب ْن َج ْذَكُر َع َوُی

  .ِة الّلِھ َقاَل َنَھى َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعْن اْلُمَواَقَعِة َقْبَل اْلُمَلاَعَب
  ]اْلُغْسُل ِمْن اْلِجَماِع [ 

َوَكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُرّبَما َجاَمَع ِنَساَءُه ُكّلُھّن ِبُغْسٍل َواِحٍد َوُرّبَما اْغَتَسَل ِعْنَد ُكّل 
ي   ِحیِحِھ  " َواِحَدٍة ِمْنُھّن َفَرَوى ُمْسِلٌم ِف ُھ َعلَ     " َص ّلى الّل ّي َص ٍس َأّن الّنِب ْن َأَن ّلَم   َع ِھ َوَس ْی

َعْن َأِبي َراِفٍع َمْوَلى " ُسَنِنِھ " َكاَن َیُطوُف َعَلى ِنَساِئِھ ِبُغْسٍل َواِحٍد َوَرَوى َأُبو َداُوَد ِفي 
َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َطاَف َعَلى ِنَساِئِھ 

ٍة َفاْغَتَسَل ِعْنَد ُكّل اْمَرَأٍة ِمْنُھّن ُغْسًلا َفُقْلُت َیا َرُسوَل الّلِھ َلْو اْغَتَسْلت ُغْسًلا َواِحًدا ِفي َلْیَل
َفَقاَل َھَذا َأْزَكى َوَأْطَھُر َوَأْطَیُب َوُشِرَع ِلْلُمَجاِمِع إَذا َأَراَد اْلَعْوَد َقْبَل اْلَغْسِل اْلُوُضوُء َبْیَن 

اَعْیِن كَ  ي    اْلِجَم ِلٌم ِف ا َرَوى ُمْس ِحیِحِھ  " َم اَل      " َص اَل َق ْدِرّي َق ِعیٍد اْلُخ ي َس ِدیِث َأِب ْن َح ِم
  َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َأَتى َأَحُدُكْم َأْھَلُھ ُثّم َأَراَد َأْن َیُعوَد َفْلَیَتَوّضْأ

  ]ِء َمَناِفُع اْلُغْسِل َواْلُوُضوِء َبْعَد اْلَوْط[ 
َل          ا َتَحّل ِض َم اِف َبْع ّنْفِس َوِإْخَل ِب ال اِط َوِطی ْن الّنَش َوِفي اْلُغْسِل َواْلُوُضوِء َبْعَد اْلَوْطِء ِم

ى   ِزّي إَل اّر اْلَغِری اِع اْلَح ِة َواْجِتَم ِر َوالّنَظاَف اِل الّطْھ اِع َوَكَم ِل ]  ٢٣٣ص [ ِباْلِجَم َداِخ
َماِع َوُحُصوِل الّنَظاَفِة اّلِتي ُیِحّبَھا الّلُھ َوَیْبَغُض ِخَلاَفَھا َما ُھَو ِمْن اْلَبَدِن َبْعَد اْنِتَشاِرِه ِباْلِج

  .َأْحَسِن الّتْدِبیِر ِفي اْلِجَماِع َوِحْفِظ الّصّحِة َواْلُقَوى ِفیِھ 
  َفْصٌل َوْقُتُھ

اِع   دَ       : َوَأْنَفُع اْلِجَم َداِل اْلَب َد اْعِت ِم َوِعْن َد اْلَھْض َل َبْع ا َحَص ِتِھ     َم ْرِدِه َوُیُبوَس ّرِه َوَب ي َح ِن ِف
ِھ    ِھ َواْمِتَلاِئ َد          . َوُرُطوَبِتِھ َوَخَلاِئ َرِرِه ِعْن ْن َض ّل ِم َھُل َوَأَق َدِن َأْس اِء اْلَب َد اْمِتَل َرُرُه ِعْن َوَض

ِة َوِعنْ    َد اْلُیُبوَس ُھ    ُخُلّوِه َوَكَذِلَك َضَرُرُه ِعْنَد َكْثَرِة الّرُطوَبِة َأَقّل ِمْنُھ ِعْن ّل ِمْن ِھ َأَق َد َحَراَرِت
ِعْنَد ُبُروَدِتِھ َوِإّنَما َیْنَبِغي َأْن ُیَجاِمَع إَذا اْشَتّدْت الّشْھَوُة َوَحَصَل اِلاْنِتَشاُر الّتاّم اّلِذي َلْیَس 
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ھْ          َتْدِعَي َش ي َأْن َیْس ا َیْنَبِغ اِبٍع َوَل ٍر ُمَتَت ا َنَظ وَرٍة َوَل ي ُص اِع  َعْن َتَكّلٍف َوَلا ِفْكٍر ِف َوَة اْلِجَم
  َوَیَتَكّلَفَھا َوَیْحِمَل َنْفَسُھ َعَلْیَھا َوْلُیَباِدْر إَلْیِھ إَذا َھاَجْت ِبِھ َكْثَرُة اْلَمِنّي َواْشَتّد َشَبُقُھ

  ]الّتْحِذیُر ِمْن ِجَماِع اْلَعُجوِز َوالّصِغیَرِة [
ا ُیوطَ    ي َل ُة       َوْلَیْحَذْر ِجَماَع اْلَعُجوِز َوالّصِغیَرِة اّلِت ا َواْلَمِریَض ْھَوَة َلَھ ا َش ي َل ا َوَاّلِت ُأ ِمْثُلَھ

  .َواْلَقِبیَحُة اْلَمْنَظِر َواْلَبِغیَضُة َفَوْطُء َھُؤَلاِء ُیوِھُن اْلُقَوى َوُیْضِعُف اْلِجَماَع ِباْلَخاّصّیِة 
  ]ِجَماُع الّثّیِب [ 

َذا      َوَغِلَط َمْن َقاَل ِمْن اْلَأِطّباِء إّن ِجَماَع الّثّیِب َأ ّحِة َوَھ ُظ ِللّص ِر َوَأْحَف اِع اْلِبْك ْنَفُع ِمْن ِجَم
ِمْن اْلِقَیاِس اْلَفاِسِد َحّتى ُرّبَما َحّذَر ِمْنُھ َبْعُضُھْم َوُھَو ُمَخاِلٌف ِلَما َعَلْیِھ ُعَقَلاُء الّناِس َوِلَما 

  .اّتَفَقْت َعَلْیِھ الّطِبیَعُة َوالّشِریَعُة 
  ]اْلِبْكِر َأْسَباُب الّتْرِغیِب ِب[ 

ْن            ا ِم اِء َقْلِبَھ ا َواْمِتَل ْیَن ُمَجاِمِعَھ ا َوَب ِق َبْیَنَھ اِل الّتَعّل ّیِة َوَكَم ْن اْلَخاّص َوِفي ِجَماِع اْلِبْكِر ِم
ِب       ْیَس ِللّثّی ا َل ِرِه َم ْیَن َغْی ّلى اللّ     . َمَحّبِتِھ َوَعَدِم َتْقِسیِم َھَواَھا َبْیَنُھ َوَب ّي َص اَل الّنِب ْد َق ُھ َوَق

ِة         ِل اْلَجّن اِء َأْھ اِل ِنَس ْن َكَم ْبَحاَنُھ ِم ُھ ُس َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَجاِبٍر َھّلا َتَزّوْجَت ِبْكًرا َوَقْد َجَعَل الّل
ُة  . ِمْن اْلُحوِر اْلِعیِن َأّنُھّن َلْم َیْطِمْثُھّن َأَحٌد َقْبَل َمْن ُجِعْلَن َلُھ ِمْن َأْھِل اْلَجّنِة  َوَقاَلْت َعاِئَش

ا لّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَرَأْیَت َلْو َمَرْرَت ِبَشَجَرٍة َقْد ُأْرِتَع ِفیَھا َوَشَجَرٍة َلْم ُیْرَتْع ِفیَھِل
ا   ْرَأِة   ]  ٢٣٤ص [ َفِفي َأّیِھَما ُكْنت ُتْرِتُع َبِعیَرك ؟ َقاَل ِفي اّلِتي َلْم ُیْرَتْع ِفیَھ اُع اْلَم َوِجَم

ي الّنْفِس َیِقّل إْضَعاُفُھ ِلْلَبَدِن َمَع َكْثَرِة اْسِتْفَراِغِھ ِلْلَمِنّي َوِجَماُع اْلَبِغیَضِة ُیِحّل اْلَمْحُبوَبِة ِف
ّر   اْلَبَدَن َوُیوِھُن اْلُقَوى َمَع ِقّلِة اْسِتْفَراِغِھ َوِجَماُع اْلَحاِئِض َحَراٌم َطْبًعا َوَشْرًعا َفِإّنُھ ُمِض

  .َبًة ُتَحّذُر ِمْنُھ ِجّدا َواْلَأِطّباُء َقاِط
  ]َأْحَسُن َأْشَكاِلِھ [ 

ِة وَ   ِة َواْلُقْبَل َذا  َوَأْحَسُن َأْشَكاِل اْلِجَماِع َأْن َیْعُلَو الّرُجُل اْلَمْرَأَة ُمْسَتْفِرًشا َلَھا َبْعَد اْلُمَلاَعَب ِبَھ
ِة   ُسّمَیْت اْلَمْرَأُة ِفَراًشا َكَما َقاَل َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْل اِم َقّواِمّی َوَلُد ِلْلِفَراِش َوَھَذا ِمْن َتَم

اِء     { : الّرُجِل َعَلى اْلَمْرَأِة َكَما َقاَل َتَعاَلى  ى الّنَس وَن َعَل اُل َقّواُم اِء  [ } الّرَج ]  ٣٤الّنَس
  َوَكَما ِقیَل

  إَذا ُرْمُتَھا َكاَنْت ِفَراًشا ُیِقّلِني
  َوِعْنَد َفَراِغي َخاِدٌم َیَتَمّلُق

اَلى   َو اَل َتَع ّن       { : َقْد َق اٌس َلُھ ُتْم ِلَب ْم َوَأْن اٌس َلُك ّن ِلَب َرِة  [ } ُھ اِس   ]  ١٨٧اْلَبَق ُل الّلَب َوَأْكَم
َذا   َوَأْسَبُغُھ َعَلى َھِذِه اْلَحاِل َفِإّن ِفَراَش الّرُجِل ِلَباٌس َلُھ َوَكَذِلَك ِلَحاُف اْلَمْرَأِة ِلَباٌس َلَھا َفَھ

لُ  ْكُل اْلَفاِض ْن      الّش ّل ِم ْن ُك اِس ِم ِتَعاَرِة الّلَب ُع اْس ُن َمْوِق ِھ َیْحُس ِة َوِب ِذِه اْلآَی ْن َھ ْأُخوٌذ ِم َم
اِس        . الّزْوَجْیِن ِلْلآَخِر  ِھ َكالّلَب وُن َعَلْی ا َفَتُك ِھ َأْحَیاًن ُف َعَلْی ا َتْنَعِط َوِفیِھ َوْجٌھ آَخُر َوُھَو َأّنَھ

  َقاَل الّشاِعُر
  َنى ِجیَدَھاإَذا َما الّضِجیُع َث

  َتَثّنْت َفَكاَنْت َعَلْیِھ ِلَباًسا
  ]َأْرَدُأ َأْشَكاِلِھ [ 

ِذي     ّي اّل ْكِل الّطِبیِع َوَأْرَدُأ َأْشَكاِلِھ َأْن َتْعُلَوُه اْلَمْرَأُة َوُیَجاِمَعَھا َعَلى َظْھِرِه َوُھَو ِخَلاُف الّش
الّذَكِر َواْلُأْنَثى َوِفیِھ ِمْن اْلَمَفاِسِد َأّن اْلَمِنّي َیَتَعّسُر  َطَبَع الّلُھ َعَلْیِھ الّرُجَل َواْلَمْرَأَة َبْل َنْوَع

ا   ى    : ُخُروُجُھ ُكّلُھ َفُرّبَما َبِقَي ِفي اْلُعْضِو ِمْنُھ َفَیَتَعّفُن َوَیْفُسُد َفَیُضّر َوَأْیًض اَل إَل ا َس َفُرّبَم
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ّرِحمَ  ِإّن ال ا َف ْرِج َوَأْیًض ْن اْلَف اٌت ِم ّذَكِر ُرُطوَب ا  ال ْت ]  ٢٣٥ص [ َل ًة َخاَلَف ْت َفاِعَل َكاَن
ْرِع  ِع َوالّش ى الّطْب ى   . ُمْقَتَض وِبِھّن َعَل ى ُجُن اَء َعَل ْأُتوَن الّنَس ا َی اِب إّنَم ُل اْلِكَت اَن َأْھ َوَك

اِئِھّن  َوَكاَنْت ُقَرْیٌش َواْلَأْنَصاُر َتْشَرُح الّنَساَء َع. َحْرٍف َوَیُقوُلوَن ُھَو َأْیَسُر ِلْلَمْرَأِة  َلى َأْقَف
ى       { َفَعاَبْت اْلَیُھوُد َعَلْیِھْم َذِلَك َفَأْنَزَل الّلُھ َعّز َوَجّل  ْرَثُكْم َأّن ْأُتوا َح ْم َف ْرٌث َلُك اُؤُكْم َح ِنَس

ِحیَحْیِن  " َوِفي ] .  ٢٢٣اْلَبَقَرِة [ } ِشْئُتْم  وُل إَذا       " الّص وُد َتُق ْت اْلَیُھ اَل َكاَن اِبٍر َق ْن َج َع
اُؤُكْم  { لّرُجُل اْمَرَأَتُھ ِمْن ُدُبِرَھا ِفي ُقُبِلَھا َكاَن اْلَوَلُد َأْحَوَل َفَأْنَزَل الّلُھ َعّز َوَجّل َأَتى ا ِنَس

ْئُتْم  ى ِش ْرَثُكْم َأّن ْأُتوا َح ْم َف ْرٌث َلُك َر  } َح اَء َغْی ًة َوِإْن َش اَء ُمَجّبَی ِلٍم إْن َش ٍظ ِلُمْس ي َلْف َوِف
ُد    " َذِلَك ِفي ِصَماٍم َواِحٍد  ُمَجّبَیٍة َغْیَر َأّن َماُم اْلَواِح ا َوالّص َواْلُمَجّبَیُة اْلُمْنَكّبُة َعَلى َوْجِھَھ

  .اْلَفْرُج َوُھَو َمْوِضُع اْلَحْرِث َواْلَوَلِد 
ي     : َحبب إليَّ من دنیاكم: ((ـ صح عنھ أنھ قال١ ي ف رة عین ت ق النساء والطیب، وجعل

الة ائي[، ))الص حیح النس ال]ص اءة  (( :، وق نكم الب تطاع م ن اس باب، م ر الش ا معش ی
  ].صحیح أبي داود)) [تزوَّجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد: ((، وقال]ق)) [فلیتزوج

ول    ٢ ان یق ق، وك ركم  : ((ـ وكانت سیرتھ مع أزواجھ حسن المعاشرة، وحسن الخل خی
  ].صحیح الترمذي))  [خیركم ألھلھ، وأنا خیركم ألھلي

ى عائشة     ـ وكان إذا ھویت إحداھن٣ رِّب إل شیًئا ال محذور فیھ تابعھا علیھ، وكان ُیَس
ي موضع      ھ ف بنات األنصار یلعبن معھا، وكانت إذا شربت من اإلناء أخذه فوضع فم
ت    ا كان فمھا وشرب، وكان یتكئ في حجرھا ویقرأ القرآن، ورأسھ في حجرھا، وربم

  .حائًضا، وكان یأمرھا فتتزر ثم یباشرھا
ان إذا صلى ال  ٤ إذا جاء          ـ وك نھن واستقرأ أحوالھن، ف دنا م ى نسائھ؛ ف عصر دار عل

  .اللیل انقلب إلى بیت صاحبة النَّوبة َفَخصََّھا باللیل
ض نسائھ    ٥ ى بع ـ وكان یقسم بینھن في المبیت واإلیواء والنفقة، وكان ربما َمدَّ یده إل

  .في حضرة باقیھن
ھ، وإذا جامع أول ا     ٦ ل وأول ھ آخر اللی ام،      ـ وكان یأتي أھل ا اغتسل ون ان ربم ل فك للی

ملعون من : ((وربما توضأ ونام، وكان قد ُأعطي قوة ثالثیَن في الجماع وغیره، وقال
ا    ي دبرھ رأة ف ي داود  )) [أتى الم حیح أب ال ]ص أتي    : ((، وق دكم إذا أراد أن ی و أن أح ل

ي   اللھم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا؛ فإنھ إن ُیَقدَّر بینھم: أھلھ قال ٌد ف ا ول
  ].ق)) [ذلك لم یضره شیطان أبًدا

ة    : ((ـ وقال٧ ھ بالبرك ْدُع اللَّ إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادًما أو دابة فلیأخذ بناصیتھا وْلَی
اللھم إني أسألك خیرھا وخیر ما ُجبَلْت علیھ، وأعوذ بك : ویسمي اهللا عز وجل، ولیقل

  ].أبي داودصحیح )) [من َشرَِّھا َوَشرِّ ما ُجِبَلْت علیھ
زوج    ٨ ول للمت ان یق ر       : ((ـ وك ى خی ا عل ع بینكم ك، وجم ارك علی ك، وب ارك اهللا ل )) ب
  ].صحیح أبي داود[
ـ وكان إذا أراد سفًرا َأْقَرَع بین نسائھ، فأیتھن خرج سھمھا خرج بھا معھ، ولم یقض ٩

  .للبواقي شیًئا
  .َھا وزخرفِتھا وتوسیعھاـ ولم یكن من ھدیھ االعتناُء بالمساكِن وتشییدھا َوَتْعِلَیِت١٠
  ـ وطلَّق صلى اهللا علیھ وسلم وراجع، وآلى إیالء مؤقًتا بشھر، ولم یظاھر أبًدا١١

  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم في السَّالِم واِالْسِتْئَذاِن  .٣٤
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  )٣٧١ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 
  اِلاْسِتْئَذاِن َوَتْشِمیِت اْلَعاِطِسَفْصٌل ِفي َھْدیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّسَلاِم َو

َلاِم      " الّصِحیَحْیِن " َثَبَت َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي  َل اْلِإْس َرَة َأّن َأْفَض ي ُھَرْی ْن َأِب َع
َوِفیِھَما َأّن . ف َوَخْیَرُه إْطَعاُم الّطَعاِم َوَأْن َتْقَرَأ الّسَلاَم َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَعَلى َمْن َلْم َتْعِر

ِة َفسَ     ْن اْلَمَلاِئَك ِر ِم ّلْم آَدَم َعَلْیِھ الّصَلاُة َوالّسَلاُم َلّما َخَلَقُھ الّلُھ َقاَل َلُھ اْذَھْب إَلى ُأوَلِئَك الّنَف
َلاُم             اَل الّس َك َفَق ُة ُذّرّیِت َك َوَتِحّی ا َتِحّیُت ِھ َفِإّنَھ َك ِب ا ُیَحّیوَن َتِمْع َم ْیِھْم َواْس اُلوا   َعَل ْیُكْم َفَق : َعَل

َر  . َوَرْحَمُة الّلِھ " الّسَلاُم َعَلْیَك َوَرْحَمُة الّلِھ َفَزاُدوُه  َوِفیِھَما َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَم
ْم لَ         اّبوا ، َوَأّنُھ َنُھْم َتَح َلاَم َبْی ْوا الّس ْم إَذا َأْفَش َرُھْم َأّنُھ َة   ِبِإْفَشاِء الّسَلاِم َوَأْخَب ْدُخُلوَن اْلَجّن ا َی

ي    . َحّتى ُیْؤِمُنوا ، َوَلا ُیْؤِمُنوَن َحّتى َیَتَحاّبوا  اِرّي ِف اَل اْلُبَخ ِحیِحِھ  " َوَق اٌر   " َص اَل َعّم َق
اقُ  ْن   َثَلاٌث َمْن َجَمَعُھّن َفَقْد َجَمَع اْلِإیَماَن اْلِإْنَصاُف ِمْن َنْفِسَك َوَبْذُل الّسَلاِم ِلْلَعاِلِم َواْلِإْنَف ِم

  ] ٣٧٢ص [ اْلِإْقَتاِر 
  ]َفَضاِئُل اْلِإْنَصاِف [ 

ِھ َأَداَء     ُب َعَلْی اَف ُیوِج ِإّن اْلِإْنَص ُھ َف ِر َوُفُروَع وَل اْلَخْی اُت ُأُص ِذِه اْلَكِلَم ّمَنْت َھ ْد َتَض َوَق
ا   ا ُیَط َذِلَك َوَأْن َل اِس َك وِق الّن َوّفَرًة َوَأَداِء ُحُق ًة ُم ِھ َكاِمَل وِق الّل ا  ُحُق ُھ َوَل ْیَس َل ا َل ِلَبُھْم ِبَم

ُھ   ُیَحّمَلُھْم َفْوَق ُوْسِعِھْم َوُیَعاِمَلُھْم ِبَما ُیِحّب َأْن ُیَعاِمُلوُه ِبِھ َوُیْعِفَیُھْم ِمّما ُیِحّب َأْن ُیْعُفوُه ِمْن
ِھ    َوَیْحُكَم َلُھْم َوَعَلْیِھْم ِبَما َیْحُكُم ِبِھ ِلَنْفِسِھ َوَعَلْیَھا ، َوَیْدُخُل ِفي ْن َنْفِس َھَذا إْنَصاُفُھ َنْفَسُھ ِم

ا       ا ، َوَتْحِقیِرَھ ِغیِرِه إّیاَھ ا ، َوَتْص ِھ َلَھ ا ِبَتْدِنیِس ا ُیْخِبُثَھ ا ، َوَل ْیَس َلَھ ا َل ا َم ّدِعي َلَھ ا َی َفَل
ھِ        ِدِه َوُحّب ھ َوَتْوِحی ِة الّل ا ِبَطاَع ا َوَیْرَفُعَھ ا َوُیَكّبُرَھ ِھ    ِبَمَعاِصي الّلِھ َوُیَنّمیَھ ِھ َوَرَجاِئ َوَخْوِف

ا      اّبِھْم َوَل ِق َوُمَح َوالّتَوّكِل َعَلْیِھ َواْلِإَناَبِة إَلْیِھ َوِإیَثاِر َمْرَضاِتِھ َوُمَحاّبِھ َعَلى ُمَراِضي اْلَخْل
ُھ َوَیكُ           ا الّل ا َعَزَلَھ ْیِن َكَم ْن اْلَب ا ِم ْل َیْعِزُلَھ ِھ َب َع الّل ا   َیُكوُن ِبَھا َمَع اْلَخْلِق َوَلا َم ِھ َل وُن ِبَالّل

ُھ   ِبَنْفِسِھ ِفي ُحّبِھ َوُبْغِضِھ َوَعَطاِئِھ َوَمْنِعِھ َوَكَلاِمِھ َوُسُكوِتِھ َوَمْدَخِلِھ َوَمْخَرِجِھ َفُیْنِجي َنْفَس
ِھ   ى   اْع{ ِمْن اْلَبْیِن َوَلا َیَرى َلَھا َمَكاَنًة َیْعَمُل َعَلْیَھا ، َفَیُكوُن ِمّمْن َذّمُھْم الّلُھ ِبَقْوِل وا َعَل َمُل

َتَحّق        ]  ١٣٥اْلَأْنَعاُم [ } َمَكاَنِتُكْم  ُھ ُمْس ا ، َفِإّن ُل َعَلْیَھ ٌة َیْعَم ُھ َمَكاَن ْیَس َل َفاْلَعْبُد اْلَمْحُض َل
ّیِدِه          ى َس َؤّدَي إَل ى َأْن ُی ٌل َعَل َو َعاِم ّیِدِه َفُھ ٌك ِلَس  ص[ اْلَمَناِفِع َواْلَأْعَماِل ِلَسّیِدِه َوَنْفُسُھ ِمْل

ٌم        ]  ٣٧٣ ِھ َنْج ّل َعَلْی ا َح ا َأّدى َنْجًم ٍة ُكّلَم وٍق ُمَنّجَم َمَكاَنٌة َأْصًلا ، َبْل َقْد ُكوِتَب َعَلى ُحُق
ِة     وِم اْلِكَتاَب ْن ُنُج ْيٌء ِم ِھ َش َي َعَلْی ا َبِق ًدا َم ُب َعْب َزاُل اْلُمَكاَت ا َی ُر َوَل وُد َأّن . آَخ َواْلَمْقُص

ُھ َوَأْن   إْنَصاَفُھ ِمْن َنْفِسِھ ُی ْت َل وِجُب َعَلْیِھ َمْعِرَفَة َرّبِھ َوَحّقُھ َعَلْیِھ َوَمْعِرَفَة َنْفِسِھ َوَما ُخِلَق
ّیِدِه    َراَد َس َزاِحُم ُم ِتْحَقاَق َوُی َة َواِلاْس ا اْلَمَلَك ّدِعي َلَھ ا َوَی ا ، َوَفاِطَرَھ ا َماِلَكَھ َزاِحَم ِبَھ ا ُی َل

َي   َوَیْدَفَعُھ ِبُمَراِدِه ُھَو َأْو  َراِدِه َوِھ ُیَقّدُمُھ َوُیْؤِثَرُه َعَلْیِھ َأْو َیْقِسُم إَراَدَتُھ َبْیَن ُمَراِد َسّیِدِه َوُم
اُلوا      ِذیَن َق َمِة اّل َل ِقْس اَن        { : ِقْسَمٌة ِضیَزى ، ِمْث ا َك َرَكاِئَنا َفَم َذا ِلُش َزْعِمِھْم َوَھ ِھ ِب َذا ِلّل َھ

وَن   ِلُشَرَكاِئِھْم َفَلا َیِصُل ِإَلى الّل ا َیْحُكُم [ } ِھ َوَما َكاَن ِلّلِھ َفُھَو َیِصُل ِإَلى ُشَرَكاِئِھْم َساَء َم
اُم   ُل ؟ ]  ٣٧٤ص ] . [  ١٣٦اْلَأْنَع ُم َواْلَجْھ ُفُھ الّظْل ْن َوْص اَف ِمّم ُب اْلِإْنَص َف َیْطُل َفَكْی

ٍر إَلِھّي َیُقوُل الّلُھ َعّز َوَجّل اْبَن َوَكْیَف ُیْنِصُف اْلَخْلَق َمْن َلْم ُیْنِصْف اْلَخاِلَق ؟ َكَما ِفي َأَث
آَدَم َما َأْنَصْفَتِني ، َخْیِري إَلْیَك َناِزٌل َوَشّرَك إَلّي َصاِعٌد َكْم َأَتَحّبُب إَلْیَك ِبالّنَعِم َوَأَنا َغِنّي 

َزاُل اْلَملَ         ا َی ّي َوَل ٌر إَل َت َفِقی ّي ِباْلَمَعاِصي َوَأْن ّي    َعْنَك َوَكْم َتَتَبّغُض إَل ُرُج إَل ِریُم َیْع ُك اْلَك
  .ِمْنَك ِبَعَمٍل َقِبیٍح 

ُثّم . َوِفي َأَثٍر آَخَر اْبَن آَدَم َما َأْنَصْفَتِني ، َخَلْقُتَك َوَتْعُبُد َغْیِري ، َوَأْرُزُقَك َوَتْشُكُر ِسَواَي 
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َم    َكْیَف ُیْنِصُف َغْیَرُه َمْن َلْم ُیْنِصْف َنْفَسُھ َوَظَلَمَھا َأْقَبَح الّظ َرِرَھا َأْعَظ ي َض ْلِم َوَسَعى ِف
ا الّسْعِي َوَمَنَعَھا َأْعَظَم َلّذاِتَھا ِمْن َحْیُث َظّن َأّنُھ ُیْعِطیَھا إّیاَھا ، َفَأْتَعَبَھا ُكّل الّتَعِب َوَأْشَقاَھ

ْن    ُكّل الّشَقاِء ِمْن َحْیُث َظّن َأّنُھ ُیِریُحَھا َوُیْسِعُدَھا ، َوَجّد ُكّل اْلِجّد ِفي ِحْر ا ِم ا َحّظَھ َماِنَھ
ا َوُیَنّمیھَ   ا الّلِھ َوُھَو َیُظّن َأّنُھ ُیِنیُلَھا ُحُظوَظَھا ، َوَدّساَھا ُكّل الّتْدِسَیِة َوُھَو َیُظّن َأّنُھ ُیَكّبُرَھ
ذَ      ْن َھ اُف ِمّم ى اْلِإْنَص َف ُیْرَج ا ، َفَكْی ُھ ُیَعّظُمَھ ّن َأّن َو َیُظ ِر َوُھ ّل الّتْحِقی ا ُك ا ، َوَحّقَرَھ

  .إْنَصاُفُھ ِلَنْفِسِھ ؟ إَذا َكاَن َھَذا ِفْعَل اْلَعْبِد ِبَنْفِسِھ َفَماَذا َتَراُه ِباْلَأَجاِنِب َیْفَعُل 
اُف   َواْلَمْقُصوُد َأّن َقْوَل َعّماٍر َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َثَلاٌث َمْن َجَمَعُھّن َفَقْد َجَمَع اْلِإیَماَن اْلِإْنَص

  .الّسَلاِم ِلْلَعاِلِم َواْلِإْنَفاُق ِمْن اْلِإْقَتاِر َكَلاٌم َجاِمٌع ِلُأُصوِل اْلَخْیِر َوُفُروِعِھ  ِمْن َنْفِسك ، َوَبْذُل
  ]َبْذُل الّسَلاِم [ 

ِغی     َلاَم ِللّص ُذُل الّس ْل َیْب ِر َوَبْذُل الّسَلاِم ِلْلَعاِلِم َیَتَضّمُن َتَواُضَعُھ َوَأّنُھ َلا َیَتَكّبُر َعَلى َأَحٍد ، َب
ُر   َف  ]  ٣٧٥ص [ َواْلَكِبیِر َوالّشِریِف َواْلَوِضیِع َوَمْن َیْعِرْفُھ َوَمْن َلا َیْعِرُفُھ َواْلُمَتَكّب َفَكْی

  .َیْبُذُل الّسَلاَم ِلُكّل َأَحٍد 
  ]اْلِإْنَفاُق ِمْن اْلِإْقَتاِر [ 

َقٍة ِبَالّلِھ َوَأّن الّلَھ ُیْخِلُفُھ َما َأْنَفَقُھ َوَعْن ُقّوِة َوَأّما اْلِإْنَفاُق ِمْن اْلِإْقَتاِر َفَلا َیْصُدُر إّلا َعْن ُقّوِة ِث
َدُه      ْن َوَع ِد َم وٍق ِبَوْع ـ  ١َیِقیٍن َوَتَوّكٍل َوَرْحَمٍة َوُزْھٍد ِفي الّدْنَیا ، َوَسَخاِء َنْفٍس ِبَھا ، َوُوُث
د االنصراف عنھم، وأ         وم، والسالم عن ى الق د المجيء إل ر  كان من َھدیھ السالم عن م

  .بإفشاء السالم
ى الماشي،         : ((ـ وقال٢ د، والراكب عل ى القاع ار عل ر، والم ى الكبی یسلم الصغیر عل

  ].ق)) [والقلیل على الكثیر
ور   ٣ ى الف ـ وكان یبدأ من لقیھ بالسالم، وإذا َسلََّم علیھ أحٌد َردَّ علیھ مثَلھا أو أحسن عل

  .الصالة أو قضاء الحاجة: إال لعذر؛ مثل
داء ـ وكان یقو٤ ة اهللا   : ((ل في االبت یكم ورحم دئ   ))السالم عل ول المبت ره أن یق : ، ویك

  .بالواو)) وعلیك السالم: ((علیك السالم، وكان یرد على اْلُمَسلِِّم
  .ـ وكان من َھدیھ انتھاء السالم إلى وبركاتھ٥
لم        ٦ د أن یس بلغھم سالم واح ذین ال ی ر ال ع الكثی ـ وكان من َھدیھ في السالم على الجم

  .ًثاثال
ـ وكان من َھدیھ أن الداخل إلى المسجد یبتدئ بركعتین تحیة المسجد ثم یجيء فیسلم ٧

  .على القوم
ا    ٨ ھ رد فیھ الة؛ فإن ي الص بعھ إال ف ھ وال بإص ده وال برأس الم بی رد الس ن ی م یك ـ ول

  .باإلشارة
یھن   ٩ لَّم عل وة فس ر بنس یھم، وم لم عل بیان فس ر بص ذي[ـ وم حیح الترم ان ]ص ، وك

حا لمون      الص ریقھم، فیس ي ط وز ف ى عج رون عل ة فیم ن الجمع رفون م بة ینص
  ).١(علیھا

ره أن        ١٠ ٌد السالم عن غی ھ أح ل السالم، وإذا بلغ ـ وكان ُیَحمِّل السالم للغائب ویتحم
  .یرد علیھ وعلى المبلِّغ

  .ـ وكان یترك السالم ابتداًء َوَردا على من أحدث حتى یتوب١١



 ٣٤٨

ـ   ـ وكان ال یبتدئ الیھود و١٢ ھ رد ب یكم : ((النصارى بالسالم، وإذا سلموا علی ، ))وعل
لم      ود، فس ان، والیھ دة األوث َوَمرَّ على مجلس فیھ أخالط من المسلمین، والمشركین عب

یھم  ره  ]م[عل ل وغی ى ھرق ب إل دى  : ((، وكت ع الھ ن اتب ى م الم عل حیح )) [والس ص
  ].الترمذي

ال      : ـ وقیل لھ١٣ ھ؟ ق ي ل ى أخاه أینحن ل ))ال: ((الرجل یلق ال   : ، قی ھ؟ ق ھ ویقبل : أیلتزم
  ].صحیح الترمذي)) [نعم: ((أیصافحھ؟ قال: ، قیل))ال((

نھم              ١٤ م م ى عل ھ عل ى أھل دخل عل ان ی ة یتخونھم، ولكن ك ھ بغت ـ ولم یكن لیفجأ أھل
  .بدخولھ، وكان یسلم علیھم، وكان إذا دخل بدأ بالسؤال، أو سأل عنھم

  ].م[َم تسلیًما ُیسمع الیقظان وال ُیوقظ النائم ـ وكان إذا دخل على أھلھ باللیل َسل١٥َّ
ذكر     : من أنت؟ یقول: ـ وكان من َھْدُیُھ أن المستأذن إذا قیل لھ١٦ الن، أو ی ن ف الن ب ف

  .أنا: كنیتھ أو لقبھ، وال یقول
  .ـ وكان إذا استأذن یستأذن ثالًثا؛ فإن لم یؤذن لھ ینصرف١٧
  .انـ وكان یعلم أصحابھ التسلیم قبل االستئذ١٨
ـ وكان إذا أتى باب قوم لم یستقبل الباب من تلقاء وجھھ، ولكن من ُرْكِنِھ األیمِن أو ٢٠

  .األیسِر
  ].ق)) [إنما جعل االستئذان من أجل البصر: ((وقال

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
ھذا ھو الصواب في مسألة السالم على النساء؛ یسلم على : قال ابن القیم في الزاد) ١(

  .رم دون  غیرھنالعجوز وذوات المحا
  . َمْغِفَرًة ِمْنُھ َوَفْضًلا ، َوَتْكِذیًبا ِبَوْعِد َمْن َیِعُدُه اْلَفْقَر َوَیْأُمْر ِباْلَفْحَشاِء َوَالّلُھ اْلُمْسَتَعاُن

  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم في كالمِھ َوُسُكوتِھ، وفي اْخِتیار اَألْلَفاِظ َواَألْسَماِء  .٣٥
  )١٧٥ص  / ١ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َكَلاِمِھ َوُسُكوِتِھ َوَضِحِكِھ َوُبَكاِئِھ
اُھْم       َرَعُھْم َأَداًء َوَأْحَل ا َوَأْس َذَبُھْم َكَلاًم ِھ َوَأْع ِق الّل َح َخْل ّلَم َأْفَص ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل اَن َص َك

َداُؤُه       َمْنِطًقا َحّتى إّن َكَلاَم َذِلَك َأْع ُھ ِب َھُد َل َأْرَواَح َوَیْش ِبي اْل . ُھ َلَیْأُخُذ ِبَمَجاِمِع اْلُقُلوِب َوَیْس
ا ُمْنقَ       ُظ َوَل ا ُیْحَف ِرٍع َل ّذ ُمْس ْیَس ِبَھ ٍع  َوَكاَن إَذا َتَكّلَم َتَكّلَم ِبَكَلاٍم ُمَفّصٍل ُمَبّیٍن َیُعّدُه اْلَعاّد َل ِط

وُل       تخّلُلھ الّسَكَتاُت َبْیَن  اَن َرُس ا َك ُة َم ْت َعاِئَش ْدِي َقاَل َأْفَراِد اْلَكَلاِم َبْل َھْدُیُھ ِفیِھ َأْكَمُل اْلَھ
ُھ         ٍل َیْحَفُظ ّیٍن َفْص اٍم َب َتَكّلُم ِبَكَل اَن َی ْن َك الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْسُرُد َسْرَدُكْم َھَذا َوَلِك

ا           َوَكاَن َكِثی . َمْن َجَلَس إَلْیِھ  ّلَم َثَلاًث ّلَم َس اَن إَذا َس ُھ َوَك َل َعْن ا ِلُیْعَق اَم َثَلاًث ُد اْلَكَل ا ُیِعی . ًرا َم
َتَكّلُم   َداِقِھ َوَی ُھ ِبَأْش اَم َوَیْخَتِتُم ِتُح اْلَكَل ٍة َیْفَت ِر َحاَج ي َغْی َتَكّلُم ِف ا َی ُكوِت َل َل الّس اَن َطِوی َوَك

ا    ِبَجَواِمِع اْلَكَلاِم َفْصل َلا ُفُضوَل ا ِفیَم َوَلا َتْقِصیَر َوَكاَن َلا َیَتَكّلُم ِفیَما َلا َیْعِنیِھ َوَلا َیَتَكّلُم إّل
. َیْرُجو َثَواَبُھ َوِإَذا َكِرَه الّشْيَء ُعِرَف ِفي َوْجِھِھ َوَلْم َیُكْن َفاِحًشا َوَلا ُمَتَفّحًشا َوَلا َصّخاًبا 

ُھ ا     ْل ُكّل ُم َب ِحِكِھ الّتَبّس ُذُه       َوَكاَن ُجّل َض ُدَو َنَواِج ِحِكِھ َأْن َتْب ُة َض اَن ِنَھاَی ُم َفَك اَن  . لّتَبّس َوَك
َتْنَدُر      ُھ َوُیْس َتْغَرُب ُوُقوُع ِھ َوُیْس ْن ِمْثِل ُب ِم ا ُیَتَعّج َو ِمّم ُھ َوُھ َحُك ِمْن ا َیْض َحُك ِمّم . َیْض

[ َضِحُك اْلَفَرِح َوُھَو َأْن : لّثاِني َوا. َأْسَباُب الّضِحِك َوِللّضِحِك َأْسَباٌب َعِدیَدٌة َھَذا َأَحُدَھا 
  .َأْغَضَبُھ َوَعَدِم اْكِتَراِثِھ ِبِھ ]  ١٧٦ص 

  ]ُبَكاُؤُه [



 ٣٤٩

ْن     ْم َیُك ِحِكِھ َل َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَأّما ُبَكاُؤُه َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَكاَن ِمْن ِجْنِس َض
ا          ِبَشِھیٍق َوَرْفِع َصْوٍت َكَما لَ  ى ُتْھَمَل اُه َحّت ْدَمُع َعْیَن ْت َت ْن َكاَن ٍة َوَلِك ِحُكُھ ِبَقْھَقَھ ْن َض ْم َیُك

َفَقًة          . َوُیْسَمُع ِلَصْدِرِه َأِزیٌز  ِھ َوَش ى ُأّمِت ا َعَل اَرًة َخْوًف ِت َوَت ًة ِلْلَمّی اَرًة َرْحَم اُؤُه َت َوَكاَن ُبَك
اٍل      َعَلْیَھا َوَتاَرًة ِمْن َخْشَیِة الّلِھ َوَتاَرًة ٍة َوِإْجَل ِتَیاٍق َوَمَحّب اُء اْش ِعْنَد َسَماِع اْلُقْرآِن َوُھَو ُبَك

اَل  . ُمَصاِحٌب ِلْلَخْوِف َواْلَخْشَیِة  َوَلّما َماَت اْبُنُھ إْبَراِھیُم َدَمَعْت َعْیَناُه َوَبَكى َرْحَمًة َلُھ َوَق
وَن      َتْدَمُع اْلَعْیُن َوَیْحَزُن اْلَقْلُب َوَلا َنُقوُل إّلا  َراِھیُم َلَمْحُزوُن ا إْب َك َی ا ِب َما ُیْرِضي َرّبَنا َوِإّن

وَرَة             ُعوٍد ُس ُن َمْس ِھ اْب َرَأ َعَلْی ا َق ى َلّم یُض َوَبَك َھا َتِف ِھ َوَنْفُس َدى َبَناِت ( َوَبَكى َلّما َشاَھَد إْح
اَلى     ِھ َتَع ى َقْوِل ا  { : الّنَساِء َواْنَتَھى ِفیَھا إَل َف ِإَذا ِجْئَن َك        َفَكْی ا ِب ِھیٍد َوِجْئَن ٍة ِبَش ّل ُأّم ْن ُك ِم

ِھیًدا   اِء َش ى َھُؤَل اُء [ } َعَل ا    ]  ٤١الّنَس ى َلّم وٍن َوَبَك ُن َمْظُع اُن ْب اَت ُعْثَم ا َم ى َلّم َوَبَك
وُل َرّب   َكَسَفْت الّشْمُس َوَصّلى َصَلاَة اْلُكُسوِف َوَجَعَل َیْبِكي ِفي َصَلاِتِھ َوَجَعَل َیْنُفُخ َوَیُق

َتْغِفُرك        َأ ُن َنْس َتْغِفُروَن َوَنْح ْم َیْس یِھْم َوُھ ا ِف ّذَبُھْم َوَأَن اَن  ]  ١٧٧ص [ َلْم َتِعْدِني َأّلا ُتَع َوَك
  .َیْبِكي َأْحَیاًنا ِفي َصَلاِة الّلْیِل 

  ]َأْنَواع اْلُبَكاِء [
َواٌع   اُء َأْن ُدَھا . َواْلُبَك ِة  : َأَح ِة َوالّرّق اُء الّرْحَم ا. ُبَك َیِة  : ِني َوالّث ْوِف َواْلَخْش اُء اْلَخ . ُبَك

َزِع   . َوالّراِبُع ُبَكاُء اْلَفَرِح َوالّسُروِر . َوالّثاِلُث ُبَكاُء اْلَمَحّبِة َوالّشْوِق  اُء اْلَج َواْلَخاِمُس ُبَك
  .َوالّساِدُس ُبَكاُء اْلُحْزِن . ِمْن ُوُروِد اْلُمْؤِلِم َوَعَدِم اْحِتَماِلِھ 

  ]َن ُبَكاِء اْلُحْزِن َوُبَكاِء اْلَخْوِفاْلَفْرُق َبْی[
وِل    ْن ُحُص ى ِم ا َمَض ى َم وُن َعَل ْزِن َیُك اَء اْلُح ْوِف َأّن ُبَك اِء اْلَخ ْیَن ُبَك ُھ َوَب ْرُق َبْیَن َواْلَف

ْرُق  َمْكُروٍه َأْو َفَواِت َمْحُبوٍب َوُبَكاُء اْلَخْوِف َیُكوُن ِلَما ُیَتَوّقُع ِفي اْلُمْسَتْقَبِل ِمْن َذلِ  َك َواْلَف
َبْیَن ُبَكاِء الّسُروِر َواْلَفَرِح َوُبَكاِء اْلُحْزِن َأّن َدْمَعَة الّسُروِر َباِرَدٌة َواْلَقْلُب َفْرَحاُن َوَدْمَعُة 

ِھ           ُھ ِب ّر الّل ْیٍن َوَأَق ّرُة َع َو ُق ِھ ُھ َرُح ِب ا ُیْف ُھ  اْلُحْزِن َحاّرٌة َواْلَقْلُب َحِزیٌن َوِلَھَذا ُیَقاُل ِلَم َعْیَن
ْعِف  . َوِلَما ُیْحِزُن ُھَو َسِخیَنُة اْلَعْیِن َوَأْسَخَن الّلُھ َعْیَنُھ ِبِھ  . [ َوالّساِبُع ُبَكاُء اْلَخْوِر َوالّض

َوالّتاِسُع اْلُبَكاُء اْلُمْسَتَعاُر َواْلُمْسَتْأَجُر َعَلْیِھ َكُبَكاِء الّناِئَحِة . َأْقَسى الّناِس َقْلًبا ]  ١٧٨ص 
اِب   ِباْل ُن اْلَخّط ُر       : ُأْجَرِة َفِإّنَھا َكَما َقاَل ُعَمُر ْب ا َواْلَعاِش ْجَو َغْیِرَھ ي َش ا َوَتْبِك ُع َعْبَرَتَھ َتِبی

ا   ْم َوَل ي َمَعُھ ْیِھْم َفَیْبِك َأْمٍر َوَرَد َعَل وَن ِل اَس َیْبُك ُل الّن َرى الّرُج َو َأْن َی ِة َوُھ اُء اْلُمَواَفَق ُبَك
  .َیْبُكوَن َوَلِكْن َیَراُھْم َیْبُكوَن َفَیْبِكي  َیْدِري ِلَأّي َشْيٍء

  ]َھْیَئاُت اْلُبَكاِء [
اٌء             َو ُبَك ْوٌت َفُھ ُھ َص اَن َمَع ا َك وٌر َوَم ى َمْقُص َو ُبًك ْوٍت َفُھ ا َص َوَما َكاَن ِمْن َذِلَك َدْمًعا ِبَل

  َوَقاَل الّشاِعُر. َمْمُدوٌد َعَلى ِبَناِء اْلَأْصَواِت 
  ي َوُحّق َلَھا ُبَكاَھاَبَكْت َعْیِن

  َوَما ُیْغِني اْلُبَكاُء َوَلا اْلَعِویُل
اْلَمْحُموُد َأْن         ْذُموٌم َف وٌد َوَم اِن َمْحُم َو َنْوَع اِكي َوُھ َو الّتَب َوَما َكاَن ِمْنُھ ُمْسَتْدًعى ُمَتَكّلًفا َفُھ

َواْلَمْذُموُم َأْن ُیْجَتَلَب ِلَأْجِل اْلُخُلِق . لّسْمَعِة ُیْسَتْجَلَب ِلِرّقِة اْلَقْلِب َوِلَخْشَیِة الّلِھ َلا ِللّرَیاِء َوا
ي     ٍر ِف و َبْك َوَقْد َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخّطاِب ِللّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَقْد َرآُه َیْبِكي ُھَو َوَأُب

ِھ ؟ فَ    : َشْأِن َأَساَرى َبْدٍر  وَل الّل ا َرُس ْم     َأْخِبْرِني َما ُیْبِكیك َی ت َوِإْن َل اًء َبَكْی ْدُت ُبَك ِإْن َوَج
وا    َلُف اْبُك ُض الّس  َأِجْد َتَباَكْیت ِلُبَكاِئُكَما َوَلْم ُیْنِكْر َعَلْیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَقْد َقاَل َبْع

  .ِمْن َخْشَیِة الّلِھ َفِإْن َلْم َتْبُكوا َفَتَباَكْوا 



 ٣٥٠

  ھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ُخْطَبِتِھَفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّل
ِر         ]  ١٧٩ص [  ى اْلَبِعی ِر َوَعَل ى اْلِمْنَب َأْرِض َوَعَل ى اْل ّلَم َعَل ِھ َوَس َخَطَب َصّلى الّلھ َعَلْی

ِة   ُھ           . َوَعَلى الّناَق ى َكَأّن ُبُھ َحّت َتّد َغَض ْوُتُھ َواْش ا َص اُه َوَعَل ّرْت َعْیَن َب اْحَم اَن إَذا َخَط َوَك
ِذُر ْیَن        ُمْن ِرُن َب اَتْیِن َوُیْق اَعُة َكَھ ا َوالّس ُت َأَن وُل ُبِعْث اُكْم َوَیُق ّبَحُكْم َوَمّس وُل َص ْیٍش َیُق َج

ْدِي           َر اْلَھ ھ َوَخْی اُب الّل ِدیِث ِكَت َر اْلَح ِإّن َخْی ُد َف ا َبْع ُأْصُبَعْیِھ الّسّباَبِة َواْلُوْسَطى َوَیُقوُل َأّم
ا           َھْدُي ُمَحّمٍد َصّلى الّلھ َعَل اَن َل َلاَلٌة َوَك ٍة َض ّل ِبْدَع َدَثاُتَھا َوُك ُأُموِر ُمْح ّر اْل ّلَم َوَش ِھ َوَس ْی

ِھ   ِد الّل ا ِبَحْم ا اْفَتَتَحَھ ًة إّل ُب ُخْطَب َة   . َیْخُط ِتُح ُخْطَب ُھ َیْفَت اِء إّن ْن اْلُفَقَھ ٍر ِم ْوُل َكِثی ا َق َوَأّم
یَدْیِن ِبالّتْكِبیِر َفَلْیَس َمَعُھْم ِفیِھ ُسّنٌة َعْن الّنِبّي َصّلى الّلھ اِلاْسِتْسَقاِء ِباِلاْسِتْغَفاِر َوُخْطَبَة اْلِع

ُد َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلَبّتَة َوُسّنُتُھ َتْقَتِضي ِخَلاَفُھ َوُھَو اْفِتَتاُح َجِمیِع اْلُخَطِب ب اْلَحْمِد ِلّلِھ َوُھَو َأَح
ا    . َو اْخِتَیاُر َشْیِخَنا َقّدَس الّلُھ ِسّرُه اْلُوُجوِه الّثَلاَثِة ِلَأْصَحاِب َأْحَمَد َوُھ ُب َقاِئًم اَن َیْخُط َوَك

َوِفي َمَراِسیِل َعَطاٍء َوَغْیِرِه َأّنُھ َكاَن َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َصِعَد اْلِمْنَبَر َأْقَبَل ِبَوْجِھِھ 
َوَكاَن . َوَكاَن َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َیْفَعَلاِن َذِلَك : ّي َعَلى الّناِس ُثّم َقاَل الّسَلاُم َعَلْیُكْم َقاَل الّشْعِب

اٍم     ]  ١٨٠ص [ َیْخِتُم ُخْطَبَتُھ ِباِلاْسِتْغَفاِر َوَكاَن َكِثیًرا َیْخُطُب  ْن ُأّم ِھَش ِلٍم َع ِحیِح ُمْس َص
انِ      : ِبْنِت َحاِرَثَة َقاَلْت  ْن ِلَس ا َع ِد إّل ْرآِن اْلَمِجی ْذُت ق َواْلُق ھ      َما َأَخ ّلى الّل ھ َص وِل الّل َرُس

ِن   َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْقَرُؤَھا ُكّل َیْوِم ُجُمَعٍة َعَلى اْلِمْنَبِر إَذا َخَطَب الّناَس َوَذَكَر َأُبو َداود َعْن اْب
اَل         ّھَد َق اَن إَذا َتَش ّلَم َك ِھ َوَس ھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َنسْ   : َمْسُعوٍد َأّن َرُسوَل الّلھ َص ُد ِلّل َتِعیُنُھ اْلَحْم

َي َوَنْسَتْغِفُرُه َوَنُعوُذ ِبَالّلِھ ِمْن ُشُروِر َأْنُفِسَنا َمْن َیْھِد الّلُھ َفَلا ُمِضّل َلُھ َوَمْن ُیْضِلْل َفَلا َھاِد
ذِ      یًرا َوَن اْلَحّق َبِش َلُھ ِب وُلُھ َأْرَس ْیَن  َلُھ َوَأْشَھُد َأْن َلا إَلَھ إّلا الّلُھ َوَأّن ُمَحّمًدا َعْبُدُه َوَرُس یًرا َب

ا         ُھ َوَل ا َنْفَس ّر إّل ا َیُض ُھ َل ِھَما َفِإّن َیَدْي الّساَعِة َمْن ُیِطْع الّلَھ َوَرُسوَلُھ َفَقْد َرَشَد َوَمْن َیْعِص
ُیوُنَس َأّنُھ َسَأَل اْبَن ِشَھاٍب َعْن َتَشّھِد َرُسوِل الّلِھ ]  ١٨١ص [ َیُضّر الّلَھ َشْیًئا َوَقاَل َأُبو 

َوى    : َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْوَم اْلُجُمَعِة َفَذَكَر َنْحَو َھَذا إّلا َأّنُھ َقاَل َصّلى الّلھ  ْد َغ ِھَما َفَق َوَمْن َیْعِص
ُكّل : َوَبَلَغَنا َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن َیُقوُل إَذا َخَطَب : َقاَل اْبُن ِشَھاٍب 

ا      َما ُھَو آٍت َقِریٌب َلا ُبْع اِس َم َأْمِر الّن ّف ِل ا ُیِخ َد ِلَما ُھَو آٍت َوَلا ُیَعّجُل الّلُھ ِلَعَجَلِة َأَحٍد َوَل
ِرَه          ْو َك اَن َوَل ُھ َك اَء الّل ا َش ْیًئا َم اُس َش َشاَء الّلُھ َلا َما َشاَء الّناُس ُیِریُد الّلُھ َشْیًئا َوُیِریُد الّن

اَن   الّناُس َوَلا ُمْبِعَد ِلَما َقّرَب الّلُھ َوَلا ُمَقّرَب ِلَما َبّعَد الّلُھ َوَلا َیُكوُن َشْيٌء إّلا ِبِإْذِن الّلھ َوَك
دِ    یِم َقَواِع ِدِه َوَتْعِل  َمَداُر ُخَطِبِھ َعَلى َحْمِد الّلِھ َوالّثَناِء َعَلْیِھ ِبآَلاِئِھ َوَأْوَصاِف َكَماِلِھ َوَمَحاِم

اِر وَ  ِع         اْلِإْسَلاِم َوِذْكِر اْلَجّنِة َوالّن ِبِھ َوَمَواِق َواِرِد َغَض یِن َم ِھ َوَتْبِی َوى الّل َأْمِر ِبَتْق اِد َواْل اْلَمَع
وا    : َوَكاَن َیُقوُل ِفي ُخَطِبِھ . ِرَضاُه َفَعَلى َھَذا َكاَن َمَداَر ُخَطِبِھ  ْن ُتِطیُق ْم َل َأّیَھا الّناُس إّنُك

ا   ُكّل َما ُأِمْرُتْم ِبِھ َوَلِك -َأْو َلْن َتْفَعُلوا  - ٍت ِبَم ْن َسّدُدوا َوَأْبِشُروا َوَكاَن َیْخُطُب ِفي ُكّل َوْق
ٍة   ]  ١٨٢ص [ َتْقَتِضیِھ َحاَجُة اْلُمَخاَطِبیَن َوَمْصَلَحُتُھْم َوَلْم  ّل ُخْطَب َوَثَبَت َعْنُھ َأّنُھ َقاَل ُك

اِویشٌ   ُھ َش ْن       َلْیَس ِفیَھا َتَشّھٌد َفِھَي َكاْلَیِد اْلَجْذَماِء َوَلْم َیُكْن َل َرَج ِم ِھ إَذا َخ ْیَن َیَدْی ُرُج َب َیْخ
  .ُحْجَرِتِھ َوَلْم َیُكْن َیْلَبُس ِلَباَس اْلُخَطَباِء اْلَیْوَم َلا ُطْرَحًة َوَلا ِزیًقا َواِسًعا 

  َصّلى الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم] ِصَفُة ِمْنَبِرِه [
ْط  َوَكاَن ِمْنَبُرُه َثَلاَث َدَرَجاٍت َفِإَذا اْسَتَوى َعَلْی ِھ َواْسَتْقَبَل الّناَس َأَخَذ اْلُمَؤّذُن ِفي اْلَأَذاِن َفَق

ةَ              ْيٍء اْلَبّت ْوَتُھ ِبَش ٌد َص ْع َأَح ْم َیْرَف ِة َل ي اْلُخْطَب َذ ِف ِإَذا َأَخ َدُه َف ا َبْع ُھ َوَل ا   َوَلْم َیُقْل َشْیًئا َقْبَل َل
  .ُمَؤّذٌن َوَلا َغْیُرُه 

  ]الّتَوّكُؤ َعَلى اْلَعَصا [



 ٣٥١

و َداود       َوَك ُھ َأُب َرُه َعْن َذا َذَك ِر َك ى اْلِمْنَب اَن إَذا َقاَم َیْخُطُب َأَخَذ َعًصا َفَتَوّكَأ َعَلْیَھا َوُھَو َعَل
ْوٍس       . َعْن اْبِن ِشَھاٍب  ى َق ُأ َعَل ا َیَتَوّك اَن َأْحَیاًن َك َوَك َوَكاَن اْلُخَلَفاُء الّثَلاَثُة َبْعَدُه َیْفَعُلوَن َذِل

ْیَف  ]  ١٨٣ص [ َعْنُھ َأّنُھ َتَوّكَأ َعَلى َسْیٍف َوَكِثیٌر ِمْن اْلَجَھَلِة  َوَلْم ُیْحَفْظ َكاَن َیْمِسُك الّس
ُدُھَما   : َعَلى اْلِمْنَبِر إَشاَرًة إَلى َأّن الّدیَن إّنَما َقاَم ِبالّسْیِف َوَھَذا َجْھٌل َقِبیٌح ِمْن َوْجَھْیِن َأَح

ّلى اللّ   ْوِس        َأّن اْلَمْحُفوَظ َأّنُھ َص ى اْلَق ا َوَعَل ى اْلَعَص َأ َعَل ّلَم َتَوّك ِھ َوَس اِني  . ھ َعَلْی َأّن : الّث
ّلى         ّي َص ُة الّنِب ْرِك َوَمِدیَن َلاِل َوالّش ِل الّض ِق َأْھ الّدیَن إّنَما َقاَم ِباْلَوْحِي َوَأّما الّسْیُف َفِلَمْح

ْیِف    الّلھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اّلِتي َكاَن َیْخُطُب ِفیَھا إّنَما  َتْح ِبالّس ْم ُتْف اَن إَذا  . ُفِتَحْت ِباْلُقْرآِن َوَل َوَك
اَء     ُب َفَج اَن َیْخُط ِھ َوَك ى ُخْطَبِت َع إَل ّم َرَج ِھ ُث َتَغَل ِب اِرٌض اْش ِھ َع ي ُخْطَبِت ُھ ِف َرَض َل َع

ى     اْلَحَسُن َواْلُحَسْیُن َیْعُثَراِن ِفي َقِمیَصْیِن َأْحَمَرْیِن َفَقَطَع َكَلاَمُھ َفَنَز اَد إَل ّم َع ا ُث َل َفَحَمَلُھَم
ٌة    { ِمْنَبِرِه ُثّم َقاَل َصَدَق الّلُھ اْلَعِظیُم  اُدُكْم ِفْتَن َواُلُكْم َوَأْوَل اُل  [ } ِإّنَما َأْم ُت  ]  ٢٨اْلَأْنَف َرَأْی

ا    اِمي َفَحَمْلُتُھَم ُت َكَل ى َقَطْع ِبْر َحّت ْم َأْص ْیِھَما َفَل ي َقِمیَص َراِن ِف َذْیِن َیْعُث َلْیٌك  َھ اَء ُس َوَج
ُقْم َیا ُسَلْیُك َفاْرَكْع َرْكَعَتْیِن َوَتَجّوْز ِفِیِھما ُثّم َقاَل : اْلَغَطَفاِنّي َوُھَو َیْخُطُب َفَجَلَس َفَقاَل َلُھ 

یْ    ْع َرْكَعَت ُب َفْلَیْرَك ّوْز  َوُھَو َعَلى اْلِمْنَبِر إَذا َجاَء َأَحُدُكْم َیْوَم اْلُجُمَعِة َواْلِإَماُم َیْخُط ِن َوْلَیَتج
  ] ١٨٤ص [ ِفیِھَما 

  )٣٢٠ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِحْفِظ اْلَمْنِطِق َواْخِتَیاِر اْلَأْلَفاِظ

ا ، وَ      اِظ َوَأْجَمَلَھ َن اْلَأْلَف ِھ َأْحَس اُر ِلُأّمِت ْن    َكاَن َیَتَخّیُر ِفي ِخَطاِبِھ َوَیْخَت َدَھا ِم ا ، َوَأْبَع َأْلَطَفَھ
َوَكاَن ]  ٣٢١ص [ َأْلَفاِظ َأْھِل اْلَجَفاِء َواْلِغْلَظِة َواْلُفْحِش َفَلْم َیُكْن َفاِحًشا َوَلا ُمَتَفّحًشا َوَلا 

َتْعمَ       َذِلَك َوَأْن ُیْس ْیَس َك ْن َل ّق َم ي َح ُظ  َیْكَرُه َأْن ُیْسَتْعَمَل الّلْفُظ الّشِریُف اْلَمُصوُن ِف َل الّلْف
  .اْلَمِھیُن اْلَمْكُروُه ِفي َحّق َمْن َلْیَس ِمْن َأْھِلِھ 

  ]َكَراَھُة اْسِتْعَماِل الّلْفِظ الّشِریِف ِفي َحّق َمْن َلْیَس َكَذِلَك [ 
ْم  َوَقاَل َفِإّنُھ إْن َیُك َسّیًدا َف" َیا َسّیَدَنا " َفِمْن اْلَأّوِل َمْنُعُھ َأْن ُیَقاَل ِلْلُمَناِفِق  َقْد َأْسَخْطُتْم َرّبُك

ِم          َأِبي اْلَحَك ٍل ِب ي َجْھ ِمَیَة َأِب ُھ َتْس ا ، َوَمْنُع ِب َكْرًم َعّز َوَجل َوَمْنُعُھ َأْن ُتَسّمى َشَجَرُة اْلِعَن
َو اْلَحكَ    َھ ُھ ِھ  َوَكَذِلَك َتْغِییُرُه ِلاْسِم َأِبي اْلَحَكِم ِمْن الّصَحاَبِة ِبَأِبي ُشَرْیٍح َوَقاَل إّن الّل ُم َوِإَلْی

ُقوَل اْلُحْكُم َوِمْن َذِلَك َنْھُیُھ ِلْلَمْمُلوِك َأْن َیُقوَل ِلَسّیِدِه َأْو ِلَسّیَدِتِھ َرّبي َوَرّبِتي ، َوِللّسّیِد َأْن َی
یّ       ّیِدي َوَس وُك َس وُل اْلَمْمُل اِتي ، َوَیُق اَي َوَفَت َدِتي ، ِلَمْمُلوِكِھ َعْبِدي ، َوَلِكْن َیُقوُل اْلَماِلُك َفَت

ّموَن     اِھُلوَن ُیَس ا َواْلَج َوَقاَل ِلَمْن اّدَعى َأّنُھ َطِبیٌب َأْنَت َرُجٌل َرِفیٌق ، َوَطِبیُبَھا اّلِذي َخَلَقَھ
ِق       َفِھ اْلَخْل ْن َأْس َو ِم ا ، َوُھ ]  ٣٢٢ص . [ اْلَكاِفَر اّلِذي َلُھ ِعْلٌم ِبَشْيٍء ِمْن الّطِبیَعِة َحِكیًم

ْن       َقاَل َمْن ُیِطْع ال َت َوِم ُب َأْن ْئَس اْلَخِطی َوى ِب ْد َغ ّلَھ َوَرُسوَلُھ َفَقْد َرَشَد َوَمْن َیْعِصِھَما َفَق
َما َشاَء الّلُھ ُثّم َما َشاَء ُفَلاٌن : َما َشاَء الّلُھ َوَشاَء ُفَلاٌن ، َوَلِكْن ُقوُلوا : َذِلَك َقْوُلُھ َلا َتُقوُلوا 

ي      : َوِشْئَت َفَقال  َوَقاَل َلُھ َرُجٌل َما َشاَء الّلُھ َده َوِف ُھ َوْح اَء الّل ا َش َأَجَعْلَتِني ِلّلِھ ِنّدا ؟ ُقْل َم
ِب         ي َحْس ا ِف َك َوَأَن ِھ َوِب ا ِبَالّل ْرَك َأَن َمْعَنى َھَذا الّشْرِك اْلَمْنِھّي َعْنُھ َقْوُل َمْن َلا َیَتَوّقى الّش

َنا ُمَتَوّكٌل َعَلى الّلِھ َوَعَلْیك ، َوَھَذا ِمْن الّلِھ َوِمْنك ، الّلِھ َوَحْسِبَك َوَما ِلي إّلا الّلُھ َوَأْنَت َوَأ
َوَالّلُھ ِلي ِفي الّسَماِء َوَأْنت ِلي ِفي اْلَأْرِض َوَوالّلِھ َوَحَیاِتك ، َوَأْمَثاُل َھَذا ِمْن اْلَأْلَفاِظ اّلِتي 

َأَشّد َمْنًعا َوُقْبًحا ِمْن َقْوِلِھ َما َشاَء الّلُھ َوِشْئَت  َیْجَعُل ِفیَھا َقاِئُلَھا اْلَمْخُلوَق ِنّدا ِلْلَخاِلِق َوِھَي
ِدیِث           .  ي َح ا ِف َذِلَك َكَم ْأَس ِب ا َب ْئت ، َفَل ّم ِش ُھ ُث اَء الّل َفَأّما إَذا َقاَل َأَنا ِبَالّلِھ ُثّم ِبك ، َوَما َش



 ٣٥٢

اَء        الّثَلاَثِة َلا َبَلاَغ ِلَي اْلَیْوَم إّلا ِبَالّلِھ ُثّم ِبك َوَكَما ا َش اَل َم ِإْذُن َأْن ُیَق ّدِم اْل ِدیِث اْلُمَتَق ِفي اْلَح
  ] ٣٢٣ص . [ الّلُھ ُثّم َشاَء ُفَلاٌن 

  ]َكَراَھُة إْطَلاِق َأْلَفاِظ الّذّم َعَلى َمْن َلْیَس ِمْن َأْھِلَھا [ َفْصٌل 
ّلى      َوَأّما اْلِقْسُم الّثاِني َوُھَو َأْن ُتْطَلَق َأْلَفاُظ الّذّم َعَلى َمْن ِھ َص ل َنْھِی ا ، َفِمْث َلْیَس ِمْن َأْھِلَھ

ّز    ُھ َع الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعْن َسّب الّدْھِر َوَقاَل إّن الّلَھ ُھَو الّدْھُر َوِفي َحِدیٍث آَخَر َیُقوُل الّل
بُ         َأْمُر ُأَقّل ِدَي اْل ّدْھُر ِبَی ا ال ّدْھَر َوَأَن ّب ال ُن آَدَم َفَیُس ْؤِذیِني اْب ّل ُی ي    َوَج اَر َوِف َل َوالّنَھ الّلْی

ٌة   َداَھا  . َحِدیٍث آَخَر َلا َیُقوَلّن َأَحُدُكْم َیا َخْیَبَة الّدْھِر ِفي َھَذا َثَلاُث َمَفاِسَد َعِظیَم ّبُھ  : إْح َس
َذّلٌل ِلَتْسِخیِرِه َمْن َلْیَس ِبَأْھٍل َأْن ُیَسّب َفِإّن الّدْھَر َخْلٌق ُمَسّخٌر ِمْن َخْلِق الّلِھ ُمْنَقاٌد ِلَأْمِرِه ُم

ُھ      . َفَساّبُھ َأْوَلى ِبالّذّم َوالّسّب ِمْنُھ  ِھ َأّن ّبُھ ِلَظّن ا َس ُھ إّنَم الّثاِنَیُة َأّن َسّبُھ ُمَتَضّمٌن ِللّشْرِك َفِإّن
ا یَ     ْن َل ى َم َرَر َوَأْعَط َتِحّق  َیُضّر َوَیْنَفُع َوَأّنُھ َمَع َذِلَك َظاِلٌم َقْد َضّر َمْن َلا َیْسَتِحّق الّض ْس

اْلَعَطاَء َوَرَفَع َمْن َلا َیْسَتِحّق الّرْفَعَة َوَحَرَم َمْن َلا َیْسَتِحّق اْلِحْرَماَن َوُھَو ِعْنَد َشاِتِمیِھ ِمْن 
ّدا           َرٌة ِج ّبِھ َكِثی ي َس ِة ِف ِة اْلَخَوَن اِء الّظَلَم َعاُر َھُؤَل ِة َوَأْش اِل    . َأْظَلِم الّظَلَم ْن اْلُجّھ ٌر ِم َوَكِثی

الّثاِلَثُة َأّن الّسّب ِمْنُھْم إّنَما َیَقُع َعَلى َمْن َفَعَل َھِذِه ]  ٣٢٤ص . [ ّرُح ِبَلْعِنِھ َوَتْقِبیِحِھ ُیَص
ْت         َأْرُض َوِإَذا َوَقَع َماَواُت َواْل َدْت الّس َواَءُھْم َلَفَس ا َأْھ ّق ِفیَھ َع اْلَح ْو اّتَب ي َل اَل اّلِت اْلَأْفَع

ي    . ْھَر َوَأْثَنْوا َعَلْیِھ َأْھَواُؤُھْم َحِمُدوا الّد َو اْلُمْعِط اَلى ُھ َوِفي َحِقیَقِة اْلَأْمِر َفَرّب الّدْھِر َتَع
ّدْھِر       ّبُتُھْم ِلل ْيٌء َفَمَس َأْمِر َش ْن اْل اْلَماِنُع اْلَخاِفُض الّراِفُع اْلُمِعّز اْلُمِذّل ، َوالّدْھُر َلْیَس َلُھ ِم

َذ ّل َوِلَھ ّز َوَج ِھ َع ّبٌة ِلّل ي َمَس ا ِف اَلى ، َكَم ّرّب َتَع ًة ِلل ْت ُمْؤِذَی ِحیَحْیِن " ا َكاَن ْن " الّص ِم
اَلى     ُھ َتَع اَل الّل ُن   : َحِدیِث َأِبي ُھَرْیَرَة ، َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَل َق ْؤِذیِني اْب ُی

ّبُھ  . َبْیَن َأْمَرْیِن َلا ُبّد َلُھ ِمْن َأَحِدِھَما آَدَم َیُسّب الّدْھَر َوَأَنا الّدْھُر َفَساّب الّدْھِر َداِئٌر  إّما َس
َد َأّن اللّ     ِرٌك َوِإْن اْعَتَق َو ُمْش َھ ِلّلِھ َأْو الّشْرُك ِبِھ َفِإّنُھ إَذا اْعَتَقَد َأّن الّدْھَر َفاِعٌل َمَع الّلِھ َفُھ

ُھ      . َقْد َسّب الّلَھ َوْحَدُه ُھَو اّلِذي َفَعَل َذِلك َوُھَو َیُسّب َمْن َفَعَلُھ َف ّلى الّل ُھ َص َذا َقْوُل ْن َھ َوِم
وُل            ِت َفَیُق َل اْلَبْی وَن ِمْث ى َیُك اَظُم َحّت ُھ َیَتَع ْیَطاُن َفِإّن َس الّش ُدُكْم َتِع َعَلْیِھ َوَسّلَم َلا َیُقوَلّن َأَح

ِدیٍث     ِبُقّوِتي َصَرْعُتُھ َوَلِكْن ِلَیُقْل ِبْسِم الّلِھ َفِإّنُھ َیَتَصاَغُر َحّت ي َح ّذَباِب َوِف َل ال ى َیُكوَن ِمْث
إّنَك َلَتْلَعُن ُمْلَعًنا َوِمْثُل َھَذا َقْوُل اْلَقاِئِل َأْخَزى الّلُھ : آَخَر إّن اْلَعْبَد إَذا َلَعَن الّشْیَطاَن َیُقوُل 

ّوِتي  الّشْیَطاَن َوَقّبَح الّلُھ الّشْیَطاَن َفِإّن َذِلَك ُكّلُھ ُیْفِرُحُھ َوَیُقوُل َعِل َم اْبُن آَدَم َأّني َقْد ِنْلتھ ِبُق
ْن      ّلَم َم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ، َوَذِلك ِمّما ُیِعیُنُھ َعَلى إْغَواِئِھ َوَلا ُیِفیُدُه َشْیًئا ، َفَأْرَشَد الّنِبّي َصّلى الّل

َك   َمّسُھ َشْيٌء ِمْن الّشْیَطاِن َأْن َیْذُكَر الّلَھ َتَعاَلى ، َوَیْذُكَر اْسَمُھ َوَیْس ِإّن َذِل َتِعیَذ ِبَالّلِھ ِمْنُھ َف
  ] ٣٢٥ص . [ َأْنَفُع َلُھ َوَأْغَیُظ ِللّشْیَطاِن 

  َفْصٌل
ْت  " ِمْن َذِلَك  َنْھُیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْن َیُقوَل الّرُجُل َخُبَثْت َنْفِسي ، َوَلِكْن ِلَیُقْل َلِقَس

ِھ      َوَمْعَناُھَما َواِحٌد َأْي " َنْفِسي  ا ِفی ِث ِلَم َظ اْلُخْب ْم َلْف َغّثْت َنْفِسي ، َوَساَء ُخُلُقَھا ، َفَكِرَه َلُھ
ِظ        َداِل الّلْف یِح َوِإْب َراِن اْلَقِب ِن َوِھْج ِتْعَماِل اْلَحَس ى اْس َدُھْم إَل َناَعِة َوَأْرَش ْبِح َوالّش ْن اْلُق ِم

  .اْلَمْكُروِه ِبَأْحَسَن ِمْنُھ 
  ] "َلْو َأّني َفَعْلت َكَذا " َقاِئِل َبْعَد َفَواِت اْلَأَواِن الّنْھُي َعْن َقْوِل اْل[ 

ذَ   ُت َك ا َوِمْن َذِلَك َنْھُیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعْن َقْوِل اْلَقاِئِل َبْعَد َفَواِت اْلَأْمِر َلْو َأّني َفَعْل
َو  َوَكَذا ، َوَقاَل إّن َلْو َتْفَتُح َعَمَل الّشْیَطان َوَأْرَش َدُه إَلى َما ُھَو َأْنَفُع َلُھ ِمْن َھِذِه اْلَكِلَمِة َوُھ

ي مَ       ْم َیُفْتِن َذا ، َل َذا َوَك ُت َك ا َأْن َیُقوَل َقّدَر الّلُھ َوَما َشاَء َفَعَل َوَذِلَك ِلَأّن َقْوَلُھ َلْو ُكْنُت َفَعْل



 ٣٥٣

ا        َفاَتِني ، َأْو َلْم َأَقْع ِفیَما َوَقْعُت ِفیِھ َكَلاٌم َلا ُیجْ  َتْقِبٍل ِلَم ُر ُمْس ُھ َغْی َة َفِإّن َدًة اْلَبّت ِھ َفاِئ ِدي َعَلْی
اّدَعاُء َأّن اْلَأْمَر َلْو " َلْو " َوِفي ِضْمِن " َلْو " اْسَتْدَبَر ِمْن َأْمِرِه َوَغْیُر ُمْسَتِقیٍل َعْثَرَتُھ ب 

ى         َكاَن َكَما َقّدَرُه ِفي َنْفِسِھ َلَكاَن َغْیَر َما َقَضاُه الّلُھ ا َیَتَمّن َع ِمّم ا َوَق ِإّن َم اَءُه َف ّدَرُه َوَش َوَق
اُف مَ    اَن ِخَل ا ِخَلاَفُھ إّنَما َوَقَع ِبَقَضاِء الّلِھ َوَقَدِرِه َوَمِشیَئِتِھ َفِإَذا َقاَل َلْو َأّني َفَعْلُت َكَذا ، َلَك

ا ،   َوَقَع َفُھَو ُمَحاٌل إْذ ِخَلاُف اْلُمَقّدِر اْلَمْقِضّي ُمَحاٌل َفَقْد َتَضّمَن َكَلاُمُھ َكِذًبا َوَجْھًلا َوُمَحاًل
ا   َوِإْن َسِلَم ِمْن الّتْكِذیِب ِباْلَقَدِر َلْم َیْسَلْم ِمْن ُمَعاَرَضِتِھ ِبَقْوِلِھ َلْو َأّني َفَعْلُت َكَذا ، َلَدَفْعُت َم

ّي  ُھ َعَل ّدَر الّل دَ ]  ٣٢٦ص . [ َق َذا َرّد ِلْلَق ي َھ ْیَس ِف َل َل ِإْن ِقی َك  َف ُھ إْذ ِتْل ٌد َل ا َجْح ِر َوَل
ي ذَ  َك  اْلَأْسَباُب اّلِتي َتَمّناَھا َأْیًضا ِمْن اْلَقَدِر َفُھَو َیُقوُل َلْو َوَقْفُت ِلَھَذا اْلَقَدِر َلاْنَدَفَع ِبِھ َعّن ِل

َواِء َوَقَدُر الّذُنوِب ِبالّتْوَبِة اْلَقَدُر َفِإّن اْلَقَدَر ُیْدَفُع َبْعُضُھ ِبَبْعٍض َكَما ُیْدَفُع َقَدُر اْلَمَرِض ِبالّد
َدِر  . َوَقَدُر اْلَعُدّو ِباْلِجَھاِد َفِكَلاُھَما ِمْن اْلَقَدِر  ِقیَل َھَذا َحّق ، َوَلِكّن َھَذا َیْنَفُع َقْبَل ُوُقوِع اْلَق

ِبیٌل إ    ُھ َس اَن َل ْدٍر     اْلَمْكُروِه َوَأّما إَذا َوَقَع َفَلا َسِبیَل إَلى َدْفِعِھ َوِإْن َك ِھ ِبَق ِھ َأْو َتْخِفیِف ى َدْفِع َل
َتْقِبَل ِفْعلَ     ِة َأْن َیْس ِذِه اْلَحاَل ُھ آَخَر َفُھَو َأْوَلى ِبِھ ِمْن َقْوِلِھ َلْو ُكْنُت َفَعْلتھ ، َبْل َوِظیَفُتُھ ِفي َھ

ي ُوُقوِعِھ َفِإّنُھ َعْجٌز َمْحٌض اّلِذي ُیْدَفُع ِبِھ َأْو ُیَخّفُف َأَثُر َما َوَقَع َوَلا َیَتَمّنى َما َلا َمْطَمَع ِف
َط    ي َرَب َوَالّلُھ َیُلوُم َعَلى اْلَعْجِز َوُیِحّب اْلَكْیَس َوَیْأُمُر ِبِھ َواْلَكْیُس ُھَو ُمَباَشَرُة اْلَأْسَباِب اّلِت

َمَل اْلَخْیِر َوَأّما اْلَعْجُز َفِإّنُھ الّلُھ ِبَھا ُمَسّبَباِتَھا الّناِفَعَة ِلْلَعْبِد ِفي َمَعاِشِھ َوَمَعاِدِه َفَھِذِه َتْفَتُح َع
انَ     ْو َك ِھ َل ِة ِبَقْوِل  َیْفَتُح َعَمَل الّشْیَطاِن َفِإّنُھ إَذا َعَجَز َعّما َیْنَفُعُھ َوَصاَر إَلى اْلَأَماِنّي اْلَباِطَل

ِإّن بَ      ْیَطاِن َف َل الّش ِھ َعَم َتُح َعَلْی َذا     َكَذا َوَكَذا ، َوَلْو َفَعْلُت َكَذا ، َیْف ُل َوِلَھ ُز َواْلَكَس ُھ اْلَعْج اَب
ّم ،     ا اْلَھ ُدُر َعْنُھَم اْسَتَعاَذ الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِمْنُھَما ، َوُھَما ِمْفَتاُح ُكّل َشّر َوَیْص

ا      َدُرَھا ُكّلَھ اِل َفَمْص ُة الّرَج ّدْیِن َوَغَلَب َلُع ال ُل َوَض ْبُن َواْلُبْخ َزُن َواْلُج ِز   َواْلَح ْن اْلَعْج َع
َل   " َلْو " َفِلَذِلَك َقاَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفِإّن " َلْو " َواْلَكَسِل َوُعْنَواُنَھا  َتُح َعَم َتْف

َز  الّشْیَطان َفاْلُمَتَمّني ِمْن َأْعَجِز الّناِس َوَأْفَلِسِھْم َفِإّن الّتَمّنَي َرْأُس َأْمَواِل اْلَمَفاِلیِس َوا ْلَعْج
ّر  ّل َش اُح ُك اِل   . ِمْفَت َباِب َأْعَم ْن َأْس ُز َع َد َیْعِج ِإّن اْلَعْب ُز َف ا اْلَعْج ي ُكّلَھ ُل اْلَمَعاِص َوَأْص

ي    ُع ِف ا ، َفَیَق ُھ َوَبْیَنَھ وُل َبْیَن ي ، َوَتُح ْن اْلَمَعاِص ُدُه َع ي ُتْبِع َباِب اّلِت ْن اْلَأْس اِت َوَع الّطاَع
عَ  وَل            اْلَمَعاِصي ، َفَجَم ّلَم ُأُص ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِتَعاَذِتِھ َص ي اْس ِریُف ِف ِدیُث الّش َذا اْلَح َھ

اٍل        اِني ِخَص ى َثَم َتِمٌل َعَل َو ُمْش اِدَرُه َوُھ الّشّر َوُفُروَعُھ َوَمَباِدیِھ َوَغاَیاِتِھ َوَمَواِرَدُه َوَمَص
ُروَه     ُكّل َخْصَلَتْیِن ِمْنَھا َقِریَنَتاِن َفَقاَل َأُعوُذ  ِإّن اْلَمْك اِن َف ا َقِریَن ِبَك ِمْن اْلَھّم َواْلَحَزن َوُھَم

َع  ]  ٣٢٧ص [ اْلَواِرَد  َیُكوَن َسَبُبُھ َأْمًرا َماِضًیا ، َفُھَو ُیْحِدُث اْلُحْزَن َوِإّما َأْن َیُكوَن َتَوّق
إِ         ِز َف ْن اْلَعْج ا ِم ّم َوِكَلاُھَم ِدُث اْلَھ َو ُیْح َتْقَبٍل َفُھ ْل       َأْمٍر ُمْس اْلُحْزِن َب ْدَفُع ِب ا ُی ا َمَضى َل ّن َم

َل       اَء َفَع ا َش ُھ َوَم ّدَر الّل ا  . ِبالّرَضى ، َواْلَحْمِد َوالّصْبِر َواْلِإیَماِن ِباْلَقَدِر َوَقْوِل اْلَعْبِد َق َوَم
ا       ُیْسَتْقَبُل َلا ُیْدَفُع َأْیًضا ِباْلَھّم َبْل إّما َأْن َیُكوَن َلُھ ِحیَلٌة ِفي َدْفِعِھ ا َأْن َل ُھ َوِإّم ُز َعْن ا َیْعِج َفَل

ُھ  َتُكوَن َلُھ ِحیَلٌة ِفي َدْفِعِھ َفَلا َیْجَزُع ِمْنُھ َوَیْلَبُس َلُھ ِلَباَسُھ َوَیْأُخُذ َلُھ ُعّدَتُھ َوَیَتَأّھُب َلُھ  ُأْھَبَت
َواِلاْنِطَراِح َبْیَن َیَدْي الّرّب َتَعاَلى الّلاِئَقَة ِبِھ َوَیْسَتِجّن ِبُجّنٍة َحِصیَنٍة ِمْن الّتْوِحیِد َوالّتَوّكِل 

ا         ّب ُدوَن َم ا ُیِح ا ِفیَم ِھ َرّب ا َیْرَضى ِب ، َواِلاْسِتْسَلاِم َلُھ َوالّرَضى ِبِھ َرّبا ِفي ُكّل َشْيٍء َوَل
ّرّب لَ          اُه ال ا َیْرَض اِق َفَل ى اْلِإْطَل ا َعَل ِھ َرّب ْرَض ِب ى   َیْكَرُه َفِإَذا َكاَن َھَكَذا ، َلْم َی ًدا َعَل ُھ َعْب

ا ، َفإِ       ْن َمْنَفَعِتِھَم ُر ِم ّرُتُھَما َأْكَث ْل َمَض َة َب ا  اْلِإْطَلاِق َفاْلَھّم َواْلَحَزُن َلا َیْنَفَعاِن اْلَعْبَد اْلَبّت ّنُھَم
ا    اِد ِفیَم ْیَن اِلاْجِتَھ اِن    ُیْضِعَفاِن اْلَعْزَم َوُیوِھَناِن اْلَقْلَب َوَیُحوَلاِن َبْیَن اْلَعْبِد َوَب ُھ َوَیْقَطَع َیْنَفُع

ِذي  َعَلْیِھ َطِریَق الّسْیِر َأْو ُیَنّكَساِنِھ إَلى َوَراٍء َأْو َیُعوَقاِنِھ َوَیِقَفاِنِھ َأْو َیْحُجَباِنِھ َعْن اْلِعْلِم ا ّل



 ٣٥٤

لْ     اِئِر َب ِر الّس ى َظْھ ّم    ُكّلَما َرآُه َشّمَر إَلْیِھ َوَجّد ِفي َسْیِرِه َفُھَما ِحْمٌل َثِقیٌل َعَل ُھ اْلَھ إْن َعاَق
ِھ        َذا اْلَوْج ْن َھ ِھ ِم َع ِب اِدِه اْنَتَف َواْلُحْزُن َعْن َشَھَواِتِھ َوِإَراَداِتِھ اّلِتي َتُضّرُه ِفي َمَعاِشِھ َوَمَع

ِة َعنْ          وِب اْلُمْعِرَض ى اْلُقُل َدْیِن َعَل َذْیِن اْلُجْن ّلَط َھ یِم َأْن َس ِز اْلَحِك ِة اْلَعِزی ْن ِحْكَم َذا ِم ُھ َوَھ
ِھ   ْن َمَحّبِت ِة ِم ي    ]  ٣٢٨ص [ اْلَفاِرَغ یِم ِف ْجِن اْلَجِح ْن ِس ا ِم اَن َحّظَھ ُر َك ا اْلَخْی َد ِبَھ ُأِری

ِھ     ى الّل اِل َعَل َمَعاِدَھا ، َوَلا َتَزاُل ِفي َھَذا الّسْجِن َحّتى َتَتَخّلَص إَلى َفَضاِء الّتْوِحیِد َواْلِإْقَب
ُرُه        َواْلُأْنِس ِبِھ َوَجْعِل َمَحّب وُن ِذْك ُث َیُك ِھ ِبَحْی ِب َوَوَساِوِس َواِطِر اْلَقْل ِب َخ ِتِھ ِفي َمِحّل َدِبی

ِب           ى اْلَقْل َتْوِلي َعَل َو اْلُمْس ِذْكِرِه ُھ اُج ِب ِھ َواِلاْبِتَھ َرُح ِب اُؤُه َواْلَف ُھ َوَرَج ُھ َوَخْوُف اَلى َوُحّب َتَع
ِبیَل    اْلَغاِلُب َعَلْیِھ اّلِذي َمَتى َفَقَدُه َفَقَد ُق ا َس ِھ َوَل وَتُھ اّلِذي َلا ِقَواَم َلُھ إّلا ِبِھ َوَلا َبَقاَء َلُھ ِبُدوِن

اَغ    ا َبَل إَلى َخَلاِص اْلَقْلِب ِمْن َھِذِه اْلآَلاِم اّلِتي ِھَي َأْعَظُم َأْمَراِضِھ َوَأْفَسُدَھا َلُھ إّلا ِبَذِلَك َوَل
ْیِھ إّلا ُھَو َوَلا َیْأِتي ِباْلَحَسَناِت إّلا ُھَو َوَلا َیْصِرُف الّسّیَئاِت إّلا ِبَالّلِھ َوْحَدُه َفِإّنُھ َلا ُیوِصُل إَل

ْعَداُم َوِمْنُھ إّلا ُھَو َوَلا َیُدّل َعَلْیِھ إّلا ُھَو َوِإَذا َأَراَد َعْبَدُه ِلَأْمٍر َھّیَأُه َلُھ َفِمْنُھ اْلِإیَجاُد َوِمْنُھ اْلِإ
ُق      اْلِإْمَداُد َوِإَذا َأَقاَمُھ ِف ا َیِلی ِھ َوَل ُھ ِفی ِھ َأَقاَم ي َمَقاِم َأّي َمَقاٍم َكاَن َفِبَحْمِدِه َأَقاَمُھ ِفیِھ َوِبِحْكَمِت

دَ    ُع َعْب ا َیْمَن ُه ِبِھ َغْیُرُه َوَلا َیْصُلُح َلُھ ِسَواُه َوَلا َماِنَع ِلَما َأْعَطى الّلُھ َوَلا ُمْعِطَي ِلَما َمَنَع َوَل
ّرَع  َحّقا ُھَو ِلْلَعْبِد َف َیُكوُن ِبَمْنِعِھ َظاِلًما َلُھ َبْل إّنَما َمَنَعُھ ِلَیَتَوّسَل إَلْیِھ ِبَمَحاّبِھ ِلَیْعُبَدُه َوِلَیَتَض

ْن   ِھ  إَلْیِھ َوَیَتَذّلَل َبْیَن َیَدْیِھ َوَیَتَمّلَقُھ َوُیْعِطي َفْقُرُه إَلْیِھ َحّقُھ ِبَحْیُث َیْشَھُد ِفي ُكّل َذّرٍة ِم َذّراِت
َأْمِر         اْلَبا ِس اْل ي َنْف ُع ِف َو اْلَواِق َذا ُھ اِس َوَھ ِب اْلَأْنَف ِطَنِة َوالّظاِھَرِة َفاَقًة َتاّمًة إَلْیِھ َعَلى َتَعاُق

ا         ا َنْقًص ُھ َوَل ا ِمْن ِھ ُبْخًل اٌج إَلْی ُد ُمْحَت ا اْلَعْب ْن   َوِإْن َلْم َیْشَھْدُه اْلَعْبُد َفَلْم َیْمَنْع الّرّب َعْبَدُه َم ِم
ُھ  َخَزاِئ َذّلِل َل ّزُه ِبالّت ِھ َوِلُیِع ُرّدُه إَلْی ُھ ِلَی ْل َمَنَع ِد َب ّق ِلْلَعْب َو َح ا ُھ ِھ ِبَم ِتْئَثاًرا َعَلْی ا اْس ِھ َوَل ِن

اْلُخُضوِع  اَوَةَوِلُیْغِنَیُھ ِباِلاْفِتَقاِر إَلْیِھ َوِلَیْجُبَرُه ِباِلاْنِكَساِر َبْیَن َیَدْیِھ َوِلُیِذیَقُھ ِبَمَراَرِة اْلَمْنِع َحَل
اِت َوِلُیشْ     َرَف اْلِوَلاَی ِھ َأْش ِھ ِبَعْزِل ِة َوُیَوّلی َة اْلُعُبوِدّی ُھ ِخْلَع ِھ َوِلُیْلِبَس ِر إَلْی ّذَة اْلَفْق ُھ َوَل ِھَدُه َل

ِرِه    ي َقْھ اٌء   . ِحْكَمَتُھ ِفي ُقْدَرِتِھ َوَرْحَمَتُھ ِفي ِعّزِتِھ َوِبّرُه َوُلْطَفُھ ِف ُھ َعَط ُھ  َوَأّن َمْنَع َوَعْزَل
ِھ        . َتْوِلَیٌة  وقُھ ِب اِئٌق َیُس ِھ َس ِھ َعَلْی ِلیَط َأْعَداِئ ٌة َوَتْس َوُعُقوَبَتُھ َتْأِدیٌب َواْمِتَحاَنُھ َمَحّبٌة َوَعِطّی
اُه ِفي َوِباْلُجْمَلِة َفَلا َیِلیُق ِباْلَعْبِد َغْیُر َما ُأِقیَم ِفیِھ َوِحْكَمُتُھ َوَحْمُدُه َأَقاَم]  ٣٢٩ص . [ إَلْیِھ 

ِھ َمَقاِمِھ اّلِذي َلا َیِلیُق ِبِھ ِسَواُه َوَلا َیْحُسُن َأْن َیَتَخّطاُه َوَالّلُھ َأْعَلُم َحْیُث َیْجَعُل َمَواِقَع َعَطاِئ
ِلِھ َو  اَلَتُھ  { َوَفْض ُل ِرَس ُث َیْجَع ُم َحْی ُھ َأْعَل وا  } { الّل َبْعٍض ِلَیُقوُل ُھْم ِب ا َبْعَض َذِلَك َفَتّن َوَك

اِكِریَن      َأَھ َأْعَلَم ِبالّش ُھ ِب ْیَس الّل ا َأَل ْن َبْیِنَن ْیِھْم ِم ُھ َعَل ّن الّل اِء َم اُم [ } ُؤَل َو ]  ٥٣اْلَأْنَع َفُھ
ِھ    ِدِه َوِحْكَمِت اِن َفِبَحْم اّل اْلِحْرَم یِص َوَمَح اّل الّتْخِص ِل َوَمَح ِع اْلَفْض ُم ِبَمَواِق ْبَحاَنُھ َأْعَل ُس

ِحْكَمِتِھ َحَرَم َفَمْن َرّدُه اْلَمْنُع إَلى اِلاْفِتَقاِر إَلْیِھ َوالّتَذّلِل َلُھ َوَتَمّلِقِھ اْنَقَلَب َأْعَطى ، َوِبَحْمِدِه َو
ّل    ا ، َفُك اْلَمْنُع ِفي َحّقِھ َعَطاًء َوَمْن َشَغَلُھ َعَطاُؤُه َوَقَطَعُھ َعْنُھ اْنَقَلَب اْلَعَطاُء ِفي َحّقِھ َمْنًع

اَلى       َما َشَغَل اْلَعْبَد َعْن ّرّب َتَع ِھ َوال ٌة ِب َو َرْحَم الّلِھ َفُھَو َمْشُئوٌم َعَلْیِھ َوُكّل َما َرّدُه إَلْیِھ َفُھ
َحاَنُھ ُیِریُد ِمْن َعْبِدِه َأْن َیْفَعَل َوَلا َیَقُع اْلِفْعُل َحّتى ُیِریَد ُسْبَحاَنُھ ِمْن َنْفِسِھ َأْن ُیِعیَنُھ َفُھَو ُسْب

َد     َأَراَد ِمّنا اِلاْسِتَق ى ُیِری ع َحّت ا َیَق اَمَة َداِئًما ، َوِاّتَخاَذ الّسِبیِل إَلْیِھ َوَأْخَبَرَنا َأّن َھَذا اْلُمَراَد َل
َل َوِإَراَدةٌ   ِدِه َأْن َیْفَع ْن  ِمْن َنْفِسِھ إَعاَنَتَنا َعَلْیَھا َوُمِشیَئَتُھ َلَنا ، َفُھَما إَراَدَتاِن إَراَدٌة ِمْن َعْب  ِم

اَل            َنْفِسِھ َأْن ُی ا َق ْیًئا ، َكَم ا َش ُك ِمْنَھ ا َیْمِل ِإَراَدِة َوَل ِذِه اْل ا ِبَھ ِل إّل ى اْلِفْع ِعیَنُھ َوَلا َسِبیَل َلُھ إَل
اَلِمیَن  { : َتَعاَلى  ِویُر  [ } َوَما َتَشاُءوَن ِإّلا َأْن َیَشاَء الّلُھ َرّب اْلَع َع    ]  ٢٩الّتْك اَن َم ِإْن َك َف

ِھ       اْلَعْبِد ُروٌح ُأْخَرى ، ِن ا إَراَدَة الّل َتْدِعي ِبَھ ِھ َیْس ى َبَدِن ِھ إَل ْسَبُتَھا إَلى ُروِحِھ َكِنْسَبِة ُروِح
ْیسَ  ُھ   ِمْن َنْفِسِھ َأْن َیْفَعَل ِبِھ َما َیُكوُن ِبِھ اْلَعْبُد َفاِعًلا ، َوِإّلا َفَمَحّلُھ َغْیُر َقاِبٍل ِلْلَعَطاِء َوَل َمَع



 ٣٥٥

اُء فَ  ِھ اْلَعَط ُع ِفی اٌء ُیوَض ُھ    إَن ا َنْفَس وَمّن إّل ا َیُل اِن َوَل َع ِباْلِحْرَم اٍء َرَج ِر إَن اَء ِبَغْی ْن َج . َم
ْن     اِن َوِم ا َقِریَن َواْلَمْقُصوُد َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْسَتَعاَذ ِمْن اْلَھّم َواْلَحَزِن َوُھَم

َدِم         اْلَعْجِز َواْلَكَسِل َوُھَما َقِریَناِن َفِإْن َتَخ وَن ِلَع ا َأْن َیُك ُھ إّم َلاُحُھ َعْن ِد َوَص اُل اْلَعْب َف َكَم ّل
اَتْیِن             ْن َھ ُأ َع ٌل َوَیْنَش َو َكَس ُد َفُھ ا ُیِری ْن َل ِھ َلِك اِدًرا َعَلْی وَن َق ُقْدَرِتِھ َعَلْیِھ َفُھَو َعْجٌز َأْو َیُك

َك الّشّر َتْعِطیُلُھ َعْن الّنْفِع ِبَبَدِنِھ َوُھَو الّصّفَتْیِن َفَواُت ُكّل َخْیٍر َوُحُصوُل ُكّل َشّر َوِمْن َذِل
اِن          َذِلَك َغَلَبَت ُھ ِب ُأ َل ّم َیْنَش ُل ُث َو اْلُبْخ ِھ َوُھ ُة     . اْلُجْبُن َوَعْن الّنْفِع ِبَماِل َي َغَلَب ّق َوِھ ٌة ِبَح َغَلَب

َفاِسِد َثَمَرُة اْلَعْجِز َواْلَكَسِل َوِمْن َھَذا الّدْیِن َوَغَلَبٌة ِبَباِطٍل َوِھَي َغَلَبُة الّرَجاِل َوُكّل َھِذِه اْلَم
ِذي      ِل اّل ِحیِح ِللّرُج ِدیِث الّص ي اْلَح ُھ ِف ُھ   ]  ٣٣٠ص [ َقْوُل ِبَي الّل اَل َحْس ِھ َفَق ى َعَلْی َقَض

ْل    إّن الّلَھ َیُلوُم َعَلى اْلَعْجِز ، َوَلِكْن َعَلْیَك ِباْلَكْیِس َفِإَذا : َوِنْعَم اْلَوِكیل َفَقال  ٌر َفُق َك َأْم َغَلَب
ِذي     ْیِس اّل ْن اْلَك َحْسِبَي الّلُھ َوِنْعَم اْلَوِكیل َفَھَذا َقاَل َحْسِبَي الّلُھ َوِنْعَم اْلَوِكیُل َبْعَد َعْجِزِه َع

اَل   َلْو َقاَم ِبِھ َلُقِضَي َلُھ َعَلى َخْصِمِھ َفَلْو َفَعَل اْلَأْسَباَب اّلِتي َیُكوُن ِبَھا َكّیًسا ، ُثّم ُغ َب َفَق ِل
َل ، َلمّ    َراِھیَم اْلَخِلی ا َحْسِبَي الّلُھ َوِنْعَم اْلَوِكیُل َلَكاَنْت اْلَكِلَمُة َقْد َوَقَعْت َمْوِقَعَھا ، َكَما َأّن إْب

ھُ      ّم َغَلَب ا ، ُث ْيٍء ِمْنَھ ْرِك َش ُدّوُه   َفَعَل اْلَأْسَباَب اْلَمْأُموَر ِبَھا ، َوَلْم َیْعِجْز ِبَتْرِكَھا ، َوَلا ِبَت َع
ا ،           ُة َمْوِقَعَھ ْت اْلَكِلَم ل َفَوَقَع َم اْلَوِكی ُھ َوِنْع ِبَي الّل اِل َحْس َك اْلَح َوَأْلَقْوُه ِفي الّناِر َقاَل ِفي ِتْل

  .َواْسَتَقّرْت ِفي َمَظاّنَھا ، َفَأّثَرْت َأَثَرَھا ، َوَتَرّتَب َعَلْیَھا ُمْقَتَضاَھا 
  ]الّتَوّكُل [ 

الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَأْصَحاُبُھ َیْوَم ُأُحدٍ  َلّما ِقیَل َلُھْم َبْعَد اْنِصَراِفِھْم  َوَكَذِلَك َرُسوُل
إّن الّناَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُھْم َفَتَجّھُزوا َوَخَرُجوا ِلِلَقاِء َعُدّوِھْم َوَأْعَطْوُھْم : ِمْن ُأُحٍد 

ِھمْ  ْن ُنُفوِس ْیَس ِم اُلوا  اْلَك ّم َق ُل  { : ُث َم اْلَوِكی ُھ َوِنْع ُبَنا الّل ا ،  } َحْس ُة َأَثَرَھ َأّثَرْت اْلَكِلَم َف
ْن       { : َواْقَتَضْت ُموَجَبَھا ، َوِلَھَذا َقاَل َتَعاَلى  ُھ ِم ا َوَیْرُزْق ُھ َمْخَرًج ْل َل َھ َیْجَع َوَمْن َیّتِق الّل

ى   ُبُھ    َحْیُث َلا َیْحَتِسُب َوَمْن َیَتَوّكْل َعَل َو َحْس ِھ َفُھ اُق  [ } الّل َد    ]  ٢الّطَل َل َبْع َل الّتَوّك َفَجَع
 الّتْقَوى اّلِذي ُھَو ِقَیاُم اْلَأْسَباِب اْلَمْأُموِر ِبَھا ، َفِحیَنِئٍذ إْن َتَوّكَل َعَلى الّلِھ َفُھَو َحْسُبُھ َوَكَما

َر  ٍع آَخ ي َمْوِض اَل ِف ِھ َفْل{ َق ى الّل َھ َوَعَل وا الّل وَن َواّتُق ِل اْلُمْؤِمُن َدُة [ } َیَتَوّك ]  ١١اْلَماِئ
اِم    ُدوِن ِقَی ُب ِب ُل َواْلَحْس ُل  ]  ٣٣١ص [ َفالّتَوّك َو َتَوّك ِل َفُھ ْن الّتَوّك ْوٍع ِم وًبا ِبَن اَن َمُش َك

ا ، َبْل َیْجَعُل َتَوّكَلُھ َعْجٍز َفَلا َیْنَبِغي ِلْلَعْبِد َأْن َیْجَعَل َتَوّكَلُھ َعْجًزا ، َوَلا َیْجَعَل َعْجَزُه َتَوّكًل
ا            ا ُكّلَھ ا ِبَھ وُد إّل ِتّم اْلَمْقُص ا َی ي َل ا اّلِت ْأُموِر ِبَھ َباِب اْلَم َط    . ِمْن ُجْمَلِة اْلَأْس ا َغِل ْن َھاُھَن َوِم

ي ُحصُ    : َطاِئَفَتاِن ِمْن الّناِس إْحَداُھَما  اٍف ِف َتِقّل َك وِل َزَعَمْت َأّن الّتَوّكَل َوْحَدُه َسَبٌب ُمْس
اْلُمَراِد َفُعّطَلْت َلُھ اْلَأْسَباُب اّلِتي اْقَتَضْتَھا ِحْكَمُة الّلِھ اْلُموِصَلُة إَلى ُمَسّبَباتَھا ، َفَوَقُعوا ِفي 
َنْوِع َتْفِریٍط َوَعْجٍز ِبَحَسِب َما َعّطُلوا ِمْن اْلَأْسَباِب َوَضُعَف َتَوّكُلُھْم ِمْن َحْیُث َظّنوا ُقّوَتُھ 

ّوٌة       ِباْنِفَرا ِھ ُق اَن ِفی َذا َوِإْن َك ًدا ، َوَھ ا َواِح ِدِه َعْن اْلَأْسَباِب َفَجَمُعوا اْلَھّم ُكّلُھ َوَصّیُروُه َھّم
َعَفُھ    ِإْفَراِدِه َأْض ِمْن َھَذا اْلَوْجِھ َفِفیِھ َضْعٌف ِمْن ِجَھٍة ُأْخَرى ، َفُكّلَما َقِوَي َجاِنُب الّتَوّكِل ِب

ِل        الّتْفِریُط ِفي الّسَبِب  ُھ ِبالّتَوّك َباُب َوَكَماُل ُھ اْلَأْس َل َمَحّل ِإّن الّتَوّك ِل َف اّلِذي ُھَو َمَحّل الّتَوّك
ى      َل َعَل ْذَر َفَتَوّك ا اْلَب َعَلى الّلِھ ِفیَھا ، َوَھَذا َكَتَوّكِل اْلَحّراِث اّلِذي َشّق اْلَأْرَض َوَأْلَقى ِفیَھ

َأْرِض      الّلِھ ِفي َزْرِعِھ َوِإْنَباِتِھ َفَھَذا َق ِل اْل ُھ ِبَتْعِطی ُعْف َتَوّكُل ْم َیْض ْد َأْعَطى الّتَوّكَل َحّقُھ َوَل
ُل              ْیِر َوَتَوّك ي الّس ّدِه ِف َع ِج اَفِة َم ِع اْلَمَس ي َقْط اِفِر ِف ُل اْلُمَس َذِلَك َتَوّك وًرا ، َوَك ا ُب َوَتْخِلَیِتَھ

ْوزِ        ِھ َواْلَف َذاِب الّل ْن َع اِة ِم ْن الّنَج اِس ِم َو         اْلَأْكَی َذا ُھ ِھ َفَھ ي َطاَعِت اِدِھْم ِف َع اْجِتَھ ِھ َم ِبَثَواِب
ِھ      اَم ِب ْن َق َب َم ُھ َحْس وُن الّل ُرُه َوَیُك ِھ َأَث ُب َعَلْی ِذي َیَتَرّت ُل اّل ِز  . الّتَوّك ُل اْلَعْج ا َتَوّك َوَأّم
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اِحِبھِ        َب َص ُھ َحْس ْیَس الّل ُرُه َوَل ِھ َأَث ُب َعَلْی َب       َوالّتْفِریِط َفَلا َیَتَرّت ون َحْس ا َیُك َھ إّنَم ِإّن الّل َف
َوالّطاِئَفُة الّثاِنَیُة . اْلُمَتَوّكِل َعَلْیِھ إَذا اّتَقاُه َوَتْقَواُه ِفْعُل اْلَأْسَباِب اْلَمْأُموِر ِبَھا ، َلا إَضاَعُتَھا 

ًرا ، َوَأْعَرَضْت َعْن َجاِنِب اّلِتي َقاَمْت ِباْلَأْسَباِب َوَرَأْت اْرِتَباَط اْلُمَسّبَباِت ِبَھا َشْرًعا َوَقَد
َحا       ّوُة َأْص ا ُق ْیَس َلَھ ُھ َفَل ا َناَلْت ِب الّتَوّكِل َوَھِذِه الّطاِئَفُة َوِإْن َناَلْت ِبَما َفَعَلْتُھ ِمْن اْلَأْسَباِب َم

ُذوَلٌة َعاِجَزٌة ِبَحَسِب َما الّتَوّكِل َوَلا َعْوُن الّلِھ َلُھْم َوِكَفاَیُتُھ إّیاُھْم َوِدَفاُعُھ َعْنُھْم َبْل ِھَي َمْخ
ّرُه  . َفاَتَھا ِمْن الّتَوّكِل  َفاْلُقّوُة ُكّل اْلُقّوِة ِفي الّتَوّكِل َعَلى الّلِھ َكَما َقاَل َبْعُض الّسَلِف َمْن َس

ِل َواْلكِ        ُموَنٌة ِلْلُمَتَوّك اْلُقّوُة َمْض ِھ َف ى الّل ْل َعَل اِس َفْلَیَتَوّك ُب   َأْن َیُكوَن َأْقَوى الّن ُة َواْلَحْس َفاَی
ا      ِل َوِإّل َوى َوالّتَوّك ْن الّتْق ص [ َوالّدْفُع َعْنُھ َوِإّنَما َیْنُقُص َعَلْیِھ ِمْن َذِلَك ِبَقْدِر َما َیْنُقُص ِم

َبھ           ]  ٣٣٢ ُھ َحْس وَن الّل اِس َوَیُك ى الّن اَق َعَل ا َض ّل َم ْن ُك ا ِم ُبّد َأْن َیْجَعَل الّلُھ َلُھ َمْخَرًج
ِھ     .  َوَكاِفَیُھ ُة َكَماِل ِھ َغاَی ا ِفی َواْلَمْقُصوُد َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْرَشَد اْلَعْبَد إَلى َم

ْوُل      ُب َوَق ُھ الّتَحّس ٍذ َیْنَفُع َوَنْیُل َمْطُلوِبِھ َأْن َیْحِرَص َعَلى َما َیْنَفُعُھ َوَیْبُذَل ِفیِھ َجْھَدُه َوِحیَنِئ
َوِنْعَم اْلَوِكیل ِبِخَلاِف َمْن َعَجَز َوَفّرَط َحّتى َفاَتْتُھ َمْصَلَحُتُھ ُثّم َقاَل َحْسِبَي الّلُھ  َحْسِبَي الّلُھ

اُه      ْن اّتَق ُب َم َو َحْس َوِنْعَم اْلَوِكیُل َفِإّن الّلَھ َیُلوُمُھ َوَلا َیُكوُن ِفي َھَذا اْلَحاِل َحْسَبھ ، َفِإّنَما ُھ
  .َوَتَوّكَل َعَلْیِھ 

  )١٦٣ص /  ١ج ( -المعاد زاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ُجُلوِسِھ َواّتَكاِئِھ

َة     ُت َمْخَرَم ُة ِبْن ْت َقْیَل اِط َوَقاَل یِر َواْلِبَس ى اْلَحِص َأْرِض َوَعَل ى اْل ُس َعَل اَن َیْجِل ُت : َك َأَتْی
ّلمَ   ِھ َوَس ِھ          َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی وَل الّل ُت َرُس ا َرَأْی ْت َفَلّم اَء َقاَل ٌد اْلُقْرُفَص َو َقاِع َوُھ

ِدّي     . َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاْلُمَتَخّشِع ِفي اْلِجْلَسِة ُأْرِعْدُت ِمْن اْلَفَرِق  ِھ َع ِدَم َعَلْی ا َق َوَلّم
ِھ اْلَجا       ْت إَلْی ِھ َفَأْلَق ى َمْنِزِل اُه إَل اِتٍم َدَع ْیَن        ْبُن َح ُھ َوَب ا َبْیَن ا َفَجَعَلَھ ُس َعَلْیَھ اَدًة َیْجِل ُة ِوَس ِرَی

َأْرِض   ِدّي   . َعِدّي َوَجَلَس َعَلى اْل اَل َع ا        : َق َتْلِقي َأْحَیاًن اَن َیْس ٍك َوَك ْیَس ِبَمِل ُھ َل ُت َأّن َفَعَرْف
ى ا        ُئ َعَل اَن َیّتِك ُأْخَرى َوَك ى اْل ِھ َعَل َدى ِرْجَلْی ى     َوُرّبَما َوَضَع إْح َأ َعَل ا اّتَك اَدِة َوُرّبَم ْلِوَس

  .َوَكاَن إَذا اْحَتاَج ِفي ُخُروِجِھ َتَوّكَأ . َیَساِرِه َوُرّبَما اّتَكَأ َعَلى َیِمیِنِھ 
م           ١ ا وأسرعھم أداًء وأحالھ ذبھم كالًم ق وأع لم أفصح الخل ھ وس ان صلى اهللا علی ـ ك

  .منطًقا
تكلم إال   ـ وكان طویل السكوت ال یتكلم في غیر حاجة، وال٢ یتكلم فیما ال یعنیھ، وال ی

  .فیما یرجو ثواَبُھ
ـ وكان یتكلم بجوامع الكلم، وبكالم مفصٍل َیُعدُُّه اْلَعادُّ، لیس ِبَھذٍّ مسرع ال یحفظ، وال ٣

  .منقطع تخللھ السكتات
اِء    ٤ اظ أھل الجف ـ وكان یتخیر في خطابھ ویختار ألمتھ أحسن األلفاظ وأبعدھا من ألف

  .َواْلُفْحِش
ظ      ٥ ذلك، وأن یستعمل اللف یس ك ـ وكان یكره أن یستعمل اللفظ الشریف في حق من ل

افق     ال للمن ع أن یق ھ، فمن یس من أھل ن ل ي حق م ي  : المكروه ف میة أب ع تس ید، ومن س
  .ملك الملوك أو خلیفة اهللا: بأبي الحكم، وأن یقال للسلطان: جھل

  ].ق[)) إن اهللا ھو الدھر: ((ـ ونھى عن سب الدھر، وقال٦
ول  ٧ یطان أن یق ن الش يء م ھ ش ن مس د م بھ وال  : ـ وأرش ھ أو یس م اهللا، وال یلعن باس

  .تعس الشیطان، ونحو ذلك: یقول
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ًدا أن یكون حسن االسم،            ٨ ھ بری ردوا إلی ر إذا أب م الحسن، وأم ان یستحب االس ـ وك
  .حسن الوجھ، وكان یأخذ المعاني من أسمائھا، ویربط بین االسم والمسمى

حارث، وھمام، : عبد اهللا، وعبد الرحمن، وأصدقھا: أحب األسماء إلى اهللا((: ـ وقال٩
  ].م)) [حرب ومرة: وأقبحھا

م  ١٠ ر اس یة((ـ وغی ال))عاص ة : ((، وق ت جمیل م  ))أن ر اس رم((، وغی )): أص
  )).طیبة((بـ: غیره)) یثرب((، ولما قدم المدینة واسمھا ))زرعة((بـ

  .غیر، وكنى بعض نسائھـ وكان یكني أصحابھ، وربما كنى الص١١
ال             ١٢ ھ، وق د ل د، ومن ال ول ھ ول ة من ل لم تكنی ھ وس ُھ صلى اهللا علی ن َھْدُی : ـ وكان م
  ].ق)) [تسموا باسمي، وال تكنُّوا بكنیتي((

ب          ١٣ ة، ونھى عن تسمیة العن م العتم ا اس ب علیھ ـ ونھى أن یھجر اسم العشاء ویغل
ما شاء : مطرنا بنوء كذا و: ، ونھى أن یقال]ق)) [قلُب المؤمن: الَكْرُم: ((َكْرًما، وقال

ھ         ي حلف ول ف ف، وأن یق ار من الحل ر اهللا، ومن اإلكث و  : اهللا وشئت، وأن یحلف بغی ھ
: عبدي وأمتي، وأن یقول الرجل: یھودي ونحوه إن فعل كذا، وأن یقول السید لمملوكھ

  .اللھم اغفر لي إن شئت: خبثت نفسي، أو تعس الشیطان، وعن قول
ن    ـ ونھ١٤ دیك، وم بِّ ال ى، َوَس بِّ الحم ریح، َوَس بِّ ال ن س دھر، وع ب ال ن س ى ع

ب      ك التعص ل ذل ا، ومث بیة لھ ل والعص ى القبائ دعاء إل ة؛ كال دعوى الجاھلی دعاء ب ال
  .للمذھب، والطریقة والمشایخ

  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم في َمْشیِھ َوُجُلوِسِھ  .٣٦
  )١٦١ص /  ١ج ( -زاد المعاد 

  ي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َمْشِیِھ َوْحَدُه َوَمَع َأْصَحاِبِھَفْصٌل ِف
َرَة      و ُھَرْی اَل َأُب َكَنَھا َق : َكاَن إَذا َمَشى َتَكّفَأ َتَكّفًؤا َوَكاَن َأْسَرَع الّناِس ِمْشَیًة َوَأْحَسَنَھا َوَأْس

ِھ      وِل الّل ْن َرُس َن ِم ي         َما َرَأْیُت َشْیًئا َأْحَس ِري ِف ْمَس َتْج َأّن الّش ّلَم َك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َص
ا            ّلَم َكَأّنَم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ْن َرُس َیِتِھ ِم ي ِمْش َوْجِھِھ َوَما َرَأْیُت َأَحًدا َأْسَرَع ِف

ٍث َوَقاَل َعِلّي ْبُن َأِبي َطاِلٍب َرِضَي اْلَأْرُض ُتْطَوى َلُھ َوِإّنا َلُنْجِھَد َأْنُفَسَنا َوِإّنُھ َلَغْیُر ُمْكَتِر
ْن             ْنَحّط ِم ا َی ًؤا َكَأّنَم َأ َتَكّف ى َتَكّف ّلَم إَذا َمَش ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص الّلُھ َعْنُھ َكاَن َرُسوُل الّل

ت    ع ُقْل ى َتَقّل ّرًة إَذا َمَش اَل َم َبب َوَق َأْرِض بِ : َص ْن اْل اُع ِم ُع اِلاْرِتَف اِل َوالّتَقّل ِھ َكَح ُجْمَلِت
َیاِت          َدُل اْلِمْش َي َأْع َجاَعِة َوِھ ِة َوالّش ْزِم َواْلِھّم ي اْلَع َیُة ُأوِل اْلُمْنَحّط ِمْن الّصَبِب َوِھَي ِمْش
ا َأنْ        َي إّم ِإّن اْلَماِش اُوِت َف ِة َوالّتَم َوِج َواْلَمَھاَن َیِة اْلَھ  َوَأْرَواُحَھا ِلْلَأْعَضاِء َوَأْبَعُدَھا ِمْن ِمْش

ٌة    ٌة َقِبیَح َیَتَماَوَت ِفي َمْشِیِھ َوَیْمِشَي ِقْطَعًة َواِحَدًة َكَأّنُھ َخَشَبٌة َمْحُموَلٌة َوِھَي ِمْشَیٌة َمْذُموَم
ا          ٌة َأْیًض َیٌة َمْذُموَم َي ِمْش َأْھَوِج َوِھ ِل اْل َي اْلَجَم ِطَراٍب َمْش َوِإّما َأْن َیْمِشَي ِباْنِزَعاٍج َواْض

ا            َوِھَي َداّلٌة َعلَ  ِیِھ َیِمیًن اَل َمْش اَت َح ُر اِلاْلِتَف اَن ُیْكِث ّیَما إْن َك ا ِس اِحِبَھا َوَل ِل َص ِة َعْق ى ِخّف
{ َوِشَماًلا َوِإّما َأْن َیْمِشَي َھْوًنا َوِھَي ِمْشَیُة ِعَباِد الّرْحَمِن َكَما َوَصَفُھْم ِبَھا ِفي ِكَتاِبِھ َفَقاَل 

ا    َوِعَباُد الّرْحَمِن اّلِذیَن َیْمُش َأْرِض َھْوًن ى اْل اُن  [ } وَن َعَل ٍد    ]  ٦٣: اْلُفْرَق ُر َواِح اَل َغْی َق
ُھ      ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ِمْن الّسَلِف ِبَسِكیَنٍة َوَوَقاٍر ِمْن َغْیِر َتَكّبٍر َوَلا َتَماُوٍت َوِھَي ِمْشَیُة َرُس

ُھ        َعَلْیِھ َوَسّلَم َفِإّنُھ َمَع َھِذِه اْلِمْشَیِة َكاَن َكَأّنَم َوى َل َأْرُض ُتْط ا اْل َبٍب َوَكَأّنَم ْن َص ْنَحّط ِم ا َی
ِرٍث             ُر ُمْكَت ّلَم َغْی ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ُھ َوَرُس ُد َنْفَس ُھ ُیْجِھ َحّتى َكاَن اْلَماِشي َمَع



 ٣٥٨

اُوٍت َولَ   َیًة ِبَتَم ْن ِمْش ْم َتُك َیَتُھ َل َرْیِن َأّن ِمْش ى َأْم ُدّل َعَل َذا َی َدَل َوَھ َیًة َأْع ْل ِمْش ٍة َب ا ِبَمَھاَن
  .اْلَمَشَیاِت 

  ]َأْنَواُع اْلَمْشِي [ 
َرُع  . َواْلِمْشَیاُت َعَشَرُة َأْنَواٍع َھِذِه الّثَلاَثُة ِمْنَھا َوالّراِبُع الّسْعُي  َواْلَخاِمُس الّرَمُل َوُھَو َأْس

ِفي الّصِحیِح ِمْن َحِدیِث اْبِن ُعَمَر َأّن الّنِبّي اْلَخَبَب َو: اْلَمْشِي َمَع َتَقاُرِب اْلُخَطى َوُیَسّمى 
َخّب ِفي َطَواِفِھ َثَلاًثا َوَمَشى َأْرَبًعا الّساِدُس الّنَسَلاُن ]  ١٦٣ص [ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم 

ِض الْ  . َوُھَو اْلَعْدُو اْلَخِفیُف اّلِذي َلا ُیْزِعُج اْلَماِشَي َوَلا ُیْكِرُثُھ  ي َبْع اَة   َوِف اِنیِد َأّن اْلُمَش َمَس
َتِعیُنوا     اَل اْس َوَداِع َفَق َشَكْوا إَلى َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِمْن اْلَمْشِي ِفي َحّجِة اْل

. َوَتَخّنًثا  ِبالّنَسَلاِن َوالّساِبُع اْلَخْوَزَلى َوِھَي ِمْشَیُة الّتَماُیِل َوِھَي ِمْشَیٌة ُیَقاُل إّن ِفیَھا َتَكّسًرا
ى َوَراٍء   َیُة إَل َي اْلِمْش َرى َوِھ اِمُن اْلَقْھَق ا   . َوالّث ُب ِفیَھ َیٌة َیِث َي ِمْش َزى َوِھ ُع اْلَجَم َوالّتاِس

ا  ي َوْثًب ي  . اْلَماِش َي اّلِت ِر َوِھ ِب َوالّتَكّب ي اْلُعْج َیُة ُأوِل َي ِمْش ِر َوِھ َیُة الّتَبْخُت ُر ِمْش َواْلَعاِش
ُھ  َف الّل ي   َخَس ُل ِف َو َیَتَجْلَج ُھ َفُھ ُھ َنْفُس ِھ َوَأْعَجَبْت ي ِعْطَفْی َر ِف ا َنَظ اِحِبَھا َلّم ْبَحاَنُھ ِبَص ُس

  .َوَأْعَدُل َھِذِه اْلِمْشَیاِت ِمْشَیُة اْلَھْوِن َوالّتَكّفِؤ . اْلَأْرِض إَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِة 
  ]َمْشُیُھ َمَع َأْصَحاِبِھ [

َع أَ  ُیُھ َم ا َمْش ِري    َوَأّم وا َظْھ وُل َدُع ْم َوَیُق َو َخْلَفُھ ِھ َوُھ ْیَن َیَدْی وَن َب اُنوا َیْمُش َحاِبِھ َفَك ْص
َحاَبُھ   وُق َأْص اَن َیُس ِدیِث َوَك ي اْلَح اَء ِف َذا َج ة َوِلَھ ا . ِلْلَمَلاِئَك ا َوُمْنَتِعًل ي َحاِفًی اَن َیْمِش َوَك

ُبُعُھ      َوَكاَن ُیَماِشي َأْصَحاَبُھ ُفَراَدى َوَجَماَعًة َو َدِمَیْت ُأْص ّرًة َف ِھ َم ِض َغَزَواِت َمَشى ِفي َبْع
  َوَساَل ِمْنَھا الّدُم َفَقاَل

  َھْل َأْنَت إّلا ُأْصُبٌع َدِمَیْت
  َوِفي َسِبیِل الّلِھ َما َلِقیت

  .َوَكاَن ِفي الّسَفِر َساَقُھ َأْصَحاُبُھ ُیْزِجي الّضِعیَف َوُیْرِدُفُھ َوَیْدُعو َلُھْم 
ا مشى َتَكفََّأ َتَكفًُّؤا؛ كأنما ینحط من صبب، وكان أسرَع الناس مشیًة وأحسنھا ـ كان إذ١

  .وأسكنھا
  .ـ وكان یمشي حافًیا ومتنعًال٢
ـ وكان یركب اإلبل والخیل، والبغال والحمیر، وركب الفرس مسرجة تارة، وعرًیا ٣

  .تارة، وكان ُیْرِدُف خلفھ وأمامھ
  .یر وعلى البساطـ وكان یجلس على األرض وعلى الحص٤
  .ـ وكان َیتَِّكُئ على الوسادة، وربما اتََّكَأ على یساره، وربما اتََّكَأ على یمینھ٥
ى  ٦ ھ عل دى رجلی ع إح ا وض ا، وربم تلقي أحیاًن ان یس اء، وك س القرفص ان یجل ـ وك

  .األخرى، وكان إذا احتاج َتَوكََّأ على بعض أصحابھ من الضَّعف
  .لظل والشمسـ ونھى أن یقعد الرجُل بین ا٧
من قعد مقعًدا لم یذكر : ((ـ وكره ألھل المجلس أن یخلَو مجلُسھم من ذكر اهللا، وقال٨

  ].صحیح أبي داود. [الحسرة: والترة..)) اهللا فیھ كانت علیھ من اهللا ترة 
سبحانك : من جلس في مجلس فكثر فیھ لغطھ فقال قبل أن یقوم من مجلسھ: ((ـ وقال٩

ي    اللھم وبحمدك، أشھد أن ان ف ال إلھ إال أنت، أستغفرك وأتوب إلیك؛ إال غفر لھ ما ك
  ].صحیح الترمذي)) [مجلسھ ذلك
  َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم في اْلِفْطَرِة َواللَِّباِس َواْلَھْیَئِة َوالزِّیَنِة  .٣٧



 ٣٥٩

  )١٣٠ص /  ١ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َمَلاِبِسِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم

ّمى    َك ٌة ُتَس ُھ ِعَماَم َوَة         : اَنْت َل ا اْلَقَلْنُس َبُس َتْحَتَھ َھا َوَیْل اَن َیْلَبُس ا َوَك اَھا َعِلّی َحاَب َكَس . الّس
َوٍة    ِر َقَلْنُس ى    . َوَكاَن َیْلَبُس اْلَقَلْنُسَوَة ِبَغْیِر ِعَماَمٍة َوَیْلَبُس اْلِعَماَمَة ِبَغْی َتّم َأْرَخ اَن إَذا اْع َوَك

َبْیَن َكِتَفْیِھ َكَما َرَواُه ُمْسِلٌم ِفي َصِحیِحِھ َعْن َعْمِرو ْبِن ُحَرْیٍث َقاَل َرَأْیُت َرُسوَل  ِعَماَمَتُھ
ْیِھ الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعَلى اْلِمْنَبِر َوَعَلْیِھ ِعَماَمٌة َسْوَداُء َقْد َأْرَخى َطَرَفْیَھا َبْیَن َكِتَف

ًضا َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد الّلِھ َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلمَ  َدَخَل َمّكَة َوِفي ُمْسِلمٍ  َأْی
ْن    : َوَعَلْیِھ ِعَماَمٌة َسْوَداُء َوَلْم َیْذُكْر ِفي َحِدیِث َجاِبٍر  ْم َیُك َة َل [ ُذَؤاَبًة َفَدّل َعَلى َأّن الّذَؤاَب

ى     . ْیِھ َداِئًما َبْیَن َكِتَف]  ١٣١ص  ُر َعَل اِل َواْلِمْغَف ُة اْلِقَت َوَقْد ُیَقاُل إّنُھ َدَخَل َمّكَة َوَعَلْیِھ ُأْھَب
ُبُھ    ا ُیَناِس ُھ         . َرْأِسِھ َفَلِبَس ِفي ُكّل َمْوِطٍن َم ّدَس الّل َة َق ُن َتْیِمّی اِس اْب و اْلَعّب ْیُخَنا َأُب اَن َش َوَك

ّلَم  ُروَحُھ ِفي اْلَجّنِة َیْذُكُر ِفي َسَبِب ا لّذَؤاَبِة َشْیًئا َبِدیًعا َوُھَو َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس
إّنَما اّتَخَذَھا َصِبیَحَة اْلَمَناِم اّلِذي َرآُه ِفي اْلَمِدیَنِة َلّما َرَأى َرّب اْلِعّزِة َتَباَرَك َوَتَعاَلى َفَقاَل 

ْیَن       َیا ُمَحّمُد ِفیَم َیْخَتِصُم اْلَمَلُأ اْلَأْعَلى  ا َب ُت َم ّي َفَعِلْم ْیَن َكِتَف َدُه َب ؟ ُقْلُت َلا َأْدِري َفَوَضَع َی
 ١٣٢ص [ اْلَحِدیُث َوُھَو ِفي الّتْرِمِذّي َوُسِئَل َعْنُھ اْلُبَخاِرّي َفَقاَل . . . الّسَماِء َواْلَأْرِض 

َذا ِمْن اْلِعْلِم اّلِذي ُتْنِكُرُه َأْلِسَنُة اْلُجّھاِل َقاَل َفِمْن ِتْلَك اْلَحاِل َأْرَخى الّذَؤاَبَة َبْیَن َكِتَفْیِھ َوَھ] 
َوَلِبَس اْلَقِمیَص َوَكاَن َأَحّب الّثَیاِب . َوُقُلوُبُھْم َوَلْم َأَر َھِذِه اْلَفاِئَدَة ِفي إْثَباِت الّذَؤاَبِة ِلَغْیِرِه 

َوُھَو ِشْبُھ اْلَقَباِء َواْلَفَرِجّیِة َوَلِبَس اْلَقَباَء  إَلْیِھ َوَكاَن ُكّمُھ إَلى الّرْسِغ َوَلِبَس اْلُجّبَة َواْلَفّروَج
ّرَداَء     ِإَزاَر َوال ِبَس اْل ِدّي   . َأْیًضا َوَلِبَس ِفي الّسَفِر ُجّبًة َضّیَقَة اْلُكّمْیِن َوَل اَل اْلَواِق اَن  : َق َك

ُه ِمْن َنْسِج ُعَماَن ُطوَل َأْرَبَعِة َأْذُرٍع ِرَداُؤُه َوُبْرُدُه ُطوَل ِسّتِة َأْذُرٍع ِفي َثَلاَثٍة َوِشْبٍر َوِإَزاُر
  .َوِشْبٍر ِفي َعْرِض ِذَراَعْیِن َوِشْبٍر 

  ]الّنْھُي َعْن ُلْبِس اْلَأْحَمِر [ 
ْن     َط َم ا َوَغِل َوُلْبِس ُحّلٍة َحْمَراَء َواْلُحّلُة إَزاٌر َوِرَداٌء َوَلا َتُكوُن اْلُحّلُة إّلا اْسًما ِللّثْوَبْیِن َمًع

اِن    َظ ْرَداِن َیَماِنّی َراُء ُب ُة اْلَحْم ا اْلُحّل ُرُه َوِإّنَم ا َغْی ا ُیَخاِلُطَھ ا َل َراَء َبْحًت ْت َحْم ا َكاَن ّن َأّنَھ
ِم             َذا اِلاْس ٌة ِبَھ َي َمْعُروَف ِة َوِھ ُروِد اْلَیَمِنّی اِئِر اْلُب َوِد َكَس َع اْلَأْس ٍر َم وٍط ُحْم َمْنُسوَجاِن ِبُخُط

ي            ِباْعِتَباِر َما ِف ِي َفِف ّد الّنْھ ُھ َأَش ّي َعْن ُت َمْنِھ َأْحَمُر اْلَبْح ا َفاْل ِر َوِإّل وِط اْلُحْم ْن اْلُخُط یَھا ِم
ي   َصِحیِح اْلُبَخاِرّي َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َنَھى َعْن اْلَمَیاِثِر اْلُحْمر َوِفي ُسَنِن َأِب

َفَقاَل َما ]  ١٣٣ص [ و َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َرَأى َداُود َعْن َعْبِد الّلِھ ْبِن َعْمٍر
َذْفتَھا    ْم َفَق َھِذِه الّرْیَطُة اّلِتي َعَلْیَك ؟ َفَعَرْفُت َما َكِرَه َفَأَتْیُت َأْھِلي َوُھْم َیْسُجُروَن َتّنوًرا َلُھ

َد ال       ا َعْب اَل َی ِد َفَق ْن اْلَغ ُھ ِم ْوَتَھا         ِفیِھ ُثّم َأَتْیُت ا َكَس اَل َھّل ھ َفَق ُة ؟ َفَأْخَبْرت ْت الّرْیَط ا َفَعَل ِھ َم ّل
ّلى    ّي َص َبْعَض َأْھِلك َفِإّنُھ َلا َبْأَس ِبَھا ِللّنَساِء َوِفي َصِحیِح ُمْسِلٍم َعْنُھ َأْیًضا َقاَل َرَأى الّنِب

ي      َفَقاَل إ. الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعَلّي َثْوَبْیِن ُمَعْصَفَرْیِن  َھا َوِف ا َتْلَبْس اِر َفَل اِس اْلُكّف ّن َھِذِه ِمْن ِلَب
ْن              ّلَم َع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ى الّنِب اَل َنَھ ُھ َق ُھ َعْن َي الّل ّي َرِض َصِحیِحِھ َأْیًضا َعْن َعِل

ِض الّسَنِن َأّنُھْم َكاُنوا َوِفي َبْع. ِلَباِس اْلُمَعْصَفر َوَمْعُلوٌم َأّن َذِلَك إّنَما ُیْصَبُغ َصْبًغا َأْحَمَر 
وٌط    ا ُخُط َیًة ِفیَھ ْم َأْكِس ى َرَواِحِلِھ َرَأى َعَل َفٍر َف ي َس ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َع الّنِب َم

ّلى اللّ         ِھ َص وِل الّل ْوِل َرُس َراًعا ِلَق ا ِس ْتُكْم َفُقْمَن ُھ َحْمَراُء َفَقاَل َأَلا َأَرى َھِذِه اْلُحْمَرَة َقْد َعَل
ا   و َداُود  . َعَلْیِھ َوَسّلَم َحّتى َنَفَر َبْعُض إِبِلَنا َفَأَخْذَنا اْلَأْكِسَیَة َفَنْزْعَناَھا َعْنَھ ي  . َرَواُه َأُب َوِف

ٌر   ا َنَظ وِخ َوَغْیِرَھ اِب َواْلُج ْن الّثَی َأْحَمِر ِم ْبِس اْل َواِز ُل ُھ . َج ا َكَراَھُت ]  ١٣٤ص [ َوَأّم



 ٣٦٠

ْد            َفَشِدیَدٌة ِجّدا َفَك ا َلَق اِنَي َكّل َأْحَمَر اْلَق ِبَس اْل ُھ َل ّلَم َأّن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل الّنِبّي َص ْیَف ُیَظّن ِب
َوَلِبَس اْلَخِمیَصَة . َأَعاَذُه الّلُھ ِمْنُھ َوِإّنَما َوَقَعْت الّشْبَھُة ِمْن َلْفِظ اْلُحّلِة اْلَحْمَراِء َوَالّلُھ َأْعَلُم 

ْنُدِس        اْلُمْعَلَمَة َوالّس َة ِبالّس ْرَوَة اْلَمْكُفوَف ِبَس اْلَف َوَد َوَل ا َأْس ِبَس َثْوًب اُم  . اَذَجَة َوَل َوَرَوى اْلِإَم
ُھ             ّلى الّل ّي َص َدى ِللّنِب ّروِم َأْھ َك ال ٍك َأّن َمِل ِن َماِل ِس ْب ْن َأَن َناِدِھَما َع َأْحَمُد َوَأُبو َداُود ِبِإْس

َذَباِن      َعَلْیِھ َوَسّلَم ُمْسَتَقًة ِمْن  ِھ َتَذْب ى َیَدْی ُر إَل َأّني َأْنُظ َمِعّي   . ُسْنُدٍس َفَلِبَسَھا َفَك اَل اْلَأْص : َق
اِم    َواُل اْلَأْكَم َراٌء ِط اِتُق ِف اِبّي  . اْلَمَس اَل اْلَخّط ًة    : َق َتَقَة ُمَكّفَف ِذِه اْلُمْس وَن َھ ِبُھ َأْن َتُك ُیْش

  .ُكوُن ُسْنُدًسا ِبالّسْنُدِس ِلَأّن َنْفَس اْلَفْرَوِة َلا َت
  َفْصٌل َواْشَتَرى َسَراِویَل

اُنوا   َوالّظاِھُر َأّنُھ إّنَما اْشَتَراَھا ِلَیْلَبَسَھا َوَقْد ُرِوَي ِفي َغْیِر َحِدیٍث َأّنُھ َلِبَس الّسَراِویَل َوَك
ِذي    . َیْلَبُسوَن الّسَراِویَلاِت ِبِإْذِنِھ  َل اّل ِبَس الّنْع وَمَة   َوَلِبَس اْلُخّفْیِن َوَل ّمى الّتاُس ِبَس  . ُیَس َوَل

َنِد         ِحیَحُة الّس ا َص َراُه َوُكّلَھ اُه َأْو ُیْس ي ُیْمَن اَن ِف ِبَس  . اْلَخاَتَم َواْخَتَلَفْت اْلَأَحاِدیُث َھْل َك َوَل
ْوَم   : اْلُخوَذَة َوَلِبَس الّدْرَع اّلِتي ُتَسّمى : اْلَبْیَضَة اّلِتي ُتَسّمى  اَھَر َی ْیَن   الّزَرِدّیَة َوَظ ٍد َب ُأُح

وِل  ]  ١٣٥ص . [ الّدْرَعْیِن  َصِحیِح ُمْسِلٍم َعْن َأْسَماَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر َقاَلْت َھِذِه ُجّبُة َرُس
اٍج      ُة ِدیَب ا ِلْبَن َرَواِنّیٍة َلَھ ا  . الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَأْخَرَجْت ُجّبَة َطَیاِلَسٍة ِكْس َوَفْرَجاَھ

اَن   َمْكُفوَفا تَھا َوَك ِن ِبالّدیَباِج َفَقاَلْت َھِذِه َكاَنْت ِعْنَد َعاِئَشَة َحّتى ُقِبَضْت َفَلّما ُقِبَضْت َقَبْض
ْرَدانِ   الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْلَبُسَھا َفَنْحُن َنْغِسُلَھا ِلْلَمْرَضى ُیْسَتْشَفى ِبَھا َوَكاَن َلُھ ُب

ٍن             َأْخَضَراِن َوِكَساٌء ْن ُقْط ُھ ِم اَن َقِمیُص ْعٍر َوَك ْن َش اٌء ِم ٌد َوِكَس ُر ُمَلّب اٌء َأْحَم َوُد َوِكَس َأْس
َي             ي ِھ َواُل اّلِت َعُة الّط اُم اْلَواِس ِذِه اْلَأْكَم ا َھ ْیِن َوَأّم یَر اْلُكّم وِل َقِص یَر الّط اَن َقِص َوَك

ا        َكاْلَأْخَراِج َفَلْم َیْلَبْسَھا ُھَو َوَلا َأَحٌد ِمْن َأ ي َجَواِزَھ ّنِتِھ َوِف ٌة ِلُس َي ُمَخاِلَف َة َوِھ َحاِبِھ اْلَبّت ْص
ْرٌب       . َنَظٌر َفِإّنَھا ِمْن ِجْنِس اْلُخَیَلاِء  َي َض َرُة َوِھ یُص َواْلِحَب ِھ اْلَقِم اِب إَلْی َوَكاَن َأَحّب الّثَی

َرٌة  ِھ ُحْم ُروِد ِفی ْن اْلُب ِھ اْلَب. ِم َأْلَواِن إَلْی ّب اْل اَن َأَح اِبُكْم  َوَك ِر ِثَی ْن َخْی َي ِم اَل ِھ اُض َوَق َی
ًدا       اًء ُمَلّب ْت ِكَس ا َأْخَرَج َة َأّنَھ ْن َعاِئَش ِحیِح َع ي الّص اُكْم َوِف ا َمْوَت وا ِفیَھ وَھا َوَكّفُن َفاْلَبُس

َذْینِ       ي َھ ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ص . [  َوِإَزاًرا َغِلیًظا َفَقاَلْت ُقِبَض ُروُح َرُسوِل الّلِھ َص
ُھ       ]  ١٣٦ َھ َعْن ْم َیْن ٍة َوَل ْن ِفّض ا ِم ِدیُث   . َوَنَھى َعْن الّتَخّتِم ِبالّذَھِب ُثّم اّتَخَذ َخاَتًم ا َح َوَأّم

وِس   : َأِبي َداود َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َنَھى َعْن َأْشَیاَء َوَذَكَر ِمْنَھا  ْن ُلُب َوَنَھى َع
ُم       اْلَخاَتِم إّلا  ُھ َأْعَل ُھ َوَالّل ا َوْجُھ ِدیِث َوَل اُل اْلَح ُل   . ِلِذي ُسْلَطاٍن َفَلا َأْدِري َما َح اَن َیْجَع َوَك

ُھ        . َفّص َخاَتِمِھ ِمّما َیِلي َباِطَن َكّفِھ  َزَع َخاَتَم اَء َن َل اْلَخَل اَن إَذا َدَخ ُھ َك ِذّي َأّن َوَذَكَر الّتْرِم
  .ُود َوَصّحَحُھ َوَأْنَكَرُه َأُبو َدا

  ]اْلِإَشاَرُة إَلى َكَراَھِة ُلْبِس الّطْیَلَساِن [ 
ٍم َوَأّما الّطْیَلَساُن َفَلْم ُیْنَقْل َعْنُھ َأّنُھ َلِبَسُھ َوَلا َأَحٌد ِمْن َأْصَحاِبِھ َبْل َقْد َثَبَت ِفي َصِحیِح ُمْسِل

ُرُج       ِمْن َحِدیِث َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ اَل َیْخ ّدّجاَل َفَق َر ال ُھ َذَك َوَسّلَم َأّن
ًة       ٌس َجَماَع ُة َوَرَأى َأَن ْیِھْم الّطَیاِلَس َبَھاَن َعَل ]  ١٣٧ص [ َمَعُھ َسْبُعوَن َأْلًفا ِمْن َیُھوِد َأْص

ْن ا     . َفَقاَل َما َأْشَبَھُھْم ِبَیُھوِد َخْیَبَر  ٌة ِم َھا َجَماَع ِرَه ُلْبَس ا َك ا    َوِمْن َھاُھَن ِف ِلَم َلِف َواْلَخَل لّس
ّلَم        ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْن الّنِب َرَوى َأُبو َداُود َواْلَحاِكُم ِفي اْلُمْسَتْدَرِك َعْن اْبِن ُعَمَر َع

ْیسَ  ْن    َأّنُھ َقاَل َمْن َتَشّبَھ ِبَقْوٍم َفُھَو ِمْنُھْم َوِفي الّتْرِمِذّي َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َل ا َم ِمّن
اَء         ّلَم َج ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َرِة َأّن الّنِب َتَشّبَھ ِبَقْوٍم َغْیِرَنا َوَأّما َما َجاَء ِفي َحِدیِث اْلِھْج

َیْخَتِفَي إَلى َأِبي َبْكٍر ُمَتَقّنًعا ِباْلَھاِجَرِة َفِإّنَما َفَعَلُھ الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِتْلَك الّساَعَة ِل
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ّلمَ    ِھ َوَس ُھ َعَلْی ُھ   ِبَذِلَك َفَفَعَلُھ ِلْلَحاَجِة َوَلْم َتُكْن َعاَدُتُھ الّتَقّنُع َوَقْد َذَكَر َأَنٌس َعْنُھ َصّلى الّل َأّن
ُھ   ُم    -َكاَن ُیْكِثُر اْلِقَناَع َوَھَذا إّنَما َكاَن َیْفَعُل ُھ َأْعَل ّر َوَنحْ     -َوَالّل ْن اْلَح ِة ِم ا  ِلْلَحاَج ِوِه َوَأْیًض

  .َلْیَس الّتَقّنُع ِمْن الّتَطْیُلِس 
  ]َغاِلُب ُلْبِسِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَأْصَحاِبِھ اْلُقْطُن [ َفْصٌل 

ْن      َج ِم ا ُنِس وا َم ا َلِبُس ِن َوُرّبَم ْن اْلُقْط َج ِم ا ُنِس َحاُبُھ َم َو َوَأْص َبُس ُھ ا َیْل ُب َم اَن َغاِل َوَك
وِف َوا  ِن     الّص اِبِر ْب ْن َج ِحیٍح َع َناٍد َص َبَھاِنّي ِبِإْس َحاَق اْلَأْص و إْس ْیُخ َأُب َر الّش اِن َوَذَك ْلَكّت

وٍف َوِإَزاُر             ُة ُص ِھ ُجّب یِریَن َوَعَلْی ِن ِس ِد ْب ى ُمَحّم ٍد َعَل ُن َراِش ْلُت ْب َل الّص َأّیوَب َقاَل َدَخ
ٌد    ُھ ُمَحّم َمَأّز ِمْن وٍف َفاْش ُة ُص وٍف َوِعَماَم وَف   ُص وَن الّص ا َیْلَبُس ّن َأّن َأْقَواًم اَل َأُظ َوَق

ِھ              ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ُم َأّن الّنِب ا َأّتِھ ْن َل ّدَثِني َم ْد َح ْرَیَم َوَق ُن َم ى اْب َوَیُقوُلوَن َقْد َلِبَسُھ ِعیَس
َوَمْقُصوُد اْبِن ِسیِریَن . ُتّتَبَع َوَسّلَم َقْد َلِبَس اْلَكّتاَن َوالّصوَف َواْلُقْطَن َوُسّنُة َنِبّیَنا َأَحّق َأْن 

ُھ    ِرِه َفَیَتَحّرْوَن ]  ١٣٨ص [ ِبَھَذا َأّن َأْقَواًما َیَرْوَن َأّن ُلْبَس الّصوِف َداِئًما َأْفَضُل ِمْن َغْی
ومً   ّرْوَن ُرُس اًعا  َأْنُفَسُھْم ِمْن َغْیِرِه َوَكَذِلَك َیَتَحّرْوَن ِزّیا َواِحًدا ِمْن اْلَمَلاِبِس َوَیَتَح ا َوَأْوَض

ُك َوَھْیَئاٍت َیَرْوَن اْلُخُروَج َعْنَھا ُمْنَكًرا َوَلْیَس اْلُمْنَكُر إّلا الّتَقّیُد ِبَھا َواْلُمَحاَفَظُة َعَلْیَھا َوَتْر
  .اْلُخُروِج َعْنَھا 

  ]الّسّنُة ُلْبُس َما َتَیّسَر [ 
َر   َوالّصَواُب َأّن َأْفَضَل الّطُرِق َطِریُق َرُسوِل الّلِھ  ّنَھا َوَأَم َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اّلِتي َس

اِس          ْن الّلَب َر ِم ا َتَیّس َبَس َم اِس َأْن َیْل ي الّلَب ُھ ِف ِبَھا َوَرّغَب ِفیَھا َوَداَوَم َعَلْیَھا َوِھَي َأّن َھْدَی
  .ِمْن الّصوِف َتاَرًة َواْلُقْطِن َتاَرًة َواْلَكّتاِن َتاَرًة 

  ]لبس البرد [ 
َراِویِل      َوُل یِص َوالّس اِء َواْلَقِم ِة َواْلَقَب ْبُس اْلُجّب ِر َوُل ْرِد اْلَأْخَض ِة َواْلُب ُروِد اْلَیَماِنّی ْبُس اْلُب

اَرًة         ا َت اَرًة َوَتَرَكَھ ِھ َت ْن َخْلِف َة ِم ى الّذَؤاَب اَن  . َواْلِإَزاِر َوالّرَداِء َواْلُخّف َوالّنْعِل َوَأْرَخ َوَك
ى ِباْلِعَمامَ  ِك  َیَتَلّح َت اْلَحَن َت     . ِة َتْح ّم َأْن اَل الّلُھ ِمِھ َوَق ّماُه ِباْس ا َس َتَجّد َثْوًب اَن إَذا اْس َوَك

َك      وُذ ِب ُھ َوَأُع ِنَع َل َكَسْوَتِني َھَذا اْلَقِمیَص َأْو الّرَداَء َأْو اْلِعَماَمَة َأْسَأُلَك َخْیَرُه َوَخْیَر َما ُص
َوَلِبَس الّشْعَر اْلَأْسَوَد َكَما . اَن إَذا َلِبَس َقِمیَصُھ َبَدَأ ِبَمَیاِمِنِھ ِمْن َشّرِه َوَشّر َما ُصِنَع َلُھ َوَك

ّلَم        ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َرَج َرُس ْت َخ َة َقاَل ْن َعاِئَش ِحیِحِھ َع ي َص ِلٌم ِف َرَوى ُمْس
َأَنٍس  َوِفي ا]  ١٣٩ص [ َوَعَلْیِھ ِمْرٌط ُمَرّحٌل ِمْن َشْعٍر َأْسَوَد  لّصِحیَحْیِن َعْن َقَتاَدَة ُقْلَنا ِل

َواْلِحَبَرُة ُبْرٌد . َأّي الّلَباِس َكاَن َأَحّب إَلى َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ؟ َقاَل اْلِحَبَرُة 
وا      َفِإّن َغاِلَب ِلَباِسِھْم َكاَن ِمْن َنْسِج اْلَیَمِن ِلَأّنَھا. ِمْن ُبُروِد اْلَیَمِن  ا َلِبُس ْنُھْم َوُرّبَم ٌة ِم َقِریَب

ْبُط      ُجَھا اْلِق ْت َتْنِس ي َكاَن . َما ُیْجَلُب ِمْن الّشاِم َوِمْصَر َكاْلَقَباِطّي اْلَمْنُسوَجِة ِمْن اْلَكّتاِن اّلِت
ْن ُصوٍف    َوِفي ُسَنِن الّنَساِئّي َعْن َعاِئَشَة َأّنَھا َجَعَلْت ِللّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُبْرَدًة ِم

َب       ّریَح الّطّی ّب ال اَن ُیِح ا َوَك َنِن   . َفَلِبَسَھا َفَلّما َعِرَق َفَوَجَد ِریَح الّصوِف َطَرَحَھ ي ُس َوِف
ّلَم     ِھ َوَس ُھ َعَلْی َأِبي َداُود َعْن َعْبِد الّلِھ ْبِن َعّباٍس َقاَل َلَقْد َرَأْیُت َعَلى َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّل

ِھ              َأْحَسَن  وَل الّل ُت َرُس اَل َرَأْی َة َق ي ِرْمَث ْن َأِب اِئّي َع َنِن الّنَس ي ُس ِل َوِف ْن اْلُحَل وُن ِم َما َیُك
ِھ      . َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْخُطُب َوَعَلْیِھ ُبْرَداِن َأْخَضَران  ِذي ِفی َو اّل ُر ُھ ْرُد اْلَأْخَض َواْلُب

َت         َسَواٌء]  ١٤٠ص [ ُخُطوٌط ُخْضٌر َوُھَو  َأْحَمَر اْلَبْح َراِء اْل ِة اْلَحْم ْن اْلُحّل َم ِم ْن َفِھ َفَم
  .َفَیْنَبِغي َأْن َیُقوَل إّن اْلُبْرَد اْلَأْخَضَر َكاَن َأْخَضَر َبْحًتا َوَھَذا َلا َیُقوُلُھ َأَحٌد 

  ]ِمَخّدُتُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم [ 
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  ]َأَباَح الّلُھ  الّرّد َعَلى َمْن َیْمَتِنُعوَن َعّما[ 
  ]الّنْھَي َعْن ِلَباِس الّشْھَرِة َسَواٌء ِلْلَفْخِر َأْو ِللّتَزّھِد [ 

 َوَكاَنْت ِمَخّدُتُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِمْن ُأُدٍم َحْشُوَھا ِلیٌف َفَاّلِذیَن َیْمَتِنُعوَن َعّما َأَباَح الّلُھ
اِعِم َوالْ  ا          ِمْن اْلَمَلاِبِس َواْلَمَط وَن إّل ا َیْلَبُس اَبُلوُھْم َفَل ٌة َق ِإَزاِئِھْم َطاِئَف ًدا ِب ًدا َوَتَعّب اِكِح َتَزّھ َمَن

ًرا َوَتَجبّ   ًرا َأْشَرَف الّثَیاِب َوَلا َیْأُكُلوَن إّلا َأْلَیَن الّطَعاِم َفَلا َیَرْوَن ُلْبَس اْلَخِشِن َوَلا َأْكَلُھ َتَكّب
َلِف  َوِكَلا الّطاِئَفَتْیِن َھْدُیُھ ُم َخاِلٌف ِلَھْدِي الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوِلَھَذا َقاَل َبْعُض الّس

َر     ِن ُعَم ْن اْب َنِن َع ي الّس ْنَخِفُض َوِف اِلي َواْلُم اِب اْلَع ْن الّثَی ْھَرَتْیِن ِم وَن الّش اُنوا َیْكَرُھ َك
ْن َلِبَس َثْوَب ُشْھَرٍة َأْلَبَسُھ الّلُھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة َثْوَب َیْرَفُعُھ إَلى الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َم

یِض َذلِ             ُھ ِبَنِق ُھ الّل َر َفَعاَقَب اَل َواْلَفْخ ِھ اِلاْخِتَی َد ِب ُھ َقَص َذا ِلَأّن اُر َوَھ ِھ الّن َك َمَذّلٍة ُثّم َتَلّھُب ِفی
ْوِم    َفَأَذّلُھ َكَما َعاَقَب َمْن َأَطاَل ِثَیاَبُھ ُخَیَلاَء ى َی ِبَأْن َخَسَف ِبِھ اْلَأْرَض َفُھَو َیَتَجْلَجُل ِفیَھا إَل

ْن    . اْلِقَیاَمِة  ّلَم َم ِھ َوَس َوِفي الّصِحیَحْیِن َعْن اْبِن ُعَمَر َقاَل َقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
ّلَم   ]  ١٤١ص [ ِة َوِفي َجّر َثْوَبُھ ُخَیَلاَء َلْم َیْنُظْر الّلُھ إَلْیِھ َیْوَم اْلِقَیاَم ِھ َوَس َصّلى الّلُھ َعَلْی

ھِ       ُھ إَلْی ْر الّل ْم َیْنُظ اَء َل ا ُخَیَل  َقاَل اْلِإْسَباُل ِفي اْلِإَزاِر َواْلَقِمیِص َواْلِعَماَمِة َمْن َجّر َشْیًئا ِمْنَھ
اَل رَ         ا َق اَل َم ا َق َر َأْیًض ِن ُعَم ْن اْب َنِن َع ِھ      َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوِفي الّس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ُس

َوَسّلَم ِفي اْلِإَزاِر َفُھَو ِفي اْلَقِمیِص َوَكَذِلَك ُلْبُس الّدِنيِء ِمْن الّثَیاِب ُیَذّم ِفي َمْوِضٍع َوُیْحَمُد 
ِتَكاَنةً   ًعا َواْس ْبَس    ِفي َمْوِضٍع َفُیَذّم إَذا َكاَن ُشْھَرًة َوُخَیَلاَء َوُیْمَدُح إَذا َكاَن َتَواُض ا َأّن ُل َكَم

اًرا        ا َوِإْظَھ اَن َتَجّمًل َدُح إَذا َك اَء َوُیْم ًرا َوُخَیَل ًرا َوَفْخ اَن َتَكّب َذّم إَذا َك اِب ُی ْن الّثَی ِع ِم الّرِفی
َم ِلِنْعَمِة الّلِھ َفِفي َصِحیِح ُمْسِلٍم َعْن اْبِن َمْسُعوٍد َقاَل َقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّل

ي     اَن ِف ْن َك َلا َیْدُخُل اْلَجّنَة َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِھ ِمْثَقاُل َحّبِة َخْرَدٍل ِمْن ِكْبٍر َوَلا َیْدُخُل الّناَر َم
ْوِبي            وَن َث ّب َأْن َیُك ي ُأِح ِھ إّن وَل الّل ا َرُس ٌل َی اَل َرُج اٍن َفَق َقْلِبِھ ِمْثَقاُل َحّبِة َخْرَدٍل ِمْن إیَم

ُر         َحَسًنا َوَنْعِل ُر َبَط اَل اْلِكْب ّب اْلَجَم ٌل ُیِح َھ َجِمی ا إّن الّل اَل َل ي َحَسَنًة َأَفِمْن اْلِكْبِر َذاَك ؟ َفَق
  ] ١٤٢ص [ اْلَحّق َوَغْمُط الّناِس 

  )٢٥٦ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِحْفِظ الّصّحِة ِبالّطیِب

اَنْت الّراِئَحُة الّطّیَبُة ِغَذاَء الّروِح َوالّروُح َمِطّیُة اْلُقَوى َواْلُقَوى َتْزَداُد ِبالّطیِب َوُھَو َلّما َك
 َیْنَفُع الّدَماَغ َواْلَقْلَب َوَساِئَر اْلَأْعَضاِء اْلَباِطِنّیِة َوُیَفّرُح اْلَقْلَب َوَیُسّر الّنْفَس َوَیْبُسُط الّروَح

ٌة          َوُھَو َأْصَدُق َش َبٌة َقِریَب ِة ِنْس ّروِح الّطّیَب ْیَن ال ُھ َوَب ا َوَبْیَن ًة َلَھ ّدُه ُمَلاَءَم . ْيٍء ِللّروِح َوَأَش
َلاُمُھ       ِھ َوَس ِھ َعَلْی َلَواُت الّل یَن َص ي  . َكاَن َأَحَد اْلَمْحُبوِبیَن ِمْن الّدْنَیا إَلى َأْطَیِب الّطّیِب " َوِف

" َصِحیِح ُمْسِلٍم " الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن َلا َیُرّد الّطیَب َوِفي  َأّنُھ َصّلى" َصِحیِح اْلُبَخاِرّي 
ُف     . َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َمْن ُعِرَض َعَلْیِھ َرْیَحاٌن َفَلا َیُرّدُه  ّریِح َخِفی ُب ال ُھ َطّی َفِإّن

ّي        َوالّنَساِئّي َعْن" ُسَنِن َأِبي َداُوَد " اْلَمْحَمِل َوِفي  ْن الّنِب ُھ َع ُھ َعْن َي الّل َرَة َرِض َأِبي ُھَرْی
َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َمْن ُعِرَض َعَلْیِھ ِطیٌب َفَلا َیُرّدُه َفِإّنُھ َخِفیُف اْلَمْحَمِل َطّیُب الّراِئَحِة 

ّلَم َأنّ     " : ُمْسَنِد اْلَبّزاِر " َوِفي  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّب     َعْن الّنِبّي َص ٌب ُیِح َھ َطّی اَل إّن الّل ُھ َق
اَءُكْم        وا َأْفَن وَد َفَنّظُف ّب اْلُج َواٌد ُیِح َرَم َج ّب اْلَك ِریٌم ُیِح َة َك ّب الّنَظاَف ٌف ُیِح َب َنِظی الّطی

 ] ٢٥٧ص . [ َوَساَحاِتُكْم َوَلا َتَشّبُھوا ِباْلَیُھوِد َیْجَمُعوَن اْلُأُكّب ِفي ُدوِرِھم اْلُأُكّب الّزَباَلُة 
ھُ   ُھ َأّن  َوَذَكَر اْبُن َأِبي َشْیَبَة َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن َلُھ ِسّكٌة َیَتَطّیُب ِمْنَھا َوَصّح َعْن

ّس     ٌب َأْن َیَم ُھ ِطی َقاَل إّن ِلّلِھ َحّقا َعَلى ُكّل ُمْسِلٍم َأْن َیْغَتِسَل ِفي ُكّل َسْبَعِة َأّیاٍم َوِإْن َكاَن َل



 ٣٦٣

ى    ِمْنُھ َو ْيٍء إَل ّب َش ِفي الّطیِب ِمْن اْلَخاّصّیِة َأّن اْلَمَلاِئَكَة ُتِحّبُھ َوالّشَیاِطیَن َتْنِفُر َعْنُھ َوَأَح
َأْرَواُح    َة َواْل َة الّطّیَب ّب الّراِئَح ُة ُتِح َأْرَواُح الّطّیَب ُة َفاْل ُة اْلَكِریَھ ُة اْلُمْنِتَن َیاِطیِن الّراِئَح الّش

ّب ا ُة ُتِح یَن     اْلَخِبیَث اُت ِلْلَخِبیِث ُبَھا َفاْلَخِبیَث ا ُیَناِس ى َم ُل إَل ّل ُروٍح َتِمی َة َوُك َة اْلَخِبیَث لّراِئَح
اِء        ي الّنَس اَن ِف َذا َوِإْن َك اِت َوَھ وَن ِللّطّیَب َواْلَخِبیُثوَن ِلْلَخِبیَثاِت َوالّطّیَباُت ِللّطّیِبیَن َوالّطّیُب

ا       َوالّرَجاِل َفِإّنُھ َیَتَناَوُل اْلَأ ّرَواِئَح إّم اِبَس َوال اِرَب َواْلَمَل اِعَم َواْلَمَش َأْقَواَل َواْلَمَط ْعَماَل َواْل
  .ِبُعُموِم َلْفِظِھ َأْو ِبُعُموِم َمْعَناُه 

  )٢٥٧ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِحْفِظ ِصّحِة اْلَعْیِن

  ]ْلَعْیِن ِباِلاْكِتَحاِل ِحْفُظ ِصّحِة ا[ 
َعْن َعْبِد الّرْحَمِن ْبِن الّنْعَماِن ْبِن َمْعَبٍد ْبِن َھْوَذَة اْلَأْنَصاِرّي " ُسَنِنِھ " َرَوى َأُبو َداُوَد ِفي 

َر ِبالْ            ّلَم َأَم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل ُھ َأّن َرُس ُھ َعْن َي الّل ّدِه َرِض ِد  َعْن َأِبیِھ َعْن َج ِإْثِم
ِك   : اْلُمَرّوِح ِعْنَد الّنْوِم َوَقاَل ِلَیّتِقِھ الّصاِئُم َقاَل َأُبو ُعَبْیٍد  ُب ِباْلِمْس ص . [ اْلُمَرّوُح اْلُمَطّی

ْت        " ُسَنِن اْبِن َماَجْھ " َوِفي ]  ٢٥٨ اَل َكاَن ا َق ُھ َعْنُھَم َي الّل اٍس َرِض ِن َعّب َوَغْیِرِه َعْن اْب
ُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُمْكُحَلٌة َیْكَتِحُل ِمْنَھا َثَلاًثا ِفي ُكّل َعْیٍن َوِفي الّتْرِمِذّي َعْن اْبِن ِللّنِبّي َصّلى الّل

ُل         َل َیْجَع ّلَم إَذا اْكَتَح ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َعّباٍس َرِضَي الّلُھ َعْنُھَما َقاَل َكاَن َرُسوُل الّل
ّلى   ِفي اْلُیْمَنى َثَلاًثا َیْبَتِدُئ ِب ُھ َص َھا َوَیْخِتُم ِبَھا َوِفي اْلُیْسَرى ِثْنَتْیِن َوَقْد َرَوى َأُبو َداُوَد َعْن

ِفي َھِذِه الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َمْن اْكَتَحَل َفْلُیوِتْر َفَھْل اْلِوْتُر ِبالّنْسَبِة إَلى اْلَعْیَنْیِن ِكْلَتْیِھَما َفَیُكوُن 
انِ    ِذِه ِثْنَت ي َھ ْیٍن           َثَلاٌث َوِف ّل َع ى ُك َبِة إَل َو ِبالّنْس یِل َأْو ُھ َداِء َوالّتْفِض ى ِباِلاْبِت ى َأْوَل َواْلُیْمَن

ِرِه    ٢٥٩ص . [ َفَیُكوُن ِفي َھِذِه َثَلاٌث َوِفي َھِذِه َثَلاٌث َوُھَما َقْوَلاِن ِفي َمْذَھِب َأْحَمَد َوَغْی
[  

  ]َفَواِئُد اْلُكْحِل ِلْلَعْیِن [ 
ِحْفٌظ ِلِصّحِة اْلَعْیِن َوَتْقِوَیٌة ِللّنوِر اْلَباِصِر َوَجَلاٌء َلَھا َوَتْلِطیٌف ِلْلَماّدِة الّرِدیَئِة َوِفي اْلُكْحِل 

ى       ِتَماِلَھا َعَل ٍل ِلاْش ُد َفْض ْوِم َمِزی َواْسِتْخَراٌج َلَھا َمَع الّزیَنِة ِفي َبْعِض َأْنَواِعِھ َوَلُھ ِعْنَد الّن
َك        اْلُكْحِل َوُسُكوِنَھا َعِق ْن َذِل ِد ِم ا َوِلْلِإْثِم ِة َلَھ ِة الّطِبیَع ا َوِخْدَم یَبُھ َعْن اْلَحَرَكِة اْلُمِضّرِة ِبَھ

و          " ُسَنِن اْبِن َماَجْھ " َوِفي . َخاّصّیٌة  ُھ َیْجُل ِد َفِإّن ْیُكْم ِباْلِإْثِم ُھ َعَل ِھ َیْرَفُع ْن َأِبی اِلٍم َع ْن َس َع
َفاٌة   " : ِكَتاِب َأِبي ُنَعْیٍم " اْلَبَصَر َوُیْنِبُت الّشْعَر َوِفي  َذى َمْص َفِإّنُھ َمْنَبَتٌة ِللّشْعِر َمْذَھَبٌة ِلْلَق

اٍس    : َأْیًضا " ُسَنِن اْبِن َماَجْھ " ِلْلَبَصِر َوِفي  ِن َعّب ْن اْب ا     -َع ُھ َعْنُھَم َي الّل ُھ   -َرِض َیْرَفُع
  ] ٢٦٠ص [ ِبُت الّشْعَر َخْیُر َأْكَحاِلُكْم اْلِإْثِمُد َیْجُلو اْلَبَصَر َوُیْن

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
ب     ١ ان أح ُردُُّه، وك ب، وال َی ب الطی َب ویح ر التََّطیُّ لم یكث ھ وس لى اهللا علی ان ص ـ ك

  .الطیب إلیھ المسك
وم،    ٢ ن الن اه م ـ وكان یحب السواك، وكان یستاك مفطًرا وصائًما، ویستاك عند االنتب

  .منزلوعند الوضوء، وعند الصالة وعند دخول ال
ت الشعر       : ((ـ وقال٣ و البصر، وینب د، یجل ر أكحالكم اإلثم ن ماجھ    )) [خی حیح اب ص
)٢/١١٥٧.[(  
ھ   ) ١(ـ وكان یرجِّل٤ نفسھ تارة، وترجِّلھ عائشة تارة، وكان َھْدُیُھ في حلق رأسھ ترك

  .كلھ أو أخذه كلَّھ



 ٣٦٤

ة       ٥ وق الجم ْعُرُه ف ان َش ٍك، وك ي ُنُس وفرة،  ـ ولم ُیْحَفْظ عنھ حلق رأسھ إال ف ، ودون ال
  .َتْضِرُب شحمة أذنیھ) ٢(وكانت ُجمَُّتُھ

  .ـ ونھى عن اْلَقْزِع٦
  ].ق))  [خالفوا المشركین، ووفروا اللحى وأحفوا الشارب: ((ـ وقال٧
اس ٨ ارًة،        : ـ وكان یلبس ما تیسر من اللب ان ت ارًة، والكت ارًة، والقطن ت من الصوف ت

  .وكان أحب اللباس إلیھ القمیص
اء والسراویل واإلزار      ـ ولبس ال٩ ة والَقب بس الجب برود الیمانیة، والبرد األخضر، ول

  .والرِّداء، والخفَّ والنَّعل والعمامة
  .ـ وكان یتلحى بالعمامة تحت الحنك، وأرخى الذؤابة من خلفھ تارًة وتركھا تارًة١٠
  .إزار ورداء): ٣(ـ ولبس األسود، ولبس ُحلًَّة حمراء والحلة١١
  .ا من ِفَضٍة، وكان یجعل فصھ مما یلي باطن َكفِِّھـ ولبس خاتًم١٢
ال   ١٣ مَّاُه باسمھ، وق ذا القمیص أو      : ((ـ وكان إذا اْسَتَجد ثوًبا َس ت كسوتني ھ م أن اللھ

نع    ا ُص الرداء أو العمامة، أسألك خیره وخیر ما ُصنع لھ، وأعوذ بك من َشرِِّه َوَشرِّ م
  ].صحیح أبي داود)). [لھ

  .میصھ بدأ بمیامنھـ وكان إذا لبس ق١٤
  .ـ وكان یعجبُھ التََّیمُُّن في َتَنعُِّلِھ َوَترجُِّلِھ وطھوِره َوَأْخِذِه َوَعَطاِئِھ١٥
ّض      ١٦ ِھ، َوَغ ى ِفِی ھ عل ده أو ثوب ـ وكان َھْدُیُھ صلى اهللا علیھ وسلم إذا عطس وضع ی

  .بھ صوَتھ
  .ـ وكان صلى اهللا علیھ وسلم أشدَّ حیاء من العذراء في خدرھا١٧
حكھ أن   ١٨ ة ض ـ وكان َیْضَحُك مما ُیْضَحُك منھ، وكان ُجلَّ َضِحِكِھ التبسُم، فكان نھای

تبدو نواجُذه، وكان بكاؤه من جنس َضِحِكِھ، لم یكن بشھیق ورفع صوت، كما لم یكن  
  .ضحكھ قھقھًة، ولكن كانت عیناه تدمع ویسمع لصدره َأِزیٌز

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
والممدود منھ ما كان من  . لرأس واللحیة وتنظیفھ وتحسینھھو تسریح ا: الترجیل) ١(

ا أي   ل إال غًب ا دون  : غیر إكثار ومبالغة حیث نھى صلى اهللا علیھ وسلم عن الترجِّ وقًت
  .وقت

  .ما وصل من شعر الرأس إلى المنكبین: الجمة) ٢(
  وھي بردان یمانیان منسوجان بخطوط حمر مع األسود) ٣(

  زحةھدي الحبیب في المما  .٣٨
  )١٥٤ص /  ١ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل َھْدُیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلُعُقوِد
َوَباَع َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َواْشَتَرى َوَكاَن ِشَراُؤُه َبْعَد َأْن َأْكَرَمُھ الّلُھ َتَعاَلى 

یَرٍة   ِبِرَساَلِتِھ َأْكَثَر ِمْن َبْیِعِھ َوَك اَیا َیِس َذِلَك َبْعَد اْلِھْجَرِة َلا َیَكاُد ُیْحَفُظ َعْنُھ اْلَبْیُع إّلا ِفي َقَض
ْذكُ       ي َم اَم َأِب َدّبَر ُغَل وَب اْلُم ِھ َیْعُق وٍر َأْكَثُرَھا ِلَغْیِرِه َكَبْیِعِھ اْلَقَدَح َواْلِحْلَس ِفیَمْن َیِزیُد َوَبْیِع

دَ     َوَد ِبَعْب ًدا َأْس ِھ َعْب ْن         . ْیِن َوَبْیِع ُر ِم ِتْئَجاُرُه َأْكَث َتْأَجَر َواْس َر َواْس ٌر َوآَج َراُؤُه َفَكِثی ا ِش َوَأّم
ْن              ُھ ِم َر َنْفَس َنِم َوَأّج ِة اْلَغ ي ِرَعاَی ّوِة ِف َل الّنُب ُھ َقْب َر َنْفَس ُھ َأّج ُھ َأّن ُظ َعْن ا ُیْحَف اِرِه َوِإّنَم إیَج

ى الشّ    ا إَل ٌر       َخِدیَجَة ِفي َسَفِرِه ِبَماِلَھ یٌن َوَأِجی اِرُب َأِم اَرَبًة َفاْلَمَض ُد ُمَض اَن اْلَعْق اِم َوِإْن َك



 ٣٦٥

ْن     . َظَھَر ِفیِھ الّرْبُح ]  ١٥٥ص [ َوَوِكیٌل َوَشِریٌك  َتْدَرِكھِ  ِم ي ُمْس اِكُم ِف َوَقْد َأْخَرَج اْلَح
َر رَ  ِھ      َحِدیِث الّرِبیِع ْبِن َبْدٍر َعْن َأِبي الّزَبْیِر َعْن َجاِبٍر َقاَل آَج ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ُس

اَل      وصٍ  َوَق ْفَرٍة ِبَقُل ّل َس َرَش ُك ى َج ْفَرَتْیِن إَل دٍ  َس ِت ُخَوْیِل َة ِبْن ْن َخِدیَج ُھ ِم ّلَم َنْفَس َوَس
ِة  . َصِحیُح اْلِإْسَناِد  َیمَ        : َقاَل ِفي الّنَھاَی اِلیِف اْل ْن َمَخ ّراِء ِم ْتِح ال یِم َوَف ّم اْلِج َرُش ِبَض ِن ُج

ت  . َوُھَو ِبَفْتِحِھَما َبَلٌد ِبالّشاِم  ا         : ُقْل اِم َوَل ِذي ِبالّش وُح اّل َو اْلَمْفُت ا ُھ ِدیُث َفِإّنَم ّح اْلَح إْن َص
ّداَرُقْطِنّي  . َیِصّح َفِإّن الّرِبیَع ْبَن َبْدٍر َھَذا ُھَو ُعَلْیَلٌة َضّعَفُھ َأِئّمُة اْلَحِدیِث  َقاَل الّنَساِئّي َوال

ِھ  َواْلَأْز اَرَك  . ِدّي َمْتُروٌك َوَكَأّن اْلَحاِكَم َظّنُھ الّرِبیَع ْبَن َبْدٍر َمْوَلى َطْلَحَة ْبِن ُعَبْیِد الّل َوَش
اَل      ِریُكُھ َق ِھ َش ِدَم َعَلْی ا     : َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلمَ  َوَلّما َق اَل َأَم ي ؟ َق ا َتْعِرُفِن َأَم

َداَرَأِة  . ْعَم الّشِریُك ُكْنَت َلا ُتَداِري َوَلا ُتَماِري ُكْنَت َشِریِكي ؟ َفِن َوُتَداِرُئ ِباْلَھْمَزِة ِمْن اْلُم
َي               َاّلِتي ِھ ُة ِب َي اْلُمَداَفَع َداَراِة َوِھ ْن اْلُم اَرْت ِم ا َص ِرَك َھْمُزَھ ِإْن ُت ّق َف ُة اْلَح َي ُمَداَفَع َوِھ

ا  . ِكیُلُھ َأْكَثَر ِمْن َتَوّكِلِھ َوَوّكَل َوَتَوّكَل َوَكاَن َتْو. َأْحَسُن  َوَأْھَدى َوَقِبَل اْلَھِدّیَة َوَأَثاَب َعَلْیَھ
ٌة   ]  ١٥٦ص [ َوَوَھَب َواّتَھَب  ْھِمِھ َجاِرَی ا  : َفَقاَل ِلَسَلَمَة ْبِن اْلَأْكَوِع َوَقْد َوَقَع ِفي َس َھْبَھ

َساَرى ِمْن اْلُمْسِلِمیَن َواْسَتَداَن ِبَرْھٍن َوِبَغْیِر َرْھٍن ِلي َفَوَھَبَھا َلُھ َفَفاَدى ِبَھا ِمْن َأْھِل َمّكَة ُأ
  .َواْسَتَعاَر َواْشَتَرى ِبالّثَمِن اْلَحاّل َواْلُمَؤّجِل 

  ]الّضَمان [
ِة          ُھ ِباْلَجّن ُموًنا َل اَن َمْض ا َك ْن َعِمَلَھ اٍل َم ى َأْعَم ِھ َعَل ى َرّب ا َعَل َماًنا َخاّص ِمَن َض َوَض

ْد       َوَضَماًنا َعا ا َوَق َو ُیوِفیَھ ِھ َوُھ ا َعَلْی اًء َأّنَھ ّما ِلُدُیوِن َمْن ُتُوّفَي ِمْن اْلُمْسِلِمیَن َوَلْم َیَدْع َوَف
اًء ِقیَل إّن َھَذا اْلُحْكَم َعاّم ِلْلَأِئّمِة َبْعَدُه َفالّسْلَطاُن َضاِمٌن ِلُدُیوِن اْلُمْسِلِمیَن إَذا َلْم ُیْخِلُفوا َوَف

ا َعَلْی اُلوا َفِإّنَھ اِل َوَق ِت اْلَم ْن َبْی ا ِم َذِلَك  : ِھ ُیَوّفیَھ ا َفَك َدْع َواِرًث ْم َی اَت َوَل ُھ إَذا َم ا َیِرُث َكَم
نْ      ُھ َم ْن َل ْم َیُك ِھ إَذا َل  َیْقِضي َعْنُھ َدْیَنُھ إَذا َماَت َوَلْم َیَدْع َوَفاًء َوَكَذِلَك ُیْنِفُق َعَلْیِھ ِفي َحَیاِت

ي   َو. ُیْنِفُق َعَلْیِھ  َدَقًة ِف َوَقَف َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْرًضا َكاَنْت َلُھ َجَعَلَھا َص
ْب         ْم َیْغَض ا َفَل ا ُمِغیًث ي ُمَراَجَعِتَھ َفاَعَتُھ ِف َرُة َش ِھ َوَرّدْت ِبَرْی ّفَع إَلْی ّفَع َوُش ِھ َوَتَش ِبیِل الّل َس

وَ  ُھ          َعَلْیَھا َوَلا َعَتَب َوُھَو اْلُأْس َرُه الّل ًعا َوَأَم اِنیَن َمْوِض ْن َثَم َر ِم ي َأْكَث َف ِف ْدَوُة َوَحَل ُة َواْلُق
اَل    َع َفَق ْل ِإي     { ]  ١٥٧ص [ ُسْبَحاَنُھ ِباْلَحِلِف ِفي َثَلاَثِة َمَواِض َو ُق ّق ُھ َتْنِبُئوَنَك َأَح َوَیْس

ْل  َوَق{ : َوَقاَل َتَعاَلى ]  ٥٣ُیوُنُس [ } َوَرّبي ِإّنُھ َلَحّق  اَل اّلِذیَن َكَفُروا َلا َتْأِتیَنا الّساَعُة ُق
َزَعَم اّلِذیَن َكَفُروا َأْن َلْن ُیْبَعُثوا ُقْل َبَلى { : َوَقاَل َتَعاَلى ]  ٣َسَبٌأ [ } َبَلى َوَرّبي َلَتْأِتَیّنُكْم 

اُبُن  } ِسیٌر َوَرّبي َلُتْبَعُثّن ُثّم َلُتَنّبُؤّن ِبَما َعِمْلُتْم َوَذِلَك َعَلى الّلِھ َی َماِعیُل   ]  ٧الّتَغ اَن إْس َوَك
اَكَم         ِھ َفَتَح ّمیِھ ِباْلَفِقی ا ُیَس اِھِرّي َوَل َن َداُود الّظ َد ْب ْبُن إْسَحاَق اْلَقاِضي ُیَذاِكُر َأَبا َبْكٍر ُمَحّم

ِن َداُود فَ     ِر ْب ي َبْك ى َأِب ُھ     إَلْیِھ َیْوًما ُھَو َوَخْصٌم َلُھ َفَتَوّجَھْت اْلَیِمیُن َعَل اَل َل ِف َفَق َأ ِلْلَحِل َتَھّی
ْد    ِف َوَق اْلَقاِضي إْسَماِعیُل َأَوَتْحِلُف َوِمْثُلك َیْحِلُف َیا َأَبا َبْكٍر ؟ َفَقاَل َوَما َیْمَنُعِني ِمْن اْلَحِل

كَ   َن َذِل و     َأَمَر الّلُھ َتَعاَلى َنِبّیُھ ِباْلَحِلِف ِفي َثَلاَثِة َمَواِضَع ِمْن ِكَتاِبِھ َقاَل َأْی ُھ َأُب َرَدَھا َل ؟ َفَس
  .َبْكٍر َفاْسَتْحَسَن َذِلَك ِمْنُھ ِجّدا َوَدَعاُه ِباْلَفِقیِھ ِمْن َذِلَك اْلَیْوِم 

  ]اِلاْسِتْثَناُء ِفي اْلَیِمیِن [
اَرًة َوَیْمِضي فِ         ا َت اَرًة َوُیَكّفُرَھ ِھ َت ي َیِمیِن َتْثِني ِف ّلَم َیْس اَرًة   َوَكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس ا َت یَھ
  .َواِلاْسِتْثَناُء َیْمَنُع َعْقَد اْلَیِمیِن َواْلَكّفاَرُة ُتِحّلَھا َبْعَد َعْقِدَھا َوِلَھَذا َسّماَھا الّلُھ َتِحّلًة 

  ]اْلِمَزاُح [



 ٣٦٦

ّق مِ        ا اْلَح ِھ إّل ي َتْوِرَیِت وُل ِف ا َیُق َوّري َوَل َل َأْن  َوَكاَن ُیَماِزُح َوَیُقوُل ِفي ِمَزاِحِھ اْلَحّق َوُی ْث
ُیِریَد ِجَھًة َیْقِصُدَھا َفَیْسَأُل َعْن َغْیِرَھا َكْیَف َطِریُقَھا ؟ َوَكْیَف ِمَیاُھَھا َوَمْسَلُكَھا ؟ َأْو َنْحَو 

َك   یُر  . َذِل یُر َوَیْسَتِش اَن ُیِش ّدْعَوَة   . َوَك ُب ال اَزَة َوُیِجی َھُد اْلِجَن ِریَض َوَیْش وُد اْلَم اَن َیُع َوَك
َع اْلَأْرَمَلِة َواْلِمْسِكیِن َوالّضِعیِف ِفي َحَواِئِجِھْم َوَسِمَع َمِدیَح الّشْعِر َوَأَثاَب َعَلْیِھ َوَیْمِشي َم

ّق     ى اْلَح اَب َعَل ا  . َوَلِكْن َما ِقیَل ِفیِھ ِمْن اْلَمِدیِح َفُھَو ُجْزٌء َیِسیٌر ِجّدا ِمْن َمَحاِمِدِه َوَأَث َوَأّم
ّداِحیَن       َمْدُح َغْیِرِه ِمْن الّناِس وِه اْلَم ي ُوُج ى ِف َر َأْن ُیْحَث َفَأْكَثُر َما َیُكوُن ِباْلَكِذِب َفِلَذِلَك َأَم

  ] ١٥٨ص [ الّتَراُب 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  ھدي الحبیب في الممازحة

  *   أكرم كساب
  :أسوة حسنة حتى في الممازحة

ة،   جمَّل اهللا حیاتنا برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؛ فھو القدوة الح سنة واألسوة الطیب
وھدیھ صلى اهللا علیھ وسلم خیر ھدي، وفعلھ صلى اهللا علیھ وسلم خیر فعل، حتى في 

أتي السؤال         ا ی ھ، وھن دي ب ھ ونقت ب، نقتفی ره الطی ھ    : مزاحھ ترك لنا أث ان ھدی ف ك كی
داعب       ان ی ل ك ازح؟ ھ احك ویم ان یض ل ك ة؟ ھ ي الممازح لم ف ھ وس لى اهللا علی ص

  زح؟ویالعب أو یبتسم ویما
ّوم بالمزحة،           ذب باالبتسامة، وُیق حكة، ویھ ي بالض لم یرب ھ وس لقد كان صلى اهللا علی
ھ   ویدعو بالطرفة، فلضحكاتھ منافع، والبتساماتھ مقاصد، ومن ممازحتھ ِعبر، ولُطَرف

  .ِحَكم وعظات
ة        ین فاطم ھ وب الف بین ین دب خ ھ ح ي اهللا عن ي رض ذا عل ا -فھ ي اهللا عنھم  -رض

جاء رسول :  علیھ وسلم بالمزاح، یحكي لنا سھل بن سعد قالیصالحھ النبي صلى اهللا
ال           ت، فق ي البی ا ف د علی م یج ة فل ت فاطم لم بی ھ وس ن عمك؟    : اهللا صلى اهللا علی ن اب أی

ل       : قالت م یق ھ شيء فغاضبني، فخرج فل ة  (كان بیني وبین ت القیلول ال   ) وق دي، فق عن
و    : جاء فقالانظر أین ھو؟ ف: رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلنسان ا رسول اهللا، ھ ی

في المسجد راقد، فجاء رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھو مضطجع قد سقط رداؤه 
قم : عن شقھ وأصابھ تراب، فجعل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یمسحھ عنھ ویقول

  .فكان أبو تراب أحب األلفاظ إلى علي رضي اهللا عنھ ) ١".(أبا تراب، قم أبا تراب
ذا أ وم    وھ دِّث الق و ُیح لم وھ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ھ رس یر یمازح ن حض ید ب س

ال       رتھ، فق ي خاص بعھ ف لم بأص ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ھ رس حكھم فیطعن : ویض
ال  ي، فق برني: أوجعتن ال). ٢(أص ال : ق طبر، ق ي    : اص یس عل ا ول ك قمیًص إن علی

). ٣(عل یقبل كشحھقمیص، فرفع النبي صلى اهللا علیھ وسلم عن قمیصھ فاحتضنھ وج
  ).٤"(إنما أردت ھذا یا رسول اهللا: قال

قدمت على : وعن عبد الحمید بن صیفي من ولد صھیب عن أبیھ عن جده صھیب قال
ر        ن التم ل م ت آك ًرا، فأقبل ل تم و یأك الھجرة وھ لم ب ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص رس

ھ     إنما آكل على شقي: أتأكل التمر وبك رمد؟ فقلت: وبعیني رمد فقال یس ب حیح ل الص
  ).٥"(فضحك رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : رمد، قال
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أنف من           لم ال ی ھ وس جعي أن رسول اهللا صلى اهللا علی ك األش ن مال ولما علم عوف ب
أتیت رسول اهللا صلى  : المزاح، وال یغضب منھ، بدأ رسول اهللا بالمزاح، یقول عوف

ن أُ        ة م ي ُقب وك وھو ف ي غزوة تب ال   اهللا علیھ وسلم ف رّد وق ". ادخل : "دٍم، فسلمت، ف
: وإنما مزح عوف بن مالك بقولھ). ٦(، فدخلت"كلك: "أكلِّي یا رسول اهللا؟ قال: فقلت

  .أكلِّي یا رسول اهللا؟ ألن القبة كانت صغیرة
ورد       : ولما رأى النبي رجًال ذا بشرة حمراء مازحھ قائال و ال ول أب ورد، یق و ال ت أب أن

ال لى اهللا: ق ول اهللا ص ي رس ال رآن ر، فق ًال أحم ي رج لم ، فرآن ھ وس و : " علی ت أب أن
  ).٧"(الورد

ھ   : ومنھم رجل اسمھ زاھر، یقول أنس رضي اهللا عنھ ال ل إن رجًال من أھل البادیة یق
زه رسول اهللا       ة فیجھ لم الھدی ھ وس زاھر بن حرام، كان یھدي إلى النبي صلى اهللا علی

ول   ال رس رج، فق لم إن أراد أن یخ ھ وس لى اهللا علی لم  ص ھ وس لى اهللا علی إن : اهللا ص
ع متاعھ     : زاھًرا بادیتنا ونحن حاضروه، قال و یبی لم وھ فأتاه النبي صلى اهللا علیھ وس

أرسلني، من ھذا؟ فالتفت إلیھ فلما عرف : فاحتضنھ من خلفھ والرجل ال یبصره، فقال
ال رسول اهللا صلى اهللا        دره، فق ره بص زق ظھ ل یل  أنھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم جع

لكنك : تجدني یا رسول اهللا كاسًدا، قال: من یشتري ھذا العبد؟ فقال زاھر: علیھ وسلم 
  ).٨"(بل أنت عند اهللا غاٍل: عند اهللا لست بكاسد، أو قال صلى اهللا علیھ وسلم

  :المصطفى یمازح النساء واألطفال
ذا     ازح النساء، وھ اب   وكما رأیناه صلى اهللا علیھ وسلم یمازح الرجال رأیناه یم من ب

لم     ھ وس لى اهللا علی ن ص ھ بھ ھ ورفق و    . اھتمام لم وھ ھ وس لى اهللا علی ھ ص ر إلی انظ
ى         -رضي اهللا عنھا-یالطف عائشة  ي األول رتین فتسبقھ ف ا، وھو یسابقھا م ویمازحھ

خرجت مع النبي : ھذه بتلك، والحدیث عن عائشة قالت: ویسبقھا في الثانیة، فیقول لھا
تقدموا، : أسفاره وأنا جاریة لم أحمل اللحم، فقال للناسصلى اهللا علیھ وسلم في بعض 

ت    : فتقدموا، ثم قال لي ى إذا حمل ي حت تعالي حتى أسابقك، فسابقتھ فسبقتھ، فسكت عن
تقدموا، فتقدموا، ثم : اللحم وبدنت ونسیت؛ خرجت معھ في بعض أسفاره، فقال للناس

  ).٩"(ھذه بتلك:یقول تعالي حتى أسابقك، فسابقتھ فسبقني، فجعل یضحك وھو: قال
ون بحرابھم، فعن عائشة            ى أھل الحبشة یلعب ا من النظر إل -وانظر إلیھ وھو یمكنھ

اب   : قالت -رضي اهللا عنھا ى ب واهللا لقد رأیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقوم عل
لم       ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص جد ورس ي المس الحراب ف ون ب ة یلعب ي والحبش حجرت

ى           یسترني بردائھ أل ي حت وم من أجل م یق ھ، ث ھ الیسرى وعینی ین كتف بھم ب نظر إلى لع
ى      ة عل ن، الحریص ة الس ة الحدیث در الجاری دروا ق رف، فاق ي أنص ا الت ون أن أك

  ).١٠"(اللھو
ا حكت عائشة     ا  -ومن مداعبتھ صلى اهللا علیھ وسلم مع النساء، م أن  -رضي اهللا عنھ

ت  نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أتتھ عجوز من األن ا رسول اهللا، ادع اهللا   : صار، فقال ی
لم       ھ وس ي اهللا صلى اهللا علی ال نب دخلھا عجوز،    : "أن یدخلني الجنة، فق ة ال ی إن الجن

لقد لقیت : فذھب نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فصلى ثم رجع إلى عائشة فقالت عائشة
لم    ھ وس ذلك  : من كلمتك مشقة وشدة، فقال نبي اهللا صلى اهللا علی ك ك ؛ إن اهللا إذا إن ذل

  ).١١"(أدخلھن الجنة حّولھن أبكارا
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ول    : وتأتیھ أخرى فتقول دعوك، فیق ذي     : یا رسول اهللا، إن زوجي ی و ال ومن ھو؟ أھ
لم        : بعینھ بیاض؟ قالت ھ وس ال صلى اهللا علی اض، فق ھ بی ا بعین ھ   : واهللا م ى إن بعین بل

  ).١٢"(ما من أحد إال بعینھ بیاض: ال واهللا، فقال: بیاًضا، فقالت
و    ا ھ غار، إنم ار دون الص ھ للكب لم وال مزاح ھ وس لى اهللا علی ھ ص ت مداعبت ا كان وم

ھ   . للصغیر كما ھو للكبیر، وللنساء كما ھو للرجال ان  : یقول أنس رضي اهللا عن إن ك
ي صغیر         ول ألخ ل ان لیق ى إن ك ا حت لم لیخالطن ھ وس ا   : رسول اهللا صلى اهللا علی ا أب ی

ر  ل النغی ا فع ر، م دا). ١٣"(عمی ھ  وی ول ل ھ ویق ي اهللا عن ا رض ا ذا : "عب أنس ی
  ).١٤"(األذنین

ولنترك أنًسا رضي اهللا  .. ویرسل النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنًسا رضي اهللا عنھ یوًما
ر   ا الخب ص علین ھ یق ھ  : عن ي اهللا عن س رض ول أن ھ  : یق لى اهللا علی ان رسول اهللا ص ك

ت  ي نفسي     :وسلم من أحسن الناس خلًقا، فأرسلني یوًما لحاجة، فقل واهللا ال أذھب، وف
أن أذھب لما أمرني بھ نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، فخرجت حتى أمر على صبیان 
ن     اي م بض بقف د ق لم ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص إذا رس وق، ف ي الس ون ف م یلعب وھ

ال  حك    : ورائي، ق ھ وھو یض ال . فنظرت إلی ال      : فق ك؟ ق ث أمرت ت حی یس، ذھب ا أن : ی
  ).١٥"(ھب یا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم نعم، أنا أذ: قلت

ره       ا، ویطأ ظھ ا رضي اهللا عنھم وُیخرج لسانھ للحسن والحسین صغاًرا مداعًبا إیاھم
ول     حابھ فیق د أص ھ أح دخل علی ا، وی ین لیركب ن والحس ھ الحس ب  : "لولدی م المرك نع

  ).١٦"(ونعم الفارسان ھما: ركبتما، فیقول
ي  د الطبران ة عن ي روای ي: وف ن أب ال ع رة ق رت  : ھری ان، وأبص اي ھات معت أذن س

یًنا،    ًنا أو حس عیناي ھاتان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھو آخذ بكفیھ جمیًعا، حس
ُحُزقَّة ُحُزقَّة اَرقَّ عین : وقدماه على قدمي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وھو یقول

در رسول اهللا صل     ى ص م    َبقَّة، فیرقى الغالم حتى یضع قدمھ عل لم ، ث ھ وس ى اهللا علی
  ).١٧(اللھم أحبھ، فإني أحبھ: ثم قبلھ، ثم قال: افتح فاك، قال: قال لھ

یجلس ویشاھد     وتأمل حالھ صلى اهللا علیھ وسلم وھو یرى الحسن یصارع الحسین، ف
ال .. ویشجع ال رسول اهللا      : عن جابر عن أبي جعفر ق اصطرع الحسن والحسین، فق

لم  ھ وس لى اهللا علی ی: ص و حس ةھ ت فاطم ال : ن، فقال ك؟ ق ب إلی ھ أح ن : كأن ال، ولك
  )١٨".(جبریل یقول ھو حسین

ول   ا فیق ان رسول اهللا صلى اهللا    : وھذا عبد اهللا بن الحارث یقص علینا مشھًدا عجیًب ك
ھ    : "علیھ وسلم یصف عبد اهللا وعبید اهللا، وكثیًرا بني العباس ثم یقول ّي فل من سبق إل

  ).١٩(ھ، فیقعون على ظھره وصدره فیقبلھم ویلتزمھم فیستبقون إلی: ، قال"كذا وكذا
م مقصوده     ا ال تفھ وھا ھو صلى اهللا علیھ وسلم یمازح یتیمة كانت عند أم سلمة، لكنھ

لیم  : صلى اهللا علیھ وسلم فتحزن، ومن ذلك حدیث أنس بن مالك قال -كانت عند أم س
ھ؟  : یتیمة، فقالال -صلى اهللا علیھ وسلم-یتیمة، فرأى رسول اهللا  -وھي أم أنس آنت ھی

لیم       ت أم س لیم تبكي، فقال ى أم س ة إل ا    : لقد كبرت ال كبر سنك، فرجعت الیتیم ك ی ا ل م
ًدا، أو   -صلى اهللا علیھ وسلم-دعا عليَّ نبي اهللا : بنیة؟ قالت الجاریة أن ال یكبر سني أب

ت رسول اهللا صلى اهللا   : قالت  قرني، فخرجت أم سلیم متعجلة تلوث خمارھا حتى لقی
ي   : ما لك یا أم سلیم؟ فقالت: علیھ وسلم، فقال لھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ا نب ی
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ت   : اهللا، أدعوت على یتیمتي؟ قال لیم؟ قال ا أم س ك دعوت أن ال    : وما ذاك ی زعمت أن
ال     ا، ق ر قرنھ م       : تكبر سنھا، أو أن ال یكب لم، ث ھ وس حك رسول اهللا صلى اهللا علی فض

ت     یا أم سلیم، أما تع: قال ي فقل ى رب ي اشترطت عل ا  : "لمین شرطي على ربي؟ إن إنم
ھ         ا دعوت علی ا یغضب البشر، فأیم أنا بشر أرضى كما یرضى البشر، وأغضب كم
وم           ا ی ھ بھ ة یقرب اة وقرب ورا وزك ا طھ ل، أن یجعلھ ا بأھ یس لھ دعوة ل ي ب ن أمت م

  ).٢٠"(القیامة
  :منھج نبوي في المزاح

م  إن العبادة الدائمة أو الذكر المتوا صل أمل تھفو إلیھ النفوس الكبار، وتحوم حولھ ھم
ل       ت أو عم ر ثاب ى أم العظام، بید أن النفس البشریة جبلت على الملل إن استمرت عل

دیث  ي الح ل، وف ز وج ادة اهللا ع ان عب و ك ى ول ل، حت ا : "متواص ل م ن العم ذوا م خ
  ).٢٢"(تملوا) ٢١(تطیقون؛ فإن اهللا ال یمل حتى

لم  والمتأمل لألحادیث السا بقة والمواقف المتقدمة یدرك ھدي النبي صلى اهللا علیھ وس
لى اهللا             ي ص ا النب د بینھ ل، وق ى ال تم نفس حت رویح عن ال زاح والت ة والم ي المداعب ف
د       د فوج وم العی دیق ی ل الص ین دخ ھ ح ي اهللا عن دیق رض راحة للص لم ص ھ وس علی

ا، ف      لم فانتھرھم ھ وس ي صلى اهللا علی ھ    جاریتین تغنیان في بیت النب ال صلى اهللا علی ق
ة ). ٢٣"(دعھما یا أبا بكر، فإنھا أیام العید: وسلم ي     : "وفي روای ود أن ف م یھ ى یعل حت

  ).٢٤"(دیننا فسحة
ذلك      : والذي یظھر من ھذا كلھ ا، وك ا ُعْرف ا شرًعا، وال ممنوًع أن المزاح لیس محرًم

ن ال    ھ م ى   الضحك؛ إنما الممنوع اإلكثار الذي تضیع معھ الحقوق، وُیخرج ب دق إل ص
ال      لم فق ھ وس ي صلى اهللا علی ان رسول اهللا   : "الكذب، وهللا در أنس حین وصف النب ك

  ).٢٥"(من أفكھ الناس
ع      " ال تكثر من الضحك: "ولذا قال صلى اهللا علیھ وسلم م یمن ار، ول ع من اإلكث فقد من

ال   دم ق حكتم      : "أصل الضحك؛ بل ھو في حدیث أبي ذر المتق م لض ا أعل و تعلمون م ل
ل     "لبكیتم كثیًراقلیال و ى التقلی ا دعا إل ، فھو صلى اهللا علیھ وسلم لم یمنع الضحك، إنم

  .منھ
ھ،     لم یكن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خارًجا عن الفطر السویة في فعل من أفعال
د صلى اهللا      ھ بمحم أو قول من أقوالھ، ولقد صدق األعرابي حین سئل عن سبب إیمان

  .ء واستقبحھ العقل، وال نھى عن شيء واستحسنھ العقلما أمر بشي: علیھ وسلم فقال
ذه حجة        د أن ھ دین، بی م ال دعوة، وھ ویحاول البعض أن یمنع الضحك بحجة ھموم ال
دعوة من رسول اهللا صلى      واھیة، فلم یكن ھناك، ولن یكون، من ھو أكثر اھتماما بال

د           ددت ل ا تع ات كم ھ الواجب ددت لدی اك من تع یس ھن لم، ول ى رسول اهللا  اهللا علیھ وس
ا       -بأبي ھو وأمي-صلى اهللا علیھ وسلم، فلقد كان  ق، ومفقھ ا للخل اس، ومعلًم ا للن إماًم

ان     ا ك للدین، وحاكًما بین الناس، وقاضًیا بینھم، ومجیًشا للجیوش، وباعًثا للسرایا، كم
ان صلى اهللا       د ك ھ فق ذا كل ع ھ  أبا رحیًما، وزوًجا باًرا، وأًخا ودوًدا، وصدیًقا وفیا، وم
ت        رة قال ول حین سألتھا عم : علیھ وسلم ضحاًكا بساًما، وتؤكد ذلك السیدة عائشة فتق

ین  : سألت عائشة كیف كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذا خال في البیت؟ قالت أل
  ).٢٦"(الناس، بساًما ضحاكا
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عن عائشة أنھا سئلت كیف كان رسول اهللا صلى   : وفي روایة عند الترمذي في العلل
ان رجًال من      : هللا علیھ وسلم إذا خال في بیتھ؟ فقالتا اس، ك رم الن كان ألین الناس وأك

اًما   ّحاًكا بّس ان ض ھ ك ة ". رجالكم، إال أن و أمام ول أب لى اهللا  : "ویق ول اهللا ص ان رس ك
  ).٢٧"(علیھ وسلم من أضحك الناس، وأطیبھم نفسا

ام السیوط       ول اإلم ھ ق ث فیزیل ین األحادی حك    : "يوقد یظھر التعارض ب ان من أض ك
ھ،     "أنھ كان ال یضحك إال تبسما "ال ینافیھ خبر " الناس ب أحوال ان أغل ؛ ألن التبسم ك

ل راٍو روى         دوره، أو ك ك لن ى ذل م یعرج عل ھ، ول فمن أخبر بھ أخبر عن أكثر أحوال
ره      داء أم ي ابت بحسب ما شاھد، فاالختالف باختالف المواطن واألزمان، وقد یكون ف

  ).٢٨(دو نواجذه، وكان أخرى ال یضحك إال تبسًماكان یضحك حتى تب
بل لقد كانت بعض المواقف تأخذ من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كل المآخذ حتى 

درة   -یضحك ویستعلي بھ الضحك  ى سبیل الن ال     -ولكن ذلك عل ة ق ي أمام إن : فعن أب
الیوم صائًما؟ ھل أصبح أحد منكم : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال یوًما ألصحابھ

ھ   ال     : فسكتوا، فقال أبو بكر رضي اهللا عن م ق ا رسول اهللا، ث ا ی نكم     : أن د م ھل عاد أح
ھ    ال     : الیوم مریًضا؟ فسكتوا، فقال أبو بكر رضي اهللا عن م ق ا رسول اهللا، ث ا ی ھل  : أن

أنا یا رسول اهللا؟ : تصدق أحد منكم الیوم صدقة؟ فسكتوا، فقال أبو بكر رضي اهللا عنھ
و حك رس ال فض م ق حك، ث ھ الض تعلى ب ى اس لم حت ھ وس لى اهللا علی ذي : ل اهللا ص وال

  ).٢٩"(نفسي بیده، ما جمعھن في یوم واحد إال مؤمن، وإال دخل بھن الجنة
ر           ا بك امًال؛ فعن أم سلمة أن أب ا ك دث عاًم لم من ح ولربما ضحك صلى اهللا علیھ وس

ة وكالھم  ن حرمل ویبط ب ان وس ھ نعیم رى ومع ى بص اجًرا إل رج ت ان خ دري، وك ا ب
ال : سویبط على الزاد، فجاءه نعیمان فقال ان      : أطعمني، فق ر، وك و بك أتي أب ى ی ال حت

ًرا      : نعیمان رجال مضحاًكا مزاًحا، فقال وا ظھ اس جلب ى أن ذھب إل ك، ف ، )٣٠(ألغیظن
إن   : مني غالًما عربًیا فارًھا، وھو ذو لسان، ولعلھ یقول) ٣١(ابتاعوا: فقال أنا حر، ف

ھ   تم تاركی الوا   كن ي، فق يَّ غالم دوا عل دعوني ال تفس ذلك ف ر   : ل ك بعش ھ من ل نبتاع ب
وم       )٣٢(قالئص ال للق م ق ا، ث ى عقلھ القوم حت ل ب و   : ، فأقبل بھا یسوقھا، وأقب م ھ دونك

  .ھذا
الوا وم فق اء الق ویبط: فج ال س تریناك، ق د اش ر: ق ل ح ا رج اذب، أن و ك الوا. ھ د : فق ق

و     أخبرنا خبرك، وطرحوا الحبل في رقبتھ فذھ ذھب ھ أخبر، ف ر ف بوا بھ، فجاء أبو بك
لم         ھ وس لى اهللا علی ي ص ا النب حك منھ ذوه، فض ص وأخ ردوا القالئ ھ ف حاب ل وأص

  ).٣٣"(وأصحابھ حوال
دیث جابر          ده ح ا یؤك ذا م ة، وھ دائم أو الصفة المالزم بید أن ھذا لم یكن ھو الحال ال

ال ث ق حك : "حی ي الض ث ف ان ال ینبع ي ال ). ٣٤"(ك ث ف ان ال ینبع حك أي ال وك ض
  .یسترسل فیھ

فلو ترك رسول اهللا صلى  : "حین قال" تأویل مختلف الحدیث"وهللا در صاحب كتاب 
اهللا علیھ وسلم طریق الطالقة والھشاشة والدماثة إلى القطوب والعبوس والزماتة أخذ 
اء، فمزح صلى اهللا         قة والعن زة من المش ة الغری الناس أنفسھم بذلك على ما في مخالف

ال ) ٣٥(لیمزحوا، ووقف على أصحاب الدركلة علیھ وسلم ا   : "وھم یلعبون فق ذوا ی خ
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یرید ما یكون في العرسات إلعالن ). ٣٦"(بني أرفدة؛ لیعلم الیھود أن في دیننا فسحة
  .النكاح، وفي المآدب إلظھار السرور

م   وقد درج الصالحون واألخیار على أخالق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في التبس
ھ     والطال ي رضي اهللا عن ان عل قة والمزاح بالكالم المجانب للقدح والشتم والكذب، فك

  .یكثر الدعابة
-----------------------------------------------------  

ر    *  ي قط یم ف رعیة، مق وم الش ي العل ري ف ث مص ھ أو  . باح ل مع نكم التواص ویمك
  . alhabib@iolteam.com: مراسلتنا بمشاركاتكم وآرائكم على برید الصفحة

حابة   )٤٤١(متفق علیھ، رواه البخاري في الصالة رقم ) ١( ، ومسلم في فضائل الص
)٢٤٠٩.(  
  .َمكِّني من القصاص) ٢(
  .ما بین الخاصرة إلى الضلع األقصر من أضالع الجنب) ٣(
  .سبق تخریجھ) ٤(
  .سبق تخریجھ) ٥(
ي األدب ) ٦( و داود ف ي )٥٠٠٠(رواه أب اني ف ره األلب ي داود ، وذك حیح أب ص
)٤١٨١.(  
ن  : رواه الطبراني في الكبیر، وقال الحافظ الھیثمي) ٧( رواه الطبراني، وفیھ جبارة ب

  ).٥٦/ ٨(المغلس، وثقھ ابن نمیر ونسبھ غیر واحد إلى الكذب 
  ).٢٠٤(رواه أحمد وابن حبان، وصححھ األلباني في الشمائل المحمدیة ) ٨(
إسناده صحیح، ورواه أبو : ال محققو المسندوق) ٢٤١١٨،  ٢٤١١٩(رواه أحمد ) ٩(

ھ )٢٥٧٨(داود  ن ماج ي  ) ٢٠١٠(، واب اني ف ححھ األلب ة، وص ن عائش إرواء "ع
  ).١٥٠٢(برقم " الغلیل

ھ) ١٠( ق علی دین   -متف ي العی اري ف دین  )٤٩٣٨(رواه البخ الة العی ي ص لم ف ، ومس
)٨٩٢.(  
رھم، ورو       ) ١١( د وغی ن حمی د ب مائل وعب ي الش ذي ف ي  رواه الترم ي ف اه الطبران

  ).٣٧٥(المعجم األوسط، وذكره األلباني في غایة المرام برقم 
اء   ) ١٢( ي تخریج اإلحی ر   : رواه ابن أبي الدنیا، وقال الحافظ العراقي ف أخرجھ الزبی

  .، ورواه ابن الدنیا من حدیث عبیدة بن سھم مع اختالف"الفكاھة"بن بكار في كتاب 
  ).٣١٥٠(، ومسلم في اآلداب رقم )٦١٢٩( رواه البخاري في األدب برقم) ١٣(
  ).٧٩٠٩(رواه الترمذي وأبو داود، وذكره األلباني في صحیح الجامع رقم ) ١٤(
  ).٢٣١٠(رواه مسلم في الفضائل رقم ) ١٥(
اكم ) ١٦( ال) ٣/١٧٠(رواه الح ذھبي     : وق ھ ال اه، وتعقب م یخرج ناد ول حیح اإلس ص

ر،     : قال الھیثميو. وأخرجھ أبو یعلى عن ابن عمر. ال: بقولھ ي الكبی ى ف و یعل رواه أب
  ).٩/١٨١(ورواه البزار بسند ضعیف . ورجالھ رجال الصحیح

ر   ) ١٧( ي الكبی ي ف ي  ). ٣/٤٩(رواه الطبران ال الھیثم و   : ق ھ أب ي وفی رواه الطبران
ي    ). ٩/١٧٦(مزرد ولم أجد من وثقھ، وبقیة رجالھ رجال الصحیح  اني ف ره األلب وذك

  ).٤٠(ضعیف األدب 
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  ).٣٠٨/ ٦(رواه ابن أبي شیبة في مصنفھ ) ١٨(
  ).٢٦٠٣(رواه مسلم في البر والصلة، رقم ) ١٩(
  .رواه مسلم، كتاب البر والصلة) ٢٠(
  ).وتملوا(حتى ھنا بمعنى الواو أي ) ٢١(
، ورواه مسلم في صالة المسافرین رقم )١٩٧٠(رواه البخاري في الصوم رقم ) ٢٢(
  .، وھذا لفظ البخاري)٧٨٥(
  ).٨٩٢(، ومسلم في صالة العیدین )٩٤٩(رواه البخاري في العیدین رقم ) ٢٣(
حدیث قوي، : عن عائشة، وقال محققو المسند) ٢٥٩٦٢، ٢٤٨٥٥(رواه أحمد ) ٢٤(

  .وھذا سند حسن
ي  ) ٢٥( ي ف ط "رواه الطبران م األوس ي  )٦/٢٦٣" (المعج غیر"، وف م الص " المعج
  ).٤٤٨٨(ي في ضعیف الجامع من حدیث أنس بن مالك، وذكره األلبان) ٢/١١٢(
  ).٤٣٨٦(وذكره األلباني في ضعیف الجامع . رواه إسحاق بن راھویھ) ٢٦(
  ).٤٤٨٧(رواه الطبراني، وذكره األلباني في ضعیف الجامع ) ٢٧(
  .٢٣٥الجامع الصغیر، السیوطي، ط دار طائر العلم، جدة، ص ) ٢٨(
وقال الحافظ الھیثمي في مجمع . رواه البیھقي في الكبرى والطبراني في الكبیر) ٢٩(

ق     : الزوائد د وث ھ كالم، وق / ٣(رواه الطبراني في الكبیر، وفیھ عبید اهللا بن زحر وفی
١٦٣.(  

  .إبًال علیھا متاع) ٣٠(
  .تشتروا) ٣١(
  .الشابة، أو الباقیة على السیر: القلوص من اإلبل) ٣٢(
  .سبق تخریجھ) ٣٣(
ي مصنفھ      ،)٢٤٤/ ٢(رواه الطبراني في الكبیر ) ٣٤( ي شیبة ف ، )٤٥٦/ ٧(وابن أب

  ).٤٥٠٩(وذكره األلباني في ضعیف الجامع رقم 
  .الدِّْرِكلُة بكسر الدال والكاف لعبة للعجم، وضرب من الرقص أیضا) ٣٥(
  .سبق تخریجھ) ٣٦(

  من ھدي النبوة  .٣٩
  خالد سعد النجار/ د

  عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنھ قال صلى اهللا علیھ وسلم 
ذین        ( رین ال ل للمص ول، وی اع الق ل ألقم م، وی ر لك روا یغف وا، واغف وا ترحم ارحم

  )١)(یصرون على ما فعلوا وھم یعلمون
ان،       د إنس الروح ال بالجس ت ب لین، فأن ید المرس ات س ن كلم ع م دانك بروائ ع وج أمت
وترجم ھذا الخیر واقًعا عملًیا في حیاتك لتنال مثوبة رب العالمین، وتحس بروعة ھذا 

اة       الد ي الحی ذین ضل سعیھم ف اع ال ین، وتفتخر بأنك من أتباع خاتم النبیین، ال من أتب
م یحسنون صنًعا    وي راحة       ... الدنیا، وھم یحسبون أنھ نھج النب ذا الم ل بھ ي العم إن ف

د          ك أح فھا ل تطیع أن یص میر ال یس دان والض ة للوج ة، ومتع دانیھا راح نفس ال ت لل
  .من ذاق عرف: إال بقولھبكلمات مھما أوتي من فصاحة وبالغة 
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اده،         ) ارحموا ترحموا(قال المناوي  ا عب ي شمل بھ ة من صفات الحق الت ألن الرحم
ال          ي قت ى ف ي كل شيء حت ا الشارع ف فلذا كانت أعالمًا اتصف بھا البشر، فندب إلیھ

ألنھ سبحانھ وتعالى یحب ) واغفروا یغفر لكم(الكفار والذبح وإقامة الحجج وغیر ذلك 
ا   أسمائھ وص ق بھ اع   (فاتھ التي منھا الرحمة والعفو ویحب من خلقھ من تخل ل ألقم وی

ول تح     ) الق اع بف ھ، واألقم أدب بآداب م یت رع ول ر الش ي أوام ن ال یع ة لم دة ھلك أي ش
الھمزة جمع قمع بكسر القاف وفتح المیم وتسكن، اإلناء الذي یجعل في رأس الظرف 

ذین یستمعون ال    اع      لیمأل بالمائع، شبھ استماع ال ھ باألقم ون ب ھ وال یعمل ول وال یعون ق
ع،    ي القم التي ال تعي شیئًا مما یفرغ فیھا، فكأنھ یمر علیھا مجتازًا كما یمر الشراب ف

ري   ال الزمخش ذلك ق تمعون وال        : ك ذین یس م ال ول وھ اع الق ل ألقم از وی ن المج م
ا ) ویل للمصرین(یعون ذین یصر  (على الذنوب أي العازمین على المداومة علیھ ون ال

حال أي یصرون  ) وھم یعلمون(یقیمون علیھا فلم یتوبوا ولم یستغفروا) على ما فعلوا
ذنب أو          أن اإلصرار أعظم من ال وه معصیة، أو یعلمون ب في حال علمھم بأن ما فعل

  )٢(یعلمون بأنھ یعاقب على الذنب
لم    ھ وس ھ صلى اهللا علی وا :(فقول وا ترحم تكن    ) ارحم ل، فل نس العم ألن الجزاء من ج

ھ      ال لى اهللا علی ال ص ك اهللا، ق ب أن یرحم ا تح ك، أم ق خلق جیتك والرف ة س رحم
لم ماء  :(وس ي الس ن ف ك م ي األرض، یرحم ن ف م م ھ  )٣)(ارح لى اهللا علی ال ص ، وق
من رحم ولو :(وقال صلى اهللا علیھ وسلم) ٤)(إنما یرحم اهللا من عباده الرحماء:(وسلم

ة    وم القیام ھ اهللا ی فور، رحم ال صل ) ٥)(ذبیحة عص لم وق ھ وس ون :(ى اهللا علی الراحم
زاد ) یرحمھم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في األرض یرحمكم من في السماء

رحمن، فمن وصلھا وصلھ اهللا، ومن       :(أحمد والترمذي والحاكم والرحم شجنة من ال
ھ    أي ) ٦)(قطعھا قطعھ اهللا ؤمر بقتل الراحمون لمن في األرض من آدمي وحیوان لم ی

فقة واإل ھ      بالش ى الّل ھ إل التوجع والتوج م ب م ث ف الظل فاعة وك اة والش ان والمؤاس حس
فإن كان لك شوق : وااللتجاء إلیھ والدعاء بإصالح الحال ولكل مقام مقال، قال البوني

ل         ارحم الجاھ رك، ف رك وال تستبد بخی ًا لنفسك ولغی ن رحیم ھ، فك ن الّل ة م ى رحم إل
ك، والعصاة    بعلمك، والذلیل بجاھك، والفقیر بمالك، وال فقتك ورأفت كبیر والصغیر بش

ھ،   بدعوتك، والبھائم بعطفك ورفع غضبك، فأقرب الناس من رحمة الّلھ أرحمھم لخلق
  ) ٧.(فكل ما یفعلھ من خیر دق أو جل فھو صادر عن صفة الرحمة

لم  ھ وس لى اهللا علی ھ ص م :(وقول ر لك روا یغف الى) واغف ھ تع ذا كقول وا :(ھ ِل ُأْوُل َوال َیْأَت
ِھ   اْلَف ِبیِل اللَّ ي َس اِجِریَن ِف اِكیَن َواْلُمَھ ى َواْلَمَس ي اْلُقْرَب وا ُأْوِل َعِة َأن ُیْؤُت نُكْم َوالسَّ ِل ِم ْض

یمٌ   وٌر رَِّح ُھ َغُف ْم َواللَّ ُھ َلُك َر اللَّ وَن َأن َیْغِف َفُحوا َأال ُتِحبُّ وا َوْلَیْص ور ) َوْلَیْعُف ال  ٢٢الن ق
منین إذا أساء إلیھم بعض إخوانھم المسلمین أن یعفوا فیھ األمر من اهللا للمؤ: الشنقیطي

ى      : عن إساءتھم ویصفحوا، وأصل العفو ر إذا طمستھ، والمعن اح األث ت الری : من عف
م   مشتق من   : فلیطمسوا آثار اإلساءة بحلمھم وتجاوزھم والصفح، قال بعض أھل العل

ا بصف        أنكم تولونھ ى ك أة إساءتھم حت ق،  صفحة العنق، أي أعرضوا عن مكاف حة العن
ا  ین عنھ م  :(معرض ر اهللا لك ون أن یغف ن     ) أال تحب فح ع و والص ى ألن العف ل عل دلی

  ) ٨.(المسيء المسلم من موجبات غفران الذنوب، والجزاء من جنس العمل
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ول :(وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم ر الشرع وال     ) ویل ألقماع الق ذین ال یعون أوام أي ال
وٌب الَّ    َوَلَق:(یتأدبون بآدابھ، قال جل ذكره ْم ُقُل ِس َلُھ ْد َذَرْأَنا ِلَجَھنََّم َكِثیرًا مَِّن اْلِجنِّ َواِإلن

اِم بَ       ـِئَك َكاَألْنَع ا ُأْوَل َمُعوَن ِبَھ ْم آَذاٌن الَّ َیْس ْل َیْفَقُھوَن ِبَھا َوَلُھْم َأْعُیٌن الَّ ُیْبِصُروَن ِبَھا َوَلُھ
ات اهللا   ١٧٩عراف األ) ُھْم َأَضلُّ ُأولَْـِئَك ُھُم اْلَغاِفُلوَن والذین یغفلون عما حولھم من آی

في الكون وفي الحیاة، والذین یغفلون عما یمر بھم من األحداث والغیر فال یرون فیھا 
م أضل     ... ید اهللا ل ھ ام ب ك كاألنع ا الجن       ..أولئ دیھا، أم ة تھ ام استعدادات فطری فلألنع

ین المبصرة واألذن    واعي والع م یفتحوا      واإلنس فقد زودوا بالقلب ال إذا ل الملتقطة، ف
قلوبھم وأبصارھم وأسماعھم لیدركوا، إذا مروا بالحیاة غافلین ال تلتقط قلوبھم معانیھا 
ا      م إیقاعاتھ تقط آذانھ ا، وال تل اھدھا ودالالتھ نھم مش تقط أعی ا، وال تل وغایاتھ

ا ة        ... وإیحاءاتھ تعداداتھا الفطری ى اس ة إل ام الموكول ن األنع ل م ون أض إنھم یكون ف
الى  )٩!(ثم ھم یكونون من ذرء جھنم...الھادیة ال تع وْا      :(، وق وْا َأِطیُع ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی

ْم َال      ِمْعَنا َوُھ اُلوا َس ِذیَن َق وْا َكالَّ َمُعوَن، َوَال َتُكوُن ُتْم َتْس ُھ َوَأن ْوا َعْن وَلُھ َوَال َتَولَّ َھ َوَرُس الّل
جعلھم  ٢٢-٢٠األنفال ) ِعنَد الّلِھ الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذیَن َال َیْعِقُلوَنَیْسَمُعوَن، ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ 

م    رھا ألنھ م ش م جعلھ ھ، ث ت ل ا خلق وارحھم عم رفھم ج ائم لص نس البھ ن ج الى م تع
ذا األسلوب     عاندوا بعد الفھم، وكابروا بعد العقل، وفي ذكرھم في معرض التشبیھ بھ

  غایة في الذم 
لى اهللا علی   ھ ص لموقول م       :(ھ وس وا وھ ا فعل ى م رون عل ذین یص رین ال ل للمص وی

یھم  ) یعلمون الى ف ِذیَن  :(وھؤالء األشرار على النقیض من أھل الخیر الذین قال تع َوالَّ
ِإالَّ  َبِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموْا َأْنُفَسُھْم َذَكُروْا الّلَھ َفاْسَتْغَفُروْا ِلُذُنوِبِھْم َوَمن َیْغِفُر الذُُّنو

اتٌ    ْم َوَجنَّ ن رَّبِِّھ  الّلُھ َوَلْم ُیِصرُّوْا َعَلى َما َفَعُلوْا َوُھْم َیْعَلُموَن، ُأْوَلـِئَك َجَزآُؤُھم مَّْغِفَرٌة مِّ
اِمِلینَ  ُر اْلَع َم َأْج ا َوِنْع ِدیَن ِفیَھ اُر َخاِل ا اَألْنَھ ن َتْحِتَھ ِري ِم ران ) َتْج  ١٣٦- ١٣٥آل عم

ب وأكبرھا، ولكن سماحة ھذا الدین ال تطرد من یھوون إلیھا من والفاحشة أبشع الذنو
ة  ل القافل ي ذی م ف ة اهللا، وال تجعلھ ؤمنین.. رحم ة الم ى .. قافل ى أعل م إل ع بھ ا ترتف إنم

ة ین ... مرتب ة المتق دین       .. مرتب ذا ال ة ھ ن طبیع ف ع رط یكش د، ش رط واح ى ش عل
م یعلمون      أن یذكروا اهللا فیستغفروا لذنوبھم، وأال یصرو..ووجھتھ وا وھ ا فعل ى م ا عل

اء       ر تحرج وال حی ي غی ارة أخرى أن   .. أنھ الخطیئة، وأال یتبجحوا بالمعصیة ف وبعب
ي          ف اهللا وف ي كن وا ف ة، فیظل ي النھای ھ ف ة هللا، واالستسالم ل ار العبودی ي إط وا ف یكون

  .محیط عفوه ورحمتھ وفضلھ
ا      اثر الھ د الع رخص، وال یمج ى الت ال    واإلسالم ال یدعو بھذا إل ھ بجم ف ل بط، وال یھت

تنقع ف ! المس ا تھت ة[كم نفس  ] الواقعی ي ال تجیش ف عف، لیس رة الض ل عث و یقی ا ھ إنم
ذنوب إال   ! اإلنسانیة الرجاء، كما یستجیش فیھا الحیاء ر ال فالمغفرة من اهللا ــ ومن یغف

ذین یستھترون        ا ال ر االستھتار، فأم اهللا؟ ــ تخجل وال تطمع، وتثیر االستغفار وال تثی
  ) ١٠!(ویصرون فھم ھنالك خارج األسوار، موصدة في وجوھھم األسوار

  ـــــــــــ
  الھوامش 
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نده ) ١( ي مس د ف م ، ٢١٩، ٢/١٦٥رواه أحم رد رق ي األدب المف اري ف ، ٣٨٠والبخ
ان   حیح (والبیھقي في شعب اإلیم م   ) ص دیث رق ـ      ٨٩٧: انظر ح حیح الجامع ـ في ص

  ٤٨٢أللباني رقم األلباني، والسلسلة الصحیحة ل/ السیوطي 
اوي  ) ٢( ر       ) ٣(٢/٧٤٥فیض القدیر للمن ر عن جری م الكبی ي المعج ي ف رواه الطبران

ي              اني ف ححھ األلب ة وص ي الحلی یم ف و نع ن مسعود وأب ي المستدرك عن اب والحاكم ف
رواه الطبراني في الكبیر عن جریر وحسنھ األلباني في ) ٤(٩٠٩صحیح الجامع رقم 

في  ٦٢٦١: انظر حدیث رقم) حسن(اني عن أبي أمامةرواه الطبر) ٥(صحیح الجامع
رو      ) ٦( .صحیح الجامع ن عم ذي عن اب و داود والترم د وأب حیح (رواه أحم انظر  ) ص

اوي   ) ٧(في صحیح الجامع ٣٥٢٢: حدیث رقم دیر للمن أضواء  ) ٨(٢/٤٥٢فیض الق
ور ج    ورة الن ـ س ان ـ رف ٥البی ب ص     ) ٩(بتص ید قط ـ س رآن ـ الل الق ي ظ ف

  .بتصرف ٤٧٧ل ص الظال) ١٠(١٤٠١
  مائة سنة من سنن النبي صلى اهللا علیھ وسلم  .٤٠

  سنن النوم
قـال النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ للبراء بن عازب رضي اهللا   : النوم على وضوء -١

ھ  قك     : (( عن ى ش طجع عل م اض الة ، ث وءك للص أ وض جعك ، فتوض ت مض إذا أتی
  ] . ٦٨٨٢-٦٣١١:متفق علیھ. [الحدیث...)) األیمن

ا ، أن    : قراءة سورة اإلخالص ، والمعوذتین قبل النوم -٢ عن عائشة رضي اهللا عنھ
النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ كان إذا أوى إلى فراشھ كل لیلة جمع كفیھ ثم نفث فیھما   

ق    (( و )) قل ھو اهللا أحد : (( ، فقرأ فیھما رب الفل رب    (( و )) قل أعوذ ب ل أعوذ ب ق
ا       ، ثم یمسح بھم)) الناس  ھ ، وم ى رأسھ ووجھ ا عل دأ بھم ا ما استطاع من جسده ، یب

  ] ٥٠١٧: رواه البخاري. [ أقبل من جسده ، یفعل ذلك ثالث مرات
ھ ، أن     : التكبیر والتسبیح عند المنام  -٣ ي رضي اهللا عن رسول اهللا ـ صلى    ! عن عل

ا           ا ـ خادًم ة ـ رضي اهللا عنھ ھ فاطم ت من ا  : (( اهللا علیھ وسلم ـ قال حین طلب أال أدلكم
ذتما مضاجعكما ،           ى فراشكما ، أو أخ ا إل ا من خادم ؟ إذا أویتم ر لكم على ما ھو خی

فھذا خیر لكما من  . فكبرا أربًعا وثالثین ، وسبحا ثالًثا وثالثین ، واحمدا ثالًثا وثالثین
  ]٦٩١٥‘  ٦٣١٨: متفق علیھ)) [ خادم 

ن   : الدعاء حین االستیقاظ أثناء النوم  -٤ ادة ب ھ ، عن     عن عب الصامت رضي اهللا عن
ال    : (( النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ قال   ل فق ن اللی ارَّ م ده ال   : من تع ھ إال اهللا وح ال إل

د هللا ، وسبحان اهللا ،    شریك لھ ، لھ الملك ولھ الحمد ، وھو على كل شيء قدیر، الحم
ي، أو دع  : واهللا أكبر، وال حول وال قوة إال باهللا، ثم قال ھ ،   اللھم اغفر ل ا ، اسُتجیب ل

  ]. ١١٥٤: رواه البخاري)) [ فإْن توضأ وصلى ُقِبلت صالتھ 
وارد        -٥ دعاء ال وم بال ن الن د االستیقاظ م دما     : (( الدعاء عن ا بع ذي أحیان د هللا ال الحم

ھ    )) [أماتنا ، وإلیھ النشور  ان رضي اهللا عن : رواه البخاري من حدیث حذیفة بن الیم
٦٣١٢ .[  

   
  الةسنن الوضوء والص
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ھ ، أنَّ  : المضمضة واالستنشاق من غرفة واحدة -٦ عن عبداهللا بن زید رضي اهللا عن
دة   : (( رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  رواه )) [ تمضمض ، واستنشق من كف واح

  ] . ٥٥٥: مسلم
لم   : الوضوء قبل الُغسل  -٧ ھ وس عن عائشة رضي اهللا عنھا ، أنَّ النبي صلى اهللا علی

م       كان إذا : ((  ا یتوضأ للصالة ، ث م توضأ كم اغتسل من الجنابة ، بدأ فغسل یدیھ ، ث
ُیدخل أصابعھ في الماء ، فیخلل بھا أصول الشعر ، ثم َیُصب على رأسھ ثالث ُغرف 

  ].  ٢٤٨:رواه البخاري )) [ بیدیھ ، ثم ُیفیض الماء على جلده كلھ 
قال رسول اهللا  : ـ قال  عن عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنھ : التشھد بعد الوضوء -٨

ول    : (( صلى اهللا علیھ وسلم  م یق أشھد أنَّ  : ما منكم من أحد یتوضأ فیسبغ الوضوء ث
دخل       ! ال ة ، ی ة الثمانی واب الجن ھ أب إلھ إال اهللا ، وأنَّ محمًدا عبده ورسولھ إالَّ فتحت ل

  ].  ٥٥٣: رواه مسلم)) [ من أیھا شاء 
كان النبي ـ صلى اهللا علیھ : (( اهللا عنھ ـ قال عن أنس ـ رضي: االقتصاد في الماء -٩

ـُمد      أ بال داد ، ویتوض ة أم ى خمس اع إل ل بالص لم ـ یغتس ھ)) [ وس ق علی  -٢٠١: متف
٧٣٧  .[  

من توضأ نحو   : (( قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم : صالة ركعتین بعد الوضوء -١٠
ھ     وضوئي ھذا ، ثم صلى ركعتین ال ُیَحدُِّث فیھما نفسھ ، ُغف دم من ذنب ا تق )) [ ر لھ م

  ] .  ٥٣٩ -١٥٩:متفق علیھ من حدیث ُحمران مولى عثمان رضي اهللا عنھما
لم     -١١ ھ وس ن    : التردید مع المؤذن ثم الصالة على النبي صلى اهللا علی داهللا ب عن عب

ـول         لم ـ یقـ ھ وس لى اهللا علی ي ـ ص ـع النب ھ سم ا ، أن ي اهللا عنھم رو رض إذا : (( عم
ؤذن    م صلوا     سمعتم الم ول، ث ا یق ل م وا مث الة ،     ! فقول يَّ ص ھ من صلى عل يَّ، فإن عل

  ].  ٨٤٩: رواه مسلم)) [ الحدیث... صلى اهللا علیھ بھا عشًرا 
ة ،           دعوة التام ذه ال م رب ھ لم اللھ ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ثم یقول بعد الصالة عل

ھ    والصالة القائمة ، آت محمًدا الوسیلة والفضیلة ، وابعثھ مقاًما ذي وعدت ) محموًدا ال
  .من قال ذلك حلت لھ شفاعة النبي صلى اهللا علیھ وسلم . رواه البخاري

ھ ، أن رسول اهللا ـ صلى اهللا      : اإلكثار من السواك -١٢ عن أبي ھریرة رضي اهللا عن
د كل صالة      : (( علیھ وسلم ـ قال  رتھم بالسواك عن )) [ لوال أْن أشق على أمتي ، ألم

  ].  ٥٨٩ - ٨٨٧:متفق علیھ
ر   د تغی وء ، وعن د الوض وم ، وعن ن الن تیقاظ م د االس واك عن نة، الس ن الس ا أن م كم

  . رائحة الفم ، وعند قراءة القرآن ، وعند دخول المنزل
جد     -١٣ ى المس ر إل ال         : التبكی ھ ـ ق رة ـ رضي اهللا عن ي ھری ال رسول اهللا   : عن أب ق

ر  ولو یعلمون ما في التھج: (( ... صلى اهللا علیھ وسلم  ر  ( ی ھ   ) التبكی ... الستبقوا إلی
  ] .  ٩٨١-٦١٥: متفق علیھ)) [ الحدیث 

جد ماشیا     -١٤ ى المس ذھاب إل ھ ، أن رسول اهللا ـ          : ال رة رضي اهللا عن ي ھری عن أب
ال       لم ـ ق ھ وس ھ   : (( صلى اهللا علی ع ب ا ، ویرف ھ الخطای و اهللا ب ا یمح ى م م عل أال أدلك

رة      : (( الق . بلى یا رسول اهللا : قالوا)) الدرجات  اره ، وكث ى المك إسباغ الوضوء عل
اط    ذلكم الرب الة، ف د الص الة بع ار الص اجد ، وانتظ ى المس لم)) [ الخطا إل : رواه مس

٥٨٧  .[  
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ار     -١٥ ان الصالة بسكینة ووق ال        : إتی ھ ـ ق ـریرة ـ رضي اهللا عن ي ھ سمعت  : عن أب
ول      لم ـ یق ھ وس ا تسعون ،   إذا أقیمت الصالة ف   : (( رسول اهللا ـ صلى اهللا علی ال تأتوھ

أتموا           اتكم ف ا ف تم فصلوا ، وم ا أدرك یكم السكینة، فم ق  )) [ وأتوھا تمشون ، وعل متف
  ] .  ١٣٥٩ - ٩٠٨: علیھ
د الساعدي ، أو عن     : الدعاء عند دخول المسجد ، و الخروج منھ  -١٦ ي ُحمی عن أب

لم   : أبي ُأسید ـ رضي اهللا عنھما ـ قال   ھ وس إذا دخل  : ((  قال رسول اهللا صلى اهللا علی
ل  ل        : أحدكم المسجد فلیق ي ق ك ، وإذا خرج فل واب رحمت ي أب تح ل م اف ي   : اللھ م إن اللھ

  ]. ١٦٥٢: رواه مسلم)) [ أسألك من فضلك 
قال رسول اهللا صلى اهللا   : عن موسى بن طلحة عن أبیھ قال: الصالة إلى سترة  -١٧

ر  إذا وضع أحدكم بین یدیھ مثل مؤخرة الرحل فلُی: ((علیھ وسلم َصلِّ ، وال یبال َمْن م
  ].  ١١١١: رواه مسلم)) [ وراء ذلك

ل : السترة ھي•         ود   : ما یجعلھ المصلي أمامھ حین الصالة ، مث دار ، أو العم الج
  . ارتفاع ُثلثي ذراع تقریبا: ومؤخرة الرحل. ، أو غیره

اس ـ   قلنا : عن أبي الزبیر أنھ سمع طاووسا یقول: اإلقعاء بین السجدتین -١٨ البن عب
راه   : ، فقلنا لھ)) ھي السنة : (( رضي اهللا عنھ ـ في اإلقعاء على القدمین ، فقال   ا لن إن

لم     : (( جفاء بالرجل ، فقال ابن عباس ھ وس ك صلى اهللا علی رواه )) [ بل ھي سنة نبی
  ] .  ١١٩٨: مسلم

و •          اء ھ ی    : اإلقع ك ح ون ذل ین ، ویك ى العقب وس عل دمین والجل ب الق ن نص
  . الجلوس بین السجدتین

اني    -١٩ ي التشھد الث ال         : التورك ف ھ ـ ق د الساعدي ـ رضي اهللا عن ي حمی : (( عن أب
ھ                دم رجل رة ، ق ة اآلخ ي الركع س ف لم ـ إذا جل ھ وس لى اهللا علی ان رسول اهللا ـ ص ك

  ] .  ٨٢٨: رواه البخاري)) [ الیسرى ، ونصب األخرى ، وقعد على مقعدتھ 
ال   : عاء قبل التسلیماإلكثار من الد -٢٠ : (( عن عبداهللا بن عمر ـ رضي اهللا عنھما ـ ق

ھ    : كنا إذا كنا مع النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ،إلى أن قال   دعاء أعجب ثم لیتخیر من ال
  ] . ٨٣٥: رواه البخاري)) [ إلیھ فیدعو 

ـت رسول اهللا        : أداء السنن الرواتب  -٢١ ا سمع ا ، أنھ ة رضي اهللا عنھ ـ عن أم حبیب
ة          ( صلى اهللا علیھ وسلم ـ یقول  ي عشرة ركع وم ثنت ل ی لم یصلي هللا ك د مس ما من عب

  ].  ١٦٩٦: رواه مسلم)) [ تطوًعا غیر الفریضة ، إال بنى اهللا لھ بیًتا في الجنة 
ة     : السنن الرواتب•         وم واللیل ي الی ة، ف ات   ! : عددھا اثنتا عشرة ركع ع ركع أرب

دھا    ان بع ر ، وركعت ل الظھ اء ،       قب د العش ان بع رب ، وركعت د المغ ان بع ، وركعت
  . وركعتان قبل الفجر

عن أبي ذر رضي اهللا عنھ ، عن النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ    : صالة الضحى  -٢٢
ى كل سالمى    : (( أنھ قال ل تسبیحة      ) مفصل : أي( یصبح عل دقة ، فك دكم ص من أح

ل ت        دقة ، وك ة ص ل تھلیل دقة ، وك دة ص ل تحمی دقة ، وك ر    ص دقة ، وأم رة ص كبی
بالمعروف صدقة ، ونھي عن المنكر صدقة ، ویجزىء من ذلك ركعتان یركعھما من 

  ] .  ١٦٧١: رواه مسلم)) [ الضحى 
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ا          •         ار، واشتداد حرارة الشمس ، ویخرج وقتھ اع النھ ا حین ارتف وأفضل وقتھ
  . بقیام قائم الظھیرة، وأقلھا ركعتان ، وال حدَّ ألكثرھا

عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ ، أن رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم : م اللیل قیا -٢٣
ة  : (( أي الصالة أفضل بعد المكتوبة، فقال: ـ ُسئل  أفضل الصالة بعد الصالة المكتوب

  ] .  ٢٧٥٦: رواه مسلم)) [ ، الصالة في جوف اللیل 
لم ـ    عن ابن عمر رضي اهللا عنھما ، أنَّ النبي ـ  : صالة الوتر -٢٤ ھ وس صلى اهللا علی
  ]. ١٧٥٥ - ٩٩٨:متفق علیھ)) [ اجعلوا آخر صالتكم باللیل وتًرا : (( قال
ا   -٢٥ ت طھارتھم ھ       : الصالة في النعلین إذا تحقق ك رضي اهللا عن ن مال س ب ئل أن : ُس

م  : (( أكان النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ یصلي في نعلیھ؟ قال   : رواه البخاري )) [ نع
٣٨٦  . [  

ال   : الصـالة في مسجد قباء -٢٦ ا ـ ق ي ـ    : (( عن ابن عمر ـ رضي اهللا عنھم ان النب ك
ًیا         ا وماش اء راكًب أتي قب لم ـ ی ھ وس ر  )) صلى اهللا علی ن نمی داهللا،عن   : زاد اب دثنا عبی ح

  ]  ٣٣٩٠، ١١٩٤: متفق علیھ)) [ فیصلي فیھ ركعتین : (( نافع
ال   عن جابر ـ رضي     : أداء صالة النافلة في البیت  -٢٧ ھ ـ ق ال رسول اهللا   : اهللا عن ق

إذا قضى أحدكم الصالة في مسجده فلیجعل لبیتھ نصیًبا من  : (( صلى اهللا علیھ وسلم 
  ] .  ١٨٢٢: رواه مسلم)) [ إن اهللا جاعل في بیتھ من صالتھ خیرا ! صالتھ ، ف

 كان رسول اهللا: (( عن جابر بن عبداهللا ـ رضي اهللا عنھ ـ قال: صالة االستخارة -٢٨
رآن     ن الق )) ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ یعلمنا االستخارة في األمور كما یعلمنا السورة م

  ].  ١١٦٢: رواه البخاري[ 
: (( أن یصلي المرء ركعتین ، ثم یقول : وصفتھا كما ورد في الحدیث السابق•        

ك        لك العظیم ، فإن ألك من فض درتك، وأس تقدرك بق تخیرك بعلمك، وأس ي أس م إن اللھ
ذا   م أن ھ ت تعل م إن كن وب ، اللھ الم الغی ت ع م ، وأن م وال أعل در ، وتعل در وال أق تق

ي ،       ) ویسمي حاجتھ( األمر  دره ل ة أمري ، فاق ي ، ومعاشي ، وعاقب خیر لي في دین
ي ، و    ي دین ي ف ر ل ر ش ذا األم م أن ھ ت تعل ھ ، وإن كن ي فی ارك ل م ب ي ، ث ره ل ویس

واصرفني عنھ ، واقدر لي الخیر حیث كان  معاشي ، وعاقبة أمري ، فاصرفھ عني ،
  )) . ثم أرضني بھ 

ع الشمس   -٢٩ ن سمرة     : الجلوس في المصلى بعد صالة الفجر حتى تطل عن جابر ب
ي            : ( رضي اهللا عنھ  س ف ان إذا صلى الفجر جل لم ـ ك ھ وس ي ـ صلى اهللا علی أن النب

  ] . ١٥٢٦: رواه مسلم) [ مصاله حتى تطلع الشمس حسنا 
ال      : تسال یوم الجمعة االغ -٣٠ ا ـ ق ر ـ رضي اهللا عنھم ال رسول اهللا   : عن ابن عم ق

لم  ھ وس لى اهللا علی ل : (( ص ة فلیغتس دكم الجمع اء أح ھ)) [ إذا ج ق علی - ٨٧٧: متف
١٩٥١  . [  

قال رسول اهللا : عن أبي ھریرة ـ رضي اهللا عنھ ـ قال: التبكیر إلى صالة الجمعة -٣١
جد ،          إذا: (( صلى اهللا علیھ وسلم  اب المس ى ب ة عل ت المالئك ة ، وقف وم الجمع ان ی ك

كمثل الذي یھدي بدنة ، ثم كالذي ) المبكر: أي( یكتبون األول فاألول ، ومثل الُمَھجِّر 
حفھم ،      ووا ص ام ط رج اإلم إذا خ ة ، ف م بیض ة، ث م دجاج ًا ، ث م كبش رة ، ث دي بق یھ

  ] .  ١٩٦٤ - ٩٢٩: متفق علیھ)) [ ویستمعون الذكر 



 ٣٧٩

ة ت -٣٢ ھ ، أن رسول       : حري ساعة اإلجابة یوم الجمع رة رضي اهللا عن ي ھری عن أب
ال            ة فق وم الجمع َر ی لم ـ َذَك ھ وس د     : ! (( اهللا ـ صلى اهللا علی ا عب ھ ساعة، ال یوافقھ فی

. [ وأشار بیده یقللھا)) مسلم ، وھو قائم یصلي ، یسأل اهللا تعالى شیئا ، إال أعطاه إیاه 
   ]. ١٩٦٩ - ٩٣٥: متفق علیھ

عن جابر ـ رضي : الذھاب إلى مصلى العید من طریق، والعودة من طریق آخر -٣٣
ق        : (( اهللا عنھ ـ قال  د خالف الطری وم عی ان ی كان النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ إذا ك

  ].  ٩٨٦: رواه البخاري)) [ 
ازة    -٣٤ ى الجن ال       : الصالة عل ھ ـ ق رة ـ رضي اهللا عن ي ھری ال رسول اهللا   : عن أب ق

من شھد الجنازة حتى یصلى علیھا فلھ قیراط ، ومن شھدھا : (( اهللا علیھ وسلم صلى 
ل )) حتى تدفن فلھ قیراطان  ال   : قی ا القیراطان؟ ق ین    : (( وم ین العظیم ل الجبل )) [ مث

  ] .  ٢١٨٩: رواه مسلم
ھ     : عن بریدة ـ رضي اهللا عنھ ـ قال  : زیارة المقابر -٣٥ ال رسول اهللا صلى اهللا علی ق

 ٢٢٦٠: رواه مسلم)) [ الحدیث... كنت نھیتكم عن زیارة القبور فزوروھا (( : وسلم 
 .[  

از ـ         : ملحوظة•         ن ب ذلك الشیخ اب ى ب ا أفت النساء محرم علیھن زیارة المقابر كم
  . رحمھ اهللا ـ وجمع من العلماء

   
  سنن الصیام

: هللا علیھ وسلم قال رسول اهللا صلى ا: عن أنس ـ رضي اهللا عنھ ـ قال : السحور -٣٦
  ].  ٢٥٤٩ - ١٩٢٣: متفق علیھ)) [ تسحروا ؛ فإن في السحور بركة (( 
ن سعد ـ رضي اهللا     : تعجیل الفطر ، وذلك إذا تحقق غروب الشمس  -٣٧ عن سھل ب

لم     : عنھ ـ قال  ھ وس وا      : (( قال رسول اهللا صلى اهللا علی ا عجل ر م اس بخی زال الن ال ی
  ].  ٢٥٥٤ - ١٩٥٧: متفق علیھ)) [ الفطر 

ھ      : قیام رمضان  -٣٨ ھ ، أن رسول اهللا ـ صلى اهللا علی عن أبي ھریرة رضي اهللا عن
ھ       : (( وسلم ـ قال    دم من ذنب ا تق ھ م ر ل ق  )) [ من قام رمضان إیماًنا واحتساًبا ُغف متف

  ]  ١٧٧٩-٣٧: علیھ
عن ابن عمر ـ رضي : االعتكاف في رمضان ، وخاصة في العشر األواخر منھ -٣٩

كان رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ یعتكف العشر اآلواخر من : (( ھما ـ قالاهللا عن
  ] .  ٢٠٢٥: رواه البخاري)) [ رمضان 

عن أبي أیوب األنصاري رضي اهللا عنھ ، أن رسول  : صوم ستة أیام من شوال -٤٠
ان    : (( اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ قال   ًتا من شوال ،ك  من صام رمضان ، ثم أتبعھ س

  ]  ٢٧٥٨: رواه مسلم)) [ كصیام الدھر 
ھر  -٤١ ل ش ن ك ام م ة أی وم ثالث ال         : ص ھ ـ ق ي اهللا عن رة ـ رض ي ھری ن أب : (( ع

صوم ثالثة أیام من كل شھر ، وصالة : أوصاني خلیلي بثالث ، ال أدعھن حتى أموت
  ].  ١٦٧٢-١١٧٨: متفق علیھ)) [ الضحى ، ونوم على وتر 



 ٣٨٠

ھ     عن أبي قت: صوم یوم عرفة -٤٢ ادة رضي اهللا عنھ ، أن رسول اهللا ـ صلى اهللا علی
ة، والسنة    ! صیام یوم عرفة، أحتسب على اهللا أن : (( وسلم ـ قال  ي قبل یكفر السنة الت
  ] .  ٣٧٤٦: رواه مسلم)) [ التي بعده 

قال رسول اهللا صلى  : عن أبي قتادة ـ رضي اهللا عنھ ـ قال  : صوم یوم عاشوراء -٤٣
)) صیام یوم عاشوراء ، أحتسب على اهللا أن یكفر السنة التي قبلھ  : ((اهللا علیھ وسلم 

  ].  ٣٧٤٦: رواه مسلم[ 
   

  سنن السفر
اال        : اختیار أمیر في السفر -٤٤ ا ـ ق رة ـ رضي اهللا عنھم ي ھری : عن أبي سعید ، وأب

)) [ إذا خرج ثالثة في سفر فلیؤمروا أحدھم : (( قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
  ] .  ٢٦٠٨: أبو داودرواه 

ال    : التكبیر عند الصعود والتسبیح عند النزول -٤٥ : (( عن جابر ـ رضي اهللا عنھ ـ ق
  ] .  ٢٩٩٤: رواه البخاري)) [ كنا إذا صعدنا كبرنا ، وإذا نزلنا سبحنا 

  . یكون التكبیر عند صعود المرتفعات ، والتسبیح عند النزول وانحدار الطریق•        
سمعت : عن خولة بنت حكیم ـ رضي اهللا عنھا ـ قالت  : حین نزول منزل الدعاء  -٤٦

ال : (( رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ یقول   ات اهللا   : من نزل منزًال ثم ق أعوذ بكلم
ك            ھ ذل ى یرتحل من منزل م یضره شيء ، حت ق ، ل ا خل رواه )) [ التامات من شر م

  ] .  ٦٨٧٨: مسلم
ال       : ن السفرالبدء بالمسجد إذا قدم م -٤٧ ھ ـ ق ك ـ رضي اهللا عن ن مال : (( عن كعب ب

ھ      ق  )) [ كان النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فی متف
  ] .  ١٦٥٩-٤٤٣: علیھ

   
  سنن اللباس و الطعام

ال  : الدعاء عند لبس ثوب جدید -٤٨ ان  : عن أبي سعید الخدري ـ رضي اهللا عنھ ـ ق ك
ول اهللا ـ     مھ     رس ماه باس ا س تجد ثوب لم ـ إذا اس ھ وس لى اهللا علی ا ، أو : ص ا قمیص إم

ول   م یق ة، ث ا      : (( عمام ر م ره ، وخی ألك من خی ت كسوتنیھ ، أس د ، أن ك الحم م ل اللھ
  ].  ٤٠٢٠: رواه أبو داود)) [ صنع لھ ، وأعوذ بك من شره، وشر ما صنع لھ 

الیمین    -٤٩ ل ب رة ـ رضي اهللا ع     : لبس النع ي ھری ـال   عن أب ھ ـ ق ـال رسـول اهللا   : ن ق
لم    ھ وس دأ بالشمال،        : (( صلى اهللا علی ع فلیب الیمنى ، وإذا خل دأ ب دكم فلیب ل أح إذا انتع

  ].  ٥٤٩٥ - ٥٨٥٥:متفق علیھ)) [ ولینعلھما جمیًعا، أو لیخلعھما جمیًعا 
ل    -٥٠ د األك ال           : التسمیة عن ھ ـ ق ي سلمة ـ رضي اهللا عن ن أب ر ب ي   : عن عم ت ف كن

ي       حجر رسول ال ل حفة ، فق ي الص : اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ وكانت یدي تطیش ف
  ] .  ٥٢٦٩ - ٥٣٧٦: متفق علیھ)) [ یا غالم سم اهللا ، وكل بیمینك، وكل مما یلیك (( 
ل والشرب     -٥١ د األك د اهللا بع ال           : حم ھ ـ ق ك ـ رضي اهللا عن ن مال س ب ال  : عن أن ق

ده     إن اهللا: (( رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  ة فیحم ل األكل د أن یأك  لیرضى عن العب
  ] .  ٦٩٣٢: رواه مسلم)) [ علیھا ، أو یشرب الشربة فیحمده علیھا 
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عن أنس رضي اهللا عنھ ، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم : الجلوس عند الشرب  -٥٢
  ] .  ٥٢٧٥: رواه مسلم)) [ أنھ نھى أن یشرب الرجل قائًما : (( 
ھ ،أن رسول اهللا ـ صلى اهللا       : المضمضة من اللبن -٥٣ عن ابن عباس رضي اهللا عن

ال       مض، وق ا فمض رب لبًن لم ـ ش ھ وس ًما : (( علی ھ دس ھ)) [ إن ل ق علی  -٧٩٨:متف
٥٦٠٩  .[  

ما عاب رسول اهللا : (( عن أبي ھریرة ـ رضي اهللا عنھ ـ قال  : عدم عیب الطعام -٥٤
ق  )) [ لھ ، وإن كرھھ تركھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ طعاًما قط ، كان إذا اشتھاه أك  متف

  ]  ٥٣٨٠ - ٥٤٠٩:علیھ
كان رسول اهللا : (( عن كعب بن مال ـ رضي اهللا عنھ ـ قال: األكل بثالثة أصابع -٥٥

حھا            ل أن یمس ده قب ثالث أصابع ، ویلعق ی ل ب لم ـ یأك ھ وس رواه )) [ ـ صلى اهللا علی
  ! ]  ٥٢٩٧: مسلم
زم      -٥٦ اء زم فاء من م ال         عن أ : الشرب واالستش ھ ـ ق ي ذر ـ رضي اهللا عن ال  : ب ق

)) إنھا مباركة ، إنھا طعام ُطعم : (( رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ عن ماء زمزم
  )) وشفاء ُسقم : (( زاد الطیالسي]  ٦٣٥٩: رواه مسلم[ 

ھ ـ    : األكل یوم عید الفطر قبل الذھاب للمصلى -٥٧ عن أنس بن مالك ـ رضي اهللا عن
رات    كان رسو: (( قال  ل اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ال یغدو یوم الفطر حتى یأكل تم
  ]  ٩٥٣: رواه البخاري)) [ ویأكلھن وتًرا : (( وفي روایة)) 

   
  الذكر والدعاء

سمعت  : عن أبي أمامة الباھلي ـ رضي اهللا عنھ ـ قال  : اإلكثار من قراءة القرآن  -٥٨
ول       لم ـ یق ھ وس ة       : (( رسول اهللا ـ صلى اهللا علی وم القیام أتي ی ھ ی رآن ، فإن رؤوا الق اق

  ].  ١٨٧٤: رواه مسلم! )) [ شفیًعا ألصحابھ 
عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ ، أنھ سمع رسول : تحسین الصوت بقراءة القرآن -٥٩

ي حسن الصوت ،       : (( اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ یقول   ا َأِذَن لنب ا َأِذَن اهللا لشيء م م
  ].  ١٨٤٧ - ٥٠٢٤:متفق علیھ)) [ ھ یتغنى بالقرآن یجھر ب

كان رسول اهللا ـ   : (( عن عائشة ـ رضي اهللا عنھا ـ قالت: ذكر اهللا على كل حال -٦٠
  ] .  ٨٢٦: رواه مسلم)) [ صلى اهللا علیھ وسلم ـ یذكر اهللا على كل أحیانھ 

لم ـ       : التسبیح  -٦١ ھ وس ا ، أن رسول اهللا ـ صلى اهللا علی عن جویریة رضي اهللا عنھ
حى    د أْن أض خرج من عندھا ُبكرة حین صلى الصبح، وھي في مسجدھا، ثم رجع بع

ال  : قالت)) ما زلِت على الحال التي فارقتك علیھا ؟ : (( ، وھي جالسة ، فقال نعم ، ق
ت    : (( النبي صلى اهللا علیھ وسلم  و ُوِزَن راٍت ، ل لقد ُقلُت بعدك أرَبَع كلماٍت ، ثالث م

س    : َوَزنتُھنبما قلِت ُمنذ الیوم َل ھ، ورضا نف دد خلق َة  ! سبحان اهللا وبحمده ، ع ِه ، وِزن
  ] ٢٧٢٦: رواه مسلم)) [ عرشِھ ، وِمداَد كلماتھ 

ھ          : تشمیت العاطس -٦٢ ي ـ صلى اهللا علی ھ ، عن النب رة رضي اهللا عن ي ھری عن أب
رحمك ی: الحمد هللا ، ولیقل لھ أخوه أو صاحبھ : إذا عطس أحُدُكم فلیقل: (( وسلم ـ قال

ھ. اهللا ال ل إذا ق ل: ف ك اهللا ، فلیق الكم : یرحم ِلُح ب دیكم اُهللا وُیْص اري)) [ یھ : رواه البخ
٦٢٢٤  [  
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دعاء للمریض   -٦٣ ا، أن رسول اهللا ـ صلى اهللا          : ال اس رضي اهللا عنھم ن عب عن اب
لم    ور ،   : (( علیھ وسلم ـ دخل على رجل یعوده ، فقال صلى اهللا علیھ وس أس طھ ال ب

  ] ٥٦٦٢: رواه البخاري)) [  إن شاء اهللا
عن عثمان بن أبي العاص رضي اهللا  : وضع الید على موضع األلم ، مع الدعاء -٦٤

لم     عنھ ، أنھ شكا إلى رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ وجًعا، یجده في جسده ُمنذ أس
دك،     ! ضع یدك: (( ، فقال لھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  ألم من جس ذي ی على ال

اذر  : باسم اهللا ، ثالًثا ، وقل سبع مرات: وقل )) أعوُذ باهللا وقدرتِھ من َشر ما أجد وُأَح
  ]  ٥٧٣٧: رواه مسلم[ 

ار   -٦٥ ق الحم ماع نھی د س وذ عن دیك ، والتع یاح ال ماع ص د س دعاء عن ي : ال ن أب ع
ال        لم ـ ق ھ وس ي ـ صلى اهللا علی إذا سمعتم صیاح   : (( ھریرة رضي اهللا عنھ ، أن النب

اهللا    الد وذوا ب ار فتع یكة فاسألوا اهللا من فضلھ، فإنھا رأت َمَلًكا ، وإذا سمعتم نھیق الحم
  ] .  ٦٩٢٠ - ٣٣٠٣:متفق علیھ)) [ من الشیطان ، فإنھا رأت شیطاًنا 

ا ، أن رسول اهللا ـ صلى       : الدعـاء عند نزول المطر -٦٦ ـائشة رضي اهللا عنھ عن ع
ا         ان إذا رأى المطر ق لم ـ ك ھ وس ا    : (( لاهللا علی م صیًبا نافًع : رواه البخاري )) [ اللھ

١٠٣٢  . [  
زل  -٦٧ ول المن د دخ ر اهللا عن ال        : ذك ھ ـ ق ي اهللا عن داهللا ـ رض ن عب ابر ب ن ج : ع

ول       لم ـ یق ھ وس ذكر اهللا ـ عز       : (( سمعت النبي ـ صلى اهللا علی ھ ف إذا دخل الرجل بیت
وإذا دخل . ت لكم وال عشاءال مبی: طعامھ، قال الشیطان ! وجل ـ عند دخولھ ، وعند  

ھ  : فلم یذكر اهللا عند دخولھ ، قال الشیطان  أدركتم المبیت، وإذا لم یذكر اهللا عند طعام
  ].  ٥٢٦٢: رواه مسلم)) [ أدركتم المبیت والعشاء: ، قال 

س    -٦٨ ي المجل ر اهللا ف ي ـ صلى اهللا           : ذك ھ ، عن النب رة رضي اهللا عن ي ھری عن أب
جلس قوم مجلًسا لم یذكروا اهللا فیھ ، ولم ُیَصلوا على نبیھم،إال  ما: (( علیھ وسلم ـ قال
ذي )) [ فإن شاء عذبھم، وإن شاء غفر لھم ) حسرة: أي( كان علیھم ِتَرة  : رواه الترم

٣٣٨٠  . [  
ي ـ   : عن أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنھ ـ قال  : الدعاء عند دخول الخالء -٦٩ كان النب

ك   : (( الخالء قال) أراد دخول: أي(  صلى اهللا علیھ وسلم ـ إذا دخل  اللھم إني أعوذ ب
  ] ٨٣١-٦٣٢٢: متفق علیھ)) [ من الخبث والخبائث 

ي ـ   : ت! عن عائشة ـ رضي اهللا عنھ ـ قال  : الدعاء عندما تعصف الریح -٧٠ كان النب
ا     : (( صلى اهللا علیھ وسلم ـ إذا عصفت الریح قال  ر م ا ، وخی اللھم إني أ سألك خیرھ

ھ   فیھا ، و خیر ما ُأرسلت بھ، وأعوذ بك من شرھا ، وشر ما فیھا ، وشر ما ُأرسلت ب
  ]  ٢٠٨٥: رواه مسلم)) [ 
عن أبي الدرداء رضي اهللا عنھ ، أنھ سمع رسول : الدعاء للمسلمین بظھر الغیب -٧١

ُل      : (( اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ یقول  ُك الُمَوكَّ ال الَمَل ب، ق ر الغی من دعا ألخیھ بظھ
  ].  ٦٩٢٨: رواه مسلم)) [ آمین ، ولك بمثل: بھ

عن أم سلمة ـ رضي اهللا عنھا ـ أنھا قالت ، سمعت رسول    : الدعاء عند المصیبة -٧٢
ره اهللا      : (( اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ یقول   ا أم ول م لم تصیبھ مصیبة فیق : ما من مس
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ف     إنا هللا وإنا إلیھ راجعون ، اللھم ُأُجرني في ُمصیبتي وَأخِلف ا ـ إال أخل لي خیًرا منھ
  ] ٢١٢٦: رواه مسلم)) [ اهللا لھ خیًرا منھا 

ال          : إفشاء السالم   -٧٣ ھ ـ ق ن عاِزب ـ رضي اهللا عن راِء ب ي ـ    : (( عن الَب ا النب أَمرن
بع     ! صلى  ا عن َس ادة المریض،    : اهللا علیھ وسلم ـ بسبع ، ونھان ا بِعی اء  ... أمرن وإفَش

  ] .  ٥٣٨٨ - ٥١٧٥: علیھمتفق )) [ الحدیث ... السالم ،
   

  سنن متنوعة
م   -٧٤ ب العل ال        : طل ھ ـ ق رة ـ رضي اهللا عن ي ھری ال رسول اهللا صلى اهللا    : عن أب ق

ة    : (( علیھ وسلم  ى الجن ا إل )) [ من سلك طریًقا یلتمس فیھ علًما سھل اهللا لھ بھ طریًق
  ] .  ٦٨٥٣: رواه مسلم

اً  -٧٥ دخول ثالث ل ال تئذان قب ى : االس ي موس ن أب ھ ، أن   ع ي اهللا عن عري رض األش
)) االستئذان ثالٌث، فإن ُأذن لك، و إال فارجع : (( رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال

  ].  ٥٦٣٣ -٦٢٤٥:متفق علیھ[ 
ود   -٧٦ ال         : تحنیك المول ھ ـ ق ي موسى األشعري ـ رضي اهللا عن ي   : (( عن أب د ل ُول

ھ  وسلم ـ ف ! غالم ، فأتیت بھ النبي ـ صلى اهللا علیھ  سماه إبراھیم ، فحنكھ بتمرة ودعا ل
  ] ٥٦١٥ - ٥٤٦٧: متفق علیھ)) [ الحدیث ... بالبركة 
ھو مضغ طعام حلو ، وتحریكھ في فم المولود ، واألفضل أن یكون  : التحنیك•        

  . التحنیك بالتمر
ا رسول اهللا ـ    : (( عن عائشة ـ رضي اهللا عنھا ـ قالت  : العقیقة عن المولود -٧٧ أمرن

د )) [ صلى اهللا علیھ وسلم ـ أن نعق عن الجاریة شاة ، وعن الغالم شاتین   : رواه أحم
٢٥٧٦٤ . [  

ال     : كشف بعض البدن لیصیبھ المطر -٧٨ ھ ـ ق ع   : عن أنس ـ رضي اهللا عن أصابنا م
لم ـ مطر         ھ وس ال . رسول اهللا ـ صلى اهللا علی ھ      : ق فحسر رسول اهللا ـ صلى اهللا علی

: (( لم صنعت ھذا؟ قال! یا رسول اهللا: بھ من المطر ، فقلناوسلم ـ عن ثوبھ حتى أصا 
  ] .  ٢٠٨٣: رواه مسلم)) [ ألنھ حدیث عھد بربھ

  . كشف بعض بدنھ: حسر عن ثوبھ أي•        
ریض -٧٩ ادة الم ھ وس : عی لى اهللا علی ول اهللا ص ولى رس ان ، م ن ثوب ن ! ع م ، ع ل

ة    من عا: (( رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ قال   ة الجن ي ُخرَف د مریضا ، لم یزل ف
  ] .  ٦٥٥٤: رواه مسلم)) [ جناھا : (( وما ُخرفة الجنة؟ قال! یا رسول اهللا: قیل )) 
لم     : عن أبي ذر ـ رضي اهللا عنھ ـ قال : التبسم -٨٠ ھ وس ي صلى اهللا علی : قال لي النب
ق  ((  ھ طل اك بوج ى أخ و أن تلق یئا ، ول روف ش ن المع رن م لم رواه)) [ ال تحق : مس

٦٦٩٠  . [  
ي اهللا  -٨١ زاور ف ھ   : الت لى اهللا علی ي ص ن النب ھ ، ع ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب ع

ا    : (( وسلم  ھ ملًك ى مدرجت ( أن رجًال زار أخًا لھ في قریة أخرى ، فأرصد اهللا لھ عل
ال ) أقعده على الطریق یرقبھ : أي ال   : فلما أتى علیھ ق د؟ ق ن تری ي     : أی ي ف ًا ل د أخ أری

ال  : قال. یةھذه القر ا؟ ق ي اهللا عز      : ھل لك علیھ من نعمة تربھ ھ ف ي أحببت ر أن ال ، غی
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ھ     : وجل ، قال ھ فی ا أحببت ك كم لم )) [ فإني رسول اهللا إلیك ، بأن اهللا قد أحب : رواه مس
٦٥٤٩  .[  

ھ ، أنَّ        : إعالم الرجل أخیھ أنھ یحبھ  -٨٢ دي كرب رضي اهللا عن ن مع دام ب عن المق
ال   النبي ـ صلى اهللا علی   لم ـ ق ھ       : (( ھ وس ھ یحب ھ أن دكم أخاه ، فلُیْعِلم )) [ إذا أحب أح

  ] .  ١٦٣٠٣: رواه أحمد
ال       : رد التثاؤب -٨٣ ھ ـ ق رة ـ رضي اهللا عن ال رسول اهللا صلى اهللا    : عن أبي ھری ق

لم ھ وس إن    : ((علی تطاع ، ف ا اس رده م دكم فلی اءب أح إذا تث یطان ، ف ن الش اؤب م التث
  ].  ٧٤٩٠ - ٣٢٨٩:متفق علیھ)) [ ك الشیطان ھا ، ضح: أحدكم إذا قال

ـول اهللا ـ صلى     : إحسان الظن بالناس -٨٤ ھ ، أنَّ رسـ عن أبي ھــریرة رضي اهللا عن
ال     لم ـ ق ھ وس دیث  : (( اهللا علی ذب الح ن أك إنَّ الظ ن، ف اكم والظ ھ)) [ إی ق علی : متف

٦٥٣٦-٦٠٦٧ . [  
زل      -٨٥ ال المن ي أعم ة األھل ف ال   : معاون ألُت عائشة ـ رضي اهللا       :عن األسود ق َس

ت       ھ؟ قال ي    : (( عنھا ـ ما كان النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ یصنع في بیت ان یكون ف ك
ھ  ة أھل دمتھم: أي( مھن الة  ) خ ى الص رج إل الة خ رت الص إذا حض رواه )) [ ، ف

  ] .  ٦٧٦: البخاري
ال      : ُسنن الفطرة -٨٦ ھ ـ ق رة ـ رضي اهللا عن ال رسول اهللا ص   : عن أبي ھری لى اهللا ق

حلق شعر ( الختان ، واالستحداد : الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: (( علیھ وسلم
ة ارب  ) العان ص الش ار ، وق یم األظف ط، وتقل ف اإلب ھ)) [ ، ونت ق علی  - ٥٨٨٩: متف
٥٩٧  . [  

لم      : كفالة الیتیم -٨٧ ھ وس ي صلى اهللا علی عن سھل بن سعد رضي اهللا عنھ ، عن النب
رواه .[ و قال بإصبعیھ السبابة والوسطى   )) . الیتیم في الجنة ھكذا  أنا وكافل: (( قال

  ] .  ٦٠٠٥: البخاري
ي صلى اهللا       : تجنب الغضب -٨٨ ال للنب ھ ، أن رجًال ق عن أبي ھریرة رضي اهللا عن

ال  )) . ال تغضب : (( أوصني ، قال: علیھ وسلم  راًرا ، ق )) [ ال تغضب  : (( فردد م
  ] .  ٦١١٦: رواه البخاري

اء من خشیة اهللا    - ٨٩ ي ـ صلى اهللا          : البك ھ ، عن النب رة رضي اهللا عن ي ھری عن أب
ھ      : (( علیھ وسلم ـ قال   وم ال ظل إال ظل ھ ، ی ي ظل نھم   ... سبعة یظلھم اهللا ف ر م : وذك

  ].  ١٠٣١-٦٦٠: متفق علیھ)) [ ورجل ذكر اهللا خالًیا ففاضت عیناه 
عنھ، أن رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ  عن أبي ھریرة رضي اهللا : الصدقة الجاریة -٩٠

ة ، أو    : إذا مات اإلنسان انقطع عملھ إال من ثالث: (( وسلم ـ قال  دقة جاری إال من ص
  ] ٤٢٢٣: رواه مسلم)) [ علم ینتفع بھ ، أو ولد صالح یدعو لھ 

ھ            : بناء المساجد -٩١ اس فی ول الن د ق ال عن ھ ـ ق ان ـ رضي اهللا عن ن عف عن عثمان ب
لم      حین بنى مسجد ھ وس ي ـ        : رسول اهللا صلى اهللا علی ي سمعت النب رتم وإن م أكث إنك

ھ   : حسبت أنھ قال: من بنى مسجًدا ـ قال ُبكیر : (( صلى اهللا علیھ وسلم ـ یقول  یبتغي ب
  ] ٥٣٣ -٤٥٠: متفق علیھ)) [ وجھ اهللا ـ بنى اهللا لھ مثلھ في الجنة 
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داهللا ر  : السماحة في البیع والشراء -٩٢ ن عب ا ، أن رسول    عن جابر ب ضي اهللا عنھم
رحم اهللا رجًال سمًحا إذا باع ، و إذا اشترى ، وإذا : (( اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ قال

  ] ٢٠٧٦: رواه البخاري)) [ اقتضى 
عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ ، أن رسول اهللا ـ صلى : إزالة األذى عن الطریق -٩٣

ق ،  بینما رجل یمشي : (( اهللا علیھ وسلم ـ قال  بطریق ، وجد ُغصن شوك على الطری
  ] ٤٩٤٠: رواه مسلم)) [ فأخره ، فشكر اهللا لھ ، فغفر لھ 

عن أبي ھریرة ـ رضي اهللا عنھ ـ قال ، قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ    : الصدقة  -٩٤
إن اهللا      : (( وسلم  ب ، ف ل اهللا إال الطی ب ، وال یقب من تصدق بعدل تمرة من كسب طی

ل         یتقبلھا بیمینھ  ل الجب ى تكون مث وة حت دكم َفُل ي أح ا یرب )) [ ، ثم یربیھا لصاحبھ كم
  ] ١٠١٤-١٤١٠: متفق علیھ

  
ي عشر ذي الحجة       -٩٥ ال الصالحة ف اس رضي اهللا     : اإلكثار من األعم ن عب عن ب

ي       : (( عنھ ، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، أنھ قال ا ف ام أفضل منھ ي أی ل ف ما العم
ذه   ام العشر   ( ھ ي أی الوا) )) یعن ال  : ق اد؟ ق رج   : (( وال الجھ اد ، إال رجل خ وال الجھ

  ] ٩٦٩: رواه البخاري)) [ یخاطر بنفسھ ومالھ فلم یرجع بشيء 
ال        : قتل الوزغ  -٩٦ ھ ـ ق رة ـ رضي اهللا عن ي ھری ال رسول اهللا صلى اهللا    : عن أب ق

ة       : (( علیھ وسلم ي الثانی ة حسنة ، وف ھ مئ ت ل دون  من قتل وزغا في أول ضربة كتب
  ]  ٨٥٤٧رواه مسلم )) [ ذلك ، وفي الثالثة دون ذلك 

ھ    : النھي عن أن ُیَحدِّث المرء بكل ما سمع -٩٧ عن حفص بن عاصم ـ رضي اهللا عن
لم      : ـ قال ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ا       : (( ق ل م دِّث بك ا أن ُیَح المرء إثًم ى ب كف
  ]  ٧: رواه مسلم)) [ سمع 

عن أبي مسعود البدري رضي اهللا عنھ ، عن النبي ـ  : ألھلاحتساب النفقة على ا -٩٨
ال   ة ،      : (( صلى اهللا علیھ وسلم ـ ق ھ نفق ى أھل ق عل لم إذا أنف ُبھا،   ! إن المس وھو یحتس

  ] ٢٣٢٢: رواه مسلم)) [ كانت لھ صدقة 
ال : الرََّمل في الطواف -٩٩ ان رسول اهللا ـ    : (( عن ابن عمر ـ رضي اهللا عنھما ـ ق ك

ا    ) َرَمَل: أي( لیھ وسلم ـ إذا طاف الطواف األول، خبَّ   صلى اهللا ع ا ومشى أربًع ثالًث
  ]  ٣٠٤٨ -١٦٤٤:متفق علیھ )) [ الحدیث ... 

ة الخطى  : الرََّمل•         ة     . ھو اإلسراع بالمشي مع مقارب ي األشواط الثالث ویكون ف
  . ا أو معتمًرامن الطواف الذي یأتي بھ المسلم أول ما یقدم إلى مكة ، سواء كان حاًج

ت  : المداومة على العمل الصالح وإن قل -١٠٠ ا قال : عن عائشة رضي اهللا عنھا ، أنھ
ا وإن  : (( أي األعمال أحب إلى اهللا؟ قال: ُسئل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  أدَومھ

  ]  ١٨٢٨ -٦٤٦٥:متفق علیھ)) [ قلَّ 
  .معینوصلى اهللا وسلم وبارك على نبینا محمد ، وآلھ وصحبھ أج

  من وصایا الرسول الكریم  .٤١
  محمد توفیق/ إعداد

  :أما بعد.. الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله 



 ٣٨٦

ة          ة المانع ض الوصایا الجامع ھ بع ریم صلوات اهللا وسالمھ علی ورد عن الرسول الك
ھ الی    ي حیات ا ف لم عنھ ى لمس ي ال غن دة الت در والفائ ة الق ة  عظیم ھ العام ة وأحوال ومی

راف العجز عن اإلحاطة بكل وصایاه         ع اعت والخاصة، وبین یدیك بعض الوصایا م
  :صلى اهللا علیھ وسلم

  :وصایا سبع جامعة من النبي صلى اهللا علیھ وسلم ألبي ذر رضي اهللا عنھ. ١
  :أمرني خلیلي  بسبع: عن أبي ذر رضي اهللا عنھ قال

  .ھمأمرني بحب المساكین والدنو من. ١
  .وأمرني أن أنظر إلى من ھو دوني وال أنظر إلى من ھو فوقي. ٢
  .وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. ٣
  .وأمرني أن ال أسأل أحًدا شیًئا. ٤
  .وأمرني أن أقول بالحق وإن كان ُمرا. ٥
  .وأمرني أن ال أخاف في اهللا لومة الئم. ٦
  .اهللا فإنھن من كنز تحت العرشوأمرني أن ُأكثر من قول ال حول وال قوة إال ب. ٧
  :الوصیة بزیارة القبور واالعتبار بالموتى. ٢

ھ  ذكر اآلخرة،    : "عن أبي ذر رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا أوصاه فقال ل ور ت ُزر القب
  ".واغسل الموتى، فإن معالجة جسد خاٍو موعظة بلیغة

  :وصایا سبع بلیغة. ٣
  :ربي بسبع أوصیكم بھا أوصاني: قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  .أوصاني باإلخالص في السر والعالنیة. ١
  .والعدل في الرضا والغضب. ٢
  .والقصد في الغنى والفقر. ٣
  .وأن أعفو عّمن ظلمني. ٤
  .وُأعطي من حرمني. ٥
  .وأصل من قطعني. ٦
  ".صمتي فكًرا، وُنطقي ذكًرا، ونظري ِعَبًرا: وأن یكون. ٧
  :خمس وصایا نافعات. ٤

لم    : بي ھریرة رضي اهللا عنھ قالعن أ ھ وس ذ   : "قال رسول اهللا صلى اهللا علی من یأخ
ل بھن؟    رة   " عني ھذه الكلمات فیعمل بھن أو ُیعلِّم من یعم و ھری ال أب ت : فق ا   : قل ا ی أن

  :"رسول اهللا فأخذ بیدي فعّد خمًسا فقال
  .اّتِق المحارم تكن أعبد الناس. ١
  .ناسوارَض بما قسم اهللا لك تكن أغنى ال. ٢
  .وأحسن إلى جارك تكن مؤمًنا. ٣
  .وأحبَّ للناس ما ُتحّب لنفسك تكن مسلًما. ٤
  ".وال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تمیت القلب. ٥
  :الوصیة بذكر اهللا بعد الصالة. ٥



 ٣٨٧

ال          ده وق ذ بی ھ أن رسول اهللا أخ ل رضي اهللا عن ن جب اذ ب ي    : "عن مع اذ واهللا إن ا مع ی
ول        : "قالألحبك، واهللا إني ألحبك، ف ر كل صالة تق ي دب دعّن ف اذ ال ت ا مع : أوصیك ی

  ".اللھم أعّني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
  :من حقوق المسلم على المسلم. ٦

ال   ھ ق ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب لم: ع ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ال : "ق
ى   ض،   تحاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وال یبع بعضكم عل ع بع بی

وى       ره، التق ھ وال یحق ھ وال یخذل لم، ال یظلم وكونوا عباد اهللا إخواًنا، المسلم أخو المس
ر أخاه         ّر أن یحق لم من الش ھاھنا، ویشیر إلى صدره ثالث مرات، بحسب امرئ مس

  ".المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمھ، ومالھ، وعرضھ
  :اسوصیة النبي صلى اهللا علیھ وسلم البن عب. ٧

ا       : عن ابن عباس رضي اهللا عنھ قال لم یوًم ھ وس ف رسول اهللا صلى اهللا علی كنت خل
ال ات : "فق ك كلم ي أعلم الم إن ا غ ك، إذا  : ی ده تجاھ ظ اهللا تج ك، احف ظ اهللا یحفظ احف

ى أن      ت عل و اجتمع ة ل م أن األم اهللا، واعل تعن ب تعنت فاس أل اهللا، وإذا اس ألت فاس س
ى أن یضروك        ینفعوك بشيء لم ینفعوك إال بشي   وا عل و اجتمع ك، ول ھ اهللا ل د كتب ء ق

  ".بشيء لم یضروك إال بشيء قد كتبھ اهللا علیك، رفعت األقالم وجّفت الصحف
  :مقدمات دخول الجنة. ٨

ال   ھ ق ا رسول اهللا   : عن أبي ھریرة رضي اهللا عن ت ی ت نفسي     ! قل ك طاب ي إذا رأیت إن
ال    يء؟ فق ل ش أنبئني عن ك ي ف ّرت عین ق :" وق يء ُخل ل ش اء ك ن م ال " م ا : ق ت ی قل

ال   ة؟ ق ت الجّن ھ دخل ذت ب ر إذا أخ ن أم ي ع ول اهللا أنبئن م : "رس الم، وأطع ِش الس أف
  ".الطعام، وصِل األرحام، وُقم باللیل والناس نیام، ثم ادخل الجنة بسالم

  :ثالث وصایا من النبي صلى اهللا علیھ ألبي ھریرة رضي اهللا عنھ. ٩
  :أوصاني خلیلي بثالث ال أدعھن حتى أموت :عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال

  .صوم ثالثة أیام من كل شھر. ١
  .وصالة الضحى. ٢
  ".ونوم على وتر. ٣

  :الوصیة باإلحسان في ذبح الحیوان. ١٠
ال        لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ھ أن النب ب  : "عن شّداد بن أوس رضي اهللا عن إن اهللا كت

ّد     اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الِق تلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة، ولُیح
  ".أحدكم شفرتھ، ولُیِرح ذبیحتھ

  :النھي عن اإلسراف والخیالء. ١١
كلوا وتصدقوا والبسوا : "قال رسول اهللا : عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده، قال

  ".في غیر إسراف وال مخیلة
  ستة أمور یضمن بھا الجنة. ١٢

ال     عن عبادة بن الصامت رضي اهللا لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی اضمنوا  : " عنھ أن النب
  :لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة

  .اصدقوا إذا حّدثتم. ١
  .وأوفوا إذا وعدتم. ٢



 ٣٨٨

  .وأّدوا إذا اؤتمنتم. ٣
  .واحفظوا فروجكم. ٤
  .وغضوا أبصاركم. ٥
  ".وُكّفوا أیدیكم. ٦

  :اغتنم خمًسا قبل خمس. ١٣
  :اغتنم خمًسا قبل خمس: لم لرجل وھو یعظھقال النبي صلى اهللا علیھ وس

  .شبابك قبل ھرمك. ١
  .وصحتك قبل سقمك. ٢
  .وغناك قبل فقرك. ٣
  .وفراغك قبل شغلك. ٤
  ".وحیاتك قبل موتك. ٥

  :كن في الدنیا كأنك غریب. ١٤
: أخذ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بمنكبي فقال: عن ابن عمر رضي اهللا عنھما قال

ول      ". كأنك غریب أو عابر سبیلكن في الدنیا " ا یق ن عمر رضي اهللا عنھم ان اب : وك
حتك          " ذ من ص ال تنتظر المساء، وخ إذا أمسیت فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحت ف

  ".لمرضك، ومن حیاتك لموتك
  :من وصایاه  في السفر. ١٥

ة من   : "عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال الّسفر قطع
  ".عذاب، یمنع أحدكم طعامھ، وشرابھ، ونومھ فإذا قضى نھمتھ فلیعّجل إلى أھلھال

  :من أذكار الصباح والمساء. ١٦
ال     ھ ق ك رضي اهللا عن ة       : عن أنس بن مال لم لفاطم ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ق

ا ي اهللا عنھ بحت وإذا    : "رض ولي إذا أص ھ أن تق یك ب ا أوص معي م ك أن تس ا یمنع م
ى نفسي     یا حي: أمسیت ي إل یا قّیوم، برحمتك أستغیث، أصلح لي شأني كلھ، وال تكلن

  ".طرفة عین
  :من صفات المؤمن. ١٧

ال  ھ ق ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب لم : ع ھ وس ھ علی لى ال ول ص ال الرس ؤمن : "ق الم
ا       ى م رص عل ر، اح لٍّ خی ي ك ؤمن الضعیف، وف ن الم ى اهللا م ّب إل ر وأح وي خی الق

تعجز، وإن أصابك شيء فال تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ینفعك، واستعن باهللا وال 
  ".ولكن قل قدر اهللا وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشیطان

  :في ذم الظلم والشُّح. ١٨
ال      لم ق ھ وس وا  : "عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علی اتق

وا ا     ة، واتق وم القیام ات ی بلكم،        الظلم، فإن الظلم ظلم ان ق ك من ك ّح أھل إن الشُّ ّح، ف لشُّ
  ".حملھم على أن سفكوا دماءھم واستحّلوا محارمھم

  :النھي عن الدعاء على النفس واألوالد والمال. ١٩
لم     : عن جابر رضي اهللا عنھ قال ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ى   : "ق دعوا عل ال ت

وال       ى أم دعوا عل م، وال ت ى أوالدك دعوا عل وا من اهللا ساعة    أنفسكم، وال ت كم، ال توافق
  ".ُیسأل فیھا عطاء فیستجیب لكم



 ٣٨٩

  :اجتنبوا السبع الموبقات. ٢٠
ال        لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ھ عن النب وا السبع   : "عن أبي ھریرة رضي اهللا عن اجتنب

  :یا رسول اهللا وما ُھّن؟ قال: قالوا" الموبقات
  .الشرك باهللا. ١
  .والسحر. ٢
  .اهللا إال بالحقوقتل النفس التي حّرم . ٣
  .وأكل الربا. ٤
  .وأكل مال الیتیم. ٥
  .والتوّلي یوم الزحف. ٦
  ".وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت. ٧

  :إعاذة من استعاذ باهللا. ٢١
ال    ا ق ي اهللا عنھم ر رض ن عم ن اب لم   : ع ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ن : "ق م

أعطوه، و       اهللا ف ذوه، ومن سألكم ب اهللا فأعی أجیبوه، ومن صنع      استعاذكم ب من دعاكم ف
د             م ق روا أنك ى ت ھ حت ادعوا ل ھ ف ا تكافئون دوا م م تج إن ل افئوه، ف ا فك یكم معروًف إل

  ".كافأتموه
  :في فضل یوم الجمعة. ٢٢

لم  : عن أوس بن أوس رضي اهللا عنھ قال ھ وس إن من  : "قال رسول اهللا صلى اهللا علی
بض و  أكثروا      أفضل أیامكم یوم الجمعة فیھ ُخِلق آدم وفیھ ُق ھ الصعقة ف ھ النفخة وفی فی

  ".علّي من الصالة فیھ فإن صالتكم معروضة علّي
  عشر وصایا من النبي  لمعاذ. ٢٣

  :عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنھ قال
  :أوصاني رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بعشر كلمات فقال

  .ال ُتشرك باهللا وإن ُقتلت وُحرقت. ١
  .ك أن تخرج من أھلك ومالكوال تُعقّن والدیك وإن أمرا. ٢
وال تتركّن صالة مكتوبة متعمًدا، فإن من ترك صالة مكتوبة متعّمًدا فقد برئت منھ . ٣

  .ذمة اهللا
  .وال تشربّن خمًرا فإنھ رأس كل فاحشة. ٤
  .وإیاك والمعصیة فإن بالمعصیة حّل سخط اهللا. ٥
  .وإیاك والفرار من الزحف وإن ھلك الناس. ٦
  .س موت فاثبتوإن أصاب النا. ٧
  .وأنفق على أھلك من طولك. ٨
  .وال ترفع عنھم عصاك أدًبا. ٩

  ".وِخفھم في اهللا. ١٠
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

وان وصایا الرسول        اب بعن ي كت ون وصیة من    (ھذه الوصایا ملخص ما جاء ف ثالث
  .للشیخ الجلیل محمد متولي الشعراوي رحمھ اهللا تعالى)  وصایا الرسول

  خطیب العالم  .٤٢



 ٣٩٠

  لمان بن فھد العودةس.د
تْ      ا َنَزَل اَل َلمَّ ا َق ُھ َعْنُھَم َي اللَّ اٍس َرِض ِن َعبَّ ْن اْب حیح َع ي الص یَرَتَك  {: ف ِذْر َعِش َوَأْن

َیا َبِني ِفْھٍر، َیا : ، َصِعَد النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعَلى الصََّفا؛ َفَجَعَل ُیَناِدي}اْلَأْقَرِبیَن
َل    َبِني َعِد ُرَج َأْرَس َتِطْع َأْن َیْخ ي، ِلُبُطوِن ُقَرْیٍش َحتَّى اْجَتَمُعوا، َفَجَعَل الرَُّجُل ِإَذا َلْم َیْس

الَ         َرْیٌش، َفَق ٍب َوُق و َلَھ اَء َأُب َو، َفَج ا ُھ َر َم ا     : (َرُسوًلا ِلَیْنُظ ْرُتُكْم َأنَّ َخْیًل ْو َأْخَب َتُكْم، َل َأَرَأْی
  ).ِغیَر َعَلْیُكْم َأُكْنُتْم ُمَصدِِّقيَّ؟ِباْلَواِدي ُتِریُد َأْن ُت

  . َنَعْم، َما َجرَّْبَنا َعَلْیَك ِإلَّا ِصْدًقا: َقاُلوا
  !). َفِإنِّي َنِذیٌر َلُكْم َبْیَن َیَدْي َعَذاٍب َشِدیٍد: (َقاَل

ْت   : َفَقاَل َأُبو َلَھٍب ا؟ َفَنَزَل ا       {َتبا َلَك َساِئَر اْلَیْوِم، َأِلَھَذا َجَمْعَتَن بَّ َم ٍب َوَت ي َلَھ َدا َأِب ْت َی َتبَّ
  . }َأْغَنى َعْنُھ َماُلُھ َوَما َكَسَب

ال رسول اهللا    لم     -وق ھ وس ة أیضاً    -صلى اهللا علی ذه الخطب ي ھ ِن    : (ف ِب ْب ي َكْع ا َبِن َی
ُذوا َأْنُفسَ     ٍب، َأْنِق ِن َكْع ي     ُلَؤي، َأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم ِمْن النَّاِر، َیا َبِني ُمرََّة ب ا َبِن اِر، َی ْن النَّ ُكْم ِم

ا َبنِ       اِر، َی ْن النَّ ُكْم ِم ُذوا َأْنُفَس ي َعْبِد َشْمٍس َأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم ِمْن النَّاِر، َیا َبِني َعْبِد َمَناٍف َأْنِق
ُكمْ    ُذوا َأْنُفَس ِب َأْنِق ُة      َھاِشٍم َأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم ِمْن النَّاِر، َیا َبِني َعْبِد اْلُمطَِّل ا َفاِطَم اِر، َی ْن النَّ ِم

َأُبلَُّھا       ا َس ْم َرِحًم َر َأنَّ َلُك ْیًئا َغْی ِھ َش ْن اللَّ ْم ِم ُك َلُك ا َأْمِل ِإنِّي َل اِر؛ َف ْن النَّ ِك ِم ِذي َنْفَس َأْنِق
ت      ). ِبَبَلاِلَھا ا انتقل لم، وبھ ھ وس رواه مسلم ھكذا كانت أشھر خطب النبي صلى اهللا علی

العلن، كانت تبلیغًا وإنذارًا وتبشیرًا بكلمات قالئل، ووقت یسیر،   الدعوة من السر إلى
ولم تأخذ ھذه الخطبة وقتًا طویًال وال شرحًا ممًال، وال سجعًا متكلفًا مما تنوء بھ بعض 

  . الخطب
كالمھ، وأوتي في كل حدیثھ جوامع  -صلى اهللا علیھ وسلم  -بھذه الخطبة أوجز النبي 
ي      الكلم، واختصر لھ الكالم ا ف ا ودورھ ة وتاریخیتھ اختصارًا، ومع أھمیة ھذه الخطب

فجر ھذا الدین اإلسالمي؛ فإنھا لم تتشعب في التفاصیل، ولم تسھب في الشرح، فھي   
ى،        ذا المعن ن ھ رت ع ي عّب اظ الت ھ، واأللف ذي تحمل ى ال م المعن ة لعظ ة عظیم خطب

  .وجزالة الحرف، وصدق اللھجة، وشرف الموقف
صلى اهللا علیھ وسلم، ولقد تعجبت یوم اطلعت على كتب السنة  ومثل ذلك كانت خطبھ

ث      ة، واألحادی ك الخطب الطویل المعروفة؛ كالصحیحین، والسنن وغیرھا، فلم أجد تل
ھ     ة، فخطبت ة أو معرك ًا بقص ھ متعلق د أن ل الطول تج فھ ب ن وص ا یمك ھبة، وم  -المس

لم    ھ وس از بخصائص ن      -صلى اهللا علی ا تمت دودة، لكنھ ات مع ل    كلم ة مث ة عالی موذجی
في المعالجة للموضوعات المختلفة في شتى شؤون الحیاة والعلم والدعوة، ) الشمولیة(

زج       ل یمت والسیاسة والفقھ، والعسكریة واإلیمان؛ فھي لیست وعظًا محضًا مجردًا، ب
ر    ي بالحاض ل، والماض دث بالتحلی العبرة، والح ة ب ب، والقص ب بالترھی ا الترغی فیھ

  .یا اإلیمان والیقین بمسائل التشریع والتوجیھ والتربیةبالمستقبل، وقضا
في لغة سھلة قریبة یفھمھا الجمیع، ولم تكن خطابًا خاصًا موجھًا للنخبة أو العلیة، وال 
تھم          م أھمی ة مخاطبون بشكل مباشر، ولھ لشریحة معینة؛ فالصغار والبسطاء والعام

ھ وال      داث عن التوجی ب     وقدرھم في خطاب ال تستھلكھ األح ا ال یغی ة، كم ة العام تربی
عنھا طرفة عین، كیف؟ وھو الصانع الرئیس ألھم األحداث علیھ السالم، والمشارك   

  .األساس للناس في ھمومھم ومعایشة أدق التفاصیل في حیاتھم
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ھ      لم     -ومن أعمق المالحظات في وصف خطب ھ وس ة     -صلى اهللا علی ا لغ ول بأنھ الق
ھ     ؛ ممتلئة بكل أشكال تفاعل)حواریة( ر من خطب الناس والتفاعل معھم، والكثیر الكثی

  .. تجد أن أحدًا یقوم فیسأل، وآخر یقوم فیستشكل، وثالث یشكو، ورابع یحكي
ان صلى          -فقط  -وفي الصحیحین  ا ك دیث أنس، حینم ل ح ب، مث من ذلك شيء عجی

  !یا رسول اهللا أال تستسقي لنا؟: اهللا علیھ وسلم یخطب، فدخل رجل فقال
ة دخل           فاستسقى ر ة القادم ي الجمع م ف قاھم اهللا، ث لم، فس ھ وس سول اهللا صلى اهللا علی
  ). المطر: أي(ادع اهللا أن یمسكھ عنا : یا رسول اهللا: رجل؛ فقال

  .ففعل صلى اهللا علیھ وسلم، فأمسكھ اهللا
إلخ وما .. یا رسول اهللا إني ذبحت عناقًا: وفي خطبة عید األضحى، قام أبو برزة فقال

  .یقومون أو یدخلون من باب مسجده؛ فیسألونھ وھو یخطبأكثر الذین 
ھ   لم     -ومن ألطف ھذا التفاعل نزول ھ وس ُن       -صلى اهللا علی َل اْلَحَس د َأْقَب ره وق من منب

ْیُن  ا   -َواْلُحَس ي اهللا عنھم َزَل      -رض اِن، َفَن َراِن َوَیُقوَم َراِن َیْعُث اِن َأْحَم ا َقِمیَص َعَلْیِھَم
ةٌ   {َصَدَق اللَُّھ : (َد ِبِھَما اْلِمْنَبَر ُثمَّ َقاَلَفَأَخَذُھَما، َفَصِع ْم ِفْتَن َواُلُكْم َوَأْوَالُدُك ُت  } ِإنََّما َأْم َرَأْی
  .كما عند أھل السنن وأحمد. ثم أكمل خطبتھ). َھَذْیِن َفَلْم َأْصِبْر

ة         ؤدوا تحی م ی ذین ل ّیم ال ھ، ویق أل ویوّج ان یس دوره ك لم ب ھ وس لى اهللا علی و ص وھ
ج  ھ،      المس اس، وتفھم ع الن ایش واق ریفة تع ة الش ب النبوی ذه الخط اس أن ھ یعلم الن د، ل

ات   ھ آف ي، دون أن تلحق ي وعمل لوب علم ج، بأس وم نھ بیل وأق د س ى أرش ھ إل وتوجھ
التجرید والتنظیر التي شغل بھا بعض المعاصرین، أو سیئات التحزب والتصعید التي 

ین أن  فتن بھا آخرون، وطریق االعتدال ھو بین الغیا ب عن ھموم الناس وأحداثھم وب
  . تستھلكھ مجموعة من األحداث التي تفقده توازنھ وتماسكھ

اس        ان الن اء، وك د الخطب ع أح ة م وأذكر لّما دخل النظام البعثي الكویت صلیت الجمع
ھ       وجئ المستمعون بأن ت وف ینتظرون توجیھھ حول الحدث والتعلیق علیھ، لكن فوجئ

ف    كان یتحدث عن عذاب القبر ك، ولكن الموق ، وال أحد یقلل من قیمة الحدیث عن ذل
كان یستدعي نوعًا من الكالم المختلف، یتطلب شیئًا من التوعیة واإلضاءة للناس، فلو 
ھ             ن ربط ك یمك ن ذل ب م يء قری بر أو أي ش ل أو الص ان أو التوك ن اإلیم م ع تكل

  .بالحدث؛ لكان أقرب إلى عقول الناس وحدیثھم
یھ الناس وإصالحھم وبث الوعي اإلیجابي ودعوتھم لإلسالم أن إن على من یرید توج

ع      اطى م یطالب نفسھ باستخدام لھجة یفھمھا الناس ویعرفونھا، واستعمال أسلوب یتع
ل أن یصفھم          وعي واإلدراك، وقب م وانحطاط ال ة الفھ اس بقل حسھم قبل أن یصف الن

م  دین والعل ن ال د ع ة  . بالبع ة الرقیق ھلة القریب ة الس ین    إن اللغ ل ب ر التواص ي جس ھ
ق    الخطباء والناس؛ فتأھیل الخطیب بفقھ عام ألحوال الناس ولغتھم ُبْنیٌة أساسیة لتحقی
فھم الناس للخطبة أوًال، وتفاعلھم واستجابتھم لھا ثانیًا، وھذا التأھیل أو قریب منھ ھو 

ھ    الوا عن ا  {: الذي اعترف بھ قوم صالح لنبیھم صالح علیھ السالم، حین ق ا َص ْد  َی ِلُح َق
َذا  َل َھ وا َقْب ا َمْرُج َت ِفیَن ود(} ُكن ورة ھ ان )٦٢:س د ك وا(، لق ھ، ) َمْرُج م یعرفون ألنھ

وعاش معھم لحظات الوجود أوًال بأول، فكان خطابھ محرجًا للجمیع؛ ألنھ جاء بالحق 
ان        وه فك ذین عرفھم وعرف ھ ال م قوم والدین واإلیمان في واقع یعرفھ جیدًا، وألناس ھ

  .فیھم) ُجواَمْر(
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ة        -صلى اهللا علیھ وسلم  -ورسولنا  ام بمخاطب ى االھتم ھ معن ي خطبت ت ف خیر من أثب
روق،      درك الف ع، وی ات المجتم الناس، حتى إنھ كان یفرق صلى اهللا علیھ وسلم بین فئ
وفي الصحیحین قصة خطبتھ للنساء، ووعظھ لھن، وتفاعل النساء وأسئلتھن لھ صلى 

لم، فالنس   ھ وس ر      اهللا علی لم، وتستفس ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص أل رس وم، فتس اء تق
  .وتستوضح في جو من التفاھم بدیع

لم    -وحتى منبره  ھ وس د          -صلى اهللا علی رب لش یًال، لیكون أق اس قل ن الن ع م ان أرف ك
  .انتباه الناس، واسترعاء اھتمامھم

الواحدة تبعث وكذا صوتھ صلى اهللا علیھ وسلم، فلم یكن على وتیرة واحدة، فالطریقة 
ا جلسة        ین، بینھم ة خطبت ة الجمع ت خطب الملل، فكان یرفع صوتھ ویخفضھ، ولذا كان

  .قصدًا لتیسیر فھم الخطبة، واالستجابة لھا
ابر ول ج ول اهللا : ویق ان رس لم   -ك ھ وس لى اهللا علی وتھ   -ص ع ص ب یرف إذا خط

ول      ذر جیش یق ھ من اكم صبَّحكم  : ویخفضھ، ویحمر وجھھ، وتنتفخ أوداجھ؛ كأن . ومسَّ
  .رواه مسلم وابن ماجھ وغیرھما

ذا          ل ھ ا لمث ي احتیاجھ ف ف ي تختل ھ، فھ ي خطب ھ ف ل أحوال ت ك ذه لیس الطبع فھ وب
ف عن موضوع       ام یختل الشعور، فالموضوع والحدث یفرض أحیانًا نوعًا من االھتم

  . وحدث آخر
ي ا  ة،  لكن؛ بھذه األوصاف جمیعًا تدرك دقة المتابعة، ورقي اإلحساس النبوي ف لخطب

وترى في الوقت ذاتھ غفلة بعض الخطباء عن ھذه المعاني واألوصاف، وترى ُبعدھم 
اس       وم الن دًا عن ھم ة، أو بع عن الھدي النبوي، فتشاھد إما طوًال مفرطًا، أو لغة ردیئ
ذي ھو سمة     ومشاعرھم، أو ركاكة في التعبیر، أو انفعاًال یبتعد عن سبیل االعتدال ال

ة حین ُتخاط    دین والحق،         ھذه األم ة لرسالة ال یھم، ومبلغ اس، لتكون شھیدة عل ب الن
لم      ھ وس لى اهللا علی د ص ا محم ى خطى نبیھ وْا   {: عل ًطا لَِّتُكوُن ًة َوَس اُكْم ُأمَّ َذِلَك َجَعْلَن َوَك

  ).١٤٣: سورة البقرة(} ُشَھَداء َعَلى النَّاِس َوَیُكوَن الرَُّسوُل َعَلْیُكْم َشِھیًدا
   علیھ وسلم في سفره وترحالھھدي النبي صلى اهللا  .٤٣

  )٤٤٤ص /  ١ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َسَفِرِه َوِعَباَدِتِھ ِفیِھ

فَ   ِھ َوَس َفُرُه ِلِھْجَرِت َفاٍر َس ِة َأْس ْیَن َأْرَبَع َرًة َب ّلَم َداِئ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َفاُرُه َص ْت َأْس ُرُه َكاَن
ّج     َفُرُه ِلْلَح َرِة َوَس َفًرا   ]  ٤٤٥ص . [ ِلْلِجَھاِد َوُھَو َأْكَثُرَھا َوَسَفُرُه ِلْلُعْم اَن إَذا َأَراَد َس َوَك

ا    ّن َجِمیًع اَن  . َأْقَرَع َبْیَن ِنَساِئِھ َفَأّیُتُھّن َخَرَج َسْھُمَھا َساَفَر ِبَھا َمَعُھ َوَلّما َحّج َساَفَر ِبِھ َوَك
اَرَك       إَذا َساَف َھ َتَب ا الّل یِس َوَدَع ْوَم اْلَخِم ُروَج َی َر َخَرَج ِمْن َأّوِل الّنَھاِر َوَكاَن َیْسَتِحّب اْلُخ

 َوَتَعاَلى َأْن ُیَباِرَك ِلُأّمِتِھ ِفي ُبُكوِرَھا َوَكاَن إَذا َبَعَث َسِرّیًة َأْو َجْیًشا َبَعَثُھْم ِمْن َأّوِل الّنَھاِر
إَذا َكاُنوا َثَلاَثًة َأْن ُیَؤّمُروا َأَحَدُھْم َوَنَھى َأْن ُیَساِفَر الّرُجُل َوْحَده َوَأْخَبَر  َوَأَمَر اْلُمَساِفِریَن

یَن          وُل ِح اَن َیُق ُھ َك ُھ َأّن َر َعْن ٌب َوُذِك ُة َرْك َأّن الّراِكَب َشْیَطاٌن َوالّراِكَباِن َشْیَطاَناِن َوالّثَلاَث
ِھ      َیْنَھُض ِللّسَفِر الّلُھّم إَلْیك َت َتّم ِب ا َأْھ ا َل ي َوَم َوّجْھت َوِبَك اْعَتَصْمت الّلُھّم اْكِفِني َما َأَھّمِن

َوَكاَن ]  ٤٤٦ص [ الّلُھّم َزّوْدِني الّتْقَوى َواْغِفْر ِلي َذْنِبي َوَوّجْھِني ِلْلَخْیِر َأْیَنَما َتَوّجْھُت 
َتَوى       إَذا َقِدَمْت إَلْیِھ َداّبُتُھ ِلَیْرَكَبَھا َیُقوُل ِبْسِم  اِب َوِإَذا اْس ي الّرَك ُھ ِف ُع ِرْجَل یَن َیَض الّلِھ ِح

ا       ى َرّبَن ا إَل ِرِنیَن َوِإّن ُھ ُمْق ا َل ا ُكّن َذا َوَم ا َھ ّخَر َلَن ِذي َس ِھ اّل ُد ِلّل اَل اْلَحْم ا َق ى َظْھِرَھ َعَل
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ّم َیُقوُل الّلُھ َأْكَبُر الّلُھ َأْكَبُر الّلُھ َأْكَبُر ُثّم َلُمْنَقِلُبوَن ُثّم َیُقوُل اْلَحْمُد ِلّلِھ اْلَحْمُد ِلّلِھ اْلَحْمُد ِلّلِھ ُث
وُل           اَن َیُق َت َوَك ا َأْن ُذُنوَب إّل ُر ال ا َیْغِف ُھ َل ي إّن ( َیُقوُل ُسْبَحاَنَك إّني َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِل

ْن اْلعَ     َوى َوِم ّر َوالّتْق َذا اْلِب ا       الّلُھّم إّنا َنْسَأُلَك ِفي َسَفِرَنا َھ ّوْن َعَلْیَن ّم َھ ا َتْرَضى الّلُھ ِل َم َم
ي     ّم إّن ِل الّلُھ َسَفَرَنا َھَذا َواْطِو َعّنا ُبْعَدُه الّلُھّم َأْنَت الّصاِحُب ِفي الّسَفِر َواْلَخِلیَفُة ِفي اْلَأْھ

ي اْلَأھْ     ِر ِف وِء اْلَمْنَظ َع   َأُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعَثاِء الّسَفِر َوَكآَبِة اْلُمْنَقَلِب َوُس اِل َوِإَذا َرَج ِل َواْلَم
ْوا           َحاُبُھ إَذا َعَل َو َوَأْص اَن ُھ ُدوَن َوَك ا َحاِم ُدوَن ِلَرّبَن اِئُبوَن َعاِب وَن َت َقاَلُھّن َوَزاَد ِفیِھّن آِیُب

ّبُحوا       َة َس وا اْلَأْوِدَی ُروا َوِإَذا َھَبُط ا َكّب ُد دُ    . الّثَناَی ٍة ُیِری ى َقْرَی َرَف َعَل اَن إَذا َأْش ا َوَك ُخوَلَھ
َن َوَرّب    ا َأْقَلْل ْبِع َوَم یَن الّس َن َوَرّب اْلَأَرِض ا َأْظَلْل ْبِع َوَم َمَواِت الّس ّم َرّب الّس وُل الّلُھ َیُق
ا   َر َأْھِلَھ ِة َوَخْی ِذِه اْلَقْرَی َر َھ َأُلَك َخْی َن َأْس ا َذّرْی اِح َوَم َلْلَن َوَرّب الّرَی ا َأْض َیاِطیِن َوَم الّش

وُل    ]  ٤٤٧ص [ ِمْن َشّرَھا َوَشّر َأْھِلَھا َوَشّر َما ِفیَھا َوَأُعوُذ ِبَك  اَن َیُق ُھ َك َوُذِكَر َعْنُھ َأّن
َوَخْیِر َما َجَمْعَت ِفیَھا َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرَھا َوَشّر . الّلُھّم إّني َأْسَأُلَك ِمْن َخْیِر َھِذِه اْلَقْرَیِة 

اِلِحي      َما َجَمْعَت ِفیَھا الّلُھّم ُاْرُزْقَن ْب َص ا َوَحّب ى َأْھِلَھ ا إَل ا َجَناَھا َوَأِعْذَنا ِمْن َوَباَھا َوَحّبْبَن
  َأْھِلَھا إَلْیَنا

  ]َمْبَحٌث ِفي َقْصِر الّصَلاِة [ 
ى       َع إَل ى َأْن َیْرِج اِفًرا إَل ُرُج ُمَس یِن َیْخ ْن ِح ْیِن ِم ّلیَھا َرْكَعَت َة َفُیَص ُر الّرَباِعّی اَن َیْقِص َوَك

َة         اْلَمِدیَن ِدیُث َعاِئَش ا َح َة َوَأّم َفِرِه َأْلَبّت ي َس َة ِف ّم الّرَباِعّی ّي  : ِة َوَلْم َیْثُبْت َعْنُھ َأّنُھ َأَت َأّن الّنِب
ّح      ا َیِص وُم َفَل ُر َوَیُص ِمْعُت  . َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن َیْقُصُر ِفي الّسَفِر َوُیِتّم َوُیْفِط َوَس

اْبَن َتْیِمّیَة َیُقوُل ُھَو َكِذٌب َعَلى َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْنَتَھى َوَقْد َشْیَخ اْلِإْسَلاِم 
 ُرِوَي َكاَن َیْقِصُر َوُتِتّم اْلَأّوُل ِباْلَیاِء آِخَر اْلُحُروِف َوالّثاِني ِبالّتاِء اْلُمَثّناِة ِمْن َفْوٍق َوَكَذِلَك

َوَھَذا َباِطٌل : ْأُخُذ ِھَي ِباْلَعِزیَمِة ِفي اْلَمْوِضَعْیِن َقاَل َشْیُخَنا اْبُن َتْیِمّیَة ُیْفِطُر َوَتُصوُم َأْي َت
ْؤِمِنیَن  ْت ُأّم اْلُم ا َكاَن ّلَي  ]  ٤٤٨ص [ َم َحاِبِھ َفُتَص َع َأْص ّلَم َوَجِمی ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َص

ْیِن    ِخَلاَف َصَلاِتِھْم َكْیَف َوالّصِحیُح َعْنَھا َأّن ْیِن َرْكَعَت َلاَة َرْكَعَت َھا َقاَلْت إّن الّلَھ َفَرَض الّص
َفَلّما َھاَجَر َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَلى اْلَمِدیَنِة ِزیَد ِفي َصَلاِة اْلَحَضِر َوُأِقّرْت 

ا        ّلَي ِبِخَل َك َأْن ُتَص َع َذِل ا َم ّن ِبَھ َف ُیَظ ِھ      َصَلاُة الّسَفر َفَكْی ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َلاِة الّنِب ِف َص
ّلَم     : ُقْلت . َوَسّلَم َواْلُمْسِلِمیَن َمَعُھ  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َوَقْد َأَتّمْت َعاِئَشُة َبْعَد َمْوِت الّنِبّي َص

ّي صَ       اُن َوِإّن الّنِب َأّوَل ُعْثَم ا َت ْت َكَم ّلَم    َقاَل اْبُن َعّباٍس َوَغْیُرُه إّنَھا َتَأّوَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل
ّلى   َكاَن َیْقِصُر َداِئًما َفَرّكَب َبْعُض الّرَواِة ِمْن اْلَحِدیَثْیِن َحِدیًثا َوَقاَل َفَكاَن َرُسوُل الّلِھ َص

ِتّم َأيْ            ُر َوُی اَن َیْقُص اَل َك ّرَواِة َفَق ُض ال َط َبْع َي َفَغِل ِتّم ِھ ُر َوُت ّلَم َیْقُص َو   الّلُھ َعَلْیِھ َوَس . ُھ
َفِر     ي الّس اْلَخْوِف ِف َوالّتْأِویُل اّلِذي َتَأّوَلْتُھ َقْد ُاْخُتِلَف ِفیِھ َفِقیَل َظّنْت َأّن اْلَقْصَر َمْشُروٌط ِب
ُھ             ّلى الّل ّي َص ِإّن الّنِب ِحیٍح َف ُر َص ُل َغْی َذا الّتْأِوی ِر َوَھ َبُب اْلَقْص ْوُف َزاَل َس َفِإَذا َزاَل اْلَخ

ِرِه            َعَلْیِھ َوَسّلَم ى َغْی َر َوَعَل ى ُعَم َكَلْت َعَل ْد َأْش ُة َق َلاَة َواْلآَی ُر الّص اَن َیْقِص َساَفَر آِمًنا َوَك
ِھ          ْن الّل َدَقٌة ِم َذا َص َفاِء َوَأّن َھ ُھ ِبالّش ّلَم َفَأَجاَب ِھ َوَس َفَسَأَل َعْنَھا َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

َراٍد   َوَشْرٌع َشَرَعُھ ِلْلُأّمِة َوَكا ُر ُم اُل إّن  ]  ٤٤٩ص [ َن َھَذا َبَیاَن َأّن ُحْكَم اْلَمْفُھوِم َغْی ُیَق
ْیِن            اِن َرْكَعَت َدِد ِبُنْقَص َر اْلَع الّتْخِفیِف َوَقْص اِن ِب َر اْلَأْرَك اَوُل َقْص ًرا َیَتَن ْت َقْص اْلآَیَة اْقَتَض

وْ  َأْرِض َواْلَخ ي اْل ْرِب ِف َأْمَرْیِن الّض َك ِب َد َذِل َراِن  َوُقّی یَح اْلَقْص َأْمَراِن ُأِب َد اْل ِإَذا ُوِج ِف َف
یَن    اُنوا آِمِن َأْمَراِن َفَك ى اْل ا َوِإْن اْنَتَف َدَدَھا َوَأْرَكاَنَھ وَرًة َع ْوِف َمْقُص َلاَة اْلَخ ّلوَن َص َفُیَص

َد َأحَ    ة َوِإْن ُوِج ِھ    ُمِقیِمیَن اْنَتَفى اْلَقْصَراِن َفُیَصّلوَن َصَلاًة َتاّمًة َكاِمَل َب َعَلْی َبَبْیِن َتَرّت ُد الّس



 ٣٩٤

ْوُع            َذا َن َدُد َوَھ ُتْوِفَي اْلَع اُن َواْس َرْت اْلَأْرَك ُة ُقِص ْوُف َواْلِإَقاَم َد اْلَخ ِإَذا ُوِج َقْصُرُه َوْحَدُه َف
َددُ        َر اْلَع َأْمُن ُقِص َفُر َواْل َد الّس ِإْن ُوِج ِة َف ُتْوِفَي   َقْصٍر َوَلْیَس ِباْلَقْصِر اْلُمْطَلِق ِفي اْلآَی َواْس

ِذِه            ّمى َھ ْد ُتَس ِق َوَق ِر اْلُمْطَل ْیَس ِباْلَقْص ٍر َوَل ْوُع َقْص َذا َن ٍن َوَھ اْلَأْرَكاُن َوُسّمَیْت َصَلاَة َأْم
ا لَ     ا َوَأّنَھ اِم َأْرَكاِنَھ ْم الّصَلاُة َمْقُصوَرًة ِباْعِتَباِر ُنْقَصاِن اْلَعَدِد َوَقْد ُتَسّمى َتاّمًة ِباْعِتَباِر إْتَم

ِھ         ُدّل َعَلْی اِني َی َأّخِریَن َوالّث اِء اْلُمَت ْن اْلُفَقَھ ٍر ِم َتْدُخْل ِفي َقْصِر اْلآَیِة َواْلَأّوُل اْصِطَلاُح َكِثی
ُة      ْت َعاِئَش ا َقاَل اٍس َوَغْیِرِھَم ْیِن    : َكَلاُم الّصَحاَبِة َكَعاِئَشَة َواْبِن َعّب َلاُة َرْكَعَت ْت الّص ُفِرَض

ّما َھاَجَر َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَلى اْلَمِدیَنِة ِزیَد ِفي َصَلاِة اْلَحَضِر َرْكَعَتْیِن َفَل
ٍع              ْن َأْرَب وَرٍة ِم ُر َمْقُص َدَھا َغْی َفِر ِعْن َلاَة الّس ى َأّن َص ُدّل َعَل َذا َی َفِر َفَھ َلاُة الّس َوُأِقّرْت َص

ُھ  : َوَقاَل اْبُن َعّباٍس . َأّن َفْرَض اْلُمَساِفِر َرْكَعَتاِن َوِإّنَما ِھَي َمْفُروَضٌة َكَذِلَك َو َفَرَض الّل
ًة              ْوِف َرْكَع ي اْلَخ ْیِن َوِف َفِر َرْكَعَت ي الّس ا َوِف ِر َأْرَبًع ي اْلَحَض ّیُكْم ِف اِن َنِب ى ِلَس الّصَلاَة َعَل

ُھ   . ِن َعّباٍس ُمّتَفٌق َعَلى َحِدیِث َعاِئَشَة َواْنَفَرَد ُمْسِلٌم ِبَحِدیِث اْب ُھ َعْن َوَقاَل ُعَمُر َرِضَي الّل
اِن    ى ِلَس ٍر َعَل ُر َقْص اٌم َغْی اِن َتَم ِد َرْكَعَت اِن َواْلِعی ِة َرْكَعَت اِن َواْلُجُمَع َفِر َرْكَعَت َلاُة الّس َص

َي ا  ]  ٤٥٠ص [ ُمَحّمٍد َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَقْد َخاَب َمْن اْفَتَرى  َر َرِض ُھ   ُعَم ُھ َعْن لّل
وُل         ُھ َرُس اَل َل ا ؟ َفَق ْد َأِمّن ُر َوَق ا َنْقُص َوُھَو اّلِذي َسَأَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َما َباُلَن

یْ     اُقَض َب ا َتَن َدَقَتُھ َوَل َن الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َصَدَقٌة َتَصّدَق ِبَھا الّلُھ َعَلْیُكْم َفاْقَبُلوا َص
ھُ              ْیُكْم َوِدیُن ِھ َعَل َدَقُة الّل ِذِه َص َأّن َھ ُھ ِب ا َأَجاَب ّلَم َلّم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص  َحِدیَثْیِھ َفِإّن الّنِب

اِس     ْن الّن ٌر ِم اْلُیْسُر الّسْمُح َعِلَم ُعَمُر َأّنُھ َلْیَس اْلُمَراُد ِمْن اْلآَیِة َقْصَر اْلَعَدِد َكَما َفِھَمُھ َكِثی
َوَعَلى َھَذا َفَلا ِدَلاَلَة ِفي اْلآَیِة َعَلى َأّن َقْصَر . َقاَل َصَلاُة الّسَفِر َرْكَعَتاِن َتَماٌم َغْیُر َقْصٍر َف

ّم    اَء َأَت ِھ    . اْلَعَدِد ُمَباٌح َمْنِفّي َعْنُھ اْلُجَناُح َفِإْن َشاَء اْلُمَصّلي َفَعَلُھ َوِإْن َش وُل الّل اَن َرُس َوَك
ْیًئا        َصّلى الّلُھ ا َش ّط إّل ْع َق ْم ُیَرّب ْیِن َوَل َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیَواِظُب ِفي َأْسَفاِرِه َعَلى َرْكَعَتْیِن َرْكَعَت

َوَقاَل . َفَعَلُھ ِفي َبْعِض َصَلاِة اْلَخْوِف َكَما َسَنْذُكُرُه ُھَناَك َوُنَبّیُن َما ِفیِھ إْن َشاَء الّلُھ َتَعاَلى 
ّلي           َأَنٌس َخَرْجَنا َمَع َر اَن ُیَص َة َفَك ى َمّك ِة إَل ْن اْلَمِدیَن ّلَم ِم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُسوِل الّلِھ َص

ُعوٍد َأّن   . َرْكَعَتْیِن َرْكَعَتْیِن َحّتى َرَجْعَنا إَلى اْلَمِدیَنِة ُمّتَفٌق َعَلْیِھ  َن َمْس َوَلّما َبَلَغ َعْبَد الّلِھ ْب
ى  َع            ُعْثَماَن ْبَن َعّفاَن َصّلى ِبِمًن ّلْیُت َم وَن َص ِھ َراِجُع ا إَلْی ِھ َوِإّن ا ِلّل اَل إّن اٍت َق َع َرَكَع َأْرَب

ْیِن         ى َرْكَعَت رٍ  ِبِمًن ي َبْك َع َأِب ّلْیُت َم ْیِن َوَص َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبِمًنى َرْكَعَت
ْینِ     ى َرْكَعَت اِب ِبِمًن ِن اْلَخّط اِن        َوَصّلْیُت َمَع ُعَمَر ْب اٍت َرْكَعَت ِع َرَكَع ْن َأْرَب ي ِم َت َحّظ َفَلْی

اِن   ِر     ]  ٤٥١ص [ ُمَتَقّبَلَت اِئَزْیِن اْلُمَخّی َد اْلَج اَن َأَح ِل ُعْثَم ْن ِفْع َتْرِجَع ِم ُعوٍد ِلَیْس ُن َمْس اْب
ِھ   َبْیَنُھَما َبْل اْلَأْوَلى َعَلى َقْوِل َوِإّنَما اْسَتْرَجَع ِلَما َشاَھَدُه ِمْن ُمَداَو ُھ َعَلْی َمِة الّنِبّي َصّلى الّل

َعْن اْبِن ُعَمَر " َصِحیِح اْلُبَخاِرّي " َوِفي . َوَسّلَم َوُخَلَفاِئِھ َعَلى َصَلاِة َرْكَعَتْیِن ِفي الّسَفِر 
ا   َفِر َل ُد   َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َقاَل َصِحْبُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَكاَن ِفي الّس َیِزی

ْد       . َعَلى َرْكَعَتْیِن َوَأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن  اُن َق ا َفُعْثَم اَن َوِإّل ِة ُعْثَم ْدِر ِخَلاَف َیْعِني ِفي َص
اٌت َوَقْد َخَرَج ِلِفْعِلِھ َتْأِویَل. َأَتّم ِفي آِخِر ِخَلاَفِتِھ َوَكاَن َذِلَك َأَحَد اْلَأْسَباِب اّلِتي ُأْنِكَرْت َعَلْیِھ 

َأّن اْلَأْعَراَب َكاُنوا َقْد َحّجوا ِتْلَك الّسَنِة َفَأَراَد َأْن ُیَعّلَمُھْم َأّن َفْرَض الّصَلاِة َأْرَبٌع : َأَحُدَھا 
 ِلَئّلا َیَتَوّھُموا َأّنَھا َرْكَعَتاِن ِفي اْلَحَضِر َوالّسَفِر َوُرّد َھَذا الّتْأِویُل ِبَأّنُھْم َكاُنوا َأْحَرى ِبَذِلَك

ٌب      َلاِة َقِری ُد ِبالّص َلاِم َواْلَعْھ ِفي َحّج الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَكاُنوا َحِدیِثي َعْھٍد ِباْلِإْس
ّلَم          ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْم الّنِب ْع ِبِھ ْم ُیَرّب اِني   . َوَمَع َھَذا َفَل ُل الّث ا    : الّتْأِوی اَن إَماًم ُھ َك َأّن

اْلِإَماُم َحْیُث َنَزَل َفُھَو َعَمُلُھ َوَمَحّل ِوَلاَیِتِھ َفَكَأّنُھ َوَطُنُھ َوُرّد َھَذا الّتْأِویُل ِبَأّن إَماَم ِللّناِس َو



 ٣٩٥

َو        اَن ُھ َذِلَك َوَك ى ِب َو َأْوَل اَن ُھ اْلَخَلاِئِق َعَلى اْلِإْطَلاِق َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َك
ْع  اْلِإَماَم اْلُم َر          . ْطَلَق َوَلْم ُیَرّب ًة َكُث اَرْت َقْرَی ْت َوَص ْد ُبِنَی ْت َق ى َكاَن ُث َأّن ِمًن ُل الّثاِل الّتْأِوی

ْل             ّلَم َب ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ِد َرُس ي َعْھ َك ِف ْن َذِل ِفیَھا اْلَمَساِكُن ِفي َعْھِدِه َوَلْم َیُك
ا    ]  ٤٥٢ص [ َكاَنْت َفَضاًء َوِلَھَذا ِقیَل  اَل َل ّر ؟ َفَق اُخ   . ِبِمًنى َبْیًتا ُیِظّلَك ِمْن اْلَح ى ُمَن ِمًن

َفِر          اِل الّس ي َح وُن ِف ا َیُك َر إّنَم اُن َأّن اْلَقْص َأّوَل ُعْثَم َأّن    . َمْن َسَبَق َفَت ُل ِب َذا الّتْأِوی َوُرّد َھ
ا  . َیْقُصُر الّصَلاَة  الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَقاَم ِبَمّكَة َعْشًرا الّتْأِویُل الّراِبُع َأّنُھ َأَقاَم ِبَھ

ّماهُ             ا َفَس ِكِھ َثَلاًث اِء ُنُس َد َقَض اِجُر َبْع یُم اْلُمَھ ّلَم ُیِق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص  َثَلاًثا َوَقْد َقاَل الّنِب
ْت     ُمِقیًما َواْلُمِقیُم َغْیُر ُمَساِفٍر َوُرّد َھَذا الّتْأِویُل ِب َفِر َلْیَس اِء الّس ي َأْثَن َأّن َھِذِه إَقاَمٌة ُمَقّیَدٌة ِف

َلاةَ   ِباْلِإَقاَمِة اّلِتي ِھَي َقِسیُم الّسَفِر َوَقْد َأَقاَم َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِبَمّكَة َعْشًرا َیْقُصُر الّص
َلاَة   َوَأَقاَم ِبِمًنى َبْعَد ُنُسِكِھ َأّیاَم اْلِجَماِر الّثَلاِث َی ُر الّص ْد      . ْقُص اَن َق ُھ َك اِمُس َأّن ُل اْلَخ الّتْأِوی

ُھ َأْن یَ    َدا َل ّم َب َع  َعَزَم َعَلى اْلِإَقاَمِة َواِلاْسِتیَطاِن ِبِمًنى َوِاّتَخاِذَھا َداَر اْلِخَلاَفِة َفِلَھَذا َأَتّم ُث ْرِج
اِجِریَن  إَلى اْلَمِدیَنِة َوَھَذا الّتْأِویُل َأْیًضا ِمّما َلا َیْقَوى  َفِإّن ُعْثَماَن َرِضَي الّلُھ َعْنُھ ِمْن اْلُمَھ

َص اْلَأّوِلیَن َوَقْد َمَنَع َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلُمَھاِجِریَن ِمْن اْلِإَقاَمِة ِبَمّكَة َبْعَد ُنُسِكِھْم َوَرّخ
یَم ِبَھا َوَقْد َمَنَع الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِمْن َلُھْم ِفیَھا َثَلاَثَة َأّیاٍم َفَقْط َفَلْم َیُكْن ُعْثَماُن ِلُیِق

ِھ          اُد ِفی ا ُیَع ُھ َل ِھ َفِإّن ِرَك ِلّل ا ُت ِھ َوَم ا  َذِلَك َوِإّنَما َرّخَص ِفیَھا َثَلاًثا َوَذِلَك ِلَأّنُھْم َتَرُكوَھا ِلّل َوَل
ُھ َعلَ      ّلى الّل ّي َص َع الّنِب َذا َمَن اَل        ُیْسَتْرَجُع َوِلَھ َدَقِتِھ َوَق ّدِق ِلَص َراِء اْلُمَتَص ْن ِش ّلَم ِم ِھ َوَس ْی

َفَجَعَلُھ َعاِئًدا ِفي َصَدَقِتِھ َمَع َأْخِذَھا ]  ٤٥٣ص [ َلا َتْشَتِرَھا َوَلا َتُعْد ِفي َصَدَقِتَك : ِلُعَمَر 
َزّوَج     الّتْأِویُل الّساِدُس َأّنُھ َكاَن َقْد َتَأّھَل ِبِمًنى َواْلُمسَ . ِبالّثَمِن  ٍع َوَت ي َمْوِض اَم ِف اِفُر إَذا َأَق

ِھ      ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ِفیِھ َأْو َكاَن َلُھ ِبِھ َزْوَجٌة َأَتّم َوُیْرَوى ِفي َذِلَك َحِدیٌث َمْرُفوٌع َعْن الّنِب
َقاَل َصّلى ُعْثَماُن  َفَرَوى ِعْكِرَمُة ْبُن إْبَراِھیَم اْلَأْزِدّي َعْن اْبِن َأِبي ُذَباٍب َعْن َأِبیِھ. َوَسّلَم 

ِھ                وَل الّل ِمْعُت َرُس ي َس ا َوِإّن ت ِبَھ ِدْمُت َتَأّھْل ا َق اُس َلّم ا الّن ا َأّیَھ اَل َی ا َوَق ى َأْرَبًع ِبَأْھِل ِمًن
ُه اْلِإَماُم َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیُقوُل إَذا َتَأّھَل الّرُجُل ِبَبْلَدٍة َفِإّنُھ ُیَصّلي ِبَھا َصَلاَة ُمِقیم َرَوا

َأْیًضا َوَقْد " ُمْسَنِدِه " َوَعْبُد الّلِھ ْبُن الّزَبْیِر اْلُحَمْیِدّي ِفي " ُمْسَنِدِه " َأْحَمُد َرِحَمُھ الّلُھ ِفي 
َراِھیَم        ِن إْب َة ْب ِعیِفِھ ِعْكِرَم ِھ َوَتْض ّي ِباْنِقَطاِع ُن َتْیمِ    . َأَعّلُھ اْلَبْیَھِق اِت ْب و اْلَبَرَك اَل َأُب َة  َق : ّی

ي       َرُه ِف اِرّي َذَك ِإّن اْلُبَخ ْعِف َف َبِب الّض ُة ِبَس ُن اْلُمَطاَلَب ِھ  " َوُیْمِك ِھ  " َتاِریِخ ْن ِفی ْم َیْطَع َوَل
اِفَر إَذا      ُھ َأّن اْلُمَس اٍس َقْبَل ُن َعّب ُد َواْب ّص َأْحَم ْد َن ُروِحیَن َوَق ْرِح َواْلَمْج ُر اْلَج ُھ ِذْك َوَعاَدُت

ِھ     َتَزّوَج َلِزَمُھ ا ِذَر ِب ا ُاْعُت ُن َم ْلِإْتَماُم َوَھَذا َقْوُل َأِبي َحِنیَفَة َوَماِلٍك َوَأْصَحاِبِھَما َوَھَذا َأْحَس
ا         . َعْن ُعْثَماَن  اَن َوَطَنَھ ْت َك ُث َنَزَل ْؤِمِنیَن َفَحْی ْت ُأّم اْلُم ا َكاَن َة َأّنَھ َوَقْد ُاْعُتِذَر َعْن َعاِئَش

ُة  َوُھَو َأْیًضا اْعِتَذاٌر َضِع یٌف َفِإّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأُبو اْلُمْؤِمِنیَن َأْیًضا َوُأُموَم
ِھ      . َأْزَواِجِھ َفْرٌع َعْن ُأُبّوِتِھ َوَلْم َیُكْن ُیِتّم ِلَھَذا الّسَبِب  ْن َأِبی ْرَوَة َع ُن ُع اُم ْب َوَقْد َرَوى ِھَش

ُھ  : َبًعا َفُقْلت َلَھا َأّنَھا َكاَنْت ُتَصّلي ِفي الّسَفِر َأْر َلْو َصّلْیِت َرْكَعَتْیِن َفَقاَلْت َیا اْبَن ُأْخِتي إّن
َقاَل الّشاِفِعّي َرِحَمُھ الّلُھ َلْو َكاَن َفْرُض اْلُمَساِفِر َرْكَعَتْیِن َلَما ]  ٤٥٤ص [ َلا َیُشّق َعَلّي 

ْت         َأَتّمَھا ُعْثَماُن َوَلا َعاِئَشُة َوَلا اْبُن َمْسُعوٍد َو ْد َقاَل یٍم َوَق َع ُمِق اِفٌر َم ا ُمَس ْز َأْن ُیِتّمَھ ْم َیُج َل
ْن           : َعاِئَشُة  ّم ُرِوَي َع َر ُث ّم َوَقَص ّلَم َأَت ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ُكّل َذِلَك َقْد َفَعَل َرُس

ّل       إْبَراِھیَم ْبِن ُمَحّمٍد َعْن َطْلَحَة ْبِن َعْمٍرو َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي ْت ُك َة َقاَل ْن َعاِئَش اٍح َع َرَب
ّم              َفِر َوَأَت ي الّس َلاَة ِف َر الّص ّلَم َقَص ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َل الّنِب َك َفَع ّي   . َذِل اَل اْلَبْیَھِق : َق
اِرِثّي   َوَكَذِلَك َرَواُه اْلُمِغیَرُة ْبُن ِزَیاٍد َعْن َعَطاٍء َوَأَصّح إْسَناٍد ِفیِھ َما َأْخَبَرَنا َأُب ٍر اْلَح و َبْك
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ّدَثَنا       ٍم َح و َعاِص ّدَثَنا َأُب ّواٍب َح َعْن الّداَرُقْطِنّي َعْن اْلَمَحاِمِلّي َحّدَثَنا َسِعیُد ْبُن ُمَحّمِد ْبِن َث
ي          ُر ِف اَن َیْقِص ّلَم َك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ُعَمُر ْبُن َسِعیٍد َعْن َعَطاٍء َعْن َعاِئَشَة َأّن الّنِب

ِق  . َوَھَذا إْسَناٌد َصِحیٌح : ّصَلاِة َوُیِتّم َوُیْفِطُر َوَیُصوُم َقاَل الّداَرُقْطِنّي ال ُثّم َساَق ِمْن َطِری
ّدَثنِ    ٍر َح ُن ُزَھْی ي َأِبي َبْكٍر الّنْیَساُبوِريّ  َعْن َعّباٍس الّدْوِرّي َأْنَبَأَنا َأُبو ُنَعْیٍم َحّدَثَنا اْلَعَلاُء ْب

ْن      َعْبُد الّرْحَمِن ّلَم ِم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ْبُن اْلَأْسَودِ  َعْن َعاِئَشَة َأّنَھا اْعَتَمَرْت َمَع الّنِبّي َصّلى الّل
ْرت   ي َقَص َت َوُأّم َأِبي َأْن ِھ ِب ول الّل ا َرُس ْت َی َة َقاَل ِدَمْت َمّك ى إَذا َق َة َحّت ى َمّك ِة إَل اْلَمِدیَن

ْرت   اَل أَ . َوَأْتَمْمت َوُصْمت َوَأْفَط َة         َق َن َتْیِمّی َلاِم اْب ْیَخ اْلِإْس ِمْعت َش ُة َوَس ا َعاِئَش ْنت َی ْحَس
ِھ      وِل الّل َلاِة َرُس اِف َص َیُقوُل َھَذا اْلَحِدیُث َكِذٌب َعَلى َعاِئَشَة َوَلْم َتُكْن َعاِئَشُة ِلُتَصّلَي ِبِخَل

ا     َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَساِئِر الّصَحاَبِة َوِھَي ُتَشاِھُدُھ َدَھا ِبَل َي َوْح ِتّم ِھ ْم َیْقُصُروَن ُثّم ُت
ُة  . ُموِجٍب  ي       ]  ٤٥٥ص [ َكْیَف َوِھَي اْلَقاِئَل َد ِف ْیِن َفِزی ْیِن َرْكَعَت َلاُة َرْكَعَت ْت الّص ُفِرَض

ُھ وَ     َرَض الّل ا َف ى َم اِلُف  َصَلاِة اْلَحَضِر َوُأِقّرْت َصَلاُة الّسَفِر َفَكْیَف ُیَظّن َأّنَھا َتِزیُد َعَل ُتَخ
َذِلَك   . َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَأْصَحاَبُھ  ا ِب َقاَل الّزْھِرّي ِلُعْرَوِة َلّما َحّدَثُھ َعْنَھ

ھُ    . َفَما َشْأُنَھا َكاَنْت ُتِتّم الّصَلاَة ؟ َفَقاَل َتَأّوَلْت َكَما َتَأّوَل ُعْثَماُن  ّلى الّل ّي َص اَن الّنِب  َفِإَذا َك
اَف           ّح َأْن ُیَض ا َیِص ٌھ َوَل ٍذ َوْج ِل ِحیَنِئ ا ِللّتْأِوی ِھ َفَم ا َعَلْی َعَلْیِھ َوَسّلَم َقْد َحّسَن ِفْعَلَھا َوَأَقّرَھ
إْتَماُمَھا إَلى الّتْأِویِل َعَلى َھَذا الّتْقِدیِر َوَقْد َأْخَبَر اْبُن ُعَمَر َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ 

ُر        َوَسّلَم ا ُعَم رٍ  َوَل و َبْك ا َأُب ْیِن َوَل َة ُأّم   . َلْم َیُكْن َیِزیُد ِفي الّسَفِر َعَلى َرْكَعَت ُیَظّن ِبَعاِئَش َأَف
ّلَم َفِإّنھَ    ِھ َوَس ا اْلُمْؤِمِنیَن ُمَخاَلَفُتُھْم َوِھَي َتَراُھْم َیْقُصُروَن ؟ َوَأّما َبْعَد َمْوِتِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

ا َأَتّم ُعْثَماُن َوِكَلاُھَما َتَأّوَل َتْأِویًلا َواْلُحّجُة ِفي ِرَواَیِتِھْم َلا ِفي َتْأِویِل اْلَواِحِد ِمْنُھْم َأَتّمْت َكَم
َوَقْد َقاَل ُأَمّیُة ْبُن َخاِلٍد ِلَعْبِد الّلِھ ْبِن ُعَمرَ  إّنا َنِجُد َصَلاَة . َمَع ُمَخاَلَفِة َغْیِرِه َلُھ َوَالّلُھ َأْعَلُم 

اْلَحَضِر َوَصَلاَة اْلَخْوِف ِفي اْلُقْرآِن َوَلا َنِجُد َصَلاَة الّسَفِر ِفي اْلُقْرآِن ؟ َفَقاَل َلُھ اْبُن ُعَمرَ  
ا َرَأْینَ          ُل َكَم ا َنْفَع ْیًئا َفِإّنَم ُم َش ا َنْعَل ّلَم َوَل ِھ َوَس ا َیا َأِخي إّن الّلَھ َبَعَث ُمَحّمًدا َصّلى الّلُھ َعَلْی

َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْفَعُل َوَقْد َقاَل َأَنٌس َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ ُمَحّمًدا 
رَ    : َوَسّلَم إَلى َمّكَة َفَكاَن ُیَصّلي َرْكَعَتْیِن َرْكَعَتْیِن َحّتى َرَجْعَنا إَلى اْلَمِدیَنِة َوَقاَل اْبُن ُعَم

ا          َصِحْبُت َرُسوَل الّلِھ ْیِن َوَأَب ى َرْكَعَت َفِر َعَل ي الّس ُد ِف ا َیِزی اَن َل َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَك
  ] ٤٥٦ص . [ َبْكرٍ  َوُعَمرَ  َوُعْثَماَن َرِضَي الّلُھ َعْنُھْم َوَھِذِه ُكّلَھا َأَحاِدیُث َصِحیَحٌة 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  )الشبكة اإلسالمیة(

یبتعد فیھا عن مجریات العمل ومتاعب الحیاة الیومیة، ولذا  یمنح السفر اإلنسان لحظة
  -:قال الشافعي رحمھ اهللا

  تغرب عن األوطان في طلب العال       وسافر ففي األسفار خمس فوائد
  تفریج  ھٍم  واكتسـاب  معـیشة          وعـلم  وآداب  وصحبة  ماجد

ب    ي عجائ د      ومن المعلوم أن السیاحة في األرض والتأمل ف ا یزی د السفر مم دنیا عن ال
ادة     دبرًا یستحق العب العبد المؤمن معرفة باهللا جل وعال، ویقینًا بأن لھذا الكون ربًا وم

الى   ال تع واه، ق ا س ده دون م وقنین {: وح ات للم ي األرض آی ذاریات(} وف ، )٢٠:ال
ا، فینبغي لمن         ي جاءت الشریعة بتنظیمھ ویعتبر السفر من جملة حاجات اإلنسان الت

    -:اد السفر أن یحافظ على ھدي النبي صلى اهللا علیھ وسلم، الذي جاءت السنة ببیانھأر
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فار     ة أس ین أربع رة ب ھ، وسفر    : فقد كانت أسفاره صلى اهللا علیھ وسلم دائ سفر لھجرت
  .للجھاد، وسفر للعمرة وسفر للحج

ن عمر رضي      وكان علیھ الصالة السالم قبل أن یخرج یودع أھلھ وأصحابھ، فعن اب
ك   : (كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یودعنا فیقول: اهللا عنھما قال أستودع اهللا دین

  . رواه الترمذي، وكان یوصیھم بتقوى اهللا في كل حین) وأمانتك وخواتیم عملك
دة،      وكان صلى اهللا علیھ وسلم یوصي أصحابھ بالجماعة في السفر، وینھى عن الوح

ٍل     لو یعل: (فقال صلى اهللا علیھ وسلم ا سار راكب بلی م الناس ما في الوحدة ما أعلم، م
ده ى   ) وح ًا عل ھ عون ون ل ًا یك ھ رفیق طحب مع افر أن یص ى المس اري، فعل رواه البخ

  .سفره، یرغبھ في الخیر ویبعده عن الشر، إن نسي ذكره، وإن تعب شد من أزره
یھم         وا عل حابھ إذا خرجوا لسفر أن یجعل أمر أص لم ی رًا،  وكان صلى اهللا علیھ وس أمی

حتى یكون رأیھم واحدًا، وال یقع بینھم االختالف، وكل ذلك حرصًا منھ علیھ الصالة  
  .والسالم على لزوم الجماعة وتجنب أسباب الفرقة

لم     –وكان یستحب  ھ وس ار، فعن        -صلى اهللا علی ي أول النھ وم الخمیس ف الخروج ی
لى اهللا علیھ وسلم یخرج  لقلَّما كان رسول اهللا ص: " كعب بن مالك رضي اهللا عنھ قال
رواه البخاري، وكان علیھ السالم یدعو اهللا تبارك " إذا خرج في سفر إال یوم الخمیس

  .وتعالى أن یبارك ألمتھ في بكورھا
   -:وشرع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم جملة من األذكار واألدعیة للمسافر

هللا، سبحان الذي سخر لنا ھذا  الحمد: (منھا أنھ إذا ركب على دابتھ، واستقر علیھا قال
الحمد هللا، الحمد هللا، الحمد هللا، اهللا : وما كنا لھ مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم یقول

أكبر، اهللا أكبر، اهللا أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي، فاغفر لي إنھ ال یغفر الذنوب إال 
ا البر والتقوى، ومن العمل اللھم إنا نسألك في سفرنا ھذ: (رواه أبو داود ثم یقول) أنت

ما ترضى، اللھم ھون علینا سفرنا ھذا واطو عنا بعده، اللھم أنت الصاحب في السفر  
وء     ر، وس ة المنظ فر، وكآب اء الس ن وعث ك م وذ ب ي أع م إن ل، اللھ ي األھ ة ف والخلیف

  . رواه مسلم) المنقلب، في المال واألھل
 –صلى اهللا علیھ وسلم إذا عال شرفًا   ومما ورد عنھ من األذكار أثناء المسیر أنھ كان

كبَّر اهللا تعالى، وإذا ھبط وادیًا سبح اهللا تعالى، ففي حدیث جابر  -وھو المكان المرتفع
ال    لم، ق ھ وس ا، وإذا    : (الطویل في صفة حجة النبي صلى اهللا علی ا إذا صعدنا كبرن كن

  .رواه البخاري) نزلنا سبحنا
ة أو شارف      ومن جملة األدعیة في ھذا الشأن، أن لم إذا دخل قری ھ وس ھ صلى اهللا علی

اللھم رب السماوات السبع وما أظللن ورب األرضین وما أقللن، ( -:على دخولھا، قال
ة،            ذه القری ر ھ ا نسألك خی ن، فإن ا ذری اح وم ا أضللن، ورب الری ورب الشیاطین وم

ا      ا فیھ ا، وشر م ان   رواه النسائي ) وخیر أھلھا، ونعوذ بك من شرھا، وشر أھلھ ، وك
  .رواه مسلم) أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق: (إذا نزل منزًال قال

ر دعاء السفر السابق، وزاد       ھ، ذك ى أھل : وكان إذا قضى حاجتھ من سفره، ورجع إل
  .رواه البخاري ) آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون(

ا رخصھ           ذه بم ي السفر أخ لم ف ھ وس ھ صلى اهللا علی ك    وكان من ھدی ھ، ومن ذل اهللا ل
ین        ى الخف ھ الصوم، والمسح عل قصر الصالة الرباعیة ركعتین، والفطر إذا شق علی
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ب، إال سنة      فاره السنن الروات مدة ثالث أیام بلیالیھن، ولم یحفظ عنھ أنھ صلى في أس
  . الفجر والوتر، فإنھ لم یكن یدعھما في حضر وال سفر

ھ       ى عن ا نھ ة م ن جمل ل    –وم ھ وس لى اهللا علی فر   -مص ي الس ب   : ف طحاب الكل اص
لم     ھ وس ھ صلى اهللا علی ا     : (والجرس، وفي ھذا جاء قول ة فیھ ة رفق حب المالئك ال تص

  .رواه مسلم) كلب وال جرس
ھ من            ب علی ا یترت دون محرم، لم رأة ب ومما نھى عنھ علیھ الصالة والسالم سفر الم

سافر امرأة إال ومعھا ال ت: (صلى اهللا علیھ وسلم –حصول الفتنة واألذیة لھا، فقد قال 
  .رواه البخاري) محرم

دیث عن      –صلى اهللا علیھ وسلم  –وكذلك نھى  ي الح یًال، فف أن یطرق المسافر أھلھ ل
لم     : جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھما، قال ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی إذا (  -:ق
ھ أی  ) طال أحدكم الغیبة ، فال یطرق أھلھ لیًال ال   رواه البخاري، وعن ھ ق نھى  : (ضًا أن

ب    ونھم أو یطل یًال یتخ ھ ل ل أھل رق الرج لم أن یط ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص رس
  .رواه البخاري ) عثراتھم

  فالزم ھدي نبیك صلى اهللا علیھ وسلم في حیاتك كلھا، تنعم بالسعادة في الدنیا واآلخرة
  ھدبھ صلى اهللا علیھ وسلم في خصال الفطرة-٤٤

  )١٦٧ ص/  ١ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلِفْطَرِة َوَتَواِبِعَھا

ّق    ْوَم ُش ُة َی ُھ اْلَمَلاِئَك ا َأْو َخَتَنْت ّلَم َمْخُتوًن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َد َص ْل ُوِل اُف َھ َبَق اْلِخَل ْد َس َق
ِھ         َصْدُرُه ِلَأّوِل َمّرٍة َأْو َخَتَنُھ َجّدُه َع ِھ َوَتَرّجِل ي َتَنّعِل َیّمُن ِف ُھ الّت اَن ُیْعِجُب ِب ؟ َوَك ُد اْلُمّطِل ْب

 َوُطُھوِرِه َوَأْخِذِه َوَعَطاِئِھ َوَكاَنْت َیِمیُنُھ ِلَطَعاِمِھ َوَشَراِبِھ َوَطُھوِرِه َوَیَساُرُه ِلَخَلاِئِھ َوَنْحِوِه
ِق   . ِمْن إَزاَلِة اْلَأَذى  ي َحْل ُق         َوَكاَن َھْدُیُھ ِف ْن َیْحِل ْم َیُك ُھ َوَل َذُه ُكّل ُھ َأْو َأْخ ُھ ُكّل ّرْأِس َتْرَك ال

َوَكاَن ُیِحّب الّسَواَك َوَكاَن َیْسَتاُك . َبْعَضُھ َوَیَدُع َبْعَضُھ َوَلْم ُیْحَفْظ َعْنُھ َحْلُقُھ إّلا ِفي ُنُسٍك 
َوِعْنَد اْلُوُضوِء َوِعْنَد الّصَلاِة َوِعْنَد ُدُخوِل  ُمْفِطًرا َوَصاِئًما َوَیْسَتاُك ِعْنَد اِلاْنِتَباِه ِمْن الّنْوِم

ُھ        . اْلَمْنِزِل َوَكاَن َیْسَتاُك ِبُعوِد اْلَأَراِك  ُھ َأّن َر َعْن َب َوُذِك ّب الّطی َب َوُیِح ُر الّتَطّی َوَكاَن ُیْكِث
الّنوَرِة    ي ِب ّم َفَرقَ      ]  ١٦٨ص [ َكاَن َیّطِل ْعَرُه ُث ُدُل َش ا َیْس اَن َأّوًل َل   َوَك ْرُق َأْن َیْجَع ُھ َواْلَف

ْرَقَتْیِن            ُھ ِف ا َیْجَعُل ِھ َوَل ْن َوَراِئ ُدَلُھ ِم ْدُل َأْن َیْس ٌة َوالّس ٍة ُذَؤاَب ّل ِفْرَق ْم  . َشْعَرُه ِفْرَقَتْیِن ُك َوَل
َوَكاَن َلُھ ]  ١٦٩ص [ َیْدُخْل َحّماًما َقّط َوَلَعّلُھ َما َرآُه ِبَعْیِنِھ َوَلْم َیِصّح ِفي اْلَحّماِم َحِدیٌث 

ْیٍن     ّل َع ي ُك ْوِم ِف َد الّن ا ِعْن ةٍ  ثَلاًث ّل َلْیَل ا ُك ُل ِمْنَھ ٌة َیْكَتِح ي  . ُمْكُحَل َحاَبُة ِف َف الّص َواْخَتَل
َلَمَة     : َوَقاَل َأُبو ُھَرْیَرَة . َلْم َیْخِضْب : ِخَضاِبِھ َفَقاَل َأَنٌس  ُن َس اُد ْب ْد َرَوى َحّم َخّضَب َوَق

اَل          َعْن ُحَمْید  وًبا َق ّلَم َمْخُض ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ْعَر َرُس َعْن َأَنٍس َقاَل َرَأْیُت َش
َحّماٌد َوَأْخَبَرِني َعْبُد الّلِھ ْبُن ُمَحّمِد ْبِن َعِقیٍل َقاَل َرَأْیت َشْعَر َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ 

ّلَم    َوَسّلَم ِعْنَد َأَنِس ْبِن َماِلٍك َم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ْخُضوًبا َوَقاَلْت َطاِئَفٌة َكاَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّل
ة  . َوَلْم َیْخِضْب . ِمّما ُیْكِثُر الّطیَب َقْد اْحَمّر َشْعُرُه َفَكاَن ُیَظّن َمْخُضوًبا  : َوَقاَل َأُبو ِرْمَث

ِھ  : ْبٍن ِلي َفَقاَل َأَتْیت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َمَع ا َأَھَذا اْبُنَك ؟ ُقْلُت َنَعْم َأْشَھُد ِب
َر          ْیَب َأْحَم ت الّش اَل َوَرَأْی َك َق ي َعَلْی ا َیْجِن ِھ َوَل ِذيّ    . َفَقاَل َلا َتْجِني َعَلْی اَل الّتْرِم َذا  : َق َھ

ُھ    َأْحَسُن َشْيٍء ُرِوَي ِفي َھَذا اْلَباِب َوَأْفَسُرُه ِلَأّن الّرَواَیاِت  ّلى الّل ّي َص الّصِحیَحَة َأّن الّنِب
ْرٍب      . َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْم َیْبُلْغ الّشْیَب  ِن َح َماِك ْب ْن ِس َلَمَة َع ِن    : َقاَل َحّماُد ْبُن َس اِبِر ْب َل ِلَج ِقی



 ٣٩٩

ي َرْأِسِھ َشْیبٌ  َأَكاَن ِفي َرْأِس الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َشْیٌب ؟ َقاَل َلْم َیُكْن ِف: َسُمَرَة 
ّلى    ِھ َص إّلا َشَعَراٌت ِفي َمْفِرِق َرْأِسِھ إَذا اّدَھَن َواَراُھّن الّدْھُن َقاَل َأَنٌس َوَكاَن َرُسوُل الّل

 ١٧٠ص [ الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیْكِثُر ُدْھَن َرْأِسِھ َوِلْحَیِتِھ َوُیْكِثُر اْلِقَناَع َكَأّن َثْوَبُھ َثْوُب َزّیات 
ْوَق    . َوَكاَن ُیِحّب الّتَرّجَل َوَكاَن ُیَرّجُل َنْفَسُھ َتاَرًة َوُتَرّجُلُھ َعاِئَشُة َتاَرًة  ] ْعُرُه َف اَن َش َوَك

ا          َداِئَر َأْرَبًع ُھ َغ اَل َجَعَل ِھ َوِإَذا َط ْحَمَة ُأُذَنْی ِرُب َش ُھ َتْض اْلُجّمِة َوُدوَن اْلَوْفَرِة َوَكاَنْت ُجّمُت
َداِئَر        َقاَلْت ُأّم َھاِن ُع َغ ُھ َأْرَب ًة َوَل َة َقْدَم ّلَم َمّك ِھ َوَس ٍئ َقِدَم َعَلْیَنا َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

ِحیٌح    ِدیٌث َص َب         . َواْلَغَداِئُر الّضَفاِئُر َوَھَذا َح ُرّد الّطی ا َی ّلَم َل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل اَن َص َوَك
ُمْسِلٍم َأّنُھ َقاَل َمْن ُعِرَض َعَلْیِھ َرْیَحاٌن َفَلا َیُرّدُه َفِإّنُھ َطّیُب َوَثَبَت َعْنُھ ِفي َحِدیِث َصِحیِح 

ا           ٌب َفَل ِھ ِطی ِرَض َعَلْی ْن ُع ِھ َم ُھْم َیْرِوی ِدیِث َوَبْعُض ُظ اْلَح الّراِئَحِة َخِفیُف اْلَمْحِمِل َھَذا َلْف
اْلِمّنُة ِبَأْخِذِه َوَقْد َجَرْت اْلَعاَدُة ِبالّتَساُمِح ِفي َبْذِلِھ  َیُرّدُه َوَلْیَس ِبَمْعَناُه َفِإّن الّرْیَحاَن َلا َتْكُثُر

ِن              ْزرة ْب ِدیِث َع ْن َح ُھ ِم َت َعْن ِذي َثَب ّن اّل ا َوَلِك ِة َوَنْحِوَھ ِر َواْلَغاِلَی ِك َواْلَعْنَب ِبِخَلاِف اْلِمْس
ّلى ال  َب       َثاِبٍت َعْن ُثَماَمَة َقاَل َأَنٌس َكاَن َرُسوُل الّلِھ َص ُرّد الّطی ا َی ّلَم َل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ص [ ّل

َرّد   ]  ١٧١ ا ُت اٌث َل ُھ َثَل َر َیْرَفُع ِن ُعَم وٌل َرَواُه  : اْب ِدیٌث َمْعُل َبُن َفَح ّدْھُن َوالّل اِئُد َوال اْلَوَس
ِن     الّتْرِمِذيّ  َوَذَكَر ِعّلَتُھ َوَلا َأْحَفُظ اْلآَن َما ِقیَل ِفیِھ إّلا َأّنُھ ِمْن ِرَواَیِة ِلِم ْب ِن ُمْس َعْبِد الّلِھ ْب

ِھ       . ُجْنُدٍب َعْن َأِبیِھ َعْن اْبِن ُعَمَر  وُل الّل اَل َرُس اَل َق ِدّي َق اَن الّنْھ َوِمْن َمَراِسیِل َأِبي ُعْثَم
ْن اْلجَ       َرَج ِم ُھ َخ ُرّدُه َفِإّن ا َی اَن َفَل اَن   َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا ُأْعِطَي َأَحُدُكْم الّرْیَح ِة َوَك ّن

َك             ِھ اْلِمْس ِب إَلْی ّب الّطی اَن َأَح ا َوَك ُب ِمْنَھ ّكٌة َیَتَطّی ّلَم ُس ِھ َوَس ُھ َعَلْی ِلَرُسوِل الّلِھ َصّلى الّل
  .َوَكاَن ُیْعِجُبُھ اْلَفاِغَیُة ِقیَل َوِھَي ُنوُر اْلِحّناِء

  )١٧١ص /  ١ج ( -زاد المعاد 
  ْیِھ َوَسّلَم ِفي َقّص الّشاِرِبَفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَل

ِن         : َقاَل َأُبو ُعَمَر ْبُن َعْبِد اْلَبّر  ْن اْب َة َع ْن ِعْكِرَم َماٍك َع ْن ِس اِلٍح َع ُن َص َرَوى اْلَحَسُن ْب
ُر َعّباٍس َرِضَي الّلُھ َعْنُھَما َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن َیُقّص َشاِرَبھ َوُیْذَك

اٍس         ِن َعّب ى اْب ٌة َعَل ُھ َطاِئَف اِرَبھ َوَوّقَف ّص َش ْن   . َأّن إْبَراِھیَم َكاَن َیُق ِذّي ِم [ َوَرَوى الّتْرِم
اِرِبِھ            ]  ١٧٢ص  ْن َش ْذ ِم ْم َیْأُخ ْن َل ّلَم َم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َأْرَقَم َقاَل َقاَل َرُس

َوِفي َصِحیِح ُمْسِلٍم َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل الّلِھ . یٌح َفَلْیَس ِمّنا َوَقاَل َحِدیٌث َصِح
َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُقّصوا الّشَواِرَب َوَأْرُخوا الّلَحى َخاِلُفوا اْلَمُجوَس َوِفي الّصِحیَحْیِن 

ُفوا اْلُمْشِرِكیَن َوَوّفُروا الّلَحى َوَأْحُفوا َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َخاِل
ي            ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ا الّنِب َت َلَن اَل َوّق ٍس َق الّشَواِرَب َوِفي َصِحیِح ُمْسِلٍم َعْن َأَن

ي   َقّص الّشاِرِب َوَتْقِلیِم اْلَأْظَفاِر َأّلا َنْتُرَك َأْكَثَر ِمْن َأْرَبِعیَن َیْوًما َوَلْی َلُف ِف َلًة َواْخَتَلَف الّس
ى            اِرِب َحّت ْن الّش ُذ ِم ھِ  ُیْؤَخ ي ُمَوّطِئ ٌك ِف اَل َماِل ُل ؟ َفَق ا َأْفَض َقّص الّشاِرِب َوَحْلِقِھ َأّیُھَم

ِھ         َل ِبَنْفِس ّزُه َفُیَمّث ا َیُج اُر َوَل َو اْلِإَط َفِة َوُھ ِم     . َتْبُدَو َأْطَراُف الّش ِد اْلَحَك ُن َعْب َر اْب ْن  َوَذَك َع
ْن   َماِلٍك َقاَل ُیْحِفي الّشاِرَب َوُیْعِفي الّلَحى َوَلْیَس إْحَفاُء الّشاِرِب َحْلَقُھ َوَأَرى َأْن ُیَؤّدَب َم
یُر      ٌك َوَتْفِس اَل َماِل ٌة َق َحَلَق َشاِرَبُھ َوَقاَل اْبُن اْلَقاِسِم َعْنُھ إْحَفاُء الّشاِرِب َوَحْلُقُھ ِعْنِدي ُمْثَل

َرُه َأْن          َحِدیِث الّنِبّي اَن َیْك اُر َوَك َو اْلِإَط ا ُھ اِرِب إّنَم اِء الّش ي إْحَف َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِف
َوَقاَل َأْشَھُد ِفي َحْلِق الّشاِرِب َأّنُھ ِبْدَعٌة َوَأَرى َأْن ُیوَجَع ]  ١٧٣ص . [ ُیْؤَخَذ ِمْن َأْعَلاُه 

اَن   ٌك َوَك اَل َماِل ُھ َق ْن َفَعَل ْرًبا َم ُھ  َض َل ِرْجَل َخ َفَجَع ٌر َنَف ُھ َأْم اِب إَذا َكَرَب ُن اْلَخّط ُر ْب ُعَم
ِز   اَل      : ِبِرَداِئِھ َوُھَو َیْفِتُل َشاِرَبُھ َوَقاَل ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزی اُر َوَق اِرِب اْلِإَط ي الّش ّنُة ِف الّس



 ٤٠٠

َھَذا َوَأْصَحاُبُھ اّلِذیَن َرَأْیَنا اْلُمَزِنّي  َوَلْم َأِجْد َعْن الّشاِفِعّي َشْیًئا َمْنُصوًصا ِفي: الّطَحاِوّي 
 َوالّرِبیُع َكاَنا ُیْحِفَیاِن َشَواِرَبُھَما َوَیُدّل َذِلَك َعَلى َأّنُھَما َأَخَذاُه َعْن الّشاِفِعّي َرِحَمُھ الّلُھ َقاَل

ْم ِفي َشْعِر الّرْأِس َوالّشَواِرِب َأّن َوَأّما َأُبو َحِنیَفَة َوُزَفُر َوَأُبو ُیوُسَف َوُمَحّمٌد َفَكاَن َمْذَھُبُھ
ي    ُھ ِف اْلِإْحَفاَء َأْفَضُل ِمْن الّتْقِصیِر َوَذَكَر اْبُن ُخویز َمْنَداٍد اْلَماِلِكّي َعْن الّشاِفِعّي َأّن َمْذَھَب

َأْثَرُم    َوَأّما اْلِإَماُم . َحْلِق الّشاِرِب َكَمْذَھِب َأِبي َحِنیَفَة َوَھَذا َقْوُل َأِبي ُعَمَر  اَل اْل ُد َفَق : َأْحَم
اِء             ي إْحَف ّنِة ِف ْن الّس َأُل َع ِمْعتھ ُیْس ِدیًدا َوَس اِرَبُھ َش ي َش ٍل ُیْحِف َن َحْنَب َرَأْیُت اْلِإَماَم َأْحَمَد ْب

ٌل   الّشاِرِب ؟ َفَقاَل ُیْحِفي َكَما َقاَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْحُفوا الّشَواِرَب َوَقاَل َحْنَب
اُه        اَل إْن َأْحَف ُذُه ؟ َق َف َیْأُخ ِھ ؟ َأْم َكْی اِرَبُھ َأْو ُیْحِفی ِقیَل ِلَأِبي َعْبِد الّلِھ َتَرى الّرُجَل َیْأُخُذ َش

 َوُھَو: َوَقاَل َأُبو ُمَحّمِد ْبِن ُقدامة اْلَمْقِدِسّي ِفي اْلُمْغِني . َفَلا َبْأَس َوِإْن َأَخَذُه َقّصا َفَلا َبْأَس 
اٍء    ِر إْحَف اِوّي   . ُمَخّیٌر َبْیَن َأْن ُیْحِفَیُھ َوَبْیَن َأْن َیُقّصُھ ِمْن َغْی اَل الّطَح َرُة  : َق َوَرَوى اْلُمِغی

ْبُن ُشْعَبَة َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأَخَذ ِمْن َشاِرِبِھ َعَلى ِسَواٍك َوَھَذا َلا َیُكوُن 
َواْحَتّج َمْن َلْم َیَر إْحَفاَءُه ِبَحِدیَثْي َعاِئَشَة َوَأِبي ُھَرْیَرَة اْلَمْرُفوَعْیِن َعْشٌر ِمْن .  َمَعُھ إْحَفاٌء

[ َوِفي َحِدیِث َأِبي ُھَرْیَرَة اْلُمّتَفِق َعَلْیِھ اْلِفْطَرُة َخْمس . اْلِفْطَرة َفَذَكَر ِمْنَھا َقّص الّشاِرِب 
َي  . الّشاِرِب َوَذَكَر ِمْنَھا َقّص ]  ١٧٤ص  َواْحَتّج اْلُمْحُفوَن ِبَأَحاِدیِث اْلَأْمِر ِباْلِإْحَفاِء َوِھ

َصِحیَحٌة َوِبَحِدیِث اْبِن َعّباٍس َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن َیُجّز َشاِرَبُھ َقاَل 
اِوّي   َو    : الّطَح اُء َوُھ ِھ اْلِإْحَف ُب ِفی َذا اْلَأْغَل َوْجَھْیِن  َوَھ ُل اْل ِد  . َیْحَتِم ُن َعْب اُء ْب َوَرَوى اْلَعَل

َذا               اَل َوَھ ى َق وا الّلَح َواِرَب َوَأْرُخ ّزوا الّش ُھ ُج َرَة َیْرَفُع ي ُھَرْی ْن َأِب ِھ َع ْن َأِبی ّرْحَمِن َع ال
ْیدٍ   ي ُأَس ْھِل      َیْحَتِمُل اْلِإْحَفاَء َأْیًضا َوَذَكَر ِبِإْسَناِدِه َعْن َأِبي َسِعیٍد َوَأِب ِدیٍج َوَس ِن َخ ِع ْب َوَراِف

َواِرَبُھْم          وَن َش اُنوا ُیْحُف ْم َك َرَة َأّنُھ ي ُھَرْی اِبٍر َوَأِب َر َوَج اَل  . ْبِن َسْعٍد َوَعْبِد الّلِھ ْبِن ُعَم َوَق
ُھ وَ    : إْبَراِھیُم ْبُن ُمَحّمِد ْبِن َحاِطٍب  ُھ َیْنِتُف اِرَبُھ َكَأّن ي َش ُھْم   َرَأْیت اْبَن ُعَمَر ُیْحِف اَل َبْعُض َق

اَن      : َقاَل الّطَحاِوّي . َحّتى ُیَرى َبَیاُض اْلِجْلِد  ِع َك َد اْلَجِمی ُنوًنا ِعْن یُر َمْس َوَلّما َكاَن الّتْقِص
یَن          ّلَم ِلْلُمَحّلِق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ا الّنِب ْد َدَع [ اْلَحْلُق ِفیِھ َأْفَضَل ِقَیاًسا َعَلى الّرْأِس َوَق

  .َواِحَدًة َفَجَعَل َحْلَق الّرْأِس َأْفَضَل ِمْن َتْقِصیِرِه َفَكَذِلَك الّشاِرُب ]  ١٧٥ص 
  َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّرُكوِب  -٤٥

  )١٥٣ص /  ١ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّرُكوِب

اَن  َرِكَب اْلَخْیَل َو اْلِإِبَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِمیَر َوَرِكَب اْلَفَرَس ُمْسَرَجًة َتاَرًة َوَعِرّیا ُأْخَرى َوَك
ى        ُھ َعَل ا َأْرَدَف َخْلَف َأْكَثُر َوُرّبَم َو اْل َدُه َوُھ ُب َوْح اَن َیْرَك اِن َوَك ِض اْلَأْحَی ي َبْع ا ِف ُیْجِریَھ

ُھ َوأَ   ا َأْرَدَف َخْلَف ِر َوُرّبَم اَل      اْلَبِعی ٍر َوَأْرَدَف الّرَج ى َبِعی ًة َعَل اُنوا َثَلاَث ُھ َوَك َب َأَماَم ْرَك
َوَأّما اْلِبَغاُل َفاْلَمْعُروُف َأّنُھ َكاَن . َوَأْرَدَف َبْعَض ِنَساِئِھ َوَكاَن َأْكَثَر َمَراِكِبِھ اْلَخْیُل َواْلِإِبُل 

َرِب  ِعْنَدُه ِمْنَھا َبْغَلٌة َواِحَدٌة َأْھَداَھا َلُھ َبْع ُض اْلُمُلوِك َوَلْم َتُكْن اْلِبَغاُل َمْشُھوَرًة ِبَأْرِض اْلَع
ِذی   َك اّل ا  َبْل َلّما ُأْھِدَیْت َلُھ اْلَبْغَلُة ِقیَل َأّلا ُنَنّزَي اْلَخْیَل َعَلى اْلُحُمِر ؟ َفَقاَل إّنَما َیْفَعُل َذِل َن َل

   َیْعَلُموَن
  َم ِفي ُسُجوِد الّسْھِوَھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّل-٤٦

  )٢٧٦ص /  ١ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ُسُجوِد الّسْھِو



 ٤٠١

یُت َثَبَت َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َقاَل إّنَما َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم َأْنَسى َكَما َتْنَسْوَن َفِإَذا َنسِ 
اِل      ]  ٢٧٧ص [ ّكُروِني َفَذ ِھ َوِإْكَم ى ُأّمِت ِھ َعَل ِة الّل َوَكاَن َسْھُوُه ِفي الّصَلاِة ِمْن َتَماِم ِنْعَم

ي        ِذي ِف ِع اّل ِدیِث اْلُمْنَقِط ى اْلَح َذا َمْعَن " ِدیِنِھْم ِلَیْقَتُدوا ِبِھ ِفیَما َیْشَرُعُھ َلُھْم ِعْنَد الّسْھِو َوَھ
  َسى َأْو ُأَنّسى ِلَأُسنإّنَما َأْن" : اْلُمَوّطِأ 

  ]اْلَمَواِضُع اّلِتي َسَجَد ِفیَھا ِللّسْھِو [ 
ْھِو    ى َس َوَكاَن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْنَسى َفَیَتَرّتُب َعَلى َسْھِوِه َأْحَكاٌم َشْرِعّیٌة َتْجِري َعَل

ِھ وَ        ُھ َعَلْی ّلى الّل اَم َص ِة َفَق ْوِم اْلِقَیاَم ى َی ْس        ُأّمِتِھ إَل ْم َیْجِل ِة َوَل ي الّرَباِعّی ْیِن ِف ْن اْثَنَت ّلَم ِم َس
ْن        َدًة َأّن َم َذا َقاِع ْن َھ َذ ِم ّلَم َفُأِخ َبْیَنُھَما َفَلّما َقَضى َصَلاَتُھ َسَجَد َسْجَدَتْیِن َقْبَل الّسَلاِم ُثّم َس

ھْ    اٍن َس ْت ِبَأْرَك ْن       َتَرَك َشْیًئا ِمْن َأْجَزاِء الّصَلاِة اّلِتي َلْیَس َذ ِم َلاِم َوُأِخ َل الّس ُھ َقْب َجَد َل ًوا َس
اَم                ا َق ُھ َلّم ُروِك ِلَأّن ى اْلَمْت ْع إَل ْم َیْرِج ٍن َل ي ُرْك َرَع ِف َك َوَش َرَك َذِل ُھ إَذا َت ِھ َأّن َبْعِض ُطُرِق

" الّصِحیَحْیِن " ي َواْخُتِلَف َعْنُھ ِفي َمَحّل َھَذا الّسُجوِد َفِف. َسّبُحوا َفَأَشاَر إَلْیِھْم َأْن ُقوُموا 
ْم          ِر َوَل ْن الّظْھ ْیِن ِم ْن اْثَنَت اَم ِم ّلَم َق ِھ َوَس ِمْن َحِدیِث َعْبِد الّلِھ ْبِن ُبَحْیَنَة َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

َك             َد َذِل ّلَم َبْع ّم َس ْجَدَتْیِن ُث َجَد َس َلاَتُھ َس ا َقَضى َص ا َفَلّم ْس َبْیَنُھَم ٍة مُ  . َیْجِل ي ِرَواَی ٍق  َوِف ّتَف
ِمْن َحِدیِث " اْلُمْسَنِد ]  ٢٧٨ص [ ُیَكّبُر ِفي ُكّل َسْجَدٍة َوُھَو َجاِلٌس َقْبَل َأْن ُیَسّلَم : َعَلْیَھا 

َیِزیَد ْبِن َھاُروَن َعْن اْلَمْسُعوِدّي َعْن ِزَیاِد ْبِن َعَلاَقَة َقاَل َصّلى ِبَنا اْلُمِغیَرُة ْبُن ُشْعَبَة َفَلّما 
ْن          َصّلى َرْكَعَت َرَغ ِم ا َف وا َفَلّم ْیِھْم َأْن ُقوُم اَر إَل ُھ َفَأَش ْن َخْلَف ِھ َم ْیِن َقاَم َوَلْم َیْجِلْس َفَسّبَح ِب

ِھ         ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ا َرُس َنَع ِبَن َصَلاِتِھ َسّلَم ُثّم َسَجَد َسْجَدَتْیِن َوَسّلَم ُثّم َقاَل َھَكَذا َص
ِرّي   . ِذيّ  َوَسّلَم َوَصّحَحُھ الّتْرِم َة اْلَمْھ َوَذَكَر اْلَبْیَھِقّي ِمْن َحِدیِث َعْبِد الّرْحَمِن ْبِن ِشَماَس

َقاَل َصّلى ِبَنا ُعْقَبُة ْبُن َعاِمٍر اْلُجَھِنّي َفَقاَم َوَعَلْیِھ ُجُلوٌس َفَقاَل الّناُس ُسْبَحاَن الّلِھ ُسْبَحاَن 
َو       الّلِھ َفَلْم َیْجِلْس َوَمَضى َعَلى ِقَیاِمِھ ْھِو َوُھ ْجَدَتْي الّس َجَد َس َلاِتِھ َس َفَلّما َكاَن ِفي آِخِر َص

ِذي      ّنَة اّل ّن الّس َس َلِك َجاِلٌس َفَلّما َسّلَم َقاَل إّني َسِمْعُتُكْم آِنًفا َتُقوُلوَن ُسْبَحاَن الّلِھ َلَكْیَما َأْجِل
ى ِلَثلَ  وٍه   َصَنْعُت َوَحِدیُث َعْبِد الّلِھ ْبِن ُبَحْیَنَة َأْوَل ِة ُوُج ُدَھا  . اَث ِدیِث     : َأَح ْن َح ّح ِم ُھ َأَص َأّن

ّلى     : الّثاِني . اْلُمِغیَرِة  ِھ َص وُل الّل ا َرُس َأّنُھ َأْصَرُح ِمْنُھ َفِإّن َقْوَل اْلُمِغیَرِة َوَھَكَذا َصَنَع ِبَن
ّلى  الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیُجوُز َأْن ُیْرَجَع إَلى َجِمیِع َما َفَعَل اْلُمِغیَر ِة َوَیُكوُن َقْد َسَجَد الّنِبّي َص

وُن  ]  ٢٧٩ص [ الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َھَذا  ُبَحْیَنَة َما َشاَھَدُه َوَحَكى اْلُمِغیَرُة َما َشاَھَدُه َفَیُك
ّم    ِكَلا اْلَأْمَرْیِن َجاِئًزا َوَیُجوُز َأْن ُیِریَد اْلُمِغیَرُة َأّنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّل ْع ُث ْم َیْرِج َم َقاَم َوَل

َفُة  . َسَجَد ِللّسْھِو  الّثاِلُث َأّن اْلُمِغیَرَة َلَعّلُھ َنِسَي الّسُجوَد َقْبَل الّسَلاِم َوَسَجَدُه َبْعَدُه َوَھِذِه ِص
  .الّسْھِو َوَھَذا َلا ُیْمِكُن َأْن ُیَقاَل ِفي الّسُجوِد َقْبَل الّسَلاِم َوَالّلُھ َأْعَلُم 

  َفْصٌل
ا           ُر َوِإّم ا الّظْھ ّي إّم َلاَتْي اْلَعِش َدى َص ي إْح ْیِن ِف ْن َرْكَعَت ّلَم ِم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّلَم َص َوَس

ُجُد ُثّم اْلَعْصُر ُثّم َتَكّلَم ُثّم َأَتّمَھا ُثّم َسّلَم ُثّم َسَجَد َسْجَدَتْیِن َبْعَد الّسَلاِم َواْلَكَلاِم ُیَكّبُر ِحیَن َیْس
ْم          ُیَكّبُر ّلى ِبِھ ّلَم َص ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ِذّي َأّن الّنِب ِحیَن َیْرَفُع َوَذَكَر َأُبو َداُود َوالّتْرِم

ٌب   : َفَسَجَد َسْجَدَتْیِن ُثّم َتَشّھَد ُثّم َسّلَم َوَقاَل الّتْرِمِذّي  ٌن َغِری ّلى  ]  ٢٨٠ص . [ َحَس َوَص
َي ِمْن الّصَلاِة َرْكَعٌة َفَأْدَرَكُھ َطْلَحُة ْبُن ُعَبْیِد الّلِھ َفَقاَل َنِسیت َیْوًما َفَسّلَم َواْنَصَرَف َوَقْد َبِق

ًة             اِس َرْكَع ّلى ِللّن َلاَة َفَص اَم الّص ا َفَأَق َر ِبَلاًل ِجَد َوَأَم َدَخَل اْلَمْس َع َف ًة َفَرَج ِمْن الّصَلاِة َرْكَع
ا   َوَصّل. َذَكَرُه اْلِإَماُم َأْحَمُد َرِحَمُھ الّلُھ  اَل َوَم ى الّظْھَر َخْمًسا َفِقیَل َلُھ ِزیَد ِفي الّصَلاِة ؟ َق

َوَصّلى اْلَعْصَر َثَلاًثا . َصّلْیَت َخْمًسا َفَسَجَد َسْجَدَتْیِن َبْعَدَما َسّلم ُمّتَفٌق َعَلْیِھ : َذاَك ؟ َقاُلوا 
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ّلَم      ُثّم َدَخَل َمْنِزَلُھ َفَذَكَرُه الّناُس َفَخَرَج َفَصّلى ِبِھْم َرْك ّم َس ْجَدَتْیِن ُث َجَد َس ّم َس َعًة ُثّم َسّلَم ُث
ُة               َو َخْمَس َلاِة َوُھ ي الّص ْھِوِه ِف ْن َس ّلَم ِم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص َظ َعْن ا ُحِف َفَھَذا َمْجُموُع َم

َدُه          ِھ َبْع ي َبْعِض َلاِم َوِف َل الّس ِھ َقْب ي َبْعِض ُجوُدُه ِف اِفِعّي   . َمَواِضَع َوَقْد َتَضّمَن ُس اَل الّش َفَق
َلاِم  ]  ٢٨١ص . [ َرِحَمُھ الّلُھ ُكّلُھ َقْبَل الّسَلاِم  . َوَقاَل َأُبو َحِنیَفةَ  َرِحَمُھ الّلُھ ُكّلُھ َبْعَد الّس

لّ          َلاِم َوُك َل الّس ُجوَدُه َقْب ِإّن ُس َلاِة َف ي الّص اًنا ِف اَن ُنْقَص  َوَقاَل َماِلٌك َرِحَمُھ الّلُھ ُكّل َسْھٍو َك
اٌن      اَدٌة َوُنْقَص ْھَواِن ِزَی َع َس َسْھٍو َكاَن ِزَیاَدًة ِفي الّصَلاِة َفِإّن ُسُجوَدُه َبْعَد الّسَلاِم َوِإَذا اْجَتَم

َھَذا َمْذَھُبُھ َلا ِخَلاَف َعْنُھ ِفیِھ َوَلْو : َقاَل َأُبو ُعَمَر ْبُن َعْبِد اْلَبّر . َفالّسُجوُد َلُھَما َقْبَل الّسَلاِم 
ْم      َسَجَد َلاِم َل َل الّس ُھ َقْب َأَحٌد ِعْنَدُه ِلَسْھِوِه ِبِخَلاِف َذِلَك َفَجَعَل الّسُجوَد ُكّلُھ َبْعَد الّسَلاِم َأْو ُكّل

ِة       اِر اْلَمْرُفوَع اِف اْلآَث اِدِه ِلاْخِتَل َیُكْن َعَلْیِھ َشْيٌء ِلَأّنُھ ِعْنَدُه ِمْن َباِب َقَضاِء اْلَقاِضي ِباْجِتَھ
َسِمْعت َأْحَمَد : َوَأّما اْلِإَماُم َأْحَمُد َرِحَمُھ الّلُھ َفَقاَل اْلَأْثَرُم . ِمْن َھِذِه اْلُأّمِة ِفي َذِلَك  َوالّسَلِف

ْبَن َحْنَبٍل َیْسَأُل َعْن ُسُجوِد الّسْھِو َقْبَل الّسَلاِم َأْم َبْعَدُه ؟ َفَقاَل ِفي َمَواِضَع َقْبَل الّسَلاِم َوِفي 
َد        َمَواِضَع َبْع َجَد َبْع ّم َس ْیِن ُث ْن اْثَنَت ّلَم ِم یَن َس َدُه َكَما َصَنَع الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِح

َدْیِن   ا       . الّسَلاِم َعَلى َحِدیِث َأِبي ُھَرْیَرةَ  ِفي ِقّصِة ِذي اْلَی َجَد َأْیًض اٍث َس ْن َثَل ّلَم ِم ْن َس َوَم
َوِفي الّتَحّري َیْسُجُد َبْعَد الّسَلاِم َعَلى َحِدیِث . اَن ْبِن ُحَصْیٍن َبْعَد الّسَلاِم َعَلى َحِدیِث ِعْمَر

ّك         ي الّش َة َوِف ِن ُبَحْیَن ِدیِث اْب ى َح َلاِم َعَل اْبِن َمْسُعوٍد َوِفي اْلِقَیاِم ِمْن اْثَنَتْیِن َیْسُجُد َقْبَل الّس
ى    َلاِم َعَل َل الّس ُجُد َقْب یِن َوَیْس ى اْلَیِق ي َعَل ِد   َیْبِن ِدیِث َعْب ْدِرّي َوَح ِعیٍد اْلُخ ي َس ِدیِث َأِب َح

َأْثَرُم  ]  ٢٨٢ص . [ الّرْحَمِن ْبِن َعْوٍف  َوى        : َقاَل اْل اَن ِس ا َك ٍل َفَم ِن َحْنَب َد ْب ُت ِلَأْحَم َفُقْل
ا    َھِذِه اْلَمَواِضِع ؟ َقاَل َیْسُجُد ِفیَھا ُكّلَھا َقْبَل الّسَلاِم ِلَأّنُھ ُیِتّم َما َنَقَص ِم اَل َوَلْوَل َلاِتِھ َق ْن َص

ْأِن       ْن َش ُھ ِم َلاِم ِلَأّن َل الّس َما ُرِوَي َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلَرَأْیُت الّسُجوَد ُكّلُھ َقْب
ُھ  الّصَلاِة َفَیْقِضیِھ َقْبَل الّسَلاِم َوَلِكْن َأُقوُل ُكّل َما ُرِوَي َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی ِھ َوَسّلَم َأّن

َلاِم             َل الّس ِھ َقْب ُجُد ِفی ْھِو َیْس اِئِر الّس َلاِم َوَس َد الّس ِھ َبْع ُجُد ِفی ُھ َیْس . َسَجَد ِفیِھ َبْعَد الّسَلاِم َفِإّن
ّي     ُن َعِل اَل َداُود ْب ا          : َوَق َجَد ِفیَھ ي َس ِع اّلِت ِة اْلَمَواِض ي اْلَخْمَس ا ِف ْھِو إّل ٌد ِللّس ُجُد َأَح ا َیْس  َل

ِھ      . اْنَتَھى . َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم  ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص ِرْض َل َوَأّما الّشّك َفَلْم َیْع
َلاِم       َل الّس ُجوِد َقْب ّك َوالّس َقاِط الّش اُم   . َوَسّلَم َبْل َأَمَر ِفیِھ ِباْلِبَناِء َعَلى اْلَیِقیِن َوِإْس اَل اْلِإَم َفَق

ُد الشّ  َجَد  َأْحَم ّك َوَس ى الّش یِن َأْلَغ ى اْلَیِق َع إَل ْن َرَج ّري َفَم یُن َوالّتَح ْیِن اْلَیِق ى َوْجَھ ّك َعَل
َو    ّري َوُھ َسْجَدَتْي الّسْھِو َقْبَل الّسَلاِم َعَلى َحِدیِث َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِرّي َوِإَذا َرَجَع إَلى الّتَح

ْھوِ   ْجَدَتْي الّس َجَد َس َوْھِم َس ُر اْل ِھ     َأْكَث ِذي َیْرِوی ُعوٍد اّل ِن َمْس ِدیِث اْب ى َح َلاِم َعَل َد الّس َبْع
ْم            . اْنَتَھى . َمْنُصوٌر  ْدِر َك ْم َی َلاِتِھ َفَل ي َص ُدُكْم ِف ّك َأَح َو إَذا َش ِعیٍد َفُھ ي َس ِدیُث َأِب َوَأّما َح

ا اسْ       ى َم ْبِن َعَل ّك َوْلَی َرْح الّش َل َأْن     َصّلى َأَثَلاَثا َأْم َأْرَبًعا َفْلَیْط ْجَدَتْیِن َقْب ُجُد َس ّم َیْس َتْیَقَن ُث
ُجْد   ُیَسّلَم َوَأّما َحِدیُث اْبِن َمْسُعوٍد َفُھَو إَذا َشّك َأَحُدُكْم ِفي َصَلاِتِھ َفْلَیَتَحّر الّصَواَب ُثّم ِلَیْس

َیْسُجَد َسْجَدَتْیِن َوَھَذا ُھَو  ُتّم ُیَسّلُم ُثّم" : الّصِحیَحْیِن " َوِفي َلْفِظ . َسْجَدَتْین ُمّتَفٌق َعَلْیِھَما 
َلاِم   َد الّس َجَد َبْع ّري َس ى الّتَح َع إَل ُد َوِإَذا َرَج اُم َأْحَم اَل اْلِإَم ِذي َق ْیَن . اّل َدُه َب ْرُق ِعْن َواْلَف

َو   الّتَحّري َواْلَیِقیِن َأّن اْلُمَصّلَي إَذا َكاَن إَماًما َبَنى َعَلى َغاِلِب َظّنِھ َوَأْكَثِر َوْھِم َذا ُھ ِھ َوَھ
یِن   الّتَحّري َفَیْسُجُد َلُھ َبْعَد الّسَلاِم َعَلى َحِدیِث اْبِن َمْسُعوٍد َوِإْن َكاَن ُمْنَفِرًدا َبَنى َعَلى اْلَیِق
َوَسَجَد َقْبَل الّسَلاِم َعَلى َحِدیِث َأِبي َسِعیٍد َوَھِذِه َطِریَقُة َأْكَثِر َأْصَحاِبِھ ِفي َتْحِصیِل َظاِھِر 

ُأْخَرى     ]  ٢٨٣ص [ َوَعْنُھ ِرَواَیَتاِن . َھِبِھ َمْذ ٍك َواْل اِفِعّي َوَماِل ْذَھُب الّش ِب   : َم ى َغاِل َعَل
ِوّي    ِب اْلَق َظّنِھ ُمْطَلًقا َوَظاِھُر ُنُصوِصِھ إّنَما َیُدّل َعَلى اْلَفْرِق َبْیَن الّشّك َوَبْیَن الّظّن اْلَغاِل
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َداُر      َفَمَع الّشّك َیْبِني َعَلى اْلَیِقی َذا َم ى َھ ّرى َوَعَل ِب َیَتَح ِن َوَمَع َأْكَثِر اْلَوْھِم َأْو الّظّن اْلَغاِل
ُم       . َأْجِوَبِتِھ  ُھ َأْعَل ِدیَثْیِن َوَالّل ُل اْلَح اَلْیِن َحْم ى اْلَح ي       . َوَعَل ُھ ِف ُھ الّل َة َرِحَم و َحِنیَف اَل َأُب َوَق

ّن     الّشّك إَذا َكاَن َأّوَل َما َعَرَض َلُھ اْسَتْأَن ُھ َظ اَن َل ِإْن َك َف الّصَلاَة َفِإْن َعَرَض َلُھ َكِثیًرا َف
  .َغاِلٌب َبَنى َعَلْیِھ َوِإْن َلْم َیُكْن َلُھ َظّن َبَنى َعَلى اْلَیِقیِن 

  َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َصَلاِة الّضَحى-٤٧
  )٣٣٠ص /  ١ج ( -زاد المعاد 

  ى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َصَلاِة الّضَحىَفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّل
  ]َمْن َرَوى َتْرَك الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفْعَلَھا [ 

وَل         " َصِحیِحِھ " َرَوى اْلُبَخاِرّي ِفي  ُت َرُس ا َرَأْی ْت َم ا َقاَل ُھ َعْنَھ َي الّل َة َرِض َعْن َعاِئَش
َم ُیَصّلي ُسْبَحَة الّضَحى َوِإّني َلُأَسّبُحَھا َوَرَوى َأْیًضا ِمْن َحِدیِث الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّل

ُر ؟         ]  ٣٣١ص [  ُت َفُعَم ا ُقْل اَل َل َحى ؟ َق ّلي الّض رَ  َأُتَص اْبِن ُعَم ُمَوّرٍق اْلِعْجِلّي ُقْلُت ِل
ا     اَل َل ٍر ؟ َق ت  . َقاَل َلا ُقْلُت َفَأُبو َبْك ّلى اللّ   : ُقْل الّنِبّي َص ا     َف اَل َل ّلَم ؟ َق ِھ َوَس ھ  . ُھ َعَلْی إَخاُل

ّلي      ّلَم ُیَص ِھ َوَس ُھ َعَلْی َوُذِكَر َعْن اْبِن َأِبي َلْیَلى َقاَل َما َحّدَثَنا َأَحٌد َأّنُھ َرَأى الّنِبّي َصّلى الّل
ّلَم       ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْتِح     الّضَحى َغْیَر ُأّم َھاِنٍئ َفِإّنَھا َقاَلْت إّن الّنِب ْوَم َف ا َی َل َبْیَتَھ َدَخ

وَع            ِتّم الّرُك ُھ ُی َر َأّن ا َغْی ّف ِمْنَھ ّط َأَخ َلاًة َق ْم َأَر َص اٍت َفَل َمّكَة َفاْغَتَسَل َوَصّلى َثَماَن َرَكَع
ِلٍم  " َوالّسُجوَد َوِفي  اَن           " َصِحیِح ُمْس ْل َك َة َھ َأْلت َعاِئَش اَل َس ِقیٍق َق ِن َش ِھ ْب ِد الّل ْن َعْب َع

ِھ        َرُس ْن َمِغیِب يَء ِم ا َأْن َیِج ا إّل ْت َل َحى ؟ َقاَل . وُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیَصّلي الّض
  ُقْلُت َھْل َكاَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْقُرُن َبْیَن الّسَوِر ؟ َقاَلْت ِمْن اْلُمَفّصل

  ]ا َوَعَدَد َرَكَعاِتَھا َمْن َرَوى َصَلاَة الّنِبّي َلَھ[ 
ّلي    " َصِحیِح ُمْسِلٍم " َوِفي  ّلَم ُیَص ِھ َوَس َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َكاَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

ي     ُھ َوِف اَء الّل ِحیَحْیِن  " الّضَحى َأْرَبًعا َوَیِزیُد َما َش ِھ     " الّص وَل الّل اِنئٍ  َأّن َرُس ْن ُأّم َھ َع
ي       َصّلى الّلُھ اِكمُ  ِف اَل اْلَح ًحى َوَق َك ُض " َعَلْیِھ َوَسّلَم َصّلى َیْوَم اْلَفْتِح َثَماَن َرَكَعاٍت َوَذِل

ُن   " : اْلُمْسَتْدَرِك  ّدَثَنا اْب ّدَثَنا    ]  ٣٣٢ص [ َحّدَثَنا اْلَأَصّم َحّدَثَنا الّصَغاِنّي َح ْرَیَم َح ي َم َأِب
ِھ       َبْكُر ْبُن ُمَضَر َحّدَثَنا َعْمُرو ْبُن ِد الّل ِن َعْب ّحاِك ْب ْن الّض اْلَحاِرِث َعْن َبْكِر ْبِن اْلَأَشّج َع

َفٍر       ي َس ّلى ِف ّلَم َص ِھ َوَس َعْن َأَنٍس َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َقاَل َرَأْیُت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
ٍة    ُسْبَحَة الّضَحى َصّلى َثَماَن َرَكَعاٍت َفَلّما اْنَصَرَف َقاَل إّني صَ  ٍة َوَرْھَب َلاَة َرْغَب ّلْیُت َص

ِنیَن َفَفعَ            ي ِبالّس َل ُأّمِت ا َیْقُت َأْلُتُھ َأّل َدًة َس ي َواِح ْیِن َوَمَنَعِن اِني اْثَنَت ا َفَأْعَط َل َفَسَأْلُت َرّبي َثَلاًث
ُھْم شِ       ا ُیْلِبَس َأْلُتُھ َأْن َل َل َوَس ُدّوا َفَفَع اِكُم     َوَسَأْلُتُھ َأّلا ُیْظِھَر َعَلْیِھْم َع اَل اْلَح ّي َق َأَبى َعَل َیًعا َف

اِكُم  : ُقْلت . َصِحیٌح  ي  : الّضّحاُك ْبُن َعْبِد الّلِھ َھَذا ُیْنَظُر َمْن ُھَو َوَما َحاُلُھ ؟ َوَقاَل اْلَح ِف
ّدَثَنا  " : َفْضِل الّضَحى " ِكَتاِب  ُن   َحّدَثَنا َأُبو َبْكٍر اْلَفِقیُھ َأْخَبَرَنا ِبْشُر ْبُن َیْحَیى َح ُد ْب ُمَحّم

ْن َزاَذاَن           اٍف َع ِن ِیَس اِل ْب ْن ِھَل ْیِن َع ِن اْلُحَص ِھ ْب ِد الّل َصاِلٍح الّدوَلاِبّي َحّدَثَنا َخاِلُد ْبُن َعْب
ّم      َحى ُث ّلَم الّض ِھ َوَس َعْن َعاِئَشَة َرِضَي الّلُھ َعْنَھا َقاَلْت َصّلى َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی

ِفْر ِلي َواْرَحْمِني َوُتْب َعَلّي إّنَك َأْنَت الّتَواُب الّرِحیُم اْلَغُفوُر َحّتى َقاَلَھا ِماَئَة َقاَل الّلُھّم اْغ
ْن            ٍص َع ُن َحْف ْیُن ْب ّدَثَنا اْلُحَص ٍم َح ُن َعاِص ُد ْب ّدَثَنا َأَس ّم َح اِس اْلَأَص و اْلَعّب ّدَثَنا َأُب ّرٍة َح َم

َجاِھٍد َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َصّلى الّضَحى ُسْفَیاَن َعْن ُعَمَر ْبَن َذّر َعْن ُم
َحّدَثَنا َأُبو َسِعیٍد َمْوَلى َبِني َھاِشٍم َحّدَثَنا : َرْكَعَتْیِن َوَأْرَبًعا َوِسّتا َوَثَماِنًیا َوَقاَل اْلِإَماُم َأْحَمُد 

َة      ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اْلُعَمِرّي َحّدَثْت ُت َعاِئَش ْت َرَأْی ْن ُأّم َذّرَة َقاَل ْعٍد َع َنا َعاِئَشُة ِبْنُت َس



 ٤٠٤

ّلَم             ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل ُت َرُس ا َرَأْی وُل َم َحى َوَتُق ّلي الّض َرِضَي الّلُھ َعْنَھا ُتَص
َع    ا َأْرَب ّلي إّل ا  ]  ٣٣٣ص [ ُیَص اِكُم َأْیًض اَل اْلَح ا َأبُ : َوَق ٍد   َأْخَبَرَن ُن ُمَحّم ُر ْب َد َبْك و َأْحَم

َمِن اْلَمْرَوِزّي َحّدَثَنا َأُبو ِقَلاَبَة َحّدَثَنا َأُبو اْلَوِلیِد َحّدَثَنا َأُبو َعَواَنَة َعْن ُحَصْیِن ْبِن َعْبِد الّرْح
ْن           ٍم َع ِن ُمْطِع ِر ْب ِن ُجَبْی ْن اْب ٍر َع ِن ُعَمْی اَرَة ْب ُھ َرَأى   َعْن َعْمِرو ْبِن ُمّرَة َعْن ِعَم ِھ َأّن َأِبی

َحى         َلاَة الّض ّلي َص ّلَم ُیَص ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ا    . َرُسوَل الّلِھ َص اِكُم َأْیًض اَل اْلَح ّدَثَنا  : َق َح
إْسَماِعیُل ْبُن ُمَحّمٍد َحّدَثَنا ُمَحّمُد ْبُن ُعَدّي ْبِن َكاِمٍل َحّدَثَنا َوْھُب ْبُن َبِقّیَة اْلَواِسِطّي َحّدَثَنا 

ِھ        َخ ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ِھ َأّن الّنِب ِد الّل ِن َعْب اِلُد ْبُن َعْبِد الّلِھ َعْن ُمَحّمِد ْبِن َقْیٍس َعْن َجاِبِر ْب
اِمِلّي       یٍر اْلَمَح ِن َبِش َحاَق ْب ْن إْس اِكُم َع ّم َرَوى اْلَح ات ُث َت َرَكَع َحى ِس ّلى الّض ّلَم َص َوَس

اِبٍر َعْن ُعَمَر ْبِن ُصْبٍح َعْن ُمَقاِتِل ْبِن َحّیاَن َعْن ُمْسِلِم ْبِن َحّدَثَنا ِعیَسى ْبُن ُموَسى َعْن َج
ا         ا َقاَلَت ُھ َعْنُھَم َي الّل َلَمَة َرِض َة َوُأّم َس ْن َعاِئَش ِھ    : ُصَبْیٍح َعْن َمْسُروٍق َع وُل الّل اَن َرُس َك

ْي َعشْ       َحى ِثْنَت َلاَة الّض ّلي َص ّلَم ُیَص ا     َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس ِدیًثا َطِویًل َر َح ًة َوَذَك . َرَة َرْكَع
و   : َوَقاَل اْلَحاِكُم  ّدَثَنا َأُب َأْخَبَرَنا َأُبو َأْحَمَد ْبُن ُمَحّمٍد الّصْیَرِفّي َحّدَثَنا َأُبو ِقَلاَبَة الّرَقاِشّي َح

ْمَرَة      ِن ُض ِم ْب ْن َعاِص َي   ]  ٣٣٤ص [ اْلَوِلیِد َحّدَثَنا ُشْعَبُة َعْن َأِبي إْسَحاَق َع ّي َرِض َعِل
َحّدَثَنا . الّلُھ َعْنُھ َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن ُیَصّلي الّضَحى َوِبِھ إَلى َأِبي اْلَوِلیِد 

ٍر    ِن ُعَمْی اَرَة ْب ْن ِعَم ّرَة َع ِن ُم ِرو ْب ْن َعْم ّرْحَمِن َع ِد ال ِن َعْب ْیِن ْب ْن ُحَص َة َع و َعَواَن َأُب
ّلَم            اْلَعْبِدّي ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل ُھ َرَأى َرُس ِھ َأّن ْن َأِبی م َع َعْن اْبِن ُجَبْیِر ْبِن ُمْطِع

اِكُم      اَل اْلَح َحى َق ّلي الّض اِرّي        : ُیَص ي َذّر اْلِغَف ْدِرّي َوَأِب ِعیٍد اْلُخ ي َس ْن َأِب اِب َع ي اْلَب َوِف
َرَة      ي ُھَرْی َم َوَأِب ِن َأْرَق ى          َوَزْیِد ْب ي َأْوَف ِن َأِب ِھ ْب ِد الّل ّدْرَداِء َوَعْب ي ال َلِمّي َوَأِب َدَة اْلَأْس َوُبَرْی

اِنيّ     اٍر اْلَغَطَف ِن َھّم ْیِم ْب  َوِعْتَباَن ْبِن َماِلٍك َوَأَنِس ْبِن َماِلٍك َوُعْتَبَة ْبِن َعْبِد الّلِھ الّسَلِمّي َوُنَع
اِنٍئ َوُأّم       َوَأِبي ُأَماَمَة اْلَباِھِلّي َرِضَي الّلُھ َع ٍر َوُأّم َھ ي َبْك ُت َأِب ُة ِبْن اِء َعاِئَش ْنُھْم َوِمْن الّنَس

ّلیَھا             اَن ُیَص ّلَم َك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ِھُدوا َأّن الّنِب ْم َش ْنُھّن ُكّلِھ ُھ َع . َسَلَمةَ  َرِضَي الّل
ّلَم    َوَذَكَر الّطَبَراِنّي ِمْن َحِدیِث َعِلّي َوَأَنٍس َوَعاِئَشَة َو ِھ َوَس ُھ َعَلْی َجاِبٍر َأّن الّنِبّي َصّلى الّل

  َكاَن ُیَصّلي الّضَحى ِسّت َرَكَعاٍت
  ]َبَیاُن َأِدّلِة َمْن َرّجَح اْلِفْعَل َعَلى الّتْرِك َمَع َبَیاِن اْلَعَدِد [ 

َح ِرَوا   ْن َرّج ْرِك     َفاْخَتَلَف الّناُس ِفي َھِذِه اْلَأَحاِدیِث َعَلى َطْرٍق ِمْنُھْم َم ى الّت ِل َعَل َة اْلِفْع َی
َوَقْد َیُجوُز َأْن َیْذَھَب ِعْلُم ِمْثِل : َقاُلوا . ِبَأّنَھا ُمْثِبَتٌة َتَتَضّمُن ِزَیاَدَة ِعْلٍم َخِفَیْت َعَلى الّناِفي 

ٌس َوَجاِبٌر َعاِئَشُة َوَأَن]  ٣٣٥ص : [ َقاُلوا . َھَذا َعَلى َكِثیٍر ِمْن الّناِس َوُیوَجُد ِعْنَد اْلَأَقّل 
ّلاَھا     ُھ َص ٍب َأّن ي َطاِل ُن َأِب ّي ْب اِنٍئ َوَعِل اُلوا  . َوُأّم َھ ِحیَحُة  : َق ُث الّص َذا اْلَأَحاِدی ُد َھ َوُیَؤّی

ي    ِھ َفِف ِحیَحْیِن  " اْلُمَتَضّمَنُة ِلْلَوِصّیِة ِبَھا َواْلُمَحاَفَظِة َعَلْیَھا َوَمْدِح َفاِعِلَھا َوالّثَناِء َعَلْی الّص
ّلَم           َع"  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ٌد َص ي ُمَحّم اِني َخِلیِل اَل َأْوَص ُھ َق ُھ َعْن ْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي الّل

ي     اَم َوِف َل َأْن َأَن ِحیِح  " ِبِصَیاِم َثَلاَثِة َأّیاٍم ِمْن ُكّل َشْھٍر َوَرْكَعَتْي الّضَحى َوَأْن ُأوِتَر َقْب َص
ِبُح   " َصِحیِح ُمْسِلٍم " َوِفي . لّدْرَداِء َنْحُوُه َعْن َأِبي ا" ُمْسِلٍم  اَل ُیْص َعْن َأِبي َذّر َیْرَفُعُھ َق

ٍة     ّل َتْھِلیَل َدَقٌة َوُك َعَلى ُكّل ُسَلاَمى ِمْن َأَحِدُكْم َصَدَقٌة َفُكّل َتْسِبیَحٍة َصَدَقٌة َوُكّل َتْحِمْیَدٍة َص
ِزُئ       َصَدَقٌة َوُكّل َتْكِبیَرٍة َصَدَقٌة َوَأْمٌر ِباْلَم َدَقٌة َوُیْج ِر َص ْن اْلُمْنَك ٌي َع َدَقٌة َوَنْھ ْعُروِف َص

َد   " ِمْن َذِلَك َرْكَعَتاِن َیْرَكُعُھَما ِمْن الّضَحى َوِفي  اِم َأْحَم ٍس     " ُمْسَنِد اْلِإَم ِن َأَن اِذ ْب ْن ُمَع َع
َد ِفي ُمَصّلاُه ِحیَن َیْنَصِرُف ِمْن اْلُجَھِنّي َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَل َمْن َقَع

اُه َوِإْن           ُھ َخَطاَی ُھ َل َر الّل ًرا َغَف ا َخْی وُل إّل ا َیُق َحى َل َصَلاِة الّصْبِح َحّتى ُیَسّبَح َرْكَعَتْي الّض



 ٤٠٥

َرَة َرضِ   " ُسَنِن اْبِن َماَجْھ " َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر َوِفي الّتْرِمِذّي و  ي ُھَرْی ُھ  َعْن َأِب َي الّل
ُھ       َر َل َحى ُغِف ْبَحِة الّض ى َس َعْنُھ َقاَل َقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َمْن َحاَفَظ َعَل

َوالّسَنِن َعْن ُنَعْیِم ْبِن َھّماٍر َقاَل َسِمْعت " اْلُمْسَنِد " َوِفي ]  ٣٣٦ص [ ُذُنوُبُھ َوِإْن َكاَنْت 
ْن            َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّل َزّن َع ا َتْعِج َن آَدَم َل ا اْب ّل َی ّز َوَج ُھ َع اَل الّل وُل َق ّلَم َیُق ُھ َعَلْیِھ َوَس

ي    ّدْرَداِء َوَأِب َأْرَبِع َرَكَعاٍت ِفي َأّوِل الّنَھاِر َأْكِفَك آِخَرُه َوَرَواُه الّتْرِمِذّي ِمْن َحِدیِث َأِبي ال
ي . َذّر  ِذّي  " َوِف اِمِع الّتْرِم َن" و " َج ْھ  ُس ِن َماَج ّلى   " ِن اْب ْن َص ا َم ٍس َمْرُفوًع ْن َأَن َع

ِلٍم  " الّضَحى ِثْنَتْي َعْشَرَة َرْكَعًة َبَنى الّلُھ َلُھ َقْصًرا ِمْن َذَھٍب ِفي اْلَجّنِة َوِفي  َصِحیِح ُمْس
اءٍ        "  ِجِد ُقَب ي َمْس َحى ِف ْن الّض ّلوَن ِم ا ُیَص ُھ َرَأى َقْوًم ْد     َعْن َزْیِد ْبِن َأْرَقَم َأّن ا َلَق اَل َأَم َفَق

اَل   َعِلُموا َأّن الّصَلاَة ِفي َغْیِر َھِذِه الّساَعِة َأْفَضُل إّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َق
اِر   " . َصَلاُة اْلَأّواِبیَن ِحیَن َتْرَمُض اْلِفَصال "  ّر الّنَھ َوَقْوُلُھ َتْرَمُض اْلِفَصاُل َأْي َیْشَتّد َح
اِء   َفَت َراَرَة الّرْمَض ي  . ِجُد اْلِفَصاَل َح ِحیِح  " َوِف ّلَم      " الّص ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َأّن الّنِب

  ] ٣٣٧ص [ َصّلى الّضَحى ِفي َبْیِت ِعْتَباَن ْبِن َماِلٍك 
  َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ُسُجوِد اْلُقْرآِن-٤٨

  )٣٥١ص /  ١ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ُسُجوِد اْلُقْرآِن

َجَد   ُجوِدِه َس ي ُس اَل ِف ا َق َجَد َوُرّبَم َر َوَس ْجَدٍة َكّب ّر ِبَس ّلَم إَذا َم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل اَن َص َك
ْط    َوْجِھي ِلّلِذي َخَلَقُھ َوَصّوَرُه َوَشّق َسْمَعُھ َوَبَصَرُه ِبَحْوِل ّم ُاْحُط اَل الّلُھ ِھ َوُقّوِتِھ َوُرّبَما َق

ا         ا َتَقّبْلَتَھ ي َكَم ا ِمّن ًرا َوَتَقّبْلَھ َدَك ُذْخ ي ِعْن َعّني ِبَھا ِوْزًرا َواْكُتْب ِلي ِبَھا َأْجًرا َواْجَعْلَھا ِل
َنِن   ُل الّس ا َأْھ ِدَك َداُود َذَكَرُھَم ْن َعْب انَ . ِم ُھ َك ُھ َأّن ْذَكْر َعْن ْم ُی َذا   َوَل ْن َھ ِع ِم ُر ِللّرْف ُیَكّب

ْذُكْرُه     ْم َی َذِلَك َل ْن       ]  ٣٥٢ص [ الّسُجوِد َوِل ِھ َفاْلَمْنُصوُص َع َلاَم ِفی اِفِعّي الّس ُد َوالّش َأْحَم
َو  َأّما الّتْسِلیُم َفَلا َأْدِري َما ُھَو َوھَ : إّنُھ َلا َتَشّھٌد ِفیِھ َوَلا َتْسِلیٌم َوَقاَل َأْحَمُد : الّشاِفِعّي  َذا ُھ

ي         . الّصَواُب اّلِذي َلا َیْنَبِغي َغْیُرُه  َجَد ِف ُھ َس ّلَم َأّن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص م  ( َوَصّح َعْن ال
ُل   ي  ) َتْنِزی ي  ) ص ( َوِف ّنْجِم  ( َوِف ي  ) ال ّقْت   { َوِف َماُء اْنَش ي  } ِإَذا الّس ِم   { َوِف َرْأ ِباْس اْق

َأُبو َداُود َعْن َعْمِرو ْبِن الَعاِص َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَذَكَر } َرّبَك اّلِذي َخَلَق 
ا   َوَسّلَم َأْقَرَأُه َخْمَس َعْشَرَة َسْجَدًة ِمْنَھا َثَلاٌث ِفي اْلُمَفّصِل َوِفي ُسوَرِة اْلَحّج َسْجَدَتاِن َوَأّم

ْجَدًة      َحِدیُث َأِبي الّدْرَداِء َسَجْدت َمَع َرُسوِل الّلِھ َص َرَة َس َدى َعْش ّلَم إْح ِھ َوَس ّلى الّلُھ َعَلْی
( َبِني إْسَراِئیَل َو ( َو ) الّنْحُل( َو ) الّرْعُد( َو ) اْلَأْعَراُف( َلْیَس ِفیَھا ِمْن اْلُمَفّصِل َشْيٌء 

ْجَدُة  ( ص َو (  َو) الّسْجَدُة ( َو ) الّنْمُل ( َو ) َسْجَدُة اْلُفْرَقاِن ( َو ) اْلَحّج ( َو ) َمْرَیُم  َس
َدى        : َفَقاَل َأُبو َداُود ) اْلَحَواِمیِم  ّلَم إْح ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْن الّنِب َرَوى َأُبو الّدْرَداِء َع

ِھ         . َعْشَرَة َسْجَدًة َوِإْسَناَدُه َواٍه  وَل الّل ا َأّن َرُس ُھ َعْنُھَم َي الّل اٍس َرِض ِن َعّب ِدیُث اْب َوَأّما َح
َو      َصّلى ا و َداُود َفُھ ِة َرَواُه َأُب ى اْلَمِدیَن ّوَل إَل لّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْم َیْسُجْد ِفي اْلُمَفّصِل ُمْنُذ َتَح

َقاَل اْلِإَماُم َأْحَمُد . َحِدیٌث َضِعیٌف ِفي إْسَناِدِه َأُبو َقَداَمَة اْلَحاِرُث ْبُن ُعَبْیٍد َلا ُیْحَتّج ِبَحِدیِثِھ 
ة  :  و ُقدام ِدیِث  َأُب َطِرُب اْلَح یٍن   . ُمْض ُن َمِع ى ْب اَل َیْحَی اِئّي   : َوَق اَل الّنَس ِعیٌف َوَق : َض

َكاَن َشْیًخا َصاِلًحا ِمّمْن َكُثَر َوْھُمُھ : َوَقاَل َأُبو َحاِتم اْلُبْسِتّي ]  ٣٥٣ص [ َصُدوٌق ِعْنَدُه 
انَ     .  اَل َك َوّراِق َوَق ٍر اْل اِن ِبَمَط ِد         َوَعّلَلُھ اْبُن اْلَقّط َن َعْب َد ْب ِظ ُمَحّم وِء اْلِحْف ي ُس ِبُھُھ ِف ُیْش

ِھ   ُھ   . الّرْحَمِن ْبِن َأِبي َلْیَلى َوِعیَب َعَلى ُمْسِلٍم إْخَراُج َحِدیِث ى َكَلاُم ى    . اْنَتَھ َب َعَل ا َعْی َوَل
ا َیعْ         ْرِب َم َذا الّض ِث َھ ْن َأَحاِدی ي ِم ُھ َیْنَتِق ِھ ِلَأّن ا     ُمْسِلٍم ِفي إْخَراِج َحِدیِث ُھ َكَم ُھ َحِفَظ ُم َأّن َل



 ٤٠٦

ِھ            َتْدَرَك َعَلْی ْن اْس اِم َم َذا اْلَمَق ي َھ َط ِف ِھ َفَغِل َط ِفی ُھ َغِل َیْطَرُح ِمْن َأَحاِدیِث الّثَقِة َما َیْعَلُم َأّن
ُأوَلى   ِظ َفاْل ّیِئ اْلِحْف ِدیِث َس َع َح ّعَف َجِمی ْن َض ِة َوَم ِدیِث الّثَق ِع َح َراَج َجِمی ُة : إْخ َطِریَق

ةُ    َي َطِریَق ِلٍم ِھ  اْلَحاِكِم َوَأْمَثاِلِھ َوالّثاِنَیُة َطِریَقُة َأِبي ُمَحّمِد ْبِن َحْزمٍ  َوَأْشَكاِلِھ َوَطِریَقُة ُمْس
ّلى         . َأِئّمِة َھَذا الّشْأِن َوَالّلُھ اْلُمْسَتَعاُن  ّي َص َع الّنِب َجَد َم ُھ َس َرَة َأّن ي ُھَرْی ْن َأِب َوَقْد َصّح َع

َق     { ْیِھ َوَسّلَم ِفي الّلُھ َعَل ِذي َخَل َك اّل ِم َرّب ي  } اْقَرْأ ِباْس ّقْت   { َوِف َماُء اْنَش َو  } ِإَذا الّس َوُھ
َض إّنَما َأْسَلَم َبْعَد َمْقِدِم الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلَمِدیَنَة ِبِسّت ِسِنیَن َأْو َسْبٍع َفَلْو َتَعاَر

ٌت          اْلَحِدیَثاِن ِمْن ُكّل  ُھ ُمْثِب َرَة ِلَأّن ي ُھَرْی ِدیِث َأِب ِدیُم َح ّیَن َتْق ّحِة َلَتَع ي الّص َوْجٍھ َوَتَقاَوَما ِف
ّحِة              ِة الّص ي َغاَی َرَة ِف ي ُھَرْی ِدیُث َأِب َف َوَح اٍس َفَكْی ِن َعّب ى اْب ْت َعَل ٍم َخِفَی َمَعُھ ِزَیاَدَة ِعْل

  .یِھ ِمْن الّضْعِف َما ِفیِھ َوالّلُھ َأْعَلُمُمّتَفٌق َعَلى ِصّحِتِھ َوَحِدیُث اْبِن َعّباٍس ِف
  َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َسَفِرِه اِلاْقِتَصاُر َعَلى اْلَفْرِض -٤٩

  )٤٥٦ص /  ١ج ( -زاد المعاد 
  ]َواِتِب َكاَن َیْقَتِصُر ِفي َسَفِرِه َعَلى اْلَفْرِض َواْلِوْتِر َوُسّنِة اْلَفْجِر ِمْن الّر[ َفْصٌل 

ُھ     ْظ َعْن ْم ُیْحَف َوَكاَن ِمْن َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َسَفِرِه اِلاْقِتَصاُر َعَلى اْلَفْرِض َوَل
نْ            ْم َیُك ُھ َل ِر َفِإّن ّنِة اْلَفْج ِوْتِر َوُس ْن اْل اَن ِم ا َك ا َم َدَھا إّل  َأّنُھ َصّلى ُسّنَة الّصَلاِة َقْبَلَھا َوَلا َبْع

َقاَل اْبُن ُعَمرَ  َوَقْد ُسِئَل َعْن َذِلَك َفَقاَل َصِحْبُت الّنِبّي َصّلى . ِلَیَدَعُھَما َحَضًرا َوَلا َسَفًرا 
وِل      { الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَلْم َأَرُه ُیَسّبُح ِفي الّسَفِر َوَقاَل الّلُھ َعّز َوَجّل  ي َرُس ْم ِف اَن َلُك ْد َك َلَق

ُھ    ]  ٢١اْلَأْحَزاُب [ } َسَنٌة الّلِھ ُأْسَوٌة َح ّح َعْن َد َص َوُمَراُدُه ِبالّتْسِبیِح الّسّنُة الّراِتَبُة َوِإّلا َفَق
ُھ   اَن َوْجُھ ُث َك ِھ َحْی ِر َراِحَلِت ى َظْھ ّبُح َعَل اَن ُیَس ُھ َك ّلَم َأّن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ي . َص " َوِف

اَل كَ    " الّصِحیَحْیِن  رَ  َق ِن ُعَم ي         َعْن اْب ّلي ِف ّلَم ُیَص ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل اَن َرُس
ى            وِتُر َعَل َراِئَض َوُی ا اْلَف ِل إّل َلاِة الّلْی اَء َص وِمُئ إیَم ْت ُی ُث َتَوّجَھ الّسَفِر َعَلى َراِحَلِتِھ َحْی

ُل       َراِحَلِتھِ  َقاَل الّشاِفِعّي َرِحَمُھ الّلُھ َوَثَبَت َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ اَن َیَتَنّف ُھ َك ّلَم َأّن ِھ َوَس َعَلْی
ُھ     " : الّصِحیَحْیِن " َلْیًلا َوُھَو َیْقُصُر َوِفي  ّلى الّل ّي َص ُھ َرَأى الّنِب َعْن َعاِمِر ْبِن َرِبیَعَة َأّن

امُ     َذا ِقَی ِھ َفَھ ِر َراِحَلِت ِل   َعَلْیِھ َوَسّلَم ُیَصّلي الّسْبَحَة ِبالّلْیِل ِفي الّسَفِر َعَلى َظْھ ِئَل  . الّلْی َوُس
ي       الّتَطّوِع ِف وَن ِب ا َیُك و َأْن َل اْلِإَماُم َأْحَمدُ  َرِحَمُھ الّلُھ َعْن الّتَطّوِع ِفي الّسَفِر ؟ َفَقاَل َأْرُج
ّلَم            ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل َحاُب َرُس اَن َأْص اَل َك ِن َق الّسَفِر َبْأٌس َوُرِوَي َعْن اْلَحَس

ْن  ُیَساِفُر ّي   ]  ٤٥٧ص [ وَن َفَیَتَطّوُعوَن َقْبَل اْلَمْكُتوَبِة َوَبْعَدَھا َوُرِوَي َھَذا َع َر َوَعِل ُعَم
َوَأّما اْبُن ُعَمرَ  َفَكاَن َلا َیَتَطّوُع َقْبَل . َواْبِن َمْسُعوٍد َوَجاِبٍر َوَأَنٍس َواْبِن َعّباٍس َوَأِبي َذرّ  

ا     َدَھا إّل ا َبْع ّي            اْلَفِریَضِة َوَل ْدِي الّنِب ْن َھ اِھُر ِم َو الّظ َذا ُھ ِوْتِر َوَھ َع اْل ِل َم ْوِف الّلْی ْن َج ِم
ْن     ْیًئا َوَلِك َدَھا َش َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َكاَن َلا ُیَصّلي َقْبَل اْلَفِریَضِة اْلَمْقُصوَرِة َوَلا َبْع

َلاِة   َلْم َیُكْن َیْمَنُع ِمْن الّتَطّوِع َقْبَلَھا َوَلا َبْعَدَھا َفُھَو َكالّتَطّوِع اْلُمْطَلِق َلا َأّنُھ ُسّنٌة َراِتَبٌة ِللّص
افِ     ى اْلُمَس ا َعَل ْیِن َتْخِفیًف ِر َكُسّنِة َصَلاِة اْلِإَقاَمِة َوُیَؤّیُد َھَذا َأّن الّرَباِعّیَة َقْد ُخّفَفْت إَلى َرْكَعَت

ا   ٌة ُیَح ُد         َفَكْیَف ُیْجَعُل َلَھا ُسّنٌة َراِتَب ا َقْص ْیِن َفَلْوَل ى َرْكَعَت ْرَض إَل َف اْلَف ْد َخّف ا َوَق َفُظ َعَلْیَھ
َر   ت   : الّتْخِفیِف َعَلى اْلُمَساِفِر َوِإّلا َكاَن اْلِإْتَماُم َأْوَلى ِبِھ َوِلَھَذا َقاَل َعْبُد الّلِھ ْبُن ُعَم ْو ُكْن َل

اٍت       ُمَسّبًحا َلَأْتَمْمت َوَقْد َثَبَت َعْنُھ َصّلى الّلُھ  اِن َرَكَع ْتِح َثَم ْوَم اْلَف ّلى َی ُھ َص َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّن
اِفٌر   ِدیِث         . ُضًحى َوُھَو إْذ َذاَك ُمَس ْن َح َنِن ِم ي الّس ِذّي ِف و َداُوَد َوَالّتْرِم ا َرَواُه َأُب ا َم َوَأّم

اَفْرُت  الّلْیِث َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْیٍم َعْن َأِبي ُبْسَرَة اْلِغَفاِريّ  َعْن اْل َبَراِء ْبِن َعاِزٍب َقاَل َس
غِ   َد َزْی  َمَع َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َثَماِنَیَة َعَشَر َسَفًرا َفَلْم َأَرُه َتَرَك َرْكَعَتْیِن ِعْن



 ٤٠٧

ِذّي     اَل الّتْرِم ر َق ٌب    : الّشْمِس َقْبَل الّظْھ ِدیٌث َغِری َذا َح دً   . َھ َأْلت ُمَحّم اَل َوَس ْم   َق ُھ َفَل ا َعْن
ًنا         َرَة َوَرآُه َحَس ي ُبْس ُم َأِب ِرْف اْس ْم َیْع ْعٍد َوَل َرُة  . َیْعِرْفُھ إّلا ِمْن َحِدیِث الّلْیِث ْبِن َس : َوُبْس

ِة  یِن اْلُمْھَمَل ُكوِن الّس ُموَمِة َوُس َدِة اْلَمْض اِء اْلُمَوّح ُھ . ِباْلَب َي الّل َة َرِض ِدیُث َعاِئَش ا َح َوَأّم
َدَھا          :  َعْنَھا ْیِن َبْع ِر َوَرْكَعَت َل الّظْھ ا َقْب َدُع َأْرَبًع ا َی اَن َل ّلَم َك َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

ا        " َصِحیِحِھ " َفَرَواُه اْلُبَخاِرّي ِفي  َفِر َوَلَعّلَھ ي الّس َك ِف ِھ َذِل ي ِفْعِل ِریٍح ِف َوَلِكّنُھ َلْیَس ِبَص
ُن       َأْخَبَرْت َعْن َأْكَثِر َأ َر اْب ْد َأْخَب اِء َوَق ْن الّنَس َفِرِه ِم ْحَواِلِھ َوُھَو اْلِإَقاَمُة َوالّرَجاُل َأْعَلُم ِبَس

ْیًئا      ]  ٤٥٨ص [ ُعَمرَ  َأّنُھ َلْم َیِزْد َعَلى َرْكَعَتْیِن  َدَھا َش ا َبْع ا َوَل ّلي َقْبَلَھ . اْبُن ُعَمرَ  ُیَص
  .َوَالّلُھ َأْعَلُم 

  ِ]َلى َراِحَلِتھ َصَلاُتُھ َع[ َفْصٌل 
ِھ               ْت ِب ُث َتَوّجَھ ِھ َحْی ى َراِحَلِت ّوِع َعَل َلاُة الّتَط ّلَم َص ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ْن َھْدِی َوَكاَن ِم
ِھ َوَرَوى          ْن ُرُكوِع ُض ِم ُجوُدُه َأْخَف ُجوِدِه َوُس ِھ َوُس ي ُرُكوِع ِھ ِف َوَكاَن ُیوِمُئ إیَماًء ِبَرْأِس

اِح     َأْحَمُد َوَأُبو داُو َرِة اِلاْفِتَت َد َتْكِبی َة ِعْن دَ  َعْنُھ ِمْن َحِدیِث َأَنٍس َأّنُھ َكاَن َیْسَتْقِبُل ِبَناَقِتِھ اْلِقْبَل
َف        . ُثّم ُیَصّلي َساِئَر الّصَلاِة َحْیُث َتَوّجَھْت ِبِھ  ْن َوَص اِئُر َم ٌر َوَس ِدیِث َنَظ َذا اْلَح ي َھ َوِف

ٍة         َصَلاَتُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َو َل َأّي ِجَھ ا ِقَب ّلي َعَلْیَھ اَن ُیَص ُھ َك وا َأّن ِھ َأْطَلُق َسّلَم َعَلى َراِحَلِت
لّلِھ َتَوّجَھْت ِبِھ َوَلْم َیْسَتْثُنوا ِمْن َذِلَك َتْكِبیَرَة اْلِإْحَراِم َوَلا َغْیَرَھا َكَعاِمِر ْبِن َرِبیَعةَ  َوَعْبِد ا

ُم   ْبِن ُعَمَر َوَجاِبِر ْبِن َعْبِد الّل ُھ َأْعَل ّلى  . ِھ َوَأَحاِدیُثُھْم َأَصّح ِمْن َحِدیِث َأَنٍس َھَذا َوَالّل َوَص
ي   ِحیِحِھ  " َعَلى الّراِحَلِة َوَعَلى اْلِحَماِر إْن َصّح َعْنُھ َوَقْد َرَواُه ُمْسِلٌم ِف ِدیِث   " َص ْن َح ِم

لِ    . اْبِن ُعَمرَ   ِل ِلَأْج ى الّرَواِح ْم َعَل ُر      َوَصّلى اْلَفْرَض ِبِھ ّح اْلَخَب یِن إْن َص ِر َوالّط اْلَمَط
یٍق        ى َمِض ى إَل َلاُم اْنَتَھ َلاُة َوالّس ِھ الّص ِبَذِلَك َوَقْد َرَواُه َأْحَمُد َوَالّتْرِمِذّي َوالّنَساِئّي َأّنُھ َعَلْی

ْن َأسْ          ُة ِم ْوِقِھْم َواْلِبّل ْن َف َماُء ِم ِھ َوالّس ى َراِحَلِت َو َعَل َحاُبُھ َوُھ َو َوَأْص ]  ٤٥٩ص [ َفَل ُھ
ّلى    ِھ َفَص ى َراِحَلِت  َفَأَمَر اْلُمَؤّذَن َفَأّذَن َوَأَقاَم ُثّم َتَقّدَم َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعَل

رد  . ِبِھْم ُیوِمُئ إیَماًء َفَجَعَل الّسُجوَد َأْخَفَض ِمْن الّرُكوِع  َقاَل الترمذي َحِدیٌث َغِریٌب تف
  ْبُن الّرّماِح وثبت ذلك عن َأَنٍس من ِفْعِلِھ ِبِھ ُعَمُر

  َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِزَیاَرِة اْلُقُبوِر -٥٠
  )٥٠٧ص /  ١ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِزَیاَرِة اْلُقُبوِر
ِذِه       َكاَن إَذا َزاَر ُقُبوَر َأْصَحاِبِھ  ْم َوَھ ِتْغَفاِر َلُھ ْیِھْم َواِلاْس َرّحِم َعَل ْم َوالّت َیُزوُرَھا ِللّدَعاِء َلُھ

الّسَلاُم َعَلْیُكْم : ِھَي الّزَیاَرُة اّلِتي َسّنَھا ِلُأّمِتِھ َوَشَرَعَھا َلُھْم َوَأَمَرُھْم َأْن َیُقوُلوا إَذا َزاُروَھا 
ْم         َأْھَل الّدَیاِر ِمْن اْلُمْؤِمِنیَن َواْل ا َوَلُك َھ َلَن َأُل الّل اِحُقوَن َنْس ْم َل ُھ ِبُك اَء الّل ُمْسِلِمیَن َوِإّنا إْن َش

ى    . اْلَعاِفَیَة  َلاِة َعَل َد الّص َوَكاَن َھْدُیُھ َأْن َیُقوَل َوَیْفَعَل ِعْنَد ِزَیاَرِتَھا ِمْن ِجْنِس َما َیُقوُلُھ ِعْن
ِھ   . ْسِتْغَفاِر اْلَمّیِت ِمْن الّدَعاِء َوالّتَرّحِم َواِلا َراَك ِب َفَأَبى اْلُمْشِرُكوَن إّلا ُدَعاَء اْلَمّیِت َواْلِإْش

ّلى       ِھ َص ِس َھْدِی ِھ ِبَعْك َھ إَلْی ِھ َوالّتَوّج  َواْلِإْقَساَم َعَلى الّلِھ ِبِھ َوُسَؤاَلُھ اْلَحَواِئَج َواِلاْسِتَعاَنَة ِب
ى        الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفِإّنُھ َھْدُي َتْوِحیٍد اَءٌة إَل ْرٌك َوِإَس اِء ِش ْدُي َھُؤَل ِت َوَھ َوِإْحَساٍن إَلى اْلَمّی

َدُه َویَ   َرْوَن َنُفوِسِھْم َوِإَلى اْلَمّیِت َوُھْم َثَلاَثُة َأْقَساٍم إّما َأْن َیْدُعَوا اْلَمّیَت َأْو َیْدُعَوا ِبِھ َأْو ِعْن
َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ]  ٥٠٨ص [ ِفي اْلَمَساِجِد الّدَعاَء ِعْنَدُه َأْوَجَب َوَأْوَلى ِمْن الّدَعاِء 

  َوَأْصَحاِبِھ َتَبّیَن َلُھ اْلَفْرُق َبْیَن اْلَأْمَرْیِن َوِبَالّلِھ الّتْوِفیُق
  َأْسَباِب َشْرِح الّصُدوِر َوُحُصوِلَھا َعَلى اْلَكَماِل َلُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم -٥١
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  )٢٢ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َأْسَباِب َشْرِح الّصُدوِر َوُحُصوِلَھا َعَلى اْلَكَماِل َلُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم

َراُح   َفَأْعَظُم َأْسَباِب َشْرِح الّصْدِر الّتْوِحیُد َوَعَلى َحَسِب َكَماِلِھ َوُقّوِتِھ َوِزَیاَدِتِھ َیُكوُن اْنِش
ْن       { : لّلُھ َتَعاَلى َقاَل ا. َصْدِر َصاِحِبِھ  وٍر ِم ى ُن َو َعَل َلاِم َفُھ ْدَرُه ِلْلِإْس َأَفَمْن َشَرَح الّلُھ َص

َلاِم       { : َوَقاَل َتَعاَلى ] .  ٢٢الّزَمُر [ } َرّبِھ  ْدَرُه ِلْلِإْس َرْح َص ُھ َیْش ُھ َأْن َیھِدَی ِرِد الّل َفَمْن ُی
ّیًق ْدَرُه َض ْل َص ّلُھ َیْجَع ِرْد َأْن ُیِض ْن ُی َماِء َوَم ي الّس ّعُد ِف ا َیّص ا َكَأّنَم اُم [ } ا َحَرًج اْلَأْنَع

ْرُك     ]  ٢٣ص ] [  ١٢٥ ْدِر َوالّش ْرِح الّص َباِب َش ِم َأْس ْن َأْعَظ ُد ِم َدى َوالّتْوِحی َفاْلُھ
ي   الّنوُر اّلِذي َیْقِذُفُھ : َوالّضَلاُل ِمْن َأْعَظِم َأْسَباِب ِضیِق الّصْدِر َواْنِحَراِجِھ َوِمْنَھا  ُھ ِف الّل

َب      ِرُح اْلَقْل ُعُھ َوُیْف ْدَر َوُیَوّس َذا    . َقْلِب اْلَعْبِد َوُھَو ُنوُر اْلِإیَماِن َفِإّنُھ َیْشَرُح الّص َد َھ ِإَذا ُفِق َف
َعِبِھ      ْجٍن َوَأْص َیِق ِس ي َأْض اَر ِف َرَج َوَص اَق َوَح ِد َض ِب اْلَعْب ْن َقْل وُر ِم ْد َرَوى . الّن َوَق

َب    " َجاِمِعِھ  "الّتْرِمِذّي ِفي  وُر اْلَقْل َل الّن َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َقاَل إَذا َدَخ
وِد         : َقاُلوا . اْنَفَسَح َواْنَشَرَح  ى َداِر اْلُخُل ُة إَل اَل اْلِإَناَب ِھ ؟ َق وَل الّل ا َرُس َك َی َوَما َعَالَمُة َذِل

ُروِر وَ   ْن َداِر اْلُغ َراِح         َوالّتَجاِفي َع ْن اْنِش َد ِم یُب اْلَعْب ِھ َفُیِص َل ُنُزوِل ْوِت َقْب ِتْعَداُد ِلْلَم اِلاْس
َرُح    ِذِه َتْش َصْدِرِه ِبَحْسِب َنِصیِبِھ ِمْن َھَذا الّنوِر َوَكَذِلَك الّنوُر اْلِحّسّي َوالّظْلَمُة اْلِحّسّیُة َھ

ْن  اْلِعْلُم َفِإّن: َوِمْنَھا . الّصْدَر َوَھِذِه ُتَضّیُقُھ  ُھ َیْشَرُح الّصْدَر َوُیَوّسُعُھ َحّتى َیُكوَن َأْوَسَع ِم
ْدُرُه         َرَح َص ِد اْنَش ُم اْلَعْب َع ِعْل ا اّتَس ْبُس َفُكّلَم الّدْنَیا َواْلَجْھُل ُیوِرُثُھ الّضیُق َواْلَحْصُر َواْلَح

َو   َواّتَسَع َوَلْیَس َھَذا ِلُكّل ِعْلٍم َبْل ِلْلِعْلِم اْلَمْوُروِث َعْن ال ّلَم َوُھ ّرُسوِل َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس
ا  اْلِعْلُم الّناِفُع َفَأْھُلُھ َأْشَرُح الّناِس َصْدًرا َوَأْوَسُعُھْم ُقُلوًبا َوَأْحَسُنُھْم َأْخَلاًقا َوَأْطَیُبُھْم َعْی . ًش

ا  لّ   : َوِمْنَھ ُھ ِبُك اَلى َوَمَحّبُت ْبَحاَنُھ َوَتَع ِھ ُس ى الّل ُة إَل َنّعُم    اْلِإَناَب ِھ َوالّت اُل َعَلْی ِب َواْلِإْقَب اْلَقْل
ا  . ِبِعَباَدِتِھ َفَلا َشْيَء َأْشَرُح ِلَصْدِر اْلَعْبِد ِمْن َذِلَك  ]  ٢٤ص [ إْن : َحّتى إّنُھ َلَیُقوُل َأْحَیاًن

ٍب َوِلْلَمحَ  ي     ُكْنُت ِفي اْلَجّنِة ِفي ِمْثِل َھِذِه اْلَحاَلِة َفِإّني إًذا ِفي َعْیٍش َطّی ٌب ِف ْأِثیٌر َعِجی ِة َت ّب
ْت             ا َكاَن ِھ َوُكّلَم ّس ِب ُھ ِح ْن َل ا َم ُھ إّل ا َیْعِرُف ِب َل یُم اْلَقْل اْنِشَراِح الّصْدِر َوِطیِب الّنْفِس َوَنِع
اِلیَن       ِة اْلَبّط َد ُرْؤَی ا ِعْن یُق إّل ا َیِض َرَح َوَل َح َوَأْش ْدُر َأْفَس اَن الّص ّد َك َوى َوَأَش ُة َأْق اْلَمَحّب

ِھ       ا ى ُروِح اَلَطُتُھْم ُحّم ِھ َوُمَخ َذى َعْیِن ُرْؤَیُتُھْم َق ْأِن َف َذا الّش ْن َھ اِرِغیَن ِم ِم  . ْلَف ْن َأْعَظ َوِم
ِرِه       ْن ِذْك ُة َع ِرِه َواْلَغْفَل ِب ِبَغْی َأْسَباِب ِضیِق الّصْدِر اْلِإْعَراُض َعْن الّلِھ َتَعاَلى َوَتَعّلُق اْلَقْل

ا   َوَمَحّبُة ِسَواُه َفِإّن َمْن َأَحّب َشْیًئا َغْیَر الّلِھ ُعّذَب ِبِھ َوُسِجَن َقْلُبُھ ِفي َمَحّبِة َذِلَك اْلَغْیِر َفَم
ةٌ       اِن َمَحّب ا َمَحّبَت ا َفُھَم ُب َقْلًب ا َأْتَع  ِفي اْلَأْرِض َأْشَقى ِمْنُھ َوَلا َأْكَسَف َباًلا َوَلا َأْنَكُد َعْیًشا َوَل

ا       ِھَي َجّنُة الّدْنَیا َوُسُر ْل َحَیاُتَھ ا َب َذاُؤَھا َوَدَواُؤَھ ّروِح َوِغ یُم ال وُر الّنْفِس َوَلّذُة اْلَقْلِب َوَنِع
ةُ         ِإَراَدُة َواْلَمَحّب ِل َواْل َوى اْلَمْی َذاُب ُق ِب َواْنِج ّل اْلَقْل َدُه ِبُك  َوُقّرُة َعْیِنَھا َوِھَي َمَحّبُة الّلِھ َوْح

َي         َوَمَحّبٌة ِھَي َعَذ. ُكّلَھا إَلْیِھ  ْدِر َوِھ یُق الّص ِب َوِض ْجُن اْلَقْل ّنْفِس َوِس ّم ال ّروِح َوَغ اُب ال
َوِمْن َأْسَباِب َشْرِح الّصْدِر َدَواُم . َسَبُب اْلَأَلِم َوالّنَكِد َواْلَعَناِء َوِھَي َمَحّبُة َما ِسَواُه ُسْبَحاَنُھ 

أْ      ّذْكِر َت ْوِطٍن َفِلل ّل َم ي ُك یِم      ِذْكِرِه َعَلى ُكّل َحاٍل َوِف ْدِر َوَنِع َراِح الّص ي اْنِش ٌب ِف ِثیٌر َعِجی
ِھ       ِھ َوَعَذاِب یِقِھ َوَحْبِس ي ِض ٌب ِف ا  . اْلَقْلِب َوِلْلَغْفَلِة َتْأِثیٌر َعِجی ِق    : َوِمْنَھ ى اْلَخْل اُن إَل اْلِإْحَس

َن     َوَنْفُعُھْم ِبَما ُیْمِكُنُھ ِمْن اْلَماِل َواْلَجاِه َوالّنْفِع ِباْلَبَدِن َوَأْنَوا ِریَم اْلُمْحِس ِإّن اْلَك اِن َف ِع اْلِإْحَس
َیُق      اٌن َأْض ِھ إْحَس ْیَس ِفی َأْشَرُح الّناِس َصْدًرا َوَأْطَیُبُھْم َنْفًسا َوَأْنَعُمُھْم َقْلًبا َواْلَبِخیُل اّلِذي َل

و . الّناِس َصْدًرا َوَأْنَكُدُھْم َعْیًشا َوَأْعَظُمُھْم ھّما َوَغّما  ُھ    َوَقْد َضَرَب َرُس ّلى الّل ِھ َص ُل الّل
ٍد       ْن َحِدی اِن ِم ا ُجّنَت ُیِن َعَلْیِھَم َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّصِحیِح َمَثًلا ِلْلَبِخیِل َواْلُمَتَصّدِق َكَمَثِل َرُجَل
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رَ      َي َأَث ُھ َوُیْعِف ّر ِثَیاَب ى َیُج ا  ُكّلَما َھّم اْلُمَتَصّدُق ِبَصَدَقِة اّتَسَعْت َعَلْیِھ َواْنَبَسَطْت َحّت ُه َوُكّلَم
ْدِر            َراِح َص ُل اْنِش َذا َمَث ِھ َفَھ ْع َعَلْی ْم َتّتِس ا َوَل ٍة َمَكاَنَھ ّل َحْلَق َھّم اْلَبِخیُل ِبالّصَدَقِة َلِزَمْت ُك

ِھ   ]  ٢٥ص [ اْلُمْؤِمِن اْلُمَتَصّدِق َواْنِفَساِح َقْلِبِھ َوَمَثُل ِضیِق َصْدِر اْلَبِخیِل َواْنِحَصاِر َقْلِب
الّشَجاَعُة َفِإّن الّشَجاَع ُمْنَشِرُح الّصْدِر َواِسُع اْلِبَطان ُمّتِسُع اْلَقْلِب َواْلَجَباُن َأْضَیُق  َوِمْنَھا

الّناِس َصْدًرا َوَأْحَصُرُھْم َقْلًبا َلا َفْرَحٌة َلُھ َوَلا ُسُروٌر َوَلا َلّذٌة َلُھ َوَلا َنِعیٌم إّلا ِمْن ِجْنِس َما 
اٍن     ِلْلَحَیَواِن اْلَبِھیِم ّل َجَب ى ُك ّرٌم َعَل ّي َوَأّما ُسُروُر الّروِح َوَلّذُتَھا َوَنِعیُمَھا َواْبِتَھاُجَھا َفُمَح

ِرِه               ْن ِذْك ٍل َع ْبَحاَنُھ َغاِف ِھ ُس ْن الّل ِرٍض َع ّل ُمْع ى ُك ٍل َوَعَل ّل َبِخی ى ُك ّرٌم َعَل َكَما ُھَو ُمَح
  .َوِدیِنِھ ُمَتَعّلِق اْلَقْلِب ِبَغْیِرِه َجاِھٍل ِبِھ َوِبَأْسَماِئِھ َتَعاَلى َوِصَفاِتِھ 

ُب     ُر َیْنَقِل یُق َواْلَحْص َوِإّن َھَذا الّنِعیَم َوالّسُروَر َیِصیُر ِفي اْلَقْبِر ِرَیاًضا َوَجّنًة َوَذِلَك الّض
ْجًنا   ْدرِ        . ِفي اْلَقْبِر َعَذاًبا َوِس ي الّص ِب ِف اِل اْلَقْل ِر َكَح ي اْلَقْب ِد ِف اُل اْلَعْب َذاًبا    َفَح ا َوَع َنِعیًم

اِرِض      َذا ِلَع ْدِر َھ یِق َص َوِسْجًنا َواْنِطَلاًقا َوَلا ِعْبَرَة ِباْنِشَراِح َصْدِر َھَذا ِلَعاِرِض َوَلا ِبِض
ِب     ْت ِباْلَقْل ي َقاَم َفِة اّلِت ى الّص ّوُل َعَل ا اْلُمَع َباِبَھا َوِإّنَم َزَواِل َأْس ُزوُل ِب َواِرَض َت ِإّن اْلَع َف

إْخَراُج : َوِمْنَھا َبْل ِمْن َأْعَظِمَھا . اْنِشَراَحُھ َوَحْبَسُھ َفِھَي اْلِمیَزاُن َوَالّلُھ اْلُمْسَتَعاُن ُتوِجُب 
ي      ِة اّلِت َفاِت اْلَمْذُموَم ْن الّص ى      ]  ٢٦ص [ َدَغِل الْقلِب ِم ِوَراِن َعَل اِن َتْعَت ُھ َماّدَت وَن َل َیُك

اّدِة اْلَغاِلبَ   ا   َقْلِبِھ َوُھَو ِلْلَم ِھ ِمْنُھَم ا  . ِة َعَلْی ِتَماِع      : َوِمْنَھ اِم َواِلاْس ِر َواْلَكَل وِل الّنَظ ْرُك ُفُض َت
ِب        ي اْلَقْل ا ِف ا َوُھُموًم ا َوُغُموًم َتِحیُل آَلاًم َواْلُمَخاَلَطِة َواْلَأْكِل َوالّنُوِم َفِإّن َھِذِه اْلُفُضوَل َتْس

ا      َتْحُصُرُه َوَتْحِبُسُھ َوُتَضّیُقُھ َوَیَتَعّذ َھ إّل ا إَل ا َفَل آِخَرِة ِمْنَھ ُب ِبَھا َبْل َغاِلُب َعَذاِب الّدْنَیا َواْل
ا        ُھ َوَم َد َعْیَش ا َأْنَك ْھِم َوَم اِت ِبَس الّلُھ َما َأْضَیَق َصْدَر َمْن َضَرَب ِفي ُكّل آَفٍة ِمْن َھِذِه اْلآَف

َلٍة    َأْسَوَأ َحاِلِھ َوَما َأَشّد َحْصِر َقْلِبِھ َوَلا إَلَھ إّلا ّل َخْص الّلُھ َما َأْنَعَم َعْیِش َمْن َضَرَب ِفي ُك
یٌب     َذا َنِص ا َفِلَھ ِمْن ِتْلَك اْلِخَصاِل اْلَمْحُموَدِة ِبَسْھِم َوَكاَنْت ِھّمُتُھ َداِئَرًة َعَلْیَھا َحاِئَمًة َحْوَلَھ

اُر  اِل[ } ِإّن اْلَأْبَراَر َلِفي َنِعیٍم { : َواِفٌر ِمْن َقْوِلِھ َتَعاَلى  ٌر    ]  ١٣اْنِفَط یٌب َواِف َذِلَك َنِص َوِل
ٌة   ]  ١٤اِلاْنِفَطاُر [ } َوِإّن اْلُفّجاَر َلِفي َجِحیٍم { : ِمْن َقْوِلِھ َتَعاَلى  ُب ُمَتَفاِوَت َوَبْیَنُھَما َمَراِت

ّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن َواْلَمْقُصوُد َأّن َرُسوَل الّلِھ َصّلى ال. َلا ُیْحِصیَھا إّلا الّلُھ َتَباَرَك َوَتَعاَلى 
اُة   َأْكَمَل اْلَخْلِق ِفي ُكّل ِصَفٍة َیْحُصُل ِبَھا اْنِشَراُح الّصْدِر َواّتَساُع اْلَقْلِب َوُقّرُة اْلَعْیِن َوَحَی

الّشْرِح  الّروِح َفُھَو َأْكَمُل اْلَخْلِق ِفي َھَذا الّشْرِح َواْلَحَیاِة َوُقّرِة اْلَعْیِن َمَع َما ُخّص ِبِھ ِمْن
ھِ     ِب ُمَتاَبَعِت ى َحَس ْیٍن َوَعَل  اْلِحّسّي َوَأْكَمُل اْلَخْلِق ُمَتاَبَعًة َلُھ َأْكَمُلُھْم اْنِشَراًحا َوَلّذًة َوُقّرَة َع

َوَسّلَم  َیَناُل اْلَعْبُد ِمْن اْنِشَراِح َصْدِرِه َوُقّرِة َعْیِنِھ َوَلّذِة ُروِحِھ َما َیَناُل َفُھَو َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ
َك       ْن َذِل ِھ ِم ِوْزِر َوِلَأْتَباِع ِع اْل ّذْكِر َوَوْض ِع ال ْدِر َوَرْف ْرِح الّص ْن َش اِل ِم ي ُذْرَوِة اْلَكَم ِف

ْم        . ِبَحْسِب َنِصیِبِھْم ِمْن اّتَباِعِھ َوَالّلُھ اْلُمْسَتَعاُن  ِھ َلُھ ِظ الّل ْن ِحْف یٌب ِم ِھ َنِص َذا ِلَأْتَباِع َوَھَك
ِة       َوِعْصَمِتِھ إ ْن اْلُمَتاَبَع یِبِھْم ِم ِب َنِص ْم ِبَحْس ِرِه َلُھ ّیاُھْم َوِدَفاِعِھ َعْنُھْم َوِإْعَزاِزِه َلُھْم َوَنْص

َھ     . َفُمْسَتِقّل َوُمْسَتْكِثٌر  ْد الّل ًرا َفْلَیْحَم َد َخْی ا        . َفَمْن َوَج وَمّن إّل ا َیُل َك َفَل َر َذِل َد َغْی ْن َوَج َوَم
  َنْفَسُھ

  ى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اِلاْعِتَكاِفَھْدِیِھ َصّل-٥٢
  )٨٢ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اِلاْعِتَكاِف
  ]َمْقُصوُد اِلاْعِتَكاِف ُعُكوُف اْلَقْلِب إَلى الّلِھ [ 



 ٤١٠

یِق َسْیِرِه إَلى الّلِھ َتَعاَلى ، ُمَتَوّقًفا َعَلى َجْمِعّیِتِھ َلّما َكاَن َصَلاُح اْلَقْلِب َواْسِتَقاَمُتُھ َعَلى َطِر
ا الْ    ُھ إّل ا َیُلّم اُل  َعَلى الّلِھ َوَلّم َشَعِثِھ ِبِإْقَباِلِھ ِباْلُكّلّیِة َعَلى الّلِھ َتَعاَلى ، َفِإّن َشَعَث اْلَقْلِب َل ِإْقَب

اِم َوا  وُل الّطَع اَن ُفُض اَلى ، َوَك ِھ َتَع ى الّل وُل  َعَل اِم َوُفُض ِة اْلَأَن وُل ُمَخاَلَط َراِب َوُفُض لّش
ِھ    ى الّل اْلَكَلاِم َوُفُضوُل اْلَمَناِم ِمّما َیِزیُدُه َشَعًثا ، َوُیَشّتُتُھ ِفي ُكّل َواٍد َوَیْقَطُعُھ َعْن َسْیِرِه إَل

یِز الّرِحیِم ِبِعَباِدِه َأْن َشَرَع َلُھْم َتَعاَلى ، َأْو ُیْضِعُفُھ َأْو َیُعوُقُھ َوُیوِقُفُھ اْقَتَضْت َرْحَمُة اْلَعِز
َھَواِت           اَط الّش ِب َأْخَل ْن اْلَقْل َتْفِرُغ ِم َراِب َوَیْس اِم َوالّش وَل الّطَع ْذِھُب ُفُض ِمْن الّصْوِم َما ُی

َتِفُع َبْھ اْلَعْبُد ِفي اْلَمُعوَقِة َلُھ َعْن َسْیِرِه إَلى الّلِھ َتَعاَلى ، َوَشْرِعِھ ِبَقْدِر اْلَمْصَلَحِة ِبَحْیُث َیْن
  ُدْنَیاُه َوُأْخَراُه َوَلا َیُضّرُه َوَلا َیْقَطُعُھ َعْن َمَصاِلِحِھ اْلَعاِجَلِة َواْلآِجَلِة

ُھ   َوَشَرَع َلُھْم اِلاْعِتَكاَف اّلِذي َمْقُصوُدُه َوُروُحُھ ُعُكوُف اْلَقْلِب َعَلى الّلِھ َتَعاَلى ، َوَجْمِعّیُت
ُث          َعَلْیِھ َواْلَخ ْبَحاَنُھ ِبَحْی َدُه ُس ِھ َوْح ِتَغاُل ِب اْلَخْلِق َواِلاْش ِتَغاِل ِب ْن اِلاْش اُع َع ْلَوُة ِبِھ َواِلاْنِقَط

ا      ]  ٨٣ص [ َیِصیُر ِذْكُرُه َوُحّبُھ َواْلِإْقَباُل  َراُت ُكّلَھ ِھ َواْلَخَط ُھ ِب ّم ُكّل َبَدَلَھا ، َوَیِصیُر اْلَھ
ِھ        ِبِذْكِرِه َوالّتَفّكِر ِفي َتْح ْن ُأْنِس َدًلا َع ِھ َب ُھ ِبَالّل یُر ُأْنُس ُھ َفَیِص ِصیِل َمَراِضیِھ َوَما ُیَقّرُب ِمْن

َرُح بِ          ا َیْف ا َم ُھ َوَل یَس َل ا َأِن یَن َل وِر ِح ِھ ِباْلَخْلِق َفَیُعّدُه ِبَذِلَك ِلُأْنِسِھ ِبِھ َیْوَم اْلَوْحَشِة ِفي اْلُقُب
  اِف اْلَأْعَظِمِسَواُه َفَھَذا َمْقُصوُد اِلاْعِتَك

  ]َتْرِجیُح اْلُمَصّنِف َأّن الّصْوَم َشْرٌط ِلِلاْعِتَكاِف [ 
َوَلّما َكاَن َھَذا اْلَمْقُصوُد إّنَما َیِتّم َمَع الّصْوِم ُشِرَع اِلاْعِتَكاُف ِفي َأْفَضِل َأّیاِم الّصْوِم َوُھَو 

ّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ اْعَتَكَف ُمْفِطًرا اْلَعْشُر اْلَأِخیُر ِمْن َرَمَضاَن َوَلْم ُیْنَقْل َعْن ال
َع  : َقّط ، َبْل َقْد َقاَلْت َعاِئَشُة  َلا اْعِتَكاَف إّلا ِبَصْوٍم َوَلْم َیْذُكْر الّلُھ ُسْبَحاَنُھ اِلاْعِتَكاَف إّلا َم

ْوِم   الّصْوِم َوَلا َفَعَلُھ َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّل َع الّص ي    . َم إّلا َم ّراِجُح ِف اْلَقْوُل ال َف
الّدِلیِل اّلِذي َعَلْیِھ ُجْمُھوُر الّسَلِف َأّن الّصْوَم َشْرٌط ِفي اِلاْعِتَكاِف َوُھَو اّلِذي َكاَن ُیَرّجُحُھ 

ِرعَ . َشْیُخ اْلِإْسَلاِم َأُبو اْلَعّباِس اْبُن َتْیِمّیَة  ّل       َوَأّما اْلَكَلاُم َفِإّنُھ ُش ْن ُك اِن َع ْبُس الّلَس ِة َح ِلْلُأّم
آِخَرِة     ي اْل ُع ِف ْن             . َما َلا َیْنَف َو ِم ا ُھ ِل َم اِم الّلْی ْن ِقَی ْم ِم ِرَع َلُھ ُھ ُش اِم َفِإّن وُل اْلَمَن ا ُفُض َوَأّم

َب      ُع اْلَقْل ِذي َیْنَف ُط اّل وُق    َأْفَضِل الّسَھِر َوَأْحَمِدِه َعاِقَبًة َوُھَو الّسَھُر اْلُمَتَوّس ا َیُع َدَن َوَل َواْلَب
اِن   ص [ َعْن َمْصَلَحِة اْلَعْبِد َوَمَداُر ِرَیاَضِة َأْرَباِب الّرَیاَضاِت َوالّسُلوِك َعَلى َھِذِه اْلَأْرَك

َراَف     ]  ٨٤ ِرْف اْنِح ْم َیْنَح ِدّي َوَل ِوّي اْلُمَحّم اَج الّنَب ا اْلِمْنَھ َلَك ِفیَھ ْن َس ا َم َعُدُھْم ِبَھ َوَأْس
َیاِمِھ    اْلَغاّل ي ِص ّلَم ِف یَن َوَلا َقّصَر َتْقِصیَر اْلُمَفّرِطیَن َوَقْد َذَكْرَنا َھْدَیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

َر    ُف اْلَعْش ّلَم َیْعَتِك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل اَن َص ِھ َك ي اْعِتَكاِف ُھ ِف ْذُكْر َھْدَی ِھ َفْلَن ِھ َوَكَلاِم َوِقَیاِم
َواْعَتَكَف . َضاَن َحّتى َتَوّفاُه الّلُھ َعّز َوَجّل َوَتَرَكُھ َمّرًة َفَقَضاُه ِفي َشّواٍل اْلَأَواِخَر ِمْن َرَم

ُھ أَ  ي   َمّرًة ِفي اْلَعْشِر اْلَأّوِل ُثّم اْلَأْوَسِط ُثّم اْلَعْشِر اْلَأِخیِر َیْلَتِمُس َلْیَلَة اْلَقْدِر ُثّم َتَبّیَن َل ا ِف ّنَھ
دَ  َأِخیِر َف ِر اْل ّل    اْلَعْش ّز َوَج ِھ َع َق ِبَرّب ى َلِح ِھ َحّت ى اْعِتَكاِف اٍء  . اَوَم َعَل ْأُمُر ِبِخَب اَن َی َوَك

ّل   ّز َوَج ِھ َع ِھ ِبَرّب و ِفی ِجِد َیْخُل ي اْلَمْس ُھ ِف َرُب َل ّلى . َفُیْض اَف َص اَن إَذا َأَراَد اِلاْعِتَك َوَك
َمَر َأْزَواَجُھ ِبَأْخِبَیِتِھّن َفُضِرَبْت َفَلّما َصّلى اْلَفْجَر اْلَفْجَر ُثّم َدَخَلُھ َفَأَمَر ِبِھ َمّرًة َفُضِرَب َفَأ

ى   َنَظَر َفَرَأى ِتْلَك اْلَأْخِبَیَة َفَأَمَر ِبِخَباِئِھ َفُقّوَض ، َوَتَرَك اِلاْعِتَكاَف ِفي َشْھِر َرَمَضاَن َحّت
ُف كُ   . اْعَتَكَف ِفي اْلَعْشِر اْلَأّوِل ِمْن َشّواٍل  اَن َیْعَتِك ي       َوَك اَن ِف ا َك اٍم َفَلّم َرَة َأّی َنٍة َعَش ّل َس

َنٍة        ّل َس اْلُقْرآِن ُك ُل ِب ُھ ِجْبِری اَن ُیَعاِرُض اْلَعاِم اّلِذي ُقِبَض ِفیِھ اْعَتَكَف ِعْشِریَن َیْوًما ، َوَك
ّرًة  َوَكاَن َیْعِرُض َعَلْیِھ اْلُقْرآَن َأْیًضا ِفي ُك]  ٨٥ص [ َمّرًة َفَلّما َكاَن َذِلَك اْلَعاُم  ّل َسَنٍة َم

ُھ    . َفَعَرَض َعَلْیِھ ِتْلَك الّسَنِة َمّرَتْیِن  ْدُخُل َبْیَت ا َی َوَكاَن إَذا اْعَتَكَف َدَخَل ُقّبَتُھ َوْحَدُه َوَكاَن َل
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ِت َعائِ     ى َبْی ِجِد إَل ْن اْلَمْس َة  ِفي َحاِل اْعِتَكاِفِھ إّلا ِلَحاَجِة اْلِإْنَساِن ، َوَكاَن ُیْخِرُج َرْأَسُھ ِم َش
َو       ُزوُرُه َوُھ ِھ َت ُض َأْزَواِج ْت َبْع اِئٌض َوَكاَن َي َح ِجِد َوِھ ي اْلَمْس َو ِف ُلُھ َوُھ ُھ َوَتْغِس َفُتَرّجُل

ٌف   ْن            . ُمْعَتِك َرَأًة ِم ْر اْم ْم ُیَباِش ا ، َوَل َك َلْیًل اَن َذِل ا ، َوَك ا َیْقِلُبَھ اَم َمَعَھ ْذَھُب َق ْت َت ِإَذا َقاَم َف
ُھ      ِنَساِئِھ َوُھَو ُم َع َل ُھ َوُوِض ُھ ِفَراُش ِرَح َل ْعَتِكٌف َلا ِبُقْبَلٍة َوَلا َغْیِرَھا ، َوَكاَن إَذا اْعَتَكَف ُط

ُرْج   َسِریُرُه ِفي ُمْعَتَكِفِھ ، َوَكاَن إَذا َخَرَج ِلَحاَجِتِھ َمّر ِباْلَمِریِض َوُھَو َعَلى َطِریِقِھ َفَلا َیْع
[ َتَكَف َمّرًة ِفي ُقّبٍة ُتْرِكّیٍة ، َوَجَعَل َعَلى ُسّدِتَھا َحِصیًرا ، ُكّل َواْع. َعَلْیِھ َوَلا َیْسَأْل َعْنُھ 

اّتَخاِذ اْلُمْعَتِكِف َمْوِضَع ِعْشَرٍة َوَمْجَلَبٍة ِللّزاِئِریَن َوَأْخِذِھْم ِبَأْطَراِف اْلَأَحاِدیِث ]  ٨٦ص 
  .َوَالّلُھ اْلُمَوّفُق . َبْیَنُھْم َفَھَذا َلْوٌن َواِلاْعِتَكاُف الّنَبِوّي َلْوٌن 

  َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلَعِقیَقِة-٥٣
  )٢٩٦ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلَعِقیَقِة
ئِ      " اْلُمَوّطِأ " ِفي  ّلَم ُس ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ّب      َأّن َرُسوَل الّل ا ُأِح اَل َل ِة َفَق ْن اْلَعِقیَق َل َع

. اْلُعُقوَق َكَأّنُھ َكِرَه اِلاْسَم َذَكَرُه َعْن َزْیِد ْبِن َأْسَلَم ، َعْن َرُجٍل ِمْن َبِني َضْمَرَة ، َعْن َأِبیِھ 
ّرّزاِق   : َقاَل اْبُن َعْبِد اْلَبّر  ُد ال َأ  : َوَأْحَسُن َأَساِنیِدِه َما َذَكَرُه َعْب اَل    َأْنَب ْیٍس ، َق ُن َق [ َداُود ْب

ُھ  ]  ٢٩٧ص  َعْمَرو ْبَن ُشَعْیٍب ُیَحّدُث َعْن َأِبیِھ َعْن َجّدِه َقاَل ُسِئَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّل
اُلوا           َم َق ِرَه اِلاْس ُھ َك وَق َوَكَأّن ّب اْلُعُق ا ُأِح اَل َل ِة َفَق ِھ    : َعَلْیِھ َوَسّلَم َعْن اْلَعِقیَق وَل الّل ا َرُس َی

اِن َیْنُسُك َأَحُدَنا َعْن َوَلِدِه ؟ َفَقاَل َمْن َأَحّب ِمْنُكْم َأْن َیْنُسَك َعْن َوَلِدِه َفْلَیْفَعْل َعْن اْلُغَلاِم َشاَت
اَتاِن              اِم َش ْن اْلُغَل ا َع ُھ َعْنَھ َي الّل َة َرِض ِدیِث َعاِئَش ْن َح ُھ ِم اٌة وصح َعْن َوَعْن اْلَجاِرَیِة َش

  َشاٌة َوَعْن اْلَجاِرَیِة
  ]َمْعَنى ُكّل ُغَلاٍم َرِھیَنٌة ِبَعِقیَقِتِھ [ 
اُم      "  اَل اْلِإَم ّمى َق ُھ َوُیَس ُق َرْأُس َوَقاَل ُكّل ُغَلاٍم َرِھیَنٌة ِبَعِقیَقِتِھ ُتْذَبُح َعْنُھ َیْوَم الّساِبِع َوُیْحَل

اَلى     َأْحَمدُ  َمْعَناُه َأّنُھ َمْحُبوٌس َعْن الّشَفاَعِة ِفي َأَبَوْیِھ َوال اَل َتَع ْبُس َق ِة اْلَح : ّرْھُن ِفي الّلَغ
ٌة   {  َبْت َرِھیَن ّدّثُر  [ } ُكّل َنْفٍس ِبَما َكَس ِھ       ]  ٣٨اْلُم ي َنْفِس ٌة ِف ُھ َرِھیَن ِدیِث َأّن اِھُر اْلَح َوَظ

ِفي اْلآِخَرِة َوِإْن  َمْمُنوٌع َمْحُبوٌس َعْن َخْیٍر ُیَراُد ِبِھ َوَلا َیْلَزُم ِمْن َذِلَك َأْن ُیَعاَقَب َعَلى َذِلَك
َبِب               ٌر ِبَس َد َخْی وُت اْلَوَل ْد َیُف َواُه َوَق ُھ َأَب ّق َعْن ْن َع ُھ َم ا َیَناُل َة َعّم ِھ اْلَعِقیَق ُحِبَس ِبَتْرِك َأَبَوْی

وُه لَ     ّمى َأُب اِع إَذا َس َد اْلِجَم ُھ ِعْن ا َأّن ِبِھ َكَم ْن َكْس ْن ِم ْم َیُك َأَبَوْیِن َوِإْن َل ِریِط اْل ّر َتْف ْم َیُض
ُدّل  . الّشْیَطاُن َوَلَدُه َوِإَذا َتَرَك الّتْسِمَیَة َلْم َیْحُصْل ِلْلَوَلِد َھَذا اْلِحْفُظ  َوَأْیًضا َفِإّن َھَذا إّنَما َی

 َكالّلْیِث ْبِن َسْعٍد َواْلَحَسِن]  ٢٩٨ص [ َعَلى َأّنَھا َلاِزَمٌة َلا ُبّد ِمْنَھا ، َفَشّبَھ ُلُزوَمَھا َوَعَدَم 
  .َوَالّلُھ َأْعَلُم . اْلَبْصِرّي ، َوَأْھِل الّظاِھِر 

  ]َھْل الّتْدِمَیُة ِمْن اْلَعِقیَقِة َصِحیَحٌة َأْو َغَلٌط ؟[ 
ِدیِث           َذا اْلَح ي َھ اَدَة ِف ْن َقَت اٍم َع ِة َھّم ي ِرَواَی َنُعوَن ِف َدّمى  " َفِإْن ِقیَل َفَكْیَف َتْص اَل  " َوُی َق

َكْیَف َیْصَنُع ِبالّدِم ؟ َفَقاَل إَذا ُذِبَحْت اْلَعِقیَقُة ُأِخَذْت " ُیَدّمى " َعْن َقْوِلِھ و  َھّماٌم ُسِئَل َقَتاَدُة
ى           یَل َعَل ى َتِس ِبّي َحّت اُفوِخ الّص ى َی ُع َعَل ّم ُتوَض ا ، ُث ِمْنَھا ُصوَفٌة َواْسُتْقِبَلْت ِبَھا َأْوَداُجَھ

َذا     َرْأِسِھ ِمْثَل اْلَخْیِط ُثّم ُیْغَسُل َرْأُس ٍل َھ ْن َقاِئ َك َفِم ُھ َبْعُد َوُیْحَلُق ِقیَل اْخَتَلَف الّناُس ِفي َذِل
ُمَرَة   ِمْن ِرَواَیِة اْلَحَسِن َعْن َسُمَرَة َوَلا َیِصّح َسَماُعُھ َعْنُھ َوِمْن َقاِئٍل َسَماٌع اْلَحَسِن َعْن َس

َصِحیِحِھ " ُرُه َوَقْد َذَكَرُه اْلُبَخاِرّي ِفي َحِدیَث اْلَعِقیَقِة َھَذا َصِحیٌح َصّحَحُھ الّتْرِمِذيّ  َوَغْی
ِمَع      : َعْن َحِبیِب ْبِن الّشِھیِد َقاَل َقاَل ِلي ُمَحّمُد ْبُن ِسیِریَن "  ْن َس َن ِمّم ْل اْلَحَس ْب َفَس اْذَھ
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ُمَرَة    ْن َس ِمْعتھ ِم اَل َس َأَلُھ َفَق ِة ؟ َفَس ِدیَث اْلَعِقیَق ي الّتْدمِ . َح َف ِف ّم ُاْخُتِل َي  ُث ْل ِھ ُد َھ ِة َبْع َی
َنِنِھ  " َفَقاَل َأُبو َداُود ِفي . َصِحیَحٌة َأْو َغَلٌط ؟ َعَلى َقْوَلْیِن  ِن      " : ُس اِم ْب ْن َھّم ٌم ِم َي َوْھ ِھ

اَل    " َوُیَسّمى " َوَقْوُلُھ َوُیَدّمى ، إّنَما ُھَو . َیْحَیى  ٌة َفَق اٍم ُلْثَغ َوَقاَل َغْیُرُه َكاَن ِفي ِلَساِن َھّم
ِظ     " َوُیَدّمى "  ي الّلْف م ِف اَن َوْھ َوِإّنَما َأَراَد َأْن ُیَسّمى ، َوَھَذا َلا َیِصّح ، َفِإّن َھّماًما َوِإْن َك

َذا       َذِلَك َوَھ اَب ِب ا َفَأَج ِئَل َعْنَھ ا  َوَلْم ُیِقْمُھ ِلَساُنُھ َفَقْد َحَكى َعْن َقَتاَدَة ِصّفَة الّتْدِمَیِة َوَأّنُھ ُس َل
ِن        . الّلْثَغُة ِبَوْجٍھ َتْحَتِمُلُھ  ْن اْلَحَس اَدَة ، َأْو ِم ْن َقَت َو ِم ا ، َفُھ ا َوْھًم َفِإْن َكاَن َلْفُظ الّتْدِمَیِة ُھَن

اَدَة ،    : َوَاّلِذیَن َأْثَبُتوا َلْفَظ الّتْدِمَیِة َقاُلوا  ِن َوَقَت ْن اْلَحَس إّنُھ ِمْن ُسّنِة اْلَعِقیَقِة َوَھَذا َمْرِوّي َع
اُلوا     َوَاّلِذیَن َحاَق ، َق َد َوِإْس َدّمى  : " َمَنُعوا الّتْدِمَیَة َكَماِلٍك ، َوالّشاِفِعّي ، َوَأْحَم ٌط  " َوُی َغَل

ا   : َقاُلوا " َوُیَسّمى " َوِإّنَما ُھَو  َدِلیِل َم َوَھَذا َكاَن ِمْن َعَمِل َأْھِل اْلَجاِھِلّیِة َفَأْبَطَلُھ اْلِإْسَلاُم ِب
َح      َرَواُه َأُبو َداُود ، اٌم َذَب ِدَنا ُغَل َد ِلَأَح َعْن ُبَرْیَدَة ْبِن اْلُحَصْیِب َقاَل ُكّنا ِفي اْلَجاِھِلّیِة إَذا ُوِل

ھُ           ُھ َوُنَلّطُخ ُق َرْأَس اًة َوَنْحِل ْذَبُح َش ا َن َلاِم ُكّن ُھ ِباْلِإْس اَء الّل ا َج  َشاًة َوَلّطَخ َرْأَسُھ ِبَدِمَھا ، َفَلّم
َتّج    : اُلوا َق]  ٢٩٩ص [ ِبَزْعَفَراٍن  ا ُیْح ٍد ، َوَل َوَھَذا َوِإْن َكاَن ِفي إْسَناِدِه اْلُحَسْیُن ْبُن َواِق

ّدُم َأًذى ،          َأَذى َوال ُھ اْل وا َعْن ّلَم َأِمیُط ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِبِھ َفِإَذا اْنَضاَف إَلى َقْوِل الّنِبّي َص
ّق   : اُلوا َفَكْیَف َیْأُمُرُھْم َأْن ُیَلّطُخوُه ِباْلَأَذى ؟ َق ّلَم َع َوَمْعُلوٌم َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

َحاِبِھ    ْدِي َأْص َعْن اْلَحَسِن َواْلُحَسْیِن ِبَكْبٍش َكْبٍش َوَلْم ُیَدّمِھَما ، َوَلا َكاَن َذِلَك ِمْن َھْدِیِھ َوَھ
ّنِتِھ       َوَكْیَف َیُكوُن ِمْن ُسّنِتِھ َتْنِجیُس َرْأِس اْلَمْو: َقاُلوا  ي ُس ٌر ِف اِھٌد َوَنِظی َذا َش َن ِلَھ ُلوِد َوَأْی

  .َوِإّنَما َیِلیُق َھَذا ِبَأْھِل اْلَجاِھِلّیِة 
  َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َتْسِمَیِة اْلَمْوُلوِد َوِخَتاِنِھ -٥٤

  )٣٠٤ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 
  َوَسّلَم ِفي َتْسِمَیِة اْلَمْوُلوِد َوِخَتاِنِھ َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ

اِبِعِھ     ْوَم َس ْذَبُح َی ِة ُت ي اْلَعِقیَق ُمَرةَ  ِف ْن َس ِن َع ْن اْلَحَس اَدَة َع ِدیِث َقَت ي َح ُھ ِف ّدَم َقْوُل ْد َتَق َق
ا َأبُ     : َوُیَسّمى َقاَل اْلَمْیُموِنّي  اَل َلَن ِبّي ؟ َق ّمى الّص ْن     َتَذاَكْرَنا ِلَكْم ُیَس ْرَوى َع ِھ ُی ِد الّل و َعْب

اِبِع      ْوِم الّس ي اْلَی ّمى ِف ُن     . َأَنٍس َأّنُھ ُیْسَمى ِلَثَلاَثٍة َوَأّما َسُمَرُة َفَقاَل ُیَس اَل اْب اُن َفَق ا اْلِخَت َفَأّم
ْدِرَك  : َعّباٍس  وِنّي   . َكاُنوا َلا َیْخِتُنوَن اْلُغَلاَم َحّتى ُی اَل اْلَمْیُم دَ  : َق ِمْعُت َأْحَم اَن    َس وُل َك َیُق

ْومَ   ِتَن َی  اْلَحَسُن َیْكَرُه َأْن ُیْخَتَن الّصِبّي َیْوَم َساِبِعِھ َوَقاَل َحْنَبٌل إّن َأَبا َعْبِد الّلِھ َقاَل َوِإْن ُخ
ْيءٌ           َذا َش ي َھ ْیَس ِف اْلَیُھوِد َوَل ّبَھ ِب ا َیَتَش َك ِلَئّل ُن َذِل ِرَه اْلَحَس اَل  .  الّساِبِع َفَلا َبْأَس َوِإّنَما َك َق

َخَتَن إْبَراِھیُم اْبَنُھ إْسَحاَق ِلَسْبَعِة َأّیاٍم َوَخَتَن إْسَماِعیلَ  ِلَثَلاَث َعْشَرَة َسَنًة َذَكَرُه : َمْكُحوٌل 
اُل  َة    . اْلَخّل ُن َتْیِمّی َلاِم اْب ْیُخ اْلِإْس اَل َش اُن     : َق ِدِه َوِخَت ي َوَل ّنًة ِف َحاَق ُس اُن إْس اَر ِخَت َفَص
َل ُسّنًة ِفي َوَلِدِه َوَقْد َتَقّدَم اْلِخَلاُف ِفي ِخَتاِن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َمَتى َكاَن إْسَماِعی

  ] ٣٠٥ص . [ َذِلَك 
  )٣٠٥ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلَأْسَماِء َواْلُكَنى
اِك  َثَبَت َعْنُھ َصّل ى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َقاَل إّن َأْخَنَع اْسٍم ِعْنَد الّلِھ َرُجٌل َتَسّمى َمِلَك اْلَأْمَل

ّرْحَمِن      ُد ال ِھ َوَعْب ُد الّل ِھ َعْب ى الّل َماِء إَل ّب اْلَأْس اَل َأَح ُھ َق ُھ َأّن َت َعْن ُھ َوَثَب ا الّل َك إّل ا َمِل َل
ا  اِرٌث َوَھّم َدُقَھا َح َك  َوَأْص ّمَین ُغَلاَم ا ُتَس اَل َل ُھ َق ُھ َأّن َت َعْن ّرُة َوَثَب ْرٌب َوُم ا َح ٌم َوَأْقَبُحَھ

ا            اُل َل وُن َفُیَق ا َیُك َو ؟ َفَل َت ُھ وُل َأَثّم َك َتُق َح َفِإّن ا َأْفَل ص [ َیَساًرا َوَلا َرَباًحا َوَلا َنِجیًحا َوَل
َوَقاَل َأْنِت َجِمیَلٌة َوَكاَن اْسُم ُجَوْیِرَیَة َبّرًة َفَغّیَرُه  َوَثَبَت َعْنُھ َأّنُھ َغّیَر اْسَم َعاِصَیَة]  ٣٠٦



 ٤١٣

َة        ِم ُجَوْیِرَی ّلَم ِباْس ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َلَمَة     . َرُسوُل الّلِھ َص ُت ُأّم َس ُب ِبْن ْت َزْیَن ى  : َوَقاَل َنَھ
ُم      َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْن ُیَسّمى ِبَھَذا ا ُھ َأْعَل ُكْم الّل وا َأْنُفَس ا ُتَزّك ِلاْسِم َفَقاَل َل

َر         . ِبَأْھِل اْلِبّر ِمْنُكْم  َرْیٍح َوَغّی َأِبي ُش ِم ِب ي اْلَحَك َم َأِب َر اْس َة َوَغّی َوَغّیَر اْسَم َأْصَرَم ِبُزْرَع
الَ   َأَبى ، َوَق َتَھُن    "  اْسَم َحْزٍن َجّد َسِعیِد ْبِن اْلُمَسّیِب َوَجَعَلُھ َسْھًلا َف ُأ َوُیْم ْھُل ُیوَط " . الّس

ْیَطاٍن    : َقاَل َأُبو َداُود  َة َوَش ٍز َوَعْتَل َوَغّیَر الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْسَم اْلَعاِص َوَعِزی
ّمى    ْلًما ، َوَس ا ِس ّمى َحْرًب اًما ، َوَس ّماُه ِھَش َھاٍب ، َفَس اٍب َوِش َراٍب َوُحَب ِم َوُغ َواْلَحَك

ْلُمْضَطِجَع اْلُمْنَبِعَث َوَأْرًضا َعْفَرًة َسّماَھا َخِضَرًة ، َوِشْعُب الّضَلاَلِة َسّماُه ِشْعَب اْلُھَدى ا
  ] ٣٠٧ص [ ، َوَبُنو الّزْنَیِة َسّماُھْم َبِني الّرْشَدِة ، َوَسّمى َبِني ُمْغِوَیَة َبِني ِرْشَدَة 

  ي اِلاْسِتْئَذاِنَھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِف -٥٥
  )٣٩١ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اِلاْسِتْئَذاِن
 َوَصّح َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َقاَل اِلاْسِتْئَذاُن َثَلاٌث َفِإْن ُأِذَن َلَك َوِإّلا َفاْرِجْع َوَصّح

ُھ             َعْنُھ َصّلى  ّح َعْن ِر َوَص ِل اْلَبَص ْن َأْج ِتْئَذاُن ِم َل اِلاْس ا ُجِع اَل إّنَم ُھ َق ّلَم َأّن ِھ َوَس الّلُھ َعَلْی
ِھ   ص [ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َأَراَد َأْن َیْفَقَأ َعْیَن اّلِذي َنَظَر إَلْیِھ ِمْن ُجْحٍر ِفي ُحْجَرِت

َع  َوَقاَل إّنَما ُجِعَل اِلا]  ٣٩٢ ْسِتْئَذاُن ِمْن َأْجِل اْلَبَصِر َوَصّح َعْنُھ َأّنُھ َقاَل َلْو َأّن اْمَرًأ اّطَل
ْن َعَلْیَك ِبَغْیِر إْذٍن َفَحَذْفَتُھ ِبَحَصاٍة َفَفَقْأَت َعْیَنُھ َلْم َیُكْن َعَلْیَك ُجَناٌح َوَصّح َعْنُھ َأّنُھ َقاَل مَ 

اَل       اّطَلَع َعَلى َقْوٍم ِفي َبْیِتِھْم ِبَغْی ُھ َق ُھ َأّن ّح َعْن ُھ َوَص وا َعْیَن ِر إْذِنِھْم ، َفَقْد َحّل َلُھْم َأْن َیْفَقُئ
  َمْن اّطَلَع ِفي َبْیِت َقْوٍم ِبَغْیِر إْذِنِھْم ، َفَفَقُئوا َعْیَنُھ َفَلا ِدَیَة َلُھ َوَلا ِقَصاَص

  ]الّتْسِلیُم َقْبَل اِلاْسِتْئَذاِن [ 
اَل      َوَصّح َعْنُھ الّتْسِلیُم  ُج ؟ َفَق اَل َأَأِل ٌل َفَق ِھ َرُج َقْبَل اِلاْسِتْئَذاِن ِفْعًلا َوَتْعِلیًما ، َواْسَتْأَذَن َعَلْی

ِتْئَذاَن    ُھ اِلاْس ُھ   " . َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَرُجٍل ُاْخُرْج إَلى َھَذا ، َفَعّلْم اَل َل َفَق
ُخُل ؟ َفَسِمَعُھ الّرُجُل َفَقاَل الّسَلاُم َعَلْیُكْم َأَأْدُخُل ؟ َفَأِذَن َلُھ الّنِبّي َصّلى ُقْل الّسَلاُم َعَلْیُكْم َأَأْد

ا       ُرَبِتِھ ُمْؤِلًی ي َمْش َو ِف ُھ َوُھ الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَدَخَل َوَلّما اْسَتْأَذَن َعَلْیِھ ُعَمُر َرِضَي الّلُھ َعْن
ر ؟     ِمْن ِنَساِئِھ َقاَل الّسَلاُم َع ْدُخُل ُعَم ْیُكْم َأَی َلاُم َعَل ]  ٣٩٣ص [ َلْیَك َیا َرُسوَل الّلِھ ، الّس

یْ       َلاُم َعَل ْل الّس ْع َفُق ّلْم اْرِج ْم ُیَس ُكْم َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَكَلَدَة ْبِن َحْنَبٍل َلّما َدَخَل َعَلْیِھ َوَل
ْن        َأَأْدُخل ؟ َوِفي َھِذِه الّسَنِن َرّد َعَلى َمْن ى َم َلاِم َوَرّد َعَل ى الّس ِتْئَذاُن َعَل ّدُم اِلاْس َقاَل َوُیَق

ھِ   ُھ َعَلْی  َقاَل إْن َوَقَعْت َعْیُنُھ َعَلى َصاِحِب اْلَمْنِزِل َقْبَل ُدُخوِلِھ َبَدَأ ِبالّسَلاِم َوِإْن َلْم َتَقْع َعْیُن
  .ِة َبَدَأ ِباِلاْسِتْئَذاِن َواْلَقْوَلاِن ُمَخاِلَفاِن ِللّسّن

  ]اِلاْسِتْئَذاُن َثَلاًثا [ 
َو َرّد        َرَف َوُھ ُھ اْنَص ْؤَذْن َل ْم ُی ا َوَل َوَكاَن ِمْن َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا اْسَتْأَذَن َثَلاًث

ٍظ    َعَلى َمْن َیُقوُل إْن َظّن َأّنُھْم َلْم َیْسَمُعوا ، َزاَد َعَلى الّثَلاِث َوَرّد َعَلى َمْن َقاَل ُدُه ِبَلْف ُیِعی
  .آَخَر َواْلَقْوَلاِن ُمَخاِلَفاِن ِللّسّنِة 

  ]ِذْكُر اْلُمْسَتْأِذِن َما َیُدّل َعَلْیِھ [ َفْصٌل 
ُھ      : َوَكاَن ِمْن َھْدِیِھ َأّن اْلُمْسَتْأِذَن إَذا ِقیَل َلُھ َمْن َأْنَت ؟ َیُقول  ْذُكُر ُكْنَیَت اٍن َأْو َی ُن ُفَل اُن ْب ُفَل

َماِء  َأْو َلَق َبُھ َوَلا َیُقوُل َأَنا ، َكَما َقاَل ِجْبِریُل ِلْلَمَلاِئَكِة ِفي َلْیَلِة اْلِمْعَراِج َلّما اْسَتْفَتَح َباَب الّس
الّصِحیَحْیِن " َوَكَذِلَك ِفي . َواْسَتَمّر َذِلَك ِفي ُكّل َسَماٍء َسَماٍء . َفَسَأُلوُه َمْن ؟ َفَقاَل ِجْبِریُل 

ُھ            َلّما َجَلَس"  ُھ َعْن َي الّل رٍ  َرِض و َبْك اَء َأُب َتاِن َوَج ي اْلُبْس ّلَم ِف ِھ َوَس الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی
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ّم                ُر ُث اَل ُعَم ْن ؟ َق اَل َم َتْأَذَن َفَق ُر ، َفاْس اَء ُعَم ّم َج ٍر ، ُث و َبْك اَل َأُب ْن ؟ َق اَل َم َفاْسَتْأَذَن َفَق
ِھ        " ْیِن الّصِحیَح]  ٣٩٤ص [ ُعْثَمانُ  َكَذِلك  ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ُت الّنِب اِبٍر ، َأَتْی ْن َج ، َع

اَل  : َفُقْلت " َمْن َذا ؟ " َوَسّلَم َفَدَقْقُت اْلَباَب َفَقاَل  ا   " َأَنا ، َفَق ا َأَن ا    " َأَن ا َوَلّم ُھ َكِرَھَھ ، َكَأّن
ا   اَل َلَھ اِنٍئ ، َق َتْأَذَنْت ُأّم َھ ِذِه ؟ : " اْس ْن َھ ْت " َم َة  َقاَل ا اْلُكْنَی َرْه ِذْكَرَھ ْم َیْك اِنٍئ َفَل ُأّم َھ

َذا ؟  : " َوَكَذِلَك َلّما َقاَل ِلَأِبي َذّر  اَدَة        " َمْن َھ َأِبي َقَت اَل ِل ا َق َذِلَك َلّم و َذر َوَك اَل َأُب ْن  " َق َم
  َقاَل َأُبو َقَتاَدَة" َھَذا ؟ 

  اِر اْلُعَطاِسَھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َأْذَك -٥٦
  )٣٩٧ص /  ٢ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َأْذَكاِر اْلُعَطاِس
َس             ِإَذا َعَط اُؤَب ، َف َرُه الّتَث اَس َوَیْك ّب اْلُعَط َھ ُیِح ّلَم إّن الّل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َثَبَت َعْنُھ َص

َھ َكاَن َحّقا َعَلى ُكّل ُمْسِلٍم َسِمَعُھ َأْن َیُقوَل َلُھ َیْرَحُمَك الّلُھ ، َوَأّما الّتَثاُؤُب َأَحُدُكْم َوَحِمَد الّل
اَءَب             َدُكْم إَذا َتَث ِإّن َأَح َتَطَاع ، َف ا اْس ُرّدُه َم ُدُكْم َفْلَی اَءَب َأَح ِإَذا َتَث ْیَطاِن َف ْن الّش َفِإّنَما ُھَو ِم

ِحیِحِھ  " َوَثَبَت َعْنُھ ِفي . َرُه اْلُبَخاِرّي َضِحَك ِمْنُھ الّشْیَطاُن َذَك ُدُكْم   " : َص َس َأَح إَذا َعَط
ُھ ،             َك الّل ُھ َیْرَحُم اَل َل ِإَذا َق ُھ ، َف َك الّل اِحُبُھ َیْرَحُم وُه َأْو َص ُھ َأُخ ْل َل ِھ َوْلَیُق  َفْلَیُقْل اْلَحْمُد ِلّل

اَلُكْم    ِلُح َب ُھ َوُیْص ِدیُكْم الّل ْل َیْھ ي َفْلَیُق ِحیَحْیِن " َوِف ٍس " الّص ْن َأَن َدُه  : َع َس ِعْن ُھ َعَط َأّن
ّمَتُھ        اٌن َفَش َس ُفَل ّمْتُھ َعَط ْم ُیَش ِذي َل ال اّل آَخَر َفَق ّمْت اْل ْم ُیَش َدُھَما ، َوَل ّمَت َأَح اِن َفَش َرُجَل

َوَثَبَت َعْنُھ ]  ٣٩٨ص [ الّلَھ  َوَعَطْسُت َفَلْم ُتَشّمْتِني ، َفَقاَل َھَذا َحِمَد الّلَھ َوَأْنَت َلْم َتْحَمْد
ي   ِلٍم  " ِف ِحیِح ُمْس ا    " : َص َھ َفَل ْد الّل ْم َیْحَم ِإْن َل ّمُتوُه ، َف َھ َفَش َد الّل ُدُكْم َفَحِم َس َأَح إَذا َعَط

ى اْلُمسْ     " : َصِحیِحِھ " ُتَشّمُتوُه َوَثَبَت َعْنُھ ِفي  ِلِم َعَل ّق اْلُمْس َرَة َح ِلِم ِمْن َحِدیِث َأِبي ُھَرْی
َس      : ِسّت  ُھ َوِإَذا َعَط ْح َل َحَك َفاْنَص ُھ َوِإَذا اْسَتْنَص إَذا َلِقیتھ ، َفَسّلْم َعَلْیِھ َوِإَذا َدَعاَك َفَأِجْب

َناٍد          ُھ ِبِإْس و َداُوَد َعْن ُھ َوَرَوى َأُب اَت َفاْتَبْع ْدُه َوِإَذا َم ِرَض َفُع ّمْتُھ َوِإَذا َم َھ َفَش َد الّل َوَحِم
َعَطَس َأَحُدُكْم َفْلَیُقْل اْلَحْمُد ِلّلِھ َعَلى ُكّل َحاٍل َوْلَیُقْل َأُخوُه َأْو َصاِحُبُھ َیْرَحُمَك َصِحیٍح إَذا 

ِن    َد اْب الّلُھ ، َوْلَیُقْل ُھَو َیْھِدیُكْم الّلُھ َوُیْصِلُح َباَلُكم َوَرَوى الّتْرِمِذيّ  ، َأّن َرُجًلا َعَطَس ِعْن
ِھ        . ِلّلِھ َوالّسَلاُم َعَلى َرُسوِل الّلِھ ُعَمَر ، َفَقاَل اْلَحْمُد  ُد ِلّل وُل اْلَحْم ا َأُق َر َوَأَن ُن ُعَم ال اْب َفَق

َوالّسَلاُم َعَلى َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَلْیَس َھَكَذا َعّلَمَنا َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ 
ال    َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَلِكْن َعّلَمَنا َأْن  ّل َح ى ُك ٌك ،   ]  ٣٩٩ص [ َنُقوَل اْلَحْمُد ِلّلِھ َعَل َر َماِل َوَذَك
َر     ِن ُعَم ْن اْب اِفٍع ، َع ْن َن ُھ     " َع ا الّل اَل َیْرَحُمَن ھ ، َق َك الّل ُھ َیْرَحُم َل َل َس َفِقی اَن إَذا َعَط َك

  َوِإّیاُكْم َوَیْغِفُر َلَنا َوَلُكم
  ]ُحْكُم الّتْشِمیِت [ 

ُد     َفَظاِھُر اْلَحِد اِطَس َیْحَم ِمَع اْلَع ْن َس یِث اْلَمْبُدوِء ِبِھ َأّن الّتْشِمیَت َفْرُض َعْیٍن َعَلى ُكّل َم
ٍد ،          ي َزْی ُن َأِب اَرُه اْب اِء َواْخَت ْوَلْي اْلُعَلَم ُد َق َذا َأَح الّلَھ َوَلا ُیْجِزُئ َتْشِمیُت اْلَواِحِد َعْنُھْم َوَھ

  .اِلِكّیاِن ، َوَلا َداِفَع َلُھ َوَأُبو َبْكٍر ْبُن اْلَعَرِبّي اْلَم
  ]َلْیَس َمَحّل الّسَلاِم ِعْنَد اْلُعَطاِس [ 

و َداُوَد  ْد َرَوى َأُب َلاُم   : َوَق اَل الّس ّلَم َفَق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص َد الّنِب َس ِعْن ا َعَط َأّن َرُجًل
اَل  " َم َوَعَلْیَك الّسَلاُم َوَعَلى ُأّمكَ  َعَلْیُكْم َفَقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّل إَذا " ُثّم َق

ُھ ،   " َعَطَس َأَحُدُكْم َفْلَیْحَمْد الّلَھ  َك الّل َقاَل َفَذَكَر َبْعَض اْلَمَحاِمِد َوْلَیُقْل َلُھ َمْن ِعْنَدُه َیْرَحُم
ي     -َیْعِني َعَلْیِھْم  -َوْلَیُرّد  م َوِف ا َوَلُك ٌة       َیْغِفُر الّلُھ َلَن ٌة َلِطیَف ّلِم ُنْكَت َذا اْلُمَس ى ُأّم َھ َلاِم َعَل الّس



 ٤١٥

ھِ   ى ُأّم  َوِھَي إْشَعاُرُه ِبَأّن َسَلاَمُھ َقْد َوَقَع ِفي َغْیِر َمْوِقِعِھ الّلاِئِق ِبِھ َكَما َوَقَع َھَذا الّسَلاُم َعَل
  .َو َفَكَما َأّن َسَلاَمُھ َھَذا ِفي َغْیِر َمْوِضِعِھ َكَذِلَك َسَلاُمُھ ُھ

  ]َمَعاِني َكِلَمِة ُأّمي [ 
ٌض         ّي َمْح ُھ ُأّم ا ، َفَكَأّن ِبِھ إَلْیَھ ِھ َوَنَس ْذِكیُرُه ِبُأّم ص [ َوُنْكَتٌة ُأْخَرى َأْلَطُف ِمْنَھا ، َوِھَي َت

ّي   . َأَحُد اْلَأْقَواِل ِفي اْلُأّمّي َأّنُھ اْلَباِقي َعَلى ِنْسَبِتِھ إَلى اْلُأّم ]  ٤٠٠ ا الّنِب ُأّمّي  َوَأّم َو  : اْل َفُھ
اَب     َرُأ اْلِكَت ا َیْق َو         . اّلِذي َلا ُیِحسُن اْلِكَتاَبَة َوَل ُھ َفُھ َلاُة َخْلَف ّح الّص ا َتِص ِذي َل ُأّمّي اّل ا اْل َوَأّم

ا ِذكْ    . اّلِذي َلا ُیَصّحُح اْلَفاِتَحَة َوَلْو َكاَن َعاِلًما ِبُعُلوٍم َكِثیَرٍة  ُأّم َھاُھَن ِر اْل ِن  َوَنِظیُر ِذْك ُر َھ
اْلَأِب ِلَمْن َتَعّزى ِبَعَزاِء اْلَجاِھِلّیِة َفُیَقاُل َلُھ اعُضْض َھَن َأِبیَك َوَكاَن ِذْكُر َھِن اْلَأِب َھاُھَنا 
ا    ِھ َفَل ُن َأِبی  َأْحَسَن َتْذِكیًرا ِلَھَذا اْلُمَتَكّبِر ِبَدْعَوى اْلَجاِھِلّیِة ِباْلُعْضِو اّلِذي َخَرَج ِمْنُھ َوُھَو َھ

. ِھ ْنَبِغي َلُھ َأْن َیَتَعّدى َطْوَرُه َكَما َأّن ِذْكَر اْلُأّم َھاُھَنا َأْحَسُن َتْذِكیًرا َلُھ ِبَأّنُھ َباٍق َعَلى ُأّمّیِتَی
  .َوَالّلُھ َأْعَلُم ِبُمَراِد َرُسوِلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم 

  ]ِعّلُة اْلَحْمِد َبْعَد اْلُعَطاِس [ 
  ]ْشِمیِت َمْعَنى الّت[ 

ي      ِة ِف َأْبِخَرِة اْلُمْحَتِقَن ُروِج اْل َوَلّما َكاَن اْلَعاِطُس َقْد َحَصَلْت َلُھ ِباْلُعَطاِس ِنْعَمٌة َوَمْنَفَعٌة ِبُخ
َع ِدَماِغِھ اّلِتي َلْو َبِقَیْت ِفیِھ َأْحَدَثْت َلُھ َأْدَواًء َعِسَرًة ُشِرَع َلُھ َحْمُد الّلِھ َعَلى َھِذِه الّنْعَمِة مَ 

 َلَھا َبَقاِء َأْعَضاِئِھ َعَلى اْلِتَئاِمَھا َوَھْیَئِتَھا َبْعَد َھِذِه الّزْلَزَلِة اّلِتي ِھَي ِلْلَبَدِن َكَزْلَزَلِة اْلَأْرِض
َدَة وَ  ُرُه  ، َوِلَھَذا ُیَقاُل َسّمَتُھ َوَشّمَتُھ ِبالّسیِن َوالّشیِن َفِقیَل ُھَما ِبَمْعًنى َواِحٍد َقاَلُھ َأُبو ُعَبْی َغْی

ّمٌت      .  ّمٌت َوُمَس َو ُمَش ٍر َفُھ ّل َداٍع ِبَخْی ْمِت       . َقاَل َوُك ِن الّس ُھ ِبُحْس اٌء َل ِة ُدَع َل ِباْلُمْھَمَل َوِقی
ًة          اِء َحَرَك ي اْلَأْعَض ِدُث ِف اَس ُیْح ِإّن اْلُعَط ِة َف ُكوِن َوالّدَع ْن الّس ِھ ِم ى َحاَلِت ْوِدِه إَل َوِبَع

ّمَتُھ إَذا      َوِباْلُمْع. َواْنِزَعاًجا  َداَءُه َفَش ِھ َأْع ّمُت ِب ا ُیَش َجَمِة ُدَعاٌء َلُھ ِبَأْن َیْصِرَف الّلُھ َعْنُھ َم
َر إَذا َأَزاَل  " ك " َأَزاَل َعْنُھ الّشَماَتَة  ِھ      ]  ٤٠١ص [ َقّرَد اْلَبِعی ُھ ِبَثَباِت اٌء َل َو ُدَع َل ُھ َوِقی

ْأُخوٌذ    ِھ َم َواِئُم     َعَلى َقَواِئِمِھ ِفي َطاَعِة الّل َي اْلَق َواِمِت َوِھ ْن الّش ُھ     . ِم ِمیٌت َل َو َتْش َل ُھ َوِقی
ِإّن      ِھ َف اّب الّل ْن ُمَح ِبالّشْیَطاِن ِلِإَغاَظِتِھ ِبَحْمِد الّلِھ َعَلى ِنْعَمِة اْلُعَطاِس َوَما َحَصَل َلُھ ِبِھ ِم

اِس   : َك الّشْیَطاُن ِمْن ُوُجوٍه ِمْنَھا الّلَھ ُیِحّبُھ َفِإَذا َذَكَر اْلَعْبُد الّلَھ َوَحِمَدُه َساَء َذِل ُس اْلُعَط َنْف
ِة    ْم ِباْلِھَداَی اُؤُه َلُھ ِة َوُدَع ُھ ِبالّرْحَم ِلِمیَن َل اُء اْلُمْس ِھ َوُدَع ِھ َعَلْی ُد الّل ُھ َوَحْم ُھ الّل ِذي ُیِحّب اّل

ْشِمیُت اْلُمْؤِمِن ِبَغْیِظ َعُدّوِه َوُحْزِنِھ َوِإْصَلاُح اْلَباِل َوَذِلك ُكّلُھ َغاِئٌظ ِللّشْیَطاِن ُمْحِزٌن َلُھ َفَت
ى َوَكآَبِتِھ َفُسّمَي الّدَعاُء َلُھ ِبالّرْحَمِة َتْشِمیًتا َلُھ ِلَما ِفي ِضْمِنِھ ِمْن َشَماَتِتِھ ِبَعُدّوِه َوَھَذا َمْعًن

ْت    ِھ َوَعُظَم اِس     َلِطیٌف إَذا َتَنّبَھ َلُھ اْلَعاِطُس َواْلُمَشّمُت اْنَتَفَعا ِب ِة اْلُعَط ُة ِنْعَم َدُھَما َمْنَفَع ِعْن
ي              ا َیْنَبِغ ُھ َكَم َو َأْھُل ِذي ُھ ُد اّل ِھ اْلَحْم ُھ َفِلّل ِھ َل ِة الّل ي َمَحّب ّر ِف ِفي اْلَبَدِن َواْلَقْلِب َوَتَبّیَن الّس

  .ِلَكِریِم َوْجِھِھ َوِعّز َجَلاِلِھ 
  ]آَداُب اْلُعَطاِس [ َفْصٌل 

نْ    َوَكاَن ِمْن َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلُعَطاِس َما َذَكَرُه َأُبو َداُودَ  َوالّتْرِمِذّي ، َع
ى    : َأِبي ُھَرْیَرَة  ُھ َعَل َدُه َأْو َثْوَب َكاَن َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَذا َعَطَس َوَضَع َی

ُھ   . َحِدیٌث َصِحیٌح : َل الّتْرِمِذّي ِفیِھ َوَخَفَض َأْو َغّض َبْھ َصْوَتھ َقا ّلى الّل َوُیْذَكُر َعْنُھ َص
َرُه    َھ َیْك َعَلْیِھ َوَسّلَم إّن الَتَثاُؤَب الّشِدیَد َواْلَعْطَسَة الّشِدیَدَة ِمْن الّشْیَطاِن َوُیْذَكُر َعْنُھ إّن الّل

  ] ٤٠٢ص [ َرْفَع الّصْوِت ِبالّتَثاُؤِب َواْلُعَطاِس 
  ]َطُع الّتْشِمیُت َمَتى ُیْق[ 
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ُھ   " َوَصّح َعْنُھ إّنُھ َعَطَس ِعْنَدُه َرُجٌل َفَقاَل َلُھ  َك الّل اَل     " . َیْرَحُم َرى ، َفَق َس ُأْخ ّم َعَط ُث
ِذّي    . الّرُجُل َمْزُكوٌم  ا الّتْرِم ِة َوَأّم ْن    : َھَذا َلْفُظ ُمْسِلٍم َأّنُھ َقاَل ِفي اْلَمّرِة الّثاِنَی ِھ َع اَل ِفی َفَق

اَل     : َلَمَة ْبِن اْلَأْكَوِع َس اِھٌد َفَق ا َش ّلَم َوَأَن َعَطَس َرُجٌل ِعْنَد َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس
ّلَم       ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ُھ   " َرُسوُل الّل َك الّل اَل      " َیْرَحُم َة َفَق َة َوالّثاِلَث َس الّثاِنَی ّم َعَط ، ُث

َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن : َقاَل الّتْرِمِذّي . َھَذا َرُجٌل َمْزُكوٌم " ّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َرُسوُل الّلِھ َصّلى ال
ِھ         . َصِحیٌح  ا َعَلْی َرَة َمْوُقوًف ي ُھَرْی ْن َأِب ِعیٍد ، َع ي َس ِن َأِب َوَقْد َرَوى َأُبو َداُوَد َعْن َسِعیِد ْب

َع    َشّمْت َأَخاَك َثَلاًثا ، َفَما َزاَد ، َفُھَو ُزَك ُھ َرَف ا َأّن اٌم َوِفي ِرَواَیٍة َعْن َسِعیٍد َقاَل َلا َأْعَلُمُھ إّل
اُه        ّلَم ِبَمْعَن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْن      . اْلَحِدیَث إَلى الّنِب ْیٍم ، َع و ُنَع و َداُوَد َرَواُه َأُب اَل َأُب َق

ِعیدٍ  ّلى        ُموَسى ْبِن َقْیٍس ، َعْن ُمَحّمِد ْبِن َعْجَلاَن ، َعْن َس ّي َص ْن الّنِب َرَة َع ي ُھَرْی ْن َأِب َع
َوُموَسى ْبُن َقْیٍس َھَذا اّلِذي َرَفَعُھ ُھَو اْلَحْضَرِمّي اْلُكوِفّي ُیْعَرُف . الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْنَتَھى 

ِة    ُفوِر اْلَجّن یٍن     . ِبُعْص ُن َمِع ى ْب اَل َیْحَی ٌة : َق ّراِزّي     . ِثَق اِتٍم ال و َح اَل َأُب ِھ   : َوَق ْأَس ِب ا َب . َل
اَل              ّلَم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْن الّنِب ّي ، َع َة الّزَرِق ِن ِرَفاَع ِد ْب ْن ُعَبْی َوَذَكَر َأُبو َداُوَد َع

َداُھَما   اِن إْح ُھ ِعّلَت ْن َل ف َوَلِك ْئَت َفُك ّمْتُھ َوِإْن ِش ْئَت َفَش ِإْن ِش ا ، َف اِطَس َثَلاًث ّمُت اْلَع : ُتَش
ّرْحَمنِ      إْرَسا ِد ال َن َعْب َد ْب ُلُھ َفِإّن ُعَبْیًدا َھَذا َلْیَسْت َلُھ ُصْحَبٌة َوالّثاِنَیُة َأّن ِفیِھ َأَبا َخاِلٍد َیِزی

ِھ    َم ِفی ّمْتُھ       ]  ٤٠٣ص . [ الّداَلاِنّي ، َوَقْد ُتُكّل ُدُكْم َفْلُیَش َس َأَح ُھ إَذا َعَط َرَة َیْرَفُع ي ُھَرْی َأِب
ِدیُث   َجِلیُسُھ َفِإْن َز َو َح اَد َعَلى الّثَلاَثِة َفُھَو َمْزُكوٌم َوَلا ُتَشّمْتُھ َبْعَد الّثَلاِث َوَھَذا اْلَحِدیُث ُھ

اَن ،       ِن َعْجَل ِد ْب ْن ُمَحّم ْیٍس ، َع َأِبي َداُوَد اّلِذي َقاَل ِفیِھ َرَواُه َأُبو ُنَعْیٍم ، َعْن ُموَسى ْبِن َق
ى َأْن      . ُھَو َحِدیٌث َحَسٌن َعْن َسِعیٍد َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َو َو َأْوَل اٌم َفُھ ْھ ُزَك اَن َب َفِإْن ِقیَل إَذا َك

ٌع   ا  . ُیْدَعى َلُھ ِمّمْن َلا ِعّلَة ِبِھ ؟ ِقیَل ُیْدَعى َلُھ َكَما ُیْدَعى ِلْلَمِریِض َوَمْن ِبِھ َداٌء َوَوَج َوَأّم
ةٌ     َو ِنْعَم ُھ َوُھ ُھ الّل ِذي ُیِحّب اِس اّل ّنُة اْلُعَط َأْبِخَرِة     ُس ُروِج اْل َدِن َوُخ ِة اْلَب ى ِخّف ُدّل َعَل َوَی

َوَقْوُلُھ ِفي . اْلُمْحَتِقَنِة َفِإّنَما َیُكوُن إَلى َتَماِم الّثَلاِث َوَما َزاَد َعَلْیَھا ُیْدَعى ِلَصاِحِبِھ ِباْلَعاِفَیِة 
َذاٌر     َھَذا اْلَحِدیِث الّرُجُل َمْزُكوٌم َتْنِبیٌھ َعَلى الّدَعاِء َلُھ ِب ِھ اْعِت ٌة َوِفی َة ِعّل اْلَعاِفَیِة ِلَأّن الّزْكَم

ا ،        ا ُیْھِمُلَھ َداَرَكَھا َوَل ِة ِلَیَت ِذِه اْلِعّل ى َھ ُھ َعَل ٌھ َل ِھ َتْنِبی اِث َوِفی َد الّثَل ِمیِتِھ َبْع ْرِك َتْش ْن َت ِم
  .ْكَمٌة َوَرْحَمٌة َوِعْلٌم َوُھًدى َفَیْصُعُب َأْمُرَھا ، َفَكَلاُمُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُكّلُھ ِح

  ؟] َھْل الّتْشِمیُت َعَلى َمْن َسِمَع َحْمَد اْلَعاِطِس [ 
َداُھَما     َأَلَتْیِن إْح ي َمْس اُس ِف َف الّن ْد اْخَتَل ُض    : َوَق ِمَعُھ َبْع َھ َفَس َد الّل اِطَس إَذا َحِم َأّن اْلَع

ْم َیْسَمْعُھ َتْشِمیُتُھ ؟ ِفیِھ َقْوَلاِن َواْلَأْظَھُر َأّنُھ ُیَشّمُتُھ اْلَحاِضِریَن ُدوَن َبْعٍض َھْل ُیَسّن ِلَمْن َل
ُس       وُد َنْف ا اْلَمْقُص ِد َوِإّنَم ّمِت ِلْلَحْم َماَع اْلُمَش وُد َس ْیَس اْلَمْقُص َھ َوَل َد الّل ُھ َحِم َق َأّن إَذا َتَحّق

ا   ِمیُت َكَم ِھ الّتْش َب َعَلْی َق َتَرّت ى َتَحّق ِدِه َفَمَت َة  َحْم َرَس َوَرَأى َحَرَك ّمُت َأْخ اَن اْلُمَش ْو َك َل
َوالّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَل َفِإْن َحِمَد الّلَھ َفَشّمُتوُه َھَذا ُھَو الّصَواُب . َشَفَتْیِھ ِباْلَحْمِد 

.  
  ]َھْل ُیْسَتَحّب َتْذِكیُر اْلَعاِطِس ِباْلَحْمِد [ 

ا  : ْلَحْمَد َفَھْل ُیْسَتَحّب ِلَمْن َحَضَرُه َأْن ُیَذّكَرُه اْلَحْمَد ؟ َقاَل اْبُن اْلَعَرِبّي الّثاِنَیُة إَذا َتَرَك ا َل
إْبَراِھیَم ]  ٤٠٤ص [ َأْخَطَأ َمْن َزَعَم : َوَقاَل الّنَوِوّي . ُیَذّكُرُه َقاَل َوَھَذا َجْھٌل ِمْن َفاِعِلِھ 

یَحِة َواْلَأْمِر ِباْلَمْعُروِف َوالّتَعاُوِن َعَلى اْلِبّر َوالّتْقَوى ، َقاَل َوُھَو ِمْن َباِب الّنِص. الّنَخِعّي 
ِذي         ّمْت اّل ْم ُیَش ّلَم َل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َوَظاِھُر الّسّنِة ُیَقّوي َقْوَل اْبِن اْلَعَرِبّي ِلَأّن الّنِبّي َص

ُھ    َعَطَس َوَلْم َیْحَمْد الّلَھ َوَلْم ُیَذّكْرُه َوَھَذا َتْع َرَم َنْفَس ا َح ِزیٌر َلُھ َوِحْرَماٌن ِلَبَرَكِة الّدَعاِء َلّم
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ْو       ُھ َوَل ّدَعاِء َل ِمیِتِھ َوال ْن َتْش َبَرَكَة اْلَحْمِد َفَنِسَي الّلَھ َفَصَرَف ُقُلوَب اْلُمْؤِمِنیَن َوَأْلِسَنَتُھْم َع
ِھ وَ        ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اَن الّنِب ّنًة َلَك ْذِكیُرُه ُس ِة      َكاَن َت ا ، َواْلِإَعاَن ا َوَتْعِلیِمَھ ى ِبِفْعِلَھ ّلَم َأْوَل َس

  .َعَلْیَھا 
  ]الّرّد َعَلى َمْن َعَطَس ِمْن اْلَیُھوِد [ َفْصٌل 

َوَصّح َعْنُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّن اْلَیُھوَد َكاُنوا َیَتَعاَطُسوَن ِعْنَدُه َیْرُجوَن َأْن َیُقوَل َلُھْم 
  ْم الّلُھ َفَكاَن َیُقوُل َیْھِدیُكْم الّلُھ َوُیْصِلُح َباَلُكمَیْرَحُمُك

  َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلِجَھاِد َواْلَمَغاِزي َوالّسَراَیا َواْلُبُعوِث-٥٧
  )٥ص /  ٣ج ( -زاد المعاد 

  اْلَمَغاِزي َوالّسَراَیا َواْلُبُعوِثَفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلِجَھاِد َو
ِة     ]  ٥ص [  ي اْلَجّن اِزِل ِف ى اْلَمَن َكاَن اْلِجَھاُد ِذْرَوَة َسَناِم اْلِإْسَلاِم َوُقّبَتُھ َوَمَناِزُل َأْھِلِھ َأْعَل

اَن َرسُ        آِخَرِة َك ّدْنَیا َواْل ي ال َأْعَلْوَن ِف ْم اْل ُھ    َكَما َلُھْم الّرْفَعُة ِفي الّدْنَیا َفُھ ّلى الّل ِھ َص وُل الّل
اِدهِ    ّق ِجَھ ِھ َح  َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّذْرَوِة اْلُعْلَیا ِمْنُھ َواْسَتْوَلى َعَلى َأْنَواِعِھ ُكّلَھا َفَجاَھَد ِفي الّل

اِد   ِباْلَقْلِب َواْلِجَناِن َوالّدْعَوِة َواْلَبَیاِن َوالّسْیِف َوالّسَناِن َوَكاَنْت َساَعاُتُھ َمْوُقوَفًة َعَلى اْلِجَھ
  .َوِلَھَذا َكاَن َأْرَفَع اْلَعاَلِمیَن ِذْكًرا َوَأْعَظَمُھْم ِعْنَد الّلِھ َقْدًرا . ِبَقْلِبِھ َوِلَساِنِھ َوَیِدِه 

  ]َكاَن اْلِجَھاُد ِفي َأّوِل اْلِإْسَلاِم ِبَتْبِلیِغ اْلُحّجِة [ 
ا     { َبْعِثِھ َوَقاَل  َوَأَمَرُه الّلُھ َتَعاَلى ِباْلِجَھاِد ِمْن ِحیِن ِذیًرا َفَل ٍة َن ّل َقْرَی َوَلْو ِشْئَنا َلَبَعْثَنا ِفي ُك

َفَھِذِه ُسوَرٌة َمّكّیٌة َأَمَر ِفیَھا ]  ٥٢: اْلُفْرَقاُن [ } ُتِطِع اْلَكاِفِریَن َوَجاِھْدُھْم ِبِھ ِجَھاًدا َكِبیًرا 
یِغ اْلُقْرآِن َوَكَذِلَك ِجَھاُد اْلُمَناِفِقیَن إّنَما ُھَو ِبَتْبِلیِغ اْلُحّجِة ِبِجَھاِد اْلُكّفاِر ِباْلُحّجِة َواْلَبَیاِن َوَتْبِل

اَلى        اَل َتَع َلاِم َق ِل اْلِإْس ِر َأْھ َت َقْھ اِفِقیَن       { : َوِإّلا َفُھْم َتْح اَر َواْلُمَن ِد اْلُكّف ّي َجاِھ ا الّنِب ا َأّیَھ َی
َعُب   ]  ٧٣الّتْوَبُة [ } ِبْئَس اْلَمِصیُر َواْغُلْظ َعَلْیِھْم َوَمْأَواُھْم َجَھّنُم َو اِفِقیَن َأْص َفِجَھاُد اْلُمَن

اَلِم     ي اْلَع َراٌد ِف ِمْن ِجَھاِد اْلُكّفاِر َوُھَو ِجَھاُد َخَواّص اْلُأّمِة َوَوَرَثُة الّرُسِل َواْلَقاِئُموَن ِبِھ َأْف
ِھ   َواْلُمَشاِرُكوَن ِفیِھ َواْلُمَعاِوُنوَن َعَلْیِھ َوِإْن َك َد الّل اُنوا ُھْم اْلَأَقّلیَن َعَدًدا َفُھْم اْلَأْعَظُموَن ِعْن

َد    . َقْدًرا  ِھ ِعْن َتَكّلَم ِب َوَلّما َكاَن ِمْن َأْفَضِل اْلِجَھاِد َقْوُل اْلَحّق َمَع ِشّدِة اْلُمَعاِرِض ِمْثَل َأْن َت
ِل     اَن ِللّرُس ْطَوَتُھ َوَأَذاُه َك َلَواُت ال  -َمْن َتَخاُف َس َلاُمُھ    َص ْیِھْم َوَس ِھ َعَل ّظ     -ّل َك اْلَح ْن َذِل ِم

  .ِمْن َذِلَك َأْكَمُل اْلِجَھاِد َوَأَتّمُھ  -َصَلَواُت الّلِھ َوَسَلاُمُھ َعَلْیِھ  -اْلَأْوَفِر َوَكاَن ِلَنِبّیَنا 
  ]ِجَھاُد َأْعَداِء الّلِھ َفْرٌع َعَلى ِجَھاِد الّنْفِس [ 

ي َذاِت   َوَلّما َكاَن ِجَھاُد َأْعَد ِھ ِف ]  ٦ص [ اِء الّلِھ ِفي اْلَخاِرِج َفْرًعا َعَلى ِجَھاِد اْلَعْبِد َنْفِس
ْن       اِجُر َم ِھ َواْلُمَھ ِة الّل ي َطاَع َقاَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلُمَجاِھُد َمْن َجاَھَد َنْفَسُھ ِف

ُھ      َھَجَر َما َنَھى الّلُھ َعْنُھ َكاَن ِجَھاُد الّنْف ًلا َل اِرِج َوَأْص ي اْلَخ ُدّو ِف ِس ُمَقّدًما َعَلى ِجَھاِد اْلَع
ي اللّ      ا ِف ُھ َوُیَحاِرُبَھ ت َعْن ِھ َفِإّنُھ َما َلْم ُیَجاِھْد َنْفَسُھ َأّوًلا ِلَتْفَعَل َما ُأِمْرت ِبِھ َوَتْتُرَك َما ُنِھی

ِكُنُھ ِجَھاُد َعُدّوِه َواِلاْنِتَصاُف ِمْنُھ َوَعُدّوُه اّلِذي َلْم ُیْمِكْنُھ ِجَھاُد َعُدّوِه ِفي اْلَخاِرِج َفَكْیَف ُیْم
وُج إَلى َبْیَن َجْنَبْیِھ َقاِھٌر َلُھ ُمَتَسّلٌط َعَلْیِھ َلْم ُیَجاِھْدُه َوَلْم ُیَحاِرْبُھ ِفي الّلِھ َبْل َلا ُیْمِكُنُھ اْلُخُر

  .َعُدّوِه َحّتى ُیَجاِھَد َنْفَسُھ َعَلى اْلُخُروِج 
  ]َناَك ِجَھاٌد َثاِلٌث ُھَو ِجَھاُد الّشْیَطاِن ُھ[ 

ِجَھاِدِه َفَھَذاِن َعُدّواِن َقْد ُاْمُتِحَن اْلَعْبُد ِبِجَھاِدِھَما َوَبْیَنُھَما َعْدٌو َثاِلٌث َلا ُیْمِكُنُھ ِجَھاُدُھَما إّلا ِب
ا         َوُھَو َواِقٌف َبْیَنُھَما ُیَثّبُط اْلَعْبَد َعْن ِجَھاِدِھَما َوَیْخُذ ُھ َم ُل َل َزاُل ُیَخّی ا َی ِھ َوَل ُف ِب ُھ َوَیْرُج ُل

ُھ َأْن     ا ُیْمِكُن َتَھَیاِت َوَل ّذاِت َواْلُمْش ْوِت الّل وِظ َوَف ْرِك اْلُحُظ اّق َوَت ْن اْلَمَش ا ِم ي ِجَھاِدِھَم ِف



 ٤١٨

ُل ِلِجَھا    َو اْلَأْص اُدُه ُھ اَل     ُیَجاِھَد َذْیِنَك اْلَعُدّوْیِن إّلا ِبِجَھاِدِه َفَكاَن ِجَھ ْیَطاُن َق َو الّش ا َوُھ ِدِھَم
اَلى   ُدّوا     { : َتَع ُذوُه َع ُدّو َفاّتِخ ْم َع ْیَطاَن َلُك اِطٌر [ } ِإّن الّش ْدًوا   ]  ٦َف اِذِه َع َأْمُر ِبِاّتَخ َواْل

ا          ُر َوَل ا َیْفُت ُدّو َل ُھ َع ِھ َكَأّن ِھ َوُمَجاَھَدِت ي ُمَحاَرَبِت ْن   َتْنِبیٌھ َعَلى اْسِتْفَراِغ اْلُوْسِع ِف ُر َع ُیَقّص
  .ُمَحاَرَبِة اْلَعْبِد َعَلى َعَدِد اْلَأْنَفاِس 

  ]ِجَھاُد َھُؤَلاِء اْلَأْعَداِء الّثَلاَثِة ِلَیْمَتِحَن َمْن َیَتَوّلاُه [ 
ذِ    ي َھ ا ِف َي ِبُمَحاَرَبِتَھ ْد ُبِل ا َوَق ا َوِجَھاِدَھ ُد ِبُمَحاَرَبِتَھ َر اْلَعْب َداٍء ُأِم ُة َأْع ِذِه َثَلاَث ّداِر َفَھ ِه ال

لَ   ا َوِس اًحا َوُسّلَطْت َعَلْیِھ اْمِتَحاًنا ِمْن الّلِھ َلُھ َواْبِتَلاًء َفَأْعَطى الّلُھ اْلَعْبَد َمَدًدا َوُعّدًة َوَأْعَواًن
ِریَقْیِن ِبا   َد اْلَف ا َأَح َلاًحا َوَبَل ا َوِس ّدًة َوَأْعَواًن َدًدا َوُع َداَءُه َم ى َأْع اِد َوَأْعَط َذا اْلِجَھ آَخِر ِلَھ ْل

َوّلى َوَجَعَل َبْعَضُھْم ِلَبْعٍض ِفْتَنًة ِلَیْبُلَو َأْخَباَرُھْم َوَیْمَتِحَن َمْن َیَتَوّلاُه َوَیَتَوّلى ُرُسَلُھ ِمّمْن َیتَ 
كَ  { : الّشْیَطاَن َوِحْزَبُھ َكَما َقاَل َتَعاَلى  اَن َرّب  َوَجَعْلَنا َبْعَضُكْم ِلَبْعٍض ِفْتَنًة َأَتْصِبُروَن َوَك

ْنُھْم  { َوَقاَل َتَعاَلى ]  ٧ص ] [  ٢٠: اْلُفْرَقاُن [ } َبِصیًرا  َذِلَك َوَلْو َیَشاُء الّلُھ َلاْنَتَصَر ِم
َبْعٍض   ُكْم ِب َو َبْعَض ْن ِلَیْبُل ٌد [ } َوَلِك اَلى ]  ٤ُمَحّم اَل َتَع َم { : َوَق ى َنْعَل َوّنُكْم َحّت َوَلَنْبُل

ابِ  اَرُكْم   اْلُمَجاِھِدیَن ِمْنُكْم َوالّص َو َأْخَب ٌد  [ } ِریَن َوَنْبُل َماَع    ]  ٣١ُمَحّم اَدُه اْلَأْس َأْعَطى ِعَب َف
ّدُھْم ِبَمَلاِئَكتِ           َلُھ َوَأَم ْیِھْم ُرُس َل إَل ُھ َوَأْرَس ْیِھْم ُكُتَب َزَل َعَل َوى َوَأْن وَل َواْلُق ِھ َواْلَأْبَصاَر َواْلُعُق

َوَأَمَرُھْم ِمْن َأْمِرِه ِبَما ُھَو ِمْن ]  ١٢اْلَأْنَفاُل [ } ّلِذیَن آَمُنوا َأّني َمَعُكْم َفَثّبُتوا ا{ َوَقاَل َلُھْم 
وا        ْم َیَزاُل ِھ َل َرُھْم ِب ا َأَم وا َم َأْعَظِم اْلَعْوِن َلُھْم َعَلى َحْرِب َعُدّوِھْم َوَأْخَبَرُھْم َأّنُھْم إْن اْمَتَثُل

ُھ   ُدّوِھْم َوَأّن ُدّوِه َوَع ى َع وِریَن َعَل ِھ  َمْنُص ُروا ِب ا ُأِم َض َم ْرِكِھْم َبْع ْیِھْم َفِلَت ّلَطُھ َعَل إْن َس
َداُووا         َرُھْم َوُی َتْقِبُلوا َأْم َرُھْم َأْن َیْس ْل َأَم ّنْطُھْم َب ْم ُیَق ُھْم َوَل ْم ُیَؤّیْس ّم َل ُھ ُث َیِتِھْم َل  َوِلَمْعِص

َع   ِجَراَحُھْم َوَیُعوُدوا إَلى ُمَناَھَضِة َعُدّوِھْم َفَیْنُصُرُھْم َعَلْیِھ َوُیْظِفُرُھْم ِبِھْم َفَأْخَبَرُھْم َأّنُھ َم
اِدِه     ْن ِعَب َداِفُع َع ُھ ُی ْؤِمِنیَن َوَأّن َع اْلُم اِبِریَن َوَم َع الّص ِنیَن َوَم َع اْلُمْحِس ْنُھْم َوَم یَن ِم اْلُمّتِق

ْم اْنَتَصُروا َعَلى َعُدّوِھْم َوَلْوَلا ِدَفاُعُھ اْلُمْؤِمِنیَن َما َلا ُیَداِفُعوَن َعْن َأْنُفِسِھْم َبْل ِبِدَفاِعِھ َعْنُھ
َوَھِذِه اْلُمَداَفَعُة َعْنُھْم ِبَحْسِب إیَماِنِھْم َوَعَلى َقْدِرِه َفِإْن . َعْنُھْم َلَتَخّطَفُھْم َعُدّوُھْم َواْجَتاَحُھْم 

وَمّن   َقِوَي اْلِإیَماُن َقِوَیْت اْلُمَداَفَعُة َفَمْن َوَجَد َخْیًرا َفْلَیْحَم ا َیُل ْد الّلَھ َوَمْن َوَجَد َغْیَر َذِلَك َفَل
  .إّلا َنْفَسُھ 

  ]َمْعَنى َوَجاِھُدوا ِفي الّلِھ َحّق ِجَھاِدِه [ 
ھِ     ّق ُتَقاِت ا َأّن َح ِھ َوَكَم  َوَأَمَرُھْم َأْن ُیَجاِھُدوا ِفیِھ َحّق ِجَھاِدِه َكَما َأَمَرُھْم َأْن َیّتُقوُه َحّق ُتَقاِت

اَع َفَلا ُیْعَصى َوُیْذَكَر َفَلا ُیْنَسى َوُیْشَكَر َفَلا ُیْكَفُر َفَحّق ِجَھاِدِه َأْن ُیَجاِھَد اْلَعْبُد َنْفَسُھ َأْن ُیَط
ِھ َویُ   ا ِبَنْفِس ِھ َوَل ا ِلَنْفِس ِھ َل ِھ َوِبَالّل ُھ ِلّل وُن ُكّل ِھ َفَیُك ُھ ِلّل اَنُھ َوَجَواِرَح ُھ َوِلَس ِلَم َقْلَب ُد ِلُیْس َجاِھ

ُروَر        َشْی ي اْلُغ اِنّي َوُیَمّن ُد اْلَأَم ُھ َیِع ِھ َفِإّن اِب َنْھِی َطاَنُھ ِبَتْكِذیِب َوْعِدِه َوَمْعِصَیِة َأْمِرِه َواْرِتَك
ْبِر        ِة َوالّص َدى َواْلِعّف ى َواْلُھ ْن الّتَق ى َع اِء َوَیْنَھ ْأُمُر ِباْلَفْحَش َر َوَی ُد اْلَفْق ]  ٨ص [ َوَیِع

ا فَ  ّوٌة            اْلِإیَماِن ُكّلَھ اَدْیِن ُق َذْیِن اْلَجَھ ْن َھ ُھ ِم ُأ َل ِرِه َفَیْنَش َیِة َأْم ِدِه َوَمْعِص ِذیِب َوْع ْدُه ِبَتْك َجاِھ
وَن َكلِ    ِھ ِلَتُك ِدِه َوَماِل ُة  َوُسْلَطاٌن َوُعّدٌة ُیَجاِھُد ِبَھا َأْعَداَء الّلِھ ِفي اْلَخاِرِج ِبَقْلِبِھ َوِلَساِنِھ َوَی َم

َي اْلُعْلیَ  ِھ ِھ اٍس      . ا الّل ُن َعّب اَل اْب اِد َفَق ّق اْلِجَھ ي َح َلِف ِف اَراُت الّس ْت ِعَب َو : َواْخَتَلَف ُھ
ِھ    : َوَقاَل ُمَقاِتٌل . اْسِتْفَراُغ الّطاَقِة ِفیِھ َوَأّلا َیَخاَف ِفي الّلِھ َلْوَمَة َلاِئٍم  ّق َعَمِل ِھ َح اْعَمُلوا ِلّل

اَرِك   َوَقاَل َعْب. َواْعُبُدوُه َحّق ِعَباَدِتِھ  ُن اْلُمَب َوى     : ُد الّلِھ ْب ّنْفِس َواْلَھ َدُة ال َو ُمَجاَھ ْم  . ُھ َوَل
ھِ    ّق ُتَقاِت اُق َوَح  ُیِصْب َمْن َقاَل إّن اْلآَیَتْیِن َمْنُسوَخَتاِن ِلَظّنِھ َأّنُھَما َتَضّمَنَتا اْلَأْمَر ِبَما َلا ُیَط

ي  َوَحّق ِجَھاِدِه ُھَو َما ُیِطیُقُھ ُكّل َعْبٍد ِفي َن ْفِسِھ َوَذِلَك َیْخَتِلُف ِباْخِتَلاِف َأْحَواِل اْلُمَكّلِفیَن ِف



 ٤١٩

َتَمّكِن    . اْلُقْدَرِة َواْلَعْجِز َواْلِعْلِم َواْلَجْھِل  اِدِر اْلُم ى اْلَق َفَحّق الّتْقَوى َوَحّق اْلِجَھاِد ِبالّنْسَبِة إَل
الّضِعیِف َشْيٌء َوَتَأّمْل َكْیَف َعّقَب اْلَأْمَر ِبَذِلَك  اْلَعاِلِم َشْيٌء َوِبالّنْسَبِة إَلى اْلَعاِجِز اْلَجاِھِل

ِھ   َرٍج      { ِبَقْوِل ْن َح ّدیِن ِم ي ال ْیُكْم ِف َل َعَل ا َجَع اُكْم َوَم َو اْجَتَب ّج  [ } ُھ َرُج ]  ٧٨اْلَح َواْلَح
ّل حَ        ُع ُك ُھ َیَس َل ِرْزَق ا َجَع ٍد َكَم ا    الّضیُق َبْل َجَعَلُھ َواِسًعا َیَسُع ُكّل َأَح َد ِبَم َف اْلَعْب ّي َوَكّل

ى            َل َعَل ا َجَع ُھ َوَم ُعُھ ِرْزُق ُھ َوَیَس ُع َتْكِلیَف َو َیَس َد َفُھ ُع اْلَعْب َیَسُعُھ اْلَعْبُد َوَرَزَق اْلَعْبَد َما َیَس
ُت بِ             ّلَم ُبِعْث ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اَل الّنِب ا َق ِھ َم َرٍج ِبَوْج ْن َح ّدیِن ِم ِة  َعْبِدِه ِفي ال اْلَحِنیِفّی

ِل      ي اْلَعَم ْمَحٌة ِف ِد َس ْبَحاَنُھ     . الّسْمَحِة َأْي ِباْلِمّلِة َفِھَي َحِنیِفّیٌة ِفي الّتْوِحی ُھ ُس َع الّل ْد َوّس َوَق
َة  َوَتَعاَلى َعَلى ِعَباِدِه َغاَیَة الّتْوِسَعِة ِفي ِدیِنِھ َوِرْزِقِھ َوَعْفِوِه َوَمْغِفَرِتِھ َوَبَسَط َعَلْیِھْم الّت ْوَب

ْن          ْمُس ِم َع الّش ى َأْن َتْطُل ْنُھْم إَل ُھ َع ا ُیْغِلُق ا َل َما َداَمْت الّروُح ِفي اْلَجَسِد َوَفَتَح َلُھْم َباًبا َلَھ
یَبةٍ     ٍة َأْو ُمِص َنٍة َماِحَی َدَقٍة َأْو َحَس  َمْغِرِبَھا َوَجَعَل ِلُكّل َسّیَئٍة َكّفاَرًة ُتَكّفُرَھا ِمْن َتْوَبٍة َأْو َص

وُم        ُم ّذ َفَیُق َب َوَأَل ُھ َوَأْطَی ْم ِمْن َع َلُھ اِل َأْنَف َكّفَرٍة َوَجَعَل ِبُكّل َما َحّرَم َعَلْیِھْم ِعَوًضا ِمْن اْلَحَل
َدُه   ]  ٩ص [ َمَقاَمُھ ِلَیْسَتْغِنَي اْلَعْبُد  ًرا َبْع " َوَجَعَل ِلُكّل ُعْسٍر َیْمَتِحُنُھْم ِبِھ ُیْسًرا َقْبَلُھ َوُیْس

َرْیِن    َفَلْن َی ٌر ُیْس َب ُعْس ا            " ْغِل ا َل ْم َم َف ُیَكّلُفُھ اِدِه َفَكْی َع ِعَب ْبَحاَنُھ َم ْأُنُھ ُس َذا َش اَن َھ ِإَذا َك َف
  .َیَسُعُھْم َفْضًلا َعّما َلا ُیِطیُقوَنُھ َوَلا َیْقُدُروَن َعَلْیِھ 

  ]َمَراِتِب اْلِجَھاِد [ َفْصُل 
اُد    إَذا ُعِرَف َھَذا َفاْلِجَھاُد َأْرَبُع اِر َوِجَھ َمَراِتَب ِجَھاُد الّنْفِس َوِجَھاُد الّشْیَطاِن َوِجَھاُد اْلُكّف

َأْن ُیَجاِھَدَھا : إْحَداَھا : َمَراِتُب ِجَھاِد الّنْفِس َفِجَھاُد الّنْفِس َأْرَبُع َمَراِتَب َأْیًضا . اْلُمَناِفِقیَن 
ا فَ   ِذي َل ِھ          َعَلى َتَعّلِم اْلُھَدى َوِدیِن اْلَحّق اّل ا ِب ا إّل َھا َوَمَعاِدَھ ي َمَعاِش َعاَدَة ِف ا َس ا َوَل اَح َلَھ َل

ا   . َوَمَتى َفاَتَھا َعِلَمُھ َشِقَیْت ِفي الّداَرْیِن  ِھ َوِإّل الّثاِنَیُة َأْن ُیَجاِھَدَھا َعَلى اْلَعَمِل ِبِھ َبْعَد ِعْلِم
ْم َینْ     ّرَھا َل ْم َیُض ٍل إْن َل ا  َفُمَجّرُد اْلِعْلِم ِبَلا َعَم ِھ      . َفْعَھ ّدْعَوِة إَلْی ى ال َدَھا َعَل ُة َأْن ُیَجاِھ الّثاِلَث

اِت وَ      َدى َواْلَبّیَن ْن اْلُھ ُھ ِم َزَل الّل ا  َوَتْعِلیِمِھ َمْن َلا َیْعَلُمُھ َوِإّلا َكاَن ِمْن اّلِذیَن َیْكُتُموَن َما َأْن َل
ِھ     َذاِب الّل ْن َع اّق       الّر. َیْنَفُعُھ ِعْلُمُھ َوَلا ُیْنِجیِھ ِم ى َمَش ْبِر َعَل ى الّص َدَھا َعَل ُة َأْن ُیَجاِھ اِبَع

َأْرَبَع      . الّدْعَوِة إَلى الّلِھ َوَأَذى اْلَخْلِق َوَیَتَحّمُل َذِلَك ُكّلُھ ِلّلِھ  َب اْل ِذِه اْلَمَراِت َتْكَمَل َھ ِإَذا اْس َف
ا       ى َأّن اْلَع وَن َعَل َلَف ُمْجِمُع ِإّن الّس اِنّییَن َف ْن الّرّب اَر ِم ا    َص ّمى َرّباِنّی َتِحّق َأْن ُیَس ا َیْس ِلَم َل

ي               ا ِف ْدَعى َعِظیًم َذاَك ُی َم َف َل َوَعّل َم َوَعِم ْن َعِل ُھ َفَم ِھ َوُیَعّلَم َل ِب ّق َوَیْعَم ِرَف اْلَح َحّتى َیْع
  .َمَلُكوِت الّسَماَواِت 

  ]َمَراِتُب ِجَھاِد الّشْیَطاِن [َفْصٌل 
ا ]  ١٠ص [  ْیَطاِن َفَمْرَتَبَت َداُھَما الّش ْن     : ِن إْح ِد ِم ى اْلَعْب ي إَل ا ُیْلِق ِع َم ى َدْف اُدُه َعَل ِجَھ

اِن    ي اْلِإیَم ِة ِف ُكوِك اْلَقاِدَح ُبَھاِت َوالّش ْن    . الّش ِھ ِم ي إَلْی ا ُیْلِق ِع َم ى َدْف اُدُه َعَل ُة ِجَھ الّثاِنَی
ُن َبْعَدُه اْلَیِقیُن َوالّثاِني َیُكوُن َبْعَدُه الّصْبُر اْلِإَراَداِت اْلَفاِسَدِة َوالّشَھَواِت َفاْلِجَھاُد اْلَأّوُل َیُكو

وَن  { : َقاَل َتَعاَلى .  [ } َوَجَعْلَنا ِمْنُھْم َأِئّمًة َیْھُدوَن ِبَأْمِرَنا َلّما َصَبُروا َوَكاُنوا ِبآَیاِتَنا ُیوِقُن
َھَواِت     َفَأْخَبَر َأّن إَماَمَة الّدیِن إّنَما ُتَناُل ِبالّصْب]  ٢٤الّسْجَدُة  ْدَفُع الّش ْبُر َی یِن َفالّص ِر َواْلَیِق

  .َواْلِإَراَداِت اْلَفاِسَدَة َواْلَیِقیُن َیْدَفُع الّشُكوَك َوالّشُبَھاِت 
  ]َمَراِتُب ِجَھاِد اْلُكّفاِر َواْلُمَناِفِقیَن [ َفْصٌل 

َب ِباْلقَ  َأْرَبُع َمَراِت اِفِقیَن َف اِر َواْلُمَن اُد اْلُكّف ا ِجَھ اُد  َوَأّم ّنْفِس َوِجَھ اِل َوال اِن َواْلَم ِب َوالّلَس ْل
  .اْلُكّفاِر َأُخّص ِباْلَیِد َوِجَھاُد اْلُمَناِفِقیَن َأُخّص ِبالّلَساِن 

  ]ِجَھاُد َأْرَباِب الّظْلِم َواْلِبَدِع َواْلُمْنَكَراِت [ َفْصٌل 
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َراِت     َدِع َواْلُمْنَك ِم َواْلِب ُأوَلى    َوَأّما ِجَھاُد َأْرَباِب الّظْل َب اْل اُث َمَراِت ِإْن    : َفَثَل َدَر َف ِد إَذا َق ِباْلَی
نْ      اِد َو َم ْن اْلِجَھ ًة ِم َر ُمَرّتَب  َعَجَز اْنَتَقَل إَلى الّلَساِن َفِإْن َعَجَز َجاَھَد ِبَقْلِبِھ َفَھِذِه َثَلاَثَة َعَش

  ُشْعَبٍة ِمْن الّنَفاِقَماَت َوَلْم َیْغُز َوَلْم ُیَحّدْث َنْفَسُھ ِباْلَغْزِو َماَت َعَلى 
  ]َشْرُط اْلِجَھاِد [ َفْصٌل 

مْ         ِھ ُھ َة الّل وَن َرْحَم اِن َوالّراُج ا ِباْلِإیَم اُد إّل َرُة َواْلِجَھ  َوَلا َیِتّم اْلِجَھاُد إّلا ِباْلِھْجَرِة َوَلا اْلِھْج
اَلى  . اّلِذیَن َقاُموا ِبَھِذِه الّثَلاَثِة  ِذیَن آمَ { : َقاَل َتَع ي      ِإّن اّل ُدوا ِف اَجُروا َوَجاَھ ِذیَن َھ وا َواّل ُن

یٌم     وٌر َرِح ُھ َغُف ِھ َوالّل َة الّل وَن َرْحَم َك َیْرُج ِھ ُأوَلِئ ِبیِل الّل َرُة [ } َس ا َأّن ]  ٢١٨اْلَبَق َوَكَم
لّ ]  ١١ص [ اْلِإیَماَن َفْرٌض َعَلى ُكّل َأَحٍد َفَفْرٌض َعَلْیِھ ِھْجَرَتاِن ِفي ُكّل َوْقٍت   َعّز َوَج

ى      َرٌة إَل ِة َوِھْج ِة َوالّتْوَب ِبالّتْوِحیِد َواْلِإْخَلاِص َواْلِإَناَبِة َوالّتَوّكِل َواْلَخْوِف َوالّرَجاِء َواْلَمَحّب
ِر غَ   ى َأْم ِرهِ َرُسوِلِھ ِباْلُمَتاَبَعِة َواِلاْنِقَیاِد ِلَأْمِرِه َوالّتْصِدیِق ِبَخَبِرِه َوَتْقِدیِم َأْمِرِه َوَخَبِرِه َعَل  ْی

ْت    ْن َكاَن وِلِھ َوَم ِھ َوَرُس ى الّل ُھ إَل وِلِھ َفِھْجَرُت ِھ َوَرُس ى الّل ُھ إَل ْت ِھْجَرُت ْن َكاَن ِرِه َفَم َوَخَب
ِھ           َرَض َعَلْی ِھ َوَف اَجَر إَلْی ا َھ ى َم ُھ إَل ا َفِھْجَرُت َرَأٍة َیَتَزّوُجَھ ِھْجَرُتُھ إَلى ُدْنَیا ُیِصیُبَھا َأْو اْم

َذاِت الّلِھ َوِجَھاَد َشْیَطاِنِھ َفَھَذا ُكّلُھ َفْرُض َعْیٍن َلا َیُنوُب ِفیِھ َأَحٌد َعْن َأَحٍد ِجَھاَد َنْفِسِھ ِفي 
وُد    .  ْنُھْم َمْقُص َل ِم ِة إَذا َحَص َبْعِض اْلُأّم ِھ ِب ى ِفی ْد ُیْكَتَف اِفِقیَن َفَق اِر َواْلُمَن اُد اْلُكّف ا ِجَھ َوَأّم

  .اْلِجَھاِد 
  ]ْلِق َمْن َكّمَل َمَراِتَب اْلِجَھاِد َوَأْكَمُلُھْم ُمَحّمٌد َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْكَمُل اْلَخ[ َفْصٌل 

َد َوَأْكَمُل اْلَخْلِق ِعْنَد الّلِھ َمْن َكّمَل َمَراِتَب اْلِجَھاِد ُكّلَھا َواْلَخْلُق ُمَتَفاِوُتوَن ِفي َمَناِزِلِھْم ِعنْ 
ِھ     الّلِھ َتَفاُوُتُھْم ِفي َمَراِت اِتَم َأْنِبَیاِئ ِھ َخ ى الّل ِب اْلِجَھاِد َوِلَھَذا َكاَن َأْكَمُل اْلَخْلِق َوَأْكَرُمُھْم َعَل

یَن   َوُرُسِلِھ َفِإّنُھ َكّمَل َمَراِتَب اْلِجَھاِد َوَجاَھَد ِفي الّلِھ َحّق ِجَھاِدِه َوَشَرَع ِفي اْلِجَھاِد ِمْن ِح
ِھ     ُبِعَث إَلى َأْن َتَوّفاُه الّلُھ َعّز َزَل َعَلْی ا َن َك       { َوَجّل َفِإّنُھ َلّم ِذْر َوَرّب ْم َفَأْن ّدّثُر ُق ا اْلُم ا َأّیَھ َی

ّم         ]  ٤ -اْلُمّدّثُر ا [ } َفَكّبْر َوِثَیاَبَك َفَطّھْر  ِھ َأَت ي َذاِت الّل اَم ِف ّدْعَوِة َوَق اِق ال ْن َس ّمَر َع َش
ِھ  ِقَیاٍم َوَدَعا إَلى الّلِھ َلْیًلا َوَنَھاًرا َوِس ْؤَمُر    { ّرا َوِجَھاًرا َوَلّما َنَزَل َعَلْی ا ُت َدْع ِبَم [ } َفاْص

َر    ]  ٩٤: اْلِحْجُر  ِغیَر َواْلَكِبی ِھ الّص َفَصَدَع ِبَأْمِر الّلِھ َلا َتْأُخُذُه ِفیِھ َلْوَمُة َلاِئٍم َفَدَعا إَلى الّل
ِھ   . ْلَأْسَوَد َواْلِجّن َواْلِإْنَس َواْلُحّر َواْلَعْبَد َوالّذَكَر َواْلُأْنَثى َواْلَأْحَمَر َوا َأْمِر الّل َوَلّما َصَدَع ِب

اُلوُھْم   ]  ١٢ص [ َوَصّرَح ِلَقْوِمِھ ِبالّدْعَوِة َوَناَداُھْم ِبَسّب آِلَھِتِھْم َوَعّیَب ِدیَنُھْم  اُلوُه َوَن َوَن
ْد  { : ا َقاَل َتَعاَلى ِبَأْنَواِع اْلَأَذى َوَھِذِه ُسّنُة الّلِھ َعّز َوَجّل ِفي َخْلِقِھ َكَم َما ُیَقاُل َلَك ِإّلا َما َق

َیاِطیَن       { َوَقاَل ]  ٤٣ُفّصَلْت [ } ِقیَل ِللّرُسِل ِمْن َقْبِلَك  ُدّوا َش ّي َع ّل َنِب ا ِلُك َذِلَك َجَعْلَن َوَك
ْبلِ   { َوَقاَل ]  ١١٢اْلَأْنَعاُم [ } اْلِإْنِس َواْلِجّن  ْن َق ِذیَن ِم ا    َكَذِلَك َما َأَتى اّل وٍل ِإّل ْن َرُس ِھْم ِم

اُغوَن      ْوٌم َط ْم َق ْل ُھ ِھ َب ْوا ِب وٌن َأَتَواَص اِحٌر َأْو َمْجُن اُلوا َس ّذاِرَیاُت [ } َق ]  ٥٣ -٥٢ال
ُھ ِبَقْولِ   { ِھ َفَعّزى ُسْبَحاَنُھ َنِبّیُھ ِبَذِلَك َوَأّن َلُھ ُأْسَوًة ِبَمْن َتَقّدَمُھ ِمْن اْلُمْرَسِلیَن َوَعّزى َأْتَباَع

اُء             ْتُھُم اْلَبْأَس ْبِلُكْم َمّس ْن َق ْوا ِم ِذیَن َخَل ُل اّل ْأِتُكْم َمَث ا َی َة َوَلّم ْدُخُلوا اْلَجّن ْبُتْم َأْن َت َأْم َحِس
َر       ا ِإّن َنْص ِھ َأَل ُر الّل ى َنْص َوالّضّراُء َوُزْلِزُلوا َحّتى َیُقوَل الّرُسوُل َواّلِذیَن آَمُنوا َمَعُھ َمَت

ْم  { َوَقْوُلُھ ]  ٢١٤اْلَبَقَرُة  [} الّلِھ َقِریٌب  الم َأَحِسَب الّناُس َأْن ُیْتَرُكوا َأْن َیُقوُلوا آَمّنا َوُھ
اِذِبینَ   َیْعَلَمّن اْلَك َدُقوا َوَل ِذیَن َص ُھ اّل َیْعَلَمّن الّل ْبِلِھْم َفَل ْن َق ِذیَن ِم ا اّل ْد َفَتّن وَن َوَلَق ا ُیْفَتُن  َأْم َل

ِإّن    َحِسَب اّلِذیَن َیْعَمُلوَن ِھ َف الّسّیَئاِت َأْن َیْسِبُقوَنا َساَء َما َیْحُكُموَن َمْن َكاَن َیْرُجو ِلَقاَء الّل
ِن     ّي َع َھ َلَغِن ِھ ِإّن الّل ُد ِلَنْفِس ا ُیَجاِھ َد َفِإّنَم ْن َجاَھ یُم َوَم ِمیُع اْلَعِل َو الّس آٍت َوُھ ِھ َل َل الّل َأَج

وا الّصاِلَحاِت َلُنَكّفَرّن َعْنُھْم َسّیَئاِتِھْم َوَلَنْجِزَیّنُھْم َأْحَسَن اّلِذي اْلَعاَلِمیَن َواّلِذیَن آَمُنوا َوَعِمُل



 ٤٢١

ِھ          َك ِب ْیَس َل ا َل ي َم ِرَك ِب َداَك ِلُتْش ًنا َوِإْن َجاَھ َكاُنوا َیْعَمُلوَن َوَوّصْیَنا اْلِإْنَساَن ِبَواِلَدْیِھ ُحْس
اِلَحاِت   ِعْلٌم َفَلا ُتِطْعُھَما ِإَلّي َمْرِجُعُكْم َفُأ وا الّص َنّبُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن َواّلِذیَن آَمُنوا َوَعِمُل

َة           َل ِفْتَن ِھ َجَع ي الّل ِإَذا ُأوِذَي ِف ِھ َف ا ِبالّل وُل آَمّن ْن َیُق َلُنْدِخَلّنُھْم ِفي الّصاِلِحیَن َوِمَن الّناِس َم
ا      الّناِس َكَعَذاِب الّلِھ َوَلِئْن َجاَء َنْصٌر ِمْن َر َأْعَلَم ِبَم ُھ ِب ْیَس الّل ْم َأَوَل ّبَك َلَیُقوُلّن ِإّنا ُكّنا َمَعُك

  ] ١٣ص ] [  ١١ - ١اْلَعْنَكُبوُت [ } ِفي ُصُدوِر اْلَعاَلِمیَن 
  ]ِذْكُر اِلاْبِتَلاِء ِفي َأّوِل الّدْعَوِة [ 

نْ       ّمَنْتُھ ِم ا َتَض اِت َوَم ِذِه اْلآَی َیاَق َھ ُد ِس ْل اْلَعْب اَس إَذا     َفْلَیَتَأّم ِإّن الّن ِم َف وِز اْلِحَك ِر َوُكُن اْلِعَب
َتِمرّ         ْل َیْس َك َب وَل َذِل ا َیُق ا َأّل ا َوِإّم ُدُھْم آَمّن  ُأْرِسَل إَلْیِھْم الّرُسُل َبْیَن َأْمَرْیِن إّما َأْن َیُقوَل َأَح

اُر     َعَلى الّسّیَئاِت َواْلُكْفِر َفَمْن َقاَل آَمّنا اْمَتَحَنُھ َرّبُھ َواْبَتلَ  اُء َواِلاْخِتَب ُة اِلاْبِتَل ُھ َواْلِفْتَن اُه َوَفَتَن
ِبقُ        ُھ َوَیْس َھ َوَیُفوُت ُز الّل ُھ ُیْعِج ْب َأّن ا َیْحِس ُھ ِلَیَتَبّیَن الّصاِدُق ِمْن اْلَكاِذِب َوَمْن َلْم َیُقْل آَمّنا َفَل

اْلَمْرُء َعْنُھ ِبَذْنِبِھ إَذا َكاَن ُتْطَوى ِفي َیَدْیِھ َوَكْیَف َیِفّر . َفِإّنُھ إّنَما َیْطِوي اْلَمَراِحَل ِفي َیَدْیِھ 
  اْلَمَراِحُل

ْؤِمْن ِبھِ         ْم ُی ُھ َوِإْن َل ا ُیْؤِلُم اْبُتِلَي ِبَم َداُؤُھْم َوآَذْوُه َف اَداُه َأْع ْم َفَمْن آَمَن ِبالّرُسِل َوَأَطاَعُھْم َع
َم          َوَلْم ُیِطْعُھْم ُعوِقَب ِفي الّدْنَیا َواْلآِخَرِة َف ُھ َأْعَظ ْؤِلُم َل َذا اْلُم اَن َھ ُھ َوَك ا ُیْؤِلُم ُھ َم َل َل َحَص

ْن     ْت َع ْت َأْو َرِغَب ٍس آَمَن ّل َنْف َأَلِم ِلُك وِل اْل ْن ُحُص ّد ِم ا ُب اِعِھْم َفَل ِم اّتَب ْن َأَل ا َوَأُدوَم ِم َأَلًم
ّدْنَیا ابْ  ي ال َأَلُم ِف ُھ اْل ُل َل ْؤِمَن َیْحُص ّن اْلُم اِن َلِك ّدْنَیا  اْلِإیَم ي ال ُة ِف ُھ اْلَعاِقَب وُن َل ّم َتُك َداًء ُث ِت

َوُسِئَل . َواْلآِخَرِة َواْلُمْعِرُض َعْن اْلِإیَماِن َتْحُصُل َلُھ الّلّذُة اْبِتَداًء ُثّم َیِصیُر إَلى اْلَأَلِم الّداِئِم 
َن َأْو یُ   ِل َأْن ُیَمّك ى       الّشاِفِعّي َرِحَمُھ الّلُھ َأّیَما َأْفَضُل ِللّرُج ى ُیْبَتَل ُن َحّت ا ُیَمّك اَل َل ى ؟ َفَق ْبَتَل

ُص       ُھ َیْخُل ٌد َأّن ّن َأَح ا َیُظ َوَالّلُھ َتَعاَلى اْبَتَلى ُأوِلي اْلَعْزِم ِمْن الّرُسِل َفَلّما َصَبُروا َمّكَنُھْم َفَل
ا    ِمْن اْلَأَلِم اْلَبّتَة َوِإّنَما َیَتَفاَوُت َأْھُل اْلآَلاِم ِفي اْلُعُقوِل َفَأْع َتِمّرا َعِظیًم ا ُمْس َقُلُھْم َمْن َباَع َأَلًم

َتِمّر          یِم اْلُمْس َأَلِم اْلَعِظ یَر ِباْل َع اْلَیِس َأَلَم اْلُمْنَقِط اَع اْل ْن َب ِإْن  . ِبَأَلٍم ُمْنَقِطٍع َیِسیٍر َوَأْشَقاُھْم َم َف
یَئُة  ِقیَل َكْیَف َیْخَتاُر اْلَعاِقُل َھَذا ؟ ِقیَل اْلَحاِمُل َلُھ َعَلى َھَذ ٌة   . ا الّنْقُد َوالّنِس ّنْفُس ُمَوّكَل وَ ال

  ِبُحّب اْلَعاِجلِ 
  ]َمْن َأْرَضى الّناَس ِبَسَخِط الّلِھ َلْم ُیْغُنوا َعْنُھ ِمْن الّلِھ َشْیًئا [ 
وَن اْلَعاِجَلَة ِإّن َھُؤَلاِء ُیِحّب{ ]  ٢٠اْلِقَیاَمُة [ } َكّلا َبْل ُتِحّبوَن اْلَعاِجَلَة َوَتَذُروَن اْلآِخَرَة { 

َدِنّي   ]  ٢٧الّدْھُر [ } َوَیَذُروَن َوَراَءُھْم َیْوًما َثِقیًلا  اَن َم َوَھَذا َیْحُصُل ِلُكّل َأَحٍد َفِإّن اْلِإْنَس
ُھ َأْن         وَن ِمْن ّوَراٌت َفَیْطُلُب ْم إَراَداٌت َوَتَص اُس َلُھ اِس َوالّن َع الّن ِبالّطْبِع َلا ُبّد َلُھ َأْن َیِعیَش َم

َذاُب    ]  ١٤ص [ َواِفَقُھْم َعَلْیَھا َفِإْن َلْم ُیَواِفْقُھْم آَذْوُه َوَعّذُبوُه َوِإْن ُی َأَذى َواْلَع ُھ اْل َحَصَل َل
وَن َتاَرًة ِمْنُھْم َوَتاَرًة ِمْن َغْیِرِھْم َكَمْن ِعْنَدُه ِدیٌن َوُتًقى َحّل َبْیَن َقْوٍم ُفّجاٍر َظَلَمٍة َوَلا َیَتَمّكُن

ِلَم     ِمْن ُفُج ْنُھْم َس َكَت َع ْم َأْو َس وِرِھْم َوُظْلِمِھْم إّلا ِبُمَواَفَقِتِھ َلُھْم َأْو ُسُكوِتِھ َعْنُھْم َفِإْن َواَفَقُھ
َداءً    ُھ اْبِت اَن َیَخاُف  ِمْن َشّرِھْم ِفي اِلاْبِتَداِء ُثّم َیَتَسّلُطوَن َعَلْیِھ ِباْلِإَھاَنِة َواْلَأَذى َأْضَعاَف َما َك

اْلَحْزُم      َلْو َأْن ِرِھْم َف ِد َغْی ى َی َب َعَل َكَر َعَلْیِھْم َوَخاَلَفُھْم َوِإْن َسِلَم ِمْنُھْم َفَلا ُبّد َأْن ُیَھاَن َوُیَعاَق
َة         ْؤِمِنیَن ِلُمَعاِوَی ُة ُأّم اْلُم ْت َعاِئَش ا َقاَل ِذ ِبَم ي اْلَأْخ َخِط     : ُكّل اْلَحْزِم ِف َھ ِبَس ْن َأْرَضى الّل َم

ْیًئا      الّناِس َكَفاُه ِھ َش ْن الّل ُھ ِم الّلُھ ُمْؤَنَة الّناِس َوَمْن َأْرَضى الّناَس ِبَسَخِط الّلِھ َلْم ُیْغُنوا َعْن
َدِة         ِھْم اْلَفاِس ى َأْغَراِض اَء َعَل یُن الّرَؤَس یَمْن ُیِع ًرا ِف َوَمْن َتَأّمَل َأْحَواَل اْلَعاَلِم َرَأى َھَذا َكِثی

دَ    َل اْلِب یُن َأْھ َدُه           َوِفیَمْن ُیِع ُھ ُرْش ُھ َوَأْلَھَم َداُه الّل ْن َھ وَبِتِھْم َفَم ْن ُعُق ا ِم َدِعِھْم َھَرًب ى ِب ِع َعَل
ھُ   َوَوَقاُه َشّر َنْفِسِھ اْمَتَنَع ِمْن اْلُمَواَفَقِة َعَلى ِفْعِل اْلُمَحّرِم َوَصَبَر َعَلى ِعْدَواِنِھْم ُثّم َتُكوُن َل
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َكَما َكاَنْت ِللّرُسِل َوَأْتَباِعِھْم َكاْلُمَھاِجِریَن َواْلَأْنَصاِر َوَمْن ُاْبُتِلَي  اْلَعاِقَبُة ِفي الّدْنَیا َواْلآِخَرِة
  .ِمْن اْلُعَلَماِء َواْلِعَباِد َوَصاِلِحي اْلُوَلاِة َوالّتّجاِر َوَغْیِرِھْم 

  ]َتْعِزَیُة الّلِھ ِعَباَدُه اْلُمْؤِمِنیَن ِبَأّن اْلَحَیاَة الّدْنَیا َقِصیَرٌة [ 
ُھ     ّزى الّل َة َع ُھ اْلَبّت یَص ِمْن ا َمِح َأَلُم َل اَن اْل ا َك ْبَحاَنُھ  -َوَلّم یَر   -ُس َأَلَم اْلَیِس اَر اْل ْن اْخَت َم

آٍت    { اْلُمْنَقِطَع َعَلى اْلَأَلِم اْلَعِظیِم اْلُمْسَتِمّر ِبَقْوِلِھ  ِھ َل َل الّل َمْن َكاَن َیْرُجو ِلَقاَء الّلِھ َفِإّن َأَج
َو       ]  ٥اْلَعْنَكُبوُت [ } ّسِمیُع اْلَعِلیُم َوُھَو ال ْأِتَي َوُھ ّد َأْن َی ا ُب ا َل َأَلِم َأَجًل َفَضَرَب ِلُمّدِة َھَذا اْل

َأْجِلِھ َوِفي َمْرَضاِتِھ َوَتُكوُن َلّذُتُھ ]  ١٥ص [ َیْوُم ِلَقاِئِھ َفَیْلَتّذ اْلَعْبُد َأْعَظَم الّلّذِة ِبَما َتَحّمَل 
ِلَیَة              َوُسُروُرُه َواْب َزاَء َوالّتْس َذا اْلَع َد َھ ِھ َوَأّك ِھ َوِلّل ي الّل َأَلِم ِف ْن اْل َل ِم ا َتَحّم ْدِر َم ُھ ِبَق ِتَھاُج

ْل  ِبَرَجاِء ِلَقاِئِھ ِلَیْحِمَل اْلَعْبُد اْشِتَیاَقُھ إَلى ِلَقاِء َرّبِھ َوَوِلّیِھ َعَلى َتَحّمِل َمَشّقِة اْلَأَلِم اْلَعا ِجِل َب
ُھ     ُرّبَما َغّی ّلى الّل ّي َص َأَل الّنِب َبُھ الّشْوُق إَلى ِلَقاِئِھ َعْن ُشُھوِد اْلَأَلِم َواْلِإْحَساِس ِبِھ َوِلَھَذا َس

اَن        ُن ِحّب ُد َواْب ِذي َرَواُه َأْحَم ّدَعاِء اّل ي ال ّم  : َعَلْیِھ َوَسّلَم َرّبُھ الّشْوَق إَلى ِلَقاِئِھ َفَقاَل ِف الّلُھ
َوّفِني    إّني َأْسَأُلَك ِبِعْلِم ي َوَت ًرا ِل َك اْلَغْیَب َوُقْدَرِتَك َعَلى اْلَخْلِق َأْحِیِني إَذا َكاَنْت اْلَحَیاُة َخْی

ي        ّق ِف َة اْلَح َأُلك َكِلَم َھاَدِة َوَأْس ِب َوالّش إَذا َكاَنْت اْلَوَفاُة َخْیًرا ِلي َوَأْسَأُلَك َخْشَیَتَك ِفي اْلَغْی
ّرَة      اْلَغَضِب َوالّرَضى َوَأْسَأُلَك ا َأُلَك ُق ُد َوَأْس ا َیْنَف ا َل ْلَقْصَد ِفي اْلَفْقِر َواْلِغَنى َوَأْسَأُلَك َنِعیًم

ذّ  َة َعْیٍن َلا َتْنَقِطُع َوَأْسَأُلَك الّرَضى َبْعَد اْلَقَضاِء َوَأْسَأُلَك َبْرَد اْلَعْیِش َبْعَد اْلَمْوِت َوَأْسَأُلَك َل
ّلٍة          الّنَظِر إَلى َوْجِھك َوَأْسَأُلَك الشّ  ٍة ُمِض ا ِفْتَن ّرٍة َوَل ّراَء ُمِض ِر َض ي َغْی َك ِف ى ِلَقاِئ ْوَق إَل

ي            ّد ِف ى اْلِج َتاَق َعَل ُل اْلُمْش ْوُق َیْحِم ِدیَن َفالّش َداًة ُمْھَت ا ُھ اِن َواْجَعْلَن الّلُھّم َزّیّنا ِبِزیَنِة اْلِإیَم
اّق  الّسْیِر إَلى َمْحُبوِبِھ َوُیَقّرُب َعَلْیِھ الّطِریَق َوَیْط ِوي َلُھ اْلَبِعیَد َوُیَھّوُن َعَلْیِھ اْلآَلاَم َواْلَمَش

ا                اٌل ُھَم َواٌل َوَأْعَم ِة َأْق ِذِه الّنْعَم ْن ِلَھ ِدِه َوَلِك ى َعْب ا َعَل ُھ ِبَھ َم الّل ٍة َأْنَع ِم ِنْعَم ْن َأْعَظ َوُھَو ِم
ْن  الّسَبُب اّلِذي ُتَناُل ِبِھ َوَالّلُھ ُسْبَحاَنُھ َسِمیٌع ِلِتْلَك  اْلَأْقَواِل َعِلیٌم ِبِتْلَك اْلَأْفَعاِل َوُھَو َعِلیٌم ِبَم

َقاَل َتَعاَلى ]  ١٦ص [ َیْصُلُح ِلَھِذِه الّنْعَمِة َوَیْشُكُرَھا َوَیْعِرُف َقْدَرَھا َوُیِحّب اْلُمْنِعَم َعَلْیِھ 
َأْعَلَم     َوَكَذِلَك َفَتّنا َبْعَضُھْم ِبَبْعٍض ِلَیُقوُلوا َأَھُؤَلاِء َمّن ا{ :  ُھ ِب ْیَس الّل ا َأَل لّلُھ َعَلْیِھْم ِمْن َبْیِنَن

  َفِإَذا َفاَتْت اْلَعْبَد َنْعَمٌة ِمْن ِنَعِم َرّبِھ َفْلَیْقَرْأ َعَلى َنْفِسِھ]  ٥٣اْلَأْنَعاُم [ } ِبالّشاِكِریَن 
  }َأَلْیَس الّلُھ ِبَأْعَلَم ِبالّشاِكِریَن { 
  ]ُد ِلَنْفِسِھ َمْن َجاَھَد َفِإّنَما ُیَجاِھ[ 

یْ  ِھْم ُثّم َعّزاُھْم َتَعاَلى ِبَعَزاٍء آَخَر َوُھَو َأّن ِجَھاَدُھْم ِفیِھ إّنَما ُھَو ِلَأْنُفِسِھْم َوَثَمَرُتُھ َعاِئَدٌة َعَل
ْبَحاَنُھ ثُ      ِھ ُس ا إَلْی ْیِھْم َل ُھ   َوَأّنُھ َغِنّي َعْن اْلَعاَلِمیَن َوَمْصَلَحُة َھَذا اْلِجَھاِد َتْرِجُع إَل َر َأّن ّم َأْخَب

  .ُیْدِخُلُھْم ِبِجَھاِدِھْم َوِإیَماِنِھْم ِفي ُزْمَرِة الّصاِلِحیَن 
  ]َمْعَنى َفِإَذا ُأوِذَي ِفي الّلِھ َجَعَل ِفْتَنَة الّناِس َكَعَذاِب الّلِھ [ 

َي ِفي الّلِھ َجَعَل ِفْتَنَة الّناِس ُثّم َأْخَبَر َعْن َحاِل الّداِخِل ِفي اْلِإیَماِن ِبَلا َبِصیَرٍة َوَأّنُھ إَذا ُأوِذ
ُھ الرّ          ّد َأْن َیَناَل ا ُب ِذي َل َأَلِم اّل اْلَمْكُروِه َواْل اُه ِب ْیُلُھْم إّی ُھ َوَن ُل  َلُھ َكَعَذاِب الّلِھ َوِھَي َأَذاُھْم َل ُس

ِھ السّ   ِھ     َوَأْتَباُعُھْم ِمّمْن َخاَلَفُھْم َجَعَل َذِلَك ِفي ِفَراِرِه ِمْنُھْم َوَتْرِك َذاِب الّل ُھ َكَع ِذي َناَل َبَب اّل
ِھ          َذاِب الّل ِم َع ْن َأَل ّروا ِم یَرِتِھْم َف اِل َبِص اْلُمْؤِمُنوَن ِلَكَم اّلِذي َفّر ِمْنُھ اْلُمْؤِمُنوَن ِباْلِإیَماِن َف

یَرِتِھ   إَلى اْلِإیَماِن َوَتَحّمُلوا َما ِفیِھ ِمْن اْلَأَلِم الّزاِئِل اْلُمَفاِرِق َعْن َقِریٍب َوَھَذ ْعِف َبِص ا ِلَض
مِ             ى َأَل َذاِبِھْم إَل ِم َع ْن َأَل ّر ِم اَبَعِتِھْم َفَف َواَفَقِتِھْم َوُمَت ى ُم ِل إَل َداِء الّرُس َذاِب َأْع  َفّر ِمْن َأَلِم َع

ِھ وَ  ْبِن    َعَذاِب الّلِھ َفَجَعَل َأَلَم ِفْتَنِة الّناِس ِفي اْلِفَراِر ِمْنُھ ِبَمْنِزَلِة َأَلِم َعَذاِب الّل ّل اْلَغ ِبَن ُك ُغ
َدُه            ُھ ُجْن َر الّل ِد َوِإَذا َنَص ِم اْلَأَب ى َأَل اَعٍة إَل ِم َس ْن َأَل ّر ِم إْذ اْسَتَجاَر ِمْن الّرْمَضاِء ِبالّناِر َوَف
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َواْلَمْقُصوُد . َوَأْوِلَیاَءُه َقاَل إّني ُكْنُت َمَعُكْم َوَالّلُھ َعِلیٌم ِبَما اْنَطَوى َعَلْیِھ َصْدُرُه ِمْن الّنَفاِق 
ُر ِباِلاْمِتحَ       ا َفُیْظِھ وَس َوَیْبَتِلَیَھ َتِحَن الّنُف ّد َأْن َیْم اِن َأّن الّلَھ ُسْبَحاَنُھ اْقَتَضْت ِحْكَمُتُھ َأّنُھ َلا ُب

ي  َطّیَبَھا ِمْن َخِبیِثَھا َوَمْن َیْصُلُح ِلُمَواَلاِتِھ َوَكَراَماِتِھ َوَمْن َلا َیْصُلُح َوْلُیَمّحْص الّنُف وَس اّلِت
ا             ِھ إّل ْن ِغّش ُفو ِم ا َیْص ُص َوَل ا َیْخُل ِذي َل ّذَھِب اّل اِن َكال ِر اِلاْمِتَح َتْصُلُح َلُھ َوُیَخّلُصَھا ِبِكی
ِث    ْن اْلُخْب ِباِلاْمِتَحاِن إْذ الّنْفُس ِفي اْلَأْصِل َجاِھَلٌة َظاِلَمٌة َوَقْد َحَصَل َلَھا ِباْلَجْھِل َوالّظْلِم ِم

ّنَم          َما َیْحَتاُج ِر َجَھ ي ِكی ا َفِف ّداِر َوِإّل ِذِه ال ي َھ َرَج ِف ُخُروُجُھ إَلى الّسْبِك َوالّتْصِفَیِة َفِإْن َخ
  ] ١٧ص . [ َفِإَذا ُھّذَب اْلَعْبُد َوُنّقَي ُأِذَن َلُھ ِفي ُدُخوِل اْلَجّنِة 

  َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِحْفِظ الّصّحِة -٥٨
  )١٩٥ص /  ٤ج ( - زاد المعاد

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِحْفِظ الّصّحِة
  ]ِقَواُم اْلَبَدِن َعَلى اْلَحَراَرِة َوالّرُطوَبِة [ 

ِة ِلْلحَ             ِة اْلُمَقاِوَم َطِة الّرُطوَب َو ِبَواِس ا ُھ اُؤُه إّنَم ّحُتُھ َوَبَق َدِن َوِص َداُل اْلَب اَن اْعِت ا َك َراَرِة َلّم
َدْت     ا َأْفَس ا َوِإّل ِلُحَھا َوُتَلّطُفَھ َلاِتَھا َوُتْص ْدَفُع َفَض ُجَھا َوَت َراَرُة ُتْنِض ُھ َواْلَح ُة َماّدُت َفالّرُطوَب

َن َداْلَبَدَن َوَلْم ُیْمِكْن ِقَیاُمُھ َوَكَذِلَك الّرُطوَبُة ِھَي ِغَذاُء اْلَحَراَرِة َفَلْوَلا الّرُطوَبُة َلَأْحَرَقْت اْلَب
ا  َوَأْیَبَسْتُھ َوَأْفَسَدْتُھ َفِقَواُم ُكّل َواِحَدٍة ِمْنُھَما ِبَصاِحَبِتَھا َوِقَواُم اْلَبَدِن ِبِھَما َجِمیًعا َوُكّل ِم ْنُھَم

الّرُطوَبُة َماّدٌة ِلْلُأْخَرى َفاْلَحَراَرُة َماّدٌة ِللّرُطوَبِة َتْحَفُظَھا َوَتْمَنُعَھا ِمْن اْلَفَساِد َواِلاْسِتَحاَلِة َو
َل        ُأْخَرى َحَص ى اْل اَدِة َعَل ى الّزَی َداُھَما إَل َماّدٌة ِلْلَحَراَرِة َتْغُذوَھا َوَتْحِمُلَھا َوَمَتى َماَلْت إْح
 ِلِمَزاِج اْلَبَدِن اِلاْنِحَراُف ِبَحَسِب َذِلَك َفاْلَحَراَرُة َداِئًما ُتَحّلُل الّرُطوَبَة َفَیْحَتاُج اْلَبَدُن إَلى َما

ى َزاَد     -ِلَضُروَرِة َبَقاِئِھ  -ِھ ُیْخَلُف َعَلْیِھ َما َحّلَلْتُھ اْلَحَراَرُة ِب َراُب َوَمَت اُم َوالّش َوُھَو الّطَع
ْت       ٍة َفَعاَث َواّد َرِدیَئ َتَحاَلْت َم َلاِتِھ َفاْس َعَلى ِمْقَداِر الّتَحّلِل َضُعَفْت اْلَحَراَرُة َعْن َتْحِلیِل َفَض

اِء   ِفي اْلَبَدِن َوَأْف وِل اْلَأْعَض َسَدْت َفَحَصَلْت اْلَأْمَراُض اْلُمَتَنّوَعُة ِبَحَسِب َتَنّوِع َمَواّدَھا َوَقُب
اَلى    ِھ َتَع ْن َقْوِل َتَفاٌد ِم ُھ ُمْس َذا ُكّل ِتْعَداِدَھا َوَھ ِرُفوا  { : َواْس ا ُتْس َرُبوا َوَل وا َواْش [ } َوُكُل

ا   َفَأْرَشَد ِعَباَدُه إَل]  ٣١اْلَأْعَراِف  َوَض َم ى إْدَخاِل َما ُیِقیُم اْلَبَدَن ِمْن الّطَعاِم َوالّشَراِب ِع
َك       اَوَز َذِل ى َج ِة َفَمَت ِة َواْلَكْیِفّی اَن  َتَحّلَل ِمْنُھ َوَأْن َیُكوَن ِبَقْدِر َما َیْنَتِفُع ِبِھ اْلَبَدُن ِفي اْلَكّمّی َك

ْلَمَرِض َأْعِني َعَدَم اْلَأْكِل َوالّشْرِب َأْو اْلِإْسَراَف إْسَراًفا َوِكَلاُھَما َماِنٌع ِمْن الّصّحِة َجاِلٌب ِل
َراَرُة      ]  ١٩٦ص . [ ِفیِھ  ُعَفْت اْلَح ُل َض َر الّتَحّل ا َكُث َداِئًما ِفي الّتَحّلِل َواِلاْسِتْخَلاِف َوُكّلَم

َراَرُة     ِلَفَناِء َماّدِتَھا َفِإّن َكْثَرَة الّتَحّلِل ُتْفِني الّرُطوَبَة َوِھَي َماّدُة ُعَفْت اْلَح َراَرِة َوِإَذا َض اْلَح
َتْكِمُل          ًة َفَیْس َراَرُة ُجْمَل َئ اْلَح ُة َوَتْنَطِف ى الّرُطوَب ى َتْفَن َذِلَك َحّت َضُعَف اْلَھْضُم َوَلا َیَزاُل َك

  .اْلَعْبُد اْلَأَجَل اّلِذي َكَتَب الّلُھ َلُھ َأْن َیِصَل إَلْیِھ 
  ]ِن اِلاْعِتَداُل َبْیَن اْلَحَراَرِة َوالّرُطوَبِة َغاَیُة ِعَلاِج اْلِإْنَسا[ 

ھُ            ا َأّن ِة َل ِذِه اْلَحاَل ى َھ َل إَل ى َأْن َیِص َدِن إَل ُة اْلَب ِرِه ِحَراَس ِھ َوِلَغْی  َفَغاَیُة ِعَلاِج اْلِإْنَساِن ِلَنْفِس
ا     َیْسَتْلِزُم َبَقاَء اْلَحَراَرِة َوالّرُطوَبِة الّلَتْیِن َبَقاُء الّشَباِب  َذا ِمّم ِإّن َھ ا َف َوالّصّحِة َواْلُقّوِة ِبِھَم

َلْم َیْحُصْل ِلَبَشٍر ِفي َھِذِه الّداِر َوِإّنَما َغاَیُة الّطِبیِب َأْن َیْحِمَي الّرُطوَبَة َعْن ُمْفِسَداِتَھا ِمْن 
ِذي     اْلُعُفوَنِة َوَغْیِرِه َوَیْحِمَي اْلَحَراَرَة َعْن ُمْضِعَفاِتَھا َوَیْعِدَل َبْیَن ْدِبیِر اّل ي الّت ْدِل ِف ُھَما ِباْلَع

ا   ِبِھ َقاَم َبَدُن اْلِإْنَساِن َكَما َأّن ِبِھ َقاَمْت الّسَماَواُت َواْلَأْرُض َوَساِئُر اْلَمْخُلوَقاِت إّنَما ِقَواُمَھ
لَ           َدُه َأْفَض ّلَم َوَج ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْدَي الّنِب َل َھ ْن َتَأّم ْدِل َوَم ُظ    ِباْلَع ُن ِحْف ْدٍي ُیْمِك َھ

َكِن   الّصّحِة ِبِھ َفِإّن ِحْفَظَھا َمْوُقوٌف َعَلى ُحْسِن َتْدِبیِر اْلَمْطَعِم َواْلَمْشَرِب َواْلَمْلَبِس َواْلَمْس



 ٤٢٤

اِس َف        ِتْفَراِغ َواِلاْحِتَب ْنَكِح َواِلاْس ُكوِن َواْلَم ِة َوالّس ِة َواْلَحَرَك ْوِم َواْلَیَقَظ َواِء َوالّن ِإَذا َواْلَھ
ْقَرَب َحَصَلْت َھِذِه َعَلى اْلَوْجِھ اْلُمْعَتِدِل اْلُمَواِفِق اْلُمَلاِئِم ِلْلَبَدِن َواْلَبَلِد َوالّسّن َواْلَعاَدِة َكاَن َأ

  .إَلى َدَواِم الّصّحِة َأْو َغَلَبِتَھا إَلى اْنِقَضاِء اْلَأَجِل 
  ]اِر ِفي َذِلَك الّصّحُة ِمْن َأَجّل الّنَعِم َوِذْكُر اْلَأْخَب[ 

ِھ       ِر ِمَنِح اُه َوَأْوَف َزِل َعَطاَی ِدِه َوَأْج َوَلّما َكاَنْت الّصّحُة َواْلَعاِفَیُة ِمْن َأَجّل ِنَعم الّلِھ َعَلى َعْب
ِق            ْن الّتْوِفی ا ِم ْن ُرِزَق َحّظ ٌق ِلَم اِق َفَحِقی ى اْلِإْطَل ّنَعِم َعَل ّل ال ُة َأَج ُة اْلُمْطَلَق ْل اْلَعاِفَی َب

ي      ُمَر اِرّي ِف ْد َرَوى اْلُبَخ اّدَھا َوَق ا ُیَض ا َعّم ا َوِحَماَیُتَھ ا َوِحْفُظَھ ِحیِحِھ  " اَعاُتَھ ْن " َص ِم
ٌر    ا َكِثی َحِدیِث اْبِن َعّباٍس َقاَل َقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفیِھَم

ٍن          الّصّحُة َواْلَفَر: ِمْن الّناِس  ِن ِمْحَص ِھ ْب ِد الّل ِدیِث ُعَبْی ْن َح ِرِه ِم ِذّي َوَغْی ي الّتْرِم اُغ َوِف
ِدِه        ]  ١٩٧ص [ اْلَأْنَصاِرّي َقاَل َقاَل  ي َجَس اًفى ِف َبَح ُمَع ْن َأْص ّلَم َم ِھ َوَس َصّلى الّلُھ َعَلْی

ِدیِث      آِمًنا ِفي ِسْرِبِھ ِعْنَدُه ُقوُت َیْوِمِھ َفَكَأّنَما ِحیَزْت َلُھ الّدْن ْن َح ا ِم ِذّي َأْیًض ي الّتْرِم َیا َوِف
ِة  َأِبي ُھَرْیَرَة َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َقاَل َأّوُل َما ُیْسَأُل َعْنُھ اْلَعْبُد َیْوَم اْلِقَی اَم

اِء اْلَباِرِد َوِمْن َھا ُھَنا َقاَل َمْن ِمْن الّنِعیِم َأْن ُیَقاَل َلُھ َأَلْم ُنِصّح َلَك ِجْسَمك َوَنْرِوك ِمْن اْلَم
َقاَل َعْن ]  ٨الّتَكاُثِر [ } ُثّم َلُتْسَأُلّن َیْوَمِئٍذ َعِن الّنِعیِم { : َقاَل ِمْن الّسَلِف ِفي َقْوِلِھ َتَعاَلى 

َد    " َوِفي . الّصّحِة  اِم َأْحَم َنِد اْلِإَم لّ     " ُمْس ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ا    َأّن الّنِب اِس َی اَل ِلْلَعّب َم َق
ّدیِق    ٍر الّص َعّباُس َیا َعّم َرُسوِل الّلِھ َسْل الّلَھ اْلَعاِفَیَة ِفي الّدْنَیا َواْلآِخَرِة َوِفیِھ َعْن َأِبي َبْك

َي   َقاَل َسِمْعت َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیُقوُل َسُلوا الّلَھ اْلَیِقیَن َواْلُمَعاَفاَة َف ا ُأوِت َم
ْبِد ِفي َأَحٌد َبْعَد اْلَیِقیِن َخْیًرا ِمْن اْلَعاِفَیِة َفَجَمَع َبْیَن َعاِفَیَتْي الّدیِن َوالّدْنَیا َوَلا َیِتّم َصَلاُح اْلَع

ةُ       آِخَرِة َواْلَعاِفَی اِت اْل ُھ ُعُقوَب ْدَفُع َعْن اْلَیِقیُن َی ِة َف اْلَیِقیِن َواْلَعاِفَی ا ِب ّداَرْیِن إّل ُھ   ال ْدَفُع َعْن َت
ُھ      " ُسَنِن الّنَساِئّي " َوِفي . َأْمَراَض الّدْنَیا ِفي َقْلِبِھ َوَبَدِنِھ  َرَة َیْرَفُع ي ُھَرْی ِدیِث َأِب ْن َح [ ِم

اةٍ  ]  ١٩٨ص  ْن ُمَعاَف  َسُلوا الّلَھ اْلَعْفَو َواْلَعاِفَیَة َواْلُمَعاَفاَة َفَما ُأوِتَي َأَحٌد َبْعَد َیِقیٍن َخْیًرا ِم
َتْقَبَلةِ   ِة َواْلُمْس َرِة ِباْلَعاِفَی اْلَعْفِو َواْلَحاِض َیِة ِب ُروِر اْلَماِض َة الّش ّمُن إَزاَل ُة َتَتَض ِذِه الّثَلاَث  َوَھ

ا  . ِباْلُمَعاَفاِة َفِإّنَھا َتَتَضّمُن اْلُمَداَوَمَة َواِلاْسِتْمَراَر َعَلى اْلَعاِفَیِة  ا  : َوِفي الّتْرِمِذّي َمْرُفوًع َم
ّدْرَداِء    : ِئَل الّلُھ َشْیًئا َأَحّب إَلْیِھ ِمْن اْلَعاِفَیِة َوَقاَل َعْبُد الّرْحَمِن ْبُن َأِبي َلْیَلى ُس ي ال ْن َأِب َع

ِھ   : ُقْلت  وُل الّل َیا َرُسوَل الّلِھ َلَأْن ُأَعاَفى َفَأْشُكَر َأَحّب إَلّي ِمْن َأْن ُأْبَتَلى َفَأْصِبَر َفَقاَل َرُس
َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَرُسوُل الّلِھ ُیِحّب َمَعَك اْلَعاِفَیَة َوُیْذَكُر َعْن اْبِن َعّباٍس َأّن َأْعَراِبّیا  َصّلى الّلُھ

َجاَء إَلى َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَقاَل َلُھ َما َأْسَأُل الّلَھ َبْعَد الّصَلَواِت اْلَخْمِس ؟ 
  َفَأَعاَد َعَلْیِھ َفَقاَل َلُھ ِفي الّثاِلَثِة َسْل الّلَھ اْلَعاِفَیَة ِفي الّدْنَیا َواْلآِخَرِة" َعاِفَیَة َفَقاَل َسْل الّلَھ اْل

  ]َھْدُیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ُمَراَعاِة ُأُموِر الّصّحِة [
اِة      َوِإَذا َكاَن َھَذا َشْأَن اْلَعاِفَیِة َوالّصّحِة َفَنْذُكُر ِمْن َھ ي ُمَراَع ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ْدِیِھ َصّلى الّل

ّحِة            َظ ِص ِھ ِحْف اُل ِب اِق َیَن ى اْلِإْطَل ْدٍي َعَل ُل َھ ُھ َأْكَم ِھ َأّن َھِذِه اْلُأُموِر َما َیَتَبّیُن ِلَمْن َنَظَر ِفی
ا      اْلَبَدِن َواْلَقْلِب َوَحَیاِة الّدْنَیا َواْلآِخَرِة َوَالّلُھ اْلُمْسَتَعاُن َو ّوَة إّل ا ُق ْوَل َوَل ا َح َعَلْیِھ الّتْكَلاُن َوَل

  .ِبَالّلِھ 
  َھْدُیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّرَیاَضِة-٥٩

  )٢٢٥ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
  ]َھْدُیُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي الّرَیاَضِة [َفْصٌل 



 ٤٢٥

ِھ        َوَأّما َتْدِبیُر اْلَحَرَكِة َوالّسُكو ُة َھْدِی ُھ ُمَطاَبَق ُم ِمْن ًلا ُیْعَل ا َفْص ْذُكُر ِمْنَھ ِن َوُھَو الّرَیاَضُة َفَن
  ِفي َذِلَك ِلَأْكَمِل َأْنَواِعِھ َوَأْحَمِدَھا َوَأْصَوِبَھا َفَنُقوُل

  ]الّسَبُب اْلُموِجُب ِللّرَیاَضِة [
ْزًءا   ِمْن اْلَمْعُلوِم اْفِتَقاُر اْلَبَدِن ِفي َبَقاِئِھ إَلى اْلِغ ِھ ُج َذاِء َوالّشَراِب َوَلا َیِصیُر اْلِغَذاُء ِبُجْمَلِت

اِن               ّر الّزَم ى َمَم َرْت َعَل ا إَذا َكُث ٌة َم ٍم َبِقّی ّل َھْض َد ُك ُھ ِعْن ى ِمْن ّد َأْن َیْبَق ا ُب ِمْن اْلَبَدِن َبْل َل
َراَض   اْجَتَمَع ِمْنَھا َشْيٌء َلُھ َكّمّیٌة َوَكْیِفّیٌة َفَیُضّر ِبَكّمّیِتِھ ِبَأْن َیُسّد َوُیْثِقَل اْلَبَدَن َوُیوِجَب َأْم

َراِج    ْن إْخ و ِم ا َتْخُل ّمّیٌة َوَل ا ُس َأّن َأْكَثَرَھ ِة ِل َدُن ِباْلَأْدِوَی َأّذى اْلَب َتْفَرَغ َت اِس َوِإْن اْس اِلاْحِتَب
ِھ َأْو ِباْلَعَفِن َأْو ُیَبّرَد ِبَنْفِسِھ َأْو ُیْضِعَف الّصاِلِح اْلُمْنَتَفِع ِبِھ َوَیُضّر ِبَكْیِفّیِتِھ ِبَأْن ُیَسّخَن ِبَنْفِس

  .اْلَحَراَرَة اْلَغِریِزّیَة َعْن إْنَضاِجِھ 
  ]َفَواِئُد الّرَیاَضِة [

َوى      ُة َأْق ُتْفِرَغْت َواْلَحَرَك ْت َأْو ُاْس اّرٌة ُتِرَك َة َض ا َمَحاَل َلاِت َل َدُد اْلَفَض ]  ٢٢٦ص [ َوُس
ّوُد اْلَبَدَن اْلِخّفَة َوالّنَشاَط َوَتْجَعُلُھ َقاِبًلا ِلْلِغَذاِء َوُتَصّلُب اْلَمَفاِصَل َوُتَقّوَي ُطوِل الّزَماِن َوُتَع

ِة إَذا       َأْمَراِض اْلِمَزاِجّی َر اْل ِة َوَأْكَث َأْمَراِض اْلَماّدّی َع اْل َؤّمُن َجِمی اِت َوُت اَر َوالّرَباَط اْلَأْوَت
  .ِدُل ِمْنَھا ِفي َوْقِتِھ َوَكاَن َباِقي الّتْدِبیِر َصَواًبا ُاْسُتْعِمَل اْلَقْدُر اْلُمْعَت

  ]َوْقُتَھا َوَأْنَواُعَھا [
ّر      ي َتْحَم َي اّلِت ُة ِھ َوَوْقُت الّرَیاَضِة َبْعَد اْنِحَداِر اْلِغَذاِء َوَكَماِل اْلَھْضِم َوالّرَیاَضُة اْلُمْعَتِدَل

ّدى ِب و َوَیَتَن َرُة َوَتْرُب ا اْلَبَش ٌة َوَأّي  ِفیَھ َرِق َفُمْفِرَط َیَلاُن اْلَع ا َس ي َیْلَزُمَھ ا اّلِت َدُن َوَأّم ا اْلَب َھ
ْأُنَھا   ُعْضٍو َكُثَرْت ِرَیاَضُتُھ َقِوَي َوُخُصوًصا َعَلى َنْوِع ِتْلَك الّرَیاَضِة َبْل ُكّل ُقّوٍة َفَھَذا َش

َرُة       َفِإّن َمْن اْسَتْكَثَر ِمْن اْلِحْفِظ َقِوَیْت َحاِفَظُتُھ َو ُھ اْلُمَفّك ْت ُقّوُت ِر َقِوَی ْن اْلِفْك َتْكَثَر ِم َمْن اْس
 َوِلُكّل ُعْضٍو ِرَیاَضٌة َتُخّصُھ َفِللّصْدِر اْلِقَراَءُة َفْلَیْبَتِدْئ ِفیَھا ِمْن اْلُخْفَیِة إَلى اْلَجْھِر ِبَتْدِریٍج

َذِلَك    َوِرَیاَضُة الّسْمِع ِبَسْمِع اْلَأْصَواِت َواْلَكَلاِم ِبالّتْدِر ِل َوَك ى اْلَأْثَق یِج َفَیْنَتِقُل ِمْن اْلَأَخّف إَل
ْیًئا      ْدِریِج َش ِي ِبالّت ُة اْلَمْش ِرَیاَضُة الّلَساِن ِفي اْلَكَلاِم َوَكَذِلَك ِرَیاَضُة اْلَبَصِر َوَكَذِلَك ِرَیاَض

َراُع َواْلُمسَ    . َفَشْیًئا  اِب َوالّص ُي الّنَش ٌة    َوَأّما ُرُكوُب اْلَخْیِل َوَرْم َداِم َفِرَیاَض ى اْلَأْق اَبَقُة َعَل
  .ِلْلَبَدِن ُكّلِھ َوِھَي َقاِلَعٌة ِلَأْمَراٍض ُمْزِمَنٍة َكاْلُجَذاِم َواِلاْسِتْسَقاِء َواْلُقوَلْنِج 

  ]ِرَیاَضُة الّنُفوِس [
ْبِر َوال     ُروِر َوالّص َرِح َوالّس َأّدِب َواْلَف الّتَعّلِم َوالّت وِس ِب ُة الّنُف َداِم  َوِرَیاَض اِت َواْلِإْق ّثَب

ِتَھا    ِم ِرَیاَض ْن َأْعَظ وُس َوِم ِھ الّنُف اُض ِب ا َتْرَت َك ِمّم ِو َذِل ِر َوَنْح ِل اْلَخْی َماَحِة َوِفْع : َوالّس
ا   الّصْبُر َواْلُحّب َوالّشَجاَعُة َواْلِإْحَساُن َفَلا َتَزاُل َتْرَتاُض ِبَذِلَك َشْیًئا َفَشْیًئا َحّتى َتِصیَر َلَھ

ذِ  ًة    َھ اٍت َثاِبَت َخًة َوَمَلَك اٍت َراِس َفاُت َھْیَئ ِھ    . ِه الّص ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص َت َھْدَی َت إَذا َتَأّمْل َوَأْن
  .َوَسّلَم ِفي َذِلَك َوَجْدَتُھ َأْكَمَل َھْدٍي َحاِفٍظ ِللّصّحِة َواْلُقَوى َوَناِفٍع ِفي اْلَمَعاِش َواْلَمَعاِد 

  ]َفاِئَدُة الّصَلاِة [
َو        َوَل ا ُھ َلاِتِھ َم ِھ َوَفَض ِة َأْخَلاِط َدِن َوِإَذاَب ّحِة اْلَب ا َرْیَب َأّن الّصَلاَة َنْفَسَھا ِفیَھا ِمْن ِحْفِظ ِص

َعاَدِة            اِن َوَس ّحِة اْلِإیَم ِظ ِص ْن ِحْف ا ِم ا ِفیَھ َوى َم ُھ ِس ْيٍء َل ِع  ]  ٢٢٧ص [ ِمْن َأْنَفِع َش َأْنَف
ْيٍء      َأْسَباِب ِحْفِظ الّصّحِة َوِمْن  ِط َش ْن َأْنَش ِة َوِم َأْمَراِض اْلُمْزِمَن َأْمَنِع اْلُأُموِر ِلَكِثیٍر ِمْن اْل

اَل   " الّصِحیَحْیِن " ِلْلَبَدِن َوالّروِح َواْلَقْلِب َكَما ِفي  ُھ َق َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّن
ِدكُ      ِة َرْأِس َأَح ى َقاِفَی ْیَطاُن َعَل ُد الّش َدٍة       َیْعِق ّل ُعْق ى ُك ِرُب َعَل ٍد َیْض اَث ُعَق اَم َثَل َو َن ْم إَذا ُھ

دَ     ْت ُعْق َأ اْنَحّل ِإْن َتَوّض ٌة َعَلْیَك َلْیٌل َطِویٌل َفاْرُقْد َفِإْن ُھَو اْسَتْیَقَظ َفَذَكَر الّلَھ اْنَحّلْت ُعْقَدٌة َف



 ٤٢٦

ّنْفِس    َثاِنَیٌة َفِإْن َصّلى اْنَحّلْت ُعَقُدُه ُكّلَھا َفَأْصَبَح َنِش َث ال َبَح َخِبی یًطا َطّیَب الّنْفِس َوِإّلا َأْص
  َكْسَلاَن

  ]َفاِئَدُة الّصْوِم [
ُھ              ا َیْدَفُع ا َل ّنْفِس َم َدِن َوال ِة اْلَب ّحِة َوِرَیاَض ِظ الّص َباِب ِحْف ْن َأْس ْرِعّي ِم ْوِم الّش َوِفي الّص

  .َصِحیُح اْلِفْطَرِة 
  ]َفاِئَدُة اْلِجَھاِد [

ا اْلِجَھ ِظ    َوَأّم ّوِة َوِحْف َباِب اْلُق ِم َأْس ْن َأْعَظ َي ِم ي ِھ ِة اّلِت اِت اْلُكّلّی ْن اْلَحَرَك ِھ ِم ا ِفی اُد َوَم
ا          َأْمٌر إّنَم ْزِن َف ّم َواْلُح ّم َواْلَغ َلاِتِھَما َوَزَواِل اْلَھ ِع َفَض َدِن َوَدْف الّصّحِة َوَصَلاَبِة اْلَقْلِب َواْلَب

  .یٌب َیْعِرُفُھ َمْن َلُھ ِمْنُھ َنِص
  ]ِرَیاَضاٌت ُأْخَرى [

ي          ُي ِف اِل َواْلَمْش ِل َوِبالّنَص ى اْلَخْی اَبَقُة َعَل َذِلَك اْلُمَس ِك َوَك ُل اْلَمَناِس ّج َوِفْع َذِلَك اْلَح َوَك
ُي إَلى اْلَحَواِئِج َوِإَلى اْلِإْخَواِن َوَقَضاُء ُحُقوِقِھْم َوِعَیاَدُة َمْرَضاُھْم َوَتْشِییُع َجَناِئِزِھْم َواْلَمْش

ا    . اْلَمَساِجِد ِلْلُجُمَعاِت َواْلَجَماَعاِت َوَحَرَكُة اْلُوُضوِء َواِلاْغِتَساِل َوَغْیُر َذِلَك  ّل َم َذا َأَق َوَھ
ِل      ْن الّتَوّص ُھ ِم ِرَع َل ِفیِھ الّرَیاَضُة اْلُمِعیَنُة َعَلى ِحْفِظ الّصّحِة َوَدْفِع اْلَفَضَلاِت َوَأّما َما ُش

َك   ِبِھ إَلى َخْی َأْمٌر َوَراَء َذِل ْوَق    .َراِت الّدْنَیا َواْلآِخَرِة َوَدْفِع ُشُروِرِھَما َف ُھ َف َت َأّن َھْدَی َفَعِلْم
َك       ى َذِل َد َعَل ا َمِزی َقاِمِھَما َوَل ُكّل َھْدٍي ِفي ِطّب اْلَأْبَداِن َواْلُقُلوِب َوِحْفِظ ِصّحِتَھا َوَدْفِع َأْس

  ] ٢٢٨ص . [ ِبَالّلِھ الّتْوِفیُق ِلَمْن َقْد َأْحَضَر ُرْشَدُه َو
  َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج اْلِعْشِق-٦٠

  )٢٤٤ص /  ٤ج ( -زاد المعاد 
  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي ِعَلاِج اْلِعْشِق

ِھ َوِإَذا     َھَذا َمَرٌض ِمْن َأْمَراِض اْلَقْلِب ُمَخاِلٌف ِلَساِئِر َباِبِھ َوِعَلاِج ِھ َوَأْس اْلَأْمَراِض ِفي َذاِت
ي     ْبَحاَنُھ ِف ُھ ُس اُه الّل  َتَمّكَن َواْسَتْحَكَم َعّز َعَلى اْلَأِطّباء َدَواُؤُه َوَأْعَیا اْلَعِلیَل َداُؤُه َوِإّنَما َحَك

اِق ال     اِء َوُعّش ْن الّنَس اِس ِم َرَأِة      ِكَتاِبِھ َعْن َطاِئَفَتْیِن ِمْن الّن ْن اْم اُه َع ْرَداِن َفَحَك ْبَیاِن اْلُم ّص
اَءْت      ا َج ْنُھْم َلّم اًرا َع اَلى إْخَب اَل َتَع وٍط َفَق ْوِم ُل ْن َق اُه َع َف َوَحَك ْأِن ُیوُس ي َش ِز ِف اْلَعِزی

ْیِفي فَ       { : اْلَمَلاِئَكُة ُلوًطا  اِء َض اَل ِإّن َھُؤَل ُروَن َق ِة َیْسَتْبِش ُل اْلَمِدیَن اَء َأْھ ُحوِن   َوَج ا َتْفَض َل
اِعِلی       ُتْم َف اِتي ِإْن ُكْن اِء َبَن اَل َھُؤَل اَلِمیَن َق َن َواّتُقوا الّلَھ َوَلا ُتْخُزوِن َقاُلوا َأَوَلْم َنْنَھَك َعِن اْلَع

  ] . ٧٣: ٦٨: اْلِحْجِر [ } َلَعْمُرَك ِإّنُھْم َلِفي َسْكَرِتِھْم َیْعَمُھوَن 
  ] َسَبُب َطَلاِق َزْیٍد ِلَزْیَنَب[ 

َي    ُھ ُاْبُتِل َوَأّما َما َزَعَمُھ َبْعُض َمْن َلْم ُیَقّدْر َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َحّق َقْدِرِه َأّن
ِھ     َذْت ِبَقْلِب وِب َوَأَخ َب اْلُقُل ْبَحاَن ُمَقّل اَل ُس ا َفَق ُھ َرآَھ ٍش َوَأّن ِت َجْح َب ِبْن ْأِن َزْیَن ي َش ِھ ِف ِب

ُھ     { َأْمِسْكَھا َحّتى َأْنَزَل الّلُھ َعَلْیِھ : ول ِلَزْیِد ْبِن َحاِرَثَة َوَجَعَل َیُق َم الّل ِذي َأْنَع وُل ِلّل َوِإْذ َتُق
ِھ   ُھ ُمْبِدی ا الّل َك َم ي َنْفِس ي ِف َھ َوُتْخِف ِق الّل َك َواّت َك َزْوَج ْك َعَلْی ِھ َأْمِس َت َعَلْی ِھ َوَأْنَعْم َعَلْی

ي     ]  ٣٧اْلَأْحَزاِب [ } َأَحّق َأْن َتْخَشاُه  َوَتْخَشى الّناَس َوالّلُھ َك ِف ّزاِعُم َأّن َذِل َذا ال َفَظّن َھ
اِء        ]  ٢٤٥ص [ َشْأِن اْلِعْشِق  َق اْلَأْنِبَی ِھ ِعْش َر ِفی ِق َوَذَك ي اْلِعْش ا ِف َوَصّنَف َبْعُضُھْم ِكَتاًب

ا      َوَذَكَر َھِذِه اْلَواِقَعَة َوَھَذا ِمْن َجْھِل َھَذا اْلَقاِئِل ا َل ِھ َم اَم الّل ِباْلُقْرآِن َوِبالّرُسِل َوَتْحِمیِلِھ َكَل
تَ       َب ِبْن ِإّن َزْیَن ُھ َف ُھ ِمْن ّرَأُه الّل  َیْحَتِمُلُھ َوِنْسَبِتِھ َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إَلى َما َب

ِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقْد َتَبّناُه َوَكاَن َجْحٍش َكاَنْت َتْحَت َزْیِد ْبِن َحاِرَثَة َوَكاَن َرُسوُل الّل
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ُھ   ُیْدَعى َزْیَد ْبَن ُمَحّمٍد َوَكاَنْت َزْیَنُب ِفیَھا َشَمٌم َوَتَرّفَع َعَلْیِھ َفَشاَوَر َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّل
َك  { ِھ َوَسّلَم َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي َطَلاِقَھا َفَقاَل َلُھ َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی َأْمِسْك َعَلْیَك َزْوَج

اِس        } َواّتِق الّلَھ  ِة الّن ْن َقاَل ى ِم اَن َیْخَش ٌد َوَك ا َزْی َوَأْخَفى ِفي َنْفِسِھ َأْن َیَتَزّوَجَھا إْن َطّلَقَھ
َي     َأّنُھ َتَزّوَج اْمَرَأَة اْبِنِھ ِلَأّن َزْیًدا َكاَن ُیْدَعى اْبَنُھ َفَھَذا ُھَو اّلِذي َأْخفَ  ِذِه ِھ ِھ َوَھ ي َنْفِس اُه ِف

ِھ       ُھ َعَلْی ا ِنَعَم ّدُد ِفیَھ َة ُیَع ا  اْلَخْشَیُة ِمْن الّناِس اّلِتي َوَقَعْت َلُھ َوِلَھَذا َذَكَر ُسْبَحاَنُھ َھِذِه اْلآَی َل
ّق َأْن    ُیَعاِتُبُھ ِفیَھا َوَأْعَلَمُھ َأّنُھ َلا َیْنَبِغي َلُھ َأْن َیْخَشى الّناَس ِفیَما َأَحّل اللّ  َھ َأَح ُھ َوَأّن الّل ُھ َل

ا َبعْ         ُھ إّیاَھ ْبَحاَنُھ َزّوَج ُھ ُس َرُه َأّن ّم َأْخَب اِس ُث َد َیْخَشاُه َفَلا َیَتَحّرُج َما َأَحّلُھ َلُھ ِلَأْجِل َقْوِل الّن
اْمَرَأِة اْبِنِھ ِمْن الّتَبّني َلا َقَضاِء َزْیٍد َوَطَرُه ِمْنَھا ِلَتْقَتِدَي ُأّمُتُھ ِبِھ ِفي َذِلَك َوَیَتَزّوَج الّرُجُل ِب

ِریِم   َلاِبُكْم      { اْمَرَأِة اْبِنِھ ِلُصْلِبِھ َوِلَھَذا َقاَل ِفي آَیِة الّتْح ْن َأْص ِذیَن ِم اِئُكُم اّل ُل َأْبَن [ } َوَحَلاِئ
نْ  { َوَقاَل ِفي َھِذِه الّسوَرِة ]  ٢٤٦ص ] [  ٢٣الّنَساِء  ٍد ِم اِلُكْم   َما َكاَن ُمَحّمٌد َأَبا َأَح ِرَج

َأْحَزاِب [ }  ا ]  ٤٠اْل ي َأّوِلَھ اَل ِف ْوُلُكْم  { : َوَق ْم َق اَءُكْم َذِلُك اَءُكْم َأْبَن َل َأْدِعَی ا َجَع َوَم
َفَتَأّمْل َھَذا الّذّب َعْن َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَدْفَع ]  ٤اْلَأْحَزاِب [ } ِبَأْفَواِھُكْم 
ّب      . اِعِنیَن َعْنُھ َوِبَالّلِھ الّتْوِفیُق َطْعِن الّط ّلَم ُیِح ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َنَعْم َكاَن َرُسوُل الّلِھ َص

َوى ِنَساَءُه َوَكاَن َأَحّبُھّن إَلْیِھ َعاِئَشُة َرِضَي الّلُھ َعْنَھا َوَلْم َتُكْن َتْبُلُغ َمَحّبُتُھ َلَھا َوَلا ِلَأَحٍد ِس
اْلُحّب َبْل َصّح َأّنُھ َقاَل َلْو ُكْنُت ُمّتِخًذا ِمْن َأْھِل اْلَأْرِض َخِلیًلا َلاّتَخْذُت َأَبا َبْكٍر َرّبِھ ِنَھاَیَة 

  َخِلیًلا َوِفي َلْفٍظ َوِإّن َصاِحَبُكْم َخِلیُل الّرْحَمن
  ]اْلِإْخَلاُص َسَبٌب ِلَدْفِع اْلِعْشق[ َفْصٌل 

ِھ  ى ِب ا ُتْبَتَل َوِر إّنَم ُق الّص ُھ  َوِعْش ُة َعْن اَلى اْلُمْعِرَض ِھ َتَع ِة الّل ْن َمَحّب ُة ِم وُب اْلَفاِرَغ اْلُقُل
َك عَ        َع َذِل ِھ َدَف ى ِلَقاِئ ْوِق إَل ِھ َوالّش ِة الّل ُھ  اْلُمَتَعّوَضُة ِبَغْیِرِه َعْنُھ َفِإَذا اْمَتَلَأ اْلَقْلُب ِمْن َمَحّب ْن

ي   اَلى ِف َف    َمَرَض ِعْشِق الّصَوِر َوِلَھَذا َقاَل َتَع ّق ُیوُس وَء     { َح ُھ الّس ِرَف َعْن َذِلَك ِلَنْص َك
یَن      ا اْلُمْخَلِص ْن ِعَباِدَن ُھ ِم َف  [ } َواْلَفْحَشاَء ِإّن َبٌب     ]  ٢٤ُیوُس اَص َس ى َأّن اْلِإْخَل َدّل َعَل َف

ُھ وَ       َي َثَمَرُت ي ِھ اِء اّلِت وِء َواْلَفْحَش ْن الّس ْرُف   ِلَدْفِع اْلِعْشِق َوَما َیَتَرّتُب َعَلْیِھ ِم ُھ َفَص َنِتیَجُت
ا         ي َفاِرًغ اِرٍغ َیْعِن ٍب َف ُة َقْل ُق َحَرَك َلِف اْلِعْش اْلُمَسّبِب َصْرٌف ِلَسَبِبِھ َوِلَھَذا َقاَل َبْعُض الّس

} َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأّم ُموَسى َفاِرًغا ِإْن َكاَدْت َلُتْبِدي ِبِھ { : َقاَل َتَعاَلى . ِمّما ِسَوى َمْعُشوِقِھ 
ا      ]  ١١َصِص اْلَق[  ِق َقْلِبَھ ُھ َوَتَعّل ا َل ْرِط َمَحّبِتَھ َأْي َفاِرًغا ِمْن ُكّل َشْيٍء إّلا ِمْن ُموَسى ِلَف

  ] ٢٤٧ص . [ ِبِھ 
  ]ِعّلُة اْلِعْشِق [ 

ى         ى اْنَتَف ِھ َفَمَت وِل إَلْی ي اْلُوُص ٍع ِف وِق َوَطَم اٍن ِلْلَمْعُش  َواْلِعْشُق ُمَرّكٌب ِمْن َأْمَرْیِن اْسِتْحَس
ُھْم       ا َبْعُض َم ِفیَھ اِء َوَتَكّل ْن اْلُعَقَل َأَحُدُھَما اْنَتَفى اْلِعْشُق َوَقْد َأْعَیْت ِعّلُة اْلِعْشِق َعَلى َكِثیٍر ِم

ّل    -َفَنُقوُل َقْد اْسَتَقّرْت ِحْكَمُة الّلِھ . ِبَكَلاٍم ُیْرَغُب َعْن ِذْكِرِه إَلى الّصَواِب  ّز َوَج ي   -َع ِف
ِر ِھ َوَأْم ِھ  َخْلِق ى ُمَواِفِق ْيِء إَل َذاِب الّش َباِه َواْنِج ْیَن اْلَأْش آُلِف َب ِب َوالّت وِع الّتَناُس ى ُوُق ِه َعَل

ي      اِل ِف اُزِج َواِلاّتَص ّر الّتَم َوُمَجاِنِسِھ ِبالّطْبِع َوُھُروِبِھ ِمْن ُمَخاِلِفِھ َوُنْفَرِتِھ َعْنُھ ِبالّطْبِع َفِس
اِل          اْلَعاَلِم اْلُعْلِوّي َوالّسْفِلّي اُیِن َواِلاْنِفَص ّر الّتَب ُق َوِس اُكُل َوالّتَواُف ُب َوالّتَش َو الّتَناُس ا ُھ إّنَم

ٌل            ِھ َماِئ ى ِمْثِل ُل إَل َأْمُر َفاْلِمْث ُق َواْل اَم اْلَخْل َك َق ى َذِل ِب َوَعَل إّنَما ُھَو ِبَعَدِم الّتَشاُكِل َوالّتَناُس
ُھَو اّلِذي َخَلَقُكْم ِمْن { : ِرٌب َوَعْنُھ َناِفٌر َوَقْد َقاَل َتَعاَلى َوِإَلْیِھ َصاِئٌر َوالّضّد َعْن ِضّدِه َھا

َة    ]  ١٨٩اْلَأْعَراِف [ } َنْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَھا َزْوَجَھا ِلَیْسُكَن ِإَلْیَھا  ْبَحاَنُھ ِعّل َل ُس َفَجَع
وْ       ِھ َوَج ْن ِجْنِس ا ِم ِھ َكْوَنَھ ى اْمَرَأِت ِل إَل ُكوِن الّرُج ْذُكوِر   ُس ُكوِن اْلَم ُة الّس َو  -َھِرِه َفِعّل َوُھ
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ِد          -اْلُحّب  ي اْلَقْص ِة ِف ا اْلُمَواَفَق وَرِة َوَل ِن الّص ْت ِبُحْس َة َلْیَس َكْوُنَھا ِمْنُھ َفَدّل َعَلى َأّن اْلِعّل
َوَقْد . الّسُكوِن َواْلَمَحّبِة  َواْلِإَراَدِة َوَلا ِفي اْلُخُلِق َواْلَھْدِي َوِإْن َكاَنْت َھِذِه َأْیًضا ِمْن َأْسَباِب

َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َقاَل اْلَأْرَواُح ُجُنوٌد ُمَجّنَدٌة َفَما " الّصِحیِح " َثَبَت ِفي 
َوَغْیِرِه ِفي َسَبِب " ُمْسَنِد اْلِإَماِم َأْحَمَد " َتَعاَرَف ِمْنَھا اْئَتَلَف َوَما َتَناَكَر ِمْنَھا اْخَتَلف َوِفي 

َھَذا اْلَحِدیِث َأّن اْمَرَأًة ِبَمّكَة َكاَنْت ُتْضِحُك الّناَس َفَجاَءْت إَلى اْلَمِدیَنِة َفَنَزَلْت َعَلى اْمَرَأٍة 
ِدیَث     َدٌة اْلَح وٌد ُمَجّن  ص. [ ُتْضِحُك الّناَس َفَقاَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلَأْرَواُح ُجُن

ْیَن    ]  ٢٤٨ ِریَعُتُھ َب ّرُق َش َوَقْد اْسَتَقّرْت َشِریَعُتُھ ُسْبَحاَنُھ َأّن ُحْكَم الّشْيِء ُحْكُم ِمْثِلِھ َفَلا ُتَف
ِریَعةِ         ِھ ِبالّش ِة ِعْلِم ا ِلِقّل َك َفِإّم اَف َذِل ّن ِخَل ْن َظ  ُمَتَماِثَلْیِن َأَبًدا َوَلا َتْجَمُع َبْیَن ُمَتَضاّدْیِن َوَم

ِھ           َوِإّما  ّزْل ِب ْم ُیَن ا َل ِریَعِتِھ َم ى َش َبِتِھ إَل ا ِلِنْس اِف َوِإّم ِل َواِلاْخِتَل ِلَتْقِصیِرِه ِفي َمْعِرَفِة الّتَماُث
ْدِل           ْرُعُھ َوِباْلَع ُھ َوَش َر َخْلُق ِھ َظَھ ِھ َوَعْدِل اِل َفِبِحْكَمِت ْن آَراِء الّرَج وُن ِم ْل َیُك ْلَطاًنا َب ُس

ْیِن          َواْلِمیَزاِن َقاَم اْلَخ ْیَن اْلُمْخَتِلَف ُق َب اِثَلْیِن َوالّتْفِری ْیَن اْلُمَتَم ِوَیُة َب َو الّتْس ْرُع َوُھ ُق َوالّش . ْل
ِة           ْوَم اْلِقَیاَم َذِلَك َی َو َك ّدْنَیا َفُھ ي ال ٌت ِف ُھ َثاِب ا َأّن اَلى   . َوَھَذا َكَم اَل َتَع ِذیَن   { : َف ُروا اّل اْحُش

ا    ا َك ْم َوَم یِم        َظَلُموا َوَأْزَواَجُھ َراِط اْلَجِح ى ِص ُدوُھْم ِإَل ِھ َفاْھ ْن ُدوِن الّل ُدوَن ِم [ } ُنوا َیْعُب
ُھ    ] .  ٢٢الّصاّفاِت  ُھ الّل ُد َرِحَم َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخّطاِب َرِضَي الّلُھ َعْنُھ َوَبْعَدُه اْلِإَماُم َأْحَم

اَلى     اَل َتَع َراُؤُھم َوَق ْت   { : َأْزَواُجُھْم َأْشَباُھُھْم َوُنَظ وُس ُزّوَج ِویِر  [ } َوِإَذا الّنُف ]  ٧الّتْك
َرَن   َأْي َقَرَن ُكّل َصاِحِب َعَمٍل ِبَشْكِلِھ َوَنِظیِرِه َفَقَرَن َبْیَن اْلُمَتَحاّبْیِن ِفي الّلِھ ِفي اْلَجّنِة َوَق

ي    َبْیَن اْلُمَتَحاّبْیِن ِفي َطاَعِة الّشْیَطاِن ِفي اْلَجِحیِم َفاْلَمْرُء َمَع َمْن َأ ى َوِف اَء َأْو َأَب " َحّب َش
َوَغْیِرِه َعْن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلا ُیِحّب اْلَمْرُء َقْوًما إّلا ُحِشَر " ُمْسَتْدَرِك اْلَحاِكِم 

  ] ٢٤٩ص [ َمَعُھْم 
  ]َأْنَواُع اْلَمَحّبِة [ 

ا  َواْلَمَحّبُة َأْنَواٌع ُمَتَعّدَدٌة َفَأْفَضُلَھا َوَأَجّل ا         : َھ َة َم َتْلِزُم َمَحّب َي َتْس ِھ َوِھ ِھ َوِلّل ي الّل ُة ِف اْلَمَحّب
وِلِھ   ِھ َوَرُس َة الّل َتْلِزُم َمَحّب ُھ َوَتْس ّب الّل ٍن َأْو  . َأَح ٍة َأْو ِدی ي َطِریَق اِق ِف ُة اِلاّتَف ا َمَحّب َوِمْنَھ

َرادٍ    َناَعٍة َأْو ُم ٍة َأْو ِص ٍة َأْو َقَراَب ْذَھٍب َأْو ِنْحَل ا  َم ا . َم ْن   : َوِمْنَھ َرٍض ِم ِل َغ ٌة ِلَنْی َمَحّب
ِذِه         ُھ َوَھ ٍر ِمْن اِء َوَط اِدِه َأْو َقَض ِھ َوِإْرَش ْن َتْعِلیِم اْلَمْحُبوِب إّما ِمْن َجاِھِھ َأْو ِمْن َماِلِھ َأْو ِم

ْن َوّدك          ِإّن َم ا َف َزَواِل ُموِجِبَھ ُزوُل ِب ي َت ّیُة اّلِت ُة اْلَعَرِض َد     ِھَي اْلَمَحّب ك ِعْن ى َعْن َأْمٍر َوّل ِل
ا     . اْنِقَضاِئِھ  ٌة َل ٌة َلاِزَم وِب َفَمَحّب َوَأّما َمَحّبُة اْلُمَشاَكَلِة َواْلُمَناَسَبِة اّلِتي َبْیَن اْلُمِحّب َواْلَمْحُب

اٌن رُ        ا اْسِتْحَس ْوِع َفِإّنَھ َذا الّن ْن َھ ِق ِم ُة اْلِعْش ا َوَمَحّب اِرٍض ُیِزیُلَھ ا ِلَع ُزوُل إّل اِنّي َت وَح
َواْمِتَزاٌج َنْفَساِنّي َوَلا َیْعِرُض ِفي َشْيٍء ِمْن َأْنَواِع اْلَمَحّبِة ِمْن اْلَوْسَواِس َوالّنُحوِل َوَشْغِل 

  .اْلَباِل َوالّتَلِف َما َیْعِرُض ِمْن اْلِعْشِق 
  ]َسَبُب َكْوِن اْلِعْشِق َأْحَیاًنا ِمْن َطَرٍف َواِحٍد [ 

ا       َفِإْن ِقیَل َفِإَذا  ُھ َل ا َباُل اِنّي َفَم ِب الّروَح اِل َوالّتَناُس َكاَن َسَبُب اْلِعْشِق َما َذَكْرُتْم ِمْن اِلاّتَص
َبُبُھ        اَن َس ْو َك َدُه َفَل ِق َوْح َرِف اْلَعاِش ْن َط ًرا ِم ُدُه َكِثی ْل َتِج َرَفْیِن َب ْن الّط ا ِم وُن َداِئًم َیُك

اْمِتَزاَج الّرو  ّي َواِل اَل الّنْفِس ا  اِلاّتَص َتَرَكًة َبْیَنُھَم ُة ُمْش ْت اْلَمَحّب اِنّي َلَكاَن اْلَجَواُب َأّن . َح َف
ِب      ْن اْلَجاِن ِة ِم ُف اْلَمَحّب الّسَبَب َقْد َیَتَخّلُف َعْنُھ ُمَسّبِبِھ ِلَفَواِت َشْرٍط َأْو ِلُوُجوِد َماِنٍع َوَتَخّل

ا          اْلآَخِر َلا ُبّد َأْن َیُكوَن ِلَأَحِد َثَلاَثِة َأْسَباٍب ّیٌة َل ٌة َعَرِض ا َمَحّب ِة َوَأّنَھ ي اْلَمَحّب ٌة ِف َأّوُل ِعّل اْل
الّثاِني . َذاِتّیٌة َوَلا َیِجُب اِلاْشِتَراُك ِفي اْلَمَحّبِة اْلَعَرِضّیِة َبْل َقْد َیْلَزُمَھا ُنْفَرٌة ِمْن اْلَمْحُبوِب 

ُھ إّما ِفي ُخُلِقِھ َأْو ِفي َخْلِقِھ َأْو َھْدِیِھ َأْو ِفْعِلِھ َأْو َماِنٌع َیُقوُم ِباْلُمِحّب َیْمَنُع َمَحّبَة َمْحُبوِبِھ َل: 



 ٤٢٩

ّب    ]  ٢٥٠ص . [ َھْیَئِتِھ َأْو َغْیِر َذِلَك  اَرَكَتُھ ِلْلُمِح ُع ُمَش الّثاِلُث َماِنٌع َیُقوُم ِباْلَمْحُبوِب َیْمَن
ِذِه  ِفي َمَحّبِتِھ َوَلْوَلا َذِلَك اْلَماِنِع َلَقاَم ِبِھ ِمْن اْلَم َحّبِة ِلُمِحّبِھ ِمْثُل َما َقاَم ِباْلآَخِر َفِإَذا اْنَتَفْت َھ

ِر َواْلَحسَ           اِنُع اْلِكْب ا َم اِنَبْیِن َوَلْوَل ْن اْلَج ا ِم ّط إّل وُن َق ا َیُك ِد اْلَمَواِنُع َوَكاَنْت اْلَمَحّبُة َذاِتّیًة َفَل
َواِلِھْم      َوالّرَیاَسِة َواْلُمَعاَداِة ِفي اْلُكّفاِر َلَكاَنْت ا یِھْم َوَأْم ِھْم َوَأْھِل ْن َأْنُفِس ْیِھْم ِم لّرُسُل َأَحّب إَل

لِ          َأْنُفِس َواْلَأْھ ِة اْل ْوَق َمَحّب ْم َف ُتُھْم َلُھ ْت َمَحّب اِعِھْم َكاَن وِب َأْتَب  َوَلّما َزاَل َھَذا اْلَماِنُع ِمْن ُقُل
  .َواْلَماِل 
  ]َمْعُشوِق ِعَلاُج اْلِعْشِق ِبالّزَواِج ِباْل[ َفْصٌل 

ْن             َواٌع ِم ُھ َأْن اِج َوَل ا ِلْلِعَل اَن َقاِبًل َأْمَراِض َك ْن اْل ا ِم اَن َمَرًض ا َك َواْلَمْقُصوُد َأّن اْلِعْشَق َلّم
اْلِعَلاِج َفِإْن َكاَن ِمّما ِلْلَعاِشِق َسِبیٌل إَلى َوْصِل َمْحُبوِبِھ َشْرًعا َوَقْدًرا َفُھَو ِعَلاُجُھ َكَما َثَبَت 

ي   ِحیَحْینِ   "ِف ِھ     " . الّص وُل الّل اَل َرُس اَل َق ُھ َق ُھ َعْن َي الّل ُعوٍد َرِض ِن َمْس ِدیِث اْب ْن َح ِم
ْم     ْن َل َزّوْج َوَم اَءَة َفْلَیَت ْنُكْم اْلَب َتَطاَع ِم ْن اْس َباِب َم َر الّش ا َمْعَش ّلَم َی ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َص

َدِلّي       َیْسَتِطْع َفَعَلْیِھ ِبالّصْوِم َفِإّنُھ  ِلّي َوَب اَجْیِن َأْص ى ِعَل ّب َعَل َدّل اْلُمِح َرُه  . َلُھ ِوَجاٌء َف َوَأَم
َد         ا َوَج ِرِه َم ى َغْی ُھ إَل ُدوُل َعْن ي اْلُع ِباْلَأْصِلّي َوُھَو اْلِعَلاُج اّلِذي ُوِضَع ِلَھَذا الّداِء َفَلا َیْنَبِغ

ّي  "  ُسَنِنِھ" َوَرَوى اْبُن َماَجْھ ِفي . إَلْیِھ َسِبیًلا  َعْن اْبِن َعّباٍس َرِضَي الّلُھ َعْنُھَما َعْن الّنِب
ا    ِذي َأَش ى اّل َر َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأّنُھ َقاَل َلْم َنَر ِلْلُمَتَحاّبْیِن ِمْثَل الّنَكاِح َوَھَذا ُھَو اْلَمْعَن

ِھ   إَلْیِھ ُسْبَحاَنُھ َعِقیَب إْحَلاِل الّنَساِء َحَراِئِرِھّن َوِإَم ِة ِبَقْوِل ُھ َأْن   { اِئِھّن ِعْنَد اْلَحاَج ُد الّل ُیِری
ِع      ] .  ٢٨الّنَساِء [ } ُیَخّفَف َعْنُكْم َوُخِلَق اْلِإْنَساُن َضِعیًفا  َذا اْلَمْوِض ي َھ ِھ ِف ِذْكُر َتْخِفیِف َف

 -ُسْبَحاَنُھ  -الّشْھَوِة َوَأّنُھ َوِإْخَباِرِه َعْن َضْعِف اْلِإْنَساِن َیُدّل َعَلى َضْعِفِھ َعْن اْحِتَماِل َھِذِه 
اَء      ا َش ُھ َم اَح َل َخّفَف َعْنُھ َأْمَرَھا ِبَما َأَباَحُھ َلُھ ِمْن َأَطاِیِب الّنَساِء َمْثَنى َوُثَلاَث َوُرَباَع َوَأَب

  ] ٢٥١ص [ ِمّما َمَلَكْت َیِمیُنُھ ُثّم َأَباَح َلُھ َأْن َیَتَزّوَج ِباْلِإَماِء إْن اْحَتاَج 
  َوِمْن ِعَلاِج العشِق إْشَعاُر الّنْفِس اْلَیْأَس ِمْنُھ إْن َكاَن اْلِوَصاُل[ ْصٌل َف

  ]ُمَتَعّذًرا َقْدًرا َوَشْرًعا 
ْن          ِھ ِم ٌع َعْلِی َو ُمْمَتِن ْرًعا َأْو ُھ ْدًرا َأْو َش وِقِھ َق اِل َمْعُش َوِإْن َكاَن َلا َسِبیَل ِلْلَعاِشِق إَلى ِوَص

ْت    اْلِجَھَتْیِن َوُھَو  ى َیِئَس ّنْفَس َمَت الّداُء اْلُعَضاُل َفِمْن ِعَلاِجِھ إْشَعاُر َنْفِسِھ اْلَیْأَس ِمْنُھ َفِإّن ال
ْد               ْأِس َفَق َع اْلَی ِق َم َرُض اْلِعْش َزْل َم ْم َی ِإْن َل ِھ َف ْت إَلْی ْم َتْلَتِف ُھ َوَل َتَراَحْت ِمْن ِمْن الّشْيِء اْس

َق  اْنَحَرَف الّطْبُع اْنِحَراًفا َشِدی ًدا َفَیْنَتِقُل إَلى ِعَلاٍج آَخَر َوُھَو ِعَلاُج َعْقِلِھ ِبَأْن ُیْعَلَم ِبَأّن َتَعّل
ْمَس         ُق الّش ْن َیْعَش ِة َم اِحُبُھ ِبَمْنِزَل وِن َوَص ْن اْلُجُن اْلَقْلِب ِبَما َلا َمْطَمَع ِفي ُحُصوِلِھ َنْوٌع ِم

اِء  َوُروُحُھ ُمَتَعّلَقٌة ِبالّصُعوِد إَلْیَھا َوالّد َوَراِن َمَعَھا ِفي َفَلِكَھا َوَھَذا َمْعُدوٌد ِعْنَد َجِمیِع اْلُعَقَل
  .ِفي ُزْمَرِة اْلَمَجاِنیِن 

اٍت          [  ُر ِعَلاَج ْدًرا َوِذْك ّذِر َق َة اْلُمَتَع ُھ َمْنِزَل ُھ إْنَزاُل ْرًعا َفِعَلاُج ّذًرا َش إْن َكاَن اْلِوَصاُل ُمَتَع
  ]ُأْخَرى 

ْم   َوِإْن َكاَن اْلِوَصاُل ُمَتَعّذًرا َشْرًعا َلا َقْدًرا َفِعَلاُجُھ ِبَأْن ُیْنِزَلُھ َمْنِزَلَة اْلُمَتَعّذِر َقْدًرا إْذ َما َل
ُدوٌم ُممْ    ُھ َمْع ُھ َأّن ٌع  َیْأَذْن ِفیِھ الّلُھ َفِعَلاُج اْلَعْبِد َوَنَجاُتُھ َمْوُقوٌف َعَلى اْجِتَناِبِھ َفْلُیْشِعْر َنْفَس َتِن

ِد         َلا َسِبیَل َل ُھ ِلَأَح اَرُة َفْلَیْتُرْك ّنْفُس اْلَأّم ُھ ال ْم ُتِجْب ِإْن َل اِت َف ُھ إَلْیِھ َوَأّنُھ ِبَمْنِزَلِة َساِئِر اْلُمَحاَل
ّذةً         ُھ َوَأْدَوُم َل ُھ ِمْن ٌر َل ُھ َوَخْی ُع َل ِھ َوَأْنَف ّب إَلْی  َأْمَرْیِن إّما َخْشَیٍة َوِإّما َفَواِت َمْحُبوٍب ُھَو َأَح

َم     َوُسُرو وٍب َأْعَظ َواِت َمْحُب ّزَواِل ِبَف ًرا َفِإّن اْلَعاِقَل َمَتى َواَزَن َبْیَن َنْیِل َمْحُبوٍب َسِریِع ال
 َلَھا ِبَلّذِة ِمْنُھ َوَأْدَوَم َوَأْنَفَع َوَأَلّذ َأْو ِباْلَعْكِس َظَھَر َلُھ الّتَفاُوُت َفَلا َتِبْع َلّذَة اْلَأَبِد اّلِتي َلا َخَطَر



 ٤٣٠

َعُة َتْنَقِلُب آَلاًما َوَحِقیَقُتَھا َأّنَھا َأْحَلاُم َناِئٍم َأْو َخَیاٌل َلا َثَباَت َلُھ َفَتْذَھُب الّلّذُة َوَتْبَقى الّتِب َساَعٍة
ْقَوُة   ى الّش ْھَوُة َوَتْبَق ُزوُل الّش اِني . َوَت َذا   : الّث َواِت َھ ْن َف ِھ ِم ّق َعْلِی ُروٍه َأَش وُل َمْك ُحُص

ْل وِب َب ي  اْلَمْحُب َأْمَراِن َأْعِن ُھ اْل ُع َل وِب  : َیْجَتِم َذا اْلَمْحُب ْن َھ ِھ ِم ّب إَلْی َو َأَح ا ُھ َواَت َم َف
ّنْفِس           اِء ال ي إْعَط َیّقَن َأّن ِف ِإَذا َت وِب َف َذا اْلَمْحُب َواِت َھ ْن َف ِھ ِم َرُه إَلْی َو َأْك ا ُھ وَل َم َوُحُص

َأمْ     َذْیِن اْل وِب َھ َذا اْلَمْحُب ِھ       َحّظَھا ِمْن َھ ى ُقّوِت ْبَرُه َعَل ُھ َوَرَأى َأّن َص ِھ َتْرُك اَن َعَلْی َرْیِن َھ
َرِر َأْسَھُل ِمْن َصْبِرِه َعَلْیِھَما ِبَكِثیٍر َفَعْقُلُھ َوِدیُنُھ َوُمُروَءُتُھ َوِإْنَساِنّیُتُھ َتْأُمُرُه ِباْحِتَماِل الضّ 

ِھ   َوَھَواُه َوُظْلُمُھ َوَطْیُشُھ َوِخّفُتُھ َیْأ]  ٢٥٢ص [  ا ِفی ُمُرُه ِبِإیَثاِر َھَذا اْلَمْحُبوِب اْلَعاِجِل ِبَم
ُھ        َمُھ الّل ْن َعَص وُم َم َب َواْلَمْعُص ا َجَل ْم        . َجاِلًبا َعَلْیِھ َم ّدَواَء َوَل َذا ال ُھ َھ ْل َنْفُس ْم َتْقَب ِإْن َل َف
ِه الّشْھَوُة ِمْن َمَفاِسِد َعاِجَلِتِھ َوَما َتْمَنُعُھ ُتَطاِوْعُھ ِلَھِذِه اْلُمَعاَلَجِة َفْلَیْنُظْر َما َتْجِلُب َعَلْیِھ َھِذ

ا              اِلِحَھا َفِإّنَھ ا ِلَمَص ْيٍء َتْعِطیًل ُم َش ّدْنَیا َوَأْعَظ ِد ال ْيٍء ِلَمَفاِس ُب َش ا َأْجَل اِلِحَھا َفِإّنَھ ْن َمَص ِم
وَ    ِرِه َوِق اُك َأْم اِلِحِھ  َتُحوُل َبْیَن اْلَعْبِد َوَبْیَن ُرْشِدِه اّلِذي ُھَو ِمَل ُھ     . اُم َمَص ْل َنْفُس ْم َتْقَب ِإْن َل َف

ا َوَتَأّملَ        ُھ إْن َطَلَبَھ ُھ َفِإّن َرِة َعْن ى الّنْف ْدُعوُه إَل ا َی ا  َھَذا الّدَواَء َفْلَیَتَذّكْر َقَباِئَح اْلَمْحُبوِب َوَم َھ
ا  َوَجَدَھا َأْضَعاَف َمَحاِسِنِھ اّلِتي َتْدُعو إَلى ُحّبِھ َوْلَیْسَأْل ِجیَرا َنُھ َعّما َخِفَي َعَلْیِھ ِمْنَھا َفِإّنَھ

ْینَ   َواِزْن َب  اْلَمَحاِسُن َكَما ِھَي َداِعَیُة اْلُحّب َواْلِإَراَدِة َفاْلَمَساِوُئ َداِعَیُة اْلُبْغِض َوالّنْفَرِة َفْلُی
ٍم      الّداِعَیْیِن َوْلُیِحّب َأْسَبَقُھَما َوَأْقَرَبُھَما ِمْنَھا َباًبا َوَلا َیُكْن ِم ى ِجْس اٍل َعَل ْوُن َجَم ّرُه َل ّمْن َغ

َأْبَرَص َمْجُذوٍم َوْلُیَجاِوْز َبَصُرُه ُحْسَن الّصوَرِة إَلى ُقْبِح اْلِفْعِل َوْلَیْعُبْر ِمْن ُحْسِن اْلَمْنَظِر 
ِب      ِر َواْلَقْل ْبِح اْلَمْخَب ى ُق ُة ُكلّ     . َواْلِجْسِم إَل ِذِه اْلَأْدِوَی ُھ َھ َزْت َعْن ِإْن َعَج ا      َف ُھ إّل َق َل ْم َیْب ا َل َھ

ِھ        ى َباِب ِھ َعَل ْیَن َیَدْی ُھ َب َرْح َنْفَس اُه َوْلَیْط َطّر إَذا َدَع ُب اْلُمْض ْن ُیِجی ى َم ِأ إَل ْدُق الّلَج ِص
ِق َفِلَیعِ  اَب الّتْوِفی َرَع َب ْد َق َذِلَك َفَق َق ِل ى ُوّف َتِكیًنا َفَمَت َذّلًلا ُمْس ّرًعا ُمَت ِھ ُمَتَض َتِغیًثا ِب ّف ُمْس

وُن            ُھ َیُك َأَذى َفِإّن ُھ ِلْل اِس َوُیَعّرْض ْیَن الّن ْحُھ َب ا َیْفَض وِب َوَل ِذْكِر اْلَمْحُب َوْلَیْكُتْم َوَلا ُیَشّبْب ِب
  .َظاِلًما ُمْعَتِدًیا 

  َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلَأْقِضَیِة َواْلَأْنِكَحِة َواْلُبُیوِع -٦١
  )٥ص /  ٥ج ( -زاد المعاد 

  َفْصٌل ِفي َھْدِیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلَأْقِضَیِة َواْلَأْنِكَحِة َواْلُبُیوِع
َكاَنْت َأْقِضَیُتُھ اْلَخاّصُة َتْشِریًعا َعاّما َوِإّنَما اْلَغَرُض ِذْكُر َھْدِیِھ ِفي اْلُحُكوَماِت ]  ٥ص [ 

َع   اْلُجْزِئّیِة اّلِتي َفَصَل ِبَھا َبْی ْذُكُر َم َن اْلُخُصوِم َوَكْیَف َكاَن َھْدُیُھ ِفي اْلُحْكِم َبْیَن الّناِس َوَن
  .َذِلَك َقَضاَیا ِمْن َأْحَكاِمِھ اْلُكّلّیِة 

  
*******************************  
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  )٣( فضائل الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ومناقبھ وحقوقھ

  
  حقوقھ صلى اهللا علیھ وسلم- الباب الثالث

  
  حقوق النبي صلى اهللا علیھ وسلم ووجوب نصرتھ والتحذیر من الغلو فیھ  .١

  ھشام برغش
   

الحمد هللا الذي أنزل علینا خیر كتبھ، وأرسل إلینا خیر رسلھ، وجعلنا خیر أمة أرسلت 
ھ           { للناس  یھم آیات و عل یھم رسوًال من أنفسھم یتل ؤمنین إذ بعث ف ى الم لقد من اهللا عل

ین   الل مب ي ض ل لف ن قب انوا م ة وإن ك اب والحكم م الكت زكیھم ویعلمھ لھ . }وی فأرس
ى        ا إل ذیرا وداعی ھ شاھدا ومبشرا ون بالھدي ودین الحق لیظھره على الدین كلھ وجعل

ة        اهللا بإذنھ وسراجا منیرا، وجعل طاعتھ  ر األم ھ، وأم ل محبت ھ واتباعھ دلی من طاعت
نفس          د من حق ال ھ آك وى، وجعل حق ان والتق بتوقیره وإجاللھ، وجعل ذلك دلیل اإلیم

لم    } النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم  { : والمال والولد فقال عز وجل م صل وس اللھ
  .وبارك علیھ وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

  :أما بعد
ة القصوى من     فقد بلغت محبتھ ومكانتھ علیھ الصالة والسالم في قلوب أصحابھ الغای

  . المحبة والمنزلة التي تجوز لبشر، وقد شھد بھذه الحقیقة المشركون أنفسھم
ا   : فھذا أبو سفیان، وقد كان مشركا یسأل زید بن الدثنة وقد أتوا بھ لیقتلوه دك اهللا ی أنش

دنا اآل  ال       زید أتحب أن محمدا عن ك؟ ق ي أھل ت ف ھ وأن ك نضرب عنق ا  : ن مكان واهللا م
ي            ي جالس ف ھ، وإن وكة تؤذی ھ تصیبھ ش و فی ذي ھ ھ ال ي مكان دا اآلن ف أحب أن محم

ھ    !! أھلي فیان للمأل من حول دا كحب         : فقال أبو س دا یحب أح اس أح ن الن ت م ا رأی م
  !!أصحاب محمد محمدا

اهللا علیھ وسلم لخطر  وفي غزوة أحد حین انكشف المسلمون وتعرض الرسول صلى
ھ        جت جبھت ى ش ھ الصالة والسالم حت شدید وقد أحاط بھ المشركون یریدون قتلھ علی
ذه            ي ھ ھ ف ي وجنت ر ف ق المغف ن حل ان م ت حلقت ھ ودخل یبت رباعیت ریفة وأص الش
د أال یصل       ي شيء واح ر إال ف اللحظات العصیبة لم یكن أحد من أصحابھ الكرام یفك

الم   الة والس ھ الص ھ علی اح      إلی ھ الرم ا عن دون بھ ادھم یص ھ بأجس اطوا ب أذى، فأح
  .وضربات السیوف

   
د : روى ابن حبان في صحیحھ عن عائشة قالت : قال أبو بكر الصدیق لما كان یوم أح

ي             ى النب اء إل ت أول من ف لم، فكن ھ وس ي صلى اهللا علی م عن النب انصرف الناس كلھ
ت  صلى اهللا علیھ وسلم فرأیت بین یدیھ رجال یقاتل عن ھ فقل داك    : ھ ویحمی كن طلحة ف

فلم أنشب أن أدركني أبو عبیدة بن الجراح وإذا . كن طلحة فداك أبي وأمي. أبي وأمي
ن       إذا طلحة ب لم، ف ھ وس ھو یشتد كأنھ طیر حتى لحقني فدفعنا إلى النبي صلى اهللا علی

  )). دونكم أخاكم فقد أوجب: ((یدیھ صریعا فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم



مي النبي صلى اهللا علیھ وسلم في وجنتھ حتى غابت حلقتان من حلق المغفر في وقد ر
ناشدتك باهللا یا : وجنتھ فذھبت ألنزعھما عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال أبو عبیدة

ؤذي رسول اهللا صلى     : أبا بكر إال تركتني قال ة أن ی فأخذ بفیھ فجعل ینضضھ كراھی
ثم ذھبت آلخذ : یھ، فندرت ثنیة أبي عبیدة قال أبو بكراهللا علیھ وسلم ثم استل السھم بف

ال     : اآلخر فقال أبو عبیدة ي ق ر إال تركتن ا بك ا أب ل ینضضھ    : نشدتك باهللا ی ذه فجع فأخ
لم            ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی م ق دة األخرى ث ي عبی ة أب درت ثنی : حتى استلھ ن

ى طلحة نعالجھ    : قال)) دونكم أخاكم فقد أوجب(( ا عل د أصابتھ بضع عشر      فأقبلن وق
  .ضربة

   
من ینظر لي ما فعل سعد   : ((فلما انتھت المعركة قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

وات ي األم اء أم ف ي األحی ع أف ن الربی ار)) ب ن األنص ل م ال رج ا : فق ك ی ر ل ا أنظ أن
ھ   ال ل إن الرسول  : رسول اهللا ما فعل سعد فنظر فوجده جریحا في القتلى وبھ رمق فق

ال       صل اء؟ ق ي األحی ت أم ف وات أن ي األم ي   : ى اهللا علیھ وسلم أمرني أن أنظر أف ا ف أن
ھ    ل ل ع    : األموات فأبلغ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم عني السالم وق ن الربی إن سعد ب

ل          : یقول لك ي السالم وق غ قومك عن ھ وأبل ا عن أمت جزاك اهللا عنا خیر ما جزى نبین
م    : لھم ول لك ع یق ن الربی یكم عین        : إن سعد ب یكم وف ص لنب د اهللا إن خل م عن ذر لك ال ع

  .واألمثلة غیر ذلك كثیر.. تطرف 
ولكن بالرغم من كل ھذه المحبة واإلجالل والمكانة العظیمة لھ علیھ الصالة والسالم   
في قلوب صحابتھ الكرام فإنھم لم ینزلوه فوق منزلتھ صلى اهللا علیھ وسلم ولم ینسبوا  

ة  إلیھ شیئا من خصائص األلو ك          .. ھی ى ذل ادھم إل وم، ق اس الی ن الن ر م ل كثی ا یفع كم
ان   : ((الغلو الذي حذرھم منھ علیھ الصالة والسالم فقال إیاكم والغلو فإنما أھلك من ك

و بلكم الغل ھ )) [ق ن ماج ذي واب د والترم ي  ]. رواه أحم الم ف الة والس ھ الص ال علی وق
ن الخطاب رضي اهللا      ر ب ھ  الحدیث الذي أخرجھ الشیخان عن عم ي  : ((عن ال تطرون

  )). كما أطرت النصارى ابن مریم إنما أنا عبد اهللا ورسولھ
   

ل               ى ك اس فینبغي عل ن الن ر م دام كثی ا أق ت فیھ ة زل وھذه مسألة من المسائل العظیم
ي ال یجوز            ھ الت ي ھي من خصائص ربوبیت الى الت وق اهللا تع ین حق إنسان أن یمیز ب

ي       ھ كحق النب وق خلق ین حق ره وب د       صرفھا لغی لم، فالرسول محم ھ وس صلى اهللا علی
ذه      وز ھ ده ال یج ھ وعب ول اهللا ونبی د اهللا رس ن عب د ب و محم لم ھ ھ وس لى اهللا علی ص

ا  :  المنزلة وھو سید ولد آدم والشافع لھم یوم الحشر بإذن اهللا كما قال تعالى قل إنما أن
ھ واستغفروه و   ل للمشركین    بشر مثلكم یوحى إلي أنما إلھكم إلھ واحد فاستقیموا إلی وی

فكون الرسول )) إنما أنا ابن امرأة من قریش تأكل القدید: ((وقال صلى اهللا علیھ وسلم
أبشرًا منا :  بشرا ال ینقص من قدره وال یجعلنا نرفض االقتداء بھ كما قال المشركون

ي        دوة الت ھ الق ل من ي تجع واحدًا نتبعھ إنا إذًا لفي ضالل وسعر  بل إن بشریتھ ھي الت
غ رسول اهللا    نقتد د بل ي بھا واألسوة التي نتأساھا لمن كان یرجو اهللا والیوم اآلخر، وق

نوف األذى          ك ص بیل ذل ي س ل ف ر وتحم ا أم ھ كم الة رب لم رس ھ وس لى اهللا علی ص



لم أجر،       ك بكل مس ي ذل واإلضطھاد وكابد المشقات حتى نصره اهللا وبلغ دینھ، ولھ ف
  .ولھ على كل مسلم حق

   
ھ؟ أم        فما ھو حق الرسول  د نھى عن ھ؟ أھو إطراؤه وق ى أمت صلى اهللا علیھ وسلم عل

ھ          ادة إلی ن العب يء م رف ش و ص ر؟ أم ھ يء الكثی و الش ن الغل ا م دائح وفیھ و الم ھ
  كاالستشفاع واإلغاثة ودعائھ من دون اهللا؟

   
د نھى     لم وق والجواب أنھا لیست شیئا من ذلك بل ھذا یناقض أمره صلى اهللا علیھ وس

ھ؟ یمكن أن     عنھ أشد النھي ى أمت إذن، ما ھي حقوق الرسول صلى اهللا علیھ وسلم عل
  :نجمل ھذه الحقوق في أربعة أمور

  . تصدیقھ واإلیمان بھ واتباع سنتھ وطاعتھ: األول
  . محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم ومحبة سنتھ ومحبة ما یحبھ: الثاني
  . توقیره وتعزیره: الثالث
  . الصالة والسالم علیھ: الرابع

  :عرض لھذه األمور بشيء من التفصیلون
  :وھو تصدیقھ علیھ الصالة والسالم واإلیمان بھ واتباع سنتھ وطاعتھ  : األمر األول

الى    ال تع اهللا ورسولھ      :  وھذا ھو معنى شھادة أن محمدا رسول اهللا ق ؤمن ب م ی ومن ل
ال  ا  :  فإنا اعتدنا للكافرین سعیراً   وقد أمر اهللا عباده بطاعة نبیھ فق وا    ی ذین آمن ا ال أیھ

ي          تم تسمعون  وروى البخاري ومسلم عن أب ھ وأن وا عن أطیعوا اهللا ورسولھ وال تول
ال    لم ق ھ وس دخلون    : ((ھریرة رضي اهللا عنھ عن رسول اهللا صلى اهللا علی ي ی ل أمت ك

ى  الوا )) الجنة إال من أب ال     : ق أبى؟ ق ا رسول اهللا ومن ی ة     : ((ی من أطاعني دخل الجن
  )). ومن عصاني فقد أبى

   
ك    ل ذل وقد أمر اهللا عباده المؤمنین باتباعھ صلى اهللا علیھ وسلم واالقتداء بسنتھ، وجع

ال   ا فق ل ودلیلھ ز وج ھ ع رط محبت بكم اهللا   :  ش اتبعوني یحب ون اهللا ف تم تحب ل إن كن ق
ال      ور رحیم  وق وبكم واهللا غف م ذن ذي       :  ویغفر لك ي األمي ال اهللا ورسولھ النب آمنوا ب ف

ھ           یؤمن باهللا وكلم ل حكم ى یقب د حت ان أح ق إیم دون  ، وال یتحق م تھت وه لعلك ھ واتبع ات
ویسلم لقضائھ ویرضى بأمره  فال وربك ال یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم ثم 

  . ال یجدوا في أنفسھم حرجًا مما قضیت ویسلموا تسلیمًا  
ال ره فق ن أم روج ع ھ والخ ن مخالفت ذر م ر:  وح ن أم الفون ع ذین یخ ذر ال ه أو فلیح

ھ         :  تصیبھم فتنة أو یصیبھم عذاب ألیم  وقال ین ل ا تب د م ومن یشاقق الرسول من بع
  .الھدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولھ ما تولى ونصلھ جھنم وساءت مصیرًا  

   
  :األمر الثاني وھو محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم

ذي رواه الشیخان         دیث ال ي الح ھ الصالة والسالم ف ال علی ؤم : ((ق ى  ال ی دكم حت ن أح
ین  س أیضا    )) أكون أحب إلیھ من ولده ووالده والناس أجمع ثالث  : ((وأخرجا عن أن

ان     الوة اإلیم د ح ھ وج واھما وأن    : من كن فی ا س ھ مم ولھ أحب إلی أن یكون اهللا ورس



ره أن        ا یك ھ كم د إذ نجاه اهللا من ر بع یحب المرء ال یحبھ إال هللا وأن یكره أن یعود للكف
ألنت أحب إلي من كل شيء   : قال عمر للنبي صلى اهللا علیھ وسلمو)) یقذف في النار

لم       ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب ال ل دكم    : ((إال من نفسي التي بین جنبي فق ؤمن أح ن ی ل
ي  : فقال عمر)) حتى أكون أحب إلیھ من نفسھ والذي أنزل علیك الكتاب ألنت أحب إل

  )). اآلن یا عمر: ((وسلم من نفسي التي بین جنبي فقال لھ النبي صلى اهللا علیھ
ما : ((متى الساعة یا رسول اهللا؟ قال: وجاء رجل إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال

ي أحب       : قال)) أعددت لھا؟ دقة ولكن ر صالة وال صوم وال ص ما أعددت لھا من كثی
  )). أنت مع من أحببت: ((اهللا ورسولھ قال

   
ا ا    ات منھ ى       ولمحبتھ صلى اهللا علیھ وسلم عالم ھ عل ار شرعھ وتقدیم ھ وإیث داء ب القت

ھ   أھواء النفس وذكره بالصالة علیھ كما شرع ومحبة أصحابھ وما یحبھ صلى اهللا علی
  . وسلم

  :وھو تعزیره وتوقیره وتعظیم أمره صلى اهللا علیھ وسلم: األمر الثالث
الى    ال تع د ق اهللا ورسولھ وت      :  فق وا ب ذیرًا لتؤمن لناك شاھدًا ومبشرًا ون ا أرس ذروه إن ع

وما : (وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصیًال  وروى اإلمام مسلم عن عمرو بن العاص قال
ا       ھ، وم ي من ي عین كان أحد أحب إلي من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وال أجل ف
م أكن         ي ل ت ألن ا أطق كنت أطیق أن أمأل عیني منھ إجالال لھ، ولو سئلت أن أصفھ م

  ). أمأل عیني منھ
ھ  وخیر تعظیم  لرسول اهللا تعظیم سنتھ وھدیھ علیھ الصالة والسالم وتعظیم أمره ونھی

ول          وم فتق اس الی ن الن ر م ل كثی ا یفع ھ، ال كم وعدم تقدیم رأي أحد مھما كان على رأی
إن الشیخ الفالني یقول كذا أو األستاذ فالن یقول كذا : فیقولون لك.. قال الرسول : لھم

  . أو أخبار الیوم تقول كذا
قال أبو بكر : قال اهللا، وقال الرسول، فیقولون: كر ابن عباس على قوم یقول لھموقد أن

  . وعمر، وحذرھم من أن یحل علیھم عذاب من اهللا
وكذلك ما یفعلھ كثیر من العوام وغیرھم ممن ینتسبون إلى الدعوة من السخریة بسنتھ 

ف أم  ھ ومختل ھ وھیئت ي ملبس ا ف رص علیھ ن یح الم ومم الة والس ھ الص وره علی
ألتھم         ئن س افقون  ول ا المن ف بھ ي اتص ر الت ور الكف ن أم ك م ل ذل نھم، ب خرون م فیس
د   لیقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أباهللا وآیاتھ ورسولھ كنتم تستھزئون  ال تعتذروا ق

  .كفرتم بعد إیمانكم  
ره     لم وتعزی ھ وس فیھ       : ومن توقیره صلى اهللا علی ھ س ذب عن عرضھ إذا تعرض ل ال

لم وتعظیم      وبذل ألجل  ھ وس ھ صلى اهللا علی ذلك الغالي والنفیس ؛ وھذا مقتضى محبت
لم یحب الرسول       د مس شأنھ وقدره ، وھو واجب على كل مسلم ، والیتصور أن یوج

  .صلى اهللا علیھ وسلم بحق وصدق ثم الیھب لنصرتھ والذب عن عرضھ الشریف
م وأرو  م دون الشوكة   وقد كان الصحابة رضوان اهللا علیھم أجمعین یبذلون مھجھ احھ

  !!!تصیب قدمھ الشریفة صلى اهللا علیھ وسلم فكیف بما فوق ذلك وأعظم؟



ِھ،     : التعزیُر:"یقوُل شیُخ اإلسالِم  ا یؤِذی لِّ م ْن ُك ھو اسٌم جامٌع لنصرِه وتأییدِه وَمْنُعُھ م
راِم ، وأنْ     : والتوقیُر  ْن اإلجالِل واإلك ٌة م َل   اسٌم جامٌع لُكلِّ مافیِھ سكینٌة وطمأنین ُیعام

  .اھـ" مَن التَّشریِف والتَّكریِم والتَّعظیِم ِبما َیصونُھ عْن ُكلِّ ما ُیْخِرُجُھ عْن َحدِّ الوقاِر 
اَن       إْن ك ٍة ، ف سِّ مرتب ٍة وأَخ طِّ منزل ي أح و ف ِھ فھ تھزيُء ب ُھ والُمس ابُُّھ وُمْؤِذی ا َس وأمَّ

وُیقتُل كذلَك باإلجماِع وال ُیعلُم لُھ ُمخالٌف مسلمًا فإنَُّھ ُیِصبُح ُمرتدًا بإجماِع أھِل العلِم ، 
بیَن علماِء المسلمیَن ، وإنَّ كاَن معاَھدًا أو ِذمِّیًا أو مستأمنًا فإنَّ عھدُه ُمنتِقٌض ویستحُق 

  .أْن ُتضرَب ُعُنُقُھ بالسَّیِف انتصارًا لرسوِل اإلسالِم وَنِبيِّ األناِم 
   
ولُ   ي        { :   كیَف ال وربُّنا جلَّ في ُعاله یق ُھ ِف َنُھُم اللَّ وَلُھ َلَع َھ َوَرُس ْؤُذوَن اللَّ ِذیَن ُی ِإنَّ الَّ

ًا       َذابًا مُِّھین ْم َع دَّ َلُھ ول سبحانھ   ]٥٧األحزاب [} الدُّْنَیا َواْلآِخَرِة َوَأَع ِذیَن  {  : ، ویق َوالَّ
اَنُھم  { : وُل ،واُهللا یق]٦١: التوبة [}  ُیْؤُذوَن َرُسوَل الّلِھ َلُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم   َوِإن نََّكُثوْا َأْیَم

وَن   مِّن َبْعِد َعْھِدِھْم َوَطَعُنوْا ِفي ِدیِنُكْم َفَقاِتُلوْا َأِئمََّة اْلُكْفِر ِإنَُّھْم َال َأْیَماَن َلُھْم َلَعلَُّھْم  } َینَتُھ
  ]. ١٢التوبة[
ھُ    اِم ل يِّ واالنتق رِض النِّّب یانِة ع بحانُھ بص َل اُهللا س د تكفَّ اَل و ق ْؤَمُر ( فق ا ُت َدْع ِبَم َفاْص

  ]. ٩٥و  ٩٤: الحجر ) [ِإنَّا َكَفْیَناَك اْلُمْسَتْھِزِئیَن . َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكیَن 
لم   : عْن أبي ھریرة قاَل" الصحیحین" وفي أال : " قاَل رسوُل اِهللا  صلى اهللا علیھ وس

َنھ       ریٍش ولع ْتَم ق ي َش ِرُف اهللا عنِّ ف َیْص َذمََّمًا،     تروَن كی ون ُم َذمََّمًا، ویلعن م، یشتمون ُم
ٌد ا ُمَحمَّ ُع  !".وأن و األقط لم  ھ ھ وس لى اهللا علی يِّ  ص ْبِغَض النَِّب یََّن أنَّ ُم بحانُھ ب واُهللا س

  .} إنَّ شاِنَئَك ُھَو األبتُر { الخاسُر الذَّلیُل، فقاَل جلَّ شأنُھ  
لِّ      ومْن أوجِھ الكفایِة أنَّ ُیْكِرَم اُهللا وُیْن  ِھ بُك دِّفاِع عْن نبی ذَّْوِد وال ِعَم على بعِض عبادِه بال

يِّ  صلى       ْن النَِّب دِّفاع ع دِّى لل مایستطیُع وھي مرتبٌة عظیمٌة وشرٌف كبیٌر لُكلِّ مْن تص
  اهللا علیھ وسلم  فاللُھمَّ َشرِّْفَنا بالدِّفاِع عْن نبیَك الكریِم  صلى اهللا علیھ وسلم 

   
  :ھ علیھ الصالة والسالم ھي الصالة علیھاألمر الرابع من حقوق

الى ھ تع ھ     :  لقول لوا علی وا ص ذین آمن ا ال ا أیھ ي ی ى النب لون عل ھ یص إن اهللا ومالئكت
ة االستغفار،      وسلموا تسلیما  والصالة من اهللا ثناؤه على أنبیائھ، والصالة من المالئك

  . ومن الناس الدعاء والتعظیم والتكریم
ھ من أعظم ال     ال       والصالة علی ة ق ن ربیع ن عامر ب د ب ام أحم سمعت  : ذكر روى اإلم

من صلى علي صالة لم تزل المالئكة تصلي : ((رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول
وروى الترمذي عن ابن مسعود عن )) علیھ ما صلى علي فلیقل عبد من ذلك أو لیكثر

ال  ر      : ((النبي صلى اهللا علیھ وسلم ق ة أكث وم القیام ي ی اس ب ى الن ي صالة  أول )) ھم عل
   -:وتتأكد الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم في مواضع وأعمال منھا

البخیل من ذكرت عنده فلم یصل : ((إذا ورد ذكر النبي صلى اهللا علیھ وسلم لقولھ -١
ي،         : ((وقال علیھ الصالة والسالم )) علي م یصل عل ده فل رغم أنف رجل ذكرت عن

ان ثم انسلخ قبل أن یغفر لھ، ورغم أنف رجل ورغم أنف رجل دخل علیھ شھر رمض
  )). أدرك عنده أبواه الكبر فلم یدخاله الجنة



رة   -٢ ي ھری س   : ((الصالة علیھ في المجالس لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم عن أب ا جل م
اء    إن ش رة، ف یھم ت ان عل یھم إال ك ى نب لوا عل م یص ھ ول ذكروا اهللا فی م ی ا ل وم مجلس ق

  ).)عذبھم وإن شاء غفر لھم
لم          -٣ ھ مس ا رواه عن لم فیم ھ وس ھ صلى اهللا علی ؤذن لقول الصالة علیھ عند سماع الم

ي           : ((وغیره إن من صلى عل ي، ف م صلوا عل ول ث ا یق ل م إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مث
د        ة ال تنبغي إال لعب ي الجن ة ف ا منزل صلى اهللا علیھ بھا عشرا ثم سلوا لي الوسیلة فإنھ

  )).ن أنا ھو فمن سأل لي الوسیلة حلت علیھ الشفاعةمن عباد اهللا وأرجو أن أكو
ھ   -٤ الصالة علیھ عند دخول المسجد والخروج منھ وعند المرور بالمساجد فكان علی

ال   لم وق د وس ى محم لى عل جد ص ل المس الم إذا دخ الة والس ي : ((الص ر ل م اغف اللھ
ك   واب رحمت ال      )) ذنوبي وافتح لي أب لم وق د وس ى محم م  : ((وإذا خرج صلى عل اللھ

ھ   )) اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ب رضي اهللا عن : ولقول علي بن أبي طال
لم    ھ وس رواه إسماعیل القاضي   . إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي صلى اهللا علی

  .في كتاب الصالة
ا             -٥ ان الصالة أو واجب، وأم ر، وھو ركن من أرك ي التشھد األخی ھ ف الصالة علی

  .لتشھد األول فھي مستحبةالصالة علیھ في ا
  . الصالة علیھ في صالة الجنائز -٦
ر       -٧ ول عم دعاء لق د ختم ال ھ عن ین السماء     : وتستحب الصالة علی وف ب دعاء موق ال

  . واألرض ال یصعد منھ شيء حتى تصلي على نبیك
من : ((یوم الجمعة یستحب فیھ اإلكثار من الصالة علیھ لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم -٨

امكم یوم الجمعة، ففیھ خلق آدم وفیھ قبض، فیھ النفخة وفیھ الصعقة، فأكثروا أفضل أی
ي     ة عل التكم معروض إن ص ھ، ف الة فی ن الص ي م الوا)) عل ف  : ق ول اهللا وكی ا رس ی

ت      د أرم التنا وق ك ص رض علی ت    –تع د بلی ي وق ال –یعن ى  : ((ق رم عل إن اهللا ح
  ]. ود والنسائي وابن ماجةرواه احمد وأبو دا)) [األرض أن تأكل أجساد األنبیاء

فعلینا معاشر المسلمین أن ننتبھ من نومة الجھل وأن نعظم ربنا بامتثال أمره واجتناب 
ي          ھ ف داء ب لم باتباعھ واالقت ھ وس ا صلى اهللا علی نھیھ وإخالص العبادة لھ وتعظیم نبین

یئًا یشعر         ل ش ھ وأال نفع ا جاء ب ل م ي ك دم   تعظیم اهللا واإلخالص لھ واالقتداء بھ ف بع
لم، نسأل اهللا عز            ھ وس ره صلى اهللا علی رب قب ع األصوات ق رام كرف التعظیم واالحت
ریفة   ھ الش ن یدی قنا م ده واس ا بع ره وال تفتن ا أج م ال تحرمن ا، اللھ فعھ فین ل أن یش وج
لیت         ا ص د كم ا محم ى نبین ارك عل م وب ل اللھ دا وص دھا أب أ بع ة ال نظم ربة ھنیئ ش

  .العالمین إنك حمید مجیدوباركت على سیدنا إلبراھیم في 
  ُحُقوُق النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َعَلى ُأمَِّتِھ  .٢

  سعید بن علي بن وھف القحطاني
   

  :منھا، للنبي الكریم صّلى اهللا علیھ وسّلم حقوق على أمتھ وھي كثیرة
ھ  : أوال ى ب ا أت دیقھ فیم ّلم، وتص ھ وس ّلى اهللا علی ھ ص ادق ب ان الص الى: اإلیم ال تع : ق

رٌ     { وَن َخِبی ا َتْعَمُل ُھ ِبَم ا َواللَّ ابن  [} َفآِمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوالنُّوِر الَِّذي َأنَزْلَن ]. سورة التغ
ُكْم َفآِمُنوْا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ النَِّبيِّ اُألمِّيِّ الَِّذي ُیْؤِمُن ِباللَِّھ َوَكِلَماِتِھ َواتَِّبُعوُه َلَعلَّ{: وقال تعالى



ُدوَن راف [} َتْھَت ورة األع الى ]. س ال تع وا     {: وق َھ َوآِمُن وا اللَّ وا اتَُّق ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی
ورٌ         ُھ َغُف ْم َواللَّ ْر َلُك ِھ َوَیْغِف وَن ِب وًرا َتْمُش ْم ُن  ِبَرُسوِلِھ ُیْؤِتُكْم ِكْفَلْیِن ِمن رَّْحَمِتِھ َوَیْجَعل لَُّك

یٌم د [} رَِّح ورة الحدی الى  ].س ال تع ْدَنا      {: وق ا َأْعَت وِلِھ َفِإنَّ ِھ َوَرُس ْؤِمن ِباللَّ ْم ُی ن لَّ َوَم
اَس  : ((وَقاَل َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم]. سورة الفتح[} ِلْلَكاِفِریَن َسِعیًرا ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّ

  .رواه مسلم)) ي َوِبَما ِجْئُت ِبِھَحتَّى َیْشَھُدوا َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوُیْؤِمُنوا ِب
و   ّلم ھ ھ  : واإلیمان بھ صّلى اهللا علیھ وس دیق نبوت س   ، تص لھ للجن واإلن ، وأن اهللا أرس

ھ  ، ومطابقة تصدیق القلب بذلك شھادة اللسان ، وتصدیقھ في جمیع ما جاء بھ وقالھ بأن
ب والنطق بالشھادة باللسان،     ، رسول اهللا ك    فإذا اجتمع التصدیق بھ بالقل ق ذل م تطبی ث

  .العمل بما جاء بھ؛ تمَّ اإلیمان بھ صّلى اهللا علیھ وسّلم
فإذا وجب اإلیمان بھ : وجوب طاعتھ صّلى اهللا علیھ وسّلم، والحذر من معصیتھ: ثانًیا

الى ، وتصدیقھ فیما جاء بھ وجبت طاعتھ؛ ألن ذلك مما أتى بھ ِذیَن    {: قال تع ا الَّ ا َأیَُّھ َی
وْا ا وْا َأِطیُع َمُعونَ  آَمُن ُتْم َتْس ُھ َوَأن ْوا َعْن وَلُھ َوَال َتَولَّ َھ َوَرُس ال[} للَّ ورة األنف ال ]. س وق

انَتُھوا   {: تعالى ُھ َف اُكْم َعْن ال  ]. سورة الحشر  [} ...َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَھ وق
الى یبَ {: تع ِرِه َأن ُتِص ْن َأْم اِلُفوَن َع ِذیَن ُیَخ َذِر الَّ یٌمَفْلَیْح َذاٌب َأِل یَبُھْم َع ٌة َأْو ُیِص } ُھْم ِفْتَن

ا       {: وقال تعالى]. سورة النور[ ْن َتْحِتَھ ِري ِم اٍت َتْج ُھ َجنَّ وَلُھ ُیْدِخْل َوَمْن ُیِطِع اللََّھ َوَرُس
َعدَّ ُحُدوَدُه ُیْدِخْلُھ َوَمْن َیْعِص اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَیَت* اْلَأْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظیُم 

  ].سورة النساء[} َناًرا َخاِلًدا ِفیَھا َوَلُھ َعَذاٌب ُمِھیٌن
الَ     لََّم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی اَع     : ((وَعْن َأَبي ُھَرْیَرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَّ ْد َأَط اَعِني َفَق ْن َأَط َم

لَّى  . واه البخاري ومسلمر)) اللََّھ َوَمْن َعَصاِني َفَقْد َعَصى اللََّھ وَعْنُھ َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َص
ْن   : َقاُلوا)) ُكلُّ ُأمَِّتي َیْدُخُلوَن اْلَجنََّة ِإال َمْن َأَبى: ((اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِھ َوَم َیا َرُسوَل اللَّ

  .رواه البخاري)) ْد َأَبىَمْن َأَطاَعِني َدَخَل اْلَجنََّة َوَمْن َعَصاِني َفَق: ((َیْأَبى؟ َقاَل
ھ        : ثالًثا داء بھدی ع األمور، واالقت ي جمی دوة ف ّلم، واتخاذه ق : اتباعھ صّلى اهللا علیھ وس

الى  ال تع ُھ     {: ق وَبُكْم َواللَّ ْم ُذُن ْر َلُك ُھ َوَیْغِف ْبُكُم اللَّ اتَِّبُعوِني ُیْحِب َھ َف وَن اللَّ ُتْم ُتِحبُّ ْل ِإن ُكن ُق
یٌم وٌر رَِّح ورة [} َغُف رانس الى]. آل عم ال تع ُدونَ {: وق ْم َتْھَت وُه َلَعلَُّك ورة [} َواتَِّبُع س

ال صّلى اهللا   ، فیجب السیر على ھدیھ والتزام سنتھ، والحذر من مخالفتھ]. األعراف ق
  .رواه البخاري ومسلم)) َمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي َفَلْیَس ِمنِّي: ((علیھ وسّلم

ین     محبتھ صّلى اهللا علیھ وسّل: رابًعا اس أجمع د، والن د، والوال : م أكثر من األھل والول
الى ال تع َواٌل    {: ق یَرُتُكْم َوَأْم ْم َوَعِش َواُنُكْم َوَأْزَواُجُك آُؤُكْم َوِإْخ اُؤُكْم َوَأْبَن اَن آَب ْل ِإن َك ُق

ْیكُ    بَّ ِإَل ْوَنَھا َأَح وِلِھ    اْقَتَرْفُتُموَھا َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَھا َوَمَساِكُن َتْرَض ِھ َوَرُس َن اللَّ م مِّ
سورة [} َوِجَھاٍد ِفي َسِبیِلِھ َفَتَربَُّصوْا َحتَّى َیْأِتَي اللَُّھ ِبَأْمِرِه َواللَُّھ َال َیْھِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقیَن

وَن  ال ُیْؤِمُن َأَحُد: ((َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم: وَعْن َأَنٍس َقاَل]. التوبة ُكْم َحتَّى َأُك
  . رواه البخاري ومسلم)) َأَحبَّ ِإَلْیِھ ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس َأْجَمِعیَن

  : وقد ثبت في الحدیث أن من ثواب محبتھ االجتماع معھ في الجنة
لَّمَ        ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ال َص َدْدَت   : ((وذلك عندما سألھ رجل عن الساعة فق ا َأْع ا َم )) َلَھ

َھ     : َقاَل بُّ اللَّ ي ُأِح َدَقٍة، َوَلِكنِّ َیا َرُسوَل اللَِّھ َما َأْعَدْدُت َلَھا َكِبیَر َصالٍة َوال ِصَیاٍم َوال َص
  .رواه البخاري ومسلم)) َفَأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت: ((َقاَل. َوَرُسوَلُھ



َألْنَت َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن ُكلِّ َشْيٍء  َیا َرُسوَل اللَِّھ: ولما قال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ
ال َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ : ((ِإال ِمْن َنْفِسي َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم

بُّ   ':َفَقاَل َلُھ ُعَمُر)) ِإَلْیَك ِمْن َنْفِسَك َت َأَح ِھ َألْن يُّ       َفِإنَُّھ اآلَن َواللَّ اَل النَِّب ي َفَق ْن َنْفِس يَّ ِم ِإَل
  .رواه البخاري)) اآلَن َیا ُعَمُر: ((َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم

َثالٌث َمْن ُكنَّ ِفیِھ َوَجَد ِبِھنَّ َحالَوَة اِإلیَماِن؛ َمْن َكاَن اللَُّھ : ((وَقاَل َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم
وَد      َوَرُسوُلُھ َأَحبَّ ِإ َرَه َأْن َیُع ِھ، َوَأْن َیْك ُھ ِإال ِللَّ ْرَء ال ُیِحبُّ َلْیِھ ِممَّا ِسَواُھَما، َوَأْن ُیِحبَّ اْلَم

  .رواه البخاري ومسلم)) ِفي اْلُكْفِر َبْعَد َأْن َأْنَقَذُه اللَُّھ ِمْنُھ َكَما َیْكَرُه َأْن ُیْقَذَف ِفي النَّاِر
ذ  ھ    والشك أن من وفَّقھ اهللا تعالى ل د حالوت ان ووج م اإلیم فیستلذ الطاعة   ، لك ذاق طع

وال یسلك إال ، ویتحمل المشاّق في رضى اهللا عز وجل، ورسولھ صّلى اهللا علیھ وسّلم
ھ رسوالً          ھ رضي ب ّلم؛ ألن ھ وس د صّلى اهللا علی ھ، ومن   ، ما یوافق شریعة محم وأحب

  :ائلأحبھ من قلبھ صدقًا أطاعھ صّلى اهللا علیھ وسّلم؛ ولھذا قال الق
  ھذا لعمري في القیاِس بدیُع*** تعصي اإللھ وأنت ُتْظھر ُحبَُّھ 

  إن الُمحبَّ لمن ُیِحبُّ ُمطیُع*** لو كان ُحبََّك صادقًا ألطعتھ 
ّلم        ھ وس ّلى اهللا علی ھ ص داء ب ي االقت ر ف ّلم تظھ ھ وس ّلى اهللا علی ھ ص ، وعالمات محبت

ھ  وال، واجتناب نواھیھ، وامتثال أوامره، واتباع سنتھ أدب بآداب دة والرخاء   ، ت ي الش ، ف
ر  ر والیس ي العس ره ، وف یئًا آث ب ش ن أح ك أن م ھ، وال ش ر موافقت ن ، وآث م یك وإال ل

  .صادقًا في حبھ ویكون مّدعیًا
ھ   لَّمَ       : وال شك أن من عالمات محبت ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ھ َص ھ؛ لقول دِّیُن  : ((النصیحة ل ال

امَِّتِھمْ : ((َقاَل ِلَمْن؟: ، ُقْلَنا))النَِّصیَحُة رواه )) ِللَِّھ َوِلِكَتاِبِھ َوِلَرُسوِلِھ َوَألِئمَِّة اْلُمْسِلِمیَن َوَع
ّلم   . مسلم ھ وس ھ  : والنصیحة لرسولھ صّلى اهللا علی دیق بنبوت ر    ، التص ا أم ھ فیم وطاعت

ھ  ھ  ، ب ى عن ا نھ اب م ھ، واجتن اً  ، وُمؤازرت ًا ومیت ھ حی نتھ  ، ونصرتھ وحمایت اء س وإحی
ل بھ  اوالعم ا ، ا وتعلمھ ذب عنھ ا وال رھا، وتعلیمھ ة ، ونش ھ الكریم ق بأخالق ، والتخل

  .وآدابھ الجمیلة
ا رتھ: خامًس وقیره، ونص ھ، وت الى: احترام ال تع ا ق وِلِھ {: كم ِھ َوَرُس وا ِباللَّ ِلُتْؤِمُن

ْیَن   َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنو{: وقال تعالى]. سورة الفتح[} ...َوُتَعزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه دُِّموا َب ا ال ُتَق
ال {: وقال تعالى]. سورة الحجرات[} َیَدِي اللَِّھ َوَرُسوِلِھ َواتَُّقوا اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َسِمیٌع َعِلیٌم

ا    ُكم َبْعًض ُدَعاِء َبْعِض ور  [} ...َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل َبْیَنُكْم َك ي   ]. سورة الن ة النب وحرم
د    ّلم بع ھ وس ھ  صّلى اهللا علی ھ    ، موت ر حدیث د ذك ك عن ھ وذل وقیره الزم كحال حیات ، وت

  .ونصرتھا، والدعوة إلیھا، وتعلم سنتھ، وسماع اسمھ وسیرتھ، وسنتھ
الى  : الصالة علیھ صّلى اهللا علیھ وسّلم:سادًسا ال اهللا تع لُّوَن    {: ق ُھ ُیَص َھ َوَمالِئَكَت ِإنَّ اللَّ

ِلیًما    َعَلى النَِّبيِّ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمنُ  لُِّموا َتْس ِھ َوَس لُّوا َعَلْی ال  ]. سورة األحزاب  [} وا َص وق
لََّم ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ًرا : ((َص ا َعْش ِھ ِبَھ ُھ َعَلْی لَّى اللَّ الًة َص يَّ َص لَّى َعَل ْن َص رواه )) َم

  . مسلم
لُّوا     ال َتْجَعُلوا ُبُیوَتُكْم ُقُبو: ((وَقاَل َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ًدا َوَص ِري ِعی وا َقْب ًرا َوال َتْجَعُل

ُتمْ   ُث ُكْن ي َحْی الَتُكْم َتْبُلُغِن ِإنَّ َص يَّ َف د)) َعَل وداود وأحم ِھ  . رواه أب ُھ َعَلْی لَّى اللَّ اَل َص وَق
  . رواه الترمذي وأحمد)) اْلَبِخیُل الَِّذي َمْن ُذِكْرُت ِعْنَدُه َفَلْم ُیَصلِّ َعَليَّ: ((َوَسلََّم



ى   : ((اَل َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّموَق لُّوا َعَل َما َجَلَس َقْوٌم َمْجِلًسا َلْم َیْذُكُروا اللََّھ ِفیِھ َوَلْم ُیَص
مْ       َر َلُھ اَء َغَف ذََّبُھْم َوِإْن َش اَء َع ِإْن َش د  )) َنِبیِِّھْم ِإلَّا َكاَن َعَلْیِھْم ِتَرًة َف ذي وأحم . رواه الترم

لَّمَ   وَقاَل َصلَّى ال ِھ َوَس ُھ َعَلْی يَّ        : ((لَّ لِّ َعَل ْم ُیَص َدُه َفَل ْرُت ِعْن ٍل ُذِك ُف َرُج َم َأْن رواه )) َرِغ
  .الترمذي وأحمد

  :من مواطن الصالة على النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم
یم         ن الق ام اب ا اإلم ر منھ رة ذك واطن كثی ّلم م ھ وس ي صّلى اهللا علی ى النب وللصالة عل

ین  ' جالء األفھام في الصالة والسالم على خیر األنام'رحمھ هللا في كتابھ  واحدًا وأربع
  :موطنًا، منھا على سبیل المثال

وبعد إجابة ، وعند الخروج منھ، الصالة علیھ صّلى اهللا علیھ وسّلم عند دخول المسجد
ازة،        ، وعند الدعاء، وعند اإلقامة، المؤذن ي الصالة، وفي صالة الجن ي التشھد ف وف

باح   ي الص ة  وف وم الجمع ي ی اء، وف رقھم  ، والمس ل تف وم قب اع الق د اجتم ي ، وعن وف
ة  : الخطب  ي صالة الجمع ة اسمھ   ، كخطبت د كتاب ین    ، وعن دین ب اء صالة العی ي أثن وف

رات  وت ، التكبی ر دعاء القن روة  ، وآخ فا والم ى الص ره ، وعل ى قب وف عل د الوق ، وعن
ذنب إذا أراد أن  ، وعند الھم والشدائد وطلب المغفرة ب ال ھ   وعق ر عن ك   ، یكف ر ذل وغی

  .من المواطن التي ذكرھا رحمھ اهللا في كتابھ
  

ى،        دیث لكف ذا الح ّلم إال ھ ھ وس ولو لم یرد في فضل الصالة على النبي صّلى اهللا علی
ُھ َعلَ    : ((َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم لَّى اللَّ َدًة َص َلاًة َواِح ِھ  َمْن َصلَّى َعَليَّ َص ْی

اتٍ    ُر َدَرَج ُھ َعْش رواه النسائي  )) َعْشَر َصَلَواٍت َوُحطَّْت َعْنُھ َعْشُر َخِطیَئاٍت َوُرِفَعْت َل
  .وأحمد
َیا {: قال اهللا تعالى: وجوب التحاكم إلیھ، والرضي بحكمھ صّلى اهللا علیھ وسّلم: سابًعا

ُسوَل َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اللََّھ َوَأِطیُعوا الرَّ
} َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّھ َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْیٌر َوَأْحَسُن َتْأِویًال

ي    َفَلا َوَربَِّك َلا ُیْؤِمُنوَن َحتَّى ُیَحكِّ{]. سورة النساء[ ُدوا ِف ا َیِج ُموَك ِفیَما َشَجَر َبْیَنُھْم ُثمَّ َل
ى سنتھ   ]. سورة النساء[} َأْنُفِسِھْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْیَت َوُیَسلُِّموا َتْسِلیًما ویكون التحاكم إل

  .وشریعتھ بعده صّلى اهللا علیھ وسّلم
و وال تقصیر    : ثامًنا ال غل ّلم ب و : إنزالھ مكانتھ صّلى اهللا علیھ وس د هللا ورسولھ   فھ ، عب

لین     اء والمرس ین واآلخرین    ، وھو أفضل األنبی ام   ، وھو سید األول وھو صاحب المق
ره ضرًا وال   ، المحمود، والحوض المورود ولكنھ مع ذلك بشر ال یملك لنفسھ وال لغی

َب  ُقل الَّ َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزآِئُن اللَِّھ َوال َأ{: نفعًا إال ما شاء اهللا كما قال تعالى ْعَلُم اْلَغْی
ُقل {: وقال تعالى]. سورة األنعام[} ...َوال َأُقوُل َلُكْم ِإنِّي َمَلٌك ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُیوَحى ِإَليَّ

َن              َتْكَثْرُت ِم َب َالْس ُم اْلَغْی ُت َأْعَل ْو ُكن ُھ َوَل اَء اللَّ ا َش را ِإالَّ َم ا َوَال َض ي َنْفًع الَّ َأْمِلُك ِلَنْفِس
وقال ]. سورة األعراف[} َخْیِر َوَما َمسَِّنَي السُّوُء ِإْن َأَنْا ِإالَّ َنِذیٌر َوَبِشیٌر لَِّقْوٍم ُیْؤِمُنوَناْل

ْن         * ُقْل ِإنِّي َلا َأْمِلُك َلُكْم َضرا َوَلا َرَشًدا {: تعالى ٌد َوَل ِھ َأَح َن اللَّ ي ِم ْن ُیِجیَرِن ي َل ْل ِإنِّ ُق
  ]. سورة الجن[} َحًداَأِجَد ِمْن ُدوِنِھ ُمْلَت

ام    وم القی َك  {وقد مات صّلى اهللا علیھ وسّلم كغیره من األنبیاء، ولكن دینھ باٍق إلى ی ِإنَّ
ده ال      ]. سورة الزمر[} َمیٌِّت َوِإنَُّھْم َمیُِّتوَن ادة إال اهللا وح ھ ال یستحق العب م أن وبھذا یعل



اَي وَ   {شریك لھ  ِكي َوَمْحَی َلاِتي َوُنُس اَلِمیَن    ُقْل ِإنَّ َص ِھ َربِّ اْلَع اِتي ِللَّ ُھ   * َمَم ِریَك َل ال َش
د     ]. سورة األنعام[} َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَُّل اْلُمْسِلِمیَن ا محم ى نبین لم عل وصلى اهللا وس

  .وعلى آلھ وأصحابھ
  'وداع الرسول ألمتھ دروس، وصایا، وعبٌر، وعظات ' :من كتاب

  قحطانيسعید بن علي بن وھف ال/ للشیخ
  )معناھا ـ صیغھا ـ أوقاتھا ـ فوائدھا(صلى اهللا علیھ وسلم الصالة على النبي   .٣

  الموجز البدیع في الصالة والسالم على الحبیب الشفیع
  أحمد بن عبد العزیز الحمدان 
   

  :َقاَل اُهللا َتَعاَلى
  }ِذیَن َءاَمُنوْا َصلُّوْا َعَلْیِھ َوَسلُِّموْا َتْسِلْیمًانَّ اَهللا َوَمَالِئَكَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َیاَأیَُّھا الَِّ}

  :َوَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  )).َمْن َصـلَّى َعَليَّ َواِحـَدًة َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َعْشـًرا((
   

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
َالُم اَألَتمَّ  َالُة َوالسَّ َده، َوالصَّ ُد ِهللا َوْح ِھ  اْلَحْم ى آِل وِل اِهللا َوَعَل ى َرُس َالِن َعَل اِن اَألْكَم

  .َوَصحِبھ
  :َأمَّا َبْعد

  .َأْن َفَطَرُھْم َعَلى االْعِتَراِف ِباْلَفْضِل َألْھِل الَفْضل: َفِإنَّ ِمْن ِنَعِم اِهللا َتَعاَلى َعَلى ِعَباِده
اَلى  َبعْ  –َوِإنَّ َأْعَظَم َمْن َنِدْیُن َلُھ ِبالَفْضِل َواْلِمنَِّة  ھ    : –َد اِهللا َتَع وُل اِهللا صلى اهللا علی َرُس

ْن         ِھ ِم َرَنا ِب َدى، َوَبصَّ ى الُھ َالَلِة ِإَل ْن الضَّ وسلم؛ َفُھَو َسیُِّد الَخْلِق الَِّذي َأْخَرَجَنا اُهللا ِبِھ ِم
ا َخْیَر اْلَجَزاء، َوَصلَّى الَعَمى؛ َبلََّغ ِرَساَلَة َربِّھ، َوَجاَھَد في اِهللا َحقَّ ِجَھاِده، َفَجَزاُه اُهللا َعنَّ

  .َعَلْیِھ َصَالًة َتْمُأل َأْقَطاَر اَألْرَض َوالسََّماء، َوَسلََّم َتْسِلْیمًا َكِثْیرًا
لم         ھ وس ِھ صلى اهللا علی ِلھ، َوَأَداِء َحقِّ ْكِر َفْض اِئِل ُش ِم َوَس : َوَقْد َجَعَل اُهللا َتَعاَلى ِمْن َأْعَظ

ِة    الصََّالُة  َوالسََّالُم َعَل اِلَحات، اْلُمَقرَِّب اِل الصَّ ْیھ، َفُھَما ِمْن َأَجلِّ الُقُرَبات، َوَأْفَضِل اَألْعَم
  . ِإَلى َربِّ اَألْرِضَ السََّماَوات

ِلَذا اْسَتَخْرُت اَهللا َتَعاَلى في َوْضِع ُموَجٍز َیُكوُن َتْذِكَرًة ِلي َوِلَمْن اطََّلَع َعَلْیِھ ِمْن ِإْخَواِني؛ 
ِھ َمْع ي     ِفْی ُة الَِّت َواِطُن َواَألْزِمَن ُلَھا، َواْلَم لم، َوَفْض ھ وس لى اهللا علی ِھ ص َالِة َعَلْی ى الصَّ َن

  .ُتَشَرُع ِفْیَھا، َوَشْيٌء ِمْن َفَواِئِدَھا
  .ِھ َوَصْحِبھَوَصلَّى اُهللا َوَسلََّم َعَلى َنِبیَِّنا ُمَحمَّد َوآِل. َواَهللا َأْسَأُل َأْن َیَتَقبََّلُھ ِباْلَقُبوِل اْلَحَسن

   
  :معنى الصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم* 

  :َقاَل اُهللا َجلَّ َثَناُؤه
  .}انَّ اللََّھ َوَمَالِئَكَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َیآ َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْیِھ َوَسلُِّموْا َتْسِلیًمِ}

ِھ            -آلَیِة في ا –َبیََّن َتَعاَلى  َد َمَالِئَكِت لم ِعْن ھ وس ٍد صلى اهللا علی ِھ ُمَحمَّ ى َنِبیِّ ي َعَل ُھ ُیْثِن َأنَّ
وا     ِذیَن آَمُن ا الَّ اْلُمَقرَِّبْین، َوَمَالِئَكُتُھ ُیْثُنوَن َعَلْیِھ صلى اهللا علیھ وسلم َوَیْدُعوَن َلھ، َفَیا َأیَُّھ



ا    َصلُّوا َأْنُتْم َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا َذِلَك، ِلَم قُّ ِب  علیھ وسلم َوَسلُِّموا َتْسِلْیمًا، َألنَُّكْم َأَح
  .َناَلُكْم ِبَبَرَكِة ِرَساَلِتِھ ِمْن َشَرِف الدُّْنَیا َواآلِخَرة

   
  :َوَقْد َعلََّمَنا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم َكْیَف ُنَصلِّي َعَلْیھ

َرَة رضي اهللا ع     ِن ُعْج ِب ْب الَ  َفَعْن َكْع ھ، َق ا : ن لُِّم       : ُقْلَن َف ُنَس ا َكْی ْد َعِلْمَن وَل اهللا، َق ا َرُس َی
اللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد : َفُقوُلوا: ((َعَلْیك، َفَكْیَف ُنَصلِّي َعَلْیَك ؟ َقاَل صلى اهللا علیھ وسلم

رَ       ى آِل ِإْب َراِھْیَم َوَعَل ى ِإْب لَّْیَت َعَل ا َص مَّ     َوَعَلى آِل ُمَحمَّد، َكَم د، اللَُّھ ٌد َمِجی َك َحِمی اِھیَم ِإنَّ
َك             َراِھیَم ِإنَّ ى آِل ِإْب َراِھْیَم َوَعَل ى ِإْب َت َعَل ا َباَرْك د، َكَم ى آِل ُمَحمَّ ٍد َوَعَل ى ُمَحمَّ َباِرْك َعَل

  )).َحِمیٌد َمِجید
  .َیا اهللا: َأْي)) اللَُّھمَّ((َقوُلُھ 

  )): َصلِّ((َوَقوُلُھ 
ْن اهللاِ  َالُة ِم أل     : ـ الصَّ ي اْلَم لم ف ھ وس لى اهللا علی ِھ ص ى َنِبیِّ الى َعَل بحانھ وتع اُؤُه س َثَن

  .اَألْعَلى، َوَرْفُعُھ ِلِذْكِره
َالمُ     ْیِھُم السَّ ِة َعَل ْن اْلَمَالِئَك ِھ صلى اهللا       : ـ َوالصََّالُة ِم َر َنِبیِّ ي ِذْك اَلى َأْن ُیْعِل َؤاُل اِهللا َتَع ُس

  .علیھ وسلم َوُیْثِني َعَلْیھ
لم،  : ـ َوالصََّالُة ِمْن اْلَعْبِد اْلُمَصلِّي َثَناٌء ِمْن اْلُمَصلِّي َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا علیھ وس

  .َوُسَؤاُل اِهللا َتَعاَلى َأْن ُیْثِني َعَلْیِھ صلى اهللا علیھ وسلم في اْلَمأل اَألْعَلى
  :-نًا َمْعَنى الصََّالة َرِحَمُھ اُهللا َتَعاَلى، ُمَبیِّ –َقاَل َأُبو اْلَعاِلَیِة 

  .َصَالُة اللَِّھ َثَناُؤُه َعَلْیِھ ِعْنَد اْلَمَالِئَكة، َوَصَالُة اْلَمَالِئَكِة الدَُّعاء
ِة  )) ُمَحمٍَّد((َوَقوُلُھ  لٍ ((َمْبِنيٌّ َعَلى ِزَن لِ )) ُمَفعَّ وٌع      : ِمْث اٌء َموُض َو ِبَن ل، َوُھ ٍم َوُمَبجَّ ُمَعظَّ
  .ُھَو الَِّذي َكُثَر َحْمُد اْلَحاِمِدْیَن َلُھ َواْسَتَحقَّ َأْن ُیْحَمَد َمرًَّة َبْعَد ُأْخَرى: ُمَحمٌَّدِلَذا َف. ِلْلَتْكِثْیر
  .ُھْم ُأمََّھاُت اْلُمْؤِمِنیَن َرِضَي اُهللا َعْنُھّن، َوَبُنو َھاِشٍم َوَبُنو اْلُمطَِّلب)) َوآِل ُمَحمٍَّد((َوَقوُلُھ 

  :َأْتَباُعُھ ِإَلى َیوِم الِقَیاَمة؛ َوِممَّْن اْخَتاَره)) آَل ُمَحمٍَّد((ِل الِعْلِم َأنَّ َواْخَتاَر َجْمٌع ِمْن َأْھ
َوويُّ،          اِفِعيِّ، َوالنَّ اِم الشَّ َحاِب اِإلَم ُض َأْص وِريُّ، َوَبْع ھ َوالثَّ ي اهللا عن اِبٌر رض َج

  .-َرِحَمُھُم اُهللا َتَعاَلى  –َواَألْزَھِريُّ 
لم            َوالصََّالُة َعَلى آ ھ وس ِھ صلى اهللا علی َالِة َعَلْی اِم الصَّ ْن َتَم لم ِم ھ وس ِھ صلى اهللا علی ِل

لَّى  . َوَتَواِبُعَھا، َألنَّ َذِلَك ِممَّا َتقَّرُّ ِبِھ َعْیُنُھ صلى اهللا علیھ وسلم، َوَیِزْیُدُه اُهللا ِبَھا َشَرفًا َص
  .اُهللا َعَلْیِھ َوَعَلى آِلِھ َوَسلََّم َتْسِلْیمًا َكِثْیرًا

ُھ   َراِھْیم((َوَقوُل ُر آِل     )) آِل ِإْب َو َخْی لم ُھ ھ وس لى اهللا علی دًا ص یَِّدَنا ُمَحمَّ وٌم َأنَّ َس َمْعُل
  .ِإْبَراِھْیم

مَّ          لم، ُث ھ وس ٍد صلى اهللا علی ى ُمَحمَّ لِّي َعَل َفِعْنَدَما َیْسَأُل اْلُمَصلِّي َربَُّھ عز وجل َأْن ُیَص
ى     َیْسَأُلُھ َأْن ُیَصلِّي َعَلْی لَّى َعَل ْد َص وُن َق ِھ َكَما َصلَّى َعَلى ِإْبَراِھْیَم َوَعلى آِل ِإْبَراِھْیم، َیُك

م،      ٌل َمَعُھ ُھ َداِخ َراِھْیَم َألنَّ ُمَحمٍَّد صلى اهللا علیھ وسلم َأوًَّال، ُثمَّ َصلَّى َعَلْیِھ َثاِنیًا َمَع آِل ِإْب
َل َألنََّھا َتَضمََّنْت الصََّالَة َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا َفَتُكوُن الصََّالُة َعَلى آِل ِإْبَراِھْیَم َأْفَض

  .علیھ وسلم َوَمَعُھ َساِئُر اَألْنِبَیاِء َواْلُمْرَسِلیَن ِمْن ُذرَِّیِة ِإْبَراِھْیَم َعَلْیِھُم السََّالم
َلَواِت    َیِغ الصَّ وِل اِهللا صلى اهللا    َوَھَذا ِسرُّ َكوِن الصََّالِة اِإلْبَراِھْیِمیَِّة َأْفَضَل ِص ى َرُس َعَل

َل        لم، َوَفْض ھ وس ٍد صلى اهللا علی ى ُمَحمَّ علیھ وسلم، ِلَكوِنَھا َتَضمََّنْت َفَضَل الصََّالَة َعَل



 الصََّالِة َعَلى ِإْبَراِھْیَم َوُذرَِّیِتِھ ِمْن اَألْنِبَیاِء َواْلُمْرَسِلیَن، ِلَتُكوَن ُكلَُّھا ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا
  . وسلم علیھ

ٍد صلى اهللا         )) َوَباِرك((َوَقوُلُھ  ِھ، ِلُمَحمَّ َراِھْیَم َوآِل اُه اُهللا ِإلْب ِذي َأْعَط ِر الَّ ِل اْلَخْی َطَلُب ِمْث
  .علیھ وسلم َوآِلھ، َوَأْن َیُدوَم َھَذا اْلَخْیُر َوَیَتَضاَعف
  .ا َیْقَتِضي َأْن َیُكوَن َمْحُمودًا في َنْفِسھَواْلَحِمْیُد ُھَو الَِّذي َلُھ ِمْن ِصَفاِت َوَأْسَباِب اْلَحْمِد َم

ھ،    اُل ُكلُّ ُع اْلَكَم ا َیْرِج ُد ِإَلْیِھَم ُد َواْلَمْج َالل، َواْلَحْم ِة َواْلَج َتْلِزُم ِلْلَعَظَم َو اْلُمْس ُد َھ َواْلَمِجْی
ِدِه      َفَناَسَب َأْن ُیْخَتَم ِبِھَما َطَلبًا ِلِزَیاَدِة اْلَكَماِل في َحْمِد النَِّبيِّ لم َوَتْمِجْی ھ وس صلى اهللا علی

  .ِعْنَد اِهللا َتَعالى
   

  : أفضل صیغ الصالة على النِبي صلى اهللا علیھ وسلم* 
  : َأْفَضُل الصَِّیِغ َما َعلََّمَناُه صلى اهللا علیھ وسلم

لُِّم  َیا َرُسوَل اهللا، َقْد َعِلْم: ُقْلَنا: َفَعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة رضي اهللا عنھ، َقاَل) ١( َنا َكْیَف ُنَس
اللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد : َفُقوُلوا: ((َعَلْیك، َفَكْیَف ُنَصلِّي َعَلْیَك ؟ َقاَل صلى اهللا علیھ وسلم

مَّ            د، اللَُّھ ٌد َمِجی َك َحِمی َراِھیَم ِإنَّ ى آِل ِإْب َراِھْیَم َوَعَل ى ِإْب لَّْیَت َعَل ا َص َوَعَلى آِل ُمَحمَّد، َكَم
َك             َباِرْك َراِھیَم ِإنَّ ى آِل ِإْب َراِھْیَم َوَعَل ى ِإْب َت َعَل ا َباَرْك د، َكَم ى آِل ُمَحمَّ ٍد َوَعَل ى ُمَحمَّ َعَل

  )).َحِمیٌد َمِجید
لِّي    : َأنَُّھْم َقاُلوا: َوَعْن َأِبي ُحَمْیٍد السَّاِعِديُّ رضي اهللا عنھ) ٢( َف ُنَص ھ، َكْی َیا َرُسوَل اللَّ

اَل رَ  ك ؟ َفَق لم    َعَلْی ھ وس لى اهللا علی ِھ ص وُل اللَّ وا: ((ُس ٍد    : ُقوُل ى ُمَحمَّ لِّ َعَل مَّ َص اللَُّھ
َوَأْزَواِجِھ َوُذرِّیَِّتھ،  َكَما َصلَّْیَت َعَلى آِل ِإْبَراِھیم، َوَباِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَأْزَواِجِھ َوُذرِّیَِّتھ، 

  )).َمِجید َكَما َباَرْكَت َعَلى آِل ِإْبَراِھیَم ِإنََّك َحِمیٌد
ِھ صلى      : َوَعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنھ َقاَل) ٣( وِل اللَّ ى َرُس لَّْیُتْم َعَل ِإَذا َص

الَ          ھ، َق َرُض َعَلْی َك ُیْع لَّ َذِل ْدُروَن َلَع ِإنَُّكْم َال َت ھ، َف َالَة َعَلْی : اهللا علیھ وسلم َفَأْحِسُنوا الصَّ
ھُ  اُلوا َل اَلَفَعلِّْمَن:َفَق وا: ا، َق یِِّد      : ُقوُل ى َس َك َعَل َك َوَبَرَكاِت َلَواِتَك َوَرْحَمَت ْل َص مَّ اْجَع اللَُّھ

ِد           ر، َوَقاِئ اِم اْلَخْی وِلك، ِإَم ِدَك َوَرُس ٍد َعْب ین؛ ُمَحمَّ اَتِم النَِّبیِّ ین، َوَخ اْلُمْرَسِلین، َوِإَماِم اْلُمتَِّق
  .اْلَخْیر، َوَرُسوِل الرَّْحَمة

ى     . اْبَعْثُھ َمَقاًما َمْحُموًدا َیْغِبُطُھ ِبِھ اَألوَُّلوَن َواآلِخُروناللَُّھمَّ  ٍد َوَعَل ى ُمَحمَّ لِّ َعَل اللَُّھمَّ َص
ى   آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْیَت َعَلى ِإْبَراِھیَم َوَعَلى آِل ِإْبَراِھیَم ِإنََّك َحِمیٌد َمِجید، اللَُّھمَّ َباِرْك َعَل

  .ُمَحمٍَّد َكَما َباَرْكَت َعَلى ِإْبَراِھیَم َوَعَلى آِل ِإْبَراِھیَم ِإنََّك َحِمیٌد َمِجید ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل
ا  ) ٤( َي اُهللا َعْنُھَم اٍس َرِض ُن َعبَّ اَل اْب ْع    : َوَق َرى، َواْرَف ٍد اْلُكْب َفاَعَة ُمَحمَّ ْل َش مَّ َتَقبَّ اللَُّھ

ي     ْؤَلُھ ِف ِھ ُس ا، َوَأْعِط ا         َدَرَجَتُھ اْلُعْلَی ى َعَلْیِھَم َراِھْیَم َوُموَس َت ِإْب ا آَتْی ى َكَم َرِة َواُألْوَل اآلِخ
  .الصََّالُة َوالسََّالم

  
  

  :المواطن واألزمان التي تشرع فیھا الصالة على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم* 
لم مُ   ھ وس ا     َشَرَع اُهللا َلَنا الصََّالَة َوالسََّالَم َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا علی َرَع َلَن ًا، َوَش طَلق

  :َرُسوُل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم َذِلك، َوَأكََّدُه في َبْعِض اْلَمَواِطِن َواَألْزَمان؛ َفِمْنَھا
  :الصََّالُة َوالسََّالُم َعَلْیِھ صلى اهللا علیھ وسلم ُمْطَلقًا) ١(



الَ  ھ َق ي اهللا عن َرَة رض ي ُھَرْی ْن َأِب لى ا: َع يُّ ص اَل النَِّب لمَق ھ وس وا : ((هللا علی َال َتْجَعُل
  )). ُبُیوَتُكْم ُقُبوًرا، َوَال َتْجَعُلوا َقْبِري ِعیًدا، َوَصلُّوا َعَلّي َفِإنَّ َصَالَتُكْم َتْبُلُغِني َحْیُث ُكْنُتم

لم   : َوَعْن َعَمار ْبِن َیاِسٍر رضي اهللا عنھ، َقاَل ھ وس ِإنَّ : ((َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا علی
ى         ِهللا  تُّ ِإَل ِري ِإَذا ِم ى َقْب اِئٌم َعَل َو َق ا، َفُھ ِق ُكلَِّھ َتَباَرَك َوَتَعاَلى َمَلكًا َأْعَطاُه َأْسَماَع اْلَخَالِئ

الَ  ا  : َیوِم الِقَیاَمة، َفَلْیَس َأَحٌد ِمْن ُأمَِّتي ُیَصلِّي َعَليَّ َصَالًة ِإالَّ َسمَّاُه ِباْسِمِھ َواْسِم َأِبْیھ، َق َی
ى      : َصلَّى َعَلْیَك ُفَالُن ْبُن ُفَالٍن َكَذا َوَكَذا، َقاَل !ُمَحمَّد  اَلى َعَل اَرَك َوَتَع رَّبُّ َتَب لِّي ال َفُیَص

  .صلى اهللا علیھ وسلم)) َذِلَك الرَُّجِل، ِبُكلِّ َواِحَدٍة َعْشرًا
  :ُكلََّما ُذِكَر صلى اهللا علیھ وسلم) ٢(

ھ  ي اهللا عن ٍك رض ِن َماِل ِس ْب ْن َأَن اَل َأنَّ: َع لم َق ھ وس لى اهللا علی وَل اِهللا ص ْن : ((َرُس َم
  .صلى اهللا علیھ وسلم)) ُذِكْرُت ِعْنَدُه َفْلُیَصلِّ َعَلّي

َقاَل َرُسوُل اللَِّھ صلى اهللا  : َوَعْن َأِمْیِر اْلُمْؤِمِنیَن َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب رضي اهللا عنھ َقاَل
  .صلى اهللا علیھ وسلم)) ِكْرُت ِعْنَدُه َفَلْم ُیَصلِّ َعَليَّاْلَبِخیُل الَِّذي َمْن ُذ: ((علیھ وسلم

  : َقاَل صلى اهللا علیھ وسلم: َوَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة رضي اهللا عنھ َقاَل
  .صلى اهللا علیھ وسلم)) َمْن َنِسَي الصََّالَة َعَلّي، َخِطيَء َطِرْیَق اْلَجنَّة((

  : اللَِّھ صلى اهللا علیھ وسلم َقاَل َرُسوُل: َوَعْنُھ رضي اهللا عنھ َقاَل
  .صلى اهللا علیھ وسلم)) َرِغَم َأْنُف َرُجٍل ُذِكْرُت ِعْنَدُه َفَلْم ُیَصلِّ َعَلّي((
  :ِعْنَد ِكَتاَبِة اْسِمِھ صلى اهللا علیھ وسلم) ٣(

وسلم في  َوُھَو َكَساِبِقھ، َوَقْد َكاَن السََّلُف رضي اهللا عنھم ِإَذا َكَتُبوا اْسَمُھ صلى اهللا علیھ
ْو     رََّرْت، َوَل ْو َتَك ًة، َوَل لم ِكَتاَب ھ وس لى اهللا علی ِھ ص َالَم َعَلْی َالَة َوالسَّ وا الصَّ ِبِھْم َأْثَبُت ُكُت

  .َكُثَرت، َوَال َیْرُمُزوَن َلَھا ِبالرُُّموز
ْن    –َرِحَمُھ اُهللا َتَعاَلى  –َوِلَشْیِخَنا َسَماَحِة الشَّْیِخ َعْبِد الَعِزْیِز ْبِن َباٍز  ي َع ِرَساَلًة في النَِّھ

ل   وز؛ ِمْث ِھ صلى اهللا       )) صلعم ((و )) ص: ((ِكَتاَبِة الرُُّم َالِم َعَلْی َالِة َوالسَّ ْن الصَّ َدًال ِم َب
ُحِف           ْن الصُّ وِز ِم اِء الرُُّم ي اْخِتَف َببًا ف ْت َس ى َكاَن ا َحتَّ علیھ وسلم، َوَقْد َنَفَع اُهللا َتَعاَلى ِبَھ

  .ُه اُهللا َخْیرًاَوالُكُتب، َفَجَزا
َبْعَد َموِتھ، َوَكَأنَّ  -في اْلَمَناِم  -َرَأْیُت الشَّْیَخ اْلَحَسَن ْبَن ُعَیْیَنَة : َقاَل َأُبو اْلَحَسِن اْلَمْیُموِني

تُ   َك، َوُقْل َتاذ   : َعَلى َأَصاِبِع َیَدْیِھ َشْيٌء َمْكُتوٌب ِبَلوِن الذََّھب، َفَسَأْلُتُھ َعْن َذِل ا ُأْس َرى َأ! َی
ّي  : َعَلى َأَصاِبِعَك َشْیئًا َمِلْیحًا َمْكُتوبًا، َما ُھو؟ َقاَل اَبِتي   ! َیا ُبَن َذا ِلِكَت ھ   ((َھ صلى اهللا علی

  .في َحِدْیِث َرُسوِل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم)) وسلم
  :ِإَذا َأْصَبَح اْلُمْسِلُم َوِإَذا َأْمَسى) ٤(

  :َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم: اَلَعْن َأِبي الدَّْرَداِء رضي اهللا عنھ، َق
  )).َمْن َصلَّى َعَليَّ ِحْیَن ُیْصِبُح َعْشرًا، َوِحْیَن ُیْمِسي َعْشرًا؛ َأْدَرَكْتُھ َشَفاَعِتي((
  :ُكلََّما َجَلَس اْلُمْسِلُم َمْجِلسًا) ٥(

  :سلم َقاَلَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة رضي اهللا عنھ، َعْن النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ و
َما َقَعَد َقْوٌم َمْقَعًدا َال َیْذُكُروَن اَهللا عز وجل َوُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم ((

  )).ِإالَّ َكاَن َعَلْیِھْم َحْسَرًة َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوِإْن َدَخُلوا اْلَجنََّة ِللثََّواب



الَ  َعْن النَِّبيِّ صلى : َوَعْنُھ رضي اهللا عنھ لم َق ْم      : ((اهللا علیھ وس ا َل ْوٌم َمْجِلًس َس َق ا َجَل َم
ِإْن     َرة، َف ْیِھْم ِت َیْذُكُروا اللََّھ ِفیھ، َوَلْم ُیَصلُّوا َعَلى َنِبیِِّھْم صلى اهللا علیھ وسلم، ِإالَّ َكاَن َعَل

  . َنَداَمة: ِتَرة)) َشاَء َعذََّبُھم، َوِإْن َشاَء َغَفَر َلُھم
َما اْجَتَمَع َقوٌم، ُثمَّ َتَفرَُّقوا : ((َقاَل النَِّبيُّ صلى اهللا علیھ وسلم: ي اهللا عنھَوَعْن َجاِبٍر رض

ْن          اُموا َع لم ِإالَّ َق ھ وس يِّ صلى اهللا علی ى النَِّب َالٍة َعَل َعْن  َغْیِر ِذْكِر اِهللا عز وجل، َوَص
  )).َأْنَتِن ِمْن ِجْیَفة

  :في َیوِم اْلُجُمَعة) ٦(
  :َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم: اَمَة رضي اهللا عنھ َقاَلَوَعْن َأِبي ُأَم

لِّ         (( ي ُك يَّ ف َرُض َعَل ي ُتْع َالَة ُأمَِّت ِإنَّ َص ة، َف َأْكِثُروا َعَليَّ ِمْن الصََّالِة في ُكلِّ َیوِم ُجُمَع
  )). نِّي َمْنِزَلةَیوِم ُجُمَعة، َفَمْن َكاَن َأْكَثَرُھْم َعَليَّ َصَالًة َكاَن َأْقَرَبُھْم ِم

  :َبْعَد َسَماِع اَألَذان) ٧(
ا     َي اُهللا َعْنُھَم اِص َرِض ِن اْلَع ھ      : َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْمِرو ْب يَّ صلى اهللا علی ِمَع النَِّب ُھ َس َأنَّ

لَّى     ِمْثَل َما َیُقول، ُثمَّ َصلُّوا َعَلّي: ِإَذا َسِمْعُتْم اْلُمَؤذَِّن؛ َفُقوُلوا: ((وسلم َیُقوُل ْن َص ُھ َم َفِإنَّ
ي               ٌة ِف ا َمْنِزَل یَلة، َفِإنََّھ ي اْلَوِس َھ ِل ُلوا اللَّ مَّ َس ًرا، ُث ا َعْش ِھ ِبَھ ُھ َعَلْی لَّى اللَّ َعَليَّ  َصَالًة، َص

یَلة؛  اْلَجنَّة، َال َتْنَبِغي ِإالَّ ِلَعْبٍد ِمْن ِعَباِد اللَّھ، َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأَنا ُھو، َفَمْن َسَأَل ِل ي اْلَوِس
  )).َحلَّْت َلُھ الشََّفاَعة

  :ِعْنَد ُدُخوِل اْلَمْسِجِد َواْلُخُروِج ِمْنھ) ٨(
لم     ھ وس لى اهللا علی وُل اِهللا ص اَل َرُس ھ، َق ي اهللا عن ٍد رض ي ُحَمْی ْن َأِب َل : ((َوَع ِإَذا َدَخ

َواَب    : سلم، ُثمَّ ِلَیُقْلَأَحُدُكْم  اْلَمْسِجَد َفْلُیَسلِّْم َعَلى النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ و ي َأْب َتْح ِل اللَُّھمَّ اْف
  )).اللَُّھمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلك: َرْحَمِتك، َفِإَذا َخَرَج َفْلَیُقْل

  :ِفي آِخِر التََّشھٍُّد الَِّذي َیْعُقُبُھ َسَالم) ٩(
ھ  ي تَ   : َقاَل َأُبو َمْسُعوٍد رضي اهللا عن َالًة ِل ا َأَرى َأنَّ َص ٍد      َم ى ُمَحمَّ لِّي َعَل ى ُأَص ْت َحتَّ مَّ

  .َوَعَلى آِل ُمَحمَّد صلى اهللا علیھ وسلم
ى   : َوَعْن اْبِن َعْمٍرو َرِضَي اُهللا َعْنُھَما َقاَل َالٍة َعَل َال َتُكوُن َصَالٌة ِإالَّ ِبِقَراَءٍة َوَتَشھٍُّد َوَص

  .النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم
ُعوٍد رضي    الَ  َوَعْن َأِبي َمْس ھ، َق الَ   : اهللا عن ٌل َفَق َل َرُج َالُم      : َأْقَب ا السَّ ھ، َأمَّ وَل اللَّ ا َرُس َی

ك ؟       ُھ َعَلْی لَّى اللَّ َالِتَنا َص ي َص َعَلْیَك  َفَقْد َعَرْفَناه، َفَكْیَف ُنَصلِّي َعَلْیَك ِإَذا َنْحُن َصلَّْیَنا ِف
  .َوَذَكَر الصََّالَة اِإلْبَراِھْیِمیَّة)) َعَليَّ؛ َفُقوُلواِإَذا َأْنُتْم َصلَّْیُتْم : ((َقاَل صلى اهللا  علیھ وسلم

  :في ُكلِّ ُخْطَبة) ١٠(
  .}َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك{: َقاَل اُهللا َتَعاَلى

ا   َي اُهللا َعْنُھَم اٍس َرِض ُن َعبَّ اَل اْب ھ   : َق َر َمَع ْذَكُر ِإالَّ ُذِك َال ُی َره، َف َع اُهللا ِذْك ْت . َرَف َوَكاَن
ِب   الصََّال ي اْلُخَط َحاَبِة رضي اهللا      –ُة َعَلى النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم ف ِن الصَّ ي َزَم ف
  .َأْمرًا َمْشُھورًا َمْعُروفًا -عنھم 

ھ،     : َوَعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َأِبي َبْكٍر، َقاَل َة رضي اهللا عن ُن ُعْتَب ُكنَّا ِباْلَخْیِف، َوَمَعَنا َعْبُد اِهللا ْب
َوَأْثَنى َعَلْیھ، َوَصلَّى َعَلى النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم، َوَدَعا ِبَدَعَواٍت، ُثمَّ َقاَم  َفَحِمَد  اَهللا
  .َفَصلَّى ِبَنا

  :في ُقُنوِت الِوْتر) ١١(



لم       : َعْن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ َرِضَي اُهللا َعْنُھَما، َقاَل ھ وس ِھ صلى اهللا علی وُل اللَّ ي َرُس َعلََّمِن
ُؤَالِء  الَ  َھ ِوْتر، َق ي اْل اِت ِف ْل: ((اْلَكِلَم ا   : ُق ي ِفیَم اِرْك ِل َدْیت، َوَب یَمْن َھ ِدِني ِف مَّ اْھ اللَُّھ

ك،         َك َتْقِضي َوَال ُیْقَضى َعَلْی ْیت، َفِإنَّ ا َقَض رَّ َم َأْعَطْیت، َوَتَولَِّني ِفیَمْن َتَولَّْیت، َوِقِني َش
د   . ْكَت َربََّنا َوَتَعاَلْیتَوِإنَُّھ َال َیِذلُّ َمْن َواَلْیت، َتَباَر يِّ ُمَحمَّ ى النَِّب صلى  )) َوَصلَّى اللَُّھ َعَل

  .اهللا علیھ وسلم
َوَلمَّا َجَمَع َأِمْیُر اْلُمْؤِمِنْیَن ُعَمُر رضي اهللا عنھ النَّاَس في َصَالِة التََّراِوْیح، َكاُنوا َیْلَعُنوَن 

ِلِمْین،      اْلَكَفَرَة في ُقُنوِتِھم، ُثمَّ ُیَصلُّوَن َع ْدُعوَن ِلْلُمْس مَّ َی لم، ُث ھ وس َلى النَِّبيِّ صلى اهللا علی
  . ُثمَّ ُیَكبُِّروَن َوَیْسُجُدون

  :ِإَذا َمرَّ ِذْكُرُه صلى اهللا علیھ وسلم في َصَالِة َناِفَلة) ١٢(
ھ   ِإَذا َمرَّ ِبالصََّالِة َعَلى : -َرِحَمُھ اُهللا َتَعاَلى  –َقاَل اْلَحَسُن الَبْصِريُّ  النَِّبيِّ صلى اهللا علی

  .وسلم َفْلَیِقْف، َوْلُیَصلِّ َعَلْیِھ في التََّطوع
ُد   اَلى    –َوَقاَل اِإلَماُم َأْحَم ُھ اُهللا َتَع ھ        : -َرِحَم ِھ صلى اهللا علی لَّى َعَلْی ٍل َص ي َنْف اَن ف ِإْن َك

  .وسلم
  :َبْیَن التَّْكِبْیَراِت الزََّواِئِد في َصَالِة اْلِعْید) ١٣(

الَ        َخَر َة رضي اهللا عنھم، َفَق ى َوُحَذْیَف ي ُموَس ُعوٍد َوَأِب ِن َمْس : َج الَوِلْیُد ْبُن ُعْقَبَة َعَلى اْب
ُد اهللا     اَل َعْب د ؟ َق ي الِعْی ُد        : َكْیَف التَّْكِبْیُر ف َالة، َوَتْحَم ا الصَّ ِتُح ِبَھ َرًة َتْفَت ُر َتْكِبْی َدُأ، َفُتَكبِّ َتْب

و  : َفَقاَال. نَِّبيِّ ُمَحمٍَّد صلى اهللا علیھ وسلم، ُثمَّ َتْدُعو َوُتَكبِّرَربَّك َوُتَصلِّي َعَلى ال َصَدَق َأُب
  .َعْبِد الرَّْحَمن

  :ِإَذا َصلَّى َعَلى َجَناَزة) ١٤(
الَ    ھ، َق ي اهللا عن َة رض ي ُأَماَم ْن َأِب اَزةِ  : َع َالِة اْلَجَن ي َص نََّة ِف َة  : ِإنَّ السُّ َرَأ َفاِتَح َأْن َیْق

  .اِب، َوُیَصلِّي َعَلى النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم، ُثمَّ ُیْخِلُص ِفي الدَُّعاِء ِلْلَمیِّتاْلِكَت
  :في ِحَلِق الذِّْكر) ١٥(

الَ   ھ َق ي اهللا عن َرَة رض ي ُھَرْی ْن َأِب لم: َع ھ وس لى اهللا علی وُل اِهللا ص اَل َرُس ِإنَّ ِهللا : ((َق
َفِإَذا َدَعا الَقْوُم ! اْقُعُدوا : وا ِبِحَلِق الذِّْكِر، َقاَل َبْعُضُھْم ِلَبْعٍضَسیَّاَرًة ِمْن اْلَمَالِئَكة، ِإَذا َمرُّ

ى     ْم َحتَّ لُّوا َمَعُھ لم َص ھ وس لى اهللا علی يِّ ص ى النَِّب لُّوا َعَل ِإَذا َص اِئِھم، َف ى ُدَع وا َعَل َأمَُّن
  )).َیْرِجُعوَن َمْغُفورًا َلُھم ُطوَبى ِلَھُؤَالِء: َیْفَرُغوا، ُثمَّ َیُقوُل َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض

  :َحاَل الدَُّعاء في ِقَیاِم اللَّْیل) ١٦(
الَ       ھ َق ٍب رضي اهللا عن ِن َكْع يِّ ْب ْم        : َعْن ُأَب ك، َفَك َالَة َعَلْی ُر الصَّ ي ُأْكِث وَل اهللا، ِإنِّ ا َرُس َی

تُ )) َما ِشْئت: ((َأْجَعُل َلَك ِمْن َصَالِتي ؟ َفَقاَل ا  : ُقْل ع ؟ َق ِإْن ِزْدَت    : ((َلالرُُّب ْئت، َف ا ِش َم
  ))َفُھَو َخْیٌر َلك

  :َفالثُُّلَثْین ؟ َقاَل: ُقْلُت)) َما ِشْئت، َفِإْن ِزْدَت َفُھَو َخْیٌر َلك: ((النِّْصف ؟ َقاَل: ُقْلُت
الَ    : ُقْلُت)) َما ِشْئَت، َفِإْن ِزْدَت َفُھَو َخْیٌر َلَك(( ا ؟ َق َالِتي ُكلََّھ َك َص ى  : ((َأْجَعُل َل ِإًذا ُتْكَف

ك    َك َذْنُب ُر َل ك، َوُیْغَف ةٍ )). َھمَّ ي ِرَواَی اَك      : ((َوف ِر ُدْنَی ْن َأْم َك ِم ا َأَھمَّ َك اُهللا َم ِإذًا َیْكِفْی
  )).َوآِخَرِتك

  . َأْي َأْصِرُف َجِمیَع َزَمِن ُدَعاِئي ِلَنْفِسي َصَالًة َعَلْیك)) َأْجَعُل َلَك َصَالِتي ُكلََّھا((َقْوُلُھ 
  . ُتْعَطى َمَراَم الدُّْنَیا َواآلِخَرة)) َفى َھمَّكُتْك((
  :في َأوَِّل الدَُّعاِء َوآِخِرِه َوِفي َأْثَناِئھ) ١٧(



ْدُعو    : َعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْیٍد رضي اهللا عنھ َقاَل ًال َی لم َرُج َسِمَع النَِّبيُّ صلى اهللا علیھ وس
، َوَلْم ُیَصلِّ َعَلى النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم، َفَقاَل صلى ِفي َصَالِتھ، َلْم ُیَمجِّْد اللََّھ َتَعاَلى

ِإَذا َصلَّى َأَحُدُكْم َفْلَیْبَدْأ ِبَتْمِجْیِد َربِِّھ َجلَّ : ((ُثمَّ َدَعاُه، َفَقاَل)) َعِجَل َھَذا: ((اهللا علیھ وسلم
  )).اهللا علیھ وسلم، ُثمَّ ْلَیْدُع َبْعُد ِبَما َشاء َوَعزَّ  َوالثََّناِء َعَلْیھ، ُثمَّ ْلُیَصلِّ َعَلى النَِّبيِّ صلى

ى     لَّى َعَل َده، َوَص َوَسِمَع َرُسوُل اللَِّھ صلى اهللا علیھ وسلم َرُجًال ُیَصلِّي، َفَمجََّد اللََّھ َوَحِم
ْل   : ((النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ صلى اهللا علیھ وسلم ب، َوَس اْدُع ُتَج

  )).ُتْعط
الَ         ھ َق اِب رضي اهللا عن َن اْلَخطَّ َر ْب ْؤِمِنْیَن ُعَم ِر اْلُم ْیَن    : َوَعْن َأِمْی وٌف َب دَُّعاَء َمْوُق ِإنَّ ال

  .السََّماِء َواَألْرِض َال َیْصَعُد ِمْنُھ َشْيٌء َحتَّى ُتَصلَِّي َعَلى َنِبیَِّك صلى اهللا علیھ وسلم
دَّاَرا   َلْیَماَن ال اَلى    –ِنيُّ َوَقاَل َأُبو ُس ُھ اُهللا َتَع َالِة      : -َرِحَم َدْأ ِبالصَّ ًة َفاْب َھ َحاَج َأْلت اللَّ ِإَذا َس

َھ            ِإنَّ اللَّ ھ، َف َالِة َعَلْی ِتْم ِبالصَّ مَّ ِاْخ ْئت، ُث ا ِش مَّ ُاْدُع ِبَم لم، ُث َعَلى النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وس
  .َأْكَرُم ِمْن َأْن َیَدَع َما َبْیَنُھَما ُسْبَحاَنُھ ِبَكَرِمِھ َیْقَبُل الصََّالَتْین، َوُھَو

  :ِعْنَد ِزَیاَرِة َقْبِرِه صلى اهللا علیھ وسلم) ١٨(
وِل اِهللا              ِر َرُس ى َقْب َف َعَل َفٍر َوَق ْن َس ِدَم ِم ا ِإَذا َق َي اُهللا َعْنُھَم َر َرِض ُن ُعَم ُد اِهللا ْب َكاَن َعْب

  .ِبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم، َوَال َیَمسُّ الَقْبرصلى اهللا علیھ وسلم َیُزوُرُه َوَصلَّى َعَلى النَّ
َة     ِن َتْیِمیَّ َالِم اْب ُھ اهللا   –َقاَل َشْیُخ اِإلْس لم        : -َرِحَم ھ وس يِّ صلى اهللا علی َر النَِّب ْأِتي َقْب مَّ َی ُث

ھ،  َفَیْسَتْقِبَل ِجَداَر الَقْبر، َوَال َیَمسَّھ، َوَال ُیَقبَِّلھ، َوَیِقَف ُمَتَباِعدًا َكَم ا َیِقُف َلْو َظَھَر في َحَیاِت
مَّ           ھ، ُث َة َمْوِقِف ِھ َجَالَل رًا ِبَقْلِب ر، ُمْسَتْحِض اضَّ الَبَص رَّْأس، َغ َنكَِّس ال ِبُخُشوٍع َوُسُكون، ُم

َوِخْیَرِتِھ  السََّالُم َعَلْیَك َیا َرُسوَل اِهللا َوَرْحَمُة اِهللا َوَبَرَكاُتھ، السََّالُم َعَلْیَك َیا َنِبيَّ اِهللا: َیُقول
َھدُ   َأْن ِمْن َخْلِقھ، السََّالُم َعَلْیَك َیا َسیَِّد اْلُمْرَسِلیَن َوَخاَتَم النَِّبیّیَن َوَقاِئَد الُغرِّ اْلُمَحجَِّلین، َأْش

بِّك، َوَنَصحَت َال ِإَلَھ ِإالَّ اُهللا َوَأْشَھُد َأنَّ ُمَحمَّدًا َرُسوُل اهللا، َأْشَھُد َأنََّك َقْد َبلَّْغَت ِرَساَالِت َر
اَك          ى َأَت دَت اَهللا َحتَّ َنة، َوَعَب ِة اْلَحَس ِة َواْلَموِعَظ َك ِباْلِحْكَم ِبْیِل َربِّ ُألمَِّتك، َوَدَعْوَت ِإَلى َس

ْیلَ   . الَیِقین، َفَجَزاَك اُهللا َأْفَضَل َما َجَزى َنِبیًَّا َوَرُسوًال َعْن ُأمَِّتھ ْیَلَة َوالَفِض ِھ الَوِس َة اللَُّھمَّ آِت
اللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد . َواْبَعْثُھ َمَقامًا َمْحُمودًا الَِّذي َوَعدَتُھ َیْغِبُطُھ ِبِھ اَألوَُّلوَن َواآلِخُرون

مَّ            د، اللَُّھ ٌد َمِجْی َك َحِمی َراِھْیم، ِإنَّ ى آِل ِإْب َراِھْیَم َوَعَل ى ِإْب لَّْیَت َعَل ا َص َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَم
َك             َباِرْك َراِھْیم، ِإنَّ ى آِل ِإْب َراِھْیَم َوَعَل ى ِإْب َت َعَل ا َباَرْك ٍد َكَم ى آِل ُمَحمَّ ٍد َوَعَل ى ُمَحمَّ َعَل

ِقَنا            ھ، َواْس ا َحوَض نَِّتھ، َوَأْوِردَن ى ُس ا َعَل ھ، َوَتَوفََّن ي ُزْمَرِت رَنا ِف مَّ احُش َحِمیٌد َمِجْید، اللَُّھ
  .َنْظَمُأ َبعَدُه َأَبدًاِبَكْأِسِھ َمْشَربًا َروِّیًا َال 

ول       ا، َفَیُق َي اُهللا َعْنُھَم َر َرِض ٍر َوُعَم ا َبْك دِّیق،       : ُثمَّ َیْأِتي َأَب ٍر الصِّ ا َبْك ا َأَب َك َی َالُم َعَلْی السَّ
ھ           وِل اِهللا صلى اهللا علی اِحَبي َرُس ا َص ا َی َالُم َعَلْیُكَم اُروق، السَّ َر الَف السََّالُم َعَلْیَك َیا ُعَم

َالِم         وسلم، ْن اِإلْس ا َوَع حَبِة َنِبیُِّكَم ْن ُص ا اُهللا َع ھ، َجَزاُكَم َوَضِجْیَعْیِھ َوَرْحَمُة اِهللا َوَبَرَكاُت
  . َخْیرًا، َسَالٌم َعَلْیُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّار

  :َبْعَد التَّْلِبَیة) ١٩(
  :-َرِحَمُھ اُهللا َتَعاَلى  –اَل الَقاِسُم ْبُن ُمَحمٍَّد َألنَّ التَّْلِبَیَة ِمْن َتَواِبِع الدَُّعاء، َق

  .َأْن ُیَصلِّي َعَلى النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم –ِإَذا َفَرَغ ِمْن َتْلِبَیِتِھ –َكاَن ُیْسَتَحبُّ ِلْلرَُّجِل 
  :في الطََّواف) ٢٠(



ا ِإَذا َأَراَد َأْن َیسْ     َي اُهللا َعْنُھَم َر َرِض ُن ُعَم اَن اْب الَ َك َر؛ َق َك،   : َتِلَم اْلَحَج ًا ِب مَّ ِإْیَمان اللَُّھ
  .َوَتْصِدْیقًا ِبِكَتاِبَك، َوَوَفاًء ِبَعْھِدَك، َواتَِّباعًا ِلُسنَِّة َنِبیَِّك ُمَحمٍَّد صلى اهللا علیھ وسلم

  :َعَلى الصََّفا َواْلَمْرَوة) ٢١(
ھ      ُر رضي اهللا عن ْؤِمِنْیَن ُعَم ُر اْلُم ِت      َیبْ : َقاَل َأِمْی َتْقِبَل الَبْی ا، َوَیْس وَم َعَلْیَھ َفا، َفَیُق َدُأ ِبالصَّ

ى          َالٌة َعَل ھ، َوَص اٌء َعَلْی ُد اِهللا عز وجل َوَثَن َرَتْیِن َحْم َفُیَكبِّر َسْبَع َتْكِبْیَرات، َبْیَن ُكلِّ َتْكِبْی
  .ْثُل َذِلكالنَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم، َوَمْسَأَلٌة ِلَنْفِسھ، َوَعَلى اْلَمْرَوِة ِم

   
  :فوائد الصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم* 

رَّْت   ِلْلصََّالِة َوالسََّالِم َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم َفَواِئُد َعِظْیَمٌة؛ َفِمْنَھا، َوَقْد َم
  :َبْعُض َأِدلَِّتَھا

  .ِلِھ صلى اهللا علیھ وسلماْمِتَثاُل َأْمِر اِهللا َتَعاَلى َوَأْمِر َرُسو) ١(
ھ : َصَالُة َوَسَالُم اِهللا َوَمَالِئَكِتِھ َعَلى اْلُمَصلِّي) ٢( اَل  : َعْن َسْھِل ْبِن َسْعٍد رضي اهللا عن َق

الَ   : ((َرُسوُل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم ًا، َفَق ُل آِنف د   : ِإنَُّھ َأَتاِني ِجْبِرْی ا ُمَحمَّ لَّى   ! َی ْن َص ِم
َر              َعَلْیَك َمرًَّة ا َعْش ُھ ِبَھ َع َل ِیَئات، َوَرَف َر َس ُھ َعْش ا َعْن َنات، َوَمَح َر َحَس ُھ َعْش َب اُهللا َل َكَت

  )).َدَرَجات، َوَصلَّْت َعَلْیِھ اْلَمَالِئَكُة َعْشَر َمرَّات
ھ   ْوٍم        : َوَعْن َأِبي َطْلَحَة رضي اهللا عن اَء َذاَت َی لم َج ھ وس ِھ صلى اهللا علی وَل اللَّ َأنَّ َرُس

ا    َوا ھ، َفُقْلَن ي َوْجِھ َرى ِف الَ      : ْلِبْشُر ُی ك، َفَق ي َوْجِھ َر ِف َرى اْلِبْش ا َلَن ٌك،    : ((ِإنَّ اِني َمَل ُھ َأَت ِإنَّ
ولُ : َفَقاَل ٌد      : َیا ُمَحمَّد، ِإنَّ َربََّك َیُق َك َأَح لَِّي َعَلْی یَك َأْن َال ُیَص ا ُیْرِض َك    -َأَم ْن ُأمَِّت ِإالَّ  -ِم

  )).ْشًرا،  َوَال ُیَسلُِّم َعَلْیَك ِإالَّ َسلَّْمُت َعَلْیِھ َعْشًراَصلَّْیُت َعَلْیِھ َع
ھ    َرَة رضي اهللا عن لم     : َوَقاَل َأُبو ُھَرْی ھ وس وَل اِهللا صلى اهللا علی اَل َرُس لَّى   : ((َق ْن َص َم
  )).َعَليَّ َواِحَدًة َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َعْشًرا

َر اِهللا تَ ) ٣( مَِّنٌة ِذْك ا ُمَتَض َي     َأنََّھ اَلِتھ، َفِھ وِلِھ َوِرَس اَن ِبَرُس ھ، َواِإلْیَم اَن ِب اَلى، َواِإلْیَم َع
  . ُمَتَضمَِّنٌة اِإلْیَماَن ُكلَّھ، ِلَذا َكاَنْت ِمْن َأْفَضِل اَألْعَمال

  .َأنََّھا َسَبٌب ِلِھَداَیِة اْلُمَصلِّي َوَحَیاِة َقْلِبھ) ٤(
  .ُسوِل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم ِلْلَعْبدَأنََّھا َسَبٌب ِلِزَیاَدِة َمَحبَِّة َر) ٥(
  .َأنََّھا َسَبٌب ِلِزَیاَدِة َمَحبَِّة الَعْبِد ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم) ٦(
  .َأنََّھا َسَبُب ُقرِب الَعْبِد ِمْن َربِِّھ َیوَم الِقَیاَمة) ٧(
  .لیھ وسلمَأنََّھا َسَبُب ُقرِب الَعْبِد ِمْن َرُسوِلِھ صلى اهللا ع) ٨(
  .َأنََّھا َأَداٌء ِلَشْيٍء ِمْن َحقِِّھ صلى اهللا علیھ وسلم) ٩(
َأنََّھا َدِلْیُل ِإْیَثاِر الَعْبِد َرُسوَل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم َعَلى َنْفِسِھ ِحْیَن َقدََّم الصََّالَة ) ١٠(

ھ، فَ    ِب َحاَجاتِِ ى َطَل لم َعَل ھ وس لى اهللا علی ِھ ص َالَم َعَلْی َراِن  َوالسَّ اَلى ِبُغْف ُھ اُهللا َتَع ُیَكاِفُئ
  .ُذُنوِبھ، َوِكَفاَیِتِھ ُھُموَمھ، َواْلَجَزاُء ِمْن ِجْنِس الَعَمل

  .َأنََّھا َسَبُب َمْغِفَرِة الذُُّنوب) ١١(
  .َأنََّھا َسَبُب َكَفاَیِة اِهللا َعْبَدُه َما َأَھمَّھ) ١٢(
  .َأنََّھا َسَبُب ِإَجاَبِة الدَُّعاء) ١٣(
  .َأنََّھا َسَبُب َنْیِل َشَفاَعِتِھ صلى اهللا علیھ وسلم) ١٤(
  .َأنََّھا َزَكاٌة َوَطَھاَرٌة ِلْلُمَصلِّي) ١٥(



  .َأنََّھا َتْطِیّیٌب ِلْلَمَجاِلس) ١٦(
  .َأنََّھا َتْنِفي َعْن الَعْبِد ِصَفَة الُبْخل) ١٧(
  .َأنََّھا َتْنِفي َعْن الَعْبِد ِصَفَة اْلَجَفاء) ١٨(
  .نََّھا َسَبٌب في َأْن َال َتُكوَن اْلَمَجاِلُس َحْسَرًة َوَنَداَمًة َعَلى َأْصَحاِبَھا َیوَم الِقَیاَمةَأ) ١٩(
  .َأنََّھا ُتْنِجي َصاِحَبَھا ِمْن َأْن َتُكوَن َمَجاِلُسُھ َأْنَتَن ِمْن ِجْیَفة) ٢٠(
ٍد صلى     َأنََّھا َنَجاٌة ِلَصاِحِبَھا ِمْن َأْن َتَتَحقََّق َعَلْیِھ) ٢١( َدْعَوُة ِجْبِرْیَل علیھ السالم َوُمَحمَّ

  .اهللا علیھ وسلم في َأْن ُیَذّل
ٍد صلى    ) ٢٢( َأنََّھا َنَجاٌة ِلَصاِحِبَھا ِمْن َأْن َتَتَحقََّق َعَلْیِھ َدْعَوُة ِجْبِرْیَل علیھ السالم َوُمَحمَّ

  .اهللا علیھ وسلم في َأْن ُیْبِعَدُه اهللا
  .َلُھ ِمْن َأْن ُیْخِطيَء َطِرْیَق اْلَجنَّة َأنََّھا َنَجاٌة) ٢٣(
  .َأنََّھا َسَبٌب ِلَتْبِلْیِغ اْلَمَالِئَكِة اْسَم اْلُمَصلِّي َواْلُمَسلِِّم ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم) ٢٤(
  .َأنََّھا َسَبٌب ِلَنْیِل اْلُمَصلِّي َرْحَمَة اِهللا َتَعاَلى) ٢٥(
َر) ٢٦( َبٌب ِل ا َس لِّي   َأنََّھ ْن ُیَص ى َم َالَم َعَل َالَة َوالسَّ لم الصَّ ھ وس لى اهللا علی يِّ ص دِّ النَِّب

  .َوُیَسلُِّم َعَلْیھ
  .َأنََّھا َسَبٌب ِلَنْشِر الثََّناِء اْلَحَسِن َعْن الَعْبِد في اْلَمأل اَألْعَلى) ٢٧(
  .ُمِره، َوَمَصاِلِحھَأنََّھا َسَبٌب ِلْلَبَرَكِة في َذاِت اْلُمَصلِّي، َوَعَمِلھ، َوُع) ٢٨(
ھ  ) ٢٩( َواِز َعَلْی وُل اِهللا صلى    . َأنََّھا َسَبٌب ِلَتْثِبْیِت َقَدِم الَعْبِد َعَلى الصَِّراط َواْلَج اَل َرُس َق

ُق         : ((اهللا علیھ وسلم ًا َوَیَتَعلَّ و َأْحَیان َراِط َوَیْحُب ى الصِّ ُف َعَل ي َیْزَح ْن ُأمَِّت َرَأْیُت َرُجًال ِم
  )).َفَجاَءْتُھ َصَالُتُھ َعَليَّ َفَأَقاَمْتُھ َعَلى َقَدِمْیھ، َوَأْنَقَذْتھَأْحَیانًا، 

اِبِعین    ْحِبِھ َوالتَّ ِھ َوَص ى آِل ٍد َوَعَل یَن، ُمَحمَّ ِد آَدَم َأْجَمِع یِِّد َوَل ى َس لََّم َعَل لَّى اُهللا َوَس . َوَص
  .آِمین

  "نصرتھ: "من حقوق النبي صلى اهللا علیھ وسلم على أمتھ  .٤
  لطف اهللا بن مال عبد العظیم خوجھ. د
   

لمین   ع المس ى جمی ب عل و واج وًال   : وھ ا، ق ر وعواًم اء ووالة أم ا، علم وًرا وإناًث ذك
ھ صلى    وفعًال، كل بحسب قدرتھ واستطاعتھ، أدناھا بالقلب، ثم باللسان، ثم بالید؛ لقول

  :اهللا علیھ وسلم
م یستطع        (- إن ل ده، ف ره بی ًرا فلیغی نكم منك ھ،      من رأى م م یستطع فبقلب إن ل فبلسانھ، ف

  ). وذلك أضعف اإلیمان
  !وأي منكر أعظم من العدوان على مقام رسول اهللا، صلى اهللا علیھ وسلم؟

ض المسلمین سقط عن اآلخرین، مع وجوب           ھ بع ام ب فھو فرض على الكفایة، إذا ق
ؤمنین؛  إنكار القلب في كل حال، سواء تعّین الذّب والنصرة أو لم یتعّین على آحاد  الم

  .ألن اإلنكار القلبي عالمة اإلیمان
  : والدلیل على وجوب نصرتھ، قولھ تعالى

ُم        { - ـِئَك ُھ ُھ ُأْوَل ِزَل َمَع ِذَي ُأن وَر الَّ وْا النُّ ُروُه َواتََّبُع زَُّروُه َوَنَص ِھ َوَع وْا ِب ِذیَن آَمُن َفالَّ
  .من المفلحینفعّلق الفالح بالنصرة؛ فمن لم ینصره فلیس . }اْلُمْفِلُحوَن



رُ { - ْیُكُم النَّْص دِّیِن َفَعَل ي ال ُروُكْم ِف ي }..َوِإِن اْسَتنَص ة، والنب ؤمنین واجب رة الم ؛ فنص
  .أوجب

َداَمُكْم    { - ْت َأْق ْرُكْم َوُیَثبِّ ي من    . }َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اللََّھ َینُص ونصرة النب
  .نصرة اهللا تعالى

لى ا - ھ ص لموقول ھ وس ا: (هللا علی ا أو مظلوًم اك ظالًم ر أخ ق )انص ي ح ذا ف ، فھ
  .المؤمنین، وفي حق النبي أعظم

ت النصرة   ي      : ووق لم، ف ھ وس ي، صلى اهللا علی ام النب ى مق دوان عل م والع ود الظل وج
  .ذاتھ، أو أخالقھ، أو دینھ

ھ، صلى ا     : فمتى وِجد ھذا النوع من الظلم والعدوان ذّب عن ؤمنین ال ى الم هللا وجب عل
  . علیھ وسلم

  ..!! وال یحل لھم أن یسكتوا أو یخضعوا ویرضوا
م هللا ورسولھ، صلى اهللا      ي والئھ فإن فعلوا ذلك؛ دّل على خلل في إیمانھم، وضعف ف
افر،        افق أو ك لم ـ إال من ھ وس علیھ وسلم؛ فال یرضى بالطعن في النبي ـ صلى اهللا علی

ألذى یلقاه عوام المسلمین؛ لما بینھ  أما المؤمن فیغضب ویتمّعر وجھھ ألدنى من ذلك،
ھ   وبینھم من أخوة اإلیمان؛ فأي عدوان على رأس المؤمنین وقائدھم ومقدمھم فھو علی

  . أشد وأنكى
و     " خبیب بن عدي"بل حالھ كحال  ھ أب ال ل وه، فق لّما أخرجھ أھل مكة من الحرم لیقتل

  : سفیان
ب   "  ا خبی دك اهللا ی دنا    ! أنش ًدا اآلن عن ي      أتحب أن محم ك ف ھ، وأن ك یضرب عنق مكان

  . ؟"أھلك
واهللا ما أحب أن محمًدا اآلن في مكانھ الذي ھو فیھ تصیبھ شوكة، وإني : "فقال خبیب

  ". جالس في أھلي
  ".ما رأیت من الناس أحًدا یحب أحًدا كحب أصحاب محمٍد محمًدا: "فقال أبو سفیان

  
  

  :وسبب وجوب نصرة النبي، صلى اهللا علیھ وسلم، أمران
  
  . مّنتھ على أمتھ: األول -

ھ          یھم ب وال فضل اهللا عل ور، ول ى الن ات إل إذ ھداھم اهللا تعالى بھ؛ فأخرجھم من الظلم
  .. لكان الناس في ضاللة وعمى، وألصابھم من عذاب اآلخرة

ة، أو    : وإذا كان اإلنسان یحفظ جمیًال صنعھ إنسان إلیھ ة من فتن بتفریج كربة، أو وقای
ى    .. یبقى عمره ال ینسى جمیلھ. محنة، أو منع مصیبة در عل ى یق یترصد، ویترقب مت

ا،              ي بعضھا، وجزء منھ ل ف دنیا، ب ور ال ي أم ھ ف ذا كل ل، وھ المكافأة والمجازاة بالمث
  :فكیف بمن كان لھ الجمیل على الناس في

  . فتح أبواب السعادة لھم في الدنیا واآلخرة -
  . وتفریج كرباتھم وھمومھم باإلیمان -
  . اطن الرحمة والخیر والقرب من اهللا تعالىوبیان مو -



وإزالة ما بینھم من العداوة والشحناء والتباغض، وزرع األلفة بین قلوبھم، وعطف  -
  .بعضھم على بعض

  . وإرشادھم إلى أحسن الدساتیر والقوانین التي بھا یسّیرون شئونھم الدنیویة -
  . وإقرار العدل، ونفي الظلم ومنع أسبابھ -
ا مؤمن        وزادھم - ي اآلخرة، فم ل األجر ف أن كان سبًبا في نیلھم عظیم الثواب وجزی

ة          لم، مّن ھ وس ي، صلى اهللا علی ذي ال ینتھي، إال وللنب یم ال یدخل الجنة، لینعم فیھا النع
  . علیھ في ذلك

  !! فھل أحد من البشر أعظم منھ مّنة على العالمین؟
  :ولذا قال تعالى ممتًنا على عباده بھذا النبي

ِھ        {  - ْیِھْم آَیاِت و َعَل ِھْم َیْتُل ْن َأنُفِس وًال مِّ یِھْم َرُس َث ِف ؤِمِنیَن ِإْذ َبَع ى اْلُم ُھ َعَل نَّ الّل ْد َم َلَق
  .}َوُیَزكِّیِھْم َوُیَعلُِّمُھُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َكاُنوْا ِمن َقْبُل َلِفي َضالٍل مُِّبیٍن

ة   : (، لألنصاروقال النبي، صلى اهللا علیھ وسلم - ي، وعال ألم آتكم ضالًال فھداكم اهللا ب
  ).بلى، اهللا ورسولھ أمّن: فأغناكم اهللا، وأعداء فألف اهللا بین قلوبكم؟ قالوا

  
  : أن الطعن في صاحب الشریعة طعن في الشریعة ذاتھا: الثاني -

  . والذّب عن الشریعة واجب على كل مسلم بما یستطیع
صلى اهللا علیھ وسلم، لم یكن لیطعن فیھ لوال الشریعة التي فھذا الذي یطعن في النبي، 

الطعن،   حملھا وبّلغھا من عند اهللا تعالى، فلو كان شخًصا كسائر الناس لم یتوّجھ إلیھ ب
الى ونصرة    فما طعن فیھ إال كاره وباغض لھذا الدین؛ فنصرتھ إذن من نصرة اهللا تع

  :دینھ، لیس نصرة لذاتھ، قال تعالى
ْم َال      َوِإن نَّ{  - ِر ِإنَُّھ َة اْلُكْف اِتُلوْا َأِئمَّ ِنُكْم َفَق ي ِدی وْا ِف ِدِھْم َوَطَعُن ِد َعْھ ن َبْع اَنُھم مِّ وْا َأْیَم َكُث

م    * َأْیَماَن َلُھْم َلَعلَُّھْم َینَتُھوَن  وِل َوُھ ِإْخَراِج الرَُّس َأَال ُتَقاِتُلوَن َقْومًا نََّكُثوْا َأْیَماَنُھْم َوَھمُّوْا ِب
ُؤِمِنیَن       َبَد ُتم مُّ ْوُه ِإن ُكن قُّ َأن َتْخَش ُھ َأَح ْوَنُھْم َفالّل ذِّْبُھُم   * ُؤوُكْم َأوََّل َمرٍَّة َأَتْخَش اِتُلوُھْم ُیَع َق

ْؤِمِنیَن    ْوٍم مُّ ُدوَر َق ِف ُص ْیِھْم َوَیْش ْرُكْم َعَل ِزِھْم َوَینُص ِدیُكْم َوُیْخ ُھ ِبَأْی ْیَظ * الّل ْذِھْب َغ َوُی
  .}َیُتوُب الّلُھ َعَلى َمن َیَشاُء َوالّلُھ َعِلیٌم َحِكیٌم ُقُلوِبِھْم َو

  : الحاجة إلى نصرة النبي، صلى اهللا علیھ وسلم، في ھذا الوقت
الحاجة متجددة؛ لتجدد الطعونات، فانتقاص النبي، صلى اهللا علیھ وسلم، أمر قدیم ِقدم 

  .الكافرون، والمنافقون: اإلسالم، اضطلع بھ فریقان ھما
ي           اتفق م وطموحھم ف ى أحالمھ داوة والطعن؛ ألن دعوة اإلسالم تقضي عل ى الع ا عل

الح           ذات والمص ادة ال وى وعب اع الھ اد واتب ق، واإلفس ر الح ي األرض بغی و ف العل
اس    الى، والن ي األرض هللا تع ا ف ة العلی ون الكلم د أن تك الم یری یة، فاإلس الشخص

ت أجنا ا تباین التقوى، مھم لون إال ب یة، ال یفض ل سواس راتبھم، والك وانھم وم ھم وأل س
  . یجب أن یخضع لحكم اهللا تعالى، ال فرق بین شریف أو وضیع

  .وھذه األمور ال تعجب الفریقان؛ فلذا یعادون اإلسالم، والرسول الذي جاء بھ وبّلغھ
ف     ي مواق ر ف ة، تظھ افقین مبطن داوة المن اھرة، وع داوتھم ظ افرون فع ا الك : فأم

  .}َلْحِن اْلَقْوِل َوَلَتْعِرَفنَُّھْم ِفي{



اھن، ساحر،    : الكافرون قالوا عن رسول اهللا، صلى اهللا علیھ وسلم ون، ك شاعر، مجن
  :یعلمھ بشر، قال تعالى

َب   * َفَذكِّْر َفَما َأنَت ِبِنْعَمِت َربَِّك ِبَكاِھٍن َوَلا َمْجُنوٍن { - ِھ َرْی َأْم َیُقوُلوَن َشاِعٌر نََّتَربَُّص ِب
  .}اْلَمُنوِن

  .}َذِلَك َما َأَتى الَِّذیَن ِمن َقْبِلِھم مِّن رَُّسوٍل ِإلَّا َقاُلوا َساِحٌر َأْو َمْجُنوٌن َك{  -
  .}َوَلَقْد َنْعَلُم َأنَُّھْم َیُقوُلوَن ِإنََّما ُیَعلُِّمُھ َبَشٌر {  -

دمھم        ول مق ول، كق بح الق أما المنافقون فقالوا في رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ أق
  :هللا بن أبي ابن سلول، كما جاء في القرآن الكریم، سورة المنافقونعبد ا

  .}َیُقوُلوَن َلِئن رََّجْعَنا ِإَلى اْلَمِدیَنِة َلُیْخِرَجنَّ اْلَأَعزُّ ِمْنَھا اْلَأَذلَّ { -
م ھي     ھذان الصنفان موجودان في كل زمان، وأھدافھم ھي األھداف نفسھا، ودوافعھ

وا بخطر اإلسالم على طموحاتھم في العلو والفساد أظھروا الدوافع نفسھا، فكلما شعر
  . الطعن والسب والشتم بالشریعة وصاحبھا

الم      ود الع ي تق ة، الت فالعدو الكافر المحارب الیوم یمثلھ الصھاینة أو األصولیة اإلنجیلی
زعم أن           ي فلسطین؛ ب ة إسرائیل ف ام دول ي خططت لقی إلى خططھا المھلكة، فھي الت

ة           المسیح عیسى ام دول ي فلسطین، وقی ود ف اع الیھ د اجتم ود إال بع ن یع علیھ السالم ل
دون         ذین یری م ال ة، وھ ذه المھم ي ھ إسرائیل، وبناء ھیكل سلیمان، ولذا ھم ماضون ف

  ..! حكم العالم، تحت دعوى العولمة، وحرب اإلرھاب والخارجین عن القانون الدولي
ك ال         ذ تل ي تنفی ي طریقھم ف ف ف د یق ة أح ة اإلسالم     ولیس ثم ة إال حمل خطط اإلجرامی

ي    ذا النب ي ھ نھم ف نقھم وطع بب ح ا س ن ھن لم؛ وم ھ وس لى اهللا علی د، ص اع محم وأتب
ر        د تشویھ صورة اإلسالم؛ إلضعافھ والتنفی الكریم، صلوات اهللا وسالمھ علیھ، بقص

  :منھ، فھم یرددون الیوم ما قالھ أجدادھم المستشرقون من قبل من أنھ
ل والسیف  سفاك للدماء، إ - ھ النساء   .. رھابي، لم ینتشر دینھ إال بالقت ال .. شھواني ھم

  ..یعترف باآلخر
اعوا أنفسھم     روا وب وغیر ذلك، وغیر مستغرب أن یقولوا ذلك وأكثر من ذلك؛ فقد كف

  .للشیطان
  :وسائل النصرة

لم ـ                   ھ وس ي ـ صلى اهللا علی وا لنصرة النب ة أن یھب ى األم ذا الحال واجب عل ي ھ وف
  :كل بحسب قدرتھ واستطاعتھ، ووسائل النصرة تكون من طریقینودینھ، 

  .بعرض سیرتھ، صلى اهللا علیھ وسلم: األول -
  .بدفع الشبھات والطعونات حولھ: الثاني -

  .عرض سیرتھ، صلى اهللا علیھ وسلم: األول
وذلك من خالل كل الوسائل المتاحة، بالمقالة، والمطویة، والنشرة، والكتاب الصغیر، 

وت،      والكب دارس، والمساجد، والبی یر، والبرامج المرئیة والمسموعة، ومن خالل الم
  .والمحافل

المیة  الم اإلس ائل اإلع ى وس ع   : وعل تالءم م دًرا ی ا ق یة؛ فتعطیھ ذه القض ى بھ أن ُتعن
لم، ونصرتھ          ھ وس ي، صلى اهللا علی وق النب ا أن تھمل حق كونھا إسالمیة، وال یلیق بھ

  .!!.في وقت ینتقص فیھ من مقامھ



ائر     ا كس رامج وقًت ن الب لم، م ھ وس لى اهللا علی ھ، ص ص ل ان أن تخص عف اإلیم وأض
ى تفاصیل سیرتھ وسنتھ، صلى اهللا       البرامج األخرى؛ حتى یقف الصغیر والكبیر عل
ھ،       ا ب د فزن ھ، وق علیھ وسلم، فھذا الرجل أعظم رجل في التاریخ، وھو منا، ونحن من

نجھل تاریخھ وسیرتھ؛ فال نعرف منھا إال القلیل،  وشرفنا بالنسبة إلیھ، فال یلیق بنا أن
  :ثم یجب التركیز حین عرض سیرتھ على الجانب األھم، وھو حقیقة دعوتھ

  .}َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن { : أنھا جاءت رحمة للبشریة -١
  .}ْدُخُلوا ِفي السِّْلِم َكافًَّة َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ا{ : أنھا جاءت للسالم واألمن -٢
افقون      -٣ افرون والمن ذلك الك روج ل ا ی { : أنھا جاءت إلسعاد البشریة، ال لشقائھا، كم

َرھُ        ِزَینَُّھْم َأْج ًة َوَلَنْج اًة َطیَِّب ُھ َحَی ْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَّ َو ُم ْم َمْن َعِمَل َصاِلحًا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُھ
  .}َكاُنوا َیْعَمُلوَن  ِبَأْحَسِن َما

ِكَتاٌب { : جاءت إلخراج الناس من ظلمات البغي والظلم إلى نور العدل واإلحسان -٤
ِز    َراِط اْلَعِزی ى ِص ْم ِإَل ِإْذِن َربِِّھ وِر ِب ى النُّ اِت ِإَل َن الظُُّلَم اَس ِم ِرَج النَّ َك ِلُتْخ اُه ِإَلْی َأنَزْلَن

ئھم     ، وكما قال ربعي ابن عامر}اْلَحِمیِد  : لرستم قائد الفرس، لما سألھ عن سبب مجی
ور     " ن ج اد، وم ادة رب العب ى عب اد إل ادة العب ن عب اد، م راج العب ا إلخ إن اهللا ابتعثن

  ".األدیان إلى عدل اإلسالم، ومن ضیق الدنیا إلى سعة الدنیا واآلخرة
  .شر فقد جاء النبي، صلى اهللا علیھ وسلم، بھذا اإلسالم لتحصیل كل خیر، ولمنع كل

ذا     دق ھ ى ص دل عل دون       : وی نھم ب ر م ا، ودخول كثی ي اإلسالم أفواًج اس ف ول الن دخ
قتال، بل بالدعوة وحدھا، فلوال صدق تلك المبادئ لم ینتشر اإلسالم، ولم یدخل الناس 
ى          ة، ولرفضھ حت ي لإلسالم قائم ا بق داء اإلسالم لم فیھ أفواجا، بل لو صح ادعاء أع

  .ل یوم یدخل الناس في ھذا الدین عن رضاأھلھ، لكن األمر عكس ذلك، فك
  .دفع الشبھات والطعونات حول النبي، صلى اهللا علیھ سلم: الثاني

باب          ل الس ة، وك ي قدیم بھات ھ ن ش لم، م ھ وس لى اهللا علی ھ، ص ار حول ا یث ة م كاف
  . والشتائم والطعونات قد أجیب عنھا إجابات شافیة؛ لّما طرحھا المستشرقون

یاغ ادة ص وب إع ن   والمطل لمین م وام المس ظ ع رة؛ لحف ة میس الیب مالئم تھا بأس
  .االنجراف خلف تلك الشبھات

  :ثم إن مما ینبغي التنبھ لھ في ھذا المقام
أن بعض ما یطرحھ ھؤالء الطاعنون قاصدین تشویھ صورة اإلسالم، والنبي ـ صلى  

  ؟ .حق، وصدق، وعدل: اهللا علیھ وسلم، ھي في عرف وحكم الشریعة
  :سالمكقولھم عن اإل

أنھ دین ال یصحح األدیان األخرى، ویتعالى علیھا، فال یعترف بالمساواة بینھا وبین  -
  .اإلسالم

الم             ھ ك ھ علی ا دل ائق، ومم لمین من الحق د المس ات، وھو عن دھم من الطعون ذا عن وھ
  : ربھم سبحانھ وتعالى

  .}ِإنَّ الدِّیَن ِعنَد الّلِھ اِإلْسَالُم {  -
  .}ْیَر اِإلْسَالِم ِدینًا َفَلن ُیْقَبَل ِمْنُھ َوُھَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِریَن َوَمن َیْبَتِغ َغ{  -
  .}َوَال َتِھُنوا َوَال َتْحَزُنوا َوَأنُتُم اَألْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنیَن {  -
  ).اإلسالم یعلو وال یعلى علیھ : ( وقال صلى اهللا علیھ وسلم -



  .. أنھ یعلو وال یعلى علیھنعم من أصول اإلسالم، 
  .. فھو الدین الذي ارتضاه اهللا تعالى لعباده، ولم یرتِض لھم غیره

  .. وھو الذي یقبلھ وال یقبل غیره، حتى لو كانت الیھودیة والنصرانیة
  .. فھو شامل خاتم باٍق إلى قیام الساعة

ى ا      ف إل ة دون تحری حیحة باقی ان   فلو كان ثمة شریعة من الشرائع السابقة ص وم لك لی
ع الشرائع    اإلسالم أحسن منھا، وعلى أتباعھا تركھا واتباع اإلسالم؛ ألنھ الناسخ لجمی

  .. السابقة
  !فكیف الحال إذا كانت محّرفة مبّدلة، قد تبرأ اهللا منھا، وحكم بضالل أتباعھا؟

ة والنصرانیة           ة محّرف ره؛ فالیھودی حیح غی ن ص حیح، وال دی دین الص و ال فاإلسالم ھ
ره  كذلك، د ع عنك ما سواھما، واإلسالم خاتم لجمیع ما سبق، للناس كافة، فال دین غی

  . یقبل اهللا بھ
اء      ره، إن أرادوا البق ار غی م خی وعلى المسلمین أن یعلموا ھذا ویتمسكوا بھ، ولیس لھ

  . مسلمین
  ..!! فإذا جاءھم من یجعل ھذه الخاصیة لإلسالم طعًنا وذًما، فھذا دینھ ھو

فع تھمة بإلغاء أصل من أصول اإلسالم، كما یفعل البعض حینما یزعم ولیس لنا أن ند
ذّب عن           د أن ی ا، یری رق بینھ ة سواء ال ف ي مرتب أن النصرانیة والیھودیة واإلسالم ف
اإلسالم، فھذا من أبطل الباطل، فالدفاع عن الحق ال یكون بإحقاق الباطل بل بإبطالھ، 

لم     ھ دون        ودفاعنا عن النبي ـ صلى اهللا علیھ وس ا جاء ب دین كم ر ال ا یكون بتقری ـ إنم
یس     ھ، ول تحریف، ال بتحریف ما جاء بھ فذلك لیس دفاًعا، بل خدمة ُتقدم للطاعنین فی

  .من أن یقّر لھم المسلمون بصحة دینھم الباطل بخبر اهللا تعالى: شيء أفرح لقلوبھم
  ]الجزء األول" [التأدب مع الرسول في ضوء الكتاب والسنة"كتاب   .٥

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   

  التأدب مع رسول اهللا في ضوء الكتاب والسنة
   

  حسن نور حسن/ تألیف
   

  :شكر وتقدیر
لى اهللا    المین، وص ى الظ دوان إال عل ین، وال ع ة للمتق المین والعاقب د هللا رب الع الحم

  .على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیًما كثیًرا
َوَوصَّْیَنا {: واجب لمعطیھا ولمن كان سبًبا لھا لقولھ تعالىفإن شكر النعمة أمر .. وبعد

َدْیَك      ي َوِلَواِل ُكْر ِل اَمْیِن َأْن اْش اِإلنَساَن ِبَواِلَدْیِھ َحَمَلْتُھ ُأمُُّھ َوْھًنا َعَلى َوْھٍن َوِفَصاُلُھ ِفي َع
  ].١٤: لقمان[} ِإَليَّ اْلَمِصیُر

ة      ومن ھذا المنطلق، أشكر اهللا تعالى على ما  م وفضل وبخاصة نعم أسداه إلّي من نع
التوفیق واالنتساب لجامعة أم القرى العریقة ألنھل من مواردھا الصافیة وبخاصة في 

  .مجال دراسة علوم القرآن والحدیث



دعوة      ة ال ر كلی ى أم ائمین عل رین الق اده الخی ھ بالشكر لعب الى أتوج كر اهللا تع د ش وبع
د ا      ى رأسھم سعادة عمی دین وعل م      وأصول ال یس قس ھ وسعادة رئ ة وسعادة وكیل لكلی

  .الكتاب والسنة
ھ          ا بذل ى م وش عل د عل د أحم دكتور أحم وال یفوتني أن أوجھ الشكر لسعادة األستاذ ال
جیع        تمر، وتش اد مس دید وإرش ھ س الص وتوجی ح خ ن نص الة م ذه الرس ي ھ ي ف مع

  .صادق
ذه الرسالة واهللا أ        ع ھ ى طب ذي سعى إل ھ   كما أني أشكر األخ الفاضل ال سأل أن یجزی

  .عني خیر الجزاء
ذه     ع ھ ت طب وأخیًرا ولیس آخًرا أشكر للقائمین على إدارة دار المجتمع بجدة التي تول

  .الرسالة
ًرا      ع خی ة وجزى اهللا الجمی وختاًما أشكر لكل من ساعدني ولو بالدعاء واألماني الطیب

  .واهللا الموفق
  المؤلف 

   
   

  المقّدمــة
   

تعین   ده ونس د هللا نحم یئات      الحم ن س نا وم رور أنفس ن ش اهللا م وذ ب تغفره، ونع ھ ونس
ھ إّال اهللا           ھ، وأشھد أّن ال إل ادي ل ال ھ ھ ومن یضلل ف أعمالنا، من یھد اهللا فال مضل ل
ھ             ى آل لم وعل ھ وس ده ورسولھ صلى اهللا علی ًدا عب ھ وأشھد أّن محم ده ال شریك ل وح

  .وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ إلى یوم الدین
د ل مس : وبع إّن ك لم     ف ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ا برس ھ مرتبًط د نفس ص یج لم مخل

وحي           ذي بواسطتھ جاء ال و ال ة فھ اس كاف ى الن صاحب الفضل في إیصال اإلسالم إل
دنیا        ي ال عادة ف نھج الس ا م ذون منھم ین، یأخ ر أجمع ى البش نة إل رآن والس قیھ الق بش

  .واآلخرة
ر لي إذ جعلني من طالب العلم الذین وقد أراد اهللا ـ سبحانھ وتعالى ـ بفضلھ ومّنھ الخی

ا         ذین ھم ة الل ریم والسنة النبوی رآن الك وم الق یدرسون العلوم الشرعیة، وباألخص عل
  .مصدرا اإلسالم األساسیان

ى       د وال تحص ي ال تع الى الت م اهللا تع ن نع ة م ذه نعم ِھ ال   {: وھ َة اللَّ دُّوا ِنْعَم َوِإْن َتُع
  ].١٨:النحل[} َرِحیٌم ُتْحُصوَھا ِإنَّ اللََّھ َلَغُفوٌر

  .وأشكر اهللا على ذلك آمًال في المزید
  ].٧:إبراھیم[} َلِئْن َشَكْرُتْم َألِزیَدنَُّكْم{

ة             ي مرحل ص ف ي نفس التخص ي اهللا من االستمرار ف أن مّكنن ر ب ذا الخی وقد ازداد ھ
ات   ریعة والدراس ة الش رعیة بكلی ا الش ات العلی ت بالدراس ث قبل ا؛ حی ات العلی الدراس

ھ           ا ذي تھوى إلی د اهللا الحرام ال ي بل اب والسنة ف رع الكت رى ف إلسالمیة بجامعة أم الق
ا    أفئدة المؤمنین من أنحاء المعمورة تحقیًقا لدعوة أبي األنبیاء إبراھیم علیھ السالم كم

ِر ِذي َزْرٍع عِ      {: حكى لنا القرآن الكریم َواٍد َغْی ي ِب ْن ُذرِّیَِّت َكنُت ِم ي َأْس َك   َربََّنا ِإنِّ َد َبْیِت ْن



رَ   ْن الثََّم اِت اْلُمَحرَِّم َربََّنا ِلُیِقیُموا الصَّالَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمْن النَّاِس َتْھِوي ِإَلْیِھْم َواْرُزْقُھْم ِم
  ].٣٧:إبراھیم[} َلَعلَُّھْم َیْشُكُروَن

ث            ا راض سعید، حی ا وأشكره وأن الى علیھ د اهللا سبحانھ وتع ة أخرى أحم ذه نعم وھ
ي    از ت أمنیت لم، وتحقق ھ وس لى اهللا علی ولھ ص نة رس اب اهللا وس لتي بكت دادت ص

  .باالستمرار في ھذا الطریق الحبیب
احب    ع ص یش م ن أن أع ل م د أفض م أج تیر ل الة الماجس ة رس د كتاب ان موع ا ح ولّم
دوا       ؤمنین لیقت دوة للم ھ اهللا أسوة وق الرسالة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الذي جعل

َھ     {: قول سبحانھحیث ی. بھ و اللَّ اَن َیْرُج ْن َك َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَم
  ].٢١:األحزاب[} َواْلَیْوَم اآلِخَر َوَذَكَر اللََّھ َكِثیًرا

التأدب مع الرسول صلى اهللا : (وقد عشت مع ھذا األمل ووفقني اهللا الختیار موضوع
اج    ) تاب والسنةعلیھ وسلم في ضوء الك ذي یحت ام ال عساي أن أوضح ھذا الجانب الھ

  .إلیھ البشر عموًما والمسلمون على وجھ الخصوص
رى      ة كب ذا أھمی وعي ھ ذ موض ذلك یأخ وعھا، وب رتبط بموض ة ت ل دراس ة ك وأھمی

  .لتعلقھ بأسلوب التعامل مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وسنتھ وتعالیمھ حًیا ومیتا
ل رس  د أرس دى،    فلق دعوھم للھ ا، ی اس جمیًع الحق للن لم ب ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص

َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة {: ویوجھھم للخیر، ویحرص على تحقیق المصلحة یقول تعالى
  ].٢٨:سبأ[} ِللنَّاِس َبِشیًرا َوَنِذیًرا

َوَداِعًیا ِإَلى اللَِّھ ِبِإْذِنِھ * ا َوُمَبشًِّرا َوَنِذیًرا َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِھًد{: ویقول تعالى
  ].٤٥٤٦:األحزاب[} َوِسَراًجا ُمِنیًرا
  ].٥٢:الشورى[} َوِإنََّك َلَتْھِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم{: ویقول تعالى

الى ول تع ا َعنِ {: ویق ِھ َم ٌز َعَلْی ُكْم َعِزی ْن َأنُفِس وٌل ِم اَءُكْم َرُس ْد َج ْیُكْم َلَق ِریٌص َعَل تُّْم َح
  ].١٢٨:التوبة[} ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُءوٌف َرِحیٌم

م       حھم وأت وحي ونص م ال د بلغھ ولرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فضل على أمتھ، فلق
ھ      م وج ى أت ل اهللا عل ن قب ا م ف بھ ة المكل الة وأدى األمان م الرس ل لھ دین وكم م ال لھ

ة      بشھادة الصحابة في حجة الوداع حینما وم عرف ة ی وادي عرن قال لھم أثناء خطبتھ ب
ال الوا      : (ق ائلون؟ ق تم ق ا أن ى فم ؤولون عّن تم مس ت     : وأن ت وأدی د بلغ ك ق ھد أّن نش

اللھم أشھد  : إلى الناس] ١[فقال بإصبعھ السبابة یرفعھا إلى السماء وینكتھا. ونصحت
  ].٢[ثالث مرات) اللھم أشھد

لى اهللا   ھ ص ؤمنین ببعث ى الم ّن اهللا عل د م وًال  وق ا ورس ا ومزكًی یھم معلًم لم ف ھ وس  علی
  .یأخذھم إلى طریق الفوز والنجاة

ْیِھْم      {: یقول تعالى وا َعَل ِھْم َیْتُل ْن َأْنُفِس وًال ِم َلَقْد َمنَّ اللَُّھ َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن ِإْذ َبَعَث ِفیِھْم َرُس
اَب َواْلِحْكَم ْم اْلِكَت َزكِّیِھْم َوُیَعلُِّمُھ ِھ َوُی ینٍ آَیاِت الٍل ُمِب ي َض ُل َلِف ْن َقْب اُنوا ِم آل [} َة َوِإْن َك

  ].١٦٤:عمران
ا      : (یقول بعض المفسرین ا لّم م أّنھ ق، ث ى الخل اعلم أّن بعثة الرسول إحسان من اهللا إل

وبعثة محمد صلى  . كان االنتفاع بالرسول أكثر كان وجھ اإلنعام في بعثھ الرسل أكثر
  : األمریناهللا علیھ وسلم كانت مشتملة على 

  .المنافع الحاصلة من أصل البعثة: أحدھما



  .المنافع الحاصلة بسبب ما فیھ من الخصال التي ما كانت موجودة في غیره: الثاني
ھ      ي قول الى ف ا اهللا تع ي ذكرھ ِریَن   {: أما المنفعة بسبب أصل البعثة فھي الت ًال ُمَبشِّ ُرُس

ى ال   اِس َعَل وَن ِللنَّ ِذِریَن َألالَّ َیُك ا    َوُمن ًزا َحِكیًم ُھ َعِزی اَن اللَّ ِل َوَك َد الرُُّس ٌة َبْع ِھ ُحجَّ } لَّ
  ].١٦٥:النساء[

وأّما المنافع الحاصلة بسبب ما كان في محمد صلى اهللا علیھ وسلم من الصفات فأمور 
  ].٣)[ذكرھا اهللا تعالى في ھذه اآلیة

لم من    : والخصال التي تشیر إلیھا ھذه اآلیة ھي ھ وس أنفسھم ال من    أّنھ صلى اهللا علی
ھ           ة وأّن ات األخرى كالمالئك م وال من المخلوق اس األخرى من األم غیرھم من األجن
ان     نام واألوث ادة األص ن عب ة م ات الجاھلی ل مخلف ن ك زكیھم م وحي وی یھم ال غ إل یبل
ھ      ة أخرى وھي قول ویعلمھم القرآن والسنة مع أنھم كانوا قوًما أمیین كما تشیر إلیھ آی

ْم           ُھَو الَّ {: تعالى َزكِّیِھْم َوُیَعلُِّمُھ ِھ َوُی ْیِھْم آَیاِت و َعَل ْنُھْم َیْتُل وًال ِم یَن َرُس ي اُألمِّیِّ َث ِف ِذي َبَع
  ].٢:الجمعة[} اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبیٍن

ى    وكما مّن اهللا تعالى على المؤمنین ببعثة محمد صلى اهللا علیھ وسلم  م إل یھم، وجھھ ف
َوَما {: یقول تعالى: ضرورة التأّدب معھ وذلك یتم بعدة وجوه تشیر إلیھا اآلیات التالیة

  ].٧:الحشر[} آَتاُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َفاْنَتُھوا
  ].١:الحجرات[} َوَرُسوِلِھ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال ُتَقدُِّموا َبْیَن َیَدْي اللَِّھ{: ویقول تعالى
ُروا    {: ویقول تعالى يِّ َوال َتْجَھ ْوِت النَِّب َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َص

  ].٢:الحجرات[} َلُھ ِباْلَقْوِل َكَجْھِر َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض
لُّوَن   {: ویقول تعالى ُھ ُیَص ِھ         ِإنَّ اللََّھ َوَمالِئَكَت لُّوا َعَلْی وا َص ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ يِّ َی ى النَِّب َعَل

  ].٥٦:األحزاب[} َوَسلُِّموا َتْسِلیًما
  ].٦٣:النور[} ال َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل َبْیَنُكْم َكُدَعاِء َبْعِضُكْم َبْعًضا{: ویقول تعالى

هللا علیھ وسلم من ناحیة ومجمل اآلیات یوضح مسؤولیة المسلم إزاء رسول اهللا صلى ا
لم أن        ى المس ي یجب عل ة الت ي والكیفی الطاعة العملیة واالعتقاد القلبي والسلوك الخلق

ا  ة    . یتعامل بھا مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم ومع شرعھ حیا ومّیت ة أھمی ى الجمل وعل
  : الموضوع تنحصر فیما یلي

ل       أّن المسلم یجد نفسھ مرتبًطا برسول اهللا صلى  : أوًال اء اللی ذكره آن لم ب ھ وس اهللا علی
ي األذان      ھد وف ي التش د وف ة التوحی ي كلم الة ف ھ بالرس ھد ل و یش ار، فھ وأطراف النھ
ا     اة المؤمن كلھ ویصلي علیھ في الصلوات المكررة كل یوم ویراه في كل عبادة، وحی
ى      ام رسول اهللا بحق حت عبادة وحیث أّن األمر كذلك فھو في حاجة إلى أن یعرف مق

  .أدب معھ بطریقة مشروعة وبمنھج مثاب علیھیت
ھنالك من الناس من یغفل عن التأدب مع رسول اهللا ـ عن جھل أو عن تقصیر ـ    : ثانًیا

اع            زم المقصر باقتن أدب مع رسول اهللا لكي یلت ة الت ان كیفی ى بی ویحتاج ھذا األمر إل
  .ویصحو الغافل بعلم

االة     وھناك فریق من المسلمین یغالون في ال: ثالًثا ع الرسول ویتصورون المغ تأّدب م
االة، ویستقیم           حیح لتبطل المغ ھ الص دد األدب المشروع بدلیل ذا وجب أن یح دیًنا، ول

  .الناس على الحق والصواب



ا أدب،          : رابًع ھ ب ھ إلی ول والتوج ب الرس دعي ح ة ت ذاھب منحرف ض م رت بع ظھ
الصحیحة، وصرف وتخترع في سبیل ذلك شرائع وعقائد بقصد تشویھ تعالیم اإلسالم 

ة     العلم وباألدل دي ب المسلمین عن حقیقة اإلسالم وتطبیقاتھ، وھذا أمر یحتاج إلى التص
ة، ویضل      ا عن بّین الصحیحة من الكتاب والسنة لیتبین الرشد من الغي ویحیا من یحی

  .من یضل عن بینة كذلك
ل م    : خامًسا ا ك اج إلیھ ي یحت ي   األدب مع الرسول بصورة عامة من القضایا الت لم ف س

ق وییسر االستفادة      كل عصر ومصر، ولذا فإن جمعھ في مؤلف واحد یوضح الطری
  .أمر یستحق االھتمام وخاصة في عصرنا الحاضر المليء بالنظریات الھدامة

  : ولتحقیق تلك األھداف التي أشرت إلیھا اتبعت منھًجا علمًیا یعتمد على األسس التالیة
ى      قّسمت الموضوع إلى أبواب وفصو) أ( ھ الدراسیة وعل ا تتطلب ل ومباحث حسب م

  .ضوء التسلسل العلمي السلیم
  .في كل مبحث أبّین المراد منھ ثم أوّضح آراء العلماء فیھ) ب(
ة نحو     ) ج( ھ األدل ع توجی أورد أدلة كل فریق من العلماء في المسائل المختلف فیھا م

  .الرأي التي سیقت لھ كما ذكر العلماء أنفسھم
  .شة بین األدلة وذلك بمواجھة أدلة كل فریق بأدلة معارضیھأعقد مناق) د(
  .انتھي من المسألة ببیان الرأي الراجح مع بیان وجھ الترجیح) ھـ(

د من المصادر والمراجع        ى عدی ة وعل وقد اعتمدت على القرآن الكریم والسنة النبوی
روحھا وكت      نة وش ب الس یر وكت ب التفس وع ككت لة بالموض ا ص ي لھ لیة الت ب األص

ھ   ب الفق رق، وكت دة والف ب العقی ائص وكت مائل والخص ب الش ازي وكت یرة والمغ الس
  .وأصولھ، وغیرھا من الكتب

بالنسبة آلیات القرآن وأحادیث المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم فسوف أجعلھا في ) و(
نص          ان ال ة إذا ك ي البدای اط ف ا مع وضع نق قوسین، واحد في بدایتھا وآخر في نھایتھ

ي آخر الكالم          جزًءا مّم اط ف ھ فسوف أضع النق ده جزًءا من ا قبلھ، وأّما إذا كان ما بع
نص من الوسط فسوف أضع       لبیان أّن النص لم ینقل بأكملھ، وأّما إذا حذفت بعض ال
ھ         ي صلى اهللا علی دیث من كالم النب النقط في الوسط للعلة نفسھا بشرط أن یكون الح

  .وسلم
ة فسوف أحصرھا     وبالنسبة للنصوص المقتبسة من غیر  القرآن الكریم والسنة النبوی

  .ھكذا مع وضع النقاط في مواطن الحذف التي أشرت إلیھا"" بعالمات االقتباس 
ى أسلوبي         ا إل ا إذا أحلتھ ا بالتصرف، وأّم وكل ھذا في النصوص التي لم أتعرض لھ
ي        ذكر أن ع ال امش م ي الھ ا ف الخاص فسوف أكتفي باإلشارة إلى مصدرھا أو مرجعھ

  .صرفت فیھا تحقیقا لألمانة العلمیةت
  : وسوف أقوم أیًضا بعزو كل نص مقتبس إلى موضعھ األصلي وفق المنھج اآلتي

  . أشیر في الھامش إلى اسم السورة ورقم اآلیة: النصوص القرآنیة: أوًال
ا ا         : ثانًی لیة مكتفًی ادرھا األص ى مص ا إل وم بعزوھ وف أق ة فس وص النبوی ا النص أم

م       بمصدر واحد إذا ى اس ع اإلشارة إل در م لم یكن ھناك ما یقتضي ذكر أكثر من مص
  .الكتاب والباب والجزء والصفحة في الھامش



وبالنسبة لدرجة الحدیث، فسوف أذكر من نص من األئمة على ذلك صحة وضعًفا إذا 
  .كان في غیر الصحیحین التفاق األمة على قبول ما ورد فیھما مرفوًعا مسنًدا

ث من        ومن ناحیة أسانی اب الثال ي الب ا ورد ف ا إال م ى رجالھ د األحادیث فال أتطرق إل
ذكر    اء ب ھذه الرسالة وخاصة أسانید األحادیث من طرف الخصم المرجوح مع االكتف
ي السند لحصول الغرض         ل الرجال ف الرجل المجروح من قبل أئمة ھذا الشأن ال ك

و         ا ھ س م رد بعك عیف وال ام التض ي مق نھم ف ین م د أو اثن ام    بواح ي مق وب ف مطل
اج          ول االحتج رد قب ي ل ند یكف ي الس د ف ل واح ود رج ول إذ أن وج حیح والقب التص

  .بالحدیث ولیس العكس كما ھو معلوم
ع             ا م ادة أحیاًن أذكر الم وامیس ف اجم والق ب المع ة النصوص المقتبسة من كت من ناحی

  .اإلشارة إلى اسم الكتاب والجزء والصفحة
ة النصوص المقتبسة من     وم         من ناحی ا ذكرت فسوف أق ر م المراجع والمصادر غی

بعزوھا إلى مرجعھا مع اإلشارة إلى االسم المتعارف علیھ للكتاب والجزء والصفحة  
ا              ة وتاریخھ ر الطبع ع ذك ت المراجع م ي ثب امًال ف اب ك م الكت امش وأؤخر اس في الھ

  .ودار النشر ومكانھا إن أمكن
إلى الترجمة لكل واحد بل أكتفي بذكر  بالنسبة لمؤلفي المصادر والمراجع فال أتطرق

ت       ي ثب ھ ف ع كتاب ل م اسمھ المشھور مع كتابھ في أول وروده وأؤخر ذكر اسمھ الكام
المراجع إذا كان المؤلف من المشھورین أو المعاصرین، وأّما غیرھم فسوف أضیف  
ا        اتھم كلم م ووف اریخ والدتھ ة وت ا أسماءھم كامل  إلى ذلك ترجمة موجزة لھم أذكر فیھ

  .أمكن ذلك
د جاء مشتمًال           ذا البحث، وق ي ھ واردة ف ع النصوص ال ھذا ھو المنھج الذي اتبعتھ م

  .على مقدمة وثالثة أبواب وخاتمة
ذي اتبعت      : ففي المقدمة نھج ال ھ، والم اري ل تحدثت عن أھمیة الموضوع وسبب اختی

  .في بحثھ، وأھم المشاكل التي واجھتني وخطة البحث بإجمال
ي التمھی   ا ف طالح        : دوأم ي االص ة وف ي اللغ ف األدب ف ن تعری ھ ع دثت فی د تح فق

وضرورة االلتزام بالتأدب مع الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بما جاء في القرَآن الكریم 
  .والسنة النبویة الثابتة

اب األول   ي الب ع الرسول صلى اهللا           : وف األدب م ة ب ام األم ھ عن أسباب قی دثت فی تح
بھ ا ھ نس رت فی لم وذك ھ وس وة  علی د النب وة وبع ل النب فاتھ قب م ص ھ وأھ اھر وتربیت لط

وعھ          دم خض ال األذى وع ن احتم التھ م دین لرس ركین المعان ن المش ھ م ومواقف
  .لمغریاتھم، وإكمال الدین على یدیھ

اني   اب الث ع الرسول           : وفي الب واع األدب م ھ عن أن دثت فی د تح واب فق م األب وھو أھ
  : الثة أنواعصلى اهللا علیھ وسلم وقد قّسمتھا إلى ث

ھ    : النوع األول األدب القلبي ـ وھو ما كان محلھ القلب كاإلیمان بنبوتھ ـ صلى اهللا علی
  .وسلم ومحبتھ
األدب القولي ـ وھو ما كان محلھ اللسان ـ مثل الصالة على النبي صلى   : النوع الثاني

  .اهللا علیھ وسلم



ھ الجوارح      : النوع الثالث ان محل ا ك ل اتباعھ      األدب العملي ـ وھو م ر اللسان ـ مث غی
  .صلى اهللا علیھ وسلم وتنفیذ أمره

لم   : وفي الباب الثالث ھ وس فقد تحدثت فیھ عّما ینافي التأدب مع الرسول صلى اهللا علی
ال     ل االحتف ك مث ر ذل ل أو غی ل أو تأوی ن جھ ھ ع أدب بعین ھ الت د فاعل ان یقص وإن ك

جده     بمولده صلى اهللا علیھ وسلم وشد الرحال إلى قبره صلى  لم دون مس ھ وس اهللا علی
ھ    لى اهللا علی جده ص ي مس ل ف ك أو تفع حب ذل ي تص رى الت دع األخ ن الب ا م وغیرھ

  .وسلم
  .فقد ذكرت أھم النتائج التي توصلت إلیھا أثناء البحث: وفي الخاتمة

ي        ز الوجود ف ى حی ى یخرج إل وال شك أّن عمًال كھذا یتطلب جھًدا كبیًرا إلنجازه حت
  .أكمل صورتھ

ا       وقد  ا م رة وأھمھ ت صعوبات كثی ي القی بذلت جھًدا متواصًال تجاه ھذا البحث مع أّن
ھو متعلق بمراجع الموضوع من بحث وتنقیب في الكتب المطبوعة وغیر المطبوعة  

ك    ر ذل ًرا . ومن تنسیق وترتیب واستنباط وغی ي      : وأخی م الصعوبات الت ا أھ جل ھن أس
  : واجھتني

ذا الموضو     ) أ( م عن ھ ة بطون        لم أجد من تكل ي مراجع ا كلفن د مم ف واح ي مؤل ع ف
الكتب التي لھا صلة بھذا الموضوع من قریب ومن بعید ككتب التفسیر وكتب الحدیث 

  .وشروحھا وكتب السیرة والمغازي وكتب الشمائل وغیر ذلك من مطبوع ومخطوط
  : الذین تطرقوا إلى موضوع من مواضیع ھذه الرسالة ینقسمون إلى فئتین) ب(

  . تذكر النصوص الواردة في المسألة من القرآن والسنة سرًدا دون تعلیق: ولىالفئة األ
ة   ة الثانی ا الفئ ن         : وأم وع م امًال لموض ا ك ص كتاًب ك إذ تخص یض ذل ى نق ي عل فھ

تخالص        ي اس عوبة ف د ص ٍذ أج یل، وحینئ ھ بالتفص تكلم عن التي وت یع رس مواض
ذ     ث ال ة المبح التي وخاص م رس ع حج ى م ي تتمش ات الت ك  المعلوم ت لتل ي خصص

ا         ر، فم ذه الرسالة أو أكث ي ھ ا ف وازي م المسألة إذ أّن كتاًبا واحًدا من تلك المؤلفات ی
  .بال المبحث الذي ھو جزء من فصل ضمن باب من رسالة مكونة من عدة أبواب

بعض المراجع لھذا الموضوع ما زالت مخطوطة ولم أتمكن من الوصول إلیھا، ) ج(
اس    ى اقتب ك المخطوطات من        ولذلك اضطررت إل ى تل زوة إل ض النصوص المع بع

  .مراجع فرعیة
ض النصوص   ) د( بعض المراجع التي رجعت إلیھا واقتبست منھا یعزو أصحابھا بع

ھ أو نسبتھ        ذكرون كنیت ر مشھور وی خص غی التي لھا عالقة وثیقة بالموضوع إلى ش
عاش فیھ مع أّن إلى قبیلة، أو بلد دون المؤلف أو االسم الكامل للشخص والقرن الذي 

ك المرجع أو        ل صاحب ذل خاص عاشوا قب ھذه النسبة أو الكنیة مشتركة بین عدة أش
  .من أقرانھ، وحینئذ أجد صعوبة في الوصول إلى الشخص المقصود منھم

   
   

  التمھیــد
   



ض    ) التأدب مع الرسول صلى اهللا علیھ وسلم(یحتاج موضوع بحثي ھذا  ان بع ى بی إل
ة الموضوع ومن         المسائل التي تبّین ا ددة من ناحی ى تكون الدراسة مح لمراد منھ حت

  .ناحیة الھدف مًعا
  : وھذه المسائل ھي

  .بیان المراد بالتأّدب مع الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ١
ریم          ٢ رآن الك ي الق ا جاء ف لم بم ھ وس ضرورة االلتزام في التأّدب معھ صلى اهللا علی

  .والسنة النبویة
  : النقطتین فیما یلي وسوف أتناول بحث ھاتین

  : بیان المراد بالتأّدب مع الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ١
بتشدید الدال، ولھ معان متعددة یشترك فیھا ) تأّدب(التأدب مصدر من الفعل الخماسي 

ى      . مع كلمة األدب مع الزیادة بسبب ما فیھ من تضعیف ان معن دأ ببی ذا حسن أن أب ول
  .نى التأّدب مع مالحظة الفرق بین الصیغتیناألدب أوًال، وبعدھا أبّین مع

  :أ األدب في اللغة
ھ،         ]: (٤[یقول ابن فارس رع مسائلھ وترجع إلی د تتف اء أصل واح دال والب الھمزة وال

ى       ع عل ھ مجم ا ألّن اس، األدب أیًض فاألْدب أن تجمع الناس إلى طعامك، ومن ھذا القی
  ].٥...)[استحسانھ

  ].٧)[ألدب الدعاءأصل ا]: (٦[ولھذا قال ابن منظور
واشتقاقھ من شیئین   ]: (٨[ھذا أصل كلمة األدب، وأّما عن اشتقاقھا، فیقول الجوالیقي

ك       در قول و العجب، ومن األدب مص وم   : یجوز أن یكون من األدب وھ الن الق أدب ف
ھ       : ثم قال... یؤدبھم أدًبا بالكسر إذا دعاھم و العجب فكأّن ذي ھ ت من األدب ال فإذا كان

یعجب منھ لحسنھ وألّن صاحبھ ھو الرجل الذي یعجب منھ لفضلھ، وإذا  الشيء الذي 
د والفضل     ى المحام كان من األدب الذي ھو العجب فكأنھ الشيء الذي یدعو الناس إل

  ].٩)[وینھاھم عن المقابح والجھل
ملكة تقصى من قامت بھ عن  : األدب: (وأّما عن استعماالتھا فیقول الشیخ أحمد رضا

ینھ، و ا یش ل م ن   ك یلة م ن فض ان م ا اإلنس رج بھ ودة یتخ ة محم ل ریاض ى ك ع عل یق
نفس     : الفضائل ھ أدب ال ذا كل اول، وھ . حسن الخلق، فعل المكارم، الظرف، حسن التن
  ].١٠)[درس العلوم العربیة مولد، وھذا أدب الدرس: واألدب

وھري  ال الج ذا ق ھ  : األدب]: (١١[ولھ ول من درس، تق نفس وال ل : أدب ال أدب الرج
  ].١٢)[فھو أدیب وأّدبتھ فتأّدببالضم 

  .حسن الخلق ودرس العلوم العربیة: ومعنى ذلك أّن لكلمة األدب استعمالین
  : باألدب الطبیعي واألدب الكسبي، حیث قال] ١٣[وھذا ما عّبر عنھ ابن ھذیل 

ھ اإلنسان من األخالق الحسنة السنیة واالتصاف بالصفات          : فالطبیعي ما یفطر علی
حلم والكرم وحسن الخلق والحیاء والتواضع والصدق وغیر ذلك من المرضیة مثل ال
  .الصفات الحمیدة

ارة عن     : والكسبي فھو ما یكتسبھ اإلنسان بالدرس والقراءة والحفظ والنظر، وھو عب
  ].١٤)[الكتاب والسنة والنحو، واللغة والشعر، وأیام الناس: ستة أشیاء



واألدب الذي كانت العرب تعرفھ : (الیقيواالستعمال األول ھو الشائع ولھذا قال الجو
ن    ود وحس ذل المجھ فھ، وب رك الس ل ت ارم مث ل المك الق وفع ن األخ ن م ا یحس و م ھ

  ].١٥)[اللقاء
  .فھو اصطالح مولد جاء بعد اإلسالم: وأّما االستعمال الثاني

والیقي ول الج الم    : (یق ّموا الع ى أّن یس ة عل دة طویل الم بم د اإلس اس بع طلح الن واص
ا   بالنحو وم أدًب د، ألّن    . والشعر وعلوم العربیة أدیًبا، ویسمون ھذه العل ك كالم مول وذل

  ).ھذه العلوم حدثت في اإلسالم
ا       ى األخالق الحسنة، وأّم وخالصة القول أّن كلمة األدب كانت تطلق عند العرب عل
ان         وال سواء ك د من األق بعد اإلسالم فقد أطلق بجانب ذلك على الكالم الحسن والجی

  .ًرا أو شعًرانث
  .واالستعمال األول ھو الذي یتمشى مع مقامنا ھذا

إّن كلمة األدب في بحثي ھذا تعني األخالق الحسنة واالتصاف بالصفات : ولھذا نقول
  .الحمیدة

وعلى ضوء معنى األدب المذكور یمكن فھم المراد من التأّدب ألّنھما من أصل واحد، 
ى      ویشتركان في معاٍن كثیرة مع مالحظة م ى؛ ألّن األول ا ومعن ین الصیغتین تركیًب ا ب

د  ن المزی ة م رد، والثانی ن المج ال. م ھ یق ي  : ألّن ادة ف د الزی ى تفی ي المبن ادة ف إّن الزی
  .المعنى غالًبا

ى         ان ولكن المعن دة مع أتي لع وكلمة تأّدب وزنھا تفّعل، في المیزان الصرفي، وھي ت
ا مطاوع أدّ      و أّنھ ذا ھ ا ھ ى وزن  الذي یتمشى مع مقامن ل (ب عل ال  ) فّع ھ یق ھ  : ألّن أّدبت

درھا  أّدب مص ى األدب، والت أّدب أي تلق أّدب . فت ى الت ذا فمعن ى ھ ي : وعل ة ف المبالغ
  . التخلق بالصفات الحسنة والمكارم الجمیلة

  : ب األدب في اصطالح الشرع
  .وكلمة األدب في اصطالح الشرع ال تخرج عن المعنى اللغوي الذي أشرنا إلیھ آنًفا

واع       ]: (١٦[ھذا قال الجرجانيول ع أن ھ عن جمی رز ب ا یحت األدب عبارة عن معرفة م
رك          م وت ع الظل دل ورف ھ الشرع من بسط الع الخطأ، وأدب القاضي، وھو ما ندب إلی

  ].١٧)[المیل
ق  ر الرائ احب البح ول ص ي]: (١٨[ویق اب أدب القاض ي أن : كت ي للقاض ا ینبغ أي م

نفس   یفعلھ وما ینبغي أن ینتھي عنھ، واأل خة لل ولى التعبیر بالملكة؛ ألنھا الصفة الراس
  ].١٩)[فما لم یكن كذلك ال یكون أدًبا كما ال یخفى

راز    ة، واالحت األخالق الجمیل اف ب ي االتص ابقین تعن ریفین الس ي التع ة األدب ف وكلم
  .عما یقابلھا من سفاسف األمور

  .المظھر الخارجي للخلق وھذا ھو المعنى المتبادر من إطالقھا إّال أّنھا قد تطلق على
ق      ین األدب والخل ق ب ي التفری ي   : (یقول محمد جمال الدین رفعت ف ة اآلداب تعن فكلم

ي تصرفاتھ الشخصیة أو حین      السلوك كما تعني األسلوب الذي یسیر علیھ اإلنسان ف
اس ع الن ل م ل   .. یتعام ادة ب جیة والع ع والس ى الطب ة عل ق لغ الق فتطل ة األخ ا كلم أّم

  ].٢٠)[اإلنسان العاقلةوعلى غریزة 



ة أو السلوك     وخالصة القول، أّن كلمة األدب تعني المظھر الخارجي لألخالق الجمیل
  .الذي ینبغي أن یراعي الشخص مع غیره

  ].٢١)[وحقیقة األدب استعمال الخلق الجمیل: (ولھذا قال ابن القیم رحمھ اهللا تعالى
ا ـ     د بھ ة        وأما كلمة التأّدب في عنوان رسالتنا فنقص ى كلم ا سبق من معن استنتاًجا مم

ا           لًبا وإیجاًب لم س ھ وس لم تجاه رسول اهللا صلى اهللا علی األدب ـ ما ینبني أن یفعلھ المس
ك            ر ذل اع وغی ة وأتب دیر وطاع رام وتق ن احت ة م ى األم ھ عل ي حقوق دخل ف ا ی مم

  .واالحتراز مما یخالف ذلك من مخالفة ورفع الصوت وغیرھا
لیم  : ( تعالىیقول ابن القیم رحمھ اهللا فرأس األدب معھ صلى اهللا علیھ وسلم كمال التس

لھ واالنقیاد ألمره وتلقي خبره بالقبول والتصدیق دون أن یحملھ معارضة خیال باطل 
انھم،         االت أذھ ھ آراء الرجال وزب دم علی ًكا، أو یق یسمیھ معقوًال أو یحملھ شبھة أو ش

ا    اد واإلذع لیم واالنقی التحكیم والتس ده ب الى    فیوح بحانھ وتع ل س د المرس ا وح ن، كم
ذاب اهللا   بالعبادة والخضوع والذل واإلنابة والتوكل، فھما توحیدان ال نجاة للعبد من ع
م   إال بھما توحید المرسل وتوحید متابعة الرسول فال یحاكم إلى غیره وال یرضى بحك

ھ وذ  وي غیره وال یقف تنفیذ أمره وتصدیق خبره على عرضھ على قول شیخھ وإمام
  ].٢٢)[مذھبھ وطائفتھ ومن یعظمھ

  : ضرورة االلتزام في التأدب بما جاء في القرآن والسنة ٢
  .إن ھذا الدین الذي ال یقبل عند اهللا سواه لھ أصالن ھما الكتاب والسنة النبویة الثابتة

الى ول اهللا تع ُھ َوھُ  {: یق َل ِمْن ْن ُیْقَب ا َفَل الِم ِدیًن َر اِإلْس ِغ َغْی ْن َیْبَت ْن  َوَم َرِة ِم ي اآلِخ َو ِف
  ].٨٥:آل عمران[} اْلَخاِسِریَن

  .وھذان المصدران ھما القرآن الكریم والسنة النبویة
ِإْن   {: یقول تعالى ْنُكْم َف َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اللََّھ َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِم

  ].٥٩:النساء[} ِإَلى اللَِّھ َوالرَُّسوِل َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه
ى    ھ وإل والرد إلى اهللا ھو الرد إلى كتابھ، والرد إلى رسولھ ھو الرد إلیھ في حال حیات

  .سنتھ في حال وفاتھ كما قال المفسرون
ا بالتمسك        لم وأمرن ھ وس كما أّنھما المصدران اللذان تركھما رسول اهللا صلى اهللا علی

  :ھ صلى اهللا علیھ وسلمبھما لئال نضل بقول
  ].٢٣)[تركت فیكم أمرین لن تضّلوا ما تمسكتم بھما كتاب اهللا وسنتي(

ھ    دما أكمل وعلى ھذا األساس فھذا الدین غني عن الزیادة واإلضافة أًیا كان نوعھا، بع
الى       ھ تع دة وھي قول ة المائ َنكُ    {: اهللا سبحانھ وتعالى كما تشیر آی ْم ِدی ُت َلُك ْوَم َأْكَمْل ْم اْلَی

  ].٣:المائدة[} َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكْم اِإلْسالَم ِدیًنا
  .وقد لحق الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بالرفیق األعلى بعد نزول ھذه اآلیة بأشھر

لم فیجب أن         ھ وس ع الرسول صلى اهللا علی أدب م وبناء على ھذا، عندما نتعامل أو نت
ي الق     ا جاء ف زم بم نا      نلت اء أنفس ن تلق ق م ة دون أن نختل ة الثابت نة النبوی ي الس رآن وف

واب     ھ الث ا من أموًرا لم تثبت عن الشارع بقصد حسن النیة ثم التقرب بھا إلى اهللا راجًی
ة      ا أربع ع فیھ د أن تجتم ى اهللا ال ب لم إل ا المس رب بھ ي یتق ور الت رة؛ ألّن األم والمغف

  : شروط
  .أو السنة الثابتة أو باجتھاد معتمد علیھ أن تكون مشروعة بنص من الكتاب ١



  .أن تقع في الحدود المقرر لھا من الزمان والمكان ٢
  .أن تقع بالكیفیة التي أمر بھا الشارع ٣
  .اإلخالص في القربى إلى اهللا تعالى ٤

  .وإذا انتفى شرط من ھذه الشروط فال تعتبر قربة بل تكون بدعة حینئذ
الو ا یغ وم أناًس رى الی ن ن دح  ونح لم بالم ھ وس لى اهللا علی ول ص یة الرس ي شخص ن ف

ات ال    ون طلب یرفعونھ إلى مرتبة األلوھیة أو یصفونھ بصفات ال تلیق إال باهللا أو یطلب
  .دخل لھ في حصولھا أثناء حیاتھ فضًال عن بعد مماتھ صلى اهللا علیھ وسلم

ھ   و بقول ذا الغل ن ھ لم م ھ وس لى اهللا علی ي ص ذر النب د ح ي : (وق ا ] ٢٤[ال تطرون كم
  ].٢٥)[أطرت النصارى ابن مریم فإّنما أنا عبده، فقولوا عبد اهللا ورسولھ

ي بالضرورة        لم ال یعن ھ وس وعندما نرفض الغلو في شخصیة الرسول صلى اهللا علی
ھ            ي حق ا ھو مشروع ف زم بم ي أن نلت ھ ولكن نعن ھ وحب أن نقصر في توقیره وتعظیم

ریط ب     راط أو تف لم دون إف ھ وس لى اهللا علی ف     ص یر لنتص و والتقص ن الغل دین ع عی
الى  ًطا     {: بالوسطیة التي أشار إلیھا القرآن الكریم في قولھ تع ًة َوَس اُكْم ُأمَّ َذِلَك َجَعْلَن َوَك
  ].١٤٣:البقرة[} ِلَتُكوُنوا ُشَھَداَء َعَلى النَّاِس َوَیُكوَن الرَُّسوُل َعَلْیُكْم َشِھیًدا

ھ   ود ومن ار واألج ا الخی طیة ھن ى الوس ل   ومعن ي أفض ي ھ طى الت الة الوس الص
  ].٢٦[الصلوات

ومع ھذا فال نضطر بالضرورة عندما نرد على المغالین إلى أن نصف الرسول صلى 
  .اهللا علیھ وسلم بصفات قد وصفھ بھا الشارع دون أن نبّین معناھا من جمیع الجھات

ُقْل ِإنََّما {: ىأن نقول أن الرسول بشر ونجتھد في إثباتھا مستدلین بقولھ تعال: مثال ذلك
  ].١١٠:الكھف[} َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم

ر             أ ومرض غی ري اإلنسان من جوع وظم ا یعت ھ م ھ یعتری ا أن والمثلیة یقصد بھا ھن
  .منفر وغیر ذلك ولكن ھو بشر یوحى إلیھ كما تدل علیھ بقیة اآلیة

  ].١١٠:الكھف[} ...ُكْم ِإَلٌھ َواِحٌدُقْل ِإنََّما َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم ُیوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُھ{
  ...ألّن المثلیة قد یفھم منھا أّنھ كآحاد الناس إذا لم نبّین القصد من ذلك

ي       ع ف د یق حیحھ ق ي تص وغالًبا عندما یرید شخص أن یصّحح انحرافَا معیًنا ویجتھد ف
  .انحراف آخر مضاد لألول دون أن یشعر بذلك

الى     ھ اهللا تع ب رحم ید قط ول س ین     : (یق ص مع ین أو نق راف مع ار انح إن استحض
منھج شدید الخطر، ولھ معقباتھ في إنشاء انحراف جدید لدفع ... واالستغراق في دفعھ

ائالً     ]. ٢٧[انحراف قدیم، واالنحراف انحراف على كل حال  ذلك ق ثًال ل م ضرب م : ث
ن السیف،         ( ھ دی تھم اإلسالم بأّن ثًال أن ی ض الصلیبیین والصھیونیین م ھ   یّتعمد بع وأّن

م    ا ھ انتشر بحد السیف فیقوم مّنا مدافعون عن اإلسالم یدفعون عنھ ھذا االتھام، وبینم
ة  ) الدفاع(مشتطون في حماسة  اد (یسقطون قیم ھ     ) الجھ ي اإلسالم، ویضیقون نطاق ف

رد           ت لمج ا كان ھ بأّنھ ن حركات ة م ل حرك ن ك ذرون ع دفاع (ویعت اه  )! ال بمعن
یق ر الض طالحي الحاض ون أ! االص ر وینس ي األخی نھج اإللھ فھ الم الم بوص ّن لإلس

ا     ) نظامھ(للبشریة حقھ األصیل في أن یقیم  ي األرض لتستمتع البشریة كلھ الخاص ف
دین   (بخیرات ھذا النظام بحریة العقیدة التي اختارھا حیث  ي ال راه ف ة   ) ال إك من ناحی

و    ) النظام اإلسالمي(العقیدة أّما إقامة  ا ممن یعتنق دة اإلسالم   لیظلل البشریة كلھ ن عقی



اس أحراًرا       رك الن وممن ال یعتنقوھا فتقتضي الجھاد إلنشاء ھذا النظام وصیانتھ، وت
ر     انون خی ر وق لطان خی ة س ك إّال بإقام تم ذل ھ، وال ی ي نطاق ة ف دھم الخاص ي عقائ ف
ونظام یحسب حسابھ كل من یفكر في االعتداء على حریة الدعوة وحریة االعتقاد في 

  ].٢٨)[األرض
ھ          وھكذ ي شخصیة الرسول صلى اهللا علی الین ف ى المغ ردون عل ذین ی ا شأن بعض ال

ك   ات ذل ي إثب دون ف الة؛ ویجتھ فوه بالرس ریة دون أن یص فونھ بالبش ث یص لم حی وس
الجانب دون قصد إلى تقلیل قیمة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بل إلى نفي غلو ھؤالء 

ذون ع   دورھم یأخ الین ب ھ إال أن المغ الین عن اء   المغ ا الجف ي ظاھرھ ؤالء الت ارات ھ ب
ب        وبھم ح ن قل زع م ھ ن اة وأّن أنھم جف فونھم ب دة ویص تائم ع م ش ون لھ م یكیل ن ث وم

  .الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بینما حّبھ ھو االتباع لما جاء بھ صلى اهللا علیھ وسلم
  ].٣١:آل عمران[} ...ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّھ َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكْم اللَُّھ{

الى    وعلى ھذا یجب على المسلم الغیور على دینھ أن یلتزم بما شرعھ اهللا سبحانھ وتع
ل     حین یرد على غیره، وحین یصحح انحراًفا معیًنا حق ال یقع في انحراف آخر مقاب

  .تصحیح انحراف قدیم
ت مشروعیتھ       ا ثبت ل م ل    ویجب على المسلم ـ أیًضا ـ أن یلتزم بصورة دقیقة بك ي ك ف

ھ وسلم خاصة      حیاتھ بصورة عامة، وبما یتصل بالتأدب مع رسول اهللا صلى اهللا علی
  .ألّن ذلك حق وھو الصراط المستقیم

   
   
   
   
   

  الباب األول
  أسباب قیام األمة باألدب مع الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

   
لم  الرسول صلى اهللا علیھ وسلم صاحب فضل كبیر على أمتھ ألنھ صلى اهللا علی ھ وس

درا          ا مص ذین ھم ة الل ریم والسنة النبوی رآن الك قیھ الق بواسطتھ وصل إلینا الوحي بش
  .الشریعة اإلسالمیة وأساس الدین كلھ

ود متواصلة وصبر           م بجھ ا ت تم بسھولة ویسر، وإّنم م ی ووصول الوحي إلى الناس ل
  .كبیر وتحّمل لمشقات متنوعة من صاحب الرسالة صلى اهللا علیھ وسلم

ي           وقد ت الى ف نھج اهللا سبحانھ وتع ق م ى تحق ا حت ذه كلھ حّمل علیھ الصالة والسالم ھ
  .األرض وكمل الدین وتّمت النعمة

الى  ول تع الَم    {: یق ْم اِإلْس یُت َلُك ي َوَرِض ْیُكْم ِنْعَمِت ُت َعَل َنُكْم َوَأْتَمْم ْم ِدی ُت َلُك ْوَم َأْكَمْل اْلَی
  ].٣:المائدة[} ِدیًنا

ت األ  ة قام ام النعم تخالف    وبتم ؤمنین باالس الى للم بحانھ وتع د اهللا س ق وع ة وتحق م
  .والتمكین في األرض



َوَعَد اللَُّھ الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَیْسَتْخِلَفنَُّھم ِفي اَألْرِض َكَما {: قال تعالى
َنُھْم الَِّذي اْرَتَضى َلُھْم َوَلُیَبدَِّلنَُّھْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِھْم اْسَتْخَلَف الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِھْم َوَلُیَمكَِّننَّ َلُھْم ِدی

  ].٥٥:النور[} َأْمًنا َیْعُبُدوَنِني ال ُیْشِرُكوَن ِبي َشْیًئا
وا            یھم أن یشكروا اهللا ویعرف ؤمنین عل ى الم ا عل م اهللا بھ ي أنع ة الت ذه النعم وتقدیًرا لھ

  .حق صاحب الرسالة صلى اهللا علیھ وسلم
وال یتم الشكر والعرفان إّال بالتأدب معھ صلى اهللا علیھ وسلم حیا ومّیًتا، سًرا وجھًرا، 

  .في المنشط والمكره
ھ    وھناك من األسباب األخرى ما یدفع إلى ضرورة التأدب مع الرسول صلى اهللا علی
ھ بالصفات     ة وتمتع وسلم وذلك ككرم محتذه، ورفعة نسبھ، واتصافھ باألخالق الكریم

ھ        . بیلة طوال حیاتھ علیھ الصالة والسالم الن ھ صلى اهللا علی ا اتصف ب ا م ا أیًض ومنھ
  .وسلم من صفات ساعدت على نشر الدین، وتبلیغ األمانة

ھ صلى اهللا             أّدب مع ان الت ا ك ي من أجلھ م عن األسباب الت وفي ھذا الباب سوف أتكل
  : علیھ وسلم وھي في مجملھا ترجع إلى أمرین

لى ذاتھ صلى اهللا علیھ وسلم من ناحیة عراقة األصل، وكرم الخلق ما یرجع إ: أولھما
  .في تبلیغ اهللا تعالى

ما یرجع إلى عملھ صلى اهللا علیھ وسلم وحرصھ على ھدایة الناس وإسعادھم : ثانیھما
  .بمنھج اهللا تعالى

  : ولذلك اشتمل الباب على الفصلین التالیین: وقد عقدت لكل من األمرین فصًال مستقًال
  .نسبھ وصفاتھ صلى اهللا علیھ وسلم: لفصل األولا

. عملھ صلى اهللا علیھ وسلم في نشر الدعوة وحرصھ على ھدایة الناس: الفصل الثاني
  .وسیأتي تفصیل ذلك فیما یلي بمشیئة اهللا تعالى

   
   
   

  الفصل األول
  نسبھ صلى اهللا علیھ وسلم ونشأتھ وصفاتھ

   
ا     الى أب ى        منذ أن خلق اهللا سبحانھ وتع ھ السالم وأھبطھ ھو وزوجھ إل البشر آدم علی

ل البشر          اتھم ألن عق ولھم واتجاھ ة عق دى یتصرفون برؤی اس س األرض لم یترك الن
ة،           ة الحق بصورة تام ق المستقیم ومعرف ھ قاصر عن إدراك الطری مھما كانت قدرت

  .وإن أدرك بعض الجوانب بالفطرة التي فطر اهللا الناس علیھا
اس    ولكي تستقیم الفطرة الى للن وتكمل نحو األفضل كانت تأتي ھدایة اهللا  سبحانھ وتع

ویم      ق اهللا الق متتابعة على ألسنة الرسل علیھم السالم فكلما انحرفت البشریة عن طری
  .جاءھا مبعوث من اهللا سبحانھ وتعالى  لھدایتھا، ودعوتھا

  ].٢٤:فاطر[ }َوِإْن ِمْن ُأمٍَّة ِإالَّ خال ِفیَھا َنِذیٌر{: یقول اهللا تعالى
ھ، وسراًجا مضیًئا       ى اهللا بإذن ا إل فكل أمة جاءھا رسول من بینھا مبشًرا ونذیًرا وداعًی

  .وبذلك تقوم الحجةعلى الناس. ویھدي للتي ھي أقوم. ینیر الطریق



َد     {: یقول تعالى ٌة َبْع ِھ ُحجَّ ى اللَّ لِ ُرُسًال ُمَبشِِّریَن َوُمنِذِریَن َألالَّ َیُكوَن ِللنَّاِس َعَل } الرُُّس
  ].١٦٥:النساء[

ة     ذه اآلی ي تفسیر ھ لھ       : (یقول ابن كثیر رحمھ اهللا ف ھ وأرسل رس زل كتب الى أن ھ تع أّن
ذر            ى للمعت ئال یبق اه ل ھ ویأب ا یكرھ اه مم ھ ویرض ا یحب ین م ذارة، وب ارة والن بالبش

  ].٢٩)[عذر
دح      : (ومما یؤید ھذا المعنى قولھ صلى اهللا علیھ وسلم ھ الم د أحب إلی یس أح من اهللا  ل

ّرم        ك ح ل ذل ن أج ن اهللا م ر م د أغی یس أح ھ، ول دح نفس ك م ل ذل ن أج ل م ز وج ع
ل       اب وأرس زل الكت ك أن ل ذل ن أج ن اهللا م ذر م ھ الع ب إی د أح یس أح واحش، ول الف

  ].٣٠)[الرسل
غ         ون التبلی وامھم خاصة لیك أتون أق لم ی ھ وس وكانت الرسل قبل رسولنا صلى اهللا علی

دینوا اهللا   اس، ولی ًبا للن ا   مناس ام بتكالیفھ تطیعون القی بحانھ  .  بشریعة یس د ختم اهللا س وق
اس   وتعالى الرسل علیھم الصالة والسالم بعثة نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم إلى الن

  .كافة رحمة لھم
الى ول اهللا تع َر ال   {: یق نَّ َأْكَث ِذیًرا َوَلِك یًرا َوَن اِس َبِش ًة ِللنَّ ْلَناَك ِإالَّ َكافَّ ا َأْرَس اِس ال َوَم نَّ

  ].٢٨:سبأ[} َیْعَلُموَن
  ].١٠٧:األنبیاء[} َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن{: ویقول اهللا تعالى

ل     ھ الرس تم اهللا ب ا وخ اس جمیًع لم للن ھ وس لى اهللا علی د ص ولنا محم ث رس ذلك بع وب
ھ وسلم اللبنة وأصبح الرسول صلى اهللا علی. وقضى باستمرار رسالتھ إلى یوم القیامة

ھ     یھم الصالة والسالم لبنات ر   . األخیرة في البناء العظیم الذي یمثل األنبیاء عل ا أخب كم
مثلي ومثل األنبیاء قبلي كمثل رجل بنى بیًتا فأجملھ : (صلى اهللا علیھ وسلم حیث یقول

ون         ھ ویقول ون ل ھ ویعجب ون ب اس یطوف ل الن اه فجع : إال موقع لبنة من زاویة من زوای
  ].٣١)[فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین: عت ھذه اللبنة قالھال وض

ق       ذي خل الى ال یئة اهللا  تع ت بمش الة كان لم للرس ھ وس ول صلى اهللا علی ار الرس واختی
ُق   {: الناس جمیًعا، وھو العلیم بذواتھم وخصائص كل منھم یقول اهللا تعالى َك َیْخُل َوَربُّ

ْم        اَن َلُھ ا َك اُر َم اُء َوَیْخَت ا َیَش َرةُ َم ص [} اْلِخَی الى  ] ٦٨:القص ول اهللا تع ُم   {: ویق ُھ َأْعَل اللَّ
  ].١٢٤:األنعام[} َحْیُث َیْجَعُل ِرَساَلَتُھ

ا یزعمون      : (یقول اآللوسي في تفسیر ھذه اآلیة ال مم ا ین یس مم إّن منصب الرسالة ل
یة    س قدس انیة ونف ائل نفس ال بفض ا ین باب وإنم د األس د وتعاض ال والول رة الم ن كث م

ى  . ھا اهللا  تعالى بمحض الكرم والجود على من كمل استمدادهأفاض ونص بعضھم عل
ھ سبحانھ    أنھ تابع لالستعداد الذاتي وھو ال یستلزم اإلیجاب الذي یقول بھ الفالسفة ألن

دعوة     ]. ٣٢)[إن شاء أعطى وإن شاء أمسك، وإن استعد المحل   ار اهللا لل م اخت ومن ث
ل ال  ا ك تم اهللا بھ ي خ المیة الت ة  اإلس ر أم ا خی ار لحملھ م واخت ان المالئ االت المك رس

لم بصفات      ھ وس أخرجت للناس كما اختار رجلھا المتمیز وھو الرسول صلى اهللا علی
ت   جعلتھ خیر من یتلقى الوحي ویبلغھ للناس ویتحمل في سبیل ذلك كل اضطھاد وعن

  ].٣٣[كما ھي سنة اهللا مع كل رساالتھ ورسلھ
صنعھ اهللا، وھیأه، وكفل اهللا لھ التنشئة السلیمة حتى یكون وقبل اختیار الرسول للتبلیغ 

أھًال للرسالة والتبلیغ، ومن المعلوم أن اصطفاء اهللا للرسل یتم على مرحلتین، مرحلة 



الغ   ف وإب ة تكلی ة، ومرحل ل    . تھیئ ا أن الرس ان لقلن طفاء وإحس وة اص وال أن النب ول
ور المسلمین أجم   ى أن الرسالة ال تكتسب     بصفاتھم یستحقونھا كسًبا لكّن جمھ وا عل ع

ا           ًال لحملھ ھ أھ ث یجعل احبھا بحی د ص ا عن تعداًدا خاًص ا اس ق اهللا لھ د أن یخل ال ب ف
  ].٣٤[وبعد ذلك یصطفیھ للرسالة. وإبالغھا

لم            ھ وس ة الرسول صلى اهللا علی ة تھیئ ھ عن مرحل دث فی وفي ھذا الفصل سوف أتح
  .لحمل الرسالة الخاتمة وإبالغھا إلى الناس كافة

  : ولذا سیأتي مكوًنا من ثالثة مباحث
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  : وذلك فیما یلي

   
  المبحث األول
  عراقة أصلھ

   
ة أو م           ة الجسم والبنی أثر بنسبھ سواء من ناحی خص یت ة أّن الش ن یذكر علماء الوراث

  .ناحیة الذكاء والعقل أو من ناحیة الفكر والعقیدة
وال تكون الوراثة عامًال ھاًما في نقل الصفات الحسیة فحسب : (محمد بیصار. یقول د

ز،       ول والغرائ ة والمی ة كاألمزج فات األدبی ل الص ا تنتق ن طریقھ ذلك ع ا ك وإنم
وء أو  ور أو س دیر األم ن تق بالدة وحس ذكاء وال ة كال فات العقلی اه أو  والص دة االنتب ش

رء    الق الم وین أخ ي تك وى ف ر األق ا األث ون لھ فات یك ن ص ك م ر ذل ى غی عفھ إل ض
  ).وتكییفھا وطبعھا بطابع معّین خیًرا كان ذلك الطابع أو شًرا حسًنا أو قبیًحا

الذي أقره الرسول صلى اهللا علیھ وسلم فعن عائشة  رضي اهللا . ویؤید ھذا علم القیافة
ا  ول اهللا: عنھ ھ    أن رس اریر وجھ رق أس روًرا تب ا س لم دخل علیھ ھ وس  صلى اهللا علی
ال      : (فقال دامھما فق د وأسامة ورأى أق دلجي لزی ال الم ذا   : ألم تسمعي ما ق ض ھ إّن بع

  ].٣٥)[األقدام من بعض
ھ السالم         وح علی ي اهللا ن ا عن نب الى حاكًی ھ تع َذْر    {: یدل علیھ قول وٌح َربِّ ال َت اَل ُن َوَق

اِجًرا       * ْن اْلَكاِفِریَن َدیَّاًرا َعَلى اَألْرِض ِم ُدوا ِإالَّ َف اَدَك َوال َیِل لُّوا ِعَب َذْرُھْم ُیِض َك ِإْن َت ِإنَّ
  ].٢٦٢٧:نوح[} َكفَّاًرا

ھ   : (یقول ابن كثیر في تفسیر ھذه اآلیة ك لخبرت أي فاجًرا في األعمال كافر القلب وذل
  ].٣٦)[بھم ومكثھ بین أظھرھم ألف سنة إال خمسین عاًما
ما من مولود إال یولد على الفطرة : "ویدخل في ھذا المفھوم قولھ صلى اهللا علیھ وسلم

ل    ] ٣٧[ اء، ھ ة جمع ة بھیم تج البھیم ا تن انھ كم رانھ أو یمجس ھ أو ینص أبواه یھودان ف
دعاء    ا من ج دیث    ]. ٣٨"[تحسون فیھ رة راوي الح و ھری ول أب رأوا إن شئتم  : یق : واق

  ].٣٩] [٣٠:الروم[} النَّاَس َعَلْیَھا ال َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللَِّھ ِفْطَرَة اللَِّھ الَِّتي َفَطَر{



ذكاء،     ل وال ة العق وبھذا یثبت أّن الولد یتأثر بأبویھ من ناحیة الجسم والبنیة، ومن ناحی
إذا . ومن ناحیة الفكر والعقیدة، قلیًال أو كثیًرا، سلًبا أو إیجاًبا، وذلك بإرادة اهللا وقدرتھ

  .إلى نسب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ومدى تأثره بھعرف ھذا ننظر 
اء    : (أحمد غلوش/ یقول األستاذ الدكتور ازة من اآلب ھیأت عنایة اهللا تعالى سلسلة ممت

ق          ًرا من الخل ة كثی ق الوراث ا عن طری ذ منھ واألجداد للنبي صلى اهللا علیھ وسلم لیأخ
  ].٤٠)[والطبائع

ھ    وقد وردت في ھذا المضمار نصوص كثیر ي صلى اهللا علی ة تدل على أّن نسب النب
  .وسلم ھو أفضل الناس نسًبا

ال        ن األسقع ق ة ب ام مسلم عن واثل ال رسول اهللا صلى اهللا    : من ذلك ما أخرجھ اإلم ق
لم  ھ وس ة       : (علی ن كنان ا م طفى قریًش ماعیل واص د إس ن ول ة م طفى كنان إن اهللا اص

  ].٤١) [واصطفى من قریش بني ھاشم واصطفاني من بني ھاشم
ي األفضلیة       دانیھم ف وقد أشار النووي رحمھ اهللا إلى أّن بني ھاشم أفضل العرب ال ی

  ].٤٢[إّال بنو المطلب مستدًال بھذا الحدیث
یقال . أي اختار) إن اهللا اصطفى: (قولھ: ویقول المباركفوري عند شرحھ لھذا الحدیث

يء    ل ش ن ك فوة م فوتھ والص ذ ص اره وأخ طفاه، إذا اخت فاه واص ھ  استص خالص
  ].٤٣)[وخیاره

ال   ب ق ال رسول اهللا   : ومن ذلك أیًضا ما أخرجھ الترمذي عن العباس بن عبد المطل ق
م       : (صلى اهللا علیھ وسلم ریقین ث ر الف رقھم وخی ر ف إّن اهللا خلق الخلق فجعلني من خی

ا              وتھم فأن ر بی ي من خی وت فجعلن ص البی م خ ة ث ر القبیل ي من خی ل فجعلن ر القبائ خی
  ].٤٤) [وخیرھم بیًتاخیرھم نفًسا 

  
  ].٤٥[أصًال إذا جئت من طیب إلى طیب إلى صلب عبد اهللا بنكاح ال سفاح: أي

ة           ھ من جھ د قوم ة عن ھ مكان ت ل لم كان ھ وس ومما یدل على أّن الرسول صلى اهللا علی
داء        د أع ن أل رك وم و مش فیان وھ ي س ة أب ي قص ا ورد ف ھ كم ھادة أعدائ ب ش النس

ل  ع ھرق ذاك م الة آن احب الرس ق     ص دة تتعل ئلة عدی ھ أس ھ إلی دما وج روم عن ك ال مل
ا    ن بینھ لم م ھ وس لى اهللا علی ول ص یة الرس و   : (بشخص ال أي أب یكم؟ ق بھ ف ف نس كی

ھ      : ثم قال ھرقل في آخر القصة . ھو فینا ذو نسب: سفیان ذكرت أّن سألتك عن نسبھ ف
  ].٤٦)[فیكم ذو نسب فكذلك تبعث الرسل في أنساب قومھا

ى      ]. ٤٧)[ي أفضل أنسابھمأي ف: (یقول النووي ا جاء عل ا م ك أیًض ومما یدل على ذل
لم    ھ وس لسان مفوض مشركي قریش عتبة ابن أبي ربیعة مع رسول اهللا صلى اهللا علی

ع الرسول     ھ م اح كالم د علمت من          : (حیث قال عند افتت ث ق ا حی ك مّن ن أخي إّن ا اب ی
ت    في العشیرة والمكانة في النسب وإنك قد أتیت قوم ] ٤٨[السطة  أمر عظیم فرق ك ب

  ].٤٩...) [بھ جماعتھم
د    وھاتان القصتان تشھدان بما للرسول صلى اهللا علیھ وسلم من المكانة في النسب عن
م     ع أنھ ة م قومھ إلقرار أعدائھ وأعداء رسالتھ حیث لم یستطیعوا أن یخفوا ھذه الحقیق

ة كانوا یتھمونھ بتھم باطلة، مرة بالسحر، ومرة بالجنون، ومرة بالشعر   ع  . والكھان وم
ھذا لم ینقل إلینا عن أحدھم تھمة واحدة یقدحون بھا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم من  



ى أن العرب أفضل            دل عل ا ت ي أوردناھ ا أن النصوص األخرى الت جھة النسب، كم
ذه     ًبا، وأن ھ الناس من ناحیة النسب وأّن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم من أفضلھا نس

  .رسلھ جمیًعا كما جاء في قول ھرقل السابقسنة اهللا في اختیار 
دیث    ذا الح رحھ لھ د ش ر عن ن حج افظ اب ول الح ذلك  : (یق ل ب ار ھرق اھر أن إخب الظ

  ].٥٠)[بالجزم كان على العلم المقرر في الكتب السالفة
ى         رب إل ھ الباطل وأق د من انتحال ھ أبع والحكمة في ذلك كما قال النووي رحمھ اهللا أن

ھ ألن  اس ل اد الن ذلك       انقی ة وك ن جھ یع م ل وض ى رج اد إل ن االنقی أنفون م اس ی الن
  ].٥١[الوضیع ال تسول نفسھ لھ قیادة الناس عن جھة أخرى

ى       ة وعل ى نفسھ من ناحی ولھذا كان نسب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لھ تأثیر عل
  .قومھ من ناحیة أخرى، كما ذكر غیر واحد من العلماء

ر      : (مقاممحمد قلعت في ھذا ال. یقول د  ھ أث ان ل ي رسول اهللا وك ھذا النسب لھ أثره ف
الة    ھ الص ب علی د ش ول اهللا فق ي رس ره ف ا أث ریعة اهللا، أّم ول اهللا ش بلغھم رس یمن ی ف

ھ،    . والسالم مرفوع الرأس رغم یتمھ ال یعرف الذل وال الخنوع ي إعالن رأی جریًئا ف
ى اإل    ة     تمأل الثقة نفسھ، أما أثره فیمن دعاھم رسول اهللا إل ان واالنضواء تحت رای یم

ة    ت رای واء تح ن االنض ة م د غضاض رب ال تج ي الع یة ف ر شخص إن أكب الم ف اإلس
ًدا   اإلسالم، وقبول محمد صلى اهللا علیھ وسلم رسوًال وحاكًما ألنھم یعترفون بأن محم

  ].٥٢)[صلى اهللا علیھ وسلم من أعرق بیوت قریش نسًبا
ھناك من یعارضھ من قومھ لكن لیس ھذا من وھذه حقیقة ثابتة ال جدال فیھا وإن كان 

ھ     لى اهللا علی التھ ص ا لرس ا موجًھ ان رفًض ا ك یتھ وإنم ا لشخص بھ وال رفًض ة نس جھ
  .وسلم

ول  دق اهللا إذ یق ُدونَ     {: وص ِھ َیْجَح اِت اللَّ اِلِمیَن ِبآَی نَّ الظَّ ذُِّبوَنَك َوَلِك ِإنَُّھْم ال ُیَك } َف
  ].٣٣:األنعام[

ي صلى   ومَما یؤید ذلك ما جاء  على لسان أبي جھل عدو اهللا وعدو رسولھ إذ قال للنب
ّن      : (اهللا علیھ وسلم ذبك ولك دیث وال نك دق الح رحم وتص قد نعلم یا محمد أنك تصل ال

وَن       {: فأنزل اهللا عز وجل] ٥٣) [نكذب الذي جئت بھ ِذي َیُقوُل َك الَّ ُھ َلَیْحُزُن ُم ِإنَّ ْد َنْعَل َق
  ].٣٣:األنعام[} َوَلِكنَّ الظَّاِلِمیَن ِبآَیاِت اللَِّھ َیْجَحُدوَن َفِإنَُّھْم ال ُیَكذُِّبوَنَك

ھ    لى اهللا علی ول ص ا الرس اھم إلیھ ي دع دعوة الت ا لل ان موجًھ ریش ك ض ق أي إن رف
ل السابق   م عرضوا    . وسلم ال لشخصیتھ كما یفید منطوق قول أبي جھ ذا ورد أنھ ولھ

غریات األخرى مقابل ترك ھذه الدعوة علیھ الجاه والسیادة والملك وجمع األموال والم
ولكنھم لم ینجحوا فیھا ألن موقف الرسول صلى ] ٥٤[كلیة أو جزًءا منھا كحل وسط 

ي صلى     . اهللا علیھ وسلم كان ثابًتا ة النب وعرض ھذه األمور علیھ یدل على سمو مكان
عوا      أنفون أن یخض انوا ی ذین ك ریش ال ھ ق د قوم ب عن ة النس ن جھ لم م ھ وس اهللا علی

ا جاء   ل لوضیع مھما كان األمر وخاصة إذا جاء بأمر یخالف عاداتھم وتقالیدھم مثل م
بھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من الدین الحنیف والدعوة إلى التوحید ونبذ الشرك 

  . واألوثان وما كان سائًدا في مجتمع مكة من عادات وتقالید جاھلیة
   

  المبحث الثاني



  نشأتھ وتربیتھ
   

ا          كما ھو  ل یتیًم د عام الفی لم ول ھ وس ي صلى اهللا علی معروف في كتب السیرة أّن النب
نعم       م یت ذا ل حیث مات أبوه وھو في بطن أّمھ، وماتت أّمھ وھو ابن ست سنوات، ولھ
بحنین األبوین، وقد كفلھ جده عبد المطلب حتى مات ورسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

  ].٥٥[ابن ثماني سنوات
ة  وبعد وفاة جده  عبد المطلب كفلھ عّمھ أبو طالب الذي بذل كل ما في وسعھ في رعای

ع        ث داف ة حی د البعث ذلك بع الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في زمن طفولتھ وشبابھ، وك
اة       ارق الحی ى ف ھ حت ؤمن ب م ی ي  . عنھ تعصًبا وحمیة مع أنھ ل ول الغزال المجتمع  : (یق ف

ة ا    ى العصبیات القبلی ا       العربي األول كان یقوم عل ا دفاًع ة كلھ ى القبیل ي تفن لحادة، الت
دھر    عن كرامتھا الخاصة وكرامة من یمت إلیھا بالصلة، وقد ظل اإلسالم حیًنا من ال
ا              جرة عّم ا تستغني الش ى استغنى بنفسھ كم ة حت د المرعی ذه التقالی ي حمى ھ یعیش ف

  ].٥٦)[یحملھا بعدما تغلظ وتستوي
ھ      ي صلى اهللا علی م النب ب ع ھ        وقد كان أبو طال ذه العصبیات لقیام ا لھ اًال حًی لم مث وس

ھ من       ا جاء ب افر بم بالدفاع عن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم حتى أّنھ جوزي وھو ك
حیح عن         ي الص ت ف ا ثب ھ لم عند اهللا بتخفیف العذاب عنھ یوم القیامة مقابل دفاعھ عن

ال   ھ ق ب بشيء ف       : العباس بن عبد المطلب أّن ا طال ا رسول اهللا ھل نفعت أب ان   ی ھ ك إن
ي      ] ٥٧[نعم ھو في ضحضاح : "یحوطك ویغضب لك؟ قال ان ف ا لك وال أن ار ول من ن

رات   : "، وفي روایة أخرى]٥٨"[الدرك األسفل من النار ھ غم ار   ] ٥٩[وجدت ن الن م
  ].٦٠"[فأخرجتھ إلى ضحضاح

دح              اة ك دة، واجھ حی ة بمراحل عدی ل البعث لم قب ھ وس ّر الرسول صلى اهللا علی ولقد م
حیث أنھ أصبح یتیًما فقیًرا إلى أن أغناه اهللا فاتجھ إلى االنعزال والعبادة  صعبة وشاقْة

  .في غار حراء
اء،           ا ھو سنة األنبی نم كم ة الغ ي صباه یشتغل برعای فلقد كان علیھ الصالة والسالم ف
ى     ة عل ل مك نم ألھ ى الغ ان یرع لم ك ھ وس لى اهللا علی ھ ص حیح أن ي الص ت ف ھ ثب ألّن

نم   : "ة والسالم القائلقراریط، وھو علیھ الصال ا إال ورعى الغ ال  "ما بعث اهللا نبًی ، فق
حابھ رضي اهللا عنھم    ال  : لھ أص ت؟ فق راریط      "، :وأن ى ق ا عل ت أرعاھ م كن ] ٦١[نع

د           ]. ٦٢" [ألھل مكة ان یعتم لم ك ھ وس ھ صلى اهللا علی ى أّن دل عل ا ی دیث إّنم وھذا الح
  .على نفسھ في فترة مبكرة من عمره

ب       وبجانب رعایتھ للغن ي طال ھ أب ع عّم ى الشام م م كان صلى اهللا علیھ وسلم یذھب إل
  .للتجارة

خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معھ : (أخرج الترمذي عن أبي موسى األشعري قال
وا    النبي صلى اهللا علیھ وسلم في أشیاخ من قریش فلّما أشرفوا على الراھب ھبط فحل

  ].٦٣...) [رحالھم فخرج إلیھم الراھب
ھ          ھذا ما و ان صلى اهللا علی ھ ك ا أّن د ورد أیًض د بلوغھ، فق ا بع رد في فترة صباه، وأّم

  .وسلم یذھب إلى الشام للتجارة بأموال خدیجة رضي اهللا عنھا قبل اقترانھ بھا



ال تستأجر    : (یقول ابن إسحاق وكانت خدیجة بنت خویلد امرأة تاجرة ذات شرف وم
ا       الرجال في مالھا، وتضاربھم إیاه بشيء وتجعلھ ا تجاًرا، فلم ریش قوًم ت ق لھم وكان

ھ             ھ وعظیم أمانت دق حدیث ا من ص ا بلغھ لم م ھ وس بلغھا عن رسول اهللا صلى اهللا علی
اجًرا،        ام ت ى الش ا إل ال لھ ي م رج ف ھ أن یخ ت علی ھ فعرض ت إلی ھ بعث رم أخالق وك
ھ            ھ میسرة، فقبل ال ل ا یق ن التجار مع غالم لھ ره م وتعطیھ أفضل ما كانت تعطي غی

اهللا صلى اهللا علیھ وسلم منھا وخرج في مالھا ذلك، وخرج معھ غالمھا میسرة رسول 
  ].٦٤[حتى قدم الشام

ي زواجھ             بًبا ف ت س ى كان ام حت ر قی ي التجارة خی ھ ف لم بواجب فقام صلى اهللا علیھ وس
ھ من    إیاھا إثر رجوعھ من ذلك السفر بعدما عرضت نفسھا علیھ بناء على ما رأتھ فی

ر    صدق وأمانة، وما س لم من خی معتھ من میسرة في شأن الرسول صلى اهللا علیھ وس
  .طوال مرافقتھ لھ في تلك الرحلة المیمونة

فلّما أخبرھا میسرة ما أخبرھا بعثت إلى رسول اهللا صلى : (یقول ابن كثیر في السیرة
یا ابن عم إّني قد رغبت فیك لقرابتك ووسطتك : اهللا علیھ وسلم فقالت لھ فیما یزعمون

ت       في قو ا قال ھ، فلّم م عرضت نفسھا علی مك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حدیثك، ث
ذلك لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ذكره ألعمامھ فخرج معھ حمزة حتى دخل على 

ھ صلى    ]. ٦٥[خویلد بن أسد فخطبھا إلیھ فتزوجھا علیھ الصالة والسالم   د اقتران وبع
ي اهللا ع ؤمنین رض ة أم الم لم بخدیج ھ وس ب اهللا علی ن الكس ا ع تغنى بمالھ ا اس نھ

ك   والضرب في األرض ألّنھ لم یرد في كتب السیرة أّنھ زاول نشاًطا اقتصادًیا بعد ذل
زود   بل ورد أّنھ كان یذھب إلى غار حراء لیتعبد فیھ فترة یرجع بعدھا إلى خدیجة لیت

ْقَرْأ ا{: بمثلھا حتى جاءه الملك بأول آیات من القرآن وھي صدر العلق من قولھ تعالى
قَ    ِذي َخَل َك الَّ ِم َربِّ ق[} ِباْس الى  ] ١:العل ھ تع ى قول مْ    {: إل ْم َیْعَل ا َل اَن َم َم اِإلنَس } َعلَّ

  ].٥:العلق[
ت  ا قال ا أّنھ ي اهللا عنھ ة رض ن عائش ا  : (ع وحي الرؤی ن ال ول اهللا م دئ رس ا ب أول م

ب إلی   ھ الخالء  الصالحة في النوم فكان ال یرى رؤیا إّال جاءت مثل فلق الصبح ثم حب
ى             زع إل ل أن ین دد قب الي ذات الع د اللی و التعب ھ وھ ث فی ار حراء فیتحن وكان یخلو بغ
ي غار        ى جاءه الحق وھو ف أھلھ ویتزود لذلك ثم یرجع إلى خدیجة فیتزود لمثلھا حت

  ].٥:العلق[} َعلََّم اِإلنَساَن َما َلْم َیْعَلْم{: إلى قولھ.. إقرأ: فقال] ٦٦[حراء فجاءه الملك 
د أشار            وھ وة وق ل النب لم قب ھ وس ا الرسول صلى اهللا علی ر بھ ي م ذه ھي المراحل الت

الى        ھ تع حى وھي قول ات من سورة الض ا    {: القرآن الكریم إلیھا في آی ْدَك َیِتیًم ْم َیِج َأَل
  ].٦٨:الضحى[} َوَوَجَدَك َعاِئًال َفَأْغَنى* َوَوَجَدَك َضاًال َفَھَدى * َفآَوى 

ل     : (یاتقال قتادة في ھذه اآل لم قب ھ وس كانت ھذه ھي منازل رسول اهللا صلى اهللا علی
  ].٦٧)[أن یبعثھ اهللا عز وجل

د     لم عن ھ وس وقد ذكر أكثر المفسرین ھذه المراحل التي مّر بھا الرسول صلى اهللا علی
وال          دة أق ة ع ي كل مرحل ذكرون ف م ی حى إّال أنھ تفسیرھم ھذه اآلیات من سورة الض

ة ال   ان متقارب ة ومع وال        محتمل ر أق یس ذك ا ل د ھن ام ألن القص ذا المق ذكرھا ھ یتسع ل
  .المفسرین قاطبة وإّنما ذكر ما یشیر إلى ھذه المراحل



ول        ات فیق ذه اآلی ى ھ ھ      : (وقد لّخص الشھید سید قطب معن آواك إلی ا ف دت یتیًم د ول لق
اك بكسبك        .. وعطف علیك القلوب ا أغن أغنى اهللا نفسك بالقناعة كم ًرا ف ولقد كنت فقی

ال أھل بیتك خدیجة  رضي اهللا عنھا عن أن تحس الفقر أو تتطلع إلى ما حولك من وم
راء لوك          . ث ة الس د منحرف ورات والعقائ طربة التص ة مض ي جاھلی أت ف د نش م لق ث

ا ال          ًحا مطمئًن ا واض ك طریًق د ل م تكن تج ك ل واألوضاع فلم تطمئن روحك إلیھا ولكّن
اع موس    د أتب وا      فیما عند الجاھلیة وال فیما عن ّدلوا وانحرف وا وب ذین حّرف ى وعیسى ال

  ].٦٨)[وتاھوا ثم ھداك اهللا باألمر الذي أوحى بھ إلیك وبالمنھج الذي یصلك بھ
ویفھم من تفسیر سید قطب لآلیات الثالث من سورة الضحى كغیره من المفسرین أن  
اء   ة اإلغن ث أّن مرحل حف حی ن المص ات م ب اآلی ى ترتی ت عل ة لیس ل الثالث المراح

  .مة على مرحلة الھدایةمقد
دد         ذا الص ي ھ ره المفسرون ف ا ذك ا م إن : (یقول الدكتور محمد عزت دروزة ملخًص

اآلیة تحتوي إشارة إلى حادث تیھان وقع للنبي صلى اهللا علیھ وسلم في طفولتھ أو في 
إحدى رحالتھ ورووا في ذلك روایات كما قالوا أّنھا تعني أّنھ كان غافًال عن الشریعة 

ھ        التي ال وا عن ادة هللا ونف ي أسلوب العب ان حائًرا ف  تتقرر إال بالوحي الرباني أو أّنھ ك
أي حال أن یكون ضاًال أي مندمًجا في العقائد والتقالید الشركیة والنفس ال تطمئن إلى 
ا          ع م ا لیست متسقة م ل إّنھ نًدا ب روایة تیھان النبي صلى اهللا علیھ وسلم مضموًنا وس

اهللا على النبي صلى اهللا علیھ وسلم بأعظم أفضالھ علیھ، وتفسیر تضمنتھ اآلیة من مّن 
ي یجب أن           ق الت ي الطری رة ف ھ المقصود الحی ى أن ة عل ضال بحائر یحمل معنى اآلی

  ].٦٩)[وھو المعنى الذي نراه. یسار فیھا إلى اهللا وعبادتھ على أفضل وجھ
ھ       لى اهللا علی ول ص ا الرس ّر بھ ي م ل الت ك المراح ي تل ة ف و أّن اهللا   والحكم لم ھ وس

ة    الة الخاتم بء الرس ل ع ؤھًال لحم أ وم ون مھی ى یك ھ حت ان یدرب الى ك بحانھ وتع س
اة            واحي الحی ة من ن ل ناحی ي ك ن الفساد ف ي بحر م وإبالغھا إلى الناس المنغمسین ف

} النَّاِس َظَھَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْیِدي{: حتى یصدق علیھم قولھ تعالى
  ].٤١:الروم[

  :مشیًرا إلى الحكمة من تلك المراحل" دراسة في السیرة"یقول صاحب كتاب 
ول    " بس الرس ان ق ف والحن ین العط اع مع ة وانقط یة العزل تم ووحش رارة الی ن م وم

ل   ى التحم ان   ... صلى اهللا علیھ وسلم الصالبة واالستقالل والقدرة عل الفقر والحرم وب
ة      .. ترف الغنى ومیوعة الداللتربى ونما بعیًدا عن  ي رعای ى الشام ف ھ إل وعبر رحلت

دود        ذي یتجاوز ح الم ال ھ تجاه الع عّمھ فتح الرسول صلى اهللا علیھ وسلم عینیھ ووعی
ا    ي  ... الصحراء وسكونھا إلى حیث المجتمعات المدنیة التي تضطرب نشاًطا وقلًق وف

ر     رحلتھ الثانیة إلى الشام مسؤوًال عن تجارة للسیدة خد ر الكثی م الرسول الكثی یجة تعّل
ي         دث ف ا یح ر لم ا أكث ا إدراًك ى وزاد علیھ ة األول ات المرحل ھ معطی ي حّس ق ف عّم

وب      ب والمغل ین الغال ات ب ن عالق ي م ھ العرب راف عالم قاق  ... أط ھ االنش ا علم كم
  ].٧٠[األخالقي عن الوضع المكي القدرة على مجابھة األحداث

   
  المبحث الثالث

  :اهللا علیھ وسلم وأخالقھ سمو صفاتھ صلى



نشأ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في بیئة وثنیة یعبد أھلھا األصنام واألوثان، ویستعبد 
أثورة        ھ أشعارھم الم ئ ب ا تنب ا كم القوي منھم الضعیف حتى أصبح الظلم شیًئا معروًف

  : كقول زھیر بن أبي سلمى
  ]٧١[ال یظلم الناس یظلمومن لم یذد عن حوضھ بسالحھ                یھدم ومن 

ا من              ات خوًف ل وأد البن ادات والسلوك مث ي الع ھ من فساد ف انوا علی ا ك إضافة إلى م
الح    ل الس تطیعون حم عفاء ال یس م ض ة أنھ امى بحج وال الیت ل أم ر، وأك ار والفق الع
ف             یھم تعری ى اشتھر ف ذلك حت ا واستحاللھ راضین ب ل الرب ة، وأك والدفاع عن القبیل

  ].٢٧٥:البقرة[} ِإنََّما اْلَبْیُع ِمْثُل الرَِّبا{: حكى لنا القرآن الكریمالبیع بھ كما 
اء الھجرة          ك الحبشة أثن ھ للنجاشي مل ب رضي اهللا عن وقد وصف جعفر بن أبي طال

  : الثانیة إلى الحبشة أحوال المجتمع المكي آنذاك وصًفا دقیًقا فقال
نام ونأك    " د األص ة، نعب ل جاھلی ا أھ ك، كّن ا المل ع  أیھ واحش ونقط أتي الف ة، ون ل المیت

ا           ا رسوًال مّن ى بعث اهللا إلین ا الضعیف، حت وي مّن ل الق األرحام ونسبي الجوار، ویأك
ا      ا كّن ع م یًئا ونخل نعرف نسبھ وأمانتھ وعفافھ، فدعا إلى توحید اهللا وأن ال نشرك بھ ش

الجوار  نعبد من األصنام، وأمرنا بصدق الحدیث وأداء األمانة، وصلة الرحم وحسن  
وال        ل أم زور وأك ول ال واحش وق ن الف ا ع دماء ونھان ارم وال ن المح ف ع والك

  ].٧٢..."[الیتیم
ة       لم برعای ھ وس ھكذا كانت حالة المجتمع المكي آنذاك ولكّن رسول اهللا صلى اهللا علی
اًال ال        ت أعم ا كان ھ ألّنھ ع قوم ال م من اهللا لم یتأثر ببیئتھ مع اشتراكھ في بعض األعم

  .أو ال تسيء إلى سمعتھ، وأخالقھ الطیبةتخدش نبلھ 
ھ         ا الرسول صلى اهللا علی ي اشترك فیھ ال الت نذكر في ھذا الصدد ما روي من األعم

  .وسلم مع قومھ
ین    ع ب فلقد اشترك الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قبل البعثة في حلف الفضول الذي وق

ا  ى أھلھ الم إل رد المظ ریش ل ن ق ون م نده . بط ام بس ن ھش روي اب حاق ی ن إس ن اب ع
تداعت قبائل من قریش إلى حلف فاجتمعوا لھ في دار عبد اهللا بن ُجدعان ]: "٧٣[قال

رھم     ... لشرفھ وسنھ ا وغی ا من أھلھ فتعاقدوا وتعاھدوا على أال یجدوا في مكة مظلوًم
ھ       رد علی ى ت ھ حت ن ظلم ى م انوا عل ھ وك اموا مع اس إّال ق ائر الن ن س ا م ن دخلھ مّم

  ].٧٤"[ذلك الحلف حلف الفضولمظلمتھ فسّمت قریش 
ف      : "ویقول ابن كثیر رحمھ اهللا بعد إیراده ذلك الحلف رم حل ف الفضول أك ان حل وك

د             ن عب ر ب ھ الزبی ا إلی ھ ودع م ب ن تكل ان أول م رب وك ي الع رفھ ف ھ وأش مع ب س
  ].٧٥"[المطلب

ّن وعلى ھذا فكان اشتراكھ صلى اهللا علیھ وسلم في ذلك الحلف أمًرا ذا أھمیة كبیرة أل
ى الرسول صلى     رّد المظالم إلى أھلھا أمر ھام وقد جاء بھ اإلسالم فیما بعد ولھذا أثن

ال          لم ق ھ وس ھ صلى اهللا علی ا روي أن ة، لم د البعث ف بع : اهللا علیھ وسلم على ذلك الحل
لقد شھدت في دار عبد اهللا بن ُجدعان حلًفا ما أحب لي بھ حمر النعم ولو دعیت إلیھ "

  ].٧٦"[في اإلسالم ألجبت



ة،       ل البعث ھ قب ع قوم لم م ومن األعمال التي اشترك فیھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
ن              ر اب ا ذك ھ وسلم عشرون سنة كم ره صلى اهللا علی ي وقعت وعم حرب الِفجار الت

  ].٧٧[إسحاق صاحب السیرة
كما ذكر ابن ھشام في سیرتھ أّن عروة الرحال بن عتبة من ] ٧٨[وسبب ذلك الحرب 

وازن أ ة ھ ار لطیم ي    ] ٧٩[ج د بن یس أح ن ق راض ب ھ الب ال ل ذر فق ن المن ان ب للنعم
ا عروة الرحال وخرج       : أتجیرھا في كنانة؟ قال: ضمرة ق فخرج فیھ نعم وعلى الخل

ھ          ب علی ل عروة فوث ة غف یمن ذي طالل بالعالی ان بت البراض لطلب غفلتھ حتى إذا ك
  ].٨٠[البراض فقتلھ في الشھر الحرام فلذلك سمي حرب الفجار

وكانت دوره صلى اهللا علیھ وسلم في تلك الحرب أن یرد على أعمامھ نبل عدوھم إذا 
  ].٨١"[كنت أنبل على أعمامي: "رموھم بھا؛ ألّنھ روي أنھ صلى اهللا علیھ وسلم قال

م یكن           ال ل و أّن القت رره وھ ا یب ك الحرب م ي تل وفي اشتراكھ صلى اهللا علیھ وسلم ف
ي األشھر الحرم     جائًزا في األشھر الحرم زم ال ف ن الجاھلیة حتى أّنھم إذا أرادوا القت

ي     الى ف بحانھ وتع ا اهللا س ا بینھ ال كم ا القت تحلوا فیھ ي یس ر لك ھر آخ ى ش ا إل أّخروھ
ا     {: القرآن معیًبا علیھم ُھ َعاًم ُروا ُیِحلُّوَن ِذیَن َكَف ِإنََّما النَِّسيُء ِزَیاَدٌة ِفي اْلُكْفِر ُیَضلُّ ِبِھ الَّ

  ].٣٧:التوبة[} ُموَنُھ َعاًما ِلُیَواِطُئوا ِعدََّة َما َحرََّم اللَُّھَوُیَحرِّ
ي      أس ف ال ب وعلى ھذا فما دامت تلك الحرب دفاًعا عن انتھاك حرمة األشھر الحرم ف

  .اشتراكھ صلى اهللا علیھ وسلم فیھا
اِب     ِإنَّ ِعدََّة الشُُّھوِر ِعْنَد اللَِّھ اْث{: وقد أقر اهللا ذلك في قولھ تعالى ي ِكَت ْھًرا ِف َر َش َنا َعَش

یِھنَّ           وا ِف ال َتْظِلُم یُِّم َف دِّیُن اْلَق َك ال ُرٌم َذِل ٌة ُح ا َأْرَبَع اللَِّھ َیْوَم َخَلَق السََّمَواِت َواَألْرَض ِمْنَھ
  ].٣٦:التوبة[} َأْنُفَسُكْم

ل البعث         ھ قب ع قوم لم م ھ وس ة ومن األعمال التي اشترك فیھا رسول اهللا صلى اهللا علی
ا     ت بطونھ ا اختلف وضع الحجر األسود في مكانھ من الكعبة حین بناء قریش لھا بعد م
ھ             ي مكان ة وضع الحجر األسود ف رد بمزی د أن تنف ة تری ل قبیل ت ك في ذلك حیث كان
ا      یھم حكًم ھ ف لم وحكم ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص يء رس وال مج وا ل ادوا أن یقتتل وك

  .یرضى كل األطراف المتنازعة على ذلك
كنت فیمن بنى البیت وأخذت حجًرا فسویتھ ووضعتھ إلى : عن عبد اهللا بن السائب قال

وأن قریًشا اختلفوا في الحجر حیث أرادوا أن یضعوه حتى كاد أن یكون .. جنب البیت
دخل رسول اهللا        : بینھم قتال بالسیوف فقال اب ف ن الب دخل م نكم أول رجل ی اجعلوا بی

الوا  ھ: صلى اهللا علیھ وسلم فقالوا ین، فق ا  : ذا األمین وكانوا یسمونھ في الجاھلیة األم ی
ذا       بطن، ولھ ذا ال ال لھ م ق محمد قد رضینا بك فدعا بثوب فبسطھ ووضع الحجر فیھ ث

ا مى بطوًن ھ س ر أّن بطن، غی وب : "ال ن الث ة م نكم بناحی ن م ل بط ذ ك م " لیأخ وا ث ففعل
  ].٨٢[رفعوه وأخذه رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فوضعھ بیده

ث    ھ حی واشتراكھ صلى اهللا علیھ وسلم في ھذا العمل یظھر مدى فطانتھ ورجاحة عقل
ھ         ا أّن دماء والحرب كم ى إسالة ال ؤدي إل حل المشكلة بسھولة ویسر بعدما كادت أن ت

  .یدل على مكانتھ صلى اهللا علیھ وسلم عند قومھ بحیث إّنھم رضوا بحكمھ دون تردد
ن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قد اشترك فیھا قبل ھذه ھي أھم األعمال التي وردت أ

ي      ارم األخالق الت البعثة مع قومھ، وكلھا كما ذكرت سابًقا من أعالي األمور ومن مك



اد       ا الفس م فیھ د ع ھ ق م أن بیئت ة إذا عل أنھ وبخاص ھ وش ع مكانت أنھا أن ترف ن ش م
ده    ا وأبع الى منھ ا     وانتشرت فیھا الرذائل التي عصمھ اهللا سبحانھ وتع ا لینشأ خالًی عنھ

  .من الدنایا والشوائب
سمعت رسول اهللا صلى : یؤید ذلك ما رواه أبو نعیم بسنده عن علي بن أبي طالب قال

رتین           : "اهللا علیھ وسلم یقول ا إال م ة یھمون بھ ان أھل الجاھلی ا ك یح مم ا ھممت بقب م
أع      ریش ب ى من ق ة لفت ي   الدھر كلتاھما یعصمني اهللا عز وجل منھا، قلت لیل ة ف لى مك

ال       : أغنام ألھلنا نرعاھا ان ق ا یسمر الفتی ة كم ة بمك ذه اللیل : أنظر غنمي حتى أسمر ھ
ًرا        وف وزم رب دف اء وض معت غن ة فس ن دور مك ى دار م ت أدن م، فخرجت فجئ نع

ذلك     ، فالن تزوج فالنة المرجل من قریش: فقلت ما ھذا؟ قالوا اء وب ذلك الغن فلھوت ب
: یقظني إال مسَّ الشمس ثم رجعت إلى صاحبي فقالالصوت حتى غلبتني عیني، فما أ

ك،         ل ذل ك ففعل فخرجت فسمعت مث ل ذل ما فعلت؟ فأخبرتھ ثم قلت لھ لیلة أخرى مث
ّس            ي إال م ا أیقظن ي فم ي عین ى غلبتن ا سمعت حت ي، فلھوت بم فقیل لي مثل ما قیل ل

ال رسو    : ما فعلت؟ فقلت: الشمس ثم رجعت إلى صاحبي فقال یًئا، ق ت ش ل اهللا ما فعل
لم  ھ وس ى    : صلى اهللا علی ة حت ل الجاھلی ل أھ ا یعم وء مم دھما بس ت بع ا ھمم واهللا م ف

  ].٨٣"[أكرمني اهللا بنبوتھ
ة   وھذا الحدیث دلیل واضح على بعده صلى اهللا علیھ وسلم ونزاھتھ عن أمور الجاھلی
الى        ة من اهللا سبحانھ وتع ھ بعنای  التي كانت سائدة آنذاك في المجتمع المكي ومن حول

ھ       ر ل دة أق وبجانب ذلك كان صلى اهللا علیھ وسلم متصًفا بصفات فاضلة وأخالق حمی
  .بھا المؤیدون والمعاندون على السواء

د فزعھ    وقد أوجزت لنا خدیجة أم المؤمنین رضي اهللا عنھا صفاتھ وأخالقھ بقولھا بع
واهللا إن   : "إلیھا من شدة بدء الوحي ًدا ف رحم   كال أبشر فواهللا ال یخزیك اهللا أب ك تصل ال

ل    ل الك دوم   ] ٨٤[وتصدق الحدیث وتحم ین    ] ٨٥[وتكسب المع ري الضیف وتع وتق
  ].٨٦.."[على نوائب الحق

ذه     لم تصفھ بھ وخدیجة رضي اهللا عنھا أقرب شخصیة لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
ي         اجر ف ھ أن یت ا ل ن ائتمانھ داء م ة ابت الصفات بناء على تجربة دقیقة وممارسة طویل

  .م اقترانھا بھ ومعاشرتھ فترة تبلغ خمس عشرة سنةمالھا ث
لم وھى شھادة حق          ھ وس ھ صلى اهللا علی ؤمنین بدعوت وھذه شھادة من جانب أحد الم

  .وصدق أقر بھا وبحقیقتھا من لم یتبعوا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ویؤمنوا بدعوتھ
ا             اس رضي اهللا عنھم ن عب ا أخرجھ الشیخان بسندھما عن اب ك م ـال من ذل ا  : "ق لم

ھ    ] ٢١٤:الشعراء[} َوَأنِذْر َعِشیَرَتَك اَألْقَرِبیَن{: نزلت خرج رسول اهللا صلى اهللا علی
ف    ا صباحاه  "وسلم حتى صعد الصفا فھت الوا "ی ال     : ، فق ھ، فق اجتمعوا إلی ذا؟ ف : من ھ

دقي؟        " تم مص ل أكن ذا الجب فح ھ یًال تخرج من س رتكم أن خ تم إن أخب الوا "أرأی ا : ق م
ا   : قال أبو لھب" فإني نذیر لكم بین یدي عذاب شدید: "كذًبا، قال جربنا علیَك ك م تًبا ل

  ].٨٧][١:المسد[} َتبَّْت َیَدا َأِبي َلَھٍب َوَتبَّ{: فنزلت: جمعتنا إال لھذا ثم قام
ولھم ي ق لم      : فف ھ وس لى اهللا علی افھ ص ى اتص ح عل ل واض ذًبا دلی ك ك ا علی ا جربن م

  .أعدائھ الذین وقفوا في وجھ نشر الدعوة اإلسالمیة بالصدق التام قبل الرسالة بشھادة



د            رادھم، وق درت من أف ا ص درت من مجموع المشركین ومثلھ د ص وھذه الشھادة ق
دة   قالھا أبو سفیان رضي اهللا عنھ وھو مشرك عند ھرقل ملك الروم الذي وجھ إلیھ ع

ل         ول ھرق ا ق لم من بینھ ھ وس تم   : "أسئلة تتعلق بأحوال الرسول صلى اهللا علی ل كن فھ
ل  : قلت"تتھمونھ بالكذب قبل أن یقول ما قال؟  ال ھرق ي     : ال، ثم ق ي آخر القصة ألب ف

  : سفیان
م            ھ ل ت أّن ال فزعمت أن ال فعرف ا ق ول م ل أن یق ذب قب ھ بالك وسألتك ھل كنتم تتھمون

  ].٨٨"[یكن لیدع الكذب على الناس ثم یذھب ویكذب على اهللا
یحة في أّن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم لم تلك شھادة الخصوم والمؤمنین تنطق صر
  .یكذب أبًدا قبل البعثة، بل كان صادًقا دائًما

ع رسول اهللا     د انطب والصدق أساس الفضائل األخالقیة وعنوان اإلنسانیة الكریمة، وق
  .صلى اهللا علیھ وسلم بفضل اهللا تعالى

  .ومنھا األمانةوكما اتصف صلى اهللا علیھ وسلم بالصدق اتصف بكل مكارم األخالق 
د         اء تجدی ة أثن ھ من الكعب ي مكان وخیر ما یدل على ذلك قصة وضع الحجر األسود ف
بنائھا حینما اختلفت قریش في ذلك حیث أتفقوا على تحكیم أول رجل یدخل من الباب 

الوا    ین فق ة األم د  : "فدخل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وكانوا یسمونھ في الجاھلی ق
  ].٨٩"[لوا یا محمد رضینا بكدخل األمین، فقا

وھذه شھادة صدرت من مجموع المشركین وإن لم یكن بینھ وبینھم عداوة حین نطقوا 
لم         ھ وس ى اتصافھ صلى اهللا علی ا تشھد عل بذلك القول ألّن ذلك كان قبل البعثة إال أّنھ

  .باألمانة حتى أصبحت لقًبا لھ
متصًفا بصفات فاضلة وأخالق وعلى ھذا نجزم أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم كان 

دوان              م والع حابھ مع شیوع الظل ا أص داؤه وآمن بھ ا أع رف بھ ة اعت ل البعث حمیدة قب
  .وذلك بفضل اهللا وعنایتھ ورعایتھ. وسوء األخالق في المجتمع المكي یومذاك

وأّما بعد البعثة فقد كان خلقھ صلى اهللا علیھ وسلم القرآن كما ورد في حدیث عائشة أم 
ان  : "... ین رضي اهللا عنھا حیث قالتالمؤمن فإن خلق نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ك
  ].٩٠"[القرآن

ھ            یھم ل حابھ رضوان اهللا عل وب أص ب قل ي تقری بًبا ف ت س ة كان وھذه األخالق الكریم
  .ولوال اتصافھ بھا لما تمكن من تأثیر دعوتھ علیھم وخاصة في أیامھا األولى في مكة

وتعالى إلى تأثیر اتصافھ صلى اهللا علیھ وسلم باألخالق الفاضلة  وقد أشار اهللا سبحانھ
َت  {: على أصحابھ رضوان اهللا علیھم بقولھ تعالى َفِبَما َرْحَمٍة ِمْن اللَِّھ ِلْنَت َلُھْم َوَلْو ُكْن

  ].١٥٩:مرانآل ع[} َفظا َغِلیَظ اْلَقْلِب الْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُھْم َواْسَتْغِفْر َلُھْم
ر         أثیر كبی ا ت ا لھ ذلك أیًض حاب ك ى األص وكما أن األخالق الفاضلة لھا تأثیر كبیر عل

الى     ھ تع ھ قول دل علی الَِّتي      {: على األعداء كما ی ْع ِب یَِّئُة اْدَف َنُة َوال السَّ َتِوي اْلَحَس َوال َتْس
َبُروا     * ُھ َوِليٌّ َحِمیٌم ِھَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْیَنَك َوَبْیَنُھ َعَداَوٌة َكَأنَّ ِذیَن َص ا ِإالَّ الَّ ا ُیَلقَّاَھ َوَم

  ].٣٤٣٥:فصلت[} َوَما ُیَلقَّاَھا ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظیٍم
ھ      الخلق العظیم بقول لم ب ھ وس َك  {: وقد شھد اهللا سبحانھ وتعالى لنبیھ صلى اهللا علی َوِإنَّ

  ].٤:القلم[} َلَعلى ُخُلٍق َعِظیٍم
   



  ـ ــــــــــــــ
  : الھوامش

   
ال      ] ١[ ا ق دة كم اء موح ا بب ینكتھا بتاء مثناة من فوق في روایة مسلم والصواب ینكبھ

ھ إذا   ب كنانت ن نك یھم م یًرا إل اس مش ى الن ا إل ا ویرددھ اه یقلبھ اض ومعن ي عی القاض
لم      . قلبھا حیح مس ى ص ووي عل ي     )٨/١٨٤(وھكذا في شرح الن ة أب ھ روای ، ویشھد ل

ث و ة حی ن ماج دةداود واب اء الموح ا بالب اب  . ردت فیھ ي داود، كت نن أب ر س انظ
، وسنن ابن ماجة، كتاب )٢/٨٥(المناسك، باب صفة حجة النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
  ). ٢/١٠٢٥(المناسك، باب حجة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

ن         ] ٢[ ھ وسلم عن جابر ب ي صلى اهللا علی صحیح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النب
  . رضي اهللا عنھعبد اهللا

  ).٩/٧٨(التفسیر الكبیر لألمام فخر الدین الرازي ] ٣[
ھ   ). ھـ٣٩٥(ھو أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا المتوفى سنة ] ٤[ انظر ترجمت

  ).١/٣٥٢(في بغیة الدعاة للسیوطي 
  ).١/٧٤٨٥(معجم مقاییس اللغة ] ٥[
د األنصاري األفریق       ] ٦[ ن أحم ي ب ن عل رم ب ال    ھو محمد بن مك م المصري جم ي ث

  ).١/٢٤٨(انظر ترجمتھ في بنیة الوعاة ). ھـ٧١١(الدین أبو الفضل المتوفى سنة 
  ).١/٢٠٦(لسان العرب ] ٧[
ر   )ھـ ٤٦٥(ھو أبو منصور موھوب بن أحمد الجوالیقي المتوفى سنة ] ٨[ ل غی ، وقی

  ).٢/٣٠٨(انظر ترجمتھ في بغیة الوعاة . ذلك
  ).١٣(شرح أدب الكتب للجوالیقي ] ٩[
  ).١/١٥٣(معجم متن اللغة ] ١٠[
نة  ] ١١[ وفى س وھري المت اد الج ن حم ماعیل ب و إس ـ٣٩٣(ھ ل)ھ دود : ، وقی ي ح ف

  ).١/٤٤٦٤٤٧(انظر ترجمتھ في بغیة الوعاة . األربعمائة
  ).١/٨٦: (الصحاح] ١٢[
  .أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن ھذیل، من أعیان القرن الثامن] ١٣[
  ).٩٥: (عین األدب] ١٤[
  ).١٣: (شرح أدب الكاتب] ١٥[
وفى سنة    ] ١٦[ ھ   ). ھـ ٨١٦(ھو علي بن محمد الشریف الجرجاني المت انظر ترجمت

  ).١٩٧، ٢/١٩٦(في بغیة الوعاة 
  ).١٤: (كتاب التعریفات] ١٧[
وفى        ] ١٨[ ابن نجیم المت د الشھیر ب ن محم راھیم ب ھو اإلمام العالمة زین الدین بن إب

  ).ھـ٩٦٩(سنة 
  ).٦/٣٧٧: (الرائق شرح كنز الدقائقالبحر ] ١٩[
  ).٩١٠: (آداب المجتمع في اإلسالم] ٢٠[
  ).٢/٣٨١: (مدارج السالكین] ٢١[
  ).٢/٣٨٧: (مدارج السالكین] ٢٢[



ي الموطأ    ] ٢٣[ ا ف ى      ) ٢/٨٩٩(رواه اإلمام مالك بالًغ ھ عل ي تعلیقات اني ف ال األلب وق
  .رجھ الحاكملھ شاھد من حدیث ابن عباس أخ) ١/٦٦(مشكاة المصابیح 

راء] ٢٤[ ن اإلط ھ : م ذب فی دح والك ي الم د ف اوزة الح و مج ب . وھ ي غری ة ف النھای
  ).٣/١٢٣(الحدیث البن األثیر 

ذت من      : (صحیح البخاري، كتاب األنبیاء، باب] ٢٥[ ریم إذ انتب اب م ي الكت واذكر ف
  ).٢/٢٥٦.) (أھلھا

  ).١/١٩٠(انظر تفسیر ابن كثیر ] ٢٦[
  ).٢٥:ص(سالمي خصائص التصور اإل] ٢٧[
  ).٢٦:ص(المصدر السابق ] ٢٨[
  ).١/٥٨٨(تفسیر القرآن العظیم ] ٢٩[
ھ] ٣٠[ اب قول یر ب اب التفس اري كت واحش: (البخ وا الف لم ). ٣/١٢٩) (وال تقرب ومس

  .واللفظ لمسلم) ٤/٢١١٤(كتاب التوبة باب غیرة اهللا تعالى وتحریم الفواحش 
  ).٢/٢٧٠(بیون البخاري كتاب المناقب  باب خاتم الن] ٣١[
  ).٨/٢١٢٢(روح المعاني ] ٣٢[
  ).١١٤:ص(انظر الدعوة اإلسالمیة أصولھا ووسائلھا للدكتور أحمد غلوش ] ٣٣[
  ).١١٤:ص(انظر الدعوة اإلسالمیة أصولھا ووسائلھا للدكتور أحمد غلوش ] ٣٤[
البخاري كتاب ) ٢٤٠:ص(العقیدة واألخالق وأثرھما في حیاة الفرد والمجتمع ] ٣٥[
  ) ٢/٢٧٢(لمناقب باب صفة النبي صلى اهللا علیھ وسلم ا
  ).٤/٤٢٧(تفسیر ابن كثیر ] ٣٦[
ھ صانًعا وإن          : على الفطرة ] ٣٧[ أن ل ر ب ًدا إال ویق ًدا أح ة اهللا فلست واح ى معرف عل

  ).٢/١٩٩(غریب الحدیث البن الجوزي . سّماه بغیر اسمھ أو عبد غیره
دعاء] ٣٨[ راف : ج ة األط ة . أي مقطوع ر    النھای ن األثی دیث الب ب الح ي غری ف
)١/٢٤٧.(  
ى     ] ٣٩[ اب معن در ب اب الق لم كت ال       : (صحیح مس م أطف ى الفطرة وحك ود عل ل مول ك

  ).٤/٢٠٤٧(الكفار وأطفال المسلمین 
  ).١١٤:ص(الدعوة اإلسالمیة أصولھا ووسائلھا ] ٤٠[
لم        ] ٤١[ ھ وس لى اهللا علی ي ص ب النب ل نس اب فض ائل ب اب الفض لم كت حیح مس ص
لم،  ) ٤/١٧٨٢( والترمذي في سننھ، أبواب المناقب عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

  ).٥/٢٤٥(باب ما جاء في فضل النبى صلى اهللا علیھ وسلم 
  ).١٥/٣٦(شرح النووي على صحیح مسلم ] ٤٢[
  ).١٠/٧٤(تحفة األحوذي شرح جامع الترمذي ] ٤٣[
ء في فضل النبي صلى أخرجھ الترمذي في سننھ في أبواب المناقب  باب ما جا] ٤٤[

  .ھذا حدیث حسن صحیح غریب: ، وقال)٥/٢٤٤(اهللا علیھ وسلم انظر 
  ).١٠/٧٦(تحفة األحوذي : انظر] ٤٥[
ھ  ] ٤٦[ لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس وحي إل دء ال ان ب ف ك اب كی اري، ب حیح البخ ص

ى   )١/٨(وسلم  لم إل ، وصحیح مسلم، كتاب الجھاد باب كتاب النبي صلى اهللا علیھ وس
  .واللفظ للبخاري) ٣/١٣٩٤(قل لیدعوه إلى اإلسالم ھر



  ).١٢/١٠٥(شرح النووي على صحیح مسلم ] ٤٧[
  .أي عن أوساطھم حسًبا ونسًبا: السطة] ٤٨[
، وحّسن األلباني ھذه القصة في تعلیقھ )٤/٩١(تفسیر القرآن العظیم البن كثیر ] ٤٩[

  ).١١٣:ص(انظر ھامش . على فقھ السیرة للغزالي
  ).١/٣٦(الباري شرح صحیح البخاري  فتح] ٥٠[
  ).١٢/٣٥(شرح النووي على صحیح مسلم ] ٥١[
  ).١١١٢:ص(التفسیر السیاسي للسیرة ] ٥٢[
ھذا صحیح على شرط الشیخین   : وقال) ٢/٣١٥(أخرجھ الحاكم في مستدركھ ] ٥٣[

ما أخرجاه لناجیة، وقال الشیخ أحمد شاكر في عمدة التفسیر : ولم یخرجاه قال الذھبي
ابعي   ): (٥/٢٥( ھ ت وھذا صحیح فإن الشیخین لم یخرجا لناجیة بن كعب األسدي ولكن

  ).ثقة والحدیث صحیح وإن لم یكن على شرطھما
  ).٤/٩١: (انظر تفسیر القرآن العظیم البن كثیر] ٥٤[
  .وما بعدھا) ١/١٦٧: (انظر سیرة ابن ھشام] ٥٥[
  ).٥٨:ص: (فقھ السیرة] ٥٦[
ن الجوزي   ما رق من الم: ضحضاح] ٥٧[ اء على وجھ األرض، غریب الحدیث الب
)٢/٦.(  
ب    ] ٥٨[ ي طال لم ألب صحیح مسلم كتاب اإلیمان باب شفاعة النبي صلى اهللا علیھ وس

  ).١/١٩٥(والتخفیف عنھ بسببھ 
رة . أي المواضع التي تكثر فیھا النار: غمرات] ٥٩[ ب    . واحدتھا غم ي غری ة ف النھای

  .)٣٨٤، ٣/٣٨٣(الحدیث البن األثیر 
ب    ] ٦٠[ ي طال لم ألب صحیح مسلم كتاب اإلیمان، باب شفاعة الني صلى اهللا علیھ وس

  ).١/١٩٥(والتخفیف عنھ بسببھ 
مفردھا قیراط وھو جزء من أجزاء الدینار وھو نصف عشر في أكثر : قراریط] ٦١[

والیاء فیھ بدل الراء فإن أصلھ  . البالد وأھل الشام یجعلونھ جزًءا من أربعة وعشرین
  ).٤/٤٢(ّقراط، النھایة في غریب الحدیث من 

راریط ] ٦٢[ ى ق نم عل ي الغ اب رع ارة، ب اب اإلج ي كت اري ف ھ البخ : أخرج
)٢/٣٢٣٣.(  
لم     ] ٦٣[ ھ وس ي صلى اهللا علی سنن الترمذي، أبواب المناقب باب ما جاء في نبوة النب
  ).ھذا حدیث حسن غریب ال نعرفھ إال من ھذا الوجھ: (، وقال)٥/٢٥٠(
  ).١/١٧١١٧٢: (ة ابن ھشامسیر] ٦٤[
  ).١/٢٦٣: (السیرة النبویة] ٦٥[
باب كیف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا صلى   : أخرجھ البخاري في صحیحھ] ٦٦[

  ).١/٦(اهللا علیھ وسلم 
  ).٤/٥٢٣: (تفسیر ابن كثیر] ٦٧[
  ).٦/٣٩٢٧: (في ظالل القرآن] ٦٨[
  ).١/٣٢: (سیرة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم] ٦٩[
  .مع تصرف یسیر) ٤٧٤٩:ص(دراسة ني السیرة للدكتور عماد الدین خلیل ] ٧٠[



  ).٨٨:ص: (في دیوانھ] ٧١[
اني من أسرار    ] ٧٢[ الفتح الرباني في ترتیب مسند اإلمام أحمد مع شرحھ بلوغ األم

دیث  : "وقال البنا عقب ھذا الحدیث"كالھما ْالحمد البنا ) ٢٠/٢٢٦(الفتح الرّباني  الح
ال          صحیح ورواه ابن حاق، وأورده الھیثمي وق ن إس ھ عن اب ي سیرتھ بطول : ھشام ف

  ".رواه أحمد ورجالھ رجال الصحیح، غیر ابن إسحاق وقد صّرح بالسماع
  ).١/١٢٢١٢٣: (سیرة ابن ھشام] ٧٣[
ذین           ] ٧٤[ ثالث ال خاص المتحالفین ال ى األش ا نسبة إل ف بالفضول إم ذا الحل سمي ھ

ا ال    ل أو إم نھم بالفض د م ل واح مى ك رد     س و أن ت الفوا وھ ھ تح ن أجل ذي م بب ال س
  .مع التصرف) ١/٢٥٨٢٦١(السیرة النبویة البن كثیر . الفضول على أھلھا

  ).١/٢٥٩(السیرة النبویة ] ٧٥[
  ).١/١٢٣١٢٤(انظر سیرة ابن ھشام ] ٧٦[
  ).١/١٧٠(المصدر السابق ] ٧٧[
ی  ] ٧٨[ ین ق . س عیالن في حرب الفجار التي وقعت بین قریش ومن معھ من كنانة وب

  ).١/١٦٨(انظر سیرة ابن ھشام 
  ).٤/٢٥١(النھایة في غریب الحدیث . اللطیم تحمل العطر والبّز غیر المیرة] ٧٩[
  .بتصرف) ١/١٦٩(انظر سیرة ابن ھشام ] ٨٠[
  ).١/٢٥٦(انظر السیرة النبویة البن كثیر ] ٨١[
تدركھ  ] ٨٢[ ي مس اكم ف ال) ١/٤٥٨(أخرجھ الح لم و: وق رط مس ى ش حیح عل ھ ص ل

  .شاھد صحیح على شرطھ ووافقھ الذھبي
یم   ] ٨٣[ ي نع د      ) ٥٤:ص(دالئل النبوة ألب ع الزوائ ي مجم ال الھیثمي ف ) ٨/٢٢٦(وق

  .رواه البزار ورجالھ ثقات
  ).٢/٢٩٣(غریب الحدیث البن الجوزي . العیال والثقل: الكل] ٨٤[
ال ] ٨٥[ دوم  یق ب المع ذوًذا محظ  : وتكس ان مج دوم إذا ك ب المع الن یكس ا أي ف وًظ

يء          ب الش ا تكس ي اهللا عنھ ة رض ل أرادت أي خدیج ره، وقی ھ غی ا یحرم ب م یكس
ذي صار       ر ال دوم الفقی ل أرادت بالمع المعدوم الذي ال یجدونھ مما یحتاجون إلیھ، وقی

  ).٣/١٩١١٩٢(النیایة في غریب الحدیث . من شدة حاجتھ كالمعدوم نفسھ
ق   صحیح البخاري في كتاب التفسیر باب تفسیر] ٨٦[ سورة اقرأ باسم ربك الذي خل
)٣/٢١٨.(  
ب : (صحیح البخاري في كتاب التفسیر باب تفسیر سورة] ٨٧[ ) تبت یدا أبي لھب وت
اب   ). ٣/٢٢٢( ان، ب اب اإلیم ي كت لم ف حیح مس ربین (وص یرتك األق ذر عش ) وأن
)١/١٩٤.(  
ان       ] ٨٨[ ف ك اب كی حیح البخاري ب جزء من الحدیث الطویل المتفق علیھ؛ انظر ص

دء لم   ب ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس وحي إل اب  )١/٨(ال ي كت لم ف حیح مس ، وص
الم       ى اإلس دعوه إل ل ی ى ھرق لم إل ھ وس لى اهللا علی ي ص اب النب اب كت اد ب الجھ

  .، واللفظ لھ)ھـ١٣٩٥)(٣/١٣٩٤(
تدركھ       ] ٨٩[ ي مس اكم ف ھ الح ذي أخرج دیث ال ن الح زء م دم  ). ١/٤٥٨(ج د تق وق

  ).٧٣:ص(تخریجھ في 



  ).١/٥١٣(ھ اإلمام مسلم في صحیحھ أخرج] ٩٠[
  ]الجزء الثاني" [التأدب مع الرسول في ضوء الكتاب والسنة"كتاب   .٦

  الفصل الثاني
  عملھ صلى اهللا علیھ وسلم في نشر الدعوة وحرصھ على ھدایة الناس

   
إن نزول الوحي اإللھى للناس یحتاج إلى رسول یتلقاه ویبلغھ للمدعوین، ولذلك اختار 

ام بواجب   اهللا رسل ھ علیھم السالم قادرین على تحمل المسؤولیة مھیئین بفضل اهللا للقی
  .الدعوة خیر قیام

  .ومن ھنا كان إرسال الرسل مسقًطا لحجة الناس بأن الدعوة لم تبلغھم
الى  ول اهللا تع ٌة َبْع       {: یق ِھ ُحجَّ ى اللَّ اِس َعَل وَن ِللنَّ ِذِریَن َألالَّ َیُك ِریَن َوُمن ًال ُمَبشِّ َد ُرُس

  ].١٦٥:النساء[} الرُُّسِل
وعمل الرسل مع الدعوة یحتاج إلى جھد كبیر وصبر واضح، ومثابرة شاقة باإلضافة 

  .إلى تحمل أذى القوم وعنتھم وعدوانھم القولي والفعلي على الرسول والذین معھ
ى خاتم          ھ السالم إل وح علی دن ن دعوات من ل وتلك سنة عامة مع كل الرسل وسائر ال

  .لى اهللا علیھ وسلماألنبیاء ص
ولقد تحدث القرآن الكریم عن الرسل السابقة علیھم الصـالة والسالم وبین ما لقوا من 
ل    رد ك ام ألن أس ع المق ن ال یتس رید، ولك ل أو تش ت أو قت ن أذى وتعن وامھم م أق

  .قصصھم إّال أّني أذكر ما یدل على ذلك من الكتاب والسنة على وجھ اإلجمال
ذُِّبوا َوُأوُذوا        {: الىفمن الكتاب قولھ تع ا ُك ى َم َبُروا َعَل َك َفَص ْن َقْبِل ٌل ِم َوَلَقْد ُكذَِّبْت ُرُس

  ].٣٤:األنعام[} َحتَّى َأَتاُھْم َنْصُرَنا َوال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِت اللَِّھ َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن َنَبِإ اْلُمْرَسِلیَن
ب خاطر     : "یقول الشھید سید قطب رحمھ اهللا في تفسیر ھذه اآلیة ویستطرد من تطیی

ن      ھ وم ذبین من ف المك ة لموق باب الحقیقی ان األس لم وبی ھ وس لى اهللا علی ول ص الرس
ھ  اء ب ا ج دق م دقھ وص ة بص ات اهللا الناطق ن آی ھ، وم ى ... دعوت ذا إل ن ھ تطرد م یس

ان    ا ك تذكیره بما وقع إلخوانھ الرسل قبلھ، وقد جاءه من أخبارھم في ھذا القرآن ثم م
ن ا نھم م نة     م ذه س رر أّن ھ ر اهللا لیق اءھم نص ى ج ق حت ي الطری ي ف بر والمض لص

ا      ا ال تستعجل مھم ا أنھ الدعوات التي ال تبدیل وال یغیر منھا اقتراحات المقترحین كم
  ].١"[ینزل بالدعاة من األذى والتكذیب والضیق

ؤمنین          ت خدیجة أم الم ا ذھب ل حینم ن نوف ة ب وأما السنة فمنھا ما جاء على لسان ورق
ك     ة المل رضى اهللا عنھا بالرسول صلى اهللا علیھ وسلم إلیھ بعد فزع الرسول من رؤی

ا       ا رواه البخاري عن عائشة رضى اهللا عنھ : جبریل علیھ السالم في بدایة الوحي كم
ن عم خدیجة    :.. وفیھ فانطلقت بھ خدیجة إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى اب

ان     ة وك ي الجاھلی ر ف رأ تنص ان ام ل    وك ن اإلنجی ب م ي فیكت اب العبران ب الكت یكت
یا ابن عم، : بالعبرانیة ما شاء اهللا أن یكتب وكان شیًخا كبیًرا قد عمي فقالت لھ خدیجة

فأخبره رسول اهللا صلى اهللا   ! یا ابن أخي ماذا ترى؟: اسمع من ابن أخیك؟ فقال ورقة
اموس  : علیھ وسلم خبر ما رأى، فقال ورقة ذا الن ّزل   ] ٢[ھ ذي ن ا    ال ى موسى ی اهللا عل

لیتني أكون حیا إذ یخرجك قومك، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ ] ٣[لیتني فیھا جذًعا
ھ إال عودي وإن           : قال" أمخرجّي ھم: "وسلم ت ب ا جئ ل م ط بمث أت رجل ق م ی م، ل نع



ب      م ینش م ل ؤزًرا ث ًرا م رك نص ك أنص دركني یوم ر   ] ٤[ی وفي وفت ة أن ت ورق
  ].٥"[الوحي

دیث ن ذا الح ورة  وھ ا ص ھ یعطین دده إذ أّن ن بص ذي نح وع ال ي الموض ریح ف ص ص
د من الرسل           ر استثناء رسول واح واضحة عن معاداة األمم السابقة لرسلھم من غی
ھ    علیھم السالم ابتداء من نبي اهللا نوح علیھ السالم وانتھاء بخاتم النبیین صلى اهللا علی

  .وسلم كما ھي سنة اهللا تعالى في إرسال الرسل
امت سنة اهللا في كل دعوة من دعوات الرسل علیھم الصالة والسالم أن تواجھ    وما د

ك      ا ذل لم أن تواجھ أیًض االبتالء واالختبار فال بد لدعوة نبینا محمد صلى اهللا علیھ وس
  .من قبل المعاندین من المشركین وأھل الكتاب وغیرھم

لم           ھ وس اه الرسول صلى اهللا علی ا الق دث عن م ذا الفصل أتح داء     وفي ھ ل أع من قب
دعوة         ي سبیل نشر ال الدعوة اإلسالمیة وكیف قاومھم ومدى ما تحمل من المتاعب ف

  .اإلسالمیة مع مراعاة ظروف ذلك الزمان
  : وقد قسمت ھذا الفصل إلى ثالثة مباحث

  .تحمل مشاق نشر الدعوة: المبحث األول
  .الصبر على األذى والعدوان من قبل الخصوم: المبحث الثاني

  .إكمال اهللا تعالى الدین على یده صلى اهللا علیھ وسلم: ث الثالثالمبح
  : وذلك على النحو التالي

   
   

  المبحث األول
  تحمل مشاق نشر الدعوة

   
ام        ذي أخرجھ اإلم حیح ال دیث الص ي الح من المعلوم أّن اإلسالم بدأ غریًبا كما ورد ف

ال  ال رسول اهللا صلى    : مسلم عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ ق لم  ق ھ وس دأ  : (اهللا علی ب
  ].٦)[اإلسالم غریًبا وسیعود غریًبا كما بدأ فطوبى للغرباء

ھ      لى اهللا علی ول اهللا ص ود رس ل جھ م بفض الى ث ت بفضل اهللا تع د زال ة ق ك الغرب وتل
بیل        ي س اق ف ھ المش ة وتحمل ا الخمس ي مراحلھ المیة ف دعوة اإلس ر ال ي نش لم ف وس

  .إنجاحھا
  : تلك المراحل الخمس وھي على النحو التاليوقد ذكر ابن القیم رحمھ اهللا 

  .النبوة: المرحلة األولى
  .إنذار عشیرتھ األقربین: المرحلة الثانیة
  .إنذار قومھ: المرحلة الثالثة

  .إنذار قوم ما أتاھم من نذیر من قبلھ وھم العرب قاطبة: المرحلة الرابعة
  ].٧[اإلنس إلى آخر الدھرإنذار جمیع من بلغتھ الدعوة من الجن و: المرحلة الخامسة

ة   : ویمكن تقسیم ھذه المراحل التي أشرتھا آنًفا إلى مرحلتین ة، والمرحل المرحلة المكی
  .المدنیة أي بعد الھجرة

  : المرحلة المكیة: أوًال



لم            ھ وس ؤمنین بالرسول صلى اهللا علی ة الم ة ھي أصعب المرحلتین لقل وھذه المرحل
رتھم،   اهللا         وضعفھم وقوة المعادین لھ وكث ة ب ى ثق ان عل لم ك ھ وس ھ صلى اهللا علی ولكن

سبحانھ وتعالى في أن یتم ھذا األمر فلم یتزحزح عن طریق الحق قید شبر طیلة المدة 
  .التي كان یدعو الناس إلى اهللا

وفي السنوات الثالث األولى من ھذه المرحلة كان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یسر  
ى       دعوتھ وال یدعو الناس إال فرادى، ا عل ر إسالمھ خوًف ھ أن ال یظھ ویأمر من آمن ب

  .نفسھ
أتیت النبي صلى : ویؤید ھذا ما أخرجھ الحاكم عن عمر بن عبسة رضي اهللا عنھ قال

ال         ت؟ ق ا أن ت م ت أن ذ مستخف فقل ي  : "اهللا علیھ وسلم أول ما بعث وھو یومئ ا نب " أن
: بم أرسلك؟ قال: قلت" نعم: "أرسلك اهللا؟ قال: قلت" رسول اهللا: "وما نبى؟ قال: قلت

ى    : قلت" بأن تعبدوا اهللا وتكسروا األوثان وتصلوا الرحم" نعما أرسلت فمن تبعك عل
ول       " حر وعبد: "ھذا؟ قال ن عبسة یق ر ب ان عم الًال، فك ر وب ي   : یعني أبا بك د رأیتن لق

ت  ال    : وأنا ربع اإلسالم فأسلمت فقل ا رسول اهللا؟ ق أرض    : "أتبعك ی ال، ولكن الحق ب
  ].٨"[ذا ظھرت فأتنيقومك فإ

  : ویشیر ابن القیم رحمھ اهللا إلى ھذه المرحلة قائًال
ك    " د ذل لم بع ھ وس الى       ] ٩[وأقام صلى اهللا علی ى اهللا سبحانھ وتع دعو إل ثالث سنین ی

ِرِكینَ     {: مستخفًیا ثم نزل علیھ ْن اْلُمْش ِرْض َع ْؤَمُر َوَأْع ا ُت ]. ٩٤:الحجر [} َفاْصَدْع ِبَم
ى         فأعلن صلى اهللا علیھ ھ وعل داوة واشتد األذى علی ھ بالع دعوة وجاھر قوم وسلم بال

  ].١٠"[المسلمین حتى أذن اهللا لھم بالھجرتین
ھ             قة نفسیة بالنسبة لصاحب الرسالة  صلى اهللا علی رة من مش ذه الفت ا لھ وال یخفى م
وسلم وللمؤمنین على السواء بحیث أّنھم كانوا ال یقدرون أن ینطقوا بالحق الذي آمنوا 

ل  بھ  أمام الناس فضًال عن دعوة الناس إلیھ جھًرا خائفین على أنفسھم ألّنھ من المحتم
انھم عن       ا أو افتت ل صاحبھا أو معتنقیھ وأد الدعوة في مھدھا إذا أعلنوھا آنذاك إّما بقت

  .دینھم والفتنة أشد من القتل
ن     ا ع رد بھ رى ینف قة أخ اني مش لم یع ھ وس لى اهللا علی ان ص د ك ك فق ى ذل افة إل  إض

ھ     ى أّن د حت أصحابھ وھي شدة تلقي الوحي وخاصة في أیامھ األولى التي لم یتعوده بع
  .كان یفزع من رؤیة الملك جبریل علیھ السالم أمین الوحي

بینما أنا أمشي إذ سمعت صوًتا من السماء : "ویدل على ھذا قولھ صلى اهللا علیھ وسلم
ى         الس عل راء ج اءني بح ذي ج ك ال إذا المل ري ف ت بص ماء   فرفع ین الس ي ب كرس

ت  ت فقل ھ فرجع ت من الى : واألرض فرعب أنزل اهللا تع وني ف دَّثِّرُ {: زمل ا اْلُم ا َأیَُّھ } َی
اْھُجرْ  {: إلى قولھ].. ١:المدثر[ َز َف دثر [} َوالرُّْج ابع   ] ٥:الم وحي وتت ]. ١١)[فحمى ال

ى َومن شدائد الوحي أیًضا ما لقیھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم من حفظھ وقراءتھ حت
َل   {: إنھ كان یسابق الملك في القراءة إلى أن نزل قولھ تعالى اَنَك ِلَتْعَج ال ُتَحرِّْك ِبِھ ِلَس

  ].١٦١٧:القیامة[} ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُھ َوُقْرآَنُھ* ِبِھ 
ذكورتین         ین الم اتین اآلیت ي ھ ا ف ھ م اس رضي اهللا عن ان رسول اهللا   : "یقول ابن عب ك

الى    صلى اهللا علیھ وسلم یعالج  أنزل اهللا تع فتیھ ف : من التنزیل شدة وكان مما یحرك ش
ِھ   { َل ِب اَنَك ِلَتْعَج ِھ ِلَس رِّْك ِب ھُ * ال ُتَح ُھ َوُقْرآَن ا َجْمَع ة[} ِإنَّ َعَلْیَن ان ] ١٦١٧:القیام فك



رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بعد ذلك إذا َأتاه جبریل استمع فإذا انطلق جبریل قرأه 
  ].١٢"[یھ وسلم كما قرأهالنبي صلى اهللا عل

ھذا تعلیم من اهللا عز وجل لرسولھ صلى اهللا : "یقول ابن كثیر في تفسیر ھاتین اآلیتین
علیھ وسلم في كیفیة تلقیھ الوحي من الملك فإّنھ كان یبادر إلى أخذه ویسابق الملك في 

ھ أن ی  ي   قراءتھ، فأمره اهللا عز وجل إذا جاءه الملك أن یستمع لھ، وتكفل اهللا ل ھ ف جمع
ة     حھ، فالحال صدره وأن ییسره ألدائھ على الذي ألقاه إلیھ وأن یبینھ لھ ویفسره ویوض

  ].١٣"[األولى جمعھ في صدره والثانیة تالوتھ، والثالثة تفسیره وإیضاح معناه
ر        ھ غی رة بعثت دة طوال فت وحي ش وقد أخبر صلى اهللا علیھ وسلم أّنھ كان یعاني من ال

  .ب وفزع منھ ومن الملك بخالف ما كان یعاني وقت بدایتھأّنھ تعود وتحمل دون رع
ویؤید ھذا ما روتھ عائشة رضي اهللا عنھا أّن الحارث بن ھشام سأل رسول اهللا صلى 

ى      ] ١٤[أحیاًنا یأتیني مثل صلصلة : "اهللا علیھ وسلم فقال يَّ حت ده عل الجرس وھو أش
ك    ي المل ل ل ا      یفصم عني وقد وعیت عنھ ما قال، وأحیاًنا یتمث أعي م ي ف رجًال فیكلمن

دید        : ، قالت عائشة رضي اهللا عنھا"یقول وم الش ي الی وحي ف ھ ال زل علی ھ ین ولقد رأیت
  ].١٥"[البرد فیفصم عنھ وإن جبینھ لیتفصد عرًقا

ى     دعوة إل الجھر بال وأما بعد أن أمر اهللا سبحانھ وتعالى رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم ب
ى ا ھ وعل دة علی د ازدادت الش و  اهللا فق ھ ھ ھ وإیذائ ھ دعوت اداة قوم بب مع ؤمنین بس لم

  .وأصحابھ بكل ما أوتي لھم من قوة حسیا ومعنوًیا
اس       ى الن دعوة إل الغ ال ي إب ولكن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قد بذل أقصى جھده ف

  .وھو ال یخاف لومة الئم مھما كانت قوتھ وسلطتھ وتحمل المشاق في سبیل إنجاحھا
ا شتى          وقد سلك الرسول صلى ة طرًق ذه المرحل ي ھ ھ ف الغ قوم ي إب اهللا علیھ وسلم ف

وھي إّما أن یطلب الناس إلى التجمع لیبلغ رسالة رّبھ أو أن یذھب إلى أماكن تجمعھم 
  ..كالمواسم واألسواق، أو أن یذھب إلى مواطنھم ومكان إقامتھم

  : وأذكر ھنا ما یؤید ذلك من النصوص الصحیحة
ومما یدل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي  : لناس لدعوتھمتجمع ا: الطریقة األولى
خرج رسول   ] ٢١٤:الشعراء[} َوَأنِذْر َعِشیَرَتَك اَألْقَرِبیَن{: لما نزلت: اهللا عنھما قال

اجتمعوا    : اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حتى صعد الصفا فھتف یا صباحاه فقالوا ذا ف من ھ
دقي؟       أرأیتم إن أخبرتكم أن خیًال ت: "إلیھ فقال تم مص ل أفكن ذا الجب " خرج من سفح ھ

دید      : "قال. نعم ما جربنا علیك كذًبا: قالوا ذاب ش دي ع ین ی م ب ذیر لك و   " فإني ن ال أب ق
  ]١٦[تًبا لك ما جمعتنا إال لھذا؟: لھب

ى         دعوة إل الغ ال لم إب ھ وس وھذا الحدیث یدل على مدى اھتمام الرسول صلى اهللا علی
ا صباحاه   : الصباح الباكر قائًال بأعلى صوتھ  قومھ بحیث وقف على جبل الصفا في ی

الى           ل اهللا سبحانھ وتع ھ من قب ف ب ا كل بلغھم م م ی لینبھ ھؤالء حتى یجتمعوا لھ ومن ث
تھزاء      ن االس ھ م ن قوم لم م ھ وس لى اهللا علی ول ص انى الرس ا ع ى م دل عل ھ ی ا أّن كم

و    ھ وھ خص إلی ھ   واالستكبار واإلعراض عنھ والدعاء علیھ وخاصة من أقرب ش عم
  .أبو لھب الخاسر

وال یخفى ما لھذه الواقعة من المشقة إذ أنھا تؤدي إلى الیأس بالنسبة لصاحب الرسالة 
وللمؤمنین من ھؤالء لوال لطف اهللا وعنایتھ المستمرین علیھم وكذلك إخبار اهللا تعالى 



ة عن األمم السابقة وموقفھم من الرسل  علیھم الصالة والسالم من تكذیب وتعنت تسلی
  .لھ صلى اهللا علیھ وسلم وألصحابھ

م    : الطریقة الثانیة م كالمواس اكن تجمعھ ى أم ا      : وھي الذھاب إل ك م ى ذل دل عل ا ی ومم
ال    د اهللا ق ن عب ابر ب ن ج اكم ع ھ الح لم   : "أخرج ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس ك

ھل من رجل یحملني إلى قومھ فإن قریًشا : "یعرض نفسھ على الناس بالموقف فیقول
د قومك   : "أنا فقال: فأتاه رجل من ھمدان فقال" منعوني أن أبلغ كالم ربي قد وھل عن

من ھمدان ثم إن الرجل الھمداني خشي أن  : نعم وسألھ من أین ھو؟ فقال: قال" منعة؟
اك      : یحفزه قومھ فأتى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال م ألق أخبرھم ث ومي ف ي ق آت

  ].١٧)[وجاء وفد األنصار في رجب نعم، فانطلق: من عام قابل قال
دعوة     ف ال ي وق ریش ف ركو ق ھ مش ام ب ا ق ى م حة عل ة واض دل دالل دیث ی ذا الح وھ
وم       ن ق ث ع لم أن یبح ھ وس لى اهللا علی الة ص احب الرس طر ص ى اض المیة حت اإلس

  .آخرین یوجھ إلیھم الدعوة التي كلف بتبلیغھا
ك         ن مارس ذل رى ال یشعرھا إال م قة كب ھ مش رك وطن ي ت یس   وف ال ل ھ یق ل ألّن بالفع

ي من مشركي        ا لق ك وھي م الخبر كالمعاینة مع االلتفات إلى األسباب الداعیة إلى ذل
  .قریش من األذى حسًیا كان أو معنوًیا

ومن ذلك أیًضا ما أخرجھ البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهللا عنھا أّنھا قالت للنبي 
د م   : صلى اهللا علیھ وسلم ان أش ال   ھل أتى علیك یوم ك د؟ ق وم أح ت من    : "ن ی د لقی لق

ل     ] ١٨[قومك وكان أشد ما لقیت منھم یوم العقبة د یالی ن عب ى اب إذ عرضت نفسي عل
بن عبد كالل فلم یجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مھموم على وجھي فلم أستفق إّال 

ا           ] ١٩[وأنا بقرن الثعالب إذا فیھ ي فنظرت ف د أظلتن حابة ق ا بس إذا أن فرفعت رأسي ف
إن اهللا عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا علیك وقد بعث : بریل فناداني فقالج

د   : إلیك ملك الجبال لتأمره بما شئت فیھم فناداني ملك الجبال فسلم عليَّ ثم قال ا محم ی
أمرك         أمرني ب ك لت ك إلی ي رب د بعثن ال وق إن اهللا قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجب

فقال لھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ ]. ٢٠[علیھم األخشبین فما شئت؟ إن شئت أن أطبق
لم ھ     : وس رك ب ده وال یش د اهللا وح ن یعب البھم م ن أص رج اهللا م و أن یخ ل أرج ب

  ].٢١"[شیًئا
لم     ھ وس من ھذه النصوص التي نقلتھا آنًفا یتبین لنا مدى اھتمام الرسول صلى اهللا علی

ھ       بنشر الدعوة اإلسالمیة واستفادتھ من كل فرصة م   ى قوم دعوة إل الغ ال ي إب تاحة ف
ھ         ل المتاحة ل ع مراعاة وسائل النق وتحملھ المشاق في سبیل ذلك من سفر وترحال م
د        ل الجھ ذلوا ك ذین ب ركین ال ھ المش ن أعدائ اه م ا یلق ى م افة إل ان إض ك الزم ي ذل ف

  .واستعملوا كل الوسائل المتاحة لھم بإیقاف الدعوة اإلسالمیة
  : ةالمرحلة المدنی: ثانًیا

ى        الھجرة إل ھ ب ذین مع لم وال ھ وس بعدما أذن اهللا سبحانھ وتعالى لرسولھ صلى اهللا علی
ھ       دھا الرسول صلى اهللا علی ى قائ المدینة ووصلوا ھناك نشأت الدولة اإلسالمیة األول

  .وسلم ودستورھا القرآن الكریم
ر            ا أخرى غی ى اهللا طرًق دعوة إل ي ال لم ف ھ وس ذي  وقد سلك الرسول صلى اهللا علی ال

  .ذكرت في المرحلة السابقة حسب ما یقتضیھ المقام



یھم        ذین أرسل إل وام ال دین األق من تلك الطرق إرسال الرسل ینوبون عنھ ویعلمون ال
  .مثل الیمن

ال      ا ق اس رضي اهللا عنھم ن عب ال رسول اهللا   : ویؤید ھذا ما أخرجھ البخاري عن اب ق
إّنك ستأتي قوًما من أھل الكتاب فإذا : "صلى اهللا علیھ وسلم لمعاذ حین بعثھ إلى الیمن

جئتم فادعھم إلى أن یشھدوا أّن ال إلھ إال اهللا وأّن محمًدا رسول اهللا فإن ھم أطاعوا لك 
م أطاعوا    بذلك فأخبرھم أّن اهللا قد فرض علیم خمس صلوات في كل یوم ولیلة فإن ھ

رائھم  لك بذلك فأخبرھم أّن اهللا قد فرض علیھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم ف ترد على فق
ھ            یس بین ھ ل وم فإّن ق دعوة المظل والھم، وات رائم أم اك وك ذلك فإی فإن ھم أطاعوا لك ب

  ].٢٢"[وبین اهللا حجاب
بعث  : "ومن ذلك أیًضا ما أخرجھ البخاري بسنده عن سعید بن أبي بردة عن أبیھ قال

ال        یمن فق ى ال اذ إل ا موسى ومع ده أب ال تعسرا  یسرا و : "النبي صلى اهللا علیھ وسلم ج
  ].٢٣"[وبشرا وال تنفرا وتطاوعا

ى اهللا     دعوة إل ر ال ي نش لم ف ھ وس لى اهللا علی ول ص لك الرس ي س رق الت ك الط ن تل م
إرسال الرسائل إلى ملوك األمم في ذلك الزمان مثل ھرقل عظیم الروم وكسرى ملك 

  .الفرس وغیرھم
تب إلى كسرى وإلى أّن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ك: وقد أخرج اإلمام مسلم عن أنس

ار   ] ٢٤[قیصر وإلى النجاشي  ى كل جب یس بالنجاشي      . وإل الى ول ى اهللا تع دعوھم إل ی
  ].٢٥[الذي صلى علیھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم

ا          ذاك كنموذج یشھد لم ار آن وك الكف ى مل وأذكر ھنا رسالة واحدة من تلك الرسائل إل
ام ھي    . نحن بصدده ذا المق ا الرسول صلى اهللا     والرسالة التي نختارھا لھ ي وجھھ الت

اس رضي       ن عب علیھ وسلم إلى ھرقل ملك الروم ونصھا كما یرویھا الشیخان عن اب
ل عظیم    : "اهللا عنھما ھو اآلتي ى ھرق بسم اهللا الرحمن الرحیم من محمد رسول اهللا إل

أما بعد  فإّني أدعوك بدعایة اإلسالم أسلم تسلم یؤتك . الروم سالم على من اتبع الھدى
  ].٢٦[هللا أجرك مرتین، فإن تولیت فإن علیك إثم األریسیینا

رِ       { َھ َوال ُنْش َد ِإالَّ اللَّ َنُكْم َأالَّ َنْعُب ا َوَبْی َواٍء َبْیَنَن ٍة َس ِھ  ُقْل َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَم َك ِب
ْن ُدوِن اللَّ  ا ِم ا َأْرَباًب َنا َبْعًض َذ َبْعُض ْیًئا َوال َیتَِّخ ا َش َھُدوا ِبَأنَّ وا اْش ْوا َفُقوُل ِإْن َتَولَّ ِھ َف

  ].٢٧][٦٤:آل عمران[} ُمْسِلُموَن
لم          ھ وس ـك الرسول صلى اهللا علی د سل ة فق رة المدنی وبجانب ھاتین الطریقتین في الفت
ھ     مسلًكا آخر في نشر الدعوة اإلسالمیة، وھو مسلك الجھاد في سبیل اهللا إلعالء كلمت

ر اهللا ت  ًذا ألم الىتنفی ھِ      {: ع ُھ ِللَّ دِّیُن ُكلُّ وَن ال ٌة َوَیُك وَن ِفْتَن ى ال َتُك اِتُلوُھْم َحتَّ } َوَق
  ].٣٩:األنفال[

أمرت أن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن ال إلھ إال : (ویؤید ھذا قولھ صلى اهللا علیھ وسلم
  ].٢٨...)[اهللا وأن محمًدا رسول اهللا ویقیموا الصالة ویؤتوا الزكاة

ذ الرس   د نف طة    وق رایا وبواس طة إرسال س ر بواس ك األم لم ذل ھ وس لى اهللا علی ول ص
ي بعضھا         ھ جرح ف ى أّن لم بنفسھ حت غزوات اشترك فیھا الرسول صلى اهللا علیھ وس

  .مثل غزوة أحد



ة           ي المعرك ات ف ى األذى وثب ر وصبر عل د كبی ى جھ اج إل وال شك أن ھذا األمر یحت
ة      وتحمل مشقة السفر والترحال إلى مكان العدو  ة عاصمة الدول د عن المدین الذي یبع

في أكثر األوقات مع مراعاة الظروف في ذلك الزمان ووسائل النقل المتاحة لھ صلى 
  .اهللا علیھ وسلم وألصحابھ رضوان اهللا علیھم

وانھم         ود وأع ي الیھ ة ف ي المتمثل ة وھ ة داخلی اك معارض ك ھن ى ذل افة إل وباإلض
در       المنافقین الذین وقفوا في وجھ نشر الد وة من غ دیھم من ق ا ل عوة اإلسالمیة بكل م

داء اإلسالم            ع أع ب م واالة المشركین والتآل ال وم ؤمنین عن القت یط الم وتشكیك وتثب
  .بغیة القضاء على اإلسالم ومعتنقیھ

ا كال المعسكرین        ام بھ ي ق ؤامرات الت وال یتسع ھذا المقام ألن أذكر بالتفصیل كل الم
ي سبیل إی    افقین ف ة        الیھود والمن اق إال أن الحقیق ى اآلف دعوة اإلسالمیة إل اف نشر ال ق

ى اهللا طوال            دعوة إل ق ال ى طری رة عل انوا حجر عث م ك التي ال بد من ذكرھا ھي أنھ
  .الفترة المدنیة

  :وأذكر ھنا على سبیل اإلجمال بعض جرائم معسكري الیھود والمنافقین
  : أھم جرائم الیھود:  أوًال

ِھ        {: دل علیھ قولھ تعالىالكفر بآیات اهللا كما ی) أ( اِت اللَّ ُروَن ِبآَی َم َتْكُف اِب ِل َل اْلِكَت ا َأْھ َی
  ].٧٠:آل عمران[} َوَأْنُتْم َتْشَھُدوَن

الى   ) ب( ھ تع ھ قول دل علی ا ی اس  كم لیل الن ْو   {: تض اِب َل ِل اْلِكَت ْن َأْھ ٌة ِم َودَّْت َطاِئَف
  ].٦٩:آل عمران[} ُیِضلُّوَنُكْم

َم     {: طل وكتمان الحق كما یدل علیھ قولھ تعالىتلبیس الحق بالبا) ج( اِب ِل َل اْلِكَت ا َأْھ َی
  ].٧١:آل عمران[} َتْلِبُسوَن اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن

وَن     {: تحریف الكلم عن مواضعھ كما یدل علیھ قولھ تعالى) د( اُدوا ُیَحرُِّف ِذیَن َھ ْن الَّ ِم
َنِتِھْم        اْلَك ا ِبَأْلِس ا َلی َمٍع َوَراِعَن َر ُمْس َمْع َغْی ْیَنا َواْس ِلَم َعْن َمَواِضِعِھ َوَیُقوُلوَن َسِمْعَنا َوَعَص

  ].٤٦:النساء[} َوَطْعًنا ِفي الدِّیِن
َما َیَودُّ {: الحسد على صاحب الرسالة وعلى المؤمنین  كما یدل علیھ قولھ تعالى) ھـ(

ُروا   ِذیَن َكَف مْ     الَّ ْن َربُِّك ٍر ِم ْن َخْی ْیُكْم ِم زََّل َعَل ِرِكیَن َأْن ُیَن اِب َوال اْلُمْش ِل اْلِكَت ْن َأْھ } ِم
  ].١٠٥:البقرة[

  : وأما جرائم المنافقین فھي اآلتي
َفِرَح اْلُمَخلَُّفوَن ِبَمْقَعِدِھْم {: تثبیط ھمم المسلمین عن القتال كما یدل علیھ قولھ تعالى) أ(

وِل  الَف َرُس اُلوا ال    ِخ ِھ َوَق ِبیِل اللَّ ي َس ِھْم ِف َأْمَواِلِھْم َوَأنُفِس ُدوا ِب وا َأْن ُیَجاِھ ِھ َوَكِرُھ اللَّ
  ].٨١:التوبة[} َتنِفُروا ِفي اْلَحرِّ

الى  ) ب( ھ تع ھ قول دل علی ا ی ؤمنین كم ین الم ق ب ي التفری عي ف ُذوا {: الس ِذیَن اتََّخ َوالَّ
ْن        َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا َوَتْفِر وَلُھ ِم َھ َوَرُس اَرَب اللَّ ْن َح اًدا ِلَم ْؤِمِنیَن َوِإْرَص یًقا َبْیَن اْلُم

  ].١٠٧:التوبة[} َقْبُل َوَلَیْحِلُفنَّ ِإْن َأَرْدَنا ِإالَّ اْلُحْسَنى َواللَُّھ َیْشَھُد ِإنَُّھْم َلَكاِذُبوَن
الى ) ج( ِك   ِإنَّ الَّ {: القدح في أعراض المسلمین كما یدل علیھ قولھ تع اُءوا ِباِإلْف ِذیَن َج

ِم     ْن اِإلْث َب ِم ُعْصَبٌة ِمْنُكْم ال َتْحَسُبوُه َشرا َلُكْم َبْل ُھَو َخْیٌر َلُكْم ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُھْم َما اْكَتَس
  ].١١:النور[} َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرُه ِمْنُھْم َلُھ َعَذاٌب َعِظیٌم



ا      {: قولھ تعالىمظاھرة أعداء اهللا كما یدل علیھ ) د( َذاًبا َأِلیًم ْم َع َأنَّ َلُھ اِفِقیَن ِب َبشِّْر اْلُمَن
َة ِللَِّھ الَِّذیَن َیتَِّخُذوَن اْلَكاِفِریَن َأْوِلَیاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنیَن َأَیْبَتُغوَن ِعْنَدُھْم اْلِعزََّة َفِإنَّ اْلِعزَّ* 

  ].١٣٨١٣٩:النساء[} َجِمیًعا
بحانھ و  ل اهللا س ذین        وبفض ى ھ لم عل ھ وس لى اهللا علی ول ص ب الرس د تغل الى فق تع

  .الفریقین الیھود والمنافقین
أما الیھود فقد قضى علیھم بواسطة إجالء فریق منھم وھم بنو النضیر وغیرھم وبقتل 
ب       ي كت روف ف و مع ا ھ والھم كم تھم وأم ائھم وذری بي نس ر وس ق اآلخ ال الفری رج

  .السیرة
ال    ویؤید ھذا ما أخرجھ البخاري  ا ق ت قریظة   : (عن ابن عمر رضي اهللا عنھم حارب

ل    ة، فقت ت قریظ ى حارب یھم حت ّن عل ة وم ر قریظ یر وأق ي النض أجلي بن یر ف والنض
رجالھم، وقسم نسائھم وأوالدھم وأموالھم بین المسلمین إال بعضھم لحقوا بالنبي صلى 

ا  د    اهللا علیھ وسلم وآمنوا وأسلموا، وأجلي یھود المدینة كلھم، بني قینق م رھط عب ع وھ
  ].٢٩"[اهللا بن سالم، ویھود بني حارثة، وكل یھود المدینة 

م باللسان        اد معھ لم بالجھ ھ وس وأّما بالنسبة للمنافقین فقد اكتفى الرسول صلى اهللا علی
  .دون السنان والغلظة علیھم إلظھارھم اإلسالم دون االعتقاد بھ حقیقة

ْئَس  َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ َجاِھ{: یقول تعالى ْد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقیَن َواْغُلْظ َعَلْیِھْم َوَمْأَواُھْم َجَھنَُّم َوِب
  ].٧٣:التوبة[} اْلَمِصیُر

ة     ذه اآلی ي تفسیر ھ ى       : "یقول الشھید سید قطب ف اد والغلظة عل ي الجھ ف ف د اختل وق
یف   ون بالس افقین، أتك اتھم     .. المن ف خبیئ ة وكش ة والمواجھ ي المعامل ون ف أم تك

  ].٣٠"[والذي وقع أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم لم یقتل المنافقین.. لألنظار
لم بنشر         ھ وس ام الرسول صلى اهللا علی ى اھتم وھذه األمور التي ذكرتھا كلھا تدل عل

  .الدعوة اإلسالمیة طیلة ثالثة وعشرین عاًما في مكة والمدینة
  المبحث الثاني

  الصبر على األذى في سبیل الدعوة
   

ي  اب   لق ل الكت ركین وأھ ن المش ن األذى م نوًفا م لم ص ھ وس لى اهللا علی ي ص النب
  .والمنافقین وغیرھم محاولین إیقاف الدعوة أو إضعافھا على األقل

لم من ھؤالء              ھ وس ي الرسول صلى اهللا علی ا لق ذا المبحث عم ي ھ دث ف وسوف أتح
ف المشركین   األعداء وأثر ذلك علیھ صلى اهللا علیھ وسلم وأقتصر ھنا على بیان  موق

ت شوكة    ألّن الیھود والمنافقین قد ظھر أذاھم للرسول صلى اهللا علیھ وسلم بعدما قوی
ھ   اإلسالم وقامت دولتھ في المدینة بعد الھجرة على یدي رسول اإلسالم صلى اهللا علی

  .وسلم
ا       المیة وإیقافھ دعوة اإلس عاف ال ي إض بًال شتى ف ریش س ركون من ق لك المش د س وق

ھ          ومحاولة وأد ذاء صاحب الرسالة علی ك بإی ة وذل ي مك ا ف د ظھورھ ھا في مھدھا بع
ؤمنین          ذیب الم ارة وبتع ھ ت ذیر من ھ وبالتح ان ب الصالة والسالم وبمنع الناس من اإلیم

  .تارة أخرى
  .ولقد اتخذ العدوان الجاھلي على رسول اهللا وأصحابھ صوًرا شتى وألواًنا عدیدة



دعایات الكال    ي ال ل ف ى شخصیة الرسول صلى اهللا       ومنھ ما كان یتمث ة إل ة الموجھ می
  .علیھ وسلم وإلى التھجم على الوحي بقسمیھ القرآن الكریم والسنة النبویة

ث وصفوه     فلقد وجھ كفار قریش اتھامات باطلة إلى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم حی
ر   لم ب يء بالجنون وبالسحر، وإنشاء الشعر مع إیمانھم وتیقنھم بأنھ صلى اهللا علیھ وس

  .من كل ھذا
رة     ن المغی د ب وممَّا یؤید ذلك ما أخرجھ الحاكم عن ابن عباس رضي اهللا عنھ أن الولی
ل     ا جھ ك أب جاء إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقرأ علیھ القرآن، فكأنھ رق لھ فبلغ ذل

ال  : فقال. یا عم إن قومك یرون أن یجمعوا لك ماًال: فأتاه فقال م؟ ق ك   : ل ھ، وإن لیعطوك
ھ   : قد علمت قریش أّني من أكثرھا ماًال، قال: محمًدا لتعرض لما قبلھ قال آتیت ل فی فق

یكم رجل       : قال. قوًال یبلغ قومك إنك منكر لھ أو إّنك كاره لھ ا ف واهللا م ول؟، ف اذا أق وم
ا یشبھ         ي وال بأشعار الجن واهللا م أعلم باألشعار مّني وال أعلم برجز وال بقصیدة مّن

ھ لطالوة   الذي یقول شیًئا من  ھ  ] ٣١[ھذا واهللا إّن قولھ الذي یقول لحالوة وإّن علی وإن
ال         ] ٣٢[لمثمر أعاله مغدق ھ، ق ا تحت یحطم م ھ ل ى وإن ا یعل وا وم ھ لیعل ال : أسفلھ، وإن

ال    : قال. یرضى عنك قومك حتى تقول فیھ ر ق ا فك ر، فلّم ذا  : فدعني حتى أفكر، ففك ھ
  ].٣٣][١١:المدثر[} َلْقُت َوِحیًداَذْرِني َوَمْن َخ{: سحر یؤثره عن غیره، فنزلت

ي      ق ف ّرون الح م یق ث أنھ لم حی ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ع رس أنھم م ان ش ذا ك ھك
الى  ا   {: ضمیرھم دون النطق بھ، بل ینكرونھ ویجحدونھ مصداًقا لقولھ تع ُدوا ِبَھ َوَجَح

  : ا لقولھ تعالى أیًضا، ومصداًق]١٤:النمل[} َواْسَتْیَقَنْتَھا َأْنُفُسُھْم ُظْلًما َوُعُلوا
  ].٣٣:األنعام[} َفِإنَُّھْم ال ُیَكذُِّبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِمیَن ِبآَیاِت اللَِّھ َیْجَحُدوَن{

ال             لم فق ھ وس ي شأن رسول اهللا صلى اهللا علی اویلھم ف ض أق الى بع وقد صور اهللا تع
الوا      ث ق والھم حی ا عن أق زِّ    {: تعالى حاكًی ِذي ُن ا الَّ ا َأیَُّھ ونٌ    َی َك َلَمْجُن ذِّْكُر ِإنَّ ِھ ال } َل َعَلْی

  ].٦:الحجر[
  ].٤:ص[} َھَذا َساِحٌر َكذَّاٌب{: وقالوا
  ].٤٧:اإلسراء[} ِإْن َتتَِّبُعوَن ِإالَّ َرُجًال َمْسُحوًرا{: وقالوا
  ].٣٦:الصافات[} َوَیُقوُلوَن َأِئنَّا َلَتاِرُكوا آِلَھِتَنا ِلَشاِعٍر َمْجُنوٍن{: وقالوا

  ].٧:ص[} َما َسِمْعَنا ِبَھَذا ِفي اْلِملَِّة اآلِخَرِة ِإْن َھَذا ِإالَّ اْخِتالٌق{: واوقال
  ].١٤:الدخان[} ُمَعلٌَّم َمْجُنوٌن{: وقالوا

ا       ر كم ال ال الحص ى سبیل المث ھ عل ا من ر طرًف ر أذك رآن فكثی ى الق م عل ا تھجمھ وأّم
  .یحكي رّبنا عنھم

  ].٥:الفرقان[} یَن اْكَتَتَبَھا َفِھَي ُتْمَلى َعَلْیِھ ُبْكَرًة َوَأِصیًالَأَساِطیُر اَألوَِّل{: من ذلك قولھم
  ].٢٦:فصلت[} ال َتْسَمُعوا ِلَھَذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفیِھ َلَعلَُّكْم َتْغِلُبوَن{: ومنھا قولھم
  ].٢٤:المدثر[} ِإْن َھَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُیْؤَثُر{: ومنھا قولھم
  ].٣٢:الفرقان[} ال ُنزَِّل َعَلْیِھ اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًةَلْو{: ومنھا قولھم
  ].٣١:الزخرف[} َلْوال ُنزَِّل َھَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمْن اْلَقْرَیَتْیِن َعِظیٍم{: ومنھا قولھِم

م       ف األم ا عن موق الى حاكًی وكان ھذا دأب كل قوم مع رسولھم كما یدل علیھ قولھ تع
ن رس  ابقة م اِحر أو    {: لھمالس اُلوا َس وِل إال َق ن َرُس بِلھم ِم ن ق ِذیَن ِم ى ال ا أَت َذِلَك َم َك

  .}أَتَواَصوا بٍھ َبل ُھم قوٌم َطاُغوَن* َمجُنوٌن 



ھ     : "یقول الشوكاني عند تفسیره ھاتین اآلیتین لیة لرسول اهللا صلى اهللا علی في ھذا تس
من العرب من التكذیب لرسول اهللا وسلم ببیان أّن ھذا شأن األمم المتقدمة وأّن ما وقع 

  ].٣٤"[ووصفھ بالسحر والجنون قد كان ممن قبلھم لرسلھم
ذبین     : " ویقول الشھید سید قطب في ھذا الصدد دة للمك ة واح دة وطبیع فھي جبلة واح

  ].٣٥"[وھو استقبال واحد للحق وللرسل یستقبلھم بھ المنحرفون
ن بح   رة م ر قط ا یعتب ي ذكرتھ ات الت ذه االتھام احب  وھ ى ص ھ إل ا وج بة لم ر بالنس

الرسالة ورسالتھ من اتھامات وافتراءات إال أنھا تدل داللة واضحة على تعنت ھؤالء 
دة      ة الم لم طیل ھ وس المشركین وموقفھم المتزمت تجاه الدعوة وصاحبھا صلى اهللا علی

  .التي أقام المصطفى بین أظھرھم
ات  وقد رد اهللا سبحانھ وتعالى عن رسولھ وعن دینھ ھذه ا  : التھم في كثیر من اآلی منھ

  ].٢:القلم[} َما َأْنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبَمْجُنوٍن{: قولھ تعالى
الى   ھ تع ینٌ          {: ومنھا قول ْرآٌن ُمِب ٌر َوُق َو ِإالَّ ِذْك ُھ ِإْن ُھ ي َل ا َیْنَبِغ ْعَر َوَم اُه الشِّ ا َعلَّْمَن } َوَم

  ].٦٩:یس[
َوى  * ْم َوَما َغَوى َما َضلَّ َصاِحُبُك{: ومنھا قولھ تعالى َو ِإالَّ  * َوَما َیْنِطُق َعْن اْلَھ ِإْن ُھ

  ].٢٤:النجم[} َوْحٌي ُیوَحى
وَن    {: ومنھا قولھ تعالى ا ُتْؤِمُن یًال َم ا     * َوَما ُھَو ِبَقْوِل َشاِعٍر َقِل یًال َم اِھٍن َقِل ْوِل َك َوال ِبَق

  ].٤١٤٢:الحاقة[} َتَذكَُّروَن
ھ ا   ام ب ھ          ومن العدوان الذي ق ھ صلى اهللا علی ي إیذائ ل ف ان یتمث ا ك ا م لمشركون أیًض

  .وسلم جسدًیا بغیة أن یعدل عن دعوتھ كلیة أو جزًءا منھا
  .من ذلك إیذاؤه صلى اهللا علیھ وسلم بالخنق بواسطة ثوبھ كما فعل عقبة بن أبي معیط

ن             ا سألھ عروة ب ن العاص لم رو ب یدل على ذلك ما أخرجھ البخاري بسنده عن عم
ال    الزب لم ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ركون برس نع المش ا ص د م ن أش ر ع ا : " ی بین

یط            ي مع ن أب ة ب ل عقب ة إذ أقب ي حجر الكعب لم یصلي ف رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
دیًدا       ا ش ھ خنًق ھ فخنق ي عنق فأخذ بمنكب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فوضع ثوبھ ف

ال     فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبھ ودفع عن ا لم وق ھ وس ي صلى اهللا علی وَن  {: لنب َأَتْقُتُل
  ].٣٦][٢٨:غافر[} َرُجًال َأْن َیُقوَل َربِّي اللَُّھ

  .ومن ذلك إلقاء القاذورات علیھ صلى اهللا علیھ وسلم كما فعل عقبة بن معیط أیًضا
ال        ن العاص ق رو ب ن عم د اهللا ب ھ     : "أخرج البخاري عن عب ي صلى اهللا علی ـا النب بین

ى        وسلم ساجد ھ عل یط بسال جزور فقذف ي مع وحولھ ناس من قریش جاء عقبة ابن أب
ھ         ا السالم فأخذت ة علیھ ع رأسھ فجاءت فاطم ظھر النبي صلى اهللا علیھ وسلم فلم یرف

المأل    : "من ظھره ودعت على من صنع فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم  ك ب م علی اللھ
ن ربیع       ة وشیبة ب ن ربیع ن      من قریش أبا جھل بن ھشام ب ي ب ف أو أب ن خل ة ب ة وأمی

ف اك] "٣٧"[خل عبة الش ي    " ش ة أو أب ر إال أمی ي بئ ألقوا ف در ف وم ب وا ی رأیتھم قتل ف
  ].٣٨"[تقطعت أوصالھ فلم یلق في البئر

ى         لم وعل ھ وس لى اهللا علی ھ ص ت علی ي فرض ة الت ة العام ا المقاطع ك أیًض ن ذل وم
  .تعصًبا وحمّیةالمؤمنین من أقربائھ وغیر المؤمنین الذي وقفوا بجانبھ 



وقد ذكر أصحاب السیر ھذه المقاطعة العامة ومن بینھم اإلمام ابن كثیر رحمھ اهللا في 
ال       ازي ق حاق صاحب المغ ن إس ا  : " كتابھ السیرة النبویة یروي ذلك تعلیًقا عن اب فلم

رأت قریش أّن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قد نزلوا بلًدا أصابوا منھ أمًنا 
زة       وقراًر ان ھو وحم لم، فك د أس ر ق ا، وأّن النجاشي قد منع من لجأ إلیھ منھم وأن عم

ل           ي القبائ وا ف الم یفش ل اإلس حابھ وجع لم وأص ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ع رس م
ب            ي المطل ي ھاشم وبن ى بن ھ عل دون فی ا یتعاق وا كتاًب ى أن یكتب فاجتمعوا وأتمروا عل

یبیعوھم شیًئا وال یبتاعوا منھم، فلما اجتمعوا على أال ینكحوا إلیھم وال یناكحوھم، وال 
ي جوف         حیفة ف وا الص م علق ك ث ى ذل لذلك كتبوا في صحیفة، ثم تعاھدوا وتواثقوا عل

  ].٣٩"[الكعبة توكیًدا على أنفسھم
م یصل       : " ویقول ابن إسحاق أیًضا دوا ول ى جھ ا، حت فأقاموا على ذلك سنتین أو ثالًث

  ].٤٠"[من أراد صلتھم من قریش إلیھم بشيء إال یسًرا مستخفًیا 
ان یسمع أصوات صبیانھم              دة حین ك ك الم ي تل یھم ف ا عل وقد ظل الحصار مفروًض

  ].٤١[یتضاغون من وراء الشعب من الجوع
ات    ومن ذلك محاولة إغرائھ صلى اهللا علیھ وسلم بواسطة ما عرضوا علیھ من مغری

ا تقتضي   مادیة عساه أن یجنح لبعضھا حسب ما تقتضي عقولھم وأھوا ؤھم وحسب م
  .الموازین األرضیة

یروى أّن عتبة بن ربیعة وكان سیًدا قال یوًما وھو جالس في نادي قریش ورسول اهللا 
ده       جد وح ي المس لم جالس ف ھ وس د       : صلى اهللا علی ى محم وم إل ریش أال أق ا معشر ق ی

ك   حین  فأكلمھ وأعرض علیھ أموًرا لعلھ یقبل بعضھا فیعطیھ أیھا شاء ویكف عّنا وذل
دون         لم یزی ھ وس حاب رسول اهللا صلى اهللا علی ھ ورأوا أص أسلم حمزة رضي اهللا عن
ى رسول اهللا      س إل ى جل ویكثرون، فقالوا یا أبا الولید فقم إلیھ فكلمھ، فقام إلیھ عتبة حت

ي العشیرة        : صلى اهللا علیھ وسلم فقال ث علمت من السلطة ف ا حی یا ابن أخي إنك مّن
ھ        والمكان في النسب، وإنك  اعتھم وسفھت ب ھ جم ت ب أمر عظیم فرق قد أتیت قومك ب

أحالمھم وعبت بھ آلھتھم ودینھم وكفرت بھ من مضى من آبائھم فاسمع مني أعرض  
ـال      ـا بعضھا ق ل منھ ك تقب ـھ رسول اهللا صلى اهللا     : علیك أموًرا تنظر فیھا لعل ـال ل فق

ت    : قال" قل یا أبا الولید أسمع: "علیھ وسلم ن أخي إن كن ھ      یا اب ت ب ا جئ د بم ا تری إنم
ھ            د ب ت تری اًال، وإن كن ا م ى تكون أكثرن ا حت ك من أموالن من ھذا األمر ماًال جمعنا ل
ا، وإن    اك علین شرًفا سودناك علینا حتى ال نقطع أمًرا دونك، وإن كنت ترید ملًكا ملكن

ذلنا ف      اء وب ك األطب ا ل ھ  كان ھذا الذي یأتیك رئیا تراه ال تستطیع رّده عن نفسك طلبن ی
ال    ا ق أموالنا حتى نبرئك منھ فإنھ ربما غلب التابع على الرجل حتى یداوى منھ أو كم

ال   ھ ق ا   : "لھ، حتى إذا فرغ عتبة ورسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یستمع من أفرغت ی
أفعل، فقرأ صلى اهللا علیھ وسلم صدر : قال" فاستمع مني: "نعم، قال: قال" أبا الولید؟

جد  ى الس لت إل ورة فص الس م ق ا ث ت   : "ة منھ معت فأن ا س د م ا الولی ا أب معت ی د س ق
  ].٤٢"[وذاك

  .ومن إیذائھم أیًضا التآمر على قتلھ صلى اهللا علیھ وسلم
ي             وا ف ریش اجتمع ھ أن المأل من ق اس رضي اهللا عن ن عب ا روي عن اب ویؤید ھذا م

قد رأینا  لو] ٤٣[الحجر فتعاقدوا بالالت والعزى ومناة الثالثة األخرى ونائلة وإساف 



ى    محمًدا لقمنا إلیھ قیام رجل واحد فلم نفارقھ حتى نقتلھ، فأقبلت ابنتھ فاطمة تبكي حت
ك   : دخلت على النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقالت دوا علی ھؤالء المأل من قومك قد تعاق

  ].٤٤[لو قد رأوك لقاموا إلیك فقتلوك فلیس منھم رجل إال قد عرف نصیبھ من دمك
وَك َأْو   {: ن إلى تلك الحادثة بقولھ تعالىوقد أشار القرآ ُروا ِلُیْثِبُت َوِإْذ َیْمُكُر ِبَك الَِّذیَن َكَف

  ].٣٠:األنفال[} َیْقُتُلوَك َأْو ُیْخِرُجوَك َوَیْمُكُروَن َوَیْمُكُر اللَُّھ َواللَُّھ َخْیُر اْلَماِكِریَن
م والثبات على مبدئھ وكان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یواجھھم بالصبر على أذاھ

أثر       ھ وإن ت ر دین ره وینص وف ینص ل س ز وج أّن اهللا ع ا ب ة إیماًن رة المكی ة الفت طیل
دة    ي ع ذلك ف الى ب بحانھ تع ھ اهللا  س ى نبھ أثًرا حت لم ت ھ وس لى اهللا علی ھ ص ذائھم ل بإی

  .مواضع من القرآن على سبیل التسلیة والتوجیھ
ْن      * ِضیُق َصْدُرَك ِبَما َیُقوُلوَن َوَلَقْد َنْعَلُم َأنََّك َی{: یقول تعالى ْن ِم َك َوُك ِد َربِّ بِّْح ِبَحْم َفَس

  ].٩٧٩٨:الحجر[} السَّاِجِدیَن
وا         {: ویقول اهللا تعالى ْدُرَك َأْن َیُقوُل ِھ َص اِئٌق ِب َك َوَض وَحى ِإَلْی ا ُی َض َم َفَلَعلََّك َتاِرٌك َبْع

ُھ مَ  اَء َمَع ٌز َأْو َج ِھ َكن ِزَل َعَلْی ْوال ُأن لٌ َل ْيٍء َوِكی لِّ َش ى ُك ُھ َعَل ِذیٌر َواللَّ َت َن ا َأْن ٌك ِإنََّم } َل
  ].١٢:ھود[

الى ول تع ًفا    {: ویق ِدیِث َأَس َذا اْلَح وا ِبَھ ْم ُیْؤِمُن اِرِھْم ِإْن َل ى آَث َك َعَل اِخٌع َنْفَس َك َب } َفَلَعلَّ
  ].٦:الكھف[

الى  ول تع َرا    ...{: ویق ْیِھْم َحَس َك َعَل ْذَھْب َنْفُس ال َت َنُعونَ   َف ا َیْص یٌم ِبَم َھ َعِل } ٍت ِإنَّ اللَّ
  ].٨:فاطر[
   
   

  المبحث الثالث
  تكمیل الدین وإتمام النعمة

   
  .لقد جعل اهللا سبحانھ وتعالى نبینا صلى اهللا علیھ وسلم خاتم النبیین والمرسلین

الى   ول تع وَل       {: یق ْن َرُس اِلُكْم َوَلِك ْن ِرَج ٍد ِم ا َأَح ٌد َأَب اَن ُمَحمَّ ا َك ینَ َم اَتَم النَِّبیِّ ِھ َوَخ } اللَّ
  ].٤٠:األحزاب[

لم  ا          : "ویقول صلى اهللا علیھ وس ى بیًت ل رجل بن ي كمث اء من قبل ل األنبی ي ومث إن مثل
ھ      ون ل ھ ویعجب ون ب اس یطوف ل الن ة فجع ن زاوی ة م ع لبن ھ إال موض نھ وأجمل فأحس

  ].٤٥"[یینفأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النب: ھال وضعت ھذه اللبنة قال: ویقولون
ھ   أال ترضى أن تكون   : "وقال صلى اهللا علیھ وسلم لعلي بن أبي طالب رضي اهللا عن

  ]. ٤٦"[مني بمنزلة ھارون من موسى إال أنھ لیس نبي بعدي
لم            ھ وس ى أن الرسول صلى اهللا علی دل عل ا ت رآن والسنة كلھ ن الق فھذه النصوص م

  .ًثاخاتم النبیین وإن اّدعى المدعون النبوة قدیًما وحدی
فھذه اآلیة نص في أّنھ ال نبي بعده وإذا كان : "یقول ابن كثیر عند تفسیره اآلیة السابقة

ام         ص من مق ام الرسالة أخ ى واألحرى ألن مق ال نبي بعده فال رسول بالطریق األول
واترة عن رسول      ث المت النبوة فإّن كل رسول نبي وال ینعكس، وبذلك وردت األحادی

  ].٤٧"[لم من حدیث جماعة من الصحابة رضوان اهللا علیھماهللا صلى اهللا علیھ وس



دین       ل اهللا أن ی م ال یقب ا ومن ث وعلى ھذا فإن رسالتھ ختمت بھا الرساالت السابقة كلھ
ابقة          ماویة س الة س دین برس ان ی واء ك ا س ا قبلھ خھا م ا لنس د نزولھ واھا بع د بس أح

ان واألصنام    دة األوث و . كالیھودیة والنصرانیة أو ال كعب الى یق َر    {: ل تع ِغ َغْی ْن َیْبَت َوَم
  ].٨٥:آل عمران[} اِإلْسالِم ِدیًنا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُھ

ك     ًدا ذل لم مؤك ھ وس لى اهللا علی ول ص عھ إّال أن    : "ویق ا وس ا م ى حی ان موس و ك ل
  ].٤٨"[یتبعني

ة       : "وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم ذه األم د من ھ ي أح والذي نفس محمد بیده ال یسمع ب
ودي  حاب       یھ ن أص ان م ھ إال ك لت ب ذي أرس ؤمن بال م ی وت ول م یم راني ث وال نص

  ].٤٩"[النار
الى ھ تع ذا قول د ھ مَّ   {: یؤی ٍة ُث اٍب َوِحْكَم ْن ِكَت ُتُكْم ِم ا آَتْی یَن َلَم اَق النَِّبیِّ ُھ ِمیَث َذ اللَّ َوِإْذ َأَخ

ْم       َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُكْم َلُتْؤِمُننَّ ِبِھ َوَلَتْن ى َذِلُك ْذُتْم َعَل َرْرُتْم َوَأَخ اَل َأَأْق ُرنَُّھ َق ُص
  ].٨١:آل عمران[} ِإْصِري َقاُلوا َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَھُدوا َوَأَنا َمَعُكْم ِمْن الشَّاِھِدیَن

   
ددھا   ا    : "یقول ابن عباس رضي اهللا عنھما في ھذه اآلیة التي نحن بص ا بعث اهللا نبًی م

ھ ولینصرنھ       من األنبیاء إال أخ ؤمنن ب ًدا وھو حي لی ذ علیھ المیثاق لئن بعث اهللا محم
ھ      ؤمنن ب اء لی م أحی د وھ ث محم ئن بع ھ ل ى أمت اق عل ذ المیث ره أن یأخ وأم

  ].٥٠"[ولینصرنھ
  ].٥١[ویروى مثل ھذا القول عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ

ا عل      وق بھ ة تف أمور ثالث ي   وقد تمیزت رسالتھ صلى اهللا علیھ وسلم ب ى الرساالت الت
  : قبلھا وتؤھلھا ألن تكون خاتمة

بمعنى أن رسالة اإلسالم لیست محددة بزمن من األزمان وال بمكان من : العموم: أوًال
  .األمكنة وال بأمة دون األمم منذ نزولھا إلى أن یرث اهللا األرض ومن علیھا

} ِشیًرا َوَنِذیًرا َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َیْعَلُموَنَوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة ِللنَّاِس َب{: یقول تعالى
  ].٢٨:سبأ[

  ].١٠٧:األنبیاء[} َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن{: ویقول تعالى أیًضا
ر   ذا األم ِھ ِإلَ        {: ویقول تعالى أیًضا آمًرا إعالن ھ وُل اللَّ ي َرُس اُس ِإنِّ ا النَّ ا َأیَُّھ ْل َی ْیُكْم ُق

ي صلى   ] ١٥٨:األعراف[} َجِمیًعا وھذه النصوص كلھا تدل على عمومیة رسالة النب
لم          ھ وس ھ صلى اهللا علی ھ قول دل علی ا ی دى خصائصھ كم : اهللا علیھ وسلم وھي من إح

ي " ھ         ... أعطیت خمًسا لم یعطھن أحد قبل ي صلى اهللا علی ان النب ا وك ر من بینھ م ذك ث
  ].٥٢"[الناس كافةوسلم یبعث إلى قومھ وبعثت إلى 

الى       ھ تع د خصوصیة الرساالت السابقة قول ِذیرٌ     {: ویؤی ا َن ٍة ِإالَّ خال ِفیَھ ْن ُأمَّ } َوِإْن ِم
  ].٢٤:فاطر[

رث اهللا األرض ومن          : الحفظ: ثانًیا ى أن ی ت إل ا نزل ة كم ا باقی ل اهللا بحفظھ ث تكف حی
  .علیھا دون تغییر شيء منھا بالنقص منھا أو الزیادة علیھا

اِفُظونَ    {: عالىیقول ت ُھ َلَح ا َل ذِّْكَر َوِإنَّ ر مشاھد    ] ٩:الحجر [} ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا ال ذا أم وھ
ى     ذلك إل الیوم ال ینكره أحد بحیث لم یتغیر منھا شيء بعد أربعة عشر قرًنا وستبقى ك



ل    حین یشاء اهللا تعالى، بخالف الكتب السابقة التي تعرضت للتحریف والتبدیل من قب
  .كالتوراة واإلنجیل أصحابھا

ولقد أكملھا سبحانھ وتعالى لرسولھ صلى اهللا علیھ وسلم كما یدل : الكمال والتمام: ثالًثا
اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكْم اِإلْسالَم {: علیھ قولھ تعالى

  ].٣:المائدة[} ِدیًنا
اآلیة في حجة الوداع في العام العاشر من الھجرة النبویة على صاحبھا وقد نزلت ھذه 

  .أفضل الصالة والتسلیم كما ورد في الحدیث الصحیح
إنكم تقرأون آیة لو : قالت الیھود لعمر: روى البخاري بسنده عن طارق بن شھاب قال

ر  ال عم ًدا فق ذناھا عی ا التخ ت فین ت  : "نزل ن أنزل ت وأی ث أنزل م حی ي ألعل ن إن وأی
  ].٥٣"[رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حین أنزلت یوم عرفة، وإنا واهللا بعرفة

ت    ي وق ومن ھنا أقول إّن ھذه اآلیة نزلت بعد جھاد طویل دام ثالثة وعشرین سنة وف
  .أظھر اهللا دینھ وفي حجة الوداع الذي لم یحج فیھ مشرك لما ورد في الصحیح

و بكر رضي اهللا     : "اهللا عنھ قال روى البخاري بسنده عن أبي ھریرة رضي ي أب بعثن
ام        د الع ى أن ال یحج بع ون بمن عنھ في تلك الحجة في المؤذنین بعثھم یوم النحر یؤذن

  ].٥٤"[مشرك وال یطوف بالبیت عریان
ھ      . وكان ذلك في العام التاسع من الھجرة ذي حج فی وداع ال ولھذا لم یحج عام حجة ال

  .ركرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مش
ھ دون        : كما أني أقول أیًضا ف ب ا كل ة م غ األم د أبل لم ق إّن الرسول صلى اهللا علیھ وس

الى ر اهللا تع ًذا ألم يء تنفی ان ش كَ {: كتم ْن َربِّ َك ِم ِزَل ِإَلْی ا ُأن ْغ َم وُل َبلِّ ا الرَُّس ا َأیَُّھ } َی
  ].٦٧:المائدة[

دد    ذا الص ي ھ د   من ح  : "وتقول عائشة أم المؤمنین رضي اهللا عنھا ف ًدا ق دثك أّن محم
ول  كَ       {: كتم شیًئا مما أنزل علیھ، فقد كذب، واهللا یق ِزَل ِإَلْی ا ُأن ْغ َم وُل َبلِّ ا الرَُّس ا َأیَُّھ } َی

  ].٥٦][٥٥][٦٧:المائدة[
ال         ا ق وداع حینم ي حجة ال یھم ف وقد شھد لھ بذلك جموع من أصحابھ رضوان اهللا عل

ائلون؟    : "..لھم أثناء خطبتھ بوادي عرنة في یوم عرفة تم ق أنتم مسؤولون عني فما أن
ى السماء   " نشھد أنك قد بلغت وأدیت ونصحت: "قالوا فقال بأصبعھ السبابة یرفعھا إل

  ].٥٨.. "[اللھم أشھد اللھم أشھد، ثالث مرات: "إلى الناس] ٥٧[وینكبھا
ى     ب الصبر عل وال یخفى أن مثل ھذا األمر یتطلب جھًدا وتحمًال للمشقة كما أّنھ یتطل

  .ألذى والثبات أمام المغریاتا
وقد تحمل صلى اهللا علیھ وسلم مشقة كبیرة في سبیل نشر الدعوة وإبالغھا إلى الناس 
ارة          بر ت م بالص ي حكمھ ن ف ود وم افقین والیھ ركین والمن ل أذى المش ھ تحم ا أن كم

  .وبالجھاد معھم تارة أخرى طیلة ربع قرن من الزمن تقریًبا
ة عملھ صلى اهللا علیھ وسلم في مكة والمدینة حیث وقد ذكر محمد رشید رضا خالص

ى أصول   : "قال أقام صلى اهللا علیھ وسلم في مكة بعد بدء التبلیغ عشر سنین، یدعو إل
نفس      ة ال الح، وتزكی ل الص الص، والعم د الخ ن التوحی دین، م ات ال ان وكلی اإلیم

ل، واستعمال  بتطھیرھا من أدران الرذائل، وتحلیتھا بأحاسن األخالق وعقائل الفضائ 
ھ   نعم اهللا تعالى من بدنیة وعقلیة، وسماویة وأرضیة، فیما تظھر بھ حكمھ ونشاھد آیات



ع        رزق، صابًرا م وارد ال ر م في الخلق، وتتسع بھا العلوم التي یعرف بھا الحق وتكث
م عرضوا           ى أنھ ى االضطھاد واألذى من المشركین، عل ؤمنین، عل السابقین من الم

ال وا  ر           علیھ الملك والم ب الریاسة آلث ان لطل و ك ر، ول ذا األم رك ھ ى أن یت دثر، عل ل
وة   ھ ق ت ل ة، وتكون د الحری ي عھ الھجرة ف الم ب ل اإلس م دخ ر، ث عف والفق ى الض عل
ان            ام، وبی ة من األحك ي السور المكی ل ف ا أجم ھ مفصًال لم العصبیة، وجاء الوحي فی

ة   الحالل والحرام، وفیھ فرضت الزكاة والحج والصیام، وكانت الص  الة فرضت بمك
ھ من          اج إلی ا یحت ل م ادات، وك روع العب ع ف في أول اإلسالم وبینت السنة النبویة جمی
النصوص والقواعد السیاسیة وأنواع المعامالت، فبذلك كلھ أكمل اهللا الدین وأتم نعمتھ 

  ".على المؤمنین وقد تربى على ذلك األلوف من المھاجرین واألنصار
رن من          وھذه األمور التي ذكرھا تم ع ق ة ال تتجاوز رب زة للغای رة وجی ي فت ا ف ت كلھ

ا    . الزمن بل أقل من ذلك ا وحققھ ام بھ بحیث تقتضي ھنا اإلعجاب والتقدیر مًعا لمن ق
الى       لم بفضل من اهللا سبحانھ وتع ھ وس : في واقع الحیاة وھو رسول اهللا صلى اهللا علی

ذلك       ھ ب ا إعجاب دوي معرًب و الحسن الن ان اال  : "یقول أب د ك ھ   ] ٥٩[نقالب لق ذي أحدث ال
ا    صلى اهللا علیھ وسلم في نفوس المسلمین وبواسطتھم في المجتمع اإلنساني أغرب م
ي سرعتھ،     ا ف في تاریخ البشر، وقد كان ھذا االنقالب غریًبا في كل شيء، كان غریًب
ي وضوحھ            ا ف ان غریًب ي سمعتھ وشمولھ، وك ا ف ان غریًب ھ، وك وكان غریًبا في عمق

فلم یكن غامًضا ككثیر من الحوادث الخارقة للعادة ولم یكن لغًزا من . موقربھ إلى الفھ
  ].٦٠"[األلغاز 

  : وقد نتج عن عملھ صلى اهللا علیھ وسلم األمور التالیة
  .ـ القضاء على الوثنیة وإحالل محلھا اإلیمان باهللا والیوم اآلخر١
  .األخالقـ القضاء على الرذائل الجاھلیة وأقام مقامھا الفضائل ومكارم ٢
  .ـ إقامة الدین الحق الذي یصل باإلنسان إلى أقصى ما قدر لھ٣
ھ أھل         ] ٦١[ـ إحداث انقالب ٤ ذي درج علی اة ال ر شامل لألوضاع ونظام الحی وتغیی

  .الجاھلیة
  ].٦٢[ـ توحید األمة العربیة تحت رایة القرآن في فترة وجیزة٥

ل نجاح الرسول    ھذه ھي األ: "یقول سید سابق بعد ذكره النقاط السابقة عمال التي تمث
ة               ل إقام ا ب رة وإقامتھ ا أمور كبی دو كلھ ا تب ھ وھي كم ي مھمت لم ف ھ وس صلى اهللا علی
ذه               ض ھ ي بع رد ف أتى النجاح لف ھ ال یمكن أن یت ان وأّن ا من الخطورة بمك د منھ واح

  ].٦٣"[األعمال فضًال عن توفر النجاح في كل ناحیة من ھذه النواحي
ھ       وعلى ھذا فعلى المسل ام ب ا ق دیًرا لم لم تق ھ وس م أن یتأدب مع الرسول صلى اهللا علی

ده        ذین من بع ى ال ھ وإل ي زمان من أعمال جلیلة في سبیل وصول اإلسالم إلى الناس ف
فات    ن ص لم م ھ وس لى اهللا علی ھ ص ر عن ا أث ا ولم ن علیھ رث اهللا األرض وم ى ی حت

ا      حمیدة من ناحیة الخلقیة والخلقیة والتي بینتھا في الفصل  ع م اب م ذا الب األول من ھ
  .أنعم اهللا علیھ من النبوة والرسالة التي ختم اهللا بھا الرساالت كلھا

   
   

  ـــــــــــــ



  : الھوامش
  ).٢/١٠٧٧(في ظالل القرآن ] ١[
ھ         : الناموس] ٢[ ل علی ھ جبری ر، وأراد ب ل صاحب سر الخی ك، وقی صاحب سر المل

ره     السالم ألّن اهللا تعالى خّصھ بالوحي والغ ا غی ع علیھم ذین ال طل ب الل ي   . ی ة ف النھای
  ).٥/١١٩(غریب الحدیث 

ي نصرتھا     : یا لیتني كنت جذًعا] ٣[ الغ ف ى أب أي یا لیتني كنت شاًبا عند ظھورھا حت
ا   . وحمایتھا اًبا فتًی ان ش ب    . وأصل الجذع من أسنان الدواب وھو ما ك ي غری ة ف النھای
  ).١/٢٥٠(الحدیث 

م          یقا. من نشب: لم ینشب] ٤[ ھ، ول ھ من ص ل ا ال مخل ع فیم ي الشيء إذا وق ل نشب ف
ا  . ینشب أن فعل كذا أي لم یلبث، وحقیقتھ لم یتملق بشيء غیره وال اشتعل بسواه  وھن

  ).٥/٥٢(النھایة في غریب الحدیث . لم یلبث حتى مات
ى رسول اهللا        ] ٥[ وحي إل دء ال ان ب ف ك اب كی صحیح البخاري، كتاب بدء الوحي، ب

  ).١/٧(وسلم  صلى اهللا علیھ
ا    ] ٦[ یعود غریًب ا وس دأ غریًب الم ب ان أّن اإلس اب بی ان، ب اب اإلیم لم، كت حیح مس ص
)١/١٣٠.(  
  ).١/٨٦(زاد المعاد : انظر] ٧[
صحیح على شرط البخاري ومسلم ولم : ، وقال الحاكم)٣/٦١٧(مستدرك الحاكم ] ٨[

  .یخرجاه، ووافقھ الذھبي
  .علیھ وسلم بعد بدء نزول الوحي علیھ صلى اهللا] ٩[
  ).١/٨٦(زاد المعاد ] ١٠[
ھ  ] ١١[ لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس وحي إل دء ال ان ب ف ك اب كی اري، ب حیح البخ ص

  ).١/٧(وسلم 
ھ  ] ١٢[ لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس وحي إل دء ال ان ب ف ك اب كی اري، ب حیح البخ ص

  ).١/٧(وسلم 
  ).٤/٤٤٩: (تفسیر القرآن العظیم] ١٣[
  ).٣/٤٦(انظر النھایة في غریب الحدیث . إذا حرك صوت الحدید: الصلصة] ١٤[
ول اهللا    ] ١٥[ ى رس وحي إل دء ال ان ب ف ك اب كی وحي، ب اب ال اري، كت حیح البخ ص

  ).١/٦(صلى اهللا علیھ وسلم 
) تبت یدا أبي لھب وتب(صحیح البخاري في كتاب التفسیر، باب تفسیر سورة ] ١٦[
اب )٣/٢٢٢( ان ب اب اإلیم ي كت لم ف ی(، ومس ذر عش ربینوأن ) ١/١٩٤) (رتك األق

  .واللفظ للبخاري
م   : وقال الحاكم) ٢/٦١٢٦١٣(مستدرك الحاكم ] ١٧[ صحیح على شرط الشیخین ول

ھ   ) ٦/٣٥(یخرجاه ووافقھ الذھبي، وقال الھیثمي في مجمع الزوائد  د ورجال رواه أحم
  .ثقات

ي          : یوم العقبة] ١٨[ ة الت ى العقب لم عل ھ وس ذي وقف صلى اهللا علی وم ال و الی ى   ھ بمن
  .داعًیا الناس إلى اإلسالم



ب  ] ١٩[ رن الثعال دیث       : ق ب الح ي غری ة ف د  النھای ل نج ات أھ ازل میق رن المن ق
)٤/٥٤.(  
ل مشرف       ] ٢٠[ ر وھو جب یس واألحم و ق األخشبین  الجبالن المطیفان بمكة وھما أب

  ).٢/٣٢(النھایة في غریب الحدیث . على قیقعان  واألخشب كل جبل غلیظ الحجارة
ة   ] ٢١[ ر المالئك حیح  )٢/٢١٤(صحیح البخاري، في كتاب بدء الخلق باب ذك ، وص

ن أذى        لم م ھ وس لى اهللا علی ي ص ي النب ا لق اب م یر، ب اد والس اب الجھ ي كت لم ف مس
  .، واللفظ لمسلم)٣/١٤٢٠(المشركین والمنافقین 

یمن         ] ٢٢[ ى ال اًذا إل ي موسى ومع اب بعث أب ازي، ب صحیح البخاري في كتاب المغ
)٣/٧٢٧٣.(  
یمن         ] ٢٣[ ى ال اًذا إل ي موسى ومع اب بعث أب ازي، ب صحیح البخاري في كتاب المغ
)٣/٧٢٧٣.(  
  .لقب لكل من ملك الحبشة] ٢٤[
لم        ] ٢٥[ ھ وس ي صلى اهللا علی اب النب اب كت صحیح مسلم في كتاب الجھاد والسیر، ب

  .إلى ملوك الكفار ودعوتھم إلى اهللا عز وجل
دیث        ھم الخدم والخول و : األرسیون] ٢٦[ ب الح ي غری ة ف ارون  النھای م األك ل ھ قی
)١/٣٨.(  
ھ  ] ٢٧[ لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس وحي إل دء ال ان ب ف ك اب كی اري، ب حیح البخ ص

وصحیح مسلم في كتاب الجھاد والسیر، باب كتاب النبي صلى اهللا علیھ ). ١/٩(وسلم 
  .واللفظ لمسلم) ٣/١٣٩٦(وسلم إلى ھرقل یدعوه إلى اإلسالم 

حیح] ٢٨[ اب  ص ان، ب اب اإلیم ي كت اري ف وا  : (البخ الة وآت اموا الص ابوا وأق إن ت ف
اس  )١/١٣(الزكاة فخلو سبیلھم  ، وصحیح مسلم في كتاب اإلیمان باب األمر بقتال الن

  .واللفظ لمسلم) ١/٥٣(حق یقولوا ال إلھ إال اهللا محمد رسول اهللا 
  ).٣/١٥(صحیح البخاري، كتاب المغازي، باب حدیث بنى النضیر ] ٢٩[
  ).٣/١٦٧٧: (في ظالل القرآن] ٣٠[
  ).٣/١٣٧(النھایة في غریب الحدیث . رونًقا وحسًنا، وقد تفتح الطاء: طالوة] ٣١[
ول  : مغدق] ٣٢[ دق المطر   : من غدق، والغدق بفتح الدال المطر الكبیر القطر، یق أغ

  ).٣/٣٤٥(النھایة في غریب الحدیث . یغدق إغداًقا فھو مغدق
تدرك الح] ٣٣[ اكم) ٢/٥٠٧(اكم مس ال الح رط  : وق ى ش ناد عل حیح اإلس دیث ص ح

  .البخاري ولم یخرجاه ووافقھ الذھبي
  ).٥/٩١٩٢(تفسیر فتح القدیر ] ٣٤[
  ).٦/٣٣٨٦: (في ظالل القرآن الكریم] ٣٥[
حابھ من المشركین     ] ٣٦[ لم وأص كتاب المناقب باب ما لقي النبي صلى اهللا علیھ وس

  ).٢/٣٢١(بمكة 
أمیة ألن أبي قد قتلھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في أحد كما ھو والصحیح ] ٣٧[

  ).٣/١٩٩(انظر زاد المعاد . مشھور في كتب السیرة
ھ   ] ٣٨[ لى اهللا علی ي ص ي النب ا لق اب م ار، ب ب األنص اب مناق اري، كت حیح البخ ص

  ).٢/٣٢١(وسلم وأصحابھ من المشركین بمكة 



  ).٢/٤٧٤٨: (السیرة النبویة] ٣٩[
  ).٢/٥٠: (لمصدر السابقا] ٤٠[
  ).٢/٤٧: (انظر المصدر السابق] ٤١[
ي      ) ٤/٩١(انظر تفسیر القرآن العظیم البن كثیر ] ٤٢[ ذه القصة ف وي ھ روي البن وی

ى        ) ٦/١٠٧(تفسیره  ھ عل ي تعلیقات اني سندھا ف ھ وحسن األلب عن جابر رضي اهللا عن
  .من فقھ السیرة) ١١٣:ص(انظر ھامش . فقھ السیرة للغزالي

  .الخمسة أسماء آللھة المشركین] ٤٣[
نده  ] ٤٤[ ي مس د ف ام أحم ھ اإلم د  )١/٣٠٣(أخرج ع الزوائ ي مجم ي ف ال الھیثم ، وق
د   ) ٨/٢٢٨( یخ أحم ال الش حیح، وق دھما رجال الص ال أح نادین ورج د بإس رواه أحم

  .كال اإلسنادین صحیح) ٤/٢٧٦٣(شاكر في شرح المسند 
  ).٢/٣٧٠(تم النبیین صحیح البخاري كتاب المناقب، باب خا] ٤٥[
  ).٣/٨٦(صحیح البخاري كتاب المغازي، باب غزوة تبوك ] ٤٦[
  ).٣/٤٩٣: (تفسیر القرآن العظیم] ٤٧[
وحسنھ األلباني في تعلیقھ على مشكاة المصابیح  ) ١/١١٥١١٦(رواه الدارمي ] ٤٨[
)١/٦٣.(  
د ص  ] ٤٩[ لى اهللا صحیح مسلم، كتاب اإلیمان، باب وجوب اإلیمان برسالة نبینا محم

  ).١/١٣٤(علیھ وسلم إلى جمیع الناس ونسخ الملل بملتھ 
  ).١/٣٧٨(انظر تفسیر القرآن العظیم البن كثیر ] ٥٠[
  ).١/٣٧٨(انظر تفسیر القرآن العظیم البن كثیر ] ٥١[
  ).١/٧٠(صحیح البخاري، كتاب التیمم ] ٥٢[
  ).٣/١٢٣) (الیوم أكملت لكم دینكم: (صحیح البخاري، كتاب التفسیر، باب] ٥٣[
وم     : (صحیح البخاري، كتاب التفسیر، باب] ٥٤[ اس ی ى الن وأذان من اهللا ورسولھ إل

  ).٣/١٣٤) (الحج
اب      ] ٥٥[ اب التفسیر، ب حیحھ، كت ا      : (أخرجھ البخاري في ص غ م ا الرسول بل ا أیھ ی

  ).٣/١٢٥) (أنزل إلیك من ربك
وق و : قال القاضي عیاض] ٥٦[ ل     كذا الروایة فیھ بالتاء المثناة ف ى، قی د المعن ھو بعی

ا   ا          . صوابھ ینكبھ ھ إذا قلبھ ھ نكب كنانت یھم، ومن ًرا إل اس مثی ى الن ا إل اه ویرددھ . ومعن
  .وانظر مقدمة ھذا البحث) ٨/١٨٤(شرح النووي على صحیح مسلم 

  ).٢/٨٩٠(حجة النبي صلى اهللا علیھ وسلم : صحیح مسلم، كتاب الحج، باب] ٥٧[
  ).٤١٤٢:ص(ذكرى المولد النبوي ] ٥٨[
ذا    ] ٥٩[ ي ھ ر ف ة للش ا وخاص ر مًع ر والش تعمل للخی دیث یس طلح ح الب مص االنق

الح    ي أو اإلص التغییر الكل الم ب ف اإلس ى وص ل واألول ن األفض ذلك م ر ل العص
  .الجذري

  ).٨٨٨٩:ص(ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ] ٦٠[
  .في الصفحة السابقة) ٢(انظر ھامش رقم ] ٦١[
  .مع التصرف) ٢٠٠٢٠١:ص(یة العقائد اإلسالم] ٦٢[
  ).٢٠١:ص(المصدر السابق ] ٦٣[



  ]الجزء الثالث" [التأدب مع الرسول في ضوء الكتاب والسنة"كتاب   .٧
  الباب الثاني

  أنواع األدب مع الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
   

یم        ا للتقس ال تبًع واع األعم ة، وأن ورة عام ان بص ال اإلنس ق بأعم وم یتعل األدب مفھ
ة    الواقعي ال ال القلبی تتعدى ثالثة أنواع ألنھا إّما أن یكون مصدرھا القلب وھي األعم

كالحب واأللفة والسرور، وإّما أن یكون مصدرھا اللسان وھي األقوال واأللفاظ، وإّما 
  .أن یكون مصدرھا الجوارح وھي الحركة والمشي وھكذا

لم أن       ى المس ان عل ذلك ك ة، ول ع     واألدب متصل بھذه األنواع الثالث ا م ل منھ زم بك یلت
لم        ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ب رس ن ح د م ال ب لم ف ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص رس
د من         لم، وال ب ھ وس ھ صلى اهللا علی وتعظیمھ وتوقیره وال بد من الصالة والسالم علی

  .اتباعھ وطاعتھ واتخاذه أسوة وقدوة
ع الرسول صلى اهللا        واع األدب م دیث عن أن اب للح لم ،   وقد عقدت ھذا الب ھ وس  علی

  : ولذلك جاء في ثالثة فصول
  .األدب القلبي: الفصل األول
  .األدب القولي: الفصل الثاني
  .األدب العملي: الفصل الثالث

  : وسوف أبحثھا بعون اهللا بنفس الترتیب فیما یلي
   

  الفصل األول
  األدب القلبي

   
  ..إلخالص وھكذااألدب القلبي ھو ما كان مصدره القلب مثل التصدیق، والحب، وا

د        ب سید أعضاء الجس درھا، ألّن القل ة مص واآلداب القلبیة لھا شأن عظیم تبًعا ألھمی
  .یقودھا ویوجھھا، ویصبغھا بصبغتھ ومحتواه

فإذا صلحت صلح الجسد ] ١[أال إن في الجسد مضغة : "...لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم
  ].٢"[كلھ وإذا فسدت فسد الجسد كلھ أال وھي القلب 

  .لھذا یعتبر القلب طاقة ذات أھمیة كبیرة بالنسبة لحیاة اإلنسان في الدنیا واآلخرةو
ا     : "فھو أساس األعمال الظاھرة لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم ات وإّنم ال بالنی ا األعم إّنم

ى اهللا ورسولھ،             ھ إل ى اهللا ورسولھ فھجرت ھ إل ت ھجرت وى، فمن كان ا ن لكل امرئ م
  ].٣"[ینكحھا أو لدنیا یصیبھا فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ  ومن كانت ھجرتھ إلى امرأة

بحانھ     ھ س الى لقول د اهللا تع ال عن ول األعم ون قب ھ یك ي   {: وب اللَّْغِو ِف ُھ ِب ُذُكْم اللَّ ال ُیَؤاِخ
  ].٢٢٥:البقرة[} َأْیَماِنُكْم َوَلِكْن ُیَؤاِخُذُكْم ِبَما َكَسَبْت ُقُلوُبُكْم

الى     ھ تع ان لقول وِبُكمْ        {: وھو محل اإلیم ي ُقُل ُھ ِف اَن َوَزیََّن ْیُكْم اِإلیَم َب ِإَل َھ َحبَّ نَّ اللَّ } َوَلِك
  ].٧:الحجرات[

  ].٢٢:المجادلة[} َكَتَب ِفي ُقُلوِبِھْم اِإلیَماَن َوَأیََّدُھْم ِبُروٍح ِمْنُھ{: ولقولھ تعالى



ِد َقلْ  {: وھو أیًضا محل الھدایة لقولھ تعالى ِھ َیْھ ھُ َوَمْن ُیْؤِمْن ِباللَّ ابن [} َب ا  ]. ١١:التغ كم
وبِ       {: لقولھ تعالى. أّنھ محل للتقوى َوى اْلُقُل ْن َتْق ا ِم ِھ َفِإنََّھ َعاِئَر اللَّ ْم َش } َذِلَك َوَمْن ُیَعظِّ

  ].٣٢:الحج[
ات اهللا           دبر آی ى الفطرة، وت ة إذا استقام عل ان والھدای والقلب كما یوجھ صاحبھ لإلیم

وانشغل . المعصیة والضالل إن بعد عن فطرتھ واستفاد منھا، یوجھ صاحبھ كذلك إلى
الى  ھ تع ر لقول در الكف ون مص ذ یك ھوات وحینئ الھوى والش وِبِھْم {: ب ي ُقُل ِرُبوا ِف َوُأْش

  ].٩٣:البقرة[} اْلِعْجَل ِبُكْفِرِھْم
ِھ َواْلیَ   {: ومحل الشك والریب لقولھ تعالى وَن ِباللَّ ِر  ِإنََّما َیْسَتْأِذُنَك الَِّذیَن ال ُیْؤِمُن ْوِم اآلِخ

  ].٤٥:التوبة[} َواْرَتاَبْت ُقُلوُبُھْم
ِإْذ َجَعَل الَِّذیَن َكَفُروا ِفي ُقُلوِبِھْم اْلَحِمیََّة {: ومحل التعصب وحمیة الجاھلیة لقولھ تعالى

  ].٢٦:الفتح[} َحِمیََّة اْلَجاِھِلیَِّة
ان وصالح ألن یمی      : "یقول النیسابوري ى اإلیم ل إل ر   القلب صالح ألن یمی ى الكف ل إل

اب      د ب زم س وكل منھما یتوقف على داعیة ینشئھا اهللا تعالى فیھ، إذ لو حدثت بنفسھا ل
ع          د والختم والطب ذالن واإلزاغة والص و الخ ر فھ ة الكف إثبات الصانع فإن كانت داعی
ق والرشاد       و التوفی ان فھ ة اإلیم والریبة وغیرھا مما ورد في القرآن، وإن كانت داعی

إن : "ثم استشھد بقولھ صلى اهللا علیھ وسلم]. ٤"[بیت والعصمة ونحوھاوالھدایة والتث
ث          رفھ حی د یص ب واح رحمن كقل ابع ال ن أص بعین م ین إص ا ب ي آدم كلھ وب بن قل

  ].٥"[یشاء
  .ومن ھنا قیل سمي القلب قلًبا لتقلبھ وتغایره

ھ   وعلى ھذا سأل الرسول صلى اهللا علیھ وسلم رّبھ عز وجل أن یثبت قلبھ على طاعت
  ].٦"[اللھم مصرف القلوب صّرف قلوبنا على طاعتك: "قائًال

ن       ا م یأتي مكوًن ب وس ا القل ي محلھ ن اآلداب الت دث ع وف نتح ل س ذا الفص ي ھ وف
  : مبحثین ھما

  .اإلیمان بنبوتھ صلى اهللا علیھ وسلم: المبحث األول
  .محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم: المبحث الثاني
  : وذلك فیما یلي

   
   

  ولالمبحث األ
  اإلیمان بنبوتھ صلى اهللا علیھ وسلم

   
ھ صلى اهللا       ان بنبوت لم اإلیم ھ وس من اآلداب القلبیة المتصلة برسول اهللا صلى اهللا علی
لم ركن من             ھ وس ھ صلى اهللا علی ان ب ا ألن اإلیم ل ھو رأس اآلداب كلھ لم ب علیھ وس

ل   أركان العقیدة وأساس من أسس الدین وأما غیره من اآلداب فتابعة لھ ب ث إذا اخت حی
  .ھذا الركن یختل معھ اآلداب األخرى

ھ      ان ب لم اإلیم ھ وس وعلى ھذا، فأول ما یطلب من األنام تجاه رسول اهللا صلى اهللا علی
الى      ھ تع ان لقول ا متالزم ل إنھم ِإنَّ {: صلى اهللا علیھ وسلم بعد اإلیمان باهللا عز وجل ب



َبْعٍض  الَِّذیَن َیْكُفُروَن ِباللَِّھ َوُرُسِلِھ َوُیِر یُدوَن َأْن ُیَفرُِّقوا َبْیَن اللَِّھ َوُرُسِلِھ َوَیُقوُلوَن ُنْؤِمُن ِب
ِبیًال   ْدَنا      *َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض َوُیِریُدوَن َأْن َیتَِّخُذوا َبْیَن َذِلَك َس ا َوَأْعَت اِفُروَن َحق ْم اْلَك َك ُھ ُأْوَلِئ

وا ِباللَِّھ َوُرُسِلِھ َوَلْم ُیَفرُِّقوا َبْیَن َأَحٍد ِمْنُھْم ُأْوَلِئَك َسْوَف َوالَِّذیَن آَمُن*ِلْلَكاِفِریَن َعَذاًبا ُمِھیًنا 
  ].١٥٠١٥٢:النساء[} ُیْؤِتیِھْم ُأُجوَرُھْم َوَكاَن اللَُّھ َغُفوًرا َرِحیًما

ق     اب المتعل دارة الب وألھمیة اإلیمان بھ صلى اهللا علیھ وسلم جعلت الكالم عنھ في ص
  .ى اهللا علیھ وسلمباآلداب مع رسول صل

وسوف نتطرق في ھذا المبحث إلى المسائل المتعلقة بھذا الموضوع وھي على النحو 
  : التالي

  .ـ تعریف اإلیمان لغة واصطالًحا١
  .ـ حكم اإلیمان بھ صلى اهللا علیھ وسلم٢
  .ـ أصناف الناس في اإلیمان بھ صلى اهللا علیھ وسلم٣
  .ـ ثمرة اإلیمان بھ صلى اهللا علیھ وسلم٤

  .وسوف أبحثھا بمشیئة اهللا وفق ھذا الترتیب
ذلك سأبدأ      : ـ تعریف اإلیمان١ ف االصطالحي ول دخًال للتعری یعد التعریف اللغوي م

  : وذلك فیما یلي. بتعریف اإلیمان لغة وبعده أعّرفھ بما قال علماء االصطالح
ا،  مصدر آمن یؤم: اإلیمان]: "٧[یقول األزھري: تعریف اإلیمان في اللغة) أ( ن إیماًن

  ].٨"[واتفق أھل العلم من اللغویین وغیرھم على أّن اإلیمان معناه التصدیق
ي       ]: "٩[ویقول ابن فارس ة الت دھما األمان ان أح ون أصالن متقارب الھمزة والمیم والن

ا    ا قلن ان كم دیق، والمعنی ر التص ب، واآلخ كون القل ا س ة ومعناھ د الخیان ي ض ھ
  ].١٠"[متدانیان

  ].١٢"[آمن بھ إیماًنا صدقھ ): " آمن(في مادة ] ١١[ادي ویقول الفیروزأب
ور   ن منظ ول اب ادة  ] ١٣[ویق ي م ن(ف ده  ): " آم دیق، وض ى التص ان بمعن واإلیم

  .صدقھ بعضھم دون بعض: أي]. ١٤"[التكذیب، ویقال آمن بھ قوم وكذبھ قوم
دیق   ھ  وھذه التعاریف التي نقلتھا عن أھل اللغة تدور حول معنى واحد وھو التص ومن

  .قولھ تعالى حكایة عن قول إخوة یوسف علیھ السالم ألبیھم یعقوب علیھ السالم
  .أي بمصدق لنا] ١٧:یوسف[} َوَما َأْنَت ِبُمْؤِمٍن َلَنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقیَن{

ة السابقة     ر اآلی د ذك ت        : " یقول األزھري بع ا أن اه وم ف أھل التفسیر أّن معن م یختل ل
  ].١٥"[بمصدق لنا 

  .اتفق أھل التفسیر مع أھل اللغة على أّن اإلیمان في اللغة ھو التصدیق: ا نقولولھذ
اإلیمان عند جھور أھل السنة ھو التصدیق بالجنان واإلقرار : اإلیمان في الشرع) ب(

  .باللسان والعمل باألركان، أي عقد وقول وعمل
ي تفسیر      وال السلف ف ان یقول ابن تیمیة رحمھ اهللا تعالى حكایة عن أق ارة  : " اإلیم فت

  .قول وعمل: یقولون
  .قول وعمل ونیة: وتارة یقولون

ون  ارة یقول حیح       : وت ذا ص ل ھ الجوارح، وك ل ب ب وعم اد بالقل ان واعتق ول باللس ق
]"١٦.[  



ى            ى معن ؤول إل ان ت ي تفسیر اإلیم ة ف ة عن السلف والمتعلق وكل ھذه األقوال المنقول
إن من  : " وضح ذلك شیخ اإلسالم حیث قالواحد وإن اختلفت ألفاظھا كما وكیًفا كما 

اإلیمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح،  : قال من السلف
ومن أراد االعتقاد رأى أّن لفظ القول ال یفھم منھ إّال القول الظاھر أو خاف ذلك فزاد 

ول اللسان،   قول وعمل ونیة، قال القول یتناول االع: االعتقاد بالقلب، ومن قال تقاد وق
ھ ال یكون             ك كل ألن ذل اع السنة ف ك، ومن زاد اتب زاد ذل ھ ف م من وأّما العمل فقد ال یفھ

  ].١٧"[محبوًبا هللا إّال باتباع السنة 
د    ھ ال یوج وإذا نظرنا إلى التعاریف االصطالحیة التي ذكرناھا لتفسیر اإلیمان نجد أن

  .تعریف خال عن عمل القلب أو ما یفید معناه
ذا الفصل        ول ي ھ لم ف ھ وس ھذا السبب تكلمت عن اإلیمان بنبوة الرسول صلى اهللا علی

الذي عقدتھ لألدب القلبي وإن كان یشمل األعمال الظاھرة على قول أھل السنة إال أّن 
ل           م یصاحبھا عم اب وإن ل واب والعق ا الث ال الظاھرة وأساسھا وبھ النیة عمود األعم

  .ھو معلوم أحیاًنا، والنیة محلھا القلب كما
ھ اهللا    یم رحم ن الق ل         : " یقول اب ول اللسان وعم اطن، وظاھره ق ھ ظاھر وب ان ل اإلیم

ھ، وإن           اطن ل ع ظاھر ال ب ال ینف ھ، ف اده ومحبت ب وانقی دیق القل الجوارح، وباطنھ تص
ذر         ھ، إّال إذا تع اطن ال ظاھر ل ة، وال یجزئ ب وال والذری حقن الدماء وعصم بھ األم

  ].١٨"[إكراه بعجز وإكراه أو ضعف و
ھ           ھ  صلى اهللا علی ان بنبوت ف اإلیم ا تعری ة، وأّم ان بصورة عام ھذا ھو تعریف اإلیم
ھ        ا جاء ب ھ بم لیم ل ا والتس وسلم فھو اإلقرار بنبوتھ صلى اهللا علیھ وسلم ظاھًرا وباطًن

  .صلى اهللا علیھ وسلم جملة وتفصیًال عند العلم بھ
ھ ورسالة    واإلیمان بھ صلى اهللا: " یقول القاضى عیاض علیھ وسلم ھو تصدیق بنبوت

ذلك             ب ب دیق القل ة تص ھ، ومطابق ا قال ھ وم ا جاء ب ع م ي جمی اهللا تعالى لھ وتصدیقھ ف
ب             ھ بالقل دیق ب ع التص إذا اجتم لم ف ھ وس ھ رسول اهللا صلى اهللا علی بشھادة اللسان بأّن

الم والتص  الة والس ھ الص ھ علی ان ب م اإلیم ان، ت ذلك باللس ھادة ب ق بالش ھ والنط دیق ل
  ].١٩[صلى اهللا علیھ وسلم

  :ومن ھذا یتبّین أّن اإلیمان بھ صلى اهللا علیھ وسلم یستلزم ثالثة أمور ھي
  .ـ اإلیمان بھ صلى اهللا علیھ وسلم باطًنا جازًما بذلك دون شك١
  .ـ شھادة اللسان بذلك إظھاًرا لما في قلبھ ما لم یكن صاحبھ عاجًزا عن ذلك٢
  .بھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم دون اعتراض أو ترك ـ العمل بمقتضى ما جاء٣

ة  ي           : " یقول شیخ اإلسالم ابن تیمی ھ النب ا جاء ب ر بم ى یق ا حت ال یكون الرجل مؤمًن ف
ًدا رسول اهللا، فمن      ھ إّال اهللا وأّن محم صلى اهللا علیھ وسلم وھو تحقیق شھادة أّن ال إل

اهللا تعالى، فإّن ھذا حقیقة الشھادة  شھد أّنھ رسول اهللا شھد أّنھ صادق فیما یخبر بھ عن
وبالجملة فھذا معلوم باالضطرار من دین اإلسالم ال یحتاج إلى دلیل، وھو .. بالرسالة

ھ   اإلقرار بما جاء بھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم وھو نفس ما جاء بھ القرآن وجاءت ب
  ].٢٠"[السنة 

ھ       واإلیمان ھو حقی: " ویقول ابن القیم رحمھ اهللا تعالى ا جاء ب ة م ة من معرف قة مركب
الرسول صلى اهللا علیھ وسلم علًما والتصدیق بھ عقًدا، واإلقرار بھ نطًقا، واالنقیاد بھ 



ان     ب اإلمك ھ بحس دعوة إلی ذه وال اھًرا، وتنفی ا وظ ھ باطًن ل ب وًعا، والعم ة ْوخض محب
]"٢١.[  

ر    ھذا ھو اإلیمان المعتد بھ عند اهللا سبحانھ وتعالى في الدنیا واآلخ د أم ا إذا فق رة، وأّم
ا عن       د كالمن ھ عن من األمور الثالثة التي ذكرناھا فلكل حكمھ الخاص كما سوف نبین

  .أصناف الناس في اإلیمان بھ  صلى اهللا علیھ وسلم
ل   : حكم اإلیمان بھ صلى اهللا علیھ وسلم ى ك اإلیمان بھ صلى اهللا علیھ وسلم واجب عل

ى وجھ المیة عل دعوة اإلس ھ ال ف بلغت ي  مكل رة ف ك كثی ى ذل ة عل حیح، واألدل ا الص ھ
  .القرآن وفي السنة

یھم   : أّما أدلة القرآن الكریم فإّنھا تنقسم إلى قسمین اء عل قسم یشھد لھ ولغیره من األنبی
  .الصالة والسالم وقسم یشھد لھ صلى اهللا علیھ وسلم خاصة

ھ قول            یھم الصالة والسالم فمن اء عل ره من األنبی ھ ولغی ا یشھد ل ا م الى أّم َن {: ھ تع آَم
ِلِھ ال            ِھ َوُرُس ِھ َوُكُتِب ِھ َوَمالِئَكِت َن ِباللَّ لٌّ آَم وَن ُك ِھ َواْلُمْؤِمُن ْن َربِّ ِھ ِم ِزَل ِإَلْی  الرَُّسوُل ِبَما ُأن

 ِإنَّ الَِّذیَن َیْكُفُروَن ِباللَِّھ َوُرُسِلِھ{: وقولھ تعالى] ٢٨٥:البقرة[} ُنَفرُِّق َبْیَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِھ
َوُیِریُدوَن َأْن ُیَفرُِّقوا َبْیَن اللَِّھ َوُرُسِلِھ َوَیُقوُلوَن ُنْؤِمُن ِبَبْعٍض َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض َوُیِریُدوَن َأْن 

ِبیًال   َك َس ْیَن َذِل ُذوا َب ا   * َیتَِّخ َذاًبا ُمِھیًن اِفِریَن َع ْدَنا ِلْلَك ا َوَأْعَت اِفُروَن َحق ْم اْلَك َك ُھ } ُأْوَلِئ
  ].١٤٩١٥٠:النساء[

رة   الى   : وأّما ما یشھد لھ صلى اهللا علیھ وسلم خاصة فكثی ھ تع ا قول ِھ   {: منھ آِمُنوا ِباللَّ َف
ُدونَ  ْم َتْھَت وُه َلَعلَُّك ِھ َواتَِّبُع ِھ َوَكِلَماِت ْؤِمُن ِباللَّ ِذي ُی يِّ الَّ يِّ اُألمِّ وِلِھ النَِّب } َوَرُس

  ].١٥٨:األعراف[
رٌ   َفآِمُنوا ِب{: ومنھا قولھ تعالى وَن َخِبی ا َتْعَمُل } اللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوالنُّوِر الَِّذي َأنَزْلَنا َواللَُّھ ِبَم

  ].٨:التغابن[
الى   ھ تع ا قول ِعیًرا         {: ومنھ اِفِریَن َس ْدَنا ِلْلَك ا َأْعَت وِلِھ َفِإنَّ ِھ َوَرُس ْؤِمْن ِباللَّ ْم ُی ْن َل } َوَم

  ].١٣:الفتح[
ي        وأّما أدلة السنة فإنھا تنقسم إلى قسم رى ف ذلك ت ریم ول رآن الك ة الق ین على نمط أدل

ھ            ا یشھد ل یھم الصالة والسالم، وم ره من الرسل عل السنة ما یشھد لرسول اهللا ولغی
  .صلى اهللا علیھ وسلم خاصة

ا          یھم الصالة والسالم جمیًع ره من الرسل عل ھ ولغی ي    : أّما ما یشھد ل ة النب ھ إجاب فمن
اإلیمان : "م بعد ما سألھ عن اإلیمان حیث قالصلى اهللا علیھ وسلم لجبریل علیھ السال

  ].٢٢"[أن تؤمن باهللا ومالئكتھ وبلقائھ ورسلھ وتؤمن بالبعث
ر         ن عم ا أخرجھ الشیخان عن اب ا م وأّما ما یشھد لھ صلى اهللا علیھ وسلم فكثیرة منھ

ال    لم ق ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی ا أّن رس اس : " رضي اهللا عنھم ل الن رت أن أقات أم
اة،        حتى ی وا الزك وا الصالة ویؤت ًدا رسول اهللا ویقیم ھ إّال اهللا وأن محم شھدوا أن ال إل

ى اهللا   ابھم عل الم وحس ق اإلس والھم إّال بح اءھم وأم ي دم موا من ك عص وا ذل إذا فعل ف
]"٢٣.[  

ومنھا ما أخرجھ اإلمام مسلم عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ عن رسول اهللا صلى اهللا  
ة یھودي وال   وا: علیھ وسلم أّنھ قال لذي نفس محمد بیده ال یسمع بي أحد من ھذه األم

  ].٢٤"[نصراني ثم یموت ولم یؤمن بالذي أرسلت بھ إّال كان من أصحاب النار 



  :والنصوص السابقة تفید وجوب اإلیمان بھ صلى اهللا علیھ وسلم من عدة وجوه
ھ ت       : األول  ده قول ا یفی لم كم ھ وس ھ صلى اهللا علی الى األمر باإلیمان ب ِھ   {: ع آِمُنوا ِباللَّ َف

  ].١٥٨:األعراف[} َوَرُسوِلِھ النَِّبيِّ اُألمِّيِّ الَِّذي ُیْؤِمُن ِباللَِّھ َوَكِلَماِتِھ
  ].٨:التغابن[} َفآِمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوالنُّوِر الَِّذي َأنَزْلَنا{: وقولھ تعالى أیًضا

اني  ا یفی        : الث افًرا كم ھ ك ؤمن ب م ی الى  تسمیة من ل ھ تع ِھ    {: د قول ُروَن ِباللَّ ِذیَن َیْكُف ِإنَّ الَّ
َبْعٍض     ُر ِب َبْعٍض َوَنْكُف ْؤِمُن ِب وَن ُن ِلِھ َوَیُقوُل ِھ َوُرُس ْیَن اللَّ وا َب ُدوَن َأْن ُیَفرُِّق ِلِھ َوُیِری َوُرُس

  ].١٥٠١٥١:النساء[} َحقاُأْوَلِئَك ُھْم اْلَكاِفُروَن * َوُیِریُدوَن َأْن َیتَِّخُذوا َبْیَن َذِلَك َسِبیًال 
  .الوعید لمن لم یؤمن بھ صلى اهللا علیھ وسلم بإدخال العذاب: الثالث

ِعیًرا    {: كما یدل علیھ قولھ تعالى اِفِریَن َس ْدَنا ِلْلَك ا َأْعَت } َوَمْن َلْم ُیْؤِمْن ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َفِإنَّ
  ].١٣:الفتح[

ھ صلى اهللا    األمر بقتال من لم یؤمن بھ صلى اهللا: الرابع ھ قول  علیھ وسلم كما یدل علی
ًدا رسول      : "علیھ وسلم ھ إّال اهللا وأّن محم ى یشھدوا أّن ال إل أمرت أن أقاتل الناس حت

والھم إّال       اءھم وأم ي دم ك عصموا مّن اهللا ویقیموا الصالة ویؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذل
  ].٢٥"[بحق اإلسالم وحسابھم على اهللا

ا        الحاصل أّن اإلیمان ان بالرسل السابقین جمیًع لم یستلزم اإلیم بھ صلى اهللا علیھ وس
الى  : علیھم الصالة والسالم وأّن الكفر بأحد منھم كفر بھِم جمیًعا كما یدل علیھ قولھ تع

ِلِھ َوَیقُ     { ِھ َوُرُس ْیَن اللَّ وا َب ُدوَن َأْن ُیَفرُِّق ْؤِمُن   ِإنَّ الَِّذیَن َیْكُفُروَن ِباللَِّھ َوُرُسِلِھ َوُیِری وَن ُن وُل
ا  * ِبَبْعٍض َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض َوُیِریُدوَن َأْن َیتَِّخُذوا َبْیَن َذِلَك َسِبیًال  اِفُروَن َحق } ُأْوَلِئَك ُھْم اْلَك

  ].١٥٠١٥١:النساء[
ى             دل عل ي السنة ت رآن وف ي الق ة السابقة ف ي استنبطت من األدل وكل ھذه األمور الت

یھ وسلم لورود األمر بھ واألمر یقتضي الوجوب ما لم وجوب اإلیمان بھ صلى اهللا عل
ھ             ھ صلى اهللا علی ان ب دم اإلیم ى ع د عل ورود الوعی ا، ول ھ ھن یعارض وال معارض ل
رم،       ل مح ب أو فع ر واج رك أم ى ت أتى إّال عل د ال یت وم أّن الوعی ن المعل لم، وم وس

إال من ترك ووصف من لم یؤمن بھ  صلى اهللا علیھ وسلم بالكفر، وال یوصف بالكفر 
ل إال     لم وال یقات ھ وس واجًبا متعمًدا، ولورود األمر بقتال من لم یؤمن بھ صلى اهللا علی

  .على ترك واجب
لم      ٣ ھ وس ان برسول اهللا صلى اهللا علی ي اإلیم اس ف ان  : ـ أصناف الن ي اإلیم اس ف الن

ة أصناف   د     : األول: برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على ثالث ا محم صنف آمن بنبین
  .لى اهللا علیھ وسلم ظاھًرا وباطًنا وعمل بمقتضى ذلكص

  .صنف آمن بھ صلى اهللا علیھ وسلم ظاھًرا دون الباطن: الثاني
  .من آمن بھ صلى اهللا علیھ وسلم ولم یظھر ما یؤید ذلك أو یخالفھ: الثالث

دنیا واآلخرة،     ي ال ھ ف  أما الصنف األول فھو المسلم الذي یقبل اهللا إیمانھ ویجازیھ علی
ل           اس فیقب د الن ا عن د اهللا، وأّم ھ عن ل إیمان ذي ال یقب افق ال وأّما الصنف الثاني فھو المن
ھ     ي قلب ا ف بناء على ما أظھره لنا كالنطق بالشھادتین إذ أّنھ ال سبیل ألحد إلى معرفة م
ى المسلمین    إّال اهللا ومن ثم یحقن دمھ ویعصم مالھ وذریتھ ویجري علیھ ما یجري عل

سبة لألمور الدنیویة في معاشھ وعند موتھ، أّما في اآلخرة فسوف یجد في الظاھر بالن
  .جزاءه العادل عند اهللا تعالى



ب        : " یقول القاضي عیاض دیق القل ة فالشھادة باللسان دون تص ة المذموم ا الحال وأّم
یس         ا ل وا بألسنتھم م نفعھم أن یقول م ی وھذا ھو النفاق، فلما لم تصدق ذلك ضمائرھم ل

م          في قلوبھم ف م یكن معھ ة إذ ل ي اآلخرة حكم م ف م یكن لھ خرجوا عن اسم اإلیمان ول
الم      م اإلس یھم حك ي عل ار، وبق ن الن فل م درك األس ي ال افرین ف وا بالك ان، وألحق إیم
ذین          لمین ال ام المس ال وحك ة باألعم دنیا المتعلق ام ال ي أحك ان ف ھادة اللس ار ش بإظھ

ة اإلس      ا أظھروه من عالم ل اهللا للبشر سبیل     أحكامھم على الظواھر بم م یجع الم إذ ل
تحكم         ھ وسلم عن ال ي صلى اهللا علی إلى السرائر وال أمروا بالبحث عنھا بل نھى النب

  ].٢٧... "[ھال شققت قلبھ: "... وقال] ٢٦[علیھا وذم ذلك 
ر     د ذك ال بع وأّما الصنف الثالث فقد فّصل القاضي عیاض رحمھ اهللا في شأنھ حیث ق

نفین   بق: "الصنفین السابقین   ذین الص ین ھ ان ب ان أخری ت حالت داھما : ی دق : إح أن یص
ھ، فشرط بعضھم من            اختلف فی ت للشھادة بلسانھ ف ل أن یتسع الوق بقلبھ ثم یخترم قب
ھ         ھ صلى اهللا علی ة لقول ا للجن ا موجًب تمام اإلیمان القول والشھادة، ورآه بعضھم مؤمًن

ال ذرة       : "... وسلم ھ مثق ي قلب ان ف ار من ك ان  یخرج من الن ذكر   ] ٢٨" [من إیم م ی فل
ره            رك غی رط بت ر عاص وال مف ھ غی ذا مؤمن بقلب ب وھ ي القل ا ف و   . سوى م ذا ھ وھ

  .الصحیح في ھذا الوجھ
ة     : الثانیة ا جمل م ینطق بھ أن یصدق بقلبھ ویطول مھلة، وعلم ما یلزمھ من الشھادة فل

دق،   ھو مؤمن أل : وال استشھد بھا في عمره مرة، فھذا اختلف فیھ أیًضا، فقیل ھ مص ّن
ل       ر مخل، وقی ا غی و عاص بتركھ ى    : والشھادة من جملة األعمال فھ یس بمؤمن حت ل

یقارن عقده شھادة اللسان، إذ الشھادة إنشاء عقد والتزام إیمان وھي مرتبطة مع العقد 
  ].٢٩)[وال یتم التصدیق مع المھلة إال بھا وھذا ھو الصحیح

ھ       : ـ ثمرة اإلیمان بنبوتھ صلى اهللا علیھ وسلم٤ ي لسان الشرع فإّن ان ف ق اإلیم إذا أطل
ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن {: یفید اإلیمان باهللا ورسولھ وما یتبع ذلك من شعب اإلیمان لقولھ تعالى

َتْأِذُنوهُ          ى َیْس ْذَھُبوا َحتَّ ْم َی اِمٍع َل ٍر َج ى َأْم ُھ َعَل اُنوا َمَع } الَِّذیَن آَمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوِإَذا َك
ور[ ة   ]. ٦٢:الن ذه اآلی ل ھ ي تأوی ھ اهللا ف افعي رحم ام الش ال اإلم ال : "ق ل اهللا كم جع

ؤمن        م ی اهللا ول د ب ن عب و آم م برسولھ فل اهللا ث ان ب ھ اإلیم ع ل ا سواه تب ذي م ان ال اإلیم
  ].٣٠"[َبرسولھ لم یقع علیھ اسم كمال اإلیمان أبًدا حتى یؤمن برسولھ معھ 

  : نھاوثمرة اإلیمان كثیرة نذكر طرًفا م
الى       ١ ول تع ا یق ا كم ي األرض واالستقرار فیھ ین ف ُھ  {: ـ االستخالف والتمك َد اللَّ َوَع

ْن         ِذیَن ِم َتْخَلَف الَّ ا اْس ي اَألْرِض َكَم َتْخِلَفنَُّھم ِف اِلَحاِت َلَیْس الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ
ُدوَنِني ال       َقْبِلِھْم َوَلُیَمكَِّننَّ َلُھْم ِدیَنُھْم الَِّذي ا َیْعُب ْوِفِھْم َأْمًن ِد َخ ْن َبْع اْرَتَضى َلُھْم َوَلُیَبدَِّلنَُّھْم ِم

  ].٥٥:النور[} ُیْشِرُكوَن ِبي َشْیًئا
ْوٌف   {: كما یدل علیھ قولھ تعالى. ـ البشرى في الدنیا واآلخرة٢ ِھ ال َخ َأال ِإنَّ َأْوِلَیاَء اللَّ

َلُھْم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوِفي * لَِّذیَن آَمُنوا َوَكاُنوا َیتَُّقوَن ا* َعَلْیِھْم َوال ُھْم َیْحَزُنوَن 
  ].٦٢٦٤:یونس[} اآلِخَرِة ال َتْبِدیَل ِلَكِلَماِت اللَِّھ َذِلَك ُھَو اْلَفْوُز اْلَعِظیُم

  ].٣١[والمراد بالبشرى في الدنیا الرؤیا الصالحة، وأما في اآلخرة فھي الجنة
الى         ـ ا ٣ ھ تع ھ قول دل علی ا ی ى الصراط المستقیم، كم ة إل ِذیَن   {: لھدای اِد الَّ َھ َلَھ َوِإنَّ اللَّ

  ].٥٤:الحج[} آَمُنوا ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم



ٍر َأْو   {: كما یفید قولھ تعالى. ـ الحیاة الطیبة والجزاء الحسن٤ ْن َذَك َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِم
ْؤِمٌن َفَلُنْح َو ُم ى َوُھ ونَ ُأنَث اُنوا َیْعَمُل ا َك ِن َم َرُھْم ِبَأْحَس ِزَینَُّھْم َأْج ًة َوَلَنْج اًة َطیَِّب ُھ َحَی } ِیَینَّ

  ].٩٧:النحل[
ِذیَن  {: كما یدل علیھ قولھ تعالى. ـ النصر في الدنیا وفي اآلخرة٥ ِإنَّا َلَننُصُر ُرُسَلَنا َوالَّ

  ].٥١:غافر[} َألْشَھاُدآَمُنوا ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوَیْوَم َیُقوُم ا
  ].٤٧:الروم[} َوَكاَن َحقا َعَلْیَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنیَن{: وقولھ تعالى أیًضا

ْؤِمٌن       {: كما یدل علیھ قولھ تعالى. ـ قبول األعمال٦ َو ُم اِلَحاِت َوُھ ْن الصَّ ْل ِم ْن َیْعَم َفَم
  ].٩٤:األنبیاء[} َفال ُكْفَراَن ِلَسْعِیِھ

ة ٧ الى    كم . ـ دخول الجن ھ تع ھ قول دل علی اٍت      {: ا ی اِت َجنَّ ْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَن ُھ اْلُم َد اللَّ َوَع
  ].٧٢:التوبة[} َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اَألْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا َوَمَساِكَن َطیَِّبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن

ا یتب         لم وم ھ وس ھ صلى اهللا علی ان بنبوت ك من   وھذه أھم الثمرات الحاصلة باإلیم ع ذل
اإلیمان بضع وسبعون : "شعب اإلیمان األخرى الواردة في قولھ صلى اهللا علیھ وسلم

ن   ة األذى ع ا إماط ھ إال اهللا وأدناھ ول ال إل لھا ق عبة فأفض تون ش ع وس أو بض
  ].٣٢..."[الطریق

   
  المبحث الثاني

  محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم
   

لم و   ھ وس ع       من اآلداب القلبیة محبتھ صلى اهللا علی ي ال یطل ة الت ور الخفی ھي من األم
اع         ل االتب اھرة مث ات الظ ا بالعالم ن معرفتھ الى ویمك بحانھ وتع ا إّال اهللا س علیھ

م      . والطاعة  اًرا لھ ة اهللا اختب ى محب أن من ادع ي ش الى ف ال تع ذا ق ُتْم  {: ولھ ْل ِإْن ُكْن ُق
  ].٣١:آل عمران[} ُتِحبُّوَن اللََّھ َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكْم اللَُّھ

ھ      لى اهللا علی ولھ ص اع رس ھ باتب تلزم اتباع د هللا تس ة العب ة أّن محب ذه اآلی ن ھ م م ویفھ
  .وسلم واتباع الرسول یستلزم محبة اهللا للعبد

ھ      دل علی ا ی ومحبتھ صلى اهللا علیھ وسلم من موجبات اإلیمان بل من اإلیمان نفسھ كم
لم  ھ وس لى اهللا علی ھ ص ب : "قول ون أح ى أك ًدا حت ؤمن أح ده   ال ی ده وول ن وال ھ م إلی

  ].٣٣"[والناس أجمعین
ین         ي تكون ب ة الت لم أقسام المحب ھ وس وفي ھذا الحدیث جمع رسول اهللا صلى اهللا علی

  : الناس وھي ثالثة
  .ـ محبة إجالل وإعظام كمحبة الولد والده١
  .ـ محبة إشفاق ورحمة كمحبة الوالد ولده٢
  .ـ محبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس٣
ھ       و ي قول ل التفضیل ف د أفع ا یفی ھ كم أحب  : " محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم فوق ھذا كل

  ".إلیھ 
وفي ھذا المبحث سوف نتحدث عن المسائل المتعلقة بھذا الموضوع وھي على النحو 

  : التالي
  .ـ معنى المحبة لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم١



  .ـ أنواعھا٢
  .ـ عالماتھا٣
  .ـ ثمرتھا٤
  .ب السلف للرسول صلى اهللا علیھ وسلمـ صور من ح٥

  .وسوف أبحثھا إن شاء اهللا تعالى وفق ھذا الترتیب
م  . ذكر العلماء في أصل اشتقاق المحبة عدة أقوال: ـ معنى المحبة١ وإني ھنا أذكر أھ

  : وھذه المادة تدور في اللغة على خمسة أشیاء: "یقول الفیروزأبادي: ما قیل فیھا
  . حبب األسنان لبیاضھا ونضارتھا: ض ومنھ قیلالصفاء والبیا: أحدھا
د المطر    : الثاني العلو والظھور ومنھ حبب الماء وحبابھ وھو ما یعلو من النفخات عن

  .وحبب الكأس منھ
  .اللزوم والثبات ومنھ حب البعیر وأحب إذا برك ولم یقم: الثالث
ھ الح : الرابع وب    اللباب والخلوص  ومنھ حبة القلب للبھ وداخلھ، ومن دة الحب ة الواح ب

  . إذ ھي أصل الشيء ومادتھ وقوامھ
ھ ویمسكھ        : الخامس ظ فی ذي یحف اء للوعاء ال ب الم ھ حب ھ  . اإلمساك والحفظ  ومن وفی

  . معنى الثبوت
  ].٣٤[وال ریب أّن ھذه الخمسة من لوازم المحبة: ثم قال

ا   ي م ): الحب (دة ھذه أصل اشتقاق المحبة، وأّما معناھا اللغوي فیقول الفیروزأبادي ف
  ].٣٥"[الوداد كالحباب والحب بكسرھا والمحبة والحباب بالضم : الحب" 

ب  "ویقول ابن منظور في مادة  ي  " حب ا یل وداد      : "م بغض، والحب ال یض ال الحب نق
  ].٣٦"[والمحبة وكذلك الحب بالكسر

  .وھذا ھو المعنى اللغوي للمحبة وھو یدور حول الود أو نقیض الكراھیة والبغض
علماء االصطالح فقد ذھبوا إلى أّن لفظھا یدل علیھا وتحدید معناھا بألفاظ أخرى وأّما 

  .ال یحقق الغرض من أتضاحھا
ھ اهللا   یم رحم دود ال       : " ولھذا قال اإلمام ابن الق ا، فالح د أوضح منھ ة بح د المحب ال تح

ن        ر م ف أظھ ة بوص ف المحب ا، وال توص دھا وجودھ اء، فح اء وجف دھا إّال خف تزی
ة،  ا    المحب واھدھا وثمراتھ ا وش ا، وعالماتھ بابھا وموجباتھ ي أس اس ف تكلم الن ا ی وإنم

  ].٣٧"[وأحكامھا، فحدودھم ورسومھم دارت على ھذه الستة 
وبذلك فمن الصعب أن نجد لھا حدَا جامًعا، ومع ذلك فإّني أحاول أن أجلیھا بذكر آراء 

  .العلماء فیھا
ك ا ذل اض مبیًن ي عی ول القاض اس : "یق ف الن ي اختل ة النب ة اهللا ومحب یر محب ي تفس ف

ى اختالف         ة إل ك ولیست ترجع بالحقیق ي ذل صلى اهللا علیھ وسلم وكثرت عباراتھم ف
ى    ]: ٣٨[مقال ولكّنھا اختالف أحوال، فقال سفیان ت إل ھ التف المحبة اتباع الرسول كأن

ْبكُ     {: قولھ تعالى اتَِّبُعوِني ُیْحِب َھ َف وَن اللَّ ُتْم ُتِحبُّ ھُ ُقْل ِإْن ُكْن ران [} ْم اللَّ ال  ] ٣١:آل عم وق
ھ،      : بعضھم ة مخالفت ا وھیب اد لھ محبة الرسول اعتقاد نصرتھ والذب عن سنتھ واالنقی

: إیثار المحبوب وقال بعضھم : المحبة دوام الذكر للمحبوب، وقال آخر: وقال بعضھم
ا المحبة مواطأة القلب لمراد الرب بحب م: المحبة الشوق إلى المحبوب، وقال بعضھم

ال آخر      ره، وق ا ك ره م ال      : أحب وبك م ق ھ، ث ق ل ى مواف ب إل ل القل ة می ر : المحب وأكث



العبارات المتقدمة إشارة إلى ثمرات المحبة دون حقیقتھا، وحقیقة المحبة المیل إلى ما 
  ].٣٩"[یوافق اإلنسان 

ائالً        ر ق ول األخی ل لق ف مماث ّدھا بتعری ل   : " وكذلك الراغب األصفھاني ح ة می المحب
دھما    النف ك ضربان أح ًرا، وذل ي اإلنسان     : س إلى ما تراه أو تظّنھ خی ك ف طبیعي وذل

  .والحیوان وقیل قد یكون بین الجمادات كاأللفة بین الحدید وحجر المغناطیس
  ].٤٠"[اختیاري وذلك یختص بھ اإلنسان : والثاني

ون         ي ال تك اس وھ ین الن ي ب ة الت ة االختیاری ام المحب ذا المق ي ھ ا ف ذي یھمن إّال  وال
ل    ع والفض ذة والنف ل الل ة     . ألسباب مث واع المحب ن أن دیثي ع د ح وسیأتي تفصیلھا عن

  .وأقسامھا
ة      ي ثالث ا الشرع فتكون ف ة رسولھ صلى اهللا     : وأما المحبة التي أقرھ ة اهللا ومحب محب

  .علیھ وسلم ومحبة المؤمنین
هللا عز وجل إّال    والمحبة في ثالثة أشیاء ال یسمى محًبا: "یقول أبو عبد اهللا المحاسبي

  : بھا
  .ـ محبة المؤمنین في اهللا عز وجل١
  .ـ محبة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم هللا عز وجل٢
  ].٤١"[ـ محبة اهللا عز وجل في إیثار الطاعة على المعصیة ٣

وعلى ھذا فمحبة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ھي میل القلب المؤمن إلیھ مودة لسبب 
ر       من األسباب الموجبة على  ذي أوث اع برسالتھ والفضل ال م االنتف ذلك هللا عز وجل ث

  .عنھ مثل مكارم األخالق واالتصاف بصفات حمیدة
واع      : ـ أنواع المحبة٢ دة أن ى ع ة إل اء المحب م العلم ة      : قّس ى طبیعی مھا إل نھم من قّس فم

مھا حسب األسباب          نھم من قّس ة، وم ى حسّیة ومعنوی واختیاریة، ومنھم من قّسمھا إل
  .لھا مثل اللذة والنفع والفضل، ومنھم من قّسمھا بحسب الرتب والدرجات الموجبة

  : وقد قّسم الراغب األصفھاني المحبة إلى قسمین حیث قال
ین   : طبیعي وذلك في اإلنسان والحیوان، وقیل: أحدھما ة ب قد یكون بین الجمادات كألف

  .الحدید وحجر المغناطیس
ھ اإلنسان    : الثاني ك یختص ب ذا         اختیاري وذل ة، وھ وانین فألف ین الحی ا یكون ب ا م فأم

  :الثاني أربعة أضرب
  .للشھوة وأكثر ما یكون ذلك بین األحداث: األول

  .للمنفعة ومن جھة ما یكون بین التجار وأرباب الصناعات المھنیة: والثاني
  .ما یكون مركًبا من ضربین كمن یحب آخر للنفع وذلك یحبھ للشھوة: والثالث

الم   والرابع للفضیل تعلم للع ة الم ال  . ة كمحب م ق ى      : ث ة عل رة باقی ة أي األخی ذه المحب وھ
الى  ُدوٌّ ِإالَّ      {: مرور األوقات وھي المستثناة بقولھ تع َبْعٍض َع ُھْم ِل ٍذ َبْعُض الَُّء َیْوَمِئ اَألِخ

، وأّما الضروب األخر فقد تطول مدتھا وتقصر بحسب دوام ]٦٧:الزخرف[} اْلُمتَِّقیَن
  .]٤٢"[أسبابھا 

ان آخر     ي مك ا ف ب األصفھاني أیًض ال الراغ ة أوجھ  : وق ى ثالث ي عل ذة : وھ ة لل محب
ومحبة ] ٨:اإلنسان[} َوُیْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّھ ِمْسِكیًنا{كمحبة الرجل المرأة ومنھ 



ھ    ھ ومن ع ب يء ینتف ة ش ع كمحب ْتٌح َقِری   {النف ِھ َوَف َن اللَّ ٌر ِم ا َنْص َرى ُتِحبُّوَنَھ } ٌبَوُأْخ
  ].٤٣"[، ومحبة للفضل كمحبة أھل العلم بعضھم لبعض ألجل العلم]١٣:الصف[

ة سواء      ة االختیاری ة للمحب وھذه األنواع التي نقلناھا مبنیة غالًبا على األسباب الموجب
ذي      ام ال ذا المق ع ھ كانت حسیة أو معنویة وخاصة التقسیم األخیر وھو الذي یتمشى م

  .نحن بصدده
ث         وقد ذكر القاضي عی  ة حی ة المسببة للمحب ذه األقسام الثالث الى ھ ھ اهللا تع اض رحم

ال تلذاذه        : "ق ا الس ھ إّم ون موافقت ان وتك ق اإلنس ا یواف ى م ل إل ة المی ة المحب وحقیق
ذة    ربة اللذی ة واألش نة واألطعم وات الحس ة واألص ور الجمیل ب الص ھ كح بإدراك

ھ   وأشباھھا مما كل طبع سلیم مائل إلیھا لموافقتھا لھ، أو ال ستلذاذه بإدراكھ بحاسة عقل
أثور عنھم          اء وأھل المعروف الم وقلبھ معاني باطنة شریفة كحب الصالحین والعلم
ى   السیر الجمیلة واألفعال الحسنة فإن طبع اإلنسان مائل إلى الشغف بأمثال ھؤالء حت
یبلغ التعصب بقوم لقوم والتشیع من أمة في آخرین ما یؤدي إلى الجالء عن األوطان  

ھ      وھ انھ ل ة إحس ن جھ ھ م ھ ل اه لموافقت ھ إّی ون حب وس أو یك رام النف رم واحت ك الح ت
  ].٤٤"[وإنعامھ علیھ فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إلیھا 

ي شخصیتھ صلى اهللا       ة ف ا مجتمع ثم ذكر بعد ذلك أّن ھذه األنواع المسببة للمحبة كلھ
ي     فإذا تقرر لك ھذا نظ: "علیھ وسلم على أتم وجھ حیث قال ا ف ذه األسباب كلھ رت ھ

ة       اني الثالث ذه المع لم جامع لھ حقھ صلى اهللا علیھ وسلم فعلمت أّنھ صلى اهللا علیھ وس
ة   ة للمحب ا        . الموجب اطن، كم ال األخالق والب ورة والظاھر وكم ال الص ز بجم د تمّی فق

ھ       . تمّیز بإحسانھ وإنعامھ على أمتھ م ورحمت ھ بھ ي أوصافھ رأفت الى ف وقد ذكر اهللا تع
یم   لھ  المؤمنین رؤوف رح ھ ب ار وأّن ن الن یم واستنقاذھم م فقتھ عل اھم وش ھ إی م وھدایت

زكیھم         ھ وی یھم آیات وا عل ھ، ویتل ى اهللا بإذن ا إل ذیًرا وداعًی ًرا ون المین ومبش ة للع ورحم
دًرا وأعظم     ّل ق ویعلمھم الكتاب والحكمة ویھدیھم إلى صراط مستقیم، فأي إحسان أج

ھ  خطًرا من إحسانھ إلى جمیع  المؤمنین، وأي إفضال أعّم منفعة وأكثر فائدة من إنعام
ى         ة وداعیھم إل ذھم من العمای ة، ومنق ى الھدای على كافة المسلمین، إذ كان ذریعتھم إل
م والموجب    الفالح والكرامة، ووسیلتھم إلى رّبھم وشفیعھم والمتكلم عنھم والشاھد لھ

ك   لم مستوجب       لھم البقاء الدائم والنعیم السرمدي فقد استبان ل ھ وس ھ صلى اهللا علی أّن
رة      : إلى أن قال... للمحبة الحقیقیة شرًعا اه م ي دنی فإذا كان اإلنسان یحب من منحھ ف

أو مرتین معروًفا أو أستنقذه من ھلكة أو مضرة مدة التأذي بھا قلیل منقطع فمن منحة 
ى بالحب، و    ان یحب   ما ال یبید من النعیم ووقاه ما ال یفنى من عذاب الجحیم أول إذا ك

ا        دار لم د ال اص بعی ھ أو ق وام طریقت بالطبع ملك لحسن سیرتھ أو حاكم لما یؤثر من ق
ال        ب الكم ة مراق ى غای ا عل یشاد من علمھ أو كرم شیمتھ فمن جمع ھذه الخصال كلھ

  ].٤٥"[أحق بالحب وأولى بالمیل 
ا  المحبة من األمور القلبیة التي : ـ عالمات محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم٣ ال یطلع علیھ

دور       ي الص ا تخف ة األعین وم م خائن ا      . أحد إّال من یعل یًال عملًی ا دل ل اهللا لھ ذلك جع ول
  .وعالمات كثیرة

ى     : ونذكر ھنا طرًفا من عالماتھا لم عل ھ وس منھا اإلیثار أي إیثار النبي صلى اهللا علی
ْن     َوالَِّذیَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر َو{: النفس كما یدل علیھ قولھ تعالى وَن َم ْبِلِھْم ُیِحبُّ ْن َق اِإلیَماَن ِم



اَن   َھاَجَر ِإَلْیِھْم َوال َیِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِھْم َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا َوُیْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِھْم َوَلْو َك
  ].٩:الحشر[} ِبِھْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُیوَق ُشحَّ َنْفِسِھ َفُأْوَلِئَك ُھْم اْلُمْفِلُحوَن

یس           واآل لم ھو رئ ھ وس ھ صلى اهللا علی اجرین إال أن ار المھ ي إیث ة ف یة وإن كانت عام
المھاجرین وقائدھم، وھو المحبوب األول من الخلق أساًسا، وأّما غیره فتبع لھ بحسب 

  .قربھم إلیھ صلى اهللا علیھ وسلم ومتابعتھم إّیاه
ھ ت  : ومنھا ھ لقول الى بغض من أبغض اهللا ورسولھ مھما كانت صلتھ ورتبت ُد  {: ع ال َتِج

اَءُھْم َأْو            اُنوا آَب ْو َك وَلُھ َوَل َھ َوَرُس ادَّ اللَّ ْن َح َوادُّوَن َم ِر ُی ْوِم اآلِخ َقْوًما ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَی
رُ         َدُھْم ِب اَن َوَأیَّ وِبِھْم اِإلیَم ي ُقُل َب ِف َك َكَت یَرَتُھْم ُأْوَلِئ ھُ َأْبَناَءُھْم َأْو ِإْخَواَنُھْم َأْو َعِش } وٍح ِمْن

  ].٢٢:المجادلة[
ة    ذه اآلی یر ھ ي تفس ر ف ن كثی ول اب الى  : "یق ھ تع ي قول ل ف اَءُھمْ {: قی اُنوا آَب ْو َك } َوَل

وم       ]: ٢٢:المجادلة[ اه ی ل أب ن الجراح حین قت نزلت في أبي عبیدة عامر بن عبد اهللا ب
در  اَءُھْم{ب ة[} َأْو َأْبَن د     ]: ٢٢:المجادل ھ عب ذ ابن ّم یومئ دیق ھ ي الص رحمن ف َأْو {ال

ذ،     ]: ٢٢:المجادلة[} ِإْخَواَنُھْم ر یومئ ن عمی د ب َأْو {في مصعب بن عمیر قتل أخاه عبی
  ].٤٦.."[في عمر قتل قریًبا لھ یومئذ أیًضا]: ٢٢:المجادلة[} َعِشیَرَتُھْم

لى اهللا          در ألن حب اهللا ورسولھ ص ة ب ي معرك ائھم ف رب أقرب ل أق اموا بقت وھؤالء ق
  .ل من حاد اهللا ورسولھ وبغض من أبغض اهللا ورسولھعلیھ وسلم یقتضي قت

حب من أحب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أي عكس الصورة السابقة لقولھ : ومنھا
اهللا اهللا في أصحابي ال تتخذوھم غرًضا بعدي فمن أحبم فبحبي : "صلى اهللا علیھ وسلم

ي ومن آذ      د آذان م فق د آذى اهللا   أحبھم ومن أبغضھم فببغضي أبغضھم ومن آذاھ ي فق ان
  ].٤٧"[ومن آذى اهللا یوشك أْن یأخذه

رة ولكن      : ـ ثمرة محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم٤ لم كثی ھ وس وثمرة محبتھ صلى اهللا علی
واھدھا   ا وش ا أھمھ ذكر ھن ك : ن ن ذل ى    : م ؤدي إل لم ت ھ وس لى اهللا علی ھ ص أّن محبت

  .مرافقتھ في الجنة
بینما أنا : "مھ اهللا عن أنس بن مالك قالومما یدل على ذلك ما أخرجھ اإلمام مسلم رح

دة            د س ا رجًال عن جد فلقین لم خارجین من المس ھ وس ] ٤٨[ورسول اهللا صلى اهللا علی
لم    : المسجد فقال ھ وس ا  : "یا رسول اهللا، متى الساعة؟ قال رسول اهللا  صلى اهللا علی م
ر صالة     : فكأن الرجل استكان ثم قال: قال" أعددت لھا؟ ا كبی ددت لھ وال صیام  ما أع

  ].٤٩"[فأنت مع من أحببت: "وال صدقة ولكّني أحب اهللا ورسولھ، قال
ومن ثمرة محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم أّنھا من الخصال الموجبة لحالوة اإلیمان لقولھ 

لم  ھ وس لى اهللا علی ان اهللا      : "ص ن ك ان، م الوة اإلیم ن ح د بھ ھ وج ّن فی ن ك الث م ث
ود      ورسولھ أحب إلیھ مّما سواھما، وأن ی  ره أن یع ھ إّال هللا، وأن یك حب المرء ال یحب

  ].٥٠"[في الكفر بعد أن أنقذه اهللا منھ كما یكره أن یقذف في النار
ھداء           دیقین والش ین والص ة النبی لم مرافق ھ وس لى اهللا علی ھ ص رة محبت ن ثم وم

جاء رجل إلى النبي صلى اهللا علیھ : "والصالحین لحدیث عائشة رضي اهللا عنھا قالت
ي       : یا رسول اهللا: قالوسلم ف دي وإّن ّي من ول ك ألحب إل إّنك ألحّب إلّي من نفسي وإّن

ت    ك عرف ألكون في البیت فأذكرك، فما أصبر حتى آتي فأنظر إلیك، وإذا ذكرت موت
أنزل اهللا      ت خشیت أن ال أراك ف ي إذا دخل إّنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبیین، وإّن



ھَ {]: ٥١[تعالى یَن           َوَمْن ُیِطْع اللَّ ْن النَِّبیِّ ْیِھْم ِم ُھ َعَل َم اللَّ ِذیَن َأْنَع َع الَّ َك َم وَل َفُأْوَلِئ َوالرَُّس
  ].٦٩:النساء[} َوالصِّدِّیِقیَن َوالشَُّھَداِء َوالصَّاِلِحیَن َوَحُسَن ُأْوَلِئَك َرِفیًقا

ھ صلى اهللا             ا لقول ان من اتصف بھ ام إیم لم إتم ھ وس ھ  صلى اهللا علی ومن ثمرة محبت
لم ع ھ وس اس      : "لی ده والن ده وول ن وال ھ م ّب إلی ون أح ى أك دكم حت ؤمن أح ال ی

  ].٥٢"[أجمعین
ھناك صور متعددة من حب  : ـ صور من حب السلف للرسول صلى اهللا علیھ وسلم٥

ا روي   السلف للرسول صلى اهللا علیھ وسلم نذكر طرًفا منھا في ھذا المقام وخاصة م
لم في حب الصحابة رضوان اهللا علیھم أجم ك   : عین للرسول صلى اهللا علیھ وس من ذل

د       : ما أخرجھ الحاكم عن ابن عمر رضي اهللا عنھ قال ن زی ا فرض عمر ألسامة ب لّم
ھ   ت ل د        : ثالثة آالف وفرض لي ألفین وخمسمائة فقل ن زی م تفرض ألسامة ب ت ل ا أب ی

ھ وال            ت عن ا شھد أسامة مشھًدا غب ین وخمسمائة واهللا م ي ألف ة آالف وتفرض ل ثالث
ال   ش ي ق ھ أب ان أحّب         : ھد أبوه مشھًدا غاب عن وه ك ي أشھد ألب ي، ولكّن ا بن صـدقت ی

ى رسول اهللا صلى       و أحب إل الناس إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من أبیك ولھ
  ].٥٣"[اهللا علیھ وسلم منك 

ال          ھ ق ك رضي اهللا عن ن مال س ب ا دعا   : " ومنھا ما أخرجھ البخاري عن أن أنَّ خیاًط
فذھبت مع رسول اهللا صلى    : صلى اهللا علیھ وسلم لطعام صنعھ، قال أنس رسول اهللا

دباء    : من حوالي القصعة قال] ٥٤[اهللا علیھ وسلم فرأیتھ یتتبع الدباء  م أزل أحب ال فل
  ].٥٥"[من یومئذ 

و             ھ أب ال ل وه، ق ة من الحرم لیقتل ن الدثن د ب ة زی ومنھا ما روي أّنھ لما أخرج أھل مك
ھ   : ك باهللا یا زیدأنشد: سفیان بن حرب أتحب أن محمًدا اآلن عندنا مكانك لضرب عنق

واهللا ما أحّب أن محمًدا اآلن في مكانھ الذي ھو فیھ تصیبھ  : وإّنك في أھلك؟ فقال زید
ًدا كحب       : شوكة وإّني جالس في أھلي، فقال أبو سفیان ًدا یحب أح اس أح ت الن ما رأی

  ].٥٦"[أصحاب محمد محمًدا 
ال لرسول اهللا صلى اهللا     ومنھا ما أخرجھ اإل ا ق مام مسلم عن أنس بن مالك أن أعرابًی

لم   : علیھ وسلم ھ وس ا؟   : "متى الساعة؟ قال لھ رسول اهللا صلى اهللا علی ددت لھ ا أع " م
  ].٥٧"[أنت مع من أحببت: "حب اهللا ورسولھ، قال: قال

ذلك  ا ب ا فأخبروھ ا وزوجھ ا وأخوھ ل أبوھ ار قت ن األنص رأة م ا روي أن ام ا م  ومنھ
  .بحمد اهللا كما تحبین: ما فعل اهللا برسول اهللا؟ قالوا: فقالت
  ].٥٩] "[٥٨[كل مصیبة بعدك جلل : أرونیھ حتى أنظره، فلما رأت قالت: قالت

   
  الفصل الثاني
  األدب القولي

   
التأدب مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم متعدد الجوانب متنوع الصور، وقد تحدثت عن  

ولي     التأّدب القلبي في الفص أّدب الق دیث عن الت الى بالح . ل السابق وأتبعھ بعون اهللا تع
  .ونقصد بالتأّدب القولي ما كان متلفًظا بھ  وھو عمل اللسان



واآلداب سواء كانت قلبیة أو قولیة أو فعلیة مترابطة إّال أن التقسیم منھجي للتوضیح    
  .والدراسة ألّن من استقام قلبھ استقام لسانھ واستقامت جوراحھ

ي     و یة الت یلة الرئیس و الوس ب وھ ل القل و دلی ان ھ ھ ألّن اللس ھ أھمیت اني ل األدب اللس
تساعد اإلنسان على االتصال باآلخرین وبواسطتھ تتضح معالم شخصیة صاحبھ، وبھ 

  .تقوم الدعوة ویتم البالغ
دة من لسانھ           ھ عز وجل حل العق ولھذا السبب سأل موسى علیھ الصالة والسالم رّب

ره       حتى یقوم بت ھ بالرسالة وأم ھ رّب ك حین كلف بلیغ الدعوة على وجھھا خیر قیام، وذل
الى  ول تع ھ یق ون وقوم دعوة فرع اِني  {: ب ْن ِلَس َدًة ِم ْل ُعْق ْوِلي* َواْحُل وا َق } َیْفَقُھ

  ].٢٧٢٨:طھ[
   

ھ الصالة      كما أنھ علیھ الصالة والسالم طلب من رّبھ أن یرسل معھ أخاه ھارون علی
الى   والسالم لفصاحة ل ول تع ھ یق ي      {: سانھ ووضوح بیان ُح ِمنِّ َو َأْفَص اُروُن ُھ ي َھ َوَأِخ

  ].٣٤:القصص[} ِلَساًنا َفَأْرِسْلُھ َمِعي ِرْدًءا ُیَصدُِّقِني
ھ   : "یقول الفخر الرازي في تفسیر ھذه اآلیة ول ل لیس الغرض بتصدیق ھارون أن یق

انھ    ص بلس و أن یلخ ا ھ ى، وإّنم دق موس اس ص ول للن دقت أو یق وه  ص یح وج الفص
  ].٦٠"[الدالئل ویجیب عن الشبھات ویجادل الكفار، فھذا ھو التصدیق المفید 

راده      ر عن م والبیان میزة اإلنسان عن سائر المخلوقات، وبھ یستطیع اإلنسان أن یعب
  .بأسلوب واضح وبطریقة مفھومة

الى      ال تع ان فق ى وجھ االمتن رَّْحَمُن  ا{: وقد ذكر اهللا سبحانھ وتعالى ھذه المیزة عل * ل
  ].١٤:الرحمن[} َعلََّمُھ اْلَبَیاَن* َخَلَق اِإلنَساَن * َعلََّم اْلُقْرآَن 

لم یقل وعلمھ البیان ألنھ لو عطفھ علیھ لكان مغایًرا : "یقول الفخر الرازي في تفسیره
ھ    انَ  {: لھ، أّما إذا ترك الحرف العاطف صار قول ُھ اْلَبَی رحمن [} َعلََّم كالتفسیر  ] ٤:ال

انَ  {: لھلقو َق اِإلنَس رحمن [} َخَل ان،        ] ٣:ال ھ البی ا لإلنسان إذ علم ا یكون خالًق ھ إنم كأن
  ].٦١"[وذلك یرجع إلى الكالم المشھور من أّن ماھیة اإلنسان ھو الحیوان الناطق 

  .المرء بأصغریھ قلبھ ولسانھ: ولھذا اعتبر اللسان نصف اإلنسان ألّنھ یقال
  : لى ذلكیقول زھیر بن أبي سلمى مشیًرا إ

  ]٦٢[لسان الفتى نصف ونصف فؤاده         فلم یبق إّال صورة اللحم والدم
ول         ي الق دق ف ر كالص تعمل للخی ث یس دین حی ة ذات ح ل آل ھ مث ع أھمیت ان م واللس
دفاع عن الحق،        ر وال واإلرشاد والتعلیم والذكر واألمر بالمعروف والنھي عن المنك

الشتم أو بالنمیمة والدفاع عن الباطل ومساندتھ  كما أنھ یستعمل للشر من إیذاء الناس ب
  .ألن البیان قوة مؤثرة في تحریك النفوس وتوجیھ الناس

  ].٦٣"[إن من البیان لسحًرا: "یقول صلى اهللا علیھ وسلم
وشبھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم في : "ویقول ابن حبان البستي معلًقا على ھذا الحدیث

حر إذ الساحر ی   حره وشعوذتھ، والفصیح        ھذا البیان بالس ھ بس اظر إلی ب الن ستمیل قل
األنفس تكون       ھ، ف الذرب اللسان یستمیل قلوب الناس إلیھ بحسن فصاحتھ ونظم كالم

  ].٦٤"[إلیھ تائقة واألعین إلیھ رامقة 
  .ولذا كان مجال اللسان واسًعا سواء في الخیر أو في الشر



وم أو     ما من موجود أو م  : "یقول الفخر الرازي مبیًنا ذلك وق معل دوم خالق أو مخل ع
ھ الضمیر           ا یتناول ل م إن ك ي، ف ات أو نف ھ بإثب موھوم إّال واللسان یتناولھ ویتعرض ل
یعبر عنھ بحق أو باطل، وھذه خاصیة ال توجد في سائر األعضاء فإّن العین ال تصل 
د ال     إلى غیر األلوان والصور، واآلذان ال تصل إلى غیر األصوات والحروف، والی

إلى غیر األجسام وكذلك سائر األعضاء بخالف اللسان فإّنھ رحب المیدان لیس  تصل
  ].٦٥.. "[لھ نھایة وال حد لھ فلھ في الخیر مجال رحب ولھ في الشر بحر سحب

ث     ن حی لم م ھ وس لى اهللا علی ي ص ع النب أدب م ي الت ھ ف ین مجال ل نب ذا الفص ي ھ وف
  .تبع ذلكمخاطبتھ صلى اهللا علیھ وسلم والصالة علیھ وما ی

  : لذا یتكون ھذا الفصل من مبحثین
  .مخاطبتھ صلى اهللا علیھ وسلم: المبحث األول
  .الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم: المبحث الثاني

   
   
   

  المبحث األول
  مخاطبتھ صلى اهللا علیھ وسلم

   
ب الخطاب توجیھ الكالم إلى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم على وجھ السؤال أو الجوا

  .أو المحادثة، وقد تكون نداء مباشًرا لھ علیھ الصالة والسالم أثناء حیاتھ
  : ولذلك تضمن ھذا المبحث دراسة مسألتین

  .غض الصوت وقت مخاطبتھ صلى اهللا علیھ وسلم: األولى
  .استخدام النداء الالئق بمقامھ صلى اهللا علیھ وسلم: الثانیة

  : وذلك فیما یلي
من المعلوم أّن الرسول صلى   : ھ صلى اهللا علیھ وسلمـ غض الصوت وقت مخاطبت١

بحانھ         الیم اهللا س لمون تع ھ المس ى عن ذي یتلق د ال در الوحی و المص لم ھ ھ وس اهللا علی
ھ    أدبوا مع یھم أن یت ب عل ذلك یج ًیا، ل دیًثا قدس نة أو ح ا أو س ان قرآًن واء ك الى س وتع

ك  رك     صلى اهللا علیھ وسلم أثناء كالمھ معھم أو كالمھم معھ، وذل ض الصوت وت بخف
الى          ھ تع دیقھ لقول ین اإلنسان وص ا یكون ب الي كم ر الع وا ال    {: الجھ ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی

َبْعٍض َأْن         ُكْم ِل ِر َبْعِض اْلَقْوِل َكَجْھ ُھ ِب ُروا َل يِّ َوال َتْجَھ َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّب
  ].٢:الحجرات[} ال َتْشُعُروَن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأْنُتْم

ة  ؤمنین أن ال      : "یقول ابن كثیر في تفسیر ھذه اآلی ھ الم الى ب ان أّدب اهللا تع ذا أدب ث ھ
  ].٦٦)[یرفعوا أصواتھم بین یدي النبي صلى اهللا علیھ وسلم فوق صوتھ

ین   رین اثن ا : واألدب ھنا یحصل بمجانبة أم وق صوتھ صلى      : أوالھم ع الصوت ف رف
ل ھ وس ھ اهللا علی ي قول وارد ف ي ال ن النھ ًذا م ْوِت {: م أخ ْوَق َص َواَتُكْم َف وا َأْص ال َتْرَفُع

  ].٢:الحجرات[} النَِّبيِّ



ن النھي      : ثانیھما ًذا م ا أخ الجھر بالقول لھ صلى اهللا علیھ وسلم كالجھر بعضھم بعًض
الى    ھ تع ي قول وارد ف ُكْم ِل     {: ال ِر َبْعِض اْلَقْوِل َكَجْھ ُھ ِب ُروا َل } َبْعٍضَوال َتْجَھ

  ].٢:الحجرات[
الوا   ث ق ع   : وقد فّرق المفسرون بین النھیین الواردین في اآلیة حی ق برف إن األول یتعل

وأّما الثاني یتعلق بالجھر . الصوت فوق صوتھ صلى اهللا علیھ وسلم أثناء كالمھ معھم
  .لھ صلى اهللا علیھ وسلم وقت صمتھ

ھ أو صمتھ،   إّن النھي األول یتعلق وقت خطاب: ومنھم من یقول ھ معھم أو خطابھم مع
د،   : وأن الثاني یتعلق بندائھ صلى اهللا علیھ وسلم باسمھ المجرد أو بكنیتھ، مثل ا محم ی

  .یا أبا القاسم
وأكثر المفسرین ذھبوا إلى القول األول الذي مفاده أّن النھي األول یتعلق وقت خطابھ 

ت خ  ق وق اني فیتعل ا الث م، وأّم لم معھ ھ وس لى اهللا علی و ص متھ، وھ ھ، وص ابھم مع ط
ة أخرى      ي آی لم ورد ف األرجح ألّن النھي عن النداء غیر الالئق بھ صلى اهللا علیھ وس

الى      ھ تع دة وھي قول ة واح َراِت     {: بعد ھذه اآلیة بآی ْن َوَراِء اْلُحُج َك ِم ِذیَن ُیَناُدوَن ِإنَّ الَّ
  ].٤:الحجرات[} َأْكَثُرُھْم ال َیْعِقُلوَن

ابور ل النیس د أجم ائالً وق ین ق ذین النھی ین ھ ق ب ي التفری ا ورد ف ھ اهللا م : ي رحم
تم أو  : األول: والجمھور على أّن بین النھیین فرًقا ثم اختلفوا فقیل" فیما إذا نطق ونطق

  .أنصت ونطقوا في أثناء كالمھ فنھوا أن یكون جھرھم باھر الجھر
اني ادوه   : والث ا اعت د بم ر مقی ن جھ وا ع وا ونھ كت ونطق ا إذا س و  فیم نھم وھ ا بی فیم

  .الخالي عن مراعاة أبھة النبوة
اني    : وقیل النھي الث راد ب النھي األول أعم مما إذا نطق ونطقوا أو أنصت ونطقوا والم

ا    : أن ال یتمادى وقت الخطاب باسمھ أو كنیتھ كنداء بعضكم لبعض فال یقال د ی ا أحم ی
  ].٦٧"[محمد یا أبا القاسم، ولكن یا نبي اهللا یا رسول اهللا 

لم            ھ وس ي صلى اهللا علی د النب ض الصوت عن ین السابقین وجوب غ نستنتج من النھی
ع الصوت            ھ أو صمتھ ألّن رف اء كالم ك أثن ان ذل ھ سواء ك ي مخاطبت ولزوم األدب ف
ھ   والجھر عنده یؤدي إلى سوء األدب معھ وقلة االحتشام منھ ومجانبة توقیره ومعاملت

ب إحباط عمل المؤمن والعیاذ باهللا وھو ال معاملة األقران بعضھم لبعض ومن ثم یترت
  .یشعر

ة      ذه اآلی ي تفسیر ھ ھ اهللا ف ع     : یقول الشھید سید قطب رحم م م و أدبھ اني ھ واألدب الث
راتھم      ى نب نعكس عل وقیًرا ی وبھم ت ي قل ھ ف وقیرھم ل اب وت دیث والخط ي الح یھم ف نب

مجلسھ فیھم، وأصواتھم، ویمیز شخص رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بینھم، ویمیز 
  ].٦٨[واهللا یدعوھم إلى ذلك النداء الحبیب ویحذرھم من مخالفة ذلك التحذیر الرھیب

الى  : والتحذیر الرھیب ھو إحباط العمل الصالح ِبدون شعور صاحبھ أخًذا من قولھ تع
ُعُرونَ { ل المؤمن یح    ] ٢:الحجرات [} َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأْنُتْم ال َتْش ى أّن عم بط بمعن

داء      دائھا بالن دلیل ابت ؤمنین ب اب للم ة خط رك ألن اآلی ي دون الش ذنوب والمعاص بال
  .الموجھ للمؤمنین

ل          د بطالن العم ا یفی ي ظاھرھ ة الت ذه اآلی ھ ھ وعلى ھذا استشكل المفسرون في توجی
دلیل   الصالح بالذنوب والمعاصي مع أن القاعدة ھي أن األعمال ال تبطل إال بالشرك ب



الى  كَ    {: قولھ تع َبَطنَّ َعَمُل َرْكَت َلَیْح ِئْن َأْش ر [} َل م    ]. ٦٥:الزم ت آراؤھ م اختلف : ومن ث
  .من یقول إن الذنوب تحبط العمل الصالح ومن ثم یكفر صاحبھا: فمنھم

  .إن اإلحباط یقصد بھ نقص المنزلة دون إحباط أصلھا: ومنھم من یقول
بط العمل الصالح وإن كان إن قلة األدب معھ صلى اهللا علیھ وسلم تح: ومنھم من یقول
  .ال یكفر صاحبھا

ین      : "ومّمن قال بالقول األول شیخ اإلسالم ابن تیمیة قائًال دم ب ھ حرم التق ك أّن ومن ذل
ا           القول كم ھ ب ر ل وق صوتھ، وأن یجھ ع الصوت ف یدیھ بالكالم حتى یأذن، وحرم رف

ھ       ى أن دل عل ذا ی ل، فھ وط العم یقتضي   یجھر الرجل للرجل، وأخبر أن ذلك سبب حب
  ].٦٩"[الكفر ألّن العمل ال یحبط إال بھ

ا  : ومّمن قال بالقول الثاني أبو سلیمان الدمشقي حیث ذھب إلى أن معنى اإلحباط ھاھن
الكفر   القول    ] ٧٠" [نقص المنزلة ال إلسقاط العمل من أصلھ كما یسقط ب ال ب ن ق ومّم

ي  زي الكلب ن ج ث اب لى : الثال ھ ص ة األدب مع اط، ألن قل ذا اإلحب لم  وھ ھ وس اهللا علی
ن      ھ م ع فی ا وق یم م ؤمن لعظ ھ م نات، وإن فعل بط الحس وقیره یح ي ت یر ف والتقص

  ].٧١"[ذلك
ل    ي العم ومع االختالف الموجود بین ھذه اآلراء فإنھا مجمعة على أن الذنوب تؤثر ف
ر آخر        ك أم ى ذل ب عل ھ یترت الصالح وتنقصھ غیر أن شیخ اإلسالم ابن تیمیة یرى أّن

  .ا من ظاھر اآلیةوھو الكفر أخًذ
ول    ث یق ھ اهللا حی ر رحم ن المنی ره اب ا ذك ة م ذه اآلی ل ھ ي تأوی ل ف ا قی ن م : " وأحس

ل      بط للعم ر المح غ الكف غ مبل الم یبل الة والس ھ الص ذاءه علی ارة أّن إی دة المخت والقاع
ذا           د ھ لم سواء وج ھ وس ي صلى اهللا علی ة ألذى النب باتفاق، فورد النھي عّما ھو مظّن

ى أو ال ع      المعن و رف ھ ھ ي عن ذا المنھ ان ھ ا ك م لم ادة، ث ًما للم ة وحس ة للذریع  حمای
د القسمین عن            ز أح ھ یمی ل علی غ أوًال، وال دلی ك المبل غ ذل ا یبل الصوت منقسًما إلى م
و    اآلخر لزم المكلف أن یكف عن ذلك مطلًقا وخوف أن یقع فیما ھو محبط للعمل وھ

زه،   اھر یمی ل ظ ذاء إذ ال دلی د اإلی الغ ح ن   الب ر م ي كثی زه ف ق تمیی ال یتف ان ف وإن ك
  ].٧٢[األحیان، وإلى التباس أحد القسمین باآلخر وقعت اإلشارة بقولھ سبحانھ

  ]٢:الحجرات[} َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأْنُتْم ال َتْشُعُروَن{
ي ومن ھذا الكالم الذي نقلناه عن ابن المنیر یتبّین لنا أن النھي في اآلیة یحتمل ما یؤد

ھ       تخفاف ب لم أو االس ھ وس لى اهللا علی ي ص ذاء النب ھ إی ب علی ا یترت و م ر وھ ى الكف إل
م یحبط           ر ومن ث ذا یكف ل ھ ار أّن من فع ال غب ویحتمل ما دون ذلك، فإن كان األول ف
ال      ا یق ل م اني فأق عملھ وعلیھ یتنزل كالم شیخ اإلسالم ابن تیمیة السابق، وإن كان الث

ر،     أّن صاحبھ یأثم إثًما: فیھ ھ كف ب علی كبیًرا قد یؤدي إلى منزلق خطیر دون أن یترت
إال أن عملھ ینقص أو یحبط وعلیھ یتنزل قوال أبي سلیمان الدمشقي وابن جزي الكلبي 

الى     ھ تع یئات لقول ذھبن الس نات ی یَِّئاتِ  {: ألن الحس ْذِھْبَن السَّ َناِت ُی } ِإنَّ اْلَحَس
العمل أو تنقصھ ولكن ھنا بدون علم  وكذلك العكس أي أّن الذنوب تحبط] ١١٤:ھود[

  .صاحبھ أو حسھ
یمٌ   {: وھذا على غرار قولھ تعالى في قضیة اإلفك ِھ َعِظ َد اللَّ } َوَتْحَسُبوَنُھ َھیًِّنا َوُھَو ِعْن

  ].١٥:النور[



اًال      : "وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم ا ب ي لھ إن العبد لیتكلم بالكلمة من رضوان اهللا ال یلق
اًال یھوي       یرفعھ إلیھ بھا د ا ب ي لھ خط اهللا ال یلق رجات، وإن العبد لیتكلم بالكلمة من س

  ].٧٣"[بھا في جھنم
وقد التزم الصحابة رضوان اهللا علیھم بھـذا األدب مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

  .في عھده كما ورد في اآلثار
لم       ھ وس لى اهللا علی ھ لرسول اهللا ص ي اهللا عن ي بكر رض ول أب ا ق ذ : "منھ زل وال ي أن

  ].٧٤"[علیك الكتاب یا رسول اهللا ال أكلمك أال كأخي السرار حتى ألقى اهللا عز وجل
ر یسمع     : " ومنھا ما أخرجھ البخاري عن ابن الزبیر رضي اهللا عنھ قال ان عم ا ك فم
  ].٧٥"[رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بعد ھذه اآلیة حتى یستفھمھ 

حابة رضي   وھذان النموذجان من أبي بكر وعمر رضي  اهللا عنھما یمثالن سائر الص
ذون     دوده ینف د ح وا عن ھ ووقف أدّبوا بآداب ل وت اھدوا التنزی ذین ش ین ال نھم أجمع اهللا ع

  .أوامره ویتركون نواھیھ دون إبطاء أو تأخیر
ت   : " وفي ھذا المقام یقول الشھید سید قطب رحمھ اهللا وبھم وارتجف فھكذا ارتعشت قل

، وذلك التحذیر الرھیب، وھكذا تأدبوا في حضرة رسول تحت وقع ذلك النداء الحبیب
انوا یشعرون    اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خشیة أن تحبط أعمالھم وھم ال یشعرون ولو ك
وه           یھم فاخافوه واتق ان أخوف عل یھم ك ق الخافي عل ذا المترل لتداركوا أمرھم ولكّن ھ

]"٧٦.[  
دحھم اهللا    وألجل ھذا االمتثال السریع من قبل الصحابة رضوان ا  ین م یھم أجمع هللا عل

ھ  الى بقول بحانھ وتع ِذیَن    {: س َك الَّ ِھ ُأْوَلِئ وِل اللَّ َد َرُس َواَتُھْم ِعْن وَن َأْص ِذیَن َیُغضُّ ِإنَّ الَّ
  ].٣:الحجرات[} اْمَتَحَن اللَُّھ ُقُلوَبُھْم ِللتَّْقَوى َلُھْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظیٌم

لى اهللا ھ ص ي حیات ر ف ان األم ذا ك ى  ھك ب عل ذلك یج ھ فك د ممات ا بع لم وأّم ھ وس  علی
د سماع    المسلم أن یتأدب مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بحیث ال یرفع صوتھ عن
ھ       ا سواء بسواء وأن أحادیث ھ حًی أحادیثھ صلى اهللا علیھ وسلم ألن حرمتھ میًتا كحرمت

  .تقوم مقامھ
ھ اهللا  ي رحم ن العرب ول اب لى اهللا : "یق ي ص ة النب ا حرم ھ حًی ا كحرمت لم میًت ھ وس علی

ھ      رئ كالم إذا ق وكالمھ المأثور بعد موتھ في الرفعة مثل كالمھ المسموع من لفظھ، ف
وجب على كل حاضر أال یرفع صوتھ علیھ، وال یعرض عنھ كما كان یلزمھ ذلك في 
رور    ى م ذكورة عل ة الم ى دوام الحرم الى عل ھ اهللا تع د نّب ھ، وق ھ ب د تلفظ ھ عن مجلس

ة  الىاألزمن ھ تع ُتوا{: بقول ُھ َوَأنِص َتِمُعوا َل ْرآُن َفاْس ِرَئ اْلُق راف[} َوِإَذا ُق ] ٢٠٤:األع
اني             رآن إّال مع ا للق ل م ة مث ھ الحرم وحي ول لم من ال ھ وس وكالم النبي صلى اهللا علی

  ].٧٧"[واهللا أعلم . مستثناة بیانھا في كتب الفقھ
ا  ویراعى ھذا األدب وھو عدم رفع الصوت أیًضا في مسج ده صلى اهللا علیھ وسلم لم

ال       د ق ن یزی جد فحصبني      : أخرجھ البخاري بسنده عْن السائب ب ي المس ا ف ت قائًم كن
ال      : رجل، فنظرت فإذا ھو عمر بن الخطاب فقال ا، ق ھ بھم ذین فجئت أتني بھ : اذھب ف

اال    ا؟ ق ن أنتم ن أی ا؟ أو م ن أنتم ال  : م ائف ق ل الط ن أھ د    : م ل البل ن أھ ا م و كنتم ل
  ].٧٨[رفعان أصواتكما في مسجد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمألوجعتكما ت



ھذا في المسجد وكذلك الحال عند قبره صلى اهللا علیھ وسلم یقول الشیخ محمد األمین 
د      : " الشنقیطي عند تفسیره ھذه اآلیة لم بع ھ وس ي صلى اهللا علی ومعلوم أّن حرمة النب

رب       وفاتھ كحرمتھ في أیام حیاتھ وبھ تعلم أّن ما ج اس ق اع الن ادة من اجتم ھ الع رت ب
ا   قبر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھم في صخب ولغط وأصواتھم مرتفعة ارتفاًع

  ].٧٩"[مزعًجا كلھ ال یجوز وال یلیق وإقرارھم علیھ من المنكر 
ھ    ي حیات ومّما سبق ذكره یتبین لنا أّن حرمة النبي صلى اهللا علیھ وسلم میًتا كحرمتھ ف

ان        على الوجھ ا ك ھ كم د وفات ي الصوت بع الذي شرحناه آنًفا وأنھ یجب التأدب معھ ف
الحال وقت حیاتھ لآلیة الكریمة التي نحن بصددھا ألّن حكمھا یستمر إلى أن یرث اهللا 

  .األرض ومن علیھا وال ینقطع بموتھ صلى اهللا علیھ وسلم
م و  ع     كما أّن ھذا األدب المستفاد من اآلیة یكون مع العلماء ألنھ ذلك م اء وك ة األنبی رث

  .األبوین وغیرھما لمن لھ فضل على اإلنسان المسلم
وھذه اآلیات وإن كانت نازلة في تعظیم النبي صلى : " یقول الجصاص في ھذا المقام

ھ      ا تعظیم یمن یلزمن ا ف اهللا علیھ وسلم وإیجاب الفرق بینھ وبین األمة فیھ فإنھ تأدیب لن
ذا     من والد وعالم وناسك وقائم بأمر ھ بھ ك إذ تعظیم الدین وذي سن وصالح ونحو ذل

ھ               ز بین ھ والتمیی ر علی رك الجھ ھ وت ع الصوت علی رك رف ي ت ن التعظیم ف الضرب م
  ].٨٠"[وبین غیره ممن لیس في مثل حالھ 

وقیرھم    : قلت م وت أدب معھ ال شك أّن ھؤالء األشخاص یأخذون ھذا الحكم وینبغي الت
لم ألّن     بالشكل الالئق بھم مع مراعاة الفر ھ وس ق بینھم وبین رسول اهللا صلى اهللا علی

ة أصًال وھؤالء        ى باآلی لم المعن ھ وس مقامھ أرفع من ھؤالء جمیًعا وھو صلى اهللا علی
ول    الى یق ور، واهللا تع ي أم تركا ف ل وإن اش رع كاألص یس الف ا ول ى {: تبًع يُّ َأْوَل النَِّب

ھ       بل] ٦:األحزاب[} ِباْلُمْؤِمِنیَن ِمْن َأْنُفِسِھْم ي صلى اهللا علی د النب رم العب ینبغي أن یحت
  .وسلم َأكثر من سیده

تكلم المؤمن       : "یقول الفخر الرازي في تفسیر ھذه اآلیة ھ ال ینبغي أن ی اد أّن ذا أف إن ھ
ھ      د داخل تحت قول : عند النبي صلى اهللا علیھ وسلم كما یتكلم العبد عند سیده ألن العب

َبْعٍض{ ُكْم ِل ِر َبْعِض راتال[} َكَجْھ ؤمن  ]. ٢:حج ر الم ي أن یجھ ال ینبغ وم ف ھ للعم ألن
ر      ا یجھ ھ كم ر ل د جھ ان ق ید وإال لك د للس ر العب ا یجھ لم كم ھ وس لى اهللا علی ي ص للنب

]. ٦:األحزاب[} النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنیَن{: ویؤید ما ذكرناه قولھ تعالى.. بعضھم لبعض
م       والسید لیس أولى عند عبده من نفسھ حتى لو كا و ل ا ل د م د العب ن في مخمصة ووج

لم         ھ وس ي صلى اهللا علی ذل للنب ھ لسیده ویجب الب وأن ... یأكلھ لمات ال یجب علیھ بذل
ل       د خل ره، ألّن عن ة من غی الحكمة تقتضي ذلك كما أن العضو الرئیسي أولى بالرعای

رك الن  ھ وت ان نفس ظ اإلنس و حف تقامة، فل رجلین اس دین وال ى للی ثًال ال یبق ب م ي القل ب
  ].٨١"[صلى اهللا علیھ وسلم لھلك ھو أیًضا بخالف العبد والسید 

  
ز      : ـ النداء الالئق بھ صلى اهللا علیھ وسلم٢ ھ یتمی وان الخطاب إال أن النداء لون من أل

ادي         د من ین ًرا عن ھ أث ل ل ذي یجع عنھ بتوجیھھ إلى شخص المنادى مباشرة، األمر ال
  .علیھ



هللا علیھ وسلم جاء التنبیھ في القرآن الكریم على وفي مجال التأّدب مع الرسول صلى ا
دره         ھ وق اة مقام ن مراع د م ل ال ب ة ب ة ومزعج ة جاف ھ بطریق دم منادات رورة ع ض

  .وباألخص عندما یكون في بیتھ مع نسائھ وأوالده
الى  ول تع وَن    {: یق ُرُھْم ال َیْعِقُل َراِت َأْكَث ْن َوَراِء اْلُحُج َك ِم ِذیَن ُیَناُدوَن ْم * ِإنَّ الَّ ْو َأنَُّھ َوَل

  ].٤٥:الحجرات[} َصَبُروا َحتَّى َتْخُرَج ِإَلْیِھْم َلَكاَن َخْیًرا َلُھْم َواللَُّھ َغُفوٌر َرِحیٌم
یا محمد : عن األقرع بن حابس رضي اهللا عنھ أنھ أتى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال

ال یا محمد إن حمدي زین وإّن ذمي شی: أخرج إلینا، فلم یجبھ، فقال أنزل اهللا : ن، فق : ف
  ].٨٢][٤:الحجرات[} ِإنَّ الَِّذیَن ُیَناُدوَنَك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت َأْكَثُرُھْم ال َیْعِقُلوَن{

ھ       : "ویقول ابن كثیر ن حابس التمیمي رضي اهللا عن رع ب وقد ذكر أنھا نزلت في األق
  ].٨٣"[فیما أورده غیر واحد 

ا    وقد ذكر المّفسرون عّدة أسباب لنز ذي یھمن ّن ال ول ھذه اآلیة التي نحن بصددھا ولك
في ھذا المقام ھو ما یستفاد من اآلیة سواء نزلت في األقرع بن حابس رضي اهللا عنھ 

  .أو في غیره ألّن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب
  : وقد تضمنت اآلیة أمرین

ھ ف   : أولھما ت خلوت ع نسائھ    عدم إزعاج الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في وق ھ م ي بیت
  .بالنداء غیر الالئق بھ

ى أن یحین         : وثانیھما ة وھو االنتظار إل ذه الحال ي ھ ل ف اإلرشاد إلى ما ینبغي أن یفع
  .وقت خروجھ

ثم إنھ تبارك وتعالى ذم الذین ینادونھ من وراء : " یقول ابن كثیر في تفسیره ھذه اآلیة
ال الحجرات وھي بیوت نسائھ كما یصنع أجالف األعراب    ونَ  {: فق ُرُھْم ال َیْعِقُل } َأْكَث

ى     {: ثم أرشد إلى األدب في ذلك فقال عز وجل]. ٤:الحجرات[ َبُروا َحتَّ ْم َص ْو َأنَُّھ َوَل
ي    : أي] ٥:الحجرات[} َتْخُرَج ِإَلْیِھْم َلَكاَن َخْیًرا َلُھْم رة والمصلحة ف لكان في ذلك الخی

  ].٨٤"[الدنیا واآلخرة 
ھ      وھذا ال یعني أنھ ال یج ا المحظور منادات ا، وإنم لم بتاًت وز مناداتھ صلى اهللا علیھ وس

ع        ھ بصوت مرتف ذلك منادات ة، وك ذه الحال في وقت خلوتھ مع نسائھ في بیتھ كما في ھ
ة            ھ بصوت منخفض وبصیغة معین ادي ل ل ینبغي أن ین دیر ب رام والتق خال من االحت

: بي اهللا، ال مجرد اسمھ مثلیا رسول اهللا، یا ن: تتناسب مع قدره وعظمتھ ووقاره مثل
  .كما یفعل بعضھم لبعض. یا محمد، ویا أحمد، ویا أبا القاسم

ا {: وھذا ما أشار إلیھ قولھ تعالى } ال َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل َبْیَنُكْم َكُدَعاِء َبْعِضُكْم َبْعًض
  ].٦٣:النور[

  : وھذه اآلیة تشیر إلى أحد المعاني اآلتیة
عن التعرض إلسخاطھ صلى اهللا علیھ وسلم ألنھ إذا دعا على شخص أنھ نھي : األول

  .فدعوتھ مستجابة
  .یا محمد وما یساویھا: یا رسول اهللا ونھوا أن یقولوا: أنھم أمروا أن یقولوا: الثاني
أخر إذا دعاھم     : الثالث ر    ]. ٨٥[أنھ نھي لھم عن اإلبطاء إذا أمرھم والت ر أكث د ذك وق

ع ترجیح واحد منھا والسكوت عن المعنیین اآلخرین إال أن المفسرین ھذه التأویالت م
  ].٨٧"[ولفظ اآلیة یدفع ھذا المعنى : " رد معنى األول حیث قال] ٨٦[ابن عطیة 



  .وھناك من ذكر التأویالت الثالثة دون ترجیح إیذاًنا بأن اآلیة تحتمل المعاني الثالثة
  .ذكر بعضھا ھناوقد أّید كل مفّسر ما ذھب إلیھ بترجیحات مقبولة ون

: فمن الذین رجحوا التأویل الثاني الفخر الرازي بعد إیراده التأویل المذكور حیث قال
یَبُھْم      {]: ٨٨[والذي یدل على ھذا عقب ھذا" ِرِه َأْن ُتِص ْن َأْم اِلُفوَن َع ِذیَن ُیَخ َفْلَیْحَذْر الَّ

ذا     وذھب إلى ذلك أیًضا أبو حیان األندلسي حیث] ٦٣:النور[} ِفْتَنٌة راده ھ د إی قال بع
  ].٨٩"[وھذا موافق لمساق اآلیة ونظمھا : " التأویل

ال             ث ق ھ اهللا حی ر رحم ن كثی ام اب نھم اإلم ث فم ول الثال ذین رجحوا الق ن ال : " وأّما م
ا {: وھذا قول وھو الظاھر من السیاق كقولھ تعالى } َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتُقوُلوا َراِعَن

  .إلى آخر اآلیة] ١٠٤:البقرة[
الى  ھ تع يِّ         {: وقول ْوِت النَِّب ْوَق َص َواَتُكْم َف وا َأْص وا ال َتْرَفُع ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ } َی

  ].٢:الحجرات[
ھ  ى قول وَن     {: إل ُرُھْم ال َیْعِقُل َراِت َأْكَث ْن َوَراِء اْلُحُج َك ِم ِذیَن ُیَناُدوَن ْم  * ِإنَّ الَّ ْو َأنَُّھ َوَل

ال  ] ٤:الحجرات[} َتْخُرَج ِإَلْیِھْمَصَبُروا َحتَّى  م ق اب     : إلى آخر اآلیة، ث ھ من ب ذا كل فھ
ل         دقة قب دیم الص روا بتق ا أم ھ كم األدب في مخاطبتھ صلى اهللا علیھ وسلم والكالم مع

  ].٩٠"[مناجاتھ 
ة   وال الثالث ة    : " یقول األستاذ أبو األعلى المودودي بعد ذكره األق ذه الوجوه الثالث وھ

ھو  ] ٩١[احد منھا صحیًحا حسب األلفاظ القرآنیة، ولكن الوجھ األول وإن كان كل و
الى   ھ تع ْن     {: أقرب إلى نظم اآلیة عندنا وھو الذي یؤیده قول اِلُفوَن َع ِذیَن ُیَخ َذْر الَّ َفْلَیْح

  ].٩٢[بعد ھذه اآلیة] ٦٣:النور[} َأْمِرِه
ا        ى آخر م وال عل د األق رجیح أح ة    والذي ینبغي في ھذا المقام عدم ت اظ اآلی دامت ألف

ات    اك مرجح ان ھن ة إذا ك ا وخاص ارض بینھ ا وال تع ذكورة كلھ اني الم ل المع تحتم
  .مباشرة وغیر مباشرة لكل من القولین اللذین أخذ بھما المفسرون

ھ اهللا   وأحسن ما قیل في معنى ھذه اآلیة التي نحن بصددھا قول ابن قیم الجوزیة رحم
ھ ول فی ذي یق ا: " وال در ھن ا   إّن المص ول وإنم ل وال مفع ى فاع افتھ إل ف إض م یض ل

ق بالرسول       دعاء المتعل وا ال ى ال تجعل أضیف إضافة األسماء المحضة، ویكون المعن
ا ویكون النھي عن         رین مًع یعم األم ذا ف المضاف إلیھ كدعاء بعضكم بعًضا، وعلى ھ

ھ وس         ھ صلى اهللا علی أخیر إجابت ا وعن ت لم، دعائھم لھ باسمھ كما یدعو بعضھم بعًض
ا        اھم، قیاًم ھ إی ھ ودعائ ي خطاب ره ف وعلى كل تقدیر أمر اهللا سبحانھ بأن یتمیز عن غی

  ].٩٣"[لألمة بما یجب علیھم من تعظیمھ وإجاللھ 
ى        : وخالصة القول ا یجب عل ان م و بی ة ھ ذه اآلی إن الغرض الذي من أجلھ أوردنا ھ

اظ   المسلم أن یتحلى بھ في ندائھ صلى اهللا علیھ وسلم حیث یخفض ص  ر ألف وتھ ویتخی
ق اهللا       ر خل ا خی ي اهللا، ی ا نب ول اهللا، وی ا رس ھ بی یم لندائ دیر والتعظ ذه  . التق دع ھ وی

ل    ا مث ا وكیفیتھ ل      : النداءات السوقیة في لفظھ ھ مث د، أو كنیت ا أحم د، وی ا محم ا   : ی ا أب ی
ع               داء یتناسب م لم ن ھ وس ھ صلى اهللا علی ل بندائ ل، ب ھ من قب انوا یفعلون ا ك القاسم كم

یا رسول اهللا ویا نبي اهللا اقتداء بما في القرآن من نداء اهللا سبحانھ : مھ ومكانتھ مثلمقا
وتعالى لھ صلى اهللا علیھ وسلم بحیث أّن اهللا سبحانھ وتعالى لم یناد رسولھ في القرآن 



بمجرد اسمھ ولو مرة واحدة وإنما ناداه بصفة النبوة والرسالة وغیرھما من الصفات   
  .قرآنالثابتة لھ في ال

ى           دة عل وق الرسول الزائ ھ عن حق د كالم ھ اهللا عن ة رحم یقول شیخ اإلسالم ابن تیمی
  : واإلیمان] ٩٤[مجرد التصدیق 

ال       " ھ فق ق ب ا یلی ة بم ي المخاطب ھ ف ك حّض َنُكْم   {: ومن ذل وِل َبْی اَء الرَُّس وا ُدَع ال َتْجَعُل
محمد أو یا أحمد أو یا أبا القاسم  فنھى أن یقولوا یا] ٦٣:النور[} َكُدَعاِء َبْعِضُكْم َبْعًضا

الى    ولكن یقولوا، یا رسول اهللا، یا نبي اهللا، وكیف ال یخاطبونھ بذلك واهللا سبحانھ وتع
ط    رآن ق أكرمھ في مخاطبتھ إیاه مما لم یكرم بھ أحًدا من األنبیاء فلم یناد باسمھ في الق

  ].٢٨:األحزاب[} ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن اْلَحَیاَة الدُّْنَیاَیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ُقْل َألْزَواِجَك ِإْن {: بل یقول
  ].٦٧:المائدة[} َیا َأیَُّھا الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلْیَك{و
  ].١٢:المزمل[} ُقْم اللَّْیَل ِإالَّ َقِلیًال* َیا َأیَُّھا اْلُمزَّمُِّل {و
  ].١:المدثر[} َیا َأیَُّھا اْلُمدَّثُِّر{و

  ].٣٥:البقرة[} َوُقْلَنا َیا آَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة{: ھ قد قالمع أنھ سبحان
  ].٤٦:ھود[} َیا ُنوُح ِإنَُّھ َلْیَس ِمْن َأْھِلَك{
  ].٧٦:ھود[} َیا ِإْبَراِھیُم َأْعِرْض َعْن َھَذا{
  ].١٤٤:األعراف[} َیا ُموَسى ِإنِّي اْصَطَفْیُتَك َعَلى النَّاِس{
  ].٢٦:ص[} وُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِلیَفًة ِفي اَألْرِضَیا َداُو{
  ].١١٠:المائدة[} َیا ِعیَسى اْبَن َمْرَیَم اْذُكْر ِنْعَمِتي َعَلْیَك َوَعلى َواِلَدِتَك{

ذي        و ال ا وھ ھ أوردناھ ذي من أجل وعلى ھذا دلت اآلیة التي نحن بصددھا الغرض ال
ا أو ال    اًال قوًی ا احتم ھ اهللا         یھمنا ھنا الحتمالھ یم رحم ن الق ر اب ا ذك م كم ى الفھ ادر إل متب

ي تفسیره،            ر ف ن كثی ر اب ا ذك ى كم ذا المعن رجح ھ ولوجود مرجحات غیر مجاورة ت
الى           ھ تع ى وھو قول ذا المعن رجح ھ ة ی ذه اآلی دم ومجاور لھ َوِإَذا {: ومرجًحا آخر متق

اد الشھید سید    ] ٦٢:النور[} ْأِذُنوُهَكاُنوا َمَعُھ َعَلى َأْمٍر َجاِمٍع َلْم َیْذَھُبوا َحتَّى َیْسَت كما أف
ى        دھا لیست أول ا بع ة لم قطب في تفسیره المسمى في ظالل القرآن إذ أن مناسبة اآلی

  .من مناسبتھا لما قبلھا إن وجدت وھنا وجدت
لم         : "یقول الشھید سید قطب ھ وس وقیر الرسول صلى اهللا علی ى ضرورة ت ت إل ویلتف

ا         عند االستئذان وفي كل األحوا ا القاسم كم ا أب ھ ی د أو كنیت ا محم ل فال یدعى باسمھ ی
ا     ي اهللا، ی ا نب ھ ی ھ وتكریم ریف اهللا ل دعى بتش ا ی ا إنم ھم بعًض لمون بعض دعو المس ی

  ].٩٥"[رسول اهللا 
   
   

  المبحث الثاني
  الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم

   
: لم بقولھ سبحانھ وتعالىشرع اهللا تعالى الصالة والسالم على النبي صلى اهللا علیھ وس

ِلیمً    { لُِّموا َتْس ِھ َوَس لُّوا َعَلْی } اِإنَّ اللََّھ َوَمالِئَكَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َص
  ].٥٦:األحزاب[



ي       ًعا ف ًزا واس لم حی ھ وس وقد شمل موضوع الصالة والسالم على النبي صلى اهللا علی
  .یاة المسلمین مما جعلني أعقد ھذا المبحث للوصول إلى الحق فیھفكر العلماء وح

واألمر ھنا یحتاج إلى بیان عدد من النقاط المتصلة بالصالة على رسول اهللا صلى اهللا 
  : علیھ وسلم وھي

  .ـ مفھوم الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم لغة واصطالًحا١
  .مـ حكم الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسل٢
  .ـ صیغ الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم٣
  .ـ مواطن الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم٤
  .ـ ثواب الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم٥

  : وسوف تأتي ھذه المسائل وفق الترتیب المذكور فما یلي
ل      : تعریف الصالة لغة واصطالًحا  ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی ر  الصالة عل م غی

لیم،         ة بالتس التكبیر والمختتم ال المفتتحة ب وال واألفع الصالة المفروضة التي ھي األق
  .ولذلك كان تعریفھا ضرورًیا لتتضح حقیقتھا المرادة من ھذا المبحث

  .وكما ھو منھجي فإني أبدأ بالتعریف اللغوي وبعده یكون التعریف االصطالحي
  ].٩٦"[الدعاء : ةالصال: " یقول الجوھري: تعریف الصالة لغة

  ].٩٧"[الدعاء والرحمة االستغفار : الصالة: " ویقول الفیروزآبادي
الصالة في اللغة مشتركة بین الدعاء والتعظیم ]: " ٩٨[ویقول صاحب مصباح المنیر

  ].٩٩"[والرحمة والبركة 
دعاء   وإذا نظرنا إلى التعریفات السابقة للصالة في اللغة نرى أن لھا عدة معان، فى ال

  .وبمعنى التعظیم وبمعنى الرحمة وبمعنى البركة
دت   : وأّما الصالة في االصطالح الشرعي ذكورة إذا قی فال تخرج عن معاني اللغة الم

ي           ھ ف ان علی ا ك ى م اق عل ا ب الي فمعناھ لم وبالت الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وس
  .االستعمال اللغوي

د   ا عن ا لھ اء تعریًف ذكر العلم م ی ذا فل ى ھ ّل  وعل ا ج وع وإّنم ذا الموض ن ھ م ع كالمھ
ا أن         وقین، ولكن نحاول ھن ین صالة اهللا وصالة المخل كالمھم ینصب على التفریق ب

م           الل كالمھ ن خ لم م ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل ا للص ذكر تعریًف ول  . ن یق
ھ     : " الفیروزآبادي ى رسولھ  صلى اهللا علی والصالة حسن الثناء من اهللا عز وجل عل

  ].١٠٠... "[.وسلم
والصالة أیًضا طلب التعظیم بجانب : " ویقول الجرجاني بعد تعریفھ الصالة المكتوبة

  ].١٠١"[الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في الدنیا واآلخرة 
والصالة في تعریف الفیروزآبادي السابق یتضمن جانًبا واحًدا وھو إذا كانت الصالة  

  .یتعرض لھ ولھذا كان ھذا التعریف ناقًصا من اهللا عز وجل وأما جانب المخلوقین فلم
لم         ھ وس لى اهللا علی ب التعظیم للرسول ص اه طل اني السابق فمعن ف الجرج ا تعری وأم

  .ولكن الطلب یمكن أن یكون طلب أمر وطلب دعاء
ي حق        اًء فیستقیم ف ان دع ا إذا ك وإذا كان الطلب أمًرا فیستقیم في حق اهللا تعالى، وأم

ى اهللا     المخلوقین دون اهللا عز ذا محال عل وجل ألن الدعاء طلب اإلعانة من الغیر وھ
  .سبحانھ وتعالى



الى ھ تع ظ أن قول وا   {: ویالح ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ يِّ َی ى النَِّب لُّوَن َعَل ُھ ُیَص َھ َوَمالِئَكَت ِإنَّ اللَّ
ِلیًما  لُِّموا َتْس ِھ َوَس لُّوا َعَلْی زاب[} َص بح]. ٥٦:األح ى أن اهللا س دل عل الى، ی انھ وتع

الة      التھ وص ع اهللا ص ث جم لم بحی ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب لون عل ة یص والمالئك
ھ     ھ صلى اهللا علی المالئكة في فعل واحد وبصیغة األخبار وأمر المؤمنین بالصالة علی

  .وسلم
ى صالة    ولھذا فّرق العلماء بین معنى صالة اهللا على النبي صلى اهللا علیھ وسلم ومعن

وقین حت  ق      المخل ھ وح ق مالئكت ل وح ز وج ق اهللا ع ي ح الة ف ى الص تقیم معن ى یس
  .المؤمنین

ى     وإلزالة ھذا اإلشكال ذكر العلماء أقواًال عدة في بیان المعنى المراد من الصالة عل
  .اختالف فاعلھا

ة  و العالی ول أب دعاء    : " یق ھ ال ة علی الة المالئك ھ وص اؤه علی ل ثن ز وج الة اهللا ع ص
]"١٠٢.[  

  ].١٠٣"[صالة اهللا رحمتھ وصالة المالئكة الدعاء "  :ویقول الضحاك
  ].١٠٤"[صالة اهللا مغفرتھ وصالة المالئكة الدعاء : " ویقول الضحاك أیًضا

وإذا نظرنا إلى األقوال السابقة الواردة في معنى الصالة نرى أن الصالة من اهللا على 
الصالة من المالئكة فلھ  النبي صلى اهللا علیھ وسلم ھي الثناء والرحمة والمغفرة، وأّما

ا       ب علیھ ذ إذ یترت ال ومآخ معنى واحد وھو الدعاء إال أن ھذه األقوال ال تسلم عن مق
ین         ى االثن ھ أسند إل ع أن د م وجود معنیین على األقل في فعل واحد وفي استعمال واح

  .مًعا
ى ال      ي معن وال السابقة ف صالة  وقد ذكر ابن القیم رحمھ اهللا القولین األخیرین من األق

ر خمسة             ث ذك ك حی ي ذل ة وضعفھما وأسھب ف ب المالئك الى وجان ب اهللا تع من جان
عفھما ى ض دل عل ا ت ر وجًھ ھ . عش ھ قول عفھما ب ا ض ن م ن أحس بحانھ : "وم إن اهللا س

ال    ھ فق اده ورحمت ى عب ین صالتھ عل ّرق ب الى ف اِبِریَن {: وتع ْر الصَّ ِذیَن ِإَذا * َوَبشِّ الَّ
یَبٌة َق اَبْتُھْم ُمِص وَن َأَص ِھ َراِجُع ا ِإَلْی ِھ َوِإنَّ ا ِللَّ ْم * اُلوا ِإنَّ ْن َربِِّھ َلَواٌت ِم ْیِھْم َص َك َعَل ُأْوَلِئ

ُدونَ   ْم اْلُمْھَت َك ُھ ٌة َوُأْوَلِئ رة[} َوَرْحَم الة   ]. ١٥٥١٥٧:البق ى الص ة عل ف الرحم فعط
ا  ى تغایرھم الة      . فاقتض التھ وص ین ص ّرق ب بحانھ ف ف، وإن اهللا س ل العط ذا أص ھ

ال  مال د فق ل واح ي فع ا ف ھ وجمعھم يِّ  {: ئكت ى النَِّب لُّوَن َعَل ُھ ُیَص َھ َوَمالِئَكَت } ...ِإنَّ اللَّ
اؤه سبحانھ   ]. ٥٦:األحزاب[ وھذه الصالة ال یجوز أن تكون ھي الرحمة وإّنما ھي ثن

ا      ھ مًع ي معنیی وثناء مالئكتھ علیھ، وال یقال الصالة لفظ مشترك ویجوز أن یستعمل ف
  ].١٠٥"[ك محاذیر متعددةألّن في ذل

ومن ھنا نجزم بأّن صالة اهللا وصالة المالئكة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم في اآلیة التي 
ھ   نحن بصددھا لھا معنى واحد وھو الثناء علیھ، وأّما صالتنا نحن علیھ صلى اهللا علی

  .وسلم فھي طلب المزید من الثناء من اهللا عز وجل طلب دعاء ال طلب أمر
ھ   : فیدل على أنَّ قولنا: " لیمي رحمھ اهللایقول الح ا علی اللھم صل على محمد صالة مّن

الى                 ى اهللا تع ك عل ا ذل ھ وإّنم دره إلی ھ ق و ب ره ویعل ھ أم ا یعظم ب ك إیصال م ا ال نمل إّن
  ].١٠٦"[فیصح أن صالتنا علیھ الدعاء لھ بذلك وابتغاؤه من اهللا عز وجل 



اء من اهللا عز     وقد أید ابن القیم ھذا الرأي القائل بأ ن الثن ّن صالتنا ھي طلب المزید م
ھ عن صالتھ    : "وجل حیث قال الصالة المأمور بھا فیھا ھي الطلب من اهللا ما أخبر ب

ھ فھي     ھ وتقریب وصالة مالئكتھ، وھي ثناء علیھ وإظھار لفضلھ وشرفھ وإرادة تكریم
  : لوجھینتتضمن الخبر والطلب وسمى ھذا السؤال والدعاء مّنا نحن صالة علیھ 

دھما  لھ واإلرادة         : أح رفھ وفض ذكر ش ارة ب ھ واإلش لي علی اء المص من ثن ھ یتض أّن
  . والمحبة كذلك من اهللا تعالى، فقد تضمنت الخبر والطلب

ھ    : الوجھ الثاني ھ فصالة اهللا علی أن ذلك سمي مّنا صالة لسؤالنا من اهللا أن یصلي علی
ك     ثناؤه وإرادتھ لرفع ذكره وتقریبھ، وصالتنا نحن ل ذل الى أن یفع علیھ سؤالنا اهللا تع

ى          ى اهللا وتضاف إل ا تضاف إل ھ فإنھ ا جاء ب بھ وضد ھذا في لعنة أعدائھ الشائنین لم
اُه      {: العبد كما قال تعالى ا َبیَّنَّ ِد َم ْن َبْع َدى ِم ِإنَّ الَِّذیَن َیْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ِمْن اْلَبیَِّناِت َواْلُھ

ونَ   ِللنَّاِس ِفي اْلِكَت ُنُھْم الالَِّعُن ُھ َوَیْلَع رة [} اِب ُأْوَلِئَك َیْلَعُنُھْم اللَّ م   ]. ١٥٩:البق ة اهللا لھ فلعن
ك          ل ذل الى أن یفع د تتضمن سؤال اهللا تع ة العب م ولعن تتضمن مقتھ وإبعاده وبغضھ لھ

  ].١٠٧"[بمن ھو أھل اللعنة
اهللا علیھ وسلم وعلى ھذا فمعنى صالة اهللا عز وجل وصالة المالئكة على النبي صلى 

الى لرسولھ صلى اهللا             اء من اهللا تع ك الثن ب ذل ي طل ؤمنین ف ي حق الم الثناء، وأّما ف
  .علیھ وسلم

لم   ھ وس خاوي عن شیخھ     : حكم الصالة على النبي صلى اهللا علی ر الس ي  ] ١٠٨[ذك ف
  :حكم الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم عشرة أقوال

  .إنھا مستحبة: القول األول
  .إنھا واجبة في الجملة بغیر حصر لكن أقل ما یحصل بھ األجزاء مرة: يالثان

  .أّنھا تجب في العمر في صالة أو في غیرھا وھي مثل كلمة التوحید: الثالث
  .تجب في القعود مرة آخر الصالة بین قول التشھد وسالم التحلیل: الرابع

  .تجب في التشھد فقط: الخامس
  .تعیین المحل تجب في الصالة من غیر: السادس
  .یجب اإلكثار منھا من غیر تقیید بعدد: السابع
  .تجب كلما ذكر صلى اهللا علیھ وسلم: الثامن
  .تجب في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مراًرا: التاسع
  ].١٠٩[تجب في كل دعاء: العاشر

ة      ي الحقیق ا ف لم ولكّنھ ھذه عشرة أقوال في حكم الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وس
  .أّنھا مستحبة: أولھما: لواقع قوالنوا

ا ي          : ثانیھم رات وف دد الم ي ع وا ف ا اختلف ون بوجوبھ ذین یقول ن ال ة ولك ا واجب أّنھ
وال   ذه األق ب ھ وال إال أّن أغل عة أق والھم تس ت أق ى بلغ ا حت ب فیھ ي تج واطن الت الم

  . متعلقة بالمواطن التي تجب الصالة فیھا
ي   ع مراعاة        وأصح ما قیل في حكمھا أّنھا تجب ف ت م دد أو وق د بع دون تقیی ة ب الجمل
  .المواطن التي یتأكد وجوبھا أو استحبابھا

ة      ]: "١١٠[یقول صاحب بھجة المحافل ة الكریم ا لآلی ة إجماًع وأما حكمھا فھي واجب
  ].١١٢"[لكّنھ غیر محدد بوقت وال عدد] ١١١[



ول باستحب    ا إّال إذا  وھذا اإلجماع الذي ادعاه فیھ نظر ألّن من العلماء من یق ابھا مطلًق
  .حملنا االستحباب بما زاد على المرة الواحدة

و      : "یقول السخاوي دة وھ رة الواح ى الم ا زاد عل وقد أول بعض العلماء ھذا القول بم
  ].١١٣"[متعین واهللا أعلم 

للصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم : صیغ الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم
لم بأسانید       صیغ كثیرة ذكرھا ھ وس ي صلى اهللا علی العلماء في كتبھم یروونھا عن النب

ي     ن النب ا روي ع ا مم عیفة أو یلفقونھ ھا ض نة وبعض ھا حس حیحة وبعض ھا ص بعض
  .صلى اهللا علیھ وسلم من صیغ الصالة أو یؤلفونھا من عندھم

یغ        ن الص ا م ا غیرھ ا وأّم تم بھ رض ی حیحة ألّن الغ یغ الص ذكر الص ي ب ا نكتف وھن
ا        الض دم ثبوتھ ا لع دم جوازھ ى ع اء عل ض العلم عیفة أو الملفقة فال یتم بھا بل نص بع

  .عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم من ناحیة السند أو بالكیفیة الملفقة
  .وعلى ھذا فالبد للمسلم أن یلتزم بالصیغ المأثورة الصحیحة أو الحسنة

ي صلى اهللا   وقد ذكر الشیخ ناصر الدین األلباني سبع صیغ صحیحة للصال ة على النب
  ].١١٤[علیھ وسلم

ھ  ي كتاب ا وردت ف یغ كم ذه الص ذكر ھ لم " ون ھ وس لى اهللا علی ي ص الة النب فة ص ص
  .وبنفس الترتیب
حاب            : الصیغة األولى ن حزم عن رجل من أص ن عمرو ب د ب ن محم ر ب عن أبي بك

ول       ان یق ھ ك لم أّن ھ وس ي صلى اهللا علی ى أھل       : "النب د وعل ى محم م صّل عل ھ اللھ بیت
د   وعلى أزواجھ وذریتھ كما صلیت على آل أبراھیم إنك حمید مجید وبارك على محم
د       ك حمی راھیم إّن ى آل إب ت عل ا بارك ھ كم ھ وذریت ى أزواج ھ وعل ى آل بیت وعل

  ].١١٥"[مجید
ى   : "عن كعب بن عجرة عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم: الصیغة الثانیة اللھم صّل عل

ى      محمد وعلى آل محمد كما صلی ارك عل م ب د، اللھ د مجی ت على آل إبراھیم إنك حمی
  ].١١٦"[محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراھیم إنك حمید مجید

ال  : الصیغة الثالثة ھ ق ت : عن طلحة بن عبید اهللا رضي اهللا عن ف    : قل ا رسول اهللا كی ی
ال    ك؟ ق ل : الصالة علی ى       : "ق ا صلیت عل د كم ى آل محم د وعل ى محم م صّل عل اللھ

ا باركت      د كم ى آل محم إبراھیم وآل إبراھیم إنك حمید مجید، وبارك على محمد وعل
  ].١١٧"[على إبراھیم وآل إبراھیم إنك حمید مجید

ة یغة الرابع ال  : الص ھ ق ي اهللا عن اري رض عود األنص ي مس ن أب ول اهللا : ع ا رس أتان
صلي علیك یا أمرنا اهللا أن ن: صلى اهللا علیھ وسلم في مجلس عبادة فقال بشیر بن سعد

ال     ك؟ ق ف نصلي علی ى       : رسول اهللا، فكی لم حت ھ وس فسكت رسول اهللا صلى اهللا علی
لم    ھ وس وا : تمنینا أّنھ لم یسألھ، ثم قال رسول اهللا صلى اهللا علی ى    : "قول م صّل عل اللھ

محمد وعلى آل محمد كما صلیت على آل إبراھیم، وبارك على محمد وعلى آل محمد 
  ].١١٨"[یم في العالمین إّنك حمید مجیدكما باركت على آل إبراھ

ال   : الصیغة الخامسة ھ ق ذا     : عن أبي سعید الخدري رضي اهللا عن ا رسول اهللا ھ ا ی قلن
ال     ك؟ ق الة علی ف الص ك، فكی الم علی وا: الس دك     : "قول د عب ى محم ّل عل م ص اللھ



ى   ورسولك كما صلیت على آل إبراھیم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت عل
  ].١١٩"[مإبراھی

الوا        : الصیغة السادسة  م ق ھ أّنھ د الساعدي رضي اهللا عن ي حمی ا رسول اهللا   : عن أب ی
وا  لم قول ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ك؟ فق ّلي علی ف نص ى : "كی ّل عل م ص اللھ

ى        د وعل ى محم ارك عل راھیم، وب ى آل إب محمد وعلى أزواجھ وذریتھ كما صلیت عل
  ].١٢٠"[إبراھیم إّنك حمید مجیدأزواجھ وذریتھ كما باركت على آل 

ھ   : الصیغة السابعة عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أّنھم سألوا رسول اهللا صلى اهللا علی
ارك     : "قولوا: وسلم كیف نصلي علیك؟ قال د وب ى آل محم د وعل اللھم صّل على محم

د      ك حمی راھیم إّن راھیم وآل إب على محمد وعلى آل محمد كما صلیت وباركت على إب
  ].١٢١["مجید

ا             د م حابھ بع لم أص ھ وس ا رسول اهللا صلى اهللا علی ي عّلمھ ھذه ھي صیغ الصالة الت
ى           اء عل ض العلم ذا ذھب بع ا، ولھ ا بیّن حیحة كم سألوا عنھا والتي وردت بأسانید ص
ھ            ھ صلى اهللا علی ي الصالة علی ات ف ا أفضل الكیفی ق ألّنھ ر أو تلفی التزامھا دون تغیی

ة الصالة         استدل: "وسلم یقول السخاوي حابھ كیفی ھ وسلم ألص ھ صلى اهللا علی بتعلیم
رف    ھ إال األش ار لنفس ھ ال یخت ات؛ ألّن ل الكیفی ا أفض ا أّنھ ؤالھم عنھ د س ھ بع علی
ر       ق الب ھ أفضل الصلوات فطری واألفضل، ویترتب على ذلك لو حلف أن یصلي علی

  ].١٢٢"[أن یأتي بذلك 
لى اهللا  ي ص ن النب حیحة ع یغ الص ذه الص ع ورود ھ ض  وم از بع د أج لم فق ھ وس علی

ع من   ]: "١٢٣[یقول الفاكھي: العلماء الصالة علیھ بلفظ جمیل ونقل ابن مندة عن جم
اظ    حیحة باأللف اني الص ن المع افًیا ع ا ش ھ اهللا بیاًن ن رزق رھم أّن م حابة وغی الص

  ].١٢٤"[الفصیحة فأبان عن الشرف النبوي كان كمن سلك السنن السنیة 
ن الت   اب حس ي كت اء ف لوج ن      : "وس ر حس لم أم ھ وس لى اهللا علی ظ ص الة بلف والص

ھ      ل وج ى أكم ود عل وفي بالمقص از الم ة واإلیج من للبالغ أ  ] ١٢٥[متض ذا تواط ول
  ].١٢٦"[المؤلفون وغیرھم من العلماء المتقدمین والمتأخرین على التزامھا

  .وأّما التلفیق بین صیغ الصالة فقد استحسنھ بعض العلماء وكرھھ بعضھم
ول ومن الذی ي     : "ن استحسنوه اإلمام النووي رحمھ اهللا حیث یق ا ف ع م وینبغي أن یجم

اللھم صل على محمد عبدك ورسولك النبي األمي وعلى : "األحادیث الصحیحة فیقول
ى           ارك عل راھیم وب ى آل إب راھیم وعل ى إب ا صلیت عل ھ كم آل محمد وأزواجھ وذریت

إبراھیم وعلى آل إبراھیم في محمد وعلى آل محمد وأزواجھ وذریتھ كما باركت على 
  ].١٢٧"[العالمین إّنك حمید مجید

خاوي         ر الس ا ذك ھ كم د علی ا زاده وتزی در م ومع ھذا  فقد فاتھ شيء، ولعلھا توازي ق
ي  : عن شیخھ ابن حجر العسقالني مثل قولھ عبدك ورسولك ومثل قولھ في العالمین ف

  ].١٢٨"[ا وغیر ذلك اللھم صّل وبارك ألنھما ثبتا مًع: " األولى ومثل قولھ
ول         ث یق ھ اهللا  حی ة رحم ن تیمی نھم اب : وأما الذین كرھوا التلفیق بین صیغ الصالة فم

ھ       " ي صلى اهللا علی ان النب ي ك ار الت ولبعض المتأخرین في بعض ھذه األدعیة واألذك
ع           أن جم ة ب ة محدث اظ متنوعة طریق ت بألف اظ متنوعة وروی وسلم یقولھا ویعلمھا بألف

واستحب ورأى ذلك أفضل ما یقال فیھا مثال الحدیث الذي في الصحیحین  تلك األلفاظ



ي دعاء أدعو    : عن أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھ أّنھ سأل رسول اهللا] ١٢٩[ علِّمن
ًرا    : " بھ في صالتي قال ا كثی ًرا وروي   ... " اللھم إّني ظلمت نفسي ظلًم د روي كثی ق

ول كث    ل یستحب أن یق ذلك إذا روي   كبیًرا فیقول ھذا القائ ًرا وك ًرا كبی م صّل   : " ی اللھ
" اللھم صّل على محمد وعلى أزواجھ وذریتھ " وروي " على محمد وعلى آل محمد 

ذه     . وأمثال ذلك ة المعروفین وطرد ھ وھذه طریقة محدثة لم یسبق إلیھا أحد من األئم
تفتاح ب       ال االس أثورة وأن یق اظ الم ذه األلف ع ھ ھد بجمی ذكر التش ة أن ی ع الطریق جمی

ل       . األلفاظ المأثورة تھم، ب د من أئم م یستحبھ أح وھذا مع أّنھ مخالف لعمل المسلمین ل
إذ قال ھذا تارة على آل : عملوا بخالفھ فھو بدعة في الشریعة، فاسد في العقل، ثم قال

  ].١٣٠... "[محمد وتارة على أزواجھ وذریتھ كان حسًنا
ھ ا     ة رحم یم الجوزی ن ق ول  وتبعھ في ذلك تلمیذه اب ث یق ة أي   : " هللا حی ذه الطریق إّن ھ

ة              د من األئم ا أح م یسبق إلیھ ة ل ة محدث ین جمع صیغ الصالة طریق طریقة التلفیق ب
ع         تفتح بجمی لي أن یس تحب للمص ھ أن یس ا لزم احبھا إن طردھ روفین وأّن ص المع
ع      جوده جمی ھ وس ي ركوع ول ف ھدات وأن یق ع التش ھد بجمی تفتاحات وأن یستش االس

وھذا باطل فإنھ خالف عمل الناس ولم یستحبھ أحد من أھل العلم . ردة فیھاألذكار الوا
  ].١٣١"[وھو بدعة وإن لم یطردھا تناقض وفرق بین متماثلین 

لم          ھ وس ت عن الرسول صلى اهللا علی ذه الصیغ تثب والرأي األخیر ھو األصح ألن ھ
ا و       ا سألوه عنھ د م ة، بع ذه الكیفی ب   بھذه الكیفیة وأنھ عّلم أصحابھ بھ ق یترت ألن التلفی

عنھ صیغة مصطنعة مؤتلفة لم یقل بھا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وعلینا االتباع ال 
  .االبتداع

والً   لم ق ھ    . ھذا ما یتعلق بصیغ الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وس ا الصالة علی وأم
ارة      ة عب ى كتاب ون عل ھ  صلى اهللا ع " صلى اهللا علیھ وسلم كتابة فقد اصطلح المؤلف لی

  .بعد ذكر النبي صلى اهللا علیھ وسلم" وسلم 
ره     ھ یك ا أن ولذلك یكره أن یقتصر على الصالة دون السالم أو السالم دون الصالة كم

ا  " صلم "أو " ص"أو " صلعم"أن یرمز إلیھما بحرفین أو نحو ذلك مثل صعم أو  وم
  .شابھ ذلك

ى اهللا   و: " یقول ابن كثیر رحمھ اهللا تعالى نقًال عن ابن الصالح اء عل لیحافظ على الثن
ال یسأم     عز وجل والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وإن تكرر ف

ًرا    ًرا كثی ھ خی ى         . فإن فی ًزا وال یقتصر عل ة ال رم لیم كامل ب الصالة والتس ث یكت بحی
  ].١٣٢[واضحة كاملة" صلى اهللا علیھ وسلم"یعني ولیكتب " علیھ السالم"قولھ 

لجمع بین الصالة والسالم على النبي صلى اهللا علیھ وسلم األمر بھما مًعا في ومستند ا
ى  ]. ٥٦:األحزاب [} َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْیِھ َوَسلُِّموا َتْسِلیًما{: قولھ تعالى ومعن

رات       وت من الخی ھ ال خل ك وتأویل السالم فقیل السالم الذي ھو اسم من أسماء اهللا علی
  ....لبركات وسلمت من المكاره واآلفاتوا

ام   ویحتمل أن یكون بمعنى السالم أي لیكن قضاء اهللا علیك السالم وھو السالمة كالمق
  ...أي یسلمك اهللا من المالم والنقائص... والمقامة

  ].١٣٣[ویحتمل أن یكون بمعنى المسالمة لھ واالنقیاد



ا   وأما حكم السالم علیھ صلى اهللا علیھ وسلم فتابع لحكم الصالة علیھ ألمر الوارد بھم
  .مًعا في اآلیة السابقة

السالم علیك أیھا النبي ورحمة اهللا وبركاتھ الواردة في "وأما صیغة السالم علیھ فھي 
  ].١٣٤[كما ھو الظاھر" التشھد

وأما مواطنھا المتفق علیھا فھي في التشھد وعند زیارة قبره صلى اهللا علیھ وسلم بأبي 
  .وأمي
  .ثوابھا فتشترك الصالة في كثیر من ذلك وأما

لم   ھ وس رة للصالة      : مواطن الصالة على النبي صلى اهللا علی واطن كثی اء م ر العلم ذك
على النبي صلى اهللا علیھ وسلم فمنھم من ذكر أربعین موطًنا كابن قیم الجوزیة رحمھ 

ام    دیع      ]١٣٥[اهللا تعالى في جالء األفھ ول الب ي الق خاوي ف ذلك الس نحو  ] ١٣٦[، وك
یم   ن الق ا كصاحب        . عدد المواطن التي ذكرھا اب ین موطًن ین وثالث ر اثن نھم من ذك وم

  ].١٣٧[بھجة المحافل
  .ونذكر ھنا أھم ما صح من ھذه المواطن وخاصة المرفوع من ذلك

في الصلوات عامة بعد التشھد لحدیث فضالة بن عبید صاحب رسول : الموطن األول
ي      : لاهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقو دعو ف لم رجًال ی ھ وس سمع رسول اهللا صلى اهللا علی

ال رسول اهللا صلى       لم فق ھ وس صالتھ لم یمجد اهللا ولم یصّل على النبي صلى اهللا علی
ره  : "اهللا علیھ وسلم ھ ولغی د     : "عجل ھذا، ثم دعاه فقال ل دأ بتمجی دكم فلیب إذا صّلى أح

لى اهللا علی       ي ص ى النب ّلي عل م یص ھ ث اء علی ھ والثن ا   الّل د بم دعو بع م ی لم ث ھ وس
  ].١٣٨"[شاء

لم         ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل ى أّن الص ھ عل ي منطوق دل ف دیث ی ذا الح وھ
  .مطلوبة في الصالة

ة   : الموطن الثاني رة الثانی د التكبی ال   : صالة الجنازة بع دیث الزھري ق ا   : لح سمعت أب
ال   ازة   إن السنة ف  : "أمامة بن سھل بن حنیف یحدث سعید بن المسیب ق ي صالة الجن

دعاء             ص ال م یخل لم ث ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب اب، ویصلي عل أن یقرأ بفاتحة الكت
  ].١٣٩"[للمیت متى یفرغ وال یقرأ إال مّرة واحدة ثم یسلم في نفسھ 

ن العاص رضي اهللا    : عقب إجابة المؤذن: الموطن الثالث لحدیث عبد اهللا بن عمرو ب
ي صلى اهللا ع    ول   عنھما أّنھ سمع النب لم یق ھ وس ا      : " لی ل م وا مث ؤذن فقول إذا سمع الم

ي         لوا ل م س ًرا ث ا عش ھ بھ یقول ثم صّلوا علّي فإّن من صّلى علّي صالة صّلى اهللا علی
و    ا ھ الوسیلة فإنَّھا منزلة في الجنة، ال تنبغي إّال لعبد من عباد اهللا، وأرجو أن أكون أن

  ].١٤٠"[فمن سأل لي الوسیلة حلت لھ شفاعتي
   

ذه  ة    وھ اس وخاص ھ الن ا یفعل ا لم ًرا خالًف را ال جھ ل س ا القائ ي أن یقولھ الة ینبغ الص
  .ثم الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم] ١٤١[المؤذنون من الجھر باآلیة

   
اني دین األلب ر ال یخ ناص ول الش ذه  : " یق اونین بھ ض المتھ رى بع ب أن ت ن العجی وم

ًكا ببدعة       اس تعصًبا وتمس د الن ھ       السنن أش ھ صلى اهللا علی ؤذن بالصالة علی ر الم جھ



النبي صلى اهللا          ا ب ك حب ون ذل انوا یفعل إن ك ا، ف وسلم عقب األذان مع كونھ بدعة اتفاًق
  ].١٤٣"[وتركوا تلك البدعة ] ١٤٢[علیھ وسلم فھال اتبعوه في ھذه السنة 

   
ع  ة   : الموطن الراب وم الجمع ھ أن الن    : طوال ی ن أوس رضي اهللا عن دیث أوس ب ي  لح ب

إّن من أفضل أیامكم یوم الجمعة فأكثروا علّي من الصالة   : "صلى اهللا علیھ وسلم قال
یا رسول اهللا وكیف تعرض صالتنا علیك : ، فقالوا"فیھ، فإّن صالتكم معروضة علّي 

ال  ت؟ ق د أرم ال : "وق ت؟ ق ول بلی اء  : یق اد األنبی ى األرض أجس ّرم عل إن اهللا ح
]"١٤٤.[  
   

: لحدیث أبي ھریرة رضي اهللا عنھ موقوًفا علیھ قال: مجلس في كل: الموطن الخامس
یھم        "  ان عل ھ إّال ك ھ فی ذكروا اهللا ویصلوا علی ل أن ی ما جلس قوم مجلًسا ثم تفرقوا قب

  ].١٤٥"[حسرة یوم القیامة 
   

لم  : كلما ذكر اسمھ صلى اهللا علیھ وسلم: الموطن السادس ھ وس : " لقولھ صلى اهللا علی
ثواب الصالة على النبي صلى اهللا  ]. ١٤٦.. "[ه فلم یصّل علّيالبخیل من ذكرت عند

نھم         : علیھ وسلم لم، فم ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ًرا للصالة عل ذكر العلماء ثواًبا كثی
ام        الء األفھ ي ج ھ اهللا ف یم رحم ابن الق ا ك ین ثواًب ارب أربع ا یق ر م ن ذك ، ]١٤٧[م

  ].١٤٨[والسخاوي في القول البدیع
   

المذكور منھ ما یستند إلى دلیل صحیح، ومنھ ما یستند إلى أدلٍة ضعیفة،  وھذا الثواب 
  .كما أّن بعًضا منھ یدخل في بعض اآلخر

  : وأذكر ھنا أھم ما ذكره العلماء
دیث     : أولھا دة لح كتابة عشر حسنات لمن صّلى علیھ صلى اهللا علیھ وسلم صالة واح

لم   عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنھ أّنھ سمع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
  ].١٤٩"[من صّلى علّي صالة صّلى اهللا علیھ بھا عشًرا : "... یقول

ال          لم ق ھ وس ھ أّن رسول اهللا صلى اهللا علی رة رضي اهللا عن ي ھری من  : " ولحدیث أب
  ].١٥٠"[صّلى عليَّ صالة واحدة صّلى اهللا علیھ عشًرا 

ي       : ثانیھا ى النب د       محو عشر سیئات عمن صّلى عل دیث عب لم لح ھ وس صلى اهللا علی
ھ عشر    : "الرحمن بن عمرو قال ب اهللا ل من صّلى على النبي صلى اهللا علیھ وسلم كت

  ].١٥١... "[حسنات ومحا عنھ عشر سیئات
رحمن      : ثالثھا د ال دیث عب لم لح ھ وس رفع عشر درجات لمن صلى علیھ صلى اهللا علی

ھ عشر حسنات      من صّلى على النبي صلى اهللا علیھ: "بن عمرو قال ب اهللا ل وسلم كت
  ].١٥٢"[ومحا عنھ عشر سیئات ورفع لھ عشر درجات

ن       : رابعھا ي ب دیث أب لم لح ھ وس مغفرة الذنب كلھ لمن صّلى على النبي صلى اهللا علی
ل       : كعب رضي اهللا عنھ قال ي اللی ي ثلث لم یخرج ف ھ وس كان رسول اهللا صلى اهللا علی

ھ   جاءت الراجفة تتبعھا الرادفة: "فیقول يّ  " جاء الموت بما فی ال أب ا رسول اهللا   : وق ی
ھ     ] ١٥٣[إّني أصّلي من اللیل أفأجعل لك ثلث صالتي؟  ال رسول اهللا صلى اهللا علی ق



لم       : الشطر قال: وسلم ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی : أفأجعل لك شطر صالتي؟ ق
  ].١٥٤"[لھ إذن یغفر لك ذنبك ك: أفأجعل لك صالتي كلھا؟ قال: الثلثان أكثر، قال

ن مسعود          : خامسھا دیث اب ة لح وم القیام لم ی ھ وس القرب من رسول اهللا صلى اهللا علی
ال ھ ق ي اهللا عن لم: رض ھ وس لى اهللا علی ي ص ال النب ة : "ق وم القیام ي ی اس ب ى الن أول
  ].١٥٥"[أكثرھم علّي صالة

ھا ف   : سادس ن أن یوص و م ره ینج د ذك لم عن ھ وس لى اهللا علی ھ ص ّلى علی ن ص أن م
ال    بال لم ق ھ وس ل  : "بخل لحدیث علي رضي اهللا عنھ أّن رسول اهللا صلى اهللا علی البخی

  ].١٥٦"[من ذكرت عنده فلم یصّل علّى
ھ       : سابعھا اس رضي اهللا عن ن عب دیث اب ة لح أّنھ من صلى علیھ ال یخطئ أبواب الجن

ال     لم ق ھ وس لى اهللا علی ي ص ق    : "أن النب ئ طری يَّ خط الة عل ى الص ن ینس م
  ].١٥٧"[الجنة

  .وھذان الحدیثان األخیران یدالن على الثواب بدلیل المخالفة
  .أنھا سبب لشفاعة النبي صلى اهللا علیھ وسلم إذا قرنھا بسؤال الوسیلة لھ: ثامنھا

ھ      ي صلى اهللا علی لحدیث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنھما أنھ سمع النب
ل ثم صّلوا عليَّ فإن من صّلى عليَّ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقو: "وسلم یقول

صالة صلى اهللا علیھ بھا عشًرا ثم سلوا لي الوسیلة فإنھا مترلة في الجنة ال تنبغي إّال  
ھ           ت ل یلة حّل ي الوس أل ل ن س و فم ا ھ ون أن و أن أك اد اهللا، وأرج ن عب د م لعب

  ].١٥٨"[شفاعتي
   

  ــــــــــــــــ
  : الھوامش

ب،          القطعة من اللحم، : المضغة] ١[ ي القل ا تعن ا مضغ، وھن ا یمضغ، وجمعھ در م ق
  ).٤/٣٣٩(النھایة في غریب الحدیث البن األثیر : انظر. ألنھ قطعة لحم من الجسد

  ).١/١٩٢٠(صحیح البخاري، كتاب اإلیمان، باب من استبرأ لدینھ ] ٢[
لم  ] ٣[ صحیح البخاري، باب كیف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
)١/٦.(  
  ).٣/١٣١١٣٢(غرائب القرآن، ] ٤[
  ).٤/٢٠٤٥(صحیح مسلم، كتاب القدر، بات تصریف اهللا القلب كیف شاء ] ٥[
  ).٤/٢٠٤٥(صحیح مسلم، كتاب القدر، باب تصریف اهللا القلب كیف شاء ] ٦[
  ).ھـ٢٩٢٣٧٠(ھو أبو منصور محمد بن أحمد اْألزھري ] ٧[
  ).١٥/٥١٣(تھذیب اللغة مادة أمن ] ٨[
  ).٢٥:ص(قدمت ترجمتھ في ت] ٩[
  ).١/١٣٣(معجم مقاییس اللغة ] ١٠[
نة       ] ١١[ وفى س ادي المت وب الفیروزأب ن یعق د ب دین محم د ال ـ٨١٧(مج ر ). ھ انظ

  ).٢/٢٧٣٢٧٥(ترجمتھ في بغیة الوعاة 
  ).٤/١٩٩(القاموس المحیط ] ١٢[
  ).٢٥:ص(تقدمت ترجمتھ في ] ١٣[



  ).١٣/٢١(لسان العرب ] ١٤[
  ).١٥/٥١٤(، تھذیب اللغة] ١٥[
  ).١٤٦(اإلیمان ] ١٦[
  ).١٤٦١٤٧: (المصدر السابق] ١٧[
  ).٨٥: (الفوائد] ١٨[
  ).٢/٥٣٩(القاضي عیاض : الشفا بتعریف حقوق المصطفى] ١٩[
  ).٢٤٢٥: (القاعدة المراكشیة] ٢٠[
  ).١٠٧(الفوائد ] ٢١[
ن   ] ٢٢[ لم ع ھ وس لى اهللا علی ل ص ؤال جبری اب س ي ب ان ف اب األیم ي كت البخاري ف

  ).١/١٨(اإلیمان واإلسالم واإلحسان وعلم الساعة 
اب   ] ٢٣[ ان، ب اب اإلیم ي كت اري ف وا     : (البخ اة فخل وا الزك الة وآت اموا الص أن أق ف

ى       ). ١/١٣) (سبیلھم اس حت ال الن ر بقت اب األم ان، ب واللفظ لھ، ومسلم في كتاب اإلیم
  ).١/٥٣. (الزكاةیقولوا ال إلھ إّال اهللا محمد رسول اهللا ویقیموا الصالة ویؤتوا 

ھ   ] ٢٤[ مسلم في كتاب اإلیمان، باب وجوب اإلیمان برسالة نبینا محمد صلى اهللا علی
  ).١٣٤٨(وسلم إلى جمیع الناس ونسخ الملل بملتھ 

  .تقدم تخریجھ في الصفحة السابقة] ٢٥[
  ).٢/٥٤٠(الشفا بتعریف حقوق المصطفى ] ٢٦[
اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في سریة بعثنا رسول : جزء من حدیث أسامة، وتمامھ] ٢٧[

ال    ي     : فصبحنا في الخرقات من جھینة فأدركت رجًال فق ع ف ھ فوق ھ إال اهللا فطعنت ال إل
ھ     لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس لم فق ھ وس لى اهللا علی ي ص ھ للنب ك فذكرت ن ذل ي م نفس

لم ال: "وس ھ؟: أق ھ إّال اهللا وقتلت ال" ال إل ت: ق ا  : قل ا قالھ ول اهللا، إنم ا رس ن ی ا م خوًف
فما زال یكررھا عليَّ حتى " أفال شققت عن قلبھ حتى تعلم أقالھا أم ال؟: "قال. السالح

ذ لمت یومئ ي أس ت أّن ل   . تمنی ریم قت اب تح ان، ب اب اإلیم ي كت لم ف حیح مس ر ص انظ
  ).١/٥٦(ال إلھ إّال اهللا : الكافر بعد أن قال

اب تف  ] ٢٨[ ان، ب اب اإلیم ي كت اري، ف حیح البخ ي ص دیث ف ان  الح ل اإلیم ل أھ اض
الى : "بلفظ) ١/١٣( أخرجوا  : یدخل أھل الجنة الجنة وأھل النار النار، ثم یقول اهللا تع

  ".من كان في قلبھ مثقال حبة من خردل من إیمان
  ).٢/٥٤١(الشفا بتعریف حقوق المصطفى ] ٢٩[
  ).١/٨٢(موسوعة سماحة اإلسالم لمحمد صادق عرجون ] ٣٠[
  ).٢/٤٢٢(انظر تفسیر ابن كثیر ] ٣١[
ا           ] ٣٢[ ان وأفضلھا وأدناھ دد شعب اإلیم ان ع اب بی ان، ب اب اإلیم لم، كت صحیح مس
)١/٦٣.(  
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب اإلیمان، باب حب الرسول صلى اهللا علیھ ] ٣٣[

  ).١/١٢(وسلم من اإلیمان 
  ).٢/٤١٦٤١٧: (بصائر ذوي التمییز] ٣٤[
  ).١/٥٢: (القاموس المحیط] ٣٥[
  ).١/٢٨٩: (ن العربلسا] ٣٦[



  ).٣/١٠: (مدارج السالكین] ٣٧[
  ).٣/٣٧١(یحتمل أّنھ ابن عیینة أو الثوري كما ذكر الخفاجي في شرح الشفا ] ٣٨[
  ).٢/٥٧٨٥٧٩: (الشفا بتعریف حقوق المصطفى] ٣٩[
  ).١٩٠: (الذریعة إلى مكارم الشریعة] ٤٠[
  ).١٧٧١٧٩: (رسالة المسترشدین] ٤١[
  ).١٩٠: (ارم الشریعةالذریعة إلى مك] ٤٢[
  ).١٠٥: (مفردات في غریب القرآن] ٤٣[
  ).٢/٥٧٩: (الشفا] ٤٤[
  ).٢/٥٨٠٥٨١: (الشفا] ٤٥[
  ).٤/٣٢٩: (تفسیر القرآن العظیم] ٤٦[
أخرجھ الترمذي في سننھ، أبواب المناقب، باب فیمن سب أصحاب النبي صلى ] ٤٧[

  .ھ إال من ھذا الوجھحدیث حسن غریب ال نعرف: وقال) ٥/٣٥٨(اهللا علیھ وسلم 
  ).٢/٣٥٣: (النھایة في غریب الحدیث. یعني الظالل التي حولھ: سدة المسجد] ٤٨[
ب       ] ٤٩[ ن أح ع م رء م اب الم لة واآلداب، ب ر والص اب الب ي كت لم ف حیح مس ص
)٤/٢٠٣٣.(  
ان       ] ٥٠[ اب حالوة اإلیم ان، ب اب اإلیم ي كت ي   )١/١٢(أخرجھ البخاري ف لم ف ، ومس

ان   كتاب اإلیمان، باب  ظ  ) ١/٦٦(بیان خصال من اتصف بھن وجد حالوة اإلیم واللف
  .لھ
د  ] ٥١[ ع الزوائ ي ) ٧/٧(مجم ال الھیثم ط   : وق غیر واألوس ي الص ي ف رواه الطبران

  .ورجالھ رجال الصحیح غیر عبد اهللا بن عمران الغامدي وھو ثقة
 أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب اإلیمان، باب حب الرسول صلى اهللا علیھ] ٥٢[

  ).١/١٢(وسلم من اإلیمان 
  .صحیح اإلسناد ولم یخرجاه ووافقھ الذھبي: ، وقال)٣/٥٥٩(مستدرك الحاكم ] ٥٣[
  ).٢/٩٦(النھایة في غریب الحدیث . القرع واحدتھا دباءة: الدباء] ٥٤[
صحیح البخاري، كتاب األطعمة، باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبھ إذا   ] ٥٥[

  ).٣/٢٩١(لم یعرف منھ كراھیة 
  ).٣/٩٥: (انظر سیرة ابن ھشام] ٥٦[
ب          ] ٥٧[ ن أح ع م رء م اب الم لة واآلداب، ب ر والص اب الب لم، كت حیح مس ص
)٤/٢٠٣٢.(  
ل] ٥٨[ یم    : جل ر والعظ ون للحقی داد، یك ن األض ل م یر، والجل ین یس ي  . ھ ة ف النھای

  ).١٠/٢٨٩(غریب الحدیث 
  ).٣/٤٣(انظر سیرة ابن ھشام ] ٥٩[
  ).٢٤/٢٤٩: (ازيتفسیر الفخر الر] ٦٠[
  ).٢٢/٤٦: (تفسیر الفخر الرازي] ٦١[
  ).٨٩: (في دیوانھ] ٦٢[
  ).٤/٢١(صحیح البخاري، كتاب الطب، باب من البیان سحرا ] ٦٣[
  ).٢١٩: (روضة العقالء ونزھة الفضالء] ٦٤[



  ).٢٢/٤٧: (تفسیر الفحر الرازي] ٦٥[
  ).٤/٢٠٥: (تفسیر القرآن العظیم] ٦٦[
  ).٢٦/٥٧(قرآن ورغائب الفرقان للنیسابوري تفسیر غرائب ال] ٦٧[
  ).٦/٣٣٣٩: (في ظالل القرآن] ٦٨[
  ).٤٢٣:ص(الصارم المسلول على شاتم الرشول ] ٦٩[
  ).٨/٤٥٧(زاد المسیر ] ٧٠[
  ).٤/١٠٤(التسھیل ] ٧١[
  ).٣/٥٥٦(اإلنصاف فیما تضمنھ الكشاف من االعتزال الذي بھامش الكشاني ] ٧٢[
  ).٤/١٢٦(ب الرقاق، باب حفد اللسان صحیح البخاري، كتا] ٧٣[
ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم : ، وقال)٢/٤٦٢(الحاكم في مستدركھ ] ٧٤[

  .یخرجاه ووافقھ الذھبي
  ).٣/١٩١(صحیح البخاري، كتاب التفسیر، باب تفسیر سورة الحجرات ] ٧٥[
  ).٦/٣٣٣٩: (في ظالل القرآن] ٧٦[
  ).١٧٠٣ ٤/١٧٠٢: (أحكام القرآن البن العربي] ٧٧[
  ).١/٩٣(صحیح البخاري، كتاب الصالة، باب رفع الصوت في المسجد ] ٧٨[
  ).٧/٦١٧: (أضواء البیان] ٧٩[
  ).٣/٣٩٨(أحكام القرآن للجصاص ] ٨٠[
  ).٢٨/١١٣: (تفسیر الفخر الرازي] ٨١[
یوطي،  ] ٨٢[ أثور للس یر بالم ور بالتفس در المنث یوطي)٧/٥٥٢(ال ال الس رواه : ، وق

  .اني وغیرھما بسند صحیحأحمد والطبر
  ).٤/٢٠٨: (تفسیر القرآن العظیم] ٨٣[
  ).٤/٢٠٨: (تفسیر القرآن العظیم] ٨٤[
  ).٦/٦٨(انظر زاد المسیر ] ٨٥[
وفى سنة          ] ٨٦[ ة المت ابن عطی ب المعروف ب ن غال د الحق ب انظر  ) ھـ ٥٤١(ھو عب

  ).١/٢٦٠٢٦١(ترجمتھ في طبقات المفسرین للداودي 
  ).٦/٤٧٦: (طانظر البحر المحی] ٨٧[
  ).٢٤/٤٠(تفسیر الفخر الرازي ] ٨٨[
  ).٦/٤٧٦: (البحر المحیط] ٨٩[
  ).٣/٣٠٦٣٠٧: (تفسیر القرآن العظیم] ٩٠[
  .الثاني عندنا] ٩١[
  ).٢٣١:ص(تفسیر سورة النور ] ٩٢[
  ).٢٣٥:ص: (جالء األفھام] ٩٣[
  .بتصرف) ٤٢٢٤٢٣:ص(الصارم المسلول ] ٩٤[
  .)٤/٢٥٣٥: (في ظالل القرآن] ٩٥[
  ).٦/٢٤٠٢(الصحاح ] ٩٦[
  ).٤/٣٣٥(القاموس المحیط ] ٩٧[
  ).٢٦١:ص(وتأتي ترجمتھ في ] ٩٨[



  ).١/٣٧١(مصباح المنیر ] ٩٩[
  ).١/٣٧١: (القاموس المحیط] ١٠٠[
  ).١٣٩: (كتاب التعریفات] ١٠١[
لم       ] ١٠٢[ ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل ل الص ر فض ي ) ٨٠:ص(انظ للقاض

  .إسماعیل الجھضمي
  ).٨٠٨١: (انظر المصدر السابق] ١٠٣[
  ).٨٠٨١: (انظر المصدر السابق] ١٠٤[
  ).٨٣:ص: (جالء األفھام] ١٠٥[
  ).٢/١٣٤: (المنھاج في شعب اإلیمان] ١٠٦[
  ).٨٦:ص: (جالء األفھام] ١٠٧[
ي آخر     ] ١٠٨[ خاوي نفسھ ف یقصد بھ الحافظ ابن حجر العسقالني كما صرح بھ الس

  ).٢٦٤:ص(القول البدیع 
  .وما بعدھا) ١٤:ص(انظر القول البدیع في الصالة على الحبیب الشفیع  ]١٠٩[
  .ھو عماد الدین یحیى بن أبي بكر العامري] ١١٠[
وا          {: وھي قولھ تعالى] ١١١[ ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ يِّ َی ى النَِّب لُّوَن َعَل ُھ ُیَص َھ َوَمالِئَكَت ِإنَّ اللَّ

  ].٥٦:األحزاب[} یًماَصلُّوا َعَلْیِھ َوَسلُِّموا َتْسِل
  ).٢/٤١٦(بھجة المحافل وبغیة األماثل ] ١١٢[
  ).١٤:ص(القول البدیع ] ١١٣[
وما بعدھا، وانظر فضل   ) ١٤٦:ص(صفة صالة النبي صلى اهللا علیھ وسلم ] ١١٤[

  ).٥٤:ص(الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم بتحقیق األلباني ھامش 
، وذكر السخاوي ھذه الروایة في )٣/٧٤(ر أخرجھ الطحاوي في مشكل اآلثا] ١١٥[

دیع    ول الب د     )٤٢:ص(الق ام أحم ى اإلم د عزوه إل ة بع ذه الروای اني ھ حیح األلب ، وص
  ).١٤٧:ص(والطحاوي في صفة صالة النبي 

الى  ] ١١٦[ ھ تع ھ یصلون   : (صحیح البخاري، كتاب التفسیر، باب قول إن اهللا ومالئكت
اب الصالة، باب الصالة على النبي صلى  ، وصحیح مسلم، كت)٣/١٧٨.) (على النبي

  ).١/٣٠٥(اهللا علیھ وسلم بعد التشھد 
ي سننھ   )١/١٦٢(أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده ] ١١٧[ د  ) ١/١٩٠(، والنسائي ف وق

ام   الء األفھ ي ج ة ف ذه الروای یم ھ ن الق ر اب دیع  ) ٩:ص(ذك ول الب ي الق خاوي ف والس
ي صلى      بألفاظ متقاربة، وصحح األلباني ھذه ) ٣٤:ص( الروایة في صفة صالة النب

  .بعد عزوھا إلى اإلمام أحمد والنسائي وغیرھما) ١٤٧:ص(اهللا علیھ وسلم 
ي   ] ١١٨[ ى النب الة عل اب الص الة، ب اب الص حیحھ، كت ي ص لم ف ام مس ھ اإلم أخرج

  ).١/٣٠٥(صلى اهللا علیھ وسلم بعد التشھد 
إن اهللا : (اب قولھ تعالىأخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ، كتاب التفسیر، ب] ١١٩[

  ).٣/١٧٨.) (ومالئكتھ یصلون على النبي
ي المشي       ] ١٢٠[ ون القسالن ف اب یزف اء ب ، )٢/٢٣٩(صحیح البخاري، كتاب األنبی

  ).١/٣٠٦(وصحیح مسلم، كتاب الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم بعد التشھد 



ار   ] ١٢١[ ي مشكل اآلث اوي ف ر اب )٣/٧٥(أخرجھ الطح د ذك الء ، وق ي ج یم ف ن الق
ام  دیع       ) ١٣:ص(األفھ ول الب ي الق خاوي ف ذلك الس ححھا، وك یغة وص ذه الص ھ

لم  ) ٤٠:ص( ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل فة الص ي ص اني ف ححھا، واأللب وص
  .، وصححھا بعد عزوھا إلى الطحاوي وغیره)١٤٨:ص(
  ).٤٧:ص(القول البدیع ] ١٢٢[
  ).١٩٦:ص: (حسن التوسل] ١٢٣[
  ).١٩٦:ص(التوسل في آداب زیارة أفضل الرسل  حسن] ١٢٤[
ففیھ نظر، ألنھا لم تثبت عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم بھذه الكیفیة، واألكمل ] ١٢٥[

وھذا االعتراض . ما ثبت عنھ صلى اهللا علیھ وسلم ال غیر وخاصة في األمور الدینیة
حابة    یرد أیًضا على قول الفاكھي السابق المبني على نقل ابن مندة ع  ع من الص ن جم

  .وغیرھم
نة    ] ١٢٦[ وفي س اكھي المت د الف ن أحم د اهللا ب و عب ـ٩٧٢(ھ ي  ). ھ ھ ف ر ترجمت انظ

  ).٤/١٩٣(األعالم 
  ).٣/٤٤٧(المجموع شرح المھذب ] ١٢٧[
  ).٦١٦٢:ص(انظر القول البدیع ] ١٢٨[
ل السالم          ] ١٢٩[ دعاء قب اب ال اب صفة الصالة، ب حیح البخاري، كت الحدیث في ص
اب  )١/١٥١( تغفار، ب ة واالس دعاء والتوب ذكر وال اب ال ي كت لم، ف حیح مس ي ص ، وف

  ).٤/٢٠٧٨(استحباب خفض الصوت بالذكر 
  ).١/١٦١١٦٢(مجموع الفتاوى ] ١٣٠[
  ).١٩٠:ص: (جالء األفھام] ١٣١[
ر   ] ١٣٢[ ن كثی افظ اب دیث للح وم الح ار عل ي اختص ث ف ث الحثی ر الباع انظ
  ).١٣٥١٣٦:ص(
  ).٦٧٦٨: (القول البدیع] ١٣٣[
  ).٦٦: (انظر المصدر السابق] ١٣٤[
  .وما بعدھا) ١٩٣:ص(انظر ] ١٣٥[
  .وما بعدھا) ١٧٠:ص(انظر ] ١٣٦[
  ).٢/٤١٦٤١٧. (انظر بھجة المحافل] ١٣٧[
نده   ] ١٣٨[ ي مس د ف ام أحم ى    )٦/١٨(رواه اإلم ھ عل ي تعلیقات اني، ف نھ األلب ، وحس

  ).٨٦:ص(ھامش  كتاب فضل الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم انظر
ي مستدركھ    ] ١٣٩[ ال ) ١/٣٦٠(أخرجھ الحاكم ف ى شرط الشیخین     : وق حیح عل ص

  .ووافقھ الذھبي
ن    ] ١٤٠[ ؤذن لم ول الم ل ق ول مث تحباب الق اب اس الة، ب اب الص لم، كت حیح مس ص

  ).١/٢٨٨(سمعھ ثم یصلي على النبي صلى اهللا علیھ وسلم ثم یسأل اهللا لھ الوسیلة 
وا          {: وھي قولھ تعالى] ١٤١[ ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ يِّ َی ى النَِّب لُّوَن َعَل ُھ ُیَص َھ َوَمالِئَكَت ِإنَّ اللَّ

  ].٥٦:األحزاب[} َصلُّوا َعَلْیِھ َوَسلُِّموا َتْسِلیًما
وھي أن یقولوا مثل ما یقول المؤذن ثم یصّلوا على النبي صلى اهللا علیھ وسلم ] ١٤٢[

  .سًرا



ى    ] ١٤٣[ الة عل ن     انظر فضل الص ي إسماعیل ب لم للقاض ھ وس لى اهللا علی ي ص النب
  ).٥٠:ص(إسحاق الجھضمي ھامش 

  .وصححھ ووافقھ الذھبي) ١/٢٧٨(الحاكم في مستدركھ ] ١٤٤[
  ).١/٤٩٢(رواه الحاكم في مستدركھ ] ١٤٥[
  .صحیح اإلسناد ووافقھ الذھبي: وقال) ١/٥٤٩(أخرجھ الحاكم في مستدركھ ] ١٤٦[
  .بعدھاوما ) ٢٦٢:ص(انظر ] ١٤٧[
  .وما بعدھا) ١٥١:ص(انظر ] ١٤٨[
  ).٢٠٩:ص(وقد تقدم في ) ١/٢٨٨٢٨٩(صحیح مسلم، ] ١٤٩[
لم  ] ١٥٠[ ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل ل الص ي فض ي ف ماعیل القاض رواه إس
ذكور  )٢٦:ص( اب الم ى الكت ھ عل ي تعلیقات دیث ف ذا الح ناد ھ اني إس حح األلب . ، وص

  ).٢٦:ص(انظر ھامش 
لم  رواه إ] ١٥١[ ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل ل الص ي فض ي ف ماعیل القاض س
ھ          ). ٣٨:ص( ذكور إسناده ضعیف، لكن ل اب الم ى الكت ھ عل ي تعلیقات وقال األلباني ف

حیح      ند ص ره بس ائي وغی ھ النس س، أخرج ن أن وع ع اھد مرف امش  . ش ر ھ انظ
دة   من صلى عليَّ صالة : "روایة أنس التي أشار إلیھا ھي بلفظ: ، قلت)٢٨:ص( واح

ر        ھ عش ت ل ات، ورفع ر خطیئ ھ عش ت عن لوات، وحط ر ص ھ عش لى اهللا علی ص
سنن النسائي في كتاب السھو، باب الفضل في الصالة على النبي صلى اهللا ". درجات

  ).٣/٥٠(علیھ وسلم 
  .الحدیث ھو نفس الحدیث الذي قبلھ] ١٥٢[
  .صالتي ھنا تعني دعائي] ١٥٣[
لم      أخرجھ إسماعیل القاضي في فض] ١٥٤[ ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ل الصالة عل
د : وقال األلباني) ٢٩٣٠( ھ        . حدیث جی ي صلى اهللا علی ى النب انظر فضل الصالة عل

  ).٣٠:ص(وسلم ھامش 
ى     ] ١٥٥[ ي فضل الصالة عل رواه الترمذي في سننھ، أبواب التطوع، باب ما جاء ف

  .ھذا حدیث حسن غریب: ، وقال)٢/٣٠٢(النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
  .صحیح اإلسناد ووافقھ الذھبي: وقال) ١/٥٤٩(أخرجھ الحاكم في مستدركھ ] ١٥٦[
ي       ] ١٥٧[ ى النب اب الصالة عل ا، ب رواه ابن ماجة في كتاب إقامة الصالة والسنة فیھ

، وقال األلباني والحدیث یرتقي إلى درجة الحسن على )١/٢٩٤(صلى اهللا علیھ وسلم 
  ).٤٥(النبي صلى اهللا علیھ وسلم ھامش  انظر فضل الصالة على. أقل الدرجات

لم  ] ١٥٨[ حیح مس ي  ) ١/٢٨٨٢٨٩(ص دم ف د تق ي )٢٠٩:ص(وق ) ٢١١:ص(، وف
  .أیًضا

  ]الجزء الرابع" [التأدب مع الرسول في ضوء الكتاب والسنة"كتاب   .٨
  لفصل الثالث
  األدب العملي

   
لین     ي الفص رت ف واع وذك ة أن ى ثالث مت األدب إل اب قس ذا الب ة ھ ي بدای ابقین  ف الس

دث عن         ذا الفصل سوف أتح ي ھ ولي، وف نوعین منھا وھما األدب القلبي واألدب الق



النوع الثالث واألخیر وھو األدب الفعلي والعملي، ونقصد باألدب العملي األدب الذي 
  : وبذا یتكون ھذا الفصل من مبحثین. یتعلق بالجوارح، ویكون عملًیا محسوًسا

  .باعالطاعة واالت: المبحث األول
  .مجالستھ صلى اهللا علیھ وسلم: المبحث الثاني

   
   
   

  المبحث األول
  الطاعة واالتباع

   
یغ   رة بص ّرات كثی ریم م رآن الك ي الق لم ف ھ وس لى اهللا علی ول ص ة الرس وردت طاع
ھ صلى اهللا        أن طاعت اًرا ب ھ، وإخب مختلفة، حیث جاءت أمًرا بطاعتھ ونھًیا عن مخالفت

  .اًبا عظیم في الدنیا واآلخرةعلیھ وسلم یترتب علیھا ثو
ة ھي     ى األم والصیغ التي تدل على أّن طاعة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم واجبة عل
ن       ذیر ع ن تح ا م ري مجراھم ا یج ھ أو م ن مخالفت ي ع ھ والنھ ر بطاعت یغتا األم ص

  .مخالفتھ أو توعد بعقاب لمن یخالف
ي     وأّما الصیغة األولى وھي األمر بطاعة الرسول صلى اهللا  د وردت ف لم فق ھ وس علی

ل       ر الفع ع تكری ة بطاعة اهللا م وا "القرآن الكریم مقترن ع     " أطیع رة م ع اهللا، وم رة م م
  .الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

ِإْن   {: یقول تعالى ْنُكْم َف َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اللََّھ َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِم
  ].٥٩:النساء[} ْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّھ َوالرَُّسوِلَتَناَزْعُت

الى     ھ تع ل قول ل مث ر الفع دم تكری رة بع ِھ     {: وم اُل ِللَّ ْل اَألْنَف اِل ُق ْن اَألْنَف َأُلوَنَك َع َیْس
وَلُھ   َھ َوَرُس وا اللَّ ِنُكْم َوَأِطیُع ِلُحوا َذاَت َبْی َھ َوَأْص اتَُّقوا اللَّ وِل َف ْؤِمِنیَنَوالرَُّس ُتْم ُم } ِإْن ُكن

  ].١:األنفال[
ائلین      ر المفسرون ق ا ذك وا    : ولكل من التعبیرین مدلول خاص كم ل أطیع ان الفع إذا ك

ھ   متكرًرا یفید على أن للرسول صلى اهللا علیھ وسلم نوع استقالل من الطاعة مثل قول
الى َھ َوَأِطیعُ  {: تع وا اللَّ وا َأِطیُع ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ ِإْن  َی ْنُكْم َف ِر ِم ي اَألْم وَل َوُأْوِل وا الرَُّس

  ].٥٩:النساء[} َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّھ َوالرَُّسوِل
ة       ذه اآلی یره ھ ي تفس ھ اهللا ف ي رحم ول األلوس ة    : "یق ت طاع ل وإن كان اد الفع وأع

ھ   الرسول مقترنة بطاعة اهللا تعالى اعتناء بشأنھ علیھ الصالة وال وھم أن سالم وقطًعا لت
ال یحب امتثال ما لیس في القرآن وإیذاًنا بأن لھ صلى اهللا علیھ وسلم استقالًال بالطاعة 

بحانھ    ھ س ي قول د ف م یع م ل ن ث ر وم ن البش ره م ت لغی م یثب ْنُكْم{: ل ِر ِم ي اَألْم } َوُأْوِل
اء[ لى اهللا  ] ٥٩:النس ول ص تقالل الرس ا اس م فیھ تقالل لھ أنھم ال اس ذاًنا ب ھ إی  علی

  ].١[وسلم
وقد حّذر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم عن ھذا المفھوم الخاطئ وھو االكتفاء بما جاء 

  .في القرآن دون الرجوع إلى السنة المبینة للقرآن الكریم بقولھ صلى اهللا علیھ وسلم



ھ،        " ت عن ھ أو نھی ا أمرت ب ال ألفین أحًدا متكًئا على أریكتھ یأتیھ األمر من أمري مم
  ].٢"[ال أدري، ما وجدنا في كتاب اهللا اتبعناه: ولفیق

ا         : "وفي روایة المقدام زیادة ل م لم مث ھ وس ا حّرم رسول اهللا صلى اهللا علی أال وإن م
  ].٣"[حرم اهللا

َیْسَأُلوَنَك َعْن اَألْنَفاِل ُقْل اَألْنَفاُل ِللَِّھ {: وأّما إذا كانت الفعل غیر متكرر مثل قولھ تعالى
وِل ْؤِمِنینَ  َوالرَُّس ُتْم ُم وَلُھ ِإْن ُكن َھ َوَرُس وا اللَّ ِنُكْم َوَأِطیُع ِلُحوا َذاَت َبْی َھ َوَأْص اتَُّقوا اللَّ } َف

  .فیفید أن طاعة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ھي طاعة اهللا تعالى]. ١:األنفال[
لم    : "یقول األلوسي رحمھ اهللا في تفسیره ھذه اآلیة ھ وس  وذكر الرسول صلى اهللا علی

ھ          ھ علی أن طاعت ذان ب رفھ واإلی ار ش أنھ وإظھ یم ش ًرا لتعظ الى أوًال وآخ ع اهللا تع م
الى ورسولھ         ین اهللا تع ع ب د أّن الجم ر واح ال غی الصالة والسالم طاعة اهللا تعالى، وق
ھ        األمر والرسول صلى اهللا علی الى ب صلى اهللا علیھ وسلم أوًال ألن اختصاص اهللا تع

  ].٤"[وسلم باالمتثال
وَلُھ َوال      {: دل على ھذا المعنى قولھ تعالىومما ی َھ َوَرُس وا اللَّ وا َأِطیُع ِذیَن آَمُن َیا َأیَُّھا الَّ

َمُعوَن ُتْم َتْس ُھ َوَأْن ْوا َعْن ال[} َتَولَّ ول  ]. ٢٠:األنف ى الرس د إل میر وأعی رد الض ث أف حی
ا ألّن الضمیر      ا مًع ر بطاعتھم د األم یرجع   صلى اهللا علیھ وسلم دون اهللا عز وجل بع

ھ            ھ صلى اهللا علی ى أن م النحو لإلشارة إل ي عل إلى أقرب المذكور كما ھو معروف ف
ھ    ھ، وأّن طاعت الى وبیان راد اهللا تع غ م ي تبلی ھ ف ین خلق ین اهللا وب یلة ب و الوس لم ھ وس

الى   ھ تع اَع      {: صلى اهللا علیھ وسلم طاعة هللا على غرار قول ْد َأَط وَل َفَق ْع الرَُّس ْن ُیِط َم
  ].٨٠:النساء[} اللََّھ

ـھ الصالة والسالم ألّن المقصود       : "یقول األلوسي رحمھ اهللا ھ علی وأعید الضمیر إلی
طاعتھ صلى اهللا علیھ وسلم وذكر طاعة اهللا توطئة لطاعتھ وھي مستلزمة لطاعة اهللا  

  ].٥"[تعالى ألّنھ مبلغ عنھ فكان الراجع إلیھ كالراجع إلى اهللا تعالى
اھا سابًقا في موضوع طاعة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ومن ھذه النماذج التي ذكرن

ور    یتبین لنا أّن طاعتھ صلى اهللا علیھ وسلم واجبة على كل مسلم في كل أمر من األم
سواء كان ذلك األمر ثبت بالقرآن أو بالسنة ألّن طاعتھ طاعة اهللا تعالى كما یدل علیھ 

الى  ْد َأطَ     {: قولھ تع وَل َفَق ْع الرَُّس ْن ُیِط ھَ َم ھ    ] ٨٠:النساء [} اَع اللَّ ھ صلى اهللا علی وألن
الى         ي من اهللا سبحانھ وتع ا عن وح وى وإنم تكلم عن الھ لم ال ی ْن   {وس ُق َع ا َیْنِط َوَم

  ].٣٤:النجم[} ِإْن ُھَو ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحى* اْلَھَوى 
اع      دلول االتب ھ ألّن م لم اتباع ھ وس لى اهللا علی ول ص ة الرس وم طاع ي مفھ دخل ف وی

ون     والطا ات أن یك أن المترادف ات وش ن المترادف ا م ث أنھ ًدا حی ون واح اْد یك ة یك ع
ن   ى م ث أن األول س حی د وجل ي قع ل كلمت ة مث روق طفیف ود ف ع وج ًدا م ا واح معناھ

  .االضطجاع والثانیة من القیام مع أّن مدلولھما واحد
الل      و ھ ر أب د ذك ة، فق اع والطاع ي االتب ا كلمت ات، وأم ل المترادف أن ك ذا ش  وھك

د   العسكري عند كالمھ عن الفرق بین العبادة والطاعة أّن مدلول االتباع والطاعة واح
ة    : "فقال ى رتب د أعل والطاعة الفعل الواقع على حسب ما أراده المرید متى كان المری

ي          ادة ال تكون إال للخالق، والطاعة ف وق والعب ممن یفعل ذلك وتكون للخالق والمخل



مدعو والداعي إلى ما دعاه إلیھ وإن لم یقصد التبع كاإلنسان  مجاز الّلغة تكون اتباع ال
  ].٦"[یكون مطیًعا للشیطان وإن لم یقصد أن یطیعھ ولكّنھ اتبع دعاءه وإرادتھ 

ا          ًدا تجوًزا كم ى واح ان معن اع والطاعة یؤدی د أن االتب وكالم أبي ھالل العسكري یفی
حول االتباع والطاعة التي  أّنھما یكونان عن قصد وعن غیر قصد، وحدیثي ھنا یدور

اع    ر اتب یكون عن قصد وإرادة من صاحبھا مع نّیة صالحة ألّن المنافق ھو الذي یظھ
ي           ان ف الى عنھم سمة اإلیم ى اهللا سبحانھ وتع ذا نف ى ھ الرسول ویبطن مخالفتھ، وعل

َك     َوَیُقوُلوَن آَمنَّا ِباللَِّھ َوِبالرَُّسوِل َوَأَطْعَنا ُثمَّ َیَت{: قولھ تعالى ِد َذِل ْن َبْع ْنُھْم ِم َولَّى َفِریٌق ِم
  ].٤٧:النور[} َوَما ُأْوَلِئَك ِباْلُمْؤِمِنیَن

ي           ا النصوص الت ذكر ھن ا ن ا إّال أنن ا ذكرن د كم ا واح ومع أن االتباع والطاعة معناھم
  .وردت بصیغة االتباع أو ما یجري مجراھا

ا   ا ت اع الرسول صلى    وقد وردت نصوص كثیرة من القرآن والسنة التي تأمرن رة باتب
  .اهللا علیھ وسلم وتارة باتباع طریقة اهللا التي ھي طریقتھ وتارة باتباع القرآن

ُقْل {: من اآلیات التي تدل على وجوب اتباع الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قولھ تعالى
  ].٣١:آل عمران[} ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّھ َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكْم اللَُّھ

الى  ھ تع وُه      {: وقول ِھ َواتَِّبُع ِھ َوَكِلَماِت ْؤِمُن ِباللَّ ِذي ُی يِّ الَّ يِّ اُألمِّ وِلِھ النَِّب ِھ َوَرُس آِمُنوا ِباللَّ َف
  ].١٥٨:األعراف[} َلَعلَُّكْم َتْھَتُدوَن

الى          ھ تع ھ قول ھ فمن ي ھي طریقت ة اهللا الت اع طریق َوَأنَّ {: وأّما ما یدل على وجوب اتب
ِھ    َھَذا ِصَر اُكْم ِب ْم َوصَّ اِطي ُمْسَتِقیًما َفاتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبیِلِھ َذِلُك

  ].١٥٣:األنعام[} َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن
ي مستدركھ عن       وقد ورد في السنة ما یبین معنى ھذه اآلیة وھي ما أخرجھ الحاكم ف

م       : قـال ] ٧[عبد اهللا ھو ابن مسعود ده ث ا بی لم خًط ھ وس خـط رسول اهللا صلى اهللا علی
ھذه السبل لیس : "ھذا سبیل اهللا مستقیًما وخط عن یمینھ وشمالھ خطوًطا ثم قال: "قال

َوَأنَّ َھَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقیًما َفاتَِّبُعوُه َوال {: منھا سبیل إال علیھ شیطان یدعوا إلیھ ثم قرأ
  ].١٥٣:األنعام[} َتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبیِلِھَتتَِّبُعوا السُُّبَل َف

الى     ھ تع ھ قول رآن فمن اَرٌك     {: وأّما ما یدل على وجوب اتباع الق اُه ُمَب اٌب َأنَزْلَن َذا ِكَت َوَھ
  ].٨][١٥٥:األنعام[} َفاتَِّبُعوُه َواتَُّقوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن

رآن یرغب      فی: " یقول ابن كثیر رحمھ اهللا في تفسیر ھذه اآلیة اع الق ى اتب دعوة إل ھ ال
ة لمن     سبحانھ عباده في كتابھ ویأمرھم بتدبره والعمل بھ والدعوة إلیھ ووصفھ بالبرك

  ].٩"[اتبعھ وعمل بھ في الدنیا واآلخرة 
ا        اع كلم ي موضوع االتب ا ف ي أوردناھ ومجموع ھذه النصوص من القرآن والسنة الت

اع سبیل       تفید على وجوب اتباع الرسول صلى اهللا عل ق باتب ت تتعل لم سواء كان یھ وس
و       ھ ھ لم ألن ھ وس لى اهللا علی بیلھ ص اع س بیل اهللا اتب اع س رآن ألن اتب اع الق اهللا أو اتب

  .الداعي إلى ذلك
الى  ال تع ي         {: ق ْن اتََّبَعِن ا َوَم یَرٍة َأَن ى َبِص ِھ َعَل ى اللَّ و ِإَل ِبیِلي َأْدُع ِذِه َس ْل َھ } ُق

  ].١٠٨:یوسف[
غ عن اهللا سبحانھ        وكذلك فاتباع ال و المبل ھ ھ لم ألّن ھ وس قرآن ھو اتباعھ صلى اهللا علی

  .وتعالى



  ].٦٧:المائدة[} َیا َأیَُّھا الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربَِّك{: قال تعالى
واردة       لم واتباعھ ال ھ وس ھذا ما یتعلق بموضوع وجوب طاعة الرسول صلى اهللا علی

ھ صلى اهللا         بصیغة األمر، وأّما اء عن مخالفت دث عن وجوب االنتھ اآلن فسوف نتح
ده     ن ض ي ع يء نھ ر بالش ھ ألن األم وب اتباع رى لوج ة أخ ي طریق لم وھ ھ وس علی

  .وكذلك العكس
رة  الى   : وقد ورد في ھذا المعنى آیات كثی ھ تع ا قول ْن     {: منھ اِلُفوَن َع ِذیَن ُیَخ َذْر الَّ َفْلَیْح

  ].٦٣:النور[} َنٌة َأْو ُیِصیَبُھْم َعَذاٌب َأِلیٌمَأْمِرِه َأْن ُتِصیَبُھْم ِفْت
وَن    {: ومنھا قولھ تعالى ًرا َأْن َیُك وُلُھ َأْم َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّھ َوَرُس

الًال ُمبِ    لَّ َض ْد َض وَلُھ َفَق َھ َوَرُس ِص اللَّ ْن َیْع ِرِھْم َوَم ْن َأْم َرُة ِم ْم اْلِخَی اَلُھ } یًن
  ].٣٦:األحزاب[

  ].٧:الحشر[} َوَما آَتاُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َفاْنَتُھوا{: ومنھا قولھ تعالى
ھ        ة الرسول صلى اهللا علی ة مخالف ى حرم ومجموع ھذه اآلیات التي أوردناھا تدل عل

  .وسلم
َیا {: علیھ وسلم لقولھ تعالىومن ھذا المعنى أي مخالفة أمره التقدم بین یدیھ صلى اهللا 

یمٌ      ِمیٌع َعِل َھ َس َھ ِإنَّ اللَّ وا اللَّ وِلِھ َواتَُّق ِھ َوَرُس َدْي اللَّ ْیَن َی دُِّموا َب وا ال ُتَق ِذیَن آَمُن ا الَّ } َأیَُّھ
  ].١:الحجرات[

وقد ذكر المفسرون عدة أسباب لنزول ھذه اآلیة التي تبین المعاني المختلفة للتقدم بین 
ھ صلى    یدي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أو األوجھ التي یحصل بھا التقدم بین یدی

  .اهللا علیھ وسلم
ذه  : أّن قوًما كانوا یقولون: منھا كما ذكر ابن العربي لو أنزل في كذا وكذا فأنزل اهللا ھ

  .اآلیة
  .ومنھا نھوا أن یتكلموا بین یدي كالمھ

یقضي اهللا على لسان رسولھ صلى اهللا  ومنھا ال تفتاتوا على اهللا ورسولھ في أمر حتى
  .علیھ وسلم

أمرھم أن     لم ف ھ وس ومنھا  أنھا نزلت في قوم ذبحوا قبل أن یصلي النبي صلى اهللا علی
  .یعیدوا الذبح

  ].١٠[ومنھا  ال تقدموا أعمال الطاعة على وقتھا
بب ھذه األقوال كلھا صحیحة تدخل تحت العموم فاهللا أعلم بما كان الس : "قال القاضي

  ].١١"[المثیر لآلیة ولعلھا نزلت دون سبب
لم           : "وقال أیًضا ھ وس ي صلى اهللا علی وال النب رك التعرض ألق ي ت ة أصل ف ھذه اآلی

  ].١٢"[وإیجاب اتباعھ واالقتداء بھ 
ة   نعم، ھذه الوجوه المذكورة في أسباب نزول اآلیة محتملة وكلھا تفسر اآلیة من زاوی

اء        معینة، كما أّنھا تحتمل وجوًھا ا ھو وجوب االنتھ ل معناھ ذكرھا ومجم أخرى لم ی
ى لسان           ى یقضي اهللا عل ر من األمور حت ل أم ي ك عن التقدم بین یدي اهللا ورسولھ ف
اء       ا وجوب االنتھ ھ فمعناھ د ممات رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم في حال حیاتھ، وأّما بع

ي   لم ف ھ وس لى اهللا علی ولھ ص نة رس اب اهللا وس دي كت ین ی دم ب ن التق ن  ع ر م ل أم ك
  .األمور الدنیویة واألخرویة



دم      : "یقول ابن القیم رحمھ اهللا لم أن ال یتق ھ وس ومن األدب مع الرسول صلى اهللا علی
: بین یدیھ بأمر وال نھي، وال إذن وال تصرف حتى یأمره وینھي ویأذن كما قال تعالى

  ].١:الحجرات[} لَِّھ َوَرُسوِلِھَیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال ُتَقدُِّموا َبْیَن َیَدْي ال{
وھذا باق إلى یوم القیامة لم ینسخ، فالتقدم بین یدي سنتھ بعد وفاتھ كالتقدم بین یدیھ في 

  ].١٣"[حیاتھ وال فرق بینھما عند كل ذي عقل سلیم 
دیم    لم تق ھ وس لى اهللا علی ولھ ص دي رس ین ی دم ب ى أي الِتق ذا المعن ي ھ دخل ف ا ی ومّم

على الشریعة اإلسالمیة في ھذا العصر حتى لو لم یصّرح واضعو القوانین الوضعیة 
ھذه القوانین أو الذین استوردوھا أنھا أفضل من الشریعة اإلسالمیة أو ال، ألن مجرد  
ا          عیة مكانھ وانین الوض ع الق ریة ووض اة البش ن الحی المیة ع ریعة اإلس اء الش إقص

ن یخالفھ  د لم ا والتوع اكم إلیھ ى التح اس عل ار الن ت وإجب دید وإن خالف اب الش ا بالعق
ت   الشریعة اإلسالمیة مخالفة صریحة كما ھو مشاھد في واقعنا الیوم، وكذلك إذا وافق
الى   الشریعة اإلسالمیة الختالف مصدر تلقیھما ألن ھذه مصدرھا ھو اهللا سبحانھ وتع
نفس          درھا الطاغوت وھوى ال ك مص لم، وتل ھ وس وبواسطة رسول اهللا صلى اهللا علی

  .بالسوء وإن زعم أصحابھا أنھم یؤمنون باهللا ورسولھ مئات المرات األمارة
الى       ھ تع د قول ان بع م إیم ا       {: وكیف یكون لھ وَك ِفیَم ى ُیَحكُِّم وَن َحتَّ َك ال ُیْؤِمُن ال َوَربِّ َف

  ].٦٥:النساء[} َشَجَر َبْیَنُھْم ُثمَّ ال َیِجُدوا ِفي َأنُفِسِھْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْیَت َوُیَسلُِّموا َتْسِلیًما
  ].٤٤:المائدة[} َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأنَزَل اللَُّھ َفُأْوَلِئَك ُھْم اْلَكاِفُروَن{: وقولھ تعالى

ددھا       ن بص ي نح ة الت یره اآلی ي تفس نقیطي ف ول الش ا    : "یق ة فیھ ة الكریم ذه اآلی وھ
ا          دخل دخوًال أولًی دي اهللا ورسولھ وی ین ی دم ب م    التصریح بالنھي عن التق ا ل تشریع م

یأذن بھ اهللا وتحریم ما لم یحرمھ وتحلیل ما لم یحللھ ألنھ ال حرام إّال ما حرمھ اهللا وال 
  ].١٤"[حالل إال ما حللھ اهللا وال شرع إال ما شرعھ اهللا 

َأَفُحْكَم اْلَجاِھِلیَِّة َیْبُغوَن َوَمْن {: ویقول اإلمام ابن كثیر رحمھ اهللا عند تفسیر قولھ تعالى
  ].٥٠:المائدة[} ُن ِمْن اللَِّھ ُحْكًما ِلَقْوٍم ُیوِقُنوَنَأْحَس

اھي عن        " ر الن ى كل خی م المشتمل عل ینكر تعالى على من خرج عن حكم اهللا المحك
عھا        ي وض طالحات الت ـداف واالص ن اآلراء واألھ واه م ا س ى م دل إل ر وع ل ش ك

ة یحكمون        ان أھل الجاھلی ا ك ھ من الضالالت    الرجال بال مستند من شریعة اهللا كم ب
والجھاالت مما یصنعونھا بَآرائھم وأھوائھم وكما یحكم بھ التتار من السیاسات الملكیة 

م  " جنكیز خان"المأخوذة عن ملكھم  اب     " الیاسق "الذي وضع لھ ارة عن كت وھو عب
ة           رانیة والمل ة والنص ن الیھودی تى م رائع ش ن ش ھا م د اقتبس ام ق ن أحك وع م مجم

ھا كثیر من األحكام أخذھا من مجرد نظره وھواه فصارت في اإلسالمیة وغیرھا، وفی
لم        ھ وس اب اهللا وسنة رسولھ صلى اهللا علی بیئتھ شرًعا متبًعا یقدمونھا على الحكم بكت
ي             م ف ال یحك م اهللا ورسولھ ف ى حك ى یرجع إل ھ حت افر یجب قتال فمن فعل ذلك فھو ك

  ].١٥"[سواه في قلیل وال كثیر
ة  اع والطاع واب االتب ا  طا: ث ب علیھ ھ یترت لم واتباع ھ وس لى اهللا علی ول ص ة الرس ع

  .ثواب كثیر في الدنیا واآلخرة
  .وقد ورد في القرآن الكریم ما یدل على ذلك نذكر طرًفا منھا



ھ            ھ وسلم طاعة ل الى جعل طاعة الرسول صلى اهللا علی من ذلك أن اهللا سبحانھ وتع
  ].٨٠:النساء[} َمْن ُیِطْع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع اللََّھ{

ة     رًطا للھدای ھ ش ل طاعت الى جع بحانھ وتع ھ س ا أن ُدوا {: كم وُه َتْھَت } َوِإْن ُتِطیُع
  ].٥٤:النور[

  .وجعل طاعة الرسول أیًضا شرًطا لدخول الجنة
  ].١٣:النساء[} َوَمْن ُیِطْع اللََّھ َوَرُسوَلُھ ُیْدِخْلُھ َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اَألْنَھاُر{

  .تؤدي إلى مرافقة النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین في الجنة كما أنھا
یَن           {: یقول تعالى ْن النَِّبیِّ ْیِھْم ِم ُھ َعَل َم اللَّ ِذیَن َأْنَع َع الَّ َك َم وَل َفُأْوَلِئ َھ َوالرَُّس َوَمْن ُیِطْع اللَّ

ب    ]. ٦٩:النساء [} ِفیًقاَوالصِّدِّیِقیَن َوالشَُّھَداِء َوالصَّاِلِحیَن َوَحُسَن ُأْوَلِئَك َر ھ یترت ا أن كم
  .علیھا الفوز العظیم في الدارین

  ].٧١:األحزاب[} َوَمْن ُیِطْع اللََّھ َوَرُسوَلُھ َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظیًما{: یقول تعالى
ا   الى أیًض ول اهللا تع ِھ َفُأْوَلِئ       {: ویق َھ َوَیتَِّق َش اللَّ وَلُھ َوَیْخ َھ َوَرُس ْع اللَّ ْن ُیِط ْم  َوَم َك ُھ

الى     ] ٥٢:النور[} اْلَفاِئُزوَن ھ تع ة اهللا لقول بًبا لرحم َھ   {: كما أنھا تكون س وَن اللَّ َوُیِطیُع
  ].٧١:التوبة[} َوَرُسوَلُھ ُأْوَلِئَك َسَیْرَحُمُھْم اللَُّھ

تعد الجماعة األولى التي تلقت الدین وأخذتھ من رسول اهللا   : سلوك السلف في االتباع
لم        مباشرة خیر من قام ھ وس اع لرسول اهللا صلى اهللا علی بما شرع لھا من طاعة واتب

  ].١٦"[خیر الناس قرني ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم: "لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم
وإّني ھنا أحاول إبراز بعض الصور التطبیقیة للطاعة واالتباع لتكون أمثلة توضح ما 

  : ھذه األمثلة مرتبة على النحو التالي وسأجعل. شرع للمسلمین في ھذا الجانب الھام
م جماعة    : أوًال اع وھ ي االتب ر     : سلوكھم ف ن عم حیحھ عن اب رج البخاري في ص أخ

وم األحزاب   : رضي اهللا عنھما قال لم ی د   : "قال النبي صلى اهللا علیھ وس ال یصلین أح
ى   : ، فأدرك بعضھم العصر في الطریق فقال"العصر إال في بني قریظة ال نصلي حت

بل نصلي، لم یرد مّنا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى اهللا علیھ وسلم : تیھا، وقال بعضھمنأ
  ].١٧"[فلم یعنف واحًدا منھم 

ي         یھم ف حابة رضوان اهللا عل دى إسراع الص ى م وھذا الحدیث یدل داللة واضحة عل
  .تنفیذ أمره صلى اهللا علیھ وسلم باذلین في ذلك أقصى الجھد

اتخذ النبي : ي صحیحھ عن ابن عمر رضي اهللا عنھما قالومنھا ما أخرجھ البخاري ف
ي صلى        ال النب صلى اهللا علیھ وسلم خاتًما من ذھب فاتخذ الناس خواتیم من ذھب فق

إّني لن ألبسھ أبًدا، فنبذ الناس : إني اتخذت خاتًما من ذھب فنبذه وقال: "اهللا علیھ وسلم
  ].١٨"[خواتیمھم

ة على مدى إسراع الصحابة  رضوان اهللا عنھم  وھذا الحدیث أیًضا یدل داللة واضح
ل      ك الفع ل ذل أمرھم بفع م ی و ل ى ول لم حت ھ وس ول صلى اهللا علی ل الرس اع فع ي اتب ف
وبدون أن یسألوا العلة في ذلك أو أّن ذلك خاص بھ صلى اهللا علیھ وسلم أو یعم األمة 

  .جمیًعا
ال  ومن ذلك ما أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ عن ابن عمر رضي اهللا   ا ق : "  عنھم

ال   ھ    : بینما الناس في صالة الصبح بقباء إذ جاءھم آت فق إّن رسول اهللا صلى اهللا علی
  وسلم قد أنزل علیھ اللیلة وقد أمر أن یستقبل الكعبة 



  ].١٩"[فاستقبلوھا وكانت وجوھھم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة 
دى استجابة الص          ى م حة عل ة واض دل دالل دیث ی ذا الح ى   وفي ھ ر اهللا عل حابة ألوام

دون        ردد أو إبطاء وب اء الصالة دون ت ى أثن لسان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حت
  .استفسار أو تأخیر

ا أّن     ي اهللا عنھ ة رض ن عائش حیحھ ع ي ص اري ف ام البخ ھ اإلم ا أخرج ك م ن ذل وم
جد وصلى     ي المس رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خرج لیلة من جوف اللیل فصلى ف

ھ، فأصبح   رجا ل بصالتھ فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منھم فصلى فصلوا مع
ھ         ة، فخرج رسول اهللا صلى اهللا علی ة الثالث ن اللیل الناس فتحدثوا فكثر أھل المسجد م
ى           ھ حت جد عن أھل ة عجز المس ة الرابع ت اللیل ا كان وسلم فصلى فصلوا بصالتھ، فلّم

م یخف    : "على الناس ثم قال خرج لصالة الصبح فلّما قضى الفجر أقبل ھ ل أّما بعد فإّن
، فتوفي رسول اهللا صلى  "علّي مكانكم ولكّني خشیت أن تفرض علیكم فتعجزوا عنھا

  ].٢٠[اهللا علیھ وسلم واألمر على ذلك
ى           انوا یحرصون عل حابة رضوان اهللا عنھم ك ى أّن الص دل عل ا ی وھذا الحدیث أیًض

ل  ھ وس لى اهللا علی طفى ص داء بالمص اك  االقت ن ھن م یك ھ إذا ل ن أفعال ل م ل فع ي ك م ف
  .خصوصیة حتى ولو لم یأمرھم بذلك الفعل

ھ        حابة لرسول اهللا صلى اهللا علی وھذه النصوص التي ذكرناھا نموذج الستجابة الص
وسلم واالقتداء بفعلھ وتنفیذ أمره جماعة، ولكن ھناك نصوص أخرى كثیرة تدل على 

  .ذلك یصعب حصرھا في ھذا المقام
رادى     : اثانًی لم ف ھ وس من  : ما یفید أیًضا سلوك السلف في اتباع الرسول صلى اهللا علی

ھ   ى الحجر     "ذلك ما أخرجھ البخاري في صحیحھ عن عمر رضي اهللا عن ھ جاء إل أن
ي صلى    : األسود فقبلھ فقال ت النب إّني أعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أني رأی

  ].٢١"[اهللا علیھ وسلم یقبلك ما قبلتك
ھ     وھذا الحدیث یدل داللة واضحة أّن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب  رضي اهللا عن
ع          لم م ھ وس النبي صلى اهللا علی ي ب صرح بـأّن تقبیلـھ للحجر األسود ھو مجرد التأّس

  .إیمانھ ویقینھ أّنھ ال یضر وال ینفع لذاتھ
ال     م ق ن الحك شھدت  ": ومن ذلك ما أخرجھ البخاري أیًضا في صحیحھ عن مروان ب

ة   ا    ] ٢٢[عثمان وعلًیا رضي اهللا عنھما وعثمان ینھى عن المتع ا فلّم ع بینھم وأن یجم
ال  ھ       : رأى علي أھل بھما لبیك بعمرة وحجة ق ي صلى اهللا علی ت ألدع سنة النب ا كن م

  ].٢٣"[وسلم لقول أحد
لم       ھ وس ي صلى اهللا علی وھذا یدل على أّن الصحابة رضي اهللا عنھم یقدمون سنة النب

ى   ع       عل ھ م ى اهللا عن ي رض ل عل ا فع ھ كم ت رتبت ا كان ره مھم ن غی در م ول ص أي ق
عثمان بن عفان رضي اهللا عنھ في ھذا األمر الذي اختلفت وجھة نظرھما ألّن عثمان 
اع سنة رسول اهللا         ذاك إال أن اتب ؤمنین آن ًرا للم ان أمی بن عفان رضي اهللا عنھ وإن ك

  .صلى اهللا علیھ وسلم فوق كل شيء
ال     ومن ذلك أ رة ق حیحھ عن وب د    : یًضا ما أخرجھ اإلمام مسلم في ص ا عن ت جالًس كن

ال     : ابن عمر فجاءه رجل فقال ي الموقف؟ فق ل أن آت ت قب : أیصلح لي أن أطوف بالبی
فقد : ال تطف بالبیت حتى تأتي الموقف فقال ابن عمر: فإن ابن عباس یقول: فقال. نعم



ول  ]٢٤[ت قبل أن یأتي الموقف  حج رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فطاف بالبی ، فبق
ت    اس أن كن ن عب ول اب ذ أم بق ق أن نأخ لم أح ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص رس

  ].٢٥[صادًقا
نھم      ي اهللا ع حابة رض ر الص ة نظ ا وجھ ت فیھ رى اختلف ة أخ ا حادث ذه أیًض وھ
نة    اع س ى اتب لم عل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص حابة رس رص ص د ح مونھا یؤك ومض

 علیھ وسلم إذا ثبتت وترك قول أي أحد من الناس مھما كانت رتبتھ الرسول صلى اهللا
ر        ن عم ر اب ذا أنك لم ولھ ھ وس إذا كان ذلك القول یخالف سنة رسول اهللا صلى اهللا علی
اره     د إخب ھ بع رضي اهللا عنھما على السائل حینما ذكر فتوى ابن عباس رضي اهللا عن

ك ال    ي ذل لم ف ا      ما ثبت عن النبي صلى اهللا علیھ وس ك حینم ام مال ام، ورحم اهللا اإلم مق
ي رسول اهللا      : "قال ر یعن ك القب ما من قول أحد إال ویؤخذ قولھ ویترك إال صاحب ذل

  .صلى اهللا علیھ وسلم وھذه القاعدة ھي الفیصل في ھذا الموضوع
حابة رضوان اهللا            ین الص لم وب ھ وس ھ صلى اهللا علی ي وقعت بین ات الت وأما المراجع

اعھم لرسول اهللا صلى اهللا      علیھم في بعض األ ي اتب دًحا ف مور أثناء حیاتھ فال یعتبر ق
م یتضح         ي ل ور الت بعض األم علیھ وسلم ألّن ھذه المراجعات كانت مجرد استفسار ل
م ال       نھم أّنھ ا م ر ظن ي أول األم لھم الغرض منھا أو التبست علیھم أو لم یستسیغوھا ف

رة للرسول صلى اهللا عل    لم ولإلسالم ال لالستھزاء أو     یقدرون على تحملھا غی ھ وس ی
افقون         ھ المن ان یفعل ا ك الف م لم بخ ھ وس لى اهللا علی وقیر الرسول ص اص من ت االنتق
اص من       ھ وبرسالتھ واالنتق لعنھم اهللا تجاه رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم استھزاء ب

  .توقیره صلى اهللا علیھ وسلم متسترین تحت ما أظھروا من اإلسالم
ھ           وقد قّسم شیخ ات للرسول صلى اهللا علی ذه المراجع ھ اهللا ھ ة رحم ن تیمی اإلسالم اب

  : وسلم ثالثة أقسام حیث قال
إنَّ ھذه : ما ھو كفر  مثل قولھ: أحدھما: وبالجملة فالكلمات في ھذا الباب ثالثة أقسام"

  .القسمة ما أرید بھا وجھ اهللا
ھ،    : الثاني ى صاحبھ أن یحبط عمل ع الصوت     ما ھو ذنب ومعصیة یخاف عل ل رف مث

ى الصلح            ھ عل د ثبات ة بع ھ عام الحدیبی ة من راجع ل مراجع ، ]٢٦[فوق صوتھ، ومث
ة     ]٢٧[ومجادلة من جادلھ یوم بدر بعد ما تبّین لھ الحق  ي المخالف دخل ف ھ ی ، وھذا كل

  .عن أمره
ا نقصر    : ما لیس من ذلك بل یحمد علیھ صاحبھ أو ال یحمد كقول عمر: الثالث ا بالن م

الة و ا  الص د آمن ة ]٢٨[ق ول عائش ل اهللا : ؟ وكق م یق ا {: أل ْنُكْم ِإالَّ َواِرُدَھ } َوِإْن ِم
  ].٢٩[، وكمراجعة الحباب في منزل بدر]٧١:مریم[

ونحو ذلك مّما فیھ سؤال عن إشكال لیتبین لھم، أو عرض لمصلحة قد یفعلھا الرسول 
  ].٣٠"[صلى اهللا علیھ وسلم

ى ة األول م ت : المقال ام ل ذه األقس ن ھ ا  م یھم وإّنم وان اهللا عل حابة رض ن الص در ع ص
ة    ذه المقال صدرت عن بعض المنافقین الذین كانوا مع الصحابة ظاھًرا ال باطًنا ألّن ھ

ُزَك    {: ھي عین ما حكاه اهللا سبحانھ وتعالى عنھم في كتابھ كقولھ تعالى ْن َیْلِم ْنُھم َم َوِم
وا وَ   ا َرُض وا ِمْنَھ ِإْن ُأْعُط َدَقاِت َف ي الصَّ َخُطونَ  ِف ْم َیْس ا ِإَذا ُھ ْوا ِمْنَھ ْم ُیْعَط } ِإْن َل

  ].٥٨:التوبة[



ة أو       : وأما المقالة الثانیة یھم عن غفل حابة رضوان اهللا عل ض الص فقد صدرت من بع
ذي           م ال ازلوا عن رأیھ ا تن ى خطأھم وإنم م یصّروا عل اجتھاد أو عن عجلة إال أنھم ل

لم    ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ر رس ى أم ھ   رأوه إل ب إلی ا ذھ ا أّن م نھم ویقین ا م إیماًن
  .الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ھو الصواب

ھ اهللا   ة رحم ة ال       : " یقول شیخ اإلسالم ابن تیمی درت عن شھوة وعجل ذه أمور ص فھ
  ].٣١"[عن شك في الدین

رة   ة األخی ا ال         : وأما المقال یھم ولكّنھ ا رضوان اهللا عل حابة أیًض درت من الص د ص فق
ا وال  ر ذنًب ا     تعتب لم وإّنم ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ر رس ة ألم یة أو مخالف  معص

ة        أّن مھم نھم ب ا م ھ إیماًن ن التفق د م ب المزی ل وطل ز وج ن اهللا ع ن دی ار ع االستفس
َوَأنَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّْكَر ِلُتَبیَِّن ِللنَّاِس {: الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ھي التبیین لقولھ تعالى

یْ   زَِّل ِإَل ُرونَ  َما ُن ْم َیَتَفكَّ نھم ألجل اإلشارة       ] ٤٤:النحل [} ِھْم َوَلَعلَُّھ درت م ا ص ا أّنھ كم
ول        الى یق ب المشورة ألن اهللا تع ام یتطل ان المق ور إذا ك بعض األم ي  {: ل اِوْرُھْم ِف َوَش

  ].١٥٩:آل عمران[} اَألْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى اللَِّھ
ھ اهللا تع   ة رحم ن تیمی ول اب ا    : "الىیق دو إّم نھم ال تع ھورة م ة المش ت المراجع وكان

اد   لتكمیل نظره صلى اهللا علیھ وسلم في ذلك إن كان من األمور السیاسیة التي لالجتھ
فیھا مساغ، أو لیتبین لھم وجھ ذلك إذا ذكر، ویزدادوا علًما وإیماًنا، وینفتح لھم طریق 

  ].٣٢"[التفقھ فیھ
   
   
   

  المبحث الثاني
  صلى اهللا علیھ وسلم في مجالستھ

   
ي وھو طاعة        ب األدب العمل ا من جوان ذكرنا في المبحث األول من ھذا الفصل جانًب

ا آخر   . الرسول صلى اهللا علیھ وسلم واتباعھ وأّما في ھذا المبحث فسوف نتناول جانًب
لم     ھ وس من جوانب األدب العملي وھو األدب المتعلق بمجالسة الرسول صلى اهللا علی

غي للمسلم أن یفعل نحو مقام النبوة، أثناء حضوره عنده صلى اهللا علیھ وسلم أو ما ینب
سواء كان ذلك في بیتھ أو في األماكن العامة مع أّن بعض ھذه اآلداب ال تتأتى إال في 

  .حال حیاتھ صلى اهللا علیھ وسلم مع أصحابھ رضوان اهللا علیھم
  : وننظر مجالسة النبي صلى اهللا علیھ وسلم من زاویتین

  .في حال وجوده في بیتھ مع نسائھ: الزاویة األولى
  .في حالة وجوده في األماكن العامة: الزاویة الثانیة

ع نسائھ       : الزاویة األولى ھ م ي بیت لم ف ھ وس ذه   : وھي حالة وجوده صلى اهللا علی ي ھ ف
ي الحضور         دم إزعاجھ سواء ف وة ع ام النب الحالة ینبغي أو یجب على المسلم تجاه مق

اء            عنده بغ د انتھ دیث بع زمن واالنشغال بالح رة من ال ھ فت ي بیت وس ف ر إذن أو الجل ی
الغرض الذي من أجلھ أذن لھ لما یترتب علیھ من إیذاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم في 
ھ              ا تشیر إلی ھ كم اء من ال حی ذه األفع ھ ھ در عن ى من تص ھ عل حین أنھ ال یقدر أن ینب



وَت   {: لھ تعالىالفقرة األولى من آیة الحجاب، وھي قو ْدُخُلوا ُبُی َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َت
ِإَذا طَ  ُتْم  النَِّبيِّ ِإالَّ َأْن ُیْؤَذَن َلُكْم ِإَلى َطَعاٍم َغْیَر َناِظِریَن ِإَناُه َوَلِكْن ِإَذا ُدِعیُتْم َفاْدُخُلوا َف ِعْم

ِدیٍث ِإنَّ َذِلُك    یَن ِلَح ُروا َوال ُمْسَتْأِنِس ُھ ال      َفاْنَتِش ْنُكْم َواللَّ َتْحِي ِم يَّ َفَیْس ْؤِذي النَِّب اَن ُی ْم َك
  ].٥٣:األحزاب[} َیْسَتْحِي ِمْن اْلَحقِّ

ع      ي المجتم ا ف وب عنھ ور مرغ دة أم ا ع ین لن ة یتب ة الكریم ن اآلی رة م ذه الفق ن ھ م
لم وھي          ھ وس وت رسول اهللا صلى اهللا علی ي بی وت   : اإلسالمي وخاصة ف دخول البی

ر إذن وال  رض       بغی اء الغ د انتھ وت بع ي البی ث ف ام والمك ار نضج الطع ل أو انتظ تطف
  .الذي من أجلھ أذن لھم

ك           ي ذل ع اإلسالمي ف ر من المجتم ور ینبغي أن یطھ وھذه األمور التي ذكرنا ھي أم
ع            ي ال تتمشى م ة الت ادات الجاھلی ن الع ة م ور المتبقی ا من األم الحین وإلى األبد ألنھ

  .روح اإلسالم السامیة
ة أو        : "ل ابن عطیة في تفسیر ھذه اآلیةقا ام ولیم م طع ان لھ وم إذا ك ت سیرة الق وكان

ذلك إذا فرغوا       جھ وك ام ونض نحوه أن یبكر من شاء إلى الدعوة ینتظرون طبخ الطع
لم              ھ وس ي صلى اهللا علی ت النب ي بی ك ف ؤمنین عن ذل ذلك، فنھى اهللا الم منھ جلسوا ك

الناس أدب اهللا لھم في ذلك فمنعھم من الدخول ودخل في النھي سائر المؤمنین والتزم 
ھ   : وخالصة القول] ٣٣"[إّال بإذن عند األكل ال قبلھ النتظار الطعام ى أّن اآلیة تشیر إل

د             ث یحضر عن لم بحی ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ل عل لم أن ال یتطف ى المس یجب عل
دودین وأنّ     اس مع ام ألن د الطع د     نضج الطعام فیشارك فیھ ألنھ ربما أع دد ق ادة الع زی

ا إذا     ھ وأم ي حوزت تضر صاحب البیت وتحملھ على تقدیم شيء زائـد ربما ال تكون ف
ت مناسب ألن أھل           ي وق ل ف ام ب ل نضج الطع أتي قب أذن للطعام فعلى المسلم أن ال ی
ى اإلسراع        ام عل ل نضج الطع البیت مشغولون بإعداد الطعام وقد یحمل الحضور قب

و      ا ھ ام كم داد الطع ھ أن        في إع ت المناسب فعلی ي الوق ذلك إذا حضر ف ألوف، وك الم
ك     ره ألنَّ ذل یخرج من البیت بعد الطعام ال أن یمكث فترة للحدیث واالستئناس مع غی
ى       ت من كالم أو إل ي البی یؤدي إلى مضایقات ألھل البیت واالستماع إلى ما یجري ف

  .إذا كان ھناك منافقون النظر إلى ما ال ینبغي أن ینظر قصًدا أو بغیر قصد وال سیما
ال إذا     ا ب وأمر واحد من ھذه األمور المذكورة مّما یتأذى بھ صاحب كل بیت عادة فم
كانت مجتمعة مع أّنھ ال یقدر أن یفصح بھا حیاء منھ كما فعل الرسول صلى اهللا علیھ 
لم        ھ وس اءه صلى اهللا علی ام عشیة بن وسلم مع الرھط الذین تخلفوا في البیت بعد الطع

ي سبب       بز واردة ف ات ال ض الروای ینب بنت جحش رضي اهللا عنھا كما یظھر من بع
  .نزول ھذه اآلیة

ال ھ ق ي اهللا عن ك رض ن مال س ب ن أن ا  : ع اب لم ة الحج ة آی ذه اآلی اس بھ م الن ا أعل أن
ا       ت، صنع طعاًم ي البی ھ ف أھدیت زینب إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كانت مع

م   دعا إلیھ القوم فقعدوا یتحد ثون فجعل النبي صلى اهللا علیھ وسلم یخرج ثم یرجع وھ
الى   أنزل اهللا تع دثون، ف ود یتح يِّ ِإالَّ َأْن   {: قع وَت النَِّب ْدُخُلوا ُبُی وا ال َت ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی

َذا َطِعْمُتْم َفاْنَتِشُروا َوال ُیْؤَذَن َلُكْم ِإَلى َطَعاٍم َغْیَر َناِظِریَن ِإَناُه َوَلِكْن ِإَذا ُدِعیُتْم َفاْدُخُلوا َفِإ
قِّ        ْن اْلَح َتْحِي ِم ُھ ال َیْس ْنُكْم َواللَّ َتْحِي ِم يَّ َفَیْس  ُمْسَتْأِنِسیَن ِلَحِدیٍث ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن ُیْؤِذي النَِّب



اب فضرب الحج ]. ٥٣:األحزاب[} َوِإَذا َسَأْلُتُموُھنَّ َمَتاًعا َفاْسَأُلوُھنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب
  ].٣٤"[وقام القوم 

  ].٣٥"[وكان النبي صلى اهللا علیھ وسلم شدید الحیاء : " وفي روایة أخرى
إّن اهللا سبحانھ وتعالى قد أعطى اھتماًما كبیًرا حال وجود النبي صلى  : ومن ھنا نقول

ي   اهللا علیھ وسلم في بیتھ مع نسائھ، أخًذا من ھذه اآلیة وغیرھا من اآلیات األخرى الت
  .ناسبات شتىجاءت لم

وَن  {: من ذلك قولھ تعالى ْو  * ِإنَّ الَِّذیَن ُیَناُدوَنَك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت َأْكَثُرُھْم ال َیْعِقُل َوَل
  ].٤٥:الحجرات[} َأنَُّھْم َصَبُروا َحتَّى َتْخُرَج ِإَلْیِھْم َلَكاَن َخْیًرا َلُھْم َواللَُّھ َغُفوٌر َرِحیٌم

ك      ي ذل ول ف د فصلنا الق ي الفصل           وق لم ف ھ وس ھ صلى اهللا علی د الكالم عن منادات عن
السابق الذي عقدنا لألدب القولي وإن كانت متصلة باآلداب المتعلقة ببیت النبي صلى 
ا یقتضي التقسیم          اك حسب م دثنا ھن ا تح ا إال أنن اهللا علیھ وسلم كما ورد بسبب نزولھ

  .عملیةالمنھجي ألنھا تتعلق باآلداب القولیة وھنا اآلداب ال
ت   وعلى ھذا فنكتفي باإلشارة إلى موضعھا وإن كانت اآلداب كلھا مترابطة سواء كان

  .قلبیة أو قولیة أو عملیة إال أننا قسمناھا إلى ذلك للتوضیح والدراسة
وقبل أن أنتقل إلى الفقرة األخیرة من اآلیة والتي تتعلق بعد وفاتھ صلى اهللا علیھ وسلم 

ة تتوسط بین الفقرة األولى المتعلقة في حیاتھ صلى اهللا علیھ ال بد من اإلشارة إلى فقر
ى وجوب سؤال     وسلم والفقرة األخیرة التي تتعلق بعد وفاتھ وھي الفقرة التي تشیر إل

الى         ھ تع ن قول ًذا م اب أخ ن وراء حج لم م ھ وس لى اهللا علی ي ص َوِإَذا {: أزواج النب
ْن   َأُلوُھنَّ ِم ا َفاْس َأْلُتُموُھنَّ َمَتاًع وِبِھنَّ َس وِبُكْم َوُقُل ُر ِلُقُل ْم َأْطَھ اٍب َذِلُك } َوَراِء ِحَج

د        ] ٥٣:األحزاب[ د تكون بع لم وق ھ وس ھ صلى اهللا علی ألن سؤالھن قد تكون في حیات
ًرا        دین ألّن جزًءا كبی أمور ال ق ب ا یتعل وفاتھ وإنَّ سؤالھن بعد وفاتھ أولى وخاصة فیم

  .من األحكام الشرعیة قد وصلنا عن طریقھن
وھذا الحكم وإن كان یعم النسوة كلھن ألّن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب إال 
ي          م ف ذا الحك د ھ ث یتأك ھ بحی ھ مزیت لم ل أن تخصیص اآلیة بنسائھ صلى اهللا علیھ وس
أذى     ذي یت ق اهللا ال جانبھن الرتباطھن بشخصیة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم خیر خل

َوَما َكاَن َلُكْم َأْن ُتْؤُذوا َرُسوَل {: تعالى بعد ھذه الجزئیةبذلك الفعل كما یدل علیھ قولھ 
  ].٥٣:األحزاب[} اللَِّھ

ة   ي آی لم ف ھ وس لى اهللا علی ي ص اء النب ة لنس ذه المزی ى ھ ریم إل رآن الك ار الق د أش وق
ْعَن   َیا ِنَساَء النَِّبيِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمْن النَِّساِء ِإْن اتََّقْی{: أخرى وھي قولھ تعالى ال َتْخَض ُتنَّ َف

  ].٣٢:األحزاب[} ِباْلَقْوِل َفَیْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِبِھ َمَرٌض َوُقْلَن َقْوًال َمْعُروًفا
ة الحجاب    ق        : ونأتي إلى الفقرة األخیرة من آی ة تتعل ذه اآلی ى من ھ رة األول ا الفق بینم

رة األ     ذه الفق لم ھ ھ وس ق    ببیت النبي ونسائھ وقت حیاتھ صلى اهللا علی ا تتعل رة أیًض خی
ا            ؤمنین نھًی ث تنھي الم لم بحی ھ وس ھ صلى اهللا علی د وفات ببیت النبي ونسائھ ولكن بع

َوال َأْن {: قاطًعا عن الزواج بإحدى زوجاتھ بعده على التأبید كما یدل علیھ قولھ تعالى
  ].٥٣:األحزاب[} ِھ َعِظیًماَتْنِكُحوا َأْزَواَجُھ ِمْن َبْعِدِه َأَبًدا ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن ِعْنَد اللَّ



د أن             لم بع ھ وس ي صلى اهللا علی دى زوجات النب د من المسلمین إح زوج أح وكیف یت
ِھْم      {: وصفھن اهللا تعالى بأمھات المؤمنین بقولھ تعالى ْن َأْنُفِس اْلُمْؤِمِنیَن ِم ى ِب يُّ َأْوَل النَِّب

  ].٦:األحزاب[} َوَأْزَواُجُھ ُأمََّھاُتُھْم
ھ   یقول الدكتور حس ي تأمالت اجودة ف ة       : "ن ب ي الجزئی ة ف ة الكریم دیث اآلی ا أن ح وبم

السابقة قد صّرح بأنھ ال یصح للمؤمنین أن یؤذوا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حیا 
ھ      ؤذوا رسول اهللا صلى اهللا علی فإّن الجزئیة الكریمة التالیة تصّرح بأنھ ال یصح أن ی

فقد خص رّب العزة المصطفى صلى اهللا . وسلم میًتا عن طریق زواج إحدى زوجاتھ
ذه الخصیصة         ا ھ ي من بینھ علیھ وسلم في حیاتھ الزوجیة بالعدید من الخصائص الت
وھي، أّنھ ال یحل ألحد أن یتزوج إحدى زوجاتھ ألنھن أمھات المؤمنین كما صرحت 

ورة ذه الس ذلك ھ ھ. ب رء أم زوج الم ف یت وان اهللا . وكی ن رض ة لھ ة األموم ألن منزل
ی الرفیق    عل ن ب ن كلھ ى أن یلحق تمرة إل ة مس ال األم بة لرج ین بالنس ھن أجمع

  ].٣٦"[األعلى
دث عن تعظیم رسول اهللا صلى اهللا       وقد عد المفسرون ھذه اآلیة من اآلیات التي تتح

  .علیھ وسلم حًیا ومیًتا
ة  ده وھو من        : "یقول الزمخشري في تفسیر ھذه اآلی ا عن ده عظیًم احھن بع وسمي نك

ھ         أعالم تعظیم ا، وإعالم ا ومیًت ھ حی لم وإیجاب حرمت ھ وس اهللا لرسولھ  صلى اهللا علی
ھ            دث الرجل ب ا یح ذا مم إن نحو ھ ھ واستغزر شكره ف بذلك مما طیب نفسھ وسر قلب
ا            ى لھ ى یتمن ھ حت ى حرمت ھ عل رط غیرت اس من تف ن الن نفسھ وال یخلى منھ فكره وم

  ].٣٧"[الموت لئال تنكح من بعده 
لم        وھذه اآلداب التي ھ وس ي صلى اهللا علی ت النب ة ببی ذكرناھا في ھذه الزاویة المتعلق

نھم   وإن كانت وردت في حقھ صلى اهللا علیھ وسلم وقت حیاتھ یلتزم المسلمون فیما بی
وص        ظ ال بخص وم اللف رة بعم ھ ألّن العب د ممات لم وبع ھ وس لى اهللا علی ھ ص اء حیات أثن

لم من ع          ھ وس ھ صلى اهللا علی ص ب ا خ د    السبب إال م ھ بع دى زوجات ران بإح دم االقت
الرفیق       وقھن ب د لح ھ بع ن تطبیق م ال یمك ذا الحك ع أن ھ لم م ھ وس لى اهللا علی ھ ص وفات

  .األعلى، وأما وقت حیاتھن فكان ملتزًما بھ من قبل الموجودین وقتئذ
ة  : في حالة وجوده في األماكن العامة: الزاویة الثانیة كانت الزاویة السابقة تتعلق بحال

ھ من         وجوده ب عن لم أن یتجن ا ینبغي المس ھ وم صلى اهللا علیھ وسلم مع نسائھ في بیت
اء            د انتھ دم االنصراف بع ر إذن أو ع ھ بغی لم من دخول بیت ھ وس إیذائھ صلى اهللا علی
ة،       ذه الزاوی ي ھ ا ف الغرض الذي من أجلھ أذن لھ واألمور األخرى التي فصلناھا فأم

ي ینبغي للمس     ور الت ن األم دث ع لى اهللا   فسوف نتح اه رسول اهللا ص لم أن یرعى تج
وھذه الحالة العامة . علیھ وسلم في حالة وجوده في األماكن العامة وفي مأل من الناس

تتطلب عدم الخروج من مجلسھ إال بإذن بل البقاء معھ إال لضرورة قصوى وخاصة   
ات الح        ل أوق رأي مث رب إذا كان ھناك أمر مھم یتطلب المشاورة واالستعانة بأھل ال

ھ       ھ صلى اهللا علی ي بیت والشدة على عكس ما كان مطلوًبا في حالة وجوده مع نسائھ ف
تالف     ان الخ ت المقالت ا اختلف ام، وھن ال مق ل مق ال ولك ام مق ل مق ال لك ھ یق لم ألن وس

  .المقامین



ي   وقد ذكر اهللا سبحانھ وتعالى مراعاة مقام النبوة في حالة وجوده في مأل من الناس ف
ي أسلوب      القرآن الكریم  اهللا ورسولھ ف ان ب وشھد لمن یلتزم مراعاة ذلك الجانب اإلیم

الى      ھ تع ھ قول ا یشیر إلی ِذیَن    {: حصر كأنھم ھم المؤمنون وحدھم كم وَن الَّ ا اْلُمْؤِمُن ِإنََّم
َتأْ     ى َیْس ْذَھُبوا َحتَّ ْم َی ِذیَن  آَمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوِإَذا َكاُنوا َمَعُھ َعَلى َأْمٍر َجاِمٍع َل ِذُنوُه ِإنَّ الَّ

ْأَذْن       ْأِنِھْم َف َبْعِض َش َتْأَذُنوَك ِل ِإَذا اْس ْن  َیْسَتْأِذُنوَنَك ُأْوَلِئَك الَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َف ِلَم
  ]٦٢:النور[} ِشْئَت ِمْنُھْم َواْسَتْغِفْر َلُھْم اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر َرِحیٌم

اآلیة الكریمة اآلداب التي ینبغي أن یراعى بھا في مجلس رسول اهللا    ویتبین من نص
ك خالف        ان ذل ھ وإن ك د أن یخرج من صلى اهللا علیھ وسلم من االستئذان إذا نوى أح
ویض للرسول            ع تف ب االستغفار من الرسول لمن یستأذن م ة بطل األولى لتذییل اآلی

ھ لمن یشا       ول االستئذان وعدم لم قب ف والمالبسات    صلى اهللا علیھ وس دیًرا للموق ء تق
  .المحیطة بھ

ة      ذه اآلی ي تفسیر ھ ھ اهللا ف ة      : "یقول الشھید سید قطب رحم ى مغالب ذا یشیر إل ع ھ وم
یر أو          ا تقص ذھاب فیھ تئذان وال ى وأن االس و األول راف ھ دم االنص رورة وع الض

َتْغِفْر َلھُ  {: قصور یقتضي استغفار النبي صلى اهللا علیھ وسلم للمعتذرین َھ ِإنَّ  َواْس ْم اللَّ
ھ مندوحة         ]. ٦٢:النور[} اللََّھ َغُفوٌر َرِحیٌم ال َیستأذن ول د ضمیر المؤمن ف ذلك یقی وب

  ].٣٨"[لقھر العذر الذي یدفع بھ االستئذان
ویدخل تحت ھذا المفھوم أي االستئذان من الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بالخروج من 

لم وإن ك       ھ وس ھ صلى اهللا علی ت خطبت ر      مجلسھ وق ى األم اك خالف حول معن ان ھن
ات         ع االجتماع م جمی ة أم یع رب خاص ي الح و ف ل ھ ة، ھ ة الكریم ي اآلی امع ف الج
ر الجامع    األخرى كالجمعة والعیدین؟ وقد ذھب اإلمام ابن العربي إلى القول بأّن األم

  : مخصوص في الحرب مؤیًدا ما ذھب إلیھ بأدلة نوردھا ھنا
ھ اهللا ي رحم ن العرب ول اب د  : "یق ن عب د اهللا ب ر وعب ن بكی ى ب ھب ویحی د روى أش وق

الحكم عن مالك أّن ھذه اآلیة إّنما كانت في حرب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یوم 
  .الخندق وكذلك قال محمد بن إسحاق

  : والذي بّین ذلك أّن اآلیة مخصوص في الحرب أمران صحیحان
َواًذا َق: فھو قولھ تعالى في اآلیة األخرى: أما أحدھما } ْد َیْعَلُم اللَُّھ الَِّذیَن َیَتَسلَُّلوَن ِمْنُكْم ِل

ور[ ون     ] ٦٣:الن ة ویترك ن الجماع ون ع وذون ویخرج انوا یتل افقین ك ك أن المن وذل
رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فأمر اهللا جمیعھم بأّال یخرج أحد حتى یأذن لھ رسول 

  .اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وبذلك یتبین إیمانھ
الى : وأما الثاني َتْأِذُنوهُ    {: فھو قولھ تع ى َیْس ْذَھُبوا َحتَّ ْم َی ور [} َل ي   ]. ٦٢:الن أي إذن ف ف

ال      . الحدث واإلمام یخطب د ق ھ وق ھ وال إیقاف ي منع ار ف ْن   {: ولیس لإلمام خی ْأَذْن ِلَم َف
  ].٦٢:النور[} ِشْئَت ِمْنُھْم

  ].٣٩"[فیبین ذلك أنھ مخصوص في الحرب التي یؤثر فیھا التفرق 
وھناك فریق آخر من العلماء الذین ذھبوا إلى أّن األمر الجامع یعم جمیع االجتماعات 
ي تقتضي          ا من األمور األخرى الت دین وغیرھ من حرب وصالة جمعة وصالة العی

  .اجتماع المسلمین مع قائدھم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم



ة    ومن ھؤالء اإلمام ابن كثیر رحمھ اهللا تعالى حیث ی ذه اآلی ي تفسیر ھ ذا  : "قول ف وھ
ذلك         دخول ك د ال ا أمرھم باالستئذان عن ھ، فكم أیًضا أدب أرشد اهللا عباده المؤمنین إلی
ول           ع الرس امع م ر ج ي أم انوا ف یما إذا ك راف ال س د االنص تئذان عن رھم باالس أم
ي مشورة        اع ف د أو جماعة أو اجتم ة أو عی صلوات اهللا وسالمھ علیھ من صالة جمع

لك أمرھم اهللا أن ال یتفرقوا عنھ والحالة ھذه إّال بعد استئذانھ ومشاورتھ، وأّن   ونحو ذ
  ].٤٠"[من یفعل ذلك فإّنھ من المؤمنین الكاملین 

ي  العموم   : " ویقول اإلمام القرطبي رحمھ اهللا بعد إیراده قول اإلمام ابن العرب ول ب الق
  ].٤١"[أولى وأرفع وأحسن وأعلى 

َوِإَذا {: ي وھو أّن األمر الجامع یعم كل االجتماعات قولھ تعالىومّما یرجح القول الثان
ْن           ِو َوِم ْن اللَّْھ ٌر ِم ِھ َخْی َد اللَّ ا ِعْن ْل َم ا ُق َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْھًوا انَفضُّوا ِإَلْیَھا َوَتَرُكوَك َقاِئًم

  ].١١:الجمعة[} التَِّجاَرِة َواللَُّھ َخْیُر الرَّاِزِقیَن
ق ھذه اآلیة أن بعض الصحابة أو جلھم خرجوا من عند رسول اهللا وھو یظھر من سیا

ة    ى المدین قائم یخطب ألمور دنیویة بحتة وھي التجارة بحیث آثروا التجارة القادمة إل
ى أن     الى عل على استماع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ولھذا نبھھم اهللا سبحانھ وتع

م خیر لھم بخالف ما صدر عنھم الذي ال یلیق البقاء مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسل
  .لمقام النبوة

ان رسول    : " یقول الشھید سید قطب رحمھ اهللا تعالى ث ك وتشیر إلى حادث معین حی
وافلھم      ة من ق اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یخطبھم في المسجد للجمعة حین حضرت قافل

و    التجاریة، فما أعلن نبأ قدومھا حتى انفض المستمعون منصرفی  ى التجارة واللھ ن إل
داء وھیصة       دفوف وح الذي كانت القافلة تحاط بھ على عادة الجاھلیة، من ضرب بال
یھم      خین ف وتركوا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قائًما فیما عدا اثني عشر من الراس

  ].٤٢[أبو بكر وعمر بقوا یستمعون كما تذكر الروایات
ا أخرجھ     دد ھي م د اهللا        والروایة التي تحدد الع ن عب ھ اهللا عن جابر ب البخاري رحم

ھ          ]: ٤٣[رضي اهللا عنھما قال ي صلى اهللا علی ع النب ة ونحن م وم الجمع ر ی ت عی أقبل
أنزل اهللا     ي عشر رجًال ف وا    {: وسلم فثار الناس إّال اثن ًوا انَفضُّ اَرًة َأْو َلْھ َوِإَذا َرَأْوا ِتَج

  ].١١:الجمعة[} ِإَلْیَھا
ول أّن اآلیت   ى     وخالصة الق دان المسلمین إل ة ترش ذه الزاوی ي ھ ا ف ین ذكرناھم ین اللت

ھ   لى اهللا علی ول اهللا ص س رس ي مجل ا ف ى بھ لم أن یتحل ى المس ب عل ي تج اآلداب الت
ل االجتماعات، أو أّن         م ك ھ یع الحرب أو أّن وسلم سواء قلنا أّن األمر الجامع خاص ب

  .الخطبة وما یجري مجراھااآلیة األولى تتعلق بالحرب بینما اآلیة الثانیة تتعلق ب
ا     ى م ل إل وھذه اآلداب محلھا في حال حیاتھ صلى اهللا علیھ وسلم وأّما بعد مماتھ فتنتق

  .بعده من الخلفاء الراشدین ومن في حكمھم
ي   : " یقول القرطبي رحمھ اهللا وظاھر اآلیة یقضي أن یستأذن أمیر األمرة الذي ھو ف

  ].٤٤"حبس ذلك الرجل ألمر من أمور الدین مقعد النبوة، فإّنھ ربما كان لھ رأي في
   

  ـــــــــــــــ
  : الھوامش



  ).٥/٦٥: (روح المعاني] ١[
ى شرط الشیخین     : "وقال) ١/١٠٨(أخرجھ الحاكم في مستدركھ ] ٢[ حیح عل ھو ص

  .ووافقھ الذھبي" ولم یخرجاه
  .وصححھ) ١/١٠٩(أخرجھ الحاكم في مستدركھ ] ٣[
  ).٩/١٦٤: (روح المعاني] ٤[
  ).٩/١٨٨: (روح المعاني] ٥[
  ).٢١٥:ص(الفروق في اللغة ] ٦[
  ).٢/١٩٠(انظر تفسیره . كما صرح ابن كثیر عند تفسیر ھذه اآلیة] ٧[
  .صحیح اإلسناد ووافقھ الذھبي: ، وقال)٢/١٣٩(مستدرك الحاكم ] ٨[
  ).٢/١٩٢: (ابن كثیر] ٩[
  .مع التصرف) ٤/١٧٠٠(أحكام القرآن ] ١٠[
  ).٤/١٧٠١(ق المصدر الساب] ١١[
  ).٤/١٧٠١١٧٠٢(المصدر السابق ] ١٢[
  ).٢/٣٨٩: (مدارج السالكین] ١٣[
  ).٧/٦١٤(أضواء البیان ] ١٤[
  ).٢/٦٧: (تفسیر القرآن العظیم] ١٥[
م     ] ١٦[ ونھم ث ذین یل م ال صحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ث

  ).٤/١٩٦٣(الذین یلونھم 
لم من       صحیح البخاري، كتاب ال] ١٧[ ھ وس ي صلى اهللا علی مغازي، باب مرجع النب

  ).٣/٣٤(األحزاب ومخرجھ إلى بني قریظة ومحاصرتھ إیاھم 
ي       ] ١٨[ ال النب داء بأفع اب االقت اب والسنة، ب صحیح البخاري، كتاب االعتصام بالكت

  ).٤/٢٦٠(صلى اهللا علیھ وسلم 
  ).١/٣٤٣(البخاري في كتاب التراویح، باب فضل من قام رمضان ] ١٩[
دس      ] ٢٠[ ة من الق ل القبل اب تحوی صحیح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، ب

  ). ١/٣٧٥(إلى الكعبة 
  ).١/٢٧٨(صحیح البخاري في كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر األسود ] ٢١[
  .یعني التمتع في الحج وھو نوع من أنواع الحج الثالثة المعروفة] ٢٢[
حج في باب التمتع واإلقران واإلفراد بالحج وفسخ صحیح البخاري في كتاب ال] ٢٣[

  ).١/٢٧٢٢٧٣(الحج لمن لم یكن معھ ھدي 
  .یعني عرفة] ٢٤[
ة، من           ] ٢٥[ دم مك م ق الحج ث زم من أحرم ب ا یل اب م صحیح مسلم في كتاب الحج، ب

  ).٢/٩٠٥(الطواف والسعي 
ة وفیھ       ] ٢٦[ لم في صلح الحدیبی ھ وس جاء  : امثل قصة عمر مع النبي صلى اهللا علی

ار؟  : عمر فقال ألسنا على الحق وھم على باطل؟ ألیس قتالنا في الجنة وقتالھم في الن
یا ابن : (ففیم نعطي الدنیة في دیننا، ونرجع ولما یحكم اهللا بیننا؟ فقال: قال) بلى: (فقال

ا  )الخطاب إني رسول اهللا ولن یضیعني اهللا أبًدا ، فرجع متغیًظا فلم یصبر حتى جاء أب
ال         : البكر فق ى الباطل؟ ق م عل ى الحق وھ ر ألسنا عل ا بك ھ     : یا أب ن الخطاب، إن ا اب ی



اب   ". رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ولن یضیعھ اهللا أبًدا  انظر صحیح البخاري، كت
  ).٣/١٩٠) (إذ یبایعوك تحت الشجرة: (التفسیر، باب

الى   ] ٢٧[ ھ تع ى قول ین     : (یشیر إل دما تب ي الحق بع ك ف ال  سورة .). یجادلون ة  : األنف آی
)٦.(  
الى ] ٢٨[ تم       : (احتجاًجا بقولھ تع اح أن تقصروا من الصالة إن خف یكم جن یس عل .) فل

ا    : (أجاب صلى اهللا علیھ وسلم عن ذلك. ١٠١سورة النساء، آیة  دق اهللا بھ دقة تص ص
انظر صحیح مسلم، كتاب صالة المسافرین، باب صالة المسافرین وقصرھا    ) علیكم

)١/٤٧٨.(  
ھ أوًال       حیث أ] ٢٩[ زل فی ذي ن ان ال ر المك لم أن یغی شار إلى النبي صلى اهللا علیھ وس

ك الرسول صلى اهللا            ى ذل ھ عل ة ووافق ة الحربی إلى مكان آخر أحسن بالنسبة لألھمی
  ).٢/٤٠٢(انظر السیرة النبویة البن كثیر . علیھ وسلم كما في كتب السیرة

  ).١١٩:ص: (الصارم المسلول] ٣٠[
  ).١٩٧:ص: (لالصارم المسلو] ٣١[
  ).١٩١:ص: (الصارم المسلول] ٣٢[
  ).١٤/٢٢٥: (تفسیر القرطبي] ٣٣[
الى   : صحیح البخاري، كتاب التفسیر] ٣٤[ ھ تع ي قول ي    : (باب ف وت النب دخلوا بی ال ت

  ).٣/١٧٦١٧٧) (إال أن یؤذن لكم إلى طعام
الى   : صحیح البخاري، كتاب التفسیر] ٣٥[ ھ تع ي قول وت النب   : (باب ف دخلوا بی ي ال ت

  ).٣/١٧٦١٧٧) (إال أن یؤذن لكم إلى طعام
  .مع التصرف) ٤٦٠٤٦١:ص(تأمالت في سورة األحزاب ] ٣٦[
  ).٣/٢٧٢: (تفسیر الكشاف] ٣٧[
  ).٤/٢٥٣٤: (في ظالل القران] ٣٨[
  ).٣/١٣٩٨: (أحكام القرآن] ٣٩[
  ).٣/٣٠٦: (تفسیر ابن كثیر] ٤٠[
  ).١٢/٣٢١: (تفسیر القرطبي] ٤١[
  ).٦/٣٥٦٣: (نفي ظالل القرآ] ٤٢[
  ).٣/٢٠٢(صحیح البخاري، كتاب التفسیر، تفسیر سورة الجمعة ] ٤٣[
  ).١٣/٣٢٠: (تفسیر القرطبي] ٤٤[

  ]الجزء الخامس" [التأدب مع الرسول في ضوء الكتاب والسنة"كتاب   .٩
  الباب الثالث

  البدع الملحقة باألدب مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم
   

بعض        غالى بعض الناس في حّبھم لر ام ب ّودوا القی لم وتع ھ وس سول اهللا صلى اهللا علی
لمین    ب المس افقین ح ض المن تغل بع ا اس رعي، كم ل ش ا دلی رد بھ م ی ي ل ال الت األعم
ر       ل غی ل واه، أو تأوی ى دلی اًدا عل لرسولھم وأدخلوا علیھم ما ال یجوز وال یصح اعتم

  .صحیح



لم یجب أن     ومن ھنا ظھرت بدع في مجال التأدب مع رسول اهللا صلى اهللا    ھ وس علی
  .تعرف لتترك ویتخلص منھا المؤمنون الصادقون

ر           ع ذك ي كل مسألة م واردة ف ذا الموضوع عرض اآلراء ال وقد اتبعت في دراسة ھ
  .أدلتھا ومناقشتھا جالء للحق وبیاًنا للصواب

ارة     ت بزی رى ألحق لم، وأخ ھ وس لى اهللا علی ده ص ت بمول دع ألحق ى ب متھا إل د قّس وق
لى اهللا جده ص لم،     مس ھ وس لى اهللا علی ریف ص ره الش ارة قب ة بزی لم، وثالث ھ وس  علی

  .وتناولت ھذه البدع بالدراسة بعد تعریف مفصل للبدعة لغة واصطالًحا
  : ولذا جاء ھذا الباب مشتمًال على أربعة فصول ھي

  .تعریف البدعة لغة واصطالًحا: الفصل األول
  .علیھ وسلمالبدع الملحقة بمولده صلى اهللا : الفصل الثاني
  . البدع الملحقة بمسجده صلى اهللا علیھ وسلم: الفصل الثالث
  . البدع الملحقة بزیارة قبره الشریف صلى اهللا علیھ وسلم: الفصل الرابع

  .وذلك فیما یلي بنفس الترتیب
   
   
   
   

  الفصل األول
  تعریف البدعة لغة واصطالًحا

   
  :تعریف البدعة لغة: أوًال

ای    ة یقول صاحب معجم مق داء       ]: "١[یس اللغ دھما ابت ین أصالن أح دال والع اء وال الب
دعت الشيء   : فاألول قولھم. الشيء وصنعھ ال عن مثال، واآلخر االنقطاع والكالل أب

ول ] ٢[قوًال أو فعًال إذا ابتدائھ ال عن مثال واهللا بدیع السماوات واألرض : والعرب تق
ُت    {: قال اهللا تعالى. األمر ابتدع فالن الركّي إذا استنبطھ وفالن بدع في ھذا ا ُكْن ْل َم ُق

  ].٣"[أي ما كنت أول ] ٩:األحقاف[} ِبْدًعا ِمْن الرُُّسِل
ر  باح المنی احب مص ول ص ھ ]: "٤[ویق يء وأبدعت دعت الش ھ : أب تخرجتھ وأحدثت اس

ب         م غل اع ث ة من االرتف داع كالرفع ومنھ قیل للحالة المخالفة بدعة وھي اسم من االبت
ادة  استعمالھا فیما  دین أو زی ر أي ھو أول من       ... ھو نقص في ال ي األم دع ف الن ب وف

ذلك    . فعلھ رد ب فیكون اسم فاعل بمعنى مبتدع والبدیع فعیل من ھذا فكأن معناه ھو منف
} ُقْل َما ُكْنُت ِبْدًعا ِمْن الرُُّسِل{: من بین نظائره، وفیھ معنى التعجب، ومنھ قولھ تعالى

ن جاء بالوحي من عند اهللا تعالى وتشریع الشرائع بل أي ما كنت أول م] ٩:األحقاف[
  ].٥..[أرسل اهللا تعالى الرسل قبلي مبشرین ومنذرین فأنا على ھداھم

دًعا، وابتدعھ     : " ویقول ابن منظور  دع الشيء یبدعھ ب دع الشيء     : ب دأه ویب أنشأه وب
ل   ي التنزی لِ      {: الذي یكون أوًال وف ْن الرُُّس ْدًعا ِم ُت ِب ا ُكْن ْل َم اف [ }ُق ا  ] ٩:األحق أي م

  ..كنت أول من أرسل قد أرسل قبلي رسل كثیر



الى إلبداعھ األشیاء      : وأبدعت الشيء اخترعتھ ال على مثال والبدیع من أسماء اهللا تع
الى    ھ تع ھ قول يء ومن ل ش ل ك دیع األول قب و الب ا وھ ھ إّیاھ َمَواِت {: وإحداث ِدیُع السَّ َب

ال    أي خالقھا و] ١١٧: البقرة[} َواَألْرِض ا ال عن مث مبدعھا فھو سبحانھ المخترع لھ
  ].٦"[سابق 

  : ونستنتج من ھذه التعریفات اللغویة السابقة لكلمة البدعة ومشتقاتھا أمرین اثنین
ة     ) أ ان متقارب ا مع أّن معناھا یدور حول االختراع واإلحداث واالبتداء واإلنشاء وكلھ

  .كما ترى
ب    أّن البدعة اللغویة تشمل المحدث المذ) ب د یترت رع ق موم والحسن ألن األمر المخت

  .علیھ مصلحة فیكون حسًنا، وقد یترتب علیھ مفسدة فیكون مذموًما
  : تعریف البدعة في اصطالح أھل الشرع: ثانًیا

ما أحدث في الدین "فمنھم من حددھا بـ . اختلفت أنظار العلماء في تحدید معنى البدعة
د رسول اهللا        بعد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ومن دث بع ا أح ى م ا عل ھم من أطلقھ

  .صلى اهللا علیھ وسلم في الدین وفي غیره من العادات
ي   ب الحنبل ن رج ق األول اب ل الفری اطبي] ٧[ویمث ر  ] ٨[والش ن حج افظ اب والح

رھم قالني وغی الم    . العس د الس ن عب ز ب ر الع ق اآلخ ل الفری ا یمث ووي ] ٩[بینم والن
  .وغیرھما

  .ریق لنصل إلى التعریف المختاروسوف أفصل تعریف كل ف
ق األول    د الفری ة عن ف البدع ة     : تعری ف البدع ي تعری ي ف ب الحنبل ن رج ول اب : یق

ھ           : "والمراد بالبدعة" ان ل ا ك ا م ھ، أّم دل علی ي الشریعة ی ھ ف ما أحدث مما ال أصل ل
  ].١٠"[أصل من الشرع یدل علیھ فلیس ببدعة شرًعا وإن كان بدعة لغة

دین     : األول: عة بتعریفینوعّرف الشاطبي البد ي ال ة ف ھو أن البدعة عبارة عن طریق
  ].١١[مخترعة تضاھي الشرعیة یقصد بالسلوك علیھا المبالغة في التعبد هللا سبحانھ

ا           : والثاني ا م د بالسلوك علیھ دین تضاھي الشرعیة یقص ي ال ة ف ھو أّن البدعة طریق
  ].١٢"[یقصد بالشرعیة 

ف  ي الشرع        : " البدعة  ویقول الحافظ ابن حجر في تعری ھ أصل ف یس ل دث ول ا أح م
ة   رع بدع رف الش ي ع مى ف ة     . یس یس ببدع رع فل ھ الش دل علی ل ی ھ أص ان ل ا ك وم

]"١٣.[  
  : یظھر لنا مما تقدم أن تعریفات ھذا الفریق تقید البدعة بأمور ثالثة

  .اإلحداث في الدین بعد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم) أ
  .ى اهللاأن یقصد بھا التقرب إل) ب
  .أن ال یدل علیھا دلیل شرعي) ج

وعلى ھذا تكون البدعة اللغویة أعم الشتمالھا على ما أحدث في الدین وفي غیره بینما 
دم           ى اهللا مع ع رب إل ى وجھ التق دین عل ي ال دث ف البدعة الشرعیة ال تشمل إال ما أح

رعي دلیل الش ود ال ق إال . وج ذا الفری ر ھ ي نظ ة ف ون البدع ال تك م ف ن ث ة  وم مذموم
  .شرًعا بخالف البدعة اللغویة وال تدخل في العادات التي لیس لھا شائبة التعبد

د،   : " یقول الشاطبي ثبت في األصول الشرعیة أّنھ ال بد في كل عادي من شائبة التعب
راد           و الم ھ فھ ي عن ھ أو المنھ أمور ب ن الم یل م ى التفص اه عل ل معن م یعق ا ل ألّن م



اه    ل معن ا عق دي، وم ادي،     بالتعب راد بالع و الم دتھ فھ لحتھ أو مفس ت مص وعرف
فالطھارات والصلوات والصیام والحج كلھا تعبدي، والبیع والنكاح والشراء والطالق 
واإلجارات والجنایات كلھا عادي، ألن أحكامھا معقولة المعنى وال بد فیھا من التعبد، 

  ..إذ ھي مقیدة بأمور شرعیة ال خیرة للمكلف فیھا
ذ ان ك ي   وإذا ك داع ف اء االبت إن ج د، ف ى التعب ي معن مین ف تراك القس ر اش د ظھ لك فق

  ].١٤[األمور العادیة من ذلك الوجھ صح دخولھ في العادیات كالعبادات وإّال فال
إن        : "ویقول ابن حجر العسقالني ة، ف ة بخالف اللغ ي عرف الشرع مذموم فالبدعة ف

ا أو مذموًما وكذا القول كل شيء أحدث على غیر مثال یسمى بدعة سواء كان محموًد
  ].١٥"[في المحدثة، واألمر المحدث 

م    : البدعة: "یقول العز بن عبد السالم: تعریف البدعة عند الفریق الثاني ا ل ل م ھي فع
ة، وبدعة           ى بدعة واجب لم وھي منقسمة إل ھ وس یعھد في عھد الرسول صلى اهللا علی

ك أن  . محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروھة، وبدعة مباحة والطریقة في معرفة ذل
ة، وإن     تعرض البدعة على قواعد الشریعة، فإن دخلت في قواعد اإلیجاب فھي واجب
ة،       دوب فھي مندوب د المن ي قواع دخلت في قواعد التحریم فھي محرمة، وإن دخلت ف

ثم ضرب أمثلة لكل نوع منھا وھي ] ١٦[وإن دخلت في قواعد المباحات فھي مباحة 
  : على النحو التالي

ذھب          تغال بم ل االش ة مث ة المحرم النحو، والبدع تغال ب ل االش ة مث ة الواجب والبدع
ة          راویح، والبدع ي صالة الت اس ف ع الن ل جم ة مث ة، والبدعة المندوب ة والجبری القدری
بح           ب الص افحة عق ل المص ة مث ة المباح اجد، والبدع ة المس ل زخرف ة مث المكروھ

  ].١٧[والعصر
ال  م          : "ىویقول النووي رحمھ اهللا تع ا ل داث م ي الشرع ھي إح اء ف والبدعة بكسر الب

  ].١٨"[یكن في عھد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھي منقسمة إلى حسنة وقبیحة 
د رسول اهللا    وھذا الفریق یقّید تعریف البدعة بقید واحد وھو إحداث ما لم یكن في عھ

ة كل      دھم لیست مذموم إن البدعة عن و      صلى اهللا علیھ وسلم، ولھذا ف ا ھ ا م ل منھ ا، ب ھ
ذا وذاك     ین ھ ث  . واجب یلزم فعلھ، ومنھا ما ھو حرام یلزم تركھ، وما ھو وسط ب حی

روه،        دوب، ومك رام، ومن وب، وح ن وج ة م رعیة الخمس ام الش ع لألحك ا تخض إنھ
  .ومباح، ومندوب

ذموم       دث الم مل الح ا تش ة ألنھ ة اللغوی اوي البدع دھم تس ة عن إّن البدع ذا ف ى ھ وعل
إن    والحسن بخالف م ف الفریق األول الذي یرى انحصارھا في الحدث المذموم ومن ث

  .النسبة بین الفریقین عموم وخصوص مطلق
ة        : أدلة الفریقین ا من أدل ا طرًف ذكر ھن ھ ون یستدل كال الفریقین بأدلة تؤید ما ذھب إلی

  .كال الفریقین مع بیان وجھة االستدالل لكل منھما
ا ذم البدعة      ھذا ا: أدلة الفریق األول: أوًال د منطوقھ ي یفی لفریق یستدل بالنصوص الت

  .على وجھ العموم
فإّن خیر الحدیث كتاب اهللا وخیر الھدي ھدي : "ـ من ذلك قولھ صلى اهللا علیھ وسلم١

  ].١٩"[محمد، وشر األمور محدثاتھا وكل بدعة ضاللة 



د أن البدعة م   " كل بدعة ضاللة : " أّن قولھ صلى اهللا علیھ وسلم ا   عام یفی ة كلھ ذموم
اك بدعة              یس ھن ذلك فل وم، ول ك العم ص ذل ا یخص رد م م ی ا ول وع منھ بغیر استثناء ن

  .حسنة بل كلھا مذمومة شرًعا
   

و          : "ـ ومن ذلك قولھ صلى اهللا علیھ وسلم٢ ھ فھ یس من ا ل ذا م ا ھ ي أمرن دث ف من أح
  .مردود: أي] ٢٠"[رد

دین أ : ووجھ االستدالل بھذا الحدیث ھو ك      أّن اإلحداث في ال ان ذل ا ك ردود مھم ر م م
ة      د بدع ال یوج م ف ن ث ة، وم دین بدع ي ال داث ف ًرا ألّن اإلح غیًرا أو كبی داث ص اإلح

  .حسنة
والة      : "ـ ومن ذلك قولھ صلى اهللا علیھ وسلم٣ وى اهللا والسمع والطاعة ل أوصیكم بتق

ور    دثات األم اكم ومح  األمر وإن عبد حبشي فإّنھ من یعش منكم یر اختالًفا كثیًرا، وإی
دیین        دین المھ اء الراش نة الخلف نتي وس ھ بس نكم فعلی ك م ن أدرك ذل اللة فم ا ض فإّنھ

  ].٢١"[عضوا علیھا بالنواجذ
ن        ذر م د ح لم ق ھ وس لى اهللا علی ول ص و أّن الرس دیث ھ ذا الح تدالل بھ ھ االس ووج
وم،        ى وجھ العم ا ضاللة عل ف البدعة بأّنھ ا وص ة كم ا بدع فھا بأّنھ دثات ووص المح

  .ھ لیس ھناك بدعة حسنة وأخرى قبیحة بل كلھا قبیحةوھذا یقتضي أّن
  : یستدل ھذا الفریق بأدلة نوجزھا فیما یلي: أدلة الفریق الثاني: ثانًیا

ي    ١ ى أب م عل ـ قول عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ في صالة التراویح بعد ما جمعھ
  ].٢٢"[نعمت البدعة: "بن كعب رضي اهللا عنھ

ھو أن عمر رضي اهللا عنھ قد سمى صالة التراویح بدعة ووجھ االستدالل بھذا القول 
  .مع إقراره بل بأمره ذلك

ى        م إل إن البدعة تنقس ّم ف ن ث وھذا یدل على أنھ یقصد بھا البدعة الحسنة ال القبیحة وم
  .حسنة وقبیحة

من سّن في اإلسالم سّنة حسنة فیعمل بھا بعده كتب لھ : "ـ قولھ صلى اهللا علیھ وسلم٢
ّنة سیئة    مثل أجر من  عمل بھا وال ینقص من أجورھم شيء، ومن سّن في اإلسالم س

م         ن أوزارھ نقص م ا وال ی ل بھ ن عم ل وزر م ھ مث ب علی ده كت ا بع ل بھ وعم
  ].٢٣"[شيء

ر        ھ غی ھ وأّن اب علی ًنا یث یًئا حس ووجھ االستدالل بھذا الحدیث ھو أنھ إذا أحدث أحد ش
أخرى غیر حسن ومن ثم البدعة  مذموم وكذلك العكس وبالتالي ھناك اختراع حسن و

  .تنقسم إلى حسنة وقبیحة
ا  : "ـ قول ابن مسعود رضي اهللا عنھ٣ فما رأى المسلمون حسًنا فھو عند اهللا حسن وم

  ].٢٤"[رأوا سیًئا فھو عند اهللا سیئ
ذموًما             ل المسلمون واستحسنوه ال یكون م ا فع ھ م و أّن ر ھ ذا األث ووجھ االستدالل بھ

اع   بشرط أن ال یخالف الك   اب أو السنة أو اإلجم ا       . ت ر البدعة كلھ ال یعتب ذا ف ى ھ وعل
  .قبیحة بل منھا ما ھو حسن

  : أّن طریقة الفریق األول مبنیة على ثالثة أمور: وخالصة القول



ھ أصل من أصول الشرع       ١ ـ البدعة حقیقة فیما لم یفعل في الصدر األول ولم یكن ل
  .ومجاز في غیر ذلك

ي ذم ٢ ا ورد ف ع م لم  ـ أّن جمی ھ وس لى اهللا علی ھ ص و قول ن نح دع م ة : "الب ل بدع ك
  .باق على عمومھ] ٢٥" [ضاللة

  .ـ القول بأّن البدع ال تدخل إّال في العادیات التي ال بد فیھا من التعبد٣
  : وأّما طریقة الفریق الثاني فھي مبنیة على أمور ثالثة أیًضا

ن لھ أصل من أصول الشرع أم   ـ أّن البدعة حقیقة فیما لم یفعل في الصدر األول كا١
  .ال
لم  ٢ ھ وس لى اهللا علی ھ ص و قول ن نح دع م ي الب ا ورد ف ع م ة : "ـ أّن جمی ل بدع إن ك

  .عام مخصوص] ٢٦" [ضاللة
دع        ٣ د تلحق بالب ا شائبة تعب م یلحقھ و ل ـ القول بأن جمیع المخترعات من العادیات ول

  ].٢٧)[وتصیر كالعبادات المخترعة
ق األول  :مناقشة األدلة والترجیح : نبدأ بمناقشة أدلة الفریق الثاني ثم نتبعھا بأدلة الفری

ھ: أوًال ي اهللا عن ر رض ول عم تداللھم بق ة : "اس ت البدع دة "نعم م لع دلیل لھ یس ب ، ل
  : أمور

ل صالھا رسول اهللا صلى اهللا           ١ راویح جماعة لیست بدعة شرعیة ب ـ أن صالة الت
ذلك تركھا مخافة أن تفرض علیھم ثم ال  علیھ وسلم في حیاتھ جماعة عدة لیالي ثم بعد

ا       . یطیقوھا ام البخاري عن عائشة رضي اهللا عنھ ومما یدل على ذلك ما أخرجھ اإلم
إن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خرج من جوف اللیل فصلى في المسجد : أّنھا قالت

نھم فخرج رسول       ر م اجتمع أكث فصلى رجال بصالتھ فأصبح الناس یتحدثون بذلك ف
هللا صلى اهللا علیھ وسلم في اللیلة الثانیة فصلوا بصالتھ فلما كانت اللیلة الرابعة عجز ا

نھم        ق رجال م لم فطف ھ وس المسجد عن أھلھ فلم یخرج إلیھم رسول اهللا صلى اهللا علی
ى خرج لصالة        : یقولون لم حت ھ وس الصالة فلم یخرج إلیھم رسول اهللا صلى اهللا علی

ّي     : "على الناس فتشھد، ثم قالالصبح فلما قضى الفجر أقبل  م یخف عل ھ ل أما بعد فإّن
وفي روایة ] ٢٨" [مكانكم ولكّني خشیت أن تفترض علیكم صالة اللیل فتعجزوا عنھا

  .وذلك في رمضان
ة أن تفرض      راویح جماعة مخاف وما دام الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ترك صالة الت

ھ      علیھم وقد زال ذلك الخوف بموتھ صلى اهللا علیھ ر كل انع أن یرجع األم وسلم فال م
  .إلى ما كان علیھ وھو أن یصلى بھا جماعة

الي فھي        ٢ دین، وبالت اء الراش ـ أّن صالة التراویح جماعة تدخل في ضمن سنة الخلف
لم   سنة سّنھا أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ لقولـھ صلى اهللا علیھ وس

ھ بسنتي وسنة         وإیاكم ومحدثات األمور، فإنھا"...  نكم فعلی ك م ضاللة فمن أدرك ذل
  ].٢٩... "[الخلفاء الراشدین المھدیین

یھم     ٣ حابة رضوان اهللا عل ـ إن عمر رضي اهللا عنھ أمر ذلك بمرأى ومسمع من الص
  .ولم ینقل من عارض ذلك



وعلى ھذا فال یكون قول عمر رضي اهللا عنھ دلیًال لھذا الفریق ولكن یبقى لماذا سمى 
الفعل بدعة؟ وقد أّول العلماء ھذا القول بعدة تأویالت وأحسنھا ھو أن یقصد  عمر ھذا

  .بھا البدعة اللغویة الشتمالھا البدعة السیئة والبدعة الحسنة
ام    ذا المق ي ھ ة الشرع        : "یقول ابن تیمیة رحمھ اهللا ف ت حسنھ بأدل ا سمي بدعة وثب م

ي ال         یس ببدعة ف ال ل ا أن یق ھ الزم إّم رین فی ي     فأحد األم ان یسمى بدعة ف دین وإن ك
ذه الصورة           : اللغة كما قال عمر ھ ھ ذا عام خصت من ال ھ ا أن یق نعمت البدعة، وإم

اب           ات الكت ائر عموم وم كس ى العم ى مقتض داھا عل ى ع ا یبق ح كم ارض راج لمع
  ].٣٠"[والسنة

ع      : "ویقول أیًضا راویح جماعة م أكثر ما في ھذا تسمیة عمر تلك بدعة أي صالة الت
ھذه تسمیة لغویة ال تسمیة شرعیة، وذلك أّن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل حسنھا، و

ل    ھ دلی دل علی م ی ا ل ل م رعیة فك ة الش ا البدع ابق، وأّم ال س ر مث ن غی داء م ابت
  ].٣١"[شرعي

ا  : "استداللھم بقولھ صلى اهللا علیھ وسلم: ثانًیا من سن في اإلسالم سنة حسنة فعمل بھ
  .... ".مل بھابعده كتب لھ مثل أجر من ع

ھ       لم فل ھ وس لیس بدلیل لھم ألن معناه ھو من أحیا سنة من سنة الرسول صلى اهللا علی
ال         ث ق د اهللا حی ن عب ر ب دیث جری ھ سبب ح : ثوابھا وثواب من اتبعھ بھا كما یدل علی

لم الصرف         " ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی اس من األعراب إل رأى  ] ٣٢[جاء ن ف
ك    سوء حالھم قد أصابتھم حاج ى رؤي ذل ھ حت ة فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عن

ابعوا     : في وجھھ قال م تت ثم إّن رجًال من األنصار جاء بصرة من ورق ثم جاء آخر ث
لم        ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ھ فق ي وجھ ي    : "حتى عرف السرور ف من سّن ف

نقص   ا وال ی ل بھ ن عم ر م ل أج ھ مث ب ل ده كت ا بع ل بھ نة فعم نة حس الم س ن  اإلس م
أجورھم شيء، ومن سّن في اإلسالم سنة سیئة فعمل بھا بعده كتب علیھ مثل وزر من 

  ].٣٣"[عمل بھا وال ینقص من أوزارھم شيء
یس           دقة ول ا الص ي اإلسالم، وھن ت ف ا ثب اء م ك إحی وھذا یدل على أن الغرض من ذل

  .ابتداع شيء ال أصل لھ في الشریعة اإلسالمیة
لم   وھناك حدیث آخر یفسر ھذا ال ھ وس ّنة    : "حدیث مثل قولھ صلى اهللا علی ا س من أحی

نقص من         ر أن ی ا من غی ل بھ من سنن قد أمیتت بعدي كان لھ من األجر مثل من عم
ام من             ھ آث ان علی دع بدعة ضاللة ال یرضاھا اهللا ورسولھ ك یًئا، ومن ابت أجورھم ش

  ].٣٤"[عمل بھا ال ینقص ذلك من أوزار الناس شیًئا
ھ     وأّما قول: ثالًثا ن مسعود رضي اهللا عن د اهللا      : "اب و عن ًنا فھ ا رأى المسلمون حس فم

ھ   ] ٣٥"[حسن  فھو أثر موقوف على ابن مسعود ولیس بحجة، وأما على فرض حجت
ا رآه آحاد         ل م ره القتضائھ أن ك د وغی فلیس المراد جنس المسلمین الصادق بالمجتھ

و   ًنا    المسلمین حسًنا فھو حسن، وكذلك العكس، كما أنھ یقتضي ك د حس ل الواح ن العم
ر ال       بعض اآلخ د ال ا عن الى قبیًح ى اهللا  تع ھ إل رب ب ر ال یصح التق بعض اآلخ د ال عن

  ].٣٦[یصح التقرب بھ إلیھ، وھو باطل
اع        ة لعصمتھا من اإلجم ھ األم وعلى ھذا یحمل معنى ھذا األثر على ما اجتمعت علی

ى ھ        ل شرعي، وعل ى دلی ل    على ضالل، واإلجماع حجة الستناده إل د دلی ال یوج ذا ف



دخل        ا للبدعة الحسنة والقبیحة ت ي ذكروھ واحد یدل إلى ما ذھبوا إلیھ وأّن األمثلة الت
  .تحت ما یناسبھا من القواعد الشرعیة

ة االستدالل       : وأما أدلة الفریق األول ا ومن ناحی ة ثبوتھ فھي مقبولة ومسلمة من ناحی
  .مًعا، وبالتالي فال تحتاج إلى مناقشة

ذا  ى ھ ة    وعل ون إّال مذموم ة ال تك و أن البدع ق األول وھ ھ الفری ب إلی ا ذھ رّجح م ن
ك،            ص ذل ا یخص دم وجود م ي ذم البدعة شرًعا ولع ي وردت ف لعموم النصوص الت

  .وبالتالي لیست مقسمة إلى حسنة وقبیحة
ل       : "یقول اإلمام الشاطبي رحمھ اهللا مؤیًدا ذلك ة أّن ك ي األصول العلمی ت ف د ثب إّنھ ق

ى      قاعدة كل ا شواھد عل ى بھ رة وأت یة أو دلیل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثی
ا، وإعادة           ع تكرارھ د وال تخصیص م ا تقیی رن بھ م یقت ة، ول معان أصولیة أو فروعی

الى    ھ تع وم كقول ِزُر  {: تقررھا فذلك دلیل على بقائھا على مقتضى لفظھا من العم َأالَّ َت
  ...وما أشبھ ذلك] ٣٨٣٩:النجم[} َس ِلِإلنَساِن ِإالَّ َما َسَعىَوَأْن َلْی* َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى 

ات       . فما نحن بصدده من ھذا القبیل ي أوق ددة والمتكررة ف ث المتع ي األحادی إذ جاء ف
ان           ا ك ة بدعة وم ل بدعة ضاللة وأّن كل محدث ة أّن ك شتى وبحسب األحوال المختلف

د      نحو ذلك من العبارات الدالة على أّن البدع مذموم دیث تقیی ة وال ح ي آی أت ف ة ولم ی
ا    ى أّنھ وال تخصیص وال ما یفھم خالف ظاھر الكلیة فیھا، فدل ذلك داللة واضحة عل

ا ا وإجمالھ ى عمومھ ة  ] ٣٧"[عل ي البدع ة فھ نة وقبیح ى حس مة إل دع المنقس ا الب وأّم
ده    ائلھ ومقاص اش ووس أمور المع ات وب ة باالختراع ة المتعلق ان ]٣٨[اللغوی ا ك ، فم

  .ا فنترك، وما كان نافًعا فنفعل ونستعملضاًر
لم         ھ وس ھ صلى اهللا علی ا الشارع بقول ھ لن ا فرّض تم  : "وكل ھذه أمور تدخل تحت م أن

  ].٣٩... "[أعلم بأمور دنیاكم
ھ اهللا      ر الشاطبي رحم ا ذك ھذا ما یتعلق بالبدعة الحقیقة وأما البدعة اإلضافیة فھي كم

ائبتان  ا ش ي لھ ن ا : الت ا م داھما لھ ة،     إح ة بدع ك الجھ ن تل ون م ال تك ق ف ة متعل ألدل
ھ شائبتان    . واألخرى لیس لھا متعلق إال مثل ما للبدعة الحقیقیة ذي ل فلما كان العمل ال

ا بالنسبة   " البدعة اإلضافیة  "لم یتخلص ألحد الطرفین وضعنا لھ ھذه التسمیة  أي أنھ
ى ا         ل، وبالنسبة إل ى دلی ا مستندة إل ین سنة ألنھ ة األخرى بدعة    إلى إحدى الجھت لجھ

  .ألنھا مستندة إلى شبھة ال إلى دلیل أو غیر مستندة إلى دلیل
ة      ن جھ ائم، وم ل ق ة األص ن جھ ا م دلیل علیھ ى، أن ال ة المعن ن جھ ا م رق بینھم والف
ب          ھ ألن الغال ة إلی ا محتاج ع أنھ ا م م علیھ م یق یل ل وال أو التفاص ات أو األح الكیفی

  ].٤٠[ت المحضةوقوعھا في التعبدیات ال في العادیا
ع أن الشارع    ومثال ذلك الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم عقب األذان جھًرا م

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول : "طلب منا ذلك سًرا بقولھ صلى اهللا علیھ وسلم
  ].٤١..."[ثم صّلوا علّي، فإن من صّلى علّي مرة صلى اهللا علیھ بھا عشًرا

م        والبدعة تدخل من ج ذ حك م تأخ ك، ومن ث ھة الكیفیة ال من جھة أصل مشروعیة ذل
  .البدعة الحقیقیة بحسب قربھا لھا أو بعدھا منھا



ل      : "یقول الشاطبي رحمھ اهللا م دون اإلضافیة ب ة بحك فقلما تختص أي البدعة الحقیقی
رب من   : أحدھما: ھما مًعا یشتركان في أكثر األحكام إال أن اإلضافیة على ضربین یق

  .یقة حتى تكاد البدعة تعد حقیقیةالحق
  ].٤٢[یبعد منھا حتى یكاد یعد سنة محضة: واآلخر

   
  الفصل الثاني

  البدع الملحقة بمولده صلى اهللا علیھ وسلم
   

یقصد بالمولد تلك االحتفاالت التي تقام في الیوم الثاني عشر من شھر ربیع األول من 
  .اهللا علیھ وسلم على أرجح األقوالكل عام، وھو الیوم الذي ولد فیھ المصطفى صلى 

د   ولذا كان االحتفال المذكور، أحیاء لذكراه علیھ الصالة والسالم وإظھاًرا للفرح بمول
  .نبي الثقلین كما یقول المحتفلون

ذاكرون سیرة رسول اهللا صلى اهللا          رة ویت ون أوراًدا كثی رأ المحتفل وم یق وفي ذلك الی
ب   ون بجان م یقوم ا أّنھ لم كم ھ وس ام  علی داد الطع ذبح وإع ل ال رة مث ال كثی ك بأعم ذل

ومي        ل ی وم أكل وشرب مث وم ی للمجتمعین وللتوزیع على الفقراء حتى أصبح ذلك الی
  .العید الفطر واألضحى أو أكثر

وقد یتوسع بعضھم في ذلك االحتفال حتى أنھ یقام من بدایة شھر ربیع األول ویستمر  
ة        إلى الیوم الثاني عشر أو إلى نھایة الشھ وم الجمع ین أو ی وم االثن ل ی ي ك ام ف ر أو یق

  .من كل أسبوع
وظ   ي محف ریم الماضین من         : "یقول الشیخ عل ام لتك ي تق د ھي االجتماعات الت الموال

د   األنبیاء واألولیاء واألصل فیھا أن یتحرى الوقت الذي ولد فیھ من یقصد بعمل المول
  ].٤٣"[وقد یتوسع فیھا حتى تتكرر في العام الواحد

ة            ون ال مع عرض كاف ھ من األعم ل فی ا یفع وم وم ك الی تحدث في ھذا الفصل عن ذل
اآلراء بأدلتھا ومناقشتھا بموضوعیة وحیاد كاملین لیظھر الحق بدلیلھ ویزھق الباطل  

  .بمزاعمھ وأوھامھ ولیعیش الناس مع اإلسالم عن بینة ووضوح
  : وسوف یتكون ھذا الفصل من مبحثین

  .االحتفال بالمولد ونشأتھ تحدید وقت: المبحث األول
  .حكم االحتفال بالمولد: المبحث الثاني

   
   
   

  المبحث األول
  تحدید وقت االحتفال بالمولد ونشأتھ

   
ھ المصطفى صلى اهللا      د فی تحدید وقت االحتفال بالمولد مرتبط بتحدید الوقت الذي ول

ده  صلى اهللا   ا     علیھ وسلم ألّن ذلك االحتفال یقصد بھ إحیاء ذكرى مول لم كم ھ وس علی
  .قلنا آنًفا



ھ صلى       ت والدت د وق ي تحدی ومعنى ذلك أّن ذلك االحتفال یخضع لالختالف الوارد ف
ذي     حیح ال دیث الص اهللا علیھ وسلم ولكن الذي ال جدال فیھ أّنھ ولد في یوم االثنین للح

  .ورد في ھذا الشأن وأّما ما عدا ذلك فمختلف فیھ
تادة األنصاري رضي اهللا عنھ أّن رسول اهللا صلى أخرج اإلمام مسلم بسنده عن أبي ق

  ].٤٤"[فیھ ولدت وفیھ أنزل علّي: "اهللا علیھ وسلم سئل عن صوم االثنین فقال
  : وقد ذكر ابن كثیر رحمھ اهللا الخالف الوارد في ذلك في كتابھ السیرة النبویة قائًال

ھ       " ا من ین خلت ل للیلت ع األول، فقی ي شھر ربی ھ   وقی .. أّن ذلك كان ف ون فی ان خل . ل لثم
  ].٤٥.."[وقیل الثنتي عشر خلت منھ.. وقیل لعشر خلون منھ

ل      ر صاحب إرب ك المظف د الشریف    ] ٤٦[وألجل ھذا الخالف كان المل ل بالمول یحتف
ھ     اني عشر من و    ] ٤٧[مرة في ثامن شھر ربیع األول ومرة في الث ولكن المشھور ھ

  .وھو الراجح أّنھ ولد في یوم الثاني عشر من شھر ربیع األول
ول    ذا الق ھ ھ د نقل ر بع ن كثی ول اب ور واهللا   : "یق د الجمھ ھور عن و المش ذا ھ وھ

  ].٤٨"[أعلم
حیح           ر ص ا فغی ي غیرھم ة وف وم الجمع ي ی ي رمضان أو ف وأّما ما ذكر من أّنھ ولد ف

  .كما ذكر اإلمام ابن كثیر رحمھ اهللا تعالى
ا بین العلماء، فمنھم من یقول إّن وأّما نشأة االحتفال بالمولد الشریف فمختلف فیھ أیًض

ك     ھ المل د أحدث االحتفال بدأ في القاھرة أیام الدولة الفاطمیة، ومنھم من یقول إّن ذلك ق
  .مظفر صاحب إربل بإربل في آخر القرن السادس أو أوائل القرن السابع

ول األول  زي  : األقوال التي تؤید الق ول المقری ي طول     : " یق اطمیین ف اء الف ان للخلف  ك
اد ومواسم وھي    وم عاشوراء،       : السنة أعی ام، وی موسم رأس السنة، وموسم أول الع

د             ھ ومول ب رضي اهللا عن ي طال ن أب ي ب د عل لم ومول ھ وس ومولد النبي صلى اهللا علی
د        ا ومول ة الزھراء رضي اهللا عنھ د فاطم الحسن ومولد الحسین رضي اهللا عنھ ومول

  ].٤٩"[الخلیفة الحاضر
ث جلوسھ    : "كالمھ عن جلسات الخلفاء الفاطمیین ویقول القلقشندي عند وس الثال الجل

ان      ع األول وك ھر ربی ن ش ر م اني عش ي الث لم ف ھ وس لى اهللا علی ي ص د النب ي مول ف
ن   وى م ائق حل كر الف ن الس اًرا م رون قنط رة عش ي دار الفط ل ف ھ أن یعم ادتھم فی ع

ك ا          ة ذل ان لیل إذا ك ة صینیة نحاس ف أ ثالثمائ ي    طرائف األصناف وتعب رق ف د تف لمول
  ].٥٠... "[أرباب الرسوم كقاضي القضاة وداعي الدعاة وقراءة الحضرة

ال        ون االحتف انوا یعمل اطمیین ك ندي أّن الف الم القلقش زي وك الم المقری ن ك م م ویفھ
ك ولكن     دث ذل بالمولد النبوي وغیر ذلك من الموالد وإن لم یصرحا بأّنھم أول من أح

ي ك   ائالً      صرح في ذلك حسن السندوبي ف وي ق د النب ال بالمول اریخ االحتف ھ ت د  : "تاب لق
دع   ن ابت م أول م اطمیین ھ ى أن الف اء عل ري واالستقص ب والتح ث والتنقی ي البح دلن
ة       ل أم ي ك ة ف اد العام فكرة االحتفال بذكرى المولد النبوي الشریف وجعلوه من األعی

ة ال         االت الدوری ن االحتف ره م دعوا غی ا ابت المیة كم م اإلس ن األم ن    م ّدت م ي ع ت
مواسمھا، وكذلك صرفوا الكثیر من اھتمامھم إلى إحیاء ما یكون معروًفا من المواسم 

  ].٥١"[واألعیاد قبل اإلسالم



أول من أحدث فعل ذلك االحتفال : "وممن ذھب إلى القول الثاني السیوطي حیث یقول
ي         ن عل دین ب ن ال ن زی وري ب و سعید كوكب ن   بالمولد صاحب إربل الملك المظفر أب ب

  ].٥٢"[بكتكین أحد ملوك األمجاد والكبراء األجواد وكان لھ آثار حسنة
ول         ث یق ار حی د رشید رضا صاحب المن ك محم د   : "وتبعھ في ذل ال بالمول إن االحتف

عید            و س و أب ا ھ دث لھ ھور أّن المح ة، والمش ادة عام ار ع د ص ریف ق وي الش النب
اني الجن        ین التركم ن بكتك ي ب ي الحسن عل ك العظیم    كوكبوري بن أب ب بالمل س الملق

مظفر الدین صاحب إربل أحدثھا في أوائل القرن السابع أو أواخر القرن السادس فإن 
  ].٥٣"[ھـ  ٥٨٠السلطان صالح الدین وّاله على إربل في ذي الحجة سنة 

وال    ى أق وھذان القوالن ھما المشھوران في الموضوع الذي نحن بصدده ولم أقف عل
  .عأخر تتعلق بھذا الموضو

أول من  : "یقول الشیخ علي محفوظ: وقد ذھب بعض العلماء إلى التوفیق بین الرأیین
د       تة موال دعوا س ع فابت رن الراب ي الق اطمیون ف اء الف اھرة الخلف دثھا بالق د : أح المول

ا    ي اهللا عنھ راء رض ة الزھ د فاطم ھ ومول ي اهللا عن ي رض ام عل د اإلم وي، ومول النب
ى  . عنھما ومولد الخلیفة الحاضرومولد الحسن والحسین رضي اهللا  وبقیت الموالد عل

ام اهللا       ر بأحك ة اآلم ي خالف دت ف رسومھا إلى أن أبطلھا األفضل أمیر الجیوش ثم أعی
د      دث المول في سنة أربع وعشرین وخمسمائة بعدما كاد الناس ینسونھا، وأول من أح

د    ابع، وق رن الس ي الق عید ف و س ر أب ك المظف ل المل ة إرب وي بمدین ل  النب تمر العم اس
ھ      ھم وتوحی واه أنفس ا تھ ل م دعوا بك ا وابت اس فیھ ع الن ذا وتوس ا ھ ى یومن د إل بالمول

  ].٥٤"[شیاطین اإلنس والجن
ول        ث یق ة حی دكتور عزت عطی ا ال ك أیًض اھرة    : "وذھب إلى ذل ھ بالق وأول من أحدث

وش بدر ھـ ودام االحتفال بھ إلى أن أبطلھ أمیر الجی٣٦٢المعز لدین اهللا الفاطمي سنة 
ھـ في عھد المستعلي باهللا، ولّما ولي الخالفة اآلمر بأحكام اهللا ٤٨٨الدین الجمالي سنة 

ي سنة       ال ف ن المستعلي أعاد االحتف ل     ٤٩٥اب ال بإرب ذا االحتف دث ھ ن أح ـ وأول م ھ
ابع  ادس أو الس رن الس ي الق عید ف و س ر أب ك المظف ا أّن ]. ٥٥[المل ن كالمھم م م ویفھ

ث أ  بي بحی داء نس ة  االبت بة لمدین ال بالنس ك االحتف دث ذل ن أح م أول م اطمیین ھ ن الف
ا      دث فیھ ن أح ر ھو أول م ك المظف ل المل ل فصاحب إرب بة إلرب ا بالنس اھرة، وأم الق
م             ك ول دثوا ذل ذین أح م ال اطمیین ھ أّن الف ول ب ذي یق وال ھو األول ال ولكن أرجح األق

  .میةیسبقھم أحد في ذلك بل انتشرت من عندھم إلى البالد اإلسال
ل    والذي یؤید ذلك أّن الدولة الفاطمیة قد سقطت قبل وجود الملك المظفر صاحب إرب

نة  د س ـ  ٥٦٧وبالتحدی ال    ] ٥٦[ھ ك االحتف دع ذل م یبت ھ ل ل نفس احب إرب ذلك ص وك
  ].٥٧[بالمولد بل اقتدى بالشیخ عمر المال

ر ب      : "یقول أبو شامة د الشیخ عم ال بالمول ك أي االحتف د  وكان أول من فعل ذل ن محم
م اهللا     ره رحمھ ل وغی المال أحد الصالحین المشھورین وبھ اقتدى في ذلك صاحب إرب

  ].٥٨[تعالى
ى     ة األول رون الثالث وخالصة القول أّن االحتفال بالمولد النبوي لم یكن معروًفا في الق

ھ    ة بقول ا بالخیری ي    : "التي شھد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ألھلھ اس قرن ر الن خی
  ].٥٩..."[لذین یلونھم ثم الذین یلونھمفي ثم ا



وك        د مل د أح ى ی ري عل ع الھج رن الراب ن الق ر م ف األخی ي النص ك ف دأ ذل ا ب وإّنم
  .الفاطمیین وھو المعز لدین اهللا

ة         ى الدول ة إل وب العام ذب قل و ج وي ھ د النب ال بالمول داع االحتف ن ابت رض م والغ
  .الفاطمیة الجدیدة في مصر كما جزم غیر واحد

ول  ندونيیق ائل   : " الس ي الوس ر ف ذ یفك دین اهللا أخ ز ل م أي المع ھ الحك تقر ل ا اس ولّم
ة         ألف األم ى ت ف حت تثارة العواط وس، واس تالك النف وب، وام تمالة القل ة باس الكفیل
المصریة تصرفات ھذه الحكومة الجدیدة وترضى عن سیاستھا في إدارة البالد، ولّما 

ة المص ات األم ة لطبق ول العام ت المی ع كان ول م ت الرس ب آل بی ى ح ة إل ریة متجھ
م    یع لھ ي التش دال ف ى     ... االعت ول إل باب للوص رب األس دین اهللا أّن أق ز ل رأى المع

أغراضھ من ھذا المیل العام االلتجاء إلى األمور التي تمت بصلة إلى المظھر الدیني، 
ر      د مق ي مواعی اد شاملة ف ان  فھداه تفكیره إلى أن یقرر إقامة مواسم حافلة وأعی رة وك

  ].٦٠"[من أولھا وأجّلھا وأفضلھا االحتفال بذكرى المولد النبوي الشریف
ي    تركون ف اطمیون یش اء الف ان الخلف د ك ة فق اد الدینی بات واألعی ذه المناس ب ھ وبجان
ا    االحتفاالت التي تقام لألعیاد األخرى مثل عید المیالد عند األقباط في مصر وغیرھ

سھ حتى ینالوا رضاء أھل الملل المختلفة القاطنین في من األعیاد والمواسم للغرض نف
  .مصر

ول د ا    . یق ي كتابھم احبھ ف ن وص راھیم حس ن إب دین اهللا "حس ز ل ان ": "المع وك
بط       ز الق ذلك شارك المع یھم، ل الفاطمیون یتخذون ھذه األعیاد وسیلة لجذب الرعایا إل

  ].٦١"[في االحتفال بعید المیالد وغیرھا
ول إّن إح ا نق ن ھن ان   وم اطمیین ك اء الف ل الخلف ن قب وي م د النب ال بالمول داث االحتف

ل الغرض            ارات أخرى ب ة أو اعتب ع دینی ى دواف لغرض سیاسي بحت دون النظر إل
ر      ا غی ون مع رعای الوحید ھو كسب احترام رعایا المسلمین في مصر كما كانوا یعمل

  .صلة بالدین المسلمین ھناك بحیث یشتركون معھم في احتفاالتھم التي لیست لھا
ھـ إلى أن ٣٥٧وھذه سمة عامة الخلفاء الفاطمیین منذ أن نشأت دولتھم في مصر عام 

ره من   ٥٦٧٠سقطت في سنة  ھـ وإن كان فیھم من أبطل االحتفال بالمولد النبوي وغی
د  ٤٨٨الموالد فترة مثل األفضل أمیر الجیوش في سنة  ھـ ولكن أعید االحتفال في عھ

ذا       ٤٩٥سنة  اآلمر بأحكام اهللا في ا ھ ى یومن ك استمر إل د ذل ك    . ھـ وبع د أصبح ذل وق
ركات          ة والش الح الحكومی ل المص ث تعط مًیا حی ًدا رس بالد عی ض ال ي بع وم ف الی

  .والمؤسسات وتقفل المدارس وتقام حفالت ھائلة وتعمل إنارة الطرقات وتزیینھا
ك المعسكر ا          ي فل دور ف ي ت ات الت ض الحكوم ھ أن بع ك كل لشیوعي  واألغرب من ذل

ة        اد الوطنی ل األعی ًدا رسمًیا مث وم عی الملحد الذي ال یعترف بوجود اهللا تجعل ذلك الی
في عصرنا الحاضر لكسب تأیید رعایا المسلمین فقط دون النظر إلى دوافع دینیة ألّن 

  .الغایة تبرر الوسیلة: الدین عندھم أفیون الشعب بناء على مبدئھم القائل
ع  ق م ھم یتف ذا فغرض ى ھ ك   وعل دثت ذل ي أح ر الت ي مص ة ف ة الفاطمی رض الدول غ

  .االحتفال وإن اختلفت األزمنة وبعدت األمكنة
   

  المبحث الثاني



  حكم االحتفال بالمولد النبوي
   

ي     دأ ف د ب وال ق دم األق ي أق وي ف د النب ال بالمول ابق أن االحتف ث الس ي المبح ا ف ذكرن
  .النصف األخیر من القرن الرابع الھجري

ة           ومعنى ذلك أ رون الفاضلة الثالث ي الق ا ف م یكن معروًف وي ل د النب ال بالمول ّن االحتف
  .المشھود ألھلھا بالخیریة

ى استحسان            وا إل ل ذھب وي، ب د النب ال بالمول اء االحتف ض العلم ومع ھذا فقد جوز بع
ى          وا إل اء ذھب ن العلم ا آخر م اك فریًق الشرع لھ مستدلین بأدلة نوردھا قریًبا ولكن ھن

وازه  دم ج ة    ع ك أدل ى ذل م عل ا، ولھ رع ویأباھ ھا الش ة یرفض ة محدث ھ بدع ورأوا أّن
  .أخرى

ن     ادة م حبھ ع ا یص ا مّم ال خالًی ك االحتف ان ذل و إذا ك ریقین ھ ین الف زاع ب ل الن ومح
ا إذا        ا شرًعا وأم ة عنھ ور المنھی المنكرات كاختالط الرجال بالنساء وغیرھا من األم

  .جوازه لتلك العلة عند الفریق األولصحبتھ شيء من ذلك فھم مجمعون على عدم 
وأّما عند الفریق الثاني، فالعلة عندھم ھي إحداثھ وبدعیتھ حتى وإن خال من المنھیات 

ور        . المصاحبة عادة دم جوازه إذا صاحبتھ األم وا بع ى أن یقول اب أول وبالتالي فمن ب
  .المنھیة عنھا شرًعا

  .یستدلون بھا ووجھة استداللھم بھاونذكر ھنا آراء كل من الفریقین مع األدلة التي 
ل    : الفریق األول: أوًال وي ب د النب ھذا الفریق ھو الذي ذھب إلى جواز االحتفال بالمول

ال   تالط الرج رقص واخ رب وال ل الط رات مث ن المنك وه م رط خل انھ بش ى استحس إل
  .والنساء

دین الدمشقي       ن ناصر ال ق اب ن الجزري   ] ٦٢[ومن علماء ھذا الفری ن  و] ٦٣[واب اب
  .حجر العسقالني والسیوطي وغیرھم

  : وقد استدل كل منھم بما رأى من دلیل ومن أھمھا
ھ، مورد الصادي       : ـ رأي ابن ناصر الدین١ ي كتاب دین الدمشقي ف یقول ابن ناصر ال

ھ وھي        : "في مولد الھادي د أم لم بع ھ وس ي صلى اهللا علی ثویبة أول من أرضعت النب
ا سرورً       ھ أعتقھ ي لھب عم ھ        موالة أب ھ یخفف عن ذا صح أّن ین فلھ ر الثقل یالد خی ا بم

  : عذاب النار في مثل یوم االثنین ثم أنشد
  إذا كان ھذا كافًرا جاء ذمھ            وتبت یداه في الجحیم مخلدا
  أتى أنھ في یوم االثنین دائًما           یخفف عنھ للسرور بأحمدا

  ]٦٤[مسروًرا ومات موحدافما الظن بالعبد الذي كان عمره         بأحمد 
ام  : ـ رأي ابن الجزري٣ ذا المق د     : (یقول ابن الجزري في ھ ا لھب بع د روي أّن أب وق

ھ  ال   : موتھ رؤي في النوم فقیل ل ك؟ فق ا حال ة        : م ل لیل ي ك ھ یخفف عّن ار إّال أّن ي الن ف
اثنین وأمص من بین أصبعي ماء بقدر ھذا، وأشار إلى ثغرة إبھامھ وأّن ذلك بإعتاقي 

ال        ثو م ق ھ، ث لم وبإرضاعھا ل ھ وس د صلى اهللا علی إذا : یبة عندما بشرتني بوالدة محم
ي           د النب ة مول ار بفرحھ لیل ي الن ھ جوزي ف رآن بذم كان أبو لھب الكافر الذي نزل الق
لم یسر       ھ وس د صلى اهللا علی صلى اهللا علیھ وسلم فما بال المسلم الموحد من أمة محم



ا جزاؤه   بمولده ویبذل ما تتصل إلیھ قدرت ھ في محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم لعمري إّنم
  ].٦٥)[من اهللا الكریم یدخلھ بفضلھ جنات النعیم

ویالحظ أن ابن ناصر الدین وابن الجزري استدال بدلیل واحد ھو ما روي أن أبا لھب 
وم              ل ی ي ك ذاب ف ْھ الع ھ یخفف عن ھ أّن د سؤال حال ر بع ھ وذك رؤي في النوم بعد موت

ذلك           االثنین إلعتاق ھ وسلم سروًرا ب ي صلى اهللا علی یالد النب ا بشرتھ بم د م ھ ثویبة بع
و          افر وھ وي ألّن الك د النب ال بالمول ى مشروعیة االحتف یًال عل ومن ثم یجعلون ذلك دل
ھ         ث یخفف عن ھ وسلم حی أبو لھب یثاب على سروره بمولد المصطفى صلى اهللا علی

ا   ى أن یث وي     العذاب في كل یوم االثنین، فمن باب أول د النب ل بالمول لم إذا احتف ب المس
ل           وي عم د النب ال بالمول ك أن االحتف دل ذل ى عمل مشروع ف والثواب ال یكون إّال عل

  .من كل عام. مشروع في الیوم الثاني عشر من شھر ربیع األول
م  : (یقول ابن حجر العسقالني: ـ رأي ابن حجر العسقالني٣ أصل عمل المولد بدعة ل

ى          تنقل عن أحد من الس   ك اشتملت عل ع ذل ا م ة، ولكنھ رون الثالث لف الصالح من الق
محاسن وضدھا، فمن تحرى في عملھا المحاسن وتجنب ضدھا كان بدعة حسنة وإال  

ن أّن         : فال، قال حیحین م ي الص ت ف و ثاب ت وھ ى أصل ثاب وقد ظھر لي تخریجھا عل
وم عاش       ود یصومون ی د الیھ ة فوج وراء فسألھم  النبي صلى اهللا علیھ وسلم قدم المدین

ھذا یوم أغرق اهللا فرعون ونّجى موسى فنحن نصومھ شكًرا هللا تعالى، فیستفاد : فقالوا
اد           ة، ویع ع نقم ة أو دف داء نعم ین من إس وم مع ي ی منھ فعل الشكر هللا على ما مّن بھ ف
جود والصیام       ادة كالس أنواع العب ذلك في نظیر الیوم من كل سنة والشكر هللا یحصل ب

ك       والصدقة والتال ي ذل ة ف ي الرحم ي نب ذا النب وة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز ھ
وم      ي ی ى ف ة موس ابق قص ى یط ھ حت وم بعین رى الی ي أن یتح ذا فینبغ ى ھ وم وعل الی
ل توسع       وم من الشھر ب عاشوراء، ومن لم یالحظ ذلك ال یبالي بعمل المولد في أي ی

  ].٦٦)[یتعلق بأصل عملھ قوم فنقلوه إلى أي یوم من السنة وفیھ ما فیھ، فھذا ما
اة    وم نج ل ی ا نقاب كر، فكم ل بالش ة تقاب دیث أّن النعم ذا الح افظ بھ تدالل الح ھ اس ووج
موسى علیھ السالم بالصوم فال مانع من أن نقابل یوم مولد النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

  .بلون من ألوان العبادة كالصیام والصدقة والتالوة وھكذا
یوطي یو: رأي الس ل الس ول  ینق م یق ھ ث ع دلیل ر م ن حج ي  : (طي رأي اب ر ل د ظھ وق

ھ      ي  "تخریجھ على أصل آخر وھو ما أخرجھ البیھقي عن أنس رضي اهللا عن أّن النب
وة        د النب د      ] ٦٧" [صلى اهللا علیھ وسلم عق عن نفسھ بع ّده عب د ورد أن ج ھ ق ع أّن م

على أن الذي  المطلب عق عنھ في سابع والدتھ والعقیقة ال تعاد مرة ثانیة فیحمل ذلك
المین،   ة للع اه رحم اد اهللا إی ى إیج كر عل ار للش لم إظھ ھ وس لى اهللا علی ي ص ھ النب فعل

ھ  ى نفس لي عل ان یص ا ك ھ كم ریع ألمت كر  . وتش اًرا للش ا إظھ ا أیًض تحب لن ذلك فیس ل
ام   ام الطع اع وإطع ده باالجتم ار    . بمول ات وإظھ وه القرب ن وج ك م و ذل ونح

  ].٦٨)[المسرات
ي         وتوجیھ ھذا الدلی ا كرر النب راره، فكم ة یجوز تك ى النعم ل یقوم على أن الشكر عل

ده     ال بمول لمون االحتف رر المس وز أن یك ھ یج ن نفس ة ع لم العقیق ھ وس لى اهللا علی ص
  .صلى اهللا علیھ وسلم شكًرا هللا على مولد رسولھم الكریم



ي          ام مسلم عن أب ا أخرجھ اإلم ھ بعضھم وھو م  ونضیف إلى ھذا دلیًال آخر استدل ب
ال    ین فق وم االثن : قتادة األنصاري أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم سئل عن صوم ی

يّ  " زل عل ھ أن دت وفی ھ ول ا دام أّن    ] ٦٩" [فی و م دیث ھ ذا الح تدالل بھ ھ االس ووج
ة           ى نعم وم شكًرا هللا عل ذا الی ي ھ ادة ف ص عب د خّص لم ق ھ وس الرسول صلى اهللا علی

اًرا للسرور      إیجاده صلى اهللا علیھ وسلم فكذلك یجو وم إظھ ذا الی ي ھ ز لنا أن نحتفل ف
ل الرسول          ا قاب ھ كم ة ألّن ذه النعم ى ھ بمیالد النبي صلى اهللا علیھ وسلم وشكًرا هللا عل
ن   ألوان م ة ب ذه النعم ل ھ انع أن نقاب ال م وم ف ة بالص ذه النعم لم ھ ھ وس لى اهللا علی ص

  .العبادة كالصدقة والتالوة وغیرھا
ي فریق واسع، إّال أّني اكتفیت بما ذكرت ألّنھ یصور واقع واآلراء المذكورة تمثل رأ

  .ھذا الفریق قدیًما وحدیًثا وكلھم یعتمدون على ھذه األدلة أو بعضھا
اني عشر من شھر       وم الث ومجمل اآلراء یقوم على أن االحتفال بالمولد النبوي في الی

  .ربیع األول من كل عام عمل مشروع
ذا ال    ة ھ ا أو        وقبل أن نتكلم عن أدل دار قربھ حتھا أو ضعفھا، ومق ة ص ق من ناحی فری

  .بعدھا عما سیقت لھ نذكر رأي الفریق الثاني واألدلة التي یستدل بھا من جانبھ
وي سواء        : الفریق الثاني: ثانًیا د النب ال بالمول دم جواز االحتف ى ع ذھب ھذا الفریق إل

  .صاحبتھ المنكرات أم ال
نھ      رأي وم ذا ال ى ھ اء عل ن الحاج       وجمھور العلم ة واب ن تیمی ] ٧٠[م شیخ اإلسالم اب

  : ، ومن أھم آرائھم ما یلي]٧١[والفاكھاني 
ة  ١ ن تیمی الم اب یخ اإلس ام : ـ رأي ش ذا المق ي ھ ة ف ن تیمی الم اب یخ اإلس ول ش ا : (یق م

اھاة       ا مض ًدا إم لم عی ھ وس لى اهللا علی ي ص د النب اذ مول ن اتخ اس م ض الن ھ بع یحدث
السالم وإما محبة للنبي صلى اهللا علیھ وسلم وتعظیًما للنصارى في میالد عیسى علیھ 

ذا          ان ھ و ك ھ، ول انع من دم الم ھ، وع بدعة ألّن ھذا لم یفعلھ السلف مع قیام المقتضى ل
د         انوا أش إنھم ك ا ف ھ مّن خیًرا محًضا، أو راجًحا، لكان السلف  رضي اهللا عنھم أحق ب

ى        م عل ا وھ ھ من لم ل ھ وس ال      محبة لرسول اهللا صلى اهللا علی ا كم ر أحرص وإنم الخی
ھ،          ث ب ا بع ر م اھًرا، ونش ا وظ نتھ باطًن اء س ره، وإحی اع أم ھ، واتب ھ وطاعت متابعت
ن          ین م ابقین األول ق الس ذه طری إن ھ ان، ف د واللس ب والی ك، بالقل ى ذل اد عل والجھ

  ].٧٢)[المھاجرین واألنصار والذین اتبعوھم بإحسان
ر      د أم ال بالمول رأي أّن االحتف ذا ال ص ھ ة ألّن    وملخ و بدع م فھ روع ومن ث ر مش غی

السلف الصالح لم یحتفلوا بھ مع قیام المقتضى لھ وعدم المانع منھ حیث كانت الفطرة 
ع ال أن       ا أن نتب ا وسعھم، وعلین سلیمة، والحرص على التدین أصیل، وال یسعنا إال م

  .لن یصلح ھذه األمة إال ما صلح بھ أولھا: وهللا در القائل. نبتدع
اجـ رأي اب ٢ ال   : ن الح احبة لالحتف د المص ن المفاس م ع د أن تكل اج بع ن الح ول اب یق

ل بالسماع         : (بالمولد كالطرب وغیرھا د إذا عم ل المول ى فع ة عل د مركب ذه المفاس وھ
ا          ل م لم من ك ھ اإلخوان وس ا إلی د ودع فإن خال منھ وعمل طعاًما فقط ونوى بھ المول

لك زیادة في الدین ولیس من عمل السلف تقدم ذكره فھو بدعة بنفس نیتھ فقط، إذ أّن ذ
الماضیین، واتباع السلف أولى بل أوجب من أن یزید من مخالفة ما كانوا علیھ، ألنھم 
ھ ولسنتھ صلى اهللا        ا ل لم وتعظیًم ھ وس أشد الناس اتباًعا لسنة رسول اهللا صلى اهللا علی



د م             ل عن أح م ینق ك ول ى ذل ادرة إل ي المب دم السبق ف م ق وى   علیھ وسلم ولھ ھ ن نھم أّن
  ].٧٣)[المولد، ونحن لھم تبع فیسعنا ما وسعھم

د ألّن    ال بالمول وھذا الرأي یقوم على ما قام بھ رأي ابن تیمیة تماًما وھو بدعیة االحتف
  .السلف لم یحتفلوا بھ وال یسعنا إّال ما وسعھم

ي كتاب وال ال أعلم لھذا المولد أصًال ف: (یقول الفاكھاني رحمھ اهللا: ـ رأي الفاكھاني٣
دین المتمسكون             ي ال دوة ف م الق ذین ھ ة ال اء األم د من علم سنة وال ینقل عملھ عن أح
دلیل     الون ب ا األّك بآثار المتقدمین، بل ھو بدعة أحدثھا البطالون وشھوة نفس اعتنى بھ
ا أو        دوًبا أو مباًح ا أو من ون واجًب ا أن یك ا إّم ة قلن ام الخمس ھ األحك ا علی ا إذا أدرن أن

ا ھ   مكروًھ ا طلب دوب م ة المن دوًبا ألن حقیق ا وال من ب إجماًع یس بواج ا، ول أو محرًم
ابعون     حابة والت ھ الص الشرع من غیر ذم على تركھ، وھذا لم یأذن بھ الشرع وال یفعل
وال العلماء المتدینون فیما علمت، وھذا جوابي عنھ بین یدي اهللا تعالى إن عنھ سئلت، 

م         وال جائًزا أن یكون مباًحا، ألن  اع المسلمین، فل ا بإجم یس مباًح دین ل ي ال داع ف االبت
  ].٧٤)[یبق إّال أن یكون مكروًھا أو محرًما

وملخص ھذا الرأي یقوم على أّن االحتفال بالمولد قد أحدثھ البطالون واألكالون ومن  
ذا ال  . ثم فھو بدعة لعدم ورود ما یدل على مشروعیتھ من كتاب وال سنة صحیحة ولھ

  .ال مندوًبا وال مباًحا وإنما یكون حكمھ إّما مكروًھا أو حراًمایكون واجًبا و
ل   ھذه مجمل ما قیل في ھذا الموضوع وھو االحتفال بالمولد النبوي، وكما نرى أّن ك

  .فریق من الفریقین یستدل بأدلة تؤید رأیھ
رى        ا لن ة والنظر فیھ وقبل أن نصل إلى حكم االحتفال بالمولد، ال بد من مناقشة األدل

  .مدى صحتھا أو ضعفھا ومدى قربھا أو بعدھا لما استدل بھا لھ
  : ونبدأ بأدلة الفریق األول: مناقشة األدلة

ل       ١ ي ك ذاب ف ھ الع ھ یخفف عن ـ استداللھم بأن أبا لھب قد رؤي في النوم وإخباره بأّن
لم       ھ وس یالد المصطفى صلى اهللا علی یوم االثنین جزاء إعتاقھ ثویبة عند ما بشرتھ بم

  .وره بذلكوسر
دیث       ذكر سند الح ة ن ا منامی قبل أن نرفض االستدالل بمثل ھذا النص الوارد عن رؤی

  .ومتنھ ألّنھ خیر ما یساعدنا في الرفض
حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعیب، عن الزھري، قال : (قال البخاري رحمھ اهللا تعالى

ال     ر ق ن الزبی روة ب ي ع و     : "أخبرن ان أب ب ك ي لھ والة ألب ة م ا   وثوبی ب أعتقھ لھ
ر          ھ بش ض أھل ھ بع ب أری و لھ ات أب ا م لم فلم ھ وس لى اهللا علی ي ص عت النب فأرض

  ].٧٥[حیبة
ال ب    : ق و لھ ال أب ت؟ ق اذا لقی اقي         : م ذه بعت ي ھ قیت ف ي س ر أّن دكم غی ق بع م أل ل

  ].٧٦"[ثویبة
ھ    وھذا الحدیث لم یسلم عن مقال ال من ناحیة السند وال من ناحیة المتن واالستشھاد ب

  :لعدة أسبابمردود 
  .إّما من ناحیة السند فھو حدیث مرسل أرسلھ عروة كما ھو واضح) أ

الى     ) ب ول اهللا تع ث یق رآن حی ھ الق ا دّل علی الف لم و مخ تن فھ ة الم ن ناحی ا م : وإّم
  ].٢٣:الفرقان[} َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َھَباًء َمْنُثوًرا{



تفسیر في معنى اآلیة أّن الكافر إذا فعل عمل خیر ال یثاب علیھ لفقده وقد ذكر علماء ال
ور   اء المنث ]. ٧٧[اإلیمان الذي ھو أساس قبول األعمال كلھا ومن ثم عملھ یكون كالھب

  .ولذلك بانت معارضة الحدیث لآلیة
رآن       تھ للق دم معارض ع تصّور ع حتھ وم ع فرض ص نص م ذا ال ل ھ إّن مث ًرا ف وأخی

د    الكریم ال یفید ن عب حكًما شرعًیا ألّنھ تصویر لرؤیا منامیة رآھا كافر وھو العباس ب
یھم              اء عل دا األنبی ا ع ا م اس عموًم ا الن ا، ورؤی ت الرؤی د وق لم بع م یس المطلب الذي ل

  .الصالة والسالم ال تفید حكًما شرعًیا، ومن باب أولى إذا كانت رؤیة الكفار
ت   ا ثب ا م م النب ] ٧٨[وأّم ب ع ي طال ي حق أب ف  ف ن تخفی لم م ھ وس ي صلى اهللا علی

اة فمخصوص وال          ارق الحی ى ف ي الشرك حت ھ ف ره وبقائ العذاب عنھ في النار مع كف
  .یتعدى إلى غیره

  .وھذا الحدیث ال یصح لألمور التي ذكرناھا، ومن ثم ال تقوم بھ الحجة
  : وإذا كان كذلك فلننظر األدلة األخرى التي یستدلون بھا

ا        استداللھم بالحدیث ال د قیاًس ال بالمول ى جواز االحتف وم عاشوراء عل متعلق بصیام ی
ي    ى طرف ا عل كر فیھم ار الش ردود ألن إظھ ا فم ة فیھم ول النعم ة حص ك لعل ى ذل عل
نقیض، وذلك أن یوم عاشوراء یوم صوم، وأن االحتفال بالمولد یوم أكل وشرب، ولو 

ام لكان أقرب وإن عمل في یوم المولد من جنس ما یعمل في یوم عاشوراء وھو الصی
كان ھذا ال یخرجھ عن البدعة لعدم مشروعیتھ في ذلك الیوم الموافق الثاني عشر من 
ا     اس كم ت بالقی ى اهللا ال تثب ا إل رب بھ ي یتق ال الت ذه األعم ل ھ ع األول، وألّن مث ربی

ال ي      : یق ل ف رعھ اهللا وأن األص ا یش ا إال م رع فیھ ادات أن ال یش ي الع ل ف أّن األص
  .ال یحظر منھا إال ما حظره اهللالعادات أن 

ذي نحن            ام ال ذا المق ھ ھ دم مطابقت ھ لع ع ثبوت دیث م ذا الح ولھذا ال یمكن االستدالل بھ
  .بصدده

ي صلى اهللا       ھ أن النب استداللھم بالحدیث الذي أخرجھ البیھقي عن أنس رضي اهللا عن
ھ  علیھ وسلم قد عق عن نفسھ بعد النبوة فھو حدیث ال یستدل بھ، وسند الح   دیث ونّص

ي و اآلت ھ اهللا : ھ ي رحم ال البیھق ن داود   : (ق ین ب ن الحس د ب ن محم و الحس ا أب أخبرن
اد       ن حم د ب ا محم ي، ثن فیان الطوس ن س د ب ن أحم ب ب ا حاج ھ اهللا أنبأن وي رحم العل
ادة، عن أنس رضي اهللا           ن محرر، عن قت د اهللا ب ا عب االیبردي ثنا عبد الرزاق، أنبأن

ففي إسناد ھذا ]. ٧٩"[لیھ وسلم قد عّق عن نفسھ بعد النبوة أّن النبي صلى اهللا ع: عنھ
  .الحدیث رجل قد جرحھ غیر واحد من النقاد وھو عبد اهللا بن محرر

  
روك    : (یقول البخاري: ونذكر ھنا أقوال العلماء فیھ ادة، مت عبد اهللا بن المحرر عن قت

  .، وھنا عن قتادة]٨٠[الحدیث 
  ].٨١)[یروي عن قتادة متروك الحدیثعبد اهللا بن محرر : (یقول النسائي

  ].٨٢)[عبد اهللا بن محرر متروك: (ویقول ابن أبي حاتم عن أبیھ
ان  ب اإلسناد وال          : (ویقول ابن حب م ویقل ذب وال یعل اد اهللا، ممن یك ار عب ان من خی ك

  ].٨٣)[یفھم



ذا     : (قال] ٨٤[ویقول البیھقي عن عبد الرزاق  ن محرر ألجل ھ إّنما تركوا عبد اهللا ب
  ].٨٥[لحدیثا

ود راٍو    نده لوج ح س دیث ال یص ذا الح ا أّن ھ ین لن ا یتب ي أوردتھ وال الت ذه األق ن ھ م
  .متروك في سنده ومن ثم ال یمكن االستدالل بھ في ھذا المقام

ن    ا نح ا لم ھ أیًض تدل ب ن أن یس ال یمك تن ف ة الم ن ناحی ا م ند، وأّم ة الس ن ناحی ذا م ھ
ا غا    د وإّنم ال بالمول دده وھو االحتف د     بص ة بع روعیة العقیق ھ مش ھ علی ا یستدل ب ة م ی

  .البلوغ أن فرضنا صحتھ، وھیھات أن یصح
ذي        ٤ وم ال ھ الی ًال بأّن ین معل وم االثن ل ی ـ استداللھم بصیامھ صلى اهللا علیھ وسلم في ك

ي        م یكن ف لم ل ھ وس ولد فیھ والیوم الذي أنزل علیھ فمردود ألن صیامھ صلى اهللا علی
ن رب ر م اني عش وم الث ل   الی ن ك ین م وم االثن ي ی ان ف ا ك ام وإنم ل ع ن ك ع األول م ی

ا أن        . أسبوع وفي كل شھر من شھور السنة   ة أخرى فعلین ة، ومن ناحی ذا من ناحی ھ
ذي    ت ال نشكر اهللا بمثل ما شكره بھ صلى اهللا علیھ وسلم وھو الصیام مع مراعاة الوق

  .شرع فیھ ال أن نحتفل ونأكل ونشرب
د          من ھذه المناقشة یتبّین لن  ال بالمول ق وھو جواز االحتف ذا الفری ھ ھ ا ذھب إلی ا أّن م

ا   النبوي واستحبابھ غیر صحیح، الستداللھم بأدلة بعضھا واٍه وبعضھا غیر مطابق لم
  .استدل بھ علیھ كما ذكرنا وإن كانت ثابتة

ھ السلف       : وأّما أدلة الفریق الثاني ان علی ا ك اع لم فیدور استداللھم على ضرورة االتب
لم    الصالح ھ وس فھم خیر من نقل دین اهللا إلینا كما أخذوه عن رسول اهللا صلى اهللا علی

ع        ا م ا م الھم یوًم ي ب وأّنھ لم ینقل أحد منھم جواز االحتفال بالمولد النبوي وال خطر ف
ت          ي وق ل عنھم االختالف ف ل نق لم ب ھ وس حّبھم واحترامھم لرسول اهللا صلى اهللا علی

ادة  والدتھ، وھذا یدل على أّن الس لف الصالح كانوا ال یرون تخصیص یوم والدتھ بعب
  .معینة أو إقامة احتفال

ن    ر م ي كثی ا ف ي عنھ دع المنھ من الب ي ض دخل ف د ی ال بالمول إّن االحتف ذا ف ى ھ وعل
  .األحادیث

لم  : منھا قولھ صلى اهللا علیھ وسلم ھ وس دیث    : "ومنھا قولھ صلى اهللا علی ر الح إن خی ف
  ].٨٦"[حمد وشر األمور محدثاتھا وكل بدعة ضاللةكتاب اهللا وخیر الھدي ھدي م

لم     ھ وس لى اهللا علی ھ ص ا قول و         : "ومنھ ھ فھ یس من ا ل ذا م ا ھ ي أمرن دث ف ن أح م
  ].٨٧"[رد

رك         اع وت ى االتب ي عل ھ مبن راجح ألّن و ال اني ھ ق الث ول إّن رأي الفری ا نق ن ھن وم
  .االبتداع

و        وي جف د النب ال بالمول رك االحتف ذا أّن ت ھ    وال یفھم من ھ ة لرسول اهللا صلى اهللا علی
ي ویكون             و الحب الحقیق دقیق ھ اع ال ال ألّن االتب ول الجھ ا یق ھ كم ال لحب وسلم وإھم
ام   مستمًرا طول الحیاة في كل یوم ولیلة وال یختص بیوم من السنة دون غیره من األی

دعون   ون المبت ھ المحتفل ا یفعل ي     . كم ادة ف ر زی داع یعتب إن االبت ك ف ى ذل وباإلضافة إل
ھ      لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس ھ عل الى بنزول ھ اهللا تع د أن أكمل ھ بع ة عن دین خارج ال

  .وسلم



الَم    {: یقول اهللا تعالى ْم اِإلْس یُت َلُك اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِض
ى الشارع سبحانھ وتعالى وبالتالي یقف المبتدع موقف المستدرك عل] ٣:المائدة[} ِدیًنا

  .وعلى صاحب الرسالة صلى اهللا علیھ وسلم المبلغ عن اهللا عز وجل
ذلك        د ب م یقص لم وإن ل ھ وس وھذا سوء األدب بعینھ مع اهللا ومع رسولھ صلى اهللا علی
رًرا     ا ال یكون مب وحسنت نیتھ ألّن حسن النیة ال یحلل حراًما وال یحرم حالًال كما أنھ

اب   لزیادة في دین اهللا  أو النقصان منھ ألّن المرجع في كل ما یتعلق بأمر الدین ھو كت
  .اإللھ وسنة رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم

اه وأن ینظر     د عقب وعلى المسلم أن یراعي ذلك الجانب حتى ال یقع في منزلق ال یحم
ھ            ًال بقول اب والسنة عم ھ فیعرف سنده من الكت دم علی ل أن یق ما یتقرب بھ إلى اهللا قب

ِمیٌع        {: لىتعا َھ َس َھ ِإنَّ اللَّ وا اللَّ وِلِھ َواتَُّق ِھ َوَرُس َدْي اللَّ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال ُتَقدُِّموا َبْیَن َی
  ].١:الحجرات[} َعِلیٌم

   
   
   
   

  الفصل الثالث
  البدع الملحقة بمسجده صلى اهللا علیھ وسلم

   
ھ   من المعلوم أّن المسجد النبوي الشریف ھو أول مس جد بناه رسول اهللا صلى اهللا علی

وسلم في المدینة بعد وصولھ إیاھا مھاجًرا ولھ فضائل كثیرة یشترك فیھا معھ المسجد 
ي    ا ف الحرام والمسجد األقصى وأخرى خاصة بھ، ولكّن الناس ابتدعوا أموًرا یفعلونھ

لم    المسجد النبوي تقرًبا إلى اهللا تعالى في ظنھم وتأدًبا مع الرسول صلى اهللا   ھ وس علی
كما یزعمون بناء على أدلة واھیة ال تثبت بمثلھا األحكام أو على استحسان منھم دون 

  .الرجوع إلى أدلة الشرع من الكتاب والسنة واإلجماع والقیاس
ق،    ویھ الح دون تش ذین یقص الم ال داء اإلس ع أع ن وض دعات م ذه المبت ن ھ ر م وكثی

ل    ذي یجع ة واستقامة    وصرف المسلمین عن التدین الصادق ال ھ هللا عبودی . التوجھ كل
  .وبذلك یتوصلون إلى صرف الناس إلى االنغماس في اللھو والبدع بال فائدة

دعین یرمون من       إن المبت وبجانب فعلھم ھذه المنكرات في المسجد النبوي الشریف ف
ھ   ك لقیام لم وذل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ب رس ھ ال یح ال بأن ذه األفع ن ھ اھم ع ینھ

المعروف والنھي عن        بواجبھ ا ر ب الى وھو األم لذي كلف بھ من قبل اهللا سبحانھ وتع
لمین         ة المس لم وألئم ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص و هللا ولرس ذي ھ ح ال ر والنص المنك

  .وعامتھم
  : وھذا ما سوف نبینھ في ھذا الفصل الذي یتكون من مبحثین

  .فضائل المسجد النبوي: المبحث األول
  .فعلھ الجّھال من البدع في مسجده صلى اهللا علیھ وسلمما ی: المبحث الثاني
  : وذلك فیما یلي

   



   
   
   

  المبحث األول
  فضائل المسجد النبوي

   
ا         ا م رة منھ للمسجد النبوي الشریف على صاحبھ أفضل الصالة والسالم فضائل كثی

  .یشترك فیھا مع المسجد الحرام بمكة والمسجد األقصى، ومنھا ما ھو خاص بھ
حیحین عن     : لفضائل المشتركةأّما ا ي الص ت ف فمنھا مشروعیة شد الرحال إلیھ لما ثب

ال تشد الرحال إال إلى : "أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أّن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال
اجد  ة مس جد   : ثالث لم، ومس ھ وس لى اهللا علی ول ص جد الرس رام، ومس جد الح المس

  ].٨٨"[األقصى
ین المسا   ذه        وھذه فضیلة مشتركة ب دى ھ دیث وال تتع د منطوق الح ا یفی ة كم جد الثالث

  .الفضیلة إلى غیر ھذه الثالثة المنصوصة في الحدیث كما جزم بذلك العلماء
فالسفر إلى ھذه المساجد الثالثة : " یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة بعد ذكره ھذا الحدیث

ال ال    ا سوى    للصالة فیھا والدعاء والذكر والقراءة واالعتكاف من األعم صالحة، وم
ھذه المساجد ال یشرع السفر إلیھ باتفاق أھل العلم حتى مسجد قباء یستحب قصده من 

  ].٨٩"[المكان القریب كالمدینة وال یشرع شد الرحال إلیھ
ومن تلك الفضائل مضاعفة ثواب الصالة في مسجده صلى اهللا علیھ وسلم لما ثبت في 

صالة : "النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال الصحیحین عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أّن
  ].٩٠"[في مسجدي ھذا خیر من ألف صالة فیما سواه إّال المسجد الحرام

اء حول     ھذه الفضیلة ثابتة للمسجد النبوي الشریف بنص الحدیث، لكّن استشكل العلم
المراد من ھذا االستثناء، ھل ھو أن الصالة في المسجد النبوي أفضل من الصالة في 

ي       المس جد الحرام أفضل من الصالة ف جد الحرام بدون األلف أم أّن الصالة في المس
  .المسجد النبوي الشریف

القول األول    ال ب ن ق اء     : ومم ن العلم ة م ك وطائف ام مال افعي    : اإلم ام الش ا اإلم وأّم
  .وجماھیر العلماء، فقد ذھبوا إلى الثاني

ذا ال        د شرحھ ھ الى عن ھ اهللا تع ووي رحم ام الن دیث یقول اإلم ي    : "ح اء ف ف العلم اختل
ذھب          ا أفضل، وم ة أیتھم ة والمدین ي مك المراد بھذا االستثناء على حسب اختالفھم ف
الشافعي وجماھیر العلماء أّن مكة أفضل من المدینة وأّن مسجد مكة أفضل من مسجد 

  .المدینة، وعكسھ مالك وطائفة
ھ أفضل من الصالة     فعند الشافعي والجمھور معناه إّال المسجد الحرام فإّن الص الة فی

في مسجدي، وعند مالك وموافقیھ إال المسجد الحرام فإّن الصالة في مسجدي تفضلھ  
  ]. ٩١"[بدون األلف

وكال التأویلین محتمل إذا لم نجد من الخارج ما یرجح أحدھما من اآلخر كما أّن ھناك 
  .تأویًال ثالًثا محتمًال وھو أّن الصالة فیھما سواء



ال  وقد ذكر ابن  ث ق أّولوا  : "حزم الظاھري التأویل الثالث عند ذكره ھذا الحدیث حی ت
ا            ف، وقلن دون األل ة ب جد مك ي مس ة أفضل من الصالة ف أن الصالة في مسجد المدین

جد         : نحن ي مس جد الحرام أفضل من الصالة ف ي المس بل ھذا االستثناء أّن الصالة ف
ال م ق ة، ث م وتأوی: المدین ل نع أویلین محتم ال الت إّن فك رام ف جد الح و المس ث وھ ل ثال

أویالت دون اآلخر إّال           ذه الت د ھ ى أح ا سواء وال یجوز المصیر إل الصالة في كلیھم
  ].٩٢"[بنص آخر وبطل أن یكون في ھذا الخبر بیان فضل المدینة على مكة

ح             ل الجمھور ھو األص ة ولكن تأوی ة محتمل أویالت الثالث ا أن الت ا سبق یتضح لن مّم
د اهللا     لثبوت ما یرج ھ اهللا عن عب د رحم ح ذلك وھو الحدیث الذي في مسند اإلمام أحم

ال     ا ق ر رضي اهللا عنھم ن الزبی لم    : ب ھ وس لى اهللا علی ال رسول اهللا ص ي  : "ق صالة ف
مسجدي ھذا أفضل من ألف صالة فیما سواه من المساجد إال المسجد الحرام، وصالة 

  .]٩٣"[في المسجد الحرام أفضل من مائة صالة في ھذا
ومن العلماء من صّحح ھذا الحدیث ومنھم من حّسنھ فمن األولین ابن حزم الظاھري  

  ].٩٤"[حدیث ابن الزبیر صحیح فارتفع اإلشكال: "حیث قال
ال     ث ق ووي حی اني الن ق الث ن الفری ي    : "وم ل ف ن حنب د ب ن رواه أحم دیث حس ح

  ].٩٥"[مسنده
حیح أو حس     دده ص رة     وسواء قلنا أّن ھذا الحدیث الذي نحن بص ال یخرج من دائ ن ف

ى            ة عل جد مك وت أفضلیة مس اه وھو ثب ھ أوردن ذي من أجل االحتجاج بھ والغرض ال
ا   مسجد المدینة وكذلك مضاعفة ثواب الصالة في مسجده صلى اهللا علیھ وسلم وھو م

  .یھمنا في ھذا المقام، وإن اشترك في ذلك المسجد الحرام وزاد علیھ
ل       ا مث ھ حرًم ك الفضائل كون ة        ومن تل دود حرم المدین ي ح ھ ف جد الحرام لدخول المس

ھ      لم بقول ھ وس لى اهللا علی ددھا رسول اهللا ص ي ح ورة الت ة  : "المن راھیم حرم مك إّن إب
  ].٩٧[وال یصاد صیدھا] ٩٦[وإني حرمت المدینة ما بین البتیھا ال یقطع عضاھھا

  .]٩٨... "[المدینة حرم ما بین عیر إلى ثور: "وبقولھ صلى اهللا علیھ وسلم
دد       دیث األول یح ث أّن الح ورة بحی ة المن ھذان الحدیثان یحددان لنا حدود حرم المدین
واقم      وبرة وال ان ال ا الحرت الحرم من ناحیة العرض وأنھ یقع ما بین البتي المدینة وھم

  .أوالھما تقع في غرب المدینة وثانیھما تقع في شرق المدینة
دكتور  ل   /یقول ال د حسن ھیك ذه الحرة   : "محم د ھ ة من الشرق       تح واقم المدین وھي ال

  ].٩٩"[وتحدھا حرة الوبرة بن الغرب
ا   وأما الحدیث الثاني فیحد لنا حرم المدینة المنورة من جھة الطول بحیث یقع الحرم م
ع    ا یق بین عیر إلى ثور وھما أي عیر وثور جبالن یقع أوالھما جنوب المدینة وثانیھم

  .في شمال المدینة
عیر وثور اسما جبلین من جبال المدینة أولھما عظیم  : "اريیقول عبد القدوس األنص

ر      دام غی یر األق ا بس ا تقریًب اعتین عنھ افة س ى مس ة عل وبي المدین ع بجن امخ یق ش
ا            ة جنوًب رم المدین دان ح د، ویح مال أح ع ش غیر یق ر ص ا أحم تعجل، وثانیھم المس

  ].١٠٠"[وشماال
  .رةوعلى ھذا فیدخل جبل أحد في حدود حرم المدینة المنو



ده حرم        ] ١٠١[یقول صاحب د تحدی ارة أفضل الرسل عن ي آداب زی حسن التوسل ف
ة  غیر          : "المدین ل ص ور جب ور طوال، وث ى ث ة إل ین المھمل تح الع ر بف ا من عی وحرمھ

  ].١٠٢"[خلف أحد وعرضا ما بین البتیھا، والالبتان الحرتان السود
وا    وبرة    وخالصة القول أن حرم المدینة المنورة تحده من الشرق ال قم ومن الغرب ال

ومن الجنوب جبل یسمى عیًرا ومن الشمال جبل یسمى ثور وھو غیر ثور الذي بمكة 
ي    ھ ف على األصح خالًفا لمن نفى ذلك عن المدینة كأبي عبید القاسم بن سالم ومن تبع

ھما جبالن بالمدینة وقیل ال یعرف بالمدینة جبل یسمى  : "ذلك كالزمخشري حیث قال
  ].١٠٣"[ور بمكة ولعل الحدیث ما بین عیر إلى أحدثوًرا وإنما ث

  .وھذا وھم منھم كما جزم غیر واحد من العلماء
  : ثور جبل بالمدینة ومنھ الحدیث الصحیح: "یقول الفیروزآبادي

ور      " ى ث ر إل ین عی ا ب ن سالم        ]١٠٤" [المدینة حرم م د القاسم ب ي عبی ول أب ا ق ، وأّم
ة   وغیره من أكابر األعالم أّن ھذا تصحی ف والصواب إلى أحد ألّن ثوًرا إنما ھو بمك

  ].١٠٥"[فغیر جّید
ھذا ما یتعلق بالفضائل المشتركة بین المسجد النبوي الشریف وبین المسجد الحرام أو 

وي فھي الروضة     . المسجد األقصى جد النب وأّما الفضیلة الھامة التي یختص بھا المس
ث        لم حی ھ وس ره صلى اهللا علی ھ ومنب ھ     التي بین بیت وصفھا رسول اهللا صلى اهللا علی

وسلم بأنھا روضة من ریاض الجنة في الحدیث الذي أخرجھ الشیخان عن عبد اهللا بن 
ال    ھ ق ازني أّن د الم لم   : زی ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی ال رس ري   : "ق ي ومنب ین بیت ا ب م

  ].١٠٦"[روضة من ریاض الجنة
  ].١٠٧"[ما بین قبري ومنبري: "وفي روایة
ن           : انیةوالروایة الث ك شیخ اإلسالم اب ا جزم ذل المعنى كم ة ب ا ھي روای ال تصح وإنم

ّن بعضھم رووه    : "تیمیة بعد ذكره ھذا الحدیث حیث قال حیح ولك ھذا ھو الثابت الص
ر         " قبري: "بالمعنى فقال د قب م یكن ق ول ل ذا الق ال ھ وھو صلى اهللا علیھ وسلم حین ق

د من الصحابة حینما تنازعوا في موضع  ولھذا لم یحتج بھذا أح. صلى اهللا علیھ وسلم
ي     دفنھ، ولو كان ھذا عندھم لكان نًصا في محل النزاع ولكن دفن في حجرة عائشة ف

  ].١٠٨"[الموضع الذي مات فیھ بأبي وأمي صلوات اهللا وسالمھ علیھ
ي مشكل     وعلى ھذا ال نحتاج إلى تكلف في الجمع بین الروایتین كما فعل الطحاوي ف

ھ   : "ه من عالمات النبوة قائًالاآلثار بل وعد في ھذا الحدیث معنى یجب أن یوقف علی
لم  ھ وس لى اهللا علی ھ ص و قول اض   : "وھ ن ری ة م ري روض ري ومنب ین قب ا ب م

  ].١٠٩"[الجنة
ا    ي سواه منھ ري روضة      : "على أكثر ما في ھذه اآلثار وعلى ما ف ي ومنب ین بیت ا ب م

یكون بیتھ ھو قبره وكون ذلك فكان تصحیحھا یجب بھ أن ] ١١٠" [من ریاض الجنة
عالمة من عالمات النبوة جلیلة المقدار ألّن اهللا عز وجل قد أخفى على كل نفس سواه 

ل      ز وج ھ ع ا لقول وت بھ ي یم وتُ    {: األرض الت َأيِّ َأْرٍض َتُم ٌس ِب ْدِري َنْف ا َت } َوَم
ذ ] ٣٤:لقمان[ لك فأعلمھ الموضع الذي یموت فیھ والموضع الذي فیھ قبره حتى علم ب

ا اهللا شرًفا     ا زادھ في حیاتھ وحتى أعلمھ من أعلمھ من أمتھ فھذه منزلة ال منزلة فوقھ
  ].١١١"[وخیًرا



أن ھذه الفضیلة ثابتة ال یشترك فیھا غیره من المساجد ولكّن العلماء : وخالصة القول
  ].١١٢"[روضة من ریاض الجنة: "اختلفوا في معنى قولھ صلى اهللا علیھ وسلم

  .ة بعینھا من الجنة أم أن العمل فیھا یؤدي إلى دخول الجنة؟ھل ھذه البقع
الى   ھ اهللا تع ھ : "یقول القاضي عیاض رحم ة    : "قول اض الجن ] ١١٣" [روضة من ری

  : یحتمل معنیین
  .أنھ موجب لذلك وأنَّ الدعاء والصالة فیھ یستحق ذلك من الثواب: أحدھما
  ].١١٤"[لجنة بعینھاأّن تلك البقعة قد ینقلھا اهللا فتكون في ا: الثاني

ن حجر         ره الحافظ اب ن حزم وذك ده اب والمعنى األول ھو األولى وھو المعنى الذي أی
ل       : "یقول ابن حزم رحمھ اهللا. العسقالني ھ أھل الجھ ا یظن ى م یس عل وھذا الحدیث ل

ي    ول ف ل ألّن اهللا یق ذب وباط ذا ك ة، ھ ن الجن ة م ة منقطع ة قطع ك الروض ن أّن تل م
ة َك{: الجن َرى  ِإنَّ َل ا َوال َتْع وَع ِفیَھ َحى* َأالَّ َتُج ا َوال َتْض ُأ ِفیَھ َك ال َتْظَم } َوَأنَّ

فھذه صفة الجنة بال شك، ولیست ھذه صفة الروضة، ورسول اهللا   ]. ١١٨١١٩:طھ[
ال یقول إال الحق، فصح أن تكون تلك الروضة من الجنة إنما ھو لفضلھا وأن الصالة 

  ].١١٥"[فیھا تؤدي إلى الجنة
ة  : "قول الحافظ ابن حجر رحمھ اهللاوی إنھ كروضة من ریاض الجنة في نزول الرحم

ده صلى اهللا             ي عھ ذكر، ال سیما ف ق ال ة حل ا یحصل من مالزم وحصول السعادة بم
ة فیكون        ى الجن ؤدي إل ھ ت ادة فی علیھ وسلم فیكون تشبیًھا بغیر أداة، أو المعنى أن العب

  ].١١٦"[مجاًزا
   

  المبحث الثاني
  لھ الجھال من البدع في مسجده صلى اهللا علیھ وسلمما یفع

   
جد         ارتھم المس د زی دین عن ن ال ا م اس لھ رة ال أس وًرا منك ون أم اس یفعل ن الن ر م كثی
ك      الھم تل ى أعم ون عل نًعا، ویحتج نون ص م یحس بون أنھ م یحس ریف وھ وي الش النب

  .باالستحسان العقلي أو بأدلة واھیة باطلة
جده صلى        وفي ھذا المبحث سنذكر بمشی ي مس ع ف ي تق دع الت ك الب ئة اهللا تعالى أھم تل

وا           ى ال یقع م حت ي حكمھ ال ومن ف ذكیًرا لھؤالء الجھ دعیتھا ت اهللا علیھ وسلم مبینین ب
ا       {: فیھا بعد البیان وإلقامة الحجة علیھم أمام اهللا تعالى ٍة َوَیْحَی ْن َبیَِّن َك َع ْن َھَل َك َم ِلَیْھِل

  ].٤٢:األنفال[ }َمْن َحيَّ َعْن َبیَِّنٍة
ى            ام حت ة أی ورة أسبوًعا أو ثمانی ة المن ي المدین ة ف زوار اإلقام زام ال من تلك البدع الت
م              ب لھ ین صالة لكي یكت لم أربع ھ وس جده صلى اهللا علی ي مس یتمكنوا من الصالة ف

  : البراءة من النار والنجاة من العذاب والبراءة من النفاق محتجین بالحدیث اآلتي
یط     : حمدقال اإلمام أ ي الرجال عن نب حدثنا الحكم بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن أب

ال   لم ق ھ وس لى اهللا علی ي ص ن النب ك ع ن مال س ب ن أن رو ع ن عم ي : "ب لى ف ن ص م
رئ    ار وب مسجدي أربعین صالة ال یفوتھ صالة كتبت بھ براءة من النار ونجاة من الن

  ].١١٧"[من النفاق



ي        واستداللھم بھذا الحدیث مأخوذ من ظ ین صالة ف د أن من صلى أربع و یفی اھره فھ
ذا         م بھ ا، وھ اق ونجا منھم ار والنف ن الن مسجد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یبرأ م

  .الحدیث یتمسكون ببدعتھم ھذه، وھذا استدالل صحیح لو كان الحدیث مما یحتج بھ
ا ی          حتھ م دماء في ص اء الق ال العلم ث ق دیث حی ذا الح ي وقد تكلم العلماء عن ھ ال  : ل ق

ذري  د  : "المن و عن ط وھ ي األوس ي ف حیح والطبران ھ رواة الص د وروات رواه أحم
  ].١١٨"[الترمذي بغیر ھذا اللفظ

ھ       : "وقال الھیثمي ي األوسط ورجال ي ف د والطبران روى الترمذي بعضھ، ورواه أحم
  ].١١٩"[ثقات

ي قد ضّعف  ھذه أقوال العلماء القدماء في ھذا الحدیث ولكن محمد ناصر الدین األلبان
رو        ن عم یط ب و نب ي سنده وھ اني  : ھذا الحدیث بسبب وجود راو مجھول ف ال األلب : ق

ي  " وھذا سند أي سند ھذا الحدیث الذي نحن بصدده ضعیف، نبیط ھذا ال یعرف إال ف
ھذا الحدیث، وقد ذكره ابن حبان في الثقات على قاعدتھ توثیق المجھولین، وھو عمدة 

ات       : ٤/٨ الھیثمي في قولھ في المجمع ھ ثق ي األوسط ورجال ي ف د والطبران رواه أحم
ب      ي الترغی ذري ف ول المن ا ق حیح   ) ٢/١٣٦(وأّم ھ رواة الص د وروات رواه أحم

حیح وال روى       یس من رواة الص ذا ل یط ھ والطبراني في األوسط فوھم واضح ألن نب
  ].١٢٠"[لھ أحد من بقیة الستة

دیل وك    اب الجرح والتع د من       وقد تتبعت نبیط ھذا في كت م أج راجم األخرى فل ب الت ت
ات       ي الثق ان ف ن حب ھ إال اب ل       ] ١٢١[ترجم ل ي تعجی ن حجر العسقالني ف والحافظ اب

  .ذكره ابن حبان في الثقات: الذي اكتفى بقولھ] ١٢٢[المنفعة 
یط     : وعلى ھذا نقول و نب ا وھ ا بین إن سند ھذا الحدیث ضعیف لوجود راٍو مجھول كم

  .الحتجاج بھ في ھذا المقامبن عمرو، ومن ثم ال یمكن ا
رض     ة لغ ام بدع ة أی ة بثمانی ي المدین ة ف زوار اإلقام زام ال ون الت ذلك فیك ان ك وإذا ك
اق ومن           ن النف رأوا م ى یب ین صالة حت لم أربع ھ وس الصالة في مسجده صلى اهللا علی

  .العذاب
ى  والبدعة تأتي من ناحیة تحدید األیام وعدد الصلوات ومن ناحیة الثواب المترتب ع ل

واب             ت أن ث ل ثب لم ب ھ وس جده صلى اهللا علی ي مس ة مجرد الصالة ف ذلك ال من ناحی
ة    ائل الثابت ن الفض دیثنا ع د ح ابق عن ث الس ي المبح ا ف ا بین اعف كم ھ یض الة فی الص

  .لمسجده صلى اهللا علیھ وسلم
ھ          وقیًرا ل ھ وت ا مع رى تأدًب وي الشریف القھق جد النب ومن تلك البدع الخروج من المس

وء أدب    وإیماًن و س جد وھ ن المس ار ع ھ اإلدب ب علی ادي یترت روج الع نھم أّن الخ ا م
ب         ھ یترت ر مشروع وألن ذا الفعل غی عندھم حسب عقولھم بینما ھذا سوء أدب ألن ھ
ا، وألن            اء أو أمواًت انوا أحی رائھم سواء ك ذا الفعل مع شیوخھم وكب وا ھ علیھ أن یفعل

  .سنینالشرع ال یثبت بالرأي وال باستحسان المستح
دم  : "وهللا در اإلمام علي رضي اهللا عنھ حیث قال لو كان الدین بالرأي لمسح أسفل الق

  ].١٢٣"[أولى من ظھرھا
ولیحذر ما یفعلھ بعضھم من ھذه البدعة وھو أّنھم إذا : "یقول ابن الحاج في ھذا المقام

ي صلى    خرجوا من مكة یخرجون من المسجد القھقرى وكذلك یفعلون في مسجد النب



اب    ا ن ب ك م ون أن ذل الم ویزعم الة والس ھ الص ھ علی م ل ین وداعھ لم ح ھ وس هللا علی
وذلك من البدع المكروھة التي ال أصل لھا في الشرع الشریف ولم یفعلھا أحد . األدب

یھم صلى اهللا            اع سنة نب ى اتب ا عل اس حرًص د الن م أش من السلف رضي اهللا عنھم وھ
دث     ي أح ذه البدعة الت م أدت ھ لم ث ھ وس ع   علی ا م اروا یفعلونھ ى أن ص ا إل وھا وعللوھ

ا ویزعمون أن         ا ویعظمون أھلھ ي یحترمونھ ابر الت د المق مشائخھم ومع كبرائھم وعن
  ].١٢٤"[ذلك من باب األدب

ك        وي الشریف ألن ذل جد النب ي المس ومن تلك البدع رفع الصوت بالصالة والسالم ف
المسجد وإن كان ھذا الحكم  یؤدي إلى سوء األدب مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم ومع

د     د اهللا وعن ھ عن جد لمكانت ذا المس ي ھ د ف ھ یتأك اجد إال أن ن المس ره م ى غی دى إل یتع
  .المسلمین

وقد كان عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ یمنع أن یرفع األصوات في المسجد النبوي 
  .الشریف بل كان یتوعد على من یفعل ذلك بالعقاب الشدید

ن         والدلیل على ذلك ما  حیحھ عن السائب ب الى في ص ھ اهللا تع أخرجھ البخاري رحم
ن الخطاب      : "یزید قال ر ب إذا ھو عم كنت قائًما في المسجد فحصبني رجل فنظرت ف

ال    : فقال ا ق ھ بھم ذین فجئت اال      : اذھب فأتني بھ ا؟ ق ن أنتم ا أو من أی ن أنتم من أھل   : م
تكما في مسجد رسول اهللا لو كنتما من أھل البلد ألوجعتكما ترفعان أصوا: الطائف قال

  ].١٢٥"[صلى اهللا علیھ وسلم
لم ألّن         ھ وس جده صلى اهللا علی ي مس وع ف ھذا الحدیث یدل على أن رفع الصوت ممن
ع         ي عن رف وم النھ ي عم دخل ف لم وی ھ وس لى اهللا علی ي ص ع النب افي األدب م ك ین ذل

الى     ھ تع ي قول ھ ف ر ل وتھ والجھ وق ص وت ف ِذیَن آ {: الص ا الَّ ا َأیَُّھ وا  َی وا ال َتْرَفُع َمُن
َبَط            َبْعٍض َأْن َتْح ُكْم ِل ِر َبْعِض اْلَقْوِل َكَجْھ ُھ ِب ُروا َل يِّ َوال َتْجَھ ْوِت النَِّب ْوَق َص َواَتُكْم َف َأْص

  ].٢:الحجرات[} َأْعَماُلُكْم َوَأْنُتْم ال َتْشُعُروَن
أّنھ صاح   تبرًكا بھا لزعمھم] ١٢٦[ومنھا أكل التمر الصیحاني في الروضة الشریفة 

  .بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم
ة      ن تیمی ول شیخ اإلسالم اب ره من          : "یق ل غی ھ ب ال فضیلة فی ر الصیحاني ف ا التم وأم

لم   التمر البرني والعجوة خیر منھ واألحادیث إنما جاءت عن النبي صلى اهللا علیھ وس
ه من تصبح كل یوم بسبع تمرات عجوة لم یضر : "في مثل ذلك كما جاء في الصحیح

  ].١٢٧"[في ذلك الیوم سم وال سحر
ولم یجئ عنھ في الصیحاني شيء، وقول بعض الناس أّنھ صاح بالنبي صلى اهللا علیھ 

  ].١٢٨"[وسلم جھل منھ، بل إنما سمي بذلك لیبسھ فإنھ یقال تصوح التمر إذا یبس
ل    ا یفع ومن ذلك وقوف بعضھم أمام القبر بغایة الخشوع واضًعا یمینھ على یساره كم

  .ي الصالةف
  ].١٢٩[ومنھا استقبال القبر للدعاء عنده رجاء اإلجابة

  ].١٣٠[ومنھا قصد الصالة تجاه القبر
  .ومنھا زیارة قبره صلى اهللا علیھ وسلم قبل الصالة في مسجده

جد            ام المس ا إم ي یلقیھ ة سبع وعشرین من رمضان بموعظة الت ومنھا تخصیص لیل
  .النبوي لالعتقاد أنھا لیلة القدر



  .ھا قراءة دعاء ختم القرآن في آخر لیلة من رمضان جماعةومن
ر      ى المنب ام عل ومنھا األذان األول في یوم الجمعة في المسجد النبوي قبل صعود اإلم
زمن   بزمن یسیر جًدا ألن عثمان بن عفان رضي اهللا عنھ فعل ذلك قبل األذان الثاني ب

  .كاف الستعداد أھل البلد لحضور الخطبة
ل أو      وھذه مجمل ال ھ وسلم عن جھ بدع التي تفعل في مسجد رسول اهللا صلى اهللا علی

اب     ى الكت وع إل ھم دون الرج م أنفس ول لھ ا تس ب م اس حس ض الن ن بع ان م استحس
  .والسنة

یس   وما ذكرنا من البدع في ھذا المبحث یعتبر نموذًجا لما یفعل في المسجد النبوي ول
  .للحصر ألن المقام ال یتسع ألكثر من ذلك

  ـــــــــــــــــ
  : الھوامش

  ).٢٥:ص(تقدمت ترجمتھ في ] ١[ 
الى  ] ٢[ ھ تع ى قول ارة إل موات واألرض : (إش دیع الس ة  ) ب رة، آی ورة البق ) ١١٧(س

  ).١٠١(وسورة األنعام، آیة 
  ).بدیع(مادة ) ١/٢٠٩(معجم مقاییس اللغة ] ٣[
نة       ] ٤[ وفي س ومي المت ري الفی ي المق ن عل د ب ن محم د ب و أحم ـ٧٧٠(ھ ر ا) ھ نظ

  ).١/٣٨٩(ترجمتھ في بغیة الوعاة 
  ).بدع(مادة  ١/٤٤: مصباح المنیر] ٥[
  ).بدع(مادة  ٨/٦: لسان العرب] ٦[
  .ھو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السالمي البغدادي ثم الدمشقي] ٧[
حاق الشھیر بالشاطبي    ] ٨[ ھو إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إس

  ).٤/١٤٤(انظر ترجمتھ في اإلعالم  )ھـ٧٩٠(المتوفي سنة 
وفي سنة   ] ٩[ ) ھـ ٦٦٠(ھو عز الدین بن عبد السالم بن أبي القاسم شیخ اإلسالم المت

  ).٤/١٤٤(انظر ترجمتھ في اإلعالم . بمصر
  ).١٦٠:ص(جامع العلوم والحكم ] ١٠[
  ).١/٣٧: (االعتصام] ١١[
  ).١/٣٧: (االعتصام] ١٢[
  ).٣/٢٥٣: (فتح الباري] ١٣[
  ).٢/٧٩٠٨٠٠: (االعتصام ]١٤[
  ).١٣/٢٥٣: (فتح الباري] ١٥[
  ).٢/٢٠٤: (قواعد األحكام في مصالح األنام] ١٦[
  ).٢/٢٠٤٢٠٥(انظر المصدر السابق ] ١٧[
  ).٢/٢٢(تھذیب األسماء واللغات ] ١٨[
  ).٢/٥٩٢(صحیح مسلم كتاب الجمعة، باب تخفیف الصالة والخطبة ] ١٩[
یة،] ٢٠[ اب األقض لم كت حیح مس ور  ص دثات األم ة ورد مح ام الباطل اب رد األحك ب
)٣/١٣٤٢.(  



، )٤/١٥٠(أخرجھ الترمذي في كتاب العلم، باب األخذ بالسنة واجتناب البدعة ] ٢١[
  .وقال ھذا حدیث حسن صحیح

ر   : "والحدیث كما أخرجھ البخاري بسنده عن عبد الرحمن قال] ٢٢[ خرجت مع عم
ون   بن الخطاب رضي اهللا عنھ لیلة في رمضان اس أوزاع متفرق . إلى المسحد فإذا الن

و   : یصلي الرجل لنفسھ، ویصلي الرجل فیصلي صالتھ الرجل، فقال عمر ي أرى ل إن
م        ن كعب، ث ي ب ى أب م عل جمعت ھؤالء على قاريء واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعھ

ذه    : خرجت معھ لیلة أخرى والناس یصلون بصالة قارئھم فقال عمر نعمت البدعة ھ
  .، كتاب التراویح، باب فضل من قام رمضان)١/٣٤٢(البخاري  صحیح". 

دى     ] ٢٣[ ى ھ صحیح مسلم كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سیئة ومن دعا إل
  ).٤/٢٠٥٩(أو ضاللة 

  ).١/٣٧٩(رواه اإلمام أحمد في مسنده ] ٢٤[
  ).٣/٥٩٢(صحیح مسلم كتاب الجمعة، باب تخفیف الصالة والخطبة ] ٢٥[
  ).٣/٥٩٢(مسلم كتاب الجمعة، باب تخفیف الصالة والخطبة صحیح ] ٢٦[
  ).٤/٢٢٩(انظر تھذیب الفروق ] ٢٧[
ان         ] ٢٨[ ام رمض ن ق ل م اب فض راویح، ب الة الت اب ص اري، كت حیح البخ ص
)١/٣٤٣.(  
ة   ] ٢٩[ اب البدع نة واجتن ذ بالس اب األخ م، ب اب العل ي كت نة، ف ي س ذي ف رواه الترم
)٤/١٥٠.(  
  ).١٠/٣٧١(مجموع الفتاوي ] ٣٠[
  ).٣٧٦:ص(اقتضاء الصراط المستقیم ] ٣١[
دى   ] ٣٢[ ى ھ صحیح مسلم  كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سیئة ومن دعا إل

  ).٤/٢٠٥٩(أو ضاللة 
  ).٣/٢٤(انظر النھایة . الصرف بالكسر الخالص من كل شيء] ٣٣[
اب      ] ٣٤[ نة واجتن ذ بالس اب األخ م، ب اب العل ننھ كت ي س ذي ف ھ الترم ة أخرج البدع
  .ھذا حدیث حسن: وقال) ١٥١ا٤/٥٠(
  ).١/٣٧٩(رواه اإلمام أحمد في مسنده ] ٣٥[
  ).١٢٨:ص(اإلبداع في مضار االبتداع للشیخ علي محفوظ ] ٣٦[
  ).١/١٤١١٤٢(االعتصام ] ٣٧[
  ).١٦:ص(انظر إصالح المساجد من البدع والعوائد، لجمال الدین القاسمي ] ٣٨[
ئل، باب وجوب امتثال ما قالھ شرًعا ما ذكره صلى  صحیح مسلم، كتاب الفضا] ٣٩[

  ).٤/١٨٣٦(اهللا علیھ وسلم من معایش الدنیا على سبیل الرأي 
  ).١/٢٨٦٢٨٧(االعتصام للشاطبي : انظر] ٤٠[
صحیح مسلم، كتاب الصالة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعھ   ] ٤١[

  ).١/٢٨٨(ل اهللا لھ الوسیلة ثم یصلي على النبي صلى اهللا علیھ وسلم ثم یسأ
  ).١/٢٨٧(انظر االعتصام ] ٤٢[
  ).٢٥٠٢٥١:ص: (اإلبداع في مضار االبتداع] ٤٣[



ھر     ] ٤٤[ ل ش ن ك ام م ة أی یام ثالث تحباب ص اب اس یام، ب اب الص لم، كت حیح مس ص
  ).٢/٨٢٠(وصوم یوم عرفة، وعاشوراء واالثنین والخمیس 

  ).٦/١٩٩(السیرة النبویة ] ٤٥[
وفى سنة      ھو المل] ٤٦[ ین المت ن تبكتك دین ب ك المظفر أبو سعید كوكبوري ین زین ال
  ).١٣/١٣٦(لھ ترجمة في البدایة والنھایة ). ھـ٦٣٠(
  ).١/٤٣٧(انظر وفیات األعیان البن خلكان ] ٤٧[
  ).١/١٩٩٢٠٠(السیرة النبویة ] ٤٨[
  .، مع التصرف)١/٤٩٠(المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ] ٤٩[
  ).١٣/٤٩٨(األعشي في صناعة اإلنشاء  صبح] ٥٠[
  .وما بعدھا) ٦٢:ص(تاریخ االحتفال بالمولد النبوي ] ٥١[
  ).١/١٨٩: (الحاوي للفتاوي] ٥٢[
  ).أ:ص(ذكرى المولد النبوي ] ٥٣[
  ).٢٥١:ص(اإلبداع في مضار االبتداع ] ٥٤[
  ).٤٨١:ص(البدعة تحدیدھا وموقف اإلسالم منھا ] ٥٥[
دكتور      انظر كتاب ظھور ] ٥٦[ ي مصر ال اطمیین وسقوطھا ف ة الف نعم   /خالف د الم عب

  ). ٤٨٧:ص(ماجد 
ن الجوزي       ] ٥٧[ ان لسبط اب رآة الزم ي م ھو الشیخ عمر بن محمد المال لھ ترجمة ف
)٨/٣١٠.(  
  ).١٦:ص(الباعث على إنكار البدع والحوادث ] ٥٨[
ونھ     ] ٥٩[ ذین یل م ال حابة ث م  صحیح مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الص م ث

  ).٤/١٩٦٣(الذین یلونھم 
  ).٦٣:ص(تاریخ االحتفال بالمولد النبوي ] ٦٠[
  .وما بعدھا) ٢٨٥:ص(المعز لدین اهللا ] ٦١[
ابن           ] ٦٢[ دین الشھیر ب د اهللا القیسي الدمشقي شمس ال ن عب ر ب ي بك ھو محمد بن أب

وفى سنة     ي       ) ھـ ٨٤٢(ناصر الدین الدمشقي المت ي لحظ األلحاظ لتق ھ ف انظر ترجمت
  ).٣١٧:ص(لدین محمد بن فھد المكي ا
ابن     ] ٦٣[ ھیر ب قي الش دین الدمش مس ال ر ش و الخی ي أب ن عل د ب ن محم د ب و محم ھ

د المصطفى        ) ھـ٨٣٣(الجزري المتوفى سنة  اح السعادة ألحم ي مفت ھ ف انظر ترجمت
  ).٢/٥٥(طامش كبري زادة 

  ).١٤(مورد الصادي في مولد الھادي، ورقة ] ٦٤[
  ).١٤٣(لمولد الشریف، ورقة عرف التعریف با] ٦٥[
  ).١/١٩٦(الحاوي للفتاوي للسیوطي ] ٦٦[
  ).٩/٣٠٠: (السنن الكبري] ٦٧[
  ).١/١٩٦: (الحاوي الفتاوي] ٦٨[
ھر     ] ٦٩[ ل ش ن ك ام م ة أی یام ثالث تحباب ص اب اس یام، ب اب الص لم، كت حیح مس ص

  ).٢/٨٢٠(وصوم یوم عرفة وعاشوراء واالثنین والخمیس 



د  ] ٧٠[ ن عب وفي سنة          ھو محمد ب ابن الحاج المت دري المعروف ب د المب ن محم اهللا ب
  ).٧/١١٠(انظر ترجمتھ في األعالم للزركلى ) ھـ٦٤١(
اني          ] ٧١[ دین الفاكھ اج ال الكي الشھیر بت ن سالم اللخمي الم یمن ب ھو عمر بن أبي ال

  ).٢/٨٠٨٢(انظر ترجمتھ في الدیباج المذھب البن فرحون ). ھـ٧٣٤(المتوفي سنة 
  ).٢٥٤٢٩٥(ص : تضاء الصراط المستقیماق] ٧٢[
  ).٢/١٠(المدخل ] ٧٣[
  ).١/١٩٠١٩١: (الحاوي للفتاوي] ٧٤[
الھم والحزن، والحیبة أیًضا الحاجة والمسكنة، : أي بشر حال، والحیبة والحوبة] ٧٥[

  ).١/٤٦٦(النیایة في غریب الحدیث 
اب     ] ٧٦[ اح، ب اب النك ي أرضعنك   (صحیح البخاري، كت اتھم الالت یحرم من   ) موأمھ

  ).٣/٢٤٣(الرضاعة ما حرم من النسب 
  ).١٣/٢١٢٢: (انظر تفسیر القرطیى] ٧٧[
ھ        ] ٧٨[ ب أن د المطل ن عب اس ب إشارة إلى الحدیث الذي أخرجھ األمام مسلم عن العب

ال     : قال ك؟ ق ان یحوطك ویغضب ل : یا رسول اهللا، ھل نفعت أبا طالب بشيء، فإنھ ك
حیح  ". لكان في الدرك األسفل من النارنعم في ضحضاح من نار ولوال أنا " انظر ص

مسلم كتاب اإلیمان، باب شفاعة النبي صلى اهللا علیھ وسلم ألبي طالب والتخفیف عنھ 
  ).١/١٥٥(بسببھ 

  ).٥/٣٠٠: (السنن الكبرى] ٧٩[
  ).٦٧:ص: (الضعفاء الصغیر] ٨٠[
  ).٦٣:ص: (الضعفاء والمتروكین] ٨١[
  .مالجرح والتعدیل البن أبي حات] ٨٢[
  ).٢/٢٣: (المجروحین] ٨٣[
  .ھو عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني صاحب المصنف] ٨٤[
  ).٩/٣٠٠: (السنن الكبرى] ٨٥[
  ).٢/٥٥٢(صحیح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفیف الصالة والخطبة ] ٨٦[
ة ] ٨٧[ ام الباطل ض األحك اب نق یة، ب اب األقض لم، كت حیح مس ور . ص دثات األم مح
)٣/١٣٤٣.(  
حیح ] ٨٨[ ة       ص ة والمدین جد مك ي مس الة ف ل الص اب فض اري، كت ) ١/٢٠٦(البخ

وصحیح مسلم، كتاب الحج، باب ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد . واللفظ للبخاري
)٢/١٠١٤.(  
  ).٤٣٠(اقتضاء الصراط المستقیم ] ٨٩[
صحیح البخاري في أبواب التطوع، باب فضل الصالة في مسجد مكة والمدینة ] ٩٠[
اري و) ١/٢٠٦( ظ للبخ الة        . اللف ل الص اب فض ج، ب اب الح ي كت لم ف حیح مس وص

  ).٢/١٠١٢(بمسجدي مكة والمدینة 
  ).٩/١٦٣(صحیح مسلم بشرح النووي ] ٩١[
  ).٧/٢٨٤(المحلى ] ٩٢[
  ).٤/٥(مسند أحمد ] ٩٣[



  ).٧/٢٩٠(المحلى ] ٩٤[
  ).٩/١٦٤(صحیح مسلم بشرح النووي ] ٩٥[
  ).٣/٢٥٥(النھایة في غریب الحدیث  انظر. كل شجر عظیم لھ شوك: عضاة] ٩٦[
  ).٢/٩٩٢(صحیح مسلم في كتاب الحج، باب فضل المدینة ] ٩٧[
  ).٢/٩٩٥(صحیح مسلم كتاب الحج، باب فضل المدینة ] ٩٨[
  ).٥٨٢:ص(في منزل الوحي ] ٩٩[
  ).٢٠٩(آثار المدینة ] ١٠٠[
  ).٢٠٤:ص(تقدمت ترجمتھ في ] ١٠١[
  ).٢٢٣:ص(ضل الرسل حسن التوسل في آداب زیارة أف] ١٠٢[
  ).٣/٤٢٩(الفائق ] ١٠٣[
  ).٢/٩٩٥(مسلم في كتاب الحج باب فضل المدینة ] ١٠٤[
  ).١/٣٩٨(القاموس المحیط مادة ثور ] ١٠٥[
  ).١/٢٠٧(صحیح البخاري أبواب التطوع فضل ما بین القبر والمنبر ص ] ١٠٦[
ر روضة م         ] ١٠٧[ ر والمنب ین القب ا ب اب م اب الحج ب اض  صحیح مسلم في كت ن ری

  ).٢/١٠١٠(الجنة 
  ).٧٤:ص(القاعدة الجلیلة في التوسل والوسیلة ] ١٠٨[
  ).٤/٧٢(مشكل اآلثار ] ١٠٩[
  .تقدم تخریجھ في الصفحة السابقة] ١١٠[
  ).٤/٧٢: (مشكل اآلثار] ١١١[
  .جزء من الحدیث المتفق علیھ الذي تقدم تخریجھ في الصفحة السابقة] ١١٢[
  .علیھ الذي تقدم تخریجھ في الصفحة السابقة جزء من الحدیث المتفق] ١١٣[
  ).٢/٦٨٣(الشفا ] ١١٤[
  .مع التصرف) ٧/٢٨٣٢٨٥: (المحلى] ١١٥[
  ).٤/١٠٠: (فتح الباري] ١١٦[
  ).٣/١٥٥: (المسند] ١١٧[
  ).٢/١٣٦: (الترغیب والترھیب] ١١٨[
  ).٤٤/٨: (مجمع الزوائد] ١١٩[
  ).١/٣٦٦(سلسلة األحادیث الضعیفة م ] ١٢٠[
  ).٥/٤٨٣: (انظر الثقات] ١٢١[
  ).٤٢١: (تعجیل المنفعة] ١٢٢[
ت رسول اهللا صلى اهللا    : بلفظ) ١/١٨١(رواه الدارمي في سننھ ] ١٢٣[ لوال أني رأی

ن            ح م ق بالمس دمین أح اطن الق ت أن ب ت لرأی وني فعل ا رأیتم ل كم لم فع ھ وس علی
  .ظاھرھما

  ).٤/٢٣٨: (المدخل] ١٢٤[
  ).١/٩٣(باب رفع الصوت في المساجد  صحیح البخاري، كتاب الصالة،] ١٢٥[
  ).٧٠:ص(الباعث على إنكار البدع ] ١٢٦[



وة    ] ١٢٧[ اب العج ة، ب اب األطعم اري، كت حیح البخ لم،  ). ٣/٣٠١(ص حیح مس وص
  .، واللفظ للبخاري)٣/١٦١٨(كتاب األشربة، باب فضل تمر المدینة 

  ).٢/٤١٣: (مجموعة الرسائل الكبرى] ١٢٨[
  ).٢/٣٩٠(: المصدر السابق] ١٢٩[

  ).١٤٠:ص(حجة النبي صلى اهللا علیھ وسلم لأللباني ] ١٣٠
الجزء السادس " [التأدب مع الرسول في ضوء الكتاب والسنة"كتاب   .١٠

  ]واألخیر
  الفصل الرابع

  البدع الملحقة بزیارة قبره صلى اهللا علیھ وسلم
   

ر سن        ارة القب جده الشریف وزی لم ملحق بمس ة مشروعة  قبر النبي صلى اهللا علیھ وس
ت      دعاء للمی رة وال اظ والعب لمن كان في المدینة وضواحیھا كزیارة سائر القبور لالتع

  .وتذكر ما كان وما سیكون بإذن اهللا تعالى
ھ      ي  صلى اهللا علی ر النب وقد ألحق أھل البدع مخترعات ال أصل لھا وھم یزورون قب

وقی        یم وت الم وتعظ الة والس ھ الص ھ علی ب ل ك ح انین أن ذل لم ظ رك  وس ل التب ر مث
  .والتمسح بقبره والدعاء عنده معتقدین أن ذلك أولى من الدعاء في المساجد

لم،            ھ وس ي صلى اهللا علی ر النب ارة قب ة بزی دع الملحق ونتحدث في ھذا الفصل عن الب
  : وسوف یأتي ھذا الفصل مكوًنا من المباحث التالیة

  .یتھابیان معنى الزیارة وأنواعھا وحدود مشروع: المبحث األول
  .حكم السفر لزیارة قبر النبي صلى اهللا علیھ وسلم: المبحث الثاني

   
   

  المبحث األول
  الزیارة أنواعھا وأغراضھا

   
  .القصد وھي مصدر زار: الزیارة في اللغة

ر باح المنی احب مص ول ص ده: یق ارة وزورا قص زور زی ون .. زار ی زار یك والم
د المزور    : الزیارة في العرف مصدًرا وموضع الزیارة، ھذا في اللغة، وأّما فھي قص

  ].١[إكراًما لھ واستئناًسا بھ
اجي ول الخف ذا  : یق ة، ھ ودة ومحب بعض م اء ل ض األحی يء بع تص بمج ارة تخ والزی

ة      اء وصار حقیق م األحی أصل معناھا لغة واستعمالھا في القبر لألموات إلعطائھم حك
  ].٢[عرفیة لشیوعھا فیھا

ریم قول     رآن الك ي الق اء ف د ج الىوق اُثُر  {: ھ تع اُكْم التََّك اِبرَ  * َأْلَھ ْم اْلَمَق ى ُزْرُت } َحتَّ
  ].١٢:التكاثر[

ارة            وتھم بزی ر عن م اخر وعب ن التف ك الحال م ى تل تم عل ومعناھا أدرككم الموت وأن
زوره   ] ٣[المقابر ألن المیت قد صار إلى قبره كما یصیر الزائر إلى الموضع الذي ی

ھ ": ویقول ابن كثیر في تفسیره اِبرَ  : (والصحیح أّن المراد بقول م الَمَق أي صرتم  ) ُززُت



تم  لم           ] ٤" [إلیھا ودفن ھ وس ي صلى اهللا علی حیح أن النب ي الص ا جاء ف م استشھد عم ث
ى مریض   : دخل على أعرابي یعوده قال وكان النبي صلى اهللا علیھ وسلم إذا دخل عل

ور      طھو: قلت: قال" ال بأس طھور إن شاء اهللا: "یعوده قال لھ ل ھي حمى تف ر كال ب
  ].٥"[فنعم إًذا: "وتثور على شیخ كبیر تزیره القبور، فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم

ا      ان آخر لغرض م وعلى ذلك فمعنى الزیارة اصطالًحا ھو االنتقال من مكان إلى مك
وات            ى األم ور لغرض السالم عل ان القب ا إتی ور فیكون معناھ ى القب وغالًبا تضاف إل

  .لھم واالتعاظ بھموالدعاء 
  : تتنوع الزیارة إلى نوعین وھما: أنواع الزیارة
  .ھو زیارة األحیاء لألموات: النوع األول
  .زیارة األحیاء بعضھم لبعض مودة ومحبة وعبادة: النوع الثاني

  : أما النوع األول وھو زیارة األحیاء لألموات فتنقسم إلى ثالثة أقسام
  .ـ زیارة شرعیة ١
  .عیةـ زیارة بد٢
  .ـ زیارة شركیة٣

  :وبیانھا كاآلتي
د  : ـ الزیارة الشرعیة١ وھي التي أمر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الصحابة بھا بع

لم  ھ وس لى اهللا علی ھ ص ھ قول دل علی ا ی ا كم ى عنھ ور : "أن نھ ارة القب ن زی تكم ع نھی
  ].٦"[فزوروھا

راض نافعة تعود المزور وقد شرعت ھذه الزیارة للرجال اتفاًقا ألجل حكم سامیة وأغ
ة الصالة          ت تكون بمنزل ا بالنسبة للمی ة إذ أنھ وللزائر مًعا كما دلت علیھ السنة النبوی
رحم               دعاء والت ن ال ھ م الة علی ي الص ال ف ا یق نس م ن ج ا م ال فیھ ث یق ھ حی علی

  .واالستغفار وبالنسبة للزائر تكون عظة وعبرة وتذكرة لآلخرة
  : ھا شرعت الزیارة فیما یليوسوف أجمل األغراض التي من أجل

زور         : أوًال ل الم وت مث یره الم ر أن مص ذكر الزائ ى أن یت ار بمعن اظ واالعتب االتع
ذكر   : "...فیتدارك أمره كما یدل علیھ قولھ صلى اهللا علیھ وسلم ا ت فزوروا القبور فإنھ

  ].٧..."[الموت
ار و          لم؛ ألن االعتب ھ مس ر فی ین قب افر وب ھ ك ر فی ین قب اظ یحصل   وھذا ال فرق ب االتع

لم   ھ وس لى اهللا علی ھ  ص دلیل قول لًما ب افًرا أم مس ان ك واء ك ور س ت المقب : ".... بالمی
ي    أذن ل ا ف م        ". واستأذنتھ في أن أزور قبرھ ا ل لم بینم ھ وس ھ  صلى اهللا علی ر أم أي قب

  .یؤذن لھ أن یستغفر لھا ألنھا ماتت على الشرك في أیام الجاھلیة
و رك ممن ل الش تغفار ألھ الىواالس ھ تع وا َأْن  {: ع بقول ِذیَن آَمُن يِّ َوالَّ اَن ِللنَِّب ا َك َم

یمِ  } َیْسَتْغِفُروا ِلْلُمْشِرِكیَن َوَلْو َكاُنوا ُأْوِلي ُقْرَبى ِمْن َبْعِد َما َتَبیََّن َلُھْم َأنَُّھْم َأْصَحاُب اْلَجِح
  ].١١٣:التوبة[

ل    الدعاء لألموات والسالم علیھم عسى اهللا أن یقب: ثانًیا ا فع ھ، كم ل لھم ذلك فینتفعوا ب
ول   ان یق ث ك ع حی ابر البقی ھ مق د زیارت لم عن ھ وس لى اهللا علی ول ص الم : " الرس الس

  ].٩])[٨[اللھم اغفر ألھل البقیع الغرقد... علیكم دار قوم مؤمنین



ذلك      ع ب نھم ینتف ًال م یھم ألن ك دھم وعاص لمین عاب ابر المس اص بمق رض خ ذا الغ وھ
  .الدعاء والسالم

ل یضیف     : الزیارة البدعیةـ ٢ وھي التي ال یقتصر فاعلھا على أداء ما ھو مشروع ب
  .إلیھا أموًرا منكرة في الشریعة اإلسالمیة دون أن یترتب علیھا أمور شركیة

  .ونذكر ھنا أھمھا أو أكثرھا شیوًعا في ھذا العصر
ر    من تلك الزیارة البدعیة التبرك والتمسح بالقبر سواء كان المقبور نبًیا ا أو غی أو ولًی

  .ذلك لعدم ورود ما یدل على ذلك من الشارع
ام   ذا المق ي ھ ھ اهللا ف ة رحم ن تیمی الم اب یخ اإلس ول ش ا  : (یق ى م اء عل ق العلم د اتف وق

الى   مضت بھ السنة من أنھ ال یشرع االستالم والتقبیل بمقام إبراھیم الذي ذكره اهللا تع
ال  امِ   {: في القرآن وق ْن َمَق ُذوا ِم لى   َواتَِّخ َراِھیَم ُمَص رة [} ِإْب ذا    ]. ١٢٥:البق ان ھ إذا ك ف

بالسنة المتواترة وباتفاق األئمة ال یشرع تقبیلھ بالفم وال مسحھ بالید فغیره من مقامات 
  ].١٠[األنبیاء وغیرھم أولى أن ال یشرع تقبیلھا بالفم وال مسحھا بالید

ھ صلى اهللا   : ومن الزیارة البدعیة لم  السفر إلى القبور لقول ھ وس د الرحال   : "علی ال تش
جد       لم والمس ھ وس إال إلى ثالثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى اهللا علی

  ].١١"[األقصى
ا من منطوق        ة لخروجھ ا قرب وزیارة القبور لیست من األماكن التي شرع السفر إلیھ

  .الحدیث الذي نحن بصدده
ر  ومنھا الدعاء عند القبر أو القبور رجاء اإلجابة ل عدم ورود ما یدل على ذلك كما ذك

واني  یر السھس د بش یخ محم ھ    : "الش تجاب وأن ر مس د القب دعاء عن د أن ال ن أح إن ظ
و  . أفضل من الدعاء في المسجد فیقصد زیارتھ والصالة عنده ألجل طلب حوائجھ  فھ

ین        ا ب ك نزاًع ي ذل ا علمت ف من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمین وھي محرمة وم
اق          أئمة الد الن تری ر ف ول بعضھم قب ك ویق ل ذل أخرین یفع ن المت ین وإن كان كثیًرا م
  ].١٢"[مجرب

ى        دل عل ا ی دم ورود م ره لع ا أو غی ومنھا القراءة عند القبور سواء كان المقروء قرآًن
دم   . ذلك ي ع ویؤید ھذا ما أورده نعمان بن المفسر األلوسي في كتابھ اآلیات البینات ف

ر    ث ذك ا         سماع األموات حی ي أب ام یعن ال اإلم ر ذات خالف، وق ى القب راءة عل أن الق
  ].١٣[تكره ألن أھلھا جیفة ولم یصح فیھا شيء عنده: حنیفة

  ].١٤"[وھذا التعلیل الثاني ھو المعتمد: "ویقول األلباني في تعلیقھ على ھذا القول
دیث    ل ح ث مث رأ سور     : "وأما ما ورد في ھذا المقام من األحادی ابر فق ة من دخل المق

دیث  " خفف اهللا عنھم یومئذ وكان لھ بعدد ما فیھا حسنات" یس" ذلك ح : فموضوع وك
  ].١٥"[أحد عشر مرة) قل ھو اهللا أحد: (من مر بالمقابر فقرأ"

ا       آل كم ي الم ھ ف وھذه األمور التي ذكرناھا ھنا تعتبر ذریعة إلى الشرك أو تفضي إلی
ھ     ویؤید ھذا بما أورده مح. ھو مشاھد في وقتنا الحاضر ي كتاب مد بشیر السھسواني ف

ده        دعاء عن ى ال دعوه أوًال إل دعوة فی ي ال صیانة اإلنسان حیث أن الشیطان لھ تلطف ف
ر       ھ ال ألجل القب ام بقلب ا ق فیدعو العبد عنده بحرقة وانكسار وذلة فیجیب اهللا دعوتھ لم

ده الشیطان من اإلنسان من اس       ا یری تحسان  فیظن الجاھل أن للقبر تأثیًرا، فإذا وقع م



ن    رى م ة أخ ھ درج جده نقل ھ ومس ي بیت ھ ف ن دعائ ح م ھ أرج ور وأن د القب دعاء عن ال
  ].١٦[الدعاء عنده إلى الدعاء بھ واإلقسام على اهللا بھ وھذا أعظم من الذي قبلھ

ا صور           : ـ الزیارة الشركیة ٣ رة ولھ اهللا وھي كثی ا اإلشراك ب ب عنھ ي یترت وھي الت
  : مختلفة ومن أھمھا

  .لدخول ذلك في معنى ما أھل لغیر اهللا تعالى الذبح للمقبور
الى      ھ تع یر قول ي تفس ھ اهللا ف وكاني رحم ول الش ھِ   {: یق ِر اللَّ ِھ ِلَغْی لَّ ِب ا ُأِھ } َوَم

ار      ] ١٧٣:البقرة[ ا والن ذابح وثنًی ان ال ما ذكر علیھ اسم غیر اهللا كالالت والعزى إذا ك
مثالھ، ومثلھ ما یقع من المعتقدین ال خالف في تحریم ھذا وأ... إذا كان الذابح مجوسًیا

ذبح        ین ال ھ وب رق بین ر اهللا وال ف ل لغی ا أھ ھ مم ورھم، فإن ى قب ذبح عل ن ال وات م لألم
  ].١٧"[للوثن

لعن اهللا من لعن والدیھ ولعن  : "ومن السنة ما یؤید ھذا مثل قولھ صلى اهللا علیھ وسلم
  ].١٨......"[اهللا من ذبح لغیر اهللا

دیث  یقول النووي رحمھ اهللا المراد     : "تعالى عند شرحھ ھذا الح ر اهللا ف ذبح لغی ا ال وأم
ى    ى أو لعیس لیب أو لموس نم أو الص ح للص ن ذب الى كم ر اهللا تع م غی ذبح باس ھ أن ی ب
ان     صلى اهللا علیھما أو للكعبة ونحو ذلك فكل ھذا حرام وال تحل ھذه الذبیحة سواء ك

إن       الذابح مسلًما أو نصرانًیا أو یھودًیا كما نص علیھ حابنا ف ھ أص ق علی الشافعي واتف
ًرا        ك كف ان ذل ھ ك ادة ل الى والعب ر اهللا تع ان   . قصد مع ذلك تعظیم المذبوح لھ غی إن ك ف

  ].١٩"[الذابح مسلًما قبل ذلك صار بالذبح مرتًدا
ومن الزیارة الشركیة دعاء األموات وسؤال المقبور تفریج الكربات مما ال یقدر علیھ 

ة       األحیاء من البشر فضًال ھ ثالث ع فی د أن تجتم وف ال ب عن األموات ألن سؤال المحل
  : شروط

ع ١ . ـ القدرة على التصرف بمعنى أن یكون المدعو قادًرا على التصرف فیعطي ویمن
  .فالعاجز عن التصرف ال ینفع نفسھ فضًال عن أن ینفع غیره

  .ـ السمع أي بأن یكون المدعو سامًعا للنداء ومدرًكا للخطاب٢
ك أ ٣ ھ          ـ المل د الشيء ال یعطی ھ السائل إذ أن فاق ا یطلب ا لم دعو مالًك أن یكون الم . ي ب

  .وشرط واحد من تلك الشروط ال ینطبق على األموات كما ترى
دِّینَ {: یقول األلوسي رحمھ اهللا تعالى في تفسیر قولھ تعالى } َدَعْوا اللََّھ ُمْخِلِصیَن َلُھ ال

ونس [ ى أن المشركین    ]. ٢٢:ی ة عل ة دال ت     فاآلی ك الحال، وأن ي تل ره ف دعون غی ال ی
خبیر بأن الناس الیوم إذا اعتراھم أمر خطیر وخطب جسیم في بر أو بحر، دعوا من 
ن   نھم م اس وم ر وإلی دعو الخض ن ی نھم م مع، فم رى وال یس ع وال ی ر وال ینف ال یض
یتضرع إلى شیخ من مشائخ األمة وال ترى أحًدا منھم یخص مواله بتضرعھ ودعاه،  

ك    وال یكا اهللا علی د یمر لھ ببال، أنھ لو دعا اهللا تعالى وحده ینجو من ھاتیك األھوال فب
ى اهللا   ھ وإل وم فی داعیین أق بیًال، وأي ال دى س ة أھ ذه الحیثی ن ھ ریقین م ي أي الف ل ل ق
فینة   المشتكى من زمن عصفت فیھ ریح الجھالة وتالطمت أمواج الضاللة وخرقت س

ر اهللا  تعانة بغی ذت االس ریعة واتخ ر  الش ارفین األم ى الع ذر عل ة وتع اة ذریع  للنج
  ].٢٠"[بالمعروف وحالت دون النھي عن المنكر صنوف الحتوف

  : إن مشركي ھذا الزمان یفوقون مشركي العرب زمن البعثة بأمرین: ولذلك أقول



ي        ١ الى ف دعاء هللا سبحانھ وتع انوا یخلصون ال ة ك ـ أن مشركي العرب في زمن البعث
ا مشركو    وقت الشدة وإنما یش ركون في زمن الرخاء كما دلت علیھ اآلیة السابقة بینم

  .ھذا الزمان یدعون غیر اهللا في وقت الشدة وفي وقت الرخاء كما ھو معلوم
ر    ٢ الحین والحج ة والص دعون المالئك انوا ی ة ك ن البعث ي زم رب ف ركي الع ـ إن مش

وا صالحین   الذي ال ذنب لھ وأما مشركي ھذا الزمان فھم یدعون أناًسا ماتوا  ولم یكون
  .بل فیھم من یجھر بالفسق ومن ال یصلي أبًدا

ھ     دل علی ا ی ومما یدخل في ھذا المعنى أي دعاء األموات االستغاثة واالستعانة بھم كم
  .قول األلوسي السابق ألن االستغاثة فیھا طلب وسؤال المقبور وكذلك االستعانة

ارة     ي مجال الزی ط دون       وعلى ھذا فعلى المسلم أن یقتصر ف ا ھو مشروع فق ى م عل
ھ   لى اهللا علی ولھ ص بحانھ ورس ا اهللا س أذن بھ م ی ي ل ركیة الت ة والش افات البدعی اإلض

  .وسلم
وھو زیارة األحیاء بعضھم البعض مودة ومحبة وعیادة فمشروعة  : وأما النوع الثاني

ك    ى ذل دل عل ا    : أیًضا إذا لم تصحبھا أغراض فاسدة لورود أحادیث ثابتة ت ك م من ذل
اة   : "أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ عن أنس قال د وف قال أبو بكر رضي اهللا عنھ بع

ان رسول   : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أیمن نزورھا كما ك
ا     اال لھ ا بكت فق د     : اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یزورھا، فلما انتھینا إلیھ ا عن ك؟ م ا یبكی م

د     : ى اهللا علیھ وسلم فقالتاهللا خیر لرسول اهللا صل ا عن م أن م ما أبكي أن ال أكون أعل
د انقطع من السماء       وحي ق اهللا خیر لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ولكن أبكي أن ال

  ].٢١"[فھیجتھما على البكاء فجعال یبكیان معھا
ي صلى اهللا        رة عن النب ي ھری ومنھا ما أخرجھ اإلمام مسلم أیًضا في صحیحھ عن أب

ا     : "وسلم علیھ ھ ملًك ى مدرجت ھ عل أن رجًال زار أًخا لھ في قریة أخرى فأرصده اهللا ل
ھ من     : أرید أًخا لي في ھذه القریة، قال: أین ترید؟ قال: فلما أتى علیھ قال ك علی ھل ل

ال       : قال] ٢٢[نعمة تربھا؟  ي اهللا عز وجل، ق ھ ف ي أحببت ر أن إني رسول اهللا   : ال غی ف
  ].٢٣"[أحببتھ فیھ إلیك بأن اهللا قد أحبك لما

ا       ھ أّن غالًم ومن ذلك ما أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ عن أنس رضي اهللا عن
لم       ھ وس ي  صلى اهللا علی اه النب لیھود كان یخدم النبي صلى اهللا علیھ وسلم فمرض فأت

  ].٢٤"[أسلم تسلم: "یعیده، فقال
روع   بعض مش ھم ل اء بعض ارة األحی ث أن زی ذه األحادی ن ھ ا م ین لن ا وأن یتب ة أیًض

ي         : األول: الغرض منھا أمران دیث أب ھ ح دل علی ا ی ھ كم ر للمزور ومودت محبة الزائ
  .ھریرة اآلنف الذكر

ا     وھذا الغرض یخص المسلمین ألنھم وحدھم ھم الذین یحبون في اهللا عز وجل، وأم
ھ         دل علی ا ی داوة كم نھم ع ي اآلخرة فبی غیرھم فیحبون ألغراض دنیویة بحتة، وأما ف

  ].٦٧:الزخرف[} اَألِخالَُّء َیْوَمِئٍذ َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقیَن{: عالىقولھ ت
  .عیادة المریض سواء كان مسلًما أو كافًرا كما یدل علیھ حدیث أنس السابق: الثاني

   
  .وھذا الغرض یعم المسلم والكافر كما یدل علیھ منطوق ذلك الحدیث



ا        ھذه ھي األغراض المشروع  ي ال یجوز غیرھ بعض الت اء بعضھم ل ارة األحی ة لزی
مثل الطلب منھم قضاء الحاجات وتفریج الكربات واالستعانة بھم وغیرھا من األمور 
ي        ان ف ا ك ور وأغراضھا إال م ارة القب األخرى التي ذكرناھا سابًقا عند كالمنا عن زی

وع من   مقدور البشر عقًال وشرًعا ألن األحیاء لھم نوع من السمع ونو ع من الملك ون
  . القدرة

وبھذا تنطبق علیھم الشروط الثالثة التي تبیح سؤال المخلوق بشرط أن یكون ذلك في 
ھ إال اهللا            در علی ا ال یق یھم أو یسألھم م دور البشر ال أن یسند إل ي مق حدود الشرع وف
ھ    ب علی باب فیترت ذ األس دون أخ رة ب د المض ة وس ب المنفع ل جل الى مث بحانھ وتع س

  . رك والعیاذ باهللالش
   

  المبحث الثاني
  حكم السفر إلى زیارة قبر النبي صلى اهللا علیھ وسلم

   
ور    حبھا أم م تص ا إذا ل روعة عموًم ور مش ارة القب ابق أن زی ث الس ي المبح ا ف ذكرن
ذا         ي ھ ا ف ار، وأّم رھم كالكف ي أو أتباعھ وغی مشروعة سواء كانت الزیارة إلى قبر نب

ر          المبحث فسوف نتكلم فیھ  ارة قب زارات وخاصة السفر لزی ى الم م السفر إل عن حك
ا       ى إذا منعن ى بمعن ى األدن األعلى عل نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم من باب التنبیھ ب
ارة     ى زی من السفر لزیارة قبره صلى اهللا علیھ وسلم فمن باب أولى نمنع من السفر إل

  .قبر من دونھ مھما كانت رتبتھ
نھم        وقد اختلف العلماء في  لم، فم ھ وس ي صلى اهللا علی ر النب ارة قب حكم السفر إلى زی

دم جوازه      ول بع من یقول بجواز ذلك بل یجعلونھ من األمور المستحبة، ومنھم من یق
تھم . ویعدونھ من األمور المحرمة الجواز  : أوًال: ولكل من الفریقین أدل ائلون ب ذا  : الق ھ

اب والسنة      ة من الكت ة  : الفریق استدل بأدل ا أدل الى    أم ھ تع اب فقول ْم ِإْذ   {: الكت ْو َأنَُّھ َوَل
ا  } َظَلُموا َأنُفَسُھْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا اللََّھ َواْسَتْغَفَر َلُھْم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اللََّھ َتوَّاًبا َرِحیًم

  ].٦٤:النساء[
ى المجيء       : "ووجھ االستدالل بھذه اآلیة كما یقول السبكي  ى الحث عل ة عل ت اآلی دل

ي   إلى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم واالستغفار عنده واستغفاره لھم وذلك وإن ورد ف
  ].٢٥"[حال الحیاة فھي رتبة لھ صلى اهللا علیھ وسلم ال تنقطع بموتھ تعظیًما لھ

ر سفر         : "ویقول أیًضا د بسفر وغی رب ومن بع والمجيء صادق على المجيء من ق
ا       مطلق والمطلق ال دال) إن جاءوك(وال یقال  ان صالًحا لھ رد وإن ك ل ف ى ك لة لھ عل

ا     د اهللا تواًب ذكور وج ألّنا نقول ھو في سیاق الشرط فیعم، فمن حصل منھ الوصف الم
  ].٢٦"[رحیًما

ذا الموضوع     ي ھ ص ف : أوًال: وأما من السنة فقد ذكروا أدلة كثیرة نذكر منھا ما ھو ن
ال   د ب     : ما أخرجھ الدارقطني بسنده ق ن محم د اهللا ب دثنا عب و     ح ا أب ز أنبأن د العزی ن عب

ال     ر ق ن عم ال رسول   : الربیع بن أبي داود عن لیث بن أبي سلیم عن مجاھد عن اب ق
لم ھ وس لى اهللا علی ي   : "اهللا ص ي ف ا زارن اتي فكأنم د وف ري بع زار قب ج ف ن ح م

  ].٢٧"[حیاتي



ا  ال       : ثانًی ل ق ي الكام دي ف ن ع ا أخرجھ اب ن       : م د ب دثنا محم حاق ح ن إس ي ب دثنا عل ح
ال        النعمان ر ق ن عم افع عن اب ك عن ن ال رسول اهللا صلى اهللا    : بن شبل حدثني مال ق

  ].٢٨"[من حج البیت ولم یزرني فقد جفاني: "علیھ وسلم
ذي نحن          ي الموضوع ال ا نصان ف ام ھم ذا المق ھذان الحدیثان اللذان أوردناھما في ھ

ا      ا ھن وع وإنم ي الموض ا ف ون نًص ا یك ث م ن األحادی ا م د غیرھم م أج دده ول ك بص
  .أحادیث أخرى تدل على مطلق زیارة النبي صلى اهللا علیھ وسلم

  .وال نتكلم في ھذا المكان إال على ما یكون نًصا في الموضوع
ین         حة وضعًفا لكي تتب ة السند ص وھذان الحدیثان یحتاجان إلى النظر فیھما من ناحی

قائلین بالمنع ثم حجیتھما فیما استدل لھ بھما ولكن قبل أن نتطرق إلى ذلك نذكر أدلة ال
  .نناقش أدلة الفریقین مًعا

  : ھذا الفریق استدل باألدلة التالیة: أدلة القائلین بالمنع: ثانًیا
لم  ) أ( ما أخرجھ الشیخان عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علیھ وس

اهللا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى  . ال تشد الرحال إّال إلى ثالثة مساجد: "قال
  ].٢٩"[علیھ وسلم ومسجد األقصى

ال   ) ب( ھ ق ھ أّن ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب نده ع ك بس ام مال ھ اإلم ا أخرج ت : م لقی
و  : فقال. من الطور: من أین أقبلت؟ فقلت: بن أبي بصرة الغفاري فقال] ٣٠[بصرة  ل

ول   . أدركتك قبل أن تخرج إلیھ ما خرجت لم یق ھ وس : سمعت رسول اهللا صلى اهللا علی
ى        :  تعمل المطي إّال إلى ثالثة مساجد ال" ذا وإل جدي ھ ى مس جد الحرام وإل ى المس إل

  ].٣١"[مسجد إیلیا أو بیت المقدس یشك
د نھى          ق ھو أن الشارع ق ذا الفری ة نظر ھ ووجھ االستدالل بھذین الحدیثین من وجھ
ر    لوب حص ي أس تثناة ف ة المس اجد الثالث ر المس ادة غی ان للعب ى أي مك فر إل ن الس ع

وعلى ھذا فالسفر . نى أن السفر إلى أي مكان للعبادة محصور في المساجد الثالثةبمع
إلى زیارة قبر النبي صلى اهللا علیھ وسلم یدخل في النھي العام لعدم ورود ما یخرجھ  
ي                اري ف ي بصرة الغف ول أب ھ ق دل علی ا ی ك كم وا ذل د فھم حابة ق ك وألّن الص عن ذل

  .ھ من البدع المحرمةالحدیث الثاني ومن ثم یعدون ذلك أّن
إذا كانت المساجد التي ھي من بیوت اهللا : "یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة في ھذا المقام

ذي      اء ال جد قب ى مس ا حت فر إلیھ ن الس ى ع د نھ س ق لوات الخم ا بالص ر فیھ ي أم الت
ن عمر رضي     یستحب لمن كان بالمدینة أن یذھب إلیھ لما ثبت في الصحیحین عن اب

ًیا : "النبي صلى اهللا علیھ وسلم اهللا عنھما عن " أّنھ كان یأتي قباء كل سبت راكًبا وماش
ال من    : إلى أن قال مؤكًدا ذلك] ٣٢[ لم ق وروى الترمذي أّن النبي صلى اهللا علیھ وس

ھ     ان ل ھ ك الة فی د إّال الص اء ال یری جد قب ى مس م أت ور ث ن الطھ ھ فأحس ي بیت ر ف تطھ
ى الطور المذكور في القرآن فمن باب أولى ، وكذلك ینھى عن السفر إل]٣٣" [كعمرة

  ].٣٤"[أن ینھى عن السفر إلى غیرھا من األمكنة
اء   : "ویقول شیخ اإلسالم أیًضا في مكان آخر ض العلم ال بع ھ : ق ي    : "قول ر ف من تطھ

اء   جد قب ھ           .." بیتھ ثم أتى مس ا یأتی ل إنم د الرحال ب ده بش ھ ال یشرع قص ى أن ھ عل تنبی
جد          الرجل في بیتھ الذي یصلح د الرجل مس ا یقص ده كم ھ فیقص م یأتی ھ ث أن یتطھر فی



ى             اء عل ق العلم د اتف ة فق ا المساجد الثالث ا، وأّم ي یسافر إلیھ مصره دون المساجد الت
  ].٣٥"[استحباب إتیانھا للصالة ونحوھا

د من   : "ویقول محیي الدین البركوي السفر إلى زیارة قبور األنبیاء بدعة لم یفعلھا أح
ا حابة والت ة     الص ن أئم د م تحبھا أح المین، وال اس ول رّب الع ا رس ر بھ بعین، وال أم

ة  ا         . المسلمین، فمن اعتقد ذلك قرب و سافر إلیھ اع ول د خالف السنة واإلجم وطاعة فق
وم        ة، ومعل ة اتخاذه قرب بذلك االعتقاد یحرم بإجماع المسلمین فصار التحریم من جھ

  ].٣٦"[أن أحًدا ال یسافر إلیھا إّال لذلك
ام  ویقول و        : "ناصر الدین األلباني في ھذا المق یس ھ دیث ل ذا الح ي ھ ھ ف المستثنى من

ان     ھ سواء ك المساجد فقط كما یظن كثیرون بل ھو كل مكان یقصد للتقرب إلى اهللا فی
ت بصرة   : مسجًدا أو قبًرا أو غیر ذلك بدلیل ما رواه أبو ھریرة قال في حدیث لھ فلقی

لو أدركتك : من الطور فقال: ن أین أقبلت؟ فقلتم: بن أبي بصرة الغفاري فقال] ٣٧[
ول       لم  یق ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی ت، سمعت رس ا خرج ھ م ل أن تخرج إلی ال : "قب

فھدا دلیل على أّن الصحابة فھموا ]. ٣٨"[الحدیث.. تعمل المطي إال إلى ثالثة مساجد
د الرحل ل        ھ ش نھم أّن د م ن أح ل ع م ینق ھ ل ده أن ھ ویؤی ى عموم دیث عل ر الح ارة قب زی

  ].٣٩"[ما
ر           ارة قب ى زی ریقین المجوزین السفر إل ل الف ھذه مجمل ما ورد في ھذا الشأن من قب
ى            ى مناقشة حت اج إل ة تحت ذه األدل ا، ولكن ھ انعین لھ لم والم النبي صلى اهللا علیھ وس
ى              رب إل راه صواًبا أو أق ا ن رجح م ا أن ن ن لن م یمك یتبین الصواب من الخطأ ومن ث

ریعة ا االت  روح الش ل الرس ا ك الى بھ بحانھ وتع تم اهللا  س ي خ محاء الت المیة الس إلس
  .بواسطة خاتم النبیین محمد صلى اهللا علیھ وسلم دون تعصب إلى فئة من الفریقین

د  : مناقشة األدلة إذا نظرنا إلى األدلة السابقة التي استدل بھا كل فریق من الفریقین نج
ع أدل      اقض م ة تتن تدل بأدل ق یس ل فری ذا     أّن ك ي ھ ق ف ع أّن الح ر م ق اآلخ ة الفری

الموضوع الذي نحن بصدده ال بد أن یكون بجانب فریق واحد ألّن الحق ال یتعدد وال 
  .یكون لصالح الفریقین المتناقضین في آن واحد ألّن ذلك من المستحیالت

لم ونب    ھ وس دأ نناقش أوًال أدلة القائلین بجواز السفر إلى زیارة قبر النبي صلى اهللا علی
اُءوَك    {: باآلیة الكریمة التي استدلوا بھا وھي قولھ تعالى ُھْم َج وا َأنُفَس َوَلْو َأنَُّھْم ِإْذ َظَلُم

  ].٦٤:النساء[} َفاْسَتْغَفُروا اللََّھ َواْسَتْغَفَر َلُھْم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اللََّھ َتوَّاًبا َرِحیًما
ل لما نحن بصدده أو عدم صالحیتھا قبل أن نصل إلى القول بأن اآلیة تصلح لالستدال

ین صالحیتھا         م یتب ي تفسیرھا ومن ث نذكر أقوال المفسرین سلًفا وخلًفا ومعاصرین ف
  .لما استدل بھا لھ

ھ اهللا      ري رحم ر الطب و جعف ول أب افقین        : یق و أّن ھؤالء المن اؤه، ول ذلك جل ثن ي ب یعن
حكم اهللا وحكم رسولھ الذي إذا دعوا إلى ] ٤٠[الذین وصف صفتھم في ھاتین اآلیتین

  .صدوا صدوًدا
اغوت   ى الط امھم إل ي احتك م ف ن اإلث یم م ا العظ ابھم إیاھ ھم باكتس وا أنفس إذ ظلم

ین، فسألوا   ... وصدودھم عن كتاب اهللا وسنة رسولھ إذا دعوا إلیھا جاءوك تائبین منیب
یھم وسأل اهللا رسولھ صلى اهللا عل         ھ عل بھم بتغطیت ة ذن ھ  اهللا أن یصفح لھم عن عقوب ی

ھ     ى قول و معن ك ھ ك، وذل ل ذل لم مث ولُ   {: وس ْم الرَُّس َتْغَفَر َلُھ َھ َواْس َتْغَفُروا اللَّ } َفاْس



ا  ] ٦٤:النساء[} َلَوَجُدوا اللََّھ َتوَّاًبا َرِحیًما{: وأّما قولھ] ٦٤:النساء[ یقول رجًعا لھم مم
ون   ا یحب ى م ون إل ا: (یكرھ ا     ) رحیًم ذي ت بھم ال ى ذن وبتھم عل ھ عق ي ترك م ف بوا بھ

  ].٤١"[منھ
ھ اهللا    ر رحم ن كثی ول اب أ       : "ویق نھم الخط ع م ین إذا وق اة المنیب الى العص د تع یرش

ده ویسألوه أن    والعصیان أن یأتوا إلى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم فیستغفروا اهللا عن
َلَوَجُدوا {: یستغفر لھم فإنھم إذا فعلوا ذلك تاب اهللا علیھم ورحمھم وغفر لھم ولھذا قال

  ].٦٤:النساء[} َھ َتوَّاًبا َرِحیًمااللَّ
ھ اهللا     وزي رحم ن الج ول اب الى  : ویق ھ تع ُھمْ    {: وقول وا َأنُفَس ْم ِإْذ َظَلُم ْو َأنَُّھ } َوَل

اء[ ا  ] ٦٤:النس بق ذكرھم ذین س اكمین الل ى المتح ع إل اس . یرج ن عب ال اب وا : ق ظلم
ول   اء الرس خطھم قض ھم بس ھَ {: أنفس َتْغَفُروا اللَّ اُءوَك َفاْس اء[} َج ن ] ٦٤:النس م

  ].٤٢"[صنیعھم
ُھمْ {: "ویقول الشوكاني رحمھ اهللا ك والتحاكم    ] ٦٤:النساء [} َظَلُموا َأنُفَس رك طاعت بت

الفتھم      ] ٦٤:النساء[} َجاُءوَك{إلى غیرك  اتھم ومخ ك منتصلین عن جنای متوسلین إلی
  ].٤٣"[لذنوبھم وتضرعوا إلیك حتى قمت شفیًعا فاستغفرت لھم) فاستغفروا اهللا(

دیھم      : "... ویقول الشھید سید قطب رحمھ اهللا ان ل داء ك نص ابت ذا ال والذین یتناولھم ھ
اب اهللا        ي ب د انقضت فرصتھا، وبق لم، وق فرصة استغفار الرسول صلى اهللا علیھ وس

  ].٤٤"[مفتوًحا ال یغلق، ووعده قائم ال ینقضي، فمن أراد فلیقدم، ومن عزم فلیتقدم
ا    ي ذكرناھ وال الت ذه األق ن ھ ا،     م لًفا وخلًف رین س ا أن المفس ین لن ام یتب ذا المق ي ھ ف

ھ    ومعاصرین فھموا أّن اآلیة وردت في قوم معینین في حیاة رسول اهللا صلى اهللا علی
ة          ة مخالف ھ البرزخی لم ألّن حیات ھ وس ھ صلى اهللا علی د وفات وسلم وال تتعدى إلى ما بع

  ].٤٥[تماًما لحیاتھ في الدنیا وال یأخذان حكًما واحًدا
ا صلى   : "... یقول ناصر الدین األلباني فحیاة األنبیاء بعد الموت حیاة برزخیة، ولنبین

ره    یس لغی ا ل ك      ... اهللا علیھ وسلم فیھا من الخصائص م ي ذل ولكن ال یجوز التوسع ف
  ].٤٦"[باألقیسة واألھواء

بر وعلى ھذا ال یمكن االستدالل بھا لما نحن بصدده، وكذلك ال یقال أّن المجيء إلى ق
  .الرجل مثل المجيء إلى الرجل ال لغة وال شرًعا وال عرًفا
والمجيء إلى قبر الرجل  : "یقول محمد بن بشیر السھسواني في كتابھ صیانة اإلنسان

ى     يء إل إن المج ا، ف رًعا وال عرًف ة وال ش ل ال لغ ى الرج يء إل راد المج ن أف یس م ل
منھ أصًال أمر زائد على ھذا  الرجل لیس معناه إال المجيء إلى عین الرجل، وال یفھم

]"٤٧.[  
ا          ال یمكن أن ینالھم ددھا ف ي نحن بص ة الت ي اآلی وأما توبة اهللا ورحمتھ المذكورتان ف
ا    لم كم أحد بعد موتھ صلى اهللا علیھ وسلم، ألّن محلھما وقت حیاتھ صلى اهللا علیھ وس

  .یظھر من أقوال المفسرین السابقة الذكر
ا یانة اإلنس اب ص احب كت ول ص ي  : "نیق ھ ھ ة اهللا ورحمت ة لتوب ور الموجب إن األم ف

م          د الظل اة بع ي الحی لم ف ھ وس ھ صلى اهللا علی المذكورة في اآلیة وإنما ھي المجيء إلی
واستغفارھم عنده في الحیاة بعد الظلم، واستغفار الرسول صلى اهللا علیھ وسلم لھم في 

  ].٤٨"[الحیاة بعد الظلم، وفي زیارة القبر ال یوجد واحد من ھذا



دده    ن بص ذي نح وع ال ا للموض تدل بھ ن أن یس ة ال یمك ذه اآلی ول أن ھ ة الق وخالص
لألمور التي بیناھا سابًقا ألّن حكمھا منحصر في حال حیاتھ  صلى اهللا علیھ وسلم وال 

  .یتعدى إلى ما بعد وفاتھ
دى          رى م ھ من السنة لن ا یستدلون ب ى م وإذا بطل استداللھم باآلیة الكریمة فلننظر إل

  .صالحیتھا لالستدالل الذي ذھبوا إلیھ
ع    : قال الدارقطني: الحدیث األول و الربی ا أب حدثنا عبد اهللا بن محمد بن عبد العزیز ثن

ال            ر ق ن عم د عن اب لیم عن مجاھ ي س ن أب ث ب ال رسول اهللا   : ابن أبي داود عن لی ق
  ].٤٩"[من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حیاتي: "صلى اهللا علیھ وسلم

ن           ص ب ال حف ي داود ویق ن أب ص ب ا حف ان ضعیفان وھم ففي إسناد ھذا الحدیث راوی
سلیمان أبو عمر األسدي الكوفي البزار القاري فقد جرحھ غیر واحد من أئمة الجرح  

دده       ذي نحن بص خص ال ذا الش والھم تجاه ھ ا من أق ا طرًف ذكر ھن دیل، ون ال . والتع ق
  ].٥٠"[تركوه: "البخاري رحمھ اهللا

  ].٥١"[سكتوا عنھ: "قال أیًضاو
كان یقلب األسانید ویرفع المراسیل، وكان یأخذ كتب الناس فینسخھا : "وقال ابن حبان

  ].٥٢"[ویرویھا من غیر سماع
  ].٥٣"[ال یكتب حدیثھ وھو ضعیف الحدیث: "وقال أبو حاتم الرازي

  ].٥٤"[ثبت في القراءة والحروف، واه في الحدیث: "وقال الذھبي
  .شخص الثاني وھو لیث بن أبي سلیم فقد ضعفھ غیر واحد من أئمة ھذا الشأنوأما ال

ل     : ونذكر ھنا طرًفا من أقوالھم تجاھھ ن حنب د ب ام أحم ال اإلم لیم     : " ق ي س ن أب ث ب لی
  ].٥٥"[مضطرب الحدیث

  ].٥٦"[لیث بن أبي سلیم ضعیف : " وقال النسائي
در     : "وقال ابن حبان ان ال ی ى ك ره حت ب      اختلط في آخر عم ان یقل ھ فك دث ب ا یح ي م

ھ         ان من ك ك ل ذل ي أحادیثھم، ك یس ف األسانید ویرفع المراسیل ویأتي عن الثقات بما ل
  ].٥٧"[في اختالطھ

قالني    ر العس ن حج افظ اب ال الح ھ     : "وق ز حدیث م یتمی ًرا ول تلط أخی دوق اخ ص
  ].٥٨"[فترك

ھ وجود شخصین ضع     ي  من ھذه األقوال یتبین لنا أن ھذا الحدیث ضعیف وآفت یفین ف
  .إسناده ومن ثم ال یمكن أن یحتج بھ في ھذا المقام لخروجھ من دائرة االحتجاج

ن شبل           : قال ابن عدي: الحدیث الثاني ان ب ن النعم د ب ا محم حاق ثن ن إس ي ب دثنا عل ح
ال  لم     : حدثني جدي عن نافع عن ابن عمر ق ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی من  : "ق

  ].٥٩["حج البیت ولم یزرني فقد جفاني
ن              د ب ده محم ن شبل وحفی ان ب ا النعم دیث شخصان ضعیفان وھم ذا الح ففي إسناد ھ

  .محمد بن النعمان بن شبل
  .وأما األول وھو النعمان بن شبل فقد جرحھ غیر واحد من أئمة ھذا الشأن

خص      ذا الش والھم تجاه ھ ان   : ونذكر ھنا طرًفا من أق ن حب ال اب ات    : " ق أتي عن الثق ی
  ].٦٠"[ثبات بالمقلوب بالطامات وعن األ

  ].٦١"[لم أر في حدیثھ حدیًثا قد جاوز الحد : "وقال ابن عدي



ن       : " وقال أیًضا ان ب ا النعم ن موسى ثن ران ب ثنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل ثنا عم
  ].٦٢"[شبل وكان ثقة 

ول      : "وقال أیًضا ن عیسى یق د ب ن محم راھیم ب ن ھارون     : سمعت إب سمعت موسى ب
  ].٦٣"[لنعمان بن شبل البصري كان متھًما ا: الحمال یقول

ده    : "وقال الذھبي في ترجمة محمد بن محمد بن النعمان بن شبل ھ عن ج وأنا رأیت ل
  ].٦٤"[النعمان بن شبل عن مالك، فما أعتقده لقي مالًكا 

د        ر واح د جرحھ غی ن شبل فق وأما الشخص الثاني وھو محمد بن محمد بن النعمان ب
  .من النقاد
ھ  ونذكر ھن والھم تجاھ ذھبي  : ا طرًفا من أق ال ال د     : "ق ي، ق و روق الھزان ھ أب روى عن

  ].٦٥"[طعن فیھ الدارقطني واتھمھ
ده  : "وقال أیًضا شیخ أبي روق، طعن فیھ الدارقطني واتھمھ، وأنا فقد رأیت لھ عن ج

  ].٦٦"[عن مالك، فما أعتقد لقي مالًكا
قالني    ر العس ن حج افظ اب ال الح و رو : "وق ھ أب ھ   روى عن ن فی د طع ي وق ق الھزان

  ].٦٧"[الدارقطني
من ھذه األقوال التي أوردناھا في ھذا المقام یتبین لنا أن ] ٦٨" [متروك: "وقال أیًضا

ا نحن    ھذا الحدیث ضعیف لوجود شخصین ضعیفین ومن ثم ال یمكن أن یستدل بھ لم
د أورد      . بصدده لخروجھ من دائرة االحتجاج ن الجوزي ق ك أن اب ى ذل ذا   إضافة إل ھ

  ].٦٩[الحدیث في الموضوعات
ھ من               وا إلی ا ذھب ى م دل عل حیحة ت ة ص م أدل یس لھ ق ل ذا الفری ول أّن ھ وخالصة الق
اب وال من السنة         لم ال من الكت ھ وس تجویز السفر إلى زیارة قبر النبي صلى اهللا علی
كما یظھر من مناقشة أدلتھم بل لم یرد حدیث صحیح في زیارة قبره ال من قریب وال 

لم یثبت عن النبي : بعید كما نص علیھ شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ اهللا حیث قال من
ك          ي ذل د ف ر مخصوص وال روى أح ارة قب ي زی د ف صلى اهللا علیھ وسلم حدیث واح
د            ام أحم ند كاإلم ي المس نفون ف ة المص نن وال األئم حیح وال الس ل الص یًئا ال أھ ش

ر  ا      . هوغیره، وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغی ك م ي ذل دیث روي ف وأجّل ح
ره      ارة قب ي زی ة ف رواه الدارقطني وھو ضعیف باتفاق أھل العلم بل األحادیث المروی
ي     ص ف صلى اهللا علیھ وسلم مكذوبة وموضوعة، لكن النبي صلى اهللا علیھ وسلم رخ

  ].٧٠"[زیارة القبور مطلقَا بعد أن كان قد نھى عنھا
خر من منع شد الرحال إلى زیارة قبر النبي صلى ولھذا نرّجح ما ذھب إلیھ الفریق اآل

وم        ي عم ة ف ا داخل ل أنھ اهللا علیھ وسلم لعدم مشروعیتھا ال في الكتاب وال في السنة ب
ا              ت م م یثب ھ ل ع أّن ة م ادة إّال المساجد الثالث ان للعب ى أي مك د الرحال إل ي عن ش النھ

  .یخصص ذلك العموم
ي ص    ر النب ول       وال یفھم من ھذا أّن زیارة قب ا یق ر مشروعة كم لم غی ھ وس لى اهللا علی

ص        ا ن رد بھ م ی ة وضواحیھا وإن ل المرجفون وإّنما ھي مشروعة لمن كان في المدین
ارة   لم زی ھ وس لى اهللا علی ھ ص ي ترخیص ا ف وًال أولًی دخولھا دخ ة ل ا خاص حیح بھ ص
د الرحال         ا ش ب عنھ ا إن ترت د الرحال، وأم القبور مطلًقا بشرط أن ال یترتب عنھا ش
ّد     ة ھو ش فاألدلة الثابتة ناطقة بالمنع ألن الفاصل بین الزیارة الشرعیة والزیارة البدیل



الرحال إذا اقتصر على الفعل المشروع من دعاء لألموات والسالم علیھم واالستغفار 
  .لھم

  :الخاتمــة
و من       ھ ال یخل رف أّن ي أعت لقد تم بعون اهللا تعالى وتوفیقھ ھذا البحث المتواضع مع أّن
ده وأّن العصمة لمن عصمھ اهللا       ال هللا وح نقص بشري الذي ھو سمة البشر ألّن الكم

ل         . من نبي من أنبیائھ علیھم الصالة والسالم  ا قی ذا م ا ھ ى بحثن ق عل ذا ینطب ى ھ وعل
ا         د ھن و زی ان أحسن، ول ذا لك ر ھ قدیًما أّنھ ال یكتب إنسان كتاًبا إّال قال في غده لو غی

ذا من أعظم          لكان یستحسن، ولو قدم ھذ ان أجمل وھ ذا لك رك ھ و ت ا لكان أفضل، ول
  .العبر وھو دلیل على استیالء النقص على البشر

اء        ا أثن لت إلیھ ي توص ائج الت ّم النت جل أھ إّني أس ائج ف ر نت ھ یعتب ث كل ع أّن البح وم
  : البحث

الة       ١ ل الرس لم لحم ھ وس لى اهللا علی ًدا ص ا محم ار نبین الى اخت بحانھ وتع ـ أن اهللا س
  .اتمة لیبلغھ للناس كافة بعد إعداده إعداًدا یؤھلھ لحملھاالخ
ى   ٢ ة عل ـ أّن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قد مارس الدعوة سًرا وجھًرا وأّدى األمان

  .أكمل وجھ طوال فترة البعثة
د من الرسل ومن        ٣ ا أح ك منھ دعاة ال ینف ـ أّن االبتالء سّنة من سنن اهللا في طریق ال

الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قد مر بذلك االبتالء ونجح فیھ بفضل سلك طریقھم، وأّن 
  .اهللا ومنَّھ

ل أن         ٤ لم الرسالة قب ھ وس د صلى اهللا علی ا محم ل لنبین ـ أّن اهللا سبحانھ وتعالى قد أكم
اة            ع الحی ي واق ا ف د طبقھ لم ق ھ وس ى وأّن الرسول صلى اهللا علی یلتحق بالرفیق األعل

إ     ّم ف ن ث ة وم رة البعث وال فت ادات     ط افات والزی ن اإلض ي ع المي غن دین اإلس ّن ال
  .والتغییرات مھما كان شكلھا

ـ أّن الزیادة في الدین یعتبر استدراًكا على الشارع وسوء أدب مع رسولھ صلى اهللا  ٥
  .علیھ وسلم

ى         ٦ د أوجب اهللا عل م فق ة ومن ث د اهللا عظیم لم عن ـ أّن مكانة النبي صلى اهللا علیھ وس
ق     المسلمین أن یتأّدب ي تلی أنواع من اآلداب الت وا معھ صلى اهللا علیھ وسلم حیا ومّیًتا ب

  .بمكانتھ من توقیر وتعظیم
وابط  ٧ زام بض ى االلت ؤدي إل لم ی ھ وس لى اهللا علی ول ص ع الرس لم م أّدب المس ـ أّن ت

  . الشریعة في كل ناحیة من نواحي الحیاة وبالتالي یفوز في الدارین
ع الرس     ٨ لم م أّدب المس یرتھ      ـ أّن ت ى استحضار س ؤدي إل لم ی ھ وس لى اهللا علی ول ص

ام باإلسالم            ى القی ؤدي إل الي ی والمنھج الذي رسمھ طوال ثالث وعشرین سنة وبالت
  .قوًال وعمًال، وتطبیقھ تطبیًقا شامًال لكلیات اإلسالم وجزئیاتھ

ب معھ ـ أّن التأّدب مع الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یدخل تحتھ الدین كلھ، ألّن التأّد٩
یؤدي بالضرورة إلى التأّدب مع شرعھ وااللتزام بما جاء بھ صلى اهللا علیھ وسلم من  

  .وحي سواء كان قرآًنا أو سنة



ة    ١٠ یر وأّن العاطف و والتقص ین الغل ط ب لم وس ھ وس لى اهللا علی ھ ص أدب مع ـ أن الت
اب والسن        ى الكت ھ دون الرجوع إل أدب مع دًرا للت ة والمحبة ال یصلحان أن یكونا مص

  .وااللتزام بھما في ھذا المجال
ة   ١١ ة واھی ـ أن كثیًرا من األمور التي تفعل حبا لھ صلى اهللا علیھ وسلم مصدرھا أدّل

ة أو          أویالت باطل ارق أو ت ع الف اس م اء أو قی ض العلم ان بع ات أو استحس أو منام
  .أغراض دنیویة بحتة

ھ حق،   ١٢ ى أّن ي       ـ أن ما علیھ األكثریة ال یؤدي بالضرورة إل ت ف ا ثب ل إّن الحق م ب
ة    ى أدّل تند إل ت ال تس ا دام ة وزن م یس لألكثری ا ول ا مًع نة أو فیھم ي الس رآن أو ف الق

  .صحیحة
ع الرسول صلى اهللا      ١٣ أّدب م ـ أن كثیًرا من البدع قد انتشرت وخاصة في مجال الت

ا علیھ وسلم بسبب سكوت أھل العلم عن إنكارھا وبیان حقیقتھا حتى انقلب األمر رأسً 
  .على عقب وأصبح المعروف منكًرا والمنكر معروًفا

  ...وآخر دعوانا أن الحمد هللا رّب العالمین
   
   
   
   
   

  قائمة المصادر والمراجع
   

  .ثبت المصادر والمراجع غیر القرآن الكریم على حروف المعجم
   
  )أ(

ة      )          ١      ة الثالث اري  الطبع دوس األنص د الق ة  لعب ار المدین آث
  .، المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة)م١٩٧٣ھـ١٣٩٣(

ر   )          ٢      ت  الناش دین رفع ال ال د جم ي اإلسالم لمحم ع ف إدارة : آداب المجتم
  .إحیاء التراث اإلسالمي بدولة قطر

اإلبداع في مضار االبتداع  للشیخ علي محفوظ  دار المعرفة للطباعة  )          ٣     
  .بیروت، لبنانوالنشر والتوزیع، 

ابن        )          ٤      روف ب د اهللا المع ن عبی د ب ر محم ي بك ام أب رآن  لإلم ام الق أحك
ى    ة األول ـ   ١٣٧٦العربي  بتحقیق علي محمد البجاوي  الطبع اء  . م ١٩٥٧ھ دار إحی

  .الكتب العربیة
اص          )          ٥      رازي الجص ي ال ن عل د ب ر أحم ي بك ام أب رآن  لإلم ام الق أحك
  .دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان: شرالنا

مي        )          ٦      دین القاس ال ال د جم د  لمحم دع والعوائ ن الب اجد م الح المس إص
ة     ة الخامس اني  الطبع دین األلب ر ال د ناص ھ محم ق علی ھ وعل رج أحادیث ـ  ١٤٠٣خ ھ

  .م، المكتب اإلسالمي، بیروت، لبنان ١٩٨٣



ي  )          ٧      ان ف واء البی د   أض ن محم ین ب د األم القرآن  لمحم رآن ب اح الق إیض
  ).م١٩٧٩ھـ١٤٠٠(المختار الشنقیطي  الطبعة الثانیة 

د الشاطبي         )          ٨      ن محم ن موسى ب راھیم ب حاق إب االعتصام  لإلمام أبي إس
  .بیروت، لبنان. م١٩٨٢ھـ  ١٤٠٣دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع 

  .م  لخیر الدین بن محمود الزركلي  الطبعة الثالثةاألعال)          ٩     
ن       )          ١٠ یم لشیخ اإلسالم اب حاب الجح ة أص تقیم  مخالف اقتضاء الصراط المس

ة ة    . تیمی ة الثانی ي  الطبع د الفق د حام ق محم ـ  ١٣٦٩بتحقی نة  ١٩٥٠ھ ة الس م مطبع
  .المحمدیة

د )          ١١ وات عن ماع األم دم س ي ع ات ف ات البین ة اآلی ادات  للعالم ة الس الحنفی
محمد ناصر الدین األلباني  الطبعة الثالثة : نعمان بن محمود األلوسي  بتحقیق وتعلیق

  .ھـ المكتب اإلسالمي ١٤٠٢
محمد خلیل ھراس   . اإلیمان  لشیخ اإلسالم ابن تیمیة  بتصحیح وتعلیق د)          ١٢

  .دار الطباعة المحمدیة  مصر
ر مع شرح        الباعث )          ١٣ ن كثی دیث  للحافظ اب وم الح الحثیث في اختصار عل

بیح وأوالده     ي ص ة عل ة ومطبع ة  مكتب ة الثالث اكر  الطبع د ش د محم ق أحم وتعلی
  .بالقاھرة

  )ب(
ن   )          ١٤ رحمن ب د ال د عب ي محم وادث  ألب دع والح ار الب ى إنك ث عل الباع

  .ي وشركاه بجدةإسماعیل بن إبراھیم المعروف بأبي شامة  دار األصفھان
ي    )          ١٥ یم الحنف ن نج دین ب ن ال ة زی دقائق  للعالم ز ال رح كن ق ش ر الرائ البح

  .الطبعة الثانیة، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع
ة     )          ١٦ ة الثانی ر  الطبع ن كثی م،  ١٩٧٧البدایة والنھایة  ألبي الفداء إسماعیل ب

  .مكتبة المعارف، بیروت، لبنان
ة           )          ١٧ د عطی ي عی دكتور عزت عل ا  لل دھا وموقف اإلسالم منھ البدعة تحدی

  .م القاھرة ١٩٧١ھـ  ١٣٩١دار الكتب الحدیثة 
ن       )          ١٨ د ب ن محم د ب ز  لمحم اب العزی ائف الكت ي لط ز ف ائر ذوي التمیی بش

ة إحی   : یعقوب الفیروزأبادي  الناشر راث  المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة لجن اء الت
  .ھـ القاھرة ١٣٨٣اإلسالمي 

رحمن       )          ١٩ د ال دین عب الل ال اة  لج ویین والنح ات اللغ ي طبق اة ف ة الوع بغی
ى      ة األول راھیم  الطبع ل إب و الفض د أب ق محم یوطي  بتحقی ـ  ١٣٨٤الس م  ١٩٦٤ھ

  .مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه
ل  )          ٢٠ ة األماث ل وبغی ة المحاف ر     لإل: بھج ي بك ن أب ى ب دین یحی اد ال ام عم م

  .العامري  المكتبة العلمیة بالمدینة المنورة
  )ت(

تقامة  )          ٢١ ة االس ندوني  مطبع ن الس وي  لحس د النب ال بالمول اریخ االحتف ت
  .م ١٩٤٨



اري    )          ٢٢ ماعیل البخ ن إس د ب د اهللا محم ي عب غیر  ألب اریخ الص ق . الت بتحقی
  .م دار الوعي بحلب١٩٧٧ھـ  ١٣٩٧الطبعة األولى  محمود إبراھیم زاید 

ب  )          ٢٣ اري  دار الكت ماعیل البخ ن إس د ب د اهللا محم ي عب ر  ألب اریخ الكبی الت
  .العلمیة  بیروت لبنان

اجودة  مطابع الصفا    )          ٢٤ تأمالت في سورة األحزاب  للدكتور حسن محمد ب
  .ھـ مكة المكرمة ١٤٠٣

د        تحف)          ٢٥ د عب ى محم ي العل افظ أب ذي  للح امع الترم رح ج وذي ش ة األح
ان     د عثم الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري، بمراجعة وتصحیح عبد الرحمن محم

  .م دار الفكر للنشر والتوزیع١٩٧٩ھـ  ١٣٩٩الطبعة الثالثة 
ذري         )          ٢٦ وي المن د الق ن عب د العظیم ب دین عب ب  لزكي ال . الترغیب والترھی

  .مكتبة اإلرشاد
ن جزي          )          ٢٧ د ب ن أحم د ب ي القاسم محم ام أب ل  لإلم التسھیل في علوم التنزی

ب          وض  دار الكت وة ع راھیم عط ي، وإب نعم الیونس د الم د عب ق محم ي  بتحقی الكلب
  .الحدیثة

تعجیل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة  للحافظ أبي الفضل أحمد بن )          ٢٨
  .دار الكتب العربیة  بیروت، لبنان: حجر العسقالني  الناشرعلي بن 

ان        )          ٢٩ ة لبن اني  مكتب ریف الجرج د الش ن محم ي ب ة عل ات  للعالم التعریف
  .م لبنان١٩٦٩

ي  )          ٣٠ ان األندلس أبي حی ھیر ب ف الش ن یوس د ب یط  لمحم ر المح . تفسیر البح
  .للطباعة والنشر والتوزیعم دار الفكر  ١٩٨٣ھـ  ١٤٠٣الطبعة الثانیة 

امش تفسیر الخازن       )          ٣١ وع بھ ل المطب الم التنزی . تفسیر البغوي المسمى بمع
م طبعة ١٩٥٥ھـ  ١٣٧٥ألبي محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي  الطبعة الثانیة 

  .مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر
ى الم     )          ٣٢ ي األعل ور  ألب ورة الن یر س م   تفس د عاص ب محم ودودي  تعری

  .الحداد، دار الفكر
التفسیر السیاسي للسیرة  للدكتور محمد قلعت جي  دار السالم للطباعة    )          ٣٣

  .حلب/م، بیروت١٩٧٩ھـ  ١٣٩٩والنشر والتوزیع 
داء إسماعیل       )          ٣٤ ي الف ر  ألب ن كثی تفسیر القرآن العظیم المعروف بتفسیر اب

  .م١٩٨٣ھـ  ١٤٠٣عرفة، بیروت بن كثیر  دار الم
ة الناشر      )          ٣٥ ة الثانی رازي  الطبع ام الفخر ال ر  لإلم ب : تفسیر الكبی دار الكت

  .العلمیة، طھران
ن حجر العسقالني        )          ٣٦ ي ب ن عل د ب تقریب التھذیب  للحافظ أبي الفضل أحم

ة        ة الثانی ف  الطبع د اللطی اب عب د الوھ ق عب ق وتعلی م دار ١٩٧٥ـ  ھ١٣٩٥بتحقی
  .المعرفة للطباعة والنشر  بیروت  لبنان

ووي  )          ٣٧ رف الن ن ش ى ب ا یحی ي زكری ام أب ات  لإلم ماء واللغ ذیب األس . تھ
  .المطبعة المنیرة



یخ        )          ٣٨ ن الش ي ب د عل روق  للشیخ محم امش الف وع بھ روق المطب ذیب الف تھ
  .الحسین  دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع

تھذیب اللغة  ألبي منصور محمد بن أحمد األزھري  بتحقیق عبد السالم )          ٣٩
ة للطباعة        ة العربی ي النجار  دار القومی د عل ـ   ١٣٨٣محمد ھارون  ومراجعة محم ھ

  .م١٩٦٤
  )ث(

ى      )          ٤٠ ة األول ان البستي  الطبع ن حب ـ   ١٣٩٣الثقات  لإلمام الحافظ محمد ب ھ
  .رة المعارف العثمانیة بحیدر أباد الدكن الھندم  طبعة دائ١٩٧٣

  )ج(
جامع بیان العلم وفضلھ لإلمام أبي عمر یوسف بن عبد البر النمري  دار )          ٤١

  .الفكر  بیروت  لبنان
ود  . جامع البیان في أحكام القرآن  المعروف بتفسیر الطبري)          ٤٢ تحقیق محم

  .كر  مطبعة المعارف بمصرمحمد شاكر ومراجعة أحمد محمد شا
ب       )          ٤٣ ن رج رحمن ب د ال رج عب ي الف دین أب زین ال م ل وم والحك امع العل ج

  .الحنبلي  دار الفكر  بیروت  لبنان
د         )          ٤٤ د اهللا محم ي عب ي  ألب رآن المعروف بتفسیر القرطب ام الق الجامع ألحك

  .ابن أحمد األنصاري القرطبي  الطبعة الثانیة
جالء األفھام في الصالة والسالم على خیر األنام  لإلمام ابن قیم الجوزیة        )    ٤٥

  .بتحقیق الشیخ طھ یوسف شاھین
  )ح(

ر السیوطي       )          ٤٦ ي بك ن أب رحمن ب د ال دین عب دار . الھاوي للفتاوي  لجالل ال
  .م١٩٨٢ھـ  ١٤٠٢الكتب العلمیة  بیروت 

لى اهللا علی)          ٤٧ ي ص ة النب ة  حج اني  الطبع دین األلب ر ال د ناص لم لمحم ھ وس
  .م المكتب اإلسالمي١٩٨٥ھـ   ١٤٠٥السابعة 

اكھي    )          ٤٨ د الف ن أحم د اهللا ب و  . حسن التوسل في زیارة أفضل الرسل  لعب وھ
  .ھـ القاھرة١٣١٩بھامش كتاب إتحاف األشراف للشبراوي  المطبعة األدبیة 

  )خ(
ور اإل  )          ٤٩ ائص التص ریم     خص رآن الك ب  دار الق ید قط ھید س المي للش س

  .بیروت  دمشق. م١٩٧٨ھـ  ١٣٩٨
  )د(

ـ   ١٤٠٢دراسة في السیرة  للدكتور عماد الدین خلیل  الطبعة السادسة  )          ٥٠ ھ
  .م  طبعة مؤسسة الرسالة  دار النفائس  بیروت  لبنان١٩٨٢

أثور لجالل    )          ٥١ ي التفسیر بالم رحمن السیوطي       الدر المنثور ف د ال دین عب ال
  .م دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت  لبنان١٩٨٣ھـ  ١٤٠٣الطبعة األولى 

وش    )          ٥٢ د غل د أحم دكتور أحم ة  . الدعوة اإلسالمیة أصولھا ووسائلھا  لل طبع
  .دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني



د اهللا األصبھاني     للحافظ أبي: دالئل النبوة)          ٥٣ ن عب د ب الم   . نعیم أحم ة ع طبع
  .الكتب

ق د       )          ٥٤ ذھب  بتحقی اء الم ان علم ة أعی ي معرف ذھب ف دیباج الم د  . ال محم
  .األحمدي أبو النور  دار التراث للطباعة والنشر  القاھرة

ادر  )          ٥٥ تاني  دار ص رم البس رح ك ق وش لمى بتحقی ي س ن أب ر ب وان زھی دی
  .م١٩٦٠ھـ  ١٣٧٩والنشر، ودار بیروت للطباعة والنشر بیروت  للطباعة

د الراغب   )          ٥٦ الذریعة إلى مكارم الشریعة  للشیخ أبي القاسم الحسن بن محم
  .م مكتبة الكلیات األزھریة  القاھرة١٩٧٣ھـ  ١٣٩٣األصفھاني  الطبعة األولى 

وي خالصة السیرة النبو    )          ٥٧ د النب دعوة اإلسالمیة      ذكرى المول ة ال ة وحقیق ی
  .ھـ مطبعة المنار بمصر ١٣٣٥لمحمد رشید رضا  الطبعة األولى 

  )ر(
د المحاسبي       )          ٥٨ ن راش د اهللا الحارث ب ي عب دین ألب ق  . رسالة المسترش تحقی

ة   ـ   ١٣٩١عبد الفتاح أبو غدة  الطبعة الثانی ب المطبوعات اإلسالمیة      ١٩٧١ھ م مكت
  .بیروت  لبنان

ود         )          ٥٩ ل محم ي الفض ة أب یم للعالم رآن العظ یر الق ي تفس اني ف روح المع
  .األلوسي  دار إحیاء التراث العربي  بیروت  لبنان

ق  . روضة العقالء ونزھة الفضالء  للحافظ محمد بن حبان البستي )          ٦٠ بتحقی
د      د حام زة، ومحم رزاق حم ي  دار  محمد محیي الدین عبد الحمید، ومحمد عبد ال الفق

  .م بیروت١٩٧٧ھـ  ١٣٩٧الكتب العلمیة 
ة  )          ٦١ یم الجوزی ة  . روضة المحبین ونزھة المشتاقین  لشمس الدین ابن ق مكتب

  .الجامعة  القاھرة
  )ز(

ن الجوزي    )          ٦٢ زاد المسیر في علم التفسیر  لإلمام أبي الفرج عبد الرحمن ب
  .بیروت  لبنان. تب اإلسالمي للطباعة والنشرم المك١٩٦٤ھـ  ١٣٨٣الطبعة األولى 

زاد المعاد في ھدي خیر العباد  لإلمام شمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن )          ٦٣
ة    ة الثانی أبي بكر ابن قیم الجوزیة  بتحقیق شعیب األرناؤوط وأخیھ عبد القادر  الطبع

  .م مؤسسة الرسالة، بیروت١٩٨١ھـ  ١٤٠١
ار)          ٦٤ د  زی دین محم ي ال ة محی ام الحج رعیة لإلم ركیة والش ور الش ة القب

  .البركوي  مؤسسة النور للطباعة والتجلید  الریاض
  )س(

ة        )          ٦٥ ة الرابع اني  الطبع دین األلب د ناصر ال سلسلة األحادیث الضعیفة لمحم
  .ھـ المكتب اإلسالمي بیروت  دمشق١٣٩٨

ي )          ٦٦ افظ أب ة للح ن ماج نن اب ي  س د القزوین ن یزی د ب د اهللا محم ق . عب بتحقی
  .م١٩٥٣ھـ  ١٣٧٧وتعلیق محمد فؤاد عبد الباقي  دار إحیاء الكتب العربیة 

ن األشعث السجستاني        )          ٦٧ لیمان ب ي داود س سنن أبي داود  لإلمام الحافظ أب
  .بویةدار إحیاء السنة الن: بمراجعة وتعلیق محمد محیي الدین عبد الحمید  الناشر



ذي          )          ٦٨ ن سورة الترم ن عیسى ب د ب ي عیسى محم ام أب ذي لإلم . سنن الترم
ة    ة الثانی ف  الطبع د اللطی اب عب د الوھ حیح عب ق وتص ـ  ١٤٠٣تحقی م دار ١٩٨٣ھ

  .الفكر  بیروت
وبذیلھ التعلیق المغني . سنن الدارقطني  للحافظ علي بن عمر الدارقطني)          ٦٩

  .ي الطیب محمد شمس الحق أبادي  شركة الطباعة الفنیة المتحدةعلى الدارقطني ألب
دارمي      )          ٧٠ رحمن ال د ال ن عب د اهللا ب د عب دار . سنن الدارمي  لإلمام أبي محم

  .م القاھرة١٩٧٨ھـ  ١٣٩٨الفكر 
ي )          ٧١ ھ  . السنن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھق وبذیل

  .لعالء الدین المعروف بابن التركماني الجوھر النقي
سنن النسائي لإلمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي  مع )          ٧٢

ى       ة األول ندي  الطبع یة الس یوطي وحاش رح الس ـ   ١٣٤٨ش ة  ١٩٣٠ھ م المطبع
  .المصریة باألزھر

ا     )          ٧٣ ن ھشام المع ك ب د المل ق طھ   . فريسیرة ابن ھشام ألبي محمد عب بتحقی
  .عبد الرؤوف سعد  مطبعة شركة الطباعة الفنیة المتحدة  القاھرة

سیرة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم للدكتور محمد عزت دروزة  الطبعة )          ٧٤
  .م  مطبعة عیسى الحلبي١٩٦٥ھـ  ١٣٨٤الثانیة 

د  السیرة النبویة لإلمام أبي الفداء إسماعیل بن كثیر  ب)          ٧٥ تحقیق مصطفى عب
  .م دار الفكر  بیروت  لبنان١٩٧٨ھـ  ١٣٩٨الواحد  الطبعة الثانیة 

  )ش(
والیقي   )          ٧٦ د الج ن أحم وب ب ور موھ ي منص ب ألب رح أدب الكات ة . ش مكتب

  .ھـ القاھرة١٣٥٠القدس 
اض        )          ٧٧ ن عی ن موسى ب اض ب الشفا بتعریف حقوق المصطفى للقاضي عی

ق  بي  بتحقی روت     الیحص ي بی ب العرب اوي  دار الكت د البج ي محم ـ  ١٤٠٤عل ھ
  .م١٩٨٤

س  . شفاء السقام للشیخ علي بن عبد الكافي تقي الدین السبكي)          ٧٨ مطبعة مجل
  .م١٩٥٢ھـ  ١٣٧١دائرة المعارف العثمانیة بحیدر أباد الدكن الھند 

  )ص(
ى شاتم الرسول  لشیخ اإلسال     )          ٧٩ ة  الصارم المسلول عل ن تیمی ق  . م اب بتحقی

  .وتعلیق محمد محیي الدین عبد الحمید دار الفكر
ي القلقشندي     )          ٨٠ ن عل صبح األعشى في صناعة اإلنشا  ألبي العباس أحمد ب

  .مطابع كوستاسوماس وشركاه
وھري         )          ٨١ اد الج ن حم ماعیل ب ة إلس حاح العربی ة وص اج اللغ حاح ت الص

ین   ١٩٧٩ھـ  ١٣٩٩فور عطار  الطبعة الثانیة بتحقیق أحمد عبد الغ م للمالی م دار العل
  .بیروت

ن إسماعیل البخاري   )          ٨٢ ھ  . صحیح البخاري لإلمام أبي عبد اهللا محمد ب ومع
  .حاشیة السندي  دار المعرفة للنشر والتوزیع بیروت لبنان



ري النیسابوري   صحیح مسلم لإلمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشی  )          ٨٣
  .بتصحیح وترقیم محمد فؤاد عبد الباقي  دار إحیاء التراث العربي بیروت  لبنان

ووي        )          ٨٤ ن شرف الن ى ب ا یحی ي زكری صحیح مسلم بشرح النووي لإلمام أب
  .م١٩٨١ھـ  ١٤٠١دار الفكر للنشر والتوزیع 

د نا    )          ٨٥ لم لمحم ھ وس لى اهللا علی ي ص الة النب فة ص اني   ص دین األلب ر ال ص
  .م  المكتب اإلسالمي بیروت لبنان١٩٨١ھـ  ١٤٠٣الطبعة الحادیة عشر 

یر      )          ٨٦ د بش ة محم الن للعالم یخ دح ة الش ن وسوس ان ع یانة اإلنس ص
  .ھـ المطبعة السلفیة ومكتبتھا مصر١٣٧٨السھسواني  الطبعة الثانیة 

  )ض(
ي عب    )          ٨٧ ام أب غیر لإلم عفاء الص اري   الض ماعیل البخ ن إس د ب . د اهللا محم

  .ھـ دار الوعي بحلب ١٣٩٦بتحقیق محمود بن إبراھیم زاید  الطبعة األولى 
دارقطني    )          ٨٨ ر ال ن عم ي ب ن عل ي الحس افظ أب ون للح عفاء والمتروك . الض

ى      ة األول ادر  الطبع د الق ـ   ١٤٠٤بتحقیق ودراسة موفق بن عبد اهللا بن عب م ١٩٨٤ھ
  .رف الریاضمكتبة المعا

الضعفاء والمتروكون لإلمام الحافظ أبي عبد الرحمن بن أحمد بن شعیب )          ٨٩
  .النسائي  بتحقیق محمود إبراھیم زاید  دار الوعي  حلب

  )ط(
داودي       )          ٩٠ د ال ي أحم ن عل د ب دین محم مس ال افظ ش رین للح ات المفس طبق

ى    ة األول ر  الطبع د عم ي محم ق عل ـ١٣٩٢بتحقی تقالل ١٩٧٢  ھ ة االس م مطبع
  .الكبرى

د          )          ٩١ نعم ماج د الم دكتور عب ي مصر لل اطمیین وسقوطھما ف ظھور دولة الف
  .م دار المعارف بمصر١٩٧٦الطبعة الثانیة 

  )ع(
د المعروف   )          ٩٢ عرف التعریف بالمولد الشریف لشمس الدین محمد بن محم

ة الحرم الش      ة    ٦/٤٧٣ریف ضمن مجامیع   بابن الجزري  مخطوط بمكتب سیرة نبوی
  .وصورة منھ في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى

  .م القاھرة١٩٨٧ھـ  ١٣٨٧العقائد اإلسالمیة دار الكتب الحدیثة )          ٩٣
العقیدة واألخالق وأثرھا في حیاة الفرد والمجتمع  للدكتور محمد بیصار  )          ٩٤

  .ار الكتاب اللبناني بیروتم  د١٩٧٣الطبعة الرابعة 
د شاكر            )          ٩٥ د محم ق أحم ار وتحقی ر اختی ن كثی عمدة التفسیر عن الحافظ اب

  .م١٩٥٧ھـ  ١٣٧٧دار المعارف بمصر 
عین األدب والسیاسة وزین الحسب والریاسة ألبي الحسن علي بن محمد )          ٩٦

ة    ة الثانی ـ   ١٣٥٣بن عبد الرحمن بن ھذیل  الطبع ابي    ١٩٣٨ھ ة مصطفى الب م مطبع
  .الحلبي وأوالده بمصر

  )غ(



غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدین الحسن بن محمد بن الحسین )          ٩٧
م شركة  ١٩٦٢ھـ  ١٣٨١النیسابوري  بتحقیق إبراھیم عطوة عوض  الطبعة األولى 

  .مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر
د )          ٩٨ دكتور         غریب الح ق ال ن الجوزي  بتعلی رحمن ب د ال رج عب ي الف یث ألب

  .عبد المعطي أمین قلعجي  دار الكتب العلمیة  بیروت  لبنان
  )ف(

ق  . الفائق في غریب الحدیث لجار اهللا محمود بن عمر الزمخشري)          ٩٩ بتحقی
ة عیسى الب           ة طبع ة الثانی راھیم  الطبع و الفضل إب د أب ابي علي محمد البجاوي ومحم

  .الحلبي
فتح الباري شرح صحیح البخاري للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن )          ١٠٠

ة    ر للطباع از  دار الفك ن ب ز ب د العزی یخ عب حیح الش ق وتص قالني  بتحقی حجر العس
  .والنشر والتوزیع

ا       )          ١٠١ رحمن البن د ال د عب د  ألحم ام أحم ند اإلم ب مس اني لترتی تح الرب الف
  .ر بالساعاتي  الطبعة األولى  طبعة اإلخوان المسلمون  القاھرةالشھی
ن  )          ١٠٢ فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر لمحمد ب

ة   ة الثانی وكاني  الطبع د الش ن محم ي ب ـ  ١٣٨٣عل ة ١٩٦٤ھ ة ومطبع ركة مكتب م ش
  .مصطفى البابي الحلبي

ي ا  )          ١٠٣ روق ف ى      الف ة األول كري  الطبع الل العس ي ھ ة ألب ـ  ١٣٩٣للغ ھ
  .م منشورات دار اآلفاق الجدیدة بیروت لبنان١٩٧٣

ن      )          ١٠٤ ماعیل ب ام إس لم لإلم ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل ل الص فض
م ١٩٧٧ھـ  ١٣٩٧إسحاق القاضي  بتحقیق محمد ناصر الدین األلباني  الطبعة الثالثة 

  .بیروتالمكتب اإلسالمي 
دین    )          ١٠٥ ر ال د ناص ھ محم رج أحادیث ي  خ د الغزال یخ محم یرة للش ھ الس فق

  .طبع على نفقة أمیر قطر. األلباني
ة      )          ١٠٦ ة الثانی ة  الطبع یم الجوزی ن ق دین اب مس ال د لش ـ  ١٣٩٣الفوائ ھ

  .م، دار الكتب العلمیة بیروت  لبنان١٩٧٣
ـ  ١٤٠٠شھید سید قطب  الطبعة الشرعیة التاسعة  في ظالل القرآن لل)          ١٠٧ ھ

  .م  دار الشروق  بیروت١٩٨٠
ارف        )          ١٠٨ ة الخامسة دار المع ل  الطبع د حسن ھیك وحي  لمحم في منزل ال

  .بمصر
  )ق(

ة )          ١٠٩ ن تیمی الم اب یخ اإلس یلة لش ل والوس ي التوس ة ف دة جلیل ة . قاع المطبع
  .قاھرةھـ  ال١٣٧٤السلفیة ومكتبتھا 

ق د )          ١١٠ ن سعید    . القاعدة المراكشیة لشیخ اإلسالم ابن تیمیة  بتحقی ناصر ب
  .دار طیبة للنشر والتوزیع الریاض: الرشید واألستاذ رضا نعسان معطي  الناشر

المؤسسة . القاموس المحیط  لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزأبادي)          ١١١
  .ر  بیروت  لبنانالعربیة للطباعة والنش



د     )          ١١٢ دین عب ز ال د ع ي محم ام أب ام  لإلم الح األن ي مص ام ف د األحك قواع
  .م القاھرة١٩٦٨ھـ  ١٣٨٨العزیز بن عبد السالم السلمي  مكتبة الكلیات األزھریة 

د         )          ١١٣ ن عب د ب افظ محم فیع  للح ب الش ى الحبی الة عل ي الص دیع ف ول الب الق
  .م مطبعة األنصار بیروت١٩٦٣ھـ  ١٣٨٣الطبعة الثانیة  الرحمن السخاوي 

  )ك(
دي      )          ١١٤ ن ع د اهللا ب د عب ي أحم افظ أب ال للح عفاء الرج ي ض ل ف الكام

ع      ١٩٨٤ھـ   ١٤٠٤الجرجاني  الطبعة األولى  ر للطباعة والنشر والتوزی م  دار الفك
  .بیروت  لبنان

ر      الكشاف في حقائق التنزیل وعیون)          ١١٥ ن عم ود ب األقاویل لجار اهللا محم
زال        . الزمخشري ا تضمنھ الكشاف من االعت اب اإلنصاف فیم ع كت ام ناصر   . م لإلم

  . الدین أحمد بن محمد بن المنیر اإلسكندري  دار الفكر  بیروت  لبنان
  )ل(

د    )          ١١٦ ن فھ د ب دین محم ي ال افظ تق اظ الح ات الحف ذیل طبق اظ ب ظ األلح لح
  .دمشق. ھـ١٣٤٧ة التوفیق المكي  مطبع

لسان العرب البن منظور محمد بن مكرم األنصاري  دار صادر ودار )          ١١٧
  .م١٩٥٦ھـ  ١٣٧٥بیروت 

ن حجر العسقالني          )          ١١٨ ي ب ن عل د ب ي الفضل أحم لسان المیزان الحافظ أب
  .م  منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات١٩٧١ھـ  ١٣٩٠الطبعة الثانیة 

  )م(
دوي  )          ١١٩ ي الن ة  . ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ألبي الحسن عل الطبع

  .ھـ  دار الكتاب العربي  بیروت١٣٨٥م  ١٩٦٥السادسة 
ن    )          ١٢٠ د ب ام محم روكین لألم عفاء والمت دثین والض ن المح ون ع المجروح

تي ان البس ى   . حب ة األول د  الطبع راھیم زای ود إب ق محم وعى ١٣٩٦بتحقی ـ  دار ال ھ
  .بحلب
ر         )          ١٢١ ي بك ن أب ي ب دین عل ور ال افظ ن د الح ع الفوائ د ومنب ع الزوائ مجم

  .م دار الكتب العربیة بیروت١٩٦٧الھیثمي  الطبعة الثانیة 
ووي  )          ١٢٢ رف الن ن ش ى ب ا یحی ي زكری ام أب ذب لإلم رح المھ . المجموع ش

  .مطبعة اإلمام بالقلعة مصر
اط         )      ١٢٣ ارف  الرب ة المع ة  مكتب ن تیمی الم اب یخ اإلس اوي ش وع فت مجم

  .المغرب
ة   )          ١٢٤ ن تیمی الم اب یخ اإلس رى لش ائل الكب ة الرس ة  . مجموع ة ومطبع مكتب

  .محمد علي صبیح وأوالده  مصر
ق  . المحلى ألبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري )          ١٢٥ بتحقی

د   یخ أحم ع      الش ر والتوزی ة والنش اري للطباع ب التج ورات المكت اكر  منش د ش محم
  .بیروت  لبنان



مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین لإلمام شمس الدین )          ١٢٦
ي       اب العرب ي  دار الكت د الفق د حام ـ   ١٣٩٢ابن قیم الجوزیة  بتحقیق محم م ١٩٧٢ھ

  .بیروت  لبنان
ن     الم)          ١٢٧ د اب د اهللا محم ي عب ات ألب ین النی ال بتحس ة األعم ى تنمی دخل إل

  .ھـ مصر١٣٨٠محمد العبدري المعروف بابن الحاج  مكتبة مصطفى الحلبي 
ي المعروف بسبط    )          ١٢٨ مرآة الزمان في تاریخ األعیان لیوسف بن عزاوغل

  .لھندابن الجوزي  مطبعة دائرة المعارف العثمانیة بحیدر أباد الدكن ا
د اهللا       )          ١٢٩ ن عب د ب د اهللا محم ي عب افظ أب حیحین الح ى الص تدرك عل المس

روت  . المعروف بالحاكم النیسابوري مع ذیلھ تلخیص المستدرك للذھبي  دار الفكر بی
  .م١٩٧٨ھـ  ١٣٩٨

ي سنن   )          ١٣٠ المسند لإلمام أحمد بن حنبل وبھامشھ منتخب من كنز العمال ف
  .فعال للمتقي الھندياألقوال واأل

ارف        )          ١٣١ د شاكر  دار المع د محم ع شرح الشیخ أحم د م ام أحم مسند اإلم
  .م١٩٥٠ھـ  ١٣٦٩بمصر 

زي      )          ١٣٢ ب العمري التبری ن الخطی د ب مشكاة المصابیح الشیخ ولي اهللا محم
ى     ة األول اني  الطبع دین األلب ر ال د ناص ق محم ـ  ١٣٨٠بتحقی ورات١٩٦١ھ  م منش

  .المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر
د الطحاوي  دار صادر         )          ١٣٣ ن محم د ب ر أحم ي جعف مشكل اآلثار لإلمام أب

  .بیروت  لبنان
ن    )          ١٣٤ د ب ن محم المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي ألحمد ب

ومي   ري الفی ي المق ابي ا    . عل طفى الب ة مص قا  مطبع طفى الس حیح مص ي بتص لحلب
  .وأوالده بمصر

م ١٩٥٨ھـ  ١٣٧٧معجم متن اللغة الشیخ أحمد رضا  دار مكتبة الحیاة )          ١٣٥
  .بیروت  لبنان

دكتورین  )          ١٣٦ دین اهللا ال ز ل رف      /المع د ش ھ أحم ن، وط راھیم حس ن إب حس
  .م مكتبة النھضة المصریة  القاھرة١٩٦٣الطبعة الثانیة 

ي)          ١٣٧ ي ف ان   المغن ن عثم د ب ن أحم د ب دین محم مس ال افظ ش عفاء الح الض
: م الناشر ١٩٧١ھـ  ١٣٩١نور الدین عتر  الطبعة األولى . الذھبي  بتحقیق وتعلیق د

  .دار المعارف بحلب
ن      )          ١٣٨ د ب وم  ألحم وعات العل ي موض یادة ف باح الس عادة ومص اح الس مفت

م مطبعة دائرة المعارف  ١٩٨٠ ھـ ١٤٠٠مصطفى طاش كبرى زادة  الطبعة الثانیة 
  .العثمانیة بحیدرأباد الدكن الھند

مفردات في غریب القرآن الشیخ أبي القاسم الحسین بن محمد الراغب  )          ١٣٩
رة   ـ   ١٣٨١األصفھاني  بتحقیق محمد سعید الكیالني  الطبعة األخی م شركة  ١٩٦١ھ

  .مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر



ي    )          ١٤٠ ن الحلیم ن الحس ین ب د اهللا الحس ي عب ان ألب عب اإلیم ي ش اج ف المنھ
ى      ة األول ودة  الطبع د ف ي محم ق حلم ـ  ١٣٩٩بتحقی ة  ١٩٧٩ھ ر للطباع م دار الفك

  . والنشر والتوزیع  بیروت
ي    )          ١٤١ ن عل د ب دین أحم ي ال ار لتق ط واآلث ذكر الخط ار ب واعظ واالعتب الم

  .ة الحلبي وشركاه للتوزیع والنشر  القاھرةالمقریزي  مؤسس
مورد الصادي في مولد الھادي  لشمس الدین محمد بن أبي بكر الشھیر )          ١٤٢

ة الحرم الشریف ضمن مجامیع           ١/٢٧٣بابن ناصر الدین الدمشقي  مخطوط بمكتب
  .وصورة منھ في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى

مؤسسة : في سماحة اإلسالم لمحمد صادق عرجون  الناشر الموسوعة)          ١٤٣
  .م١٩٧٢ھـ  ١٣٩٢القاھرة . سجل العرب

وزي    )          ١٤٤ ن الج رحمن ب د ال رج عب ي الف ام أب وعات لإلم ق . الموض بتحقی
ى    ة األول ـ   ١٣٨٦وتقدیم عبد الرحمن محمد عثمان  الطبع لفیة   ١٩٦٦ھ ة الس م المكتب

  .بالمدینة المنورة
اقي             )      ١٤٥ د الب ؤاد عب د ف ق محم حیح وتعلی س  بتص الموطأ لإلمام مالك بن أن

  .م١٩٥١ھـ  ٩٣٧٠دار إحیاء الكتب العربیة 
ذھبي          )          ١٤٦ ان ال ن عثم د ب ن أحم د ب دین محم میزن االعتدال لإلمام شمس ال

ى     ة األول اوي  الطبع د البج ي محم ق عل ـ  ١٣٨٢بتحقی ب  ١٩٦٣ھ اء الكت م دار إحی
  .ةالعربی

  )ن)          (١٤٧  
ھاب   )          ١٤٨ د ش ة أحم اض العالم ي عی فا للقاض رح الش ي ش اض ف یم الری نس

  .الدین الخفاجي وبھامشھ شرح الشفا لعلي القاري  دار الفكر
عادات      )          ١٤٩ ي الس دین أب د ال ام مج ر لإلم دیث واألث ب الح ي غری ة ف النھای

ن الجزري المعروف      د ب زاوي       المبارك بن محم د ال ق طاھر أحم ر  بتحقی ابن األثی ب
  .ومحمود محمد الطناحي  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

  )و(
وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان ألبي العباس أحمد بن محمد ابن أبي )          ١٥٠

  .إحسان عباس  دار صادر بیروت  لبنان. بكر بن خلكان  بتحقیق د
   

  ـــــــــــــــ
  : لھوامشا
  ).١/٢٧٩(مصباح المنیر ] ١[
  ).٣/٥١٠٥١١(نسیم الریاض في شرح الشفا ] ٢[
  ).٥/٤٤٨(انظر تفسیر فتح القدیر للشوكاني ] ٣[
  ).٤/٥٤٥(تفسیر القرآن العظیم ] ٤[
  ).٤/٤(انظر صحیح البخاري، كتاب المرضى، باب عیادة األعراب ] ٥[
ھ عز       صحیح مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان ا ] ٦[ لم رب ھ وس ي صلى اهللا علی لنب

  ).٣/٦٧٣(وجل في زیارة قبر أمھ 



ھ عز        ] ٧[ لم رب ھ وس ي صلى اهللا علی صحیح مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النب
  .كالذي قبلھ) ٢/٦٧١(وجل في زیارة قبر أمھ 

ل     . ھو ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك : الغرقد] ٨[ ھ قی دة ومن دة واح والغرق
  ).٣/٣٦٢(النھایة . لمدینة بقیع الغرقدة ألنھ كان فیھ غرقد وقطعلمقبرة أھل ا

ا            ] ٩[ دعاء ألھلھ ور وال د دخول القب ول عن ا یق اب م ائز، ب اب الجن لم، كت صحیح مس
)٢/٦٦٩.(  
  ).٤٢٧: (اقتضاء الصراط المستقیم] ١٠[
ي      ] ١١[ الة ف ل الص اب فض وع، ب واب التط ي أب حیحھ، ف ي ص اري ف ھ البخ أخرج

  ).١/٢٠٦(دینة مسجدي مكة والم
  ).٢٠٤: (صیانة اإلنسان عن وسوسة الشیخ دحالن] ١٢[
  ).٩٤: (انظر اآلیات البینات في عدم سماع األموات] ١٣[
  ).٣(، تعلیقة رقم )٩٤: (انظر اآلیات البینات في عدم سماع األموات] ١٤[
  ).٣(تعلیقة رقم ) ٩٣:ص(المصدر السابق، ] ١٥[
  ).٢٠٥:ص(ة الشیخ دحالن انظر صیانة اإلنسان عن وسوس] ١٦[
  ).١/١٧٠(تفسیر فتح القدیر ] ١٧[
صحیح مسلم، كتاب األضاحي والذبائح، باب تحریم الذبح لغیر اهللا ولعن فاعلھ ] ١٨[
)٣/١٥٦٢.(  
  ).١٣/١٤١(شرح النووي على صحیح مسلم ] ١٩[
  ).١١/٩٨(روح المعالي ] ٢٠[
  ).٤/١٩٠٧(: صحیح مسلم كتاب فضائل الصحابة، فضائل أم أیمن] ٢١[
  .أي تقوم بإصالحھا وتنھض إلیھ بسبب ذلك: تربھا] ٢٢[
  ).٤/١٩٨٨(صحیح مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الحب في اهللا ] ٢٣[
  ).٤/٤(صحیح البخاري، كتاب المرض، باب عیادة المشرك ] ٢٤[
  ).٨٠٨١:ص(شفاء السقام ] ٢٥[
  ).١٠٠:ص(المرجع السابق ] ٢٦[
  ).٢/٢٧٨(سنن الدارقطني ] ٢٧[
  ).٧/٢٤٨(الكامل البن عدي ] ٢٨[
صحیح البخاري، أبواب التطوع، باب فضل الصالة في مسجدي مكة والمدینة ] ٢٩[
اجد   ). ١/٢٠٦( ة مس ى ثالث ال إال إل د الرح اب ال تش ج، ب اب الح لم، كت حیح مس وص
  .واللفظ للبخاري) ٢/١٠١٤(
  .الصحیح لقیت أبا بصرة الغفاري] ٣٠[
  ).١/١٠٩: (الموطأ] ٣١[
بت     ] ٣٢[ ل س اء ك جد قب ى مس ن أت اب م الة، ب ل الص اب فض اري، كت حیح البخ ص
ھ          )١/٢٠٦( اء وفضل الصالة فی جد قب اب فضل مس اب الحج، ب ، وصحیح مسلم، كت

  ).٢/١٠١٦(وزیارتھ 
ي الصالة       ] ٣٣[ ا جاء ف اب م واب الصالة، ب ي سید   . الحدیث في سنن الترمذي، أب ف

  ".قباء كعمرة الصالة في مسجد: "بلفظ) ١/٢٠٤(قباء 



  .بتصرف) ٢/٥٩(مجموع الرسائل الكبرى ] ٣٤[
  ).٤٣٢:ص(اقتضاء الصراط المستقیم ] ٣٥[
  ).٢٢:ص(زیارة القبور الشركیة والشرعیة ] ٣٦[
  .والصحیح فلقیت أبا بصرة الغفاري] ٣٧[
  ).١/١٠٩: (الموطأ] ٣٨[
  ).١/٥٩: (سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة] ٣٩[
  .من سورة النساء) ٦٠٦١(ن یقصد اآلیتی] ٤٠[
  ).٨/٥١٧(جامع البیان عن تأویل القرآن المعروف بتفسیر الطبري ] ٤١[
  ).٢/٢٢٣(زاد المسیر ] ٤٢[
  ).١/٤٨٣(فتح القدیر ] ٤٣[
  ).٢/٦٩٦(في ظالل القرآن ] ٤٤[
وأما حكایة العتبي التي یوردھا بعض المفسرین في تفسیر ھذه اآلیة فھي قصة ] ٤٥[

ا           ال یثبت بھا ح ة والرؤی ا منامی درھا رؤی ین أن یكون مص رددة ب ا مت م شرعي ألنھ ك
المنامیة ال تصلح أن تكون دلیًال شرعًیا الستثناء رؤیا األنبیاء علیھم الصالة والسالم   
لم وروى   وبین أن یكون مصدرھا نداء مجھول سمع من قبر النبي صلى اهللا علیھ وس

ر       انظر نص. بسند مرسل ال تقوم بھ الحجة أیًضا ن كثی ي تفسیر اب ) ١/٥٢(القصة ف
  ).٥/٢٦٧(وتفسیر القرطبي 

  ).٢(ھامش رقم ) ٧٩:ص(اآلیات البینات في عدم سماع األموات ] ٤٦[
  ).٢٤(صیانة اإلنسان عن وسوسة الشیخ دحالن ] ٤٧[
  ).٣١:ص(المصدر السابق ] ٤٨[
  ).٢/٢٧٨(سنن الدارقطني ] ٤٩[
  ).٢/٣٦٣(التاریخ الكبیر ] ٥٠[
  ).٢/٣٦٣(ریخ الكبیر التا] ٥١[
  ).٢/٢٥٦(التاریخ الصغیر ] ٥٢[
  ).١/٢٥٥(المجروحین ] ٥٣[
  ).٣/١٧٤(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ] ٥٤[
  ).٧/١٧٩(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ] ٥٥[
  ).٩:ص(الضعفاء والمتروكین ] ٥٦[
  ).٢/٢٣١(المجروحون ] ٥٧[
  ).٢/١٣٨(تقریب التھذیب ] ٥٨[
  ).٧/٢٤٨٠(بن عدي الكامل ال] ٥٩[
  ).٣/٧٣(المجروحین ] ٦٠[
  ).٧/٢٤٨٠(الكامل البن عدي ] ٦١[
  ).٧/٢٤٨٠(الكامل البن عدي ] ٦٢[
  ).٧/٢٤٨٠(الكامل البن عدي ] ٦٣[
  ).٢/٦٢٩(المغني في الضعفاء ] ٦٤[
  ).٤/٢٦(میزان االعتدال ] ٦٥[



  ).٢/٦٢٩(المغني في الضعفاء ] ٦٦[
  ).٥/٣٥٨(لسان المیزان ] ٦٧[
  ).٢/٢٠٥(تقریب التھذیب  ]٦٨[
  ).٢/٢١٧(كتاب الموضوعات ] ٦٩[
  ).٤٠١ ٤٠٠(اقتضاء الصراط المستقیم ] ٧٠[

  من غیر تأویل صلى اهللا علیھ وسلم  التصدیق بالنبي  .١١
  لطف اهللا بن مال عبد العظیم خوجھ. د
   

  عادت جذعا: مقدمة
لم،   إن ما حدث أخیًرا أحیا كثیرا من القضایا المتعلقة بحقوق النب ھ وس ي صلى اهللا علی

ة، من    وارث،    : كادت أن تغیب، فتموت بین الحوادث المتداخل حروب، واحتالل، وك
ة  ارات مھلی وال وتج ي: وأم ھم، ومالھ ن اهللا   .. أس ة ع دة، وغفل ھوات مفس تن وش وف

  !!.تعالى والدار اآلخرة
دینھا،            ا ب لم، وقیامھ ھ وس لى اهللا علی د ص ة محم ة أم ي یقظ یئون ف بب المس د تس لق

ھ   ا، وتعالیم ا بنبیھ والء     . واعتزازھ ر، وال ان والكف ین اإلیم راع ب ة الص ت حقیق فھم
  :والبراء، وأدركت معاني اآلیات

د             { - تم ق ا عن اال ودوا م ألونكم خب م ال ی ة من دونك ذوا بطان وا ال تتخ ذین آمن ا ال یا أیھ
تعقلون بدت البغضاء من أفواھھم وما تخفي صدورھم أكبر قد بینا لكم اآلیات إن كنتم 

ا وإذا   *  الوا آمن ھا أنتم أوالء تحبونھم وال یحبونكم وتؤمنون بالكتاب كلھ وإذا لقوكم ق
دور     ذات الص یم ب * خلوا عضوا علیكم األنامل من الغیظ قل موتوا بغیظكم إن اهللا عل

وا ال   بروا وتتق ا وإن تص وا بھ یئة یفرح بكم س ؤھم وإن تص نة تس كم حس إن تمسس
  .} بما یعملون محیطیضركم كیدھم شیئا إن اهللا

  }وال یزالون یقاتلونكم حتى یردوكم عن دینكم إن استطاعوا{ -
د أنفسھم       { - دا من عن ارا حس انكم كف ود كثیر من أھل الكتاب لو یردونكم من بعد إیم

  .}من بعد ما تبین لھم الحق
داه باطل، ال    ا ع  أدركت علو اإلسالم على كل األدیان، وأنھ الدین الحق وحده، وأن م

  .یدانیھ بحال
دثر  . ھذه األصول التي أراد لھا الكافرون المحاربون لدین اهللا تعالى، أن تتوارى، وتن

ا،      ا، ودینھ ا، وقرآنھ د نبیھ ون ض ھا أن تك یت لنفس ة، رض ن األم ة م اونھم فئ تع
  !!.؟..وأمتھا

: غیر أن ھذا الحدث، وما تبعھا من حركة المسلمین، الممتلئة إیمانا، وتصدیقا، ومحبة
ي إعادة صیاغة            أ وا شوًطا ف انوا قطع د ك الھم، وق را من آم درا كبی خرسھم، وحطم ق

ذا     اء ھ الم، فج و اإلس راء، وعل والء والب یة ال ا قض ي منھ ورة تختف ي ص الم، ف اإلس
د،    الحدث فأعادھا جذعا، فصار لزاما علیھم أن یبدءوا ھذا التحریف والخلط من جدی

ر، إلصالح     ة أكب ذین یتكلمون       وبأسلوب آخر، وبجھد وحیل ك ال یھم أولئ ده عل ا أفس م
  ..!!.بحقیقة ما في ضمیرھم، وما تكنھ قلوبھم، لعلھم یقدرون على تغییر عقیدة المسلم



ا رأوه        راء، بم والء والب ة ال ا لحقیق ا وإدراك وأنى لھم ذلك، والمسلمون الیوم أكثر فھم
الحرب، واالحتالل، والت    دمیر، والنھب  من عدوانھم وعدواتھم لإلسالم والمسلمین، ب

م      !!. ؟..والحصار ائھم، ومن كالم ربھ دي علم ى أی م    : فما لم یفھموه عل وه من ظل فھم
  .وعدوان الكافر

  .اإلیمان بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم: ومن الحقائق التي عادت جذعا الیوم
   

  :أدلة التصدیق
  :اإلیمان بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم یتضمن أمرین

  .لتھ ونبوتھ؛ أي كونھ رسوال نبیاتصدیقھ في رسا: األول -
  .تصدیقھ فیما أخبر بھ، وأمر بھ؛ أي قبول خبره وأمره: الثاني -

ل   ى ك رض عل و ف ح     : وھ د، وال یص ر أو عب ى، ح ر أو أنث الغ، ذك ل، ب ان، عاق إنس
  .اإلسالم إال بھ

دیق  ي    . فاإلسالم ال بد فیھ من خضوع وانقیاد، وال یكون ذلك إال بالتص ذب النب فمن ك
لما،     . لم یخضع لھ، ولم ینقد: یصدق بھ في خبره، وفي أمرهولم  م ال یكون مس ومن ث

ر   واع الكف ن أن ذیب  : فم ر التك دیق  ( كف د التص و ض راض  )وھ د   ( ، واإلع و ض ھ
  ).الخضوع واالنقیاد
  .شرعیة، ومنطقیة عقلیة: وأدلة ھذا الوجوب

  :فاألدلة الشرعیة، منھا قولھ تعالى
  .}ورسولھ والنور الذي أنزلنا فآمنوا باهللا{: الدلیل األول

لم          ھ وس ان برسولیتھ صلى اهللا علی ي وجوب اإلیم ص صریح ف . }ورسولھ {: فھذا ن
  .، ال شيء یصرفھ عن الوجوب إلى االستحباب}والنور الذي أنزلنا{: وبرسالتھ

  .}ومن لم یؤمن باهللا ورسولھ فإنا أعتدنا للكافرین سعیًرا{: الدلیل الثاني
ین   وھذا النص عكس السا رن ب بق، ھناك أمر، وھنا وعید لمن لم یؤمن، وفي كلیھما ق

وم      عیر، ومفھ الكفر والس ا ب ؤمن بھم م ی ن ل د م ا توع ن ھن ولھ، لك اهللا ورس ان ب اإلیم
  .أن من آمن بھما نجى من الكفر والسعیر: المخالفة

نم    {: الدلیل الثالث ي جھ یس ف فمن أظلم ممن كذب على اهللا وكذب بالصدق إذ جاءه أل
  .}والذي جاء بالصدق وصدق بھ أولئك ھم المتقون* للكافرین  مثوى

ھ والصاحبة، ونحو    : أن أظلم الظلم: وداللة اآلیة الكذب على اهللا تعالى بنسبة الولد إلی
ھ       اء ب ذي ج وحي ال ذیب ال دق؛ أي تك ده من ص ن عن اء م ا ج ذیب بم ذا التك ك، وك ذل

ین ول األم نم . الرس واھم جھ افرون، مث المون، ك ؤالء ظ م  . فھ ون، وھ دھم المتق وض
النبي صلى اهللا علیھ وسلم الذي جاء بالصدق، وھو القرآن، والمؤمنون المصدقون لھ 

  .فھذا نص صریح في كفر من كذب برسالة النبي صلى اهللا علیھ وسلم. فیما جاء بھ
   

  .في أي شيء یصّدق؟
الرسالة، فمن  إن مبنى تصدیقھ فیما أخبر، یقوم على اإلقرار لھ صلى اهللا علیھ وسلم ب

  .أقر لھ بالرسالة، وجب علیھ تصدیقھ مطلقا
  .أما اإلقرار بأنھ رسول من عند اهللا مع رد خبره وأمره الثابت، فھو تناقض وكفر



  :واألخبار الواردة عنھ صلى اهللا علیھ وسلم على ثالثة أنحاء
  .ثابت یقینا، قد تلقتھ األمة بالقبول، مثل ما في الصحیحین عموما -١
  .ل یقینا، كالموضوعات واألحادیث الضعیفة غیر المنجبرةباط -٢
  .ما بین ذلك، للعلماء فیھا نظر واختالف -٣

ى صاحب      ذب عل ھ ك فأما الباطل، فرده وتكذیبھ ھو الواجب الذي ال ینبغي غیره؛ ألن
  .الشریعة

ى       ى بحث ونظر أدى إل ادا عل وأما المختلف فیھ، فال إثم على من رده فلم یقبلھ، اعتم
م     تضع دیل، رده بعل دیث والجرح والتع یفھ ورده، أو ثقة في قول عالم، من علماء الح

  .ودرایة
لكن الشأن في الثابت یقینا، فال یجوز رده وال تكذیبھ، فمن فعل ذلك فھو مكذب بالنبي 

  .العناد: غیر مصدق لھ، أو مصدق لكنھ معاند، ومن أنواع الكفر
ا   ت یقین ع أھل العل     : ووصف الثاب ا أجم دیل، من أھل      ھو م دیث والجرح والتع م بالح

ي    السنة والجماعة، على تلقیھ بالقبول والتصحیح، واإلجماع من الحجج الشرعیة، الت
  :ال یخالف فیھا أحد من أھل العلم، لقولھ تعالى

ا      { - ھ م ؤمنین نول ر سبیل الم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لھ الھدى ویتبع غی
  .}راتولى ونصلھ جھنم وساءت مصی

م بشر              دعوى أنھ دیث، ب م بالح حیح أھل العل ول تص ض قب ى من رف ذا رد عل وفي ھ
ى          ع عل ي مجموعھم، ومجموعھم ال یجتم ل ف ي آحادھم، ب یخطئون، فلیست الحجة ف

  .ضاللة، كما دلت اآلیة
  :ومن أمثلة ھذا الثابت بیقین

ض        -١ د بع ث انتق ا، حی ع أفرادھ لم، دون جمی اري ومس حیح البخ ي ص ا ف ة م جمل
أحادیثھما، من جمع من المحدثین الثقات، المعروفین بالسنة والعدالة، لكن ال یصح أن 

  .یكون ذلك سببا في الطعن في شيء فیھما
ا            -٢ ر، العشرة فم ع الكثی ر عن الجم ع الكثی ا الجم ي رواھ اآلثار المتواترة، وھي الت

  .فوق، حیث یستحیل عادة تواطؤھم على الكذب
اد        أصول اآلثار التي است -٣ واب االعتق ي أب ا، ف قر اعتقاد أھل السنة والجماعة علیھ

  .والشریعة
ادا         ھ واجتھ حیح والتضعیف، نظرا من ي التص اد ف وفرق بین الذي یرد الحدیث باجتھ
زاج،       الھوى والم ل ب دة، ب دون قاع في تطبیق قواعد الجرح والتعدیل، وبین الراد لھ ب

منھ، إال ما الءمھ ووافق میوالتھ، فھذا فھذا قد یرد جمیع الحدیث، فال یقبل وال واحدا 
مكذب غیر مصدق؛ ألنھ إن كان مصدقا برسالة النبي صلى اهللا علیھ وسلم، فال بد أن 
ار   یصدق أن دینھ محفوظ بمصادره، وھي الكتاب والسنة، لكن رده للسنة یتضمن إنك

  .أن یكون دینھ محفوظا، وھذا فیھ إنكار للرسالة من أصلھا
   

  .التكذیب تأویل في معنى
ي           ر عن النب ل الخب ذلك یكون بتأوی ت ردا صریحا، فك ا ثب والتكذیب كما یكون برد م

د         د وتعم ة، بقص ھ بالكلی اه، ویبطل داللت . صلى اهللا علیھ وسلم تأویال یخرجھ عن معن



م        ة، وھ ون بالباطنی ذین یلقب افقون ال ھ المن القرامطة، واإلسماعیلیة،   : وھو مسلك یتبع
دروز، یریة، وال اھرا   والنص ریعة ظ ون أن للش ذین یزعم وفیة، ال ن الص ف م وطوائ

ا       ة تمام ة مخالف اني الباطن ون المع وباطنا، فظاھرھا للعوام، وباطنھا للخواص، ویجعل
  .لدالالت النصوص

دعین          : وھي أیضا  دیث، الم ر الح حاب الفك ة جماعة من المعاصرین، من أص طریق
أ      ریعة، ت ل الش ن بتأوی ھ، لك الم وتعظیم زام اإلس لالت ا،  : ویًال یعط ا، ومعانیھ داللتھ

ع        . وأحكامھا ق م ا یتواف وه بم ق أھواءھم، إال ردوه وأول ر ال یواف فما من ُحكم وال خب
  :أھوائھم، وركبوا ألجل ذلك طرق التحریف

ر؛ ألن        - ذا العص ي ھ ع ف اص، وال ینف رف خ زمن ولظ ان ل م ك نص والحك ذا ال فھ
  .الظرف تغیر

  .اللغةوھذا النص لھ تفسیرات أخرى في  -
  .وھذا النص یتعارض مع الحریة، والحریة من أسس اإلسالم، فال بد من تأویلھ -
  .وفي ھذه األحادیث لسنا ملزمین باألخذ بتصحیح بشر یخطئون -
   

ض           دین أھواءھم، مستدلین بكالم بع را، إال ردوه معتم را وال خب وا أم ا ترك وھكذا م
إساءة الفھم، فما حالھم إال حال المكذب، العلماء مبتوًرا، أو مسیئین الفھم، أو قاصدین 

  .وما فعلھم إال فعل المكذب
فال ریب أن ھذا كفر، كفر التكذیب الصریح، بل ھو أخبث، إذ یوھم أن صاحبھ معظم 
وع من    للشریعة، عامل بھا، بینما ھو محرف لھا، معطل ألصولھا وحقائقھا، وھذا الن

  :علیھ وسلم یشتھر وینتعش في حالتین التكذیب المبطن الخفي ألخبار النبي صلى اهللا
ي       - ذیب النب ار تك ون من إظھ في حال غلبة الشریعة وھیمنتھا، فیخاف أولئك المحرف

  .صلى اهللا علیھ وسلم علنا وجھارا، فلیجئون إلى طریقة الشریعة الباطنة
وفي حال غلبة التدین على الناس، حیث تعتمد فئة ھذا األسلوب إلضالل الناس عن  -

ل   دینھم وصرفھم عنھ، فیفعلون ھذا بشریعة النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم، كما فع
  .بولس بشریعة عیسى علیھ السالم

   
  .أصول التصدیق

  :من أھم ھذه األصول
  :اعتقاد ھیمنة شریعتھ على سائر الشرائع، كما قال تعالى

  .}لیھوأنزلنا إلیك الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیھ من الكتاب ومھیمنا ع{ -
ا  { - وإذ أخذ اهللا میثاق النبیین لما آتیتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لم

ال          ا ق الوا أقررن م إصري ق ى ذلك ذتم عل رتم وأخ ال أأق ھ ولتنصرنھ ق ؤمنن ب م لت معك
  .}فاشھدوا وأنا معكم من الشاھدین

   
  :وھذا األصل ینضوي تحتھ ما یلي

  .تصدیقھ أنھ خاتم األنبیاء والرسل -١



د من رجالكم ولكن رسول اهللا        {: ویشھد لھذا المعنى قولھ تعالى ا أح د أب ما كان محم
  ):٦/٤٢٣التفسیر( قال ابن كثیر. }وخاتم النبیین وكان اهللا بكل شيء علیما

ق     " ول بطری ال رس ده، ف ي بع ان ال نب ده، وإذا ك ي بع ھ ال نب ى أن ص عل ة ن ذه اآلی ھ
ي، وال      األولى واألحرى؛ ألن مقام الرسالة أخص م إن كل رسول نب وة، ف ن مقام النب

لم من          ھ وس واترة عن رسول اهللا صلى اهللا علی ث المت ینعكس، وبذلك وردت األحادی
  ".حدیث جماعة من الصحابة

  :فلو ادعى مدع أنھ نبي فھو كاذب، والكذابون كثیر، وھم على صنفین
  .ود العنسيمن یدعي النبوة صراحة، فیتسمى بھا، كمسیلمة واألس: الصنف األول -
من ادعى مقاما كمقام النبوة، ولو سماه بمقام الوالیة، أو غیر ذلك، یزعم فیھ : الثاني -

فا، وفراسة  : أنھ یتلقى وحیا كوحي األنبیاء، ولو لم یسمھ وحیا، بل و  . إلھاما، وكش وھ
ي    د النب كاذب، إذ النبوة اسم ومقام، یتلقى فیھ الوحي من اهللا تعالى، وال یكون ألحد بع

  .لى اهللا علیھ وسلم بإجماع األمةص
  .فكل من ادعاه فقد افترى كذبا، سواء ادعى االسم، أو ادعى الحقیقة والمضمون

   
  .تصدیقھ أنھ أرسل للناس كافة -٢

  :ویشھد لھذا آیات في القرآن، كقولھ تعالى
  .}وما أرسلنا إال كافة للناس بشیرا نذیرا ولكن أكثر الناس ال یعلمون{ -
  .}یھا الناس إني رسول اهللا إلیكم جمیعاقل یا أ{ -
  .}تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیكون للعالمین نذیرا{ -

ت من         و ثاب ا ھ ل والجن، كم فرسالة النبي صلى اهللا علیھ وسلم عامة لجمیع البشر، ب
زة      أخبار الجن في القرآن في سورة الجن، وآخر األحقاف، ولیست خاصة، وھي می

المین أن یخرج عن شریعتھ،       تفرد بھا عن سائ ن الع دا م ر األنبیاء، وبذلك ال یسع أح
  .أو یرفض دعوتھ، أو یدعي أنھا ال تلزمھ

ا أو    -٣ ان یھوی واء ك ار، س ل الن ن أھ و م ھ فھ ؤمن ب م ی ھ ول م یتبع ن ل دیقھ أن م تص
  .نصرانیا أو غیر ذلك

  :ویشھد لھذا أدلة كثیرة، كقولھ تعالى
  .}فلن یقبل منھ وھو في اآلخرة من الخاسرین ومن یبتغ غیر اإلسالم دینا{ -
وا    {: وقال - دوا وإن تول د اھت وقل للذین أوتوا الكتاب واألمیین ءأسلمتم فإن أسلموا فق

  .}فإنما علیك البالغ واهللا بصیر بالعباد
ي    : (وقال علیھ الصالة والسالم - ؤمن ب م ال ی واهللا ال یسمع بي یھودي وال نصراني ث

  ).نارإال كان من أھل ال
تصدیقھ أن شریعتھ التي أتى بھا ھي أحسن الشرائع، وأن دین اإلسالم ھو أحسن    -٤

  .األدیان وأعالھا، وأن الیھودیة والنصرانیة ال تساویھا بحال
  :ویشھد لھذا أدلة كثیرة منھا

  .}وال تھنوا ال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنین{: قال تعالى -
  ).اإلسالم یعلو وال یعلى علیھ: (وقال صلى اهللا علیھ وسلم -



ال           -٥ ا، ف اة ونشاطاتھا، صغیرھا وكبیرھ ل أوجھ الحی ھ شامل لك تصدیقھ في أن دین
  .یخرج عنھ

  :ویشھد لھذا قولھ تعالى
ذلك أمرت     { ھ وب قل إن صالتي ونسكي ومحیاي ومماتي هللا رب العالمین ال شریك ل

  .}وأنا أول المسلمین
یجب تصدیقھا، واإلیمان بھا، والحاجة إلى التذكیر بھا  فھذه القضایا من األصول التي

ا            د تعطلیھ ا، ومن یری ب فیھ اس الری وس الن ي نف دخل ف في الوقت ماسة، لكثرة من ی
ي األرض،      و ف ال إسالم إال بعل ومحوھا، ولیعلم أن محوھا محو لإلسالم من أصلھ، ف

  :فھو دین اهللا تعالى الذي ارتضاه لعباده، قال تعالى
  .}كملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم اإلسالم دیناالیوم أ{
   

  :تصدیق مطلق
دق أن            إن من ص ة، ف درك الحكم م ت و ل ق، ول دیق المطل دیق التص ذا وإن من التص ھ
أمون، ال     و م ریعة، فھ ى الش ھ عل د ائتمن لم، فق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص دا رس محم

ذا،    ھ بھ ر         یكذب وال یفتري، واهللا تعالى شھد ل دیقھ من غی ذلك وجب تص ان ك إذا ك ف
  :تردد، ولو لم تتبد لھ الحكمة، ھذا حال المؤمنین

معنا      { - وا س نھم أن یقول یحكم بی ى اهللا ورسولھ ل ؤمنین إذا دعوا إل ول الم ان ق ا ك إنم
  .}وأطعنا وأولئك ھم المفلحون

رة        { - م الخی را أن یكون لھ ة إذا قضى اهللا ورسولھ أم من   وما كان لمؤمن وال مؤمن
  .}أمرھم ومن یعص اهللا ورسولھ فقد ضل ضالال مبینا

فال وربك ال یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم ثم ال یجدوا في أنفسھم حرجا  { -
  .}مما قضیت ویسلموا تسلیما

اس         لم، وذھب الن ر ممن أس د كثی ذبوه وارت لما أسري برسول اهللا عاد فأخبر قومھ فك
یا أبا بكر في صاحبك یزعم أن قد جاء ھذه اللیلة بیت ھل لك : "إلى أبي بكر فقالوا لھ

  ".المقدس وصلى فیھ ورجع إلى مكة
ر     و بك م أب ال لھ ك        : " فق ا یعجبكم من ذل دق، فم د ص ھ لق ان قال ئن ك ھ  ! واهللا ل واهللا إن ف

دقھ،        ار فأص ل أو نھ ي ساعة من لی لیخبرني أن الخبر یأتیھ من السماء إلى األرض ف
  ".ھفھذا أبعد مما تعجبون من

  ص" تھذیب السیرة.. "فسمي یومئذ الصدیق
  آداب زیارة المسجد النبوي  .١٢

  أحمد بن عبد العزیز الحمدان/ بقلم 
  :مقدمة* 

  صلوات ربي وسالمھ علیھ، -أنَّ زیارة مسجد رسول اهللا   -أخي الكریم  -اعلم 
   –نین وعلى آلھ الطیبین الطاھرین، وصحابتھ الغرِّ المیامین، وزوجاتھ أمھات المؤم

  سنة مستحبة بإجماع علماء اإلسالم األعالم، فمسجد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
  .أحد ثالثة مساجد ال ُتشد الرِّحال إالَّ إلیھا



لم  ة مساجد     : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ى ثالث د الرحال إال إل جد  : ال تش المس
  ".الحرام، ومسجدي ھذا، والمسجد األقصى

جد  ارة مس ت     وزی ام، ولیس وال الع تحبة ط لم مس ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص رس
  مخصوصة 

رة أن      جٍّ أو عم ة لح دیار المقدس ى ال ن أت ق لم ر واألرف ان األیس ا ك ن لمَّ ت، ولك بوق
  یزوره، 

ویصعب علیھ تخصیصھ بزیارة فھؤالء یستحب لھم أال یفوتوا الفرصة على أنفسھم،  
  بل 

ول اهللا    جد رس ارة مس ى زی ادروا إل رھم،    یب م ألج ھ أعظ الم، فإنَّ الة والس ھ الص علی
  ویدركون 

  .بالزیارة ماال یدركھ غیرھم
صالة في مسجدي ھذا خیر من ألف صالة فیما : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  ".سواه إال المسجد الحرام
  فإذا وصلت مسجد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فادخلھ بأدب وسكینة، وتجنب رفع 

ھ   الصوت فیھ، مقدمًا رجلك الیمنى عند دخولك، مصلیًا على رسول اهللا صلى اهللا علی
  . وسلم

  وصل في الروضة الشریفة ما یسر اهللا لك، فإنَّ الروضة لھا شرف وفضل،
اض      : "قال عنھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ري روضة من ری ي ومنب ما بین بیت

  ".الجنة
لى     ول اهللا ص ر رس ارة قب ب لزی م اذھ ر    ث ي بك احبیھ أب ري ص لم، وقب ھ وس اهللا علی

  الصدیق، 
لم     ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ر رس ام قب ف أم ا، وق ي اهللا عنھم اروق رض ر الف وعم

  الشریف، 
ًا       ب حی لم واج ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی ع رس أدب م إنَّ الت ض صوت، ف أدب وخف ب

ھ، السـالم علیك یا نبي ورحمة اهللا وبركات -یا رسـول اهللا-السـالم علیك :((ومیتًا؛ وقل
اهللا،السـالم علیك یا خیر خلق اهللا، السالم علیك یا سید المرسلین، وإمام المتقین، وقائد 

  . الغّر المحجلین
اللھم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على آل إبراھیم، وبارك على محمد 

  وعلى 
  . آل محمد كما باركت على آل إبراھیم إنك حمید مجید

ھد  ة،      أش حت األم ة، ونص ت األمان الة، وأدی ت الرس ك بّلغ ًا، وأن ول اهللا حق ك رس أن
  وجاھدت 

ك صالة تمأل أقطار           ا أفضل الجزاء، وصلى علی في اهللا حق جھاده، فجزاك اهللا عنَّ
  األرض 

  )).والسماء وسلَّم تسلیمًا كثیرًا
  ھ، وسلم علیھ،ثم خذ ذات الیمین قلیًال لتكون تجاه قبر أبي بكر الصدیق  رضي اهللا عن

  .وسل اهللا تعالى لھ الرضوان



  ثم خذ ذات الیمین قلیًال لتكون تجاه قبر عمر الفارق  رضي اهللا عنھ وسلم علیھ،
  .وسل اهللا تعالى لھ الرضوان

ة للحجرة              ذي وضع حمای ة مسح الشبك ال ة من محاول ض الجھل ھ بع ا یفعل واحذر م
  الشریفة،

ذا   أو استقبال القبر الشریف حال الدعاء،  إنَّ ھ أو الوقوف أمام القبر كھیئة المصلي، ف
  من 

  .األمور التي لم یشرعھا لنا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فھي بدع محدثة
وتستحب زیارة البقیع، وفیھ قبور كثیر من الصحابة والتابعین والصالحین رضي اهللا  

  عنھم، 
  .وزیارة قبور شھداء أحد رضي اهللا عنھم

صلى  -كما علَّمنا رسول الھدى  -أن یقف عند مقابرھم؛ ویقول  ویستحب لمن زارھم
  اهللا 

ا        : ((علیھ وسلم ؤمنین والمسلمین، وإّن دیار من الم یكم أھل ال  -إن شاء اهللا -السالم عل
  بكم 

  )).الحقون، نسأل اهللا لنا ولكم العافیة
ارة        ذھب لزی م ت ك، ث جد  ثم احرص ـ بارك اهللا فیك ـ على أن تتطھر في مقر إقامت مس

  قباء، 
ھ، والصالة          ى زیارت لم عل ھ وس والصالة فیھ، فإنَّھ مما حّث رسول اهللا صلى اهللا علی

  فیھ،  
ال   ھ ق اء         :"حیث جاء عنھ صلى اهللا علیھ وسلم أن جد قب ى مس م أت ھ ث ي بیت ر ف من تطھ

وصلى اهللا على نبینا محمَّد وعلى آلھ وصحبھ ". فصلى فیھ صالة كان لھ كأجر عمرة
  .وسلَّم

  أروع قصص الحب  .١٣
  شائع محمد الغبیشي 

زدان         ي النھى ت اق أول ھ أعن الحدیث عن العظماء یأخذ بمجامع القلوب و تشرأب إلی
بسیرھم المجالس و تعطر بأخبارھم األندیة و یتوق إلى معرفة سیرھم أصحاب الھمم 

اء و عشاق المعالي فما بالكم إخوتي إذا كان الحدیث عن إمام العظماء و أشرف الشرف
ة للسامرین و             در یسري بضوئھ متع دیث عن الب ان الح الكم إذا ك ا ب بالء م و سید الن

  دلیًال للحائرین بل ھو الشمس تھدي نورھا وجھ األرض فیتألأل ضیاء و نورًا 
  وفم الزمان تبسم و ثناء*** ولد الھدى فالكائنات ضیاء   

  للدین و الدنیا بھ بشراء*** الروح و المأل المالئك حولھ 
  و اللوح و القلم البدیع رواء*** و الوحي یقطر سلسًال من سلسل 

  و مساءه بمحمد وضاء*** یوم یتیھ على الزمان صباحھ 
  و تضوعت مسكًا بك الغبراء*** بك بشر اهللا السماء فزینت 

  منھا و ما یتعشق الكبراء*** یا من لھ األخالق ما تھو العال 
  رى بھن و یولع الكرماءیغ*** زانتك في الخلق العظیم شمائل 



ین             ا وب ون بینھ ن الب ھ و لك ا الكون كل ي أشرقت فعمت بنورھ حدیثنا عن الشمس الت
ام      ى قی رة إل ى منی شمسنا شاسع جدًا فشمسنا تغرب و شمسھ صلى اهللا علیھ و سلم تبق

َوَداِعیًا ِإَلى اللَِّھ *َوَنِذیرًا  َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِھدًا َوُمَبشِّرًا:  (الساعة قال تعالى 
   ٤٦األحزاب)ِبِإْذِنِھ َوِسَراجًا مُِّنیرًا 

َن             : (وقال تعالى وَن ِم ُتْم ُتْخُف ا ُكن رًا مِّمَّ ْم َكِثی یُِّن َلُك وُلَنا ُیَب اءُكْم َرُس ْد َج اِب َق َل اْلِكَت َیا َأْھ
   ١٥المائدة) ِھ ُنوٌر َوِكَتاٌب مُِّبیٌن اْلِكَتاِب َوَیْعُفو َعن َكِثیٍر َقْد َجاءُكم مَِّن الّل

ھ      } من اهللا نور { : [قال اإلمام الطبري رحمھ اهللا  دا صلى اهللا علی النور محم ي ب یعن
وسلم الذي أنار اهللا بھ الحق وأظھر بھ اإلسالم ومحق بھ الشرك فھو نور لمن استنار 

  ـ ٥٠١صـ٤تفسیر الطبري ج...] بھ
ول     عن عرباض بن ساریة قال سمعت ر لم یق ھ وس د   : سول اهللا صلى اهللا علی ي عب ان

لم رأت حین وضعتھ        ھ وس اهللا وخاتم النبیین فذكر فیھ إن أم رسول اهللا صلى اهللا علی
ال ) نورا أضاءت منھ قصور الشام  ؤوط   : ق ال     : شعیب األرن ره ق حیح لغی دیث ص ح

ة مضیئة      : ( جابر رضي اهللا عنھ  حیان ـ أي لیل ة أض ي لیل ال غیم   رأیت رسول اهللا ف
ة            ھ حل ر و علی ى القم لم و إل ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی ى رس ر إل ت أنظ ا ـ فجعل فیھ

  رواه الترمذي ) حمراء فإذا ھو أحسن عندي من القمر 
لم     : عن أنس بن مالك قال  ھ وس لما كان الیوم الذي دخل فیھ رسول اهللا صلى اهللا علی

ات    ذي م وم ال ا        المدینة أضاء منھا كل شيء فلما كان الی ا كل شيء ولم م منھ ھ أظل فی
ا       ا قلوبن ى أنكرن ھ حت ي دفن ا لف ) نفضنا عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم األیدي وإن

  صحیح : رواه الترمذي و قال األلباني
ا     د ظلمتھ وب بع حدیثنا أیھا الكرام عن السراج المنیر الذي امتن اهللا بھ علینا فأنار القل

ھ    و أحیاھا بعد مواتھا و ھداھا بعد  ان صلى اهللا علی ضاللتھا و أسعدھا بعد ِشقوتھا فك
  : و سلم الصباح بعد لیل طویل مظلم بھیم 

  غشت البریة ظلمة سوداء*** بزغ الصباح بنور وجھك بعدما  
  و سعى على الكون الفسیح ضیاء*** فتفتقت بالنور أركان الدجى 

  رداءتروى بھ الفیحاء و الج*** و مضى السالم على البسیطة صافیًا 
  فاضت بجود سخائھا األنحاء*** حتى صفت للكون أعظم شرعة 

  یا خیر من سعدت بھ األرجاء*** یا سید الثقلین یا نبع الھدى 
ذنا اهللا        ار فأنق ن الن رة م حدیثنا عن الرحمة المھداة و النعمة المسداة كنا على شفا حف

ًا َوال   (بھ قال تعالى  ِھ َجِمیع ِل اللَّ ْیُكْم ِإْذ      َواْعَتِصُموا ِبَحْب ِھ َعَل َت اللَّ ُروا ِنْعَم وا َواْذُك  َتَفرَُّق
َن ا        َرٍة ِم َفا ُحْف ى َش ُتْم َعَل ًا َوُكْن ِھ ِإْخَوان اِر  ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْیَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِت لنَّ

  ) ١٠٣:آل عمران) (َلَعلَُّكْم َتْھَتُدوَن َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَھا َكَذِلَك ُیَبیُِّن اللَُّھ َلُكْم آَیاِتِھ
حدیثا عن أروع قصص الحب و لكن من الُمحب ؟ و من المحبوب ؟ و ما نوع الحب  

  ؟ 
دیث عن   ، أما الُمحب فالشجر و الحجر و والجبل و السھل و الحیوان و الطیر  و الح

إلى وجھھ حب البشر لھ فشيء آخر و حدیث آخر ما بالكم بحب أعین اكتحلت بالنظر 
ھ    الكریم و آذان تلذذت بسماح حدیثھ ما بالكم بحب من جالسھ و عاشره صلى اهللا علی

  . و سلم ال شك أنھ حٌب لم ُیشھد مثلھ على وجھ البسیطة



و     ل ھ أما المحبوب فھو خیر من مشى على األرض و خیر من طلعت علیھ الشمس ب
ھ دواء و نفث  رورھا ریق ا و س یاؤھا بھجتھ دنیا و ض مس ال ب ش ھ أطی فاء و عرق ھ ش

ة النظر و          دة متع ذب األفئ وب و یجت درر یأسر القل الطیب أجمل البشر و أبھى من ال
ا من               ا یحصل لھ ال تسل عم ل األسماع ف وب قب ھ لقل م أساخت ل شفاء البصر إذا تكل

  . السعادة و اإلمتاع كم شفى قلبًا ملتاعًا و كم ھدى من أوشك على الھالك و الضیاع 
ي وصفھ    قال ابن الجو  ھ اهللا ف ھ       : [ زي رحم ھ السواكن فحن إلی من تحركت لعظمت

ى عن           ٌل كن ل ك ھ الجب زل ل ھ الحصى ، و تزل ي كف الجذع ، و كلمھ الذئب ، و سبح ف
د         دھر تزی ة ال د و زین ت واسطة العق ال ، أن شوقھ بلسانھ یا جملة الجمال ، یا كل الكم

ى األرض   على األنبیاء زیادة الشمس على البدر ، و البحر على . القطر و السماء عل
بھم و     ین كت م ، و ع ب فلكھ ت قط رھم ، أن دور أم ك ی درھم و علی درھم و ب ت ص أن

  . واسطة قالدتھم ، و نقش فصھم و بیت قصدھم 
  . لیلة المعراج ظنت المالئكة أن اآلیات تختص بالسماء فإذا آیة األرض قد علت 

م ذوو أجنحة ، إن       اع صعودھم ألنھ یس العجب ارتف ھ     ل اع جسم طبع ا العجب الرتف م
  ... ] . الھبوط بال جناح جسداني 

  . المحبوب ھو محمد بن عبد اهللا صلى اهللا علیھ و سلم 
ذع و أسكب         جر و أبكى الج أما نوع الحب فیكفي أنھ حب أنطق الحجر و حرك الش

  دمع البعیر فما بالك بإنسان لھ جنان یفیض بالحب و الحنان ؟ 
ارك نتج   ي المب ا أخ ا و     فھی ب أروعھ ص الح ن قص ار م ة نخت تان المحب ي بس ول ف

  : نقتطف باقة عطرة من ذلك البستان الذي ُملئ بأجمل األزھار و أعبقھا 
  : الجذع یحن : القصة األولى 

ال   ذوع من       : ( عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھما ق ى ج جد مسقوفا عل ان المس ك
لم إذا خطب      ھ وس لى اهللا علی ي ص ان النب ھ    نخل فك ا صنع ل ا فلم ذع منھ ى ج وم إل یق

المنبر وكان علیھ فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى اهللا 
  رواه البخاري ) علیھ وسلم فوضع یده علیھا فسكنت 

وم          وم ی ان یق لم ك ھ وس ي صلى اهللا علی ا أن النب عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھم
ل    الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقال ا رسول اهللا أال نجع ت امرأة من األنصار أو رجل ی

ر فصاحت      ى المنب ع إل لك منبرا قال إن شئتم فجعلوا لھ منبرا فلما كان یوم الجمعة دف
ین الصبي     ئن أن النخلة صیاح الصبي ثم نزل النبي صلى اهللا علیھ وسلم فضمھا إلیھ ت

  رواه البخاري ) ا الذي یسكن قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندھ
ھ  : ( و زاد في سنن الدارمي بسند صحیح قال  أما و الذي نفس محمد بیده لو لم التزم

لم       ھ و س ى رسول اهللا صلى اهللا علی ھ   ) لما زال ھكذا إلى یوم القیامة حزنًا عل أمر ب ف
  . فدفن 

  یا سماء ما طاولتھا سماء*** كیف ترقى رقیك األولیاء  
  كما مّثَل النجوَم الماُء***  إنما مثلوا صفاتك للناس

  فعجیب أن یجمد األحیاء*** حن جذع إلیك و ھو جماد 
ى رسول اهللا صلى       : كان الحسن رحمھ اهللا یقول   یا معشر المسلمین الخشبة تحن إل

  . اهللا علیھ وسلم شوقًا إلى لقائھ فأنتم أحق أن تشتاقوا إلیھ 



ت  ما أع: عن عمرو بن سواد عن الشافعي رحمھ اهللا  طى اهللا نبیًا ما أعطى محمدًا فقل
أعطي محمدًا حنین الجذع حتى سمع صوتھ فھذا : قال. أعطى عیسى إحیاء الموتى : 

  . أكبر من ذلك 
  و یذرف دمعھ حزنًا علیك**** یحن الجذع من شوق إلیك   

  لفقد حدیثكم و كذا یدیك**** و یجھش بالبكاء و بالنحیب 
  حلمي أن أقبل مقلتیك و**** فمالي ال یحن إلیك قلبي 

  و ینعم ناظري من وجنتیك**** و أن ألقاك في یوم المعاد 
  و أبذل مھجتي دومًا فداك**** فداك قرابتي و جمیع مالي 

  إذا بذلت حیاتي في رضاك**** تدوم سعادتي و نعیم روحي 
  فحبي ال یحق في سماك**** حبیب القلب عذر ال تلمني 

  أطمح أن ُأقرب من عالكو **** ذنوبي أقعدتني عن علو 
  فتجبر ما تصدع من ھواك**** لعل محبتي تسمو بروحي 

  : الحمامة تشتكي : القصة الثانیة   
ھ      : ( عبد اهللا بن مسعود عن أبیھ رضي اهللا عنھ قال  ا مع رسول اهللا صلى اهللا علی كن

ى            رة إل ال فجاءت الحم ذناھما ق رة فأخ ا فرخا حم جرة فیھ ا بش وسلم في سفر ومررن
من فجع : ول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھي تصیح فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلمرس

ا؟ ذه بفرخیھ ال!! ھ ن ق ا نح ال فقلن ا: ق ال ) فردوھم اكم و ق و داود والح ذا : رواه أب ھ
  حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه 

  تشكو إلیك بقلب صب واجف*** جاءت إلیك حمامة مشتاقة  
  حرم و أنك منزل للخائف*** م من أخبر الورقاء أن مقامك

  : الجمل یبكي : القصة الثالثة   
أردفني رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خلفھ ذات یوم فأسر : (عن عبد بن جعفر قال 

ھ رسول اهللا صلى اهللا           ا استتر ب ان أحب م اس وك ن الن إلي حدیثا ال أحدث بھ أحدا م
لرجل من األنصار فإذا فیھ ناضح علیھ وسلم لحاجتھ ھدفا أو حایش نخل فدخل حائطا 

زل رسول اهللا صلى اهللا       اه فن ت عین لھ فلما رأى النبي صلى اهللا علیھ وسلم حن وذرف
ل؟        ذا الجم ال من رب ھ راه وسراتھ فسكن فق لم فمسح ذف ھ وس ن   ! علی فجاء شاب م

إلّي  أال تتقى اهللا في ھذه البھیمة التي ملكك اهللا إیاھا فإنھ شكاك: األنصار فقال أنا فقال
ھ     ھ وتدئب ك تجیع م أن ؤوط      ) وزع ال شعیب األرن د ق ام أحم حیح   : رواه اإلم إسناده ص

  . على شرط مسلم
ا من رسول اهللا     : عن یعلى بن مرة الثقفي رضي اهللا تعالى عنھ قال ثالثة أشیاء رأیتھ

ا رآه    ال فلم ھ ق نى علی ر یس ا ببعی ھ إذ مررن یر مع ن نس ا نح لم بین ھ وس لى اهللا علی ص
ر جرج ال     البعی لم فق ھ وس لى اهللا علی ي ص ھ النب ف علی ھ فوق ع جران ن : (ر فوض أی

ال  ) بعنیھ: (فجاءه فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم !) صاحب ھذا البعیر؟ ھ   : ق ل نھب ب
أما إذ ذكرت ھذا من أمره فإنھ شكا كثرة : (لك وإنھ ألھل بیت مآلھم معیشة غیره قال 

ي صلى اهللا      ث: قال) العمل وقلة العلف فأحسنوا إلیھ  ام النب زال فن ا من م سرنا حتى نزلن
علیھ وسلم فجاءت شجرة تشق األرض حتى غشیتھ ثم رجعت إلى مكانھا فلما استیقظ 

ال    ھ فق ي أن      : ( رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ذكرت ل ا ف جرة استأذنت ربھ ھي ش



ة    قال ثم سرنا فمررنا بماء فأتتھ امرأة با) تسلم على رسول اهللا فأذن لھا  ھ جن ا ب بن لھ
د رسول اهللا     : ( فأخذ النبي صلى اهللا علیھ وسلم بمنخره ثم قال ي محم ال  ) اخرج إن ق

ا أن     بن فأمرھ ثم سرنا فلما رجعنا من مسیرنا مررنا بذلك الماء فأتتھ المرأة بجزر ول
الحق     ك ب ذي بعث ترد الجزر وأمر أصحابھ فشربوا اللبن فسألھا عن الصبي فقالت وال

د    :قال الھیثمي ) . ریبا بعدك  ما رأینا منھ ي بنحوه وأح رواه أحمد بإسنادین والطبران
  . إسنادي أحمد رجالھ رجال الصحیح و صححھ األلباني

  : الحجر و الشجر یسلم من فرط الحب : القصة الثالثة  
لم     ھ وس ي ال أعرف حجر    : ( عن جابر بن سمرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا علی إن

ھ اآلن   بمكة كان یسلم علي ام    ) قبل أن أبعث إني ألعرف ذي و اإلم لم و الترم رواه مس
  أحمد 

وعن علي رضي اهللا تعالى عنھ قال كنت مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم بمكة فخرجنا 
  . في بعض نواحیھا فما استقبلھ جبل وال شجر إال وھو یقول السالم علیك یا رسول اهللا

  :  الطعام و الحجر یسبح: القصة الرابعة  
روى علقمة عن عبد اهللا قال إنكم تعدون اآلیات عذابا وإنا كنا نعدھا على عھد رسول 
لم   ھ وس لى اهللا علی ي ص ع النب ام م ل الطع ا نأك د كن ة لق لم برك ھ وس لى اهللا علی اهللا ص
ھ        ده فی اء فوضع ی لم بإن ھ وس ونحن نسمع تسبیح الطعام قال وأتي النبي صلى اهللا علی

ى الوضوء      فجعل الماء ینبع من بی ھ وسلم حي عل ن أصابعھ فقال النبي صلى اهللا علی
ھذا حدیث حسن : رواه الترمذي و قال)المبارك والبركة من السماء حتى توضأنا كلنا 

  صحیح 
إني لشاھد عند رسول اهللا في حلقة وفي یده حصى :" عن أبي ذر رضي اهللا عنھ قال 

ة     فسبحن في یده وفینا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فسم ي الحلق ". ع تسبیحھن من ف
حیح      ي ص ناد الطبران زار وإس رین، والب ع البح ط مجم ي األوس ي ف ھ الطبران أخرج

  . رجالھ ثقات 
  لداود أو الن الحدید المصفـح*** لئن سبحت صـم لجبال مجیبــھ 

  و إن الحصا في كفـھ لیسبِّـح*** فإن الصخور الُصـــمَّ النت بكفھ 
  فمن كفھ قد أصبح الماء یطفـح*** ن العصـا وإن كان موسى أنبع الماء م

  : الحجر والشجر یسجد : القصة الخامسة  
ھ            : عن ابن عباس قال  لم كأن ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ي عامر إل جاء رجل من بن
فدعاه رسول : یا محمد إنك تقول أشیاء ھل لك أن أداویك ؟ قال : یداوي ویعالج فقال 

جر  !) ھل لك أن أریك آیة؟: ( اهللا ثم قال  اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلى وعنده نخل وش
ع رأسھ           جد ویرف ھ وھو یس ل إلی ا قأقب ذقا منھ لم ع فدعا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
ھ               ال ل م ق ھ ث ین یدی ام ب لم فق ھ وس ھ صلى اهللا علی ى انتھى إلی ویسجد ویرفع رأسھ حت

امري  فقا) ارجع إلى مكانك : ( رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  ذبك  : ل الع واهللا ال أك
ال      م ق دا ث ھ أب ھ بشيء      : بشيء تقول ن صعصعة واهللا ال أكذب ا آل عامر ب ن  ) ی رواه اب

  إسناده صحیح : حبان و قال شعیب األرنؤوط 
ال         اني ق ححھا األلب ذي و ص ا الترم ي رواھ و في قصة رحلتھ صلى اهللا إلى الشام الت

ھ اهللا رحم  : (الراھب  المین  ھذا سید العالمین بعث ا       . ة للع ریش م ھ أشیاخ من ق ال ل فق



إنكم حیث أشرفتم منم العقبة لم یبق شجر و ال حجر إال خر ساجدا و    : علمك ؟ فقال 
  الحدیث ...ال یسجدون إال لنبي و إني ألعرفھ بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفھ 

  بالحق مشتمٍل بالبشر ُمّتسِم*** أكرم َبَخلق نبي زانھ ُخُلق   
  والبحر في كرم والدھر في ِھَمِم*** في ترٍف والبدر في شرٍف  كالزھر

  تمشي إلیھ على ساٍق بال قدِم*** جاءت لدعوتھ األشجار ساجدة 
  على النبي بمنَھل ومنسجِم*** یارّب أزكى صالٍة منك دائمة 

  وأطربت نغمات اآلي من ُأمم*** ما رّنحت عذبات البان ریح صبا 
  . یھتز فرحًا برسول اهللا صلى اهللا  الجبل: القصة السادسة  

و           ھ أب د و مع ل أح لم جب ھ و س ي صلى اهللا علی عن أنس رضي اهللا عنھ قال صعد النب
ال          ل ، فق م الجب ف بھ ان رضي اهللا عنھم فرج ر و عثم ر و عم ا   : (بك د فإنم ت أح اثب

  رواه البخاري ) علیك نبي وصدیق وشھیدان
و شوقًا للقاء رسول صلى اهللا علیھ و سلم  قال بعض الدعاة و إنما اھتز فرحًا و طربًا

  و صحبھ 
  إذ عاله فالوجد داُء*** ال تلوموا ُأحدًا الضطراب   

  ولكم أطرب المحب لقاُء*** ُأحد ال یالم فھـو محٌب 
د      : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ  ھ أح ع ل لم طل ھ وس أن رسول اهللا صلى اهللا علی

ا     ھذا جبل یحبنا ونحبھ اللھ: ( فقال  ین البتیھ ا ب ي أحرم م ) م إن إبراھیم حرم مكة وإن
  رواه البخاري 

  : الشجر یطیع النبي ویسارع إلى إجابتھ ویستأذن في السالم علیھ: السابعة 
ت  : وعن یعلى بن مرة عن أبیھ قال  سافرت مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم فرأی

ا   ى ھ ل إن رسول اهللا    منھ شیئًا عجبًا ، نزلنا منزًال ، فقال انطلق إل جرتین ، فق تین الش
ل     ك ، فانتزعت ك صلى اهللا علیھ و سلم یقول لكما أن تجتمعا ، فانطلقت فقلت لھما ذل
واحدة منھما من أصلھا فمرت كل واحدة إلى صاحبتھا فالتقیا جمیعًا ، فقضى رسول   

ا ،  : انطلق فقل لھما : اهللا حاجتھ من ورائھا ثم قال  ى مكانھ ا   لتعد كل واحدة إل فأتیتھم
ھ       ذا ب ي ھ ت إن ابن رأة ، فقال فقلت ذلك لھما ، فعادت كل واحدة إلى مكانھا ، و أتتھ ام
لمم ـ مس من الجن ـ منذ سبع سنین یأخذه كل یوم مرتین ، فقال رسول اهللا صلى اهللا     

م      : فأدنتھ منھ فتفل في فیھ، وقال) أدنیھ: (علیھ و سلم  ا رسول اهللا ث دو اهللا أن اخرج ع
ا   قال لھا رسول اهللا إذا رجعنا فأعلمینا ما صنع ، فلما رجع رسول اهللا استقبلتھ و معھ

لم  ھ و س لى اهللا علی ول اهللا ص ي رس ال ل من ، فق ط و س ان و أق بش : كبش ذا الك ذ ھ خ
واتخذ منھ ما أردت، قالت والذي أكرمك ما رأینا شیئًا منذ فارقتنا ، ثم أتاه بعیر ، فقام 

ال  بین یدیھ ، فرأى عیناه تدم ذا؟   : عان ، فعث إلى أصحابھ ، فق ركم ھ ا لبعی ر  ! م البعی
دًا          : یشكوكم؟ فقالوا  ھ لننحره غ دنا علی ھ تواع ر و ذھب عمل ا كب ھ ، فلم كنا نعمل علی

ا   : (فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم ) ال تنحروه ، و اجعلوه في اإلبل یكون معھ
  . صححھ الحاكم و وافق الذھبي و صححھ األرناؤط 

ي سفر      لم ف ھ و س و عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما قال كنا مع النبي صلى اهللا علی
د  : ( فأقبل أعرابي فلما دنا قال لھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم  ى   ) أین تری ال إل ق

ال   : قال ) ھل لك في خیر ؟ :( أھلي قال  ده ال    ( ما ھو ؟ ق ھ إال اهللا وح تشھد أن ال إل



ھ و أن محم   ده و رسولھ   شریك ل ال  ) دًا عب ال       : ق ول ؟ ق ا تق ى م ذه  ( من شاھٌد عل ھ
د     ) الشجرة  ت تخ وادي فأقبل فدعاھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم و ھي بشاطئ ال

األرض خدًا حتى جاءت بین یدیھ فاستشھدھا ثالثًا فشھدت أنھ كما قال ثم رجعت إلى 
م       ك بھ ایعوني آت ال إن یب ي فق ت معك     منبتھا و رجع األعراب ك فكن ) و إال رجعت إلی

  . رواه الدارمي 
  : األسد یودع مولى رسول اهللا : القصة الثامنة  

ال  : عن محمد بن المنكدر  ت  : أن سفینة مولى رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم ق ركب
ة            ي أجم وح ف ي الل ا فطرحن ا لوحا من ألواحھ ت فیھ ي كن البحر فانكسرت سفینتي الت

ھ  : ي یریدني فقلت فیھا األسد فأقبل إل یا أبا الحارث أنا مولى رسول اهللا صلى اهللا علی
ة و وضعني        ي من األجم ى أخرجن ھ حت و سلم فطأطأ رأسھ و أقبل إلي فدفعني بمنكب

ھ       دي ب ك آخر عھ ان ذل رواه الحاكم و  ) على الطریق و ھمھم فظننت أنھ یودعني فك
  ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم و لم یخرجاه : قال 
  فقھ الذھبي و وا

م            ا إن سمع أس ھ لرسول اهللا فم وقیره و محبت وق وت ذا المخل ى تعظیم ھ فتأمل أخي إل
  . رسول اهللا حتى طأطأ رأسھ و بدل من أن یھم بمواله دلھ على الطریق و ودعھ 

  : نماذج من حب البشر  
  أبو بكر الصدیق : القصة األولى  

رو   ا      عن عروة بن الزبیر قال قلت لعبد اهللا بن عم الى عنھم ن العاص رضي اهللا تع ب
ا            ال بین لم ق ھ وس الى علی ا صنعھ المشركون برسول اهللا صلى اهللا تع أخبرني بأشد م
یط       ي مع ن أب ة ب ل عقب رسول اهللا صلى اهللا تعالى علیھ وسلم یصلي بفناء الكعبة إذ أقب

نقا فأخذ بمنكب رسول اهللا صلى اهللا تعالى علیھ وسلم ولوى ثوبھ في عنقھ فخنقھ بھ خ
شدیدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبھ ودفع عن رسول اهللا صلى اهللا تعالى علیھ وسلم وقال 

  رواه البخاري ) أتقتلون رجال أن یقول ربي اهللا وقد جاءكم بالبینات من ربكم 
  : الصدیق یبكي فرحًا : القصة الثانیة  

دًا یبكي    فرأیت أبا بكر یبكي و ما كنت أحسب : ( قالت عائشة رضي اهللا عنھا  أن أح
  ) من الفرح 

  خشیت أال أراك : القصة الثالثة  
جاء رجل إلى النبي صلى اهللا علیھ : روى الطبراني عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت 

ي      دي و إن ي من ول و سلم فقال یا رسول اهللا إنك ألحب إلي من نفسي و إنك ألحب إل
ك    ألكون في البیت فأذكرك فما اصبر حتى أتي فأنظر إلی وتي و موت ك و إذا ذكرت م

یت أن ال           ة خش ت الجن ي إذا دخل ین و أن ع النبی ة رفعت م ت الجن ك إذا دخل ت أن عرف
ذه    لم بھ أراك فلم یرد علیھ النبي صلى اهللا علیھ و سلم شیئًا حتى نزل جبریل علیھ الس

ة  مَ      : ( اآلی ِذیَن َأْنَع َع الَّ َك َم وَل َفُأوَلِئ َھ َوالرَُّس ِع اللَّ ْن ُیِط یَن     َوَم َن النَِّبیِّ ْیِھْم ِم ُھ َعَل اللَّ
اً    َك َرِفیق َن ُأوَلِئ اِلِحیَن َوَحُس َھَداِء َوالصَّ دِّیِقیَن َوالشُّ اء) (َوالصِّ ي  ) ٦٩:النس ال الھیثم ق
  . رجالھ رجال الصحیح إال عبد اهللا بن عمران و ھو ثقة 

  : أسألك مرافقتك في الجنة : القصة الرابعة  



لم    : ( هللا عنھ عن ربیة بن كعب رضي ا ھ و س كنت أبیت مع رسول اهللا صلى اهللا علی
ال  . أسألك مرافقتك في الجنة : فقلت ) سل : ( و حاجتھ ، فقال لي ، فأتیتھ بوضوئھ  ق

  ) أو غیر ذلك :(
  . رواه مسلم ) فأعني على نفسك بكثرة السجود : ( ھو ذاك قال : قلت 

  كل مصیبة بعد جلل : القصة الخامسة  
مّر : جریر الطبري في التاریخ عن سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنھ قال روى ابن 

ا          ا وأخوھ د أصیب زوجھ ار ، وق ي دین امرأة من بن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ب
فما فعل رسول : وأبوھا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بُأحد ، فلما ُنعوا لھا قالت 

الن   خی : اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ؟ قالوا  ا أم ف ت      . را ی ین قال ا تحب د اهللا كم : ھو بحم
ت     ھ قال ى إذا رأت ل     : أرنیھ حتى أنظر إلیھ ، فأشیر لھا إلیھ حت دك جل . كل مصیبة بع

  . ترید صغیرة 
  ال أرضى أن یشاك بشوكة : القصة السادسة  

ال     ھ ق ي اهللا عن رة رض ي ھری رة   : عن أب لم عش ھ وس لى اهللا علی ث رسول اهللا ص بع
ریة   ن   رھط س ر ب ن عم م ب د عاص اري ج ت األنص ن ثاب م ب یھم عاص ر عل ا وأم عین

ذیل      روا لحي من ھ الخطاب فانطلقوا حتى إذا كانوا بالھدأة وھو بین عسفان ومكة ذك
ى        ارھم حت م رام فاقتصوا آث ائتي رجل كلھ یقال لھم بنو لحیان فنفروا لھم قریبا من م

ذا ت        الوا ھ ة فق ن المدین زودوه م را ت أكلھم تم ا      وجدوا م ارھم فلم رب فاقتصوا آث ر یث م
م       الوا لھ وم فق م الق ا   : رآھم عاصم وأصحابھ لجؤا إلى فدفد وأحاط بھ وا وأعطون انزل

ا       ر السریة أم ت أمی ن ثاب بأیدیكم ولكم العھد والمیثاق وال نقتل منكم أحدا قال عاصم ب
قتلوا عاصما أنا فواهللا ال أنزل الیوم في ذمة كافر اللھم أخبر عنا نبیك فرموھم بالنبل ف

ة             ن دثن ب األنصاري واب نھم خبی اق م د والمیث ة رھط بالعھ یھم ثالث زل إل في سبعة فن
ذا      ث ھ ال الرجل الثال ورجل آخر فلما استمكنوا منھم أطلقوا أوتار قسیھم فأوثقوھم فق
ى       ى فجرروه وعالجوه عل د القتل أول الغدر واهللا ال أصحبكم إن في ھؤالء ألسوة یری

در    أن یصحبھم فأبى فق ھ ب د وقع تلوه فانطلقوا بخبیب وابن دثنة حتى باعوھما بمكة بع
ل       و قت ب ھ ان خبی اف وك د من ن عب ل ب ن نوف امر ب ن ع ارث ب و الح ا بن اع خبیب فابت
اض أن    ن عی الحارث بن عامر یوم بدر فلبث خبیب عندھم أسیرا فأخبرني عبید اهللا ب

ذ     بنت الحارث أخبرتھ أنھم حین اجتمعوا استعار منھا موسى ی ھ فأخ ا فأعارت ستحد بھ
ده ففزعت            ذه والموسى بی ى فخ ھ مجلسھ عل ت فوجدت اه قال ابنا لي وأنا غافلة حین أت
ت   فزعة عرفھا خبیب في وجھي فقال تخشین أن أقتلھ ما كنت ألفعل ذلك واهللا ما رأی
ھ                ده وإن ي ی ب ف ا یأكل من قطف عن ھ یوم د وجدت ب واهللا لق را من خبی ط خی أسیرا ق

ا         لموثق في الحدی ا فلم ھ خبیب رزق من اهللا رزق ھ ل ول إن ت تق د وما بمكة من ثمر وكان
ع   خرجوا من الحرم لیقتلوه في الحل قال لھم خبیب ذروني أركع ركعتین فتركوه فرك

  ركعتین ثم قال لو ال أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتھا اللھم أحصھم عددا 
  رعيعلى أي شق كان هللا مص*** ولست أبالي حین أقتل مسلما   

  یبارك على أوصال شلو ممزع*** وذلك في ذات اإللھ وإن یشأ 
فقتلھ بن الحارث فكان خبیب ھو سن الركعتین لكل امرئ مسلم قتل صبرا فاستجاب   

اهللا لعاصم بن ثابت یوم أصیب فأخبر النبي صلى اهللا علیھ وسلم أصحابھ خبرھم وما 



ھ      أصیبوا وبعث ناس من كفار قریش إلى عاصم حین حدثوا وا بشيء من ل لیؤت أنھ قت
ة من             ل الظل ى عاصم مث در فبعث عل وم ب ائھم ی یعرف وكان قد قتل رجال من عظم

یئا        ھ ش ن لحم وا م ى أن یقطع دروا عل م یق ولھم فل ن رس ھ م دبر فحمت ھ " . ال أخرج
  البخاري و النسائي و أبو داود 

ات     ض الروای ي بع فیان    : و ف و س ھ أب ال ل دنا نضر    (فق دا عن ھ أیسرك أن محم ب عنق
و    : وإنك في أھلك؟ فقال ذي ھ ھ ال ال واهللا ما یسرني إني في أھلي وأن محمدا في مكان

  ) فیھ تصیبھ شوكة تؤذیھ
  : الصدیق یتمنى سرعة اللحاق: القصة السابعة

ال  : عن عائشة رضي الھ عنھا قالت  : إن أبا بكر رضي اهللا عنھ لما حضرتھ الوفاة ق
إن    : ( ین قال قالوا یوم االثن) أي یوم ھذا ؟(  د ف ي الغ فإن مت من لیلتي فال تنتظروا ب

لم      ھ و س د و  ) أحب األیام و اللیالي إلّي أقربھا من رسول اهللا صلى اهللا علی رواه أحم
  . صححھ أحمد شاكر 

  ال یخلص إلى رسول  صلى اهللا علیھ وسلم وفیكم عین تطرف : القصة الثامنة  
یوم )) صلى اهللا علیھ وسلم(( ني رسول اهللا بعث: عن زید بن ثابت رضي اهللا عنھ قال 

ك     ول ل ھ یق ل ل الم وق ي الس ھ من ھ فأقرئ ي إن رأیت ال ل ع فق ن الربی عد ب ب س د أطل أح
ول اهللا  لم(( رس ھ وس لى اهللا علی ى  )) ص ین القتل وف ب ت أط ال فجعل دك ؟ ق ف تج كی

ة      رمح وضربة بسیف ورمی فأتیتھ وھو بآخر رمق وبھ سبعون ضربة ما بین طعنة ب
ك  ) صلى اهللا علیھ وسلم( ھم فقلت یا سعد إن رسول اهللا بس یقرأ علیك السالم ویقول ل

ا    ) صلى اهللا علیھ وسلم( أخبرني كیف یجدك ؟ فقال وعلى رسول اهللا  ھ ی ل ل السالم ق
ى     . رسول اهللا أجد ریح الجنة  ص إل د اهللا أن یخل م عن وقل لقومي األنصار ال عذر لك

ھ    و) صلى اهللا علیھ وسلم( رسول  رواه ) فیكم عین تطرف ، وفاضت روحھ من وقت
  . ٣٤٠٨، ومسلم ٨٤٤البخاري، 

  غدًا ألقى األحبة : القصة التاسعة  
ھ     ت امرأت ھ قال ال  : عندما احتضر بالل رضي اهللا عن اه فق دا    : (واحزن اه غ ل وا طرب ب

فمزج مرارة الموت بحالوة الشوق إلیھ صلى اهللا علیھ و ) نلقى األحبة محمدا وصحبھ
  م سل
  أطیب الطیب : القصة العاشرة  

دھا      : عن أنس رضي اهللا عنھ ال عن لم فق ھ وس أي من  (دخل علینا النبي صلى اهللا علی
ال   ) القیلولة ا فاستیقظ فق ا أم  : فعرق وجاءت أمي بقارورة، فجعلت تسلت العرق فیھ ی

ب    : سلیم ما ھذا الذي تصنعین؟ قالت ب الطی ھذا عرقك نجعلھ في طیبنا وھو من أطی
  . رواه مسلم . "
  ابن الزبیر یشرب الدم : القصة الحادیة عشرة  

ھ     ر لیریق ن الزبی كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم قد احتجم في طست فأعطاه عبد اهللا ب
ھ    ال ل اس          (   : فشربھ فق ل للن اس، ووی ن الن ك م ل ل ة القسم، ووی ار إال تحل ال تمسك الن

   )  عبد اهللا اذھب بھذا الدم فأھریقھ حیث ال یراك أحدیا  (   : أنھ قال لھ  : وفي روایة). منك
ال      ا رجع ق دم فشربھ، فلم ك ال ى ذل د إل د عم ا بُع دم   (   : فلم نعت بال ا ص ال  )  ؟  م ي   : ق إن

شربتھ ألزداد بھ علمًا وإیمانًا، ولیكون شيء من جسد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 



ك        (   : فقال  في جسدي، وجسدي أولى بھ من األرض ل ل دًا، ووی ار أب ابشر ال تمسك الن
ك   اس من ال الھیثمي       )   من الناس وویل للن ي وق ھ رجال   : رواه الحاكم و الطبران رجال

  الصحیح غیر ھنید بن القاسم 
  نحري دون نحرك : القصة الثانیة عشرة 

ي      لم ف ھ و س كان أبو طلحة األنصاري رضي اهللا عنھ یحمي رسول اهللا صلى اهللا علی
ول غ ھ ، و یق ین یدی ي ب د و یرم رف  ( زوة أح ول اهللا ال تش ا رس ي ی ت و أم أبي أن ب

  رواه البخاري ) یصیبك سھم من سھام القوم نحري دون نحرك 
رأیت ید طلحة شالء ، وقى بھا النبي صلى اهللا علیھ : ( و عن قیس بن أبي حازم قال 

  . رواه البخاري) و سلم یوم أحد 
  خر العھد بك أن یمس جلدي جلدك آ: القصة الثالثة عشرة  

در      وم ب حابھ ی روى ابن إسحاق أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عدل صفوف أص
و              ن النجار وھ ي اب ي عل ف بن ة حلی ن غزی ر بسواد ب وم فم ھ الق وفي یده قدح یعدل ب
ول اهللا   ا رس ال ی واد فق ا س تو ی ال اس دح وق ھ بالق ي بطن ن ف ف فطع ن الص تنتل م مس

لم      أوجعتني وقد ب ھ وس عثك اهللا بالحق والعدل فأقدني فكشف رسول اهللا صلى اهللا علی
ا سواد؟   ا   ! عن بطنھ فقال استقد قال فاعتنقھ فقبل بطنھ فقال ما حملك على ھذا ی ال ی ق

دعا     دك ف دي جل رسول اهللا حضر ما ترى فأردت أن یكون آخر العھد بك أن یمس جل
ابن إسحاق و قال الھیثمي في المجمع رواه ] لھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بخیر 

  . رواه الطبراني ورجالھ ثقات
  وما كنت أطیق أن أمأل عیني : القصة الرابعة عشرة  

ھ       ن العاص رضي اهللا عن رو ب ول اهللا       : (... عن عم ي من رس د أحب إل ان أح ا ك وم
ھ إجالال     ي من صلى اهللا علیھ وسلم وال أجل في عیني منھ وما كنت أطیق أن أمأل عین

  رواه مسلم ...) لھ ولو سئلت أن أصفھ ما أطقت ألني لم أكن أمأل عیني منھ 
  رضینا برسول اهللا قسما وحظا : القصة الخامسة عشرة 

لما أعطي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ما أعطي من  : عن أبي سعید الخدري قال 
ذا الحي   تلك العطایا في قریش وقبائل العرب ولم یكن في األنصار منھا شيء وج  د ھ

ي رسول اهللا صلى      ائلھم لق من األنصار في أنفسھم حتى كثرت فیھم القالة حتى قال ق
د               ذا الحي ق ا رسول اهللا إن ھ ال ی ادة فق ن عب ھ سعد ب دخل علی ھ ف لم قوم اهللا علیھ وس
ك           ي قوم مت ف ذي أصبت قس يء ال ذا الف ي ھ نعت ف ا ص ي أنفسھم لم ك ف دوا علی وج

العرب ولم یكن في ھذا الحي من األنصار شيء قال وأعطیت عطایا عظاما في قبائل 
ال           ! فأین أنت من ذلك یا سعد؟ ا ق ا أن ومي وم ا إال امرؤ من ق ا أن ا رسول اهللا م قال ی

ال   : فاجمع لي قومك في ھذه الحظیرة قال رة ق فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظی
جتمعوا أتاه سعد فجاء رجال من المھاجرین فتركھم فدخلوا وجاء آخرون فردھم فلما ا

لم       ھ وس اھم رسول اهللا صلى اهللا علی فقال قد اجتمع لك ھذا الحي من األنصار قال فأت
ي عنكم      ة بلغتن ا قال فحمد اهللا وأثنى علیھ بالذي ھو لھ أھل ثم قال یا معشر األنصار م
وجدة وجدتموھا في أنفسكم ألم آتكم ضالال فھداكم اهللا وعالة فأغناكم اهللا وأعداء فألف 

ا معشر األنصار    ا هللا بین قلوبكم قالوا بل اهللا ورسولھ أمن وأفضل قال أال تجیبونني ی
قالوا وبماذا نجیبك یا رسول اهللا وهللا ولرسولھ المن والفضل قال أما واهللا لو شئتم لقلتم 



اك وعائال       دا فآوین ذوال فنصرناك وطری فلصدقتم وصدقتم أتیتنا مكذبا فصدقناك ومخ
ي  ا             فأغنیناك أوجدتم ف ا قوم ت بھ دنیا تألف ن ال ي لعاعة م ا معشر األنصار ف أنفسكم ی

اس بالشاة    لیسلموا ووكلتكم إلى إسالمكم أفال ترضون یا معشر األنصار ان یذھب الن
د          ذي نفس محم ي رحالكم فوال لم ف ھ وس والبعیر وترجعون برسول اهللا صلى اهللا علی

ا    لك الن و س ن األنصار ول رأ م ت ام رة لكن وال الھج ده ل ار بی لكت األنص عبا وس س ش
شعبا لسلكت شعب األنصار اللھم ارحم األنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار 
قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاھم وقالوا رضینا برسول اهللا قسما وحظا ثم انصرف 

ا  ؤوط      ) رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وتفرقن ال شعیب األرن د وق ام أحم : رواه اإلم
  حسن  إسناده

رح    اء الف فتأمل أخي المبارك إلى فرح األنصار بفوزھم برسول اهللا قسمًا تأمل إلى بك
  ) رضینا برسول اهللا قسما وحظا (و ھم یقولون بقلوبھم قبل ألسنتھم 

  من كثر ما قد سرني أبكاني*** طفح السور علي حتى أنني  
  عشر إلیھم یحن قلبي : القصة السادسة عشرة  

ذكر       : [ لد بن معدان قالت عن عبدة بنت خا راش إال و ھو ی ى ف أوي إل د ی ما كان خال
اجرین و       ن المھ حابھ م ى أص لم و إل ھ و س لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس وقھ إل ن ش م

ول   یھم          : األنصار یسمیھم و یق ي طال شوقي إل یھم یحن قلب م أصلي و فصلي و إل ھ
  ] فعجل ربي قبضي إلیك حتى یغلبھ النوم 

  : البكاء عند ذكر النبي صلى اهللا علیھ و سلم : شرةالقصة السابعة ع 
ھ إال        : قال إسحاق التجیبي  ده ال یذكرون لم بع ھ و س ي صلى اهللا علی حاب النب كان أص

  خشعوا و اقشعرت جلودھم و بكوا 
وب أفضل    : [ وقال مالك ـ وقد سئل عن أیوب السختیاني   د إال و أی ما حدثتكم عن أح

  : منھ
ت أرمقھ و ال أسمع منھ غیر أنھ كان إذا ذكر النبي صلى اهللا  وحج حجتین فكن: وقال 

  ] . علیھ و سلم بكى حتى أرحمھ 
كان مالك إذا ذكر النبي صلى اهللا علیھ و سلم یتغیر لونھ : [ وقال مصعب بن عبد اهللا 

ت      ا رأی تم م و رأی و ینحني حتى یصعب ذلك على جلسائھ فقیل لھ یوما في ذلك فقال ل
اد     لما أنكرتم علي  راء ال نك ان سید الق ما ترون و لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وك

   ٣٢صـ٢الشفا ج] . نسألھ عن حدیث أبدا إال یبكي حتى نرحمھ 
  أعطني عینیك أقبلھا : القصة الثامنة عشرة 

ھ   ي اهللا عن ك رض ن مال س ب اني ألن ت البن ال ثاب ا  : ق ت بھم ي رأی ك الت ي عینی أعطن
  . سلم حتى أقبلھا  رسول اهللا صلى اهللا علیھ و

  ُحق لھ أن ُیحب 
فلیھ        ھ و س م یشھد الكون علوی لماذا كل ھذا الحب ؟ سؤال یطرح و یكرر فإنھ حب ل

  . مثلھ 
ھ و              ل یحب ا ك ا و األرض بمن علیھ ھ السماء بمن فیھ ي الكون یحب رجل كل شيء ف

ھ  یشتاق إلیھ فما أعظمھ من رجل و ما أجلھ من نبي و أعزه من رسول صلى اهللا عل  ی
  . و سلم 



  وفي جیده الشِّعرى وفي وجھھ القمُر*** كأن الثریا علـقت في جـبینھ  
  أضاء بلیٍل ھلَّل البدو والحضُر*** علیھ جالل المجد لو أن وجھھ 

ھ جمع خصال و        ھ ألن ي حق لقد نال صلى اهللا علیھ و سلم كل ھذا الحب و ھو قلیل ف
ى       صفات لم ولن تجتمع في غیره من بني البشر و ل  ة إل ي السطور القادم ي ألمح ف عل

ل          اه من جمی اه اهللا إی ا حب بعض ذلك مع عجزي عن ذكر ُعشِر المعشار من عظیم م
  . الصفات و كریم الخصال صلوات ربي و سالمھ علیھ 

  : عظم بركتھ و خیره صلى اهللا علیھ و سلم على جمیع المخلوقات : أوًال 
خیر و نور و بكرة و ضیاء للكون بأسره   فقد كان مولده صلى اهللا علیھ و سلم بشارة 

ھ و    ، فقد رأت أمھ حین وضعتھ نورًا أضاءت منھ قصور الشام  و جاء صلى اهللا علی
ا و أخرجت األرض           اة صبت السماء بركاتھ ي الحی ًا ف یم واقع ذي إذا أق سلم بالدین ال

ا عَ   (خیراتھا  وْا َلَفَتْحَن وْا َواتََّق َماِء َواَألْرِض     َوَلْو َأنَّ َأْھَل اْلُقَرى آَمُن َن السَّ اٍت مِّ ْیِھم َبَرَك َل
   ٩٦األعراف) َوَلـِكن َكذَُّبوْا َفَأَخْذَناُھم ِبَما َكاُنوْا َیْكِسُبوَن 

فما أعظم بركاتھ علیھ الصالة و السالم بركات ینعم بھا الطیر و الحیوان و الدواب و 
ي صلى اهللا علیھ و سلم الحب فأقل ما تھبھ ھذه المخلوقات لھذا النب. النبات و اإلنسان 

  .  الصادق فھل جزاء اإلحسان إال اإلحسان 
  : عظیم رحمتھ صلى اهللا علیھ و سلم بجمیع المخلوقات : ثانیًا 

الى   ول اهللا تع اَلِمیَن    : (یق ًة لِّْلَع ا َرْحَم ْلَناَك ِإلَّ ا َأْرَس اء) َوَم الى   ١٠٧األنبی ال تع : و ق
   ١٥٩آل عمران)ِلنَت َلُھْم َوَلْو ُكنَت َفّظًا َغِلیَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّوْا  َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن الّلِھ{(

فجعلتھ صلى اهللا علیھ و سلم ؛ فھي رحمة اهللا التي نالتھ ونالتھم [ یقول سید رحمھ اهللا 
م   ا بھ م  ، رحیم ا معھ وب     . لین ھ القل ت حول ا تألف ب م یظ القل ا غل ان فظ و ك وال ، ول

وإلى ، وإلى رعایة فائقة ، فالناس في حاجة إلى كنف رحیم  .تجمعت حولھ المشاعر 
م وضعفھم ونقصھم      ، وإلى ود یسعھم  ، بشاشة سمحة  م ال یضیق بجھلھ ي  . . وحل ف

یھم    ؛ حاجة إلى قلب كبیر یعطیھم وال یحتاج منھم إلى عطاء  ومھم وال یعن ویحمل ھم
. . حة والود والرضاء  ویجدون عنده دائما االھتمام والرعایة والعطف والسما؛ بھمھ 

اس       ع الن ھ م ت حیات ذا كان . وھكذا كان قلب رسول اهللا علیھ صلى اهللا علیھ وسلم وھك
وال احتجز لنفسھ شیئا من  . وال ضاق صدره بضعفھم البشري . ما غضب لنفسھ قط 
ة    ، أعراض ھذه الحیاة  ي سماحة ندی ھ   . بل أعطاھم كل ما ملكت یداه ف ووسعھم حلم
ھ         . الكریم  وبره وعطفھ ووده ھ بحب تأل قلب نھم عاشره أو رآه إال ام د م ا من واح ؛ وم

  . ١الظالل ج] نتیجة لما أفاض علیھ صلى اهللا علیھ وسلم من نفسھ الكبیرة الرحیبة 
وان        ر و الحی لم كل شيء الطی ھ و س و قد عمت رحمتھ و شمل إحسانھ صلى اهللا علی

ھ     ل صلى اهللا علی م یق لم   والنمل و الشجر و اإلنسان أل ب    : ( و س إن اهللا عز وجل كت
ولیحد . وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح . فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة . اإلحسان على كل شيء 

  رواه ابن ماجھ و صححھ األلباني رحمھ اهللا ) أحدكم شفرتھ ولیرح ذبیحتھ 
م یوصي    ) في كل ذات كبد رطب أجر   ( ألم یقل صلى اهللا علیھ و سلم  لم أل رواه مس

ة   : ( اهللا علیھ و سلم بالبھائم فقال  صلى ائم المعجم و  ...) اتقوا اهللا في ھذه البھ رواه أب
  داود 



فقلنا ) من حرق ھذه ؟ : ( و رأى صلى اهللا علیھ و سلم قریة من النمل قد حرقت قال 
  . رواه أبو داود و أحمد ) إنھ ال ینبغي ألحد أن یعذب بالنار إال رب النار : ( نحن قال 

) إن قامت على أحدكم القیامة وفي یده فسلة فلیغرسھا: (ل صلى اهللا علیھ و سلم ألم یق
  إسناده صحیح : قال شعیب األرنؤوط 

) الراحمون یرحمھم الرحمن ارحموا أھل األرض یرحمكم من في السماء  : ( ألم یقل
  . رواه أبو داود و صححھ األلباني

ان أ   د ك لم فق ھ و س لى اهللا علی ھ ص م رحمت ا أعظ ات و  فم اء و األمھ ن اآلب ا م م بن رح
  : صدق من قال

  ھذان في الدنیا ھم الرحماء*** و إذا رحمت فأنت أم أو أٌب   
  و فعلت ما لم تفعل األنواء*** وإذا سخوت بلغت بالجود المدى 

ال        لم حین ق ھ و س داة     : ( و صدق صلى اهللا علی ة مھ ا رحم ا أن رواه الحاكم و  ) إنم
  . صححھ 

  : حرصھ على ھدایة أمتھ  عظیم:ثالثًا  
الى ال تع ْیُكم     : ( وق ِریٌص َعَل تُّْم َح ا َعِن ِھ َم ٌز َعَلْی ُكْم َعِزی ْن َأنُفِس وٌل مِّ اءُكْم َرُس ْد َج َلَق

   ١٢٨التوبة ) ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُؤوٌف رَِّحیٌم 
الى     ھ اهللا تع اده ھي         :[ قال اإلمام السعدي رحم ى عب ا عل تن اهللا بھ ي ام ة الت ذه المن ھ

ھ من       ذھم اهللا ب ذي أنق ریم ال اكبر النعم بل اجلھا وھي اإلمتنان علیھم بھذا الرسول الك
  ھـ .ا] الضاللة وعصمھم بھ من التھلكة 

ة    : وروى مسلم عن ابن عمرو ذه اآلی ال ھ رًا    : ( أن رسول اهللا ت رب إنھن أضللن كثی
ور رحیم   ذ ( و ) من الناس فمن تبعني فإنھ مني ومن عصاني فإنك غف إنھم  إن تع بھم ف

  ). عبادك وإن تغفر لھم فإنك أنت العزیز الحكیم
ك    : اللھم أمتي أمتي وبكى، فقال اهللا یا جبریل: (فرفع یدیھ وقال د ورب ى محم اذھب إل

ل     : أعلم فسلھ فأتاه جبریل فسألھ، فأخبره بما قال ا جبری ال اهللا ی م، فق اذھب  : وھو أعل
  ). إنا سنرضیك في أمتك وال نسوءك: إلى محمد فقال

ي       : (وروى البخاري عن أبي ھریرة مرفوعًا ل نب ي دعوة مستجابة، فتعجل ك لكل نب
ة، فھي شاملة إن شاء اهللا من          وم القیام ي ی فاعة ألمت دعوتھ، وإني اختبأت دعوتي ش

  ). مات من أمتي ال یشرك باهللا شیئًا
اد یق          ھ الحسرة و ك ى أن استولت علی لم إل ھ و س ل  لقد وصل بھ األمر صلى اهللا علی ت

اِرِھْم    : ( نفسھ حرصًا على أمتھ حتى عاتبھ ربھ فقال تعالى  ى آَث َك َعَل َفَلَعلََّك َباِخٌع نَّْفَس
فًا   ال عز وجل     ٦الكھف ) ِإن لَّْم ُیْؤِمُنوا ِبَھَذا اْلَحِدیِث َأَس ا     : ( و ق َك َألَّ اِخٌع نَّْفَس َك َب َلَعلَّ

   ٣الشعراء)َیُكوُنوا ُمْؤِمِنیَن 
ْیِھْم             ( : و قال سبحانھ  َك َعَل ْذَھْب َنْفُس ا َت اُء َفَل ن َیَش ِدي َم اُء َوَیْھ ن َیَش لُّ َم َھ ُیِض ِإنَّ اللَّ َف

   ٨فاطر) َحَسَراٍت ِإنَّ اللََّھ َعِلیٌم ِبَما َیْصَنُعوَن 
ھ     رة رضي اهللا عن و تأمل في عظیم شفقتھ بأمتھ حین یضرب ھذا المثل عن أبي ھری

ول   أنھ سمع رسول اهللا صلى اهللا علی  لم یق ل رجل       ( ھ وس اس كمث ل الن ي ومث ا مثل إنم
ار یقعن    استوقد نارا فلما أضاءت ما حولھ جعل الفراش وھذه الدواب التي تقع في الن



تم تقحمون          ار وأن ذ بحجزكم عن الن ا آخ ا فأن فیھا فجعل ینزعھن ویغلبنھ فیقتحمن فیھ
  رواه البخاري ) فیھا 

ي  أما إحسان: [قال القاضي عیاض رحمھ اهللا  ھ و أنعامھ على أمتھ فكذلك قد مر منھ ف
یھم و             فقتھ عل اھم و ش ھ إی م و ھدایت ھ لھ م و رحمت ھ بھ ھ من رأفت الى ل أوصاف اهللا تع
را و      المین و مبش ة للع یم و رحم المؤمنین رؤوف رح ھ ب ار و أن ن الن ھ م استنفاذھم ب

ز    ھ و ی یھم آیات وا عل را و یتل راجا منی ھ و س ى اهللا بإذن ا إل ذیرا و داعی م ن كیھم و یعلھ
  الكتاب و الحكمة و یھدیھم إلى صراط مستقیم 

ؤمنین ؟ و أي إفضال     ع الم فأي إحسان أجل قدرا و أعظم خطرا من إحسانھ إلى جمی
ة و       ى الھدای تھم إل ان ذریع أعم منفعة و أكثر فائدة من إنعامھ على كافة المسلمین إذ ك

لى ربھم و شفیعھم و المتكلم عنھم منقذھم من العمایة و داعیھم إلى الفالح و وسیلتھم إ
  و الشاھد لھم و الموجب لھم البقاء الدائم و النعیم السرمد 

دمناه         ا ق ة شرعا بم ة الحقیقی لم مستوجب للمحب فقد استبان لك أنھ صلى اهللا علیھ و س
ال   من صحیح اآلثار و عادة و جبلة بما ذكرناه آنفا ألفاضتھ اإلحسان و عمومھ اإلجم

ة    فإذا كان اإلن سان یحب من منحھ في دنیاه مرة أو مرتین معروفأ أو استنقذه من ھلك
ا ال             اه م یم و وق ن النع د م ا ال یبی ل منقطع ـ فمن منحھ م أو مضرة مدة التأذي بھا قلی

  یفنى من عذاب الجحیم أولى بالحب 
اص   و إذا كان یحب بالطبع ملك لحسن سیرتھ أو حاكم لما یؤثر من قوام طریقتھ أو ق

د ا  ة        بعی ى غای ال عل ذه الخص ع ھ ن جم یمتھ ـ فم رم ش ھ أو ك ن علم ا یشاد م دار لم ل
   ٢٤صـ ٢الشفا ج] مراتب الكمال أحق بالحب و أولى بالمیل 

  : عظم تضحیتھ و شدة األذى الذي لحقھ في سبیل تبلیغ الدین : ثالثًا  
قالت عن عروة أن عائشة رضي اهللا عنھا زوج النبي صلى اهللا علیھ وسلم حدثتھ أنھا 

ت من    ( للنبي صلى اهللا علیھ وسلم ھل أتى علیك یوم أشد من یوم أحد ؟ قال :  د لقی لق
د             ن عب ى اب ة إذ عرضت نفسي عل وم العقب نھم ی ت م ا لقی د م قومك ما لقیت وكان أش
م      ي فل ى وجھ وم عل ا مھم ت وأن ا أردت فانطلق ى م ي إل م یجبن الل فل د ك ن عب ل ب یالی

فعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فیھا أستفق إال وأنا بقرن الثعالب فر
ك      د بعث اهللا إلی ك وق جبریل فناداني فقال إن اهللا قد سمع قول قومك لك وما ردوا علی
ال       د فق ا محم ال ی م ق ملك الجبال لتأمره بما شئت فیھم فناداني ملك الجبال فسلم علي ث

ا   لم     ذلك فیما شئت إن شئت أن أطبق علیھم األخشبین ؟ فق ھ وس ي صلى اهللا علی ل النب
یئا      ھ ش رك ب ده ال یش د اهللا وح ن یعب البھم م ن أص رج اهللا م و أن یخ ل أرج رواه ) ب

  البخاري 
لم ساجد       ھ وس و عن عمرو بن میمون عن عبد اهللا قال بینما رسول اهللا صلى اهللا علی
وحولھ ناس إذ جاء عقبة بن أبي معیط بسلى جزور فقذفھ على ظھر رسول اهللا صلى 

ى من              :  ره ودعت عل ھ من ظھ ة فأخذت ع رأسھ فجاءت فاطم م یرف لم فل ھ وس اهللا علی
أبا جھل بن ھشام و عتبة بن ربیعة و : اللھم علیك المأل من قریش :( صنع ذلك وقال 

ف ـ شك شعبة ـ           ن خل ي ب ف أو أب ن خل شیبة بن ربیعة و عقبة بن أبي معیط و أمیة ب
ي    : قال  وا ف در وألق ي         فلقد رأیتھم یوم ب ق ف م یل ة تقطعت أوصالھ فل ر أن أمی ر غی بئ

  رواه ابن حبان ) البئر 



  . كمال نصحھ لألمة: رابعًا 
ره         ى عم لم أفن ھ و س ھ صلى اهللا علی لقد كان صلى اهللا علیھ وسلم صادق النصح ألمت

: دعوة و نصحًا و بیان و بالغًا فنصح أعظم النصح و بلغ غایة البالغ من قال اهللا لھ 
:[ في سورة المزمل ) ُقم(یقول سید معلقًا على قولھ تعالى ) ُقْم َفَأنِذْر*ا اْلُمدَّثُِّر َیا َأیَُّھ( 

وة السماء    ا دع ال  ، إنھ ر المتع وت الكبی م . . وص م ... ق ذي   .. . ق ر العظیم ال م لألم ق
قم فقد مضى . قم للجھد والنصب والكد والتعب ...والعبء الثقیل المھیأ لك ، ینتظرك 

  . . قم فتھیأ لھذا األمر واستعد . . الراحة وقت النوم و
راش   ت   ، وإنھا لكلمة عظیمة رھیبة تنتزعھ صلى اهللا علیھ وسلم من دفء الف ي البی ف

واء    ، لتدفع بھ في الخضم  . الھادئ والحضن الدافئ  ین الزعازع واألن د   ، ب ین الش وب
  . والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحیاة سواء 

ا  . ولكنھ یعیش صغیرا ویموت صغیرا  ، سھ قد یعیش مستریحا إن الذي یعیش لنف فأم
ر       بء الكبی ذا الع ل ھ ذي یحم ر ال وم  . . الكبی ھ والن ة  ؟ فمال ھ والراح ھ ؟ ومال ومال

  ! ؟والمتاع المریح ؟ والعیش الھادئ ، والفراش الدافئ 
دره     ر وق ة األم لم حقیق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص رف رس د ع ة ، ولق ال لخدیج  -فق

أجل " ! مضى عھد النوم یا خدیجة : " وھي تدعوه أن یطمئن وینام -رضي اهللا عنھا 
اق        ل الش اد الطوی ھر والتعب والجھ وم إال الس ذ الی ا عاد من وم وم د الن ! ] مضى عھ

   ٣٧٤٤ص ٦الظالل ج
: ( بل بلغ بھ األمر أن یعجز عن الصالة قائما فعن عبد اهللا بن شقیق قال قلت لعائشة  

ؤوط   ) صلي جالسا قالت بعد ما حطمھ الناس أكان ی...  رواه أحمد و قال شعیب األرن
  . إسناده صحیح 

دق اهللا         الم و ص الة و الس ھ الص ھ علی ة بمبعث م المن ا أعظ ى    : (فم ُھ َعَل نَّ الّل ْد َم َلَق
ِھ َویُ        ْیِھْم آَیاِت و َعَل ِھْم َیْتُل ْن َأنُفِس وًال مِّ اَب   اْلُمؤِمِنیَن ِإْذ َبَعَث ِفیِھْم َرُس ُم اْلِكَت َزكِّیِھْم َوُیَعلُِّمُھ

یٍن     ي َضالٍل مُِّب ران  ) َواْلِحْكَمَة َوِإن َكاُنوْا ِمن َقْبُل َلِف الى  ، ١٦٤آل عم ال تع ْد  : ( وق َلَق
َزكِّیھِ    ِھ َوُی ْیِھْم آَیاِت و َعَل ِھْم َیْتُل ْن َأنُفِس وًال مِّ یِھْم َرُس َث ِف ؤِمِنیَن ِإْذ َبَع ى اْلُم ُھ َعَل نَّ الّل ْم َم

   ١٦٤آل عمران) َوُیَعلُِّمُھُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َكاُنوْا ِمن َقْبُل َلِفي َضالٍل مُِّبیٍن 
  عظیم أخالقھ : خامسًا  

  .  ٤القلم) َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظیٍم : ( قال تعالى 
ال  : و عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ  ت  : ( أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم ق بعث

  . رواه الحاكم و قال صحیح على شرط مسلم و وافقھ الذھبي ) ألتمم مكارم األخالق
یٍم   { : قال اإلمام السعدي رحمھ اهللا عند قولھ تعالى  ٍق َعِظ ا  : أي} َوِإنََّك َلَعلى ُخُل عالًی

ھ أم    رتھ ب ا فس یم، م ھ العظ ل خلق ھ، وحاص ك ب ن اهللا علی ذي م ك ال تعلًیا بخلق ھ، مس ب
ا -عائشة [نین، المؤم ت    ] -رضي اهللا عنھ ھ، فقال رآن   : "لمن سألھا عن ھ الق ان خلق ، "ك

ا  } { ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِھِلیَن { : وذلك نحو قولھ تعالى لھ َفِبَم
ُفِسُكْم َعِزیٌز َعَلْیِھ َما َعِنتُّْم َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْن{ ، ]اآلیة[} َرْحَمٍة ِمَن اللَِّھ ِلْنَت َلُھْم 

یٌم   الْمُؤِمِنیَن َرُؤوٌف رَِّح ْیُكم ِب ِرُیُص َعَل ى  } َح داالت عل ات ال ن اآلی ك م بھ ذل ا أش وم
ق العظیم   ] واآلیات[اتصافھ صلى اهللا علیھ وسلم بمكارم األخالق،  الحاثات على الخل

ان صلى      فكان لھ منھا أكملھا وأجلھا، وھو في كل خصلة منھا،  ا، فك ذروة العلی ي ال ف



دعوة من دعاه، قاضًیا لحاجة من          ا ل اس، مجیًب اهللا علیھ وسلم سھًلا لینا، قریًبا من الن
ھ          حابھ من ا، وإذا أراد أص رده خائًب ھ، وال ی ب من سألھ، ال یحرم استقضاه، جابًرا لقل

ھ  أمًرا وافقھم علیھ، وتابعھم فیھ إذا لم یكن فیھ محذور، وإن عزم على أمر  لم یستبد ب
دونھم، بل یشاورھم ویؤامرھم، وكان یقبل من محسنھم، ویعفو عن مسیئھم، ولم یكن 
ي     ھ ف ظ علی یعاشر جلیًسا لھ إال أتم عشرة وأحسنھا، فكان ال یعبس في وجھھ، وال یغل
ھ   مقالھ، وال یطوي عنھ بشره، وال یمسك علیھ فلتات لسانھ، وال یؤاخذه بما یصدر من

ل یحسن   ال صلى اهللا          من جفوة، ب ة االحتم ھ غای ة اإلحسان، ویحتمل ي عشیره غای إل
  ]. علیھ وسلم 

ھ اهللا   ارم األخالق          : [و قال ابن القیم رحم ھ من مك ھ اهللا علی ا جبل ھ م د علی ا یحم ومم
رم   ق وأك الق الخل ر أخ ا خی م أنھ یمھ عل ھ وش ي أخالق ر ف ن نظ إن م یم ف رائم الش وك

مھم أمانة وأصدقھم حدیثا وأحلمھم وأجودھم  شمائل الخلق فإنھ كان أعلم الخلق وأعظ
ھ إال   وأسخاھم وأشدھم احتماال وأعظمھم عفوا ومغفرة وكان ال یزیده شدة الجھل علی

  حلما 
ي        ال ف ھ ق ا أن كما روى البخاري في صحیحھ عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنھم

وراة    ي الت یس       : (صفة رسول اهللا ف ل ل دي ورسولي سمیتھ المتوك د عب ظ وال  محم بف
غلیظ وال صخاب باألسواق وال یجزي بالسیئة السیئة ولكن یعفو ویصفح ولن أقبضھ 
ا صما          ا وآذان ا عمی ھ أعین تح ب ھ إال اهللا وأف وا ال إل حتى أقیم بھ الملة العوجاء بأن یقول

  ) وقلوبا غلفا
ق اهللا     اھم وأفصح خل وأرحم الخلق وأرأفھم بھم وأعظم الخلق نفعا لھم في دینھم ودنی
وأحسنھم تعبیرا عن المعاني الكثیرة باأللفاظ الوجیزة الدالة على المراد وأصبرھم في 
أة          م مكاف ة وأعظمھ د والذم اھم بالعھ اء وأوف واطن اللق ي م مواطن الصبر وأصدقھم ف
ا         ق ذب د الخل ى نفسھ وأش ارا عل م إیث على الجمیل بأضعافھ وأشدھم تواضعا و أعظمھ

ھم وأقوم الخلق بما یأمر بھ وأتركھم لما ینھى عنھ عن أصحابھ وحمایة لھم ودفاعا عن
  : وأوصل الخلق لرحمھ فھو أحق بقول القائل 

  ]وعلى األعادي مارٌن جلد... برد على األدنى ومرحمة 
  : جمال خلقتھ علیھ الصالة و السالم : سادسًا  

ًا النفوس مجبولة على حب كل جمیل و قد كان صلى اهللا علیھ و سلم أجمل الناس خلق 
ل     ھ أفض ق علی ة و الخل ال الخلق ین جم ع ب د جم ًا فق ًا عظیم اس حب ھ الن د أحب ذا فق و ل

  الصالة و السالم 
ال      س ق ھ عن أن حابھ ل ان رسول اهللا صلى اهللا    : فتأمل أخي المبارك في وصف أص ك

رة   علیھ وسلم أزھر اللون كأن عرقھ اللؤلؤ إذا مشى تكفأ وال مسست دیباجة وال حری
ب من      ألین من كف رسول رة أطی اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وال شممت مسكة وال عنب

لم    ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ة رس ى  ) رائح لم و معن ون  ( رواه مس ر الل و ) أزھ ھ
  األبیض المستنیر وھو أحسن األلوان 

ھ       : عن البراء قال  راء من رسول اهللا صلى اهللا علی ة حم ما رأیت أحدا أحسن في حل
  رواه النسائي وصححھ األلباني ) بیھ وسلم وجمتھ تضرب منك



عن كعب بن مالك یحدث حین تخلف عن تبوك قال فلما سلمت على رسول اهللا صلى  
اهللا علیھ وسلم وھو یبرق وجھھ من السرور وكان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذا 

  رواه البخاري ) سر استنار وجھھ حتى كأنھ قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منھ 
ال   عن أبي ج ة ق ى البطحاء         : حیف اجرة إل لم بالھ ھ وس خرج رسول اهللا صلى اهللا علی

زة        ھ عن ین یدی ین وب ین والعصر ركعت ھ عون   . فتوضأ ثم صلى الظھر ركعت وزاد فی
ذون         وا یأخ اس فجعل ام الن رأة وق ا الم عن أبیھ عن أبي جحیفة قال كان یمر من ورائھ

ا على وجھي فإذا ھي أبرد من یدیھ فیمسحون بھما وجوھھم قال فأخذت بیده فوضعتھ
  رواه البخاري ) الثلج وأطیب رائحة من المسك 

ا وأحسنھم        : عن البراء یقول اس وجھ لم أحسن الن ھ وس كان رسول اهللا صلى اهللا علی
  رواه البخاري ) خلقا لیس بالطویل البائن وال بالقصیر

ال    ي ق ل وال ب       : عن عل لم بالطوی ھ وس م یكن رسول اهللا صلى اهللا علی القصیر شئن   ل
ؤا           أ تكف ل المسربة إذا مشى تكف رادیس طوی خم الك رأس ض خم ال الكفین والقدمین ض

  رواه الترمذي و صححھ األلباني ) كأنما انحط من صبب لم أر قبلھ وال بعده مثلھ 
ما رأیت أحدا أنجد وال أجود وال أشجع وال أضوأ وأوضأ من رسول   : عن ابن عمر 

  . اه الدارمي بسند صحیح رو) اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  ثم اصطفاه حبیبًا بارُئ النِّسِم*** فھو الذي تم معناه وصورتھ  

  بالحسن مشتمل بالبشر متسم*** أكِرم بخلق نبي زانھ خلٌق 
  والبحر في كرم والدھر في ِھَمِم*** كالزھر في ترف والبدر في شرف 

ھ   إن نبیًا بھذه الصفة و ھذه المثابة حق لھ أن ُیحب و أ   ن تتعلق بھ القلوب و تحن إلی
ور الصراط         ى حوضھ وعب ورود عل دفھا األعظم ال األفئدة و تحلم برؤیتھ و تجعل ھ

اِنِھْم    (َ بمعیتھ  ِدیِھْم َوِبَأْیَم ْیَن َأْی یْوَم َلا ُیْخِزي اللَُّھ النَِّبيَّ َوالَِّذیَن آَمُنوا َمَعُھ ُنوُرُھْم َیْسَعى َب
   ٨التحریم)َلَنا ُنوَرَنا َواْغِفْر َلَنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر  َیُقوُلوَن َربََّنا َأْتِمْم

  : حكم محبة الرسول
الى          ال تع لم و مسلمة ق ى كل مس ة عل لم واجب ْل ِإن  (محبة النبي صلى اهللا علیھ و س ُق

یَرُتُكْم وَ    ْم َوَعِش َواُنُكْم َوَأْزَواُجُك آُؤُكْم َوِإْخ اُؤُكْم َوَأْبَن اَن آَب اَرٌة  َك ا َوِتَج َواٌل اْقَتَرْفُتُموَھ َأْم
ِبیِلِھ   ي َس اٍد ِف وِلِھ َوِجَھ ِھ َوَرُس َن الّل ْیُكم مِّ بَّ ِإَل ْوَنَھا َأَح اِكُن َتْرَض اَدَھا َوَمَس ْوَن َكَس َتْخَش

ِقینَ    ْوَم اْلَفاِس ِدي اْلَق دیث   . ٢٤ةالتوب ) َفَتَربَُّصوْا َحتَّى َیْأِتَي الّلُھ ِبَأْمِرِه َوالّلُھ َال َیْھ ي ح وف
اً    رة مرفوع ي ھری ى أكون        : ((البخاري عن أب دكم حت ؤمن أح ده ال ی ذي نفسي بی فوال

ن ھشام    )). أحب إلیھ من والده وولده والناس أجمعین د اهللا ب : وروى البخاري عن عب
یا رسول اهللا ألنت أحب إلي من كل شيء : كنا مع النبي وھو آخذ بیده عمر فقال عمر

ر  (: (إال من نفسي فقال ال عم : ال والذي نفسي بیده حتى أكون أحب إلیك من نفسك، ق
  )). اآلن یا عمر: فإنھ اآلن، ألنت أحب إلي من نفسي، فقال

  : مظاھر محبتھ للرسول صلى اهللا علیھ و سلم  
الى   : طاعتھ  -١ ال تع َنُھْم ثُ         (ق َجَر َبْی ا َش وَك ِفیَم َى ُیَحكُِّم وَن َحتَّ َك َال ُیْؤِمُن َال َوَربِّ مَّ َال َف

ِلیمًا       لُِّموْا َتْس ْیَت َوُیَس ا َقَض ًا مِّمَّ ِھْم َحَرج ي َأنُفِس ُدوْا ِف اء) َیِج الى  .  ٦٥النس ال تع :( و ق
یٌم     َذاٌب َأِل یَبُھْم َع ور ) َْلَیْحَذِر الَِّذیَن ُیَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأن ُتِصیَبُھْم ِفْتَنٌة َأْو ُیِص و . ٦٣الن



الى   انَ  :( قال تع ا َك ُم           َوَم وَن َلُھ رًا َأن َیُك وُلُھ َأْم ُھ َوَرُس ٍة ِإَذا َقَضى اللَّ ا ُمْؤِمَن ْؤِمٍن َوَل ِلُم
   ٣٦األحزاب) اْلِخَیَرُة ِمْن َأْمِرِھْم َوَمن َیْعِص اللََّھ َوَرُسوَلُھ َفَقْد َضلَّ َضَلاًال مُِّبینًا

  االقتداء و التأسي بھ و المتابعة لھ  -٢ 
آِخَر       َلَقْد َكاَن(قال تعالى  ْوَم اْل َھ َواْلَی و اللَّ اَن َیْرُج َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َك

   ٢١األحزاب) َوَذَكَر اللََّھ َكِثیرًا 
ھذه االیة الكریمة أصل كبیر في التأسي برسول اهللا  : [قال اإلمام ابن كثیر رحمھ اهللا 

  ] حوالھ صلى اهللا علیھ وسلم في أقوالھ وأفعالھ وأ
أعلم أن في رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أسوة حسنة حیا : [قال ابن القیم رحمھ اهللا 

د    ومیتا وفعال وقوال وجمیع أحوالھ عبرة للناظرین تبصرة للمستبصرین إذ لم یكن أح
إعالم ] .أكرم على اهللا منھ إذ كان خلیل اهللا وحبیبھ ونجیھ وكان صفیھ ورسولھ ونبیھ 

   ٤٦٨ص ٤الموقعین ج
ُھ      : ( و قال تعالى  وَبُكْم َوالّل ْم ُذُن ْر َلُك ُھ َوَیْغِف ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَھ َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكُم الّل
   ٣١آل عمران) َغُفوٌر رَِّحیٌم

عور    نتھ و الش ي بس ھ و التأس ة حبیب ى متابع ادر إل ادق أن یب ب الص ى المح فیجب عل
  و و الرفعة و أنت تتأسى بخیر البشر علیھ الصالة و السالم بالفخر و العزة و العل

  و كدت بأخمصي أطأ الثریا*** و مما زادني شرفًا و فخرًا  
  و أن سیرت أحمد لي نبیًا*** دخولي تحت قولك یا عبادي 

لم      ھ و س إن من أعظم ما تعاني منھ أمة اإلسالم الیوم تغیب ھدي النبي صلى اهللا علی
ھ و آدابھ عن أجیالھا فعاش الجیل بعیدًا عن ھدي خیر المرسلین فتاه و سیرتھ و أخالق

ى من        ي أمس الحاجة إل في ظلمات الشبھات و الشھوات و غرق في بحارھا و ھو ف
د         ات الباطل فیج دد ظلم ق الحق و تب ھ طری یقتبس لھ جذوة من السراج النبوي تنیر ل

  . و حیرة و تخبط و انحراف الدواء الناجع لكل ما یعانیھ من ھموم و غموم و قلق 
فھل نعید عرض السیرة النبویة العطرة على أجیالنا ؟ و ھل نتمثلھا واقعًا حیًا مشاھدًا  

  تراه األجیال ماثًال أمامھا فتدرك أنھ المخرج من ِشقوتھا ؟ 
  : ـ تعظیم النبي وتوقیره ٣ 

الى   ال تع يَّ اُألمِّ  : (ق وَل النَِّب وَن الرَُّس ِذیَن َیتَِّبُع ي   الَّ َدُھْم ِف ًا ِعن ُھ َمْكُتوب ِذي َیِجُدوَن يَّ الَّ
رِّمُ       اِت َوُیَح ُم الطَّیَِّب لُّ َلُھ ِر َوُیِح ِن اْلُمنَك  التَّْوَراِة َواِإلْنِجیِل َیْأُمُرُھم ِباْلَمْعُروِف َوَیْنَھاُھْم َع

ي َكا   َالَل الَِّت َرُھْم َواَألْغ ْنُھْم ِإْص ُع َع َث َوَیَض ْیِھُم اْلَخَبآِئ ِھ  َعَل وْا ِب ِذیَن آَمُن ْیِھْم َفالَّ ْت َعَل َن
   ١٥٧األعراف) َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوْا النُّوَر الَِّذَي ُأنِزَل َمَعُھ ُأْوَلـِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن

يِّ   : (قال تعالى  ْوِت النَِّب ُھ    یا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َص ُروا َل ا َتْجَھ َوَل
   ٢الحجرات) ِباْلَقْوِل َكَجْھِر َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأنُتْم َلا َتْشُعُروَن

الى   ِذیًرا      : (قال تع ًرا َوَن اِھًدا َوُمَبشِّ ْلَناَك َش ا َأْرَس زُِّروُه     * ِإنَّ وِلِھ َوُتَع ِھ َوَرُس وا ِباللَّ ِلُتْؤِمُن
   ٩الفتح ) وُه َوُتَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصیًلاَوُتَوقُِّر

ھ   : أي} َوُتَعزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه{:[ قال السعدي رحمھ اهللا  تعزروا الرسول صلى اهللا علی
وقروه أي  ة          : وسلم وت ة العظیم ھ المن ت ل ا كان ھ، كم وا بحقوق وه، وتقوم وه وتجل تعظم

  ] برقابكم 



ھ اهللا    ة رحم ن تیمی یخ اإلسالم اب ال ش ر  :  ق ده و  :[ و التعزی ره و تأیی م جامع لنص اس
اسم جامع لكل ما فیھ سكینة و طمأنینة من اإلجالل  : منعھ من كل ما یؤذیھ و التوقیر 

ا        ل م ن ك ونھ ع ا یص یم بم ریم و التعظ ریف و التك ن التش ل م رام و أن یعام و اإلك
   ٢٠٨الواسطة بین اهللا و خلقھ صـ] یخرجھ عن حد الوقار

كان محمد بن المنكدر إذا ذكره صلى اهللا علیھ و سلم بكى حتى :[ یاض قل القاضي ع
  . وكان ابن مھدي إذا قرأ حدیث النبي أمر الحاضرین بالسكوت. یرحمھ الجالسون

ھ          ى لون لم فینظر إل ھ و س ي صلى اهللا علی ذكر النب و لقد كان عبد الرحمن بن القاسم ی
  لرسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم  كأنھ نزف منھ الدم و قد جف لسانھ في فمھ ھیبة

لم   و لقد كنت آتي عامر بن عبد اهللا بن الزبیر فإذا ذكر عنده النبي صلى اهللا علیھ و س
  بكى حتى ال یبقى في عینیھ دموع 

ي صلى اهللا        ده النب ر عن إذا ذك و لقد رأیت الزھري ـ و كان من أھنأ الناس و أقربھم ف
  تھ علیھ و سلم فكأنھ ما عرفك و ال عرف

ي صلى    و لقد كنت آتي صفوان بن سلیم و كان من المتعبدین المجتھدین فإذا ذكر النب
  اهللا علیھ و سلم بكى فال یزال یبكي حتى یقوم الناس عنھ و یتركوه 

الى  : لو جعلت مستملیا یسمعھم ؟ فقال : و لما كثر على مالك الناس قیل لھ  قال اهللا تع
ي    یا أیھا الذین آمنوا ال ترفعو{ :  وق صوت النب ا    } ا أصواتكم ف ا و میت ھ حی و حرمت

   ٣٢صـ ٢الشفا ج] سواء
  ـ الصالة و السالم علیھ صلى اهللا علیھ و سلم  ٤ 

الى  ال تع ِھ  : ( ق لُّوا َعَلْی وا َص ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ يِّ َی ى النَِّب لُّوَن َعَل ُھ ُیَص َھ َوَمالِئَكَت ِإنَّ اللَّ
  ) ٥٦:األحزاب() َوَسلُِّموا َتْسِلیمًا

ھ اهللا   ِلیًما         { : [قال السعدي رحم لُِّموا َتْس ِھ َوَس لُّوا َعَلْی وا َص ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ داء  } َی اقت
ھ           ا ل انكم، وتعظیًم یًال إلیم یكم، وتكم ھ عل ض حقوق ى بع ھ عل بالّلھ ومالئكتھ، وجزاء ل

ي حسناتكم، وت       ادة ف ا، وزی ة وإكراًم لم، ومحب ھ وس ھ علی یئاتكم  صلى الّل ًرا من س كفی
حابھ      ھ أص م ب ا عل م صل   : "وأفضل ھیئات الصالة علیھ علیھ الصالة والسالم، م الّلھ

ى    ارك عل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على آل إبراھیم إنك حمید مجید، وب
د    د مجی ك حمی راھیم إن ى آل إب ت عل ا بارك د كم ى آل محم د وعل ر " محم ذا األم وھ

ر  ھ مش الم علی الة والس ي    بالص اء ف ن العلم ر م ھ كثی ات، وأوجب ع األوق ي جمی وع ف
  ] الصالة 

رة    ي ھری دة          : (: عن أب ي واح ال من صلى عل لم ق ھ وس أن رسول اهللا صلى اهللا علی
  رواه مسلم ) صلى اهللا علیھ عشرا 

إن        :[ قال ابن عبد السالم  ھ ف فاعة ل لم ش ھ وس ي صلى اهللا علی لیست صالتنا على النب
ھ و   اه           مثلنا ال یشفع لمثل ا كافأن ا عنھ إن عجزن ا ف أة من أحسن إلین ا بمكاف لكن اهللا أمرن

  الفتح ] بالدعاء فأرشدنا اهللا لما علم عجزنا عن مكافأة نبینا إلى الصالة علیھ 
ى رسول اهللا صلى        ھ من صلى عل تأمل أخي المبارك عظم الثواب الذي یحصل علی

ھ اهللا    یم رحم ن الق ال اب لم ق ھ و س ذه الص: [ اهللا علی ن  فھ الى وم ارك وتع ھ تب الة من
م         م یحصل لھ ر ل أي خی ور ف ى الن مالئكتھ إنما ھي سبب اإلخراج لھم من الظلمات إل



ره وفضلھ      وا من خی وأي شر لم یندفع عنھم ؟ فیا حسرة الغافلین عن ربھم ماذا حرم
  الوابل الصیب ] وباهللا التوفیق

ھ وسؤال اهللا    ٥  ان     ـ كثرة تذكره وتمني رؤیتھ والشوق إلى لقائ ى اإلیم ھ عل  اللحاق ب
  وأن یجمع بینھ وبین حبیبھ في مستقر رحمتھ

ا                ل م ھ بك وّد رؤیت ة من ی ذه األم ي ھ ھ سیوجد ف لم بأن ھ و س وقد أخبر صلى اهللا علی
یملكون فأخرج مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم 

  ) ود أحدھم لو رآني بأھلھ وملھ من أشد أمتي لي حبا، ناس یكونون بعدي ی: ( قال
ال   لم     : وروى أحمد عن أنس بن مالك ق ھ و س ال صلى اهللا علی دًا    : ((ق یكم غ دم عل یق

فقدم األشعریون فیھم أبو موسى األشعري،   : قال )) أقوام ھم أرق قلوبًا لإلسالم منكم
  : فلما دنو من المدینة جعلوا یرتجزون یقولون

  دًا وحزبھغدًا نلقى األحبة         محم
  . فلما أن قدموا تصافحوا فكانوا ھم أول من أحدث المصافحة

تأمل أخي المبارك فیما سبق من شوق الصحابة الكرام و السلف الصالح لرسول اهللا    
یا رسول اهللا إنك ألحب إلي من نفسي و إنك ألحب إلي : ( و تأمل قول ھذا الصحابي 

ا ا   أذكرك فم ت ف ي البی ون ف ي ألك دي و إن ن ول ك و إذا  م أنظر إلی ي ف ى آت بر حت ص
ت      ي إذا دخل ین و أن ع النبی ذكرت موتي و موتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت م

  ...) الجنة خشیت أن ال أراك 
ى    اه حت لقد كان شوق السلف الصالح لنبیھم علیھ الصالة و السالم عظیما یحلمون بلقی

بل وا طرباه غدا نلقى : (عنھ لو كان السبیل إلى ذلك الموت حتى قال بالل رضي اهللا 
  ) األحبة محمدا وصحبھ

رت          و خی ول ل ان یق ا ك ي زكری ن أب د اهللا ب وعن عبد الرحمن بن یزید بن جابر أن عب
ذه          ي ساعتي ھ ذا أو ف ومي ھ ي ی بض ف بین أن أعمر مائة سنة في طاعة اهللا أو أن أق

  من عباده الخترت أن أقبض شوقا إلى اهللا عز وجل وإلى رسولھ وإلى الصالحین 
ال    ھ رجل فق : عن جبیر بن نفیر عن أبیھ قال جلسنا إلى المقداد بن األسود یوما فمر ب

ا      ا رأین ا أن لم واهللا لوددن طوبى لھاتین العینین اللتین رأتا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
حیح  : رواه اإلمام أحمد وقال شعیب األرنؤوط . ما رأیت وشھدنا ما شھدت إسناده ص

  . رجال الصحیح غیر یعمر بن بشر وھو ثقة رجالھ ثقات
ذكر أن رسول اهللا یشتاق       ، أخي المبارك دار شوقي لرسول اهللا و ت سائل نفسك ما مق

ا  : (إلیك قال صلى اهللا علیھ و سلم  ا إخوانن الوا  ) وددت أن قد رأین ك ؟   : ق ألسنا إخوان
م یر         : (قال  ي ول ون ب دي یؤمن أتون من بع وم ی حابي، وإخواني ق ي أنتم أص رواه ) ون
  . مسلم

أخي ھل یحملك الشوق إلى لقاء النبي  صلى اهللا علیھ وسلم وھل تحدث نفسك برؤیتھ 
وق   ھ وش ى حوض الورود عل ر ب ي الظف ع ف اره طم ت آث نتھ واقتفی ى س ت عل ل أقبل ھ

  : لرؤیتھ ھل تردد ما قالھ ھذا المشتاق
  فأنت الیوم أغلى ما لدینا*** نسینا في ودادك كل غال  

  لنا شرف نالم وما علینا*** محبتكم ویكفي  نالم على
  یذكرنا فكیف إذا التقینا*** ولما نلقكم لكن شوقًا 



  لعمر اهللا بعدك ما سلونا*** تسلى الناس بالدنیا وإّنا 
  : ـ محبة قرابتھ وآل بیتھ وأزواجھ٦ 

   ٦األحزاب) ُأمََّھاُتُھْم  النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنیَن ِمْن َأنُفِسِھْم َوَأْزَواُجُھ: ( قال تعالى
أتي    : ((وروى مسلم عن زید بن أرقم مرفوعًا أال أیھا الناس فإنما أنا بشر یوشك أن ی

ذوا   : رسول ربي فأجیب، وأنا تارك فیكم ثقلین ور، فخ أولھما كتاب اهللا فیھ الھدى والن
  )). وأھل بیتي أذكركم اهللا في أھل بیتي: بكتاب اهللا، ثم قال

یحبون أھل ... ومن أصول أھل السنة والجماعة ـ أنھم ـ : [الم رحمھ اهللاقال شیخ اإلس
بیت رسول اهللا ویتولونھم ویحفظون فیھم وصیة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حیث 

م  )  ١( قال یوم  د          : ( غدیر خ ھ وق اس عم ال أیضا للعب ي وق ي أھل بیت ركم اهللا ف أذك
م فق         ي ھاش و بن ریش یجف ض ق ھ أن بع ون     : ( ال اشتكى إلی ده ال یؤمن ذي نفسي بی وال

ي  : ( وقال ) حتى یحبوكم هللا ولقرابتي  إن اهللا اصطفى بني إسماعیل واصطفى من بن
إسماعیل كنانة واصطفى من كنانة قریشا واصطفى من قریش بني ھاشم واصطفاني  

م  ي ھاش ن بن ؤمنین   ) م ات الم لم أمھ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ون أزواج رس ویتول
ر أوالده      ویؤمنون ا أم أكث بأنھن أزواجھ في اآلخرة خصوصا خدیجة رضي اهللا عنھ

ت     دیقة بن ة والص ة العالی ھ المنزل ا من ان لھ ره وك ى أم ده عل ھ وعاض ن ب ن آم أول م
لم         ھ وس ي صلى اهللا علی ال النب ي ق ا الت ى    : (الصدیق رضي اهللا عنھ فضل عائشة عل

  . الواسطیة) النساء كفضل الثرید على سائر الطعام 
  ـ محبة صحابتھ ٧ 

الى   ال تع اٍن      : (ق وُھم ِبِإْحَس ِذیَن اتََّبُع اِر َوالَّ اِجِریَن َواَألنَص َن اْلُمَھ وَن ِم اِبُقوَن اَألوَُّل َوالسَّ
دًا      ا َأَب ِدیَن ِفیَھ اُر َخاِل رَِّضَي الّلُھ َعْنُھْم َوَرُضوْا َعْنُھ َوَأَعدَّ َلُھْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحَتَھا اَألْنَھ

  . ١٠٠التوبة) َك اْلَفْوُز اْلَعِظیُمَذِل
ھ اهللا       ة رحم ن تیمی ال شیخ اإلسالم اب المة      : [ق ومن أصول أھل السنة والجماعة س

قلوبھم وألسنتھم ألصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كما وصفھم اهللا بھ في قولھ 
الى  ذین      : (تع ا ال ا وإلخوانن ر لن ا اغف ون ربن دھم یقول ن بع اءوا م ذین ج بقونا  وال س

ك رؤوف رحیم      ا إن وا ربن ي   ) باإلیمان وال تجعل في قلوبنا غال للذین آمن وطاعة النب
دكم       : ( صلى اهللا علیھ وسلم في قولھ  و أن أح ده ل ذي نفسي بی حابي فوال ال تسبوا أص

ویقولون ما جاء بھ الكتاب والسنة  ) . أنفق مثل أحد ذھبا ما بلغ مد أحدھم وال نصیفھ 
ئلھم ومراتبھم ویفضلون من أنفق من قبل الفتح وھو صلح الحدیبیة واإلجماع من فضا

أن       ون ب ى األنصار ویؤمن اجرین عل وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ویقدمون المھ
م      : ( اهللا قال ألھل بدر وكانوا ثالثمائة وبضعة عشر   رت لك د غف ا شئتم فق وا م ) اعمل

  . الواسطیة
  : ل بھا محبة سنتھ والداعین إلیھا و العم -٨ 

: (... عن العرباض بن ساریة رضي اهللا عنھ قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم
ذ            ا بالنواج ا وعضوا علیھ دین تمسكوا بھ دیین الراش اء المھ علیكم بسنتي وسنة الخلف

ل بدعة ضاللة         ة بدعة وك إن كل محدث و داود و  ) وإیاكم ومحدثات األمور ف رواه أب
  . صححھ األلباني رحمھ اهللا



ل         ول لع ا ویق ھ یثنیھ رأس راحلت ول ب ة یق عن نافع عن بن عمر أنھ كان في طریق مك
  . خفا یقع على خف یعني خف راحلة النبي صلى اهللا علیھ وسلم

من سره أن ینظر إلى ھدي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فلینظر إلى : عن عمر قال
  رواه أحمد بإسناد جید . ھدي عمرو بن األسود

ي صلى اهللا    : [ مام أحمد قال اإل ي أن النب ما كتبت حدیثًا إال و قد عملت بھ حتى مر ب
  ] علیھ وسلم احتجم وأعطى أبا طیبة دینارًا فأعطیت الحجام دینارًا حین احتجمت

أثر   : [و قال رحمھ اهللا  ال  ] إن استطعت أال تحك شعرة إال ب ي ألرى الرجل   : [وق إن
  . االعتصام بالسنة نجاة: الزھري قال ] یحي شیئًا من السنة فأفرح بھ

  ثمرات المحبة   
  الفوز بمحبة اهللا / ١

الى   ال تع وبكم واهللا     : ( ق م ذن ر لك بكم اهللا ویغف اتبعوني یحب ون اهللا ف تم تحب ل إن كن ق
  ) غفور رحیم 

ھ اهللا    ر رحم ن كثی ال اب ة اهللا   :[ ق ى محب ن ادع ى كل م ة عل ة حاكم ة الكریم ذه اآلی ھ
ة   ى الطریق و عل یس ھ ع     ول ى یتب ر حت ي نفس األم واه ف ي دع اذب ف ھ ك ة فإن المحمدی

  ] . الشرع المحمدي والدین النبوي في جمیع أقوالھ وأفعالھ وأحوالھ 
ذه      : قال الحسن البصري وغیره من السلف  ابتالھم اهللا بھ ون اهللا ف م یحب وم أنھ زعم ق

  } قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني یحببكم اهللا{اآلیة فقال 
و  : [القیم  قال ابن لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البینة على صحة الدعوى فل

ل     ي الشھود فقی : یعطى الناس بدعواھم الدعى الخلي حرفة الشجي فتنوع المدعون ف
ة    دعوى إال ببین ذه ال ت ھ بكم اهللا  {ال تثب اتبعوني یحب ون اهللا ف تم تحب ل إن كن آل ( } ق

ران  م و )  ٣١: عم ق كلھ أخر الخل ھ    فت ھ وھدی ھ وأقوال ي أفعال ول ف اع الرس ت أتب ثب
  ] وأخالقھ

  : حالوة اإلیمان و السعادة و الھناء / ٢ 
ان       ( عن أنس عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال  د حالوة اإلیم ھ وج ثالث من كن فی

ره   أن یكون اهللا ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما وأن یحب المرء ال یحبھ إال هللا وأن یك
  رواه البخاري ) لكفر كما یكره أن یقذف في النارأن یعود في ا

فالثواب على ما جاء بھ الرسول والنصرة لمن نصره والسعادة      : [قال شیخ اإلسالم 
لمن اتبعھ وصلوات اهللا ومالئكتھ على المؤمنین بھ والمعلمین للناس دینھ والحق یدور 

منھاج السنة  ]أتبعھم لھا معھ حیثما دار وأعلم الخلق بالحق وأتبعھم لھ أعملھم بسنتھ و
   ٢٣٣ ٥ج

ى  : [یقول ابن القیم رحمھ اهللا  ال سبیل إلى السعادة و الفالح في الدنیا و اآلخرة إال عل
تھم و     أیدي الرسل و ال سبیل إلى معرفة الطیب من الخبیث على التفصیل إال من جھ

یس  ال ینال رضى اهللا البتة إال على أیدیھم فالطیب من األعمال و األقوال  و األخالق ل
إال ھدیھم و ما جاؤوا بھ فالضرورة إلیھم أعظم من ضرورة البدن إلى روحھ و العین 
إلى نورھا و الروح إلى حیاتھا فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجتھ 
إلى الرسل فوقھا بكثیر وما ظنك بمن إذا غاب عنك ھدیھ وما جاء بھ طرفة عین فسد 

ھ       قلبك وصار كالحوت إذا  ة قلب د مفارق د عن الة فحال العب فارق الماء ووضع في المق



ا لجرح       ب حي و م ذا إال قل لما جاء بھ الرسل كھذه الحال بل أعظم ولكن ال یحس بھ
  . بمیت إیالم

ى   وإذا كانت سعادة العبد في الدارین معلقة بھدي النبي صلى اهللا علیھ وسلم فیجب عل
ا وسعادتھا أ       ا       كل من نصح نفسھ وأحب نجاتھ ھ وسیرتھ وشأنھ م ن یعرف من ھدی

ذا      ي ھ اس ف ھ والن یخرج بھ عن الجاھلین بھ ویدخل بھ في عداد أتباعھ وشیعتھ وحزب
بین مستقل ومستكثر ومحروم والفضل بید اهللا یؤتیھ من یشاء واهللا ذو الفضل العظیم  

   ٦٨ص ١زاد المعاد ج٠]
  مغفرة الذنوب وذھاب الھموم / ٣ 

ال    عن الطفیل بن أبي بن كع ھ ق لم إذا      : ب عن أبی ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی ك
ا   : ( ذھب ثلثا اللیل قام فقال  ة تتبعھ یا أیھا الناس اذكروا اهللا اذكروا اهللا جاءت الراجف

ا رسول اهللا  ) الرادفة جاء الموت بما فیھ جاء الموت بما فیھ ر   : قال أبي قلت ی ي أكث إن
ال ) ما شئت : ( الالصالة علیك فكم أجعل لك من صالتي ؟ فق ا  : ( قال قلت الربع ق م

ال  ) شئت فإن زدت فھو خیر لك ك      : (قلت النصف ق ر ل و خی إن زدت فھ ا شئت ف ) م
ا     ) ما شئت فإن زدت فھو خیر لك: (قال قلت فالثلثین قال  ك صالتي كلھ ل ل قلت أجع

  رواه الترمذي و حسنھ األلباني ) إذا تكفى ھمك ویغفر لك ذنبك: ( قال 
  : و النور في الدنیا و اآلخرة  الرحمة/ ٤

ِھ             : ( قال تعالى  ن رَّْحَمِت ْیِن ِم ْؤِتُكْم ِكْفَل وِلِھ ُی وا ِبَرُس َھ َوآِمُن وا اللَّ وا اتَُّق ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی
   ٢٨الحدید)َوَیْجَعل لَُّكْم ُنورًا َتْمُشوَن ِبِھ َوَیْغِفْر َلُكْم َواللَُّھ َغُفوٌر رَِّحیٌم 

  : فقة األنبیاء و المرسلین و الصدیقن و الشھداء مرا/ ٤ 
یَن           {: قال تعالى  َن النَِّبیِّ ْیِھم مِّ ُھ َعَل َم الّل ِذیَن َأْنَع َع الَّ ـِئَك َم وَل َفُأْوَل َھ َوالرَُّس َوَمن ُیِطِع الّل

   ٦٩النساء}َوالصِّدِّیِقیَن َوالشَُّھَداء َوالصَّاِلِحیَن َوَحُسَن ُأوَلـِئَك َرِفیقًا 
  : الشفاعة یوم القیامة / ٥ 

ال        لم ق ھ وس د اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا علی ال حین یسمع     ( عن جابر بن عب من ق
النداء اللھم رب ھذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثھ 

  . رواه البخاري )مقاما محمودا الذي وعدتھ حلت لھ شفاعتي یوم القیامة 
  ة اهللا على العبد عشرًا صال/ ٦ 

ول             لم یق ھ وس ي صلى اهللا علی ھ سمع النب ن العاص أن رو ب ن عم د اهللا ب إذا : ( عن عب
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علي فإنھ من صلى علي صالة صلى اهللا  
 علیھ بھا عشرا ثم سلوا اهللا لي الوسیلة فإنھا منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد

  رواه مسلم ) اهللا وأرجو أن أكون أنا ھو فمن سأل لي الوسیلة حلت لھ الشفاعة
  ورود الحوض / ٧ 

یرد علي یوم ( عن أبي ھریرة أنھ كان یحدث أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال 
القیامة رھط من أصحابي فیجلون عن الحوض فأقول یا رب أصحابي ؟ فیقول إنك ال 

  رواه البخاري ) عدك إنھم ارتدوا على أدبارھم القھقرىعلم لك بما أحدثوا ب
بین حوضي كما بین أیلة ومضر : (عن حذیفة أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال 

بن       ن الل د بیاضا م آنیتھ أكثر أو قال مثل عدد نجوم السماء ماؤه أحلى من العسل وأش



ؤوط  ) وأبرد من الثلج وأطیب من المسك من شرب منھ لم یظمأ بعده قال شعیب األرن
  حدیث صحیح : 
  نضارة الوجھ / ٨ 

ا سمعھا،        :( قال صلى اهللا علیھ وسلم  ا كم ا فأداھ التي فوعاھ رءًا سمع مق نضر اهللا ام
  رواه أحمد والترمذي ) فرب مبلغ أوعى من سامع 

یم و البھجة      : قال الخطابي  ھ بالنضارة و ھي النع ال السیوطي   ... معناه الدعاء ل و ق
نًا    : ( قال أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن جابر  : هللا رحمھ ا أي ألبسھ اهللا نضرةً  وحس

َوَلقَّاُھْم : (وخلوص لون وزینة وجماًال، أوصلھ لنضرة الجنة نعیمًا ونضارًة قال تعالى
  ) ٢٤:المطففین) (َتْعِرُف ِفي ُوُجوِھِھْم َنْضَرَة النَِّعیِم): ( َنْضَرة

ار      : ( قال ابن القیم رحمھ اهللا  ن آث ذي یكساه الوجھ م فإن النضرة البھجة و الحسن ال
اإلیمان و ابتھاج الباطن بھ و فرح القلب و سروره و التلذاذه بھ فتظھر ھذه البھجة و  
السرور و الفرحة نضارة على الوجھ و لھذا یجمع لھ سبحانھ بین البھجة و السرور و 

  ـ ٨٩مفتاح دار السعادة صـ) النضرة
رأ   : وري رحمھ اهللا قال المباركف ى خصھ اهللا بالبھجة و السرور     : نضر اهللا أم المعن

ي اآلخرة     ھ ف لما رزق بعلمھ و معرفتھ من القدر و المنزلة بین الناس في الدنیا و نّعم
  ــــ ٢٠٢٥حتى یرى علیھ رونق الرخاء و النعمة تحفة األحوذي صــ 

ي صلى اهللا   : قال الشیخ ابن عثیمین  ذلك أن النب لم دعا لإلنسان إذا     المراد ب ھ وس  علی
ة   اض ج   . سمع حدیثًا عن رسول اهللا فبلغھ أن یحسن اهللا وجھھ یوم القیام  ٤شرح ری

   ٥١٧صـ 
ا ال          یم م ال من النضارة و النع و تمام ذلك أن یفوز بالنظر إلى وجھ هللا عز وجل فین

یوم أن فطوبى لك أیھا الداعیة ، عین رأت و ال أذن سمعت و ال خطر على قلب بشر 
ال  ) ٢٤:المطففین) (َتْعِرُف ِفي ُوُجوِھِھْم َنْضَرَة النَِّعیِم: ( تكون ممن قال اهللا عنھم  و ق

  ) ٢٣:القیامة) (ِإَلى َربَِّھا َناِظَرٌة* ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َناِضَرٌة (سبحانھ 
رونق ونور، حسنة بھیة، لھا : أي} ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َناِضَرٌة { : [قال السعدي رحمھ اهللا  

اِظَرٌة  { مما ھم فیھ من نعیم القلوب، وبھجة النفوس، ولذة األرواح،  : أي} ِإَلى َربَِّھا َن
نھم من   : تنظر إلى ربھا على حسب مراتبھم منھم من ینظره كل یوم بكرة وعشیا، وم

اھر،             ھ الب ریم، وجمال ھ الك ى وجھ النظر إل دة، فیتمتعون ب رة واح ة م ینظره كل جمع
یس كم  ذة              الذي ل ن الل م م یم وحصل لھ ن النع ھ م م فی ا ھ إذا رأوه نسوا م ھ شيء، ف ثل

الھم،           ى جم اال إل ازدادوا جم ھ، ونضرت وجوھھم ف ر عن ن التعبی والسرور ما ال یمك
   ٩٠٠ـ٨٩٩تیسیر الكریم الرحمن صـ ] فنسأل اهللا الكریم أن یجعلنا معھم 

ھ    أسأل اهللا الكریم الجواد البر الرحیم بمنھ و كرمھ و جوده   ا محب و إحسانھ أن یرزقن
رسولھ صلى اهللا علیھ و سلم و تباع سنتھ و أن یحشرنا في زمرتھ و أن یجعل محبتنا 
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  !!السابق ھنا ھو المسبوق  .١٤
  عبد المعطي الداالتي .د: الكاتب

ل        ّزم اإلنسان، ویقت ل ، فیق التعصب لألشخاص ذمیم ، والتحّزب مرض یصیب العق
  .. فیھ روح اإلبداع والتجدید 

  .. لیس من شأن المسلم الحر أن یدور حول األشخاص و 
  .. بل إن كعبتھ التي یطوف حولھا ھي المبادئ وصادق األفكار 
  .. والمسلم یجّل علماء اإلسالم ویستغفر لھم ولكل المسلمین  
  .. ولكنھ ال ُیسّلم عقلھ ألحد من العلماء أو الدعاة أو الصالحین 
  .. صالة والسالم وال یسّلمھ إال للمعصوم علیھ ال 
  .. لیقود المعصوُم ھذا العقَل إلى مراشده  
  ! كل تقلید تقزیم وجمود ، إال تقلید السنة ففیھ كل التجدید 
  وأنا أعجب من مسلم ینتسب إلى أحد غیر الرسول،  
  : فیعرف نفسھ مثال 
  .. ! الشافعي مذھبًا ، واألشعري عقیدة ، والرفاعي طریقة ، والعربي نسًبا، و 
  ! ویحك وماذا أبقیت لمحمد بن عبد اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؟ 
  ! وبأي وجھ ستالقي الحبیب ، تطلب منھ شفاعة وشربة ماء؟ 
  .. أنا حنفي : ویحك ال تزال تقول 
  "! حنیفًا مسلًما: "وال أسمعك تقول  
  .. رحم اهللا علماء اإلسالم ، ما أرادوا ھذا  
  .. اھب ھوى وتعصب أرادوھا مدارس علم وفھم ، ال مذ 
  : فھا ھو المربي عبد القادر الجیالني یقول 
  ".. ال أرید من الخلق سوى محمد" 
كل إنسان، سوى المبشَّرین، ُترجى لھ الجنة، وُیخشى علیھ من  : "وكما قال ابن حزم 

  ".. النار
 ***  
  وفي عودة الرسول وأصحابھ من غزوة الغابة التي لمع فیھا  
  .. ل سلمة بن األكوع نجم العّداء األو 
  أردف رسول اهللا علیھ الصالة والسالم سلمة خلفھ ،  
  ولما الحت معالم المدینة ،اقترب عّداء أنصاري من سلمة ،  
  : وتحداه قائال 
  ! من یسابق ؟ 
  .. لم یرد سلمة  
  من یسابق ؟ : األنصاري  
  ! أما ُتكرم كریمًا ، وال تھاب شریفًا؟: سلمة  
  ..! إال رسوَل اهللا.. ال: األنصاري 

  !! یا رسول اهللا بأبي أنت وأمي خلني فألسابق الرجل: سلمة 
  .. فأِذَن لھ الرسول 



  : ترّجل سلمة ، وبعد ھنیھة ، إذا بھ یضرب بین كتفي األنصاري، قائال 
  .. سبقتك واهللا  
  ! إن أظن: فضحك األنصاري وقال  
  قرأت القصة في المسند المبارك،  
  : ا تركت ھذه الكلماتوعلى ھامشھ 
  !.. إن السابق ھنا، ھو المسبوق" 
  .. غفر اهللا لسلمة 
  !"لو كنت مكانھ لما ترّجلت عن ناقة رسول اهللا لمسابقة أحد أبدا 

  :الحدیث صحیح  وھذا نصھ مع شرح غریبھ : قلت 
  )٣٣٧ص /  ١٣ج ( -مستخرج أبي عوانة 

اس  حدثنا أبو داود الحراني ، قثنا أبو حذیف - ٥٤٨٦ ة ، قثنا عكرمة بن عمار ، عن إی
ال    ھ ، ق ن أبی لمة ، ع ن س لم ،    : ب ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ع رس ة م دمنا الحدیبی ق

فبایعناه في أصل شجرة ، وبایعتھ في أول الناس ، فلما كان في وسط من الناس ، قال 
لمة  « :  ا س ایعني ی ت » ب اس  : ، فقل ي أول الن ك ف د واهللا بایعت ي اهللا ق ا نب ال ی « : ، ق

یس معي          : ، قال » وأیضا  لم أعزل ل ھ وس ي رسول اهللا صلى اهللا علی ھ ، فرآن فبایعت
و  : ، أو قال ) ٢(استجن بھا فأعطاني درقة ) ١(جنة  جحفة ، فلقیني عمي عامر ، وھ

ي رسول اهللا صلى        ال ل اس ، ق أعزل ، فسألنیھا فأعطیتھ إیاھا ، فلما كان في آخر الن
ي أول  : ، فقلت » ال تبایعني یا سلمة ؟ أ« : اهللا علیھ وسلم  یا نبي اهللا قد واهللا بایعتك ف

یا سلمة أین الجحفة أو « : ، فبایعتھ ، ثم قال » وأیضا « : الناس وفي وسطھم ، فقال 
ھ   : ، فقلت » الدرقة التي أعطیتك ؟  یا نبي اهللا سألنیھا عمي عامر وھو أعزل فأعطیت
إنك كالذي « : سول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ثم قال فضحك ر: إیاھا وآثرتھ بھا ، قال 

ال  » اللھم أبغني حبیبا ھو أحب إلي من نفسي  : قال األول  م إن المشركین من    : ، ق ث
وكنت تبیعا : أھل مكة واسونا الصلح حتى مشى بعضھم إلى بعض واصطلحنا ، قال 

ى اهللا ورسول   ت آكل من    لطلحة بن عبید اهللا ، وتركت أھلي ومالي مھاجرا إل ھ ، وكن
حت     جرة فكس ت ش ھ ، فأتی قیھ وأخدم ھ وأس ن فرس ھ وأحس وكھا ) ٣(طعام ش

ون    وا یقع ركین فجعل ن المش ة م اني أربع ا ، فأت طجعت فیھ ول اهللا ) ٤(واض ي رس ف
وعلقوا أسلحتھم ووضعوا ثیابھم في : ، قال ) ٥(فأبغضتھم : صلى اهللا علیھ وسلم قال 

ت  ا ، فأتی ي ظلھ طجعوا ف جرة واض طجعت الش وكھا فاض حت ش رى فكس جرة أخ ش
ن  : تحتھا فما عدا أخذوا ینامون فإذا مناد من أسفل الوادي  یا معشر المھاجرین قتل اب

م مضطجعون ،          : زنیم ، قال  ى رءوسھم وھ ت عل ى وقف فخرجت أشتد بسیفي ، حت
ت  ھ إال  : فقل نكم رأس ل م ع رج لم ال یرف ھ وس لى اهللا علی د ص ھ محم رم وج ذي ك وال

ت    ) ٦(فیھ عیناه ، فلما أخذت سالحھم ، فجعلتھ ضغثا  ضربت الذي م جئ دي ، ث في ی
ھ        حاب ل و وأص ي ھ اء عم لم ، وج ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس وقھم إل م أس بھ

على ) ٧(بسبعین رجال منھم مكرز رجل من العبالت من قریش یقود بھ عمي مجفف 
ال      لم ، ق ھ وس لى اهللا علی یھم رسول اهللا ص ا نظر إل رس فلم دء  « : ف ون ب دعوھم یك

و  : منھم ، فخالھم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال اهللا ) ٩(وثناه ) ٨(الفجور  وھ
ال  ) ١٠(الذي كف أیدیھم عنكم وأیدیكم عنھم ببطن مكة من بعد أن أظفركم علیھم  ، ق



ثم رجعنا إلى المدینة ، وبیننا وبین بني لحیان ، أو بني ذكوان ، رأس من المشركین : 
ال   : بل ، قال ج ل ، ق : فاستغفر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لمن رقى في ھذا الجب

: یخصھ إال استشھد ، قال ) ١١(وما استغفر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ألحد قط 
ال  ) ١٢(فرقیتھ  ي اهللا صلى       : تلك اللیلة مرتین أو ثالثة ، ق ة فبعث نب دمنا المدین م ق ث

إلى الغابة یندیھ ، فخرجت أنا ورباح غالم رسول اهللا صلى اهللا اهللا علیھ وسلم بظھره 
د الصبح إذا      ان عن ا ك علیھ وسلم ، وخرجت معي بفرس لطلحة بن عبید اهللا أندیھ فلم

ى سرح        د أغار عل زاري ق در الف رسول اهللا صلى   ) ١٣(عبد الرحمن بن عیینة بن ب
ت       ھ ، فقل ل راعی ھ ، وقت ذھب ب رده ، ف لم فط ھ وس رس    :اهللا علی ذا الف ذ ھ اح خ ا رب ی

د          لم أن المشركین ق ھ وس ر رسول اهللا صلى اهللا علی د اهللا ، وأخب فأبلغھ طلحة بن عبی
ل    أغاروا على سرحھ ، فقعد رباح على الفرس وقمت على أكمة ، ووجھت وجھي قب

ت ثالث دعوات      م نادی ل         : المدینة ث ت أرشقھم بالنب وم فجعل م أتبعت الق ا صباحاه ث ی
م  ) ١٥(أنا ابن األكوع والیوم یوم الرضع وأعقر : رمیھم ، وأقول أ) ١٤(وأرتجز  بھ

ھ ،   ) ١٦(حتى ألحق رجال منھم راكبا على رحلھ فأصك  ي كتف رجلھ بسھم حتى نفذ ف
م وأرتجز ،         : فقلت  ر بھ ت أعق ا زل ال فم وم الرضع ق خذھا وأنا ابن األكوع والیوم ی

ي ،  فإذا رجل على فرس ، فجثمت إلى شجرة فنثرت نبلي ث م عقرت بھ ، وال یقدم عل
فما زال ذلك شأني وشأنھم حتى ما تركت شیئا من ظھر رسول اهللا صلى اهللا       : قال 

وطرحوا أكثر من ثالثین بردة : علیھ وسلم إال استنقذتھ ، وجعلتھ وراء ظھري ، قال 
ى     ) ١٧( ى عل ى ال یخف ا حت وثالثین رمحا كل ذلك یستخفون مني ، وأجعل علیھ آرام

ر ،         رسول اهللا حى األكب د الض ى إذا امت حابھ حت ى أص لم ، وال عل ھ وس  صلى اهللا علی
م    : قال  ت أردیھ ل ، وجعل ن    ) ١٨(ودخلوا المضیق علوت الجب ة ب بالحجارة إذا عیین

ال             ھ ، فق د علی ل فأقع ى جب حون فأشرف عل وا یتض ددا للمشركین فنزل بدر قد جاء م
رح   ھذا لقینا: ما ھذا الذي أرى ؟ ، قالوا : عیینة  س    ) ١٩(منھ الب ا بغل واهللا إن فارقن ف

ة  ) ٢٠( ا ،     : حتى استنقذ كل شيء في أیدینا ، فقال عیین رى وراءه طلب ذا ی وال أن ھ ل
لترككم لیقم إلیھ معي منكم ، فقام أربعة فسندوا إلي في الجبل فلما أسمعتھم الصوت ،  

ن األك  : ومن أنت ؟ ، قلت : أتعرفوني ؟ ، قالوا : قلت لھم  رم وجھ    أنا اب ذي ك وع وال
ال        وتني ، فق ھ فیف دركني وال أطلب نكم فی محمد صلى اهللا علیھ وسلم ال یطلبني رجل م

إني أظن ، فواهللا ما برحت مقعدي ذاك حتى رأیت فوارس رسول اهللا صلى  : أحدھم 
ره   ) ٢١(اهللا علیھ وسلم یتخللون  ى إث ) ٢٢(الشجر فإذا أولھم األخرم األسدي وإذا عل

ادة ، و   و قت ر  أب ى إث وا     ) ٢٣(إذا عل دي ، وول ود الكن ن األس داد ب ادة المق ي قت ) ٢٤(أب
ذرھم  : فرسھ ، فقلت ) ٢٥(مدبرین ، فأعرض األخرم األسدي فآخذ بعنان  یا أخرم أن

ھ        ى یلحق رسول اهللا صلى اهللا علی فإن القوم قلیل خبیث ، وال آمنھم أن یقتطعوك حت
باهللا والیوم اآلخر وتعلم أن الجنة حق   یا سلمة إن كنت تؤمن: وسلم وأصحابھ ، فقال 

ال        ین الشھادة ، ق ي وب ال تحل بین ا      : والنار حق ف رحمن ، فاختلف د ال ى ھو وعب والتق
ضربتین فقتلھ ، وعقر عبد الرحمن فرسھ ، وتحول عبد الرحمن على فرس األخرم ، 

ین ، فق         ا طعنت لم فاختلف ھ وس ارس رسول اهللا صلى اهللا علی ادة ف و   ویلحقھ أبو قت ھ أب تل
ال           رس األخرم ، ق ى ف ادة عل و قت ادة فرسھ ، وتحول أب وخرج  : قتادة وعقر بأبي قت

ھ       : على شيء قال ) ٢٦(المشركون ال یلوون  د صلى اهللا علی رم وجھ محم ذي ك فوال



لم        ھ وس ذین مع رسول اهللا صلى اهللا علی وسلم إني بطلب الخیل والركاب والرجال ال
دون   ) ٢٧(وا الشعب فعرض: حتى ما أرى غبارھم ، قال  رد یری فیھ ماء یقال لھ ذو ق

م  : وراءھم ، قال ) ٢٨(فنظروا إلي أعدو : أن یشربوا منھ وھم عطاش ، قال  فحألتھ
ة       ي ثنی ى سندوا ف ال     ) ٢٩(، فما ذاقوا منھ قطرة وھم عطاش حت ر ، ق ھ نی ال ل : ، یق

خذھا وأنا : وألحق رجال من آخرھم عند الثنیة فأصطكھ بسھم في نغص كتفھ ، فقلت 
ت  ) ٣١(أمي أكوعیا بكرة ) ٣٠(واثكل : ابن األكوع والیوم یوم الرضع قال  : ؟ ، فقل

فأدرك فرسین على العقبة فجئت بھما أسوقھما إلى رسول : نعم ، أي عدو نفسھ ، قال 
عنھ ذو قرد ، وإذا ) ٣٢(اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حتى وجدتھ على الماء الذي حألتھم 

ل        رسول اهللا صل ذوا اإلب اء ، وأخ وا الم د نزل حابھ ق ى اهللا علیھ وسلم في مائة من أص
لم           ھ وس ره رسول اهللا صلى اهللا علی د أم الل ق ي وإذا ب ت ورائ والبرد وكل شيء خلف

ر  زورا ) ٣٣(فنح ول اهللا  ) ٣٤(ج وي لرس و یش م ، وإذا ھ دیت لھ ذي ع ل ال ن اإلب م
فیھا ) ٣٥(عمي عامر بسطیحة  وجاء: صلى اهللا علیھ وسلم من سنامھا وكبدھا ، قال 

ت             م صلیت وشربت ، فقل اء ، فتوضأت ث ا م بن وسطیحة أخرى فیھ ا  : مذقة من ل ی
ى   رسول اهللا خلني فألنتخب من القوم مائة رجل فآخذ على المشركین بالعشرة فال یبق
ي             ذه ف ى نواج ى نظرت إل لم حت ھ وس حك رسول اهللا صلى اهللا علی منھم رجل ، فض

نعم والذي كرم وجھك ، فقال : ، قلت « أكنت فاعال یا سلمة ؟ » : ضوء النار ، فقال 
ا  : ، قال « إنھم اآلن لیقرون بأرض غطفان » :  ى جاء رجل من     ) ٣٦(فما برحن حت

الوا   : غطفان فقال  ارا ، فق : نحر لھم فالن الغطفاني جزورا فلما كشط جلدھا رأوا غب
ا أ    وم ، فلم ى الق صبحنا أعطاني رسول اهللا صلى اهللا     ھذا غبار القوم فما خافوھا وول

ال   ) ٣٨(الفارس والراجل ) ٣٧(علیھ وسلم سھم  ا ، ق ال رسول اهللا صلى    : جمیع وق
ا سلمة   » : اهللا علیھ وسلم  ال  « كان خیر فرساننا الیوم أبو قتادة وخیر رجالتن م  : ، ق ث

ھ ا      ) ٣٩(أردفني  ى ناقت ة عل ى المدین ین إل لم راجع لعضباء  نبي اهللا صلى اهللا علیھ وس
دوا ،      ) ٤٠( فلما كان بیننا وبین المدینة ضحوة ، وفینا رجل من األنصار ال یسبق ع

ت   : قال  م قل ھل من مسابق إلى المدینة ، أال من مسابق فأعادھا مرارا وأنا ساكت ، ث
ال إال أن یكون رسول اهللا صلى اهللا علیھ : ما تكرم كریما وال تھاب شریفا ، فقال : لھ 

ال    ) ٤١(یا رسول اهللا ذرني : وسلم ، قلت  إن » : بأبي أنت وأمي ألسابق الرجل ، ق
ھ        : ، فقلت « شئت  دو فربطت علی م أع ة ، ث ر عن الناق اذھب إلیك فخرج یشتد وأطف
ال     ) ٤٢(شرفا  ا ربطت ؟ ، فق دوت      : أو شرفین ، فسألتھ م ي ع م إن استبقیت نفسي ث

فنظر إلي فضحك ، :  ، قال سبقتك واهللا: عدوتي حتى ألحقھ وأصك بین كتفیھ ، فقلت 
ى       : إني أظن ، قال : وقال  ا إل ى خرجن ال ، حت ا إال ثالث لی حتى ورد المدینة فما لبثن

ول      ) ٤٣(خیبر ، فجعل عمي عامر یرتجز  م ، وھو یق واهللا : بالقوم ، وھو یسوق بھ
د        ت األق ا استغنینا فثب ام لوال اهللا ما اھتدینا وال تصدقنا وال صلینا ونحن عن فضلك م

ال     ا فق ة أبین ا إذا أرادوا فتن وا علین روا بغ ذین كف ا إن ال كینة علین زلن س ا وأن إن القین
لم      ھ وس ذا ؟   » : رسول اهللا صلى اهللا علی ت  « من ھ ي اهللا ،     : ، فقل ا نب عمي عامر ی

ال  ك » : فق ك رب ر ل وم « غف ي أول الق و ف ر وھ ال عم ا : ، فق ا متعتن ي اهللا لوم ا نب ی
ر خرج مرحب         بعامر ، وما استغفر  دمنا خیب ا ق ط یخصھ إال استشھد ، فلم إلنسان ق

السالح بطل مجرب إذا    ) ٤٤(قد علمت خیبر أني مرحب شاك  : یخطر بسیفھ یقول 



قد علمت خیبر أني عامر شاك السالح بطل    : الحروب أقبلت تلھب فبرز عامر فقال 
عامر  عامر وذھب ) ٤٦(ضربتین فوقع سیف مرحب في ترس ) ٤٥(مغامر فاختلفا 

فما مررت على نفر : لھ ، فرجع سیفھ على نفسھ ، فكانت فیھ نفسھ ، قال ) ٤٧(یسفل 
بطل عمل عامر ، قتل نفسھ : من أصحاب النبي صلى اهللا علیھ وسلم إال وھم یقولون 

أبطل عمل عامر ؟ ، فقال رسول : ، فأتیت نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أبكي ، فقلت 
ك ؟  » : م اهللا صلى اهللا علیھ وسل ت  « من قال ذل ال     : ، فقل حابك ، فق ر من أص » : نف

» : ، ثم قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم « كذب من قال ذلك ؟ بل لھ أجره مرتین 
: ، فدنا لھا الناس ، قال « ألعطین الرایة رجال یحب اهللا ورسولھ ویحبھ اهللا ورسولھ 

و   فأرسلني رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلى عل وده وھ ي بن أبي طالب فجئت بھ أق
زق  د فب رأ  ) ٤٨(أرم ھ فب ي عینی لم ف ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص اه ) ٤٩(رس ، وأعط

قد علمت خیبر أني مرحب شاك السالح : الرایة فخرج مرحب یخطر بسیفھ ، ویقول 
ب         ي طال ن أب ي ب ال عل ت تلھب ، فق ذي سمتني    : بطل مجرب إذا الحروب أقبل ا ال أن

ففلق ) ٥١(كیل السندره ) ٥٠(كلیث غابات كریھ المنظره أوفیھم بالصاع أمي حیدره 
  رأس مرحب بالسیف وكان الفتح على یدیھ

__________  
  وقایة وحمایة: جنة ) ١(
  الترس إذا كان من جلد لیس فیھ خشب وال عصب: الدرقة ) ٢(
  الكنس: الكسح ) ٣(
  ِعْبَتُھ َوَذمْمَتھ إذا ُلْمَتھ ووَقْعت فیھ، إذا: َوَقْعت بُفالن ) ٤(
  عكس الحب وھو الُكْرُه والمقت: البغض ) ٥(
  الحزمة: الضغث ) ٦(
  علیھ مثل الدرع لیقیھ أذى المعركة: مجفف ) ٧(
  اسم جامع لكل شر ، أي المیل إلى الفساد واالنطالق إلى المعاصي: الفجور ) ٨(
  تكرار األمر وإعادتھ مرتین: الثني ) ٩(
  ٢٤: ة رقم الفتح آی: سورة ) ١٠(
  بمعنى أبدا ، وفیما مضى من الزمان: قط ) ١١(
  َعوَّذه: رقاه ) ١٢(
  الماشیة: السرح ) ١٣(
لُّ مصراع     : الرَّجز ) ١٤( بحر من بحور الشعر معروف ونوع من أنواعھ، یكون ك

ي           ھ ف جع إال أن ة الس و كھیئ دھا ُأرجوزٌة، فھ ز واح منھ مفردا، وتسمى قصائده أراجی
  ُیَسمَّى قائُلھ راجزًا، كما ُیسمى قائُل ُبُحوِر الشِّعِر شاعرًاو. وزن الشِّعِر

  قتل مركوبھ وجعلھ یمشي على رجلیھ: عقر بھ ) ١٥(
  ضرب ولطم: صك ) ١٦(
  الشَّْمَلُة المخطَّطة، وقیل ِكساء أسود ُمَربَّع فیھ صوٌر: الْبُرُد والُبْردة ) ١٧(
  أرمیھم: أردیھم ) ١٨(
  الشدة: البرح ) ١٩(
  ظلمة آخر اللیل إذا اختلطت بضوء الصباح: الغلس  )٢٠(



  التحرك والتنقل بین شیئین: التخلل ) ٢١(
  بعده وخلفھ: إثر الشيء وأثره ) ٢٢(
  بعده: على إثر كذا ) ٢٣(
  إذا َذَھب ھاربا وُمْدبرًا، وَتوّلى عنھ، إذا أْعَرض: َوّلى الشيُء وَتوّلى ) ٢٤(
  د بھ الدابةھو اللجام الذي تقا: الِعنان ) ٢٥(
  یمیل ویعطف: یلوي ) ٢٦(
  الطریق في الجبل أو االنفراج بین الجبلین: الشعب ) ٢٧(
  أجري مسرعا: أعدو ) ٢٨(
ى       : الثَِّنیَّة ) ٢٩( ل أعل ھ، وقی الي فی ق الع و الطَِّری الثنیة في الَجبل كالَعَقبة فیھ، وقیل ُھ

  الَمِسیل في رأسھ
  عاء بالموت والفقدأسلوب ندبة یدل على الد: وا ثكل ) ٣٠(
  من البكور وھو أول النھار: البكرة ) ٣١(
  منع وطرد وصد: حأل ) ٣٢(
  الذبح: النحر ) ٣٣(
ُزوُر، َوإن       : الَجُزور ) ٣٤( ول الَج ة، تق ى، إال أنَّ اللَّْفظة ُمؤنث ان أو أنث الَبِعیر ذكرا ك

  أرْدت ذَكرا، والجْمع ُجُزٌر وَجَزائر
  سطح بعضھا على بعض یحفظ الماء بھإناء من جلود : السطیحة ) ٣٥(
  زال عنھ وغادره: برح المكان ) ٣٦(
  النصیب: السھم ) ٣٧(
  السائر على قدمیھ: الراجل ) ٣٨(
  حملھ خلفھ: أردفھ ) ٣٩(
  الناقة المشقوقة األذن ، واسم ناقة النبي: العضباء ) ٤٠(
  اتركني: ذرني ) ٤١(
  المكان المرتفع: الشرف ) ٤٢(
  شاد الشعر وھو بحر من بحوره عند العروضیینإن: الرجز ) ٤٣(
  تام السالح ، وھي من الشوكة بمعنى القوة: شاكي السالح ) ٤٤(
  تبادل: اختلف ) ٤٥(
  الدرع الذي یحمي المقاتل ویتقي بھ ضربات العدو: الترس ) ٤٦(
  ضربھ من أسفلھ: سفل لھ ) ٤٧(
  بصق: بزق ) ٤٨(
  شفي من المرض: َبَرَأ أو َبِرئ ) ٤٩(
مكیال المدینة تقدر بھ الحبوب وسعتھ أربعة أمداد ، والمد ھو ما یمأل  : الصاع ) ٥٠(

  الكفین
  مْكیال واسٌع: الّسْندرة ) ٥١(

  الموجز البدیع في الصالة والسالم على الحبیب الشفیع  .١٥
  أحمد بن عبد العزیز الحمدان/ بقلم 



ِھ         ِإنَّ اَهللا َوَمَالِئَكَتُھ ُی: (َقاَل اُهللا َتَعاَلى  لُّوْا َعَلْی وْا َص ِذیَن َءاَمُن ا الَّ يِّ َیاَأیَُّھ ى النَِّب لُّوَن َعَل َص
  ).َوَسلُِّموْا َتْسِلْیمًا

لم     ھ وس لى اهللا علی وُل اِهللا ص اَل َرُس ِھ      :((َوَق لَّى اُهللا َعَلْی ـَدًة َص يَّ َواِح ـلَّى َعَل ْن َص َم
  )). َعْشـًرا

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ُد ِهللا َوْح  ِھ  اْلَحْم ى آِل وِل اِهللا َوَعَل ى َرُس َالِن َعَل اِن اَألْكَم َالُم اَألَتمَّ َالُة َوالسَّ َده، َوالصَّ

  :َأمَّا َبْعد. َوَصحِبھ
  .َأْن َفَطَرُھْم َعَلى االْعِتَراِف ِباْلَفْضِل َألْھِل الَفْضل: َفِإنَّ ِمْن ِنَعِم اِهللا َتَعاَلى َعَلى ِعَباِده

اَلى    –ِدْیُن َلُھ ِبالَفْضِل َواْلِمنَِّة َوِإنَّ َأْعَظَم َمْن َن َد اِهللا َتَع ھ    : –َبْع وُل اِهللا صلى اهللا علی َرُس
ْن         ِھ ِم َرَنا ِب َدى، َوَبصَّ ى الُھ َالَلِة ِإَل ْن الضَّ وسلم؛ َفُھَو َسیُِّد الَخْلِق الَِّذي َأْخَرَجَنا اُهللا ِبِھ ِم

اِهللا َحقَّ ِجَھاِده، َفَجَزاُه اُهللا َعنَّا َخْیَر اْلَجَزاء، َوَصلَّى الَعَمى؛ َبلََّغ ِرَساَلَة َربِّھ، َوَجاَھَد في 
  .َعَلْیِھ َصَالًة َتْمُأل َأْقَطاَر اَألْرَض َوالسََّماء، َوَسلََّم َتْسِلْیمًا َكِثْیرًا

ِھ صلى اهللا       ِلھ، َوَأَداِء َحقِّ ْكِر َفْض اِئِل ُش ِم َوَس لم  َوَقْد َجَعَل اُهللا َتَعاَلى ِمْن َأْعَظ ھ وس :  علی
ِة       اِلَحات، اْلُمَقرَِّب اِل الصَّ ِل اَألْعَم ات، َوَأْفَض الصََّالُة َوالسََّالُم َعَلْیھ، َفُھَما ِمْن َأَجلِّ الُقُرَب

  . ِإَلى َربِّ اَألْرِضَ السََّماَوات
َع َعَلْیِھ ِمْن ِإْخَواِني؛ ِلَذا اْسَتَخْرُت اَهللا َتَعاَلى في َوْضِع ُموَجٍز َیُكوُن َتْذِكَرًة ِلي َوِلَمْن اطََّل

ي      ُة الَِّت َواِطُن َواَألْزِمَن ُلَھا، َواْلَم لم، َوَفْض ھ وس لى اهللا علی ِھ ص َالِة َعَلْی ى الصَّ ِھ َمْعَن ِفْی
  .ُتَشَرُع ِفْیَھا، َوَشْيٌء ِمْن َفَواِئِدَھا

  .َوَسلََّم َعَلى َنِبیَِّنا ُمَحمَّد َوآِلِھ َوَصْحِبھَوَصلَّى اُهللا . َواَهللا َأْسَأُل َأْن َیَتَقبََّلُھ ِباْلَقُبوِل اْلَحَسن
  :معنى الصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم* 

ِھ    :(َقاَل اُهللا َجلَّ َثَناُؤه لُّوا َعَلْی وا َص ِإنَّ اللََّھ َوَمَالِئَكَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َیآ َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُن
  ).َتْسِلیًما َوَسلُِّموْا

ِھ            -في اآلَیِة  –َبیََّن َتَعاَلى  َد َمَالِئَكِت لم ِعْن ھ وس ٍد صلى اهللا علی ِھ ُمَحمَّ ى َنِبیِّ ي َعَل ُھ ُیْثِن َأنَّ
وا     ِذیَن آَمُن ا الَّ اْلُمَقرَِّبْین، َوَمَالِئَكُتُھ ُیْثُنوَن َعَلْیِھ صلى اهللا علیھ وسلم َوَیْدُعوَن َلھ، َفَیا َأیَُّھ

ا    َصلُّو َذِلَك، ِلَم قُّ ِب ا َأْنُتْم َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم َوَسلُِّموا َتْسِلْیمًا، َألنَُّكْم َأَح
  .َناَلُكْم ِبَبَرَكِة ِرَساَلِتِھ ِمْن َشَرِف الدُّْنَیا َواآلِخَرة

  :َوَقْد َعلََّمَنا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم َكْیَف ُنَصلِّي َعَلْیھ -
الَ       ھ، َق َرَة رضي اهللا عن ِن ُعْج ِب ْب ا : َفَعْن َكْع لُِّم       : ُقْلَن َف ُنَس ا َكْی ْد َعِلْمَن وَل اهللا، َق ا َرُس َی

اللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد : َفُقوُلوا:(( َعَلْیك، َفَكْیَف ُنَصلِّي َعَلْیَك؟ َقاَل صلى اهللا علیھ وسلم
لَّْیَت عَ   ا َص مَّ         َوَعَلى آِل ُمَحمَّد، َكَم د، اللَُّھ ٌد َمِجی َك َحِمی َراِھیَم ِإنَّ ى آِل ِإْب َراِھْیَم َوَعَل ى ِإْب َل

َك             َراِھیَم ِإنَّ ى آِل ِإْب َراِھْیَم َوَعَل ى ِإْب َت َعَل ا َباَرْك د، َكَم ى آِل ُمَحمَّ ٍد َوَعَل ى ُمَحمَّ َباِرْك َعَل
  )).َحِمیٌد َمِجید

  .َیا اهللا: َأْي)) اللَُّھمَّ(( َقوُلُھ
َثَناُؤُه سبحانھ وتعالى َعَلى َنِبیِِّھ صلى اهللا علیھ وسلم : الصََّالُة ِمْن اِهللا)) َصلِّ(( وُلُھَوَق -

  .في اْلَمأل اَألْعَلى، َوَرْفُعُھ ِلِذْكِره
َالمُ    - ْیِھُم السَّ ِة َعَل ِھ صل      : َوالصََّالُة ِمْن اْلَمَالِئَك َر َنِبیِّ ي ِذْك اَلى َأْن ُیْعِل َؤاُل اِهللا َتَع ى اهللا ُس

  .علیھ وسلم َوُیْثِني َعَلْیھ



َثَناٌء ِمْن اْلُمَصلِّي َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم، : َوالصََّالُة ِمْن اْلَعْبِد اْلُمَصلِّي -
  .َوُسَؤاُل اِهللا َتَعاَلى َأْن ُیْثِني َعَلْیِھ صلى اهللا علیھ وسلم في اْلَمأل اَألْعَلى

َالة    – َقاَل َأُبو اْلَعاِلَیِة ى الصَّ َد      : -َرِحَمُھ اُهللا َتَعاَلى، ُمَبیِّنًا َمْعَن ِھ ِعْن اُؤُه َعَلْی ِھ َثَن َالُة اللَّ َص
  .اْلَمَالِئَكة، َوَصَالُة اْلَمَالِئَكِة الدَُّعاء

ةِ )) ُمَحمٍَّد(( َوَقوُلُھ لٍ (( َمْبِنيٌّ َعَلى ِزَن لِ )) ُمَفعَّ ا    : ِمْث َو ِبَن ل، َوُھ ٍم َوُمَبجَّ وٌع  ُمَعظَّ ٌء َموُض
  .ِلْلَتْكِثْیر

  .ُھَو الَِّذي َكُثَر َحْمُد اْلَحاِمِدْیَن َلُھ َواْسَتَحقَّ َأْن ُیْحَمَد َمرًَّة َبْعَد ُأْخَرى: ِلَذا َفُمَحمٌَّد
  .طَِّلبُھْم ُأمََّھاُت اْلُمْؤِمِنیَن َرِضَي اُهللا َعْنُھّن، َوَبُنو َھاِشٍم َوَبُنو اْلُم)) َوآِل ُمَحمٍَّد(( َوَقوُلُھ

ِم َأنَّ   ِل الِعْل دٍ (( َواْخَتاَر َجْمٌع ِمْن َأْھ اَره      )) آَل ُمَحمَّ ْن اْخَت ة؛ َوِممَّ وِم الِقَیاَم ى َی ُھ ِإَل : َأْتَباُع
َوويُّ،          اِفِعيِّ، َوالنَّ اِم الشَّ َحاِب اِإلَم ُض َأْص وِريُّ، َوَبْع ھ َوالثَّ ي اهللا عن اِبٌر رض َج

  . َتَعاَلىَرِحَمُھُم اُهللا –َواَألْزَھِريُّ 
لم             ھ وس ِھ صلى اهللا علی َالِة َعَلْی اِم الصَّ ْن َتَم لم ِم ھ وس ِھ صلى اهللا علی َوالصََّالُة َعَلى آِل

لَّى  . َوَتَواِبُعَھا، َألنَّ َذِلَك ِممَّا َتقَّرُّ ِبِھ َعْیُنُھ صلى اهللا علیھ وسلم، َوَیِزْیُدُه اُهللا ِبَھا َشَرفًا َص
  .ِھ َوَسلََّم َتْسِلْیمًا َكِثْیرًااُهللا َعَلْیِھ َوَعَلى آِل

ھُ  َراِھْیم(( َوَقوُل ُر آِل     )) آِل ِإْب َو َخْی لم ُھ ھ وس لى اهللا علی دًا ص یَِّدَنا ُمَحمَّ وٌم َأنَّ َس َمْعُل
  .ِإْبَراِھْیم

مَّ         لم، ُث ھ وس ٍد صلى اهللا علی ى ُمَحمَّ لِّي َعَل  َفِعْنَدَما َیْسَأُل اْلُمَصلِّي َربَُّھ عز وجل َأْن ُیَص
ى      لَّى َعَل ْد َص وُن َق َیْسَأُلُھ َأْن ُیَصلِّي َعَلْیِھ َكَما َصلَّى َعَلى ِإْبَراِھْیَم َوَعلى آِل ِإْبَراِھْیم، َیُك
م،      ٌل َمَعُھ ُھ َداِخ َراِھْیَم َألنَّ ُمَحمٍَّد صلى اهللا علیھ وسلم َأوًَّال، ُثمَّ َصلَّى َعَلْیِھ َثاِنیًا َمَع آِل ِإْب

ُة َعَلى آِل ِإْبَراِھْیَم َأْفَضَل َألنََّھا َتَضمََّنْت الصََّالَة َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا َفَتُكوُن الصََّال
  .علیھ وسلم َوَمَعُھ َساِئُر اَألْنِبَیاِء َواْلُمْرَسِلیَن ِمْن ُذرَِّیِة ِإْبَراِھْیَم َعَلْیِھُم السََّالم

وِل اِهللا صلى اهللا      َوَھَذا ِسرُّ َكوِن الصََّالِة اِإلْبَراِھْیِمیَّ ى َرُس َلَواِت َعَل َیِغ الصَّ ِة َأْفَضَل ِص
َل        لم، َوَفْض ھ وس ٍد صلى اهللا علی ى ُمَحمَّ علیھ وسلم، ِلَكوِنَھا َتَضمََّنْت َفَضَل الصََّالَة َعَل

َھا ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا الصََّالِة َعَلى ِإْبَراِھْیَم َوُذرَِّیِتِھ ِمْن اَألْنِبَیاِء َواْلُمْرَسِلیَن، ِلَتُكوَن ُكلُّ
  . علیھ وسلم

ٍد صلى اهللا         )) َوَباِرك(( َوَقوُلُھ ِھ، ِلُمَحمَّ َراِھْیَم َوآِل اُه اُهللا ِإلْب ِذي َأْعَط ِر الَّ ِل اْلَخْی َطَلُب ِمْث
  .علیھ وسلم َوآِلھ، َوَأْن َیُدوَم َھَذا اْلَخْیُر َوَیَتَضاَعف

  .ِصَفاِت َوَأْسَباِب اْلَحْمِد َما َیْقَتِضي َأْن َیُكوَن َمْحُمودًا في َنْفِسھ َواْلَحِمْیُد ُھَو الَِّذي َلُھ ِمْن
ھ،    اُل ُكلُّ ُع اْلَكَم ا َیْرِج ُد ِإَلْیِھَم ُد َواْلَمْج َالل، َواْلَحْم ِة َواْلَج َتْلِزُم ِلْلَعَظَم َو اْلُمْس ُد َھ َواْلَمِجْی

ِدِه      َفَناَسَب َأْن ُیْخَتَم ِبِھَما َطَلبًا ِلِزَیاَدِة لم َوَتْمِجْی ھ وس اْلَكَماِل في َحْمِد النَِّبيِّ صلى اهللا علی
  .ِعْنَد اِهللا َتَعالى

  :أفضل صیغ الصالة على النِبي صلى اهللا علیھ وسلم* 
  :َأْفَضُل الصَِّیِغ َما َعلََّمَناُه صلى اهللا علیھ وسلم -

الَ       ھ، َق َرَة رضي اهللا عن ِن ُعْج ِب ْب ا : َفَعْن َكْع لُِّم      یَ : ُقْلَن َف ُنَس ا َكْی ْد َعِلْمَن وَل اهللا، َق ا َرُس
اللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد : َفُقوُلوا:(( َعَلْیك، َفَكْیَف ُنَصلِّي َعَلْیَك؟ َقاَل صلى اهللا علیھ وسلم

دٌ         َك َحِمی َراِھیَم ِإنَّ ى آِل ِإْب َراِھْیَم َوَعَل ى ِإْب لَّْیَت َعَل ا َص مَّ    َوَعَلى آِل ُمَحمَّد، َكَم د، اللَُّھ َمِجی



َك             َراِھیَم ِإنَّ ى آِل ِإْب َراِھْیَم َوَعَل ى ِإْب َت َعَل ا َباَرْك د، َكَم ى آِل ُمَحمَّ ٍد َوَعَل ى ُمَحمَّ َباِرْك َعَل
  )).َحِمیٌد َمِجید

ھ    - اِعِديُّ رضي اهللا عن اُلوا  : َوَعْن َأِبي ُحَمْیٍد السَّ ْم َق لِّ     : َأنَُّھ َف ُنَص ھ، َكْی وَل اللَّ ا َرُس ي َی
اللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَأْزَواِجِھ : ُقوُلوا:(( َعَلْیك؟ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ صلى اهللا علیھ وسلم

ا     ھ، َكَم ِھ َوُذرِّیَِّت ٍد َوَأْزَواِج ى ُمَحمَّ اِرْك َعَل َراِھیم، َوَب ى آِل ِإْب لَّْیَت َعَل ا َص ھ،  َكَم َوُذرِّیَِّت
  )).اِھیَم ِإنََّك َحِمیٌد َمِجیدَباَرْكَت َعَلى آِل ِإْبَر

ِھ صلى اهللا    : َوَعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنھ َقاَل - وِل اللَّ ِإَذا َصلَّْیُتْم َعَلى َرُس
الَ  ا : علیھ وسلم َفَأْحِسُنوا الصََّالَة َعَلْیھ، َفِإنَُّكْم َال َتْدُروَن َلَعلَّ َذِلَك ُیْعَرُض َعَلْیھ، َق ُلوا َفَق

وا : َفَعلِّْمَنا، َقاَل:َلُھ ِلین،         :ُقوُل یِِّد اْلُمْرَس ى َس َك َعَل َك َوَبَرَكاِت َلَواِتَك َوَرْحَمَت ْل َص مَّ اْجَع اللَُّھ
ر،          ِد اْلَخْی ر، َوَقاِئ اِم اْلَخْی وِلك، ِإَم ِدَك َوَرُس ٍد َعْب ین؛ ُمَحمَّ اَتِم النَِّبیِّ ین، َوَخ اِم اْلُمتَِّق َوِإَم

ُرون   . ْحَمةَوَرُسوِل الرَّ وَن َواآلِخ ِھ اَألوَُّل لِّ   . اللَُّھمَّ اْبَعْثُھ َمَقاًما َمْحُموًدا َیْغِبُطُھ ِب مَّ َص اللَُّھ
ٌد    َك َحِمی َراِھیَم ِإنَّ ى آِل ِإْب َراِھیَم َوَعَل ى ِإْب لَّْیَت َعَل ا َص ٍد َكَم ى آِل ُمَحمَّ ٍد َوَعَل ى ُمَحمَّ َعَل

ى  اِرْك َعَل مَّ َب د، اللَُّھ ى آِل  َمِجی َراِھیَم َوَعَل ى ِإْب َت َعَل ا َباَرْك ٍد َكَم ى آِل ُمَحمَّ ٍد َوَعَل ُمَحمَّ
  .ِإْبَراِھیَم ِإنََّك َحِمیٌد َمِجید

ُھ      : َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي اُهللا َعْنُھَما - ْع َدَرَجَت َرى، َواْرَف ٍد اْلُكْب َفاَعَة ُمَحمَّ اللَُّھمَّ َتَقبَّْل َش
َالُة          اْلُعْلَیا، َوَأْع ا الصَّ ى َعَلْیِھَم َراِھْیَم َوُموَس َت ِإْب ا آَتْی ى َكَم َرِة َواُألْوَل ي اآلِخ ِطِھ ُسْؤَلُھ ِف

  .َوالسََّالم
  :المواطن واألزمان التي تشرع فیھا الصالة على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم* 

ا      َشَرَع اُهللا َلَنا الصََّالَة َوالسََّالَم َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى  َرَع َلَن ًا، َوَش لم ُمطَلق ھ وس اهللا علی
  :َرُسوُل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم َذِلك، َوَأكََّدُه في َبْعِض اْلَمَواِطِن َواَألْزَمان؛ َفِمْنَھا

  :الصََّالُة َوالسََّالُم َعَلْیِھ صلى اهللا علیھ وسلم ُمْطَلقًا -
الَ  ھ َق ي اهللا عن َرَة رض ي ُھَرْی ْن َأِب اَل النَّ: َع لم َق ھ وس لى اهللا علی يُّ ص وا :(( ِب َال َتْجَعُل

  )). ُبُیوَتُكْم ُقُبوًرا، َوَال َتْجَعُلوا َقْبِري ِعیًدا، َوَصلُّوا َعَلّي َفِإنَّ َصَالَتُكْم َتْبُلُغِني َحْیُث ُكْنُتم
  : َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم: َوَعْن َعَمار ْبِن َیاِسٍر رضي اهللا عنھ، َقاَل

تُّ     (( ِري ِإَذا ِم ى َقْب اِئٌم َعَل ِإنَّ ِهللا َتَباَرَك َوَتَعاَلى َمَلكًا َأْعَطاُه َأْسَماَع اْلَخَالِئِق ُكلَِّھا، َفُھَو َق
ھ،            ِم َأِبْی ِمِھ َواْس مَّاُه ِباْس َالًة ِإالَّ َس يَّ َص لِّي َعَل ي ُیَص ْن ُأمَِّت ٌد ِم ِإَلى َیوِم الِقَیاَمة، َفَلْیَس َأَح

اَلى   : َصلَّى َعَلْیَك ُفَالُن ْبُن ُفَالٍن َكَذا َوَكَذا، َقاَل! َیا ُمَحمَّد: َقاَل اَرَك َوَتَع َفُیَصلِّي الرَّبُّ َتَب
  .صلى اهللا علیھ وسلم)) َعَلى َذِلَك الرَُّجِل، ِبُكلِّ َواِحَدٍة َعْشرًا

  :ُكلََّما ُذِكَر صلى اهللا علیھ وسلم -
ي اهللا ٍك رض ِن َماِل ِس ْب ْن َأَن ھَع اَل:  عن لم َق ھ وس لى اهللا علی وَل اِهللا ص ْن :(( َأنَّ َرُس َم

  .صلى اهللا علیھ وسلم)) ُذِكْرُت ِعْنَدُه َفْلُیَصلِّ َعَلّي
َقاَل َرُسوُل اللَِّھ صلى اهللا  : َوَعْن َأِمْیِر اْلُمْؤِمِنیَن َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب رضي اهللا عنھ َقاَل

  .صلى اهللا علیھ وسلم)) ِذي َمْن ُذِكْرُت ِعْنَدُه َفَلْم ُیَصلِّ َعَليَّاْلَبِخیُل الَّ:(( علیھ وسلم
الَ  لم    : َوَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة رضي اهللا عنھ َق ھ وس اَل صلى اهللا علی َالَة    :(( َق َي الصَّ ْن َنِس َم

  .صلى اهللا علیھ وسلم)) َعَلّي، َخِطيَء َطِرْیَق اْلَجنَّة
ا : َوَعْنُھ رضي اهللا عنھ َقاَل لم     َق ھ وس ِھ صلى اهللا علی وُل اللَّ ٍل    :(( َل َرُس ُف َرُج َم َأْن َرِغ

  .صلى اهللا علیھ وسلم)) ُذِكْرُت ِعْنَدُه َفَلْم ُیَصلِّ َعَلّي



  :ِعْنَد ِكَتاَبِة اْسِمِھ صلى اهللا علیھ وسلم -
 علیھ وسلم في َوُھَو َكَساِبِقھ، َوَقْد َكاَن السََّلُف رضي اهللا عنھم ِإَذا َكَتُبوا اْسَمُھ صلى اهللا

ْو     رََّرْت، َوَل ْو َتَك ًة، َوَل لم ِكَتاَب ھ وس لى اهللا علی ِھ ص َالَم َعَلْی َالَة َوالسَّ وا الصَّ ِبِھْم َأْثَبُت ُكُت
  .َكُثَرت، َوَال َیْرُمُزوَن َلَھا ِبالرُُّموز

ْن    –َعاَلى َرِحَمُھ اُهللا َت –َوِلَشْیِخَنا َسَماَحِة الشَّْیِخ َعْبِد الَعِزْیِز ْبِن َباٍز  ي َع ِرَساَلًة في النَِّھ
ل   وز؛ ِمْث ِھ صلى اهللا       )) صلعم (( و)) ص:(( ِكَتاَبِة الرُُّم َالِم َعَلْی َالِة َوالسَّ ْن الصَّ َدًال ِم َب

ُحِف           ْن الصُّ وِز ِم اِء الرُُّم ي اْخِتَف َببًا ف ْت َس ى َكاَن ا َحتَّ علیھ وسلم، َوَقْد َنَفَع اُهللا َتَعاَلى ِبَھ
  .َفَجَزاُه اُهللا َخْیرًاَوالُكُتب، 

َبْعَد َموِتھ، َوَكَأنَّ  -في اْلَمَناِم  -َرَأْیُت الشَّْیَخ اْلَحَسَن ْبَن ُعَیْیَنَة : َقاَل َأُبو اْلَحَسِن اْلَمْیُموِني
تُ     َك، َوُقْل ْن َذِل َأْلُتُھ َع تَ  : َعَلى َأَصاِبِع َیَدْیِھ َشْيٌء َمْكُتوٌب ِبَلوِن الذََّھب، َفَس ا ُأْس َأَرى ! اذَی

الَ  يّ  : َعَلى َأَصاِبِعَك َشْیئًا َمِلْیحًا َمْكُتوبًا، َما ُھو؟ َق ا ُبَن اَبِتي  ! َی َذا ِلِكَت ھ   (( َھ صلى اهللا علی
  .في َحِدْیِث َرُسوِل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم)) وسلم

  :ِإَذا َأْصَبَح اْلُمْسِلُم َوِإَذا َأْمَسى -
ھ   دَّْرَداِء رضي اهللا عن ي ال ْن َأِب اَلَع لم  : ، َق ھ وس لى اهللا علی وُل اِهللا ص اَل َرُس ْن :(( َق َم

  )).َصلَّى َعَليَّ ِحْیَن ُیْصِبُح َعْشرًا، َوِحْیَن ُیْمِسي َعْشرًا؛ َأْدَرَكْتُھ َشَفاَعِتي
  :ُكلََّما َجَلَس اْلُمْسِلُم َمْجِلسًا -

ھ        يِّ صلى اهللا علی ْن النَِّب ھ، َع الَ  َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة رضي اهللا عن لم َق ْوٌم    :(( وس َد َق ا َقَع َم
اَن     لم ِإالَّ َك ھ وس لى اهللا علی يِّ ص ى النَِّب لُّوَن َعَل ل َوُیَص ز وج ْذُكُروَن اَهللا ع ًدا َال َی َمْقَع

  )).َعَلْیِھْم َحْسَرًة َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوِإْن َدَخُلوا اْلَجنََّة ِللثََّواب
الَ   َعْن النَِّبيِّ صلى: َوَعْنُھ رضي اهللا عنھ لم َق ْم      :(( اهللا علیھ وس ا َل ْوٌم َمْجِلًس َس َق ا َجَل َم

ِإْن     َرة، َف ْیِھْم ِت َیْذُكُروا اللََّھ ِفیھ، َوَلْم ُیَصلُّوا َعَلى َنِبیِِّھْم صلى اهللا علیھ وسلم، ِإالَّ َكاَن َعَل
  . َنَداَمة: ِتَرة)) َشاَء َعذََّبُھم، َوِإْن َشاَء َغَفَر َلُھم

َما اْجَتَمَع َقوٌم، ُثمَّ َتَفرَُّقوا :(( َقاَل النَِّبيُّ صلى اهللا علیھ وسلم: ضي اهللا عنھَوَعْن َجاِبٍر ر
ْن            اُموا َع لم ِإالَّ َق ھ وس يِّ صلى اهللا علی ى النَِّب َالٍة َعَل َعْن َغْیِر ِذْكِر اِهللا عز وجل، َوَص

  )).َأْنَتِن ِمْن ِجْیَفة
  :في َیوِم اْلُجُمَعة -

الَ  َوَعْن َأِبي ُأَما ھ َق لم     : َمَة رضي اهللا عن ھ وس وُل اِهللا صلى اهللا علی اَل َرُس ُروا  :(( َق َأْكِث
ة،     وِم ُجُمَع لِّ َی َعَليَّ ِمْن الصََّالِة في ُكلِّ َیوِم ُجُمَعة، َفِإنَّ َصَالَة ُأمَِّتي ُتْعَرُض َعَليَّ في ُك

  )).ي َمْنِزَلةَفَمْن َكاَن َأْكَثَرُھْم َعَليَّ َصَالًة َكاَن َأْقَرَبُھْم ِمنِّ
  :َبْعَد َسَماِع اَألَذان -

ا     َي اُهللا َعْنُھَم اِص َرِض ِن اْلَع ھ      : َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْمِرو ْب يَّ صلى اهللا علی ِمَع النَِّب ُھ َس َأنَّ
لَّى    ِمْثَل َما َیُقول، ُثمَّ َصلُّوا َعَلّي َفِإ: ِإَذا َسِمْعُتْم اْلُمَؤذَِّن؛ َفُقوُلوا:(( وسلم َیُقوُل ْن َص ُھ َم نَّ

ي               ٌة ِف ا َمْنِزَل یَلة، َفِإنََّھ ي اْلَوِس َھ ِل ُلوا اللَّ مَّ َس ًرا، ُث ا َعْش ِھ ِبَھ ُھ َعَلْی لَّى اللَّ َالًة، َص يَّ َص َعَل
یَلة؛  اْلَجنَّة، َال َتْنَبِغي ِإالَّ ِلَعْبٍد ِمْن ِعَباِد اللَّھ، َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأَنا ُھو، َفَمْن َسَأَل ِلي اْل َوِس

  )).َحلَّْت َلُھ الشََّفاَعة
  :ِعْنَد ُدُخوِل اْلَمْسِجِد َواْلُخُروِج ِمْنھ -



لم     ھ وس لى اهللا علی وُل اِهللا ص اَل َرُس ھ، َق ي اهللا عن ٍد رض ي ُحَمْی ْن َأِب َل :(( َوَع ِإَذا َدَخ
لْ  َأَحُدُكْم اْلَمْسِجَد َفْلُیَسلِّْم َعَلى النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم، ُثمَّ َواَب     : ِلَیُق ي َأْب َتْح ِل مَّ اْف اللَُّھ

  )).اللَُّھمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلك: َرْحَمِتك، َفِإَذا َخَرَج َفْلَیُقْل
  :ِفي آِخِر التََّشھٍُّد الَِّذي َیْعُقُبُھ َسَالم -

ھ  ْت َحتَّ     : َقاَل َأُبو َمْسُعوٍد رضي اهللا عن ي َتمَّ َالًة ِل ا َأَرى َأنَّ َص ٍد    َم ى ُمَحمَّ لِّي َعَل ى ُأَص
  .َوَعَلى آِل ُمَحمَّد صلى اهللا علیھ وسلم

ى   : َوَعْن اْبِن َعْمٍرو َرِضَي اُهللا َعْنُھَما َقاَل َالٍة َعَل َال َتُكوُن َصَالٌة ِإالَّ ِبِقَراَءٍة َوَتَشھٍُّد َوَص
  .النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم

ھ، قَ     ُعوٍد رضي اهللا عن الَ   : اَلَوَعْن َأِبي َمْس ٌل َفَق َل َرُج َالُم      : َأْقَب ا السَّ ھ، َأمَّ وَل اللَّ ا َرُس َی
َعَلْیَك َفَقْد َعَرْفَناه، َفَكْیَف ُنَصلِّي َعَلْیَك ِإَذا َنْحُن َصلَّْیَنا ِفي َصَالِتَنا َصلَّى اللَُّھ َعَلْیك؟ َقاَل 

  .َوَذَكَر الصََّالَة اِإلْبَراِھْیِمیَّة)) ُلواِإَذا َأْنُتْم َصلَّْیُتْم َعَليَّ؛ َفُقو:(( صلى اهللا علیھ وسلم
  :في ُكلِّ ُخْطَبة -

  ].َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك [ َقاَل اُهللا َتَعاَلى 
  . َرَفَع اُهللا ِذْكَره، َفَال ُیْذَكُر ِإالَّ ُذِكَر َمَعھ: َقاَل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي اُهللا َعْنُھَما

ى النَّ َالُة َعَل ْت الصَّ ِب  َوَكاَن ي اْلُخَط لم ف ھ وس لى اهللا علی يِّ ص َحاَبِة  –ِب ِن الصَّ ي َزَم ف
  .َأْمرًا َمْشُھورًا َمْعُروفًا -رضي اهللا عنھم 

ھ،     : َوَعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َأِبي َبْكٍر، َقاَل َة رضي اهللا عن ُن ُعْتَب ُكنَّا ِباْلَخْیِف، َوَمَعَنا َعْبُد اِهللا ْب
اَم   َفَحِمَد اَهللا َوَأْثَنى َعَل مَّ َق ْیھ، َوَصلَّى َعَلى النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم، َوَدَعا ِبَدَعَواٍت، ُث

  .َفَصلَّى ِبَنا
  :في ُقُنوِت الِوْتر -

لم       : َعْن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ َرِضَي اُهللا َعْنُھَما، َقاَل ھ وس ِھ صلى اهللا علی وُل اللَّ ي َرُس َعلََّمِن
ي الْ   اِت ِف ُؤَالِء اْلَكِلَم اَلَھ ْل:(( ِوْتر، َق ا    : ُق ي ِفیَم اِرْك ِل َدْیت، َوَب یَمْن َھ ِدِني ِف مَّ اْھ اللَُّھ

ك،         َك َتْقِضي َوَال ُیْقَضى َعَلْی ْیت، َفِإنَّ ا َقَض رَّ َم َأْعَطْیت، َوَتَولَِّني ِفیَمْن َتَولَّْیت، َوِقِني َش
د   . اَلْیتَوِإنَُّھ َال َیِذلُّ َمْن َواَلْیت، َتَباَرْكَت َربََّنا َوَتَع يِّ ُمَحمَّ ى النَِّب صلى  )) َوَصلَّى اللَُّھ َعَل

  .اهللا علیھ وسلم
َوَلمَّا َجَمَع َأِمْیُر اْلُمْؤِمِنْیَن ُعَمُر رضي اهللا عنھ النَّاَس في َصَالِة التََّراِوْیح، َكاُنوا َیْلَعُنوَن 

ِلِمْین،      اْلَكَفَرَة في ُقُنوِتِھم، ُثمَّ ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ صلى ا ْدُعوَن ِلْلُمْس مَّ َی لم، ُث ھ وس هللا علی
  . ُثمَّ ُیَكبُِّروَن َوَیْسُجُدون

  :ِإَذا َمرَّ ِذْكُرُه صلى اهللا علیھ وسلم في َصَالِة َناِفَلة -
ھ ِإَذا َمرَّ ِبالصََّالِة َعَلى النَِّبيِّ صلى اهللا علی  : -َرِحَمُھ اُهللا َتَعاَلى  –َقاَل اْلَحَسُن الَبْصِريُّ 

  .وسلم َفْلَیِقْف، َوْلُیَصلِّ َعَلْیِھ في التََّطوع
ُد   اَلى    –َوَقاَل اِإلَماُم َأْحَم ُھ اُهللا َتَع ھ        : -َرِحَم ِھ صلى اهللا علی لَّى َعَلْی ٍل َص ي َنْف اَن ف ِإْن َك

  .وسلم
  :َبْیَن التَّْكِبْیَراِت الزََّواِئِد في َصَالِة اْلِعْید -

الَ        َخَرَج الَوِلْیُد ْبُن ُعْقَب َة رضي اهللا عنھم، َفَق ى َوُحَذْیَف ي ُموَس ُعوٍد َوَأِب ِن َمْس : َة َعَلى اْب
َتْبَدُأ، َفُتَكبُِّر َتْكِبْیَرًة َتْفَتِتُح ِبَھا الصََّالة، َوَتْحَمُد َربَّك : َكْیَف التَّْكِبْیُر في الِعْید؟ َقاَل َعْبُد اهللا



ِد    : َفَقاَال. علیھ وسلم، ُثمَّ َتْدُعو َوُتَكبِّر َوُتَصلِّي َعَلى النَِّبيِّ ُمَحمٍَّد صلى اهللا و َعْب َدَق َأُب َص
  .الرَّْحَمن

  :ِإَذا َصلَّى َعَلى َجَناَزة -
الَ    ھ، َق ي اهللا عن َة رض ي ُأَماَم ْن َأِب اَزةِ  : َع َالِة اْلَجَن ي َص نََّة ِف َة  : ِإنَّ السُّ َرَأ َفاِتَح َأْن َیْق

  .يِّ صلى اهللا علیھ وسلم، ُثمَّ ُیْخِلُص ِفي الدَُّعاِء ِلْلَمیِّتاْلِكَتاِب، َوُیَصلِّي َعَلى النَِّب
  :في ِحَلِق الذِّْكر -

الَ   ھ َق ي اهللا عن َرَة رض ي ُھَرْی ْن َأِب لم: َع ھ وس لى اهللا علی وُل اِهللا ص اَل َرُس ِإنَّ ِهللا :(( َق
ْوُم  ! اْقُعُدوا: ْعُضُھْم ِلَبْعٍضَسیَّاَرًة ِمْن اْلَمَالِئَكة، ِإَذا َمرُّوا ِبِحَلِق الذِّْكِر، َقاَل َب َفِإَذا َدَعا الَق

ى     ْم َحتَّ لُّوا َمَعُھ لم َص ھ وس لى اهللا علی يِّ ص ى النَِّب لُّوا َعَل ِإَذا َص اِئِھم، َف ى ُدَع وا َعَل َأمَُّن
  )).ُطوَبى ِلَھُؤَالِء َیْرِجُعوَن َمْغُفورًا َلُھم: َیْفَرُغوا، ُثمَّ َیُقوُل َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض

  :َحاَل الدَُّعاء في ِقَیاِم اللَّْیل -
الَ       ھ َق ٍب رضي اهللا عن ِن َكْع يِّ ْب ْم        : َعْن ُأَب ك، َفَك َالَة َعَلْی ُر الصَّ ي ُأْكِث وَل اهللا، ِإنِّ ا َرُس َی

َما ِشْئت، َفِإْن ِزْدَت َفُھَو :(( الرُُّبع؟ َقاَل: ُقْلُت)) َما ِشْئت:(( َأْجَعُل َلَك ِمْن َصَالِتي؟ َفَقاَل
ك      :(( النِّْصف؟ َقاَل: ُقْلُت)) ْیٌر َلكَخ ٌر َل َو َخْی ِإْن ِزْدَت َفُھ ْئت، َف ا ِش تُ )) َم الثُُّلَثْین؟  : ُقْل َف

كَ   :(( َقاَل ٌر َل َو َخْی تُ )) َما ِشْئَت، َفِإْن ِزْدَت َفُھ الَ     : ُقْل ا؟ َق َالِتي ُكلََّھ َك َص ُل َل ِإًذا :(( َأْجَع
ةٍ )). ُبكُتْكَفى َھمَّك، َوُیْغَفُر َلَك َذْن اَك       :(( َوفي ِرَواَی ِر ُدْنَی ْن َأْم َك ِم ا َأَھمَّ َك اُهللا َم ِإذًا َیْكِفْی

  )).َوآِخَرِتك
.(( َأْي َأْصِرُف َجِمیَع َزَمِن ُدَعاِئي ِلَنْفِسي َصَالًة َعَلْیك)) َأْجَعُل َلَك َصَالِتي ُكلََّھا(( َقْوُلُھ

  . اآلِخَرةُتْعَطى َمَراَم الدُّْنَیا َو)) ُتْكَفى َھمَّك
  :في َأوَِّل الدَُّعاِء َوآِخِرِه َوِفي َأْثَناِئھ -

ْدُعو    : َعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْیٍد رضي اهللا عنھ َقاَل ًال َی لم َرُج َسِمَع النَِّبيُّ صلى اهللا علیھ وس
ھ وسلم، َفَقاَل صلى ِفي َصَالِتھ، َلْم ُیَمجِّْد اللََّھ َتَعاَلى، َوَلْم ُیَصلِّ َعَلى النَِّبيِّ صلى اهللا علی

ِإَذا َصلَّى َأَحُدُكْم َفْلَیْبَدْأ ِبَتْمِجْیِد َربِِّھ َجلَّ :(( ُثمَّ َدَعاُه، َفَقاَل)) َعِجَل َھَذا:(( اهللا علیھ وسلم
  )).اءَوَعزَّ َوالثََّناِء َعَلْیھ، ُثمَّ ْلُیَصلِّ َعَلى النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم، ُثمَّ ْلَیْدُع َبْعُد ِبَما َش

ى     لَّى َعَل َده، َوَص َوَسِمَع َرُسوُل اللَِّھ صلى اهللا علیھ وسلم َرُجًال ُیَصلِّي، َفَمجََّد اللََّھ َوَحِم
ْل   :(( النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ صلى اهللا علیھ وسلم ب، َوَس اْدُع ُتَج

  )).ُتْعط
رَ    ْؤِمِنْیَن ُعَم ِر اْلُم الَ      َوَعْن َأِمْی ھ َق اِب رضي اهللا عن َن اْلَخطَّ ْیَن    : ْب وٌف َب دَُّعاَء َمْوُق ِإنَّ ال

  .السََّماِء َواَألْرِض َال َیْصَعُد ِمْنُھ َشْيٌء َحتَّى ُتَصلَِّي َعَلى َنِبیَِّك صلى اهللا علیھ وسلم
دَّاَراِنيُّ    َلْیَماَن ال اَلى    –َوَقاَل َأُبو ُس ُھ اُهللا َتَع َألْ : -َرِحَم َالِة     ِإَذا َس َدْأ ِبالصَّ ًة َفاْب َھ َحاَج ت اللَّ

َھ            ِإنَّ اللَّ ھ، َف َالِة َعَلْی ِتْم ِبالصَّ مَّ ِاْخ ْئت، ُث ا ِش مَّ ُاْدُع ِبَم لم، ُث َعَلى النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وس
  .ُسْبَحاَنُھ ِبَكَرِمِھ َیْقَبُل الصََّالَتْین، َوُھَو َأْكَرُم ِمْن َأْن َیَدَع َما َبْیَنُھَما

  :ِعْنَد ِزَیاَرِة َقْبِرِه صلى اهللا علیھ وسلم -
وِل اِهللا              ِر َرُس ى َقْب َف َعَل َفٍر َوَق ْن َس ِدَم ِم ا ِإَذا َق َي اُهللا َعْنُھَم َر َرِض ُن ُعَم ُد اِهللا ْب َكاَن َعْب

  .صلى اهللا علیھ وسلم َیُزوُرُه َوَصلَّى َعَلى النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم، َوَال َیَمسُّ الَقْبر
َة     ِن َتْیِمیَّ َالِم اْب ُھ اهللا   –َقاَل َشْیُخ اِإلْس لم        : -َرِحَم ھ وس يِّ صلى اهللا علی َر النَِّب ْأِتي َقْب مَّ َی ُث

ھ،   َفَیْسَتْقِبَل ِجَداَر الَقْبر، َوَال َیَمسَّھ، َوَال ُیَقبَِّلھ، َوَیِقَف ُمَتَباِعدًا َكَما َیِقُف َلْو َظَھَر في َحَیاِت



مَّ          ِبُخُشوٍع َوُسُك ھ، ُث َة َمْوِقِف ِھ َجَالَل رًا ِبَقْلِب ر، ُمْسَتْحِض اضَّ الَبَص رَّْأس، َغ َنكَِّس ال ون، ُم
السََّالُم َعَلْیَك َیا َرُسوَل اِهللا َوَرْحَمُة اِهللا َوَبَرَكاُتھ، السََّالُم َعَلْیَك َیا َنِبيَّ اِهللا َوِخْیَرِتِھ : َیُقول

َھُد َأْن  ِمْن َخْلِقھ، السََّالُم َعَلْیَك َی ا َسیَِّد اْلُمْرَسِلیَن َوَخاَتَم النَِّبیّیَن َوَقاِئَد الُغرِّ اْلُمَحجَِّلین، َأْش
 َال ِإَلَھ ِإالَّ اُهللا َوَأْشَھُد َأنَّ ُمَحمَّدًا َرُسوُل اهللا، َأْشَھُد َأنََّك َقْد َبلَّْغَت ِرَساَالِت َربِّك، َوَنَصحَت

ِبیْ  اَك        ُألمَِّتك، َوَدَعْوَت ِإَلى َس ى َأَت دَت اَهللا َحتَّ َنة، َوَعَب ِة اْلَحَس ِة َواْلَموِعَظ َك ِباْلِحْكَم ِل َربِّ
ْیَلَة    . الَیِقین، َفَجَزاَك اُهللا َأْفَضَل َما َجَزى َنِبیًَّا َوَرُسوًال َعْن ُأمَِّتھ ْیَلَة َوالَفِض ِھ الَوِس اللَُّھمَّ آِت

اللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد . ُھ َیْغِبُطُھ ِبِھ اَألوَُّلوَن َواآلِخُرونَواْبَعْثُھ َمَقامًا َمْحُمودًا الَِّذي َوَعدَت
مَّ            د، اللَُّھ ٌد َمِجْی َك َحِمی َراِھْیم، ِإنَّ ى آِل ِإْب َراِھْیَم َوَعَل ى ِإْب لَّْیَت َعَل ا َص َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَم

ا َبارَ      ٍد َكَم ى آِل ُمَحمَّ ٍد َوَعَل ى ُمَحمَّ َك       َباِرْك َعَل َراِھْیم، ِإنَّ ى آِل ِإْب َراِھْیَم َوَعَل ى ِإْب َت َعَل ْك
ِقَنا            ھ، َواْس ا َحوَض نَِّتھ، َوَأْوِردَن ى ُس ا َعَل ھ، َوَتَوفََّن ي ُزْمَرِت رَنا ِف مَّ احُش َحِمیٌد َمِجْید، اللَُّھ

  .ِبَكْأِسِھ َمْشَربًا َروِّیًا َال َنْظَمُأ َبعَدُه َأَبدًا
ا َبكْ   ول    ُثمَّ َیْأِتي َأَب ا، َفَیُق َي اُهللا َعْنُھَم َر َرِض دِّیق،       : ٍر َوُعَم ٍر الصِّ ا َبْك ا َأَب َك َی َالُم َعَلْی السَّ

ھ           وِل اِهللا صلى اهللا علی اِحَبي َرُس ا َص ا َی َالُم َعَلْیُكَم اُروق، السَّ َر الَف السََّالُم َعَلْیَك َیا ُعَم
ھ، َجزَ  َالِم       وسلم، َوَضِجْیَعْیِھ َوَرْحَمُة اِهللا َوَبَرَكاُت ْن اِإلْس ا َوَع حَبِة َنِبیُِّكَم ْن ُص ا اُهللا َع اُكَم

  . َخْیرًا، َسَالٌم َعَلْیُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّار
  :َبْعَد التَّْلِبَیة -

الَ   –َألنَّ التَّْلِبَیَة ِمْن َتَواِبِع الدَُّعاء، َقاَل الَقاِسُم ْبُن ُمَحمٍَّد  ُھ اُهللا َتَع َتَحبُّ   : -ى َرِحَم اَن ُیْس َك
  .َأْن ُیَصلِّي َعَلى النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم –ِإَذا َفَرَغ ِمْن َتْلِبَیِتِھ –ِلْلرَُّجِل 

  :في الطََّواف -
الَ       َر؛ َق َتِلَم اْلَحَج ا ِإَذا َأَراَد َأْن َیْس َي اُهللا َعْنُھَم َر َرِض ُن ُعَم اَن اْب َك،   : َك ًا ِب مَّ ِإْیَمان اللَُّھ

  .َتْصِدْیقًا ِبِكَتاِبَك، َوَوَفاًء ِبَعْھِدَك، َواتَِّباعًا ِلُسنَِّة َنِبیَِّك ُمَحمٍَّد صلى اهللا علیھ وسلمَو
  :َعَلى الصََّفا َواْلَمْرَوة -

ھ      ُر رضي اهللا عن ْؤِمِنْیَن ُعَم ُر اْلُم َتْقِبَل الَبیْ      : َقاَل َأِمْی ا، َوَیْس وَم َعَلْیَھ َفا، َفَیُق َدُأ ِبالصَّ ِت َیْب
ى          َالٌة َعَل ھ، َوَص اٌء َعَلْی ُد اِهللا عز وجل َوَثَن َرَتْیِن َحْم َفُیَكبِّر َسْبَع َتْكِبْیَرات، َبْیَن ُكلِّ َتْكِبْی

  .النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم، َوَمْسَأَلٌة ِلَنْفِسھ، َوَعَلى اْلَمْرَوِة ِمْثُل َذِلك
  :لیھ وسلمفوائد الصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا ع* 

رَّْت   ِلْلصََّالِة َوالسََّالِم َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم َفَواِئُد َعِظْیَمٌة؛ َفِمْنَھا، َوَقْد َم
  :َبْعُض َأِدلَِّتَھا

  .اْمِتَثاُل َأْمِر اِهللا َتَعاَلى َوَأْمِر َرُسوِلِھ صلى اهللا علیھ وسلم -
  :ِھ َعَلى اْلُمَصلِّيَصَالُة َوَسَالُم اِهللا َوَمَالِئَكِت -

ھ  لم     : َعْن َسْھِل ْبِن َسْعٍد رضي اهللا عن ھ وس وُل اِهللا صلى اهللا علی اَل َرُس اِني   :(( َق ُھ َأَت ِإنَّ
ِمْن َصلَّى َعَلْیَك َمرًَّة َكَتَب اُهللا َلُھ َعْشَر َحَسَنات، َوَمَحا َعْنُھ ! َیا ُمَحمَّد: ِجْبِرْیُل آِنفًا، َفَقاَل

  )).، َوَرَفَع َلُھ ِبَھا َعْشَر َدَرَجات، َوَصلَّْت َعَلْیِھ اْلَمَالِئَكُة َعْشَر َمرَّاتَعْشَر َسِیَئات
ھ   ْوٍم        : َوَعْن َأِبي َطْلَحَة رضي اهللا عن اَء َذاَت َی لم َج ھ وس ِھ صلى اهللا علی وَل اللَّ َأنَّ َرُس

ا     ھ، َفُقْلَن ي َوْجِھ َرى ِف َر فِ    : َواْلِبْشُر ُی َرى اْلِبْش ا َلَن الَ  ِإنَّ ك، َفَق ٌك،    :(( ي َوْجِھ اِني َمَل ُھ َأَت ِإنَّ
ولُ : َفَقاَل ٌد      : َیا ُمَحمَّد، ِإنَّ َربََّك َیُق َك َأَح لَِّي َعَلْی یَك َأْن َال ُیَص ا ُیْرِض َك    -َأَم ْن ُأمَِّت ِإالَّ  -ِم

  )).َصلَّْیُت َعَلْیِھ َعْشًرا، َوَال ُیَسلُِّم َعَلْیَك ِإالَّ َسلَّْمُت َعَلْیِھ َعْشًرا



ھ    َرَة رضي اهللا عن لم     : َوَقاَل َأُبو ُھَرْی ھ وس وَل اِهللا صلى اهللا علی اَل َرُس لَّى   :(( َق ْن َص َم
  )).َعَليَّ َواِحَدًة َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َعْشًرا

ِھَي ُمَتَضمَِّنٌة َأنََّھا ُمَتَضمَِّنٌة ِذْكَر اِهللا َتَعاَلى، َواِإلْیَماَن ِبھ، َواِإلْیَماَن ِبَرُسوِلِھ َوِرَساَلِتھ، َف -
  . اِإلْیَماَن ُكلَّھ، ِلَذا َكاَنْت ِمْن َأْفَضِل اَألْعَمال

  .َأنََّھا َسَبٌب ِلِھَداَیِة اْلُمَصلِّي َوَحَیاِة َقْلِبھ -
  .َأنََّھا َسَبٌب ِلِزَیاَدِة َمَحبَِّة َرُسوِل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم ِلْلَعْبد -
  .َمَحبَِّة الَعْبِد ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلمَأنََّھا َسَبٌب ِلِزَیاَدِة  -
  .َأنََّھا َسَبُب ُقرِب الَعْبِد ِمْن َربِِّھ َیوَم الِقَیاَمة -
  .َأنََّھا َسَبُب ُقرِب الَعْبِد ِمْن َرُسوِلِھ صلى اهللا علیھ وسلم -
  .َأنََّھا َأَداٌء ِلَشْيٍء ِمْن َحقِِّھ صلى اهللا علیھ وسلم -
َالَة           َأنََّھ - دََّم الصَّ ْیَن َق ِھ ِح ى َنْفِس لم َعَل ھ وس وَل اِهللا صلى اهللا علی ِد َرُس ا َدِلْیُل ِإْیَثاِر الَعْب

َراِن       اَلى ِبُغْف ُھ اُهللا َتَع ھ، َفُیَكاِفُئ ِب َحاَجاتِِ ى َطَل لم َعَل ھ وس لى اهللا علی ِھ ص َالَم َعَلْی َوالسَّ
  .ُء ِمْن ِجْنِس الَعَملُذُنوِبھ، َوِكَفاَیِتِھ ُھُموَمھ، َواْلَجَزا

  .َأنََّھا َسَبُب َمْغِفَرِة الذُُّنوب -
  .َأنََّھا َسَبُب َكَفاَیِة اِهللا َعْبَدُه َما َأَھمَّھ -
  .َأنََّھا َسَبُب ِإَجاَبِة الدَُّعاء -
  .َأنََّھا َسَبُب َنْیِل َشَفاَعِتِھ صلى اهللا علیھ وسلم -
  .لِّيَأنََّھا َزَكاٌة َوَطَھاَرٌة ِلْلُمَص -
  .َأنََّھا َتْطِیّیٌب ِلْلَمَجاِلس -
  .َأنََّھا َتْنِفي َعْن الَعْبِد ِصَفَة الُبْخل -
  .َأنََّھا َتْنِفي َعْن الَعْبِد ِصَفَة اْلَجَفاء -
  .َأنََّھا َسَبٌب في َأْن َال َتُكوَن اْلَمَجاِلُس َحْسَرًة َوَنَداَمًة َعَلى َأْصَحاِبَھا َیوَم الِقَیاَمة -
  .َھا ُتْنِجي َصاِحَبَھا ِمْن َأْن َتُكوَن َمَجاِلُسُھ َأْنَتَن ِمْن ِجْیَفةَأنَّ -
ٍد صلى اهللا       - ھ السالم َوُمَحمَّ َل علی َأنََّھا َنَجاٌة ِلَصاِحِبَھا ِمْن َأْن َتَتَحقََّق َعَلْیِھ َدْعَوُة ِجْبِرْی

  .علیھ وسلم في َأْن ُیَذّل
ٍد صلى اهللا       َأنََّھا َنَجاٌة ِلَصاِحِبَھا ِمْن - ھ السالم َوُمَحمَّ َل علی َأْن َتَتَحقََّق َعَلْیِھ َدْعَوُة ِجْبِرْی

  .علیھ وسلم في َأْن ُیْبِعَدُه اهللا
  .َأنََّھا َنَجاٌة َلُھ ِمْن َأْن ُیْخِطَئ َطِرْیَق اْلَجنَّة -
  .ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم َأنََّھا َسَبٌب ِلَتْبِلْیِغ اْلَمَالِئَكِة اْسَم اْلُمَصلِّي َواْلُمَسلِِّم -
  .َأنََّھا َسَبٌب ِلَنْیِل اْلُمَصلِّي َرْحَمَة اِهللا َتَعاَلى -
لُِّم           - لِّي َوُیَس ْن ُیَص ى َم َالَم َعَل َالَة َوالسَّ لم الصَّ ھ وس َأنََّھا َسَبٌب ِلَردِّ النَِّبيِّ صلى اهللا علی

  .َعَلْیھ
  .اِء اْلَحَسِن َعْن الَعْبِد في اْلَمأل اَألْعَلىَأنََّھا َسَبٌب ِلَنْشِر الثََّن -
  .َأنََّھا َسَبٌب ِلْلَبَرَكِة في َذاِت اْلُمَصلِّي، َوَعَمِلھ، َوُعُمِره، َوَمَصاِلِحھ -
ھ     - َواِز َعَلْی َراط َواْلَج ى الصِّ وُل اِهللا صلى اهللا    . َأنََّھا َسَبٌب ِلَتْثِبْیِت َقَدِم الَعْبِد َعَل اَل َرُس َق

لمعلی ُق     :(( ھ وس ًا َوَیَتَعلَّ و َأْحَیان َراِط َوَیْحُب ى الصِّ ُف َعَل ي َیْزَح ْن ُأمَِّت ًال ِم ُت َرُج َرَأْی
  )).َأْحَیانًا، َفَجاَءْتُھ َصَالُتُھ َعَليَّ َفَأَقاَمْتُھ َعَلى َقَدِمْیھ، َوَأْنَقَذْتھ



  .آِمین. ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِھ َوَصْحِبِھ َوالتَّاِبِعین َوَصلَّى اُهللا َوَسلََّم َعَلى َسیِِّد َوَلِد آَدَم َأْجَمِعیَن،
  دالئل محبـة الرسـول صلى اهللا علیھ وسلم  .١٦

  دالئل محبـة الرسـول صلى اهللا علیھ وسلم
  بین السنة والبدعة

  أحمد بن عبد الرحمن الصویان
   

لم -إن محبة الرسول  ال إی       -صلى اهللا علـیـھ وس دین، ف ان  أصل عظیم من أصول ال م
  .أحب إلیھ من ولده ووالده والناس أجمعین -صلى اهللا علیھ وسلم -لمن لم یكن الرسول

الى  *  ال اهللا تع یرتكم       : ((ق م وعش ـوانكم وأزواجك ـم وإخـ اؤكم وأبـنـاؤك ان آب ل إن ك ق
یكم من اهللا           ا وتجارة تخشون كسادھا ومساكن ترضونھا أحـب إل وأموال اقترفتموھ

بیلھ فت   ي س اد ف ولھ وجھ وم     ورس دي الق أمره واهللا ال یھ أتي اهللا ب ى ی وا حت ربص
  ].٢٤:التوبة))[ الفاسقین

ى   : (قال القاضي عیاض في شرح اآلیة فكفى بھذا حضًا وتـنـبـیـھــًا وداللة وحجة عل
-صلى اهللا علیھ وسلم-إلزام محبتھ، ووجوب فرضھا، وعظم خطرھا، واستحقاقھ لھا 

د   ھ وول ھ       ، إذ قّرع اهللا من كان مالھ وأھل دھم بقول ھ من اهللا ورسـولھ وتوع ه أحـب إلی
م ممن        ))فتربصوا حتى یأتي اهللا بأمره: ((تعالى م أنھ ة، وأعلمھ ام اآلی م فسقھم بتم ، ث

  ).١) (ضل ولم یھده اهللا
  ].٦: األحزاب))[ النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم: ((وقال اهللا تعالى* 
ي  *  ال النب لم  -وق ھ وس ؤمن : "-صلى اهللا علی ن   ال ی ھ م ـون أحب إلی ى أكـ دكم حت أح

  ).٢".(والده وولده والناس أجمعین
ده            : "وقال أیضًا*  ـھ من وال ى أكون أحب إلـی دكم حت ؤمن أح ده ال ی ذي نفسي بی وال

  ).٣". (وولده
ال   *  ن ھشام ق ي    : وعــن عبد اهللا ب ع النب ا م لم   -كن ھ وس د     -صلى اهللا علی ذ بی وھو آخ

ّي من كل شيء إال من         یا ر: عمر بن الخطاب، فقال لھ عمر ت أحب إل سول اهللا ألن
لم  -نفسي، فقال النبي  ھ وس ى أكون أحب       : "-صلى اهللا علی ده حت ـذي نفسي بی ال والــ

ر "إلیك من نفسك ي         : ، فقال لھ عم ال النب ّي من نفسي فق ت أحب إل ھ اآلن واهللا ألن فإن
  ).٤".(اآلن یا عمر: "صلى اهللا علیھ وسلم

  :-یھ وسلمصلى اهللا عل-آثـار محـبتھ 
ن   ھ وم ان وأفعال لوك اإلنس ي س ھ ف اره ودالئل ر آث ادي تظھ ـي اعتق ل قـلـب ة عم المحب

  :عالمات ذلك
  :وتوقیره -صلى اهللا علیھ وسلم-تعزیر النبي / أوًال

اهللا ورسولھ وتعزروه         : ((قال اهللا تعالى وا ب ذیرْا لتؤمن لناك شاھدْا ومبشرْا ون إنا أرس
  ].٩:الفتح)[ )وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصیْال

ر  ة أن التعزی ن تیمی ر اب ھ  : (ذك ا یؤذی ل م ن ك ھ م ده ومنع ره وتأیی امع لنص م ج ). اس
ل   : (والتوقیر رام، وأن یعام اسم جامع لكل ما فـیـھ سكینة وطمأنینة من اإلجالل واإلك

  ).٥). (من التشریف والتكریم والتعظیم بما یصونھ عن كل ما یخرجھ عن حد الوقار
  :لھ دالئل عدیدة، منھا -اهللا علیھ وسلم صلى-وتوقیر النبي 



  :عدم رفع الصوت فوق صوتھ - ١
یا أیھا الذین آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وال تجھروا : ((قال اهللا تعالى

  ].٢: الحجرات))[ لھ بالقول كجھر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون
ـال    د قـ ن یزی ـت ق : وعن السائب ب إذا        كـنـ جد فحصبني رجل فنظرت ف ي المس ًا ف ائم

ال      : عمر بن الخطاب، فقال ا، ق ھ بھم ذین، فجئت أتني بھ ن     : اذھب ف ا أو من أی ن أنتم م
اال ا؟ ق ال : أنتم ائف، ق ل الط ن أھ ان   : م ا، ترفع د ألوجعتكم ـل البل ـن أھـ ا مـ و كنتم ل

  ).٦. (أصواتكما في مسجد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  :الصالة علیھ- ٢

ھ         : ((قال اهللا تعالى وا صلوا علی ذین آمن ا ال ا أیھ ي ی ى النب إن اهللا ومالئكتھ یصلون عل
  ].٥٧: األحزاب))[ وسلموا تسلیمْا
  ).٧(ُیبّركون : یصلون: قال ابن عباس

ي           ال النب ذا ق ر یقتضي الوجوب، لھ ھ، واألم ر بالصالة علی صلى اهللا  -وفـي اآلیة أم
  ).٨" (ده فلم یصل علّيالبخیل من ذكرُت عن: "-علیھ وسلم

  ).٩" (رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم یصل علّي : "وقال
  :الـذ ب عنھ وعن سنتھ/ ثانیًا

ول اهللا  ـن رس ـذب عـ لم-إن ال ھ وس لى اهللا علی ات   -ص ن آی ة م ة عظیم رتھ، آی ونص
الى  ال اهللا تع الل، ق ة واإلج ارھم   : ((المحب ن دی وا م ذین أخرج اجرین ال راء المھ للفق

والھم   م    وأم ك ھ ولھ أولئ رون اهللا ورس وانْا وینص ن اهللا ورض ْال م ون فض یبتغ
  ].٨: الحشر))[ الصادقون

ذب عن        ي ال ال ف دق األعم ة وأص ولقد سطر الصـحـابة رضي اهللا عنھم أروع األمثل
لم -رسول اهللا  ي المنشط      -صلى اهللا علیھ وس األموال واألوالد واألنفس، ف ـھ ب ، وفـدائ

ى    والمكره، في العسر والیسر، دل عل وكتب السیر عامرة بقصصھم وأخبارھم التي ت
ف         ا انكش ـد لم ـوم أح ر ی ن النض س ب ھ أن ا قال ل م ا أجم ار، وم ة واإلیث ة المحب غای

لمون ا  : (المس ك مم رأ إلی حابھ وأب ي أص ؤالء یعن نع ھ ا ص ك مم ذر إلی ي أعت م إن اللھ
ال  ا سعد ب   : صـنــع ھؤالء یعني المشركین، ثم تقدم فاستقبلھ سعد، فق ة   ی اذ، الجن ن مع

فما استطعت یا رسول اهللا ما : ورب النـضـر، إني أجد ریحھا من دون أحد، قال سعد
فوجدنا بھ بضعًا وثمانین ضربة بالسیف أو طعنة برمح أو :  صنع، قال أنس بن مالك

ھ      ھ ببنان د إال أخت ھ أح ا عرف ) رمیة بسھم، ووجدناه قد قتل، وقد مثل بھ المشركون، فم
)١٠.(  

  :-صلى اهللا علیھ وسلم-ذب عن سنتھ ومــن ال
حفظھا وتنقیحھا، وحمایتھا من انتحال الـمـبطلین وتحریف الغالین وتأویل الجاھلین،   

ورد شبھات الزنادقة والطاعنین في سنتھ، وبیان أكاذیبھم ودسائسھم، وقد دعا رسول 
ھ   -صلى اهللا علیھ وسلم-اهللا  ـواء بقول رءًا  نض : "بالنضارة لمن حمل ھــذا اللـ ر اهللا ام

  ).١١" (سمع منا شیئًا فبلغھ كما سمعھ، فرب ُمبّلغ أوعى من سامع 
أو الذب عن سنتھ وشریعتھ،  -صلى اهللا علیھ وسلم-والتھاون في الذب عن رسول اهللا 

من الـخـــذالن الذي یدل على ضعف اإلیمان، أو زوالھ بالكلیة، فمن ادعى الحب ولم 
  .رمتھ وعرضھ وسنتھ، فھو كاذب في دعواهتظھر علیھ آثار الغیرة على ح



  :تصدیقھ فیما أخبر/ ثالثًا
ي       ان بعصمة النب ائزه الرئیسة، اإلیم لم   -من أصول اإلیمان ورك ھ وس  -صلى اهللا علی

ي أو     ر الماض ن أم ر م ا أخب ل م ي ك دیقھ ف ان، وتص ـذب أو البھت ن الـكـ المتھ م وس
ا غوى    والنجم إذ: ((الحاضر أو المستقبل، قال اهللا تعالـى ا ھوى ما ضل صاحبكم وم

  ].١٤: النجم))[ وما ینطق عن الھوى إن ھو إال وحي یوحى
ذا ذم اهللا     ر، ولھ ا أخب والجفاء كل الجـفـــاء، بـل الكـفـــر كل الكفر اتھامھ وتكذیبھ فیم

وما كان ھذا القرآن أن یفترى من دون اهللا ولكن تصدیق الذي بین : ((المشركین بقولھ
یل ا ھ وتفص أتوا  یدی ل ف راه ق ـولون افت ـن، أم یق ن رب العالـمـیـ ھ م ب فی اب ال ری لكت

م        ا ل ذبوا بم ل ك ـن ب تم صـادقـیــ بسـورة مثلھ وادعوا من اسـتطعتم من دون اهللا إن كن
ة             ان عاقب ف ك انظر كی بلھم ف ذین من ق ذب ال ذلك ك ھ ك أتھم تأویل یحیطوا بعلمھ ولما ی

  ].٣٩-٣٧: یونس))[الظالمین
ة، أن رسول اهللا        ومن لطائف ھذا ة الشیخین الجلیل ى منزل دل عل صلى  -الباب التي ت

ا شاة          : "قال ألصحابھ -اهللا علیھ وسلم ذ منھ ذئب فأخ ھ ال دا علی ھ ع ي غنم ا راع ف بینم
ھ      ال ل ذئب، فق ھ ال ت إلی ا راع       : فطلبھا حتى استنقذھا، فالتف یس لھ وم السبع ل ا ی من لھ
ا،      ل علیھ د حم رة ق ت     غیري؟ وبینما رجل یسوق بق ھ فقال ھ فكلمت ت إلی م   : فالتفت ي ل إن

ي  ! سبحان اهللا: أخلق لھذا، ولكني خلقت للحرث، فقال الناس ھ   -قال النب صلى اهللا علی
  ).١٢". (فإني أومن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي اهللا عنھما: "-وسلم

  :رابعًا اتباعھ وطاعتھ واالھتداء بھدیھ
ھ -األصل في أفعال النبي  لم  صلى اهللا علی ال       -وس اع والتأسي، ق ـا لالتب ھ أنھـــ وأقوال

وم اآلخر     : ((اهللا تعالى ان یرجو اهللا والی لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة لمن ك
  ].٢١: األحزاب))[ وذكر اهللا كثیرْا
لم   -ھذه اآلیة أصل كبیر في التأسي برسول اهللا   : (قــال ابن كثیر ھ وس  -صلى اهللا علی

النبي          فـي أقـــوالھ وأفعا اس بالتأسي ب الى الن ارك وتع ر اهللا تب ذا أم ھ، ولھ ھ وأحوال -ل
لم   ھ وس لى اهللا علی ھ      -ص ھ ومجاھدت ابرتھ ومرابطت بره ومص ي ص زاب ف وم األح ی

  ).١٣) (وانتظاره الفرج من ربھ عز وجل
لم   -وجاء أمر اهللا سبحانھ وتعالى في وجوب طاعة الرسول     ھ وس ي   -صلى اهللا علی ف

انتھوا     : ((لھ تعالىآیات كثیرة، منھا قو ھ ف اكم عن ا نھ ذوه وم )) [ وما آتاكم الرسول فخ
  ].٧: الحشر

ال    -صلى اهللا علیھ وسلم-وجعل اهللا عز وجل طاعة الرسول  ھ سبحانھ، فق : من طاعت
  ].٨٠: النساء))[ من یطع الرسول فقد أطاع اهللا((

ال  ول، فق ى اهللا والرس ازع إل د التن الرد عن ر ب ذین آم: ((وأم ا ال ا أیھ وا اهللا ی وا أطیع ن
وأطیعوا الرسول وأولي األمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول إن 

  ].٥٩: النساء)) [ كنتم تؤمنون باهللا والیوم اآلخر ذلك خیر وأحسن تأویال
ھ        داء بھدی ھ، واالھت ھ وطاعت ى اتباع ث عل ي الح ة ف ـوص النبوی ـرت الـنـص وتواتـ

ول الرسول        واالستنان بسنتھ، وتعظیم   ك ق ھ، ومن ذل ـره ونھی ھ   -أمــــ صلى اهللا علی
لم وا   : " -وس ا وعض كوا بھ ـمھدیین، تمس ـن ال اء الراشـدیـ نة الخلف نتي وس یكم بس فعل



ل بدعة ضاللة      ". علیھا بالنواجذ وإیاكم ومحدثات األمور، فإن كل محدثة بدعة، وك
)١٤.(  

  ).١٥" (ليصلوا كما رأیتموني أص: "-صلى اهللا علیھ وسلم-وقال 
  ).١٦" (لتأخذوا عني مناسككم: "وقال

ول   ة الرس لم -فطاع ھ وس لى اهللا علی ھ     -ص ھ علی ادق لمحبت ي الص ـال الح ي الـمـث ھ
ل  : ((الصالة والسالم فكلما ازداد الحب، زادت الطاعات، ولـھــذا قال اهللا عز وجل  ق

  ].٣١: ال عمران))[ إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني یحببكم اهللا
  :عة ثمرة المحبة، وفي ھذا یقول أحد الشعراءفالطا

   
  ذاك لعمـري في القیاس بدیع*** تعصى اإللھ وأنت تزعم حبھ 
  إن المحـب لمن أحـب مطیع*** لو كان حـبك صادقًا ألطعتھ 

   
  :التحاكم إلى سنتھ وشریعتھ/خامسًا 

اع،   أصـــل من أصول المحبة -صلى اهللا علیھ وسلم-إن التحاكم إلى سنة النبي  واالتب
الى          ال اهللا تع لیمًا، ق لم تس ى شریعتھ، ویس م یحتكم إل ك ال   : ((فال إیمان لمن ل ال ورب ف

ا   یؤمنون حتى یحكموك فـیـمــا شـجـــر بـیـنـھـم ثــم ال یجــــدوا في أنفسھم حرجْا مم
  ].٦٥: النساء))[قضیت ویسلموا تسلیمْا

غ    ات الزی ـراض عن سنتھ،     وقد بین اهللا سبحانھ وتعالى أن من عالم ـاق اإلعــ والنـفـ
زل  : ((وترك التحاكم إلیھا، قال اهللا تعالى ألم تر إلى الذین یزعمون أنھم آمـنــوا بما أن

ھ      روا ب روا أن یكف د أم إلیك وما أنزل من قبلك یریدون أن یتحاكموا إلى الطاغوت وق
ا          ى م الوا إل م تع ل لھ دْا، وإذا قی ى    ویرید الشیطان أن یضلھم ضالْال بعی زل اهللا وإل أن

  ].٦٠،٦١: النساء)) [ الرســــــول رأیت المنافقین یصدون عنك صدودْا
  :-صلى اهللا علیھ وسلم-الغلو في محبة الرسول 

لم  -انـحــــرف بعض الناس عن ھدي النبي  ھ وس ن اهللا     -صلى اهللا علی ي دی دثوا ف وأح
تھم للرسول        ي محب وا ف دلوا، وغل روا وب ھ   -عز وجل ما لیس منھ، وغی صلى اهللا علی

ھ            -وسلم ال اهللا عز وجل فی ذي ق ـم عن جادة الصراط المستقیم، ال وًا أخرجـھـــ : غل
بیلھ        (( ن س م ع رق بك بل فتف وا الس اتبعوه وال تتبع تقیمْا ف راطي مس ذا ص ))[ وأن ھ

  ].١٥٣: األنعام
ان      -صلى اهللا علیھ وسلم-وقد كان رسول اهللا  د، فك اب التوحی ة جن حریصًا على حمای

  :تحذیرًا شدیدًا من الغلو واالنحراف في حقھ، ودالئل ذلك كثیرة جدًا منھا یحذر
 -صلى اهللا علیھ وسلم-سمعت رسول اهللا : عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ قال* 

وا         : "یقول ده، فقول ا عب ا أن ریم فإنم ن م ا أطرت النصارى اب د اهللا  : ال تطروني كم عب
  ).١٧" (ورسولھ

ت وعن عائشة رضي اهللا ع*  ال رسول اهللا   : نھا قال لم   -ق ھ وس ة  : "-صلى اهللا علی لعن
ك    ن ذل اكم ع ي أنھ اجد إال أن ائھم مس ور أنبی ذوا قب ارى اتخ ـود والنص ى الیـھـ اهللا عل

  ).١٨"(یحذر ما صنعوا



-صلى اهللا علیھ وسلم-وعن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنھما أن رجًال قال للنبي * 
لم -نبي ما شاء اهللا وشئت، فقال لھ ال:  ل     : "-صلى اهللا علیھ وس ل ق دًال، ب ي هللا ع جعلتن

  ).١٩".(ما شاء اهللا وحده
یا محمد، یا سیدنا، وابن سـیدنا، وخیرنا وابن خیرنا، فقال : وعن أنس أن رجًال قال* 

د    : "-صلى اهللا علیھ وسلم-رسول اهللا  ا محم قولوا بقولكم، وال یستھوینكم الشیطان، أن
ي اهللا  بن عبد اهللا، عبد اهللا  ورسولھ، واهللا ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلن

  ).٢٠". (عز وجل
  

ي   ھ   -ونظائر ھذه النصوص كثیرة جدًا، وثمرتھا كلھا بیان أن محبة النب صلى اهللا علی
ھ أفضل           -وسلم ال علی ذا ق ا، ولھ ذي ارتضاه وسنھ لن دي ال وتعظیمھ ال تكون إال بالھ

  ).٢١".(لیس علیھ أمرنا فھو رٌد من عمل عمًال: "الصالة والسالم
  :حقیقة المولـد النبـوي

ة             دعوى محب نھم ل ارًا م ة، إظھ ة الباطنی ة العبیدی ي عصر الدول رة ف ذه الفك ظھرت ھ
، ثم انتشرت في كثیر من دول العالم اإلسالمي، إلى یومنا -صلى اهللا علیھ وسلم-النبي

ع األول عی  ھر ربی ن ش ـر م اني عـش وم الث بح الی ذا فأص ن  ھ ر م د كثی ھودًا عن دًا مش
ة الحفالت       ـة واألوراد الصوفیة، وإقام دائح النـبـویـ المبتدعة یجتمعون فیھ إلنشاد الم

لم -والرقصات، وقد یقترن بذلك بعض الشركیات من دعاء النبي   -صلى اهللا علیھ وس
  .واالستغاثة بـھ، وقد یحدث االختالط بین الرجال والنساء واالستماع إلى المالھي

ر   إن تحویل اإلسالم إلى طـقـــوس وثـنـیـــة من األھازیج الشعریة والطبول والمزامی
ى     ھ إل ل جعل والتمایل والرقص، وبالتالي االنحراف بـھ عن صفائھ ونقائھ، ھو من قبی

  .العبث والخرافة أقرب منھ إلى الدین الحق
الم اإلسالمي       ة للع ة حاكم ل   وحینما تكون ھذه العقلیة الساذجة المنحرف یكون رد الفع

راءة   الرئیس لدخول خیول نابلیون إلى األزھر الشریف ھو اجتماع الشیوخ للتبرك بق
ى    ! من صحیح البخاري  -صلى اهللا علیھ وسلم-حدیث النبي دائرة عل ا ازدادت ال وكلم

رؤوس وبحت األصوات باألناشید واألوراد       ت ال المسلمین ازدادت الدروشة، وتمایل
  .والمدائح النبویة

ة   إن ا ة اآلی ة والخاص ـن العام ـاس مـ ض الـنـ د بع بح عن وي أص د النب ال بالمول الحتف
د       -صلى اهللا علیھ وسلم-الرئیسة لمحبة النبي  ي بل ـل سنوات ف ت قـبـ ي كن ، وأذكر أنن

وم          داد للی ز واإلع ي التجھی اس منھمكون ف ع األول، والن ھر ربی ل ش ي أوائ إسالمي ف
ار األسا   ح       الثاني عشر، تحدثت مع أحد كب د أن ب ذه البدعة، وبع تذة الجامعیین عن ھ

ي      : صوتي بذكر األدلة والشواھد، قال لي ذا سیدنا النب حیح، ولكن ھ ذا ص دھا  !! ھ عن
وفیة    الة الص ول غ ذكرت ق رع     : (ت ل والش رك العق ق فلیت ن أراد التحقی ، )٢٢)! (م

م   اهللا       : (وصدق ابن تیمیة حینما قال عن غالتھ ان ب ل، ك ان الشیخ أحمق وأجھ ا ك  كلم
  ).٢٣).(أعرف، وعندھم أعظم

ي     د یعصى النب ـھ   -ومن المفارقات التي تدعو إلى التأمل، أن بعض الناس ق ـى الل صل
زام بسنتھ،          -علـیـھ وسـلــم ره، فضًال عن االلت ي تعظیم أوام اون ف لیًال ونھارًا، ویتھ

نده ھو ومع ذلك فھو یحتفـــي بـیـــوم المولد، ویوالي فیھ ویعادي، وكأن غایة الحب ع



ا یشاء     ل م ك لیفع د    ! ؟...إحیاء ھذا الیوم بالمدائح واألوراد، وبعد ذل ول الشیخ محم یق
ي   : (رشید رضا رحمھ اهللا ًا للنب -من تتبع التاریخ یـعـلــم أن أشد المؤمنین حبًا واتباع
أقلھم غلوًا فیھ والسیما أصحابھ رضي اهللا عنھم ومن یلیھم من   -صلى اهللا علیھ وسلم

ي   خیر القرو داعًا ف ن، وأن أضعفھم إیمانًا وأقلھم اتباعًا لھ ھم أشد غلوًا في القول وابت
  ).العمل

ھ        خر ل ة وتس ات العلمانی ولیس عجیبًا أن یحظى ھذا الیوم باحتفاء رسمي من الحكوم
م   كافة اإلمكانات الرسمیة، وتجري تغطیة فعالیاتھ من جمیع وسائل اإلعالم، ألنھا تعل

رابین     یقینًا أن غایة ھؤالء ذور والق ى إن الن الدراویش ال تتجاوز األوراد والمدائح حت
التي ترمى على القبور واألضرحة والمزارات أصبحت مصدر دخل رئیس لوزارات 

  :األوقاف والسیاحة، ولھذا كان حافظ إبراھیم یقول متھكمًا
  أحـیـاؤنــــا ال یـرزقــون بـدرھــــم
  توبـألــف ألــف یــــرزق األمــــوا

  مـــن لـي بـحـــظ الـنـائـمـین بحـفرة
  )٢٤!(قامــــت على أحجــــارھا الصـلوات؟

لم -إن محبة الرسول  ا        -صلى اهللا علیھ وس ؤمنین، ثمرتھ وب الم ي قل خة ف دة راس عقی
ھ         الء لوائ ھ وإع رة دین بیل نص ي س اد ف حیة والجھ اء والتض ذل والعط داء والب االقت

ي   ین محب د ب نتھ، وال یوج ة س ول وحمای لم-الرس ھ وس لى اهللا علی زة  -ص ان للعج مك
د    النائحین، وما أجمل قول أنس بن النضر رضي اهللا عنھ لما مر بقوم من المسلمین ق

لم  -قتل رسول اهللا : ما تنتظرون؟ فقالوا: ألقوا بأیدیھم فقال ھ وس ال -صلى اهللا علی : ، فق
  ).٢٥(«ما تصنعون في الحیاة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات علیھ

===========  
  :ھـوامـش

  .٢/١٨الشفا بتعریف أحوال المصطفى )١(
  .١/٦٧، ومسلم ١/٥٨أخرجھ البخاري )٢(
  .١/٥٨أخرجھ البخاري )٣(
  .١١/٥٢٣أخرجھ البخاري )٤(
  .٤٢٢الصـارم المسلـول على شـاتم الرسـول ص)٥(
  .١/٥٦٠أخرجھ البخاري )٦(
  .٨/٥٣٢أخرجھ البخاري تعلیقًا مجزومًا بھ )٧(
  .٥/٥٥١، والترمذي ٢٠١أخرجھ أحمد )٨(
د  )٩( ھ أحم رد ص  ٢/٢٥٤أخرج ي األدب المف اري ف ذي ٢٢٠، والبخ ، والترم
٥/٥٥٠.  
  .٧/٣٥٤و  ٦/٢١أخرجھ البخاري )١٠(
  .١/٨٥، وابن ماجة ٥/٣٤، والترمذي ١/٤٣٧أخرجھ أحمد )١١(
  .٤٢و  ٧/١٨و  ٦/١٥٢: أخرجھ البخاري في عدة مواضع منھا)١٢(
  .٣/٤٧٥قرآن العظیم تفسیر ال) ١٣(



د   )١٤( ھ أحم و داود  ٤/١٢٦،١٢٧أخرج ذي  ١٥-٥/١٣، وأب ن  ٥/٤٤، والترم ، واب
  .١/١٦ماجة 

  .١٠/٤٣٨و  ٢/١١١أخرجھ البخاري )١٥(
  .٢/٩٤٣أخرجھ مسلم )١٦(
  .٦/٤٧٨أخرجھ البخاري في عدة مواضع منھا )١٧(
  .١/٣٧٧، ومسلم ٨/١٤٠أخرجھ البخاري )١٨(
  .٣٤٧و  ٢٨٣و  ١/٢١٤أخرجھ أحمد )١٩(
  .٢٤١و  ٣/١٥٣أخرجھ أحمد )٢٠(
  .٣/١٣٤٤أخرجھ مسلم )٢١(
  .١١/٢٤٣مجموع الفتاوى ) ٢٢(
  .٢/١٧٤مجموع الفتاوى ) ٢٣(
  .٣١٨، ص ١الدیوان، ج)٢٤(
  .٣/١٥١٢ومسلم  ٧/٣٥٥و  ٦/٢١أخرجھ البخـاري )٢٥(

  .للسھسواني» صیانة اإلنسان عن وسوسة دحالن«من تعلیقاتھ على كتاب * 
  بیانمجلة ال

  واهللا ال ُأكّلمك أبًدا  .١٧
  عبد الرحمن بن عبد اهللا السحیم

  : تحدثت في مقال سابق بعنوان
  !!لعـدم الّتفـّرغ... عـقـول للبیع أو للتأجیر

  والیوم سوف أتحّدث عن نوعیة أخرى من عقول بعض بني آدم 
ھ مجال للن   یس   وذلك أن من الناس من َیِزن األمور بعقلھ، سواء فیما للعقل فی ظر أو ل

  .لھ فیھ مجال
  .في یوم من األیام ُسئلت عن ُحـكم إسبال الثیاب للرجال، فبّینت الحكم

  :وذكرت أن اإلسبال على نوعین
ا    دید كم إن كان ُمجّرد إسبال فھو كبیرة من كبائر الذنوب، وقد ُتوّعد المسبل بوعید ش

  .في صحیح مسلم
رة    ھ كبی ى كون إن اهللا ال ینظر       وإن كان للخیالء فإنھ باإلضافة إل ذنوب، ف ائر ال من كب

  . إلى صاحبھ یوم القیامة
  .وذكرت األدلة، وكالم بعض أھل العلم في التفریق بینھما وفق قواعد أصول الفقھ

  : وھو ھنا
http://www.almeshkat.net/index.php?pg=fatawa&ref=٤١١   

  !یھوظن أنني أوافقھ فیما یذھب إل! وكان السائل سأل لحاجة في نفسھ
  فلما رآني خالفتھ تغّیر وجھھ

  !ُیعذبني اهللا على ِخـرقة؟! إیش ھذا؟: ثم بلغني فیما بعد أنھ قال لبعض جلسائھ
  ! فھذا منطق أعوج

  !وھذا قیاس بالعقل السقیم ولیس السلیم
  !یا ھذا



  !ھل ُیعّذب اهللا المشرك ألجل أنھ طاف حول شجرة أو حول حجر؟
  !یر اهللا بقصد التقّرب؟ھل ُیعّذب اهللا من ذبح دجاجة لغ

  ؟..وھل... وھل
  .وعلى ھذا ِقـس

  .ما ھكذا ُتورد اإلبل
  .وما ھكذا ُتورد النصوص

ك            وا یغضبون ذل م یكون ھ وسلم ورضي اهللا عنھم ل د صلى اهللا علی إن أصحاب محم
ك           ت تل اآلراء، وإن كان أقوال الرجال أو ب اَرض السنة ب دما ُتع دید إال عن الغضب الش

  . ل كبار الصحابة رضي اهللا عنھماألقوال من أقوا
  وما ذلك إال لتعظیمھم ألقوال النبي صلى اهللا علیھ وسلم ولسّنتھ علیھ الصالة والسالم 

ال تخذف، فإن رسول : فقد رأى عبد اهللا بن المغفل رجًال من أصحابھ یخذف، فقال لھ
ال   ره أو ق ان یك لم ك ھ وس لى اهللا علی ھ ال ُیص  : اهللا ص ذف، فإن ن الخ ى ع ھ ینھ طاد ب

ذف،            ك یخ د ذل م رآه بع ین، ث أ الع ھ یكسر السن، ویفق دو، ولكن الصید، وال ُینكأ بھ الع
أخبرك أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان یكره أو ینھى عن الخذف، ثم : فقال لھ

  . رواه البخاري ومسلم. أراك تخذف، ال أكلمك كلمة كذا وكذا
إن رسول اهللا صلى : ن مغفل خذف، فنھاه، وقالأن قریًبا لعبد اهللا ب: وفي روایة لمسلم

ال     ذف، وق ا       : اهللا علیھ وسلم نھى عن الخ دًوا، ولكنھ أ ع ا ال تصید صیًدا، وال تنك إنھ
لم    : فعاد، فقال: قال. تكسر السن، وتفقأ العین ھ وس أحدثك أن رسول اهللا صلى اهللا علی

  .نھى عنھ، ثم تخذف، ال أكلمك أبًدا
  ول سّیدھم وقدوتھم، بل ویشتّدون على المخاِلفال یرضون بمعارضة ق. نعم

: فھذا عمران بن حصین كان في رھط وفیھم بشیر بن كعب فحّدث عمران یومئذ فقال
الحیاء كلھ خیر، : أو قال: قال". الحیاء خیر كلھ: "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ھ سك        : فقال بشیر بن كعب ة أن من ب أو الحكم ض الكت ي بع د ف ا لنج اًرا هللا،  إن ینة ووق
أال أراني أحدثك عن رسول   : فغضب عمران حتى احمّرتا عیناه، وقال! ومنھ ضعف

دیث، فأعاد بشیر، فغضب      . اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وُتعارض فیھ ران الح فأعاد عم
ھ  : فما زلنا نقول فیھ: عمران قال أبو السوار العدوي أس ب . إنھ منا یا أبا نجید، إنھ ال ب

  .ي ومسلمرواه البخار
ول    : ولما قال عبد اهللا بن عمر لم یق ھ وس وا  : "سمعت رسول اهللا صلى اهللا علی ال تمنع

  . واهللا لنمنعھن: فقال بالل بن عبد اهللا: قال. نساءكم المساجد إذا استأذنكم إلیھا
أخبرك : فأقبل علیھ عبد اهللا فسّبھ سّبـًا سیئًا ما سمعتھ سبھ مثلھ قط، وقال: قال الراوي

  . رواه البخاري ومسلم. واهللا لنمنعھن: ل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وتقولعن رسو
لم،      : فضرب في صدره، وقال: وفي روایة ھ وس أحدِّثك عن رسول اهللا صلى اهللا علی

  !ال: وتقول
  وبلغوا من االمتثال أجملھ وأحسنھ وأكملھ

ال       ر ق ن عم افع عن اب ر تشھد صالة الص    : روى البخاري عن ن رأة لعم ت ام بح كان
لم تخرجین وقد تعلمین أن عمر یكره ذلك : والعشاء في الجماعة في المسجد، فقیل لھا

  ویغار؟ 



  وما یمنعھ أن ینھاني؟: قالت
  .ال تمنعوا إماء اهللا مساجد اهللا: یمنعھ قول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: قال

  .أي صلیا. وروي أن عمر رضي اهللا عنھ َجَلَد رجلین سّبحـا بعد العصر
ا            ر فیھ ین ُیكث ر من ركعت وع الفجر أكث د طل ورأى سعید بن المسیب رجًال یصلي بع

  ! یا أبا محمد یعذبني اهللا على الصالة؟: الركوع والسجود، فنھاه، فقال
  .رواه البیھقي في الكبرى. ال، ولكن یعذبك على خالف السنة: قال

  .فاضت معھ أقواُلھموبلغ من شّدة تمسُّك سلف األمة بُسّنِة نبیِّھا مبلغًا است
واّتفقت كلمة العلماء أصحاب المذاھب األربعة المشھورة المتبوعة على ردِّ قوِلھم إذا 

  .خالف الحدیث
  .إذا صّح الحدیث فھو مذھبي: قال اإلمام أبو حنیفة

  .ال یحل ألحد أن یأخذ بقولنا ما لم یعلم من أین أخذناه: وقال أیًضا
لم    إذا قلت قوًال ُیخا: وقال أیًضا ھ وس لف كتاب اهللا تعالى وخبِر الرسول صلى اهللا علی

  .فاتركوا قولي
ك ام مال ال اإلم ق  : وق ا واف ّل م ي فك ي رأی انظروا ف یب، ف ئ وأص ر أخط ا بش ا أن إنم

  .الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم یوافق الكتاب والسنة فاتركوه
ذ     : وقال أیًضا لم إال ویؤخ ھ وس ي صلى اهللا علی رك إال     لیس أحٌد بعد النب ھ ویت من قول

  .النبي صلى اهللا علیھ وسلم
نٌة عن رسول اهللا    : وأما اإلمام الشافعي فقال أجمع المسلمون على أن من استبان لھ ُس

  .صلى اهللا علیھ وسلم لم یِحّل لھ أن یدعھا لقول أحد
وا        : وقال أیًضا لم فقول ھ وس نة رسول اهللا صلى اهللا علی إذا وجدتم في كتابي خالف ُس

  .رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ودعوا ما قلتبسنة 
  .من رّد حدیَث رسوِل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فھو على شفا ھَلَكة: وقال اإلمام أحمد

لم      : وقال أیًضا ھ وس ي صلى اهللا علی ال تقلد في دینك أحدًا من ھؤالء، ما جاء عن النب
  .وأصحابِھ فُخذ بھ

  أتأخذ بھ؟ : ًا، فقلتروى الشافعي یومًا حدیث: قال الحمیدي
رأیتني خرجت من كنیسة، أو عليَّ ُزّنار حتى إذا سمعُت عن رسول صلى اهللا    : فقال

  !علیھ وسلم حدیثًا ال أقول بھ؟
ع     أّدبھم م ى ت وھذا كلھ یدّل على تعظیمھم ألقوال نبیِّھم صلى اهللا علیھ وسلم، ویدّل عل

  .اهللا علیھ وسلمإمامھم علیھ الصالة والسالم، وعلى شّدة محبتھ صلى 
  إن محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم ال تنبت إال على ساق المتابعة واالقتداء 

  : قال الحافظ ابن كثیر رحمھ اهللا في قولھ تعالى
  ) ِحیٌمُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَھ َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكُم الّلُھ َوَیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوالّلُھ َغُفوٌر رَّ(
ة        ى الطریق و عل یس ھ ة اهللا ول ى محب ن اّدع ل م ى ك ة عل ة حاكم ة الكریم ذه اآلی ھ

دین       دي وال رع المحم ع الش ى یتب ر حت ي نفس األم واه ف ي دع اذب ف ھ ك ة فإن المحمدی
ھ     النبوي في جمیع أقوالھ وأفعالھ، كما ثبت في الصحیح عن رسول اهللا صلى اهللا علی

ی  : وسلم أنھ قال و رد   َمْن عمل عمال ل ا فھ ھ أمرن ال  . س علی ذا ق وَن   : (ولھ ُتْم ُتِحبُّ ِإن ُكن
  ) الّلَھ َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكُم الّلُھ



أي یحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إیاه وھو محبتھ إیاكم وھو أعظم من األول،  
 وقال الحسن. لیس الشأن أن ُتِحّب إنما الشأن أن ُتَحّب: كما قال بعض العلماء الحكماء
لف    ن الس ره م ري وغی ة،       : البص ذه اآلی ابتالھم اهللا بھ ون اهللا ف م یحب وم أنھ م ق زع

  . ا ھـ) ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَھ َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكُم الّلُھ:(فقال
  : وقال اإلمام الطحاوي

  .وال تثبت قدم اإلسالم إال على ظھر التسلیم واالستسالم
ا وال         أي ال: قال ابن أبي العز اد إلیھ وحیین وینق لم لنصوص ال م یس یثبت إسالم من ل

د   . یعترض علیھا وال یعارضھا برأیھ ومعقولھ وقیاسھ ام محم روى البخاري عن اإلم
ا      : بن شھاب الزھري رحمھ اهللا أنھ قال بالغ، وعلین من اهللا الرسالة، ومن الرسول ال

  .ا ھـ. وھذا كالم جامع نافع. التسلیم
د ید ول ّب س ن أح ن   فم واه م ن س ول َم ھ لق ن تعظیم ر م ننھ أكث ھ وُس ُیعّظم أقوال آدم فل

  .البشر
ذه دعاوى و          ھ فھ ى قول ره عل ول غی دیم ق ع تق ھ أو م و  " أما دعوى محبتھ مع ُمخالفت ل

دعى          ى الم ین عل ن الیم والھم ولك اء رجال وأم اس دم یعطى الناس بدعواھم الدعى ن
  .مكما في الصحیحین عنھ علیھ الصالة والسال" علیھ 
د    ! ) ما یدخل مزاجي –ما ُیعقل  –ما اقتنعت : ( ولیدع ا عن ات وأمثالھ لیدع ھذه الكلم

ن        ال اب الكوكب، كما قال ابن عمر رضي اهللا عنھما لمن سألھ عن استالم الحجر، فق
ال . رأیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یستلمھ وُیقبِّلھ: عمر ت إن ُزحمت؟   : فق أرأی

  أرأیت إن ُغلبت؟ 
ر فقا الیمن   : ل ابن عم ت ب ل أرأی لم یستلمھ       ! اجع ھ وس ت رسول اهللا صلى اهللا علی رأی

  . رواه البخاري. وُیقبِّلھ
ى    : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: وقال لمن سألھ عن قیام اللیل ل مثن صالة اللی

اجعل : أرأیت إن غلبتني عیني؟ أرأیت إن نمت؟ قال: فقال السائل. مثنى والوتر ركعة
  .رواه ابن ماجھ. یت عند ذلك النجمأرأ

  اعھكذا فلُتعّظم السنة، ولُیرّبى علیھا األوالد واألتب
  حقیقة محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم  .١٨

  أبو صھیب الرھواني : د 
ي مشارق األرض         ارت مشاعر المسلمین ف على إثر االعتداء على رسولنا العظیم ث

ورة ناتجة      ومغاربھا تعبر عن سخطھا ورفضھا لھذا ال دواني الظالم وھي ث سلوك الع
د      ذا الحب عن ود إال أن ھ في أساسھا عن حب المسلمین لنبیھم الكریم وھو شيء محم
ا          و م وب وھ توى المطل ى المس ى إل ھ ال یرق ین أن ھ یتب ي حقیقت ل ف ھ والتأم تمحیص

  : سنحاول بیانھ من خالل ھذه الصفحات التالیة 
  :لیھ وسلم وجوب محبة النبي صلى اهللا ع: أوًال

نعم ، لكن دعونا في البدایة نبین أن محبة النبي لیست كسائر أنواع المحبة ألي شخص
ة       ل وقرب ز و ج ا اهللا ع د بھ ة نعب ادة عظیم لم عب ھ وس لى اهللا علی ي ص ة النب إن محب
نتقرب بھا من خاللھا إلیھ و أصل عظیم من أصول الدین ودعامة أساسیة من دعائم    

،وكما قال رسول اهللا صلى  }النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم{اإلیمان كما قال تعالى 



لم  ھ وس ھ     : "اهللا علی ن نفس ھ م ب إلی ون أح ى أك دكم حت ؤمن أح ده ال ی ي بی ذي نفس وال
  ] البخاري". [ومالھ وولده والناس أجمعین

یا رسول الّلھ، والّلھ ألنت أحب إليَّ من  : وفي الصحیح أیضًا أن عمر رضي الّلھ عنھ
ك   : " من نفسي، فقال صلى الّلھ علیھ وسلمكل شيء إال ال یا عمر حتى أكون أحب إلی

ى من نفسي،          : فقال" من نفسك يَّ من كل شيء حت ت أحب إل یا رسول الّلھ والّلھ ألن
  ". اآلن یا عمر: "فقال صلى الّلھ علیھ وسلم

ھ إن شا            ر فی را مخی ا أو أم را ثانوی لم لیست أم ھ وس ي صلى اهللا علی ء إذن فمحبة النب
ان          لم وھي من صمیم اإلیم ى كل مس المرء أحبھ وإن شاء لم یحبھ بل ھي واجب عل

  . والبد لھذا الحب أن یكون أقوى من أي حب ولو كان حب المرء لنفسھ
  : بواعث محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم: ثانیا

  : موافقة مراد اهللا تعالى في محبتھ -١
أحب الخلق إلى اهللا تعالى فقد اتخذه خلیال  لما كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھو

ك     ا یحب اهللا وذل وأثنى علیھ ما لم یثن على غیره كان لزاما على كل مسلم أن یحب م
  من تمام محبتھ سبحانھ 

  : مقتضى اإلیمان -٢
ي صلى اهللا    قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مبینا أن من مقتضى اإلیمان حب النب

ھ     "وقیره علیھ وسلم وإجاللھ وت ى أكون أحب إلی والذي نفسي بیده ال یؤمن أحدكم حت
  ] البخاري". [من نفسھ ومالھ وولده والناس أجمعین

  : ممیزات النبي صلى اهللا علیھ وسلم -٣
اس وأعظم         ر الن اس وأطھ رم الن اس وأك فرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أ شرف الن

  . اهللا علیھ وسلم أحب الناس الناس في كل شيء وھذه كلھا دواعي ألن یكون صلى 
  : شدة محبتھ ألمتھ وشفقتھ علیھا ورحمتھ بھا -٤

یكم           {كما وصفھ ربھ  تم حریص عل ا عن ھ م ز علی لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزی
  ؛ ولذلك أرجأ استجابة دعوتھ شفاعة ألمتھ غدا یوم القیامة }بالمؤمنین رؤوف رحیم

  : بذل جھده الكبیر في دعوة أمتھ -٥
  . ج الناس من الظلمات إلى النوروإخرا

  : دالئل محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم ومظاھر تعظیمھ: ثالثا
  :تقدیم النبي صلى اهللا علیھ وسلم على كل أحد -١

یا أیھا الذین آمنوا ال تقدموا بین یدي اهللا ورسولھ واتقوا اهللا إن اهللا سمیع  {قال تعالى  
ال سبحانھ   }، علیم اؤكم و   {وق ان آب ل إن ك م وعشیرتكم     ق اؤكم وإخوانكم وأزواجك أبن

ن اهللا     یكم م ب إل ونھا أح ادھا ومساكن ترض ون كس ارة تخش ا وتج وال اقترفتموھ وأم
} ورسولھ وجھاد في سبیلھ فتربصوا حتى یأتي اهللا بأمره واهللا ال یھدي القوم الفاسقین

  . ھفعالمة حب النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن ال یقدم علیھ أي شيء مھما كان شأن
  : سلوك األدب معھ صلى اهللا علیھ وسلم -٢

  : ویتحقق باألمور التالیة
الى *  ھ تع ھ لقول الم علی الة والس ھ والص اء علی ى {: الثن لون عل ھ یص إن اهللا ومالئكت

  . }النبي یا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیما



ال    بل مقروًنا بالنب، التأدب عند ذكره بأن ال یذكره مجرد االسم*  ا ق وة أو الرسالة كم
الى  ا {تع كم بعض دعاء بعض نكم ك ول بی اء الرس وا دع ر } ال تجعل ن جبی عید ب ال س ق

وا  : قولوا: المعنى: ومجاھد ین، وال تقول د  : یا رسول اهللا، في رفق ول ا محم تجھم .. ی . ب
  . أمرھم أن یشّرفوه ویفخموه: وقال قتادة

  . الصوت األدب في مسجده وكذا عند قبره وترك اللغط ورفع* 
ا  *  توقیر حدیثھ والتأدب عند سماعھ وعند دراستھ كما كن یفعل سلف األمة وعلماءھ

  . في إجالل حدیث رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
س     ك إذا أراد أن یجل ان مال دیث (وك ن    ) أي للتح بس أحس أ وضوءه للصالة، ول توض

  . حدیث رسول اهللاأوّقر بھ : ثیابھ، وتطّیب، ومشط لحیتھ، فقیل لھ في ذلك، فقال
ول      دیث      "و كان سعید بن المسیب وھو مریض یق دث ح إني أعظم أن أح دوني ف أقع
  ". رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وأنا مضطجع

  : تصدیقھ صلى اهللا علیھ وسلم فیما أخبر بھ: ٣
وھذا من أصول اإلیمان وركائزه ومن الشواھد في ھذا الباب ما نالھ أبو بكر من لقب 

ا   -عن عروة، عن عائشة  الصدیق ف الى عنھ ت  -رضي اهللا تع النبي    : قال ا أسري ب -لم
اس       -صلَّى اهللا علیھ وسلَّم ّد ن ذلك، فارت اس ب دث الن . إلى المسجد األقصى، أصبح یتح

: ، فقالوا-رضي اهللا تعالى عنھ-فمن كان آمنوا بھ وصدقوه وسمعوا بذلك إلى أبي بكر 
ھ الل    ھ أسري ب ال     ھل لك إلى صاحبك، یزعم أن دس، ق ت المق ى بی ة إل ك؟   : یل ال ذل أَوق

  . لئن كان قال ذلك لقد صدق: قال. نعم: قالوا
  . أو تصدقھ أنھ ذھب اللیلة إلى بیت المقدس، وجاء قبل أن یصبح: قالوا
ال دوة أو    : ق ي غ ماء ف ر الس دقھ بخب ك، أص ن ذل د م و أبع ا ھ دقھ فیم ي ألص م، إن نع

  . ث صحیح اإلسناد، ولم یخرجاهھذا حدی. فلذلك سمي أبو بكر الصدیق. روحة
  : اتباعھ صلى اهللا علیھ وسلم وطاعتھ واالھتداء بھدیھ:  ٤

الى    ال تع ذا ق ھ ولھ ادق لمحبت ي والص ال الح ي المث ول ھ ة الرس تم {فطاع ل إن كن ق
  . }تحبون اهللا فاتبعوني یحببكم اهللا ویغفر لكم ذنوبكم واهللا غفور رحیم

الى      واالقتداء بھ صلى اهللا علیھ وسلم م ال تع ھ؛ ق ى حب ان   {ن أكبر العالمات عل د ك لق
  . }لكم في رسول اهللا أسوة حسنة لمن كان یرجو اهللا والیوم اآلخر وذكر اهللا كثیرا

ادة   فالمؤمن الذي یحب النبي صلى اهللا علیھ وسلم ھو الذي یقلده في كل شيء في العب
ن الصحابة الكرام وفي األخالق وفي السلوك وفي المعامالت وفي اآلداب كما كان شأ

فعن نافع قال لو نظرت إلى ابن عمر في اتباعھ لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لقلت 
  . ھذا مجنون ومما یروى عنھ في ھذا الباب

  :الدفاع عنھ صلى اهللا علیھ وسلم. ٥
  . إن الدفاع عن رسول اهللا ونصرتھ عالمة من عالمات المحبة واإلجالل 

حابة أروع األ   طر الص د س ھ     وق ول اهللا وفدائ دفاع رس ي ال ال ف دق األعم ة وأص مثل
الى   .باألموال واألوالد واألنفس في المنشط والمكره  ال تع اجرین   " كما ق راء المھ للفق

والھم یبتغون فضال من اهللا ورضوانا وینصرون اهللا          ارھم وأم الذین أخرجوا من دی
  " ورسولھ أولئك ھم الصادقون

  : وسلم بعد موتھ أنواع نذكر منھا  والدفاع عن النبي صلى اهللا علیھ



  .... نصرة دعوتھ ورسالتھ بكل ما یملك المرء من مال ونفس  -١
لم    -٢ ھ وس ا ورد الشبھات     :الدفاع عن سنتھ صلى اهللا علی ا وحمایتھ ا وتنقیحھ بحفظھ

  . عنھا 
د    -٣ لم ق نشر سنتھ صلى اهللا علیھ وسلم وتبلیغھا خاصة وأن النبي صلى اهللا علیھ وس

ھ    أمر  رة كقول ث كثی ب    "بذلك في أحادی غ الشاھد الغائ ھ  " فلیبل و    "وقول ي ول وا عن بلغ
  " آیة

  : حال الصحابة في محبتھم للنبي صلى اهللا علیھ وسلم: رابًعا
لقد أحب الصحابة الكرام رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حبا لیس لھ نظیر وصل إلى 

  : ءھمدرجة أن افتدوه بأنفسھم وأموالھم وأوالدھم وآبا
  : نماذج مختلفة

  علي ابن أبي طالب ونومھ في فراش النبي صلى اهللا علیھ وسلم : من الشباب * 
  لیلة أن أراد المشركون قتلھ 

  وسئل علي بن أبي طالب كیف كان حبكم لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
ن الم  : فقال  ى   كان واهللا أحب إلینا من أموالنا واوالدنا وآبائنا وأمھاتنا وم ارد عل اء الب

  الظمأ 
اجتمع رھط من قریش ، : قال ابن إسحاق . قصة قتل زید بن الدثنة ،: من الرجال *  

ل          دم لیقت فیان حین ق و س ھ أب ال ل د ،    : فیھم أبو سفیان بن حرب ؛ فق ا زی دك اهللا ی أنش
ال         ك ؟ ق ي أھل ك ف ھ ، وأن رب عنق ك نض ي مكان دنا اآلن ف دا عن / ٤: (أتحب أن محم

ما أحب أن محمدا اآلن في مكانھ الذي ھو فیھ تصیبھ شوكة تؤذیھ ، وأني  واهللا) ١٢٦
دا كحب        : یقول أبو سفیان : قال . جالس في أھلي  دا یحب أح اس أح ن الن ت م ما رأی

  أصحاب محمٍد محمدا 
جاء رجل إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم : أخرج الطبراني وحسنھ عن عائشة قالت* 

ال  ك : "فق ا رسول اهللا إن ي     ی دي، وإن ي من ول ب إل ك ألح ي، وإن ن نفس ي م ب إل ألح
ك      وتي وموت ك، وإذا ذكرت م ألكون في البیت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إلی
ة خشیت أن ال            ت الجن ي إذا دخل ین، وأن ع النبی ة رفعت م ت الجن ك إذا دخل عرفت ان

ومن {ذه اآلیة فلم یرد علیھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم شیئا حتى نزل جبریل بھ. أراك
  ". اآلیة} ...یطع اهللا والرسول فأولئك مع الذین أنعم اهللا علیھم

ّر رسول اهللا صلى    : عن سعد بن أبي وقاص قال: أخرج ابن إسحاق: من النساء*   م
ا مع رسول       ا، وأبوھ ا، وأخوھ اهللا علیھ وسلم بامرأة من بني دینار وقد أصیب زوجھ

ھ      : نعوا لھا قالت اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بأحد، فلما ا فعل رسول اهللا صلى اهللا علی م
  وسلم؟ 

  . خیرًا یا أم فالن، ھو بحمد اهللا كما تحبین: قالوا
  . أرونیھ حتى أنظر إلیھ: قالت
  . كل مصیبة بعدك جلل: فأشیر لھا إلیھ، حتى إذا رأتھ قالت: قال

  جزاء محبة النبي :خامسا 
  : روى البخاري َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك

  َمَتَى السَّاَعُة ؟ : -َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم-َأنَّ َأْعَراِبیَّا َقاَل ِلَرُسوِل اِهللا 



ا؟    : "-َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم-َقاَل َلُھ َرُسوُل اِهللا  َدْدَت َلَھ ا َأْع الَ "َم وِلھِ  : َق بُّ اِهللا َوَرُس . ُح
أنس فما رأیت المسلمین فرحوا بعد اإلسالم بشيء ما قال ". َأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت: "َقاَل

ھ           .فرحوا بھ ل كعمل لم ول نستطیع أن نعم ھ وس فنحن نحب رسول اهللا صلى اهللا علی
  .فإذا كنا معھ فحسبنا

  منھج أھل السنة في تعظیم النبي صلى اهللا علیھ وسلم  .١٩
ھ   لربنا تبارك وتعالى أرفع القدر وأعظم الشأن؛ فلھ العظمة الكاملة التي تتجلى في ذات

ا    ت م وصفاتھ وأفعالھ، في خلقھ وأمره، في اآلفاق واألنفس، أنَّى نظرت في خلقھ رأی
ل      ى دالئ ت عل یم وقف ھ العظ ن آي كتاب وت م ا تل ان، ومھم د اإلیم ول ویزی ر العق یبھ

بحانھ   ْدره س ة َق ھ، وأدل ت     . عظمت ات، وذل ل المخلوق ز وج ي ع ة رب عت لعظم خض
ماو  ھ األرض والس ال       لجبروت ھ، فق ل بتعظیم ن أخ ى م الى عل ره تع تد نكی ات، واش

بحانھ َمَواُت  {:س ِة والسَّ ْوَم الِقَیاَم تُھ َی ًا َقْبَض ْدِرِه واَألْرُض َجِمیع قَّ َق َھ َح َدُروا اللَّ ا َق وَم
ِرُكونَ    ا ُیْش اَلى َعمَّ ر [} َمْطِویَّاٌت ِبَیِمیِنِھ ُسْبَحاَنُھ وَتَع ى من عرف     ]. ٦٧:الزم فحٌق عل

ادة،       -تعالى  - وأراد تعظیمھ أن یعظم ما عظمھ قدر اهللا د والعب ن التوحی ھ م ًا بحق قیام
  . -صلى اهللا علیھ وسلم-وقیامًا بحق كتابھ وحق رسولھ 

الى     ا تع ا ربن وغیر خاف على مسلم صادق في إسالمھ تلك المنزلة الرفیعة التي حباھ
د    ا محم لم  صلى اهللا عل -لصفوة خلقھ، وخاتم أنبیائھ ورسلھ حبیبن ھ وس إلى شيء   -ی ، ف

صلى اهللا  -من جوانب تلك العظمة، وھدي السابقین والتابعین لھم بإحسان في تعظیمھ 
ھ     ... -علیھ وسلم ع إلی ؤمنین الصادقین، وتتطل ذلك الحدیث الذي تنشرح لھ صدور الم

لم؛ وتشنفت    نفوسھم، ویتمنون أن لو اكتحلت أعینھم برؤیة حبیبھم صلى اهللا علیھ وس
  . اع صوتھآذانھم بسم

  : المراد بالتعظیم
زُِّروُه  * إنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِھدًا وُمَبشِّرًا وَنِذیرًا {: قال اهللا تعالى ِلُتْؤِمُنوا ِباللَِّھ وَرُسوِلِھ وُتَع

ین     : فذكر تعالى]. ٨،٩:الفتح[} وُتَوقُِّروُه وُتَسبُِّحوُه ُبْكَرًة وَأِصیًال ھ وب ًا مشتركًا بین حق
ًا      رسولھ صلى اهللا و التسبیح، وحق الى وھ علیھ وسلم وھو اإلیمان، وحقًا خاصًا بھ تع

  . خاصًا بنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم وھو التعزیر والتوقیر
ا      : وحاصل ما قیل في معناھما أن ل م ھ من ك ده ومنع التعزیر اسم جامع لنصره وتأیی

ة من اإلجالل و      : والتوقیر. یؤذیھ ھ سكینة وطمأنین ا فی رام، وأن  اسم جامع لكل م اإلك
ار  . یعامل من التشریف والتكریم والتعظیم بما یصونھ عن كل ما یخرجھ عن حد الوق

ة       ي اللغ اه ف إن معن ھ، ف د إطالق یم عن ظ التعظ راد بلف اني ھي الم ذه المع ل، : وھ التبجی
ال  اس    : یق د الن ة عن ي         : لفالن عظم رد ف م ی ظ التعظیم وإن ل ا، ولف ة یعظم لھ أي حرم

رعیة، إال وص الش ؤدي     النص ظ ی امع بلف ن الس ى ذھ ى إل ب المعن تعمل لتقری ھ اس أن
وب    . المعنى المراد من التعزیر والتوقیر ة، ألن المحب والتعظیم أعلى منزلة من المحب

ھ،           ھ دون تعظیم ى تكریم دعوه إل ة ت ده محب ھ وال د یحب ًا، كالول ال یلزم أن یكون معظم
ھ     ى تعظیم دعوه إل ا ت ھ من       وال. بخالف محبة الولد ألبیھ، فإنھ ع ب ا یتمت رجل یعظم لم

الصفات العلیة، ولما یحصل من الخیر بسببھ، أما المحبة فال تحصل إال بوصول خیر 
  . من المحبوب إلى من یحبھ

  : مع المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم سیرة وُخلقًا



ة   ائص القوی ن الخص لم م ھ وس لى اهللا علی دًا ص ا محم الى نبین ارك وتع ا اهللا تب د حب لق
ھ           والصفات ال ھ بقلب ھ ویعظم لم أن یجل ًا لكل مس ان داعی ا ك علیة واألخالق الرضیة م

  .ولسانھ وجوارحھ
راز        ھ، وإب ع خصائص ة بجم ي العنای دق ف دم ص ة ق نة والجماع ل الس ان ألھ د ك وق

ا     حاح والسنن وغیرھ فضائلھ واإلشادة بمحاسنھ، فلم یخل كتاب من كتب السنة كالص
كما ُأفردت كتب مستقلة للحدیث عنھ وعن من كتب مخصصة لم یخل من ذكر مآثره، 

  . سیرتھ
م   د (وقد اختار اهللا عز وجل لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم اس د    ) محم ى الحم المشتمل عل

ھ،       د مالئكت ود عن الى، ومحم د اهللا تع ود عن لم محم ھ وس لى اهللا علی و ص اء؛ فھ والثن
د أھ   ود عن الم ومحم الة والس یھم الص لین عل ھ المرس د إخوان ود عن ل األرض ومحم

د؛        ابر وجح ل وإن ك د كل ذي عق ودة عن كلھم، وإن كفر بھ بعضھم؛ ألن صفاتھ محم
أنا سید ولد آدم یوم القیامة، وال فخر، وأول من « : فصدق علیھ وصفھ نفسھ حین قال

ھ   د أغاث   . »تنشق عنھ األرض، وأول شافع، بیدي لواء الحمد، تحتھ آدم فمن دون وق
ریة المتخ  ھ البش الى ب ھ    اهللا تع ف ب ة، فكش ل والخراف رك والجھ ات الش ي ظلم ة ف بط

ي     دى ألول بن ي الھ الظلمة، وأذھب الغمة، وأصلح األمة، وصار ھو اإلمام المطلق ف
ة،     ھ من الغوای آدم وآخرھم، فھدى اهللا بھ من الضاللة، وعلم بھ من الجھالة، وأرشد ب

ة،    وفتح بھ أعینا عمیًا، وآذانًا صمًا، وقلوبًا غلفًا، وكثَّر بھ  د الذل ھ بع بعد القلة، وأعزَّ ب
واھم من      . وأغنى بھ بعد العیلة ھ ق ا یمكن أن تنال عّرف الناَس ربَّھم ومعبودھم غایة م

المعرفة، ولم یدع ألمتھ حاجة في ھذا التعریف، ال إلى من قبلھ، وال إلى من بعده، بل 
َك    َأَو َلْم َیْك{:كفاھم، وشفاھم، وأغناھم عن كل من تكلم في ھذا الباب ا َعَلْی ا َأنَزْلَن ِفِھْم َأنَّ

ونَ        ْوٍم ُیْؤِمُن َرى ِلَق ًة وِذْك َك َلَرْحَم ي َذِل ْیِھْم إنَّ ِف ى َعَل اَب ُیْتَل وت[} الِكَت ، ]٥١:العنكب
وعرفھم الطریق الموصلة إلى ربھم ورضوانھ ودار كرامتھ، ولم یدع صلى اهللا علیھ 

م      . وسلم حسنًا إال أمر بھ، وال قبیحًا إال نھى عنھ ى ربھ دوم عل د الق وعرفھم حالھم بع
م        رب لھ اد المق افع للعب م الن ن العل أتم تعریف، فكشف األمر وأوضحھ، ولم یدع بابًا م
وب من ضاللھا،          ھ القل دى ب ى ھ ھ وشرحھ، حت إلى ربھم إال فتحھ، وال مشكًال إال بین

ه اهللا عن وشفاھا بھ من أسقامھا، وأغاثھا بھ من جھلھا، فأي بشر أحق بأن ُیحب؟ جزا
  . أمتھ أفضل الجزاء

حابھ كخدیجة وعائشة،      وقد وصف النبيَّ صلى اهللا علیھ وسلم عدد من أزواجھ وأص
ان المقصود    وأنس، وابن عباس، وعلي، وابن عمر وغیرھم رضي اهللا عنھم، ولما ك
یَا      یم الجامع ألوصافھ، تحاش اإلشارة إلى ذلك دون االستقصاء آثرت نقل كالم ابن الق

  .ة وكثرة التخاریجلإلطال
ارم            : (قال ابن القیم  ھ من مك ھ اهللا علی ا جبل لم م ھ وس ھ صلى اهللا علی د علی ا یحم ومم

ا    م أنھ األخالق وكرائم الشیم، فإن من نظر في أخالقھ وشیمھ صلى اهللا علیھ وسلم عل
ق،   خیر أخالق الخلق، وأكرم شمائل الخلق، فإنھ صلى اهللا علیھ وسلم كان أعظم الخل

م          وأعظمھم اًال، وأعظمھ دھم احتم خاھم، وأش دیثًا، وأجودھم وأس دقھم ح ة، وأص أمان
ي          اري ف ا روى البخ ًا، كم ھ إال حلم ل علی دة الجھ د ش ان ال یزی رة، وك وًا ومغف عف
صحیحھ عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما أنھ قال في صفة رسول اهللا صلى اهللا  



یظ،     محمد عبدي ورسولي سمیت : (علیھ وسلم في التوراة ظ وال غل یس بف ل، ل ھ المتوك
ى    وال سخَّاب باألسواق، وال یدفع بالسیئة السیئة، ولكن یعفو ویصفح، ولن أقبضھ حت

وا      أن یقول ة العوجاء ب ھ المل ًا صمًا،        : أقیم ب ًا، وآذان ًا عمی ھ أعین تح ب ھ إال اهللا، وأف ال إل
  ).وقلوبًا غلفًا

ق      وأرحم الخلق وأرأفھم بھم، وأعظم الخلق نفعًا لھ  اھم، وأفصح خل نھم ودنی ي دی م ف
اهللا وأحسنھم تعبدًا عن المعاني الكثیرة باأللفاظ الوجیزة الدالة على المراد، وأصبرھم 
م          ة، وأعظمھ د والذم اھم بالعھ اء، وأوف واطن اللق ي م دقھم ف في مواطن الصبر، وأص

ى نفسھ، وأ          ارًا عل م إیث دھم تواضعًا، وأعظمھ ل بأضعافھ، وأش ى الجمی د  مكافأة عل ش
ھ،          أمر ب ا ی ق بم وم الخل نھم، وأق ًا ع م، ودفاع ة لھ حابھ، وحمای ن أص ًا ع ق ذبَّ الخل

ل   ول القائ ق بق و أح ھ، فھ ق لرحم ل الخل ھ، وأوص ى عن ا ینھ ركھم لم ى : وأت ْرٌد عل َب
لم   ھ وس : األدنى ومرحمٌة وعلى األعادي مارٌن َجْلُد بواعث تعظیم النبي صلى اهللا علی

  :دة، منھایدعو المسلم إلى ذلك أمور ع
م         -١  ث أقس لم؛ حی ھ وس ھ صلى اهللا علی تعظیم العظیم سبحانھ وتعالى، ألنھ عظم نبی

ونَ     {:بحیاتھ في قولھ ْكَرِتِھْم َیْعَمُھ ي َس ْم َلِف ُرَك إنَُّھ ھ    ]. ٧٢: الحجر [}َلَعْم ى علی ا أثن كم
م [} وإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظیٍم{:فقال ال ]٤: القل رَ   {:، وق َك ِذْك ا َل ، ]٤: الشرح [} َكوَرَفْعَن

  .فال ُیذكر بشر في الدنیا ویثنى علیھ كما ُیذكر النبي صلى اهللا علیھ وسلم ویثنى علیھ
و الغرض      -٢  ذا ھ لم، وھ أن من شرط إیمان العبد أن یعظم النبي صلى اهللا علیھ وس

لم  ھ وس لى اهللا علی ھ ص ن بعثت الى. م ال تع رًا ونَ {:ق اِھدًا وُمَبشِّ ْلَناَك َش ا َأْرَس * ِذیرًا إنَّ
یالً         َرًة وَأِص بُِّحوُه ُبْك َوقُِّروُه وُتَس زُِّروُه وُت وِلِھ وُتَع ِھ وَرُس وا ِباللَّ تح [} ِلُتْؤِمُن ، ]٩، ٨: الف

ة   : (قال ابن القیم ھ، كمحب وكل محبة وتعظیم للبشر فإنما تجوز تبعًا لمحبة اهللا وتعظیم
إن     رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وتعظیمھ، فإنھا من تمام مح ھ، ف ة مرسلھ وتعظیم ب

ن        ة هللا م ي محب ھ؛ فھ الل اهللا ل ھ إلج ھ ویجلون ھ، ویعظمون ة اهللا ل ھ لمحب ھ یحبون أمت
موجبات محبة اهللا، وكذلك محبة أھل العلم واإلیمان ومحبة الصحابة رضي اهللا عنھم  

لم   ھ وس لى اهللا علی ولھ ص ة اهللا ورس ابع لمحب م ت یخ   ). وإجاللھ ال ش ا ق ر كم ل األم ب
ھ،      :(ابن تیمیةاإلسالم  دین كل ام ال ھ قی وقیر ل إن قیام المدحة والثناء علیھ والتعظیم والت

  ).وسقوط ذلك سقوط الدین كلھ
ھ    -٣  الى ب زه اهللا تع ا می ره   -م بق ذك ا س ب،    -مم رم الحس ب، وك رف النس ن ش م

  .وصفاء النشأة، وأكمل الصفات واألخالق واألفعال
لم من مشا     -٤  ھ وس القول     ما تحملھ صلى اهللا علی دعوة، وأذى المشركین ب ق نشر ال

ي صلى     . والفعل حتى أتم اهللا بھ الدین وأكمل بھ النعمة ي تعظیمھم للنب مع الصحابة ف
نال الصحابة رضوان اهللا علیھم أجمعین شرف : اهللا علیھ وسلم وتوقیرھم لھ في حیاتھ

وقیره وت      ى من ت م النصیب األوف ا   لقاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم، فكان لھ ھ مم عظیم
ھ   سبقوا بھ غیرھم، ولم، ولن یدركھم من بعدھم، ثم شاركوا األمة في تعظیمھ بعد موت

لم  ھ وس لى اهللا علی ھ،    . ص تدل علی ن أن یس ر م ح وأظھ وقیره أوض ي ت أنھم ف ان ش ك
ین     ھ ح ي اهللا عن ي رض عود الثقف ن مس روة اب ك ع ي ذل أنھم ف ف ش ن وص ل م وأجم

ال     فاوض النبي صلى اهللا علیھ وسلم في صل ریش ق ى ق ا رجع إل أي :(ح الحدیبیة، فلم
ى قیصر وكسرى والنجاشي، واهللا إن          ! قوم دت عل وك ووف ى المل دت عل د وف واهللا لق



ًة        نخمَّ نخام دًا، واهللا إن ت د محم حاب محم رأیت ملكًا قط یعظمھ أصحابھ ما یعظم أص
ره،      دروا أم ده، وإذا أمرھم ابت وإذا إال وقعت في كف رجل منھم فدلك بھا وجھھ وجل

دُّون      ا ُیِح ده، وم واتھم عن وا أص م خفض وئھ، وإذا تكل ى وض ون عل ادوا یقتتل توضأ ك
  ).! النظر إلیھ تعظیًما لھ

لم بوصف           ھ وس ي صلى اهللا علی حابة حال جلوسھم واستماعھم للنب وقد ُوصف الص
دري   ى     : عجیب جاء في أحادیث عدة، منھا قول أبي سعید الخ أن عل اس ك وسكت الن

ي من      :(وقال عمرو بن العاص رضي اهللا عنھ. رؤوسھم الطیر د أحب إل ان أح وما ك
ي   رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وال أجل في عیني منھ، وما كنت أطیق أن أمأل عین

  ). منھ إجالًال لھ، ولو سئلت أن أصفھ ما أطقت ألني لم أكن أمأل عیني منھ
ي الم        ا ف ة رضي اهللا عنھ ھ أم حبیب فیان ابنت و س ا،     ولما زار أب ا بیتھ ة، ودخل علیھ دین

ي عن     ! یا بنیة: ذھب لیجلس على فراش رسول اهللا؛ فطوتھ، فقال ت ب ا أدري أرغب م
ت   ي؟ فقال لم،       :(ھذا الفراش أو رغبت بھ عن ھ وس راش رسول اهللا صلى اهللا علی ھو ف

ومن شدة حرص الصحابة على ). وأنت مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراشھ
ت     :(ول أنس بن مالكإكرامھ وتجنب إیذائھ ق لم كان ھ وس إن أبواب النبي صلى اهللا علی

  ). تقرع باألظافیر
يِّ          {:ولما نزل قول اهللا تعالى ْوِت النَِّب ْوَق َص َواَتُكْم َف وا َأْص وا ال َتْرَفُع ِذیَن آَمُن ا اَل ا َأیَُّھ َی

َبَط أَ  َبْعٍض َأن َتْح ُكْم ِل ِر َبْعِض اْلَقْوِل َكَجْھ ُھ ِب ُروا َل ُعُروَنوال َتْجَھ ُتْم ال َتْش اُلُكْم وَأن } ْعَم
د     :(، قال ابن الزبیر]٢: الحجرات[ لم بع ھ وس فما كان عمر ُیسِمع النبي صلى اهللا علی

ى یستفھمھ    ة حت د          )ھذه اآلی ع صوتھ عن یس جھوري الصوت یرف ن ق ت ب ان ثاب ، وك
ار بس      ھ من أھل الن بب النبي صلى اهللا علیھ وسلم فجلس في بیتھ منكسًا رأسھ یرى أن

  . ذلك، حتى بشره النبي صلى اهللا علیھ وسلم بالجنة
  :وللمحدثین نصیب

ي     وي ف ھام ق ري وإس ید ث ین ورص نھج رص نھم م ي ع م اهللا ورض دثین رحمھ للمح
ز       دیث، والتحف س الح وقیر مجل لم، وت ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص دیث رس الل ح إج

رو : الستباق العمل بھ، تعظیمًا لھ وھذه بعض الشواھد د      حدث عم ن میمون عن عب ب
ال       ا ق ان مم ھ فك ول    : اهللا بن مسعود رضي اهللا عن ط یق ا سمعتھ ق ال رسول اهللا   : وم ق

ھ،       ت أوداج ل إزاره وانتفخ د ح ھ وق رت إلی رة، فنظ لم إال م ھ وس لى اهللا علی ص
ال   اه، فق ت عین ك    :(واغرورق بھ ذل ك، أو ش ن ذل ًا م ك أو دون، أو قریب و ذل ). أو نح

ن أ  ك ب د، ومال ن محم ر ب دھم،   وجعف تحبًا عن ك مس ار ذل د ص ل ق ش، ب س، واألعم ن
دثوا عن رسول اهللا صلى     :(قال ضرار بن مرة. وكرھوا خالفھ كانوا یكرھون أن یح

وء    ر وض ى غی م عل لم وھ ھ وس حاق ). اهللا علی ال إس ش إذا أراد أن  : ق ت األعم فرأی
یمم     ر وضوء ت ى غی ذ        . یتحدث وھو عل ب ویأخ ھ ویتطی بس أحسن ثیاب ك یل ان مال وك

ھ  لم       زینت ھ وس دیث رسول اهللا صلى اهللا علی دیث بح اد    . للتح ي الزن ن أب ال اب ان : وق ك
أقعدوني؛ فإني أكره أن أحدث حدیث رسول :(یقول -وھو مریض  -سعید بن المسیب 

ا مضطجع     لم وأن ھ وس و      ). اهللا صلى اهللا علی ي خازم وھ ى أب ن أنس عل ك ب ّر مال وم
، فكرھت أن آخذ حدیث رسول اهللا إني لم أجد موضعًا أجلس فیھ:(یحدث فجازه، وقال

إذا جاء      ). وأنا قائم -صلى اهللا علیھ وسلم- حك، ف دث فیض وكان محمد بن سیرین یتح



ال    :(وقال سعید بن عامر. الحدیث خشع ا فق كنا عند ھشام الدستوائي فضحك رجل من
  !)..تضحك وأنت تطلب الحدیث؟: لھ ھشام الدستوائي

  ؟كیف نعظم النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
إن األمر بتوقیر النبي صلى اهللا علیھ وسلم وتعظیمھ یعني أن ذلك عبادة هللا عز وجل  

ھ   وقربة إلیھ سبحانھ والعبادة التي أرادھا اهللا تعالى ویرضاھا من العبد ھي ما ابتغي ب
وجھھ، وكان على الصفة التي شرعھا في كتابھ العظیم وعلى لسان نبیھ الكریم صلى  

و مقتضى شھادة      فأم. اهللا علیھ وسلم ا فھ ا اإلخالص في األعمال وابتغاء وجھ اهللا فیھ
الى  ي    . أن ال إلھ إال اهللا؛ ألن معناھا ال معبود بحق إال اهللا سبحانھ وتع ة النب ا متابع وأم

صلى اهللا علیھ وسلم فھي مقتضى الشھادة بأن محمدًا رسول اهللا، والزم من لوازمھا؛ 
ول اهللا    ھ رس ھ بأن ھادة ل ى الش ًاإذ معن ر،    :(حق ا أخب دیقھ فیم ر، وتص ا أم ھ فیم طاعت

  ). واجتناب ما عنھ نھى وزجر، وأن ال یعبد اهللا إال بما شرع
لم       . وھذا كمال التعظیم، وغایة التوقیر ھ وس ي صلى اهللا علی وقیر للنب وأي تعظیم أو ت

ھ   لدى من شك في خبره، أو استنكف عن طاعتھ، أو ارتكب مخالفتھ، أو ابتدع في دین
ولذا اشتد نكیر اهللا تعالى على من سلكوا في العبادة سبیًال  ! هللا من غیر طریقھ؟وعبد ا

: الشورى [} َأْم َلُھْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا َلُھم مَِّن الدِّیِن َما َلْم َیًاَذْن ِبِھ اللَُّھ{:لم یشرعھا، فقال
لم ]. ٢١ ھ وس لى اهللا علی ال ص و رد  «:وق ا فھ ھ أمرن یس علی ًال ل ل عم ن عم ، أي »م

  . مردود علیھ
  :ثم العبادة محلھا القلب واللسان والجوارح

د             نفس والوال ى ال ھ عل دیم محبت ب بتق لم بالقل ھ وس ي صلى اهللا علی ویتحقق تعظیم النب
ال     یم ب وقیر وال تعظ ھ ال ت م إن ذلك، ث ان إال ب تم اإلیم ین؛ إذ ال ی اس أجمع د والن والول

ة  دره ومحا . محب ھ لق ة معرفت ذه المحب زرع ھ ا ی لموإنم ھ وس لى اهللا علی نھ ص وإذا . س
استقرت تلك المحبة الصادقة في القلب كان لھا لوازم ھي في حقیقتھا مظاھر للتعظیم 

ھ،   : ودالئل علیھ، ومن صور ذلك التعظیم و أھل الثناء علیھ صلى اهللا علیھ وسلم بما ھ
ك       ھ، وأفضل ذل ى نفسھ ب : وأبلغ ذلك ما أثنى علیھ ربھ عز وجل بھ، وما أثنى ھو عل

ده      ر اهللا عز وجل وتوكی ھ؛ ألم ى     {:الصالة والسالم علی لُّوَن َعَل ُھ ُیَص َھ وَمالِئَكَت إنَّ اللَّ
، وھذا إخبار من ]٥٦: األحزاب[} النَِّبيِّ َیا َأیَُّھا اَلِذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْیِھ وَسلُِّموا َتْسِلیمًا

الى  ى ب  : (اهللا تع ي المأل األعل ده ف ھ عن ده ونبی ة عب ة  بمنزل د المالئك ھ عن ي علی ھ یثن أن
المقربین، وأن المالئكة تصلي علیھ، ثم أمر تعالى أھل العالم السفلي بالصالة والتسلیم 

ا   فلي جمیع ؤمنین   )علیھ لیجتمع الثناء علیھ من أھل العالمین العلوي والس ، وصالة الم
ھ        اء علی ن الثن د م ًا للمزی دعاء طلب ي عب     . علیھ ھي ال ھ مشروعة ف ادات والصالة علی

ن          ا م دعاء وغیرھ د ال د األذان وعن ازة وبع الة الجن ة وص ھد والخطب رة كالتش كثی
الوا      : وأفضل صیغھا. المواطن حابھ حین ق ھ وسلم ألص : ما علمھ النبي صلى اهللا علی

ال        ف الصالة؟ ق اه، فكی د عرفن ك فق وا «: أما السالم علی د،     : قول ى محم م صل عل اللھ
را   ى آل إب لیت عل ا ص د، كم ى آل محم د وعل د مجی ك حمی ى  . ھیم، إن ارك عل م ب اللھ

  . »محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراھیم، إنك حمید مجید
ا سببًا لحصول       وغیر خاف علیك ما في الصالة علیھ من الفوائد والثمرات من كونھ
ى    الة اهللا عل فاعة، وص ول الش دعوات، وحص ة ال یئات، وإجاب و الس نات، ومح الحس



د، ودوام محب ل  العب ن البخ اة م ا، والنج لم وزیادتھ ھ وس لى اهللا علی ي ص ن . ة النب وم
ھ ل        : تعظیم ردًا، ب مھ مج ذكر باس أن ال ی لم ب ھ وس لى اهللا علی ره ص د ذك أدب عن الت

یوصف بالنبوة أو الرسالة، وھذا كما كان أدبًا للصحابة رضي اهللا عنھم في ندائھ فھو 
  . نبي اهللا، أو الرسول، ونحو ذلك :محمد، ولكن: أدب لھم ولغیرھم عند ذكره، فال یقل

یھم   اء عل ن األنبی ھ م ریم دون إخوان ھ الك ي كتاب اب اهللا ف ي خط ھ ف ة ل ذه خصیص وھ
ال      ط باسمھ مجردًا، وحین ق ا     {:الصالة والسالم فلم یخاطبھ تعالى ق ٌد َأَب اَن ُمَحمَّ ا َك َم

اِلُكمْ  ن رَِّج ٍد مِّ زاب[}َأَح دھا] ٤٠: األح ال بع وَل {:ق ن رَُّس ینَ وَلِك اَتَم النَِّبیِّ ِھ وَخ . }اللَّ
ُدَعاِء    {: یجيء التوجیھ إلى ھذا األدب في قولھ تعالى َنُكْم َك وِل َبْی ال َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَُّس

  ]. ٦٣: النور[}َبْعِضُكم َبْعضًا
ھ ھ  : ومن ھ ومعجزات ائلھ وخصائص داد فض ھ، وتع وق لرؤیت ره، والتش ن ذك ار م اإلكث

ف الن   ھ، وتعری ل نبوت ھ     ودالئ ھ ومنزلت ذكیرھم بمكانت ا، وت یمھم إیاھ نتھ وتعل اس بس
وحقوقھ، وذكر صفاتھ وأخالقھ وخاللھ، وما كان من أمور دعوتھ وسیرتھ وغزواتھ، 

  . والتمدح بذلك شعرًا ونثرًا
ذلك ًا ب اس حظ عد الن لم : وأس ھ وس لى اهللا علی ي ص نة النب تغلون بس دثون والمش . المح

و واإلطراء  كونھ في حدود الم: والشرط في ذلك . شروع، وسطًا بین الجفاء وبین الغل
اره         أنھ، واستحض یم ش دره وعظ ة ق لم ولجالل ھ وس لى اهللا علی ھ ص عار ھیبت استش
ل    لمحاسنھ ومكانتھ ومنزلتھ، والمعاني الجالبة لحبھ وإجاللھ وكل ما من شأنھ أن یجع

قلب ملك األعضاء، القلب ذاكرًا لحقھ من التوقیر والتعزیر، ومعترفًا بھ ومذعنًا لھ، فال
ب        ي القل لم مستقرًا ف ھ وس وھي جند لھ وتبع، فمتى ما كان تعظیم النبي صلى اهللا علی

  .مسطورًا فیھ على تعاقب األحوال فإن آثار ذلك ستظھر على الجوارح حتمًا ال محالة
اقي          رى ب نھ، وت ر محاس ھ وذك اء علی ھ والثن ري بمدح ان یج ترى اللس ذ س وحینئ

ا    ة لم وارح ممتثل ق        الج ن الح ھ م ة لمال ره، ومؤدی رعھ وأوام ة لش ھ ومتبع اء ب ج
لم        . والتكریم ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب ا جاء ب وبرھان التعظیم الصادق ھو تعظیم م

ا       ك باتباعھ ة، وذل لف األم ا س ا فھمھ نة كم اب والس ي الكت منة ف ریعة المتض ن الش م
ؤو    اة وش احي الحی ل من ي ك ا ف ًا، وتحكیمھ ًا وقالب ا قلب ة؛ والتزامھ ة والعام نھا الخاص

ك   دون ذل ان ب تم اإلیم َولَّى   {:ومحال أن ی مَّ َیَت ا ُث وِل وَأَطْعَن ِھ وِبالرَُّس ا ِباللَّ وَن آَمنَّ وَیُقوُل
  ]..٤٧:النور[}َفِریٌق مِّْنُھم مِّْن َبْعِد َذِلَك وَما ُأْوَلِئَك ِباْلُمْؤِمِنیَن

ادق؛         وقیر الص ي والت یم الحقیق ى التعظ و مقتض ذا ھ إن ھ ائق ال    ف رة بالحق إذ العب
ائر   ى س یم عل ذا األدب العظ ل ھ ز وج دم اهللا ع ذا ق اء، ول كال الجوف اھر واألش بالمظ
أمر دون           ھ ب ین یدی دم ب لم، فنھى عن التق ھ وس اآلداب الواجبة مع النبي صلى اهللا علی
أمره أو قول دون قولھ، بل یكونون تبعًا ألمره منقادین لھ مجتنبین نھیھ، فقال في أول 

َھ إنَّ        {:ورة الحجراتس وا اللَّ وِلِھ واتَُّق ِھ وَرُس َدِي اللَّ ْیَن َی دُِّموا َب َیا َأیَُّھا اَلِذیَن آَمُنوا ال ُتَق
یمٌ   ِمیٌع َعِل َھ َس ھ   ]. ١:الحجرات [} اللَّ ین یدی دم ب ن التق ریعات  : وم وانین والتش دیم الق تق

اواتھ   ھ أو مس ى حكم ره عل م غی یل حك ریعتھ، أو تفض ى ش زام  البشریة عل ھ، أو الت ب
َفال وَربَِّك ال ُیْؤِمُنوَن َحتَّى ُیَحكُِّموَك ِفیَما َشَجَر َبْیَنُھْم ُثمَّ ال {:منھج مخالف لھدیھ وسنتھ

  ]. ٦٥:النساء[} َیِجُدوا ِفي َأنُفِسِھْم َحَرجًا مِّمَّا َقَضْیَت وُیَسلُِّموا َتْسِلیمًا



م   : وضھوأسعد الناس حظًا بسنتھ وأقربھم إلى الشرب من ح أھل السنة والجماعة، فھ
ھ   لم       . من أحیوا سنتھ واتبعوا شریعتھ وھدی ھ وس ھ صلى اهللا علی وقیره وتعظیم ومن ت

ة      م بمعرف ة وصیتھ بھ توقیره في آلھ، ومنھم أھل بیتھ رضي اهللا عنھم أجمعین ورعای
انھم،      ى إیم ادة عل لم زی فضلھم ومنزلتھم وشرفھم بقربھم من النبي صلى اهللا علیھ وس

ات       وب ھ أمھ ھ األرض، وأزواج ى وج رف آل عل م أش ا، فھ ام بھ وقھم والقی ظ حق حف
ِت        {:المؤمنین الطاھرات، قال اهللا تعالى َل الَبْی رِّْجَس َأْھ نُكُم ال ْذِھَب َع ُھ ِلُی ُد اللَّ إنََّما ُیِری

ى   ]٣٣: األحزاب[} وُیَطھَِّرُكْم َتْطِھیرًا ، وقد أوجب اهللا الصالة علیھم تبعًا للصالة عل
  . لنبي صلى اهللا علیھ وسلم في التشھد في الصالةا

اء،    : ومنھ د األنبی اس بع توقیره في سائر صحبھ رضي اهللا عنھم جمیعًا فإنھم خیرة الن
وخیرة اهللا لصحبة نبیھ، وھم حماة المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم واألمناء على دینھ 

إن الطع        وقھم، ف ة حق ة فضلھم، ورعای ك بمعرف یھم أو تنقُّصھم   وسنتھ وأمتھ، وذل ن ف
األدب في مسجده، وكذا عند قبره، وترك اللغط ورفع الصوت، : ومنھ. عنوان الزندقة

ھ    وتھ فی ع ص ن رف ى م ھ عل ي اهللا عن ر رض ر عم ذا أنك رجلین. ول ال لل ان :(فق ترفع
ا  ! أصواتكما في مسجد النبي صلى اهللا علیھ وسلم؟ لو كنتما من أھل المدینة ألوجعتكم

  ). ضربًا
ن تع ھوم د  : ظیم رتھ، وبل اجره، ودار نص ا مھ ة؛ فإنھ ة النبوی ده المدین ة بل ظ حرم حف

جد الحرام    د المس . أنصاره، ومحل إقامة دینھ، ومدفنھ، وفیھا مسجده خیر المساجد بع
ي حق من سكن         ر واجب ف ذا أم والمقصود من تعظیم المدینة ھو تعظیم حرمھا، وھ

أدب     بھا أو دخل فیھا، مع ما یجب على ساكنیھا من م راعاة حق المجاورة وحسن الت
لم            ھ وس د رسولھ صلى اهللا علی د اهللا وعن ة عن ة والمكان ا من المنزل فیھا، وذلك لما لھ

  . فیتأكد فیھا العمل الصالح وتعظم فیھا السیئة؛ لشرف المكان
  : صور من البخس

د          ھ ال یسوغ أب لم فإن ھ وس ي صلى اهللا علی ًا بعد ھذه الجولة الماتعة مع حق عظیم للنب
ھ من         ا یجب ل لم فیخل بم ھ وس لمنتسب إلى السنة أن یجفو في حق نبیھ صلى اهللا علی

یم  وقیر والتعظ الل والت الل . اإلج ور اإلخ ن ص ة  : وم ھ أو معرف ي معرفت یر ف التقص
ا . سیرتھ وھدیھ أو فھم سنتھ أو اإلخالل في تطبیقھا غلوًا أو جفاء ل   : ومنھ إساءة العم

ومن العجیب مع تأكد . ممن ینتسب آلل بیتھ الكراموالتقصیر في الصالحات، وخاصة 
ت       ؤمنین الصادقین من آل البی وأعجب  ! ھذا الحق العظیم أن یقع التعرض بسوء للم

ي      ! منھ سب صحابتھ والنیل من أزواجھ الطاھرات ى ذات النب ا اإلساءة إل ر منھ وأكب
ثم أین ھو  !! نصلى اهللا علیھ وسلم، والجرأة على نقده ولمز شریعتھ في دیار المسلمی

زأ من           وانین البشر، أو یھ لم من یستبدل شریعتھ بق ھ وس من دین النبي صلى اهللا علی
  !ھدیھ، أو یتعالى على سنتھ؟

د   لم      : وبع ھ وس د صلى اهللا علی ة محم ا أم ھ       ! ی بكم صلى اهللا علی یكم وحبی م نب ھل عظَّ
ول  ًا فلی   «:وسلم من حلف بھ مع أنھ صلى اهللا علیھ وسلم یق ان حالف اهللا أو   من ك ف ب حل

ع   ! ؟»من حلف بغیر اهللا فقد أشرك«:، ویقول»لیصمت ھ م وھل عظَّمھ من توسل بذات
اس      ن العب ب م ین طل ر ح دیث عم ي ح ا ف ھ، كم ھ ال بذات لوا بدعائ حابة توس أن الص

ره؟         ي قب دھم ف لم عن ھ وس ي صلى اهللا علی قاء والنب ھ من    ! الدعاء واالستس وھل عظَّم



فاعة ال تكون إال         توجھ إلیھ طالبًا منھ الشفاعة ة أن الش ین لألم ع أن اهللا عز وجل ب م
ھ؟        ا بطاعت فاعة بطلبھ ن أراد الش ر م اه، وأم الى ورض ھ تع ن   ! بإذن ھ م ل عظم وھ

ألیس ھذا تنكرًا لمحبتھ وتعدیًا لشرعھ ! استغاث بھ مع أنھ بشر ال یملك من أمره شیئا؟
ال   ث ق ن     «:وعصیانًا ألمره؟ حی ا أطرت النصارى اب ي كم ا     ال تطرون ا أن ریم، فإنم م

  ! ؟»عبده، فقولوا عبد اهللا ورسولھ
ھ أو      ح بحجرت ن التمس ریعتھ م ي ش ادة ف ھ، والزی ي دین داع ف ھ االبت ن تعظیم ل م وھ

ي  ! االحتفال بمولده بعد اتفاقنا على نصحھ ألمتھ وداللتھا على كل حسن؟ فأي حسن ف
ا   ي   ! م؟عمل احتفاالت ساعات أو أیام ثم التقصیر واإلھمال في سائر الع وأي حسن ف

لم -االحتفال بزمن توفي فیھ المصطفى  ي مشابھة    ! ؟-صلى اهللا علیھ وس وأي حسن ف
اروق حین    ! دین النصارى المفتونین باالحتفاالت؟ ھ الف وأي حسن في التعدي على فق

ده       ؤرخ بمول م ی ھ، ول ز انتصار دین لم رم ھ وس طفى صلى اهللا علی أرَّخ بھجرة المص
ن  ! والمعاني على الطقوس واألشكال؟ ووفاتھ، تقدیمًا للحقائق وأي حسن في تجدید دی

ال؟   ك االحتف م     ! الدولة العبیدیة الباطنیة الحاقدة التي ابتدعت ذل ل ل ي عم وأي حسن ف
ة رسالتھ          ھ وحمل اة دین ھ أنصاره وحم م یفعل لم، ول یشرعھ الحبیب صلى اهللا علیھ وس

ھ؟   ًا ل ھ  ! رضي اهللا عنھم؟ ألیسوا أصدق الناس حب یس فق م وسنتھم     أل دین وفھمھ الراش
دین  : مما أوصاكم بھ نبیكم صلى اهللا علیھ وسلم قائال علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراش

ره     ! المھدیین من بعدي، عضوا علیھا بالنواجذ؟ ة ألم د مخالف ل المول یس فع اكم  : أل وإی
  ! ومحدثـات األمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة؟

دعین،          فأي تعظیم للنبي صلى ا  ًا للم ي صارت ركب د الت ذه الموال ي ھ لم ف ھ وس هللا علی
الین؟  ھ    ! وحجة للبط لى اهللا علی ا ص ي حق حبیبن یرًا ف ذا تقص د ھ د بع رون المول أال ت
ھ؟  ًا ل لم وظلم ولنا  ! وس ین رس ن المعظم ا م م اجعلن لم -اللھ ھ وس لى اهللا علی ق  -ص ح

یھ، اللھم أحینا على سنتھ،  التعظیم المتبعین شرعھ، السائرین على دربھ، المھتدین بھد
  .آمین.. وال تحرمنا من مرافقتھ في الجنة

  حقوق النبي صلى اهللا علیھ وسلم على المسلمین  .٢٠
  صالح الدین علي بن عبد الموجود/ الشیخ

  .الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
یھم صلى      فإن من أعظم الحقوق على المسلمین ان فضل نب كافة وأھل العلم خاصة بی

اهللا علیھ وسلم وعظیم قدره عند اهللا تبارك وتعالى وعند أصحابھ الذین اتبعوه وعاشوا 
لوك        ع وس ى واق ة إل ذه المحب ل ھ ذا الجی رجم ھ ف ت ھ ورأوه، وكی وج  !! مع ا أح فم

ھ  المسلمون الیوم أن یعرفوا حق نبیھم صلى اهللا علیھ وسلم علیھم حتى یحبو ه كما أحب
  .ذلك الجیل ویتبعوه كما اتبعھ ذلك الجیل

ذا الوصف         ل ھ حابة رضي اهللا عنھم فتأم د الص وإن شئت أن ترى بعض المكانة عن
ق اهللا   د خل ن أش م م ریش، وھ ادات ق ن س ید م ي س عود الثقف ن مس روة اب ذي رآه ع ال

ة          وم الحدیبی لم ی ھ وس ي صلى اهللا علی اوض النب مَّ (عداوة لھ حینما جاء یف ْرَوَة   ُث ِإنَّ ُع
اللَِّھ َجَعَل َیْرُمُق َأْصَحاَب النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبَعْیَنْیِھ َقاَل َفَو اللَِّھ َما َتَنخََّم َرُسوُل 

ا َوجْ  َدُه َوِإَذا   َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُنَخاَمًة ِإلَّا َوَقَعْت ِفي َكفِّ َرُجٍل ِمْنُھْم َفَدَلَك ِبَھ ُھ َوِجْل َھ
وا   َم َخَفُض وِئِھ َوِإَذا َتَكلَّ ى َوُض وَن َعَل اُدوا َیْقَتِتُل َأ َك َرُه َوِإَذا َتَوضَّ َدُروا َأْم َرُھْم اْبَت َأَم



الَ        َحاِبِھ َفَق ى َأْص ْرَوُة ِإَل َع ُع ُھ َفَرَج ا َل َأْي  َأْصَواَتُھْم ِعْنَدُه َوَما ُیِحدُّوَن ِإَلْیِھ النََّظَر َتْعِظیًم
ِھ ِإْن             يِّ َواللَّ َرى َوالنََّجاِش َر َوِكْس ى َقْیَص ْدُت َعَل وِك َوَوَف ى اْلُمُل ْدُت َعَل ْد َوَف ِھ َلَق َقْوِم َواللَّ
ًدا      لََّم ُمَحمَّ ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ  َرَأْیُت َمِلًكا َقطُّ ُیَعظُِّمُھ َأْصَحاُبُھ َما ُیَعظُِّم َأْصَحاُب ُمَحمٍَّد َص

َرُھْم    َواللَّ َدُه َوِإَذا َأَم ُھ َوِجْل ِھ ِإْن َتَنخََّم ُنَخاَمًة ِإلَّا َوَقَعْت ِفي َكفِّ َرُجٍل ِمْنُھْم َفَدَلَك ِبَھا َوْجَھ
َدهُ   اْبَتَدُروا َأْمَرُه َوِإَذا َتَوضََّأ َكاُدوا َیْقَتِتُلوَن َعَلى َوُضوِئِھ َوِإَذا َتَكلََّم َخَفُضوا َأْصَواَتُھْم ِعْن

  ].رواه البخاري) [ا ُیِحدُّوَن ِإَلْیِھ النََّظَر َتْعِظیًما َلُھَوَم
م، بتعظیم اهللا           أدنى لمحة من فھ ص ب م، أو خ ن العل وال خفاء على من مارس شیئًا م
ب ال   تعالى قدر نبینا صلى اهللا علیھ وسلم، و خصوصھ إیاه بفضائل و محاسن و مناق

  . عنھ األلسنة و األقالم تنضبط لزمام، و تنویھھ من عظیم قدره بما تكل
ھ من         ى علی ل نصابھ، و أثن ى جلی ھ عل فمنھا ما صرح بھ اهللا تعالى في كتابھ، و نبھ ب
ذي     و ال ھ ھ أخالقھ و آدابھ، و حض العباد على التزامھ، و تقلد إیجابھ، فكان جل جالل
ى،     ھ الجزاء األوف تفضل و أولى، ثم طھر و زكى، ثم مدح بذلك و أثنى، ثم أثاب علی

  . لھ الفضل بدءًا و عوداً ، و الحمد أولى و أخرىف
ھ          الل، و تخصیص ال و الج وه الكم م وج ى أت ھ عل ن خلق ان م رزه للعی ا أب ا م ومنھ
دة، و    ائل العدی ة، و الفض ذاھب الكریم دة، و الم الق الحمی ة و األخ ن الجمیل بالمحاس

التي شاھدھا من   تأییده بالمعجزات الباھرة، و البراھین الواضحة، و الكرامات البینة 
ك             م ذل ى انتھى عل ده، حت ین من جاء بع م یق ا عل ھ، و علمھ عاصره و رآھا من أدرك

  .إلینا، و فاضت أنواره علینا
ل      فاعلم أیھا المحب لھذا النبي الكریم صلى اهللا علیھ و سلم، الباحث عن تفاصیل جم

وي ا  : قدره العظیم أن خصال الجالل و الكمال في البشر نوعان قتضتھ  ضروري دنی
ى         رب إل ھ، و یق د فاعل ا یحم ي، و ھو م الجبلة و ضرورة الحیاة الدنیا، و مكتسب دین

  . اهللا تعالى زلفى
ي             ان ف ا ك ل م ار و ال اكتساب، مث ھ اختی رء فی یس للم ا ل ض فم فأما الضروري المح
احة      ھ، و فص حة فھم ھ، و ص وة عقل ورتھ، و ق ال ص ھ، و جم ال خلقت ن كم ھ م جبلت

وة حواسھ     ھ،       لسانھ، و ق ھ، و شرف نسبھ، و عزة قوم دال حركات و أعضائھ، و اعت
وكرم أرضھ، و یلحق بھ ما تدعوه ضرورة حیاتھ إلیھ، من غذائھ و نومھ، و ملبسھ و 

  . مسكنھ، و منكحھ، و ما لھ و جاھھ
ى        دن عل ة الب وى و معون ا التق د بھ و قد تلحق ھذه الخصال اآلخرة باألخرویة إذا قص

  . ى حدود الضرورة و قوانین الشریعةسلوك طریقھا، و كانت عل
من الدین و العلم، : و أما المكتسبة األخرویة فسائر األخالق العلیة، و اآلداب الشرعیة

ة، و      و، والعف د، و التواضع، و العف و الحلم، و الصبر، و الشكر، و المروءة، و الزھ
ار، و الرحم    ؤدة، و الوق مت، و الت اء، والص جاعة، و الحی ود، و الش ن الج ة، و حس

  . األدب و المعاشرة، و أخواتھا، و ھي التي جمعھا حسن الخلق
د       اس وق بعض الن ة ل ل الجبل زة و أص ي الغری و ف ا ھ الق م ذه األخ ن ھ ون م د یك و ق
یختلف الناس بعضھم عن بعض في ھذه ولكن أن تجمع لشخص واحد فھذا من عظیم 

  . الفضل لھذا النبي صلى اهللا علیھ وسلم
  . العھد على جمیع األنبیاء أن أدركوه أن یتبعوه ویخبروا بذلك قومھم لقد أخذ سبحانھ



وٌل      {: قال تعالى اءُكْم َرُس مَّ َج ٍة ُث اٍب َوِحْكَم َوِإْذ َأَخَذ الّلُھ ِمیَثاَق النَِّبیِّْیَن َلَما آَتْیُتُكم مِّن ِكَت
اَل    ُرنَُّھ َق اُلوْا       مَُّصدٌِّق لَِّما َمَعُكْم َلُتْؤِمُننَّ ِبِھ َوَلَتنُص ِري َق ْم ِإْص ى َذِلُك ْذُتْم َعَل َرْرُتْم َوَأَخ َأَأْق
  ]٨١آل عمران[} َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَھُدوْا َوَأَنْا َمَعُكم مَِّن الشَّاِھِدیَن

ارھم       ھ أحب ا حرف م مم ا لھ لم أمان ھ وس لى اهللا علی دا ص الى أن محم بحانھ وتع ین س وب
الى   ال تع َل اْلِكتَ   {: وعلماؤھم فق ا َأْھ ُتْم         َی ا ُكن رًا مِّمَّ ْم َكِثی یُِّن َلُك وُلَنا ُیَب اءُكْم َرُس ْد َج اِب َق

  ]١٥المائدة[} ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َوَیْعُفو َعن َكِثیٍر َقْد َجاءُكم مَِّن الّلِھ ُنوٌر َوِكَتاٌب مُِّبیٌن
ز وامتن على البشریة كافة أن بعث رسوال منھم ولیس ملكا حتى ال تیأس النفس وتعج

الى       ال تع ة ق ا المالئك وم بھ ا تق اُلوْا  {: عن العبادة إذ ال طاقة لبشر بمتابعة عبادة مم َوَق
ُرونَ   مَّ َال ُینَظ ًا    ) ٨(َلْوال ُأنِزَل َعَلْیِھ َمَلٌك َوَلْو َأنَزْلَنا َمَلكًا لَُّقِضَي األْمُر ُث اُه َمَلك ْو َجَعْلَن َوَل

  ]٩ - ٨األنعام [})٩(ِھم مَّا َیْلِبُسوَنلََّجَعْلَناُه َرُجًال َوَلَلَبْسَنا َعَلْی
َوَقاُلوا َماِل َھَذا الرَُّسوِل َیْأُكُل الطََّعاَم َوَیْمِشي ِفي اْلَأْسَواِق َلْوَلا ُأنِزَل ِإَلْیِھ {: وقال تعالى

  ]٧الفرقان[} َمَلٌك َفَیُكوَن َمَعُھ َنِذیرًا
ھ     ى خلق ة عل ة كامل ة الحج ھ إلقام ل اهللا ورحمت ن فض ان م یھم  فك ث ف اده أن بع وعب
  .رسوال یأكل كما یأكلون ویشرب كما یشربون وینام كما ینامون

الى  ال تع ْیُكْم          {:ق ِریٌص َعَل تُّْم َح ا َعِن ِھ َم ٌز َعَلْی ُكْم َعِزی ْن َأْنُفِس وٌل ِم اَءُكْم َرُس ْد َج َلَق
  ]١٢٨التوبة[} ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُؤوٌف َرِحیٌم

َزكِّیِھْم    َلَقْد َمنَّ الّلُھ َعَلى اْل{ ِھ َوُی ْیِھْم آَیاِت ُمؤِمِنیَن ِإْذ َبَعَث ِفیِھْم َرُسوًال مِّْن َأنُفِسِھْم َیْتُلو َعَل
  ]١٦٤آل عمران[} َوُیَعلُِّمُھُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َكاُنوْا ِمن َقْبُل َلِفي َضالٍل مُِّبیٍن

وًال مِّ     { ُأمِّیِّیَن َرُس ي اْل َث ِف اَب       ُھَو الَِّذي َبَع ُم اْلِكَت َزكِّیِھْم َوُیَعلُِّمُھ ِھ َوُی ْیِھْم آَیاِت و َعَل ْنُھْم َیْتُل
  ]٢الجمعة[} َواْلِحْكَمَة َوِإن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضَلاٍل مُِّبیٍن

ُم          { َزكِّیُكْم َوُیَعلُِّمُك ا َوُی ْیُكْم آَیاِتَن و َعَل نُكْم َیْتُل وًال مِّ یُكْم َرُس ْلَنا ِف َة   َكَما َأْرَس اَب َواْلِحْكَم اْلِكَت
  ]١٥١البقرة[} َوُیَعلُِّمُكم مَّا َلْم َتُكوُنوْا َتْعَلُموَن

علم اهللا عجز خلقھ عن طاعتھ، فعرفھم ذلك، لكي یعلموا أنھم ال : قال جعفر ابن محمد
ي الصورة، و ألبسھ     ینالون الصفو من خدمتھ، فأقام بینھم و بینھ مخلوقًا من جنسھم ف

ھ الرأف   ن      من نعمت ھ م ل طاعت فیرًا صادقًا، وجع ق س ى الخل ھ إل ة، وأخرج ة و الرحم
  ] ٨٠النساء[} َمْن ُیِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع اللََّھ{: طاعتھ، فقال تعالى

اْعُف          { َك َف ْن َحْوِل وْا ِم ِب َالنَفضُّ یَظ اْلَقْل ًا َغِل َت َفّظ ْو ُكن َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن الّلِھ ِلنَت َلُھْم َوَل
بُّ          عَ  َھ ُیِح ِھ ِإنَّ الّل ى الّل ْل َعَل َت َفَتَوكَّ ِإَذا َعَزْم ِر َف ي اَألْم اِوْرُھْم ِف ْم َوَش َتْغِفْر َلُھ ْنُھْم َواْس

  ]١٥٩آل عمران[} اْلُمَتَوكِِّلیَن
  ]١٠٧األنبیاء[} َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمیَن{

ن طاھر   الى م  : قال أبو بكر ب ن اهللا تع ة،       زی ة الرحم لم بزین ھ و س دًا صلى اهللا علی حم
فكان كونھ رحمة، و جمیع شمائلھ و صفاتھ رحمة على الخلق، فمن أصابھ شيء من  
وب، أال    رحمتھ فھو الناجي في الدارین من كل مكروه، و الواصل فیھما إلى كل محب

اَلِمینَ {: ترى أن اهللا یقول ھ     }َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة لِّْلَع ة، و ممات ھ رحم ت حیات ، فكان
  .رحمة

َراجًا     ) ٤٥(َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِھدًا َوُمَبشِّرًا َوَنِذیرًا{ ِھ َوِس ِھ ِبِإْذِن ى اللَّ َوَداِعیًا ِإَل
  ].٤٦ - ٤٥األحزاب [} )٤٦(مُِّنیرًا



ق، و  جمع اهللا تعالى في ھذه اآلیة لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم ما آث ره بھ على باقي الخل
إبالغھم الرسالة، وھي من       جملة من أوصاف المدح، فجعلھ شاھدًا على أمتھ لنفسھ ب
یتھ،         ل معص ذیرًا ألھ ھ، ون ل طاعت رًا ألھ لم، ومبش ھ و س لى اهللا علی ھ ص خصائص

  .وداعیًا إلى توحیده وعبادتھ، و سراجًا منیرًا یھتدى بھ للحق
َركَ ) ٢(َوَوَضْعَنا َعنَك ِوْزَرَك) ١(َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك{ ا  ) ٣(الَِّذي َأنَقَض َظْھ َوَرَفْعَن

) ٧(َفِإَذا َفَرْغَت َفانَصْب) ٦(ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسرًا) ٥(َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسرًا) ٤(َلَك ِذْكَرَك
  ]الشرح[} )٨(َوِإَلى َربَِّك َفاْرَغْب

اض    ال القاضي عی ر من اهللا  : ق ذا تقری ى     ھ لم عل ھ وس لى اهللا علی ھ ص ل اسمھ لنبی  ج
ان       ھ لإلیم رح قلب أن ش ھ، ب ھ علی ده، وكرامت ھ عن ریف منزلت ھ، و ش ھ لدی یم نعم عظ
ھ،        ة علی ور الجاھلی ل أم ھ ثق ع عن والھدایة، و وسعھ لوعى العلم، وحمل الحكمة، ورف

دة أعب     ھ عھ اء وبغضھ لسیرھا، وما كانت علیھ بظھور دینھ على الدین كلھ، وحط عن
ھ، و      ل رتبت ھ، و جلی الرسالة والنبوة لتبلیغھ للناس ما نزل إلیھم، و تنویھھ بعظیم مكان

  .رفعھ و ذكره، و قرانھ مع اسمھ اسمھ
ر إال أن اهللا            ائھم الكثی م إخف ابع ورغ ابع عن ت اقلون صفتھ ت اب یتن ولقد كان أھل الكت

  .سبحانھ وتعالى أظھر ما أخفوه
ال    ن یسار، ق ت  : عن عطاء اب ت      لقی ن العاص، قل رو ب ن عم د اهللا ب ي عن   : عب أخبرن

ال   لم ق وراة     ! أجل، و اهللا  : صفة رسول اهللا صلى اهللا علیھ و س ي الت ھ لموصوف ف إن
ذیًرا، و حرزًا          : ببعض صفتھ في القرآن ًرا ون لناك شاھًدا ومبش ا أرس ي إن ا النب ا أیھ ی

ي  لألمیین، أنت عبدي و رسولي، سمیتك المتوكل، لیس بفظ و ال غلیظ  وال صخاب ف
ھ     یم ب ى یق األسواق، وال یدفع بالسیئة السیئة، و لكن یعفو و یغفر، و لن یقبضھ اهللا حت

ًا    : الملة العوجاء، بأن یقولوا ًا صمًا، و قلوب ال إلھ إال اهللا، و یفتح بھ أعینا عمیًا، و آذان
  . غلفًا

و شأنھ المالط      ھ وعل د رفع ھ بع اب    ولقد كان من عظیم محبة اهللا تعالى لنبی ي العت ة ف ف
ِذیَن      {: رحمة بھ وفضال وكرما قال تعالى َك الَّ یََّن َل ى َیَتَب ْم َحتَّ َعَفا الّلُھ َعنَك ِلَم َأِذنَت َلُھ

  ]٤٣التوبة[} َصَدُقوْا َوَتْعَلَم اْلَكاِذِبیَن
  .أخبره بالعفو قبل أن یخبره بالذنب: قال عون بن عبد اهللا

ھ من     و لو بدأ النبي صلى اهللا علیھ وسلم بق ھ أن ینشق قلب ولھ، لم أذنت لھم لخیف علی
ھ         ال ل م ق ھ، ث ى سكن قلب العفو حت ره ب م  : ھیبة ھذا الكالم، لكن اهللا تعالى برحمتھ أخب ل

  . أذنت لھم بالتخلف حتى یتبین لك الصادق في عذره من الكاذب
  .و في ھذا من عظیم منزلتھ عند اهللا ما ال یخفى على ذي لب

  .یھ بالحفظ ال تفارقھوكانت معیة اهللا مع نب
  ]٧٤اإلسراء[} َوَلْوَال َأن َثبَّْتَناَك َلَقْد ِكدتَّ َتْرَكُن ِإَلْیِھْم َشْیئًا َقِلیًال{: قال تعالى

ل     الم قب ھ الس ا علی ب نبّین زالت، وعات د ال الم بع یھم الس اء عل الى األنبی ب اهللا تع عات
  . وھذه غایة العنایةوقوعھ، لیكون بذلك أشد انتھاًء ومحافظة لشرائط المحبة، 

ي           ھ، فف ركن إلی ف أن ی ھ وخی ھ علی ا عتب ر م ل ذك ثم انظر كیف بدأ بثباتھ وسالمتھ قب
  .أثناء عتبھ براءتھ، وفي طي تخویفھ تأمینھ وكرامتھ



نَّ الظَّ  {: قال تعالى اِت  َقْد َنْعَلُم ِإنَُّھ َلَیْحُزُنَك الَِّذي َیُقوُلوَن َفِإنَُّھْم َال ُیَكذُِّبوَنَك َوَلِك اِلِمیَن ِبآَی
  ]٣٣األنعام[} الّلِھ َیْجَحُدوَن

إنا ال نكذبك و لكن : قال أبو جھل للنبي صلى اهللا علیھ وسلم: قال علي رضي اهللا عنھ
  ]اآلیة[} َفِإنَُّھْم َال ُیَكذُِّبوَنَك{: نكذب ما جئت بھ، فأنزل اهللا تعالى

ي    ففي ھذه اآلیة منزع لطیف المأخذ، من تسلیتھ تعالى لھ ع ھ ف ھ ب لیھ السالم، و إلطاف
دقھ            ون بص ھ، معترف ذبین ل ر مك م غی دھم، و أنھ ھ صادق عن ده أن القول، بأن قرر عن
ألم      د یت ا ق قوًال و اعتقاًدا، و قد كانوا یسمونھ ـ قبل النبوة ـ األمین، فدفع بھذا التقریر م

  .بھ من وصفھم لھ بسمة الكذب، ثم جعل الذم لھم بتسمیتھم جاحدین ظالمین
الى ث ٌل    {: م عّزاه و آنسھ بما ذكره عمن قبلھ، و وعده النصر بقولھ تع ذَِّبْت ُرُس ْد ُك َوَلَق

دْ   ِھ َوَلَق  ِمْن َقْبِلَك َفَصَبُروا َعَلى َما ُكذُِّبوا َوُأوُذوا َحتَّى َأَتاُھْم َنْصُرَنا َوَال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِت اللَّ
  ]٣٤ماألنعا[} َجاَءَك ِمن َنَبِأ اْلُمْرَسِلیَن

الى   ال تع دره فق ق ق الى بتحقی م تع د أقس َحى{: وق َجى) ١(َوالضُّ ِل ِإَذا َس ا ) ٢(َواللَّْی َم
ى   ا َقَل َك َوَم َك َربُّ ُأوَلى   ) ٣(َودََّع َن اْل َك ِم ٌر لَّ آِخَرُة َخْی َك  ) ٤(َوَلْل َك َربُّ ْوَف ُیْعِطی َوَلَس

ى آَوى ) ٥(َفَتْرَض ًا َف ْدَك َیِتیم ْم َیِج َدَك ) ٦(َأَل َدىَوَوَج اّلًا َفَھ اِئًال ) ٧(َض َدَك َع َوَوَج
َأْغَنى  ْر) ٨(َف ا َتْقَھ یَم َفَل ا اْلَیِت رْ ) ٩(َفَأمَّ ا َتْنَھ اِئَل َفَل ا السَّ َك ) ١٠(َوَأمَّ ِة َربِّ ا ِبِنْعَم َوَأمَّ
  ]الضحى[} )١١(َفَحدِّْث

اض  ي عی ال القاض ھ      : ق ھ ب ھ، وتنویھ الى ل ة اهللا تع ن كرام ورة م ذه الس منت ھ تض
  : إیاه ستة و جوه وتعظیمھ

الى       : األول ھ تع ھ بقول ن حال ھ م ره ب ا أخب ھ عم م ل َحى{: القس ِل ِإَذا ) ١(َوالضُّ َواللَّْی
  . أي و رب الضحى، و ھذا من أعظم درجات المبرة. })٢(َسَجى
ى    {: بیان مكانتھ عنده و حظوتھ لدیھ بقولھ تعالى: الثاني ا َقَل َك َوَم َك َربُّ ، أي }َما َودََّع

  . ما أھملك بعد أن اصطفاك: و قیل. ما أبغضك ما تركك و
أي مالك في : ، قال ابن إسحاق})٤(َوَلْلآِخَرُة َخْیٌر لََّك ِمَن اْلُأوَلى{: قولھ تعالى: الثالث

  . مرجعك عند اهللا أعظم مما أعطاك من كرامة الدنیا
في أي ما ذخرت لك من الشفاعة و المقام المحمود خیر لك مما أعطیتك : و قال سھل

  . الدنیا
  })٥(َوَلَسْوَف ُیْعِطیَك َربَُّك َفَتْرَضى{: قولھ تعالى: الرابع

دارین     ي ال ام ف تات اإلنع عادة، و ش واع الس ة، و أن وه الكرام ة لوج ة جامع ذه آی . و ھ
  . والزیادة

  . یرضیھ بالنصر والتمكین في الدنیا، و الثواب في اآلخرة: قال ابن إسحاق
  . اعةیعطیھ الحوض و الشف: و قیل

ة السورة، من         : الخامس ي بقی ھ ف ھ قبل رره من آالئ ما عدده تعالى علیھ من نعمھ، و ق
اه       ھ، فأغن ال ل ھدایتھ إلى ما ھداه لھ، أو ھدایة الناس بھ على اختالف التفاسیر، وال م
نن، و          ذه الم ره بھ ًا ـ ذك ك یتیم ك عائًال، و آوى ب بما آتاه، وھدى بك ضاًال، و أغنى ب

اله،        أنھ لم یھملھ  ھ، و ال ودعھ وال ق ھ ب ل معرفت ھ و قب ھ و یتم في حال صغره و عیلت
  ! فكیف بعد اختصاصھ و اصطفائھ 



الى  : السادس ھ تع : أمره بإظھار نعمتھ علیھ و شكر ما شرفھ بنشره و إشادة ذكره بقول
ذا خاص     })١١(َوَأمَّا ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّْث{ ا، و ھ دیث بھ ھ،  ، فإن من شكر النعمة الح ل

  . عام ألمتھ
  :وھذه بعض شمائلھ صلى اهللا علیھ وسلم

َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْحَسَن النَّاِس َوَكاَن َأْجَوَد (
ِة َذاَت َلیْ    ُل اْلَمِدیَن ِزَع َأْھ ْوِت      النَّاِس َوَكاَن َأْشَجَع النَّاِس َوَلَقْد َف َل الصَّ اٌس ِقَب اْنَطَلَق َن ٍة َف َل

ى             َو َعَل ْوِت َوُھ ى الصَّ َبَقُھْم ِإَل ْد َس ا َوَق لََّم َراِجًع ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ َفَتَلقَّاُھْم َرُسوُل اللَِّھ َص
ْم ُتَراعُ    وا َل ْدَناُه   َفَرٍس ِلَأِبي َطْلَحَة ُعْرٍي ِفي ُعُنِقِھ السَّْیُف َوُھَو َیُقوُل َلْم ُتَراُع اَل َوَج وا َق

  ].رواه مسلم ) [َبْحًرا
 َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأَشدَّ َحَیاًء(

  ].رواه البخاري ومسلم) [ِمْن اْلَعْذَراِء ِفي ِخْدِرَھا
ْن         َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَّ( ٌط ِم َل َرْھ ْت َدَخ لََّم َقاَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ُھ َعْنَھا َزْوَج النَِّبيِّ َص

ُة َفَفِھْمتُ    ْت َعاِئَش ْیُكْم َقاَل ا  اْلَیُھوِد َعَلى َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقاُلوا السَّاُم َعَل َھ
اُم َواللَّ  ْیُكْم السَّ ُت َوَعَل لَّمَ  َفُقْل ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ اَل َرُس ْت َفَق ُة َقاَل ا : "ْعَن ا َی َمْھًل

اُلوا؟ قَ     ا َق َمْع َم اَل َعاِئَشُة ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ الرِّْفَق ِفي اْلَأْمِر ُكلِِّھ َفُقْلُت َیا َرُسوَل اللَِّھ َأَوَلْم َتْس
  ].رواه البخاري ومسلم) [َقْد ُقْلُت َوَعَلْیُكْم: َوَسلََّم َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ

َذا      ( َذا َوَك ِفیََّة َك ْن َص ُبَك ِم ي  -َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت ُقْلُت ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َحْس َتْعِن
َقاَلْت َوَحَكْیُت َلُھ ِإْنَساًنا " َبْحِر َلَمَزَجْتُھَلَقْد ُقْلِت َكِلَمًة َلْو ُمِزَجْت ِبَماِء اْل: "َفَقاَل   -َقِصیَرًة

  ].رواه أبو داود) [َما ُأِحبُّ َأنِّي َحَكْیُت ِإْنَساًنا َوَأنَّ ِلي َكَذا َوَكَذا: "َفَقاَل
ھ صلى اهللا          ان یعرض ب ل ك ره ب ا یك دا بم ولقد كان صلى اهللا علیھ وسلم ال یواجھ أح

  .علیھ وسلم
لَّم   َعْن َعاِئَشَة َقاَل( ِھ َوَس ُھ َعَلْی ُروًطا      َ:"ْت َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَّ َتِرُطوَن ُش َواٍم َیْش اُل َأْق ا َب َم

  ].رواه البخاري") [َلْیَس ِفي ِكَتاِب اللَِّھ
اٍم َیْرَفُعوَن َما َباُل َأْقَو: "َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم: َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َحدََّثُھْم َقاَل(

  ].رواه البخاري) [َأْبَصاَرُھْم ِإَلى السََّماِء ِفي َصَلاِتِھْم
ْوٌم     : َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت( ُھ َق زََّه َعْن ِھ َفَتَن َصَنَع النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َشْیًئا َفَرخََّص ِفی

وَن  : "ِھ َوَسلََّم َفَخَطَب َفَحِمَد اللََّھ ُثمَّ َقاَلَفَبَلَغ َذِلَك النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی َما َباُل َأْقَواٍم َیَتَنزَُّھ
  ].رواه البخاري) [َعْن الشَّْيِء َأْصَنُعُھ

لَّى      ( يِّ َص َأُلوا َأْزَواَج النَِّب لََّم َس ِھ َوَس َعْن َأَنٍس َأنَّ َنَفًرا ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی
ا آكُ   ا ُھْم َل ُل للَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْن َعَمِلِھ ِفي السِّرِّ َفَقاَل َبْعُضُھْم َلا َأَتَزوَُّج النَِّساَء َوَقاَل َبْعُض

َذا ا َكاللَّْحَم َوَقاَل َبْعُضُھْم َلا َأَناُم َعَلى ِفَراٍش َفَحِمَد اللََّھ َوَأْثَنى َعَلْیِھ َفَقاَل َما َباُل َأْقَواٍم َقاُلو
  ].رواه مسلم) [َوَكَذا

  .والذي ینظر إلى حیاتھ الخاصة یرى التواضع التام وعدم االنشغال الزائد بالدنیا
َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َما َعاَب النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َطَعاًما َقطُّ ِإْن (

  ].رواه البخاري ومسلم) [ا َتَرَكُھاْشَتَھاُه َأَكَلُھ َوِإلَّ
  .وكذلك رحمتھ بنسائھ ومعونتھ إیاھم



ْت   ( ْیًئا َقاَل َسَأَل َرُجٌل َعاِئَشَة َھْل َكاَن َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیْعَمُل ِفي َبْیِتِھ َش
ِھ        َنَعْم َكاَن َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َی ي َبْیِت ُل ِف ُھ َوَیْعَم یُط َثْوَب ُھ َوَیِخ ُف َنْعَل ْخِص

  ].رواه أحمد) [َكَما َیْعَمُل َأَحُدُكْم ِفي َبْیِتِھ
  .وكذلك شدة محبتھ ألصحابھ رضي اهللا عنھم والشھود بالفضل لھم

يِّ ( لََّم ِإْذ      َعْن َأِبي الدَّْرَداِء َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل ُكْنُت َجاِلًسا ِعْنَد النَِّب ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ َص
: لََّمَأْقَبَل َأُبو َبْكٍر آِخًذا ِبَطَرِف َثْوِبِھ َحتَّى َأْبَدى َعْن ُرْكَبِتِھ َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس

ْبِن اْلَخطَّاِب َشْيٌء َفَأْسَرْعُت ِإَلْیِھ َأمَّا َصاِحُبُكْم َفَقْد َغاَمَر َفَسلََّم َوَقاَل ِإنِّي َكاَن َبْیِني َوَبْیَن ا
ْكٍر َثَلاًثا ُثمَّ ُثمَّ َنِدْمُت َفَسَأْلُتُھ َأْن َیْغِفَر ِلي َفَأَبى َعَليَّ َفَأْقَبْلُت ِإَلْیَك َفَقاَل َیْغِفُر اللَُّھ َلَك َیا َأَبا َب

ُھ     ِإنَّ ُعَمَر َنِدَم َفَأَتى َمْنِزَل َأِبي َبْكٍر َفَسَأَل َأثَّ لَّى اللَّ يِّ َص ى النَِّب َم َأُبو َبْكٍر َفَقاُلوا َلا َفَأَتى ِإَل
و بَ          َفَق َأُب ى َأْش ُر َحتَّ لََّم َیَتَمعَّ ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يِّ َص ٍر  َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَسلََّم َفَجَعَل َوْجُھ النَِّب ْك

ُھ      َفَجَثا َعَلى ُرْكَبَتْیِھ َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ  لَّى اللَّ يُّ َص اَل النَِّب رََّتْیِن َفَق َواللَِّھ َأَنا ُكْنُت َأْظَلَم َم
ِھ  : َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنَّ اللََّھ َبَعَثِني ِإَلْیُكْم َفُقْلُتْم َكَذْبَت َوَقاَل َأُبو َبْكٍر َصَدَق َوَواَساِني ِبَنْفِسِھ َوَماِل

  ].رواه البخاري) [َتْیِن َفَما ُأوِذَي َبْعَدَھاَفَھْل َأْنُتْم َتاِرُكوا ِلي َصاِحِبي َمرَّ
ا َتَبسَّ  ( َم َوَعْن َجِریٍر َقاَل َما َحَجَبِني النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُمْنُذ َأْسَلْمُت َوَلا َرآِني ِإلَّ

ِل فَ   ى اْلَخْی الَ     ِفي َوْجِھي َوَلَقْد َشَكْوُت ِإَلْیِھ َأنِّي َلا َأْثُبُت َعَل ْدِري َوَق ي َص ِدِه ِف َرَب ِبَی : َض
  ].رواه البخاري ومسلم) [اللَُّھمَّ َثبِّْتُھ َواْجَعْلُھ َھاِدًیا َمْھِدیا

  .وحتى مع خادمھ كان رمزا لألسوة والقدوة
ِنینَ  ( َر ِس ا    َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل َخَدْمُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْش ِھ َم َواللَّ

  ].رواه البخاري ومسلم) [َقاَل ِلي ُأفا َقطُّ َوَلا َقاَل ِلي ِلَشْيٍء ِلَم َفَعْلَت َكَذا َوَھلَّا َفَعْلَت َكَذا
ھ        لى اهللا علی د ص ا محم ق نبین د بح ف أح ن ی ب فل م الخطی ب وأفھ ب الكات ا كت فمھم

  !!وسلم
م وع   !! ولكن ھل من بدایة؟ ة ال تكون إال بعل ل والبدای ولى سبحانھ     ... م ق الم د أطل وق

الى  ِھ       {: وتعالى المتابعة لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم فقال تع وِل اللَّ ي َرُس ْم ِف اَن َلُك ْد َك َلَق
  ]٢١األحزاب[} ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن َیْرُجو اللََّھ َواْلَیْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر اللََّھ َكِثیرًا

  .اللھم آمین -فنسأل اهللا أن یجعلنا منھم
  *محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم  .٢١

ة      ة عظیم ھ الصالة والسالم متع ذكره     ! الحدیث عن محبتھ علی ا األلسنة فتترطب ب أم
ول           ا العق ھ، وأم ھ وحدیث یرتھ وھدی ماع س نف بس ا اآلذان فتتش ھ، وأم الة علی والص

ا الجوارح   فتخضع لما ثبت من الحكم والسنة التي جاء بھا علیھ الصالة والسالم،  وأم
  .واألعضاء فتنتفع وتتمتع بموافقة ھدیھ وفعلھ وحالھ صلى اهللا علیھ وسلم

  :مفھوم المحبة: أوًال
ر ینبعث    -أي ال یذكر لھا تعریف-المحبة ال ُتَحدُّ : "المحبة كما قال ابن القیم إذ ھي أم

  ".بنفس یصعب التعبیر عنھ
ا ب، منھ ا جوان ة لھ م المحب اإل: ث تلذاذ ب ة االس ة محب ور الجمیل ب الص دراك، كح
تلك محبة فطریة، أو تكون محبة بإدراك العقل، وتلك .. والمناظر واألطعمة واألشربة

ف         ة الخصال الشریفة، واألخالق الفاضلة، والمواق المحبة المعنویة التي تكون لمحب
ذ            ة حینئ ا، فتنبعث المحب ك معروًف دم ل ك ولمن ق الحسنة، وھناك محبة لمن أحسن إلی



ضرًبا من ضروب الحمد والشكر، فینبعث الثناء بعد ذلك ترجمة لھا وتوضیًحا لتكون 
  .لمعانیھا

وھذه المعاني كلھا موجودة في النبي صلى اهللا : قال النووي رحمھ اهللا في كلمة جمیلة
ائل   واع الفض الل، وأن ال الج اطن، وكم اھر والب ال الظ ن جم ع م ا جم لم لم ھ وس علی

اد   وإحسانھ إلى جمیع المسلمین ب نعم واإلبع ھدایتھ إیاه إلى الصراط المستقیم، ودوام ال
فإن نظرت إلى وصف ھیئتھ صلى اهللا علیھ وسلم فجمال ما بعده جمال، .. من الجحیم

وإن نظرت إلى أخالقھ وخاللھ فكمال ما بعده كمال، وإن نظرت إلى إحسانھ وفضلھ   
  .ءعلى الناس جمیًعا وعلى المسلمین خصوًصا فوفاء ما بعده وفا

ى كل صورھا            : فمن ھنا ة عل ي المحب لم ویستولي ف ھ وس ھ صلى اهللا علی تعظم محبت
ة       أن تنبعث محب لم الحري ب وأعظم مراتبھا، وأعلى درجاتھا، فھو صلى اهللا علیھ وس
درك               ذلك ینبغي أن ن ا؛ ول ات حیاتن ل تقلب ي ك ل لحظة، وف ي ك ھ ف وس ل وب والنف القل

  :ذاعظمة ھذه المحبة، وھنا وقفة نتمم بھا ھ
ب شتى         ن جوان لم م ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی رتبط برس ق ون نحن نتعل ب  : ف ي جان ف

ا           ب منھ نتھ، والواج ھ وس ھ وھدی یرتھ وحدیث ظ س رأ ونحف ا، نق ة وعلًم ل معرف العق
ك   ة مشبوبة، ومشاعر جیاشة،        . والمندوب منھا ونحو ذل ب، وھي عاطف ة بالقل ومحب

نفس وال   ھ ال ق ب ف تتعل ل عاص ة، ومی ة متدفق ھ  ومحب لى اهللا علی ول اهللا ص ب برس قل
  .وسلم؛ لما فیھ من المعاني الحسیة والمعنویة

ھ الصالة والسالم،     ثم محبة بالجوارح تترجم فیھا المحبة إلى االتباع لسنتھ وفعلھ علی
ول      ! فال یمكن أن نقول إن المحبة اتباع فحسب  ب؟ وال یصلح أن نق أین مشاعر القل ف

ذا     إنھا الحب والعاطفة الجیاشة، فأ ذا وھ ع ھ اع؟ وال ینف دق االتب ة   ! ین ص أین المعرف ف
نحن   والعلم التي یؤسس بھا من فقھ سیرتھ وھدیھ وأحوالھ علیھ الصالة والسالم؛ لذا ف
ر، وبسائر الجوارح واألحوال          ل والفك نفس، وبالعق ب وال ة بالقل نرتبط في ھذه المحب

ة   واألعمال، فتكمل حینئذ المحبة؛ لتكون ھي المحبة الصادقة ا ة العملی لخالصة الحقیقی
لم       ھ وس الباطنیة، فتكتمل من كل جوانبھا؛ لنؤدي بعض حق رسول اهللا صلى اهللا علی

  .علینا
  :حكم محبة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: ثانًیا

ول اهللا   ھي واجبة على كل مسلم قطًعا، واألدلة على ثبوت وجوبھا كثیرة، ومن ذلك ق
دة      ة واح ي آی ع ف ذي جم ل         سبحانھ ال وب، وك ات القل ل متعلق دنیا، وك ات ال كل محبوب

ةٍ    ي كف ولھ ف ب اهللا، وحب رس ٍة، وح ي كف عھا ف وس ووض اَن {: مطامع النف ْل ِإْن َك ُق
وْ     اَرٌة َتْخَش ا َوِتَج َواٌل اْقَتَرْفُتُموَھ َن آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشیَرُتُكْم َوَأْم

وا          َكَساَدَھ ِبیِلِھ َفَتَربَُّص ي َس اٍد ِف وِلِھ َوِجَھ ِھ َوَرُس َن اللَّ ْیُكْم ِم بَّ ِإَل ا َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَھا َأَح
  ).٢٤: التوبة(} َحتَّى َیْأِتَي اللَُّھ ِبَأْمِرِه َواللَُّھ ال َیْھِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقیَن

ھ اهللا   اض رحم ا وتنبیھً    : "قال القاضي عی ذا حض ى بھ زام     فكف ى إل ة وحجة عل ا ودالل
لم؛ إذ       ھ وس لى اهللا علی ا ص تحقاقھ لھ ا، واس م خطرھ وب فرضھا، وعظ ھ، ووج محبت
ھ      دھم بقول ولھ، وأوع ن اهللا ورس ھ م ب إلی ده أح ھ وول ھ وأھل ان مال ن ك الى م ّرع تع ق

ال  }َفَتَربَُّصوا َحتَّى َیْأِتَي اللَُّھ ِبَأْمِرِه{: تعالى ة فق ِدي    َو{: ، ثم فّسقھم بتمام اآلی ا َیْھ ُھ َل اللَّ



فھذه آیة عظیمة تبین . ، وأعلمھم أنھم ممن ضل ولم یھده اهللا عز وجل}اْلَقْوَم اْلَفاِسِقیَن
  .أھمیة ووجوب ھذه المحبة

ُھ      {: ویأتینا دلیل عظیم وبلیغ في قول الحق ِھْم َوَأْزَواُج ْن َأْنُفِس اْلُمْؤِمِنیَن ِم ى ِب النَِّبيُّ َأْوَل
  ).٦: األحزاب(} ...ُأمََّھاُتُھْم

منھا    رة ض وٍه كثی ن وج ة م ذه اآلی ي ھ ة ف وب المحب ى وج ة عل یم الدالل ن الق ین اب وب
  :أمرین
ألن األولویة أصلھا الحب وَنْفُس العبد أحب : أن یكون أحب إلى العبد من نفسھ: األول

ا،        ھ منھ ى ب لم أول ھ وس إلیھ من غیره، ومع ھذا یجب أن یكون الرسول صلى اهللا علی
زم من      أي أول ان، ویل ھ اسم اإلیم ى بھ من نفسھ وأحب إلیھ من نفسھ، فبذلك یحصل ل

ة      وازم المحب لیم، وسائر ل ھذه األولویة والمحبة كمال االنقیاد والطاعة والرضا والتس
  . من الرضا بحكمھ، والتسلیم ألمره، وإیثاره على ما سواه

بل الحكم على نفسھ لرسول : أال یكون للعبد حكم على نفسھ أصًال: وأما الجانب الثاني
صلى اهللا علیھ وسلم، یحكم علیھ أعظم من حكم السید على عبده، أو الوالد على ولده، 
و       ذي ھ لم ال ھ وس فلیس لھ في نفسھ تصرف إال ما تصرف فیھ الرسول صلى اهللا علی
ھ ونشره        ھ وأقام ن آیات م م أولى بھ من نفسھ، أي بما جاء بھ عن اهللا عز وجل، وبلغھ

  .صلى اهللا علیھ وسلم من سنتھ
ھُ   {: وقولھ سبحانھ ْبُكُم اللَّ اتَِّبُعوِني ُیْحِب ران (} ...ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّھ َف ). ٣١: آل عم

زاع     لم؛ إذ ال ن ھ وس من األدلة العظیمة الشاھدة على وجوب محبة النبي صلى اهللا علی
ھ طری   ة اهللا  في أن محبة اهللا واجبة، وأن اتباع النبي ومحبت ى محب ر   . ق إل ات أكث واآلی

  .من أن تحصر في ھذا المقام
وأما أحادیثھ صلى اهللا علیھ وسلم فصریحة في الداللة على وجوب ھذه المحبة، ومن  

ِدِه  : "قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم: ذلك ال ُیْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ ِإَلْیِھ ِمْن َواِل
  .رواه البخاري ومسلم" ِس َأْجَمِعیَنَوَوَلِدِه َوالنَّا

وكذلك قصة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ؛ فقد كان مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
رُ    ُھ ُعَم اَل َل ْن            : "َوُھَو آِخٌذ ِبَیِدِه َفَق ا ِم ْيٍء ِإلَّ لِّ َش ْن ُك يَّ ِم بُّ ِإَل َت َأَح ِھ، َألْن وَل اللَّ ا َرُس َی

َك    : "َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ، َفَقاَل النَِّبيُّ"َنْفِسي بَّ ِإَلْی وَن َأَح َلا َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه َحتَّى َأُك
ي        : "َفَقاَل َلُھ ُعَمُر". ِمْن َنْفِسَك ْن َنْفِس يَّ ِم بُّ ِإَل َت َأَح ِھ َلَأْن آَن، َواللَّ ُھ اْل يُّ   "َفِإنَّ اَل النَِّب ، َفَق

  .رواه البخاري" اْلآَن َیا ُعَمُر: "َمَصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّ
ا   وقول عمر األول بمقتضى األصل الطبعي في اإلنسان أن أحب شيء إلیھ نفسھ، فلم
اني     المعنى اإلیم ھ ب أخبره النبي صلى اهللا علیھ وسلم بالمصطلح اإلیماني أقّر عمر بأن

ھ    ال ل ذ رسول   یفضل النبي، ویحب النبي صلى اهللا علیھ وسلم أكثر من نفسھ، فق حینئ
  ".اْلآَن َیا ُعَمُر: "اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ر الخطابي  -ثم إن حّب اإلنسان نفسھ طبع، وحب غیره اختیار  ر   -كما ذك ذلك عم ؛ ول
  .جوابھ األول ذكر الطبع، ثم بعد ذلك ذكر االختیار الذي ھو مقتضى اإلیمان

  :ضربین ومن ھنا ذكر العلماء أن محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم على
ھ        : أحدھما ا جاء ب ي م ھ، وتلق ھ، وبعثت ان بنبوت فرض، وھو المحبة التي تقتضي اإلیم

  .بالمحبة والقبول، والرضا والتسلیم



ى      : ودرجة ثانیة ھي ة سنتھ، والحرص عل ھ ومتابع محبة مندوبة، وھي تقصي أحوال
  .التزام أقوالھ وأفعالھ قدر المستطاع والجھد والطاقة

ذلك   ة ك لَّمَ   ق : ومن األدل ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يِّ َص نَّ     : "ول النَِّب َد ِبِھ ِھ َوَج نَّ ِفی ْن ُك الث َم َث
ُھ  : َحالَوَة اِإلیَماِن َمْن َكاَن اللَُّھ َوَرُسوُلُھ َأَحبَّ ِإَلْیِھ ِممَّا ِسَواُھَما، َوَأْن ُیِحبَّ اْلَمْرَء ال ُیِحبُّ

" َد ِفي اْلُكْفِر َبْعَد َأْن َأْنَقَذُه اللَُّھ ِمْنُھ َكَما َیْكَرُه َأْن ُیْقَذَف ِفي النَّاِرِإلَّا ِللَِّھ، َوَأْن َیْكَرَه َأْن َیُعو
  .رواه مسلم

لَّمَ   : ومن األدلة كذلك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ي    : "حدیث جمیل رائع، قال فیھ َصلَّى اللَّ دِّ ُأمَِّت ْن َأَش ِم
  .رواه مسلم" ُدُھْم َلْو َرآِني ِبَأْھِلِھ َوَماِلِھِلي ُحبا َناٌس َیُكوُنوَن َبْعِدي َیَودُّ َأَح

ھ      اٍر وتعظیٍم ل ة اختی فكلنا محب لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم محبة وجوٍب، ومحب
ذا             ة ھ درك عظم ا ن ة، فلعلن اج ألدل ذا الوجوب ال یحت ر ھ علیھ الصالة والسالم، وأم

ھ ینبغ      ي أن محبت حة ف ي أن تكون أعظم   الوجوب عندما ندرك ھذه النصوص الواض
من محبة النفس التي بین جنبیك، وأنفاسك التي تتردد، وقلبك الذي یخفق، فضًال عن   
م    ي أعظ ي ھ ة الت ذه المحب م ھ ا أعظ اء، فم ات واآلب اء، أو األمھ زوج واألبن ة ال محب
محبة لمخلوٍق من بني آدم في الدنیا، وفي الخلیقة كلھا، وھي التي استحقھا سید الخلق 

  . یھ وسلم، ووجبت على كل مؤمن باهللا سبحانھصلى اهللا عل
  لماذا نحب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؟: ثالًثا

ى غرسھا      دھا، ولنحرص عل ھذا السؤال لنھیِّج القلوب والمشاعر لھذه المحبة، ولنؤك
اة، وتكون        ا الحی ا المشاعر، وتنصبغ بھ في سویداء القلوب والنفوس حتى تتحرك بھ

  .لتي یكون علیھا المسلم في سائر أحوالھ بإذن اهللا تعالىھي السمت والصبغة ا
وب من    : أوًال نحبھ؛ ألنھ حبیب اهللا، ومن أحب اهللا أحب كل ما أحبھ اهللا، وأعظم محب

الة والسالم        ھ الص ال علی د ق لم، وق ھ وس ولھ صلى اهللا علی ق هللا ھو رس ْن : "الخل َوَلِك
ى        یعني ن. رواه مسلم" َصاِحُبُكْم َخِلیُل اللَِّھ ة ھي أعل لم، والخل ھ وس فسھ صلى اهللا علی

  .درجات المحبة
ھ     : ثانًیا لم بأمت ھ وس ھ صلى اهللا علی نحن  : ألن اهللا أظھر لنا كمال رأفتھ وعظیم رحمت ف

ًدا    ا مجتھ ادًرا، ولعونن .. نحب اإلنسان متى وجدناه بنا رحیًما، وعلینا شفیًقا، ولنفعنا مب
ْن  فنحبھ من أعماق قلوبنا، ورسول اهللا صلى  اهللا علیھ وسلم ھو في ھذا الباب أعظم َم

الى      ال تع ة، ق رون المتطاول ذه الق ھ ھ ا وبین ان بینن ا، وإن ك ا، ورأف بن ْد {: رحمن َلَق
اْلُمْؤِمِنیَن َرُءوٌف        ْیُكْم ِب ِریٌص َعَل تُّْم َح ا َعِن ِھ َم ٌز َعَلْی ُكْم َعِزی ْن َأْنُفِس وٌل ِم اَءُكْم َرُس َج

  ).١٢٨: سورة التوبة(} َرِحیٌم
ان          ا ك ًرا م لم كثی ھ وس ام، فرسول اهللا صلى اهللا علی ولو أردنا أمثلًة لذلك طال بنا المق

ھ     ...". َلْوال َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَِّتي: "یقول ھ ورحمت ا رقت ذي ورد فیھ وكم من األحادیث ال
  ...بأمتھ

الَ    َوْیِرِث َق ِن اْلُح يِّ    : كما في حدیث َماِلِك ْب ى النَِّب ا ِإَل ُن      َأَتْیَن لََّم َوَنْح ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ َص
َسلََّم َشَبَبٌة ُمَتَقاِرُبوَن َفَأَقْمَنا ِعْنَدُه ِعْشِریَن َیْوًما َوَلْیَلًة، َوَكاَن َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َو

ْشَتْقَنا َسَأَلَنا َعمَّْن َتَرْكَنا َبْعَدَنا َفَأْخَبْرَناُه َرِحیًما َرِفیًقا، َفَلمَّا َظنَّ َأنَّا َقْد اْشَتَھْیَنا َأْھَلَنا َأْو َقْد ا
ا     : [َقاَل ا َأْو َل َیاَء َأْحَفُظَھ َر َأْش اْرِجُعوا ِإَلى َأْھِلیُكْم َفَأِقیُموا ِفیِھْم َوَعلُِّموُھْم َوُمُروُھْم، َوَذَك



رَ     ِإَذا َحَض لِّي، َف وِني ُأَص ا َرَأْیُتُم لُّوا َكَم ا، َوَص ُدُكْم   َأْحَفُظَھ ْم َأَح َؤذِّْن َلُك َلاُة َفْلُی ْت الصَّ
  .رواه البخاري ومسلم] َوْلَیُؤمَُّكْم َأْكَبُرُكْم

ك       ھ، وذل ھ ب ب أم ى قل بل كان إذا سمع بكاء الصبي یخفف من صالتھ رأفًة وشفقًة عل
  .من كمال رحمتھ وشفقتھ علیھ الصالة والسالم

َقْد َعلََّمُكْم َنِبیُُّكْم : "حتى قیل للصحابةكمال نصحھ ألمتھ، وعنایتھ بتعلیمھم، : ومن ذلك
  .حتى قضاء الحاجة: أي. رواه مسلم" َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُكلَّ َشْيٍء َحتَّى اْلِخَراَءَة

دع       م، وال ی دع فرصًة إال ویعلمھ عّلم أمتھ كل شيء، وكان علیھ الصالة والسالم ال ی
ا     . رواه البخاري ومسلم" اِھُد اْلَغاِئَبِلُیَبلِّغ الشَّ: "فرصًة إال ویقول ى أیامن ا إل ى جئن حت

ھ    ي یقظت ھذه وإلى ما بعدھا، وكأن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بین أظھرنا نراه ف
ا             ر مم ھ الصالة والسالم من سیرتھ أكث ومنامھ، بل نحن نعرف عن رسول اهللا علی

ورصد لنا وصفھ وشعره؛ كم  ُرصدت حیاتھ صلى اهللا علیھ وسلم،. نعرف عن أنفسنا
ھ    ي حیات شعرة بیضاء في لحیتھ، كل ذلك في وصٍف دقیٍق بلیٍغ، حتى كأن كل شيٍء ف

  .ورد في وضح النھار، وفي رابعة الشمس كما یقولون
لم  : ثالًثا ھ وس ا     : من دواعي محبتھ صلى اهللا علی ة، ویكفین خصائصھ وخصالھ العظیم

واجتمع فیھ ما تفرق من ]. ٤: سورة القلم[} ُلٍق َعِظیٍمَوِإنََّك َلَعلى ُخ{: في ذلك قول اهللا
ھ     ع المحاسن علی وجوه الفضائل واألخالق والمحاسن في الخلق كلھم، فكان ھو مجتم
ت          ذین مال إن ال ر، ف األمر كثی دواعي، وإال ف ذه ال ي ھ الصالة والسالم، وحسبنا ذلك ف

وبھم،      قلوبھم، وملئت حبا لرسول اهللا علیھ الصالة والسالم من ا سبى قل حابھ، إنم أص
ة، وعظیم            ال الرحم ة، وكم ق وحسن المعامل ھ من الخل ان علی ا ك واستمال أنفسھم بم

  .الشفقة، وحسن القول إلى غیر ذلك مما ھو معلوم من شمائلھ علیھ الصالة والسالم
  : مظاھر محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم وعالماتھا: رابًعا

ا  اٍء برھ ل ادع ل، ولك يٍء دلی ل ش ة  فلك الم العظیم ذه المع ض ھ ذكر بع ا ن ن ھن ن، وم
  :المھمة من مظاھر وعالمات محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم

وكما قال ابن الجوزي : محبتھ باتباعھ، واألخذ بسنتھ صلى اهللا علیھ وسلم: ومن أولھا
  :مستشھًدا بقول مجنون لیلى

  ؟إذا قیل للمجـنون لیلى تریـد         أم الدنیا وما في طوایاھـا
  لقال غبار من تـراب نعالـھا          أحب إلى نفسي وأشفى لبلواھا

ى شيء من    : "قال ابن الجوزي وھذا مذھب المحبین بال خالف، فكل محب یكون أدن
محبوبھ أعظم إلیھ من كل شيء في دنیاه، فكان أدنى شيء من اهللا، ومن رسولھ أعظم 

  ".وأحب إلى كل مؤمن من كل شيء في دنیاه
م   "رجب رحمھ اهللا في قال ابن  وم والحك ًة     ": "جامع العل فمن أحب اهللا ورسولھ محب

صادقًة من قلبھ؛ أوجب لھ ذلك أن یحب بقلبھ ما یحبھ اهللا ورسولھ، ویكره ما یكره اهللا 
ورسولھ، ویرضى ما یرضى اهللا ورسولھ، ویسخط ما یسخط اهللا ورسولھ، وأن یعمل 

إن عم        بغض؛ ف ذا الحب وال أن     بجوارحھ بمقتضى ھ ك ب یًئا یخالف ذل ل بجوارحھ ش
ھ     ارتكب بعض ما یكرھھ اهللا ورسولھ، أو ترك بعض ما یحب اهللا ورسولھ مع وجوب
ك، ویرجع          وب من ذل ھ أن یت ة، فعلی ھ الواجب ص محبت والقدرة علیھ، دّل ذلك على نق

  ".إلى تكمیل المحبة الواجبة



  :اإلكثار من ذكره صلى اهللا علیھ وسلم والصالة علیھ: ثانًیا
ل          ي ك ر محاسنھ، فینبغي أن نعطر مجالسنا ف ر ذك فمن أحب إنساًنا أكثر ذكره، وأكث
ذا        ھ وشمائلھ، وھ لم، وسیرتھ وأحوال ھ وس وقٍت وحیٍن بذكر مآثر النبي صلى اهللا علی
ذا   رك ھ الم تت ھ والس الة علی رة الص ا، وكث ة ویبعثھ ذه المحب یج ھ ذي یھ و ال ذكر ھ ال

لُِّموا      ِإنَّ اللََّھ َوَمَلا{: المعنى ِھ َوَس لُّوا َعَلْی وا َص ِذیَن آَمُن ِئَكَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َیا َأیَُّھا الَّ
  ].٥٦: سورة األحزاب[} َتْسِلیًما

َكاَن َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإَذا َذَھَب ُثُلَثا اللَّْیِل : وفي حدیث ُأَبيِّ ْبِن َكْعٍب َقاَل
َیا َأیَُّھا النَّاُس، اْذُكُروا اللََّھ، اْذُكُروا اللََّھ، َجاَءْت الرَّاِجَفُة َتْتَبُعَھا الرَّاِدَفُة، َجاَء : "َفَقاَل َقاَم

َلاَة      : ُقْلُت: َقاَل ُأَبيٌّ". اْلَمْوُت ِبَما ِفیِھ، َجاَء اْلَمْوُت ِبَما ِفیِھ ُر الصَّ ي ُأْكِث ِھ، ِإنِّ وَل اللَّ َیا َرُس
ْئَت،   : "ُقْلُت الرُُّبَع، َقاَل: ، َقاَل"َما ِشْئَت: "َك، َفَكْم َأْجَعُل َلَك ِمْن َصَلاِتي؟ َفَقاَلَعَلْی ا ِش َم

: ، َقاَل"َما ِشْئَت َفِإْن ِزْدَت َفُھَو َخْیٌر َلَك: "النِّْصَف، َقاَل: ، ُقْلُت"َفِإْن ِزْدَت َفُھَو َخْیٌر َلَك
كَ  َم: "ُقْلُت َفالثُُّلَثْیِن، َقاَل ٌر َل تُ " ا ِشْئَت، َفِإْن ِزْدَت َفُھَو َخْی ا،     : ُقْل َلاِتي ُكلََّھ َك َص ُل َل َأْجَع

  .رواه الترمذي وأحمد" ِإذن ُتْكَفى َھمََّك، َوُیْغَفُر َلَك َذْنُبَك: "َقاَل
ي      : قال الشراح ى النب ھ عل ان یصلي فی كان ُأّبي یقصد أن لھ وردا من الدعاء دائم، فك

اء   : لم، فقالصلى اهللا علیھ وس د والثن كم أجعل لك من ذلك؟ قال زد حتى لو كان الحم
والصالة على رسول اهللا علیھ الصالة والسالم؛ فإنھ وإن قّل الدعاء یكون فیھ ما وعد 

  ".ِإذن ُتْكَفى َھمََّك َوُیْغَفُر َلَك َذْنُبَك: "بھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ِھ     وتلك ب: تمني رؤیتھ والشوق إلیھ: ثالًثا ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ال َص عض مشاعر المحبة، وقد ق

ھِ          : [َوَسلََّم ِھ َوَماِل ي ِبَأْھِل ْو َرآِن ُدُھْم َل َودُّ َأَح ِدي َی وَن َبْع اٌس َیُكوُن ا َن ِمْن َأَشدِّ ُأمَِّتي ِلي ُحب [
  .رواه مسلم
لم،  ذھب إلى بالد الشام بعد وفاة النبي صلى اهللا علیھ  -رضي اهللا عنھ-وھذا بالل  وس
ان  : وكان یقول لم أطق أن أبقى في المدینة بعد وفاة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، وك

ى   اء إل ؤذن وج ول اهللا  : "إذا أراد أن ی ًدا رس ھد أن محم ي،   " أش ھ، فیبك ھ َعْبرت تخنق
جد    ى مس ل إل م دخ نوات، ث د س ع بع دین، ورج ع المجاھ ب م ام وذھ ى الش ى إل فمض

لم،      ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى     رس ى، وأبك الل، فبك أذن ب ت األذان، ف ان وق وح
لم،       ھ وس الصحابة بعد انقطاٍع طویل غاب فیھ صوت مؤذن رسول اهللا صلى اهللا علی

  .فتذكروا بالًال وأذانھ، وتذكروا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ول  -رضي اهللا عنھ-وكان بالل  ًدا  .. ال تبكي : "عند وفاتھ تبكي زوجتھ بجواره، فیق غ

لم،        ".. محمدا وصحبھ.. ألحبةنلقى ا ھ وس اء رسول اهللا صلى اهللا علی ان یشتاق للق فك
ن  . وھو واحد من المبشرین بالجنة كما ثبت ذلك في الحدیث وھكذا روي عن حذیفة ب

م    -الیمان، وعن عمار بن یاسر  ین كلھ ر القاضي    -رضي اهللا عنھم أجمع روى أو ذك
  ".محمًدا وصحبھ.. بةغًدا نلقى األح: "عیاض في الشفاء أنھم قالوا

ام   : محبة الكتاب الذي أنزل علیھ والذي بّلغھ ألمتھ: رابًعا ى قی وھو معجزتھ الخالدة إل
صلى  -الساعة، كالم اهللا وكتابھ العظیم الذي فیھ الھدى والنور، فمن أحب رسول اهللا  

  .أحب القرآن، والتعلق بھ -اهللا علیھ وسلم
  :صلى اهللا علیھ وسلماألسباب الجالبة لمحبة النبي : خامًسا

  .تعظیم محبة اهللا تعالى -١



ال السلف  . اقرءوا السیرة، وعلموھا أبناءكم: قراءة سیرتھ صلى اهللا علیھ وسلم -٢ : ق
ن           " ة م ا اآلی ا یعلمونن لم كم ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ازي رس ا مغ انوا یعلمونن ك

  ".القرآن
رة بم   -٣ ي اآلخ ل ف دنیا واآلج ي ال ل ف ر العاج ذكر األج ھ  ت لى اهللا علی ي ص ة النب حب

  .وسلم
  .توّلي الصحابة رضوان اهللا علیھم، واإلكثار من ذكر سیرتھم -٤
ك     : تعظیم السنة النبویة -٥ لم یكون من ھ وس حتى إذا قیل قال رسول اهللا صلى اهللا علی

حابة  ل    .. ما كان من الص انوا إذا قی راوي ك ول ال لم     : یق ھ وس ي صلى اهللا علی ال النب : ق
ات   .. اق، وشخصت األبصار، وأصغت األسماع    اشرأبت األعن  ال انصراف وال التف

  .وال تحرك، بل احترام وإجالل لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ا     -٦ املین بھ ین للسنة والع زٍم        : إجالل المحب ل ملت ٍل بسنة، وك ّدٍث، وكل عام كل مح

  .للسنة نحبھ؛ ألنھ یذكرنا برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  .السنة والدفاع عنھا الذّب عن -٧

  :ثمار المحبة: سادًسا
نفس،   ھذه المحبة في الدنیا عون على الطاعة، واإلكثار من العبادة، وخفة ذلك على ال

ات ن الطاع ٍد م ى مزی روح عل ال ال ون .. وإقب ة أن تك ب المحب رة فحس ي اآلخ ا ف وأم
اَل صَ         ا َق لم كم ھ وس ا برسول اهللا صلى اهللا علی ار، ولحوًق ن الن ھ م ِھ  نجات ُھ َعَلْی لَّى اللَّ

  .رواه البخاري ومسلم" اْلَمْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ: "َوَسلََّم
  :محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم بین الغلو والجفاء: سابًعا

اٍء        دال، أو جف د االعت و یخرج عن ح ھذه المحبة التي قلناھا ما بال بعضنا یفسدھا بغل
لى    ول اهللا ص ق رس ن ح لم ع ھ المس د فی ھ  یبتع ھ علی یم محبت ي تعظ لم ف ھ وس اهللا علی

  الصالة والسالم؟
ا        ي أذكرھ ع، ولكن ث الواق یكم من حی الغلو خرج بھ قوم إلى صوٍر كثیرة ال تخفى عل

  .من حیث المنھج والمبدأ
ره،   من یجعل المدح مدخًال لذكر ما ھو خاص مستحق هللا ال یجوز أن یشاركھ فیھ غی

دعى  وال أن یوصف بھ غیره، ولو كان ھذا ھ و رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فال ُی
ذا            ا ھو من حق اهللا وخصائص اهللا سبحانھ، وھ ھ الصالة والسالم م لرسول اهللا علی

  !.یأباه النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ِإَذا َحَلَف َأَحُدُكْم : "وقد عّلمھ للناس في وقتھ وفي زمانھ، كما قال َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم

لْ : َیُقْلَفال  ْئتَ     : َما َشاَء اللَُّھ َوِشْئَت، َوَلِكْن ِلَیُق مَّ ِش ُھ ُث اَء اللَّ ا َش ذه    ] َم ون ھ بعضھم یقول
م   : نقول! األلفاظ تعبیًرا عن المشاعر، وال نقصد بھا عین األلفاظ م أو أحك ھل أنتم أعل

اظ إذا    ى األلف ت لیست   من رسول اهللا علیھ الصالة والسالم؟ ِلَم لم یترك التنبیھ عل كان
  !!.مؤثرة في النفس، والفكر والعقل

اإلتیان بالمخالفات عملیة وفعلیة لسنة وھدي رسول اهللا  : وضرب آخر من الغلو وھو
ة        : صلى اهللا علیھ وسلم ھ محب دعى فی ال وأحواٍل ُت ات وأفع ي أوق بادعاء للمحبة، أو ف

ا   رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فاالجتماع لمحبتھ مع وجود االختال   ط، أو وجود م
د روحھ،        ول روحھ، أو من تجس ھو مذموم من الغناء، أو بادعاء أموٍر غیبیة من حل



ل،          .. أو من رؤیتھ، ونحو ذلك ھ دلی یس ل ذا االدعاء ل ت، وھ ي ال تثب ور الت ذه األم وھ
  .ولیس لھ حجة

م       : ثم أمر ثالث أیًضا في ھذا الغلو وھو وال وأحوال ل وٍر وأق راع ألم االدعاء واالخت
  .ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمت

رٍة        ھ صیغ كثی ي أحادیث ا ف ھ، ووردت لن النبي علیھ الصالة والسالم علمنا الصالة علی
ن   من الصلوات، ولكن أن نخصص صلوات معینة، ال بد أن تحفظ، وأن تذكر بعدٍد م

م،        اس، أو أن نسّن لھ ى الن ا أن نوجب عل أو أن المرات، من أین لنا ھذا؟ ومن أین لن
و      وى، وھ ق وأق ھ أوث نشّرع لھم ما لم یشرعھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وكالم

  .الذي أوتي جوامع الكلم علیھ الصالة والسالم
ث، بعضھا ضعیف،          األقوال واألحادی ق ب ا یتعل رة فیم ونجد كذلك ھناك ادعاءات كثی

ب لرس   ال، وینس ذا یق ل ھ ك ك ع ذل ت، وم ھا ال یثب وع، وبعض ول اهللا وبعضھا موض
د         ھ خارج عن ح ذا كل ل، وھ ة أو التحلی صلى اهللا علیھ وسلم بادعاء الرغبة في المحب

  .االعتدال
اء        : وأما الجفاء اء، ومن صور الجف ذلك الجف ھ فك ذر من فكذلك إن كنا ننكر الغلو ونح

ھ          ى رسول اهللا علی رك السالم عل لم، أو ت ھ وس ترك زیارة مسجد النبي صلى اهللا علی
  .م، وترك التعلق بسنتھالصالة والسال

ك    : ومن الجفاء ول ل ولھم، یق ذا   : رّد األحادیث الصحیحة بموجب مقتضیات عق م ھ نع
ھذا كلھ ضرٌب من المخاطر !. حدیث لكن ھذا ال یعقل، وھذا ال یصلح في ھذا الزمان

  .العظیمة في شأن المحبة، بل في شأن اإلیمان بنبوة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
ھ .. تھالعدول عن سیر اذا ال  . عدم الھیبة والتعظیم واإلجالل عند ذكره أو ذكر حدیث لم

ي   نعظم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم؟ لماذا ال نثیر ھذه السیرة لتكون المحبة أعظم ف
  القلوب؟

االبتداع، كل مبتدٍع یتلبس : من أعظم الھجر والجفاء لمحبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم
بي صلى اهللا علیھ وسلم فھو ضرب من الجفاء، كأن الرسول بدعًة یخالف فیھا سنة الن

ره ونقیضھ       ذا، وھو یفعل غی ل ك ٌر عظیٌم    ! صلى اهللا علیھ وسلم یقول لھ افع ذا أم وھ
  .جدا

  .ترك الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم: من أھم األمور في الجفاء
م : وكذلك دعي حّب الرسول صلى ا     : عدم معرفة قدر الصحابة وذمھ ف ت ھ  كی هللا علی

أرواحھم       دوه ب ذین ف اره، ال ن یس ھ وع ن یمین انوا ع ذین ك حابھ ال ذّم أص م ت لم، ث وس
وجعلوا صدورھم دروًعا تتلقى السھام؛ لیذودوا عن رسول اهللا علیھ الصالة والسالم؟ 
ى أزواج رسول اهللا          تھم أو یشنع عل ذّم أو ی و ی ة وھ دعي المحب كیف یمكن ألحٍد أن ی

  !.ات المؤمنین؟صلى اهللا علیھ وسلم أمھ
خصال  : عدم العنایة بالسیرة النبویة، وعدم معرفة الخصائص والخصال  : من الجفاء

اس، وال    ا الن ا ال یعرفھ دا، أكثرھ ة ج ھ عظیم لم وخصائص ھ وس لى اهللا علی ي ص النب
  .یعرفون أحادیثھ الثابتة، وال المعجزات المادیة، ومن المھم أن نذكرھا

ة رسول اهللا صلى        أسأل اهللا تعالى أن یعظم محب ا، وأن یجعل محب ي قلوبن ة رسولھ ف
ة رسول اهللا صلى اهللا            ة أنفسنا، وأن یجعل محب دنا من محب لم أعظم عن اهللا علیھ وس



ى طاعة     ا عل علیھ وسلم طمأنینة قلوبنا، وانشراح صدورنا، وأن یجعل محبتھ عوًنا لن
  .اهللا عز وجل، وحسن الصلة بھ

--------------------  
دح،      " محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم: "ضرةمن محا**  ر بادح ن عم ي ب للشیخ عل

  .السعودیة -أستاذ مشارك بجامعة الملك عبد العزیز
  !في قلب ولدي؟ صلى اهللا علیھ وسلم  كیف أرسخ حب النبي  .٢٢

  خالد السید ُروشھ
  السؤال 

  في طفلي؟ -صلى اهللا علیھ وسلم-كیف أرسخ محبة الرسول
  اإلجابة

دأ        _ صلى اهللا علیھ وسلم_أن حب النبي الحقیقة  دین ومب ذا ال ھو أصل من أصول ھ
من مبادئھ ال یستقیم إیمان إنسان بدونھ وال یسع مسلم أن یتجاوزه وال یصح لمسلم أن 

الى  _یكون مترددًا فیھ فھي مرتبطة بمحبة اهللا  ھ  _ سبحانھ وتع ھ    –إذ إن صلى اهللا علی
  ..همبعوثھ ورسولھ ومصطفاه ومجتبا –وسلم 

دین أن یسألوه وأن     وسؤالك ھذا من أھم األسئلة التي ینبغي على أولیاء األمور والوال
ي    ة النب صلى اهللا  _یتقنوا فن تطبیقھ، وأن یبذلوا جھدھم في الوصول إلى ترسیخ محب

  . في قلب أبنائھم أجمعین_ علیھ وسلم
  :ولبیان اإلجابة عن ھذا السؤال یھمنا الوقوف عند عدة نقاط ھامة

  :في التشریع اإلسالمي الشریف_ صلى اهللا علیھ وسلم_مكانة حب النبي : وًالأ
لم _أن رسول اهللا _ رضي اهللا عنھ_فقد روى البخاري عن أنس  _ صلى اهللا علیھ وس

ا   : ثالث من كن فیھ وجد بھن حالوة اإلیمان: "قال ھ مم أن یكون اهللا ورسولھ أحب إلی
ذه اهللا  سواھما، وأن یحب المرء ال یحبھ إال هللا ، وأن یكره أن یعود في الكفر بعد إذ أنق

  ".منھ كما یكره أن یقذف في النار
رة     ي ھری ھ  _وروى البخاري أیضًا عن أب ي  _ رضي اهللا عن ھ   _أن النب صلى اهللا علی

  ...".ال یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیھ من والده وولده: "قال_ وسلم
ر      كنا مع النب: وفي الصحیح عن عبد اهللا بن ھشام ال عم ر، فق د عم ذ بی ا  : ي وھو آخ ی

ال        ي من كل شيء إال من نفسي، فق ده    : "رسول اهللا ألنت أحب إل ذي نفسي بی ال وال
ر        ال عم ك من نفسك، ق ي من نفسي،       : حتى أكون أحب إلی ت أحب إل ھ اآلن، ألن فإن

  ".اآلن یا عمر: فقال
هللا علیھ صلى ا_قال جاء رجل إلى النبي _ رضي اهللا عنھ_وفي الصحیحین عن أنس 

ا : "یا رسول اهللا متى الساعة؟ قال: فقال_ وسلم ال " وماذا أعددت لھ ا    : ق دت لھ ا أع م
المرء مع : " _صلى اهللا علیھ وسلم_كثیر عمل إال أنني أحب اهللا ورسولھ، قال النبي 

لم   _فما فرحنا بشي كفرحنا بقول النبي : یقول أنس" من أحب ھ وس : " _صلى اهللا علی
لم   _وأنا أحب رسول اهللا   : م قالث" المرء مع من أحب ھ وس ر   _ صلى اهللا علی ا بك وأب

  .وعمر، وأرجوا اهللا أن أحشر معھم وإن لم أعمل بمثل أعمالھم
ھ  رن حب د اقت لم_وق ھ وس لى اهللا علی ب اهللا _ ص الى_بح ات  _ تع ن اآلی ر م ي الكثی ف

ھ   ا قول ة، منھ الى_القرآنی واُنكم وأز  : " _تع اؤكم وإخ اؤكم وأبن ان آب ل إن ك م ُق واُجك



وعشیرُتكم وأمواٌل اقترفتموھا وتجارٌة تخَشون كساَدھا ومساكُن ترضونھا أحبَّ إلیكم 
وَم          دي الق أمِره واُهللا ال یھ أتي اُهللا ب ى ی بیِلھ َفتربَّصوا حت ي س من اِهللا ورسولِھ وجھاٍد ف

  ".ُقل إن كنتم تحبون اَهللا فاتَّبعوني یحِبِبُكم اُهللا :" ، وقولھ"الفاسقین
  ألبنائنا ونعرفھم بھ؟_ صلى اهللا علیھ وسلم_كیف نقدم النبي  :ثانًیا

راعین  _ینبغي على الوالدین تقدیم النبي  صلى اهللا علیھ وسلم وشخصیتھ إلى األبناء م
  :االعتبارات اآلتیة

كما بینھا القرآن الكریم _ صلى اهللا علیھ وسلم_الحرص على بیان شخصیة النبي  -١
لناك شاھدًا ومبشرًا ونذیرًا وداعیًا إلى اهللا بإذنھ وسراجًا  إنا أرس: " _تعالى_في قولھ 

فھو المبشر وھو المنذر وھو السراج المنیر والمصباح الوضاء الذي بھ ھدى " منیرًا 
  .اهللا العالمین وأخرجھم من الظلمات إلى النور

یتھ      -٢ ن شخص دوة م ب الق ان جوان ى بی رص عل لم  _الح ھ وس لى اهللا علی _ ص
ل        وشخصیتھ كلھا ق أمول لك ال الم وذج المرتجى والمث و النم ھ ھ دوة، والتأكید على أن

  .من أراد النجاح والفالح في الدنیا واآلخرة
ي    : البد من أن نجیب ألبنائنا على سؤال -٣ ا أن نحب النب صلى اهللا  _لماذا یجب علین

ونصل إلى عقولھم بإقناعھم بأن كل عاقل حكیم صالح مؤمن ذكي یجب   _ علیھ وسلم
ي أن یح لم_ب النب ھ وس لى اهللا علی ة  _ ص ي ھدای ببت ف ي تس ریة الت ذات البش ھ ال ألن

  . العالمین إلى الھدى والحق والنور واإلیمان بفضل اهللا الحمید المجید
ھ  _ سبحانھ _ومكانتھ عند ربھ _ صلى اهللا علیھ وسلم_التأكید على فضائلھ  -٤ ومكانت

فاعتھ   ة ش ة ومكان وم القیام لھ ی اء وفض ین األنبی ة ب ي الجن ھ ف ھ _ومقام لى اهللا علی ص
صلى _والتأكید على بیان معنى قولھ في الصحیحین من حدیث أبى ھریرة أنھ _ وسلم

غ  "ُأعطیـت جوامـع الكلـم : ُفضِّلُت على األنبیاء بسـت: "قال_ اهللا علیھ وسلم فھو البلی
جدًا، وُنصرت بالرعـب وُأحلت لي الغنائم، وُجعلت لي األرض طھورًا ومس" الفصیح

  "وُأرسلت إلى الخلق كافة، وُختم بي النبیون
اه  _ صلى اهللا علیھ وسلم_تبیین بشارة األنبیاء السابقین بھ – ٥ وحبھم لھ واستقبالھم إی

في اإلسراء والمعراج، وأنھ ھو النبي الخاتم لھم، وأن شریعتھ ھي الناسخة لشریعتھم 
صلوات اهللا وسالمھ   _سالتھم والجامعة لفضائلھا والشاملة لكل خیر وھدى جاء في ر

  _علیھم أجمعین
ك       – ٦ رار ذل ط وتك لوب مبس داع بأس ى االبت اع ومعن ى االتب ان معن ى بی د عل التأكی

  .المعنى
ي      : ثالًثا ا لترسیخ حب النب لم   _بعض الوسائل التي یمكن اتخاذھ ھ وس _ صلى اهللا علی

  :في نفوس أبنائنا
  ._صلى اهللا علیھ وسلم_حكایة معجزاتھ  – ١
  .كایة أخالقھ العظیمة ونصرتھ للمظلومین وعطفھ على الفقراء ووصیتھ بالیتیمح -٢
د   _ صلى اهللا علیھ وسلم_حكایة أخبار رقتھ  -٣ ي الوحی ورحمتھ وبكائھ وبأنھ ھو النب

حیح           ا جاء في ص ھ، كم ا ألمت ة كي یشفع بھ الذي ادَّخر دعوتھ المستجابة لیوم القیام
لم  ل نب     :"مس ة، وك ي دعوة مجاب ل نب وتي      لك أت دع ي اختب ـوتھ، وإن ـل دعـ د تعجـ ي ق

ا رب   : "، وھو الذي طالما دعا ربھ قائًال"شفــاعة ألمتي یــوم القیامة ي ، ی یا رب أمت



ھ،قائالًً    " أمتي م یجتازون ھ وھ دعو ألمت : ، وھو الذي سیقف عند الصراط یوم القیامة ی
یجلس مع أصحابھ، فسألوه وأنھ بكى شوًقا إلینا حین كان " یا رب سلِّم ، یا رب سلِّم" 

ى إخواني   : "عن سبب بكاءه، فقال لھم  الوا  "اشتقت إل ا رسول     :"، ق ك ی ألسنا بإخوان
ار    "!! ،إخواني الذین آمنوا بي ولم یروني"ال:"قال لھم!" اهللا؟ ض اآلث ي بع كما ورد ف

  .التي حسنھا بعض العلماء
یھم _بیان كیف كان یحبھ أصحابھ  -٤ ي  _ رضوان اهللا عل حون ف ة    ویض سبیلھ وحكای

  . القصص في ذلك
ف     _ صلى اهللا علیھ وسلم_تحفیظ األوالد أحادیث النبي  -٥ ان كی یمھم سنتھ، وبی وتعل

  .أنھا تحفظ اإلنسان من شیاطین اإلنس والجن
النبي    – ٦ داء ب ي االقت ة ف ریقتھم التطبیقی ي وط دین العمل ل الوال ھ _فع لى اهللا علی ص

ؤثر من       _ وسلم ى سنتھ ھي م ك،       والحرص عل ى ذل اء عل ة األبن ؤثرات تربی ر م أكب
اب    ة اإلسالمیة  (یقول صاحب كت ة،       ): " التربی ي التربی اب ف ألیف كت إن من السھل ت

ا               ا بھم نھج یظل م ك الم اب وذل ذا الكت ین، ولكن ھ نھج مع ل م ومن السھل أیضًا تخی
ر               ى بش م یتحول إل ا ل ة تتحرك ، وم ة واقع ى حقیق م یتحول إل ا ل ى ورق، م رًا عل حب

ٍذ      یترج ھ، وعندئ نھج ومعانی ك الم ادئ ذل م بسلوكھ، وتصرفاتھ، ومشاعره، وأفكاره مب
  ". فقط یتحول إلى حقیقة 

  : مالحظات ھامھ أثناء التطبیق: رابعًا
الحرص على اٌلإقناع باستخدام المناقشة والسؤال واالستفسار وعدم االعتماد على  -١

  .أسلوب التلقین وحده
ي     یراعى استخدام أسالیب الت -٢ ة سیرة النب ي حكای لم   _شویق ف ھ وس _ صلى اهللا علی

كما یراعى استخدام الثواب والھدیة ومثالھ في حالة التكلیف بحفظ األحادیث أو شيء  
  .من السنة

ي    -٣ لم   _التركیز على كیفیة إرضاء النب ھ وس واب ذاك اإلرضاء   _ صلى اهللا علی وث
حوض والتفریق دائمًا في حس  یوم القیامة على ال_ صلى اهللا علیھ وسلم_ولقاء النبي 

  . الولد بین من یرحب بھم النبي وبین من یقال لھم سحقًا سحقًا
ي    -٤ ب النب ص ح ا یخ داعي فیم اج اإلب ي اإلنت ال ف اعدة األطف ھ _مس لى اهللا علی ص

ابقات  _ وسلم  جیع المس االت وتش ة والمق ة والخطب ك والقص ي ذل عر ف ة الش ل كتاب مث
  ._صلى اهللا علیھ وسلم_حب النبي والمنافسات المختلفة في موضوع 

  موقع المسلم: المصدر
  حب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وأصحابھ وأھل بیتھتعلیم األطفال   .٢٣

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
==================  

  أطفالنا وحب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
  أماني زكریا الرمادي.د

===============  
  :تمھید
===  



د هللا ر ولھ       الحم ھ لرس در حب ى ق دًا عل ھ وكمالھ،حم ق بجالل دًا یلی المین ،  حم ب الع
ین   ...  األمین، حمدًا یوازي عطاءه للمؤمنین ھ أجمع ر خلق : والصالة والسالم على خی

حبھ،ومن       ھ وص د، وآل ین؛ سیدنا محم خاتم النبیین،وإمام المرسلین،وقائد الُغر الُمحجَّل
  .تبعھم بإحسان إلى یوم الدین،وبعد

ة المسلمین     فقد رت عالق تن    -فُت ابع الف الى     -بمرور الزمن،وتت برسولھم صلى اهللا تع
على الصالة علیھ عند ذكره،أو سماع   -في معظم األحیان -علیھ وسلم،حتى اقتصرت

دون )... ١"(التغني بھ في لیلة مولده أو ذكرى الھجرة أو لیلة اإلسراء "من یذكره؛أو 
لرابطة القویة التي أرادھا اهللا سبحانھ لھم من خالل أن تكون بین المسلمین وبینھ تلك ا

  . حبھ صلى اهللا علیھ وسلم،والتأسي بھ في أخالقھ وأفعالھ
ون    -خاصة الشباب منھم -وإذا كان المسلمون في عصرنا الحالي  م    یحب یدَّعون أنھ

م ال     ا ألنھ ك؛ ربم س ذل د عك ھم  تؤك ال بعض لم،فإن أفع ھ وس لى اهللا علی ول ص الرس
  !!ن كیف یحبونھیعرفو

د سادت،وأصبح         د اختلطت، والشرور ق وفي خضم الحیاة المعاصرة نجد األمور ق
ا    " ...نحن ال نجد القدوة الصالحة:"النشء والشباب یرددون  وا عنھ وبدًال من أن یبحث

ین ،أو      ینمائیین، أوالالعب ین الس رین أ و الممثل ن المفك اھیر م ذوا المش د اتخ راھم ق ن
  !!!وما نراھم إال استبدلوا الذي ھو أدنى بالذي ھو خیر... ومثًال المطربین قدوة 

من ھنا كانت الحاجة ملحة ألن نعید إلى أذھاننا وأذھان أبناءنا من األطفال والشباب   
  .الصورة الصحیحة للقدوة الصالحة ،والشخصیة التي تستحق أن ُتتبع وأن ُیحتذى بھا

رى محاول      ة ن ة القادم ة      وفي السطور القلیل دوة المثالی حة للق ة إلعادة الصورة الواض
باب      ن الش اًال م ي أجی ى نبن ة حت ذ الطفول ك من یل ذل تحق أن تتبع،وتأص ي تس الت

  .الصالحین الذین یمكن أن یكونوا ھم أنفسھم قدوة لغیرھم
ت    ا تمن طور أنھ ذه الس ة ھ ي  كاتب ال  -وال تخف ذا المق داد ھ ا إلع اء  قراءتھ أن   -أثن

ب  ولى س ا الم لم   یوفقھ ھ وس لى اهللا علی فاتھ ص بعض ص ف ب ي اآلن ... حانھ لتتص وھ
ده    بیل،ومنھ وح د الس ى اهللا قص رؤه  ، وعل ن یق ل م ًا لك ك أیض ى ذل تتمن

  . والحمد هللا رب العالمین...التوفیق
  أماني زكریا الرمادي.د
  ما ھو حب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم؟ -١
ھ صلى    إن المقصود بحبھ  لیس فقط  العاطفة المجردة،" وإنما موافقة أفعالنا  لما یحب

ة       وم القیام ا ی رح بن ھ یف ا یجعل م التحرق   ...اهللا علیھ وسلم ،وُكره ما یكرھھ، وعمل م ث
  ) ٢" (وفي اهللا ،وباهللا شوقًا للقیاه، مع احتساب أننا ال نحبھ إال هللا ، 

ھ أن یكون    ا ل لم  -وخالصة حبن ھ وس لى اهللا علی نا وأمو  -ص ا  من أنفس ب إلین ا أح الن
ھ أن  رسول اهللا         ن الخطاب رضي اهللا عن ر ب وأوالدنا ؛ فقد روى البخاري  عن عم

ال  لم ق ھ وس لى اهللا علی ھ   :" ص ھ ومال ن نفس ھ م ب إلی ون أح ى أك دكم حت ؤمن أح ال ی
ألنت یا رسول اهللا أحب إليَّ من كل شيء إال نفسي،قال   : "، فلما قال لھ عمر" وولده

ا  "ذي نفسي بیده،حتى أكون أحب إلیك من نفسكال، وال:"لھ صلى اهللا علیھ وسلم ، فلم
  " !!  اآلن یا عمر:" ،قال لھ" فإنك اآلن أحب إلي من نفسي یا رسول اهللا:"قال لھ عمر

  لماذا یجب أن نحب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم؟؟؟   -٢



الى ال           -أ اهللا تع ان ب ل أن اإلیم لم من أساسیات إسالمنا، ب ھ وس ألن حبھ صلى اهللا علی
بی ذا الح ل إال بھ ي  !!! كتم الى ف ب اهللا تع لم  بح ھ وس لى اهللا علی ھ ص رن حب د اقت وق

  :الكثیر من اآلیات القرآنیة،منھا على سبیل المثال ال الحصر قولھ تعالى
ا        "  واٌل اقترفتموھ م ،وعشیرُتكم وأم اؤكم وإخواُنكم وأزواُجك اؤكم، وأبن ُقل إن كان آب

ون كساَدھا ومساكُن ترض     ي      وتجارٌة تخَش یكم من اِهللا ورسولِھ،وجھاٍد ف ونھا أحبَّ إل
قین    وَم الفاس دي الق تم   " ، و" سبیِلھ، َفتربَّصوا حتى یأتي اُهللا بأمِره،واُهللا ال یھ ل إن كن ُق

  "  تحبون اَهللا فاتَّبعوني یحِبِبُكم اُهللا 
  "  عَمھونَلَعمُرك إنَُّھم َلفي َسْكَرِتِھم َی:" ألنھ حبیب اهللا الذي أقسم بحیاتھ قائًال -ب
  :   والذي اقترن  اسمھ صلى اهللا علیھ وسلم  باسمھ تعالى 

  مرات عدیدة في القرآن الكریم ، *   
  و في الشھادة التي ال ندخل في اإلسالم إال* 

  وفي األذان الذي ُیرفع خمس مرات في كل یوم ولیلة                            *       
لینا تحیتھ صلى اهللا علیھ وسلم بعد تحیتھ سبحانھ  في كما نرى اهللا تعالى قد فرض ع  

  !!!فأي شرف بعد ھذا الشرف؟........ التشھد  في كل صالة
لھ        -ج ة  المعراج،وفضَّ ات لیل ل المخلوق ھ  دون ك ھ إلی ذي قرَّب رحمن ال ب ال ھ حبی ألن

بخصائص لم تكن  -صلى اهللا علیھ وسلم -كما خصھ  "حتى على جبریل علیھ السالم،
ود : د سواه،منھاألح ومن الطبیعي   )...٣"(الوسیلة، والكوثر، والحوض،والمقام المحم

ب             أن نح ا ب ا أحران ز وجل،فم ب اهللا ع ا نح ھ،فإذا كن ب حبیب رء  حبی ب الم أن یح
  !!!حبیبھ

ھ-د لم   -ألن حب ھ وس لى اهللا علی ره      -ص ة أوام نتھ ،وطاع اع س ھ، واتب ر احترام ییس
  .الفوز في الدنیا واآلخرة  فتكون النتیجة ھي... ،واجتناب نواھیھ

اهللا تبارك وتعالى قد اختاره من بین الناس لتأدیة ھذه الرسالة العظیمة،فیجب ( ألن-ھـ
ادام          ة الرسالة ،وم ھ أمان م بمن یعطی ھ سبحانھ أعل أن نعلم أنھ اختار خیر األخیار،ألن
طفیھ          ن أن نص ا نح ة،فمن واجبن ة العظیم ذه المھم اس لھ ل  الن ین ك ن ب طفاه م اص

  )٤)(بالمحبة من بین الناس جمیعًا
ة       -ھـ وم القیام ھ المستجابة لی ألنھ صلى اهللا علیھ وسلم النبي الوحید الذي ادَّخر دعوت

لم    حیح مس د        :"كي یشفع بھا ألمتھ،كما جاء في ص ى ق ل نب ة، وك ى دعوة مجاب ل نب لك
  " تعجــل دعــوتھ، وإنــى اختبأت دعوتى شفــاعة ألمتي یــوم القیامة

ي  :"الذي طالما دعا ربھ قائًال،وھو  ارب أمت د     " یارب أمتي ، ی ذي سیقف عن و ال ،وھ
  "یارب سلِّم،یارب سلِّم:" الصراط یوم القیامة یدعو ألمتھ وھم یجتازونھ،قائالًً

ال         -و اءه، فق حابھ ، فسألوه عن سبب بك ع أص ألنھ بكى شوقا إلینا حین كان یجلس م
م   واني   :"لھ ى إخ تقت إل الوا "إش نا :"،ق ول اهللا؟    ألس ا رس ك ی ال !" بإخوان ق

  "!!،إخواني الذین آمنوا بي ولم یروني"ال:"لھم
ھ      "ألن المرء مع َمن أحب یوم القیامة-ز  دوق صلى اهللا علی ر الصادق المص كما أخب

في الفردوس األعلى مھما قصرت   -إن شاء اهللا -وسلم،فإذا أحببناه حقًا صرنا جیرانھ
ك أن أ  لم ،        أعمالنا،فقد روى أنس بن مال ھ وس ى الرسول صلى اهللا علی ًا جاء إل عرابی

  :،قال لھ"یا رسول اهللا ،متى الساعة:"فقال



  "!!فإنك مع َمن أحببت:"،قال"حب اهللا ورسولھ:"،قال "وما أعددت لھا؟" 
  :،وبأنھ" لعلى خُلق عظیم" وصفھ بأنھ  -وھو أعلم بخلقھ -ألن الخالق-و
المؤ"  یكم ،ب اَعِنتُّم،حریص عل ھ م ز علی یمعزی ن " منین رءوف رح و ع ال ھ ا ق ؛ كم

أدیبي   :" نفسھ  ي فأحسن ت ي رب د أدَّبن د ضرب   " لق لم أروع   -،ولق ھ وس لى اهللا علی ص
األمثال بُخُلقھ ھذا ،فأحبھ،ووثق بھ كل  من عاشره من المؤمنین والكفار على السواء، 

  !!!أفال نحبھ نحن؟" ...الصادق األمین"فنشأ وھو معروف بینھم  باسم
دنا     -هللا تعالى شبََّھھ بالنور ألن ا -ح ر  والضالل، ویرش ات الكف الذي یخرجنا من ظلم

ا   ا ودنیان ي دینن لحنا ف ا یص ى م بحانھ -إل ھ س ي قول اٌب  :"ف وٌر وكت ن اهللا ن اءكم م د ج ق
ا بفضل اهللا            )   ٥"(مبین ا وصل إلین ق من ذھب،وإنم ى طب ا عل أت إلین م ی فاإلسالم ل

فما من  ) ...٦"( وسلم وصبره ومالقاتھ الصعاب تعالى ،ثم جھاد النبي صلى اهللا علیھ
ھ،    باب إال وطرقھ الكفار لیثنوه عن عزمھ،ویمنعوه من تبلیغ الرسالة؛ فقد حاولوا فتنت
ل       یھم، وبتزویجھ أجم ا وسیداً  عل بإعطاءه المال حتى یكون أكثرھم ماًال،وبجعلھ ملك

و وضعوا   واهللا"-حین وسَّطوا عمھ أبي طالب-نساء العرب،فكان رده علیھم  یا عم ، ل
ره      ى ُیظھ ھ ،حت ا تركت القمر في یمیني،والشمس في شمالي على أن أترك ھذا األمر م

  "اهللا ،أو أھلك دونھ
وي،   دي والمعن ي الطائف   (ثم ھم ھؤالء  یحاولون بأسلوب آخر وھو التعذیب الجس فف

ھ،وفي     ن  قدمی دم م ال ال ى س ارة،فرموه حت ھ بالحج دھم برمی بیانھم ،وعبی روا ص أم
غزوة  ُأُحد ُشقت شفتھ،وُكسرت رباعیتھ صلى اهللا علیھ وسلم،وفي مكة وضعوا على 
ظھره روث جزور،وقاطعوه وأصحابھ حتى كادوا یھلكون جوعًا،وفي غزوة الخندق 

ولكنھ لم یتوقف عن دعوتھ، …جاع حتى ربط الحجر على بطنھ صلى اهللا علیھ وسلم
  )٧) ( بل واصل معتصمًا بربھ،متوكًال علیھ

ده     -ز ن ی قینا م وض فیس د الح ة عن وم القیام راه  ی دما ن ا عن رُّ بن ھ ُیَس ھ یجعل ألن حب
  .الشریفة شربة ھنیئة ال نظمأ بعدھا أبدًا

ر              -ح ا أخب ھ اهللا جل وعال، كم ذي أقام اء ال اء األنبی ا بن ل بھ ي اكتم ة الت ألنھ ھو اللبن
ل  : ((بذلك أبو ھریرة وجاء في الصحیحین أنھ صلى اهللا علیھ وسلم قال  إنَ مَثلى وَمث

ة من          ة من زاوی ھ إال موضع لبن ًا فأحسنھ وأجمل األنبیاء من قبلى كمثل رجل بنى بیت
ون   ھ ویقول ا      : زوایاه فجعل الناس یطوفون بھ ویعجبون ل ة؟ فأن ذه اللبن َعْت ھ ھال ُوِض

  ))اللبنة وأنا خاتم النبیین
  لماذا ھو خیر قدوة؟ -٣
ز    -بھوھو أعلم بنا و -ألن اهللا تعالى -أ ھ العزی ي كتاب ي رسوِل      :"قال ف م  ف ان لُك د ك لق

وَم اآلخر       ان یرجو اَهللا والی ن ك نٌة لَم ـھ إال      "( اِهللا أسوٌة حس در رسول الل ال یعرف ق ف
رة    ! وإن قدره  عند اللـھ لعظیم. اللـھ ـھ لكبی د الل لم عن ! وإن كرامتھ صلى اهللا علیھ وس

اج إ      الم یحت نھج اإلس بحانھ أن م م اهللا س د عِل لوكھ     فق ھ بس ھ ویترجم ر یحمل ى بش ل
ھ            ھ صلى اهللا علی ذلك بعث ي محسوس وملموس، ول ع عمل ى واق وتصرفاتھ،فیحوِّلھ إل

لیترجم ھذا المنھج ویكون  -بعد أن وضع في شخصیتھ الصورة الكاملة للمنھج -وسلم
  ) ٨)(خیر قدوة للبشریة جمعاء



األنبیاء واصطفى من  فلقد اصطفى اللـھ من البشریة... فھو المصطفى وھو المجتبى(
د       زم محم ى الع ن أول زم واصطفى م ى الع ن الرسل أول ل واصطفى م اء الرس األنبی

ع     … صلى اهللا علیھ وسلم، ثم اصطفاه ففضلھ على جمیع خلقھ دره ،ورف ھ ص شرح ل
  :لھ ذكره ،ووضع عنھ وزره، وزكَّاه في كل شىء 

  
  ].٢: النجم[ َغَوى   َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما:  زكاه في عقلھ فقال سبحانھ

  ].٣: النجم[ َوَما َینِطُق َعن الھوَى  :  زكاه في صدقھ فقال سبحانھ
  ].١: الشرح[ َألم َنْشرح َلَك َصْدَرَك  :  زكاه في صدره فقال سبحانھ
  ].١١: النجم[ َماَكَذَب الُفؤاُد َماَرأَى  :  زكاه في فؤاده فقال سبحانھ
  ]. ٤: الشرح[ فعَنا َلَك ذْكَرَك  َوَر:  زكاه في ذكره فقال سبحانھ
  ]. ٢:الشرح [ َوَوضعَنا َعنَك وْزَرَك  :  زكاه في طھره فقال سبحانھ
  ]. ٥: النجم[ َعلََّمُھ َشدیٌد الُقوَى  :  زكاه فى علمھ فقال سبحانھ
  ]. ١٢٨:التوبة [ ِبالمؤِمنیَن َرُؤوٌف َرِحیٌم  :  زكاه فى حلمھ فقال سبحانھ

  ].  ٤: القلم[ َوِإنََّك َلَعَلى ُخلٍق َعِظیٍم  :  سبحانھزكاه كلھ فقال 
لم  -فھو ود        -صلى اهللا علیھ وس ام المحم ة،  صاحب المق ى الملحم  -رجل الساعة،  نب

  :في قولھ  -الذى وعده اللـھ بھ دون جمیع األنبیاء
  ].٧٩-اإلسراء[َمَقاًما َمْحُموًدا   َوِمَن اللَّْیِل َفَتَھجَّْد ِبِھ َناِفَلًة َلَك َعَسى َأْن َیْبَعَثَك َربَُّك 

فھذا ھو المقام المحمود كما فى حدیث مسلم من حدیث أبى ھریرة أنھ  صلى اهللا علیھ 
ا أول شافع   : "وسلم قال أنا سید ولد آدم یوم القیامة،  وأنا أول من ینشق عنھ القبر وأن

  )   ٩" )( وأول مشفع  
ي ا    -ب م ف ذي صلى بھ راج ،      ألنھ إمام األنبیاء ال ة اإلسراء والمع جد األقصى لیل لمس

  !!! أفنستنكف نحن عن أن نتخذه إماما وقدوة؟
اء   -ج ى  األنبی حیحین      -ألنھ ُفضِّل عل ي الص ا جاء ف ھ        -كم رة أن ى ھری دیث أب من ح

ـم    : ُفضِّلُت على األنبیاء بسـت : "صلى اهللا علیھ وسلم قال ـع الكل ـت جوام و  (ُأعطی فھ
ى   -)) مسیرة شھر((وفى لفظ البخارى  -بالرعـب وُنصرت ) البلیغ الفصیح وُأحلت ل

ى      تم ب ة،  وُخ ق كاف الغنائم،  وُجعلت لى األرض طھورًا ومسجدًا،  وُأرسلت إلى الخل
  )"  النبیون

  "ال ینطق عن الھوى"ألن اهللا عصمھ، وأرشد خطاه ، وسدد رمیتھ، وجعلھ  -د 
ویحزن ،یجوع ویعطش،یأكل الطعام ألنھ  صلى اهللا علیھ وسلم بشر مثلنا، یفرح  -ھـ 

زوج      ده؛ یت ح جس ألم، ویص وم ویفطر،یمرض،ویت واق، یص ي األس ي ف ویمش
النبي الوحید الذي نستطیع ( فھو ...وینجب،ویفقد أوالده، ویفقد زوجاتھ، ویقیم ویسافر

  )    ١٠)( أن نقتدي بھ في كل نواحي  حیاتھ ألن حیاتھ كانت كالكتاب المفتوح
ة،مع   ...نا كلھا بالمثل األعلىفقد جسَّد حیات( امالت االجتماعی فھو مثلنا األعلى في المع

الق       ي األخ ى ف ا األعل المي،وھو َمثلن ع اإلس ام،ثم المجتم ة واألوالد و األرح الزوج
الفاضلة،َومثلنا األعلى في الدعوة إلى اهللا تعالى والصبر علیھا،فھو النور الذي نھتدي 

  ) ١١)(  بھ في طریقنا 



لى اهللا علیھ وسلم كان قدوة صالحة في حسن رعایتھ ألصحابھ، وَتَفقُّده لھم ألنھ ص(-و
جیع محسنھم، والعطف       ،وسؤالھ عنھم، ومراقبة أحوالھم، ومحاذرة مقصریھم، وتش

ألطف  ) ١٢)(    على فقرائھم ومساكینھم، وتأدیب الصغار منھم، وتعلیم الجھلة فیھم ب
  .وأرق الوسائل وأحكمھا

  نحببھ إلى أطفالنا   ؟ لماذا یجب أن -٤ 
ا      -أ اء شخصیة اإلنسان،فإذا أردن ي بن ألن مرحلة الطفولة المبكرة ھي أھم المراحل ف

ى    تربیة نشء مسلم یحب اهللا ورسولھ، فلنبدأ معھ منذ  البدایة، حین یكون حریصا عل
  .إرضاء والدیھ، مطیعًا ،  سھل االنقیاد

، سھل علیھ قبولھ عند الكبر، فنشأة  إذا استأنس بھذا الحب منذ الصغر(ألن الطفل -ب
حیح     ھ،والعكس ص ًا ب ھ متطبِّع ان      ...الصغیر على شيء تجعل ي الصغر ك ل ف ن ُأغف فَم

  ) ١٣)(  تأدیبھ في الكبر عسیرًا
لم   -ألن أطفالنا  إن لم یحبوه  -ج م        -صلى اهللا علیھ وس ذلنا معھ ا ب ھ مھم دوا ب ن یقت فل

  من جھد 
یھم    -د ود عل وف یع ھ س بھم ل ور     ألن ح تى أم ي ش ق  ف ة والتوفی الخیر والبرك ب

  .حیاتھم،وھو ما یرجوه كل أب وأم
بُكم اُهللا    "ألن اهللا تعالى قال في كتابھ العزیز" -ھـ  اتَّبعوني ُیحِب ون اَهللا ف ُقل إن كنتم تحب

ي  "ویغفر لكم ذنوَبكم ،فمحبتھ صلى اهللا علیھ وسلم تجلب حب اهللا في الدنیا ومغفرتھ ف
  !!!وھل یتمنى الوالد لولده أفضل من ذلك؟)١٤!"(  تلك؟ اآلخرة،فأي كرامة

ي     -و ن أب اري ع د روى البخ ھ ، فق م أطاع ن ث ھ ؛وم ن أحب تقر م ي مس ة ھ ألن الجن
ال   لم ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص رة أن رس ن  :"ھری ة إال َم دخل الجن م ی كلك

ة،وَمن عص     "وَمن یأبى یا رسول اهللا؟:"أبى،قالوا ن أطاعني دخل الجن د  ،قال َم اني فق
  !!!؛ فھل یتمنى الوالد لولده بعد حب اهللا والمغفرة إال الجنة؟"أبى 
إن         -ز      م ف ا ؛ومن ث اهللا سبحانھ  ( ألن أطفالنا ھم الرعیة التي  استرعانا اهللا إیاھ

ده           ن وال د ع ل أن یسأل الول ة قب وم القیام ده ی ن ول د ع د   -سوف یسأ ل الوال ا یؤك كم
یم   ن الق ام ب ن أھ -اإلم ة          فم اء غای د أس دى، فق ھ س ھ ،وترك ا ینفع ده م یم ول ل تعل م

ركھم دون أن      م وت اء لھ ا ل اآلب بب إھم ادھم بس اء فس ا ج اءة،وأكثر األوالد إنم اإلس
  ) ١٥"(  یعلموھم فرائض الدین وسننھ،فأضاعوھم صغارًا،فلم ینتفعوا بھم كبارًا

  كیف نعلم أبناءنا حب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؟ -٥
  بالقدوة الصالحة: أوًال  

رادار      از ال ل كجھ دان أوًال، فالطف إن أول خطوة لتعلیمھم ذلك الحب ھو أن یحبھ الوال
ل   الذي یلتقط كل ما یدور حولھ،فإن صدق  الوالدان في حبھما لرسول اهللا ،أحبھ الطف
ونھم      ي عی ب ف ك الح یرى ذل ھ س ن الوالدین،ألن قة م د أو مش ة، ودون أي جھ بالتبعی

ا    ،ونبرة صوتھ ھ دائم ره،ودون     -م حین یتحدثون عنھ،وفي صالتھم علی رد ذك حین ی
ورة حین       -أن یرد ة المن ة وجودھم بالمدین وفي شوقھما لزیارتھ،وفي مراعاتھم لحرم

ا نتھ،قائلین دائم اعھم لس ا،وفي أتب ان  : یزورونھ ول اهللا ك ك ألن رس ب ذل ن نح نح
نفعل ذلك ألن الرسول نھى   یحبھ،ونحن نفعل ذلك ألن رسول اهللا كان یفعلھ،ونحن ال 

عنھ أو تركھ،ونحن نفعل الطاعات إرضاًء هللا سبحانھ ،ثم  طمعًا في مرافقة ا لرسول  



دًا        ...في الجنة ذل جھ لم دون أن نب ھ وس ي صلى اهللا علی وھكذا یشرب الطفل حب النب
ب ك الح ھ ذل رًا لتعلیم ل،   !  مباش ى الطف أثیر عل بل للت ر الس ر وأقص ي أیس دوة ھ فالق

ھ     ویؤكد ذ د قطب بقول ك  الشیخ محم ة،ومن       :"ل ي التربی اب ف ألیف كت إن من السھل ت
رًا        ا  حب ا بھم نھج یظل م ك  الم السھل  أیضًا تخیل منھج معین ،ولكن ھذا الكتاب وذل
رجم       ر یت ى بش م یتحول إل ا ل ة تتحرك ،وم ة واقع ى حقیق م یتحول إل ا ل ى ورق،م عل

ك    ادىء ذل اره مب اعره، وأفك لوكھ، وتصرفاتھ،ومش ط  بس ٍذ فق نھج ومعانیھ،وعندئ الم
ة    ى حقیق تطیع       )...١٦"(یتحول إل ا بأشیاء ال نس ب أبناءن ول أن نطال ر المعق إذ من غی

ھ      ل عكس يء ونفع أمرھم بش ي أن ن ر الطبیع ا،ومن غی ن أن نفعلھ تنكر  ...نح د اس وق
الى  ھ تع ي قول ك ف م ذل ارىء األعظ تم :"الب كم وأن ون أنفَس الِبر وتنس اَس ب أمرون الن أت

َم    :"،وفي قولھ جل شأنھ)٤٤-البقرة!"(كتاَب ،أفال تعقلون؟تتلون ال وا ِل ذین آمن یا أیھا ال
  "َكُبر مقتًا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون! تقولون ما ال تفعلون؟

  ) ١٧)(من عبء علینا إلى عون لنا  -بفضل اهللا  -فإذا اقتدوا بنا تحولوا (
  :بھابالتعامل مع كل مرحلة عمریة بما یناس: ثانیًا

  : مرحلة ما بعد المیالد حتى الثانیة من العمر -أ
ى        ھ یصلیان عل ل والدی ا،حین یسمع الطف تلعب القدوة في ھذه المرحلة أفضل أدوارھ

ة        ومي ا لخمیس والجمع ا ی ذكره ، وحین یجلسان مع  -النبي عند ذكره،أو سماع من ی
ھ صلى      م...یصلیان علیھ ،فیتعود ذلك، ویألفھ منذ نعومة أظفاره -مثًال ھ ل د لحب ا یمھ م

  .اهللا علیھ وسلم حین یكبر
  :كما یمكن أن نردد أمامھ مثل ھذه  األناشید حتى یحفظھا 

  محمد نبینا  
  أمُُّھ آِمنة 

  أبوه عبد اهللا 
  مات ما رآه    

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  ھذا بن عبد اهللا"

  أخالقھ القرآن
  والرحمة المھداة

  )١٨"(   عمت على األكوان
  :ن الثالثة والسادسةمرحلة ما بی -ب   

ھ   د أن نعرِّف ن المفی ص،لذا فم تماع للقص غوفًا باالس ة ش ذه المرحل ي ھ ل ف ون الطف یك
ببساطة وتشویق  برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم،فھو الشخص الذي أرسلھ اهللا تعالى 
ار الشر      ة ومن اخت لیھدینا ویعرفنا الفرق بین الخیر والشر،فمن اختار الخیر فلھ الجن

ریم،و قصة            فلھ ا دي الرسول الك ة وال د اهللا،وآمن ھ عن عب اهللا،ونحكي ل اذ ب ار والعی لن
حین كان أترابھ یلوذون ( والدتھ صلى اهللا علیھ وسلم ،وقصة حلیمة معھ،ونشأتھ یتیمًا

ي السماء             ھ ف ب وجھ و یقلِّ ان ھ ا ك ة بینم ور الحدیق دیھم كطی ین أی بآبائھم ویمرحون ب
ط... ل ق م یق ي" ل ا أب ھ ل"  ی اً  ألن رًا ،ودائم ال كثی ھ ق دعوه ،ولكن ھ أب ی ن ل ا :" م یك ی

  )     ١٩"!!! "(  ربي



ا          ع توضیح م داث م ن  أح ا یسمعھ م ھ فیم ب رأی ل ونطل اقش الطف م أن نن ومن المھ
  .غمض علیھ منھا

التي تتحدث عن "الفتح"،و"التوبة"ویستحب أن نحفِّظھ اآلیتین األخیرتین من سورتي 
  . م؛ مع شرح معانیھا على قدر فھمھفضائلھ صلى اهللا علیھ وسل

ا   یح معناھ یرة،مع توض ریفة القص ث الش د األحادی بوع أح ل أس ھ ك ن تحفیظ ا یمك كم
  :ببساطة،من ھذه األحادیث مثًال 

  " من قال ال إلھ إال اهللا دخل الجنة" 
  "إن اهللا جمیل یحب الجمال"
  "إن اهللا یحب إذا عمل أحدكم عمًال ان یتقنھ"
  "م  القرآن وعلمھخیركم من  تعلَّ"
  "إماطة األذى عن الطریق صدقة"
  "ال یدخل الجنة نمَّام"
  " من لم یشكر الناس، لم یشكر اهللا "
  "لیس ِمنَّا َمن لم یرحم صغیرنا ویوقِّر كبیرنا"
  "ا لمسلم من َسِلم المسلمون من لسانھ ویده"  
  "الكلمة الطیبة صدقة"
  "ال تغضب، ولك الجنة"
  "خیك صدقةَتبسَُّمك في وجھ أ"
  ""الراحمون یرحمھم الرحمن"
  "من ُحسن إسالم المرء تركھ ما ال یعنیھ"
  "خیر الناس أنفعھم للناس"
  " الدین ا لنصیحة"
  "الجنة تحت أقدام األمھات"
  " تھادوا تحابُّوا"
  "التائب من الذنب كمن ال ذنب لھ"
  "ُجعلت قرة عیني في الصالة"
  "الحیاء من اإلیمان"

  "إذا حدَّث كذب وإذا وعد اخلف ،وإذا اؤتمن خان:ثالث آیة المنافق " 
  :مرحلة ما بین السابعة والعاشرة -ج
ع      لم م ھ وس لى اهللا علی ول ص ف الرس م مواق ي لھ ا  أن نحك ة یمكنن ذه المرحل ي ھ ف

م       ھ لھ ھ ومداعبت ھ لھم،ومالطفت ھ بھم،واحترام م ، ورحمت ھ لھ ي  ...األطفال،وحب وھ
ع      مواقف كثیرة فیما یلي نذكر بعض ھ م ت سوف تفضل حكایات ھا،مع مالحظة أن البن

دث          ص تح ا؛ فالقص ا كلھ ع األحوال یجب أن یعرفونھ ي جمی البنات،والعكس؛ولكن ف
  .  آثارًا عمیقة في نفوس األطفال وتجعلھم مستعدین لتقلید أبطالھا

ا      -أ لم یحبھم ھ وس لى اهللا علی ان ص ین،حیث ك ن والحس ھ الحس ع حفیدی ھ م موقف
  )٢٠)(  علیھما،وفیما یلي بعض المواقف لھما مع خیر جد ویالعبھما ویحنو



ال   *" ھ ق ھ      :"عن عبد اهللا بن شداد رضي اهللا عن ا رسول اهللا صلى اهللا علی خرج علین
وسلم في إحدى صالتي العشاء وھو حامل حسنًا أو حسینًا،فتقدم رسول اهللا صلى اهللا  

ي ص     ین ظھران جد ب الة فصلى،فس ر للص م كبَّ عھ ث ھ وسلم،فوض جدة علی التھ س
  أطالھا،قال أبي فرفعت

جودي؛           ى س ر  الرسول الكریم،وھو ساجد،فرجعت إل ى ظھ رأسي وإذا الصبي عل
اس  الة،قال الن لم الص ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس ا قض ك :" فلم ول اهللا إن ا رس ی

وحى        ھ ُی ر أو أن دث أم د ح ھ ق سجدت بین ظھراني صالتك سجدة أطلتھا حتى ظننا أن
ال  ل:"إلیك،فق ي    ك ى یقض ھ حت ت أن أعجل ي ،فكرھ ي ارتحلن ن ابن م یكن،ولك ك ل ذل

  "!!!حاجتھ
ا إذ    :"عن عبد اهللا بن بریدة،عن أبیھ،قال* لم یخطبن ھ وس كان رسول اهللا صلى اهللا علی

ول اهللا      زل رس یان ویعثران،فن ران یمش ان أحم ا قمیص ین علیھم ن والحس اء الحس ج
ال  صلى اهللا علیھ وسلم من المنبر فحملھما،ووضعھما دق اهللا :"بین یدیھ،ثم ق ا  <ص إنم

،فنظرت إلى ھذین الصبیین یمشیان ویعثران ،فلم أصبر حتى >أمواُلكم وأوالُدكم فتنة
  "قطعت حدیثي ورفعتھما

ھ  :" روى البخاري أن أبا ھریرة رضي اهللا عنھ قال*** قبَّل رسول اهللا صلى اهللا علی
إن لي :"جالس، فقال األقرع"األقرع بن حابس التمیمي "وسلم الحسن بن علي وعنده 

داً     نھم أح ت م د، ماقبَّل م        "عشرة من الول ھ ث لم إلی ھ وس ،فنظر رسول اهللا صلى اهللا علی
، وروت عائشة رضي اهللا عنھا أن أعرابي جاء إلى النبي "َمن ال َیرحم ال ُیرحم:"قال

ال   لم وق ون صبیانكم؟  :"صلى اهللا علیھ وس بِّلھم  ! أتقبِّل ا نق ي صل    "فم ھ النب ال ل ى اهللا ،فق
  "أو أمِلك  أن نزع اهللا  من قلبك الرحمة؟:"علیھ وسلم

وكان صلى اهللا علیھ وسلم یتواضع لألوالد عامة، وألوالده خاصة،فكان یحمل ****
الحسن رضي اهللا عنھ على كتفھ الشریفة، ویضاحكھ ویقبلھ، ویریھ أنھ یرید أن یمسك 

ي  لم     بھ وھو یلعب ،فیفر الحسن ھنا وھناك ،ثم یمسكھ النب ھ وس ان  . صلى اهللا علی وك
حك،             ي وجھ الحسن ،فیض ارد ،ویمجھ ف اء الب یًال من  الم ھ الشریف  قل یضع في فم

  وكان صلى اهللا علیھ وسلم ُیخرج لسانھ للحسین،فإذا رآه أخذ یضحك 
ع         *****  ا بلطف م ان یؤدبھم ھ  ك ى مصلحتھما أن ومن تمام حبھ لھما وحرصھ عل

أخذ الحسن بن علي رضي اهللا  تمرة من تمر :"ة قائالبیان السبب ،فقد روي أبو ھریر
لم     ھ وس ا    :"الصدقة، فجعلھا في فیھ،فقال رسول اهللا صلى اهللا علی كخ ،كخ،إرم بھا،أم

  "  علمت أنَّا ال نأكل الصدقة ؟
دعى   -ب ان ُی ن مالك،وك س ب غر  ألن ع أٍخ أص ھ م اعمیر"و موقف ھ "أب م أن ین عل ، ح

ا رآه     -صلى اهللا علیھ وسلم-بھ ،فكاناشترى عصفورًا،وكان شدید الفرح  ھ كلم یداعب
و العصفور   "الُنغََّّر"والنغیر صیغة لتصغیر  -"  یا أبا عمیر مافعل النغیر؟:"قائًال ،وھ

وذات مرة كان صلى اهللا علیھ وسلم یمشي في السوق فرآه یبكي، فسألھ عن  -الصغیر
ھ  ال ل بب ،فق ول اهللا  :"الس ا رس ر ی ات النغی لى اهللا "م ل ص ھ،   ،فظ لم یداعب ھ وس علی

ویحادثھ ،ویالعبھ حتى ضحك،فمر الصحابة بھما فسأال الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
  "!!! مات النغیر،فجلست أواسي أبا عمیر:"عما أجلسھ معھ، فقال لھم

  



لم    -ج  ھ وس لى اهللا علی ھ ص ان     ( رحمت ھ ك ى أن الة، حت ي الص بي ف اء الص لبك
م  :" یخففھا،فعن أنس رضي اهللا عنھ قال ما صلیت وراء إمام قط أخف  صالة، وال أت

ة أن         ھ مخاف اء الصبي ،فیخفف عن ان لیسمع بك من النبي صلى اهللا علیھ وسلم،وإن ك
إني ألدخل الصالة  :"،ویؤكد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ذلك بنفسھ،فیقول"ُتفتن أمھ

م من      ا أعل د   وأنا أرید أن أطیلھا،فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز في صالتي مم دة وج ش
  )    ٢١")(  أمھ من بكاءه

ة     " -ھــ   دودھم ، رحم حھ خ إصطحابھ  صلى اهللا علیھ وسلم  األطفال للصالة و مس
صلیت مع رسول :"وإعجابًا وتشجیعًا لھم،فعن جابر بن أبي سمرة رضي اهللا عنھ قال

ھ        -أي الظھر -اهللا صلى اهللا علیھ وسلم صالة األولى ھ وخرجت مع ى أھل م خرج إل ث
دًا،قال      فاس دًا واح دھم واح دَّي أح ل یمسح خ دي     : "تقبلھ ولدان فجع ا  فمسح خ ا أن وأم

ة عطار      لم من جون ھ وس "!!(  فوجدت لیده بردًا  أو ریحًا كأنما أخرجھا صلى اهللا علی
٢٢ (  

ال، -ز رة      " إعطاؤه   صلى اهللا علیھ وسلم  الھدایا لألطف ي ھری د روى مسلم عن أب فق
إذا     كان الناس إذا رأوا  :" قال لم، ف ھ وس أول الثمر جاءوا بھ رسول اهللا صلى اهللا علی

اللھم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدینتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك :" أخذه قال
  !!!، ثم یدعو أصغر ولید یراه فیعطیھ ذلك الثمر"لنا في ُمدِّنا

حیحین  -و   ادة  "عن   صالتھ صلى اهللا علیھ وسلم وھو یحملھم، فقد ثبت في الص " قت
ت    ب بن ت زین ة بن ل ُأمام و حام لي وھ ان یص لم ك ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص أن رس
لَّم        جد وضعھا،فلما س ا،وإذا س ام حملھ إذا ق رسول اهللا ،وھي ألبي العاص بن الربیع،ف

  . حملھا 
( لألطفال ، ودعوتھ لعدم الكذب علیھم، فقد كان -صلى اهللا علیھ وسلم-إحترامھ -ز    

س      الصغار ی وم یجل ان ذات ی د الغلم ان أح حضرون مجالس العلم والذكر معھ،حتى ك
راب   ي بش ى النب یاخ،فلما أت اره األش لم،وعلى یس ھ وس لى اهللا علی ي ص ین النب ن یم ع

ال یا رسول اهللا ، :" أتأذن لي ان أعطي ھؤالء؟ فقال الغالم:"شرب منھ ،ثم قال للغالم
  )  ٢٣)!! (  صلى اهللا علیھ وسلمال أوثر بنصیبي منك أحدًا،فأعطاه لھ النبي 
ھ    :"وعن عبد اهللا بن عامر رضي اهللا عنھ ،قال دعتني أمي ورسول اهللا صلى اهللا علی

لم   "وسلم قاعد في بیتنا فقالت ھا تعال أعطك ھ وس ا أردت  :" ،فقال لھا صلى اهللا علی م
ھ؟  ت " أن تعطی را "قال ھ تم ت عل    " أعطی ھ شیئا ُكتب م تعِط و ل ك ل ا أن ا أم ال لھ ك ، فق ی

  "كذبة
ات  -ح لم بالبن ھ وس لى اهللا علی یتھ ص ة -وص ي الجاھلی دونھن ف رب یئ ان الع ث ك  -حی

"  من كان لھ ثالث بنات فصبر على ألوائھن، وضرائھن،وسرائھن دخل الجنة:" قائًال
ل  ال رج ول اهللا؟:"فق ا رس ان ی ال" و ثنت ان:" ق ر"و ثنت ال آخ دة؟:" ،فق ال" وواح : ق

  ) ٢٤")(  وواحدة"
اھیمھم         حرصھ  ص -ز حیح مف ى الصواب وتص ى إرشادھم  إل لم عل ھ وس لى اهللا علی

ى           ك عل ذوره ؛ ومن ذل ة الستئصال الخطأ من ج وأخطائھم بالحكمة،وبصورة عملی
  : سبیل المثال ال الحصر



ال     -صلى اهللا علیھ وسلم -أن  أحد أصحابھ  ارس ق شھدت  :  "وكان مولى من أھل ف
ت   مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم غزوة ُأ ذھا  :"حد فضربت رجًال من المشركین فقل خ

ال  ي وق يَّ النب ي،فالتفت إل الم الفارس ا الغ ي وأن الم :"من ا الغ ي وأن ذھا من ت خ ال قل ھ
  "األنصاري؟

ھ             ھ الرسول صلى اهللا علی ال أمام وم اللیل،فق م یكن یق وھذا عبد اهللا بن عمر حین ل
ام من    فكا! ِنعم الرجل عبد اهللا، لوكان یصلي من اللیل:"وسلم ك ال ین ن عبد اهللا بعد ذل

  " اللیل إال قلیال
ر رضي    "تعلیمھ  صلى اهللا علیھ وسلم  لھم  حفظ األسرار،  -ح ن جعف فعن عبد اهللا ب

دیثا   :"اهللا عنھ قال ىَّّ ح أردفني رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ذات یوم خلفھ ،فأسر إل
  ) ٢٥" (ال أحدث بھ أحدًا من الناس

ي "رضي اهللا عنھ،حیث كان ینادیھ ب" نس بن مالكأ"رفقھ بخادمھ  -ط  ا  " أو" یا ُبن ی
س  -وھي صیغة تصغیر للتدلیل-"ُأنیس لم      :" یقول أن ھ وس ي صلى اهللا علی دمت النب خ

  ) ٢٦"(  عشر سنین،واهللا ما قال لي أف، وال ِلم صنعت ؟ وال أال صنعت؟
ط ع       ( -ك  ال لینشِّ ین األطف ابقات ب لم المس ھ وس لى اهللا علی ده ص ي  عق ولھم ،وینمِّ ق

د  تصارع    ع "، و"سمرة "مواھبھم ویرفع  ھمَّتھم، ویعزِّز طاقاتھم المخبوءة، فق " راف
اد   رضي اهللا عنھما أمام رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عندما أرادا االشتراك في جھ

ألنھ یحسن الرمي، " سمرة"األعداء فردھما رسول اهللا لصغر سنھما،فزكى الصحابة 
ھ   -أنھ یصارعھ" رافع" علیھ وسلم، فقال فأجازه صلى اهللا وى من ھ    -أي أنھ أق م أن رغ

اراة    ا مب دخال مًع ارعھ، ف ھ أن یص ریم من ول الك ب الرس ن الرمي،فطل ال یحس
  !!     للمصارعة فصرعھ رافع، فأجازھما رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  :بالحیوان،ومن األمثلة على ذلك -صلى اهللا علیھ وسلم -رحمتھ -ل
مر رسول اهللا صلى اهللا : قصتھ مع   الغزالة، فقد روي  عن أنس بن مالك انھ  قال *

ت   ا رسول   : علیھ وسلم على قوم قد اصطادوا ظبیة فشدوھا على عمود فسطاط فقال ی
ال ) رضیعان(اهللا إني ُأخذت ولي خشفان ن  : "فاستأذن لي أرضعھما وأعود إلیھم فق أی

ال "اهللا نحن یا رسول: فقال القوم" صاحب ھذه؟ فیھا      : "، ق أتى خش ى ت ا حت وا عنھ خلُّ
فأطلقوھا فذھبت فأرضعت ثم " أنا"، فقالوا من لنا بذلك؟ قال "ترضعھما وترجع إلیكم

نھم           تراھا م لم فاش ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص م رس ر بھ ا فم یھم فأوثقوھ ت إل رجع
  .  وأطلقھا

ع  ** ل ب(وقصتھ م ین دخ لم ح ھ وس لى اهللا علی ذي رآه ص ل ال ن الجم ل م تانًا لرج س
األنصار،فإذا فیھ جمل فما إن رأى النبي صلى اهللا علیھ وسلم حتى حنَّ وذرفت عیناه 

من رب :"فأتاه الرسول الكریم فمسح ذفراه فسكت،،فقال الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
  "ھذاالجمل؟

ي  أال تتقي اهللا في ھذه البھی:" أنا یا رسول اهللا ، فقال لھ:" فقال فتى من األنصار مة الت
  ) ٢٧"(   فإنھ شكا إلي انك تجیعھ وتدئبھ! أملكك اهللا إیاھا؟

ا  لتروِّضھ،فجعلت        ( وھذا جمل آخر*** ھ السیدة عائشة رضي اهللا عنھ ت تركب كان
لم     ھ وس لى اهللا علی ا ص ال لھ ھ، فق يء  ، فأتعبت ھ وتج ذھب ب ا  :" ت الرفق ی ك ب علی

  )  ٢٨")(  عائشة



   
ب السیرة      وھكذا إلى آخر الحكایات المر... لم المتاحة بكت ھ وس ویة عنھ صلى اهللا علی

  .المعروفة،مما یناسب ھذه المرحلة العمریة
     

د           لم بع ھ وس ر الرسول صلى اهللا علی ارة قب ا لزی ا  معن وإذا استطعنا أن نصحب طفلن
جد  ن آداب المس ھ ع د ل رام -التمھی جد الح وي والمس جد النب ة المس د أن  -وخاص وبع

الى یرد علیھ روحھ حین نصلي علیھ، لیرد علینا السالم؛ونوضح نوضح لھ أ ن اهللا تع
لھ أننا حین ندعو ونحن بجوا رالقبر الشریف یجب أن نكون متوجھین للقبلة ،فالمسلم 

  .  ال یدعو إال اهللا،وال یرجو سواه
ا ماشاء          حبھ لیقضي بھ ى أن نص م نحرص عل كما نعرِّفھ فضل الروضة الشریفة، ث

ھ نحن ن.... اهللا ل ا   ف یم أوالدن ل تعل ن أج ر م ف الكثی دنیوي  -تكل تقبلھم ال مان مس  -لض
ل        ... والترفیھ عنھم،وكسوتھم ارة ال تق ذه الزی ذه السطور أن ھ ة ھ ي رأي كاتب إلخ وف

ا من اهللا و رسولھ      ده قرب أھمیة عن كل ذلك  ؛ فھي  تعلِّمھ وترفع من معنویاتھ، وتزی
  !اهللا ،ومن ثمَّ تؤمن لھ مستقبلھ في اآلخرة  عن شاء

ل ،           ر الطف ى من عم ي  المراحل األول ت ف ارة إذا كان ذه الزی وقد ثبت بالتجربة أن ھ
فإنھا تكون أشد تأثیرًا وثباتًا في نفس الطفل، بل  وأكثر معونة لھ على الشیطان،وعلى 
ذه     اء ھ ھ  أثن االلتزام بتعالیم الدین في بقیة عمره؛ھذا إن  أحسن الوالدان التصرف مع

  .كة،  وساعداه على أن یعود منھا بذكریات سعیدة بالنسبة لھ كطفلالرحلة المبار
ر       ھ، أو غی ثًال، أو لحسن ُخُلق وإذا أوضحنا لھ أن ھذه الزیارة مكافأة لھ على نجاحھ م

  .ذلك كان التأثیر أبلغ،وكان ذلك أعون لھ على مواصلة ما كافأناه من أجلھ
  

لم أ  ى      ومما یعین  أیضًا على حبھ صلى اهللا علیھ وس ى صالتھ عل ل  عل افئ الطف ن نك
رات  ر م ي عش ثال  -النب یق أو    -م عر بض دما یش الة ،وعن د الص وم، وبع ل الن قب

  .حتى یتعود ذلك...حزن
  : مرحلة ما بین الحادیة عشرة والثالثة عشرة:ثالثًا 

ھ    ة  أن نحكي ل ذه المرحل ي ھ ر مباشر ة   -یمكن ف ة غی اع  -بطریق الق وطب ن أخ ع
ي   الرسول صلى اهللا علی زه ف ھ وسلم؛ أي أثناء اجتماع األسرة للطعام أو اجتماعھا للتن

ة         ذھاب للنزھ اء ال ي السیارة أثن ھ ف نھایة األسبوع ، أو نقوم بتشغیل شریط یحكي عن
لم لألستاذ   "،مثل شریط د  "حب النبي صلى اهللا علیھ وس ثالً "  عمرو خال دیھم  -م أو نھ

د  : "ي شیق،مثلكتبًا تتحدث عنھ صلى اهللا علیھ وسلم بأسلوب قصص " إنسانیات محم
" لنجوى حسین عبد العزیز،و" أخالق النبي صلى اهللا علیھ وسلم"لخالد محمد خالد،و

  ".لمحمد حمزة السعداوي" معجزات النبي صلى اهللا علیھ وسلم لألطفال  
  
  

  :ومما یمكن أن  نحكي لھم في ھذه المرحلة
  :أدب السلوك المحمدي -أ



فكان إذا مشى مع صحابھ ( یجید  آداب الصحبة والسلوك،كان صلى اهللا علیھ وسلم   
ع       تكلم بجوام م ی الم،وكان إذا تكل ھ بالس ن َلقی دأ م ال یتقدمھم،ویب ھ ف وقھم أمام یس

ول     ة،وكان یق در الحاج ى ق یر،أي عل ول وال تقص ل ، ال فض ھ فص ن :"الكلم،كالم م
اهللا   :" ،وكان یقول"ُحسن إسالم المرء ترُكھ ما ال یعنیھ ؤمن ب ان ی وم اآلخر   من ك  والی

ق،لیس بالجافي   "فلَیُقل خیرًا أو لیصمت ،وكان طویل السكوت ، دائم الِفكر،دمث الُخُل
م      إذا تعرض للحق ل وال الُمھین،یعظِّم النعمة وإن قلَّت، ال ُتغضبھ الدنیا وما كان لھا،ف
ض   یعرفھ أحد،وكان ال ینتصر لنفسھ أبدًا، و إذا غضب أعرض وأشاح ،وإذا فرح غ

دنیا        طرفھ،ك روا ال اح أحادیثھم إذا ذك ي مب حابھ  ف ل ضحكھ التبسم،وكان یشارك أص
ھ            دم إلی ا یق ب طعام ان ال یعی ره معھم،ك ًا أو شرابًا ذك روا طعام م،وإذا ذك ذكرھا معھ

ًا    :"وھو القائل...أبدًا،وإنما إذا أعجبھ أكل منھ وإن لم یعجبھ تركھ ؤمنین إیمان ل الم أكم
ًا      إن ِمن أحبك"أحسنھم أخالقًا،و ة أحاسنكم أخالق وم القیام ًا ی م إلىَّ وأقربھم مني مجلس

ئل " ال   –،وُس ر فق ن الِب لم ع ھ وس لى اهللا علی ق "ص ن الخل ال  "حس ئل أي األعم ،وُس
  ) ٢٩")(   حسن الخلق:" أفضل،فقال

ین           ( ة ب ود واأللف ى أن یسود ال د الحرص  عل لم یحرص أش ھ وس وكان صلى اهللا علی
  :بقولھ -صیھمفیما یو -المسلمین،فكان یوصیھم

  "إذا كنتم ثالثة فال یتناجى اثنان دون الثالث ،فإن ذلك ُیحزنھ"
ھ ھ :"وقول س فی م یجل ھ ث ن مجلس ًال م دكم رج یمن أح حوا ... ال یق ن توسعوا،وتفس ولك

  "یفسح اهللا لكم
  "ال یحل لرجل أن یجلس بین اثنین إال بإذنھما:" وقولھ

ھ  ي ع  :" وقول ي والماش ى الماش ب عل لِّم الراك ى  ُیس د،والقلیل عل ى القاع ل
  "الكثیر،والصغیر على الكبیر

ل "ویحدثنا  ول "كلوة بن الحنب ى رسول اهللا صلى اهللا        :" فیق ة إل ن أمی ي صفوان ب بعثن
ل :"علیھ وسلم بَھِدیَّة فدخلت علیھ، ولم استأذن ولم أسلم ، فقال لي الرسول :" إرجع فق

  ) ٣٠")(   السالم علیكم ،أأدخل؟
ائن البشري   ثم یتجلى سمو ُخُلقھ  ذي  -وحسن أدبھ في حفاظھ الشدید على كرامة الك ال

ى         -كرَّمھ المولى سبحانھ  دل عل اس وأحاسیسھم،ومما ی ة لمشاعر الن ھ الذكی ومراعات
  :أنھ صلى اهللا علیھ وسلم لم یكن یواجھ أحدًا بأخطاءه وإنما كان یقول:ذلك  

ھ ویعرف خطأه      تاركًا الفاعل الحقی.." ما بال أقوام یفعلون كذا وكذا "  ي یحس بذنب ق
  . دون أن یعرف اآلخرون عنھ شیئا

بینما أنا أصلي مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : "معاویة بن الحكم قائًال ( ویحكي 
  .فرماني القوم بأبصارھم) یرحمك اهللا: (إذ عطس رجل من القوم فقلت

  . ھمواثكل أمیاه،ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا یضربون أفخاذ: فقلت
  ".فلما رأیت أنھم یصمتونني سكت

ھ وال       ًا قبل ت معلم ا رأی فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، فبأبي ھو وأمي م
إن ھذه : "فو اهللا ما قھرني وال ضربني وال شتمني وإنما قال... بعده أحسن تعلیمًا منھ

اس      الم الن ن ك ئ م ا ش لح فیھ الة ال یص بیح والتكب  ... الص و التس ا ھ راءة  إنم ر وق ی
  )٣١(  رواه مسلم..!" ) القرآن



     
  

ائالً      ھ ق دعو رب ًا ی ان دائم ي     :" وعلى الرغم من  كل ذلك ؛فقد ك نَت َخلق ا حسَّ م كم اللھ
  "!!!  فحسِّن ُخُلقي

  :الكرم المحمدي -ب 
كان الكرم المحمدي مضرب األمثال،فقد كان صلى اهللا علیھ وسلم ال یرد سائًال وھو (

ده    یجد ما یعطیھ،فقد  ي ی ا ف سألھ رجل ُحلة كان یلبسھا،فدخل بیتھ فخلعھا ،ثم خرج بھ
دقًا  ،فأسرع         ین،فلم یكن الرجل مص ین جبل ًا ب وأعطاھا إیاه،وسألھ رجل فأعطاه غنم
ال             ھ فق ى قوم ھ،ثم ذھب إل ي قول ریم ف ي الك ھ خشیة أن یرجع النب بھا وھو ینظر خلف

م ن ال   :" لھ اء م ي عط دًا یعط إن محم لموا ف وم أس ا ق ری ى الفق ي !"...یخش بنا ف وحس
قال :"االستدالل على كرمھ صلى اهللا علیھ وسلم حدیث بن عباس الذي رواه البخاري 

لم   ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی ن  رس ئل ع ین س اس ح ن عب ود :" ب ول اهللا أج ان رس ك
رآن          ل فیدارسھ الق اه جبری ي شھر رمضان،حین یلق ي ف الناس وكان أجود ما یكون ف

  " .علیھ وسل أجود من الریح الُمرسلة،فكان صلى اهللا 
  :وفیما یلي بعض األمثلة العجیبة على جوده وكرمھ

  .أعطى الرسول الكریم العباس رضي اهللا تعالى عنھ من الذھب ما لم ُیِطق حملھ*
  .وأعطى معوذ بن عفراء ملء كفیھ ُحلیا وذھبًا لما جاءه بھدیة من ُرطب وِقثَّاء**

ي    جاءه رجل فسألھ، فقال ل*** ع عل ا تحتاجھ    (ھ ما عندي شيء ولكن إبت أي اشتر م
  ) ٣٢"!!)  (فإذا جاءنا شيء قضیناه) على حسابي وأنا أسدده عنك إن شاء اهللا

  : الحلم المحمدي -ج
م  ( ان الحل د         -ك ال عن وًال أو  فع ره ق ا یك ا م ر منھ ى ال یظھ نفس حت بط ال و ض وھ

ل ذ      -الغضب ھ وسلم مضرب األمثال،ولع ي من      فیھ صلى اهللا علی ا  یل ر فیم ك یظھ ل
  :   األمثلة

ك   (لمَّا ُشجَّت وجنتاه صلى اهللا علیھ  وسلم وُكسرت رباعیتھ* ان بالف نَّتان األمامیت ) الِس
اللھم :" یوم ُأحد رفع یدیھ إلى السماء،فظن الصحابة أنھ سیدعو على الكفار،ولكنھ قال

  " !!!اغفر لقومي فإنھم ال یعلمون
ھ  ولما جذبھ أعرابي برداءه ** جذبة شدیدة حتى أثرت في صفحة عنقھ صلى اهللا علی

ك      :" وسلم، وقال األعرابي  دك ،فإن ذي عن ال اهللا ال إحمل لي على بعیري ھذین من م
ك  ال        "التحمل لي من مالك ومال أبی زد أن ق م ی لم ول ھ وس ھ صلى اهللا علی َم علی :" ،حُل

ال  "ال:"ال األعرابيفق" المال مال اهللا وأنا عبده ویقاد منك یا أعرابي ما فعلت بي ، فق
ر  "قال ألنك ال تكافيء السیئة بالسیئة" لم؟:"النبي  ،فضحك صلى اهللا علیھ وسلم،ثم أم

  !!!أن یحمل لھ على بعیر شعیر، وعلى آخر تمر
رت           *** ذا أخب ط ، بھ رأة ق ًا وال ام لم   ضرب خادم ھ وس ھ صلى اهللا علی لم یثبت أن

ت  ت رس   :" عائشة رضي اهللا عنھ ، فقال ا رأی لم منتصرًا     م ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی
ط إال        ده شیئا ق ا ضرب بی من مظلمة ُظلمھا قط،ما لم تكن ُحرمة من محارم اهللا ، وم

  .أن ُیجاھد في سبیل اهللا،وما ضرب خادمًا قط وال امرأة
  :العفو المحمدي -ج



ذ من المسيء           -كان العفو( ى األخ درة عل د الق ذة ،عن رك المؤاخ من أخالق    -وھو ت
بي صلى اهللا علیھ وسلم،وقد أمره بھ المولى تبارك وتعالى حین تنزل جبریل باآلیة الن

فسألھ صلى اهللا علیھ وسلم " ُخذ العفَو َوْأُمر بالُعرف وأعِرض عن الجاھلین:"الكریمة
یم  :" عن معنى ھذه اآلیة،فقال لھ یم الحك ال    "حتى أسال العل اه فق م أت د إن   :" ،ث ا محم ی

  "قطعك،و وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك اهللا یأمرك ان تصل من
  :وقد امتثل صلى اهللا علیھ وسلم ألمر ربھ،فنراه 
اس      -ما ُخیِّر بین أمرین إال اختار أیسرھما ما لم یكن إثمًا(  د الن ان ابع ًا ك فإن كان إثم

  .عنھ،كما قالت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا
لم      ل" غورث بن الحارث"ویتجسد عفوه حین تصدى لھ    ھ وس ھ صلى اهللا علی ك ب یفت

ة (والرسول مّطرح تحت شجرة وحده قائًال ائلون   )نائمًا في وقت  القیلول حابھ ق ، وأص
ائم          لم إال و غورث ق ھ وس ھ رسول اهللا صلى اهللا علی م ینتب أیضًا، وذلك في غزوة، فل

فقال صلى اهللا علیھ " ما یمنعك مني؟:" على رأسھ، والسیف مسلطًا في یده،وھو یقول
ال        "!! اهللا:"سلمو ریم وق ي الك ذه النب د  غورث ،فأخ من یمنعك   :" فسقط السیف من ی

ال      " ُكن خیر آِخذ:" قال غورث" مني؟ ھ فق ى قوم ھ،فعاد إل ا عن ھ وعف تكم  :" ،فترك جئ
  !"من عند خیر الناس

الذین طالما  كذَّبوه  -ولما دخل المسجد الحرام صبیحة الفتح ووجد رجاالت قریش    
حابھ وشردوھم  ، و أھانوه ،و م       -عذبوا أص رؤوس ینتظرون حك جالسین مطأطئي ال

م         ول لھ ھ یق إذا ب اتح فیھم،ف لم الف ھ وس ا     :" رسول اهللا صلى اهللا علی ریش م ا معشر ق ی
م؟    ل بك ي فاع ون أن الوا " تظن ریم  :" ق ن أخ ك ریم ، واب ال"أخ ك أنتم  :" ،ق وا ف إذھب

اء ي حق    !!!" الطلق رائم ف ن الج وا م د أن ارتكب نھم بع ا ع ا ال  فعف حابھ م ق أص ھ وح
  !!!ُیحصى عدده

ة ،               ى المدین وك إل ھ من تب ق عودت ي طری وه وھو ف افقون  لیقتل ولما تآمر علیھ المن
ال     نھم وق ا ع ھ فیھم،عف ل ل م وقی م بھ حابھ :" وعل ل أص دًا یقت دَّث أن محم !!! )(    ال ُیتح

٣٣ (  
حابھ صلى اهللا ، وغضب أص"محمد"بدًال من " مذمم" وحین كان الكفار ینادونھ ب   

لم  ھ وس م ...علی ول لھ ان یق تمون :" ك ا یش وھم فإنم ذممًا" دع ا "م د"، وأن "!!! (    محم
٣٤ (  

  :الشجاعة المحمدیة -د
دم الخوف      ( ب ھي ع جاعة القل كان صلى اهللا علیھ وسلم شجاع القلب والعقل معًا،فش

جا          ا ش وة وحزم،أم ھ بق ا ُیخاف من ع م ى دف دام عل ل  مما ُیخاف منھ عادًة،واإلق عة العق
ھ الحق   ان  ...فھي الُمضي فیما ھو الرأي وعدم النظر إلى عاقبة األمر،متى ظھر أن فك

  !صلى اهللا علیھ وسلم أشجع الناس على اإلطالق
ھ        ي قول ده ف ل وح أن یقات ھ ب الى كلف ي سبیِل اِهللا ال    :" ،ومن أدلة ذلك أن اهللا تع ل ف فقاِت

جاعتھ    )٨٤ -النساء"(ُتَكلَُّف إال نفسك،وحرِّض المؤمنین ة ومظاھر ش ،ومن بعض أدل
  :صلى اهللا علیھ وسلم ما یلي

شھادة الشجعان األبطال لھ بذلك،فقد قال علي بن أبي طالب ،  وكان فارسا مغوارًا    
جعانھم    ال وش ال الرج ن أبط أس  :" م ي الب ا إذا حم ة (كن تدت المعرك رت )اش واحم



ي     نتقي برسول اهللا صلى) جمع حدقة وھي بیاض العین(الُحُدق لم أي نتق ھ وس اهللا علی
  "!!! الضرب والطعان

ھم            ن أنفس ل ع ث ذھ د  حی وم ُأح ادة ی ارق للع ولي  الخ ھ البط ذا موقف وھ
حابھ        ھ أص ى الذ ب م حت ل األش لم كالجب ھ و س لى اهللا علی د ص جعان،ووقف محم الش
القوم     ت ب راء حل والتفوا حولھ وقاتلوا حتى انجلت المعركة بعد قتال مریر وھزیمة نك

  جراء مخالفتھم لكالمھ صلى اهللا علیھ وسلم ، من
  

ائن     وفي ُحنین حین انھزم أصحابھ وفر رجالھ لصعوبة مواجھة العدو من جراء الكم
درون   م ال ی ا، وھ م فیھ بھا وأوقعھ ي نص ي   ... الت لم ف ھ وس لى اهللا علی ده ص ي وح بق

ول  ھ  یق ى بغلت و عل اول وھ اول ویص دان یط ذب:" المی ي ال ك ا النب ا ا.. أن د أن ن عب ب
حتى أفاء أصحابھ " إليَّ عباد اهللا! إلىَّ عباد اهللا :" ومازال في المعركة یقول" المطلب

  .إلیھ وعاودوا الكرة على العدو فھزموھم في ساعة 
ا بشاھد            ة،فنكتفي فیھ جاعتھ العقلی ا  شواھد  ش ة ، أم جاعتھ القلبی ل ش ض دالئ ھذه بع

وھو  " سھیل بن عمرو "ھ من تعنُّت واحد ،فإنھ یكفي عن ألف شاھد ویزید،وھو موقف
ارة       ھ وسلم عن العب ازل صلى اهللا علی " بسم اهللا " یملي  وثیقة صلح الحدیبیة ،حین تن

ارة "باسمك اللھم" إلى د رسول اهللا  "،وعن عب ى   " محم د اهللا   " إل ن عب د ب د  " محم ،وق
ھ،           د علی دًا ال مزی م  الغضب ح لم غیظا،وبلغ بھ ھ وس استشاط أصحابھ صلى اهللا علی

ھو صابر ثابت حتى انتھت وكانت بعد أیام فتحًا مبینا؛ فضرب صلى اهللا علیھ وسلم و
  ) ٣٥) (    بذلك أروع مثل في الشجاعة وبعد النظر وأصالة وإصابة  الرأي

  :الصبر المحمدي  -ھـ
ا،وعن معصیة        -كان الصبر( ى ال تفارقھ الى حت ى طاعة اهللا تع وھو حبس النفس عل

ھ       اهللا تعالى حتى ال تقرب خط علی ھ وال تس ى ال تجزع ل الى حت  -ھا،وعلى قضاء اهللا تع
ذي    ھو ُخلق محمد صلى اهللا علیھ وسلم،فقد صبر  وصابر طیلة عھد إبالغ رسالتھ ال
ى          الغ رسالتھ  حت ھ وإب م یتخلَّ عن دعوت ًا، ول دام ثالثًا وعشرین سنة،فلم یجزع یوم

الى أن تبلغھا،وباستع     ي شاء اهللا تع ا     بلغ بھا اآلفاق الت ى لن ة تتجل ف التالی راض المواق
  :حقیقة  الصبر المحمدي الذي ھو فیھ أسوة كل مؤمن ومؤمنة في معترك الحیاة

د            ة ،فق نھم بمك اءه  بی رة بق ریش طوال فت ى أذى ق لم عل ھ وس صبره صلى اهللا علی
ھ      رة وبأن الجنون م وه  ب بوه واتھم ره ، وس ى ظھ زور عل وا روث  الج ربوه وألق ض

م      ساحر مرة ،وبأن حابھ  وحاصروه معھ ذبوا أص ھ كاھن مرة، وبأنھ  شاعر مرة ،وع
وا     دام وبعث ھ باإلع وا علی ب، وحكم ي طال عب أب ي ش م ف ي ھاش ع بن نوات م الث س ث

  .رجالھم لتنفیذ الحكم إال أن اهللا  عز وجل سلَّمھ وعصم دمھ
ي         ون الت و صبره صلى اهللا علیھ وسلم عام الحزن حین ماتت خدیجة الزوجة الحن

اس،       ھ الن ین حرم ھ ح اس، وأعطت رده الن ین ط ھ ح اس، وآوت ھ الن ین كذب دقتھ ح ص
م        ...وواستھ حین اتھمھ الناس ھ ،فل دافع عن م الحاني الحامي الم ات الع وصبره حین م

ل و   توھن ھذه الرزایا من قدرتھ وقابل ذلك بصبر لم یعرف لھ في تاریخ األبطال مثی
  .ال نظیر



ي      وصبره في كافة حروبھ في بدر    ین وف ي حن تح وف وفي ُأحد وفي الخندق وفي الف
ل،        م یم م یفشل ول زم ول م ینھ الطائف حین حاربتھ البلدة كلھا ،وفي تبوك فلم یجبن ول
حتى خاض حروبا عدة وقاد سرایا عدیدة ،فقد عاش من غزوة إلى أخرى طیلة عشر 

  !!فأي صبر أعظم من ھذا الصبر؟!!! سنوات 
لم على الجوع الشدید،فقد مات صلى اهللا علیھ وسلم ولم و صبره صلى اهللا علیھ وس   

ط      د ق وم واح ي ی رتین ف دنیا      !!!یشبع من خبز الشعیر م ك ال و أراد أن یمل ذي ل و ال وھ
  ) ٣٦)(   لملكھا ولكنھ آثر اآلخرة ونعیمھا

  الرحمة المحمدیة
اء رحمة األقویاء الباذلین ولیست رحمة الضعف( كان صلى اهللا علیھ وسلم یرحم الناس

ا   )( البائسین،وكان یمارسھا ممارسة مؤمن بھا، متمضخ بعطرھا، مخلوق من عجینتھ
لناك إال  "حتى أن ربھ قال عن رحمتھ صلى اهللا علیھ وسلم لسائر الخلق) ٣٧ وما أرس

  "  بالمؤمنین رؤوٌف رحیم:" ،وقال عن رحمتھ للمؤمنین خاصة"رحمًة للعالمین
ا     وحین أوذي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ى  الطائف،وقف أھلھ لم في مكة فخرج إل

الى ضعف        ى اهللا تع دماه الشریفتان ، وشكا إل في صفین  یرمونھ بالحجارة ،فدمیت ق
د  (فنزل   جبریل علیھ السالم ، ...قوتھ وقلة حیلتھ وھوانھ على الناس  ا محم :" وقال ی
ة  "لو شئت أن أطبق علیھم األخشبین   ین بمك ت " جبل ھ رسول    " لفعل ال ل ة  ، فق الرحم

، و " ال ، لعل اهللا یخرج من بین ظھرانیھم من یعبد  اهللا ال یشرك بھ شیئا:" والتسامح
ي   قد صحت نظرة الرحمة والحلم المحمدیة ، ودخل الناس في ھذه األماكن وغیرھا ف

  !!!دین اهللا أفواجا 
ي     ان  یوص د ك داء دینھ،فق ھ ألع ي مقاتلت ى ف ًا حت لم رحیم ھ وس لى اهللا علی ان ص وك

ول        جی ان یق ھ السالح ، وك ع علی ال " شھ المقاتل  بأال یضرب إال من یضربھ أو  یرف
ى    تقتلوا امرأة وال ولیدًا وال شیخا وال تحرقوا نخیال وال زرعا، كما كان  یحرص عل

انتھم،فیقول    ي إھ ة ف وا الوجوه وال تضربوھا   :"عدم التمثیل بھم أو المبالغ "!! )(   إجتنب
٣٨ (  

ا  ( اري مم ي البخ دم        وورد ف ان یخ ًا ك ًا یھودی ھ أن غالم ي اهللا عن س رض رواه  أن
الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، فلما مرض،عاده الرسول الكریم فقعد على رأسھ وقال 

لم الغالم، فخرج    "أطع أبا القاسم :"فنظر إلى أبیھ  و ھو عنده،فقال" أسِلم :" لھ  ، فأس
  ) ٣٩"!!)(    أنقذه من النار الحمد هللا الذي:" النبي صلى اهللا علیھ وسلم وھو یقول

امى              راه یوصي  بالیت م، فن ة بھ لم یوصي بالضعفاء رحم ھ وس وكان صلى اهللا علی
  :؛ وبالنساء  قائًال"خیر البیوت بیت فیھ یتیم ُمكَرم:" قائال

ن  من ضلع أعوج    "  ان،   "إستوصوا بالنساء خیرا فإنھن ُخلق ا ملكت األیم د  (؛وبم فنج
  :ھ وسلم حین حضرتھ الوفاةآخر كلماتھ صلى اهللا علی

ا      "  یض بھ اد یف ا یك دره وم ا ص ر بھ ل یغرغ انكم،حتى جع ت أیم ا ملك الة، وم الص
  )٤٠!!!) (    لسانھ

ھ     لم بأمت ھ وس راھیم       ( ومن رحمتھ صلى اهللا علی ي إب الى ف ول اهللا تع و ق ان یتل ھ ك :" أن
ي و  ھ ِمنِّ ي فإنَّ ن َتِبعن اس َفَم ن الن رًا م َلْلن كثی نَّ أْض وٌر رب إنَُّھ ك غف اني فإن ن عص َم

  "رحیم



  "إن تعذِّبُھم فإنَّھم عباُدك وإن تغفرلھم فإنك أنَت العزیُز الحكیم:" ،وقول عیسى
م  -وبكى،فقال اهللا عز وجل" اللھم أمتي أمتي:" فرفع یدیھ قائًال ل   :" -وھو أعل ا جبری ی

ھ  فاتاه جبریل فسألھ ،فأخبره النبي صلى اهللا " ما یبكیك؟:" إذھب إلى محمد  فسلھ  علی
ھ :" وسلم ، فقال اهللا تعالى ك     :" یا جبریل إذھب إلى محمد فقل ل ي أمت ا سنرضیك ف إن

  ) ٤١")( ولن نسوؤك
  الوفاء المحمدي 
نتھ،ووفیًا     ( ھ،ووفیًا لحاض ًا  لرب ان وفی د ك لم باھرًا،فق ھ وس لى اهللا علی اؤه ص ان وف ك

  .لزوجاتھ،ووفیًا ألصحابھ، ووفیاً لسائر الكائنات
د             فقد  سألتھ ا اذا یجھ دماه لم ى تورمت ق ل حت وم اللی ان یق ًا  حین ك لسیدة عائشة یوم

نفسھ بھذا الشكل وقد غفر اهللا تعالى لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر،فكان رده صلى اهللا  
  !!!! ؟"أفال أكون عبدًا شكورا:" علیھ وسلم

اوة    وذات یوم زارتھ بالمدینة سیدة عجوز فخفَّ علیھ الصالة  والسالم للقائھا( ي حف ف
بالغة، وغبطة حافلة، وأسرع فجاء ببردتھ النفیسة وبسطھا على األرض لتجلس علیھا 

إنھا :" العجوز؛ وبعد انصرافھا سألتھ عائشة رضي اهللا عنھا عن سر حفاوتھ بھا فقال
  "!!!كانت تزورنا أیام خدیجة

الة ب       ي الص لمین ف ؤم المس ان ی ث ك ر حی ان المنب جد ومك ھ بالمس ین غرفت ع وب ض
كان یقطعھا كل یوم عند كل صالة ولقد أحب ھذه األمتار من األرض ألنھا ..خطوات 

ى     اء حت ا والوف ب لھ ذه الح د أخ الة، ولق ھ الص رة عین ى ق ى اهللا، وإل اه إل ت ممش كان
  )  ٤٢"!!!)(    ما بین منبري وبیتي روضة من ریاض الجنة:" أكرمھا وأجلَّھا وقال

ذه      ة ھ ات لروای ى األوق ن أحل لم ،      وم ھ وس لى اهللا علی ھ ص ا عن ص ألطفالن القص
وار            ىء األن وم ، حین تنطف ل الن ا قب ت م نفس ھو وق ي ال أو تكون   -وأكثرھا تأثیرًا ف

  .ویكون الطفل مھیئًا لالستماع والتخیل، ومن  ثم التفكیر فیما یسمع -خافتة
سموا عبق فإن لم یستطع الوالدان أن یصحبوا أطفالھم  في ھذه الروضة المحمدیة لیتن

م      معا معھ ا أن یس ار  ، فیمكنھم ب الثم ن  أطای وا م ار، ویقتطف احین و األزھ  -الری
لألستاذ  " األخالق  "وھم في الطریق إلى  النزھة األسبوعیة مثًال  أشرطة   -بالسیارة

تكلم  ار والصغار      -عمرو خالد التي ت ھ الكب عن شتى األخالق     -بأسلوب واضح یفھم
  .لدي الرسول الكریم اإلسالمیة ،ومظاھر كل ُخلق

م         ق لھ د یخل ا ق ولعلھ من المفید اإلشارة إلى أن تعلیم أخالق الرسول الكریم ألطفالن
مشكلة وھي  أنھم سیواَجھون في المجتمع بمن یتصرفون بعكس ھذه األخالق،فیرون 
ھ     بون ألتف اب، ویغض ابزون باأللق رون، ویتن ون، ویتكب ذبون، ویغش رانھم یك أق

باب ل ...  األس م     ب ى أنھ م عل املون معھ د یتع ران ق ؤالء األق ك أن ھ ن ذل وأ م واألس
دم      !!! ضعفاء أو أغبیاء لتمسكھم بھذه األخالق م إحباطا واضطرابًا وع مما یسبب لھ

في أن یندم الوالدان على تربیة  -أحیانًا-وقد یتسبب ھذا...ثقة فیما تعلموه من والدیھم   
ذا     ... ألخالقأوالدھم على األخالق في زمن ال یقدِّر ا ذِِّر من ھ لكن كاتبة السطور تح

ھ     ا فعل د أن م اإلحساس المدمِّر،وذلك المدخل من مداخل الشیطان على المؤمن، وتؤك
ال     لم ق ي   :" الوالدان ھو الصحیح ، والدلیل أن الرسول صلى اهللا علیھ وس ربكم من أق

اھم األ    "  مجلسًا یوم القیامة أحاسنكم أخالقًا د علَّمن ا ق إذا كن اء مرضاة اهللا     ف خالق ابتغ



م فرجا و مخرجا؛ وأن النصر         ھ سبحانھ  سیجعل لھ تعالى، فالبد من أن نوقن في أن
  .حلیفھم ،إن لم یكن في الدنیا ففي اآلخرة -بإذن اهللا  -في النھایة سیكون

   
فة           اذج المؤس ك النم رى  تل نھم لنفسھ حین ی ل م ول ك كما ینبغي أن نعلم أطفالنا أن یق

ى حق   :" لسوء الخلق ا عل ون   "، "أن م المخطئ م  ھ أخالقي    " ،"إنھ ي أن أتمسك ب واجب
ى وجھ     -حتى یفعلوا مثلي یوًما ما د عل كما فعل رسول اهللا حین كان ھو المسلم الوحی

  !"وإن لم یفعلوا أكون من الفائزین  بالجنة  إن شاء اهللا   -األرض
ذین یشاركونھم ھ      دقاء ال ار األص ك   وینبغي أن نساعدھم على اختی إن ذل ذه األخالق،ف

  . یعینھم ،ویشعرھم أنھم  لیسوا بغرباء في المجتمع
اً    م دائم دعاء لھ ى ال ال     :" وال ننس الح األعم لمین لص د أوالدي وأوالد المس م اھ اللھ

ھ ال    یئھا ،فإن نھم س رف ع ت ،واص نھا إال أن دیھم ألحس ھ ال یھ الق واألھواء،فإن والخ
  "یصرف عنھم سیئھا إال أنت

  "نت َخلقھم ،فحسِّن ُخُلقھماللھم كما حسَّ"
  :  مرحلة مابین الرابعة عشرة والسادسة عشرة

من الُمجدي في ھذه المرحلة أن یقوم الوالدان بعقد المسابقات في اإلجازة الصیفیة بین 
ل        ادي لعم ة أو الن دقاء بالمدرس ران أو األص ارب أو الجی ن األق رانھم م األوالد وأق

  : علیھ وسلم  ، بحیث تشمل موضوعاتھا مثال أبحاث صغیرة عن سیرتھ صلى اهللا
  حالة البشریة قبل مولده صلىاهللا علیھ وسلم

  حادثة الفیل
  عبد اهللا ، وآمنة 

  مولده صلى اهللا علیھ سلم وقصتھ مع حلیمة 
  طفولتھ صلى اهللا علیھ وسلم وصباه  
  فترة شبابھ وزواجھ من خدیجة رضي اهللا عنھا 

  وجاتھ رضوان اهللا علیھن عالقتھ صلى اهللا علیھ وسلم بز
  عالقتھ صلى اهللا علیھ وسلم   ببناتھ وخاصة فاطمة 

  .عالقتھ  صلى اهللا علیھ وسلم بأصحابھ وحبھ لھم وحبھم لھ
  معجزاتھ صلى اهللا علیھ وسلم قبل وبعد نزول الوحي

  
م        وبھم ؛ألنھ ي عقولھم،وقل ًا ف ر ثبات ون أكث رءون،و یكتب ا یق ل م ة تجع ذه الطریق فھ

ا و           سیبذلون  م كتابتھ ا، ث ا، وترتیبھ ات،  وتجمیعھ ك المعلوم ي البحث عن تل د ف الجھ
  .صیاغتھا بشكل جید

  .وینبغي مكافأة من قاموا بإعداد أبحاث جیدة بھدایا نعرف مسبقا أنھم یحبونھا  
  : كما یمكن إھداء الطفل أو مكافاتھ  بكتب مثل

وم    " ھمعجزات النبي صلى اهللا علیھ وسلم ودالئل  صدق نبوت "   راھیم جلھ للشیخ  إب
  . لعبد الحمید جودة االسحار"  محمد صلى اهللا علیھ وسلم "  والشیخ محمد حماد، و 

  كیف نقیس حبنا للنبي صلى اهللا علیھ وسلم؟  -٦



ا  ي ألبناءن ة -ینبغ ذه المرحل ي ھ لم   -ف ھ وس لى اهللا علی ي ص بھم للنب وا أن ح أن یعرف
وا    ي أن یقول ال یكف ي         یحتاج إلى برھان ،ف ك  ف ر ذل ا ینبغي أن یظھ ھ وإنم م یحبون أنھ

اس    ى قی اعدھم عل ن أن تس ي یمك ئلة الت ض  األس ي بع رفاتھم؛،وفیما یل الھم وتص أفع
  :  مدى  حبھم للرسول الكریم

  ھل تصلي علیھ كثیرًا؟      -١
یم  (إن المحب ال یفتر عن ذكر حبیبھ والدعاء لھ،   د  " وكما یقول اإلمام بن الق إن العب

ھ      كلما أ ة لحب ھ واستحضار محاسنھ الجالب كثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلب
ره       ھ،وإذا أعرض عن ذك ع قلب تضاعف حبھ لھ وتزاید شوقھ إلیھ،واستولى على جمی

  ) ٤٣")(     واستحضار محاسنھ بقلبھ نقص حبھ من قلبھ
  ھل قرأت سیرتھ؟ -٢

  .  وأخبارهإن المحب لیشتاق إلى معرفة نشأة حبیبھ، وتطورات حیاتھ 
  ھل عرفت ھدیھ؟ -٣

ھ   وال  حبیب دات وأق ار ومعتق ة أفك غوفًا لمعرف ون ش ق (إن المحب یك ذا  یتحق ل ھ ولع
  ")ریاض الصالحین" بقراءة كتب األحادیث المبسطة مثل

  ؟)الواجب منھا والمستحب(ھل تتبع سنتھ -٤
ى سنتھ     (إن المحب یكون مولعًا  بتقلید حبیبھ التعرف عل ق ب من خالل   ولعل ھذا یتحق

  ")   منھاج المسلم"،و"فقھ السنة"كتابي 
  ھل زرت مدینتھ؟ -٥

  .إن المحب  لیشتاق إلى دیار حبیبھ، والمشي فوق خطواتھ
  ھل تحب آل بیتھ الكرام وأصحابھ وأتباعھ رضوان اهللا تعالى علیھم؟-٦

  .إن المحب یحب أحباب حبیبھ
  ھل تحدثت عنھ  مع غیرك ممن ال یعرفون عنھ شیئا؟ -٧
  .ن المحب یود دائماً لو ظل یتحدث عن حبیبھ مع كل الناسإ

  ھل ترضى بحكمھ فیما شجر بینك وبین غیرك من خالفات؟ -٨
د      ب ھو محم ان الحبی إن المحب لیرضى بحكم حبیبھ في شتى األحوال،فما بالك إذا ك

  !صلى اهللا علیھ وسلم الذي ال ینطق عن الھوى؟ 
ا  ب  اتھم كلھ ت إجاب إذا كان م"؛ف ى  ،ف"نع ة عل ت اإلجاب ا إن كان ھ  بالفعل،أم م یحبون ھ

ئلة ب ض األس ي  " ال"بع ر ف ادة  النظ ھم ، وإع وا أنفس ى أن یراجع اجون إل م  محت فھ
  .طریقة حبھم لھ صلى اهللا علیھ وسلم

ا ب   اتھم كلھ ت إجاب م "وإذا كان ھ     " نع ھ صلى اهللا علی ي رؤیت دیدة ف ة ش وشعروا برغب
ھ وسلم في الدنیا،فیمكن أن نروي لھم ھذ بشكل   -ه القصة اللطیفة؛مع توضیح أن رؤیت

  :فضٌل من اهللا، وعطیَّة یھبھا لمن یشاء من عباده المؤمنین -عام
ي        :" جاء تلمیذ إلى أستاذه وقال(  لم ف ھ وس رى رسول اهللا صلى اهللا علی ك ت علمت أن

اك تاذ" رؤی ال األس ي؟:" ،فق ا بن د ی اذا تری ال " فم ف  أراه:" ق ي كی ي "علِّمن إني ف ،ف
ف        :" إلى رؤیاه،فقال لھ شوق ة ألعلمك كی ذه اللیل اول العشاء معي ھ فأنت مدعو  لتن

  "تراه صلى اهللا علیھ وسلم



ب              ھ الماء،فطل ع عن ام، ومن ي الطع ح ف ھ من المل ر ل ذي أكث ذ ألستاذه  ال وذھب التلمی
ھ       ال ل ام،ثم ق ده من الطع ى أن یزی م وإذا  :" التلمیذ الماء ،فمنعھ األستاذ ،بل أصر عل َن

لم       است ھ وس ي صلى اهللا علی رى النب ف ت ذ    "یقظت قبل الفجر فسأعلمك كی ات التلمی ،فب
ل أن أعلمك    :"یتلوى من شدة العطش والظمأ، فقال لھ أستاذه  حین استیقظ  ي قب أي بن

ال  " ھل رأیت اللیلة شیئا؟ :"كیف تراه أسألك م :" ق ھ  "نع ال ل ت؟  " ،ق ا رأی ال " م :" ،فق
ار تجري وا     ت األمطار تمطر،واألنھ ار تسیر رأی ال األستاذ  " لبح ك  :" فق دقت نیت ص

  )٤٤!!!")(    فصدقت رؤیتك ،ولو صدقت محبتك لرأیت رسول اهللا
   

لم      ھ وس ھ  صلى اهللا علی ومن األمور  بالغة األھمیة أن نوضح لھم  الفرق بین أن نحب
وبین أن نغالي ونتعدى الحد،فمن أراد أن ُیرضي اهللا بحب النبي  صلى اهللا علیھ وسلم 

  !!!ھ أن یحبھ كما أراد اهللا ورسولھ، ولیس كما یوافق ھواه فعلی
ادة  یجب أن تكون خالصة     ( ومن منطلق أن حبھ صلى اهللا علیھ وسلم عبادة،فإن العب

ذین     لوجھ اهللا تعالى ،كما یجب أن تكون على طریقة رسول اهللا ، وإذا خرجت عن ھ
ا         ى صاحبھا،فقد ق ردودة عل م فھي م الى الشرطین،صارت بدعة،ومن ث وَم " ل  تع الی

م     "أكملُت لُكم دیَنكم وأتممُت علیُكم نعمتي ورضیُت لكُم اإلسالَم دینا دین ول م  ال د ت ،فق
ان         د ك ي أن نغیره،فق ا ال ینبغ الى لن اه اهللا تع ھ،وما ارتض دث عن م یتح یئًا ل رك ش یت

من الصحابة رضوان اهللا تعالى علیھم  أشد حبًا لھ ، ولكنھم  لم یكونوا یفعلون محرمًا 
ار    أجلھ صلى اهللا علیھ وسلم؛ فكانوا ال یقومون إلیھ حین یأتیھم،كما یقوم األعاجم الكف

ال ُتْطروني كما :" لملوكھم ؛ وكانوا ال یبالغون في إطراءه  حین نھاھم عن ذلك قائًال 
  "عبد اهللا ورسولھ: "أطرت النصارى المسیح بن مریم،فإنما أنا عبٌد هللا ، قولوا

  :اهللا علیھ وسلم رجل فراجعھ في بعض الكالم،فقالوحین جاءه صلى 
  "ما شاء اهللا :" بل قل"   أجعلَتني مع اهللا ندًا؟:" ،فقال لھ"ما شاء اهللا وشئت" 

لم    -فال ینبغي أن ُنغضب اهللا سواء بالمغاالة في مدحھ ھ وس ھ    -صلى اهللا علی ان نرفع ب
ل أو    لم  بالعق ھ وس لى اهللا علی ھ ص دره ، أو  بمجافات وق ق بف ا ... القل ن علین ولك

  )٤٦(  ،)٤٥)(     بالوسطیة، وھي  التزام السنة
ھ        ھ ال یجوز االستغاثة برسول اهللا صلى اهللا علی ومن ثم فعلینا أن نعلم أطفالنا مثًال أن
ا           ل كم ا ال ینبغي أن نفع ا  شیئا، كم ك  لن ھ ال یمل د وفاتھ،ألن وسلم،أو االستجارة بھ بع

ول     یفعل البعض عند قبره الشریف   الى یق ع الصوت  ألن  اهللا تع وا  :" من رف ال ترفع
َبط            بعض أن تح ِر بعضكم ل القول كجھ ھ ب روا ل ي وال تجھ وَق صوِت النب أصواَتكم ف

، وال ینبغي أن ندعو أمام قبره ونحن ننظر   )٢-الحجرات"(أعماَلكم وأنتم ال تشعرون
ن    اح م ا المب ة ،أم ون للقبل ن متوجھ دعو ونح حیح أن ن ى القبر،والص ن إل ول ونح الق

  .ننظر للقبر ،فالسالم علیھ واإلكثار من الصالة علیھ
كما ینبغي أن نتحدث معھ عن بعض األحادیث الضعیفة أو  الموضوعة  التي شاعت  

ا     "و "     من حج ولم یزرنى فقد جفاني" بین الناس،مثل اتى فكأنم د مم ى بع من زارن
ًا عل  " و"زارنى فى حیاتى   ھ إال اهللا    رأیت لیلة ُأسري بي مكتوب ى ساق العرش  ال إل

  ..."محمد رسول اهللا
  :  من تجارب األمھات



لم     * ھ وس لى اهللا علی ول ص یرة الرس اره س ة أظف ذ نعوم ا من ي لطفلھ ت األم تحك كان
ره   ارة قب الى بزی ھ اهللا تع ره أكرم ن عم رة م غ العاش ھ،ولما بل ھ وَخُلق ان َخلَق ف ك وكی

ا       ال لھ اد ق ا ع لم، ولم ھ وس لى اهللا علی ى      :"ص دًا وأتمن ول ج ب الرس ي أح إن
ة       دون لحی ا أفضلھ ب ًا؛ فأن ! رؤیتھ،ومقابلتھ في الجنة ؛  ولكني ال أحبھ أن یكون ملتحی

راه ستحبھ       :" فكان على األم أن تتصرف بلباقة فقالت لھ ك حین ت ي أن ا بن أنا متأكدة ی
ًا أم ال  ان ملتحی واء ك ر بكثیر،س ائالً "أكث ر ق ھ أص دون :"،ولكن ھ ب ا أحب  ال، أن

ھ؟   :" ،فقالت لھ األم "اللحیة ي الرسول لحیت ال  " ھل تعلم لماذا كان  یرب ت  "ال"ق ،فقال
لم أن   :" لھ ھ وس ألن الیھود كانوا یحلقون اللحیة،ویعفون الشارب، فأراد صلى اهللا علی

ال، ال یصح  :" فرد على الفور!" أم أنك كنت تفضل أن نتشبھ بھؤالء القوم؟...یخالفھم
  . وانتھى الحوار، ولم یعد یتكلم في ھذا الموضوع أبدًا "أن نتشبھ بھم أبدًا

زمالء ال یلتزمون       ** ران وال ا من الجی حاب ابنھ وكانت أم أخرى  تعاني من أن أص
ھ ال   باألخالق التي ربتھ علیھا،مما تسبب لھ في إحباط وعدم ثقة في تلك األخالق؛ ألن

دعو م      ررت األم  أن ت دقاءه وزمالءه،فق ن أص ذ ع د أن یش ؤالء   یری ن ھ ة م جموع
ة         ي نھای ھ ، وف ي لدی اب الت ف األلع ھ بمختل األصحاب في اإلجازة الصیفیة لیلعبوا مع
م لتحكي         س معھ ات وتجل ض الفطائر والعصائر أو المرطب الجلسة كانت تقدم لھم بع
دة             ع توضیح فائ لم م ھ وس ین من أخالق الرسول صلى اهللا علی ق مع قصصًا عن ُخُل

ق ،    ذا الُخُل زام بھ ركھم       االلت دیثھا،فكانت تت وا ح ًا لیكمل ا أحیان م یقاطعونھ انوا ھ وك
د       -ألن ذلك یسعدھم -یتكلمون ق واح دیث عن ُخُل ي بالح ثم تكمل حدیثھا؛ وكانت تكتف

رة     ل م ي ك لوكیاتھم         ...ف ي س وظ  ف ور ملح ازة بتط ة اإلج ي نھای عرت ف ى ش حت
  .جمیعًا،وفي طریقة حدیثھم عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ھ،و        ** * لم ، وطباع ھ وس لى اهللا علی ھ ص ا عن أخالق ة تحكي ألطفالھ ت أم ثالث وكان
وا       د فھم م ق ت أنھ كیف كان یفكر، وكیف كان یحل شتى أنواع المشكالت،حتى اطمأن

ان  :" ذلك جیدًا،فصارت بعد ذلك كلما مر أحدھم بمشكلة جمعتھم وسألت ُترى كیف ك
  "سیحلھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؟

فكانت بذلك  تعلمھم كیف یطبقون َھدَیھ صلى اهللا  ...تكافىء من یقدِّم الحل الصحیح ثم
ادوا         ر ،ویعت ي الِكَب ك ف ادوا ذل ى یعت ددة، حت علیھ وسلم في حیاتھم بطریقة عملیة متج

  . أیضا مشاركة  بعضھم البعض في حل مشكالتھم
ة  ا     -وختامًا، فما ھذه العجال الى بھ ع اهللا تع ي أرجو أن ینف ة یمكن أن     -الت إال نقطة بدای

لم     ھ وس ھ صلى اهللا علی د  -ینطلق منھا الوالدان والمربون لیعینوا  أبناءھم على محبت بع
ون      ا یقول حة م د من ص حابة        -التأك ة  ص ة  لغرس محب اع نفس الطریق ن اتب ا یمك كم

ول اهللا  یھم -رس وان اهللا عل ھ   -رض اهللا التوفیق،وعلی ا؛ وب وب  أطفالن ي قل ف
  .مد هللا رب العالمینالُتْكالن،والح

******  
  المصادر
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ب         ركة أری اج ش ن إنت غوط م رص مض ى ق ة عل رات متاح م اهللا  : محاض درس إس
  " البدیع"

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  بناء شخصیة الطفل في میزان الشریعة

ك           اھتمت الشری   دنیا، وذل ذه ال ى ھ د إل ي تسبق مجيء الول ة الت عة اإلسالمیة بالمرحل
ول      ك ق ال ذل بوطة، مث د مض س وقواع ى أس ًا عل زواج مبنی ون ال ن أن یك ًا م انطالق

  )١(<تخیروا لنطفكم، فانكحوا األكفاء، وأنكحوا إلیھم>[: الرسول 
ز        ا ال وم فیھ ي یق ور الت ة األم ھ،   وأثناء الزواج اعتبرت الشریعة غالبی وج تجاه زوجت

ا      اب علیھ ادة، یث واع العب ن أن ًا م ا نوع اه زوجھ ة تج ا الزوج وم بھ ي تق ور الت واألم
ؤجر  >[: اإلنسان، دلیل ذلك قول الرسول  إنك مھما أنفقت على أھلك من نفقة، فإنك ت

  )٢(<حتى اللقمة التي تضعھا فم امرأتك
الجنسیة، بل تعتبر الزواج ولذلك ال تعتبر الشریعة الزواج فقط من أجل إشباع الرغبة 

لم،   ل المس اء الجی ان، وإنش ة اإلنس تمرار ذری نفس، واس اف ال ة، كإعف داف راقی ذا أھ



دقة،     >[: مصداق ذلك ما أخرجھ اإلمام مسلم من قول الرسول  دكم ص ي بضع أح وف
ال    ! یا رسول اهللا: قالوا ا أجر؟ ق ھ فیھ و وضعھا    : أیأتي أحدنا شھوتھ ویكون ل تم ل أرأی

ا   : بلى، قال: كان علیھ وزر؟ قالوافي حرام أ ھ فیھ فكذلك لو ضوعھا في الحالل كان ل
  •<أجر

ي             ي تناسب المرب بعض الصفات الت ي ب ن التحل زوج والزوجة م د لل زوج الب وبعد ال
ا اجح، منھ دال    : الن ر، واالعت ة والیس اة، والمرون م واألن ق، والحل ة، والرف الرحم

ة     و أمام ا رواه أب ك م ال ذل طیة، مث ي    ]:والوس ت النب رأة أت دان،  [ أن ام ا ول ومعھ
د الصبیین بكى،      م إن أح فأعطاھا ثالث تمرات فأعطت كل واحد منھما تمرة تمرة، ث

والدات حامالت >: ـ[فشقت الثالثة، فأعطت كل واحد منھما النصف، فقال رسول اهللا 
  •)٣(<رحیمات بأوالدھن، لوال ما یصنعون بأزواجھن دخل مصلیاتھن الجنة

الشریعة تواكب اإلنسان أثناء والدتھ، وأثناء رضاعھ، وذلك بھدف توجیھھ  كذلك فإن
ق      : نحو الخیر، مثال ذلك ك، حل دعاء والتحنی والدة، ال د ال األذان واإلقامة في أذنیھ بع

  •شعره، العقیقة، والتسمیة، وما الى ھنالك
  :اھتمام الشریعة اإلسالمیة ببناء شخصیة الطفل> 

ال   تدل الوقائع بال ریب عل ر الفع ى أھمیة بناء وتكوین الشخصیة التي سیكون لھا األث
ة،       ة الطفول ى مرحل ز عل ي التركی في حیاة األفراد والجماعات، ویكون ذلك واضحًا ف

رة     ي ھری ال ] مصداق ذلك ما أخرجھ البخاري عن أب ال رسول اهللا   : ق ا من   >[: ق م
ة  مولود یولد إال یولد الفطرة، فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أ و یمجسانھ، كما تنتج البھیم

  ؟<بھیمة جمعاء، ھل تحسون فھیا من جدعاء
  :ومن أھم المجاالت التي اھتمت بھا الشریعة ما یلي

حیث اعتبرت الشریعة اإلسالمیة زرع التوحید في نفس  : االھتمام بالجانب العقدي -أ
لم الغالم من بني یع[ كان رسول اهللا >: الطفل شیئًا مھمًا جدًا، دلیل ذلك قول أبي أمیة

ي    {: ھاشم إذا أفصح سبع مرات ھ شریك ف وقل الحمد هللا الذي لم یتخذ ولدا ولم یكن ل
  •)٤(}١١١:سورة اإلسراء(}الملك ولم یكن لھ ولي من الذل وكبره تكبیرا

ن    ك لیتحص ل، وذل یة الطف ي نفس ولھ ف ب اهللا ورس رس ح ى غ ریعة إل ت الش م انتقل ث
ي عن   الطفل من كل ما یعترضھ من مشاك ل ومصاعب، دلیل ذلك ما أخرجھ الطبران

ھ     : أدبوا أوالدكم على ثالث خصال  >: قال[ أن النبي ] علي  یكم وحب آل بیت حب نب
  •<وتالوة القرآن

ال       دة، مث داء من أجل العقی واھتمت الشریعة أیضًا بتربیة األطفال على التضحیة والف
  •روجذلك حكایة أھل األخدود، والتي ورد ذكرھا في سورة الب

جعن            ات یش ت األمھ ث كان ة، حی ذه األم ل األول من ھ ھ حال الرعی وھذا ما كان علی
ارون ویتسابقون        ال یتب ان األطف رحن باستشھادھن، وك أطفالھن على الجھاد، وكن یف

اص      ي وق ن أب ال ] في الخروج للجھاد وقتل الطغاة، ومثال ذلك ما رواه سعد ب رد : ق
اص عن م    [ رسول اهللا  ي وق ن أب ر،       عمیر ب در واستصغره، فبكى عمی ى ب خرجھ إل

ي وجھي    : فعقدت علیھ حمالة سیفة، وقال: فأجازه، قال سعد ا ف ولقد شھدت بدرًا، وم
  •)٥!(إال شعرة واحدة أمسحھا بیدي



وب إال    : االھتمام الكبیر بأمور العبادات -ب ي القل و ف ذلك ألن العقیدة ال تثبت وال تنم
ال      ذلك ق ادة، ول اء العب الى إذا سقیت بم ا ال      {: تع ك بالصالة واصطبر علیھ ر أھل وأم

  •)١٣٢: سورة طھ(}نسألك رزقًا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى
ى الصالة     ل عل ولیس الطفل مكلفًا بالعبادات، إنما ھي مرحلة تمھیدیة یتعود فیھا الطف
ع     ور الجم ى حض ة، وعل ماع اآلذان واإلقام ى س جد، وعل اد المس ى ارتی وعل

  ••والجماعة
داق ذ ال    مص ا ق ي اهللا عنھم رو رض ن عم داهللا ب ا رواه عب ك م ول اهللا  : ل ال رس [: ق

وا      > اء عشر، وفرق م أبن ا وھ مروا أوالدكم بالصالة وھم أبناء سبع، واضربوھم علیھ
  •)٦(<بینھم في المضاجع

حاً  ال ناص دما ق عود عن ن مس ن اب ي اهللا ع الة، : ورض ي الص ائكم ف ى أبن افظوا عل ح
  •عادةوعودوھم الخیر، فإن الخیر 

حیة  -ج میة والص ھ الجس ن بنیت ى حس د عل ة  : التأكی ھ الفرص الل إعطائ ن خ ك م وذل
ول عمر رضي اهللا       ك ق داق ذل السانحة للعب والریاضة والمسابقات ونحو ذلك، مص

  •علموا أوالدكم السباحة والرمایة وأن یثبوا على الخیل وثبًا: عنھ
فع على الطفل عندما یكبر، كذلك فقد ركزت الشریعة على عدة أسس صحیة تعود بالن

ل            ي األك ة ف نن النبوی اع الس افر، واتب یم األظ واك، وتقل نة الس ى س ود عل ل التع مث
ن شریك           د عن أسامة ب ام أحم ا أخرجھ اإلم ك م والشرب والنوم ونحو ذلك، دلیل ذل

ال : وجاءت األعراب فقالوا[ كنت عند النبي : قال ا   >: یا رسول اهللا أنتداوي؟ فق م ی نع
و      عباد اهللا ٍد ھ ر داء واح فاء غی ھ ش  تداووا، فإن اهللا عز وجل لم یضع داًء إال وضع ل

  •<الھرم
وخاصة مع الوالدین، والعلماء، والكبار في السن، : التركیز على اآلداب واألخالق -د

  •والصغار، واألخوة، والجیران، ونحو ذلك
ما نحل والد >: قال[ دلیل ذلك ما أخرجھ الترمذي عن سعید بن العاص أن رسول اهللا 

  •<ولدًا أفضل من أدب حسن
وفي السنة النبویة آداب معینة تختص بالطعام، وبالمظھر، وباللباس، وباإلنصاف وما 

  •إلى ھنالك
والشریعة اإلسالمیة ركزت على بناء الطفل بناًء اجتماعیًا، بحیث یستطیع التكیف مع 

طحبھ  ك إال إذا اص ون ذل ك، والیك و ذل غار ونح ار والص الس   الكب ى مج ھ إل وه مع أب
  •الكبار، وإلى اختیاره لألصحاب واألصدقاء

ك من خالل غرس            ل، وذل ب التعلیمي والتفكري للطف ى الجان وكذلك فقد ركزت عل
بطة           م المنض الس العل ى مج ودة ال ب الع ى جان ز عل ھ، والتركی ي نفس م ف ب العل ح

  •بالضوابط الشرعیة والبعیدة عن الغلو والتطرف
د   لقد جرب الع! أجل ین، والب الم األنظمة الوضعیة في مجال التربیة، ثم عاد بخفي حن

من العودة الى ما جاء بھ القرآن الكریم، والرسول األسوة، وعسى أن یصلح آخر ھذه 
ي رسول اهللا أسوة     {: األمة بما صلح بھ أولھا، مصداق ذلك قولھ تعالى م ف لقد كان لك

  •)٢١: سورة األحزاب(}هللا كثیرًاحسنة لمن كان یرجو اهللا والیوم األخر وذكر ا
  والحمد هللا رب العالمین



  ھوامش
  •)٢٩٢٨(رقمھ : صحیح الجامع الصغیر -١
  • ١٧٢/١: مسند اإلمام أحمد -٢
  • ١٧٤/٤: مستدرك الحاكم -٣

============  
  .    ٤٥٠: تربیة األبناء في اإلسالم   عدد القراء 

ى      ربین العمل عل اء والم ات االب ان، من       ان من اكبر واجب ائھم باصول االیم ط ابن رب
ان         ة واالیم ان بالمالئك الى واالیم اهللا تع ان ب ة، كاالیم الحقائق االیمانیة، واالمور الطیب
ار     ة والن اب والجن ث والحس ر والبع وم االخ ل والی ان بالرس ماویة واالیم ب الس بالكت

  .وسائر الغیبیات
ان االسالم من صال        م ارك د اوالدھ اتھم تعوی اة وحج   ومن اكبر واجب .. ة وصوم وزك

ام      ادة واخالق واحك دة وعب .. وكذلك تعلیمھم مبادئ الشریعة وتعالیم االسالم، من عقی
ادة       دة وعب الم عقی ًا باالس د مرتبط ى الول ك اال لیبق ل ذل ا ك ًا   .. وم ھ منھاج ال ب متص

ًا وسوى الرسول        -ونظامًا رآن إمام فال یقبل سوى االسالم دینًا وال یرضى سوى الق
  .علیھ وسلم قدوة وقائدًا صلى اهللا

  والیك اھم االرشادات النبویة الشریفة
  ).ال الھ اال اهللا(الفتح على الولد بتعلیمھ التوحید * 

ال     ھ ق لم ان ھ وس ى   : (عن ابن عباس رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علی افتحوا عل
  ).صبیانكم اول كلمة بال الھ اال اهللا

ا     دة االیم د وعقی ة التوحی بي  لتكون كلم رع سمع الص ا یق ھ   . ن اول م ا ینطق ب واول م
  ..لسانھ فتستقر بعد ذلك في فؤاده

  أمره بالعبادة وھو في السابعة* 
لم   ھ وس لى اهللا علی ي ص ن النب د روي ع بع  :(فق اء س م ابن الة وھ م بالص روا اوالدك م

  ).واضربوھم علیھا وھم ابناء عشر وفرقوا بینھم في المضاجع
  لحرامتعریفھ أحكام الحالل وا* 

اس       ن عب ھ عن اب اب نواھی حیث یعتاد الولد منذ نشأتھ على االمتثال ألوامر اهللا واجتن
اعملوا بطاعة اهللا واتقوا معاصي اهللا  (قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم : رضي اهللا عنھ

  ).ومروا اوالدكم بامتثال االوامر واجتناب النواھي فذلك وقایة لھم ولكم من النار
  .وة القرآن وحب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وآل بیتھتربیتھ على تال*

ال         لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ھ ان النب رم اهللا وجھ وا  :( روى الطبراني عن علي ك ادب
رآن   .. اوالدكم على ثالث خصال حب نبیكم وحب آل بیتھ وتالوة القرآن ة الق فان حمل

  ).في ظل عرش اهللا یوم ال ظل اال ظلھ مع انبیائھ واصفیائھ
آثر         * حابة وم اة الص لم وحی ھ وس كما وینبغي تعلیمھم غزوات الرسول صلى اهللا علی

ة            ادًا وبطول زة وجھ ین ع یر االول دوا بس ى یقت الم حت ارك االس ذاذ ومع ادة االف الق
  .ویتمسكوا بالقرآن الكریم تالوة وفھمًا ومنھاجًا

 صلى اهللا كنا نعلم اوالدنا مغازي رسول اهللا(یقول سعد بن ابي وقاص رضي اهللا عنھ 
  .علیھ وسلم كما نعلمھم السورة من القرآن



ھ         ھ عن أل ام ب بمنظره فس ى من االعراب فاعج د رأى فت ن زی روى ان الفضل ب وی
ھ الشعر          : فقالت تاله وعلمت رآن ف ظ الق ى المؤدب فحف لمتھ ال اذا اتم خمس سنوات اس

داده    ھ واج اثر ابائ غ الحل   .. فرواه ورغب في مفاخر قومھ ولقن م ا بل ى   فلم ھ عل م حملت
ل   اق الخی ى          ..اعن وت الحي واصغى ال ین بی بس السالح ومشى ب رس ول فتمرس وتف

  ..صوت الصارخ
ى     .. ارشادھم الى االیمان باهللا تعالى وبالتامل والتفكر في خلقھ* م ال ى یصلوا معھ حت

ولھم     . االیمان عن اقتناع وحجة وبرھان ى عق ؤثروا عل فال یستطیع دعاة االلحاد ان ی
  . یستطیع احد ان یضعف نفسیاتھم المؤمنةالناضجة وال

درة     . وعلیھم ان یزرعوا في نفوسھم التقوى والخشوع هللا ى ق تح بصائرھم عل حتى تف
ل احوالھم        .. اهللا ومعجزاتھ في خلقھ ي ك ة هللا ف یھم روح المراقب یھم ان یغرسوا ف وعل

ا   وذلك بتعوید االوالد ان اهللا مطلع علیھم یعلم سرھم وجھرھم ویعلم خائنة االعین وم
ویشعرون ان اهللا سبحانھ وتعالى ال یقبل .. حتى یتعلموا االخالص هللا.. تخفي الصدور

ھ اهللا   ھ وج د ب ًال اال اذا قص نھم عم ذموم .. م ق م ن خل دوا ع یھم ان ال .. وان یبتع فعل
  .یحقدوا وال یحسدوا وال یغتابوا او یقبلوا على الشھوات الباطلة

ا  فعن ابن عباس رضي اهللا عنھ قا ل كنت خلف النبي صلى اهللا علیھ وسلم یومًا فقال ی
غالم اني اعلمك كلمات احفظ اهللا یحفظك، احفظ اهللا تجده امامك اذا سألت فاسأل اهللا   
م         يء ل وك بش ى ان ینفع وا عل و اجتمع ة ل م ان االم اهللا واعل تعن ب تعنت فاس واذا اس

بشيء لم یضروك اال  ینفعوك اال بشيء قد كتبھ اهللا لك وان اجتمعت على ان یضروك
  .بشيء قد كتبھ اهللا علیك رفعت االقالم وجفت الصحف

==============  
  كیف نربي أبناءنا تربیة صالحة 

  حمد حسن رقیط 
اَرُة    { :قال اهللا تعالى  اُس َواْلِحَج ا النَّ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْھِلیُكْم َنارًا َوُقوُدَھ

  .  }ا َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد ال َیْعُصوَن اللََّھ َما َأَمَرُھْم َوَیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُروَنَعَلْیَھ
: إذا مات اإلنسان انقطع عنھ عملھ إال من ثالثة:"وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  ).  رواه مسلم" (إال من صدقة جاریة أو علم ینتفع بھ أو ولد صالح یدعو لھ 
أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك : "سمعت ابن عمر یقول لرجل: حاطبي قالوعن ال

  ماذا أدبتھ؟ 
  . رواه البیھقي" وماذا علمتھ؟ وإنھ لمسؤول عن برك وطواعیتھ لك 

  اإلھداء 
ذین              ا ال رة أعینن ا وق ى أبنائن ي وإل اني صغیرًا فأحسنا تربیت ذان ربی ي الل إلى أمي وأب

  . نحب لھم طریق الھدى والرشاد
  . إلى األمھات واآلباء الذین یرجون ألبنائھم الخیر والصالحو

  . وإلى المربین الذین یتحملون مسؤولیة التربیة وأمانة التوجیھ
  أھدي ھذا الكتاب 

  المؤلف    
  المقدمة  



ى       ھ إل حبھ ومن دعا بدعوت الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آلھ وص
على ھذا السؤال وما یتفرع منھ لھ أھمیة بالغة في میدان فإن الجواب : یوم الدین وبعد

رد       داد الف ي إع ین ف اس المت ي األس الحة ھ ة ص اء تربی ة األبن یم فتربی ة والتعل التربی
  . الصالح واألسرة السلیمة والمجتمع الفاضل

رة     اطر كثی رض لمخ وم تتع اء الی ة األبن ل    : وتربی ین قب وین المكلف یر األب ا تقص منھ
ي      . یة أبنائھماغیرھما في ترب ة ف ب مھم ل جوان ذي أغف ومنھا قصور التعلیم الحالي ال

ة         ة والفكری ي حاجة اإلنسان الروحی ي تلب تربیة األوالد ولم یحط اإلحاطة الشاملة الت
دیة ة والجس ث    . والخلقی ي لب ري واألخالق زو الفك اة الغ ام دع ال أم رك المج ا ت ومنھ

  . ق الناشئین وتحطیم قیم أبناء الجیلسمومھم وترویج أفكارھم لیعملوا على ھدم أخال
ر تمحیص        : ومنھا ا من غی ل نظریاتھ ذ بك ة واألخ تقلید بعض المربین للمناھج الغربی

ة         اھج الغربی اد قصور المن ین والنق ت دراسات المحقق وال تحقیق في الوقت الذي أثبت
  . وتناقضھا وخوائھا الروحي وحاجتھا الماسة إلى اإلصالح والتعدیل

ا ة األوالد  ال: ومنھ ولي تربی ذي ی ة وال ي التربی المي ف نھج اإلس ادر الم ن مص ة ع غفل
ة   ة بالغ دة       -أھمی ة ووح وازن والواقعی ات بالشمول والت ن النظری ره م از عن غی ویمت

  . التلقي
ادھم      ا وإبع ول أبنائن ھذه األسباب وغیرھا أدت وال تزال تؤدي دورھا في إضاعة عق

  .  عن قیمھم وأخالقھم
  وم في أخالقھم                  فأقم علیھم مأتما وعویال وإذا أصیب الق

ات      یاق وراء النظری ا واالنس الیب تربیتن ر أس ا وھج ادر ثقافتن ن مص د ع إن البع
  ... المستوردة سیورث أبناءنا ضعف اإلرادة وفراغ العقل وخواء الروح

ولي م  رة لت وین واألس ودة األب المیة وع ة اإلس ین التربی ى مع ودة إل ؤولیتھما إن الع س
تجاه أبنائھم وعودة المربین المسلمین لألخذ بأسالیب التربیة اإلسالمیة الصحیحة التي 
تعني بتربیة النفوس عنایتھا بتربیة العقول واألجسام ھو الطریق الصحیح الذي یصنع 

  . الجیل الصاعد والمجتمع الفاضل واألمة الخیرة
ھ  كیف نربي أبناءنا تربیة صالحة سؤال یھم كل اآل باء والمربین والبد من اإلجابة علی

ي         ره أھل االختصاص ف اء وذك ھ العلم ا كتب مسترشدین بتوجیھات اإلسالم وھدیھ وم
د           ربین عن اء والم ة صالحة؟ سؤال یضع اآلب ا تربی ي أبناءن التربیة والتعلیم كیف نرب

ا الَّ  { : مسؤولیتھم الكبرى التي ألزمھم اإلسالم بھا في قولھ تعالى وا   َیا َأیَُّھ وا ُق ِذیَن آَمُن
  . }َأْنُفَسُكْم َوَأْھِلیُكْم َنارًا َوُقوُدَھا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة

  التربیة في المفھوم اإلسالمي  
  ما معنى التربیة في المفھوم اإلسالمي، وما عالقتھا بتربیة األوالد؟ 

رب            أخوذة من ال ي تفسیره م ول البیضاوي ف ا یق ا كم وھي  التربیة في أحسن معانیھ
  . تبلیغ الشيء إلى كمالھ شیئا فشیئا وقد وصف اهللا تعالى نفسھ بالرب للمبالغة

  : ویقول الراغب األصفھاني في كتابھ المفردات
ام      : الرب في األصل د التم ى ح اني   . التربیة وھو إنشاء الشيء حاال فحاال إل ومن مع

  ". سقة متوازنةالتربیة تنمیة قوى اإلنسان الدینیة والفكریة والخلقیة تنمیة مت



وعلى ھذا األساس تكون التربیة في مجال تنشئة األوالد عملیة بناء ورعایة وإصالح  
وغ،           ى سن البل والدة حت درج من ال نشء بالت ع ال شیئا فشیئا حتى التمام أي المضي م
ین           ات والمعلم اء واألمھ ع اآلب اق جمی ي أعن ى فریضة إسالمیة ف ذا المعن ة بھ والتربی

ال         لغرس اإلیمان وتح ا ق ي عنھ ة ال یجوز التخل قیق شریعة اهللا وھي مسؤولیة وأمان
الى  ا       {: اهللا تع َأَبْیَن َأْن َیْحِمْلَنَھ اِل َف َأْرِض َواْلِجَب َماَواِت َواْل ى السَّ َة َعَل َنا اْلَأَماَن ا َعَرْض ِإنَّ

   . }َوَأْشَفْقَن ِمْنَھا َوَحَمَلَھا اْلِإْنَساُن ِإنَُّھ َكاَن َظُلومًا َجُھوًال
  :دور اآلباء واألمھات في تربیة األبناء

ا   یحمل اإلسالم الوالدین مسؤولیة تربیة األبناء بالدرجة األولى ویخصھما قبل غیرھم
وا    { بھذا الواجب قال اهللا تعالى حاضا الوالدین على تربیة األبناء وا ُق ِذیَن آَمُن َیا َأیَُّھا الَّ

ا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة َعَلْیَھا َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد ال َیْعُصوَن اللََّھ َأْنُفَسُكْم َوَأْھِلیُكْم َنارًا َوُقوُدَھ
  . }َما َأَمَرُھْم َوَیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُروَن

الى     ھ تع ي قول ھ ف یُكْم    { : قال اإلمام علي بن أبي طالب رضي اهللا عن ُكْم َوَأْھِل وا َأْنُفَس ُق
  . رواه الحاكم في مستدركھ" الخیرعلموا أنفسكم وأھلیكم : "قال} َنارًا

ل      : قال المفسرون في اآلیة ال مقات ھ وق اكم اهللا عن ا نھ اء عم أن : قوا أنفسكم أي باالنتھ
  . یؤدب المسلم نفسھ وأھلھ فیأمرھم بالخیر وینھاھم عن الشر

ھ اهللا   ال رحم م    : وقد أكد اإلمام ابن القیم ھذه المسؤولیة فق ض أھل العل ال بع إن اهللا : ق
ا  سبحان ھ وتعالى یسأل الوالد عن ولده یوم القیامة قبل أن یسأل الولد عن والده فإنھ كم

الى      ال اهللا تع ا ق ھ حق فكم اَن   ){: أن لألب على ابنھ حقا فلالبن على أبی ْیَنا اْلِأْنَس َوَوصَّ
ا النَّ    {: قال تعالى} ِبَواِلَدْیِھ ُحْسنًا  ارًا َوُقوُدَھ یُكْم َن اَرةُ ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْھِل ال  } اُس َواْلِحَج ق

الى  " علموھم وأدبوھم : "علي بن أبي طالب ال تع ِھ     {: وق ِرُكوا ِب َھ َوال ُتْش ُدوا اللَّ َواْعُب
ى  لم     } َشْیئًا َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَب ھ وس ي صلى اهللا علی ال النب ین   : "ق دلوا ب اع

  ). رواه البخاري" (أوالدكم 
  ء نحو تربیة أبنائھم مسؤولیة اآلبا  

ال        ائھم ق ى وصیة األوالد بآب أوالدھم سابقة عل قال اإلمام ابن القیم وصیة اهللا لآلباء ب
ًا         {:اهللا تعالى اَن ِخْطئ ْتَلُھْم َك اُكْم ِإنَّ َق ْرُزُقُھْم َوِإیَّ ُن َن الٍق َنْح َیَة ِإْم َوال َتْقُتُلوا َأْوالَدُكْم َخْش

  . }َكِبیرًا
ر          فمن أھمل: "ثم یقول ة اإلساءة وأكث د أساء غای دى فق ھ س ھ وترك تعلیم ولده ما ینفع

دین             رائض ال یمھم ف رك تعل م وت الھم لھ اء وإھم ل اآلب األوالد إنما جاء فسادھم من قب
ب    ا عات ارا كم اءھم كب وا آب م ینفع ھم ول وا بأنفس م ینتفع غارًا فل اعوھم ص ننھ فأض وس

ي    : بعضھم ولده على العقوق فقال ك عققتن ت إن را وأضعتني     یا أب ك كبی صغیرا فعققت
  ". ولیدا فأضعتك شیخا

من المسؤول عن انحراف األبناء؟ یحمل اإلسالم األبوین : والسؤال الذي یفرض نفسھ
ا أخرجھ         ك م ى ذل ة عل ة القوی ومن یقوم مقامھما مسؤولیة انحراف األبناء ومن األدل

ما : "هللا علیھ وسلمقال رسول اهللا صلى ا: البخاري عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال
تج  . من مولود یولد إال یولد على الفطرة فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ كما تن

دعاء؟     ا من ج رة رضي اهللا      " البھیمة بھیمة جمعاء ھل تحسون فیھ و ھری ول أب م یق ث
  . }ِھ َذِلَك الدِّیُن اْلَقیُِّم ِفْطَرَت اللَِّھ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَھا ال َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللَّ{:عنھ



د   ومن تمام مسؤولیة األبوین عن تربیة أبنائھما محاسبتھما على التقصیر في حقھما فق
لم       ھ وس ول الرسول صلى اهللا علی :" روى النسائي وابن حبان في صحیحھ مرفوعا ق

ھ      " إن اهللا سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضیع؟ حتى یسأل الرجل عن أھل بیت
اإلمام راع ومسؤول  . كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ"في الحدیث المتفق علیھ و

عن رعیتھ والمرأة راعیة في بیت زوجھا ومسؤولة عن رعیتھا والخادم راع في مال 
  ". سیده ومسؤول عن رعیتھ وكلكم راع ومسؤول عن رعیتھ

وض   ن أن تع ي ال یمك ائھم والت و أبن ات نح اء واألمھ ؤولیة اآلب ذه مس د  ھ رھم وق بغی
ي     راف المرب ى انح ع إل ئین یرج راف الناش ب انح ة أن غال ات المیدانی ت الدراس أثبت

  : والقیم على التربیة وصدق القائل
  وینشأ ناشئ الفتیان منا                        على ما كان عوده أبوه
  وما دان الفتى بحجى ولكن                    یعوده التدین أقربوه 

لحذر من ترك األبناء لتربیة الخادمات والحذر كل الحذر من ترك المحاضن فالحذر ا
األجنبیة والمدارس التبشیریة تحتضن أبناءنا وتربیھم وفق مناھجھا فإن علماء التربیة 

من تربیة الطفل إنما تتشكل من خالل التربیة والبیئة التي % ٩٠یؤكدون أن أكثر من 
  .یعیش فیھا الطفل

  صفات المربي  
  ا ھي الصفات التي یجب أن یتحلى بھا المربون من أمھات وآباء ومعلمین؟ م

رھم      ھ أو لغی یم ألبنائ ة والتعل ر التربی رب یباش زم كل م فات أساسیة تل اك ص ن . ھن م
  : ذلك

ر، أخرج    : الحلم واألناة -١ وي كبی وھما من الصفات التي یحبھما اهللا ولھما تأثیر ترب
قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ألشج  : ا قالمسلم عن ابن عباس رضي اهللا عنھم

  ". الحلم واألناة : إن فیك خصلتین یحبھما اهللا: "عبد قیس
قال رسول اهللا صلى   : أخرج مسلم عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت:الرفق واللین -٢

إن اهللا رفیق یحب الرفق ویعطي على الرفق ما ال یعطى على العنف : "اهللا علیھ وسلم
  ". یعطى على سواه  وما ال

ة -٣ ص       : الرحم ا أخ دین ألبنائھم ن الوال ي م اجح وھ ي الن فات المرب ن ص فة م ص
ا     وا قوی اعي نم ورحمة األوالد من أھم أسس نشأتھم ومقومات نموھم النفسي واالجتم
راده وال       ع أف اونون م ع ال یتع ي المجتم سویا فإذا فقد األوالد المحبة نشئوا منحرفین ف

ال     .یندمجون في وسطھ ادة ق حیحھ عن قت ا   : "روى اإلمام البخاري في ص خرج علین
ع      إذا رك لى ف ھ فص ى عاتق اص عل ي الع ت أب ة بن لم وأمام ھ وس لى اهللا علی ي ص النب

قبل : وفي صحیح البخاري أن أبا ھریرة رضي اهللا عنھ قال" وضعھا وإذا رفع رفعھا
ن   رع ب ده األق ي وعن ن عل ن ب لم الحس ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ي رس ابس التمیم ح

فنظر إلیھ رسول اهللا " إن لي عشرة من الولد ما قبلت منھم أحدًا: "جالسًا فقال األقرع
  ". من ال یرحم ال ُیرحم :" صلى اهللا علیھ وسلم ثم قال

د عن الغضب      -٤ ا البع ومن صفات المربي الناجح أما كان أو أبا أو من یقوم مقامھم
ھ أن رجال        لما لھ من آثار سلبیة في العملیة الت ق علی دیث المتف ي الح د جاء ف ربویة فق



ثالث مرات " ال تغضب : "طلب من الرسول صلى اهللا علیھ وسلم أن یوصیھ فقال لھ
  . یكررھا علیھ

دیث        -٥ ي الح ذي أباحھ الشرع فف ومن ذلك المرونة ولین الجانب واألخذ بالتیسیر ال
ل رسول اهللا صلى الھ علیھ قا: الذي رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي اهللا عنھ قال

ل            : "وسلم ى ك ار؟ تحرم عل ھ الن ار أو بمن تحرم علی ى الن أال أخبركم بمن یحرم عل
  ". قریب ھین لین سھل 

ھ           -٦ ق علی دیث المتف ي الح ا ورد ف ا لم م یكن إثم ا ل ر   "األخذ بأیسر األمرین م ا خی م
ا       ذ أیسرھما م ط إال أخ رین ق إن     رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بین أم ا ف م یكن إثم ل

كان إثما كان أبعد الناس منھ وما انتقم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لنفسھ من شيء 
وأیسر األمرین یكون في األمور المباحة  ". قط إال أن تنتھك حرمة اهللا فینتقم هللا تعالى

ھ أحسن األسالیب وأفضل            ھ وطالب ع أبنائ ھ م ي تعامل ي ف ر المرب والمشروعة، فیتخی
د          األوقا ل جھ ولھم بأق ى عق ات لیصل إل ارات وأرق التوجیھ اظ والعب ت وأحسن األلف

  . وأقصر طریق
  من صفات المربي الناجح 

ة والتعامل ألن    -١ ومن صفات المربي الناجح االعتدال والتوسط في التوجیھ والتربی
الغلو والتطرف والتشدد ال مكان لھ في دین اإلسالم ففي الحدیث المتفق علیھ عن ابن 

ال  ھ ق ي اهللا عن عود رض ال  : مس لم فق ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب ل إل اء رج ي : ج إن
ھ      ي صلى اهللا علی ت النب ألتأخر عن صالة الصبح من أجل فالن مما یطیل بنا فما رأی

ال   ذ فق ب یومئ ن غض د م ط أش ة ق ي موعظ ب ف لم غض نكم  : وس اس إن م ا الن ا أیھ ی
  ). كبیر والصغیر وذا الحاجةمنفرین فأیكم أم الناس فلیوجز فإن من ورائھ ال

ي -٢ فات المرب ن ص ة وأدرك  : وم دم اإلطال الم وع ل الك ة وتقلی ي الموعظ د ف القص
دوة         لم ق ھ وس الصحابة رضي اهللا عنھم ھذه الصفة من فعل رسول اهللا صلى اهللا علی

كان ابن مسعود  : المسلمین ففي الحدیث المتفق علیھ عن أبي وائل شقیق بن سلمة قال
ھ رجل   رضي اهللا ع ال ل وددت      : نھ یذكرنا في كل خمیس مرة فق رحمن ل د ال ا عب ا أب ی

ال  ي أتخولكم           : أنك ذكرتنا كل یوم فق م وإن ره أن أملك ي أك ك أن ي من ذل ھ یمنعن ا إن أم
  ". بالموعظة كما كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یتخولنا بھا مخافة السآمة علینا

نة وعدم مخالفة الفعل للقول قال اهللا تعالى ومن صفات المربي الناجح القدوة الحس -٣
ْن        {:في حق الرسول صلى اهللا علیھ وسلم َنٌة ِلَم َوٌة َحَس ِھ ُأْس وِل اللَّ ي َرُس ْم ِف َلَقْد َكاَن َلُك

راً      َھ َكِثی َر اللَّ آِخَر َوَذَك ْوَم اْل الى  } َكاَن َیْرُجو اللََّھ َواْلَی ال تع مَ     {:وق وا ِل ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ  َی
  . }َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد اللَِّھ َأْن َتُقوُلوا َما ال َتْفَعُلوَن* َتُقوُلوَن َما ال َتْفَعُلوَن 

د         ا أح ا حازھ لم وم ي المس ا المرب ى بھ ھذه أھم الصفات األساسیة التي ینبغي أن یتحل
  . من المربین إال كان قدوة حسنة یبني الرجال ویصنع األبطال

ائھم  وھا ھي أمثلة حیة من اھ ى للسلف      : تمام السلف الصالح بأبن ل األعل ان المث د ك لق
دة عن         ن بری د اهللا ب لم فعن عب ھ وس الصالح رضي اهللا عنھم رسول اهللا صلى اهللا علی

لم یخطب فجاء الحسن      : أبیھ رضي اهللا عنھما أنھ قال ھ وس رأیت النبي صلى اهللا علی
ران یمشیا   زل صلى    والحسین رضي اهللا عنھما، وعلیھما قمیصان أحم ران فن ن ویعث

َواُلُكْم  {: اهللا علیھ وسلم فحملھما ووضعھما بین یدیھ ثم قال صدق اهللا عز وجل ِإنََّما َأْم



ةٌ   ْم ِفْتَن ت       } َوَأْوالُدُك ى قطع م أصبر حت ران فل بیین یمشیان یعث ذین الص ى ھ رت إل نظ
  . رواه الترمذي" حدیثي ورفعتھما

ن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان عن عائشة رضي اهللا عنھا أ"وفي حدیث مسلم 
أي یدعو لھم بالبركة ویحنكھم ومنھم من بال في حجره  -یؤتى بالصبیان فیبرك علیھم

م         ال لھ ل من حجره ق ذوا الطف وا أن یأخ ك وھم وا  : فإذا استحیا آباؤھم من ذل ال تزرم
  . أي ال تقطعوا علیھ بولھ" الصبي بولھ 

ما من مسلم یكون :"ى تربیة البنات خاصة فقالوحث الرسول صلى اهللا علیھ وسلم عل
حبتاه   ا ص حبھما  -لھ ابنتان فیحسن إلیھما م ة   -أو ص اه الجن ن ماجھ   " إال أدخلت رواه اب

ذا     . وغیره اء فھ ام باألبن ذا االھتم وقد أدرك صحابة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھ
ر دعا أھ           اس عن أم ان إذا نھى الن ھ ك ن الخطاب رضي اهللا عن ال  عمر ب ھ فق ي  : ل إن

تم            إن وقع ى اللحم ف ر إل یكم نظر الطی اس إل ا ینظر الن نھیت الناس عن كذا وكذا وإنم
وقع الناس وإن ھبتم ھاب الناس وإنھ واهللا ال ینفع أحد منكم في شيء نھیت الناس عنھ 

  ". إال أضعف لھ العقوبة لمكانھ مني 
د في صال    : قال سعید بن المسیب دي فأزی ھ    . [تيإني ألصلي فأذكر ول ذلك أن د ب یقص

  ]. یكثر من الدعاء لولده في الصالة
ان سھل التستري    " یا بني إني ألستكثر من الصالة ألجلك : "وقال أحد الصالحین وك

د   یتعھد ولده وھو في صلبھ فیباشر إلى العمل الصالح رجاء أن یكرمھ اهللا تعالى بالول
ى علي في عالم الذر وإني ألرعى الصالح فیقول إني ألعھد المیثاق الذي أخذه اهللا تعال

  ". أوالدي من ھذا الوقت إلى أن أخرجھم اهللا تعالى إلى عالم الشھود والظھور
وا طائعین       اءھم رجاء أن یكون دون أبن ھكذا كان السلف الصالح رضي اهللا عنھم یتعھ

  . هللا وخیر خلف لھم
  رأي العلماء في تربیة األوالد  

ال   ا ق ي اهللا عنھم ر رض ن عم ن اب الى" :ع ماھم اهللا تع رارا -س ھ  " أب ى قول ارة إل إش
ا         -}ِإنَّ اْلَأْبَراَر َلِفي َنِعیٍم{: تعالى ك حق دیك علی ا أن لوال اء كم اء واألبن روا اآلب ألنھم ب

  ". كذلك لولدك علیك حقا
ھ الطاھر جوھرة     : "ویقول اإلمام الغزالي رحمھ اهللا ھ وقلب إن الصبي أمانة عند والدی

ل       نفیسة ساذجة خالیة  ى ك ل إل ھ ومائ نقش فی ا ی من كل نقش وصورة وھو قابل لكل م
ي    ما یمال بھ إلیھ فإن عود الخیر وعلمھ نشأ علیھ وسعد في الدنیا واآلخرة وشاركھ ف
ك              ائم شقي وھل ال البھ ل إھم ھ ومؤدب وإن عود الشر وأھم م ل ل معل واه وك ثوابھ أب

  ". وكان الوزر في رقبة مربیھ والقیم علیھ 
ل        ویقول األست ة للطف ة النبوی نھج التربی اب م حرص  "اذ محمد نور سوید صاحب كت

اإلسالم على األسرة وشدد عنایتھ بھا لتكون المحضن الھادئ المستقر للطفل ولتكون  
  ". موطن التأثیر األكبر في مجال التربیة

المیة         ة اإلس نھج التربی ھ م ي كتاب ب ف د قط تاذ محم ول األس ت  : "ویق ان البی وإذا ك
ارع وا ؤثر    والش و الم ت ھ إن البی یة ف ة األساس ائز التربی ي رك ع ھ ة والمجتم لمدرس

زمن          ة وألن ال ل من أول مرحل لم الطف ھ یتس ا ألن ائز جمیع األول وھو أقوى ھذه الرك



أثیرا     اس ت ر الن الذي یقضیھ الطفل في البیت أكبر من أي زمن آخر وألن الوالدین أكث
  ". في الطفل 

نحال    رحمن ال د ال ة اإلسالمیة     ویقول األستاذ عب اب أصول التربی ال : "وي صاحب كت
ھ     اهللا ومراقبت ان ب ى اإلیم ع عل ل والمجتم نفس والجی ة ال ریعة اهللا إال بتربی ق لش تحقی
اء      ع اآلب اق جمی ي أعن والخضوع لھ وحده ومن ھنا كانت التربیة اإلسالمیة فریضة ف

ون    ا المرب ده ویؤدیھ ذي بع ل ال ل للجی ا الجی ة یحملھ ین وأمان ان والمعلم ئین وك للناش
ر             دفھا أو یسيء تفسیرھا أو یغی ا عن ھ ة أو ینحرف بھ ذه األمان الویل لمن یخون ھ

  ". محتواھا
ات       ربین والمربی ى الم داء إل ھ ن ة  "ویقول الشیخ محمد بن جمیل زینو في كتاب إن مھم

ى      ھ ورب الى فی ص هللا تع المربي عظیمة جدًا وعملھ من أشرف األعمال إذا أتقنھ وأخل
الب ا ة   الط درس والمدرس مل الم ة یش ي والمربی حیحة والمرب المیة الص ة اإلس لتربی

  . والمعلم والمعلمة ویشمل األب واألم وكل من یرعى األوالد
اب اهللا     ا كت حیحة قوامھ ة ص ة األوالد تربی رورة تربی ى ض اء عل ع العلم ذا یجم وھك

عمل عظیم ھو وسنة رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم وأن من یقوم بھذه المھمة إنما یقوم ب
یمھم       ر وتعل ة البش الى لھدای لھم اهللا تع ذین أرس لین ال اء والمرس ة األنبی داد لمھم . امت

ھ              إذا نقشوا فی ھ ف ھ ومن یربی دي أبوی ي أی ة ف حیفة بیضاء نقی ون ص والطفل كما یقول
اد   وء والفس ى الس أ عل دا نش یئا فاس ھ ش وا فی الحا وإن نقش أ ص إذا أدرك . صالحا نش ف

ب  اآلباء والمربون ھ ذه األمانة وحملوھا بصدق وإخالص فلتبشر األمة بالنصر القری
  . }ِإنَّ اللََّھ ال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروا َما ِبَأْنُفِسِھْم{:عمال بقول اهللا تعالى

  حقوق الولد على والدیھ 
ة؟ ع        وق بالتربی ذه الحق ة ھ ا عالق ھ؟ وم دد ما ھي الحقوق المشروعة للولد على والدی

  : العلماء كثیرا من ھذه الحقوق وأھمھا عشرون حقًا
زواج من    : الحق األول اختیار الزوجة الصالحة ألنھا مضنة الولد الصالح والسعي لل

الحة         ة الص ى التربی ا عل ین أبناءھ ة تع ة طاھرة عفیف ة تقی ا مربی دین لتكون أم ذات ال
ذي رواه الب       دیث ال ي الح لم ف ھ وس لم  لقول الرسول صلى اهللا علی نكح  : "خاري ومس ت

ورغب " المرأة ألربع لمالھا ولحسبھا ولجمالھا ولدینھا فاظفر بذات الدین تربت یداك 
اإلسالم في المرأة الولود الودود فقال علیھ الصالة والسالم في الحدیث الذي رواه أبو 

اء ". تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم : "داود والنسائي  ومن ھنا یرى علم
التربیة أن دور األم في تربیة الطفل یسبق دور األب وذلك لكثرة مالزمتھا للطفل منذ 

  : وصدق الشاعر حافظ إبراھیم إذ یقول. تكوینھ جنینا في بطنھا حتى یكبر
  األم مدرسة إذا أعددتھا                        أعددت شعبًا طیب األعراق 

  .لزوجیة وطلب الولد الصالحإتباع السنة في المعاشرة ا: الحق الثاني
ول       ًال بق رجیم عم وذلك بذكر األدعیة التي تحصن المولود وھو نطفة من الشیطان ال

أتي       . "الرسول صلى اهللا علیھ وسلم فیما رواه البخاري ول حین ی دكم یق و أن أح ا ل أم
ا       : أھلھ در أن یكون بینھم م ق ا ث ا رزقتن بسم اهللا اللھم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان م

ة     ". في ذلك وقضى ولد لم یضره شیطان أبدًا ة الروحی ب التربی وھذا جانب من جوان
  . المبكرة للطفل قبل والدتھ



دعاء    ذا ال الى ھ بحانھ وتع ا اهللا س الح یعلمن د الص ب الول ي طل ْن  {وف ا ِم ْب َلَن ا َھ َربََّن
  .  }َأْزَواِجَنا َوُذرِّیَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُیٍن

ى      إتباع ال: الحق الثالث ود الیمن ي أذن المول ع األذان ف سنة في استقبال المولود من رف
ھ      ة عن ھ و العقیق ق رأس ھ وحل دعاء ل التمر وال ھ ب رى وتحنیك ھ الیس ي أذن ة ف واإلقام

  : وذلك لألدلة التالیة.. وتسمیتھ بأحب األسماء وختانھ
ال          لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ي عن النب ن عل  :روى البیھقي وابن السني عن الحسن ب

  ". من ولد لھ مولود فأذن في أذنھ الیمنى وأقام في أذنھ الیسرى لم تضره أم الصبیان "
ھ   - وعن التحنیك بالتمر والدعاء لھ جاء في الصحیحین عن أبي موسى رضي اهللا عن

رة          : قال ھ بتم راھیم وحنك لم فسماه إب ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب ولد لي غالم فأتیت ب
  ". يودعا لھ بالبركة ودفعھ إل

ن   أ ع ي الموط ك ف ام مال ا رواه اإلم ة م ھ فض دق بوزن ق والتص تحباب الحل ن اس وع
وزنت فاطمة رضي اهللا عنھا شعر رأس حسین وحسن  : جعفر بن محمد عن أبیھ قال

  ".وزینب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة
  سنن المولود والحكم التربویة   

د والت     ام أحم ة روى اإلم ود العقیق ا      ومن سنن المول ذي عن عائشة رضي اهللا عنھ رم
عن الغالم شاتان متكافئتان وعن الجاریة : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: قالت
  ". شاة

ال      حاب السنن عن سمرة ق ال  : ومن ذلك تحسین اسم المولود وتكنیتھ لما روى أص ق
وم سابعھ وی     ھ ی ذبح عن سمى  رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كل غالم رھین بعقیقتھ ت

  ". فیھ ویحلق رأسھ 
ال        ھ ق درداء رضي اهللا عن ي ال : وفي الحدیث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن عن أب

لم  ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ماء   : "ق مائكم وبأس ة بأس وم القیام دعون ی م ت إنك
  ". آبائكم فأحسنوا أسماءكم 

ال  ومن ذلك استحباب التكنیة جاء في الصحیحین من حدیث أنسى رضي    ھ ق : اهللا عن
ھ       " ال ل ي أخ یق ان ل ًا وك اس خلق ن الن لم أحس ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی ان رس ا (ك أب

ر ھ  ) عمی ول ل اءه یق لم إذا ج ھ وس لى اهللا علی ي ص ان النب ل  : "وك ا فع ر م ا عمی ا أب ی
: ومن ذلك سنة الختان جاء في الصحیحین قول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم". النغیر

س" رة خم ا: الفط ط   الخت ف اإلب افر ونت یم األظ ارب وتقل ص الش تحداد وق " ن واالس
ویفضل الختان أن یكون في األسبوع األول لما رواه البیھقي عن جابر رضي اهللا عنھ 

ا لسبعة        : "أنھ قال ھ وسلم عن الحسن والحسین وختنھم عن رسول اهللا صلى اهللا علی
  ". أیام 

م و   - المولود حك ة     ولھذه السنن واألعمال المتعلقة ب ع اآلذان واإلقام ة فرف د تربوی فوائ
في أذن المولود إشعار لھ بالشھادة والتوحید واإلسالم الذي ھو دین الفطرة ودین آبائھ 

  . وفیھ طرد للشیطان الذي یتربص باإلنسان منذ والدتھ إلفساده.. وأجداده
ھ ولوا      - ًا ل ذا الصالح نافع ى ھ ھ  وفي الدعاء للمولود طلب الصالح والخیر لھ لیبق لدی

  ". وولد صالح یدعو لھ "لقولھ علیھ الصالة والسالم 



لیمة            - ذاء رئیسي للتنشئة الس ر كغ ة التم ى أھمی التمر إشارة إل ود ب وفي تحنیك المول
  . وفیھ تقویة لعضالت فم المولود لیقوم بالرضاعة على أحسن وجھ

  . السمعوفي حلق رأسھ تقویة لھ وفتح لمسام رأسھ وتقویة لحاسة البصر والشم و -
راحم          - اعي والت ل االجتم ى ضرورة التكاف وفي التصدق بشعر رأسھ فضة إشارة إل

  . بین المسلمین والقضاء على أسباب الفقر والحاجة
  . وفي حكمة العقیقة فوائد منھا التقرب إلى اهللا وشكره على نعمة الولد -
  . إظھار الفرح والسرور بتكاثر نسل المسلمین -
  . والتراحم بین المسلمین إظھار روح المحبة -
  . دفع مصارع السوء والمصائب ألن صنائع المعروف تقي مصارع السوء -

رام     ریم واالحت وفي تسمیة المولود بأحب األسماء إلیھ وتكنیتھ ما ینمي فیھ شعور التك
وینمي فیھ قوة الشخصیة الستشعاره أنھ بلغ مرتبة الكبار وفیھ أیضًا مالطفتھ وإدخال 

رور علی ھ الس ماء إلی ب األس ھ بأح ن  . ھ بمنادات رء م تخلص الم ان ی ة الخت ي حكم وف
ول       لس الب رطان وس ابة بالس ر اإلص ن خط ل م خات ویقل ة والتفس رزات الدھنی المف

  . والتھیجات الجنسیة وغیر ذلك من الحكم
  من الحقوق المشروعة للولد 

ع ق الراب ا : الح خط البن دم تس اث وع ذكور واإلن ن ال مة اهللا م ا بقس ول اهللا الرض ت لق
ْن  * َوِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُھْم ِباْلُأْنَثى َظلَّ َوْجُھُھ ُمْسَوّدًا َوُھَو َكِظیٌم {:تعالى َیَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِم

ونَ   ا َیْحُكُم ریم  } ُسوِء َما ُبشَِّر ِبِھ َأُیْمِسُكُھ َعَلى ُھوٍن َأْم َیُدسُُّھ ِفي التَُّراِب َأال َساَء َم ولتك
الى     األنثى في ال تع ذكر فق م ال : اإلسالم جعل اهللا سبحانھ وتعالى اسمھا مقدمًا على اس

ذُُّكورَ   { اُء ال ْن َیَش لم      } َیَھُب ِلَمْن َیَشاُء ِإَناثًا َوَیَھُب ِلَم ھ وس د الرسول صلى اهللا علی وأك
ال    ھ ق ال  : عنایتھ بالمرأة منذ الوالدة فقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي اهللا عن ق

لم   رسول اهللا ھ وس ا          : "صلى اهللا علی ة أن وم القیام ا جاء ی ى تبلغ من عال جاریتین حت
اتین  و كھ ابعھ   -وھ م أص ادات       " وض تالع الع ھ الق ة والتوجی ن التربی ك م ي ذل وف

  . الجاھلیة ما ال یخفى
  .أن یختار لھ مرضعة صالحة إن فقد أمھ: الحق الخامس

ال       ول اهللا تع املین لق ولین ك ت ح ا كان اعة م ل الرض ْعَن  {:ىوأفض َداُت ُیْرِض َواْلَواِل
  . }َأْوالَدُھنَّ َحْوَلْیِن َكاِمَلْیِن ِلَمْن َأَراَد َأْن ُیِتمَّ الرََّضاَعَة

وا    ل نم و الطف روریة لینم امین ض رة ع حیة أن فت ة والص وث العلمی ت البح د أثبت ولق
  . طبیعیا سلیما من الوجھتین الصحیة والنفسیة

إنھ یجب أن یرضع ما أمكن : "رضاعة الطبیعیة بقولھوأكد الطبیب ابن سیناء أھمیة ال
  ". من لبن أمھ فإن في إلقامھ ثدي أمھ عظیم النفع جدا في دفع ما یؤذیھ 

ادس  ق الس رة وال     : الح ة المبك د والطفول ة المھ ة مرحل ا وخاص ن األم ابنھ أن تحض
عھ         ب ترض دھا بالحلی اعة ولی ع رض ك ألن األم م ات وذل ات والمربی ھ للخادم تترك

ي       ا الى ف ة اهللا سبحانھ وتع ت حكم ا كان لعطف والحنان الذي ال یملكھ غیرھا، ومن ھن
ْي    {: إرجاع موسى إلى أمھ كي تقر عینھا وال تحزن قال اهللا تعالى ِھ َك ى ُأمِّ َفَرَدْدَناُه ِإَل

َزنَ    ا َوال َتْح رَّ َعْیُنَھ ى      } َتَق ا ألصقتھ األم إل األمن كلم ل یحس ب اء أن الطف رى العلم وی
  . اصدرھ



وم الضروریة           : الحق السابع ن العل زم م ا یل م م اب اهللا عز وجل ث داه كت أن یعلمھ وال
ي  .. الدینیة والدنیویة وقد أخرج الطبراني وابن النجار عن علي كرم اهللا وجھھ أن النب

ھ  : أدبوا أوالدكم على ثالث خصال: "صلى اهللا علیھ وسلم قال حب نبیكم وحب آل بیت
إن حمل  رآن ف الوة الق ھ   وت ع أنبیائ ھ م ل إال ظل وم ال ظ رش اهللا ی ل ع ي ظ رآن ف ة الق

واب العظیم أخرج        ا الث رآن لھم ا الق وأصفیائھ والوالدان اللذان یھتمان بتعلیم أوالدھم
ال         لم ق ھ وس ھ أن رسول اهللا صلى اهللا علی اذ رضي اهللا عن : أبو داود عن سھل بن مع

وم  " ًا ی القیامة ضوؤه أحسن من ضوء       من قرأ القرآن وعمل بھ ألبس اهللا والدیھ تاج
  . الشمس

وال شك أن تربیة األطفال على القرآن الكریم منذ نعومة أظفارھم من شأنھ أن یوسع    
ي   {:مداركھم ویزودھم بالحكمة والھدایة والنور قال اهللا تعالى ِدي ِللَِّت ِإنَّ َھَذا اْلُقْرآَن َیْھ

ذا      وقد أدرك المسلمون السابقون أھمیة ال} ِھَي َأْقَوُم ي ھ رآن فتسابقوا ف ى الق تربیة عل
حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنین : "المیدان وتنافسوا، یقول اإلمام الشافعي رحمھ اهللا

اب فتعلمت            ى الكت ول سھل التستري فمضیت إل ن عشر ویق ا اب وحفظت الموطأ وأن
  . القرآن وحفظتھ وأنا ابن ست سنین أو سبع سنین

  أبناؤنا والحقوق المشروعة  
امنالح ھ   : ق الث لى اهللا علی ول ص ول الرس الل لق ب الح ن الكس ًا م ھ إال طیب أال یرزق

عن عمره فیما أفناه وعن  : ال تزول قدما عبد یوم القیامة حتى یسأل عن أربع: "وسلم
اله         ا أب ھ وعن جسمھ فیم یم أنفق رواه " علمھ ما عمل بھ وعن مالھ من أین اكتسبھ وف

ھ األوالد ین  . الترمذي ذى ب ھ        وما یغ ول الرسول صلى اهللا علی بغي أن یكون حالًال لق
  ". أطب مطعمك تجب دعوتك "وسلم لسعد بن أبي وقاص 

ى التوسط      ى ینشأ عل فیعود الطفل على أكل الحالل وكسب الحالل وإنفاق الحالل حت
  . واالعتدال بعیدا عن اإلسراف والتقتیر

ول اهللا ت     : الحق التاسع ا لق وده علیھ ھ الصالة ویع الى أن یعلم الِة    {:ع َك ِبالصَّ ْر َأْھَل َوْأُم
َوى    ُة ِللتَّْق َك َواْلَعاِقَب ُن َنْرُزُق ًا َنْح َأُلَك ِرْزق ا ال َنْس َطِبْر َعَلْیَھ ذي  . }َواْص دیث ال ي الح وف

لم  ھ وس لى اهللا علی ول ص ول الرس و داود یق د وأب الة : "رواه أحم اءكم بالص روا أبن م
نھم ف    وا بی ؤمر الصبي بالصالة    " ي المضاجع  لسبع واضربوھم علیھا لعشر وفرق فی

ح      ذ بالنص الم ویؤخ ا اإلس ھ إلیھ ي نب یم الت ة التعل ة مرحل ي بدای ابعة وھ ن الس ي س ف
ة جاز             ذه المرحل ي ھ اون ف إن تھ ى سن العاشرة ف والتوجیھ إذا قصر في صالتھ حت

  . لوالده استخدام الضرب تأدیبًا لھ على ما فرط في جنب اهللا
دین         ویشجع الطفل في ھذه السن  ة والعی ى صالة الجماعة وحضور صالة الجمع عل

ھ         طحاب األب ألبنائ ة اص الة الجماع ال لص ب األطف ي تحبی ائل ف ح الوس ن أنج وم
  . وأخذھم معھ ألداء صالة الجماعة في المسجد

من أمثلة ذلك ما كان من فعلھ صلى اهللا علیھ وسلم مع علي بن أبي طالب حینما دعاه  
م یتج    ره ل الم وعم ى اإلس الة     إل ى الص روج إل ي الخ ھ ف لم والزم رة فأس اوز العاش

  . مستخفیًا في شعاب مكة حتى عن أھلھ وأبیھ
  :أن یدربھ على الصوم: الحق العاشر



ن    ن دون س ى م ب عل ھ ال یج اء أن ور العلم رى جمھ تحب إذ ی ل المس ن العم ذا م وھ
وذ قا       .. البلوغ ولكن یستحب للتمرین ت مع ع بن ت أخرج البخاري ومسلم عن الربی : ل

رى األنصار   من  : أرسل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم صبیحة یوم عاشوراء إلى ق
د          ا نصومھ بع ھ فكن ة یوم كان صائمًا فلیتم صومھ ومن كان أصبح مفطرًا فلیصم بقی

ة من العھن     -ذلك ونصوم صبیاننا الصغار منھم ونذھب إلى المسجد فنجعل لھم اللعب
د اإلفطار     فإذا بكى أحدھم من الطعا -أي الصوف ى یكون عن اه حت ال  " م أعطیناه إی ق

ًا ر معلق ن حج افظ اب ى  : الح بیان عل رین الص روعیة تم ى مش ة عل دیث حج ي الح وف
دم  ا تق یام كم ة    . الص ریة حقیق نفس البش ي ال رس ف ة یغ ة التربوی ن الوجھ وم م والص

ؤمر        اح الشھوات وی بح جم ة اإلرادة وك اإلخالص هللا تعالى ومراقبتھ في السر وتقوی
  . األطفال عند طاقتھم منذ السابعة وبالتدریج بھ

  من حقوق األبناء في التربیة 
  :تربیة البنات على الحجاب: الحق الحادي عشر

اء أن     رى العلم تعود البنت على لبس الحجاب منذ الطفولة لیكون لھا شرفًا وحفظًا وی
ومن  . صالةتعود البنت على لبس الحجاب في سن السابعة قیاسًا على حدیث األمر بال

فوائد الحجاب للبنت صیانتھا والحفاظ، على عفتھا وشرفھا ویدخل في دائرة الحجاب 
ب      ت عن االختالط باألجان اد البن الى  .. إبع ال اهللا تع ْن     {:ق َن ِم اِت َیْغُضْض ْل ِلْلُمْؤِمَن َوُق

ِرِھنَّ     َأْبَصاِرِھنَّ َوَیْحَفْظَن ُفُروَجُھنَّ َوال ُیْبِدیَن ِزیَنَتُھنَّ ِإلَّا َما َظ ِرْبَن ِبُخُم ا َوْلَیْض َر ِمْنَھ َھ
وَلِتِھنَّ َأْو َأْبنَ      اِء ُبُع اِئِھنَّ َأْو آَب وَلِتِھنَّ َأْو آَب اِئِھنَّ َأْو َعَلى ُجُیوِبِھنَّ َوال ُیْبِدیَن ِزیَنَتُھنَّ ِإلَّا ِلُبُع

َواِنِھنَّ أَ     ي ِإْخ َواِنِھنَّ َأْو َبِن وَلِتِھنَّ َأْو ِإْخ ْت      َأْبَناِء ُبُع ا َمَلَك اِئِھنَّ َأْو َم َواِتِھنَّ َأْو ِنَس ي َأَخ ْو َبِن
ى    ُروا َعَل ْم َیْظَھ ِذیَن َل ِل الَّ اِل َأِو الطِّْف َن الرَِّج ِة ِم ي اْلِأْرَب ِر ُأوِل اِبِعیَن َغْی اُنُھنَّ َأِو التَّ َأْیَم

ا ُیْخفِ  ُیْعَلَم َم َأْرُجِلِھنَّ ِل ِرْبَن ِب اِء َوال َیْض ْوَراِت النَِّس ِھ  َع ى اللَّ وا ِإَل ِتِھنَّ َوُتوُب ْن ِزیَن یَن ِم
  } َجِمیعًا َأیَُّھا اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن

ومن أسف لما أھمل الحجاب وسمح باالختالط بین الجنسین وقع ما حذر منھ اإلسالم  
  . من ھتك األعراض وضیاع الشرف وانتشار الفساد والوقوع في الحرام

ب اهللا ال ول ویخاط ًا فیق ات جمیع اِء     {: مؤمن َك َوِنَس َك َوَبَناِت ْل ِلَأْزَواِج يُّ ُق ا النَِّب ا َأیَُّھ َی
ْؤَذْینَ      ال ُی َرْفَن َف ى َأْن ُیْع َك َأْدَن ِبِھنَّ َذِل ْن َجالِبی ْیِھنَّ ِم ْدِنیَن َعَل ْؤِمِنیَن ُی ى اهللا } اْلُم وینھ

  . }ِھِلیَِّة اْلُأوَلىَوال َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجا{المؤمنات عن التبرج 
ھ   : الحق الثاني عشر ذا التوجی أن یعلم األطفال آداب االستئذان في الدخول وقد جاء ھ

في القرآن الكریم بأسلوب تربوي متدرج فطلب من األطفال وھم صغار أن یستأذنوا   
  : في ثالث أوقات مھمة

إذا  . ة العشاء وبعد صال  -٣ووقت الظھیرة عند القیلولة  -٢من قبل صالة الفجر  -١ ف
ل      ي ك دیھم ف ى وال بلغ األوالد سن البلوغ وجب علیھم االستئذان في البیت للدخول عل

الى ال اهللا تع ت ق ْم   { :وق ِذیَن َل اُنُكْم َوالَّ ْت َأْیَم ِذیَن َمَلَك َتْأِذْنُكُم الَّ وا ِلَیْس ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی
ِمْن َقْبِل َصالِة اْلَفْجِر َوِحیَن َتَضُعوَن ِثَیاَبُكْم ِمَن الظَِّھیَرِة  َیْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنُكْم َثالَث َمرَّاٍت

َوِمْن َبْعِد َصالِة اْلِعَشاِء َثالُث َعْوَراٍت َلُكْم َلْیَس َعَلْیُكْم َوال َعَلْیِھْم ُجَناٌح َبْعَدُھنَّ َطوَّاُفوَن 
یُِّن ا  َذِلَك ُیَب ٍض َك ى َبْع ُكْم َعَل ْیُكْم َبْعُض یٌم  َعَل یٌم َحِك ُھ َعِل اِت َواللَّ ُم اْلآی ُھ َلُك َغ * للَّ َوِإَذا َبَل

ُھ َلكُ            یُِّن اللَّ َذِلَك ُیَب ْبِلِھْم َك ْن َق ِذیَن ِم َتْأَذَن الَّ ا اْس َتْأِذُنوا َكَم َم َفْلَیْس ِھ  اْلَأْطَفاُل ِمْنُكُم اْلُحُل ْم آَیاِت



ذه  } َواللَُّھ َعِلیٌم َحِكیٌم ى ھ ض البصر       وفي تربیة األوالد عل ى غ م عل د لھ اآلداب تعوی
رار    ض األض م بع بب لھ د تس ي ق ارات الت باب اإلث ن أس م م ظ لھ ورات وحف ن الع ع

  . النفسیة واالجتماعیة والخلقیة
  من حقوق األبناء في اإلسالم

  :أن یعدل الوالدان بین أوالدھم: الحق الثالث عشر
اث، والع      ى اإلن ذكور عل ز ال وب   فال یفضل أحد على أحد وال یمی ین األوالد مطل دل ب

دایا          دیم الھ ي تق ة أو ف ة والقبل ي المحب ي العطاء أو ف ان ف االت سواء ك ع الح ي جمی ف
دل         م بالع ة أوالدھ دین معامل زم الوال ھ یل ة فإن ي المعامل یة أو ف ات والوص والھب

  . والمساواة
ال     ا ق اس رضي اهللا عنھم ھ     : روى أبو داود عن ابن عب ال رسول اهللا صلى اهللا علی ق

أدخلھ  -یعني الذكور علیھا -لم من كانت لھ أنثى فلم یؤذھا ولم یھنھا ولم یؤثر ولدهوس
  ". اهللا الجنة

راد         ین أف ة ب ع وتغرس الثق ین الجمی ة ب رة وتنشأ المحب ر األس تقیم أم دل یس ذا الع وبھ
ول الرسول           ھ یق ق علی دیث المتف ي الح ذ وف اد والبغضاء عندئ األسرة فال مكان لألحق

  ". اتقوا اهللا واعدلوا في أوالدكم : "وسلم صلى اهللا علیھ
ر   ع عش ق الراب رین     : الح احب والق احب س م ألن الص الحة لھ حبة الص ر الص تخی

حبة   . بالمقارن یقتدي وقد حث اإلسالم على صحبة الصالحین واألخیار وحذر من ص
  ". ال تصاحب إال مؤمنًا وال یأكل طعامك إال تقي : "األشرار وفي الحدیث الصحیح

د         وفي ي االنحراف والبع وع ف م من الوق ة لھ تخیر األصحاب الصالحین لألبناء حمای
  : ولقد أحسن من قال. بھم عن مزالق السوء ومھاوي الردى

  واختر من األصحاب كل مرشد               إن القرین بالقرین یقتدي
  فصحبة األخیار للقلب دواء                   تزید للقلب نشاطًا وقوى

  األشرار داء وعمى                    تزید للقلب السقیم سقمًا  وصحبة
ة وركوب         : الحق الخامس عشر د من سباحة ورمای و واللعب المفی توفیر أسباب اللھ

ر بسنده عن         ن جری ذي عن اب الخیل وما جرى مجراھم في النفع جاء في سنن الترم
ال    ما جمع النبي صلى اهللا علیھ وسلم: علي رضي اهللا عنھ قال ھ إال لسعد ق ارم : أبوی

ة أن رسول       " فداك أبي وأمي أیھا الغالم الحرور ي العالی حیح الجامع عن أب وفي ص
لم       ھ وس ھ علی لى ال ول اهللا ص ال رس ون فق ة یرم ر بفتی لم م ھ وس لى اهللا علی : اهللا ص

اً  " ان رامی ة       " ارموا یا بني إسماعیل فإن أباكم ك ي التربی ة ف ة بالغ ب أھمی ذا الجان ولھ
ر     فھو ی ًا لكثی رة تكون أساس كسب األطفال الثقة بأنفسھم فیشبوا على تعلم مھارات كثی

وھناك فائدة أخرى مھمة في توفیر الوالدین والمربین . من األنشطة الحیاتیة إذا كبروا
حیحة      ة الص ا الوجھ ة وتوجیھھ األلعاب بین یدي األطفال وھي تفریغ طاقاتھم المكبوت

  . وك الخاطئوصرفھم عن اللھو الحرام والسل
  واجب اآلباء نحو األبناء 

  :أن یعولھ حتى سن الرشد: الحق السادس عشر



یا رسول اهللا ھل لي في بني أبي سلمة أجر   : قلت: فعن أم سلمة رضي اهللا عنھا قالت
ذا   ذا وھك اركتھم ھك ت بت یھم ولس ت عل ذا   -إن أنفق وت ھك ب الق ي طل ون ف أي یتفرق

  . رواه البخاري ومسلم" جر ما أنفقت نعم لك أ: إنما ھم بني فقال -وھكذا
ع       اوبوا م ال لیتج داد األطف ن إع ھ حس ة إذ فی د تربوی ن فوائ ي ذاك م ا ف ى م وال یخف

امھم وشرابھم    ك بطع ال     . التربیة في سن الصغر فال ینشغلوا عن ذل ك ق ومن أجل ذل
د الرش       : العلماء ا بع ى م ا حت ى أوالدھم ا عل د إن ویلزم الوالدین إن كانا أغنیاء أن ینفق

  . كانوا فقراء
ا من حب          : الحق السابع عشر رع عنھ ا یتف ة وم دیھم الرحم ى وال من حق األوالد عل

  .وحنان وعطف
ت    ا قال ا رسول اهللا صلى اهللا    : روى أحمد في مسنده عن أم سلمة رضي اهللا عنھ بینم

ادم  ال الخ ًا إذ ق ي یوم ي بیت لم ف ھ وس دة  : علی ا بالس ي اهللا عنھم ًا رض ة وعلی إن فاطم
دخل     : فقال لي قومي فتنحي عن أھل بیتي قالت: تقال ًا ف ت قریب ي البی قمت فتنحیت ف

بیین      ذ الص غیران فأخ بیان ص ا ص ین وھم ن والحس ا الحس ة ومعھم ي وفاطم عل
ال   م  : "فوضعھما في حجره فقبلھما واعتنق علیًا وأغدق علیھم خمیصة سوداء وق اللھ

  ". أنا یا رسول اهللا فقال وأنتو: فقلت: قالت" إلیك ال إلى النار أنا وأھل بیتي 
  : وفي الحدیث فوائد تربویة عظیمة منھا

ة        ا أن الرحم ھ ومنھ اده وزوج بنت ة األب ألوالده وأحف ي معامل ضرب المثل الحسن ف
  . مع أفراد األسرة وال سیما الصغار مصدر سدادة وسرور

وطریقتھم  أن العطف على الصغار یولد فیھم حب آبائھم والسیر على منھاجھم: ومنھا
  . ویجنبھم مخاطر العقوق والتمرد

ا ھ وأوالده  : ومنھ رة ألھل اء رب األس ادي ودع ى التھ رة عل راد األس ین أف رص ب الح
  . وأحفاده بالخیر وسؤال الجنة لھم وإعاذتھم من النار

ل   ومنھا أن تقبیل األطفال لھ أثر فعال في تحریك مشاعرھم وتسكین غضبھم وھو دلی
  . دلیل تواضع من المربي معھمرحمة ومحبة للطفل و

  :من حق األوالد التأدیب: الحق الثامن عشر
ده         ھ عن ج ن موسى القرشي عن أبی روى البخاري في التاریخ والبیھقي عن أیوب ب

" ما نحل والد ولدًا نحًال أفضل من أدب حسن     : "عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال
ال   وروى الطبراني عن جابر بن سمرة ر . ونحل أعطى ھ ق ال رسول   : ضي اهللا عن ق

لم ھ وس لى اهللا علی وم  : "اهللا ص ل ی دق ك ن أن یتص ھ م ر ل ده خی دكم ول ؤدب أح ألن ی
إذا بلغ الولد ست سنین أدب فإذا : ومن ھنا قال العلماء". بنصف صاع على المساكین 

غ          إذا بل ى الصالة ف بلغ تسع سنین عزل فراشھ فإذا بلغ ثالث عشرة سنة یضرب عل
  . ة زوجھ أبوهست عشرة سن

ال   اطبي ق ن الح ي ع ل  : روى البیھق ول لرج ر یق ن عم معت اب ك  : "س ك فإن أدب ابن
  ". مسؤول عن ولدك ماذا أدبتھ وماذا علمتھ؟ وإنھ لمسؤول عن برك وطواعیتھ لك 

  من صور تأدیب األوالد  
د     ة التوحی من واجب اآلباء واألمھات والمربین تعلیم األطفال منذ الصغر النطق بكلم

رون  "  إلھ إال اهللا محمد رسول اهللا ال" دما یكب ود بحق إال   : وإفھامھم معناھا عن ال معب



فإذا كان وقت نطقھم أي األطفال : اهللا قال اإلمام ابن القیم رحمھ اهللا في أحكام المولود
فلیلقنوا ال إلھ إال اهللا محمد رسول اهللا ولیكن أول ما یقرع مسامعھم معرفة اهللا سبحانھ 

  ". ینظر إلیھم ویسمع كالمھم وھو معھم أینما كانوافوق عرشھ 
ا       ھ مم ومن أسالیب التأدیب غرس محبة اهللا ورسولھ وأن یكون اهللا ورسولھ أحب إلی
لى اهللا         ول الرسول ص ده لق ھ وح ده ویستعینوا ب دھم أن یسألوا اهللا وح سواھما وتعوی

حدیث حسن " ن باهللا وإذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستع: "علیھ وسلم البن عمھ
  ". صحیح رواه الترمذي 

و            یھم ول ذب عل أن ال نك ًال ب وًال وعم دق ق ى الص دھم عل ب األوالد تعوی ن تأدی وم
ذیر     لم من تح مازحین وإذا وعدناھم فلنوف بوعدنا لما ورد في صحیح البخاري ومس

ذب وإذا و : "الرسول صلى اهللا علیھ وسلم من الكذب د  آیة المنافق ثالث إذا حدث ك ع
  ". أخلف وإذا أؤتمن خان 

ى         د عل ي اهللا وأسمائھ وصفاتھ والتأكی حیحة ف دة الص ومن صور التأدیب غرس العقی
  . قضیة اإلیمان والتوحید والتحذیر من الشرك ألنھ الظلم العظیم

وم   دة الی رس عقی ره وغ ره وش در خی ان بالق دة اإلیم رس عقی ب غ اني التأدی ن مع وم
ن        اآلخر وما فیھ من حساب وصراط حیح عن اب ي الص ذي ف ار روى الترم وجنة ون

ال . عباس رضي اهللا عنھ وقد كان غالمًا صغیرًا ھ      : ق ي صلى اهللا علی ف النب ت خل كن
ي     ال ل ًا فق لم یوم ات   : وس ي أعلمك كلم ا غالم إن ده    : ی ظ اهللا تج ظ اهللا یحفظك احف احف

ك ة. تجاھ م أن األم اهللا واعل تعن ب تعنت فاس أل اهللا وإذا اس ألت فاس ت  إذا س و اجتمع ل
ى أن     وا عل ك وإن اجتمع ھ اهللا ل د كتب يء ق وك إال بش م ینفع يء ل وك بش ى أن ینفع عل
یضروك بشيء لم یضروك إال بشيء قد كتبھ اهللا علیك رفعت األقالم وجفت الصحف 

 ."  
  

ام والشراب   : ومن وسائل التأدیب تعوید األطفال على اآلداب االجتماعیة كآداب الطع
الم وآداب ا ع وآداب الس وم واآلداب م اؤب وآداب الن اس والتث س وآداب العط لمجل

  . الوالدین واألخوة واآلداب مع الجیران
ات بالرجال وتشبھ األوالد بالنساء        - ومن أدب البنین والبنات تحذیرھم من تشبھ البن

د              ة عن افي لألنوث ك من االسترجال المن إن ذل ة ف ي الحرك بس أو ف ي المل ان ف سواء ك
  . وعة والتخنث المنافي للرجولة عند األوالدالفتیات ومن المی

ال   ا ق ھ     : روى البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنھم لعن رسول اهللا صلى اهللا علی
  ". وسلم المتشبھین من الرجال بالنساء والمتشبھات من النساء بالرجال 

  األوالد والحقوق المشروعة
ا     تعلیم الولد أحكام المراھق والبلوغ : الحق التاسع عشر ام أو م ذه األحك د ھ فیعلم الول

یسمى بالثقافة الجنسیة سواء كان الولد ذكرًا أم أنثى فیعرف الصبي إذا بلغ الحلم وھو 
د       ١٥إلى  ١٢السن الذي یتراوح ما بین  ق وشھوة فق ي ذو دف ھ من سنة أنھ إذا نزل من

ؤولیا     ن مس ار م ال الكب ى الرج ب عل ا یج ھ م رعًا یجب علی ًا ش ًا ومكلف ت أصبح بالغ
ذكرت       وق وت ا ف وتكالیف ویجب على األم أن تصارح ابنتھا إذا بلغت سن التاسعة فم



ة      ة ومكلف احتالمًا ورأت الماء الرقیق األصفر على ثوبھا بعد االستیقاظ أصبحت بالغ
  . شرعًا یجب علیھا ما یجب على النساء الكبار من مسؤولیات وتكالیف

أنھا سألت النبي صلى اهللا علیھ وسلم  روى اإلمام أحمد والنسائي عن خولة بنت حكیم
ا أن      : عن المرأة ترى في منامھا ما یرى الرجل فقال زل كم ى تن ا غسل حت لیس علیھ

  ". الرجل لیس علیھ غسل حتى ینزل
اة أن          م الفت دفق والشھوة یوجب الغسل وتعل ى سبیل ال ویعلم الولد أن نزول المني عل

ى    ل عل ب الغس اس یوج یض والنف دة الح اع م رائض  انقط ا ف ل منھم م ك رأة ویعل الم
  . الغسل وسننھ وكیفیتھ

وجانب التربیة الجنسیة جانب مھم یكمل صورة التربیة الشاملة التي دعا إلیھا اإلسالم 
  . والتي تستوعب اإلنسان في كل جزئیاتھ

زوج  : الحق العشرون أن یبحث الوالدان لولدھما عن الزوجة الصالحة ولبنتھما عن ال
لم         الصالح وینفقا  ھ وس د حث الرسول صلى اهللا علی ین وق ا غنی على زواجھما إن كان

حیح   دیث الص ا معشر الشباب من     : "على زواج الشباب في سن مبكرة فقال في الح ی
ھ     م یستطع فعلی استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج ومن ل

  رواه البخاري ".بالصوم فإنھ لھ وجاء
ي   وینصح الشیخ عبد اهللا ة األوالد ف  ناصح علوان رحمھ اهللا اآلباء في كتابھ القیم تربی

ول  الم فیق اھم     :" اإلس ي أن تس ة فینبغ ة المادی ن الناحی ا األب م ورًا أیھ ت میس إن كن
أمالت   مساھمة فعالة في تسھیل أسباب الزواج لولدك لتنقذه من الھواجس النفسیة والت

ذه  الجنسیة التي تسیطر على عقلھ وتفكیره وتقف  عائقًا في طریق غایتھ أو تعلمھ وتنق
ذا إال             أتي ھ ى سمعتھ وال ی حتھ ویسيء إل ك بص ذي یفت ي ال أیضًا من االنحالل الخلق
اون أو      ل تھ رى وك ة أخ ن ناحی ة م داده بالنفق ة وإم ن ناحی زواج م باب ال یر أس بتیس

  ". تقصیر في ھذه السبیل یعوض ولدك الشاب إلى أوخم النتائج وأخطر العواقب
ھا      وال ى رأس رة وعل كالت كثی اني من مش بح یع ن الشباب أص رًا م ددًا كبی ع أن ع واق

المشكلة الجنسیة نتیجة للجھل بأحكام البلوغ واألخذ بفكرة الزواج المتأخر التي وفدت 
  . إلى مجتمعاتنا

  األسباب التي تؤدي إلى انحراف األوالد وعالجھا  
وح      ات من جن اء واألمھ ض اآلب ا یشتكي بع رًا م ي   كثی ي المعاص وعھم ف ائھم ووق أبن

الق    یم واألخ ى الق رد عل دین والتم ة الوال دم طاع راف وع ى االنح یلھم إل دنایا وم وال
  . ورفض العادات الحسنة التي كان علیھا آباؤھم

  : والواقع أن ھناك أسبابًا تدفع أمثال ھؤالء األبناء لالنحراف ومن أھم ذلك
ھ  الفقر الذي یخیم على بعض البیوت إذ ت -١ دفع حاجة األوالد الذین ال یجدون ما علی

ى البحث عن احتیاجاتھم من خارج         أقرانھم وأصدقاؤھم من نعمة وغنى فیلجأون إل
  . البیت إما عن طریق السرقة أو صحبة األشرار فیقعون في طریق االنحراف

ل       ؤمن لك ا ی واإلسالم بتشریعھ العادل قد عالج ھذه المشكلة ووضع من التشریعات م
ة           فرد  اھج عملی ع اإلسالمي من م للمجتم م وكساء ورس ى من مسكن ومطع الحد األدن

ات شھریة من     للقضاء على الفقر نھائیا كتأمین سبل العمل لكل مواطن وإعطاء مرتب
ر          ھ أسرة وأوالد وأم ل أب ل ائلي لك وانین للتعویض الع بیت المال لكل عاجز وسن ق



ظ ل   دھم عن      برعایة الیتامى واألرامل والشیوخ بشكل یحف رامتھم اإلنسانیة ویبع م ك ھ
  . أسباب االنحراف والتفكیر فیھ

ى       -٢ األوالد إل دفع ب أنھ أن ی ذا من ش یھم وھ ر عل ى األوالد أو التقتی ة عل ال النفق إھم
استكمال ھذا النقص لمحاكاة اآلخرین فیلجأون إلى أسھل الطرق في تحصیل مرادھم 

خالفات في سبیل ذلك وھذا ما یسمى وھو العدوان على غیرھم وارتكاب الجرائم والم
  . بجنوح األوالد

ول    ول لق ن یع ل م ییع الرج ن تض ذیر م د التح ذر أش د ح یم ق لوبھ الحك الم بأس واإلس
وت       : "الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ًا أن یضیع من یق المرء إثم ى ب دیث   " كف ي الح ف

  . الذي رواه أبو داود
ام        -٣ ات أم اء واألمھ ین اآلب قاق ب زاع والش ذموم    الن ر م ذا األم األوالد وال شك أن ھ

دیث الشریف      ي الح : شرعا وعقال وعرفا والفتنة نائمة تستیقظ باإلشاعة واإلذاعة وف
مع   " ا س ل م دث بك ا أن یح المرء إثم ى ب و داود" (كف ى  ) رواه أب الم إل ھ اإلس د نب وق

ِذیَن   ِإنَّ الَِّذیَن ُیِحبُّوَن َأْن َتِش{: خطورة إشاعة مقالة السوء فقال تعالى ي الَّ یَع اْلَفاِحَشُة ِف
  . }آَمُنوا َلُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم

د   -٤ حاالت الطالق وما یصاحبھا من ضیاع الحقوق إذ أن الطالق ال یلجأ إلیھ إال عن
بعض استخدام حق الطالق        د أساء ال الضرورة وإذا توفرت األسباب الداعیة إلیھ وق

لذي یؤدي إلى تشرد األبناء ووقوعھم حتى كثرت حاالت المطلقات من النساء األمر ا
  . في أوحال الرذیلة والجریمة

ة        ل المعامل ة وجع ة الزوجی ى حسن العالق واإلسالم بمنھجھ المتمیز والفرید قد دعا إل
: الحسنة السبیل األمثل الستقرار األسرة وسعادتھا لقول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

  . رواه ابن ماجھ والحاكم" َخیركم خیركم ألھلھ وأنا خیركم ألھلي "
  من أسباب انحراف األوالد  

اء          -١ غ األبن ي زی م ف بب مھ و س راھقین وھ ال والم ي األطف تحكم ف ذي ی راغ ال الف
اح      و المب ھ فرصة اللھ وانحرافھم والطفل من طبیعتھ یحب اللھو واللعب فإذا لم تھیأ ل

یجد ھذه البدائل إال واللعب البريء فإنھ في الغالب سیبحث عن بدائل أخرى وربما ال 
  . عند رفقاء السوء الذین سیقعون بھ حتمًا إلى االنحراف والفساد

ھ الصالة       ال علی اس فق واإلسالم قد وجھ إلى معالجة ھذا األمر في حیاة الناشئین والن
حیاتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل : اغتنم خمسا قبل خمس: "والسالم

  . رواه الحاكم والبیھقي" قبل فقرك  شغلك وشبابك قبل ھرمك وغناك
الخلطة الفاسدة ورفقاء السوء وھو عامل خطیر في ھدم أخالق الناشئین وإفسادھم  -٢

ن     ر إذ م اء الش احبون رفق ائھم یص رك أبن ي ت رى ف ؤولیة الكب دان المس ل الوال ویتحم
ریم    ق ك وأدب  مسؤولیة األبوین اختیار الرفقة الصالحة ألبنائھم لیكتسبوا منھم كل خل

ا  { :محذرًا من رفقاء السوء: قال اهللا تعالى. رفیع اْلَأِخلَّاُء َیْوَمِئٍذ َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإلَّ
  . }اْلُمتَِّقیَن

مثل الجلیس الصالح والجلیس : "وقال علیھ الصالة والسالم فیما رواه البخاري ومسلم
ھ أو   السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكیر فحامل المسك إما  أن یحذیك أو تشتري من

  ". تجد منھ ریحا طیبة ونافخ الكیر إما أن یحرق ثیابك أو تجد منھ ریحا منتنة



وة            -٣ ا القس ال منھم د فین وین للول ة األب وء معامل راف األوالد س باب انح ن أس وم
ى          د وعل ى نفسیة الول ر السیئ عل ة األث ذه المعامل والتحقیر واالزدراء والسخریة ولھ

  . فاتھ مما قد ینشأ عنده ردود فعل تكون عواقبھا وخیمةسلوكھ وتصر
وا        ى أن یتحل ات إل اء واألمھ یما اآلب ربین وال س دعو الم یم ی ھ الحك الم بمنھج واإلس
ى ینشأ          ان حت فقة والحن ة والش یض بالرحم ي تف باألخالق العالیة والمعاملة الحسنة الت

تقالل ال  رأة واس ى الج وا عل تقامة ویترب ى االس ى األوالد عل الي حت یة وبالت شخص
  . یشعروا بكرامتھم واحترامھم عند آبائھم

الى  ِإنَّ {:وقد وجھ اإلسالم إلى حسن المعاملة مع كل الناس وال سیما األقربین فقال تع
  . }اللََّھ َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِإْحَساِن َوِإیَتاِء ِذي اْلُقْرَبى

الى   بحانھ وتع ال س اِس ُحْس  {: وق وا ِللنَّ و داود     } نًاَوُقوُل ذي رواه أب دیث ال ي الح وف
ي       : "والترمذي عنھ علیھ الصالة والسالم  وا من ف رحمن ارحم رحمھم ال الراحمون ی

ب الكالم       " األرض یرحمكم من في السماء  ة األوالد مخاطبتھم بأطی من حسن معامل
ومن حسن معاملتھم غرس الثقة في نفوسھم وإتاحة الفرصة   . ومالطفتھم في الحدیث

تعبیر عن رغباتھم وطموحاتھم وإشعارھم بأھمیتھم كأعضاء صالحین في دائرة لھم لل
  . األسرة والمجتمع

  الحذر من إھمال تربیة األوالد  
ن        اس وم ذاكرھا الن ار ویت ھ األخب دث عن ة تتح ب وخیم ة األوالد عواق ال تربی إلھم

  : أحسن القصص الواعظة في ھذا الباب القصة التالیة
ر       جاء رجل إلى عمر بن ا ھ فأحضر عم وق ابن ھ عق لخطاب رضي اهللا عنھ یشكو إلی

د    : الولد وأنبھ على عقوقھ ألبیھ ونسیانھ لحقوقھ فقال الولد یس للول ؤمنین أل یا أمیر الم
ال : حقوق على أبیھ؟ قال ر       : بلى ق ال عم ؤمنین؟ ق ر الم ا أمی ا ھي ی ھ   : فم ي أم أن ینتق

اب     ھ الكت راءة (ویحسن اسمھ ویعلم د  ). أي الق ال الول م    : ق ي ل ؤمنین إن أب ر الم ا أمی ی
) أي خنفسًا(أما أمي فإنھا زنجیة كانت لمجوسي وقد سماني جعًال . یفعل شیئًا من ذلك

ي تشكو   : فالتفت عمر إلى الرجل وقال لھ. ولم یعلمني من الكتابة حرفا واحدا جئت إل
خطر ولعل من أ" عقوق ابنك وقد عققتھ قبل أن یعقك وأسأت إلیھ قبل أن یسيء إلیك 

الم    ك األف ما یواجھ األوالد ویسبب في انحرافھم مشاھدتھم ألفالم الجنس والجریمة تل
ة تجاه انحراف            دان المسؤولیة التام ل الوال ى المیوعة واالنحالل ویتحم ود إل التي تق
ا           ذه المشاھدات لم وین وتیسیرھما لسبل ھ ة األب وال موافق أبنائھم في ھذا السبیل إذا ل

ى ھ دم األوالد عل ام   أق ع أم ة یض ھ التربوی الم بمبادئ الق واإلس دم لألخ ل المھ ذا الفع
  . اآلباء والمربین والمسؤولین المنھج القویم في توجیھ األبناء وتربیتھم

دیث     ي الح لم ف ویكفي في الداللة على ھذه المسؤولیة قول الرسول صلى اهللا علیھ وس
  ". ل عن رعیتھ الرجل راع في بیت أھلھ ومسؤو: "الذي رواه البخاري ومسلم

ة             ا غفل ا إم ة أوالدھم وین عن تربی ي األب ة األوالد تخل ي تربی ال ف ومن مظاھر اإلھم
  . منھما أو انصرافا عن ھذه المسؤولیة أو إھماال لھذه األمانة

ا  اء       : ولھذا اإلھمال نتائج خطیرة منھ اء السوء أن یصطادوا األبن إتاحة الفرصة لرفق
ائھم  ل آب ن قب ین م ا . المھمل یوخ  ومنھ ا ش اد ومنھ داعي الفس ذاب األوالد ل رعة انج س

الجریمة في المجتمع ومن أجل ذلك كانت توجیھات اإلسالم حاسمة وصریحة في ھذا 



اُس           { : المیدان قال اهللا تعالى ا النَّ ارًا َوُقوُدَھ یُكْم َن ُكْم َوَأْھِل وا َأْنُفَس وا ُق ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی
  . }َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد ال َیْعُصوَن اللََّھ َما َأَمَرُھْم َوَیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُروَن َواْلِحَجاَرُة َعَلْیَھا

  ". أدبوا أوالدكم وأحسنوا أدبھم : "وفي الحدیث الذي رواه ابن ماجھ
ي   عوا ف ائكم واس ة أبن ام بتربی ي االھتم ادروا ف ربین ب ات والم اء واألمھ إلى اآلب ف

إن  وال إصالح           إصالحھم ما استطعتم ف ھ األم ق فی ود وتنف ھ الجھ ا تتوجھ إلی أعظم م
  . األبناء

  من األخطاء الشائعة في تربیة األوالد 
ا      ل وأحیان ًا عن جھ ھناك أخطاء وممارسات شائعة في تربیة البنین والبنات تقع أحیان
ى       لبیة عل ار س ة آث ات الخاطئ ذه الممارس رار ولھ د وإص ن عم ا ع ة وأحیان ن غفل ع

  : ناء وصالحھم من ذلكاستقامة األب
ة     - النقص والمھان عره ب ورة تش ھ بص ع فی أ یق ى أي خط ھ عل د وتعنیف ر الول تحقی

ع    ي یقتن والصواب ھو تنبیھ الولد على خطئھ إذا أخطأ برفق ولین مع تبیان الحجج الت
  . بھا في اجتناب الخطأ

ھ        - ام رفقائ ك أم ھ ینبغي أال یكون ذل حھ   إذا أراد المربي زجر الولد وتأنیب ا ینص وإنم
  . منفردًا عن زمالئھ

ى       - رة عل ائج خطی ى نت ؤدي إل الدالل الزائد والتعلق المفرط بالولد وخاصة من األم ی
وف       رة الخ ل واالنطواء وكث ادة الخج اره زی ن آث د یكون م د وتصرفاتھ وق س الول نف

  . وضعف الثقة بالنفس واالتجاه نحو المیوعة والتخلف عن ا ألقران
رة استصغار    - دأ     فك ة والصواب أن تب رة باطل غر فك ي الص ھ ف ال تربیت ل وإھم الطف

ر   التربیة ویبدأ التوجیھ منذ الصغر من بدایة الفطام حیث یبدأ التوجیھ واإلرشاد واألم
  . والنھي والترغیب والترھیب والتحبیب والتقبیح

ي   - ال الت ة األعم دھا بمزاول ماح لول دم الس د األم ع ة عن ة الخاطئ اھر التربی ن مظ  م
ذا     د ولھ ة للول أصبح قادرا علیھا اعتقادا منھا أن ھذه المعاملة من قبیل الشفقة والرحم

ي         .. السلوك آثار سلبیة على الولد ع األسرة ف دان روح المشاركة م ار فق ذه اآلث من ھ
ا         النفس ومنھ ة ب دان الثق ر وفق ى الغی اد عل صناعة الحیاة وخدمات البیت ومنھا االعتم

  . تعود الكسل والتواكل
ة       - ا لحظ ن ناظریھ ب ع دھا یغی رك األم ولی ة أن ال تت ة الخاطئ اھر التربی ن مظ وم

د وال       ذي یضر بشخصیة الول د ال واحدة مخافة أن یصاب بسوء وھذا من الحب الزائ
  . ینفعھ

ة        - ي العطاء أو المعامل ان ف ض سواء ك ومن األخطاء تفضیل بعض األوالد على بع
  . الد وترك المفاضلةأو المحبة والمطلوب العدل بین األو

ل           - ا یجع دیثھم مم م وبح خریة بھ وا والس ار األوالد وإسكاتھم إذا تكلم ك احتق ومن ذل
ام               ر الخجل أم ھ كثی ر عن رأی ي الكالم والتعبی ل الجرأة ف ة بنفسھ قلی دیم الثق الولد ع

  . الناس وفي المواقف الحرجة
دخان أو سماع األغاني   ومن األخطاء الشائعة فعل المنكرات أمام األوالد كشرب ال -

  . أو مشاھدة األفالم الساقطة مما یجعل من الوالدین والمربین قدوة سیئة
  ما أھمیة الحب في تربیة األوالد  



ا أن        ة وبم ة التربوی ي العملی ا ف حب األبوین ألبنائھما عاطفة فطریة ال بد من إظھارھ
ربیتھ  ربین    األطفال الصغار تغلب علیھم العاطفة لزم فیمن یتصدر لت اء والم م من اآلب

م وأن یكون      ائھم وطالبھ ین أبن أن یراعوا ھذا الجانب ویغرسوا مفھوم الحب بینھم وب
د           ون وإذا وج ا یقول ر الحب كم إن الحب یثم ریقین ف ین الف ھذا الحب عاطفة متبادلة ب

ع  "الحب تمت عملیة التربیة بسھولة  ر    " ألن المحب لمن یحب مطی ة أم ذه الحكم ولھ
ین       اهللا سبحانھ فقة والل اس بالحب والش ة الن یَظ     {وتعالى نبیھ بمعامل ًا َغِل َت َفّظ ْو ُكْن َوَل

فالمربي الغلیظ القاسي یبغضھ األطفال ویبغضون معھ كل } اْلَقْلِب َلاْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك
  . فكرة وعلم وأخالق وال یقبلون منھ أي نصح وتوجیھ لفظاظتھ وشدتھ

د اال   د        ولكي ال یخرج الحب عن ح دالل ال ب راط وال ى اإلف ل إل وازن ویمی دال والت عت
  : للمربي من الوقوف عند ھذه الضوابط

االلتزام بشرع اهللا القاضي بأن یكون اهللا ورسولھ أحب إلیھ من نفسھ   : الضابط األول
ذي رواه    دیث ال ي الح لم ف ھ وس لى اهللا علی ول ص ول الرس ین لق اس أجمع ده والن وول

ده : "البخاري ده           والذي نفسي بی ده وول ھ من وال ى أكون أحب إلی دكم حت ؤمن أح ال ی
  . والناس أجمعین
ھ    : الضابط الثاني ا نب ك فیم أال یكون حب الولد مانعًا للخیر أو صادًا عن سبیل اهللا وذل

ذي رواه الحاكم       حیح ال دیث الص ي الح د  "عنھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ف إن الول
ة  ى أن  " مبخلة مجبنة مجھلة محزن ھ عن       والمعن ھ یصرف والدی د والحرص علی الول

د             ھ ویحول الول ة علی ال للنفق ر ویقصران الم ال الخی ي أعم اق ف رم واإلنف الجود والك
ى        اء عل ا روح الخوف والبق دام فیبعث فیھم أحیانا بین الوالدین وصفة الشجاعة واإلق

ھ م       .. رعایت ب العل ن طل رفھما ع ھ یص ل والدی ي تجھی اھم ف د فیس ل الول ذلك یفع وك
ر      وإ ھ لض د والدی زن عن ى والح اعر األس ا مش د أیض ث الول ؤونھ ویبع غالھما بش نش

یبھ ة          .. یص ي حال ولھ ف ة اهللا ورس ار محب ة وإیث ي المحب وازن ف و الت وب ھ والمطل
  . التعارض

ر جزع وال       : الضابط الثالث الى من غی د اهللا تع الصبر على وفاة الطفل واحتسابھ عن
ما رواه الترمذي عن أبي ھریرة رضي اهللا  عویل وال صیاح وقد جاء في الصحیح فی

ال  ھ ق لم    : عن ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس المؤمن     : "ق زل ب بالء ین زال ال ا ی م
  ".والمؤمنة في نفسھ وولده ومالھ حتى یلقي اهللا وما علیھ من خطیئة

   
  كیف نربي أبناءنا تربیة صحیة؟ 

المؤمن القوي خیر وأحب "ن الصحة وسیلة من وسائل القوة التي دعا إلیھا اإلسالم أل
كما أخبر الرسول صلى اهللا ) رواه مسلم" (إلى اهللا من المؤمن الضعیف وفي كل خیر

ذلك  لم ب ھ وس ا. علی ال أیض ا : "وق ك حق دك علی اري" (إن لجس ة ). رواه البخ والتربی
دة         ة والنصائح المفی ات الحكیم نھج اإلسالم زاخرة بالتوجھ الصحیة المستوحاة من م

بنا أن ا   وحس أ علیھ ي أن ینش ي ینبغ حیة الت ادات الص لوكیات والع م الس ى أھ یر إل نش
  : األوالد

  : من ذلك



لقول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح الذي : تعویدھم سنة السواك -
ت   " لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك عند كل صالة  : "رواه البخاري د أثب وق

ك واحتوائھ على كیمیائیة طبیعیة تفید األسنان وتقوي اللثة الطب الحدیث مفعول السوا
ھ   .. بشكل فعال وال مانع من إضافة الفرشاة الحدیثة مع المعجون ي أن ینب وعلى المرب

جد وال         ال یستعملھ داخل المس ى الستعمال السواك ف ولده أو تلمیذه إلى الطریقة المثل
تعمل    ا یس اس وإنم وه الن ي وج م وال ف الس العل ي مج د  ف نونة عن ع المس ي المواض ھ ف
دیث الشریف      ي الح د كل صالة   "الوضوء وھو المعنى المقصود ف ر    -"عن د تغی وعن

  . ووقت الحاجة إلیھ -وعند دخول البیت والقدوم من السفر -رائحة الفم
ى الوضوء       - تعویدھم تقلیم األظفار واالھتمام بالنظافة وذلك من خالل المحافظة عل

دیث      واالغتسال ورعایة السن ي الح لم ف ھ وس ن اإلسالمیة لقول الرسول صلى اهللا علی
  ". وذكر منھا وتقلیم األظفار" خمس من الفطرة"الصحیح 

فیعودھم آباؤھم ومربوھم على االعتدال في الطعام لقول : غرس اآلداب النبویة فیھم -
د         ام أحم ذي رواه اإلم حیح ال دیث الص ي الح لم ف ا مأل   "الرسول صلى اهللا علیھ وس م

ث    آ ة فثل ان ال محال دمي وعاء شرا من بطنھ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبھ فإن ك
  ". لطعامھ وثلث لشرابھ وثلث لنفسھ 

ا أخرجھ البخاري           - ا لم اء ثالث نفس خارج اإلن و الت ویعودھم على آداب الشراب وھ
لم   ھ وس نفس إذا شرب    : "ومسلم عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا علی ان یت ك

  ". إنھ أروأ وأبرأ وأمرأ: "وزاد الترمذي" ثاثال
ویعودھم النوم على الشق األیمن وقد روى البخاري ومسلم وصیة الرسول صلى       -

إذا أتیت مضجعھ فتوضأ وضوءك للصالة ثم اضطجع "اهللا علیھ وسلم ألحد الصحابة 
  . ویذكرھم األدعیة الواردة في ذلك من آیة الكرسي والمعوذات" على شقك األیمن 

  : تعویدھم النوم بعد العشاء واالستیقاظ المبكر لصالة الفجر -
إیاكم والسمر بعد ھدأة اللیل فإنكم ال "وقد جاء في الحدیث الصحیح الذي رواه الحاكم 

وقد جاء في كتاب زاد المعاد البن القیم قول ابن عباس " تدرون ما یأتي اهللا من خلقھ 
ھ  عندما رأى ابنا لھ نائما نومة الصبح  ال ل ا        : "ة فق م فیھ ي تقس ي الساعة الت ام ف م أتن ق

  ". األرزاق 
  البرنامج الصحي لألوالد 

  : من األسباب الواقیة لصحة األوالد
ي     - باحة والرم یما الس اء وال س ارین األعض ة وتم لوك الریاض ى س دھم عل تعوی

ان یجري           لم ك ھ وس ت أن الرسول صلى اهللا علی د ثب وركوب الخیل والمصارعة وق
  . ات الجري بین األطفال لقبولھم في دخول الجیش ومالقاة العدومسابق

ار        - اب و األذك ي كت حر والجان جاء ف ومن األسباب الواقیة تعویذھم من العین والس
رھم     "للنووي  ھ الصبیان وغی وذ ب ا یع اس       : باب م ن عب حیح البخاري عن اب وفي ص

لم      : "رضي اهللا عنھما قال ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی وذ الحسن والحسین    ك یع
ة       " ة ومن كل عین الم ول " أعیذكما بكلمات اهللا التامة من كل شیطان وھام إن : "فیق

اء " أباكما كان یعوذ بھما إسماعیل وإسحاق  ل      : قال العلم م یقت ل ذات س ة ھي ك الھام
  . كالحیة وغیرھا وأما العین الالمة ھي التي تصیب ما نظرت إلیھ بسوء



د عن األمراض المعدیة ألن تأثر الصغار األصحاء بالمرضى ومن ذلك إبعاد األوال -
  ". ال یوردن ممرض على مصح "یكون أكثر من غیرھم وفي الصحیحین 

ى    - ومن ذلك تعوید األوالد على التقشف وعدم اإلغراق في التنعم وقد جاء الحث عل
   .ذلك في أحادیث الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ونصائح الصحابة رضي اهللا عنھم

د        ام أحم ذي رواه اإلم دیث ال ي الح إن    : "یقول علیھ الصالة والسالم ف نعم ف اكم والت إی
  ". عباد اهللا لیسوا بالمتنعمین 

دوم    : "ویقول عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ ة ال ت إن النعم ت   " اخشوشنوا ف د ثب وق
  . طبیا أن الترف والتنعم سبیالن إلى فساد الجسم وإحاطتھ بمختلف األمراض

وارث وق - ة      : ایة األوالد من أسباب الحوادث والك دم رمي األدوی اء بع فیوصى األطب
ن       ذر م ة والح ذ الحیط ال وأخ اول األطف ي متن ا ف دم تركھ ة وع ن الحاج ة ع الفائض
تعال          ة لالش واد القابل ى األوالد كالسموم الخاصة بالحشرات والم مصادر الخطر عل

ة      اب الناری اء واأللع ي الم اء وأسالكھا واآلالت   واألواني الخاصة بغل وأدوات الكھرب
ة  زة الكھربائی ادة واألجھ دة     . الح ي القاع ا ف ائح وغیرھ ذه النص درج ھ ن أن تن ویمك

  ". ال ضرر وال ضرار"الذھبیة التي دعا إلیھا اإلسالم 
ول      - رض لق د الم داواة األوالد عن الم م ي اإلس المة ف حة والس ات الص ن توجیھ وم

إذا   "الحدیث الذي رواه مسلم وأحمد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في  ل داء دواء ف لك
  ". أصاب الدواء الداء برأ بإذن اهللا عز وجل 

ن     - ال م ة األطف ربین وقای دین والم ؤولیة الوال ي مس دخل ف داواة وی ق بالم ا یلح ومم
ي    رة الت األمراض المعدیة والساریة منذ األیام األولى لوالدتھم وأھم األمراض الخطی

  : والد منھاینبغي تحصین األ
ل  رض الس دري -م دفتریا -الج دیكي  -ال عال ال انوس -الس بة -والتیت لل  -الحص ش

  . وذلك وفق الجدول الزمني لمراكز الصحة المختصة. التیفوئید عند الحاجة -األطفال
  كیف نحصن أبناءنا من االنحرافات الخلقیة؟  

وعھم ف      باب وق راھقین والش د الم ة عن ات الخلقی ر االنحراف ن أخط ا  م ة الزن ي رذیل
ة            ك لألدل ا وذل ا قطعی اتین الفاحشتین تحریم ة ھ ى حرم اء عل ع الفقھ واللواط وقد أجم

ول  . الشرعیة الصریحة من الكتاب والسنة أما دلیل الكتاب فیما یتعلق بحرمة الزنا فلق
  . }َوال َتْقَرُبوا الزَِّنى ِإنَُّھ َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبیًال{:اهللا تعالى
یقول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في الحدیث الذي رواه البخاري ومسلم : نةومن الس
ول  " ال یزني الزاني حین یزني وھو مؤمن : "وغیرھما وفیما یتعلق بحرمة اللواط یق
ُكْم َبْل َوَتَذُروَن َما َخَلَق َلُكْم َربُُّكْم ِمْن َأْزَواِج* َأَتْأُتوَن الذُّْكَراَن ِمَن اْلَعاَلِمیَن {: اهللا تعالى

  . }َأْنُتْم َقْوٌم َعاُدوَن
ل  : "ویقول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في الحدیث الذي رواه الحاكم ملعون من عِم

وط   وم ل ل ق ل عم ن عِم ون م وط ملع وم ل ل ق ل عم ن عِم ون م وط ملع وم ل ل ق " عم
ب           ع التغری دة م ة جل ى مائ ة الزن د جاءت عقوب ولخطورة ھذه الجرائم في اإلسالم فق

  . اني غیر المحصن أما الزاني المحصن فعقوبتھ الرجم حتى الموتللز
ة       د العقوب ي تحدی وا ف ى واختلف أما عقوبة اللوطي فقد أجمع العلماء على أن اللواط زن
فجمھور الفقھاء والمجتھدین ذھبوا إلى قتل الفاعل والمفعول بھ ویرى آخرون أن حد 



اتخاذ ھذا الموقف المتشدد من ھاتین الفاعل ھو حد الزنى، وحكمة اإلسالم ظاھرة في 
  . الفاحشتین

ك   ن ذل ة م یة واجتماعی میة ونفس حیة وجس رار ص ا أض واط لھم الزنى والل بب : ف یس
ؤدي        ة وی ة الفتاك الزنى واللواط مرض الزھري ومرض السیالن واألمراض المعدی

ة الزنى إلى اختالط األنساب وكثرة أبناء الحرام وضیاع النسل وفصم أواصر الزوجی
ل الشھامة والمروءة            ة والفساد وقت أة الرذیل ي حم دة األسرة واالنطالق ف وتفكك وح

  . وفقدان الرجولة والكرامة
ى             وم عل ي تق حیحة الت ة الص تم من خالل التربی ا ت واط إنم ى والل وعالج ظاھرة الزن
أساس اإلیمان واألخالق وتیسیر سبل الزواج المبكر للشباب والبعد بھم عن مھیجات   

  . من تبرج واختالط الشھوة
   

  : حكم اللعب بالمیسر والیانصیب
الى  ول اهللا تع یب لق ر والیانص ب بالمیس ات اللع من المحرم ن ض دخل م ا {: وی ا َأیَُّھ َی

 الَِّذیَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواْلَأْنَصاُب َواْلَأْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْیَطاِن َفاْجَتِنُبوُه
وَن  َل ْم ُتْفِلُح ِر        * َعلَُّك ي اْلَخْم اَء ِف َداَوَة َواْلَبْغَض َنُكُم اْلَع َع َبْی ْیَطاُن َأْن ُیوِق ُد الشَّ ا ُیِری ِإنََّم

  . }َواْلَمْیِسِر َوَیُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اللَِّھ َوَعِن الصَّالِة َفَھْل َأْنُتْم ُمْنَتُھوَن
ي    فقد نھى اهللا عن لعب المیسر وما شابھھ من ة ف الیانصیب ألنھ یؤدي للقمار والحكم

د عن سبیل        داوة والبغضاء والص اع الع تحریم ھذا النوع من اللھو ألنھ یؤدي إلى إیق
ھ     . اهللا وعن الصالة كما یورث الشجار بین الالعبین ذر الرسول صلى اهللا علی وقد ح

ر   من لعب بالنردشیر فكأنما غمس یده في لحم : "وسلم من ذلك أشد تحذیر فقال خنزی
  ). رواه أبو داود" (ودمھ 

  والعادات الخاطئة .. األوالد 
.. من األمراض المتفشیة عند بعض األوالد البالغین والمراھقین ظاھرة العادة السریة 

الفتن      يء ب ط المل ي الوس ادة ف ذه الع ر ھ ا تنتش ر م ر وأكث اطئ ومض لوك خ ي س وھ
ل   واالختالط والتبرج وخروج النساء سافرات في الطرقات  اكن العم والمنتزھات وأم

باب       ارة الش ي إث ة ف ص الغرامی ة والقص الم الھابط ة واألف الت الخلیع اھم المج وتس
ق الحرام أو          ى إشباع شھواتھم عن طری ا یلجئھم إل وتھییج الناحیة الجنسیة لدیھم مم

ا تسبب     . العادة السریة اء أنھ اء واألطب ولخطورة استعمال العادة السریة فقد أكد العلم
  . را جسمیة وجنسیة وعقلیة على صحة اإلنسانأضرا

میة رار الجس ن األض وى: م ي الق اك ف األطراف  -إنھ اش ب م وارتع ي الجس ول ف ونح
وضعف بالبصر والذاكرة وإخالل بالجھاز الھضمي وإصابة الرئتین  -وخفقان بالقلب

ة   دورة الدموی ي   بااللتھابات التي تؤدي إلى السل في أغلب األحیان وقد تؤثر على ال ف
درة الشباب   . الجسم وتسبب فقر الدم ومن األمراض الجنسیة مرض العنة وھو عدم ق

زواج ى ال ة  . عل یة والعقلی راض النفس ن األم عف اإلرادة  : وم یان وض ذھول والنس ال
ة      الخوف والكسل والكآب وضعف الذاكرة والمیل إلى العزلة وكثرة الخجل والشعور ب

  . نتحاروالحزن والتفكیر بارتكاب الجرائم واال



ورة       ي س الى ف ول اهللا تع ریة بق ادة الس ة الع ة ممارس ى حرم اء عل تدل العلم د اس وق
ون  اِفُظوَن  {:المؤمن ُروِجِھْم َح ْم ِلُف ِذیَن ُھ اُنُھْم  * َوالَّ ْت َأْیَم ا َمَلَك ْم َأْو َم ى َأْزَواِجِھ ا َعَل ِإلَّ

ذه   } َفُأوَلِئَك ُھُم اْلَعاُدوَنَفَمِن اْبَتَغى َوَراَء َذِلَك * َفِإنَُّھْم َغْیُر َمُلوِمیَن  وم ھ فیدخل في عم
ق       } َفَمِن اْبَتَغى َوَراَء َذِلَك َفُأوَلِئَك ُھُم اْلَعاُدوَن{اآلیة  ر طری غ للشھوة عن غی ل تفری ك

د      تمناء بالی واط واالس الزنى والل ین ك ك الیم زواج ومل ریة (ال ادة الس الج )الع ، والع
إن    الناجح في استئصال ھذه الظاھرة ھو الش روع في الزواج المبكر وتیسیر أسبابھ ف

ھ عن رسول اهللا             ق علی دیث المتف ل للح ى صوم النف اء إل را فیوجھ األبن لم یتیسر مبك
ال   ھ ق لم أن ھ وس اءة  : "صلى اهللا علی نكم الب تطاع م باب من اس ر الش ا معش الیف (ی تك

فإنھ  فلیتزوج فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم) الزواج
  ). أي قاطع للشھوة(لھ وجاء 

ع وإیجاد       ا ینف راغھم بم ومن تمام العالج إبعاد األوالد عن المثیرات الجنسیة وملء ف
الصحبة الصالحة لھم والحرص على ممارسة األنشطة الثقافیة والریاضیة وتوجیھھم 

  . لرحالت الحج والعمرة وتشجیعھم على ممارسة الھوایات النافعة
  ء من خطر المخدرات تحصین األبنا 

رة      ار ظاھرة خطی ظاھرة انتشار المسكرات والمخدرات بین الصغار والشباب والكب
األخالق اإلسالمیة          دین وال ب تم بال ذي ال یھ ي الوسط ال تنذر بشر كبیر وھي تنتشر ف
ة    ون برفق وأكثر من یتعرض لھا األوالد المشردون والعاقون آلبائھم وأمھاتھم والمبتل

  . فقدوا الرقابة واإلشراف من أھلیھم السوء والذین
ذه         ر ھ یة ألن خط م والمعص ي اإلث ون ف كرات واقع درات والمس اطون للمخ والمتع
حة اإلنسان      السموم على النفس والمجتمع واضح وبین وكل ما من شأنھ الضرر بص

ن اهللا    ي دی ا ف ذه السموم فھي       .. كان محرم ت الطب ضرر ھ د أثب ون   : وق تسبب الجن
ي         واألمراض العص ا ف دث آالم ذھن وتح ر وال دة الفك ة وتشل ح بیة والمعویة والمعدی

ول     زل والخم ة والھ وء التغذی بب س ام وتس ي الطع ھیة ف د الش مي وتفق از الھض الجھ
ة    والضعف الجنسي وتؤدي إلى تصلب األنسجة والشرایین فضال عن الخسائر المادی

  . التي یترتب علیھا إفالس المدمنین وخراب بیوتھم
ول  والدلیل ع لى حرمة ھذه السموم من خمر ومخدرات بمختلف أنواعھا ومسمیاتھا ق
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواْلَأْنَصاُب َواْلَأْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل {اهللا تعالى 

الشَّْیَطاُن َأْن ُیوِقَع َبْیَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء  ِإنََّما ُیِریُد* الشَّْیَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن 
وأما السنة . }ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر َوَیُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اللَِّھ َوَعِن الصَّالِة َفَھْل َأْنُتْم ُمْنَتُھوَن

و داود فیقول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في تحریم الخمر في الحدیث الذي رواه أب 
ا      " ا وعاصرھا ومعتصرھا وحاملھ ا وبائعھ لعن اهللا الخمر وشاربھا وساقیھا ومبتاعھ

  ". والمحمولة إلیھ
الى     ول اهللا تع وم ق ي عم اِت    {: وتحریم كل أنواع المخدرات یندرج ف ُم الطَّیَِّب لُّ َلُھ َوُیِح

  . }َوُیَحرُِّم َعَلْیِھُم اْلَخَباِئَث
د ع     ام أحم ا رواه اإلم ي السنة م ا     وف لم أنھ ھ وس لى اهللا علی ي ص ن أم سلمة زوج النب

  ". نھى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن كل مسكر ومفتر: "قالت



ع           ا یكون بمن درات إنم تخلص من ظاھرة انتشار المسكرات والمخ والمنھج السلیم لل
ع           وانین الصارمة للمخالفین وتوقی ا وسن الق ار بیعھ ف أوك تداول ھذه السموم وتجفی

النفع   العقوب یھم ب ات الزاجرة لمرتكبیھا وتوجیھ األوالد الستغالل أوقاتھم فیما یعود عل
ذه   وتربیتھم التربیة الصالحة القائمة على الدین واألخالق لینالوا الحصانة التامة من ھ

  . السموم
  ما یھم اآلباء والمربین  

  ھل یجوز لألم اصطحاب رضیعھا إلى المسجد؟ : س
ت     یجوز لالم أن تحمل : ج ي جماعة إذا رغب رضیعھا للذھاب إلى المسجد وتصلي ف

وأذن لھا زوجھا حتى كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یخفف صالتھ ویسرع فیھا 
رأفة ورحمة بالصغیر مخافة أن تفتن أمھ بالصالة وھي تسمع بكاءه، ورد في صحیح 

ال   : "البخاري ومسلم لم ق ھ وس ي ألدخل ف   : أن النبي صلى اهللا علی د   إن ي الصالة فأری
  ". إطالتھا فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صالتي مما أعلم من وجد أمھ من بكائھ 

  متى تغلب مصلحة اإلسالم على حب الولد؟ : س
ذه     : ج ة إال أن ھ ف ورحم ب وعط ن ح و األوالد م ة نح ة المتأجج ة العاطف ع أھمی م

غ دعو    ي األرض ألن  المشاعر ینبغي أال تطغى على الجھاد في سبیل اهللا وتبلی ة اهللا ف
ن        لم ع اري ومس د روى البخ ارات وق الح واالعتب ل المص وق ك الم ف لحة اإلس مص

ال   ھ ق ھ من        : "رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أن ى أكون أحب إلی دكم حت ؤمن أح ال ی
  ". مالھ وولده والناس أجمعین 

  ما ھو ثواب الصابر على موت ولده؟ : س
ر        على المسلم أن یؤمن بقضاء اهللا : ب د أخب ذ وق ا أخ ا أعطى وهللا م دره وأن هللا م  وق

: الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في الحدیث الذي یرویھ البخاري ومسلم مخاطبا النساء
ت      " ار فقال ن الن ا م ا حجاب انوا لھ رأة  : ما منكن امرأة یموت لھا ثالثة من الولد إال ك ام

ھ    فمن" واثنان : واثنان؟ قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ان ثواب صبر واحتسب ك
  ". الجنة وكان ولده المتوفى حجابا لھ من النار

  ما حكم ختان الولد؟ : س
ھ       : ج ادر إلی م یب ذكور ومن ل ى ال الختان رأس الفطرة وشعار اإلسالم وھو واجب عل

ون     یة لك ا المعص ا مرتكب ون آثم ھ یك ھ فإن ل بلوغ ذه قب ى تنفی م عل م یق المھ ول ي إس ف
تن    الختان شعارا من شعا ع المخت ئر اإلسالم وبھ یتمیز المؤمن عن الكافر وبسببھ یتمت

  . بصحة جیدة ویتحرر من كثیر من األمراض الفتاكة
  ما حكم ختان البنت؟ : س
یس بواجب         : ج ى ول ان مستحب لألنث ى أن الخت دون عل ة المجتھ أجمع الفقھاء واألئم

ان   وحجتھم في ذلك أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم لما شرع ألمة  ان ك اإلسالم الخت
یخص الرجال دون اإلناث ولم یثبت أنھ علیھ الصالة والسالم أمر امرأة باالختتان إال 
ي             ن أوس عن النب داد ب د عن ش ام أحم ا رواه اإلم ى سبیل االستحباب فیم ما ورد عل

  ". الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء: "صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال
  ام ما یھم األبناء من أحك 

  كیف تغتسل الفتاة؟ : س



ى        : ج ة لتكون عل ام الغسل من الحیض والجناب على األم والمربیة أن تعلم فتاتھا أحك
ة        أمور االغتسال من الجناب ان ب ات والفتی علم بأمور دینھا فقد لوحظ جھل بعض الفتی
ي           ع ف ى یق ذلك الفت ام وك ذه األحك وقد تستمر الفتاة زمنا طویال فال تعرف شیئا من ھ

  . وإذا فقد الماء كیف یتصرف.. جنابة وال یعرف كیف یغتسلال
  : أحكام غسل الفتاة من الحیض والجنابة: أوال

  .أن تنوي الغسل بالقلب دون النطق بالنیة -١
  .أن تذكر اسم اهللا بقولھا بسم اهللا ثم تغسل الیدین ثالثًا بالماء -٢
  .أن تتوضأ وضوءًا كامًال -٣
ى رأسھ   -٤ دودًا وإن       أن تصب الماء عل ان مش نقض رأسھا إن ك یس شرطًا أن ت ا ول

  ..كان النقض ھو األفضل واألحوط
  . غسل سائر البدن بدءا بالجھة الیمنى -٥

  وكیف یغتسل الفتى من الجنابة؟ : س
ھي نفس شروط الغسل للفتاة مع مالحظة أن ینثر الرجل شعره إن كانت لھ ظفائر : ج

اء   ھ بالم ده أو          وإذا. ویخلل شعر رأسھ ولحیت اء لبع ھ الغسل الم د من یجب علی م یج ل
رد وخاف           ي الب اء ف ھ الم خن ب ا یس د م ا وج خاف زیادة المرض باستعمال الماء أو م

  . عدوا أو عطشا فلھ أن یتیمم
راب      ل والحجر والت وطریقة التیمم ضربتان على كل طاھر من جنس األرض كالرم

ي  ا ورد ف ھ لم ع مرفقی ھ م ربة لیدی ھ وض ح وجھ ربة لمس اكم  ض حیح الح یمم "ص الت
  ". ضربة للوجھ وضربة للذراعین إلى المرفقین : ضربتان

  ما حكم الشرع في التدخین؟ : س
أثبت الطب أن الدخان یخدر العقل ویفتر الجسم وأنھ یضر بالصحة فیورث السل  : ج

  وسرطان الرئة 
نفس     یق الت نان ویض ھ واألس فرار الوج بب اص ھیة ویس ل الش ذاكرة ویقل عف ال ویض
ى الكسل        ود عل ق ویع ع الخل ویھیج األعصاب ویحدث انحطاطا عاما في الجسم ویمی

لھذه األضرار وغیرھا فإن شرب الدخان حرام . واالسترخاء فضال عن إضاعة المال
ھ           ك فاجتناب ي المھال ع ف ى الضرر ویوق ؤدي إل ا ی دین أن م وقد أجمع الفقھاء والمجتھ

وال یشك أحد } ال ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْھُلَكِةَو{:واجب وفعلھ حرام لعموم قول اهللا تعالى
من الناس أن الدخان یدخل في دائرة الخبائث لما اشتمل علیھ من األضرار والرائحة   

لم       ھ وس ة الرسول صلى اهللا علی ویحل  : "الكریھة واهللا سبحانھ وتعالى جعل من مھم
  ". لھم الطیبات ویحرم علیھم الخبائث 

د   وفي الحدیث ل        "الذي رواه اإلمام أحم ھ وسلم عن ك نھى رسول اهللا صلى اهللا علی
  . أي مخدر والدخان یخدر العقل ویفتر الجسم كما ذكر" مسكر ومفتر

  األبناء والعقوبات الھادفة 
ا        ود منھ یس المقص ھ فل ة وموجھ ة ھادف المیة عقوب ة اإلس وم التربی ي مفھ ة ف العقوب

رر  اق الض ئ أو إلح ن المخط ام م ي    االنتق ت ھ ا لیس ا أنھ ھ كم د علی ة الح ھ أو إقام ب
ة       .. الوسیلة الوحیدة في تقویم اعوجاج األبناء دة من وسائل التربی ة وسیلة واح العقوب

ة          اء وصالحھم وتكون مشفوعة بالرحم ر األبن اإلسالمیة المتعددة وھي تستھدف خی



ق تأ        ة التطبی ي حال ا وھي ف ذ  والشفقة ومنضبطة بضوابط مشروعة ال تنفصل عنھ خ
  : ومن ھذه العقوبات. شكل التدرج والبدء بالعقوبة األخف فاألشد

ذا األسلوب       -١ لم ھ ھ وس النصح واإلرشاد والتنبیھ وقد مارس الرسول صلى اهللا علی
تجاه أحد األبناء المخالفین فقد رأى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم غالما تطیش یده في 

ك  یا غال: "الطعام فقال لھ یعلمھ طریقة األكل م سم اهللا تعالى وكل بیمینك وكل مما یلی
  . متفق علیھ" 
كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذا اطلع "جاء في صحیح الجامع : اإلعراض -٢

  ". على أحد من أھل بیتھ كذبة لم یزل معرضا عنھ حتى یحدث توبة
  . قد یفید بعض النفوس فیردعھا عن أخطائھا: التعبیس -٣
ر -٤ ھ: الزج ي اهللا   ومثال ي رض ن عل ن ب لم للحس ھ وس لى اهللا علی ول ص ر الرس زج

  ). رواه مسلم" (كخ كخ أرم بھا أما علمت أنا ال نأكل الصدقة:" عنھما بقولھ
ذي       : الكف عن العمل خص ال لم من الش ھ وس فقد طلب الرسول المربي صلى اهللا علی

  ". صحیح الجامع " "كف عنا جشاءك : "تجشأ في حضرتھ قائال لھ
ات   : جرالھ - ض الكلم إذا احتاج إلیھ المربي كأن یترك الولد الصالة أو تصدر منھ بع

وارد         لم ال ھ وس دیث الرسول صلى اهللا علی ام لح المخلة باآلداب وأكثر الھجر ثالثة أی
  ". ال یحل لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثالث"في صحیح الجامع 

  . ال یقبل النصحالتوبیخ وھو عبارة عن شدة في القول یفعلھ المربي لمن  -
راه            دار لی ى الج ق السوط عل ان أو مدرسا أن یعل ًا ك ي أب تعلیق العصا یستحب للمرب
امع       حیح الج ي ص ا ورد ف لم فیم ھ وس لى اهللا علی ول الرسول ص األوالد فینزجروا لق

  ". علقوا السوط حیث یراه أھل البیت فإنھ أدب لھم "
  . أحدا وإنما أراد ال ترفع أدبك عنھم قال العلماء لم یرد بھ الضرب ألنھ لم یأمر بذلك

نفس        ا ف وس وتنوعھ ع اختالف النف ولتنویع ھذه األسالیب في العقوبة حكمة تتناسب م
ر    ل الھج ر وال تقب ا الزج رى یردعھ ر وأخ ا الزج دي معھ ح وال یج ا النص ع معھ ینف

وھكذا .. ونفس ال تنصاع للحق وترعوي عن الشر إال بالتخویف والترھیب والضرب
  .وكل میسر لما خلق لھ.. س مشارب مختلفةالنا

   
  عقوبة الضرب بین المؤیدین و المعارضین 

ریط          راط والتف ین اإلف م ب ة الضرب فھ ي مسألة عقوب التربویون على اختالف شدید ف
الق     ى اإلط ھ عل ذین ب ین اآلخ ھ وب ین ل رب والمعارض انعین للض ین الم نھج . ب والم

دود     التربوي اإلسالمي وسط بین ھؤالء وھؤال ي ح ر ضرب األوالد إال ف ء فھو ال یق
ي         دما ال یغن ذا األسلوب عن ي حق استخدام ھ ضیقة وبضوابط معلومة ویعطي المرب

ي أن یضرب ضربا     : قال علماء التربیة في اإلسالم . غیره من األسالیب یجوز للمرب
ل    ل قب رب للطف رة إذ ال ض ن العاش د س ك بع رى وذل ائل األخ ع الوس م تنف ا إذ ل خفیف

زار      العا ذي رواه الب حیح ال دیث الص ى الح م الصالة إذا    "شرة قیاسا عل وا أوالدك علم
  ". بلغوا سبعا واضربوھم علیھا إذا بلغوا عشرا وفرقوا بینھم في المضاجع 

  : وللضرب في اإلسالم ضوابط من ذلك
  .استنفاذ الوسائل التربویة قبلھ من نصح وتوجیھ وتعبیس وزجر وھجر وتوبیخ -١



  .الضرب مساویا للعقوبةأن یكون  -٢
  . أن ال یزید المربي في ضربھ عن عشر ضربات -٣

ال    ھ ق ھ     : لما ورد في البخاري عن أبي ھریرة رضي اهللا عن ي صلى اهللا علی ان النب ك
  ". ال یجلد فوق عشر جلدات إال في حد من حدود اهللا : "وسلم یقول

  : ویجب في السوط كما یقول العلماء -٤
  .حجم فیكون بین القضیب والعصاأن یكون معتدل ال -أ

ال     -ب دید الیبوسة ف وأن یكون معتدل الرطوبة فال یكون رطبًا یشق الجلد لثقلھ وال ش
  .یؤلم لخفتھ

ھ       -ج د فتل وب بع وال یتعین لذلك نوع بل یجوز بسوط وبعود وخشبة ونعل وطرف ث
  . حتى یشتد

  :وقال العلماء في طریقة الضرب -٥
  .وعًا في محل واحدأن یكون مفرقًا ال مجم -أ

  .أن یكون بین الضربتین زمن یخف بھ ألم األول -ب
ھ    -ج ال یرفع أن یرفع الضارب ذراعھ لینقل السوط ألعضده حتى یرى بیاض إبطھ ف

  .  أكثر من ذلك لئال یعظم ألمھ
وفي الحدیث الذي . أن یتقي المربي واألب ضرب الوجھ والفرج والرأس والمقتل -٦

  ". ضرب أحدكم فلیتق الوجھ  إذا"رواه أبو داود 
  . وأجمع أھل العلم أن أفضل مكان للضرب الیدان والرجالن

ال یقضین حاكم بین "أن یتجنب الغضب عند الضرب للحدیث الذي رواه الجماعة  -٧
  ".  اثنین وھو غضبان 

یح         -٨ ي السب والشتم وتقب ذاءة اللسان ف أوصى العلماء عند الضرب باالبتعاد عن ب
  . یا كلب -ل من یقول یا قردالولد كقو

ة      -٩ ل حال ى الضرب فلع وعلى المربي أن یطیل النظر في شأن الولد قبل اإلقدام عل
د     ر متعم التقصیر والعناد عنده ناشئة من مرض عضوي أو مرض نفسي أو خطأ غی

ولكل حالة من ھذه ما یناسبھا .. أو لعلھ واقع تحت تأثیر سحر أو مس أو حسد أو عین
  . من عالج

  كیف نغرس قیمة الوقت عند أبنائنا؟ 
كثیرا ما یتكلم المربون والمدرسون عن قیمة الوقت وأنھ كالسیف إن لم تقطعھ قطعك 

ولكن قلما . وأن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وأن الوقت ھو الحیاة
ا      ات واالنتف ظ األوق ي حف ى ف ة المثل ى الطریق وحون إل اء والمنص دي األبن ع یھت

م  .. بالساعات وإنك ترى بعض الناس تمر بھم الساعات واألیام والسنون وھم ھم إن ل
وا             م یحقق را ول الوا خی م ین دا ول م یؤسسوا مج ا ول زدادوا علم م ی ینقصوا لم یزیدوا ول

  . فخرا
ت       ة الوق ام بقیم ھ االھتم ھ وأبنائ وأول توجیھ ینبغي أن یغرسھ المربي في نفوس طالب

ھ أ   ى فوات دیث         والغیرة عل ي الح ا وف ھ كلھ ھ مضیع لحیات و تضییعھ ألن المضیع لوقت
ع       : "الشریف ى یسأل عن أرب ة حت وم القیام د ی ا : ال تزول قدما عب ره   : "منھ وعن عم



وم        ).. رواه الترمذي" (فیما أفناه  ا ی ادى أن ھ الشمس إال وین وم تشرق فی وأنھ ما من ی
  . الوعید جدید وعلى عملك شھید فاغتنم مني فإني ال أعود إلى یوم

وا        ا بلغ ذین م اء ال بالء والعلم اء والن وثاني توجیھ لحفظ األوقات التذكیر بسیرة العظم
دم تضییعھا، روي عن         ى ع اتھم والحرص عل ذرى المجد والرفعة إال باستغالل أوق

ما ندمت على شيء ندمي على یوم : "عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ أنھ كان یقول
ي   غربت شمسھ، نقص فیھ أج ھ عمل ن      ". لي ولم یزد فی ر ب ة الصالح عم ال الخلیف وق
  ". إن اللیل والنھار یعمالن فیك فاعمل فیھما: "عبد العزیز رضي اهللا عنھ

أدركت أقوامًا كانوا على أوقاتھم أشد منكم حرصا : "وقال الحسن البصري رحمھ اهللا
  ". على دراھمكم ودنانیركم 

ھ اهللا     ام الشافعي رحم الحق شغلتك بالباطل      نفسك "وقال اإلم م تشغلھا ب ث  . إن ل وثال
ا      لم یصلي الصالة لوقتھ توجیھ لألبناء في حفظ أوقاتھم یأتي من حفظ العبادات فالمس

أي فرضا مكتوبا وموقوتا } ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن ِكَتابًا َمْوُقوتًا{:لقولھ تعالى
ي نفسھ بنفسھ حب        وبالمحافظة على الصالة  . بأوقات محددة لم ف ا یغرس المس لوقتھ

  . الحفاظ على الوقت
غالھم       یھم إش النفع عل ود ب ا یع تثمارھا فیم اتھم واس ظ أوق ي حف اء ف ھ لألبن ع توجی وراب
ور          ریفة وحض ث الش ظ األحادی رآن وحف ظ الق الحة كحف ال الص ات واألعم بالطاع

یة الجسم بممارسة  مجالس العلم والتسامي بالطاعات من صالة وصیام واالھتمام بترب
لم    . الریاضة المفیدة ھ وس ل    : "ویجمع ذلك قول الرسول صلى اهللا علی نم خمسا قب اغت

ل شغلك  : خمس . شبابك قبل ھرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قب
  ". وحیاتك قبل موتك 

  من وصایا الصالحین في تربیة األبناء  
  :وصیة لقمان البنھ

ٌم     َوِإْذ{: قال اهللا تعالى ْرَك َلُظْل ِھ ِإنَّ الشِّ َقاَل ُلْقَماُن ِالْبِنِھ َوُھَو َیِعُظُھ َیا ُبَنيَّ ال ُتْشِرْك ِباللَّ
یٌم ع   } َعِظ اد النف ائبین أو اعتق وات أو الغ دعاء األم ادة اهللا ك ي عب رك ف ذر الش أي اح

الى . والضر في أحد المخلوقین اَن ِبوَ  {: ثم یقول اهللا تع ْیَنا اْلِإْنَس ُھ    َوَوصَّ ُھ ُأمُّ ِھ َحَمَلْت اِلَدْی
یرُ         يَّ اْلَمِص َدْیَك ِإَل ي َوِلَواِل ُكْر ِل اَمْیِن َأِن اْش ي َع اُلُھ ِف ذه   } َوْھنًا َعَلى َوْھٍن َوِفَص ي ھ وف

ا        دین لعظم حقھم ر بالوال ین الب ده وب الوصیة یقرن اهللا سبحانھ وتعالى یین عبادتھ وح
قة واأل   دھا بمش ت ول األم حمل لھما ف ر فض د  ولكبی ن الول تحقا م اق فاس ل باإلنف ب تكف

ول     م فیق ھ من الظل ا إن تكن     : "الشكر هللا ولوالدیھ ثم یحذر لقمان الحكیم ابن ي إنھ ا بن ی
مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في األرض یأت بھا اهللا إن 

ة خردل   قال ابن كثیر أي أن المظلمة أو الخطیئة لو كانت مثقال " اهللا لطیف خبیر حب
رًا         ا إن خی وازین القسط ویجازي علیھ احضرھا اهللا تعالى یوم القیامة حین یضع الم

  . فخیر وإن شرًا فشر
دین      ود ال ي عم ي ھ الة الت أمره بالص م ی الة  "ث م الص ي أق ا بن ا  " ی ا بأركانھ أي أدھ

اس       ة الن دعوة وھدای أمره بال م ی وع ث ا بخش َھ   {وواجباتھ اْلَمْعُروِف َواْن ْر ِب ِن َوْأُم َع
ِر اق  } اْلُمْنَك ول المش دعوة حص ة ال ن طبیع ان م ا ك دة ولم دون ش ین ب ف ول بلط



اس     وة الن ى دع بر عل راض أوصاه بالص ألذى واإلع ا {والتعرض ل ى َم ِبْر َعَل َواْص
  . }َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْلُأُموِر

  : ثم أخذ ینصحھ بمجموعة من الفضائل واألخالق
ا" دك للن عر خ تھم  " س وال تص اس إذا كلم ن الن ك ع رض بوجھ ر ال تع ن كثی ال اب ق

  . احتقارا منك لھم واستكبارا علیھم ولكن ألن جانبك وابسط وجھك إلیھم
ك فیبغضك        } َوال َتْمِش ِفي اْلَأْرِض َمَرحًا{ ل ذل دا ال تفع ارا عنی را جب أي خیالء متكب

  . اهللا
  . أي مختال عجب في نفسھ فخور على غیره} ِإنَّ اللََّھ ال ُیِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر{
ِیكَ  { ي َمْش ْد ِف ریع      } َواْقِص بط وال بالس البطيء المتث یس ب دا ل یا مقتص ش مش أي ام

  . ألن خیر األمور الوسط. المفرط بل عدال وسطا بین وبین
ْوِتكَ  { ْن َص ْض ِم ھ     } َواْغُض دة فی ا ال فائ ع صوتك فیم ي الكالم وال ترف الغ ف أي ال تب

ا  ذا ق ر   : "لولھ وت الحمی وات لص ر األص وات    " إن أنك بح األص د إن أق ال مجاھ ق
ذا       ع ھ ھ وم وه ورفع ي عل لصوت الحمیر أي غایة من رفع صوتھ أنھ یشبھ بالحمیر ف

ذم     ة ال ھ غای ھ وذم إن وصیة  . ھو بغیض إلى اهللا وھذا التشبیھ بالحمیر یقتضي تحریم
ا تحملھ من توجیھات كریمة لقمان الحكیم البنھ ھي وصیة كل أب غیور على أبنائھ لم

  . وآداب راقیة
  أھم التوصیات المتعلقة بتربیة األوالد 

ل        ي تمث یات الت ذه التوص ذ بھ رورة األخ لوك بض ة والس دین والتربی اء ال د علم یؤك
ائج    أتي نت یات ت ذه التوص ذ بھ در األخ دى األوالد وبق ة ل ة التربوی ي العملی اس ف األس

  : التربیة وأھم ھذه التوصیات
  ". فأبواه یھودانھ أو یمجسانھ أو ینصرانھ "لقدوة الحسنة أثر كبیر في نفس الطفل ل -١
ي           -٢ ا یغرس ف ل م ل فینبغي أن یحاط بك اة الطف ي حی للمنزل واألسرة األثر البالغ ف

  . نفسھ روح الدین والفضیلة
ي        -٣ ل ف اد الرج دل جھ ا یع ة زوجھ ى خدم ا عل ا وقیامھ ة أطفالھ رأة بتربی ام الم قی

  . ة وصالة الجمعة في المساجدالمعرك
ة     -٤ م مظاھر المحب : األبوان مفطوران على محبة الولد فال یحرم الولد منھا ومن أھ

  . الرحمة بالولد والشفقة علیھ واالھتمام بأمره
ى    -٥ املھم عل على المسلم أن یتقي اهللا في أوالده جمیعا فیسوي بینھم في الحقوق ویع

  . اھیة البنات فإنھا جاھلیة بغیضة حرمھا اإلسالمسواء ویعدل بینھم ولیحذر من كر
لإلسالم طریقتھ الخاصة في إصالح الولد وتربیتھ فإن كان ینفع مع الولد المالطفة  -٦

بالوعظ فال یجوز للمربي أن یلجأ إلى الھجر وإن كان ینفع الھجر أو الزجر فال یجوز 
ع الوسائل اإلصال         ى الضرب وإذا عجز عن جمی ة ووعظا   لھ أن یلجأ إل حیة مالطف

  . وزجرا وھجرا فال بأس بعد ھذا أن یلجأ إلى الضرب غیر المبرح
یحرص اإلسالم على نفسیة الطفل حرصا شدیدا فیطلب من األبوین تسمیة أبنائھم  -٧

  . باألسماء الحسنة حتى ال یحصل كدر عند مناداتھم
ھ بأصول اإل       -٨ ذ تعقل د من ط الول ربین رب ذ    من مسؤولیة اآلباء والم ده من ان وتعوی یم

  . تفھمھ أركان اإلسالم وتعلیمھ من حین تمیزه مبادئ الشریعة الغراء



ة   دیني           -وحینما تكون تربی ھ ال ن التوجی دة اإلسالمیة مجردة م دة عن العقی ل بعی الطف
  . والصلة باهللا عز وجل فإن الطفل یترعرع على الفسوق واالنحالل واالنحراف

ة األوالد ألن الصبي عن الصبي        الصحبة الصالحة وسیلة فاعلة -٩ من وسائل تربی
اء             ار الرفق وین اختی ى األب دي فعل ارن یقت رین بالمق ھ آنس والق ذ وب ھ آخ ألقن وھو عن

  . الصالحین ألبنائھم
ال   -١٠ في غیبة التربیة اإلسالمیة والتھذیب األخالقي تنشأ النفس البشریة لدى األطف

  .وفق األھواء والرغبات واألمزجة
ت وموجودا           فمن كان ا كمی دا حی اة غافال بلی ي الحی ادي عاش ف مزاجھ من النوع الھ
  .كمفقود

ا   " البھیمي "ومن كان یغلب على نفسھ الجانب  ذات یطلبھ جرى وراء الشھوات والمل
  .بكل وسیلة

ى             ي األرض واالستكبار عل و ف ھ العل وع العصبي جعل ھم ن الن ان مزاجھ م ومن ك
اس ھ الجان  . الن ب علی ان یغل ة وال    وإن ك ین األحب رق ب د وف ر المكائ یطاني دب ب الش

  . یصلح ذلك كلھ إال التربیة على اإلیمان واألخالق
رة من          -١١ ة ھي ثم ة األخالقی اء والتربی ة األساس للبن التربیة اإلیمانیة لألوالد بمثاب

خة   ة الراس ة اإلیمانی رات التربی رف     . ثم اة الت ى أن حی ة عل اء التربی ع علم د أجم وق
یم وا ذاكرة      والنع عاف ال ي إض ة ف ك األوبئ ن أفت ذات م ھوات والمل ي الش اس ف النغم

وتحطیم الشخصیة وتمییع الخلق وقتل الرجولة ونشر األمراض والقضاء على فضیلة 
  . الشرف والعفاف

ذھم    -١٢ خاء وأخ من واجب اآلباء واألمھات العنایة بأجسام األوالد والنفقة علیھم بس
ل وال    ي المأك حیة ف د الص اریة      بالقواع راض الس ن األم رز م وم والتح رب والن مش

  .والمعدیة ومعالجة األمراض بالتداوي والعمل بمبدأ ال ضرر وال ضرار
اة التقشف        ى حی م عل اب الفروسیة وحملھ وتعوید األوالد على ممارسة الریاضة وألع
ة      یھم الجرأة األدبی ي ف والخشونة وإبعادھم عن حیاة الترف والمیوعة وأن ینمي المرب

  .عتماد على النفس وتحمل المسؤولیةواال
وة      -١٣ ل والخل نفس بالباط غل ال راغ یش وة ألن الف راغ والخل ن الف األوالد ع د ب البع

  . تجلب الھواجس وتستقبل خواطر الشیطان
ة جاز     -١٤ ى عقوب األصل في تربیة األبناء اللین وحسن المعاملة فإن احتاج األمر إل

ا إال     استخدامھا بشرط أال تكون ناشئة عن  أ إلیھ ورة غضب وأال یلج سورة جھل أو ث
ى           ھ عل ى وأال یؤدب رة األول ھ للم ى خطأ ارتكب د عل ؤدب الول في أضیق الحدود وأال ی

  .خطأ أحدث لھ ألما وأال یكون أمام اآلخرین
ومن أنواع العقوبة العقاب النفسي كقطع المدیح أو إشعار الولد بعدم الرضا أو توبیخھ 

  . قاب البدني الذي یؤلمھ وال یضرهأو غیر ذلك ومنھا الع
غر           -١٥ ذ الص ائھم من ا ألبن ا تربوی ا ثقافی وان منھاج م األب روري أن یرس ن الض م

والطفولة یلقنونھم اآلیات والمفاھیم اإلسالمیة كالشھادتین وشيء من سیرة الرسول       
وعات      ص وموض كل قص ى ش حابھ عل ھ وأص یرة أھل لم وس ھ وس لى اهللا علی ص

  . مختصرة



د      ومما -١٦ ھ كالتسمیة عن ق ب یعین األوالد على التربیة تعویدھم على ذكر اهللا والتعل
ول     د وص ھ عن تعانة ب ا واالس اء منھم د االنتھ د هللا عن راب والحم ام والش دء بالطع الب
الشدائد والشكر لھ عند قضاء الحوائج وحصول الخیر والحرص على تعلیمھم الصالة 

الوة   یمھم ت اجد وتعل ى المس طحابھم إل بات  واص ریفھم بالمناس ریم وتع رآن الك الق
  . كلیلة القدر والبعثة النبویة وتاریخ المعارك اإلسالمیة. اإلسالمیة

ا       -١٧ را م ك كثی إن ذل اء ف على األبوین أن یحذرا سلوك التفریق في التعامل بین األبن
  . یدفعھم إلى الكراھیة فیما بینھم وإلى النفور من األبوین

طواء والعزلة في جو العائلة عن األھل والجیران والمجتمع الحذر من سلوك االن -١٨
فإن ذلك یترك أثره السلبي في حیاة األبناء أما إذا وجد األبناء آباءھم یعیشون عالقات 
طیبة مع األرحام واألقارب والجیران واألصدقاء كالزیارات وتبادل الھدایا والضیافة 

  . ق والعادات الحسنة ویتأثرون بھاواالھتمام بحوائجھم فإنھم یتلقون ھذه األخال
ة إذا     -١٩ ذار والتوب وم االعت ى مفھ ل عل ة الطف ى تربی ا عل وین أن یحرص ى األب عل

وًا أو استغفر اهللا   : (أخطأ وأساء فیطلب منھ أن یقول ذر أو عف خ .. اعت ھ   ) إل ع توجیھ م
  . وإرشاده

ة       -٢٠ الغیر كالعنای ة ب الق المتعلق یم األوالد األخ ى تعل ز عل ر  التركی ن المظھ بحس
وآداب التحیة والحدیث والمجلس واحترام اآلخرین والصدق في القول وترك الضحك 

  . الكثیر والمزاح الكثیر
ي تضم     -٢١ ة الت توجیھ األوالد الستثمار أوقات الفراغ والمساھمة في األعمال العام

  . أقرانھم كاأللعاب الریاضیة والتدریب على الخط والنجارة
حیحا  تحبیب العلم  -٢٢ إلیھم وتوسیع أفق تفكیرھم في المستقبل وتوجیھھم توجیھا ص

  .  في ھذا المجال
إبعادھم عن أصدقاء السوء وتوجیھھم الختیار األصدقاء الصالحین الذین یستفاد  -٢٣

ر     ار غی ض اآلث یھم بع ر عل دما تظھ م عن ائح لھ داء النص لوكھم وإس ة س نھم ومراقب م
  . السلیمة

  . ل والحرام وتدریبھم على االلتزام بھتعریفھم مفھوم الحال -٢٤
ائلي وسرد          -٢٥ دیث الع م من خالل الح ة لھ ة النافع محاولة نقل التجارب االجتماعی

  . الحكم والقصص التاریخیة وتحذیرھم من األخطاء واألخطار
جام والخالف     -٢٦ دم االنس أن یحرص األبوان على تكوین عالقة طیبة بینھما فإن ع

سلیمة بین األبوین في البیت تنعكس على سلوك األطفال واألبناء أو التصرفات غیر ال
ن     ا م ل بینھم ا یحص رم األب أو م ي ال تحت رم األم أو األم الت ذي ال یحت األب ال ف
نعكس           ك ی ل ذل ة ك ة والكراھی دم الرضا أو جو الكآب خط وع مشاجرة أو حالة من الس

ا أن    سلبا على األبناء ویؤثر تأثیرا مخربا في سلوكھم وأخالقھ  م وحاالتھم النفسیة كم
عالقة األبوین باألبناء وأسلوب التعامل معھم یترك أثره الحسن أو السیئ في نفوسھم  

  . وعالقتھم المستقبلیة باألبوین وعالقتھم بالمجتمع
ر سوي            ال غی د ینشأ طف ھ ق ة من أبوی ان والرعای فالطفل الذي ال یشعر بالحب والحن

ة أو أصیب       عدواني السلوك والنزعة وربما سا  ى التشرد والكراھی ل إل ك التعام قھ ذل
  . بعقد نفسیة سلبیة



ى      ى اإلساءة إل وده إل وسوء المعاملة مع الطفل المراھق وعدم احترام شخصیتھ قد یق
  . والدیھ وإلى اآلخرین وتتكون لدیھ عقدة النقص

النقص     -٢٧ من الخطأ تحقیر الولد وتعنیفھ على أي تصرف خاطئ بصورة تشعره ب
والصواب ھو تنبیھ الولد على خطئھ إذا أخطأ برفق ولین مع تبیان الحجج  .. ھانةوالم

  . التي یقتنع بھا في اجتناب الخطأ
إذا أراد المربي زجر الولد وتأنیبھ ینبغي أال یكون ذلك أمام رفقائھ وإنما ینصحھ  -٢٨

  . منفردا عن زمالئھ
ن ا      -٢٩ د وخاصة م رط بالول ق المف رة     الدالل الزائد والتعل ائج خطی ى نت ؤدي إل ألم ی

على نفس الولد وتصرفاتھ وقد یكون من آثاره زیادة الخجل واالنطواء نحو المیوعة    
  . والتخلف عن األقران

دأ    -٣٠ فكرة استصغار الطفل وإھمال تربیتھ في الصغر فكرة باطلة والصواب أن تب
ر  التربیة ویبدأ التوجیھ منذ الصغر من بدایة الفطام حیث یبدأ التوج یھ واإلرشاد واألم

  . والنھي والترغیب والترھیب والتحبیب والتقبیح
على األبوین أن ال یستھینا بسن المراھقة لدى أبنائھما فإن لھذه السن خصوصیة  -٣١

القرب منھم ومراقبتھم بعنایة وإشغالھم بشيء من : من المعاملة ومن ھذه الخصوصیة
  . على بعض تصرفاتھم المباح وإبعادھم عن أسباب االنحراف والصبر

واه الزوجة        -٣٢ ھ أب ار ل ھ فینبغي أن یخت إذا بلغ الناشئ سن الزواج وأظھر رغبة فی
ا        .. الصالحة ا أبوھ ار لھ اح واشتھت الرجال فینبغي أن یخت وإذا بلغت البنت سن النك

ا الخاطب الصالح             ل عنھ د یغف ا من الخاطبین فق الزوج الصالح وال ینتظر من یأتیھ
  . الصالح ویخطبھا غیر

وعلى الوالدین أن یرشدا أوالدھم بعد الزواج إلى الخیر وال یتدخال في شؤونھم   -٣٣
  الزوجیة الخاصة وأن ال تضعف رابطة األبوة بعد الزواج

  محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم بین الجفاة والغالة  .٢٤
  عدنان أمامة

ول اإل   ن أص یم م ل عظ لم أص ھ وس لى اهللا علی ي ص ة النب ن إن محب رط م الم، وش س
الى   ال اهللا تع ان، ق حة اإلیم روط ص وانكم   : (ش اؤكم وإخ اؤكم وأبن ان آب ل إن ك ق

وأزواجكم وعشیرتكم وأمواٌل اقترفتموھا وتجارة تخشون كسادھا ومساكن ترضونھا  
أمره واهللا ال            أتي اهللا ب ى ی ي سبیلھ فتربصوا حت اد ف یكم من اهللا ورسولھ وجھ أحب إل

  ) ٢٤: لتوبةا) (یھدي القوم الفاسقین
فال یجوز أن یكون حب أي عرض من أعراض الدنیا مقدمًا على محبة اهللا ورسولھ،  
ة         ى محب ة عل ھ مقدم م یجعل محبت والرسول صلى اهللا علیھ وسلم ینفى اإلیمان عمن ل

ده        : " األھل والمال والولد فیقول ده وول ھ من وال ى أكون أحب إلی ال یؤمن أحدكم حت
لم   . ١٥/لبخاريأخرجھ ا". والناس أجمعین ھ وس : وحین قال عمر للنبي صلى اهللا علی

أجابھ الرسول صلى اهللا علیھ . یا رسول اهللا ألنت أحّب إلّى من كل شيء إال من نفسي
ھ   لم بقول ك من نفسك         : " وس ى أكون أحب إلی ده حت ذي نفسي بی دھا  ". ال وال ال عن فق

لم فإنھ اآلن واهللا ألنت أحب إلّي من نفسي، فقال النبي ص: عمر اآلن :"لى اهللا علیھ وس
ھ       . ٦٦٣٢/ البخاري". یا عمر ب رضي اهللا عن ي طال ن أب ي ب ف  :" وحین سئل عل كی



ال    لم ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص بكم لرس ان ح ا   : ك ن أموالن ا م ب إلین ان واهللا أح ك
  ".وأوالدنا وآباؤنا وأمھاتنا ومن الماء البارد على الظمأ

ى      وحیث إن محبة الرسول صلى اهللا علیھ  لم إل ا المس رب بھ ة یتق وسلم عبادة هللا وقرب
  : ربھ فال بد فیھا من تحقیق شروط قبول العبادة وھي

  . اإلخالص فیھا هللا سبحانھ وتعالى وابتغاء وجھھ -١
ثم متابعة النبي صلى اهللا علیھ وسلم وااللتزام بسنتھ وھدیھ وأن یعبد اهللا بما شرع   -٢

ًال صالحًا    :(الىعمًال بقولھ تع. ال باألھواء والبدع فمن كان یرجو لقاء ربھ فلیعمل عم
ل الخالي   ). وال یشرك بعبادة ربھ أحدًا والعمل الصالح ھو العمل الموافق للسنة والعم

  . من الشرك ھو العمل الخالص هللا سبحانھ والبريء من الریاء والسمعة
ن ال          ان م ان كبیرت لم طائفت ھ وس ي صلى اهللا علی ة النب اب محب ف  ولقد ضل في ب طوائ

ولھم       دموا عق ذین ق ة ال المنتسبة لإلسالم، طائفة الجفاة، وقد مثلھا في الماضي المعتزل
تھم           ى أقیس لم إل ھ وس لى اهللا علی ول ص نة الرس اكموا س وحي وح وص ال ى نص عل

بحجة أنھ خبر آحاد مع أن أغلب أحكام  -وأھوائھم، فما وافقھا قبلوه وما خالفھا ردوه 
م    -اآلحاد  الشریعة إنما جاءت من طریق ق رأیھ أو تأولوه وحرفوا داللتھ إلى ما یواف

دیث          ال عن ح د أن ق ن عبی ر ب تھم عم ومذھبھم، وقد وصل الغلو بأحد رؤوسھم وأئم
ة    : (الصادق المصدوق م یكون علق إن أحدكم یجمع خلقھ في بطن أربعین یومًا نطفة ث

ع          ب أرب ؤمر بكت ك فی ھ المل م یأتی ك ث ل ذل ات  مثل ذلك ثم یكون مضغة مث ھ  : كلم رزق
لو سمعت األعمش یقول ھذا لكذبتھ ولو سمعت : قال.... وأجلھ وعملھ وشقي أو سعید

ھ،      ا قبلت ذا م ول ھ زید بن وھب یقول ھذا ما أجبتھ، ولو سمعت عبد اهللا ابن مسعود یق
الى       و سمعت اهللا تع ھ، ول ذا لرددت ولو سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول ھ

  ". لیس على ھذا أخذت میثاقنا :یقول ھذا لقلت لھ
داثیین            ھم بالح وا أنفس ن نعت ذه م ا ھ ي أیامن ا ف ة ومھجھ فة المعتزل ت فلس د ورث وق
ن      ة م ا المتحلل ة وعلمانیتھ ارة الغربی رتھم الحض ذین بھ ورین ال رانیین والمت والعص
ي   الدین والمعادیة لھ فآلوا على أنفسھم أن یبرزوا اإلسالم بصورٍة موافقة للفكر الغرب
ع   العلماني واضطروا لتحقیق غرضھم أن یضعوا قواعد و یؤصلوا أصوًال للتعامل م
ة          ث المتعلق ات األحادی قاط مئ ا إس ین تسبب عنھ ال األول نصوص الشرع لم تخطر بب
زعم   بسیر الحیاة الیومیة لإلنسان في أكلھ وشربھ ولبسھ وتجارتھ وعالقتھ باآلخرین ب

یس     أنھا أحادیث خاصة بالبیئة العربیة ال لم، ول ھ وس تي عاش فیھا النبي صلى اهللا علی
ا        ل العلی یم والمث ن الق ة م ھ جمل ى أن الم عل وا اإلس ات وفھم مول والثب فة الش ا ص لھ
ھ،      ره وبیئت ع عص ب م ا یتناس ب م ان حس كلھا اإلنس ي یش دل الت ق والع وانین الح وق

لالستئناس واآلیات واألحادیث المتعلقة باألمور التفصیلیة لیست ملزمة للمسلم بل ھي 
ل         اة ال یص اك جف ھا، وھن ا یعارض رك م لحتھ ویت ق مص ا یحق لم م ا المس ذ منھ یأخ
ذھبھم   جفاؤھم إلى ھذا الحّد إال أنھم ال یتھیبون من رّد الحدیث الصحیح إذا عارض م
أو خالف توجھاتھم الفكریة متجاھلین خطورة ھذا المسلك ومتناسین تحذیرات السلف 

ھ اهللا من ھذا التوجھ من مثل قول ا دیث رسول اهللا صلى     :"إلمام أحمد رحم من رّد ح
ة       فا ھلك ى ش و عل لم فھ ھ وس اري   ". اهللا علی ام البربھ ول اإلم ى    :" وق الرجل یطعن عل



ھ صاحب ھوى      اآلثار، أو یرد اآلثار أو یرید اآلثار فاتھمھ على اإلسالم و ال تشك أن
  ". مبتدع

ة وما أكثرھم في أمة محمد صلى  ویقابل الجفاة الذین تقدم الحدیث عنھم طوائف الغال
ة الرسول صلى اهللا          ىء أن محب والھم تنب الھم وأق ذین أحوالھم وأفع اهللا علیھ وسلم وال
االت وقصائد      ى شكل احتف علیھ وسلم عندھم مجرد عاطفة متعلقة بالوجدان تفرغ عل
ھ     اع ھدی لم وأتب ھ وس لى اهللا علی ول ص ة الرس حابھا بطاع زم أص ید دون أن تل وأناش

  .والدفاع عن دینھ وتحكیم شرعھ وسنتھ
ة صریح       اب اهللا سبحانھ ومخالف وقد وصل الغلو عند كثیر من ھؤالء إلى مناقضة كت

  . أمره وخبره والوقوع في الشرك األكبر والعیاذ باهللا
ي   فرغم اآلیات القاطعة واألحادیث الصریحة التي تنھى عن الغلو في الدین ورفع النب

اب    {:زلتھ التي أنزلھ اهللا إیاھا مثل قولھ تعالىصلى اهللا علیھ وسلم فوق من ا أھل الكت ی
ال تغلوا في دینكم وال تقولوا على اهللا إال الحق إنما المسیح عیسى بن مریم رسول اهللا 

ھ   ریم وروح من ھ الصالة والسالم    . }وكلمتھ ألقاھا إلى م ھ علی ا   :(وقول ي كم ال تطرون
د      ا عب ا أن ریم إنم د اهللا ورسولھ   أطرت النصارى المسیح ابن م وا عب إال أن ). اهللا فقول

ارى       ھ النص ت فی ا وقع وا فیم وا إال أن یقع ة أب ن األم ف م ھم أن  . طوائ زعم بعض ف
الرسول صلى اهللا علیھ وسلم لیس بشرًا بل ھو نور خلقھ اهللا من نور وجھھ وقالوا إن 

ثلكم  {: قولھ تعالى ًة و     } ....قل إنما أنا بشر م راءًة خاطئ اس ق ا الن د قرأھ راءة  ق إن الق
ي صلى اهللا             ي بشریة النب ى نف د عل ثلكم، فھي تؤك ا بشر م ا أن الصحیحة لھا قل إن م

  . علیھ وسلم
وعلیھ نسمع في بعض األناشید قولھم رب خلقت طھ من نور ، ویزعم ھؤالء أن أول 
ا   ذا م ات وھ ائر المخلوق درت س ا ص د و منھ ي روح محم الق ھ ى اإلط ات عل الكائن

لم إنسان عین الوجود       یعبرون عنھ بالحقیقة ھ وس المحمدیة وبقولھم إنھ صلى اهللا علی
ا أول         ول ی ؤذن یق م سمعنا من م والسبب في كل موجود وأنھ مظھر لصفات اهللا، وك

أول : " خلق اهللا وخاتم رسل اهللا مع أن ھذا مناقض لصریح قولھ صلى اهللا علیھ وسلم
  ". ما خلق اهللا القلم

د صلى اهللا     ومن المغاالة المرفوضة زعم الب عض أن الكون ما خلق إال من أجل محم
:" علیھ وسلم وینسبون إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في ذلك حدیثًا مكذوبًا یقول

وما خلقت الجن واإلنس {: مع مناقضتھ لصریح قولھ تعالى". لوالك ما خلقت األفالك
  . }إال لیعبدون

لم أفضل من     ومن غلوھم ومبالغاتھم الباطلة زعمھم أن یوم  ھ وس مولده صلى اهللا علی
ى           ارئ السیرة إل دما یصل ق ذلك یقومون عن د ول لیلة القدر وأن روحھ تحضر الموال
لحظة والدتھ وأنھ حي حیاة كاملة وأنھ یكلم األولیاء وھذا یناقض العقل والنقل المؤكد 

  . لوفاة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وانتقالھ إلى الرفیق األعلى
ن مبالغ ى رؤوس  وم لم عل ھ وس لى اهللا علی ي ص ل النب م أن نع ة زعمھ اتھم الممجوج

  :الكائنات قال شاعرھم
  سمت فجمیع الخلق تحت ظاللھ*** على رأس ھذا الكون نعل محمد 

  وأحمد إلى العرش لم یؤمر بخلع نعالھ*** لدى الطور موسى نودي اخلع 



  . ھ صلى اهللا علیھ وسلمما قیمة ھذا الكالم وما دلیلھ من كتاب اهللا أو سنة رسول
م         لم یعل ھ وس م أن الرسول صلى اهللا علی ریم زعمھ ومن المغاالة المناقضة للقرآن الك

  : الغیب وفي ھذا یقول البوصیري
  ومن علومك علم اللوح والقلم*** وإن من جودك الدنیا وضرتھا 

ة تحل        ي كل رحم ومن غلوھم زعمھم أنھ علیھ الصالة والسالم الواسطة واألصل ف
بالوجود ورتبوا على ذلك اللجوء إلیھ صلى اهللا علیھ وسلم لكشف الكریات واستنزال  

  : الرحمات
  ! یقوي البكري في المیتھ

  من رحمة تصعد أو تنزل*** ما أرسل الرحمن أو یرسل 
  من كل ما یختص أو یشمل*** في ملكوت اهللا أو ملكھ 

  عبده نبیھ مختاره المرسل*** إال وطھ المصطفى 
  یعلم ھذا كل من یعقل*** فیھا وأصل لھا واسطة 

  فھو شفیع دائمًا یقبل*** فلذ بھ بھ من كل ما تشتكي 
  فإنھ المأمل والمعقل*** ولذ بھ من كل ما ترتجي 
  وخیر من فیھم یسأل*** یا أكرم الخلق على ربھ 

  فرجت كربًا بعضھ ُیذھل*** كم مسني الكرب و كم مرة 
  ة عنھ العلى تنزلبرتب*** فبالذي خصك بین الورى 
  فإن توقفت فمن الذي أسأل*** عجل بإذھاب الذي اشتكى 

ھ ویرجوه ویتضرع     وشرعوا لمن یزور قبر النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن یستجیر ب
األدب أن یأتي اإلنسان لقبر النبي صلى اهللا علیھ وسلم ویتوب : خاشعًا بین یدیھ فقالوا

ا رسول       ول ی م یق ا ث ي        من الذنوب والخطای ت بجھل رًا وأتی ًا كثی د ظلمت نفسي ظلم ق
  . وخطئي وزرًا كبیرًا ووفدت إلیك مستجیرًا

ف العواطف الجیاشة            ھ الصالة والسالم واالنسیاق خل ھ علی و فی رى أن الغل وھكذا ن
د صلى اهللا           ة محم ع شرائح واسعة من أم د أوق دون االنضباط بالضوابط الشرعیة ق

اذ  ر والعی رك األكب ي الش لم ف ھ وس لم   علی ھ وس لى اهللا علی ھ ص وا علی ث خلع اهللا حی ب
ا      ع النصارى فیم الكثیر من صفات الرب سبحانھ وتعالى بزعم حبھ وتوقیره وھل وق

  . وقعوا فیھ في عیسى علیھ السالم إال بزعم حبھ وتقدیره
  میةولیس ألحد نجاة إال بسلوك منھج الوسطیة الذي تقوم علیھ الشریعة اإلسال

  اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؟لماذا نحب رسول   .٢٥
  محمد شعبان أبو قرن

  :أما بعد.. الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
.. لواله لھلكنا ومتنا على الكفر واستحققنا الخلود في النار.. محمد صلى اهللا علیھ وسلم

د الشیطان، شوَقَنا       ا مكائ ھ عرفن ب إال      بھ عرفنا طریق اهللا، وب ا من طی ة، م ى الجن إل
  :وأرشدنا إلیھ، وما من خبیث إال ونھانا عنھ، ومن حقھ علینا أن نحبھ، ألنھ

  یحشر المرء مع من أحب



ال  لم فق ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب ي إل اء أعراب اعة ؟: ج ى الس ول اهللا ! مت ال رس ق
أنت مع : " قال. إني أحب اهللا ورسولھ: قال". ما أعددت لھا؟ : " صلى اهللا علیھ وسلم

  ".من أحببت 
ربة           رب الش وض فتش ى الح لم عل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس ب تلق ذا الح بھ

  .المباركة الھنیئة التي ال ظمأ بعدھا أبدًا
  أبشر بھا یا ثوبان

ل        : قال القرطبي ھ قلی دید الحب ل لم ش ھ وس كان ثوبان مولى رسول اهللا صلى اهللا علی
د   وم وق ھ الحزن،          الصبر عنھ، فأتاه ذات ی ي وجھ ھ ونحل جسمھ، یعرف ف ر لون تغی

ك؟   : " فقال لھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم ر لون ا غی ال ! ". م ا رسول اهللا  : ق ي   .. ی ا ب م
ضر وال وجع غیر أنى إذا لم أراك اشتقت إلیك واستوحشت وحشة شدیدة حتى ألقاك، 

ع ال   ع م ى   ثم ذكرت اآلخرة وأخاف أن ال أراك ھناك، ألني عرفت أنك ترف ین، وأن نبی
دًا،       ل ال أراك أب م أدخ ك، وإن ل ن منزلت ى م ي أدن ة ھ ي منزل ت ف ة كن ت الجن إن دخل

یھم       : " فأنزل اهللا عز وجل قولھ م اهللا عل ذین أنع ع ال ك م ومن یطع اهللا والرسول فأولئ
  ".من النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولئك رفیقًا 

  : هللا صلى اهللا علیھ وسلم كما قال الشاعرحالھ مع رسول ا.. رحم اهللا ثوبان
  والصبر یسكتـھ والحـب ینطقھ**** الحزن یحرقـھ واللیـل یقلقھ

  یعذره وكیف یستره والدمع یسبقھ*******ویستر الحال عمن لیس 
  الرحمة المھداة 

  ".وما أرسلناك إال رحمة للعالمین : " قال عز وجل
  .لواله لضعنا.. ققنا الخلود في النارلواله الستح.. لواله لنزل العذاب باألمة

  :قال ابن القیم في جالء األفھام
  :إن عموم العالمین حصل لھم النفع برسالتھ" 
  .فنالوا بھا كرامة الدنیا واآلخرة: أما أتباعھ -
ھ    - داؤه المحاربون ل اتھم، ألن         : وأما أع م من حی ر لھ وتھم خی تلھم وم ذین عجل ق فال

قاء  حیاتھم زیادة في تغلیظ الع ذاب علیھم في الدار اآلخرة، وھم قد كتب اهللا علیھم الش
  .فتعجیل موتھم خیر لھم من طول أعمارھم

ذلك       : وأما المعاھدون لھ - ل شرًا ب م أق ھ، وھ ده وذمت فعاشوا فى الدنیا تحت ظلھ وعھ
  .العھد من المحاربین لھ

والھم          - ائھم وأم ن دم ھ حق ان ب ار اإلیم م بإظھ ل لھ افقون فحص ا المن یھم   وأم وأھل
  .واحترامھا، وجریان أحكام المسلمین علیھم في التوراة وغیرھا

فإن اهللا عز وجل رفع برسالتھ العذاب العام عن أھل األرض : وأما األمم النائیة عنھ -
  ".فأصاب كل العاملین النفع برسالتھ 

  لطیفة 
ل ن الفض ن ب ال الحس مائھ إ : ق ن أس مین م اء اس ن األنبی د م ع اهللا ألح م یجم ي ل ال للنب

  :، وقال في نفسھ"بالمؤمنین رؤوف رحیم : " صلى اهللا علیھ وسلم، فإنھ قال فیھ
  ".إن اهللا بالناس لرؤوف رحیم " 

  واعلم بأن المرء غیر مخـلد**** اصــبر لكل مصیــبة وتجـلد



  نوب تنوب الیوم تكشف في غد***** واصبر كما صبر الكرام فإنھا
  فاذكر مصابك بالنبي مـحـمـد** *****وإذا أتتك مصیبة تبلى بھا

  !وأنت؟.. الجماد أحبھ
ا یصیح           ھ وصاح كم ر حن إلی ل اتخاذ المنب ھ قب لما فقده الجذع الذي كان یخطب علی
ھ،         د بكائ ذي یسكن عن ذي الصبي ال ا یھ الصبي ، فنزل إلیھ فاعتنقھ ، فجعل یھذي كم

  ".مة لو لم أعتنقھ لحّن إلى یوم القیا: " فقال صلى اهللا علیھ وسلم
ھذه خشبة تحن إلى رسول اهللا : كان الحسن البصري إذا حدث بھذا الحدیث بكى وقال

  .صلى اهللا علیھ وسلم، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلیھ
  !! ما أشد حبھ لنا

رب إنھن : " تال النبي صلى اهللا علیھ وسلم قول اهللا عز وجل في إبراھیم علیھ السالم
  ".فإنھ منى ومن عصاني فإنك غفور رحیمأضللن كثیرًا من الناس فمن تبعني 

ز       : " وقول عیسى علیھ السالم ت العزی ك أن م فإن ر لھ ادك وإن تغف إن تعذبھم فإنھم عب
یم  ال "الحك ھ وق ع یدی ي: " ، فرف م أمت ي .. اللھ ل ". أمت ز وج ال اهللا ع ى، فق ا : وبك ی

لھ     د فس ى محم ل اذھب إل ھ السالم فسألھ، ف      : جبری ل علی اه جبری ك؟ فأت ا یبكی أخبره م
ال اهللا عز وجل    : النبي صلى اهللا علیھ وسلم بما قال، فأخبر جبریل ربھ وھو أعلم، فق

  .إنا سنرضیك في أمتك وال نسوؤك: اذھب إلى محمد، فقل.. یا جبریل
  حتى ال تكون فاسقًا 

ة،     ي سورة التوب ا      _قال صلى اهللا علیھ وسلم ف رة ألنھ حة والمبعث ي سمیت بالفاض الت
افقین و حت المن م فض رت جمعھ وانكم   : " _بعث اؤكم وإخ اؤكم وأبن ان آب ل إن ك ق

وأزواجكم وعشیرتكم وأموال اقترفتموھا وتجارة تخشون كسادھا ومساكن ترضونھا  
أمره واهللا ال           أتى اهللا ب ى ی ى سبیلھ فتربصوا حت د ف أحب إلیكم من اهللا ورسولھ وجاھ

  ".یھدى القوم الفاسقین 
  :قال القاضي عیاض

ھ ووجوب فرضھا وعظم           فكفى بھذا حضًا"  زام محبت ى إل ة وحجة عل ًا ودالل وتنبیھ
ھ           ده وأھل ھ وول ان مال رع اهللا من ك لم، إذ ق ھ وس خطرھا واستحقاقھ لھا صلى اهللا علی

ھ دھم بقول ولھ وأوع ن اهللا ورس ھ م ب إلی أمره : " أح أتي اهللا ب ى ی وا حت م "فتربص ، ث
  .هللافسقھم بتمام اآلیة، وأعلمھم أنھم ممن أضل ولم یھده ا

  كمال اإلیمان في محبتھ 
لم     ھ وس ال صلى اهللا علی ده        : " ق ده ووال ھ من ول ى أكون أحب إلی دكم حت ؤمن أح ال ی

  ".والناس أجمعین 
ر        ال عم ذلك مع رجل من أمث قد تمر علینا ھذه الكلمات مرورًا عابرًا لكنھا لم تكن ك

كل شئ إال من  یا رسول اهللا ألنت أحب إلى من: بن الخطاب رضى اهللا عنھ الذي قال
ال ، والذي نفسي بیده حتى أكون أحب إلیك : " فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم. نفسي

فإنھ اآلن واهللا ألنت أحب إلى من نفسي، فقال النبي صلى اهللا : ، فقال عمر"من نفسك 
  ".اآلن یا عمر : " علیھ وسلم

ابي ال الخط اع   : " ق ي ط ك ف ى نفس ى تفن ي حت ي حب دق ف اه أن تص ؤثر فمعن تي، وت
  ".رضاي على ھواك، وإن كان فیھ ھالكك 



  آخذ بحجزنا عن النار 
ال ھ ق ى اهللا عن رة رض ى ھری ن أب لم: ع ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ى : " ق مثل

ي یقعن    كمثل رجل استوقد نارًا، فلما أضاءت ما حولھ جعل الفراش وھذه الدواب الت
  ". فیھا، وجعل یحجزھن ویغلبنھ فیقتحمن فیھا 

ل                ا، وھل أذى مث ا یؤذین ل م ا من ك ا خاف علین ھ یحبن ا، وألن د حب رسولنا لن ما أش
ا         ! النار؟ ھ علین غ وخوف ھ أبل ت موعظت ة كان ار حقیق د أراه الن ولما كان اهللا عز وجل ق

  ".وعرضت على النار فجعلت أتأخر رھبة أن تغشاني : " أشد، ففي الحدیث
  ".ى نفخت حرھا عن وجھي إن النار أدنیت منى حت: " وفى روایة أحمد

اه وعال       لم إذا خطب احمرت عین ولذلك كان من الطبیعي أنھ كان صلى اهللا علیھ وس
  ".صبحكم ومساكم : " صوتھ واشتد غضبھ كأنھ منذر جیش یقول

ذرنا بنفسھ، لتكون          ا فیح ود أن یران ان ی ا ك ھ علین وألنھ لم یرنا مع شدة حبھ لنا وخوف
وا      : " هللا علیھ وسلمالعظة أبلغ وأنجح، قال صلى ا ذین آمن ت إخواني ال ى لقی وددت أن

  ".ولم یروني 
  .ولم یكتف بذلك بل لشدة حبھ لنا اشتد إلحاحھ لنا في أن نأخذ وقایتنا وجنتنا من النار

  وثالثة .. واثنان.. حجاب
و    : " لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم: حجاب الصدقة. ١ ًا ول ار حجاب اجعلوا بینكم وبین الن

  ". بشق تمرة
لم     : حجاب الذكر. ٢ ھ وس ال صلى اهللا علی ھ ق ذوا  : " فعن أبي ھریرة رضي اهللا عن خ

أتین      : قولوا.. جنتكم من النار إنھن ی ر، ف ھ إال اهللا واهللا أكب د هللا وال إل سبحان اهللا والحم
ات الصالحات    حیح الجامع  ".یوم القیامة مقدمات ومعقبات ومجنبات، وھن الباقی ، ص

  .فتحوحسنھ ابن حجر في ال
لیس أحد من أمتي یعول ثالث  : " لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم: حجاب تربیة البنات. ٣

  ".بنات أو ثالث أخوات فیحسن إلیھن إال كن لھ سترًا من النار 
  ولى كل مؤمن 

وفى من      : " قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أنا أولى بالمؤمنین من أنفسھم، من ت
  ".ضاؤه المؤمنین فترك دینًا فعلى ق

  فأنت والروح شئ غیر مفترق*** أعمیت عیني عن الدنیا وزینتھا
  من أول اللیل حتى مطلع الفلق*****إذا ذكرتك وافى مقلتي أرق 

  إال وإنك بین الجفن والحدق***** وما تطابقت األجفان عن سنة
  !!ما أشرف مقامھ

  ولو وزنت بھ عرب وعجم       جعلت فداه ما بلغوه وزنًا
  الخلیل فذا حبیب       علیھ اهللا في القرآن أثنىإذا ذكر 

  وإن ذكروا نجى الطور فاذكر       نجى العرش مفتقرًا لتغنى
  وإن اهللا كلم ذاك وحیًا       وكلم ذا مخاطبة وأثنى

  فھمت معنى" ما كذب الفؤاد"ولو قابلت لفظة لن تراني      لـ
  ذھنًا فموسى خر مغشیًا علیھ        وأحمد لم یكن لیزیغ

  وإن ذكروا سلیماًنا بملك         فحاز بھ الكنوز وقد عرضنا



  فبطحا مكة ذھبًا أباھا       یبید الملك واللذات تفنى
  وإن یك درع داود لبوسًا        یقیھ من اّتقاء البأس حصنا

  اطمأنا" واهللا یعصمك: "فدرع محمد القرآن لما       تال
  ال تذر أحدًا فأفنى: دعوِةوأغرق قومھ في األرض نوح       ب

  رب اھد قومي         فھم ال یعلمون كما علمنا: ودعوة أحمد
  أمتي إنسًا وجنا: نفسي       وأحمد: وكل المرسلین یقول

  وكل األنبیاء بدور ھدي       وأنت الشمس أكملھم وأھدى
  لكي تذوق حالوة اإلیمان

أن یكون اهللا : ھ ذاق حالوة اإلیمانثالث من كن فی: " لقول النبي صلى اهللا علیھ وسلم
  ... ".ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما

واه  ى ھ ولھ عل ر اهللا ورس ن آث ل م ل لك ز وج ا اهللا ع أة یمنحھ ذه مكاف یحس أن .. وھ ف
لإلیمان حالوة تتضاءل معھ كل اللذات األرضیة، وألن من أحب شیئًا أكثر من ذكره، 

ھ    فكلما ازداد العبد لرسول اهللا صلى اهللا عل رًا، وألحادیث ھ ذك یھ وسلم حبًا كلما ازداد ل
  .تردیدًا، ولسنتھ اتباعًا، ومع ھذا كل تزداد حالوة اإلیمان

  وقعھا بالدم .. وثیقة حبھ 
ا مر رسول اهللا صلى اهللا       - ھ، فلم ففي الطائف وقف المشركون لھ صفین على طریق

خ        ھ وال یضعھما إال رض ع رجلی ین الصفین جعل ال یرف وھما بالحجارة  علیھ وسلم ب
  .حتى أدموا رجلیھ

ن صعصعة     - ى عامر ب یھم اإلسالم        : ومع بن لم عل ھ وس ي صلى اهللا علی یعرض النب
راس        ن ف رة ب اھم بیح م إذ أت و معھ ا ھ ھ، وبینم ى طلب ھ إل رة، فیجیبون ب النص ویطل

ال            لم فق ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ل عل م أقب ھ ث م  : القشیري، فأثناھم عن إجابتھم ل ق
ھ        فالحق بق ي صلى اهللا علی ام النب ك، فق ومي لضربت عنق ومك، فو اهللا لوال أنك عند ق

ى    ن عل لم م ھ وس لى اهللا علی ي ص ت النب رة فألق ا بیح ا، فغمزھ ة فركبھ ى ناق لم إل وس
  .ظھرھا

ره، ویسقط من            ى الخمسین من عم رب عل د ق لم وق ھ وس تصور حالتھ صلى اهللا علی
، واالرتفاع لیس بسیطًا، إنھ یسقط على ظھر الناقة ویتلوى من شدة األلم على األرض

  .بطنھ من ارتفاع مترین ونصف
یط           - ى مع ن أب ة ب ھ عقب ل علی ة إذ أقب ي حجر الكعب بینما النبي صلى اهللا علیھ وسلم ف

ذ              ى أخ ھ حت و بكر رضى اهللا عن ل أب دیدًا فأقب ًا ش ھ خنق ھ، فخنق ى عنق فوضع ثوبھ عل
ھ و    ول اهللا صلى اهللا علی ھ عن رس ھ ودفع ال بمنكب لم وق ول  : " س ًال أن یق ون رج أتقتل

  ".ربى اهللا 
ر      : وغیر ذلك - لم وھو ساجد، وینث ھ وس یوضع سال جزور على كتفیھ صلى اهللا علی

ھ صلى اهللا       ي وجھ قیاء ف سفیھ سفھاء قریش على رأسھ التراب، ویتفل شقي من األش
  ..علیھ وسلم

ا        ھ یحبن ھ ألن ك كل ى ذل لم عل ھ وس ذب أوذي وض .. صبر صلى اهللا علی م  .. رب وع اتھ
ھ  .. قتلوا أصحابھ.. بالسحر والكھانة والجنون ك     .. بل وحاولوا قتل ل ذل ى ك وصبر عل

  ..كي یستنقذنا من العذاب ویھدینا من الضالل ویعتق رقابنا من النار



ب ؟   ذل والتع ذا الب ل ھ د ك ره    ! وبع دى غی تبدل ھ ره، ونس دي بغی نتھ، ونقت ر س نھج
  !!.بھدیھ

ل      وقد أحبنا وض.. یا ویحنا ي شئ ب ھ ف ھ، ال لننفع حى من أجلنا لینقذنا، ودعانا إلى حب
ى الحوض؟  ! وحبنا لھ؟! لننفع أنفسنا فأین حیاؤنا منھ؟ ل   ! بأي وجھ سنلقاه عل أي عم ب

ي       -بأبي ھو وأمي  -! نرتجي شفاعتھ صلى اهللا علیھ وسلم؟ ھ ف ل مقابلت أي طاعة نأم ب
  !.الفردوس؟

على أمتھ في ضوء الكتاب  سلم صلى اهللا علیھ و كتاب حقوق النبي - ١  .٢٦
  ]مقدمة وتعریفات مھمة[والسنة 

  تألیف
  محمد بن خلیفة التمیمي. د 
   
   
   
   
   

  مقدمة المؤلف
یئات    ن س نا وم رور أنفس ن ش اهللا م وذ ب تغفره ونع تعینھ ونس ده ونس د هللا نحم إن الحم

ھ، وأشھد أن ال إل     ادي ل ھ إال اهللا أعمالنا، من یھده اهللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھ
وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، أرسلھ بالھدى ودین الحق لیظھره 

  .على الدین كلھ وكفى باهللا شھیدا
ھ       دى ب را، فھ ھ وسراجا منی أرسلھ بین یدي الساعة بشیرا ونذیرا، وداعیا إلى اهللا بإذن

ھ أعی     تح ب ا    من الضاللة، وبصر بھ من العمى، وأرشد بھ من الغي، وف ا، وآذان ا عمی ن
ق     ي اهللا ح د ف ة، وجاھ ح األم ة، ونص الة وأدى األمان غ الرس ا، فبل ا غلف ما، وقلوب ص

  .جھاده، وعبد ربھ حتى أتاه الیقین من ربھ، صلى علیھ وعلى آلھ وسلم تسلیما
ن اإلسالم          : أما بعد اء دی ھ، وإن أساس بن وم علی ھ أصل وأساس یق فما من بناء إال ول

  :یقوم على أصلین ھما
  .عبادة اهللا وحده ال شریك لھ -أ

  اإلیمان برسولھ صلى اهللا علیھ وسلم -٢
فمن خرج عن واحد منھما فال عمل " ال إلھ إال اهللا محمد رسول اهللا"وھذا حقیقة قول 

  .لھ وال دین
د من           ل واح ھ ك دل علی ا ی لم أن یعرف م ومن أجل ذلك فإن من المتعین على كل مس

ى   ھذین األصلین وما یشتمل علیھ من أمور وأحكام، معرفة تخرجھ من حد الجھل عل
ي           وز والسعادة ف ذلك الف ال ب وال وعمال لین ادا وق ذلك اعتق أقل الدرجات، وأن یلتزم ب

  .الحیاة الدنیا وبعد الممات
  : وھذه الرسالة موضوعھا األصل الثاني من أصلي ھذا الدین وقد سمیتھا

  "ضوء الكتاب والسنة حقوق النبي صلى اهللا علیھ وسلم على أمتھ في"



ى           ا أسلفت ُیعن و كم ى فھ ھ بالدرجة األول ذا الموضوع أھمیت وقد دفعني إلى اختیار ھ
  "شھادة أن محمدا رسول اهللا"بأحد أصلي الدین 

فمن المھم والمفید أن تبحث جوانب ھذا األصل وتعرف وتعرض وفق ما جاءت بذلك 
  .ح رضوان اهللا عنھم أجمعیننصوص القرآن والسنة ووفق ما كان علیھ سلفنا الصال

ذا        ي ھ اس عن جادة الصواب ف وبخاصة أننا نعیش في زمان قد حاد فیھ كثیر من الن
  .األصل واضطربوا اضطرابا شدیدا

ة          ات المتعین ذا األصل من الواجب ي ھ ان الحق ف فتجلیة األمر وتوضیح الصواب وبی
ھ      اب بعین وفر كت دم ت را لع ان، نظ ذا الزم ي ھ م ف ة العل ى طلب ع  عل امال لجمی یكون ش

ة     ة عام جوانب ھذا الموضوع وتطمئن لھ النفس من جھة سالمة ما احتواه یمكن إحال
  .الناس علیھ

فرأیت أن من الرأي القویم أن أكتب في ھذا الموضوع ألجمع فیھ ما تفرق وأرتب ما 
لفنا الصالح من      نھج س تشتت، وأشرح ما یحتاج إلى شرح، وذلك وفق ما كان علیھ م

دین   االعتما ذا ال د على نصوص الكتاب والسنة ونقل كالم الصحابة والتابعین وأئمة ھ
  .رضي اهللا عنھم أجمعین

ت   فأرجو أن أكون قد وفقت في عرض ھذا الموضوع على الوجھ المطلوب، كما وفق
  .في حسن االختیار أوال

  : عملي في ھذا الكتاب
  :ویتلخص عملي في النقاط التالیة

ار         جمعت المادة العلمیة -١ ة وآث ث نبوی ة وأحادی ات قرآنی المتعلقة بالموضوع من آی
لة        ھ ص ا ل أخرین مم دمین، والمت وال للمتق ول وأق ة، ونق لف األم ن س ة ع مروی

  .بالموضوع
ائلھا      -٢ ا ومس ا ومطالبھ ولھا ومباحثھ الة وفص واب الرس ى أب ت عل ا جمع مت م قس

توسع فیھ حسب ونقاطھا، فرتبت ما تشتت وجمعت ما تفرق واختصرت وانتقیت مما 
  .ما یقتضیھ المقام وتدعو إلیھ الحاجة

ذا       -٣ ین قوسین ھك ة ب ات القرآنی ك       { } جعلت اآلی م تل ى رق ي الحاشیة إل وأشرت ف
  .اآلیة والسورة التي وردت فیھا

زدوجتین      -٤ لتین م ین فاص ة ب ث النبوی ت األحادی دیث    " " جعل ل ح ریج ك ع تخ م
دھما     أوردتھ حسب ما یقتضیھ المقام، وفي حالة  حیحین أو أح ي الص دیث ف ورود الح

  .أكتفي بذلك عن عزوه إلى غیرھما
ادرھا     -٥ ى مص دین إل ذا ال ة ھ ابعین وأئم حابة والت ن الص ة ع ار المروی عزوت اآلث

  .بحسب ما وقفت علیھ منھا
دیث   -٦ ب الح ب غری ى كت ك عل ي ذل دا ف ة معتم ات الغریب ض الكلم رحت بع ش

  .وشروحھ والمعاجم اللغویة
النقول واألقوال واآلراء من المصادر والمراجع التي نقلتھا منھا وذلك بذكر  وثقت -ال

ارة         ك بعب ى ذل ھ أشرت، إل ا تصرفت فی ب   " بتصرف "الجزء والصفحة، وم ي أغل ف
  .األحیان

  .ترجمت لألعالم الوارد ذكرھم في الرسالة عند أول موضع یرد فیھ ذكر العلم -٨



  :وضعت فھارس لألمور التالیة -٩
  .فھرس اآلیات القرآنیة       -١
  .فھرس األحادیث المرفوعة والموقوفة       -٢
  .فھرس لآلثار على ترتیب أصحابھا       -٣
  .فھرس للكلمات الغریبة والمواطن والفرق       -٤
  .فھرس لألعالم المترجم لھم       -٥
  .فھرس للمصادر والمراجع       -٦
  .فھرس لموضوعات الرسالة       -٧
دوب ذا      : ع ي ھ ي عمل د ف ا وج ذرا إذا م ریم ع ارئ الك مح الق ل وأستس د المق ذا جھ فھ

ھ   : "تقصیرا، فھذا جھد بشر، والمرء یستحضر في ھذا المقام قول القائل ت أن إني رأی
ذا         : ال یكتب إنسان كتابا في یوم إال قال في غده د ك و زی ان أحسن، ول ذا لك ر ھ و غی ل

ذا من أعظم       لكان یستحسن، ولو قدم ھذا لكان أفضل ان أجمل، وھ ذا لك ، ولو ترك ھ
ر   ة البش ى جمل نقص عل تیالء ال ى اس ل عل و دلی ر، وھ ام] ١"[العب ي الخت ھ : وف أتوج

ق،     ھ وتوفی ل من الة بفض ذه الرس داد ھ ر إع ي أم ھل ل ذي س الى ال ى اهللا تع كر إل بالش
ى ك        ھ عل ا إن ا علمن ا بم ھ وأن ینفعن ل وأسألھ سبحانھ أن یجعل عملنا ھذا خالصا لوجھ

  .شيء قدیر
ذه الرسالة           ى ھ د األنصاري المشرف عل ن محم اد ب ومن ثم أشكر فضیلة الشیخ حم
ذل          ذلك كل من ب را، وك دادھا فجزاه اهللا خی ي إع على بذلھ من جھد وعون وتوجیھ ف

  .المساعدة لي في إنجازھا
  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

   
   
   
   

  :تمھید
ننا، وأتم علینا نعمتھ، ورضي لنا اإلسالم دینا، وأشھد أن ال  الحمد هللا الذي أكمل لنا دی

یم،           دین الق لھ بال ده ورسولھ، أرس دا عب ھ، وأشھد أن محم إلھ إال اهللا وحده ال شریك ل
ول         أن یق ره ب ا، وأم ر باتباعھ ر، أم ْل  {والملة الحنیفیة، وجعلھ على شریعة من األم ُق

ھ     ] ٢[}ى َبِصیَرٍة َأَنا َوَمِن اتََّبَعِنيَھِذِه َسِبیِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّھ َعَل ى آل ھ وعل صلى اهللا علی
  .وسلم تسلیما

الى      : وبعد ال تع ا ق ق عبث ق الخل ًا     {فإن اهللا عز وجل لم یخل اُكْم َعَبث ا َخَلْقَن ْبُتْم َأنََّم َأَفَحِس
  ].٣[}َوَأنَُّكْم ِإَلْیَنا ال ُتْرَجُعوَن

الى    بل خلقھم لغایة ذكرھا في كتابھ الكریم في ال تع َق   {: أكثر من موضع فق ِذي َخَل الَّ
  ]٤.[}اْلَمْوَت َواْلَحَیاَة ِلَیْبُلَوُكْم َأیُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال

الى  ى           {: وقال تع ُھ َعَل اَن َعْرُش اٍم َوَك تَِّة َأیَّ ي ِس َماَواِت َواَألْرَض ِف َق السَّ ِذي َخَل َو الَّ َوُھ
  ]٥.[}ُن َعَمًالاْلَماِء ِلَیْبُلَوُكْم َأیُُّكْم َأْحَس

  ]٦[}َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواِإلْنَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدوِن{وقال تعالى 



فالحكمة من خلقھ للخلق ھي اختبارھم وابتالؤھم لیجزي المحسن بإحسانھ والمسيء    
ا      . بإساءتھ ثھم ثانی م أوال وبع ة من خلقھ ل      . فھذه ھي الحكم ركھم ھمال، ب م یت ذلك ل ول

م،   أرسل إلیھم رسلھ، ف ق بھ كان من سنة اهللا تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعمیم الخل
لِّ     {: بحیث یبعث في كل أمة رسوال لیقیم ھداه وحجتھ كما قال تعالى ي ُك ا ِف ْد َبَعْثَن َوَلَق

الْ   {، وقال تعالى ]٧[}ُأمٍَّة َرُسوًال َأِن اْعُبُدوا اللََّھ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت ْلَناَك ِب ا َأْرَس َحقِّ ِإنَّ
ِذیرٌ  ا َن ال ِفیَھ ٍة ِإالَّ َخ ْن ُأمَّ ِذیرًا َوِإْن ِم یرًا َوَن الى ]٨[}َبِش ال تع َلَنا {، وق ْلَنا ُرُس مَّ َأْرَس ُث

َد   {، وقال تعالى ]٩[}َتْتَرا ٌة َبْع ُرُسًال ُمَبشِِّریَن َوُمْنِذِریَن ِلَئالَّ َیُكوَن ِللنَّاِس َعَلى اللَِّھ ُحجَّ
ین اهللا عز وجل ودون      ] ١٠[}ُھ َعِزیزًا َحِكیماالرُُّسِل َوَكاَن اللَّ م الواسطة ب فالرسل ھ

  .خلقھ في تبلیغ أمره ونھیھ وإرشاد العباد إلى ما فیھ صالح معاشھم ومعادھم
اس      لھ للن ین، وأرس وإن اهللا تبارك وتعالى جعل محمدا صلى اهللا علیھ وسلم خاتم النبی

ى        ھ عل دین، وبعث ھ ال ھ وألمت ل ل ر       أجمعین، وأكم ور الكف رة من الرسل وظھ حین فت
ر          ھ أھل الشرك والكف ع ب ان، وقم الم اإلیم وانطماس السبل، فأحیا بھ ما درس من مع
رك         ل الش اب، وأھ ل الكت ار أھ ھ كف لبان، وأذل ب ران والص ان والنی دة األوث ن عب م
اده    ن عب اه م ن اجتب ر م ھ ذك اد ب اه، وش ذي ارتض ھ ال ار دین ھ من ام ب اب، وأق واالرتی

  .واصطفاه
ا     ة ی ھ نعم فاهللا سبحانھ وتعالى أرسل محمدا صلى اهللا علیھ وسلم للناس رحمة وأنعم ب

  ]١١[}َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن{قال تعالى : لھا من نعمة
نوا بمحمد وھم الذین لم یؤم] ١٢[}َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َبدَُّلوا ِنْعَمَت اللَِّھ ُكْفرًا{وقال تعالى 

  .صلى اهللا علیھ وسلم، فإرسالھ أعظم نعمة أنعم اهللا بھ على عباده
ي     ھ ف ا فرق فقد جمع اهللا لھذه األمة بخاتم النبیین وإمام المتقین وسید ولد آدم أجمعین م
ھ،     ین من رحمت غیرھم من الفضائل، وزادھم من فضلھ أنواع الفواضل، بل أتاھم كفل

ِھ        َیا َأیَُّھا {كما قال تعالى  ْن َرْحَمِت ْیِن ِم ْؤِتُكْم ِكْفَل وِلِھ ُی وا ِبَرُس َھ َوآِمُن الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللَّ
اِب َأالَّ          ُل اْلِكَت َم َأْھ َئالَّ َیْعَل یٌم، ِل وٌر َرِح ُھ َغُف ْم َواللَّ ْر َلُك  َوَیْجَعْل َلُكْم ُنورًا َتْمُشوَن ِبِھ َوَیْغِف

ِل  َیْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِمْن َفْض ِل اللَِّھ َوَأنَّ اْلَفْضَل ِبَیِد اللَِّھ ُیْؤِتیِھ َمْن َیَشاُء َواللَُّھ ُذو اْلَفْض
  ].١٣[}اْلَعِظیِم

م : "وقال صلى اهللا علیھ وسلم م       -إنما أجلك ي أجل من خال من األم ین صالة     -ف ا ب م
تعمل     ل اس ارى كرج ود والنص ل الیھ ثلكم ومث ا م مس، وإنم رب الش ى مغ ر إل العص

ى            عماال  ود إل ت الیھ راط؟، فعمل راط قی ى قی ار عل ى نصف النھ ي إل ل ل فقال من یعم
ى صالة         : نصف النھار على قیراط قیراط، ثم قال ار إل ي من نصف النھ ل ل من یعم

ى صالة العصر          ار إل ت النصارى من نصف النھ العصر على قیراط قیراط؟، فعمل
ى   : على قیراط قیراط، ثم قال ى     من یعمل لي من صالة العصر إل مغرب الشمس عل

قیراطین قیراطین؟، أال فأنتم الذین یعملون من صالة العصر إلى مغرب الشمس على 
الوا         ود والنصارى، فق رتین، فغضبت الیھ م األجر م راطین، أال لك نحن  : قیراطین قی

ال اهللا  اء، ق ل عط ال وأق ر عم الوا : أكث یئا؟ ق م ش ن حقك تكم م ل ظلم ال: ھ ھ : ال، ق فإن
  ] .١٤["فضلي أعطھ من شئت

ع   " ى جمی وقد خص اهللا تعالى محمدا صلى اهللا علیھ وسلم بخصائص میزه اهللا بھا عل
  األنبیاء 



ین    -والمرسلین، وجعل لھ شرعة ومنھاجا اج مب ل منھ ل    -أفضل شرعة وأكم ا جع كم
ى         ا عل ا وأكرمھ م خیرھ ة ھ بعین أم ون س م یوف اس، فھ ت للن ة أخرج ر أم ھ خی أمت

ھم اهللا بكتابھ ورسولھ لما اختلفوا فیھ من الحق قبلھم من جمیع األجناس، ھدا] ١٥[اهللا
ان        ي اإلیم د اهللا وأسمائھ وصفاتھ، وف ي توحی وجعلھم وسطا عدال خیارا، فھم وسط ف
المعروف          أمرھم ب ر والنھي والحالل والحرام، ف ھ من األم برسلھ وكتبھ وشرائع دین

أ          ث، ف یھم الخبائ ات وحرم عل م الطیب ر، وأحل لھ ذلك من   ونھاھم عن المنك خرجھم ب
  .الظلمات إلى النور فحصل لھم ببركة رسالتھ ویمن سفارتھ خیر الدنیا واآلخرة

ات          ن البین ھ م ا جاء ب لم وبم ھ وس فلقد ھدى اهللا الناس ببركة نبوة محمد صلى اهللا علی
ھ   والھدى ھدایة جلت عن وصف الواصفین وفاقت معرفة العارفین، حتى حصل ألمت

ل الصالح،        المؤمنین بھ عموما، وألو افع، والعم م الن ن العل نھم خصوصا م لي العلم م
ا وعمال     م علم  -واألخالق العظیمة، والسنن المستقیمة، ما لو جمعت حكمة سائر األم

ل شوب    در       -الخالصة من ك ة ق ع معرف ًا یمن ا تفاوت ا لتفاوت ي بعث بھ ة الت ى الحكم إل
  ].١٦"[النسبة بینھما فلّلھ الحمد والمنة كما یحب ربنا ویرضى

ھ      ى اهللا بإذن ا إل ذیرا وداعی فھو المبعوث بالھدى ودین الحق بین یدي الساعة بشیرا ون
تح   وسراجا منیرا، فكمل اهللا بھ الرسالة وھدى بھ من الضاللة وعلم بھ من الجھالة وف
برسالتھ أعینا عمیا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا، فأشرقت برسالتھ األرض بعد ظلماتھا، 

ا المحجة البیضاء،      وتألفت بھ القلوب  بعد شتاتھا، فأقام بھا الملة العوجاء وأوضح بھ
ران،        ن الخس ربح م ان، وال ن اإلیم ر م لم الكف ھ وس لى اهللا علی ھ ص ن طریق ین ع فب
و المبعوث       ن الفجار، فھ ین م والھدى من الضالل، وأھل الجنة من أھل النار، والمتق

ولقد نوه اهللا عز وجل . معینرحمة للعالمین، ومحجة للسالكین وحجة على الخالئق أج
رة             ات كثی ي آی ة ف ذه األم ى ھ ا عل تن بھ ي ام ة العظمى الت في كتابھ الكریم بھذه النعم

  :منھا
ْیِھْم         {: قولھ تعالى و َعَل ِھْم َیْتُل ْن َأْنُفِس وًال ِم یِھْم َرُس َث ِف ْؤِمِنیَن ِإْذ َبَع َلَقْد َمنَّ اللَُّھ َعَلى اْلُم

  ]١٧[}ُیَعلُِّمُھُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبیٍنآَیاِتِھ َوُیَزكِّیِھْم َو
الى  ال تع َزكِّیِھْم       {: وق ِھ َوُی ْیِھْم آَیاِت و َعَل ْنُھْم َیْتُل وًال ِم ُأمِّیِّیَن َرُس ي اْل َث ِف ِذي َبَع َو الَّ ُھ

َة َوِإْن كَ  اَب َواْلِحْكَم ُم اْلِكَت ا    َوُیَعلُِّمُھ ْنُھْم َلمَّ ِریَن ِم یٍن، َوآَخ الٍل ُمِب ي َض ُل َلِف ْن َقْب اُنوا ِم
ِل       ُھ ُذو اْلَفْض اُء َواللَّ ْن َیَش ِھ َم ِھ ُیْؤِتی ُل اللَّ َك َفْض یُم، َذِل ُز اْلَحِك َو اْلَعِزی ْم َوُھ وا ِبِھ َیْلَحُق

  ]١٨[}اْلَعِظیِم
اَب    َكَما َأْرَسْلَنا ِفیُكْم َرُسوًال ِمْنُكْم{: وقال تعالى ُم اْلِكَت َیْتُلو َعَلْیُكْم آَیاِتَنا َوُیَزكِّیُكْم َوُیَعلُِّمُك

ي َوال        ُكُروا ِل ْرُكْم َواْش اْذُكُروِني َأْذُك وَن، َف وا َتْعَلُم ْم َتُكوُن ا َل ْم َم َة َوُیَعلُِّمُك َواْلِحْكَم
  ]١٩[}َتْكُفُروِن

الى ال تع ُكْم عَ  {: وق ْن َأْنُفِس وٌل ِم اَءُكْم َرُس ْد َج ْیُكْم   َلَق ِریٌص َعَل تُّْم َح ا َعِن ِھ َم ٌز َعَلْی ِزی
  ] ٢٠[}ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُؤوٌف َرِحیٌم

اده ألن     ى عب ا عل وإنما كان إرسالھ صلى اهللا علیھ وسلم إلى الناس أعظم منة امتن بھ
ان      ك بسبب اإلیم في ذلك تخلیص من وفقھ اهللا وھداه منھم من العذاب السرمدي، وذل

  .بتعاد عن كل ما یوجب دخول النار والخلود فیھاباهللا ورسولھ واال



ذ    لم واألخ ولذلك فإن الناس أحوج ما یكونون إلى اإلیمان بالرسول صلى اهللا علیھ وس
واء           س الھ ل ومن نف ام والشراب ب ك من الطع ى ذل بما جاء بھ من الدین فھم أحوج إل

و   ذب بالرس ن ك زاء م ار ج ك فالن دوا ذل ى فق إنھم مت ونھ، ف ذي یتنفس ن ال ولى ع ل وت
الى   ال تع ا ق ھ كم ذََّب     {: طاعت ِذي َك َقى الَّ الَھا ِإالَّ اَألْش ى، ال َیْص ارًا َتَلظَّ َذْرُتُكْم َن َفَأْن

ان بالرسول          ] ٢١[}َوَتَولَّى ى اإلیم اجون إل م محت ھ، فھ ولى عن طاعت ھ وت أي كذب ب
ارا،          یال ونھ ان ل ان وزم ل مك ي ك ذلك ف زام ب ھ وااللت سفرا   وطاعتھ واألخذ بما جاء ب

  .وحضرا سرا وعالنیة
ولما كانت منزلة النبي صلى اهللا علیھ وسلم عند ربھ بھذه المرتبة وكانت حاجة الناس 
ة من       ة جمل ذه األم ى ھ إلیھ بھذه الدرجة، فقد أوجب اهللا لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم عل

  .اشتباهالحقوق والواجبات تنظم العالقة التي تربطھم بھ تنظیفا دقیقا ال لبس فیھ وال 
ق بخاصة          ا یتعل ا م ا، ومنھ ي بعث بھ وھذه الحقوق منھا ما یتصل بجانب الرسالة الت

  .شخص الرسول صلى اهللا علیھ وسلم تفضیال وتكریما من اهللا لھ
ھ           اب اهللا عز وجل وسنة نبی ي كت رة ف وق نصوص كثی وقد وردت في شأن تلك الحق

  .لك الحقوقصلى اهللا علیھ وسلم وضَّحت وفصَّلت وبیَّنت جوانب ت
أشھد "وھذه الحقوق في جملتھا ھي األصل الثاني من أصلي الدین كما یدل علیھ قولنا 

  ".أن ال إلھ إال اهللا وأشھد أن محمدا رسول اهللا
دین أن یحیط           ذا ال دین اهللا بھ ذه الشھادة، وی ولذا فقد كان لزاما على كل من ینطق بھ

وال     ادا وق ا اعتق ان       بتلك الحقوق معرفة، ویلتزم بھ ود اإلیم د من عق ذلك عق وعمال، ف
  .الذي ال یحصل إیمان العبد إال بھ

ذه             ل بھ رة من الجھ ى درجة كبی م عل وم ھ را من المسلمین الی ومما یؤسف لھ أن كثی
  :الحقوق فتراھم لذلك على طرفي نقیض ھذا المقام

لھا وزنا  فإما مقصر عن القیام بھذه الحقوق التي أوجبھا اهللا على األمة فتراه ال یقیم -
  .وال یلقي لھا باال

ذا     - ي ھ وإما غال مبتدع منكب على ما ابتدعھ، یظن أنھ بما یفعلھ من أمور مبتدعة ف
ھ              د صلى اهللا علی ا محم ھ اهللا من حق لنبین ا أوجب ؤد لم ھ م المقام قد أحسن صنعا وأن

ذین    . وسلم وكال الطرفین صاحب حال مذموم غیر محمود حاب ھ ة أص فلما كان عام
وب        الطرف ى الوجھ المطل وق عل ك الحق ة تل م بمعرف ین إنما أوقعھم فیما ھم فیھ، جھلھ
  .شرعا

ولما كانت ھذه الحقوق ھي من جملة ھذا الدین الذي تعبدنا اهللا بھ، فكان ال بد فیھا من 
  :توفر شرطي القبول

  .اإلخالص -أ
  ).االتباع(الصواب  -٢

ِھ     َفَمْن َكاَن َیْرُجوا ِلَقاَء َر{كما قال تعالى  اَدِة َربِّ ِرْك ِبِعَب اِلحًا َوال ُیْش بِِّھ َفْلَیْعَمْل َعَمًال َص
  ]٢٢[}َأَحدًا

ذلك النصوص الشرعیة،         ا جاءت ب ق م ة وف فقد أحببت أن أوضح تلك الحقوق النبوی
یم   وما كان علیھ سلف ھذه األمة وأئمتھا، عسى أن یكون في ھذا البیان والتوضیح تعل

  .ذیر وردع للمبتدع، ومدارسة للعارفللجاھل، وتذكیر للغافل، وتح



ھ            ھ صلى اهللا علی ا التمسك بسنة نبی ق والرشاد وأن یرزقن فأسأل اهللا عز وجل التوفی
ھ جواد    وسلم والسیر على ھدیھ والتأسي بھ، وأن یشرح لذلك صدورنا وینیر قلوبنا إن

  .كریم وعلى كل شيء قدیر
   
   

  .لیھ وسلم وطاعتھ واتباع سنتھوجوب اإلیمان بالنبي صلى اهللا ع: الباب األول
  .وجوب اإلیمان بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم: الفصل األول

  .تعریف اإلیمان وبیان معنى شھادة أن محمدا رسول اهللا: المبحث األول
  .تعریف اإلیمان عموما: المطلب األول

   
  ":آمن"المعنى اللغوي لكلمة  -أ

  اإلیمان مصدر آمن یؤمن إیمانا فھو مؤمن 
اع     : ویرى جمع من أھل اللغة أن اإلیمان في اللغة معناه -أ وا اإلجم د حك دیق وق التص

ري   ال األزھ ك ق ى ذل ان    ]: "٢٣[عل رھم أن اإلیم ویین وغی ن اللغ م م ل العل ق أھ واتف
  ].٢٤"[معناه التصدیق

یھم     ْو      {واستدلوا لذلك بقولھ تعالى حكایة عن إخوة یوسف ألب ا َوَل ْؤِمٍن َلَن َت ِبُم ا َأْن َوَم
  ].٢٦[فقالوا معناه ما أنت بمصدق لنا] ٢٥[}ُكنَّا َصاِدِقیَن

  :فیقولون إن اإلیمان یأتي في اللغة لمعنیین ھما] ٢٧[أما علماء السلف -٢
الى    -أ ھ تع ِزَل     {بمعنى صدق بھ وذلك إذا عدي بالباء كما في قول ا ُأْن وُل ِبَم َن الرَُّس آَم

  ].٢٩[الرسولأي صدق ] ٢٨[اآلیة}...ِإَلْیِھ ِمْن َربِِّھ
ْو   {وبمعنى أقر لھ وذلك إذا عدي بالالم كما في قولھ تعالى  -ب ا َوَل َوَما َأْنَت ِبُمْؤِمٍن َلَن

  ].٣٠[}َفآَمَن َلُھ ُلوط{، وقولھ تعالى }ُكنَّا َصاِدِقیَن
الوا   ط وق إن : "وقد اعترض السلف على حصر أھل اللغة لمعنى اإلیمان بالتصدیق فق

رار  اإلیمان وإن كان یتضمن ] ٣١[التصدیق فلیس ھو مجرد التصدیق، وإنما ھو اإلق
  :واستدل السلف لقولھم باألمور التالیة] ٣٢"[والطمأنینة أیضا

إن الترداف التام ممتنع بین التصدیق واإلیمان من عدة وجوه، یوضحھا الجدول : أوال
  التالي

  اإلیمان
  التصدیق

  .تمثیل لذلكإن كلمة آمن تتعدى بالباء وبالالم وقد تقدم ال -
  .األمن، والتصدیق، واألمانة: إن كلمة آمن تتضمن ثالثة معان ھي -
ن      - ى األم ل معن ھ أص ب ألن فی ن الغائ ر ع ي الخب تعمل إال ف ان ال یس ظ اإلیم إن لف

ا   واالئتمان وھذا إنما یكون في الخبر عن الغائب، فال یقال لمن قال طلعت الشمس آمن
ر عن          لھ وإنما یقال صدقناه ولھذا لم ی ي الخب ھ إال ف ظ آمن ل ره لف رآن وغی ي الق أت ف

  .الغائب



ھ، إذ           - ل ھو أعم من ط ب ذیب فق ر ال یختص بالتك ر، والكف ده الكف ان ض ظ اإلیم إن لف
خص       ال ش و ق ا ل را كم : یمكن أن یكون مخالفة ومعاداة بال تكذیب ومع ذلك یسمى كف

  .، فھذا كفر أعظمأنا أعلم أنك صادق،ولكن ال أتبعك بل أعادیك وأبغضك وأخالفك
ال  " صدق لھ"فال تتعدى بالالم فال یقال " صدق"أما كلمة  - ھ  "إنما یق دق ب فھي  " ص

  .تتعدى بالباء وبنفسھا فیقال صدقھ
  .أما كلمة صدق فال تتضمن معنى األمن واألمانة -
ماء    - ال الس ن ق ب، فم اھد أو غی ن مش ر ع ل مخب ي ك تعمل ف دیق فیس ظ التص ا لف أم

  .دقتص: فوقنا، قیل لھ
  .أما لفظ التصدیق ضده التكذیب فقط -

ا  ] ٣٣[وبھذا یتبین عدم الترداف التام بین اللفظین، وأن اإلیمان لیس التصدیق فقط كم
  .أن الكفر لیس التكذیب فقط

  .من المعلوم أن كالم اهللا وشرعھ إنما ھو خبر وأمر: ثانیا
  .یستوجب تصدیق الخبر: فالخبر

ھ وا اد ل توجب االنقی ر یس ھ واألم ب، جماع ي القل ل ف و عم الم، وھ وع : الستس الخض
  .واالنقیاد لألمر، وإن لم یفعل المأمور بھ

و     ب وھ ي القل فإذا قوبل الخبر بالتصدیق، واألمر باالنقیاد، فقد حصل أصل اإلیمان ف
ا        " الطمأنینة واإلقرار" ك إنم ة، وذل رار والطمأنین و الق ذي ھ فإن اشتقاقھ من األمن ال

ا     . القلب التصدیق واالنقیاد یحصل إذا استقر في ط، كم دیق فق ان بالتص فلو ُفسِّر اإلیم
و    ذي ھ ط ال رع فق ن الش زء األول م رض للج ا یع دیق إنم إن التص ة، ف ل اللغ ال أھ ق
الخبر، وال یعرض للجزء الثاني وھو األمر، ألن األمر لیس فیھ تصدیق من حیث ھو 

  .أمر
دیقھ  دم تص بب ع ر بس م یكف یس ل وم أن إبل ن المعل ذب  وم م یك ر اهللا فل مع أم ھ س ، فإن

ال         افرا، ق ھ، واستكبر عن الطاعة فصار ك رسوال، ولكن لم ینقد لألمر ولم یخضع ل
فسماه اهللا كافرا وسلب عنھ ] ٣٤[}ِإالَّ ِإْبِلیَس َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِریَن{: تعالى

  .جود آلدموصف اإلیمان الستكباره وعدم انقیاده ألمراهللا لھ بالس
  :الزم القول بأن اإلیمان مجرد التصدیق فقط

ل إال       ي األص یس ف ان ل م أن اإلیم ل لھ ف تخی ن الخل ق م ھ خل ع زاغ فی ذا موض وھ
ھ   در عن ذیب أو ص ھ تك در عن م یص ا ل ون مم یس وفرع ل إبل رون مث م ی دیق، ث التص

  .تكذیب باللسان ال بالقلب وكفره من أغلظ الكفر فیتحیرون
ول        ومثل ھؤالء القوم ان ق وا أن اإلیم ھ السلف الصالح لعلم لو أنھم ُھدوا لما ُھدي إلی

ان بحسب كالم         إن اإلیم ب، ف ي القل وعمل أعني في األصل قوال في القلب، وعمال ف
التھ ره   -اهللا ورس اره وأوام من أخب التھ یتض الم اهللا ورس اره   -وك ب أخب دق القل فیص

ھ، والت  دق ب ب المص ب بحس ي القل اال ف ب ح دیقا یوج م  تص وع العل ن ن و م دیق ھ ص
والقول، وینقاد ألمره ویستسلم، وھذا االنقیاد واالستسالم ھو من نوع اإلرادة والعمل، 
ن    ار م تكبرا فص ان مس اد ك رك االنقی ى ت رین فمت وع األم ا إال بمجم ون مؤمن وال یك
ذیبا وجھال،         الكفر یكون تك ذیب، ف ن التك الكافرین وإن كان مصدقا، ألن الكفر أعم م

ذیب،   ویكون  استكبارا وظلما، ولھذا لم یوصف إبلیس إال بالكفر واالستكبار دون التك



ر من               ان كف یس، وك ر إبل ود ونحوھم من جنس كف ل الیھ م مث ر من یعل ولھذا كان كف
أال ترى أن نفرا من الیھود جاءوا " الجھل"یجھل مثل النصارى ونحوھم ضالال وھو 

الوا  إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم وسألوه عن أش   أخبرھم، فق ي،    : یاء، ف ك نب نشھد أن
  .ولم یتبعوه، وكذلك ھرقل وغیره، فلم ینفعھم ھذا العلم وھذا التصدیق

زا    منت خب د تض الة اهللا، وق و رس ھ ھ اء ب ا ج أن م ول ب دق الرس ن ص رى أن م أال ت
ال         إذا ق ر اهللا، ف اده ألم ر اهللا وانقی دیق خب ان، وھو تص : وأمرا، فإنھ یحتاج إلى مقام ث

ره " أن ال إلھ إال اهللا أشھد" وأشھد  . "فھذه الشھادة تتضمن تصدیق خبره واالنقیاد ألم
  .تضمنت تصدیق الرسول فیما جاء بھ من عند اهللا" أن محمدا رسول اهللا

  .فبمجموع ھاتین الشمھادتین یتم اإلقرار
 ظن -وھو الذي یتلقى الرسالة بالقبول -فلما كان التصدیق ال بد منھ في كال الشھادتین

اد،     ھ وھو االنقی من ظن أنھ أصل لجمیع اإلیمان وغفل عن أن األصل اآلخر ال بد من
ي    ھ ف ر، إذ غایت اد لألم ن االنقی ع م م یمتن ا ث اھرا وباطن ول، ظ دق الرس د یص وإال فق

  ].٣٥"[تصدیق الرسول أن یكون بمنزلة من سمع الرسالة من اهللا سبحانھ كإبلیس
الى    ما استدل بھ أھل اللغة على أ: ثالثا ھ تع ي قول ْؤِمٍن    {ن معنى اإلیمان ف َت ِبُم ا َأْن َوَم

  .ھو التصدیق غیر مسلم} َلَنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقیَن
ـ  یرھا ب لف أن تفس اء الس رى علم ررت"إذ ی ـ " أق یرھا ب ن تفس رب م دقت " أق " ص

ى   " أقر"متى ُعّدي بالالم یكون بمعنى " آمن"وذلك ألن لفظ  یس بمعن دق "ول ، إذ "ص
  .ن بمعنى صدق اال إذا ُعّدي بالباء أوبنفسھال یكو

  :المعنى الشرعي لإلیمان -ب
  :تنوعت عبارات السلف في تعریف اإلیمان

  .اإلیمان قول وعمل: فتارة یقولون -أ
  .ھو قول وعمل ونیة: وتارة یقولون -٢
  ].٣٦[ھو قول وعمل ونیة واتباع سنة : وتارة یقولون -٣
ون  -٤ ارة یقول ان: وت ول : اإلیم د     ق الجوارح یزی ل ب ب، وعم اد بالقل ان، واعتق اللس

  ].٣٧[بالطاعة وینقص بالمعصیة
ة ن تیمی الم اب یخ اإلس ال ش ة األول] ٣٨[ق ات الثالث د أن أورد التعریف ذا : "بع ل ھ وك

  ]:٤٠[وعلل ذلك بقولھ] ٣٩"[صحیح
  ".فمن قال إن اإلیمان قول وعمل فمرداه قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح"

  .ل اللسان وعمل الجوارح معروفانوقو
  .فھو إقراره ومعرفتھ وتصدیقھ: وأما المقصود من قول القلب

  .فھو انقیاده لما صدق بھ: وأما عملھ
ان    ا ك ومن عبر عن اإلیمان بھذا التعریف لیس مراده كل قول أو عمل وإنما المراد م

  .مشروعا من األقوال واألعمال
بارة في تعریف اإلیمان إنما جاء في معرض الرد كما أن تعبیر بعض السلف بھذه الع

یھم        ] ٤١[على المرجئة ض السلف ردا عل ال بع ط، فق وال فق وه ق ذین جعل ول   : ال ل ق ب
  ].٤٢[وعمل



ظ       ادة لف ة، فمقصوده بزی ل ونی ة "وأما من عرفھ بقولھ ھو قول و عم ول  ": ونی أن الق
  .یتناول االعتقاد وقول اللسان
  ].٤٣[لنیة فزاد ذلكوأما العمل فقد ال یفھم منھ ا

ألن ذلك " واتباع سنة"وأما من عرفھ بأنھ قول وعمل ونیة واتباع سنة، فقد زاد لفظة 
  ].٤٤[كلھ ال یكون محبوبا هللا إال باتباع السنة

عن اإلیمان ما ] ٤٥[وقد سئل سھل بن عبد اهللا التستري: "قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة
  .قول وعمل ونیة واتباع سنة: ھو؟، فقال

  .ألن اإلیمان إذا كان قوال بال عمل فھو كفر
  .وإذا كان قوال وعمال بال نیة فھو نفاق

  ].٤٦[وإذا كان قوال وعمال ونیة بال سنة فھو بدعة
ل   : وأجمع التعاریف الواردة وأشملھا ھو ان وعم أن اإلیمان قول اللسان واعتقاد بالجن

  .الجوارح یزید بالطاعة وینقص بالمعصیة
ف   رھم من             وھذا التعرب ول غی ان عن ق ي مسمى اإلیم ول السلف ف ز ق ذي یمی و ال ھ

ا    ] ٤٧[الفرق ولھذا كان ھذا التعریف ھو أجمع التعاریف الواردة عن السلف وأكثرھ
  .دقة في بیان قولھم

  :داللة اسم اإلیمان -ج
م   ان "تتحدد داللة اس ظ          " اإلیم ذه اللفظة فلف ھ ھ ذي تستعمل فی بحسب سیاق الكالم ال

  :ما أن یستعملإ" اإلیمان"
  ".اإلسالم"و" العمل"أي یذكر مطلقا عن لفظ : مطلقا -أ 

  .فتارة یقرن بالعمل الصالح، وتارة یقرن باإلسالم: أو مقیدا -ب 
ا  تعمل مطلق إذا اس ة   : "ف ھ الباطن د وأعمال وال العب ن أق ھ اهللا ورسولھ م ا یحب ع م فجمی

من الصحابة والتابعین  -ةوالظاھرة، یدخل في مسمى اإلیمان عند عامة السلف واألئم
ابعیھم یة،        -وت نقص بالمعص ة وی د بالطاع ال، یزی وال وعم ان ق ون اإلیم ذین یجعل ال

  ].٤٨"[في مسماه -فرضھا ونفلھا -ویدخلون جمیع الطاعات
ظ    ا أن لف ظ ھن ان"ویالح ظ     " اإلیم ا للف ون مرادف تعمال یك ذا االس ى ھ ادة"عل " العب

ي  روف ھ و مع ا ھ ادة كم امع ل: والعب م ج ال   اس ن األعم اه م ھ اهللا ویرض ا یحب ل م ك
  .واألقوال الظاھرة والباطنة

ي   ومن استعمال الشارع للفظ اإلیمان بھذا المعنى ما جاء في الصحیحین من حدیث أب
لم   : رضي اهللا عنھ قال] ٤٩[ھریرة ھ وس ان بضع   : قال رسول اهللا صلى اهللا علی اإلیم

ول ال   لھا ق عبة، فأفض تون ش ع وس عبة أو بض بعون ش ة وس ا إماط ھ إال اهللا، وأدناھ إل
  ].٥٠"[األذى عن الطریق، والحیاء شعبة من اإلیمان

ذا   . فاإلیمان في ھذا الحدیث شمل جمیع أمور الدین بما في ذلك أمور اإلسالم  ومن ھ
ا  ] ٥١[االستعمال أیضا ما جاء في حدیث عبد اهللا بن عباس د  : رضي اهللا عنھم أن وف

ع       لما أتوا النبي صل] ٥٢[عبد القیس اھم عن أرب أربع ونھ لم أمرھم ب ھ وس : ى اهللا علی
الوا    : أمرھم باإلیمان باهللا وحده، قال" ده؟، ق اهللا وح ان ب اهللا ورسولھ  : أتدرون ما اإلیم

م ال. أعل اء      : ق الة، وإیت ام الص ول اهللا، وإق دا رس ھ إال اهللا، وأن محم ھادة أن ال إل ش
  ].٥٣[الحدیث ... "الزكاة، وصیام رمضان، وأن تعطوا من المغنم خمس



ور       ا من أم ع أنھ فلفظ اإلیمان استعمل في الحدیث مطلقا فدخل فیھ األمور الظاھرة م
  .اإلسالم كما جاء في حدیث جبریل المشھور

الى     ھ تع ي قول ا ف دا كم ان مقی م اإلیم تعمل اس ا إذا اس وا  {: وأم وا َوَعِمُل ِذیَن آَمُن ِإنَّ الَّ
  ].٥٥[}ُنوا َوَكاُنوا َیتَُّقوَنالَِّذیَن آَم{، وقولھ ]٥٤[}الصَّاِلَحاِت

اهللا    : "وفول النبي صلى اهللا علیھ وسلم في حدیث جبریل المشھور  ؤمن ب ان أن ت اإلیم
  ].٥٦"[ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم اآلخر وبالقدر خیره وشره 

إنھ متناول لذلك وإن عطف ذلك علیھ من باب عطف الخاص على العام : فھنا قد یقال
الى  ھ تع الَ  {: كقول َل َوِمیَك ِلِھ َوِجْبِری ِھ َوُرُس ھ]٥٧[}َوَمالِئَكِت َن  {: ، وقول ْذَنا ِم َوِإْذ َأَخ

  ].٥٨[اآلیة} النَِّبیِّیَن ِمیَثاَقُھْم َوِمْنَك َوِمْن ُنوٍح َوِإْبَراِھیَم َوُموَسى َوِعیَسى اْبِن َمْرَیم
ر وا      ظ الفقی ران كلف اإلفراد واالقت ت ب م تنوع ة االس ال إن دالل د یق إن  وق كین، ف لمس

دقة، وال   : أحدھما إذا أفرد تناول اآلخر، وإذا جمع بینھما كانا صنفین ة الص كما في آی
ع            البعض م ھ ك ع جمیع ي م المعطوفین، وھ ولھ ك ع أص ان م روع اإلیم ب أن ف ری

  ].٥٩"[الكل
ى        : قلت ق عل ام ینطب ى الع اب عطف الخاص عل إن القول بأن عطف ذلك علیھ من ب

الى  ھ تع ي قول ة وھ اِلَحاِت{اآلی وا الصَّ وا َوَعِمُل ِذیَن آَمُن الى }ِإنَّ الَّ ھ تع ِذیَن {، وقول الَّ
  .}آَمُنوا َوَكاُنوا َیتَُّقوَن

ث          ل حی دیث جبری ى ح ق عل ران ینطب اإلفراد واالقت والقول بأن داللة االسم تنوعت ب
ة فاإلسالم اختص        أمور معین ا یختص ب ذكر اإلسالم واإلیمان فأصبح كل واحد منھم

  .ور الظاھریة، واإلیمان اختص باألمور االعتقادیة الباطنیةباألم
ا             " ي مسمى اآلخر إم د من االسمین دخل ف ل واح رد ك ان إذا أف فلفظ اإلسالم واإلیم

د    تضمنا وإما لزوما، ودخولھ فیھ تضمنا أظھر، وكون أحدھما ال یدخل في اآلخر عن
ة من أحاط      االقتران ال یدل على أنھ ال یدخل فیھ عند انفراد اآلخر، دة جلیل وھذه قاع

  ]. ٦٠"[بھا زالت عنھ إشكاالت كثیرة أشكلت على كثیر من الناس
  :خالصة القول

رد  دیث          : إن اسم اإلیمان إذا أف ي ح ا ف ة كم دین الظاھرة والباطن ور ال ع أم اول جمی تن
  .الشعب

على وإذا اقترن اسم اإلیمان مع اإلسالم دل اإلیمان على األمور الباطنة ودل اإلسالم 
  .أمور الدین الظاھرة كما في حدیث جبریل

ام      : وإذا اقترن العمل مع اإلیمان ى الع اب عطف الخاص عل ي   ] ٦١[فھو من ب ا ف كم
  .}ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت{قولھ تعالى 

   
  تعریف اإلیمان بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم : المطلب الثاني

  ]٦٢".[صدیقھ وطاعتھ واتباع شریعتھھو ت: اإلیمان بالرسول"
لم وعن         ھ وس النبي صلى اهللا علی ان ب ا اإلیم وھذه األمور ھي الركائز التي یقوم علیھ

  .بیان ھذه األمور مطلوبة عند اإلیمان بھ بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم
  :قال العلماء

  :أما تصدیقھ صلى اهللا علیھ وسلم فیتعلق بھ أمران عظیمان -أ



دھما ھ     إثب: أح لى اهللا علی ھ ص تص ب ذا مخ ن اهللا، وھ ھ ع ا بلغ دقھ فیم ھ وص ات نبوت
  ].٦٣[وسلم

  :ویندرج تحت ھذا اإلثبات والتصدیق عدة أمور منھا
  .اإلیمان بعموم رسالتھ إلى كافة الثقلین إنسھم وجنھم -١
  .اإلیمان بكونھ خاتم النبین ورسالتھ خاتمة الرساالت -٢
  .ا قبلھا من الشرائعاإلیمان بكون رسالتھ ناسخة لم -٣
ح   -٤ ة ونص ا وأدى األمان الة وأكملھ غ الرس د بل لم ق ھ وس لى اهللا علی ھ ص ان بأن اإلیم

  .ألمتھ حتى تركھم على البیضاء لیلھا كنھارھا
  .اإلیمان بعصمتھ صلى اهللا علیھ وسلم -٥
ھ       -٦ لى اهللا علی ھ ص ھ وتعظیم ره كمحبت دم ذك ا تق وق خالف م ھ من حق ان بمال اإلیم

ذا       و. وسلم ة من ھ ي المباحث الالحق ا ف سیأتي تفصیل األمور الخمسة المتقدمة بأدلتھ
  .الفصل بإذن اهللا تعالى

  . أما الحقوق األخرى الواجبة لھ فسیأتي تفصیلھا في األبواب القادمة إن شاء اهللا تعالى
د اهللا حق یجب اتباعھ            : "الثاني ھ من عن ا جاء ب ھ، وأن م ا جاء ب دیقھ فیم ذا  . تص وھ

  ].٦٤"[یھ صلى اهللا علیھ وسلم وعلى كل أحدیجب عل
ھ عن اهللا عز وجل، من            ر ب ا أخب ع م لم جمی ھ وس فیجب تصدیق النبي صلى اهللا علی
ان         أنباء ما قد سبق وأخبار ما سیأتي، وفیما أحل من حالل وحّرم من حرام، واإلیم

الى       ال تع د اهللا عز وجل، ق وَ    {: بأن ذلك كلھ من عن ِن اْلَھ ُق َع ا َیْنِط َو ِإالَّ  َوَم ى، ِإْن ُھ
  ].٦٥[}َوْحٌي ُیوَحى

ا    : "قال شارح العقیدة الطحاویة ھ الرسول إیمان یجب على كل أحد أن یؤمن بما جاء ب
یل         ى التفص لم عل ھ وس لى اهللا علی ھ الرسول ص اء ب ا ج ة م ب أن معرف ھمال، وال ری

  ].٦٦"[فرض على الكفایة
ریعتھ  -ب اع ش ھ واتب ول صلى : طاعت ان بالرس من  إن اإلیم ا یتض لم كم ھ وس اهللا علی

ي      ذه ھ ھ وھ اء ب ا ج ل بم ى العم زم عل ذلك الع من ك و یتض ھ فھ اء ب ا ج دیقھ فیم تص
  .الركیزة الثانیة من ركائز اإلیمان بھ صلى اهللا علیھ وسلم

ا نھى          : وھي تعني اب م ھ واجتن ر ب ا أم ل م ك بفع لم وذل االنقیاد لھ صلى اهللا علیھ وس
الى    ھ تع اال لقول ر امتث ھ وزج ُھ     { :عن اُكْم َعْن ا َنَھ ُذوُه َوَم وُل َفُخ اُكُم الرَُّس ا آَت َوَم

ا قضاه    ]. ٦٧[}َفاْنَتُھوا فیجب على الخلق اتباع شریعتھ وااللتزام بسنتھ مع الرضا بم
ھ        ھ ھي طاعة هللا وأن معصیتھ معصیة هللا ألن والتسلیم لھ، واالعتقاد الجازم أن طاعت

  .تبلیغھو الواسطة یین اهللا وبین الثقلین في ال
ال شیخ   . وسیأتي بیان ھذه المسألة في الفصل الثاني من ھذا الباب إن شاء اهللا تعالى ق

ھ     ] ٦٨[یجب على الخلق اإلقرار: " اإلسالم ابن تیمیة ي صلى اهللا علی ھ النب بما جاء ب
ة    ھ جمل وسلم فما جاء بھ القرآن العزیز أو السنة المعلومة وجب على الخلق اإلقرار ب

لعلم بالتفصیل، فال یكون الرجل مؤمنا حتى یقر بما جاء بھ النبي صلى وتفصیال عند ا
اهللا علیھ وسلم وھو تحقیق شھادة أن ال إلھ إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا، فمن شھد أنھ 
ھادة            ة الش ذا حقیق إن ھ الى ف ن اهللا تع ھ ع ر ب ا یخب ادق فیم ھ ص ھد أن ول اهللا ش رس

  ].٦٩"[بالرسالة



   
  شھادة أن محمدا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم معنى: المطلب الثالث

  :معناھا -أ
ا    : معنى شھادة أن محمدا رسول اهللا" اب م ر واجتن طاعتھ فیما أمر وتصدیقھ فیما أخب

  ].٧٠"[نھى عنھ وزجر، وأن ال یعبد اهللا إال بما شرع
ا أن     وھذه الشھادة ھي الشطر الثاني من الركن األول من أركان اإلسالم الخمسة، كم

ان الستة،      ان اإلیم اإلیمان بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم داخل في الركن الرابع من أرك
ف  . ویشھد لذلك حدیث جبریل المشھور ویالحظ أننا عّرفنا الشھادة واإلیمان بھ بتعری

الم       ظ اإلس ي لف رت ف بق وأن ذك ا س راد كم ة اإلف ي حال ح ف ر یص ذا األم د، وھ واح
فاإلیمان بھ یختص بتصدیق القلب وإقراره، والشھادة  واإلیمان، أما في حالة االقتران

ادا          رارا وانقی ة وإق ذه الشھادة معرف ق ھ ھ، ویجب تحقی یراد بھا نطق اللسان واعتراف
  ].٧١[وطاعة

اهللا     : "قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة ان ب تم اإلیم م، إذ ال ی وأما اإلیمان بالرسول فھو المھ
ى اهللا سبحانھ،     بدون اإلیمان بھ، وال تحصل النجاة وال ق إل و الطری سعادة بدونھ، إذ ھ

الم  ا اإلس ان ركن ذا ك ده  : "ولھ دا عب ھد أن محم ھ إال اهللا وأش ھد أن ال إل أش
  ].٧٢"[ورسولھ

  :شروط الشھادتین -ب
ى شروط   " شھادة أن محمدا رسول اهللا "بعد ذكر معنى  ناسب المقام أن نشیر ھھنا إل

د      ھذه الشھادة بشقیھا، ألننا في زمان یجھ ذه الشروط، إذ یعتق اس ھ ن الن ل فیھ كثیر م
ل            ذا عن العم ق الشھادة ویستغنون بھ ي لتحقی ده یكف تلفظ وح م أن ال كثیر منھم لجھلھ

  .بالمقتضى المترتب على ھذه الشھادة
ول   ل أق ي       : وتصویبا لھذا الخطأ وإزالة لھذا الجھ دخل ف د ال ی وم أن العب ھ من المعل إن

ان   د اإلتی الم إال بع ن اإلس ھادتین دی دا  "بالش ھادة أن محم ھ إال اهللا وش ھادة أن ال إل ش
  ".رسول اهللا
  ]٧٣[}ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذیَن آَمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ{: قال تعالى

ھ إال اهللا وأن   : "وقال صلى اهللا علیھ وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن ال إل
  ].٧٤"[محمدا رسول اهللا

د إال        ومن المع ي الشھادتین إذ مضمونھما أن ال نعب دین داخل ف ع ال لوم كذلك أن جمی
ھ        ا جاء ب ھ فیم لم ونطیع ھ وس اهللا وأن نعبده بما شرع على لسان رسولھ صلى اهللا علی

  .عن ربھ سبحانھ وتعالى، والدین كلھ داخل في ھذا
ا       ن لقائلھم ا، إذ ال یمك ا فیھم ا   ولھاتین الشھادتین شروط ال بد من توفرھ ع بھم أن ینتف

إال بعد اجتماعھا فیھما، وھذه الشروط مطلوبة في كال الشھادتین، وذلك لما بینھما من 
  .التالزم، فالعبد ال یدخل في الدین إال بھما معا

  :وھي سبعة شروط
  :العلم: الشرط األول

الى     ھ تع ذلك قول ِھَد بِ   {: إذ العلم بالشيء شرط عند الشھادة بھ ویشھد ل ْن َش اْلَحقِّ ِإالَّ َم
  ].٧٥[}َوُھْم َیْعَلُموَن



الى  ھُ    {: ومن األدلة على وجوب العلم بالشھادة قولھ تع َھ ِإالَّ اللَّ ُھ ال ِإَل اْعَلْم َأنَّ ، ]٧٦[}َف
لم ھ وس لى اهللا علی ي ص ول النب ل  : "وق ھ إال اهللا دخ ھ ال إل م أن و یعل ات وھ ن م م

ى الشھاد     ]. ٧٧"[الجنة ة معن ا ھو معرف وازم   والعلم المراد بھ ھن تین ومقتضاھما والل
  .المترتبة على ذلك

  .ال معبود بحق إال اهللا: فال إلھ إال اهللا معناھا
ا  اھا والزمھ ع      : ومقتض ادة م راده بالعب الى وإف ة هللا تع ات الوحدانی رك وإثب ي الش نف

  ].٧٨[االعتقاد الجازم لما تضمنتھ من ذلك والعمل بھ
عتراف للرسول صلى اهللا علیھ وسلم اإلقرار واال: ومعنى شھادة أن محمدا رسول اهللا
  ].٧٩[أنھ عبد اهللا ورسولھ إلى الناس كافة

طاعتھ فیما أمر وتصدیقھ فیما أخبر واجتناب ما نھى عنھ وزجر : ومقتضاھا والزمھا
  .وأال یعبد اهللا إال بما شرع

  :الیقین: الشرط الثاني
ادا جاز    دھما اعتق أن یعتق ا ال یصاحبھ شك أو    أي استیقان القلب بالشھادتین، وذلك ب م

الى         ال تع ن، ق م الظ ین ال عل م الیق ھ إال عل ي فی ان ال یغن اب، ألن اإلیم ا {: ارتی ِإنََّم
رة رضي اهللا   ]. ٨٠[}اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذیَن آَمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ ُثمَّ َلْم َیْرَتاُبوا وعن أبي ھری

ذا الحائط یشھد أن    من ل: "عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال لھ قیت وراء ھ
ة   دیث " ال إلھ إال اهللا مستقینا بھا قلبھ فبشره بالجن رة رضي     ]. ٨١[الح ي ھری وعن أب

أشھد أن ال إلھ إال اهللا وأني رسول : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: اهللا عنھ قال
  ].٨٢"[اهللا ال یلقى اهللا بھما عبد غیر شاك فیھما إال دخل الجنة

  :اإلخالص: لثالثالشرط ا
  ].٨٣"[وھو تصفیة العمل بصالح النیة عن جمیع شوائب الشرك"

دِّینَ   {: قال تعالى ُھ ال یَن َل ة } َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَیْعُبُدوا اللََّھ ُمْخِلِص الى  ]. ٨٤[اآلی ال تع : وق
ھ  ] "٨٥[}َأال ِللَِّھ الدِّیُن اْلَخاِلُص{ ص فی العامل هللا   أي ال یقبل اهللا من العمل إال ما أخل

  ".وحده ال شریك لھ
اِلصُ {: في قولھ تبارك وتعالى] ٨٦[وقال قتادة ھ إال   } َأال ِللَِّھ الدِّیُن اْلَخ شھادة أن ال إل

  ].٨٧"[اهللا 
: " قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: رضي اهللا عنھ قال] ٨٨[وعن عتبان بن مالك

  ].٨٩"[یبتغي بذلك وجھ اهللافإن اهللا حرم على النار من قال ال إلھ إال اهللا 
ال      ھ ق رة رضي اهللا عن ي ھری لم     : وعن أب ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی أسعد  : "ق

  ].٩٠"[الناس بشفاعتي من قال ال إلھ إال اهللا خالصا من قلبھ
ذب   : "الشرط الرابع افي للك ا المن واطئ       . الصدق فیھ ھ ی دقا من قلب ا ص وھو أن یقولھ

  ].٩١"[قلبھ لسانھ
الم َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُیْتَرُكوا َأْن َیُقوُلوا آَمنَّا َوُھْم ال ُیْفَتُنوَن، َوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذیَن { :قال تعالى

اِذِبینَ    َیْعَلَمنَّ اْلَك َدُقوا َوَل ي    "، ]٩٢[}ِمْن َقْبِلِھْم َفَلَیْعَلَمنَّ اللَُّھ الَِّذیَن َص دقوا ف ذین ص أي ال
ا  دعوى اإلیمان ممن ھو كاذب في  قولھ ودعواه، واهللا سبحانھ وتعالى یعلم ما كان وم

نة             ة الس د أئم ھ عن ع علی ذا مجم ون، وھ ف یك ان كی و ك ن ل م یك ا ل ون وم یك
  ].٩٣"[والجماعة



لم  ] ٩٤[وعن أنس بن مالك اذ  -رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ وس ] ٩٥[ومع
یا : "قال. اهللا وسعدیك لبیك یا رسول: قال" یا معاذ بن جبل: "قال -ردیفھ على الرحل

ھ إال اهللا      : "قال. قال لبیك یا رسول اهللا وسعدیك ثالثا" معاذ د یشھد أن ال إل ا من أح م
  ].٩٦[الحدیث" وأن محمدا رسول اهللا صدقا من قلبھ إال حرمھ اهللا على النار

  :المحبة: الشرط الخامس
ا ا " املین بھ ا والع ھ وألھلھ ت علیی تھ ودل ا اقتض ة ولم ذه الكلم روطھا لھ زمین لش لملت

  ].٩٧"[وبغض ما ناقض ذلك
الى ال تع َواٌل    {: ق یَرُتُكْم َوَأْم ْم َوَعِش َواُنُكْم َوَأْزَواُجُك اُؤُكْم َوِإْخ اُؤُكْم َوَأْبَن اَن آَب ْل ِإْن َك ُق

نَ     ْیُكْم ِم بَّ ِإَل ْوَنَھا َأَح وِلِھ    اْقَتَرْفُتُموَھا َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَھا َوَمَساِكُن َتْرَض ِھ َوَرُس اللَّ
ِقینَ   ْوَم اْلَفاِس ، ]٩٨[}َوِجَھاٍد ِفي َسِبیِلِھ َفَتَربَُّصوا َحتَّى َیْأِتَي اللَُّھ ِبَأْمِرِه َواللَُّھ ال َیْھِدي اْلَق

ك    ة وأن ذل ففي اآلیة دلیل على وجوب محبة اهللا ورسولھ وال خالف في ذلك بین األم
  ].٩٩[مقدم على كل محبوب

  ].١٠٠[اآلیة} َوالَِّذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحّبًا ِللَِّھ{: وقال تعالى
بُُّھْم     {: وقال تعالى ْوٍم ُیِح ُھ ِبَق ْأِتي اللَّ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َمْن َیْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدیِنِھ َفَسْوَف َی

  ].١٠١[اآلیة} َوُیِحبُّوَنھ
ثالث من كن : "علیھ وسلم قال وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا

ا سواھما، وأن یحب      ھ مم فیھ وجد بھن حالوة اإلیمان، من كان اهللا ورسولھ أحب إلی
ره أن           ا یك ھ كم ذه اهللا من د أن أنق ر بع ي الكف ود ف ره أن یع المرء ال یحبھ إال هللا وأن یك

  ].١٠٢"[یقذف في النار
  :االنقیاد: الشرط السادس

را وباطنا ألوامر اهللا وما أنزلھ من الشرع على لسان نبیھ أي االنقیاد واالستسالم ظاھ
  صلى اهللا علیھ وسلم 

ى    {: قال تعالى ُوْثَقى َوِإَل اْلُعْرَوِة اْل َوَمْن ُیْسِلْم َوْجَھُھ ِإَلى اللَِّھ َوُھَو ُمْحِسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَك ِب
  ]١٠٣[}اللَِّھ َعاِقَبُة اُألُموِر

الى م : "ففي ھذه اآلیة اد         یقول تع ل وانق ھ العم ص ل ھ هللا أي أخل لم وجھ را عمن أس خب
ال ذا ق رعھ، ولھ ع ش ره واتب ٌن{: ألم َو ُمْحِس ھ}َوُھ ي عمل ر، : ، أي ف ھ أم ا ب اع م باتب

ھ  } َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى{وترك ما عنھ زجر  أي فقد أخذ موثقا من اهللا متینا أن
  ].١٠٤"[}اُألُموِر َوِإَلى اللَِّھ َعاِقَبُة{ال یعذبھ 

ُم         {: وقال تعالى وَن َلُھ رًا َأْن َیُك وُلُھ َأْم ُھ َوَرُس ٍة ِإَذا َقَضى اللَّ ْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَن َوَما َكاَن ِلُم
اً           ْد َضلَّ َضالًال ُمِبین وَلُھ َفَق َھ َوَرُس ِص اللَّ ْن َیْع ِرِھْم َوَم ْن َأْم ة  ]. ١٠٥[}اْلِخَیَرُة ِم واآلی

ھ وال   عامة في جمیع األمو د مخالفت ر، وذلك أنھ إذا حكم اهللا ورسولھ بشيء فلیس ألح
الى  ارك وتع ال تب ا ق ول كم ا وال رأي وال ق د ھن ار ألح وَن {: اختی َك ال ُیْؤِمُن ال َوَربِّ َف

لِّ            ْیَت َوُیَس ا َقَض ًا ِممَّ ِھْم َحَرج ي َأْنُفِس ُدوا ِف مَّ ال َیِج َنُھْم ُث َجَر َبْی ا َش ُموا َحتَّى ُیَحكُِّموَك ِفیَم
  ]١٠٧[}]١٠٦[َتْسِلیمًا

   
  :القبول: الشرط السابع

  .أي قبول الشھادتین وااللتزام بمقتضیاتھا ولوازمھا



ِھ            {قال تعالى  ِھ َوَمالِئَكِت َن ِباللَّ لٌّ آَم وَن ُك ِھ َواْلُمْؤِمُن ْن َربِّ ِھ ِم ِزَل ِإَلْی ا ُأْن وُل ِبَم آَمَن الرَُّس
َك          َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ ال ُنَفرُِّق بَ  ا َوِإَلْی َك َربََّن ا ُغْفَراَن ِمْعَنا َوَأَطْعَن اُلوا َس ِلِھ َوَق ْن ُرُس ٍد ِم ْیَن َأَح

ا  {: ، وقال تعالى في شأن من لم یقبلھا]١٠٨[}اْلَمِصیُر ِإنَُّھْم َكاُنوا ِإَذا ِقیَل َلُھْم ال ِإَلَھ ِإلَّ
  ].١٠٩[}َھِتَنا ِلَشاِعٍر َمْجُنوٍناللَُّھ َیْسَتْكِبُروَن، َوَیُقوُلوَن َأِإنَّا َلَتاِرُكو آِل

ھ    ] ١١٠[وعن أبي موسى األشعري لم أن ھ وس رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علی
ان      : "قال ر أصاب أرضا، فك ث الكثی مثل ما بعثني اهللا بھ من الھدى والعلم كمثل الغی

ا أجادب  ] ١١١[منھا نقیة ] ١١٢[قبلت الماء فأنبتت الكأل والعشب الكثیر، وكانت منھ
أمسكت الماء فنفع اهللا بھا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منھا طائفة أخرى 

ان ي قیع ا ھ ن اهللا   ] ١١٣[إنم ي دی ھ ف ن فق ل م ذلك مث ًأل، ف ت ك اًء وال تنب ك م ال تمس
دى اهللا              ل ھ م یقب ذلك رأسا ول ع ب م یرف ل من ل م، ومث م وعلَّ ھ فعِل ونفعھ ما بعثني اهللا ب

  ].١١٤"[الذي أرسلت بھ
ھ           ى الوج ا عل ان بھ ا واإلتی لم تحقیقھ ى المس ب عل ھادتین یج روط الش ي ش ذه ھ فھ

  .المطلوب حتى یكون من أھلھا
   

  :مراتب الشھادة -ج
أن للشھادة         م ب ى عل ھ أن یكون عل إذا علم العبد معنى الشھادتین وشروطھما فینبغي ل

ق الشھا    ھ تحقی ى الوجھ   مراتب یتدرج علیھا الشاھد مرتبة بعد مرتبة حتى یتم ل دة عل
  .المطلوب

  ]:١١٥[ومراتب الشھادة أربع ھي
د       : المرتبة األولى•         ال ب ھ، ف ھ وثبوت حة المشھود ب العلم والمعرفة واالعتقاد لص

ال      ھ ق ھ ب م ل للشاھد أن یعلم ویعرف معنى الشھادتین وإال كان الشاھد شاھدا بما ال عل
  ].١١٦[}َیْعَلُموَنِإالَّ َمْن َشِھَد ِباْلَحقِّ َوُھْم {: تعالى

ع نفسھ    : المرتبة الثانیة•         ا م تكلمھ بالشھادتین وإن لم ُیعِلم بھا غیره، بل یتكلم بھ
  .ویتذكرھا وینطق بھا أو یكتبھا

رَّْحَمِن  {: واهللا سبحانھ وتعالى یقول في كتابھ العزیز َوَجَعُلوا اْلَمالِئَكَة الَِّذیَن ُھْم ِعَباُد ال
م    ] ١١٧[}وا َخْلَقُھْم َسُتْكَتُب َشَھاَدُتُھْم َوُیْسَألوَنِإَناثًا َأَشِھُد نھم شھادة وإن ل فجعل ذلك م

  .یتلفظوا بلفظ الشھادة ولم یؤدوھا عند غیرھم
ة اإلعالم   : المرتبة الثالثة•         أن ُیعِلم غیره بما شھد بھ ویخبره بھ ویبینھ لھ ومرتب

  .فعلإعالم بالقول، وإعالم بال: واإلخبار نوعان
ى أن        دل عل ا ی ارة بفعل ومم القول وت وھذا شأن كل ُمعِلم لغیره بأمر، تارة یعلمھ بھ ب

اِھِدیَن     {: الشھادة تكون بالفعل قولھ تعالى ِھ َش اِجَد اللَّ ُروا َمَس َما َكاَن ِلْلُمْشِرِكیَن َأْن َیْعُم
  ].١١٩[م بما یفعلونھفھذه شھادة منھم على أنفسھ] ١١٨[اآلیة} َعَلى َأْنُفِسِھْم ِباْلُكْفِر

  .أن یلتزم بمضمونھا ویأتمر بھ: المرتبة الرابعة•        
ھ       دل علی ع ت ذا الموض ي ھ ھادة ف ن الش ة، لك ذه المرتب تلزم ھ ھادة ال یس رد الش ومج
اده       زم عب ر وأل ھ وقضى وأم وتتضمنھ، فإنھ سبحانھ وتعالى شھد بھ شھادة من حكم ب

  ].١٢٠[}َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإیَّاُه َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَسانا َوَقَضى َربَُّك َأالَّ{: كما قال تعالى
  ].١٢١[اآلیة}َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَیْعُبُدوا ِإَلھًا َواِحدًا{: وقال تعالى



  .والقرآن كلھ شاھد بذلك
و  َشِھَد اللَُّھ َأنَُّھ ال ِإَلَھ ِإالَّ ُھَو َوا{وقد شھد اهللا لنفسھ بالوحدانیة فقال تعالى  ْلَمالِئَكُة َوُأوُل

یمُ    ُز اْلَحِك َو اْلَعِزی َھ ِإالَّ ُھ ِط ال ِإَل ًا ِباْلِقْس ِم َقاِئم ھ  ] ١٢٢[}اْلِعْل بحانھ لنفس ھادتھ س فش
ع وھي       ب األرب ذه المرات ھ،    : بالوحدانیة والقیام بالقسط تضمنت ھ ذلك، وتكلم ھ ب علم

  ].١٢٣[وإخباره لخلقھ، وإلزامھم وأمرھم بھ
   

  نواقض اإلیمان بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم: المطلب الرابع
ین          لم وتبی ھ وس النبي صلى اهللا علی ان ب ى اإلیم إن مما ینبغي معرفتھ بعد توضیح معن
لم      رز المس ى یحت ھ حت شروط الشھادة ومراتبھا أن تعرف نواقض ھذا األمر ومبطالت

ان    ن الیم ة ب ن حذیف ا، فع وع فیھ ن الوق ال ] ١٢٤[م ھ ق ي اهللا عن ا : "رض ان الن س ك
ة أن         ت أسألھ عن الشر مخاف ر وكن یسألون رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن الخی

  ].١٢٥[الحدیث..." یدركني
اب ن الخط ر ب ن عم ھ] ١٢٦[وع ي اهللا عن روة  : "رض الم ع رى اإلس نقض ع ا ت إنم

  ].١٢٧"[عروة إذا نشأ في اإلسالم من ال یعرف الجاھلیة
الخیر    ولھذا كان الصحابة رضوان اهللا علیھم أعظم ھ رفتھم ب ال مع ذه األمة إیمانا لكم

ان       ال اإلیم ن ح ن حس وه م ا علم ر، لم ھم للش ر وبغض تھم للخی ال محب ر، وكم والش
  ".والعمل الصالح، وقبح حال الكفر والمعاصي

  :ولمعرفة نواقض اإلیمان بھ صلى اهللا علیھ وسلم نقول
ا    دیق م ھ صلى اهللا    لما كان اإلیمان بھ صلى اهللا علیھ وسلم یعني تصدیقھ وتص جاء ب

ان ویناقضھ           افي اإلیم رین ین ذین األم د ھ ي أح إن الطعن ف علیھ وسلم، واالنقیاد لھ، ف
  :فالنواقض على ھذا االعتبار یمكن تقسیمھا إلى قسمین

  .الطعن في شخص الرسول صلى اهللا علیھ وسلم: القسم األول
لم م       : القسم الثاني ھ وس ھ الرسول صلى اهللا علی ر ب ا أخب وم من     الطعن فیم ا ھو معل م

  .الدین بالضرورة، إما بإنكاره أو بانتقاصھ
   

  :الطعن في شخص الرسول صلى اهللا علیھ وسلم: القسم األول
افى       ا یتن ھ الصالة والسالم مم ومما یدخل تحت ھذا القسم نسبة أي شيء للرسول علی

صلى مع اصطفاء اهللا لھ لتبلیغ دینھ إلى عباده، فیكفر كل من طعن في صدق الرسول 
  .اهللا علیھ وسلم أو أمانتھ أو عفتھ أو صالح عقلھ ونحو ذلك

كما یكفر من سب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، أو عابھ، أو ألحق بھ نقصا في نفسھ  
ق         ى طری ھ، أو شبھھ بشيء عل أو نسبھ أو دینھ، أو خصلة من خصالھ، أو عّرض ب

ھ    السب لھ أو اإلزراء علیھ أو التصغیر لشأنھ أو الغض منھ أو العیب لھ، فھو ساب ل
ھ،   والحكم فیھ حكم الساب یقتل كفرا، وكذلك من لعنھ، أو دعا علیھ، أو تمنى مضرة ل
خف        زة بس ھ العزی ي جھت ث ف ذم، أو عب أو نسب إلیھ ماال یلیق بمنصبھ على طریق ال

ومنكر من القول وزور، أو عیره بشيء مما جرى من البالء ] ١٢٨[من الكالم وُھجر
  ].١٢٩"[لیھ، أو تنقصھ ببعض العوارض البشریة الجائزة المعھودة لدیھوالمحنة ع



ة      ة األربع ذھب األئم و م الف، وھ ر خ ل بغی ر ویقت ھ یكف لما فإن ان مس اب إن ك فالس
  .وغیرھم

ك     ذھب مال ي م ا ف ل أیض ھ یقت ا فإن ان ذمی ذھب   ] ١٣٠[وإن ك و م ة وھ ل المدین وأھ
د  افع    ] ١٣١[أحم و المنصوص عن الش دیث وھ اء الح اه   ] ١٣٢[يوفقھ ا حك نفسھ كم

  ].١٣٣"[غیر واحد
الى          ھ تع دلیل قول ازل ب ھ الجاد والھ : وھذا الحكم على الساب والمستھزئ، یستوي فی

ُتْم      { وِلِھ ُكْن ِھ َوَرُس ِھ َوآَیاِت ْل َأِباللَّ ُب ُق وُض َوَنْلَع ا َنُخ ا ُكنَّ وُلنَّ ِإنََّم َأْلَتُھْم َلَیُق ِئْن َس َوَل
  ].١٣٤[}ِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد ِإیَماِنُكْمَتْسَتْھِزُئوَن، ال َتْعَت

ر،         ھ وبرسولھ كف اهللا وبآیات ي أن االستھزاء ب ص ف ق    (وھذا ن فالسب المقصود بطری
لم       )األولى ھ وس نقص رسول اهللا صلى اهللا علی ، وقد دلت ھذه اآلیة على أن كل من ت

  .جادا أو ھازال فقد كفر
نھم ا       م م ر  وقد ُروي عن رجال من أھل العل ن عم ن كعب   ] ١٣٥[ب د ب ] ١٣٦[ومحم

لم ن أس د اب ادة] ١٣٧[وزی ض  -وقت ي بع ھم ف دیث بعض ل ح ن   -دخ ل م ال رج ھ ق أن
ما رأیت مثل قرائنا ھؤالء أرغب بطونا، وال أكذب ألسنا، : "المنافقین في غزوة تبوك

ھ     ال ل راء، فق وال أجبن عند اللقاء، یعني رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وأصحابھ الق
كذبت ولكنك رجل منافق، ألخبرن رسول اهللا صلى اهللا علیھ ]: ١٣٨[ابن مالكعوف 

د   رآن ق د الق ره، فوج لم لیخب ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس وف إل ذھب ع لم، ف وس
ھ،   سبقھ، فجاء ذلك الرجل إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وقد ارتحل وركب ناقت

  .دیث الركب نقطع بھ عناء الطریقیا رسول اهللا إنما كنا نلعب ونتحدث ح: فقال
ر    ن عم ال اب ا بنسعة     : ق ھ متعلق أني أنظر إلی ھ    ] ١٣٩[ك ة رسول اهللا صلى اهللا علی ناق

ول  و یق ھ، وھ ب رجلی ارة لتنك لم وإن الحج ھ  : وس ول ل ب، فیق وض ونلع ا نخ ا كن إنم
، ما یلتفت إلیھ" أباهللا وآیاتھ ورسولھ كنتم تستھزئون: "رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  ].١٤٠"[وال یزیده علیھ
حابھ     ن أص اء م ابوه والعلم ث ع لم حی ھ وس لى اهللا علی ي ص وا النب ا تنقص ؤالء لم فھ
ظ        ا ھو أغل ف بم الوه، استھزاء فكی واستھانوا بخبره أخبر اهللا أنھم كفروا بذلك وإن ق

  ].١٤١[من ذلك؟
ال       ھ تع لم قول ھ وس : ىومن األدلة على كفر الطاعن في شخص الرسول صلى اهللا علی

َذابًا     { ْم َع دَّ َلُھ آِخَرِة َوَأَع دُّْنَیا َواْل ي ال ُھ ِف َنُھُم اللَّ وَلُھ َلَع َھ َوَرُس ْؤُذوَن اللَّ ِذیَن ُی ِإنَّ الَّ
  ].١٤٢[}ُمِھینًا

دنیا واآلخرة ال یكون إال         : واللعن ي ال ھ ف اإلبعاد عن الرحمة، ومن طرده عن رحمت
  ].١٤٣[كافرا

ات         وفي ھذه اآلیة قرن اهللا بین أذى ي آی رن ف ا ق لم وأذاه كم ھ وس النبي صلى اهللا علی
ة         ة حرم ین، وأن جھ تالزم الحق ان ل ره بی ذا وغی أخر بین طاعتھ وطاعة نبیھ، وفى ھ
د أطاع    اهللا تعالى ورسولھ جھة واحدة، فمن أذى الرسول فقد أذى اهللا، ومن أطاعھ فق

لم،   اهللا، ألن األمة ال یصلون ما بینھم وبین ربھم إال بواسطة الن ھ وس بي صلى اهللا علی
ولیس ألحد منھم طریق غیره وال سبب سواه، وقد أقامھ اهللا مقام نفسھ في أمره ونھیھ 

  ].١٤٤[وإخباره وبیانھ فال یجوزأن یفرق بین اهللا ورسولھ في شيء من ھذه األمور



ا       د اهللا رضي اهللا عنھم ن عب دیث جابر ب ال ] ١٤٥[ومن األدلة الواردة في السنة ح : ق
ن األشرف  : "ول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمقال رس د آذى اهللا   ] ١٤٦[من لكعب ب ھ ق فإن

لمة"ورسولھ  ن مس د ب ام محم ال ] ١٤٧[، فق ال: فق ھ؟، ق ب أن أقتل ول اهللا أتح ا رس : ی
ھ أن      ]. ١٤٨[الحدیث..." نعم" ان حق دیث أن من آذى اهللا ورسولھ ك فعلم من ھذا الح

كتاب والسنة على ھذه المسألة كثیرة وال یقتل كما قتل كعب بن األشرف واألدلة من ال
  .مجال الستیعابھا ھنا

ذلك حكى         : اإلجماع - ل منتقصھ من المسلمین وسابھ، وك ى قت وقد أجمعت األمة عل
  .غیر واحد اإلجماع على قتلھ وتكفیره

ى أن   : "أحد األئمة األعالم] ١٤٩[وقال اإلمام إسحاق بن راھویة أجمع المسلمون عل
ب اهللا، أو س ن س ز  م زل اهللا ع ا أن یئا مم ع ش لم، أو دف ھ وس لى اهللا علی ولھ ص ب رس

زل         ا أن ل م را بك ان مق ذلك وإن ك افر ب وجل، أو قتل نبیا من أنبیاء اهللا عز وجل أنھ ك
  ".إلیھ

ھ        ]: "١٥٠[وقال الخطابي  ي وجوب قتل ف ف دا من المسلمین اختل م أح ال  ". ال أعل وق
حنون ن س د ب ات ]: ١٥١[محم ى أن ش اء عل ع العلم لم  أجم ھ وس لى اهللا علی ي ص م النب

ل ومن           ة القت د األم ھ عن ھ، وحكم ذاب اهللا ل ھ بع والمتنقص لھ كافر، والوعید جاء علی
  ].١٥٢"[شك في كفره وعذابھ كفر

  :ومن المعلوم أن سب النبي صلى اهللا علیھ وسلم تعلق بھ عدة حقوق
  :حق اهللا سبحانھ -١

بالمحاربة، ومن حیث طعن في  من حیث كفر برسولھ، وعادى أفضل أولیائھ وبارزه
ھ،    ي ألوھیت كتابھ ودینھ، فإن صحتھما موقوفة على صحة الرسالة، ومن حیث طعن ف
ار            الى وإنك ارك وتع ذیب هللا تب ھ تك ي المرسل وتكذیب ي الرسول طعن ف فإن الطعن ف

  .لكالمھ وأمره وخبره وكثیر من صفاتھ
  :وتعلق حق جمیع المؤمنین -٢

ا   ھ خصوصا          من ھذه األمة ومن غیرھ ون ب ؤمنین مؤمن ع الم إن جمی ھ، ف م ب من األم
دنیا      ي ال ذي یصیبھم ف أمتھ فإن قیام أمر دنیاھم ودینھم وآخرتھم بھ، بل عامة الخیر ال
ائھم        ائھم وأبن دھم من سب أنفسھم وآب واآلخرة بواسطتھ وسفارتھ فالسب لھ أعظم عن

  .م والناس أجمعینوسب جمیعھم، كما أنھ أحب إلیھم من أنفسھم وأوالدھم وآبائھ
  :وتعلق حق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بھ -٣

ذ    ھ أخ من حیث خصوص نفسھ، فإن اإلنسان تؤذیھ الوقیعة في عرضھ أكثر مما یؤذی
وه،       رح ونح ن الج م م ده أعظ ت عن ا كان ل ربم رب، ب ھ الض ا یؤذی ر مم ھ، وأكث مال

دره لین  ي    خصوصا من یجب علیھ أن یظھر للناس كمال عرضھ وعلو ق ذلك ف وا ب تفع
الدنیا واآلخرة، فإن ھتك عرضھ وعلو قدره قد یكون أعظم عنده من قتلھ، فإن قتلھ ال 
ك، بخالف    یقدح عند الناس في نبوتھ ورسالتھ وعلو قدره كما أن موتھ ال یقدح في ذل
ھ وسوء الظن      رة عن الوقیعة في عرضھ فإنھا قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النف

  ].١٥٣..."[إیمانھم ویوجب لھم خسارة الدنیا واآلخرة  بھ ما یفسد علیھم
وبھذا یعلم أن السب فیھ من األذى هللا ولرسولھ ولعباده المؤمنین ما لیس في غیره من 

  .األمور كالكفر والمحاربة



خص الرسول صلى        ي ش وبما تقدم ذكره من األدلة یتضح انتقاض إیمان من طعن ف
  .انتقاص سواء كان في ذلك جادا أو ھازالاهللا علیھ وسلم بسب أو استھزاء أو 

الى    ھ تع دلیل قول ره ب ك المك ن ذل تثنى م ِئنٌّ   {: ویس ُھ ُمْطَم ِرَه َوَقْلُب ْن ُأْك ِإالَّ َم
ى     ] ١٥٥[فاآلیة نزلت في عمار بن یاسر] ١٥٤[}ِباِإلیَماِن ھ المشركون حت حین عذب

ا وجاء مع       ك مكرھ ى ذل وافقھم عل لم ف ي    یكفر بمحمد صلى اهللا علیھ وس ى النب ذرا إل ت
ي صلى اهللا    صلى اهللا علیھ وسلم فأنزل اهللا ھذه اآلیة، وروى أن مما قالھ أنھ سب النب

ال        لم فق ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی ك إل : علیھ وسلم وذكر آلھتھم بخیر، فشكا ذل
ال    " ر، ق تھم بخی ك؟   : "یا رسول اهللا ما تركت حتى سببتك وذكرت آلھ د قلب ف تج " كی

ُھ    {: وفي ذلك أنزل اهللا" إن عادوا فعد: "اإلیمان، فقالمطمئنا ب: قال ِرَه َوَقْلُب ْن ُأْك ِإالَّ َم
والي       }ُمْطَمِئنٌّ ِباِإلیَماِن ھ أن ی ر یجوز ل ى الكف ره عل ، ولھذا اتفق العلماء على أن المك

الل     ان ب ا ك أبى، كم یھم     ] ١٥٦[إبقاء لمھجتھ، ویجوز لھ أن ی أبى عل ھ ی رضي اهللا عن
  ].١٥٧..."[ون بھ األفاعیلذلك، وھم یفعل

   
  :من نواقض اإلیمان بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم: القسم الثاني

دین بالضرورة    -الطعن فیما أخبر بھ الرسول ال ن ال اره أو    -مما ھو معلوم م ا بإنك إم
  .انتقاصھ

  :فإذا اجتمعت الشروط التالیة في المنكر وھي
ي    -أ ور الت ة وأن یكون من      أن یكون ذلك األمر المنغص من األم ا األم أجمعت علیھ

أي أن یكون علمھ منتشرا كالصلوات الخمس   : األمور المعلومة من الدین بالضرورة
  ].١٥٨[وصوم شھر رمضان، وعموم رسالتھ

ر شیئا من        -ب ذا إذا أنك دوده فھ أن ال یكون المنكر حدیث عھد باإلسالم ال یعرف ح
  ].١٥٩[انھ ال یكفراألمور المعلومة من الدین بالضرورة جھال بھ ف

  .أن ال یكون الُمنِكر مكرھا على ذلك، فإن المكره لھ حكم آخر كما قدمنا ذلك -ج
ان     . والُمنِكر في ھذه الحالة یحكم بكفره وانتقاض إیمانھ دین إذا ك ور ال تقص ألم والمن

  .غیر مكره فإنھ یكفر سواء كان جادا في ذلك أم ھازال
دا      رة ج ذا القسم كثی ب         واألمثلة على ھ ا یختص بجان ال م ى سبیل المث ا عل ذكر منھ ن

  .اإلیمان برسالة النبي صلى اهللا علیھ وسلم
م  : "أوال ھ وأن حك ن ھدی ل م لم أكم ھ وس لى اهللا علی ي ص دي النب ر ھ د أن غی أن یعتق

م الشرع ویصفون      ى حك غیره أحسن من حكمھ كالذین یفضلون القانون الوضعي عل
ة    ور والرجعی المیة بالقص ریعة اإلس م       الش ن أعظ ذا م ور، وھ ایرة التط دم مس وع

  .المناقضة لشھادة أن محمدا رسول اهللا
ا  و               : ثانی ھ فھ ل ب و عم لم ول ھ وس ھ الرسول صلى اهللا علی ا جاء ب ض شیئا مم من أبغ
  ].١٦٠"[كافر
  .اعتقاد اإلنسان أنھ یسعھ الخروج عن شریعة النبي صلى اهللا علیھ وسلم: ثالثا

  :ولھذا األمر صورتان
لم وال وجوب   : األولى•         أن ال یرى وجوب تصدیق الرسول صلى اهللا علیھ وس

در         ھ وسلم عظیم الق ك أن الرسول صلى اهللا علی طاعتھ فیما أمر بھ وإن اعتقد مع ذل



ل إذا         ھ ال یضر اختالف المل ول إن ھ یق ھ ولكن علما وعمال وأنھ یجوز تصدیقھ وطاعت
ھ     كان المعبود واحدا ویرى أنھ تحصل النجاة والس ر متابعت ة الرسول وبغی عادة بمتابع

ر صاحبھ       ] ١٦١[وھذا ھو قول الفالسفة والصابئة ي كف ب ف ول ال ری ذا الق فمن  "وھ
ذھبھم، أو یشك     حة م نواقض اإلسالم أن یعتقد اإلنسان عدم كفر المشركین ویرى ص

  ].١٦٢"[في كفرھم
ألدیان ویروج وھذا القول ھو الذي ینادي بھ في وقتنا الحاضر من یدعون إلى وحدة ا

  ].١٦٤[الیھودیة] ١٦٣[لھم في ذلك الماسونیة
ره،       : الثانیة•         ر أم ره، أو العمل هللا من غی ر خب من یرى طلب العلم باهللا من غی

ي    نھم ف ھ، لك ب طاعت ول أو تج دیق الرس ب تص ھ یج دون أن انوا یعتق ؤالء وإن ك وھ
ة   سلوكھم العلمي والعملي غیر سالكین ھذا المسلك بل یسلكون مسلكا آخر إما من جھ

ا جاء عن         د، وم ة التقلی ا من جھ القیاس والنظر، وإما من جھة الذوق والوجدان، وإم
  .الرسول إما أن یعرضوا عنھ وإما أن یردوه إلى ما سلكوه

ا     تقض أیض لم ین ھ وس لى اهللا علی النبي ص ان ب إن اإلیم واقض ف ذه الن ى ھ افة إل وإض
  :بالنواقض العامة األخرى لإلسالم وھي

   
  :الشرك في عبادة اهللا تعالى -١

  ]١٦٥[}ِإنَّ اللََّھ ال َیْغِفُر َأْن ُیْشَرَك ِبِھ َوَیْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َیَشاُء{: قال اهللا تعالى
الى ال تع ِرینَ  {: وق َن اْلَخاِس وَننَّ ِم َك َوَلَتُك َبَطنَّ َعَمُل َرْكَت َلَیْح ِئْن َأْش ال ]١٦٦[}َل ، وق

ونَ      َولَ {: تعالى اُنوا َیْعَمُل ا َك ْنُھْم َم ِبَط َع َرُكوا َلَح الى  ]١٦٧[}ْو َأْش ال تع ْن   {: ، وق ُھ َم ِإنَّ
  ].١٦٨[}ُیْشِرْك ِباللَِّھ َفَقْد َحرََّم اللَُّھ َعَلْیِھ اْلَجنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن َأْنَصاٍر

  :أن یجعل بینھ وبین اهللا وسائط -٢
دعوھم  افر     ی ذا ك یھم فھ ل عل ھ إال اهللا، ویتوك در علی ا ال یق فاعة فیم ألھم الش ویس
  ].١٦٩[باإلجماع
  ]١٧٠[}ِإنَّ الَِّذیَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ ِعَباٌد َأْمَثاُلُكْم{: قال تعالى

َو       {: وقال تعالى َك ُھ ُھ َذِل ا ال َیْنَفُع رُُّه َوَم ا ال َیُض ُد،   َیْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّھ َم الُل اْلَبِعی الضَّ
یرُ      ْئَس اْلَعِش ْوَلى َوَلِب ْئَس اْلَم ِھ َلِب الى  ]١٧١[}َیْدُعو َلَمْن َضرُُّه َأْقَرُب ِمْن َنْفِع ال تع : ، وق

  ].١٧٢[}َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ِللَِّھ َفال َتْدُعو َمَع اللَِّھ َأَحدًا{
  :السحر -٣

ر    ھ كف الى   ] ١٧٣[ومنھ الصرف والعطف فمن فعلھ أو رضي ب ھ تع دلیل قول ا  {: ب َوَم
  ].١٧٤[}ُیَعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َیُقوال ِإنََّما َنْحُن ِفْتَنٌة َفال َتْكُفْر

  ]:١٧٥"[مظاھرة المشركین ومعاونتھم على المسلمین" -٤
الى     ھ تع ك قول ى ذل دلیل عل َھ ال    {: وال ْنُھْم ِإنَّ اللَّ ُھ ِم ْنُكْم َفِإنَّ َولَُّھْم ِم ْن َیَت ْوَم  َوَم ِدي اْلَق َیْھ

اِلِمیَن ي     ] ١٧٦[}الظَّ وم ف اس الی واد الن ا س ع فیھ ي وق واقض الت م الن ن أعظ ذا م وھ
د صرنا         ى اإلسالم ویتسمون بأسماء إسالمیة، فلق األرض وھم بعد ذلك یحسبون عل

  .في عصر ُیستحى فیھ أن یقال للكافر یا كافر



ي إل         ل القلب ن المی تى فم ورا ش ذت ص ركین أخ اھرة المش ذاھبھم  ومظ ال م ى انتح
ل             ى ك م، إل ى كشف عورات المسلمین لھ ي تشریعاتھم، إل ى مجاراتھم ف اإللحادیة إل

  ]١٧٧..."[صغیر وكبیر في حیاتھم
  :اإلعراض عن دین اهللا تعالى -٥

ھ  الى     ] ١٧٨[ال یتعلمھ وال یعمل ب ھ تع ك فول ى ذل دلیل عل َر     {: وال ْن ُذكِّ ُم ِممَّ ْن َأْظَل َوَم
  ].١٧٩[}َأْعَرَض َعْنَھا ِإنَّا ِمَن اْلُمْجِرِمیَن ُمْنَتِقُموَن ِبآیاِت َربِِّھ ُثمَّ

ا من        ره وكلھ ازل والجاد والخائف، إال المك وال فرق في جمیع ھذه النواقض بین الھ
ا     ذرھا ویخاف منھ أعظم ما یكون خطرا، وأكثر ما یكون وقوعا فینبغي للمسلم أن یح

ر تجعلھ على بصیرة من أمره، وتكسبھ  ، ومعرفة المسلم لھذه األمو]١٨٠[على نفسھ
  .وتزیده معرفة ألمور عقیدتھ، فبضدھا تتمیز األشیاء

   
  
  

________________________________________  
ھ      ] ١[ ة تحقیق ي مقدم رؤوف ف د ال ھذه العبارة للعماد األصفھاني، وقد أوردھا طھ عب

  ).ص م(لكتاب إعالم الموقعین 
  وسفمن سورة ی) ١٠٨(اآلیة ] ٢[
  من سورة المؤمنون) ١١٥(اآلیة ] ٣[
  من سورة الملك) ٢(اآلیة ] ٤[
  من سورة ھود) ٧(اآلیة ] ٥[ 
  من سورة الذاریات) ٥٦(اآلیة ] ٦[
  .من سورة النحل) ٣٦(اآلیة ] ٧[
  .من سورة فاطر) ٢٤(اآلیة ] ٨[ 
  من سورة المؤمنون) ٤(اآلیة ] ٩[
  .من سورة النساء) ٦٥(اآلیة ] ١٠[
  .من سورة األنبیاء) ٥٧(ة اآلی] ١١[
  .من سورة ابراھیم) ٢٨(اآلیة ] ١٢[
  من سورة الحدید) ٢٩ -٢٨(اآلیات ] ١٣[
ي      : أخرجھ بھذا اللفظ البخاري في صحیحھ] ١٤[ ر عن بن ا ذك اب م كتاب األنبیاء، ب

  .٣٤٥٩ح ) ٤٩٦ -٤٩٥/ ٦(فتح الباري . إسرائیل
ھ    ] ١٥[ ذا الموضوع وأدلت ي ھ ث   : انظر ف اب     المبحث الثال ن الب من الفصل األول م

  .الثالث
  )٣ص (اقتضاء الصراط المستقیم ] ١٦[
  .من سورة آل عمران) ١٦٤(اآلیة ] ١٧[
  .من سورة الجمعة) ٤-٣-٢(اآلیات ] ١٨[
  .من سورة البقرة) ١٥٢-١٥١(اآلیتان ]١٩[ 
  .من سورة التوبة) ١٢٨(اآلیة ] ٢٠[



  .من سورة اللیل) ١٦ -١٥ -١٤(اآلیات ] ٢١[
  .من سورة الكھف) ١٠(یة اآل] ٢٢[
   
و] ٢٣[ ة     : ھ ي اللغ ة ف د األئم ور أح و منص روي أب ر الھ ن األزھ د ب ن أحم د ب محم

ة   ٣٧٠ھـ وتوفي سنة ٢٨٢واألدب ولد سنة  ذیب اللغ اب تھ انظر  . ھـ وھو صاحب كت
  ).٥/٣١١(األعالم للزركلي 

  ).٥/٥١٣(تھذیب اللغة ] ٢٤[
  .من سورة یوسف) ٧(اآلیة ] ٢٥[
  ).١٣/٢٣(عرب البن منظور، مادة آمن لسان ال] ٢٦[
  ).١٤٣ص (شرح العقیدة األصفھانیة لشیخ اإلسالم ابن تیمیة ] ٢٧[
  .من سورة البقرة) ٢٨٥(اآلیة ] ٢٨[
  ).٤٢٥/ ٣(تفسیر القرطبى ] ٢٩[
  .من سورة العنكبوت) ٦(اآلیة ] ٣٠[
رار ] ٣١[ ا  : اإلق ین ھم دیق  : متضمن لمعنی و التص ذي ھ ب ال ول القل ل ال . ق ب وعم قل

  ).٦٣٩ -٦٣٨/ ٧(مجموع الفتاوى . الذي ھو االنقیاد
  ).٥١٩ص(الصارم المسلول البن تیمیة ] ٣٢[
  ).٣٨١ - ٣٨٠ص(انظر شرح العقیدة الطحاویة ] ٣٣[
  .من سورة البقرة) ٤(اآلیة ] ٣٤[
  .بتصرف) ٥٢٠ -٥١٩ص (الصارم المسلول ] ٣٥[
ن  ] ٣٦[ ان    ھذه التعریفات الثالثة أوردھا شیخ االسالم اب ھ االیم ي كتاب ة ف انظر  . تیمی
  ).١٦٢ص (
  ).٧/٦٤٢(مجمرع الفتاوى ] ٣٧[
ن      ] ٣٨[ د اهللا ب ن عب د السالم ب ھو شیخ االسالم تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن عب

تین      دى وس نة إح د س قي، ول ي الدمش رى، الحّران ة النمی ن تیمی د اب ن محم ر ب الخض
  ین وسبعمائة بحران، وتوفي سنة ثمان وعشر) ھـ٦٦١(وستمائة 

دفاع   ) ھـ ٧٢٨( اد وال بدمشق، اشتھر رحمھ اهللا بالعلم والزھد والورع والعبادة والجھ
  .عن عقیدة السلف وقد ألف في سیرتھ المؤلفات الكثیرة

ن یوسف   " كتاب الشھادة الزكیة في ثناء األئمة على ابن تیمیة: "انظر تألیف مرعي ب
  .الحنبلي

  ).١٦٢ص (ابن تیمیة  كتاب اإلیمان لشیخ اإلسالم] ٣٩[
  ).١٦٣ -١٦٢ص (كالم شیخ اإلسالم نقلتھ بتصرف من كتابھ اإلیمان ] ٤٠[
ف سیأتي   ] ٤١[ المرجئة ھم الذین أرجئوا العمل عن مسمى اإلیمان وھم خمس طوائ

  .ذكرھم
د اإلطالق   : "قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة] ٤٢[ الناس لھم في مسمى الكالم والقول عن

  :أربعة أقوال
  .فالذي علیھ السلف والفقھاء والجمھور أنھ یتناول اللفظ والمعنى جمیًعا -ا



بل مسماه اللفظ، والمعنى لیس جزء مسماه بل ھو مدلول مسماه، وھذا قول : وقیل -٢
ول   كثیر من أھل الكالم من المعتزلة وغیرھم وطائفة من المنتسبین إلى السنة، وھو ق

  .النحاة ألن صناعتھم متعلقة باأللفاظ
ول  : وقیل -٣ مسماه ھو المعنى وإطالق الكالم على اللفظ مجاز ألنھ دال علیھ وھذا ق

  .ابن كالب ومن اتبعھ
ة      : وقیل -٤ أخرین من الكالبی ض المت ول بع بل ھو مشترك بین اللفظ والمعنى وھو ق

" ولھم قول ثالث یروى عن أبي الحسن أنھ مجاز في كالم اهللا حقیقة في كالم اآلدمیین
  ).١٦٢ص (یمان كتاب اإل

  ).١٦٣ص (كتاب اإلیمان ] ٤٣[
  ).١٦٣ص (كتاب اإلیمان ] ٤٤[
وفي  ) ھـ  ٢٠٠(سھل بن عبد اهللا بن یونس التستري أبو محمد ولد سنة  : ھو] ٤٥[ وت

دیث وأسند     )ھـ ٢٨٣(سنة  ب، وأسند الح ، عامة كالمھ في تصفیة األعمال من المعائ
  .عنھ

  ).٣/١٤٣(، واألعالم )١٨٢/ ٣(شذرات الذھب 
  ).١٦٣ص (كتاب اإلیمان ] ٤٦[
  :الذین خالفوا السلف في مسمى اإلیمان ھم] ٤٧[
  :المرجئة بطوائفھم الخمس -أ
ة -ا ط   : الجھمی ب فق ة القل و معرف ان ھ الوا اإلیم ي   : وق ي ھ ة الت ة الفطری أى المعرف

  .المعرفة بربوبیة اهللا
ا ج   : األشاعرة -٢ دیق بم ي صلى    وقالوا اإلیمان ھو التصدیق فقط أي التص ھ النب اء ب

  .اهللا علیھ وسلم من عند اهللا
  .وقولھم في اإلیمان مثل قول األشاعرة: الماتریدیة -٣
  .قالوا اإلیمان قول باللسان فقط: الكرامیة -٤
. اإلیمان قول باللسان وتصدیق بالجنان: قالوا) أو مرجئة الفقھاء(مرجئة األحناف  -٥

  .سة أخرجت العمل عن اإلیمانوكل ھذه الطوائف الخم. وھو قول الكالبیة
رون من أخل بشيء من        : الخوارج -ب نھم یكف ل ولك قالوا اإلیمان قول واعتقاد وعم

  .ھذه الثالثة ویقولون بأنھ كافر في الدنیا وفى اآلخرة خالد في النار
ة -ج ین       : المعتزل ة ب ي منزل دنیا ف ي ال ھ ف ون إن م یقول وارج إال أنھ ول الخ الوا بق وق

  .نھ لیس بمؤمن وال كافر، واتفقوا معھم في باقي األمورمنزلتین بمعنى أ
في كتاب اإلیمان البن تیمیة، والجزء السابع من مجموع    : انظر تفاصیل ھذه األقوال

  ).١٩٩ص (وكتاب النبوات ) ٣٩٢ -٣٧٣ص (الفتاوى، وشرح العقیدة الطحاویة 
  ).٦٤٢/ ٧(مجموع الفتاوى ] ٤٨[
وال  أبو ھریرة بن عامر واختلف في] ٤٩[ رحمن،     : اسمھ إلى عدة أق د ال ھ عب ا أن منھ

ى             لم حت ھ وس م الزم رسول اهللا صلى اهللا علی ر وشھدھا ث لم عام خیب وھو دوسي أس
وفي عام            حابة رضي اهللا عنھم، ت ظ الص ان من أحف ھ، وك د . ھـ  ٥٧قبضھ اهللا إلی أس

  ).١٦٧/ ٢(الغابة 
  .دینأخرجھ البخارى في صحیحھ، كتاب اإلیمان، باب أمور ال] ٥٠[



ر اري : انظ تح الب لم  ٩ح ) ١/٥١(ف ھ مس ھ  -وأخرج ظ ل اب  -واللف ان، ب اب اإلیم كت
  ).٤٦/ ١(شعب اإلیمان 

ھ      -عبد اهللا بن عباس بن عبد المطب الھاشمي] ٥١[ ابن عم رسول اهللا صلى اهللا علی
ولد قبل الھجرة بثالث سنوات في الشعب أثناء الحصار، وكان رضي اهللا عنھ  -وسلم 

  .ھـ٨٤لقرآن وحبر األمة لعلمھ وفھمھ، توفي سنة ترجمان ا
  ).١٧٣ -١٦٧/ ٦(اإلصابة 

ى  ] ٥٢[ ن أْفص یس ب د الق ى عب بون إل رین ینس كنون البح انوا یس رة ك ة كبی ي قبیل  -ھ
وزن أعمى   يّ   -بسكون الفاء بعدھا مھملة ب ن ُدعِم ة وكسر       -اب م سكون المھمل بضم ث

زار   -یم وزن كبیرةبالج-ابن َجدیلة  -المیم بعدھا تحتانیة ثقیلة ن ن . ابن أسد بن ربیعة ب
  ).٨/٨٥(فتح الباري : انظر

ھ ] ٥٣[ اب أداء الخمس من      : أخرجھ البخاري في صحیحھ واللفظ ل ان، ب اب اإلیم كت
ان ر. اإلیم اري  : انظ تح الب حیحھ ٥٣ح ) ١/١٢٩(ف ي ص لم ف ھ مس اب : ، وأخرج كت

  ).٣٦ - ١/٣٥(والدعاء إلیھ  اإلیمان، باب األمر باإلیمان باهللا ورسولھ وشرائع الدین
  .من سورة البقرة وغیرھا) ٧٧(اآلیة ] ٥٤[
  .من سورة یونس) ٦٣(اآلیة ] ٥٥[
ان    : أخرجھ بھذا اللفظ مسلم في صحیحھ] ٥٦[ ا ھو وبی كتاب اإلیمان، باب اإلیمان م

اب سؤال    : والحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ). ١/٢٩(خصالھ  ان، ب كتاب اإلیم
ظ ل بلف ث   اإل: "جبری ؤمن بالبع لھ، وت ھ، ورس ھ، ولقائ اهللا ومالئكت ؤمن ب ان أن ت ". یم

  .٥٠، ح )١١٤/ ١(فتح الباري : انظر
  .من سورة البقرة) ٩٨(اآلیة ] ٥٧[
  .من سورة األحزاب) ٧(اآلیة ] ٥٨[
]٥٩ [  
  ).٦٤٨ - ٧/٦٤٧(مجموع الفتاوى ] ٦٠[
لمغایرة بین اعلم أن عطف الشيء على الشيء یقتضي ا: "قال شارح الطحاویة] ٦١[

ى        ایرة عل ا، والمغ ر لھم ذي ذك م ال المعطوف والمعطوف علیھ مع االشتراك في الحك
  :مراتب

ا -ا ا        : أعالھ ھ، وال بینھم زءا من ر، وال ج و اآلخ دھما ھ یس أح اینین ل ا متب أن یكون
ورَ     {: تالزم، كقولھ تعالى اِت َوالنُّ َل الظُُّلَم َماَواِت َواَألْرَض َوَجَع َق السَّ ة  اآل} َخَل ) ١(ی

الى   ال تع لَ   {: من سورة األنعام، وق ْوَراَة َواِإلْنِجی َزَل التَّ ة  } َوَأْن من سورة آل   ) ٣(اآلی
  .عمران، وھذا ھو الغالب

ھ  -٢ الى   : ویلی ھ تع الزم، كقول ا ت وا   {: أن یكون منھم ِل َوَتْكُتُم قَّ ِباْلَباِط وا اْلَح َوال َتْلِبُس
ونَ   ُتْم َتْعَلُم قَّ َوَأْن ة } اْلَح الى   ) ٤٢(اآلی ال تع رة، وق ورة البق ن س َھ  {: م وا اللَّ َوَأِطیُع

  .من سورة المائدة) ٩٢(اآلیة } َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل
الِة  {: عطف بعض الشيء علیھ كقولھ تعالى: الثالث -٣ َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّ

اَن عَ   {: من سورة البقرة، وقال تعالى) ٢٣٨(اآلیة } اْلُوْسَطى ْن َك ِھ   َم ِھ َوَمالِئَكِت ُدّوًا ِللَّ
الى ) ٢٣٨(اآلیة } َوُرُسِلِھ َوِجْبِریَل َوِمیَكال َن   {: من سورة البقرة وقال تع ْذَنا ِم َوِإْذ َأَخ

دھما : من سورة األحزاب، وفى مثل ھذا وجھان) ٧(اآلیة } النَِّبیِّیَن ِمیَثاَقُھْم َوِمْنك : أح



ھ  : والثاني. ینأن یكون داخال في األول، فیكون مذكورا مرت أن عطفھ علیھ یقتضي أن
ظ      ي لف ل ف ا قی راء والمساكین  "لیس داخال فیھ ھنا وإن كان داخال قیھ منفردا كم " الفق

  .ونحوھما، تتنوع داللتھ باإلفراد واالقنران
ذَّْنِب  {: عطف الشيء على الشيء الختالف الصفتین، كقولھ تعالى: الرابع -٤ َغاِفِر ال

  ).٣٨٨ -٣٨٧ص (شرح العقیدة الطحاویة . من سورة غافر) ٣(اآلیة  }َوَقاِبِل التَّْوِب
  ).٩٢ص (كتاب اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم ] ٦٢[
  ).١٥/٩١(مجموع الفتاوى ] ٦٣[
  ).٩١/ ١٥(مجموع الفتاوى ] ٦٤[
  .من سورة النجم) ٣،٤(اآلیة ] ٦٥[ 
  ).٦٦ص (شرح العقیدة الطحاویة ] ٦٦[
  .من سورة الحشر) ٧(اآلیة ] ٦٧[
رار    ] ٦٨[ ى اإلق ان معن ي بی ة ف ن تیمی ول اب رد   : "یق رار ال مج و اإلق ان ھ إن اإلیم

و       ذي ھ ب ال ل القل دیق وعم و التص ذي ھ ب ال ول القل من ق رار ض دیق، واإلق التص
  ".االنقیاد

  ).٦٣٩، ٦٣٨/ ٧(مجموع الفتاوى 
  ).١٥٤/ ٥(مجموع الفتاوى ] ٦٩[
ضمن مجموعة الرسائل ) ٩ص (مد بن عبد الوھاب األصول الثالثة للشیخ مح] ٧٠[

  .المفیدة
  ).٣٤/ ١(زاد المعاد ] ٧١[
  ).٦٣٩، ٦٣٨/ ٨(مجموع الفتاوى ] ٧٢[
  .من سورة الحجرات) ١٥(اآلیة ] ٧٣[
داء      ] ٧٤[ اب االقت اب والسنة، ب أخرجھ البخارى في صحیحھ، كناب االعتصام بالكت

لم    ھ وس لى اهللا علی ول ص نن الرس ر. بس تح: انظ اري  ف ي  )١٣/٢٥٠(الب لم ف ، ومس
حیحھ د      : ص ھ إال اهللا محم وا ال إل ى یقول اس حت ال الن ر بقت اب األم ان، ب اب اإلیم كت

  ).٣٨/ ١(رسول اهللا 
  .من سورة الزخرف) ٨٦(اآلیة ] ٧٥[
  .من سورة محمد) ١٩(اآلیة ] ٧٦[
ر     : أخرجھ مسلم في صحیحھ] ٧٧[ ان وھو غی ي اهللا باإلیم كتاب اإلیمان، باب من لق

  ).٤١/ ١(انظر . شاك فیھ دخل الجنة وحرم على النار
  ).٥٨ص (تیسیر العزیز الحمید ] ٧٨[
  ).٤٥ص (دلیل المسلم في االعتقاد للشیخ عبد اهللا خیاط ] ٧٩[
  .من سورة الحجرات) ١٥(اآلیة ] ٨٠[
ر     ] ٨١[ ان وھو غی ي اهللا باإلیم أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب اإلیمان، باب من لق

  ).٤٤/ ١(الجنة وحرم على النار شاك فیھ دخل 
ر     ] ٨٢[ ان وھو غی ي اهللا باإلیم أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب اإلیمان، باب من لق

  ).٤٢ -٤١/ ١(شاك فیھ دخل الجنة وحرم على النار 
  ).٣٨٢/ ١(معارج القبول للشیخ حافظ بن أحمد حكمي ] ٨٣[



  .من سورة البینة) ٥(اآلیة ] ٨٤[
  .لزمرمن سورة ا) ٣(اآلیة ] ٨٥[
د سنة   ] ٨٦[ وفي سنة     ٦١قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، ول ـ وت ھ

ھ  ١١٨ د    . ھـ ثقة ثبت، مفسر حافظ ضریر أكم ام أحم ھ اإلم ال عن ظ أھل    : ق ادة أحف قت
  .البصرة

  )١/١١٥(وتذكرة الحفاظ ) ٣٥١/ ٨(تھذیب التھذیب : انظر
  ).٤٥/ ٤(تفسیر ابن كثیر ] ٨٧[
حابي   عتبان بن مالك] ٨٨[ بن عمرو بن العجالن األنصاري الخزرجي السالمي، ص

ة      ة معاوی ي خالف ات ف من البدریین آخى النبي صلى اهللا علیھ وسلم بینھ وبین عمر، م
  .وقد كبر

  .٥٣١٨رقم ) ٤٤٥/ ٢(اإلصابة 
: أخرجھ البخارى في صحیحھ، كتاب الصالة، باب المساجد في البیوت، انظر ] ٨٩[

، ومسلم في صحیحھ كتاب الصالة، باب الرخصة في ٤٢٥ ح) ٥١٩/ ١(فتح الباري 
  ).١٢٦/ ٢(التخلف عن الجماعة بعذر 

ار، انظر       ] ٩٠[ ة والن اب صفة الجن اق، ب اب الرق : أخرجھ البخارى في صحیحھ، كت
  .٦٥٧٠ح ) ٤١٨/ ١١(فتح الباري 

  ).٣٨١/ ١(معارج القبول ] ٩١[
  .من سورة العنكبوت) ٣/ ١(اآلیات ] ٩٢[
  ).٤٠٤/ ٣(ابن كثیر تفسیر ] ٩٣[
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي األنصاري أبو حمزة، ] ٩٤[

ھ،          ة عن رین من الروای د المكث ھ، وأح لم وخادم ھ وس صاحب رسول اهللا صلى اهللا علی
  .ھـ ٩٣وھو آخر من مات بالبصرة من الصحابة توفي سنة 

ذین ش  : معاذ بن جبل األنصاري] ٩٥[ د     أحد السبعین ال ة من األنصار، وق ھدوا العقب
وفي سنة      الحالل والحرام، ت  ١٧شھد بعد ذلك المشاھد كلھا، كان من أعلم الصحابة ب

  .٨٠٣٩رقم ) ٤٠٧، ٤٠٦/ ٣(اإلصابة . ھـ في طاعون عمواس بالشام
أخرجھ البخاري في صحیحھا واللفظ لھ، كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما ] ٩٦[

  .١٢٨ح ) ٢٢٦/ ١(انظر فتح الباري . فھموادون قوم كراھیة أن ال ی
ر شاك        ان وھو غی ي اهللا باإلیم وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب اإلیمان باب من لق

  ).١/٤٣(فیھ دخل الجنة وحرم على النار 
  ).٣٨٣/ ١(معارج القبول ] ٩٧[
  .من سورة التوبة) ٢٣٤(اآلیة ] ٩٨[
  )٨/٩٥(تفسیر القرطبي ] ٩٩[
  .سورة البقرةمن ) ١٦٥(اآلیة ] ١٠٠[
  .من سورة المائدة) ٥٤(اآلیة ] ١٠١[
ر    ] ١٠٢[ ي الكف ود ف أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب اإلیمان باب من كره أن یع

اري  : انظر. كما یكره أن یلقى في النار من اإلیمان وأخرجھ  . ٢١ح ) ٧٢/ ١(فتح الب



الو     د ح ن وج ف بھ ن اتص ال م ان خص اب بی ان ب اب اإلیم حیحھ، كت ي ص لم ف ة مس
  ).٤٨/ ١: (انظر. اإلیمان، واللفظ لھ

  .من سورة لقمان) ٢٢(اآلیة ] ١٠٣[
  ).٤٥٠/ ٣(تفسیر ابن كثیر ] ١٠٤[
  .من سورة األحزاب) ٣٦(اآلیة ] ١٠٥[
  .من سورة النساء) ٦٥(اآلیة ] ١٠٦[
  ).٤٩٠/ ٣(تفسیر ابن كثیر ] ١٠٧[
  .من سورة البقرة) ٢٨٥(اآلیة ] ١٠٨[
  .سورة الصافات من) ٣٦ -٣٥(اآلیات ] ١٠٩[
ي موسى  ] ١١٠[ م أب ان،     : واس ن قحط ي األشعر م لیم من بن ن س یس ب ن ق د اهللا ب عب

وت      ن الص ان حس عریین وك ع األش دم م یمن وق ى ال ع إل م رج ة ث لم بمك حابي أس ص
ة سنة         وفى بالكوف اتحین، ت والة الف جعان ال ر     ٤٤بالقرآن، وكان من الش ل غی ـ، وقی ھ

  .٤٨٩٩رقم ) ٣٥١/ ٢(اإلصابة . ذلك
  ).١٧٦/ ١(فتح الباري . ھي مستنقع الماء في الجبال والصخور] ١١١[
  ).١٧٦/ ١(فتح الباري . ھي األرض الصلبة التي ال ینضب منھا الماء] ١١٢[
ت    ] ١١٣[ ي ال تنب اء الت تویة اللمس و األرض المس اع وھ ع ق اف جم ر الق تح . بكس ف

  ).١٧٧/ ١(الباري 
ظ      : لمأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الع] ١١٤[ م واللف م وعلَّ باب فضل من عِل
اب الفضائل   . ٧٩ح ) ١٧٥/ ١(انظر فتح الباري .لھ حیحھ، كت : وأخرجھ مسلم في ص

  ).٦٣/ ٧: (انظر. باب بیان مثل ما بعث النبي صلى اهللا علیھ وسلم من الھدى والعلم
كتاب الكواشف الجلیة عن معاني الواسطیة للشیخ عبدالعزیز بن محمد : انظر] ١١٥[
  .بتصرف) ٤٠إلى ص  ٣٨ص (لسلمان من ا
  .من سورة الزخرف) ٨٦(اآلیة ] ١١٦[
  .من سورة الزخرف) ١٩(اآلیة ] ١١٧[
  .من سورة التوبة) ١٧(اآلیة ] ١١٨[
  .بتصرف) ٤٠ -٣٩(الكواشف الجلیة ] ١١٩[
  .من سورة اإلسراء) ٢٣(اآلیة ] ١٢٠[
  .من سورة التوبة) ٣١(اآلیة ] ١٢١[
  .سورة آل عمرانمن ) ١٨(اآلیة ] ١٢٢[
  .بتصرف) ٤٠ص (الكواشف الجلیة ] ١٢٣[
حابة وصاحب سر        ] ١٢٤[ ار الص ان من كب دا وك حذیفة بن الیمان العبسي، شھد أح

، ت رقم )٣١٧، ٣١٦/ ١(ھـ اإلصابة ٣٦رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، توفى عام 
١٦٤٧.  

تن   ] ١٢٥[ اب الف حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ر إذ : أخرج ف األم اب كی ن  ب م تك ا ل
  جماعة؟، 



ارة      . ٧٠٨٤ح ) ٣٥/ ٣(فتح الباري : انظر اب اإلم حیحھ، كت لم في ص : وأخرجھ مس
ر       ى الكف دعاة إل ذیر ال تن وتح ور الف د ظھ ة عن زوم الجماع ر بل اب األم ر. ب / ٦: (انظ

٢٠.(  
ولد بعد الفیل بثالث عشرة سنة، كان إسالمھ فتحا : عمر بن الخطاب بن نفیل] ١٢٦[

ھ        على المسلمین، ش لم وھو عن ھ وس وفي رسول اهللا صلى اهللا علی ھد المشاھد كلھا، ت
دیق واستشھد سنة       د الص ة بع ؤة المجوسي      ٢٣راض، ولي الخالف و لؤل ھ أب ـ، قتل . ھ

  .٥٧٣٨رقم ) ٥١١، ٥١١/ ٢(اإلصابة 
  ).٩٠ص (تیسیر العزیز الحمید ] ١٢٧[
  ).٢٥٣/ ٥(لسان العرب . القبیح من الكالم: الھجر بالضم] ١٢٨[
  .بتحقیق علي محمد البجاوي) ٩٣٢/ ٢(الشفا للقاضي عیاض ] ١٢٩[
ھ   ] ١٣٠[ ھورین، وإلی نة المش ل الس ة أھ د أئم رة، وأح ام دار الھج س، إم ن أن ك ب مال

ة،     ) الموطأ (تنسب المالكیة لھ مؤلفات عدة على رأسھا  د بالمدین اب المشھور، ول الكت
  ).١٧٤/ ١٠( والبدایة ) ١٣٥ -٨٢/ ١(الدیباج المذھب . ھـ ١٧٩وتوفى بھا عام 

دیث      ] ١٣١[ ھ والح ي الفق ھور ف ام المش ل اإلم ن حنب د ب ن محم د ب د اهللا أحم و عب أب
ونصرة اإلسالم، إمام أھل السنة والجماعة أعز اهللا بھ السنة وقمع بھ البدعة وفضائلھ 

نة   وفي س ر ت ن أن تحص ر م داد   ٢٤١أكث اریخ بغ ـ ت ة ) ٤١٢/ ٤(ھ ات الحنابل وطبق
)١/٤.(  
زة    م] ١٣٢[ د بغ ة، ول ة األربع د األئم ھور أح ام المش افعي اإلم س الش ن إدری د ب حم

ل             م أقب ة ث ي األدب واللغ رع ف ا ب ا فطن ان ذكی ة، ك ى مك ھ إل بفلسطین ثم سافرت بھ أم
ھرھا   ن أش دة م نفات ع ھ مص ھ ول دیث والفق ى الح ر  : عل وفي بمص الة، ت األم والرس

  ).٣٦٧(والتذكرة ) ٥٦/ ٢(تاریخ بغداد . ھـ ٢٠٤سنة
ة         ] ١٣٣[ ن تیمی ى شاتم الرسول لشیخ اإلسالم اب ) ٨و  ٤ص (الصارم المسلول عل

  .بتصرف
اب فمن أراد االستزادة          ـذا الكت ي ھ ذه المسائل مفصلة ف وقد تعرض شیخ اإلسالم لھ

  .فلیرجع إلیھ
  .من سورة التوبة) ٦٦، ٦٥(اآلیتان ] ١٣٤[
ن     عبد اهللا بن عمر بن الخطاب، ولد بعد البعثة بثالث] ١٣٥[ و اب سنوات وھاجر وھ

عشر سنین، وقد كان من أشد الصحابة تتبعا للسنة ومن أكثرھم عبادة مع زھد وورع 
  .ھـ ٨٤توفي عام 
  .٤٨٣٤ت رقم ) ٣٤١ -٣٣٨/ ٢(اإلصابة 

ة،    ] ١٣٦[ ھو محمد بن كعب بن سلیم القرظي المدني، كان أبوه من سبي قریظة، ثق
ك  ١٢٠نة عالم، ولد سنة أربعین على الصحیح، ومات س ھ   . ھـ وقیل غیر ذل ال عن وق

ان  ن حب ا     : اب ا وفقھ ة علم ل المدین ل أھ ن أفاض ان م ذیب  . ك ذیب التھ ، ٤٢٠/ ٩(تھ
٤٢٢.(  

وي  : زید بن أسلم المدني الفقیھ] ١٣٧[ كان عالما بالتفسیر وكان لھ حلقة بالمسجد النب
  ).٣٩٥/ ٣(ھـ تھذیب التھذیب  ١٣٦توفي عام 



ف األشجعي الغطفاني، صحابي جلیل، شھد مؤتة، عوف بن مالك بن أبي عو] ١٣٨[
وفي سنة ثالث وسبعین       وشھد الفتح وكانت معھ رایة قومھ یومئذ وشھد فتح الشام، ت

  .بالشام
  ).٣٤٦/ ٨(، والبدایة )١٦٨/ ٨(تھذیب التھذیب 

كون  ] ١٣٩[ ر فس عة بكس ر     : النِّْس ا للبعی ل زماًم فور یجع یر مض رب   . س ان الع لس
)٨/٣٥٢.(  
  ).٣٦٧/ ٢(ابن كثیر  تفسبر] ١٤٠[
  ).٣٣ - ٣١ص(الصارم المسلول ] ١٤١[
  .من سورة األحزاب) ٥٧(اآلیة ] ١٤٢[
  ).٤١ص (الصارم المسلول ] ١٤٣[
  .بتصرف) ٤١ -٤٠ص (الصارم المسلول ] ١٤٤[
ة وھو صغیر وشھد المشاھد        : جابر بن عبد اهللا األنصارى] ١٤٥[ ة الثانی شھد العقب

  .ھـ وقیل غیر ذلك ٧٤للسّنة، توفي سنة . رین الحفاظكلھا بعد أحد، وكان من المكث
  .١٠٢٦ت رقم ) ٢١٤/ ١(اإلصابة 

دان          ] ١٤٦[ ي النضیر ف ھ من بن ت أم ان، كان ي نبھ كعب بن األشرف الطائي، من بن
أدرك االسالم ولم یسلم، وأكثر من ھجو النبي . بالیھودیة وكان سیدا في أخوالھ الیھود

حابھ و   لم وأص ذائھم والتشبب بنسائھم      صلى اهللا علیھ وس یھم وإی ل عل . تحریض القبائ
خرج إلى مكة بعد وقعة بدر فندب قتلى قریش فیھا، وحض على األخذ بثأرھم، وعاد 
ار،       ن األنص ر م ھ نف انطق إلی ھ، ف لم بقتل ھ وس لى اهللا علی ي ص أمر النب ة، ف ى المدین إل

  ).٢/ ٣(تاریخ الطبري . فقتلوه في ظاھر حصنھ
دھا إال         محمد بن مسلم] ١٤٧[ ا بع درا وم حابة شھد ب ة األنصاري، من فضالء الص

ات         ة، م ي المدین یم ف ھ أن یق لم ل ھ وس غزوة تبوك فإنھ تخلف بإذن النبي صلى اهللا علی
  ).٧٨ ٨(رقم ) ٣٦٤، ٣٦٣/ ٣(اإلصابة . بالمدینة سنة ثالث وأربعین وقیل غیر ذلك

ن    كتاب المغاز -واللفظ لھ  -أخرجھ البخاري في صحیحھ] ١٤٨[ ل كعب ب ي باب قت
رف ر. األش اري : انظ تح الب ر٤٠٣٧ح ) ٣٣٦/ ٧(ف ع ُأخ ي مواض ھ ف . ، وأخرج

اد     اب الجھ حیحھ، كت ي ص لم ف ھ مس رف   : وأخرج ن األش ب ب ل كع اب قت ر. ب : انظ
)٥/١٨٤.(  
ھ        ] ١٤٩[ ال عن روزي ق ة الم ابن راھوی روف ب د المع ن مخل راھیم ب ن إب حاق ب إس

دیث       كان أحد أئمة المسل: الخطیب البغدادي ھ الح ع ل دین اجتم مین وَعَلما من أعالم ال
  ).٣٤٥/ ٦(تاریخ بغداد . ھـ ٢٣٨والفقھ والحفظ والصدق والورع والزھد توفي سنة 

د      ] ١٥٠[ تي أح ابي البس راھیم الخط ن إب د ب ن محم د ب ال أحم د ویق لیمان حم و س أب
الم ا      نفات مع ن المص ھ م رین، ل دین المكث اء المجتھ ان، والفقھ اھیر األعی نن المش لس

  ).٣٢٤/ ١١: ( البدایة. ھـ ٣٨٨وشرح البخاري وغیر ذلك، توفي بمدینة بست سنة 
ھ  ) سحنون(محمد بن عبد السالم ] ١٥١[ بن سعید بن حبیب التنوخى، أبو عبد اهللا فقی

نة   وفي س انیف، ت ر التص اظر كثی الكي، من ـ٢٥٦م ات. ھ وافي بالوفی ) ٣/٨٦: (ال
  ).٢٠٥، ٦/٢٠٤(واألعالم 

  ).٤ -٣ص (المسلول  الصارم] ١٥٢[



  ).٢٩٤ -٢٩٣ص (الصارم المسلول ] ١٥٣[
  .من سورة النحل) ١٠٦(اآلیة ] ١٥٤[
عمار بن یاسر حلیف بني مخزوم من السابقین األولین ھو وأبوه وأمھ، ھاجر ] ١٥٥[

) ٥٠٦، ٢/٥٠٥(اإلصابة  . ھـ  ٣٧إلى المدینة، وشھد المشاھد كلھا، قتل بصفین سنة 
  .٥٧٠٦: رقم

د السابقین       بالل] ١٥٦[ لم، أح ھ وس بن رباح الحبشي مؤذن رسول اهللا صلى اهللا علی
رة     ت الظھی ھ إذا حمی ف یخرج ن خل ة ب ان أمی ة، وك ذبوا بمك ذین ع الم ال ى اإلس : إل

ول   فیطرحھ على ظھره في بطحاء مكة ثم یأمر بالصخرة العظیمة على صدره، ثم یق
ى     ال یزال على ذلك حتى یموت أو یكفر بمحمد صلى اهللا عل ول وھو عل لم، فیق یھ وس

ا    ذلك َأَحٌد َأَحٌد، فمرَّ بھ أبو بكر فاشتراه منھ وأعتقھ، ومناقبھ كثیرة، شھد المشاھد كلھ
ات بالشام سنة عشرین        لم، م ھ وس م  ) ١٦٩/ ١(اإلصابة  . مع النبي صلى اهللا علی رق

٧٣٦.  
  .بتصرف) ٥٨٨، ٥٨٧/ ٢(تفسیر ابن كثیر ] ١٥٧[
  ).٢٠٥/ ١(النووي انظر صحیح مسلم بشرح ] ١٥٨[
  ).٢٠٥/ ١(انظر صحیح مسلم بشرح النووي ] ١٥٩[
د] ١٦٠[ امع الفری اب   : الج د الوھ ن عب د ب یخ محم الم للش واقض اإلس الة ن ص (رس

٢٨٢.(  
  ).٦٣٩/ ٧(مجموع الفتاوى ] ١٦١[
  ).٢٨٢ص (الجامع الفرید ] ١٦٢[
نیة حركة یھودیة عبارة فرنسیة معناھا البناؤون األحرار، والماسو: الماسونیة] ١٦٣[

الم عن     ى الع سریة تعمل تحت ستار التآخي بین األدیان وھدفھا الرئیسي السیطرة عل
ي      ا ف ي تقیمھ ل الت طریق أصحاب الجاه والنفوذ في بقاع العالم، وذلك بواسطة المحاف

  .بقاع كثیرة من العالم
  .، لصابر طعیمة"كتاب الماسونیة ذلك العالم المجھول: "انظر

  ).٣٤٤ص (الوالء والبراء كتاب ] ١٦٤[
  .من سورة النساء) ٤٨(اآلیة ] ١٦٥[
  .من سورة الزمر) ٦٥(اآلیة ] ١٦٦[
  .من سورة األنعام) ٨٨(اآلیة ] ١٦٧[
  .من سورة المائدة) ٧٢(اآلیة ] ١٦٨[
  ).٢٨٢ص (الجامع الفرید ] ١٦٩[
  .من سورة األعراف) ١٩٤(اآلیة ]١٧٠[ 
  .من سورة الحج) ١٣ -١٢(اآلیتان ] ١٧١[
  .من سورة الجن) ١٨(اآلیة ] ١٧٢[
د  ] ١٧٣[ امع الفری رف ). ٢٨٢ص (الج راد بالص زوجین  : والم ین ال ق ب . التفری

  .الجمع بینھما: والعطف
  .من سورة البقرة) ١٠٢(اآلیة ] ١٧٤[
  ).٣٨٣ص (الجامع الفرید ] ١٧٥[



  .من سورة المائدة) ٥١(اآلیة ] ١٧٦[
ن سعید القحطاني     كتاب الوالء والبراء في اإلسالم ت] ١٧٧[ د ب ) ٨٣ص (ألیف محم

  .بتصرف بسیط
  ).٢٨٤ص (الجامع الفرید ] ١٧٨[
  .من سورة السجدة) ٢٢(اآلیة ] ١٧٩[
  ).٣٨٤ص (الجامع الفرید ] ١٨٠[
  

على أمتھ في ضوء الكتاب  صلى اهللا علیھ وسلم  كتاب حقوق النبي - ٢  .٢٧
  ]مسائل في النبوات[والسنة 

  ن بنبوتھ ورسالتھ صلى اهللا علیھ وسلموجوب اإلیما: المبحث الثاني
  معنى النبوة والرسالة : المطلب األول

الى          ال تع وة والرسالة ق ین النب لم ی ھ وس د صلى اهللا علی اَن   {: جمع اهللا لنبیھ محم ا َك َم
  ]١[}ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّھ َوَخاَتَم النَِّبیِّیَن

  :نبي لغة وشرعامعنى ال -أ
  ]٢)[النبي(أو ) النبوة(أو ) النباوة(أو ) النبأ(النبوة في اللغة العرییة مشتقة إما من 

  .فتكون بمعنى اإلخبار، ألن النبأ ھو الخبر) النبأ(فإذا كاظما مأخوذة من  -١
النباوة (فتكون بمعنى الرفعة والعلو، ألن ) النباوة أو النبوة(وإذا كانت مأخوذة من  -٢
  ).ھي الشيء المرتفع: و النبوةأ

ى اهللا عز        ) النبي(أما إذا كانت مأخوذة من  -٣ ق إل ا الطری ز، فیكون معناھ دون ھم ب
  .الطریق" النبي"وجل ألن معنى 

ار عن     وة إخب ولو نظرنا إلى النبوة الشرعیة لوجدنا أنھا تشمل كل ھذه المعاني إذ النب
ا من        ا فیھ ة لصاحبھا لم ق     اهللا عز وجل، وھي رفع ریم، وھى الطری التشریف والتك

  .الموصلة إلى اهللا سبحانھ
دا من          : " أما النبوة في اصطالح الشرع  ھ أح رم اهللا عز وجل ب ر خاص یك فھي خب

ر ونھي            ا من أم ا فیھ ى شریعتھ بم ھ عل ھ ب ھ ویوقف عباده فیمیزه عن غیره بإیحائھ إلی
  ].٣"[ووعظ وإرشاد ووعد ووعید
  :في تعریفھأما النبي فقد اختلف العلماء 

  .لیعمل بھ ولم یؤمر بتبلیغھ] ٤[ھو الذي أوحى اهللا إلیھ بشرع: فمنھم من قال -
  ].٥[ھو الذي أوحى اهللا إلیھ أن یدعو الناس إلى شریعة رسول قبلھ: فمنھم من قال -
ھو الذي أوحى اهللا إلیھ وأخبره بأمره ونھیھ وخبره، ویعمل بشریعة : ومنھم من قال -

ھ      ] ٦[م مؤمنینرسول قبلھ بین قو ة ولعل ن تیمی وھذا ھو الذي اختاره شیخ اإلسالم اب
ر         ھ غی ول األول بأن ى الق د اعترض عل راض فق ھو أرجح األقوال وأسلمھا من االعت

يٍّ {: صحیح ألن قولھ تعالى ى أن   ] ٧[}َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوال َنِب دل عل ی
ك ب  ع ذل ا م ل وأنھم ا مرس ال منھم ایرك ا تغ اء  ] ٨[ینھم ون األنبی د ك ا یؤك ذلك مم وك

لم من    مأمورین بتبلیغ قومھم ما أوحي إلیھم والحكم بینھم بذلك ما جاء في صحیح مس
ال  لم ق ھ وس لى اهللا علی ي ص ھ أن النب ي اهللا عن رة رض ي ھری دیث أب وا : "ح ت بن كان

  ].٩[الحدیث" ...إسرائیل تسوسھم األنبیاء كلما ھلك نبي خلفھ نبي وإنھ ال نبي بعدي



ى الشيء    : والسیاسة. أي تتولى أمورھم كما تفعل األمراء والوالة بالرعیة"  ام عل القی
  ].١٠"[بما یصلحھ

ھ     ف علی تقیم فیوس روه ال یس ذي ذك ابط ال أن الض اني ب ول الث ى الق رض عل د اعت وق
ِمْن َقْبُل  َوَلَقْد َجاَءُكْم ُیوُسُف{: السالم كان رسوال وكان على شریعة إبراھیم قال تعالى

دِ                ْن َبْع ُھ ِم َث اللَّ ْن َیْبَع ُتْم َل َك ُقْل ى ِإَذا َھَل ِھ َحتَّ اَءُكْم ِب ا َج كٍّ ِممَّ ي َش ُتْم ِف ا ِزْل ِه ِباْلَبیَِّناِت َفَم
  ].١١[}َرُسوًال

ال      وراة ق ریعة الت ى ش ا عل ولین وكان ا رس الم كان ا الس لیمان علیھم ذلك داود وس وك
َراِھیَم           ِإنَّا َأْوَحْیَنا {: تعالى ى ِإْب ا ِإَل ِدِه َوَأْوَحْیَن ْن َبْع یَن ِم وٍح َوالنَِّبیِّ ى ُن ا ِإَل ا َأْوَحْیَن ِإَلْیَك َكَم

َلْیَماَن    اُروَن َوُس وُنَس َوَھ وَب َوُی ى َوَأیُّ َباِط َوِعیَس وَب َواَألْس َحاَق َوَیْعُق َماِعیَل َوِإْس َوِإْس
ْد قَ  َك         َوآَتْیَنا َداُوَد َزُبورًا، َوُرُسًال َق ُھْم َعَلْی ْم َنْقُصْص ًال َل ُل َوُرُس ْن َقْب َك ِم َناُھْم َعَلْی َصْص

  ]١٢[}َوَكلََّم اللَُّھ ُموَسى َتْكِلیمًا
  : معنى الرسول لغة وشرعا -ب

  .إما مأخوذ من الرِّسل: الرسول لغة
ال . ھو االنبعاث على تؤدة: والرِّسل لھ  : یق ة رس ل مراسیل    : ناق : أي سھلة السیر، وإب
إذا تصور   . ولفظ الرسل متضمن لمعنى الرفق ومعنى االنبعاث. انبعاثا سھالمنبعثة  ف

الرفق  اث     . منھ معنى الرفق یقال على رسلك إذا أمرتھ ب ى االنبع ھ معن وإذا تصور من
  .یقال إبل مراسیل أي منبعثة

  .ولفظ الرسول اشتق من المعنى الثاني أي االنبعاث
  ].١٣[فالرسول على ھذا االشتقاق ھو المنبعث

وإما مأخوذ من الرَّْسل وھو التتابع فیقال جاءت اإلبل َرْسال أي متتابعة، ویقال جاءوا 
  .أي متتابعین: أْرَساأل

  ].١٤[ھو الذي یتابع أخبار الذي بعثھ: ومعنى الرسول على ھذا االشتقاق
دل        رع ی ي اصطالح الش ظ الرسول ف د أن لف ا نج ال االشتقاقین فإن ى ك ا إل و نظرن ول

ھ من       علیھما فا زل إلی وحي المن ار ال ابع أخب لرسول مبعوث من قبل اهللا، وھو كذلك یت
  .اهللا تعالى

  :ولفظ الرسول تارة یقال للقول الُمَتَحمَّل كقول الشاعر
  أال بلِّغ أبا حفص رسوًال

  ].١٥[وتارة لُمَتَحمِّل القول والرسالة
  : عرف بعدة تعریفات: والرسول في الشرع

ھ بقو ن عرف اء م ن العلم ھفم اس،  : ل ھ للن ره بتبلیغ ر وأم ھ بخب ى اهللا إلی ذي أوح و ال ھ
  ].١٦[وھؤالء فرقوا بینھ ویین النبي بأن النبي أوحي إلیھ بخبر ولم یؤمر بتبلیغھ

ھ   ھ بقول ي           : ومنھم من عرف ع المعجزة الت اب وشرع مستقل م ھ كت زل إلی ذي أن و ال ھ
  .تثبت بھا نبوتھ

ھ كت       : وقالوا زل إلی م ین ذي ل و ال ي ھ ى       إن النب اس إل دعو الن ھ أن ی ا أوحي إلی اب وإنم
  ].١٧[شریعة رسول قبلھ

ى من خالف    : ومنھم من قال إن الرسول ھو الذي ینبئھ اهللا ثم یأمره أن یبلغ رسالتھ إل
  .أمره أي إلى قوم كافرین



ل بشریعة رسول       ره، ویعم ھ وخب أما النبي فھو من أوحى اهللا إلیھ وأخبره بأمره ونھی
  .بھما قبلھ بین قوم مؤمنین

ان      ھ السالم ك وھذا ما ذھب إلیھ شیخ اإلسالم ابن تیمیة، واستشھد لذلك بأن نوحا علی
  .ھو أول رسول بعث إلى أھل األرض وكان أول شرك باهللا قد وقع في قومھ

وقد كان قبل نوح أنبیاء كشیث وإدریس علیھما السالم وقبلھما آدم كان نبیا مكلما، وقد 
رون      كان بین آدم ونوح عشرة قرو ذه الق ي ھ ون ف ان المبعوث ن كلھم على اإلسالم وك

  ].١٨[أنبیاء فقط
  .وھذا القول الثالث ھو أرجح األقوال

ى      ى معن الم عل ي الك حت ف بق وإن وض ا س لم كم ر مس و غی ول األول فھ ا الق أم
دة  .النبي وكذا األمر بالنسبة للقول للثاني فلیس من شرط الرسول أن یأتي بشریعة جدی

  .لككما تقدم ذكر ذ
   

  :األدلة من القرآن والسنة على وجوب اإلیمان بھ صلى اهللا علیھ وسلم: المطلب الثاني
  :األدلة من القرآن-أ

ي     –اإلنس والجن  –أوجب اهللا سبحانھ وتعالى على الثقلین  تھم رسالة النب الذین أدرك
ا شھ        ھ كم ا جاء ب لم وبم ھ وس دت صلى اهللا علیھ وسلم أن یؤمنوا بالنبي صلى اهللا علی

  .بذلك نصوص الكتاب العزیز
ي مواضع        الى ف ھ سبحانھ وتع ان ب كما أكد اهللا وجوب اإلیمان بأن جعلھ مقترنا باإلیم

  :كثیرة من القرآن الكریم منھا
ْنُكمْ      {: قال تعالى وا ِم ِذیَن آَمُن ِھ َفالَّ َتْخَلِفیَن ِفی ْم ُمْس  آِمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوَأْنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُك

َربُِّكْم وَ    وا ِب ْدُعوُكْم ِلُتْؤِمُن ْد  َوَأْنَفُقوا َلُھْم َأْجٌر َكِبیٌر، َوَما َلُكْم ال ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َوالرَُّسوُل َی َق
ِذي    {: ، وقال تعالى]١٩[}َأَخَذ ِمیَثاَقُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن وِر الَّ وِلِھ َوالنُّ َفآِمُنوا ِباللَِّھ َوَرُس

  ].٢٠[}َنا َواللَُّھ ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیٌرَأْنَزْل
وِلِھ       {:وقال تعالى ى َرُس زََّل َعَل ِذي َن اِب الَّ وِلِھ َواْلِكَت َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا آِمُنوا ِباللَِّھ َوَرُس

ْد    َواْلِكَتاِب الَِّذي َأْنَزَل ِمْن َقْبُل َوَمْن َیْكُفْر ِباللَِّھ َوَمالِئَكِتِھ َوُكُتِب ِر َفَق ْوِم اآلِخ ِھ َوُرُسِلِھ َواْلَی
دًا الال َبِعی لَّ َض الى]٢١[}َض ال تع َوقُِّروُه  {:، وق زُِّروُه َوُت وِلِھ َوُتَع ِھ َوَرُس وا ِباللَّ ِلُتْؤِمُن

یْ     {: ، وقال تعالى]٢٢[}َوُتَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصیًال ِھ ِإَل وُل اللَّ ي َرُس اُس ِإنِّ ُكْم ُقْل َیا َأیَُّھا النَّ
ِھ          آِمُنوا ِباللَّ ُت َف ي َوُیِمی َو ُیْحِی َھ ِإالَّ ُھ َماَواِت َواَألْرِض ال ِإَل ُك السَّ ُھ ُمْل ِذي َل ًا الَّ َجِمیع

ُدونَ          ْم َتْھَت وُه َلَعلَُّك ِھ َواتَِّبُع ِھ َوَكِلَماِت ْؤِمُن ِباللَّ ِذي ُی يِّ الَّ يِّ اُألمِّ ال  ]٢٣[}َوَرُسوِلِھ النَِّب ، وق
الى َأْمَواِلِھْم   ِإنَّ{: تع ُدوا ِب اُبوا َوَجاَھ ْم َیْرَت مَّ َل وِلِھ ُث ِھ َوَرُس وا ِباللَّ ِذیَن آَمُن وَن الَّ ا اْلُمْؤِمُن َم

لم     ]. ٢٤[}َوَأْنُفِسِھْم ِفي َسِبیِل اللَِّھ ُأوَلِئَك ُھُم الصَّاِدُقوَن ھ وس ھ صلى اهللا علی واإلیمان ب
لى اهللا علی  ھ ص ا حق رن بھ وق اقت ة حق ن ثالث د م ي واح الى ف ق اهللا تع ع ح لم م ھ وس

  .القرآن الكریم
  :أما الحق الثاني لھ

ھ   ]٢٥[}َوَأِطیُعوا اللََّھ َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن{: فھو طاعتھ قال تعالى ، وسیأتي بیان
  .في الفصل الثاني من ھذا الباب

  :والحق الثالث ھو



الى   ال تع ھ ق اُؤُكْم َوأَ  {: محبت اَن آَب ْل ِإْن َك یَرُتُكْم    ُق ْم َوَعِش َواُنُكْم َوَأْزَواُجُك اُؤُكْم َوِإْخ ْبَن
ِھ           َن اللَّ ْیُكْم ِم بَّ ِإَل ْوَنَھا َأَح اِكُن َتْرَض اَدَھا َوَمَس ْوَن َكَس اَرٌة َتْخَش َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَھا َوِتَج

ُھ          ْأِتَي اللَّ ى َی وا َحتَّ ِبیِلِھ َفَتَربَُّص ي َس اٍد ِف وِلِھ َوِجَھ ْوَم    َوَرُس ِدي اْلَق ُھ ال َیْھ َأْمِرِه َواللَّ ِب
  .، وسیأتي بیانھ في الباب الثاني]٢٦[}اْلَفاِسِقیَن

  ].٢٧"[كما أن اإلیمان بھ واجب متعین ال یتم إیمان إال بھ وال یصح إسالم إال معھ"
ا َأعْ     {: وقال تعالى في حق من لم یؤمن وِلِھ َفِإنَّ ِھ َوَرُس ْؤِمْن ِباللَّ ْم ُی اِفِریَن   َوَمْن َل ْدَنا ِلْلَك َت

  ].٢٨[}َسِعیرًا
وبما تقدم من آیات یعلم وجوب اإلیمان بالرسول صلى اهللا علیھ وسلم وأھمیتھ وأنھ ال 
ھ    ھ ألن یتم اإلیمان باهللا بدون اإلیمان بھ، كما ال تحصل نجاة وال سعادة بدون اإلیمان ب

ھ   "سالم ھو الطریق إلى اهللا سبحانھ وتعالى، ولذلك كان أول أركان اإل شھادة أن ال إل
  ".إال اهللا وشھادة أن محمدا رسول اهللا

  :األدلة من السنة على وجوب اإلیمان بھ صلى اهللا علیھ وسلم -ب
لم    ھ وس وردت في السنة أحادیث كثیرة جدا تدل على وجوب اإلیمان بھ صلى اهللا علی

اب، أم ل  ل كت انوا أھ واء ك التھ، س تھم رس ذین أدرك س ال ن واإلن ى الج ل عل وا بأھ یس
دا من ھؤالء     كتاب، ویستوي في ذلك عربھم وعجمھم، وذكرھم وأنثاھم، فال یسع أح

ھ   اء ب ا ج ر م د هللا بغی ریعتھ أو التعب ن ش روج ع ال  . الخ د عم ن أح ل م ألن اهللا ال یقب
  .یخالف شرع نبیھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم

الى ال تع ًا َفَل {: ق َالِم ِدین َر اِإلْس ِغ َغْی ْن َیْبَت َن  َوَم آِخَرِة ِم ي اْل َو ِف ُھ َوُھ َل ِمْن ْن ُیْقَب
  :وسأورد ھھنا بعضا من تلك األحادیث الواردة في ھذا الشأن] ٢٩[}اْلَخاِسِریَن

ال        -١ لم ق ھ وس ھ عن رسول اهللا صلى اهللا علی ل  : "عن أبي ھریرة رضي اهللا عن أقات
فعلوا ذلك عصموا   الناس حتى یشھدوا أن ال إلھ إال اهللا ویؤمنوا بي وبما جئت بھ فإذا

  ].٣٠"[مني دماءھم وأموالھم إال بحقھا وحسابھم على اهللا
ال   -٢ لم ق أمرت  : "وعن ابن عمر رضي اهللا عنھما أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

أن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن ال إلھ إال اهللا، وأن محمدا رسول اهللا، ویقیموا الصالة، 
ك     وا ذل إذا فعل اة، ف وا الزك الم،     ویؤت ق اإلس والھم إال بح اءھم وأم ي دم موا من عص

  ].٣١"[وحسابھم على اهللا
ال     -٣ ھ ق لم أن ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ن رس ھ ع ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب : ع
والذي نفس محمد بیده ال یسمع لي أحد من ھذه األمة یھودي وال نصراني ثم یموت  "

  ].٣٢"[ولم یؤمن بالذي أرسلت بھ إال كان من أصحاب النار
ي صلى اهللا           -٤ یس أن النب د الق د عب دیث وف ي ح ا ف وعن ابن عباس رضي اهللا عنھم

الوا     : "علیھ وسلم قال لھم ده؟، ق اهللا وح ان ب ا اإلیم م  : أتدرون م ال . اهللا ورسولھ أعل : ق
یام     اة وص اء الزك الة وإیت ام الص ول اهللا، وإق دا رس ھ إال اهللا وأن محم ھادة أن ال إل ش

  ].٣٣[الحدیث...." ن المغنم الخمسرمضان، وأن تعطوا م
  :بعثني رسول اهللا فقال: وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنھ قال -٥
ي رسول اهللا        " ھ إال اهللا وأن ى شھادة أن ال إل ادعھم إل اب ف إنك تأتي قوما من أھل الكت

ة       وم ولیل ل ی ي ك فإن ھم أطاعوا لذلك فأعلمھم أن اهللا افترض علیھم خمس صلوات ف
ا لذلك فأعلمھم أن اهللا افترض علیھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم فترد في فإن ھم أطاعو



فقرائھم فإن ھم أطاعوا لذلك فإیاك وكرائم أموالھم واتق دعوة المظلوم فإنھ لیس بینھا 
  ].٣٤"[وبین اهللا حجاب

ھ،         ا جاء ب لم وبم ھ وس ھ صلى اهللا علی وھذه األحادیث وغیرھا تؤكد وجوب اإلیمان ب
ھ، وی  ذلك طاعت رم اهللا        وك ا ح رم م ولھ، ویح ل اهللا ورس ا أح ل م أن یح ك ب ون ذل ك

ا    ره م ولھ، ویك ھ اهللا ورس ا أحب ب م ولھ، ویح ھ اهللا ورس ا أوجب ب م ولھ، ویوج ورس
ي المبحث          . كرھھ اهللا ورسولھ لم ف ھ وس النبي صلى اهللا علی ان ب ى اإلیم دم معن وقد تق
  .األول فلیرجع إلیھ

   
  :دلیل اإلجماع-ج

ى وج    ة عل ذلك         أجمعت األم ا أجمعت ك لم، كم ھ وس النبي صلى اهللا علی ان ب وب اإلیم
س          لم من اإلن ھ وس دا صلى اهللا علی ة برسالة محم ھ الحج ن قامت علی ى أن كل م عل
ذین              افرین ال ن الك ھ م ا یستحقھ أمثال الى كم اب اهللا تع ھ استحق عق ؤمن ب م ی والجن فل

ابعین   حابة والت ة     بعث إلیھم الرسول وھذا أصل متفق علیھ بین الص م بإحسان وأئم لھ
رھم  ، ألن الرسول  ]٣٥[المسلمین وسائر طوائف المسلمین أھل السنة والجماعة وغی

ي     صلى اهللا علیھ وسلم ھو الذي جاء بذلك وذكره اهللا في كتابھ وبینھ الرسول أیضا ف
م     ة، ول اب والحكم الحكمة المنزلة علیھ من غیر الكتاب، فإن اهللا تعالى أنزل علیھ الكت

  ].٣٦[سلمون شیئا من ذلك من تلقاء أنفسھمیبتدع الم
   

  دالئل نبوتھ صلى اهللا علیھ وسلم: المطلب الثالث
أید اهللا تبارك وتعالى رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم بالدالئل، والمعجزات الكثیرة الدالة 
على وجوب اإلیمان بھ وصدق رسالتھ وھذه الدالئل والمعجزات فاقت األلف معجزة  

وي،         ] ٣٧[واحد من العلماء كما ذكر ذلك غیر ا ھو معن ا م ا ھو حسي ومنھ ا م ومنھ
ت        ان وق ا ك ا م ھ ومنھ اء ب وكذلك ھي متنوعة فمنھا ما كان قبل مولده كبشارات األنبی
ان     ا ك ا م والدتھ كقصة الفیل والعجائب التي حدثت عام مولده الدالة على نبوتھ، ومنھ

ماء بین أصابعھ صلى اهللا علیھ وسلم عند مبعثھ كالقرآن الكریم وانشقاق القمر ونبع ال
  .وغیر ذلك

ر      ا أخب ریم، وم القرآن الك ومن تلك الدالئل ما استمر بعد وفاتھ صلى اهللا علیھ وسلم ك
ولقد ألف عدد من العلماء مؤلفات . بھ من المغیبات كعالمات الساعة، وما یحدث بعده
  ].٣٨[في ھذا الشأن جمعوا فیھا تلك الدالئل والمعجزات

ا            وإن م رة منھ ذ العظة والعب دالئل وأخ ذه ال لم لھ ة المس ان معرف ن أعظم دعائم اإلیم
لم  . وذلك بتدبر ما فیھا من حكم وآیات دلت على صدق رسالة نبینا صلى اهللا علیھ وس

ذه     ض ھ ى بع والمقام ھنا ال یستوعب إیراد ھذه الدالئل والمعجزات، ولكني سأشیر إل
  :الالدالئل إشارات سریعة على سبیل المث

  :القرآن الكریم -أ
ھ        ي صلى اهللا علی ا النب ي أعطیھ ھو أعظم اآلیات والبراھین والدالئل والمعجزات الت

  .وسلم، ولیس من آیة أبدع وال أروع منھ



دة       ون خال لم لتك ھ وس لى اهللا علی ولھ ص ا اهللا لرس ي أعطاھ دة الت زة الخال و المعج فھ
ا الحجة    كخلود رسالتھ، ومشمھودة لكل من أتى بعد زمانھ لی وم بھ عم االنتفاع بھا ولتق

ھ      د اهللا بحفظھ وبقائ د تعھ على أھل كل زمان إلى أن یرث اهللا األرض ومن علیھا ولق
ھ    ] ٣٩[}ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُھ َلَحاِفُظوَن{: فقال تعالى ظ دوام ذا الحف فكان في ھ

اء      ولقد میز اهللا نبیھ ب.وبقاؤه إلى قیام الساعة ھ من األنبی ھذه المعجزة عن سائر إخوان
ما : "كما جاء في حدیث أبي ھریرة رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

ھ     ذي أوتیت ان ال من األنبیاء نبي إال أعطي من اآلیات ما مثلھ آمن علیھ البشر، وإنما ك
  ].٤٠"[وحي أوحاه اهللا إلّي، فأرجو أني أكثرھم تابًعا یوم القیامة

وفى تخصیص النبي صلى اهللا علیھ وسلم للقرآن بالذكر ھنا دون المعجزات األخرى  
إشارة إلى عظم ھذه المعجزة ومكانتھا حتى أنھ  -والتي تزید على األلف -التي أعطیھا

  .أصبح غیرھا بالنسبة إلیھا كال شيء لشيء
ریم     القرآن الك ھ   ولقد تضمنت ھذه المعجزة وجوھا متعددة من اإلعجاز، ف معجز بلغت

ص،          ار وقص ن أخب واه م ا ح ریعاتھ وبم ھ وتش ھ وأحكام ھ وبالغت احتھ وبیان وفص
ي صلى اهللا       وم النب دى اهللا ق د تح ومغیبات، وعلوم، فھو معجز من جمیع الوجوه، ولق
ون     م یعرف تھم فھ علیھ وسلم على أن یأتوا بمثلھ أو بشيء منھ، فالقرآن الكریم نزل بلغ

أنھ نزل في أوان وزمان بلغت فیھ قریش ذروة الفصاحة حروفھ ومعانیھ، إضافة إلى 
داد،        ن الح ام واأللس ى واألفھ الم والنھ وا األح یھم أول ان ف د ك ان، فلق ة والبی والبالغ

  .والقرائح الجیاد، والعقول السداد
ھ     وا فی ھ وبلغ فالتحدي كان لھم بأمر یعرفون طریقھ ولھم بجنسھ عھد بل إنھم نبغوا فی

  .ذروتھ
دروا أن    ولذلك فقد ت ھ وق ان بمثل وھم كفار قریش في بدایة أمرھم أن باستطاعتھم اإلتی

الوا  تھ فق عھم معارض ي وس اِطیُر   {: ف َذا ِإالَّ َأَس َذا ِإْن َھ َل َھ ا ِمْث اُء َلُقْلَن ْو َنَش َل
  ].٤١[}اَألوَِّلیَن

  :فجاءھم التحدي من اهللا على ثالث مراحل ھي
  :المرحلة األولى•        

الى   التحدي باإلتی ھ تع ي قول ْل ال    {: ان بمثل القرآن وذلك كما جاء ف ُھ َب وَن َتَقوََّل َأْم َیُقوُل
  ].٤٢[}ُیْؤِمُنوَن َفْلَیْأُتوا ِبَحِدیٍث ِمْثِلِھ ِإْن َكاُنوا َصاِدِقیَن

  :المرحلة الثانیة•        
ْأُتوا  َأْم َیُقوُلوَن اْفَتَر{: تحداھم باإلتیان بعشر سور مثلھ حیث قال تبارك وتعالى اُه ُقْل َف

  ].٤٣[}ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِھ ُمْفَتَرَیاٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّھ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن
  :المرحلة الثالثة•        

الى     ال تع دة فق ٍب    {: حیث تحداھم تبارك وتعالى باإلتیان بسورة واح ي َرْی ُتْم ِف َوِإْن ُكْن
ا نَ  ُتْم           ِممَّ ِھ ِإْن ُكْن ْن ُدوِن اللَّ َھَداَءُكْم ِم وا ُش ِھ َواْدُع ْن ِمْثِل وَرٍة مِّ ْأُتوا ِبُس ِدَنا َف ى َعْب ا َعَل زَّْلَن

وة األسباب       ]٤٤[}َصاِدِقیَن اد وق دة االجتھ دة مع ش ، فعجزوا عن اإلتیان بسورة واح
عجزوا عن  فقد كانوا حریصین على تكذیبھ وإبطالھ بكل طریق ولكن مع ھذا كلھ فقد

  .ذلك



الى  ْم   {: ولقد أخبر اهللا بعجزھم عند تحدیھ إیاھم باإلتیان بسورة من مثلھ فقال تع ِإْن َل َف
  ].٤٥[}َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلوا َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَھا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفِریَن

داھم  ا تح ان بم ن اإلتی زوا ع ا عج ال   ولم ھ فق أتوا بمثل ى أن ی م عل ع اهللا طمعھ ھ قط ب
ِھ      {: تعالى ْأُتوَن ِبِمْثِل ْرآِن ال َی َذا اْلُق ِل َھ ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اإلْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن َیْأُتوا ِبِمْث

  ].٤٦[}َوَلْو َكاَن َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض َظِھیرًا
ر   {ـ وبعد مرحلة قطع الطمع أنزل اهللا فواتح السور ك  ر، الم م، ال ا   } ال ا تقریع وغیرھ

ة         ھ مكون من حروف ھي حروف العربی وتوبیخا للكفار، مخبرا لھم أن ما تحداھم ب
ة العرب،      زل بلغ رآن ن التي یتحدثون بھا والتي بلغوا ذروتھا فھم أفصح العرب، والق
ولقد جرت سنة اهللا بأن یعطي كل رسول من المعجزات ما یناسب ما اشتھر بھ قومھ، 

ھ، وأعطى           فل ق ب ا یتعل حر وم یھم بالس قد أعطى موسى العصا الشتھار من أرسل إل
عیسى معجزة إحیاء الموتى وإبراء األكمھ واألبرص واألعمى الشتھار قومھ بالطب  
ریش من           ھ ق ا اشتھرت ب رآن لم لم الق ھ وس وھكذا، فأعطى نبینا محمدا صلى اهللا علی

  .الفصاحة والبیان
ذین          فھذا ما كان من أمر التحدي رھم من العرب ال ة وغی ھ أھل مك دى اهللا ب الذي تح

ذي عجز     ي ال نزل القرآن بلغتھم، وسأعرض لذكر بعض جوانب ھذا اإلعجاز القرآن
  :الكفار أن یأتوا بمثل ھذا القرآن من جھتھا وھى ما یلي

  :أوًال
ض      ف بع ذا تكل ره، ول ة تعبی ھ، ودق لوبھ، وأحكام و أس رآن وعل احة الق داھم بفص تح

ى  سفھاء ا ألحالم منھم أن یأتوا بسور خیل لھم أنھا على نمطھ وشاكلتھ، فأضحكوا عل
وا من      ى العجز وأیقن أنفسھم العقالء، وأما ذووا العقل والرأي منھم فأسلموا أنفسھم إل
ون             رھم یجھل د اهللا ال من كالم البشر ولكن أكث ھ من عن ھ الحق وأن قرارة نفوسھم أن

  .فأبوا إال الكفر أنفة واستكبارا
  :ثانیا

ى            ع البشر إل ادي جمی ل والفطرة، الھ ق لمقتضى العق ل المواف تحداھم بتشریعھ الكام
سواء السبیل من جوانب الحیاة كلھا عقیدة وعبادة واقتصادا وسیاسة وأدبا وأخالقا مع 

  .بقاءه كذلك صالحا لھدایة العالم وإصالحھ في جمیع جوانب الحیاة إلى یوم القیامة
  :ثالثا

وف الرسول       تحداھم بما ت ة التفصیلیة المسھبة، وبوق ار الغیبی ضمنھ القرآن من األخب
صلى اهللا علیھ وسلم من إخوانھ المرسلین السابقین موت المصدق لھم المبین لتحریف 
أقوامھم شرائعھم، المعلن لخزایاھم وفضائحھم في خروجھم على أنبیائھم بیان الواثق 

و   ھ أھل         بنفسھ المؤمن بما أوحي إلیھ من ربھ، وھ ة، ومن أمت ة أمی ي أم أمي عاش ف
ك الذوا           ع ذل رائعھم وم ى ش لھم وف ع رس نیعھم م وء ص حھم بس ذین فض اب ال الكت
ا،             ار عنھ ا للنقیصة والع ة ألنفسھم ودفع ھ تبرئ م ب ا اتھمھ ھ م ردوا علی بالصمت ولم ی
فكان ذلك إیذانا بأنھ رسول اهللا الصادق األمین وأن ما جاء بھ إنما ھو وحي من رب    

  ].٤٧[المینالع
ھ         ان انتشر فی ي زم نحن ف ن اإلعجاز ف ب أخرى م ریم جوان رآن الك د تضمن الق ولق
ھ     ت عمن قبل سلطان العلم المادي وتباھى اإلنسان بمعرفتھ لكثیر من األمور التي خفی



د   من األجیال، ولكن كثیرا من ھذه األمور التي یدعي اإلنسان اكتشافھا ومعرفتھا، نج
ھ  أن القرآن الكریم قد ت حدث عنھا وبینھا فعلى سبیل المثال تكوین اإلنسان في بطن أم

م یتعرف        ا ل ان بینم ا من الزم تحدثت عنھ آیات كئیرة من القرآن قبل أربعة عشر قرن
ور      ن األم ر م بة لكثی ر بالنس ذا األم أخر وك ن مت ي زم ك إال ف ى ذل ب عل اء الط علم

أنواع العلوم األخرى،  األخرى كتكوین األرض وعلوم البحار وعلوم الحیوان وشتى 
مى        ا یس ؤوا م ذا الشأن فأنش اء المسلمین بھ ن العلم دد م تم ع د اھ از  "وق ة اإلعج بھیئ

رآن  دعي            " العلمي في الق ي ی م الت ور العل ر من أم ي توضیح كثی رآن ف ان سبق الق لبی
  .كثیر من العلماء المادیین أنھا لم تعرف إال في ھذا الزمان

عزیز یبقى المعجزة الخالدة التي ال تنتھي عجائبھا، قال وھذا كلھ شاھد بأن كتاب اهللا ال
الى اِس ِإالَّ  {: تع ُر النَّ َأَبى َأْكَث ٍل َف لِّ َمَث ْن ُك ْرآِن ِم َذا اْلُق ي َھ اِس ِف رَّْفَنا ِللنَّ ْد َص َوَلَق
  ]٤٨[}ُكُفورًا

  .فالقرآن یبقى معجزا في عصر العلم كما كان معجزا في عصر الفصاحة والبالغة
  :ات الحسیة التي أعطیھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم زمن بعثتھومن اآلی

  :انشقاق القمر -ب
الى ال تع ْحٌر    {: ق وا ِس وا َوَیُقوُل ًة ُیْعِرُض َرْوا آَی ُر، َوِإْن َی قَّ اْلَقَم اَعُة َواْنَش ِت السَّ اْقَتَرَب

  ].٤٩[}ُمْسَتِمرٌّ
ھ     ك رضي اهللا عن ن مال ة سألوا رسول اهللا    : "وعن أنس ب ھ   أن أھل مك  صلى اهللا علی

  ].٥٠"[وسلم أن یریھم آیة فأراھم انشقاق القمر
انشق القمر على عھد النبي صلى : "رضي اهللا عنھ قال] ٥١[وعن عبد اهللا بن مسعود

  ].٥٢"[اشھدوا: "اهللا علیھ وسلم شقین، فقال
  :نبع الماء بین أصابعھ -ج

ال      ھ ق ك رضي اهللا عن ن مال ي رسول اهللا صلى اهللا   : "فعن أنس ب اء    أت لم بإن ھ وس  علی
ین أصابعھ، فتوضأ       ] ٥٣[وھو بالزوراء ع من ب اء ینب فوضع یده في اإلناء فجعل الم

وم  ادة  . الق ال قت ال     : ق تم؟، ق م كن ت ألنس ك ة   : قل اء ثالثمائ ة، أو زھ د ] ٥٤"[ثالئمائ وق
روى حدیث نبع الماء من بین أصابعھ صلى اهللا علیھ وسلم جماعة من الصحابة منھم 

  ].٥٥[بن مسعودأنس وجابر وا
   
  :إشباع العدد الكثیر من الطعام القلیل -د

لقد سمعت ]: ٥٧[ألم سلیم] ٥٦[قال أبو طلحة: "عن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ قال
ن        دك م ل عن ھ الجوع، فھ عیفا أعرف فی ھ وسلم ض ول اهللا صلى اهللا علی صوت رس

ا،     : شيء؟، قالت ارا لھ م أخرجت خم ز   نعم، فأخرجت أقراصا من شعیر ث ت الخب فلف
ى رسول اهللا صلى اهللا            لتني إل م أرس ي ببعضھ، ث دي، والثتن ببعضھ ثم دستھ تحت ی

فذھبت بھ فوجدت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في المسجد ومعھ : علیھ وسلم، قال
و طلحة؟  : "فقال لي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. الناس، فقمت علیھم ، "آرسلك أب

ت بطعام؟: قال. نعم: فقلت ھ        : ، قل لم لمن مع ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی م، ق : نع
و طلحة   . ، فانطلق وانطلقت بین أیدیھم حتى جئت أبا طلحة فأخبرتھ"قوموا" ال أب : فق

م            ا نطعمھ دنا م یس عن اس ول لم بالن ھ وس د جاء رسول اهللا صلى اهللا علی . یا أم سلیم ق



سول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فانطلق أبو طلحة حتى لقي ر. اهللا ورسولھ أعلم: فقالت
فأقبل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وأبو طلحة معھ، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ 

ھ رسول اهللا صلى اهللا       "ھلمي یا أم سلیم ما عندك: "وسلم أمر ب ز، ف ذلك الخب ، فأتت ب
ھ            ال رسول اهللا صلى اهللا علی م ق ھ، ث ة فأدمت لیم عك ت، وعصرت أم س لم فف  علیھ وس

ول  ال  . وسلم فیھ ما شاء أن یق م ق ذن لعشرة  : "ث م       " ائ ى شبعوا ث أكلوا حت م، ف أذن لھ ف
ائذن : "ثم قال. فأذن لھم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا" ائذن لعشرة: "ثم قال. خرجوا
م خرجوا    " لعشرة ى شبعوا ث ال  . فأذن لھم فأكلوا حت م ق ذن لعشرة  : "ث وم   " ائ ل الق فأك

  ].٥٨"[ثمانون رجالحتى شبعوا والقوم سبعون أو 
ن       ت ع ددة وروی واطن متع ي م ررت ف ددت، وتك ل تع ام القلی ر الطع ث تكثی وأحادی
دھم،      د بع م من ال ُیع بضعة عشر من الصحابة، ورواھا عنھم أضعافھم من التابعین ث
امع   ھورة، ومج ص مش ي قص ا ف حیح وأكثرھ ي الص ة ف ث مروی ذه األحادی ر ھ وأكث

ا إال    دث عنھ ر         مشھورة، وال یمكن التح ا أنك ى م ا عل الحق، وال یسكت الحاضر لھ ب
  ].٥٩[منھا

  :ما أطلع علیھ من الغیوب وما سیكون في المستقبل -ھـ
ة   " ن جمل ي م ره، وھ زف غم ره، وال ین درك قع ر ال ی اب بح ذا الب ي ھ ث ف واألحادی

ومنھا على سبیل المثال حدیث حذیفة ابن الیمان ] ٦٠"[معجزاتھ المعلومة على القطع
ك   قام ف: "قال ھ ذل ینا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مقاما ما ترك شیئا یكون في مقام

حابي            ھ أص د علم ھ، حفظھ من حفظھ ونسیھ من نسیھ، ق إلى قیام الساعة إال حدث ب
ذكر الرجل وجھ الرجل إذا           ا ی أذكره كم أراه ف ھؤالء وإنھ لیكون منھ الشيء نسیتھ ف

  ].٦١"[غاب عنھ ثم إذا رآه عرفھ
زء یسیر جدا من دالئل نبوتھ المعنویة والحسیة وصدق رسالتھ صلى اهللا وبعد فھذا ج

علیھ وسلم، أید اهللا بھا نبیھ لیقیم الحجة على الخلق فیحیا من حیي عن بینة ویھلك من 
  .ھلك عن بینة

إن   فیجب على كل مسلم أن یتدبر في دالئل نبوتھ صلى اهللا علیھ وسلم ویطَّلع علیھا، ف
ذي       فیھا عظة وعبرة وتز امھم، ال لین وإم وة خاتم المرس ھ بنب ید من إیمان المرء ویقین

  .أعطاه اهللا من اآلیات والبراھین ما لم یعط أحدا من األنبیاء قبلھ
   

  وجوب اإلیمان بعموم رسالتھ صلى اهللا علیھ وسلم: المبحث الثالث
  تمھید

ا جاء    إن من اإلیمان بنبوة محمد صلى اهللا علیھ وسلم اإلیمان بجمیع ما جاء   ھ، ومم ب
بھ صلى اهللا علیھ وسلم اإلخبار بعموم رسالتھ لإلنس والجن بجمیع أجناسھم وأشكالھم 

دا صلى       . وألوانھم ومللھم ولغاتھم م أن اهللا عز وجل أرسل محم لذا فإنھ یجب أن یعل
ا جاء    اهللا علیھ وسلم إلى جمیع الثقلین اإلنس والجن وأنھ أوجب علیھم اإلیمان بھ وبم

، وأنھ ال یسع أحدا من ھؤالء الخروج عن شریعتھ وال أن یدین هللا بغیر ما بھ وطاعتھ
افر یجب            "جاء بھ  و ك ھ فھ د الخروج عن شریعتھ وطاعت ھ یسوغ ألح د أن ومن اعتق

ھ  الى] ٦٢"[قتل ال تع ھُ   {: ق َل ِمْن ْن ُیْقَب ًا َفَل الِم ِدین َر اِإلْس ِغ َغْی ْن َیْبَت وم ]. ٦٣[}َوَم وعم
لى اهللا   ي ص ا        رسالة النب رد بھ ي انف ائص الت دى الخص ا ھي إح لم وعالمیتھ ھ وس علی



صلى اهللا علیھ وسلم عن األنبیاء قبلھ، إذ كان النبي إنما یعث إلى قومھ خاصة ثم یبقى 
د       لم فق ھ وس د صلى اهللا علی غیرھم محتاجا إلى من یبلغھم أمر اهللا عز وجل، أما محم

و المبعوث      بعثھ اهللا للناس كافة بشیرا ونذیرا وداعیا إلى اهللا را، فھ ھ وسراجا منی  بإذن
ذلك        حبت ك ا ص نھم، كم ھم وج ین إنس ع المكلف التھ جمی ت رس المین، فعم ة للع رحم
ف       ھ مخاطب ومكل ذي یلی ل ال الزمان في مسیرتھ، فإذا انتھى جیل من الناس فإن الجی

  .بھا
اهللا ورسولھ           ؤمن ب لم ی ھ كل مس دین ب ذي ی و ال ا ھ ، واإلیمان بعموم الرسالة وعالمیتھ

ور         ن األم و م ة، فھ نة الثابت وص الس ریم ونص اب الك ات الكت ھ آی اءت ب ا ج ذا م فھ
  .المعلومة من الدین بالضرورة والتي أجمعت علیھا األمة

   
  األدلة من القرآن على عموم رسالتھ: المطلب األول

وردت آیات كثیرة في كتاب اهللا العزیز تثبت عموم دعوتھ وعالمیة رسالتھ صلى اهللا   
ي المضمون      علیھ وس ع اتحاد ف ارة م لم ومن سمة ھذه اآلیات أنھا اتصفت بتنوع العب

  .الذي ھو الداللة على عموم الرسالة وعالمیتھا
  .وسوف نعرض لھذه اآلیات بحسب اتحادھا في السیاق

  :منھا" الناس"اآلیات التي ورد فیھا لفظ  -أ
  ].٦٤[}لَِّھ ِإَلْیُكْم َجِمیعاُقْل َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل ال{: قولھ تعالى

  ].٦٥[}َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة ِللنَّاس{: وقولھ تعالى
  ].٦٦[}َوَأْرَسْلَناَك ِللنَّاِس َرُسوًال{: وقولھ تعالى

الى ھ تع ور     {: وقول ْیُكْم ُن ا ِإَل ْم َوَأْنَزْلَن ْن َربُِّك اٌن ِم اَءُكْم ُبْرَھ ْد َج اُس َق ا النَّ ا َأیَُّھ ًا َی
  ].٦٧[}ُمِبینًا

ِذیَن  {: وقولھ تعالى َأَكاَن ِللنَّاِس َعَجبًا َأْن َأْوَحْیَنا ِإَلى َرُجٍل ِمْنُھْم َأْن َأْنِذِر النَّاَس َوَبشِِّر الَّ
  ].٦٨[}آَمُنوا َأنَّ َلُھْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َربِِّھم

  ].٦٩[}َھَذا َبالٌغ ِللنَّاِس َوِلُیْنَذُروا ِبِھ{: وقولھ تعالى
الر ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْیَك ِلُتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِن َربِِّھْم { : وقولھ تعالى

  ].٧٠[}ِإَلى ِصَراِط اْلَعِزیِز اْلَحِمیِد
لم     ھ وس لى اهللا علی د ص الة محم مول رس ت ش ا بین ات أنھ ذه اآلی ن ھ اھد م والش

اس  ا ] ٧١[للن ال  . جمیع ان  ق احب اللس ن      : "ص س وم ن اإلن ون م د یك اس ق الن
  ].٧٢"[الجن

ُدوِر     {: فلفظ الناس یطلق على الجن واإلنس كما في قولھ تعالى ي ُص ِوُس ِف ِذي ُیَوْس الَّ
ي  ] ٧٣[}النَّاِس، ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس فسمى اهللا الجن في ھذا الموضع ناسا كما سماھم ف

ال  اال، فق ر رج ع آخ ُھ{: موض َن    َوَأنَّ اٍل ِم وُذوَن ِبِرَج ِس َیُع َن اِإلْن اٌل ِم اَن ِرَج َك
ول    ]. ٧٥[فجعل الجن رجاال وكذلك جعل منھم ناسا] ٧٤[}اْلِجنِّ اك رأي آخر یق وھن

  ].٧٦[إن لفظ الناس دخل فیھ الجن تغلیبا
  .والذي أراه أن اآلیات تفسر بالمعنى الشامل لإلنس والجن إذ ال مخصص للعموم ھنا

ر ما أوردتھ من آیات في ھذا الشأن أذكر ما قالھ بعض علماء التفسیر  وكنموذج لتفسی
اً   {: في بیان قولھ تعالى ْیُكْم َجِمیع ِھ ِإَل ر    }ُقْل َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل اللَّ و جعف ال أب ، ق



ال } عًاِإنِّي َرُسوُل اللَِّھ ِإَلْیُكْم َجِمی{قل یا محمد للناس كلھم : "في تفسیرھا] ٧٧[الطبري
اس دون        ض الن ى بع إلى بعضكم دون بعض، كما كان من قبلي من الرسل مرسال إل
ا   بعض، فمن كان منھم أرسل كذلك، فإن رسالتي لیست إلى بعضكم دون بعض، لكنھ

  ].٧٨"[إلى جمیعكم
لم    ]: ٧٩[وقال ابن كثیر ھ وس لْ {یقول تعالى لنبیھ ورسولھ محمد صلى اهللا علی ا  } ُق ی

وُل  {وھذا خطاب لألحمر واألسود والعربي والعجمي } ا النَّاُسَیا َأیَُّھ{محمد  ِإنِّي َرُس
ھ خاتم      } اللَِّھ ِإَلْیُكْم َجِمیعًا لم أن ھ وس أي جمیعكم وھذا من شرفھ وعظمھ صلى اهللا علی

  ].٨٠"[النبیین وأنھ مبعوث إلى الناس كافة
  ومنھا": العالمین"اآلیات التي ورد فیھا لفظ  -ب

  ].٨١[}َما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَنَو{: قولھ تعالى
  ].٨٢[}ُقْل ال َأْسَأُلُكْم َعَلْیِھ َأْجرًا ِإْن ُھَو ِإالَّ ِذْكَرى ِلْلَعاَلِمیَن{: وقولھ تعالى
  ].٨٣[}َوَما َتْسَأُلُھْم َعَلْیِھ ِمْن َأْجٍر ِإْن ُھَو ِإالَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِمیَن{: وقولھ تعالى

   
  ].٨٤[}َتَباَرَك الَِّذي َنزََّل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه ِلَیُكوَن ِلْلَعاَلِمیَن َنِذیرًا{: قولھ تعالىو

  ].٨٥[}َوَما ُھَو ِإالَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِمیَن{: وقولھ تعالى
  ].٨٦[}َفَأْیَن َتْذَھُبوَن، إن ُھَو ِإالَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِمیَن{: وقولھ تعالى

  .لعالمین ھنا ھم اإلنس والجن إذ ھم المكلفونوالمراد با
الى  : "قال ابن عباس رضي اهللا عنھما ھ تع وَن  {: العالمون الجن واإلنس، دلیلھ قول ِلَیُك

  ].٨٧"[ولم یكن نذیرا للبھائم} ِلْلَعاَلِمیَن َنِذیرًا
  :وھي" جمیعا"و" كافة"اآلیات التي ورد فیھا لفظتا  -ج

الى ھ تع ْلَن{: قول ا َأْرَس اِس ال  َوَم َر النَّ نَّ َأْكَث ِذیرًا َوَلِك یرًا َوَن اِس َبِش ًة ِللنَّ ا َكافَّ اَك ِإلَّ
اً     {: وقولھ تعالى]. ٨٨[}َیْعَلُموَن ْیُكْم َجِمیع ِھ ِإَل وُل اللَّ ي َرُس ]. ٨٩[}ُقْل َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنِّ

  .ومدلت جمیعھا على العم" جمیعا"و" كافة"و" الناس: "وھناك ثالث عبارات ھي
  ":ومن بلغ"اآلیة التي ورد فیھا لفظ  -د

الى ال تع َذا   {: ق يَّ َھ َي ِإَل َنُكْم َوُأوِح ي َوَبْی ِھیٌد َبْیِن ُھ َش ِل اللَّ َھاَدًة ُق ُر َش ْيٍء َأْكَب ْل َأيُّ َش ُق
غَ  الى      ]٩٠[}اْلُقْرآُن ألْنِذَرُكْم ِبِھ َوَمْن َبَل ھ تع ة ھو قول ھِ  {: ، فالشاھد من اآلی ِذَرُكْم ِب  ألْن

غَ {في قولھ ) من(فلفظ } َوَمْن َبَلَغ وم        } َوَمْن َبَل ي عم ص ف ة ن وم، فاآلی من صیغ العم
لم     ھ وس ي صلى اهللا علی ھ       . رسالة النب أمر رسولھ صلى اهللا علی ة أن اهللا ی ى اآلی ومعن

وسلم أن یقول لقومھ إن اهللا أوحى إلي ھذا القرآن ألنذركم بھ یا أھل مكة، أو یا معشر 
ھذا القرآن سواء كان عربیا أو عجمیا وسواء كان موجودا اآلن، أم  العرب ومن بلغھ 

  ].٩١[سیأتي بعد إلى أن تقوم الساعة، وھذا ھو الذى ذكره أھل التفسیر عند ھذه اآلیة
  :اآلیات التي ورد فیھا خطاب الجن ومنھا -ھـ

الى ھ تع نِّ فَ  {: قول َن اْلِج ٌر ِم َتَمَع َنَف ُھ اْس يَّ َأنَّ َي ِإَل ْل ُأوِح ًا  ُق ِمْعَنا ُقْرآن ا َس اُلوا ِإنَّ َق
اً  الة          ] ٩٢[}َعَجب ان برس ى اإلیم وة الجن إل ي شأن دع ت ف ي نزل ات الت ى آخر اآلی إل

  .محمد صلى اهللا علیھ وسلم وسمیت ھذه السورة بسورة الجن
ْرآَن َفَلمَّ      {: وقولھ تعالى َتِمُعوَن اْلُق نِّ َیْس َن اْلِج رًا ِم اُلوا   َوِإْذ َصَرْفَنا ِإَلْیَك َنَف ُروُه َق ا َحَض

ْن َبْعِد َأْنِصُتوا َفَلمَّا ُقِضَي َولَّْوا ِإَلى َقْوِمِھْم ُمْنِذِریَن، َقاُلوا َیا َقْوَمَنا ِإنَّا َسِمْعَنا ِكَتابًا ُأْنِزَل ِم



َنا َأِجیُبوا َداِعَي ُموَسى ُمَصدِّقًا ِلَما َبْیَن َیَدْیِھ َیْھِدي ِإَلى اْلَحقِّ َوِإَلى َطِریٍق ُمْسَتِقیٍم، َیا َقْوَم
یمٍ  ي    ] ٩٣[}اللَِّھ َوآِمُنوا ِبِھ َیْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكْم َوُیِجْرُكْم ِمْن َعَذاٍب َأِل ت ف ات نزل واآلی

ومھم            ] ٩٤[جن نصیبین ى ق وا إل م ول نھم ث ھ من آمن م آمن ب رآن، ف عندما سمعوا الق
ى اإلسالم بشعب معروف     منذرین، ثم أتوا إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فبایع وه عل

ب التفسیر         حیح والسنن والمسند وكت ي الص بمكة، واألحادیث بذلك كثیرة مشھورة ف
  ].٩٥[والفقھ وغیرھا

  .وكذلك فإن سورة الرحمن ھي خطاب للثقلین اإلنس والجن معا
  :اآلیات التي وردت في دعوة أھل الكتاب -و

ا َلْمُت وَ {: ومنھ ْل َأْس اجُّوَك َفُق ِإْن َح اَب   َف وا اْلِكَت ِذیَن ُأوُت ْل ِللَّ َبَعِن َوُق ِن اتَّ ِھ َوَم َي ِللَّ ْجِھ
ھُ   َبالُغ َواللَّ َك اْل ا َعَلْی ْوا َفِإنََّم َدْوا َوِإْن َتَولَّ ِد اْھَت َلُموا َفَق ِإْن َأْس َلْمُتْم َف ُأمِّیِّیَن َأَأْس یٌر  َواْل َبِص

  ].٩٦[}ِباْلِعَباِد
ا        َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َقْد َجاَء{ ا َجاَءَن وا َم ِل َأْن َتُقوُل َن الرُُّس َرٍة ِم ى َفْت ُكْم َرُسوُلَنا ُیَبیُِّن َلُكْم َعَل

  ].٩٧[}ِمْن َبِشیٍر َوال َنِذیٍر َفَقْد َجاَءُكْم َبِشیٌر َوَنِذیٌر َواللَُّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر
ارى  ود والنص ن الیھ اب م ل الكت وة أھ ن دع رآن م ي الق إن ف ة ف وة  وبالجمل ن دع وم

المشركین وعباد األوثان وجمیع اإلنس والجن ما ال یحصى إال بكلفة وھذا كلھ معلوم 
  ].٩٨[باالضطرار من دین اإلسالم

   
  األدلة من السنة على عموم رسالتھ: المطلب الثاني

ة      ي السنة النبوی دا ف األدلة على عموم رسالتھ صلى اهللا علیھ وسلم وعالمیتھا كثیرة ج
  .احیة القولیة أو الناحیة العملیة وسنعرض ھنا لكلتا الناحیتین بإذن اهللاسواء من الن

  :السنة القولیة -أ
درداء  -أ ي ال ن أب ال ] ٩٩[ع ھ ق ي اهللا عن ر : "رض ي بك ین أب ت ب ر ] ١٠٠[كان وعم

ر یسألھ       و بك ھ أب محاورة، فأغضب أبو بكر عمر، فانصرف عنھ عمر مغضبا، فأتبع
لق بابھ في وجھھ فأقبل أبو بكر إلى رسول اهللا صلى أن یستغفر لھ، فلم یفعل، حتى أغ

ده   لم     : اهللا علیھ وسلم، فقال أبو الدرداء ونحن عن ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی : فق
  ].١٠١"[أما صاحبكم ھذا فقد غامر"

ھ            : قال ي صلى اهللا علی ى النب س إل لم وجل ى س ل حت ھ، فأقب ان من ا ك وندم عمر على م
درداء   وسلم، وقص على رسول اهللا  و ال ال أب وغضب  : صلى اهللا علیھ وسلم الخبر، ق

ول   ر یق ت     : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وجعل أبو بك ا كن ا رسول اهللا، ألن واهللا ی
لم  . أظلم ھ وس تم        : "فقال رسول اهللا صلى اهللا علی ي صاحبي، ھل أن اركوا ل تم ت ھل أن

ذبت،   تاركوا لي صاحبي؟، إني قلت یا أیھا الناس إني رسول اهللا إ تم ك لیكم جمیعا، فقل
  ].١٠٢"[وقال أبو بكر صدقت

أعطیت : "وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال -٢
خمسا لم یعطھن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسیرة شھر، وجعلت لي األرض مسجدا 

ولم تحل ألحد وطھورا فأیما رجل من أمتي أدركتھ الصالة فلیصل وأحلت لي الغنائم 
اس         ى الن ت إل ة وبعث ھ خاص ى قوم ث إل ي یبع ان النب فاعة، وك ت الش ي، وأعطی قبل

  ].١٠٣"[عامة



ال  -٣ فضلت  : "وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ق
ت اء بس ى األنبی ائم،   : عل ي الغن ت ل ب، وأحل رت بالرع م، ونص ع الكل ت جوام أعطی

ورا   ي األرض طھ ت ل ي وجعل تم ب ة، وخ ق كاف ى الخل لت إل جدا، وأرس ومس
  ]١٠٤"[النبیون

ي ذر  -٤ ال ] ١٠٥[وعن أب ھ ق لم  : رضي اهللا عن ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی ال رس : ق
دو عن مسیرة          " ي الع ي، نصرت بالرعب فیرعب من ي قبل أوتیت خسما لم یؤتھن نب

د          م تحل ألح ائم ول ي الغن ت ل ورا، وأحل جدا وطھ ان  شھر، وجعلت لي األرض مس ك
  ].١٠٦"[قبلي، وبعثت إلى األحمر واألسود

والذي : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال -٥
ي إال           ؤمن ب م ال ی ة یھودي وال نصراني ث ذه األم نفسي بیده ال یسمع بي رجل من ھ

  ].١٠٧"[دخل النار
ك         ى من سواھما، وذل ا عل ود والنصارى تنبیھ م    وذكر الیھ ود والنصارى لھ ألن الیھ

  ].١٠٨[كتاب، فإذا كان ھذا شأنھم مع أن لھم كتابا فغیرھم ممن ال كتاب لھ أولى
وعن أبي موسى األشعري رضي اهللا عنھ عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أنھ  -٦

  :قال
  ].١٠٩"[من سمع بي من أمتي أو یھودي أو نصراني ثم لم یؤمن بي دخل النار"

  :عملیةالسنة ال -ب
لم   إن المتأمل في سیرتھ ودعوتھ صلى اهللا علیھ وسلم یعلم حرصھ صلى اهللا علیھ وس
على نشر الرسالة وإبالغھا لجمیع المكلفین، فقد دعا صلى اهللا علیھ وسلم اإلنس على 
ا       اب، كم اب أم لیسوا بأھل كت اختالف أجناسھم وألوانھم ولغاتھم، سواء كانوا أھل كت

  .لھ من آمن منھم وبایعوه على اإلسالمدعا الجن كذلك فآمن 
ھ       ل دعوت ي أوائ ا ف ة الرسالة وعمومھ لم بعالمی ھ وس لى اهللا علی ي ص دع النب د ص ولق
ال صلى اهللا    عندما انتقل من المرحلة السریة في الدعوة إلى المرحلة الجھریة حیث ق

د اهللا     د أن حم لم بع ھ وس ھ      : "علی ذي ال إل ھ، واهللا ال ذب أھل د ال یك ي  إن الرائ و إن إال ھ
ا     ثن كم امون، ولتبع ا تن وتن كم ة، واهللا لتم اس عام ى الن ة وإل یكم خاص ول اهللا إل رس

  ].١١٠"[تستیقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنھا للجنة أبدا أو النار أبدا
ا          د أن جلھ ا یج وم رسالتھ وعالمیتھ ى عم ي نصت عل وإن المتأمل لآلیات القرآنیة الت

د    ذا یؤك زول، وھ ي الن ان مك وحى   ك ة ال ذ بدای ررة من الة مق ة الرس ن . أن عالمی وم
م یكن         درج ل ذا الت غ وھ ي التبلی درج ف المعلوم أن طریقة الدعوة كانت تتبع أسلوب الت
ھ صلى اهللا          ة كانت ضروریة لدعوت ین، ألن المرحلی ل المكلف دعوة لك ینافي شمول ال

م اتبع أسلوب التدرج علیھ وسلم، ولقد دلت السیرة النبویة أن النبي صلى اهللا علیھ وسل
  .في إبالغ الرسالة، فأول ما بدأ بھ ھو الدعوة السریة لھذا الدین فآمن لھ من آمن

دما            ة عن دأ بأھل مك درج فب ذلك أسلوب الت ا ك ة ونھج فیھ ثم انتقل إلى الدعوة الجھری
الى  ھ تع ھ قول زل علی َرِبیَن{: ن یَرَتَك اَألْق ِذْر َعِش لى اهللا عل] ١١١[}َوَأْن دعاھم ص ھ ف ی

  .وسلم إلى اإلسالم
ي مجامعھم وأسواقھم        اس ف دعو الن لم ی ثم بعد ذلك أخذ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

  .ویبلغھم دعوة اهللا



ة     ى مك ثم ذھب إلى الطائف ودعا أھلھا إلى اإلسالم ولكنھم لم یجیبوه لذلك، ثم عاد إل
م          الخزرج وھ ى ب ى أن التق م إل ي الموس ل ف ى القبائ ھ عل من أھل    وأخذ یعرض دعوت

ى     ان عل بلھم وك ن ق ي م لم النجاش لموا وأس الم فأس یھم اإلس رض عل ة وع المدین
  .النصرانیة

ة، ھاجر         د تمكن اإلسالم بالمدین دعوة فبع ي ال ومن ھنا كانت بدایة المرحلة الجدیدة ف
اب من       ى شمل أھل الكت النبي صلى اهللا علیھ وسلم إلیھا فاتسع بذلك نطاق الدعوة حت

ذا      الیھود الذین كان ى ھ دعوة إل ذلك أسالیب ال وا بالمدینة حوالیھا حینئذ، كما تنوعت ك
الدین فشرع الجھاد في سبیل اهللا واتسعت رقعة الدعوة فشملت قبائل العرب ومن كان 
یمن             ر ونصارى نجران وال ة وخیب ود المدین اب كیھ رة العرب من أھل الكت ي جزی ف

مھادنة قریش فأرسل النبي صلى وغیرھم، واستمر التدرج إلى أن كان عام الحدیبیة و
  .اهللا علیھ وسلم في ذلك الوقت إلى جمیع الطوائف یدعوھم إلى اإلسالم

فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كتب إلى كسرى وإلى 
  ].١١٢[قیصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار یدعوھم إلى اهللا تعالى

زو        ثم جاءت بعد ھذه المرحلة مرحلة لم بغ ھ وس ي صلى اهللا علی دأ النب أخرى حیث ب
ن أرض         ة م ارى بمؤت اتلوا النص ة فق ن حارث د ب ادة زی ا بقی ل جیش ارى فأرس النص

رك أذن       ] ١١٣[الك م ی ھ ول وا مع لمین أن یخرج ع المس ر جمی ھ وأم زاھم بنفس م غ ث
زو         ة لیغ ا عشرین لیل ام بھ وك وأق بالتخلف ألحد، وغزا في عشرة آالف في غزوة تب

م  النص ارى عربھم وعجمھم، وأقام ینتظرھم لیقاتلھم فسمعوا بھ وأحجموا عن قتالھ ول
  .یقدموا علیھ

د   ن زی لم لحق      ] ١١٤[ثم بعد ذلك جھز جیشا بقیادة أسامة ب ھ وس ھ صلى اهللا علی ولكن
ذا      بالرفیق األعلى قبل أن یخرج الجیش، فأوصى وھو في سكرات الموت بإرسال ھ

  ".مةأنفذوا بعث أسا: "الجیش فقال
تح اهللا   ولقد سار أصحابھ رضوان اهللا علیھم من بعده على نھجھ واستنوا بسنتھ حتى ف

  .علیھم بالد فارس والروم وغیرھا فانتشر اإلسالم ودخل الناس في دین اهللا أفواجا
ى              ي عل ي عمل ال تطبیق لم ھي مث ھ وس ھ أن سیرتھ صلى اهللا علی ذا كل والشاھد من ھ

ھ    شمول دعوتھ وعالمیة رسالتھ ا لم حیات ھ وس لتي من أجلھا كرس النبي صلى اهللا علی
  .لكي ینشرھا ویبلغھا للناس كافة، لتقوم بذلك الحجة على الناس أجمعین

دیث    ب الح ھ بكت تزادة فعلی ن أراد االس ریعة فم ارات س یس إال إش ا ل ھ ھھن ا ذكرت وم
  .والسیرة ففیھا الغنیة بإذن اهللا

   
  .م رسالتھدلیل اإلجماع على عمو: المطلب الثالث

لم           ھ وس دا صلى اهللا علی ى أن محم ة المسلمین وعامتھم عل إن اإلجماع منعقد من أئم
اب      -أرسل إلى جمیع األمم  ر أھل الكت اب وغی ھ      -] ١١٥[أھل الكت دین ب ذي ی إن ال ف

ین اإلنس والجن،      ى الثقل المسلمون ھو أن محمدا صلى اهللا علیھ وسلم بعث رسوال إل
رھم، وأن م اب وغی ل الكت تحق  أھ ذاب اهللا، مس تحق لع افر مس و ك ھ فھ ؤمن ب م ی ن ل

ھ       ھ، ألن الرسول صلى اهللا علی للجھاد، وھو مما أجمع أھل اإلیمان باهللا ورسولھ علی
  .وسلم ھو الذي جاء بذلك وذكره اهللا في كتابھ، وبینھ النبي أیضا في سنتھ



تواترا یعلمونھ وھذا اإلجماع تواترت في نقلھ كتب أھل العلم وھو منقول عندھم نقال م
  .وكتب التوحید السنة ملیئة بھذا. بالضرورة

م           ا یعل وم رسالتھ وشمولھا كم وت عم م ثب ة والنصوص یعل وبما تقدم إیراده من األدل
ھ رسول للعرب              دعوى أن ھ ك ر أو تطعن فی ذا األم اء كل دعوى تخالف ھ كذلك انتف

ا من الرساالت       ا قبلھ خة لم اس    خاصة، أو دعوى أن رسالتھ لیست ناس ھ یسع الن وأن
  .التدین بما جاء في قبلھ من الرساالت

ا    دھا وتبطلھ دعاوى وتفن ى   . فنصوص القرآن والسنة واإلجماع ترد ھذه ال وبالنسبة إل
وء             ى س ا إل ا مردھ م، فإنم ة لھ ا أدل بھ ظنوھ وال من ش ذه األق حاب ھ ھ أص ق ب ا تعل م

  :فھمھم وجھلھم بمعاني النصوص التي أوردوھا وكما قیل
  ]١١٦[ائب قوال صحیحا     وآفتھ من الفھم السقیموكم من ع

كما أن معرفة الحق تغني وكما ] ١١٧[وال یتسع المجال ھنا إلیراد تلك الشبھ وتفنیدھا
  .بضدھا تتمیز األشیاء: قیل

وإن الواجب على كل مسلم اعتقاد عموم رسالتھ وشمولیتھا وعالمیتھا لجمیع المكلفین 
  .أو أن یدین هللا بغیرھا وإنھ ال یسع أحدا الخروج عنھا

دین            ن ال ة م ور المعلوم ھ من األم ر ألن ذا األم ل ھ ل مث كما أنھ ال یسع المسلم أن یجھ
ر أو             ذا األم ي ھ ى كل من یطعن ف رد عل ذلك أن ی ھ ك بالضرورة، ومن الواجب علی
ا أصبحنا     یشكك فیھ سواء ممن ینتسبون إلى اإلسالم أو من غیرھم، وبالخصوص أنن

ى   في زمان ظھرت ف دعو إل یھ الدعوة إلى وحدة األدیان وتقاربھا بدعوى أنھا جمیعا ت
حاب   عبادة إلھ واحد وأن مصدرھا واحد إلى غیر ذلك من األمور التي یروج لھا أص

  .ھذه الدعوة والتي ال تنطلي إال على ساذج ال یعي األمور الضروریة من دینھ
   

  .سلم خاتم النبیینوجوب اإلیمان بأنھ صلى اهللا علیھ و: المبحث الرابع
  تمھید

ھ خاتم         لم ورسالتھ جعل ھ وس من الخصائص التي خص اهللا بھا رسولھ صلى اهللا علی
النبیین وجعل رسالتھ خاتمة الرساالت، فانفرد صلى اهللا علیھ وسلم بھذا األمر وبغیره 

ین      یھم أجمع اء صلوات اهللا وسالمھ عل وة من     . عن إخوانھ من األنبی فأصبح ختم النب
  .صلى اهللا علیھ وسلمخصائصة 

ر،            ذا األم د بھ ھ، أن یعتق ؤمن ل ى كل من ی لم عل ھ وس ولذا فإن من حقھ صلى اهللا علی
لثبوتھ بنصوص القرآن والسنة وإجماع األمة، بل ھو من األمور المعلومة " یؤمن بھ 

ذه الخاصیة            ان لھ ن البی د م ـا ولمزی لم بجھلھ ذر المس ي ال یع من الدین بالضرورة الت
ب    والحق الو اجب لھ صلى اهللا علیھ وسلم، سوف أتحدث في ھذا المبحث عن الجوان

  :التالیة
   

  :معنى ختم النبوة: المطلب األول
  :معنى الختم في اللغة -أ

  :الختم في اللغة ورد لعدة معان ھي
  :الطبع -١



  ]١١٨"[طبعھ: ختمھ، یختمھ، ختما: "قال صاحب المحكم
  ].١٢٠[المحیط والقاموس] ١١٩[وقد ذكر ھذا صاحب اللسان

  ].١٢١"[معنى ختم وطبع واحد في اللغة: "وفى تاج العروس
  :تغطیة الشيء واالستیثاق منھ بحیث ال یدخلھ شيء وال یخرج منھ شيء -٢

. والختم على القلب أال یفھم شیئا وال یخرج منھ شيء كأنھ طبع: "قال صاحب المحكم
ى ال         ة عل و التغطی د، وھ ة واح ي اللغ ع ف شيء واالستیثاق من أن ال    ومعنى ختم وطب

ا   {: یدخلھ شيء كما قال عز وجل   وٍب َأْقَفاُلَھ ى ُقُل ذا   ]١٢٣]"[١٢٢[}َأْم َعَل ر ھ ، وذك
  ].١٢٥[وصاحب تاج العروس] ١٢٤[صاحب اللسان

  :آخر الشيء ونھایتھ -٣
ھ  : ختما بلغ آخره، وخاتم كل شيء    : وختم الشيء یختمھ: "قال صاحب المحكم عاقبت
أي آخره، ] ١٢٦[}ِخَتاُمُھ ِمْسٌك{مشروب آخره، وفرض التنزیل وآخرتھ، وختام كل 

] ١٢٧[}َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّھ َوَخاَتَم النَِّبیِّیَن{وفي التنزیل ... وختام القوم وخاتمھم آخرھم
  ].١٢٨"[أي آخرھم

تم    ظ الخ ا لف رد بھ ي ی ور الت ن الص ھ ع رض كالم ي مع ردات ف احب المف ال ص : وق
ى آخره      : وغ اآلخر ومنھ قیلوتارة یعتبر منھ بل" ت إل رآن أي انتھی ى  ... ختمت الق إل

ال ھ     : "أن ق لى اهللا علی ھ ص ا بمجیئ وة، أي تممھ تم النب ھ خ ین ألن اتم النبی وخ
لم اموس]. ١٢٩"[وس احب الق ال ص يء : "وق ل، ش ن ك اتم م ھ، : والخ ھ وآخرت عاقبت

  ].١٣٠"[وآخر القوم كالخاتم
ھ  " الختم"ھذه ھي المعاني اللغویة لفعل " ة     " خاتم "واسم فاعل ا أعالم اللغ ا أوردھ كم

ي ھي        ا والت رة عنھ ا المعب دد ألفاظھ ددھا وتع : في مصنفاتھم عن العرب، وھي مع تع
ھ     ك كل ع ذل ي م ر، ھ ة األم وم وعاقب ر الق ھ وآخ اؤه وتغطیت يء وإنھ ى الش ع عل الطب

الى   ھ تع ْن ِرجَ       {: تتمشى مع داللة قول ٍد ِم ا َأَح ٌد َأَب اَن ُمَحمَّ ا َك ِھ    َم وَل اللَّ ْن َرُس اِلُكْم َوَلِك
د       } َوَخاَتَم النَِّبیِّیَن دت بمحم د انتھت وس ا ق تح، وأنھ على أن النبوة قد طبع علیھا فال تف

  ].١٣١"[صلى اهللا علیھ وسلم، وأنھ آخر األنبیاء وشرعھ آخر الشرائع وعاقبتھا
   

  :معنى ختم النبوة -ب
اني      تقدم معرفة معنى الختم في اللغة، وتقدم أی ي المبحث الث وة ف ى النب ضا معرفة معن

  .من ھذا الفصل
دة ھي    " ة واح وة  "فإذا ما ركبا في جمل ا    " ختم النب ھ یكون معناھ اء اهللا   "فإن اء إنب انتھ

  ].١٣٢"[للناس وانقطاع وحي السماء
   

  .األدلة من القرآن الكریم على ختم النبوة: المطلب الثاني
  :آیة الختم -أ

  .}ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّھ َوَخاَتَم النَِّبیِّیَن َما َكاَن{: قال تعالى
ھ خاتم        لم وكون ھ وس د صلى اهللا علی واآلیة نص صریح واضح على ختم النبوة بمحم

  .األنبیاء وآخرھم مبعثا فال نبي بعده وال رسول
  ".ختم"مة وقد سبق الربط بین داللة اآلیة والمعنى اللغوي لكل



  .وتتمیما للفائدة سأعرض بعض ما ذكره علماء التفسیر عند تفسیر ھذه اآلیة
یقول تعالى ذكره ما كان أیھا الناس محمد أبا زید : "قال ابن جریر الطبري رحمھ اهللا

ة  ن حارث اح  ] ١٣٣[ب ھ نك رم علی د، فیح ده محم م یل ذین ل الكم، ال ن رج د م ا أح وال أب
ا        زوجتھ بعد فراقھ إیاھا، ول ع علیھ وة فطب ذي ختم النب ین ال كنھ رسول اهللا وخاتم النبی

الكم               الكم ومق ان اهللا بكل شيء من أعم ام الساعة، وك ى قی ده إل د من بع تح ألح فال تف
  ].١٣٤"[وغیر ذلك ذا علم ال یخفى علیھ شيء

ده    : "وقال ابن كثیر رحمھ اهللا ي بع ان ال نب فھذه اآلیة نص في أنھ ال نبي بعده، وإذا ك
ل           فال  وة فك ام النب ص من مق ام الرسالة أخ ى واألحرى ألن مق الطریق األول رسول ب

لى اهللا   ول اهللا ص ن رس واترة ع ث المت ذلك وردت األحادی نعكس، ب ي وال ی ول نب رس
فمن رحمة : إلى أن قال... علیھ وسلم من حدیث جماعة من الصحابة رضي اهللا عنھم

لم،       ھ وس لى اهللا علی د ص ال محم اد إرس اء      اهللا بالعب تم األنبی م خ ریفھ لھ ن تش م م ث
  .والمرسلین بھ، وإكمال الدین الحنیف لھ

نة             ي الس لم ف ھ وس لى اهللا علی ولھ ص ھ ورس ي كتاب الى ف ارك وتع ر اهللا تب د أخب وق
ذاب            و ك ده فھ ام بع ذا المق وا أن كل من ادعى ھ ده، لیعلم المتواترة عنھ أنھ ال نبي بع

  ] ١٣٥"[أفاك دجال ضال مضل
ن عموما متفقة على أن المراد من اآلیة ھو ختم النبوة وأن رسول اهللا وأقوال المفسری

صلى اهللا علیھ وسلم ھو آخر األنبیاء مبعثا، ولم ینقل عن أحد من أھل التفسیر خالف 
  .ذلك

ذكروا أن     " خاتم"وقد تعرض أھل التفسیر للقراءات الواردة في قولھ  ة ف ذه اآلی من ھ
  :فیھا قراءتین

  ":خاِتم"ر قراءة الكس: األولى
راءة        ي ق ر ھ راءة الكس وا أن ق ذین أجمع یر ال ة والتفس ل اللغ د أھ ھر عن ي األش وھ

ار  راء األمص ة ق ور وعام راءة  ] ١٣٦[الجمھ ذه الق ى ھ ین"وعل اتم النبی ون " وخ یك
  .ألنھ ختم بھ النبیون فھو خاتمھم" ختم النبیین: "المعنى أنھ

  "خاَتم"قراءة الفتح : الثانیة
راء       وھي األقل استعماال راد الق ى أف ا إال إل إن المفسرین ال یعزونھ  یین القراء ولھذا ف

  .وغیرھما] ١٣٨[وابن عامر] ١٣٧[كعاصم
راءة   ذه الق ى ھ ین"فعل اتم النبی ت   " وخ ھ انتھ ا فب ین مبعث ر النبی ى أي آخ ون المعن یك

  .النبوة
أثی  ك ت ي ذل رون أن ف رین ال ی ة إال أن المفس ي اآلی رائتین ف ن ورود الق الرغم م را وب

  .على المعنى وھو انقطاع النبوة بعد نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم
  :اآلیات الدالة ضمًنا على ختم النبوة -ب

د صلى     ا محم في القرآن الكریم آیات كثیرة دلت ضمنا على ختم النبوة والرسالة بنبین
  .اهللا علیھ وسلم

ث،  ومن ھذه اآلیات آیات عموم الرسالة وعالمیتھا والتي تقدم ذكر ھا في المبحث الثال
ة           ا خاتم ى كونھ دل عل ة ی ة والمكانی احیتین الزمانی ن الن الة م وم الرس ث إن عم حی
د           دین ق ذا ال ادام ھ د م ن جدی ى دی اج إل الرساالت، ألن البشریة على ھذا الحال ال تحت



انھم  ار     . خاطبھم جمیعا على اختالف أجناسھم وأماكنھم وأزم ذلك اإلخب ة ك ومن األدل
  :الدین وإتمامھبإكمال ھذا 
الى ال تع الَم     {: ق ُم اِإلْس یُت َلُك ي َوَرِض ْیُكْم ِنْعَمِت ُت َعَل َنُكْم َوَأْتَمْم ْم ِدی ُت َلُك ْوَم َأْكَمْل اْلَی

ا       ] ١٣٩[}ِدینًا تم علیھ ا أو ی ا دینھ ل لھ ي یكم فاآلیة تؤكد أن األمة لم تعد تحتاج إلى نب
م      نعمة ربھا، ألن اهللا سبحانھ وتعالى قد أكملھ على لم، ث ھ وس ید رسولھ صلى اهللا علی

رضیھ لھ ربھا، ألن اهللا سبحانھ وتعالى قد أكملھ على ید رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، 
  ].١٤٠[ثم رضیھ لھ وألمتھ دینا یعبدون اهللا بھ إلى یوم القیامة

ة     ذه اآلی د تفسیر ھ ث         : "قال ابن كثیر عن ة حی ذه األم ى ھ الى عل م اهللا تع ر نع ذه أكب ھ
الى لھم دینھم فال یحتاجون إلى دین غیره وال إلى نبي غیر نبیھم صلوات اهللا  أكمل تع

  ].١٤١..."[وسالمھ علیھ، ولھذا جعلھ اهللا تعالى خاتم األنبیاء وبعثھ إلى اإلنس والجن
   

  :األدلة من السنة على ختم النبوة: المطلب الثالث
لى اهللا     ي ص ون النب ى ك ة عل ن أدل رآن م ي الق ا ورد ن ب م ى جان اتم إل لم خ ھ وس  علی

دت       رة أك ث كثی ذلك أحادی النبیین ورسالتھ ھي خاتمة الرساالت، فقد ورد في السنة ك
  .ھذا األمر وبینتھ ونبھت علیھ

دلول          ى م دت عل ا أك ا جمیع ددة متنوعة لكنھ ارات متع ث بعب ذه األحادی د وردت ھ وق
وة        تم النب لم وخ ھ وس ي صلى اهللا علی د النب وحي بع و انقطاع ال د، ھ ھواح غ  . ب د بل وق

ا        واترا قطعی واترة ت ا مت ي جملتھ ا ف ا أنھ ونظرا  . بعض ھذه األحادیث حد التواتر، كم
لتنوع ألفاظ تلك األحادیث واختالف صورھا في الداللة على ھذا المعنى وتأكیده، فإن 

  :من المناسب أن أعرضھا لك على النحو التالي
  :علیھ وسلم خاتم النبیین، ومنھااألحادیث التي ورد فیھا التصریح بأنھ صلى اهللا  -أ
ال    -أ ھ ق لم بلحم،       : "عن أبي ھریرة رضي اهللا عن ھ وس ي رسول اهللا صلى اهللا علی ُأت

ھ   -فرفع إلیھ الذراع  نھس  -وكانت تعجب ال     ] ١٤٢[ف م ق ا نھسة ث اس    "منھ ا سید الن أن
ك؟   ا ذل ا        "یوم القیامة، وھل تدرون مم ة وم وم القیام لم ی ھ وس م ذكر صلى اهللا علی  ، ث

یحدث فیھ من استشفاع الناس باألنبیاء للحساب حتى یصلوا إلیھ صلى اهللا علیھ وسلم، 
أنت رسول اهللا، وخاتم األنبیاء، وقد غفر اهللا : "فذكر صلى اهللا علیھ وسلم أنھم یقولون

  ].١٤٣[الحدیث..." لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تشفع لنا إلى ربك 
لم     : الرضي اهللا عنھ ق ] ١٤٤[عن ثوبان -٢ ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی إن : "ق

ي          ا ُزوي ل ي سیبلغ م ك أمت ا، وإن مل ت مشارقھا ومغاربھ اهللا زوى لي األرض فرأی
وإني سألت ربي ألمتي أن ال یھلكھا ] ١٤٥[منھا، وأعطیت الكنزین األحمر واألبیض

ن ربي وإ] ١٤٦[بسنة بعامة، وال یسلط علیھم عدوا من سوى أنفسھم فیستبیح بیضتھم
ة، وال أسلط     قال لي یا محمد إني إذا قضیت قضاء فإنھ ال یرد، وال أھلكھم بسنة بعام

ا       ین أقطارھ یھم من ب ع عل  -علیھم عدوا من سوى أنفسھم فیستبیح بیضتھم، ولو اجتم
حتى یكون بعضھم یھلك بعضا، وحتى یكون بعضھم یسبي بعضا،  -أو قال بأقطارھا 

ى   وإنما أخاف على أمتي األئمة  ا إل المضلین وإذا وضع السیف في أمتي لم یرفع عنھ
ل   یوم القیامة، وال تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركین، وحتى تعبد قبائ



ا خاتم     ي، وأن من أمتي األوثان وإنھ سیكون في أمتي كذابون ثالثون كلھم یزعم أنھ نب
  ".قالنبیین ال نبي بعدي، وال تزال طائفة من أمتي على الح

ى  ن عیس ال اب اھرین: "ق ا  " ظ م اتفق ر    "ث أتي أم ى ی الفھم حت ن خ رھم م ال یض
  ].١٤٧"[اهللا

دي : "والشاھد من ھذا الحدیث ھو قولھ ي    " وأنا خاتم النبیین أن ال نبي بع ص ف ذا ن فھ
  .كونھ صلى اهللا علیھ وسلم ھو خاتم األنبیاء

د  : "لیھ وسلم قالوعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا ع -٣ أنا قائ
فع وال     افع وأول مش ا أول ش ر وأن ین وال فخ اتم النبی ا خ ر، وأن لین وال فخ المرس

  ].١٤٨"[فخر
  :األحادیث التي ورد فیھا ضربھ صلى اهللا علیھ وسلم األمثال لختم النبوة ومنھا -ب

ال  -أ لم     : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھ ق ھ وس ي صلى اهللا علی ال النب ي  : "ق مثل
اس     ل الن ة، فجع ع لبن نھا، إال موض ا وأحس ى دارا فأكملھ ل بن اء كرج ل األنبی ومث

ون   ون ویقول دخلونھا ویتعجب ة  : ی ع اللبن وال موض ھ ". ل ق علی لم  ]١٤٩[متف د مس ، وعن
  ".فأنا موضع اللبنة جئت فختمت األنبیاء: "بزیادة لفظ

إن مثلي : "وسلم قالوعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ  -٢
ومثل األنبیاء من قبلي كمثل رجل بنى بیتا فأحسنھ وأجملھ، إال موضع لبنة من زاویة 

ال     : فجعل الناس یطوفون بھ ویعجبون لھ ویقولون ة؟، ق ذه اللبن ا  : "ھال وضعت ھ فأن
  ].١٥٠"[اللبنة وأنا خاتم النبیین

انقطاع النبوة وأنھ ال نبي األحادیث التي ورد فیھا تصریحھ صلى اهللا علیھ وسلم ب -ج
  :بعده ومنھا

ال    -أ لم ق ھ وس لى اهللا علی ي ص ن النب ھ ع ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب و : "ع ان بن ك
إسرائیل تسوسھم األنبیاء، كلما ھلك نبي خلفھ نبي، وإنھ ال نبي بعدي، وسیكون خلفاء 

  ].١٥١[الحدیث..." فیكثرون
ال  -٢ ا ق ي اهللا عنھم اس رض ن عب ن اب و: "ع ف رس لم كش ھ وس لى اهللا علی ل اهللا ص

أیھا الناس إنھ لم یبق من : الستار والناس صفوف خلف أبي بكر رضي اهللا عنھ، فقال
  ].١٥٢"[مبشرات النبوة إال الرؤیا الصالحة یراھا المسلم أو ترى لھ

اص -٣ ي وق ن أب عد ب ن س ھ ] ١٥٣[وع لى اهللا علی ول اهللا ص ھ أن رس ي اهللا عن رض
: أتخلفني في الصبیان والنساء؟ قال: فقال] ١٥٤[لف علیاوسلم خرج إلى تبوك واستخ

  ].١٥٥"[أال ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى، إال أنھ لیس نبي بعدي"
  :األحادیث التي ورد فیھا تحذیره صلى اهللا علیھ وسلم من المتنبئین بعده ومنھا -د
لم      -ا ھ وس لى اهللا علی ول ص ھ أن رس ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب ال ع وم : "ق ال تق

ى    دة، وحت الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان تكون بینھما مقتلة عظیمة، دعوتھما واح
  ].١٥٦..."[یبعث دجالون كذابون قریب من ثالثین كلھم یزعم أنھ رسول اهللا

ال ] ١٥٧[عن جابر بن سمرة -٢ ھ     : رضي اهللا عنھ ق سمعنا رسول اهللا صلى اهللا علی
  :وسلم یقول

  ].١٥٨"[ساعة كذابین فاحذروھمإن بین یدي ال"



جده آخر المساجد وأن        -د اء وأن مس ھ آخر األنبی الحدیث الذي ورد فیھ التصریح بأن
  .أمتھ آخر األمم

ال  -ا ھ       : "عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ ق جد رسول اهللا صلى اهللا علی ي مس صالة ف
رسول اهللا  وسلم أفضل من ألف صالة فیما سواه من المساجد إال المسجد الحرام، فإن

  ..."صلى اهللا علیھ وسلم آخر األنبیاء وإن مسجده آخر المساجد
قال رسول اهللا : أشھد أني سمعت أبا ھریرة یقول] ١٥٩[قال عبد اهللا بن إبراھیم قارظ

  ].١٦٠"[فإني آخر األنبیاء وإن مسجدي آخر المساجد: "صلى اهللا علیھ وسلم
  :ى كونھ خاتم األنبیاءداللة بعض أسمائھ صلى اهللا علیھ وسلم عل -و

ال         لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ھ أن النب م رضي اهللا عن د،   : "عن جبیر بن مطع ا محم أن
ى          اس عل ذي یحشر الن ا الحاشر ال ر، وأن ي الكف وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي یمحى ل

  ].١٦١"[عقبي، وأنا العاقب الذي لیس بعده نبي
ع     واألحادیث في مسألة ختم النبوة كثیرة ال یتسع د جم ا، وق المقام ھنا إلیرادھا جمیعھ

  ].١٦٢[فمن أراد الزیادة فلیرجع إلیھ" عقیدة ختم النبوة"ھذه األحادیث صاحب كتاب 
   

  :ما ورد عن الصحابة رضوان اهللا علیھم في تأكید عقیدة ختم النبوة: المطلب الرابع
  :األمور التالیةلقد كان موقف الصحابة رضوان اهللا علیھم تجاه ھذا األمر متمثال في 

ي        -أ ذا الشأن والت ي ھ لم ف ھ وس لى اهللا علی ي ص ن النب واردة ع ث ال تھم لألحادی روای
ت           ي قیل ث واختالف المناسبات الت ك األحادی ارات تل وع عب ى تن بلغت حد التواتر عل
م      ة، ول ذه األم فیھا، وھذا مما یدل على اعتقادھم لھذا األمر وحرصھم على إبالغھ لھ

د   ینقل عن أحد من  الصحابة أنھ خالف ھذا األمر، ولو كانت ھناك أدنى شبھة عن أح
ا    ت لن نھم لنقل تم     "م ث الخ ذین رووا أحادی ي اهللا عنھم ال حابة رض دد الص غ ع د بل وق

  ]١٦٣"[سبعة وثالثین صحابیا
د   -ب إجماع الصحابة على قتال المتنبئین بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فلق

والتي كان معظم جندھا من الصحابة رضوان  - عنھ الجیوش سیر أبو بكر رضي اهللا
ذاب   -اهللا علیھم  دي   ] ١٦٤[وذلك لقتال مسیلمة الك ا   ]١٦٥[وطلیحة األس ذین ادعی الل

  .النبوة
ما ورد من األقوال المأثورة عنھم والتي تضمنت التأكید على ختم النبوة وانقطاع   -ج

وال   الوحي بعد وفاة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، ك األق ر    : ومن تل ا ُروي عن عم م
إن أناسا كانوا یؤخذون بالوحي في عھد رسول : "ابن الخطاب رضي اهللا عنھ أنھ قال

ا من          ر لن ا ظھ ذكم اآلن بم ا نأخ د انقطع، وإنم اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وإن الوحي ق
  ].١٦٦..."[أعمالكم

ا    {: الىوما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنھما عند تفسیر قولھ تع ٌد َأَب اَن ُمَحمَّ َما َك
  .}َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّھ َوَخاَتَم النَِّبیِّیَن

را یصیر           : "قال في تفسیرھا دا ذك م یعطھ ول ده ل ي بع ھ ال نب م أن ا حك إن اهللا تعالى لم
  ]١٦٧"[رجال

د ال     ] ١٦٨[وعن ابن أبي أوفى راھیم ول ا سئل عن إب ي صلى اهللا   رضي اهللا عنھ لم نب
  :علیھ وسلم قال



ھ           " ي عاش ابن لم نب ھ وس د صلى اهللا علی د محم مات صغیرا، ولو قضى أن یكون بع
  ].١٦٩"[ولكن ال نبي بعده

لم    -كان إبراھیم : "وعن أنس رضي اهللا عنھ قال ھ وس  -یعني ابن النبي صلى اهللا علی
  ].١٧٠"[األنبیاءقد مأل األرض، ولو بقي لكان نبیا ولكن لم یبق إال نبیكم آخر 

   
  إجماع األمة: المطلب الخامس

تلقت األمة النصوص الواردة في الكتاب والسنة بشأن ختم النبوة بالقبول التام فحصل 
ال         لین ف اء والمرس لم ھو خاتم األنبی ھ وس بھذا إجماعھا على كون النبي صلى اهللا علی

  .نبي وال رسول بعده، ورسالتھ ھي خاتمة الرساالت وآخرھا
  :نقل ھذا اإلجماع غیر واحد من العلماء، أذكر على سبیل المثال قول بعض منھم وقد

ة الختم  ] ١٧١[قال ابن عطیة د جماعة     : "في معرض كالمھ على آی اظ عن ذه األلف وھ
علماء األمة خلفا وسلفا متلقاة على العموم التام مقتضیة نصا أنھ ال نبي بعده صلى اهللا 

  ].١٧٢"[علیھ وسلم
ي  ال القاض اضوق ي  ]: "١٧٣[عی ین ال نب اتم النبی ھ خ لم أن ھ وس لى اهللا علی ر ص أخب

ة   بعده، وأخبر عن اهللا تعالى أنھ خاتم النبیین، وأنھ أرسل كافة هللا للناس وأجمعت األم
ل وال           ھ دون تأوی راد من ھ الم اھره، وأن مفھوم ى ظ الم عل ذا الك ل ھ ى حم عل

  ].١٧٤"[تخصیص
اب،     وكونھ صلى اهللا ع]: "١٧٥[قال األلوسى ھ الكت ا نطق ب لیھ وسلم خاتم النبیین مم

ل إن        ھ ویقت دعي خالف ر م ة، فیكف ھ األم ت علی نة، وأجمع ھ الس دعت ب وص
  ].١٧٦"[أصر

إن شئت       ك، ف ي ذل ولقد تكلم علماء األمة على تقریر ھذه المسألة وأقوالھم محفوظة ف
ٌد أَ   {: فارجع إلى كتب التفسیر عند تفسیر قولھ تعالى اَن ُمَحمَّ ا َك اِلُكْم     َم ْن ِرَج ٍد ِم ا َأَح َب

اب       }َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّھ َوَخاَتَم النَِّبیِّیَن و كت ل أن یخل دة فق ب العقی ى كت ، وارجع كذلك إل
من الحدیث في ھذا األمر وتقریره بما ورد في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ومن 

  .بعدھم من علماء األمة
بوة فإنھ یجب على كل من یؤمن باهللا ورسولھ أن وبما تقدم من أدلة على تقریر ختم الن

  .یؤمن بھذا األمر ویعتقده
   

امس ث الخ الة     : المبح غ الرس د بل لم ق ھ وس لى اهللا علی ي ص أن النب ان ب وب اإلیم وج
  :وأكملھا

دا،       ال ینقصھ أب نھم ف م دی من تمام نعمة اهللا سبحانھ وتعالى على ھذه األمة أن أكمل لھ
دین          وال یحتاج إلى زیادة أبدا ذا ال أن یكون ھ ال برضاه سبحانھ ب ذا اإلكم رن ھ ، واقت

الى  ال تع ھ، ق ده ب ا نتعب ل دین ي   {: الكام ْیُكْم ِنْعَمِت ُت َعَل َنُكْم َوَأْتَمْم ْم ِدی ُت َلُك ْوَم َأْكَمْل اْلَی
  .}َوَرِضیُت َلُكُم اِإلْسالَم ِدینًا

ا من رسو            ا من اهللا، وتبلیغ دین وحی ال ال ى كم ل عل ة دلی ذه اآلی ھ   وھ لھ صلى اهللا علی
ي         ات ف ف بعرف لم واق ھ وس ي صلى اهللا علی وسلم، ولقد نزلت ھذه اآلیة الكریمة والنب

  .حجة الوداع، وعاش النبي صلى اهللا علیھ وسلم بعد نزولھا إحدى وثمانین لیلة



وھي شھادة من اهللا تعالى لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم على تبلیغھ لما أرسلھ بھ أتم تبلیغ 
ر            وأكملھ وب ي غی ى نب اجوا إل ن یحت ذا ل د ھ ق بع ین، ألن الخل ھ اهللا خاتم النبی ذلك جعل

ك    نبیھم صلى اهللا علیھ وسلم لیكمل لھم دینھم، كما أنھم ال یحتاجون إلى دین آخر وذل
  .لكمال دینھم

ا  "ووجھ الداللة من اآلیة على ذلك  أن اهللا أخبر في ھذه اآلیة بأنھ قد أكمل الدین، وإنم
د   كمل بما بلغھ لم ق ، إذ الدین لم یعرف إال بتبلیغھ، فعلم من ذلك أنھ صلى اهللا علیھ وس

  ].١٧٧"[بلغ جمیع الدین الذي شرعھ اهللا لعباده
ة إال أن استشھد          ة الكریم ذه اآلی زول ھ د ن لم بع ھ وس وما كان من النبي صلى اهللا علی

  .الناس على ذلك في نفس المناسبة التي نزلت فیھا اآلیة
ن ع  ابر ب ن ج ال فع ھ ق ي اهللا عن د اهللا رض لم  : ب ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس : ق

تركت فیكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بھ، كتاب اهللا، وأنتم تسألون عني فما أنتم "
  ".قائلون؟

حت : قالوا ى السماء       . نشھد أنك قد بلغت وأدیت ونص ا إل ال بأصبعھ السبابة یرفعھ فق
  ].١٧٨[الحدیث..." اللھم اشھد ثالث مراتاللھم اشھد : "وینكتھا إلى الناس

ك       ي ذل انوا ف یھم وك وان اهللا عل حابتھ رض م ص ة وھ ذه األم رون ھ ر ق ھ خی ھد ل فش
  ].١٧٩[الموقف نحوا من أربعین ألفا

ھ      ددة من كتاب واطن متع ولقد أمر اهللا تبارك وتعالى رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم في م
الى   العزیز بأن یبلغ أمور ھذا الدین البالغ ا ال تع وُل    {: لمبین الواضح فق ا الرَُّس ا َأیَُّھ َی

اسِ    َن النَّ ُمَك ِم  ِإنَّ َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربَِّك َوِإْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُھ َواللَُّھ َیْعِص
اِفِرینَ  ْوَم اْلَك ِدي اْلَق َھ ال َیْھ الى]١٨٠[}اللَّ ال تع ا{: ، وق َبالُغ   َفِإنََّم َك اْل َعَلْی

یُن الى]١٨١[}اْلُمِب ال تع ینُ {: ، وق َبالُغ اْلُمِب ا اْل وِل ِإلَّ ى الرَُّس ا َعَل ال ]١٨٢[}َوَم ، وق
  ].١٨٣[}ِإْن َعَلْیَك ِإلَّا اْلَبالُغ{: تعالى

دین   وھذا األمر والحث من اهللا لرسولھ صلى اهللا علیھ وسلم على البالغ لشرع اهللا وال
ذي    الذي أوحاه إلیھ ن د ال ق الوحی ابع من كون الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ھو الطری

ى       ر إل ق آخ یس ثمت طری ھ، فل ھ ب اد ل دین العب ن ی ن دی ا شرعھ م طة م یعرف بواس
ذه ھي     الى، وھ معرفة شرع اهللا وأوامره ونواھیھ إال طریقھ بھا فھو المبلغ عن اهللا تع

یق من أرسلھ من الرسل  سنة اهللا في خلقھ حیث جعل طریق معرفتھ وعبادتھ عن طر
فال سبیل إلى السعادة والفالح في الدارین إال على أیدي الرسل، كما أنھ ال سبیل إلى "

معرفة الطیب من الخبیث والحالل من الحرام إال من جھتھم، وال ینال رضى اهللا البتة 
وزن   م ت الھم وأخالقھ والھم وأعم ى أق ذي عل راجح ال زان ال م المی دیھم، فھ ى أی إال عل

الل        ا ل الض ن أھ دى م ل الھ ز أھ ابعتھم یتمی ال، وبمت الق واألعم وال واألخ ألق
فالضرورة إلیھم أعظم من ضرورة البدن إلى روحھ، والعین إلى نورھا، والروح إلى 
ا    ل فوقھ ى الرس ھ إل د وحاجت رورة العب ت، فض ة فرض رورة وحاج أي ض ا، ف حیاتھ

  .غ الرسلوبھذا وبغیره نلمس عظم الحاجة إلى تبلی] ١٨٤"[بكثیر
ان صلى      د ك ومما ال شك فیھ أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم أعظم األنبیاء بالغا فق

ھ   ي حق وٌل    {: اهللا علیھ وسلم حریصا على ھدایة أمتھ، وقد قال تعالى ف اَءُكْم َرُس ْد َج َلَق
اْلُمْؤِمِنیَن رَ      ْیُكْم ِب ِریٌص َعَل تُّْم َح ا َعِن ِھ َم ٌز َعَلْی ُكْم َعِزی ْن َأْنُفِس یٌمِم ] ١٨٥[}ُؤوٌف َرِح



ھ            الغ رسالة رب ى إب ھ عل دى حرص ى م ل عل ا دلی لم كلھ ھ وس وسیرتھ صلى اهللا علی
لم أحق     . والتفاني في إبالغھا دون أن تأخذه في اهللا لومة الئم ھ وس وھو صلى اهللا علی

الى      ھ تع ي قول وارد ف اس بالوصف ال وْ    {: الن ِھ َوَیْخَش االِت اللَّ وَن ِرَس ِذیَن ُیَبلُِّغ َنُھ َوال الَّ
ذه  ] "١٨٦[}َیْخَشْوَن َأَحدًا ِإلَّا اللََّھ َوَكَفى ِباللَِّھ َحِسیبًا فقد امتدح اهللا تبارك وتعالى في ھ

ال           دا سواه، ف ا وال یخافون أح ا بأماناتھ ھ ویؤدونھ ى خلق اآلیة الذین یبلغون رسالتھ إل
ل         ام ب ذا المق ي ھ اس ف ام    تمنعھم سطوة أحد إبالغ رساالت اهللا، وسید الن ل مق ي ك وف

ل         ى أھ ا إل الة وإبالغھ أداء الرس ام ب ھ ق لم فإن ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص د رس محم
ى    المشارق والمغارب وإلى جمیع أنواع بني آدم، وأظھر اهللا كلمتھ ودینھ وشرعھ عل

  ].١٨٧"[جمیع األدیان والشرائع
لزم لتبلیغ وحي ولقد أید اهللا تبارك وتعالى رسولھ محمدا صلى اهللا علیھ وسلم بكل ما ی

َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَھَوى، ِإْن ُھَو ِإلَّا {اهللا وشرعھ، فأعطاه العصمة في التبلیغ فقال تعالى 
ي     ]١٨٨[}َوْحٌي ُیوَحى لم ف ھ وس ، فھذه اآلیة دلیل واضح على عصمتھ صلى اهللا علی

ارك وت         ة من اهللا تب ا شھادة وتزكی ا أنھ الى، كم ارك وتع الى  كل أمر بلغھ عن ربھ تب ع
  .لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم على سالمة شرعھ الذي أوحاه إلیھ من كل ما ینقص منھ

لم  ى          : "وقال صلى اهللا علیھ وس ذب عل ن أك إني ل ھ ف ذوا ب دثتكم عن اهللا شیئا فخ إذا ح
اس         ] ١٨٩"[اهللا ن الن ذلك م د عصمھ اهللا ك غ فق ر التبلی ي أم وباإلضافة إلى عصمتھ ف

َیا َأیَُّھا الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْیَك {: لدین وإكمالھ قال تعالىحتى یتم لھ أمر إبالغ ھذا ا
اس         َن النَّ ُمَك ِم ُھ َیْعِص اَلَتُھ َواللَّ َت ِرَس ا َبلَّْغ ْل َفَم د اهللا   } ِمْن َربَِّك َوِإْن َلْم َتْفَع اقترن تعھ ف

غ    بعصمة رسولھ من قتل الناس وإیذائھم لھ مع األمر للنبي صلى اهللا عل  لم بتبلی ھ وس ی
ما أنزل إلیھ، وفى ھذا االقتران دلیل جلي على أن عصمة اهللا تعالى وحفظھ ونصره   
دین   وتأییده على أعدائھ قد صاحبت النبي صلى اهللا علیھ وسلم حتى تم لھ إبالغ ھذا ال

  .ونشره بین الناس
ھ          ذلك عصم اهللا كتاب اس، فك ن الن غ، وعصمتھ م ي التبلی ذي  ومع عصمة اهللا لنبیھ ف ال

الى   ال تع ذِّْكَر     {: أنزلھ إلیھ لیكون محفوظا من كل تحریف أو تغییر ق ا ال ُن َنزَّْلَن ا َنْح ِإنَّ
  ].١٩٠[}َوِإنَّا َلُھ َلَحاِفُظوَن

ذا             ة تنصر ھ ان من األزمن ي كل زم ة ف اء طائف دین وإبق ذا ال كما تعھد كذلك بحفظ ھ
ھ         ي صلى اهللا علی ا جاء عن النب ھ، كم دیث   الدین وتحفظھ وتبلغ ي الح لم، وف ال : "وس

ر        أتي أم ى ی ذلھم حت ن خ رھم م ق ال یض ى الح اھرین عل ي ظ ن أمت ة م زال طائف ت
ان،        ]. ١٩١"[اهللا ل أھل زم دین وإبالغھ لك ذا ال وفي ھذه األمور ضمان الستمرار ھ

  .ألنھ شامل لكل الناس في كل وقت إلى أن یرث اهللا األرض وما علیھا
ي م       لم ف ھ وس لى اهللا علی ر ص د أخب الة      وق ور الرس غ أم د أبل ھ ق ددة بأن واطن متع

ھ صلى    وأوضحھا ألمتھ، وھو صلى اهللا علیھ وسلم الصادق المصدوق ومن ذلك قول
دي إال         : "اهللا علیھ وسلم ا بع غ عنھ ا ال یزی ا كنھارھ ل البیضاء لیلھ ى مث قد تركتكم عل

لة وھذا ھو الحق فقد بلغ وحي ربھ وصدع بأمره، ونھض بأعباء الرسا] ١٩٢"[ھالك
رك   ا ت اده، وم ق جھ ي اهللا ح د ف ھ وجاھ ح ألمت ة ونص أدى األمان ھ، ف ا أراد اهللا من كم
ألمتھ من شيء یقربھم إلى الجنة إال وقد دلھم علیھ ورغبھم فیھ، وال من شيء یبعدھم 
اھم        نھم ودنی ھ صالح دی ا فی ل م عن النار إال وقد حدثھم بھ وحذرھم منھ، وبین لھم ك



ھ ور  یُن      {سالتھ  وآخرتھم فھذه ھي مھمت َبالُغ اْلُمِب وِل ِإالَّ اْل ى الرَُّس ا َعَل م   }َوَم د أت ، وق
ى       ق ودل عل ان الطری ھ فأب ھ وأكمل م وج ى أت ھ عل ل إلی ا أوك الم م الة والس ھ الص علی
ا إال            غ عنھ ا ال یزی ا كنھارھ ل البیضاء لیلھ ى مث ة عل رك األم صراط اهللا المستقیم وت

  .ھالك
لم  . ھم بھذاولقد شھد الصحابة رضوان اهللا علی فھم الذین كان النبي صلى اهللا علیھ وس

ان         ا ك م بم م أعل ھ فھ ھ وحركات ل أحوال ي ك ھ ف ین ل انوا مالزم رانیھم، وك ین ظھ . ب
  .وسأورد بعض ما ورد عنھم في ھذا الشأن

ھ    ] ١٩٣[فقد سئل سلمان الفارسي ل ل ھ فقی یكم صلى اهللا     "رضي اهللا عن م نب د أعلمك أق
  ءة؟علیھ وسلم كل شيء حتى الخرا

ال الیمین أو أن     : "فق تنجي ب ول أو أن نس ائط أو ب ة بغ تقبل القبل ا أن نس د نھان ل لق أج
وعن  ]. ١٩٥"[أو بعظم] ١٩٤[نستنجي بأقل من ثالثة أحجار، أو أن نستنجي برجیع

ا یحرك طائر     : "أبي ذر رضي اهللا عنھ قال لم وم لقد تركنا محمدا صلى اهللا علیھ وس
  ].١٩٦"[منھ علماجناحیھ في السماء إال أذكرنا 

زل       : "رضي اهللا عنھا قالت] ١٩٧[وعن عائشة ا أن تم شیئا مم دا ك دثك أن محم من ح
كَ  {: اهللا علیھ فقد كذب، واهللا یقول ْن َربِّ ]. ١٩٨"[}َیا َأیَُّھا الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْیَك ِم

حي فال تصدقھ، من حدثك أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كتم شیئا من الو"وفى روایة 
َت  {: إن اهللا تعالى یقول َیا َأیَُّھا الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربَِّك َوِإْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغ

  ]١٩٩"[}ِرَساَلَتُھ
ا    : "وعن عائشة رضي اهللا عنھا قالت لم شیئا مم لو كتم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

تم   أوحي إلیھ من كتاب اهللا ُھ          {لك اَس َواللَّ ى النَّ ِھ َوَتْخَش ُھ ُمْبِدی ا اللَّ َك َم ي َنْفِس ي ِف َوُتْخِف
  ].٢٠١]"[٢٠٠[}َأَحقُّ َأْن َتْخَشاُه

غ    ي تبلی فمن حقھ صلى اهللا علیھ وسلم على أمتھ أن یقروا لھ بفضلھ وصدقھ وأمانتھ ف
ان            ال یكون إیم ا ف وم بھ ھ أن یق ا، وكلف ھ علیھ ي ائتمن ھ الت ر    رسالة رب م یق رء إذا ل للم

ا       ام بأدائھ غ، وق ون التبلی ا یك للرسول صلى اهللا علیھ وسلم بأنھ قد بلغ الرسالة أعظم م
ر شیئا من           ھ البشر، ومن أنك ا یحتمل أعظم ما یكون القیام واحتمل في سبیلھا أشق م

  .ذلك أو شك في صدقھ فھو كافر مارق عن اإلسالم مكذب هللا ولرسولھ
   

  .اإلیمان بعصمتھ صلى اهللا علیھ وسلموجوب : المبحث الخامس
  :تمھید

تقدم في المبحث السابق الحدیث عن وجوب اإلیمان بأن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قد 
ھ صلى اهللا      رن بعصمة اهللا لنبی بلغ الرسالة وأكملھا، وأشرت إلى أن ھذا البالغ قد اقت

  .علیھ وسلم في كل ما یبلغھ عن ربھ عز وجل
ھذا المبحث في الحدیث عن عصمتھ صلى اهللا علیھ وسلم في ھذا  ولقد رأیت أن أفرد

ان بعصمتھ من        ر اإلیم ار أن أم ا باعتب الجانب وفي الجوانب األخرى التي عصم فیھ
  .األمور الداخلة في الحقوق الواجبة لھ والتي یجب على األمة اإلیمان لھ بھا

  : وقد ضمنت ھذا المبحث ثالثة مطالب
   



  :ف العصمةتعری: المطلب األول
  :المعنى اللغوي

  :العصمة وردت في اللغة لعدة معان منھا
  :المنع -ا

أن یعصمھ  : المنع، وعصمة اهللا عبده: العصمة في كالم العرب: "قال صاحب اللسان
  ].٢٠٢"[منعھ ووقاه: َعَصمھ، َیْعِصمھ، َعْصما. مما یوبقھ

  :الحفظ -٢
ال : "قال صاحب اللسان اهللا إذا    عصمتھ ف : والعصمة الحفظ، یق انعصم، واعتصمت ب

  ]٢٠٣"[امتنعت بلطفھ من المعصیة
  :القالدة -٣

  ].٢٠٥[، وكذا في القاموس المحیط]٢٠٤"[العصمة القالدة: "قال صاحب اللسان
  :الحبل -٤

  ].٢٠٧"[الحبل وكل ما أمسك شیئا فقد عصمھ: أصل العصمة]: "٢٠٦[قال الزّجاج
  :السبب -٥

  :عاصم ومنھ قول الشاعر: بھ الرجل إلى حاجتھ وللسبب الذي یتسبب: "قال الطبري
  ]٢٠٨[إلى المرء قیس أطیل السرى         وآخذ من كل حي عصم         

  ].٢٠٩"[األسباب، أسباب الذمة واألمان: یعنى بالعصم
ذي      : قلت ى األول ال ى المعن ا ترجع إل إذا أمعنت النظر في ھذه المعاني وجدتھا جمیع
ع       فالحفظ منع ل" المنع"ھو  الدة تمن روه أو المحظور، والق ي المك وع ف لشيء من الوق

ا            ع صاحبھ عم ردي، والسبب یمن ع من السقوط والت ل یمن ا، والحب سقوط الخرز منھ
  .یكره

  :المعنى الشرعي
ات ولعل من أحسنھا              دة تعریف ت بع د عرف لم فق ھ وس ي صلى اهللا علی أما عصمة النب

ي    "ا وأسلمھا ما ذكره صاحب كتاب نسیم الریاض بأنھ ل النب الى یحم لطف من اهللا تع
  ].٢١٠"[على فعل الخیر ویزجره عن الشر مع بقاء االختیار تحقیقا لالبتالء

   
  :الجوانب التي عصم فیھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم: المطلب الثاني

  :العصمة في التبلیغ ودعوى الرسالة -أ
البعثة فتبلیغ شرع اهللا  وھذه العصمة ھي التي علیھا المناط، فبھا یحصل المقصود من

ھ            ین خلق ین اهللا وب م الواسطة ب ى آخرھم فھ م إل إلى الخلق ھي مھمة الرسل من أولھ
الذین أرسلوا إلیھم، فبطریقھم یھتدي البشر ویرشدون إلى دین اهللا إذ ھم المبلغون عن 

  .اهللا أمره ونھیھ وشرعھ
ى     ولذلك فقد أوجب اهللا العصمة ألنبیائھ ورسلھ في ھذا الجانب حتى تصل الرسالة إل

  .العباد كاملة تامة غیر منقوصة وال محرفة، وبذلك تقوم الحجة على العباد
ي          لم ف ھ وس د صلى اهللا علی ا محم ى عصمة نبین ولقد دلت نصوص القرآن والسنة عل

  .ھذا الجانب، وانعقد إجماع األمة على ذلك
  :فمن القرآن



الى -ا ھ تع َوى {: قول ِن اْلَھ ُق َع ا َیْنِط وَحىَوَم ٌي ُی َو ِإالَّ َوْح ي }، ِإْن ُھ ص ف ة ن ، فاآلی
وحى     ا ی عصمة لسانھ صلى اهللا علیھ وسلم من كل ھوى وغرض فھو ال ینطق إال بم
إلیھ من ربھ وال یقول إال ما أمر بھ فیبلغھ إلى الناس كامال موفورا من غیر زیادة وال 

  .نقصان
ا    وھذه اآلیة شھادة وتزكیة من اهللا لنبیھ ورسولھ محمد ل م صلى اهللا علیھ وسلم في ك

  .بلغھ للناس من شرع اهللا
ْن       {: وقولھ تعالى -٢ ْنُكْم ِم ا ِم اْلَیِمیِن، َفَم ُھ ِب ْذَنا ِمْن َوَلْو َتَقوََّل َعَلْیَنا َبْعَض اَألَقاِویِل، َألَخ

اِجِزینَ   ُھ َح د من        ]٢١١[}َأَحٍد َعْن الى ال یؤی ى أن اهللا سبحانھ وتع ات نصت عل ، فاآلی
  .علیھ بل البد أن یظھر كذبھ وأن ینتقم منھیكذب 

اه اهللا   ولو كان محمد صلى اهللا علیھ وسلم من ھذا الجنس كما یزعم الكافرون فیما حك
ِذباً   {عنھم  ِھ َك ى اللَّ لم من       -] ٢١٢[}َأْم َیُقوُلوَن اْفَتَرى َعَل ھ وس وحاشاه صلى اهللا علی

ث إن الرسول صلى اهللا     ألنزل اهللا بھ من العقوبة ما ذكره في ھذه اآل -ذلك ات، وحی ی
ول           م یتق ذا ل ى ھ و عل ھ، فھ م یعذب ھ اهللا ول م یھلك علیھ وسلم لم یقع لھ شيء من ذلك فل
ھ         ا بلغ ل م ي ك ت عصمتھ ف ذا تثب على اهللا ما لم یقلھ ولم یفتر شیئا من عند نفسھ، وبھ

  .عن ربھ عز وجل
د ألن اهللا    والمعنى في ھذا بل : "قال ابن كثیر بعد أن فسر ھذه اآلیات ھو صادق راش

دالالت            اھرات وال المعجزات الب ھ ب د ل ھ ومؤی ھ عن ا یبلغ ھ م ر ل ل مق ز وج ع
  ].٢١٣"[القاطعات

َرُه َوِإذًا     {: وقولھ تعالى -٣ ا َغْی ِرَي َعَلْیَن َك ِلَتْفَت َوِإْن َكاُدوا َلَیْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحْیَنا ِإَلْی
ْعَف      َالتََّخُذوَك َخِلیًال، َوَلْوال اَك ِض یًال، ِإذًا َألَذْقَن ْیئًا َقِل ْیِھْم َش  َأْن َثبَّْتَناَك َلَقْد ِكْدَت َتْرَكُن ِإَل

یراً      ا َنِص َك َعَلْیَن ُد َل مَّ ال َتِج ى     ]. ٢١٤[}اْلَحَیاِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ُث ة عل ات دال ذه اآلی وھ
ارب    عصمة اهللا وتثبیتھ لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم في تبلیغ ما أوحى ا مق إلیھ، ومعناھ

فقد أخبر تعالى عن تأییده لرسولھ صلوات اهللا علیھ "لمعنى اآلیات التي ذكرناھا قبلھا 
و           الى ھ ھ تع د الفجار، وأن المتھ من شر األشرار وكی ھ وعصمتھ وس وسالمھ وتثبیت
ھ وحافظھ وناصره        ل ھو ولی ھ ب المتولي أمره ونصره، وأنھ ال یكلھ إلى أحد من خلق

ده وم ارق األرض    ومؤی ي مش ھ ف اداه وخالف ن ع ى م ھ عل ر دین ره ومظھ ظف
  ].٢١٥"[ومغاربھا

  :وأما األدلة من السنة على ذلك فمنھا
  :وجاء فیھ قولھ صلى اهللا علیھ وسلم] ٢١٦[حدیث طلحة بن عبیداهللا -أ
ى اهللا    " ذب عل ن أك إني ل دیث  ] ٢١٧"[ولكن إذا حدثتكم عن اهللا شیئا فخذوا بھ، ف والح

  .صلى اهللا علیھ وسلم من الكذب فیما یخبر بھ عن اهللانص على عصمتھ 
   

رو -٢ ن عم د اهللا ب دیث عب ال] ٢١٨[ح ا ق ي اهللا عنھم يء : "رض ل ش ب ك ت أكت كن
الوا      ریش فق ي ق د حفظھ، فنھتن لم أری ھ وس لى اهللا علی ن رسول اهللا ص ك : أسمعھ م إن
لم، ورسول اهللا صل           ھ وس ى اهللا تكتب كل شيء تسمعھ من رسول اهللا صلى اهللا علی

علیھ وسلم بشر یتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول 



ال    لم فق ھ وس لى اهللا علی ي إال       : "اهللا ص رج من ا خ ده م ي بی ذي نفس ب فوال اكت
  ].٢١٩"[حق

ال           -٣ ھ ق لم أن ھ وس ھ عن رسول اهللا صلى اهللا علی رة رضي اهللا عن : حدیث أبي ھری
ا رسول اهللا   : عض أصحابھ، قال ب"إني ال أقول إال حقا" داعبنا ی ال . فإنك ت ي ال  : "ق إن

  ].٢٢٠"[أقول إال حقا
  :دلیل اإلجماع

نقل غیر واحد من العلماء إجماع األمة واتفاقھا على عصمتھ صلى اهللا علیھ وسلم في 
  .تبلیغ ما أوحي إلیھ من ربھ عز وجل

ھ مع    : "قال القاضي عیاض بالغ أن ھ ال ان طریق ھ من    وأجمعت األمة في ما ك صوم فی
ھوا وال         دا وال س دا وال عم ھ، ال قص و ب ا ھ الف م ا بخ يء منھ ن ش ار ع اإلخب

  ].٢٢١"[غلطا
إن األنبیاء صلوات اهللا علیھم معصومون فیما یخبرون : "وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة

وه    ا أوت بھ عن اهللا سبحانھ، وفى تبلیغ رساالتھ باتفاق األمة ولھذا وجب اإلیمان بكل م
اق     وا.....  أ باتف ك خط ي ذل تقر ف ال یس ة ف ن اهللا ثابت ھ ع ا یبلغون مة فیم لعص

  ]٢٢٢"[المسلمین
  :العصمة من الكفر والشرك -ب

  :الحدیث عن عصمتھ صلى اهللا علیھ وسلم في ھذا الجانب ذو شقین ھما
  .عصمتھ قبل مبعثھ صلى اهللا علیھ وسلم: األول•        
  . علیھ وسلمعصمتھ بعد مبعثھ صلى اهللا: الثاني•        

ا       : أما الشق األول ھ كلھ وحي إلی زول ال ھ ون ل بعثت وھو عصمتھ من الشرك والكفر قب
ذ نشأتھ من      فقد دلت النصوص الثابتة على أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم معصوم من
ى            جد لصنم أو استلمھ أو إل ھ س لم أن ھ وس ھ صلى اهللا علی د عن الكفر والشرك فلم یعھ

ھ واالتجاه   . رك التي كان یفعلھا قومھغیر ذلك من أمور الش فقد فطره اهللا على معرفت
فمن النصوص التي یستدل بھا على ھذا األمر . إلیھ وحده وھذا ھو المعلوم من سیرتھ

  :ما یلى
أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أتاه جبریل : "حدیث أنس بن مالك رضي اهللا عنھ-

ھ     وھو یلعب مع الغلمان فأخذه فصرعھ فشق ع ب، فاستخرج من ن قلبھ فاستخرج القل
ھذا حظ الشیطان منك، ثم غسلھ في طست من ذھب بماء زمزم ثم ألمھ، : علقة، فقال

ھ      ى أم ان یسعون إل ره   -ثم أعاده في مكانھ، وجاء الغلم ى ظئ الوا  -] ٢٢٣[یعن إن : فق
ط في محمدا قد قتل، فاستقبلوه وھو منتقع اللون، قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك الخی

  ].٢٢٤"[صدره
ره       لم وتطھی ھ وس ھ صلى اهللا علی فالحدیث نص على إخراج جبریل لحظ الشیطان من

ھ    ھ علی ھ من      . لقلبھ فال یقدر الشیطان على إغوائھ إذ ال سبیل ل ى تنزیھ ل عل ذا دلی وھ
  .الشرك منذ صغره صلى اهللا علیھ وسلم

ة    كان صنم من نحاس یقال: وعن زید بن حارثة رضي اهللا عنھ قال- لھ إساف أو نائل
ھ،        ت مع لم فطف ھ وس یتمسح بھ المشركون إذا طافوا، فطاف رسول اهللا صلى اهللا علی

لم         ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ھ، فق حت ب د   : فلما مررت مس ال زی : ال تمسھ، فق



ال رسول اهللا صلى اهللا     فطفت فقلت في نفسي ألمسنھ حتى أنظرما یكون فمسحتھ، فق
ا استلم صنما      : ، قال زیدألم تنھ؟: علیھ وسلم اب م ھ الكت فوالذى ھو أكرمھ وأنزل علی

  ].٢٢٥"[حتى أكرمھ اهللا بالذي أكرمھ وأنزل علیھ
ا          ان علیھ ي ك ان الت ادة األوث ھ وسلم عن عب وھذا الحدیث نص في بعده صلى اهللا علی

ك الحین         -أھل مكة فنھیھ لزید  ي ذل التبني ف ھ ب ان ابن ذي ك ھ صلى اهللا     -ال د نفرت یؤك
  .علیھ وسلم من تلك األوثان التي كان یعكف علیھا أھل مكة

اد               ھ من أعی ا یقیمون ع أھل سكة م لم ال یحضر م ھ وس ي صلى اهللا علی ان النب ولقد ك
ال  دثتني أم أیمن  : ألصنامھم فعن ابن عباس رضي اهللا عنھما ق ت ] ٢٢٦[ح ان  :. قال ك

یحضره مع قومھ، ] ٢٢٧[ببوانة صنم یحضره قریش یوما في السنة، وكان أبو طالب
ى      أبى حت ھ فی ع قوم وكان یكلم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أن یحضر ذلك العید م
ن     د الغضب وجعل رأیت أبا طالب غضب علیھ، ورأیت عماتھ غضبن علیھ یومئذ أش

د : یقلن د أن   : إنا نخاف علیك مما تصنع من اجتناب، آلھتنا وجعلن یقلن یا محم ا تری م
تكثر لھم جمعا فلم فىیزالوا بھ حتى ذھب فغاب عنھم ما شاء تحضر لقومك عیدا وال 

  : ما دھاك؟ قال: اهللا ثم رجع إلینا مرعوبا فزعا فقلن عماتھ
ك من خصال       : ، فقلن"إني أخشى أن یكون بي لمم" ك بالشیطان وفی ان اهللا لیبتلی ما ك

ال   ت؟ ق ي ر        : "الخیر ما فیك فما الذي رأی ل ل ا تمث وت من صنم منھ ا دن ي كلم جل  إن
ھ       د ال تمس ا محم ي وراءك ی یح ب ل یص یض طوی ى      " أب م حت د لھ ى عی اد إل ا ع فم

  ].٢٢٨"[تنبئ
ھ   كما عصم صلى اهللا علیھ وسلم من الحلف بأسماء تلك األصنام التي كان یعبدھا قوم

ي    ] ٢٢٩[ویحلفون بھا تعظیما لھا فقد جاء في قصة بحیرى الراھب  ھ استحلف النب أن
ب    صلى اهللا علیھ وسلم بالالت و ي طال ھ أب العزى حینما لقیھ بالشام في سفرتھ مع عم

لم          ھ وس ي صلى اهللا علی رى للنب ال بحی وة فق ات النب ھ عالم ا  : وھو صبي لما رأى فی ی
ي صلى اهللا       ھ النب ال ل ھ، فق غالم أسألك بالالت والعزى إال ما أخبرتني عما أسألك عن

لم ھ وس ا أبغض  : "علی واهللا م یئا ف زى ش الالت والع ألني ب یئا ال تس ھما ش ت بغض
  ].٢٣٠"[قط

والنصوص في مثل ھذا كثیرة وقد عني بجمعھا من ألف في دالئل النبوة مثل الحافظ  
  :فقد عقد فصال في كتابھ دالئل النبوة بعنوان] ٢٣١[أبي نعیم األصبھاني

د  ..." ذكر ما خصھ اهللا عز وجل بھ من العصمة وحماه من التدین بدین الجاھلیة " وق
  ].٢٣٢[عنوان العدید من األحادیث والشواھد في ھذا الشأنأورد تحت ھذا ال

  :في دالئل النبوة أیضا فعقد عنوانا لھذا الموضوع فقال] ٢٣٣[وكذلك فعل البیھقي
ذار           " ي شبیبتھ عن أق لم ف ھ وس الى رسولھ صلى اهللا علی ظ اهللا تع باب ما جاء في حف

  ].٢٣٤"[یبعث رسوالالجاھلیة ومعائبھا، لما یریده بھ من كرامتھ برسالتھ حتى 
ال ] ٢٣٥[ومثلھما السیوطي في الخصائص الكبرى اب اختصاصھ صلى    : "حیث ق ب

  ].٢٣٦"[اهللا علیھ وسلم بحفظ اهللا إیاه في شبابھ عما كان فیھ أھل الجاھلیة
  :اإلجماع



وة  ] ٢٣٧[نقل الجرجاني إجماع األمة على عصمة األنبیاء من الكفر والشرك قبل النب
دھا وال    وأم: "وبعد حیث قال وة وبع ل النب ا الكفر فأجمعت األمة على عصمتھم منھ قب

  ].٢٣٨"[خالف ألحد منھم في ذلك
ر        ن الكف لم ع ھ وس لى اهللا علی ھ ص زه نبی د ن الى ق بحانھ وتع اهللا س ق ف و الح ذا ھ وھ
والشرك وعصمھ من الوقوع فیھما وذلك داخل في باب إعداده لتحمل الرسالة، ومثل 

بھ ال یانة اهللا لنس ك ص ال ذل ا ق ي اهللا عنھم اس رض ن عب ن اب ھ فع ل من ال : ذى تناس ق
ي من          : "رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم زل اهللا ینقلن م ی فاح، ل ى س واي عل ق أب م یلت ل

ي        ت ف ذبا ال تتشعب شعبتان إال كن األصالب الطیبة إلى األرحام الطاھرة مصفى مھ
  ].٢٣٩"[خیرھما

اس من رسول اهللا صلى اهللا      وكل ذلك حتى الیبقى لمنتقص حجة یتعلق بھا لت ر الن نفی
ى تجریح            د الحرص عل انوا حریصین أش ریش ك ار ق وم أن كف علیھ وسلم فمن المعل
اس       ر الن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ووصفھ بما ینقص من قدره ویحط من شأنھ لتنفی
ائص    ن النق منھ وصدھم عن دعوتھ فلقد رموه واتھموه بالسحر والجنون وغیر ذلك م

م      ولكن لم ی ى أنھ ل عل ك دلی كن الشرك والكفر من ضمن ما رموه بھ فسكوتھم عن ذل
ة        ل القبل د تحوی م یسكتوا عن ا ل لم یجدوا سبیال إلیھ إذ لو كان لنقل، وما سكتوا عنھ كم

الى     ھ تع ي قول نھم ف ك ع ى اهللا ذل ا حك اُنوا     {: كم ي َك ِتِھُم الَِّت ْن ِقْبَل ْم َع ا َوالَُّھ َم
  ].٢٤٠[}َعَلْیَھا

ادة األصنام        وبھذا یت ھ من عب ن قوم ى دی بین أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم لم یكن عل
ذلك لجؤوا         ھ فل ا علی ریش طریق ار ق ل لكف وتعظیمھا، فقد عصمھ اهللا من ذلك فلم یجع
ارة    ة ت إلى تلفیق التھم الباطلة المتناقضة كاتھامھ بالسحر تارة وبالجنون تارة وبالكھان

  .أخرى
م نبی  د عص ان اهللا ق ور   وإذا ك ن األم رك م و دون الش ا ھ لم فیم ھ وس لى اهللا علی ھ ص

المنكرة التي كان علیھا أھل الجاھلیة ففي ذلك دلیل على أن عصمتھ من أمور الشرك 
  .من باب أولى

ھ   ل       : فعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عن ان ینق لم ك ھ وس أن رسول اهللا صلى اهللا علی
ت إزارك    : عباس عمھمعھم الحجارة للكعبة وعلیھ إزاره فقال لھ ال و حلل یا ابن أخي ل

ھ   یا علی قط مغش ھ فس ى منكب ھ عل ھ فجعل ال فحل ارة، ق ك دون الحج ى منكب ھ عل فجعلت
  ].٢٤١"[فمارؤي بعد ذلك عریانا صلى اهللا علیھ وسلم

  :إزالة ما یوھم عدم إیمان نبینا وضاللھ قبل بعثتھ
ول اهللا    بعض أن رس ا ال وھم منھ د یت ي ق وص الت ض النص ھ وردت بع لى اهللا علی ص

ین         وص وأب ذه النص رض لھ وف أع ھ، وس ل بعثت الل قب ر وض ى كف ان عل لم ك وس
وھم إن شاء          ع من ال ا یق ل م م ویزی حح الفھ التوجیھ الصحیح لھا بما یبین الحق ویص

  .اهللا
َك  {: فمن تلك النصوص قول اهللا تعالى للنبي صلى اهللا علیھ وسلم -أ َوَكَذِلَك َأْوَحْیَنا ِإَلْی

  ].٢٤٢[}ْن َأْمِرَنا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال اِإلیَماُنُروحًا ِم
ھ         ل بعثت ة قب ان بالكلی ي لإلیم ة النب اء معرف ي انتف ة تعن ذه اآلی بعض أن ھ وھم ال د یت فق

  .بمعنى أنھ لم یكن مؤمنا



ھ      ي قول ان ف انُ {والجواب على ذلك أن ھذه الفھم خاطئ ألن اإلیم در  } َوال اِإلیَم مص
ام     : المفعول فیكون المعنى المراد بمعنى رائض واألحك ن الف ھ م أي ما یجب اإلیمان ب

  .الشرعیة التي كلف بھا علما وعمال، فالمنفي ھو اإلیمان التفصیلي ال اإلجمالي
ادة    رك وعب ا للش ھ مبغض وحي إلی زول ال ل ن لم قب ھ وس لى اهللا علی ي ص ان النب د ك فق

بق اال     ا س ده كم ى اهللا وح ا إل نام ومتجھ ھ      األص ت علی ا نزل ك، فلم ى ذل تدالل عل س
ا   ا وطبقھ ذا  . الفرائض واألحكام الشرعیة التي لم یكن یدري بھا قبل الوحي آمن بھ فھ

ر        ن كثی ال اب د تفسیرھا ق اء التفسیر عن : ھو المعنى الصحیح لآلیة، كما ذكر ذلك علم
انُ   {" اُب َوال اِإلیَم ا اْلِكَت ْدِري َم َت َت ا ُكْن ذي ش  } َم یل ال ى التفص ي  عل ك ف رع ل

  ].٢٤٣"[القرآن
وكاني  ال الش ى ]: "٢٤٤[وق اُن{ومعن لم ال     } َوال اِإلیَم ھ وس لى اهللا علی ان ص ھ ك أن

ھا           ھ رأس ان ألن ص اإلیم ا وخ ى معالمھ دي إل رائع وال یھت یل الش رف تفاص یع
  ].٢٤٥"[وأساسھا

الى     -ب ول اهللا تع ذلك ق َدى   {ومن النصوص ك اًال َفَھ َدَك َض وھم   ] ٢٤٦[}َوَوَج د یت فق
م خاطئ وباطل           ا ذا فھ ھ وھ ل مبعث ى ضالل قب ان عل ا ك لبعض أن اآلیة تعني أن نبین

لم          ھ وس ي صلى اهللا علی ى أن النب ي نصت عل ا والت ترده النصوص التي سبق إیرادھ
اذورات أھل    كان من أول حالھ إلى نزول الوحي علیھ معصوما من عبادة األوثان وق

  .الفسق والعصیان
  :لھم القرطبي عند تفسیره لھذه اآلیة حیث قالوقد أشار إلى بطالن ھذا ال

  ].٢٤٧"[فأما الشرك فال یظن بھ"
ة         ذه اآلی حیحة لھ ان ص دة مع ى ع اء إل وأما المعنى الصحیح لھذه اآلیة فقد أشار العلم
ن   يء م ھ ش ب إلی ن أن ینس لم ع ھ وس لى اهللا علی ي ص ھ النب ي تنزی ا ف ترك جمیعھ تش

  :معاني ما یليالشرك أو الكفر قبل بعثتھ، ومن تلك ال
الى    -ا ھ تع ي قول ا ف ة كم ى الغفل ا بمعن الل ھن ر الض ي َوال {: أن یفس لُّ َربِّ ال َیِض

ى الى    ]٢٤٨[}َیْنَس ھ تع ي قول ا ف اِفِلینَ    {، وكم َن اْلَغ ِھ َلِم ْن َقْبِل َت ِم ] ٢٤٩[}َوِإْن ُكْن
  ].٢٥٠[والمعنى أنھ وجدك غافال عما یراد بك من أمر النبوة

ى  -٢ ھم معن ال بعض اال(وق ى   ) ض داك اهللا إل رائع فھ رآن والش ا الق دري م ن ت م تك ل
الى   ھ تع ى قول و بمعن الم، وھ رائع اإلس رآن وش اُب َوال  {: الق ا اْلِكَت ْدِري َم َت َت ا ُكْن َم

ا  : وعلى ھذا التفسیر یكون المعنى} اِإلیَماُن أي وجدك ضاال عن شریعتك التي أوحاھ
  ].٢٥١[اإلیك ال تعرفھا قبل الوحي إلیك، فھداك إلیھ

  ].٢٥٢[وقال بعضھم معنى اآلیة أي وجدك في قوم ضالل فھداھم اهللا بك -٣
كما ] ٢٥٣[وقال بعضھم الضالل بمعنى الطلب أي وجدك طالبا للقبلة فھداك إلیھا -٤

  ].٢٥٤[}َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِھَك ِفي السََّماِء َفَلُنَولَِّینََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَھا{: في قولھ تعالى
ا ھو حسي     ولقد أورد العلماء عددا من المعاني لھذه اآلیة منھا ما ھو معنوي ومنھا م

  ].٢٥٥[وھي معان كلھا حسان
ا      {: ومن النصوص كذلك قولھ تعالى -ج ا َأْوَحْیَن ِص ِبَم َن اْلَقَص َك َأْحَس َنْحُن َنُقصُّ َعَلْی

  ].٢٥٦[}اْلَغاِفِلیَن ِإَلْیَك َھَذا اْلُقْرآَن َوِإْن ُكْنَت ِمْن َقْبِلِھ َلِمَن



فلیس المقصود بالغفلة ھنا الشرك والغوایة إنما المقصود منھا الغفلة عن قصة یوسف 
فھذه القصة وأمثالھا ال تعلم إال من الوحي . مع اهللا وإخوتھ كما یوضح ذلك سیاق اآلیة

  .فلھذا ال یلحقھ نقص بسببھا
  .وھذا ھو ما ذكره علماء التفسیر عند ھذه اآلیة

والمعنى أنك : "وقال الشوكاني]. ٢٥٧"[أي من الغافلین عما عرفناكھ: "القرطبيقال 
  ].٢٥٨"[من قبل إیحائنا إلیك من الغافلین عن ھذه القصة

د      ] ٢٥٩[ومن تلك النصوص ما رواه عثمان بن أبي شیبة  -د ن عب بسنده عن جابر ب
ھ  ي اهللا عن ع      : "اهللا رض ھد م ان یش د ك لم ق ھ وس لى اهللا علی ي ص ركین  أن النب المش

ھ،     : مشاھدھم، فسمع ملكین من خلفھ وأحدھما یقول لصاحبھ وم خلف ى نق ا حت اذھب بن
ع      : فقال اآلخر ك یشھد م د ذل د بع كیف نقوم خلفھ وإنما عھده باستالم األصنام، فلم یع

  ].٢٦٠"[المشركین مشاھدھم
ذا  والجواب عن  " عھده باستالم األصنام: "والمنكر من ھذا الحدیث قولھ عن الملك ھ

  :الحدیث ذو شقین ھما
  :الكالم على سند الحدیث: أوال

  :تكلم العلماء على سند الحدیث وأوردوا علال منھا
  ].٢٦١[أن عثمان بن أبي شیبة لم یتابع علیھ -ا

عثمان ال یحتاج إلى متابع وال ینكر لھ أن : "أجاب عن ھذا بقولھ] ٢٦٢[ولكن الذھبي
ط      د یغل ا روى، وق ث لسعة م حیحیھما     ینفرد بأحادی ده الشیخان في ص د اعتم ..." ، وق

]٢٦٣.[  
دارقطني -٢ ال ال ره   ]: "٢٦٤[ق ناده، وغی ي إس م ف یبة وھ ي ش ن أب ان ب ال إن عثم یق

دیر       ] ٢٦٦[عن سفیان بن عبد اهللا]  ٢٦٥[یرویھ عن جریر ن ج اد ب ن زی د ب ن محم ب
  ].٢٦٧[مرسال وھو الصواب

  :ومن كالم الدارقطني نتبین لنا علتان
  .مرسل ولیس متصال أن الحدیث -أ

فیان    ] ٢٦٨[جعلھ لسفیان الثوري -ب ي السند فس مكان سفیان بن عبد اهللا وھذا وھم ف
  ].٢٦٩[بن عبد اهللا مجھول، وأما الثوري فھو ثقة

ل   -٣ ن عقی وھو ضعیف   ] ٢٧٠[أن في سند عثمان بن أبي شیبة، عبد اهللا بن محمد ب
  ].٢٧١[عند القوم

  .وبھذا یتبین ضعف إسناد الحدیث
  الكالم على متن الحدیث : انیاث

باإلضافة إلى ضعف ھذا الحدیث الذي ال تقوم بھ حجة فإن ظاھر اللقظ وھو قولھ إنما 
عھده باستالم األصنام یخالف ما عرف عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم من أنھ لم یكن  

ال على شيء مما كان علیھ أھل مكة من الشرك وذلك منذ والدتھ إلى أن بعثھ اهللا رسو
ولقد سبق إیراد . نبیا لیدعوھم إلى عبادة اهللا وحده ال شریك لھ وترك ما یعبد من دونھ

  .األدلة على ذلك فلیرجع إلیھا
اء  ض العلم ر بع د ذك ر    : وق ھ باش ود أن یس المقص رادا، فل یس م دیث ل اھر الح أن ظ

  ].٢٧٢[االستالم، وإنما المقصود أنھ شھد مباشرة المشركین استالم أصنامھم



  :عصمتھ صلى اهللا علیھ وسلم من الكفر والشرك بعد النبوة: الثانيالشق 
ده    ادة اهللا وح ى عب اس إل دعو الن لم لی ھ وس لى اهللا علی دا ص ھ محم الى نبی ث اهللا تع بع

  .وترك ما ھم فیھ من الكفر والشرك
ھ  . ولقد كان صلى اهللا علیھ وسلم في تطبیق ما أمر بھ ھو المثل األعلى الذي یحتذى ب

ُھ          {: ىقال تعال ِریَك َل اَلِمیَن ال َش ِھ َربِّ اْلَع اِتي ِللَّ اَي َوَمَم ِكي َوَمْحَی ْل ِإنَّ َصالِتي َوُنُس ُق
  ].٢٧٣[}َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَُّل اْلُمْسِلِمیَن

ز     ھ العزی ي كتاب ذلك ف ر اهللا ب ا أخب ة كم الل وغوای ل ض ن ك زه ع و من لَّ {فھ ا َض َم
ابع  ] ٢٧٤[}َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى فھذه شھادة للرسول صلى اهللا علیھ وسلم بأنھ راشد ت

ة من االستقامة        ي غای ھ ف للحق لیس بضال وال غاو، بل ھو صلوات اهللا وسالمھ علی
  .واالعتدال والسداد والھدایة

  
اء   ]: "٢٧٥[وإجماع األمة منعقد على ذلك قال الرازي ى أن األنبی واجتمعت األمة عل

  ].٢٧٦"[عةمعصومون عن الكفر والبد
یغھم عن اهللا          : "وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة وتھم وتبل ي نب دح ف ا یق ل م ة ك ي الجمل فف

  ].٢٧٧"[تعالى فھم متفقون على تنزیھھم عنھ
دي ال اآلم ي   ]: "٢٧٨[وق رائع ف ل الش ین أھ ا ب رف خالف ال نع را ف ا كف ان منھ ا ك فم
  ].٢٧٩"[عصمتھم عنھ

  ].٢٨٠[الفھمولم یخالف ھذا اإلجماع إال من ال یعتد بخ
ر والشرك             ى الكف ا عل ان حرب ھ ك لم أن ھ وس والمعلوم من خالل سیرتھ صلى اهللا علی

  على 
د سلكھ          ر إال وق دم الشرك والكف ا أو سبیال لھ دع طریق اختالف صوره وألوانھ، فلم ی
لم من              ھ وس د عصمتھ صلى اهللا علی ھ یؤك ذا كل ك لسانھ وسنانھ، وھ ي ذل مستخدما ف

  .مشتھر وأعظم من أن یحتاج إلى دلیل یؤكده الكفر والشرك وھذا أمر
  .عصمتھ من الكذب في غیر الوحي والتبلیغ -ج

من المعروف عن سیرتھ صلى اهللا علیھ وسلم قبل البعثة وبعدھا أنھ متصف بكل خلق 
ك من محاسن          ر ذل ى غی فاضل من صدق وأمانة وبر وصلة رحم وإحسان وجود إل

ذ نش   ا من ھ اهللا علیھ ي جبل ون   األخالق الت لم أن یك ھ وس لى اهللا علی ھ ص أتھ، وحري ب
اس      ى الن ا إل كذلك فقد اختاره اهللا لحمل األمانة العظمى التي ھي أداء الرسالة وتبلیغھ
ریم   كافة، فكان البد من إعداده لھذه المھمة، ولذا فقد فطره اهللا على كل خلق فاضل ك

ن، ومن األدلة التي یستدل وقد جمع اهللا لھ خصال الخیر كلھا، فلم یكن یدعى إال باألمی
  :بھا على اتصافھ بالصدق قبل بعثتھ ما یلي

د   -ا ت خویل ھ        ] ٢٨١[قول خدیجة بن ي صلى اهللا علی ا النب ا أتاھ ا حینم رضي اهللا عنھ
، "إني قد خشیت على نفسي : "وسلم خائفا بعد أن لقیھ جبریل في غار حراء وقال لھا

ھ ت ل ك اهللا  : "فقال واهللا ال یخزی ر، ف ال أبش دق   ك رحم وتص ل ال ك لتص واهللا إن دا، ف أب
ب    ى نوائ ین عل یف، وتع ري الض دوم، وتق ب المع ل، وتكس ل الك دیث، وتحم الح

  ].٢٨٢"[الحق



ن       -٢ را فعن اب دعوة جھ دع بال إجماع قرییش على اإلقرار بصدقھ حینما جمعھا لیص
ال   ا ق ي اهللا عنھم اس رض ت  : "عب ا نزل َأْقَرِبینَ {لم یَرَتَك اْل ِذْر َعِش عد ] ٢٨٣[}َوَأْن ص

ادي  ل ین فا فجع ى الص لم عل ھ وس لى اهللا علی ي ص دي : "النب ي ع ا بن ي فھری ا بن  -" ی
م یستطع أن یخرج أرسل رسوال          -لبطون قریش  ل الرجل إذا ل وا، فجع حتى اجتمع

ب     و لھ و، فجاء أب ا ھ ال  ] ٢٨٤[لینظر م ریش، فق یال   : "وق رتكم أن خ و أخب تكم ل أرأی
  .ما جربنا علیك إال صدقا: قالوا". مصدقيبالوادي ترید أن تغیر علیكم أكنتم 

  ]٢٨٥[الحدیث... " فإني نذیر لكم بین یدي عذاب شدید: "قال
ولھم    دیث ق دقا    "فالشاھد من الح ك إال ص ا علی ا جربن لم     " م ھ وس النبي صلى اهللا علی ف

د سیقع من       ا ق ھ بم انتزع منھم ھذه الشھادة الجماعیة بصدقھ وانتفاء الكذب عنھ، لعلم
  .ھ عند إخبارھم بأمر الرسالةتكذیبھم ل

م    -٣ نھم ل على تكذیب قریش للنبي صلى اهللا علیھ وسلم في دعوة النبوة إال أن أحدا م
ل      و جھ ال أب د ق ھ    ] ٢٨٦[یجرؤ على وصفھ بالكذب في سواھا فق ي صلى اهللا علی للنب

لم  ھ: وس ت ب ذي جئ ذب ال ن نك ذبك، ولك ا ال نك الى] ٢٨٧[إن أنزل اهللا تع ِإنَُّھْم ال{: ف  َف
  ].٢٨٨[}ُیَكذُِّبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِمیَن ِبآَیاِت اللَِّھ َیْجَحُدوَن

یا : "أبا جھل بعد ما خال بھ یوم بدر فقال] ٢٨٩[وكذلك عندما سأل األخنس بن شریق
د             ریش أح ا من ق ر ھھن ھ لیم اذب؟ فإن و أم ك د أصادق ھ أبا الحكم، أخبرني عن محم

و   ال أب ا، فق مع كالمن رك یس ري وغی ل غی ا : جھ ادق، وم دا لص ك، واهللا إن محم ویح
اذا           وة، فم قایة والنب ة والس اللواء والحجاب و قصي ب كذب محمد قط، ولكن إذا ذھب بن

  ].٢٩٠"[یكون لسائر قریش؟
فیان  -٤ ي س واب أب ذلك ج ھ ك تدل ب ا یس ل] ٢٩١[ومم ن ] ٢٩٢[لھرق ألھ ع دما س عن

قریش وكانوا تجارا بالشام النبي صلى اهللا علیھ وسلم، عندما أرسل إلیھ في ركب من 
ریش،   في المدة التي كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھادن فیھا أبا سفیان وكفار ق

  فھل كنتم تتھمونھ بالكذب قبل أن یقول ما قال؟: فكان مما سألھ عنھ
  ال: فقال أبو سفیان

  ].٢٩٣[ما كان لیدع الكذب على الناس ویكذب على اهللا: فقال ھرقل
  .نماذج على صدقھ صلى اهللا علیھ وسلم وعصمتھ من الكذب قبل بعثتھوبعد فھذه 

وكذا الحال بعد بعثتھ صلى اهللا علیھ وسلم فھذه أخبار نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم 
ھ              ا تدارك ي شيء منھ رد ف م ی ا مستوفاة تفاصیلھا ل ى بھ وآثاره وسیره وشمائلھ معتن

ي       صلى اهللا علیھ وسلم لخبر صدر منھ رجوعا عن   ف ف ا بخل ذبھا، أو اعتراف ة ك كذب
  .خبر أخبر بھ ولو وقع شيء من ذلك لنقل إلینا

ھ         ي صلى اهللا علی دیق النب ى تص ادرتھم إل ومن المعلوم من دین الصحابة وعادتھم مب
ت وعن أي شيء وقعت         اب كان ي أي ب اره ف وسلم في جمیع أقوالھ والثقة بجمیع إخب

ا أو استث    ا سھوا أم        دون توقف أو تردد في شيء منھ ع فیھ ك ھل وق ھ تل بات عن حال
  ].٢٩٤"[ال

  .وھذا كلھ یؤكد عصمتھ صلى اهللا علیھ وسلم من الكذب بأي حال من األحوال
ا      : "قال القاضي عیاض ره وم ھ وأحوال غی وأما أقوالھ الدنیویة من إخباره عن أحوال

ى أي           ي كل حال وعل ھ ف ع علی ا ممتن ف فیھ دمنا أن الخل وجھ من   یفعلھ أو فعلھ فقد ق



ھ صلى اهللا          ھ معصوم من حة أو مرض، أو رضا أو غضب وأن عمد أو سھو، أو ص
  .علیھ وسلم

وھم         اریض الم ا المع ذب، فأم دق والك ھ الص ا یدخل ھذا فیما طریقھ الخبر المحض مم
د    یما لقص ة ال س ور الدنیوی ي األم ھ ف ا من ائز ورودھ ا فج الف باطنھ ا خ ظاھرھ

  . یأخذ العدو حذرهالمصلحة كتوریتھ عن وجھ مغازیھ لئال
حابتھ،         ؤمنین من ص وب الم ب قل ھ وتطیی وكما روي من ممازحتھ ودعابتھ لبسط أمت

ھ  ھم، كقول رة نفوس بھم ومس ي تحب دا ف ة : "وتأكی د الناق ى ول ك عل ي حامل ، ]٢٩٥"[إن
وھذا كلھ صدق ] ٢٩٦"[أھو الذي بعینھ بیاض: "وقولھ للمرأة التي سألتھ عن زوجھا

لم   ألن كل جمل ابن ناقة،  ھ وس ي  : "وكل إنسان بعینھ بیاض، وقد قال صلى اهللا علی إن
  ].٢٩٧"[أمزح وال أقول إال حقا

  :عصمتھ صلى اهللا علیھ وسلم من الكبائر التي دون الشرك -د
َوِإنََّك {: جبل اهللا نبیھ محمدا صلى اهللا علیھ وسلم على كل خلق فاضل كریم قال تعالى

یمٍ  ٍق َعِظ ى ُخُل ھ ] ٢٩٨[}َلَعَل ة   فخلق ن الطوی الق، وحس ل األخ جایا، وجمی أكرم الس ب
ال     ھ، ق وصفات الخیر جمیعھا، كما نزھھ عن كل ما یحط من قدره وینقص من منزلت

، فھو صلى اهللا علیھ وسلم منزه من كل ضالل   }َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى{: تعالى
ذار الجا          اه من أق ھ أن حم ان من صیانة اهللا وحفظھ ل د ك ھ    وغوایة، وق ل مبعث ة قب ھلی

ا          ي شخصھ ومم دق ف دره وی ا یحط من ق ونزول الوحي إلیھ، فھو معصوم عن كل م
  :ورد في ھذا الشأن من األحادیث ما یلي

ھ   - ان      : "حدیث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عن لم ك ھ وس أن رسول اهللا صلى اهللا علی
و      ]:٢٩٩[ینقل معھم الحجارة للكعبة وعلیھ إزاره، فقال لھ العباس عمھ ن أخي ل ا اب ی

ھ فسقط مغشیا    : حللت إزارك، فجعلتھ على منكبك دون الحجارة، قال فحلھ على منكب
  ].٣٠٠"[علیھ فما رؤي بعد عریانا صلى اهللا علیھ وسلم

لم             - ھ وس ھ سمعت رسول اهللا صلى اهللا علی ب رضي اهللا عن ي طال ن أب ي ب وعن عل
ا   ما ھممت بشيء مما كان أھل الجاھلیة یھمون بھ: "یقول من النساء إال لیلتین كلتاھم

ت    ا، فقل نم أھلن ة غ ي رعای ن ف ة ونح ان مك بعض فتی ة ل ت لیل ا، قل عصمني اهللا منھم
ال       ان، فق ا یسمر الفتی ا كم ى،  : لصاحبي أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بھ بل

ت    ر قل ل والمزامی ذا؟   : فدخلت حتى إذا جئت أول دار مكة سمعت عزفا بالغرابی ا ھ م
ي إال           تزو: فقیل ا أیقظن واهللا م ي ف ى أذن ة، فجلست أنظر وضرب اهللا عل الن فالن ج ف

ھ      : ما فعلت؟، قلت: مس الشمس، فرجعت إلى صاحبي فقال م أخبرت ت شیئا، ث ا فعل م
دخلت     : بالذي رأیت، ثم قلت لھ لیلة أخرى ل ف ة، ففع أبصر لي غنمي حتى أسمر بمك

ة فجلست        ك اللیل ذي سمعت تل ل ال ى     فلما جئت مكة سمعت مث أنظر وضرب اهللا عل
ت  : أذني فواهللا ما أیقظني إال مس الشمس فرجعت إلى صاحبي فقال ت؟، قل ال : ما فعل

شيء ثم أخبرتھ الخبر، فواهللا ما ھممت وال عدت بعدھما لشيء من ذلك حتى أكرمني 
  ].٣٠١"[اهللا بنبوتھ

  قط؟، ھل عبدت وثنا: قیل للنبي صلى اهللا علیھ وسلم: وعن علي رضي اهللا عنھ قال
  ".ال: "قال

  فھل شربت خمرا قط؟: قالوا



ال اب وال          : "ق ا الكت ت أدري م ا كن ر وم ھ كف م علی ذي ھ رف أن ال ت أع ال ومازل
  ].٣٠٢"[اإلیمان

داه      ل یتع ط ب فھذا عن عصمتھ قبل مبعثھ فما بالك بعد مبعثھ واألمر ال یتعلق بنفسھ فق
إن كل قول من أقوالھ وكل  لغیره بكونھ ھو القدوة ومعلم الناس وھادیھم ومرشدھم بل

أمر          ا، ف رث اهللا األرض ومن علیھ ى أن ی ھ إل ھ أمت ذ ب فعل من أفعالھ یعد تشریعا تأخ
رآن والسنة    عصمتھ صلى اهللا علیھ وسلم من الكبائر أمر دلت علیھ النصوص من الق

یمٍ {: ویكفي المسلم أن یقرأ في ذلك قولھ تعالى ذه تز } َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظ ة من   فھ كی
ي   اهللا لرسولھ صلى اهللا علیھ وسلم توجب سالمتھ من كل ما یحط من منزلتھ ویقدح ف

  .نبوتھ بما في ذلك الكبائر
لم   ھ وس لى اهللا علی ھ ص ذلك قول ھ  : "وك اكم ل اكم هللا وأتق ي ألخش ا واهللا إن " أم

رب  ] ٣٠٣[الحدیث ومما یندرج تحت ھذه الخشیة والتقوى، ُبعده عن كل ما یسخط ال
ومن ضمن ما یسخطھ ارتكاب الكبائر، فھو صلى اهللا علیھ وسلم أبعد الناس  عز وجل

ل         م یجع ھ ول ر نفس اه اهللا وطھ د زك ل، فلق ھ عزوج واه لرب یتھ وتق ال لخش ا لكم عنھ
ب           ل شق قل ھ أن جبری ذي جاء فی دیث ال راد الح دم إی للشیطان علیھ من سبیل، وقد تق

ال  النبي صلى اهللا علیھ وسلم وھو صغیر فاستخرج من   ة وق ذا حظ الشیطان    : ھ علق ھ
  ].٣٠٤[منك

   
  :مسألة وقوع الخطأ منھ: المطلب الثالث

ع الخطأ          م ھل یق ي أن نعل لم وبق ھ وس تقدم ذكر األمور التي عصم فیھا صلى اهللا علی
ذا  ى ھ واب عل دم؟، والج ا تق ر م ي غی ھ ف اء  : من ر علم ھ أكث ذي علی ول ال أن الق

ھ صلى اهللا    والذي دلت علیھ نصوص الق] ٣٠٥[اإلسالم ع من رآن والسنة أن الخطأ یق
  :علیھ وسلم في غیر ما تقدم ذكره ولكنھم یعتقدون األمور التالیة

ھ اهللا           -ا ل یوجھ لم ب ھ وس ھ صلى اهللا علی ع من ذي وق أن اهللا ال یقره على ھذا الخطأ ال
  .للحق وقد یحصل لھ العتاب على ذلك

بی    -٢ ى س لم عل ھ وس ھ صلى اهللا علی ع من ده  أن الخطأ یق رأن یتعم اد من غی ل االجتھ
لم وال    " معصیة"ولذلك ال تسمى  ھ وس فھذه العبارة تعد إساءة أدب معھ صلى اهللا علی

  .یصح إطالقھا في حقھ صلى اهللا علیھ وسلم
دره،      -٣ ھ وق نقص من منزلت أن ما یقع منھ من ھذا القبیل لیس مما یقدح في حقھ أو ی

اهللا علیھ وسلم وتلك األمور ھي التي في  ولقد سبق بیان األمور التي عصم فیھا صلى
  .حالة وقوعھا تقدح في حقھ ومنزلتھ، وقد عصم فیھا

ي          -٤ دره ویعل ن ق ع م ا یرف ذا مم أ، وھ ذا الخط ن ھ ھ ع لة من ة حاص أن التوب
ْن       {: كما أن اهللا قد وعده بالمغفرة بقولھ تعالى] ٣٠٦[منزلتھ دََّم ِم ا َتَق ُھ َم َك اللَّ َر َل ِلَیْغِف

  ].٣٠٧[}َوَما َتَأخَّر َذْنِبَك
  :وأما النصوص التي یستدل بھا على ھذا القول فمنھا

ى    {: قولھ تعالى ُھ َیزَّكَّ ْدِریَك َلَعلَّ ا ُی ذه  ]. ٣٠٨[}َعَبَس َوَتَولَّى، َأْن َجاَءُه اَألْعَمى، َوَم فھ
فقد ذكر غیر واحد ] ٣٠٩[اآلیات نزلت عتابا من اهللا تعالى لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم

اء           م  ض عظم ا یخاطب بع ان یوم لم ك ھ وس ن المفسرین أن رسول اهللا صلى اهللا علی



وم         ن أم مكت ل اب ھ إذ أقب ھ ویناجی ا ھو یخاطب ] ٣١٠[قریش وقد طمع في إسالمھ فبینم
وكان ممن أسلم قدیما فجعل یسأل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من شيء ویلح علیھ 

ف       و ك لم أن ل ھ وس ي صلى اهللا علی ل      وود النب ك الرج ة ذل تمكن من مخاطب ساعتھ لی
ى              ل عل ھ وأقب وم وأعرض عن ن أم مكت ي وجھ اب ھ، وعبس ف ي ھدایت ة ف طمعا ورغب

الى   أنزل اهللا تع ر ف ُھ     {: اآلخ ْدِریَك َلَعلَّ ا ُی ى، َوَم اَءُه اَألْعَم َولَّى، َأْن َج َبَس َوَت َع
  ].٣١١[}َیزَّكَّى

ُدوَن        َما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َی{وكذلك قولھ تعالى  َأْرِض ُتِری ي اْل ْثِخَن ِف ى ُی َرى َحتَّ ُھ َأْس ُكوَن َل
ا َعَرَض الدُّْنَیا َواللَُّھ ُیِریُد اْلآِخَرَة َواللَُّھ َعِزیٌز َحِكیٌم، َلْوال ِكَتاٌب ِمَن اللَِّھ َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفیَم

  ].٣١٢[}َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظیٌم
الى  ھ تع كَ  {: وقول ُھ َعْن ا اللَّ َم          َعَف َدُقوا َوَتْعَل ِذیَن َص َك الَّ یََّن َل ى َیَتَب ْم َحتَّ َت َلُھ َم َأِذْن ِل

  ].٣١٣[}اْلَكاِذِبیَن
ة من         : "قال قتادة ھ لطائف ا، إذن ؤمر بھم م ی لم ول ھ وس ثنتان فعلھما النبي صلى اهللا علی

ذه من األسارى      وحي، وأخ المنافقین في التخلف عنھ ولم یكن لھ أن یمضي شیئا إال ب
  ].٣١٤"[یة، فعاتبھ اهللا كما تسمعونالفد

وأما ما یقع من الخطأ منھ في جانب األمور الدنیویة فمن األدلة على ذلك حدیث رافع 
م      : "رضي اهللا عنھ قال] ٣١٥[بن خدیج ة وھ لم المدین ھ وس قدم نبي اهللا صلى اهللا علی

الوا   : یلقحون النخل، فقال: یؤبرون النخل، یقولون ا تصنعون؟ ق ا نصنع  : م ال . ھكن : ق
ال  . لعلكم لو لم تفعلوا كان خیرا ال    : فتركوه، فنقصت ق ھ، فق ك ل ذكروا ذل ا   : "ف ا أن إنم

ا   ا أن ن رأي فإنم يء م رتكم بش ھ، وإذا أم ذوا ب نكم فخ ن دی يء م رتكم بش ر، إذا أم بش
  ].٣١٦"[بشر

نفعھم   : "، وفى روایة طلحة]٣١٧"[أنتم أعلم بأمر دنیاكم: "وفى روایة أنس ان ی إن ك
دثتكم عن اهللا      ذلك فلیص الظن، ولكن إذا ح ذوني ب نعوه، فإني إنما ظننت ظنا فال تؤاخ

ل  ز وج ى اهللا ع ذب عل إني ال أك ھ ف ذوا ب یئا فخ ن ]٣١٨"[ش ى اب ا حك ، وكم
ن            ] ٣١٩[اسحاق اب ب ھ الحب ال ل در ق اه ب أدنى می زل ب ا ن لم لم ھ وس أنھ صلى اهللا علی
ذر  ا أن نتقد ]: ٣٢٠[المن یس لن ھ اهللا ل زل أنزلك ذا من رب  أھ رأي والح و ال ھ أم ھ م

دة : "والمكیدة؟ قال ال "ال بل ھو الرأي والحرب والمكی ض     : ، ق زل، انھ یس بمن ھ ل فإن
رب وال         ب، فنش ن القل ا وراءه م ور م م نغ ھ ث وم فننزل ن الق اء م ى م أتي أدن ى ن حت

  ].٣٢١[، وفعل ما قالھ"أشرت بالرأي: "یشربون، فقال
ة  فمثل ھذا وأشباھھ من أم: "قال القاضي عیاض ور الدنیا التي ال مدخل فیھا بعلم دیان

ھ نقیصة    ] ٣٢٢[وال اعتقادھا وال تعلیمھا، یجوز علیھ فیھ ما ذكرنا ذا كل إذ لیس في ھ
وال محطة، وإنما ھي أمور اعتیادیة یعرفھا من جربھا، وجعلھا ھمھ وشغل نفسھ بھا، 

و   آلن الج ة م ة الربوبی ب بمعرف حون القل لم مش ھ وس لى اهللا علی ي ص وم والنب انح بعل
ذا  ي    ] ٣٢٣[الشریعة، مقید البال بمصالح األمة الدینیة والدنیویة، ولكن ھ ا یكون ف إنم

دنیا واستثمارھا، ال     بعض األمور، ویجوز في النادر فیما سبیلھ التدقیق في حراسة ال
  ].٣٢٤"[في الكثیر المؤذن بالبلھ والغفلة

وقضایاھم، ومعرفة المحق من   وكذلك األمر بالنسبة ألحكام البشر الجاریة على یدیھ 
ال            د ق ھ فق ا برأی د فیھ ة یجتھ ذه أمور اجتھادی د، فھ م المصلح من المفس المبطل، وعل



ھ من       : "صلى اهللا علیھ وسلم ل بعضكم أن یكون ألحن بحجت إنكم تختصمون إلي ولع
ذه         ال یأخ ھ شیئا ف ھ من حق أخی بعض فأقضي لھ على نحوما أسمع منھ فمن قطعت ل

  ].٣٢٥"[بھ قطعة من النارفإنما أقطع لھ 
اض  ى الظاھر وموجب         : "قال القاضي عی لم عل ھ وس ھ صلى اهللا علی وتجرى أحكام

اص        ة العف بھ، ومعرف اة األش الف، ومراع ین الح اھد، ویم ھادة الش ن بش ات الظ غلب
  ].٣٢٦"[والوكاء مع مقتضى حكمة اهللا في ذلك

ب وذل   ذا الجان ي ھ وما ف ون معص الى أن ال یك ھ تع ھ فاقتضت حكمت دي ب ى تقت ك حت
ھ   األمة من بعده في النظر في القضایا واألحكام على ما كان یقضي بھ بین الناس، ألن

  .قد استوى في ذلك ھو وغیره من الناس
لم           ھ وس قام واألمراض فھو صلى اهللا علی ھ من األس ع علی وكذا األمور بالنسبة لما یق

  .بشر من البشر یقع علیھ مثل ما یقع على غیره من البشر
وھذا ھو . وھذا ھو الحق الذي دلت وأرشدت علیھ النصوص الثابتة في القرآن والسنة

ألة    ذه المس ي ھ ریط ف ل التف راط وأھ ل اإلف ین أھ ط ی ول الوس مة . الق ال بالعص ن ف فم
ة   م الرافض ة وھ ة ] ٣٢٧[المطلق ض المعتزل أخرین ] ٣٢٨[وبع ض المت ] ٣٢٩[وبع

فوا    أویالت ھي      فھؤالء قد خالفوا نصوص القرآن والسنة وتعس ا بت ا وتأویلھ ي دفعھ ف
ھ   ] ٣٣١[والباطنیة] ٣٣٠[من جنس تأویالت الجھمیة ین ل ومن تدبر تلك التأویالت تب

  ].٣٣٢[فسادھا وعرف أنھا من باب تحریف الكلم عن مواضعھ
وأما من نفى عنھ العصمة من الذنوب وأجاز علیھ اإلقدام على الكبائر والصغائر وھم 

ة ة ] ٣٣٣[الكرامی یلیة ] ٣٣٤[واألزارق رھم ] ٣٣٥[والفض وم   ] ٣٣٦[وغی ؤالء ق فھ
ى            رآن والسنة عل ا دل الق ھ م ذكروا عن لم، ف ھ وس ي صلى اهللا علی فرطوا في حق النب
نة    رآن والس الف للق ذا مخ ولھم ھ ا فق ھ اهللا منھ ا نزھ ھ ذنوب افوا إلی ھ، وأض ھ من براءت

  .وواضح البطالن
   
  
  

________________________________________  
  .من سورة األحزاب) ٤٠(اآلیة ] ١[
ر] ٢[ ادة   : انظ رب م ان الع أ"لس ة   )١٦٣ -١/١٦٢" (نب اییس اللغ م مق / ٥(، ومعج

٣٨٥، ٣٨٤.(  
ان   ] ٣[ عب اإلیم ن ش اني م اب الث ي، الب ان للبیھق عب اإلیم الة ) ٢٧٥ص (ش رس

  .ماجستیر في الجامعة اإلسالمیة بتحقیق فالح بن ثاني
  ).١٦٧ص (رح العقیدة الطحاویة ، وش)٢٧٥ص (المصدر السابق ] ٤[
نقیطي     ] ٥[ ین الش د األم یخ محم القرآن للش رآن ب اح الق ي إیض ان ف واء البی / ٥(أض

٧٣٥.(  
  ).٢٥٥ص (كتاب النبوات لشیخ اإلسالم ابن تیمیة ] ٦[
  .من سورة الحج) ٥٢(اآلیة ] ٧[
  ).٧٣٥/ ٥(أضواء البیان ] ٨[



اء     ] ٩[ اب األنبی حیحھ، كت ي إسرائیل     ب : أخرجھ البخاري في ص ر عن بن ا ذك . اب م
ارة  . ٣٤٥٥ح ) ٤٩٥/ ٦(فتح الباري : انظر اب اإلم : وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كت

  ).١٧/ ٦(باب األمر بالوفاء ببیعة الخلفاء األول فاألول 
  ).٤٢١/ ٢(النھایة في غریب الحدیث ] ١٠[
  .من سورة غافر) ٣٤(اآلیة ] ١١[
  .من سورة النساء) ١٦٤ -١٦٣(اآلیتان ] ١٢[
المفردات في غریب القرآن تألیف أبي القاسم حسین محمد المعروف بالراغب  ] ١٣[

  ".رسل"مادة ) ١٩٥ص (األصفھاني 
  ).٢٨٤/ ١١" (رسل"ولسان العرب مادة ) ١٩٥ص (المصدر السابق ] ١٤[
  ).٢٨٤/ ١١" (رسل"ولسان العرب مادة ) ١٩٥ص (المصدر السابق ] ١٥[
بتحقیق فالح بن ثاني، وشرح العقیدة ) ٢٧٦ -٢٧٥ص (شعب اإلیمان للبیھقي ] ١٦[

  ).١٦٧ص (الطحاویة 
  ).٧٣٥/ ٥(أضواء البیان ] ١٧[
  ).٢٥٦ -٢٥٥ص (النبوات ] ١٨[
  .من سورة الحدید) ٨-٧(اآلیتان ] ١٩[
  .من سورة التغابن) ٨(اآلیة ] ٢٠[
  .من سورة النساء) ١٣٦(اآلیة ] ٢١[
  .من سورة الفتح) ٩(اآلیة ] ٢٢[
  .من سورة األعراف) ١٥٨(اآلیة ] ٢٣[
  .من سورة الحجرات) ١٥(اآلیة ] ٢٤[
  .من سورة آل عمران) ١٣٢(اآلیة ] ٢٥[
  .من سورة التوبة) ٢٤(اآلیة ] ٢٦[
  .بتصرف) ٥٣٨/ ٢(الشفا للقاضي عیاض ] ٢٧[
  .من سورة الفتح) ١٣(اآلیة ] ٢٨[
  .من سورة آل عمران) ٨٥(اآلیة ] ٢٩[
ي  ] ٣٠[ لم ف ان    أخرجھ بھذا اللفظ مس اب اإلیم حیحھ، كت اس     : ص ال الن ر بقت اب األم ب

  ).٣٩/ ١(حتى یقولوا ال إلھ إال اهللا محمد رسول اهللا 
اب  : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب اإلیمان] ٣١[ الَة     {ب اُموا الصَّ اُبوا َوَأَق ِإْن َت َف

اري   : ، انظر}َوآَتُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبیَلُھْم تح الب ي    و. ٢٥ح ) ٧٥/ ١(ف لم ف أخرجھ مس
ان  اب اإلیم حیحھ، كت د     : ص ھ إال اهللا محم وا ال إل ى یقول اس حت ال الن ر بقت اب األم ب

  ).٣٩/ ١(انظر ، رسول اهللا
ان     ] ٣٢[ اب اإلیم حیحھ، كت لم في ص ا     : أخرجھ مس ان برسالة نبین اب وجوب اإلیم ب

  ).٩٣/ ١(محمد صلى اهللا علیھ وسلم إلى جمیع الناس ونسخ الملل بملتھ 
  ).٣١ص (دم تخریجھ تق] ٣٣[
ان   ] ٣٤[ اب اإلیم حیحھ، كت اهللا     : أخرجھ بھذا اللفظ مسلم في ص ان ب ر باإلیم اب األم ب

، وأخرجھ بنحوه البخاري في صحیحھ، )٣٥/ ١(ورسولھ وشرائع الدین والدعاء إلیھ 



د اهللا         : كتاب التوحید ى توحی ھ إل لم أمت ھ وس ي صلى اهللا علی باب ما جاء في دعاء النب
  .٧٣٧٢ح ) ٣٤٧/ ١( فتح الباري : انظر. ىتبارك وتعال

من       ] ٣٥[ ة ض ة مطبوع ن تیمی الم اب یخ اإلس الة لش وم الرس ي عم ة ف اح الدالل إیض
  ).٩٩/ ٢: (انظر. مجموعة الرسائل المنیریة

  ).١٢٦/ ١(الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ] ٣٦[
  ).١٤٠/ ١(الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح لشیخ اإلسالم ابن تیمیة ] ٣٧[
دالئل النبوة ألبي نعیم األصبھاني، ودالئل النبوة لقوام السنة : من تلك المؤلفات] ٣٨[

  .األصبھاني، ودالئل النبوة للبیھقي، والخصائص الكبرى للسیوطي
  .ش سورة الحجر) ٩(اآلیة ] ٣٩[
أخرجھ البخارى في صحیحھ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ] ٤٠[

اري     " بعثت بجوامع الكلم: "اهللا علیھ وسلم صلى تح الب ھ، انظر ف ) ٢٤٧/ ٣(واللفظ ل
ان   . ٧٢٧٤ح  اب اإلیم حیحھ، كت ان برسالة     : وأخرجھ مسلم في ص اب وجوب اإلیم ب

ھ      ل بملت اس ونسخ المل ع الن ، ٩٢/ ١(انظر  . نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم إلى جمی
٩٣.(  

  .من سورة االنفال) ٣١(اآلیة ] ٤١[
  .من سورة الطور) ٣٤ -٣٣(اآلیتان ] ٤٢[
  .من سورة ھود) ١٣(اآلیة ] ٤٣[
  .من سورة البقرة) ٢٣(اآلیة ] ٤٤[
  .من سورة البقرة) ٢٤(اآلیة ] ٤٥[
  .من سررة االسراء) ٨(اآلیة ] ٤٦[
ان   ) ٢٨ -٢٧ص (انظر مجلة البحوث اإلسالمیة، العدد التاسع ] ٤٧[ وان بی مقال بعن

  .خالدة والمعجزة القرآنیة إعداد ھیئة كبار العلماءما یسمى معجزة محمد ال
  .من سورة اإلسراء) ٨٩(اآلیة ] ٤٨[
  .من سورة القمر) ٢، ١(اآلیتان ] ٤٩[
ریھم     : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المناقب] ٥٠[ اب سؤال المشركین أن ی ب

ح ) ٦٣١/ ٦(فتح الباري : انظر. النبي صلى اهللا علیھ وسلم آیة، فأراھم انشقاق القمر
٣٦٣٧  

عبد اهللا بن مسعود الھذلي، أسلم قدیما، وھاجر الھجرتین، وشھد بدرا والمشاھد ] ٥١[
وفي عام    ـ   ٣٢بعدھا، وكان أول من جھر بالقرآن بمكة وكان من فقھاء الصحابة، ت ھ

  .بالمدینة
  .٤٩٥٤رقم ) ٣٦٢، ١/٣٦٠: (اإلصابة

اب  : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المناقب] ٥٢[ ریھم    ب سؤال المشركین أن ی
ح ) ٦٣١/ ٦(فتح الباري : انظر. النبي صلى اهللا علیھ وسلم آیة، فأراھم انشقاق القمر

٣٦٣٦.  
  ).١٢٢٩/ ٤(وفاء الوفاء . موضع بالمدینة عند سوقھا في ذلك الوقت: الزوراء] ٥٣[



 باب عالمات النبوة في: أخرجھ البخاري في صحیحھ واللفظ لھ، كتاب المناقب] ٥٤[
اب    ٣٥٧٢ح ) ٦/٥٨٠(فتح الباري : انظر. اإلسالم حیحھ، كت ، وأخرجھ مسلم في ص

  ).٤٩/ ٧(باب في معجزات النبي صلى اهللا علیھ وسلم : الفضائل
حدیث نبع الماء من أصابعھ صلى    ): "٥٨٥/ ٦(قال ابن حجر في فتح الباري : فائدة

رھم       د وغی د الشیخین وأحم ة أنس عن . من خمسة طرق    اهللا علیھ وسلم جاء من روای
ذي،           د البخاري والترم ن مسعود عن ة طرق وعن اب وعن جابر بن عبد اهللا من أربع

ریقین  ن ط ي م د والطبران د أحم اس عن ن عب ن اب د  . وع د عب ى وال ي لیل ن أب ن اب وع
  .انتھى كالمھ". الرحمن عند الطبراني

  ).١/٤٠٢(الشفا ] ٥٥[
ة] ٥٦[ و طلح ار  : أب ود األنص ن األس ھل ب ن س د ب مھ زی ي، اس اري الخزرج ي النج

وفي عام            دھا من المشاھد، ت ا بع درا وم م شھد ب ة ث ـ   ٣١مشھور بكنیتھ، شھد العقب ھ
  .ھـ ٣٤وقیل 

  .٢٩٠٥ت رقم ) ٥٤٩/ ١(اإلصابة 
أم سلیم بنت ملحان بن خالد األنصاریة وھى أم أنس خادم رسول اهللا صلى اهللا ] ٥٧[

. سھلة وقیل رمیلة وقیل غیر ذلكعلیھ وسلم اشتھرت بكنیتھا واختلف في اسمھا فقیل 
ا         ى فضلھا ومكانتھ دل عل ا مواقف مشھودة ت . أسلمت مع السابقین من األنصار، ولھ

  .١٣٢١ت رقم ) ٤٤٢، ٤٤١/ ٤(اإلصابة 
. باب، عالمات النبوة في اإلسالم: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المناقب] ٥٨[

  .٣٥٧٨ح ) ٥٨٦/ ٦(انظر فتح الباري 
   
  .بتصرف) ٤١٩/ ١(الشفا ] ٥٩[
وقد ذكر طرفا من ھذه األحادیث فمن أراد االستزادة فلیرجع  ) ٤٧٠/ ١(الشفا ] ٦٠[

  .إلیھ
لم     : أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الفتن] ٦١[ ھ وس ي صلى اهللا علی باب إخبار النب

  ).١٧٢/ ٨(فیما یكون إلى قیام الساعة 
  .)٤٢٢/ ٣(مجموع الفتاوى لشیخ اإلسالم ابن تیمیة ] ٦٢[
  .من سورة آل عمران) ٨٥(اآلیة ] ٦٣[
  .من سورة األعراف) ١٥٨(اآلیة ] ٦٤[
  .من سورة سبأ) ٢٨(اآلیة ] ٦٥[
  .من سورة النساء) ٧٩(اآلیة ] ٦٦[
  .من سورة النساء) ١٧٤(اآلیة ] ٦٧[
  .من سورة یونس) ٢(اآلیة ] ٦٨[
  .من سورة إبراھیم) ٥٢(اآلیة ] ٦٩[
  .من سورة إبراھیم) ١(اآلیة ] ٧٠[
دھما : فیھ وجھان" الناس"لفظ ] ٧١[ ا        : أح ھ من لفظھ وإنم د ل ا ال واح أن یكون جمع

اس "أن یكون أصلھ   : ، والوجھ اآلخر "إنسانة"وواحدتھ " إنسان"واحده  أسقطت  " أن



الھمزة منھا لكثرة الكالم بھا تخفیفا، ثم أدخلت األلف والالم المعرفتان، فأدغمت الالم 
  ).١١٦/ ١(تفسیر الطبري : انظر. لتعریف في النونالتي دخلت مع األلف فیھا ل

  .مادة نوس) ٢٤٤/ ٦(لسان العرب ] ٧٢[
  .من سورة الناس) ٦ -٥(اآلیتان ] ٧٣[
  .من سورة الجن) ٦(اآلیة ] ٧٤[
  ).٣٠/٣٥٦(تفسیرالطرى ] ٧٥[
  ).٥٧٥/ ٤(تفسیر ابن كثیر ] ٧٦[
ان    ] ٧٧[ ام، ك ؤرخ المفسر اإلم ري، الم ر الطب ن جری د ب ع  ھو محم نة أرب ده س مول

ھ التفسیر     ل، ول وعشرین ومائتین، روى الكثیر عن الجم الغفیر، صنف التاریخ الحاف
  ).١٤٧ -١٤٥/ ١(البدایة . ھـ ٣١٠الكامل الذي ال یوجد لھ نظیر توفي سنة 

  ).٨٦/ ٩(تفسیر الطبري ] ٧٨[
د سنة   ] ٧٩[ ھو إسماعیل بن عمر بن كثیر البصروي الدمشقي، حافظ مؤرخ فقیھ ول

نة   ٧٠١ وفي س ـ وت ة      ٧٧٤ھ یم والبدای رآن العظ یر الق اب تفس احب كت و ص ـ وھ ھ
  ).٣٢٠/ ١(، واألعالم )١/٢٣١(شذرات الذھب . والنھایة

  ).٢٥٥ -٢٥٤/ ٢(تفسیر ابن كثیر ] ٨٠[
  .من سورة األنبیاء) ١٠٧(اآلیة ] ٨١[
  .من سورة األنعام) ٩٠(اآلیة ] ٨٢[
  .من سورة یوسف) ١٠٤(اآلیة ] ٨٣[
  .من سورة الفرقان) ١(اآلبة ] ٨٤[
  .من سورة القلم) ٥٢(اآلیة ] ٨٥[
  .من سورة التكویر) ٢٧، ٢٦(اآلیتان ] ٨٦[
  ).١٣٨/ ١(تفسیر القرطبي ] ٨٧[
  .من سورة سبأ) ٢٨(اآلیة ] ٨٨[
  .من سورة األعراف) ٥٨(اآلیة ] ٨٩[
  .من سورة األنعام) ١٩(اآلیة ] ٩٠[
ال، تفسیر ال    ] ٩١[ ى سبیل المث ري  انظر عل ر    ) ١٦٣، ١٦٢/ ٧(طب ن كثی وتفسیر اب
)١٢٦/ ٢.(  
  .من سورة الجن) ٢، ١(اآلیتان ] ٩٢[
  .من سورة األحقاف) ٣١ -٣٠ -٢٩(اآلیات ] ٩٣[
  ).٥٢ص (أطلس العالم . مدینة تقع في تركیا بالقرب من الحدود السوریة] ٩٤[
  ).٣٩٦ص (كتاب النبوات البن تیمیة ] ٩٥[
  .عمرانمن سورة آل ) ٢٠(اآلیة ] ٩٦[
  من سورة المائدة) ١٩(اآلیة ] ٩٧[
  ).١١٢/ ١(الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ] ٩٨[
ھ ھي اسمھ، أنصاري      ] ٩٩[ ل كنیت واسم أبي الدرداء كما قیل عویمر بن عامر، ولع

أسلم یوم بدر وشھد المشاھد بعدھا، وكان أحد الحكماء العلماء الفضالء توفي في عھد 
  .عثمان



  ).٦٠ -٥٩/ ٤(االستیعاب 
امر   ] ١٠٠[ ن ع ان ب ن عثم د اهللا ب مھ عب ھر،    : واس نة أش نتین وس ل بس د الفی د بع ول

ھ   صحب النبي صلى اهللا علیھ وسلم سنین قبل البعثة وسبق إلى اإلیمان بھ واستمر مع
ات،        ى أن م ا إل اھد كلھ ى المش ار وف ي الغ رة وف ي الھج ھ ف ة ورافق ھ بمك طوال إقامت

ان     ده فك ن بع ة م ي الخالف ھ     وول رة رضي اهللا عن ھ كثی دین، ومناقب اء الراش أول الخلف
  .٤٨١٧رقم ) ٣٣٦ - ٣٣٣/ ٢(اإلصابة . ھـ ١٣توفي سنة 

اه : غامر] ١٠١[ ا       : أي خاصم غیره، ومعن رة الخصومة، وھي معظمھ ي غم دخل ف
  ).٣٨٤/ ٣: (النھایة. والمغامر الذي یرمي بنفسھ في األمور المھلكة

ا  {: باب تفسیر قولھ تعالى: ، كتاب التفسیرأخرجھ البخاري في صحیحھ] ١٠٢[ ُقْل َی
اً      ْیُكْم َجِمیع ِھ ِإَل وُل اللَّ ي َرُس اري   : انظر . }َأیَُّھا النَّاُس ِإنِّ تح الب ، ٤٦٤٠ح ) ٣٠٣/ ٨(ف

لم   : وأخرجھ أیضا في كتاب فضائل الصحابة ھ وس و  : "باب قول النبي صلى اهللا علی ل
  .٣٦٦١ح ) ١٨ /٧(فتح الباري : انظر". كنت متخذا خلیال

اري    . أخرجھ البخارى في صحیحھ، كتاب التیمم واللفظ لھ] ١٠٣[ تح الب / ١(انظر ف
ذلك ٣٣٥ح ) ٤٣٦ -٤٣٥ اب    ٣١٢٢ -٤٣٨، وك حیحھ، كت ي ص لم ف ھ مس ، وأخرج

  ).٦٣/ ٢(المساجد 
  ).٦٤/ ٢(أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب المساجد ] ١٠٤[
ھ   أبو ذر الغفاري الزاھد المشھور الصادق ] ١٠٥[ م أبی اللھجة مختلف في اسمھ واس

وفي              ى اإلسالم، ت ان من السابقین إل ن السكن، وك ادة ب ن جن دب اب ھ جن والمشھور أن
دھا    ي بع ي الت ل ف ین وقی دى وثالث نة إح ذة س ابة . بالرب م ) ٦٥ -٦٣/ ٤(اإلص ت رق

٣٨٤.  
د   ) ٥/١٤٥(أخرجھ أحمد في مسنده ] ١٠٦[ ع الزوائ ي مجم ھ  : "وقال الھیثمي ف رجال

ال  حیحرج اس     )٢٥٩/ ٨" (الص ن عب ن اب ر ع رق أخ ن ط ا م ھ أیض / ١(، وأخرج
د     ). ٢٤٨/ ٥(وأبي أمامة ) ٢٥٠ ع الزوائ ي مجم رجال  ): "٢٥٩/ ٨(وقال الھیثمي ف
ي    ).٢٢/٢(، وجد عمروبن شعیب   "ثقات -أي في ھذا الحدیث -أحمد ال الھیثمي ف وق

د  ع الزوائ ات): "٣٦٧/ ١٠(مجم ھ ثق اكر "رجال د ش ال أحم ن: "، وق حیحإس " اده ص
  .المسند بتحقیقھ -)١٦/ ١٣(
  ).٧١ص (انظر . تقدم تخریجھ] ١٠٧[
  ).١٨٨/ ٢(انظر صحیح مسلم بشرح النووي ] ١٠٨[
  ).٣٩٨ -٣٩٦/ ٤(أخرجھ أحمد في مسنده ] ١٠٩[
  ).٦١/ ٢(الكامل في التاریخ البن األثیر ] ١١٠[
  .من سورة الشعراء) ٢١٤(اآلیة ] ١١١[
اد والسیر   أخرجھ مسلم في صحیح] ١١٢[ اب الجھ ي صلى اهللا     : ھ، كت ب النب اب كت ب

  ).١٦٦/ ٥(علیھ وسلم إلى ملوك الكفار یدعوھم الى اهللا عز وجل 
  .تقع حالیا في األردن] ١١٣[
ل،       ] ١١٤[ حابي جلی ي اإلسالم، ص د ف أسامة بن زید بن حارثة، الحب بن الحب، ول

  ).٤٦/ ١(اإلصابة . توفي سنة أربع وخمسین ھجریة
  ).١٢٤/ ١(جواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ال] ١١٥[



  )٢٣٢ص (دیوان أبي الطیب المتنبي ] ١١٦[
انظر كتاب الجواب الصحیح لمن بدل : لمزید من التفصیل في ھذا الموضوع] ١١٧[

  .وما بعدھا) ١٢٨/ ١(دین المسیح 
  .بتحقیق إبراھیم األبیاري) ٢٦/ ٥(المحكم البن سیده ] ١١٨[
  ).١٦٣/ ١٢(لسان العرب ] ١١٩[
  .بترتیب الزاوي) ١٥/ ٢(القاموس المحیط ] ١٢٠[
  ).٢٦٦/ ٨(تاریخ العروس للزبیدى ] ١٢١[
  .من سورة محمد) ٢٤(اآلیة ] ١٢٢[
  ).٢٦/ ٥(المحكم ] ١٢٣[
  ).١٦٣/ ١٢(لسان العرب ] ١٢٤[
  ).٢٦٦/ ٨(تاج العروس ] ١٢٥[
  .من سورة المطففین) ٢٦(اآلیة ] ١٢٦[
  .ة األحزابمن سور) ٤٠(اآلیة ] ١٢٧[
  ).٢٦/ ٥(المحكم ] ١٢٨[
  ).١٤٣-١٤٢ص (المفردات ] ١٢٩[
  .بترتیب الزاوى) ١٥/ ٢(القاموس ] ١٣٠[
  )١٣ص (كتاب عقیدة ختم النبوة للدكتور أحمد بن سعد الغامدي ] ١٣١[
  ).١٦ص (المصدر السابق ] ١٣٢[
لم          ] ١٣٣[ ھ وس ي صلى اهللا علی اه النب ي، تبن ن شراحیل الكعب ة ب ن حارث ان   زید ب وك

ة       ت اآلی ى نزل د حت ن محم د ب دعى زی اِئِھمْ {ی وُھْم آلَب دھا    } اْدُع ا بع درا وم ھد ب ش
  ).٥٤٦ -٥٤٥/ ١(اإلصابة . واستشھد في غزوة مؤتة

  ).١٦/ ٢٢(تفسیر الطبري ] ١٣٤[
  ).٤٩٤/ ٣(تفسیر ابن كثیر ] ١٣٥[
ري  ] ١٣٦[ یر الطب وي  )١٦/ ٢٢(تفس یر البغ ي  ) ٥٦٥/ ٦(، وتفس یر القرطب وتفس
)١٩٦/ ١٤.(  
وفي سنة تسع        ] ١٣٧[ راء السبعة، ت د الق وفي، أح عاصم بن أبي النجود الضریر الك

  ).٤٠ -٥/٣٨(تھذیب التھذیب . وعشرین ومائة، وقیل غیر ذلك
ام          ] ١٣٨[ ي أی ان قاضي مشق ف راء السبعة، ك د الق عبد اهللا بن عامر الیحصبي، أح

ا سنة    وفي بھ ة    الولید بن عبد الملك وإمام مسجد دمشق وت اني عشرة ومائ ذیب  . ثم تھ
  ).٢٧٥، ٢٧٤/ ٥(التھذیب 

  .من سورة المائدة) ٣(اآلیة ] ١٣٩[
  ).٢٨ -٢٧ص (كتاب عقیدة ختم النبوة ] ١٤٠[
  ).١٢/ ٢(تفسیر ابن كثیر ] ١٤١[
نھس] ١٤٢[ ا   : ال ذ بجمیعھ نھش األخ نان، وال أطراف األس م ب ذ اللح ة . أخ / ٥(النھای

١٣٦.(  



وٍح    {باب : حھ، كتاب التفسیرأخرجھ البخاري في صحی] ١٤٣[ َع ُن ا َم ُذرِّیََّة َمْن َحَمْلَن
لم  ٤٧١٢ح ) ٣٩٦، ٨/٣٩٥(انظر فتح الباري . }ِإنَُّھ َكاَن َعْبدًا َشُكورًا ، وأخرجھ مس

  ).١٢٧/ ١(باب أدنى الجنة منزلة فیھا : في صحیحھ، كتاب اإلیمان
ھور اشتراه ثم أعتقھ ثوبان مولى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم صحابي مش] ١٤٤[

ص،     . رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فخدمھ إلى أن مات م حم ة ث ى الرمل ثم تحول إل
  ٩٦٧رقم ) ١/٢٠٥(اإلصابة . ھـ ٥٤ومات بھا سنة 

  ).٤٣٨/ ١(النھایة . أي الذھب والفضة] ١٤٥[
  ).١٧٢/ ١(النھایة . أي مجتمعھم، وموضع سلطانھم، ومستقر دعوتھم] ١٤٦[
تن     أخرجھ] ١٤٧[ ر الف اب ذك بھذا اللفظ أبو داود في السنن، كتاب الفتن والمالحم، ب

ا  ند  ٤٢٥٢ح ) ٤٥٢، ٤٥٠/ ٢(ودالئلھ ي المس د ف ام أحم ھ اإلم ) ٢٧٨/ ٥(، وأخرج
تن           ن الف ا یكون م اب م تن، ب اب الف ي السنن، كت ، وأخرجھ  )١٣٠٤/ ٢(وابن ماجة ف

اب ھالك    كت" یسبي بعضھم بعضا"مختصرا مسلم في صحیحھ إلى قولھ  تن، ب اب الف
  ، )١٧١/ ٨(ھذه األمة 

ي    "وكذلك أخرج مسلم آخره من قول  ة من أمت زال طائف اب    ...." ال ت ارة ب اب اإلم كت
لم     ھ وس لى اهللا علی ھ ص اھرین    "قول ي ظ ن أمت ة م زال طائف خ ... ال ت ، )٥٢/ ٦"(ال

ي ال تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمت"وأخرج الترمذي في السنن بعضھ من قولھ 
ھ  - ى قول دي -إل ي بع تن " ال نب اب الف رج  :كت ى یخ اعة حت وم الس اء ال تق ا ج اب م ب

  .، وقال ھذا حدیث حسن صحیح٢٢١٨ح ) ٤٩٩، ٤٩٨/ ٤(كذابون 
   
ي السنن     ] ١٤٨[ دارمي ف م      ) ٢٧/ ١(أخرجھ ال ره صاحب المشكاة من قس د اعتب وق

  ).١٢٨/ ٣(الحسان وارتضاه األلباني المحقق 
لم   البخاري في ] ١٤٩[ ھ وس . صحیحھ، كتاب المناقب باب خاتم النبیین صلى اهللا علی

اب الفضائل     ٣٥٣٤ح ) ٥٥٨/ ٦(فتح الباري : انظر حیحھ، كت لم في ص اب  : ، ومس ب
  ).٦٥/ ٧(ذكر كونھ صلى اهللا علیھ وسلم خاتم النبیین 

ب ] ١٥٠[ اب المناق حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ لى اهللا : أخرج ین ص اتم النبی اب خ ب
لم و  ھ  علیھ وس ظ ل اري   : انظر . اللف تح الب ي    ٣٥٣٥ح ) ٥٥٨/ ٦(ف لم ف ، وأخرجھ مس

  ).٦٤/ ٧(باب ذكر كونھ صلى اهللا علیھ وسلم خاتم النبیین : صحیحھ، كتاب الفضائل
  ).٦٤ص (تقدم تخریجھ ] ١٥١[
ي       : أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الصالة ] ١٥٢[ رآن ف راءة الق اب النھي عن ق ب

  ).٤٨/ ٢(الركوع والسجود 
د شھد    ] ١٥٣[ لم، وق سعد بن أبي وقاص واسم أبیھ مالك بن أھیب وكان سابع من أس

دعوة    مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم المشاھد كلھا، وأحد العشرة، وكان مجاب ال
م  ) ٣٢ -٢/٣٠(اإلصابة  . ھـ  ٥٤وھو أول من رمى بسھم في سبیل اهللا توفي سنة  رق

٣١٩٤.  
عثة بعشر سنین تربى في حجر النبي صلى اهللا  علي بن أبي طالب ولد قبل الب] ١٥٤[

علیھ وسلم وشھد معھ المشاھد كلھا ماعدا غزوة تبوك، حیث استخلفھ النبي صلى اهللا  
ھ    علیھ وسلم على المدینة، وھو رابع الخلفاء الراشدین وأحد العشرة المبشرین ومناقب



م  ) ٥٠٣ -٢/٥٠١(اإلصابة . ھـ ٤٠كثیرة، قتل على ید عبد الرحمن بن ملجم عام  رق
٥٦٩٠.  

تح      : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المغازي] ١٥٥[ وك، انظر ف اب غزوة تب ب
حابة     ٤٤١٦ح ) ١١٢/ ٨(الباري  اب فضائل الص حیحھ، كت : ، وأخرجھ مسلم في ص

  ).١٢٠/ ٧(باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ 
/ ١٣(فتح الباري : انظر. أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الفتن واللفظ لھ] ١٥٦[

تن   ٧١٢١ح ) ٨٢، ٨١ اب الف حیحھ، كت ي ص لم ف را مس ھ مختص اب إذا : ، وأخرج ب
  )٨/١٧٠(تواجھ المسلمان بسیفیھما 

ن      ] ١٥٧[ ن أخت سعد ب و اب جابر بن سمرة بن جنادة العامري لھ وألبیھ صحبة، وھ
  .١٠١٨رقم ) ٢١٣/ ١(اإلصابة . ھـ ٧٤أبي وقاص، توفي سنة 

  ).٦/٤(باب الناس تبع لقریش : سلم في صحیحھ، كتاب اإلمارةأخرجھ م] ١٥٨[
ن        ] ١٥٩[ د، روى عن جابر ب ا واح اني وھم ارظ الكن ویقال إبراھیم بن عبد اهللا بن ق

ات       ي الثق ان ف ن حب ره اب رھم، ذك رة وغی ي ھری د اهللا وأب ذیب  . عب ذیب التھ / ١(تھ
١٣٤.(  

ال  ] ١٦٠[ ل الص اب فض ج، ب اب الح حیحھ كت ي ص لم ف ھ مس ة أخرج جدي مك ة بمس
  ).١٢٥، ١٢٤/ ٤(والمدینة 

ي أسماء رسول    : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المناقب] ١٦١[ باب ما جاء ف
لم، انظر    ھ وس اري   : اهللا صلى اهللا علی تح الب لم،   ٣٥٣٢ح ) ٥٥٤/ ٦(ف ، وأخرجھ مس

  ).٨٩/ ٧(باب في أسمائھ صلى اهللا علیھ وسلم، واللفظ لھ : كتاب الفضائل
  .سالة ماجستیر مطبوعةوھي ر] ١٦٢[
  ).٥٥ص (عقیدة ختم النبوة ] ١٦٣[
مسیلمة بن ثمامة بن كبیر الكذاب، ادعى النبوة في آخر حیاة النبي صلى : ھو] ١٦٤[

ل              لم قب ھ وس ي صلى اهللا علی وفي النب ي أواخر سنة عشر وت ك ف لم، وذل اهللا علیھ وس
ي بكر رضي اهللا عن          ر ألب تظم األم ا ان ھ، فلم ى فتنت ن    القضاء عل د ب ھ خال دب ل ھ، انت

ذاب        ل مسیلمة الك وي فقت ى رأس جیش ق د عل ة . الولی  -٣٢٣/ ٦، ٥٢ -٤٩/ ٥(البدای
  ).٢٢٦/ ٧(واألعالم ) ٣٢٧

د من          ] ١٦٥[ ي وف لم ف ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب دم عل طلیحة بن خویلد األسدي، ق
اة ٩بني أسد سنة  رسول   ھـ، وأسلموا، ولما رجعوا ارتد طلیحة، وادعى النبوة في حی

ى          . اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ر إل انھزم طلیحة وف د، ف ن الولی د ب ر خال و بك سیر إلیھ أب
/ ٢(اإلصابة . ھـ ٢١الشام ثم أسلم وحسن بالؤه في الفتوح، واستشھد في نھاوند سنة 

  ).٣/٢٣٠(، واألعالم ٤٢٩٠رقم ) ٢٢٦
د   ] ١٦٦[ اب الشھداء الع : انظر .ولأخرجھ البخاري في صحیحھ، كناب الشھادات، ب

  .٢٦٤١ح ) ٢٥١/ ٥(فتح الباري 
  ).٥٦٥/ ٦(معالم التنزیل للبغوي ] ١٦٧[
حبة،      : ھو] ١٦٨[ ھ ص ھ وألبی د األسلمي ل عبد اهللا بن أبي أوفى واسمھ علقمة بن خال

انین         ا سنة ثم ات بھ ة، وم زل الكوف ث شھیرة ن اإلصابة  . شھد الحدیبیة، وروى أحادی
  .٤٥٥٥رقم ) ٢٧١/ ٢(



  .باب من سمى بأسماء األنبیاء: خاري في صحیحھ، كتاب األدبأخرجھ الب] ١٦٩[
  ).١٠/٥٧٧(فتح الباري : انظر

  ).١٣٣/ ٣(أخرجھ أحمد في المسند ] ١٧٠[
اطي         ] ١٧١[ ة المحاربي الغرن ن عطی رحمن ب د ال ن عب ب ب واسمھ عبد الحق بن غال

داودي طبقات المفسرین لل. ھـ ٥٤١مفسر فقیھ، عارف باألحكام والحدیث، توفي سنة 
)٢٦٥/ ١ (  

  ).٣/٢٨٢(واألعالم 
  ).١٩٦/ ١٤(تفسیرالقرطبي ] ١٧٢[
و الفضل   ] ١٧٣[ ام أھل     : عیاض بن موسى بن عیاض السبتي، أب الم المغرب وإم ع

  ).٩٩/ ٤(األعالم . ھـ ٥٤٤الحدیث في وقتھ، توفي عام 
  ).٢/١٠٧١(الشفا ] ١٧٤[
دث،  ] ١٧٥[ ر مح ي، مفس یني األلوس د اهللا الحس ن عب ود ب احب محم و ص ب وھ أدی

  ).١٧٦/ ٧(ھـ، األعالم  ١٢٧٠كتاب روح المعاني، توفي سنة 
  ).٣٩، ٣٢/ ٢٢(روح المعاني ] ١٧٦[
  .بتصرف) ١٥٦، ١٥٥/ ٥(مجموع الفتاوى ] ١٧٧[
لم  ] ١٧٨[ أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى اهللا علیھ وس
)٤١/ ٤.(  
  ).٧٧/ ٢(تفسیر ابن كثیر ] ١٧٩[
  .من سورة المائدة) ٦٧(اآلیة  ]١٨٠[
  .من سورة النحل) ٨٢(اآلیة ] ١٨١[
  .من سورة العنكبوت) ١٨(من سورة النور، و اآلیة ) ٥٤(اآلیة ] ١٨٢[
  .من سورة الشورى) ٤٨(اآلیة ] ١٨٣[
  ).٦٩/ ١(زاد المعاد، البن القیم ] ١٨٤[
  .من سورة التوبة) ١٢٨(اآلیة ] ١٨٥[
  .حزابمن سورة األ) ٣٩(اآلیة ] ١٨٦[
  .بتصرف) ٤٩٢/ ٣(تفسیر ابن كثیر ] ١٨٧[
  .من سورة النجم) ٤، ٣(اآلیتان ] ١٨٨[
ھ شرعا   : أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الفضائل] ١٨٩[ باب وجوب امتثال ما قال
)٩٥/ ٧.(  
  .من سورة الحجر) ٩(اآلیة ] ١٩٠[
زال  : "باب قولھ من : أخرجھ بھذا اللفظ مسلم في صحیحھ، كتاب اإلمارة] ١٩١[ ال ت

  ).٥٣، ٦/٥٢..." (طائفة من أمتي
/ ١(واللفظ لھ، وابن أبي عاصم في السنة ) ١٢٦/ ٤(أخرجھ أحمد في مسنده ] ١٩٢[

ة    ٤٩ح ) ٢٧ ي السنن، المقدم ن ماجة ف دین     : ، واب اء الراش اع سنة الخلف اب اتب / ١(ب
تدرك   ٤٣ح ) ١٦ ي المس اكم ف ي       ) ١/٩٦(، والح ة ف الل الجن ي ظ اني ف ال األلب وق
  ).٢٧٠/ ١(یج السنة تخر

  ".حدیث صحیح"



مع    ] ١٩٣[ بھان س ن أص ل م ز وقی ن رامھرم لھ م ي أص د اهللا الفارس و عب لمان أب س
ي         ى وقوعھ ف ك إل ھ وتسبب ذل ا عن بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم قبل مبعثھ فتغرب بحث

أول مشاھده الخندق، وكان رضي اهللا عنھ خیرا فاضال . الرق ومّن اهللا علیھ باإلسالم
  .٣٣٥٧رقم ) ٦١، ٢/٦٠(اإلصابة . ھـ ٣٥عالما زاھدا، توفي عام  حبرا

د أن          : الرجیع] ١٩٤[ ى بع ھ األول ھ رجع عن حالت ا ألن روث، سمي رجیع القذرة وال
  ).٢٠٣/ ٢(النھایة . كان طعاما أو علقا

  ).١٥٤/ ١(باب االستطابة : أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الطھارة] ١٩٥[
  ).١٥٣/ ٥(ه أخرجھ أحمد في مسند] ١٩٦[
د           ] ١٩٧[ دت بع دیق ول ر الص ي بك ت أب ؤمنین واسمھا عائشة بن دیقة أم الم ھي الص

ت تسع            لم وھي بن ھ وس ي صلى اهللا علی ا النب البعثة بأربع سنوات أو خمس وتزوجھ
وكانت رضي اهللا عنھا من أعلم الصحابة وأفقھھم، وكانت أحب نساء النبي صلى اهللا  

  .٧٠٤٠رقم ) ٣٥٠ -٣٤٨/ ٤(إلصابة ا. ھـ٥٨علیھ وسلم، توفیت عام 
َیا َأیَُّھا { باب تفسیر قولھ تعالى : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التفسیر] ١٩٨[

  .٤٦١٢ح ) ٢٧٥/ ٨(، انظر فتح الباري } الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربَِّك
د     ] ١٩٩[ اب التوحی حیحھ، كت ول اهللا  : أخرجھ البخاري في ص اب ق الى  ب ا   { تع ا َأیَُّھ َی

فتح الباري : ، انظر}الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربَِّك َوِإْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُھ
  .٧٥٣١ح ) ٥٠٣/ ١٣(
  .من سورة األحزاب) ٣٧(اآلیة ] ٢٠٠[
  ).١٣/ ٢٢(أخرجھ الطبري في تفسیره ] ٢٠١[
  .مادة عصم) ٤٠٣ /١٢(لسان العرب ] ٢٠٢[
  ).٤٠٤/ ١٢(لسان العرب ] ٢٠٣[
  ).٤٠٥/ ١٢(المصدر السابق ] ٢٠٤[
]١٥٣، ٤/١٥٢] (٢٠٥.(  
ددة      -الزّجاج ] ٢٠٦[ زاي والجیم المش تح ال ن        -بف ن السري ب راھیم ب حاق إب و إس أب

رآن، روى عن         اني الق ي مع ا ف ا صنف كتاب سھل الزجاج النحوي كان عالما أدیبا دیِّن
  ).٣٢/ ١(وفیات األعیان . ھـ ٣١١وغیرھما، توفي في بغداد سنة  المبرد وثعلب

  ).٤٠٥/ ١٢(لسان العرب ] ٢٠٧[
  .بشرح الدكتور محمد حسین) ٣٧ص (دیوان األعشى ] ٢٠٨[
  ).٢٦/ ٤(تفسیر الطبري ] ٢٠٩[
  ).٣٩/ ٤(نسیم الریاض في شرح الشفا للقاضي عیاض ] ٢١٠[
  .من سورة الحاقة) ٤٧إلى  ٤٤(اآلیات ] ٢١١[
  .من سورة الشورى) ٢٤(اآلیة ] ٢١٢[
  ).٤١٧/ ٤(تفسیر ابن كثیر ] ٢١٣[
  .من سورة اإلسراء) ٧٥، ٧٤، ٧٣(اآلیات ] ٢١٤[
  ).٥٣/ ٣(تفسیر ابن كثیر ] ٢١٥[



طلحة بن عبید اهللا بن عثمان التیمي القرشي أبو محمد، أحد العشرة المبشرین ] ٢١٦[
اإلصابة  . توفي سنة ست وثالثین من الھجرة بالجنة، وأحد الثمانیة السابقین لإلسالم، 

)٢٢٢، ٢٢٠/ ٢.(  
  ).١٢٢ص (تقدم تخریجھ ] ٢١٧[
ال،       ] ٢١٨[ ھ فاض ي اهللا عن ان رض ھ وك ل أبی لم قب ن العاص أس رو ب ن عم د اهللا ب عب

  ).٣٤٤ -٣٤٣/ ٢(اإلصابة . ھـ وقیل غیر ذلك ٦٥حافظا عالما، توفي بالشام سنة 
اب   )١٩٢، ١٦٢/ ٢( أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده] ٢١٩[ ، وأبو داود في سننھ، كت

م م   : العل اب العل ي كت اب ف تدرك  ٣٦٤٦خ ) ٦٠/ ٤(ب ي المس اكم ف ، ١/١٠٤(، والح
  .وصححھ ووافقھ الذھبي) ١٠٥

ي مسنده    ] ٢٢٠[ د ف ر    ). ٣٦٠، ٢/٣٤٠(أخرجھ أحم اب الب ي سننھ، كت ذي ف والترم
الة زاح  : والص ي الم اء ف ا ج اب مم ال ١٩٩٠ح ) ٣٥٧/ ٤(ب ن  : وق دیث حس ذا ح ھ

  صحیح
  ).٧٤٦/ ٢(الشفا ] ٢٢١[
  ).٢٩٠، ٢٨٩/ ١٠(مجموع الفتاوى ] ٢٢٢[
  .أي مرضعتھ] ٢٢٣[
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب اإلیمان، باب اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا ] ٢٢٤[

  ).١٠٢، ١٠١/ ١(علیھ وسلم 
تدرك  ] ٢٢٥[ ي المس اكم ف ھ الح ى  ) ٢١٧ -٢١٦/ ٣(أخرج حیح عل دیث ص ال ح وق
م یخرجاه   ش لم ول وة       . رط مس ل النب ي دالئ یم ف و نع وأخرجھ  ). ١٤٥ص (وأخرجھ أب

ي    . بتحقیق عبد المعطي قلعجي  ) ٣٤/ ٢(البیھقي في دالئل النبوة  ر ف ن كثی وأورده اب
ة    ة والنھای رى   ). ٢٨٨/ ٢(البدای ائص الكب ي الخص یوطي ف ، ١٥١/ ١(وأورده الس

١٥٢.(  
ة،    أم أیمن موالة النبي صلى اهللا عل] ٢٢٦[ ت ثعلب ة بن یھ وسلم وحاضنتھ واسمھا برك

  ).٤١٦، ٤١٥/ ٤(اإلصابة . وھي أم أسامة بن زید بن حارثة
ل            ] ٢٢٧[ ھ كف قیق أبی لم، ش ھ وس ي صلى اهللا علی م النب ب ع د المطل ن عب أبو طالب ب

الم       ى اإلس ت عل م یم ھ ول د بعثت ره بع ھ ونص لم وذب عن ھ وس لى اهللا علی ي ص . النب
  ).١١٨، ١١٥/ ٤(اإلصابة 

وة  ] ٢٢٨[ ل النب ي دالئ یم ف و نع ھ أب ي ). ١٤٤ص (أخرج یوطي ف وأورده الس
  .وعزاه إلى ابن سعد وأبي نعیم وابن عساكر) ١٥١/ ١(الخصائص الكبرى 

مھ          ] ٢٢٩[ ان اس یس وك د الق ن عب ان م ھ ك ال إن ارى یق ان النص ن رھب ب م : راھ
  .جرجیس

  ).٢٨٦/ ٢(البدایة 
وة       ] ٢٣٠[ ل النب ي دالئ یم ف و نع ي   )١٢٨ -١٢٥ص (أخرجھ أب ي ف ، وأخرجھ البیھق

وة  ل النب ي ) ٢٧، ٢٦/ ٢(دالئ ي قلعج د المعط ق عب ي . بتحقی یوطي ف وأورده الس
  .وعزاه للبیھقي) ١٤٤، ١٤٢/ ١(الخصائص الكبرى 



ي    . أحمد بن عبد اهللا بن أحمد األصبھاني وأبو نعیم] ٢٣١[ ات ف ن الثق حافظ مؤرخ م
ل   : ھـ من مؤلفاتھ ٤٣٠الحفظ والروایة، ولد ومات بأصبھان عام  اء ودالئ حلیة األولی

  ).١٥٧/ ١(األعالم . النبوة
  ).١٤٧ -١٤٣ص (انظر ] ٢٣٢[
ا  ] ٢٣٣[ ھورة ومنھ انیف المش احب التص ي، ص ین البیھق ن الحس د ب نن : أحم الس

نة    د س وة، ول ل النب ان، ودالئ عب اإلیم رى، وش نة   ٣٨٤الكب وفي س ـ وت ـ ٤٥٨ھ . ھ
  )١/١١٦(م واألعال) ١١٣٢/ ٣(تذكرة الحفاظ 

  ).٤٢، ٣٠/ ٢(انظر ] ٢٣٤[
و         ] ٢٣٥[ ھ نح ب ل ؤرخ أدی افظ م یوطى ح ر الس ي بك ن أب رحمن ب د ال  ٦٠٠(عب

  ).٣٠٢ -٣٠١/ ٣(األعالم . ھـ ٩١١ھـ وتوفي سنة  ٨٤٩ولد سنة ) مصنف
  ).١٥٢، ١٤٨/ ١: (انظر] ٢٣٦[
ـ   ٧٤٠علي بن محمد بن علي المعروف بالشریف الجرجاني ولد سنة  : ھو] ٢٣٧[ ھ

  ).٧/ ٥(األعالم . ھـ لھ كتاب التعریفات، وشرح المواقف وغیرھما ٨١٦وتوفي سنة 
  ).١٣٤ص (شرح المواقف ] ٢٣٨[
من عدة طرق والحدیث لھ شواھد ) ٢٤ص (أخرجھ أبو نعیم في دالئل النبوة ] ٢٣٩[

  ).٦٦، ٦٣/ ١(متعددة أوردھا السیوطي في الخصائص الكبرى 
  .رةمن سورة البق) ١٤٢(اآلیة ] ٢٤٠[
باب كراھیة التعري في الصالة : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الصالة] ٢٤١[

ا  اري    . وغیرھ تح الب اب     ٣٦٤ح ) ٤٧٤/ ١(انظر ف حیحھ، كن لم في ص ھ مس وأخرج
  ).١٨٤/ ١(باب االعتناء بحفظ العورة : الحیض

  .من سورة الشورى) ٥٢(اآلیة ] ٢٤٢[
  ).١٢٢/ ٤(تفسیر ابن كثیر ] ٢٤٣[
ھ   محم] ٢٤٤[ یمن ل اء ال ن كبارعلم د، م ھ مجتھ وكاني، فقی د الش ن محم ي ب ن عل د ب
  ).٢٩٨/ ٦: (األعالم. ھـ ١٢٥٠ھـ وتوفي سنة  ١١٧٣ولد سنة ) مؤلفا ١١٤(
  ).٥٣٠/ ٤(فتح القدیر ] ٢٤٥[
  .من سورة الضحى) ٧(اآلیة ] ٢٤٦[
  ).٩٩/ ٢٠(تفسیرالقرطبي ] ٢٤٧[
  .من سورة طھ) ٥٢(اآلیة ] ٢٤٨[
  .من سورة یوسف) ٣(اآلیة ] ٢٤٩[
  ).٤٥٨/ ٥(وفتح القدیر ) ٩٦/ ٢٠(تفسیر القرطبي ] ٢٥٠[
ر   : انظر] ٢٥١[ ن كثی ي   ) ٥٢٣/ ٥(تفسیر اب تح  )٩٧، ٩٦/ ٢٠(وتفسیر القرطب ، وف

  ).٤٥٨/ ٥(القدیر 
  ).٤٥٨/ ٥(وفتح القدیر ) ٩٧/ ٢٠(تفسیر القرطبي : انظر] ٢٥٢[
  ).٤٥٨/ ٥(یر وفتح القد) ٩٧/ ٢٠(تفسیر القرطبي : انظر] ٢٥٣[
  .من سورة البقرة) ١٤٤(اآلیة ] ٢٥٤[
  .بتصرف) ٩٧/ ٢٠(تفسیر القرطبي : انظر] ٢٥٥[
  .من سورة یوسف) ٣(اآلیة ] ٢٥٦[



  ).١٢٠/ ٩(تفسیر القرطبي ] ٢٥٧[
  ).٣/٤(فتح القدیر ] ٢٥٨[
ھ        : ھو] ٢٥٩[ دیث، ول اظ الح وفي العبسي، من حف عثمان بن محمد بن أبي شیبة الك

تاریخ بغداد . ھـ ٢٣٩ھـ وتوفي سنة  ١٥٦المسند، والتفسیر، ولد سنة  :من المصنفات
)٣٨٢/ ١١.(  
داد   )١٤٤٧/ ٤(أخرجھ ابن عدي في الكامل ]٢٦٠[  اریخ بغ / ١١( ، والخطیب في ت

٢٨٦ (  
ل     ي العل وزي ف ن الج عفاء، واب ي الض ى ف نده، والعقیل ي مس لي ف ى الموص و یعل وأب

وأورده الذھبي في المیزان ). ٣٥/ ٢(ئل النبوة ، والبیھقي في دال)١٦٦/ ١(المتناھیة 
اریخ    ) ٥٣/ ٣(وأورده ابن حجر في لسان المیزان ) ٣٥/ ٣( ي الت ر ف وأورده ابن كثی
  ).١٥٢/ ١(وأورده السیوطي في الخصائص الكبرى ) ٢٨٨/ ٢(
  ).١٦٧/ ١(العلل المنناھیة البن الجوزي ]٢٦١[ 
ھ تصانیف      محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي، حافظ، ] ٢٦٢[ ق ل ة محق مؤرخ، عالم

سیر أعالم النبالء، وتذكرة الحفاظ وغیرھا، ولد سنة  : كثیرة كییرة تقارب المئة، منھا
  ).٣٢٦/ ٥(األعالم . ھـ ٧٤٨ھـ، وتوفي سنة  ٦٧٣

  ).٣٥/ ٣(میزان االعتدال ] ٢٦٣[
ـ   ٣٠٦علي بن عمر الدارقطني الشافعي إمام عصره في الحدیث، ولد سنة ] ٢٦٤[ ھ

  ).٣١٤/ ٤(األعالم ". العلل"و " السنن" ھـولھ كتاب  ٣٨٥ي سنة وتوف
ات        ] ٢٦٥[ اب م حیح الكت ة ص ري وقاضیھا ثق ل ال جریر بن عبد الحمید الضبي نزی

  ).٧٥/ ٢(تھذیب التھذیب . سنة ثمان وثمانین ومائة
  ).٥٣/ ٣(مجھول، لسان المیزان : سفیان بن عبد اهللا بن زیاد بن جدیر] ٢٦٦[
  ).١/١٦٧(المتناھیة  العلل] ٢٦٧[
ات        ] ٢٦٨[ ام حجة، م د إم ھ، عاب ة حافظ فقی سفیان بن سعید بن مسروق الثوري، ثق

  ).٤/١١١(تھذیب التھذیب . سنة إحدى وستین ومائة
  .بتصرف) ٣/٥٣(لسان المیزان ] ٢٦٩[
ال           ] ٢٧٠[ را فاض ان خی مي، ك ب الھاش ي طال ن أب ل ب ن عقی د ب ن محم د اهللا ب عب

ذیب   . ن لم یكن متقنا في الحدیث فضعفوهموصوفا بالعبادة، ولك ذیب التھ  – ٦/١٣(تھ
١٦.(  

  ).١/١٦٧(العلل المتناھیة ] ٢٧١[
  ).٢٨٦/ ١١( ، وتاریخ بغداد )٣٥/ ٣(میزان االعتدال ] ٢٧٢[
  .من سورة األنعام) ١٦٣، ١٦٢(اآلیات ] ٢٧٣[
  .من سورة النجم) ٢(اآلیة ] ٢٧٤[
وفي    ٥٤٤فخر الرازي، ولد سنة  ھو محمد بن عمر الرازي الملقب بال] ٢٧٥[ ـ وت ھ

  ).٣١٣/ ٤(األعالم . ھـ ٦٠٦سنة 
  ).١٨ص (عصمة األنبیاء ] ٢٧٦[
  ).١٣٠/ ١(منھاج السنة النبویة ] ٢٧٧[



ولي     ] ٢٧٨[ دي، أص دین اآلم یف ال ن س و الحس ي أب الم التغلب ن س د ب ن محم ي ب عل
ام في أصول  اإلحك: ھـ، من أشھر مؤلفاتھ ٦٣١ھـ وتوفي سنة  ٥٥١باحث، ولد سنة 

  ).٣٣٢/ ٤(األعالم . األحكام
  ).١٢٨/ ١(اإلحكام في أصول األحكام ] ٢٧٩[
  :الذین خالفوا في ھذه المسألة ھم] ٢٨٠[

وھم فرقة من فرق الخوارج وقد نقل عنھم أنھم قالوا بجواز بعثة نبي علم : أ األزارقة
ھ    د نبوت ر بع ھ یكف ام    . اهللا أن ول األحك ي أص ام ف ر اإلحك ف )١/١٢٨(انظ ، والمواق

  ).٣٥٩، ٣٥٨(لإلیجي 
ة     : والفضیلیة -ب اء من جھ ى األنبی رھم من فرق الخوارج ویقولون بجواز الكفر عل

ر         ب ھو كف ل ذن اء وك ذنوب عن األنبی ى حسب    -كونھم یعتقدون جواز صدور ال عل
  .فمن ھذا الباب جوزوا صدور الكفر عنھم -اعتقادھم 

رازي   : انظر اء لل دي      واإل) ١٨ص (عصمة األنبی ام لآلم ي أصول األحك ام ف / ١(حك
ة -ج). ١٢٨ د  : الرافض ة عن بیل التقی ى س ر عل ار الكف اء إظھ ى األنبی وزوا عل د ج فق

ار اإلسالم إن   : ویعللون ذلك بقولھم. خوف الھالك، بل نقل عنھم أنھم أوجبوه إن إظھ
رام لقولھ كان مفضیا إلى القتل كان إلقاء للنفس في التھلكة، وإلقاء النفس في التھلكة ح

ار     ١٩٥اآلیة } َوال ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْھُلَكة{: تعالى ان إظھ رة، وإذا ك من سورة البق
  ).١٨ص (عصمة األنبیاء للرازي : انظر. اإلسالم حراما كان إظھار الكفر واجبا

ھ الفصل     -د ي كتاب ر السمناني       ): "٤/٢(ذكر ابن حزم ف ي جعف اب أب ي كت ھ رأى ف أن
ى    : الموصل صاحب الباقالني أنھ كان یقولقاضي  ھ جائز عل كل ذنب دق أو جل فإن

  ".وجائز علیھم أن یكفروا: الرسل حاشا الكذب في التبلیغ فقط، قال
دیة زوج          ] ٢٨١[ ن قصي القرشیة األس د العزى ب ن عب د ب ن أس خدیحة بنت خویلد ب

ت ب         ا، توفی ھ مطلق دقت ببعثت لم وأول من ص ھ وس ي    النبي صلى اهللا علی د خروج بن ع
  .ھاشم من الشعب

  ).٢٧٦ - ٤/٢٧٣(اإلصابة 
اري   : انظر . أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التفسیر ] ٢٨٢[ تح الب ) ٧١٥/ ٨(ف

  .٤٩٥٣ح 
  .من سورة الشعراء) ٢١٤(اآلیة ] ٢٨٣[
ام الرسول          ] ٢٨٤[ د أعم ة وھو أح و عتب ھ أب د المطب وكنیت اسمھ عبد العزى بن عب

ھ       صلى اهللا علیھ وسلم، كا لم والبغضة ل ھ وس ن كثیر األذیة لرسول اهللا صلى اهللا علی
  ).٥٦٤/ ٤(تفسیر ابن كثیر . ولدینھ

یر     ] ٢٨٥[ اب التفس حیحھ كت ي ص اري ف ھ البخ اب : أخرح یَرَتَك   {ب ِذْر َعِش َوَأْن
  .، واللفظ لھ٤٧٧٠ح ) ٥٠١/ ١٨(فتح الباري : ، انظر}اَألْقَرِبیَن

لم  اسمھ عمرو بن ھشام، وكان من أش] ٢٨٦[ د الناس عداوة للنبي صلى اهللا علیھ وس
  ).٤٧ -٢٣/ ١(ابن األثیر . قتل یوم بدر

  ).١٨٢/ ٧(تفسیر الطبري : انظر] ٢٨٧[
  .من سورة األنعام) ٣٣(اآلیة ] ٢٨٨[



ي أول    ] ٢٨٩[ ات ف ا، وم ھد حنین ة، وش ن المؤلف ان م ي، ك ریق الثقف ن ش نس ب األخ
  ).٤٠ -٣٩/ ١(اإلصابة . خالفة عمر

یره أخرج] ٢٩٠[ ي تفس ري ف یره  )١٨٢/ ٧(ھ الطب ي تفس ر ف ن كثی / ٢(، وأورده اب
١٣٠.(  

فیان القرشي األموي، مشھور باسمھ          ] ٢٩١[ و س ة أب ن أمی اسمھ صخر بن حرب ب
ة    وكنیتھ، أسلم عام الفتح وشھد حنینا والطائف وكان من المؤلفة، توفي في آخر خالف

  .عثمان
  ).١٧٣، ١٧٢/ ٢(اإلصابة 

ل اسمھ   ھرقل ھو ملك] ٢٩٢[ راء وسكون        -الروم، وھرق تح ال اء وف وھو بكسر الھ
  ).٣٣/ ١(فتح الباري . ولقبھ قیصر، كما یلقب ملك الفرس كسرى ونحوه -القاف

وحي ] ٢٩٣[ اري   : انظر . الحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب بدء ال تح الب ف
  .٧ح ) ٣١/ ١(
  ).٧٦٩ – ٢/٧٦٨(الشفا ] ٢٩٤[
زاح  أخرجھ أبو داود في ] ٢٩٥[  -٢٧٠/ ٥(السنن، كتاب األدب، باب ما جاء في الم

ي     : ، وأخرجھ الترمذي في السنن، كتاب البر والصلة٤٩٩٨ح ) ٢٧١ ا جاء ف اب م ب
  .ھذا حدیث حسن صحیح غریب: ، وقال١٩٨٩ح ) ٣٥٧/ ٤(المزاح 

دنیا   ] ٢٩٦[ ي ال ن أب م  ) ٢٣٣ص (مناھل الصفا   : انظر . عزاه السیوطي إلى اب ح رق
١٢٧٠.  

ند  ] ٢٩٧[ ي المس د ف ام أحم ھ اإلم نن،  )٣٤٠/ ٢(أخرج ي الس ذي ف ھ الترم ، وأخرج
زاح   : كتاب البر والصلة ي الم ال ) ٣٥٧/ ٤(باب ما جاء ف حیح   : وق دیث حسن ص . ح

ع       ي المجم ا ف ر كم ن عم / ٨(وأخرجھ الطبراني في الصغیر واألوسط والكبیر عن اب
وسط عن أبي ھریرة كما والطبراني في األ" وفیھ من لم أعرفھ: "، وقال الھیثمي)٨٩

  ).٨٧٨، ٨٧٧/ ٢(الشفا : وانظر.إسناده حسن: وقال الھیثمي) ١٧/ ٩(في المجمع 
  .من سورة القلم) ٤(اآلیة ] ٢٩٨[
لى اهللا       ] ٢٩٩[ م الرسول ص ي الھاشمي ع م القرش ن ھاش ب ب د المطل ن عب اس ب العب

لم وكتم إسالمھ،  علیھ وسلم، ولد قبل الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بسنتین یقال إنھ أس
ة سنة            ات بالمدین ین، م وم حن ت ی تح وثب ل، وشھد الف تح بقلی ھاجر إلى المدینة فبل الف

  ).٢/٢٦٣(اإلصابة . اثنتین وثالثین
  ).١٣٩ص (تقدم تخریجھ ] ٣٠٠[
وة    ] ٣٠١[ ل النب ي دالئ یم ف و نع ھ أب وة   )١٤٣ص (أخرج ل النب ي دالئ ي ف ، والبیھق
ي ال)٣٤، ٢/٣٣( یوطي ف رى ، وأورده الس ائص الكب زاه )١٥٠، ١/١٤٩(خص ، وع

ال   : البن راھویھ في مسنده وابن إسحاق والبزار والبیھقي وأبي نعیم وابن عساكر وق
ات    : قال ابن حجر ھ ثق ة     . إسناده حسن متصل ورجال ي البدای ر ف ن كثی / ٢(وأورده اب

٢٨٧.(  
رى    ] ٣٠٢[ ي الخصائص الكب ن     ) ١٥٠/ ١(أورده السیوطي ف یم واب ي نع وعزاه ألب

  .عساكر



: انظر . باب الترغیب في النكاح: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب النكاح] ٣٠٣[
اري    تح الب اح    ٥٠٦٣ح ) ١٠٤/ ٩(ف اب النك حیحھ، كت لم في ص ھ مس اب : ، وأخرج ب

  ).١٢٨/ ٤. (استحباب النكاح لمن تاقت نفسھ إلیھ
  ).١٥١ص (انظر تخریجھ ] ٣٠٤[
  ).٣١٩/ ٤(مجموع الفتاوى ] ٣٠٥[
  ).٢٩٣/ ١٠(مرجع السابق ال] ٣٠٦[
  .من سورة الفتح) ٢(اآلیة ] ٣٠٧[
  .من سورة عبس) ٣، ٢، ١(اآلیات ] ٣٠٨[
  ).٢١٢/ ١٩(تفسیرالقرطبي ] ٣٠٩[
ل     ] ٣١٠[ ي اسمھ فقی ف ف وم اختل ن أم مكت ل : اب ر،   : عمرو وقی رو أكث د اهللا، وعم عب

اجرین ا  ل  وھو ابن قیس بن زائدة القرشي، أسلم قدیما بمكة وكان من المھ ین، قی : ألول
  ).٥١٧ -٥١٦/ ٢(اإلصابة . استشھد بالقادسیة وقیل مات بالمدینة

  ).٤٧٠/ ٤(تفسیر ابن كثیر ] ٣١١[
  .من سورة األنفال) ٦٨، ٦٧(اآلیتان ] ٣١٢[
  .من سورة التوبة) ٤٣(اآلیة ] ٣١٣[
  ).١٥٥، ١٥٤/ ٨(تفسیر القرطبي ] ٣١٤[
اري األوسي، ع      ] ٣١٥[ ع األنص ن ران دیج ب ن خ ع ب لى اهللا  راف ي ص ى النب رض عل

ي      ات ف دھا، م ا بع علیھ وسلم یوم بدر فاستصغره وأجازه یوم أحد فخرج بھا وشھد م
  ).٤٨٤، ٤٨٣/ ١(اإلصابة . زمن معاویة

ھ شرعا   : أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الفضائل] ٣١٦[ باب وجوب امتثال ما قال
  ).٩٥/ ٧(الرأي دون ما ذكره صلى اهللا علیھ وسلم من معایش الدنیا على سبیل 

  ).٩٥/ ٧(أخرجھ مسلم في صحیحھ ] ٣١٧[
  ).٩٥/ ٧(أخرجھ مسلم في صحیحھ ] ٣١٨[
ام     ] ٣١٩[ راق، إم ل الع والھم، نزی ي، م دني المطلب ار الم ن یس حاق ب ن إس د ب محم

  ).٣٨/ ٩(تھذیب التھذیب . ھـ ١٥٠المغازي، مات سنة 
ن الجموح األنصاري الخزرجي، شھ       ] ٣٢٠[ ذر ب ن المن ي    الحباب ب ات ف درا، م د ب

  ).١/٣٠٢(اإلصابة . خالفة عمر
اض ] ٣٢١[ ي عی فا للقاض وة  ) ٨٧٢، ٨٧١/ ٢(الش ل النب ي دالئ ي ف ھ البیھق وأخرج
ي    ) ٨٠ص (، وعزاه السیوطي في مناھل الصفا   )٣٥ -٣١/ ٣( حاق والبیھق ن اس الب

  .عن عروة والزھري وجماعة
  .أي من وقوع الخطأ] ٣٢٢[
  .أي الخطأ] ٣٢٣[
  ).٨٧٣، ٨٧٢/ ٢( الشفا] ٣٢٤[
  .أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الشھادات، باب من أقام البینة مع الیمین] ٣٢٥[

: وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب األقضیة. ٢٦٨٠ح ) ٢٨٨/ ٥(فتح الباري : انظر
  ).١٢٩، ١٢٨/ ٥(باب الحكم بالظاھر واللحن بالحجة، واللفظ لھ 

  ).٨٧٥/ ٢(الشفا ] ٣٢٦[



بارة تطلق على الشیعة الغالة وھم عدة فرق من أشھرھا اإلمامیة ع: الرافضة] ٣٢٧[
ھرھا   ن أش اد م ي االعتق رة ف ات كثی م مخالف ریة، ولھ ا عش ة، : االثن ائل اإلمام مس

ن            د ب ول زی أخوذ من ق ت وأصل تسمیتھم بالرافضة م ي آل البی والصحابة، والغلو ف
ا،     رحم علیھم ر فت فرفضھ جماعة من    علي بن الحسین عندما ُسئل عن أبي بكر وعم

  .رفضتموني فسموا رافضة: أتباعھ فقال
  ).١٧٤ -١٧٣/ ١(، والملل والنحل، )١٤٤، ٨٩، ٨٨/ ١(مقاالت اإلسالمیین 

ات   ] ٣٢٨[ م مخالف أتباع واصل بن العطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، ولھ
  كثیرة في

ین ا     ة ب فات، والمنزل ي الص ون بنف م یقول ا أنھ اد، منھ زلتینمسائل االعتق زان . لمن می
  ٠).٤٩/ ١(، والملل والنحل )٢١، ٢٠(والفرق بین الفرق ) ٢٧٤/ ٣(االعتدال 

  ).٣٢٠/ ٤(مجموع الفتاوى ] ٣٢٩[
ذھب     ] ٣٣٠[ ت م اني وانتحل رن الث الجھمیة فرقة من الفرق التي ظھرت في بدایة الق

ي األس           االت ومن أشھرھا نف ب المق ي كت ة ف ي مسائلھ المدون ماء الجھم بن صفوان ف
ار     ة والن اء الجن الجبر، وفن ول ب ام   . والصفات والق ة لإلم ة والجھمی ى الزنادق رد عل ال

  ).٦٠، ٥٩ص (تاریخ الجھمیة والمعتزلة ). ٦٥ص (أحمد 
اإلسماعیلیة، القرامطة، والنصیریة، : عبارة تطلق على عدة فرق من أشھرھا] ٣٣١[

/ ١(الملل والنحل  . تأویال وھم الذین یجعلون لكل ظاھر من الكتاب باطنا ولكل تنزیل
  ).١٦٩ص (والفرق بین الفرق ) ٤٤٧ -٤٢٦

  .بتصرف) ٣١٤ -٣١١/ ١٠(مجموع الفتاوى ] ٣٣٢[
نة  ] ٣٣٣[ وفى س تاني المت رام السجس ن ك د ب اع محم ن  ٢٥٥أتب دد م م ع ـ، لھ ھ

ان : المخالفات في مسائل العقیدة، منھا ل  . التشبیھ في الصفات، واإلرجاء في اإلیم المل
  ).١٣٧، ٣٠(، والفرق بین الفرق )١٩٣، ١٨٠/ ١( والنحل

رق الخوارج   ] ٣٣٤[ إحدى فرق الخوارج، وھم أتباع نافع بن األزرق، كانت أكثر ف
  ).٨٣ص (الفرق بین الفرق . عددا وأشدھم شوكة

  ).١١٨ص (من الخوارج، ذكرھم األشعري في المقاالت ] ٣٣٥[
رازي   )٢/ ٤(الفصل  ] ٣٣٦[ اء لل ول   )١٨ص (، وعصمة األنبی ي أص ام ف ، واإلحك

  ).١٢٨/ ١(األحكام لآلمدي 
  

على أمتھ في ضوء الكتاب  صلى اهللا علیھ وسلم كتاب حقوق النبي  - ٣  .٢٨
  ]وجوب طاعة النبي ولزوم السنة[والسنة 

  الفصل الثاني
  وجوب طاعة النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

  ولزوم سنتھ والمحافظة علیھا
  : تمھید

ع ال" ى جمی رض اهللا عل ھ   ف ھ واتباع لم وطاعت ھ وس لى اهللا علی ھ ص ان بنبی ق اإلیم خل
رعھ   ا ش رع م ھ وش ا حرم ریم م ھ وتح ا أوجب اب م دى،  . وإیج ین الھ رق اهللا ب ھ ف وب

ذي شھد   . والضالل، والرشاد، والغي، والحق، والباطل، والمعروف، والمنكر وھو ال



ال  . راط مستقیم اهللا لھ بأنھ یدعو إلیھ بإذنھ، ویھدي إلى صراط مستقیم وأنھ على ص ق
الى ِھ        {: تع ِھ ِبِإْذِن ى اللَّ ًا ِإَل ِذیرًا، َوَداِعی رًا َوَن اِھدًا َوُمَبشِّ ْلَناَك َش ا َأْرَس يُّ ِإنَّ ا النَِّب ا َأیَُّھ َی

  ].١[}َوِسَراجًا ُمِنیرًا
  ].٢[}َوِإنََّك َلَتْھِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم{: وقال تعالى
َتِقیمٍ    َفاْسَتْمِسْك ِب{: وقال تعالى َراٍط ُمْس ى ِص َك َعَل ذي   ] ٣[}الَِّذي ُأوِحَي ِإَلْیَك ِإنَّ و ال وھ

الى     ھ تع ل قول ي مث ھ ف ة ل ھ طاع رب طاعت ل ال اَع   {: جع ْد َأَط وَل َفَق ِع الرَُّس ْن ُیِط َم
  ].٤[}اللََّھ

  ].٥[}َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِلُیَطاَع ِبِإْذِن اللَِّھ{: وقولھ تعالى
ة إال عن         وھو ا وم القیام اس ی ھ، وال یسأل الن ى النجاة إال بطاعت لذي ال سبیل ألحد إل

الى   ال تع ور، ق ي القب ون ف ھ یمتحن ھ، وب ھ وطاعت ھ واتباع ان ب ِذیَن {: اإلیم َأَلنَّ الَّ َفَلَنْس
  ].٦[}ُأْرِسَل ِإَلْیِھْم َوَلَنْسَأَلنَّ اْلُمْرَسِلیَن

ھ       وھو الذي أخذ اهللا لھ المیثاق على النبی اق أن م المیث ى أممھ ذوا عل ین وأمرھم أن یأخ
  .إذا جاءھم أن یؤمنوا بھ ویصدقوه وینصروه

ان من أھل        ھ وأطاعھ ك وھو الذي فرق اهللا بھ بین أھل الجنة وأھل النار، فمن آمن ب
  .الجنة ومن كذبھ وعصاه كان من أھل النار

نَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اْلَأْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا َوَمْن ُیِطِع اللََّھ َوَرُسوَلُھ ُیْدِخْلُھ َج{: قال تعالى
ا َولَ    دًا ِفیَھ ُھ َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظیُم، َوَمْن َیْعِص اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَیَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُیْدِخْلُھ َنارًا َخاِل

  ].٧[}َعَذاٌب ُمِھیٌن
د    قاء ال د بش ھ   والوعد بسعادة الدنیا واآلخرة والوعی ق بطاعت ھ  . نیا واآلخرة معل فطاعت

ھي الصراط المستقیم وھي حبل اهللا المتین، وھي العروة الوثقى وأصحابھا ھم أولیاء 
البون  ده الغ ون وجن ھ المفلح ون وحزب زب  . اهللا المتق داء اهللا ح م أع ھ ھ الفون ل والمخ

  .إبلیس اللعین
ا   َوَیْوَم َیَعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َیَدْیِھ َی{: قال تعالى ِبیًال، َی ُقوُل َیا َلْیَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَُّسوِل َس

ْیَطا       اَن الشَّ اَءِني َوَك َد ِإْذ َج ذِّْكِر َبْع ِن ال ُن َوْیَلَتى َلْیَتِني َلْم َأتَِّخْذ ُفالنًا َخِلیًال، َلَقْد َأَضلَِّني َع
  ].٨[}ِلْلِإْنَساِن َخُذوًال

وال،   َیْوَم ُتَقلَُّب ُوُجوُھُھ{: وقال تعالى ا الرَُّس ْم ِفي النَّاِر َیُقوُلوَن َیا َلْیَتَنا َأَطْعَنا اللََّھ َوَأَطْعَن
َن اْلعَ      ْعَفْیِن ِم ْم ِض ا آِتِھ َذاِب َوَقاُلوا َربََّنا ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُكَبَراَءَنا َفَأَضلُّوَنا السَِّبیال، َربََّن

  ].٩[}َواْلَعْنُھْم َلْعنًا َكِبیرًا
  ]١٠[}ُقْل َأِطیُعوا اللََّھ َوالرَُّسوَل َفِإْن َتَولَّْوا َفِإنَّ اللََّھ ال ُیِحبُّ اْلَكاِفِریَن{: تعالىوقال 

ي           {: وقال تعالى ُدوا ِف مَّ ال َیِج َنُھْم ُث َجَر َبْی ا َش وَك ِفیَم ى ُیَحكُِّم وَن َحتَّ َك ال ُیْؤِمُن َفال َوَربِّ
  ].١١[}ُیَسلُِّموا َتْسِلیمًاَأْنُفِسِھْم َحَرجًا ِممَّا َقَضْیَت َو

الى ال تع َذاٌب   {: وق یَبُھْم َع ٌة َأْو ُیِص یَبُھْم ِفْتَن ِرِه َأْن ُتِص ْن َأْم اِلُفوَن َع ِذیَن ُیَخ َذِر الَّ َفْلَیْح
  ].١٢[}َأِلیٌم

یْ        {: وقال تعالى ُھ َعَل َم اللَّ ِذیَن َأْنَع َع الَّ َك َم وَل َفُأوَلِئ َھ َوالرَُّس یَن   َوَمْن ُیِطِع اللَّ َن النَِّبیِّ ِھْم ِم
  ].١٣[}َوالصِّدِّیِقیَن َوالشَُّھَداِء َوالصَّاِلِحیَن

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا {: وجمیع الرسل أخبروا أن اهللا أمر بطاعتھم كما قال تعالى
  ].١٤[}ِلُیَطاَع ِبِإْذِن اللَّھ



ال   فھم یأمرون بعبادة اهللا وحده وخشیتھ وحده وتقواه وحده،  ا ق وبأمرون بطاعتھم كم
  ].١٥[}َوَمْن ُیِطِع اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَیْخَش اللََّھ َوَیتَّْقِھ َفُأوَلِئَك ُھُم اْلَفاِئُزوَن{: تعالى

  ].١٦[}َأِن اْعُبُدوا اللََّھ َواتَُّقوُه َوَأِطیُعوِن{: وقال نوح علیھ السالم
  ].١٧[}یُعوِنَفاتَُّقوا اللََّھ َوَأِط{: وقال في سورة الشعراء

  ].١٨[وكذلك قال ھود وصالح وشعیب ولوط
ارا،      یال ونھ ان، ل ان، وزم والناس محتاجون إلى اإلیمان بالرسول وطاعتھ في كل مك
ام      ن الطع ك م ى ذل وج إل م أح رادى، وھ ة وف ة، جماع را وعالنی را، س فرا وحض س

ذب بالرسو   ولى  والشراب بل من النفس، فإنھم متى فقدوا ذلك فالنار جزاء من ك ل وت
ذََّب       {: عن طاعتھ كما قال تعالى ِذي َك َقى، الَّ ا اْلَأْش ى، َال َیْصالَھا ِإلَّ َفَأْنَذْرُتُكْم َنارًا َتَلظَّ

ي موضع آخر      ] ١٩[}َوَتَولَّى ال ف ا ق ھ كم دََّق   {: أي كذب بھ وتولى عن طاعت ال َص َف
وَ   ذََّب َوَت الى  ]. ٢٠[}لَّىَوال َصلَّى، َوَلِكْن َك ال تع اِھدًا      {: وق وًال َش ْیُكْم َرُس ْلَنا ِإَل ا َأْرَس ِإنَّ

ذًا     ْذَناُه َأْخ وَل َفَأَخ ْوُن الرَُّس ى ِفْرَع وًال، َفَعَص ْوَن َرُس ى ِفْرَع ْلَنا ِإَل ا َأْرَس ْیُكْم َكَم َعَل
ھِ   {: وقال تعالى]. ٢١[}َوِبیًال ٍة ِبَش لِّ ُأمَّ ُؤالِء     َفَكْیَف ِإَذا ِجْئَنا ِمْن ُك ى َھ َك َعَل ا ِب یٍد َوِجْئَن
ُم       {: وقال تعالى]. ٢٢[}َشِھیدًا وَّى ِبِھ ْو ُتَس وَل َل ُوا الرَُّس ُروا َوَعَص َیْوَمِئٍذ َیَودُّ الَِّذیَن َكَف

َأْرُض ا     ]. ٢٣[}اْل راجا وھاج مس س مى الش را، وس راجا منی ماه س د س الى ق واهللا تع
ھ      والناس إلى ھذا السراج المنیر أحوج منھم إلى اجون إلی إنھم محت السراج الوھاج، ف

ھ أذى             یس فی ر ل ھ منی م فإن ع لھ و أنف ارا، بخالف الوھاج، وھ یال ونھ سرا وعالنیة، ل
  ].٢٤"[بخالف الوھاج فإنھ ینفع تارة ویضر أخرى

ى     الى عل ولما كانت حاجة الناس إلى الرسول بھذه الدرجة فقد أوجب اهللا سبحانھ وتع
اعھم   ة الرسل واتب اد طاع الى  العب ال تع ِإْذِن    {: فق اَع ِب ا ِلُیَط وٍل ِإلَّ ْن َرُس ْلَنا ِم ا َأْرَس َوَم

ا،     ] ٢٥[}اللَِّھ م منھ د لھ فھذا اإللزام ناشئ من ضرورة العباد وحاجتھم للرسالة إذ الب
ى كل شيء،        وق، حاجتھم إل ا ف ي إصالح     "بل إن حاجتھم إلیھ فالرسالة ضروریة ف

ھ      ا أن ادھم، فكم اع الرسالة،       العباد في معاشھم ومع ي آخرتھم إال باتب م ف ال صالح لھ
  .فكذلك ال صالح لھم في معاشھم ودنیاھم إال باتباع الرسالة

ة     : واإلنسان مضطر إلى الشرع ألنھ بین حركتین ھ، وحرك ا ینفع ا م حراسة یجلب بھ
  .یدفع بھا ما یضره

، وعدلھ والشرع ھو النور الذي یبین ما ینفعھ وما یضره، والشرع نور اهللا في أرضھ
  .یین عباده، وحصنھ الذي من دخلھ كان آمنا

ات      ك یحصل للحیوان إن ذل ولیس المراد بالشرع التمییز بین الضار والنافع بالحس، ف
ز        راد بالشرع التمیی ا الم راب، وإنم العجم، فإن الحمار والجمل یمیز بین الشعیر والت

ا ف     ي تضر فاعلھ ال الت ا واألفع ع فاعلھ ي تنف ال الت ین األفع ع  ب اده، كنف ي معاشھ ومع
جاعة     ة، والش ة والعف ان، واألمان دق واإلحس ر والتص دل والب د والع ان والتوحی اإلیم
والحلم والصبر واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وصلة األرحام، وبر الوالدین، 
ھ،   ل علی ل هللا والتوك الص العم وق وإخ ار، وأداء الحق ك والج ى الممالی ان إل واإلحس

تعانة  واالة  واالس ره، وم اد ألم ھ واالنقی لیم لحكم ھ، والتس در ب ع الق ا بمواق ھ والرض ب
ھ    أداء فرائض ھ ب وى إلی ھادة، والتق ب والش ي الغی یتھ ف ھ، وخش اداة أعدائ ھ ومع أولیائ
ا       ل م ي ك لھ ف دیق رس دیقھ وتص ده، وتص واب عن اب الث ھ، واحتس اب محارم واجتن



ھ     أخبروا بھ وطاعتھم في كل ما أمروا بھ، مما ھو نفع اه وآخرت ي دنی وصالح للعبد ف
  .وفي ضد ذلك شقاوتھ ومضرتھ في دنیاه وآخرتھ

فلوال الرسالة لم یھتد العقل إلى تفاصیل النافع والضار في المعاش والمعاد فمن أعظم 
ھ،    یھم كتب زل عل لھ، وأن یھم رس ل إل یھم أن أرس ة عل رف من اده وأش ى عب م اهللا عل نع

  .ذلك لكانوا بمنزلة البھائم بل أشر حاال منھاودون لھم الصراط المستقیم، ولوال 
و         ا فھ ا وخرج عنھ ة، ومن ردھ ر البری فمن قبل رسالة اهللا واستقام علیھا فھو من خی

م  ]. ٢٦"[من شر البریة، وأْسَوُء حاًال من الكلب والخنزیر والحیوان البھیم والرسل ھ
ھ وب           م السفراء بین ھ وھ ره ونھی ي أم ھ ف ین خلق ین اهللا وب ونھم   وسائط ی اده، یبلغ ین عب

م اهللا       د جعلھ ادھم، وق ًال  {شرع ربھم ویرشدونھم إلى ما فیھ صالح معاشھم ومع ُرُس
زًا        ُھ َعِزی اَن اللَّ ِل َوَك َد الرُُّس ٌة َبْع ِھ ُحجَّ ى اللَّ اِس َعَل وَن ِللنَّ ا َیُك ِذِریَن ِلَئلَّ ِریَن َوُمْن ُمَبشِّ

  ].٢٧[}َحِكیمًا
  :ثة ھيوقد بعث الرسل جمیعا بأصول ثال

  .الدعوة إلى اهللا -ا
  .إرشاد العباد وتعریفھم بالطریق الموصل إلى اهللا -٢
  .بیان حال العباد في معادھم -٣

ھ    ي أولیائ ام اهللا ف ر أی در، وذك د والق فات والتوحی ات الص من إثب ل األول یتض فاألص
  .وأعدائھ وھي القصص التي قصھا اهللا على عباده واألمثال التي ضربھا لھم

ھ اهللا    : الثاني واألصل ا یحب ان م یتضمن تفصیل الشرائع واألمر والنھي واإلباحة، وبی
  .ویكرھھ

ى  . یتضمن اإلیمان بالیوم اآلخر، والجنة والنار والثواب والعقاب: واألصل الثالث فعل
ا، وال سبیل    ھذه األصول الثالثة مدار الخلق واألمر بل السعادة والفالح موقوفة علیھ

ا،     إلى معرفتھا إال من ة حقائقھ جھة الرسل، فإن العقل ال یھتدي إلى تفاصیلھا ومعرف
ومن أجل ذلك فإن اهللا ]. ٢٨[وإن كان قد یدرك وجھ الضرورة إلیھا من حیث الجملة 
الى      ال تع ره فق ھ ونص م ل ع رس ن اتب الفالح م ص ب زَُّروُه   {: خ ِھ َوَع وا ِب ِذیَن آَمُن َفالَّ

أي ال مفلح إال ھم، ] ٢٩[}ِذي ُأْنِزَل َمَعُھ ُأوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَنَوَنَصُروُه َواتََّبُعوا النُّوَر الَّ
ِن   {: كما قال تعالى ْوَن َع َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َیْدُعوَن ِإَلى اْلَخْیِر َوَیْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَیْنَھ

ونَ  الفال   ]٣٠[}اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُح ص ھؤالء ب ذین     ، فخ ین ال ص المتق ا خ ح كم
ى رسولھ       زل إل ا أن ون بم یؤمنون بالغیب ویقیمون الصالة وینفقون مما رزقھم ویؤمن

الى      ال تع الح ق دى والف اآلخرة بالھ اُب ال    {: وما أنزل من قبلھ ویوقنون ب َك اْلِكَت م َذِل ال
وَن،  َرْیَب ِفیِھ ُھدًى ِلْلُمتَِّقیَن، الَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباْلَغْیِب َوُی ِقیُموَن الصَّالَة َوِممَّا َرَزْقَناُھْم ُیْنِفُق

ى           َك َعَل وَن، ُأوَلِئ ْم ُیوِقُن آِخَرِة ُھ َك َوِباْل ْن َقْبِل ِزَل ِم ا ُأْن َوالَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْیَك َوَم
ونَ   ُم اْلُمْفِلُح دى   ] ٣١[}ُھدًى ِمْن َربِِّھْم َوُأوَلِئَك ُھ ذلك أن الھ م ب ى     فعل ر عل الح دائ والف

  .الرسالة وجودا وعدما
ولھ     ة رس ھ وطاع ة بطاعت اد متعلق وم المع ي ی اتھم ف اد ونج عادة العب ل اهللا س ا جع كم

الى        ال تع ا بمعصیتھ ومعصیة رسولھ، ق م متعلف ِع   {: وجعل شقاءھم وھالكھ ْن ُیِط َوَم
یُم،       اللََّھ َوَرُسوَلُھ ُیْدِخْلُھ َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اْلَأ ْوُز اْلَعِظ َك اْلَف ا َوَذِل ِدیَن ِفیَھ اُر َخاِل ْنَھ

  ].٣٢[}َوَمْن َیْعِص اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَیَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُیْدِخْلُھ َنارًا َخاِلدًا ِفیَھا َوَلُھ َعَذاٌب ُمِھیٌن



ھ  ذي        -وخاتم المرسلین وسیدھم وأكرمھم على رب لم ال ھ وس د صلى اهللا علی ا محم نبین
اَلِمینَ    {: هللا رحمة للعالمینجعلھ ا ًة ِلْلَع ا َرْحَم ْلَناَك ِإلَّ دى   ]٣٣[}َوَما َأْرَس لھ بالھ ، وأرس

را، فختم    ودین الحق بین یدي الساعة بصیرا ونذیرا وداعیا إلى اهللا بإذنھ وسراجا منی
ا،             ا عمی تح برسالتھ أعین ة، وف ھ من الجھال م ب ھ من الضاللة وعل بھ الرسالة وھدى ب

وب        وآذانا صما، ھ القل ت ب ا، وتألف د ظلماتھ وقلوبا غلفا، فأشرقت برسالتھ األرض بع
ھ           ین عن طریق ا المحجة البیضاء، فب ة العوجاء وأوضح بھ بعد شتاتھا، فأقام بھا المل
دى من الضالل،       صلى اهللا علیھ وسلم الكفر من اإلیمان، والربح من الخسران، والھ

ن الفج     ین م ار، والمتق ل الن ن أھ ة م ل الجن المین،   وأھ ة للع وث رحم و المبع ار، فھ
  .ومحجة للسالكین وحجة على الخالئق أجمعین

ھ     ام بحقوق وقیره والقی وقد أوجب اهللا وافترض على العباد طاعتھ ومحبتھ وتعزیره وت
د           ق الوحی ھ ھي الطری داه وجعل طریق ى ھ وأوصاه باتباع شرعھ ونھجھ والسیر عل

د طریقا غیر طریقھ، وسمى تلك الطرق  الموصلة إلیھ وسد باقي الطرق فلم یفتح ألح
الى  ال تع بیلھ فق ن س ل ع بال تض وا  {: س اتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُع َتِقیمًا َف َراِطي ُمْس َذا ِص َوَأنَّ َھ

  ].٣٤[}السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبیِلِھ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِھ َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن
ر ف ل الخی ر ك إن الخی ذلك ف ھ  ول ي مخالفت ر ف ل الش ر ك ھ، والش داء ب ھ واالقت ي اتباع

  .والبعدعن شرعھ وماجاء بھ
رة         اع شریعتھ كثی زوم سنتھ واتب لم ول ھ وس واألدلة على وجوب طاعتھ صلى اهللا علی
ى           ادي إل و الھ ق وھ الى واهللا الموف إذن اهللا تع ذا الفصل ب ي ھ وھذا ما سأتطرق إلیھ ف

  .سواء السبیل
   
   
   

  األدلة على وجوب طاعتھ صلى اهللا علیھ وسلم: المبحث األول
  األدلة من القرآن على وجوب طاعتھ صلى اهللا علیھ وسلم: المطلب األول

الى     ھ اهللا تع ل رحم ن حنب د ب ام أحم ال اإلم ة   : "ق دت طاع حف فوج ي المص رت ف نظ
  ].٣٥"[الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في ثالثة وثالثین موضًعا

الخلق طاعتھ صلى اهللا علیھ وسلم في نیف وثالثین فرض على ]: "٣٦[وقال اآلجري
  ].٣٧"[موضعا من كتابھ عز وجل

ي         : "وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة لم ف ھ وس ر اهللا بطاعة رسولھ صلى اهللا علی د أم وق
ھ          ین مخالفت رن ب ھ، وق ھ بطاعت رن طاعت رآن، وق ن الق عا م ین موض ن ثالث ر م أكث

  ].٣٨"[یذكر اهللا إال ذكر معھومخالفتھ، كما قرن بین اسمھ واسمھ، فال 
إن اآلیات الواردة في األمر بطاعة النبي صلى اهللا علیھ وسلم واتباعھ واالقتداء : قلت

الیبھا      . بھ جاءت في مواطن متعددة من القرآن الكریم وع أس ات بتن ك اآلی واتصفت تل
ھ وس   لى اهللا علی النبي ص داء ب ر باالقت ي األم ا ف ا جمیعھ ع اتحادھ یغھا م دد ص لم وتع

وف      ل، وس ز وج د اهللا ع ن عن ام م رائع وأحك ن ش ھ م اء ب ا ج ع م ي جمی ھ ف وطاعت
ى النحو               ي السیاق عل ھ ف دت ب ا اتح ى حسب م د تقسیمھا عل ات بع ذه اآلی أعرض لھ

  :التالي



ھ              -أ ات قول ك اآلی لم ومن تل ھ وس ھ صلى اهللا علی ر بطاعت ا األم ي جاء فیھ اآلیات الت
  ].٣٩[}ْد َأَطاَع اللََّھَمْن ُیِطِع الرَُّسوَل َفَق{: تعالى

ة     الى وطاع ارك وتع ة اهللا تب ین طاع ت ب ات ربط ن اآلی لة م من سلس ة ض ذه اآلی وھ
ل     دا، وجع رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، فقد جعل اهللا طاعتھ وطاعة رسولھ شیئا واح
أن              اد ب ان للعب ك بی ي ذل ھ سبحانھ، وف ر بطاعت ي األم درجا ف ر بطاعة رسولھ من األم

  . تتحقق إال بطاعة الرسول صلى اهللا علیھ وسلمطاعتھ سبحانھ ال
  :ومن تلك اآلیات الواردة بھذه الصیغة

الى  -١ ھ تع بُّ        {: قول َھ ال ُیِح ِإنَّ اللَّ ْوا َف ِإْن َتَولَّ وَل َف َھ َوالرَُّس وا اللَّ ْل َأِطیُع ُق
  ].٤٠[}اْلَكاِفِریَن

  ].٤١[}ْم ُتْرَحُموَنَوَأِطیُعوا اللََّھ َوالرَُّسوَل َلَعلَُّك{: وقولھ تعالى -٢
الى  -٣ ھ تع اُر      {:. وقول ا اَألْنَھ ْن َتْحِتَھ ِري ِم اٍت َتْج ُھ َجنَّ وَلُھ ُیْدِخْل َھ َوَرُس ِع اللَّ ْن ُیِط َوَم

  ].٤٢[}َخاِلِدیَن ِفیَھا َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظیُم
الى  -٤ ھ تع و    {: وقول َھ َوَرُس وا اللَّ وا َأِطیُع ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ ُتْم   َی ُھ َوَأْن ْوا َعْن َلُھ َوال َتَولَّ

  ].٤٣[}َتْسَمُعوَن
الى  -٥ ھ تع ُم     {: وقول َك ُھ ِھ َفُأوَلِئ َھ َوَیتَّْق َش اللَّ وَلُھ َوَیْخ َھ َوَرُس ِع اللَّ ْن ُیِط َوَم

  ].٤٤[}اْلَفاِئُزوَن
  ].٤٥[}َوَمْن ُیِطِع اللََّھ َوَرُسوَلُھ َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظیمًا{: وقولھ تعالى -٦
ْن  {: وقولھ تعالى -٧ َوَمْن ُیِطِع اللََّھ َوَرُسوَلُھ ُیْدِخْلُھ َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اَألْنَھاُر َوَم

  ].٤٦[}َیَتَولَّ ُیَعذِّْبُھ َعَذابًا َأِلیمًا
وفي آیات أخر یأمر اهللا سبحانھ بطاعتھ وطاعة رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم مع إعادة 

ك  ي ذل ل، وف ب    الفع لم تج ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ھ رس أمر ب ا ی ى أن م ارة إل إش
رآن، فتجب طاعة           و الق ذي ھ ي كالم اهللا ال ھ ف ھ بعین طاعتھ فیھ وإن لم یكن مأمورا ب

  :الرسول مفردة كما تجب مقرونة بأمره سبحانھ، ومن ھذه اآلیات
ى  َوَأِطیُعوا اللََّھ َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل َواْحَذ{: قولھ تعالى -ا ُروا َفِإْن َتَولَّْیُتْم َفاْعَلُموا َأنََّما َعَل

  ].٤٧[}َرُسوِلَنا اْلَبالُغ اْلُمِبیُن
الى  -٢ ھ تع وا         {: وقول وَل َوال ُتْبِطُل وا الرَُّس َھ َوَأِطیُع وا اللَّ وا َأِطیُع ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی

  ].٤٨[}َأْعَماَلُكْم
الى   -٣ ھ تع ھَ   {: وقول وا اللَّ ْل َأِطیُع َل        ُق ا ُحمِّ ِھ َم ا َعَلْی ْوا َفِإنََّم ِإْن َتَولَّ وَل َف وا الرَُّس َوَأِطیُع

  ].٤٩[}َوَعَلْیُكْم َما ُحمِّْلُتْم َوِإْن ُتِطیُعوُه َتْھَتُدوا َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمِبیُن
َبالُغ  َوَأِطیُعوا اللََّھ َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل َفِإْن {: وقولھ تعالى -٤ َتَولَّْیُتْم َفِإنََّما َعَلى َرُسوِلَنا اْل

  ].٥٠[}اْلُمِبیُن
الى  ھ تع ِر     {: وقول ي اَألْم وَل َوُأوِل وا الرَُّس َھ َوَأِطیُع وا اللَّ وا َأِطیُع ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی

  ].٥١[}ِمْنُكْم
ل  أمر تعالى بطاعتھ وطاعة رسولھ وأع : "عند ھذه اآلیة] ٥٢[ویقول ابن القیم اد الفع

ل     اب، ب ى الكت إعالما بأن طاعة الرسول تجب استقالال من غیر عرض ما أمر بھ عل
ي   إذا أمر وجبت طاعتھ مطلقا سواء كان ما أمر بھ في الكتاب أو لم یكن فیھ، فإنھ أوت

ل    ]. ٥٣[الكتاب ومثلھ معھ ذف الفعل وجع ولم یأمر بطاعة أولي األمر استقالال بل ح



رسول، إیذانا بأنھم إنما یطاعون تبعا لطاعة الرسول فمن    طاعتھم في ضمن طاعة ال
ھ الرسول        ا جاء ب نھم بخالف م أمر منھم بطاعة الرسول وجبت طاعتھ، ومن أمر م

ال           ھ ق لم أن ھ وس ھ صلى اهللا علی ا صح عن ھ وال طاعة، كم ي   : "فال سمع ل ال طاعة ف
روف     ي المع ة ف ا الطاع یة اهللا إنم ال] ٥٤"[معص ي   : "وق ة ف ا الطاع إنم

ره إال أن      : "، وقال]٥٥"[المعروف ا أحب وك على المرء المسلم السمع والطاعة فیم
  ].٥٦"[یؤمر بمعصیة فإن أمر بمعصیة فال سمع وال طاعة

رھم        رھم أمی ا أم ار لم ول الن ذین أرادوا دخ ن ال لم ع ھ وس لى اهللا علی ر ص د أخب وق
دخولھا ا  : "ب وا منھ ا خرج ا لم و دخلوھ م ل انوا ی " إنھ ا ك م إنم ع أنھ ة م دخلونھا طاع

ى             ادروا إل اد وب ي االجتھ ا قصروا ف یھم، ولكن لم ك واجب عل ا أن ذل ألمیرھم، وظن
رده األمر صلى اهللا      م ی طاعة من أمر بمعصیة اهللا وحملوا عموم األمر بالطاعة بما ل
ى   دموا عل اد وأق ي االجتھ روا ف ھ، فقص ھ إرادة خالف ن دین م م د عل ا ق لم وم ھ وس علی

ا       تعذیب أنفسھم وإھالكھا ك طاعة هللا ورسولھ أم ال؟، فم من غیر تثبیت وتبین ھل ذل
  ].٥٧"[الظن بمن أطاع غیره في صریح مخالفة ما بعث اهللا بھ رسولھ

الى   ھ تع َل            {: وأما قول ا ُحمِّ ِھ َم ا َعَلْی ْوا َفِإنََّم ِإْن َتَولَّ وَل َف وا الرَُّس َھ َوَأِطیُع وا اللَّ ْل َأِطیُع ُق
ینُ      َوَعَلْیُكْم َما ُحمِّْلُت َبالُغ اْلُمِب وِل ِإالَّ اْل ى الرَُّس ا َعَل ُدوا َوَم د  ] ٥٨[}ْم َوِإْن ُتِطیُعوُه َتْھَت فق

ي            لم ال ف ھ وس ي طاعة الرسول صلى اهللا علی ة ف ة أن الھدای ذه اآلی أخبر تعالى في ھ
ا             وم، كم ة المفھ اب دالل ذا من ب یس ھ ھ، ول ي بانتفائ ق بالشرط فینتف ھ معل ا، فإن غیرھ

ر  ھ كثی ط فی ون      یغل ر ك ھ ال تقری ة من ر الدالل ي تقری اج ف ھ محت ن أن اس ویظ ن الن م
  .المفھوم حجة

بل ھذا من األحكام التي ترتبت على شروط وعلقت فال وجود لھا بدون شروطھا، إذ  
ذا    ت ھ ھ وإذا ثب ة  : ما علق على الشرط فھو عدم عند عدمھ، وإال لم یكن شرطا ل فاآلی

ل  } َفِإْن َتَولَّْوا َفِإنََّما َعَلْیِھ َما ُحمَِّل{: وقولھ .نص في انتفاء الھدایة عند عدم طاعتھ الفع
ى       ا، والمعن اءین تخفیف دى الت ذفت إح وا، فح ل    : للمخاطبین وأصلھ فإن تتول د حم ھ ق أن

  .أداء الرسالة وتبلیغھا، وحملتم طاعتھ واالنقیاد لھ والتسلیم
ري ن الزھ ال] ٥٩[روي ع ھ ق ول ا: "أن ى الرس ان وعل ن اهللا البی ا م بالغ وعلین ل

  ".التسلیم
ھ       یكم ال علی ان والطاعة فعل تم من اإلیم انكم     . فإن تركتم أنتم ما حمل ل إیم م یحم ھ ل فإن

  .وإنما حمل تبلیغكم، وإنما حمل أداء الرسالة إلیكم
ینُ     { َبالُغ اْلُمِب وِل ِإالَّ اْل ى الرَُّس ا َعَل ُدوا َوَم وُه َتْھَت داھم   } َوِإْن ُتِطیُع ھ ھ یس علی ل

  ] ٦٠"[موتوفیقھ
  :اآلیات التي جاء فیھا األمر باتباعھ والتأسي بھ واألخذ بما شرعھ -ب

ي         ھ ف لم والتأسي ب ھ وس جاء األمر من اهللا تبارك وتعالى باتباع رسولھ صلى اهللا علی
  .مواطن متعددة من كتابھ العزیز

بْ  {: قال تعالى -أ اتَِّبُعوِني ُیْحِب ُھ      ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّھ َف وَبُكْم َواللَّ ْم ُذُن ْر َلُك ُھ َوَیْغِف ُكُم اللَّ
  ].٦١[}َغُفوٌر َرِحیٌم

وُه      {: وقال تعالى -٢ ِھ َواتَِّبُع ِھ َوَكِلَماِت ْؤِمُن ِباللَّ ِذي ُی َفآِمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ النَِّبيِّ اُألمِّيِّ الَّ
  ].٦٢[}َلَعلَُّكْم َتْھَتُدوَن



  ].٦٣[}اُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َفاْنَتُھواَوَما آَت{: وقال تعالى -٣
ْوَم      {: وقال تعالى -٤ َھ َواْلَی و اللَّ اَن َیْرُج ْن َك َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَم

  ].٦٤[}اآلِخَر َوَذَكَر اللََّھ َكِثیرًا
ة ی   ى        وھذه اآلیات تضمنت توجیھات عظیم ة األول ي اآلی دبرھا فف لم ت ى المس جب عل

ھ، إذ         ق رضاه وحصول غفران ى تحقی ھ ووسیلة إل جعل اهللا االتباع سبیال إلى نیل حب
الخیر      ھ، ف الى ورضاه ومثوبت باتباع الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یحصل حب اهللا تع

  .كل الخیر في اتباعھ والشر كل الشر في مخالفتھ واالبتعاد عن سنتھ
ا     فاالتبا ھ كم دى ثمرات ع ھو دلیل المحبة وبرھانھا، وبتحققھ تكون المحبة التي ھي إح

كما أن من ثمراتھ غفران الذنوب كما جاء في ھذه } َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكُم اللَُّھ{: قال تعالى
  .}ویغفر لكم ذنوبكم{: اآلیة نفسھا

اع  وھذه المنزلة والمكانة التباع الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ناب عة من كون ھذا االتب
إنما ھو في الحقیقة اتباع هللا، إذ الرسول إنما جاء بھذا الدین من عند اهللا عز وجل فھو 
ا      اد، فالرسول إنم ھ للعب شرع اهللا ودینھ الذي أوحاه لرسولھ صلى اهللا علیھ وسلم لیبلغ

الى         ال تع د نفسھ ق أت بشيء من عن م ی ا َأنَ   {: ھو مبلغ عن اهللا ول ْل ِإنََّم ْثُلُكْم   ُق ٌر ِم ا َبَش
يَّ وَحى ِإَل ة} ُی الى]٦٥[اآلی ال تع ھِ {: ، وق ْن َربِّ ِھ ِم ِزَل ِإَلْی ا ُأْن وُل ِبَم َن الرَُّس } آَم

  ].٦٦[اآلیة
ْؤِمُن        {: وفى اآلیة األخرى وھي قولھ تعالى ِذي ُی يِّ الَّ يِّ اُألمِّ وِلِھ النَِّب ِھ َوَرُس آِمُنوا ِباللَّ َف

دا        } اتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم َتْھَتُدوَنِباللَِّھ َوَكِلَماِتِھ َو ان تأكی ر باإلیم ب األم اع عق ر باالتب جاء األم
ان ولكن    على وجوب اتباع النبي صلى اهللا علیھ وسلم وإال فإن االتباع داخل في اإلیم

  .أفرد بالذكر ھنا تنبیھا على أھمیتھ وعظم منزلتھ
الى ھ تع ا قول وُل َفخُ {: وأم اُكُم الرَُّس ا آَت اْنَتُھوا َوَم ُھ َف اُكْم َعْن ا َنَھ ة }ُذوُه َوَم ذه اآلی ، فھ

ا             إن علین ھ من شيء ف ر ب ا أم لم، فم ھ وس ي صلى اهللا علی أوجبت االتباع المطلق للنب
ر وال ینھى إال      أمر إال بخی و ال ی فعلھ وما نھى عن شيء فإن علینا تركھ واجتنابھ، فھ

  .عن شر
َتِجیُبوا  {: كما قال تعالىوفى ھذا االتباع واالنقیاد حیاتنا وفالحنا  َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اْس

ِھ َوَأنَّ       ْرِء َوَقْلِب ْیَن اْلَم وُل َب َھ َیُح ِھ  ِللَِّھ َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُیْحِییُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اللَّ ُھ ِإَلْی
  ].٦٧[}ُتْحَشُروَن

  
أ     ا ب ؤمنین جمیع الى للم لم      فھنا أمر من اهللا تع ھ وس ن یستجیبوا للرسول صلى اهللا علی

ا تحصل            اة إنم ذه الحی ة وھ ة الطیب اة النافع ك الحی ي ذل ھ، فف فیما أمرھم بھ ونھاھم عن
اة     ال حی باالستجابة لما جاء بھ الرسول أمرا ونھیا وأما من لم تحصل منھ االستجابة ف

ة   "لھ، وإن كانت لھ حیاة بھیمیة مشتركة بینھ وبین أرذل الحیوانات،  اة الحقیقی إذ الحی
اء وإن    م األحی ؤالء ھ ا، فھ اھرا وباطن ولھ ظ تجاب هللا ولرس ن اس اة م ي حی ة ھ الطیب
م        اة أكملھ اس حی ل الن ان أكم ذا ك ماتوا، وغیرھم أموات وإن كانوا أحیاء األبدان، ولھ
اة، فمن           ھ الحی ھ ففی ا إلی ا دع ل م إن ك لم، ف استجابة لدعوة الرسول صلى اهللا علیھ وس

زء    ھ ج تجاب        فات ا اس ب م اة بحس ن الحی ھ م اة، وفی ن الحی زء م ھ ج ھ فات من
  ].٦٨"[للرسول



ا      اطؤ عنھ ل وتب ھ أو تثاق ولقد أعقب ھذا األمر باالستجابة تحذیر من ترك االستجابة ل
أنكم إن تثاقلتم عن  : "والمعنى } َواْعَلُموا َأنَّ اللََّھ َیُحوُل َبْیَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِھ{: فقال تعالى

ك  االست جابة وأبطأتم عنھا فال تأمنوا أن اهللا یحول بینكم وبین قلوبكم فال یمكنكم بعد ذل
  ].٦٩"[من االستجابة عقوبة لكم بعد وضوح الحق واستبانتھ

ْوَم    {: وأما قولھ تعالى َھ َواْلَی و اللَّ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َیْرُج
َر راً  اآلِخ َھ َكِثی َر اللَّ دوة     } َوَذَك وة والق ولھ األس ن رس الى م ارك وتع ل اهللا تب د جع فق

لم     ھ وس ھ صلى اهللا علی ن   . لیحتذي بھ الخلق في أقوالھ وأفعالھ وجمیع ما جاء ب ال اب ق
ي     : "كثیر لم ف ھ وس ھذه اآلیة الكریمة أصل كبیر في التأسي برسول اهللا صلى اهللا علی

  ].٧٠.."[.أقوالھ وأفعالھ وأحوالھ
  :اآلیات التي جاء فیھا وجوب التسلیم لحكمھ واالنقیاد لھ -ج

الى  ال تع ي      {: ق ُدوا ِف مَّ ال َیِج َنُھْم ُث َجَر َبْی ا َش وَك ِفیَم ى ُیَحكُِّم وَن َحتَّ َك َال ُیْؤِمُن ال َوَربِّ َف
  ].٧١[}َأْنُفِسِھْم َحَرجًا ِممَّا َقَضْیَت َوُیَسلُِّموا َتْسِلیمًا

ت     -وھو نفسھ عز وجل    -ة أقسم سبحانھ بأجل مقسم بھ وفي ھذه اآلی ھ ال یثب ى أن عل
ي       لم ف ھ وس لى اهللا علی وا رسول اهللا ص ى یحكم ھ، حت ن أھل ون م ان وال یكون م إیم لھ

إن لفظة        دین ف واب ال ع أب ي جمی ا "جمیع موارد النزاع وف وم   " م م  . من صیغ العم ول
ھ انشراح ص       ل ضم إلی اكم ب ى مجرد التح ر عل ث ال  یقتصر األم ھ بحی دورھم بحكم

ا   ھم حرج ي أنفس دون ف ر   -یج یق والحص و الض ھ    -وھ وا حكم ل یقبل ھ، ب ن حكم م
باالنشراح، ویقابلوه بالتسلیم ال أنھم یأخذونھ على إغماض، ویشربونھ على قذى، فإن 

  .ھذا مناف لإلیمان، بل البد أن یكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر
ك حت   الى    ثم لم یقتصر سبحانھ على ذل ھ تع ھ قول ِلیماً  {: ى ضم إلی لُِّموا َتْس ذكر  } َوُیَس ف

الفعل مؤكدا بمصدره القائم ذكره مرتین، وھو التسلیم والخضوع لھ واالنقیاد لما حكم 
ل         ا، ب ره كرھ لم المقھور لمن قھ ا یس بھ طوعا ورضا، وتسلیما ال قھرا ومصابرة كم

ي     تسلیم عبد مطیع لمواله وسیده الذي ھو أحب شيء إلیھ،  م أن سعادتھ وفالحھ ف یعل
ال    ا ق تسلیمھ إلیھ ویعلم بأنھ أولى بھ من نفسھ، وأبر بھ منھا وأقدر على تخلیصھا، كم

  ].٧٢[}النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنیَن ِمْن َأْنُفِسِھْم َوَأْزَواُجُھ ُأمََّھاُتُھْم{: تعالى
م لھ، وسلم إلیھ انقادت لھ فمتى علم العبد ھذا من الرسول صلى اهللا علیھ وسلم واستسل

  .كل علة في قلبھ ورأى أن ال سعادة لھ إال بھذا التسلیم واالنقیاد
  :وتأمل تأكیده سبحانھ لھذا المعنى المذكور في اآلیة بوجوه عدیدة من التأكید

ا ھ     : أولھ و قول ي وھ ھ للنف م علی من المقس دیرھا بتض وَن{تص نھج  } َال ُیْؤِمُن ذا م وھ
ي     معروف في كالم العر أداة نف م ب ة القس ب، إذا أقسموا على شيء منفي صدروا جمل

  .مثل ھذه اآلیة
  .تأكیده بنفس المقسم: وثانیھا

ا ارة     : وثالثھ ھ ت م بنفس بحانھ یقس و س ھ، وھ ن مخلوقات يء م ھ ال بش امھ بنفس إقس
  .وبمخلوقاتھ تارة

  .تأكیده بانتفاء الحرج وھو وجود التسلیم: ورابعھا
  لمصدر، وما ھذا التأكید إال لشدة الحاجة إلى ھذا تأكید الفعل با: وخامسھا



واع      غ أن ن أبل و م ا ھ اد بم وس العب ي نف رر ف ھ ویق ى ب ا یعتن ھ مم یم، وإن ر العظ األم
  ].٧٣[التقریر

ة    ذه اآلی یره لھ د تفس ر عن ن كثی ال اب ھ ال   : "وق ة أن ة المقدس ھ الكریم الى بنفس یقسم تع
و     یؤمن أحد حتى یحكم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ھ فھ م ب في جمیع األمور فما حك

ًا    {: الحق الذي یجب االنقیاد لھ باطنا وظاھرا ولھذا قال ِھْم َحَرج ي َأْنُفِس ُثمَّ ال َیِجُدوا ِف
ِلیماً   لُِّموا َتْس ي        } ِممَّا َقَضْیَت َوُیَس دون ف ال یج واطنھم ف ي ب ك ف أي إذا حكموك یطیعون

ر والباطن فیسلمون لك تسلیما كلیا أنفسھم حرجا مما حكمت بھ وینقادون لھ في الظاھ
  ].٧٤..."[من غیر ممانعة وال مدافعة وال منازعة

  .وھذه اآلیة ینبغي لكل مسلم أن یعرض نفسھ علیھا
ھ ویطالع   ] ٧٥[ومتى أراد العبد أن یعلم ھذا: "وفى ھذا یقول ابن القیم فلینظر في حال

ى خالف م     ھ أسالفھ    قلبھ عند ورود حكمھ على خالف ھواه وغرضھ، أو عل د فی ا قل
ا     ا دونھ ار وم ائل الكب ن المس ى    {م ْو َأْلَق یَرٌة، َوَل ِھ َبِص ى َنْفِس اُن َعَل ِل اِإلْنَس َب

  ].٧٦[}َمَعاِذیَرُه
فسبحان اهللا كم من حزازة في نفوس كثیر من الناس من كثیر من النصوص بودھم أن 

وقھ         ي حل جى ف م من ش ا؟ وك ادھم منھ ي أكب ا ومن   لو لم ترد؟ وكم من حرارة ف م منھ
  ].٧٧"[موردھا؟ ستبدو لھم تلك السرائر بالذي یسوء ویخزي یوم تبلى السرائر

ِإنََّما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنیَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّھ َوَرُسوِلِھ ِلَیْحُكَم َبْیَنُھْم َأْن َیُقوُلوا {: وقال تعالى
  ].٧٨[}ونَسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُح

ُم         {: وقال تعالى وَن َلُھ رًا َأْن َیُك وُلُھ َأْم ُھ َوَرُس ٍة ِإَذا َقَضى اللَّ ْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَن َوَما َكاَن ِلُم
، وكال اآلیتین ]٧٩[}اْلِخَیَرُة ِمْن َأْمِرِھْم َوَمْن َیْعِص اللََّھ َوَرُسوَلُھ َفَقْد َضلَّ َضالًال ُمِبینًا

ھ       توجبان التسلیم الكامل و م ب الى وحك ھ اهللا تع م ب ا حك االنقیاد التام من أھل اإلیمان لم
ول      ة والقب مع والطاع ل الس ار، ب ك اختی ي ذل یس ف لم، فل ھ وس لى اهللا علی ولھ ص رس

  .والتسلیم بما جاء عن اهللا ورسولھ
ى     ة األول ي اآلی ا  {ومن المالحظ في كال اآلیتین أن الخطاب فیھما ألھل اإلیمان فف ِإنََّم

  .}...َل اْلُمْؤِمِنیَنَكاَن َقْو
ة    }َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة{وفي الثانیة  ھ من الدالل ، وھذا التخصیص للمؤمنین فی

ھ     ذي نسبوا إلی ما فیھ فاسم اإلیمان یشعر بأن ھذا المطلوب منھم من موجبات االسم ال
ن یضع ھاتین ولذلك فإنھ یجب على كل من یؤمن باهللا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم أ

لم     ھ وس اآلیتین وأمثالھما من اآلیات الموجبة لالمتثال ألمر اهللا ورسولھ صلى اهللا علی
لیم            ل التس ك وال رأي، ب ي ذل ھ ف ار ل ھ ال اختی ؤمن بأن ع، وی نصب عینیھ فیسمع ویطی

  .المطلق الذي ال یصاحبھ شك وال ارتیاب
دا رسول اهللا ال       ى شھادة أن محم ان ومعن ة اإلیم ر      فھذه حقیق ا أم ھ فیم ي طاعت ي تعن ت

  .وتصدیقھ فیما أخبر واجتناب ما نھى عنھ وزجر وأال یعبد اهللا إال بما شرع
ؤمنین              ي للم ي ھ ة الت ان الحقیقی وى اإلیم ین دع ل ب ي الفاص ات ھ ذه اآلی ل ھ ومث
اذبین        افقین الك مة المن ي س ي ھ ة الت ة الباطل ان الزائف وى اإلیم ین دع ادقین، وب الص

  .طنونالمظھرین خالف ما یب
   



  .األدلة من السنة على وجوب طاعتھ صلى اهللا علیھ وسلم: المطلب الثاني
ھ     اء ب ا ج اع م ره واتب ال أم ھ وامتث ى طاعت ھ عل لم أمت ھ وس لى اهللا علی ي ص حث النب

  .والسیر على سنتة واالقتداء بھ في كل ما جاء بھ عن ربھ عز وجل
ا    وأحادیثھ صلى اهللا علیھ وسلم في ھذا المجال أعطت لأل ى م ة مت مھ توجیھات عظیم

ازوا             دارین وف م سعادة ال ت لھ د تحقق ا فق ا واستناروا بھ ا فیھ وا م ساروا علیھا وامتثل
  .وأفلحوا یإذن اهللا تعالى

الیبھا واشتمال     دد أس وقد امتازت األحادیث في ھذا الشأن بكثرتھا وتنوع عبارتھا وتع
یھ وسلم ألمتھ في ھذا الشأن، بعضھا على األمثلة التي ضربھا رسول اهللا صلى اهللا عل

م   ومما ال شك فیھ أن ھذه الممیزات زادت األمر توكیدا وتوضیحا وبیانا، بحیث إنھا ل
ث     ذه األحادی د، وھ تدع مجاال لمتأول یأولھا أو محرف یغیر معناھا بھواه ورأیھ الفاس

د عل    و التأكی ى على تنوع عبارتھا وتعدد أسالیبھا اتحدت جمیعھا في مضمون واحد ھ
ى       ك إضافة إل ي ذل ب ف وجوب طاعتھ صلى اهللا علیھ وسلم واتباع ما جاء بھ والترغی

  .التحذیر من مخالفتھ، وتحریم معصیتھ وبیان الوعید الشدید في ذلك
والخطاب في تلك األحادیث شامل لكل من كان في عصره صلى اهللا علیھ وسلم ومن  

  .سیأتي بعده إلى یوم القیامة
ات وإرشادات     وسأشیر ھھنا إلى طرف  ا من توجیھ من تلك األحادیث مع بیان ما فیھ

  .تنیر الطریق للسالكین الراغبین بالفوز برضى اهللا وجنات النعیم
ھ ومعصیتھ       -أ ة، ومخالفت دخول الجن كون طاعتھ واتباعھ صلى اهللا علیھ وسلم سببا ل

  .سببا لدخول النار
ھ أن رسول اهللا صلى ا      : أوال رة رضي اهللا عن ي ھری ال   عن أب لم ق ھ وس ل  : "هللا علی ك

ال    : ، قالوا"أمتي یدخلون الجنة إال من أبى أبى؟، ق من أطاعني   : "یارسول اهللا ومن ی
  ].٨٠"[دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى

ال     : ثانیا لم ق ھ وس من  : "وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علی
  ].٨١[الحدیث" ...أطاعني فقد أطاع اهللا ومن عصاني فقد عصى اهللا

قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ : رضي اهللا عنھ قال] ٨٢[وعن أبي سعید الخدري: ثالثا
ى اهللا كشراد   : "وسلم ] ٨٣[والذي نفسي ییده لتدخلن الجنة كلكم إال من أبى وشرد عل

ال    : قال. البعیر ة؟، ق دخل الجن أبى أن ی ة     : یا رسول اهللا ومن ی من أطاعني دخل الجن
  ].٨٤"[أبى ومن عصاني فقد

ال       ]: "٨٥[قال ابن حبان ول كل من ق ض ق طاعة الرسول ھي االنقیاد لسنتھ، مع رف
أویالت   نن بالت ع الس ي دف ال ف نتھ، دون االحتی الف س ل بخ ز وج ن اهللا ع ي دی یئا ف ش

  ]٨٦..."[المضمحلة والخترعات الداحضة 
لم وا     ھ وس ا   وھذه األحادیث الثالثة تؤكد وجوب طاعة الرسول صلى اهللا علی ال م متث

  .جاء بھ وذلك بفعل ما أمر بھ واجتناب ما نھى عنھ
ا       ى م ي مت د الت وتؤكد كذلك على أن ھذه الطاعة ھي مفتاح الجنة وسبیل النجاة الوحی

فعلى المسلم أن یسلك . سلكھا اإلنسان فاز برضى اهللا وجنتھ ونجى من سخطھ وعذابھ
لم   -ھذه الطریق  ا أو شماال     و –أي طاعة النبي صلى اهللا علیھ وس ا یمین د عنھ أال یحی

الى          ھ تع ر اهللا باتباعھ لقول ذي أم َذا  {: فھذه الطاعة ھي صراط اهللا المستقیم ال َوَأنَّ َھ



لَُّكْم ِصَراِطي ُمْسَتِقیمًا َفاتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبیِلِھ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِھ َلَع
  ].٨٧[}َتتَُّقوَن

ال    لم ق ھ وس ا  : "وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علی م
ذون بسنتھ      حاب یأخ ون وأص من نبي بعثھ اهللا في أمة قبلي إال كان لھ من أمتھ حواری
ا ال        ون م ون ویفعل ا ال یفعل ون م وف یقول ویقتدون بأمره، ثم إنھا تخلف من بعدھم خل

دھم   یؤمرون ومن جاھدھم بی ده فھو مؤمن، ومن جاھدھم بلسانھ فھو مؤمن ومن جاھ
  ].٨٨"[بقلبھ فھو مؤمن ولیس وراء ذلك من اإلیمان حبة خردل

نتھم           ذون بس ائھم ویأخ ون أنبی م یطیع اء فھ اع األنبی فة أتب ین ص ث تب ذه األحادی وھ
م وأما المخالفون لھ. ویأتمرون بأمرھم وال یحیدون عن ذلك وال یخالفونھ إلى ما سواه

فمنھم الذین ابتدعوا أمورا في الدین لم تشرع لھم وأخذوا یتعبدون اهللا بھا وھم المشار 
ؤمرون : "إلیھم بقولھ اع       "ویفعلون ماال ی دثون عن الطاعة واالتب ال ھؤالء یتح ، وأمث

ى           ا عل ق تمام ذا الوصف ینطب ون وھ اال یفعل ون م م یقول ولكن بالقول دون العمل، فھ
  .ع نبي ھذه األمةأھل البدع المخالفین لشر

نة    ن س ت م أمور لیس ك ب د التمس كین أش دھم متمس ؤالء یج وال ھ ي أح اظر ف إن الن ف
المصطفى وال من ھدیھ إذ لیس لھم علیھا دلیل من الكتاب أو السنة، بینما تجدھم أكثر 
ا                را م م كثی ھ فھ ك كل ع ذل ھ، وم ھ عن رب ا جاء ب دي المصطفى وم الناس بعدا عن ھ

  .ول واالقتداء بھیتحدثون عن اتباع الرس
  

ك             اس عن ذل د الن م أبع اع ال یتجاوز ألسنتھم، فھ دیث عن السنة واالتب ولكن ھذا الح
لم  ا ال      : "فصدق على ھؤالء قولھ صلى اهللا علیھ وس ون م ون ویفعل ا ال یفعل ون م یقول

  ".یؤمرون
رھم من أھل          ور واألضرحة وغی اد القب فانظر أخي المسلم في أحوال الصوفیة وعب

ذا    البدع فھل لم ھ ھ وس ا ال   : "تجد أبلغ من وصفھم بقول النبي صلى اهللا علی ون م یقول
  ".یفعلون ویفعلون ما ال یؤمرون

ك وال        ر دین ى بصیرة من أم فالحذر كل الحذر من سبل أھل البدع واألھواء وكن عل
دعتھم،    ھ ب تغرنك مظاھرھم وطراوة ألسنتھم فكم من إنسان خدعوه بذلك فروجوا علی

رق        ولكن أمرھم ال ھ، من ال یف یروج إال على خفافیش األبصار وكل جاھل بسنة نبی
  .بین ما ھو من الدین وما لیس من الدین

ین        ة ویق ى درای و عل ا فھ وأما العالم بدینھ وسنة نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم المتمسك بھ
ي        ات الت ن المنام ھ م ا یستندون إلی بحال ھؤالء فال تنطلي علیھ أباطیلھم وأكاذیبھم وم

  .علوھا مصدرا للتشریع واالبتداع في دین اإلسالمج
ُقْل َھْل ُنَنبُِّئُكْم {: وصاحب السنة یعلم كذلك عاقبة بدعھم فیطبق علیھم بذلك قولھ تعالى

ُنونَ            ْم ُیْحِس ُبوَن َأنَُّھ ْم َیْحَس دُّْنَیا َوُھ اِة ال ي اْلَحَی ْعُیُھْم ِف لَّ َس ِذیَن َض اًال، الَّ  ِباْلَأْخَسِریَن َأْعَم
  ].٨٩[}ُصْنعًا

  ].٩٠"[من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد: "وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم



رطین       ول ش ل المقب ل للعم د جع الى ق اهللا تع ة، ف ل بدع ة لك ة الحتمی ي النتیج ك ھ فتل
الى : اإلخالص وثانیھما: أحدھما لْ      {: االتباع، قال تع ِھ َفْلَیْعَم اَء َربِّ وا ِلَق اَن َیْرُج ْن َك  َفَم

  ].٩١[}َعَمًال َصاِلحًا َوال ُیْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّھ َأَحدًا
اِلحاً {فقولھ  ا لشرع اهللا،     } َفْلَیْعَمْل َعَمًال َص ان موافق ا ك ِھ    {أي م اَدِة َربِّ ِرْك ِبِعَب َوال ُیْش

د    } َأَحدًا ل فالب ل المتقب وھو الذي یراد بھ وجھ اهللا وحده ال شریك لھ وھذان ركنا العم
  ].٩٢"[ن خالضا هللا صوابا على شریعة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمأن یكو

  .ضربھ صلى اهللا علیھ وسلم األمثال في الحث على طاعتھ -ب
ال   : أوال لم ق ھ وس ي   : "عن أبي موسى رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علی ا مثل إنم

  ومثل ما
ال  ا فق ى قوم ل أت ل رج ھ كمث ي اهللا ب ت الج: بعثن ي رأی اقوم إن ا ی ي أن ي، وإن یش بعین

أدلجوا    . النذیر العریان، فالنجاء ھ ف ة من قوم م    ] ٩٣[فأطاعھ طائف ى مھلھ انطلقوا عل ف
فذلك . وكذبت طائفة منھم فأصبحوا مكانھم فصبحھم الجیش فأھلكھم واجتاحھم. فنجوا

ھ     ت ب ا جئ اتبع م اعني ف ن أط ل م ن     . مث ھ م ت ب ا جئ ذب بم اني وك ن عص ل م ومث
  ].٩٤"[الحق
جاءت المالئكة إلى النبي صلى اهللا  : "جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھ قال وعن: ثانیا

ال بعضھم     ائم، فق و ن ائم  : علیھ وسلم وھ ھ ن ال بعضھم  . إن ب    : وق ة والقل ین نائم إن الع
ائم،  : فاضربوا لھ مثالن فقال بعضھم: إن لصاحبكم ھذا مثال، قال: یقظان، فقالوا إنھ ن
ل   : قلب یقظان، فقالواإن العین نائمة وال: وقال بعضھم ى دارا وجع مثلھ كمثل رجل بن

م یجب    فیھا مأدبة وبعث داعیا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن ل
إنھ : أولوھا لھ یفقھھا، فقال بعضھم: الداعي لم یدخل الدار ولم یأكل من المأدبة، فقالوا

د  : الواإن العین نائمة والقلب یقظان، فق: نائم، وقال بعضھم فالدار الجنة والداعي محم
ن     اع اهللا، وم د أط لم فق ھ وس لى اهللا علی دا ص اع محم ن أط لم، فم ھ وس لى اهللا علی ص

  ].٩٥"[عصى محمدا فقد عصى اهللا، ومحمد فرق بین الناس
ا  : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال: ثالثا إنم

  مثلي 
رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولھ جعل الفراش وھذه الدواب ومثل الناس كمثل 

ویغلبنھ فیقتحمن فیھا فأنا آخذ ] ٩٦[التي تقع في النار یقعن فیھا، فجعل الرجل یزعھن
  ].٩٧"[بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فیھا

وم           ا ھو معل ال كم ین، واألمث ل مع ى مث ا عل دیث منھ فھذه ثالثة أحادیث اشتمل كل ح
غ      توضع ى وأبل م المعن ي فھ لتقریب المعنى وتوضیحھ في ذھن السامع لیكون أسھل ف

  .في ترسخھ في ذھنھ
ثال      لم لنفسھ م ھ وس ففي المثل الذي جاء في الحدیث األول ضرب النبي صلى اهللا علی
بالنذیر الذي جاء لقومھ یحذرھم من أن أعداءھم في طریقھم إلیھم بعد أن رأى جیشھم 

  .ب منھم أن ینجوا بأنفسھم قبل أن یھلكھم عدوھم ویفنیھمعلى مقربة منھم وطل
دقھ       نھم من ص ان م وضرب ألمتھ مثال بقوم ذلك الرجل الذین انقسموا إلى قسمین فك
دقھ            م یص نھم من ل ان م دوھم وك ك ع وأطاعھ فساروا من اللیل فنجوا بأنفسھم من فت

یھم ى عل دوھم فقض بحھم ع ازلھم فص ي من وا ف لى اهللا . فبق النبي ص و ف لم ھ ھ وس علی



ینٌ  {: النذیر لھذه األمة كما قال تعالى ِذیٌر ُمِب د  ]٩٨[}ُقْل َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنََّما َأَنا َلُكْم َن ، فق
ِذیراً {أرسلھ اهللا تعالى  ھ       ]٩٩[}ِلَیُكوَن ِلْلَعاَلِمیَن َن د ب ذي توع م ال ذاب ربھ ذرھم ع ، لین

  .ھ من قواعد وأحكامالمخالفین منھم، وبین لھم شرع ربھم وما أمرھم ب
ذاب اهللا             د نجا من ع زم شریعتھ فق ھ والت ذي جاء ب ور ال ع الن ومن  . فمن أطاعھ واتب

الھا     نم یص ھ جھ ذاب اهللا فل ذلك ع تحق ب د اس ھ فق اء ب ا ج ع م م یتب ھ ول اه وخالف عص
  .مذموما مدحورا

ب      ا الجان ب الرسالة وأم وھذا المثل یمثل جانب اإلنذار والوعید وھو جانب من جوان
ھ        -لثاني وھو جانب البشارة ا ھ بقول ر اهللا عن لم أخب ھ وس إذ أن الرسول صلى اهللا علی

  ].١٠٠[}َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشیرًا َوَنِذیرًا{: تعالى
د اهللا          ن عب دیث جابر ب اني وھو ح دیث الث ھ الح وأما جانب البشارة فھذا ما تحدث عن

ذا    رضي اهللا عنھ فالمثل یتح ل ھ دث عن ثالثة أمور دار ومأدبة وداعي وقد جاء تأوی
ة فمن     المثل في الحدیث نفسھ فالداعي ھو النبي صلى اهللا علیھ وسلم والدار ھي الجن
ة      دعوة واستحق دخول الجن أطاعھ صلى اهللا علیھ وسلم واتبع ما جاء بھ فقد أجاب ال

سلم وخالفھ ولم یستجب لما وأما من عصى النبي صلى اهللا علیھ و. والتمتع في نعیمھا
ة                ي ھي الجن دار الت ي ال دخول ف ھ فحرم من ال م یستجب لدعوت ذي ل ذلك ال ھ ف جاء ب

  .وحرم من األكل من المأدبة التي ھي النعیم الدائم في الجنة
لم  : وأما الحدیث الثالث فالمثل المضروب فیھ یصور مدى حرصھ صلى اهللا علیھ وس

ا     وع فیم یم        على حمایة األمة من الوق ھ وأل الى ویوجب عقاب ارك وتع رب تب خط ال یس
الى    ھ تع وف بقول لم الموص ھ وس لى اهللا علی و ص ھ، فھ تُّْم  {: عذاب ا َعِن ِھ َم ٌز َعَلْی َعِزی

  ].١٠١[}َحِریٌص َعَلْیُكْم ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُؤوٌف َرِحیٌم
ا    : "والشاھد من الحدیث قولھ تم تقتحمون فیھ ار وأن ا " أنا آخذ بحجزكم عن الن ال  ومم

لم         ھ وس ي صلى اهللا علی ر النب شك فیھ أن اقتحام الناس للنار ناتج عن مخالفتھم ألوام
  .ووقوعھم فیما نھى وحذر منھ فبھذا یكون ھالكھم وعذابھم

درك          ال ی ا من أمث ا ضرب فیھ ة وم ث الثالث ب     -والمتأمل لھذه األحادی ھ قل ان ل إن ك
طاعة النبي صلى اهللا علیھ وسلم ما في ھذه األحادیث من الحث على  -وسمع َسِلیمان 

ارة           ة والخس م العقوب درك عظ ا ی ك، كم ى ذل ب عل یم المترت ر العظ ھ واألج واتباع
  .المترتبة على عصیانھ ومخالفتھ وعدم االنقیاد لھ

  :والسؤال الذي یفرض نفسھ ھھنا ھو التالي
  ھل أنت ممن أطاع البشیر النذیر صلى اهللا علیھ وسلم؟

  عي صلى اهللا علیھ وسلم؟وھل أنت ممن أجاب الدا
  وھل أنت ممن استجاب لتحذیره صلى اهللا علیھ وسلم فحمى نفسھ من نار جھنم؟

ھ       ا جاء ب ق شریعتھ وم وقبل أن تعجل باإلجابة انظر إلى أعمالك وأقوالك ھل ھي وف
  .صلى اهللا علیھ وسلم أم ال؟ فھھنا یكمن الجواب

  .فیا سعادة من أطاعھ واتبعھ
َوَیْوَم َیَعضُّ الظَّاِلُم َعَلى {: خالفھ وعصى أمره، واهللا تعالى یقولویا خزي وندامة من 

ِبیالً     وِل َس َع الرَُّس ْذُت َم ي اتََّخ ا َلْیَتِن وُل َی ِھ َیُق الى ]١٠٢[}َیَدْی ال تع ُب  {: ، وق ْوَم ُتَقلَّ َی
  ].١٠٣[}رَُّسوالُوُجوُھُھْم ِفي النَّاِر َیُقوُلوَن َیا َلْیَتَنا َأَطْعَنا اللََّھ َوَأَطْعَنا ال



  .حثھ صلى اهللا علیھ وسلم ألمتھ على التمسك بسنتھ وتحذیره من مخالفتھا -ج
جاء ثالثة رھط إلى بیوت أزواج النبي صلى  : "عن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ قال

أنھم       روا ك ا أخب لم، فلم ھ وس لى اهللا علی ي ص ادة النب ن عب ألون ع لم یس ھ وس اهللا علی
ھ   وأین : تقالوھا، فقالوا نحن من النبي صلى اهللا علیھ وسلم وقد غفر لھ ما تقدم من ذنب

  .أما أنا فأنا أصلي اللیل أبدا: وما تأخر؟ قال أحدھم
  .أنا أصوم الدھر وال أفطر: وقال آخر
  .أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا: وقال آخر

ذا؟،     : "فجاء رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال ذا وك تم ك ذین قل ي   أنتم ال ا واهللا إن أم
زوج النساء ، فمن          د، وأت ي أصوم وأفطر، وأصلي وأرق ألخشاكم هللا وأتقاكم لھ، لكن

  ].١٠٤"[رغب عن سنتي فلیس مني
ن    واه م ا ح ك لم اع وذل ي واالتب د التأس ن قواع ة م دة جلیل د قاع ذا یع س ھ دیث أن وح

  :توجیھات ھامة جدا في ھذا الشأن منھا
ردو     -أ ر م دین أم ي ال داع ف نة       أن االبت ن س ة ع ن الرغب د م ل یع ول ب ر مقب د وغی

د           یس ألح ك فل لم والخروج عن شریعتھ، ومن أجل ذل المصطفى صلى اهللا علیھ وس
أن یشرع  -كائنا من كان سوى النبي صلى اهللا علیھ وسلم حتى وإن كان من أصحابھ 

لنفر فأولئك ا. في ھذا الدین أو یدخل فیھ أمرا حتى وإن كان ذلك بدافع التقرب إلى اهللا
الوه من     ا ق من الصحابة رضوان اهللا علیھم دفعھم حب التقرب إلى اهللا إلى أن قالوا م
ي           ھ النب ان علی ا ك ة لم د مخالف ك یع ولھم ذل ان ق األمور التي تعد من الرھبانیة، ولما ك
ى     لم إل ھ وس لى اهللا علی ي ص م النب محة وجھھ ة الس ن الحنیفی لم م ھ وس لى اهللا علی ص

  حیدوا الصواب وحذرھم من أن ی
والمراد أن من ترك " فمن رغب عن سنتي فلیس مني"عن سنتھ ویرغبوا عنھا بقولھ 

  .طریقتي وأخذ طریقة غیري فلیس مني
ذي        لم والشرع ال ھ وس ومن ھذا الحدیث یعلم أن كل أمر لیس من سنتھ صلى اهللا علی

ا عن سن      ھ راغب ار فاعل ة جاء بھ فھو أمر مبتدع مردود على صاحبھ إضافة الى اعتب
  .المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم

ا    -٢ ذا م حثھ صلى اهللا علیھ وسلم على التمسك بما ھو علیھ وھى الحنیفیة السمحة فھ
  ".لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء: "دل علیھ قولھ

اب    د ب ى س ذا عل ھ ھ رص بقول لم ح ھ وس لى اهللا علی ا ص رة ونبین ن الفط الم دی فاإلس
ھ      التشدید المتمثل في  ول صلى اهللا علی ذا یق ى ھ الرھبانیة فال رھبانیة في اإلسالم، وف

ھ     ] ١٠٥"[إن الرھبانیة لم تكتب علینا: "وسلم ر مخالف لسنتھ وھدی فعلى ھذا فھي أم
ال  ] ١٠٦[وعن العرباض بن ساریة. صلى اهللا علیھ وسلم ھ ق ا  : "رضي اهللا عن وعظن

ا القل    ت منھ ة وجل لم موعظ ھ وس لى اهللا علی ونرسول اهللا ص ا العی ت منھ . وب وذرف
ا نا: فقلن ودع فأوص ة م ا موعظ ول اهللا كأنھ ال. یارس مع : "ق وى اهللا والس یكم بتق أوص

یكم   را، فعل ا كثی یرى اختالف نكم فس ش م ن یع ھ م د، وإن یكم عب أمر عل ة وإن ت والطاع
دثات        اكم ومح ذ وإی ا بالنواج وا علیھ دیین عض دین المھ اء الراش نة الخلف نتي وس بس

  ].١٠٧"[بدعة ضاللةاألمور فإن كل 



ا           دھم ھي أن یتمسكوا بم ھ من بع حابھ وألمت ھ وسلم ألص فوصیة النبي صلى اهللا علی
سنھ من أحكام وتشریعات أشد التمسك وأن یحذروا االبتداع في الدین وحكم على تلك 

  .المحدثات بالضالل واالنحراف عن الطریق الذي رسمھ
دین  وقد رسم النبي صلى اهللا علیھ وسلم في ھذا ال حدیث ركیزتین أساسیتین في ھذا ال

  .ترك االبتداع -٢.            االتباع -١: ھما
م    ا، فل وا بھ ة وعمل یة النبوی ذه الوص ى ھ یھم عل وان اهللا عل حابة رض ار الص د س ولق
ن        ة م ة المحمدی ا لألم ا ونقلوھ وا بھ ل عمل لم، ب ھ وس لى اهللا علی ن سنتھ ص دوا ع یحی

علیھ وسلم وكذلك فقد كانوا أشد الناس تمسكا بسنتھ،  بعدھم كما سمعوھا منھ صلى اهللا
وأشدھم محاربة لالبتداع، في الدین، وقد كان في ھذا صالحھم وفالحھم ونجاتھم ولن 

  .یصلح آخر ھذه األمة إال بما صلح أولھا
ال             دھم ك ت عن د اختل ر ق ا الحاض ي وقتن لمین ف ن المس را م ف أن كثی ن المؤس وم

اع    وا االتب ى أصبحت         الركیزتین فترك لم حت ھ وس ي صلى اهللا علی داء بسنة النب واالقت
دع          ذلك الب ا واستبدلوا ب دھم عنھ ا وبع م بھ السنة عندھم أمرا مستغربا مستنكرا لجھلھ
لم،          ھ وس لى اهللا علی ھ ص نة نبی اب اهللا وس ن كت ا م ل علیھ ا وال دلی ل لھ ي ال أص الت

دیھم فأص   اطال    فاتخذوھا دینا یدینون بھ فانعكست بذلك الموازین ل رون الحق ب بحوا ی
وا من       م یعرف ونھم ل ك إال لك والباطل حقا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، وما ذل
دم        م وع ة العل ن قل ھ م م علی ا ھ بب م مھ بس دین إال رس ن ال مھ وال م الم إال اس اإلس

  .معرفتھم بالسنة
  .فأین ھؤالء من وصیة المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم بأن یتبعوا وال یبتدعوا

ال     لم ق ھ وس لى اهللا علی ي ص ن النب ھ ع ي اهللا عن رة رض ي ھری ا : "وعن أب ي م ذرون
تكم عن            إذا نھی ائھم، ف ى أنبی بلكم سؤالھم واختالفھم عل ان ق تركتكم، فإنما أھلك من ك

  ].١٠٨"[شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منھ ما استطعتم
اجتنبوه، وإذا  فإذا : "والشاھد من الحدیث قولھ صلى اهللا علیھ وسلم نھیتكم عن شيء ف

  ".أمرتكم بشيءفأتوا منھ ما استطعتم 
وھذا التوجیھ النبوي الكریم مماثل لما سبق في األحادیث السابقة من الحث على لزوم 
ي         ا وھو أن الطاعة ف را ھام ھ یضیف أم السنة والتأكید على اتباعھا واألخذ بھا إال أن

ازت      جانب المأمورات تجب في حدود االستطاعة ذي امت والطاقة، وھذا من الیسر ال
  ].١٠٩[}ال ُیَكلُِّف اللَُّھ َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَھا{: بھ الرسالة المحمدیة قال تعالى

ب     ي جان ا ف ففي جانب األوامر علینا السمع والطاعة في حدود ما نطیق ونستطیع، أم
  .النواھي فیجب التسلیم المطلق دون قید أو شرط

افة یتح  ذه اإلض ي      فبھ ھ ویع لم أن یدرك ى المس ب عل ة یج الم الطاع ن مع م م دد معل
  .مضمونھ

  .بیانھ لمواقف الناس من األخذ بدعوتھ واتباع سنتھ صلى اهللا علیھ وسلم -د
ال  إن : "عن أبي موسى األشعري رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ ق

ل غی   ا     مثل ما بعثني اهللا بھ عز وجل من الھدى والعلم كمث ان منھ ث أصاب أرضا فك
اء    طائفة طیبة قبلت الماء فأنبتت الكأل والعشب الكثیر، وكان منھا أجادب أمسكت الم

ا    . فنفع اهللا منھا الناس، فشربوا منھا، وسقوا، وزرعوا ا أخرى إنم وأصاب طائفة منھ



ھ فعَ   ھ اهللا ب م  ھي قیعان ال تمسك ماء وال تنبت كأل فذلك مثل من فقھ في دین اهللا ونفع ِل
  ].١١٠"[وَعلَّم، ومثل من لم یرفع بذلك رأسا ولم یقبل ھدى اهللا الذي أرسلت بھ

اس      لم الن ھ وس ھ     -وفى ھذا الحدیث قسم النبي صلى اهللا علی ا یتصل بدعوت ى   -فیم إل
وشبھ صلى اهللا علیھ وسلم العلم الذي جاء بھ بالغیث ألن كال منھما سبب . ثالثة أقسام

  .األبدان، والعلم سبب حیاة القلوب الحیاة، فالغیث سبب حیاة
الى    ھ تع ي قول ا ف ة كم وب باألودی بھ القل ٌة    {: وش اَلْت َأْوِدَی اًء َفَس َماِء َم َن السَّ َزَل ِم َأْن

  ].١١١[}ِبَقَدِرَھا
  :وكما أن األراضین ثالثة بالنسبة إلى قبول الغیث

وت،       : إحداھا ث ارت إذا أصابھا الغی ات، ف ة للشراب والنب ر    أرض زكیة قابل ھ یثم ومن
  .النبت من كل زوج بھیج

ن           م ودی ھ وجوه الحك ر فی ھ، فیثم م بذكائ ل العل و یقب فذلك مثل القلب الزكي الذكي، فھ
  .الحق بزكائھ، فھو قابل للعلم، مثمر لموجبھ وفقھھ وأسرار معادنھ

ا والسقي    : والثانیة اس لورودھ أرض صلبة قابلة لثبوت ما فیھا وحفظھ، فھذه تنفع الن
  .الزدراعمنھا وا

وھو مثل القلب الحافظ للعلم الذي یحفظھ كما سمعھ، فال تصرف فیھ، وال استنبط، بل 
ھ   للحفظ المجرد فھو یؤدي كما سمع، وھو من القسم الذي قال فیھ النبي صلى اهللا علی

  ].١١٢"[فرب حامل فقھ إلى من ھو أفقھ منھ، ورب حامل فقھ غیر فقیھ: "وسلم
ا        كمثل الغني التاج: فاألول ھ م و یكسب بمال ر الخبیر بوجوه المكاسب والتجارات فھ

  .شاء
اني ا ال    : والث افظ لم ھ ح ب، ولكن ربح والمكس وه ال ھ بوج رة ل ذي ال خب ي ال ل الغن مث

  .یحسن التصرف والتقلب فیھ
و   : واألرض الثالثة اء، فل أرض قاع، وھو المستوي الذي ال یقبل النبات، وال یمسك م

  .لم تنتفع منھ بشيء أصابھا من المطر ما أصابھا
ور           ة األرض الب ا ھو بمنزل ة، وإنم ھ والدرای م والفق ل العل ذي ال یقب فھذا مثل القلب ال

  .التي ال تنبت وال تحفظ، وھو مثل الفقیر الذي ال مال لھ وال یحسن یمسك ماال
  .عالم معلم، وداع إلى اهللا على بصیرة، فھذا من ورثة الرسل: فاألول•        
ھ             : لثانيوا•         ول إلی ھ المحم ا یتجر ب ره م ل لغی ذا یحم ا سمعھ، فھ ؤد لم حافظ م
  .ویستثمر
ث•         ا         : والثال ھ رأس ع ب م یرف دى اهللا ول ل ھ م یقب ذي ل و ال ذا، فھ ذا وال ھ ال ھ

  .فاستوعب ھذا الحدیث أقسام الخلق في الدعوة النبویة ومنازلھم
  ]١١٣"[قسم سعید، وقسم شقي: منھا قسمان

   
   

  :دلیل اإلجماع على وجوب طاعتھ: لب الثالثالمط
اإلجماع من األمة منعقد على وجوب طاعة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم واتباعھ في 
نة    اب اهللا وس ي كت ذا ف ر بھ وت األم ك لثب ل، وذل ز وج ھ ع ن رب ھ م اء ب ا ج ع م جمی



د        لم یع ھ وس ھ صلى اهللا علی ر بوجوب طاعت  رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، بل إن األم
  .من األمور المعلومة من الدین بالضرورة التي ال یعذر إنسان بجھلھا

ى أن         دھم، عل ابعین ومن بع حابة والت اع الص الى إجم وقد حكى الشافعي رحمھ اهللا تع
  .من استبانت لھ سنة رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم لم یكن لھ أن یدعھا لقول أحد

ھ   ا قال حة م ي ص الم ف ة اإلس ن أئم د م ترب أح م یس ب ول ة الواج إن الحج افعي ف الش
  ].١١٤[اتباعھا على الخلق كافة إنما ھو قول المعصوم الذي ال ینطق عن الھوى

ي        لم واتباعھ ف ھ وس وقد تمثل إجماع األمة على وجوب طاعة الرسول صلى اهللا علی
ذي    در األول ال اعتبار السنة ھي المصدر الثاني من مصادر التشریع وذلك بعد المص

  ].١١٥[یمھو القرآن الكر
ھ      ھ وأفعال ن أقوال لم م ھ وس لى اهللا علی ي ص ن النب ح ع ا ص ا م نة ھن ود بالس والمقص

فالصحابة والتابعون وتابعوھم ومن سار على نھجھم یؤمنون بھذا األصل  . وتقریراتھ
ا،         اج بھ ل واالحتج ون العم لم ویوجب ھ وس لى اهللا علی طفى ص نة المص و س ذي ھ ال

ھ  ویعتبرونھا مصدرا مستقال في التشر یع، فال یجب عرض ما جاء عنھ صلى اهللا علی
اب أو    ي الكت وسلم على القرآن، بل یجب اتباعھ وطاعتھ مطلقا سواء كان ما أمر بھ ف

  لم یكن
ل          ي ك ا ف ا، وتعلیمھ ا ونقلھ اء بسنتھ وحفظھ اع االعتن ولقد كان من مظاھر ذلك اإلجم

  .عصر من العصور
ف عن السلف،      ا الخل د      فلقد اعُتني بالسنة فنقلھ ا القواع ا، ووضعوا لھ وحافظوا علیھ

  .التي اعتنت بسالمتھا سندا ومتنا
والنقول عن السلف من الصحابة والتابعین وتابعیھم ومن سار على نھجھم في وجوب 

دا  . طاعتھ صلى اهللا علیھ وسلم واتباع ما جاء بھ وتعظیمھم لسنتھ والعمل بھا كثیرة ج
  :ومن تلك النقول ما یلي

  :ن اهللا علیھم أجمعینالصحابة رضوا -أ
  :أبو بكر الصدیق رضي اهللا عنھ -

د      : عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال لم وارت ھ وس لما توفي رسول اهللا صلى اهللا علی
ھ  ین     : من ارتد من العرب، قال أبو بكر الصدیق رضي اهللا عن رق ب تلن من ف واهللا ألق

ھ . الصالة والزكاة اتلھم   : فقال لھ عمر رضي اهللا عن ف تق ي صلى اهللا     كی ال النب د ق وق
ي   : "علیھ وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا ال إلھ إال اهللا فإذا قالوھا عصموا من

و   : فقال أبو بكر الصدیق". دمائھم وأموالھم إال بحقھا ا؟، واهللا ل ألیست الزكاة من حقھ
اتلت  ] ١١٦[منعوني عناقا لم لق ى  كانوا یؤدونھا إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ھم عل

فما ھو إال أن عرفت أن اهللا قد شرح صدر أبي بكر : فقال عمر رضي اهللا عنھ. منعھا
  ].١١٧"[للقتال فعرفت أنھ الحق

ھ            ان علی ا ك لم بم ھ وس ة رسول اهللا صلى اهللا علی دى تمسك خلیف فھذه الحادثة تمثل م
ر            ھ أكث د فی ت ارت ي وق ق شرعھ ف ى تطبی الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وحرصھ عل

ة والطائف،     ا ة ومك لعرب في جزیرة العرب، ولم یبق على اإلسالم سوى أھل المدین
اة             انعي الزك یھم م ا ف ردة بم اتلوا أھل ال ك فق ھ ذل ي موقف ر ف ولقد تابع الصحابة أبا بك

  .فكان موقفھم ذلك أوضح دلیل على تعظیم السنة ووجوب العمل بھا



لیس لك في : میراثھا فقال لھا وقد جاءت الجدة إلى الصدیق رضي اهللا عنھ تسألھ عن
كتاب اهللا شيء، وال أعلم أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قضى لك بشيء وسأسأل 

ھ     . الناس ي صلى اهللا علی أن النب ثم سأل رضي اهللا عنھ الصحابة فشھد عنده بعضھم ب
  ].١١٨[وسلم أعطى الجدة السدس فقضى لھا بذلك

ى     ل عل ذا دلی ي ھ دیق بسنة   : وف ي اهللا     تمسك الص ال رض ا، وق ل بھ المصطفى والعم
ھ،         : "عنھ ت ب ھ إال عمل ل ب لم یعم ھ وس لست تاركا شیئا كان رسول اهللا صلى اهللا علی

  ].١١٩"[إني أخشى إن تركت شیئا من أمره أن أزیغ
ي بكر رضي اهللا       : "قال] ١٢٠[وعن ابن سیرین م من أب ا ال یعل لم یكن أحد أھیب بم

ر  عنھ، ولم یكن أحد بعد أبي بكر  أھیب بما ال یعلم من عمر رضي اهللا عنھ وإن أبا بك
م     ھ، ث د برأی نزلت بھ قضیة فلم یجد في كتاب اهللا منھا أصال، وال في السنة أثرا فاجتھ

  ].١٢١"[قال ھذا رأي فإن كان صوابا فمن اهللا، وإن یكن خطأ فمني وأستغفر اهللا
  :عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ -

د      إ: "ورد عنھ أنھ كان یقول دي محم دي ھ ل اهللا، أال وإن أحسن الھ ن أصدق القیل قی
  ]١٢٢...."[وشر األمور محدثاتھا وكل محدثة ضاللة

وكان عمر رضي اهللا عنھ یوصي عمالھ أن یقضوا بین الناس بكتاب اهللا فإن لم یجدوا 
لم فعن الشعبي     ھ وس عن  ] ١٢٣[القضیة في كتاب اهللا فبسنة رسول اهللا صلى اهللا علی

اب   ]١٢٤[شریح أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ كتب إلیھ إن جاءك شيء في كت
انظر سنة              اب اهللا ف ي كت یس ف ا ل إن جاءك م ھ الرجال، ف ك عن ھ وال یلتفت اهللا فاقض ب
م یكن      اب اهللا ول ي كت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فاقض بھا، فإن جاءك ما لیس ف

إن    فیھ سنة من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فانظر ھ، ف ما اجتمع علیھ الناس فخذ ب
جاءك ما لیس في كتاب اهللا ولم یكن في سنة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ولم یتكلم 

رین شئت   دم،       : فیھ أحد من قبلك فاختر أي األم دم فتق م تق ك ث د برأی إن شئت أن تجتھ
  ].١٢٥"[وإن شئت أن تتأخر فتأخر وال أرى التأخر إال خیرا لك

جد،       : قال] ١٢٦[بسنده عن أبي وائل وروى البخاري ذا المس ي ھ ى شیبة ف جلست إل
ال  ال  : ق ذا فق ك ھ ي مجلس ر ف ي عم س إل فراء وال : جل ا ص ت أن ال أدع فیھ ھمم

. لم یفعلھ صاحباك: لم؟ قلت: قال. ما أنت بفاعل: قلت. بیضاءإال قسمتھا بین المسلمین
  ].١٢٧"[ھما المرءان یقتدى بھما: قال

ن ع   د اهللا ب ن عب ال   وع ا ق ي اهللا عنھم ر رض ال   : م تخلف؟، ق ر أال تس ل لعم إن : قی
أستخلف فقد استخلف من ھو خیر مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من ھو خیر مني 

ي  ] ١٢٨[راغب وراھب: فأثنوا علیھ، فقال. رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وددت أن
  ].١٢٩"[نجوت منھا كفافا ال لي وال علي ال أتحملھا حیا ومیتا

فواهللا ما ھو إال أن ذكر رسول اهللا صلى اهللا علیھ : وجاء في روایة لمسلم قال عبد اهللا
ھ           دا وأن لم أح ھ وس دل برسول اهللا صلى اهللا علی م یكن لیع وسلم وأبا بكر فعلمت أنھ ل

  ].١٣٠"[غیر مستخلف
فعمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ تمسك بسنة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وقدمھا  

  .سنة أبي بكر مع أن العمل بھا جائز عنده على



ك حجر ال تضر      : "ولما قبل رضي اهللا عنھ الحجر األسود قال م أن ي ألعل أما واهللا إن
ا       تلمك م لم اس ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ت رس ي رأی وال أن ع ول وال تنف

  ].١٣١"[استلمتك
  :رضي اهللا عنھ] ١٣٢[عثمان بن عفان -

ن عجرة   ن سنان     ] ١٣٣[عن زینب بنت كعب ب ك ب ت مال ة بن وھي  ] ١٣٤[أن الفریع
لم      : "أخت أبي سعید الخدري، أخبرتھا ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی أنھا جاءت إل

وا           ھ أبق د ل ب أعب ي طل ا خرج ف درة، وأن زوجھ ي خ تسألھ أن ترجع إلى أھلھا في بن
وه    م فقتل دوم لحقھ ان بطرف الق ى إذا ك ت. حت لى اهللا عل : قال ألت رسول اهللا ص ھ فس ی

ة      ھ وال نفق ي مسكنا یملك رك ل ت . وسلم أن أرجع إلى أھلي فإن زوجي لم یت ال  : قال فق
ت ". نعم: "رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ي الحجرة      : قال ت ف ى إذا كن فانصرفت حت

ال ) أو في المسجد( : نادانى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، أو أمر لي فنودیت لھ، فق
ت؟" ف قل ت"كی رددت عل: ، قال ي  ف أن زوج ن ش ھ م رت ل ي ذك ة الت ھ القص ال. ی : ق
ھ " ت ". امكثى في بیتك حتى یبلغ الكتاب أجل ة أشھر وعشرا     : قال ھ أربع ددت فی . فاعت

  ].١٣٥"[فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرتھ وقضى بھ: قالت
د          ا بع ي بیتھ رأة ف داد الم م اعت ھ حك ا أشكل علی  والشاھد من ھذا الحدیث أن عثمان لم

ھ           ي صلى اهللا علی ھ أن النب ك یسألھا فأخبرت ت مال ة بن ى الفریع وفاة زوجھا، أرسل إل
ھ  ان   . وسلم أمرھا بعد وفاة زوجھا أن تمكث في بیتھ حتى یبلغ الكتاب أجل فقضى عثم

  .رضي اهللا عنھ بسنة المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم
  :علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ -

ان رضي اهللا    ھ أن عثم ھ           لما بلغ ي رضي اهللا عن ة الحج، أھل عل ھ ینھى عن متع عن
ال ا وق ج جمیع العمرة والح ول  : "ب لم لق ھ وس لى اهللا علی ي ص نة النب ت ألدع س ا كن م

ي  : "وعنھ رضي اهللا عنھ أنھ قال]. ١٣٦"[أحد أال إني لست بنبي وال یوحى إلي ولكن
  ].١٣٧"[أعمل بكتاب اهللا وسنة محمد صلى اهللا علیھ وسلم ما استطعت

  ]:١٣٨[أبي بن كعب رضي اهللا عنھ -
ى السبیل     : "روي عنھ أنھ قال د عل علیكم بالسبیل والسنة فإنھ ما على األرض من عب

ى      ا عل دا، وم ھ اهللا أب ھ فیعذب یة رب ن خش اه م ت عین ھ ففاض ي نفس ر اهللا ف نة ذك والس
ده من خشیة اهللا إال     األرض من عبد على السبیل والسنة ذكر اهللا في نفسھ فاقشعر جل

ا     دیدة، فتحات عنھ كان مثلھ كمثل شجرة قد یبس ورقھا فھي كذلك إذ أصابتھا ریح ش
ورقھا، إال حط اهللا خطایاه كما تحات من الشجرة ورقھا، فإن اقتصادا في سبیل وسنة 
م إن         ة بدعة، وانظروا أن یكون عملك خیر من اجتھاد في خالف سبیل وسنة وموافق

  ].١٣٩"[منھج األنبیاء وسنتھمكان اجتھادا واقتصادا أن یكون على 
  :عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنھما -

ھ سنة من رسول       : "روي عنھ أنھ قال ض ب م تم من أحدث رأیا لیس في كتاب اهللا ول
  ].١٤٠"[اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لم یدر ما ھو علیھ إذا لقي اهللا عز وجل

  ]١٤١"[تبع وال تبتدععلیك بتقوى اهللا واالستقامة وا: "وعنھ رضي اهللا عنھ قال
  :عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ -



تم    : "روي عنھ رضي اهللا عنھ أنھ قال د كفی دعوا فق وا وال تبت ھ   ]١٤٢"[اتبع ھ أن ، وعن
وعنھ ]. ١٤٣"[إنا نقتدي وال نبتدئ ونتبع وال نبتدع ولن نضل ما تمسكنا باألثر: "قال

  ].١٤٤"[االجتھاد في البدعة االقتصاد في السنة خیر من: "رضي اهللا عنھ أنھ قال
  :عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما -

د اهللا  ن عب الم ب ن س ال  ] ١٤٥[فع ا ق ي اهللا عنھم ر رض ن عم د اهللا ب معت : "أن عب س
". ال تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إلیھا: "رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول

فأقبل علیھ عبد اهللا فسبھ سبا سیئا ما : قال .واهللا لنمنعھن]: ١٤٦[فقال بالل بن عبد اهللا
ول واهللا       : وقال. سمعتھ سبھ مثلھ قط لم وتق ھ وس أخبرك عن رسول اهللا صلى اهللا علی

  ].١٤٧[لنمنعھن
  :حذیفة بن الیمان رضي اهللا عنھ -

ا     : "قال رضي اهللا عنھ ذتم یمین إن أخ دا، ف یا معشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعی
  ].١٤٨"[ضللتم ضالال بعیداوشماال لقد 

راء  : "فقولھ: "قال ابن حجر اد      " یا معشر الق القرآن والسنة العب اء ب م العلم راد بھ . الم
أمر اهللا فعال    " استقیموا: "وقولھ أي اسلكوا طریق االستقامة وھي كنایة عن التمسك ب
ره ضمھ واألول           " سبقتم"وقولھ . وتركا ین وحكى غی ن الت ھ اب ا جزم ب ھ كم تح أول بف

اب والسنة    المعتمد، والمراد أنھ خاطب بذلك من أدرك أوائل اإلسالم فإذا تمسك بالكت
ھ من             ا وصل إلی ى م م یصل إل ھ ل ل بعمل ده إن عم سبق إلى كل خیر ألن من جاء بع

ا   ھ  . سبقھ إلى اإلسالم، وإال فھو أبعد منھ حسا وحكم ا وشماال    "وقول ذتم یمین إن أخ " ف
الى      وكالم. أي خالفتم األمر المذكور ھ تع زع من قول ة منت َراِطي   {: حذیف َذا ِص َوَأنَّ َھ

  ].١٤٩"[}ُمْسَتِقیمًا َفاتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبیِلِھ
  :من أقوال التابعین ومن بعدھم -ب
  :رحمھ اهللا تعالى] ١٥٠[عمر بن عبد العزیز -

ألھ    ھ یس ل ل ب عام ھ كت ھ أن ل عن ا نق ھ  فمم ب إلی واء؟، فكت ن األھ إني  : "ع د ف ا بع أم
ھ     لى اهللا علی ولھ ص نة رس نتھ وس اع س ره واتب ي أم اد ف وى اهللا واالقتص یك بتق أوص
زوم      ك بل ھ، فعلی وا مؤنت وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت بھ سنتھ وكف

  ]١٥١..."[السنة فإنھا لك بإذن اهللا عصمة
صلى اهللا علیھ وسلم ووالة األمر من بعده سننا،  سن رسول اهللا : "وروي عنھ أنھ قال

ا        ل بھ ن اهللا، من عم ى دی وة عل األخذ بھا تصدیق بكتاب اهللا، واستكمال لطاعة اهللا وق
ؤمنین،     بیل الم ر س ع غی ا اتب ن خالفھ و منصور وم ا فھ ر بھ ن استنص د، وم و مھت فھ

  ].١٥٢"[وواله اهللا ما تولى، وأصاله جھنم وساءت مصیرا
  ]:١٥٣[لم الزھريمحمد بن مس -

م   : "روي عنھ أنھ قال كان من مضى من علمائنا یقولون االعتصام بالسنة نجاة، والعل
ك        اب ذل م ذھ اب العل ي ذھ دنیا، وف دین وال ات ال م ثب نعش العل ا سریعا، ف بض قبض یق

  ].١٥٤"[كلھ
  ]:١٥٥[مجاھد بن جبر -



الى        ھ تع د تفسیر قول ال عن ھ ق ھ أن اَزْعُتْم   {: روي عن ِإْن َتَن ِھ      َف ى اللَّ ُردُّوُه ِإَل ْيٍء َف ي َش ِف
ولِ  ة } َوالرَُّس ى اهللا . اآلی رد إل ال ال ول   : ق ى الرس رد إل ھ، وال ى كتاب رد إل ى  : ال رد إل ال

  ].١٥٦"[السنة
  ]:١٥٧[أبو العالیة -

تعلموا اإلسالم، فإذا تعلمتموه فال ترغبوا عنھ، وعلیكم بالصراط  : "روي عنھ أنھ قال
ا      المستقیم فإنھ اإلسالم، وال یكم، وم یكم بسنة نب  تحرفوا الصراط یمینا أو شماال، وعل

  ].١٥٨"[كان علیھ أصحابھ
  ]:١٥٩[أیوب السختیاني -

ال   ھ ق ال    : "روي عنھ أن دث الرجل بسنة فق رآن،       : إذا ُح ا عن الق ذا وأنبئن ا من ھ دعن
  ].١٦٠"[فاعلم أنھ ضال

  :األئمة األربعة -ج
  ]:١٦١[أبو حنیفة النعمان -

ھ ر ھ قول ھ اهللاروي عن رأس    : "حم ى ال لم فعل ھ وس لى اهللا علی ي ص ن النب اء ع إذا ج
  والعین،

وإذا جاء عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم نختار من قولھم، وإذا جاء عن 
  ]١٦٢"[التابعین زاحمناھم
لم،   : "وروي عنھ قولھ ھ وس آخذ بكتاب اهللا، فما لم أجد فبسنة رسول اهللا صلى اهللا علی

نھم،           فإن لم أجد ف  ول من شئت م ذ بق حابھ، آخ ول أص ذت بق اب اهللا وال سنة أخ ي كت
  ].١٦٣..."[وأدع قول من شئت منھم وال أخرج من قولھم إلى قول غیرھم

  ):إمام دار الھجرة(مالك بن أنس  -
دا          : "قال رحمھ اهللا تعالى د زعم أن محم ا حسنة فق ي اإلسالم بدعة یراھ دع ف من ابت

و    َنُكمْ   {: لخان الرسالة، ألن اهللا یق ْم ِدی ُت َلُك ْوَم َأْكَمْل ال      }اْلَی ا ف ذ دین م یكن یومئ ا ل ، فم
  ].١٦٤"[یكون الیوم دینا

  :وكان رحمھ اهللا كثیرا ما یقول
  ]١٦٥[وخیر أمور الدین ما كان سنة      وشر األمور المحدثات البدائع

ر وا  : "ومن قولھ كذلك ذا األم ستكمل،  قبض رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وقد تم ھ
  ].١٦٦"[فإنما ینبغي أن نتبع آثار رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وال نتبع الرأي

ھ  لم      : وجاء رجل إلى مالك فسألھ عن مسألة فقال ل ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ق
ل  ال الرج ذا، فق ذا وك ك: ك ال مال ت، فق ِرِه َأْن  {: أرأی ْن َأْم اِلُفوَن َع ِذیَن ُیَخ َذِر الَّ َفْلَیْح

  ]١٦٧[}ِصیَبُھْم ِفْتَنٌة َأْو ُیِصیَبُھْم َعَذاٌب َأِلیٌمُت
  :محمد بن إدریس الشافعي -

ال   ھ ق اق          : "ورد عنھ أن لم واتف ھ وس اب اهللا وسنة رسولھ صلى اهللا علی ي كت الحجة ف
ة ال]١٦٨"[األئم لم إال      : "، وق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص نة رس ي س یس ف ل
  ]١٦٩"[اتباعھا

ال    : حدیثا فقال لھ رجلوروى رحمھ اهللا یوما  د اهللا؟، فق ا عب ا أب ا   : أتأخذ بھذا ی ى م مت
  ].١٧٠"[رویت عن رسول اهللا حدیثا صحیحا فلم آخذ بھ فأشھدكم أن عقلي قد ذھب



إذا وجدتم في كتابي خالف سنة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : "وروي عنھ أنھ قال
  ].١٧١"[ا قلتفقولوا بسنة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ودعوا م

ھ   : "وروي عنھ أنھ قال آمنت بما جاء عن اهللا، وبما جاء عن رسول اهللا صلى اهللا علی
  ].١٧٢"[وسلم على مراد رسول اهللا

  ):إمام أھل السنة(أحمد بن حنبل  -
حاب رسول اهللا صلى     : "ورد عنھ قولھ ھ أص أصول السنة عندنا التمسك بما كان علی

رك الخصومات    اهللا علیھ وسلم واالقتداء بھم و ترك البدع وكل بدعة فھي ضاللة، وت
  .والجلوس مع أصحاب األھواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدین

ل        رآن وھي دالئ لم، والسنة تفسر الق والسنة عندنا آثار رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
األھواء  القرآن، ولیس في السنة قیاس، وال تضرب لھا األمثال وال تدرك بالعقول وال

  ].١٧٣"[إنما ھي االتباع وترك الھوى
حابھ   : "وقال أیضا لم وأص االتباع أن یتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى اهللا علیھ وس

  ].١٧٤"[ثم ھو بعد مع التابعین مخیر
ا ورد عنھم    وما أوردتھ من آثار وأقوال عن السلف ھھنا إنما ھو عبارة عن نماذج لم

  ].١٧٥[في ھذا الشأن
ذ بسنة   ویتضح م ن خالل تلك النصوص إجماع سلف األمة وأئمتھا على وجوب األخ

المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم والتمسك بھا في كل الجوانب واتباع ما جاء بھ صلى  
دیم   . اهللا علیھ وسلم اعتقادا وقوال وعمال ا وتق والتحذیر من مخالفة السنة واالبتداع فیھ

  .الھوى والرأي علیھا
   

  .منھج السلف في اتباعھ وطاعتھ صلى اهللا علیھ وسلم: المبحث الثاني
   

  .منھجھم في االتباع: المطلب األول
بعث اهللا تبارك وتعالى رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم بالرسالة الجامعة الخاتمة أال وھي 
س   رسالة اإلسالم التي ارتضاھا عز وجل لتكون دینا ومنھاجا، یسیر علیھ الجن واإلن

حتى یتم لھم صالح معاشھم الذي ھم فیھ، ومعادھم الذي سیصیرون  في حیاتھم الدنیا 
  .إلیھ

  :ولقد شاء تبارك وتعالى أن یجعل لھذه الرسالة مصدرین للتلقي ھما
  .السنة النبویة -٢.                          القرآن الكریم -١

ي اإلسالم وھو كالم اهللا المن       ى  فالقرآن الكریم ھو المصدر التشریعي األول ف زل عل
  .رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم بواسطة جبریل علیھ السالم

ھ     ھ ومخصصة لعموم والسنة ھي المصدر الثاني ألنھا مبینة ألحكامھ موضحة إلبھام
  .ومقیدة إلطالقھ وشارحة ألحكامھ وأھدافھ

  ].١٧٦[}ْم َوَلَعلَُّھْم َیَتَفكَُّروَنَوَأْنَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّْكَر ِلُتَبیَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْیِھ{: قال تعالى
ًة         {: وقال تعالى دًى َوَرْحَم ِھ َوُھ وا ِفی ِذي اْخَتَلُف ُم الَّ یَِّن َلُھ ا ِلُتَب َوَما َأْنَزْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِإلَّ

  ].١٧٧[}ِلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن



ریم ك    رآن الك و الق و وھ الوحي المتل ص ب ا خ لم كم ھ وس لى اهللا علی ذلك فالرسول ص
  .خص بالوحي غیر المتلو وھو السنة التي ال مندوحة عن اتباعھا

وَحى        {: قال تعالى ٌي ُی ا َوْح َو ِإلَّ َوى، ِإْن ُھ ِن اْلَھ ُق َع ا َیْنِط ھ    . }َوَم ال صلى اهللا علی وق
رآن والسنة    ]. ١٧٨"[أال إني أوتیت القرآن ومثلھ معھ: "وسلم إن الق وبناء على ذلك ف

ا     ھما المنھالن العظیمان ا ل م دتھا وشریعتھا وك للذان تستقي منھما األمة المسلمة عقی
فیھ صالح شؤونھا في دنیاھا وآخرتھا وھما المنھاج والنبراس الذي سار علیھ السلف 
ھ         ي صلى اهللا علی اعھم للنب ي طاعتھم واتب دھم، ف من الصحابة والتابعین ومن جاء بع

قد جاء بھذین األصلین وحیا من وسلم، وذلك العتقادھم أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
وال وعمال     ادا وق ا اعتق ال  . عند اهللا عز وجل، كما أنھ أمر باتباعھما واألخذ بما فیھم ق

الى اْنَتُھوا {: تع ُھ َف اُكْم َعْن ا َنَھ ُذوُه َوَم وُل َفُخ اُكُم الرَُّس ا آَت ق }َوَم ذا المنطل ن ھ م م ، فھ
أحلوا   التزموا وتمسكوا بالقرآن والسنة وتلقوھما بالقبو ل والتسلیم واإلیمان والتعظیم ف

ع شؤونھم وأحوالھم یرجعون       حاللھما وحرموا حرامھما واتخذوا منھما منھجا لجمی
ال  ث ق داء اهللا حی اال لن ھ امتث وَل  {: إلی وا الرَُّس َھ َوَأِطیُع وا اللَّ وا َأِطیُع ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی

اَزعْ  وَن         َوُأوِلي اَألْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَن ُتْم ُتْؤِمُن وِل ِإْن ُكْن ِھ َوالرَُّس ى اللَّ ُردُّوُه ِإَل ْيٍء َف ي َش ُتْم ِف
  .}ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْیٌر َوَأْحَسُن َتْأِویًال

رد        : "قال ابن القیم ھ، وال ى كتاب رد إل و ال ى اهللا سبحانھ ھ إن الناس أجمعوا أن الرد إل
ھ و   لى اهللا علی ول ص ى الرس د       إل نتھ بع ى س ھ وإل ي حیات ھ ف ھ نفس رد إلی و ال لم ھ س

  ].١٧٩"[وفاتھ
لیم        -الكتاب والسنة   -ومن ھذین األصلین  نھج الس ویم والم استقى السلف المسلك الق

لم         ھ وس د صلى اهللا علی یھم محم اعھم لرسولھم ونب الذي ساروا علیھ في طاعتھم واتب
  :یةوھذا المنھج یمكن تلخیصھ في النقاط الرئیسیة التال

  :اتباع القرآن الكریم: أوال
فالقرآن الكریم ھو كالم اهللا المنزل على نبیھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم وحیا بواسطة 

ھ         الى حفظھ بقول بحانھ وتع ولى اهللا س ذي ت ھ السالم، وال ل علی ا   {: جبری ُن َنزَّْلَن ا َنْح ِإنَّ
  ].١٨٠[}الذِّْكَر َوِإنَّا َلُھ َلَحاِفُظوَن

الى        كما جعلھ نظاما ال تع ا ق ون كم اده المؤمن ھ عب دي ب اُب ال   {: ومنھجا یھت َك اْلِكَت َذِل
  ].١٨١[}َرْیَب ِفیِھ ُھدًى ِلْلُمتَِّقیَن

دورھم ومصاحفھم وصاروا       ولقد اعتنى السلف بكتاب اهللا عز وجل فحفظوه في ص
ع     ي جمی ل ف یتلونھ آناء اللیل وأطراف النھار، وینفذون أحكامھ وشرائعھ جیال بعد جی

ور     ج ا من األم وانب حیاتھم الفردیة، واالجتماعیة، واالقتصادیة، والسیاسیة، وغیرھ
  .الدنیویة واألخرویة

ة          ھ ومعرف ارھم لدراستھ وتفسیره واستنباط أحكام ة من خی كما تفرغ عبر القرون ثل
ھ         ھ، ووعظ ھ وقصص ار بدعوت ابھھ، واالعتب ھ ومتش وخھ، ومحكم خھ ومنس ناس

  .وإرشاداتھ وأمثالھ
ان       وھذا ال ا ك داء بم موقف من السلف الصالح یمثل مظھرا من مظاھر التأسي واالقت

ھ الصالة              ھ علی ا أوصى ب ا لم ا عملی د تطبیق ا یع لم، كم ھ وس علیھ النبي صلى اهللا علی



ال   ث ق ھ حی الم أمت اب      : "والس ھ كت متم ب ده إن اعتص لوا بع ن تض ا ل یكم م ت ف ترك
  ] ١٨٢..."[اهللا

  :ھ وسلم والعمل بھااتباع سنتھ صلى اهللا علی: ثانیا
راد      دم إی د تق فلقد أوجب اهللا على العباد طاعة رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم واتباعھ وق

  ].١٨٣[األدلة على ذلك
وا   ولقد عمل السلف بما أوجبھ اهللا تعالى فأخذوا بسنة نبیھم صلى اهللا علیھ وسلم وعمل

اب     بھا أمرا ونھیا وخبرا، فكانت أقوالھ وأفعالھ وتقریراتھ ھي ا د كت اني بع در الث لمص
ا   ؤون حیاتھ تى ش ي ش ریعاتھا ف ا وتش ة أحكامھ ھ األم تقي من ذي تس ل ال ز وج . اهللا ع

ویعتقد السلف أن للسنة استقاللیتھا في تشریع األحكام وھي كالقرآن في تحلیل الحالل 
ا،       ي السنة بیانھ ا وورد ف ان حكمھ وتحریم الحرام، فاألحكام التي سكت القرآن عن بی

ین    فإن الس ة ب لف یعملون بھذه األحكام ویأخذون بھا، وال یرون أن ھناك تعارضا البت
  .األصلین

ق األوجھ      رآن تسیر وف كما یعتقد السلف أن عالقة السنة بالمصدر األول الذي ھو الق
  :الثالثة التالیة

ى    -١ نة عل رآن والس وارد الق ون ت ھ، فیك ل وج ن ك رآن م ة للق نة موافق ون الس أن تك
د وجوب      الحكم الواحد ي تفی ث الت من باب توارد األدلة وتضافرھا وذلك مثل األحادی

  .الصالة والزكاة والحج والصوم من غیر تعرض لشرائطھا وأركانھا
لت     -٢ ي فص ث الت ل األحادی ك مث ھ، وذل یرا ل القرآن وتفس د ب ا أری ا لم ون بیان أن تك

ي ور      امالت الت وع والمع ي   أحكام وھیئات الصالة والصیام والحج والبی ة ف دت مجمل
  .القرآن، وھذا القسم ھو أغلب ما في السنة وأكثرھا ورودا

ن            -٣ كت ع ا س ة لم ھ، أو محرم ى إیجاب رآن عل كت الق م س ة لحك ون موجب أن تك
ام         ا، وأحك ا أو خالتھ رأة وعمتھ ین الم ع ب ة الجم تحریمھ، كاألحادیث التي أثبتت حرم

  .الشفعة وغیر ذلك
ا،      فالسنة الصحیحة ال تخرج عن ھذه ال رآن بوجھ م ا ال تعارض الق ضوابط، كما أنھ

لم تجب     ھ وس فما كان منھا زائدا على القرآن فھو تشریع مبتدأ من النبي صلى اهللا علی
ر     ا أم ال لم طاعتھ فیھ وال تحل معصیتھ، ولیس ھذا تقدیما لھا على كتاب اهللا، بل امتث

الى  اهللا بھ من طاعة رسولھ التي أمر اهللا بھا على جھة االستقالل  وا  {: فقال تع َوَأِطیُع
ھَ   {: وقال تعالى} اللََّھ َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل اَع اللَّ ْد َأَط ذه الطاعة   } َمْن ُیِطِع الرَُّسوَل َفَق فھ

، ویجب علینا العمل ]١٨٤[المأمورون بھا ھي طاعة مختصة بھ صلى اهللا علیھ وسلم
  .بھا

لى اهللا علیھ وسلم منصب المبلغ بأن اهللا سبحانھ نصَّب رسول اهللا ص"فالسلف یؤمنون 
رق   المبین عنھ، فكل ما شرعھ لألمة فھو بیان منھ عن اهللا أن ھذا شرعھ ودینھ، وال ف
وب     ي وج ھ ف ر كالم و نظی ذي ھ ھ ال ن وحی و وم ھ المتل ن كالم ھ م ھ عن ا یبلغ ین م ی

  .االتباع، ومخالفة ھذا كمخالفة ھذا
الة       ام الص ا بإق إن اهللا أمرن ال ف بیل المث ى س وم    فعل ت وص ج البی اة وح اء الزك وإیت

فاتھ          ك وص ادیر ذل لم بمق ھ وس لى اهللا علی ولھ ص ن رس ان ع اء البی م ج ان، ث رمض
ا             ا یجب علین ھ، كم ر اهللا ب ا أم ھ، إذ ھو تفصیل لم ة قبول ى األم وشروطھ، فوجب عل



ر        إذا أم ولھ، ف ة رس ھ وطاع بحانھ بطاعت ر اهللا س ذا أم ل، وھك ل المفص ول األص قب
ان  ھ كفرض           الرسول بأمر، ك ان فرض قبول ا، وك أمور بھ ا للطاعة الم تفصیال وبیان

ى        لم عل ھ وس ي صلى اهللا علی ن النب قبول األصل المفصل، وال فرق بینھما، والبیان م
  :أقسام
  .بیان نفس الوحي بظھوره على لسانھ بعد أن كان خفیا: أحدھا
م ا      : الثاني ین أن الظل ا ب ك كم ى ذل اج إل ھ    بیان معناه وتفسیره لمن احت ي قول ذكور ف لم

و العرض وأن      ] ١٨٥[}َوَلْم َیْلِبُسوا ِإیَماَنُھْم ِبُظْلٍم{ ھو الشرك وأن الحساب الیسیر ھ
  .الخیط األبیض واألسود ھما بیاض اللیل وسواد النھار

  .بیانھ بالفعل كما بین أوقات الصالة للسائل بفعلھ: الثالث
ا     بیان ما سئل عنھ من األحكام التي لیست في : الرابع ا، كم رآن ببیانھ زل الق القرآن فن

  .سئل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان ونظائره
ي         : الخامس ا سئل عن رجل أحرم ف ا، كم بیان ما سئل عنھ بالوحي وإن لم یكن قرآن

  .جبة بعدما تضمخ بالخلوق فجاء الوحي بأن ینزع عنھ الجبة ویغسل أثر الخلوق
دا : السادس ر،         بیانھ لألحكام بالسنة ابت یھم لحوم الحم ا حرم عل ر سؤال، كم ًء من غی

  .والمتعة، وصید المدینة، ونكاح المرأة على عمتھا وخالتھا وأمثال ذلك
  .بیانھ لألمة جواز الشيء بفعلھ ھو لھ، وعدم نھیھم عن التأسي بھ: السابع
  .بیان جواز الشيء بإقراره لھم على فعلھ وھو یشاھده، أو یعلمھم یفعلونھ: الثامن

  .بیانھ إباحة الشيء عفوا بالسكوت عن تحریمھ وإن لم یأذن فیھ نطقا: اسعالت
أن یحكم القرآن بإیجاب شيء أو تحریمھ أو إباحتھ ویكون لذلك الحكم شروط : العاشر

الى        رب سبحانھ وتع ل ال وموانع وقیود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف، فیحی
فالحل موقوف ] ١٨٦[}ُكْم َما َوَراَء َذِلُكْمَوُأِحلَّ َل{: على رسولھ في بیانھا كقولھ تعالى

  ].١٨٧"[على شروط النكاح وانتفاء موانعھ وحضور وقتھ وأھلیة المحل
ریع     ي التش ا ف ا ودورھ نة ومكانتھ ة الس ح ألھمی ور الواض وم والتص ذا المفھ ن ھ وم
ى السلف          ال أن اعتن ك األفع ان من تل ذا التصور فك انطلقت أفعال السلف مترجمة لھ

ة     بالسن ظ السنة والعنای ى حف ة فتضافرت جھود العلماء من لدن الصحابة والتابعین عل
ع          د اتب ر، وق ة منقطع النظی ن الحمای ین بسیاج م ك الح ذ ذل ت من ا وصیانتھا فحظی بھ
ك التحري               ان من ذل ا وصفاءھا، وك ظ للسنة نورھ ك كل سبیل یحف ي ذل حابة ف الص

ي الخطأ وخوف    حیف     والتثبت في روایتھا خشیة الوقوع ف ا التص ا من أن یتسرب إلیھ
ة    الل من الروای ل اإلق ل إن بعضھم فض ف، ب ة . والتحری ن قتیب ال اب ان ]: "١٨٨[ق ك

ان      ھ، وك ھ علی عمر شدید اإلنكار على من أكثر الروایة أو أتى بخبر الحكم ال شاھد ل
ع   یأمرھم بأن یقلوا من الروایة یرید بذلك أن ال یتسمع الناس فیھا ویدخلھا الشوب ویق

حابة وأھل    . التدلیس والكذب من المنافق والفاجر واألعرابي ة الص وكان كثیر من جل
ر      ر والزبی أبي بك لم ك ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ة برس ي ] ١٨٩[الخاص وأب

اد            ] ١٩٠[عبیدة ان بعضھم ال یك ل ك ھ ب ة عن ون الروای ب یقل د المطل ن عب اس ب والعب
ل   ن نفی م      و] ١٩١[یروي شیئا كسعید بن زید بن عمرو ب د العشرة المشھود لھ ھو أح

  ].١٩٢"[بالجنة
  .ولقد تبعھم من بعدھم من التابعین ومن بعدھم على ذلك



ار عن رسول       ول األخب ي قب وكما احتاط السلف في التحدیث احتاطوا وتثبتوا كذلك ف
كان أبو بكر رضي اهللا عنھ أول من احتاط في : "اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، قال الذھبى

أن الجدة جاءت إلى أبي ] ١٩٣[فروى ابن شھاب عن قبیصة بن ذؤیب قبول األخبار،
ال   ورث فق ا علمت أن رسول اهللا         : بكر تلتمس أن ت اب اهللا شیئا وم ي كت ك ف د ل ال أج

ال     رة وق ام المغی اس فق سمعت رسول   : صلى اهللا علیھ وسلم ذكر لك شیئا، ثم سأل الن
دس  ا الس لم یعطیھ ھ وس ال. اهللا صلى اهللا علی ل مع: فق ن ھ د ب ھد محم رك؟، فش ك غی

  ".مسلمة بمثل ذلك فأنفذه لھا أبو بكر رضي اهللا عنھ
رأة         ي إمالص الم اس ف ھ الن اب رضي اهللا عن ن الخط ر ب ال ]١٩٤[واستشار عم ، فق

د أو         ]: ١٩٥[المغیرة بن شعبة رة عب ھ بغ ھ وسلم قضى فی ي صلى اهللا علی شھدت النب
  .أمة

  ].١٩٦[ھ محمد بن مسلمةقال فشھد ل. ائتني بمن یشھد معك: فقال عمر
و موسى        ن كعب وأب ي ب نھم أب وحدث لعمر مثل ھذه الحادثة مع كثیر من الصحابة م

اس      : "قال عمر ألبي موسى: وفي روایة ول الن أما إني لم أتھمك ولكن خشیت أن یتق
  ].١٩٧"[على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ت إذا سمعت من رسول اهللا    : وعن علي رضي اهللا عنھ قال لم    كن ھ وس  صلى اهللا علی
دقتھ         ي ص ف ل إذا حل ري استحلفتھ ف ھ غی حدیثا نفعني اهللا بما شاء منھ وإذا حدثني عن

]"...١٩٨[  
ھ ھو أال یسترسل          م علی ل لھ ان الحام یھم ك وھذا التثبت من الصحابة رضوان اهللا عل
ذب         ي الك وا ف ت كاف فیقع ر تحر وتثب الناس في روایة الحدیث ویتساھلوا فیھ من غی

ى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من حیث شعروا أو لم یشعروا، ویدلك على ذلك عل
ي موسى األشعري      ن الخطاب ألب م أتھمك ولكن خشیت أن       : "قول عمر ب ي ل ا إن أم

  ".یتقول الناس على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
افظة وھذه الشواھد عن ثالثة من الخلفاء الراشدین تترجم حرصھم وجھودھم في المح

  .على السنة بأن ال یشوبھا ما لیس منھا
ى أن        ا إل ظ السنة وحمایتھ ى حف دھم عل وقد تتابعت الجھود من الصحابة ومن جاء بع
ك   قعدت القواعد ووضعت الضوابط التي یعرف بھا قوة الحدیث أو وھنھ وكان من تل

ھ   تم ب اء   الضوابط علم إسناد الحدیث فقد اعتني بھذا الجانب منذ وقت مبكر، واھ العلم
ارك     ن المب د اهللا ب ال عب دین ق ن ال وه م ى جعل وال   ]: "١٩٩[حت دین، ل ن ال ناد م اإلس

  ].٢٠٠[یعني اإلسناد" بیننا وبین القوم قوائم: "، وقال"اإلسناد لقال من شاء ما شاء
ولقد اشتغل علماء الحدیث بنقد الرواة وبیان حالھم ومن تقبل روایتھ ومن ال تقبل من  

م،   خالل دراسة الراو ة الئ ي سیرة وتاریخا ومعتقدا وسلوكا، ولم تأخذھم في ذلك لوم
ان      ن سعید القط ل لیحي ب د قی ت      ]: " ٢٠١[وق ذین ترك ا تخشى أن یكون ھؤالء ال أم

ألن یكون ھؤالء خصمي أحب إلي من  : حدیثھم خصماءك عند اهللا یوم القیامة؟، فقال
ول     لم یق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص مي رس ون خص َم: أن یك ن    ِل ذب ع ُذبَّ الك ْم ت َل

  ].٢٠٢"[حدیثي
نھال    ى م وھذه لمحة وإشارة لما بذلھ السلف من جھود في حفظ السنة والذب عنھا لتبق
اع رسولھا           ا اتب ق لھ ى یتحق ا حت ا وآخرتھ ا ودنیاھ صافیا تستقي منھ األمة أمور دینھ



ى نھجھ وا     ھ والسیر عل ھ   محمد صلى اهللا علیھ وسلم الذي أمر اهللا باالقتداء ب لطاعة ل
  .في كل ماجاء بھ صلى اهللا علیھ وسلم

دلیل  : ثم یلي الكتاب والسنة: ثالثا فیما یجب التسلیم لھ من أصول ما كان في معناھما ب
  .جامع والمراد بذلك اإلجماع والقیاس الجلي الذي ال یصادم النص الشرعي

  ".اق األئمةالحجة كتاب اهللا وسنة رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم واتف: "قال الشافعي
  :والعلم طبقات: "وقال أیضا

  .الكتاب والسنة الثابتة ثم اإلجماع فیما لیس في كتاب وال سنة: األولى
  .أن یقول الصحابي فال یعلم لھ مخالف من الصحابة: الثالثة

  .اختالف الصحابة: الرابعة
  ].٢٠٣"[القیاس: الخامسة

   
  :محاربة السلف لما یناقض االتباع: المطلب الثاني

لم،       ھ وس ي صلى اهللا علی اعھم للنب من األمور التي سار علیھا السلف في طاعتھم واتب
ي البدعة           ل ف ر المتمث الوث الخطی ذلك الث اع محاربتھم ل ي االتب وجعلوھا منھجا لھم ف

  .والتقلید، والرأي
ك     ھ یفت ة فإن فالسلف یعدون ذلك الثالوث مرضا خطیرا متى استشرى وانتشر في األم

  .ھي علیھ من االتباع والسنة بعقیدتھا وما
ون         : "قال ابن عباس رضي اهللا عنھما ھ بدعة ویمیت ون فی اس یحی ا من عام إال والن م

  ].٢٠٤"[فیھ سنة حتى تحیا البدع وتموت السنن
یا أبا الشعثاء إنك من  : "أن ابن عمر لقیھ في الطواف فقال] ٢٠٥[وعن جابر بن زید

ك ھلكت   فقھاء البصرة فال تفت إال بقرآن ناطق  أو سنة ماضیة فإنك إن فعلت غیر ذل
  ].٢٠٦"[وأھلكت

ال   ھ ق ھ رجال إن آمن آمن وإن       : "وعن ابن مسعود رضي اهللا عن دكم دین دن أح ال یقل
  ].٢٠٧"[كفر كفر فإنھ ال أسوة في الشر

ھ   لى اهللا علی ول اهللا ص حاب رس ن أص ة م ن ثالث ة ع ة المنقول وص الثالث ذه النص وھ
ك ا     ذیر         وسلم تصور عظم خطر تل ى تح ا تصور حرصھم عل ة كم ى األم ألمور عل

  .األمة من خطرھا وشرھا الذي یھدد عقیدتھم وماھم علیھ من االتباع والسنة
  :محاربتھم للبدعة -أ

ھ     " البدعة"فأول تلك األمور وأشدھا خطرا على األمة  ذر من د ح دین ق فاالبتداع في ال
ل     إیاكم ومحدثات األ: "النبي صلى اهللا علیھ وسلم بقولھ ة بدعة وك مور فإن كل محدث

  "بدعة ضاللة
دثاتھا       : "وقال د وشر األمور مح دي محم دي ھ فإن خیر الحدیث كتاب اهللا، وخیر الھ

  ].٢٠٨"[وكل بدعة ضاللة
ھ   و رد       : "كما بین حكم البدعة بقول ا فھ ھ أمرن یس علی ع  ] ٢٠٩"[من عمل عمال ل وم

  :یةوقفة تأمل لما ورد في ھذه األحادیث نلمس األمور التال
اللة   ا ض ة بكونھ لم البدع ھ وس لى اهللا علی ف ص اني وص دیث األول والث ي الح فف
ة   وانحرافا عن الطریق والصراط المستقیم الذي رسمھ صلى اهللا علیھ وسلم لھذه األم



ھ  ھ فی ا اتباع ب اهللا علین ذي أوج ب  . وال الل یج ة وض ق غوای دین طری ي ال ة ف فالبدع
ى ذ   ة لسنة المصطفى صلى اهللا       الحذر منھ والبعد عنھ وھي إضافة إل ا مخالف ك فإنھ ل

ق الخطر        ذا المزل ي ھ وع ف ور إذ الوق علیھ وسلم ومحاربة لما جاء بھ من الھدى والن
دین ألن لسان حال           " البدعة"الذي ھو  ي ال ا الطعن ف رة منھ ھ أمور خطی ب علی یترت

ھ         ا أشیاء یجب استدراكھا، ألن ي منھ ھ بق ان   المبتدع یقول إن الشریعة لم تتم وإن و ك ل
  .معتقدا لكمالمھا وتمامھا من كل وجھ لم یبتدع ولم یستدرك علیھا

ب          د عین لمطال ھ ألن الشارع ق د للشرع ومشاق ل وإضافة إلى ذلك فإن المبتدع معان
د   ي والوع األمر والنھ ا ب ق علیھ ر الخل ة وقص وه خاص ى وج ة عل ا خاص د طرق العب

فالمبتدع بحالھ تلك . إلى غیر ذلك والوعید، وأخبر أن الخیر فیھا وأن الشر في تعدیھا
ل         ین، ب ھ بمتع ا عین یزعم أن ثم طرقا أخر ولیس ما حصره الشارع بمحصور وال م
م    ا ل ربما یفھم من استدراكھ الطرق على الشارع أنھ علم ما ال یعلم الشارع وأحاط بم
 یحط بھ وھذا ھو بعینھ الضالل المبین الذي وصف النبي صلى اهللا علیھ وسلم البدعة 

  ].٢١٠"[وكل بدعة ضاللة: "بھ حین قال
اس من           ین الن زمن ونتیجة النتشارھا ب ع مرور ال ومع ھذا وذاك فقد تجعل البدعة م
الدین، فتصبح سنة یستنون بھا وبخاصة العوام منھم الذین اعتادوا على التقلید واألخذ 

ا   بینما في الوقت نفسھ تصبح السنن لغرابتھا . بكل ما ھو منتشر بین الناس ل بھ والجھ
اء      ھ العلم ل فی دع وق بدعا وھذا ھو الحال في كل زمان ومكان انتشرت وعمت فیھ الب

  .بأمور السنة
یس   :"وأما الحدیث الثالث وھو قولھ صلى اهللا علیھ وسلم ا ل من أحدث في أمرنا ھذا م

فھو حكم صریح على كل أمر محدث مبتدع في الدین ولیس لھ أصل في " منھ فھو رد
ن اهللا             الشرع بالرد ي دی دع ف ا ھو مبت ل م ر لك م بت ذا الحك ول والشك أن ھ وعدم القب

  .إضافة إلى كونھ حمایة لشرع اهللا من كل ما یخل بھ. وشرعھ، وإسقاط لھ
د ساروا      ذا الشأن قواع ولقد اتخذ السلف من أحادیث النبي صلى اهللا علیھ وسلم في ھ

ى السنة وصیانتھا من شوائب          ي سبیل محافظتھم عل ا ف رورھا  علیھ دع وش وإن . الب
یقھم        دى حرصھم وتطب ذا الخصوص یلمس م المتأمل للنصوص الورادة عنھم في ھ

  .للتوجیھات النبویة التي تلقوھا عن رسول الھدى صلى اهللا علیھ وسلم
ال      ھ ق ي اهللا عن عود رض ن مس د اهللا ب ن عب د    : "فع دعوا فق ا وال تبت وا آثارن اتبع

  ].٢١١"[كفیتم
ال  وعنھ أنھ رأى أناسا یسب   حاب      : "حون بالحصا فق د سبقتم أص ى اهللا تحصون لق عل

  ].٢١٢"[محمد علما أو لقد أحدثتم بدعة ظلما
وعن حذیفة رضي  ". االقتصاد في السنة خیر من االجتھاد في البدعة: "وعنھ أنھ قال

ال  ا            : "اهللا عنھ أنھ ق ى م رون عل ا ی ؤثروا م ان أن ی اس اثنت ى الن ا أخاف عل أخوف م
  ".وھم ال یشعرون یعلمون، وأن یضلوا

  ].٢١٣[ھو صاحب البدعة: قال سفیان
راء    : "وكان حذیفة رضي اهللا عنھ یدخل المسجد فیقف على الخلق فیقول ا معشر الق ی

د             ا وشماال لق ذتم یمین ئن أخ دا، ول بقا بعی د سبقتم س ئن سلكتموھا لق ق فل لكوا الطری اس
  ".ضللتم ضالال بعیدا



ال   وعن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنھما ھ ق ر األرض     : "أن ى ظھ ا أظن عل واهللا م
ال : فقیل. الیوم أحدا أحب إلى الشیطان ھالكا مني دث البدعة    : كیف؟، فق ھ لیح واهللا إن

رد    نة فت ا بالس ي قمعتھ ت إل إذا انتھ ي ف ل إل ا الرج رب فیحملھ رق أو مغ ي مش ف
  ].٢١٤"[علیھ

  ].٢١٥"[والتبدععلیكم باالستقامة واألثر وإیاكم : "وعنھ رضي اهللا عنھ أنھ قال
قد قرأت القرآن : أوشك قائل من الناس یقول: "وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنھ قال

ل   وال أرى الناس یتبعوني، ما ھم متبعي حتى أبتدع لھم غیره، فإیاكم وما ابتُدع فإن ك
  ].٢١٦"[ما ابتُدع ضاللة

اكم   أیھا الناس علیكم بالعلم قبل أن یرفع أال وإن رفعھ: "وعنھ أنھ قال ذھاب أھلھ، وإی
  ].٢١٧"[والبدع والتبدع والتنطع وعلیكم بأمركم العتیق

ال ا ق ي اهللا عنھم ر رض ن عم ن اب اس : "وع ا الن اللة وإن رآھ ة ض ل بدع ك
  ].٢١٨"[حسنة

ادا صیاما وصالة     : "قال] ٢١٩[وعن الحسن البصري زداد اجتھ صاحب البدعة ال ی
  ].٢٢٠"[إال ازداد من اهللا بعدا

  ].٢٢١"[تجالس صاحب بدعة فإنھ یمرض قلبك ال: "وعنھ قال
ما ازداد صاحب بدعة اجتھادا إال ازداد من اهللا : "وعن أیوب السختیانى أنھ كان یقول

  ].٢٢٢"[بعدا
دى ثالث    : "وعن سفیان الثوري قال لم من إح ا أن  : من جالس صاحب بدعة لم یس إم

ھ         . یكون فتنة لغیره ھ فیدخل زل ب ھ شيء فی ي قلب ع ف ا أن یق ار  وإم ي الن ا أن  . اهللا ف وإم
ة عین             ھ طرف ى دین ق بنفسي فمن أمن اهللا عل ي واث وا وإن ا تكلم یقول واهللا ما أبالي م

  ].٢٢٣"[سلبھ إیاه
ال  ة ال      : "وق ا والبدع اب منھ إن المعصیة یت ن المعصیة، ف یس م ى إبل ة أحب إل البدع

  ].٢٢٤"[یتاب منھا
و   : "أنھ قال] ٢٢٥[وعن أبي قالبة إني ال آمن    ال تجالسوا أھل األھ اء وال تجادلوھم ف

  ].٢٢٦"[أن یغمسوكم في ضاللتھم أو یلبسوا علیكم ما كنتم تعرفون
فما نقلتھ ھھنا یعد جزءا یسیرا جدا مما ورد عن السلف من نصوص في الحث : وبعد

وقفھم من        ھ وم دام علی ة اإلق على ترك االبتداع في الدین والتحذیر من مخاطره ومغب
ا ال یتسع لالستفاضة     أھلھ، فلقد اشتد نكیر السلف على البدعة وأصحابھا والمجال ھن

  .في ھذا الموضوع، وبما ذكر یحصل المقصود
  :محاربتھم للتقلید -ب

ي رأي السلف    وأما األمر الثاني من األمور التي تشكل خطورة على االتباع والسنة ف
ھ  ھو الرجوع إل: والفرق بینھ وبین االتباع أن التقلید" التقلید"فھو  ى قول ال حجة لقائل
  .علیھ

  .فھو ما ثبت علیھ الحجة: وأما االتباع
ده  ل  . فكل من اتبعت قولھ من غیر أن یجب علیك قبولھ بدلیل یوجب ذلك فأنت مقل وك

  .من أوجب الدلیل علیك اتباع قولھ فأنت متبعھ
  ].٢٢٧[واالتباع في الدین مسوغ والتقلید ممنوع



  :والتقلید الممنوع على ثالثة أشكال
دھا•         اء أو   : أح د اآلب اء بتقلی ھ اكتف ات إلی دم االلتف زل اهللا وع ا أن راض عم اإلع
  .المشایخ
  .تقلید من ال یعلم المقلد أنھ أھل ألن یؤخذ بقولھ: الثاني•        
  .التقلید بعد قیام الحجة وظھور الدلیل على خالف قول المقلد: الثالث•        

من التقلید وذموه واعتبروه مزلقا خطیرا یحرف المسلم  ولقد حارب السلف ھذا النوع
ل   ادا لك ة، ومنق ل بدع ة لك ھ عرض ھ، ویجعل ھ دین تمد من ذي یس ع ال ن المنب ھ ع وینحی
ة بالبدعة فالبدعة             ھ صلة وثیق د ل إن التقلی ك ف ى ذل اعق وإضافة إل شبھة، وتبعا لكل ن

رم أو مجت    د یحت ھ،     تؤخذ في غالب األمر تقلیدا لشیخ یعظم أو وال ھ عادات دس فی ع تق م
نھج          ا عن م م وانحرافھ یین في ضالل األم داع سببین رئیس د واالبت ان التقلی ذلك ك ول

  .أنبیائھم
ھ السالم أن            م سألوا موسى علی ي إسرائیل أنھ ز عن بن ھ العزی وقد حكى اهللا في كتاب
ال               اد األصنام ق یھم من عب ّروا عل ك من م ي ذل دین ف ا من األصنام مقل یجعل لھم إلھ

ا  {: لىتعا َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْسرائیَل اْلَبْحَر َفَأَتْوا َعَلى َقْوٍم َیْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم َلُھْم َقاُلوا َی
ھِ           ْم ِفی ا ُھ ٌر َم ُؤالِء ُمَتبَّ وَن، ِإنَّ َھ ْوٌم َتْجَھُل ْم َق اَل ِإنَُّك ٌة َق  ُموَسى اْجَعْل َلَنا ِإَلھًا َكَما َلُھْم آِلَھ

ود والنصارى     ]٢٢٨[}َكاُنوا َیْعَمُلوَن َوَباِطٌل َما ھ الیھ ع فی ، كما ذكر سبحانھ أن ما وق
و نتیجة          ا ھ ن اهللا إنم ول النصارى المسیح اب ن اهللا وق من الكفر بقول الیھود عزیر اب

الى     ال تع وثنیین ق ن ال بلھم م ن ق د لم ِت     {: التقلی ِھ َوَقاَل ُن اللَّ ٌر اْب وُد ُعَزْی ِت اْلَیُھ َوَقاَل
ُل          النََّصاَر ْن َقْب ُروا ِم ِذیَن َكَف ْوَل الَّ اِھُئوَن َق َأْفَواِھِھْم ُیَض ْوُلُھْم ِب َك َق ى اْلَمِسیُح اْبُن اللَِّھ َذِل

  ].٢٢٩[}َقاَتَلُھُم اللَُّھ َأنَّى ُیْؤَفُكوَن
ا         ع م ي جمی دوھم ف ث قل ائھم حی ع علم ارى م ود والنص نیع الیھ بحانھ ص ا ذم س كم

رم اهللا  ا ح م م أحلوا لھ ون، ف الى  یقول ال تع ل اهللا ق ا أح یھم م وا عل ُذوا {: ، وحرم اتََّخ
  ].٢٣٠[}َأْحَباَرُھْم َوُرْھَباَنُھْم َأْرَبابًا ِمْن ُدوِن اللَِّھ

الى  ا   {: كما ذم سبحانھ وتعالى من امتنع عن قبول الحق تقلیدا لآلباء فقال تع َذِلَك َم َوَك
ى  َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِفي َقْرَیٍة ِمْن َنِذیٍر ِإ الَّ َقاَل ُمْتَرُفوَھا ِإنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعَلى ُأمٍَّة َوِإنَّا َعَل

  ].٢٣١[}آَثاِرِھْم ُمْقَتُدوَن، َقاَل َأَوَلْو ِجْئُتُكْم ِبَأْھَدى ِممَّا َوَجْدُتْم َعَلْیِھ آَباَءُكْم
ي إبطال       : "قال ابن القیم رحمھ اهللا تعالى ات ف ذه اآلی اء بھ م   وقد احتج العلم د ول التقلی

ان     دھما وإیم ر أح یمنعھم كفر أولئك من االحتجاج بھا، ألن التشبیھ لم یقع من جھة كف
د    ر، وقل اآلخر، وإنما وقع التشبیھ بین المقلدین بغیر حجة للمقلد، كما لو قلد رجال فكف
ر   آخر فأذنب، وقلد آخر في مسألة فأخطأ وجھھا، كان كل واحد ملوما على التقلید بغی

  ].٢٣٢"[ن كل ذلك تقلید یشبھ بعضھ بعضا وإن اختلفت اآلثام فیھحجة، أل
لم   ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ن   : "وق دي إال م ي من بع ى أمت ي ال أخاف عل إن

م  : "وما ھي یارسول اهللا؟، قال: ، قالوا"أعمال ثالثة أخاف علیھم زلة العالم، ومن حك
من زلة العالم تقلیده فیھا، إذ  ، ومن المعلوم أن الخوف]٢٣٣"[جائر، ومن ھوى متبع

  .لوال التقلید لما یخف من زلة العالم على غیره
وا    : "قال ابن القیم الم لیبین ة الع والمصنفون في السنة جمعوا بین فساد التقلید وبیان زل

ا        ل م ول ك ال یجوز قب بذلك فساد التقلید، وأن العالم قد یزل والبد إذ لیس بمعصوم، ف



ى وجھ األرض،     یقولھ وینزل قولھ من ل عالم عل زلة قول المعصوم، فھذا الذي ذمھ ك
ا زل     الم فیم دون الع وحرموه، وذموا أھلھ، وھو أصل بالء المقلدین وفتنتھم، فإنھم یقل
ون    د فیحل فیھ وفیما لم یزل فیھ، ولیس لھم تمییز بین ذلك، فیأخذون الدین بالخطأ والب

ا أحل اهللا، ویشرعون م     ك إذ       ما حرم اهللا، ویحرمون م م من ذل د لھ م یشرع، والب ا ل
  ].٢٣٤"[كانت العصمة منتفیة عمن قلدوه، فالخطأ واقع منھ والبد

عبي  ال الش ھ     : ق ي اهللا عن اب رض ن الخط ر ب ال عم ة  : "ق ان ثالث د الزم ة  : یفس أئم
الم  اس    ]٢٣٥"[مضلون، وجدال منافق بالقرآن، والقرآن حق، وزلة ع ن عب ، وعن اب

ال  ا ق ي اهللا عنھم ل لأل: "رض الم  وی رات الع ن عث اع م ل". تب ا   : قی ا أب ف ذاك ی وكی
ھ    : "العباس؟، قال ي صلى اهللا علی یقول العالم من قبل رأیھ، ثم یسمع الحدیث عن النب

ظ  " وسلم فیدع ما كان علیھ ي لف ھ        : "وف م برسول اهللا صلى اهللا علی ى من ھو أعل فیلق
  ].٢٣٦"[وسلم منھ فیخبره فیرجع ویقضي األتباع بما حكم

ال   وعن ابن ھ ق ھ رجال إن آمن آمن وإن       : "مسعود رضي اهللا عن دكم دین دن أح ال یقل
  ].٢٣٧"[كفر كفر فإنھ ال أسوة في الشر

والفرق بین تجرید متابعة المعصوم صلى اهللا علیھ وسلم وإھدارأقوال : "قال ابن القیم
ا  أن تجرید المتابعة أن ال تقدم على ما جاء بھ قول أحد وال رأ: العلماء وإلغائھا یھ كائن

إذا         . بل تنظر في صحة الحدیث أوال. من كان ا، ف اه ثانی ي معن ك نظرت ف إذا صح ل ف
ة    ق األم تبین لك لم تعدل عنھ ولو خالفك من بین المشرق والمغرب، ومعاذ اهللا أن تتف
ال          ھ ف م تعلم و ل ھ ول ال ب ة من ق على مخالفة ما جاء بھ نبیھا بل البد أن یكون في األم

بھ حجة على اهللا ورسولھ بل اذھب إلى النص وال تضعف واعلم  تجعل جھلك بالقائل
واالتھم       . أنھ قد قال بھ قائل قطعا ولكن لم یصل إلیك اء وم ب العلم ظ مرات ذا مع حف ھ

ین األجر      رون ب م دائ واعتقاد حرمتھم وأمانتھم واجتھادھم في حفظ الدین وضبطھ فھ
دار النصوص و       ذا إھ رة ولكن ال یوجب ھ نھم     واألجرین والمغف د م ول الواح دیم ق تق

علیھا بشبھة أنھ أعلم بھا منك، فإن كان كذلك فمن ذھب إلى النص أعلم بھ منك أیضا  
  .فھال وافقتھ إن كنت صادقا؟

م        نص ل ا خالف ال ا م فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنھا، وخالف منھ
ا من    یھدر أقوالھم ولم یھضم جانبھم بل اقتدى بھم فإنھم كلھم أمروا بذل بعھم حق ك فمت

ھ أسھل       نص بخالف ذي جاء ال امتثل ما أوصوا بھ ال من خالفھم، فخالفھم في القول ال
ى     نص عل دیم ال ن تق ا م وا إلیھ ا ودع روا بھ ي أم ة الت دة الكلی ي القاع الفتھم ف ن مخ م

  .أقوالھم
ة ومن ھنا یتبین الفرق بین تقلید العالم في كل ما قال وبین االستعانة بفھمھ واالستضاء

  .بنور علمھ
ك      ل ذل ل یجع فاألول یأخذ قولھ من غیر نظر فیھ وال طلب لدلیلھ من الكتاب والسنة ب

دا    مي تقلی ذلك س ھ ول د ب ھ یقل ي عنق ھ ف ذي یلقی ل ال ھ . كالحب تعان بفھم ن اس الف م بخ
ھ       ھ، فإن واستضاء بنور علمھ في الوصول إلى سنة الرسول صلوات اهللا وسالمھ علی

دلیل  ة ال م بمنزل تدالل   یجعلھ ى االس ھ عل تغنى بداللت ل اس إذا وص دلیل األول ف ى ال إل
  .بغیره فمن استدل بالنجم على القبلة فإنھ إذا شاھدھا لم یبق الستداللھ بالنجم معنى



أجمع الناس على أن من استبانت لھ سنة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم : "قال الشافعي
  ].٢٣٨"[لم یكن لھ أن یدعھا لقول أحد

  :م للرأي الباطلمحاربتھ -ج
و     اده فھ اع وتض اقض االتب ا تن لف أنھ رى الس ي ی ور الت ن األم ث م ر الثال ا األم وأم

  ".الرأي"
ول  : فعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال لم یق : سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

اء    " بض العلم ع ق إن اهللا ال ینزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا، ولكن ینتزعھ منھم م
لون  بعل لون ویض رأیھم فیض ون ب تفتون فیفت ال یس اس جھ ى ن م، فیبق ، ]٢٣٩"[مھ

ة    ى ثالث م إل رأي ینقس دین، ألن ال ن ال یس م ذي ل ل ال رأي الباط و ال ھ ھ ود ب والمقص
  :أقسام

  .رأي باطل بال ریب   -١
  .رأي صحیح   -٢
  .رأي ھو موضع االشتباه   -٣

الرأي الصحیح وعملوا بھ وأفتوا بھ، واألقسام الثالثة قد أشار إلیھا السلف، فاستعملوا 
ھ  ول ب وغوا الق وا     . وس ھ وأطلق اء ب ا والقض ل والفتی ن العم وا م ل ومنع وا الباط وذم

  .ألسنتھم بذمھ وذم أھلھ
د       : والقسم الثالث ث ال یوج ھ حی د االضطرار إلی ھ عن سوغوا العمل والفتیا والقضاء ب

وا مخالف        م یحرم ھ، ول ل ب دا العم وا أح م یلزم ا     منھ بد، ول ھ مخالف وا مخالفت ھ وال جعل ت
ام   للدین، بل غایتھ أنھم خیروا بین قبولھ ورده، فھو بمنزلة ما أبیح للمضطر من الطع

  ].٢٤٠[والشراب الذي یحرم عند عدم الضرورة إلیھ
  :والحدیث ھھنا یتناول الرأي الباطل فقط وھو على أنواع

دھا  م باالضطرار م       : أح ا یعل ذا مم نص، وھ رأي المخالف لل اده   ال ن اإلسالم فس ن دی
  .وبطالنھ، وال تحل الفتیا بھ وال القضاء، وإن وقع فیھ من وقع بنوع تأویل وتقلید

اني ة       : الث ي معرف یر ف ریط والتقص ع التف ن، م الخرص والظ دین ب ي ال الم ف و الك ھ
ھ       ا سئل عن ھ فیم اس برأی النصوص وفھمھا واستنباط األحكام منھا، فإن من جھلھا وق

جرد قدر جامع بین الشیئین ألحق أحدھما باآلخر أو لمجرد قدر فارق بغیر علم، بل لم
ي    ع ف یراه بینھما یفرق بینھما في الحكم، من غیر نظر إلى النصوص واآلثار، فقد وق

  .الرأي المذموم الباطل
ة   : النوع الثالث اییس الباطل الرأي المتضمن تعطیل أسماء الرب وصفاتھ وأفعالھ بالمق

ل الب    عھا أھ ي وض ة    الت ة والقدری ة والمعتزل ن الجھمی الل م ن ] ٢٤١[دع والض وم
ي     ضاھاھم، حیث استعمل أھلھ قیاساتھم الفاسدة وآراءھم الباطلة وشبھھم الداحضة ف
رد النصوص الصحیحة الصریحة، فردوا ألجلھا ألفاظ النصوص التي وجدوا السبیل 

ى ر      دوا إل م یج ي ل وص الت اني النص تھم، ومع ا وتخطئ ذیب رواتھ ى تك ا إل د ألفاظھ
ذلك   سبیال، فقابلوا النوع األول بالتكذیب، والنوع الثاني بالتحریف والتأویل، فأنكروا ل
ھ    روا مباینت اده، وأنك ھ لعب ھ وتكلیم روا كالم رة، وأنك ي اآلخ ربھم ف ؤمنین ل ة الم رؤی
ى كل شيء،      ھ عل للعالم، واستواءه على عرشھ وعلوه على المخلوقات، وعموم قدرت

ال   وا أفع ل أخرج ھ        ب ق قدرت ن تعل س ع ن واإلن اء والج ة واألنبی ن المالئك اده م عب



ھ رسولھ من     ومشیئتھ وتكوینھ لھا، ونفوا ألجلھا حقائق ما أخبر بھ عن نفسھ وأخبر ب
ا           ا النصوص عن مواضعھا وأخرجوھ وا ألجلھ ھ، وحرف ھ ونعوت جالل صفات كمال

ة األ      ھ زبال ھ أن ذي حقیقت ار    عن معانیھا وحقائقھا بالرأي المجرد ال ة األفك ذھان ونخال
وب شكوكا،   ] ٢٤٢[وعفارة اآلراء ووساوس الصدور فملؤوا بھ األوراق سوادا والقل

  .والعالم فسادا
ى     رأي عل دیم ال وكل من لھ مسكة من عقل یعلم أن فساد العالم وخرابھ إنما نشأ من تق

تحكم الوحي، والھوى على العقل، وما استحكم ھذان األصالن الفاسدان في قلب إال اس
ذه اآلراء من حق،      ي بھ ھالكھ، وفي أمة إال فسد أمرھا أتم فساد، فال إلھ إال اهللا كم نف
ا من           دم بھ م ھ ا من ضاللة؟ وك ي بھ دى وأحی وأثبت بھا من باطل، وأمیت بھا من ھ
ذه   ل ھ م أھ یم ھ حاب الجح ر أص یطان؟ وأكث ن الش ن دی ا م ر بھ ان، وعم ل لإلیم معق

قل بل ھم شر من الحمر، وھم الذین یقولون یوم القیامة اآلراء الذین ال سمع لھم وال ع
  ].٢٤٣[}َوَقاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُكنَّا ِفي َأْصَحاِب السَِّعیِر{

ولى      : النوع الرابع بالء، وت ھ ال م ب الرأي الذي أحدثت بھ البدع، وغیرت بھ السنن وع
  .علیھ الصغیر وھرم فیھ الكبیر

اع األربعة من الرأي الذي اتفق سلف األمة وأئمتھا على ذمھ إلخراجھ من   فھذه األنو
  ].٢٤٤[الدین

  :ومما ورد عن السلف في ذم الرأي الذي من ھذا القبیل ما یلي
ي إن    : "عن أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھ أنھ قال ي وأي سماء تظلن أي أرض تقلن

  ].٢٤٥"[قلت في آیة من كتاب اهللا برأیي، أو بما ال أعلم
  ].٢٤٦"[اتقوا الرأي في دینكم: "وروي عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ أنھ قال

ا  : "وروي عنھ كذلك قولھ أصحاب الرأي أعداء السنن، أعیتھم األحادیث أن یحفظوھ
نن        وا الس م فعارض وا ال نعل ئلوا أن یقول ین ُس تحیوا ح ا، واس نھم أن یعوھ ت م وتفلت

  ].٢٤٧"[برأیھم، فإیاكم وإیاھم
ال   وع ھ ق ھ أن ان أسفل       : "ن علي بن أبي طالب رضي اهللا عن الرأي لك دین ب ان ال و ك ل

  ].٢٤٨"[الخف أولى بالمسح من أعاله
إنما ھو كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا    : "وعن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال

ي          ك أم ف د ذل ناتھ یج ي حس ال أدري أف ھ ف ك برأی د ذل ال بع ن ق لم فم ھ وس علی
  ].٢٤٩"[سیئاتھ

یكم عام إال ھو شر من      : "وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ أنھ قال ال یأتي عل
ن    ام، ولك ن ع ب م ام أخص ر، وال ع ن أمی ر م ر خی ول أمی ي ال أق ا إن ھ، أم ذي قبل ال

  ].٢٥٠"[فقھاؤكم یذھبون ثم ال تجدون منھم خلفا، ویجيء قوم یقیسون األمور برأیھم
  :تابعین ما یليومما ورد كذلك من اآلثار عن ال

عبي ول الش لم    : "ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص حاب رس ن أص ؤالء م ھ ھ اءكم ب ا ج م
  ].٢٥١"[فخذوه، وما كان رأیھم فاطرحوه في الحش

  ].٢٥٢"[دعوا السنة تمضي، ال تعرضوا لھا بالرأي: "وعن ابن شھاب الزھري قال
مع سنة سنھا رسول  أنھ ال رأي ألحد: "وعن عمر بن عبد العزیز أنھ كتب إلى الناس

  ].٢٥٣"[اهللا صلى اهللا علیھ وسلم



فھذه األقوال عن أولئك األئمة من الصحابة والتابعین أجمعت على إخراج الرأي عن  
ة اإلسالم وجزاھم      العلم وذمھ والتحذیر منھ والنھي عن الفتیا بھ، فرضي اهللا عن أئم

  .تباعھمعن نصیحتھم خیرا، ولقد سلك سبیلھم أھل العلم والدین من أ
  .التحذیر من معصیة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وحكم من خالفھ: المبحث الثالث

  :تمھید
ق     " ذا الخل ق ھ م یخل من المعلوم لكل من عنده مسكة من عقل أن اهللا سبحانھ وتعالى ل

ونَ َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوَأنَُّكْم ِإَلْیَنا ال {: عبثا كما قال تعالى ا  ] ٢٥٤[}ُتْرَجُع وكم
أي مھمال ھمال ال یؤمر وال ینھى وال  ] ٢٥٥[}َأَیْحَسُب اِإلْنَساُن َأْن ُیْتَرَك ُسدًى{: قال

  .یثاب وال یعاقب
ا           الى عنھ ارك وتع ر الحق تب ي أخب والغایة التي خلق من أجلھا الجن واإلنس ھي الت

ي       } ْعُبُدوِنَوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواِإلْنَس ِإالَّ ِلَی{: بقولھ ر والنھي ف م لألم و سبحانھ خلقھ فھ
  .الدنیا والثواب أو العقاب في اآلخرة

وإذا تمھد ھذا فإنھ یعلم مدى حاجتھم وضرورتھم إلى الشریعة وأحكامھا، إذ بواسطھا 
  .یتعرف على مواقع رضى اهللا وسخطھ في حركات العباد االختیاریة

ام     والناس أحوج ما یكونون إلى معرفة ما جاء  لم والقی ھ وس بھ الرسول صلى اهللا علی
الم          یس للع ھ، إذ ل ى یرجع إلی ھ حت بھ والدعوة إلیھ والصبر علیھ وجھاد من خرج عن

  ]٢٥٦"[صالح بدون ذلك البتھ
ول الحق    ولذلك فرض اهللا على اإلنس والجن طاعة من أرسل من الرسل وفي ھذا یق

وٍل إِ  {: تبارك وتعالى ْن َرُس ھِ    َوَما َأْرَسْلَنا ِم ِإْذِن اللَّ اَع ِب ا ِلُیَط ة    } لَّ ذلك متحتم فالطاعة ب
  .على من شملتھم دعوة الرسل

الى            ال تع ة ق اس كاف ى الن لم إل ھ وس دا صلى اهللا علی ھ ورسولھ محم : وقد بعث اهللا نبی
ِذیراً  { یرًا َوَن اِس َبِش ًة ِللنَّ ْلَناَك ِإالَّ َكافَّ ا َأْرَس واء  } َوَم م س ل األم ھ ك ت دعوت ذلك عم وب

ان  ي    ك م ف ك األم تالف تل ى اخ ك عل ده وذل ن بع ة م ان التالی ي األزم ھ أو ف ي زمان وا ف
اب     ل الكت یھم أھ ا ف رائعھا بم ا وش ھا ولغاتھ ا وأجناس ارى   -ألوانھ ود والنص ،  -الیھ

لم      ھ وس فترتب على عموم الرسالة أن نسخت الشرائع السابقة لشریعتھ صلى اهللا علی
ادة اهللا      ى عب ل إل ق یوص ن طری ق م م یب اء      فل اتم األنبی ق خ وى طری وانھ س ورض

ھ وال یستقیم      د دون حجت والمرسلین محمد علیھ أفضل الصالة والتسلیم فال حجة ألح
  .لعاقل سبیل سوى واضح محجتھ

د             ال یسمع بع یم ف ى حك ل معن ا ك لم تحت حكمتھ ھ وس وقد جمعت سنتھ صلى اهللا علی
نور من ربھ، وبصیرة  بیانھا خالف مخالف وال قول مختلق، ومن تبع سنتھ فھو على

من أمره، والمائل عن شرعھ، واقع في ظلمتھ مرتبك في حیرتھ ومرتكس في ضاللھ 
  .وشقاوتھ

وا       لم ویتبع ھ وس لى اهللا علی ھ ص س أن یستجیبوا ل ن واإلن ى الج ا عل ان لزام ذلك ك ول
  .شریعتھ ظاھرا وباطنا

اه ومحب    ھ رض بغ علی ھ ویس ھ جنت نھم أن یدخل تجیب م د اهللا المس د وع ھوق د . ت وتوع
ف یكون مصیره             ذلك كی یعلم ب نم ل ي جھ ھ ف ھ ویلقی یم عقاب ھ أل المخالف منھم بأن یذیق

  .وعاقبتھ



ة             راد األدل دم إی د تق دا، وق رة ج ذا الشأن كثی ي ھ وإن آیات القرآن ونصوص السنة ف
  .الواردة في وجوب طاعتھ واتباعھ

م مخ         ي حك واردة ف ة ال إذن اهللا األدل ذا المبحث سأتناول ب ھ    وفي ھ ھ صلى اهللا علی الفت
ات           ك المخالف ى تل ة عل ة المترتب ة واألخروی ات الدنیوی وسلم والبعد عن سنتھ والعقوب
را، أو بدعة، أو معصیة، أو         ت إعراضا وكف على تنوع صورھا وأشكالھا سواء كان

  .غیر ذلك
ة،           ذكرة وعظ ة ت ث نبوی ة وأحادی ات قرآنی ن آی یعرض م ا س ون فیم ى أن یك وعس

رة    وخاصة أننا نعیش  دبرھا لكث في زمان نحتاج فیھ إلى التمعن في ھذه النصوص وت
ما یقع من اإلعراض والمخالفة لشرع النبي صلى اهللا علیھ وسلم ونھجھ عند كثیر من 

  .الناس
   

األدلة من القرآن الكریم على التحذیر من معصیة الرسول صلى اهللا     : المطلب األول
  :علیھ وسلم وحكم من خالفھ

رآن           ورد التحذیر من ن الق دة م واطن ع ي م لم ف ھ وس معصیة الرسول صلى اهللا علی
ك        ذلك المخالف العاصي ومن تل دید ل الكریم، وقد جاء التحذیر مصحوبا بالوعید الش

یَبُھْم       {: قولھ تعالى: المواطن ٌة َأْو ُیِص یَبُھْم ِفْتَن ِرِه َأْن ُتِص ْن َأْم اِلُفوَن َع َفْلَیْحَذِر الَِّذیَن ُیَخ
  ].٢٥٧[}یٌمَعَذاٌب َأِل

َوَمْن َیْعِص اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَیَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُیْدِخْلُھ َنارًا َخاِلدًا ِفیَھا َوَلُھ َعَذاٌب {: وقولھ تعالى
  ].٢٥٨[}ُمِھیٌن

  ].٢٥٩[}َوَمْن َیْعِص اللََّھ َوَرُسوَلُھ َفَقْد َضلَّ َضالًال ُمِبینًا{: وقولھ تعالى
  ].٢٦٠[}ِص اللََّھ َوَرُسوَلُھ َفِإنَّ َلُھ َناَر َجَھنََّم َخاِلِدیَن ِفیَھا َأَبدًاَوَمْن َیْع{: وقولھ تعالى

الى ھ تع ِبیِل      {: وقول َر َس ْع َغْی َدى َوَیتَِّب ُھ اْلُھ یََّن َل ا َتَب ِد َم ْن َبْع وَل ِم اِقِق الرَُّس ْن ُیَش َوَم
  ].٢٦١[}اَءْت َمِصیرًااْلُمْؤِمِنیَن ُنَولِِّھ َما َتَولَّى َوُنْصِلِھ َجَھنََّم َوَس

ِدیُد     {: وقولھ تعالى َھ َش ِإنَّ اللَّ وَلُھ َف َذِلَك ِبَأنَُّھْم َشاقُّوا اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَمْن ُیَشاِقِق اللََّھ َوَرُس
  ].٢٦٢[}اْلِعَقاِب

َك      َأَلْم َیْعَلُموا َأنَُّھ َمْن ُیَحاِدِد اللََّھ َوَرُسوَلُھ َفَأنَّ َلُھ َناَر{: وقولھ تعالى ا َذِل دًا ِفیَھ نََّم َخاِل َجَھ
  ].٢٦٣[}اْلِخْزُي اْلَعِظیُم
الى   ھ تع ْد        {: وقول ْبِلِھْم َوَق ْن َق ِذیَن ِم َت الَّ ا ُكِب وا َكَم وَلُھ ُكِبُت َھ َوَرُس ادُّوَن اللَّ ِذیَن ُیَح ِإنَّ الَّ

  ].٢٦٤[}َأْنَزْلَنا آَیاٍت َبیَِّناٍت َوِلْلَكاِفِریَن َعَذاٌب ُمِھیٌن
  ].٢٦٥[}ِإنَّ الَِّذیَن ُیَحادُّوَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ ُأوَلِئَك ِفي اَألَذلِّیَن{: عالىوقال ت

یم لمن           اب األل دید والعق د الش ا تضمنتھ من الوعی رى م وإن المتأمل في ھذه اآلیات ی
َفْلَیْحَذِر الَِّذیَن {: خالف منھج الرسول وطریقتھ وشرعھ وحاد كلما جاء بھ فقولھ تعالى

یمٌ      ُیَخاِل َذاٌب َأِل یَبُھْم َع ٌة َأْو ُیِص یَبُھْم ِفْتَن ِرِه َأْن ُتِص د     } ُفوَن َعْن َأْم ة الوعی ذه اآلی ل ھ تحم
ا       ریعتھ، ومعناھ لم وش ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ر رس الف أم ن خ دید لم أي : "الش
ا وظاھرا     لم باطن ھ وس َأْن {" فلیحذر ولیخش من خالف شریعة الرسول صلى اهللا علی

اق أو بدعة    } ْم ِفْتَنٌةُتِصیَبُھ ر أو نف یمٌ   {أي في قلوبھم من كف َذاٌب َأِل یَبُھْم َع ي  } َأْو ُیِص ف
  ].٢٦٦"[الدنیا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك



  .ھذا من جھة العقوبة الدنیویة كما فسر ابن كثیر اآلیة بذلك
الى  ِص  َومَ {: أما على صعید العقوبة األخرویة فاقرأ اآلیة األخرى وھي قولھ تع ْن َیْع

ینٌ      َذاٌب ُمِھ ُھ َع ا َوَل دًا ِفیَھ إن    }اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَیَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُیْدِخْلُھ َنارًا َخاِل ذا ف ى ھ ، وعل
المخالف العاصي متوعد بالعقوبتین الدنیویة واألخرویة، إضافة إلى وصفھ بالضالل   

و {: البین الواضح بقولھ تعالى اً    َوَمْن َیْعِص اللََّھ َوَرُس ْد َضلَّ َضالًال ُمِبین ي  }َلُھ َفَق ، وف
  .ھذا الوصف والجزاء للمخالف حكم بخروجھ عن دائرة اإلیمان

ا     ان موافف ھ إال إذا ك كما أن كل من أعرض عن حكم الرسول ولم ینقد لھ ولم یرض ب
  .لھواه فھو محكوم علیھ بالنفاق بنص القرآن الكریم

َك           َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن{: قال تعالى ْن َقْبِل ِزَل ِم ا ُأْن َك َوَم ِزَل ِإَلْی ا ُأْن وا ِبَم ْم آَمُن َیْزُعُموَن َأنَُّھ
ْیَطاُن َأْن         ُد الشَّ ِھ َوُیِری ُروا ِب ُروا َأْن َیْكُف ْد ُأِم اُغوِت َوَق ى الطَّ اَكُموا ِإَل ُدوَن َأْن َیَتَح ُیِری

الَ    ْم َتَع َل َلُھ دًا، َوِإَذا ِقی الًال َبِعی لَُّھْم َض َت    ُیِض وِل َرَأْی ى الرَُّس ُھ َوِإَل َزَل اللَّ ا َأْن ى َم ْوا ِإَل
  ].٢٦٧[}اْلُمَناِفِقیَن َیُصدُّوَن َعْنَك ُصُدودًا

َوِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّھ َوَرُسوِلِھ ِلَیْحُكَم َبْیَنُھْم ِإَذا َفِریٌق ِمْنُھْم ُمْعِرُضوَن، َوِإْن {: وقال تعالى
َف        َیُكْن َلُھُم اْلَحقُّ َیْأُت اُفوَن َأْن َیِحی اُبوا َأْم َیَخ َرٌض َأِم اْرَت وِبِھْم َم ي ُقُل ْذِعِنیَن، َأِف وا ِإَلْیِھ ُم

ى اللَّ    وا ِإَل ِھ اللَُّھ َعَلْیِھْم َوَرُسوُلُھ َبْل ُأوَلِئَك ُھُم الظَّاِلُموَن، ِإنََّما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنیَن ِإَذا ُدُع
  ].٢٦٨[}ْم َأْن َیُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَنَوَرُسوِلِھ ِلَیْحُكَم َبْیَنُھ

الطرف األول أھل اإلیمان الحقیقي والطرف   -وھذه اآلیات بینت موقف كال الطرفین
من التحاكم لما جاء بھ الرسول   -الثاني أھل النفاق المظھرون لإلسالم المخفون للكفر

سمة المنافقین أنھم ال یتحاكمون لشرع اهللا إال إذا كان الحق  صلى اهللا علیھ وسلم فمن 
نھم     رى م ال ت في صفھم وحكم الشرع لصالحھم، أما إذا كان األمر على خالف ذلك ف

  .سوى اإلعراض عن شرع اهللا المتمثل في كتاب اهللا وسنة نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم
هللا اعتقادا بالقلب وقوال باللسان أما أھل اإلیمان الذین ترسخ في قلوبھم اإلیمان بشرع ا

وعمال بالجوارح فإن من صفاتھم وعالماتھم تحاكمھم لكتاب اهللا وسنة رسولھ صلى    
اهللا علیھ وسلم في جمیع أحوالھم وشؤونھم مع الرضى والتسلیم لذلك الحكم سواء كان 

  .لھم أم علیھم
الى   ال تع كَ {: ولذلك فقد جاء وصف أھل اإلیمان بالفالح فق ونَ   ُأوَلِئ ُم اْلُمْفِلُح ا  } ُھ بینم

  .}َبْل ُأوَلِئَك ُھُم الظَّاِلُموَن{: وصف أھل النفاق بالظلم حیث قال تعالى
فیجب على المسلم أن یحذر من الوقوع في ھذا العمل الخطیر الذي من شأنھ أن یوقع 
رآن      ات الق ا آی دثت بھ صاحبھ في مثل ھذه الصفات، ویعرضھ لتلك العقوبات التي تح

  .دة في ھذا الشأنالوار
الى      ھ تع د تفسیره لقول ر عن ُھ         {: وقال ابن كثی یََّن َل ا َتَب ِد َم ْن َبْع وَل ِم اِقِق الرَُّس ْن ُیَش َوَم

اَءْت            نََّم َوَس ِلِھ َجَھ َولَّى َوُنْص ا َت ِھ َم ْؤِمِنیَن ُنَولِّ ِبیِل اْلُم َر َس ْع َغْی َدى َوَیتَِّب اْلُھ
َدى     َوَمْن ُیَشا{: قولھ]:."٢٦٩[}َمِصیرًا ُھ اْلُھ یََّن َل ا َتَب ِد َم أي ومن  } ِقِق الرَُّسوَل ِمْن َبْع

ي شق      لم فصار ف سلك غیر طریق الشریعة التي جاء بھا الرسول صلى اهللا علیھ وس
ھ          ھ واتضح، وقول ین ل ھ الحق وتب ر ل دما ظھ والشرع في شق، وذلك عن عمد منھ بع

نص    ھذا مال} َوَیتَِّبْع َغْیَر َسِبیِل اْلُمْؤِمِنیَن{ ة ل زم للصفة األولى ولكن قد تكون المخالف
ھ        ا فإن ھ تحقیق اقھم علی م اتف ا عل الشارع وقد تكون لما أجمعت علیھ األمة المحمدیة فیم



قد ضمنت لھم العصمة في اجتماعھم من الخطأ تشریفا لھم وتعظیما لنبیھم وقد وردت 
  ...أحادیث صحیحة كثیرة في ذلك

یراً  {: ولھذا توعد تعالى على ذلك بقولھ اَءْت َمِص أي } ُنَولِِّھ َما َتَولَّى َوُنْصِلِھ َجَھنََّم َوَس
إذا سلك ھذه الطریق جازیناه على ذلك بأن نحسنھا في صدره ونزینھا لھ استدراجا لھ 

الى    ال تع ا ق ُث ال         {كم ْن َحْی َتْدِرُجُھْم ِم ِدیِث َسَنْس َذا اْلَح ذُِّب ِبَھ ْن ُیَك َذْرِني َوَم َف
وَن الى ]٢٧٠[}َیْعَلُم ال تع وَبُھمْ  {: ، وق ُھ ُقُل وا َأَزاَغ اللَّ ا َزاُغ ھ]٢٧١[}َفَلمَّ : ، وقول

  ].٢٧٢[}َوَنَذُرُھْم ِفي ُطْغَیاِنِھْم َیْعَمُھوَن{
ى            ق إال إل ھ طری م یكن ل دى ل وجعل النار مصیره في اآلخرة ألن من خرج عن الھ

  ].٢٧٣"[النار یوم القیامة
ى رأسھا        ولقد ذكر اهللا تبارك وتعالى في كتا ة وعل ددا من قضایا المخالف ز ع بھ العزی

ذا      ا ھ ي زمانن التحاكم إلى غیر ما أنزل اهللا، فھذا الداء من أعظم المخاطر وبخاصة ف
ھ            ھ صلى اهللا علی اب اهللا و سنة نبی ى اإلسالم كت ر ممن ینتمون إل الذي طرح فیھ كثی

د   ار وآراء ابت وانین الكف ا بق وا عنھم ورھم، واعتاض لم وراء ظھ ى وس وال عل عوھا تق
ى         اس عل روا الن وة السلطان وأجب الشریعة حتى جعلوا لتلك القوانین محاكم تحمى بق

ر     . التحاكم إلیھا ان وأكب ت والحرم والحكم بغیر ما أنزل اهللا ھو من أعظم أسباب المق
ر سبیل      اع لغی ھ اهللا واتب موجبات العقوبة والخذالن، كیف ال وھو شرع دین لم یأذن ب

لم واتخاذ      المؤمنین ومش ھ وس اقة ومحادة ومحاربة وخیانة هللا ولرسولھ صلى اهللا علی
لدین اهللا ھزوا ولھوا ولعبا وتبدیال لنعمة اهللا إلى غیر ذلك من المفاسد والمحاذیر التي 

  .ال تدخل تحت حساب
  ].٢٧٤[}َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّھ َفُأوَلِئَك ُھُم اْلَكاِفُروَن{: وقال تعالى
  ].٢٧٥[}َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّھ َفُأوَلِئَك ُھُم الظَّاِلُموَن{: وقال تعالى
  ].٢٧٦[}َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّھ َفُأوَلِئَك ُھُم اْلَفاِسُقوَن{: وقال تعالى
، وقال ]٢٧٧[}َلْھوًا َوَغرَّْتُھُم اْلَحَیاُة الدُّْنَیاَوَذِر الَِّذیَن اتََّخُذوا ِدیَنُھْم َلِعبًا َو{: وقال تعالى

الى نََّم     {: تع َوار، َجَھ ْوَمُھْم َداَر اْلَب وا َق رًا َوَأَحلُّ ِھ ُكْف َت اللَّ دَُّلوا ِنْعَم ِذیَن َب ى الَّ َر ِإَل ْم َت َأَل
  ].٢٧٨[}َیْصَلْوَنَھا َوِبْئَس اْلَقَراُر

  ].٢٧٩[}ُعوا َلُھْم ِمَن الدِّیِن َما َلْم َیْأَذْن ِبِھ اللَّھَأْم َلُھْم ُشَرَكاُء َشَر{: وقال تعالى
َك      {: وقال تعالى ْن َقْبِل ِزَل ِم ا ُأْن َك َوَم َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َیْزُعُموَن َأنَُّھْم آَمُنوا ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْی

ُروا َأنْ     ْد ُأِم اُغوِت َوَق ى الطَّ اَكُموا ِإَل ُدوَن َأْن َیَتَح ْیَطاُن َأْن     ُیِری ُد الشَّ ِھ َوُیِری ُروا ِب َیْكُف
  ].٢٨٠[}ُیِضلَُّھْم َضالًال َبِعیدًا

قال أھل التحقیق من أھل التفسیر الطاغوت كل ما تجاوز بھ العبد حده : "قال ابن القیم
ر اهللا ورسولھ    من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من یتحاكمون إلیھ غی

ن دون اهللا  ھ م ا ال       أو یعبدون ھ فیم ن اهللا أو یطیعون یرة م ر بص ى غی ھ عل  أو یتبعون
  .یعلمون أنھ طاعة هللا

فھذه طواغیت العالم إذا تأملتھا وتأملت أحوال الناس معھا رأیت أكثرھم انحرف عن   
اغوت     ة الط ى طاع ولھ إل ة رس ھ ومتابع ن طاعت اغوت وع ادة الط ى عب ادة اهللا إل عب

اجین الفائزین من ھذه األمة وھم الصحابة ومن ومتابعتھ، وھؤالء لم یسلكوا طریق الن
تبعھم وال قصدوا قصدھم بل خالفوھم في الطریق والقصد معا، ولو لم یكن في القرآن 



ل              ت العاق ة لكف ة الكریم ذه اآلی ر ھ وانین البشریة غی اع الق المجید من الزجر عن اتب
زل اهللا،     ا أن یم م ى تحك دعو إل ھ ی ریم كل رآن الك ف والق ب، فكی ا  اللبی یم م دم تحك وع

  ].٢٨١[عداه
لم             ھ وس لى اهللا علی ول ص ة الرس ورة مخالف لم خط م المس ات یعل ن آی دم م ا تق وبم

  .واإلعراض عن سنتھ ومنھجھ والشرع الذي جاء بھ من عند ربھ
ي صلى       فاآلیات السابقة وما كان على منوالھا فیھا خطاب لكل معرض عن سنة النب

ذي جا    دید        اهللا علیھ وسلم ومنھجھ وشرعھ ال د الش ا تضمنتھ من الوعی ھ، وھي بم ء ب
ى         یعلم عل ره ف ة من أم ى بین بمثابة اإلنذار لكل من كان على ھذه الحال لكي یكون عل

وذلك قبل أن ] ٢٨٢[}ِلَیْھِلَك َمْن َھَلَك َعْن َبیَِّنٍة{أي ذنب قد أقدم وألي جرم قد ارتكب 
و    ي ی دما ف ة  یكون من أولئك الذین یتحسرون ویعضون أیدیھم ن ضُّ   {م القیام ْوَم َیَع َوَی

ًا  الظَّاِلُم َعَلى َیَدْیِھ َیُقوُل َیا َلْیَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبیًال، َیا َوْیَلَتى َلْیَتِني َلْم َأتَِّخْذ ُف الن
انِ      ْیَطاُن ِلِإلْنَس اَن الشَّ اَءِني َوَك َد ِإْذ َج ُذوالً  َخِلیًال، َلَقْد َأَضلَِّني َعِن الذِّْكِر َبْع ]. ٢٨٣[}َخ

ة   ومعلوم أن كل من ترك ما جاء بھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم فإنھ قائل لھذه المقال
  .فنعوذ باهللا ممن ھذه حالھ ویوم القیامة تكون نار جھنم مآلھ وقراره. ال محالة

   
اني  ھ           : المطلب الث ذیر من معصیة الرسول صلى اهللا علی ى التح ة من السنة عل األدل

  وسلم
  :من خالفھ وحكم

ذا              ي ھ ددة ف وافرة، ومتع ث مت ریم، فاألحادی رآن الك ھ الق ا جاء ب ل م جاءت السنة بمث
ا أو         د عنھ لم من اإلعراض عن سنتھ والبع الشأن، فقد حذر النبي صلى اهللا علیھ وس

  .االنتقاص من قدرھا ومكانتھا أو مخالفتھا
 -نوعة وأسالیب متعددة وھذا التحذیر منھ صلى اهللا علیھ وسلم والوارد في عبارات مت

ك    یمر علی ا س ھ          -كم ة أمت ى حمای لم عل ھ وس لى اهللا علی ھ ص دى حرص ور م یص
و الموصوف           ك فھ ي ذل ة ف ر، وال غراب ق الخطی ذا المزل ي ھ وصیانتھم من الوقوع ف

  .}َعِزیٌز َعَلْیِھ َما َعِنتُّْم َحِریٌص َعَلْیُكْم ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُؤوٌف َرِحیٌم{: بقولھ تعالى
م من     و ذیره لھ ھ وتح مما ورد في تصویر مدى حرصھ صلى اهللا علیھ وسلم على أمت

رة   الوقوع في مخالفتھ قولھ صلى اهللا علیھ وسلم في الحدیث الذي یرویھ عنھ أبو ھری
ل           "رضي اهللا عنھ  ا جع ا حولھ ا أضاءت م ارا فلم ل رجل استوقد ن ثلكم كمث مثلي وم

ار     ي الن ن ف ي یقع دواب الالئ ذه ال راش وھ ھ     الف زھن ویغلبن ل یحج ا وجع ن فیھ یقع
ا   ال   –فیقتحمن فیھ ار             -ق م عن الن ار ھل ذ بحجزكم عن الن ا آخ ثلكم أن ي وم ذلك مثل ف

  ".فتغلبوني وتقتحمون فیھا
ھ          ى أمت لم عل ھ وس دى حرصھ صلى اهللا علی وھذا الحدیث إضافة إلى كونھ یصور م

لم   فھو یبین كذلك أن سبیل النجاة والفالح إنما ھو باتباع سنة  ھ وس النبي صلى اهللا علی
ك           ة وذل ى التھلك ي بنفسھ إل و یلق ذه السنة فھ ب لھ واألخذ بھا، وأن كل مخالف ومجان

  بسبب 
  .بعده ومخالفتھ لشرع المصطفى ونھجھ الذي جاء بھ



ھ سبیل النجاة والفالح وحثھم       ومن المعلوم أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قد بین ألمت
م ماضیھا        على سلوكھ والسیر علیھ، كم ین لھ ا حذرھم من سبل الھالك والضالل وب

الى     ال تع ة ق ة واألخروی َتِقیمًا    {: من الخسران والتعاسة الدنیوی َراِطي ُمْس َذا ِص َوَأنَّ َھ
ونَ       ْم َتتَُّق ِھ َلَعلَُّك اُكْم ِب ْم َوصَّ ِبیِلِھ َذِلُك ذه  }َفاتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َس ، وھ

ة       د ختم اهللا اآلی دا رسول اهللا وق الوصیة عامة لكل من شھد أن ال إلھ إال اهللا وأن محم
العمل بطاعة اهللا إیمانا واحتسابا، أمرا ونھیا : "والتقوى حقیقتھا. }َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن{بقولھ 

ا نھى اهللا           رك م ده، ویت دیقا بوع األمر وتص ا ب ھ إیمان ره اهللا ب ا أم ھ  فالمتقي یفعل م  عن
  ".إیمانا بالنھي وخوفا من وعیده

ب    ن حبی ق ب ال طل و     ]: "٢٨٤[وق ور من اهللا ترج ى ن ل بطاعة اهللا عل وى أن تعم التق
اب اهللا   وطاعة  ]. ٢٨٥"[ثواب اهللا وأن تترك معصیة اهللا على نور من اهللا، تخاف عق

الى   ال تع بیلھ ق لوك س ھ وس ى نھج یر عل ولھ والس ة رس ق بطاع ْن ُیِط{: اهللا تتحق ِع َم
  .}الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع اللََّھ

دیث ي الح ى   : "وف ن عص اع اهللا وم د أط لم فق ھ وس لى اهللا علی دا ص اع محم ن أط فم
  ".محمدا صلى اهللا علیھ وسلم فقد عصى اهللا

الى        ال تع ار أي الطریقین یسلك ق ق لإلنسان إال أن یخت َدْیَناُه   {: ولذلك فإنھ لم یب ا َھ ِإنَّ
ولیتحمل بعد ذلك مسؤولیة ما قدم من عمل كما ] ٢٨٦[}ِكرًا َوِإمَّا َكُفورًاالسَِّبیَل ِإمَّا َشا

اِذیَرهُ {: قال تعالى الى  ]٢٨٧[}َبِل اِإلْنَساُن َعَلى َنْفِسِھ َبِصیَرٌة، َوَلْو َأْلَقى َمَع ال تع : ، وق
مَّ { َرى، ُث ْوَف ُی ْعَیُھ َس َعى، َوَأنَّ َس ا َس اِن ِإالَّ َم ْیَس ِلِإلْنَس َزاَء  َوَأْن َل َزاُه اْلَج ُیْج

  ]٢٨٨[}اِألْوَفى
وإن المسلم الواعي العارف ألمور دینھ یعلم أن الخیر كل الخیر في اتباع النبي صلى 
د عن         ي البع ل الشر ف ھ، وأن الشر ك اهللا علیھ وسلم والتمسك بسنتھ والسیر على ھدی

حوالھ وفي ولذا تراه حریصا على سنة المصطفى متمسكا بھا في كل أ. سنتھ ومخالفتھ
د عن            لم والبع ھ وس ة الرسول صلى اهللا علی ذر من مخالف د الح الوقت نفسھ یحذر أش

ھ         . سبیلھ ومنھجھ ي أقوال ھ ف ده ویطبق لم أن یعتق ى كل مس ومثل ھذا االعتقاد یجب عل
  .وأعمالھ لیسعد وینجو في دنیاه وآخرتھ

ھ و   ب اھتمام راه    ومما یؤسف لھ أن كثیرا من المسلمین ال یولي ھذا الجان ل ت ھ ب عنایت
ك ألن              ط ذل ھ من اإلسالم إال اسمھ فق یس ل ى إن بعضھم ل ك حت یض من ذل على النق
نة        ن س ا ع ذلك راغب راه ك لة، وت ھ بص ت إلی رع وال تم ة للش ھ مناقض ھ وأفعال أقوال

ذه  . المصطفي متحاكما في أكثر شؤونھ وأحوالھ إلى غیر الكتاب والسنة ومن كانت ھ
لم  صفاتھ فاإلسالم منھ براء وھ ھ وس من  : "و بريء من اإلسالم فقد قال صلى اهللا علی

  " رغب عن سنتي فلیس مني
ن      ة ب نھم فعن حذیف ولقد ذم النبي صلى اهللا علیھ وسلم ھذا الصنف من الناس وحذر م

ھ وسلم عن       : "الیمان رضي اهللا عنھ قال كان الناس یسألون رسول اهللا صلى اهللا علی
ة أن    ن الضر مخاف ت أسألھ ع ر وكن ت  الخی دركني، فقل ي   : ی ا ف ا كن ول اهللا، إن ا رس ی

ال       ر من شر؟، ق ذا الخی د ھ م : "جاھلیة وشر فجاءنا اهللا بھذا الخیر فھل بع ت ". نع : قل
ھ دخن   : "وھل بعد ذلك الشر من خیر؟، قال م وفی ت "نع ال   : ، قل ھ؟، ق ا دخن وم  : "وم ق

صلى اهللا  فالشاھد من الحدیث قولھ. الحدیث.." یھدون بغیر ھدیي تعرف منھم وتنكر 



دین       " قوم یھدون بغیر ھدیي: "علیھ وسلم ل لل لم ذم من جع ھ وس فالنبي صلى اهللا علی
ال ھؤالء    أصال خالف الكتاب والسنة أو جعلھما فرعا لذلك األصل الذي ابتدعھ وأمث
ى       ى كل شيء حت ا عل كثیرون فكم من شخص ینتمي لإلسالم جعل من الفالسفة حكم

ذ شرع اهللا وراء        على كتاب اهللا وسنة نبیھ صلى   خص نب م من ش لم، وك ھ وس اهللا علی
ر واإللحاد         الد الكف وانین الوضعیة المستوردة من ب ى الق ره وتحاكم إل ن  . ظھ م م وك

ا        ھ م ذ من ر الشارع أخ شخص جعل الھوى وشھوات النفس دینا یدین بھ فإذا جاءه أم
ا الحاض   . وافق ھواه ورأیھ وأعرض عما عداه ي زمانن ر ینطق  وكم من فئة وطائفة ف

والذي ینبغي على كل أحد أن یعلمھ ھو أنھ . علیھا قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم ھذا
ھ،        ھ ونجات ون فالح لم، یك ھ وس لى اهللا علی طفي ص نة المص رء لس اع الم دار اتب بمق
فاألقوال واألعمال یتوقف قبولھا أو ردھا على حسب موافقتھا لما جاء بھ النبي صلى 

ردود    اهللا علیھ وسلم، فما وا و م ا فھ فق سنة النبي صلى اهللا علیھ وسلم قبل، وما خالفھ
  : على قائلھ وفاعلھ كائنا من كان وفي ذلك یقول صلى اهللا علیھ وسلم

  ".من عمل عمال لیس علیھ أمرنا فھو رد"
وإن المعرض عن سنة المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم والمخالف لھا معرض للعقوبة 

  .ب ما یقع منھ من إعراضفي الدنیا واآلخرة وذلك بحس
د رسول اهللا صلى اهللا       ] ٢٨٩[فعن سلمة بن األكوع ھ أن رجال أكل عن رضي اهللا عن

ال . علیھ وسلم بشمالھ  ك  : "فق ل بیمین ال "ك ال "ال أستطیع : "، ق ا  " ال استطعت : "، ق م
، فھذه عقوبة دنیویة لھذا الشخص الذي ]٢٩٠"[منعھ إال الكبر، قال فما رفعھا إلى فیھ

  .النبي صلى اهللا علیھ وسلم عصى أمر
" النجم"قرأ النبي صلى اهللا علیھ وسلم : "وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ قال

ھ          جد علی ھ فس ا من حصى فرفع ذ كف ھ أخ فسجد، فما بقي أحد إال سجد، إال رجل رأیت
اهللا   : "وقال افرا ب ل ك ن      ] ٢٩١"[ھذا یكفیني، فلقد رأیتھ بعد قت ة ب و أمی ذا الرجل ھ وھ

  .وقد قتل ببدر كافرا] ٢٩٢[لفخ
ال    ھ ق لم أن ھ وس لى اهللا علی ي ص ن النب ا ع ي اهللا عنھم ر رض ن عم د اهللا ب ن عب : وع

ي تحت   " بعثت بین یدي الساعة بالسیف حتى یعبد اهللا وحده ال شریك لھ، وجعل رزق
و            وم فھ بھ بق ن تش ري وم الف أم ن خ ى م غار عل ة والص ل الذل ي وجع ل رمح ظ

  ].٢٩٣"[منھم
اھد م لموالش ھ وس لى اهللا علی ھ ص دیث قول ن : "ن الح غارعلى م ة والص ت الذل وجعل

لم  : "، وعنھ رضي اهللا عنھ قال"خالف أمري أقبل علینا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
لم : یا معشر المھاجرین خمس إذا ابتلیتم بھن، وأعوذ باهللا أن تدركوھن: "بوجھھ فقال

ا إال    وا بھ ى یعلن م       تظھر الفاحشة في قوم قط حت ي ل یھم الطاعون واألوجاع الت  فشا ف
تكن مضت في أسالفھم الذین مضوا، ولم ینقصوا المكیال والمیزان إال أخذوا بالسنین 
وا القطر من          والھم إال منع اة أم وا زك م یمنع یھم، ول وشدة المؤونة وجور السلطان عل

ولھ إال   د رس د اهللا وعھ وا عھ م ینقض روا، ول م یمط ائم ل وال البھ ماء، ول لط اهللا  الس س
اب اهللا    تھم بكت م أئم م تحك ا ل دیھم، وم ي أی ا ف ض م ذ بع رھم فأخ ن غی دوا م یھم ع عل

نھم ھم بی ل اهللا بأس زل اهللا، إال جع ا أن روا مم ي ]. ٢٩٤"[ویتخی ا ورد ف ض م ذا بع فھ
  .السنة في العقوبات الدنیویة



زاء       ي دار الج اآلخرة ھ م ف د وأعظ األمر أش ة ف ات األخروی عید العقوب ى ص ا عل أم
  .والثواب والعقاب

ال    رة فق ى المقب : فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أت
ا       " د رأین ا ق ون، وددت أن م الحق اء اهللا بك ا إن ش ؤمنین وإن وم م یكم دار ق الم عل الس

ذین     : أَولسنا إخوانك یا رسول اهللا؟، قال: فقالوا. إخواننا ا ال حابي، وإخوانن تم أص بل أن
كیف تعرف من لم یأت بعد من : فقالوا. على الحوض] ٢٩٥[یأتوا بعد، وأنا فرطھملم 

ل غر  : أمتك یارسول اهللا؟، فقال ة ] ٢٩٦[أرأیت لو أن رجال لھ خی ین  ] ٢٩٧[محجل ب
م  م ُبُھ ل ُدُھ ھ؟] ٢٩٨[ظھري خی رف خیل الوا. أال یع ال: ق ول اهللا، ق ى یارس إنھم : بل ف

رط  ا ف وء وأن ن الوض ین م را محجل أتون غ ن ی ال ع ذادن رج وض أال لی ى الح ھم عل
إنھم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا : حوضى كما یذاد البعیر الضال أنادیھم أال ھلم، فیقال

  ].٢٩٩"[سحقا
ھ    فتلك عقوبة من حاد عن شرع المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم ومال عنھ واستبدل ب

ال      . غیره ھ ق ن مسعود رضي اهللا عن د اهللا ب ال رسول اهللا  : وعن عب ھ    ق صلى اهللا علی
  ].٣٠٠[قالھا ثالثا" ھلك المتنطعون: "وسلم

ووي ال الن والھم   : " ق ي أق دود ف اوزون الح الون المج ون الغ أي المتعمق
، فالنبي صلى اهللا علیھ وسلم أخبر بھالك كل من بالغ في التعمق في ]٣٠١"[وأفعالھم

ریم ول           رد عن الشارع الك م ت ور ل ي أم ف ف ا وتكل ور الشرع وغال فیھ ن  أم م تكن م
  .مقصوده

ان رسول اهللا صلى       : "وعن أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھ قال ا شیئا ك لست تارك
غ      ره أن أزی ". اهللا علیھ وسلم یعمل بھ إال عملت بھ، إني أخشى إن تركت شیئا من أم

اد     رة وال تك أن كثی ذا الش ي ھ الح ف لف الص الم الس نة وك رآن والس ن الق واھد م والش
  .تحصى

ور الشرع       والقصد ھنا بی لم من أم ھ وس ان أن التولي عما جاء بھ النبي صلى اهللا علی
ن          إن الجزاء م ب، ف ابع النوائ باب المصائب وتت ذنوب، وھو سبب النص ر ال من أكب
ولى    جنس العمل ومن تولى عن حكم اهللا وحكم رسولھ تولى اهللا ورسولھ عنھ، ومن ت

الى   اهللا ورسولھ عنھ فھیھات أن یفلح ویعز بل یتركھ اهللا  ال تع : أذل وأحقر ما یكون ق
ة  ]. ٣٠٢[}ِإنَّ الَِّذیَن ُیَحادُّوَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ ُأوَلِئَك ِفي اَألَذلِّیَن{ ولیحذرالمسلم من مخالف

ي              إن ف ھ عز وجل، ف د رب لم من عن ھ وس د صلى اهللا علی ا محم الشریعة التي جاء بھ
الى      ال تع ا ق نْ {: المخالفة عین الھالك والخسران كم ُھ       َوَم ِإنَّ َل ِري َف ْن ِذْك َرَض َع َأْع

  ].٣٠٣[}َمِعیَشًة َضْنكًا َوَنْحُشُرُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة َأْعَمى
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  .من سورة النور) ٥٢(اآلیة ] ٤٤[
  .من سورة األحزاب) ٧١(اآلیة ] ٤٥[
  .من سورة الفتح) ١٧(اآلیة ] ٤٦[
  .من سورة المائدة) ٩٢(اآلیة ] ٤٧[
  .من سورة محمد) ٣٣(اآلیة ] ٤٨[
  .من سورة النور) ٥٤(اآلیة ] ٤٩[
  .من سورة التغابن) ١٢(اآلیة ] ٥٠[
  .من سورة النساء) ٥٩(اآلیة ] ٥١[
د سنة    محمد بن أبي بكر بن أیوب الزرعي ثم الدمشق] ٥٢[ یم، ول ي المشھور بابن الق

ھ           ة، ول ن تیمی وم اإلسالم، الزم شیخ اإلسالم اب ي عل نن ف إحدى وتسعین وستمائة، تف
دة والسنة     دفاع عن العقی دى وخمسین وسبعمائة     . مؤلفات كثیرة في ال وفي سنة إح . ت

  ).٩٧، ٩٣/ ٢(طبقات المفسرین للداودي 
ھ     : "كما جاء في قولھ صلى اهللا علیھ وسلم] ٥٣[ ھ مع اب ومثل ت الكت ي أوتی ..." أال إن

زوم السنة           . الحدیث ي ل اب ف اب السنة، ب ي سننھ، كن و داود ف ح ) ١٠/ ٥(أخرجھ أب
٤٦٠٤  

ر      ] ٥٤[ ي غی راء ف أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األم
  )١٥/ ٦(معصیة وتحریمھا في المعصیة 

ر  : حادأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب أخبار اآل] ٥٥[ باب ما جاء في إجازة خب
د ر. الواح اري : انظ تح الب اب  ٧٢٥٧ح ) ٢٣٣/ ١٣(ف حیحھ، كت ي ص لم ف ، ومس
ي المعصیة     : اإلمارة ا ف ر معصیة وتحریمھ انظر  . باب وجوب طاعة األمراء في غی

)١٥/ ٦.(  
ة         ] ٥٦[ وب طاع اب وج ارة، ب اب اإلم حیحھ، كت ي ص لم ف ظ مس ذا اللف ھ بھ أخرج

ر معص    ي غی راء ف یة   األم ي المعص ا ف ي   ). ١٢/ ٦(یة وتحریمھ وأخرجھ البخاري ف
م تكن معصیة   : صحیحھ، كتاب األحكام اري   . باب السمع والطاعة لإلمام ما ل تح الب ف

  .٧١٤٤ح ) ١٢٢، ١٢١/ ١٣(
  ).٤٩، ٤٨/ ١(إعالم الموقعین ] ٥٧[
  .من سورة النور) ٥٤(اآلیة ] ٥٨[
ق    محمد بن مسلم بن عبید اهللا بن عبد اهللا بن] ٥٩[ شھاب الزھري، الفقیھ الحافظ متف

  ).١٠٢/ ١(تذكرة الحفاظ . ھـ وقیل قبل ذلك ١٢٥على جاللتھ وإتقانھ، مات سنة 
  ).٣٨، ٣٧ص (الرسالة التبوكیة ] ٦٠[
  .من سورة آل عمران) ٣١(اآلیة ] ٦١[
  .من سورة األعراف) ١٥٨(اآلیة ] ٦٢[
  .من سورة الحشر) ٧(اآلیة ] ٦٣[
  .سورة األحزابمن ) ٢١(اآلیة ] ٦٤[



  .من سورة فصلت) ٦(من سورة الكھف، واآلیة ) ١١٠(اآلیة ] ٦٥[
  .من سورة البقرة) ٨٥(اآلیة ] ٦٦[
  .من سورة األنفال) ٢٤(اآلیة ] ٦٧[
  .بتصرف) ٨٨ص (الفوائد البن القیم ] ٦٨[
  ).٩٥ص (المصدر السابق ] ٦٩[
  ).٤٧٤/ ٣(تفسیر ابن كثیر ] ٧٠[
  .لنساءمن سورة ا) ٦٥(اآلیة ] ٧١[
  .من سورة األحزاب) ٦(اآلیة ] ٧٢[
  ).٢٦، ٢٥ص (الرسالة التبوكیة البن القیم ] ٧٣[
  ).٥٢٠/ ١(تفسیر ابن كثیر ] ٧٤[
  .أي قبولھ لحكم الرسول والتسلیم لھ] ٧٥[
  .من سورة القیامة) ١٥، ١٤(اآلیة ] ٧٦[
  ).٢٥ص (الرسالة التبوكیة ] ٧٧[
  .من سورة النور) ٥١(اآلیة ] ٧٨[
  .من سورة األحزاب) ٣٦(اآلیة ] ٧٩[
اب والسنة    ] ٨٠[ اب االعتصام بالكت داء   : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كت اب االقت ب

  .٧٢٨٥ح ) ٢٤٩/ ١٣(فتح الباري : انظر. بسنن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
َھ  {باب قول اهللا تعالى : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب األحكام] ٨١[ َأِطیُعوا اللَّ

ْنُكمْ َوَأِط ِر ِم ي اَألْم وَل َوُأوِل وا الرَُّس ر}یُع اري : ، انظ تح الب . ٧١٣٧ح ) ١١١/ ١٣(ف
ارة   اب اإلم حیحھ، كت ي ص لم ف ھ مس ر   : وأخرج ي غی راء ف ة األم وب طاع اب وج ب

  ).١٣/ ٦(معصیة وتحریمھا في المعصیة 
د       ] ٨٢[ د أح دري، شھد الغزوات بع سعد بن مالك بن سنان األنصاري أبو سعید الخ

ا نة  وك وفي س را ت دیثا كثی ظ ح حابة وحف ل الص ن أفاض ك  ٧٤ن م ر ذل ل غی ـ وقی . ھ
  ).٣٣، ٣٢/ ٢(اإلصابة 

ي األرض : شرد البعیر، یشرد، ُشرودا، وِشرادا: یقال] ٨٣[ ة  . إذا نفر وذھب ف النھای
)٤٥٧/ ٢.(  
حیحھ   ] ٨٤[ د     ) ١٥٣/ ١(أخرجھ ابن حبان في ص ع الزوائ ي مجم وأورده الھیثمي ف
ي   . رواه الطبراني ورجالھ رجال الصحیح: ، وقال)٨٠/ ١٠( ق أب ولھ شاھد من طری

ي مستدركھ       ى شرطھما     ) ٢٤٧/ ٤(ھریرة بنحوه أخرجھ الحاكم ف حیح عل ال ص وق
ذھبي  ھ ال وه    . ووافق ة بنح ي أمام ق أب ن طری ر م اھد آخ ھ ش ي  . ول اكم ف ھ الح أخرج

  .وقال صحیح على شرطھما ووافقھ الذھبي) ٢٤٧/ ٤(المستدرك 
بن حبان بن أحمد التمیمي، أبو حاتم البستي، اإلمام الحافظ الثبت الحجة، محمد ] ٨٥[

د سنة      م، ول ة العل وفي سنة     ٢٧٠كان من أوعی ـ وت دال   . ھـ  ٣٥٤ھ زان االعت / ٣(می
٥٠٦.(  

  ).١٥٣/ ١(صحیح ابن حبان ] ٨٦[
  .من سورة األنعام) ١٥٣(اآلیة ] ٨٧[



ر من   باب بی: أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب اإلیمان] ٨٨[ ان كون النھي عن المنك
  ).٥١، ٥٠/ ١(اإلیمان 

  .من سورة الكھف) ١٠٤، ١٠٣(اآلیتان ] ٨٩[
فتح . باب إذا اصطلحوا على جور: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الصلح] ٩٠[

باب نقض : ، وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب األقضیة٢٦٩٧ح ) ٣٠١/ ٥(الباري 
  ).١٣٢/ ٥(األحكام الباطلة 

  .من سورة الكھف) ١١٠(آلیة ا] ٩١[
  ).١٠٨/ ٣(تفسیر ابن كثیر ] ٩٢[
  ).١٢٩/ ٢(النھایة . أي ساروا باللیل] ٩٣[
اب االعتصام    ] ٩٤[ حیحھ، كت داء بسنن الرسول     : أخرجھ البخاري في ص اب االقت ب

اري   : صلى اهللا علیھ وسلم، انظر تح الب ي    ٧٢٨٣ح ) ٢٥٠/ ١٣(ف لم ف ، وأخرجھ مس
ائل اب الفض حیحھ، كت ھ  : ص ى أمت لم عل ھ وس لى اهللا علی فقتھ ص اب ش ر. ب / ٧: (انظ

٦٣.(  
اب والسنة    ] ٩٥[ اب االعتصام بالكت داء   : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كت اب االقت ب

  .٧٢٨١ح ) ٢٤٩/ ١٣( فتح الباري: انظر. بسنن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
ة   ] ٩٦[ ین المھمل م الع زاي وض ة وال تح التحتانی دفعھن: بف تح ال. أي ی اري ف / ١٣(ب

٣١٨.(  
انظر . باب االنتھاء عن المعاصي: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الرقاق] ٩٧[

اري  تح الب ائل ٦٤٨٣خ ) ٣١٦/ ١١( ف اب الفض حیحھ، كت ي ص لم ف ھ مس : ، وأخرج
  ).٦٤/ ٧... (باب شفقتھ صلى اهللا علیھ وسلم على أمتھ

  .من سورة الحج) ٤٩(اآلیة ] ٩٨[
  .الفرتان من سورة) ١(اآلیة ] ٩٩[
  .من سورة سبأ) ٢٨(اآلیة ] ١٠٠[
  .من سورة التوبة) ١٢٨(اآلیة ] ١٠١[
  .من سورة الفرقان) ٢٧(اآلیة ] ١٠٢[
  .من سورة األحزاب) ٦٦(اآلیة ] ١٠٣[
: انظر . باب الترغیب في النكاح: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب النكاح] ١٠٤[

اري   ھ   ٥٦٣ح ) ١٠٤/ ٩(فتح الب ظ ل لم . واللف اح     ومس اب النك حیحھ، كت اب  : في ص ب
  ).١٢٨/ ٤: (انظر... استحباب النكاح لمن تاقت نفسھ إلیھ

  ).٢٢٦/ ٦(أخرجھ أحمد بن حنبل في المسند ] ١٠٥[
العرباض بن ساریة السلمي أبو نجیح، صحابي مشھور من أھل الصفة، مات ] ١٠٦[

  ).٤٦٦/ ٢(اإلصابة . سنة خمس وسبعین للھجرة وقیل قبل ذلك
نده     ] ١٠٧[ ي مس د ف ام أحم ھ اإلم ي   ). ١٢٧، ١٢٦/ ٤(أخرج و داود ف ھ أب وأخرج

ذي   ٤٦٠٧ح ) ١٥، ١٣/ ٥(باب في لزوم السنة  : سننھ، كتاب السنة ، وأخرجھ الترم
م  اب العل ننھ، كت ي س ة   : ف اب البدع نة واجتن ذ بالس ي األخ اب ف  ٢٦٧٦ح ) ٤٤/ ٥(ب

ال  ة          : وق ي المقدم ي سننھ، ف ن ماجة ف حیح واب دیث حسن ص ذا ح نة   : ھ اع س اب اتب ب
دین    اء الراش حیحھ    ). ١٦/ ١(الخلف ي ص ان ف ن حب ي  ) ١٣٩/ ١(واب اكم ف والح



تدرك  ریعة   ) ٩٦/ ١(المس ي الش ري ف ذھبي، واآلج ھ ال ححھ ووافق ، )٤٧، ٤٦(وص
نة   اع الس اب اتب ننھ، ب ي س دارمي ف اني) ٤٥، ٤٤/ ١(وال ال األلب حیح، : وق نده ص س

مشكاة  : تباع السنن واجتناب البدع، انظروصححھ جماعة منھم الضیاء المقدسي في ا
  .١٦٥ح ) ٥٨/ ١(المصابیح 

داء بسنن الرسول     : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب االعتصام] ١٠٨[ اب االقت ب
، ومسلم في صحیحھ، ٧٢٨٨ح ) ٢٥١/ ١٣(فتح الباري : انظر. صلى اهللا علیھ وسلم

  ).١٠٢/ ٤(باب فرض الحج مرة في العمر : كتاب الحج
  .من سورة البقرة) ٢٨٦(اآلیة ] ١٠٩[
  ٤٥تقدم تخریجھ ص ] ١١٠[
  .من سورة الرعد) ١٧(اآلیة ] ١١١[
نن ] ١١٢[ ي الس ة ف ن ماج ھ اب ك)١٨٨/ ٢(أخرج اب المناس وم : ، كت ة ی اب الخطب ب

اب عن جماعة من      : "، وقال)٨٧/ ١(وأخرجھ الحاكم في المستدرك . النحر ي الب وف
دیث     "الصحابة ذا الح اب سماه        ، وقد جمع طرق ھ ي كت اد ف د المحسن العب الشیخ عب

دیث" ة ح التي : دراس مع مق رءا س ر اهللا ام ة... نض ة ودرای دیث " روای ر أن الح وذك
  .صحیح وبلغ حد التواتر

  ).٥٦، ٥٥ص (الرسالة التبوكیة ] ١١٣[
  ).٣٧ص (الرسالة التبوكیة البن القیم ] ١١٤[
  ).٣٣٩/ ١١(مجموع الفتاوى ] ١١٥[
  ).٣١١/ ٣(النھایة . نثى من أوالد المعز ما لم یتم لھ سنةالعناق ھي األ] ١١٦[
اة، انظر   : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الزكاة] ١١٧[ تح  : باب وجوب الزك ف

ر  : ، وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب اإلیمان١٣٩٩ح ) ٢٦٢/ ٣(الباري  باب األم
  ).٢٨/ ١(بقتال الناس حتى یقولوا ال إلھ إال اهللا محمد رسول اهللا 

رقم ) ٣٤٦ص (باب میراث الجدة : أخرجھ مالك في الموطأ، كتاب الفرائض] ١١٨[
دة    : وأخرجھ أبو داود في السنن، كتاب الفرائض ١٠٨٧، راث الج ي می باب ما جاء ف
رائض  ٢٨٩٤ح ) ٣١٧، ٣١٦/ ٣( اب الف ا   : ، وأخرجھ الترمذي في السنن، كت اب م ب

دة   ي     ٢١٠١، ٢١٠٠ح ) ٤٢٠، ٤١٩/ ٤(جاء في میراث الج ن ماجھ ف ، وأخرجھ اب
  .٢٧٥٦ح ) ١٢٠/ ٢(السنن، أبواب الفرائض، باب میراث الجدة 

تح   : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب فرض الخمس] ١١٩[ باب فرض الخمس ف
باب : ، وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الجھاد والسیر٣٠٩٣ح ) ١٩٧/ ٦(الباري 

  ).١٥٥/ ٥" (ركنا صدقةال نورث وما ت: "قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ان       ] ١٢٠[ ل ك ابعي جلی ك، ت ن مال س ب محمد بن سیرین األنصاري موالھم، مولى أن

  ).٢١٧، ٢١٤/ ٩(تھذیب التھذیب . ھـ ١١٠إمام وقتھ، مات سنة 
  ).٥٤/ ١(إعالم الموقعین ] ١٢١[
ائي  ] ١٢٢[ نة لاللك اح    ١٠٠ح ) ٨٤/ ١(الس ن وض ا الب ي عنھ دع والنھ ص (، والب

٢٤.(  
ت  : "أھلھ من حمیر الیمن، قال فیھ مكحول: عامر بن شراحیل الشعبي] ١٢٣[ ما رأی

د                ن عب ر ب د عم ي عھ اء ف ولى القض د ت عبي وق ن الش یة م نة ماض م بس دا أعل أح



نة   وفي س ة، ت ى الكوف ك  ١٠٥العزیزعل ل ذل ل قب ـ وقی ذیب . ھ ذیب التھ  -٦٥/ ٥(تھ
٦٩.(  

. م، ثقة، استقضاه عمرشریح بن الحارث بن قیس الكندي، القاضي،، مخضر] ١٢٤[
  ).٣٢٨، ٣٢٦/ ٤(تھذیب التھذیب . مات قبل الثمانین أوبعدھا

ص (، وأورده السیوطي في مفتاح الجنة )٦٠/ ١(أخرجھ الدارمي في السنن ] ١٢٥[
  .وعزاه للبیھقي والدارمي) ٤٦

لم         ] ١٢٦[ ھ وس ي صلى اهللا علی وفي، أدرك النب ل الك و وائ دي أب شقیق بن سلمة األس
/ ٤(تھذیب التھذیب . ھـ ٨٢مات سنة " ثقة ال یسأل عن مثلھ: "قال ابن معین .ولم یره

٣٦٣، ٣٦١.(  
نة     ] ١٢٧[ اب والس اب االعتصام بالكت حیحھ، كت نن   : أخرجھ في ص داء بس اب االقت ب

  .١٢٧٥ح ) ٢٤٩/ ١٣(فتح الباري : انظر. رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ل  : قال ابن بطال : "قال ابن حجر] ١٢٨[ رین یحتم دھما : أم ھ    : أح وا علی ذین أثن أن ال

ا یضره من               ار م ا راھب من إظھ ھ، وإم ري ل ھ وتقری ي فی ي حسن رأی إما راغب ف
ھ ي   . كراھت ب من دي وراھ ا عن ب فیم ى راغ ي   . أو المعن ب ف اس راغ راد الن أو الم

ت          ا، وان ولی ان علیھ ا خشیت أن ال یع ت الراغب فیھ إن ولی الخالفة وراھب منھا، ف
  .شیت أن ال یقوم بھاالراھب منھا خ

ر  ا آخ اض توجیھ ي عی ر القاض د اهللا،   : وذك ا عن ب فیم ر أي راغ فان لعم ا وص أنھم
یكم    وراھب من عقابھ فال أعول على ثنائكم وذلك یشغلني عن العنایة باالستخالف عل

  ).٢٠٧/ ٣(فتح الباري 
ام     ] ١٢٩[ اب األحك حیحھ، كت ھ    : أخرجھ البخاري في ص ظ ل اب االستخالف واللف . ب
ارة      ). ٢٥٦، ٢٥٥/ ١٣(فتح الباري : ظران اب اإلم حیحھ، كت لم في ص : وأخرجھ مس

  ).٥، ٦/٤(باب االستخالف وتركھ 
  )٥/ ٦(أخرجھ في صحیحھ، كتاب اإلمارة، باب االستخالف وتركھ ] ١٣٠[
اب الحج   ] ١٣١[ حیحھ، كت رة،      : أخرجھ البخاري في ص ي الحج والعم ل ف اب الرم ب

ھ ظ ل ر. واللف اري : انظ تح الب حیحھ،  ١٦٠٥ح ) ٤٧١/ ٣(ف ي ص لم ف ھ مس ، وأخرج
  ).٦٧/ ٤(باب استحباب تقبیل الحجر األسود في الطواف : كتاب الحج

عثمان بن عفان، ولد بعد الفیل بست سنین، أسلم على ید الصدیق، وقد تزوج ] ١٣٢[
لم   ھ وس د       : بنتي رسرل اهللا صلى اهللا علی ورین، وق ذلك سمي ذا الن وم ول ة وأم كلث رقی

ھ سنة           ٢٤خالفة سنة  ولي ال ل رضي اهللا عن ة فقت ده الفتن ي عھ ـ، وقعت ف . ھـ  ٣٥ھ
  ).١٤٢، ١٣٩/ ٧(تھذیب التھذیب 

/ ٤(اإلصابة  . زینب بنت كعب بن عجرة صحابیة تزوجھا أبو سعید الخدري] ١٣٣[
٣١٢.(  

ي        ] ١٣٤[ ذكورة ف تھا م ة وقص حابیة جلیل ة، ص ن سنان الخدری ك ب ت مال ة بن الفریع
  ).٣٧٥/ ٤(اإلصابة . االحدیث الذي معن

أ    ] ١٣٥[ ي الموط ك ف ام مال وفى    ) ٥٩١/ ٢(أخرجھ اإلم ام المت اب مق ي الطالق، ب ف
وفى        ي المت اب ف اب الطالق، ب عنھا زوجھا في بیتھا وأخرجھ أبو داود في السنن، كت

اب الطالق  ٢٣٠٠ح ) ٧٢٤، ٧٢٣/ ٢(عنھا تنتقل  : ، وأخرجھ الترمذي في سننھ، كت



حیح   : المتوفى عنھا زوجھا واللفظ لھ، وقالباب ما جاء أین تعتد  ھذا حدیث حسن ص
غرى  ١٢٠٤ح ) ٥٠٨/ ٣( نن الص ي الس ائي، ف ھ النس اب  : ، وأخرج الق ب اب الط كت

  ).١٩٩/ ٦(مقام المتوفى عنھا زوجھا في بیتھا حتى تحل 
ج ] ١٣٦[ اب الح حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ راد  : أخرج ران واإلف ع والق اب التمت ب

اب    )٤٢١/ ٣(ح الباري انظر فت... بالحج اب الحج، ب ، وأخرجھ مسلم في صحیحھ كت
  ).٤٦/ ٤(جواز التمتع 

  ).٥٥٦/ ٢(أورده القاضي عیاض في الشفا ] ١٣٧[
أبي بن كعب األنصاري، كان من أصحاب العقبة الثانیة وشھد بدرا فما بعدھا ] ١٣٨[

اإلصابة  . ھـ ٢٢سید القراء وھو أول من كتب للنبي صلى اهللا علیھ وسلم، توفي سنة 
)٣٢ -٣١/ ١.(  
د      ] ١٣٩[ ي الزھ ارك ف ن المب ول    ) ٢٢، ٢١/ ٢(أخرجھ اب ي شرح أص ائي ف والاللك

  ).٢٥٣ -٢٥٢/ ١(، وأبو نعیم في الحلیة )٥٤/ ١(اعتقاد أھل السنة والجماعة 
وأخرجھ ابن ) ٥٧/ ١(أخرجھ الدارمي في سننھ، باب الفتیا وما فیھ من الشدة ] ١٤٠[

دع و ي الب اح ف دع  وض ر الب اب تغیی ا، ب ي عنھ ي ). ٣٨ص (النھ اطبي ف وأورده الش
  ).٨١/ ١(االعتصام 

دع   ] ١٤١[ ع والتب ره التنط ا وك اب الفتی ن ھ اب م ننھ، ب ي س دارمي ف ھ ال / ١(أخرج
٥٣.(  

، وأخرجھ ابن )٦٩/ ١(أخرجھ الدارمي في سننھ، باب في كراھة أخذ الرأي ] ١٤٢[
ائي  )١٠ص (ون من بدعة وضاح في البدع والنھي عنھا، باب ما یك ، وأخرجھ الاللك

نة   ي الس د    ١٠٤ح ) ٨٦/ ١(ف ع الزوائ ي مجم ي ف ال الھیثم ھ ): ١٨١/ ١(، وق رجال
  .رجال الصحیح

  .١٠٦ح ) ٨٦/ ١(أخرجھ الاللكائى في السنة ] ١٤٣[
ذھبي،    ) ١٠٣/ ١(أخرجھ الحاكم في المستدرك ] ١٤٤[ ره ال وقال على شرطھما وأق

ا  ١٤ح ) ٥٥/ ١(والاللكائى في السنة  ) ١١ص (، وابن وضاح في البدع والنھي عنھ
ھ  ي جامع ر ف د الب ن عب د ). ٢٣٠/ ٢(واب ع الزوائ ي مجم ي ف ال الھیثم ) ١٨٨/ ١(وق

  .رجالھ ثقات
سالم بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب، أحد فقھاء المدینة السبعة ومن أفاضل   ] ١٤٥[

  ).٤٣٨ ،٤٣٧/ ٣(تھذیب التھذب . ھـ ١٠٦التابعین، مات سنة 
ن       ] ١٤٦[ ى م ة األول ي الطبق لم ف ره مس اب، ذك ن الخط ر ب ن عم د اهللا ب ن عب الل ب ب

  ).٥٥٤/ ١(تھذیب التھذیب . المدنیین وعده یحي القطان في فقھاء أھل المدینة
ى     : أخرجھ بھذا اللفظ مسلم في صحیحھ، كتاب الصالة] ١٤٧[ اب خروج النساء إل ب

  ).٣٢/ ٢(المساجد 
اري] ١٤٨[ ھ البخ ر   أخرج داء انظ اب االقت ام، ب اب االعتص حیحھ، كت ي ص تح : ف ف

  )٣٥٠/ ٣(الباري 
  .باختصار یسیر) ٢٥٧/ ١٣(فتح الباري ] ١٤٩[



اء،         ] ١٥٠[ ده بعضھم خامس الخلف ة األموي الصالح ع ز، الخلیف عمر بن عبد العزی
رة        ١٠١ھـ، وتوفي عام  ٩٩ولي الخالفة عام  د كثی دل والزھ ي الع ار ف ھ أخب ـ، ول . ھ

  ).١١٨/ ١(الحفاظ  تذكرة
ن وضاح       )٤٨ص (الشریعة لآلجري   ] ١٥١[ ا الب دع والنھي عنھ اب الب ص (، وكت

  ).٢١ص (، وجامع بیان العلم وفضلھ )٥٠/ ١(، وكتاب االعتصام للشاطبي )٣٠
ري  ] ١٥٢[ ریعة لآلج لھ    )٤٨ص (الش م وفض ان العل امع بی ، )٣٢/ ٢(، وج

  ).٨٧/ ١(واالعتصام للشاطبي 
اء،      تابعي من أ] ١٥٣[ اظ الفقھ ار الحف ھل المدینة، أول من دون الحدیث وھو من كب

ر      : "لقي بعض الصحابة قال مالك دنیا نظی ي ال ھ ف ا ل وفي عام   "بقي ابن شھاب وم ، ت
  .ھـ ١٢٤

  ).٣٤٥/ ٩(، والبدایة )١٠٨(التذكرة 
  .باب اتباع السنة) ٤٥/ ١(أخرجھ الدارمي في سننھ ] ١٥٤[
 ١٠٤بعي إمام في التفسیر، مات في السجود عام ھو مجاھد بن جبر المكي تا] ١٥٥[

  ).٤٢/ ١٠(، والتھذیب )٩٢(التذكرة . ھـ ١٠٣ھـ وقیل 
  ).٥٠٥/ ٨(أخرجھ الطبري في تفسیره ] ١٥٦[
مولى امرأة من  -بن مھران الریاحي  -بضم الراء مصغرا  -أبو العالیة ُرفیع ] ١٥٧[

ي      لیس أحد أعل : "بني ریاح، قال أبو بكر ابن أبي داود حابة من أب د الص القرآن بع م ب
  ).٤٦/ ٢(، واللباب )١١٢/ ٧(، والطبقات )٦١(التذكرة . ھـ ١٣، توفي عام "العالیة

ا     ] ١٥٨[ دع والنھي عنھ ي الب ي   )٣٢ص (أخرجھ ابن وضاح ف ، وأورده الشاطبي ف
  ) ٨٥/ ١(االعتصام 

ختیانى     : ھو] ١٥٩[ ة الس ي تمیم ن أب تح السین    -أبو بكر أیوب ب ل    نسبة  -بف ى عم إل
ھ  ختیان وبیع أنیة   -الس ود الض ي الجل عد  -وھ ن س ال اب ي   : "ق ا ف ة ثبت وب ثف ان أی ك

/ ٧(الطبقات : انظر. ھـ ١٣١، توفي سنة "الحدیث جامعا عدال ورعا كثیر العلم حجة
  )١٠٨/ ٢(، واللباب )٢٤٦

  .وعزاه للبیھقي) ٣٥ص (أورده السیوطي في مفناح الجنة ] ١٦٠[
ة          أبو حنیفة ھو  ] ١٦١[ ة األربع د األئم وفي، أح ت التیمي موالھم الك ن ثاب ان ب النعم

  ).١٠٧/ ١٠(البدایة . ھـ ١٥٠ھـ، وتوفي سنة  ٨٠وإلیھ ینتسب األحناف ولد سنة 
رحمن    ) ١١١ص (المدخل إلى السنن الكبرى للبیھقي ] ١٦٢[ د ضیاء ال بتحقیق محم

  .األعظمي
  ).٢٠٤ص (المدخل إلى السنن ] ١٦٣[
  ).٤٩/ ١(لشاطبي اإلعتصام ل] ١٦٤[
  ).٨٥/ ١(االعتصام للشاطبي ] ١٦٥[
  ).١٠٥/ ١(المصدر السابق ] ١٦٦[
  ).٢٠١ص (المدخل إلى السنن الكبرى للبیھقي ] ١٦٧[
  ).٨٣ص (رسالة التقلید البن القیم ] ١٦٨[
  ).٥٥٨/ ٢(الشفا ] ١٦٩[



ي    ٢٥٠رقم ) ٢٠٥ص (المدخل إلى السنن الكبرى للبیھقي ] ١٧٠[ ن أب ، وأخرجھ اب
ھ     افعي ومناقب ي آداب الش اتم ف ة   )٦٧ص (ح ي الحلی یم ف و نع ، )١٠٦/ ٩(، وأب

ھ     ھ والمتفق ي الفقی ب ف ي     )١٥٠/ ١(والخطی ة ف اح الجن ي مفت یوطي ف ، وأورده الس
  ).٥٠، ٤٩ص (االحتجاج بالسنة 

ھ  ] ١٧١[ ھ والمتفق ي الفقی ب ف ھ الخطی نن )١٥٠/ ١(أخرج ى الس دخل إل ص (، والم
  .)١٠٧/ ٩(، والحلیة )٢٠٥

  ).٢/ ٤(مجموع الفتاوى ] ١٧٢[
  ).١٥٦/ ١(السنة لاللكائي ] ١٧٣[
  ).١١٣ص (إیقاظ ھمم أولي األبصار ] ١٧٤[
  :من أراد االستزادة من أقوال السلف في ھذا الشأن فعلیھ بالكتب التالیة] ١٧٥[
  .أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة للحافظ الاللكائي -أ

  .ھقيالمدخل إلى السنن الكبرى للبی -ب
  .األمر باالتباع والنھي عن االبتداع للسیوطي -ج
  مفتاح الجنة في االحتجاج بالسنة للسیوطي -د
  .من سورة النحل) ٤٤(اآلیة ] ١٧٦[
  .من سورة النحل) ٦٤(اآلیة ] ١٧٧[
نة ] ١٧٨[ اب الس ننھ، كت ي س و داود ف ھ أب نة  : أخرج زوم الس ي ل اب ف ح ) ١٠/ ٥(ب

  ).٢٤٣/ ٢(مسند وأخرجھ اإلمام أحمد في ال ٤٦٠٤
  ).٥٥، ٤٩/ ١(إعالم الموقعین ] ١٧٩[
  .من سورة الحجر) ٩(اآلیة ] ١٨٠[
  .من سورة البقرة) ٢(اآلیة ] ١٨١[
  ١٢٠تفدم تخریجھ ص ] ١٨٢[
  .المبحث األول من ھذا الفصل: انظر] ١٨٣[
  ).٣٠٨، ٣٠٧/ ٢(إعالم الموقعین ] ١٨٤[
  .من سورة األنعام) ٨٢(اآلیة ] ١٨٥[
  .من سورة النساء) ٢٤( اآلیة] ١٨٦[
  ).٣١٥، ٣١٤/ ٢(أعالم الموقعین ] ١٨٧[
ل          ] ١٨٨[ دوق قلی انیف، ص احب التص دینوري، ص ة ال ن قتیب لم ب ن مس د اهللا ب عب

  ).٣٥٩ -٣٥٧/ ٣(لسان المیزان . ھـ ٢٧٦الروایة، توفي سنة 
وام ] ١٨٩[ ان یسمیھ رسول اهللا صلى اهللا         : الزبیر بن الع ة، ك لم بمك من أول من أس

 ٣٦لمحبتھ لھ، وھو أحد العشرة المشھود لھم بالجنة، قتل سنة " حواریھ"ھ وسلم  علی
  ).٥٢٨ -٥٢٦/ ١(اإلصابة . ھـ
د العشرة السابقین     ] ١٩٠[ ة، وأح أبو عبیدة عامر بن عبد اهللا الجراح، أمین ھذه األم

/ ٢(اإلصابة  . ھـ  ١٨إلى اإلسالم، ھاجر الھجرتین وشھد بدرا وما بعدھا، توفي سنة 
٢٤٥ -٢٤٣.(  



ھ       ] ١٩١[ ل دخول رسول اهللا صلى اهللا علی لم قب سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، أس
وسلم دار األرقم، شھد أحدا والمشاھد بعدھا وكان من فضالء الصحابة، وأحد العشرة 

  ).٤٤/ ٢(اإلصابة . المشھود لھم بالجنة توفي بالمدینة سنة خمسین وقیل بعد ذلك
  ).٣٠ص (الحدیث، البن قتیبة الدینورى كتاب تأویل مختلف ] ١٩٢[
ان من        ] ١٩٣[ تح، وك د عام الف ة، ول ابعي ثق قبیصة بن ذؤیب بن حلحلة الخزاعي، ت

ك   ٨٦فقھاء أھل المدینة وصالحیھم، مات سنة  ر ذل ذیب   . ھـ وقیل غی ذیب التھ / ٨(تھ
٣٤٧، ٣٤٦.(  

  ).٣٥٦/ ٤(النھایة . ھو أن تزلق الجنین قبل وقت الوالدة] ١٩٤[
رة        ] ١٩٥[ ل عم لم قب ل، أس حابي جلی ي، ص امر الثقف ي ع ن أب عبة ب ن ش رة ب المغی

اة العرب      ان من دھ د     . الحدیبیة، وشھدھا وبیعة الرضوان، وك مات سنة خمسین عن
  ).٤٣٤، ٤٣٣/ ٣(اإلصابة . األكثر

  ).١١٢، ١١١/ ٥(أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب القسامة، باب دیة الجنین ] ١٩٦[
  ).٩٦٤/ ٢(الك في الموطأ أخرجھ اإلمام م] ١٩٧[
ة       )٢/ ١(أخرجھ أحمد في مسنده ] ١٩٨[  اب إقام ي سننھ، كت ن ماجة ف ، وأخرجھ اب

  .١٣٩٥ح ) ٤٤٦/ ١(باب ما جاء في أن الصالة كفارة : الصالة والسنة فیھا
ة،          ] ١٩٩[ ان ثق الم، ك یخ اإلس افظ، ش ام الح روزي، اإلم ارك الم ن المب د اهللا ب عب

  ).٣٨٩ -٣٨٢/ ٥(تھذیب التھذیب . ھـ ١٨١یث، مات سنة مأمونا، حجة، كثیر الحد
  ).٩٢ص (السنة ومكانتھا في التشریع اإل سالمي للدكتور مصطفى السباعي ] ٢٠٠[
یحي بن سعید بن فروخ القطان، من حفاظ الحدیث، ثقة حجة من أقران مالك ] ٢٠١[

  ).٢٢ ٥ -٢١٦/ ١١(تھذیب التھذیب . ھـ١٩٨وشعبة، مات سنة 
  ).٩٣ص (ة ومكانتھا السن] ٢٠٢[
  ).٢٤٨/ ٢(أعالم الموقعین ] ٢٠٣[
  ).٣٩ص (البدع والنھي عنھا البن وضاح ] ٢٠٤[
اس    ] ٢٠٥[ م الن جابر بن زید األزدي أبو الشعثاء البصري، تابعي، ثقة، كان من أعل

  ).٣٨/ ٢(تھذیب التھذیب . ھـ وقیل بعدھا ٩٣بكتاب اهللا، مات سنة 
  ).٥٩/ ١( أخرجھ الدارمي في السنن] ٢٠٦[
  ).١٩٥/ ٢(إعالم الموتعین ] ٢٠٧[
ة  ] ٢٠٨[ اب الجمع حیحھ، كت ي ص لم ف ظ مس ذا اللف الة : أخرجھ بھ ف الص اب تخفی ب

اب  : وأخرجھ البخاري موقوقا، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ). ١١/ ٣(والخطبة  ب
ر  لم انظ ھ وس لى اهللا علی ول ص نن الرس داء بس اري : االقت تح الب ح ) ٢٤٩/ ١٣(ف

٧٢٧٧.  
یة  ] ٢٠٩[ اب األقض حیحھ، كت ي ص لم ف ظ مس ذا اللف ام : أخرجھ بھ ض األحك اب نق ب

ور    دثات األم ة  ) ١٣٢/ ٥(الباطلة ورد مح ي روای ا       : "وف ذا م ا ھ ي أمرن دث ف من أح
باب إذا : وھذه الروایة أخرجھا البخاري في صحیحھ، كتاب الصلح" لیس منھ فھو رد

  .٢٦٩٧ح ) ٣٠١/ ٥(اري فتح الب. اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
  .بتصرف) ٩٩ص (اإلبداع في مضار االبتداع للشیخ علي محفوظ ] ٢١٠[
  ).١٠ص (أخرجھ محمد بن وضاح في البدع والنھي عنھا ] ٢١١[



  ).١١ص (البدع والنھي عنھا البن وضاح ] ٢١٢[
  ).٩٦ص (اإلبداع في مضار االبتداع ] ٢١٣[
  .١٢ح ) ٥٥/ ١(أخرجھ الاللكائي في السنة ] ٢١٤[
  ).٢٥ص (أخرجھ ابن وضاح في البدع والنھي عنھا ] ٢١٥[
  ).٢٥ص (أخرجھ ابن وضاح في البدع والنھي عنھا ] ٢١٦[
  ).٢٥ص (المصدر السابق ] ٢١٧[
  .٢٢٦ح ) ٩٢/ ١(أخرجھ الاللكائي في السنة ] ٢١٨[
الحسن بن یسار البصري، ولد في عھد عمر، كان جامعا، عالما، رفیعا، ثقة، ] ٢١٩[

ن سعد    . ھـ  ١١٠مونا، عابدا، ناسكا كبیر العلم فصیحا توفي سنة  مأ ات الب / ٧(الطبق
١٥٦.(  

  ).٢٧ص (البدع والنھي عنھا البن وضاح ] ٢٢٠[
  ).٤٧ص (المصدر السابق ] ٢٢١[
  ).٢٧ص (البدع والنھي عنھا البن وضاح ] ٢٢٢[
  ).٤٧ص (المصدر السابق ] ٢٢٣[
  ).٤٧٢/ ١١(مجموع الفتاوى ] ٢٢٤[
ختیانى     : أبو قالبة ]٢٢٥[ وب الس ال أی د األعالم ق ان  : "عبد اهللا بن زید الجرمي أح ك

ك     ١٠٤، توفي سنة "واهللا من الفقھاء ذوي األلباب ر ذل ل غی ـ وقی ذیب   . ھ ذیب التھ تھ
)٢٢٦، ٢٢٤/ ٥.(  
  ).٤٨ص (البدع والنھي عنھا ] ٢٢٦[
  ).١٩٧/ ٢(إعالم الموقعین ] ٢٢٧[
  .ة األعرافمن سور) ١٣٩، ١٣٨(اآلیتان ] ٢٢٨[
  .من سورة التوبة) ٣٠(اآلیة ] ٢٢٩[
  .من سورة التوبة) ٣١(اآلیة ] ٢٣٠[
  .من سورة الزخرف) ٢٤، ٢٣(اآلیتان ] ٢٣١[
  ).١٩١/ ٢(إعالم الموقعین ] ٢٣٢[
  .٢٣أخرجھ الدارمي في سننھ، المقدمة باب ] ٢٣٣[
  ).١٩٢/ ٢(إعالم الموقعین ] ٢٣٤[
  ).١٩٣/ ٢(المصدر السابق ] ٢٣٥[
  المصدر السابق] ٢٣٦[
  ).١٩٥/ ٢(إعالم الموقعین ] ٢٣٧[
  ).٧٦٩، ٧٦٨/ ٢(الروح البن القیم ] ٢٣٨[
رأي    : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب االعنصام] ٢٣٩[ ذكر من ذم ال ا ی . باب م

  .٧٣٠٧ح ) ٢٨٢/ ١٣(فتح الباري 
التفصیل وقد تناول ابن القیم في ھذا الكتاب القول ب). ٦٧/ ١(إعالم الموقعین ] ٢٤٠[

  .عن أنواع الرأي فمن أراد التوسع واالستفادة فلیرجع إلیھ
ھ   ] ٢٤١[ ق فعل ذي یخل و ال د ھ ون أن العب م یزعم در، وھ ي الق ولھم ف ذلك لق موا ب س

  )٢٥٦/ ٨(، ومجموع الفتاوى )٥٤/ ١(الملل والنحل . استقالال، فأثبتوا خالقا مع اهللا



  ).٢٦٢/ ٣(النھایة . الخبث والشیطنة: العفارة] ٢٤٢[
  .من سورة الملك) ١٠(اآلیة ] ٢٤٣[
  ).٦٩ -٦٧/ ١(إعالم الموقعین ] ٢٤٤[
  ).٥٤/ ١(المصدر السابق ] ٢٤٥[
  ).٥٥/ ١(إعالم الموقعین ] ٢٤٦[
  ).٥٥/ ١(المصدر السابق ] ٢٤٧[
ح       ] ٢٤٨[ ف المس اب كی ارة، ب اب الطھ ننھ، كت ي س و داود ف ھ أب ، ١١٤/ ١(أخرج

  ).٥٨/ ١(ي إعالم الموقعین وأورده ابن القیم ف ١٦٢ح ) ١١٥
  ).٥٩، ٥٨/ ١(إعالم الموقعین ] ٢٤٩[
ھ          ] ٢٥٠[ دث فی ا یح ان وم ر الزم اب تغی ة، ب ي السنن، المقدم / ١(أخرجھ الدارمي ف

  ).٥٧/ ١(وأورده ابن القیم في إعالم الموقعین ). ٦٥
  ).٧٣/ ١(إعالم الموقعین ] ٢٥١[
  ).٧٤/ ١(المصدر السابق ] ٢٥٢[
  ).٧٤/ ١(ابق المصدر الس] ٢٥٣[
  .من سورة المؤمنون) ١١٥(اآلیة ] ٢٥٤[
  .من سورة القیامة) ٣٦(اآلیة ] ٢٥٥[
یخ    ] ٢٥٦[ ألیف الش رحمن، ت زل ال ا أن ر م م بغی ن الحك ان ع ل اإلیم ذیر أھ اب تح كت

/ ١(إسماعیل بن إبراھیم الخطیب الحسني األسعردي مطرع ضمن الرسائل المنبریة 
  .بتصرف) ١٤١، ١٤٠

  .من سورة النور) ٦٣(اآلیة ] ٢٥٧[
  .من سورة النساء) ١٤(اآلیة ]٢٥٨[ 
  .من سورة األحزاب) ٣٦(آلیة ] ٢٥٩[
  .من سورة الجن) ٢٣(اآلیة ] ٢٦٠[
  .من سورة النساء) ١١٥(اآلیة ] ٢٦١[
  .من سورة األنفال) ١٣(اآلیة ] ٢٦٢[
  .من سورة التوبة) ٦٣(اآلیة ] ٢٦٣[
  .من سورة المجادلة) ٥(اآلیة ] ٢٦٤[
  .من سورة المجادلة) ٢٠(اآلیة  ]٢٦٥[
  ).٣٠٧/ ٣(تفسیر ابن كثیر ] ٢٦٦[
  .من سورة النساء) ٦١، ٦٠(اآلیتان ] ٢٦٧[
  .من سورة النور) ٥١ -٥٨(اآلیات ] ٢٦٨[
  .من سورة النساء) ١١٥(اآلیة ] ٢٦٩[
  .من سورة القلم) ٤٤(اآلیة ] ٢٧٠[
  .من سورة الصف) ٥(اآلیة ] ٢٧١[
  .رة األنعاممن سو) ١١٠(اآلیة ] ٢٧٢[
  ).٥٥٥، ٥٥٤/ ١(تفسیر ابن كثیر ] ٢٧٣[
  .من سورة المائدة) ٤٤(اآلیة ] ٢٧٤[



  .من سورة المائدة) ٤٥(اآلیة ] ٢٧٥[
  .من سورة المائدة) ٤٧(اآلیة ] ٢٧٦[
  .من سورة األنعام) ٧٠(اآلیة ] ٢٧٧[
  .من سورة إبراھیم) ٢٩، ٢٨(اآلیة ] ٢٧٨[
  .من سورة الشورى) ٢١(اآلیة ] ٢٧٩[
  .من سورة النساء) ٦٠(اآلیة ] ٢٨٠[
  ).٤٩٣ص (تیسیر العزیز الحمید ] ٢٨١[
  .من سورة األنفال) ٤٢(اآلیة ] ٢٨٢[
  .من سورة الفرقان) ٢٩، ٢٨، ٢٧(اآلیات ] ٢٨٣[
  .مى سورة األنعام) ١٥٣(اآلیة ] ٢٨٤[
طلق بن حبیب العنزي البصري، تابعي ثقة كان أعبد أھل زمانھ قتلھ الحجاج ] ٢٨٥[

  ).٣٢ -٣١/ ٥(تھذیب التھذیب . سعید بن جبیرمع 
  .من سورة اإلنسان) ٣(اآلیة ] ٢٨٦[
  .من سورة القیامة) ١٥، ١٤(اآلیتان ] ٢٨٧[
  .من سورة النجم) ٤١، ٤٠، ٣٩(اآلیات ] ٢٨٨[
ان من       ] ٢٨٩[ ة، وك ل أول مشاھده الحدیبی حابي جلی سلمة بن عمرو بن األكوع، ص

ات ب    دوا، م رس ع بق الف جعان ویس حیح    الش ى الص بعین عل ع وس نة أرب ة س . المدین
  ).٦٥/ ٢(اإلصابة 

راب  ] ٢٩٠[ ام والش اب آداب الطع ربة ب اب األش حیحھ، كت ي ص لم ف ھ مس أخرج
  ).١٠٩/ ٦(وأحكامھما 

باب ما لقي النبي صلى : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب مناقب األنصار] ٢٩١[
اري  انظر فت. اهللا علیھ وسلم وأصحابھ من المشركین بمكة وأخرجھ  ). ١٦٥/ ٧(ح الب

  ).٨٨/ ٢(مسلم في صحیحھ، كتاب المساجد، باب سجود التالوة 
  ).٦١٤/ ٨(فتح الباري ] ٢٩٢[
د جود إسناده شیخ اإلسالم      ) ٩٢/ ٥٠/ ٢(أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده  ] ٢٩٣[ وق

، وحسنھ الحافظ ابن حجر في )٣٩ص (ابن تیمیة في كتابھ اقتضاء الصراط المستقیم 
  ). ٢٣/ ١٠(فتح ال
ات    ] ٢٩٤[ اب العقوب تن، ب اب الف نن، كت ي الس ة ف ن ماج ھ اب ، ١٣٣٢/ ٢(أخرج

  ٤٠١٩ح ) ١٣٣٣
دم وسبق       . أي متقدمھم إلیھ: فرطھم] ٢٩٥[ رط إذا تق ارط وف و ف رط، فھ یقال فرط یف

  ).٤٣٤/ ٣(النھایة . القوم لیرتاد لھم الماء، ویھیئ لھم الدالء واألرشیة
ر] ٢٩٦[ ع األغ : الغ ور       جم وھھم بن اض وج د بی ھ، یری اض الوج رة بی ن الغ ر، م

  ).٣٥٤/ ٣(النھایة . الوضوء یوم القیامة
د،     ] ٢٩٧[ ى موضع القی ھ إل الحجل في صفة الخیل ھو الذي یرتفع البیاض في قوائم

  ).٣٤٦/ ١(النھایة . ویجاوز األرساغ وال یجاوز الركبتین
جمع بھیم وھو الذي ال یخالط  : م، ُبُھ)١٤٦، ١٤٥/ ٢(النھایة . أي سود: ُدُھم] ٢٩٨[

  ).١٦٧/ ١(النھایة . لونھ لون سواه



رة        ] ٢٩٩[ ة الغ تحباب إطال اب اس ارةك ب اب الطھ حیحھ، كت ي ص لم ف ھ مس أخرج
  ).١٥١، ١٥٠/ ١(والتحجیل في الوضوء 

  ).٥٩/ ٨(باب ھلك المتنطعون : أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب العلم] ٣٠٠[
  ).٢٢٠ /١٦(شرح النووي لمسلم ] ٣٠١[
  .من سورة المجادلة) ٢٠(اآلیة ] ٣٠٢[
  .من سورة طھ) ١٢٤(اآلیة ] ٣٠٣[
  

على أمتھ في ضوء الكتاب  صلى اهللا علیھ وسلم  كتاب حقوق النبي  - ٤  .٢٩
  ]معنى المحبة[والسنة 

  وجوب محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم: الباب الثاني
  م واألدلة على وجوبھاالمعنى الصحیح لمحبتھ صلى اهللا علیھ وسل: الفصل األول

   
  :المعنى الصحیح لمحبتھ صلى اهللا علیھ وسلم: المبحث األول
  :تعریف المحبة: المطلب األول

لم أن            ھ وس ي صلى اهللا علی ة النب حیح لمحب ى الص ان المعن ي بی أحببت قبل الشروع ف
أتطرق للمعنى اللغوي واالصطالحي لكلمة المحبة، وذلك بھدف التعریف بھذه الكلمة 

  :یان مدلولھاوب
  :أصل اشتقاق المحبة -أ

ة : "قال صاحب لسان العرب م للحب  : المحب ة      ]١"[اس ادة كلم یم أن م ن الق رى اب ، وی
  :تدور في اللغة على خمسة أشیاء" حب"

دھا ارتھا        : أح نان ونض اض األس فاء بی ولھم لص ھ ق اض، ومن فاء والبی ب  "الص حب
  "األسنان

دید،    " وحبابھ حبب الماء"العلو والظھور، ومنھ : الثاني د المطر الش وھو ما یعلوه عن
  .وحبب الكأس منھ

  .اللزوم والثبات، ومنھ، حب البعیر وأحب، إذا برك ولم یقم: الثالث
  :قال الشاعر

  حلت علیھ بالفالة ضربا        ضرب بعیر السوء إذ أحبَّا
  .حبة القلب، للبھ وداخلھ: اللب، ومنھ: الرابع
  .إذ ھي أصل الشيء ومادتھ وقوامھالحبة لواحدة الحبوب، : ومنھ

ھ  : الخامس  كھ وفی ھ ویمس ظ فی ذي یحف اء ال اء للوع ب الم ھ ح اك، ومن ظ واإلمس الحف
  .معنى الثبوت أیضا

  :وال ریب أن ھذه الخمسة من لوازم المحبة: ثم قال رحمھ اهللا
  .فإنھا صفاء المودة، وھیجان إرادات القلب للمحبوب   -١
  .علقھا بالمحبوب المرادوعلوھا وظھورھا منھ لت   -٢
  .وثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومھا لزوما ال تفارقھ   -٣
  .وإلعطاء المحب محبوبھ لبھ وأشرف ما عنده، وھو قلبھ   -٤
  .والجتماع عزماتھ وإراداتھ وھمومھ على محبوبھ   -٥



  ].٢[فاجتمعت فیھا المعاني الخمسة
ة     مى غای بین للمس رفین مناس ا ح عوا لمعناھ بةووض اء: "المناس ن  " الح ي م ي ھ الت

  .أقصى الحلق
  .الشفویة التي ھي نھایتھ" الباء"و

داءھا           إن ابت المحبوب، ف ا ب ة وتعلقھ ذا شأن المحب اء، وھ اء االنتھ فللحاء االبتداء، وللب
  .منھ وانتھاءھا إلیھ

  .َحْبُھ وأَحْبُھ: وقالوا في فعلھا
ن      ل م م الفاع ى اس روا عل م اقتص ب"ث الوا" أح وا  " بٌُّمِح: "فق م یقول اب"ول ". ح

م المفعول من     الوا " حب "واقتصروا على اس وب : "فق وا   " محب م یقول ب "ول إال " ُمَح
  :قلیال كما قال الشاعر

  ]٣[ولقد نزلت فال تظني غیره    مني بمنزلة الُمَحب المكرم
ة        " الحب"وأعطوا  دة حرك ة لش ا، مطابق ات وأقواھ د الحرك حركة الضم التي ھي أش

  .مسماه وقوتھا
وب،        : وھو المحبوب" الِحب"وأعطوا  ة المحب ا عن الضمة وخف ة الكسر لخفتھ حرك

  ...وخفة ذكره على قلوبھم وألسنتھم
در    ى ق فتأمل ھذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجیبة بین األلفاظ والمعاني تطلعك عل

  ].٤[ھذه اللغة، وأن لھا شأنا لیس لسائر اللغات
  :الحد االصطالحي للمحبة -ب
ن حجر  قا د،          ]: "٥[ل اب ي ال تح ات الت ة من المعلوم د أھل المعرف ة عن ة المحب وحقیق

  ]٦"[وإنما یعرفھا من قامت بھ وجدانا وال یمكن التعبیر عنھا
اء،   : "وقال ابن القیم اء وجف ال تحد المحبة بحد أوضح منھا، فالحدود ال تزیدھا إال خف

ي    وال توصف المحبة بوصف أظھر من المحب. فحدھا وجودھا اس ف تكلم الن ة، وإنما ی
أسبابھا، وموجباتھا، وعالماتھا، وشواھدھا، وثمراتھا، وأحكامھا فحدودھم ورسومھم 
ب إدراك      ارات، بحس رت اإلش ارات وكث م العب ت بھ تة، وتنوع ذه الس ى ھ دارت عل

  ].٧"[الشخص ومقامھ وحالھ وملكھ للعبارة
ئ       : قلت ذي تطم و ال ن حجر ھ یم واب ن الق ر     وھذا الذي ذكره اب ة أم نفس فالمحب ھ ال ن ل

ك    یم، وذل شعوري وجداني یتعرف علیھ بواسطة األمور الستة التي أشار إلیھا ابن الق
  .لكون ھذه األمور ھي العناصر التي یمكن أن یعبر عن المحبة من طریقھا

دھا إال            دود ال تزی ا، والح دھا وجودھ ا فح اء لھ ات العلم ذكر تعریف ال داعي ل ولذلك ف
  قال ابن القیم رحمھ اهللا تعالىخفاء وجفاء كما 

   
  :أقسام المحبة: المطلب الثاني

  :أقسام المحبة من حیث العموم -أ
  :تنقسم المحبة من حیث العموم إلى قسمین

  .خاصة -٢.         مشتركة -١
  .المحبة المشتركة: القسم األول

  :وھي ثالثة أنواع



دھا آن للم    : أح ام، والظم ائع للطع ة الج ة كمحب ة طبیعی ذه ال   محب ك، وھ و ذل اء ونح
  .تستلزم التعظیم

اني تلزم         : الث ا ال تس ذه أیض ل، وھ ده الطف د لول ة الوال فاق، كمحب ة وإش ة رحم محب
  .التعظیم
ث  ة أو     : الثال م أو مرافق ي صناعة أو عل ة المشتركین ف ف، وھي محب ة أنس وأل محب

واع ا  . تجارة أو سفر، لبعضھم بعضا، وكمحبة اإلخوة بعضھم بعضا ذه األن ة،  فھ لثالث
ة اهللا،         ي محب یھم ال یكون شركا ف ا ف ض، ووجودھ التي تصلح للخلق، بعضھم من بع
ولھذا كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یحب الحلواء والعسل، وكان یحب نساءه،   

  .وعائشة أحبھن إلیھ، وكان یحب أصحابھ، وأحبھم إلیھ الصدیق رضي اهللا عنھ
  .ال تصلح إال هللالمحبة الخاصة التي : القسم الثاني

ة المستلزمة        ة العبودی ره اهللا، وھي محب ومتى أحب العبد بھا غیره، كان شركا ال یغف
  .للذل والخضوع والتعظیم، وكمال الطاعة، وإیثاره على غیره

بل یجب إفراد اهللا بھذه المحبة الخاصة ] ٨[فھذه المحبة ال یجوز تعلقھا بغیر اهللا أصال
ل     ة، ب د اإللھی ي ھي توحی ة      الت أ عن المحب ا نش اب، إنم واب والعق ر والث ق واألم الخل

منھ    ذي تض ق ال ي الح موات واألرض، وھ ھ الس ت ب ذي خلق ق ال ي الح ا، فھ وألجلھ
زعم    ا ی األمر والنھي وھي سر التألھ، وتوحیدھا ھو شھادة أن ال إلھ إال اهللا، ولیس كم

بأنھ ال رب إال اهللا  المنكرون، أن اإللھ ھو الرب الخالق، فإن الشضركین كانوا مقرین
إن       ھ إال اهللا، ف ة ال إل ذي ھو حقیق وال خالق سواه، ولم یكونوا مقرین بتوحید اإللھیة ال

  .اإللھ الذي تألھھ القلوب حبا وذال وخوفا ورجاء وتعظیما وطاعة
ذي ھو آخر          : وإلھ بمعنى مألوه، أي د ال و التعب ھ وھ ن التأل ود، وأصلھ م محبوب معب
  .وسیأتي مزید تفصیل لھذا القسم] ٩[بة حقیقة العبودیةمراتب المحبة، فالمح

  :أقسام المحبة باعتبار متعلقھا ومحبوبھا -ب
  :تنقسم المحبة باعتبار متعلقھا ومحبوبھا إلى قسمین

  .مذمومة ضارة -٢.                نافعة محمودة -١
  المحبة النافعة: القسم األول

  :عادة وھي ثالثة أنواعوھي التي تجلب لصاحبھا ما ینفعھ وھو الس
  .محبة اهللا -أ

  .محبة في اهللا -ب
  .محبة ما یعین على طاعة اهللا واجتناب معصیتھ -ج

راد           وب الم و المحب د، ویكون اهللا عز وجل ھ ھ أح فیحب اهللا تعالى حبا ال یشاركھ فی
د   الذي ال یحب لذاتھ وال یراد لذاتھ إال ھو، وھو المحبوب األعلى الذي ال صالح للعب

وتكون . فالح وال نعیم وال سرور إال بأن یكون ھو محبوبھ ومراده وغایة مطلوبھ وال
  .ھذه المحبة مستلزمة لما یتبعھا من عبادتھ تعالى وخضوعھ لھ، وتعظیمھ عز وجل

الى     : والمحبة في اهللا ا لحب اهللا تع واه تبع بأن یحب المؤمنین ال یحبھم إال هللا ویكون ھ
  .هللا تعالىورضاه، فال یحب إال ما یحب ا

  .ومحبة ما یعین على طاعة اهللا أنواع كثیرة تندرج فیھا جمیع العبادات
  المحبة الضارة: القسم الثاني



قاء  واع    . وھي المحبة المذمومة التي تجلب لصاحبھا ما یضره وھو الش ة أن وھي ثالث
  :أیضا

  .المحبة مع اهللا   -١
  .محبة ما یبغضھ اهللا   -٢
  .ن محبة اهللا تعالى أو تنقصھامحبة ما تقطع محبتھ ع   -٣

  .محبة المشركین آلھتھم كحب اهللا: فمن النوع األول
  .محبة الفواحش والمنكرات التي یبغضھا اهللا: ومن النوع الثاني
ي       : ومن النوع الثالث دخل ف ر وی ى یضیع األوام ده حت عشق النساء الذي یزید عن ح

فھذه ستة أنواع علیھا . لولدانالنواھي، وفي مقدمة ذلك عشق الفاسقات والعاھرات وا
  .مدار محاب الخلق

ان         د والنوع ان والتوحی ل اإلیم ل وأص الى ب ة اهللا تع ودة محب اب المحم ل المح فأص
  .اآلخران تبع لھا

ع         ران تب ان اآلخ ة، والنوع اب المذموم رك والمح ل الش ع اهللا أص ة م ا أن المحب كم
  ].١٠[لھا

ھذه المحبة، فإن المشركین لم یزعموا فأصل الشرك الذي ال یغفره اهللا ھو الشرك في 
ان     ا ك موات واألرض وإنم ق الس ي خل بحانھ ف رب س اركت ال انھم ش تھم وأوث أن آلھ

الوا      ا وق ا وتألھوھ ا وعادوا علیھ ذه  : شركھم بھا من جھة محبتھا مع اهللا فوالوا علیھ ھ
ْن َیتَّ  {: آلھة صغار تقربنا إلى اإللھ األعظم، قال تعالى اِس َم ِھ    َوِمَن النَّ ْن ُدوِن اللَّ ُذ ِم ِخ

  ].١١[}َأْنَدادًا ُیِحبُّوَنُھْم َكُحبِّ اللَِّھ َوالَِّذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحّبًا ِللَّھ
ذا       ق ھ ك بتحقی ھ شركا، وعلی ففرق بین محبة اهللا أصال، والمحبة لھ تبعا، والمحبة مع

  ].١٢[الموضع فإنھ مفرق الطرق بین أھل التوحید وأھل الشرك
   

  :حقیقة المحبة الشرعیة: لثالثالمطلب ا
ھ        : المقصود بالمحبة الشرعیة ة رسولھ صلى اهللا علی الى ومحب ة اهللا سبحانھ وتع محب

  .وسلم وكل ما یدخل في فلكھا ویدور مع محورھا
ادات       ب العب ن أوج ل وم ولھ، ب ر أص ان وأكب ات اإلیم م واجب ن أعظ ة م ذه المحب فھ

مان القلب من حب اهللا ورسولھ، وأن یكون  المناطة بقلب المؤمن، ذلك ألنھ البد في إی
  .اهللا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم إلیھ مما سواھما

فھي أصل كل عمل من أعمال اإلیمان والدین، كما أن التصدیق بھ أصل كل قول من  
ة            در عن محب ا تص ي الوجود إنم ة ف إن كل حرك دین، ف ان وال ة   : أقوال اإلیم ا محب إم

  .محمودة، أو عن محبة مذمومة
ة            ودة، وأصل المحب ة المحم در إال عن المحب ة ال تص ة الدینی ال اإلیمانی ع األعم فجمی
المحمودة ھي محبة اهللا سبحانھ وتعالى، إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة ال یكون  
ة اهللا،      در إال عن محب ة ال تص عمال صالحا عند اهللا، بل جمیع األعمال اإلیمانیة الدینی

ي   . من العمل إال ما أرید بھ وجھھ فإن اهللا تعالى ال یقبل كما ثبت في الصحیح عن النب
أنا أغنى الشركاء عن الشرك من    : "صلى اهللا علیھ وسلم فیما یرویھ عن ربھ أنھ قال
  ].١٣"[عمل عمال أشرك فیھ معي غیري تركتھ وشركھ



ین            ھ األول ث ب ذي بع و ال واه وھ ل اهللا س ذي ال یقب دین ال و ال دین هللا ھ إخالص ال ف
  خرین من الرسل، وأنزل بھ جمیع الكتب واتفق علیھ أھل اإلیمان، واآل

اه    ھ رح دور علی ذي ت رآن ال ب الق و قط ة وھ دعوة النبوی ة ال و خالص ذا ھ ]. ١٤[وھ
فأصل الدین وقاعدتھ یتضمن أن یكون اهللا ھو المعبود الذي تحبھ القلوب وتخشاه وال  

ة      وب بالمحب ھ القل ا تألھ ھ م واه، واإلل ھ س ا إل ون لھ وف  یك اء والخ یم والرج والتعظ
  .واإلجالل واإلعظام ونحو ذلك

ھ،   واهللا سبحانھ أرسل الرسل بأنھ ال إلھ إال ھو فتخلو القلوب عن محبة ما سواه بمحبت
واه    ا س ل لم ن العم ؤالھ، وع واه بس ا س ؤال م ن س ھ، وع واه برجائ ا س اء م وعن رج

  ].١٥[بالعمل لھ، وعن االستعانة بما سواه باالستعانة بھ
ذا كان أصل العمل الدیني ھو إخالص الدین هللا، وھو إرادة اهللا وحده فالشيء المراد فإ

م    وب باس اء المطل ا ج ر م ن أكث ة، ولك ال المحب ذا كم ھ، وھ وب لذات و المحب ھ ھ لنفس
ُدونِ     {: العبادة كقولھ تعالى ِأْنَس ِإالَّ ِلَیْعُب نَّ َواْل ُت اْلِج ا َخَلْق ھ ]١٦[}َوَم ا   {: ، وقول ا َأیَُّھ َی

ادة تتضمن   ]١٧[}النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم ، وأمثال ھذا والعب
ھ ال    ذل ل م وال ی ذي ال یعظ المحبوب ال ھ، ف ذل ونھایت ال ال ھ، وكم ب ونھایت ال الح كم

اِس   َوِمَن{: یكون معبودا، والمعظم الذي ال یحب ال یكون معبودا، ولھذا قال تعالى النَّ
  ]١٨[}َمْن َیتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّھ َأْنَدادًا ُیِحبُّوَنُھْم َكُحبِّ اللَِّھ َوالَِّذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحّبًا ِللَِّھ

فبین سبحانھ أن المشركین بربھم الذین یتخذون من دون اهللا أندادا، وإن كانوا یحبونھم 
ا هللا     د حب وا أش اهللا،      كما یحبون اهللا، فالذین آمن م ب ؤمنین أعل انھم ألن الم نھم هللا وألوث م

ض       وا بع ك جعل ده، وأولئ والحب یتبع العلم، وألن المؤمنین جعلوا جمیع حبھم هللا وح
الى         ال تع ل ق ك أكم وم أن ذل ي الحب، ومعل داد ف : حبھم لغیره وأشركوا بینھ وبین األن

َثًال     َضَرَب اللَُّھ َمَثًال َرُجًال ِفیِھ ُشَرَكاُء ُمَتَشاِكُسوَن{ َتِوَیاِن َم ْل َیْس َوَرُجًال َسَلمًا ِلَرُجٍل َھ
  ].١٩[}اْلَحْمُد ِللَِّھ َبْل َأْكَثُرُھْم ال َیْعَلُموَن

اده          اءه وعب لھ وأنبی إن المؤمن یحب اهللا ویحب رس وم ف واسم المحبة فیھ إطالق وعم
تحق   ي هللا ال یس ة الت ا المحب ة اهللا، وإن كان ن محب ك م ان ذل ؤمنین، وان ك رهالم . ھا غی

ادة      ن العب بحانھ م ھ س تص ب ا یخ ة بم الى مقرون بحانھ وتع ة اهللا س اءت محب ذا ج ولھ
ك    و ذل ھ، ونح ل ل ھ والتبت ة إلی بحانھ    . واإلناب ة اهللا س من محب ماء تتض ذه األس ل ھ فك

  .وتعالى
ھ        ا ونقص ون بكمالھ دین یك ال ال ذلك كم دین، فك ل ال ي أص ھ ھ ا أن محبت وكم

ة  ] ٢٠[بنقصھا وب       وكمال ھذه المحب ذل والخضوع والطاعة للمحب ة وال و بالعبودی ھ
ال    سبحانھ وتعالى فالحق الذي خلق بھ وألجلھ الخلق ھو عبادة اهللا وحده التي ھي كم
اب،        واب والعق ي والث ر والنھ ن األم ھ م وازم عبودیت ھ، ول ذل ل ھ والخضوع وال محبت

  ].٢١[وألجل ذلك أرسل الرسل، وأنزل الكتب، وخلق الجنة والنار
  ] ٢٢[}الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَیاَة ِلَیْبُلَوُكْم َأیُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال{: الىقال تع

الً         {: وقال تعالى ُن َعَم ْم َأْحَس َوُھْم َأیُُّھ ا ِلَنْبُل ًة َلَھ ى اَألْرِض ِزیَن ا َعَل ا َم ، ]٢٣[}ِإنَّا َجَعْلَن
الى  َماَواِت َوالْ     {: وقال تع َق السَّ ِذي َخَل َو الَّ ى       َوُھ ُھ َعَل اَن َعْرُش اٍم َوَك تَِّة َأیَّ ي ِس َأْرَض ِف

  ].٢٤[}اْلَماِء ِلَیْبُلَوُكْم َأیُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال



فأخبر سبحانھ في ھذه اآلیات أن خلق العالم والموت والحیاة وتزین األرض بما علیھا 
ا            ھ موافف م أحسن عمال، فیكون عمل ھ أیھ ر خلق تالء واالمتحان لیختب ھ لالب اب أن لمح

ھ       ي عبودیت الم وھ ا الع ق ألجلھ ا وخل و لھ ق ھ ي خل ة الت ق الغای الى، فیواف رب تع ال
در            ھ ورضاه، وق ع محبت ل األحسن وھو مواق ھ، وھي العم ھ وطاعت المتضمنة لمحبت
وھم            دره لیبل ره وق ین أم ھ ی تحن خلق دیرھا، وام ي تق ھ ف ا بحكمت سبحانھ مقادیر تخالفھ

  .أیھم أحسن عمال
  :ھذا االبتالء فریقینفانقسم الخلق في 

ق األول وا  : الفری ر، وتحرك م األم ف بھ ث وق وا حی ھ، ووقف ره ومحاب ع أوام داروا م
در،     ي بحر الق حیث حركھم األمر، واستعملوا األمر في القدر، وركبوا سفینة األمر ف
اتھ      ا لمرض ره واتباع اال ألم در امتث در بالق ازعوا الق در، ون ى الق ر عل وا األم وحكم

  .ناجونفھؤالء ھم ال
دره            : والفریق الثاني ا ق ین م ھ ویرضاه وب ا یحب ین م در، وب ر والق ین األم عارضوا ب

  ].٢٥[وقضاه، فھؤالء ھم المفرطون
ة ة المحب كون   : وحقیق ال س ة ب ة حرك ھ، فالمحب ى محبوب ب إل س المح ة نف ] ٢٦[حرك

فالحب یوجب حركة النفس وشدة طلبھا، والنفس خلقت متحركة بالطبع كحركة النار، 
حب حركتھا الطبیعیة، فكل من أجل شیئا من األشیاء وجد في حبھ لذة وروحا، فإذا فال

خال عن الحب مطلقا تعطلت النفس عن حركتھا وثقلت وكسلت وفارقھا خفة النشاط، 
رح وال سرور، بخالف       م ف یس لھ ولھذا تجد الكسالى أكثر الناس ھما وغما وحزنا، ل

م عالمون        أرباب النشاط والجد في العمل أي عمل كا ي عمل ھ ان النشاط ف إن ك ن، ف
  .بحسن عواقبھ وحالوة غایتھ كان التذاذھم بحبھ ونشاطھم فیھ أقوى

ھ     ال علی ة اهللا واإلقب وإنھ لیس للقلب والروح ألذ وال أطیب وال أحلى وال أنعم من محب
ال       ھ، وإن مثق ھ ورؤیت ى لقائ وعبادتھ وحده وقرة العین بھ، واألنس بقربھ، والشوق إل

ال ذرة من              ذرة ان مثق ذلك ك دنیا ول ذات ال ال من ل ال الجب دل بأمث ذة ال یع ذه الل من ھ
ع من            ذي یمن ان ال ف باإلیم ي دار اآلالم فكی ود ف ص من الخل إیمان باهللا ورسولھ یخل

  ].٢٧[دخولھا
ث یحب       ده بحی الى وح ا هللا تع ولھذا كان أعظم صالح العبد أن یصرف قوى حبھ كلھ

ھ وروحھ وجوا   أن یكون اهللا         اهللا بكل قلب یم إال ب د صالح وال نع ب العب یس لقل رحھ فل
ال یحب     ة اهللا، ف ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما، وأن تكون محبتھ لغیر اهللا تابعة لمحب

  .إال هللا
ان    : "كما في الحدیث الصحیح د بھن حالوة اإلیم ان اهللا   : ثالث من كن فیھ، وج من ك

ره   ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما، ومن كان یحب ال ان یك مرء ال یحبھ إال هللا، ومن ك
ار   ي الن أخبر أن  ]٢٨"[أن یرجع في الكفر بعد أن أنقذه اهللا منھ كما یكره أن یلقى ف ، ف

العبد ال یجد حالوة اإلیمان إال بأن یكون اهللا أحب إلیھ مما سواه، ومحبة الرسول ھي  
ت ل  ة اهللا، وإن كان ن محب ي م ت هللا فھ رء إن كان ة الم ھ، ومحب ن محبت ي م ر اهللا فھ غی

منقصة لمحبة اهللا مضعفة لھا، وتصدق ھذه المحبة بأن یكون كراھتھ ألبغض األشیاء 
  .بمنزلة كراھتھ إللقائھ في النار أو أشد -وھو الكفر  -إلى محبوبھ 



وال ریب أن ھذا من أعظم المحبة، فإن اإلنسان ال یقدم على محبة نفسھ وحیاتھ شیئا،  
ار  فإذا قدم محبة اإلیمان باهللا  على نفسھ بحیث لو خیر بین الكفر وإلقائھ في النار الخت

ى أن حالوة           دیث دل عل ھ من نفسھ فالح ان اهللا أحب إلی ر ك أن یلقى في النار وال یكف
  :اإلیمان تتبع كمال محبة العبد هللا، وھذه الحالوة ال تحصل إال بثالثة أمور

  .دفع ضدھا -٣.            تفریعھا -٢.     تكمیل ھذه المحبة -١
أن یكون اهللا ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما، فإن محبة اهللا ورسولھ ال ": فتكمیلھا" -١

  .یكتفي فیھا بأصل الحب، بل البد أن یكون اهللا ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما
  .أن یحب المرء ال یحبھ إال هللا": تفریعھا"و -٢
وھذه ] ٢٩[إللقاء في النارأن یكره ضد اإلیمان أعظم من كراھتھ ا" دفع ضدھا"و -٣

ذه   المحبة ھي فوق ما یجده سائر العشاق والمحبین من محبة محبوبھم، بل ال نظیر لھ
  .المحبة كما ال مثیل لمن تعلقت بھ

وھي محبة تقتضي تقدیم المحبوب فیھا على النفس والمال والولد وتقتضي كمال الذل 
ي    والخضوع والتعظیم واإلجالل والطاعة واالنقیاد ظاھ ھ ف ر ل را وباطنا وھذا ال نظی

  .محبة المخلوق كائنا من كان
ان مشركا شركا ال              ة الخاصة ك ذه المحب ي ھ ره ف ین غی ین اهللا وب ولھذا من أشرك ب

بِّ  {: یغفره اهللا كما قال اهللا تعالى َوِمَن النَّاِس َمْن َیتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّھ َأْنَدادًا ُیِحبُّوَنُھْم َكُح
والذین آمنوا أشد حبا هللا من  : والصحیح أن معنى اآلیة} ِذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحّبًا ِللَِّھاللَِّھ َوالَّ

وق        ة مخل ا محب ربھم ال یماثلھ ؤمنین ل ة الم أھل األنداد ألندادھم كما تقدم بیانھ أن محب
ره  ھ،         . أصال، كما ال یماثل محبوبھم غی ي محبت یم ف و نع ره فھ ة غی ي محب ل أذى ف وك

  ].٣٠[ي محبة غیره فھو قرة عین في محبتھوكل مكروه ف
ض السلف     ال بع ا ق : وكثیر من الناس یدعي محبة اهللا تعالى من غیر تحقیق لموجباتھ

ذه          أنزل اهللا ھ ون اهللا ف م یحب لم أنھ ھ وس ادعى قوم على عھد رسول اهللا صلى اهللا علی
اتَِّبُعوِني ُیحْ     {] ٣١[اآلیة َھ َف وَن اللَّ ُتْم ُتِحبُّ ْل ِإْن ُكْن وَبُكمْ     ُق ْم ُذُن ْر َلُك ُھ َوَیْغِف ْبُكُم اللَّ ] ٣٢[}ِب

وھذا ألن الرسول ھو الذي یدعو إلى ما یحبھ اهللا، ولیس شيء یحبھ اهللا إال والرسول  
یدعو إلیھ، ولیس شيء یدعو إلیھ الرسول إال واهللا یحبھ، فصار محبوب الرب ومدعو 

  .لصفاتالرسول متالزمین بل ھذا ھو ھذا في ذاتھ، وإن تنوعت ا
ل        ده، ب ھ هللا وح ذب، ولیست محبت د ك فكل من ادعى أنھ یحب اهللا ولم یتبع الرسول فق
ة         ود والنصارى محب دعوى الیھ واه ك ا یھ ع م إن كان یحبھ فھي محبة شرك، فإنما یتب
ا             انوا یتبعون الرسول، فلم ا أحب فك وا إال م م یحب ة ل ھ المحب اهللا، فإنھم لو أخلصوا ل

  .دعواھم حبھ كانت محبتھم من جنس محبة المشركینأحبوا ما أبغض اهللا مع 
اع        د اتب و ال یقص ھ، وھ ین ل دین هللا المحب ن المری ھ م ال إن ن ق دع فم ل الب ذا أھ وھك
ة           ن محب وب م ا ش ھ فیھ ھ، فمحبت ى عن ا نھ رك م ھ، وت ر ب ا أم ل بم ول والعم الرس

ھ   المشركین والیھود والنصارى بحسب ما فیھ من البدع، فإن البدع لیست مما دعا  إلی
روف   ل مع أمر بك ھ اهللا، ف ا یحب ل م ى ك ا إل ول دع إن الرس ا اهللا، ف ول وال یحبھ الرس

  ].٣٣[ونھى عن كل منكر



اس           ھ والن رك مكروھات ھ وت ین تقتضي فعل محبوبات اده المتق فمحبة اهللا ورسولھ وعب
ان أعظم درجة         ك ك یتفاضلون في ھذا تفاضال عظیما، فمن كان أعظم نصیبا من ذل

  .عند اهللا
ع  وم ن كان أقل نصیبا كان ذلك سببا في نزول درجتھ ومنزلتھ، وأما من كان غیر متب

وم  ]٣٤[لسبیل النبي صلى اهللا علیھ وسلم فكیف یكون محبا هللا سبحانھ وتعالى ؟، ومعل
  ].٣٥[أنھ ال یتم اإلیمان والمحبة هللا إال بتصدیق الرسول فیما أخبر وطاعتھ فیما أمر

ذا الزم لكل مؤمن       فالبد لمحب اهللا من متابعة  ل ھ ي سبیل اهللا ب الرسول والمجاھدة ف
َأْمَواِلِھْم     {: قال تعالى ُدوا ِب اُبوا َوَجاَھ ْم َیْرَت ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذیَن آَمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ ُثمَّ َل

  .لمؤمن هللافھذا حب ا] ٣٦[}َوَأْنُفِسِھْم ِفي َسِبیِل اللَِّھ ُأوَلِئَك ُھُم الصَّاِدُقوَن
َواٌل    {: وفد قال تعالى یَرُتُكْم َوَأْم ْم َوَعِش ُقْل ِإْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُك

وِلِھ        ِھ َوَرُس َن اللَّ ْیُكْم ِم بَّ ِإَل ْوَنَھا َأَح اْقَتَرْفُتُموَھا َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَھا َوَمَساِكُن َتْرَض
ِقینَ     َوِج ْوَم اْلَفاِس ِدي اْلَق ُھ ال َیْھ َأْمِرِه َواللَّ ] ٣٧[}َھاٍد ِفي َسِبیِلِھ َفَتَربَُّصوا َحتَّى َیْأِتَي اللَُّھ ِب

و من           ي سبیلھ فھ اد ف ھ من اهللا ورسولھ والجھ فأخبر أن من كانت محبوباتھ أحب إلی
  .أھل الوعید

ھ   بھم ویحبون ذین یح ي ال ال ف ْأِتي اللَّ{وق ْوَف َی ى  َفَس ٍة َعَل ُھ َأِذلَّ بُُّھْم َوُیِحبُّوَن ْوٍم ُیِح ُھ ِبَق
  ].٣٨[}اْلُمْؤِمِنیَن َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفِریَن ُیَجاِھُدوَن ِفي َسِبیِل اللَِّھ َوال َیَخاُفوَن َلْوَمَة الِئٍم

ھ    بیلھ لقول ي س اد ف ولھ، والجھ اد اهللا ورس ن ح ض م ولھ بغ ة اهللا ورس ام محب ن تم فم
ْو            ال َت{: تعالى وَلُھ َوَل َھ َوَرُس ادَّ اللَّ ْن َح َوادُّوَن َم آِخِر ُی ْوِم اْل ِھ َواْلَی وَن ِباللَّ ًا ُیْؤِمُن ِجُد َقْوم

َدُھْم  َكاُنوا آَباَءُھْم َأْو َأْبَناَءُھْم َأْو ِإْخَواَنُھْم َأْو َعِشیَرَتُھْم ُأوَلِئَك َكَتَب ِفي ُقُلوِبِھُم اْلِأیَماَن َوَأ یَّ
  ]٣٩[}ِبُروٍح ِمْنُھ

الى  ُھْم َأْن            {: وقال تع ْم َأْنُفُس دََّمْت َلُھ ا َق ْئَس َم ُروا َلِب ِذیَن َكَف ْوَن الَّ ْنُھْم َیَتَولَّ رًا ِم َرى َكِثی َت
ِزَل         ا ُأْن يِّ َوَم ِھ َوالنَِّب وَن ِباللَّ اُنوا ُیْؤِمُن ْو َك َسِخَط اللَُّھ َعَلْیِھْم َوِفي اْلَعَذاِب ُھْم َخاِلُدوَن، َوَل

الى  ]٤٠[}ِھ َما اتََّخُذوُھْم َأْوِلَیاَء َوَلِكنَّ َكِثیرًا ِمْنُھْم َفاِسُقوَنِإَلْی ال تع ْم    {: ، وق ْت َلُك ْد َكاَن َق
ُدوَن          ا َتْعُب ْنُكْم َوِممَّ َرآُء ِم ا ُب ْوِمِھْم ِإنَّ اُلوا ِلَق ُھ ِإْذ َق ْن  ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإْبَراِھیَم َوالَِّذیَن َمَع ِم

ِھ كَ  ِھ   ُدوِن اللَّ وا ِباللَّ ى ُتْؤِمُن دًا َحتَّ اُء َأَب َداَوُة َواْلَبْغَض َنُكُم اْلَع ا َوَبْی َدا َبْیَنَن ْم َوَب ا ِبُك َفْرَن
  ].٤١[}َوْحَدُه

فأمر المؤمنین أن یتأسوا بإبراھیم ومن معھ حیث أبدوا العداوة والبغضاء لمن أشرك   
  ].٤٢[حتى یؤمنوا باهللا وحده

ون بمت ا یك ة إنم ات المحب ھ  وثب ھ وأقوال ي أعمال لم ف ھ وس لى اهللا علی ول ص ة الرس ابع
وأخالقھ، فبحسب ھذا االتباع یكون منشأ ھذه المحبة وثباتھا وقوتھا، وبحسب نقصانھ 

  .یكون نقصانھا
ي أن   وھذا االتباع یوجب المحبة والمحبوبیة معا، وال یتم األمر إال بھما فلیس الشأن ف

ك اهللا، ي أن یحب أن ف ل الش ب اهللا، ب اھرا  تح ھ ظ ت حبیب ك اهللا إال إذا اتبع وال یحب
م        ت عن حك ھ طوعا وفنی وباطنا، وصدقتھ خبرا، وأطعتھ أمرا، وأجبتھ دعوة، وآثرت
م    ھ، وإن ل غیره بحكمھ، وعن محبة غیره من الخلق بمحبتھ، وعن طاعة غیره بطاعت

  ].٤٣[یكن ذلك فال تتعن، وارجع من حیث شئت فالتمس نورا فلست على شيء
  :اهللا ورسولھ على درجتینومحبة 



  .ومستحبة، وھي درجة السابقین. واجبة، وھي درجة المقتصدین
ث ال یحب شیئا          : فاألولى ا سواھما، بحی ھ مم تقتضي أن یكون اهللا ورسولھ أحب إلی

َھ   ال َتِجُد َقْومًا ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اآلِخِر ُیَوادُّوَن َمْن َحادَّ{: یبغضھ، كما قال تعالى اللَّ
الى،  } َوَرُسوَلُھ وذلك یقتضي محبة جمیع ما أوجبھ اهللا تعالى، وبغض ما حرمھ اهللا تع

وذلك واجب، فإن إرادة الواجبات إرادة تامة تقتضي وجود ما أوجبھ اهللا، كما تقتضي 
  .عدم األشیاء التي نھى اهللا عنھا وذلك مستلزم لبغضھا التام

الى    فیجب على كل مؤمن أن یحب ما أحبھ ال تع َك  {: اهللا، ویبغض ما أبغضھ اهللا ق َذِل
وَرٌة    {: وقال تعالى]. ٤٤[}ِبَأنَُّھْم َكِرُھوا َما َأْنَزَل اللَُّھ َفَأْحَبَط َأْعَماَلُھْم ْت ُس ا ُأْنِزَل َوِإَذا َم

ُروَن،    َفِمْنُھْم َمْن َیُقوُل َأیُُّكْم َزاَدْتُھ َھِذِه ِإیَمانًا َفَأمَّا الَِّذیَن آَمُنوا َفَزا ْم َیْسَتْبِش ًا َوُھ َدْتُھْم ِإیَمان
َوالَِّذیَن {: ، وقال تعالى]٤٥[}َوَأمَّا الَِّذیَن ِفي ُقُلوِبِھْم َمَرٌض َفَزاَدْتُھْم ِرْجسًا ِإَلى ِرْجِسِھْم

  ].٤٦[}آَتْیَناُھُم اْلِكَتاَب َیْفَرُحوَن ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْیَك َوِمَن اَألْحَزاِب َمْن ُیْنِكُر َبْعَضھ
وأما محبة السابقین بأن یحب ما أحبھ اهللا من النوافل والفضائل محبة تامة، وھذه حال 

ا    . المقربین الذین قربھم اهللا إلیھ ض م فإذا كانت محبة اهللا ورسولھ الواجبة تقتضي بغ
  ].٤٧..."[أبغضھ اهللا ورسولھ، كما في سائر أنواع المحبة، فإنھا توجب بغض الضد 

   
  :المعنى الصحیح لمحبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم وانقسام الناس فیھا: المطلب الرابع

ب واللسان       ى القل لم عل ھ وس اعلم أن اهللا سبحانھ وتعالى قد أوجب لنبینا صلى اهللا علی
والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصدیق بنبوتھ، كما أوجب سبحانھ على خلقھ من 

. أمورا زائدة على مجرد التصدیق بھ سبحانھالعبادات على القلب واللسان والجوارح 
أمورا زائدة على مجرد   -مما یباح أن یفعل مع غیره  -وحرم سبحانھ لحرمة رسولھ 

  .التكذیب بنبوتھ
فمن تلك الحقوق حقھ صلى اهللا علیھ وسلم بأن یكون أحب إلى المؤمن من نفسھ وولده 

  .والتي سیأتي ذكرھا] ٤٨[ةوجمیع الخلق كما دلت على ذلك األدلة من القرآن والسن
  ].٤٩"[فحب النبي صلى اهللا علیھ وسلم من أعظم واجبات الدین"

ي اهللا،    فھذه المحبة الواجبة لھ صلى اهللا علیھ وسلم ھي من محبة اهللا، فھي حب هللا وف
ھ            ھ صلى اهللا علی ھ وخلیل ھ اهللا، واهللا یحب نبی ا یحب ة م ة اهللا توجب محب ذلك ألن محب

ا   وسلم، فوجب بذلك  ران ذكرھ محبتھ حقا، فھي متفرعة عن محبة اهللا وتابعة لھا واقت
  .مع محبة اهللا في القرآن والسنة إنما ھو للتنبیھ على أھمیتھا وعظم منزلتھا

ھ            ا یحب ي حب م لم ف ھ وس ة الرسول صلى اهللا علی وبمقتضى ھذه المحبة یجب موافق
الرسول، ویكره ما كرھھ  وكره ما یكرھھ، أي بتحقیق المتابعة لھ فیحب بقلبھ ما أحب

الرسول، ویرضى بما یرضى الرسول، ویسخط ما یسخط الرسول، ویعمل بجوارحھ 
  .بمقتضى ھذا الحب والبغض

  :وقد انقسم الناس في فھمھم لھذه المحبة إلى ثالثة أقسام ھي
  .أھل اإلفراط: القسم األول•        
  .أھل التفریط: القسم الثاني•        
  .الذین توسطوا بین اإلفراط والتفریط: الثالث القسم•        



م یشرعھا اهللا     : أما أصحاب القسم األول ورا ل داعھم أم فھم الذین بالغوا في محبتھ بابت
ة        ة المحب و عالم ور ھ ذه األم ل ھ نھم أن فع ا م لم، ظن ھ وس لى اهللا علی ولھ ص ورس

  .وبرھانھا
یصالھ إلى أمور ال تنبغي إال ومن تلك األمور احتفالھم بمولده، ومبالغتھم في مدحھ وإ

  :هللا تعالى ومن ذلك قول قائلھم
  یا أكرم الخلق مالي من ألوذ بھ       سواك عند حلول الحادث العمم

  ]٥٠[إن لم تكن في معادي آخذا بیدي       فضال وإال فقل یا زلة القدم
  :وقولھ

  فإن من جودك الدنیا وضرتھا        ومن علومك علم اللوح والقلم
ھ    ف  ض علوم إذا كانت الدنیا واآلخرة من جود الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، ومن بع

  للتبعیض، فماذا للخالق جل وعال؟" من"علم اللوح والقلم ألن 
ھ       ف ب فاع والحل دعاء والتوسل واالستش إضافة إلى صرف بعض أنواع العبادة لھ كال

ھ وس       ره صلى اهللا علی ا قب ي فیھ ك من     والطواف والتمسح بالحجرة الت ر ذل ى غی لم إل
لم، وھي       ھ وس البدعیَّات والشركیَّات التي تفعل بدعوى المحبة للرسول صلى اهللا علی
حابة رضوان اهللا        ا الص م یفعلھ لم ول ھ وس أمور لم یشرعھا اهللا ورسولھ صلى اهللا علی
لم،    ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص تھم لرس دیرھم ومحب إجاللھم وتق وا ب ذین عرف یھم ال عل

ل ھي     وإضافة إلى ذلك فإن ما یقوم بھ ھؤالء ھي أمور مخالفة لما جاء بھ الشارع، ب
ھ صلى        ذا القسم من حاب ھ ر أص أمور قد حذر الشارع من فعلھا، ولقد صار حظ أكث
ذر        ذي ح د ال الغلو واإلطراء الزائ ة ب اهللا علیھ وسلم مدحھ باألشعار والقصائد المقترن

ر     ي كثی ھ ف وع من        منھ الشارع الكریم، مع عصیانھم ل ذا الن د ھ ھ، فتج ره ونھی من أم
  ].٥١[أعصى الخلق لھ صلوات اهللا علیھ وسالمھ

فیا ترى أي محبة ھذه التي یخالف أصحابھا شرع نبیھم، فیحلوا ما حرم اهللا ویحرموا 
فكیف تكون  . ما أحل اهللا، فكرھوا ما أحب اهللا ورسولھ، وأحبوا ما كرھھ اهللا ورسولھ

دعوا  د ابت م ق ة وھ ؤالء محب م أن   لھ دین، ونعل ي ال رع ف م تش ور ل ن أم دعوه م ا ابت م
من أحدث في : "رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قد تبرأ ممن ابتدع في ھذا الدین فقال

  ".أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد
ون         ا تك ھ إنم ول وتعظیم ة الرس وا أن محب ؤالء أن یعلم ال ھ ى أمث ب عل ذي یج وال

ھ، ال     بتصدیقھ فیما أخبر بھ عن اهللا، وط ھ ومواالت ھ، ومحبت ھ، ومتابعت اعتھ فیما أمر ب
ا       ھ، وطعن را ب ھ كف دو كون بالتكذیب بما أرسل بھ، واإلشراك بھ والغلو فیھ، فھذا ال یع

  ].٥٢[فیما جاء بھ ومعاداة لھ
  

ي     وق الت ین الحق كما یجب علیھم أن یفرقوا بین الحقوق التي یختص بھا اهللا وحده ویب
یختص بھا الرسول، فقد میز سبحانھ بین ذلك في مثل قولھ  لھ ولرسلھ، والحقوق التي

یالً    { َرًة َوَأِص بُِّحوُه ُبْك َوقُِّروُه َوُتَس زُِّروُه َوُت ول   ]٥٣[}َوُتَع وقیر للرس التعزیر والت ، ف
ال ا ق یال هللا، وكم رة وأص بیح بك ِھ  {: والتس َھ َوَیتَّْق َش اللَّ وَلُھ َوَیْخ َھ َوَرُس ِع اللَّ ْن ُیِط َوَم

ول       }ِئَك ُھُم اْلَفاِئُزوَنَفُأوَل ا یق ده وكم وى هللا وح ، فالطاعة هللا ولرسولھ، والخشیة والتق
  ].٥٤[}َأِن اْعُبُدوا اللََّھ َواتَُّقوُه َوَأِطیُعوِن{: المرسلون



ھ واالستغاثة    فعلى ھؤالء أن یعلموا أن محبة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم تنال بدعائ
یعد شركا مع اهللا فاهللا وحده ھو الذي یدعى ویستغاث  بھ، فتلك أمور صرفھا لغیر اهللا 

و            ب المضطر إذا دعاه، وھ ذي یجی و ال المین، وخالق كل شيء، وھ بھ فھو رب الع
ول        ا یق الى عم بحانھ وتع دعاء س میع ال و س اه وھ داع إذا دع ب ال ذي یجی ب ال القری

حاب    . الظالمون علوا كبیرا ھ أص ع فی ذا القسم   وسیأتي بإذن اهللا مزید تفصیل لما وق ھ
ھ صلى     ي حق من الغلو في حقھ، وذلك في الباب الرابع الذي عقدتھ للكالم عن الغلو ف

  .اهللا علیھ وسلم
م              ام فل ذا المق ق ھ ي تحقی ذین قصروا ف ریط ال م أھل التف اني فھ م الث أما أصحاب القس
نفس واألھل          ة ال ى محب ھ عل دیم محبت ي وجوب تق یراعوا حقھ صلى اهللا علیھ وسلم ف

ال ھ    .والم ھ وطاعت وقیره وإجالل ره وت رى كتعزی وق أخ ن حق ھ م وا مال م یراع ا ل كم
ھ           ة ل ة الواجب وق العظیم ك من الحق ر ذل ى غی ھ إل . واتباع سنتھ والصالة والسالم علی

  :والسبب في ذلك یعود إلى إحدى األمور التالیة أو إلیھا جمیعا وھي
ا   إعراض ھؤالء عن سنة نبیھم صلى اهللا علیھ وسلم وعن : أوال اتباع شرعھ بسبب م

ي   ھم علیھ من المعاصي، وإسرافھم في تقدیم شھوات أنفسھم وأھوائھم على ما جاء ف
  .الشرع من األوامر والنواھي

در          : ثانیا و الق ذا ھ ان، وأن ھ ق اإلیم ي تحقی ي ف دیق یكف اعتقاد الكثیر أن مجرد التص
لم، دون   الواجب علیھم، ولذا تراھم یكتفون بالتصدیق بنبوة محمد صلى اهللا  ھ وس  علی

مى   ن مس ل ع ؤخرون العم ذین ی اء ال ل اإلرج ال أھ و ح ذا ھ ھ، وھ ة ل ق المتابع تحقی
اإلیمان ویقولون إن اإلیمان ھو التصدیق بالقلب فقط، أو تصدیق القلب وإقرار اللسان 

  .وما أكثرھم في زماننا ھذا
لم،   جھل الكثیر منھم بأمور دینھم بما فیھا الحقوق الواجبة لھ صل: ثالثا ھ وس ى اهللا علی

وة إال    -والتي من ضمنھا محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم فكثیر من الناس  وال حول وال ق
  .لیس لھم من اإلسالم إال اسمھ ولیس لھم من الدین إال رسمھ -باهللا 

ھ من        م علی ا ھ فالواجب على ھؤالء أن یعودوا إلى رشدھم وأن یقلعوا عن غیھم، وم
ي    ي ھ ذنوب الت ي وال ا    المعاص دھم عم تھم وبع عف محب انھم وض ان إیم بب نقص س

  .یقربھم إلى اهللا تعالى
ول باللسان    كما یجب علیھم أن یعلموا أن مجرد التصدیق ال یسمى إیمانا بل اإلیمان ق
یس   واعتقاد بالجنان وعمل باألركان یزید بطاعة الرحمن وینقص بطاعة الشیطان، فل

یجب على كل من یؤمن باهللا ورسولھ   ألحد أن یخرج العمل عن مسمى اإلیمان فلذلك
أن یطیع اهللا ورسولھ ویتبع ما أنزل اهللا من الشرع على رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، 
ون      رء یك اع الم ب اتب ان فبحس زان اإلیم و می اع ھ إن االتب ان، ف ل اإلیم ذلك یحص فب

  .إیمانھ، فمتى ما قوي اتباعھ قوي إیمانھ والعكس بالعكس
أمور دینھم وبخاصة الواجب منھا والتي من ضمنھا معرفة ما كما یجب علیھم معرفة 

ك      الى أولئ ارك وتع د ذم اهللا تب للمصطفى صلى اهللا علیھ وسلم من الحقوق الواجبة فلق
النفر الذین لم یعرفوا ما للنبي صلى اهللا علیھ وسلم من حق في عدم رفع الصوت عند 

ون ق    أنھم ال یعقل الى مخاطبتھ أو مناداتھ ووصفھم اهللا ب ْن    {: ال تع َك ِم ِذیَن ُیَناُدوَن ِإنَّ الَّ
وا  ]٥٥[}َوَراِء اْلُحُجَراِت َأْكَثُرُھْم ال َیْعِقُلوَن ، وفي السورة نفسھا أثنى على الذین عرف



الى      ال تع لم فق ھ وس َد     {: حق المصطفى صلى اهللا علی َواَتُھْم ِعْن وَن َأْص ِذیَن َیُغضُّ ِإنَّ الَّ
، واهللا ]٥٦[}لَِّذیَن اْمَتَحَن اللَُّھ ُقُلوَبُھْم ِللتَّْقَوى َلُھْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظیٌمَرُسوِل اللَِّھ ُأوَلِئَك ا

ز     ھ العزی ي كتاب ول ف الى یق بحانھ وتع ِذیَن ال    {س وَن َوالَّ ِذیَن َیْعَلُم َتِوي الَّ ْل َیْس ْل َھ ُق
 باتباعھم للمصطفى ولیعلم ھؤالء أنھ ال یتحقق لھم إیمان وال محبة إال]. ٥٧[}َیْعَلُموَن

  .صلى اهللا علیھ وسلم واقتدائھم بسنتھ والسیر على نھجھ وھداه
. فھم الذین توسطوا بین الطرفین السابقین أھل اإلفراط وأھل التفریط: أما القسم الثالث

ذین          م ال ى نھجھ ابعین ومن سار عل حابة والت فأصحاب ھذا القسم ھم السلف من الص
وال وعمال  آمنوا بوجوب ھذه المحبة حكم ي   . ا وقاموا بمقتضاھا اعتقادا وق أحبوا النب ف

ر اهللا        اال ألم ق امتث ع الخل د واألھل وجمی صلى اهللا علیھ وسلم فوق محبة النفس والول
الى         ھ تع دیقا لقول م من أنفسھم تص ى بھ وأمر رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم فجعلوه أول

، وأیقنوا بوجوب أن یوقى باألنفس واألموال ]٥٨[}ْمالنَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنیَن ِمْن َأْنُفِسِھ{
ْن           {طاعة لقولھ تعالى  وا َع َراِب َأْن َیَتَخلَُّف َن اَألْع ْوَلُھْم ِم ْن َح ِة َوَم ِل اْلَمِدیَن اَن َألْھ ا َك َم

ادا ]. ٥٩[}َرُسوِل اللَِّھ َوال َیْرَغُبوا ِبَأْنُفِسِھْم َعْن َنْفِسِھ  وقاموا بمقتضى ھذه المحبة اعتق
ب        ى القل وق عل لم من حق ھ وس وقوال وعمال بحسب ما أو جب اهللا لنبیھ صلى اهللا علی

ریط    راط وال تف ر إف ا      . واللسان والجوارح من غی ھ ورسالتھ وم دقوا بنبوت آمنوا وص ف
اد      -بحسب استطاعتھم -وقاموا. جاء بھ من ربھ عز وجل ھ واالنقی زم من طاعت بما یل

  .تھ إلى غیر ذلك مما یعد من لوازم اإلیمان برسالتھألمره والتأسي بفعلھ واالقتداء بسن
ر    ] ٦٠[}َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َفاْنَتُھوا{: قال تعالى ا أم وا لم وامتثل

وازم       ي ل دخل ف ا ی ھ وم بھ سبحانھ وتعالى من حقوق زائدة على مجرد التصدیق بنبوَّت
  .رسالتھ

الى فمن ذلك امتثالھم أل ُھ   {: مره سبحانھ بالصالة علیھ والتسلیم قال تع َھ َوَمالِئَكَت ِإنَّ اللَّ
ِلیماً   لُِّموا َتْس ھ    ]. ٦١[}ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْیِھ َوَس ر ب ا أم وم

فتعزیره یكون بنصره  . }َوُتَوقُِّروُه َوُتَسبُِّحوُه{: سبحانھ من تعزیره وتوقیره قال تعالى
  .وتأییده ومنعھ من كل ما یؤذیھ صلى اهللا علیھ وسلم

ا یصونھ   : وتوقیره یكون بإجاللھ وإكرامھ وأن یعامل بالتشریف والتكریم والتعظیم بم
  ].٦٢[عن كل ما یخرجھ عن حد الوقار

الى  وِل بَ   {:ویدخل في ذلك مخاطبتھ بما یلیق قال تع اَء الرَُّس وا ُدَع ُدَعاِء   ال َتْجَعُل َنُكْم َك ْی
  ].٦٣[}َبْعِضُكْم َبْعضًا

وتھ وأن       وق ص ع الصوت ف ة رف أذن، وحرم ى ی الكالم حت ھ ب ین یدی دم ب ة التق وحرم
الى     ال تع دُِّموا      {: یجھر لھ بالكالم كما یجھر الرجل للرجل ق وا ال ُتَق ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی

وا ال    وِلِھ َواتَُّق ِھ َوَرُس وا          َبْیَن َیَدِي اللَّ وا ال َتْرَفُع ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ یٌم، َی ِمیٌع َعِل َھ َس َھ ِإنَّ اللَّ لَّ
َبَط            َبْعٍض َأْن َتْح ُكْم ِل ِر َبْعِض اْلَقْوِل َكَجْھ ُھ ِب ُروا َل يِّ َوال َتْجَھ ْوِت النَِّب ْوَق َص َواَتُكْم َف َأْص

ِذیَن        َأْعَماُلُكْم َوَأْنُتْم ال َتْشُعُروَن، ِإنَّ الَِّذیَن َی َك الَّ ِھ ُأوَلِئ وِل اللَّ َد َرُس َواَتُھْم ِعْن وَن َأْص ُغضُّ
  ].٦٤[}اْمَتَحَن اللَُّھ ُقُلوَبُھْم ِللتَّْقَوى َلُھْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظیٌم

یھم من       ا فرض عل الى وأدوا م فقاموا بھذه األمور امتثاال وطاعة ألمر اهللا تبارك وتع
ذا البحث    الحقوق األخرى التي یطول ذكرھا ا ھ ع   . والتي ھي مذكورة في ثنای م م وھ

ل   ل أھ ا فع الغوا كم م یب الوا ول م یغ ھ فل روا ب ا أم اوزوا م م یتج ور ل ذه األم امھم بھ قی



اإلفراط الذین وصفوا النبي صلى اهللا علیھ وسلم بأمور ال تنبغي لغیر اهللا كعلم الغیب، 
ج     ھ والس ر اهللا كدعائ رفھا لغی وز ص ورا ال یج ھ أم رفوا ل ھ  وص تغاثة ب ھ واالس ود ل

  .والطواف بقبره
الة    وة والرس ن النب لم م ھ وس لى اهللا علی ھ ص ھ نبی رم اهللا ب ا أك أن م ون ب م مؤمن ل ھ ب
ریتھ            ن بش ھ ع ب خروج ك ال یوج ل ذل ة، ك رف المنزل در وش م الق ة وعظ والرفع

  ].٦٥[}ُقْل ُسْبَحاَن َربِّي َھْل ُكْنُت ِإلَّا َبَشرًا َرُسوًال{: وعبودیتھ هللا قال تعالى
واعتقدوا أنھ لیس من المحبة في شيء الغلو في حقھ وقدره ووصفھ بأمور قد اختص  
ھ    ر ب اهللا بھا وحده، بل علموا أن في ھذا مخالفة ومضادة لتلك المحبة ومناقضة لما أم

ًا َوال  {: سبحانھ وتعالى نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم أن یقولھ ألمتھ ُقْل ال َأْمِلُك ِلَنْفِسي َنْفع
وُء ِإْن     َض ِنَي السُّ ا َمسَّ ِر َوَم ّرًا ِإلَّا َما َشاَء اللَُّھ َوَلْو ُكْنُت َأْعَلُم اْلَغْیَب َلاْسَتْكَثْرُت ِمَن اْلَخْی

  ].٦٦[}َأَنا ِإلَّا َنِذیٌر َوَبِشیٌر ِلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن
اَن   ُقْل َال َیْعَلُم َمْن ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض اْلَغْیَب{: وقال تعالى ِإالَّ اللَُّھ َوَما َیْشُعُروَن َأیَّ

  ].٦٧[}ُیْبَعُثوَن
فكل غلو في حقھ صلى اهللا علیھ وسلم لیس من محبتھ في شيء بل یعد مخالفة لما أمر 

َفْلَیْحَذِر الَِّذیَن ُیَخاِلُفوَن َعْن {: بھ فیجب االبتعاد عن ذلك والحذر من عقوبتھ قال تعالى
ھ     } ِفْتَنٌة َأْو ُیِصیَبُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم َأْمِرِه َأْن ُتِصیَبُھْم كما یعد مشاقة للرسول صلى اهللا علی

ِبیِل         {: قال تعالى. وسلم َر َس ْع َغْی َدى َوَیتَِّب ُھ اْلُھ یََّن َل ا َتَب ِد َم َوَمْن ُیَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن َبْع
نََّم َوسَ   یراً اْلُمْؤِمِنیَن ُنَولِِّھ َما َتَولَّى َوُنْصِلِھ َجَھ ذر     ]٦٨[}اَءْت َمِص ھ یجب الح ذا فإن ، ول

ور     دعوه من األم من حال الغالة الذین غلوا في حق النبي صلى اهللا علیھ وسلم بما ابت
  .التي لم یشرعھا اهللا في كتابھ أو على لسان رسولھ، بل حذر اهللا ورسولھ منھا

در ال   ي صلى   وقد یظن البعض بأن السیر على منھج أھل التوسط فیھ انتقاص من ق نب
اهللا علیھ وسلم وغمط لحقھ، واألمر على عكس ما یظنون فالذي یعتقده السلف الصالح 
لم   رضوان اهللا علیھم أجمعین أن الحق الواجب أن یثنى على النبي صلى اهللا علیھ وس
ي         ة الت ا والفضائل العظیم ي خصھ اهللا بھ ھ الت بما ھو أھل لھ من الخصائص الثابتة ل

اس      شرفھ بھا والصفات الح ف الن ك للتعرف وتعری ا وذل قیقیة والخلقیة التي كان علیھ
ھ             ي أقوال ھ ف دى ب ى یتأسى ویقت ھ حت د خلق د اهللا وعن دره عن بفضلھ ومكانتھ وعظیم ق

ي   {: وأفعالھ فھو األسوة والقدوة علیھ أفضل الصالة والتسلیم قال تعالى ْم ِف َلَقْد َكاَن َلُك
  ].٦٩[}ْن َكاَن َیْرُجو اللََّھ َواْلَیْوَم اآلِخَر َوَذَكَر اللََّھ َكِثیرًاَرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَم

ي       د التأس ة سیرتھ بقص لم االشتغال بمعرف ھ وس ھ صلى اهللا علی ة ل میم المحب فمن ص
وال         ال واألق ریم الخصال ومحاسن األفع ھ من ك ان علی ة   . واالقتداء بما ك ذا معرف وك

ھ   شمائلھ ودالئل نبوتھ التي تعمق إیم ھ وتعظیم ان المسلم بصدق نبوتھ وتزید في محبت
لم   ھ وس امھم         . صلى اهللا علی ا رعایتھم واھتم ب وأولوھ ذه الجوان تم السلف بھ د اھ ولق

فاعتنوا بتألیف المؤلفات التي أوضحت ھذه الجوانب وأبرزتھا فقد ألفت لھذا الغرض  
ھ وھ         ھ وخلق ي عبادات ھ ف فاتھ وأحوال ذكر ص ت ب ي اعتن مائل الت ب الش ھ كت دی

ھ صلى اهللا   ]٧٠[ومعامالتھ ، كما ألفت كتب الدالئل التي اعتنت بدالئل وعالمات نبوت
  ].٧١[علیھ وسلم



ھ      ي صلى اهللا علی ت للنب ھذا باإلضافة إلى ما كتب في الفضائل والخصائص التي كان
ھ  . وسلم كما اعتنوا بأصل ھذه الجوانب جمیعھا أال وھو سیرتھ الشریفة صلى اهللا علی

د  لم فق ھ      وس ى وفات ھ إل ذ والدت ھ من ت بحیات ي اعتن ات الت رض المؤلف ذا الغ ت لھ ألف
ل    ور قب ن األم ھ م دث ل ا ح ھ وم أتھ وبعثت ن نش دیث ع ك الح ب ذل ي جوان مت ف وض
ب         ذه الجوان ق بھ ا یتعل ھ وسرایاه وم ھ وغزوات الھجرة وبعدھا وما كان من أمر دعوت

یرتھ ي س ل ف و داخ ا ھ ا مم ذه الجوان]. ٧٢[وغیرھ ت ھ د دون دمت فق ا وخ ب جمیعھ
بقصد أن یتأسى الناس بھ صلى اهللا علیھ وسلم وأن یتعرفوا على كمال ذاتھ صلى اهللا  
ن    ة م ك المعرف د تل الق لتزی ن أخ ھ م رد ب فات، وتف ن ص ھ م ز ب ا تمی لم وم ھ وس علی

  .محبتھم لھ وتنمیتھا في قلوبھم ولتبعث في نفوسھم تعظیمھ وإجاللھ
م ینتق  ط ل ل التوس م أن أھ ذا یعل وا   وبھ ل حفظ لم ب ھ وس لى اهللا علی دره ص ن ق وا م ص

  .وحافظوا على كل ما من شأنھ أن یضمن استمراریة محبة األمة وتعظیمھا لھ
ویم ویسلك     نھج الق فھذه حال أھل التوسط وھذا ھو منھجھم فمن أراد أن یسیر على ال

ذا            اب والسنة ف و الكت ان وطریقھم أال وھ ھ بسبیل أھل اإلیم ك الصراط المستقیم فعلی
  .طریق الحق، والحق أحق أن یتبع

وھذا منھج السلف الصالح من الصحابة والتابعین وتابعیھم ومن سار على نھجھم إلى 
یوم الدین، فقد كانت محبتھم للنبي صلى اهللا علیھ وسلم تحكمھا قواعد الكتاب والسنة، 

و   م یحكم ذه   فما أمر بھ الشارع ائتمروا بھ وما نھى عنھ الشارع انتھوا عنھ، ول ي ھ ا ف
بب      دامھم بس م أق ت بھ ذین زل راط ال ل اإلف ل أھ ا فع واءھم كم واطفھم وأھ ة ع المحب
ھ          زل اهللا ب ا أن و م وائھم، وھو غل یم أھ ھ تحك غلوھم في حقھ ذاك الغلو الذي دفعھم إلی
ل         دق وصف أھ ھ لیص ھ، وإن ى تحریم نص عل رع ت ل إن نصوص الش من سلطان ب

ِدي     َوَمْن َأَضلُّ {: اإلفراط بقولھ تعالى َھ ال َیْھ ِھ ِإنَّ اللَّ َن اللَّ ِممَِّن اتََّبَع َھَواُه ِبَغْیِر ُھدًى ِم
  ].٧٣[}اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن

فخالصة القول في ھذا الجانب أن المفھوم الصحیح لمحبتھ صلى اهللا علیھ وسلم یتمثل 
ا       ابعین وت حابة والت ا من الص ة وأئمتھ بعیھم في ذلك المفھوم الذي كان علیھ سلف األم

ذلك المفھوم المستمد من آیات القرآن ونصوص . ومن سار على نھجھم وسلك سبیلھم
  .السنة والذي لم یخرج عنھما قید أنملة

وما ذكرتھ ھھنا عن ھذا المفھوم الصحیح على سبیل اإلجمال، وتفصیل ذلك مستوفى 
ا سیأتي تفصیلھ ونسأل اهللا            ھ م ھ ومن ا سبق بیان ھ م ذا البحث فمن ة   بین دفتي ھ اإلعان

  .على ذلك
   

  .األدلة على وجوب محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم: المبحث الثاني
  .األدلة من القرآن على وجوب محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم: المطلب األول

ده،    لما كانت محبة اهللا ورسولھ من أعظم واجبات اإلیمان، وأكبر أصولھ وأجل قواع
ول من     بل ھي أصل كل عمل من أعمال اإلیمان والد ل ق ین كما أن التصدیق أصل ك

  ].٧٤[أقوال اإلیمان
ھ    د إال ب ان العب ت   . ولما كانت ھذه المحبة من اإلیمان الواجب الذي ال یتم إیم ا كان ولم

ھذه المحبة ھي إحدى الحقوق الواجبة للنبي صلى اهللا علیھ وسلم على أمتھ، فقد جعل 



ى   . الھ والناس أجمعیناهللا ھذه المحبة فوق محبة اإلنسان لنفسھ وأھلھ وم ص عل كما ن
  :ذلك في كتابھ اهللا العزیز

ُقْل ِإْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشیَرُتُكْم َوَأْمَواٌل {: قال تعالى: أوال
ْوَنَھا أَ  وِلِھ      اْقَتَرْفُتُموَھا َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَھا َوَمَساِكُن َتْرَض ِھ َوَرُس َن اللَّ ْیُكْم ِم بَّ ِإَل َح

  ].٧٥[}َوِجَھاٍد ِفي َسِبیِلِھ َفَتَربَُّصوا َحتَّى َیْأِتَي اللَُّھ ِبَأْمِرِه َواللَُّھ ال َیْھِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقیَن
ة          ة یجب أن تكون مقدم ك المحب ة اهللا ورسولھ وأن تل فاآلیة نصت على وجوب محب

  ].٧٦[الف في ذلك بین األمةعلى كل محبوب، وال خ
ھ،     : "قال القاضي عیاض زوم محبت ى ل كفى بھذه اآلیة حضا وتنبیھا وداللة وحجة عل

ھ            ان مال الى من ك رع تع لم إذ ق ھ وس ا صلى اهللا علی ووجوب فرضھا، واستحقاقھ لھ
ْأتِ   {: وأھلھ وولده أحب إلیھ من اهللا ورسولھ، وأوعدھم بقولھ تعالى ى َی وا َحتَّ َي َفَتَربَُّص

  } اللَُّھ ِبَأْمِرِه
  ].٧٧"[ثم فسقھم بتمام اآلیة وأعلمھم أنھم ممن ضل ولم یھده اهللا

والمتأمل لھذه اآلیة یجد أن األمر فیھا لم یقتصر على وجود أصل المحبة هللا ورسولھ، 
ة هللا تقتضي   . بل البد مع ذلك أن یكون اهللا ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما وھذه المحب

لھ ألن العبادة ھي الغایة التي خلق اهللا لھا العباد من جھة أمره ومحبتھ  تحقیق العبودیة
الى ال تع ا ق اه كم ُدوِن{: ورض َس ِإالَّ ِلَیْعُب نَّ َواِإلْن ُت اْلِج ا َخَلْق ل ] ٧٨[}َوَم ا أرس وبھ

ھ      ذل هللا ونھایت ال ال ھ وكم الرسل وأنزل الكتب، وھي اسم یجمع كمال الحب هللا ونھایت
الذل والذل الخالي عن الحب ال یكون عبادة، وإنما العبادة ما یجمع فالحب الخالي عن 

د واهللا    ا للعب كمال األمرین ولھذا كانت العبادة ال تصلح إال هللا، وھي وإن كانت منفعتھ
  ]٧٩[غني عنھا فھي لھ من جھة محبتھ لھا ورضاه بھا 

وافقتھ في حب  وأما محبة الرسول فتقتضي تحقیق المتابعة لھ صلى اهللا علیھ وسلم وم
ة اهللا      . المحبوبات وبغض المكروھات لم متفرعة عن محب ھ وس ومحبتھ صلى اهللا علی

فمن أحب اهللا ورسولھ محبة صادقة من قلبھ أوجب لھ ذلك أن یحب . تعالى وتابعة لھا
ى اهللا        ا یرض ى م ھ اهللا ورسولھ، ویرض ا یكرھ ره م ھ اهللا ورسولھ، ویك ا یحب ھ م بقلب

خط ا یس خط م ولھ، ویس ب  ورس ذا الح ى ھ ھ بمقتض ل بجوارح ولھ وأن یعم اهللا ورس
ھ اهللا     ا یكرھ ض م ب بع أن ارتك ك، ب الف ذل یئا یخ ھ ش ل بجوارح إن عم بغض، ف وال
ى          ك عل ھ دل ذل درة علی ھ والق ھ اهللا ورسولھ مع وجوب ورسولھ أو ترك بعض ما یحب

  .نقص محبتھ الواجبة فعلیھ أن یتوب من ذلك ویرجع إلى تكمیل المحبة الواجبة
فجمیع المعاصي إنما تنشأ من تقدیم ھوى النفوس على محبة اهللا ورسولھ، وقد وصف 

الى    ال تع ھ فق َك     {: اهللا المشركین باتباع الھوى في مواضع من كتاب َتِجیُبوا َل ْم َیْس ِإْن َل َف
رِ       َواُه ِبَغْی َع َھ ِن اتََّب لُّ ِممَّ ْن َأَض َواَءُھْم َوَم وَن َأْھ ا َیتَِّبُع اْعَلْم َأنََّم ھِ  َف َن اللَّ دًى ِم ، ]٨٠[}ُھ

ا           مى أھلھ ذا یس رع، ولھ ى الش وى عل دیم الھ ن تق أ م ا تنش دع إنم ذلك الب ل "وك أھ
  ]٨١"[األھواء

ة هللا ورسولھ إذا        ل المحب ك، ولكن ال تزی در ذل والذنوب تنقص من محبة اهللا تعالى بق
ر بن كانت ثابتة في القلب، ولم تكن الذنوب عن نفاق كما في صحیح البخاري عن عم

ي      ] ٨٢[الخطاب رضي اهللا عنھ في حدیث حمار ان النب ر، وك ان یشرب الخم الذي ك
صلى اهللا علیھ وسلم یقیم علیھ الحد فلما كثر ذلك منھ لعنھ رجل، فقال النبي صلى اهللا 



ون عن       ] ٨٣"[ال تلعنھ فإنھ یحب اهللا ورسولھ : "علیھ وسلم ا منھی ى أن ة عل ھ دالل وفی
  ].٨٤[ذنبا، إذا كان یحب اهللا ورسولھلعنة أحد بعینھ، وإن كان م

ھ     : ثانیا لم قول ھ وس ومن اآلیات التي یستدل بھا على وجوب محبة النبي صلى اهللا علی
الى ِھمْ {: تع ْن َأْنُفِس اْلُمْؤِمِنیَن ِم ى ِب يُّ َأْوَل ن   ] ٨٥[}النَِّب م یك ن ل ى أن م ل عل ة دلی فاآلی

ا الرسول أولى بھ من نفسھ فلیس من المؤمنین، وھذه األ أن : ولویة تتضمن أمورا منھ
ب،    لھا الح ة أص ھ، ألن األولوی ن نفس د م ى العب لم إل ھ وس لى اهللا علی ي ص ون النب یك
ونفس العبد أحب إلیھ من غیره، ومع ھذا یجب أن یكون الرسول أولى بھ منھا، فبذلك 

  .یحصل لھ اسم اإلیمان
ا والتسلیم وسائر لوازم ویلزم من ھذه األولویة والمحبة كمال االنقیاد والطاعة والرض
  .المحبة من الرضا بحكمھ والتسلیم ألمره، وإیثاره على ما سواه

أن ال یكون للعبد حكم على نفسھ أصال، بل الحكم على نفسھ للرسول صلى اهللا : ومنھا
ھ       یس ل ده، فل ى ول د عل علیھ وسلم یحكم علیھا أعظم من حكم السید على عبده أو الوال

  .ا تصرف فیھ الرسول الذي ھو أولى بھ منھافي نفسھ تصرف قط إال م
اده         ان سعیھ واجتھ ة من ك ة التام ة والمحب ومن العجب أن یدعي حصول ھذه األولوی
ا      ا بھ ا والرض ة لھ ب والمحب ا والغض ره وتقریرھ أقوال غی تغال ب ي االش یبھ ف ونص

ت         ا ال ھ، وإن خالفھ ا قبل إن وافقھ ا، ف ھ الرسول علیھ مس والتحاكم إلیھا، وعرض ما قال
  ]٨٦[وجوه الحیل وبالغ في رده لیا وإعراضا

لم لیست          ھ وس ي صلى اهللا علی ة النب م أن محب لم أن یعل ولذلك فإنھ ینبغي على كل مس
ط    ان فق تلفظ اللس ق ب وى تتحق اس    -مجرد دع ن الن ر م ا یظن كثی ذه  -كم د لھ ل الب ب

ي           ة ف ق األولوی ة تحقی ان المحب دقھا، وبرھ ت ص ذي یثب ان ال ن البرھ شتى   الدعوى م
تم   . صورھا وأشكالھا فبحسب ذلك التحقیق تتحدد درجة المحبة وتتعین ھ ال ی ولیعلم أن

ھ من نفسھ فضال      للعبد مقام اإلیمان حتى یكون الرسول صلى اهللا علیھ وسلم أجل إلی
  .فإذا كان ھذا شأن محبة عبده ورسولھ فكیف بمحبتھ سبحانھ؟. عن ابنھ وأبیھ

الى   ومما یستدل بھ كذلك عل: ثالثا ھ تع لم قول : ى وجوب محبة النبي صلى اهللا علیھ وس
ة   ]. ٨٧[}َوالَِّذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحّبًا ِللَِّھ{ ذه اآلی د تضمنت    : ووجھ االستدالل بھ ة ق أن اآلی

ھ          ا یحب ة م ة اهللا محب ي محب دخل ف ا ی ھ مم وجوب محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم ألن
ھ        اهللا، واهللا یحب نبیھ وخلیلھ صلى اهللا  ا محبت ت علین ك وجب لم فمن أجل ذل ھ وس . علی

ھ          ان ھو حب اهللا، ومن أحب اهللا أحب من یحب ومن المعلوم أن أصل حب أھل اإلیم
ا یستحق        ي الوجود م یس ف ة اهللا، إذ ل اهللا، وكل ما یحب سواه فمحبتھ تكون تبعا لمحب

  .أن یحب لذاتھ من كل وجھ إال اهللا تعالى
ع ألجل اهللا،   فالرسول علیھ الصالة والسالم إ نما یحب ألجل اهللا ویطاع ألجل اهللا ویتب

  .وكذا األنبیاء والصالحون وسائر األعمال الصالحة تحب جمیعا ألنھا مما یحب اهللا
  .وبھذا یعلم تعین محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم ووجوبھا ولزومھا

بَّ ِإَلْیُكْم ِمَن اللَِّھ َأَح{: ھذا وقد جاء ذكر محبة الرسول مقترنا بمحبة اهللا في قولھ تعالى
د بھن حالوة       : "وكذلك في قولھ صلى اهللا علیھ وسلم} َوَرُسوِلِھ ھ وج ثالثة من كن فی

  .."اإلیمان من كان اهللا ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما 
  .وفي مواطن أخرى متعددة من السنة كما سیأتي



   
ة اهللا       ین محب ة ی دى الصلة الوثیق ة رسولھ صلى اهللا    وھذا االقتران یدلل على م ومحب

علیھ وسلم، وإن كانت محبة الرسول داخلة ضمن محبة اهللا تعالى أصال، لكن إفرادھا 
  .بالذكر مع أنھا ضمن محبة اهللا فیھ إشارة إلى عظم قدرھا وإشعار بأھمیتھا ومكانتھا

اتَِّبُعو    {: ومن األدلة قولھ تعالى: رابعا َھ َف وَن اللَّ ُتْم ُتِحبُّ ْر    ُقْل ِإْن ُكْن ُھ َوَیْغِف ْبُكُم اللَّ ِني ُیْحِب
  ].٨٨[}َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواللَُّھ َغُفوٌر َرِحیٌم

لم، ألن اهللا            ھ وس ي صلى اهللا علی ة النب ى وجوب محب ة إشارة ضمنیة إل ففي ھذه اآلی
ي صلى اهللا           اع النب و اتب دقھا ھ ل ص الى ودلی ھ تع تبارك وتعالى قد جعل برھان محبت

ذا االت    لم، وھ ھ وس ھ       علی النبي صلى اهللا علی ان ب د اإلیم ون إال بع ق وال یك اع ال یتحق ب
ھ          ي صلى اهللا علی ة النب ا محب ي منھ ق شروطھ الت وسلم، واإلیمان بھ البد فیھ من تحق

فوالذي : "وسلم فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال
  ].٨٩"[ولده ووالده نفسي بیده ال یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیھ من

ومن . فمحبتھ صلى اهللا علیھ وسلم شرط في اإلیمان الذي ال یتحقق االتباع إال بوجوده
و        اع رسولھ ھ ات، واتب ھ من الواجب جھة أخرى فإن محبة اهللا مستلزمة لمحبة ما یحب

وھو سبحانھ أعظم شيء بغضا لمن    . من أعظم ما أوجبھ اهللا تعالى على عباده وأحبھ
ان اهللا    . ولھلم یتبع رس ة، وك فمن كان صادقا في دعوى محبة اهللا اتبع رسولھ ال محال

  .ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما
  .فتأمل ھذا التالزم بین محبة اهللا تعالى ومحبة نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم

   
  .األدلة من السنة على وجوب محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم: المطلب الثاني

ار  تضافرت األدلة من السنة  على تأكید وجوب محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم باعتب
ا   ان إال بتحقیقھ ي بوجود     . ھذه المحبة من صمیم الدین فال یتم ألحد إیم ھ ال یكتف ل إن ب

د         نفس والوال ة ال ى محب ة اهللا عل د محب ھ بع أصلھا فقط، إذ البد مع ذلك من تقدیم محبت
  .والولد والناس أجمعین

  
  .م محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم على محبة النفسومما یدل على وجوب تقدی

ھ  : أوال ما جاء في حدیث عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ أنھ قال للنبي صلى اهللا علی
  .یا رسول اهللا، ألنت أحب إلي من كل شيء إال من نفسي: "وسلم

لم      ھ وس ي صلى اهللا علی ال النب ن        : "فق ك م ى أكون أحب إلی ده، حت ذي نفسي بی ال وال
فقال النبي صلى اهللا  ". فإنھ اآلن واهللا ألنت أحب إلي من نفسي: فقال لھ عمر". نفسك

  ].٩٠"[اآلن یا عمر: "علیھ وسلم
ة      ى محب لم عل ھ وس لى اهللا علی ول ص ة الرس دیم محب وب تق ى وج ص عل دیث ن فالح

  .النفس
  :وأما الدلیل على وجوب تقدیم محبتھ على محبة الوالد والولد والناس أجمعین

فوالذي : "أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال فعن: ثانیا
  ".نفسي بیده ال یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیھ من والده وولده

  ال یؤمن أحدكم : "قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم: وعن أنس رضي اهللا عنھ قال: ثالثا



  ].٩١"[حتى أكون أحب إلیھ من والده وولده والناس أجمعین
دكم  : "فالمراد من قولھ صلى اهللا علیھ وسلم" ؤمن أح ان    : أي" ال ی ھ اإلیم ال یحصل ل

ھ     الذي تبرأ بھ ذمتھ، ویستحق بھ دخول الجنة بال عذاب حتى یكون الرسول أحب إلی
ھ       ى یكون الرسول أحب إلی من أھلھ وولده والناس أجمعین، بل ال یحصل لھ ذلك حت

و من    . عمر رضي اهللا عنھ من نفسھ أیضا، كما تقدم في حدیث ذلك، فھ فمن لم یكن ك
ر       ي اسم مسمى أم أصحاب الكبائر إذا لم یكن كافرا، فإنھ ال یعھد في لسان الشرع نف
م         ادة ل ي العب ان الفعل مستحبا ف ا إذا ك اهللا بھ ورسولھ إال إذا ترك بعض واجباتھ، فأم

اسم اإلیمان والصالة ینفھا النتفاء المستحب، ولو صح ھذا لنفي عن جمھور المؤمنین 
والزكاة والحج وحب اهللا ورسولھ، ألنھ ما من عمل إال وغیره أفضل منھ، ولیس أحد 
ر،         ر وال عم و بك ل وال أب لم، ب ھ وس یفعل أفعال البر مثل ما فعلھا النبي صلى اهللا علی
ور             ي عن جمھ ھ، لجاز أن ینف ا عن ا المستحب یجوز نفیھ أت بكمالھ م ی فلو كان من ل

  .ن األولین واآلخرین، وھذا ال یقولھ عاقلالمسلمین م
ذم   : وعلى ھذا فمن قال ذي ی إن المنفي ھو الكمال، فإن أراد أنھ نفي الكمال الواجب ال

تاركھ ویتعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد نفي الكمال المستحب فھذا لم یقع قط في 
  .كالم اهللا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم

دعي أن الرس    اس ی ك           وأكثر الن دیق ذل ذ من تص د حینئ ال ب ر، ف ا ذك ھ مم ول أحب إلی
  .بالعمل والمتابعة لھ، وإال فالمدعي كاذب

الى     ال تع ا ق ا كم : فإن القرآن بین أن المحبة التي في القلب تستلزم العمل الظاھر بحبھ
ھُ   { ْبُكُم اللَّ اتَِّبُعوِني ُیْحِب َھ َف وَن اللَّ ُتْم ُتِحبُّ ْل ِإْن ُكْن الى}ُق ال تع ِھ  {: ، وق ا ِباللَّ وَن آَمنَّ َوَیُقوُل

اْلُمْؤِمِنینَ  ھ  } َوِبالرَُّسوِل َوَأَطْعَنا ُثمَّ َیَتَولَّى َفِریٌق ِمْنُھْم ِمْن َبْعِد َذِلَك َوَما ُأوَلِئَك ِب ى قول : إل
َنُھْم أَ  { َیْحُكَم َبْی وِلِھ ِل ِھ َوَرُس ى اللَّ وا ِإَل ْؤِمِنیَن ِإَذا ُدُع ْوَل اْلُم اَن َق ا َك ِمْعَنا ِإنََّم وا َس ْن َیُقوُل

وَن ُم اْلُمْفِلُح َك ُھ ا َوُأوَلِئ ول  ]٩٢[}َوَأَطْعَن ة الرس ن طاع ولى ع ن ت ان عم ي اإلیم ، فنف
  .وأخبر أن المؤمنین إذا دعوا إلى اهللا ورسولھ سمعوا وأطاعوا

ا       در م ا بق د أن یكون محب فتبین أن ھذا من لوازم اإلیمان والمحبة، ولكن كل مسلم الب
ھ من اإل   ون      مع د أن یك لم الب لما وكل مس د أن یكون مس ل مؤمن الب ا أن ك الم، كم س

ؤمنین،    مؤمنا، وإن لم یكن مؤمنا اإلیمان المطلق، ألن ذلك ال یحصل إال لخواص الم
  .فإن االستسالم هللا ومحبتھ ال یتوقف على ھذا اإلیمان الخاص

اس          ة الن ره، فعام ھ من غی د   وھذا الفرق یجده اإلنسان من نفسھ ویعرف إذا أسلموا بع
انوا من أھل الطاعة هللا ورسولھ،          وا شرائعھ، وك كفر، أو ولدوا في اإلسالم، والتزم
وھم مسلمون ومعھم مطلق اإلیمان، لكن دخول حقیقة اإلیمان إلى قلوبھم یحصل شیئا 
فشیئا إن أعطاھم اهللا ذلك، وإال فكثیر من الناس ال یصلون إلى الیقین، وال إلى الجھاد 

یس   ولو شككو ل ل ا لشكوا ولو أمروا بالجھاد لما جاھدوا، ولیسوا كفارا وال منافقین، ب
وة الحق هللا             دھم من ق ب، وال عن درأ الری ا ی ھ م ھ ویقین ب ومعرفت م القل عندھم من عل

  .ورسولھ ما یقدمونھ على األھل والمال
ھات وھؤالء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن یدخل علیھم شب

ى   توجب ریبھم فإن لم ینعم اهللا علیھم بما یزیل الریب وإال صاروا مرتابین وانتقلوا إل
  ].٩٣"[نوع من النفاق



ال : رابعا ثالث  : "وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ق
ان     د حالوة اإلیم ھ وج ا سواھما      : من كن فی ھ مم وأن . أن یكون اهللا ورسولھ أحب إلی

ھ إال هللایح  رء ال یحب ا  . ب الم ھ كم ذه اهللا من د أن أنق ر بع ي الكف ود ف ره أن، یع وأن یك
  ".یكره أن یقذف في النار

د حالوة          ھ وج ثالث من كن فی ذه ال لم أن ھ وفي ھذا الحدیث أخبر صلى اهللا علیھ وس
د هللا  . اإلیمان ة العب  ألن] ٩٤[والمتأمل في ھذه األمور الثالثة یرى أنھا تتبع كمال محب

ة اهللا       ك ألن محب واھما، ذل ا س ھ مم ب إلی ولھ أح ون اهللا ورس أن یك ل ب ة اهللا تكم محب
ا   ھ مم ب إلی ولھ أح ون اهللا ورس د أن یك ل الب ب، ب ل الح ا بأص ي فیھ ولھ ال یكتف ورس

  .سواھما
  .أن یحب المرء ال یحبھ إال هللا: وتفریعھا

ي الن   : ودفع ضدھا اء ف والشاھد  ]. ٩٥[اربأن یكره ضد اإلیمان أعظم من كراھة اإللق
ا سواھما    : "من الحدیث معنا قولھ ھ مم وم   ". أن یكون اهللا ورسولھ أحب إلی فمن المعل

  أن كل من آمن بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم إیمانا صحیحا ال یخلو عن وجدان 
الحظ       ة ب ك المرتب ذ من تل شيء من تلك المحبة، غیر أن الناس یتفاوتون فمنھم من أخ

ا سواھما      األوفى وھم الذین جع ى م ة عل ة اهللا ورسولھ مقدم ذ    . لوا محب نھم من أخ وم
ر              ي أكث ي الغفالت ف ا ف ي الشھوات محجوب ان مستغرقا ف ى كمن ك الحظ األدن منھا ب

  .األوقات
  .ومنھم من ھو بین ھذین األمرین

ة وھي أن یكون اهللا ورسولھ أحب          ة من المحب ذه المرتب فالحظ األوفى ھو بتحقیق ھ
وذلك بأن یتوجھ بكلیتھ نحو ھذه الغایة فیحب ما أحب اهللا ورسولھ  ". إلیھ مما سواھما

ن      یئا م ى ش واھي وال یتلق ب الن ر ویجتن ل لألوام ولھ، فیمتث ھ اهللا ورس ا كرھ ره م ویك
لك إال     لم، وال یس ھ وس لى اهللا علی ي ص كاة النب ن مش ات إال م أمورات والمنھی الم

ا م        ھ حرج ي نفس د ف ى ال یج رعھ حت ا ش ى بم ھ، ویرض ق   طریقت اه، ویتخل ا قض م
  .بأخالقھ، فمن جاھد نفسھ على ذلك وجد حالوة اإلیمان

ھ ا قول ھ إال هللا: "وأم رء ال یحب ب الم ب  " وأن یح ى أن ح حة عل ة واض ھ دالل ففی
األشخاص الواجب فیھ أن یكون تبعا لما جاء بھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، فیجب 

دیقین   على المؤمن محبة اهللا ومحبة من یحبھ اهللا من ال اء والص مالئكة والرسل واألنبی
  .والشھداء والصالحین عموما

  ].٩٦"[من أحب هللا وأبغض هللا وأعطى هللا ومنع هللا فقد استكمل اإلیمان"وفي الحدیث 
ھ       ي إیمان ك نقصا ف ان ذل ومتى كان حب المرء وبغضھ وعطاؤه ومنعھ لھوى نفسھ ك

ھ الرسول صلى اهللا     الواجب فیجب علیھ التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع  ما جاء ب
نفس         ى ھوى ال ھ رضا اهللا ورسولھ عل ا فی علیھ وسلم من تقدیم محبة اهللا ورسولھ وم

  ].٩٧[ومراداتھا كلھا
ال : خامسا ى رسول اهللا صلى اهللا      : "عن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ ق جاء رجل إل

ال "؟وما أعددت للساعة : "یا رسول اهللا متى الساعة؟، قال: علیھ وسلم فقال حب  : ، ق
  ".فإنك مع من أحببت: "قال. اهللا ورسولھ



فإنك : "فما فرحنا بعد اإلسالم فرحا أشد من قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم: قال أنس
ت  س  ". مع من أحبب ال أن أرجو أن أكون         : ق ر ف ر وعم ا بك ا أحب اهللا ورسولھ وأب فأن

  ].٩٨"[معھم وإن لم أعمل بأعمالھم
ال    عن أبي ھریرة رضي: سادسا لم ق ھ وس من  : "اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علی

  ].٩٩"[أشد أمتي لي حبا ناس یكونون بعدي یود أحدھم لو رآني بأھلھ ومالھ
ال   : سابعا ا ق لم     . وعن ابن عباس رضي اهللا عنھم ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی : ق

ل   " وا أھ ب اهللا وأحب وني بح ھ، وأحب ن نعم ھ م دوكم ب ا یغ وا اهللا لم ي أحب بیت
  ].١٠٠"[لحبي
وم           : ثامنا ال ی لم ق ھ وس ھ أن رسول اهللا صلى اهللا علی رة رضي اهللا عن ي ھری وعن أب
  ".ألعطین ھذه الرایة رجال یحب اهللا ورسولھ یفتح اهللا على یدیھ: "خیبر

ھ     ن الخطاب رضي اهللا عن ذ    : قال عمر ب ارة إال یومئ ت اإلم ا أحبب ال . م فتساورت  : ق
فدعا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم علي بن أبي : قال. رجاء أن أدعى لھا] ١٠١[لھا

  ].١٠٢[الحدیث... " طالب فأعطاه إیاھا
رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال یوم ] ١٠٣[وعن سھل بن سعد

  :خیبر
". ألعطین الرایة غدا رجال یفتح اهللا على یدیھ یحب اهللا ورسولھ ویحبھ اهللا ورسولھ"

ى      : لیلتھم] ١٠٤[الناس یدوكونفبات : قال دوا عل اس غ ا أصبح الن أیھم یعطاھا؟، فلم
ا   و أن یعطاھ م یرج لم كلھ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال. رس ي  : "فق ن أب ي ب ن عل أی

ب؟  ل " طال ھ     : فقی ا رسول اهللا یشتكي عینی و ی ال . ھ ھ فبصق      : "ق أتي ب ھ ف لوا إلی فأرس
ھ     ھ ودعا ل ي عینی ھ وجع،         رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ف م یكن ب أن ل ى ك رأ حت فب

  ].١٠٥[الحدیث...." فأعطاه الرایة 
   

  :ما جاء عن الصحابة في شأن محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم: المطلب الثالث
ر،            م وأوف ان أت لم ك ھ وس ھ صلى اهللا علی حابة من حب إن مما ال ریب فیھ أن حظ الص

م وأعرف   ذلك أن المحبة ثمرة المعرفة، وھم بقدره صلى اهللا علیھ و سلم ومنزلتھ أعل
  .من غیرھم فبالتالي كان حبھم لھ صلى اهللا علیھ وسلم أشد وأكبر

ذا الخصوص         ي ھ یھم من كالم ف وإن المتأمل لما ورد عن الصحابة رضوان اهللا عل
  .یلمس صدق تلك المحبة وعظمھا في نفوسھم

رسول وما كان أحد أحب إلي من : "رضي اهللا عنھ قال] ١٠٦[فعن عمرو بن العاص
ھ           ي من ق أن أمأل عین ت أطی ا كن ھ وم ي من ي عین اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وال أجل ف

  ].١٠٧"[إجالال لھ، ولو سئلت أن أصفھ ما أطقت، ألني لم أكن أمأل عیني منھ
ھ     ب رضي اهللا عن ي طال ان حبكم لرسول اهللا صلى اهللا      : وقد سئل علي بن أب ف ك كی

اء  كان واهللا أحب إلی: "علیھ وسلم؟، قال نا من أموالنا وأوالدنا وآبائنا وأمھاتنا ومن الم
  ].١٠٨"[البارد على الظمأ

رب       ن ح فیان ب و س أل أب د س ذاك     -وق رك حین ى الش و عل ن    -وھ د ب زی
د أسر    -رضي اهللا عنھ حینما أخرجھ أھل مكة من الحرم لیقلتوه ]١٠٩[الدثنة وكان ق

ع    وم الرجی دا    ] ١١٠[-ی د أتحب أن محم ا زی دك اهللا ی رب   أنش ك نض دنا مكان اآلن عن



ال    ك؟، ق ي أھل ك ف ھ وإن ھ    : "عنق و فی ذي ھ ھ ال ي مكان دا اآلن ف ا أحب أن محم واهللا م
  ".تصیبھ شوكة تؤذیھ وإني جالس في أھلي

فیان  و س ال أب د     : فق حاب محم ب أص دا كح ب أح دا یح اس أح ن الن ت م ا رأی م
  ].١١١[محمدا

ال جاء رجل من األنصار إلى رسول اهللا : وعن الشعبي قال : صلى اهللا علیھ وسلم، فق
ي              ت أن أراك لظنن ك ف ي آتی وال أن الي ول ي وم دي وأھل ي من نفسي وول ألنت أحب إل

ى األنصاري   لم   . سأموت وبك ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی ھ رس ال ل اك؟: "فق ا أبك ، "م
  .ذكرت أنك ستموت ونموت فترفع مع النبیین ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك: قال

صلى اهللا علیھ وسلم بشيء فأنزل اهللا عز وجل على رسولھ صلى اهللا  فلم یخبره النبي
یَن             {: علیھ وسلم َن النَِّبیِّ ْیِھْم ِم ُھ َعَل َم اللَّ ِذیَن َأْنَع َع الَّ َك َم وَل َفُأوَلِئ َھ َوالرَُّس ِع اللَّ ْن ُیِط َوَم

َك َرِفیق   ي صلى     ]١١٢[}ًاَوالصِّدِّیِقیَن َوالشَُّھَداِء َوالصَّاِلِحیَن َوَحُسَن ُأوَلِئ ھ النب ال ل ، فق
  ].١١٣"[أبشر: "اهللا علیھ وسلم

یا نبي : "رضي اهللا عنھ للنبي صلى اهللا علیھ وسلم یوم بدر] ١١٤[وقال سعد بن معاذ
ا اهللا        إن أعزن دونا، ف ى ع م نلق ك، ث اهللا أال نبني لك عریشا تكون فیھ ونعد عندك ركائب

ن األخرى جلست على ركائبك فلحقت وأظھرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا وإن كا
ك       وا أن و ظن نھم ول ك م بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا ل

دون معك    حونك ویجاھ ھ   "تلقى حربا ما تخلفوا عنك، یمنعك اهللا بھم یناص أثنى علی ، ف
  ].١١٥[رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خیرا ودعا لھ بخیر

د جاض     : هللا عنھ قالوعن أنس بن مالك رضي ا وم أح ان ی ا ك ة   ] ١١٦[لم أھل المدین
ة   ] ١١٧[قتل محمد، حتى كثرت الصوارخ: جیضة وقالوا ة المدین ي ناحی فخرجت  . ف

ة فاستقبلت     ا ال أدري     ] ١١٨[امرأة من األنصار محرم ا وأخیھ ا وزوجھ ا وابنھ بأبیھ
ت  دھم قال ى أح رت عل ا م ھ أوال فلم تقبلت ب م اس الوا : أیھ ذا؟، ق ن ھ وك أ: م وك أخ ب

ون       : تقول. زوجك ابنك لم؟، یقول ھ وس ا فعل رسول اهللا صلى اهللا علی ى   : م أمامك حت
ت           م قال ھ ث ة ثوب ذت بناحی لم فأخ ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی ت   : دفعت إل أبي أن ب

  ].١١٩[وأمي یا رسول اهللا ال أبالي إذا سلمت من عطب
ال      ھ ق اص رضي اهللا عن ي وق لم    مر رسول اهللا   : وعن سعد بن أب ھ وس صلى اهللا علی

بامرأة من بني دینار وقد أصیب زوجھا وأخوھا وأبوھا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ 
خیرا یا : ما فعل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؟ قالوا: وسلم بأحد، فلما ُنعوا لھا قالت

ت . أم فالن ھو بحمد اهللا كما تحبین ھ    : قال ى أنظر إلی ھ حت ال . أرونی ا إل  : ق ھ  فأشیر لھ ی
  ].١٢١"[جلل] ١٢٠[كل مصیبة بعدك: حتى إذا رأتھ قالت

ھم         ي أنفس لم ف ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی یھم رس حابة رضوان اهللا عل م الص د حك ولق
و  : "وأموالھم فقالوا ھذه أموالنا بین یدیك فاحكم فیھا بما شئت وھذه نفوسنا بین یدیك ل

ك  ن خلف دیك وم ین ی ل ب ناه، نقات ر لخض ا البح ت بن ن  استعرض ك وع ن یمین وع
  ].١٢٢"[شمالك

ھ      ة ل وما ھذا اإلیثار الذي تضمنتھ ھذه الكلمات إال تعبیرا عما تكنھ نفوسھم من المحب
  :إذ یقول] ١٢٣[صلى اهللا علیھ وسلم واسمع إلى قول قیس بن صرمة األنصاري
  ثوى في قریش بضع عشرة حجة       یذكر لو یلقى حبیبا مؤاتیا



  سھ           فلم یر من یؤوي ولم یر داعیاویعرض في أھل المواسم نف
  فلما أتانا واتقرت بھ النوى             وأصبح مسرورا بطیبة راضیا

  بذلنا لھ األموال من حل مالنا        وأنفسنا عند الوغى والتأسیا
  نعادي الذي عادى من الناس كلھم     جمیعا وإن كان الحبیب المصافیا

  ]١٢٤[وأن رسول اهللا أصبح ھادیا           ونعلم أن اهللا ال رب غیره
  
  

________________________________________  
]٢٩٠/ ١] (١(  
على ھذه المعاني الخمسة ) ١٨، ١٧ص (زاد ابن القیم في كتابھ روضة المحبین ] ٢[

بل ھي مأخوذة من القلق واالضطراب، ومنھ سمي القرط حبا لقلقھ في : وقیل: "مایلي
ھ   . رابھاألذن واضط  ئ ب ع فیمتل اء واس و إن ذي ھ ن الحب ال أخوذة م ي م ل ھ ل ب وقی

ل     ھ، وقی ر محبوب أخوذة  : بحیث ال یسع لغیره، وكذلك قلب المحب لیس فیھ سعة لغی م
من الحب وھو الخشبات األربع التي یستقر علیھا ما یوضع من جرة أو غیرھا فسمي 

ا        ال، كم ھ األثق ذلك ألن المحب یتحمل ألجل محبوب ا      الحب ب ل م ل الخشبات ثق تتحم
  .یوضع علیھا

  .البیت لعنترة بن شداد] ٣[
  ).١١ -٩/ ٣(مدارج السالكین ] ٤[
ن حجر العسقالني    ] ٥[ ي ب اري     -أحمد بن عل تح الب اب ف م     -صاحب كت ة العل من أئم

ا سنة     ٧٧٣والتاریخ، ولد بالقاھرة سنة  وفي بھ رة     ٨٥٢ھـ، وت ات كثی ھ مؤلف ـ، ول . ھ
  )١٧٨/ ١(األعالم 

  ).٤٦٣/ ١٠(فتح الباري  ]٦[
  ).٩/ ٣(مدارج السالكین ] ٧[
  ).٤١١ص (تیسیر العزیز الحمید ] ٨[
  ).٤١٢ص (تیسیر العزیز الحمید ] ٩[
  ).٢٠٢/ ٢(، وجامع الرسائل )١٤١، ١٤٠/ ٢(إغاثة اللھفان ] ١٠[
  .من سورة البقرة) ١٦٥(اآلیة ] ١١[
  ).٢٩٣(روضة المحبین ] ١٢[
ر اهللا  : ، كناب الزھدأخرجھ مسلم في صحیحھ] ١٣[ / ٨(باب من أشرك في عملھ غی

٢٢٣.(  
  ).٤٩، ٤٨/ ١٢(مجموع الفتاوى ] ١٤[
  ).٥٢٤، ٥٢٣/ ١١(مجموع الفتاوى ] ١٥[
  .من سورة الذاریات) ٥٦(اآلیة ] ١٦[
  .من سورة البقرة) ٢١(اآلیة ] ١٧[
  .من سورة البقرة) ١٦٥(اآلیة ] ١٨[
  .من سورة الزمر) ٢٩(اآلیة ] ١٩[
  ).٥٧، ٥٦/ ١٠(مجموع الفتاوى ] ٢٠[



  ).٥٩ص (روضة المحبین ] ٢١[
  .من سورة الملك) ٢(اآلیة ] ٢٢[
  .من سورة الكھف) ٧(اآلیة ] ٢٣[
  .من سورة ھود) ٧(اآلیة ] ٢٤[
  ).٦١، ٦٠(روضة المحبین ] ٢٥[
  ).٥٩ص (روضة المحبین ] ٢٦[
  .بتصرف) ١٦٨، ١٦٦، ١٦٥ص (روضة المحبین ] ٢٧[
اري    : ي في صحیحھ، كتاب اإلیمانأخرجھ البخار] ٢٨[ تح الب ان، ف باب حالوة اإلیم
ان   ١٦ح ) ٦٠/ ١( اب اإلیم حیحھ، كت ان خصال من     : ، وأخرجھ مسلم في ص اب بی ب

  ).٤٨/ ١(اتصف بھن وجد حالوة اإلیمان 
  ).٢٠٦/ ١٠(مجموع الفتاوى ] ٢٩[
  ).٢٠٠، ١٩٩(روضة المحبین ] ٣٠[
  ).٣١٥/ ١٨(مجموع الفتاوى ] ٣١[
  .من سورة آل عمران) ٣١(یة اآل] ٣٢[
  ).٣٦٠/ ٨(مجموع الفتاوى ] ٣٣[
  ).٣١٦/ ١٨(مجموع الفتاوى ] ٣٤[
  ).٣٦٦/ ٨(مجموع الفتاوى ] ٣٥[
  .من سورة الحجرات) ١٥(اآلیة ] ٣٦[
  .من سورة التوبة) ٢٤(اآلیة ] ٣٧[
  .من سورة المائدة) ٥٤(اآلیة ] ٣٨[
  .من سورة المجادلة) ٢٢(اآلیة ] ٣٩[
  .من سورة المائدة) ٨١، ٨٠(ة اآلی] ٤٠[
  .من سورة الممتحنة) ٤(اآلیة ] ٤١[
  ).٣٦١/ ٨(مجموع الفتاوى ] ٤٢[
  ).٣٧/ ٣(مدارج السالكین ] ٤٣[
  .من سورة محمد) ٢٨(اآلیة ] ٤٤[
  .من سورة التوبة) ١٢٥، ١٢٤(اآلیتان ] ٤٥[
  .من سورة التوبة) ٣٦(اآلیتان ] ٤٦[
  ).٩٢، ٩١ص (ابن تیمیة  قاعدة في المحبة لشیخ اإلسالم] ٤٧[
  .بتصرف یسیر) ٤٢١، ٤٢٠ص (الصارم المسلول ] ٤٨[
  ).٢٣١ص (الرد على األخنائي ] ٤٩[
  ).٢٣٨ص (دیوان البوصیري ] ٥٠[
  ).١٨٦ص (تیسیر العزیز الحمید ] ٥١[
  .بتصرف) ٢٥، ٢٤ص (الرد على األخنائي ] ٥٢[
  .من سورة الفتح) ٩(اآلیة ] ٥٣[
  .نوح من سورة) ٣(اآلیة ] ٥٤[
  .من سورة الحجرات) ٤(اآلیة ] ٥٥[



  .من سورة الحجرات) ٣(اآلیة ] ٥٦[
  .من سورة الزمر) ٩(اآلیة ] ٥٧[
  .من سورة األحزاب) ٦(اآلیة ] ٥٨[
  .من سورة التوبة) ١٢٠(اآلیة ] ٥٩[
  .من سورة الحشر) ٧(اآلیة ] ٦٠[
  .من سورة األحزاب) ٥٦(اآلیة ] ٦١[
  ).٤٢٢ص (الصارم المسلول ] ٦٢[
  .من سورة النور) ٦٣(اآلیة ] ٦٣[
  .من سورة الحجرات) ٣، ٢، ١(اآلیات ] ٦٤[
  .من سورة اإلسراء) ٩٣(اآلیة ] ٦٥[
  .من سورة النمل) ٦٥(اآلیة ] ٦٦[
  .من سورة األعراف) ١٨٨(اآلیة ] ٦٧[
  .من سورة النساء) ١١٥(اآلیة ] ٦٨[
  .من سورة األحزاب) ٢١(اآلیة ] ٦٩[
  .اب الشمائل للترمذي، كتاب الشمائل البن كثیركت: من تلك الكتب] ٧٠[
  .كتاب دالئل النبوة ألبي نعیم األصبھاني، وكتاب دالئل النبوة للبیھقي: منھا] ٧١[
اب السیرة        ] ٧٢[ لم كت ھ وس ومن أشمل الكتب التي تحدثت عن سیرتھ صلى اهللا علی

  .البن كثیر
  .من سورة القصص) ٥٠(اآلیة ] ٧٣[
  ).٤٩، ٤٨/ ١٠(مجموع الفتاوى ] ٧٤[
  .من سورة التوبة) ٢٤(اآلیة ] ٧٥[
  .بتصرف) ٩٥/ ٨(تفسیر القرطبي ] ٧٦[
  ).٥٦٣/ ٢(الشفا ] ٧٧[
  .من سورة الذاریات) ٥٦(اآلیة ] ٧٨[
مطبوعة ضمن الرسائل   ) ١٣، ٤/١٢(التحفة العراقیة لشیخ اإلسالم ابن تیمیة ] ٧٩[

  ).بتصرف یسیر(المنیریة 
  .قصصمن سورة ال) ٥٠(اآلیة ] ٨٠[
  .بتصرف یسیر) ٣٦٦ص (جامع العلوم والحكم البن رجب ] ٨١[
ة    ] ٨٢[ ل إن القص اري، وقی ة األنص ن رفاع رو ب ن عم ان ب مھ النعیم ھ واس ذا لقب ھ

  ).٥٤١، ٥٤٠/ ٣(، واإلصابة )٧٧/ ١٢(فتح الباري . وقعت البنھ عبد اهللا
لیس بخارج أخرجھ في كتاب الحدود، باب ما یكره من لعن شارب الخمر وأنھ ] ٨٣[

  ).٧٥/ ١٢(فتح الباري : انظر. من الملة
بتحقیق محمد رشاد  ) ٧٣، ٧٢(كتاب قاعدة في المحبة لشیخ اإلسالم ابن تیمیة ] ٨٤[

  .سالم
  .من سورة األحزاب) ٦(اآلیة ] ٨٥[
  .بتصرف یسیر) ٣٠، ٢٩ص (الرسالة التبوكیة ] ٨٦[
  .من سورة البقرة) ١٦٥(اآلیة ] ٨٧[



  .سورة آل عمران من) ٣١(اآلیة ] ٨٨[
باب حب الرسول صلى اهللا علیھ : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب اإلیمان] ٨٩[

  .١٤ح ) ٥٨/ ١(فتح الباري : انظر. وسلم من اإلیمان
ذور    ] ٩٠[ ان والن اب األیم حیحھ، كت ین     : أخرجھ البخاري في ص ت یم ف كان اب كی ب

  .٦٦٣٢ح ) ٥٢٣/ ١١( فتح الباري : انظر. النبي صلى اهللا علیھ وسلم
باب حب الرسول صلى اهللا علیھ : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب اإلیمان] ٩١[

ي    ١٥ح ) ٥٨/ ١(فتح الباري : انظر. وسلم من اإلیمان، واللفظ لھ لم ف ، وأخرجھ مس
ان          : صحیحھ، كتاب اإلیمان د حالوة اإلیم ا وج ان خصال من اتصف بھ اب بی / ١(ب

٤٨.(  
  .ورمن سورة الن) ٥١(اآلیة ] ٩٢[
  ).٤١٧، ٤١٥(تیسیر العزیز الحمید ] ٩٣[
راد  ] ٩٤[ المقصود كمال المحبة الواجب الذي یذم تاركھ ویتعرض للعقوبة ولیس الم

  .الكمال المستحب
  ).٢٠٦/ ١٠(مجموع الفتاوى ] ٩٥[
باب الدلیل على زیادة اإلیمان ونقصانھ : أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب السنة] ٩٦[
  ).٢٢٩/ ٥(لباني في صحیح الجامع الصغیر وصححھ األ) ٦٠/ ٥(
  .بتصرف) ٣٦٧، ٣٦٦ص (جامع العلوم والحكم ] ٩٧[
ع من أحب، انظر      : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب األدب] ٩٨[ اب المرء م : ب

: ، وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب البر والصلھ ٦١٧١ح ) ٥٥٧/ ١٠(فتح الباري 
  .واللفظ لھ) ٤٢/ ٨(باب المرء مع من أحب 

ا     ] ٩٩[ ا وأھلھ ة وصفة نعیمھ اب الجن ود    : أخرجھ مسلم في صحیحھ، كت یمن ی اب ف ب
  ).١٤٨/ ٨: (انظر. رؤیة النبي صلى اهللا علیھ وسلم بأھلھ ومالھ

ي صلى      : أخرجھ الترمذي في سننھ، كتاب المناقب] ١٠٠[ ت النب ب أھل بی باب مناق
دیث حسن   ٣٧٨٩ح ) ٦٦٤/ ٥(اهللا علیھ وسلم  ھ    ، وقال الترمذي ح ا نعرف ب إنم غری
ذا الوجھ   ي مستدركھ     . من ھ ھ   ) ١٥٠، ١٤٩/ ٣(وأخرجھ الحاكم ف ححھ، ووافق وص

ذھبي ة   . ال ي الحلی یم ف و نع ھ أب داد   ). ٢١١/ ٣(وأخرج اریخ بغ ي ت ب ف / ٤(والخطی
  .١٠٦٦٤ح ) ٣٤١/ ١٠(، والطبراني في الكبیر )١٦٠

  ).٤٢٠/ ٢(النھایة . أي رفعت لھا شخصي": تساورت لھا] "١٠١[
ي   : أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب فضائل الصحابة] ١٠٢[ ن أب باب فضائل علي ب

  ).١٢١/ ٧(طالب رضي اهللا عنھ 
ي صلى       ] ١٠٣[ ات النب حابة، م سھل بن سعد الساعدي األنصاري من مشاھیر الص

حابة،    . اهللا علیھ وسلم وھو ابن خمس عشرة سنة ة من الص وھو آخر من مات بالمدین
  ).٨٧/ ٢(اإلصابة . قیل قبل ذلكمات سنة إحدى وتسعین و

  ).١٤٥/ ٢(النھایة . أي یخوضون ویموجون فیمن یدفعھا إلیھ] ١٠٤[
ازي ] ١٠٥[ ر انظر    : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المغ اب غزوة خیب تح  : ب ف

حابة     ٤٢١٠ح ) ٤٧٦/ ٧(الباري  اب فضائل الص حیحھ، كت : ، وأخرجھ مسلم في ص
  ).١٢١/ ٧( عنھ باب فضائل علي بن أبي طالب رضي اهللا



اة            ] ١٠٦[ د دھ تح، أح ل الف لم قب ل القرشي السھمي أس ن وائ ن العاص ب ھو عمرو ب
وفي سنة           ا، ت را علیھ ان أمی تح مصر وك اتحین، ف ادة الف العرب في اإلسالم، وأحد الق

  ). ٣ -٢/ ٣(اإلصابة . ھـ ٤٣
ان     ] ١٠٧[ اب اإلیم حیحھ، كت لم في ص ا قب    : أخرجھ مس دم م ون اإلسالم یھ اب ك ھ ب ل

  ).٧٨/ ١(وكذا الھجره 
  ).٥٦٨/ ٢(الشفا ] ١٠٨[
ة األنصاري     -بفتح الدال وكسر المثلثة بعدھا نون  -زید بن الدثنة ] ١٠٩[ ن معاوی اب

ھ     ركون وقتلت ره المش ة فأس ر معون زوة بئ ي غ ان ف دا، وك درا وأح ھد ب ي، ش البیاض
  ).٥٤٨/ ١(اإلصابة . قریش بالتنعیم

راء وكسر  : الرجیع] ١١٠[ ذلك          بفتح ال روث، وسمي ب م لل ي األصل اس الجیم ھو ف
ا  ھ         : الستحالتھ، والمراد ھن القرب من ة ب ت الوقع ذیل كان الد ھ تح  . اسم موضع من ب ف

  ).٣٧٩/ ٧(الباري 
دالئل  )٦٥/ ٤(البدایة البن كثیر ] ١١١[ ر   ) ٣٢٦/ ٣(، وأخرجھ البیھقي في ال ي أم ف

  .خبیب
  .من سورة النساء) ٧٠، ٩(اآلیتان ] ١١٢[
ان   ] ١١٣[ د الوھاب      ) ١٣ص (أخرجھ البیھقي في شعب اإلیم ن عب د ب ق محم بتحقی

ة اإلسالمیة     ي الجامع ور     . العقیل، رسالة ماجستیر ف در المنث ي ال وأورده السیوطي ف
ھ شاھد آخر     ). ١٨٢/ ٢(انظر . وعزاه إلى سعید بن منصور وابن المنذر دیث ل والح

ي ا       ي ف ). ٢٦/ ١(لمعجم الصغیر   من حدیث عائشة مرفوعا بنحوه، أخرجھ الطبران
ة     ي الحلی یم ف د      )١٢٥/ ٨(وأبو نع ع الزوائ ي مجم ال الھیثمي ف ھ  ): "٧/ ٧(، وق رجال

دیث      رجال الصحیح غیر عبد اهللا بن عمران العابدي وھو ثقة، ولھ شاھد آخر من ح
ر    ي الكبی م  ) ٨٦/ ١٢(ابن عباس مرفوعا بنحوه، أخرجھ الطبراني ف ، ١٢٥٥٩ح رق

ھ شاھد   . وفیھ عطاء بن السائب وقد اختلط) ٧/ ٧(مع الزوائد وقال الھیثمي في مج ول
). ١٦٣/ ٥(أخرجھ ابن جریر في تفسیره . من طریق آخر عن سعید بن جبیر مرسال

  .واهللا أعلم. وطرق ھذا الحدیث یقوي بعضھا بعضا
ل،       ] ١١٤[ حابي جلی ان األنصاري األشھلي، سید األوس، ص سعد بن معاذ بن النعم

ك سنة خمس      شھد بدرا، ورم ات، وذل م م ي بسھم یوم الخندق فعاش بعد ذلك شھرا ث
  ).٣٥/ ٢(اإلصابة . من الھجرة

وعزاه البن إسحاق، وأورده ابن كثیر ) ١٩٢/ ٢(أورده ابن ھشام في السیرة ] ١١٥[
  )٢٦٨/ ٣(في البدایة 

  .عدل: وجاض عن الحق. إذا فر: جاض في القتال: یقال] ١١٦[
یض ل الج ن ال: وأص ل ع ة   المی ین النھای اد المھملت اء والص روى بالح يء، وی / ١(ش

٣٢٤.(  
ھ       : جمع صارخ] ١١٧[ ھ أو ینعي ل ھ علی وھو المصوت یعلمھ بأمر حادث یستعین ب

  ).٢١/ ٣(النھایة . میتا
  .أي أخبرت بمقتل أبیھا، وابنھا، وزوجھا، وأخیھا] ١١٨[



د   ] ١١٩[ ع الزوائ ي مجم ي ف ال) ١١٥/ ٦(أورده الھیثم ي  رواه الط: وق ي ف بران
  .األوسط عن شیخھ محمد بن شعیب ولم أعرفھ وبقیة رجالھ ثقات

ة          : جلل] ١٢٠[ ر والعظیم النھای داد تكون للحقی ة من األض ة ویسیره، والكلم أي ھین
)٢٨٩/ ١.(  
یرة  ] ١٢١[ ي الس ام ف ن ھش ة  ). ٤٣/ ٣(رواه اب ي البدای ر ف ن كثی ھ أورده اب وعن

  .بنحوه) ٣٠٢/ ٣(دالئل وأخرجھ البیھقي في ال) ٤٧/ ٤(والنھایة 
  ).٢٧٧ص (روضة المحبین ] ١٢٢[
قیاس بن صرمة، وقیل صرمة بن قیس، وقیل قیس بن مالك بن صرمة وقیل ] ١٢٣[

غیر ذلك، األوسي األنصاري، أدرك اإلسالم شیخا كبیرا فأسلم، وقد قال ھذه األبیات 
  )١٧٧ -١٧٦/ ٢(اإلصابة . حین قدم النبي صلى اهللا علیھ وسلم المدینة

  ).٢٧٧ص (روضة المحبین ] ١٢٤[
  

على أمتھ في ضوء الكتاب    صلى اهللا علیھ وسلم  كتاب حقوق النبي - ٥  .٣٠
  ]عالمات وفضل محبتھ[والسنة 

  عالمات محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم و الثواب المترتب علیھا:الفصل الثاني
  :عالمات محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم: المبحث األول

  :تمھید
رع الكریم عالمات ودالئل لمحبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم، شرعت لیتسنى سن الشا

ل    لم، فك من خاللھا معرفة من یصدق في دعوى محبتھ للمصطفى صلى اهللا علیھ وس
الى   ال تع ُتْم     {: دعوى البد لھا من برھان، یدل على صدقھا ق اَنُكْم ِإْن ُكْن اُتوا ُبْرَھ ْل َھ ُق

  ].١[}َصاِدِقیَن
ات، وأن           ومن أجل ذلك دالئل والعالم ك ال م بتل ى عل لم أن یكون عل ى كل مس فإن عل

رد            م ی ورا أخرى مبتدعة ل ا أم ا أو یستبدل بھ ا، وأن ال یرغب عنھ یعمل بھا ویحققھ
  .فیھا دلیل من الشرع

ات           ك العالم ق لتل ان التحقی ا ك ى م ة، فمت ة المحب ر حقیق فبتلك العالمات والدالئل تظھ
  .فع وأعظم والعكس بالعكسأكبر كانت درجة المحبة أر

ك   ولذلك تجد أن الصادق في محبتھ للنبي صلى اهللا علیھ وسلم ھو الذي تظھر علیھ تل
ة من      ة عظیم ذلك منزل العالمات والدالئل وتراه یسعى جاھدا إلى تحقیقھا حتى ینال ب

  .منازل اإلیمان
  :ومن أھم تلك العالمات ما یلي

  .واألخذ بسنتھ صلى اهللا علیھ وسلم من عالمات محبتھ اتباعھ: المطلب األول
نتھ    ك بس ھ والتمس ى نھج یر عل ھ والس داء ب لم واالقت ھ وس لى اهللا علی ي ص اع النب فاتب
ھ          أدب بآداب ھ والت اب نواھی ره، واجتن ال أوام ھ وامتث ھ وأفعال واقتفاء آثاره واتباع أقوال

ھ صلى اهللا علی      لم،  في العسر والیسر والمنشط والمكره، ھو أول عالمات محبت ھ وس
ة فیكون        ذه العالم ھ ھ ر علی فالصادق في حب النبي صلى اهللا علیھ وسلم ھو من تظھ

  متبعا للرسول صلى 



ھ             ا جاء ب ا لم ھ تبع ھ وقول ث یكون فعل راده بحی ي م ظاھرا وباطنا ومؤثرا لموافقتھ ف
  .النبي صلى اهللا علیھ وسلم

ي رسول اهللا صلى     : فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ قال ال ل لم  ق ھ وس ا  : "اهللا علی ی
ل      د فافع ك غوش ألح ي قلب ي   "بني إن قدرت أن تصبح وتمسي لیس ف ال ل م ق ا  : "، ث ی

  ].٢"[بني وذلك من سنتي ومن أحیا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة
ا           ى التمسك بسنتھ وإحیائھ لم ھو من حرص عل ھ وس فالمحب للرسول صلى اهللا علی

دیم  وذلك باستعمال السنة وامت ثال األوامر واجتناب النواھي في األقوال واألفعال، وتق
َواُنُكْم  {: ذلك على ھوى النفس وملذاتھا كما قال تعالى ُقْل ِإْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َوِإْخ

ْوَنَھا  َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشیَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَھا َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَھا َو َمَساِكُن َتْرَض
  ].٣[}َأَحبَّ ِإَلْیُكْم ِمَن اللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوِجَھاٍد ِفي َسِبیِلِھ َفَتَربَُّصوا

ال        ل، ق ة اهللا عز وج ل محب و دلی ا ھ ھ كم ل محبت طفى دلی اع المص نة واتب اء الس فإحی
دما ادعى      } اللَّھ ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّھ َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكُم{: تعالى ت عن ة نزل ذه اآلی فھ

  .قوم على عھد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أنھم یحبون اهللا، فأنزل اهللا ھذه اآلیة
ات، وال   رك المكروھ ات وت ل المحبوب ي فع ولھ تقتض ة اهللا ورس إن محب ذا ف ى ھ وعل
اع سنة المصطفى       یتصور أن یكون الشخص محبا هللا ورسولھ وھو معرض عن اتب

  .اهللا علیھ وسلم صلى
ان            ا، فمن ك تھم تفاضال عظیم ي درجات محب اس یتفاضلون ف إن الن ومن أجل ذلك ف
و أعظم       داء بسنتھ فھ لم واالقت منھم أعظم نصیبا في اتباع الرسول صلى اهللا علیھ وس
ة          ى المحب یؤثر عل ك س ك أن ذل ال ش ھ ف ة اتباع ت درج ن نقص د اهللا، وم ة عن درج

  .ویضعف درجتھا
م       وھذا ال یعني  ة إذا ل ة، فالمخالف اة كلی ة مناف افي المحب أن المخالفة لشيء من السنة ین

ا           ة ولكن ال تخرج صاحبھا عن دائرتھ نقص من المحب تصل إلى درجة الكفر فھي ت
ا       ال م ر وق والدلیل على ذلك قولھ صلى اهللا علیھ وسلم للرجل الذي لعن شارب الخم

لم  ھ یحب اهللا ورسولھ    ال: "أكثر ما یؤتى بھ، فقال صلى اهللا علیھ وس ھ فإن دل  ".  تلعن ف
اء      ك انتف ي ذل ائر ال یعن الحدیث على أن وقوع المخالفة حتى وإن كانت كبیرة من الكب

خص المخالف       ك الش ي ذل ة اهللا ورسولھ ف ؤمن أن   . وجود محب ى كل م ب عل والواج
یحب ما أحبھ اهللا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم محبة توجب لھ اإلتیان بما وجب علیھ 

  .منھ
  .فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إلیھ منھ كان ذلك فضال

ا حرم            ة توجب الكف عم ھ اهللا ورسولھ كراھ ا كرھ ره م ذلك أن یك والواجب علیھ ك
  .علیھ منھ

  ].٤[فإن زادت الكراھة حتى أوجبت الكف عما كره تنزیھا كان ذلك فضال
ك    " ھ ذل ھ     فمن أحب اهللا ورسولھ محبة صادقة من قلبھ أوجب ل ا یحب ھ م أن یحب بقلب

خط   اهللا ورسولھ، ویكره ما یكرھھ اهللا ورسولھ ویرضى ما یرضي اهللا ورسولھ، ویس
  .ما یسخط اهللا ورسولھ، وأن یعمل بجوارحھ بمقتضى ھذا الحب والبغض



ھ اهللا ورسولھ، أو            ا یكرھ ض م أن ارتكب بع ك ب فإن عمل بجوارحھ شیئا یخالف ذل
ھ        ترك بعض ما یحبھ اهللا ورسولھ مع ص محبت ى نق ك عل ھ دل ذل درة علی وجوبھ والق

  ].٥"[الواجبة فعلیھ أن یتوب من ذلك ویرجع إلى تكمیل المحبة الواجبة
   

  .من عالمات محبتھ اإلكثار من ذكره صلى اهللا علیھ وسلم: المطلب الثاني
ومن عالمات محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم اإلكثار من ذكره صلى اهللا علیھ وسلم، فمن 

  .یئا أكثر من ذكره، ودوام الذكر سبب لدوام المحبة وزیادتھا ونمائھاأحب ش
وفي ھذا المعنى یقول ابن القیم رحمھ اهللا في ضمن تعداده للفوائد والثمرات الحاصلة 

ھ للرسول صلى       : "من الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم دوام محبت ا سبب ل أنھ
ك ع   ھ،        اهللا علیھ وسلم وزیادتھا وتضاعفھا وذل تم إال ب ذي ال ی ان ال ود اإلیم د من عق ق

ھ     ة لحب ھ الجالب نھ ومعانی ار محاس وب واستحض ر المحب ن ذك ر م ا أكث د كلم ألن العب
ھ  ره    . تضاعف حبھ لھ وتزاید شوقھ إلیھ واستولى على جمیع قلب وإذا أعرض عن ذك

وإحضاره وإحضار محاسنھ بقلبھ نقص حبھ من قلبھ وال شيء أقر لعین العبد المحب 
ھ           م ي قلب ذا ف وي ھ إذا ق ره وإحضار محاسنھ، ف ھ من ذك ن رؤیة محبوبھ وال أقر لقلب

ك ونقصانھ بحسب            ادة ذل ر محاسنھ وتكون زی ھ وذك اء علی جرى لسانھ بمدحھ والثن
  ].٦"[زیادة الحب ونقصانھ في قلبھ

ھ صلى اهللا          ى رأسھ الصالة والسالم علی ذكر المشروع وعل والمقصود بالذكر ھنا ال
لم   ھ وس ھ      علی ي قول وارد ف الى ال ر اهللا تع اال ألم ى    {امتث لُّوَن َعَل ُھ ُیَص َھ َوَمالِئَكَت ِإنَّ اللَّ

  ].٧[}النَِّبيِّ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْیِھ َوَسلُِّموا َتْسِلیمًا
  

م صلوا    : "وامتثاال لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم ول ث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یق
  ].٨[الحدیث" لي فإنھ من صلى علي صالة صلى اهللا علیھ بھا عشراع

یا رسول اهللا، إني أكثر الصالة علیك، فكم أجعل لك من : قلت: وعن أبي بن كعب قال
ت ". ما شئت، وإن زدت فھو خیر: "الربع؟، قال: قلت". ما شئت: "صالتي؟، قال : قل
ما شئت، وإن  : "ثلثین؟، قالال: قلت". ما شئت، و إن زدت فھو خیر: "النصف؟، قال

ر  و خی ال". زدت فھ ا  : ق التي كلھ ك ص ل ل ال. أجع ك   : "ق ر ل ك، ویغف ى ھم إذا تكف
  ].٩"[ذنبك

سئل شیخنا أبو العباس بن تیمیة رضي اهللا عنھ عن تفسیر ھذا الحدیث : "قال ابن القیم
لم  : فقال ھ وس ھل  : "كان ألبي بن كعب دعاء یدعو بھ لنفسھ فسأل النبي صلى اهللا علی

النصف، فقال إن : إن زدت فھو خیر لك، فقال لھ: یجعل لھ منھ ربعھ صالة علیھ فقال
ا : زدت فھو خیر لك، إلى أن قال ھ صالة     : أجعل لك صالتي كلھ ل دعائي كل أي أجع

إذا تكفى ھمك ویغفر ذنبك، ألن من صلى على النبي صلى اهللا علیھ وسلم : علیك، قال
ى         صالة صلى اهللا بھا عشرا، ومن صل    ذا معن ھ ھ ھ ذنب ر ل ھ وكف اه ھم ھ كف ى اهللا علی

  ].١٠"[كالمھ
ھ    والشاھد من الحدیث أن من محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم مداومة الصالة والسالم علی
ا صلى        ي وصف بھ دة الت والثناء علیھ بما ھو أھل لھ من األوصاف والخصال الحمی



ب رض   . اهللا علیھ وسلم ي طال ال  وفي الحدیث اآلخر عن علي بن أب ھ ق ال  : ي اهللا عن ق
  ].١١"[البخیل من ذكرت عنده فلم یصل علي: "رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ذا          لم وھ ھ وس ھ صلى اهللا علی وقیره وتعظیم ھ وت ھ واحترام فذكره ُشرع إلظھار محبت
ھ صلى      د وفات انوا بع من عالمات محبتھ، ولقد ورد أن الصحابة رضوان اهللا علیھم ك

كرونھ إال خشعوا واقشعرت جلودھم وبكوا، وكذلك كان كثیر من  اهللا علیھ وسلم ال یذ
  ].١٢[التابعین من یفعل ذلك محبة لھ وشوقا إلیھ

ھ اهللا من الصفات        ا وھب ویدخل ضمن الذكر المشروع تعداد فضائلھ وخصائصھ وم
ك من أجل         دالئل، وذل ھ من المعجزات وال واألخالق والخالل الفاضلة، وما أكرمھ ب

ى مك  ذكیرھم         التعرف عل اس وت ف الن ھ، وتعری ھ والتأسي بصفاتھ وأخالق ھ ومنزلت انت
وال محظور في . بذلك، لیزدادوا إیمانا ومحبة لھ صلى اهللا علیھ وسلم ولكي یتأسوا بھ

ارع     ھ الش ر ب ذي أم روع ال دود المش ي ح ك ف ادام أن ذل عًرا م ًرا وش ذلك نث دح ب التم
  .الكریم

ور     نصوص القرآن والسنة، كأن یتجاوز بھ حدو ھ شيء من األم د بشریتھ فیصرف ل
ي صلى اهللا       دائحھم للنب ي أشعارھم وم الخاصة باهللا عز وجل كما فعل بعض الغالة ف

  .علیھ وسلم
رب           و والط اء وأدوات اللھ رن بالغن ذكر المقت ا ال ور المنھي عنھ إن من األم ذلك ف وك

اب الطرق والتصوف، و            ھ حال أرب ذي علی و ال دعي ھ ذكر الب ذا ال رقص، وھ د وال ق
ق     و الطری وافقھم على ذلك كثیر من عوام الناس ظنا منھم أن فعل مثل ھذه األمور ھ
إلى تحقیق محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم وھو في حقیقة فعلھ یعد محادة هللا ورسولھ 

ال    ث ق دین حی یس     : "فقد تبرأ صلى اهللا علیھ وسلم ممن أحدث في ال من عمل عمال ل
  ".علیھ أمرنا فھو رد

  .مزید تفصیل لھذا الموضوع في الباب الرابع بإذن اهللاوسیأتي 
   

ى           : المطلب الثالث ھ والشوق إل ي رؤیت لم تمن ھ وس ھ صلى اهللا علی من عالمات محبت
  .لقائھ

ك      ي ذل ھ وتمن ى لقائ ومن عالمات محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم محبة رؤیتھ والشوق إل
ھ     وھذه العالمة ن. ولو كان ذلك مقابل بذل المال واألھل ھ صلى اهللا علی ا قول ص علیھ

لم  ھ         : "وس ي بأھل و رآن دھم ل ود أح دي ی ون بع اس یكون ا ن ي حب ي ل د أمت ن أش م
ي ستأتي    ]. ١٣"[ومالھ ھ الت فھو صلى اهللا علیھ وسلم وصف أھل ھذه العالمة من أمت

درھا حق      ة ق ذه األمنی من بعده بأنھم من أشد الناس محبة لھ صلى اهللا علیھ وسلم، وھ
ى         قدرھا أھل اإل لم حت ھ وس ي صلى اهللا علی ة النب وبھم محب ي قل یمان الذین ترسخت ف

ذه   إنھم من شدة محبتھم لھ صلى اهللا علیھ وسلم أن جالت في خواطرھم وأحاسیسھم ھ
ى      زة عل ة العزی ذه األمنی األمنیة العظیمة حتى إن الواحد منھم ال یبالي أن یدفع ثمنا لھ

رى النب    ال لی ل والم ن األھ ده م ا عن ھ م الھم   نفس ان ح لم، ولس ھ وس لى اهللا علی ي ص
  .ومقالھم یقول مع ذلك كلھ ما أعظم األمنیة وما أرخص الثمن

وا       ذین آمن ان الصادق الراسخ ال فھذه عالمة من عالمات محبتھ یتصف بھا أھل اإلیم
اس       د والن د والوال ة الول ى محب بوجوب تقدیم محبة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عل



ا    أجمعین بل على كل أمر من أمور الدنیا ومظاھرھا فیا لھا من نفوس سمت وسما بھ
ي       در النب إیمانھا لمثل ھذا المطلب وھذه األمنیة العزیزة على قلب كل مؤمن عرف ق

  .صلى اهللا علیھ وسلم وحقھ وعظیم منزلتھ
وب           د القل ا أش ا بأنھ لم لھ ھ وس ي صلى اهللا علی فجدیر بھذه النفوس أن تنال شھادة النب

  محبة لھ
ال   ھ ق لم     : وعن أبي ھریرة رضي اهللا عن ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ذي  : "ق وال

ھ من    نفس محمد في یده لیأتین على أحدكم یوم ال یراني، ثم إلن یراني معھم أحب إلی
  ].١٤"[أھلھ ومالھ

ھ        لم ورؤیت ھ وس لى اهللا علی ي ص اء النب ى لق وق إل ي الش مة وھ ذه الس ت ھ د كان ولق
دیث األشعریین         موجودة في الصحابة ي ح ا جاء ف ذلك م رضوان اهللا علیھم ویشھد ل

  :أنھم عند قدومھم إلى المدینة كانوا یرتجزون فیقولون
  ]١٥[غدا نلقى األحبة محمد وحزبھ

اه      ھ واحزن ادت امرأت اة، ن رتھ الوف ا حض ھ لم ي اهللا عن الال رض ال. وروي أن ب : فق
  ].١٦[واطرباه، غدا ألقى األحبة محمد وحزبھ

د روي نھم        وق ي اهللا ع ر رض ن یاس ار ب ان وعم ن الیم ة ب ن حذیف ك ع ل ذل مث
  ].١٧[أجمعین

   
   

من عالمات محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم النصیحة هللا ولكتابھ ولرسولھ : المطلب الرابع
  .وألئمة المسلمین وعامتھم

لم     ھ وس ھ صلى اهللا علی ة     : فمن عالمات محبت ھ ولرسولھ، وألئم حة هللا، ولكتاب المناص
  .ین وعامتھمالمسلم

الى  ا           {: قال تع وِلِھ َم ِھ َوَرُس ُحوا ِللَّ َرٌج ِإَذا َنَص وَن َح ا ُیْنِفُق ُدوَن َم ِذیَن ال َیِج ى الَّ َوال َعَل
  ].١٨[}َعَلى اْلُمْحِسِنیَن ِمْن َسِبیٍل َواللَُّھ َغُفوٌر َرِحیٌم

ي  الى  ]: "١٩[قال القرطب ھ تع ُحوا {: قول ن ا   : النصح } ِإَذا َنَص ل م لغش  إخالص العم
وح   ة النص ھ التوب يء ... ومن ح الش ول   : ونص ھ الق ح ل ص ونص ھ : إذا خل أي أخلص

  ].٢٠"[لھ
ة  ي اللغ ح ف ل النص ل : وأص حت العس ال نص وص، یق مع : الخل ن الش تھ م . إذا خلص

  ].٢١[نصحتھ، ونصحت لھ: ویقال
ال     : والناصح. إخالص العمل: النصاحة: "قال الخطابي : الخالص من كل شيء، ویق

  ].٢٢"[ا صفیتھانصحت العسل إذ
ال  ] ٢٣[وعن تمیم الداري لم ق دین  : "رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ وس إن ال

ال  : قلنا". النصیحة ة المسلمین وعامتھم     : "لمن؟ ق ھ ولرسولھ وألئم ]. ٢٤"[هللا ولكتاب
یدل على أن النصیحة تشمل خصال " إن الدین النصیحة: "فقولھ صلى اهللا علیھ وسلم

ھ      اإلسالم واإلیم ك كل ل المشھور وسمى ذل ان واإلحسان التي ذكرت في حدیث جبری
ا  ر إرادة          . دین ھ بوجوه الخی ام الناصح للمنصوح ل ة تتضمن قی ة جامع فالنصیحة كلم

  ].٢٥[وفعال



روزي   ر الم ن نص د ب ام محم ال اإلم م ]: "٢٦[ق ل العل ض أھ ال بع یر  : ق اع تفس جم
  .ھو عنایة القلب للمنصوح لھ من كان: النصیحة
  .نافلة: واآلخر. فرض: أحدھما: لى وجھینوھي ع

ة هللا  ا    : فالنصیحة المفترض ي أداء م ة اهللا ف اع محب ح، باتب ن الناص ة م دة العنای ھي ش
  .افترض، ومجانبة ما حرم اهللا
ھ    : وأما النصیحة التي ھي نافلة ك أن یعرض ل فھي إیثار محبتھ على محبة نفسھ، وذل

فھذه . بدأ بما كان لربھ، ویؤخر ما كان لنفسھفی. لربھ: لنفسھ، واآلخر: أحدھما: أمران
ة      ھ والنافل ھ الفرض من ا  . جملة تفسیر النصیحة ل الفرض منھ ة    : ف ھ، وإقام ة نھی مجانب

  .فرضھ بجمیع جوارحھ، ما كان مطیعا لھ
ك عزم            ر ذل ھ من مرض، أو حبس، أو غی ت ب ة حل فإن عجز عن القیام بفرضھ آلف

ھ       ت عن ى زال ھ مت ا افترض علی الى      على أداء م ال تع ھ ق ة ل ة المانع ى   {: العل ْیَس َعَل َل
ِھ    ُحوا ِللَّ الضَُّعَفاِء َوال َعَلى اْلَمْرَضى َوال َعَلى الَِّذیَن ال َیِجُدوَن َما ُیْنِفُقوَن َحَرٌج ِإَذا َنَص

وبھم،     ] ٢٧[}َوَرُسوِلِھ َما َعَلى اْلُمْحِسِنیَن ِمْن َسِبیل فسماھم محسنین بنصیحتھم هللا بقل
  .ا من الجھاد بأنفسھملما منعو

ان   وقد ترفع األعمال كلھا عن العبد في بعض الحاالت، وال یرفع عنھ النصح هللا لو ك
من المرض بحال ال یمكنھ عمل شيء بشيء من جوارحھ بلسان وغیره غیر أن عقلھ 
ى    ھ عل ا أوجب ولھ فیم ح هللا ولرس ذلك النص ھ، وك ح هللا بقلب ھ النص قط عن م یس ت، ل ثاب

  .بھالناس من أمر ر
ومن النصح الواجب هللا أن ال یرضى معصیة العاصي، ویحب طاعة من أطاع اهللا        

  .ورسولھ
رض     ة ال ف ي ھي نافل ا النصیحة الت وب     : وأم ى كل محب ار اهللا عل ود بإیث ذل المجھ فب

ره، ألن الناصح إذا        ي الناصح فضال عن غی بالقلب وسائر الجوارح حتى ال یكون ف
. لیھ، وقام بكل ما كان في القیام بھ سروره ومحبتھاجتھد لمن ینصحھ لم یؤثر نفسھ ع

ر           . فكذلك الناصح لربھ ھ، غی در عمل ى ق و ناصح عل اد فھ دون االجتھ ل هللا ب ومن تنف
  ].٢٨"[محقق للنصح بالكمال

ا      : نصیحة اهللا تعالى: "قال القاضي عیاض ة، ووصفھ بم ھ بالوحدانی اد ل صحة االعتق
ھ، و   وز علی ا ال یج ھ عم ھ، وتنزیھ و أھل اخطھ،   ھ ن مس د ع ھ والبع ي محاب ة ف الرغب

  ].٢٩[واإلخالص في  عبادتھ
ھ، وإخالص   : معنى النصیحة هللا سبحانھ: " وقال الخطابي صحة االعتقاد في وحدانیت

  ].٣٠"[النیة في عبادتھ
الح  ن الص رو ب و عم ال أب الى]: "٣١[وق یحة هللا تع فات  : النص فھ بص ده ووص توحی

ادھ ا یض ھ عم الل، وتنزیھ ال والج ھ الكم ام بطاعت یھ والقی ب معاص ا، وتجن ا ویخالفھ
ا             الى وم ھ تع ر ب اد من كف ھ وجھ بغض فی ھ وال ومحابھ بوصفھ اإلخالص، والحب فی

  ].٣٢"[ضاھى ذلك، والدعاء إلى ذلك والحث علیھ
اب اهللا  یحة لكت ا النص روزي  : وأم ر الم ن نص د ب ا محم ال عنھ یحة  : " فق ا النص وأم

م   -إذ ھو كالم الخالق  - فشدة حبھ، وتعظیم قدره: لكتاب اهللا وشدة الرغبة في فھمھ، ث



ھ            ا أحب مواله أن یفھم اني م ب مع ھ لطل د تالوت وف عن دبره، والوق شدة العنایة في ت
  .عنھ، ویقوم لھ بعد ما یفھمھ

ي         ھ عن اب من ھ كت حھ، وإن ورد علی وكذلك الناصح من القلب، یتفھم وصیة من ینص
  .بفھمھ، لیقوم علیھ بما كتب بھ فیھ إلیھ

فكذلك الناصح لكتاب اهللا ُیعنى بفھمھ لیقوم هللا بما أمر بھ كما یحب ویرضى، ثم ینشر 
  ].٣٣"[ما فھم في العباد، ویدیم دراستھ بالمحبة لھ والتخلق بأخالقھ والتأدب بآدابھ

والنصیحة لكتابھ اإلیمان بھ، والعمل بما فیھ وتحسین تالوتھ، : "وقال القاضي عیاض
ده، والت ع عن الین    والتخش ل الغ ن تأوی ھ م ذب عن ھ، وال ھ فی ھ، والتفق ھ، وتفھم یم ل عظ

  ].٣٤"[وطعن الملحدین
الح  ن الص رو ب و عم ال أب ھ: " وق یحة لكتاب ھ، : والنص ھ، وتنزیھ ھ وتعظیم ان ب اإلیم

دبر    ھ، وت ھ وأمثال م علوم ھ، وتفھ ره ونواھی ع أوام وف م ھ، والوق ق تالوت ھ ح وتالوت
  ].٣٥"[غالین وطعن الملحدین عنھآیاتھ، والدعاء إلیھ، وذب تحریف ال

ووي ال الن الى ]: "٣٦[وق بحانھ وتع ھ س یحة لكتاب ا النص الم اهللا  : وأم ھ ك ان بأن فاإلیم
م        ق، ث د من الخل ھ أح ى مثل تعالى وتنزیلھ ال یشبھھ شيء من كالم الخلق وال یقدر عل
تالوة           ي ال ھ ف ة حروف دھا وإقام ھ وتحسینھا والخضوع عن تعظیمھ وتالوتھ حق تالوت

ع         و وف م ھ، والوق ا فی دیق بم الذب عنھا تأویل المحرفین وتعرض الطاعنین، والتص
ل       ھ، والعم ي عجائب ر ف ھ، والتفك ار بمواعظ ھ واالعتب ھ وأمثال م علوم ھ، وتفھ أحكام
وخھ،      خھ ومنس ھ، وناس ھ وخصوص ن عموم ث ع ابھھ والبح لیم لمتش ھ والتس بمحكم

  ].٣٧["ونشر علومھ والدعاء إلیھ وإلى ما ذكرنا من نصیحتھ
لم   ھ وس د   : وأما النصیحة لرسول اهللا صلى اهللا علی ام أحم ال اإلم من مفروضات   : "فق
  ]٣٨"[القلوب النصیحة للرسول صلى اهللا علیھ وسلم

ي        : " وقال محمد بن نصر المروزي  لم ف ھ وس ا النصیحة للرسول صلى اهللا علی وأم
ھ ال إذا : حیات ذل الم ھ وب رتھ ومعاونت ھ، ونص ي طاعت ود ف ذل المجھ أراده،  فب

ھ  ى محبت ھ. والمسارعة إل د وفات ا بع ھ : وأم ن أخالق ث ع نتھ، والبح ب س ة بطل فالعنای
دین     ن ی ن م راض ع ب واإلع دة الغض ھ، وش ام ب زوم القی ره، ول یم أم ھ، وتعظ وآداب

ا         دینا بھ ان مت ا، وإن ك رة دنی ى من ضیعھا ألث وحب من   . بخالف سنتھ والغضب عل
ل أو   كان منھ بسبیل من قرابة، أو صھر، أو  ھجرة، أو نصرة أو صحبة ساعة من لی

  ].٣٩"[نھار على اإلسالم، والتشبھ بھ في زیھ ولباسھ 
اض  ي عی ال القاض ره"وق ري وغی ر اآلج و بك ال أب حین: ق ي نص ھ یقتض ح ل : النص

  .نصًحا في حیاتھ، ونصًحا بعد مماتھ
مع       اداه، والس ن ع اداة م ھ، مع اة عن ر والمحام ھ بالنص حابھ ل ح أص ھ نص ي حیات  فف

ُدوا    {: والطاعة لھ، وبذل النفوس واألموال دونھ كما قال تعالى ا َعاَھ َدُقوا َم ِرَجاٌل َص
  ].٤٠[}اللََّھ َعَلْیِھ َفِمْنُھْم َمْن َقَضى َنْحَبُھ َوِمْنُھْم َمْن َیْنَتِظُر َوَما َبدَُّلوا َتْبِدیًال

  ].٤١[}الصَّاِدُقوَنَوَیْنُصُروَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ ُأوَلِئَك ُھُم {: وقال تعالى
ھ   د وفات ھ بع لمین ل یحة المس ا نص ھ    : وأم ة ل دة المحب الل، وش وقیر واإلج التزام الت ف

والمثابرة على تعلم سنتھ، والتفقھ في شریعتھ، ومحبة آل بیتھ وأصحابھ، ومجانبة من  



ھ، والبحث          ى أمت فقة عل ھ والش ذیر من ا، وبغضھ والتح رغب عن سنتھ وانحرف عنھ
  ].٤٢[ھ وسیره وآدابھ، والصبر على ذلكعن تعریف أخالق

ن الصالح     رو ب و عم ھ        : "وقال أب ان ب لم اإلیم ھ وس والنصیحة لرسولھ صلى اهللا علی
ھ           ار علوم نتھ وانتش اء س ھ وإحی ك بطاعت ھ، والتمس وقیره وتبجیل ھ، وت اء ب ا ج وبم
أدب         ھ، والت ق بأخالق ا، والتخل واالة من وااله وواالھ اداه وم اداة من ع ونشرھا، ومع

  ].٤٣"[آدابھ ومحبة آلھ وأصحابھ ونحوذلك ب
ووي ال الن لم: "وق ھ وس لى اهللا علی ول  اهللا ص یحة لرس ا النص ى : أم دیقھ عل فتص

ا،             ا ومیًت ھ ونصرتھ حًی ره ونھی ي أم ھ ف ھ، وطاعت ا جاء ب ع م الرسالة، واإلیمان بجمی
ھ و   اء طریقت سنتھ،  ومعاداة من عاداه، ومواالة من وااله، وإعظام حقھ وتوقیره، وإحی

وبث دعوتھ، ونشر شریعتھ ونفي التھمة عنھا، واستثارة علومھا، والتفقھ في معانیھا، 
ا    د قرئتھ والدعاء إلیھا، والتلطف في تعلمھا وتعلیمھا وإعظامھا وإجاللھا، والتأدب عن
ھ،     ق بأخالق ا، والتخل واإلمساك عن الكالم فیھا بغیر علم، وإجالل أھلھا النتسابھم إلیھ

ي سنتھ أو تعرض         والتأدب بآد دع ف ة من ابت حابھ، ومجانب ھ وأص ابھ، ومحبة أھل بیت
  ].٤٤"[ألحد من أصحابھ ونحو ذلك

ي   ال القرطب لم     : "وق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص یحة لرس ھ،  : والنص دیق بنبوت التص
وقیره،          اداه، وت ن ع اداة م ن وااله ومع واالة م ھ، وم ره ونھی ي أم ھ ف زام طاعت والت

ھ  ا،          ومحبتھ ومحبة آل بیت ھ بالبحث عنھ د موت ا بع ھ، وتعظیم سنتھ، وإحیاؤھ وتعظیم
  ].٤٥"[والتفقھ فیھا والذب عنھا ونشرھا والدعاء إلیھا، والتخلق بأخالقھ الكریمة 

ة المسلمین    ن نصر المروزي       : وأما النصح ألئم د ب ھ محم ال عن فحب صالحھم   "فق
راق األ  دین    ورشادھم وعدلھم، وحب اجتماع األمة علیھم، وكراھة افت یھم، والت ة عل م

ي طاعة     بطاعتھم في طاعة اهللا، والبغض لمن رأى الخروج علیھم وحب إعزازھم ف
  ].٤٦"[اهللا 

ة المسلمین  : "وقال القاضي عیاض ونتھم     : وأما النصح ألئم ي الحق، ومع فطاعتھم ف
تم        ھ وك وا عن ا غفل ى م یھھم عل فیھ، وأمرھم بھ، وتذكیرھم إیاه على أحسن وجھ، وتنب

ن أ نھم م وبھم    ع اد قل اس وإفس ریب الن یھم وتض روج عل رك الخ لمین، وت ور المس م
  ].٤٧"[علیھم

الح    ن الص رو ب و عم ال أب ق،    : "وق ى الح اونتھم عل لمین مع ة المس یحة ألئم والنص
یھم           وب عل ة الوث ف، ومجانب ق ولط ي رف یھھم ف ھ، وتنب ذكیرھم ب ھ وت اعتھم فی وط

  ].٤٨"[والدعاء لھم بالتوفیق وحث األغیار على ذلك
والنصح لألئمة المسلمین ترك الخروج علیھم، وإرشادھم إلى الحق : " قال القرطبيو

  ].٤٩"[وتنبیھھم فیما أغفلوا من أمور المسلمین، ولزوم طاعتھم والقیام بواجب حقھم 
م وأداء   : قال الخطابي: " وقال النووي اد معھ ومن النصیحة لھم الصالة خلفھم والجھ

رك الخروج با   ف أو سوء عشرة،        الصدقات إلیھم وت نھم حی ر م یھم إذا ظھ لسیف عل
راد   وأن ال یغروا بالثناء الكاذب علیھم، وأن یدعى لھم بالصالح وھذا كلھ على أن الم
ات،           حاب الوالی أمور المسلمین من أص وم ب رھم ممن یق اء وغی بأئمة المسلمین الخلف

  ].٥٠"[وھذا ھو المشھور



وأما النصیحة : "حمد بن نصر المروزيفیقول عنھا م: وأما النصیحة لعامة المسلمین
یھم،           : للمسلمین ره لنفسھ، ویشفق عل ا یك م م ره لھ ا یحب لنفسھ، ویك فأن یحب لھم م

ك      رحھم، وإن ضره ذل رح لف ویرحم صغیرھم، ویوقر كبیرھم، ویحزن لحزنھم، ویف
وإن كان في ذلك ربح ما یبیع من تجارتھ، وكذلك جمیع  -كرخص أسعارھم-في دنیاه 
دوھم،     ما یضرھ ى ع یھم، ونصرھم عل م عامة یحب صالحھم وألفتھم ودوام النعم عل

  ].٥١"[ودفع كل أذى ومكروه عنھم
ة المسلمین   : "وقال أبو عمرو بن الصالح ى مصالحھم،     : والنصیحة لعام إرشادھم إل

دائھم     ى أع وتعلیمھم أمور دینھم ودنیاھم، وستر عوراتھم، وسد خالتھم ونصرتھم عل
ا   والذب عنھم، ومجا م م نبة الغش والحسد لھم وأن یحب لھم ما یحب لنفسھ، ویكره لھ

  ].٥٢"[یكره لنفسھ وما شابھ ذلك
ونتھم   : والنصح لعامة المسلمین: "وقال القاضي عیاض إرشادھم إلى مصالحھم، ومع

اجھم،   في أمر دینھم ودنیاھم بالقول والفعل وتنبیھ غافلھم، وتبصیر جاھلھم ورفد محت
  ].٥٣"[ع المضار عنھم، وجلب المنافع إلیھموستر عوراتھم، ودف

نھم،       : والنصح للعامة: "وقال القرطبي اداتھم، وإرشادھم وحب الصالحین م رك مع ت
افتھم ر لك یعھم وإرادة الخی دعاء لجم حیح . وال دیث الص ي الح ي "وف ؤمنین ف ل الم مث

ھ سا    داعى ل ئر توادھم وتراحمھم وتعاطفھم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منھ عضو ت
  ].٥٥] [٥٤"[الجسد بالسھر والحمى
بایعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على السمع : "قال] ٥٦[وعن جریر بن عبد اهللا

  ].٥٧"[فیما استطعت والنصح لكل مسلم"والطاعة فلقنني 
ال        لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ھ عن النب حق المؤمن   : "وعن أبي ھریرة رضي اهللا عن

  ھن یا رسول اهللا؟وما : قیل". على المؤمن ست
ھ وإذا عطس    : " قال إذا لقیتھ فسلم علیھ، وإذا دعاك فأجبھ، وإذا استنصحك فانصح ل

  ].٥٨"[فحمد اهللا فشمتھ، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعھ
   

  من عالمات محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم تعلم القرآن الكریم: المطلب الخامس
لم تعل    ھ وس لى اهللا علی ھ ص ات محبت ن عالم ریعتھ،  م اطق بش ریم الن رآن الك م الق

ا    لم وتعلیمھ والمداومة على تالوتھ، وفھم معانیھ، وكذلك تعلم سنتھ صلى اهللا علیھ وس
  .ومحبة أھلھا

ھ  -ومنھا : "قال القاضي عیاض ھ       -أي من عالمات محبت ى ب ذي أت رآن ال أن یحب الق
ا صلى اهللا علیھ وسلم، وھدى بھ واھتدى، تخلق بھ حتى قالت عائشة رض  : ي اهللا عنھ

  ].٥٩"[إن خلق نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان القرآن"
  ].٦٠"[وحبھ للقرآن تالوتھ والعمل بھ وتفھمھ 

خیركم من : "وعن عثمان بن عفان رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال
  ].٦١"[تعلم القرآن وعلمھ

لم     ھ وس ال صلى اهللا علی ل   : "وق اب اهللا عز وجل ھو حب ى     كت ان عل ھ ك ن اتبع اهللا، م
  ].٦٢"[الھدى ومن تركھ كان على ضاللة



ان  : "وقال صلى اهللا علیھ وسلم كتاب اهللا فیھ الھدى والنور من استمسك بھ وأخذ بھ ك
  ].٦٣"[على الھدى ومن أخطأه ضل

ال    ھ ق ان        : "وعن ابن مسعود رضي اهللا عن إن ك رآن، ف د عن نفسھ إال الق ال یسأل أح
  ].٦٤"[ب اهللا ورسولھیحب القرآن فھو یح

اب اهللا "وقد سبق عند ذكر النصیحة  لم        " لكت ى المس ا یجب عل اء فیم وال العلم ر أق ذك
  .تجاه كتاب اهللا فلیرجع إلیھ

دودھا        د ح ف عن لم أن یحب سنتھ ویق ھ وس ھ صلى اهللا علی ] ٦٥[ومن عالمات محبت
  .وھذا ما سبق بیانھ في الفصل الثاني من الباب األول من ھذه الرسالة

   
من عالمات محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم محبة من أحبھم النبي صلى  : الطلب السادس
  اهللا علیھ وسلم

ا،      ذ بھ ؤمن األخ ى الم ب عل ي یج لم والت ھ وس لى اهللا علی ھ ص ات محبت ن عالم إن م
محبتھ لمن أحب النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ومن ھو بسببھ من آل بیتھ وصحابتھ من  

  ].٦٦[وان اهللا علیھم أجمعین فمن أحب شیًئا أحب من یحبھالمھاجرین واألنصار رض
  .محبة رسولھ وطاعتھ: فإن من محبة اهللا وطاعتھ

ھ    ولھ وطاعت ة رس ن محب ول       : وم ر الرس ن أم ة م ول، وطاع ب الرس ن ح ة م محب
  ].٦٧[بطاعتھ

  ].٦٨[ودخل في جملة محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم حب آلھ: "قال البیھقي -أ
ھ    وإن من أصول أھل ال سنة والجماعة أنھم یحبون أھل بیت رسول اهللا صلى اهللا علی

  ].٦٩[وسلم ویتولونھم ویحفظون فیھم وصیة رسول صلى اهللا علیھ وسلم
قام رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یوما : "رضي اهللا عنھ قال]  ٧٠[فعن زید بن أرقم

ى  " خما"فینا خطیبا بماء یدعى  ر،    بین مكة والمدینة فحمد اهللا وأثن ھ، ووعظ وذك علی
ا       : "ثم قال ب وأن ي فأجی أتي رسول رب أما بعد أال أیھا الناس فإنما أنا بشر یوشك أن ی

  :تارك فیكم ثقلین
ا  ھ     : أولیھم اب اهللا واستمسكوا ب ذوا بكت ور، فخ دى والن ھ الھ اب اهللا فی ى  "كت فحث عل

ي، أذ : "ثم قال. كتاب اهللا ورغب فیھ ي   وأھل بیتي، أذكركم اهللا في أھل بیت ركم اهللا ف ك
یس نساؤه       : فقیل لزید". أھل بیتي، أذكركم اهللا في أھل بیتي د؟ أل ا زی ھ ی ومن أھل بیت

ده      : من أھل بیتھ؟ قال دقة بع ھ من حرم الص ل . نساؤه من أھل بیتھ، ولكن أھل بیت : قی
ال   م؟ ق اس : ومن ھ ر، وآل عب ل، وآل جعف ي، وآل عقی ل. آل عل رم  : قی ؤالء ح كل ھ

  ].٧١[نعم: الصدقة؟ قال
ھ     زل علی ا أن لم أن اهللا لم ھ وس لى اهللا علی ي ص ن النب ت ع د ثب ُھ {وق َھ َوَمالِئَكَت ِإنَّ اللَّ

ِلیماً          لُِّموا َتْس ِھ َوَس لُّوا َعَلْی وا َص ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ يِّ َی ى النَِّب لُّوَن َعَل أل ]. ٧٢[}ُیَص س
ى   : ولواق: "الصحابة النبي صلى اهللا علیھ وسلم كیف یصلون علیھ فقال اللھم صل عل

د    د مجی ك حمی ى    . محمد وعلى آل محمد كما صلیت على آل إبراھیم إن ارك عل م ب اللھ
د     د مجی ك حمی فالصالة  ]. ٧٣"[محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراھیم إن

  ].٧٤[على النبي صلى اهللا علیھ وسلم حق لھ وآللھ دون سائر األمة



ي    ] ٧٥[ارقبوا: "وقال أبو بكر الصدیق رضي اهللا عنھ لم ف ھ وس محمدا صلى اهللا علی
  ].٧٦"[أھل بیتھ

ھ         ب رضي اهللا عن ي طال ن أب ي ب ال لعل ھ ق ة     : "وعنھ أیضا أن ده لقراب ذي نفسي بی وال
  ].٧٧"[رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي

ا    " ا یجب رعایتھ وق م إن اهللا  فآل بیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لھم من الحق ، ف
ى رسول اهللا            ع الصالة عل یھم م ر بالصالة عل يء وأم ي الخمس والف جعل لھم حقا ف

  ].٧٨"[صلى اهللا علیھ وسلم
ھ،            " ھ عین ر ب ا تق ك مم ا، ألن ذل ھ وتوابعھ ام الصالة علی فالصالة على آلھ ھي من تم

  ].٧٩"[ویزیده اهللا بھ شرفا وعلًوا، صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم تسلیًما
لك علینا احترامھم وإكرامھم واإلحسان إلیھم فإنھم من ذریة طاھرة من أشرف    وكذ"

  .بیت وجد على وجھ األرض فخًرا وحسًبا ونسًبا
ھ      ان علی ا ك ة كم حة الجلی حیحة الواض ة الص نة النبوی ین للس انوا متبع یما إذا ك والس

  ].٨٠"[سلفھم كالعباس وبنیھ، وعلّي وأھل بیتھ وذریتھ رضي اهللا عنھم أجمعین
ذین حرمت       ] "٨١[قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة م ال لم ھ ھ وس وآل محمد صلى اهللا علی

  ".ھكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغیرھما من العلماء] ٨٢[علیھم الصدقة
حیحین والمسند      ي الص واألحادیث في فضائلھم ومناقبھم كثیرة جًدا، وھي مبسوطة ف

  .والسنن وغیرھا من كتب الحدیث
ھ       وكذلك  -ب ون أزواج رسول اهللا صلى اهللا علی م یتول فإن من أصول أھل السنة أنھ

لم وقھن   . وس لھن، وحق ن فض ون لھ ي     . ویحفظ المین ف اء الع ن نس انھن اهللا م د أب فق
اءِ      {: الفضیلة فقال تعالى َن النَِّس ٍد ِم ُتنَّ َكَأَح يِّ َلْس اَء النَِّب ات   ]. ٨٣[}َیا ِنَس وجعلھن أمھ

الى ال تع ؤمنین فق اُتُھمْ ال{: الم ُھ ُأمََّھ ِھْم َوَأْزَواُج ْن َأْنُفِس اْلُمْؤِمِنیَن ِم ى ِب يُّ َأْوَل ] ٨٤[}نَِّب
]٨٥.[  

الى       ال تع ین فق ا بق ة م لم باقی : وجعل حرمة الزوجیة بعد وفاة النبي صلى اهللا علیھ وس
داً   َوَما َكاَن َلُكْم َأْن ُتْؤُذوا َرُسوَل اللَِّھ َوال َأْن َتْنِكُحوا َأْزَواَجُھ ِمْن{ ِدِه َأَب ا  ] ٨٦[}َبْع فعلین

ھ          ي صلى اهللا علی ى النب ع الصالة عل یھن م من حفظ حقوقھن بعد ذھابھن الصالة عل
  .وسلم

الوا    ] ٨٧[فعن أبي حمید الساعدي  م ق ھ أنھ ف نصلى     : رضي اهللا عن ا رسول اهللا كی ی
د وأزواجھ   : قولوا: "علیك؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم اللھم صل على محم

وذریتھ، كما صلیت على آل إبراھیم، وبارك على محمد وأزواجھ وذریتھ كما باركت 
  ].٨٨"[على آل إبراھیم إنك حمید مجید

وكذلك االستغفار لھن، وذكر مدائحھن، ]. ٨٩[فالصالة على أزواجھ تابعة الحترامھن
دنھم وأكث       ي ول اتھم الالت ي أمھ ى األوالد ف ر، وفضائلھن وحسن الثناء علیھن، وما عل

رھن من    وذلك لمكانتھن من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وزیادة فضلھن على غی
  ].٩٠[نساء ھذه األمة

  :وأزواج النبي صلى اهللا علیھ وسلم ھن من دخل بھن من النساء وھن إحدى عشرة
  ].٩١[خدیجة بنت خویلد رضي اهللا عنھا   -١
  ]. ٩٢[بیھاعائشة بنت أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھا وعن أ   -٢



  ].٩٣[سودة بنت زمعة رضي اهللا عنھا   -٣
  ]. ٩٤[حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھا وعن أبیھا   -٤
  ].٩٥[أم حبیبة بنت أبي سفیان رضي اهللا عنھما   -٥
  ].٩٦[أم سلمة رضي اهللا عنھا   -٦
  ].٩٧[زینب بنت جحش رضي اهللا عنھا   -٧
  ].٩٨[اهللا عنھا زینب بنت خزیمة الھاللیة رضي   -٨
  ].٩٩[جویریة بنت الحارث رضي اهللا عند   -٩

  ].١٠٠[صفیة بنت حیي رضي اهللا عنھا              -١٠
  ].١٠١[میمونة بنت الحارث الھاللیة رضي اهللا عنھا              -١١

  .فھؤالء جملة من دخل لھن من النساء وھن إحدى عشرة
  :أصحابھ رضوان اهللا علیھم أجمعینومن محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم محبة  -ج

ویدخل في جملة حب النبي صلى اهللا علیھ وسلم حب أصحابھ؟ ألن اهللا : "قال البیھقي
ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّھ َوالَِّذیَن َمَعُھ َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر {: عز وجل أثنى علیھم ومدحھم فقال

وِھِھْم  ُرَحَماُء َبْیَنُھْم َتَراُھْم ُركَّعًا ُس جَّدًا َیْبَتُغوَن َفْضًال ِمَن اللَِّھ َوِرْضَوانًا ِسیَماُھْم ِفي ُوُج
آَزَرُه       ْطَأُه َف َرَج َش َزْرٍع َأْخ ِل َك ِمْن َأَثِر السُُّجوِد َذِلَك َمَثُلُھْم ِفي التَّْوَراِة َوَمَثُلُھْم ِفي اْلِأْنِجی

زُّ    ُب ال وِقِھ ُیْعِج وا        َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى ُس ِذیَن آَمُن ُھ الَّ َد اللَّ اَر َوَع ُم اْلُكفَّ یَظ ِبِھ رَّاَع ِلَیِغ
  ].١٠٢[}َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمْنُھْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظیمًا

الى  ال تع ي    {: وق ا ِف َم َم َجَرِة َفَعِل َت الشَّ َك َتْح ْؤِمِنیَن ِإْذ ُیَباِیُعوَن ِن اْلُم ُھ َع َي اللَّ ْد َرِض َلَق
  ].١٠٣[}وِبِھْم َفَأْنَزَل السَِّكیَنَة َعَلْیِھْم َوَأَثاَبُھْم َفْتحًا َقِریبًاُقُل

اٍن        {: وقال تعالى وُھْم ِبِإْحَس ِذیَن اتََّبُع اِر َوالَّ اِجِریَن َواْلَأْنَص َن اْلُمَھ َأوَُّلوَن ِم َوالسَّاِبُقوَن اْل
  ].١٠٤[}َرِضَي اللَُّھ َعْنُھْم َوَرُضوا َعْنُھ

ُروا          {: وقال تعالى ِذیَن آَوْوا َوَنَص ِھ َوالَّ ِبیِل اللَّ ي َس ُدوا ِف اَجُروا َوَجاَھ وا َوَھ ِذیَن آَمُن َوالَّ
  ].١٠٥[}ُأوَلِئَك ُھُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقًا َلُھْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِریٌم

 فإذا أنزلوا ھذه المنزلة استحقوا من جماعة المسلمین أن یحبوھم ویتقربوا إلى اهللا عز
وجل بمحبتھم ألن اهللا تعالى إذا رضي عن أحد أحبھ وواجب على العبد أن یحب من   

  ].١٠٦[یحب مواله
تھم والترضي           لم محب ھ وس حاب رسول اهللا صلى اهللا علی ة نحو أص فمن واجب األم

وَن َربَّ    {: عنھم والدعاء لھم كما أمرنا اهللا تعالى بقولھ ِدِھْم َیُقوُل ْن َبْع اُءوا ِم ا  َوالَِّذیَن َج َن
َك   اْغِفْر َلَنا َوِلِإْخَواِنَنا الَِّذیَن َسَبُقوَنا ِباْلِأیَماِن َوال َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغّلًا ِللَِّذیَن آَمُنوا َربَّ ا ِإنَّ َن

  ].١٠٧[}َرُؤوٌف َرِحیٌم
اة         ي الحی ھ وسلم وخصھم ف ھ صلى اهللا علی فھم قوم اختارھم اهللا وشرفھم بصحبة نبی

ھ      الدنیا بالنظر إل اد مع ھ والجھ ذب عن یھ وسماع حدیثھ من فمھ الشریف و نصرتھ وال
  .في سبیل اهللا ونشر دین اإلسالم

وا   وبعد وفاتھ كانوا ھم الواسطة بین الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وبین األمة، فقد بلغ
عن رسول اهللا ما بعثھ اهللا بھ من النور والھدى على أكمل الوجوه وأتمھا ونشروا ھذا 

ذا  : ي شتى بقاع األرضالدین ف وجاھدوا في سبیل اهللا بأنفسھم وأموالھم، وذبوا عن ھ



د       م وعن د ربھ ة عن ة العالی الدین بسنانھم ولسانھم فكان لھم بذلك األجر العظیم والمنزل
  . نبیھم وعند المسلمین الموحدین جمیًعا

  .ھ وسلموكیف ال یكونون كذلك وھم خیر قرون ھذه األمة كشھادة النبي صلى اهللا علی
لم  : رضي اهللا عنھما قال] ١٠٨[فعن عمران بن حصین  قال النبي صلى اهللا علیھ وس

ونھم    " ذین یل م ال ونھم، ث ران  " خیركم قرني، ثم الذین یل ال عم ي   : ق ر النب ال أدري أذك
ن مسعود     ] ١٠٩[الحدیث... صلى اهللا علیھ وسلم بعد قرنین أو ثالثة  د اهللا ب وعن عب

ي  ن النب ھ ع ي اهللا عن الرض لم ق ھ وس لى اهللا علی ذین  : "ص م ال ي، ث اس قرن ر الن خی
  ].١١٠[الحدیث..." یلونھم، ثم الذین یلونھم 

ي سعید       دیث عن أب ي الح ومما یدل على عظم فضل الصحبة وجاللة شأنھا ما جاء ف
ال تسبوا أصحابي، : "الخدري رضي اهللا عنھ قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ده ل   ي بی ذي نفس دھم وال     فوال د أح ا أدرك م ا م د ذھًب ل أح ق مث دكم أنف و أن أح
  .فھذا الحدیث یدل على أن شأن الصحبة ال یعدلھ شيء] ١١١"[نصیفھ

آیة اإلیمان : "قال رسول صلى اهللا علیھ وسلم: وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ قال
  ].١١٢"[حب األنصار وآیة النفاق بغضھم

حابة      ولقد تواترت األحادیث عن النبي صلى ى فضل الص دل عل اهللا علیھ وسلم فیما ی
د            ة بع ذه األم رون ھ ر ق ونھم خی رامھم وك یھم ووجوب تعظیمھم وإك رضوان اهللا عل

ولقد عقد البخاري ومسلم في صحیحیھما وكذا أھل السنن . النبي صلى اهللا علیھ وسلم
واردة في وغیرھم، كل منھم كتابا لفضائل الصحابة أوردوا فیھ الكثیر من األحادیث ال

  .فضل الصحابة رضوان اهللا علیھم
و زرعة             ول أب لم یق ھ وس حاب رسول اهللا صلى اهللا علی د السلف نحو أص وعن معتق

رازي   لى اهللا     ]: "١١٣[ال حاب رسول اهللا ص ًدا من أص تقص أح ل ین ت الرج إذا رأی
ھ حق،         . علیھ وسلم فاعلم أنھ زندیق ا جاء ب رآن حق، وم وذلك أن الرسول حق والق

وھؤالء یریدون أن یجرحوا شھودنا لیبطلوا الكتاب . أدى إلینا ذلك كلھ الصحابةوإنما 
  ].١١٤"[والسنة والجرح بھم أولى وھم زنادقة

دادي ب البغ ال الخط م  ]: "١١٥[وق دیل اهللا لھ ة بتع ة ومعلوم حابة ثابت ة الص عدال
  :وإخباره عن طھارتھم، واختیاره لھم في نص القرآن، فمن ذلك

  ].١١٦[}ْنُتْم َخْیَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِسُك{: قولھ تعالى
وُل    {: وقولھ تعالى وَن الرَُّس اِس َوَیُك َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا ِلَتُكوُنوا ُشَھَداَء َعَلى النَّ
  ].١١٧[}َعَلْیُكْم َشِھیدًا

ل     اص وقی ھ الخ المراد ب ا ف ان عاًم ظ وإن ك ذا اللف حابة : وھ ي الص و وارد ف دون  ھ
  .غیرھم

ي            {: وقولھ تعالى ا ِف َم َم َجَرِة َفَعِل َت الشَّ َك َتْح ْؤِمِنیَن ِإْذ ُیَباِیُعوَن ِن اْلُم ُھ َع َي اللَّ ْد َرِض َلَق
  ].١١٨[}ُقُلوِبِھْم َفَأْنَزَل السَِّكیَنَة َعَلْیِھْم َوَأَثاَبُھْم َفْتحًا َقِریبًا

اٍن      َوالسَّاِبُقوَن اْلَأوَُّلوَن ِمَن{: وقولھ تعالى وُھْم ِبِإْحَس ِذیَن اتََّبُع اِر َوالَّ اْلُمَھاِجِریَن َواْلَأْنَص
  ].١١٩[}َرِضَي اللَُّھ َعْنُھْم َوَرُضوا َعْنُھ

  ].١٢٠[}َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقوَن ُأوَلِئَك اْلُمَقرَُّبوَن ِفي َجنَّاِت النَِّعیِم{: وقولھ تعالى
  ].١٢١[}َحْسُبَك اللَُّھ َوَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ{: وقولھ تعالى



ًال     {: وقولھ تعالى وَن َفْض َواِلِھْم َیْبَتُغ اِرِھْم َوَأْم ِلْلُفَقَراِء اْلُمَھاِجِریَن الَِّذیَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَی
ُم    َك ُھ دَّاَر     ِمَن اللَِّھ َوِرْضَوانًا َوَیْنُصُروَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ ُأوَلِئ وَُّأوا ال ِذیَن َتَب اِدُقوَن َوالَّ الصَّ

وا        ا ُأوُت ًة ِممَّ ُدوِرِھْم َحاَج ي ُص ُدوَن ِف َواْلِأیَماَن ِمْن َقْبِلِھْم ُیِحبُّوَن َمْن َھاَجَر ِإَلْیِھْم َوال َیِج
ھِ          حَّ َنْفِس وَق ُش ْن ُی ٌة َوَم ْم َخَصاَص اَن ِبِھ ْو َك ِھْم َوَل ى َأْنُفِس ْؤِثُروَن َعَل ُم   َوُی َك ُھ َفُأوَلِئ

  ].١٢٢[}اْلُمْفِلُحوَن
  .في آیات یكثر إیرادھا، ویطول تعدادھا

ي تعظیمھم          ب ف ك،، وأطن ل ذل حابة مث لم الص ھ وس ووصف رسول اهللا صلى اهللا علی
  ....وأحسن الثناء علیھم 

د      اج أح ال یحت زاھتھم ف وجمیع ذلك یقتضي طھارة الصحابة، والقطع على تعدیلھم ون
  ...اهللا تعالى لھم المطلع على بواطنھم إلى تعدیل أحد من الخلق لھ  منھم مع تعدیل

ت الحال          اه ألوجب ا ذكرن یھم شيء مم على أنھ لو لم یرد من اهللا عز وجل ورسولھ ف
اء       ل اآلب وال وقت ذل المھج واألم التي كانوا علیھا من الھجرة، والجھاد، والنصرة، وب

اد   واألوالد، والمناصحة في الدین، وقوة اإلیم دالتھم واالعتق ان والیقین، القطع على ع
د    دھم أب ن بع ون م ذین یجیئ زكین ال دلین والم ع المع ن جمی ل م م أفض زاھتھم، وأنھ لن

  .اآلبدین
  ].١٢٣[وھذا مذھب كافة العلماء ومن یعتد بقولھ من الفقھاء

ك     : "وقال ابن حجر ي ذل م یخالف ف اتفق أھل السنة على أن جمیع الصحابة عدول ول
  ].١٢٤"[ذ من المبتدعة إال شذو

ة  لم،       : "وقال صاحب العقیدة الطحاوی ھ وس حاب رسول اهللا صلى اهللا علی ونحب أص
ر           بغض من بغضھم، وبغی نھم، ون د م رأ من أح نھم، وال نتب وال نفرط في حب أحد م
ر        ھم كف ان، وبغض ن وإحس بھم دی ر وح ذكرھم إال بخی ذكرھم، وال ن ر ی الخی

  ]١٢٥"[وطغیان
ي ال البیھق ائلھم    وإذ: "وق د فض بھم أن یعتق ان فح ن اإلیم حابة م ب الص ر أن ح ا ظھ

اه         ي اإلسالم عن ا ف ل ذي عن ھ، ولك نھم حق ل ذي حق م ا ویعرف لك م بھ رف لھ ویعت
  ولكل ذي منزلة عند الرسول صلى اهللا علیھ وسلم مزلتھ، وینشر محاسنھم 
ع زالتھ     دین عنھم وال یتتب واتھم  ویدعو بالخیر لھم ویقتدي بما جاء في أبواب ال م وھف

ى         ع ضرورة إل ا ال یق ھ، ویسكت عم وال یتعمد تھجین أحد منھم ببث ما ال یحسن عن
  ].١٢٦"[الخوض فیھ فیما كان بینھم وباهللا التوفیق 

ة     ن تیمی الم اب یخ اإلس ال ش وبھم       : "ق المة قل ة س نة والجماع ل الس ول أھ ن أص وم
فھم    ا وص لم، كم ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص حاب رس نتھم ألص ھ  وألس ي قول ھ ف اهللا ب

الى َبُقوَنا        {: تع ِذیَن َس ا الَّ ا َوِإلْخَواِنَن ْر َلَن ا اْغِف وَن َربََّن ِدِھْم َیُقوُل ْن َبْع اُءوا ِم ِذیَن َج َوالَّ
  ].١٢٧[}ِباْلِأیَماِن َوال َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغّلًا ِللَِّذیَن آَمُنوا َربََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف َرِحیٌم

ال تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بیده لو : "اهللا علیھ وسلم في قولھوطاعة النبي صلى 
  ".أن أحدكم أنفق مثل أحد ذھًبا ما بلغ مد أحدھم وال نصیفھ

اع      اب والسنة واإلجم ھ الكت راتبھم فیفضلون من      : ویقبلون ما جاء ب من فضائلھم وم
تح   ل الف ن قب ق م ة -أنف لح الحدیبی و ص ده و   -وھ ن بع ق م ن أنف ى م ل، عل ل، وقات قات

در   ة   -ویقدمون المھاجرین على األنصار، ویؤمنون بأن اهللا قال ألھل ب انوا ثالثمائ وك



وبأنھ ال یدخل النار أحد بایع ] ١٢٨"[اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: "-وبضعة عشر
جرة  ت الش نھم      ] ١٢٩[تح ي اهللا ع د رض ل ق لم، ب ھ وس لى اهللا علی ھ ص ر ب ا أخب كم

  .ف وأربعمائةورضوا عنھ، وكانوا أكثر من أل
ویشھدون بالجنة لمن شھد لھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بالجنة كالعشرة وغیرھم 

  .من الصحابة
ویقرون بما تواتر بھ النقل عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ وعن 
ان، ویربعون            ون بعثم ر، ویثلث م عم ر ث و بك ا أب د نبیھ ة بع غیره من أن خیر ھذه األم

حابة رضي اهللا عنھم         بعل ع الص ا أجم ار وكم ھ اآلث ت، علی ي رضي اهللا عنھم، كما دل
ھ     ي البیع ان ف دیم عثم ى تق ون     ... عل ذین یبغض روافض ال ة ال ن طریق رءون م ویتب

  ].١٣٠"[الصحابة ویسبونھم
ین     : وبعد یھم تب حابة رضوان اهللا عل فھذه نماذج من أقوال السلف ومعتقدھم تجاه الص

رآن والسنة،     مدى اعترافھم بفضلھ ا نصوص الق م ومراتبھم ومنازلھم التي وردت بھ
لم    ھ وس فھم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فبحبھم لرسول اهللا صلى اهللا علی
ك   وحب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لھم، نحبھم ونحفظ لھم فضلھم ونحترم لھم تل

ھم وأن یجمعنا بھم في الجنة على المنزلة التي أنزلوا ایاھا، ونرجوا أن یحشرنا اهللا مع
  .سرر متقابلین

   
ابع  ب الس ض اهللا        : المطل ن أبغ ض م لم بغ ھ وس لى اهللا علی ھ ص ات محبت ن عالم م

  ورسولھ
ر      ل أم تثقالھ ك ھ واس ي دین دع ف نتھ، وابت الف س ن خ ة م اداه، ومجانب ن ع اداة م ومع

  ]١٣١[یخالف شریعتھ
للَِّھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر ُیَوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَلْو ال َتِجُد َقْومًا ُیْؤِمُنوَن ِبا{: قال تعالى

َدُھْم  َكاُنوا آَباَءُھْم َأْو َأْبَناَءُھْم َأْو ِإْخَواَنُھْم َأْو َعِشیَرَتُھْم ُأوَلِئَك َكَتَب ِفي ُقُلوِبِھُم اْلِأیَماَن َوَأ یَّ
اٍت َتْج ْدِخُلُھْم َجنَّ ُھ َوُی ُروٍح ِمْن ْنُھْم  ِب ُھ َع َي اللَّ ا َرِض ِدیَن ِفیَھ اُر َخاِل ا اْلَأْنَھ ْن َتْحِتَھ ِري ِم

  ]١٣٢[}َوَرُضوا َعْنُھ ُأوَلِئَك ِحْزُب اللَِّھ َأال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّھ ُھُم اْلُمْفِلُحوَن
ان  . على المؤمن أن یعادي في اهللا، ویوالي في اهللا: "قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة فإن ك

  .فإن الظلم ال یقطع المواالة اإلیمانیة -وإن ظلمھ  -من فعلیھ أن یوالیھ ھناك مؤ
الى  ال تع َداُھَما    { : ق ْت ِإْح ِإْن َبَغ ا َف ِلُحوا َبْیَنُھَم وا َفَأْص ْؤِمِنیَن اْقَتَتُل َن اْلُم اِن ِم َوِإْن َطاِئَفَت

ى َأمْ      يَء ِإَل ى َتِف ي َحتَّ ا      َعَلى اْلُأْخَرى َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغ ِلُحوا َبْیَنُھَم اَءْت َفَأْص ِإْن َف ِھ َف ِر اللَّ
  ]١٣٣[}ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة 
  .فجعلھم إخوة مع وجود القتال والبغي، وأمر باإلصالح یینھم

  .فالمؤمن تجب مواالتھ وإن ظلمك واعتدى علیك
  .افر تحب معاداتھ وإن أعطاك وأحسن إلیكوالك

رام      ھ هللا فیكون الحب واإلك فإن اهللا سبحانھ بعث الرسل وأنزل الكتب لیكون الدین كل
ھ واب ألولیائ ھ . والث اب ألعدائ ة والعق ي واإلھان ون البغ ل . ویك ي الرج ع ف وإذا اجتم

واالة و  . الواحد خیر وشر وفجور، وطاعة ومعصیة، وسنة وبدعة واب  استحق الم الث
ي  . واستحق المعاداة والعقاب بحسب ما فیھ من الشر. بقدر ما فیھ من الخیر فیجتمع ف



ذا      ذا وھ ھ من ھ ع ل ر   : الشخص الواحد موجبات اإلكرام والخیانة، فیجتم اللص الفقی ك
ق      . تقطع یده لسرقتھ ویعطى من بیت المال ما یكفیھ لحاجتھ ذي اتف ذا ھو األصل ال ھ

  ].١٣٤[علیھ أھل السنة والجماعة
  :فالناس باعتبار الحب والبغض والوالء والبراء ینقسمون إلى ثالثة أصناف

  :من یحب جملة: الصنف األول•        
ال          ا وعم ام علم ھ العظ الم ومبانی ائف اإلس ام بوظ ولھ، وق اهللا ورس ن ب ن آم و م وھ

هللا عنھ واعتقادا، وأخلص أعمالھ وأفعالھ وأقوالھ هللا، وانقاد ألوامره وانتھي عما نھي ا
ول            دم ق ي اهللا وق ي اهللا، وعادى ف ض ف ي اهللا وأبغ ى ف ي اهللا، ووال ورسولھ، وأحب ف

  .رسول اهللا ال على قول كل أحد كائنا من كان
  .من یحب من وجھ ویبغض من وجھ: الصنف الثاني•        

  .وھو المسلم الذي خلط عمال صالحا وآخر سیئا
ر، وال       ھ من الخی ا مع در م ى ق ا یصلح وإذا أردت     فیحب ویوالي عل ر مم بغض أكث  ی

ر،        : الدلیل على ذلك ان یشرب الخم ذي ك حابة وال فھو في قصة ذلك الرجل من الص
ال    ھ رجل وق ھ،      : فأتى بھ إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فلعن ؤتى ب ا ی ر م ا أكث م

  ].١٣٥"[ال تلعنھ فإنھ یحب اهللا ورسولھ "فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
  .من یبغض جملة: الصنف الثالث•        

وھو من كفر باهللا ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم اآلخر، ولم یؤمن بالقدر خیره وشره 
الم            ان اإلس د أرك ر أح د الموت، أو أنك ث بع ر البع دره، وأنك ھ بقضاء اهللا وق ھ كل وأن

لھم الخمسة، أو أشرك اهللا في عبادتھ أحدا من األنبیاء واألولیاء والصالحین، وصرف 
ادة  واع العب ن أن ا م ل   : نوع یم والتوك اء والتعظ وف والرج دعاء والخ ب وال كالح

واالستعانة واالستعاذة واالستغاثة والذبح والنذر واإلنابة والذل والخضوع والخشیة و 
  .الرغبة والرھبة والتعلق

ل        ھ أھ ان علی ا ك ل م ؤمنین، وانتح بیل الم ر س ع غی فاتھ واتب ي أسمائھ وص د ف أو ألح
دع  رة أو     الب الم العش واقض اإلس ھ ن ت ب ن قام ذلك م لة، وك واء المض واألھ
  ].١٣٦"[أحدھا

  .فعلى ھذا التقسیم تتضح صورة الحب والبغض، والوالء والبراء
  .فیوالي ویحب المؤمن المستقیم على دینھ والء وحبا كاملین

ا   داوة وبغض ادون ع دین ویع ركین، والمرت دین والمش رة والملح ادي الكف رء ویع ویتب
  .املینك

ادى          ان، ویع ده من اإلیم ا عن والي بحسب م وأما من خلط عمال صالحا وآخر سیئا فی
  .بحسب ما ھو علیھ من الشر

   
  من عالمات محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم الزھد في الدنیا: المطلب الثامن

دم الركون          دائدھا، وع ى ش دنیا والصبر عل ي ال د ف إن من عالمات محبة النبي فالزھ
ھ   . وملذاتھاإلى زخرفھا  ان علی ا ك . وذلك افتداء بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم واتباعا لم

ن    اف م ھ للكف دنیا وحب ور ال ي أم ده ف لم زھ ھ وس لى اهللا علی فاتھ ص ن ص ان م د ك فلق
  .العیش وإیثاره  اآلخرة على األولى



  ].١٣٧"[كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل: "فھو القائل صلى اهللا علیھ وسلم
وم صائف     : "لقائلوھو ا ي ی ] ١٣٨[مالي وللدنیا إنما مثلي ومثل الدنیا كراكب سار ف

  ].١٣٩"[فاستظل تحت شجرة ثم راح وتركھا
  .والزھد المقصود ھنا ھو الزھد الشرعي ال الزھد البدعي

ة  ن تیمی الم اب یخ اإلس ال ش د: "ق ع : الزھ ا ال ینف و عم ھ . ھ اء نفع ا النتف ھ . إم أو لكون
فالزھد . ما ھو أنفع منھ، أو محصل لما یربو ضرره على نفعھمرجوحا، ألنھ مفوت ل

ا  . من باب عدم الرغبة واإلرادة في المزھود فیھ فالواجبات والمستحبات ال یصلح فیھ
د ق     . الزھ ا حم د فیھ ة فالزھ ة أو الراجح افع الخالص ذا المن ات  . وك ا المحرم أم

ات       ذا المباح د وك ا الزھ لح فیھ ات فیص د   وال]. " ١٤٠"[والمكروھ ین الزھ رق ب ف
  .ترك ماال ینفع في اآلخرة: أن الزھد: والورع

  ]١٤١"[فھو ترك ما یخشى ضرره في اآلخرة: وأما الورع
  ]١٤٢"[والقلب المعلق بالشھوات ال یصلح لھ زھد وال ورع"

  :والزھد أنواع
  .زھد في الحرام وھو فرض عین   -١
  .زھد في الشبھات، وھو بحسب مراتب الشبھة   -٢

  .ت التحق بالواجبفإن قوی
  .وإن ضعفت كان مستحبا

اء       : زھد في الفضول   -٣ ي من الكالم والنظر والسؤال واللق وھو الزھد فیما ال یغن
  .وغیره

  .زھد في الناس أي فیما عندھم   -٤
  .زھد في النفس بحیث تھون علیھ تفسھ في اهللا، وھذا أصعب األنواع وأشقھا   -٥
  .زھد فیما سوى اهللا وفي كل ما شغلك عنھزھد جامع لذلك كلھ وھو ال   -٦

  ].١٤٣[إخفاء الزھد، وأصعبھ الزھد في الحظوظ: وأفضل الزھد
  :والزھد الشرعي ینقسم باعتبار حكمھ إلى قسمین

ي الحرام        : القسم األول منھ د ف و الزھ لم وھ ى كل مس اني   . ما ھو فرض عل م الث القس
ي الشھوات    ما ھو مستحب وھو الزھد في المكروه وفضول ال: منھ نن ف مباحات والتف

  .المباحة، وھو على درجات في االستحباب بحسب المزھود فیھ
   

  :مفھوم الزھد في الدنیا
وده صفرا   راد   . لیس المراد بالزھد في الدنیا تخلیتھا من الید وإخراجھا، وقع ا الم وإنم

ا  إخراجھا من القلب بالكلیة بحیث ال یلتفت الزاھد إلیھا وال یدعھا تساكن قلب ھ وإن كان
  .في یده

ك         ا من قلب د أن تتركھ ا الزھ ك، وإنم ي قلب فلیس الزھد أن تترك الدنیا من یدك وھي ف
  .وھي في یدك

دا   وھذا كحال سید ولد آدم ال حین فتح اهللا علیھ من الدنیا ما فتح، فلم یزده ذاك إال زھ
  .فیھا



دھم ا       ذي یضرب بزھ ز ال د العزی ن عب ع أن   وكحال الخلفاء الراشدین وعمر ب ل م لمث
  .خزائن األموال تحت أیدیھم

  :والذي یصحح ھذا الزھد ثالثة أشیاء
ا : أحدھا -١ وا  {: علم العبد أنھا ظل زائل، وخیال زائر، وأنھا كما قال تعالى فیھ اْعَلُم

َأمْ          ي اْل اُثٌر ِف َنُكْم َوَتَك اُخٌر َبْی ٌة َوَتَف ٌو َوِزیَن ٌب َوَلْھ دُّْنَیا َلِع ِل   َأنََّما اْلَحَیاُة ال َأْوالِد َكَمَث َواِل َواْل
اً  ا من   ] ١٤٤[}َغْیٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر َنَباُتُھ ُثمَّ َیِھیُج َفَتَراُه ُمْصَفّرًا ُثمَّ َیُكوُن ُحَطام ونحوھ

  .اآلیات
ا عن سوء       ]  ١٤٥[}َمَتاُع اْلُغُروِر{وسماھا سبحانھ  ا وأخبرن رار بھ ونھي عن االغت

  .ل مصارعھم وذم من رضي بھا واطمأن إلیھاعاقبة المغترین بھا، وحذرنا مث
اني -٢ اء،    : الث ي دار البق را، وھ ل خط درا وأج ا ق م منھ ا دارا أعظ ھ أن وراءھ علم

  .فالزھد فیھا لكمال الرغبة فیما ھو أعظم منھا
  .معرفتھ بأن زھده فیھا ال یمنعھ شیئا كتب لھ منھا: الثالث -٣

  .ھاوأن حرصھ علیھا ال یجلب لھ ما لم یقض لھ من
ھ          ي حرصھ وتعب ا سیأتیھ، وبق م أن مضمونھ منھ دره، وعل فمتى تیقن ذلك ثلج لھ ص

  .وكده ضائعا والعاقل ال یرضى، لنفسھ بذلك
  ].١٤٦"[فھذه األمور الثالثة تسھل على العبد الزھد فیھا ویثبت قدمھ في مقامھ

   
  :الزھد البدعي

وا الكسب   ذوا     وھو الذي علیھ حال كثیر من المتصوفة الذین ترك م یأخ واالكتساب ول
رزق  فأصبحوا  . باألسباب، وانقطعوا انقطاعا تاما عن الوسائل المشروعة لتحصیل ال

بذلك عالة على الناس یتكففونھم ویعیشون على صدقاتھم وزكاتھم وأوقافھم، وصاروا 
  :عضوا أشل في مجتمعاتھم، فأوقعوا أنفسھم في محاذیر كثیرة منھا

  .التي نھى الشارع الحكیم عنھادخولھم في الرھبانیة    -١
  مخالفتھم ألوامر اهللا لعباده بالسعي في األرض وطلب الرزق الحالل   -٢
د            -٣ ذلك الوعی رزق فاستحقوا ب ب ال ى طل درتھم عل ع ق وقوعھم في مسألة الناس م

  .الشدید الوارد في ھذا الشأن
و    فالواجب على المسلم الحذر من مشابھة ھؤالء في أحوالھم فالزھد ا ا ھ لمشروع إنم

ود   ي المفق ي الموجود      . قلة الرغبة في الموجود ال قلة الرغبة ف ة ف ة الرغب ة قل وعالم
ل       : فخالصة القول. إنفاقھ في سبیل اهللا ا من دلی د لھ إنھ من المعلوم أن كل دعوى الب

  .علیھا، لیثبت صدقھا ویؤكدھا ویبرھن علیھا
  ]١٤٧[}ْنُتْم َصاِدِقیَنُقْل َھاُتوا ُبْرَھاَنُكْم ِإْن ُك{: قال تعالى

وكذا الحال في دعوى محبة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم البد لمدعي ھذه المحبة من 
ھ    ا قال دق م د       . عالمات وأدلة تؤكد دعواه وتبرھن ص ة تع ات وأدل دم من عالم ا تق وم

  .أبرز وأھم العالمات التي تدلل وتبرھن على صحة تلك الدعوى
ى      وعلى العموم فكل عمل یعملھ ا یال عل ك دل د ذل ھ یع لمسلم مما حث الشارع على فعل

ل وإرادة     ك العم ي ذل محبة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، شریطة تحري اإلخالص ف
  .وجھ اهللا تعالى بھ



ا            ى تطبیقھ ة وحرصھ عل ات المحب لم بعالم زام المس در الت ھ بق وعلى ھذا األساس فإن
  .ة إیمانھ كذلكتتحدد درجة محبتھ للنبي صلى اهللا علیھ وسلم ودرج

زداد بالطاعات       وم ی ا ھو معل فمحبتھ ھمسا ھي جزء من أجزاء اإلیمان، واإلیمان كم
ي نقص بالمعاص ات. وی ك العالم زام بتل دار االلت ة بمق زداد المحب دار . فت نقص بمق وت

  .البعد عنھا
   

  التحذیر من عالمات المحبة البدعیة: المطلب التاسع
لم     یظن البعض من الناس أن لھ الحق ف ھ وس ي صلى اهللا علی ي التعبیر عن محبتھ للنب

د الشرع وأصولھ        ك قواع ي ذل بما یراه ویستحسنھ من األمور، من غیر أن یراعي ف
ذا        ي ھ ق التشریع ف ا ح ھ جاعال لھ ع عواطف راه منساقا م اس ت ن الن نف م ذا الص وھ

ض مرا    . الدین ى بع ھ إل ل ب ب  فتراه یغلو في حق النبي صلى اهللا علیھ وسلم حتى كم ت
ة ائم  . األلوھی د العظ ى ح ل إل ورا تص ن اهللا أم ي دی دع ف راه یبت ى . وت دم عل راه یق وت

م     . الشركیات والكفریات د حك لم ولق ھ وس وكل ذلك بدعوى، محبة النبي صلى اهللا علی
الى       ال تع ذا الصنف فق ى ھ َواُه      { : اهللا عز وجل بالضالل عل َع َھ ِن اتََّب لُّ ِممَّ ْن َأَض َوَم

  ].١٤٨[}َن اللَِّھِبَغْیِر ُھدًى ِم
دي اهللا       ذین لھ وا ناب د وأن یكون ا، الب ون لھ وائھم المحكم واطفھم وأھ المتبعون لع ف
المتمثل في الكتاب والسنة، واللذین یشتمالن على قواعد ھذا الدین وأصولھ والتي من 
اھره      تى مظ و بش ریم الغل ھ، وتح داث فی دین واإلح ي ال داع ف ریم االبت منھا تح ض

  .الشرك بمختلف صوره وألوانھ وأشكالھ، وتحریم
تقیم   راط المس ن الص داھم ع وایتھم وبع اللھم وغ م اهللا بض ذلك حك ال . ول ري بأمث فح

یھم صلى     ھؤالء أن یقلعوا عن غیھم، وأن یتحكموا في عواطفھم كتاب ربھم وسنة نب
  .اهللا علیھ وسلم

ا ش      ق م ي  فمحبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم من الدین، وتحقیقھا یكون عن طری رع ف
ھ   ھذا الدین، ال عن طریق البدع وما تھواه النفوس فالبدع قد حذرنا نبینا صلى اهللا علی

یس  " إیاكم ومحدثات األمور: "وسلم منھا بقولھ وھذا الحدیث یعني في ھذا المقام أن ل
ي ال           ھ النب ا جاء ب لم إال بم ھ وس ي صلى اهللا علی ة النب ألحد الحق في التعبیر عن محب

  .ن یدرك ھذا األمر ولیحذر من سبل أھل الضالل واالنحراففعلى المسلم أ
الى ال تع ْن    {: ق ْم َع رََّق ِبُك ُبَل َفَتَف وا السُّ اتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُع َتِقیمًا َف َراِطي ُمْس َذا ِص َوَأنَّ َھ

  ].١٤٩[}َسِبیِلِھ
ھ  وإن الناظر في أحوال أولئك المفتونین بالبدع تحت دعوى محبة النبي صلى اهللا ع لی

وسلم یجد أنھم قد رغبوا في تلك األمور المبتدعة ألنھا أمور ال مشقة فیھا على النفس 
ھم            ى نفوس ق عل ي تش ات الت ال والطاع ن األعم یھم م ب عل ا یج دال مم ا ب فجعلوھ
يء       ي مظاھر التعظیم اللساني المل الضعیفة المریضة، فالمحبة عند ھؤالء تنحصر ف

اع  رن باالجتم رك والمقت الغلو والش ض     ب ي بع و ف ذي ال یخل ام وال د الطع ى موائ عل
  .األحیان من المنكرات والمحرمات

ویحق للمرء أن یتساءل أي محبة ھذه التي تجیز لھؤالء أن یبتدعوا في دین اهللا بزیادة 
ة   أو نقص أو تغییر أو تبدیل؟ الشك أن فعل ھذه األمور یناقض المحبة ویضادھا جمل



ة     وتفصیال، وال عذر لفاعلھا فیما أ ة، فحسن النی قدم علیھ وإن كان فعل ذلك بحسن نی
ال یبیح االبتداع في الدین، فلقد كان جل ما أحدث أھل الملل قبلنا من التغییر في دینھم 
ھ       ا جاءت ب ر م ى غی عن حسن نیة، فمازالوا على حالھم تلك حتى صارت أدیانھم عل

  .رسلھم
دع ت    ك الب دا لمشائخھ أو عشیرتھ أو    ومما یؤسف لھ أن كثیرا من الناس یتمسك بتل قلی

إلى غیر ذلك من العصبیات الجاھلیة التي ما أنزل اهللا بھا من سلطان والتي . أھل بلده
  .أعمت بصائر الكثیر منھم وأضلتھم عن سبیل اهللا

ولقد كان من الحري بھؤالء أن یقتدوا بصحابة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، الذین 
انوا أحرص      كانوا أشد األمة محبة للنبي ھ وك ا ل صلى اهللا علیھ وسلم، وأشدھم تعظیم

د  . الناس على الخیر ممن جاء بعدھم، والذین بذلوا أنفسھم وأموالھم في ھذا السبیل فلق
ھ         ي صلى اهللا علی اع النب ى اتب یھم حرصھم عل كان من سنن الصحابة رضوان اهللا عل

ا یك    ا إنم ھ    وسلم ألنھم یؤمنون بأن منشأ محبتھ وثباتھا قوتھ ھ صلى اهللا علی ون بمتابعت
  .وسلم في أقوالھ وأفعالھ وسلوكھ وتصرفاتھ

كما أنھم یؤمنون بأن االبتداع في الدین یضاد تلك المحبة وینافیھا ولذلك لم یعھد عنھم 
ا             لم كم ھ وس ي صلى اهللا علی تھم للنب ار محب د أنفسھم إلظھ أنھم ابتدعوا أشیاء من عن

ھ    ابتدع المتأخرون ما ابتدعوه من ال ھ صلى اهللا علی بدع تحت ستار المحبة والتعظیم ل
فإذا كان ھذا ھو شأن الصحابة فیما أثر عنھم من اآلثار وھم المشھود لھم بأنھم . وسلم

اء    ن ج ع م ال یس لم، أف ھ وس لى اهللا علی ي ص ا للنب ة وتعظیم لھا محب ة وأفض د األم أش
بعدھم، والتي لم یأذن  بعدھم ما وسعھم، فیتركوا تلك األمور المبتدعة التي أحدثت من

حابھ        ھ وسلم،من وال من عمل أص بھا اهللا ولم تكن من ھدي رسول اهللا صلى اهللا علی
ال       حابة رضي اهللا عنھم، ف رضي اهللا عنھم وأرضاھم، ومن لم یتسع لھ ما اتسع للص

  .وسع اهللا علیھ في الدنیا وال في اآلخرة
ال   ادة ق ن قت ھ    : فع ي اهللا عن عود رض ن مس ال اب ن ك : "ق أس   م یا فلیت نكم متأس ان م

ا      ا علم ا، وأعمقھ ة قلوب بأصحاب محمد صلى اهللا علیھ وسلم، فإنھم كانوا أبر ھذه األم
ھ   وأقلھا تكلفا وأقومھا ھدیا وأحسنھا حاال، قوم اختارھم اهللا لصحبة نبیھ صلى اهللا علی

ى ال    انوا عل إنھم ك دى  وسلم، وإقامة دینھ، فاعرفوا لھم فضلھم واتبعوھم في آثارھم ف ھ
  ].١٥٠"[المستقیم

  ثواب محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم: المبحث الثاني
  :ویشتمل على تمھید ومطلبین

  تمھید
اة اهللا       اء مرض ھ ابتغ ك كل ل ذل ادات یفع ائر العب ات وس ھ للطاع ھ بفعل لم أن ؤمن المس ی

  .ورجاء ما عنده من الثواب العاجل في الدنیا واآلجل في اآلخرة
ھ     ذلك ألن كل عمل صالح مشرو ى أھل طاعت ع لھ ثمرة، فاهللا سبحانھ كریم یجود عل

الھم   ات أعم م درج اعف لھ ي فیض لھ ف یھم بفض ن عل ھ، ویم الى. وعبادت ال تع : ق
ِر         { اُء ِبَغْی ْن َیَش ْرُزُق َم ُھ َی ِلِھ َواللَّ ْن َفْض َدُھْم ِم وا َوَیِزی ا َعِمُل َن َم ُھ َأْحَس ِزَیُھُم اللَّ ِلَیْج

  ].١٥١[}ِحَساٍب
  ].١٥٢[}َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُھ َعْشُر َأْمَثاِلَھا{: وقال تعالى



  ].١٥٣[}َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُھ َخْیٌر ِمْنَھا{: وقال تعالى
د حالوة            ذوق العب ا ی ى اهللا عز وجل، فبھ ا إل اد وأحبھ ال العب والمحبة من أفضل أعم

أن یكون اهللا ورسولھ  : نثالث من كن فیھ وجد حالوة اإلیما"اإلیمان كما في الحدیث 
ر       ي الكف ود ف ره أن یع ھ إال هللا، وأن یك أحب إلیھ مما سواھما، وأن یحب المرء ال یحب

  ].١٥٤"[بعد أن أنقذه اهللا منھ كما یكره أن یقذف في النار
دیث  ع هللا      : "وبھا یستكمل اإلیمان كما في الح ض هللا وأعطى هللا ومن من أحب هللا وأبغ

  .]١٥٥"[فقد استكمل اإلیمان
  وھي من أفضل اإلیمان كما في حدیث معاذ بن جبل رضي اهللا عنھ أنھ سئل 

  رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن أفضل اإلیمان؟
ال ر         : "ق ي ذك انك ف ل لس ي اهللا وتعم بغض هللا ف ب هللا وت ان أن تح ل اإلیم أفض

دی          ]. ١٥٦..."[اهللا ن ال ة م ذه الدرجة الرفیع ة لھ ین اكتساب المحب ث تب ذه األحادی ن فھ
ال           وال واألعم ھ من األق ا یحب ة م ة اهللا ومحب ى المؤمن محب ات عل فمن أعظم الواجب
ي آدم      الحي بن ة وص اء والمالئك خاص كاألنبی ن األش ھ م ا یحب ة وم اھرة والباطن الظ

مع وجوب . ومواالتھم، وبغض ما یبغضھ اهللا من األقوال واألعمال الظاھرة والباطنة
  .محاب وإیثار مرضاتھ على حظوظ النفستقدیم محبة اهللا تعالى على جمیع ال

  .ولقد دلت النصوص على عظم ثواب المحبة ومدى نفع ثمرتھا
لم         ھ وس ة رسولھ صلى اهللا علی ة اهللا ومحب اول محب والحدیث ھنا عن ثمرة المحبة یتن

  .وذلك لما بین األمرین من التالزم
  .فمحبة اهللا ال تتم إال بمحبة ما یحبھ اهللا وكراھة ما یكرھھ

ھ،    وال ا نھي عن  طریق إلى معرفة ما یحبھ وما یكرھھ إال بإتباع ما أمر بھ واجتناب م
دیقھ       لم وتص ھ وس فصار من لوازم محبتھ سبحانھ وتعالى محبة رسولھ صلى اهللا علی

الى     ال تع لم ق ھ وس ْل  {: ومتابعتھ، ولھذا قرن اهللا محبتھ ومحبة رسولھ صلى اهللا علی ُق
اَرٌة      ِإْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَن ا َوِتَج َواٌل اْقَتَرْفُتُموَھ یَرُتُكْم َوَأْم ْم َوَعِش اُؤُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُك

ِبیِلِھ   ي َس اٍد ِف وِلِھ َوِجَھ ِھ َوَرُس َن اللَّ ْیُكْم ِم بَّ ِإَل ْوَنَھا َأَح اِكُن َتْرَض اَدَھا َوَمَس ْوَن َكَس َتْخَش
  ].١٥٧[}ْمِرِه َواللَُّھ ال َیْھِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقیَنَفَتَربَُّصوا َحتَّى َیْأِتَي اللَُّھ ِبَأ

ھ  : "وورد مثل ذلك في كالم النبي صلى اهللا علیھ وسلم كما في حدیث ثالث من كن فی
. الحدیث" ٠٠٠وجد بھن حالوة اإلیمان، أن یكون اهللا ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما 

ب، و  ن الح ال م ذلك أن ك ھ ك ارة إلی در اإلش ا تج وق  ومم ي حق دیق ھ ان والتص اإلیم
فاهللا سبحانھ وتعالى كما أوجب اإلیمان بھ على خلقھ أوجب . مشتركة بین اهللا ورسولھ

  .}آِمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ{: كذلك علیھم اإلیمان برسولھ صلى اهللا علیھ وسلم قال تعالى
  }َأَحبَّ ِإَلْیُكْم ِمَن اللَِّھ َوَرُسوِلِھ...{: تال تعالى

  ]١٥٨[}َقاُلوا َھَذا َما َوَعَدَنا اللَُّھ َوَرُسوُلُھ{: الحال بالنسبة للتصدیق قال تعالى وكذا
  :وقد نظم ابن القیم رحمھ اهللا ھذا في نونیتھ حیث قال

  والحب واإلیمان والتصدیق ال  ]١٥٩[یختص بل حقان مشتركان
ا ھو أخروي      ا م وي، ومنھ عرض لكال  وسن . وثمار محبة اهللا ورسولھ منھا ما ھو دنی

  .النوعین لیعلم المسلم عظم فضل اهللا على عباده المحبین لھ و لرسولھ
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ل       ن فع وارح م ي الج ھ ف ا تورث و م دنیا ھ اة ال ذه الحی ي ھ ة ف ار المحب م ثم ن أعظ م
  .للطاعات والقربات مما یرضي اهللا عز وجل ویكسب محبتھ

حبة من القلب واستغرق بھا واستولت علیھ لم تنبعث الجوارح إال   فمتى ما تمكنت الم
ا       ا عن مرادھ إیرادة موالھ ذ ب إلى رضا الرب وطاعتھ، وصارت النفس مطمئنة حینئ

  . وھواھا، فمن أحب اهللا لم یكن شيء عنده آثر من رضاه
إذا    "وھذا ھو معنى الحدیث اإللھي  ھ، ف ى أحب ل حت  وال یزال عبدي یتقرب إلي بالنواف

أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع بھ، وبصره الذي یبصر بھ ویده التي یبطش بھا ورجلھ 
  ].١٦٠[الحدیث"التي یمشى بھا

فالمحبة الصادقة شجرة في القلب عروقھا الذل للمحبوب، وساقھا معرفتھ، وأغصانھا 
  ].١٦١[خشیتھ، وورقھا الحیاء منھ، وثمرتھا طاعتھ، ومادتھا التي تسقیھا ذكره

تمأل القلب ذال هللا وتكسبھ معرفة وخشیة وخوفا وحیاء من اهللا تبارك وتعالى،  فالمحبة
لتثمر بذلك طاعتھ وامتثال أوامره واجتناب نواھیھ وخشیتھ في السر والعالنیة، وثمار 

ا  ى وأعظمھ د وال تحص ة ال تع ع   : الطاع ود وأرف رف مقص ذا أش د وھ ة اهللا للعب محب
  .وثمرة لمحبتھ هللا عز وجلثوابا .درجة وأعظم مقام ینالھ العبد

وقد یظن البعض أن الغایة ھي أن تحب هللا، ولكن األمر خالف ذلك، فالغایة أن یحبك 
ى   اهللا عز وجل ولیست الغایة أن تحب اهللا عز وجل، فالمؤمن یسعى لھذه الغایة ویتمن

اتَِّبعُ    {: تحققھا  والفوز بھا قال تعالى َھ َف وَن اللَّ ُتْم ُتِحبُّ ْر    ُقْل ِإْن ُكْن ُھ َوَیْغِف ْبُكُم اللَّ وِني ُیْحِب
  ].١٦٢[}َلُكْم ُذُنوَبُكْم

د     } ُیْحِبْبُكُم اللَُّھ َوَیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم{فاآلیة ھنا إشارة إلى ثمرة المحبة  یم عن ن الق ال اب ق
فجعل سبحانھ متابعة رسولھ سببا لمحبتھم لھ، وكون العبد محبوبا هللا أعلى "ھذه اآلیة 
  ].١٦٣"[محبا هللا، فلیس الشأن أن تحب اهللا ولكن الشأن أن یحبك اهللامن كونھ 

  
ھ،          ؤمنین، ویحبون اده الم ھ یحب عب ز بأن ھ العزی ي كتاب وقد وصف اهللا سبحانھ نفسھ ف

ووصف نفسھ بأنھ الودود ]. ١٦٤[}َوالَِّذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحّبًا ِللَِّھ{وأخبر أنھم أشد حبا هللا 
وُر ا { َوُدودُ َوُھَو اْلَغُف ود         ] ١٦٥[}ْل و ی ود خالص الحب، فھ ب، وال و الحبی ودود ھ وال

  ].١٦٦[عباده المؤمنین ویودونھ
قال ] ١٦٧[}ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسَیْجَعُل َلُھُم الرَّْحَمُن ُوّدًا{: وقال تعالى

  ].١٦٨[بعض السلف في تفسیرھا یحبھم ویحببھم إلى عباده
ال    فالفوز  ھ ق ك رضي اهللا عن ال  رسول   : بمحبة اهللا فیھ الخیر كلھ فعن أنس بین مال ق

د  : "اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فیما یرویھ عن ربھ عز وجل أنھ قال من أھان لي ولیا فق
دي        زال عب ھ، وال ی ا علی ا افترق ل أداء م بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمث

ذي         یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ، فإ ھ وبصره ال ذي یسمع ب ت سمعھ ال ھ كن ذا أحببت
ي       ي یبصر وب ي یسمع وب یبصر بھ، ویده التي یبطش بھا، ورجلھ التي یمشي بھا، فب
رددت عن              ا ت ھ، وم ئن استعاذني ألعیذن ھ ول ئن سألني ألعطن ي یمشى، ول بطش وب ی
 شيء أنا فاعلھ ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن یكره الموت وأكره مساءتھ والبد

  ].١٦٩"[لھ منھ



ده        اءة عب الى لمس رب تع ة ال ى كراھ ف اقتض ة كی ي الكراھ ة ف ال الموافق ل كم فتأم
ي قضاء         ھ ف ف اقتضى موافقت ة كی ال الموافق بالموت لما كره العبد مساخط ربھ، وكم
ي   حوائجھ وإجابة طلباتھ وإعاذتھ مما استعاذ بھ، كما قالت عائشة رضي اهللا عنھا للنب

  ].١٧٠"[ما أرى ربك إال یسارع في ھواك" :صلى اهللا علیھ وسلم
دھا   " فبي یسمع وبي، یبصر وبي یبطش وبي یمشي"في قولھ " الباء"وتأمل  ف تج كی

ھ         "مبینة لمعنى قولھ  ذي یبصر ب ھ وبصره ال ذي یسمع ب ت سمعھ ال خ  ... كن إن  " ال ف
سمع سمع باهللا، وإن أبصر  أبصر بھ، وإن بطش بطش بھ، وإن مشى مشى بھ، وھذا 

: وقولھ تعالى] ١٧١[}ِإنَّ اللََّھ َمَع الَِّذیَن اتََّقْوا َوالَِّذیَن ُھْم ُمْحِسُنوَن{: ق قولھ تعالىتحقی
  ]١٧٣[}َوَأنَّ اللََّھ َمَع اْلُمْؤِمِنیَن{: وقولھ تعالى] ١٧٢[}َوِإنَّ اللََّھ َلَمَع اْلُمْحِسِنیَن{

ھ، و  أداء فرائض ة ب ده متعلق ھ لعب ل محبت ف جع ذلك كی ل ك ل وتأم ھ بالنواف رب إلی التق
ھ    ا مع بعدھا ال غیر، وفي ھذا تعزیة لمدعي محبتھ بدون ذلك أنھ لیس من أھلھا، وإنم

  ].١٧٤[األماني الباطلة والدعاوي الكاذبة
ي         ھ ف ول ل ھ ووضع القب ي السماء ل ومما ینالھ العبد كذلك من محبة اهللا لھ محبة من ف

  .أھل األرض
ھ أن ر     رة رضي اهللا عن ي ھری ال     فعن أب لم ق ھ وس إذا أحب اهللا  : "سول صلى اهللا علی

ي   العبد نادى جبریل إن اهللا یحب فالنا فأحبوه فیحبھ أھل السماء ثم یوضع لھ القبول ف
  ].١٧٥"[أھل األرض 

ھ   : "وفي لفظ لمسلم ا فأحب ال " إن اهللا إذا أحب عبدا دعا جبریل فقال إني أحب فالن : ق
. إن اهللا یحب فالنا فأحبوه فیحبھ أھل السماء  فیحبھ جبریل ثم ینادي في السماء فیقول 

  ].١٧٦[الحدیث... " ثم یوضع لھ القبول في األرض: قال
ال   الح ق ي ص ن أب ھیل ب ن س لم ع ر لمس ظ آخ ي لف د : وف ن عب ر ب ر عم ة فم ا بعرف كن

ھ    اس ینظرون إلی ي  . العزیز وھو على الموسم فقام الن ت ألب ي أرى اهللا    : فقل ت إن ا أب ی
  .زیزیحب عمر بن عبد الع

  وما ذاك؟: قال
  .لما لھ من الحب في قلوب الناس: قلت
إني سمعت أبا ھریرة رضي اهللا عنھ یحدث عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : فقال

  ]١٧٧[ثم ذكر الحدیث
   

  ثواب المحبة في اآلخرة: المطلب الثاني
ي و   ردت أما على صعید الثواب األخروي فمن أعظم ما ورد في ذلك تلك البشارة الت

وا    م یفرح یھم ول وان اهللا عل حابة رض ا الص ر لھ ي استبش ا والت ي كلھ ان النب ى لس عل
  .بشيء بعد اإلسالم أشد من فرحھم بھا

ال  ھ ق ي اهللا عن ك رض ن مال س ب ن أن ھ  : فع لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس ل إل اء رج ج
  "وما أعددت للساعة؟ : "یا رسول اهللا متى الساعة؟ قال: وسلم، فقال

  ".فإنك مع من أحببت: "قال.  ورسولھحب اهللا: قال
لم   : قال أنس ھ وس ك  "فما فرحنا بعد اإلسالم فرحا أشد من قول النبي صلى اهللا علی فإن

  ".مع من أحببت 



ل      : قال أنس م أعم م وإن ل أرجو أن أكون معھ فأنا أحب اهللا ورسولھ وأبا بكر وعمر ف
  ].١٧٨[بأعمالھم

ال      ھ ق ن مسعود رضي اهللا عن ى رسول اهللا صلى اهللا      : "وعن عبد اهللا ب جاء رجل إل
ال              م؟ ق ا یلحق بھ ا ولم ي رجل أحب قوم رى ف ف ت ا رسول اهللا كی علیھ وسلم فقال ی

  ].١٧٩"[المرء مع من أحب"رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
ة اهللا          ھ محب ت فی ن تحقق ى أن م ا بمعن ة جمیعھ ة لألم رى عام ذه البش ك أن ھ والش

ھ   ورسولھ فھو مستحق لتلك البشرى ، ولكن مما یجدر التنبیھ علیھ ھھنا مرة أخرى أن
ال یكفي مجرد دعوى محبة اهللا ومحبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم باللسان فقط بل البد 
ي صلى اهللا            ة النب ة، فمرافق ق المحب ى تحقی ا یوصل إل ل م ھ، وك من تحقیق المتابعة ل

ا، و    اد ممن یطلبھ یس من شرط     علیھ وسلم في الجنة البد أن یصاحبھا اجتھ ان ل إن ك
ا     لم ومم ھ وس ذلك االجتھاد في الطاعة أن یصل إلى درجة اجتھاد النبي صلى اهللا علی

ن كعب األسلمي    ال  ]  ١٨٠[یشھد لھذا ویؤكده ما ورد في حدیث ربیعة ب ھ ق ت  : أن كن
  ".سل: "أبیت عند النبي صلى اهللا علیھ وسلم فأتیتھ بوضوئھ وحاجتھ فقال لي

ك؟  : " فقال. ألك مرافقتك في الجنةیارسول اهللا أس: فقلت ت ". أو غیر ذل . ھو ذاك : قل
  ].١٨١"[فأعني على نفسك بكثرة السجود: "قال

ر      ة أن یكث ي الجن ھ ف فطلب النبي صلى اهللا علیھ وسلم من الصحابي الذي سأل مرافقت
ذه       ى ھ وب ممن أراد أن یصل إل من صالة النافلة، وفي ھذا دلیل على أن العمل مطل

  .لعظیمة وأن مجرد تمني القلب وقول اللسان ال یكفي لتحقیق ذلكاألمنیة ا
اع        ق باتب ة متعل ي الجن لم ف ھ وس ومما یؤكد أن نوال شرف مرافقة النبي صلى اهللا علی

الى  ُھ          {: شریعتھ وطاعتھ، قولھ تع َم اللَّ ِذیَن َأْنَع َع الَّ َك َم وَل َفُأوَلِئ َھ َوالرَُّس ِع اللَّ ْن ُیِط َوَم
اً  َعَلْیِھْم ِمَن ومن  ] ١٨٢[}النَِّبیِّیَن َوالصِّدِّیِقیَن َوالشَُّھَداِء َوالصَّاِلِحیَن َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفیق

ھ    ا دل علی الثواب األخروي الذي ینالھ المحب هللا ولرسولھ ھو غفران الذنوب وھذا م
  ] ١٨٣[}اللَُّھ َوَیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّھ َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكُم{: قولھ تعالى

ى        ھ عل ة نبی ھ ومحب وا محبت ذین حقق فأخبر سبحانھ في ھذه اآلیة عن مغفرتھ لذنوب ال
م     دھم إن ھ ھ، إذ وع ل محبت ى أھ ا عل تن اهللا بھ ة ام ذه من نھم، وھ وب م ھ المطل الوج

م ذ      ى فعلھ ھ یجزیھم عل ك، ویكرمھم   اتبعوا رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم وأطاعوه أن ل
نھم           و ع أن یمح ة ب ة العالی یم والمنزل رف العظ ك الش وج ذل م ویت ھ لھ رف محبت بش

  .خطایاھم ویكفر عنھم سیئاتھم التي اكتسبوھا
رین أي    ذین األم ول ھ ك أن حص ة"والش رة"و " المحب ى   " المغف ا یتمن ة م ا غای ھم

  .المؤمن الفوز بھ، فأي فوز أعظم وأكبر من الفوز برضى اهللا وغفرانھ
یم  ومن  . فرضى اهللا ھو سبیل كل نعیم دائم مقیم، وغفرانھ ھو األمان من كل عذاب أل

ات              د عالم ذي ھو أح ره ال واب ذك ي ث ا ورد ف لم م ھ وس ھ صلى اهللا علی ثمرات محبت
: ودالئل محبتھ فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال

ھ      " د ة صلى اهللا علی ي واح اء،     ] ١٨٤"[عشرا من صلى عل ا الثن ا ھن والصالة معناھ
ده   ره ویزی ي ذك ن اهللا أن یعل لم وإرادة م ھ وس لى اهللا علی ول ص ى الرس اء عل ي ثن فھ
ھ       ى رسول اهللا صلى اهللا علی ى عل تعظیما وتشریفا والجزاء من جنس العمل، فمن اثن



ھ        د تشریفھ وتكریم ھ ویزی ي علی أن یثن ھ ب ذه فھ ]. ١٨٥[وسلم جزاه اهللا من جنس عمل
  .ثمرة من ثمرات الذكر الذي ھو عالمة من عالمات المحبة

ك،  : قلت: ومما ورد كذلك حدیث أبي بن كعب قال یارسول اهللا، إني أكثر الصالة علی
  فكم أجعل لك من صالتي؟

  الربع؟: قلت". ما شئت: "قال
  النصف؟: قلت". ما شئت، وإن زدت فھو خیر: "قال
  الثلثین؟: لتق". ما شئت، وإن زدت فھو خیر: "قال
  ".ما شئت وإن زدت فھو خیر: "قال
  .أجعل لك صالتي كلھا: قال
  ].١٨٦"[إذا تكفى ھمك ویغفر لك ذنبك: "قال

ة ألن         واب الحاصل من المحب ن الث ذا م ا، فھ والعبارة األخیرة ھي موطن الشاھد ھھن
ئج وكما أن الذكر من نتائج الحب، فالحب أیضا من نتا"من أحب شیئا أكثر من ذكره، 

ذكر    الذكر، فكل منھما وشمر اآلخر، وزرع المحبة إنما یسقى بماء الذكر، وأفضل ال
  ].١٨٧[ما صدر عن المحبة

  ].١٨٨[وقد سبق بیان معنى الحدیث
وعلى العموم فإن ثواب كل طاعة من الطاعات إنما ھو في الحقیقة ثمرة للمحبة وذلك 

  .ألن المحبة أصل كل عمل من أعمال اإلیمان والدین
   
  
  

________________________________________  
  .من سورة البقرة) ١١١(اآلیة ] ١[
م ] ٢[ اب        : أخرجھ الترمذي في سننھ، كتاب العل ذ بالسنة واجتن ي األخ ا جاء ف اب م ب

  .وقال حدیث حسن غریب من ھذا الوجھ ٢٦٧٨ح ) ٤٦/ ٥(البدع 
  .من سورة التوبة) ٢٤(اآلیة ] ٣[
  ).٣٦٥ص (م جامع العلوم والحك] ٤[
  ).٣٦٦ص (جامع العلوم والحكم ] ٥[
  ).٢٤٨ص (جالء األفھام في الصالة والسالم على خیر األنام ] ٦[
  .من سورة األحزاب) ٥٦(اآلیة ] ٧[
ن    ] ٨[ ؤذن لم ول الم ل ق ول مث اب الق الة، ب اب الص حیحھ، كت ي ص لم ف ھ مس أخرج

  ).٤/ ٢(لوسیلة سمعھ، ثم یصلي على النبي صلى اهللا علیھ وسلم ثم یسأل لھ ا
   
اب      ). ١٣٦/ ٥(أخرجھ اإلمام أحمد في المسند ] ٩[ ي السنن، كت ذي ف وأخرجھ الترم

اب    ة، ب وم القیام فة ی ال ٢٤٥٧ح ) ٦٣٧، ٦٣٦/ ٤(، ٢٣ص ن  : وق دیث حس ذا ح ھ
حیح تدرك  . ص ي المس اكم ف م    ) ٤٢١/ ٢(والح ناد ول حیح اإلس دیث ص ذا ح ال ھ وق

ذھبي   ھ ال ماعی. یخرجاه، ووافق ھ إس ي   وأخرج ى النب ل الصالة عل ي فض ل القاضي ف
لم  ھ وس لى اهللا علی ة  ١٤ح ) ٨ص (ص ي الحلی یم ف و نع ھ أب ). ٢٥٦/ ١(، وأخرج



ن   : قال ابن القیم" عبد اهللا بن محمد بن عقیل"والحدیث في إسناده  د ب عبد اهللا بن محم
دیني،     ن الم ي ب حاق، وعل د، وإس دي وأحم ار كالحمی ة الكب ھ األئم تج ب ل اح عقی

جالء األفھام . وغیرھم، والترمذي یصحح ھذه الترجمة تارة ویحسنھا تارة والترمذي
حیحة    ) ٦٦ص ( ي الص اني ف ال األلب الف     ): "٩٥٤(وق ل الخ ن أج ن م ناده حس إس

  ".المعروف في ابن عقیل
  ).٣٢ص (جالء األفھام ] ١٠[
وأخرجھ الترمذي في السنن، كتاب ). ٢٠١/ ١(أخرجھ اإلمام أحمد في المسند ] ١١[

ال " رغم أنف رجل  : "عوات، باب قول النبي صلى اهللا علیھ وسلمالد دیث   : وق ذا ح ھ
ة      ٣٥٤٦ح ) ٥٥١/ ٥(حسن صحیح غریب  وم واللیل ل الی ي عم ، وأخرجھ النسائي ف

م         ). ١٦٣ص ( آن رق وارد الظم ر م حیحھ انظ ي ص ان ف ن حب ھ اب ) ٣٨٨(وأخرج
تدرك    ي المس اكم ف ھ الح ال) ٥٤٩/ ١(وأخرج حیح اإل : وق دیث ص ذا ح م  ھ ناد ول س

ي  ) ٢/ ١٣٩/ ١(یخرجاه ووافقھ الذھبي، أخرجھ الطبراني في الكبیر  وقال األلباني ف
  .حدیث صحیح) ١٧٧/ ٣(صحیح سنن الترمذي 

  ).٥٧٣/ ٢(الشفا ] ١٢[
ا     ] ١٣[ ا وأھلھ ة وصفة نعیمھ اب الجن ود    : أخرجھ مسلم في صحیحھ، كت یمن ی اب ف ب

  ).١٤٥/ ٨(رؤیة النبي صلى اهللا علیھ وسلم بأھلھ ومالھ 
ي صلى      : أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الفضائل] ١٤[ ى النب باب فضل النظر إل

  ).٩٦/ ٧(اهللا علیھ وسلم وتمنیھ 
  ).٣٥١/ ٥(والبیھقي في الدالئل ) ١٥٥، ١٠٥/ ٣(أخرجھ أحمد في مسنده ] ١٥[
  ).٥٦٩/ ٢(الشفا ] ١٦[
  ).٥٧٣، ٥٦٩/ ٢(المصدر السابق ] ١٧[
  .التوبةمن سورة ) ٩١(اآلیة ] ١٨[
و   ] ١٩[ رین وھ ار المفس ن كب ي، م اري القرطب ر األنص ي بك ن أب د ب ن أحم د ب محم

رف   ذي یع ھور ال یر المش احب التفس ي"ص یر القرطب مھ " تفس ام "واس امع ألحك الج
  ).٧٠ -٦٩/ ٢(طبقات المفسرین . ھـ ٦٧١توفي رحمھ اهللا سنة " القرآن

  ).٢٢٧/ ٨(تفسیر القرطبي ] ٢٠[
  ).٧٤ص (، وجامع العلوم والحكم )٦٣/ ٥(الحدیث  النھایة في غریب] ٢١[
  ).٢٢٨/ ٢(غریب الحدیث للخطابي ] ٢٢[
ة  ] ٢٣[ تمیم بن أوس بن حارثة الداري، صحابي مشھور، كان نصرانیا ثم قدم المدین

ات بالشام        لم، م ھ وس ي صلى اهللا علی ع النب . فأسلم وذلك سنة تسع من الھجرة، غزا م
  ).١٨٦/ ١(اإلصابة 

ان أخرج ] ٢٤[ اب اإلیم حیحھ، كت ي ص لم ف یحة : ھ مس دین النص ان أن ال اب بی / ١(ب
٥٣.(  

  ).٧٦ -٧٤ص (جامع العلوم والحكم ] ٢٥[
م        ] ٢٦[ ان من أعل دیث ك ھ والح ي الفق ام ف محمد بن نصر المروزي، أبو عبد اهللا، إم

نة   د س ام، ول ي األحك دھم ف ن بع حابة فم اختالف الص اس ب نة  ٢٠٢الن وفي س ـ، وت ھ
  .ھـ ٢٩٤



  ).٤٨٩/ ٩(، وتھذیب التھذیب )٢٠١/ ٢(كرة الحفاظ تذ
  .من سورة التوبة) ٩١(اآلیة ] ٢٧[
  ).٦٩٢ -٦٩١/ ٢(تعظیم قدر الصالة ] ٢٨[
  ).٥٨٣/ ٢(الشفا ] ٢٩[
  ).٧٤ص (جامع العلوم والحكم ] ٣٠[
رو،     ) صالح الدین(عثمان بن عبد الرحمن : واسمھ] ٣١[ و عم ان الكردي أب بن عثم

د سنة    أحد أئمة المسلمین وفي سنة     ٥٥٧علما ودینا، ول ـ وت / ٤(األعالم  . ھـ  ٦٤٣ھ
٢٠٨ -٢٠٧.(  

  ).٧٦ص (جامع العلوم والحكم ] ٣٢[
  ).٦٩٣/ ٢(تعظیم قدر الصالة ] ٣٣[
  ).٥٨٣/ ٢(الشفا ] ٣٤[
  ).٧٦ص (جامع العلوم والحكم ] ٣٥[
ي         ] ٣٦[ ة ف ووي، الشافعي عالم ن مري الحزامي الحوراني، الن ن شرف ب ى ب یحی

  ).١٤٩/ ٨(ھـ األعالم  ٦٧٦قھ والحدیث، ولھ مصنفات كثیرة، توفي سنة الف
  ).٨/٢(شرح صحیح مسلم ] ٣٧[
  ).٢/٦٩٣(تعظیم قدر الصالة ] ٣٨[
  .من سورة األحزاب) ٢٣(اآلیة ] ٣٩[
  .من سورة الحشر) ٨(اآلیة ] ٤٠[
  ).٥٨٥-٢/٥٨٤(الشفا ] ٤١[
  ).٢/٥٨٤(الشفا ] ٤٢[
  ).٧٦ص (جامع العلوم والحكم ] ٤٣[
  ).٢/٣٨(شرح النووي ] ٤٤[
  ).٨/٢٢٧(تفسیر القرطبي ] ٤٥[
  ).٦٩٤ -٢/٦٩٣(تعظیم قدر الصالة ] ٤٦[
  ).٢/٥٨٥(الشفا ] ٤٧[
  ).٧٦ص (جامع العلوم والحكم ] ٤٨[
  ).٢٢٧/ ٨(تفسیر القرطبي ] ٤٩[
  ).٣٩ -٣٨/ ٢(شرح النووي ] ٥٠[
  ).٦٩٤/ ٢(تعظم قدر الصالة ] ٥١[
  ).٧٦ص ( جامع العلوم والحكم] ٥٢[
  ).٥٨٦/ ٢(الشفا ] ٥٣[
تح         ] ٥٤[ ائم ف اس والبھ ة الن اب رحم اب األدب، ب حیحھ، كت أخرجھ البخاري في ص

، وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب البر والصلة، باب ٦٠١١ح ) ٤٣٨/ ١٠(الباري 
  .تراحم المؤمنین وتعاطفھم وتعاضدھم

  ).٨/٢٢٧(تفسیر القرطبي ] ٥٥[
د اهللا البج ] ٥٦[ ھ          جریر بن عب ان ل ت إسالمھ وك ي وق ف ف ل، اختل حابي جلی ي، ص ل

  ).٢٣٤-١/٢٣٣(ھـ اإلصابة ٥٤ھـ، وقیل ٥١بالء حسن في الفتوحات، مات سنة 



فتح . أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب األحكام، باب كیف بایع اإلمام الناس] ٥٧[
ان     ٧٢٠٤ح ) ١٩٣/ ٣(الباري  اب بی ان، ب اب اإلیم ، وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كت

  ).١/٥٤(الدین النصیحة  أن
لم رد    ] ٥٨[ ى المس لم عل ق المس اب ح الم، ب اب الس حیحھ، كت ي ص لم ف ھ مس أخرج

  ).٧/٣(السالم 
ل    ] ٥٩[ الة اللی امع ص اب ج افرین ب الة المس اب ص حیحھ، كت ي ص لم ف ھ مس أخرج
)١٧٠-٢/١٦٨.(  
  ).٢/٥٧٦(الشفا ] ٦٠[
اب خ  ] ٦١[ رآن، ب ائل الق اب فض حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ م  أخرج ن تعل ركم م ی

  ٥٠٢٧ح ) ٧٤/ ٩(فتح الباري . القرآن وعلمھ
ي       ] ٦٢[ ن أب ي ب اب فضائل عل حابة، ب أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب فضائل الص

  ).٧/١٢٣(طالب رضي اهللا عنھ 
ي       ] ٦٣[ ن أب ي ب اب فضائل عل حابة، ب أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب فضائل الص

  ).٧/١٢٣(طالب رضي اهللا عنھ 
ص (، وعزاه السیوطي في مناھل الصفا )٥٢٢ص (ھقي في األدب أخرجھ البی] ٦٤[

  .للبیھقى في اآلداب وابن الضریس في فضائل القرآن) ١٨٦
  ).٢/٥٧٦(الشفا ] ٦٥[
  ).٢/٥٧٣(الشفا ] ٦٦[
  ).١٩ص (حقوق آل البیت ] ٦٧[
  ).١/٢٨٢(شعب اإلیمان للبیھقي ] ٦٨[
  ).٣/٤٠٧(مجموع الفتاوى ] ٦٩[
ید، صحابي جلیل، لم یشھد بدًرا وال أحًدذا لصغر سنھ، وأول زید بن أرقم بن ز] ٧٠[

ان وستین         ل ثم ة سنة ست وستین، وقی ات بالكوف . مشاھده الخندق وقیل المریسیع، م
  ).١/٥٤٢(اإلصابة 

ي      ] ٧١[ ر؟ ل ى ب اب فضائل عل أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب فضائل الصحابة، ب
  ).١٢٣، ١٢٢(/ طالب رضي اهللا عنھ 

  .من سورة األحزاب) ٦(اآلیة ] ٧٢[
أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الدعوات، باب الصالة على النبي صلى اهللا ] ٧٣[

لم ھ وس اري . علی تح الب اب  . ٦٣٥٧ح ) ١٥٢/ ١(ف حیحھ، كت ي ص لم ف ھ مس وأخرج
  ).٢/١٦(الصالة، باب الصالة على صلى اهللا علیھ وسلم بعد التشھد 

  ).١٧٤ص (جالء األفھام ] ٧٤[
یھم     : المراقبة للشيء المحافظة علیھ، یقول: اأرقبو] ٧٥[ ال تسیئوا إل یھم ف . احفظوه ف

  ). ٧/٧٩(فتح الباري 
ھ    ] ٧٦[ ة الرسول كل أخرجھ البخاري في صحیحھ، كناب الصحابة، باب مناقب قراب

  .صلى اهللا علیھ وسلم
  .٣٧١٣ح ) ٧/٧٨(فتح الباري 



اب       ] ٧٧[ حابة، ب ائل الص اب فض حیحھ كت ي ص اري ف ھ البخ ة   أخرج ب قراب مناق
لم    ھ وس اري   . الرسول صلى اهللا علی تح الب لم   ٣٧١٢ح ) ٧٨، ٧/٧٧(ف ، وأخرجھ مس

لم        ھ وس ي صلى اهللا علی ول النب اب ق ورث  "في صحیحھ، كتاب الجھاد والسیر، ب ال ن
  ).١٥٦، ٥/١٥٥" (وما تركناه صدقة

  ).٣/٤٠٧(مجموع الفتاوى ] ٧٨[
  ).١٧٥ص (جالء األفھام ] ٧٩[
  ).٤/١١٣(ثیر تفسیر ابن ك] ٨٠[
  ).٣/٤٠٧(مجموع الفتاوى ] ٨١[
واختلف في آل النبي صلى اهللا علیھ وسلم على : "قال ابن القیم رحمھ اهللا تعالى] ٨٢[

  :أربعة أقوال
  :وفیھم ثالثة أقوال للعلماء. ھم الذین حرمت علیھم الصدقة: القول األول

  .حمد في روایة عنھأنھم بنو ھاشم، وبنو المطلب، وھذا مذھب الشافعي وأ: أحدھا
ار      : والثاني د، واختی ة عن أحم ة، والروای أنھم بنو ھاشم خاصة وھذا مذھب أبى حنیف

  .ابن القاسم صاحب مالك
و           : والثالث و المطب، وبن یھم بن دخل ف ب، وی ي غال ى بن وقھم إل أنھم بنو ھاشم ومن ف

حاب م        ار أشھب من أص ذا اختی ب، وھ ي غال ك  أمیة، وبنو نوفل ومن فوقھم إلى بن ال
ي   " الجراھر"حكاه صاحب  ھ     " التبصرة "عنھ وحكاه اللخمي ف م یحك عن أصبغ، ول

  .عن أشھب
ي   دقة ھو منصوص الشافعي         -وھذا القول في اآلل أعن یھم الص ذین تحرم عل م ال أنھ

  .وأحمد واألكثرین، وھو اختیار جمھور أصحاب أحمد والشافعي
ن     أن آل النبي صلى اهللا علیھ وسلم ھم ذ: القول الثاني اه اب ریتھ وأزواجھ خاصة، حك

  . عبد البر في التمھید
ر         : القول الثالث د الب ن عب اه اب ة حك وم القیام ى ی أن آلھ صلى اهللا علیھ وسلم أتباعھ إل

ي     ره البیھق د اهللا، ذك عن بعض أھل العلم، وأقدم من روى عنھ ھذا القول جابر بن عب
ھ   . اب الشافعي عنھ، ورواه عن سفیان الثوري وغیره، واختاره بعض أصح اه عن حك

لم     رح مس ي ش ووي ف دین الن ي ال ھ الشیخ مح ھ، ورجح ي تعلیق ري ف ب الطب و الط أب
  .واختاره األزھري

اه حسین والراغب      : القول الرابع ھ حك أن آلھ صلى اهللا علیھ وسلم ھم األتقیاء من أمت
  .وجماعة

: إلى أن قالثم ذكر رحمھ اهللا حجج ھذه األقوال ویین ما فیھا من الصحیح والضعیف 
". أما القول الثالث والرابع فضعیفان . والصحیح ھو القول األول، ویلیھ القول الثانى"

  ).١٧٧ -١٦٤ص (جالء األفھام 
  .من سورة األحزاب) ٣٢(اآلیة ] ٨٣[
  .من سورة األحزاب) ٦(اآلیة ] ٨٤[
  ).١٧٧، ١٢٣/ ١(وتفسیر القرطبي ) ٣/١٥٤(مجموع الفتاوى ] ٨٥[
  .من سورة األحزاب) ٣(اآلیة ] ٨٦[



ر    ] ٨٧[ د ال ل عب ر       -أبو حمید الساعدي، اختلف في اسمھ فقی ل غی ن سعد وقی ومن ب
ة أو أول            ة معاوی ي آخر خالف وفر، ف دھا، وت ا بع ذا وم ذلك، لحالي مشھور، شھد أح

  ). ٤٧/ ٤١اإلصابة . خالفة یزید
بي أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الدعوات، باب ھل یصلى على غیر الن] ٨٨[

حیحھ،   ٦٣٦٠ح ) ١٦٩/ ١( فتح الباري . صلى اهللا علیھ وسلم وأخرجھ مسلم في ص
  ).٢/١٧(كتاب الصالة، باب الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم بعد التشھد 

  )٢٠٠ص (جالء األفھام ] ٨٩[
  ).٢٨٤ -١/٢٨٢(شعب اإلیمان للبیھقي ] ٩٠[
بمكة، وھر ابن خمس وعشرین وھي أولھن، وقد تزوجھا صلى اهللا علیھ وسلم ] ٩١[

سنة، وبقیت معھ إلى أن أكرمھ اهللا برسالتھ فآمنت بھ ونصرتھ فكانت لھ وزیر صدق 
  :وماتت قبل الھجرة بثالث سنین في األصح ومن خصائصھا رضي اهللا عنھا

  .أنھ لم یتزوج علیھا غیرھا -١
  .أن أوالده كلھم منھا إال إبراھیم فإنھ من سریتھ ماریة -٢
  ).١٨٠ص (جالء األفھام . خیر نساء األمة أنھا -٣
تزوجھا وھي بنت ست سنین قبل الھجرة بسنتین وقیل لثالث وبنى بھا بالمدینة ] ٩٢[

ان     ت ثم ي بن ا وھ ات عنھ نین، وم ع س ت تس ي بن ى، وھ نة األول ي الس ھ ف أول مقدم
  .عشرة

  :ومن خصائصھا رضي اهللا عنھا
ي صلى        أنھا كانت أحب أزواج رسول اهللا صلى اهللا -١ د سئل النب ھ فق لم إلی علیھ وس

ال  " عائشة: "اهللا علیھ وسلم أي الناس أحب إلیك ؟ قال ا : "قیل ومن الرجال؟ ق " أبوھ
  ). ٢٣٨٤/م) (٤٣٥٨/خ(متفق علیھ 

  ).١٨٥ -١٨٢ص (جالء األفھام . أنھ لم یتزوج بكرا غیرھا -٢
ده وأرا  . سودة بنت زمعة بن قیس] ٩٣[ رت عن ا  تزوجھا بعد خدیجة، وكب د أن یطلقھ

ا    : فوھبت یومھا لعائشة رضي اهللا عنھا فأمسكھا وھذا من خواصھا  رت حرمھ ا آث أنھ
  ).١٨٢ص (جالء األفھام . لعائشة تقرًبا إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم وحًبا لھ

د عائشة،   ] ٩٤[ حفصة بنت عمر بن الحطاب، تزوجھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم بع
ي صلى اهللا        وقیل إنھا ولدت قبل المبع  ا النب ل أن یتزوجھ ت قب ث بخمسة سنین، وكان

ة   ات بالمدین ت رضي   . علیھ وسلم عند حصن بن حذافة وكان ممن شھد بدًرا وم وكان
  .اهللا عنھا صوامة قرامة

  ).١٨٥ص (وجالء األفھام ) ٣٦٠، ٤/٣٦٢(اإلصابة 
 واسمھا رملة بنت صخر بن حرب، ھاجرت مع زوجھا عبید اهللا بن جحش إلى] ٩٥[

ا رسول اهللا صلى اهللا     أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة، وأتم اهللا لھا اإلسالم، وتزوجھ
ھ النجاشي    دقھا عن راش     . علیھ وسلم وھي بأرض الحبشة، وأص ي أكرمت ف وھي الت

ت           ة، وقال دم المدین ا ق ا لم ھ أبوھ س علی لم أن یجل ھ وس ك : رسول اهللا صلى اهللا علی إن
  ).٣٠٠ -٤/٢٩٨(بة اإلصا. مشرك، ومنعتھ من الجلوس علیھ



د،        ] ٩٦[ د األس ن عب د اهللا ب ي سلمة عب د أب واسمھا ھند بنت أبي أمیة، وكانت قبلھ عن
ھ    لى اهللا علی ي ص ر أزواج النب ي آخ البقیع، وھ ت ب تین ودفن ین وس نة اثنت ت س وتوفی

  .بل میمونة: وسلم موتا، وقیل
  ).١٩٧-١٩٥ص (وجالء األفھام ) ٤٠٨ -٤ ٤/٠٧(اإلصابة 

د          : ت جحشزینب بن] ٩٧[ ل عن ت قب د المطب، وكان ت عب ة بن ھ أمیم ت عمت وھي بن
مواله زید بن حارثة، فطلقھا فزوجھا اهللا إیاه من فوق سبع سموات وكانت تفخر بذلك 

لم  ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ائر أزواج رس ى س ول. عل الیكن، : "وتق ن أھ زوجك
ماواتھ  بع س وق س ن ف ي اهللا م ال " وزوجن ت ب ة ودفن ت بالمدین ابة . بقیعتوفی اإلص

)٣٠٨ -٤/٣٠٧.(  
د         ] ٩٨[ ھ عن ت قبل ا سنة ثالث من الھجرة، وكان زینب بنت خزیمة الھاللیة، تزوجھ

ا      رة إطعامھ اكین، لكث مى أم المس ت تس د، وكان ھد بأح ش فاستش ن جح د اهللا ب عب
المساكین، ولم تلبث عند رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إال یسیرا شھرین أو ثالثة ثم 

  ).١٩٨ص (وجالء األفھام ) ٣١٠-٣٠٩/ ٤(اإلصابة . ى اهللا عنھاتوفیت رض
طلق،    ] ٩٩[ ي المص زوة بن ي غ بیت ف ت س ارث المصطلقیة، وكان ت الح ة بن جویری

فوقعت في سھم ثابت بن قیس، فكاتبھا، فقضى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كتابتھا 
ي            ي الت ین، وھ ت وخمس نة س ت س رة وتوفی ن الھج ت م نة س ا س ق وتزوجھ أعت

ھ  : المسلمون بسببھا مائة أھل بیت من الرقیق، وقالوا أصھار رسول اهللا صلى اهللا علی
ا  ى قومھ ا عل ن بركتھ ك م ان ذل لم وك ابة . وس ام ) ٢٥٨ -٤/٢٥٧(اإلص الء األفھ وج

  ).١٩٨ص (
ي          ] ١٠٠[ ا النب ران، أخي موسى، تزوجھ ن عم ة ھارون ب صفیة بنت حیي من ذری

ي   صلى اهللا علیھ وسلم سنة سبع،  ن أب فإنھا سبیت من خیبر، وكانت قبلھ تحت كنانة ب
ل سنة         ین، وقی ت سنة ست وثالث لم، توفی الحقیق، فقتلھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

  .خمسین
ال       داقھا، وق ا ص ا وجعل عتقھ من خصائصھا أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم أعتقھ

لم  ھ وس لى اهللا علی ي ص ا النب ك لب : "لھ ي وإن عم ة نب ك البن ي إن ت نب ك تح ". ي وإن
  ).١٩٩ -١٩٨ص (وجالء األفھام ) ٣٣٨ -٤/٣٣٧(اإلصابة 

ت  ] ١٠١[ رف، ومات ا بس ى بھ رف، وبن ا بس ة تزوجھ ارث الھاللھی ت الح ة بن میمون
ؤمنین،        ات الم زوج من أمھ بسرف، وھي علي سبعة أمیال من مكة، وھي آخر من ت

هللا عنھما، وھي خالة وتوفیت سنة ثالث وستین، وھي خالة عبد اهللا بن عیاس رضي ا
  ).١٩٩ص (وجالء األفھام ) ٣٩٩ -٤/٣٩٧(اإلصابة . خالد بن الولید أیضا

  . من سورة الفتح) ٩(اآلیة ] ١٠٢[
  .من سورة الفتح) ٨(اآلیة ] ١٠٣[
  .من سورة التوبة) ١٠٠(اآلیة ] ١٠٤[
  .من سورة األنفال) ٤(اآلیة ] ١٠٥[
  ).١/٢٨٧(شعب اإلیمان للبیھقي ] ١٠٦[
  .من سورة الحشر) ١٠(اآلیة ] ١٠٧[



ر وغزا     ] ١٠٨[ لم عام خیب عمران بن حصین بن عبید الخزاعي، صحابي جلیل، أس
ل           ین وخمسین وقی تح مات سنة اثنت وم الف ة خزاعة ی عدة غزوات وكان صاحب رای

  ). ٢٧(/ اإلصابة . سنة ثالث وخمسین من الھجرة
اب ال  ] ١٠٩[ ى جور إذا    أخرجھ البخاري في صحیحھ، كناب الشھادات، ب  یشھد عل

  .أشھد
اري   اب فضائل       ٢٦٥١ح ) ٢٥٩ -٢٥٨(/ فتح الب حیحھ، كت لم في ص ، وأخرجھ مس

  ).١٨٤ -٧/١٨٣(الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذین یلونھم ثم الذین بلونھم 
ى جور إذا      ] ١١٠[ اب ال یشھد عل أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الشھادات، ب

  .أشھد
اري   تح الب ائل      ٢٦٥٢ ح) ٥/٢٥٩(ف اب فض حیحھ، كت ي ص لم ف ھ مس ، وأخرج

  ).١٨٥ -٧/١٨٤(الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم 
ي صلى   ] ١١١[ أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النب

لم  ھ وس یالً "اهللا علی ذا خل ت متخ و كن اري ". ل تح الب ھ ٣٦٧٣ح ) ٢ ٧/١(ف ، وأخرج
اب  مسلم  في صحیحھ من حدث أبي ھریرة رضي اهللا عنھ، كتاب فضائل الصحابة، ب

  ) ٧/١٨٨(تحریم سب الصحابة رضي اهللا عنھم 
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب مناقب األنصار، باب حب األنصار من  ] ١١٢[

ان ر. اإلیم اري : انظ تح الب ھ ٣٧٨٤ح ) ٧/١١٣(ف ظ ل ي  . واللف لم ف ھ مس وأخرج
ان، باب الدلیل على أن حب األنصار وعلي رضي اهللا عنھم من صحیحھ، كتاب اإلیم

  ).١/٦٥... (اإلیمان وعالماتھ 
اظ     ] ١١٣[ ة حف ن أئم ة م و زرع رازي، أب د ال ن یزی ریم ب د الك ن عب د اهللا ب و عبی ھ

نة        وفي س دیث، ت ف ح ة أل ظ مائ ھ یحف ر أن دیث، ذك ـ ٦٤(الح ذیب  ). ھ ذیب التھ تھ
)٣٤ -٧/٣٠.(  
  ).٩٧ص (الروایة الكفایة في علم ] ١١٤[
دمین وصاحب      ] ١١٥[ اظ المؤرخین المق د الحف أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، أح

  ).١/١٧٢(األعالم ). ھـ ٤٦٣(مصنفات من أشھرھا تاریخ بغداد، توفي سنة 
  .من سورة آل عمران) ١١٠(اآلیة ] ١١٦[
  .من سورة البقرة) ١٤٣(اآلیة ] ١١٧[
  .من سورة الفتح) ١٧(اآلیة ] ١١٨[
  .من سورة التوبة) ١٠٠(اآلیة ] ١١٩[
  .من سورة الواقعة) ١٢، ١١، ١٠(اآلیات ] ١٢٠[
  .من سورة األنفال) ٦٤(اآلیة ] ١٢١[
  .من سورة الحشر) ٩، ٨(اآلیتان ] ١٢٢[
  ).٩٦ -٩٣ص (الكفایة في علم الروایة ] ١٢٣[
  ).١٧/ ١(اإلصابة ] ١٢٤[
  ).٥٢٨ص (شرح العقیدة الطحاویة ] ١٢٥[
  ).٢٩٧ص (اإلیمان للبیھقي شعب ] ١٢٦[
  .من سورة الحشر) ١٠(اآلیة ] ١٢٧[



تح  . أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المغازي، باب فضل من شھد بدرا] ١٢٨[ ف
اري  ائل    ٣٩٨٣ح ) ٣٠٥-٧/٣٠٤(الب اب فض حیحھ، كت ي ص لم ف ھ مس ، وأخرج

  ).١٦٩ -١٦٨(/ الصحابة، باب فضائل أھل بدر 
حیحھ، كت  ] ١٢٩[ لم في ص حاب   أخرجھ مس ائل أص اب فض حابة، ب اب فضائل الص

  ).٧/١٦٩(الشجرة أھل بیعة الرضوان 
  ).١٥٣ -١٥٢/ ٣(مجموع الفتاوى ] ١٣٠[
  ).٢/٥٧٥(الشفا ] ١٣١[
  .من سورة المجادلة) ٢٢(اآلیة ] ١٣٢[
  .من سورة الحجرات) ١٠، ٩(اآلیتان ] ١٣٣[
  ).٢٠٩-٢٠٨/ ٢٨(مجموع الفتاوى ] ١٣٤[
  .٣٠٣تقدم تخریجھ ص ] ١٣٥[
  ).١٩ص (إرشاد الطالب البن سحمان ] ١٣٦[
ھ     ] ١٣٧[ ي صلى اهللا علی ول النب أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الرقاق، باب ق

  .٦٤١٦ح ) ١١/٢٣٣(فتح الباري ". كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل"وسلم 
  ).٣/١٧٠(القاموس . أي حار: یوم صائف] ١٣٨[
ي الز ] ١٣٩[ د  أخرجھ وكیع بن الجراح ف ھ   ٦٤ح ) ٢٨٨ -٢٨٦/ ١(ھ ، وأخرجھ عن

 -٣٠٩/ ٤(والحاكم في المستدرك  ) ٨(وفي الزھد ) ٤٤١/ ١(اإلمام أحمد في المسند 
ذھبي ) ٣١٠ ھ ال ححھ ووافق د  . وص ع الزوائ ي مجم ي ف ال الھیثم د ) ١٠/٣٢٦(وق بع

وقال محقق كتاب . عزوه ألحمد رجالھ رجال الصحیح، غیر ھالل بن خباب وھو ثقة
الزھد لوكیع ". والحدیث مع مالھ من الشواھد یرتقي إلى درجة الصحة: "یعالزھد لوك

)١/٢٨٨.(  
  .بتصرف) ٦١٥/ ٠(مجموع الفتاوى ] ١٤٠[
  ).١١٨(الفوائد البن القیم ] ١٤١[
  ).١١٨(الفوائد البن القیم ] ١٤٢[
  ).١١٨ص (الفرائد البن القیم ] ١٤٣[
  .من سورة الحدید) ٢٠(اآلیة ] ١٤٤[
  .من سورة آل عمران) ١٨٥(اآلیة ] ١٤٥[
  .بتصرف) ٤٥٦ -٤٥٣(طریق الھجرتین ] ١٤٦[
  .من سورة البقرة) ١١١(اآلیة ] ١٤٧[
  .من سورة القصص) ٥٠(اآلیة ] ١٤٨[
  .من سورة األنعام) ١٥٣(اآلیة ] ١٤٩[
  ).١١٩/ ٢(جامع بیان العلم وفضلھ ] ١٥٠[
  .من سورة النور) ٣٨(اآلیة ] ١٥١[
  .التوبة من سورة) ٢٤(اآلیة ] ١٥٢[
  .من سورة القصص) ٨٤(اآلیة ] ١٥٣[
  .٤٣تقدم تخریجھ ص ] ١٥٤[
  .٣١١تقدم تخریجھ ص ] ١٥٥[



  ).٢٤٧/ ٥(أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده ] ١٥٦[
  .من سورة التوبة) ٢٤(اآلیة ] ١٥٧[
  .من سورة األحزاب) ٢٢(اآلیة ] ١٥٨[
ذي یختص    فإ: وتكمیال للفائدة) ٣٤٧/ ٢(شرح النونیة البن عیسى ] ١٥٩[ ن الحق ال
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اب التواضع       ] ١٦٠[ اق، ب اب الرق حیحھ، كت اري   . أخرجھ البخاري في ص تح الب ( ف

  .٦٥٠٢ح ) ٣٤١ -٣٤٠/ ١١
  ).٤٠٩ص (روضة المحبین ] ١٦١[
  .من سورة آل عمران) ٩(اآلیة ] ١٦٢[
  ).٢٦٦(روضة المحبین ص ] ١٦٣[
  .من صورة البقرة) ١٦٥(اآلیة ] ١٦٤[
  .من سورة البروج) ١٤(اآلیة ] ١٦٥[
  ).٤٠٩(روضة المحبین ] ١٦٦[
  . من سورة مریم) ٩٦(اآلیة ] ١٦٧[
  ).٤١٢(روضة المحبین ص ] ١٦٨[
  )٣٧٤ص (جھ تقدم تخری] ١٦٩[
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  ).٤١، ٤٠/ ٨(عباده 
ى         ]١٧٧[ ھ إل دا حبب اب إذا أحب اهللا عب ر والصلة واآلداب، ب أخرجھ مسلم كتاب الب

  ).٤١/ ٨(عباده 
  ).٣١٢ص (تقدم تخریجھ ] ١٧٨[
  .أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب األدب، باب عالمة الحب في اهللا] ١٧٩[



ر      ٦١٦٩ح ) ٥٥٧/ ١٠(فتح الباري :/ انظر اب الب حیحھ، كت لم في ص ، وأخرجھ مس
  .واللفظ لھ) ٤٣/ ٨(دب، باب المرء مع من أحب والصلة واأل

ان من أھل الصفة مات سنة         ] ١٨٠[ حابي، ك رببعة بن كعب بن مالك األسلمي، ص
  )٤٩٨/ ١(اإلصابة . ثالث وستین من الھجرة

ھ        ] ١٨١[ جود والحث علی اب فضل الس اب الصالة، ب أخرجھ مسلم في صحیحھ، كت
)٥٢/ ٢.(  
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على أمتھ في ضوء الكتاب    صلى اهللا علیھ وسلم  النبيكتاب حقوق  - ٦  .٣١
  ]توقیره وتعظیمھ[والسنة 

  وجوب تعزیره وتوقیره وتعظیمھ : الباب الثالث
  صلى اهللا علیھ وسلم

  :وفیھ ثالثة فصول
  .بیان عظیم قدره صلى اهللا علیھ وسلم ورفعة مكانتھ عند ربھ عز وجل: الفصل األول
  :مباحثتمھید، وثالثة : ویشتمل على

لم         : المبحث األول ھ وس ھ صلى اهللا علی ا نبی ص اهللا بھ ي خ بیان بعض الخصائص الت
  .في الحیاة الدنیا

  :تمھید
ھ         -إن من األھمیة بمكان ي صلى اهللا علی ي توضیح الحق الواجب للنب قبل الشروع ف

ھ      -وسلم في شأن تعظیمھ وتوقیره دره صلى اهللا علی عقد ھذا الفصل في بیان عظیم ق
ك الستعراض      وسلم  ھ عز وجل وذل د رب ارم      -ورفعة مكانتھ عن ة من المك ة طیب جمل

ي    لم، والت والخصائص التي امتن اهللا بھا على عبده ورسولھ محمد صلى اهللا علیھ وس
ر تفضیل    تدلل على تشریف اهللا عز و جل وتكریمھ لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم، وتظھ

  .بل والمالئكة المقربین اهللا لھ على العالمین من الجن والناس أجمعین،
فالبد لكل مسلم صادق في إسالمھ من أن یتعرف على تلك الخصائص والفضائل، إذ  
ي المصطفي    إن ھذه المعرفة تنیر القلوب وتبصرھا وتزیدھا إیمانا وحبا وتعظیما للنب

  .صلى اهللا علیھ وسلم
ا التباعھ واإلقت       -وال شك -ولھذه الزیادة م ودفعھ حذ الھم ي ش ھ والسیر   ثمرتھا ف داء ب

  .على نھجھ والتمسك بسنتھ واقتفاء أثره، ولزوم ھدیھ



ر من         د الكثی حیحة یج ة الص والمتأمل في آیات الكتاب العزیز ونصوص السنة النبوی
ھ عز             د رب دره عن ھ وسلم وعظم ق ریم صلى اهللا علی ي الك ة النب األدلة التي تبین مكان

و     وجل، فقد حباه اهللا وامتن علیھ وأكرمھ بخصائص  ى عل ت عل في الدنیا واآلخرة دل
  .قدره، ورفعة مكانتھ، وسمو منزلتھ عند الخالق تبارك وتعالى

ْن  {فقد قال تعالى في محكم التنزیل  َوَأْنَزَل اللَُّھ َعَلْیَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمَك َما َلْم َتُك
ھ صلى اهللا       فف] ١[} َتْعَلُم َوَكاَن َفْضُل اللَِّھ َعَلْیَك َعِظیمًا ى نبی تن اهللا عل ة یم ذه اآلی ي ھ

ي أعطاه اهللا            ب الت ب والمرات ي ھي المناق ھ من الفضائل الت علیھ وسلم بما أسبغ علی
  .إیاھا ومیزه بھا عن بقیة أنبیائھ ورسلھ وسائر خلقھ

ُھْم     {: فاهللا سبحانھ فضل بعض الرسل على بعض فقال تعالى ْلَنا َبْعَض ُل َفضَّ َك الرُُّس ِتْل
  ].٢[} ى َبْعٍض ِمْنُھْم َمْن َكلََّم اللَُّھ َوَرَفَع َبْعَضُھْم َدَرَجاٍتَعَل

د خصھ اهللا       ذا الفضل فق فكان لنبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم النصیب األوفر من ھ
اء ومن سواھم     ومیزه بخصائص ومناقب دنیویة وأخرویة فضل بھا على سائر األنبی

ین  وسأتعرض لبعض ھذه الخصائ. من البشر ص على وجھ االختصار وذلك حتى یتب
  .للقارئ عظم قدره صلى اهللا علیھ وسلم عند ربھ عز وجل

   
لم      : المبحث األول ھ وس ھ صلى اهللا علی ا نبی بیان بعض الخصائص التي خص اهللا، بھ

  في الحیاة الدنیا
الة     -١ یھم الص ل عل اء والرس ع األنبی ى جمی لم عل ھ وس لى اهللا علی ھ ص د ل ذ العھ أخ

  :موالسال
ذه اهللا من        ا أخ ھ م د رب لم عن من األمور التي تدل على عظیم قدره صلى اهللا علیھ وس
ى   العھد لھ صلى اهللا علیھ وسلم على جمیع األنبیاء والرسل علیھم الصالة والسالم عل
وا    یھم أن یؤمن أنھھ لو بعث صلى اهللا علیھ وسلم وھم أحیاء أو أحد منھم فإنھ یجب عل

روه  وه وینص ھ ویتبع الى ق. ب اٍب  {ال تع ْن ِكَت ُتُكْم ِم ا آَتْی یَن َلَم اَق النَِّبیِّ ُھ ِمیَث َذ اللَّ َوِإْذ َأَخ
ذْ      َرْرُتْم َوَأَخ اَل َأَأْق ُرنَُّھ َق ِھ َوَلَتْنُص ُتْم َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُكْم َلُتْؤِمُننَّ ِب

  ] ٣[} َنا َقاَل َفاْشَھُدوا َوَأَنا َمَعُكْم ِمَن الشَّاِھِدیَنَعَلى َذِلُكْم ِإْصِري َقاُلوا َأْقَرْر
ة      -وقد روي عن علي بن أبي طالب وابن ذه اآلی ي تفسیر ھ ا ف عباس رضي اهللا عنھم

و          : "قولھما دا وھ ئن بعث اهللا محم اق ل ھ المیث ذ علی اء إال أخ ما بعث اهللا نبیا من األنبی
ذ ال   ره أن یأخ ھ ولینصرنھ، وأم ؤمنن ب م   حي لی د وھ ث محم ئن بع ھ ل ى أمت اق عل میث

  ].٤" [أحیاء لیؤمنن بھ ولینصرنھ
دم       و الواجب الطاعة المق ان ھ فھو اإلمام األعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لك

  ].٥[على األنبیاء كلھم، ولھذا كان إمامھم لیلة اإلسراء لما اجتمعوا ببیت المقدس 
ھ      ولھذا فقد كان عند أھل الكتاب علم تام بھ صل ان بعثت ھ ومك لم وبمبعث ھ وس ى اهللا علی

ال              اءھم ق ون أبن ا یعرف ھ كم م لیعرفون ى إنھ بھم حت ي كت ا ورد وصفھ ف اجره، كم ومھ
وَن          {تعالى  ْنُھْم َلَیْكُتُم ًا ِم اَءُھْم َوِإنَّ َفِریق وَن َأْبَن ا َیْعِرُف ُھ َكَم اَب َیْعِرُفوَن اُھُم اْلِكَت الَِّذیَن آَتْیَن

  ] ٦[} َلُموَناْلَحقَّ َوُھْم َیْع
الى   ال تع ي      {وق َدُھْم ِف ًا ِعْن ُھ َمْكُتوب ِذي َیِجُدوَن ُأمِّيَّ الَّ يَّ اْل وَل النَِّب وَن الرَُّس ِذیَن َیتَِّبُع الَّ

  ] ٧[} التَّْوَراِة َواِألْنِجیِل



ي           ا سئل عن وصف النب ا حینم ن عمرو رضي اهللا عنھم وفي الحدیث عن عبد اهللا ب
ال لم ق ھ وس لى اهللا علی ي  : "ص فتھ ف بعض ص وراة ب ي الت وف ف ھ لموص ل واهللا إن أج

رآن  ت ت    : الق ین، فأن رزا لألمی ذیرا وح را ون اھدا ومبش لناك ش ا أرس ي إن ا النب ا أیھ ی
ي األسواق وال           خاب ف یظ، وال س ظ وال غل یس بف ل، ل عبدي ورسولي سمیتك المتوك

ھ    یم ب ة العوجاء،   یدفع السیئة بالسیئة، ولكن یعفو ویغفر، ولن یقبضھ اهللا حتى، یق المل
  ] ٨..." [بأن یقولوا ال إلھ إال اهللا فیفتح، بھ أعینا عمیا، وآذانا صما وقلوبا غلفا

  :أنھ صلى اهللا علیھ وسلم أكثر األنبیاء تبًعا -٢
ال       لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ھ أن النب ي إال    : "فعن أبي ھریرة رضي اهللا عن ا من نب م

وإنما كان الذي أوتیتھ وحًیا أوحاه اهللا إلّي،  أعطي من اآلیات ما مثلھ آمن علیھ البشر،
  ].٩" [فأرجو أن أكون أكثرھم تابعا یوم القیامة

اء  : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: وعن أنس رضي اهللا عنھ قال أنا أكثر األنبی
  ].١٠" [تبعا یوم القیامة

لم    : وعنھ رضي اهللا عنھ قال ھ وس م ی : "قال رسول اهللا صلى اهللا علی ي من    ل دق نب ص
  ].١١" [األنبیاء ما صدقت، وإن من األنبیاء نبیا ما یصدقھ من أمتھ إال رجل واحد

عرضت علي : "وعن ابن عباس رضي اهللا عنھما عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال
ھ          یس مع ي ل رجالن، والنب ھ الرجل وال ي ومع رھیط، والنب األم، فرأیت النبي ومعھ ال

ي    أحد، إذ رفع لي سواد عظیم ل ل ي فقی م أمت ھ     : ، فطنت أنھ ذا موسى صلى اهللا علی ھ
ك،   ذه أمت ي ھ ل ل یم فقی واد عظ إذا س ر، ف ق اآلخ ى األف ر إل ن أنظ ھ، ولك لم وقوم وس

  ].١٢[الحدیث ..." ومعھم سبعون ألفا یدخلون الجنة بغیر حساب، وال عذاب
لم ف        ھ وس د صلى اهللا علی ا محم رة لنبین اهللا وفي ھذا األمر فضل عظیم وخصیصة كبی

د           ا فق ا وأقوالھ ھ وأحوالھ ال أمت در أعم اء من األجر بق تعالى یكتب لكل نبي من األنبی
ھ ال  : "قال صلى اهللا علیھ وسلم من دعا إلى ھدى كان لھ من األجر مثل أجور من تبع

  ].١٣[الحدیث " ینقص ذلك من أجورھم شیئا
بھ إلى اهللا عز وجل  فما من معرفة وال حالة وال عبادة وال مقالة وال شيء مما یتقرب

ى       ھ إل ل ب مما دل علیھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ودعا إلیھ إال ولھ أجر من عم
ھ         ي صلى اهللا علی ك ألن النب ة ذل ذه المرتب ى ھ یوم القیامة، وال یبلغ أحد من األنبیاء إل
وسلم قد نفع شطر أھل الجتة فقد ثبت في الحدیث أن أمتھ شطر أھل الجنة قال صلى  

لم اهللا ا      : " علیھ وس ة؟ قلن ع أھل الجن وا رب م : أترضون أن تكون ال . نع أترضون أن  : ق
وا شطر     : قال. نعم: تكونوا ثلث أھل الجنة؟ قلنا ي ألرجو أن تكون والذي نفسي بیده إن

  ].١٤[الحدیث " أھل الجنة   
ع            ا نف اء إنم ره من األنبی ة، وغی ع شطر أھل الجن د نف فإذا كان صلى اهللا علیھ وسلم ق

ا من     جز ع، فم ي النف ءا من أجزاء الشطر، كانت منزلتھ في القرب على قدر منزلتھ ف
لم،           ھ وس ھ صلى اهللا علی ى معارف ھ مضافا إل ل أجر معرفت عارف من أمتھ إال ولھ مث

حالھ مضموما  -وما من ذي حال من أمتھ إال ولھ صلى اهللا علیھ وسلم مثل أجره على
ى اهللا عز و جل إال       إلى أحوالھ صلى اهللا علیھ وسلم، وما م  ھ إل رب ب ال یتق ن ذى مق

ا   ولھ صلى اهللا علیھ وسلم مثل أجر ذلك القول مضموما إلى مقالتھ وتبلیغ رسالتھ، وم
ر        اد وب ق وجھ اة وعت من عمل من األعمال المقربة إلى اهللا عز وجل من صالة وزك



ھ         ل أجر عامل لم مث ھ وس ھ صلى اهللا علی  ومعروف وذكر وصبر وعفو وصفح إال ول
د من            ا أح ة سنیة، نالھ ة، ومرتب ا من درجة علی ھ، وم مضموما إلى أجره على أعمال
لم          ھ وس ھ صلى اهللا علی ى درجت ا مضموما إل ل أجرھ أمتھ بإرشاده وداللتھ إال ولھ مئ
مرتبتھ، ویتضاعف ذلك بأن من دعا من أمتھ إلى ھدى أو سن سنة حسنة كان لھ أجر 

لم   من عمل بذلك على عدد العاملین، ثم یك ھ وس ون ھذا المضاعف لنبینا صلى اهللا علی
  .ألنھ دل علیھ، وأرشد إلیھ

ي صلى اهللا    وألجل ھذا بكى موسى علیھ السالم لیلة اإلسراء بكاء غبطة غبط بھا النب
م          ھ السالم، ول ة موسى علی دخل من أم ا ی علیھ وسلم إذ یدخل من أمتھ الجنة أكثر مم

ا       ال، وانم ض الجھ ھ بع ا یتوھم دا كم ھ          یبك حس ل مرتبت ھ من مث ا فات ى م فا عل ا أس بك
]١٥.[  

ثم صعد "... ففي قصة المعراج من حدیث أنس بن مالك رضي اهللا عنھ مرفوعا وفیھ 
ال      ... بي حتى أتى السماء السادسة إذا موسى، ق ا خلصت ف ل (فلم ذا موسى   ) جبری ھ

ال  م ق رد ث ھ، ف لمت علی ھ، فس لم علی الح، ف: فس ي الص الح والنب األخ الص ا ب ا مرحب لم
  .تجاوزت بكى

ر ممن            : قیل لھ ھ أكث ة من أمت دخل الجن دي ی ا بعث بع ال أبكى ألن غالم ما یبكیك؟ ق
  ].١٦[الحدیث ..." یدخلھا من أمتي

أن قرنھ صلى اهللا علیھ وسلم خیر قرون بني آدم كما أنھ خیر قرون أمتھ والقرون  -٣
لم     ھ وس ھ صلى اهللا علی رة رضي اهللا     . التي تلي قرن ي ھری ھ أن رسول اهللا   فعن أب عن

ت من           : "صلى اهللا علیھ وسلم قال ى كن ا حت ا فقرن ي آدم قرن رون بن ر ق ت من خی بعث
  ].١٧" [القرن الذي كنت منھ

ال          لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ھ عن النب اس   : "وعن ابن مسعود رضي اهللا عن ر الن خی
  ].١٨[الحدیث ..." قرني، ثم الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم

اس        : اهللا عنھا قالتوعن عائشة رضي  لم أي الن ھ وس ي صلى اهللا علی سأل رجل النب
  ]١٩" [القرن الذي أنا فیھ ثم الثاني ثم الثالث: "خیر قال

  :واألحادیث في ھذا األمر كثیرة
أن اهللا تعالى أخبره بأنھ غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر وھو حي صحیح یمشي  -٤

َك       ِإنَّا َف{قال اهللا تعالى . على األرض ْن َذْنِب دََّم ِم ا َتَق ُھ َم َك اللَّ َتْحَنا َلَك َفْتحًا ُمِبینًا ِلَیْغِفَر َل
زاً          رًا َعِزی ُھ َنْص َرَك اللَّ َتِقیمًا َوَیْنُص َراطًا ُمْس ِدَیَك ِص َك َوَیْھ ُھ َعَلْی } َوَما َتَأخََّر َوُیِتمَّ ِنْعَمَت

]٢٠ [  
فاعة  -وفي حدیث أبي ھریرة رضي اهللا عنھ ھ      -الذي في الش ھ صلى اهللا علی ھ قول وفی

یا محمد أنت رسول اهللا، وخاتم األنبیاء، وقد غفر لك ما : فیأتوني فیقولون: "... وسلم
  ].٢١..." [تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك

ھ  ھ          -وفي حدیث أنس رضي اهللا عن ھ صلى اهللا علی ھ قول فاعة أیضا وفی ي الش ذي ف ال
  ].٢٢..." [ا قد غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخرولكن ائتوا محمدا عبد: "وسلم

ل           ]: "٢٣[قال العز بن عبد السالم   ك ب ل ذل اء بمث دا من األنبی ر أح ھ أخب ل أن م ینق ول
ر    . الظاھر أنھ لم یخبرھم، ألن كل واحد ي الموقف ذك منھم إذا طلبت منھم الشفاعة ف

م    ولو علم كل واحد منھ" نفسي نفسي: "خطیئتھ التي أصابھا وقال ھ ل ران خطیئت م بغف



ك    ي ذل یوجل منھا في ذلك المقام واذا استشفعت الحالئق بالنبي صلىاهللا علیھ وسلم ف
  ].٢٤" [أنا لھا: "المقام قال

  ] ٢٥[} َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك{: أن اهللا رفع لھ ذكره، قال تعالى -٥
ھ    فال یذكر اهللا سبحانھ إال ذكر معھ، وال تصح لألمة خطبة وال تشھد ح  ى یشھدوا أن ت

عبده ورسولھ، وأوجب ذكره في كل خطبة، وفي الشھادتین اللتین ھما أساس اإلسالم 
ك         ر ذل ى غی دین إل اد ال ي ھي عم وفي األذان الذي ھو شعار اإلسالم وفي الصالة الت

  .من المواضع
الى     -٦ ال تع لم فق ھ وس ي    {: أن اهللا أقسم بحیاتھ صلى اهللا علی ْم َلِف ُرَك ِإنَُّھ ْكَرِتِھْم  َلَعْم َس

ونَ  د         ] ٢٦[} َیْعَمُھ ا عن ھ وعزتھ ى شرف حیات دل عل ھ ی اة المقسم بحیات واإلقسام بحی
ة         ن البرك ا م ا فیھ ا لم م بھ دیرة أن یقس المقسم بھا، وأن حیاتھ صلى اهللا علیھ وسلم لج

  ].٢٧[العامة والخاصة ولم یثبت ھذا لغیره صلى اهللا علیھ وسلم 
ال      أن اهللا وقره في ندائھ، فنا -٧ ھ وأسنى أوصافھ فق ا   {: داه بأحب أسمائھ ممائ ا َأیَُّھ َی

ت      ] ٢٩[} َیا َأیَُّھا الرَُّسوُل{و] ٢٨[} ...النَِّبّي ل ثب ره، ب ت لغی م تثب وھذه الخصیصة ل
ِإْذ َقاَل اللَُّھ َیا ِعیَسى اْبَن {] ٣٠[} َیا آَدُم اْسُكْن{: أن كال منھم نودي باسمھ فقال تعالى

كَ َمْرَیَم اْذُكْر ِن ھُ     {] ٣١[} ْعَمِتي َعَلْی ا اللَّ ي َأَن ى ِإنِّ ا ُموَس ِبْط     {] ٣٢[} َی وُح اْھ ا ُن َل َی ِقی
دَّْقَت     {] ٣٤[} َیا َداُوُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِلیَفًة ِفي اَألْرِض{] ٣٣[} ِبَسالٍم ْد َص َراِھیُم َق ا ِإْب َی
َیا َیْحَیى {] ٣٧[} َزَكِریَّا ِإنَّا ُنَبشُِّرَك َیا{] ٣٦[} َیا ُلوُط ِإنَّا ُرُسُل َربَِّك{] ٣٥[} الرُّْؤیا

  ].٣٨[} ُخِذ اْلِكَتاَب
ھ من األوصاف          د فی ا وج ده بأفضل م د عبی وال یخفي على أحد أن السید إذا دعي أح
ي ال تشعر بوصف من         العلیة واألخالق السنیة، ودعا اآلخرین بأسمائھم األعالم الت

ة من دعاه بأفضل األسماء       األوصاف وال بخلق من األخالق، دل ذلك  ى أن منزل عل
وھذا معلوم بالعرف أن من . واألوصاف أعز علیھ وأقرب إلیھ ممن دعاه باسمھ العلم

  ]٣٩" [دعي بأفضل أوصافھ وأخالقھ كان ذلك مبالغة في تعظیمھ واحترامھ 
قال اهللا یا رسول اهللا یا نبي اهللا ف: أن اهللا أمر األمة بأن ال ینادونھ باسمھ بل ینادونھ -٨

الى ِذیَن        {: تع ُھ الَّ ُم اللَّ ْد َیْعَل ًا َق ُكْم َبْعض ُدَعاِء َبْعِض َنُكْم َك وِل َبْی اَء الرَُّس وا ُدَع ال َتْجَعُل
َعَذاٌب  َیَتَسلَُّلوَن ِمْنُكْم ِلَواذًا َفْلَیْحَذِر الَِّذیَن ُیَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصیَبُھْم ِفْتَنٌة َأْو ُیِصیَبُھْم

  ]٤٠[} َأِلیٌم
د،   : عند تفسیرھا، كانوا یقولون] ٤١[قال ابن عباس ومجاھد وسعید بن جبیر  ا محم ی

یا أبا القاسم؟ فنھاھم اهللا عز وجل عن ذلك إعظاما لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم، وأمرھم 
  ].٤٢" [أن یقولوا یا نبي اهللا یارسول اهللا

و   -٩ وق ص واتھم ف وا أص ة أن یرفع ي األم لم وال  أن اهللا نھ ھ وس لى اهللا علی تھ ص
الى     -كما ھو الحال بین الناس -یجھروا لھ بالقول  ال اهللا تع الھم فق : حتى ال تحبط أعم

اْلَقْوِل    { ُھ ِب ُروا َل يِّ َوال َتْجَھ ْوِت النَِّب ْوَق َص َواَتُكْم َف وا َأْص وا ال َتْرَفُع ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی
  .اآلیات] ٤٣[} َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأْنُتْم ال َتْشُعُروَن َكَجْھِر َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأْن

یس         ن ق ت ب د ثاب لم افتق ھ وس فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علی
ھ منكسا          ] ٤٤[ ي بیت ده جالسا ف اه فوج ھ، فأت ك علم م ل فقال رجل یا رسول اهللا أنا أعل

ع صوتھ فوق صوت النبي صلى اهللا علیھ كان یرف. شر: رأسھ فقال لھ ما شأنك؟ فقال



ار        ھ وھو من أھل الن د حبط عمل لم       . وسلم فق ھ وس ي صلى اهللا علی أتى الرجل، النب ف
ة،   ]: ٤٥[فأخبره أنھ قال كذا وكذا فقال موسى  فرجع إلیھ المرة اآلخرة ببشارة عظیم

  .]٤٦" [إنك لیست من أھل النار، ولكنك من أھل الجنة: اذھب إلیھ فقل لھ: فقال
ھ یسمع رسول اهللا        ]: "٤٧[وقال ابن الزبیر  ن الخطاب رضي اهللا عن ر ب ما كان عم

  ] ٤٨" [صلى اهللا علیھ وسلم بعد ھذه اآلیة حتى یستفھمھ
ین    -١٠ دموا ب أن اهللا أمر األمة بأنھم إذا أرادوا أن یناجوه صلى اهللا علیھ وسلم بأن یق

ا  الى یدي نجواھم صدقة، ثم نسخ ذلك، وأمرھم بالطاعة فق وا     {: ل تع ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی
دُ    ْم َتِج ِإْن َل وا ِإَذا َناَجْیُتُم الرَُّسوَل َفَقدُِّموا َبْیَن َیَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقًة َذِلَك َخْیٌر َلُكْم َوَأْطَھُر َف

اَب      َفِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر َرِحیٌم َأَأْشَفْقُتْم َأْن ُتَقدُِّموا َبْیَن َیَدْي َنْجَواُك وا َوَت ْم َتْفَعُل ِإْذ َل َدَقاٍت َف ْم َص
و  } َناللَُّھ َعَلْیُكْم َفَأِقیُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأِطیُعوا اللََّھ َوَرُسوَلُھ َواللَُّھ َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُل

]٤٩ [  
اء      -١١ ھ من األنبی . ما وھبھ اهللا لھ من المعجزات التي تمیزت على معجزات من قبل

ذي ال           ف دین، ال وم ال ى ی اقي إل رآن العظیم الب ین واآلخرین وھي الق معجزة سید األول
ھ    ظ اهللا ل وظ بحف من   -تنضب معانیھ، وال تفنى عجائبھ، وال تنقطع فوائده، وھو المحف

ر من سبقنا،        -التغییر والتبدیل والتحریف ھ خب ام، فی واعظ وأحك فیھ دواء وشفاء، وم
ل اهللا  ھ وضل          وأحوال من بعدنا، وھو حب د ومن ترك ھ رش ھ واتبع ین، من آمن ب  المت
ذه   . عنھ غوى وھلك، وخاب وخسر ي ھ فھو المعجزة الخالده الباقیة ما بقى اإلنسان ف

  .الدنیا، بینما تصرمت وانقرضت معجزات من قبلھ من األنبیاء
ما من نبي : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال

ا أوحى اهللا       إال  ھ وحی ذي أوتیت ان ال أعطى من اآلیات ما مثلھ آمن علیھ البشر،وإنما ك
  ].٥٠" [إلي، فأرجو أن أكون أكثرھم تابعا یوم القیامة

ر          ره كتفجی ي اإلعجاز من معجزات غی ر ف وكذلك فقد وجد في معجزاتھ ما ھو أظھ
ره من الح   ] ٥١[الماء بین أصابعھ  جر، ألن جنس   فھو أبلغ في خرق العادة من تفجی

األحجار مما یتفجر منھ الماء، وكانت معجزتھ بانفجار الماء من بین أصابعھ أبلغ من  
  ].٥٢[انفجار الحجر لموسى علیھ السالم 

ھ        ا ورسول اهللا صلى اهللا عی ي مقرھ ھ ف وعیسى علیھ السالم أبرأ األكمھ مع بقاء عین
  :نوسلم رد العین بعد أن سالت على الخد ففیھ معجزة من وجھی

ا      : التئامھا بعد سیالنھا واألخرى  : إحداھما ده منھ د فق ا بع فعن  ]. ٥٣[رد البصر إلیھ
ھ    ] ٥٦[عن جده قتادة ] ٥٥[عن أبیھ ] ٥٤[عاصم بن عمر بن قتادة  ھ أصیبت عین أن

ھ      ي صلى اهللا علی یوم أحد فسالت حدقتھ على وجنتھ فأرادوا أن یقطعوھا، فسألوا النب
ھ أصیبت      ال فدعا بھ فغم: "وسلم فقال درى أي عینی ان ال ی ھ فك ھ براحت ] ٥٧" [ز عین

)١.(  
  ].٥٨[واألمثلة في ھذا الباب كثیرة وقد تطرق إلیھا من كتب في الدالئل والخصائص 

الى    ھ اهللا تع ال الشافعي رحم ھ       : "ق دا صلى اهللا علی ا أعطى محم ا م ا أعطى اهللا نبی م
  ]٥٩" [وسلم

یوطي  ال الس ي م  : "وق ى نب ا أوت اء م ال العلم لى اهللا  ق ا ص زة وال فضیلة إال ولنبین عج
  ].٦٠" [علیھ وسلم نظیرھا أو أعظم منھا



   
لم      : المبحث الثاني ھ وس ھ  صلى اهللا علی ا نبی بیان بعض الخصائص التي خص اهللا بھ

  في اآلخرة
  :أنھ سید ولد آدم یوم القیامة -١

أنا سید ولد " :قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال
  ].٦١" [آدم یوم القیامة وأول من ینشق عنھ القبر وأول شافع وأول مشفع

ذا      : "قال العز بن عبد السالم ة واألخالق السنیة، وھ السید من اتصف بالصفات العلی
الق           ن األخ ھ م ف ب ا اتص دنیا فلم ي ال ا ف دارین، أم ي ال نھم ف ل م ھ أفض عر بأن مش

  .العظیمة
دنیا   وأما في اآلخرة فألن ا ي ال لجزاء مرتب على األخالق واألوصاف، فإذا فضلھم ف

درجات     ب وال ي المرات ال صلى    . في المناقب والصفات، فضلھم في اآلخرة ف ا ق وإنم
  ].٦٢" [لتعرف أمتھ منزلتھ من ربھ عز وجل" أنا سید ولد آدم: "اهللا علیھ وسلم

ر واض     ة تظھ وم القیام ا سینالھ    وسیادة النبي صلى اهللا علیھ وسلم للناس ی ة بم حة جلی
ف    ل الموق ي أھ فاعتھ ف رف ش ك الش ى رأس ذل ة وعل وم القیام یم ی رف العظ من الش

  .واختصاصھ بذلك من بین األنبیاء والرسل
ي دعوة،         : "فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال لم ف ھ وس ي صلى اهللا علی ع النب ا م كن

ة،   أنا س: "فنھس منا نھسة وقال -فرفعت إلیھ الذراع وكانت تعجبھ وم القیام ید الناس ی
اظر،           د، فیبصرھم الن ي ن واآلخرین في صعید واح ع اهللا األول ھل تدرون بمن یجم

ھ    : ویسمعھم الداعي، وتدنو منھم الشمس، فیقرل بعض الناس تم فی ا أن أال ترون إلى م
  إلى ما بلغكم؟

اس    ض الن ول بع م؟ فیق ى ربك م إل فع لك ن یش ى م رون إل وكم آدم: أال تنظ ھ . أب فیأتون
ة             ر المالئك ك من روحھ وأم خ فی ده، ونف ك اهللا بی و البشر، خلق ت أب فیقولون یا آدم أن

  .فسجدوا لك، وأسكنك الجنة أال تشفع لنا إلى ربك؟ أال ترى ما نحن فیھ وما بلغنا؟
اني عن          : فیقول ھ ونھ ده مثل ھ، وال یغضب بع ھ مثل م یغضب قبل ربي غضب غضبا ل

  .غیري، اذھبوا إلى نوح الشجرة فعصیت، نفسي نفسي اذھبوا إلى
ون   ا فیقول أتون نوح دا   : فی ماك اهللا عب ى أھل األرض، وس ل إل ت أول الرس وح أن ا ن ی

ول         ك؟ فیق ى رب ا إل ا؟ أال تشفع لن ا بلغن ى م : شكورا، أما ترى ما نحن فیھ؟ أال ترى إل
ھ، نفسي نفسي،             ده مثل ھ، وال یغضھ بع ھ مثل م یغضب قبل وم غضبا ل ربي غضب الی

ال  ائتوا النبي ص ع    : لى اهللا علیھ وسلم فیأتوني، فأسجد تحت العرش، فیق د ارف ا محم ی
  ].٦٣" [رأسك واشفع تشفع، وسل تعطھ

یلھ ال   -٢ ھ وتفض ى تخصیص دل عل رى ت ة أخ ى خصیص ذلك عل دیث ك تمل الح واش
ھ     وھي كونھ أول شافع وأول مشفع فھذا أمر خص اهللا تعالى بھ رسولھ صلى اهللا علی

م المحشر في إتیان الرب جل جاللھ لفصل القضاء بین عباده وسلم إذ جعلھ الشفیع یو
اء     ن األنبی زم م و الع ھ أول د عن ذي یحی ھ وال ق إال ل ذي ال یلی ود ال ام المحم و المق وھ
المھ         ھ صلوات اهللا وس و المخصوص ب ون ھ ھ فیك ة إلی ي النوب ى تنتھ لین حت والمرس

  .علیھ



ى أ    : "قال ابن تیمیة رحمھ اهللا ق المسلمون عل د اتف لم أعظم      وق ھ وس ھ صلى اهللا علی ن
فاعة أعظم من     الخلق جاھا عند اهللا، وال جاه لمخلوق عند اهللا أعظم من جاھھ، وال ش

  ].٦٤" [شفاعتھ
ال  ال رسول اهللا   : كما أنھ أول من یشفع في دخول الجنة فعن، أنس رضي اهللا عنھ ق ق

  ].٦٥" [بیاء تبعاأنا أول الناس یشفع في الجنة وأنا أكثر األن: "صلى اهللا علیھ وسلم
  :أن اهللا جعل لواء الحمد بید النبي صلى اهللا علیھ وسلم یوم القیامة -٣

لم : فعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنھ قال ا  : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس أن
ة ینتظر               وم القیام وائي ی د إال ھو تحت ل ا من أح ة وال فخر، م وم القیام اس ی سید الن

ة،           الفرج، وإن معي لوا اب الجن ي ب ى آت اس معي، حت ا أمشى ویمشى الن د، أن ء الحم
ھ          ي خررت ل ت رب إذا رأی د ف ا بمحم ال مرحب فأستفتح فیقال من ھذا فأقول محمد، فیق

  ].٦٦" [ساجدا أنظر إلیھ
أنا : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: وعن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنھ قال

ي لواء الحمد وال فخر وما من نبي یومئذ آدم فمن سواه، سید ولد آدم یوم القیامة، وبید
ھ األرض وال فخر       ق عن ا أول من تنش وائي، وأن ة  ].٦٧" [إال تحت ل ذه الخصیص فھ

ى            ھ إذ ال معن و منزلت اص وعل ھ خ و مرتبت ى عل دل عل ائص ت ن الخص ا م وغیرھ
  ].٦٨[للتفضیل إال التخصیص بالمناقب والمراتب 

وھذه . اط وأول من یقرع باب الجنة وأول من یدخلھاأنھ أول من یجیز على الصر -٤
ففي حدیث . األمور مما خص بھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم عن باقي األنبیاء السابقین

أن ناسا قالوا یارسول اهللا، ھل نرى ربنا یوم : "أبي ھریرة رضي اهللا عنھ الطویل قال
  .الحدیث..." القیامة؟

ھ؟       ویضرب الصراط بین ظھري جھن"وفیھ  م، فأكون أول من یجوز من الرسل بأمت
  ).٢(لحدیث ] ٦٩" [

اء  : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: وعن أنس رضي اهللا عنھ قال أنا أكثر األنبی
  ].٧٠" [تبعا یوم القیامة، وأنا أول من یقرع باب الجنة

لم : وعن أنس رضي اهللا عنھ قال اب  : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ي ب ة   آت الجن
تح           ك أمرت ال أف ول ب د، فیق أقول محم ت؟ ف یوم القیامة فأستفتح فیقول الخازن من أن

  ].٧١" [ألحد قبلك
   

ھ       : المبحث الثالث د صلى اهللا علی ة محم ا أم ص اهللا بھ بیان بعض الخصائص التي خ
  وسلم

نح             ة وم نعم جلیل ة ب ذه األم رم اهللا ھ د أك ة بخصائص وفضائل، فلق ذه األم اختصت ھ
م             عظیمة، و ل لم، ول ھ وس ھ صلى اهللا علی الى لنبی رام كل من اهللا تع ھي في أصلھا إك

  .تتبعھ لما أعطت ھذه الكرامات وتلك المیزات
فلقد جعل اهللا تعالى ھذه األمة خیر األمم، واصطفاھا من جمیع الخلق لتكون أمة لنبیھ 

ى ج       ة الوسط الشاھدة عل ا لتكون األم م   محمد صلى اهللا علیھ وسلم، واجتباھ ع األم می
  .السابقة



ِر           {: قال تعالى ِن اْلُمْنَك ْوَن َع اْلَمْعُروِف َوَتْنَھ ْأُمُروَن ِب اِس َت ْت ِللنَّ ٍة ُأْخِرَج َر ُأمَّ ُتْم َخْی ُكْن
  ].٧٢[} َوُتْؤِمُنوَن ِباللَِّھ

اِس وَ   {: وقال تعالى ى النَّ َھَداَء َعَل وُل   َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا ِلَتُكوُنوا ُش وَن الرَُّس َیُك
  ].٧٣[} َعَلْیُكْم َشِھیدًا
  ].٧٤[} ُھَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْیُكْم ِفي الدِّیِن ِمْن َحَرٍج{: وقال تعالى

ھ        ] ٧٥[وعن معاویة بن حیدة القشیري  ي صلى اهللا علی ھ سمع النب ھ أن رضي اهللا عن
إنكم تتمون سبعین   : "قال} ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس ُكْنُتْم َخْیَر ُأمٍَّة{: وسلم یقول في قولھ تعالى

ى اهللا  ا عل ا وأكرمھ تم خیرھ ة أن ظ " أم ي لف ز  "وف ى اهللا ع ا عل ا وأكرمھ تم أفخرھ أن
  ].٧٦" [وجل

  ].٧٧[وروى األمام أحمد نحوه عن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنھ 
أكثر أجرا كما ومن فضل اهللا على ھذه األمة أنھم مع كونھم أقل عمال ممن قبلھم، فھم 

  .جاء في الحدیث الصحیح
ال      لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ل  : "فعن أبي موسى األشعري رضي اهللا عنھ عن النب مث

المسلمین والیھود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما یعملون لھ عمال یوما إلى اللیل 
رطت على أجر معلوم، فعملوا لھ نصف النھار، فقالوا ال حاجة لنا إلى أجرك الذي ش 

أبوا         امال، ف ذوا أجركم ك م وخ ة عملك وا بقی لنا وما عملنا باطل فقال لھم ال تفعلوا أكمل
م     : وتركوا، واستأجر آخرین بعدھم فقال ذي شرطت لھ م ال أكملوا بقیة یومكم ھذا ولك

الوا      ان حین صالة العصر ق ك      : من األجر فعملوا، حتى إذا ك ا باطل، ول ا عملن ك م ل
ار شيء        : ، فقال لھماألجر الذي جعلت لنا فیھ ن النھ ي م ا بق إن م م ف أكملوا بقیة عملك

ت         ى غاب ومھم حت ة ی وا بقی ومھم، فعمل ة ی یسیر، فأبوا، فاستأجر قوما أن یعملوا لھ بقی
ور         ذا الن وا من ھ ا قبل ل م ثلھم ومث ذلك م " الشمس، واستكملوا أجر الفریقین كلیھما، ف

]٧٨.[  
ن ھذا التشبیھ بالعمال تفاوت أجورھم، وأن والمراد م: "قال ابن كثیر رحمھ اهللا تعالى

  .ذلك لیس منوطا بكثرة العمل وقلتھ، بل بأمور أخر معتبرة عند اهللا تعالى
ا أفضل       ل فیھ در العم ة الق وكم من عمل قلیل أجدى ما ال یجدیھ العمل الكثیر، ھذه لیل

وا ف        لم أنفق ھ وس د صلى اهللا علی حاب محم ي من عبادة ألف شھر سواھا، وھؤالء أص
أوقات لو أنفق غیرھم من الذھب مثل أحد ما بلغ مد أحدھم وال نصیفھ من تمر، وھذا 
ره وقبضھ            ین سنة من عم ى رأس أربع ھ اهللا عل لم بعث ھ وس رسول اهللا صلى اهللا علی
وھو ابن ثالث وستین على المشھور وقد برز في ھذه المدة التي ھي ثالث وعشرون 

الحة على سائر األنبیاء قبلھ حتى على نوح الذي سنة في العلوم النافعة واألعمال الص
ھ              ده ال شریك ل ادة اهللا وح ى عب دعوھم إل ا ی ف سنة إال خمسین عام ھ أل ي قوم لبث ف
ى سائر        ھ وعل ویعمل بطاعة اهللا لیال ونھارا صباحا ومساء صلوات اهللا وسالمھ علی

  .األنبیاء أجمعین
ال      فھذه األمة إنما شرفت وتضاعف ثوابھا ببركة سیادة   ا ق ھ كم ا وشرفھ وعظمت نبیھ

الى ِھ    {: اهللا تع ْن َرْحَمِت ْیِن ِم ْؤِتُكْم ِكْفَل وِلِھ ُی وا ِبَرُس َھ َوآِمُن وا اللَّ وا اتَُّق ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی
لُ            َم َأْھ َئالَّ َیْعَل یٌم ِل وٌر َرِح ُھ َغُف ْم َواللَّ ْر َلُك ِھ َوَیْغِف وَن ِب ورًا َتْمُش اِب َأالَّ   َوَیْجَعْل َلُكْم ُن اْلِكَت



ِل   َیْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِمْن َفْضِل اللَِّھ َوَأنَّ اْلَفْضَل ِبَیِد اللَِّھ ُیْؤِتیِھ َمْن َیَشاُء َواللَُّھ ُذو اْلَفْض
  ].٧٩[} اْلَعِظیِم

وم     ون ی م األول ا فھ ر األم زمان ونھم آخ ع ك م م ذلك أنھ ة ك ذه األم ھ ھ ت ب ا أكرم ومم
  .القیامة

نحن  : "رة رضي اهللا عنھ أنھ سمع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقولفعن أبي ھری
  ].٨٠" [اآلخرون السابقون یوم القیامة، بید أنھم أتوا الكتاب من قبلنا

حیح   نحن  "... فھذه األمة ھم أول من یقضى لھم یوم القیامة كما جاء في الحدیث الص
  ].٨١" [لھم قبل الخالئق اآلخرون من أھل الدنیا واألولون یوم القیامة المقضى

ومما خص اهللا تعالى بھ ھذه األمة یوم القیامة أنھا تكون مع نبیھا صلى اهللا علیھ وسلم 
رة رضي اهللا      ي ھری أول من یجتاز الصراط من األم، كما في الحدیث الطویل عن أب

ھ     لم وفی ھ وس لى اهللا علی ي ص ن النب ھ ع ري  "... عن راط دروس ظھ رب الص ویض
  ].٨٢" [٠٠٠نا وأمتي أول من یجیز جھنم، فأكون أ

رة رضي اهللا           ي ھری م فعن أب ة من األم دخل الجن وكذلك فإن ھذه األمة ھم أول من ی
لم   : عنھ قال ھ وس ة      : "قال رسول اهللا صلى اهللا علی وم القیام ون ی نحن اآلخرون األول

  ] ٨٣" [ونحن أول من یدخل الجنة   
ة من    -ولى منھاومما خص اهللا بھ ھذه األمة أن جعل الزمرة األ وھي التي تدخل الجن

  .تدخل الجنة من الباب األیمن من أبواب الجنة -غیر حساب وال عذاب
ھ  ھ      -فقد جاء في حدیث أبي ھریرة رضي اهللا عن ل وفی فاعة الطوی دیث الش أقول  "ح ف

اب    : یارب أمتي أمتي، فیقال ن الب ھ م یامحمد أدخل الجنة من أمتك من ال، حساب علی
و  واب         األیمن من أب ك من األب ا سوى ذل اس فیم م شركاء الن ة، وھ ] ٨٤..." [اب الجن

  .الحدیث
ى تفضیل اهللا        راھین عل ا ھي شواھد وب فھذه الخصائص والفضائل وغیرھا كثیر إنم

ى     لم، وعل ھ وس لى اهللا علی د ص ولھ محم ھ ورس الى لنبی ة   . تع ة عظیم ن منزل ھ م مال
  .ودرجة رفیعة عنده تبارك وتعالى

ھ         ومن ھذه الخصائص ی ة مكانت لم ورفع ھ وس ا صلى اهللا علی د نبین علم المسلم عظیم ق
عند اهللا عز وجل، ومما الشك فیھ أن ھذا العلم وھذه المعرفة ستثمربإذن اهللا في القلب 
لم، وحرصا           ھ وس ي صلى اهللا علی وقیرا للنب ا وت زداد تعظیم المؤمن باهللا ورسولھ، فی

  .على اتباعھ واقتفاء أثره والسیر على سنتھ
ذین   فح طفى ال ة المص داد أم ي ع ون ف ع ألن یك ھ وتتطل وق نفس ذي تت لم ال ري بالمس

ور       ق األم م الصراط، أن یحق از بھ یقودھم صلى اهللا علیھ وسلم إلى الجنة بعد أن یجت
  .التي یستحق بھا ھذا الفضل العظیم والمرتبة العالیة

یستحق اإلنسان أن  فباإلیمان واالتباع والمحبة والتعظیم والبعد عما یضاد ھذه األمور
  .یكون من أمة محمد صلى اهللا علیھ وسلم

و محروم من       دل فھ ر ب أما من لم یتبع ویسلك سبیل النبي صلى اهللا علیھ وسلم بل غی
  .ھذا الفضل وذاك الشرف الذي تحدثت عنھ تلك النصوص
قال رسول اهللا صلى اهللا   : فقد جاء في الصحیحین عن ابن مسعود رضي اهللا عنھ قال

حابي      : "وسلم علیھ ارب أص أقول ی ي ف أنا فرطكم على الحوض ولیختلجن رجال دون



ھ          ي صلى اهللا علی ول النب دلوا فیق روا وب م غی دك، إنھ فیقال إنك ال تدري ما أحدثوا بع
  ].٨٥" [وسلم سحقا سحقا لمن غیر وبدل

  
   

ي       : الفصل الثاني ھ ف ى أمت لم عل ھ وس وجوب تعزیره وتوقیره وتعظیمھ صلى اهللا علی
  .اتھ وبعد مماتھحی

  :ویشتمل على أربعة مباحث
  .معنى التعزیر والتوقیر والتعظیم: المبحث األول

  ].٨٦[} ِلُتْؤِمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوُتَعزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه{: قال تعالى
َك   َفالَِّذیَن آَمُنوا ِبِھ َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوا النُّوَر ا{: وقال تعالى ُھ ُأوَلِئ لَِّذي ُأْنِزَل َمَع

  ].٨٧[} ُھُم اْلُمْفِلُحوَن
   
  :أما التعزیر في اللغة -أ

ة    ذه الكلم ل ھ ن أص ة ع اییس اللغ م مق احب معج ول ص زر: "فیق زاء" ع ین وال . الع
  كلمتان: والراء

دھما ر: أح یم والنص رى. التعظ ة األخ رب : والكلم ن الض نس م األولى. ج ر : ف النص
  }َوُتَعزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه{: الىوالتوقیر كقولھ تع

  ].٨٨" [التعزیر وھو الضرب دون الحد: واألصل اآلخر
دیث   ب الح ي غری ة ف ي النھای ر"وف ل التعزی رد: أص ع وال د .المن رتھ ق ن نص أن م فك

ولھذا قیل للتأدیب الذي ھو دون الحد تعزیر، ألنھ .رددت عنھ أعداءه ومنعتھم من أذاه
  ].٨٩" [فھو من األضداد. لذنب، یقال عزرتھ، وعزرتھیمنع الجاني أن یعاود ا
  }َوُتَعزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه{: قال اهللا عز وجل" عزر: "وجاء في تھذیب اللغة

الى      ھ تع ي قول زُِّروهُ {جاء في التفسیر ف وُھمْ {أي لتنصروه بالسیف   } َوُتَع } َوَعزَّْرُتُم
  .نصرتموھم: وقیل. عظمتموھم

  :عان ھيواللفظة تستعمل لعدة م
  .النصر باللسان والسیف: التعزیر.    ١
  .التوقیر: التعزیر.    ٢
  .التأدیب دون الحد: التعزیر.    ٣
  ].٩٠" [التوقیف على الفرائض واألحكام: التعزیر.    ٤

  :وأما عن المعنى الشرعي المراد ھنا
  ].٩١" [حموه ووقروه: "یقول} َوَعزَُّروُه{: فعن ابن عباس رضي اهللا عنھما

  ].٩٢" [سددوا أمره، وأعانوا رسولھ ونصروه: عزروه: "وعن مجاھد قال
  ].٩٣" [قال ینصروه} َوُتَعزُِّروُه{: وعن قتادة في قولھ

  ] ٩٤" [وقروه وعظموه وحموه من الناس"} َوَعزَُّروُه{: وقال ابن جرر الطبري
ادة      د وقت اس ومجاھ ن عب ول اب ل ق د أن نق ا بع ال أیض وال متقا"وق ذه األق ات وھ رب

التقویة بالنصر : المعنى، وإن اختلفت ألفاظ أھلھا بھا ومعنى التعزیر في ھذا الموضع
  ).٦] (٩٥" [والمعونة، وال یكون ذلك إال بالطاعة والتعظیم واإلجالل



ال شیخ اإلسالم    ر : "وق ھ       : التعزی ا یؤذی ل م ھ من ك ده ومنع ره وتأیی " اسم جامع لنص
]٩٦.[  
   

  :وأما عن التوقیر في اللغة -ب
ة  اییس اللغ م مق ي معج ر: "فف واو" وق اف. ال راء. والق ي  : وال ل ف ى ثق دل عل ل ی أص

  ].٩٧" [الحلم والرزانھ: ومنھ الوقار... الشيء
ور  "وجاء في تھذیب اللغة  و وق رت الرجل  . وقر الرجل من الوقار، یقر، فھ إذا : ووق

  ]٩٨[} َوُتَعزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه{عظمتھ ومنھ قولھ عز وجل 
  ]٩٩" [التعظیم والترزین: بجلھ، والتوقیر: وقر الرجل: "سان العربوفي ل

  :وأما المعنى الشرعي المراد ھنا
  ].١٠٠" [یعني التعظیم} َوُتَوقُِّروُه{: فقال ابن عباس

  ].١٠١" [أمر اهللا بتسویده وتفخیمھ} َوُتَوقُِّروُه{: وقال قتادة
  ].١٠٢" [أي لیعظموه} َوُتَوقُِّروُه{:" وقال أیضا

  ].١٠٣" [فأما التوقیر فھو التعظیم واإلجالل والتفخیم: "وقال ابن جریر الطبري
ة   ن تیمی وقیر : "وقال شیخ اإلسالم اب ة من         : الت ھ سكینة وطمأنین ا فی ل م اسم جامع لك

ا   اإلجالل واإلكرام، وأن یعامل من التشریف والتكریم والتعظیم بما یصونھ عن كل م
  ] ١٠٤" [یخرجھ عن حد الوقار

  ].١٠٥" [ھو اإلحترام واإلجالل واإلعظام: التوقیر: "ابن كثیر قال
   

  :وأما التعظیم في اللغة -ج
اس     : التبجیل: التعظیم"ففي لسان العرب  د الن ة عن ال لفالن عظم ة یعظم   : یق أي حرم

  ].١٠٦" [لھا
ظ   " التعظیم"ولفظ  ا ورد لف ر "ال یرد في خطاب الشارع كم وقیر "و" التعزی لكن  " الت

اء ا ن       العلم ى ذھ ى إل ي المعن ھ ف ك لقرب ألة وذل ذه المس د ھ م عن ي كالمھ تعملوه ف س
  ".التوقیر"و" التعزیر"السامع، ولتأدیتھ للمعنى المراد من لفظتي 

   
  .وجوب توقیره وتعظیمھ صلى اهللا علیھ وسلم واألدلة على ذلك: المبحث الثاني

عبة   وقیره، ش ھ، وت لم، وإجالل ھ وس لى اهللا علی ي ص یم النب عب إن تعظ ن ش ة م عظیم
ة     ر شعبة المحب ة      ] ١٠٧[اإلیمان، وھذه الشعبة غی وق منزل ا ف ا ورتبتھ ل إن منزلتھ ب

ده ولكن          . ورتبة المحبة د یحب ول رى أن الوال ا، أال ت یس كل محب معظم ذلك ألنھ ل
  .حبھ إیاه یدعوه إلى تكریمھ وال یدعوه إلى تعظیمھ
ھ ال       .والولد یحب والده فیجمع لھ بین التكریم والتعظیم  ھ ولكن د یحب ممالیك والسید ق

  .والممالیك یحبون ساداتھم ویعظمونھم. یعظمھم
  ].١٠٨[فعلمنا بذلك أن التعظیم رتبتھ فوق رتبة المحبة 

ر من    فمن حق النبي صلى اهللا علیھ وسلم على أمتھ أن یھاب ویعظم ویوقر ویجل أكث
ھ الواجب          ذا حق من حقوق د لسیده، فھ ى     كل ولد لوالده ومن كل عب د عل ا یزی ھ مم ة ل



الى  ] ١٠٩[لوازم الرسالة  ال تع ِھ   {: وھو ما أمر اهللا بھ في كتابھ العزیز ق وا ِباللَّ ِلُتْؤِمُن
  ].١١٠[} َوَرُسوِلِھ َوُتَعزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه

َك   َفالَِّذیَن آَمُنوا ِبِھ َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوا النُّوَر الَِّذي ُأْنِز{: وقال تعالى ُھ ُأوَلِئ َل َمَع
  ].١١١[} ُھُم اْلُمْفِلُحوَن

  .فأبان أن حق الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في أمتھ أن یكون معزرا موقرا مھیبا
ي     ره وال خالف ف وأخبر سبحانھ أن الفالح إنما یكون لمن جمع بین اإلیمان بھ وتعزی

  ].١١٢[أن التعزیر ھاھنا التعظیم 
ام     وفي الجمع الحاصل في اآلیتی ى أن القی ھ وإرشاد إل ن بین اإلیمان بھ وتعظیمھ، تنبی

ھ        د إال ب ان العب تم إیم ذي ال ی ان الواجب ال . بحقوقھ صلى اهللا علیھ وسلم یعد من اإلیم
فمعلوم أن حقوق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أجل وأعظم  ]: "١١٣[قال الحلیمي 

مالیكھم واآلباء على أوالدھم وأكرم وألزم لنا وأوجب علینا من حقوق السادات على م
ألن اهللا تعالى أنقذنا بھ من النار في اآلخرة، وعصم بھ لنا أرواحنا وأبداننا وأعراضنا 
ات    ى جن ا إل ھ أدان اه فی ا إذا أطعن ھ لم دانا ب ة، فھ ي العاجل ا ف ا وأوالدن ا وأھلین وأموالن

نن . النعیم م  . فأیة نعمة توازي ھذه النعم وأیة منة تداني ھذه الم ا     ث اؤه ألزمن ھ جل ثن إن
ة . طاعتھ، وتوعدنا على معصیتھ بالنار ذه     . ووعدنا باتباعھ الجن ة تضاھي ھ أي رتب ف

ھ    . الرتبة، وأي درجة تساوي في العال ھذه الدرجة ھ ونعظم ھ ونجل فحق علینا أن نحب
رآن ووردت   . ونھابھ أكثر من إجالل كل عبد سیده وكل ولد والده وبمثل ھذا نطق الق

  ].١١٤" [جل ثناؤهأوامر اهللا 
ھ صلى اهللا          ذا الحق من حقوق ى ھ د عل ا التأكی ففي القرآن الكریم آیات كثیرة جاء فیھ

  :علیھ وسلم وبخاصة في جوانب معینة من جوانب تعظیمھ ومن تلك اآلیات ما یلي
ي  ] "١١٥[} َال َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل َبْیَنُكْم َكُدَعاِء َبْعِضُكْم َبْعضاً {: قولھ تعالى -١ فف

ر         اء، وأم ظ وجف لم بغل ھ وس ھذه اآلیة نھي من اهللا أن یدعوا رسول اهللا صلى اهللا علی
  ].١١٦" [لھم أن یدعوه بلین وتواضع

ا رسول اهللا     : "وروى الطبري بسنده عن مجاھد في تفسیرھا فقال دعوه ی أمرھم أن ی
  ).٣] (١١٧" [یا محمد، في تجھم: في لین وتواضع، وال یقولوا

  )٤] (١١٨" [أمرھم أن یفخموه ویشرفوه: "ادة قالوعن قت
یرھا    ي تفس ھ اهللا ف ة رحم ن تیمی الم اب یخ اإلس ال ش ة "وق ذه اآلی ي ھ ھ ف ص اهللا نبی خ

ا القاسم، ولكن         : بالمخاطبة بما یلیق بھ، فنھي أن یقولوا ا أب د، أو ی ا أحم د أو ی ا محم ی
وا ذلك : یقول ھ ب ف ال یخاطبون انبي اهللا وكی ول اهللا، ی ا رس ي ی ھ ف بحانھ أكرم ، واهللا س

مخاطبتھ إیاه بما لم یكرم بھ أحدا من األنبیاء، فلم یدعھ باسمھ في القرآن قط، بل یقول 
ا  { دُّْنَیا َوِزیَنَتَھ اَة ال ِرْدَن اْلَحَی ُتنَّ ُت َك ِإْن ُكْن ْل َألْزَواِج يُّ ُق ا النَِّب ا َأیَُّھ ا {] ١١٩[} َی ا َأیَُّھ َی

ھَ   {] ١٢٠[} َنا َلَك َأْزَواَجَكالنَِّبيُّ ِإنَّا َأْحَلْل ِق اللَّ يُّ اتَّ يُّ    {] ١٢١[} َیا َأیَُّھا النَِّب ا النَِّب ا َأیَُّھ َی
اءَ   {] ١٢٢[} ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِھدًا َوُمَبشِّرًا َوَنِذیرًا ُتُم النَِّس يُّ ِإَذا َطلَّْق ] ١٢٣[} َیا َأیَُّھا النَِّب

َیا َأیَُّھا الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن {] ١٢٤[} رُِّم َما َأَحلَّ اللَُّھ َلَكَیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ِلَم ُتَح{
لَ {] ١٢٥[} َربَِّك ِذرْ     {] ١٢٦[} َیا َأیَُّھا اْلُمزَّمُِّل ُقِم اللَّْی ْم َفَأْن دَّثُِّر ُق ا اْلُم ا َأیَُّھ ] ١٢٧[} َی

  ].١٢٨[ }َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ َحْسُبَك اللَُّھ{



ال     ھ سبحانھ ق ع أن كَ     {: م َت َوَزْوُج ُكْن َأْن ا آَدُم اْس ا َی ْئُھْم   {] ١٢٩[} َوُقْلَن ا آَدُم َأْنِب اَل َی َق
َماِئِھْم كَ {] ١٣٠[} ِبَأْس ْن َأْھِل ْیَس ِم ُھ َل وُح ِإنَّ ا ُن ْن {] ١٣١[} َی ِرْض َع َراِھیُم َأْع ا ِإْب َی

َذا  َطَفْیتُ  {] ١٣٢[} َھ ي اْص ى ِإنِّ ا ُموَس اسِ َی ى النَّ اَك  {] ١٣٣[} َك َعَل ا َجَعْلَن ا َداُوُد ِإنَّ َی
َدِتكَ       {] ١٣٤[} َخِلیَفًة ِفي اَألْرِض ى َواِل َك َوَعَل ي َعَلْی ْر ِنْعَمِت ْرَیَم اْذُك َن َم } َیا ِعیَسى اْب

]١٣٦] [١٣٥.[  
ا أن          : "وقال رحمھ اهللا لم علین ھ وس ي صلى اهللا علی ارة عن النب اب العب ي ب وإذا كنا ف

الى      . ق بین مخاطبتھ واإلخبار عنھنفر آداب اهللا تع أدب ب ا أن نت ان علین فإذا خاطبناه ك
فال تقول یا ] ١٣٧[} َال َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل َبْیَنُكْم َكُدَعاِء َبْعِضُكْم َبْعضًا{: حیث قال

ول   ل نق ا ب نا بعض دعو بعض ا ی د، كم ا أحم د ی ي اهللا : محم ا نب ول اهللا، ی ا رس واهللا . ی
ال      یھم الصالة والسالم بأسمائھم فق ُكْن   {: سبحانھ وتعالى خاطب األنبیاء عل ا آَدُم اْس َی

ْن   {] ١٣٨[} َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة ٍم ِممَّ َیا ُنوُح اْھِبْط ِبَسالٍم ِمنَّا َوَبَرَكاٍت َعَلْیَك َوَعَلى ُأَم
َك كَ {] ١٣٩[} َمَع ا َربُّ ي َأَن ى ِإنِّ ا ُموَس ا{] ١٤٠[} َی َك   َی َك َوَراِفُع ي ُمَتَوفِّی ى ِإنِّ ِعیَس

  ] ١٤١[} ِإَليَّ
ال   لم ق ھ وس لى اهللا علی ھ ص ا خاطب يُّ{ولم ا النَِّب ا َأیَُّھ وُل ال {] ١٤٢[} َی ا الرَُّس ا َأیَُّھ َی

رِ   ي اْلُكْف ِزَل ِإَلیْ       {] ١٤٣[} َیْحُزْنَك الَِّذیَن ُیَساِرُعوَن ِف ا ُأْن ْغ َم وُل َبلِّ ا الرَُّس ا َأیَُّھ ْن  َی َك ِم
َك لُ {] ١٤٤[} َربِّ ا اْلُمزَّمِّ ا َأیَُّھ دَّثِّرُ {] ١٤٥[} َی ا اْلُم ا َأیَُّھ ق أن  ] ١٤٦[} َی نحن أح ف

  .نتأدب في دعائھ وخطابھ
أشھد أن ال إلھ إال اهللا وأشھد أن محمدا رسول : "وأما إذا كنا في مقام اإلخبار عنھ قلنا

ا   وقلنا محمد رسول اهللا وخاتم النبیین، ف" اهللا نخبر عنھ باسمھ كما أخبر اهللا سبحانھ لم
ِھ       {أخبر عنھ صلى اهللا علیھ وسلم  وَل اللَّ ْن َرُس اِلُكْم َوَلِك ْن ِرَج ٍد ِم َما َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَح

َحَماُء ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّھ َوالَِّذیَن َمَعُھ َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُر{وقال ] ١٤٧[} َوَخاَتَم النَِّبیِّیَن
جَّداً  ًا ُس َراُھْم ُركَّع َنُھْم َت ال ] ١٤٨[} َبْی ِھ    {وق ْن َقْبِل ْت ِم ْد َخَل وٌل َق ٌد ِإالَّ َرُس ا ُمَحمَّ َوَم

دٍ {وقال ] ١٤٩[} الرُُّسُل } َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوآَمُنوا ِبَما ُنزَِّل َعَلى ُمَحمَّ
]١٥٠ [  

  ] ١٥١" [بة ومقام اإلخبار فرق ثابت بالشرع والعقلفالفرق یین مقام المخاط
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال ُتَقدُِّموا َبْیَن َیَدِي اللَِّھ َوَرُسوِلِھ َواتَُّقوا اللََّھ ِإنَّ اللََّھ {: وقال تعالى -٢

وْ     َواَتُكْم َف وا َأْص وا ال َتْرَفُع ُھ     َسِمیٌع َعِلیٌم َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُن ُروا َل يِّ َوال َتْجَھ ْوِت النَِّب َق َص
وَن          ِذیَن َیُغضُّ ُعُروَن ِإنَّ الَّ ُتْم ال َتْش اُلُكْم َوَأْن َبَط َأْعَم َبْعٍض َأْن َتْح ُكْم ِل ِباْلَقْوِل َكَجْھِر َبْعِض

وَبُھْم ِللتَّ        ُھ ُقُل َتَحَن اللَّ ِذیَن اْم َك الَّ ِھ ُأوَلِئ وِل اللَّ َد َرُس َواَتُھْم ِعْن ٌر   َأْص َرٌة َوَأْج ْم َمْغِف َوى َلُھ ْق
ى    َبُروا َحتَّ َعِظیٌم ِإنَّ الَِّذیَن ُیَناُدوَنَك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت َأْكَثُرُھْم ال َیْعِقُلوَن َوَلْو َأنَُّھْم َص

  ] ١٥٢[} َتْخُرَج ِإَلْیِھْم َلَكاَن َخْیرًا َلُھْم َواللَُّھ َغُفوٌر َرِحیٌم
ى جملة من اآلداب التي أدب اهللا بھا عباده المؤمنین فیما یجب فھذه اآلیات اشتملت عل

أن یعاملوا بھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم من التوقیر واالحترام والتبجیل واإلعظام  
  :وھذه اآلداب ھي

الى   : أوال ال تع أذن، فق وا ال     {: أنھ حرم التقدم بین یدیھ بالكالم حتى ی ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی
  }ُموا َبْیَن َیَدِي اللَِّھ َوَرُسوِلِھُتَقدِّ



ا   : "قال ابن كثیر في معناھا وا تبع أي ال تسارعوا في األشیاء بین یدیھ أي قبلھ بل كون
لھ في جمیع األمور، حتى یدخل في عموم ھذا األدب الشرعي حدیث معاذ رضي اهللا 

یمن        ى ال ھ إل ین بعث لم ح ھ وس لى اهللا علی ي ص ھ النب ال ل ث ق ھ حی م "عن م؟ ب " تحك
لم    . بكتاب اهللا تعالى:قال ھ وس د؟    "قال صلى اهللا علی م تج إن ل ال بسنة رسول اهللا    "ف ق

د؟    : "قال صلى اهللا علیھ وسلم. صلى اهللا علیھ وسلم م تج إن ل ھ   "ف ال رضي اهللا عن : ق
ق رسول رسول اهللا صلى     : "أجتھد رأي، فضرب في صدره وقال الحمد هللا الذي وف

  ] .١٥٣" [سول اهللا صلى اهللا علیھ وسلماهللا علیھ وسلم لما یرضي ر
ل      ھ قب و قدم فالغرض منھ أنھ أخر رأیھ ونظره واجتھاده إلى ما بعد الكتاب والسنة ول

  ].١٥٤" [البحث عنھما لكان من باب التقدم بین یدي اهللا ورسولھ
ة   ذه اآلی دي       : "وقال الحلیمي عند تعلیقھ على ھ ین ی وال أو فعال ب دموا ق ى ال تق والمعن

ن أو    قول  ر دی رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وفعلھ فیما سبیلھ أن تأخذوه عنھ من أم
ك    ي ذل دنیا، بل أخروا أقوالكم وأفعالكم إلى أن یأمر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ف
ان رسولھ ال    بما یراه فإنكم إذا قدمتم بین یدیھ كنتم مقدمین بین یدي اهللا عز وجل إذ ك

أي احذروا عقابھ بتقدیمكم یین یدي رسول اهللا ومعاملتھ ! ُقوا اللََّھَواتَّ{یقضي إال عنھ، 
وحي          و أو ب وحي متل ھ عن اهللا ب أمركم ب ا ی بما یوھم االستخفاف بھ ومخالفة شيء مم

ھ  } ِإنَّ اللََّھ َسِمیٌع َعِلیٌم{غیر متلو  أي سمیع لما تقدمونھ بین یدي رسولھ صلى اهللا علی
ك        وسلم، أو تأتونھ اقتداء بھ  ھ أو خالف ذل نكم من إجالل ا یكون م واتباعا لھ، علیم بم

  ].١٥٥" [فھو یجزیكم بما سمعھ ویعلمھ منكم
نھم   ولقد تأدب الصحابة مع ربھم ومع رسولھم، فما عاد بعد نزول ھذه اآلیة مقترح م
ھ رسول اهللا              ب من م یطل رأي ل دلي ب نھم ی د م ا عاد واح ى اهللا ورسولھ، وم یقترح عل

م إال أن          صلى اهللا علیھ  ر أو حك ي أم ھ ف د یقضي برأی ا عاد أح ھ، وم وسلم أن یدلي ب
  .یرجع قبل ذلك إلى قول اهللا وقول النبي صلى اهللا علیھ وسلم

ذي        ان ال ھ والمك م فی ذي ھ وم ال حتى كان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یسألھم عن الی
ولھم      وا إال بق م، فیتحرجون أن یجیب م  اهللا: ھم فیھ وھم یعلمونھ حق العل .  ورسولھ أعل

ي   . خشیة أن یكون في قولھم تقدم بین یدي اهللا ورسولھ دیث أب ومن ذلك ما جاء في ح
لم    ھ وس ي    -بكرة نفیع بن الحارث الثقفي رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علی سأل ف

ا أن سیسمیھ     . اهللا ورسولھ أعلم: قلنا".. أي شھر ھذا؟"حجة الوداع  ى ظنن فسكت حت
اهللا ورسولھ  : قلنا" فأي بلد ھذا؟: "قال. بلى: قلنا" ألیس ذو الحجة؟" :بغیر اسمھ، قال

ال       . أعلم ر أسمھ، ق ھ سیسمیھ بغی ا أن ى ظنن دة؟  : "فسكت حت یس البل ى  " أل ا بل ال  . قلن ق
: قال. اهللا ورسولھ أعلم فسكت حتى ظننا أنھ سیسمیھ بغیر اسمھ: قلنا" فأي یوم ھذا؟"
  ].١٥٦[حدیث ال..." قلنا بلى " ألیس یوم النحر؟"

د             حابة بع ا الص ي انتھى إلیھ وى الت ن التق فھذه صورة من األدب، ومن التحرج، وم
  .سماعھم ذلك النداء، وذلك التوجیھ، وتلك اإلشارة إلى التقوى تقوى اهللا السمیع العلیم

ھ             : ثانیا ر ل لم وأن یجھ ھ وس ي صلى اهللا علی وق صوت النب ع الصوت ف ھ حرم رف أن
لم    بالكالم كما یجھر الر ھ وس جل للرجل، وھذا من باب األدب مع النبي صلى اهللا علی

ى              نعكس عل ذي ی وقیر ال ك الت ھ، ذل ذي یجب ل وقیر ال ن الت دیث والخطاب وم في الح
نھم   لم بی ھ وس لى اهللا علی ول ص خص الرس ذلك ش ز ب حابة لیتمی وات الص رات أص نب



وا ال    {ویمیز مجلسھ فیھم فقال تعالى  ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ ْوِت      َی ْوَق َص َواَتُكْم َف وا َأْص َتْرَفُع
ُتْم ال       اُلُكْم َوَأْن َبَط َأْعَم َبْعٍض َأْن َتْح ُكْم ِل ِر َبْعِض اْلَقْوِل َكَجْھ ُھ ِب ُروا َل يِّ َوال َتْجَھ النَِّب

  ].١٥٧[} َتْشُعُروَن
ؤمنین أن ال    : "قال ابن كثیر عند تفسیره لھذه اآلیة ھ الم الى ب ان أدب اهللا تع  ھذا أدب ث

ا   د روي أنھ وتھ، وق وق ص لم ف ھ وس لى اهللا علی ي ص دي النب ین ی واتھم ب وا أص یرفع
  نزلت في الشیخین أبي بكر وعمر رضي اهللا عنھما

ة   ال ]  ١٥٨[فعن ابن أبي ملیك ر وعمر رضي اهللا        : "ق و بك ا أب ران أن یھلك اد الخی ك
ھ ركب      دم علی یم   عنھما رفعا أصواتھما عند النبي صلى اهللا علیھ وسلم حین ق ي تم بن

ابس   ن ح األقرع ب دھما ب ار أح ار   ] ١٥٩[فأش ع وأش ن مجاش ي ب ھ أخ ي اهللا عن رض
افع   ال ن ر، ق ل آخ ي اهللا ] ١٦٠[اآلخر برج ر رض ر لعم و بك ال أب مھ فق ظ اس ال أحف

ال  ي، ق ا أردت إال خالف ا م ك،   : عنھم ي ذل واتھما ف ت أص ك فارتفع ا أردت خالف مم
  .اآلیة} وا ال َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْمَیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُن{فأنزل اهللا 

ھ یسمع رسول       : "رضي اهللا عنھ] ١٦١[قال ابن الزبیر  ان عمر رضي اهللا عن فما ك
ا    ي أب اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بعد ھذه اآلیة حتى یستفھمھ، ولم یذكر ذلك عن أبیھ یعن

  ] ١٦٢" [بكر
لم،   فقد نھي اهللا عز وجل عن رفع األصوات بحضرة رسول اهللا ص     ھ وس لى اهللا علی

وقد روینا عن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ أنھ سمع صوت رجلین 
ال       د ارتفعت أصواتھما فجاء فق لم ق ن   : في مسجد النبي صلى اهللا علیھ وس دریان أی أت

اال : أنتما؟ ثم قال ال    : من أین أنتما؟ ق ة      : من أھل الطائف، فق ا من أھل المدین و كنتم ل
  ].١٦٣[ضربا ألوجعتكما 

ي            : وقال العلماء ره ف ان یك ا ك لم كم ھ وس ره صلى اهللا علی د قب ع الصوت عن یكره رف
  .حیاتھ علیھ الصالة والسالم ألنھ محترم حیا وفي قبره صلى اهللا علیھ وسلم دائما

ثم نھي عن الجھر لھ بالقول كما یجھر الرجل لمخاطبة ممن عداه، بل یخاطب بسكینة 
ذا  یم، ولھ ار وتعظ الىووق ارك وتع ال تب ُكْم  {: ق ِر َبْعِض اْلَقْوِل َكَجْھ ُھ ِب ُروا َل َوال َتْجَھ

  } ال َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل َبْیَنُكْم َكُدَعاِء َبْعِضُكْم َبْعضًا{كما قال } ِلَبْعٍض
ل   ز وج ھ ع ُعُرونَ {وقول ُتْم ال َتْش اُلُكْم َوَأْن َبَط َأْعَم ن رف } َأْن َتْح اكم ع ا نھین ع أي إنم

الى لغضبھ فیحبط عمل من         ك فیغضب اهللا تع الصوت عنده خشیة أن یغضب من ذل
إن الرجل لیتكلم بالكلمة من رضوان اهللا "أغضبھ وھو ال یدري كما جاء في الصحیح 

خط اهللا        ن س ة م تكلم بالكلم ة، وإن الرجل لی ا الجن ھ بھ ب ل اال یكت ا ب ي لھ الى ال یلق تع
  ].١٦٤" [ي النار أبعد ما بین السماء واألرضتعالى ال یلقي لھا باال یھوي بھا ف

ھ          ھ ورغب فی د إلی ك وأرش ى ذل ده وحث عل ثم ندب اهللا تعالى إلى خفض الصوت عن
ال  وَبُھْم  {فق ُھ ُقُل َتَحَن اللَّ ِذیَن اْم َك الَّ ِھ ُأوَلِئ وِل اللَّ َد َرُس َواَتُھْم ِعْن وَن َأْص ِذیَن َیُغضُّ ِإنَّ الَّ

  ].١٦٥[} َلُھْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظیٌم{ا وجعلھا أھال ومحال أي أخلصھا لھ} ِللتَّْقَوى
یھم   : "وجاء في الكشاف عند تفسیر ھذه اآلیات قولھ داء عل ھ    -أعاد الن ي قول ا  {أي ف َی

يِّ    ْوِت النَِّب ْوَق َص َواَتُكْم َف وا َأْص وا ال َتْرَفُع ِذیَن آَمُن ا الَّ د  } َأیَُّھ نھم لتجدی تدعاء م اس
كل خطاب وارد، وتطریة اإلنصات لكل حكم نازل، وتحریك ھممھم  االستبصار عند



لئال یفتروا ویغفلوا عن تأملھم وما أخذوا بھ عند حضور مجلس رسول اهللا صلى اهللا   
  .علیھ وسلم من األدب الذي المحافظة علیھ تعود علیھم بعظیم الجدوى في دینھم

تع     ھ، ومس ا ورد ب ام م رع إعظ احب الش ام ص ي إعظ ك ألن ف ھ  وذل ق الیدع ظم الح
ل           ى ك اء إل ھ، وانتھ ده عن ا یص داعا بم ھ، وارت دوه علی استعظامھ أن یألو عمال بما یح

  .خیر
يّ  {: والمراد بقولھ ْوِت النَِّب یكم     } ال َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َص تم فعل ھ إذا نطق ونطق أن

ا ب      ھ بصوتھ وأن تغضوا منھ ذي یبلغ ث یكون   أن ال تبلغوا بأصواتكم وراء الحد ال حی
كالمھ عالیا لكالمكم، وجھره باھرا لجھركم، حتى تكون میزتھ علیكم الئحة، وسابقتھ  
وتھ         روا ص اف، ال أن تغم ر خ ق غی یة األبل وركم كش ن جمھ ازه ع حة، وامتی واض

  .بلغطكم، وتبھروا منطقھ بصخبكم
اْلَقْولِ {وبقولھ  اكم     } َوال َتْجَھُروا َلُھ ِب وه وھو صامت فإی م إذا كلمتم ا    أنك دول عم والع

نكم، وأن         دائر بی ر ال ھ الجھ وا ب یھم أن ال تبلغ ل عل وت، ب ع الص ن رف ھ م تم عن نھی
ا             ر، كم ذي ال یضاھي الجھ رب من الھمس ال ین المق ول الب ھ الق ي مخاطبت تتعمدوا ف

ھ عز شأنھ     َوقُِّروهُ  {تكون مخاطبة المھیب المعظم، عاملین بقول زُِّروُه َوُت یس  } َوُتَع ول
ك         الغرض من رفع  ھ االستخفاف واالستھانة، ألن ذل د ب ا یقص ر م الصوت وال الجھ

كفر، والمخاطبون مؤمنون وإنما الغرض صوت ھو في نفسھ والمسموع من جرسھ   
د    ى ح غیر مناسب لما یھاب بھ العظماء، ویوقر الكبراء، فیتكلف الغض منھ، ورده إل

  .یمیل بھ إلى ما یستبین فیھ المأمور بھ من التعزیر والتوقیر
لم   ولم یتناول النھي أیضا رفع الصوت الذي ال یتأتى بھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
وا   وھو ما كان منھم في حرب، أو مجادلة معاند، أو إرھاب عدو أو ما أشبھھ، فلم ینھ
وا عن     ا نھ عن الجھر مطلقا حتى ال یسوغ لھم أن یكلموه إال بالھمس والمخافتة، وإنم

ى الجھ    و          جھر مقید بصفة أعل نھم، وھ ا بی ھ فیم ادوه من د اعت ا ق ة م ر المنعوت بمماثل
  الخلو عن مراعاة أبھة النبوة، وجاللة مقدارھا، وانحطاط

  ] ١٦٦" [سائر الرتب وإن جلت عن رتبتھا
ا جاءت بأسلوبھا        " ا إنم ة وتعلیمھ ب األم ي تأدی ومن البداھة أن ھذه اآلیات وأمثالھا ف

ي صلى اهللا عل    ف، وسمو        المعجز لتفخیم شأن النب دره المنی ة ق ار رفع لم وإظھ ھ وس ی
منزلتھ صلى اهللا علیھ وسلم فوق كل منزلة أحد من الخلق، وھي مسوقة في مواضعھا 
من القرآن الكریم لتعلیم األمة أفرادا وجماعات األدب األكمل مع النبي صلى اهللا علیھ 

ھ، و           ى حدیث ھ، واإلصغاء إل دث إلی ھ والتح ا یتصل بمخاطبت ل م ي ك مجالستھ  وسلم ف
حتى یستشعر المؤمن بقلبھ وروحھ وكافة إحساساتھ ومشاعره ما أوجبھ اهللا تعالى من 
ر تشریف     ھ، ویظھ توقیره صلى اهللا علیھ وسلم توقیرا یجلي رفیع قدره، وعظیم مقام
ة        ة أعالم األم م من أئم اهللا تعالى لھ بما میزه بھ على سائر الخلق، وقد اتفق أھل العل

  ].١٦٧" [اهللا علیھ وسلم بعد وفاتھ كحرمتھ في حیاتھعلى أن حرمتھ صلى 
ا  ائھ  : ثالث وت نس ي بی رات وھ ن وراء الحج ھ م ذین ینادون الى ذم ال ارك وتع أن اهللا تب

ال  } َأْكَثُرُھْم ال َیْعِقُلوَن{فقال  َبُروا    {ثم أرشد تعالى إلى األدب في ذلك فق ْم َص ْو َأنَُّھ َوَل
دنیا     } َخْیرًا َلُھْم  َحتَّى َتْخُرَج ِإَلْیِھْم َلَكاَن ي ال رة والمصلحة ف أي لكان لھم في ذلك الخی

ق          ] ١٦٨[واآلخرة  وقیر الالئ ألدب والت ة ل ذه الصفة المنافی ى ھ داء عل یھم الن فكره إل



بشخص النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ولكن لھم ما یجب علیھم وھو الصبر واالنتظار    
  ].١٦٩[ورغبھم في المغفرة والرحمة  حتى یخرج إلیھم وحبب إلیھم التوبة واإلنابة،

في ھذه اآلیة یسلى اهللا نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم بما أخبره من أن الذین "قال الحلیمي 
م         ى ذاك جھلھ م عل ا حملھ یھم إنم ى یخرج إل یصیحون خارج منزلھ وال یصبرون حت

ك       ال مخاطبت ي ح ك ف ن تعظیم زمھم م ا یل ى م دون إل رھم ال یھت م وأكث ة عقلھ " وقل
]١٧٠.[  
الى -٣ ال تع ْن     {: وق وا َع َأْعَراِب َأْن َیَتَخلَُّف َن اْل ْوَلُھْم ِم ْن َح ِة َوَم ِل اْلَمِدیَن اَن ِلَأْھ ا َك َم

  ] ١٧١[} َرُسوِل اللَِّھ َوال َیْرَغُبوا ِبَأْنُفِسِھْم َعْن َنْفِسِھ
رم وأشرف وأزكى      : "قال الحلیمي لم أك ھ وس فأعلمھم أن نفس الرسول صلى اهللا علی

ھ      وأ اال یصرف نفسھ عن جمل من أنفسھم، فال یسعھم من ذلك أن یصرفوا أنفسھم عم
ق، أو           دة حر، أو طول طری ذرین من ش داء اهللا معت اد أع فیتخلفوا عنھ إذا خرج لجھ
عوز ماء، أو قلة زاد، بل یلزمھم متابعتھ ومشایعتھ على أي حال رضیھا لنفسھ، وفي 

ة    ین الدالل ل، وأب ن عق ان لم م البی ذا أعظ وقیره    ھ ھ وت ھ وإجالل وب تعظیم ى وج عل
]١٧٢.[  
اٍم     {: وقال تعالى -٤ ى َطَع ْم ِإَل ْؤَذَن َلُك َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبُیوَت النَِّبيِّ ِإلَّا َأْن ُی

ُرو  ِدیٍث   َغْیَر َناِظِریَن ِإَناُه َوَلِكْن ِإَذا ُدِعیُتْم َفاْدُخُلوا َفِإَذا َطِعْمُتْم َفاْنَتِش یَن ِلَح ا َوال ُمْسَتْأِنِس
َأْلُتُموُھنَّ           قِّ َوِإَذا َس َن اْلَح َتْحِیي ِم ُھ ال َیْس ْنُكْم َواللَّ َتْحِیي ِم يَّ َفَیْس ْؤِذي النَِّب اَن ُی  ِإنَّ َذِلُكْم َك

  ].١٧٣[} َمَتاعًا َفاْسَألوُھنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب
املوا رسول اهللا      الى عن أن یع ي      فنھاھم سبحانھ وتع لم بالتوسع ف ھ وس  صلى اهللا علی

ھ إذا    ر إذن ھ بغی دخل بیت ى، فی اب وال یتق ن ال یھ ل م ا یعام ال كم اط واإلسترس االنبس
وا      ام ودخل ھ وإذا حضر الطع دعاھم إلى طعام لم ینضج، وأحاطوا بھ منتظرین إدراك
ان         ھ، إذ ك ك منھي عن رھم أن ذل ة، وأخب وطعموا لزموا مجالسھم مستأنسین بالمحادث

ا ینبغي             ال م فیم ا أدبھ م، كم ھ ویستحى أن یكلمھ أذى من د ت لم ق ھ وس نبي صلى اهللا علی
ھ            ى مال دل عل ا ی ھ مم ذا كل لم وھ ھ وس علیھم تجاه معاملتھم مع أزواجھ صلى اهللا علی

  .صلى اهللا علیھ وسلم من التعظیم واالحترام
ھ    -٥ ھ صلى اهللا علی ث    وقد جاء بعد ھذه اآلیات األمر بالصالة والسالم علی لم حی وس

الى ال تع ِھ     {: ق لُّوا َعَلْی وا َص ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ يِّ َی ى النَِّب لُّوَن َعَل ُھ ُیَص َھ َوَمالِئَكَت ِإنَّ اللَّ
  ].١٧٤[} َوَسلُِّموا َتْسِلیمًا

ین تعظیم             ى المكلف ان من الواجب عل ا ك ھ لم و أن ا ھ ا قبلھ ووجھ إیصال ھذه اآلیة بم
الى        النبي صلى اهللا علیھ وسل ذكر اهللا تع ھ ف ار شرفھ وكرامت ھ وإظھ ع األذى عن م برف

ع األذى  -القسم األول  الى  -أي رف ھ تع ي قول وَت    {: ف ْدُخُلوا ُبُی وا ال َت ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی
اني     ] ١٧٥[} النَِّبيِّ م الث ر القس ا وذك ى آخرھ ھ    -إل ار شرفھ وكرامت ذه    -أي إظھ ي ھ ف

  .دفع المفاسد أھم اآلیة الثانیة، وبدأ باألول ألن
تعلم سلوك             لم ب ھ وس ھ صلى اهللا علی ى تعظیم ؤمنین إل الى الم د اهللا تع ا أرش وأیضا لم
ھ،          ا ل ارا لشرفھ وتعظیم ھ إظھ ھ وموت ق بحیات رة تتعل طریق األدب معھ في أشیاء كثی
ة    ون حمل عقبھ بما یدل على أنھ تعالى أیضا معظم لشأنھ أیضا، وكذلك مالئكتھ المقرب

  .ھ الذین ال یعصون اهللا ما أمرھم ویفعلون ما یؤمرونالعرش وحفظت



خص وال     إكرام ش د یأمرب وفیھ بیان لمنقبة عظیمة لھ صلى اهللا علیھ وسلم فإن الملك ق
  .یكون عنده بمكان فأزیل ھذا التوھم وبین أنھ أكرم الخلق على ربھ تعالى

ھا مع نبیھ صلى اهللا  وأیضا لما أرشد اهللا المؤمنین إلى الحال التي یجب أن یكونوا علی
  :ولھم معھ حالتان -علیھ وسلم من التعظیم والتوقیر

الى     -والواجب ھناك عدم إزعاجھ: حالة الخلوة -١ ھ تع ك بقول ین ذل ِذیَن    {: ب ا الَّ ا َأیَُّھ َی
  ].١٧٦[} آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبُیوَت النَِّبّي

لُِّموا    {ولھ والواجب ھناك إظھار التعظیم، بین ذلك بق: وحالة المأل -٢ ِھ َوَس لُّوا َعَلْی َص
  ].١٧٧[} َتْسِلیمًا

وه       ى وج ر إل دم النظ ھ، وع ي بیوت تئذان ف الى باالس بحانھ وتع ر اهللا س ا أم ا لم وأیض
ھ       ھ بقول ان حرمت بحانھ بی ل س یال، كم ا وتبج ن اآلداب إكرام ك م ر ذل ھ، وغی زوجات

  .}َصلُّوا َعَلْیِھ{
وة،  ھ یكون         وأیضا لما بین األدب معھ في حال الخل وعین، ألن ي المأل ن ھ ف ان حال وك

ى             ا یجب عل ین م م ب رام، ث ة االحت ي غای رم ف ى محت ي األعل أعلى وأسفل، فبین أنھ ف
  ]١٧٨[} َصلُّوا َعَلْیِھ َوَسلُِّموا َتْسِلیمًا{المأل األسفل من ذلك التعظیم بقولھ 

ْم  ِإنَّ الَِّذیَن ُیْؤُذوَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ َل{: وقال تعالى -٦ َعَنُھُم اللَُّھ ِفي الدُّْنَیا َواْلآِخَرِة َوَأَعدَّ َلُھ
اً            وا ُبْھَتان ِد اْحَتَمُل ُبوا َفَق ا اْكَتَس ِر َم اِت ِبَغْی ْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَن ْؤُذوَن اْلُم ِذیَن ُی ًا َوالَّ  َعَذابًا ُمِھین

  ] ١٧٩[} َوِإْثمًا ُمِبینًا
ھ وسلم حفظ لھ كرامتھ وصان لھ حقھ ففرق فاهللا تعالى من تعظیمھ لنبیھ صلى اهللا علی

ن        لم اللع ھ وس لى اهللا علی ي ص ن آذى النب ى م ب عل ؤمنین، فأوج ین أذاه وأذى الم ب
ین              ذاب المھ ھ الع ي اآلخرة ل الكفر وف ى من آذاه ب م عل ذا حك ھ وھ والطرد من رحمت

م    . ومصیره إلى جھنم وبئس المصیر ان واإلث ؤمنین بالبھت  بینما حكم على من آذى الم
  .والفرق یین الحكمین ناتج عن الفرق بین حق النبي صلى اهللا علیھ وسلم وحق غیره

ي             ل من أذى النب ى وجوب قت ة عل ذه اآلی ي استداللھ بھ ة ف ن تیمی قال شیخ اإلسالم اب
  :وداللتھا من وجوه"صلى اهللا علیھ وسلم 

د آذى اهللا   : أحدھا ھ، فمن آذاه فق د   أنھ قرن أذاه بأذاه كما قرن طاعتھ بطاعت الى، وق  تع
دم       افر حالل ال و ك ھ، ومن آذى اهللا فھ الى    . جاء ذلك منصوصا عن ك أن اهللا تع ین ذل ب

ال      دا فق جعل محبة اهللا ورسولھ، وإرضاء اهللا ورسولھ وطاعة اهللا ورسولھ شیئا واح
الى یرَ     {: تع ْم َوَعِش َواُنُكْم َوَأْزَواُجُك اُؤُكْم َوِإْخ اُؤُكْم َوَأْبَن اَن آَب ْل ِإْن َك َواٌل ُق ُتُكْم َوَأْم

وِلھِ   ِھ َوَرُس } اْقَتَرْفُتُموَھا َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَھا َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَھا َأَحبَّ ِإَلْیُكْم ِمَن اللَّ
الى] ١٨٠[ ال تع وَل{: وق َھ َوالرَُّس وا اللَّ ال ] ١٨١[} َوَأِطیُع ددة، وق ع متع ي مواض ف

فوحد الضمیر، وفي ذلك إشارة إلى ] ١٨٢[} قُّ َأْن ُیْرُضوُهَواللَُّھ َوَرُسوُلُھ َأَح{: تعالى
ا   ال أیض اء هللا، وق ھ إرض ول فی اء الرس ول وإرض اء للرس اء اهللا إرض ِإنَّ {أن إرض

ھَ   اِیُعوَن اللَّ ا ُیَب َك ِإنََّم ِذیَن ُیَباِیُعوَن ا] ١٨٣[} الَّ ال أیض ِل  {: وق اِل ُق ِن اَألْنَف َألوَنَك َع َیْس
  ] ١٨٤[} ِھ َوالرَُّسولاَألْنَفاُل ِللَّ

یة اهللا       ولھ ومعص ولھ وأذى اهللا ورس ادة اهللا ورس ولھ ومح قاق اهللا ورس ل ش وجع
} َذِلَك ِبَأنَُّھْم َشاقُّوا اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَمْن ُیَشاِقِق اللََّھ َوَرُسوَلُھ{: ورسولھ شیئا واحدا، فقال



ُھ   {: وقال تعالى] ١٨٦[} َرُسوَلُھِإنَّ الَِّذیَن ُیَحادُّوَن اللََّھ َو{: وقال] ١٨٥[ وا َأنَّ َأَلْم َیْعَلُم
  ].١٨٨[} َوَمْن َیْعِص اللََّھ َوَرُسوَلُھ{: وقال] ١٨٧[} َمْن ُیَحاِدِد اللََّھ َوَرُسوَلُھ

دة،    ة واح وفي ھذا وغیره بیان لتالزم الحقین، وأن جھة حرمة اهللا تعالى ورسولھ جھ
د آذى اهللا، ومن    ا     فمن آذى الرسول فق ة ال یصلون م د أطاع اهللا، ألن األم ھ فق أطاع

ره، وال سبب سواه       ق غی نھم طری بینھم ویین ربھم إال بواسطة الرسول، لیس ألحد م
ین اهللا          رق ب ال یجوز أن یف ھ، ف اره وبیان ھ وإخب ره ونھی وقد أقامھ اهللا مقام نفسھ في أم

  .ورسولھ في شيء من ھذه األمور
ین أذى اهللا  : وثانیھا رق ب ى        أنھ ف ات، فجعل عل ؤمنین والمؤمن ین أذى الم ورسولھ وب

ھ     د ل ھذا أنھ قد احتمل بھتانا وإثما مبینا وجعل على ذلك اللعنة في الدنیا واآلخرة وأع
یس      د، ول ھ الجل م وفی العذاب المھین، ومعلوم أن أذى المؤمنین قد یكون من كبائر اإلث

  .فوق ذلك إال الكفر والقتل
اإلبعاد عن : م في الدنیا واآلخرة وأعد لھم عذابا مھینا، واللعنأنھ ذكر أنھ لعنھ: الثالث

ؤمن            إن الم افرا ف دنیا واآلخرة ال یكون إال ك ي ال ھ ف ة، ومن طرده عن رحمت الرحم
ة من اهللا،    یقرب إلیھا بعض األوقات وال یكون مباح الدم، ألن حقن الدم رحمة عظیم

  ]١٨٩..." [فال تثبت في حقھ
  :النبي صلى اهللا علیھ وسلم قد تعلق بھ عدة حقوقومما یوضح ذلك أن سب 

ة            -أ ارزه بالمحارب ھ وب ر برسولھ وعادى أفضل أولیائ ث كف حق اهللا سبحانھ من حی
حة الرسالة، ومن             ى ص ة عل حتھما موقوف إن ص ھ، ف ھ ودین ي كتاب ومن حیث طعن ف
ذیب هللا   ھ تك  حیث طعن في ألوھیتھ، فإن الطعن في الرسول طعن في المرِسل، وتكذیب

  .تبارك وتعالى وإنكار لكالمھ وأمره وخبره وكثیر من صفاتھ
ع      -ب إن جمی ن األم، ف ا م ة ومن غیرھ ذه األم ن ھ ؤمنین م ع الم ق جمی ھ ح ق ب وتعل

ة    ل عام المؤمنین مؤمنون بھ خصوصا أمتھ فإن قیام أمر دنیاھم ودینھم وآخرتھم بھ ب
فالسب لھ أعظم عندھم من  الخیر الذي یصیبھم في الدنیا واآلخرة بوساطتھ وسفارتھ،

م      یھم من أنفسھم وأوالدھ سب أنفسھم وآبائھم وأبنائھم وسب جمیعھم، كما أنھ أحب إل
  .وآبائھم والناس أجمعین

وتعلق بھ حق رسول اهللا كلھا من حیث خصوص نفسھ فإن اإلنسان تؤذیھ الوقیعة  -ج
ده    في عرضھ أكثر مما یؤذیھ أخذ مالھ، وأكثر مما یؤذیھ الضرب، بل ر ت عن ا كان بم

ال عرضھ              اس كم ر للن ھ أن یظھ أعظم من الجرح ونحوه، خصوصا من یجب علی
  ].١٩٠[وعلو قدره لینتفعوا بذلك في الدنیا واآلخرة 

الى -٧ ال تع َمُعوا   {: وق ا َواْس وا اْنُظْرَن ا َوُقوُل وا َراِعَن وا ال َتُقوُل ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی
  ].١٩١[} یٌمَوِلْلَكاِفِریَن َعَذاٌب َأِل

ي صلى   : قال بعض المفسرین ھي لغة كانت في األنصار، نھوا عن قولھا تعظیًما للنب
ا، إذ مقتضاھا            وا عن قولھ ا نرعك، فنھ ا ارعن ھ، ألن معناھ لم وتبجیال ل اهللا علیھ وس

  .كأنھم ال یرعونھ إال برعایتھ لھم، بل حقھ أن یرعى على كل حال
ل  ي     : وقی ا للنب ود تعرض بھ ت الیھ ة      كان لم بالرعون ھ وس ي ] ١٩٢[صلى اهللا علی فنھ

ل      ا لمشاركة اللفظة وقی المسلمون عن قولھا قطعا للذریعة، ومنعا للتشبھ بھم في قولھ
  ] ١٩٣[غیر ھذا 



ِدِه      {: وقال تعالى -٨ ْن َبْع ُھ ِم وا َأْزَواَج ِھ َوال َأْن َتْنِكُح َوَما َكاَن َلُكْم َأْن ُتْؤُذوا َرُسوَل اللَّ
  ].١٩٤[} َذِلُكْم َكاَن ِعْنَد اللَِّھ َعِظیمًا َأَبدًا ِإنَّ

ھ           ھ وجعل ك یؤذی ده ألن ذل نكح أزواجھ من بع ة أن ت ى األم ففي ھذه اآلیة حرم اهللا عل
و         ا ھ ة م ى األم الى عل لم، فحرم تع عظیما عند اهللا تعظیما لحرمتھ صلى اهللا علیھ وس

ھ صلى اهللا        زا لنبی ك تمیی ھ بعضھم بعضا، وذل ا    مباح أن یعامل ب لم وتعظیم ھ وس  علی
لو قد توفي رسول اهللا صلى : وقد ذكر أن ھذه اآلیة نزلت لما قال بعض الناس. لشأنھ

  ].١٩٥[اهللا علیھ وسلم تزوجت عائشة 
ي الشرع       ھ ف ت عقوبت ولو أن أحدا أقدم على ھذا األمر فنكح أزواجھ أو سراریھ لكان

ى ذل     دلیل عل ھ وال لم بسنده عن     ھي القتل جزاء لھ بما انتھك من حرمت ا رواه مس ك م
ھ      "أنسى بن مالك رضي اهللا عنھ  د رسول اهللا صلى اهللا علی أم ول أن رجال كان یتھم ب

إذا     ي ف اه عل وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لعلي اذھب فاضرب عنقھ فأت
ي  ي رك و ف و  ] ١٩٦[ھ إذا ھ ھ ف ده فأخرج ھ ی رج فناول ي أخ ھ عل ال ل ا، فق رد فیھ یتب
یس  وب ل ال  مجب لم فق ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب م أت ھ، ث ي عن ف عل ر فك ھ ذك ا : ل ی

  ] ١٩٧" [رسول اهللا إنھ لمجبوب ما لھ ذكر
ھ       : "قال ابن تیمیة رحمھ اهللا ھ وسلم بضرب عنق ي صلى اهللا علی فھذا الرجل أمر النب

و                یس ھ ا ل د الزن ة ح ا، ألن إقام د الزن ة ح أمر بإقام م ی ھ، ول د استحل من حرمت لما ق
ھ        ضرب  ام علی د، وال یق ر محصن جل ان غی الرقبة، بل إن كان محصنا رجم، وان ك

لم        ھ وس لى اهللا علی ي ص ر النب ا أم ر، فلم اإلقرار المعتب ھداء أو ب ة ش د إال بأربع الح
ا      ھ لم م أن قتل بضرب عنقھ من غیر تفصیل بین أن یكون محصنا أو غیر محصن عل

ھ فلما تبین أنھ كان مجبوبا ع... انتھكھ من حرمتھ ] ١٩٨..." [لم أن المفسدة مأمونة من
ھ    وباإلضافة إلى ما تقدم، فقد أوجب اهللا على األمة احترام أزواج النبي صلى اهللا علی

  ].١٩٩[وسلم وجعلھن أمھات في التحریم واالحترام 
اُتُھمْ     {: فقال تعالى ُھ ُأمََّھ ِھْم َوَأْزَواُج ْن َأْنُفِس اْلُمْؤِمِنیَن ِم ذه   ] ٢٠٠[} النَِّبيُّ َأْوَلى ِب ي ھ فف

اآلیة رفع اهللا مقام أزواج النبي صلى اهللا علیھ وسلم وبوأھن منزلة عالیة، وھي منزلة 
رام     وقیر واإلك رام والت ة واالحت ن الحرم ك م ي ذل ؤمنین، وف ع الم ة لجمی األموم
ھ        ى الوج ھ عل ق ویؤدی ذا الح ن ھ ظ لھ لم أن یحف ل مس ى ك ب عل ا یوج ام م واإلعظ

  .المطلوب منھ شرعا
ذه ي     وھ اه اهللا للنب ذي أعط یم ال ریف والتعظ ن التش ي م ؤمنین ھ ات الم ة ألمھ المنزل

  .صلى اهللا علیھ وسلم
ٍر         {: وقال تعالى -٩ ى َأْم ُھ َعَل اُنوا َمَع وِلِھ َوِإَذا َك ِھ َوَرُس وا ِباللَّ ِذیَن آَمُن ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَّ

وِلِھ    َجاِمٍع َلْم َیْذَھُبوا َحتَّى َیْسَتْأِذُنوُه ِإنَّ ِھ َوَرُس الَِّذیَن َیْسَتْأِذُنوَنَك ُأوَلِئَك الَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباللَّ
َرِحیٌم  َفِإَذا اْسَتْأَذُنوَك ِلَبْعِض َشْأِنِھْم َفْأَذْن ِلَمْن ِشْئَت ِمْنُھْم َواْسَتْغِفْر َلُھُم اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر

ْنُكْم       ال َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل َبْی لَُّلوَن ِم ِذیَن َیَتَس ُھ الَّ ُم اللَّ ْد َیْعَل َنُكْم َكُدَعاِء َبْعِضُكْم َبْعضًا َق
یمٌ           َذاٌب َأِل یَبُھْم َع ٌة َأْو ُیِص یَبُھْم ِفْتَن ِرِه َأْن ُتِص ْن َأْم اِلُفوَن َع ِذیَن ُیَخ َذِر الَّ َواذًا َفْلَیْح } ِل

]٢٠١.[  
ا         ففي ھاتین اآلیتین الكریمتین منھج تعظیم  ان م لم، وبی ھ وس ي صلى اهللا علی در النب ق

ھ    ینبغي أن یكون علیھ حال المؤمنین في جمیع أمورھم التي تربطھم بھ صلى اهللا علی



ب حرصھ    وسلم نبیا ورسوال، أرسلھ اهللا تعالى بالھدى ودین الحق، وخلع علیھ جالبی
ا    ھ رؤوف ا   علیھم، وعزة عنتھم علیھ، وخصھ باسمین من أسمائھ الحسنى، فجعل رحیم

رتبط    یم ی ھ تعظ لم ألن ھ وس لى اهللا علی ره ص ط لغی ن ق م یك یم ل ذا تعظ المؤمنین، وھ ب
  .بأصل اإلیمان برسالتھ وھدایتھ

ة  : "وجاء في الكشاف عند تفسیر ھذه اآلیات أراد اهللا عز وجل أن یریھم عظیم الجنای
انوا معھ في ذھاب الذاھب عن مجلس رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بغیر إذنھ، إذا ك

ان برسولھ     اهللا واإلیم على أمر جامع فجعل ترك ذھابھم حتى یستأذنوه ثالث اإلیمان ب
ھ بموصول أحاطت صلتھ          را عن دأ مخب ؤمنین مبت اع الم مع تصدیر الجملة بإنما وإیق
و     بذكر اإلیمانین، ثم عقبھ بما یزیده توكیدا وتشدیدا حیث أعاده على أسلوب آخر وھ

وِلھِ  ِإنَّ الَِّذیَن{قولھ  وضمنھ شیئا   ] ٢٠٢[} َیْسَتْأِذُنوَنَك ُأوَلِئَك الَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َوَرُس
للھم      افقین وتس ان وعرض بالمن آخر، وھو أنھ جعل االستئذان كالمصدق بصحة اإلیم

  ].٢٠٣" [لواذا
لم أجل وأعظم     وبھذه النصوص یتبین للمسلم أن حقوق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

وألزم لنا وأوجب علینا من حقوق السادات على ممالیكھم واآلباء على أوالدھم وأكرم 
ألن اهللا تعالى أنقذنا بھ من النار في اآلخرة، وعصم بھ لنا أرواحنا وأبداننا وأعراضنا 
ات            ى جن ا إل ھ أدان اه فی ر إذا أطعن ھ ألم دانا ب ة، فھ ي العاجل وأموالنا وأھلینا وأوالدنا ف

ا      . وازي ھذه النعم وأیة منة تداني ھذه المننالنعیم، فأیة نعمة ت اؤه ألزمن ھ جل ثن م إن ث
ذه            ة تضاھي ھ أي رتب ة ف دنا باتباعھ الجن ار، ووع ى معصیتھ بالن طاعتھ وتوعدنا عل

  .الرتبة، وأي درجة تساوي في العال ھذه الدرجة
وا  َفالَِّذ{فحق علینا إذا أن نحبھ ونجلھ ونعظمھ ونھابھ، فبھذا نكون من المفلحین  یَن آَمُن

ونَ            ُم اْلُمْفِلُح َك ُھ ُھ ُأوَلِئ ِزَل َمَع ِذي ُأْن وَر الَّ وا النُّ ُروُه َواتََّبُع زَُّروُه َوَنَص ِھ َوَع ] ٢٠٤[} ِب
الف أن      ره وال خ ھ تعزی ان ب ى اإلیم ع إل ن جم ون لم ا یك الح إنم ت أن الف ة بین فاآلی

ح بأسلوب الحصر للذین فلقد سجل اهللا في ھذه اآلیة الفال] ٢٠٥[التعزیر ھنا التعظیم 
  .تأدبوا بھذا األدب القرآني الرفیع

ة       ى كل مؤمن ومؤمن ھ عل ا  {وكما قال تعالى في اإلنافة بمقامھ األشرف، وبیان حق ِإنَّ
  ].٢٠٦[} َأْرَسْلَناَك َشاِھدًا َوُمَبشِّرًا َوَنِذیرًا ِلُتْؤِمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوُتَعزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه

ل شأنھ     وق  ھ ج ي قول میر ف ى أن الض لف إل اء الس ب علم َوقُِّروُه{د ذھ زُِّروُه َوُت } َوُتَع
ھ    : راجع إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ومعناه تعظموا رسول اهللا صلى اهللا علی

  .وسلم وتفخموه في أدب المخاطبة والتحدث إلیھ ومجالستھ
ة ن تیمی ال اب ر وال: "ق ده، والتعزی بیح هللا وح اهللا فالتس ان ب ول، واإلیم وقیر للرس ت

  ].٢٠٧" [ورسولھ
ھ وسلم وعظیم      فھذه اآلیات وغیرھا نزلت لتبین مقام شرف رسول اهللا صلى اهللا علی
ھ            اتھم مع ي مخاطب وا ف ؤمنین برسالتھ أن یكون ى الم ا یوجب عل ھ، مم منزلتھ عند رب

  .على سنن اإلجالل والتعظیم
   

  ى اهللا علیھ وسلم في حیاتھتعظیم الصحابة للنبي صل: المبحث الثالث



من المعلوم المتقرر أن الصحابة رضوان اهللا علیھم ھم أعرف األمة بالنبي صلى اهللا  
  .علیھ وسلم ولذلك فقد كانوا بقدره ومنزلتھ أعلم وأعرف من غیرھم

ھ     ي صلى اهللا علی وبناء على ھذا العلم وھذه المعرفة، فقد كان تعظیمھم وتوقیرھم للنب
  .ر من غیرھموسلم أشد وأكب

وقیر           ك التعظیم والت ددة من ذل وقد أوردت كتب السنة والتفسیر وغیرھا صورا متع
  .الذي كان یفعلھ الصحابة رضوان اهللا علیھم مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم

حین وجھتھ ] ٢٠٨[ومن أبلغ ما قیل في وصف ھذا التعظیم ما قالھ عروة بن مسعود 
ى رسول اهللا صلى اهللا عل    ا رأى،        قریش إل ھ م حابھ ل لم، ورأى من تعظیم أص ھ وس ی

اقا، وال      ق بص ھ، وال یبص ون علی ادوا یقتتل وءه، وك دروا وض أ إال ابت ھ ال یتوض وأن
ینتخم نخامة إال تلقوھا بأكفھم فدلكوا بھا وجوھھم وأجسادھم، وال تسقط منھ شعرة إال 

واتھ      وا أص م خفض ره وإذا تكل دروا أم أمر ابت رھم ب دروھا، وإذا أم ا  ابت ده، وم م عن
  .یحدون إلیھ النظر تعظیما لھ

ى قیصر     : فلما رجع إلى قریش قال دت عل وك، ووف أي قوم، واهللا لقد وفدت على المل
د    حاب محم وكسرى والنجاشي، واهللا إن رأیت ملیكا قط یعظمھ أصحابھ ما یعظم أص

نھم ف   دلك صلى اهللا علیھ وسلم محمدا، واهللا إن انتخم نخامة إال وقعت في كف رجل م
ى وضوئھ،      ون عل ادوا یقتتل بھا وجھھ وجلده، وإذا أمرھم ابتدروا أمره، وإذا توضأ ك

  ] ٢٠٩..." [وإذا تكلموا خفضوا أصواتھم عنده وما یحدون إلیھ النظر تعظیما لھ
فھذه صورة لما كان علیھ حال الصحابة وما كان من شأنھم في تعظیم النبي صلى اهللا 

  .موره والتبرك بآثارهعلیھ وسلم وتوقیره ومراعاة أ
يِّ َوال      {: ولما نزل قولھ تعالى ْوِت النَِّب ْوَق َص َواَتُكْم َف وا َأْص َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتْرَفُع

  ].٢١٠[} َتْجَھُروا َلُھ ِباْلَقْوِل َكَجْھِر َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأْنُتْم ال َتْشُعُروَن
ى      ما كا لم حت ھ وس ن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ یسمع رسول اهللا صلى اهللا علی

تفھمھ  ي] ٢١١[یس ال البیھق ة : وق ذه اآلی ماس  "إن ھ ن ش یس ب ن ق ت ب ي ثاب ت ف نزل
ت   األنصاري كان إذا جالس النبي صلى اهللا علیھ وسلم یرفع صوتھ إذا تكلم، فلما نزل

  .أیاما مخافة أن یكون قد حبط عملھھذه اآلیة انطلق مھموما حزینا فمكث في بیتھ 
ادة   ن عب عد ب ان س لم   ] ٢١٢[وك ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب ى أت انطلق حت اره، ف ج

م        "فأخبره بذلك فقال لھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم  ك ل یس أن ن ق ت ب أخبر ثاب اذھب ف
دنا    ا فتعاھ اخرج إلین ة ف ل الجن ن أھ ت م ل أن ار ب ل الن ن أھ ت م ة ولس ذه اآلی َن بھ ُتْع

ھ   " ففرح ثابت بذلك ثم أتى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فلما أبصره النبي صلى اهللا علی
ت من       : "وسلم قال ار وأن رك من أھل الن مرحبا برجل یزعم أنھ من أھل النار بل غی
فكان بعد ذلك إذا جلس إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم یخفض صوتھ حتى . أھل الجنة

ِإنَّ الَِّذیَن َیُغضُّوَن َأْصَواَتُھْم ِعْنَد َرُسوِل اللَِّھ ُأوَلِئَك {: لتما یكاد أن یسمع الذي یلیھ فنز
یمٌ     ٌر َعِظ َرٌة َوَأْج ْم َمْغِف ة   ] ٢١٣[} الَِّذیَن اْمَتَحَن اللَُّھ ُقُلوَبُھْم ِللتَّْقَوى َلُھ وم الیمام ل ی " فقت

]٢١٤.[  
ال       ھ ق رة رضي اهللا عن ي ھری ت   : وعن أب ا نزل وا أَ {لم ْوِت    ال َتْرَفُع ْوَق َص َواَتُكْم َف ْص

" قال أبو بكر رضي اهللا عنھ ال أكلت إال كأخي السرار حتى ألقي اهللا عز وجل} النَِّبّي
]٢١٥.[  



ال ] ٢١٦[وعن أسامة بن شریك  ھ     : "رضي اهللا عنھ ق ت رسول اهللا صلى اهللا علی أتی
  ].٢١٧[الحدیث " وسلم وأصحابھ كأنما على رؤوسھم الطیر   

ن ع   راء ب ال ) ٦] (٢١٨[ازب وعن الب ا ق ي اهللا عنھم ول اهللا  : "رض ع رس ا م خرجن
  ].٢١٩[الحدیث ..." صلى اهللا علیھ وسلم وجلسنا حولھ كأن على رؤوسنا الطیر

ى   (وعن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنھ  ام عل أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ق
ر   " ات األرضإنما أخشى علیكم من بعدي ما یفتح علیكم من برك: "المنبر فقال م ذك ث

ر  : زھرة الدنیا فبدأ إحداھما وثنى باألخرى، فقام رجل فقال یا رسول اهللا أو یأتي الخی
أن            اس ك ھ، وسكت الن وحى إلی ا ی لم، قلن ھ وس ي صلى اهللا علی بالشر؟ فسكت عنھ النب

  ].٢٢٠[الحدیث " على رؤوسھم الطیر   
فھذه العبارة ھي " رؤوسھم الطیركأن على "فالشاھد من اآلثار الثالثة المتقدمة قولھم 

لم     ھ وس لى اهللا علی ول ص س الرس ي مجل ھ ف انوا یظھرون ذي ك یم ال ن التعظ ة ع كنای
حابة رضوان اهللا    توقیرا وإجالال لھ صلوات اهللا وسالمھ علیھ، فلم یكن من عادة الص
اش أو      وا أصواتھم بنق لم أو یعل علیھم أن یتجادلوا في مجلس النبي صلى اهللا علیھ وس

ن الحصیب   حو ار بل یعطون لھذا المجلس حقھ من التشریف واالحترام وعن بریدة ب
ال   ] ٢٢١[ ھ ق م      : "رضي اهللا عن لم ل ھ وس لى اهللا علی د رسول اهللا ص دنا عن ا إذا قع كن

  ] ٢٢٢" [نرفع رؤوسنا إلیھ إعظاما لھ
ي من رسول اهللا       : "وعن عمرو بن العاص رضي اهللا عنھ قال د أحب إل ان أح وما ك

 علیھ وسلم، وال أجل في عیني منھ وما كنت أطیق أن أمأل عیني منة إجالال صلى اهللا
  ].٢٢٣" [لھ، ولو سئلت أن أصفھ ما أطقت ألني لم أكن أمأل عیني منھ

اجرین        حابھ من المھ ى أص ان یخرج عل وعن أنس رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا ال ك
ر    واألنصار وھم جلوس فیھم أبو بكر وعمر فال یرفع إلیھ أحد و بك منھم بصره إال أب

  ].٢٢٤" [وعمر فإنھما كانا ینظران إلیھ وینظر إلیھما ویبتسمان إلیھ ویبتسم إلیھما
ال      ا ق اس رضي اهللا عنھم ن عب لم      : وعن عبد اهللا ب ھ وس ام رسول اهللا صلى اهللا علی ق

ذاءه فخنست    : یصلي من اللیل، قال ي ح فقمت وتوضأت أصلي خلفھ فأخذ بیده فجعلن
ھ، فانصرف رسول     فقمت] ٢٢٥[ خلفھ فأخذ بیدي فجعلني حذاءه فخنست فقمت خلف

  ".مالي كلما جعلتك حذائي خنست؟: " اهللا فقال
  

  .ال ینبغي ألحد أن یصلي حذاءك وأنت رسول اهللا: فقلت لھ: قال
  ].٢٢٦" [فدعا اهللا أن یزیدني فھما وعلما: قال

ي صل  : "وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ قال ت    إن أبواب النب لم كان ھ وس ى اهللا علی
  ].٢٢٧" [تقرع باألظافیر

ھ    : "وعن المغیرة بن شعبة رضي اهللا عنھ قال كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علی
  ].٢٢٨" [وسلم لیقرعون بابھ باألظافیر

ال    ھ ق س       : "وعن أبي ھریرة رضي اهللا عن لم یجل ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی ك
وت أزواجھ         معنا في المسجد یحدثنا فإذا قام، ض بی د دخل بع راه، وق ى ن ا حت ..." قمن

  ].٢٢٩[الحدیث 



ال       ھ ق ن مسعود رضي اهللا عن د اهللا ب ي        : "وعن عب دیث ف ذكر الح در ف وم ب ان ی ا ك لم
ت      ن مسعود قل ال اب تلھم فق ن    : األسارى وذكر قول عمر في ق یارسول اهللا إال سھل ب

ا    فإني سمعتھ یذكر اإلسالم فسكت رسول اهللا صل] ٢٣٠[بیضاء  لم فم ھ وس ى اهللا علی
رأیتني في یوم بدر أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك الیوم حتى قال 

  ].٢٣١" [رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسل إال سھل بن بیضاء
ھ      : قال] ٢٣٢[وعن أبي رمثة  ت رسول اهللا صلى اهللا علی قدمت المدینة ولم أكن رأی

ت    ان أخضران فقل ھ       وسلم فخرج وعلیھ ثوب ذا واهللا رسول اهللا صلى اهللا علی ي ھ البن
  ].٢٣٣" [وسلم فجعل ابني یرتعد ھیبة لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ھ ال       : "قال] ٢٣٤[وعن أبي جري جابر بن سلیم  اس عن رأی در الن ت رجال یص رأی
لم     : من ھذا؟ قالوا: یقول شیئا إال صدروا عنھ، قلت ھ وس ھذا رسول اهللا صلى اهللا علی

  ].٢٣٥[الحدیث " 
ال  لم       : "وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ ق ھ وس ت رسول اهللا صلى اهللا علی د رأی لق

ل         د رج ي ی عرة إال ف ع ش دون أن تق ا یری حابھ فم ھ أص اف ب ھ وأط الق یحلق " والح
]٢٣٦.[  

و   وعن أنسى رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لما حلق رأسھ كان أب
  ].٢٣٨" [خذ من شعرهأول من أ] ٢٣٧[طلحة 

ال     ھ ق ك رضي اهللا عن ن مال س ب لم إذا   : "وعن أن ھ وس لى اهللا علی ان رسول اهللا ص ك
صلى الغداة جاء خدم المدینة بآنیتھم فیھا الماء، فما یؤتى إناء إال غمس یده فیھا فربما 

  ].٢٣٩" [جاؤوه في الغداة الباردة فیغمس یده فیھا
د صلح        ولما بعثت قریش أبا سفیان إلى رسول  ي عق د ف لم لیش ھ وس اهللا صلى اهللا علی

یجلس     ا ذھب ل الحدیبیة ویزید في المدة، فلما قدم المدینة دخل على ابنتھ أم حبیبة، فلم
راش أم         : على فراش رسول اهللا طوتھ، فقال ذا الف ي عن ھ ت ل ا أدري أرغب ة م ا بنی ی

  رغبت بھ عني؟
ت    : فقالت لم، وأن ھ وس م أحب أن      ھو فراش رسول اهللا صلى اهللا علی مشرك نجس فل

ة ى فراش س عل لم أن  ] ٢٤٠..." [تجل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص راش رس ت ف فأكرم
  .یجل علیھ رجل مشرك

د   ولما قدم أبو سفیان مكة بعد ذلك قالت لھ قریش ما وراءك ھل جئت بكتاب من محم
ی         ": أو عھد؟ قال ك عل ا لمل ت قوم ا رأی حابھ فم د تتبعت أص ي وق ھم ال واهللا قد أبي عل

  ]".٢٤١..." [أطوع منھم لھ
لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن ] ٢٤٢[ولما قال رأس المنافقین عبد اهللا بن أبي سلول 

ال ] ٢٤٣[ادعوا لي عبد اهللا بن أبي : "قال رسول اهللا ال. األعز منھا األذل : فدعاه، فق
  وما یقول بأبي أنت وأمي؟: أال ترى ما یقول أبوك؟ قال

  .نا إلى المدینة لیخرجن األعز منھا األذلیقول لئن رجع: قال
ال دمت  : فق د ق ا واهللا ق و األذل أم ز وھ ت واهللا األع ول اهللا، أن ا رس دق واهللا ی د ص فق

ان یرضي    المدینة یا رسول اهللا، وإن أھل یثرب لیعلمون ما بھا أحد أبر مني، ولئن ك
  .اهللا ورسولھ أن آتیھما برأسھ ألتینھما بھ



فلما قدموا المدینة، قام عبد اهللا بن عبد اهللا ". ال: "هللا علیھ وسلمفقال رسول اهللا صلى ا
ة لیخرجن      : ابن أبي على بابھا بالسیف ألبیھ، ثم قال ى المدین ا إل ئن رجعن أنت القائل ل

ھ، وال      ك ظل ك أو لرسول اهللا، واهللا ال یأوی األعز منھا األذل، أما واهللا لتعرفن العزة ل
  .ورسولھ تأویھ أبدا إال بإذن من اهللا

  یا للخزرج ابني یمنعني بیتي، یا للخزرج ابني یمنعني بیتى: فقال
  .واهللا ال تأویھ أبدا إال بإذن منھ: فقال

ال  ي       : فاجتمع إلیھ رجال فكلموه، فق أتوا النب إذن من اهللا ورسولھ ف ھ إال ی واهللا ال یدخل
: سكنھ، فأتوه فقالاذھبوا إلیھ، فقولوا لھ خلھ وم: "فقال. صلى اهللا علیھ وسلم فأخبروه

  ].٢٤٤" [أما إذا جاء أمر النبي صلى اهللا علیھ وسلم فنعم
د اهللا   : "وفي روایة عند الترمذي ن عب د اهللا ب ر    : فقال لھ ابنھ عب ى تق ت حت واهللا ال تنفل

  ].٢٤٥" [أنك الذلیل ورسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم العزیز، ففعل
ي تعظیم ا      . وبعد ا ورد ف یض مم ي     فھذا غیض من ف یھم للنب حابة رضوان اهللا عل لص

ھ     م بتعظیم ھد لھ واقفھم تش ل م إن ك ة ف ي الحقیق ھ، وف ي حیات لم ف ھ وس لى اهللا علی ص
  .واحترامھ وتوقیره

عره،   ن ش ذ م وئھ، واألخ ل وض اره كفض ون بآث ھ فیتبرك ي ذات ھ ف انوا یعظمون د ك فلق
ل         ھ وس ي صلى اهللا علی رھم النب ا أق ك مم ر ذل ، ]٢٤٦[م ودلك أجسامھم بنخامتھ، وغی

  .وھذا خاص في حقھ صلى اهللا علیھ وسلم
انوا        ا ك لم فم ھ وس لى اهللا علی ھ ص رفاتھم مع لوكھم وتص ي س ھ ف انوا یعظمون ا ك كم

كما كانوا یسارعون في إجابتھ ویعاجلون في " یا نبي اهللا، یا رسول اهللا" ینادونھ إال بـ
  }ِل َبْیَنُكْم َكُدَعاِء َبْعِضُكْم َبْعضًاال َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَُّسو{طاعتھ، تحقیقا لقولھ تعالى 

ھ          وا یعاملون م یكون ا ول وقرا مھاب ززا م دھم مع لم عن ھ وس لى اهللا علی ان ص وك
انوا یخفضون أصواتھم    . باالسترسال والمباسطة كما یعامل األكفاء بعضھم بعضا وك

َیا {: تعالىعنده صلى اهللا علیھ وسلم حتى ما یكاد أحدھم یسمع الذي یلیھ امتثاال لقولھ 
ِر         اْلَقْوِل َكَجْھ ُھ ِب ُروا َل يِّ َوال َتْجَھ ْوِت النَِّب ْوَق َص َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َف

  .اآلیة} ...َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض 
فقد أدبھم اهللا مع نبیھم في الحدي والخطاب حتى یمیز شخص رسول اهللا بینھم، ویمیز 

  .مجلسھ فیھم
ِھ       {: بذلك امتدحھم سبحانھ وتعالى بقولھو وِل اللَّ َد َرُس َواَتُھْم ِعْن وَن َأْص ِذیَن َیُغضُّ ِإنَّ الَّ

  .}ُأوَلِئَك الَِّذیَن اْمَتَحَن اللَُّھ ُقُلوَبُھْم ِللتَّْقَوى َلُھْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظیٌم
م    أذن لھ الى    كما أنھم لم یكونوا لیتقدموا یین یدیھ بالكالم حتى ی ھ تع ك طاعة لقول : وذل

ِمیٌع َعلِ   { َھ َس  -} یٌمَیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال ُتَقدُِّموا َبْیَن َیَدِي اللَِّھ َوَرُسوِلِھ َواتَُّقوا اللََّھ ِإنَّ اللَّ
م    -حتى كان النبي ذي ھ صلى اهللا علیھ وسلم یسألھم عن الیوم الذي ھم فیھ والمكان ال

م خشیة   فیھ، وھم یعلمونھ حق ال علم، فیتحرجون أن یجیبوا إال بقولھم اهللا ورسولھ أعل
  .أن یكون قولھم تقدما بین یدي اهللا ورسولھ

ن      ھ م ریف حق س الش ذا المجل وا ھ لم أعط ھ وس لى اهللا علی ھ ص ین یدی وا ب وإذا جلس
ھ من          م علی ا ھ ك لم ر وذل ى رؤوسھم الطی التعظیم واإلجالل والتكریم حتى لكأنما عل

وكانوا . الشرعي الذي أدبھم اهللا بھ ورسولھ صلوات اهللا وسالمھ علیھ السكینة واألدب



دروا    أمر ابت ال یحدون إلیھ النظر تعظیما ومھابة لھ صلى اهللا علیھ وسلم وإذا أمرھم ب
ل     ذه والعم ھ وتنفی أمره فال یقول شیئا إال صدروا عنھ وأطاعوه فیھ وبادروا إلى امتثال

  .بھ
د  وكیف ال یكون األمر كذلك فال نبي صلى اهللا علیھ وسلم كان كل شيء في حیاتھم، فق

ي        یھم ف ھید عل دنیا والش ي ال لحھم ف دوتھم، ومص دھم وق ربیھم وقائ م وم ان معلمھ ك
ن          ر م لحھم أكث ا یص تم بم ھم، یھ ایتھم بأنفس ن عن ر م م أكث ى بھ ان یعن رة، وك اآلخ

ة    وینھم ورعای ة تك ن أمان ھ اهللا م ا حمل ھ بم رى أن الحھم، وی امھم بمص ؤونھم  اھتم ش
ھ عز     ریم بقول والسھر على مصالحھم، أولى بھم من أنفسھم، وھذا ما أكده القرآن الك

  .اآلیة} النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنیَن ِمْن َأْنُفِسِھْم{: وجل
ي    ة ف ولذلك فقد كان من البداھة بمكان أن یكون للنبي صلى اهللا علیھ وسلم ھذه المنزل

ذي     حیاة الصحابة رضوان اهللا ع اھي، والسید المطاع ال لیھم، وأن یكون ھو اآلمر الن
  .}َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َفاْنَتُھوا{ال رد لھ أمر وال یخالف لھ رأي 

ھ،    ولقد توالت اآلیات الكریمة التي تعلم الصحابة رضوان اهللا علیھم آداب السلوك مع
م صلى اهللا علیھ وسلم الذي اختاره لحمل الرسالة، وما ینبغي  وتبین مكانة النبي الكری

  .أن یعطى من اإلجالل والتكریم
وكلما حدث إخالل وتقصیر في جانب توقیره وتعظیمھ صلى اهللا علیھ وسلم فإن آیات 
القرآن تنزل مبینة لذلك الخلل والتقصیر الذي وقع ومنبھة على خطورتھ ومحذرة من 

ا   ھ كم ادي فی ب التم الى  عواق ھ تع ي قول ُدَعاِء   {: ف َنُكْم َك وِل َبْی اَء الرَُّس وا ُدَع ال َتْجَعُل
وِلِھ   {: َبْعِضُكْم َبْعضًا اآلیة وقولھ تعالى ِھ َوَرُس َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال ُتَقدُِّموا َبْیَن َیَدِي اللَّ

ِذیَن آَمُنوا ال َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبّي َواتَُّقوا اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َسِمیٌع َعِلیٌم َیا َأیَُّھا الَّ
  .اآلیة} ...

  .}ِإنَّ الَِّذیَن ُیَناُدوَنَك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت َأْكَثُرُھْم ال َیْعِقُلوَن{: وقولھ تعالى
ك          زول تل اقرأ أسباب ن ذا الشأن، وإن شئت ف ي ھ وغیر ذلك من اآلیات التي نزلت ف

  .في كتب التفسیر والحدیثاآلیات 
ك طاعة           ا وذل ل بھ ى العم وا إل حابة انتھ ات من الص ومن ثم فإن المخاطبین بھذه اآلی
ألمر اهللا وتعظیما لحق رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم الذي قررتھ تلك اآلیات وأرشدت 

ذر من          . إلیھ ب الح ي جان ذلك الحال ف ب الطاعة، فك ي جان وكما كان ھذا ھو الحال ف
  .ومعصیتھمخالفتھ 

ذین اشتھر           م ال لم ھ ھ وس ھ صلى اهللا علی فالصحابة الذین عرفوا واشتھر عنھم طاعت
عنھم بعدھم عن معصیتھ ومخالفتھ وذلك لعلمھم بما في ذلك من المحادة والمحاربة لھ 

الى          ال تع دیدة ق ة الش ك من العقوب ى ذل ب عل ا یترت : ولشرعھ صلى اهللا علیھ وسلم وم
وا  {: ، وقال تعالى]٢٤٧[} وَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ ُأوَلِئَك ِفي اَألَذلِّیَنِإنَّ الَِّذیَن ُیَحادُّ{ َأَلْم َیْعَلُم

ا       دًا ِفیَھ نََّم َخاِل اَر َجَھ ُھ َن َأنَّ َل الى  ]٢٤٨[} َأنَُّھ َمْن ُیَحاِدِد اللََّھ َوَرُسوَلُھ َف ال تع ِإنَّ {: ، وق
ة  ] ٢٤٩[} ا َكَما ُكِبَت الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِھْمالَِّذیَن ُیَحادُّوَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ ُكِبُتو ولقد كانت منزل

ى          یھم من كل شيء حت ى وأعز عل حابھ أغل النبي صلى اهللا علیھ وسلم في قلوب أص
ي سبیل           ذلون ف أرواحھم ویب ھ ب انوا یفتدون د ك ك، فق من نفوسھم وأھلیھم وما سوى ذل

َما َكاَن َألْھِل {لى ذلك بقولھ نصرتھ كل ما یملكون من غالي ورخیص فقد حثھم اهللا ع



ْن     ِھْم َع وا ِبَأْنُفِس اْلَمِدیَنِة َوَمْن َحْوَلُھْم ِمَن اَألْعَراِب َأْن َیَتَخلَُّفوا َعْن َرُسوِل اللَِّھ َوال َیْرَغُب
  ] ٢٥٠[} َنْفِسِھ

انوا    ى وإن ك كما أنھم یعادون من یحارب اهللا ورسولھ مھما كانت صلتھم وثیقة بھ حت
  أو أبناءھم أو إخوانھم، ومواقفھم في ذلك كثیرة ومشتھرة آباءھم 

ن    د اهللا ب وقد تقدم ذكر موقف أم حبیبة رضي اهللا عنھا مع أبیھا أبو سفیان وموقف عب
  .عبد اهللا بن أبي بن سلول مع أبیھ عبد اهللا بن أبي

ة     ة واقع ت حقیق ي  وبالجملة فإن مجتمع الصحابة كان مجتمع األمة المثالیة التي تمثل ف
ع اشتھر         ي مجتم ل اإلسالم یعیشون ف حابة قب فترة من فترات التاریخ، ولقد كان الص
بغلظتھ وقساوة طبعھ وبعده عن كثیر من اآلداب والسلوكیات فمن اهللا علیھم باإلسالم  
رآن            ات الق ت توجیھ لم، فتوال ھ وس ھ صلى اهللا علی حبة نبی ارھم لص ھ، واخت وھداھم ل

ر         الكریم والتربیة النبویة الحك ى ظھ ذبت ووجھت ودفعت حت ذبت وش یھم، فھ ة عل یم
ع           ھ م لم، وأدب ھ وس ھ مع رسولھ صلى اهللا علی ع اهللا وأدب ذلك المجتمع الذي لھ أدبھ م
نفسھ، وأدبھ مع غیره أدبھ، في ھواجس ضمیره، وفي حركات جوارحھ، وفي الوقت 

ئع ونظم  ذاتھ لھ شرائعھ المنظمة ألوضاعھ، ولھ نظمھ التي تكفل صیانتھ، وھي شرا  
  .تقوم على ذلك األدب، وتنبثق منھ، وتتسق معھ

دھم         ھ، وتعاھ ھ ورعایت واله بعنایت ھ وت حبة نبی اره اهللا لص ع اخت ي مجتم ك ف ا ظن فم
د   رسولھ بتوجیھاتھ ونصائحھ وإرشاداتھ حتى سما وعال وبلغ تلك الدرجة الرفیعة عن

  اهللا سبحانھ وتعالى وعند رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم
   

ویشتمل على تمھید . تعظیم األمة للنبي صلى اهللا علیھ وسلم بعد مماتھ: الرابع المبحث
  :وأربعة مطالب

  :تمھید
لم   -بما تقدم من أدلة وبراھین -سبق وأن تقرر وجوب تعظیم النبي صلى اهللا علیھ وس

  .وتعزیره وتوقیره
ذا الواجب ا           یھم تجاه ھ حابة رضوان اهللا عل ان من حال الص ا ك ذي  وعلمنا كذلك م ل

نھم من تعظیم              ان م ا ك لم، وم ھ وس ھ صلى اهللا علی ي حق نبی ة ف فرضھ اهللا على األم
  .للنبي صلى اهللا علیھ وسلم في حیاتھ، حینما كان بین ظھرانیھم یعایشھم ویعایشونھ

كیف یتحقق لھذه األمة تعظیم نبیھا : والسؤال الذي یفرض نفسھ في مثل ھذا المقام ھو
ق      صلى اهللا علیھ وسلم بعد و ا لتحقی ام بھ ا والقی فاتھ، وما ھي األمور التي یشرع فعلھ

  ما أمر اهللا بھ في ھذا الجانب من جوانب اإلیمان والدین؟
ذا     أن ھ ر ب وقبل أن أشرع في تفاصیل جواب ھذا السؤال وإیضاح جوانبھ أود أن أذك
دین المشروعة        ور ال لم ھو من أم ھ وس  التعظیم والتوقیر الواجب للنبي صلى اهللا علی

ھ             ي صلى اهللا علی ان أن یعظم النب ائن من ك ال یحق لك ذلك ف بأدلة القرآن والسنة، وب
ھ      لى اهللا علی ولھ ص ان رس ى لس ھ أو عل ي كتاب رعھ اهللا ف م یش ده ل ن عن أمر م لم ب وس

  .وسلم، أو لیس لھ أول فیھما
ا     : "فالقاعدة الشرعیة المبنیة على قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم ي أمرن دث ف من أح

ي      " ا ما لیس منھ فھو ردھذ م یشرعھ النب ا ل دین مم تقول إن أي أمر محدث في ھذا ال



صلى اهللا علیھ وسلم ھو أمر مردود على فاعلھ كائنا من كان، وھو بدعة، وكل بدعة  
اس من      . ضاللة ھ الن وم ب ا یق وھذه القاعدة الشرعیة ھي المیزان الذي یعرض علیھ م

ب   ذا الجان لم      أي جان  -أقوال وأفعال في ھ ھ وس ل   -ب تعظیم الرسول صلى اهللا علی ب
  .وفي كل جانب من جوانب الدین

وال         ال واألق ھ اهللا ویرضاه من األعم ا یحب ل م وإذا كانت العبادة ھي االسم الجامع لك
ور         لم من األم ھ وس ي صلى اهللا علی الظاھرة والباطنة، فمما ال شك فیھ أن تعظیم النب

  .ه حین أمرھم بذلكالتي یحبھا اهللا، وقد ارتضاھا لعباد
فإذا كان تعظیم النبي صلى اهللا علیھ وسلم من األمور التعبدیة التي تعبد اهللا بھا عباده، 
ى       ة عل ادة مبنی داع، فالعب فالعبادات مبناھا على الشرع واالتباع، ال على الھوى واالبت

  :أصلین ھما
الى       : األصل األول ال تع ھ، ق ده ال شریك ل ھ وح ادة للھ ُروا ِإالَّ   َو{: إخالص العب ا ُأِم َم

  ).١] (٢٥١[} ِلَیْعُبُدوا اللََّھ ُمْخِلِصیَن َلُھ الدِّیَن ُحَنَفاَء
ده   : األصل الثاني ال نعب أن نعبده بما شرعھ على لسان رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، ف

ِر َفاتَّبِ      {باألھواء والبدع، قال اهللا تعالى  َن اَألْم ِریَعٍة ِم ى َش اَك َعَل مَّ َجَعْلَن ْع   ُث ا َوال َتتَِّب ْعَھ
الى  ] ٢٥٢[} َأْھَواَء الَِّذیَن ال َیْعَلُموَن ِإنَُّھْم َلْن ُیْغُنوا َعْنَك ِمَن اللَِّھ َشْیئًا ْم  {وقال تع َأْم َلُھ

ھُ    ِھ اللَّ ْأَذْن ِب د اهللا إال    ] ٢٥٣[} ُشَرَكاُء َشَرُعوا َلُھْم ِمَن الدِّیِن َما َلْم َی د أن یعب یس ألح فل
ده          بما شرعھ رسو   ا أن نعب یس لن لم من واجب أو مستحب، ول ھ وس لھ صلى اهللا علی

  ].٢٥٤[باألمور المبتدعة 
ا    ة قولن ا حقیق الن ھم ذان األص ده   "وھ دا عب ھد أن محم ھ إال اهللا، وأش ھد أن ال إل أش

  ".ورسولھ
ھ        ره ونھی الى أم ن اهللا تع غ ع و المبل لم ھ ھ وس ول صلى اهللا علی إن الرس ذا ف ى ھ وعل

یس         وتحلیلھ، وتحریم ا شرعھ، فل دین م ھ، وال ا حرم ھ، والحرام م ھ، بالحالل مما أحل
  .ألحد كائنا من كان أن یشرع في ھذا الدین بعد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

وقد قدمت لكالمي بھذه العبارات نظرا لما أحدثھ الناس في ھذا الجانب من بدع تحت  
زل        دعوى تعظیم قدر النبي صلى اهللا علیھ وسلم، مما لیس ا أن دین وم ي ال ھ أصل ف ل

  .اهللا بھ من سلطان
لم     ھ وس لى اهللا علی ھ ص ورة محبت ي ص ك ف م ذل ر لھ یطان أظھ ب أن الش ن العجی وم
ى أشباه    وتعظیمھ ومتابعتھ، وھذا شأن اللعین البد وأن یمزج الحق بالباطل لیروج عل

  .ركن وثیق األنعام أتباع كل ناعق، الذین لم یستضیئوا بنور العلم، ولم یلجئوا إلى
دھم،        ا من بع ذوا بھ ذین أخ ذلك ال ولقد كان حري بھؤالء الذین ابتدعوا تلك البدع، وك
ي صلى اهللا            در النب ب تعظیم ق ي جان ر الشارع من أمور ف أن یلتزموا بما ورد بھ أم
ا یحصل األجر       ا والسیر علیھ علیھ وسلم وتوقیره، ففیھا الغنیة والنجاة، وبالتمسك بھ

  .تعالى العظیم بإذن اهللا
   

  تعظیم النبي كلبا محلھ القلب واللسان والجواب: المطلب األول
ین            ى الثقل لم إل ھ وس دا صلى اهللا علی ھ ورسولھ محم الى نبی لقد أرسل اهللا سبحانھ وتع
بیل،        ح س ق وأوض وم طری ھ ألق دى ب ن الرسل، فھ رة م ین فت ى ح ن، عل اإلنس والج



ھ      وبعثھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ، ى اهللا بإذن ا إل ذیرا وداعی بشیرا ون
تح    وسراجا منیرا، فھدى بھ من الضاللة وبصر بھ من العمى وأرشد بھ من الغي، وف
بھ أعینا عمیا وآذانا صما، وقلوبا غلفا، فإن رسالتھ وافت أھل األرض أحوج ما كانوا 

اد ك      ران، وعب اد نی لبان، وعب اد ص ان، وعب اد أوث ین عب انوا ب إنھم ك ا، ف ب، إلیھ واك
اذا            ده، وال بم ا یعب ران ال یعرف رب اؤوا بغضب من اهللا، وحی د ب یھم ق ومغضوب عل
یس     ھ، ول یعبده، والناس یھل بعضھم بعضا من استحسن شیئا دعا إلیھ وقاتل من خالف

وقد نظر اهللا سبحانھ إلى أھل األرض "في األرض موضح قدم مشرق بنور الرسالة، 
حیح  فمقتھم عربھم وعجمھم إال بقایا عل ن ص بالد    ] ٢٥٥" [ى آثار دی ھ ال فأغاث اهللا ب

  .والعباد وكشف بھ تلك الظلم وأحیا بھ الخلیقة بعد الموت
ى     ھ حت د رب فبلغ الرسالة، وأدى األمانة ونصح األمة، وجاھد في اهللا حق جھاده، وعب

  .أتاه الیقین
ة     ل الجن ق أھ اد والغي، وطری الل، والرش دى والض ق والباطل، والھ ین الح رق ب  فف

ا       ھ اهللا ورسولھ، والحرام م ا أحل وطریق أھل النار، وبین أولیائھ وأعدائھ، فالحالل م
  .حرمھ اهللا ورسولھ، والدین ما شرعھ اهللا ورسولھ

فعرف الناس ربھم ومعبودھم غایة ما یمكن أن تنالھ قواھم من المعرفة، وأبدأ وأعاد،  
ھ، ح   ھ وأحكام فاتھ وأفعال مائھ وص ر أس ي ذك ب ف ر وأطن ھ  واختص ت معرفت ى تجل ت

ا ینجاب        ا كم ب عنھ حائب الشك والری سبحانھ في قلوب عباده المؤمنین، وانجابت س
ھ      ى من قبل ف ال إل السحاب عن القمر لیلة إبداره، ولم یدع ألمتھ حاجة في ھذا التعری
ال    اب ق ذا الب ي ھ م ف ن تكل ل م ن ك اھم ع فاھم وأغن اھم وش ل كف ده، ب ن بع ى م وال إل

ْكِفِھْم َأنَّا َأْنَزْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب ُیْتَلى َعَلْیِھْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَرْحَمًة َوِذْكَرى ِلَقْوٍم َأَوَلْم َی{: تعالى
  ].٢٥٦[} ُیْؤِمُنوَن

وعرف األمة الطریق الموصل لھم إلى ربھم ورضوانھ ودار كرامتھ، ولم یدع حسنا  
لم  إال أمرھم بھ، وال قبیحا إال نھى عنھ كما قال صلى اهللا ھ وس ي     : " علی م یكن نب ھ ل إن

" قبلي إال كان حقا علیھ أن یدل أمتھ على خیر ما یعلمھ لھم وینذرھم شر ما یعلمھ لھم
]٢٥٧.[  

لقد تركنا محمدا وما یحرك طائر جناحیھ في السماء إال : "وقال أبو ذر رضي اهللا عنھ
  ].٢٥٨" [أذكرنا منھ علما

تعریف، فكشف األمر وأوضحھ ولم یدع بابا وعرفھم حالھم بعد القدوم على ربھم أتم 
من العلم النافع للعباد المقرب لھم إلى ربھم إال فتحھ وال مشكال إال بینھ وشرحھ، حتى 
و        ا، فھ ھ من جھلھ ا ب قامھا، وأغاثھ ھدى اهللا بھ القلوب من ضاللھا، وشفاھا بھ من أس

فجزاه ] ٢٥٩[}  َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَنَوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ{: الرحمة المھداة للعالمین قال تعالى
  .اهللا عن أمتھ أفضل الجزاء

ھ وشیمھ              ي أخالق إن من نظر ف رائم الشیم، ف ارم األخالق وك ى مك ھ اهللا عل ولقد جبل
ق،   صلى اهللا علیھ وسلم علم أنھا خیر أخالق، فإنھ صلى اهللا علیھ وسلم كان أعلم الخل

وا   وأعظمھم أمانة وأصدقھم حدیثا وأجودھم  م عف وأسخاھم وأشدھم احتماال، وأعظمھ
حیحھ          ا روى البخاري في ص ا، كم ھ إال حلم ل علی دة الجھ ومغفرة، وكان ال یزیده ش
وراة          ي الت لم ف ھ وس عن عبد اهللا بن عمرو أنھ قال في صفة رسول اهللا صلى اهللا علی



محمد عبدي ورسولي سمیتھ المتوكل لیس بفظ وال غلیظ وال سخاب باألسواق، وال  "
یجزي بالسیئة السیئة ولكن یعفو ویغفر، ولن أقبضھ حتى أقیم بھ الملة العوجاء وأفتح 

  ].٢٦٠" [بھ أعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا، حتى یقولوا ال إلھ إال اهللا
ق اهللا     اھم وأفصح خل وأرحم الخلق وأرأفھم بھم وأعظم الخلق نفعا لھم في دینھم ودنی

لكثیرة باأللفاظ الوجیزة الدالة على المراد وأصبرھم في وأحسنھم تعبیرا عن المعاني ا
مواطن الصبر، وأصدقھم في مواطن اللقاء، وأوفاھم بالعھد والذمة، وأعظمھم مكافأة 
ا   على الجمیل بأضعافھ، وأشدھم تواضعا، وأعظمھم إیثارا على نفسھ، وأشد الخلق ذب

أ   ا ی ا ینھي     عن أصحابھ وحمایة لھم ودفاعا عنھم، وأقوم الخلق بم ركھم لم ھ، وأت مر ب
  .عنھ، وأوصل الخلق لرحمھ

وكان أجود الناس صدرا، وأصدقھم لھجة، وألینھم عریكة، وأكرمھم عشرة، من رآه   
ھ صلى اهللا         ده مثل ھ والبع ر قبل م ی ھ ل بدیھة ھابھ، ومن خالطھ معرفة أحبھ، یقول ناعت

  .علیھ وسلم
دق واإلخالص     ة،    وقد خصھ اهللا بصفتین خص بھما أھل الص ا اإلجالل والمحب وھم

ا                ھ تعظیم ھ ویمأل قلب ھ ویجل راه یھاب ان كل من ی ة، فك ھ ومحب ة من ھ ھیب ى علی فقد ألق
و      وق، فھ وإجالال، وإن كان عدوا لھ، فإذا خالطھ وعاشره كان أحب إلیھ من كل مخل
ة،       التعظیم والھیب رن ب ة أن تق ال المحب المجل المعظم المحبوب المكرم، وھذا غایة كم

كما یكون الظالم  -بال تعظیم وال ھیبة ناقصة، والھیبة والتعظیم من غیر محبة فالمحبة
ادر  ذا ال        -الق ود والتعظیم واإلجالل، وھ ة وال ع المحب ال أن تجتم ص أیضا، والكم نق

ا ویحب            ي یستحق أن یعظم ألجلھ ال الت وب صفات الكم ي المحب ان ف یوجد إال إذا ك
  ].٢٦١[ألجلھا 

ھ  ولقد جمع اهللا تعالى لنب ینا صلى اهللا علیھ وسلم من الصفات والخصائص ما لم یجمع
لبشر وافترض على العباد طاعتھ وتعزیره وتوقیره ورعایتھ والقیام بحقوقھ، وامتثال 
یم،    العلم والتعل ما قرره في مفھومھ ومنطوقھ، والصالة علیھ والتسلیم ونشر شریعتھ ب

ھ واع      ھ، إال من سلك طریق ھ     وجعل الطرق مسدودة عن جنت ھ، وشرح ل رف بمحبت ت
ى من خالف           ة والصغار عل ل الذل ھ وزره، وجع ره، ووضع عن صدره، ورفع لھ ذك

  ).٢] (٢٦٢[أمره، فیاسعد من وفق لذلك ویاویح من قصر عن ھذه المسالك 
ھ   ع لمحبت لم إال تب ھ وس لى اهللا علی ھ ص ا اهللا لنبی ي جعلھ ة الت ة والمھاب ذه المحب ا ھ وم

  .سبحانھ وإجاللھ
ك ألن ك  ول    ذل ة الرس ھ فمحب ة اهللا وتعظیم ع لمحب ا ھي تب ر إنم ة وتعظیم للبش ل محب

ھ،          ة اهللا ل ھ لمحب ھ یحبون ھ، فأمت لھ وتعظیم ة مرس ام محب ن تم ي م ا ھ ھ إنم وتعظیم
م            ذا ل ھ، ولھ ة اهللا وتعظیم ات محب ھ فھي من موجب ھ إلجالل اهللا ل ویعظمونھ ویبجلون

ھ    یكن بشر أحب إلى بشر وال أھیب وال أجل في صدره  من رسول اهللا صلى اهللا علی
  .وسلم في صدر أصحابھ رضي اهللا عنھم

ا، فحرى    فإذا كان ھذا شأن النبي صلى اهللا علیھ وسلم، وھذه مكانتھ التي بوأه اهللا إیاھ
ھ،       ر ب ا شرعھ اهللا وأم بھذه األمة أن تعرف لھ قدره وتعظم من شأنھ وذلك بموجب م

  . بھفذلك عقد من عقود اإلیمان الذي ال یتم إال



ذه          راد ھ رد من أف ل ف ى ك لم عل ھ وس وھذا التعظیم والتوقیر الواجب لھ صلى اهللا علی
  .األمة محلھ القلب واللسان والجوارح

نفس        : أما تعظیم القلب ى ال ھ عل دیم محبت دا رسوال، من تق فھو ما یتبع اعتقاد كونھ عب
ره     ار من ذك ا اإلكث ذي ھو سبب     والولد والوالد والناس أجمعین، والتي من لوازمھ ال

  .لدوام محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم وزیادتھا وتضاعفھا
دره      ة ق ھ وسلم وجالل وكذلك فإن من تعظیم القلب استشعاره لھیبة النبي صلى اهللا علی
وعظیم شأنھ، واستحضاره لمحاسنھ ومكانتھ ومنزلتھ، والمعاني الجالبة لحبھ وإجاللھ 

ھ    را لحق ب ذاك ل القل أنھ أن یجع ن ش ا م ل م ھ    وك ا ب ر، ومعترف وقیر والتعزی ن الت م
  .ومذعنا لھ

ھ            ي صلى اهللا علی ان تعظیم النب ا ك ى م ع، فمت د وتب ھ جن فالقلب ملك األعضاء وھي ل
ى     ك ستظھر عل وسلم مستقرا في القلب مسطورا فیھ على تعاقب األحوال فإن آثار ذل

ھ    اء علی ھ والثن ري بمدح ان یج ترى اللس ذ س ة، وحینئ ا ال محال وارح حتم ر  الج وذك
محاسنھ، وترى باقي الجوارح ممتثلة لما جاء بھ ومتبعة لشرعھ وأوامره، ومؤدیة لما 

  .لھ من الحق والتكریم
ى نفسھ   : أما تعظیم اللسان فھو الثناء علیھ بما ھو أھلھ مما أثنى بھ علیھ ربھ وأثنى عل

سلم، ومن أعظم ذلك الصالة والسالم علیھ صلى اهللا علیھ و. من غیر غلو وال تقصیر
ال           ال تع لم فق ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب أن یصلوا عل ؤمنین ب : فقد أمر اهللا عباده الم

ِلیم    { لُِّموا َتْس ِھ َوَس لُّوا َعَلْی } ًاِإنَّ اللََّھ َوَمالِئَكَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َص
معنى الصالة  : "قال الحلیمي. قیرهوھذا من تعظیمھ صلى اهللا علیھ وسلم وتو] ٢٦٣[

راد  " اللھم صل على محمد: "على النبي علما تعظیمھ، فمعنى قولنا عظم محمدا، والم
إجزال       رة ب ي اآلخ ریعتھ، وف اء ش ھ وإبق ار دین ره وإظھ إعالء ذك دنیا ب ي ال ھ ف تعظیم

المراد بقول             ذا ف ى ھ ود، وعل ام المحم داء فضیلتھ بالمق ھ وإب ي أمت فیعھ ف ھ وتش ھ مثوبت
  ].٢٦٤" [أدعوا ربكم بالصالة علیھ} َصلُّوا َعَلْیِھ{تعالى 

ذكر          ھ واإلشارة ب لي علی اء المص لم تتضمن ثن ھ وس ھ صلى اهللا علی ا علی فالصالة من
لھ   ریفا ] ٢٦٥[شرفھ وفض ا وتش ده تعظیم ره ویزی ي ذك الى أن یعل ن اهللا تع وإرادة م

ث من ھذا الباب بإذن اهللا وسیأتي مزید تفصیل لھذا الموضوع في الفصل الثال] ٢٦٦[
  .تعالى

ظ    ومن تعظیم اللسان كذلك أن نتأدب عند ذكره بألسنتنا وذلك بأن نقرن ذكر اسمھ بلف
  .النبوة أو الرسالة مع الرسالة والسالم علیھ صلى اهللا علیھ وسلم

الى ال تع اً {: ق ُكْم َبْعض ُدَعاِء َبْعِض َنُكْم َك وِل َبْی اَء الرَُّس وا ُدَع ] ٢٦٧[ }ال َتْجَعُل
ال    ل یق یارسول اهللا  : فأمرسبحانھ أن ال یدعى رسولھ بما یدعو الناس بعضھم بعضا ب

ـ   ھ إال ب ي    "یانبي اهللا وال یقال یامحمد وقد كان الصحابة ال یخاطبون ا نب یارسول اهللا، ی
  ".اهللا
  

ھ    ذكر ب وإذا كان ھذا في حیاتھ فھكذا في مغیبھ ال ینبغي أن یجعل ذكره من جنس ما ی
و          غیره، ب ھ بأشرف دعاء وھ دعى ل النبوة أو الرسالة وأن ی ره ب رن ذك ل یجب أن یق



فھذا من التعظیم الواجب لھ صلى اهللا علیھ ]. ٢٦٨[الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم 
  ].٢٦٩" [رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم یصل علّي"وسلم وفي الحدیث 

  ].٢٧٠" [البخیل من ذكرت عنده فلم یصل علّي"وفي الحدیث اآلخر 
ومن تعظیم اللسان تعداد فضائلھ وخصائصھ ومعجزاتھ ودالئل نبوتھ وتعریف الناس 
ھ       فاتھ وأخالق ر ص ھ، وذك ھ وحقوق ھ ومنزلت ذكیرھم بمكانت ا وت یمھم إیاھ نتھ وتعل بس
وخاللھ، وما كان من أمر دعوتھ وسیرتھ وغزواتھ والتمدح بذلك شعرا ونثرا، بشرط 

ھ   ر ب ا أم دود م ي ح ك ف ون ذل و  أن یك اھر الغل ن مظ اد ع ع االبتع ریم، م ارع الك الش
  .واإلطراء المحظور

فھو العمل بشریعتھ، والتأسي بسنتھ،    : وأما وتعظیم الجوارح لھ صلى اهللا علیھ وسلم
ي     ھ ف واألخذ بأوامره ظاھرا وباطنا، والتمسك بھا والحرص علیھا، وتحكیم ما جاء ب

ي في إظھار دینھ، ونصر ما جاء بھ، األمور كلھا، والرضا بحكمھ والتسلیم لھ، والسع
ا    ا وتعلمھ دفاع عنھ نتھ وال ن س ذب ع ھ وال ان ب وتھم لإلیم اس ودع التھ للن غ رس وتبلی

  .وتعلیمھا وخدمتھا، والمواالة والمعاداة والحب والبغض ألجلھ، وجھاد من خالفھ
ك،       ن ذل ذر م ھ والح ن معصیتھ ومخالفت د ع ھ وزجر، والبع ا نھي عن اب عم واالجتن

  .ة واالستغفار عما وقع فیھ الزلل والتقصیروالتوب
اة            ي حی ة ف ذه المنزل لم ھ ھ وس ھ صلى اهللا علی ل لنبی ذي جع فاهللا سبحانھ وتعالى ھو ال
اھي والسید       ر الن ھ اآلم المسلمین، فقد أوجب علینا طاعتھ وحرم علینا معصیتھ وجعل

د أطاع    .المطاع الذي ال ة  یرد لھ أمر، وال یخالف لھ رأي فمن أطاعھ فق اهللا، ألن األم
ال یصلون ما بینھم وبین ربھم إال بواسطة الرسول، فلیس ألحد منھم طریق غیره وال 

الى . سبب سواه، وقد أقامھ اهللا مقام نفسھ في أمره ونھیھ وإخباره وبیانھ ا  {: قال تع َوَم
  ].٢٧١[} آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َفاْنَتُھوا

  ].٢٧٢[} َمْن ُیِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع اللََّھ{: لىوقال تعا
  ].٢٧٣[} َوَأِطیُعوا اللََّھ َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن{: وقال تعالى
ي           {: وقال تعالى ُدوا ِف مَّ ال َیِج َنُھْم ُث َجَر َبْی ا َش وَك ِفیَم ى ُیَحكُِّم وَن َحتَّ َك ال ُیْؤِمُن َفال َوَربِّ

  ].٢٧٤[} ْم َحَرجًا ِممَّا َقَضْیَت َوُیَسلُِّموا َتْسِلیمًاَأْنُفِسِھ
ِإنََّما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنیَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّھ َوَرُسوِلِھ ِلَیْحُكَم َبْیَنُھْم َأْن َیُقوُلوا {: وقال تعالى

  ].٢٧٥[} َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن
ذه اآل اة           فھ ي حی لم ف ھ وس لى اهللا علی ي ص اع النب ر اتب م أم ین كظ ا تب ات وغیرھ ی

الى           ة والتعظیم هللا تع ان والمحب دق اإلیم ى ص ي عل ان العمل و البرھ المؤمنین، وأنھ ھ
ؤمنین الصادقین وسبیلھم         ا سمة الم اع ھم ولنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم فالطاعة واالتب

ة   (الدائم، ذلك ألن اإلیمان  ة مركب ھ الرسول صلى اهللا         ھو حقیق ا جاء ب ة م من معرف
ة وخضوعا،     ھ محب علیھ وسلم علما، والتصدیق بھ عقدا واإلقرار بھ نطقا، واالنقیاد ل

  .والعمل بھ ظاھرا وباطنا وتنفیذه والدعوة إلیھ حسب اإلمكان
ده         ع هللا، وأن یكون اهللا وح ي اهللا، والعطاء هللا والمن بغض ف ي اهللا، وال وكمالھ الحب ف

  .معبوده
والطریق إلیھ تجرید متابعة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ظاھرا وباطنا، وتغمیض  

  ].٢٧٦) [عین القلب عن االلتفات إلى غیر اهللا



ھ   وبالجملة فإن التعظیم النافع ھو تصدیق النبي صلى اهللا علیھ وسلم فیما أخبر وطاعت
  .ما شرعفیما أمر واالنتھاء عما نھي عنھ وزجر وأال یعبد اهللا إال ب

ھ   : "قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ اهللا روا ب وإنما تعظیم الرسل بتصدیقھم فیما أخب
واالتھم     تھم وم ابعتھم ومحب ھ ومت و   ] ٢٧٧" [عن اهللا وطاعتھم فیما أمروا ب اع ھ فاالتب

ك  ل   . المحك الذي یمیز من خاللھ مدى صدق مدعي التعظیم في دعواه تل ف یعق إذ كی
ر أو    أو یتخیل أن یدعي شخ ھ من أم ص تعظیم النبي وتوقیره وھو ال یلتزم بما جاء ب

  .نھي، وال یقیم وزنا وال اعتبارا لما جاء بھ
ال      ث ق ھ سبحانھ حی َھ     {: ولقد جعل اهللا اإلتباع ھو برھان محبت وَن اللَّ ُتْم ُتِحبُّ ْل ِإْن ُكْن ُق

  ].٢٧٨[} َواللَُّھ َغُفوٌر َرِحیٌم َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكُم اللَُّھ َوَیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم
ھ،           ھ وسلم جزءا من ي صلى اهللا علی د تعظیم النب ذي یع وجعلھ كذلك شرطا لإلیمان ال

الى  ال تع ي      {: ق ُدوا ِف مَّ ال َیِج َنُھْم ُث َجَر َبْی ا َش وَك ِفیَم ى ُیَحكُِّم وَن َحتَّ َك ال ُیْؤِمُن ال َوَربِّ َف
  ] ٢٧٩[} ُیَسلُِّموا َتْسِلیمًاَأْنُفِسِھْم َحَرجًا ِممَّا َقَضْیَت َو

الى        ال تع ا ق ان كم ْؤِمِنیَن ِإَذا     {: فاالتباع صفة من صفات أھل اإلیم ْوَل اْلُم اَن َق ا َك ِإنََّم
ونَ          ُم اْلُمْفِلُح َك ُھ ا َوُأوَلِئ ِمْعَنا َوَأَطْعَن وا َس َنُھْم َأْن َیُقوُل َیْحُكَم َبْی وِلِھ ِل } ُدُعوا ِإَلى اللَِّھ َوَرُس

الى  ، ]٢٨٠[ ال تع رًا َأْن     {: وق وُلُھ َأْم ُھ َوَرُس ٍة ِإَذا َقَضى اللَّ ْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَن اَن ِلُم ا َك َوَم
  ].٢٨١[} َیُكوَن َلُھُم اْلِخَیَرُة ِمْن َأْمِرِھْم

ا وسار      فھل الموقر لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إال من تمسك بسنتھ واعتصم بھ
  .على نھجھ واقتفى أثره

ي          فأتباع كل ن ا جاء ف أمره كم دوا ب ذوا بسنتھ واقت ذین أخ م ال بي ومحبوه ومعظموه ھ
ان      : "الحدیث عنھ صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال ي إال ك ة قبل ي أم ھ اهللا ف ما من نبي بعث

ن              ف م ا تخل م إنھ أمره، ث دون ب ذون بسنتھ ویقت حاب یأخ ون وأص ھ حواری ھ من أمت ل
اال    ون م ون ویفعل اال یفعل ون م وف یقول دھم خل و    بع ده فھ دھم یی ن جاھ ؤمرون فم ی

یس وراء          و مؤمن، ول ھ فھ دھم بقلب و مؤمن ومن جاھ مؤمن، ومن جاھدھم بلسانھ فھ
  ].٢٨٢" [ذلك من اإلیمان حبة خردل

وا أمرھم       ذین عظم م ال أنھم ھ فالنبي صلى اهللا علیھ وسلم بین لنا صفة أتباع األنبیاء ب
  .وأخذوا بسنتھم وعملوا بأوامرھم

دة ویستفاد من       وأما من عداھم ف اس یستحقون المجاھ م أن ھم لیسوا بأتباع لھم وإنما ھ
؟ أن مجرد الدعوى القولیة المجردة  "یقولون ماال یفعلون: "قولھ صلى اهللا علیھ وسلم

  .عن الفعل الذي أمر بھ الشارع ال تغني صاحبھا شیئا
ھ   ن قول تفاد م ؤمرون "ویس اال ی ون م م ی " ویفعل ي ل ة الت ال المبتدع ا أن األفع أمر بھ

  .الشارع ھي كذلك ال تنفع صاحبھا وال تغني عنھ من اهللا شیئا
دع،          ن الب ا م د وغیرھ ین للموال دع المقیم حاب الب ى أص وھذا الوصف ینطق تماما عل
ا            لم وتعظیم ھ وس ة للرسول صلى اهللا علی ك األمور إال محب وا تل ا فعل زاعمین أنھم م

أحوالھم ال تطابق أقوالھم، ولو بحثنا عن لشأنھ، فھم فعلوا ما لم یؤمروا بھ، وأفعالھم و
ذا الوصف    ون     "وصف نصف بھ ھؤالء لم نجد أبلغ من ھ ون ویفعل اال یفعل ون م یقول

  ".ماال یؤمرون



لم   ولیتھم قاموا بما أوجب اهللا علیھم وشرعھ لھم على لسان رسولھ صلى اهللا علیھ وس
  :متعددة منھا ولكنھم أناس أوقعوا أنفسھم في محاذیر. لكان خیرا لھم وأجدى

ا    -١ ل فیھ أنھم فعلوا ما لم یؤمروا بھ وھم معترفون بأن تلك الموالد واألمور التي تفع
د من     ا أح لم یشرعھا اهللا في كتابھ ولم یشرعھا رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم ولم یفعلھ

  .أصحابھ رضوان اهللا علیھم
تباع وترك االبتداع أنھم خالفوا أمر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم حیث أمرھم باال -٢

و رد    "فقد قال صلى اهللا علیھ وسلم  ھ فھ یس من ا ل ] ٢٨٣" [من أحدث في أمرنا ھذا م
  ] ٢٨٤[} َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َفاْنَتُھوا{: واهللا تعالى یقول

یھم أھواؤھم ورسول           -٣ ھ عل ا أملت وا عن سنن المصطفى ورضوا بم اهللا  أنھم رغب
  ].٢٨٥" [فمن رغب عن سنتي فلیس مني: "صلى اهللا علیھ وسلم یقول

ھ            ت علی ا دل ذا م ة عن سنتھ وھ د رغب لم یع ھ وس فاإلحداث في شریعتھ صلى اهللا علی
  .القصة الواردة في الحدیث السابق

ا       -٤ لم إنم ھ وس أنھم بفعلھم للمولد وغیره من البدع لم یعظموا الرسول صلى اهللا علی
ك اتھموه بأ من  : "نھ لم یدلھم على ھذا الخیر الذي جاءوا بھ، وفي ھذا یقول اإلمام مال

ول     دا خان الرسالة، ألن اهللا یق : ابتدع في اإلسالم بدعة یراھا حسنة فقد زعم أن محم
  ".فما لم یكن یومئذ دینا فال یكون الیوم دینا} اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم{

ا    واألمر الذي ینبغي معرفت رء متبع ھ أن النصوص قد دلت على أنھ بقدر ما یكون الم
ھ          وقرا ل ا وم ا یكون معظم در م ا بق لسنة المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم ومتمسكا بھ

  .والعكس بالعكس
اس، ولكن          " ھ من أفضل الن دون أن اس یعظمون الرسول ویعتق ھذا وإن كثیرا من الن

م   ل لھ ھ ب ھ وطاعت یھم اتباع ب عل ھ ال یج ون إن ھیقول یھم عن ى اهللا تغن ق إل د . طری وق
ان         ھ ك ود والنصارى أن ن الیھ ر م د كثی یقولون إن طریقھم أفضل من طریقھ كما یعتق
ا             ون ال یجب علین ا لكن یقول ھ ظاھرا وباطن م یعظمون یھم فھ ین ال إل ى األمی مبعوثا إل

  .اتباعھ وھؤالء كفار بإجماع المسلمین
ان صاحب       وكذلك كثیر ممن یظھر اإلسالم یثبتون نبوتھ ھ ك فة، وأن ى رأي الفالس عل

ھ وال       اء ب ا ج رون بم ذا ال یق ع ھ ق، وم ع الخل ى جمی لونھ عل د یفض یة، وق وة قدس ق
ى            ة أو إل ى العام ون ھو رسول إل ا، ویقول یوجبون على أنفسھم اتباعھ ظاھرا وباطن
ذا   ل ھ  الجمیع في الشرائع الظاھرة دون الحقائق الباطنة والحقائق العقلیة كما یقول مث

  ].٢٨٦" [كثیر ممن یظھر اإلسالم
  .فمثل ھذا الصنف ال ینفعھ ھذا التعظیم الفتقاره لالتباع الذي ھو لب التعظیم وجوھره

   
  توقیر النبي صلى اهللا علیھ وسلم في آلھ وأزواجھ أمھات المؤمنین: المطلب الثاني

ھ ت         ھ وتعظیم ھ وتبجیل ة جناب لم ورعای ھ وس ھ  إن من توقیر النبي صلى اهللا علی وقیر آل
الح           لف الص لكھ الس لم وس ھ وس لى اهللا علی ھ ص ض علی ا ح ھ، كم ھ وأزواج وذریت

  .رضوان اهللا علیھم
فآل بیت النبي صلى اهللا علیھ وسلم لھم من الحقوق ما یجب رعایتھا فإن اهللا جعل  -١

َأنَّ  {: لھم حقا في الخمس والفيء قال تعالى ْيٍء َف ُھ    َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َش ِھ ُخُمَس ِللَّ



َزْلَنا َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْبِن السَِّبیِل ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم ِباللَِّھ َوَما َأْن
  ].٢٨٧[ }َعَلى َعْبِدَنا َیْوَم اْلُفْرَقاِن َیْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن َواللَُّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر

ى           {: وقال تعالى ِذي اْلُقْرَب وِل َوِل ِھ َوِللرَُّس َرى َفِللَّ ِل اْلُق ْن َأْھ وِلِھ ِم ى َرُس ُھ َعَل َما َأَفاَء اللَّ
  ].٢٨٨[} َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْبِن السَِّبیِل

  وأمر بالصالة علیھم مع الصالة على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ال ] ٢٨٩[ب بن عجرة ففي الحدیث عن كع ا رسول اهللا    : رضي اهللا عنھ ق خرج علین

: قولوا: "صلى اهللا علیھ وسلم فقلنا قد عرفنا كیف نسلم علیك فكیف نصلي علیك؟ قال
م   اللھم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراھیم إنك حمید مجید، اللھ

راھیم      ى آل إب ت عل ا بارك د كم ى آل محم د وعل ى محم ارك عل د ب د مجی ك حمی " إن
]٢٩٠.[  

ذا    م بھ فالصالة على آل محمد حق لھم عند المسلمین، وذلك سبب لرحمة اهللا تعالى لھ
  .النسب

ة        تھم من محب م، وألن محب لم لھ ھ وس كما تجب محبتھم لحب رسول اهللا صلى اهللا علی
وأن نتوالھم ونحفظ فیھم وصیة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حیث . رسول اهللا،كما

م   قا دیر خ وم غ ي أھل          : "ل في ی ركم اهللا ف ي، أذك ي أھل بیت ركم اهللا ف ي أذك وأھل بیت
  ].٢٩١[الحدیث ..." بیتي

یھم    : "قال ابن كثیر رحمھ اهللا تعالى ر باالحسان إل وال تنكر الوصاة بأھل البیت واألم
ر األرض    ى ظھ واحترامھم وإكرامھم فإنھم من ذریة طاھرة من أشرف بیت وجد عل

ونسبا وال سیما إذا كانوا متبعین للسنة النبویة الصحیحة الواضحة الجلیة فخرا وحسبا 
نھم             ي اهللا ع ھ رض ھ وذریت ل بیت ي وأھ ھ وعل اس وبنی لفھم كالعب ھ س ان علی ا ك كم

  ].٢٩٢" [أجمعین
ھ اهللا     ة رحم ن تیمی ال اب ى       : "وق ا عل لم حق ھ وس د صلى اهللا علی ب أن آلل محم وال ری

ستحقون من زیادة المحبة والمواالة ماال یستحقھ سائر األمة ال یشركھم فیھ غیرھم، وی
ریش       ر ق اال یستحقھ غی واالة م بطون قریش، كما أن قریشا یستحقون من المحبة والم
ائر    تحقھ س اال یس واالة م ة والم ن المحب تحق م رب یس نس الع ا أن ج ل، كم ن القبائ م

ى     رون فضل العرب عل رھم،   أجناس بني آدم، وھذا على مذھب الجمھور الذین ی غی
و       ذا ھ ریش، وھ ائر ق ى س م عل ي ھاش ل بن رب وفض ائر الع ى س ریش عل ل ق وفض

  ].٢٩٣[المنصوص عن األئمة كأحمد وغیره 
ة   : "والنصوص دلت على ھذا القول، كقولھ صلى اهللا علیھ وسلم إن اهللا اصطفى كنان

م          ي ھاش ریش بن ن ق طفى م ة، واص ن كنان ریش م طفى ق ماعیل، واص د إس ن ول م
  ].٢٩٤" [ني ھاشمواصطفاني من ب

حیح دیث الص ي الح ھ ف ي  : "وكقول ارھم ف ة خی ذھب والفض ادن ال ادن كمع اس مع الن
ك ] ٢٩٥" [الجاھلیة خیارھم في اإلسالم إذا فقھوا ر    ] ٢٩٦" [وأمثال ذل ي بك وعن أب

ال  ھ ق ي اهللا عن دیق رض ھ   : "الص ل بیت ي أھ لم ف ھ وس لى اهللا علی دا ص وا محم " ارقب
والھم جم  ] ٢٩٧[ ت یت م        فأھل البی روافض أنھ زعم ال ا ی ونھم ال كم ؤمنین ویحب ع الم ی

ة أن     وھم، فالحقیق ذین ظلم م ال رھم ھ دھم أن غی ت وح ل البی ب أھ المخصوصون بح
ذلوھم وغروھم،        ذین خ م ال ھ فھ ر ل الروافض ھم الذین ظلموا أھل البیت ظلما ال نظی



ض من وتسببوا في رد كثیر من روایات أھل البیت بسبب ما اشتھر عن أولئك الرواف
  .الكذب على آل البیت

ع أن    ت م وإضافة إلى ذلك فإن الروافض یحصرون محبتھم في نفر قلیل من أھل البی
ذین       ن ال ددا م ر ع ذمھم أكث روافض وت ھم ال ذین تبغض ت ال ل البی ن أھ الحین م الص

  .یتظاھرون بحبھم
ن أما زوجات النبي صلى اهللا علیھ وسلم رضوان اهللا علیھن أجمعین فیجب علینا أ -٢

ي     ة الت نحفظ لھن حقھن في الحرمة واالحترام والتوقیر واإلكرام، واإلعظام، والمكان
ؤمنین وھي           . جعل اهللا لھن ع الم د جمی ة عن ى منزل وأھن أعل امھن وب ع اهللا مق د رف فلق

الى        ال تع د ق رام فق ي التحریم واالحت ات ف ى   {: منزلة األمومة، فجعلھن أمھ يُّ َأْوَل النَِّب
  ].٢٩٨[} ْن َأْنُفِسِھْم َوَأْزَواُجُھ ُأمََّھاُتُھْمِباْلُمْؤِمِنیَن ِم

ة   ذه اآلی د تفسیره لھ ي عن ال القرطب ھ  : "ق لى اهللا علی ھ ص الى أزواج نبی رف اهللا تع ش
ة    وسلم بأن جعلھن أمھات المؤمنین، أي في وجوب التعظیم والمبرة واإلجالل وحرم

  ].٢٩٩" [األمھاتالنكاح على الرجال، وحجبھن رضي اهللا تعالى عنھن، بخالف 
دار    وكیف ال تكون لھن ھذه المنزلة وتلك المكانة وھن الآلتي اخترن اهللا ورسولھ وال

َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ُقْل َألْزَواِجَك ِإْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن {: اآلخرة عندما نزلت آیتا التخییر قال تعالى
اَلْیَن ُأمَ     ا َفَتَع دُّْنَیا َوِزیَنَتَھ اَة ال َھ     اْلَحَی ِرْدَن اللَّ ُتنَّ ُت یًال َوِإْن ُكْن َراحًا َجِم رِّْحُكنَّ َس تِّْعُكنَّ َوُأَس

  ].٣٠٠[} َوَرُسوَلُھ َوالدَّاَر اآلِخَرَة َفِإنَّ اللََّھ َأَعدَّ ِلْلُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ َأْجرًا َعِظیمًا
ارك  وبعد اختیارھن رضي اهللا تعالى عنھن اهللا ورسولھ والدار اآلخرة كرمھن اهللا   تب

فكان لھن ما أعد اهللا لھن . وتعالى وكافأھن على اختیارھن أحسن تكریم وأعظم مكافأة
نھن       انھن م م أب ذاب واألجر، ث من األجر العظیم، ثم میزھن عن نساء العالمین في الع

ال  اِء{: فق َن النَِّس ٍد ِم ُتنَّ َكَأَح يِّ َلْس اَء النَِّب ا ِنَس رف،] ٣٠١[} َی ل والش ي الفض ي ف  یعن
زول      ھ ون وذلك لما منحھن اهللا من صحبة نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم وعظیم المحل من

  ].٣٠٢[القرآن في حقھن 
ي صلى     ا أزواج النب ولقد تضمنت سورة األحزاب كثیرا من األمور التي أكرم اهللا بھ
دار    ولھ وال ارھن هللا ورس ي اختی نیعھن ف ن ص ى حس ن عل ازاة لھ لم مج ھ وس اهللا علی

م ھنا ال یسمح بالتوسع في ذكر ھذه األمور، وإنما المقصود تبیین مالھن اآلخرة والمقا
ظ لھن     . من مكانة عند اهللا وعند رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم ا أن نحف فمن حقھن علین

ھذه المكانة، وذلك بأن نتوالھن، وأن نثني علیھن بما ورد من فضائلھن وما كان لھن  
د      من دور في مؤازرة النبي صلى اهللا علیھ ان لھن من دور بع وسلم ونصرتھ، وما ك

  .وفاتھ في حفظ مسائل الدین ونشرھا بین األمة
ة  ون أزواج        : "قال شیخ اإلسالم ابن تیمی م یتول ومن أصول أھل السنة والجماعة أنھ

ي اآلخرة،    رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أمھات المؤمنین ویؤمنون بأنھن أزواجھ ف
ا    ة رضي اهللا عنھ ى   خصوصا خدیج ده عل ھ وعاض ن ب ر أوالده، وأول من آم أم أكث

والصدیقة بنت الصدیق رضي اهللا عنھما، التي قال . أمره وكان لھ منھا المنزلة العالیة
ى سائر      : "فیھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم د عل فضل عائشة على النساء كفضل الثری

  ].٣٠٤] [٣٠٣" [الطعام



وبخاصة لنسائنا حتى یكون لھن في ذلك  فمن الواجب أن ننشر ھذه الفضائل ونعلمھا،
  .األسوة والقدوة
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ومن توقیره وبره صلى اهللا علیھ وسلم توقیر أصحابھ وبرھم ومعرفة حقھم واالقتداء 
جر ب      ا ش م، واإلمساك عم اداة من    بھم، وحسن الثناء علیھم، واالستغفار لھ نھم، ومع ی

یعة   الل الش رواة، وض ة ال ؤرخین، وجھل ار الم ن أخب راب ع اداھم، واإلض ع
ا         ك فیم ل ذل ل عنھم من مث ا نق والمبتدعین، القادحة في أحد منھم، وأن نلتمس لھم فیم
ذلك،       م أھل ل كان دینھم من الفتن أحسن التأویالت ویخرج لھم أصوب الخارج، إذ ھ

علیھ أمر، بل تذكر حسناتھم وفضائلھم، ] ٣٠٥[یغمص  وال یذكر أحد منھم بسوء وال
  ].٣٠٦[وحمید سیرتھم، ویسكت عما وراء ذلك 

ي     ھم ف لم وخص ھ وس لى اهللا علی ھ ص حبة نبی رفھم بص ارھم اهللا وش د اخت اس ق م أن فھ
ھ الشریف            ھ من فم لم وسماع حدیث ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب الحیاة الدنیا بالنظر إل

ى  وتلقي الشریعة وأمور ا لدین عنھ وتبلیغ ما بعث اهللا بھ رسولھ من النور والھدى عل
ا وه وأتمھ ل الوج ھ  . أكم لى اهللا علی ول اهللا ص حبتھم رس یم لص ر العظ م األج ان لھ فك

وسلم والجھاد معھ في سبیل اهللا وأعمالھم الجلیلة في نشر اإلسالم والدعوة إلیھ، ولھم 
ھ     من األجر مثل أجور من بعدھم ألنھم الواسطة بین ین رسول اهللا صلى اهللا علی ھم وب

ك من               نقص ذل ھ ال ی ل أجور من تبع ھ من األجر مث ان ل دى ك ى ھ وسلم ومن دعا إل
  .أجورھم شیئا

ج         ذل المھ رة وب اد والنص رة والجھ ن الھج ا م انوا علیھ ي ك ال الت ت الح د أوجب ولق
القطع على واألموال وقتل اآلباء واألوالد والمناصحة في الدین وقوة اإلیمان والیقین، 

  .عدالتھم وأنھم أفضل من جمیع المعدلین والمزكین الذین یجیؤون بعدھم أبد اآلبدین
رآن         ل والق وراة واإلنجی ي الت رھم ف ع ذك اء ورف ن الثن یھم أحس م عل ى ربھ د أثن ولق

دَّاءُ    {: ووعدھھم المغفرة واألجر العظیم فقال تعالى ُھ َأِش ِذیَن َمَع ِھ َوالَّ  ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَّ
یَماُھْم      َوانًا ِس ِھ َوِرْض َن اللَّ َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْیَنُھْم َتَراُھْم ُركَّعًا ُسجَّدًا َیْبَتُغوَن َفْضًال ِم
َرَج      َزْرٍع َأْخ ِل َك ي اِألْنِجی ِفي ُوُجوِھِھْم ِمْن َأَثِر السُُّجوِد َذِلَك َمَثُلُھْم ِفي التَّْوَراِة َوَمَثُلُھْم ِف

ُھ        َشْطَأُه  َد اللَّ اَر َوَع ُم اْلُكفَّ یَظ ِبِھ زُّرَّاَع ِلَیِغ ُب ال َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى ُسوِقِھ ُیْعِج
اً         رًا َعِظیم َرًة َوَأْج ْنُھْم َمْغِف اِلَحاِت ِم وا الصَّ وا َوَعِمُل ِذیَن آَمُن ة   ] ٣٠٧[} الَّ ي آی ر ف وأخب

ال      ھ فق اھم عن نھم، ورض اه ع رى برض اِجِریَن   َوالسَّ {: أخ َن اْلُمَھ وَن ِم اِبُقوَن اَألوَُّل
ثم بشرھم  ] ٣٠٨[} َواَألْنَصاِر َوالَِّذیَن اتََّبُعوُھْم ِبِإْحَساٍن َرِضَي اللَُّھ َعْنُھْم َوَرُضوا َعْنُھ

دًا َذلِ      {: بما أعدلھم فقال ا َأَب ِدیَن ِفیَھ اُر َخاِل ا اَألْنَھ ْوُز  َوَأَعدَّ َلُھْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحَتَھ َك اْلَف
  } اْلَعِظیُم

َجَرةِ  {: وقال تعالى َت الشَّ ر  ] ٣٠٩[} َلَقْد َرِضَي اللَُّھ َعِن اْلُمْؤِمِنیَن ِإْذ ُیَباِیُعوَنَك َتْح وأم
ال  َتْغِفْر    {: النبي صلى اهللا علیھ وسلم بالعفو عنھم واالستغفار لھم فق ْنُھْم َواْس اْعُف َع َف

مْ  ره بمشاورتھم تطی  ] ٣١٠[} َلُھ ى        وأم ام عل دھم من الحك ا لمن بع وبھم، وتنبیھ ا لقل ب
ال  ام فق ي األحك اورة ف ھِ   {: المش ى اللَّ ْل َعَل َت َفَتَوكَّ ِإَذا َعَزْم ِر َف ي اَألْم اِوْرُھْم ِف } َوَش

]٣١١.[  



وا          ذین آمن وبھم غل لل ي قل وا ف م، وأن ال یجعل وندب من جاء بعدھم إلى االستغفار لھ
اِن   َوالَِّذیَن َجاُءوا ِمْن{: فقال َبْعِدِھْم َیُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوِإلْخَواِنَنا الَِّذیَن َسَبُقوَنا ِباِألیَم

  ].٣١٢[} َوال َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغّلًا ِللَِّذیَن آَمُنوا َربََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف َرِحیٌم
د     نھم فق ل م ال صلى اهللا   وأثنى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم علیھم ونھى عن النی ق

دھم         : "علیھ وسلم د أح غ م ا بل ا م د ذھب ل أح ق مث ال تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنف
ال صلى اهللا    ] ٣١٣" [وال نصیفھ م فق كما شھدھا بكونھم خیر أمتھ التي ھي خیر األم
  ].٣١٤" [خیر الناس قرني: "علیھ وسلم

یھم    : "وقال صلى اهللا علیھ وسلم ت ف ذي بعث رن ال ض   ] ٣١٥[" خیر أمتي الق ذه بع فھ
ارھم اهللا     ذین اخت ار ال اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة الدالة على فضل أولئك األخی

ھ          رة دین بیلھ ونص ى س دعوة إل ده وال ن بع التھ م ل رس رفھم بحم ھ وش حبة نبی . لص
لم     ھ وس فالصحابة كلھم عدول بتعدیل اهللا لھم وثنائھ علیھم وثناء رسولھ صلى اهللا علی

ووي  ھ           ": قال الن د ب اع من یعت رھم بإجم تن وغی س الف دول من الب م ع حابة كلھ " الص
]٣١٦ [  

اتفق أھل السنة على أن الجمیع عدول ولم یخالف في ذلك إال شذوذ : "وقال ابن حجر
  ].٣١٧" [من المبتدعة

حاب رسول اهللا صلى       : "وعن أبي زرعة قال دا من أص تقص أح إذا رأیت الرجل ین
دنا حق،   اهللا علیھ وسلم فاعلم أنھ زن دیق، وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن

ھ        حاب رسول اهللا صلى اهللا علی رآن والسنن أص والقرآن حق، وإنما أدى إلینا ھذا الق
ى           م أول اب والسنة والجرح بھ وا الكت دون أن یجرحوا شھودنا لیبطل وسلم، وإنما یری

  ].٣١٨" [وھم زنادقة
حابة     ي الص ریط فلیسوا من        ومذھب أھل السنة والجماعة ف راط والتف ین اإلف وسط ب

لھ        اهللا أو برس ق إال ب اال یلی ى م نھم إل . المفرطین الغالین الذین یرفعون من یعظمون م
الة          ین الغ ط ب م وس بونھم فھ ونھم ویس ذین ینتقص افین ال رطین الج ن المف وا م ولیس

  .والجفاة
ونھم   ویحبونھم جمیعا وینزلونھم منازلھم التي یستحقونھا بالعدل واإلنص  ال یرفع اف ف

ل     ذكرھم بالجمی ة ب إلى ماال یستحقون، وال یقصرون بھم عما یلیق بھم، فألسنتھم رطب
ھ           م فی الف فھ نھم من خ رى بی ا ج ا صح فیم وبھم عامرة بحبھم، وم م، وقل ق بھ الالئ
م أجر       ون ولھ ا مخطئ مجتھدون إما مصیبون ولھم أجر االجتھاد وأجر اإلصابة، وإم

، ولیسوا معصومین، بل ھم بشر یصیبون ویخطون، ولكن  االجتھاد وخطؤھم مغفور
رھم     ى خطأ غی ما أكثر صوابھم بالنسبة لصواب غیرھم، وما أقل خطأھم إذا نسب إل

  .ولھم من اهللا المغفرة والرضوان
فوة        ؤالء الص ق ھ ي ح ة ف افیة النقی دة الص ذه العقی ان ھ ة ببی نة ملیئ ل الس ب أھ وكت

ر صلى اهللا علیھ وسلم ورضي اهللا عنھم أجمعین المختارة من البشر لصحبة خیر البش
]٣١٩.[  
   

  حفظ حرمة المدینة النبویة: المطلب الرابع



ة      ة النبوی لم تعظیم المدین ي ھي دار   ] ٣٢٠[إن من تعظیم النبي صلى اهللا علیھ وس الت
ا      ل أھلھ رارا، وجع لم ق المصطفى ومھاجره، فقد اختارھا اهللا لنبیھ صلى اهللا علیھ وس

لم    . نصاراشیعة لھ وأ ھ وس وھي التي، انتشر منھا دین اهللا وسنة رسولھ صلى اهللا علی
  .حتى وصل مشارق األرض ومغاربھا

ر         ا الكثی اع فیھ ض البق ا وفضل بع وھي التي ورد في فضلھا وتعظیم شأنھا وتحریمھ
ال ال      بیل المث ى س ا عل ا ھھن ا منھ ي أورد بعض حیحة والت ة الص ث الثابت ن األحادی م

  .الحصر
سمعت رسول اهللا صلى اهللا : رضي اهللا عنھ أنھ قال] ٣٢١[ان بن أبي زھیر فعن سفی

ول   لم یق ھ وس ون     : "علی وم یبس أتي ق یمن فی تح ال ن   ] ٣٢٢[تف أملھم وم ون ب فیتحمل
  .أطاعھم والمدینة خیر لھم لو كانوا یعلمون

و           م ل ر لھ ة خی أھلھم ومن أطاعھم والمدین ون ب وتفتح الشام، فیأتي قوم یبسون فیتحمل
  .نوا یعلمونكا

و   وتفتح العراق، فیأتي قوم یبسون، فیتحملون بأھلھم ومن أطاعھم والمدینة خیر لھم ل
  ].٣٢٣" [كانوا یعلمون

ال  ] ٣٢٤[وعن عبد اهللا بن زید بن عاصم  لم ق إن : "أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
ة، وإن       راھیم مك رم إب ا ح ة كم ت المدین ي حرم ا وإن ا ألھلھ ة ودع رم مك راھیم ح ي إب

  ].٣٢٥" [دعوت في صاعھا ومدھا تمثلي ما دعا بھ إبراھیم ألھل مكة
ال   ھ ق لم     : وعن سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عن ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی : ق

ل صیدھا     " ة أن یقطع عضاھھا أو یقت ال " إني أحرم ما بین البتي المدین ة  : "وق المدین
ھا إال أبدل اهللا فیھا من ھو خیر منھ، خیر لھم لو كانوا یعلمون، ال یدعھا أحد رغبة عن

  ].٣٢٦" [وال یثبت أحد على ألوائھا وجھدھا إال كانت لھ شفیعا أو شھیدا یوم القیامة
ى      : وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أنھ قال ھ إل ر جاؤا ب اس إذا رأوا أول الثم كان الن

اللھم بارك : "قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم فإذا أخذه رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
م إن         دنا اللھ ي م ا ف ارك لن لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدینتنا وبارك لنا في صاعنا وب
ة   إبراھیم عبدك وخلیلك ونبیك وإني عبدك ونبیك وإنھ دعاك لمكة وإني أدعوك للمدین

]. ٣٢٧" [بمثل ما دعاك لمكة ومثلھ معھ قال ثم یدعو أصغر ولید لھ فیعطھ ذلك الثمر
ال      وعن أ لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ة  : "بي ھریرة رضي اهللا عنھ أیضا عن النب المدین

ین ال      اس أجمع ة والن ة اهللا والمالئك حرم فمن أحدث فیھا حدثا أو آوى محدثا فعلیھ لعن
  ].٣٢٨" [یقبل منھ یوم القیامة عدل وال صرف

ال   ھ ق ان  : "وعنھ رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن ى   إن اإلیم أرز إل لی
  ].٣٢٩" [المدینة كما تأرز الحیة إلى جحرھا

ال   ھ ق ي اهللا عن اص رض ي وق ن أب عد ب لم : وعن س ھ وس لى اهللا علی ي ص معت النب س
  ].٣٣٠" [ال یكید أھل المدینة أحد إال انماع كما ینماع الملح في الماء: "یقول

ي   "م قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسل: وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال صالة ف
جد الحرام          ا سواه، إال المس ذا أفضل من ألف صالة فیم ھ  ]. ٣٣١" [مسجدي ھ وعن

ما بین بیتي ومنبري روضة من  : "رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال
  ].٣٣٢" [ریاض الجنة، ومنبري على حوضي



حیحھ       رد البخاري في ص د أف ا   واألحادیث في فضل المدینة كثیرة ومتنوعة، ولق كتاب
ن    د م ج العدی اب الح ر كت ي آخ د أورد ف حیحھ ق ي ص لم ف ذا مس ة، وك ائل المدین لفض

  .األحادیث الواردة في شأن المدینة، وكذا الحال عند أصحاب السنن والمسانید
ا   والمقصود من تعظیم المدینة ھو تعظیم حرمھا وھذا أمر واجب في حق من سكن بھ

ا   أو دخل فیھا، مع ما یجب على ساكنیھا م أدب فیھ ن مراعاة حق المجاورة وحسن الت
فإنھا من . وذلك لما لھا من المنزلة والمكانة عند اهللا وعند رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم

ر         ید البش د س ى جس ا عل تملت تربتھ ل، واش الوحي والتنزی رت ب ي عم واطن الت الم
فھي مشاھد وانتشر عنھا من دین اهللا وسنن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ما انتشر، 

  .الفضائل والخیرات ومعاھد البراھین والمعجزات
ھ           ي تنفع ال الصالحة الت ا من األعم زود فیھ ا أن یت ة فیھ فحري بمن أكرمھ اهللا باإلقام

وفیما سبق ذكره من  . بعد الموت، وأن یحذر من الوقوع فیھا بما یسخط اهللا عز وجل
ي اإلك   ب ف كناھا والترغی ى فضل س اھد عل ر ش ث خی الح  األحادی ل الص ن العم ار م ث

  .فیھا، والتحذیر من اإلساءة والمعصیة واإلفساد فیھا
  
  

________________________________________  
  .من سورة النساء) ١١٣(اآلیة ] ١[ 

  .من سورة البقرة) ٢٥٣(اآلیة ] ٢[  
  .من سورة آل عمران) ٨١(اآلیة ] ٣[ 
ي تفسیره   و) ٣٣٢/ ٣(أخرجھما ابن جریر في تفسیره ] ٤[  / ١(أوردھما ابن كثیر ف

٣٧٨.(  
  ).٣٧٨/ ١(تفسیر ابن كثیر ] ٥[ 
  .من سورة البقرة) ١٤٦(اآلیة ] ٦[ 
  .من سورة األعراف) ١٥٧(اآلیة ] ٧[ 
ي األسواق  ] ٨[  . أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب البیوع، باب كراھیة السخب ف

  ٢١٢٥ح ) ٣٤٢/ ٤(فتح الباري : انظر
  ٧٤ تقدم تخریجھ ص] ٩[ 
ھ     ] ١٠[  لى اهللا علی ي ص ول النب اب ق ان، ب اب األیم حیحھ، كت ي ص لم ف ھ مس أخرج

  ١/١٣٠" أنا أول الناس یشفع في الجنة: "وسلم
ھ      ] ١١[  ي صلى اهللا علی ول النب ي ق أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب اإلیمان، باب ف

  ).١٣٠" (/أنا أول الناس یشفع في الجنة وأنا أكثر األنبیاء تبعا: "وسلم
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غیره فتح ] ١٢[ 

اري  اب     ٥٧٠٥ح ) ١٥٥/ ١٠(الب ان، ب اب اإلیم حیحھ، كت ي ص لم ف ھ مس ، وأخرج
  ).١٣٨/ ١(الدلیل على دخول طوائف من المسلمین الجنة بغیر حساب وال عذاب 

حسنة أو سیئة ومن   أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب العلم، باب من سن سنة ] ١٣[ 
  )٨/٦٢(انظر . دعا إلى ھدى أو ضاللة



اب الحشر   ] ١٤[  اق، ب اري   . أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الرق تح الب / ١١(ف
ة         ٦٥٢٨ح ) ٣٧٨ ذه األم اب كون ھ ان، ب اب اإلیم حیحھ، كت ، وأخرجھ مسلم في ص

  )١٣٩-١/١٣٨(نصف أھل الجنة 
  ).٤٦، ٤٤ص (بدایة السول في تفضیل الرسول ] ١٥[ 
راج، انظر       ] ١٦[  اب المع ب األنصار، ب اب مناق حیحھ، كت : أخرجھ البخاري في ص

اري   نح الب اب      ). ٢٠٢ -٢٠١/ ٧(ف ان، ب اب اإلیم حیحھ، كت ي ص لم ف ھ مس وأخرج
  )١٠٤/ ١١اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلى السموات وفرض الصلوات 

ھ   أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المناقب، ب] ١٧[  اب صفة النبي صلى اهللا علی
  ٣٥٥٧ح ) ٥٦٦/ ٦(فتح الباري : انظر. وسلم

أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الشھادات، باب ال یشھد على شھادة جور ] ١٨[ 
، وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كثاب ٢٦٥٢ح ) ٢٥٩/ ٦(فتح الباري : انظر. إذا أشھد

  ).١٨٤/ ٧(م الذین یلونھم فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذین یلونھم ث
م       ] ١٩[  حابة ث ل الص اب فض حابة ب اب فضائل الص حیحھ، كت ي ص لم ف أخرجھ مس

  )١٨٦/ ٧(الذین یلونھم ثم الذین یلونھم 
  .من سورة الفتح) ٣، ٢، ١(اآلیات ] ٢٠[ 
َة  {: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التفسیر، باب قول اهللا عز وجل  ] ٢١[  ُذرِّیَّ

ُكوراً   َمْن َحَمْلَن دًا َش اَن َعْب اري   : انظر . }ا َمَع ُنوٍح ِإنَُّھ َك تح الب ، ٤٧١٢ح ) ٣٩٥/ ٨(ف
ة            ة منزل ى أھل الجن اب أدن ان، ب اب اإلیم حیحھ كت لم في ص ، ١٢٧/ ١(وأخرجھ مس

١٢٨.(  
ة     ] ٢٢[  ة منزل ل الجن ى أھ اب أدن ان، ب اب اإلیم حیحھ، كت ي ص لم ف ھ مس أخرج
)١٣٤-١/١٣٣.(  
ن عب  ] ٢٣[  ز ب د العزی ھ    عب اء فقی لطان العلم ب بس قي الملق لمي الدمش الم الس د الس

  ).٤/٢١(األعالم . ھـ٦٦٠شافعي بلغ رتبة االجتھاد ولھ مؤلفات توفي سنة 
  ).٣٦ -٣٥ص (بدایة السول ] ٢٤[ 
  .من سورة الشرح) ٤(اآلیة ] ٢٥[ 
  .من سورة الحجر) ٧٢١اآلیة ] ٢٦[ 
  ).٣٧ص (بدایة السرل ] ٢٧[ 
  .من سورة األنفال ومواضع أخرى) ٧٠، ٦٥، ٦٤(اآلیات ] ٢٨[ 
  من سورة المائدة) ٦٧، ٤١(اآلیة ] ٢٩[ 
  .من سورة البقرة) ٣٥(اآلیة ] ٣٠[ 
  من سورة المائدة) ١١٠(اآلیة ] ٣١[ 
  من سورة القصص) ٣٠(اآلیة ] ٣٢[ 
  .من سورة ھود) ٤٨(اآلیة ] ٣٣[ 
  .من سورة ص) ٢٦(اآلیة ] ٣٤[ 
  لصافاتمن سورة ا) ١٠٥(اآلیة ] ٣٥[ 
  .من سورة ھود) ٨١(اآلیة ] ٣٦[ 
  .من سورة مریم) ٧(اآلیة ] ٣٧[ 



  .من سورة مریم) ١٢(اآلیة ]٣٨[ 
  ).٣٨ص (غایة السول ) ١٠] (٣٩[ 
  .من سورة النور) ٦٣(اآلیة ] ٤٠[ 
سعید بن جبیر األسدي، بالوالء، الكوفي، تابعي، أخذ العلم من ابن عباس وابن ] ٤١[ 

دي الحجاج سنة خمس وتسعین     عمر، ثقة، ثبت، فقیھ ذیب  . ، إمام حجة، قتل بین ی تھ
  )١٤ -١١/ ٤(التھذیب 

  ).٣٠٦/ ٣(تفسیر ابن كثیر ] ٤٢[ 
  .من سورة الحجرات) ٢(اآلیة ] ٤٣[ 
ھ   ] ٤٤[  ھو ثابت بن قیس بن شماس األنصاري الخزرجي،، خطیب األنصار شھد ل

/ ١(اإلصابة . ، قتل یوم الیمامةالنبي صلى اهللا علیھ وسلم بالجنة، شھد أحدا وما بعدھا
١٩٧.(  

رة       ] ٤٥[  ي البص اري، قاض ك األنص ن مال س ب ن أن ى ب ل   .موس ة قلی ابعي، ثق ، ت
  .الحدیث

اب    ] ٤٦[  اب التفسیر، ب وق    "أخرجھ البخاري في صحیحھ كت وا أصواتھم ف ال ترفع
  ٤٨٤٦) ٥٩٠/ ٨(انظر فتح الباري ". صوت النبي

عوام، ولد عام الھجرة، وحنكھ النبي صلى اهللا علیھ ھو عبد اهللا بن الزبیر بن ال] ٤٧[ 
وسلم ودعا لھ، وكان أول مولود في اإلسالم بالمدینة وكان شھما فصیحا، رقد بویع لھ 

ك           -بالخالفة بعد موت د المل ام عب ي أی ل ف ى قت ان سنوات حت ى ثم ة فبق یزید بن معاوی
  ).٣٠٣ --٣٠١/ ٢(اإلصابة . سنة ثالث وسبعین للھجرة

وق    "رجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التفسبر، باب أخ] ٤٨[  وا أصواتكم ف ال ترفع
  ٤٨٤٥ح ) ٥٩٠/ ٨(فتح الباري ". صوت النبي

  .من سورة المجادلة) ١٣، ١٢(اآلیتان ] ٤٩[ 
  ٧٤تقدم تخریجھ ص ] ٥٠[ 
  .٨٠تقدم تخریجھ ص ] ٥١[ 
  ).٤١ص (بدایة السول في تفضیل الرسول ] ٥٢[ 
  )٤٢ -٤١ص (المصدر السابق ] ٥٣[ 
دیث،            ] ٥٤[  ر الح ة، كثی ابعي ثق ان األنصاري، ت ن النعم ادة ب ن قت ر ب ن عم عاصم ب

ذیب       ذیب التھ ة تھ  -٥٣/ ٥(وكان لھ علم بالمغازي والسیرة، توفي سنة عشرین ومائ
٣٤.(  

ذیب        ] ٥٥[  حبة تھ ھ ص ھ ول ن أبی اري، روى ع ان األنص ن النعم ادة ب ن قت ر ب عم
  )٧/٤٨٩(التھذیب 

ل شھد      قتادة بن ا] ٥٦[  حابي جلی ري األنصاري، ص لنعمان بن زید األوسي ثم الظف
ا    اش خمس ره وع ي قب زل ف ھ ون لى علی ر فص ة عم ي خالف ات ف دھا وم ا بع درا وم ب

  ).٢١٨ -٢١٧/ ٣١اإلصابة . وستین سنة
وأخرجھ البیھقي في دالئل النبرة ) ٤١٨ص (أخرجھ أبو نعیم في دالئل النبرة ] ٥٧[ 

وعزاه ) ٢٩٨، ٢٩٧/ ٨(ده الھیثمي في مجمع الزوائد وأور). ٢٥٢ -٢٥١/ ٣(أیضا 
اني        ال األلب اني وھو ضعیف وق د الحم ألبى یعلى وقال في إسناده یحى بن عبد الحمی



و     ) ٤٢ص (في حاشیة كتاب بدایة السول  ولكنھ عند أبي نعیم من طریقین آخرین فھ
ا وى بھم ة  ". یتق ي البدای ر ف ن كثی دیث أورده اب ي وال). ٣٤، ٣٣/ ٤(والح یوطي ف س

  .وعزاه البن سعد والبیھقي وأبي نعیم) ٣٥٩/ ١(الخصائص الكبرى 
ر] ٥٨[  بھاني  : انظ یم األص ي نع وة ألب ل النب وة ) ٥٥٠ -٥١٢ص (دالئ ل النب ودالئ

  ).٣١٤ -٣٠٤/ ٢(للبیھقي الجزء السادس، والخصائص الكبرى للسیوطي 
  ).٨٣ص (آداب الشافعي ومناقبھ البن أبي حاتم ] ٥٩[ 
  ).٣٠٤/ ٢(الخصائص الكبرى ] ٦٠[ 
ھ       ] ٦١[  ا صلى اهللا علی اب تفضبل نبین أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الفضائل، ب

  ).٥٩/ ٧(وسلم على جمیع الخالئق 
  ).٣٤ص (بدایة السول في تفضیل الرسول ] ٦٢[ 
ول اهللا عز وجل     ] ٦٣[  اب، ق ْد  {أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب األنبیاء، ب َوَلَق

اري   } ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِھ َأْرَسْلَنا تح الب ھ   ٣٣٤٠ح ) ٣٧١/ ٦(انظر ف ظ ل وأخرجھ  . واللف
  ).١٢٨، ١٢٧/ ١(مسلم في صحیحھ، كتاب األیمان، باب أدنى أھل الجنة منزلة فیھا 

  ).١٤٥/ ١(مجموع الفتاوى ] ٦٤[ 
ھ         ] ٦٥[  ي صلى اهللا علی ي أول النب اب ف ان، ب اب اإلیم حیحھ كت أخرجھ مسلم فى ص

  ).١٣٠/ ١" (أنا أول الناس یشفع في الحنة وأنا أكثر األنبیاء تبعا: "وسلم
تدركھ  ] ٦٦[  ي مس اكم ف ھ الح یخین    ) ٣٠( / أخرج رط الش ى ش ال عل ححھ وق وص

  .ووافقھ الذھبي
ب،       ). ٣/٢(أخرجھ أحمد في مسنده ] ٦٧[  اب المناق ي سننھ، كت ذى ف وأخرجھ الترم

لم    ھ وس ال  ٣٦١٥ ح) ٥٨٧/ ٥(باب فضل النبي صلى اهللا علی دیث حسن    : وق ذا ح ھ
فاعة    . صحیح ي الش اب ف ح ) ١٤٤٠/ ٢(وأخرجھ ابن ماجھ في سننھ، كتاب الزھد، ب
٤٣٠٨.  

  ).٣٥ص (غایة السول ] ٦٨[ 
جود،       ] ٦٩[  اب فضل الس اب اآلذان، ب ھ، كت ظ ل أخرجھ البخاري في صحیحھ، واللف

اري   تح الب ر ف حیحھ، ك  ٨٠٦ح ) ٢٩٣، ٢٩٢/ ٢(انظ ي ص لم ف ھ مس اب ، وأخرج ت
  ).١١٣/ ١(اإلیمان، باب معرفة طریق الرؤیة 

ھ          ] ٧٠[  ي صلى اهللا علی ول النب اب ق ان، ب اب اإلیم حیحھ، كت أخرجھما مسلم في ص
  )١٣٠/ ١" (أنا أول الناس یشفع في الجنة: "وسلم

ھ          ] ٧١[  ي صلى اهللا علی ول النب اب ق ان، ب اب اإلیم حیحھ، كت أخرجھما مسلم في ص
  )١٣٠/ ١" (ع في الجنةأنا أول الناس یشف: "وسلم

  .من سورة آل عمران) ١١٠(اآلیة ] ٧٢[ 
  .من سورة البقرة) ١٤٣(اآلیة ] ٧٣[ 
  .من سورة الحج) ٧٨(اآلیة ] ٧٤[ 
سمع  "معاویة بن حیدة بن معاویة القشیري، لھ وفادة وصحبة، وقال البخاري ] ٧٥[ 

  ).٤١٢/ ٣(اإلصابة . النبي صلى اهللا علیھ وسلم، وتوفي بخرسان
ند  ] ٧٦[  ي المس د ف ھ أحم ي ) ه -٣/ ٥) (٤٤٨، ٤٤٧، ٤٤٦/ ٤(أخرج ذي ف والترم

دیث  : وقال ٣٥٠١ح ) ٢٢٦/ ٥(سننھ، كتاب التفسیر، تفسیر سورة آل عمران  ھذا ح



وأخرجھ ابن ماجة في السنن كتاب الزھد، باب صفة أمة محمد صلى اهللا علیھ . حسن
لم انظر    ي المستدرك    ) ١٤٣٣/ ٢(وس ذھبي   )٤/٨٤(والحاكم ق ھ ال ححھ ووافق . وص

  ).٦٢٨٥(، وحسنھ األلباني في المشكاة ٢٧٦٣ح ) ٢٢١/ ٢(والدارمي في السنن 
  ).٣/٦١(المسند ] ٧٧[ 
ى   ] ٧٨[  ر إل ن العص ارة م اب اإلج ارة ب اب اإلج حیحھ كت ي ص اري ف ھ البخ أخرج

  .٢٢٧١ح) ٤٤٨، ٤/٤٤٧(فتح الباري : انظر. اللیل
  .دیدمن سورة الح) ٢٩ ٢٨(اآلیتان ] ٧٩[ 
ھ      ] ٨٠[  ظ ل ة واللف اب فرض الجمع ة، ب . أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الجمع

اري   : انظر تح الب ة،        ٨٧٦ح ) ٣٥٤/ ٢(ف اب الجمع حیحھ، كت لم في ص وأخرجھ مس
  ).٦/ ٣(باب ھدایة ھذه األمة لیوم الجمعة 

ة  !أخرجھ مسل] ٨١[  م في صحیحھ، كتاب الجمعة، باب ھدایة ھذه األمة لیوم الجمع
)٧/ ٣.(  
ق       ] ٨٢[  ة طری اب معرف ان، ب اب اإلیم حیحھ، كت ي ص لم ف ظ مس ذا اللف ھ بھ أخرج

  )١/١١٣(انظر . الرؤیة
أخرجھ بھذا اللفظ مسلم في صحیحھ، كتاب الجمعة، باب ھدایة ھذه األمة لیوم ] ٨٣[ 

  )٣/٦(الجمعة 
ة       ] ٨٤[  ى أھل الجن اب أدن ان، ب اب اإلیم حیحھ، كت لم في ص ظ مس ذا اللف أخرجھ بھ

  ).١٢٩ -١٢٧/ ١(زلة فیھا من
ي الحوض     ] ٨٥[  اب ف اق، ب اب الرق اري   . أخرجھ البخاري في صحیحھ، كت تح الب ف
اب استحباب     ٦٥٧٦ح ) ٤٦٣/ ١١( ارة، ب اب الطھ ، وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كت

  ).١٥١ -١٥٠/ ١(إطالة الغرة والتحجیل في الوضوء 
  .من سورة الفتح) ٩(اآلیة ] ٨٦[ 
  .سورة األعرافمن ) ١٥٧(اآلیة ] ٨٧[ 
  ).٣١١/ ٤(مقاییس اللغة ] ٨٨[ 
  ).٢٢٨/ ٣(النھایة ] ٨٩[ 
  .بتصرف) ١٣٠ -١٢٩/ ٢(تھذیب اللغة ] ٩٠[ 
  ).٨٥/ ٩(تفسیر الطبري ] ٩١[ 
  ).٨٥/ ٩(تفسیر الطبري ] ٩٢[ 
  ).٧٥/ ٢٦(تفسیر الطبري ] ٩٣[ 
  ).٨٥/ ٩(تفسیر الطبري ] ٩٤[ 
  )٧٥/ ٢٦(تفسیر الطري ] ٩٥[ 
  ).٤٢٢ص (رم المسلول الصا] ٩٦[ 
  )١٣٢/ ٦(معجم مقاییس اللغة ] ٩٧[ 
  )٢٨٠/ ٩(تھذیب اللغة ] ٩٨[ 
  ).٢٩١/ ٥(لسان العرب ] ٩٩[ 
  ).٧٤/ ٢٦(تفسیر الطبري ] ١٠٠[ 
  ).٧٤/ ٢٦(تفسیر الطبري ] ١٠١[ 



  ).٧٥/ ٢٦(تفسیر الطبري ] ١٠٢[ 
  ).٧٥/ ٢٦(تفسیر الطبري ] ١٠٣[ 
  )٤٢٢ص(الصارم المسلول ] ١٠٤[ 
  )٤/١٨٥(تفسیر ابن كثیر ] ١٠٥[ 
  )٤١١-١٢/٤١٠(لسان العرب ] ١٠٦[ 
. الشعبة الخامسة عشرة ) ١٢٤/ ٢(انظر المنھاج في شعب اإلیمان للحلیمي ] ١٠٧[ 

  .الشعبة الخامسة عشرة) ٣٠٠/ ١(وكذلك الجامع في شعب اإلیمان للبیھقي 
  ).١٢٤/ ٢(المنھاج في شعب اإلیمان للحلیمي ] ١٠٨[ 
أنھ یجوز أن یبعث اهللا رسوال وال یوجب لھ ھذا الحق  : لمعنى المقصود ھناا] ١٠٩[ 

  .بخالف اإلیمان واالتباع فإنھما من لوازم الرسالة
  .من سورة الفتح) ٩(اآلیة ] ١١٠[ 
  .من سورة األعراف) ١٥٧(اآلیة ] ١١١[ 
  ".بتصرف) "١٢٥/ ٢(المنھاج في شعب اإلیمان ] ١١٢[ 
ن ب] ١١٣[  ن الحس ین ب افعي،  الحس ھ ش انى، فقی اري الجرج یم البخ ن حل د ب ن محم

ھـ ولھ ٤٠٣قاضي، كان رئیس أھل الحدیث في ما وراء النھر، توفي في بخارى سنة 
  .كتاب المنھاج في شعب اإلیمان

  ).٢٣٥/ ٢(األعالم 
ان  ] ١١٤[  عب اإلیم ي ش اج ف ان  ) ١٢٥ -١٢٤(المنھ عب اإلیم امع لش  -٣٠٢(والج

٣٠٣.(  
  .من سورة النور) ٦٣(اآلیة ] ١١٥[ 
  ).١٨/١٧٧(تفسیر الطبري ] ١١٦[ 
  ).١٨/١٧٧(تفسیر الطبري ] ١١٧[ 
  ).١٨/١٧٧(تفسیر الطبري ] ١١٨[ 
  .من سورة األحزاب) ٢٨(اآلیة ] ١١٩[ 
  .من سورة األحزاب) ٥٠(اآلیة ] ١٢٠[ 
  .من سورة األحزاب) ١(اآلیة ] ١٢١[ 
  من سورة األحزاب) ٤٥(اآلیة ] ١٢٢[ 
  .من سورة الطالق) ١(اآلیة ] ١٢٣[ 
  .من سورة التحریم) ١(اآلیة ] ١٢٤[ 
  .من سورة المائدة) ٦٧(اآلیة ] ١٢٥[ 
  من سورة المزمل) ٢، ١(اآلیتان ] ١٢٦[ 
  من سورة المدثر) ٢، ١(اآلیتان ] ١٢٧[ 
  من سورة األنفال) ٦٤(اآلیة ] ١٢٨[ 
  من سورة البقرة) ٣٥(اآلیة ] ١٢٩[ 
  البقرةمن سورة ) ٣٣(اآلیة ] ١٣٠[ 
  من سورة ھود) ٤٦(اآلیة ] ١٣١[ 
  من سورة ھود) ٧٦(اآلیة ] ١٣٢[ 



  من سورة األعراف) ١٤٤(اآلیة ] ١٣٣[ 
  .من سورة ص) ٢٦(اآلیة ] ١٣٤[ 
  من سورة المائدة) ١١٠(اآلیة ] ١٣٥[ 
  )٤٢٣ -٤٢٢ص (الصارم المسلول ] ١٣٦[ 
  من سورة النور) ٦٣(اآلیة ] ١٣٧[ 
  رة البقرةمن سو) ٣٥(اآلیة ] ١٣٨[ 
  من سورة ھود) ٤٨(اآلیة ] ١٣٩[ 
  من سورة طھ) ١٢، ١١(اآلیتان ] ١٤٠[ 
  من سورة آل عمران) ٥٥(اآلیة ] ١٤١[ 
  من سورة األنفال) ٦٤(اآلیة ] ١٤٢[ 
  من سورة المائدة) ٤١(اآلیة ] ١٤٣[ 
  من سورة المائدة) ٦٧(اآلیة ] ١٤٤[ 
  من سورة المزمل) ١(اآلیة ] ١٤٥[ 
  من سورة المدثر) ١( اآلیة] ١٤٦[ 
  من سورة األحزاب) ٤٠(اآلیة ] ١٤٧[ 
  من سورة الفتح) ٢٩(اآلیة ] ١٤٨[ 
  من سورة آل عمران) ١٤٤(اآلیة ] ١٤٩[ 
  من سورة محمد) ٢(اآلیة ] ١٥٠[ 
  )٢٩٨، ١/٢٩٧(درء تعارض العقل والنقل ] ١٥١[ 
  من سورة الحجرات) ٥إلى  ١(اآلیات من ] ١٥٢[ 
وأبو داود في سننھ، ).٢٤٢، ٢٣٦، ٢٣٠/ ٥(م أحمد فى مسنده أخرجھ اإلما] ١٥٣[ 

اء   ي القض رأي ف اد ال اب اجتھ یة، ب اب األقض ي . ٣٥٩٢ح ) ١٨/ ٤(كت ذي ف والترم
ي   . ١٣٢٧ح ) ٣/٦١٦(سننھ، كتاب األحكام، باب القاضي كیف یقضي  وابن ماجة ف

  ).٢١/ ١(سننھ، المقدمة، باب اجتناب الرأي والقیاس بنحوه 
  ).٢٠٥/ ٤(سیر ابن كثیر تف] ١٥٤[ 
  )١٢٧/ ٢(المنھاج في شعب اإلیمان ] ١٥٥[ 
ھ   ] ١٥٦[  ظ ل وداع واللف . أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المغازي، باب حجة ال

  ٤٤٠٦ح ) ١٠٨/ ٨(انظر فتح الباري 
  من سورة الحجرات) ٢(اآلیة ] ١٥٧[ 
د اهللا    ] ١٥٨[  ن عب ر ب ة زھی ي ملیك ن أب د اهللا ب ن عبی د اهللا ب ي   عب دعان التیم ن ج ب

ھ      ا ل ر ومؤذن ن الزبی یا الب ان قاض ة، ك ابعي ثق ي، ت نة  . المك ات س ـ١٧(م ل ) ھ وقی
  )٣٠٧ -٣٠٦/ ٥(تھذیب التھذیب ) ھـ١٨(
دارمي،   ] ١٥٩[  األقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفیان التمیمي المجاشعي ال

، وھو من المؤلفة وفد على النبي صلى اهللا علیھ وسلم وشھد فتح مكة وحنینا والطائف
قلوبھم، وقد حسن إسالمھ، وكان شریفا في الجاھلیة واإلسالم وشارك في الفتوحات،  

  )٧٣ -٧٢/ ١(وقیل إنھ قتل في الیرموك في عشرة من بنیھ اإلصابة 



نافع بن عمر بن عبد اهللا الجمحي الحافظ المكي، كان من أثبت الناس، روى ] ١٦٠[ 
  )٤٠١/ ١٠(تھذیب التھذیب . نة تسع وستین ومائةعن ابن أبي ملیكة وغیره، مات س

  عبد اهللا بن الزبیر رضي اهللا عنھ وقد تقدم ترجمتھ: ھو] ١٦١[ 
  .أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التفسیر، تفسیر سورة الحجرات] ١٦٢[ 

  ٤٨٤٥خ ) ٥٩٠/ ٨(فتح الباري : انظر
  .وت في المسجدأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الصالة، باب رفع الص] ١٦٣[ 

  .٤٧٠خ ) ٥٦٠/ ١(فتح الباري : انظر
ظ اللسان    ] ١٦٤[  اب حف اق، ب اري   .أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الرق تح الب ف
  ٦٤٧٨ح ) ٣٠٨/ ١ ١(
  )٢٠٦ -٢٠٥/ ٤(تفسیر ابن كثیر ] ١٦٥[ 
  )٥٥٥، ٥٥٤/ ٣(الكشاف ] ١٦٦[ 
الة   ] ١٦٧[  نھج ورس لم م ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص د رس اب محم د   كت ألیف محم ت

  )٣٣٣/ ٤(الصادق إبراھیم عرجون 
  )٢٠٨/ ٤(تفسیر ابن كثیر ] ١٦٨[ 
  بتصرف یسیر) ٣٣٤٠/ ٦(في ظالل القرآن لسید قطب ] ١٦٩[ 
  )١٢٨/ ٢(المنھاج في شعب اإلیمان ] ١٧٠[ 
  من سورة التوبة) ١٢٠(اآلیة ] ١٧١[ 
  )١٢٦/ ٢(المنھاج في شعب اإلیمان ] ١٧٢[ 
  ن سورة األحزابم) ٥٣(اآلیة ] ١٧٣[ 
  من سورة األحزاب) ٥٦(اآلیة ] ١٧٤[ 
  من سورة األحزاب) ٥٣(اآلیة ] ١٧٥[ 
  من سورة األحزاب) ٥٣(اآلیة ] ١٧٦[ 
  من سورة األحزاب) ٥٦(اآلیة ] ١٧٧[ 
  )٢٠ -١٩ص (الصالت والبشر في الصالة على خیر البشر ] ١٧٨[ 
  من سورة األحزاب) ٥٨-٥٧(اآلیتان ] ١٧٩[ 
  من سورة التوبة) ٢٤(یة اآل] ١٨٠[ 
  من سورة آل عمران) ١٣٢(اآلیة ] ١٨١[ 
  من سورة التوبة) ٦٢(اآلیة ] ١٨٢[ 
  من سورة الفتح) ١٠(اآلیة ] ١٨٣[ 
  من سورة األنفال) ١(اآلیة ] ١٨٤[ 
  من سورة األنفال) ١٣(اآلیة ] ١٨٥[ 
  من سورة المجادلة) ٢٠(اآلیة ] ١٨٦[ 
  بةمن سورة التو) ٦٣(اآلیة ] ١٨٧[ 
  من سورة النساء وآیات أخر) ١٤(اآلیة ] ١٨٨[ 
  )٤١ -٤٠ص (الصارم المسلول ] ١٨٩[ 
  )٣٩٤-٣٩٣ص(الصارم المسلول ] ١٩٠[ 
  من سورة البقرة) ١٠٤(اآلیة ] ١٩١[ 



  الخفة والحماقة] ١٩٢[ 
  )٢/٥٩١(الشفا ] ١٩٣[ 
  من سورة األحزاب) ٥٣(اآلیة ] ١٩٤[ 
  )٥٩ص (الصارم المسلول ] ١٩٥[ 
  )٢/٢٦١(النھایة . جنس للركیة، وھي البئر، وجمعھا ركایا: الركي] ١٩٦[ 
لم من     ] ١٩٧[  ھ وس صحیح مسلم، كتاب التوبة، باب براءة حرم النبي صلى اهللا علی

  )١١٩/ ٨(الریبة 
  )٦٠ -٥٩ص (الصارم المسلول ] ١٩٨[ 
  )٤٣٣ص (المصدر السابق ] ١٩٩[ 
  من سورة األحزاب) ٦(اآلیة ] ٢٠٠[ 
  من سورة النور) ٦٣، ٦٢(یتان اآل] ٢٠١[ 
  من سورة النور) ٦٢(اآلیة ] ٢٠٢[ 
  بتصرف یسیر) ٧٨/ ٣(الكشاف ] ٢٠٣[ 
  من سورة األعراف) ١٥٧(اآلیة ] ٢٠٤[ 
  )٣٠٣، ٣٠٢/ ١(شعب اإلیمان للبیھقي، شعبة التعظیم ] ٢٠٥[ 
  من سورة الفتح) ٩، ٨(اآلیتان ] ٢٠٦[ 
  )٥٠٤ص (بغیة المرتاد ] ٢٠٧[ 
د البیضاء    ع] ٢٠٨[  ھ الی روة بن مسعود الثقفي، كان أحد األكابر في قومھ، وكانت ل

في تقریر صلح الحدیبیة، اتبع أثر النبي صلى اهللا علیھ وسلم لما انصرف من الطائف 
و    فأسلم، واستأذنھ أن یرجع إلى قومھ، فأذن لھ فرجع فدعاھم، فرماه أحدھم بسھم وھ

  )٤٧١ -٤٧٠/ ٢(اإلصابة . یؤذن في السحر فقتلھ
اد،    ] ٢٠٩[  ي الجھ روط ف اب الش اب الشروط، ب حیحھ، كت ي ص اري ف أخرجھ البخ

  )٣٣١، ٣٢٩/ ٥(فتح الباري : انظر. والمصالحة مع أھل الحرب، وكتابة الشروط
  من سورة الحجرات) ٢(اآلیة ] ٢١٠[ 
  )٤٣٢ص (تقدم تخریجھ ] ٢١١[ 
ة       ] ٢١٢[  ادة األنصاري، شھد الخزرج، شھد العقب ن عب اء،    سعد ب د النقب ان أح ، وك

ل سنة         وفي سنة خمسة عشرة وقی وكان مشھورا بالجود وكان معھ رایة األنصار، ت
  )٢٨ -٢٧/ ٢(اإلصابة . ست عشرة من الھجرة بالشام

  من سورة الحجرات) ٣(اآلیة ] ٢١٣[ 
  )٣١٣/ ١(شعب اإلیمان للبیھقي ] ٢١٤[ 
تدرك ] ٢١٥[  ي المس اكم ف ھ الح دیث ) ٤٦٢/ ٢(أخرج ال ح رط وق ى ش حیح عل ص

عب       ي ش ي ف ھ البیھق لم، وأخرج رط مس ى ش ذھبي عل ال ال م یخرجاه، وق الشیخین ول
لم      ھ وس لى اهللا علی ي ص یم النب عبة تعظ ان، ش ي   ). ٣١٧/ ١(اإلیم ذلك ف ھ ك وأخرج

م ص    الم والعل وقیر الع اب ت رى، ب نن الكب ى الس دخل إل وأورده . ٦٥٣ح ) ٣٧٩(الم
ور در المنث ي ال یوطي ف ي  و) ٥٤٨/ ٧( الس ي ف اكم والبیھق د والح ن حمی د ب زاه لعب ع

  الشعب



حاب        ] ٢١٦[  ھ أص حبة، وروى حدیث ھ ص ة، ل ي ثعلب أسامة بن شریك الثعلبي من بن
  )٤٧ -٤٦/ ١(اإلصابة . السنن وأحمد وابن خزیمة، وابن حبان والحاكم

داوى         ] ٢١٧[  ي الرجل یت اب ف اب الطب، ب ي سننھ كت أخرجھ بھذا اللفظ أبو داود ف
  )٢٧٨/ ٤(، وأخرجھ أحمد في المسند ٣٨٥٥ح ) ١٩٣ -١٩٢/ ٤(
البراء بن عازب بن الحارث األنصاري األوسي، لھ وألبیھ محبة استصغره  ] ٢١٨[ 

ین وسبعین      ي سنة اثنت دھا ترف . النبي صلى اهللا علیھ وسلم یوم بدر وشھد أحدا وما بع
  )١٤٧ -١٤٦/ ١(اإلصابة 

ي  ). ٢٨٧/ ٤(سنده أخرجھ بھذا اللفظ اإلمام أحمد في م] ٢١٩[  وأخرجھ ابن ماجھ ف
  ١٥٤٩ح ) ٤٩٤/ ١(سننھ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجلوس في المقابر 

بیل   ] ٢٢٠[  ي س ة ف ل النفق اب فض اد، ب اب الجھ حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ أخرج
  ٢٨٤٢ح ) ٤٩، ٤٨/ ٦(انظر فتح الباري .اهللا

إنھ أسلم حین مر بھ النبي صلى  بریدة بن الحصیب بن عبد اهللا األسلمي، قیل] ٢٢١[ 
در،  : اهللا علیھ وسلم مھاجرا، وقیل أسلم بعد منصرف النبي صلى اهللا علیھ وسلم من ب

وفي الصحیحین عنھ أنھ غزا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ست عشرة غزوة،    
  )١٥٠/ ١(اإلصابة . وأخباره كثیرة ومناقبھ مشھورة، مات سنة ثالث وستین

ص (ھ البیھقي في المدخل إلى السنن الكبرى، باب توقیر العالم والعلم أخرج] ٢٢٢[ 
  ٦٥٨ح ) ٣٨١

ھ          ] ٢٢٣[  ا قبل دم م اب كون اإلسالم یھ ان، ب اب اإلیم حیحھ، كت أخرجھ مسلم في ص
  )٧٨/ ١(وكذا الھجرة والحج 

ر         ] ٢٢٤[  ر وعم ي بك ب أب ي مناق اب ف ب، ب اب المناق أخرجھ الترمذي في سننھ، كت
ي اهللا عنھم  ا رض ال٣٦٦٨ح ) ٦١٢/ ٥(ا كلیھم ن   : ، وق ھ إال م دیث ال نعرف ذا ح ھ

  حدیث الحكم بن عطیة، وقد تكلم بعضھم في الحكم بن عطیة
  )٨٣/ ٢(النھایة . أي انقبضت وتأخرت: خنست] ٢٢٥[ 
ند  ] ٢٢٦[  ي المس د ف ھ أحم تدرك  ). ٣٣٠/ ١(أخرج ي المس اكم ف ھ الح / ٣(وأخرج

وأخرجھ البیھقي . ولم یخرجاه ووافقھ الذھبيحدیث على شرط الشیخین : وقال) ٥٣٤
لم      ھ وس ي صلى اهللا علی ح ) ٣٢١، ٣٢٠/ ١(في شعب اإلیمان، باب شعبة تعظیم النب

١٢٩  
ان،    ). ٤٢١/ ٢(رواه البزار كما في كشف األستار ] ٢٢٧[  ي شعب اإلیم والببھقي ف

  ١٣٤خ ) ٣٣٨/ ١(باب شعبة تعظیم النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
وع الخامس    أخرب] ٢٢٨[  وأخرجھ  ). ١٩ص (الحاكم في معرفة علوم الحدیث الن

  ).٣٨١ص (البیھقي في المدخل إلى السنن الكبرى 
الحدیث أخرجھ الحاكم في علومھ وكذا في ) ١١٧/ ١(وقال السخاوي في فتح المغیث 

  .األمالي كما عزاه إلیھما البیھقي في المدخل حیث أخرجھ عن راو
ي المس   یم ف و نع ھ   ورواه أب دیث ل وم الح ى عل اكم(تخرج عل ر  ) أي الح ن راو آخ ع

رو    ن عم د اب ن أحم ا ع ذا(كالھم ن    ) ك ري، ع بس المنق ن یح ا ب ن زكری ي ع الزیبق
ن             یم عن ھشام ب ي نع ة أب ي روای ن حسان، وف ولى ھشام اب األصمعي، عن كیسان م

  .حسان



وھر وھو أخو ھشام بن حسان "وفي روایة اآلخرین عن محمد بن حسان زاد البیھقي 
  انتھي قول السخاوي" حسن الحدیث

ي صلى    ] ٢٢٩[  أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب األدب، باب في الحلم وأخالق النب
، وأخرجھ النسائي في سننھ، في القسامة،  ٤٧٧٣ح ) ١٣٤، ١٣٣/ ٥(اهللا علیھ وسلم 

وأخرجھ البیھقي في المدخل إلى السنن الكبرى ). ٣٤، ٣٣/ ٨(باب القود، من الجندة 
  ٧١٧ح ) ٤٠١ص (
ن    ] ٢٣٠[  ب ب ھ وھ م أبی د واس مھا دع ھ واس اء أم ي، وبیض اء القرش ن بیض ھل ب س

ربیعة بن ھالل القرشي، كان ممن قام في نقض الصحیفة التي كتبتھا قریش على بني 
ن    ھ اب ھد ل ذ فش ر یومئ در فأس ى ب ا إل ھ قریش المھ فأخرجت تم إس ة فك لم بمك ھاشم، أس

  )٨٤/ ٢(اإلصابة . ق ومات بالمدینةمسعود أنھ رآه یصلى بمكة فأطل
نده   ] ٢٣١[  ي مس د ف ھ أحم اب    ). ٣٨٣/ ١(أخرج ننھ، كت ي س ذي ف ھ الترم وأخرج

م  : وقال ٥٠٨٠ح ) ٣٣٥/ ٤(التفسیر، تفسیر سورة األنفال  حدیث حسن وأبو عبیدة ل
ھ  ن أبی مع م ر   . یس ي الكبی ي ف ھ الطبران وه ١٠٢٥٨ح ) ١٧٧/ ١٠(وأخرج . بنح

ي ال  م       ) ٢٢ -٢١/ ٣(مستدرك  وأخرجھ الحاكم ف حیح اإلسناد ول دیث ص ذا ح ال ھ وق
  ١٣٠ح ) ٣٢٥/ ١(وأخرجھ البیھقي في شعب اإلیمان . یخرجاه ووافقھ الذھبي

ل     ) بكسر أولھ وسكون المیم ثم مثلثة(أبو رمثة ] ٢٣٢[  ي اسمھ فقی ف ف : التیمي اختل
ك،  حبة،    رفاعة بن یثربي، ویقال عكسھ، ویقال عمارة بن یثربي، وقیل غیر ذل ھ ص ل

  )٤٠٦(وتقریب التھذیب ) ٧١/ ٤: (اإلصابة.ومات بأفریقیة
ند   ] ٢٣٣[  ي المس د ف ام أحم ھ اإلم ن  ) ٢٢٨ -٢٢٧ -٢٢٦/ ٢(أخرج رق ع دة ط بع

ھ    ة ب ي رمث ي         . لقیط بن إیاد عن أب اب ف اس، ب اب اللب ي سننھ، كت و داود ف وأخرجھ أب
دب، باب ما جاء ، وأخرجھ الترمذي في سننھ، كتاب األ٤٠٦٥ح ) ٤/٣٣٤(الخضرة 

ة،   . ٢٨١٢ح ) ١١٩/ ٥(عن الثوب األخضر  اب الزین وأخرجھ النسائي في سننھ، كت
اب   ن الثی ر م بس الخض اب ل ان  )٢٠٤/ ٨(ب عب األیم ي ش ي ف ھ البیھق / ١(، وأخرج

  )٢٣٧/ ١(وفي دالئل النبوة ) ٣٤٢
ن جابر،      ) بالتصغیر(أبو جري ] ٢٣٤[  لیم ب ل س لیم وقی ن س  الھجیمي واسمھ جابر ب

ن         رو ب ن عم ن الھجیم ب ار ب ي أنم وقال البخاري األول أصح، لھ صحبة، وھو من بن
  )٥٤/ ١٢(تھذیب التھذیب . تمیم

ي إسبال اإلزار    ] ٢٣٥[  / ٤(أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب اللباس، باب ما جاء ف
ھ   ٤٠٨٤ح ) ٣٤٤ ظ ل اب      . واللف تئذان، ب اب االس ننھ، كت ي س ذي ف ھ الترم وأخرج

  ٢٧٢١ح ) ٧٢، ٧١/ ٥(ل علیك السالم مبتدئا وقال حسن صحیح كراھیة أن یقو
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الفضائل، باب قرب النبي علیھ السالم من   ] ٢٣٦[ 

  )٧٩/ ٧(الناس وتبركھم بھ 
  اسمھ زید بن سھل وقد تقدم ترجمتھ] ٢٣٧[ 
ھ        ] ٢٣٨[  ذي یغسل ب اء ال اب الم وء، ب اب الوض حیحھ، كت ي ص أخرجھ البخاري ف

  .١٧١ح ) ٢٣٧/ ٣(فتح الباري : انظر. شعر اإلنسان
ھ      ] ٢٣٩[  ي صلى اهللا علی رب النب اب ق أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الفضائل، ب

  ).٧٩/ ٧(وسلم من الناس وتبركھم بھ 



من طریق ابن اسحاق، وابن حجر في ) ٢٨٠/ ٤(أورده ابن كثیر في البدایة ] ٢٤٠[ 
  ).٣٠٠، ٢٩٩/ ٤(اإلصابة 

  ).٢٨٢/ ٤(دایة البن كثیر الب] ٢٤١[ 
اب         ] ٢٤٢[  و الحب ى، أب د الخزرج ن عبی ارث ب ن الح ك ب ن مال ي ب ن أب د اهللا ب عب

المشھور بابن سلول، وسلول جدتھ ألبیھ رأس المنافقین في اإلسالم أظھر اإلسالم بعد 
  ).٩٠/ ٣/ ٢(وقعة بدر، تقیة، مات بالمدینة سنة تسع من الھجرة، طبقات ابن سعد 

اهللا بن عبد اهللا بن أبي بن مالك، وھو ابن عبد اهللا بن أبي رأس المنافقین  عبد] ٢٤٣[ 
اب "وكان اسم عبد اهللا بن عبد اهللا . الذي تقدمت ترجمتھ ي صلى اهللا    " الحب فسماه النب

ي        ة ف دھا، واستشھد بالیمام ا بع درا وم علیھ وسلم عبد اهللا وھو صحابي جلیل، شھد ب
  ).٣٢٨، ٣٢٧/ ٢(ابة اإلص.قتال الردة سنة اثنتي عشرة

تفسیر سورة المنافقرن اآلیة ) ١١٥، ١١٤/ ٢٨(أخرجھ الطبري في تفسیره ] ٢٤٤[ 
)٨(  
ذي  ] ٢٤٥[  اب ومن سورة        ٣٣١٥ح ) ٤١٨/ ٥(سنن الترم رآن، ب اب تفسیر الق كت

ي مسنده وأورده    ) ٤/٣٧٢(وأورده ابن كئیر في تفسیره . المنافقین دي ف وعزاه للحمی
  ).٦٥٢/ ٨(ري ابن حجر في فتح البا

ي   ] ٢٤٦[  الى ف قال الشیخ سلیمان بن عبد اهللا بن محمد بن عبد الوھاب رحمھ اهللا تع
ذكر بعض المتأخرین أن التبرك بآثار ): ١٥٤، ١٥٣ص (كتابھ تیسیر العزیز الحمید 

د    ى أح الصالحین مستحب كشرب سؤرھم، والتمسح بھم أو بثیابھم، وحمل المولود إل
رقھم      منھم لیحنكھ بتمرة حت رك بع ق الصالحین، والتب ھ ری ى یكون أول ما یدخل جوف

  ونحر ذلك، وقد أكثر في ذلك أبو زكریا النوري في
ھ  " شرح مسلم" في األحادیث التي فیھا أن الصحابة فعلوا شیئا مع النبي صلى اهللا علی

وسلم وظن أن بقیة الصالحین في ذلك كالنبي صلى اهللا علیھ وسلم وھذا خطأ صریح   
  :منھالوجوه 

  .عدم المقاربة فضال عن المساواة للنبي صلى اهللا علیھ وسلم في الفضل والبركة -١
ر ال یمكن           -٢ ذا أم ب، وھ ق إال بصالح القل ھ ال یتحق ق الصالح، فإن ومنھا عدم تحق

ابعین،        ة الت یھم ورسولھ، أو أئم ى اهللا عل ذین اثن االطالع علیھ إال بنص، كالصحابة ال
ن     الح ودی ھر بص ن ش ة        أو م م األم ھد لھ ذین تش ن ال وھم م ة ونح ة األربع كاألئم

  .بالصالح وقد عدم أولئك، أما غیرھم فغایة األمر أن نظن أنھم صالحون فنرجو لھم
ال              -٣ ة سوء، واألعم ھ بخاتم أمن أن یختم ل ال ن خص ف ا صالح ش و ظنن ا ل ومنھا أن

  .بالخواتیم، فال یكون أھال للتبرك بآثاره
یكونوا یفعلون ذلك مع غیره ال في حیاتھ وال بعد موتھ، ولو ومنھا أن الصحابة لم  -٤

ي ونحوھم من             ان وعل ر وعثم ر وعم ي بك ع أب وه م ھ، فھال فعل كان خیرا لسبقونا إلی
وه مع سعید     الذین شھد لھم النبي صلى اللھعلیھ وسلم بالجنة، وكذلك التابعون ھل فعل

ي ونحوھم ممن یقطع    بن المسیب وعلي بن الحسین وأویس القرني والحسن البصر  
  .بصالحھم، فدل أن ذلك مخصوص للنبي صلى اهللا علیھ وسلم

ھ العجب     -٥ ومنھا أن فعل ھذا مع غیره شيء ال یؤمن أن یفتنھ وتعجبھ نفسھ، فیورث
  .انتھي" والكبر والریاء، فیكون ھذا كالمدح في الوجھ بل أعظم



  .من سورة المجادلة) ٢٠(اآلیة ] ٢٤٧[ 
  .من سورة التوبة )٦٣(اآلیة ] ٢٤٨[ 
  .من سورة المجادلة) ٥(اآلیة ] ٢٤٩[ 
  .من سورة التوبة) ١٢٠(اآلیة ] ٢٥٠[ 
  .من سورة البینة) ٥(اآلیة ] ٢٥١[ 
  .من سورة الجاثیة) ١٩ -١٨(اآلیتان ] ٢٥٢[ 
  .من سورة الشورى) ٢١(اآلیة ] ٢٥٣[ 
  .بتصرف) ١/٨٠(مجموع الفتاوى ] ٢٥٤[ 
ارة جزء من    ] ٢٥٥[  ة وصفة        ھذه العب اب الجن حیحھ، كت لم في ص دیث رواه مس ح

ار          ة وأھل الن دنیا أھل الجن ي ال ا ف رف بھ ي یع اب الصفات الت ا، ب ا وأھلھ / ٨(نعیمھ
م إال       "ولفظھا في مسلم ) ١٥٩ تھم عربھم وعجمھ ى أھل األرض فمق وإن اهللا نظر إل

  .الحدیث..." بقایا من أھل الكتاب
  .من سورة العنكبوت) ٥١(اآلیة ] ٢٥٦[ 
اء       ] ٢٥٧[  ة الخلف اء ببیع ر بالوف اب األم ارة، ب أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب اإلم

  ).٦/١٨(األول فاألول 
  .١٢٤تقدم تخریجھ ص ] ٢٥٨[ 
  .من سورة األنبیاء) ١٠٧(اآلیة ] ٢٥٩[ 
  .٣٩٦تقدم تخریجھ ص ] ٢٦٠[ 
  بتصرف) ٩٤، ٨٩ص (جالء األفھام ] ٢٦١[ 
  .بتصرف) ١١ص (لحبیب الشفیع للسخاوي القول البدیع في الصالة على ا] ٢٦٢[ 
  .من سورة األحزاب) ٥٦(اآلیة ] ٢٦٣[ 
  .بتصرف یسیر) ١٣٤/ ٢(المنھاج في شعب اإلیمان ] ٢٦٤[ 
  ).٧٨ص (جالء األفھام ] ٢٦٥[ 
  ).٧٩ص (جالء األفھام ] ٢٦٦[ 
  .من سورة النور) ٦٣(اآلیة ] ٢٦٧[ 
  .بتصرف) ٨٠ص (جالء األفھام ] ٢٦٨[ 
ول رسول اهللا صلى اهللا      أخرجھ] ٢٦٩[  اب ق الترمذي في السنن، كتاب الدعوات، ب

حیحھ      ٣٥٤٥ح ) ٥/٥٥٠" (رغم أنف رجل"علیھ وسل  ان في ص ن حب . وأخرجھ اب
آن    وارد الظم ى    ). ٢٣٨٧(انظر م ل الصالة عل ي فض ي ف ھ إسماعیل القاض وأخرج

لم    ھ وس لى اهللا علی ي ص ال ١٩ -١٨ -١٧ - ١٦ -١٥ح ) ١٠ -٩ -٨ص (النب ، وق
ھ    ھ علی ي تعلیق حیح بشواھده   : "األلباني ف دیث ص ي المستدرك     ".ح وأخرجھ الحاكم ف

)٥٤٩/ ١.(  
  .٣٢٨تقدم تخریجھ ص ] ٢٧٠[ 
  .من سورة الحشر) ٧(اآلیة ] ٢٧١[ 
  .من سورة النساء) ٨٠(اآلیة ] ٢٧٢[ 
  .من سورة آل عمران) ١٣٢(اآلیة ] ٢٧٣[ 
  .من سورة النساء) ٦٥(اآلیة ] ٢٧٤[ 



  .من سورة النور) ٥١( اآلیة] ٢٧٥[ 
ف      ) ٥ -٤ص (منزلة السنة في التشریع اإلسالمي  ] ٢٧٦[  م أق یم ول ن الق وعزاه الب

  .علیھ في كتبھ
  ).٢٥، ٢٤ص (كتاب الرد على األخنائي ] ٢٧٧[ 
  من سورة آل عمران) ٣١(اآلیة ] ٢٧٨[ 
  .من سورة النساء) ٦٥(اآلیة ] ٢٧٩[ 
  .من سورة النور) ٥١(اآلیة ] ٢٨٠[ 
  .من سورة األحزاب) ٣٦(اآلیة ] ٢٨١[ 
  ١٨٨تقدم تخریجھ ص ] ٢٨٢[ 
  ١٩٠تقدم تخریجھ ص ] ٢٨٣[ 
  .من سورة الحشر) ٧(اآلیة ] ٢٨٤[ 
  ١٩٥تقدم تخریجھ ص ] ٢٨٥[ 
  ).٣٧ص (الرد على األخنائي ] ٢٨٦[ 
  .من سورة األنفال) ٤١(اآلیة ] ٢٨٧[ 
  .من سورة الحشر) ٧(اآلیة ] ٢٨٨[ 
حابي        كعب بن عجرة] ٢٨٩[  ال القضاعي، حلیف ألنصار، ص وي ویق بن أمیة البل

  ).٢٨٢، ٢٨١/ ٣(اإلصابة . مشھور، مات بعد الخمسین ولھ نیف وسبعون سنة
اب   ] ٢٩٠[  یر، ب اب التفس حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ُھ {أخرج َھ َوَمالِئَكَت ِإنَّ اللَّ

ِلیماً ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َص اري   : انظر } لُّوا َعَلْیِھ َوَسلُِّموا َتْس تح الب ف
وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الصالة، باب الصالة على النبي صلى ). ٥٣٢/ ٨(

  ).١٦/ ٢: (انظر. اهللا علیھ وسلم بعد التشھد
  .٣٤٥تقدم تخریجھ ص ] ٢٩١[ 
  ).١١٣/ ٤(تفسیر ابن كثیر ] ٢٩٢[ 
ل   ھذا من تفضیل الجملة على] ٢٩٣[  الجملة وھو ال یقتضي تفضیل كل فرد على ك

یھم من      ة أن یكون ف فرد فالعرب في األجناس، وقریش فیھا ثم ھاشم في قریش، مظن
یھم          ي صلى اهللا عل م النب ى ھاش ي بن ان ف ذا ك الخیر أعظم مما یوجد في، غیرھم، ولھ

ر  ب، وسلم الذي ال یماثلھ أحد في قریش فضال عن وجوده في سائر العرب وغیر الع
ي    ر ف وكان في قریش الخلفاء الراشدون وسائر العشرة وغیرھم ممن ال یوجد لھ نظی
ي    ر ف العرب وغیر العرب، وكان في العرب من السابقین األولین من ال یوجد لھ نظی

ي المفضول        . سائر األجناس ھ ف د مثل ا ال یوج ي الصنف األفضل م . فالبد أن یوجد ف
ن كثیر مما یوجد في الفاضل كما أن األنبیاء وقد یوجد في المفضول ما یكون أفضل م

الذین لیسوا من العرب أفضل من العرب الذین لیسوا بأنبیاء، والمؤمنون المتقون من  
ذلك       وى، وك ان والتق ي اإلیم ثلھم ف وا م ذین لیس یین ال ن القرش ل م ریش أفض ر ق غی

وى من  المؤمنون المتقون من قریش وغیرھم أفضل ممن لیس مثلھم في اإلیمان والتق
م ي ھاش اب   . بن یلة األنس ى فض ن ألغ اب دون م ذا الب ي ھ ر ف ل المعتب و األص ذا ھ فھ

ان    ي اإلیم مطلقا ودون من ظن أن اهللا تعالى یفضل اإلنسان بنسبھ على من ھو مثلھ ف



ل        ابالن، ب ا متق ولین خطأ وھم والتقوى، فضال عمن ھو أعظم إیمانا وتقوى، فكال الق
  .ضیلة ألجل المظنة والسببالفضیلة بالنسب فضیلة جملة وف

  .والفضیلة باإلیمان والتقوى فضیلة تعیین وتحقیق وغایة
  .یفضل بھ ألنھ سبب وعالمة، وألن الجملة أفضل من جملة تساویھا في العدد: فاألول
د اهللا،   : والثاني رم عن یفضل بھ ألنھ الحقیقة والغایة، وألن كل من كان أتقى هللا كان أك

ة، وألن    والثواب من اهللا یقع ع م بالمظن ق الحك لى ھذا، ألن الحقیقة قد وجدت، فلم یعل
  اهللا تعالى یعلم األشیاء على ما ھي علیھ، فال یستدل باألسباب والعالمات

الى   ال تع اُكمْ    {: فاالعتبار العام ھو التقوى كما ق ِھ َأْتَق َد اللَّ َرَمُكْم ِعْن ة  } ِإنَّ َأْك ) ١٣(اآلی
رات  ورة الحج ان أ . من س ن ك ي   فكل م ان ف اوى اثن ا، وإذا تس ل مطلق ان أفض ى ك تق

ین، أو قرشیین أو        دھما عربیین أو أعجمی ا أو أح التقوى استویا في الفضل سراء كان
ھ من          دھما ل در أن أح ھاشمیین أو كان أحدھما من صنف واآلخر من صنف، وإن ق
ان          ة الفضیلة ك ى بحقیق د أت ك ق ان ذل إذا ك یس لآلخر، ف ا ل ا م سبب الفضیلة ومظنتھ
أفضل ممن لم یأت بحقیقتھا، وإن كان أقدر على اإلتیان بھا، فالعالم خیر من الجاھل،  

  .وإن كان الجاھل أقدر على تحصیل العلم
  بتصرف) ٦٠٨ -٦٠٤ -٦٠٣ -٦٠٢/ ٤(منھاج السنة : انظر

ي صلى اهللا       ] ٢٩٤[  اب فضل نسب النب أخرب مسلم في صحیحھ كتاب الفضائل، ب
  ).٥٨/ ٧(علیھ وسلم 

الى   ]٢٩٥[  ھ تع ُھ   {: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب األنبیاء، باب قول َذ اللَّ َواتََّخ
اب  ٣٣٥٣ح ) ٣٨٧/ ٦(فتح الباري } ِإْبَراِھیَم َخِلیًال ، وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كت

  .واللفظ لھ) ٤٢، ٤١/ ٨(البر والصلة واآلداب باب األرواح جنود مجندة 
  ).٥٩٩/ ٤(منھاج السنة النبویة ] ٢٩٦[ 
  .٣٤٥تقدم تخریجھ ص ] ٢٩٧[ 
  .من سورة األحزاب) ٦(اآلیة ] ٢٩٨[ 
  ).١٢٣/ ١٤(تفسیر القرطبي ] ٢٩٩[ 
  .من سورة األحزاب) ٢٩، ٢٨(اآلیتان ] ٣٠٠[ 
  .من سورة األحزاب) ٣٢(اآلیة ] ٣٠١[ 
  .بتصرف) ١٧٧/ ١٤(تفسیر القرطبي ] ٣٠٢[ 
حاب ا  ] ٣٠٣[  ھ    أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب فضائل أص ي صلى اهللا علی لنب

، وأخرجھ ٣٧٧ ٠ح ) ٧/١٠٦(فتح الباري . وسلم، باب فضل عائشة رضي اهللا عنھا
الى          ي فضل عائشة رضي اهللا تع اب ف حابة، ب مسلم في صحیحھ، كتاب فضائل الص

  ).١٣٨/ ٧(عنھا 
  ).١٥٤/ ٣(مجموع الفتاوى ] ٣٠٤[ 
  ).٣٨٦/ ٣(ایة النھ. ال یعاب وال ینقص في أمر من أموره: ال یغمص] ٣٠٥[ 
  ).٦١٢، ٦١١/ ٢(الشفا ] ٣٠٦[ 
  .من سورة الفتح) ٢٩(اآلیة ] ٣٠٧[ 
  .من سورة التوبة) ١٠٠(اآلیة ] ٣٠٨[ 
  .من سورة الفتح) ١٨(اآلیة ] ٣٠٩[ 



  .من سورة آل عمران) ١٥٩(اآلیة ] ٣١٠[ 
  .من سورة آل عمران) ١٥٩(اآلیة ] ٣١١[ 
  .من سورة الحشر) ١٠(اآلیة ] ٣١٢[ 
  .٣٥٣تقدم تخریجھ ص  ]٣١٣[ 
ھادة  ] ٣١٤[  ى ش ھد عل اب ال یش ھادات ب اب الش حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ أخرج

وأخرجھ مسلم في صحیحھ، . ٢٦٥٢ح ) ٢٥٩/ ٥(فتح الباري : انظر. جور إذا أشھد
  ).١٥٨/ ٧(انظر . كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذین یلونھم

ھ      أخرجھ البخاري في صحیحھ، ] ٣١٥[  ي صلى اهللا علی حاب النب كتاب فضائل أص
اري  : انظر. وسلم، باب فضائل أصحاب النبي صلى اهللا علیھ وسلم ح ) ٣/ ٧(فتح الب

م  ٣٦٥٠ ، وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ث
  ).١٨٥/ ٧(الذین یلونھم 

  )٢١٤/ ٢(تدریب الراوي ] ٣١٦[ 
  ).١٧/ ١(اإلصابة ] ٣١٧[ 
  .للخطب البغدادي) ٩٧ص (كتاب الكفایة ] ٣١٨[ 
ص (عقیدة أھل السنة واألثر في الصحابة الكرام رضي اهللا عنھم وأرضاھم  ]٣١٩[ 

تألیف الشیخ عبد المحسن العباد، مقالة طبعت في مجلة الجامعة اإلسالمیة، ) ٢٥ -٢٤
  .العدد الثاني، السنة الرابعة

ي الجامع لشع    : ذكر ذلك] ٣٢٠[  ي ف ان  البیھق اض   )٢/١٣٠(ب اإلیم ، والقاضي عی
  )٢/٦١٩(في الشفا 

ر األزدي، من أزد شنوءة     ] ٣٢١[  ي زھی ون     (سفیان بن أب ة وبضم الن تح المعجم بف
زة واو ھم د ال لم ) وبع ھ وس لى اهللا علی ي ص حاب النب ن أص ة . م ل المدین ي أھ د ف . یع

  ).٥٢/ ٢(اإلصابة 
قتھا وزجر    ] ٣٢٢[  ة وأبسستھا إذا س ا بس بس بكسر       یقال بسست الناق ت لھ ا وقل تھ

  ).١٢٧/ ١(النھایة . الباء وفتحھا
اب من رغب عن           ] ٣٢٣[  ة، ب اب فضائل المدین حیحھ، كت أخرجھ البخاري في ص

ة   ھ "المدین ظ ل ر". واللف اري  : انظ تح الب ي  ١٨٧٥ح ) ٩٠/ ٤(ف لم ف ھ مس ، وأخرج
  .)١٢٢/ ٤(صحیحھ، كتاب الحج، باب الترغیب في المدینة عند فتح األمصار 

ھیر   ] ٣٢٤[  حابي ش ازني، ص اري الم ب األنص ن كع م ب ن عاص د ب ن زی د اهللا ب عب
ل مسیلمة،           ي قت ا، وشارك مع وحشي ف دا وغیرھ اختلف في شھوده بدرا، وشھد أح

  ).٣٠٥/ ٢(اإلصابة . یقال قتل یوم الحرة سنة ثالث وستین
اهللا  أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب البیوع، باب بركة صاع النبي صلى] ٣٢٥[ 

ده لم وم ھ وس اري . علی تح الب حیحھ،  ٢١٢٩ح ) ٣٤٦/ ٤(ف ي ص لم ف ھ مس ، وأخرج
  ).١١٢/ ٤" (واللفظ لھ"كتاب الحج، باب فضل المدینة 

ة         ] ٣٢٦[  اب فضل المدین اب الحج، ب حیحھ، كت لم في ص / ٤(أخرجھ بھذا اللفظ مس
١١٣.(  

اب فضل ا      ] ٣٢٧[  اب الحج، ب حیحھ، كت ة  أخرجھ بھذا اللفظ،مسلم في ص / ٤(لمدین
١١٧، ١١٦.(  



ة         ] ٣٢٨[  اب فضل المدین اب الحج، ب حیحھ، كت لم في ص / ٤(أخرجھ بھذا اللفظ مس
١١٦.(  

ى    ] ٣٢٩[  أرز إل ان ی أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب فضائل المدینة، باب اإلیم
اب       ١٨٧٦ح ) ٩٣/ ٤(فتح الباري : انظر. المدینة حیحھ، كت لم في ص ، وأخرجھ مس

  ).٩١ -٩٠/ ١(ن أن اإلسالم بدأ غریبا اإلیمان، باب بیا
اد أھل        ] ٣٣٠[  م من ك اب إث ة، ب أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب فضائل المدین

اري  : المدینة، انظر اب      ١٨٧٧ح ) ٩٤/ ٤(فتح الب حیحھ، كت لم في ص ، وأخرجھ مس
  ).١٢٢/ ٤(الحج، باب من أراد أھل المدینة بسوء أذابھ اهللا 

اب فضل       أخرجھ البخاري، كتا] ٣٣١[  ة، ب ة والمدین جد مك ي مس ب فضل الصالة ف
ة  ة والمدین جد مك ي مس الة ف ر. الص اري : انظ تح الب ھ ١١٩٠ح ) ٣/٦٣(ف ، وأخرج

ة        ة والمدین جدي مك الة بمس ل الص اب فض ج، ب اب الح حیحھ، كت ي ص لم ف / ٤(مس
١٢٤.(  

اب      ] ٣٣٢[  ة، ب اب فضائل المدین حیحھ، كت تح  : انظر . ١٢أخرجھ البخاري في ص ف
ین          ١٨٨٨ح ) ٩٩/ ٤(ي البار ا ب اب م اب الحج، ب حیحھ، كت لم في ص ، وأخرجھ مس

  ).١٢٣/ ٤(القبر والمنبر روضة من ریاض الجنة 
  

على أمتھ في ضوء الكتاب    صلى اهللا علیھ وسلم  كتاب حقوق النبي - ٧  .٣٢
  ]الصالة على النبي[والسنة 

  الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم: الفصل الثالث
  :تمھید وثالثة مباحث ویشتمل على 

  :تمھید
ذه   سبق الحدیث في الفصل الثاني، من ھذا الباب عن بعض األمور التي یتعین على ھ

وقیره     ره وت لم وتعزی ھ وس . األمة أداؤھا والقیام بھا في باب تعظیم النبي صلى اهللا علی
لم  ، وفي ھذا الفصل نتناول جانبا مھما من جوانب توقیره وتعظیمھ صلى اهللا علیھ وس

  .وذلك ھو الصالة والسالم علیھ صلى اهللا علیھ وسلم
ھ     لى اهللا علی د ص ا محم ى نبین لم عل لي ونس الى أن نص ارك وتع اري تب ا الب د أمرن فق
ار       لم وإظھ ھ وس لى اهللا علی ولھ ص ھ ورس ل لنبی ز وج ھ ع ریف من ك تش لم، وذل وس

الى        ال تع د ق ھ فق ي حق ذي شرعھ ف َھ وَ {: لالحترام والتعظیم ال لُّوَن   ِإنَّ اللَّ ُھ ُیَص َمالِئَكَت
ِلیماً         لُِّموا َتْس ِھ َوَس لُّوا َعَلْی وا َص ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ ا من     ] ١[} َعَلى النَِّبيِّ َی ة فیھ ذه اآلی فھ

ا     ا فیھ تعظیم النبي صلى اهللا علیھ وسلم والتنویھ بھ ما لیس في غیرھا، وذلك بسبب م
ه وال شك أن ذلك فیھ رفع لقدره وإعالء من تمییز للنبي صلى اهللا علیھ وسلم عند ذكر

  .لمكانتھ في حیاتھ وبعد موتھ
لم        ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ولذلك فإن من أعظم شعب اإلیمان الصالة والسالم عل
اب أداء شكره صلى اهللا         ا من ب ة علیھ دره، والمواظب محبة لھ وأداء لحقھ وتعظیما لق

ھ، ف  ا من الجحیم،       علیھ وسلم، وشكره واجب لعظمة اإلنعام ب ھ اهللا سببا لنجاتن د جعل ق
ل            ن ك عادة م ا الس باب، ونیلن ر األس وز بأیس ا الف یم، وإدراكن ي دار النع ا ف ودخولن

  .األبواب



ھ      ا ال یشفع لمثل إن مثلن ولیست صالتنا على النبي صلى اهللا علیھ وسلم شفاعة منا لھ ف
دعاء    ولكن اهللا أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلینا وأنعم علینا، فإن اه بال عجزنا عنھا كافین

ا   -فأرشدنا اهللا أة نبین ھ        -لما علم عجزنا عن مكاف ھ لتكون صالتنا علی ى الصالة علی إل
مكافأة بإحسانھ إلینا وإفضالھ علینا إذ ال إحسان لمخلوق أفضل من إحسانھ صلى اهللا    

رب  علیھ وسلم، وكذلك فإن المقصود بصالتنا على النبي صلى اهللا علیھ وسلم ھو ال تق
ھ              وق لصطفى صلى اهللا علی ھ، وقضاء لحق من حق ر ب ا أم ال م الى بامتث ى اهللا تع إل
ر          أن تكث ك ب ا وذل در نبیھ ة أن تعظم ق ذه األم وسلم التي أوجبھا اهللا علینا فحق على ھ
ا     الى وقیام ارك وتع من الصالة والسالم علیھ صلى اهللا علیھ وسلم اتباعا ألمر ربھا تب

ا    بما لنبیھا صلى اهللا عل لم من الحق علیھ ذه الخصیصة      . یھ وس اء بھ ى العلم د اعتن وق
ذا الموضوع،، من            ب ھ ك جوان اتھم تل ي مؤلف اولوا ف ألیف وتن ا بالت العظیمة فأفردوھ

اب      ا كت ات وأجمعھ ك المؤلف ام  "أشھر تل ر      " جالء األفھ ى خی ي الصالة والسالم عل ف
  .األنام للعالمة ابن القیم، بل ھو أشھرھا وأحسنھا

خاوي    ومن تلك  فیع للس ب الش ] ٢[المؤلفات كتاب القول البدیل في الصالة على الحبی
ي      ٩٠٢المتوفى سنة  ى النب ي الصالة عل ھـ وقد ختم كتابھ ھذا ببیان الكتب المصنفة ف

  ].٣[صلى اهللا علیھ وسلم وذكر جملة كبیرة من ھذه الكتب مرتبة 
   

  :وفیھ مطلبان.لممعنى الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وس: المبحث األول
  ".الصالة"المعنى اللغوي للفظة : المطلب األول

د  ن أحم ل ب ال الخلی الة]: "٤[ق ة : الص لوات وألن التثنی ا الص ا واو ألن جماعتھ ألفھ
  ].٥" [صلوان
  :وردت في اللغة لمعان منھا) و. ل. ص(ومادة 

  )):الصالة(( -١
اس  ع وللن ل ذي أرب ر لك ط الظھ و وس ل. وھ ن: وقی در م ا انح وركین  م ال ]. ٦[ال ق

دت    : " الخلیل بن أحمد ى إذا ول ل أنث والصاله، وسط الظَّْھر لكل ذي أربع وللناس وك
  :انفرج صالھا قال

  حباب الماء یتبع الحبابا**** كأن صال جھیزة حین قامت
ل      ابق قی رس الس ر الف ى أث رس عل ى الف و    : وإذا أت اء مصلیا ألن رأسھ یتل صلى، وج

  ].٧" [الصال یین یدیھ
ذنب      : وقال أھل اللغة في الصالة: "قال األزھريو ا ال ا مكتنف إنھا من الصلوین، وھم

ا    ة مكتنف ي الحقیق ا ف ان فكأنھم ن اإلنس ذین م ل الفخ ا، وأول مواص ة وغیرھ ن الناق م
وأما المصلى الذي یلي السابق فھو مأخوذ من الصلوین ال محالة، وھما ... العصعص

أتي ورأس  ھ ی رس، فكأن ب الف ا ذن انمكتنف ك المك ي ذل تقاق ]. ٨" [ھ ف ل إن اش د قی وق
  .الصالة الشرعیة ھو من ھذا

ي ال الحلیم ط   : "ق و وس ال وھ ي الص ن حن ا م ا فیھ الة لم ودة ص الة المعھ ل للص وقی
  ].٩" [الظھر

  :بالقصر وھي النار" الصلى" -٢



د ن أحم ل ب ال الخلی ال: "ق ى  : والص الھا أي قاس و یص ارا فھ افر ن لى الك ار، وص الن
أصلیتھ أصلیھ   : شویتھ، وإذا ألقیتھ في النار قلت: دتھا، وصلیت اللحم صلیاحرھا وش

  ].١٠" [إصالء، وصلیتھ، تصلیة
ة   اییس اللغ ل أصالن     : صلى : "وفي معجم مق الم والحرف المعت دھما : الصاد وال : أح

ى   بھھا من الحم ا أش ار وم ولھم... الن ار  : فق لى الن ار، والصلى ص ود بالن . صلیت الع
  :ما یصطلى بھ وما یذكى بھ النار ویوقد وقال: والصالء. رواصطلیت بالنا

  ]١١[صالء لھا على الكانون *** فجعل العود والیلنجوج والرذ
  ]:١٢[قال الفیروز أبادي 

ا إذا  " لیت العص ن ص ار م ي الن ر وھ لى بالقص ن الص الة م ة الص تقاق لفظ ل اش وقی
ھ وظاھره       دیل باطن ا یسعى لتع ود     قومتھا بالنار فالمصلي كأنم ویم الع كمن یحاول تق

  ].١٣" [بالنار
  :المالزمة" الصالة" -٣

ال  : "قال األزھري زوم یق د صلى واصطلى إذا    : قال الزجاج األصل في الصالة الل ق
ار    ي الن لى ف ن یص ذا م ن ھ زم، وم رض اهللا،   : ل ا ف زوم م الة ل ار فالص زم الن أي یل

  ].١٤" [والصالة من أعظم الفرض الذي أمر بلزومھ
ةً   {وقیل الصالة المالزمة، ومنھ قولھ "وز أبادي وقال الفیر ارًا َحاِمَی َلى َن ] ١٥[} َتْص

  ].١٧" [ومنھ سمي ثاني أفراس الحلبة مصلیا] ١٦[} َسَیْصَلى َنارًا َذاَت َلَھٍب{
  :الدعاء)) الصالة(( -٤

دھما : الصاد والالم والحرف المعتل أصالن : صلى"حاء في معجم مقاییس اللغة  : أح
  ...واآلخر جنس من العبادة -وقد تقدم ذكره -أشبھھا من الحمىالنار وما 

لم     : وأما الثاني ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی إذا دعي  : "فالصالة وھي الدعاء، وق
ان صائما فلیصل         ل وإن ك ان مفطرا فلیأك إن ك أي ] ١٨" [أحدكم إلى طعام فلیجب ف

  .فلیدع لھم بالخیر والبركة
  ]:١٩[قال األعشى 

  یا رب جنب أبي األوصاب والوجعا*** ي وقد قربت مرتحالتقول بنت
  ]٢٠[نوما فإن لجنب المرء مضطجعا *** علیك مثل الذي صلیت فاغتمضي

  :وقال في صفة الخمر
  ]٢٢] [٢١[وصلى على دنھا وارتسم *** وقابلھا الریح في دنھا

  ].٢٣" [أي دعا لھا أال تحمض وتفسد"
  ].٢٤[ھذیب اللغة وأورد ھذا المعنى أیضا األزھري في ت

یم  ن الق ال اب ین "وق ى معنی ع إل ة یرج ذه اللفظ ل ھ دھما: وأص ك: أح دعاء والتبری . ال
ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِھْم َصَدَقًة ُتَطھُِّرُھْم َوُتَزكِّیِھْم ِبَھا {: فمن األول قولھ تعالى. العبادة: والثاني

َوال ُتَصلِّ {: قولھ تعالى في حق المنافقینو]. ٢٥[} َوَصلِّ َعَلْیِھْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن َلُھْم
ِرهِ  م     ] ٢٦[} َعَلى َأَحٍد ِمْنُھْم َماَت َأَبدًا َوال َتُقْم َعَلى َقْب ھ وس ي صلى اهللا علی ول النب : وق

م  : قیل. فسر بھما" إذا دعي أحدكم إلى طعام فلیجب فإن كان صائما فلیصل" فلیدع لھ
  .ل إن الصالة في اللغة معناھا الدعاءوقی. یصلي عندھم بدل أكلھ: وقیل. بالبركة



ادة  : والدعاء نوعان ا     . ودعاء مسألة  . دعاء عب ا أن السائل داع، وبھم د داع كم والعاب
: وقیل. أطیعوني أثبكم: قیل]. ٢٧[} َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم{فسر قولھ تعالى 

الى  . سلوني أعطكم ھ تع أَ {: وفسر بھما قول ُب      َوِإَذا َس ٌب ُأِجی ِإنِّي َقِری ي َف اِدي َعنِّ َلَك ِعَب
  ]".٢٨[} َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن

واطئ ال       : والصواب : "ثم قال رحمھ اهللا تعالى ظ مت ذا لف وعین، وھ م الن دعاء یع أن ال
ھ  تراك فی الى  ]٢٩[اش ھ تع ادة قول اء العب ي دع تعمالھ ف ن اس ِذیَن  {: ، فم وا الَّ ِل اْدُع ُق

ُتْم مِ  ي اَألْرضِ    َزَعْم َماَواِت َوال ِف ي السَّ اَل َذرٍَّة ِف وَن ِمْثَق ِھ ال َیْمِلُك ] ٣٠[} ْن ُدوِن اللَّ
  ].٣١[} َوالَِّذیَن َیْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ ال َیْخُلُقوَن َشْیئًا َوُھْم ُیْخَلُقوَن{: وقولھ تعالى
اؤُ  {: وقولھ تعالى ْوال ُدَع وال     ] ٣٢[} ُكْمُقْل َما َیْعَبُأ ِبُكْم َربِّي َل ولین ل ن الق حیح م والص

در مضافا       :  أنكم تدعونھ وتعبدونھ أي اه فیكون المص ادتكم إی وال عب شيء یعبأه بكم ل
ل  ى الفاع الى . إل ال تع ِدیَن َوال     {: وق بُّ اْلُمْعَت ُھ ال ُیِح ًة ِإنَّ رُّعًا َوُخْفَی ْم َتَض وا َربَُّك اْدُع

اً   ُتْفِسُدوا ِفي اَألْرِض َبْعَد ِإْصالِح ًا َوَطَمع وُه َخْوف ارا    ]٣٣[} َھا َواْدُع الى إخب ال تع ، وق
لھ  ھ ورس ن أنبیائ اً     {: ع ًا َوَرَھب ْدُعوَنَنا َرَغب َراِت َوَی ي اْلَخْی اِرُعوَن ِف اُنوا ُیَس ْم َك } ِإنَُّھ

]٣٤.[  
  .وھذه الطریقة أحسن من الطریقة األولى، ودعوى الخالف في مسمى الدعاء

وا   كاالت ال زول اإلش ذا ت ن     وبھ ول ع و منق ل ھ رعیة، ھ الة الش م الص ى اس ردة عل
  .موضعھ في اللغة فیكون حقیقة شرعیة أو مجازا شرعیا

اء   دعاء، دع دعاء، وال و ال ة وھ ي اللغ ماھا ف ى مس ة عل الة باقی ون الص ذا تك ى ھ فعل
ادة ودعاء       ین دعاء العب عبادة، ودعاء مسألة، والمصلي من حین تكبیره إلى سالمھ ب

الة حقیقة ال مجازا وال منقولة، لكن خص اسم الصالة بھذه العبادة المسألة فھو في ص
ة        بعض مسماھا كالداب ة والعرف ب المخصوصة كسائر األلفاظ التي یخصھا أھل اللغ
ذا       ض موضوعھ، ولھ ى بع والرأس ونحوھما، فھذا غایة تخصیص اللفظ وقصره عل

  ].٣٥[ انتھي. ال یوجب نقال وال خروجا عن موضوعھ األصلي واهللا أعلم
   

  المعني الشرعي لصالة اهللا عز وجل على نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم: المطلب الثاني
ي               لم تعن ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ة عل ذه األم ا ھ ي أمرت بھ ت الصالة الت ا كان لم

د   : "إذ المصلي یقول. الطلب من اهللا ما أخبر بھ من صالتھ علیھ ى محم اللھم صل عل
ھ      فاألمر ھنا یتط" الخ...  ھ صلى اهللا علی ى نبی لب شرح معنى صالة اهللا عز وجل عل

  .عامة وخاصة: وأما صالة اهللا سبحانھ فنوعان: "وسلم قال ابن القیم
  :الصالة العامة وھي صالتھ على عباده المؤمنین: فالنوع األول

  ] ٣٦[} ُھَو الَِّذي ُیَصلِّي َعَلْیُكْم َوَمالِئَكُتُھ{: قال تعالى
اللھم صل : "صلى اهللا علیھ وسلم بالصالة على آحاد المؤمنین كقولھومنھ دعاء النبي 
  ].٣٧" [على آل أبي أوفى

رھم        : النوع الثاني ى خاتمھم وخی ھ ورسلھ وخصوصا عل ى أنبیائ صالتھ الخاصة عل
  ].٣٨[محمد صلى اهللا علیھ وسلم 

  :واختلفت الناس في معنى الصالة منھ سبحانھ على أقوال
  .متھإنھا رح: القول األول



ة      رب الرحم الة ال ى ص ا أن معن ي اهللا عنھم اس رض ن عب ن اب وروى ] ٣٩[فع
ال ] ٤١[بسنده عن الضحاك ] ٤٠[إسماعیل القاضي  ھ، وصالة    : "ق صالة اهللا رحمت

  ].٤٢" [المالئكة الدعاء
رد   ال المب ة   ] "٤٣[وق ة رق ن المالئك ة، وم ن اهللا رحم ة فھي م الة الرحم ل الص أص

  ].٤٤[ "تبعث على استدعاء الرحمة
  ].٤٥" [وھذا القول ھو المعروف عند كثیر من المتأخرین: "قال ابن القیم
  .إن صالة اهللا مغفرتھ: القول الثاني

حاك    ن الض نده ع ي بس ماعیل القاض د روى إس یكم  : "فق لي عل ذي یص و ال ال" ھ : ق
  ].٤٦" [صالة اهللا مغفرتھ، وصالة المالئكة الدعاء"

صالة اهللا مغفرتھ وصالة : "قال] ٤٧[بن حیان عن مقاتل : وأورد ابن حجر في الفتح
  ] ٤٨" [المالئكة االستغفار

  ].٤٩" [وھذا القول ھو من جنس الذي قبلھ: "قال ابن القیم
ث  ول الثال رفھ      : الق ار ش ھ وإظھ اؤه وتعظیم ھ ثن ى نبی الى عل الة اهللا تع ى ص أن معن

  .وفضلھ وحرمتھ
م عظ        د اللھ ا نری د فإنم ى محم ره      فإذا قلنا اللھم صل عل إعالء ذك دنیا ب ي ال دا ف م محم

ھ           ھ وإجزال أجره ومثوبت ي أمت فیعھ ف ي اآلخرة بتش وإظھار دینھ وإبقاء شریعتھ، وف
وإبداء فضلھ لألولین واآلخرین بالمقام المحمود وتقدیمھ على كافة المقربین والشھود  

الربیع  وعن]. ٥٢" [صالة اهللا ثناؤه علیھ عند المالئكة]: "٥١[قال أبو العالیة ]. ٥٠[
د ] ٥٤" [صالة اهللا علیھ ثناؤه عند مالئكتھ: "قال] ٥٣[بن أنس  : وقال الخلیل بن أحم

م    : صلوات اهللا على أنبیائھ والصالحین من خلقھ" ره لھ یھم وحسن ذك " حسن ثنائة عل
]٥٥.[  

ا          : "وقال ابن القیم رحمھ اهللا ب من اهللا م ة ھي الطل ذه اآلی ي ھ ا ف أمور بھ الصالة الم
ار لفضلھ وشرفھ وإرادة      أخبر بھ عن  ھ وإظھ اء علی صالتھ وصالة مالئكتھ، وھي ثن

دعاء صالة        . تكریمھ وتقریبھ ا وال ذا السؤال من ب وسمى ھ فھي تتضمن الخبر والطل
  :علیھ لوجھین

دھما  لھ واإلرادة         : أح رفھ وفض ذكر ش ارة ب ھ واإلش لي علی اء المص من ئن ھ یتض أن
  .بر والطلبوالمحبة كذلك من اهللا تعالى، فقد تضمنت الخ

اني   ھ        : والوجھ الث ا صالة لسؤالنا من اهللا أن یصلي علی ك سمي من فصالة اهللا  . أن ذل
ل    الى أن یفع علیھ ثناؤه وإرادتھ لرفع ذكره وتقرببھ، وصالتنا نحن علیھ سؤالنا اهللا تع

  ].٥٦" [ذلك بھ
ة   : وزاد الحافظ ابن حجر فصالتھ  . أن صالة اهللا على خلقھ تكون خاصة وتكون عام

  .ى أنبیائھ ھي ما تقدم من الثناء والتعظیمعل
  .وصالتھ على غیرھم الرحمة فھي التي وسعت كل شيء

لم   : "قال] ٥٧[ونقل عیاض عن بكر القشیري   ھ وس الصالة على النبي صلى اهللا علی
ر           ر یظھ ذا التقری ة، وبھ ي رحم ى من دون النب ة، وعل ادة وتكرم من اهللا تشریف وزی

الى      الفرق یین النبي صلى اهللا ال اهللا تع ث ق ؤمنین حی ِإنَّ {: علیھ وسلم ویین سائر الم
يِّ     ى النَِّب لُّوَن َعَل ُھ ُیَص ذكورة       } اللََّھ َوَمالِئَكَت ي السورة الم ك ف ل ذل ال قب ِذي   {وق َو الَّ ُھ



لم   } ُیَصلِّي َعَلْیُكْم َوَمالِئَكُتُھ ھ وس ومن المعلوم أن القدر الذي یلیق بالنبي صلى اهللا علی
ي   من ذلك أ رفع مما یلیق بغیره، واإلجماع منعقد على أن في ھذه اآلیة من تعظیم النب

  ].٥٨" [صلى اهللا علیھ وسلم والتنویھ بھ مالیس في غیرھا
ي    ر ف تغفار وذك ة واالس الة بالرحم یر الص ھ اهللا تفس یم رحم ن الق عف اب د ض وق

  :تضعیفھما عدة أوجھ منھا
َوَبشِِّر الصَّاِبِریَن الَِّذیَن {: ورحمتھ فقال أن اهللا سبحانھ فرق بین صالتھ على عباده -١

ْن َربِّھِ             َلَواٌت ِم ْیِھْم َص َك َعَل وَن ُأوَلِئ ِھ َراِجُع ا ِإَلْی ِھ َوِإنَّ ا ِللَّ اُلوا ِإنَّ یَبٌة َق ْم ِإَذا َأَصاَبْتُھْم ُمِص
ُدونَ   ُم اْلُمْھَت َك ُھ ٌة َوُأوَلِئ ى    ] ٥٩[} َوَرْحَم الة فاقتض ى الص ة عل ف الرحم ك فعط ذل

  : تغایرھما، وھذا أصل العطف، وأما قولھم
  ***وألفى قولھا كذبا ومینا***

  فھو شاذ نادر ال یحمل علیھ أفصح الكالم مع أن المین أخص من الكذب 
ھ    -٢ ا رحمت ؤمنین، وأم اده الم لھ وعب ھ ورس ة بأنبیائ بحانھ خاص الة اهللا س أن ص

ة لكن الرح        ة للرحم الة    فوسعت كل شيء، فلیست الصالة مرادف وازم الص ة من ل م
ودھا،        ا ومقص بعض ثمواتھ د فسرھا ب ة فق ن فسرھا بالرحم ا، فم ا وثمراتھ وموجباتھ
ا وجزء    وھذا كثیرا ما یأتي في تفسیر ألفاظ القرآن، والرسول ال یفسر اللفظة بالزمھ
تر،            رة بالس ب وتفسیر المغف ب بالشك، والشك جزء مسمى الری ا كتفسیر الری معناھ

ة        وھو جزء مھ مسمى ا  إرادة اإلحسان، وھو الزم الرحم ة ب رة، وتفسیر الرحم لمغف
  .ونظائر ذلك، كثیرة

د        -٣ ة أصال والمعروف عن ى الرحم أن ھذه اللفظة ال تعرف في اللغة األصلیة بمعن
ط            اء، وال تعرف العرب ق ك والثن دعاء والتبری و ال ا ھ ا إنم صلى  "العرب من معناھ

  .لى معناه المتعارف في اللغةفالواجب حمل اللفظ ع" رحمھ"بمعنى " علیھ
ول    -٤ ھ فیق ا    : أنھ یسوغ بل یستحب لكل أحد أن یسأل اهللا أن یرحم ي كم م ارحمن اللھ

ول   داعي أن یق ي وعافني      : "علم النبي صلى اهللا علیھ وسلم ال ي وارحمن ر ل م اغف اللھ
ي  ر     " وارزقن ھ من الخی د مأل یدی ذا فق ا ھ ال أم ا ق ا حفظھ ھ ال  ]. ٦٠" [فلم وم أن ومعل

ھ واهللا      " اللھم صل علي: "غ ألحد أن یقولیسو ي دعائ دیا ف ذا یكون معت بل الداعي بھ
ھ         ده مغفرت ألھ عب ب أن یس إن اهللا یحح ة ف ؤالھ الرحم الف س دین، بخ ب المعت ال یح

  .ورحمتھ فعلم أنھ لیس معناھما واحدا
ھ        -٥ ا الصالة كقول ع فیھ ة ال یحسن أن تق أن أكثر المواضع التي تستعمل فیھا الرحم
الىت ْيءٍ  {: ع لَّ َش َعْت ُك ي َوِس ھ]  ٦١[} َوَرْحَمِت َن   {: وقول ٌب ِم ِھ َقِری َت اللَّ ِإنَّ َرْحَم

ِنینَ  ھ ] ٦٢[} اْلُمْحِس ًا{وقول اْلُمْؤِمِنیَن َرِحیم اَن ِب ھ] ٦٣[} َوَك ْم َرُؤوٌف {: وقول ُھ ِبِھ ِإنَّ
لم    ] ٦٤[} َرِحیٌم ھ وس ي صلى اهللا علی اده من   : "وقول النب م بعب دھا   اهللا أرح ذه بول " ھ

  ] ٦٦" [ارحموا من في األرض یرحمكم من في السماء: "وقولھ]. ٦٥[
ي           ع الصالة ف اد ال یحسن أن تق ي حق العب ي حق اهللا وف فمواضع استعمال الرحمة ف

  .كثیر منھا، بل في أكثرھا، فال یصح تفسیر الصالة بالرحمة واهللا أعلم
ت مقام   -٦ ة لقام ى الرحم الة بمعن ت الص و كان ھ ل قطت   أن ر وأس ال األم ي امتث ا ف ھ

د  : "الوجوب عند من أوجبھا إذا قال دا وآل محم ذلك    " اللھم ارحم محم ر ك یس األم ول
  :وزاد السخاوي]. ٦٧[



ة الصالة     -٧ أن الصحابة فھموا المغایرة بین الصالة والرحمة، فلذلك سألوا عن كیفی
ي    السال "مع ما تقدم من ذكر الرحمة في تعلیم السالم حیث جاء بلفظ  ا النب ك أیھ م علی

ھ ة اهللا وبركات ى  " ورحم الة بمعن ت الص و كان لم فل ھ وس لى اهللا علی ي ص رھم النب وأق
  ].٦٨[الرحمة لقال لھم قد علمتم ذلك في السالم 

ھ   "وأولى األقوال بالصواب ما تقدم عن أبي العالیة  ى نبی أن معنى صالة اهللا تعالى عل
  ".ثناؤه وتعظیمھ

  .م ومحبة وثناء لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلمفھي من اهللا إكرام وتعظی
ره       : فصالتنا علیھ ي ذك لم وإرادة من اهللا أن یعل ھ وس إنما ھي ثناء علیھ صلى اهللا علی

  .ویزیده تعظیما وتشریفا
اني  ث الث لم         : المبح ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل روعیة الص ى مش ة عل األدل

  وكیفیتھا ومواطنھا وفضلھا
ي صلى اهللا   األدل: المطلب األول ة من القرآن والسنة على مشروعیة الصالة على النب

  .علیھ وسلم
  :من القرآن -١

الى ال تع ِھ     {: ق لُّوا َعَلْی وا َص ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ يِّ َی ى النَِّب لُّوَن َعَل ُھ ُیَص َھ َوَمالِئَكَت ِإنَّ اللَّ
  ].٦٩[} َوَسلُِّموا َتْسِلیمًا

واإلجماع منعقد على أن في ھذه اآلیة من ] ٧٠[الباب وھذه اآلیة ھي األصل في ھذا 
  ].٧١[تعظیم صلى اهللا علیھ وسلم والتنویھ بھ ما لیس في غیرھا 

ا     ر اهللا فیھ وھي مدنیة النزول وقد جاءت بعد جملة من اآلیات في سورة األحزاب ذك
 عددا من حقوق نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم وما خصھ بھ دون أمتھ، من حل نكاحھ لمن

د    ر بع تھب نفسھا لھ، ومن تحریم نكاح أزواجھ على األمة من بعده، ومن سائر ما ذك
  .ذلك من حقوقھ وتعظیمھ وتبجیلھ

یھن،     ولھم عل اءھن ودخ اءھن وأبن یمھن آب ي تكل ھ ف ن أزواج اح ع ع الجن ر رف م ذك ث
  .وخلوتھم بھن

ھ، وھو أمرھم بصالتھم ع           ى أمت دة عل ھ األكی ھ  ثم عقب ذلك بما ھو حق من حقوق لی
  ] ٧٢[وسالمھم، مستفتحا ذلك األمر بإخباره بأنھ ھو ومالئكتھ یصلون علیھ 

ر   : "قال ابن كثیر رحمھ اهللا تعالى الى أخب والمقصود من ھذه اآلیة أن اهللا سبحانھ وتع
ربین      ة المق د المالئك ھ عن عباده بمنزلة عبده ونبیھ عنده في المأل األعلى بأنھ یثني علی

ة تصلي علی    ھ          وأن المالئك لیم علی فلي بالصالة والتس الم الس الى أھل الع ر تع م أم ھ، ث
  ].٧٣" [لیجتمع الثناء علیھ من أھل العالمین العلوي والسفلي جمیعا

ھ       " د موت ھ وبع ي حیات لم ف ھ وس ] ٧٤" [فھذه اآلیة شرف اهللا بھا رسولھ صلى اهللا علی
د  وفیھا تنبیھ على كمال الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ورفعة درجتھ وع( لو منزلتھ عن

أي یثني اهللا } ِإنَّ اللََّھ َوَمالِئَكَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبّي{: اهللا وعند خلقھ ورفع ذكره، فقولھ
ون             ة المقرب ھ المالئك ي علی الى، ویثن ھ تع ى لمحبت ي المأل األعل ة وف ین المالئك علیھ ب

  .ویدعون لھ ویتضرعون



ى     } َعَلْیِھ َوَسلُِّموا َتْسِلیمًاَیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا { ھ عل ھ وجزاء ل اقتداء باهللا ومالئكت
ة        لم ومحب ھ وس لى اهللا علی ھ ص ا ل انكم، وتعظیم یال إلیم یكم، وتكم ھ عل ض حقوق بع

  ].٧٥" [وإكراما وزیادة في حسناتكم وتكفیرا من سیئاتكم
ِإنَّ اللََّھ {: ملة فقالوقد أمر اهللا تعالى في كتابھ بالصالة والتسلیم علیھ ج: "قال الحلیمي

ِلیماً    لُِّموا َتْس ِھ َوَس أمر اهللا  } َوَمالِئَكَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْی ف
ھ یصلون        أن مالئكت ارھم ب ذلك إخب عباده أن یصلوا علیھ ویسلموا، وقدم قبل أمرھم ب

صالة علیھ من الفضل، إذ كانت المالئكة مع انفكاكھم علیھ، لینبئھم بذلك على ما في ال
ھ   من شریعتھ تتقرب إلى اهللا بالصالة والتسلیم علیھ لیعلموا أنھم بالصالة والتسلیم علی

  ].٧٦" [أولى وأحق 
  :من السنة النبویة -ب

ي           ث الت ن األحادی ر م لم كثی ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل أن الص ي ش ورد ف
ا      وضحت وبینت ما یتع ا ومواطنھ ة مشروعیتھا وكیفیتھ لق بشأن ھذه الصالة من جھ

  .وفضلھا إلى غیر ذلك من الجوانب المتعلقة بھا
ي     یم ف ن الق وقد روى ھذه األحادیث ما جمع من الصحابة رضوان اهللا علیھم عدھم اب

ام      "كتابھ  ر األن د خی ى محم ین   " جالء األفھام في فضل الصالة والسالم عل وا اثث فبلغ
  .صحابیاوأربعین 

ا        ا، وم حیحھا من حسنھا ومعلولھ ا وص وقد جمع ابن القیم ھذه األحادیث وبین طرقھ
  .في معلولھا من العلل بیانا شافیا

ك             ادم وذل ب الق ي المطل ي مواضعھا المناسبة ف ث ف ذه األحادی ض ھ ر بع وسیأتي ذك
  .تالفیا للتكرار واإلعادة

   
   علیھ وسلمكیفیة الصالة على النبي صلى اهللا: المطلب الثاني

  :ورد في كیفیة الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم عدد من األحادیث منھا
   

  :حدیث كعب بن عجرة رضى اهللا عنھ -١
ا      : "فعن كعب بن عجرة رضي اهللا عنھ قال ھ وسلم خرج علین إن النبي صلى اهللا علی

م   : "یا رسول اهللا، قد علمنا كیف نسلم علیك، فكیف نصلي علیك؟ قال: فقلنا وا اللھ قول
م         د، اللھ د مجی ك حمی راھیم إن ى آل إب صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت عل

د   د مجی ق  " بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراھیم إنك حمی متف
  ].٧٧[علیھ 

ك   : "والمراد بالسالم في قولھ لم علی ف نس و      " قد علمنا كی ي التشھد وھ ذي ف السالم ال
  ].٧٨" [علیك أیھا النبي ورحمة اهللا وبركاتھالسالم "قول 

   
  :حدیث أبي حمید الساعدي رضي اهللا عنھ -٢

الوا      م ق د الساعدي أنھ ي حمی ال      : عن أب ك؟ ق ف نصلي علی ا رسول اهللا، كی وا  : "ی قول
ى             ارك عل راھیم، وب ى آل إب ا صلیت عل ھ كم د وأزواجھ وذریت ى محم م صل عل اللھ



ا باركت ع      ھ، كم د وأزواجھ وذریت د     محم د مجی ك حمی راھیم إن ى آل إب ھ  " ل ق علی متف
]٧٩.[  
   

  رضي اهللا عنھ] ٨٠[حدیث أبي سعید الخدري  -٣
ال        : عن أبي سعید الخدري قال ف نصلي؟ ق ك فكی ذا السالم علی ا یارسول اهللا، ھ : قلن

ى      " ارك عل راھیم، وب ى إب قولوا اللھم صل على محمد عبدك ورسولك كما صلیت عل
  ].٨١" [على إبراھیم وآل إبراھیممحمد وآل محمد كما باركت 

   
  رضي اهللا عنھ] ٨٢[حدیث أبي مسعود عقبة بن عمرو األنصاري  -٤

ال   اري ق عود األنص ي مس ن أب ي    : ع ن ف لم ونح ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ا رس أتان
ن سعد       ھ بشیر ب ال ل ك     ] ٨٣[مجلس سعد بن عبادة فق الى أن نصلي علی ا اهللا تع أمرن

ال  یارسول اهللا فكیف نصلي   ك؟ ق ى       : علی لم حت ھ وس فسكت رسول اهللا صلى اهللا علی
لم       ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی م ق ى     : "تمنینا أنھ لم یسألھ، ث م صل عل وا اللھ قول

محمد وعلى آل محمد كما صلیت على آل إبراھیم، وبارك على محمد وعلى آل محمد 
الم   د والس د مجی ك حمی المین إن ي الع راھیم ف ى آل إب ت عل ا بارك تم كم د علم ا ق " كم

]٨٤.[  
   

  :حدیث طلحة بن عبید اهللا -٥
قل اللھم صل : "قلت یارسول اهللا كیف الصالة علیك؟ قال: عن طلحة بن عبید اهللا قال

ى            ارك عل د، وب د مجی ك حمی راھیم إن ى إب ا صلیت عل د كم على محمد وعلى آل محم
  ].٨٥" [محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراھیم انك حمید مجید

د یسأل      رء ق إن الم والمالحظ في ھذه األحادیث ھو اختالف ألفاظھا، ومن أجل ذلك ف
  بأي ھذه األلفاظ یدعو؟

لقد سلك بعض المتأخرین في ذلك طریقة، وھو أن الداعي یستحب لھ : " قال ابن القیم
ھ یستحب    أن یجمع بین تلك األلفاظ المختلفة، ورأى ذلك أفضل ما یقال فیھا، فرأى أن

ول    للمص لم أن یق ھ وس ى آل      "لي على النبي صلى اهللا علی د وعل ى محم م صل عل اللھ
ا صلیت     ھ كم محمد وعلى أزواجھ وذریتھ، وارحم محمدا وآل محمد وأزواجھ وذریت

  .وكذلك في البركة والرحمة" على إبراھیم وعلى آل إبراھیم
ھ   ك بقول ا فیم         : وعلل ذل لم یقین ھ وس ي صلى اهللا علی اظ النب ى یصیب ألف ھ   حت ا شك فی

  .الراوي ولیجتمع لھ ألفاظ األدعیة األخر فیما اختلفت ألفاظھا
  :ھذا ضعیف من وجوه: ونازعھ في ذلك آخرون وقال

  .أن ھذه الطریقة محدثة لم یسبق إلیھا أحد من األئمة المعروفین: أحدھا
اني واع     : الث ع أن تفتح بجمی لي أن یس تحب للمص ھ أن یس ا لزم احبھا إن طردھ أن ص

تفت جوده   االس ھ وس ي ركوع ول ف ھدات، وأن یق واع التش ع أن ھد بجمی احات، وأن یتش
د   جمیع األذكار الواردة فیھ، وھذا باطل قطعا فإنھ خالف عمل الناس، ولم یستحبھ أح

  .من أھل العلم وھو بدعة، وإن لم یطردھا تناقض وفرق بین متماثلین



ث ال : الثال لي والت تحب للمص ھ أن یس ا لزم احبھا إن طردھ ین أن ص ع ب ي أن یجم
ا    الة وخارجھ ي الص تالوة ف ي ال ة ف راءات المتنوع الوا. الق لمین  : ق وم أن المس ومعل

ادة       راءة عب رأ ق ا إذا ق متفقون على أنھ ال یستحب ذلك للقارئ في الصالة وال خارجھ
راءات،          واع الق ارئ ألن ظ الق ذلك حف تحن ب ا لیم راء أحیان ك الق ل ذل ا یفع دبر، وإنم وت

رین        وإحاطتھ بھا واست ذلك تم ا، ف د طلبھ تمكن من استحضارھا عن حضاره إیاھا، وال
ذا             یس ھ اس كالم ل ك للن ي ذل ذا فف ع ھ ارئ، وم ال وق ل ت وتدریب ال تعبد مستحب لك
ذا    رأ بھ موضعھ، بل المشروع في حق التالي أن یقرأ بأي حرف شاء، وإن شاء أن یق

  .مرة وبھذا مرة جاز ذلك
ى اهللا علیھ وسلم مرة بلفظ ھذا الحدیث، ومرة وكذلك الداعي إذا صلى على النبي صل

ن     بلفظ اآلخر، وكذلك إذا تشھد، فإن شاء تشھد بتشھد ابن مسعود، وإن شاء بتشھد اب
عباس، وإن شاء بتشھد ابن عمر، وإن شاء بتشھد عائشة رضي اهللا عنھم أجمعین وال 

ة م   . یستحب لھ أحد أن یجمع بین ذلك كلھ نھم الشافعي  وقد احتج غیر واحد من األئم
ذي            دیث ال ا بالح ي التشھدات ونحوھ أثورة ف واع الم ى جواز األن الى عل رحمھ اهللا تع

ال    ھ ق لم أن ھ وس لى اهللا علی ي ص ن النب رھم ع نن وغی حیح والس حاب الص : رواه أص
ى سبعة أحرف   " راءة       ]. ٨٦" [أنزل القرآن عل لم الق ھ وس ي صلى اهللا علی فجوز النب

ك    " شافي كافي"أنھ بكل حرف من تلك األحرف، وأخبر  ي ذل ومعلوم أن المشروع ف
  .أن یقرأ بتلك األحرف على سبیل البدل ال على سبیل الجمع كما كان الصحابة یفعلون

د،      : الرابع ي آن واح ة ف اظ الختلف ك األلف أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم لم یجمع بین تل
اظ االستفتاح والتش        رة كألف ذا م رة وھ ذا م ار الركوع   بل إما أن یكون قال ھ ھد، وأذك

ال          ل یق ا، ب ع بینھ لم یقتضي أن ال یجم ھ وس والسجود وغیرھا، فاتباعھ صلى اهللا علی
  .ھذا مرة وھذا مرة

ھا         داعي بعض د ال رجح عن إن ت ال، ف اظ ق ي أي األلف ك ف د ش راوي ق ا أن یكون ال وإم
إن         ع، ف ھ الجم م یشرع ل ا، ول را بینھم صار إلیھ وإن لم یترجح عنده بعضھا كان مخی
ي    اظ ف ھذا نوع ثالث لم یرد عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم فیعود الجمع بین تلك األلف
ھ    لى اهللا علی ول ص ة الرس د متابع ھ قص ال ألن داعي باإلبط ود ال ى مقص د عل آن واح

  .وسلم، ففعل ما لم یفعلھ قطعا
ي             ال النب راوي شك ھل ق إن ال دیث االستخارة ف اظ ح د األلف ھ أح ومثال ما یترجح فی

ي ومعاشي          : "اهللا علیھ وسلمصلى  ي دین ي ف ر ل ر خی ذا األم م أن ھ ت تعل اللھم إن كن
والصحیح " وعاقبة أمري"بدل ] ٨٧" [وعاجل أمري وآجلھ: "أو قال" وعاقبة أمري

ھ   و قول ظ األول وھ ري "اللف ة أم ھ  " وعاقب مون قول و مض ھ ھ ر وآجل ل األم ألن عاج
ري  " ة أم ي وعاقب ي ومعاش ین الم  " دین ع ب ون الجم ھ   فیك ر وآجل ل األم اش وعاج ع

ل      و عاج اش ھ إن المع ھ، ف رار فی ھ ال تك ة، فإن اش والعاقب ر المع الف ذك رارا، بخ تك
  .األمر والعاقبة أجلھ

من قرأ عشر آیات من أول : "ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال
  ].٨٨[رواه مسلم " سورة الكھف عصم من فتنة الدجال

  ".من أول سورة الكھف"عض الرواة واختلف فیھ فقال ب



ا "وقال بعضھم  ال       " من آخرھ رجیح لمن ق حیح لكن الت ي الص ا ف من أول  : "وكالھم
ن سمعان        " سورة الكھف واس ب دیث الن لم من ح حیح مس ي قصة   ] ٨٩[ألن في ص ف

ك،     ] ٩٠" [فإذا رأیتموه فاقرأوا علیھ فواتح سورة الكھف "الدجال  ي ذل ف ف م یختل ول
ى أن    دل عل ذا ی ن     وھ دیث، ومن روى م ظ الح ورة حف ر من أول الس من روى العش

  .آخرھا لم یحفظھ
ھ        : الخامس ر عن إذا عب ھ، ف ة ل ارة مؤدی ھ بعب أن المقصود إنما ھو المعنى والتعبیر عن

  .بإحدى العبارتین حصل المقصود، فال یجمع بین العبارات المتعددة
ع   : السادس ال یستحب الجم ا      أن أحد اللفظین بدل عن اآلخر، ف دل مع دل والمب ین الب ب

  ] ٩١[كما ال یستحب ذلك في المبدالت التي لھا إبدال واهللا أعلم 
   

  مواطن الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم: المطلب الثالث
ا استحبابا              ا وإم ا وجوب واطن إم ي م لم ف ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب تتأكد الصالة عل

  :ومن ھذه المواطن ما یلي] ٩٢[مؤكدا 
   

  :في الصالة في آخر التشھد: األول الموطن
روعیتھ   ى مش لمون عل ع المس د أجم دھا، وق ا وآك و أھمھ ي ) ٢] (٩٣[وھ وا ف واختلف

  .وجوبھ فیھا
د،    : فقالت طائفة ام أحم لیس بواجب فیھا وھذا قول أبي حنیفة ومالك وروایة عن اإلم

  ].٩٤[وھو قول أكثر أھل العلم 
ا    بوجوب ذلك وھو قول الشاف: وقالت طائفة د والظاھر أنھ عي وروایة عن اإلمام أحم

وبھذا القول قال جمع من الصحابة ] ٩٦[وھي المعتمدة في المذھب ] ٩٥[آخر قولیھ 
والتابعین وأرباب المذاھب، وبھ قال ابن مسعود، وابن عمر، وأبو مسعود، والشعبي، 

ن الحسین      ى ب ن عل ن راھوی   ] ٩٧[ومقاتل بن حیان، وأبو جعفر محمد ب حاق ب ھ واس
]٩٨.[  

  .ولكل واحد من الفریقین أدلتھ، وھي مبسوطة في كتب الفقھ
ام       یم جالء األفھ ھ الق ي كتاب ذا     ] ٩٩[وقد جمعھا ابن القیم ف ي ھ فمن أراد االستزادة ف

  ].١٠٠[الشأن فلیرجع إلیھ 
ا          دم ذكرھ ي تق ة الت ا األدل ذا الموطن فھي بعینھ وأما ما یتعلق بأدلة مشروعیتھا في ھ

  .سابق عند الحدیث عن كیفیة الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلمفي المطلب ال
   

  :الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم في التشھد األول: الموطن الثاني
  وھذا قد اختلف فیھ: "قال ابن القیم
ي    : القول األول ال الشافعي ف ي        ": "األم"ق لم ف ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب یصلي عل

ذا ھو المشھور من مذھبھ وھو الجدید، ولكنھ یستحب ولیس وھ] ١٠١[التشھد األول 
  .بواجب

اني   ول الث دیم  : الق ي الق ال الشافعي ف ى التشھد  : " ق د عل ي  " ال یزی ة المزن ذه روای وھ
  .عنھ، وبھذا قال أحمد وأبو حنیفة ومالك وغیرھم] ١٠٢[



ان رسول ا            ال ك ر ق ن عم دارقطني بسنده عن اب ا رواه ال ول الشافعي بم هللا واحتج لق
ا         ك أیھ ات هللا، السالم علی ات الزاكی ات الطیب صلى اهللا علیھ وسلم یعلمنا التشھد التحی
ھ إال   النبي ورحمة اهللا وبركاتھ، السالم علینا وعلى عباد اهللا الصالحین، أشھد أن ال إل
ھ       ي صلى اهللا علی ى النب اهللا وحده ال شریك لھ وأن محمدا عبده ورسولھ ثم یصلي عل

  ].١٠٣" [وسلم 
دة،       ن بری د اهللا ب وروى الدارقطني أیضا من حدیث عمرو بن شمر عن جابر عن عب

دة إذا صلیت في صالتك     : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: عن أبیھ، قال یا بری
  ].١٠٤" [فال تتركن الصالة علي فیھا، فإنھا زكاة الصالة

  .وھذا یعم الجلوس األول واآلخر: قالوا
ى رسولھ صلى اهللا      واحتج لھ أیضا بأن اهللا لیم عل  تعالى أمر المؤمنین بالصالة والتس

ذا سألھ          ھ، ولھ ھ شرعت الصالة علی لیم علی علیھ وسلم فدل على أنھ حیث شرع التس
الوا   ھ، وق الة علی ة الص ن كیفی حابھ ع لي "أص ف نص ك فكی لم علی ف نس ا كی د علمن ق

 علیھ وسلم، ومعلوم فدل على أن الصالة علیھ مقرونة بالسالم علیھ صلى اهللا" علیك؟
  .أن المصلي یسلم على النبي صلى اهللا علیھ وسلم فیشرع لھ أن یصلي علیھ

وألنھ مكان شرع فیھ التشھد والتسلیم على النبي صلى اهللا علیھ وسلم فشرع فیھ : قالوا
  .الصالة علیھ كالتشھد األخیر

الوا لى اهللا ع: ق ول ص ر الرس ھ ذك تحب فی ل یس ھد األول مح لم وألن التش ھ وس لی
  .فاستحب فیھ الصالة علیھ، ألنھ أكمل في ذكره

الوا حاق   : ق ن إس د ب دیث محم ي ح ي     : وألن ف نا ف ن جلس ك إذا نح لي علی ف نص كی
  ].١٠٥[صالتنا؟ 

ھ     : وقال اآلخرون ولي الشافعي رحم لیس التشھد األول بمحل لذلك، وھو القدیم من ق
لتشھد األول تخفیفھ مشروع،  اهللا تعالى، وھو الذي صححھ كثیر من أصحابھ لم ألن ا

ولم ]. ١٠٧] [١٠٦[وكان النبي صلى اهللا علیھ وسلم إذا جلس فیھ كأنھ على الرضف 
حابة         دا من الص ة، وال یعرف أن أح ھ لألم ھ، وال عّلم یثبت عنھ أنھ كان یفعل ذلك فی
ي المحل       ة ف ت واجب ر لكان استحبھ، وألن مشروعیة ذلك لو كانت كما ذكرتم من األم

ذا الموضع،    كما في  ي ھ األخیر، لتناول األمر لھما، وألنھ لو كانت الصالة مستحبة ف
م      لم ل ھ وس الستحب فیھ الصالة على آلھ صلى اهللا علیھ وسلم ألن النبي صلى اهللا علی
ي     ھ ف ى آل ھ وعل الة علی رھم بالص ل أم ھ، ب الة علی األمر بالص ھ ب ھ دون آل رد نفس یف

  .الصالة وغیرھا
راھیم وآل    وألنھ لو كانت الصالة  ر إب ا ذك علیھ في ھذه المواضع مشروعة لشرع فیھ

ذه المواضع            ي ھ و شرعت ف ا ل ا، وألنھ أمور بھ إبراھیم، ألنھا ھي صفة الصالة الم
  .لشرع فیھا الدعاء بعدھا لحدیث فضالة، ولم یكن فرق بین التشھد األول واألخیر

دل،    : قالوا ا    وأما ما استدللتم بھ من األحادیث فمع ضعفھا ال ت راد بالتشھد فیھ ألن الم
  ).١] (١٠٨[ھو األخیر دون األول بما ذكرناه من األدلة 

   
  آخر القنوت: الموطن الثالث من مواطن الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم



الى     ھ اهللا تع یم رحم ن الق ا رواه        : "قال اب ذلك بم ھ واحتج ل استحبھ الشافعي ومن وافق
قال علمني رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  ]١٠٩[النسائي بسنده عن الحسن بن علي 

ا أعطت،     : "ھؤالء الكلمات في الوتر قال ي فیم ارك ل قل اللھم اھدني فیمن ھدیت، وب
ذل      ھ ال ی ك، إن وتولني فیمن تولیت، وقني شر ما قضیت، فإنك تقضي وال یقضى علی

ت   ي   ] ١١٠[من والیت تباركت ربنا وتعالی ى النب ذا إ ]  ١١١" [وصلى اهللا عل ا  وھ نم
ى         دعاء إل ذا ال ل أصل ھ ا نق ھو في قنوت الوتر، وإنما نقل إلى قنوت الفجر قیاسا كم

  .قنوت الفجر
ر       ن الزبی ن    ] ١١٢[وھو مستحب في قنوت رمضان فعن عروة ب رحمن ب د ال أن عب

م        ] ١١٣[عبد القاري  ن األرق د اهللا ب ع عب ن الخطاب م ر ب ]  ١١٤[وكان في عھد عم
ن          إن عمر: على بیت المال، قال رحمن ب د ال ھ عب ي رمضان، فخرج مع ة ف خرج لیل

ون یصلي الرجل لنفسھ،      عبد القارى فطاف في المسجد، وأھل المسجد أوزاع متفرق
و     ي ألظن ل ویصلي الرجل فیصلي بصالتھ الرھط فقال عمر رضي اهللا عنھ، واهللا إن
ن               ي ب ر أب ك وأم ى ذل ر عل م عزم عم ل، ث د یكون أمث ارئ واح ى ق جمعت ھؤالء عل

ال           كعب ارئھم، فق اس یصلون بصالة ق یھم والن ي رمضان، فخرج عل أن یقوم بھم ف
ي یقومون،      ن الت عمر رضي اهللا عنھ نعمت البدعة ھذه، والتي ینامون عنھا أفضل م

ال      ھ، وق اس یقومون أول ان الن ي النصف      : یرید آخر اللیل، وك رة ف ون الكف انوا یلعن ك
ون  ن س: یقول دون ع ذین یص رة ال ل الكف م قات ون اللھ لك، وال یؤمن ذبون رس بیلك ویك

ذابك         یھم رجزك وع ق عل وبھم الرعب، وأل ي قل بوعدك، وخالف بین كلمتھم، وألق ف
ثم یصلي على النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ثم یدعو للمسلمین ما استطاع من . إلھ الحق

  فكان یقول إذا فرغ من لعنة الكفار، وصالتھ على : خیر، ثم یستغفر للمؤمنین، قال
اللھم إیاك نعبد، ولك نصلي : نبي صلى اهللا علیھ وسلم واستغفاره للمؤمنین، ومسألتھال

د   ] ١١٥[ونسجد، وإلیك نسعى ونحفد  ذابك الج ونرجو رحمتك، ونخاف عذابك إن ع
  ].١١٦[لمن عادیت ملحق، ثم یكبر ویھوي ساجدا 

ن الحارث        د اهللا ب ادة، عن عب ا  أ]١١٧[وروى إسماعیل بن إسحاق بسنده عن قت ن أب
] ١١٩[كان یصلى على النبي صلى اهللا علیھ وسلم في القنوت ] ١١٨[ -معاذا -حلیمة

]١٢٠.[  
   

د     : الموطن الرابع من مواطن الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم ازة بع في صالة الجن
  :التكبیرة الثانیة

ا  الة علیھ حة الص ف ص ي توق ف ف ا، واختل روعیتھا فیھ ي مش الف ف ال . ال خ فق
ا،     : وأحمد في المشھور من مذھبھماالشافعي،  ي الصالة، ال تصح إال بھ إنھا واجبة ف

حابة    ره من الص ة    . ورواه البیھقي عن عبادة بن الصامت وغی و حنیف ك وأب ال مال : وق
ي     . تستحب ولیست بواجبة، وھو وجھ ألصحاب الشافعي ى مشروعیتھا ف دلیل عل وال

ال أخبرني أمامة بن سھل، أنھ صالة الجنازة، ما روى الشافعي بسنده عن الزھري، ق
أخبره رجل من أصحاب النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن السنة في الصالة على الجنازة 
أن یكبر اإلمام ثم یقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبیرة األولى سرا في نفسھ ثم یصلي على 

ي ش       رأ ف رات ال یق ي التكبی ازة ف يء النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ویخلص الدعاء للجن



اب     ]. ١٢١[منھن ثم یسلم سرا في نفسھ  ي كت حاق ف ن إس الصالة  "وروى إسماعیل ب
بسنده عن الزھري قال سمعت أبا أمامة بن سھل بن " على النبي صلى اهللا علیھ وسلم

ال ] ١٢٣[یحدث سعید بن المسیب  ] ١٢٢[حنیف  ازة أن     : ق إن السنة في صالة الجن
ت   یقرأ بفاتحة الكتاب، ویصلي على النبي صل دعاء للمی ى اهللا علیھ وسلم ثم یخلص ال

  ] ١٢٤[حتى یفرغ، وال یقرأ إال مرة واحدة، ئم یسلم في نفسھ 
  .وأبو أمامة ھذا صحابي صغیر، وقد رواه عن صحابي آخر كما ذكره الشافعي

ي "وقال صاحب   ة          ] ١٢٥" [المغن ازة بمك ى جن ھ صلى عل اس أن ن عب روى عن اب ی
نبي صلى اهللا علیھ وسلم، ثم دعا لصاحبھ فأحسن    فكبر، ثم قرأ وجھر وصلى على ال

  .ھكذا ینبغي أن تكون الصالة على الجنازة: ثم انصرف، وقال
حدثنا مالك بن أنس عن سعید بن أبي ] ١٢٦[وفي الموطأ بروایة یحى بن یحى اللیثي 

أنھ سأل أبا ھریرة كیف نصلي على الجنازة؟ ] ١٢٨[عن أبیھ ] ١٢٧[سعید المقبري 
إذا وضعت       : ھریرة رضي اهللا عنھفقال أبو  ا، ف ا من أھلھ رك، أتبعھ أنا لعمر اهللا أخب

ول       م أق لم ث ھ وس ي صلى اهللا علی م  : "كبرت وحمدت اهللا تعالى، وصلیت على النب اللھ
دك    دا عب ھ إال اهللا، وأن محم ھد أن ال إل ان یش ك، ك ن أمت دك، واب ن عب دك واب ھ عب إن

ن    ان محس م إن ك ھ، اللھ م ب ت أعل ولك، وأن یئا   ورس ان مس انھ، وإن ك ي إحس زد ف ا ف
  ].١٢٩" [فتجاوز عن سیئاتھ، اللھم ال تحرمنا أجره وال تفتنا بعده

ا یصلى       ازة كم ي الجن لم ف إذا تقرر ھذا فالمستحب أن یصلى علیھ صلى اهللا علیھ وس
علیھ في التشھد، ألن النبي صلى اهللا علیھ وسلم علم ذلك أصحابھ لما سألوه عن كیفیة 

ي صلى    : عن أبیھ قال"عبد اهللا بن أحمد " وفي مسائل . ھالصالة علی ى النب یصلى عل
  .اهللا علیھ وسلم ویصلى على المالئكة المقربین

ال القاضي   ول : ق ل       : یق لین، وأھ ك والمرس ربین وأنبیائ ك المق ى مالئكت م صل عل اللھ
  ].١٣٠[طاعتك أجمعین من أھل السموات واألرضین، إنك على كل شيء قدیر 

   
لم  الموطن  ھ وس ة    : الخامس من مواطن الصالة علیھ صلى اهللا علی ي الخطب كخطب ف

  :الجمعة والعیدین، واالستسقاء، وغیرھا
  وقد اختلف في اشتراطھا لصحة الخطة

ذھبھما     ن م ي المشمھور م د ف افعي وأحم ال الش ھ  : ق الة علی ح الخطة إال بالص ال تص
  .صلى اهللا علیھ وسلم

ي     تصح بدونھ: وقال أبو حنیفة ومالك ا ف د واحتج لوجوبھ ا، وھو وجھ في مذھب أحم
َأَلْم َنْشَرْح َلَك َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك َصْدَرَك الَِّذي َأْنَقَض َظْھَرَك {: الخطة بقولھ تعالى
  ] ١٣١[} َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك

ا   ھ      : "قال ابن عباس رضي اهللا عنھم ر مع ذكر إال ذك ال ی ره، ف ع اهللا ذك ذا   . رف ي ھ وف
ھ بالرسالة إذا      ال و الشھادة ل ھ ھ دلیل نظر، ألن ذكره صلى اهللا علیھ وسلم مع ذكر رب

ا األعظم،          ل ھو ركنھ ا ب ة قطع ي الخطب شھد لمرسلھ بالوحدانیة، وھذا ھو الواجب ف
ھ     ي صلى اهللا علی وقد روى أبو داود، وأحمد وغیرھما من حدیث أبي ھریرة عن النب

ذماء  كل خطة لیس فیھا تشھ: "وسلم أنھ قال د الج ذماء  ] ١٣٢" [د فھي كالی د الج : والی



المقطوعة، فمن أوجب الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم في الخطة دون التشھد 
  .فقولھ في غایة الضعف

ادة   َركَ   {وقد روى ابن جریر في تفسیره بسنده عن قت َك ِذْك ا َل ره   } َوَرَفْعَن ع اهللا ذك رف
ا     في الدنیا واآلخرة، فلیس خطب وال مت ادى بھ أشھد  : شھد، وال صاحب صالة إال ین

  ].١٣٣[أن ال الھ إال اهللا وأشھد أن محمدا رسول اهللا 
ة وال    } َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك{وعن الضحاك  قال إذا ذكرت ذكرت معي وال یجوز خطب

  .معي] ١٣٤[نكاح إال بذكرك 
ھ إال اهللا   ال أذكر إال ذكرت م: قال} َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك{وعن مجاھد  عي أشھد أن ال إل

  ].١٣٥[وأشھد أن محمدا رسول اهللا 
ة،          ي الخطب د اإلسالم ف ذي ھو عق فھذا ھو المراد من اآلیة، وكیف ال یجب التشھد ال

  .وھو أفضل كلماتھا وتجب الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم فیھا
ي     لم ف ھ وس ا رواه    والدلیل على مشروعیة الصالة على النبي صلى اهللا علی ة م الخطب

ال ] ١٣٦[اإلمام أحمد في المسند بسنده عن عون بن أبي جحیفة  ي   : ق ان أب ] ١٣٧[ك
ر : من شرط علي، وكان تحت المنبر، فحدثني ا   -أنھ صعد المنب ي علی رضي اهللا   -یعن

عنھ فحمد اهللا وأثني علیھ وصلى على النبي صلى اهللا علیھ وسلم وقال خیر ھذه األمة 
  ].١٣٨[ر والثاني عمر، وقال یجعل اهللا الخیر حیث شاء بعد نبیھا أبو بك

را         : "قال ابن القیم ي الخطب أم لم ف ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب وقد كانت الصالة عل
  .مشھورا معروفا عند الصحابة رضي اهللا عنھم أجمعین

  ].١٣٩[أما وجوبھا فیعتمد دلیال یجب المصیر إلیھ وإلى مثلھ 
   

واطن     ن م لم   الموطن السادس م ھ وس ھ صلى اهللا علی د   : الصالة علی ھ بع الصالة علی
  إجابة المؤذن وعند اإلقامة

ھ سمع رسول اهللا صلى         رو أن ن عم د اهللا ب لما روى مسلم في صحیحھ من حدیث عب
إن من     : "اهللا علیھ وسلم یقول ي، ف إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا عل

ي     صلى علي صالة صلى اهللا علیھ بھا عشرا ة ف ا منزل ، ثم سلوا اهللا لي الوسیلة، فإنھ
ي     الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا تعالى، وأرجو أن أكون أنا ھو، فمن سأل اهللا ل

  ].١٤٠" [الوسیلة حلت علیھ شفاعتي
   

  :عند الدعاء: الموطن السابع من مواطن الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم
سمع رسول اهللا  : رضي اهللا عنھ قال] ١٤١[بید والدلیل على ذلك حدیث فضالة بن ع

صلى اهللا علیھ وسلم رجال یدعو في صالة لم یحمد اهللا ولم یصل على النبي صلى اهللا 
لم   ھ وس ذا  : "علیھ وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا علی ھ أو     " عجل ھ ال ل م دعاه، فق ث

على النبي صلى اهللا  إذا صلى أحدكم فلیبدأ بتحمید ربھ والثناء علیھ ثم یصلي : "لغیره
  ].١٤٢" [علیھ وسلم، ثم یدعو بما شاء

إن الدعاء موقوف بین السماء واألرض  : "وعن عمر بن الخطاب رضي اهللا عند قال
  ].١٤٣" [ال یصعد منھ شيء حتى تصلي على نبیك صلى اهللا علیھ وسلم

   



لم     ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل واطن الص ن م امن م وطن الث ول : الم د دخ  عن
  المسجد وعند الخروج منھ

ھ، أن رسول اهللا لمج      رة رضي اهللا عن ال !لما في الحدیث عن أبي ھری إذا دخل  : "ا ق
ل      لم، ولیق ھ وس ي صلى اهللا علی واب     : أحدكم المسجد فلیسلم على النب ي أب تح ل م اف اللھ

ل      لم ولیق ھ وس ي صلى اهللا علی ي من    : رحمتك، وإذا خرج فلیسلم على النب م أجرن اللھ
  ].١٤٤" [الرجیم الشیطان

ین   ت الحس ة بن ن فاطم رى  ] ١٤٥[وع ة الكب دتھا فاطم ن ج ت] ١٤٦[ع ان : "قال ك
رب : "رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، وقال

ال        لم وق د وس ى محم ك، وإذا خرج صلى عل : اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمت
  ].١٤٧" [فضلك رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب"

ة   ھ         "قال شیخ اإلسالم ابن تیمی أثور عن جد م د دخول المس ھ عن والصالة والسالم علی
  ].١٤٨" [صلى اهللا علیھ وسلم وعن غیر واحد من الصحابة والتابعین

اض   ال القاضي عی جد     : "وق ول المس د دخ الة والسالم عن واطن الص را " ومن م وذك
  ].١٤٩[عددا من اآلثار عن بعض األئمة 

   
  على الصفا والمروة: موطن التاسع من مواطن الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلمال

أن عمر رضي اهللا عنھ ] ١٥٠[لما روى إسماعیل بن إسحاق القاضي بسنده عن نافع 
ول     ا، ویق ى الصفا ثالث ھ        : كان یكبر عل ك ول ھ المل ھ، ل ده ال شریك ل ھ إال اهللا وح ال إل

دعو       الحمد وھو على كل شيء قدر، ثم یصلي  م ی لم، ث ھ وس ي صلى اهللا علی على النب
  ].١٥١[ویطل القیام والدعاء، ثم یفعل على المروة نحو ذلك 

ھ یخطب    : قال] ١٥٢[وعن وھب بن األجدع  سمعت عمر بن الخطاب رضي اهللا عن
ام           د المق ت سبعا ولیصل عن نكم حاجا فلیطف بالبی الناس بمكة یقول إذا قدم الرجل م

ر          ركعتین ثم یستلم الحجر   ت فیكب ا ویستقبل البی وم علیھ دأ بالصفا، فیق م یب األسود، ث
ى      ھ عزوجل، وصالة عل سبع تكبیرات یین كل تكبیرتین حمد اهللا عز وجل وثناء علی

  ].١٥٣[النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ومسألة لنفسھ وعلى المروة مثل ذلك 
   

ل   عند ا: الموطن العاشر من مواطن الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم وم قب جتماع الق
  :تفرقھم

لم    : فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال ھ وس س   : "قال رسول اهللا صلى اهللا علی ا جل م
ان مجلسھم     لم إال ك قوم مجلسا فلم یذكروا اهللا ولم یصلوا على نبیھ صلى اهللا علیھ وس

  ].١٥٥" [یوم القیامة، إن شاء عفا عنھم، وإن شاء أخذھم] ١٥٤[علیھم ترة 
ى     : "د الخدري رضي اهللا عنھ قالوعن أبي سعی ھ عل م یصل فی ما جلس قوم مجلسا ل

  ].١٥٦" [النبي صلى اهللا علیھ وسلم إال كانت علیھم حسرة وإن دخلوا الجنة
ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا من  :  وعن جابرأن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال

وا عل   لم إال تفرق ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل ر ص ة غی ح جیف ن ری تن م " ى أن
]١٥٧.[  
   



  من مواطن الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عند ذكره: الموطن الحادي عشر
و   : "قال ابن القیم ال أب وقد اختلفت في وجوبھا كلما ذكر اسمھ صلى اهللا علیھ وسلم فق

د اهللا الحلیمي   ] ١٥٨[جعفر الطحاوي   و عبی ھ      : وأب ھ صلى اهللا علی تجب الصالة علی
ھ       . ما ذكر اسمھوسلم كل أثم تارك یس بفرض ی ك مستحب، ول ا إن ذل م  . وقال غیرھم ث
ق ال         : فقالت فرقة: اختلفوا ر مطل دة، ألن األم رة واح ر م ي العم ھ ف تجب الصالة علی

یقتضي تكرارا، والماھیة تحصل بمرة، وھذا محكي عن أبي حنیفة ومالك، والثوري، 
  ].١٥٩[واألوزاعي 

  .وھو قول جمھور األمة: برقال القاضي عیاض وابن عبد ال
ول الشافعي     : وقالت فرقة دم، وھو ق بل تجب في كل صالة في تشھدھا األخیر كما تق

  .وأحمد في آخر الروایتین عنھ، وغیرھما
ر     : وقالت فرقة ن جری ول اب ذا ق األمر بالصالة علیھ أمر استحباب ال أمر إیجاب، وھ

صلھ فإنھ إذا رأي األكثرین على وطائفة، وادعى ابن جریر فیھ اإلجماع، وھذا على أ
  .قول، جعلھ إجماعا یجب اتباعھ

  :واحتج الموجبون بحجج
ھ       : الحجة األولى لم أن ھ وس ي صلى اهللا علی حدیث أبي ھریرة رضي اهللا عنھ عن النب

  :قال
رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم یصل علي، ورغم أنف رجل دخل علیھ رمضان ثم "

ف    م أن ھ، ورغ ة        انسلخ قبل أن یغفر ل دخاله الجن م ی ر فل واه الكب ده أب " رجل أدرك عن
]١٦٠.[  

  .دعاء علیھ وذم لھ، وتارك المستحب ال یذم وال یدعى علیھز: ورغم أنفھ
ھ    : الحجة الثانیة لم، أن ھ وس حدیث أبي ھریرة رضي اهللا عنھ، عن النبي صلى اهللا علی

ال  ر فق ا ك   : "صعد المنب ول اهللا، م ھ یارس ل ل ین، فقی ین، آم ین، آم ذا؟ آم نع ھ ت تص ن
آمین، ثم : قال لي جبریل رغم أنف عبد دخل علیھ رمضان ولم یغفر لھ، فقلت: "فقال
ت   : قال ة، فقل دخل الجن ال   : رغم أنفھ عبد أدرك أبویھ أو أحدھما الكبر لم ی م ق ین ث : آم

  ]١٦١" [آمین: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم یصل علیك، فقلت
ھ  : اهللا عنھ قال حدیث أنس بن مالك رضي: الحجة الثالثة قال رسول اهللا صلى اهللا علی

" من ذكرت عنده فلیصل علي، فإنھ من صلى علي مرة صلى اهللا علیھ عشرا: "وسلم
  .وھذا إسناد صحیح واألمر ظاھره الوجوب]. ١٦٢[

ي صلى اهللا   ] ١٦٣[حدیث الحسین بن علي : الحجة الرابعة رضي اهللا عنھما عن النب
  ] .١٦٤" [بخیل من ذكرت عنده فلم یصل عليإن ال: "علیھ وسلم أنھ قال

 -وعن عوف بن مالك األشجعي أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قعد أو قعد أبو ذر
دیثا طویال   لم        -فذكر ح ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ھ ق اس من    "وفی إن أبخل الن

  ].١٦٥" [ذكرت عنده فلم یصل علي
  :بھ من وجھینفإذا ثبت أنھ بخیل فوجھ الداللة : قالوا

ِإنَّ اللََّھ {: أن البخل اسم ذم، وتارك المستحب ال یستحق اسم الذم قال اهللا تعالى: أحدھا
فقرن البخل  ] ١٦٦[} ال ُیِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر الَِّذیَن َیْبَخُلوَن َوَیْأُمُروَن النَّاَس ِباْلُبْخِل



ى أن البخل صفة ذم،    باالختیال والفخر، واآلمر بالبخل، وذم على المجم وع، فدل عل
  ].١٦٧" [وأي داء أدوأ من البخل: "وقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم

م یسم بخیال،      : الثاني ھ ل ھ كل أن البخیل ھو مانع ما وجب علیھ، فمن أدى الواجب علی
  .وإنما البخیل مانع ما یستحق علیھ إعطاؤه وبذلھ

ر ب : الحجة الخامسة ق      أن اهللا سبحانھ وتعالى أم ر المطل ھ، واألم لیم علی الصالة والتس
ا تتكرر       : للتكرار، وال یمكن أن یقال ر المكررة إنم إن األوام ت، ف التكرار ھو كل وق

ى من           ت أول یس وق ا، ول د شروط وأسباب تقتضي تكرارھ في أوقات خاصة، أو عن
ن     دم م ا تق ى لم لم أول ھ وس لى اهللا علی ي ص ر النب رار ذك أمور بتك رار الم ت، فتك وق

  :وص، فھنا ثالث مقدماتالنص
  .أن الصالة مأمور بھا أمرا مطلقا، وھذه معلومة: األولى

ة من         : المقدمة الثانیة اه طائف ھ فنف ف فی ذا مختل رار، وھ أن األمر المطلق یقتضي التك
ة  . الفقھاء واألصولیین  ھ طائف ى        . وأثبت ق عل ق والمعل ر المطل ین األم ة ی ت طائف وفرق

ق  شرط أو وقت، فأثبتت التكرار ف  ق دون المطل ذھب     . ي المعل ي م ة ف وال الثالث واألق
  .أحمد والشافعي، وغیرھما

الى      ھ تع رار كقول ى التك رع عل ر الش ة أوام أن عام رار ب ة التك ذه الطائف : ورجحت ھ
وِلھِ  { ِھ َوَرُس وا ِباللَّ ھ ] ١٦٨[} آِمُن ْلمِ  {وقول ي السِّ وا ِف الى ] ١٦٩[} اْدُخُل ھ تع : وقول
ولَ َأِطیُعوا اللََّھ َوَأِط{ الى  ] ١٧٠[} یُعوا الرَُّس ھ تع ھَ  {: وقول وا اللَّ ھ  ] ١٧١[} َواتَُّق وقول

الى  اةَ {تع وا الزََّك الَة َوآُت وا الصَّ الى] ١٧٢[} َوَأِقیُم ھ تع وا  {: وقول ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی
  ].١٧٤[} َوَخاُفوِن{: وقولھ تعالى] ١٧٣[} اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَُّقوا اللََّھ

ھ ْوِني {: وقول ھ]١٧٥[} َواْخَش ھِ {: ، وقول ُموا ِباللَّ ھ ]١٧٦[} َواْعَتِص : ، وقول
  ].١٧٧[} َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّھ َجِمیعًا{

وذلك في القرآن أكثر من أن یحصر، وإذا كات أوامر اهللا ورسولھ على التكرار حیث 
ذا عرف خطاب اهللا ورسو      م أن ھ م    وردت إال في النادر، عل ر وإن ل ة، واألم لھ لألم

یكن في لفظھ المجرد ما یؤذن بتكرار وال فور فال ریب أنھ في عرف خطاب الشارع 
ك     ن ذل م یك ھ، وإن ل ن خطاب ألوف م ھ والم ى عرف ھ إال عل ل كالم ال یحم رار، ف للتك

ان األمر یقتضي الوجوب، والنھي  : مفھوما من أصل الوضع في اللغة، وھذا كما قلنا
فإن ھذا معلوم من خطاب الشارع وإن كان ال تعرض لصحة المنھي   یقتضي الفساد،

ة یقتضي            د من األم ذا خطاب الشارع لواح ة، وك وال لفساده في أصل موضوع اللغ
ة ال            ظ لغ ان موضوع اللف ھ، وإن ك ھ وألمثال اوال ل ظ متن معرفة الخاص أن یكون اللف

ھ    ذا   یقتضي ذلك، فإن ھذا لغة صاحب الشرع وعرفھ في مصادر كالم وارده، وھ وم
ذا            اره وشروطھ، وھك اس واعتب حة القی م ص ل أن یعل ھ قب معلوم باالضطرار من دین
ي عرف الشارع وعادة      الفرق یین اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائھ لغة، ویین اقتضائھ ف

  .خطابھ
ة  ة الثالث ى   : المقدم ت، وأول بب أو وق رر إال بس ھ ال یتك ھ، فإن أمور ب رر الم ھ إذا تك أن

رغم أوف من     األسباب المق اره ب لم، إلخب تضیة لتكراره ذكر اسمھ صلى اهللا علیھ وس
  .ذكر عنده فلم یصل علیھ، ولإلسجال علیھ بالبخل وإعطائھ اسمھ



اره       : قالوا ب إخب ھ عق ؤمنین بالصالة علی اده الم ومما یؤید ذلك أن اهللا سبحانھ أمر عب
ذا   بل في ص . لھم بأنھ ومالئكتھ یصلون علیھ، لم یكن مرة وانقطعت الة متكررة، ولھ

ي    ا ف ذكرھا مبینا بھا فضلھ وشرفھ وعلو منزلتھ عنده، ثم أمر المؤمنین بھا، فتكرارھ
  .حقھم أحق وآكد ألجل األمر

ادة    : قالوا ة والزی وألن اهللا أكد السالم بالمصدر الذي ھو التسلیم، وھذا یقتضي المبالغ
  .في كمیتھ، وذلك بالتكرار

و      وألن لفظ الفعل المأم: قالوا ر وھ ى التكثی دل عل ھ ی لم  "ور ب إن  " صلى وس ل "ف " فعَّ
المشدد، یدل على تكرار الفعل، كقولك كّسر الخبرز وقطَّع اللحم، وعّلم الخیر، وشّدد 

  .في كذا، ونحوه
الوا ادھم  : ق یمھم وإرش ة، وتعل ى األم انھ إل ل إحس ي مقاب ھ ف الة علی ر بالص وألن األم

ة الدنیا واآلخرة، ومعلوم أن مقابلة مثل ھذا وھدایتھم، وما حصل لھم ببركتھ من سعاد
ھ         د علی و صلى العب ل ل ر، ب ي العم النفع العظیم ال یحصل بالصالة علیھ مرة واحدة ف
ة      ذه النعم كر ھ ابط ش ل ض ھ، فجع ا لنعمت ھ وال مؤدی ا لحق ن موفی م یك ھ ل دد أنفاس بع

  .بالصالة علیھ عند ذكر اسمھ صلى اهللا علیھ وسلم
د      ولھذا أشار ا: قالوا ھ عن م یصل علی لنبي صلى اهللا علیھ وسلم إلى ذلك بتسمیتھ من ل

ر    ذا الخی ھ ھ ھ ب ل ل یم، وحص ان العظ د اإلحس ى العب ن إل ن أحس یال، ألن م ره بخ ذك
ك   الجسیم، ثم یذكر عنده وال یثني علیھ وال یبالغ في حمده ومدحھ وتمجیده، ویبدي ذل

ھ،     اع بشكره وحق ورا      ویعیده، ویعتذر من التقصیر في القی ا كف اس بخیال لئیم ده الن ع
بعض      وقین بعضھم ل فكیف بمن أدنى إحسانھ إلى العبد یزید على أعظم إحسان المخل
ذي ال    الذي بإحسانھ حصل للعبد خیر الدنیا واآلخرة، ونجا من شر الدنیا واآلخرة، ال
نعم          ذا الم یس ھ وم بشكره، أل تتصور القلوب حقیقة نعمتھ وإحسانھ، فضال عن أن تق

ین       المحس ر ب ده ومدحھ إذا ذك ي حم ن أحق بأن یعظم ویثنى علیھ، ویستفرغ الوسع ف
  .المأل، فال أقل من أن یصلى علیھ مرة إذا ذكر اسمھ صلى اهللا علیھ وسلم

الوا ھ   : ق ق أنف و أن یلص ھ، وھ رغم أنف لم ب ھ وس لى اهللا علی ي ص ھ النب ا علی ذا دع ولھ
م یصل    ھ اهللا ویلصق     بالرغام وھو التراب، ألنھ لما ذكر عنده فل ھ استحق أن یذل علی

  .أنفھ بالتراب
الوا ھم     : ق دعاء بعض نھم ك ول بی اء الرس وا دع ة أن یجعل ى األم بحانھ نھ وألن اهللا س

ھ برسول        ل یدعون بعضا، فال یسمونھ إذا خاطبوه باسمھ، كما یسمى بعضھم بعضا ب
یخص باقتران  اهللا ونبي اهللا، وھذا من تمام تعزیره وتوقیره وتعظیمھ، فھكذا ینبغي أن

ھ              ر بدعائ ان األم ا ك ره، كم ر غی ین ذك ھ وب ا بین ك فرق ھ، لیكون ذل اسمھ بالصالة علی
ره ال تجب الصالة              د ذك ان عن و ك ره، فل ین خطاب غی ھ وی ا بین ي فرق بالرسول والنب
ى             ا عل ة، وأم ي اآلی د التفسیرین ف ى أح ذا عل ك، ھ ي ذل ره ف علیھ كان ذكره كذكر غی

ؤخروا     التفسیر اآلخر وھو أن ال دعاء بعضكم بعضا فت معنى ال تجعلوا دعاءه إیاكم ك
ھ إذا            ادروا إلی ض ولكن ب ة بع ا بعضكم إجاب ؤخر بھ ي ی ل الت اإلجابة باالعتذار والعل
دعاكم بسرعة اإلجابة ومعاجلة الطاعة حتى لم یجعل اشتغالھم بالصالة عذرا لھم في 

م تكن الص         إذا ل ھ ف ى طاعت ادرة إل ھ والمب ذرا     التخلف عن إجابت ا شغل ع ي فیھ الة الت



ون    ذا یك ى ھ ذار؟ فعل باب واألع ن األس ا م ا دونھ ف م ھ فكی أخیر إجابت ا ت تباح بھ یس
  .المصدر مضافا إلى الفاعل، وعلى القول األول یكون مضافا إلى المفعول

ولین  -وقد یقال ى فاعل وال         -وھو أحسن من الق م یضف إضافتھ إل ا ل در ھن إن المص
اف  یف إض ا أض ول، وإنم ى مفع ون المعن ة، ویك ماء المحض دعاء : ة األس وا ال ال تجعل

ا،       رین مع یعم األم ذا ف ى ھ المتعلق بالرسول المضاف إلیھ كدعاء بعضكم بعضا، وعل
ویكون النھي عن دعائھم لھ باسمھ كما یدعو بعضھم بعضا، وعن تأخیر إجابتھ صلى 

خطابھ ودعائھم إیاه  اهللا علیھ وسلم، وعلى كل تقدیر فكما أمر اهللا سبحانھ أن یمیز في
ر اسمھ       د ذك ھ عن قیاما لألمة بما یجب علیھ من تعظیمھ وإجاللھ فتمییزه بالصالة علی

  .من تمام ھذا المقصود
ھ خطىء     "وقد أخبر النبي صلى اهللا علیھ وسلم : قالوا م یصل علی أن من ذكر عنده فل

م یكن تا   ] ١٧٨" [طریق الجنة ره ل ا   فلوال أن الصالة علیھ واجبة عند ذك ا مخطئ ركھ
ة  الوا . لطریق الجن م           : ق ده فل ر عن لم أو ذك ھ وس ي صلى اهللا علی ر النب وأیضا فمن ذك

  .یصل علیھ فقد جفاه، وال یجوز لمسلم جفاؤه صلى اهللا علیھ وسلم
ال  : فالدلیل على المقدمة األولى ادة، ق ھ     : ما روي عن قت ال رسول اهللا صلى اهللا علی ق

  ] ١٧٩" [جل فال یصلي عليمن الجفاء أن أذكر عند الر: "وسلم
دمت من            د تق ھ أصول وشواھد ق ھ، ولكن ل م نحتج ب ولو تركنا وھذا المرسل وحده ل
ذا من      الرغم، وھ ھ ب تسمیة تارك الصالة علیھ عند ذكره بخیال وشحیحا، والدعاء علی

  .مرجبات جفائھ
ة  ى ا       : والدلیل على المقدمة الثانی ھ عل دیم محبت ھ، وتق ال حب اف لكم اءه من نفس  أن جف ل

واألھل والمال، وأنھ أولى بالمؤمن من نفسھ فإن العبد ال یؤمن حتى یكون رسول اهللا  
ت       ا ثب ین، كم اس أجمع ده والن صلى اهللا علیھ وسلم أحب إلیھ من نفسھ ومن ولده ووال

ال   ھ ق ل        : عن عمر رضي اهللا تعالى عنھ أن ي من ك ت أحب أل ا رسول اهللا، واهللا ألن ی
ال  ك من نفسك        ال: "شيء إال من نفسي، ق ى أكون أحب إلی ر حت ا عم ال "  ی واهللا  : ق ف

حیح     ] ١٨٠" [اآلن یا عمر: "ألنت اآلن أحب إلي من نفسي، قال ي الص ھ ف ت عن وثب
ال ھ ق ین : "أن اس أجمع ده والن ده ووال ن ول ھ م ب إلی ون أح ى أك دكم حت ؤمن أح " ال ی

ة إج    ] ١٨١[ ا محب ة إم الل وتعظیم،  فذكر ھذا الحدیث أنواع المحبة الثالثة فإن المحب
ة ألجل اإلحسان        ا محب د، وإم ة الول كمحبة الوالد، وإما محبة تحنن وود ولطف كمحب
ب          ون ح ى یك د حت ؤمن العب ا، وال ی ھم بعض اس بعض ة الن ال، كمحب فات الكم وص

  .الرسول صلى اهللا علیھ وسلم عنده أشد من ھذه المحاب كلھا
  ومعلوم أن جفاءه صلى اهللا علیھ وسلم ینافي ذلك 

الو وقیر          : اق یم والت الل والتعظ ن اإلج ا م ت توابعھ ا، وكان ھ فرض ت محبت ا كان فلم
ت الصالة         ي نفسھ فرضا، كان ث یق والطاعة والتقدیم على النفس، وإیثاره بنفسھ بحی

  .علیھ صلى اهللا علیھ وسلم إذا ذكر من لوازم ھذه األحبیة وتمامھا
ھ  : قالوا ى     وإذا ثبت بھذه الوجوه وغیوھا وجوب الصالة علی لم عل ھ وس صلى اهللا علی

ر    جدة إذا أم من ذكر عنده، فوجوبھا على الذاكر نفسھ أولى، ونظیر ھذا أن سامع الس
  .بالسجود إما وجوبا أو استحبابا، فوجوبھا على التالي أولى، واهللا أعلم

  :الدلیل على قولنا من وجوه: قال نفاة الوجوب



ھ أن السلف     : أحدھا ب فی ذي ال ری م یكن       أن من المعلوم ال دوة ل م الق ذین ھ الصالح ال
ي      ذا ف مھ، وھ ھ باس الة علی رن الص لم یق ھ وس لى اهللا علی ي ص ر النب ا ذك دھم كلم أح
خطابھم للنبي صلى اهللا علیھ وسلم أكثر من أن یذكر فإنھم كانوا یقولون یارسول اهللا، 

دھم      ول أح ان یق ا ك ك  "مقتصرین على ذلك وربم ث    " صلى اهللا علی ي األحادی ذا ف وھ
  .كثیر، فلو كانت الصالة علیھ واجبة عند ذكره ألنكر علیھم تركھا ظاھر
اني ات،   : الث ر الواجب ن أظھ ذا م ان ھ ر لك ا ذك ة كلم ت واجب و كان ھ ل الة علی أن الص

  .ولبینھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم ألمتھ بیانا یقطع العذر وتقوم بھ الحجة
ابعین     : الثالث حابة وال الت د من الص ول، وال     أنھ ال یعرف عن أح ذا الق ابعیھم ھ وال ت

على أن الصالة علیھ  -بل قد حكى اإلجماع  –یعرف أحد منھم قال بھ، وأكثر الفقھاء 
صلى اهللا علیھ وسلم لیست من فروض الصالة، وقد نسب القول بوجوبھا إلى الشذوذ 

  .ومخالفة اإلجماع السابق، فكیف تحب خارج الصالة
ھ      : الرابع ت الصالة علی و وجب ھ ل ول       أن ؤذن أن یق ى الم ا، لوجب عل ره دائم د ذك : عن

  .أشھد أن محمدا رسول اهللا، وھذا ال یشرع لھ في األذان على أن یجب علیھ
ھ          : الخامس ھ صلى اهللا علی ھ أن یصلي علی داء وأجاب ى من سمع الن أنھ كان یجب عل

دا رسول اهللا     "وسلم، اقتصاره على قولھ  ھ إال اهللا وأشھد أن محم إن ف " أشھد أن ال إل
  .ھذا مثل ما قال المؤذن

ھ  : السادس ده ورسولھ    "أن التشھد األول ینتھي عند قول دا عب ا،  " وأشھد أن محم اتفاق
ى            ھ، عل ھ فی ى آل لم وعل ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب واختلف ھل یشرع أن یصلي عل

  :ثالثة أقوال
  .ال یشرع ذلك إال في األخیر: أحدھا•        
  .یشرع: والثاني•        

تشرع الصالة علیھ خاصة دون آلھ، ولم یقل أحد بوجوبھا في األول : والثالث     •   
  .عند ذكر النبي صلى اهللا علیھ وسلم

ول أشھد أن       : السابع م یحتج أن یق أن المسلم إذا دخل في اإلسالم بتلفظھ بالشھادتین ل
  .محمدا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

د وغیرھما ال یحتاج أن یصلي على النبي صلى  أن الخطب في الجمع واألعیا: الثامن
ھ       ره لوجب علی د ذك ھ عن اهللا علیھ وسلم في نفس الشھد، ولو كانت الصالة واجبة علی
الة ال         ك الص إن تل ة ف ي الخطب ھ ف الة علی ي الص ال تكف ھادة، وال یق ا بالش أن یقرنھ

: قولونتنعطف على ذكر اسمھ عند الشھادة، وال سیما مع طول الفصل، والموجبون ی
  .تجب الصالة علیھ كلما ذكر ومعلوم أن ذكره ثانیا غیر ذكره أوال

ر اسمھ       : التاسع ر ذك ا م ارئ كلم ى الق أنھ لو وجبت الصالة علیھ كلما ذكر لوجب عل
ي الصالة أو       ان ف أن یصلي علیھ، ویقطع لذلك قراءتھ لیؤدي ھذا الواجب، وسواء ك

ل        ھ وس ھ صلى اهللا علی إن الصالة علی ا، ف د      خارجھ م ال تبطل الصالة، وھي واجب ق
ھ     وم ب ابعون أق حابة والت ان الص ا لك ان واجب و ك ك ل وم أن ذل زم أداؤه، ومعل ین فل تع

  .وأسرع إلى أدائھ وترك إھمالھ
أنھ لو وجبت الصالة علیھ كلما ذكر لوجب الثناء على اهللا عز وجل كلما ذكر : العاشر

ھ      ر اسم اهللا أن یقرن ھ اسمھ، فكان یجب على من ذك الى  : "بقول عز  "أو " سبحانھ وتع



ھ  "أو " تبارك وتعالى"أو " وجل ت عظمت ده  "أو " جل الى ج ان     " تع ل ك ك، ب ونحو ذل
لھ         ابع لتعظیم مرس ھ ت ھ وطاعت ھ ومحبت ذلك أولى وأحرى فإن تعظیم الرسول وإجالل
یم        ة والتعظ ة والطاع ت المحب ال أن تثب ھ، فمح ھ وطاعت ھ ومحبت بحانھ وإجالل س

ة   واإلجالل للرسول  ا لمحب صلى اهللا علیھ وسلم دون مرسلھ، بل انما یثبت ذلك لھ تبع
د          ت طاعة الرسول طاعة هللا، فمن یطع الرسول فق اهللا وتعظیمھ وإجاللھ، ولھذا كان

ة هللا    ھ مبایع اع اهللا، ومبایعت ْوَق       {أط ِھ َف ُد اللَّ َھ َی اِیُعوَن اللَّ ا ُیَب َك ِإنََّم ِذیَن ُیَباِیُعوَن ِإنَّ الَّ
ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّھ َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكُم {: ومحبتھ محبة هللا قال تعالى] ١٨٢[} ْمَأْیِدیِھ
داعي     ]١٨٣[} اللَُّھ ده ال ھ رسولھ وعب ، وتعظیمھ تعظیم للھھ، ونصرتھ نصرة هللا، فإن

ال      ف یق ھ، فكی ده ال شریك ل  إلیھ وإلى طاعتھ ومحبتھ وإجاللھ، وتعظیمھ وعبادتھ وح
اء     ب الثن دم، وال یج ا تق یم كم اء وتعظ ي ثن مھ، وھ ر اس ا ذك ھ كلم الة علی ب الص تج

  .والتعظیم للخالق سبحانھ وتعالى كلما ذكر اسمھ؟ ھذا محال من القول
محمد رسول اهللا، أو : إال قولھ] ١٨٤[لو جلس إنسان لیس لھ ھجیرى : الحادي عشرة

ك السامعین    اللھم صل على محمد، وبشر كثیر یسمعونھ، فإن قلت ل أولئ م تجب على ك
أن یكون ھجیراھم الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم، ولو طال المجلس ما طال، كان 
ارئھم، ودراسة دارسھم، وكالم صاحب الحاجة            راءة ق ا لق ذلك حرجا ومشقة وترك
یھم الصالة           تم ال تحب عل ره، وإن قل رآن وغی ھ الق م، وتعلیم ي العل منھم، ومذاكرتھ ف

تم علیھ في  ا       : ھذه الحال، نقضتم مذھبكم، وإن قل ان تحكم ر، ك رة أو أكث ھ م تجب علی
  .بال دلیل مع أنھ مبطل لقولكم

ر اني عش ب،   : الث ال ری ھ ب الة علی ن الص ب م رض وأوج الة أف ھ بالرس ھادة ل أن الش
ف            ر اسمھ، فكی ا ذك ت ال تجب كلم إذا كان ا، ف ي اإلسالم إال بھ ومعلوم أنھ ال یدخل ف

ھ كلما ذكر اسمھ، ولیصر من الواجبات بعد كلمة االخالص أفرض  تحب الصالة علی
ان               د اإلیم ذكر العب ر اسمھ ت د ذك ا عن ھ بوجوبھ ر ل ى أق ھ بالرسالة، فمت من الشھادة ل
د رسول اهللا،    وموجبات ھذه الشھادة فكان یجب على كل من ذكر اسمھ أن یقول محم

  .سمھووجوب ذلك أظھر بكثیر من وجوب الصالة علیھ كلما ذكر ا
ا، بعضھا ضعیف     ولكل فرقة من ھاتین الفرقتین أجوبة عن حجج الفرقة المنازعة لھ
ریقین، واهللا   ج الف ل حج ن تأم ك لم ر ذل وي، ویظھ ھا ق ل، وبعض ھا محتم دا وبعض ج

  ].١٨٥" [سبحانھ وتعالى أعلم بالصواب
   

  من مواطن الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم یوم الجمعة: الموطن الثاني عشر
ن أوس فع ال] ١٨٦[ن أوس ب لم  : ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ل "ق ن أفض م

ي    اكثروا عل أیامكم یوم الجمعة فیھ خلق آدم، وفیھ قبض، وفیھ النفخة وفیھ الصعقة، ف
  ".من الصالة فیھ، فإن صالتكم معروضة علي

د أرمت؟    : قالوا ك صالتنا وق ت    -یا رسول اهللا كیف تعرض علی د بلی ي وق ال  -یعن : فق
  ] ١٨٧" [إن اهللا عز وجل حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبیاء"

وم   : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال ر ی خی
ات         ھ م ھ، وفی ب علی ھ تی ھ أھبط، وفی طلعت فیھ الشمس یوم الجمعة، فیھ خلق آدم وفی

یوم الجمعة، من حین تصبح   ] ١٨٨[وفیھ تقوم الساعة، وما من دابة إال ھي مصیخة 



د     حتى تطلع الشمس، شفقا من الساعة، إال الجن واالنس، وفیھا ساعة ال یصادفھا عب
  ].١٨٩" [مسلم وھو یصلي، یسأل اهللا شیئا إال أعطاه اهللا إیاه

یم ن الق ال اب ل   : "ق ى مث ن أوس، دال عل دیث أوس ب د لح حیح مؤی دیث الص ذا الح فھ
  ].١٩٠" [معناه

در  ال   وعن أبي ال ھ ق لم     : "داء رضي اهللا عن ھ وس ال رسول صلى اهللا علی روا  : "ق أكث
ّي       دا ال یصلي عل ة، وإن أح الصالة علي یوم الجمعة، فإنھ یوم مشھود تشھده المالئك

ال    : قال" إال عرضت علي صالتھ حتى یفرغ منھا د الموت؟ ق ت بع إن اهللا حرم  : "قل
  ].١٩١" [رزقفنبي اهللا حي ی" على األرض أن تأكل أجساد األنبیاء

لم  : قال] ١٩٢[وعن أبي أمامة  ھ وس ي من    : "قال رسول اهللا صلى اهللا علی روا عل أكث
ان    الصالة في كل یوم جمعة، فإن صالة أمتى تعرض علي في كل یوم جمعة، فمن ك

  ].١٩٣" [أكثرھم صالة كان أقربھم مني منزلة
لم : وعن أنس رضي اهللا عنھ قال روا الصالة   " :قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس أكث

ال  ى األرض من    : على یوم الجمعة، فإنھ أتاني جبریل آنفا من ربھ عز وجل فق ا عل م
ھ عشرا        ي علی ا ومالئكت دة إال صلیت أن رة واح ھ  ]. ١٩٤" [مسلم یصلي علیك م وعن

لم      : رضي اهللا عنھ قال ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی وم     "ق ي ی روا الصالة عل أكث
  ].١٩٥" [علي الجمعة فإن صالتكم تعرض

  ] ١٩٦" [ھذان وإن كانا ضعیفین فیصلحان لالستشھاد: "قال ابن القیم
لم    ھ وس لى اهللا علی ي ص ن النب ھ ع ي اهللا عن ھ رض وم  : "وعن ي ی الة عل روا الص أكث

ي     ] ١٩٧" [الجمعة ى النب ار الصالة عل وكان الصحابة رضي اهللا عنھم یستحبون إكث
قال لي ابن مسعود : قال] ١٩٨[بن وھب  وعن زید. صلى اهللا علیھ وسلم یوم الجمعة

ة  -یا زید بن وھب ال تدع: "رضي اهللا عنھ ي     -إذا كان یوم الجمع ى النب أن تصلي عل
  ].١٩٩" [اللھم صل على محمد النبي األمي: صلى اهللا علیھ وسلم ألف مرة تقول

ال            لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ھ، عن النب ي مسعود األنصاري رضي اهللا عن : وعن أب
ة إال   أكث" وم الجمع ي ی لي عل د یص یس أح ھ ل ة، فإن وم الجمع الة ی ن الص ي م روا عل

  ].٢٠٠" [عرضت علي صالتھ
ال      ] ٢٠١[وفي مراسیل الحسن    لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی روا الصالة   : "عن النب أكث

  ].٢٠٢" [علي یوم الجمعة فإنھا تعرض علي
ب     ھ كت ز أن د العزی وم الجمع    : "وعن عمر بن عب م ی م    أن انشروا العل ة العل إن غائل ة ف

  ].٢٠٣" [النسیان، وأكثروا الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم یوم الجمعة
  ]٢٠٤[وھناك مواطن أخرى غیر ما ذكرنا ذكرھا ابن القیم في كتابھ جالء األفھام 

ي الصالت والبشر ممن          ادي ف روز أب دیع، والفی ول الب وكذلك السخاوي في كتابھ الق
  .جع إلیھا، وحسبي أني أشرت ألشھرھاأراد االستزادة فلیر

   
  .فضل الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم: المطلب الرابع

إن طلب الصالة من اهللا على رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم ھو من أجل : "قال ابن القیم
ي فضلھا        ] ٢٠٥" [أدعیة العبد وأنفعھا لھ في دنیاه وآخرتھ ا جاء ف ك م ى ذل دلك عل ی

  .من األحادیث



من صلى   : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال
  ].٢٠٦[رواه مسلم " على واحدة صلى علیھ عشرا

ھ           ي صلى اهللا علی ھ سمع النب ا أن ن العاص رضي اهللا عنھم وعن عبد اهللا بن عمرو ب
ھ          : " وسلم یقول ي فإن م صلوا عل ول ث ا یق ل م وا مث ؤذن فقول من صلى   إذا سمعتم الم

ة ال      ي الجن ة ف ا منزل علي صالة صلى اهللا علیھ بھا عشرا ثم سلوا اهللا لي الوسیلة فإنھ
ھ               ت ل ي الوسیلة حل ا ھو فمن سأل ل اد اهللا وأرجو أن أكون أن د من عب تنبغي إال لعب

  ].٢٠٧[رواه مسلم " الشفاعة
ر الصالة    : "قلت: وعن أبي بن كعب رضي اهللا عنھ قال ي أكث ك،  یارسول اهللا، إن علی

ت ". ما شئت: "فكم أجعل لك من صالتي؟ قال ال  : قل ع؟ ق ا شئت، وإن زدت   : "الرب م
ال : قلت. فھو خیر ر    : "النصف؟ ق و خی ا شئت، وإن زدت فھ ت ". م ال  : قل ین؟ ق : الثلث

ر " ت ".ما شئت وإن زدت فھو خی ال     : قل ا؟ ق ك صالتي كلھ ل ل ي ھمك   : "أجع إذا تكف
  ]٢٠٨" [ویغفر لك ذنبك

قال رسول اهللا : قال] ٢٠٩[عن یعقوب بن زید بن طلحة التیمي وللحدیث طریق آخر 
ال    : "صلى اهللا علیھ وسلم ي فق اني آت من رب ك صالة إال       : أت د یصلي علی ا من عب م

ك؟    : فقام إلیھ رجل فقال" صلى اهللا علیھ بھا عشرا یارسول اهللا أجعل نصف دعائي ل
ال ئت: "ق ال" إن ش ال  : ق ك؟ ق ائي ل ي دع ل ثلث ال" ئتإن ش: "أال أجع ل : ق أال أجع

  ] ٢١٠" [إذن یكفیك اهللا ھم الدنیا وھم اآلخرة: "دعائي كلھ؟ قال
ال        لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ھ أن النب من ذكرت   : "وعن أنس بن مالك رضي اهللا عن

  ].٢١١" [عنده فلیصل علي ومن صلى علي مرة صلى اهللا علیھ عشرا
ھ ع      "وفي روایة  دة صلى اهللا علی ي صالة واح ھ     من صلى عل شر صلوات وحط عن

  ].٢١٢" [عشر خطیئات
ھ           "وفي روایة  ھ عشر صلوات وحط عن دة صلى اهللا علی ي صالة واح من صّلى عل

  ].٢١٣" [عشر سیئات، ورفعھ بھا عشر درجات
خرج النبي صلى اهللا علیھ وسلم یتبرز، فلم یجد أحدا یتبعھ فھرع عمر : " وفي روایة

ى    فوجده ساجدا -یعني إداوة -فاتبعھ بمطھرة س وراءه حت في شربة، فتنحى عمر فجل
ل     : "فقال: رفع رأسھ قال ي إن جبری ت عن أحسنت یا عمر حین وجدتني ساجدا فتنحی

ھ عشر        : علیھ السالم أتاني فقال ھ عشرا، ورفع دة صلى اهللا علی ك واح من صلى علی
  ].٢١٤" [درجات

ال      ن الخطاب ق ر ب ھ     : "وأخرج ھذا الحدیث عن عم ي صلى اهللا علی لم  خرج النب وس
یتبرز، فاتبعتھ بإداوة، فوجدتھ قد فرغ، ووجدتھ ساجدا هللا في شربة، فتنحیت عنھ فلما 

ال   : "فرغ، رفع رأسھ فقال اني فق ل أت من  : أحسنت یا عمر حین تنحیت عني إن جبری
  ].٢١٥" [صلى علیك صالة صلى اهللا علیھ عشرا ورفعھ عشر درجات

ي صلى اهللا علیھ وسلم وھو ساجد  أتیت النب: قال] ٢١٦[وعن عبد الرحمن بن عوف 
ك  : أتاني جبریل قال: "فأطال السجود قال من صلى علیك صلیت علیھ، ومن سلم علی

  ].٢١٧" [سلمت علیھ، فسجدت هللا شكرا
ر    " وفي روایة  ار خمسة نف كان ال یفارق فيء النبي صلى اهللا علیھ وسلم باللیل والنھ

فجئت فوجدتھ قد خرج فتبعتھ، فدخل : من أصحابھ أو أربعة لما ینوبھ من حوائجھ قال



ت        ] ٢١٨[حائطا من حیطان األسواف    ا، فحزن وبكی جدة أطال فیھ جد س فصلى فس
ال     : فقلت بض اهللا روحھ، ق د ق لم ق ع رأسھ،   : ألرى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس فرف

ال  دعاني، فق ھ، ف ت ل ت: وتراءی ك؟ قل ا   : مال ت فیھ جدة أطل جدت س ول اهللا س ا رس ی
  .ألرى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قد قبض اهللا روحھ: ، وقلتفحزنت، وبكیت

ب   : "قال ھذه سجدة سجدتھا شكرا لربي فیما آتاني في أمتي، من صلى علي صالة كت
  ].٢١٩" [اهللا لھ عشر حسنات

إني سجدت ھذه السجدة شكرا هللا عز وجل في أبالني في أمتي، فإنھ من  "وفي روایة 
  ].٢٢٠" [یھ بھا عشراصلى علي صالة صلى اهللا عل

أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خرج علیھم یوما یعرفون البشر  "وعن أبي طلحة 
ال . إنا نعرف اآلن في وجھك البشر یا رسول اهللا: في وجھھ فقالوا اني اآلن   : ق أجل أت

ر       ھ عش ا اهللا علی ي إال ردھ ن أمت د م ي أح لي عل ن یص ھ ل أخبرني أن ي ف ن رب آت م
  ].٢٢١" [أمثالھا

ة    ي روای ھ          "وف ي وجھ رى ف ا والبشر ی لم جاء یوم ھ وس أن رسول اهللا صلى اهللا علی
ال    : فقالوا راه، ق م نكن ن ك     : یا رسول اهللا إنا نرى في وجھك بشرا ل اني مل ھ أت أجل إن

فقال یا محمد إن ربك یقول أما یرضیك أال یصلي علیك أحد من أمتك إال صلیت علیھ 
  ].٢٢٢" [ھ عشراعشرا، وال سلم علیك إال سلمت علی

ھ     "وفي روایة  ي وجھ رى ف نفس ی أصبح رسول هللا صلى اهللا علیھ وسلم یوما طیب ال
ي وجھك البشر       : قالوا. البشر رى ف نفس ی ب ال وم طی ال . یا رسول اهللا أصبحت الی : ق

ھ        : أجل أتاني آت من ربي عز وجل فقال ب اهللا ل ك صالة كت ك من أمت من صلى علی
ھ عشر    ا       بھا عشر حسنات ومحا عن ھ مثلھ ھ عشر درجات ورد علی ع ل " سیئات ورف

]٢٢٣.[  
لم     : قال] ٢٢٤[وعن أبي بردة بن نیار  ھ وس من صلى   "قال رسول هللا صلى اهللا علی

ا       ھ بھ ا عشر صلوات، ورفع علي من أمتي صالة مخلصا من قلبھ، صلى اهللا علیھ بھ
  ].٢٢٥" [عشر دارجات، كتب لھ بھا عشر حسنات ومحا عنھ عشر سیئات

ن فض ال وع ھ ق ي اهللا عن د رض ن عبی لم  : "الة ب ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص مع رس س
ال        لم فق ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب رجال یدعو في صالتھ لم یمجد اهللا، ولم یصل عل

  "عجل ھذا: رسول اهللا لجمحا
م یصلي         : "ثم دعاه فقال لھ أو لغیره ھ ث اء علی د اهللا والثن دأ بتمجی دكم فلیب إذا صلى أح

  ].٢٢٦" [عو بما شاءعلي، ثم ید
سمع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم رجال یدعو في صالتھ لم یمجد اهللا : "وفي روایة

لم        ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس لم فق ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب ل عل م یص ول
لم وسمع رسول اهللا         " عجلت أیھا المصلي" ھ وس م رسول اهللا صلى اهللا علی م علمھ ث

ھ    صلى اهللا علیھ وسل ي صلى اهللا علی م رجال یصلي فمجد اهللا وحمده وصلى على النب
  ].٢٢٧" [ادع تجب وسل تعط"وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

إن "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ قال
  ] ٢٢٨" [أولى الناس بي یوم القیامة أكثرھم علي صالة



ل ھ     فالمتأم لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل ل الص م فض رف عظ ث یع ذه األحادی ي ھ ف
ددا   . وسلم ام ع وقد ذكر ابن القیم رحمھ اهللا في الباب الرابع من كتابھ القیم جالء األفھ

  :من الفوائد والثمرات الحاصلة بالصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم أنتقى منھا ما یلي
  .عالىامتثال أمر اهللا ت: الفائدة األولى

موافقتھ سبحانھ في الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم، وإن اختلفت الصالتان، : الثانیة
  .فصالتنا علیھ دعاء وسؤال، وصالة اهللا تعالى علیھ ثناء وتشریف

  .موافقة مالئكتھ فیھا: الثالثة
  .حصول عشر صلوات من اهللا على المصلي مرة: الرابعة

  .أنھ یرفع عشر درجات: الخامسة
  .أنھ یكتب لھ عشر حسنات: ادسةالس

  .أنھ یمحي عنھ عشر سیئات: السابعة
ة  د رب        : الثامن ى عن دعاء إل اعد ال ھ، فھي تص دمھا أمام ھ إذا ق ة دعائ ى إجاب ھ یرج أن

  .العالمین
  .أنھا سبب لشفاعتھ صلى اهللا علیھ وسلم إذا قرنھا بسؤال الوسیلة لھ: التاسعة
  .أنھا سبب لغفران الذنوب: العاشرة

  .أنھا سبب لكفایة اهللا العبد ما أھمھ: ادیة عشرةالح
  .أنھا سبب لقرب العبد منھ صلى اهللا علیھ وسلم یوم القیامة: الثانیة عشرة

رة ة عش ا    : الثالث لم وزیادتھ ھ وس لى اهللا علی ول ص ھ للرس دوام محبت بب ل ا س أنھ
ا      د كلم ھ، ألن العب تم إال ب ذي ال ی ر من    وتضاعفھا، وذلك عقد من عقود اإلیمان ال أكث

ھ،    ة لحب ھ الجالب نھ ومعانی ار محاس ھ، واستحض ي قلب اره ف وب، واستحض ر المحب ذك
ره   تضاعف حبھ لھ وتزاید شوقھ إلیھ، واستولى على جمیع قلبھ، وإذا أعرض عن ذك
ة             ین المحب من رؤی ر لع ھ، وال شيء أق ھ من قلب ص حب ھ، نق وإحضار محاسنھ بقلب

ھ جرى لسانھ     محبوبھ، وال أقر لقلبھ من ذكره وإحضار محاسنھ فإذا قوي ھذا في قلب
ادة الحب         ك ونقصانھ بحسب زی ادة ذل بمدحھ والثناء علیھ وذكر محاسنھ، وتكون زی

ان  . ونقصانھ في قلبھ، والحس شاھد بذلك فقلب المؤمن توحید اهللا وذكر رسولھ مكتوب
ذك          ة، فال دوام المحب ذكر سبب ل ة ودوام ال ا محو وال إزال ب  فیھ ال یتطرق إلیھم ر للقل

  ...كالماء للزرع، بل كالماء للسمك، ال حیاة لھ إال بھ
رة  ة عش ا إذا  : الرابع د، فإنھ ھ للعب بب لمحبت لم س ھ وس لى اهللا علی ھ ص الة علی أن الص

ھ       و للمصلى علی ھ ھ كانت سببا لزیادة محبة المصلي علیھ لھ، فكذلك ھي سبب لمحبت
  .صلى اهللا علیھ وسلم

رة ة عش بب لھدا: الخامس ا س ھ     أنھ الة علی ر الص ا أكث ھ كلم ھ، فإن اة قلب د وحی ة العب ی
ره             ھ معارضة لشيء من أوام ي قلب ى ف ى أللق ھ، حت ى قلب ھ عل وذكره، استولت محبت
زال       ھ ال ی ي قلب ا مسطورا ف والشك في شيء مما جاء بھ، بل یصیر ما جاء بھ مكتوب

كلما ازداد في یقرؤه على تعاقب أحوالھ، ویقتبس الھدى والفالح وأنواع العلوم منھ، و
  .ذلك بصیرة وقوة ومعرفة ازدادت صالتھ علیھ صلى اهللا علیھ وسلم

م  ھ، خالف صالة          -ولھذا كانا صالة أھل العل ھ علی ین ل ھ المتبع ارفین بسنتھ وھدی الع
  .العوام علیھ الذین حظھم منھا إزعاج أعضائھم بھا ورفع أصواتھم



ھ  اء ب ا ج المون بم نتھ الع ارفون بس ھ الع ا أتباع ا   وأم ر، فكلم وع آخ ھ ن التھم علی فص
ھ من        ة ل ة الصالة المطوب ة بحقیق ازدادوا فیما جاء بھ معرفة ازدادوا لھ محبة ومعرف

  .اهللا
وھكذا ذكر اهللا سبحانھ، كلما كان العبد بھ أعرف ولھ أطوع وإلیھ أجل كان ذكره غیر 

ی   رق ب الحبر وف الخبر ال ب م ب ا یعل ر إنم ذا أم ین، وھ افلین والالھ ر الغ ذكر ذك ن ی ن م
ین من            ا، وب ده بھ ا ویمج ھ بھ ي علی ھ ویثن ع قلب ھ جمی صفات محبوبھ الذي قد ملك حب
ھ             ا أن ھ لسانھ، كم ھ قلب اه، وال یطابق فی ا معن دري م ا لفظا، ال ی یذكرھا إما إمارة وإم

  .فرق یین بكاء النائحة وبكاء الثكلى
ا ومن       ھ علین ى إنعام الى عل د اهللا تع ھ، وحم اة     فذكره وذكر ما جاء ب ھ بإرسالھ ھو حی ت

  :الوجود وروحھ، كما قیل
  وھدى لكل ملدد حیران*** روح المجالس ذكره وحدیثھ

  فأولئك األموات في الحیان*** وإذا أخل بذكره في مجلس
ره           : السادسة عشرة  لم وذك ھ وس ھ صلى اهللا علی م المصلي علی ا سبب لعرض اس أنھ

ي  إن صالت"عنده، كما تقدم قولھ صلى اهللا علیھ وسلم  د   " كم معروضة عل ى بالعب وكف
  .نبال أن یذكر اسمھ بین یدي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ھ           : السابعة عشرة ى نعمت ھ عل ھ، وشكر ل ل من حق ل القلی ھ ال أداء ألق أن الصالة علی
درة وال    ا وال ق ى علم ك ال یحص ن ذل تحقھ م ذي یس ع أن ال ا، م م اهللا ال علین ي أنع الت

  .ھ لكرمھ رضي من عباده بالیسیر من شكره وأداء حقھإرادة، ولكن اهللا سبحان
ة عشرة   الھ،         : الثامن ده بإرس ى عب ھ عل ة إنعام ذكر اهللا وشكره، ومعرف ا متضمنة ل أنھ

ر رسولھ،       ر اهللا وذك ھ ذك فالمصلي علیھ صلى اهللا علیھ وسلم قد تضمنت صالتھ علی
دانا   وسؤالھ أن یجزیھ بصالتھ علیھ ما ھو أھلھ، كما عرفنا ربنا أسماء  ه وصفاتھ، وھ

إلى طریق مرضاتھ، وعرفنا ما لنا بعد الوصول إلیھ والقدوم علیھ، فھي متضمنة لكل 
اإلیمان، بل ھي متضمنة لإلقرار بوجود الرب المدعو وعلمھ وسمعھ وقدرتھ وإرادتھ 
وصفاتھ وكالمھ، وإرسال رسولھ وتصدیقھ في أخباره كلھا، وكمال محبتھ، وال رضا 

د          أن ھذه ھي أصول  م العب لم متضمنة لعل ھ وس ھ صلى اهللا علی ان، فالصالة علی اإلیم
  .ذلك، وتصدیقھ بھ، ومحبتھ لھ، فكانت من أفضل األعمال

أن الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم من العبد ھي دعاء، ودعاء العبد : التاسعة عشرة
  :وسؤالھ من ربھ نوعان

دھما ي اللی : أح ھ ف ا ینوب ھ، وم ھ ومھمات ؤالھ حوائج ؤال، س اء وس ذا دع ار فھ ل والنھ
  .وإیثار لمحبوب العبد ومطلوبھ

  .سؤالھ أن یثني على خلیلھ وحبیبھ، ویزید في تشریفھ وتكریمھ: الثاني
وإیثار ذكره، ورفعھ، وال ریب أن اهللا تعالى یحب ذلك ورسولھ یحبھ، فالمصلي علیھ 

ى محاب اهللا     ھ إل ر   صلى اهللا علیھ وسلم قد صرف سؤالھ ورغبتھ وطلب ورسولھ، وآث
ھ             ور إلی وب من أحب األم ذا المطل ان ھ ل ك ھ ھو، ب ذلك على طلبھ وحوائجھ ومحاب
وآثرھا عنده، فقد آثر ما یحبھ اهللا ورسولھ على ما یحبھ ھون وقد آثر اهللا ومحابھ على 

  .سواه، والجزاء من جنس العمل، فمن آثر اهللا على غیره آثره اهللا على غیره



د الن    ا تج ذا بم ر ھ رب    واعتب ائھم إذا أرادوا التق وكھم ورؤس د مل ھ عن اس یعتمدون
ھ،           ھ إلی ھ أحب رعیت ى من یعلمون نعم عل والمنزلة عندھم، فإنھم یسألون المطاع أن ی
ربھم    ده، وازداد ق وكلما سألوه أن یزید في حبائھ وإكرامھ وتشریفھ، علت منزلتھم عن

وبھم،    منھ، وحظوا بھ لدیھ، ألنھم یعلمون منھ إرادة اإلنعام وال ریم لمحب تشریف والتك
ر مشاھد            ذا أم ھ وإحسانھ، وھ ھ إنعام تم علی ة أن ی ھ سؤاال ورغب فأحبھم إلیھ أشدھم ل

وھو فارغ من  –بالحس، وال تكون منزلة ھؤالء ومنزلة من سأل المطاع حوائجھ ھو 
  .واحدة –سؤالھ تشریف محبوبھ واإلنعام علیھ 

د    .حبھ ربھ لھفكیف بأعظم محب وألھ ألكرم محبوب وأحقھ بم ؟ ولو لم یكن من قفوائ
  ].٢٢٩[الصالة علیھ إال ھذا المطلوب وحده لكفى المؤمن بھ شرفا 

  .وكما وردت أحادیث تذم تارك الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم
رغم أنف : "رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: قال: فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال

ل   رجل ذكرت عنده فلم یصل علي، و رغم أنف رجل دخل علیھ رمضان ثم انسلخ قب
وعن  ] ٢٣٠" [أن یغفر لھ، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم یدخاله الجنة

ال   ا ق ھ     : الحسین بن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھم ال رسول اهللا صلى اهللا علی ق
  ].٢٣١" [البخیل من ذكرت عنده فلم یصل علي"وسلم 

من نسي  "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : عنھما قال وعن ابن عباس رضي اهللا
  ].٢٣٢" [الصالة علّي خطئ طریق الجنة

  
  

________________________________________  
  .من سورة األحزاب) ٥٦(اآلیة ] ١[ 
خاوي،        ] ٢[  دین الس د شمس ال ن محم رحمن ب د ال ن عب الم    . محمد ب مؤرخ حجة وع

ة      بالحدیث والتفسیر واألدب،   وفي بالمدین اب، ت ي كت اء مئت / ٦(األعالم  . وصنف زھ
١٩٤.(  

  ).٢٥٩ -٢٥٨ص (القول البدیع : انظر] ٣[ 
الخلیل بن أحمد الفراھیدي من أئمة اللغة واألدب، وواضع علم العروض، وھو  ] ٤[ 

ي سنة            ین، ترف اب الع ھ كت ـ بالبصرة  ١٧٠أستاذ سیبویھ النحوي، ومن أشھر كتب . ھ
  ).٣١٤/ ٢(األعالم 

  ).١٥٣/ ٧(كتاب العین ] ٥[ 
  ).٦ص (الصالت والبشر ] ٦[ 
  ).١٥٣/ ٧(كتاب العین ] ٧[ 
  ).٢٣٧/ ١٢(تھذیب اللغة ] ٨[ 
  ).١٣٣/ ٢(المنھاج ] ٩[ 
  ).١٥٤/ ٧(كتاب العین ] ١٠[ 
  ).٣٠٠/ ٣(معجم مقاییس اللغة ] ١١[ 



ة واألدب          ] ١٢[  ة اللغ ادي، من أئم روز أب ن الفی د ب ن محم وب ب ان  محمد بن یعق وك
نة     وفي س یر، ت دیث والتفس ة والح ي اللغ ره ف ع عص الیمن   ٨١٧مرج د ب ي زبی ـ ف ھ

  .وأشھر مؤلفاتھ القاموس المحیط
  ).١٤٧ -١٤٦/ ٧(األعالم 

  )٦ -٥ص (الصالت والبشر ] ١٣[ 
  ).٢٣٨/ ١ ٢(تھذیب اللغة ] ١٤[ 
  .من سورة الغاشیة) ٤(اآلیة ] ١٥[ 
  .من سورة المسد) ٣(اآلیة ] ١٦[ 
  ).٦ص (لصالة والبشر ا] ١٧[ 
ى دعوة    ] ١٨[  داعي إل أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب النكاح، باب األمر بإجابة ال
)٤/١٥٣.(  
عراء        ] ١٩[  وائلي من ش ة ال ن ثعلب یس ب ي ق دل من بن ن جن یس ب ن ق ون ب اسمھ میم

الطبقة األولى في الجاھلیة وأحد أصحاب المعلقات أدرك اإلسالم ورحل إلى الرسول 
لى اهللا ع ل ص ن اإلب ة م رفتھ بمئ ا ص ن قریش ھ، ولك ؤمن ب لم لی ھ وس الم . لی / ٧(األع

٣٤١.(  
  ).٧٣(دیوان األعشى ] ٢٠[ 
  ).٢٩(المصدر السابق ] ٢١[ 
  ).٣٠٠/ ٣(معجم مقاییس اللغة ] ٢٢[ 
  ).٢٣٧/ ١٢(تھذیب اللغة ] ٢٣[ 
 ]١٣٦/ ١٢] (٢٤.(  
  .من سورة التوبة) ١٠٣(اآلیة ] ٢٥[ 
  .رة التوبةمن سو) ٨٤(اآلیة ] ٢٦[ 
  .من سورة غافر) ٦٠(اآلیة ] ٢٧[ 
  .من سورة البقرة) ١٨٦(اآلیة ] ٢٨[ 
  :األلفاظ على أربعة أقسام] ٢٩[ 
ة  -ا ل       : األلفاظ المترادف ا مث دت معانیھ ا واتح ت ألفاظھ ا اختلف د،   : وھي م ث، األس اللی

  .فالغضنفر ألفاظ مختلفة ولكنھا جمیعھا دلت على معنى واحد وھو الحیوان المعرو
ل       : األلفاظ المشتركة  -٢ ا مث ت معانیھ ا واحتلف دت ألفاظھ ا اتح ین : وھي م ق  : الع تطل

  .على العین الباصرة، والعین الجاریة، والجاسوس
ة  -٣ اظ المتباین ا   : األلف ا ومعانیھ ت ألفاظھ ا اختلف ل.م ماء واألرض: مث دار  -الس الج

  .والسقف
  .ما اتفقت ألفاظھا ومعانیھا: األلفاظ المتواطئة -٤

ھ  ق ومثال ؤ المطل و التواط ع فھ ي الجمی اویا ف ى متس ان المعن إذا ك ل: "ف د ": الرج لزی
  .وعمرو

ھ       و التواطؤ المشكك ومثال ور "وإذا كان المعنى متفاضال فھ . ، للشمس والسراج  "الن
  ).٢٠٩/ ١(التحفة المھدیة 

  .من سورة سبأ) ٢٢(اآلیة ] ٣٠[ 



  .من سورة النحل) ٢٠(اآلیة ] ٣١[ 
  .من سورة الفرقان) ٧٧(اآلیة ] ٣٢[ 
  .من سورة األعراف) ٥٦، ٥٥(اآلیتان ] ٣٣[ 
  .من سورة األنبیاء) ٩٠(اآلیة ] ٣٤[ 
  ).٧٤ -٧٣ص (جالء األفھام ] ٣٥[ 
  .من سورة األحزاب) ٤٣(اآلیة ] ٣٦[ 
ھ      ] ٣٧[  ام ودعائ الة اإلم اب ص اة، ب اب الزك حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ أخرج

دقة احب الص اري . لص تح الب حیحھ،  ١٤٩٧ح ) ٣٦١/ ٣(ف ي ص لم ف ھ مس ، وأخرج
  ).١٢١/ ٣(كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقتھ 

  ).٧٤ص (جالء األفھام ] ٣٨[ 
  ).١٥٦/ ١١(فتح الباري ] ٣٩[ 
ھ           ] ٤٠[  د الجھضمي األزدي فقی ن زی اد ب ن حم ن إسماعیل ب حاق ب ن إس إسماعیل ب

وفر، سنة   على مذھب اإلمام مالك، جلیل التصانیف، من بیت علم  . ھـ  ٢٨٢وفضل ت
  ).٣١٠/ ١(األعالم 

د    ] ٤١[  و محم م أو أب و القاس م    . الضحاك بن مزاحم الھاللي أب الخراساني، مفسر ول
ذیب   . ھـ  ١٠٥یثبت لھ سماع من أحد من الصحابة ترفي سنة   ذیب التھ  -٤٥٣/ ٤(تھ

٤٥٤(  
  )٤٠ص (كتاب فضل الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم ] ٤٢[ 
ة    م] ٤٣[  ام العربی المبرد إم حمد بن یزید بن عبد األكبر الثمالي األزدي، المعروف ب

/ ٧(األعالم . ھـ ٢٨٦ببغداد في زمانھ، وأحد أئمة األدب واألخبار، توفي ببغداد سنة 
١٤٤.(  

  ).٧٥ص (وجالء األفھام ) ١٥٦/ ١١(فتح الباري ] ٤٤[ 
  ).٧٥ص (جالء األفھام ] ٤٥[ 
  )٤١ص (ى النبي صلى اهللا علیھ وسلم كتاب فضل الصالة عل] ٤٦[ 
دة   (مقاتل بن حیان النبطي  ] ٤٧[  ون والموح تح الن دوق،     ) بف و بسطام البلخي، ص أب

ة      ل الخمسین ومائ ل قبی ات بكاب . وكان ناسكا فاضال خرج لھ الجماعة إال البخاري، م
  ).٢٧٩ -٢٧٧/ ١٠(تھذیب التھذیب 

  ).١٥٦ -١٥٥/ ١١(ذكره ابن حجر في فتح الباري ] ٤٨[ 
  ).٧٥ص (جالء األفھام ] ٤٩[ 
  ).١٣٤/ ٢(المنھاج ] ٥٠[ 
ع ] ٥١[  غیر(رفی ري أدرك    ) بالتص والھم، البص احي م ة الری و العالی ران أب ن مھ ب

ر      ي بك ى أب ل عل نتین ودخ لم بس ھ وس لى اهللا علی ي ص اة النب د وف لم بع ة وأس الجاھلی
 -٢٨٤/ ٣(لتھذیب تھذیب ا. وصلى خلف عمر، ثقة، توفي سنة تسعین  وقیل بعد ذلك

٢٨٦.(  
الى   ] ٥٢[  ھ تع ِإنَّ {ذكره تعلیقا البخاري في صحیحھ، كتاب التفسیر، باب تفسیر قول

  ).٥٣٢/ ٨(فتح الباري : انظر. اآلیة} ...اللََّھ َوَمالِئَكَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبّي



بن  الروح بن أنس البكري ویقال الحنفي البصري ثم الخرساني روى عن أنس] ٥٣[ 
ر         ي جعف ة أب ي خالف ات ف رھم، م ري وغی ن البص ة والحس ي العالی ك وأب مال

  ).٢٣٩ -٢٣٨/ ٣(تھذیب التھذیب .المنصور
لم      ] ٥٤[  ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب دیع   ) ٤٠ص (كتاب فضل الصالة عل ول الب الق
  ).٨/٥٣٣(فتح الباري . وأورده ابن حجر في الفتح وعزاه البن أبي حاتم). ١٩ص (
  ).١٥٤/ ٧(ین الع] ٥٥[ 
  ).٧٨ص (جالء األفھام ] ٥٦[ 
بكر بن محمد بن العالء القشیري، قاض من علماء المالكیة من أھل البصرة،   ] ٥٧[ 

  ).٦٩/ ٢(األعالم . ھـ٣٤٤وتوفي بھا سنة ) ھـ ٣٣٠(انتقل إلى مصر قبل سنة 
  )١٥٦/ ١١(فتح الباري ] ٥٨[ 
  .من سورة البقرة) ١٥٧إلى  ١٥٥(اآلیات ] ٥٩[ 
  ).٣٥٣/ ٤(أخرجھ أحمد في المسند ] ٦٠[ 
  .من سورة األعراف) ١٥٦(اآلیة ] ٦١[ 
  .من سورة األعراف) ٥٦(اآلیة ] ٦٢[ 
  .من سورة األحزاب) ٤٣(اآلیة ] ٦٣[ 
  .من سورة التوبة) ١١٧(اآلیة ] ٦٤[ 
د  ] ٦٥[  ة الول اب رحم اب األدب، ب حیحھ كت ي ص اري ف ھ البخ اري . أخرج تح الب ف
عة      ،٥٩٩٨ح ) ٤٦٧/ ١٠( ي س اب ف ة، ب اب التوب حیحھ، كت ي ص لم ف ھ مس وأخرج

  ).٩٧/ ٨(رحمة اهللا تعالى وأنھا سبقت غضبھ 
ة        ] ٦٦[  ي رحم اء ف ا ج اب م لة، ب ر والص اب الب نن، كت ي الس ذي ف ھ الترم أخرج

  .حدیث حسن صحیح: ، وقال الترمذي١٩٢٤ح ) ٣٢٤ -٣٢٣/ ٤(المسلمین 
  .بتصرف) ٨٢ -٧٥ص (جالء األفھام ] ٦٧[ 
  ).٢٠ص (القول البدیع ] ٦٨[ 
  .من سورة األحزاب) ٥٦(اآلیة ] ٦٩[ 
  ).١٤٣/ ٢(المنھاج للحلیمي ] ٧٠[ 
  ).٢١ص (القول البدیع ] ٧١[ 
  ).١٧٥ -١٧٤ص (جالء األفھام ] ٧٢[ 
  ).٥٠٧/ ٣(تفسیر ابن كثیر ] ٧٣[ 
  بتصرف) ٢٣٢/ ١٤(تفسیر القرطبي ] ٧٤[ 
ن   تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم ] ٧٥[  المنان للشیخ عبد الرحمن بن ناصر ب

  ).١٢١-٦/١٢٠(السعدي 
  ).١٣١/ ٢(المنھاج للحلیمي ] ٧٦[ 
  ).٤٨٠ص (تقدم تخریجھ ] ٧٧[ 
  ).١٥٥/ ١١(فتح الباري ] ٧٨[ 
  ).٣٤٨ص (تقدم تخریجھ ] ٧٩[ 



دري،      ] ٨٠[  عید الخ و س ي أب اري الخزرج نان األنص ن س ك ب ن مال عد ب مھ س واس
أحد واستشھد أبوه بھا، وشھد ھو ما بعدھا، كان من أفاضل  مشھور بكنیتھ استصغر ب

  ).٣٣ -٣٢/ ٢(اإلصابة . الصحابة وحفظ حدیثا كثیرا، مات بعد الستین من الھجرة
ي صلى   ] ٨١[  أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الدعوات، باب الصالة على النب

  ٦٣٥٨ح ) ١٥٢/ ١١(فتح الباري : اهللا علیھ وسلم انظر
ھ شھد       عقبة ب] ٨٢[  دري، مشھور بكنیت و مسعود الب ن عمرو بن ثعلبة األنصاري أب

  ).٤٨٤ -٤٨٣/ ٢(اإلصابة . العقبة، والمشاھد كلھا، مات بعد سنة أربعین للھجرة
درا والمشاھد         ] ٨٣[  ة وشھد ب دري شھد العقب ة األنصاري الب بشیر بن سعد بن ثعلب

ي خالف         د ف ن الولی د ب ع خال ر م ین التم ھد بع دھا، استش ي   بع نة اثنت ر س ي بك ة أب
  ).١٥٦ -١٥٥/ ١(واالستیعاب ) ١٦٢/ ١(اإلصابة .عشرة

ي صلى اهللا        ] ٨٤[  ى النب اب الصالة عل اب الصالة، ب أخرجھ مسلم في صحیحھ، كت
  ).٢/١٧(علیھ وسلم بمد التشھد 

اب  ). ٢٦٢/ ١(أخرجھ اإلمام أحمد في المسند ] ٨٥[  وأخرجھ النسائي في السنن، كت
  .وإسناده حسن) ٤٨/ ٣(الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم السھو، باب كیف 

ى        ] ٨٦[  رآن عل زل الق اب أن رآن، ب اب فضائل الق أخرجھ البخاري في صحیحھ، كت
اري   . سبعة أحرف تح الب اب      ٤٩٩٢ح ) ٢٣/  ٩(ف حیحھ، كت لم في ص ، وأخرجھ مس

  ).٢٠٢ /٢(صالة المسافرین، باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف وبیان معناه 
ى          ] ٨٧[  ي التطوع مثن ا جاء ف اب م د، ب اب التھج حیحھ، كت أخرجھ البخاري في ص

اري   ذي         ١١٦٢ح ) ٤٨/ ٣(مثنى، فتح الب ى الشك ال ة البخاري عل د جاءت روای وق
  .ذكره ابن القیم

أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب صالة المسافرین، باب فضل سورة الكھف    ] ٨٨[ 
ر مس  ) ١٩٩/ ٢(وآیة الكرسي  ال شعبة من آخر         وذك ال ق ذا االختالف فق لم أیضا ھ
  ھمام من أول الكھف كما قال ھشام"الكھف، وقال 

حبة     ] ٨٩[  ھ ص ھ وألبی ي ل امري الكالب رو الع ن عم د ب ن خال معان ب ي س واس ف الن
  ).٥٤٦/ ٣(وحدیثھ عند مسلم فى صحیحھ اإلصابة 

اب ذ    ] ٩٠[  اعة، ب راط الس تن وأش اب الف حیحھ، كت لم في ص دجال أخرجھ مس ر ال ك
  )١٩٧-٨/١٩٦(وصفتھ وما معھ 

  .بتصرف) ١٧٩ -١٧٧(جالء األفھام ] ٩١[ 
  ).٢٥١(جالء األفھام ص ] ٩٢[ 
  ).٢٥١(جالء األفھام ص ] ٩٣[ 
  )٢٥١(وجالء األفھام ص) ٥٤٢/ ١(والمغني ) ٤٠٨/ ٢٧(مجموع الفتاوى ] ٩٤[ 
  )٢٥١(م صوجالء األفھا) ٥٤٢/ ١(والمغني ) ٤٠٨/ ٢٧(مجموع الفتاوى ] ٩٥[ 
  ).١/٥٤١(المغني ] ٩٦[ 
اء    ] ٩٧[  اقر، من فقھ محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الب

ة         ع عشرة ومائ وفي سنة أرب ابعین، ت ن الت ة م ذیب   . أھل المدین ذیب التھ -٩/٣٥٠(تھ
٣٥٢.(  

  ).١٨٣ -١٨٠(والقول البدیع ) ٢٥٥ -٢٥٣(جالء األفھام ) ٥٤٢/ ١(المغني ] ٩٨[ 



  ).٢٧٦ -٢٥١ص (انظر جالء األفھام ] ٩٩[ 
  :صرفت النظر عن إیراد أدلة كل فریق نظرا] ١٠٠[ 
  .كثرة األدلة واالعتراضات الواردة في ھذه المسألة -ا

ذي         -٢ ة البحث ال ع منھجی ا یتعارض م ذا مم كون المسألة تتعلق بالنواحي الفقھیة فھ
  .یتناول النواحي العقدیة

  ).١١٧ /١(األم للشافعي ] ١٠١[ 
ام  ] ١٠٢[  احب اإلم ي، ص راھیم المزن و إب ماعیل، أب ن إس ى ب ن یحی ماعیل ب إس

نة   وفي س ة، ت وي الحج دا ق ا مجتھ دا عالم ان زاھ افعي، ك ـ ٢٦٤الش الم . ھ / ١(األع
٣٢٩.(  

ھ   ] ١٠٣[  ھد ووجوب فة التش اب ص الة، ب اب الص نن، كت ى الس دارقطنى ف ھ ال أخرج
: ه ضعیف جدا ألن فیھ خارجة بن مصعب وإسناد) ٣٥١/ ١(واختالف الروایات فیھ 

  .ضعیف: متروك، وموسى بن عبیدة
ى   ] ١٠٤[  أخرجھ الدارقطنى في السنن، كتاب الصالة، باب ذكر وجوب الصالة عل

وإسناده ضعیف فیھ عبد المھیمن بن ) ٣٥٥/ ١(النبي صلى اهللا علیھ وسلم في التشھد 
  .عباس ال یحتج بھ

  ).٢٦٨/ ١(والحاكم في المستدرك ) ٤/١١٩(أخرجھ أحمد في المسند ] ١٠٥[ 
  )٢٣١/ ٢(النھایة . رضفة: الحجارة المحماة على النار، واحدتھا: الرضف] ١٠٦[ 
وأخرجھ أبو ).٤٦٠، ٤٣٦، ٤٢٨، ٤١٠، ١/٣٨٦(أخرجھ أحمد في المسند ] ١٠٧[ 

ود       ف القع اب تخفی الة، ب اب الص نن، كت ى الس ھ  ٩٩٥ح ).٦٠٦/ ١(داود ف وأخرج
ي ال ذي ف ركعتین     الترم ي ال ود ف دار القع ي مق اء ف ا ج اب م الة، ب واب الص نن، أب س

ین  ذي. ٣٦٦ح ) ٢/٢٠٢(األولی ال الترم م  : "وق دة ل ا عبی ن إال أن أب دیث حس ذا ح ھ
والعمل على ھذا عند أھل العلم یختارون أن ال یطیل الرجل القعود في . یسمع من أبیھ

  .ھى كالمھانت" الركعتین  األولیین وال یزید على الثشھد شیئا
  ).٢٧٩ -٢٧٧ص (جالء األفھام ] ١٠٨[ 
لم      ] ١٠٩[  ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص بط رس ب، س ن أب ي طال ي ب ن عل ن ب الحس

ول اهللا    اس برس بھ الن ان أش ة، وك ل الجن باب أھ یدي ش د س دنیا، وأح ي ال ھ ف وریحانت
ة حقن       ا لمعاوی ازل عنھ م تن ھ ث دماء  صلى اهللا علیھ وسلم بویع بالخالفة بعد مقتل أبی ا ل

  ).٣٣٠ -٣٢٧/ ١(اإلصابة .المسلمین، ومات سنة تسع وأربعین وقیل بعدھا
، أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب الصالة، باب "وتعالیت"الحدیث إلى قولھ ] ١١٠[ 

وتر   ي ال وت ف واب   ). ١٣٤-١٣٣/ ٢(القن اب أب نن، كت ي الس ذي ف ھ الترم وأخرج
وتر      وت ال ي قن اء ف ا ج اب م ي  . ٤٦٤ح ) ٣٢٨/ ١(الصالة، ب ھ ف ن ماج ھ اب وأخرج

، وقال ١١٦٧ح ) ٢١٣/ ١(السنن، أبواب إقامة الصالة، باب ما جاء في قنوت الوتر 
  ).٩٥ -٩٤ص (التلخیص . حسن صحیح-الحدیث: الحافظ ابن حجر

نن  ] ١١١[  ي الس ائي ف ھ النس ادة  ) ٢٤٨/ ٣(أخرج ذه الزی ائي بھ رد النس د انف وق
ذا    ، وروایتھ ضع"وصلى اهللا على النبي" ي ھ ادة ف یفة، قال الحافظ ابن حجر ھذه الزی

  .السند غریبة ال تثبت وإن سنده ال یخلو إما من راو مجھول، أو انقطاع في السند



ھ      ] ١١٢[  ة فقی ابعي ثق دني، ت د اهللا الم و عب دي أب وام األس ن الع ر ب ن الزبی روة ب ع
ى ال     ع وتسعین عل نة أرب وفي س اروق، وت ة الف ل خالف ي أوائ د ف حیحمشھور، ول . ص

  ).١٨٥ -١٨٠/ ٨(تھذیب التھذیب 
ن     ] ١١٣[  ارة اب د الق عبد الرحمن بن عبد من غیر إضافة القارئ بتشدید الیاء من ول

حبة،   الدیش، ذكره العجلي في ثقات التابعین واختلف قول الواقدي فیھ قال تارة لھ ص
  ).٢٠٦(وتارة تابعي، مات سنة ثمان وثمانین تقریب التھذیب 

لم       عبد اهللا] ١١٤[  حابي أس ن وھب القرشي الزھري، ص  بن األرقم بن عبد یغوق ب
ال      ت الم ى بی ان عل یوم الفتح، وكتب للنبي صلى اهللا علیھ وسلم وألبي بكر وعمر وك

  ).٢٦٥/ ٢(اإلصابة . أیام عمر، وتوفي في خالفة عثمان
  ).٤٠٦/ ١(النھایة . وإلیك نسعى ونحفد أي نسرع في العمل والخدمة] ١١٥[ 
ي األم   ] ١١٦[  افعي ف ھ الش نن   ) ٢٤٠ -٢٣٩/ ١(أخرج ي الس ي ف ) ٣٩/ ٤(والبیھق

  .ورجالھ كلھم ثقات
. عبد اهللا بن الحارث األنصاري أبو الولید البصري، ثقة من رجال الشیخین ] ١١٧[ 

  ).١٨٢ -١٨١/ ٥(تھذیب التھذیب 
د      ] ١١٨[  و الحارث الم ال أب ة ویق و حلیم ني معاذ بن الحارث األنصاري النجاري أب

اة رسول اهللا صلى اهللا     القاري، قال ابن عبد البر شھد الخندق، ویقال لم یدرك من حی
لي        ان لیص ي رمض ام ف یمن أق ر ف ھ عم ذي أقام و ال نین، وھ ت س لم إال س ھ وس علی

  ).١٨٩ -١٨٨/ ١٠(تھذیب التھذیب . التراویح، یقال إنھ قتل یوم الحرة
ھ وس ] ١١٩[  لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل ل الص م ) ٤٥ص (لم فض ال ١٠٧رق ، ق

اني اري     : "األلب ارث األنص ن الح و أب اذ ھ ة مع و حلیم حیح، وأب وف ص ناده موق إس
شھر  . وھو الذي أقامھ عمر یصلي بھم في) "٢٤٦/ ١/ ٤: (القاري قال ابن أبي حاتم

ة من رجال       د البصري ثق رمضان صالة التراویح وعبد اهللا بن الحارث ھو أبو الولی
وت     "بلفظ ) ١٣٦ص " (قیام اللیل"بن نصر في ورواه ا. الشیخین، ي القن وم ف ان یق ك

  ".في رمضان یدعو ویصلي على النبي صلى اهللا علیھ وسلم ویستسقي الغیث
  ).٢٨١ -٢٧٩ص (جالء األفھام ] ١٢٠[ 
  ).٣٩/ ٤(والبیھقي في السنن الكبرى ) ٢٤٠ -٢٣٩/ ١(األم ] ١٢١[ 
ف األنصاري،     ] ١٢٢[  ن حنی ن سھل ب ا وسمي        أبو أمامة ب ي علم اة النب ي حی د ف ول

ائھم،             ابر األنصار وعلم ان من أك ھ، وك ي بكنیت ن زرارة وكن ھ أسعد ب ده ألم باسم ج
  ).٢٦٤ -٢٦٣/ ١(تھذبب التھذیب . توفي سنة مائة للھجرة

اء           ] ١٢٣[  د فقھ ابعین وأح ن حزن الخزومي القرشي، وسید الت ن المسیب ب سعید ب
دا ورعا ی    ان زاھ بعة، وك ة الس وفي سنة    المدین ده ت ب ی یش من كس ـ ٩٤ع ذیب . ھ تھ

  ).٨٨ -٨٤/ ٤(التھذیب 
لم ] ١٢٤[  ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل ل الص م ) ٣٩ص (فض ال . ٩٤رق و ق

حابي صغیر       : األلباني في تعلیقھ على ھذا الكتاب ذا ص ة ھ و أمام حیح، وأب اسناده ص
و       ال ی حابة، فق ن شھاب،    كما قال ابن القیم، وقد رواه عن جماعة من الص نس عن اب

وكان من كبراء األنصار وعلمائھم، وأبناء  -قال أخبرني أبو أمامة بن سھل بن حنیف
لم        ھ وس درا مع رسول اهللا صلى اهللا علی حاب      -الذین شھدوا ب ره رجال من أص أخب



رسول اهللا في الصالة على الجنازة أن یكبر االمام ثم یصلي على النبي صلى اهللا علیھ 
م  : قال الزھري: وه وزادوسلم الحدیث نح حدثنا بذلك أبو أمامة وابن المسیب یسمع فل

فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصالة  : قال ابن شھاب. ینكر ذلك علیھ
ن      ب ب دث عن حبی على المیت لمحمد بن سوید فقال وأنا سمعت الضحاك بن قیمة یح

  .و امامةمسلمة في صالة صالھا على المیت مثل الذي حدثنا أب
اكم   ي ) ٣٦٠/ ١(أخرجھ الح ھ البیھق اكم ) ٤٠، ٣٩/ ٤(وعن ال الح ى : وق حیح عل ص

اال، ورواه النسائي      ا ق ق   ) ٢٨١/ ١(شرط الشیخین ووافقھ الذھبي، وھو كم من طری
  .انتھي" اللیث عن ابن شھاب بھ مختصرا 

 ]٤٨٦/ ٢] (١٢٥.(  
الوالء، أبو محمد عالم  یحى بن یحى بن أبي عیسى كثیر بن وسالس اللیثي ب] ١٢٦[ 

ذا       ك ھ ام مال ھ اإلم ال عن األندلس في عصره بربري األصل، سمع الموطأ من مالك ق
  ).١٧٦/ ٨(األعالم . ھـ ٢٣٤عاقل أھل األندلس، توفي بقرطبة سنة 

أربع            ]١٢٧[  ھ ب ل موت ر قب ل تغی ة جلی دني، ثق و سعد الم ري أب سعید بن كیسان المقب
دود العشرین وما    ي ح دھا     سنین، مات ف ل بع ا وقی ل قبلھ ة وقی ذیب   . ئ ذیب التھ / ٤(تھ

٤٠ -٣٨.(  
كیسان أبو سعید المقبري مولى أم شریك، تابعي ثقة كثیر الحدیث توفي سنة ] ١٢٨[ 

  )٤٥٤ -٤٥٣/ ٨(تھذیب التھذیب . مائة للھجرة
أ ] ١٢٩[  ھ  ٥٣٥ح ) ١٥٢ -١٥١ص (الموط ي كتاب ي ف ماعیل القاض ھ إس ، وأخرج

ي ص ى النب الة عل ل الص لم فض ھ وس اني . ٩٣ح ) ٣٩ص (لى اهللا علی ال األلب وق
ھ   ھ علی د تعلیق ق عن یخین   : المحق رط الش ى ش حیح عل وف ص ناده موق ھ . إس وأخرج

  ).٤٠/ ٤(البیھقي في السق 
  ).٢٨٤ -٢٨١ص (جالء األفھام ] ١٣٠[ 
  .من سورة الشرح) ٤ -١(اآلیات ] ١٣١[ 
ند  ] ١٣٢[  ي المس د ف ھ أحم ھ ). ٣٤٣، ٣٠٢/ ٢(أخرج ننھ،  وأخرج ي س و داود ف أب

ة    ي الخطب اب ف اب األدب، ب ننھ،    ٤٨٤١ح ) ١٧٣/ ٥(كت ي س ذي ف ھ الترم وأخرج
اح         ة النك ي خطب ا جاء ف اب م اح، ب دیث     ١١٠٦ح ) ٤١٤/ ٣(كتاب النك ذا ح ال ھ وق

  .حسن صحیح غریب
  ).٢٣٥/ ٣٠(تفسیرالطبري ] ١٣٣[ 
  )٣٦٣/ ٦(أورده السیوطي في الدر المنثور وعزاه لعبد بن حمید ] ١٣٤[ 
  ).٢٣٥/ ٣٠(أخرجھ ابن جریر في تفسیره ] ١٣٥[ 
عون بن أبي جحیفة وھب بن عبد اهللا السوائي الكوفي، ثقة من الرابعة، مات ] ١٣٦[ 

  ).٨/١٧٠(تھذبب التھذیب . سنة ست عشرة ومائة
رائي   ] ١٣٧[  د اهللا الس ن عب ب ب مھ وھ ة(واس م المھمل ب  ) بض ھ وھ م أبی ال اس ویق

ھور بكنیتھ، ویقال لھ وھب الخیر، قدم على النبي صلى اهللا علیھ أیضا، أبو جحیفة مش
مات سنة . وسلم في أواخر عمره وحفظ عنھ ثم صحب علیا بعده وواله شرطة الكوفة

  ).٦٠٦/ ٣(اإلصابة . أربع رستین
  ).١/١٠٦(المسند ] ١٣٨[ 



  ).٢٨٦ص (جالء األفھام ] ١٣٩[ 
  ٣٢٦تقدم تخریجھ ص ] ١٤٠[ 
لم           فضالة بن ع] ١٤١[  ل أس حابي جلی یس األنصاري األوسي، ص ن ق ذ ب ن ناف د ب بی

ي         ات ف ا، م تح مصر والشام قبلھ قدیما ولم یشھد بدرا، وشھد أحدا فما بعدھا وشھد ف
  ).٢٥١/ ٣(األصابة . خالفة معاویة

، وأخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب ).١٧/ ٦(أخرجھ االمام أحمد في المسند ] ١٤٢[ 
دعاء  اب ال الة، ب اب ١ ٤٨١ح ) ١٦٢/ ٢( الص ننھ كت ي س ذي ف ھ الترم ، وأخرج

حیح   : وقال ٣٤٧٥، ٣٤٧٣ح ) ٥١٧/ ٥(الدعوات، باب ادع تجب  دیث حسن ص . ح
ھ    ) ٤٤/ ٣(وأخرجھ النسائي في سننھ  ي صلى اهللا علی باب التمجید والصالة على النب

  .وصححھ ووافقھ الذھبي) ٢٣٢/ ١(والحاكم في المستدرك . وسلم
ي صلى       أخرجھ التر] ١٤٣[  ى النب ي فضل الصالة عل مذي في سننھ، باب ما جاء ف

وع   : "وقال أحمد شاكر بھامشھ). ٣٥٦/ ٢( اهللا علیھ وسلم  م المرف وف بحك " ھذا موق
حیحة   -حسن : وقال). ١٥١، ١٥٠/ ١(وذكره األلباني في صحیح سنن الترمذي  الص

٢٠٣٥.  
  .موارد) ٣٢١(وابن حبان ) ٤٥٢(صحیح ابن خزیمة ] ١٤٤[ 
ا     ] ١٤٥[  ة روت عن أبیھ فاطمة بنت الحسین بن على بن أبي طالب الھاشمیة المدنی

ى،            ن عل ن الحسن ب ا الحسن ب ن عمھ و اب ا ھ رھم، وزوجھ وأخیھا زین العابدین وغی
ان       ن عثم رو ب ن عم د اهللا ب ده عب ال      . وتزوجھا بع ات، وق ي الثق ان ف ن حب ا اب : وذكرھ

  ).٤٤٣ -٤٤٢/ ١٢(تھذیب التھذیب . ماتت وقد قاربت التسعین
فاطمة الزھراء بنت رسرل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، أم الحسنین سیدة نساء  ] ١٤٦[ 

ة للھجرة،             ي السنة الثانی ا ف ب رضي اهللا عنھم ي طال ن أب ي ب ا عل ھذه األمة، تزوجھ
تقریب . وماتت بعد النبي صلى اهللا علیھ وسلم بستة أشھر وقد جاوزت العشرین بقلیل

  ).٤٧١ص (التھذیب 
ي السنن    ). ٢٧٢/ ٦(اإلمام أحمد في المسند : أخرجھ بھذا اللفظ] ١٤٧[  ذي ف والترم

جد        د دخول المس ول عن ا یق ، ٣١٤ح ) ١٢٨، ١٢٧/ ٢(أبواب الصالة باب ما جاء م
ال : "وقال الترمذي دیث  : "وفي الباب عن أبي حمید، وأبي أسید، وأبي ھریرة ، وق ح

ة    ل وفاطم ناده بمتص یس إس ن، ول دیث حس ة ح ة  فاطم درك فاطم م ت ین ل ت الحس بن
لم أشھرا   ظ  ". الكبرى، وإنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى اهللا علیھ وس : وأخرجھ بلف

بسم اهللا والسالم على رسول اهللا اللھم اغفر لي ذنوبي وافتح "إذا دخل المسجد یقول "
ي       "لي أبواب رحمتك  وإذا خرج قال  م ل م اغف ى رسول اهللا، اللھ بسم اهللا والسالم عل

ي المسند    ". نوبي وافتح لي أبواب فضلكذ د ف ي    ). ٢٨٣/ ٦(اإلمام أحم ن ماجھ ف واب
ولھ شاھد من   ٧٥٥ح ) ١٣٩/ ١(السنن، أبواب المساجد، الدعاء عند دخول المسجد 

ال  لم إذا      : حدیث أبي حمید وأبي أسید األنصاري ق ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ق
ل    دخل أحدكم المسجد فلیسلم على النبي ا ص  م لیق لم ث ھ وس ي    : لى اهللا علی تح ل م اف اللھ

ل   ي أسألك من فضلك     : أبواب رحمتك، فإذا خرج فلیق م إن ي    . اللھ و داود ف أخرجھ أب
جد    ھ المس ح ) ٣١٨، ٣١٧/ ١(سننھ، كتاب الصالة، باب فیما یقولھ الرجل عند دخول

ل     ٤٦٥ ول إذا دخ ا یق اب م افرین ب الة المس اب ص حیحھ كت ي ص لم ف د مس و عن وھ



ك وإذا   ) ١٥٥/ ٢(جد المس واب رحمت ي أب تح ل م اف ل اللھ جد فلیق ل المس ظ إذا دخ بلف
ظ     : خرج فلیقل ذا اللف د بھ د أحم وھو  ). ٤٢٥/ ٥(اللھم افتح لي أبواب فضلك وھو عن

ول     د دخ ول عن اب الق اجد ب اب المس نن كت ر الس ا، انظ ظ أیض ذا اللف ائي بھ د النس عن
ھ   ن ما   ) ٥٣/ ٢(المسجد والخروج من ي سنن اب دعاء      وف اب ال واب المساجد، ب جھ، أب

لم    ٧٥٦ح ) ١٣٩/ ١(عند دخول المسجد  ھ وس إذا دخل  :  ، قال رسول صلى اهللا علی
ي      م إن ل اللھ أحدكم المسجد فلیسلم ثم لیقل اللھم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فلیق

ھ أن رسول صلى        . أسألك من فضلك رة رضي اهللا عن ي ھری دیث أب ولھ شاھد من ح
لم        :  وسلم قالاهللا علیھ  ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب لم عل جد فلیس إذا دخل أحدكم المس

اللھم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فلیسلم على النبي صلى اهللا علیھ وسلم : ولیقل
رجیم    یطان ال ن الش مني م م اعص ل اللھ واب    " ولیق ننھ، أب ي س ة ف ن ماج ھ اب أخرج

جد    ي    ٧٥٧ح ) ١٣١/ ١(المساجد، باب الدعاء عند دخول المس ال البوصیري ف ، وق
ا  : الزوائد إسناده صحیح ورجالھ ثقات وأخرجھ النسائي في عمل الیوم واللیلة، باب م

ھ : فلیقل: وفیھ ٩٠یقول إذا دخل المسجد ح  م  : اللھم باعدني من الشیطان  بدل قول اللھ
وأخرجھ من طریق آخر عن أبي ھریرة ولم یذكر فیھ . اعصمني من الشیطان الرجیم

  .وتعرض النسائي ھنا الختالف ألفاظ الحدیث فلیراجع ٩٢، ٩١لسالم ح ا
/ ١(وأخرجھ الحاكم في المستدرك ). ٤٥٢(والحدیث أخرجھ ابن خزیمة في صحیحھ 

ي           ) ٢٠٧ ى النب جد فلیصل عل دكم المس د الحاكم إذا دخل أح كتاب الصالة ولفظھ عن
ل  ر     : صلى اهللا علیھ وسلم ولیق ي من الشیطان ال م أجرن ال الحاكم  اللھ دیث  : جیم وق ح

ذھبي   ھ ال اني    . صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه، ووافق ححھ األلب دیث ص والح
  ).٥٢٨(في صحیح الجامع 

  ).١٤٧ص (الرد على األخنائي ] ١٤٨[ 
  ).٦٣٧/ ٢(الشفا ] ١٤٩[ 
ال             ] ١٥٠[  ھ مشھور ق ت فقی ة ثب دني، ثق د اهللا الم و عب ر أب ن عم ولى اب ھ م نافع الفقی

ة أو   : البخاري أصح األسانبد مالك عن نافع عن ابن عمره مات سنة سبع عشرة ومائ
  ).٤١٤ -٤١٢/ ١٠(تھذیب التھذیب . بعد ذلك

لم   ] ١٥١[  ھ وس . ٨٧ح ) ٣٧ -٣٦ص (كتاب فضل الصالة على النبي صلى اهللا علی
ر، ولكن   : "وقال األلباني في تعلیقھ علیھ إسناده موقوف منقطع فإن نافعا لم یدرك عم

د سقط من            في إجال ذا فیكون ق إن صح ھ ر ف ن عم ء األفھام نقال عن المصنف أن اب
ویكون السند حینئذ متصال صحیحا، وھذا مما أستبعده، واهللا أعلم، ) ابن(نسختنا لفظة 
  .انثھي كالمھ

ر    ] ١٥٢[  ن عم ة، روي ع ابعي ثق ي، ت ارفي الكرف داني الخ دع الھم ن األج ب ب وھ
عبي،     یاف والش ن س الل ب ھ ھ ي وعن دیث وعل ل الح ان قلی ذیب  . وك ذیب التھ / ١(تھ

١٥٨.(  
ي   ] ١٥٣[  ى النب الة عل ل الص اب فض ي كت ي ف حاق القاض ن اس ماعیل ب ھ إس أخرج

ام   ٨١ح ) ٣٤ص (صلى اهللا علیھ وسلم   -٢٩٢ص (وأورده ابن القیم في جالء األفھ
ي ذر الھروي  ) ٢٩٣ دیع     . وعزاه لجعفر بن عون وأب ول الب ي الق خاوي ف وأورده الس



ال     ) ٢٠٩ص ( روي وق ي ذر الھ ي وأب ماعیل القاض ي وإس زاه للبیھق أي  -وع
  اسناده قوي -السخاوي

  )١٨٩/ ١(النھایة . النقص، وقیل التبعة": ترة] "١٥٤[ 
ند    ] ١٥٥[  ي المس د ف ام أحم ھ اإلم ھ ) ٤٨٤، ٤٨١، ٤٥٣، ٤٤٦/ ٢(أخرج وأخرج

ذكرون ا   ) ٤٦ ١/ ٥(هللا الترمذي في السنن، كتاب الدعاء، باب في القوم یجلسون ال ی
ص (وأخرجھ ابن السني في عمل الیوم واللیلة . وقال حدیث حسن صحیح ٣٣٨ ٠ح 

ي المستدرك     ٤٤٩ح ) ١٥٩ حیح     ) ٤٩٦/ ١(وأخرجھ الحاكم ف دیث ص ذا ح ال ھ وق
عیف         الح ض ھ ص ذھبي بقول ھ ال اقط وتعقب یس بالس الح ل اه وص م یخرج ناد ول . األس

  ).٢٣٢٢(مآن انظر موارد الظ. وأخرجھ ابن حبان في صحیحھ
ة       ] ١٥٦[  وم واللیل ل الی ي عم ائي ف ھ النس ھ   ٤١٠ح ) ٣١٤ص (أخرج وأخرج

لم       ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ح ) ٢٢ص (إسماعیل بن إسحاق في فضل الصالة عل
٥٥  

  .إسناده صحیح موقوف ولكنھ في حكم المرفرع: وقال األلباني في تعلیقھ علیھ
  .٤١١ح ) ٣١٤ص (لة أخرجھ النساثي في عمل الیوم واللی] ١٥٧[ 
ھ  ] ١٥٨[  ت إلی ھ انتھ ر، فقی و جعف اوي، أب المة األزدي الطح ن س د ب ن محم د ب أحم

األعالم . ص ٣٢١ریاسة الحنفیة بمصر، وھو أحد الثقات األثبات الحفاظ، توفي سنة 
)٢٠٦/ ١.(  
و      ] ١٥٩[  عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي، أھلھ من سبي السند استقر بدمشق وھ

ا  : الم كان عابدا مجاھدا، قال عنھ الحاكممن شیوخ اإلس األوزاعي إمام عصره عموم
ام       روت ع وفي ببی ا، ت ام خصوص ل الش ام أھ ة  . ص ١٥٧وإم ة والنھای / ١٠(البدای

١٢٠ -١١٥.(  
ھ        ] ١٦٠[  ي صلى اهللا علی ول النب اب ق دعوات، ب اب ال أخرجھ الترمذي في سننھ، كت

ب من      : "وقال ٣٥٤٥ح ) ٥٥٠/ ٥" (رغم أنف رجل: وسلم دیث حسن غری ذا ح وھ
ھ  ذا الرج تدرك   . ھ ي المس اكم ف ھ الح ذھبي  ) ٥٤٩/ ١(وأخرج ھ ال ححھ ووافق . وص

ى        ي عل ى النب ھ فضل الصالة عل ص (وأخرجھ إسماعیل بن اسحاق القاضي في كتاب
  .وقال األلباني في تعلیقھ علیھ إسناده صحیح، رجالھ رجال الصحیح ١٦ح ) ٩
حاق  ] ١٦١[  ن إس ماعیل ب ھ إس ي   أخرج ى النب الة عل ل الص ھ فض ي كتاب ي ف القاض

لم   ھ وس لى اهللا علی ن    ١٨ح ) ٩ص (ص ناده حس ھ إس ھ علی ي تعلیق اني ف ال األلب . وق
ذلك   ) ٢٣٨٧(انظر موارد الظمآن . وأخرجھ ابن حبان في صحیحھ دیث روي ك والح

  :من طرق أخرى عن كل من
  :كعب بن عجرة رضي اهللا عنھ -ا

لم      أخرجھ إسماعیل بن إسحاق في كتا ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب بھ فضل الصالة عل
وصححھ ووافقھ ) ١٥٤، ١٥٣/ ٤(وأخرجھ الحاكم في المستدرك . ١٩ح ) ١٥ص (

  .الذھبي
  :أنس بن مالك رضي اهللا عنھ -٢

دیع  ول الب ي الق خاوي ف ال الس ي  ) ١٤٨ص (ق زار ف یبة والب ي ش ن أب ھ اب أخرج
  .مسندیھما



  :مالك بن الحویرث رضي اهللا عنھ -٣
خاوي   ) ٢٣٨٦(خرجھ ابن حبان في صحیحھ أ ال الس أخرجھ  ) ١٤٨ص (موارد، وق

ان   ابن حبان في صحیحھ وثقاتھ معا، والطبراني ورجالھ ثقات لكن فیھم عمران بن أب
ر          د ضعفھ غی حیحھ فق ذا في ص ھ ھ الراسطي وھو وإن وثقھ ابن حبان وأخرج حدیث

  .واحد
  :جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھ -٤

دیع     ). ٩٥ص (خاري في األدب المفرد أخرجھ الب ول الب ھ الق ي كتاب وقال السخاري ف
ي   ): ١٤٨ص ( دارقطي ف ھ وال ي تھذیب ري ف رد والطب ي األدب المف اري ف رواه البخ

األفراد وھو حدیث حسن ونحوه من وجھ آخر عند الطبراني في األوسط وابن السني 
د  في عمل الیوم واللیلة، وأشار إلیھ الترمذي في جامعھ ب قولھ وفي الباب عن جابر وق

أخرجھ النسائي وساقھ الضیاء في المختارة من طریق الطیالسي وقال ھذا عندي على 
  :جابر بن سمرة -٥. انتھي وفي ذلك نظر واهللا أعلم. شرط مسلم

خاوي ال الس ي    : ق ي ف نده، والطبران ي مس زار ف راد والب ي األف دارقطني ف ھ ال أخرج
دیع        . الكبیر والدقیقي في أمالیھ ول الب ي الق خاوي ف ا الس وللحدیث طرق أخرى ذكرھ

دیث   (قال ابن القیم . وال یتسع المجال ھنا لذكرھا) ١٥١ -١٤٧ص ( ب أن الح وال ری
  ).٢٩٥ص (بتلك الطرق المتعددة تفید الصحة، جالء األفھام 

م  ] ١٦٢[  ة رق وم واللیل ي الی ائبي ف ھ النس ني ) ٦١(أخرج ن الس ناده ) ٣٨٣(واب وإس
  ).٦٤٣(خرجھ البخاري في األدب المفرد وأ. صحیح

دني سبط رسول اهللا    ] ١٦٣[  الحسین بن علي بن أبي طالب الھاشمي أبو عبد اهللا الم
وم     ة، استشھد ی صلى اهللا علیھ وسلم وریحانتھ من الدنیا، وأحد سیدي شباب أھل الجن

  ).٣٣٤ -٣٣ ١/ ١(االصابة . عاشوراء سنة إحدى وستین ولھ ست وخمسرن سنة
ند     ] ١٦٤[  ي المس د ف ام أحم ھ اإلم اب    ). ٢٠١/ ١(أخرج ننھ، كت ي س ذي ف والترم

لم  رغم أنف رجل        ھ وس ح ) ٥٥١/ ٥(الدعوات، باب قول رسول اهللا صلى اهللا علی
ال ٣٥٤٦ ة   : وق وم واللیل ي الی ائي ف ب والنس حیح غری ن ص دیث حس ن ). ٥٥(ح واب

حیحھ   ي ص ان ف رارد) ٢٣٨٨(حب تدرك  . م ي المس اكم ف ححھ ) ٥٤٩/ ١(والح وص
ي        . ووافقھ الذھبي ى النب ي فضل الصالة عل حاق القاضي ف وأخرجھ إسماعیل بن اس

  .٣٣ح ) ١٥ص (صلى اهللا علیھ وسلم 
حاق القاضي   ] ١٦٥[  م  ) ١٦ص (أخرجھ إسماعیل بن إس ي     ٣٧رق اني ف ال األلب وق

ھ  وال           : تعلیقھ علی ات ل ده، ورجال إسناده ثق ي بع دم واآلت حیح بشاھده المتق دیث ص ح
ى أخرى   " كتاب الصالة"وقد رواه ابن أبي عاصم في . جل الذي لم یسمالر من طریت

  .عن علي بن یزید عن القاسم عن أبي ذر، فأحد الطریقین یقوى اآلخر
  .من سورة الحدید) ٢٤ -٢٣(اآلیتان ] ١٦٦[ 
م  ] ١٦٧[  رد رق ي األدب المف اري ف ھ  ) ٢٩٦(أخرجھ البخ ذ عن ي ال ابر رض عن ج

  ).٣/٣٠٧(مسند واإلمام أحمد في ال
  .من سورة الحدید) ٧(اآلیة ] ١٦٨[ 
  .من سورة البقرة) ٢٠٨(اآلیة ] ١٦٩[ 
  .من سورة النساء) ٥٩(اآلیة ] ١٧٠[ 



  .من سورة البقرة) ١٩٤(اآلیة ] ١٧١[ 
  .من سورة البقرة) ٤٣(اآلیة ] ١٧٢[ 
  .من سورة آل عمران) ٢٠٠(اآلیة ] ١٧٣[ 
  .نمن سورة آل عمرا) ١٧٥(اآلیة ] ١٧٤[ 
  .من سورة البقرة) ١٥٠(اآلیة ] ١٧٥[ 
  .من سورة الحج) ٧٨(اآلیة ] ١٧٦[ 
  .من سورة آل عمران) ١٠٣(اآلیة ] ١٧٧[ 
ي        ] ١٧٨[  ى النب اب الصالة عل ة الصالة، ب واب إقام أخرجھ ابن ماجة في السنن، أب

لم   ھ وس حیح    ٨٩٥ح ) ١٦٤/ ١(صلى اهللا علی ن ص اني حس ال األلب ن (وق حیح اب ص
وأخرجھ إسماعیل بن إسحاق في فضل الصالة على النبي صلى اهللا ). ١٥٠/ ١ماجة 

لم   ھ وس ھ   . ٤٤ -٤٣ -٤٢ -٤١ح ) ١٨ -١٧ص (علی ھ علی ي تعلیق اني ف ال األلب : وق
و من ضعف فبعضھا           " ت ال تخل ھ طرق وإن كان دیث ل حیح، والح إسناده مرسل ص

درجات     ل ال ى أق ھ  ا" یقوي بعضا فالحدیث وتقي بھا إلى درجة الحسن عل . نتھي كالم
وأخرجھ . مرسال عن محمد بن الحنفیة) ٤١٨/ ١(وأخرجھ البیھقي في شعب اإلیمان 

موصوال عن الحسین بن علي من طریق  ٢٨٨٧رقم ) ١٣٨/ ٣(الطبراني في الكبیر 
عیف   و ض دي وھ د الكن ن محم ر ب ر. بش د : انظ ع الزوئ ھ ). ١٦٤/ ١٠(مجم وأخرج

  .عن أبي ھریرة) ٤١٩/ ١(البیھقي في الشعب 
ي      ] ١٧٩[  ن األعراب عید ب زاه لس یم وع ن الق ام  " أورده اب الء األفھ ) ٣٠١ص (ج

ین من   ) ١٥٢ص (وأورده السخاوي في القول البدیع  وقال أخرجھ النمیري من وجھ
  .طریق عبد الرزاق وھو في جامعھ ورواتھ ثقات

  ٣٠٧تقدم تخریجھ ص ] ١٨٠[ 
  ٣٠٨تقدم تخریجھ ص ] ١٨١[ 
  .ورة الفتحمن س) ١٠(اآلیة ] ١٨٢[ 
  .من سورة آل عمران) ٣١(اآلیة ] ١٨٣[ 
  .الدأب والشأن: ھجیرى] ١٨٤[ 
  ).٣٠٥الى  ٢٩٤ص (جالء األفھام ] ١٨٥[ 
ا       ] ١٨٦[  ات بھ حابي، سكن الشام وم ي، ص ن أوس الثقف ابة . أوس ب ) ٩٢/ ١(األص

  ).٣٨١/ ١(وتھذیب التھذیب 
سماعیل القاضي في فضل  وأخرجھ ا) ٨/ ٤(أخرجھ اإلمام أحمد في المسند ] ١٨٧[ 

ي سننھ    . ٢٢رقم ) ١١ص (الصالة على النبي  و داود ف اب  ) ٦٣٥/ ١(وأخرجھ أب كت
ي السنن     . ١٠٤٧الصالة، باب فضل یوم الجمعة ولیلة الجمعة ح  وأخرجھ النسائي ف

ة    ) ٩١/ ٣( ر فضل الجمع اب ذك ي سننھ      . كتاب الجمعة، ب ن ماجة ف / ١(وأخرجھ اب
الة،) ١٩٥ ة الص واب إقام ة ح  أب ل الجمع اب فض ي   ١٠٧١ب اء ف ا ج واب م ي أب وف

لم        ھ وس ھ صلى اهللا علی ھ ودفن ر وفات وأخرجھ  . ١٦٣٧ح ) ٣٠٠/ ١(الجنائز باب ذك
تدرك   ي المس اكم ف ذھبي ) ٦٠/ ٤(الح ھ ال ححھ ووافق ي  . وص ان ف ن حب ورواه اب

أن حسینا       : "قال ابن القیم). ٥٥٠(انظر الورارد . صحیحھ اظ ب ض الحف ھ بع د أعل وق
عفي حدث بھ عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر، عن أبي األشعت الصنعاني، عن الج



ھ وشھرتھم        ة روات حتھ، لثق أوس بن أوس، قال ومن تأمل ھذا اإلسناد لم یشك في ص
أن حسینا الجعفي لم یسمع من عبد الرحمن بن یزید بن : وقبول األئمة أحادیثھم وعلتھ

یم     جابر، وإنما سمع من عبد الرحمن بن یزید ن تم د اب بن تمیم، وعبد الرحمن بن یزی
ین          د ب ن جابر، وق ال اب د، فق م الج ي اس ال یحتج بھ، فلما حدث بھ حبن الجعفي غلط ف

  .ذلك الحفاظ ونبھوا علیھ
یم السلمي   ) ١٣٦٥/ ٥"(فقال البخاري في التاریخ الكبیر  عبد الرحمن بن یزید بن تم

لم، ع  ال   الشامى عن مكحول، سمع منھ الولید بن مس اكیر، ویق ده من ذي روى   : ن و ال ھ
ن     : عنھ أبو أسامة وحسین الجعفي، وقاال د ب ي نسبھ ونری ھو یزید بن جابر، وغلطا ف
دیث     عیف الح و ض ح، وھ یم أص ب . تم ال الخطی د   : وق ث عب ون أحادی روى الكوفی

ك،    ي ذل وا ف ابر ووھم ن ج د ب ن یزی رحمن ب د ال ن عب یم، ع ن تم د ب ن یزی رحمن ب ال
ث  والحمل علیھم في ت ك األحادی ن ھارون الحافظ     . ل ال موسى ب و أسامة   : وق روى أب

ن     رحمن ب د ال عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر وكان ذلك وھنا منھ، وھو لم یلق عب
ن جابر نفسھ،             ھ اب یم، فظن أن ن تم د ب ن یزی رحمن ب د ال یزید بن جابر، وإنما لقي عب

عیف یم ض ن تم ا ذك  . واب ى م اظ إل ن الحف د م ر واح ار غی د أش ةوق ؤالء األئم . ره ھ
  :وجواب ھذا التعلیل من وجوه

قال . أن حسینا الجعفي قد صرح بسماعھ لھ من عبد الرحمن بن یزید بن جابر: أحدھا
حیحھ  ي           : ابن حبان في ص ن عل دثنا حسین ب ب، ح و كری دثنا أب ة، ح ن خزیم دثنا اب ح

  .حدثنا عبد الرحمن بن یزید بن جابر، فصرح بالسماع منھ
أنھ ابن جابر وإنما ھو ابن تمیم، فغلط في اسم جده بعید، فإنھ لم یكن  إنھ ظن : وفولھم

  .یشببھ على حسین ھذا بھذا، مع نقده وعلمھ بھما وسماعھ منھما
اب   : فإن قیل ي كت ل "فقد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم ف د     " العل ول عب ي یق سمعت أب

نھ، والذي عندي أن الرحمن ابن یزید بن جابر، ال أعلم أحدا من أھل العراق یحدث ع
یم   الذي یروي عنھ أبو أسامة وحسین الجعفي واحد، وھو عبد الرحمن بن یزید بن تم
ة     ة خمس ي أمام ن أب م ع ن القاس د، ع ن یزی رحمن ب د ال ن عب امة روى ع ا أس ألن أب
ن جابر          د ب ن یزی رحمن ب د ال دث عب ل أن یح أحادیث أو ستة أحادیث منكرة، ال یحتم

ث شیئا    بمثلھ، وال أعلم أحدا من ذه األحادی ا  . أھل الشام روى عن ابن جابر من ھ وأم
ي األشعث، عن       حسین الجعفي فإنھ یروي عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر عن أب

ال    ھ ق ة أن ام   : "أوس بن أوس عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم في یوم الجمع أفضل األی
دا رواه   وھو حدیث من" یوم الجمعة، فیھ الصعقة وفیھ النفخة، وفیھ كذا م أح كر ال أعل

د      -غیر حسین الجعفي، وأما عبد الرحمن بن دیث، وعب یم فھو ضعیف الح نرید بن تم
ھ     م كالم ة، ت ل . الرحمن بن یزید بن جابر ثق ي،       : قی ي سماع حسین الجعف م ف د تكل وق

قال شیخنا  . وأبي أسامة من ابن جابر فأكثر أھل الحدیث أنكروا سماع أبي أسامة منھ
ال  -وذكر أبا أسامة -قال ابن نمیر: في التھذیب) مزيأبو الحجاج ال( ذي : فق روي  -ال ی

ھ         ي أن ر ل ابن جابر المعروف، ذك یس ب عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر یرى أنھ ل
یم،    : رجل یسمى باسم ابن جابر، قال یعقوب ن تم الن ب صدق، ھو عبد الرحمن ابن ف

روى عن      ث ف ذه األحادی ھ ھ و إنسان یسمى     فدخل علیھ أبو أسامة فكتب عن ا ھ ھ، وإنم
ك وعرف           : قال یعقوب. بابن جابر م ذل ھ عل ا أسامة أن تھم أب ر ی ن نمی ت اب وكأني رأی



ال   ك ق ھ           : ولكن تغافل عن ذل ھ ال تشبھ سائر حدیث رى روایت ا ت ر أم ن نمی ي اب ال ل وق
سكت : الصحاح الذي روى عنھ أھل الشام وأصحابھ؟ وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم

ن جابر،        محمد بن عبد ا د ب ن یزی رحمن ب د ال لرحمن ابن أخي حسین الجعفي عن عب
دم     م ق فقال قدم الكوفة عبد الرحمن بن یزید بن تمیم وعبد الرحمن بن یزید بن جابر ث
و          یس ھ و أسامة ل ھ أب دث عن ذي یح دھر وال عبد الرحمن بن یزید بن جابر بعد ذلك ب

و أس      ن داود سمع أب ال اب ن      ابن جابر، بل ھو ابن تمیم وق ارك عن اب ن المب امة من اب
أخبرنا : جابر وجمیعا یحدثان عن مكحول، وابن جابر أیضا دمشقي، فلما قدم ھذا قال

ن   عبد الرحمن بن یزید الدمشقي، وحدث عن مكحول، فظن أبو أسامة أنھ ابن یزید اب
یم            ن تم ھ، واب ع حدیث أمون یجم ة م ن جابر ثق ارك واب ن المب ھ اب ذي روى عن جابر ال

  .ضعیف
ال      : ال أبو داودوق ي اسمھ، وق ط ف و أسامة وغل دثنا  : متروك الحدیث، حدث عنھ أب ح

رحمن       د ال ي أسامة عن عب عبد الرحمن بن یزید بن جابر الشامي وكل ما جاء عن أب
  .بن یزید، فإنما ھو ابن تمیم

روى عنھ : وأما روایة حسین الجعفي عن ابن جابر، فقد ذكر شیخنا في التھذیب وقال
ة          حسین بن عل ان محفوظا فجزم بروای ن أسامة إن ك اد ب و أسامة حم ي الحعفي، وأب

  .حسین عن ابن جابر، وشك في روایة حماد فھذا ما ظھر في جواب ھذا التعلیل
ثم بعد أن كتبت ذلك رأیت الدارقطني قد ذكر ذلك نصا فقال في كالمھ على كتاب أبي 

ر : قولھ" الضعفاء"حاتم في  ن جابر،     حسین الجعفي روى عن عبد ال د ب ن یزی حمن ب
  .فیغلط في اسم جده، تم كالمھ. وي عن عبد الرحمن بن یزید بن تمیم -وأبو أسامة

  .وھي أن عبد الرحمن بن یزید لم یذكر سماعھ من أبي األشعث: وللحدیث علة أخرى
حدثنا الحسین بن علي بن الجعفي، حدثنا عبد الرحمن بن یزید : قال علي بن المدیني،

  .فذكره... تھ یذكر عن أبي األشعث الصنعاني عن أوس بن أوسبن جابر سمع
ھ   ي كتاب حاق ف ن إس ماعیل ب ال إس م ) ١١ص (وق د اهللا  ٢٢رق ن عب ى ب دثنا عل ... ح

ذكره ي     . ف رة وأب ي ھری دیث أب ن ح واھد م دیث ش إن للح ة ف ة قادح ذه بعل ت ھ ولیس
ك والحسن ع          ن مال س ب ي مسعود األنصاري، وأن ة، وأب ي  الدرداء، وأبي أمام ن النب

  ).٧١ -٦٩ص (صلى اهللا علیھ وسلم انتھى كالم ابن القیم جالء األفھام 
  .أي مستمعة، مصغیة: مصیخة] ١٨٨[ 
ة         ] ١٨٩[  وم الجمع اب فضل ی ة، ب اب الجمع حیحھ، كت ) ٦/ ٣(أخرجھ مسلم في ص

ة         وم الجمع ي فضل ی ا جاء ف اب م / ٢(وأخرجھ الترمذي في سننھ، أبواب الجمعة، ب
وم        و. ٤٨٨ح ) ٣٥٩ ل ی ر فض اب ذك ة، ب اب الجمع ننھ، كت ي س ائي ف ھ النس أخرج

  ).١٠٨/ ١(وأخرجھ مالك في الموطأ ). ٨٩/ ٣(الجمعة 
  ).٧١ص (جالء األفھام ] ١٩٠[ 
أخرجھ ابن ماجة في سننھ، أبواب ما جاء في الجنائز، باب ذكر وفاتھ ودفنھ ] ١٩١[ 

ذا حدیث صحیح، إال أنھ ھ: ، وقال في الزوائد١٦٣٨) ٣٠٠/ ١(صلى اهللا علیھ وسلم 
ن   منقطع في موضعین ألن عبادة روایتھ عن أبي الدرداء مرسلة، قالھ العالء، وزید ب

أخرجھ ابن ماجھ ورجالھ ثقات : وقال السخاوي. أیمن عن عبادة مرسلة قالھ البخاري
أكثروا الصالة یوم الجمعة فإنھ یوم : "وأخرجھ الطبراني في الكبیر بلفظ. لكنھ منقطع



ان        مشھو ث ك ي صالتھ حی ي إال بلغتن د یصلي عل ا  " د تشھده المالئكة لیس من عب قلن
ال   ك ق د وفات اد        : "وبع ل أجس ى األرض أن تأك رم عل الى ح اتي إن اهللا تع د وف وبع

  ).١٦٤ص (القول البدیع . وقال العراقي إن إسناده ال یصح". األنبیاء
دي ] ١٩٢[  غیر(ص و   ) بالتص اھلي، أب ارث الب ن الح الن ب ن عج حابي   اب ة ص أمام

  ).١٧٦ -١٧٥/ ٢(األصابة . مشھور یكنیھ، سكن الشام ومات بھا سنة ست وثمانین
نن    ] ١٩٣[  ي الس ي ف خاوي  ). ٢٤٩/ ٣(أخرجھ البیھق ال الس ند  : وق ي بس رواه البیھق

ور          ول الجمھ ي ق ة ف ي أمام م یسمع من أب ھ ل . حسن ال بأس بھ، إال أن مكحوال قیل إن
ر مكحول وسنده       وقد رواه أبو منصور الدیلمي ھ ذك في مسند الفردوس لھ فأسقط من

  :ولكن لھذا الحدیث علتان: وقال ابن القیم). ١٦٤ص (ضعیف القول البدیع 
  .أن برد بن سنان قد تكلم فیھ، وقد وثقھ یحى بن معین وغیره: إحداھما

م       : العلة الثانیة ة واهللا أعل ي أمام م یسمع من أب ھ ل ام  جالء األف . أن مكحوال قد قیل إن ھ
  ).٧٣ -٧٢ص (
دیع        : قال السخاوي] ١٩٤[  ول الب ات، الق ي المتابع ھ ف أس ب رواه الطبراني بسند ال ب
  ).١٦٢ص (
خاوي    ) ١٤٤/ ٣(أخرجھ ابن عدي في الكامل ] ١٩٥[  ر الس ا ذك وسنده ضعیف، كم

م    ة رواة ضعفاء ھ د الرقاشي        : فیھ ثالث حاق خازم، ویزی و إس س، وأب ن مغل ارة ب . جب
  ).١٦٢ ص(القول البدیع 

  ).٧٣ص (جالء األفھام ] ١٩٦[ 
  ).١٠٣٩/ ٣(الكامل البن عدي ] ١٩٧[ 
ھ          ] ١٩٨[  ي صلى اهللا علی ى النب وفي، رحل إل لیمان الك و س ي أب زید بن وھب الجھن

وسلم فقبض وھو في الطریق، ثقة جلیل، كثیر الحدیث، توفي سنة ست وتسعین وقیل 
  ).٣/٤٢٧(تھذیب التھذیب . قبلھا

  ).١٥٩ص (والقول البدیع ) ٧٤، ٧٣ص (ألفھام جالء ا] ١٩٩[ 
ال  ] ٢٠٠[  دیع وق حیح اإلسناد     : أورده السخاوي في القول الب ال ص رواه الحاكم، وق

ي فضل       ي عاصم ف ن أب والبیھقي في شعب اإلیمان وحیاة األنبیاء في قبورھم لھ، واب
یعقوب بن الصالة لھ، وفي سنده أبو رافع وھو إسماعیل بن رافع وثقھ البخاري وقال 

ل     ین وقی ن مع سفیان یصلح حدیثھ للشواھد والمتابعات لكن قد ضعفھ النسائي ویحي ب
ام    ). ١٦٤ص (إنھ منكر الحدیث  ي جالء األفھ ال ) ٣١٠ص (وأورده ابن القیم ف : وق

  .یصلح حدیثھ للشواھد والمتابعات: وفیھ إسماعیل بن رافع قال یعقوب بن سفیان
  ٢٦٩ترجمتھ ص الحسن البصري وقد تقدم ] ٢٠١[ 
لم    ] ٢٠٢[  ھ وس أخرجھ إسماعیل القاضي في فضل الصالة على النبي صلى اهللا علی

حیح بشاھده عن    : ، قال األلباني٢٩، ح ٢٨ح ) ١٣ص (من وجھین انظر  حدیث ص
  .أوس بن أوس

ام  ] ٢٠٣[  الء األفھ ي ج یم ف ن الق اح،  ) ٣١١ص (أورده اب ن وض زاه الب وع
  .وعزاه البن وضاح وابن بشكوال) ٢٠٠ -١٩٩ص (والسخاوي في القول البدیع 

  :من المواطن التي ذكرھا ابن القیم غیر ما تقدم ما یلي] ٢٠٤[ 
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عند استالم الحجر االسود -١



  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عند قبره -٢
  .لى دعوة أو غیرھاالصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم إذا خرج إلى السوق أو إ -٣
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم إذا قام الرجل من نوم اللیل -٤
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عقب ختم القرآن -٥
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عند القیام من المجلس -٦
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عند المرور على المساجد ورؤیتھا -٧
  .لصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عند الھم، والشدائد وطلب المغفرةا -٨
  الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عند كتابة اسمھ صلى اهللا علیھ وسلم -٩

  .الصالة علیھ في عند تبلیغ العلم إلى الناس، والتذكیر والقصص -١٠
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم في أول النھار وآخره -١١
  .صالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عقب الذنب إذا أراد أن یكفر عنھال -١٢
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عند العطاس -٣١
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم بعد الفراغ من الوضوء -١٤
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عند دخول المنزل --١٥
ي      -١٦ لم ف ھ وس ذكر اهللا سبحانھ       الصالة علیھ صلى اهللا علی ھ ل ع فی كل موطن یجتم

  . وتعالى
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عقب الصلوات -١٧
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عند النوم -١٨
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم في أثناء صالة العید -١٩

  ).١٩٠/ ٢(بدائع الفوائد ] ٢٠٥[ 
  .٣٨١تقدم تخریجھ ص ] ٢٠٦[ 
  .٣٢٦تقدم تخریجھ ص ] ٢٠٧[ 
  .تقدم تخریجھ] ٢٠٨[ 
یعقوب بن زید بن طلحة التیمي، أبو یوسف المدني، قاضي المدینة، ثقة قلیل ] ٢٠٩[ 

  ).٣٨٥/ ١١(تھذیب التھذیب . الحدیث و مات في والیة أبي جعفر
لم    ] ٢١٠[  ھ وس أخرجھ اسماعیل القاضي في فضل الصالة على النبي صلى اهللا علی
فیان       : وقال ١٣م ح رق) ٨٧ص ( ع لس ھ منی ال ل ة یق ان بمك عمن أسنده؟   : قال شیخ ك

ھذا مرسل صحیح اإلسناد، ویشھد لھ الحدیث : ال أدري، وقال األلباني في تعلیقھ: قال
  .یعني الحدیث الذي تقدم ذكره -الذي بعده

ة ] ٢١١[  وم واللیل ل ألی ي عم ائي ف ھ النس م ) ١٦٥ص (أخرج واب  ٦١ح رق اب ث ب
، ١٣٥ص(النبي صلى اهللا علیھ وسلم وابن السني في، عمل ألیوم واللیلة الصالة على 

  ٣٨٠ح رقم ) ١٣٦
ند     ] ٢١٢[  ي المس د ف ام أحم ھ اإلم ي األدب  ). ٢٦١، ١٠٢/ ٣(أخرج اري ف والبخ

رد   لم      ) ٩٥، ٩٤ص (المف ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب اب الصالة عل ي  . ب والنسائي ف
ة   و   ٦٣ح ) ١٦٦ص (عمل الیوم واللیل اب ث ھ      ب ي صلى اهللا علی ى النب اب الصالة عل

  ).٢٣٩٥(انظر موارد الظمآن . وأخرجھ ابن حبان في صحیحھ. وسلم



باب الفضل في الصالة على النبي صلى ) ٥٠/ ٣(أخرجھ النسائي في السنن ] ٢١٣[ 
، ثواب الصالة  ٦٢ح ) ١٦٦، ١٦٥ص (اهللا علیھ وسلم وكذلك في عمل الیوم واللیلة 

ال ) ٥٥٠/ ١(علیھ وسلم وأخرجھ الحاكم في المستدرك على النبي صلى اهللا  ذا  : وق ھ
  .حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه ووافقھ الذھبي

  ".صلى اهللا علیھ عشر صلوات وحط عنھ عشر خطیئات"وكل من روایة 
ا عشر    "وروایة  ھ بھ صلى اهللا علیھ عشر صلوات وحط عنھ بھا عشر سیئات، ورفع
د      جاءت من طریق برید بن أ" درجات ات عن بری ى الروای ي بعف بي مریم وقد جاء ف

د     بن أبي مریم عن الحسن عن أنس وفي بعضھا عن برید بن أبي مریم عن أنس، وق
س،      ي سماعھ من أن ذكر ابن القیم أن ھذه العلة ال تقدح فیھ شیئا، ألن الحسن الشك ف

ان         ن حب رواه اب دیث، ف ذا الح س أیضا ھ ي  وقد صح سماع برید بن أبي مریم من أن ف
ي      ) ٥٥٠/ ١(والحاكم في المستدرك   ٢٣٩٠صحیحھ موارد  ن أب ونس ب دیث ی من ح

ولعل بریدا سمعھ . نذكره... إسحاق، عن برید بن أبي مریم، قال سمعت أنس بن مالك
ل الحسن    : من الحسن ثم سمعھ من أنس، فحدث بھ على الوجھین، فإنھ قال ت أزام كن

ذكره،      قال: بن محمد، فقال حدثنا أنس بن مالك قال لم ف ھ وس رسول اهللا صلى اهللا علی
  ).٥٦ص (جالء األفھام ". ثم إنھ حدثھ بھ أنس فرواه عنھ كما تقدم

لم    ] ٢١٤[  ھ وس أخرجھ إسماعیل القاضي في فضل الصالة على النبي صلى اهللا علی
ھ     : وقال األلباني. ٤ح ) ٤ص ( حیح ل دیث ص إسناده ضعیف، ولكن المرفوع من الح

  .شواھد كثیرة
باب الصالة على النبي صلى اهللا علیھ ) ٩٤ص (جھ البخاري في األدب المفرد وأخر
  .وسلم

لم    ] ٢١٥[  ھ وس أخرجھ إسماعیل القاضي في فضل الصالة على النبي صلى اهللا علی
م  ) ٥ص ( رد . ٥ح رق ي األدب المف اري ف ھ البخ ن ) ٩٤ص (وأخرج ن أوس ب ع

ره      لم وذك ھ وس لى اهللا علی ي ص دثان عن النب ذا . الح ن     وھ ا م ھ ھم ذي قبل دیث وال الح
حیحھ         ث الص لة األحادی ي سلس اني ف ال األلب ن وردان وق ح ) ٥٠٣/ ٢(طریق سلمة ب

وسلمة بن وردان ضعیف بغیر تھمة، فیصلح لالستشھاد بھ وللحدیث شاھد  ٨٢٩رقم 
  .آخر من حدیث عبد الرحمن بن عرف

أسلم قبل دخول عبد الرحمن بن عوف الزھري، ولد بعد الفیل بعشر سنین و] ٢١٦[ 
ة،         د العشرة المبشرین بالجن ا، وأح دار األرقم، وھاجر الھجرتین وشھد المشاھد كلھ

نة   وفي س تة، ت ورى الس ال الش د رج نة  ٣١وأح ل س ھر ٣٢ص وقی و األش . ص وھ
  ).٤١٠-٢/٤٠٨(اإلصابة 

ي صلى اهللا      ] ٢١٧[  ى النب أخرجھ بھذا اللفظ إسماعیل القاضي في فضل الصالة عل
، وقال الھیثمي في )١/١٩١وأخرجھ اإلمام أحمد في المسند  ٧ح ) ٥ص (علیھ وسلم 

وأخرجھ الحاكم في المستدرك  ). رراه أحمد ورجالھ ثقات) (٢٨٧/ ٢(مجمع الزوائد 
  .وقال ھذا حدیث على شرط الشیخین ولم یخرجاه، ووافقھ الذھبي) ٢٢٢/ ١(
  ).١١٢٥/ ٤(ء الوفاء وفا. موضع شامي البقیع" فاء"األسراف بالفتح آخره ] ٢١٨[ 
أخرجھ بھذا اللفظ إسماعیل القاضي في فضل الصالة على النبوي صلى اهللا ] ٢١٩[ 

  .١٠ح ) ٧ -٦ص (علیھ وسلم 



وعزاه البن أبي الدنیا والسخاوي ) ٦٤ص (أورده ابن القیم في جالء األفھام ] ٢٢٠[ 
  .وعزاه البن أبي عاصم وابن أبي الدنیا) ١١٢ص (في القول البدیع 

لم    ] ٢٢١[  ھ وس أخرجھ اسماعیل القاضي فى فضل الصالة على النبى صلى اهللا علی
  ١ح رقم  ٣ص 

ند  ] ٢٢٢[  ي المس د ف ام أحم ھ األم ل  ). ٣٠/ ٤(أخرج ي فض ي، ف ماعیل القاض وإس
لم     ھ وس ي السنن    ٢ح ) ٤ -٣ص (الصالة على النبي صلى اهللا علی / ٣(، والنسائي ف

اب     كتاب الصالة، باب فضل الت) ٥٠و  ٤٤ لم، وب ھ وس سلیم على النبي صلى اهللا علی
ل    . الفضل في الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم ي عم وكذلك أخرجھ النسائي ف

ن             ال الحافظ اب لم وق ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب واب الصالة عل اب ث الیوم واللیلة، ب
ر  ات (حج ھ ثق اري  ) روات تح الب تدرك   ) ١١/١٦٧(ف ي المس اكم ف ھ الح / ١(وأخرج
  .موارد) ٢٣٩١(وابن حبان في صحیحھ ) ٥٥٠

  ). ٢٩/ ٤(أخرجھ بھذا اللفظ اإلمام أحمد في المسند ] ٢٢٣[ 
د    ٨٢٩ح رقم ) ٥٠٣/ ٢(قال األلباني في سلسلة األحادیث الصحیحة  ة أحم عن روای

ن كعب مجھول الحال        "ھذه  حاق ب ي معشر، وإس وھذا إسناد ضعیف، لسوء حفظ أب
ي    ھ ف أس ب ناد ال ب ر إس اتفھ واھد والمتابع واھد   " الش ھ ش دیث ل ھ والح ي كالم انتھ

  .متعددة سبق ذكر بعضھا
ف األنصار، خال             ] ٢٢٤[  ار حلی ن نی ردة ب و ب وي أب رو البل ن عم ار ب ن نی ھانىء ب

ھر،            ك واألول أش ل مال رث وقی مھ الح ل اس ھ وقی ھور بكنیت ازب مش ن ع راء ب الب
) ٥٦٥/ ٣(اإلصابة  . معاویة صحابي جلیل شھد بدرا وما بعدھا، مات في أول خالفة

– )٤/١٩.(  
ة    ] ٢٢٥[  وم واللیل ل الی م  ) ١٦٧، ١٦٦ص (أخرجھ النسائي في عم اب  ٦٤ح رق ، ب

ر   ن حج ال اب لم وق ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل واب الص ات: ث ھ ثق تح . روات ف
اري  ام   ). ١٦٧/ ١١(الب الء األفھ ي ج یم ف ن الق زاه ) ٨٤، ٨٣ص (وأورده اب وع

ي صلى اهللا        للطبراني في  ى النب اب الصالة عل ي كت المعجم الكبیر وابن أبي عاصم ف
  .علیھ وسلم

  ).٥٣٥ص (تقدم تخریجھ ] ٢٢٦[ 
باب التمجید والصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم ) ٤٤/ ٣(سنن النسائي ] ٢٢٧[ 

  )٣٧٢٤(قال األلباني في صحیح سنن النسائي، صحیح الترمذي 
ي س  ] ٢٢٨[  ى        ) ٣٥٤/ ٢(ننھ أخرجھ الترمذي ف ي فضل الصالة عل ا جاء ف اب م ب

وأخرجھ . وقال الترمذي ھذا حدیث حسن غریب ٤٨٤النبي صلى اهللا علیھ وسلم رقم 
حیحھ    ان في ص آن    . ابن حب وارد الظم ي جالء     ). ٢٣٨٩(انظر م یم ف ن الق وأورده اب

ي  وقال ابن حجر  ). ٥٣ص (األفھام وعزاه كذلك إلى البزار والبغوي جالء األفھام  ف
ظ      ) ١٦٧/ ١١(الفتح  ة بلف ي أمام ي عن أب ي تعرض    "ولھ شاھد عند البیھق صالة أمت

أس  " على في كل یوم جمعة فمن كان أكثرھم علي صالة كان أقربھم مني منزلة وال ب
  .بسنده انتھي كالمھ

  .بتصرف) ٣٤٤، ٣٣٥ص (جالء األفھام ] ٢٢٩[ 
  ٤٧٢تقدم تخریجھ ص ] ٢٣٠[ 



  ٣٢٨تقدم تخریجھ ص ] ٢٣١[ 
  ٥٤٨تقدم تخریجھ ص ] ٢٣٢[ 
  

على أمتھ في ضوء الكتاب والسنة  صلى اهللا علیھ وسلم  حقوق النبي - ٩  .٣٣
  ]النھي عن الغلو في حقھ[

  الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم: الفصل الثالث
  :ویشتمل على تمھید وثالثة مباحث 

  :تمھید
ذه   سبق الحدیث في الفصل الثاني، من ھذا الباب عن بعض األمور التي یتعین على ھ

وقیره     ره وت لم وتعزی ھ وس . األمة أداؤھا والقیام بھا في باب تعظیم النبي صلى اهللا علی
لم،   وفي ھذا الفصل نتناول جانبا مھما من جوانب توقیره وتعظیمھ صلى اهللا علیھ وس

  .وذلك ھو الصالة والسالم علیھ صلى اهللا علیھ وسلم
الى أن  ارك وتع اري تب ا الب د أمرن ھ    فق لى اهللا علی د ص ا محم ى نبین لم عل لي ونس نص

ار       لم وإظھ ھ وس لى اهللا علی ولھ ص ھ ورس ل لنبی ز وج ھ ع ریف من ك تش لم، وذل وس
الى        ال تع د ق ھ فق ي حق ذي شرعھ ف لُّوَن    {: لالحترام والتعظیم ال ُھ ُیَص َھ َوَمالِئَكَت ِإنَّ اللَّ

لُّوا عَ     وا َص ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ يِّ َی ى النَِّب ِلیماً  َعَل لُِّموا َتْس ِھ َوَس ن   ] ١[}َلْی ا م ة فیھ ذه اآلی فھ
ا     ا فیھ تعظیم النبي صلى اهللا علیھ وسلم والتنویھ بھ ما لیس في غیرھا، وذلك بسبب م
من تمییز للنبي صلى اهللا علیھ وسلم عند ذكره وال شك أن ذلك فیھ رفع لقدره وإعالء 

  .لمكانتھ في حیاتھ وبعد موتھ
لم       ولذلك فإن من أعظم  ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب شعب اإلیمان الصالة والسالم عل

اب أداء شكره صلى اهللا         ا من ب ة علیھ دره، والمواظب محبة لھ وأداء لحقھ وتعظیما لق
ا من الجحیم،         ھ اهللا سببا لنجاتن د جعل ھ، فق علیھ وسلم، وشكره واجب لعظمة اإلنعام ب

ر األ      وز بأیس ا الف یم، وإدراكن ي دار النع ا ف ل     ودخولن ن ك عادة م ا الس باب، ونیلن س
  .األبواب

ھ      ا ال یشفع لمثل إن مثلن ولیست صالتنا على النبي صلى اهللا علیھ وسلم شفاعة منا لھ ف
دعاء    اه بال ولكن اهللا أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلینا وأنعم علینا، فإن عجزنا عنھا كافین

ا   -فأرشدنا اهللا أة نبین ى الصالة   -لما علم عجزنا عن مكاف ھ      إل ھ لتكون صالتنا علی علی
مكافأة بإحسانھ إلینا وإفضالھ علینا إذ ال إحسان لمخلوق أفضل من إحسانھ صلى اهللا    
رب   علیھ وسلم، وكذلك فإن المقصود بصالتنا على النبي صلى اهللا علیھ وسلم ھو التق
ھ              وق لصطفى صلى اهللا علی ھ، وقضاء لحق من حق ر ب ا أم ال م الى بامتث ى اهللا تع إل

ر         وسلم ا أن تكث ك ب ا وذل در نبیھ ة أن تعظم ق ذه األم لتي أوجبھا اهللا علینا فحق على ھ
ا     الى وقیام ارك وتع من الصالة والسالم علیھ صلى اهللا علیھ وسلم اتباعا ألمر ربھا تب

ا     لم من الحق علیھ ذه الخصیصة      . بما لنبیھا صلى اهللا علیھ وس اء بھ ى العلم د اعتن وق
ألیف وتن    ا بالت ذا الموضوع،، من        العظیمة فأفردوھ ب ھ ك جوان اتھم تل ي مؤلف اولوا ف

اب      ا كت ات وأجمعھ ك المؤلف ام  "أشھر تل ر      " جالء األفھ ى خی ي الصالة والسالم عل ف
  .األنام للعالمة ابن القیم، بل ھو أشھرھا وأحسنھا



خاوي      فیع للس ب الش ى الحبی ] ٢[ومن تلك المؤلفات كتاب القول البدیل في الصالة عل
ي       ھـ٩٠٢المتوفى سنة  ى النب ي الصالة عل وقد ختم كتابھ ھذا ببیان الكتب المصنفة ف

  ].٣[صلى اهللا علیھ وسلم وذكر جملة كبیرة من ھذه الكتب مرتبة
   

  :وفیھ مطلبان.معنى الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم: المبحث األول
  ".الصالة"المعنى اللغوي للفظة : المطلب األول

د  ن أحم ل ب ال الخلی الةا]: "٤[ق ة  : لص لوات وألن التثنی ا الص ا واو ألن جماعتھ ألفھ
  ].٥"[صلوان
  :وردت في اللغة لمعان منھا) و. ل. ص(ومادة 

  )):الصالة(( -١
قال الخلیل ]. ٦[ما انحدر من الوركین: وقیل. وھو وسط الظھر لكل ذي أربع وللناس

ى إذ  : " بن أحمد ل أنث رج   والصاله، وسط الظَّْھر لكل ذي أربع وللناس وك دت انف ا ول
  :صالھا قال

  حباب الماء یتبع الحبابا**** كأن صال جھیزة حین قامت
ل      ابق قی رس الس ر الف ى أث رس عل ى الف و    : وإذا أت اء مصلیا ألن رأسھ یتل صلى، وج

  ].٧"[الصال یین یدیھ
ذنب      : وقال أھل اللغة في الصالة: "وقال األزھري ا ال ا مكتنف إنھا من الصلوین، وھم

ة وغیر ن الناق ا   م ة مكتنف ي الحقیق ا ف ان فكأنھم ن اإلنس ذین م ل الفخ ا، وأول مواص ھ
وأما المصلى الذي یلي السابق فھو مأخوذ من الصلوین ال محالة، وھما ... العصعص

ان    ك المك ي ذل ھ ف أتي ورأس ھ ی رس، فكأن ب الف ا ذن تقاق  ]. ٨"[مكتنف ل إن اش د قی وق
  .الصالة الشرعیة ھو من ھذا

ي ال الحلیم ال: "ق ل للص ط  وقی و وس ال وھ ي الص ن حن ا م ا فیھ الة لم ودة ص ة المعھ
  ].٩"[الظھر

  :بالقصر وھي النار" الصلى" -٢
د ن أحم ل ب ال الخلی ال: "ق ى  : والص الھا أي قاس و یص ارا فھ افر ن لى الك ار، وص الن

أصلیتھ أصلیھ   : شویتھ، وإذا ألقیتھ في النار قلت: حرھا وشدتھا، وصلیت اللحم صلیا
  ].١٠["إصالء، وصلیتھ، تصلیة
ة   اییس اللغ ل أصالن     : صلى : "وفي معجم مق الم والحرف المعت دھما : الصاد وال : أح

ى   بھھا من الحم ا أش ار وم ولھم... الن ار  : فق لى الن ار، والصلى ص ود بالن . صلیت الع
  :ما یصطلى بھ وما یذكى بھ النار ویوقد وقال: والصالء. واصطلیت بالنار

  ]١١[على الكانون صالء لھا*** فجعل العود والیلنجوج والرذ
  ]:١٢[قال الفیروز أبادي

ا إذا  " لیت العص ن ص ار م ي الن ر وھ لى بالقص ن الص الة م ة الص تقاق لفظ ل اش وقی
ود           ویم الع ھ وظاھره كمن یحاول تق دیل باطن ا یسعى لتع قومتھا بالنار فالمصلي كأنم

  ].١٣"[بالنار
  :المالزمة" الصالة" -٣



ال  قال الزجاج األصل في الص: "قال األزھري زوم یق د صلى واصطلى إذا    : الة الل ق
ار    ي الن لى ف ن یص ذا م ن ھ زم، وم رض اهللا،   : ل ا ف زوم م الة ل ار فالص زم الن أي یل

  ].١٤"[والصالة من أعظم الفرض الذي أمر بلزومھ
ھ   "وقال الفیروز أبادي  ھ قول ةً   {وقیل الصالة المالزمة، ومن ارًا َحاِمَی َلى َن ] ١٥[}َتْص

  ].١٧"[ومنھ سمي ثاني أفراس الحلبة مصلیا] ١٦[}َلَھٍب َسَیْصَلى َنارًا َذاَت{
  :الدعاء)) الصالة(( -٤

دھما : الصاد والالم والحرف المعتل أصالن : صلى"حاء في معجم مقاییس اللغة  : أح
  ...واآلخر جنس من العبادة -وقد تقدم ذكره -النار وما أشبھھا من الحمى

ال رسول  : وأما الثاني لم    فالصالة وھي الدعاء، وق ھ وس إذا دعي  : "اهللا صلى اهللا علی
ان صائما فلیصل           ل وإن ك ان مفطرا فلیأك إن ك ام فلیجب ف ى طع أي ] ١٨"[أحدكم إل

  .فلیدع لھم بالخیر والبركة
  ]:١٩[قال األعشى

  یا رب جنب أبي األوصاب والوجعا*** تقول بنتي وقد قربت مرتحال
  ]٢٠[مضطجعانوما فإن لجنب المرء *** علیك مثل الذي صلیت فاغتمضي

  :وقال في صفة الخمر
  ]٢٢][٢١[وصلى على دنھا وارتسم*** وقابلھا الریح في دنھا

  ].٢٣"[أي دعا لھا أال تحمض وتفسد"
  ].٢٤[وأورد ھذا المعنى أیضا األزھري في تھذیب اللغة

یم  ن الق ال اب ین "وق ى معنی ع إل ة یرج ذه اللفظ ل ھ دھما: وأص ك: أح دعاء والتبری . ال
ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِھْم َصَدَقًة ُتَطھُِّرُھْم َوُتَزكِّیِھْم ِبَھا {: فمن األول قولھ تعالى. ةالعباد: والثاني

لِّ  {: وقولھ تعالى في حق المنافقین]. ٢٥[}َوَصلِّ َعَلْیِھْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن َلُھْم َوال ُتَص
ِرهِ    ى َقْب ْم َعَل م     ] ٢٦[}َعَلى َأَحٍد ِمْنُھْم َماَت َأَبدًا َوال َتُق ھ وس ي صلى اهللا علی ول النب : وق

م  : قیل. فسر بھما" إذا دعي أحدكم إلى طعام فلیجب فإن كان صائما فلیصل" فلیدع لھ
  .وقیل إن الصالة في اللغة معناھا الدعاء. یصلي عندھم بدل أكلھ: وقیل. بالبركة

ادة  : والدعاء نوعان ا أن السائل داع، و   . ودعاء مسألة  . دعاء عب د داع كم ا  والعاب بھم
: وقیل. أطیعوني أثبكم: قیل]. ٢٧[}َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم{فسر قولھ تعالى 

الى  . سلوني أعطكم ھ تع ُب       {: وفسر بھما قول ٌب ُأِجی ِإنِّي َقِری ي َف اِدي َعنِّ َأَلَك ِعَب َوِإَذا َس
  ]".٢٨[}َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن

واطئ ال       : والصواب ": ثم قال رحمھ اهللا تعالى ظ مت ذا لف وعین، وھ م الن دعاء یع أن ال
ُقِل اْدُعوا الَِّذیَن َزَعْمُتْم {: ، فمن استعمالھ في دعاء العبادة قولھ تعالى]٢٩[اشتراك فیھ

: وقولھ تعالى] ٣٠[}ِمْن ُدوِن اللَِّھ ال َیْمِلُكوَن ِمْثَقاَل َذرٍَّة ِفي السََّماَواِت َوال ِفي اَألْرِض
  ].٣١[}ِذیَن َیْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ ال َیْخُلُقوَن َشْیئًا َوُھْم ُیْخَلُقوَنَوالَّ{

اُؤُكمْ     {: وقولھ تعالى ْوال ُدَع ي َل ْم َربِّ ُأ ِبُك وال     ] ٣٢[}ُقْل َما َیْعَب ولین ل ن الق حیح م والص
در مضافا       :  أنكم تدعونھ وتعبدونھ أي اه فیكون المص ادتكم إی وال عب شيء یعبأه بكم ل

ل إ ى الفاع الى . ل ال تع ِدیَن َوال     {: وق بُّ اْلُمْعَت ُھ ال ُیِح ًة ِإنَّ رُّعًا َوُخْفَی ْم َتَض وا َربَُّك اْدُع
اً      ًا َوَطَمع وُه َخْوف َد ِإْصالِحَھا َواْدُع ارا    ]٣٣[}ُتْفِسُدوا ِفي اَألْرِض َبْع الى إخب ال تع ، وق

  ].٣٤[}َخْیَراِت َوَیْدُعوَنَنا َرَغبًا َوَرَھبًاِإنَُّھْم َكاُنوا ُیَساِرُعوَن ِفي اْل{: عن أنبیائھ ورسلھ



  .وھذه الطریقة أحسن من الطریقة األولى، ودعوى الخالف في مسمى الدعاء
ن        ول ع و منق ل ھ رعیة، ھ الة الش م الص ى اس واردة عل كاالت ال زول اإلش ذا ت وبھ

  .موضعھ في اللغة فیكون حقیقة شرعیة أو مجازا شرعیا
الة باق ون الص ذا تك ى ھ اء  فعل دعاء، دع دعاء، وال و ال ة وھ ي اللغ ماھا ف ى مس ة عل ی

ادة ودعاء       ین دعاء العب عبادة، ودعاء مسألة، والمصلي من حین تكبیره إلى سالمھ ب
المسألة فھو في صالة حقیقة ال مجازا وال منقولة، لكن خص اسم الصالة بھذه العبادة 

بع     ة والعرف ب ة   المخصوصة كسائر األلفاظ التي یخصھا أھل اللغ ض مسماھا كالداب
ذا       ض موضوعھ، ولھ ى بع والرأس ونحوھما، فھذا غایة تخصیص اللفظ وقصره عل

  ].٣٥[انتھي. ال یوجب نقال وال خروجا عن موضوعھ األصلي واهللا أعلم
   

  المعني الشرعي لصالة اهللا عز وجل على نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم: المطلب الثاني
ذه        ا ھ ي أمرت بھ ت الصالة الت ا كان ي        لم لم تعن ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ة عل األم

د   : "إذ المصلي یقول. الطلب من اهللا ما أخبر بھ من صالتھ علیھ ى محم اللھم صل عل
ھ      " الخ...  ھ صلى اهللا علی ى نبی فاألمر ھنا یتطلب شرح معنى صالة اهللا عز وجل عل

  .عامة وخاصة: وأما صالة اهللا سبحانھ فنوعان: "وسلم قال ابن القیم
  :الصالة العامة وھي صالتھ على عباده المؤمنین: لنوع األولفا

  ] ٣٦[}ُھَو الَِّذي ُیَصلِّي َعَلْیُكْم َوَمالِئَكُتُھ{: قال تعالى
اللھم صل : "ومنھ دعاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم بالصالة على آحاد المؤمنین كقولھ

  ].٣٧"[على آل أبي أوفى
ى أنب : النوع الثاني رھم       صالتھ الخاصة عل ى خاتمھم وخی ھ ورسلھ وخصوصا عل یائ

  ].٣٨[محمد صلى اهللا علیھ وسلم
  :واختلفت الناس في معنى الصالة منھ سبحانھ على أقوال

  .إنھا رحمتھ: القول األول
وروى إسماعیل ] ٣٩[فعن ابن عباس رضي اهللا عنھما أن معنى صالة الرب الرحمة

ي حاك] ٤٠[القاض ن الض نده ع ال] ٤١[بس الة اهللا: "ق ة ص الة المالئك ھ، وص  رحمت
  ].٤٢"[الدعاء

أصل الصالة الرحمة فھي من اهللا رحمة، ومن المالئكة رقة تبعث ] "٤٣[وقال المبرد
  ].٤٤"[على استدعاء الرحمة

  ].٤٥"[وھذا القول ھو المعروف عند كثیر من المتأخرین: "قال ابن القیم
  .إن صالة اهللا مغفرتھ: القول الثاني

ماعیل ال  د روى إس حاك  فق ن الض نده ع ي بس یكم  : "قاض لي عل ذي یص و ال ال" ھ : ق
  ].٤٦"[صالة اهللا مغفرتھ، وصالة المالئكة الدعاء"

ھ وصالة   : "قال] ٤٧[عن مقاتل بن حیان: وأورد ابن حجر في الفتح صالة اهللا مغفرت
  ] ٤٨"[المالئكة االستغفار

  ].٤٩"[وھذا القول ھو من جنس الذي قبلھ: "قال ابن القیم
ول الث ثالق رفھ      : ال ار ش ھ وإظھ اؤه وتعظیم ھ ثن ى نبی الى عل الة اهللا تع ى ص أن معن

  .وفضلھ وحرمتھ



ره              إعالء ذك دنیا ب ي ال دا ف م عظم محم د اللھ ا نری د فإنم ى محم فإذا قلنا اللھم صل عل
ھ           ھ وإجزال أجره ومثوبت ي أمت فیعھ ف ي اآلخرة بتش وإظھار دینھ وإبقاء شریعتھ، وف

ری   ین واآلخ لھ لألول داء فض ربین    وإب ة المق ى كاف ھ عل ود وتقدیم ام المحم ن بالمق
وعن ]. ٥٢"[صالة اهللا ثناؤه علیھ عند المالئكة]: "٥١[قال أبو العالیة]. ٥٠[والشھود

ھ  : "قال] ٥٣[الربیع بن أنس د مالئكت ن    ] ٥٤"[صالة اهللا علیھ ثناؤه عن ل ب ال الخلی وق
ره  حسن ثنا: صلوات اهللا على أنبیائھ والصالحین من خلقھ: "أحمد ئة علیھم وحسن ذك

  ].٥٥"[لھم
ا          : "وقال ابن القیم رحمھ اهللا ب من اهللا م ة ھي الطل ذه اآلی ي ھ ا ف أمور بھ الصالة الم

ار لفضلھ وشرفھ وإرادة       ھ وإظھ اء علی أخبر بھ عن صالتھ وصالة مالئكتھ، وھي ثن
دعاء صالة        . تكریمھ وتقریبھ ا وال ذا السؤال من ب وسمى ھ فھي تتضمن الخبر والطل

  :لوجھین علیھ
دھما  لھ واإلرادة         : أح رفھ وفض ذكر ش ارة ب ھ واإلش لي علی اء المص من ئن ھ یتض أن

  .والمحبة كذلك من اهللا تعالى، فقد تضمنت الخبر والطلب
اني   ھ        : والوجھ الث ا صالة لسؤالنا من اهللا أن یصلي علی ك سمي من فصالة اهللا  . أن ذل

ل   علیھ ثناؤه وإرادتھ لرفع ذكره وتقرببھ، وصالتنا نحن  الى أن یفع علیھ سؤالنا اهللا تع
  ].٥٦"[ذلك بھ

ة   : وزاد الحافظ ابن حجر فصالتھ  . أن صالة اهللا على خلقھ تكون خاصة وتكون عام
  .على أنبیائھ ھي ما تقدم من الثناء والتعظیم

  .وصالتھ على غیرھم الرحمة فھي التي وسعت كل شيء
لم    الصالة على النب : "قال] ٥٧[ونقل عیاض عن بكر القشیري  ھ وس ي صلى اهللا علی

ر           ر یظھ ذا التقری ة، وبھ ي رحم ى من دون النب ة، وعل ادة وتكرم من اهللا تشریف وزی
الى      ال اهللا تع ث ق ؤمنین حی ِإنَّ {: الفرق یین النبي صلى اهللا علیھ وسلم ویین سائر الم

يِّ     ى النَِّب لُّوَن َعَل ُھ ُیَص ذكور      } اللََّھ َوَمالِئَكَت ي السورة الم ك ف ل ذل ال قب ِذي   {ة وق َو الَّ ُھ
لم   } ُیَصلِّي َعَلْیُكْم َوَمالِئَكُتُھ ھ وس ومن المعلوم أن القدر الذي یلیق بالنبي صلى اهللا علی

ي    من ذلك أرفع مما یلیق بغیره، واإلجماع منعقد على أن في ھذه اآلیة من تعظیم النب
  ].٥٨"[صلى اهللا علیھ وسلم والتنویھ بھ مالیس في غیرھا

یم ن الق عف اب د ض ي   وق ر ف تغفار وذك ة واالس الة بالرحم یر الص ھ اهللا تفس رحم
  :تضعیفھما عدة أوجھ منھا

َوَبشِِّر الصَّاِبِریَن الَِّذیَن {: أن اهللا سبحانھ فرق بین صالتھ على عباده ورحمتھ فقال -١
كَ         وَن ُأوَلِئ ِھ َراِجُع ا ِإَلْی ِھ َوِإنَّ ا ِللَّ اُلوا ِإنَّ یَبٌة َق ْم      ِإَذا َأَصاَبْتُھْم ُمِص ْن َربِِّھ َلَواٌت ِم ْیِھْم َص َعَل

ُدونَ    ُم اْلُمْھَت َك ُھ ٌة َوُأوَلِئ ك      ] ٥٩[}َوَرْحَم ى ذل الة فاقتض ى الص ة عل ف الرحم فعط
  : تغایرھما، وھذا أصل العطف، وأما قولھم

  ***وألفى قولھا كذبا ومینا***
  فھو شاذ نادر ال یحمل علیھ أفصح الكالم مع أن المین أخص من الكذب

ھ   أن  -٢ ا رحمت ؤمنین، وأم اده الم لھ وعب ھ ورس ة بأنبیائ بحانھ خاص الة اهللا س ص
الة            وازم الص ة من ل ة لكن الرحم ة للرحم فوسعت كل شيء، فلیست الصالة مرادف
ا ومقصودھا،            بعض ثمراتھ د فسرھا ب ة فق ا، فمن فسرھا بالرحم ا وثمراتھ وموجباتھ



ا وجزء    وھذا كثیرا ما یأتي في تفسیر ألفاظ القرآن، والرسول ال یفسر اللفظة بالزمھ
تر،            رة بالس ب وتفسیر المغف ب بالشك، والشك جزء مسمى الری ا كتفسیر الری معناھ
ة          إرادة اإلحسان، وھو الزم الرحم ة ب رة، وتفسیر الرحم وھو جزء مھ مسمى المغف

  .ونظائر ذلك، كثیرة
ة أصال والمعروف       -٣ ى الرحم د  أن ھذه اللفظة ال تعرف في اللغة األصلیة بمعن عن

ط            اء، وال تعرف العرب ق ك والثن دعاء والتبری و ال ا ھ ا إنم صلى  "العرب من معناھ
  .فالواجب حمل اللفظ على معناه المتعارف في اللغة" رحمھ"بمعنى " علیھ

ول    -٤ ھ فیق ا    : أنھ یسوغ بل یستحب لكل أحد أن یسأل اهللا أن یرحم ي كم م ارحمن اللھ
داعي أن   ول علم النبي صلى اهللا علیھ وسلم ال ي وعافني      : "یق ي وارحمن ر ل م اغف اللھ

ومعلوم أنھ ال یسوغ ]. ٦٠"[فلما حفظھا قال أما ھذا فقد مأل یدیھ من الخیر" وارزقني
بل الداعي بھذا یكون معتدیا في دعائھ واهللا ال یحب " اللھم صل علي: "ألحد أن یقول

ھ  م    المعتدین، بخالف سؤالھ الرحمة فإن اهللا یححب أن یسألھ عبده مغفرت ھ فعل ورحمت
  .أنھ لیس معناھما واحدا

ھ        -٥ ا الصالة كقول ع فیھ ة ال یحسن أن تق أن أكثر المواضع التي تستعمل فیھا الرحم
الى ْيءٍ   {: تع لَّ َش َعْت ُك ي َوِس ھ]  ٦١[}َوَرْحَمِت َن    {: وقول ٌب ِم ِھ َقِری َت اللَّ ِإنَّ َرْحَم

ِنیَن ھ ] ٦٢[}اْلُمْحِس اْلُمْؤِمِنیَن  {وقول اَن ِب ًاَوَك ھ] ٦٣[}َرِحیم ْم َرُؤوٌف  {: وقول ُھ ِبِھ ِإنَّ
یٌم لم ] ٦٤[}َرِح ھ وس لى اهللا علی ي ص ول النب ذه  : "وق ن ھ اده م م بعب اهللا أرح
  ]٦٦"[ارحموا من في األرض یرحمكم من في السماء: "وقولھ]. ٦٥"[بولدھا

ي           ع الصالة ف اد ال یحسن أن تق ي حق العب ي حق اهللا وف فمواضع استعمال الرحمة ف
  .منھا، بل في أكثرھا، فال یصح تفسیر الصالة بالرحمة واهللا أعلمكثیر 

قطت      -٦ ر وأس ال األم ي امتث ا ف ت مقامھ ة لقام ى الرحم الة بمعن ت الص و كان ھ ل أن
ال     ا إذا ق ن أوجبھ د م وب عن د   : "الوج دا وآل محم م محم م ارح ر  " اللھ یس األم ول

  :وزاد السخاوي]. ٦٧[كذلك
ة الصالة    أن الصحابة فھموا المغایرة بی -٧ ن الصالة والرحمة، فلذلك سألوا عن كیفی

ي     "مع ما تقدم من ذكر الرحمة في تعلیم السالم حیث جاء بلفظ  ا النب ك أیھ السالم علی
ھ ة اهللا وبركات ى  " ورحم الة بمعن ت الص و كان لم فل ھ وس لى اهللا علی ي ص رھم النب وأق

  ].٦٨[الرحمة لقال لھم قد علمتم ذلك في السالم
ھ   "بالصواب ما تقدم عن أبي العالیة وأولى األقوال  ى نبی أن معنى صالة اهللا تعالى عل
  ".ثناؤه وتعظیمھ

  .فھي من اهللا إكرام وتعظیم ومحبة وثناء لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم
ره       : فصالتنا علیھ ي ذك لم وإرادة من اهللا أن یعل ھ وس إنما ھي ثناء علیھ صلى اهللا علی

  .ویزیده تعظیما وتشریفا
ث الث  لم         : انيالمبح ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل روعیة الص ى مش ة عل األدل

  وكیفیتھا ومواطنھا وفضلھا
ي صلى اهللا   : المطلب األول األدلة من القرآن والسنة على مشروعیة الصالة على النب

  .علیھ وسلم
  :من القرآن -١



الى ال تع يِّ یَ  {: ق ى النَِّب لُّوَن َعَل ُھ ُیَص َھ َوَمالِئَكَت ِھ  ِإنَّ اللَّ لُّوا َعَلْی وا َص ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ
  ].٦٩[}َوَسلُِّموا َتْسِلیمًا

ة من   ] ٧٠[وھذه اآلیة ھي األصل في ھذا الباب واإلجماع منعقد على أن في ھذه اآلی
  ].٧١[تعظیم صلى اهللا علیھ وسلم والتنویھ بھ ما لیس في غیرھا

ا     وھي مدنیة النزول وقد جاءت بعد جملة من اآلیات في ر اهللا فیھ سورة األحزاب ذك
عددا من حقوق نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم وما خصھ بھ دون أمتھ، من حل نكاحھ لمن 
د    ر بع تھب نفسھا لھ، ومن تحریم نكاح أزواجھ على األمة من بعده، ومن سائر ما ذك

  .ذلك من حقوقھ وتعظیمھ وتبجیلھ
اءھن وأب   یمھن آب ي تكل ھ ف ن أزواج اح ع ع الجن ر رف م ذك یھن، ث ولھم عل اءھن ودخ ن

  .وخلوتھم بھن
ھ             ھ، وھو أمرھم بصالتھم علی ى أمت دة عل ھ األكی ثم عقب ذلك بما ھو حق من حقوق

  ]٧٢[وسالمھم، مستفتحا ذلك األمر بإخباره بأنھ ھو ومالئكتھ یصلون علیھ
ر   : "قال ابن كثیر رحمھ اهللا تعالى الى أخب والمقصود من ھذه اآلیة أن اهللا سبحانھ وتع

ربین     عباد ة المق د المالئك ھ عن ه بمنزلة عبده ونبیھ عنده في المأل األعلى بأنھ یثني علی
ھ              لیم علی فلي بالصالة والتس الم الس الى أھل الع ر تع م أم ھ، ث ة تصلي علی وأن المالئك

  ].٧٣"[لیجتمع الثناء علیھ من أھل العالمین العلوي والسفلي جمیعا
ا رسولھ صلى اهللا   " ھ       فھذه اآلیة شرف اهللا بھ د موت ھ وبع ي حیات لم ف ھ وس ] ٧٤"[علی
د  ( وفیھا تنبیھ على كمال الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ورفعة درجتھ وعلو منزلتھ عن

أي یثني اهللا } ِإنَّ اللََّھ َوَمالِئَكَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبّي{: اهللا وعند خلقھ ورفع ذكره، فقولھ
ھ       ى لمحبت ي المأل األعل ة وف ین المالئك ون       علیھ ب ة المقرب ھ المالئك ي علی الى، ویثن تع

  .ویدعون لھ ویتضرعون
ى     } َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْیِھ َوَسلُِّموا َتْسِلیمًا{ ھ عل ھ وجزاء ل اقتداء باهللا ومالئكت

ة        لم ومحب ھ وس لى اهللا علی ھ ص ا ل انكم، وتعظیم یال إلیم یكم، وتكم ھ عل ض حقوق بع
  ].٧٥"[ناتكم وتكفیرا من سیئاتكموإكراما وزیادة في حس

ِإنَّ اللََّھ {: وقد أمر اهللا تعالى في كتابھ بالصالة والتسلیم علیھ جملة فقال: "قال الحلیمي
ِلیماً    لُِّموا َتْس ِھ َوَس أمر اهللا  } َوَمالِئَكَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْی ف

ھ یصلون       عباده أن ی أن مالئكت ارھم ب ذلك إخب صلوا علیھ ویسلموا، وقدم قبل أمرھم ب
علیھ، لینبئھم بذلك على ما في الصالة علیھ من الفضل، إذ كانت المالئكة مع انفكاكھم 
ھ   من شریعتھ تتقرب إلى اهللا بالصالة والتسلیم علیھ لیعلموا أنھم بالصالة والتسلیم علی

  ].٧٦"[أولى وأحق 
  :النبویةمن السنة  -ب

ي           ث الت ن األحادی ر م لم كثی ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل أن الص ي ش ورد ف
ا       ا ومواطنھ ة مشروعیتھا وكیفیتھ وضحت وبینت ما یتعلق بشأن ھذه الصالة من جھ

  .وفضلھا إلى غیر ذلك من الجوانب المتعلقة بھا
ي   وقد روى ھذه األحادیث ما جمع من الصحابة رضوان اهللا علیھم عدھم اب  یم ف ن الق

ام      "كتابھ  ر األن د خی ى محم ین   " جالء األفھام في فضل الصالة والسالم عل وا اثث فبلغ
  .وأربعین صحابیا



ا        ا، وم حیحھا من حسنھا ومعلولھ ا وص وقد جمع ابن القیم ھذه األحادیث وبین طرقھ
  .في معلولھا من العلل بیانا شافیا

ي مواضعھا المناسبة         ث ف ذه األحادی ض ھ ر بع ك     وسیأتي ذك ادم وذل ب الق ي المطل ف
  .تالفیا للتكرار واإلعادة

  كیفیة الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم: المطلب الثاني
  :ورد في كیفیة الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم عدد من األحادیث منھا

  :حدیث كعب بن عجرة رضى اهللا عنھ -١
ا     إن النبي صل : "فعن كعب بن عجرة رضي اهللا عنھ قال ھ وسلم خرج علین ى اهللا علی

م   : "یا رسول اهللا، قد علمنا كیف نسلم علیك، فكیف نصلي علیك؟ قال: فقلنا وا اللھ قول
م         د، اللھ د مجی ك حمی راھیم إن ى آل إب صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت عل

د   د مجی ق  " بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراھیم إنك حمی متف
  .]٧٧[علیھ

ك   : "والمراد بالسالم في قولھ لم علی ف نس و      " قد علمنا كی ي التشھد وھ ذي ف السالم ال
  ].٧٨"[السالم علیك أیھا النبي ورحمة اهللا وبركاتھ"قول 

  :حدیث أبي حمید الساعدي رضي اهللا عنھ -٢
الوا      م ق د الساعدي أنھ ي حمی ال      : عن أب ك؟ ق ف نصلي علی ا رسول اهللا، كی وا  : "ی قول

ى     م صل عل ى         اللھ ارك عل راھیم، وب ى آل إب ا صلیت عل ھ كم د وأزواجھ وذریت محم
د    د مجی ك حمی راھیم إن ى آل إب ت عل ا بارك ھ، كم ھ وذریت د وأزواج ق " محم متف

  ].٧٩[علیھ
  رضي اهللا عنھ] ٨٠[حدیث أبي سعید الخدري -٣

ال        : عن أبي سعید الخدري قال ف نصلي؟ ق ك فكی ذا السالم علی ا یارسول اهللا، ھ : قلن
ى      قولوا الل" ارك عل راھیم، وب ى إب ھم صل على محمد عبدك ورسولك كما صلیت عل

  ].٨١"[محمد وآل محمد كما باركت على إبراھیم وآل إبراھیم
  رضي اهللا عنھ] ٨٢[حدیث أبي مسعود عقبة بن عمرو األنصاري -٤

ال   اري ق عود األنص ي مس ن أب ي    : ع ن ف لم ونح ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ا رس أتان
اد   ن عب ن سعد     مجلس سعد ب ھ بشیر ب ال ل ك     ] ٨٣[ة فق الى أن نصلي علی ا اهللا تع أمرن

ال    ك؟ ق ى       : یارسول اهللا فكیف نصلي علی لم حت ھ وس فسكت رسول اهللا صلى اهللا علی
لم       ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی م ق ى     : "تمنینا أنھ لم یسألھ، ث م صل عل وا اللھ قول

ى محمد وعلى آل محمد محمد وعلى آل محمد كما صلیت على آل إبراھیم، وبارك عل
  ].٨٤"[كما باركت على آل إبراھیم في العالمین إنك حمید مجید والسالم كما قد علمتم

  :حدیث طلحة بن عبید اهللا -٥
قل اللھم صل : "قلت یارسول اهللا كیف الصالة علیك؟ قال: عن طلحة بن عبید اهللا قال

د مج        ك حمی راھیم إن ى إب ا صلیت عل د كم ى    على محمد وعلى آل محم ارك عل د، وب ی
  ].٨٥"[محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراھیم انك حمید مجید

د یسأل      رء ق إن الم والمالحظ في ھذه األحادیث ھو اختالف ألفاظھا، ومن أجل ذلك ف
  بأي ھذه األلفاظ یدعو؟



لقد سلك بعض المتأخرین في ذلك طریقة، وھو أن الداعي یستحب لھ : " قال ابن القیم
ھ یستحب    أن یجمع بین تلك األلفاظ المختلفة، ورأى ذلك أفضل ما یقال فیھا، فرأى أن

ول     لم أن یق ھ وس ى آل      "للمصلي على النبي صلى اهللا علی د وعل ى محم م صل عل اللھ
ا صلیت     ھ كم محمد وعلى أزواجھ وذریتھ، وارحم محمدا وآل محمد وأزواجھ وذریت

  .والرحمةوكذلك في البركة " على إبراھیم وعلى آل إبراھیم
ھ   ك بقول ھ            : وعلل ذل ا شك فی ا فیم لم یقین ھ وس ي صلى اهللا علی اظ النب ى یصیب ألف حت

  .الراوي ولیجتمع لھ ألفاظ األدعیة األخر فیما اختلفت ألفاظھا
  :ھذا ضعیف من وجوه: ونازعھ في ذلك آخرون وقال

  .أن ھذه الطریقة محدثة لم یسبق إلیھا أحد من األئمة المعروفین: أحدھا
واع     : انيالث ع أن تفتح بجمی لي أن یس تحب للمص ھ أن یس ا لزم احبھا إن طردھ أن ص

جوده     ھ وس ي ركوع ول ف ھدات، وأن یق واع التش ع أن ھد بجمی تفتاحات، وأن یتش االس
د   جمیع األذكار الواردة فیھ، وھذا باطل قطعا فإنھ خالف عمل الناس، ولم یستحبھ أح

  .وفرق بین متماثلین من أھل العلم وھو بدعة، وإن لم یطردھا تناقض
ث ین  : الثال ع ب الي أن یجم لي والت تحب للمص ھ أن یس ا لزم احبھا إن طردھ أن ص

ا    الة وخارجھ ي الص تالوة ف ي ال ة ف راءات المتنوع الوا. الق لمین  : ق وم أن المس ومعل
ادة       راءة عب رأ ق ا إذا ق متفقون على أنھ ال یستحب ذلك للقارئ في الصالة وال خارجھ

ل    ا یفع دبر، وإنم راءات،       وت واع الق ارئ ألن ظ الق ذلك حف تحن ب ا لیم راء أحیان ك الق ذل
رین         ذلك تم ا، ف د طلبھ تمكن من استحضارھا عن وإحاطتھ بھا واستحضاره إیاھا، وال
ذا             یس ھ اس كالم ل ك للن ي ذل ذا فف ع ھ ارئ، وم ال وق ل ت وتدریب ال تعبد مستحب لك

ذا    موضعھ، بل المشروع في حق التالي أن یقرأ بأي حرف شاء، وإن رأ بھ شاء أن یق
  .مرة وبھذا مرة جاز ذلك

وكذلك الداعي إذا صلى على النبي صلى اهللا علیھ وسلم مرة بلفظ ھذا الحدیث، ومرة 
ن     بلفظ اآلخر، وكذلك إذا تشھد، فإن شاء تشھد بتشھد ابن مسعود، وإن شاء بتشھد اب

أجمعین وال عباس، وإن شاء بتشھد ابن عمر، وإن شاء بتشھد عائشة رضي اهللا عنھم 
نھم الشافعي     . یستحب لھ أحد أن یجمع بین ذلك كلھ ة م وقد احتج غیر واحد من األئم

ذي            دیث ال ا بالح ي التشھدات ونحوھ أثورة ف واع الم ى جواز األن الى عل رحمھ اهللا تع
ال    ھ ق لم أن ھ وس لى اهللا علی ي ص ن النب رھم ع نن وغی حیح والس حاب الص : رواه أص

فجوز النبي صلى اهللا علیھ وسلم القراءة بكل ]. ٨٦["أنزل القرآن على سبعة أحرف"
افي  "حرف من تلك األحرف، وأخبر أنھ  ك أن     " شافي ك ي ذل وم أن المشروع ف ومعل

  .یقرأ بتلك األحرف على سبیل البدل ال على سبیل الجمع كما كان الصحابة یفعلون
اظ الختل  : الرابع ك األلف د،    أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم لم یجمع بین تل ي آن واح ة ف ف

ار الركوع           اظ االستفتاح والتشھد، وأذك رة كألف ذا م رة وھ ذا م بل إما أن یكون قال ھ
ال          ل یق ا، ب ع بینھ لم یقتضي أن ال یجم ھ وس والسجود وغیرھا، فاتباعھ صلى اهللا علی

  .ھذا مرة وھذا مرة
ھا         داعي بعض د ال رجح عن إن ت ال، ف اظ ق ي أي األلف ك ف د ش راوي ق ا أن یكون ال وإم

إن        ص ع، ف ھ الجم م یشرع ل ا، ول را بینھم ار إلیھ وإن لم یترجح عنده بعضھا كان مخی
ي    اظ ف ھذا نوع ثالث لم یرد عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم فیعود الجمع بین تلك األلف



ھ    لى اهللا علی ول ص ة الرس د متابع ھ قص ال ألن داعي باإلبط ود ال ى مقص د عل آن واح
  .وسلم، ففعل ما لم یفعلھ قطعا

ي            ومثا ال النب راوي شك ھل ق إن ال دیث االستخارة ف اظ ح د األلف ھ أح ل ما یترجح فی
ي ومعاشي          : "صلى اهللا علیھ وسلم ي دین ي ف ر ل ر خی ذا األم م أن ھ ت تعل اللھم إن كن

حیح  " وعاقبة أمري"بدل ] ٨٧"[وعاجل أمري وآجلھ: "أو قال" وعاقبة أمري والص
ھ   و قول ظ األول وھ ري "اللف ة أم ل" وعاقب ھ   ألن عاج مون قول و مض ھ ھ ر وآجل األم

ري  " ة أم ي وعاقب ي ومعاش ھ      " دین ر وآجل ل األم اش وعاج ین المع ع ب ون الجم فیك
ل      و عاج اش ھ إن المع ھ، ف رار فی ھ ال تك ة، فإن اش والعاقب ر المع الف ذك رارا، بخ تك

  .األمر والعاقبة أجلھ
من أول  من قرأ عشر آیات: "ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال

  ].٨٨[رواه مسلم" سورة الكھف عصم من فتنة الدجال
  ".من أول سورة الكھف"واختلف فیھ فقال بعض الرواة 

ا "وقال بعضھم  ال       " من آخرھ رجیح لمن ق حیح لكن الت ي الص ا ف من أول  : "وكالھم
ن سمعان        " سورة الكھف  واس ب دیث الن لم من ح حیح مس ي قصة   ] ٨٩[ألن في ص ف

واتح سورة الكھف    فإذا رأیتموه "الدجال  ھ ف ك،     ] ٩٠"[فاقرأوا علی ي ذل ف ف م یختل ول
ن        دیث، ومن روى م ظ الح ورة حف ر من أول الس ى أن من روى العش دل عل ذا ی وھ

  .آخرھا لم یحفظھ
ھ        : الخامس ر عن إذا عب ھ، ف ة ل ارة مؤدی ھ بعب أن المقصود إنما ھو المعنى والتعبیر عن

  .عبارات المتعددةبإحدى العبارتین حصل المقصود، فال یجمع بین ال
ا        : السادس دل مع دل والمب ین الب ع ب ال یستحب الجم أن أحد اللفظین بدل عن اآلخر، ف

  ]٩١[كما ال یستحب ذلك في المبدالت التي لھا إبدال واهللا أعلم
  مواطن الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم: المطلب الثالث

واطن إم          ي م لم ف ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ا استحبابا    تتأكد الصالة عل ا وإم ا وجوب
  :ومن ھذه المواطن ما یلي] ٩٢[مؤكدا

  :في الصالة في آخر التشھد: الموطن األول
روعیتھ   ى مش لمون عل ع المس د أجم دھا، وق ا وآك و أھمھ ي ) ٢] (٩٣[وھ وا ف واختلف

  .وجوبھ فیھا
د،    : فقالت طائفة ام أحم لیس بواجب فیھا وھذا قول أبي حنیفة ومالك وروایة عن اإلم

  ].٩٤[قول أكثر أھل العلموھو 
ا    : وقالت طائفة د والظاھر أنھ بوجوب ذلك وھو قول الشافعي وروایة عن اإلمام أحم

حابة     ] ٩٦[وھي المعتمدة في المذھب] ٩٥[آخر قولیھ ع من الص ال جم وبھذا القول ق
والتابعین وأرباب المذاھب، وبھ قال ابن مسعود، وابن عمر، وأبو مسعود، والشعبي، 

ن   ل ب ین    ومقات ن الحس ى ب ن عل د ب ر محم و جعف ان، وأب ن  ] ٩٧[حی حاق ب واس
  ].٩٨[راھویھ

  .ولكل واحد من الفریقین أدلتھ، وھي مبسوطة في كتب الفقھ
ام        یم جالء األفھ ھ الق ي كتاب یم ف ن الق ذا     ] ٩٩[وقد جمعھا اب ي ھ فمن أراد االستزادة ف

  ].١٠٠[الشأن فلیرجع إلیھ



ذا  ا         وأما ما یتعلق بأدلة مشروعیتھا في ھ دم ذكرھ ي تق ة الت ا األدل الموطن فھي بعینھ
  .في المطلب السابق عند الحدیث عن كیفیة الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم

  :الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم في التشھد األول: الموطن الثاني
  وھذا قد اختلف فیھ: "قال ابن القیم
ي    : القول األول ال الشافعي ف ي       یصلي ع ": "األم"ق لم ف ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ل

یس    ] ١٠١[التشھد األول ھ یستحب ول وھذا ھو المشھور من مذھبھ وھو الجدید، ولكن
  .بواجب

اني  ول الث دیم   : الق ي الق افعي ف ال الش ھد  : " ق ى التش د عل ة   " ال یزی ذه روای وھ
  .عنھ، وبھذا قال أحمد وأبو حنیفة ومالك وغیرھم] ١٠٢[المزني

ول الشافعي    ان رسول اهللا          واحتج لق ال ك ر ق ن عم دارقطني بسنده عن اب ا رواه ال بم
ا         ك أیھ ات هللا، السالم علی ات الزاكی ات الطیب صلى اهللا علیھ وسلم یعلمنا التشھد التحی
ھ إال   النبي ورحمة اهللا وبركاتھ، السالم علینا وعلى عباد اهللا الصالحین، أشھد أن ال إل

ھ      اهللا وحده ال شریك لھ وأن محمدا عبده ورس ي صلى اهللا علی ى النب ولھ ثم یصلي عل
  ].١٠٣"[وسلم 

دة،       ن بری د اهللا ب وروى الدارقطني أیضا من حدیث عمرو بن شمر عن جابر عن عب
دة إذا صلیت في صالتك     : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: عن أبیھ، قال یا بری

  ].١٠٤"[فال تتركن الصالة علي فیھا، فإنھا زكاة الصالة
  .ذا یعم الجلوس األول واآلخروھ: قالوا

ى رسولھ صلى اهللا       لیم عل واحتج لھ أیضا بأن اهللا تعالى أمر المؤمنین بالصالة والتس
ذا سألھ          ھ، ولھ ھ شرعت الصالة علی لیم علی علیھ وسلم فدل على أنھ حیث شرع التس

الوا   ھ، وق الة علی ة الص ن كیفی حابھ ع لي "أص ف نص ك فكی لم علی ف نس ا كی د علمن ق
دل على أن الصالة علیھ مقرونة بالسالم علیھ صلى اهللا علیھ وسلم، ومعلوم ف" علیك؟

  .أن المصلي یسلم على النبي صلى اهللا علیھ وسلم فیشرع لھ أن یصلي علیھ
وألنھ مكان شرع فیھ التشھد والتسلیم على النبي صلى اهللا علیھ وسلم فشرع فیھ : قالوا

  .الصالة علیھ كالتشھد األخیر
الوا لم  وألن : ق ھ وس لى اهللا علی ول ص ر الرس ھ ذك تحب فی ل یس ھد األول مح التش

  .فاستحب فیھ الصالة علیھ، ألنھ أكمل في ذكره
الوا حاق   : ق ن إس د ب دیث محم ي ح ي     : وألن ف نا ف ن جلس ك إذا نح لي علی ف نص كی

  ].١٠٥[صالتنا؟
ھ     : وقال اآلخرون ولي الشافعي رحم لیس التشھد األول بمحل لذلك، وھو القدیم من ق

 تعالى، وھو الذي صححھ كثیر من أصحابھ لم ألن التشھد األول تخفیفھ مشروع،  اهللا
م  ]. ١٠٧][١٠٦[وكان النبي صلى اهللا علیھ وسلم إذا جلس فیھ كأنھ على الرضف  ول

حابة         دا من الص ة، وال یعرف أن أح ھ لألم ھ، وال عّلم یثبت عنھ أنھ كان یفعل ذلك فی
ي المحل      استحبھ، وألن مشروعیة ذلك لو كانت كم ة ف ت واجب ر لكان ا ذكرتم من األم

ذا الموضع،     ي ھ كما في األخیر، لتناول األمر لھما، وألنھ لو كانت الصالة مستحبة ف
م      لم ل ھ وس الستحب فیھ الصالة على آلھ صلى اهللا علیھ وسلم ألن النبي صلى اهللا علی



ھ وعل   الة علی رھم بالص ل أم ھ، ب الة علی األمر بالص ھ ب ھ دون آل رد نفس ي یف ھ ف ى آل
  .الصالة وغیرھا

راھیم وآل     ر إب ا ذك وألنھ لو كانت الصالة علیھ في ھذه المواضع مشروعة لشرع فیھ
ذه المواضع            ي ھ و شرعت ف ا ل ا، وألنھ أمور بھ إبراھیم، ألنھا ھي صفة الصالة الم

  .لشرع فیھا الدعاء بعدھا لحدیث فضالة، ولم یكن فرق بین التشھد األول واألخیر
ا       وأما : قالوا راد بالتشھد فیھ دل، ألن الم ما استدللتم بھ من األحادیث فمع ضعفھا ال ت

  ).١] (١٠٨[ھو األخیر دون األول بما ذكرناه من األدلة
  آخر القنوت: الموطن الثالث من مواطن الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم

الى     ھ اهللا تع یم رحم ن الق ذلك بم       : "قال اب ھ واحتج ل ا رواه استحبھ الشافعي ومن وافق
لم  ] ١٠٩[النسائي بسنده عن الحسن بن علي قال علمني رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

ا أعطت،     : "ھؤالء الكلمات في الوتر قال ي فیم ارك ل قل اللھم اھدني فیمن ھدیت، وب
ذل      ھ ال ی ك، إن وتولني فیمن تولیت، وقني شر ما قضیت، فإنك تقضي وال یقضى علی

وھذا إنما ھو  ]  ١١١"[وصلى اهللا على النبي] ١١٠[من والیت تباركت ربنا وتعالیت
في قنوت الوتر، وإنما نقل إلى قنوت الفجر قیاسا كما نقل أصل ھذا الدعاء إلى قنوت 

  .الفجر
أن عبد الرحمن بن عبد ] ١١٢[وھو مستحب في قنوت رمضان فعن عروة بن الزبیر

ن األ      ] ١١٣[القاري د اهللا ب ع عب ن الخطاب م ر ب م وكان في عھد عم ى  ]  ١١٤[رق عل
د           : بیت المال، قال ن عب رحمن ب د ال ھ عب ي رمضان، فخرج مع ة ف إن عمر خرج لیل

ھ،       ل لنفس لي الرج ون یص جد أوزاع متفرق ل المس جد، وأھ ي المس اف ف ارى فط الق
و     ي ألظن ل ویصلي الرجل فیصلي بصالتھ الرھط فقال عمر رضي اهللا عنھ، واهللا إن

ل      د یكون أمث ارئ واح ى ق ن         جمعت ھؤالء عل ي ب ر أب ك وأم ى ذل ر عل م عزم عم ، ث
ال           ارئھم، فق اس یصلون بصالة ق یھم والن ي رمضان، فخرج عل كعب أن یقوم بھم ف
ي یقومون،      ن الت عمر رضي اهللا عنھ نعمت البدعة ھذه، والتي ینامون عنھا أفضل م

ال      ھ، وق اس یقومون أول ان الن ي النصف      : یرید آخر اللیل، وك رة ف ون الكف انوا یلعن ك
ون  ون  : یقول لك، وال یؤمن ذبون رس بیلك ویك ن س دون ع ذین یص رة ال ل الكف م قات اللھ

ذابك         یھم رجزك وع ق عل وبھم الرعب، وأل ي قل بوعدك، وخالف بین كلمتھم، وألق ف
ثم یصلي على النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ثم یدعو للمسلمین ما استطاع من . إلھ الحق

  ا فرغ من لعنة الكفار، وصالتھ علىفكان یقول إذ: خیر، ثم یستغفر للمؤمنین، قال
اللھم إیاك نعبد، ولك نصلي : النبي صلى اهللا علیھ وسلم واستغفاره للمؤمنین، ومسألتھ

د     ] ١١٥[ونسجد، وإلیك نسعى ونحفد ذابك الج ذابك إن ع ونرجو رحمتك، ونخاف ع
  ].١١٦[لمن عادیت ملحق، ثم یكبر ویھوي ساجدا
حاق بسنده عن قت     ن الحارث    وروى إسماعیل بن إس د اهللا ب ا  ]١١٧[ادة، عن عب أن أب

ة اذا -حلیم ي   ] ١١٨[-مع لم ف ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب لى عل ان یص ك
  ].١٢٠][١١٩[القنوت

د     : الموطن الرابع من مواطن الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم ازة بع في صالة الجن
  :التكبیرة الثانیة



حة ا  ف ص ي توق ف ف ا، واختل روعیتھا فیھ ي مش الف ف اال خ الة علیھ ال . لص فق
ا،     : الشافعي، وأحمد في المشھور من مذھبھما ي الصالة، ال تصح إال بھ إنھا واجبة ف

حابة    ره من الص ة    . ورواه البیھقي عن عبادة بن الصامت وغی و حنیف ك وأب ال مال : وق
ي     . تستحب ولیست بواجبة، وھو وجھ ألصحاب الشافعي ى مشروعیتھا ف دلیل عل وال

الشافعي بسنده عن الزھري، قال أخبرني أمامة بن سھل، أنھ  صالة الجنازة، ما روى
أخبره رجل من أصحاب النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن السنة في الصالة على الجنازة 
أن یكبر اإلمام ثم یقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبیرة األولى سرا في نفسھ ثم یصلي على 

از  ي شيء      النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ویخلص الدعاء للجن رأ ف رات ال یق ي التكبی ة ف
اب      ]. ١٢١[منھن ثم یسلم سرا في نفسھ  ي كت حاق ف ن إس الصالة  "وروى إسماعیل ب

بسنده عن الزھري قال سمعت أبا أمامة بن سھل بن " على النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ف  ن المسیب   ] ١٢٢[حنی دث سعید ب ال ] ١٢٣[یح ازة أن   : ق نة في صالة الجن إن الس

ت   یقرأ بفاتحة ال دعاء للمی كتاب، ویصلي على النبي صلى اهللا علیھ وسلم ثم یخلص ال
  ]١٢٤[حتى یفرغ، وال یقرأ إال مرة واحدة، ئم یسلم في نفسھ

  .وأبو أمامة ھذا صحابي صغیر، وقد رواه عن صحابي آخر كما ذكره الشافعي
احب  ال ص ي"وق ة  ] ١٢٥"[المغن ازة بمك ى جن لى عل ھ ص اس أن ن عب ن اب روى ع ی

قرأ وجھر وصلى على النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ثم دعا لصاحبھ فأحسن     فكبر، ثم
  .ھكذا ینبغي أن تكون الصالة على الجنازة: ثم انصرف، وقال

ي  ] ١٢٦[وفي الموطأ بروایة یحى بن یحى اللیثي حدثنا مالك بن أنس عن سعید بن أب
ى    ] ١٢٨[عن أبیھ] ١٢٧[سعید المقبري ف نصلي عل ازة؟  أنھ سأل أبا ھریرة كی الجن

إذا وضعت       : فقال أبو ھریرة رضي اهللا عنھ ا، ف ا من أھلھ رك، أتبعھ أنا لعمر اهللا أخب
ول       م أق لم ث ھ وس ي صلى اهللا علی م  : "كبرت وحمدت اهللا تعالى، وصلیت على النب اللھ

دك    دا عب ھ إال اهللا، وأن محم ھد أن ال إل ان یش ك، ك ن أمت دك، واب ن عب دك واب ھ عب إن
ھ،   م ب ت أعل ولك، وأن یئا      ورس ان مس انھ، وإن ك ي إحس زد ف نا ف ان محس م إن ك اللھ

  ].١٢٩"[فتجاوز عن سیئاتھ، اللھم ال تحرمنا أجره وال تفتنا بعده
ا یصلى       ازة كم ي الجن لم ف إذا تقرر ھذا فالمستحب أن یصلى علیھ صلى اهللا علیھ وس

كیفیة  علیھ في التشھد، ألن النبي صلى اهللا علیھ وسلم علم ذلك أصحابھ لما سألوه عن
ي صلى    : عن أبیھ قال"عبد اهللا بن أحمد " وفي مسائل . الصالة علیھ ى النب یصلى عل

  .اهللا علیھ وسلم ویصلى على المالئكة المقربین
ال القاضي   ول : ق ل       : یق لین، وأھ ك والمرس ربین وأنبیائ ك المق ى مالئكت م صل عل اللھ

  ].١٣٠[طاعتك أجمعین من أھل السموات واألرضین، إنك على كل شيء قدیر
لم   ھ وس ة    : الموطن الخامس من مواطن الصالة علیھ صلى اهللا علی ي الخطب كخطب ف

  :الجمعة والعیدین، واالستسقاء، وغیرھا
  وقد اختلف في اشتراطھا لصحة الخطة

ذھبھما     ن م ي المشمھور م د ف افعي وأحم ال الش ھ  : ق الة علی ح الخطة إال بالص ال تص
  .صلى اهللا علیھ وسلم



ي     : الكوقال أبو حنیفة وم ا ف د واحتج لوجوبھ تصح بدونھا، وھو وجھ في مذھب أحم
َأَلْم َنْشَرْح َلَك َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك َصْدَرَك الَِّذي َأْنَقَض َظْھَرَك {: الخطة بقولھ تعالى
  ]١٣١[}َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك

ا   ھ      : "قال ابن عباس رضي اهللا عنھم ر مع ذكر إال ذك ال ی ره، ف ع اهللا ذك ذا   . رف ي ھ وف
ھ بالرسالة إذا       و الشھادة ل ھ ھ الدلیل نظر، ألن ذكره صلى اهللا علیھ وسلم مع ذكر رب
ا األعظم،          ل ھو ركنھ ا ب ة قطع ي الخطب شھد لمرسلھ بالوحدانیة، وھذا ھو الواجب ف
ھ     ي صلى اهللا علی وقد روى أبو داود، وأحمد وغیرھما من حدیث أبي ھریرة عن النب

ذماء    كل خطة : "وسلم أنھ قال د الج ذماء  ] ١٣٢"[لیس فیھا تشھد فھي كالی د الج : والی
المقطوعة، فمن أوجب الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم في الخطة دون التشھد 

  .فقولھ في غایة الضعف
ادة   َركَ   {وقد روى ابن جریر في تفسیره بسنده عن قت َك ِذْك ا َل ره   } َوَرَفْعَن ع اهللا ذك رف

ا      في الدنیا واآلخرة، فلیس ادى بھ أشھد  : خطب وال متشھد، وال صاحب صالة إال ین
  ].١٣٣[أن ال الھ إال اهللا وأشھد أن محمدا رسول اهللا

ة وال    } َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك{وعن الضحاك  قال إذا ذكرت ذكرت معي وال یجوز خطب
  .معي] ١٣٤[نكاح إال بذكرك

ھ إال اهللا   ال أذكر إ: قال} َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك{وعن مجاھد  ال ذكرت معي أشھد أن ال إل
  ].١٣٥[وأشھد أن محمدا رسول اهللا

ة،          ي الخطب د اإلسالم ف ذي ھو عق فھذا ھو المراد من اآلیة، وكیف ال یجب التشھد ال
  .وھو أفضل كلماتھا وتجب الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم فیھا

ھ   ا رواه      والدلیل على مشروعیة الصالة على النبي صلى اهللا علی ة م ي الخطب لم ف وس
ة      ي جحیف ن أب ال ] ١٣٦[اإلمام أحمد في المسند بسنده عن عون ب ي  : ق ان أب ] ١٣٧[ك

ر : من شرط علي، وكان تحت المنبر، فحدثني ا   -أنھ صعد المنب ي علی رضي اهللا   -یعن
عنھ فحمد اهللا وأثني علیھ وصلى على النبي صلى اهللا علیھ وسلم وقال خیر ھذه األمة 

  ].١٣٨[أبو بكر والثاني عمر، وقال یجعل اهللا الخیر حیث شاءبعد نبیھا 
را         : "قال ابن القیم ي الخطب أم لم ف ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب وقد كانت الصالة عل

  .مشھورا معروفا عند الصحابة رضي اهللا عنھم أجمعین
  ].١٣٩[أما وجوبھا فیعتمد دلیال یجب المصیر إلیھ وإلى مثلھ

واط    ن م لم   الموطن السادس م ھ وس ھ صلى اهللا علی د   : ن الصالة علی ھ بع الصالة علی
  إجابة المؤذن وعند اإلقامة

ھ سمع رسول اهللا صلى         رو أن ن عم د اهللا ب لما روى مسلم في صحیحھ من حدیث عب
إن من     : "اهللا علیھ وسلم یقول ي، ف إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا عل

ي     صلى علي صالة صلى اهللا علیھ بھا عش ة ف ا منزل را، ثم سلوا اهللا لي الوسیلة، فإنھ
ي     الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا تعالى، وأرجو أن أكون أنا ھو، فمن سأل اهللا ل

  ].١٤٠"[الوسیلة حلت علیھ شفاعتي
  :عند الدعاء: الموطن السابع من مواطن الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم

ال ] ١٤١[یدوالدلیل على ذلك حدیث فضالة بن عب سمع رسول اهللا   : رضي اهللا عنھ ق
صلى اهللا علیھ وسلم رجال یدعو في صالة لم یحمد اهللا ولم یصل على النبي صلى اهللا 



لم   ھ وس ذا  : "علیھ وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا علی ھ أو     " عجل ھ ال ل م دعاه، فق ث
ى النبي صلى اهللا  إذا صلى أحدكم فلیبدأ بتحمید ربھ والثناء علیھ ثم یصلي عل: "لغیره

  ].١٤٢"[علیھ وسلم، ثم یدعو بما شاء
إن الدعاء موقوف بین السماء واألرض  : "وعن عمر بن الخطاب رضي اهللا عند قال

  ].١٤٣"[ال یصعد منھ شيء حتى تصلي على نبیك صلى اهللا علیھ وسلم
لم     ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل واطن الص ن م امن م وطن الث ول  : الم د دخ عن

  د وعند الخروج منھالمسج
ھ، أن رسول اهللا لمج      رة رضي اهللا عن ال !لما في الحدیث عن أبي ھری إذا دخل  : "ا ق

ل      لم، ولیق ھ وس ي صلى اهللا علی واب     : أحدكم المسجد فلیسلم على النب ي أب تح ل م اف اللھ
ل      لم ولیق ھ وس ي صلى اهللا علی ي من    : رحمتك، وإذا خرج فلیسلم على النب م أجرن اللھ

  ].١٤٤"[مالشیطان الرجی
كان رسول : "قالت] ١٤٦[عن جدتھا فاطمة الكبرى] ١٤٥[وعن فاطمة بنت الحسین

ال    لم، وق د وس ر  : "اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذا دخل المسجد صلى على محم رب اغف
ال       لم وق د وس ى محم رب : "لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى عل

  ].١٤٧"[اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك
ة   ھ         "قال شیخ اإلسالم ابن تیمی أثور عن جد م د دخول المس ھ عن والصالة والسالم علی

  ].١٤٨"[صلى اهللا علیھ وسلم وعن غیر واحد من الصحابة والتابعین
اض   ال القاضي عی جد     : "وق ول المس د دخ الة والسالم عن واطن الص را " ومن م وذك

  ].١٤٩[عددا من اآلثار عن بعض األئمة
  على الصفا والمروة: مواطن الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم الموطن التاسع من

ھ  ] ١٥٠[لما روى إسماعیل بن إسحاق القاضي بسنده عن نافع أن عمر رضي اهللا عن
ول     ا، ویق ى الصفا ثالث ھ        : كان یكبر عل ك ول ھ المل ھ، ل ده ال شریك ل ھ إال اهللا وح ال إل

ي صلى ا   دعو     الحمد وھو على كل شيء قدر، ثم یصلي على النب م ی لم، ث ھ وس هللا علی
  ].١٥١[ویطل القیام والدعاء، ثم یفعل على المروة نحو ذلك

ھ یخطب      : قال] ١٥٢[وعن وھب بن األجدع ن الخطاب رضي اهللا عن سمعت عمر ب
ام           د المق ت سبعا ولیصل عن نكم حاجا فلیطف بالبی الناس بمكة یقول إذا قدم الرجل م

دأ ب     م یب ر       ركعتین ثم یستلم الحجر األسود، ث ت فیكب ا ویستقبل البی وم علیھ الصفا، فیق
ى      ھ عزوجل، وصالة عل سبع تكبیرات یین كل تكبیرتین حمد اهللا عز وجل وثناء علی

  ].١٥٣[النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ومسألة لنفسھ وعلى المروة مثل ذلك
ل   : الموطن العاشر من مواطن الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم وم قب عند اجتماع الق

  :ھمتفرق
لم    : فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال ھ وس س   : "قال رسول اهللا صلى اهللا علی ا جل م

ان مجلسھم     لم إال ك قوم مجلسا فلم یذكروا اهللا ولم یصلوا على نبیھ صلى اهللا علیھ وس
  ].١٥٥"[یوم القیامة، إن شاء عفا عنھم، وإن شاء أخذھم] ١٥٤[علیھم ترة

ى     : "قالوعن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنھ  ھ عل م یصل فی ما جلس قوم مجلسا ل
  ].١٥٦"[النبي صلى اهللا علیھ وسلم إال كانت علیھم حسرة وإن دخلوا الجنة



ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا من  :  وعن جابرأن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال
ح            ن ری تن م ى أن وا عل لم إال تفرق ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل ر ص غی

  ].١٥٧"[جیفة
  من مواطن الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عند ذكره: الموطن الحادي عشر

و   : "قال ابن القیم ال أب وقد اختلفت في وجوبھا كلما ذكر اسمھ صلى اهللا علیھ وسلم فق
اوي ر الطح ي] ١٥٨[جعف د اهللا الحلیم و عبی ھ : وأب لى اهللا علی ھ ص الة علی ب الص تج

ا إن . وسلم كلما ذكر اسمھ ھ       وقال غیرھم أثم تارك یس بفرض ی ك مستحب، ول م  . ذل ث
ق ال         : فقالت فرقة: اختلفوا ر مطل دة، ألن األم رة واح ر م ي العم ھ ف تجب الصالة علی

یقتضي تكرارا، والماھیة تحصل بمرة، وھذا محكي عن أبي حنیفة ومالك، والثوري، 
  ].١٥٩[واألوزاعي

  .وھو قول جمھور األمة: قال القاضي عیاض وابن عبد البر
ول الشافعي     : لت فرقةوقا دم، وھو ق بل تجب في كل صالة في تشھدھا األخیر كما تق

  .وأحمد في آخر الروایتین عنھ، وغیرھما
ر     : وقالت فرقة ن جری ول اب ذا ق األمر بالصالة علیھ أمر استحباب ال أمر إیجاب، وھ

ى وطائفة، وادعى ابن جریر فیھ اإلجماع، وھذا على أصلھ فإنھ إذا رأي األكثرین عل
  .قول، جعلھ إجماعا یجب اتباعھ

  :واحتج الموجبون بحجج
ھ       : الحجة األولى لم أن ھ وس ي صلى اهللا علی حدیث أبي ھریرة رضي اهللا عنھ عن النب

  :قال
رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم یصل علي، ورغم أنف رجل دخل علیھ رمضان ثم "

ر ف     واه الكب ده أب ل أدرك عن ف رج م أن ھ، ورغ ر ل ل أن یغف لخ قب دخاله انس م ی ل
  ].١٦٠"[الجنة

  .دعاء علیھ وذم لھ، وتارك المستحب ال یذم وال یدعى علیھز: ورغم أنفھ
ھ    : الحجة الثانیة لم، أن ھ وس حدیث أبي ھریرة رضي اهللا عنھ، عن النبي صلى اهللا علی

ال  ر فق ذا؟    : "صعد المنب نع ھ ت تص ا كن ول اهللا، م ھ یارس ل ل ین، فقی ین، آم ین، آم آم
آمین، ثم : ریل رغم أنف عبد دخل علیھ رمضان ولم یغفر لھ، فقلتقال لي جب: "فقال
ت   : قال ة، فقل دخل الجن ال   : رغم أنفھ عبد أدرك أبویھ أو أحدھما الكبر لم ی م ق ین ث : آم

  ]١٦١"[آمین: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم یصل علیك، فقلت
ھ  قال رسول اهللا ص: حدیث أنس بن مالك رضي اهللا عنھ قال: الحجة الثالثة لى اهللا علی

لم ھ        : "وس لى اهللا علی رة ص ي م لى عل ن ص ھ م ي، فإن ل عل ده فلیص رت عن ن ذك م
  .وھذا إسناد صحیح واألمر ظاھره الوجوب]. ١٦٢"[عشرا

ي صلى اهللا      ] ١٦٣[حدیث الحسین بن علي: الحجة الرابعة ا عن النب رضي اهللا عنھم
  ] .١٦٤"[إن البخیل من ذكرت عنده فلم یصل علي: "علیھ وسلم أنھ قال

 -وعن عوف بن مالك األشجعي أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قعد أو قعد أبو ذر
دیثا طویال   لم        -فذكر ح ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ھ ق اس من    "وفی إن أبخل الن

  ].١٦٥"[ذكرت عنده فلم یصل علي
  :فإذا ثبت أنھ بخیل فوجھ الداللة بھ من وجھین: قالوا



ِإنَّ اللََّھ {: م، وتارك المستحب ال یستحق اسم الذم قال اهللا تعالىأن البخل اسم ذ: أحدھا
لِ  رن البخل   ] ١٦٦[}ال ُیِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر الَِّذیَن َیْبَخُلوَن َوَیْأُمُروَن النَّاَس ِباْلُبْخ فق

ى أن البخل صفة ذم،     باالختیال والفخر، واآلمر بالبخل، وذم على المجموع، فدل عل
  ].١٦٧"[وأي داء أدوأ من البخل: "لنبي صلى اهللا علیھ وسلموقال ا
م یسم بخیال،      : الثاني ھ ل ھ كل أن البخیل ھو مانع ما وجب علیھ، فمن أدى الواجب علی

  .وإنما البخیل مانع ما یستحق علیھ إعطاؤه وبذلھ
ق       : الحجة الخامسة ر المطل ھ، واألم لیم علی ر بالصالة والتس أن اهللا سبحانھ وتعالى أم

ا تتكرر       : للتكرار، وال یمكن أن یقال ر المكررة إنم إن األوام ت، ف التكرار ھو كل وق
ى من           ت أول یس وق ا، ول د شروط وأسباب تقتضي تكرارھ في أوقات خاصة، أو عن
ن     دم م ا تق ى لم لم أول ھ وس لى اهللا علی ي ص ر النب رار ذك أمور بتك رار الم ت، فتك وق

  :النصوص، فھنا ثالث مقدمات
  .الة مأمور بھا أمرا مطلقا، وھذه معلومةأن الص: األولى

ة من         : المقدمة الثانیة اه طائف ھ فنف ف فی ذا مختل رار، وھ أن األمر المطلق یقتضي التك
ة  . الفقھاء واألصولیین  ھ طائف ى        . وأثبت ق عل ق والمعل ر المطل ین األم ة ی ت طائف وفرق

ق    ق دون المطل ي المعل وال الثالث  . شرط أو وقت، فأثبتت التكرار ف ذھب   واألق ي م ة ف
  .أحمد والشافعي، وغیرھما

الى      ھ تع رار كقول ى التك رع عل ر الش ة أوام أن عام رار ب ة التك ذه الطائف : ورجحت ھ
وِلھِ { ِھ َوَرُس وا ِباللَّ ھ ] ١٦٨[}آِمُن ْلمِ {وقول ي السِّ وا ِف الى] ١٦٩[}اْدُخُل ھ تع : وقول
وَل{ وا الرَُّس َھ َوَأِطیُع وا اللَّ الى] ١٧٠[}َأِطیُع ھ تع َھَو{: وقول وا اللَّ ھ ] ١٧١[}اتَُّق وقول

الى  اةَ  {تع وا الزََّك الَة َوآُت وا الصَّ الى ] ١٧٢[}َوَأِقیُم ھ تع وا   {: وقول ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی
  ].١٧٤[}َوَخاُفوِن{: وقولھ تعالى] ١٧٣[}اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَُّقوا اللََّھ

َواْعَتِصُموا {: ، وقولھ]١٧٦[}َواْعَتِصُموا ِباللَِّھ{: ، وقولھ]١٧٥[}َواْخَشْوِني{: وقولھ
  ].١٧٧[}ِبَحْبِل اللَِّھ َجِمیعًا

وذلك في القرآن أكثر من أن یحصر، وإذا كات أوامر اهللا ورسولھ على التكرار حیث 
م          ر وإن ل ة، واألم ذا عرف خطاب اهللا ورسولھ لألم م أن ھ وردت إال في النادر، عل

یؤذن بتكرار وال فور فال ریب أنھ في عرف خطاب الشارع یكن في لفظھ المجرد ما 
ك     ن ذل م یك ھ، وإن ل ن خطاب ألوف م ھ والم ى عرف ھ إال عل ل كالم ال یحم رار، ف للتك

ان األمر یقتضي الوجوب، والنھي  : مفھوما من أصل الوضع في اللغة، وھذا كما قلنا
لصحة المنھي  یقتضي الفساد، فإن ھذا معلوم من خطاب الشارع وإن كان ال تعرض 

ة یقتضي            د من األم ذا خطاب الشارع لواح ة، وك وال لفساده في أصل موضوع اللغ
ة ال            ظ لغ ان موضوع اللف ھ، وإن ك ھ وألمثال اوال ل ظ متن معرفة الخاص أن یكون اللف
ذا      وارده، وھ ھ وم یقتضي ذلك، فإن ھذا لغة صاحب الشرع وعرفھ في مصادر كالم

ل أن ی     ھ قب ذا       معلوم باالضطرار من دین اره وشروطھ، وھك اس واعتب حة القی م ص عل
ي عرف الشارع وعادة      الفرق یین اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائھ لغة، ویین اقتضائھ ف

  .خطابھ



ة  ة الثالث ى   : المقدم ت، وأول بب أو وق رر إال بس ھ ال یتك ھ، فإن أمور ب رر الم ھ إذا تك أن
لم، إلخب   رغم أوف من   األسباب المقتضیة لتكراره ذكر اسمھ صلى اهللا علیھ وس اره ب
  .ذكر عنده فلم یصل علیھ، ولإلسجال علیھ بالبخل وإعطائھ اسمھ

اره       : قالوا ب إخب ھ عق ؤمنین بالصالة علی اده الم ومما یؤید ذلك أن اهللا سبحانھ أمر عب
ذا    . لھم بأنھ ومالئكتھ یصلون علیھ، لم یكن مرة وانقطعت بل في صالة متكررة، ولھ

ي   ذكرھا مبینا بھا فضلھ وشرفھ و ا ف علو منزلتھ عنده، ثم أمر المؤمنین بھا، فتكرارھ
  .حقھم أحق وآكد ألجل األمر

ادة    : قالوا ة والزی وألن اهللا أكد السالم بالمصدر الذي ھو التسلیم، وھذا یقتضي المبالغ
  .في كمیتھ، وذلك بالتكرار

و      : قالوا ر وھ ى التكثی دل عل ھ ی لم  "وألن لفظ الفعل المأمور ب إن  " صلى وس " لفعَّ "ف
المشدد، یدل على تكرار الفعل، كقولك كّسر الخبرز وقطَّع اللحم، وعّلم الخیر، وشّدد 

  .في كذا، ونحوه
الوا ادھم  : ق یمھم وإرش ة، وتعل ى األم انھ إل ل إحس ي مقاب ھ ف الة علی ر بالص وألن األم

وھدایتھم، وما حصل لھم ببركتھ من سعادة الدنیا واآلخرة، ومعلوم أن مقابلة مثل ھذا 
ھ        الن د علی و صلى العب ل ل ر، ب ي العم فع العظیم ال یحصل بالصالة علیھ مرة واحدة ف

ة      ذه النعم كر ھ ابط ش ل ض ھ، فجع ا لنعمت ھ وال مؤدی ا لحق ن موفی م یك ھ ل دد أنفاس بع
  .بالصالة علیھ عند ذكر اسمھ صلى اهللا علیھ وسلم

م   : قالوا د    ولھذا أشار النبي صلى اهللا علیھ وسلم إلى ذلك بتسمیتھ من ل ھ عن یصل علی
ر    ذا الخی ھ ھ ھ ب ل ل یم، وحص ان العظ د اإلحس ى العب ن إل ن أحس یال، ألن م ره بخ ذك
ك   الجسیم، ثم یذكر عنده وال یثني علیھ وال یبالغ في حمده ومدحھ وتمجیده، ویبدي ذل
ورا          ا كف اس بخیال لئیم ده الن ھ، ع اع بشكره وحق ویعیده، ویعتذر من التقصیر في القی

بعض     فكیف بمن أدنى إحسا وقین بعضھم ل نھ إلى العبد یزید على أعظم إحسان المخل
ذي ال    الذي بإحسانھ حصل للعبد خیر الدنیا واآلخرة، ونجا من شر الدنیا واآلخرة، ال
نعم          ذا الم یس ھ وم بشكره، أل تتصور القلوب حقیقة نعمتھ وإحسانھ، فضال عن أن تق

ي حم    ین    المحسن أحق بأن یعظم ویثنى علیھ، ویستفرغ الوسع ف ر ب ده ومدحھ إذا ذك
  .المأل، فال أقل من أن یصلى علیھ مرة إذا ذكر اسمھ صلى اهللا علیھ وسلم

الوا ھ   : ق ق أنف و أن یلص ھ، وھ رغم أنف لم ب ھ وس لى اهللا علی ي ص ھ النب ا علی ذا دع ولھ
ھ اهللا ویلصق        ھ استحق أن یذل م یصل علی بالرغام وھو التراب، ألنھ لما ذكر عنده فل

  .أنفھ بالتراب
ا ھم     : لواق دعاء بعض نھم ك ول بی اء الرس وا دع ة أن یجعل ى األم بحانھ نھ وألن اهللا س

ھ برسول        ل یدعون بعضا، فال یسمونھ إذا خاطبوه باسمھ، كما یسمى بعضھم بعضا ب
اهللا ونبي اهللا، وھذا من تمام تعزیره وتوقیره وتعظیمھ، فھكذا ینبغي أن یخص باقتران 

ا     ك فرق ھ، لیكون ذل ھ          اسمھ بالصالة علی ر بدعائ ان األم ا ك ره، كم ر غی ین ذك ھ وب بین
ره ال تجب الصالة              د ذك ان عن و ك ره، فل ین خطاب غی ھ وی ا بین ي فرق بالرسول والنب
ى             ا عل ة، وأم ي اآلی د التفسیرین ف ى أح ذا عل ك، ھ ي ذل ره ف علیھ كان ذكره كذكر غی

دعاء بعضكم بعضا فت     ؤخروا التفسیر اآلخر وھو أن المعنى ال تجعلوا دعاءه إیاكم ك
ھ إذا            ادروا إلی ض ولكن ب ة بع ا بعضكم إجاب ؤخر بھ ي ی ل الت اإلجابة باالعتذار والعل



دعاكم بسرعة اإلجابة ومعاجلة الطاعة حتى لم یجعل اشتغالھم بالصالة عذرا لھم في 
ذرا              ا شغل ع ي فیھ م تكن الصالة الت إذا ل ھ ف ى طاعت ادرة إل ھ والمب التخلف عن إجابت

ھ أخیر إجابت ا ت تباح بھ ون    یس ذا یك ى ھ ذار؟ فعل باب واألع ن األس ا م ا دونھ ف م فكی
  .المصدر مضافا إلى الفاعل، وعلى القول األول یكون مضافا إلى المفعول

ولین  -وقد یقال ى فاعل وال         -وھو أحسن من الق م یضف إضافتھ إل ا ل در ھن إن المص
ى   ون المعن ة، ویك ماء المحض افة األس یف إض ا أض ول، وإنم دع: مفع وا ال اء ال تجعل

ا،       رین مع یعم األم ذا ف ى ھ المتعلق بالرسول المضاف إلیھ كدعاء بعضكم بعضا، وعل
ویكون النھي عن دعائھم لھ باسمھ كما یدعو بعضھم بعضا، وعن تأخیر إجابتھ صلى 
اهللا علیھ وسلم، وعلى كل تقدیر فكما أمر اهللا سبحانھ أن یمیز في خطابھ ودعائھم إیاه 

ر اسمھ      قیاما لألمة بما یجب علیھ م د ذك ھ عن ن تعظیمھ وإجاللھ فتمییزه بالصالة علی
  .من تمام ھذا المقصود

ھ خطىء     "وقد أخبر النبي صلى اهللا علیھ وسلم : قالوا م یصل علی أن من ذكر عنده فل
ا        ] ١٧٨"[طریق الجنة ا مخطئ م یكن تاركھ ره ل د ذك ة عن فلوال أن الصالة علیھ واجب

ة  الوا . لطریق الجن ر ال   : ق م        وأیضا فمن ذك ده فل ر عن لم أو ذك ھ وس ي صلى اهللا علی نب
  .یصل علیھ فقد جفاه، وال یجوز لمسلم جفاؤه صلى اهللا علیھ وسلم

ال  : فالدلیل على المقدمة األولى ادة، ق ھ     : ما روي عن قت ال رسول اهللا صلى اهللا علی ق
  ]١٧٩"[من الجفاء أن أذكر عند الرجل فال یصلي علي: "وسلم

دمت من           ولو تركنا وھذا المرسل وحد د تق ھ أصول وشواھد ق ھ، ولكن ل م نحتج ب ه ل
ذا من      الرغم، وھ ھ ب تسمیة تارك الصالة علیھ عند ذكره بخیال وشحیحا، والدعاء علی

  .مرجبات جفائھ
ة  نفس         : والدلیل على المقدمة الثانی ى ال ھ عل دیم محبت ھ، وتق ال حب اف لكم اءه من أن جف

العبد ال یؤمن حتى یكون رسول اهللا   واألھل والمال، وأنھ أولى بالمؤمن من نفسھ فإن
ت       ا ثب ین، كم اس أجمع ده والن صلى اهللا علیھ وسلم أحب إلیھ من نفسھ ومن ولده ووال

ال   ھ ق ل        : عن عمر رضي اهللا تعالى عنھ أن ي من ك ت أحب أل ا رسول اهللا، واهللا ألن ی
ال  ك من نفسك        : "شيء إال من نفسي، ق ى أكون أحب إلی ر حت ا عم ال " ال ی واهللا  : ق ف

ر  : "نت اآلن أحب إلي من نفسي، قالأل ا عم حیح     ] ١٨٠"[اآلن ی ي الص ھ ف ت عن وثب
ال ھ ق اس    : "أن ده والن ده ووال ن ول ھ م ب إلی ون أح ى أك دكم حت ؤمن أح ال ی

ة إجالل      ] ١٨١"[أجمعین ا محب ة إم إن المحب فذكر ھذا الحدیث أنواع المحبة الثالثة ف
ة ألجل      وتعظیم، كمحبة الوالد، وإما محبة تحنن وود ولطف ك  ا محب د، وإم ة الول محب

ى یكون          د حت ؤمن العب اس بعضھم بعضا، وال ی ة الن اإلحسان وصفات الكمال، كمحب
  .حب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم عنده أشد من ھذه المحاب كلھا

  ومعلوم أن جفاءه صلى اهللا علیھ وسلم ینافي ذلك
الوا الل وا       : ق ن اإلج ا م ت توابعھ ا، وكان ھ فرض ت محبت ا كان وقیر  فلم یم والت لتعظ

ت الصالة         ي نفسھ فرضا، كان ث یق والطاعة والتقدیم على النفس، وإیثاره بنفسھ بحی
  .علیھ صلى اهللا علیھ وسلم إذا ذكر من لوازم ھذه األحبیة وتمامھا



ى      : قالوا لم عل ھ وس ھ صلى اهللا علی وإذا ثبت بھذه الوجوه وغیوھا وجوب الصالة علی
ر   من ذكر عنده، فوجوبھا على الذا جدة إذا أم كر نفسھ أولى، ونظیر ھذا أن سامع الس

  .بالسجود إما وجوبا أو استحبابا، فوجوبھا على التالي أولى، واهللا أعلم
  :الدلیل على قولنا من وجوه: قال نفاة الوجوب

م یكن           : أحدھا دوة ل م الق ذین ھ ھ أن السلف الصالح ال ب فی ذي ال ری أن من المعلوم ال
ي ص  ر النب ا ذك دھم كلم ي   أح ذا ف مھ، وھ ھ باس الة علی رن الص لم یق ھ وس لى اهللا علی

خطابھم للنبي صلى اهللا علیھ وسلم أكثر من أن یذكر فإنھم كانوا یقولون یارسول اهللا، 
دھم      ول أح ان یق ا ك ك  "مقتصرین على ذلك وربم ث    " صلى اهللا علی ي األحادی ذا ف وھ

  .ھم تركھاظاھر كثیر، فلو كانت الصالة علیھ واجبة عند ذكره ألنكر علی
اني ات،   : الث ر الواجب ن أظھ ذا م ان ھ ر لك ا ذك ة كلم ت واجب و كان ھ ل الة علی أن الص

  .ولبینھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم ألمتھ بیانا یقطع العذر وتقوم بھ الحجة
ول، وال         : الثالث ذا الق ابعیھم ھ ابعین وال ت حابة وال الت د من الص أنھ ال یعرف عن أح

على أن الصالة علیھ  -بل قد حكى اإلجماع  –كثر الفقھاء یعرف أحد منھم قال بھ، وأ
صلى اهللا علیھ وسلم لیست من فروض الصالة، وقد نسب القول بوجوبھا إلى الشذوذ 

  .ومخالفة اإلجماع السابق، فكیف تحب خارج الصالة
ول            : الرابع ؤذن أن یق ى الم ا، لوجب عل ره دائم د ذك ھ عن ت الصالة علی و وجب ھ ل : أن

  .دا رسول اهللا، وھذا ال یشرع لھ في األذان على أن یجب علیھأشھد أن محم
ھ          : الخامس ھ صلى اهللا علی ھ أن یصلي علی داء وأجاب ى من سمع الن أنھ كان یجب عل

دا رسول اهللا     "وسلم، اقتصاره على قولھ  ھ إال اهللا وأشھد أن محم إن  " أشھد أن ال إل ف
  .ھذا مثل ما قال المؤذن

ھ  أن التشھد األول ین: السادس ده ورسولھ    "تھي عند قول دا عب ا،  " وأشھد أن محم اتفاق
ى            ھ، عل ھ فی ى آل لم وعل ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب واختلف ھل یشرع أن یصلي عل

  :ثالثة أقوال
  .ال یشرع ذلك إال في األخیر: أحدھا•        
  .یشرع: والثاني•        
أحد بوجوبھا في األول  تشرع الصالة علیھ خاصة دون آلھ، ولم یقل: والثالث•        

  .عند ذكر النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ول أشھد أن       : السابع م یحتج أن یق أن المسلم إذا دخل في اإلسالم بتلفظھ بالشھادتین ل

  .محمدا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
أن الخطب في الجمع واألعیاد وغیرھما ال یحتاج أن یصلي على النبي صلى  : الثامن

ھ      اهللا علیھ و ره لوجب علی د ذك ھ عن سلم في نفس الشھد، ولو كانت الصالة واجبة علی
الة ال         ك الص إن تل ة ف ي الخطب ھ ف الة علی ي الص ال تكف ھادة، وال یق ا بالش أن یقرنھ

: تنعطف على ذكر اسمھ عند الشھادة، وال سیما مع طول الفصل، والموجبون یقولون
  .غیر ذكره أوال تجب الصالة علیھ كلما ذكر ومعلوم أن ذكره ثانیا

ر اسمھ       : التاسع ر ذك ا م ارئ كلم ى الق أنھ لو وجبت الصالة علیھ كلما ذكر لوجب عل
ي الصالة أو       ان ف أن یصلي علیھ، ویقطع لذلك قراءتھ لیؤدي ھذا الواجب، وسواء ك
د              لم ال تبطل الصالة، وھي واجب ق ھ وس ھ صلى اهللا علی إن الصالة علی ا، ف خارجھ



و زم أداؤه، ومعل ین فل ھ   تع وم ب ابعون أق حابة والت ان الص ا لك ان واجب و ك ك ل م أن ذل
  .وأسرع إلى أدائھ وترك إھمالھ

أنھ لو وجبت الصالة علیھ كلما ذكر لوجب الثناء على اهللا عز وجل كلما ذكر : العاشر
ھ      ھ بقول ر اسم اهللا أن یقرن الى  : "اسمھ، فكان یجب على من ذك عز  "أو " سبحانھ وتع

ھ  "أو  "تبارك وتعالى"أو " وجل ت عظمت ده  "أو " جل الى ج ان     " تع ل ك ك، ب ونحو ذل
لھ         ابع لتعظیم مرس ھ ت ھ وطاعت ھ ومحبت ذلك أولى وأحرى فإن تعظیم الرسول وإجالل
یم        ة والتعظ ة والطاع ت المحب ال أن تثب ھ، فمح ھ وطاعت ھ ومحبت بحانھ وإجالل س

ة   واإلجالل للرسول صلى اهللا علیھ وسلم دون مرسلھ، بل انما یثبت ذلك لھ تب ا لمحب ع
د          ت طاعة الرسول طاعة هللا، فمن یطع الرسول فق اهللا وتعظیمھ وإجاللھ، ولھذا كان

ة هللا    ھ مبایع اع اهللا، ومبایعت ْوَق       {أط ِھ َف ُد اللَّ َھ َی اِیُعوَن اللَّ ا ُیَب َك ِإنََّم ِذیَن ُیَباِیُعوَن ِإنَّ الَّ
ْبُكُم   ُقْل ِإْن ُكْن{: ومحبتھ محبة هللا قال تعالى] ١٨٢[}َأْیِدیِھْم اتَِّبُعوِني ُیْحِب ُتْم ُتِحبُّوَن اللََّھ َف

داعي        ]١٨٣[}اللَُّھ ده ال ھ رسولھ وعب ھ، ونصرتھ نصرة هللا، فإن ، وتعظیمھ تعظیم للھ
ال       ف یق ھ، فكی ده ال شریك ل إلیھ وإلى طاعتھ ومحبتھ وإجاللھ، وتعظیمھ وعبادتھ وح

ا تق   یم كم اء وتعظ ي ثن مھ، وھ ر اس ا ذك ھ كلم الة علی ب الص اء تج ب الثن دم، وال یج
  .والتعظیم للخالق سبحانھ وتعالى كلما ذكر اسمھ؟ ھذا محال من القول

محمد رسول اهللا، أو  : إال قولھ] ١٨٤[لو جلس إنسان لیس لھ ھجیرى: الحادي عشرة
ك السامعین     ل أولئ اللھم صل على محمد، وبشر كثیر یسمعونھ، فإن قلتم تجب على ك

صلى اهللا علیھ وسلم، ولو طال المجلس ما طال، كان  أن یكون ھجیراھم الصالة علیھ
ارئھم، ودراسة دارسھم، وكالم صاحب الحاجة            راءة ق ا لق ذلك حرجا ومشقة وترك
یھم الصالة           تم ال تحب عل ره، وإن قل رآن وغی ھ الق م، وتعلیم ي العل منھم، ومذاكرتھ ف

تم  ر    : علیھ في ھذه الحال، نقضتم مذھبكم، وإن قل رة أو أكث ھ م ا   تجب علی ان تحكم ، ك
  .بال دلیل مع أنھ مبطل لقولكم

ر اني عش ب،   : الث ال ری ھ ب الة علی ن الص ب م رض وأوج الة أف ھ بالرس ھادة ل أن الش
ف            ر اسمھ، فكی ا ذك ت ال تجب كلم إذا كان ا، ف ي اإلسالم إال بھ ومعلوم أنھ ال یدخل ف

ر  ض تحب الصالة علیھ كلما ذكر اسمھ، ولیصر من الواجبات بعد كلمة االخالص أف
ان               د اإلیم ذكر العب ر اسمھ ت د ذك ا عن ھ بوجوبھ ر ل ى أق ھ بالرسالة، فمت من الشھادة ل
د رسول اهللا،    وموجبات ھذه الشھادة فكان یجب على كل من ذكر اسمھ أن یقول محم

  .ووجوب ذلك أظھر بكثیر من وجوب الصالة علیھ كلما ذكر اسمھ
ا، بعضھا ضعیف    ولكل فرقة من ھاتین الفرقتین أجوبة عن حجج الفرقة ال منازعة لھ

ریقین، واهللا   ج الف ل حج ن تأم ك لم ر ذل وي، ویظھ ھا ق ل، وبعض ھا محتم دا وبعض ج
  ].١٨٥"[سبحانھ وتعالى أعلم بالصواب

  من مواطن الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم یوم الجمعة: الموطن الثاني عشر
ن أوس  ن أوس ب ال] ١٨٦[فع لم   : ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ل م"ق ن أفض

ي    اكثروا عل أیامكم یوم الجمعة فیھ خلق آدم، وفیھ قبض، وفیھ النفخة وفیھ الصعقة، ف
  ".من الصالة فیھ، فإن صالتكم معروضة علي

د أرمت؟    : قالوا ك صالتنا وق ت    -یا رسول اهللا كیف تعرض علی د بلی ي وق ال  -یعن : فق
  ]١٨٧"[إن اهللا عز وجل حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبیاء"



وم   : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال ر ی خی
ات         ھ م ھ، وفی ب علی ھ تی ھ أھبط، وفی طلعت فیھ الشمس یوم الجمعة، فیھ خلق آدم وفی

ة، من حین تصبح     ] ١٨٨[وفیھ تقوم الساعة، وما من دابة إال ھي مصیخة یوم الجمع
د     حتى تطلع الشمس، شفقا من الساعة، إال الجن واالنس، وفیھا ساعة ال یصادفھا عب

  ].١٨٩"[مسلم وھو یصلي، یسأل اهللا شیئا إال أعطاه اهللا إیاه
یم ن الق ال اب ل   : "ق ى مث ن أوس، دال عل دیث أوس ب د لح حیح مؤی دیث الص ذا الح فھ

  ].١٩٠"[معناه
ال     ھ ق درداء رضي اهللا عن لم     : "وعن أبي ال ھ وس ال رسول صلى اهللا علی روا  : "ق أكث

ّي      الصال دا ال یصلي عل ة، وإن أح ة علي یوم الجمعة، فإنھ یوم مشھود تشھده المالئك
ال    : قال" إال عرضت علي صالتھ حتى یفرغ منھا د الموت؟ ق ت بع إن اهللا حرم  : "قل

  ].١٩١"[فنبي اهللا حي یرزق" على األرض أن تأكل أجساد األنبیاء
ھ و   : قال] ١٩٢[وعن أبي أمامة لم قال رسول اهللا صلى اهللا علی ي من    : "س روا عل أكث

ان    الصالة في كل یوم جمعة، فإن صالة أمتى تعرض علي في كل یوم جمعة، فمن ك
  ].١٩٣"[أكثرھم صالة كان أقربھم مني منزلة

لم : وعن أنس رضي اهللا عنھ قال روا الصالة   : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس أكث
ال  على یوم الجمعة، فإنھ أتاني جبریل آنفا من ربھ عز وجل ى األرض من    : فق ا عل م

ھ عشرا          ي علی ا ومالئكت دة إال صلیت أن رة واح ك م ھ  ]. ١٩٤"[مسلم یصلي علی وعن
لم      : رضي اهللا عنھ قال ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی وم     "ق ي ی روا الصالة عل أكث

  ].١٩٥"[الجمعة فإن صالتكم تعرض علي
  ]١٩٦"[ھذان وإن كانا ضعیفین فیصلحان لالستشھاد: "قال ابن القیم

لم    ھ وس لى اهللا علی ي ص ن النب ھ ع ي اهللا عن ھ رض وم  : "وعن ي ی الة عل روا الص أكث
ي       ] ١٩٧"[الجمعة ى النب ار الصالة عل وكان الصحابة رضي اهللا عنھم یستحبون إكث

ن مسعود   : قال] ١٩٨[وعن زید بن وھب. صلى اهللا علیھ وسلم یوم الجمعة قال لي اب
ة  -یا زید بن وھب ال تدع: "رضي اهللا عنھ ي     -إذا كان یوم الجمع ى النب أن تصلي عل

  ].١٩٩"[اللھم صل على محمد النبي األمي: صلى اهللا علیھ وسلم ألف مرة تقول
ال            لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ھ، عن النب ي مسعود األنصاري رضي اهللا عن : وعن أب

ة إال   " وم الجمع ي ی لي عل د یص یس أح ھ ل ة، فإن وم الجمع الة ی ن الص ي م روا عل أكث
  ].٢٠٠"[ي صالتھعرضت عل

أكثروا الصالة علي : "عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال] ٢٠١[وفي مراسیل الحسن
  ].٢٠٢"[یوم الجمعة فإنھا تعرض علي

ب     ھ كت ز أن د العزی م        : "وعن عمر بن عب ة العل إن غائل ة ف وم الجمع م ی أن انشروا العل
  ].٢٠٣"[جمعةالنسیان، وأكثروا الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم یوم ال

  ]٢٠٤[وھناك مواطن أخرى غیر ما ذكرنا ذكرھا ابن القیم في كتابھ جالء األفھام
ي الصالت والبشر ممن          ادي ف روز أب دیع، والفی ول الب وكذلك السخاوي في كتابھ الق

  .أراد االستزادة فلیرجع إلیھا، وحسبي أني أشرت ألشھرھا
  .علیھ وسلمفضل الصالة على النبي صلى اهللا : المطلب الرابع



إن طلب الصالة من اهللا على رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم ھو من أجل : "قال ابن القیم
یدلك على ذلك ما جاء في فضلھا من ] ٢٠٥"[أدعیة العبد وأنفعھا لھ في دنیاه وآخرتھ

  .األحادیث
من صلى   : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال

  ].٢٠٦[رواه مسلم" دة صلى علیھ عشراعلى واح
ھ           ي صلى اهللا علی ھ سمع النب ا أن ن العاص رضي اهللا عنھم وعن عبد اهللا بن عمرو ب

ھ من صلى            : " وسلم یقول ي فإن م صلوا عل ول ث ا یق ل م وا مث ؤذن فقول إذا سمعتم الم
ة     ي الجن ة ف ا منزل ال  علي صالة صلى اهللا علیھ بھا عشرا ثم سلوا اهللا لي الوسیلة فإنھ

ھ               ت ل ي الوسیلة حل ا ھو فمن سأل ل اد اهللا وأرجو أن أكون أن د من عب تنبغي إال لعب
  ].٢٠٧[رواه مسلم" الشفاعة

ك،     : "قلت: وعن أبي بن كعب رضي اهللا عنھ قال ر الصالة علی ي أكث یارسول اهللا، إن
ت ". ما شئت: "فكم أجعل لك من صالتي؟ قال ال  : قل ع؟ ق ا شئت، وإن زدت   : "الرب م

ال : قلت. فھو خیر ر    : "النصف؟ ق و خی ا شئت، وإن زدت فھ ت ". م ال  : قل ین؟ ق : الثلث
ر " ت ".ما شئت وإن زدت فھو خی ال     : قل ا؟ ق ك صالتي كلھ ل ل ي ھمك   : "أجع إذا تكف

  ]٢٠٨"[ویغفر لك ذنبك
قال رسول اهللا  : قال] ٢٠٩[وللحدیث طریق آخر عن یعقوب بن زید بن طلحة التیمي

اني آت  : "صلى اهللا علیھ وسلم ال   أت ي فق ك صالة إال       : من رب د یصلي علی ا من عب م
ك؟    : فقام إلیھ رجل فقال" صلى اهللا علیھ بھا عشرا یارسول اهللا أجعل نصف دعائي ل

ال ئت: "ق ال" إن ش ال  : ق ك؟ ق ائي ل ي دع ل ثلث ئت: "أال أجع ال" إن ش ل : ق أال أجع
  ]٢١٠"[إذن یكفیك اهللا ھم الدنیا وھم اآلخرة: "دعائي كلھ؟ قال

ال       وعن أنس ب لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ھ أن النب من ذكرت   : "ن مالك رضي اهللا عن
  ].٢١١"[عنده فلیصل علي ومن صلى علي مرة صلى اهللا علیھ عشرا

ھ           "وفي روایة  ھ عشر صلوات وحط عن دة صلى اهللا علی ي صالة واح من صلى عل
  ].٢١٢"[عشر خطیئات

ھ عشر صل        "وفي روایة  دة صلى اهللا علی ي صالة واح ھ   من صّلى عل وات وحط عن
  ].٢١٣"[عشر سیئات، ورفعھ بھا عشر درجات

خرج النبي صلى اهللا علیھ وسلم یتبرز، فلم یجد أحدا یتبعھ فھرع عمر : " وفي روایة
ى    -یعني إداوة -فاتبعھ بمطھرة س وراءه حت فوجده ساجدا في شربة، فتنحى عمر فجل
ل   أحسنت یا عمر حین وجدتني ساجدا فتنحی  : "فقال: رفع رأسھ قال ي إن جبری ت عن

ھ عشر        : علیھ السالم أتاني فقال ھ عشرا، ورفع دة صلى اهللا علی ك واح من صلى علی
  ].٢١٤"[درجات

ال      ن الخطاب ق ر ب لم      : "وأخرج ھذا الحدیث عن عم ھ وس ي صلى اهللا علی خرج النب
یتبرز، فاتبعتھ بإداوة، فوجدتھ قد فرغ، ووجدتھ ساجدا هللا في شربة، فتنحیت عنھ فلما 

ال   : "ع رأسھ فقالفرغ، رف اني فق ل أت من  : أحسنت یا عمر حین تنحیت عني إن جبری
  ].٢١٥"[صلى علیك صالة صلى اهللا علیھ عشرا ورفعھ عشر درجات



لم وھو ساجد    : قال] ٢١٦[وعن عبد الرحمن بن عوف أتیت النبي صلى اهللا علیھ وس
ك  من صلى علیك صلیت علیھ، ومن س: أتاني جبریل قال: "فأطال السجود قال لم علی

  ].٢١٧"[سلمت علیھ، فسجدت هللا شكرا
ر    " وفي روایة  ار خمسة نف كان ال یفارق فيء النبي صلى اهللا علیھ وسلم باللیل والنھ

فجئت فوجدتھ قد خرج فتبعتھ، فدخل : من أصحابھ أو أربعة لما ینوبھ من حوائجھ قال
واف   ن حیطان األس زن وب   ] ٢١٨[حائطا م ا، فح ال فیھ جدة أط جد س ت فصلى فس كی

ال     : فقلت بض اهللا روحھ، ق د ق لم ق ع رأسھ،   : ألرى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس فرف
ال  دعاني، فق ھ، ف ت ل ت: وتراءی ك؟ قل ا   : مال ت فیھ جدة أطل جدت س ول اهللا س ا رس ی

  .ألرى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قد قبض اهللا روحھ: فحزنت، وبكیت، وقلت
ب    ھذه سجدة سجدتھا شكرا لربي فیما: "قال آتاني في أمتي، من صلى علي صالة كت

  ].٢١٩"[اهللا لھ عشر حسنات
إني سجدت ھذه السجدة شكرا هللا عز وجل في أبالني في أمتي، فإنھ من  "وفي روایة 

  ].٢٢٠"[صلى علي صالة صلى اهللا علیھ بھا عشرا
أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خرج علیھم یوما یعرفون البشر  "وعن أبي طلحة 

ال . إنا نعرف اآلن في وجھك البشر یا رسول اهللا: جھھ فقالوافي و اني اآلن   : ق أجل أت
ر       ھ عش ا اهللا علی ي إال ردھ ن أمت د م ي أح لي عل ن یص ھ ل أخبرني أن ي ف ن رب آت م

  ].٢٢١"[أمثالھا
ة    ي روای ھ          "وف ي وجھ رى ف ا والبشر ی لم جاء یوم ھ وس أن رسول اهللا صلى اهللا علی

ال    یا رسول اهللا إنا نر: فقالوا راه، ق م نكن ن ك     : ى في وجھك بشرا ل اني مل ھ أت أجل إن
فقال یا محمد إن ربك یقول أما یرضیك أال یصلي علیك أحد من أمتك إال صلیت علیھ 

  ].٢٢٢"[عشرا، وال سلم علیك إال سلمت علیھ عشرا
ھ     "وفي روایة  ي وجھ رى ف نفس ی أصبح رسول هللا صلى اهللا علیھ وسلم یوما طیب ال

ي وجھك البشر       : قالوا. البشر رى ف نفس ی ب ال وم طی ال . یا رسول اهللا أصبحت الی : ق
ھ        : أجل أتاني آت من ربي عز وجل فقال ب اهللا ل ك صالة كت ك من أمت من صلى علی

ھ    ات ورد علی ر درج ھ عش ع ل یئات ورف ر س ھ عش ا عن نات ومح ر حس ا عش بھ
  ].٢٢٣"[مثلھا

ال ] ٢٢٤[وعن أبي بردة بن نیار ال رسول هللا صلى اهللا ع   : ق لم   ق ھ وس من صلى   "لی
ا       ھ بھ ا عشر صلوات، ورفع علي من أمتي صالة مخلصا من قلبھ، صلى اهللا علیھ بھ

  ].٢٢٥"[عشر دارجات، كتب لھ بھا عشر حسنات ومحا عنھ عشر سیئات
ال  ھ ق ي اهللا عن د رض ن عبی الة ب ن فض لم  : "وع ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص مع رس س

ال       رجال یدعو في صالتھ لم یمجد اهللا، ولم یص لم فق ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ل عل
  "عجل ھذا: رسول اهللا لجمحا

م یصلي         : "ثم دعاه فقال لھ أو لغیره ھ ث اء علی د اهللا والثن دأ بتمجی دكم فلیب إذا صلى أح
  ].٢٢٦"[علي، ثم یدعو بما شاء

سمع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم رجال یدعو في صالتھ لم یمجد اهللا : "وفي روایة
ل   م یص لم      ول ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس لم فق ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب عل

لم وسمع رسول اهللا         " عجلت أیھا المصلي" ھ وس م رسول اهللا صلى اهللا علی م علمھ ث



ھ     ي صلى اهللا علی صلى اهللا علیھ وسلم رجال یصلي فمجد اهللا وحمده وصلى على النب
  ].٢٢٧"[وسل تعط ادع تجب"وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

إن "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ قال
  ]٢٢٨"[أولى الناس بي یوم القیامة أكثرھم علي صالة

ھ     لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل ل الص م فض رف عظ ث یع ذه األحادی ي ھ ل ف فالمتأم
ددا   وقد ذكر ابن القیم رحمھ اهللا في الباب الر. وسلم ام ع ابع من كتابھ القیم جالء األفھ

  :من الفوائد والثمرات الحاصلة بالصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم أنتقى منھا ما یلي
  .امتثال أمر اهللا تعالى: الفائدة األولى

موافقتھ سبحانھ في الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم، وإن اختلفت الصالتان، : الثانیة
  .ال، وصالة اهللا تعالى علیھ ثناء وتشریففصالتنا علیھ دعاء وسؤ

  .موافقة مالئكتھ فیھا: الثالثة
  .حصول عشر صلوات من اهللا على المصلي مرة: الرابعة

  .أنھ یرفع عشر درجات: الخامسة
  .أنھ یكتب لھ عشر حسنات: السادسة
  .أنھ یمحي عنھ عشر سیئات: السابعة
ة  ھ    : الثامن دمھا أمام ھ إذا ق ة دعائ ى إجاب ھ یرج د رب    أن ى عن دعاء إل اعد ال ، فھي تص

  .العالمین
  .أنھا سبب لشفاعتھ صلى اهللا علیھ وسلم إذا قرنھا بسؤال الوسیلة لھ: التاسعة
  .أنھا سبب لغفران الذنوب: العاشرة

  .أنھا سبب لكفایة اهللا العبد ما أھمھ: الحادیة عشرة
  .القیامة أنھا سبب لقرب العبد منھ صلى اهللا علیھ وسلم یوم: الثانیة عشرة

رة ة عش ا    : الثالث لم وزیادتھ ھ وس لى اهللا علی ول ص ھ للرس دوام محبت بب ل ا س أنھ
ر من         ا أكث د كلم ھ، ألن العب تم إال ب ذي ال ی وتضاعفھا، وذلك عقد من عقود اإلیمان ال
ھ،    ة لحب ھ الجالب نھ ومعانی ار محاس ھ، واستحض ي قلب اره ف وب، واستحض ر المحب ذك

ره  تضاعف حبھ لھ وتزاید شوقھ إلی ھ، واستولى على جمیع قلبھ، وإذا أعرض عن ذك
ة             ین المحب من رؤی ر لع ھ، وال شيء أق ھ من قلب ص حب ھ، نق وإحضار محاسنھ بقلب
ھ جرى لسانھ     محبوبھ، وال أقر لقلبھ من ذكره وإحضار محاسنھ فإذا قوي ھذا في قلب

ادة ا       ك ونقصانھ بحسب زی ادة ذل لحب  بمدحھ والثناء علیھ وذكر محاسنھ، وتكون زی
ان  . ونقصانھ في قلبھ، والحس شاھد بذلك فقلب المؤمن توحید اهللا وذكر رسولھ مكتوب

ب            ذكر للقل ة، فال دوام المحب ذكر سبب ل ة ودوام ال ا محو وال إزال فیھ ال یتطرق إلیھم
  ...كالماء للزرع، بل كالماء للسمك، ال حیاة لھ إال بھ

رة  ة عش لم: الرابع ھ وس لى اهللا علی ھ ص الة علی ا إذا  أن الص د، فإنھ ھ للعب بب لمحبت س
ھ       و للمصلى علی ھ ھ كانت سببا لزیادة محبة المصلي علیھ لھ، فكذلك ھي سبب لمحبت

  .صلى اهللا علیھ وسلم
رة ة عش ھ     : الخامس الة علی ر الص ا أكث ھ كلم ھ، فإن اة قلب د وحی ة العب بب لھدای ا س أنھ

ھ معارضة لشيء          ي قلب ى ف ى أللق ھ، حت ى قلب ھ عل ره    وذكره، استولت محبت من أوام
زال       ھ ال ی ي قلب ا مسطورا ف والشك في شيء مما جاء بھ، بل یصیر ما جاء بھ مكتوب



یقرؤه على تعاقب أحوالھ، ویقتبس الھدى والفالح وأنواع العلوم منھ، وكلما ازداد في 
  .ذلك بصیرة وقوة ومعرفة ازدادت صالتھ علیھ صلى اهللا علیھ وسلم

م  ارف  -ولھذا كانا صالة أھل العل ھ، خالف صالة        الع ھ علی ین ل ھ المتبع ین بسنتھ وھدی
  .العوام علیھ الذین حظھم منھا إزعاج أعضائھم بھا ورفع أصواتھم

ا    ر، فكلم وع آخ ھ ن التھم علی ھ فص اء ب ا ج المون بم نتھ الع ارفون بس ھ الع ا أتباع وأم
ھ من        ة ل ة الصالة المطوب ة بحقیق ازدادوا فیما جاء بھ معرفة ازدادوا لھ محبة ومعرف

  .هللا
وھكذا ذكر اهللا سبحانھ، كلما كان العبد بھ أعرف ولھ أطوع وإلیھ أجل كان ذكره غیر 
ذكر    ن ی ین م رق ب الحبر وف الخبر ال ب م ب ا یعل ر إنم ذا أم ین، وھ افلین والالھ ر الغ ذك
ین من            ا، وب ده بھ ا ویمج ھ بھ ي علی ھ ویثن ع قلب ھ جمی صفات محبوبھ الذي قد ملك حب

ا لف  ھ           یذكرھا إما إمارة وإم ا أن ھ لسانھ، كم ھ قلب اه، وال یطابق فی ا معن دري م ظا، ال ی
  .فرق یین بكاء النائحة وبكاء الثكلى

اة            ھ بإرسالھ ھو حی ا ومنت ھ علین ى إنعام الى عل د اهللا تع ھ، وحم فذكره وذكر ما جاء ب
  :الوجود وروحھ، كما قیل

  وھدى لكل ملدد حیران*** روح المجالس ذكره وحدیثھ
  فأولئك األموات في الحیان*** مجلسوإذا أخل بذكره في 

ره           : السادسة عشرة  لم وذك ھ وس ھ صلى اهللا علی م المصلي علی ا سبب لعرض اس أنھ
ي  "عنده، كما تقدم قولھ صلى اهللا علیھ وسلم  د   " إن صالتكم معروضة عل ى بالعب وكف

  .نبال أن یذكر اسمھ بین یدي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ھ          أن الصالة  : السابعة عشرة ى نعمت ھ عل ھ، وشكر ل ل من حق ل القلی ھ ال أداء ألق علی

درة وال    ا وال ق ى علم ك ال یحص ن ذل تحقھ م ذي یس ع أن ال ا، م م اهللا ال علین ي أنع الت
  .إرادة، ولكن اهللا سبحانھ لكرمھ رضي من عباده بالیسیر من شكره وأداء حقھ

ة عشرة   ھ عل       : الثامن ة إنعام ذكر اهللا وشكره، ومعرف ا متضمنة ل الھ،  أنھ ده بإرس ى عب
ر رسولھ،       ر اهللا وذك ھ ذك فالمصلي علیھ صلى اهللا علیھ وسلم قد تضمنت صالتھ علی
دانا     وسؤالھ أن یجزیھ بصالتھ علیھ ما ھو أھلھ، كما عرفنا ربنا أسماءه وصفاتھ، وھ
إلى طریق مرضاتھ، وعرفنا ما لنا بعد الوصول إلیھ والقدوم علیھ، فھي متضمنة لكل 

متضمنة لإلقرار بوجود الرب المدعو وعلمھ وسمعھ وقدرتھ وإرادتھ  اإلیمان، بل ھي
وصفاتھ وكالمھ، وإرسال رسولھ وتصدیقھ في أخباره كلھا، وكمال محبتھ، وال رضا 
د           م العب لم متضمنة لعل ھ وس ھ صلى اهللا علی ان، فالصالة علی أن ھذه ھي أصول اإلیم

  .لذلك، وتصدیقھ بھ، ومحبتھ لھ، فكانت من أفضل األعما
أن الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم من العبد ھي دعاء، ودعاء العبد : التاسعة عشرة

  :وسؤالھ من ربھ نوعان
دھما ؤال،  : أح اء وس ذا دع ار فھ ل والنھ ي اللی ھ ف ا ینوب ھ، وم ھ ومھمات ؤالھ حوائج س

  .وإیثار لمحبوب العبد ومطلوبھ
  .ریفھ وتكریمھسؤالھ أن یثني على خلیلھ وحبیبھ، ویزید في تش: الثاني

وإیثار ذكره، ورفعھ، وال ریب أن اهللا تعالى یحب ذلك ورسولھ یحبھ، فالمصلي علیھ 
ر       ى محاب اهللا ورسولھ، وآث ھ إل صلى اهللا علیھ وسلم قد صرف سؤالھ ورغبتھ وطلب



ھ             ور إلی وب من أحب األم ذا المطل ان ھ ل ك ھ ھو، ب ذلك على طلبھ وحوائجھ ومحاب
یحبھ اهللا ورسولھ على ما یحبھ ھون وقد آثر اهللا ومحابھ على وآثرھا عنده، فقد آثر ما 

  .سواه، والجزاء من جنس العمل، فمن آثر اهللا على غیره آثره اهللا على غیره
رب        ائھم إذا أرادوا التق وكھم ورؤس د مل ھ عن اس یعتمدون د الن ا تج ذا بم ر ھ واعتب

ى من یعلمون       نعم عل ھ،    والمنزلة عندھم، فإنھم یسألون المطاع أن ی ھ إلی ھ أحب رعیت
ربھم    ده، وازداد ق وكلما سألوه أن یزید في حبائھ وإكرامھ وتشریفھ، علت منزلتھم عن
وبھم،     ریم لمحب منھ، وحظوا بھ لدیھ، ألنھم یعلمون منھ إرادة اإلنعام والتشریف والتك
ر مشاھد            ذا أم ھ وإحسانھ، وھ ھ إنعام تم علی ة أن ی ھ سؤاال ورغب فأحبھم إلیھ أشدھم ل

وھو فارغ من  –وال تكون منزلة ھؤالء ومنزلة من سأل المطاع حوائجھ ھو  بالحس،
  .واحدة –سؤالھ تشریف محبوبھ واإلنعام علیھ 

د    .فكیف بأعظم محب وألھ ألكرم محبوب وأحقھ بمحبھ ربھ لھ ؟ ولو لم یكن من قفوائ
  ].٢٢٩[الصالة علیھ إال ھذا المطلوب وحده لكفى المؤمن بھ شرفا

  .یث تذم تارك الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلموكما وردت أحاد
رغم أنف : "رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: قال: فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال

ل    رجل ذكرت عنده فلم یصل علي، ورغم أنف رجل دخل علیھ رمضان ثم انسلخ قب
ة   دخاله الجن وعن  ] ٢٣٠"[أن یغفر لھ، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم ی

ال   ا ق ھ     : الحسین بن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھم ال رسول اهللا صلى اهللا علی ق
  ].٢٣١"[البخیل من ذكرت عنده فلم یصل علي"وسلم 

من نسي  "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : وعن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال
  ].٢٣٢"[الصالة علّي خطئ طریق الجنة

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  .من سورة األحزاب) ٥٦(یة اآل] ١[
خاوي،        ] ٢[  دین الس د شمس ال ن محم رحمن ب د ال ن عب الم    . محمد ب مؤرخ حجة وع

ة        وفي بالمدین اب، ت ي كت اء مئت / ٦(األعالم  . بالحدیث والتفسیر واألدب، وصنف زھ
١٩٤.(  

  ).٢٥٩ -٢٥٨ص (القول البدیع : انظر] ٣[ 
و  الخلیل بن أحمد الفراھیدي من أئمة اللغة واأل] ٤[  دب، وواضع علم العروض، وھ

ي سنة            ین، ترف اب الع ھ كت ـ بالبصرة  ١٧٠أستاذ سیبویھ النحوي، ومن أشھر كتب . ھ
  ).٣١٤/ ٢(األعالم 

  ).١٥٣/ ٧(كتاب العین ] ٥[ 
  ).٦ص (الصالت والبشر ] ٦[ 
  ).١٥٣/ ٧(كتاب العین ] ٧[ 
  ).٢٣٧/ ١٢(تھذیب اللغة ] ٨[ 
  ).١٣٣/ ٢(المنھاج ] ٩[ 
  ).١٥٤/ ٧(العین كتاب ] ١٠[ 
  ).٣٠٠/ ٣(معجم مقاییس اللغة ] ١١[ 



ان           ] ١٢[  ة واألدب وك ة اللغ ادي، من أئم روز أب ن الفی د ب ن محم وب ب محمد بن یعق
نة     وفي س یر، ت دیث والتفس ة والح ي اللغ ره ف ع عص الیمن   ٨١٧مرج د ب ي زبی ـ ف ھ

  .وأشھر مؤلفاتھ القاموس المحیط
  ).١٤٧ -١٤٦/ ٧(األعالم 

  )٦ -٥ص (والبشر الصالت ] ١٣[ 
  ).٢٣٨/ ١ ٢(تھذیب اللغة ] ١٤[ 
  .من سورة الغاشیة) ٤(اآلیة ] ١٥[ 
  .من سورة المسد) ٣(اآلیة ] ١٦[ 
  ).٦ص (الصالة والبشر ] ١٧[ 
ى دعوة    ] ١٨[  داعي إل أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب النكاح، باب األمر بإجابة ال
)٤/١٥٣.(  
دل من بن    ] ١٩[  ن جن یس ب ن ق ون ب عراء    اسمھ میم وائلي من ش ة ال ن ثعلب یس ب ي ق

الطبقة األولى في الجاھلیة وأحد أصحاب المعلقات أدرك اإلسالم ورحل إلى الرسول 
ل   ن اإلب ة م رفتھ بمئ ا ص ن قریش ھ، ولك ؤمن ب لم لی ھ وس لى اهللا علی الم . ص / ٧(األع

٣٤١.(  
  ).٧٣(دیوان األعشى ] ٢٠[ 
  ).٢٩(المصدر السابق ] ٢١[ 
  ).٣٠٠/ ٣(للغة معجم مقاییس ا] ٢٢[ 
  ).٢٣٧/ ١٢(تھذیب اللغة ] ٢٣[ 
 ]١٣٦/ ١٢] (٢٤.(  
  .من سورة التوبة) ١٠٣(اآلیة ] ٢٥[ 
  .من سورة التوبة) ٨٤(اآلیة ] ٢٦[ 
  .من سورة غافر) ٦٠(اآلیة ] ٢٧[ 
  .من سورة البقرة) ١٨٦(اآلیة ] ٢٨[ 
  :األلفاظ على أربعة أقسام] ٢٩[ 
ة  -ا ا اخت  : األلفاظ المترادف ل     وھي م ا مث دت معانیھ ا واتح ت ألفاظھ د،   : لف ث، األس اللی

  .الغضنفر ألفاظ مختلفة ولكنھا جمیعھا دلت على معنى واحد وھو الحیوان المعروف
ل       : األلفاظ المشتركة  -٢ ا مث ت معانیھ ا واحتلف دت ألفاظھ ا اتح ین : وھي م ق  : الع تطل

  .على العین الباصرة، والعین الجاریة، والجاسوس
اظ المتب -٣ ةاأللف ا   : این ا ومعانیھ ت ألفاظھ ا اختلف ل.م ماء واألرض: مث دار  -الس الج

  .والسقف
  .ما اتفقت ألفاظھا ومعانیھا: األلفاظ المتواطئة -٤

ھ  ق ومثال ؤ المطل و التواط ع فھ ي الجمی اویا ف ى متس ان المعن إذا ك ل: "ف د ": الرج لزی
  .وعمرو

ھ       و التواطؤ المشكك ومثال ور "وإذا كان المعنى متفاضال فھ . ، للشمس والسراج  "الن
  ).٢٠٩/ ١(التحفة المھدیة 

  .من سورة سبأ) ٢٢(اآلیة ] ٣٠[ 



  .من سورة النحل) ٢٠(اآلیة ] ٣١[ 
  .من سورة الفرقان) ٧٧(اآلیة ] ٣٢[ 
  .من سورة األعراف) ٥٦، ٥٥(اآلیتان ] ٣٣[ 
  .من سورة األنبیاء) ٩٠(اآلیة ] ٣٤[ 
  ).٧٤ -٧٣ص (جالء األفھام ] ٣٥[ 
  .من سورة األحزاب) ٤٣(اآلیة ] ٣٦[ 
ھ      ] ٣٧[  ام ودعائ الة اإلم اب ص اة، ب اب الزك حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ أخرج

دقة احب الص اري . لص تح الب حیحھ،  ١٤٩٧ح ) ٣٦١/ ٣(ف ي ص لم ف ھ مس ، وأخرج
  ).١٢١/ ٣(كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقتھ 

  ).٧٤ص (جالء األفھام ] ٣٨[ 
  ).١٥٦/ ١١(فتح الباري ] ٣٩[ 
ھ           ] ٤٠[  د الجھضمي األزدي فقی ن زی اد ب ن حم ن إسماعیل ب حاق ب ن إس إسماعیل ب

وفر، سنة    . ھـ  ٢٨٢على مذھب اإلمام مالك، جلیل التصانیف، من بیت علم وفضل ت
  ).٣١٠/ ١(األعالم 

د    ] ٤١[  و محم م أو أب و القاس م    . الضحاك بن مزاحم الھاللي أب الخراساني، مفسر ول
ذیب   . ھـ  ١٠٥لصحابة ترفي سنة  یثبت لھ سماع من أحد من ا ذیب التھ  -٤٥٣/ ٤(تھ

٤٥٤(  
  )٤٠ص (كتاب فضل الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم ] ٤٢[ 
ة    ] ٤٣[  ام العربی المبرد إم محمد بن یزید بن عبد األكبر الثمالي األزدي، المعروف ب

/ ٧(ألعالم ا. ھـ ٢٨٦ببغداد في زمانھ، وأحد أئمة األدب واألخبار، توفي ببغداد سنة 
١٤٤.(  

  ).٧٥ص (وجالء األفھام ) ١٥٦/ ١١(فتح الباري ] ٤٤[ 
  ).٧٥ص (جالء األفھام ] ٤٥[ 
  )٤١ص (كتاب فضل الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم ] ٤٦[ 
دة   (مقاتل بن حیان النبطي  ] ٤٧[  ون والموح تح الن دوق،     ) بف و بسطام البلخي، ص أب

ة     وكان ناسكا فاضال خرج لھ الجماعة  ل الخمسین ومائ ل قبی ات بكاب . إال البخاري، م
  ).٢٧٩ -٢٧٧/ ١٠(تھذیب التھذیب 

  ).١٥٦ -١٥٥/ ١١(ذكره ابن حجر في فتح الباري ] ٤٨[ 
  ).٧٥ص (جالء األفھام ] ٤٩[ 
  ).١٣٤/ ٢(المنھاج ] ٥٠[ 
ع ] ٥١[  غیر(رفی ري أدرك    ) بالتص والھم، البص احي م ة الری و العالی ران أب ن مھ ب

ة وأس ر    الجاھلی ي بك ى أب ل عل نتین ودخ لم بس ھ وس لى اهللا علی ي ص اة النب د وف لم بع
 -٢٨٤/ ٣(تھذیب التھذیب . وصلى خلف عمر، ثقة، توفي سنة تسعین  وقیل بعد ذلك

٢٨٦.(  
الى   ] ٥٢[  ھ تع ِإنَّ {ذكره تعلیقا البخاري في صحیحھ، كتاب التفسیر، باب تفسیر قول

  ).٥٣٢/ ٨(فتح الباري : انظر. اآلیة} ...النَِّبّي اللََّھ َوَمالِئَكَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى



الروح بن أنس البكري ویقال الحنفي البصري ثم الخرساني روى عن أنس بن ] ٥٣[ 
ر         ي جعف ة أب ي خالف ات ف رھم، م ري وغی ن البص ة والحس ي العالی ك وأب مال

  ).٢٣٩ -٢٣٨/ ٣(تھذیب التھذیب .المنصور
ي صلى    ] ٥٤[  ى النب لم   كتاب فضل الصالة عل ھ وس دیع   ) ٤٠ص (اهللا علی ول الب الق
  ).٨/٥٣٣(فتح الباري . وأورده ابن حجر في الفتح وعزاه البن أبي حاتم). ١٩ص (
  ).١٥٤/ ٧(العین ] ٥٥[ 
  ).٧٨ص (جالء األفھام ] ٥٦[ 
بكر بن محمد بن العالء القشیري، قاض من علماء المالكیة من أھل البصرة،   ] ٥٧[ 

  ).٦٩/ ٢(األعالم . ھـ٣٤٤وتوفي بھا سنة ) ھـ ٣٣٠(انتقل إلى مصر قبل سنة 
  )١٥٦/ ١١(فتح الباري ] ٥٨[ 
  .من سورة البقرة) ١٥٧إلى  ١٥٥(اآلیات ] ٥٩[ 
  ).٣٥٣/ ٤(أخرجھ أحمد في المسند ] ٦٠[ 
  .من سورة األعراف) ١٥٦(اآلیة ] ٦١[ 
  .من سورة األعراف) ٥٦(اآلیة ] ٦٢[ 
  .من سورة األحزاب) ٤٣(اآلیة ] ٦٣[ 
  .من سورة التوبة) ١١٧(اآلیة ] ٦٤[ 
د  ] ٦٥[  ة الول اب رحم اب األدب، ب حیحھ كت ي ص اري ف ھ البخ اري . أخرج تح الب ف
عة     ٥٩٩٨ح ) ٤٦٧/ ١٠( ي س اب ف ة، ب اب التوب حیحھ، كت ي ص لم ف ھ مس ، وأخرج

  ).٩٧/ ٨(رحمة اهللا تعالى وأنھا سبقت غضبھ 
اب    ] ٦٦[  لة، ب ر والص اب الب نن، كت ي الس ذي ف ھ الترم ة    أخرج ي رحم اء ف ا ج م

  .حدیث حسن صحیح: ، وقال الترمذي١٩٢٤ح ) ٣٢٤ -٣٢٣/ ٤(المسلمین 
  .بتصرف) ٨٢ -٧٥ص (جالء األفھام ] ٦٧[ 
  ).٢٠ص (القول البدیع ] ٦٨[ 
  .من سورة األحزاب) ٥٦(اآلیة ] ٦٩[ 
  ).١٤٣/ ٢(المنھاج للحلیمي ] ٧٠[ 
  ).٢١ص (القول البدیع ] ٧١[ 
  ).١٧٥ -١٧٤ص (جالء األفھام ] ٧٢[ 
  ).٥٠٧/ ٣(تفسیر ابن كثیر ] ٧٣[ 
  بتصرف) ٢٣٢/ ١٤(تفسیر القرطبي ] ٧٤[ 
ن   ] ٧٥[  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان للشیخ عبد الرحمن بن ناصر ب

  ).١٢١-٦/١٢٠(السعدي 
  ).١٣١/ ٢(المنھاج للحلیمي ] ٧٦[ 
  ).٤٨٠ص (تقدم تخریجھ ] ٧٧[ 
  ).١٥٥/ ١١(فتح الباري ] ٧٨[ 
  ).٣٤٨ص (تقدم تخریجھ ] ٧٩[ 



دري،      ] ٨٠[  عید الخ و س ي أب اري الخزرج نان األنص ن س ك ب ن مال عد ب مھ س واس
مشھور بكنیتھ استصغر بأحد واستشھد أبوه بھا، وشھد ھو ما بعدھا، كان من أفاضل  

  ).٣٣ -٣٢/ ٢(اإلصابة . الصحابة وحفظ حدیثا كثیرا، مات بعد الستین من الھجرة
ي صلى   أخرجھ ا] ٨١[  لبخاري في صحیحھ، كتاب الدعوات، باب الصالة على النب

  ٦٣٥٨ح ) ١٥٢/ ١١(فتح الباري : اهللا علیھ وسلم انظر
ھ شھد       ] ٨٢[  دري، مشھور بكنیت و مسعود الب عقبة بن عمرو بن ثعلبة األنصاري أب

  ).٤٨٤ -٤٨٣/ ٢(اإلصابة . العقبة، والمشاھد كلھا، مات بعد سنة أربعین للھجرة
درا والمشاھد         ] ٨٣[  ة وشھد ب دري شھد العقب ة األنصاري الب بشیر بن سعد بن ثعلب

ي            نة اثنت ر س ي بك ة أب ي خالف د ف ن الولی د ب ع خال ر م ین التم ھد بع دھا، استش بع
  ).١٥٦ -١٥٥/ ١(واالستیعاب ) ١٦٢/ ١(اإلصابة .عشرة

ي صلى اهللا        ] ٨٤[  ى النب اب الصالة عل اب الصالة، ب أخرجھ مسلم في صحیحھ، كت
  ).٢/١٧(لیھ وسلم بمد التشھد ع
اب  ). ٢٦٢/ ١(أخرجھ اإلمام أحمد في المسند ] ٨٥[  وأخرجھ النسائي في السنن، كت

  .وإسناده حسن) ٤٨/ ٣(السھو، باب كیف الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
ى        ] ٨٦[  رآن عل زل الق اب أن رآن، ب اب فضائل الق أخرجھ البخاري في صحیحھ، كت

ت . سبعة أحرف اري  ف اب      ٤٩٩٢ح ) ٢٣/  ٩(ح الب حیحھ، كت لم في ص ، وأخرجھ مس
  ).٢٠٢/ ٢(صالة المسافرین، باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف وبیان معناه 

ى          ] ٨٧[  ي التطوع مثن ا جاء ف اب م د، ب اب التھج حیحھ، كت أخرجھ البخاري في ص
اري   ى الشك       ١١٦٢ح ) ٤٨/ ٣(مثنى، فتح الب ة البخاري عل د جاءت روای ذي   وق ال

  .ذكره ابن القیم
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب صالة المسافرین، باب فضل سورة الكھف    ] ٨٨[ 

ال شعبة من آخر           ) ١٩٩/ ٢(وآیة الكرسي  ال ق ذا االختالف فق لم أیضا ھ ر مس وذك
  ھمام من أول الكھف كما قال ھشام"الكھف، وقال 

ي   ] ٨٩[  امري الكالب رو الع ن عم د ب ن خال معان ب ي س واس ف حبة   الن ھ ص ھ وألبی ل
  ).٥٤٦/ ٣(وحدیثھ عند مسلم فى صحیحھ اإلصابة 

دجال     ] ٩٠[  ر ال اب ذك اعة، ب راط الس تن وأش اب الف حیحھ، كت لم في ص أخرجھ مس
  )١٩٧-٨/١٩٦(وصفتھ وما معھ 

  .بتصرف) ١٧٩ -١٧٧(جالء األفھام ] ٩١[ 
  ).٢٥١(جالء األفھام ص ] ٩٢[ 
  ).٢٥١(جالء األفھام ص ] ٩٣[ 
  )٢٥١(وجالء األفھام ص) ٥٤٢/ ١(والمغني ) ٤٠٨/ ٢٧(ع الفتاوى مجمو] ٩٤[ 
  )٢٥١(وجالء األفھام ص) ٥٤٢/ ١(والمغني ) ٤٠٨/ ٢٧(مجموع الفتاوى ] ٩٥[ 
  ).١/٥٤١(المغني ] ٩٦[ 
اء    ] ٩٧[  اقر، من فقھ محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الب

وفي سنة       ابعین، ت ن الت ة م ة   أھل المدین ع عشرة ومائ ذیب   . أرب ذیب التھ -٩/٣٥٠(تھ
٣٥٢.(  

  ).١٨٣ -١٨٠(والقول البدیع ) ٢٥٥ -٢٥٣(جالء األفھام ) ٥٤٢/ ١(المغني ] ٩٨[ 



  ).٢٧٦ -٢٥١ص (انظر جالء األفھام ] ٩٩[ 
  :صرفت النظر عن إیراد أدلة كل فریق نظرا] ١٠٠[ 
  .كثرة األدلة واالعتراضات الواردة في ھذه المسألة -ا

ذي        كو -٢ ة البحث ال ع منھجی ا یتعارض م ذا مم ن المسألة تتعلق بالنواحي الفقھیة فھ
  .یتناول النواحي العقدیة

  ).١١٧/ ١(األم للشافعي ] ١٠١[ 
ام  ] ١٠٢[  احب اإلم ي، ص راھیم المزن و إب ماعیل، أب ن إس ى ب ن یحی ماعیل ب إس

نة   وفي س ة، ت وي الحج دا ق ا مجتھ دا عالم ان زاھ افعي، ك ـ ٢٦٤الش ال. ھ / ١(م األع
٣٢٩.(  

ھ   ] ١٠٣[  ھد ووجوب فة التش اب ص الة، ب اب الص نن، كت ى الس دارقطنى ف ھ ال أخرج
: وإسناده ضعیف جدا ألن فیھ خارجة بن مصعب ) ٣٥١/ ١(واختالف الروایات فیھ 

  .ضعیف: متروك، وموسى بن عبیدة
ى   ] ١٠٤[  أخرجھ الدارقطنى في السنن، كتاب الصالة، باب ذكر وجوب الصالة عل

وإسناده ضعیف فیھ عبد المھیمن بن ) ٣٥٥/ ١(صلى اهللا علیھ وسلم في التشھد النبي 
  .عباس ال یحتج بھ

  ).٢٦٨/ ١(والحاكم في المستدرك ) ٤/١١٩(أخرجھ أحمد في المسند ] ١٠٥[ 
  )٢٣١/ ٢(النھایة . رضفة: الحجارة المحماة على النار، واحدتھا: الرضف] ١٠٦[ 
وأخرجھ أبو ).٤٦٠، ٤٣٦، ٤٢٨، ٤١٠، ١/٣٨٦(أخرجھ أحمد في المسند ] ١٠٧[ 

ود       ف القع اب تخفی الة، ب اب الص نن، كت ى الس ھ  ٩٩٥ح ).٦٠٦/ ١(داود ف وأخرج
ركعتین       ي ال ود ف دار القع ي مق اء ف ا ج اب م الة، ب واب الص نن، أب ي الس ذي ف الترم

ین  ذي. ٣٦٦ح ) ٢/٢٠٢(األولی ال الترم م  : "وق دة ل ا عبی ن إال أن أب دیث حس ذا ح ھ
والعمل على ھذا عند أھل العلم یختارون أن ال یطیل الرجل القعود في . بیھیسمع من أ

  .انتھى كالمھ" الركعتین  األولیین وال یزید على الثشھد شیئا
  ).٢٧٩ -٢٧٧ص (جالء األفھام ] ١٠٨[ 
لم      ] ١٠٩[  ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص بط رس ب، س ن أب ي طال ي ب ن عل ن ب الحس

ید د س دنیا، وأح ي ال ھ ف ول اهللا  وریحانت اس برس بھ الن ان أش ة، وك ل الجن باب أھ ي ش
دماء         ا ل ة حقن ا لمعاوی ازل عنھ م تن ھ ث صلى اهللا علیھ وسلم بویع بالخالفة بعد مقتل أبی

  ).٣٣٠ -٣٢٧/ ١(اإلصابة .المسلمین، ومات سنة تسع وأربعین وقیل بعدھا
الة، باب ، أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب الص"وتعالیت"الحدیث إلى قولھ ] ١١٠[ 

وتر   ي ال وت ف واب   ). ١٣٤-١٣٣/ ٢(القن اب أب نن، كت ي الس ذي ف ھ الترم وأخرج
وتر      وت ال ي قن اء ف ا ج اب م ي  . ٤٦٤ح ) ٣٢٨/ ١(الصالة، ب ھ ف ن ماج ھ اب وأخرج

، وقال ١١٦٧ح ) ٢١٣/ ١(السنن، أبواب إقامة الصالة، باب ما جاء في قنوت الوتر 
  ).٩٥ -٩٤ص (ص التلخی. حسن صحیح-الحدیث: الحافظ ابن حجر

نن  ] ١١١[  ي الس ائي ف ھ النس ادة  ) ٢٤٨/ ٣(أخرج ذه الزی ائي بھ رد النس د انف وق
ذا    "وصلى اهللا على النبي" ي ھ ادة ف ، وروایتھ ضعیفة، قال الحافظ ابن حجر ھذه الزی

  .السند غریبة ال تثبت وإن سنده ال یخلو إما من راو مجھول، أو انقطاع في السند



ر ] ١١٢[  ن الزبی روة ب ھ     ع ة فقی ابعي ثق دني، ت د اهللا الم و عب دي أب وام األس ن الع ب
حیح      ى الص ع وتسعین عل نة أرب وفي س اروق، وت ة الف ل خالف ي أوائ د ف . مشھور، ول

  ).١٨٥ -١٨٠/ ٨(تھذیب التھذیب 
ن     ] ١١٣[  ارة اب د الق عبد الرحمن بن عبد من غیر إضافة القارئ بتشدید الیاء من ول

حبة،  الدیش، ذكره العجلي في ثقات ا لتابعین واختلف قول الواقدي فیھ قال تارة لھ ص
  ).٢٠٦(وتارة تابعي، مات سنة ثمان وثمانین تقریب التھذیب 

لم       ] ١١٤[  حابي أس ن وھب القرشي الزھري، ص عبد اهللا بن األرقم بن عبد یغوق ب
ال      ت الم ى بی ان عل یوم الفتح، وكتب للنبي صلى اهللا علیھ وسلم وألبي بكر وعمر وك

  ).٢٦٥/ ٢(اإلصابة . مر، وتوفي في خالفة عثمانأیام ع
  ).٤٠٦/ ١(النھایة . وإلیك نسعى ونحفد أي نسرع في العمل والخدمة] ١١٥[ 
ي األم   ] ١١٦[  افعي ف ھ الش نن   ) ٢٤٠ -٢٣٩/ ١(أخرج ي الس ي ف ) ٣٩/ ٤(والبیھق

  .ورجالھ كلھم ثقات
. من رجال الشیخین  عبد اهللا بن الحارث األنصاري أبو الولید البصري، ثقة] ١١٧[ 

  ).١٨٢ -١٨١/ ٥(تھذیب التھذیب 
دني       ] ١١٨[  و الحارث الم ال أب ة ویق و حلیم معاذ بن الحارث األنصاري النجاري أب

اة رسول اهللا صلى اهللا     القاري، قال ابن عبد البر شھد الخندق، ویقال لم یدرك من حی
ي رمض       ام ف یمن أق ر ف ھ عم ذي أقام و ال نین، وھ ت س لم إال س ھ وس لي علی ان لیص

  ).١٨٩ -١٨٨/ ١٠(تھذیب التھذیب . التراویح، یقال إنھ قتل یوم الحرة
لم  ] ١١٩[  ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل ل الص م ) ٤٥ص (فض ال ١٠٧رق ، ق

اني اري     : "األلب ارث األنص ن الح و أب اذ ھ ة مع و حلیم حیح، وأب وف ص ناده موق إس
شھر  . أقامھ عمر یصلي بھم فيوھو الذي ) "٢٤٦/ ١/ ٤: (القاري قال ابن أبي حاتم

ة من رجال       د البصري ثق رمضان صالة التراویح وعبد اهللا بن الحارث ھو أبو الولی
وت     "بلفظ ) ١٣٦ص " (قیام اللیل"ورواه ابن نصر في . الشیخین، ي القن وم ف ان یق ك

  ".في رمضان یدعو ویصلي على النبي صلى اهللا علیھ وسلم ویستسقي الغیث
  ).٢٨١ -٢٧٩ص (م جالء األفھا] ١٢٠[ 
  ).٣٩/ ٤(والبیھقي في السنن الكبرى ) ٢٤٠ -٢٣٩/ ١(األم ] ١٢١[ 
ا وسمي            ] ١٢٢[  ي علم اة النب ي حی د ف ف األنصاري، ول ن حنی ن سھل ب أبو أمامة ب

ائھم،             ابر األنصار وعلم ان من أك ھ، وك ي بكنیت ن زرارة وكن ھ أسعد ب ده ألم باسم ج
  ).٢٦٤ -٢٦٣/ ١(تھذیب التھذیب . توفي سنة مائة للھجرة

اء           ] ١٢٣[  د فقھ ابعین وأح ن حزن الخزومي القرشي، وسید الت ن المسیب ب سعید ب
وفي سنة        ده ت ب ی یش من كس دا ورعا یع ان زاھ بعة، وك ة الس ـ ٩٤المدین ذیب . ھ تھ

  ).٨٨ -٨٤/ ٤(التھذیب 
لم ] ١٢٤[  ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل ل الص م ) ٣٩ص (فض ال . ٩٤رق و ق

حابي صغیر       : علیقھ على ھذا الكتاباأللباني في ت ذا ص ة ھ و أمام حیح، وأب اسناده ص
ن شھاب،           ونس عن اب ال ی حابة، فق كما قال ابن القیم، وقد رواه عن جماعة من الص

وكان من كبراء األنصار وعلمائھم، وأبناء  -قال أخبرني أبو أمامة بن سھل بن حنیف
ل       ھ وس درا مع رسول اهللا صلى اهللا علی حاب      -م الذین شھدوا ب ره رجال من أص أخب



رسول اهللا في الصالة على الجنازة أن یكبر االمام ثم یصلي على النبي صلى اهللا علیھ 
م  : قال الزھري: وسلم الحدیث نحوه وزاد حدثنا بذلك أبو أمامة وابن المسیب یسمع فل

فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصالة  : قال ابن شھاب. ینكر ذلك علیھ
ن      ب ب دث عن حبی على المیت لمحمد بن سوید فقال وأنا سمعت الضحاك بن قیمة یح

  .مسلمة في صالة صالھا على المیت مثل الذي حدثنا أبو أمامة
اكم   ي ) ٣٦٠/ ١(أخرجھ الح ھ البیھق اكم ) ٤٠، ٣٩/ ٤(وعن ال الح ى : وق حیح عل ص

اال، ورواه النسائي      ا ق ق   ) ٢٨١/ ١(شرط الشیخین ووافقھ الذھبي، وھو كم من طری
  .انتھي" اللیث عن ابن شھاب بھ مختصرا 

 ]٤٨٦/ ٢] (١٢٥.(  
یحى بن یحى بن أبي عیسى كثیر بن وسالس اللیثي بالوالء، أبو محمد عالم  ] ١٢٦[ 

ذا       ك ھ ام مال ھ اإلم ال عن األندلس في عصره بربري األصل، سمع الموطأ من مالك ق
  ).١٧٦/ ٨(عالم األ. ھـ ٢٣٤عاقل أھل األندلس، توفي بقرطبة سنة 

أربع            ]١٢٧[  ھ ب ل موت ر قب ل تغی ة جلی دني، ثق و سعد الم ري أب سعید بن كیسان المقب
دھا         ل بع ا وقی ل قبلھ ة وقی دود العشرین ومائ ي ح ذیب   . سنین، مات ف ذیب التھ / ٤(تھ

٤٠ -٣٨.(  
كیسان أبو سعید المقبري مولى أم شریك، تابعي ثقة كثیر الحدیث توفي سنة ] ١٢٨[ 

  )٤٥٤ -٤٥٣/ ٨(تھذیب التھذیب . مائة للھجرة
أ ] ١٢٩[  ھ  ٥٣٥ح ) ١٥٢ -١٥١ص (الموط ي كتاب ي ف ماعیل القاض ھ إس ، وأخرج

لم  ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب الة عل ل الص اني . ٩٣ح ) ٣٩ص (فض ال األلب وق
ھ   ھ علی د تعلیق ق عن یخین   : المحق رط الش ى ش حیح عل وف ص ناده موق ھ . إس وأخرج

  ).٤٠/ ٤(البیھقي في السق 
  ).٢٨٤ -٢٨١ص (جالء األفھام ] ١٣٠[ 
  .من سورة الشرح) ٤ -١(اآلیات ] ١٣١[ 
ند  ] ١٣٢[  ي المس د ف ھ أحم ننھ،  ). ٣٤٣، ٣٠٢/ ٢(أخرج ي س و داود ف ھ أب وأخرج

ة    ي الخطب اب ف اب األدب، ب ننھ،    ٤٨٤١ح ) ١٧٣/ ٥(كت ي س ذي ف ھ الترم وأخرج
اح         ة النك ي خطب ا جاء ف اب م اح، ب دیث     ١١٠٦ح ) ٤١٤/ ٣(كتاب النك ذا ح ال ھ وق

  .حسن صحیح غریب
  ).٢٣٥/ ٣٠(تفسیر الطبري ] ١٣٣[ 
  )٣٦٣/ ٦(أورده السیوطي في الدر المنثور وعزاه لعبد بن حمید ] ١٣٤[ 
  ).٢٣٥/ ٣٠(أخرجھ ابن جریر في تفسیره ] ١٣٥[ 
عون بن أبي جحیفة وھب بن عبد اهللا السوائي الكوفي، ثقة من الرابعة، مات ] ١٣٦[ 

  ).٨/١٧٠(تھذیب التھذیب . ومائةسنة ست عشرة 
رائي   ] ١٣٧[  د اهللا الس ن عب ب ب مھ وھ ة(واس م المھمل ب  ) بض ھ وھ م أبی ال اس ویق

أیضا، أبو جحیفة مشھور بكنیتھ، ویقال لھ وھب الخیر، قدم على النبي صلى اهللا علیھ 
مات سنة . وسلم في أواخر عمره وحفظ عنھ ثم صحب علیا بعده وواله شرطة الكوفة

  ).٦٠٦/ ٣(اإلصابة . ستینأربع ر
  ).١/١٠٦(المسند ] ١٣٨[ 



  ).٢٨٦ص (جالء األفھام ] ١٣٩[ 
  ٣٢٦تقدم تخریجھ ص ] ١٤٠[ 
لم           ] ١٤١[  ل أس حابي جلی یس األنصاري األوسي، ص ن ق ذ ب ن ناف د ب فضالة بن عبی

ي         ات ف ا، م تح مصر والشام قبلھ قدیما ولم یشھد بدرا، وشھد أحدا فما بعدھا وشھد ف
  ).٢٥١/ ٣(اإلصابة . ةخالفة معاوی

، وأخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب ).١٧/ ٦(أخرجھ اإلمام أحمد في المسند ] ١٤٢[ 
دعاء  اب ال الة، ب اب ١ ٤٨١ح ) ١٦٢/ ٢( الص ننھ كت ي س ذي ف ھ الترم ، وأخرج

حیح   : وقال ٣٤٧٥، ٣٤٧٣ح ) ٥١٧/ ٥(الدعوات، باب ادع تجب  دیث حسن ص . ح
ھ     )٤٤/ ٣(وأخرجھ النسائي في سننھ  ي صلى اهللا علی باب التمجید والصالة على النب

  .وصححھ ووافقھ الذھبي) ٢٣٢/ ١(والحاكم في المستدرك . وسلم
ي صلى       ] ١٤٣[  ى النب ي فضل الصالة عل أخرجھ الترمذي في سننھ، باب ما جاء ف

وع   : "وقال أحمد شاكر بھامشھ). ٣٥٦/ ٢( اهللا علیھ وسلم  م المرف وف بحك " ھذا موق
حیحة   -حسن : وقال). ١٥١، ١٥٠/ ١(ني في صحیح سنن الترمذي وذكره األلبا الص

٢٠٣٥.  
  .موارد) ٣٢١(وابن حبان ) ٤٥٢(صحیح ابن خزیمة ] ١٤٤[ 
ا     ] ١٤٥[  ة روت عن أبیھ فاطمة بنت الحسین بن على بن أبي طالب الھاشمیة المدنی

ى،           ن عل ن الحسن ب ا الحسن ب ن عمھ و اب ا ھ رھم، وزوجھ  وأخیھا زین العابدین وغی
ان       ن عثم رو ب ن عم د اهللا ب ده عب ال      . وتزوجھا بع ات، وق ي الثق ان ف ن حب ا اب : وذكرھ

  ).٤٤٣ -٤٤٢/ ١٢(تھذیب التھذیب . ماتت وقد قاربت التسعین
فاطمة الزھراء بنت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، أم الحسنین سیدة نساء  ] ١٤٦[ 

ي          ا ف ب رضي اهللا عنھم ي طال ن أب ي ب ا عل ة للھجرة،    ھذه األمة، تزوجھ السنة الثانی
تقریب . وماتت بعد النبي صلى اهللا علیھ وسلم بستة أشھر وقد جاوزت العشرین بقلیل

  ).٤٧١ص (التھذیب 
ي السنن    ). ٢٧٢/ ٦(اإلمام أحمد في المسند : أخرجھ بھذا اللفظ] ١٤٧[  ذي ف والترم

جد        د دخول المس ول عن ا یق ، ٣١٤ح ) ١٢٨، ١٢٧/ ٢(أبواب الصالة باب ما جاء م
ال : "وقال الترمذي دیث  : "وفي الباب عن أبي حمید، وأبي أسید، وأبي ھریرة ، وق ح

ة      درك فاطم م ت ین ل ت الحس ة بن ل وفاطم ناده بمتص یس إس ن، ول دیث حس ة ح فاطم
لم أشھرا   ظ  ". الكبرى، وإنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى اهللا علیھ وس : وأخرجھ بلف

على رسول اهللا اللھم اغفر لي ذنوبي وافتح  بسم اهللا والسالم"إذا دخل المسجد یقول "
ي      "لي أبواب رحمتك  وإذا خرج قال  ر ل م اغف ى رسول اهللا، اللھ بسم اهللا والسالم عل

ي المسند    ". ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك د ف ي    ). ٢٨٣/ ٦(اإلمام أحم ن ماجھ ف واب
ھد من  ولھ شا ٧٥٥ح ) ١٣٩/ ١(السنن، أبواب المساجد، الدعاء عند دخول المسجد 

ال  لم إذا      : حدیث أبي حمید وأبي أسید األنصاري ق ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ق
ل      م لیق لم ث ھ وس ي    : دخل أحدكم المسجد فلیسلم على النبي ا صلى اهللا علی تح ل م اف اللھ

ل   ي أسألك من فضلك     : أبواب رحمتك، فإذا خرج فلیق م إن ي    . اللھ و داود ف أخرجھ أب
جد   سننھ، كتاب الصالة، باب فی ھ المس ح ) ٣١٨، ٣١٧/ ١(ما یقولھ الرجل عند دخول

ل     ٤٦٥ ول إذا دخ ا یق اب م افرین ب الة المس اب ص حیحھ كت ي ص لم ف د مس و عن وھ



جد  ك وإذا   ) ١٥٥/ ٢(المس واب رحمت ي أب تح ل م اف ل اللھ جد فلیق ل المس ظ إذا دخ بلف
ظ     : خرج فلیقل ذا اللف د بھ د أحم و   ).٤٢٥/ ٥(اللھم افتح لي أبواب فضلك وھو عن وھ

ول     د دخ ول عن اب الق اجد ب اب المس نن كت ر الس ا، انظ ظ أیض ذا اللف ائي بھ د النس عن
ھ   دعاء         ) ٥٣/ ٢(المسجد والخروج من اب ال واب المساجد، ب ن ماجھ، أب ي سنن اب وف

لم    ٧٥٦ح ) ١٣٩/ ١(عند دخول المسجد  ھ وس إذا دخل  :  ، قال رسول صلى اهللا علی
ي      أحدكم المسجد فلیسلم ثم لیقل اللھم افتح م إن ل اللھ لي أبواب رحمتك وإذا خرج فلیق

ھ أن رسول صلى        . أسألك من فضلك رة رضي اهللا عن ي ھری دیث أب ولھ شاھد من ح
لم        :  اهللا علیھ وسلم قال ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب لم عل جد فلیس إذا دخل أحدكم المس

لیھ وسلم اللھم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فلیسلم على النبي صلى اهللا ع: ولیقل
رجیم    یطان ال ن الش مني م م اعص ل اللھ واب    " ولیق ننھ، أب ي س ة ف ن ماج ھ اب أخرج

جد    ي    ٧٥٧ح ) ١٣١/ ١(المساجد، باب الدعاء عند دخول المس ال البوصیري ف ، وق
ا  : الزوائد إسناده صحیح ورجالھ ثقات وأخرجھ النسائي في عمل الیوم واللیلة، باب م

ھ : یقلفل: وفیھ ٩٠یقول إذا دخل المسجد ح  م  : اللھم باعدني من الشیطان  بدل قول اللھ
وأخرجھ من طریق آخر عن أبي ھریرة ولم یذكر فیھ . اعصمني من الشیطان الرجیم

  .وتعرض النسائي ھنا الختالف ألفاظ الحدیث فلیراجع ٩٢، ٩١السالم ح 
/ ١(وأخرجھ الحاكم في المستدرك ). ٤٥٢(والحدیث أخرجھ ابن خزیمة في صحیحھ 

ي           ) ٢٠٧ ى النب جد فلیصل عل دكم المس د الحاكم إذا دخل أح كتاب الصالة ولفظھ عن
ل  ال الحاكم       : صلى اهللا علیھ وسلم ولیق رجیم وق ي من الشیطان ال م أجرن دیث  : اللھ ح

ذھبي   ھ ال اني    . صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه، ووافق ححھ األلب دیث ص والح
  ).٥٢٨(في صحیح الجامع 

  ).١٤٧ص ( الرد على األخنائي] ١٤٨[ 
  ).٦٣٧/ ٢(الشفا ] ١٤٩[ 
ال             ] ١٥٠[  ھ مشھور ق ت فقی ة ثب دني، ثق د اهللا الم و عب ر أب ن عم ولى اب ھ م نافع الفقی

ة أو   : البخاري أصح األسانید مالك عن نافع عن ابن عمره مات سنة سبع عشرة ومائ
  ).٤١٤ -٤١٢/ ١٠(تھذیب التھذیب . بعد ذلك

لم   كتاب فضل الصالة على النبي صل] ١٥١[  ھ وس . ٨٧ح ) ٣٧ -٣٦ص (ى اهللا علی
ر، ولكن   : "وقال األلباني في تعلیقھ علیھ إسناده موقوف منقطع فإن نافعا لم یدرك عم

د سقط من             ذا فیكون ق إن صح ھ ر ف ن عم في إجالء األفھام نقال عن المصنف أن اب
علم، ویكون السند حینئذ متصال صحیحا، وھذا مما أستبعده، واهللا أ) ابن(نسختنا لفظة 
  .انثھي كالمھ

ر    ] ١٥٢[  ن عم ة، روي ع ابعي ثق ي، ت ارفي الكرف داني الخ دع الھم ن األج ب ب وھ
دیث     ل الح ان قلی عبي، وك یاف والش ن س الل ب ھ ھ ي وعن ذیب  . وعل ذیب التھ / ١(تھ

١٥٨.(  
ي   ] ١٥٣[  ى النب الة عل ل الص اب فض ي كت ي ف حاق القاض ن اس ماعیل ب ھ إس أخرج

ام   ٨١ح ) ٣٤ص (صلى اهللا علیھ وسلم   -٢٩٢ص (وأورده ابن القیم في جالء األفھ
ي ذر الھروي  ) ٢٩٣ دیع     . وعزاه لجعفر بن عون وأب ول الب ي الق خاوي ف وأورده الس



ال     ) ٢٠٩ص ( روي وق ي ذر الھ ي وأب ماعیل القاض ي وإس زاه للبیھق أي  -وع
  اسناده قوي -السخاوي

  )١٨٩/ ١(النھایة . النقص، وقیل التبعة": ترة] "١٥٤[ 
ند    أخر] ١٥٥[  ي المس د ف ام أحم ھ اإلم ھ ) ٤٨٤، ٤٨١، ٤٥٣، ٤٤٦/ ٢(ج وأخرج

ذكرون اهللا    ) ٤٦ ١/ ٥(الترمذي في السنن، كتاب الدعاء، باب في القوم یجلسون ال ی
ص (وأخرجھ ابن السني في عمل الیوم واللیلة . وقال حدیث حسن صحیح ٣٣٨ ٠ح 

ي المستدرك     ٤٤٩ح ) ١٥٩ ذا   ) ٤٩٦/ ١(وأخرجھ الحاكم ف ال ھ حیح   وق دیث ص ح
عیف         الح ض ھ ص ذھبي بقول ھ ال اقط وتعقب یس بالس الح ل اه وص م یخرج ناد ول . األس

  ).٢٣٢٢(انظر موارد الظمآن . وأخرجھ ابن حبان في صحیحھ
ة       ] ١٥٦[  وم واللیل ل الی ي عم ائي ف ھ النس ھ   ٤١٠ح ) ٣١٤ص (أخرج وأخرج

لم       ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ح ) ٢٢ص (إسماعیل بن إسحاق في فضل الصالة عل
٥٥  

  .إسناده صحیح موقوف ولكنھ في حكم المرفرع: وقال األلباني في تعلیقھ علیھ
  .٤١١ح ) ٣١٤ص (أخرجھ النساثي في عمل الیوم واللیلة ] ١٥٧[ 
ھ  ] ١٥٨[  ت إلی ھ انتھ ر، فقی و جعف اوي، أب المة األزدي الطح ن س د ب ن محم د ب أحم

األعالم . ص ٣٢١، توفي سنة ریاسة الحنفیة بمصر، وھو أحد الثقات األثبات الحفاظ
)٢٠٦/ ١.(  
و      ] ١٥٩[  عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي، أھلھ من سبي السند استقر بدمشق وھ

ا  : من شیوخ اإلسالم كان عابدا مجاھدا، قال عنھ الحاكم األوزاعي إمام عصره عموم
ام       روت ع وفي ببی ا، ت ام خصوص ل الش ام أھ ة  . ص ١٥٧وإم ة والنھای / ١٠(البدای

١٢٠ -١١٥.(  
ھ        ] ١٦٠[  ي صلى اهللا علی ول النب اب ق دعوات، ب اب ال أخرجھ الترمذي في سننھ، كت

ب من      : "وقال ٣٥٤٥ح ) ٥٥٠/ ٥" (رغم أنف رجل: وسلم دیث حسن غری ذا ح وھ
ھ  ذا الرج تدرك   . ھ ي المس اكم ف ھ الح ذھبي  ) ٥٤٩/ ١(وأخرج ھ ال ححھ ووافق . وص

ھ فضل الصال    ى    وأخرجھ إسماعیل بن اسحاق القاضي في كتاب ي عل ى النب ص (ة عل
  .وقال األلباني في تعلیقھ علیھ إسناده صحیح، رجالھ رجال الصحیح ١٦ح ) ٩
ي    ] ١٦١[  ى النب الة عل ل الص ھ فض ي كتاب ي ف حاق القاض ن إس ماعیل ب ھ إس أخرج

لم   ھ وس لى اهللا علی ن    ١٨ح ) ٩ص (ص ناده حس ھ إس ھ علی ي تعلیق اني ف ال األلب . وق
ذلك   ) ٢٣٨٧(موارد الظمآن  انظر. وأخرجھ ابن حبان في صحیحھ دیث روي ك والح

  :من طرق أخرى عن كل من
  :كعب بن عجرة رضي اهللا عنھ -ا

لم       ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب أخرجھ إسماعیل بن إسحاق في كتابھ فضل الصالة عل
وصححھ ووافقھ ) ١٥٤، ١٥٣/ ٤(وأخرجھ الحاكم في المستدرك . ١٩ح ) ١٥ص (

  .الذھبي
  : عنھأنس بن مالك رضي اهللا -٢

دیع  ول الب ي الق خاوي ف ال الس ي  ) ١٤٨ص (ق زار ف یبة والب ي ش ن أب ھ اب أخرج
  .مسندیھما



  :مالك بن الحویرث رضي اهللا عنھ -٣
خاوي   ) ٢٣٨٦(أخرجھ ابن حبان في صحیحھ  ال الس أخرجھ  ) ١٤٨ص (موارد، وق

ان   ابن حبان في صحیحھ وثقاتھ معا، والطبراني ورجالھ ثقات لكن فیھم عمران بن أب
ر          د ضعفھ غی حیحھ فق ذا في ص ھ ھ الراسطي وھو وإن وثقھ ابن حبان وأخرج حدیث

  .واحد
  :جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھ -٤

دیع     ). ٩٥ص (أخرجھ البخاري في األدب المفرد  ول الب ھ الق ي كتاب وقال السخاري ف
ي   ): ١٤٨ص ( دارقطي ف ھ وال ي تھذیب ري ف رد والطب ي األدب المف اري ف رواه البخ

اد وھو حدیث حسن ونحوه من وجھ آخر عند الطبراني في األوسط وابن السني األفر
د   في عمل الیوم واللیلة، وأشار إلیھ الترمذي في جامعھ بقولھ وفي الباب عن جابر وق
أخرجھ النسائي وساقھ الضیاء في المختارة من طریق الطیالسي وقال ھذا عندي على 

  :جابر بن سمرة -٥. مانتھي وفي ذلك نظر واهللا أعل. شرط مسلم
خاوي ال الس ي    : ق ي ف نده، والطبران ي مس زار ف راد والب ي األف دارقطني ف ھ ال أخرج

دیع        . الكبیر والدقیقي في أمالیھ ول الب ي الق خاوي ف ا الس وللحدیث طرق أخرى ذكرھ
دیث   (قال ابن القیم . وال یتسع المجال ھنا لذكرھا) ١٥١ -١٤٧ص ( ب أن الح وال ری

  ).٢٩٥ص (دة تفید الصحة، جالء األفھام بتلك الطرق المتعد
م  ] ١٦٢[  ة رق وم واللیل ي الی ائبي ف ھ النس ني ) ٦١(أخرج ن الس ناده ) ٣٨٣(واب وإس

  ).٦٤٣(وأخرجھ البخاري في األدب المفرد . صحیح
دني سبط رسول اهللا    ] ١٦٣[  الحسین بن علي بن أبي طالب الھاشمي أبو عبد اهللا الم

وم     صلى اهللا علیھ وسلم وریحانتھ ة، استشھد ی من الدنیا، وأحد سیدي شباب أھل الجن
  ).٣٣٤ -٣٣ ١/ ١(االصابة . عاشوراء سنة إحدى وستین ولھ ست وخمسرن سنة

ند     ] ١٦٤[  ي المس د ف ام أحم ھ اإلم اب    ). ٢٠١/ ١(أخرج ننھ، كت ي س ذي ف والترم
لم  رغم أنف رجل        ھ وس ح ) ٥٥١/ ٥(الدعوات، باب قول رسول اهللا صلى اهللا علی

ال ٣٥٤٦ ة   : وق وم واللیل ي الی ائي ف ب والنس حیح غری ن ص دیث حس ن ). ٥٥(ح واب
حیحھ   ي ص ان ف وارد) ٢٣٨٨(حب تدرك  . م ي المس اكم ف ححھ ) ٥٤٩/ ١(والح وص

ي        . ووافقھ الذھبي ى النب ي فضل الصالة عل حاق القاضي ف وأخرجھ إسماعیل بن إس
  .٣٣ح ) ١٥ص (صلى اهللا علیھ وسلم 

ح ] ١٦٥[  م  ) ١٦ص (اق القاضي  أخرجھ إسماعیل بن إس ي     ٣٧رق اني ف ال األلب وق
ھ  وال           : تعلیقھ علی ات ل ده، ورجال إسناده ثق ي بع دم واآلت حیح بشاھده المتق دیث ص ح

ى أخرى   " كتاب الصالة"وقد رواه ابن أبي عاصم في . الرجل الذي لم یسم من طریت
  .عن علي بن یزید عن القاسم عن أبي ذر، فأحد الطریقین یقوى اآلخر

  .من سورة الحدید) ٢٤ -٢٣(اآلیتان ] ١٦٦[ 
م  ] ١٦٧[  رد رق ي األدب المف اري ف ھ  ) ٢٩٦(أخرجھ البخ ذ عن ي ال ابر رض عن ج

  ).٣/٣٠٧(واإلمام أحمد في المسند 
  .من سورة الحدید) ٧(اآلیة ] ١٦٨[ 
  .من سورة البقرة) ٢٠٨(اآلیة ] ١٦٩[ 
  .من سورة النساء) ٥٩(اآلیة ] ١٧٠[ 



  .سورة البقرةمن ) ١٩٤(اآلیة ] ١٧١[ 
  .من سورة البقرة) ٤٣(اآلیة ] ١٧٢[ 
  .من سورة آل عمران) ٢٠٠(اآلیة ] ١٧٣[ 
  .من سورة آل عمران) ١٧٥(اآلیة ] ١٧٤[ 
  .من سورة البقرة) ١٥٠(اآلیة ] ١٧٥[ 
  .من سورة الحج) ٧٨(اآلیة ] ١٧٦[ 
  .من سورة آل عمران) ١٠٣(اآلیة ] ١٧٧[ 
ي         أخرجھ ابن ماجة في السنن،] ١٧٨[  ى النب اب الصالة عل ة الصالة، ب واب إقام أب

لم   ھ وس حیح    ٨٩٥ح ) ١٦٤/ ١(صلى اهللا علی ن ص اني حس ال األلب ن (وق حیح اب ص
وأخرجھ إسماعیل بن إسحاق في فضل الصالة على النبي صلى اهللا ). ١٥٠/ ١ماجة 

لم   ھ وس ھ   . ٤٤ -٤٣ -٤٢ -٤١ح ) ١٨ -١٧ص (علی ھ علی ي تعلیق اني ف ال األلب : وق
و من ضعف فبعضھا            إسناده" ت ال تخل ھ طرق وإن كان دیث ل حیح، والح مرسل ص

درجات     ل ال ى أق ھ  " یقوي بعضا فالحدیث وتقي بھا إلى درجة الحسن عل . انتھي كالم
وأخرجھ . مرسال عن محمد بن الحنفیة) ٤١٨/ ١(وأخرجھ البیھقي في شعب اإلیمان 

بن علي من طریق موصوال عن الحسین  ٢٨٨٧رقم ) ١٣٨/ ٣(الطبراني في الكبیر 
عیف  و ض دي وھ د الكن ن محم ر ب ر. بش د : انظ ع الزوائ ھ ). ١٦٤/ ١٠(مجم وأخرج

  .عن أبي ھریرة) ٤١٩/ ١(البیھقي في الشعب 
ي      ] ١٧٩[  ن األعراب عید ب زاه لس یم وع ن الق ام  " أورده اب الء األفھ ) ٣٠١ص (ج

ی ) ١٥٢ص (وأورده السخاوي في القول البدیع  ن من  وقال أخرجھ النمیري من وجھ
  .طریق عبد الرزاق وھو في جامعھ ورواتھ ثقات

  ٣٠٧تقدم تخریجھ ص ] ١٨٠[ 
  ٣٠٨تقدم تخریجھ ص ] ١٨١[ 
  .من سورة الفتح) ١٠(اآلیة ] ١٨٢[ 
  .من سورة آل عمران) ٣١(اآلیة ] ١٨٣[ 
  .الدأب والشأن: ھجیرى] ١٨٤[ 
  ).٣٠٥الى  ٢٩٤ص (جالء األفھام ] ١٨٥[ 
ي،  ] ١٨٦[  ن أوس الثقف ا      أوس ب ات بھ حابي، سكن الشام وم ابة . ص ) ٩٢/ ١(األص

  ).٣٨١/ ١(وتھذیب التھذیب 
وأخرجھ إسماعیل القاضي في فضل  ) ٨/ ٤(أخرجھ اإلمام أحمد في المسند ] ١٨٧[ 

ي سننھ    . ٢٢رقم ) ١١ص (الصالة على النبي  و داود ف اب  ) ٦٣٥/ ١(وأخرجھ أب كت
ي السنن     . ١٠٤٧الصالة، باب فضل یوم الجمعة ولیلة الجمعة ح  وأخرجھ النسائي ف

ة    ) ٩١/ ٣( ر فضل الجمع اب ذك ي سننھ      . كتاب الجمعة، ب ن ماجة ف / ١(وأخرجھ اب
ة ح  ) ١٩٥ ل الجمع اب فض الة، ب ة الص واب إقام ي   ١٠٧١أب اء ف ا ج واب م ي أب وف

لم        ھ وس ھ صلى اهللا علی ھ ودفن ر وفات وأخرجھ  . ١٦٣٧ح ) ٣٠٠/ ١(الجنائز باب ذك
تدرك   ي المس اكم ف ذھبي ) ٦٠/ ٤(الح ھ ال ححھ ووافق ي  . وص ان ف ن حب ورواه اب

یم ). ٥٥٠(انظر الموارد . صحیحھ أن حسینا       : "قال ابن الق اظ ب ض الحف ھ بع د أعل وق
الجعفي حدث بھ عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر، عن أبي األشعت الصنعاني، عن 



ھ وشھر       ة روات حتھ، لثق تھم أوس بن أوس، قال ومن تأمل ھذا اإلسناد لم یشك في ص
أن حسینا الجعفي لم یسمع من عبد الرحمن بن یزید بن : وقبول األئمة أحادیثھم وعلتھ

یم     ن تم د اب جابر، وإنما سمع من عبد الرحمن بن یزید بن تمیم، وعبد الرحمن بن یزی
ین          د ب ن جابر، وق ال اب د، فق م الج ي اس ال یحتج بھ، فلما حدث بھ حبن الجعفي غلط ف

  .ذلك الحفاظ ونبھوا علیھ
یم السلمي   ) ١٣٦٥/ ٥"(فقال البخاري في التاریخ الكبیر  عبد الرحمن بن یزید بن تم

ال     اكیر، ویق ده من لم، عن ذي روى   : الشامى عن مكحول، سمع منھ الولید بن مس و ال ھ
ن     : عنھ أبو أسامة وحسین الجعفي، وقاال د ب ي نسبھ ونری ھو یزید بن جابر، وغلطا ف
دیث     عیف الح و ض ح، وھ یم أص ال. تم ب وق د   : الخطی ث عب ون أحادی روى الكوفی

ك،    ي ذل وا ف ابر ووھم ن ج د ب ن یزی رحمن ب د ال ن عب یم، ع ن تم د ب ن یزی رحمن ب ال
ث   ك األحادی ن ھارون الحافظ     . والحمل علیھم في تل ال موسى ب و أسامة   : وق روى أب

ن     رحمن ب د ال عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر وكان ذلك وھنا منھ، وھو لم یلق عب
ن جابر نفسھ،            یزید بن ج ھ اب یم، فظن أن ن تم د ب ن یزی رحمن ب د ال ابر، وإنما لقي عب

عیف یم ض ن تم ة   . واب ؤالء األئم ره ھ ا ذك ى م اظ إل ن الحف د م ر واح ار غی د أش . وق
  :وجواب ھذا التعلیل من وجوه

قال . أن حسینا الجعفي قد صرح بسماعھ لھ من عبد الرحمن بن یزید بن جابر: أحدھا
حیحھ  ي            :ابن حبان في ص ن عل دثنا حسین ب ب، ح و كری دثنا أب ة، ح ن خزیم دثنا اب ح

  .حدثنا عبد الرحمن بن یزید بن جابر، فصرح بالسماع منھ
إنھ ظن أنھ ابن جابر وإنما ھو ابن تمیم، فغلط في اسم جده بعید، فإنھ لم یكن  : وقولھم

  .یشببھ على حسین ھذا بھذا، مع نقده وعلمھ بھما وسماعھ منھما
اب   فقد : فإن قیل ي كت ل "قال عبد الرحمن بن أبي حاتم ف د     " العل ول عب ي یق سمعت أب

الرحمن ابن یزید بن جابر، ال أعلم أحدا من أھل العراق یحدث عنھ، والذي عندي أن 
یم   الذي یروي عنھ أبو أسامة وحسین الجعفي واحد، وھو عبد الرحمن بن یزید بن تم

ن ا   د، ع ن یزی رحمن ب د ال ن عب امة روى ع ا أس ة  ألن أب ة خمس ي أمام ن أب م ع لقاس
ن جابر          د ب ن یزی رحمن ب د ال دث عب ل أن یح أحادیث أو ستة أحادیث منكرة، ال یحتم

ث شیئا    ذه األحادی ا  . بمثلھ، وال أعلم أحدا من أھل الشام روى عن ابن جابر من ھ وأم
ي األشعث، عن       حسین الجعفي فإنھ یروي عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر عن أب

ال    أوس بن أوس عن ھ ق ة أن ام   : "النبي صلى اهللا علیھ وسلم في یوم الجمع أفضل األی
دا رواه   " یوم الجمعة، فیھ الصعقة وفیھ النفخة، وفیھ كذا م أح وھو حدیث منكر ال أعل

د      -غیر حسین الجعفي، وأما عبد الرحمن بن دیث، وعب یم فھو ضعیف الح نرید بن تم
ھ     م كالم ة، ت ل . الرحمن بن یزید بن جابر ثق ي،      وق : قی ي سماع حسین الجعف م ف د تكل

قال شیخنا  . وأبي أسامة من ابن جابر فأكثر أھل الحدیث أنكروا سماع أبي أسامة منھ
ال  -وذكر أبا أسامة -قال ابن نمیر: في التھذیب) أبو الحجاج المزي( ذي : فق روي  -ال ی

ھ         ي أن ر ل ابن جابر المعروف، ذك یس ب عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر یرى أنھ ل
یم،    : ل یسمى باسم ابن جابر، قال یعقوبرج ن تم الن ب صدق، ھو عبد الرحمن ابن ف

و إنسان یسمى           ا ھ ھ، وإنم روى عن ث ف ذه األحادی ھ ھ فدخل علیھ أبو أسامة فكتب عن
ك وعرف           : قال یعقوب. بابن جابر م ذل ھ عل ا أسامة أن تھم أب ر ی ن نمی ت اب وكأني رأی



ال   ك ق ر     : ولكن تغافل عن ذل ن نمی ي اب ال ل ھ       وق ھ ال تشبھ سائر حدیث رى روایت ا ت أم
سكت : الصحاح الذي روى عنھ أھل الشام وأصحابھ؟ وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم

ن جابر،         د ب ن یزی رحمن ب د ال محمد بن عبد الرحمن ابن أخي حسین الجعفي عن عب
دم     م ق فقال قدم الكوفة عبد الرحمن بن یزید بن تمیم وعبد الرحمن بن یزید بن جابر ث

و         عب یس ھ و أسامة ل ھ أب دث عن ذي یح دھر وال د الرحمن بن یزید بن جابر بعد ذلك ب
ن            ارك عن اب ن المب و أسامة من اب ن داود سمع أب ال اب ابن جابر، بل ھو ابن تمیم وق

أخبرنا : جابر وجمیعا یحدثان عن مكحول، وابن جابر أیضا دمشقي، فلما قدم ھذا قال
ن   عبد الرحمن بن یزید الدمشقي، وحدث عن مكحول، فظن أبو أسامة أنھ ابن یزید اب

یم            ن تم ھ، واب ع حدیث أمون یجم ة م ن جابر ثق ارك واب ن المب ھ اب ذي روى عن جابر ال
  .ضعیف

ال      : وقال أبو داود ي اسمھ، وق ط ف و أسامة وغل دثنا  : متروك الحدیث، حدث عنھ أب ح
د ا     ي أسامة عن عب رحمن  عبد الرحمن بن یزید بن جابر الشامي وكل ما جاء عن أب ل

  .بن یزید، فإنما ھو ابن تمیم
روى عنھ : وأما روایة حسین الجعفي عن ابن جابر، فقد ذكر شیخنا في التھذیب وقال

ة           ان محفوظا فجزم بروای ن أسامة إن ك اد ب و أسامة حم حسین بن علي الجعفي، وأب
  .حسین عن ابن جابر، وشك في روایة حماد فھذا ما ظھر في جواب ھذا التعلیل

أن كتبت ذلك رأیت الدارقطني قد ذكر ذلك نصا فقال في كالمھ على كتاب أبي ثم بعد 
ن جابر،      : قولھ" الضعفاء"حاتم في  د ب ن یزی رحمن ب حسین الجعفي روى عن عبد ال

  .فیغلط في اسم جده، تم كالمھ. روى عن عبد الرحمن بن یزید بن تمیم -وأبو أسامة
  .ید لم یذكر سماعھ من أبي األشعثوھي أن عبد الرحمن بن یز: وللحدیث علة أخرى
حدثنا الحسین بن علي بن الجعفي، حدثنا عبد الرحمن بن یزید : قال علي بن المدیني،

  .فذكره... بن جابر سمعتھ یذكر عن أبي األشعث الصنعاني عن أوس بن أوس
ھ   ي كتاب حاق ف ن إس ماعیل ب ال إس م ) ١١ص (وق د اهللا  ٢٢رق ن عب ى ب دثنا عل ... ح

ذكره ي     ولیس. ف رة وأب ي ھری دیث أب ن ح واھد م دیث ش إن للح ة ف ة قادح ذه بعل ت ھ
ي            ك والحسن عن النب ن مال س ب ي مسعود األنصاري، وأن ة، وأب الدرداء، وأبي أمام

  ).٧١ -٦٩ص (صلى اهللا علیھ وسلم انتھى كالم ابن القیم جالء األفھام 
  .أي مستمعة، مصغیة: مصیخة] ١٨٨[ 
ا   ] ١٨٩[  حیحھ، كت ة      أخرجھ مسلم في ص وم الجمع اب فضل ی ة، ب ) ٦/ ٣(ب الجمع

ة         وم الجمع ي فضل ی ا جاء ف اب م / ٢(وأخرجھ الترمذي في سننھ، أبواب الجمعة، ب
وم        . ٤٨٨ح ) ٣٥٩ ل ی ر فض اب ذك ة، ب اب الجمع ننھ، كت ي س ائي ف ھ النس وأخرج

  ).١٠٨/ ١(وأخرجھ مالك في الموطأ ). ٨٩/ ٣(الجمعة 
  ).٧١ص (جالء األفھام ] ١٩٠[ 
خرجھ ابن ماجة في سننھ، أبواب ما جاء في الجنائز، باب ذكر وفاتھ ودفنھ أ] ١٩١[ 

ھذا حدیث صحیح، إال أنھ : ، وقال في الزوائد١٦٣٨) ٣٠٠/ ١(صلى اهللا علیھ وسلم 
ن   منقطع في موضعین ألن عبادة روایتھ عن أبي الدرداء مرسلة، قالھ العالء، وزید ب

أخرجھ ابن ماجھ ورجالھ ثقات : السخاوي وقال. أیمن عن عبادة مرسلة قالھ البخاري
أكثروا الصالة یوم الجمعة فإنھ یوم : "وأخرجھ الطبراني في الكبیر بلفظ. لكنھ منقطع



ان         ث ك ي صالتھ حی ي إال بلغتن د یصلي عل ا  " مشھود تشھده المالئكة لیس من عب قلن
ال   ك ق د وفات ا       : "وبع ل أجس ى األرض أن تأك رم عل الى ح اتي إن اهللا تع د وف د وبع

  ).١٦٤ص (القول البدیع . وقال العراقي إن إسناده ال یصح". األنبیاء
دي ] ١٩٢[  غیر(ص حابي     ) بالتص ة ص و أمام اھلي، أب ارث الب ن الح الن ب ن عج اب

  ).١٧٦ -١٧٥/ ٢(األصابة . مشھور یكنیھ، سكن الشام ومات بھا سنة ست وثمانین
نن    ] ١٩٣[  ي الس ي ف خاوي  ). ٢٤٩/ ٣(أخرجھ البیھق ال الس ند  : وق ي بس رواه البیھق

ور          ول الجمھ ي ق ة ف ي أمام م یسمع من أب ھ ل . حسن ال بأس بھ، إال أن مكحوال قیل إن
ر مكحول وسنده       ھ ذك وقد رواه أبو منصور الدیلمي في مسند الفردوس لھ فأسقط من

  :ولكن لھذا الحدیث علتان: وقال ابن القیم). ١٦٤ص (ضعیف القول البدیع 
  .قد تكلم فیھ، وقد وثقھ یحى بن معین وغیره أن برد بن سنان: إحداھما

م       : العلة الثانیة ة واهللا أعل ي أمام م یسمع من أب ھ ل ام   . أن مكحوال قد قیل إن جالء األفھ
  ).٧٣ -٧٢ص (
دیع        : قال السخاوي] ١٩٤[  ول الب ات، الق ي المتابع ھ ف أس ب رواه الطبراني بسند ال ب
  ).١٦٢ص (
خاوي    ) ١٤٤/ ٣(أخرجھ ابن عدي في الكامل ] ١٩٥[  ر الس ا ذك وسنده ضعیف، كم

م    ة رواة ضعفاء ھ د الرقاشي        : فیھ ثالث حاق خازم، ویزی و إس س، وأب ن مغل ارة ب . جب
  ).١٦٢ص (القول البدیع 

  ).٧٣ص (جالء األفھام ] ١٩٦[ 
  ).١٠٣٩/ ٣(الكامل البن عدي ] ١٩٧[ 
ي صلى اهللا         ] ١٩٨[  ى النب وفي، رحل إل لیمان الك و س ي أب ھ  زید بن وھب الجھن علی

وسلم فقبض وھو في الطریق، ثقة جلیل، كثیر الحدیث، توفي سنة ست وتسعین وقیل 
  ).٣/٤٢٧(تھذیب التھذیب . قبلھا

  ).١٥٩ص (والقول البدیع ) ٧٤، ٧٣ص (جالء األفھام ] ١٩٩[ 
ال  ] ٢٠٠[  دیع وق حیح اإلسناد     : أورده السخاوي في القول الب ال ص رواه الحاكم، وق

ي فضل      والبیھقي في شعب اإلیم ي عاصم ف ن أب ان وحیاة األنبیاء في قبورھم لھ، واب
الصالة لھ، وفي سنده أبو رافع وھو إسماعیل بن رافع وثقھ البخاري وقال یعقوب بن 
ل     ین وقی ن مع سفیان یصلح حدیثھ للشواھد والمتابعات لكن قد ضعفھ النسائي ویحي ب

ي جالء األ  ). ١٦٤ص (إنھ منكر الحدیث  ام  وأورده ابن القیم ف ال ) ٣١٠ص (فھ : وق
  .یصلح حدیثھ للشواھد والمتابعات: وفیھ إسماعیل بن رافع قال یعقوب بن سفیان

  ٢٦٩الحسن البصري وقد تقدم ترجمتھ ص ] ٢٠١[ 
لم    ] ٢٠٢[  ھ وس أخرجھ إسماعیل القاضي في فضل الصالة على النبي صلى اهللا علی

حیح بشاھده عن    حدیث : ، قال األلباني٢٩، ح ٢٨ح ) ١٣ص (من وجھین انظر  ص
  .أوس بن أوس

ام  ] ٢٠٣[  الء األفھ ي ج یم ف ن الق اح،  ) ٣١١ص (أورده اب ن وض زاه الب وع
  .وعزاه البن وضاح وابن بشكوال) ٢٠٠ -١٩٩ص (والسخاوي في القول البدیع 

  :من المواطن التي ذكرھا ابن القیم غیر ما تقدم ما یلي] ٢٠٤[ 
  .ستالم الحجر االسودالصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عند ا -١



  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عند قبره -٢
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم إذا خرج إلى السوق أو إلى دعوة أو غیرھا -٣
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم إذا قام الرجل من نوم اللیل -٤
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عقب ختم القرآن -٥
  .الة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عند القیام من المجلسالص -٦
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عند المرور على المساجد ورؤیتھا -٧
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عند الھم، والشدائد وطلب المغفرة -٨
  الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عند كتابة اسمھ صلى اهللا علیھ وسلم -٩

  .لصالة علیھ في عند تبلیغ العلم إلى الناس، والتذكیر والقصصا -١٠
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم في أول النھار وآخره -١١
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عقب الذنب إذا أراد أن یكفر عنھ -١٢
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عند العطاس -١٣
  .ھ وسلم بعد الفراغ من الوضوءالصالة علیھ صلى اهللا علی -١٤
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عند دخول المنزل --١٥
ذكر اهللا سبحانھ            -١٦ ھ ل ع فی ي كل موطن یجتم لم ف ھ وس الصالة علیھ صلى اهللا علی

  .وتعالى
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عقب الصلوات -١٧
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم عند النوم -١٨
  .الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم في أثناء صالة العید -١٩

  ).١٩٠/ ٢(بدائع الفوائد ] ٢٠٥[ 
  .٣٨١تقدم تخریجھ ص ] ٢٠٦[ 
  .٣٢٦تقدم تخریجھ ص ] ٢٠٧[ 
  .تقدم تخریجھ] ٢٠٨[ 
یعقوب بن زید بن طلحة التیمي، أبو یوسف المدني، قاضي المدینة، ثقة قلیل ] ٢٠٩[ 

  ).٣٨٥/ ١١(تھذیب التھذیب . ة أبي جعفرالحدیث و مات في والی
لم    ] ٢١٠[  ھ وس أخرجھ إسماعیل القاضي في فضل الصالة على النبي صلى اهللا علی
فیان       : وقال ١٣ح رقم ) ٨٧ص ( ع لس ھ منی ال ل ة یق ان بمك عمن أسنده؟   : قال شیخ ك

 ھذا مرسل صحیح اإلسناد، ویشھد لھ الحدیث: ال أدري، وقال األلباني في تعلیقھ: قال
  .یعني الحدیث الذي تقدم ذكره -الذي بعده

ة ] ٢١١[  وم واللیل ل ألی ي عم ائي ف ھ النس م ) ١٦٥ص (أخرج واب  ٦١ح رق اب ث ب
، ١٣٥ص(الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم وابن السني في، عمل ألیوم واللیلة 

  ٣٨٠ح رقم ) ١٣٦
ند     ] ٢١٢[  ي المس د ف ام أحم ھ اإلم ار). ٢٦١، ١٠٢/ ٣(أخرج ي األدب  والبخ ي ف

رد   لم      ) ٩٥، ٩٤ص (المف ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب اب الصالة عل ي  . ب والنسائي ف
ة   ھ         ٦٣ح ) ١٦٦ص (عمل الیوم واللیل ي صلى اهللا علی ى النب واب الصالة عل اب ث ب

  ).٢٣٩٥(انظر موارد الظمآن . وأخرجھ ابن حبان في صحیحھ. وسلم



ضل في الصالة على النبي صلى باب الف) ٥٠/ ٣(أخرجھ النسائي في السنن ] ٢١٣[ 
، ثواب الصالة  ٦٢ح ) ١٦٦، ١٦٥ص (اهللا علیھ وسلم وكذلك في عمل الیوم واللیلة 

ال ) ٥٥٠/ ١(على النبي صلى اهللا علیھ وسلم وأخرجھ الحاكم في المستدرك  ذا  : وق ھ
  .حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه ووافقھ الذھبي

  ".وحط عنھ عشر خطیئاتصلى اهللا علیھ عشر صلوات "وكل من روایة 
ا عشر    "وروایة  ھ بھ صلى اهللا علیھ عشر صلوات وحط عنھ بھا عشر سیئات، ورفع
د      " درجات ات عن بری ى الروای ي بعف جاءت من طریق برید بن أبي مریم وقد جاء ف

د     بن أبي مریم عن الحسن عن أنس وفي بعضھا عن برید بن أبي مریم عن أنس، وق
س،      ذكر ابن القیم أن ھذه العلة ي سماعھ من أن ال تقدح فیھ شیئا، ألن الحسن الشك ف

ي          ان ف ن حب رواه اب دیث، ف ذا الح س أیضا ھ وقد صح سماع برید بن أبي مریم من أن
ي      ) ٥٥٠/ ١(والحاكم في المستدرك   ٢٣٩٠صحیحھ موارد  ن أب ونس ب دیث ی من ح

ا سمعھ ولعل برید. نذكره... إسحاق، عن برید بن أبي مریم، قال سمعت أنس بن مالك
ل الحسن    : من الحسن ثم سمعھ من أنس، فحدث بھ على الوجھین، فإنھ قال ت أزام كن

ذكره،     : بن محمد، فقال حدثنا أنس بن مالك قال لم ف ھ وس قال رسول اهللا صلى اهللا علی
  ).٥٦ص (جالء األفھام ". ثم إنھ حدثھ بھ أنس فرواه عنھ كما تقدم

لم    أخرجھ إسماعیل القاضي في فضل الصال] ٢١٤[  ھ وس ة على النبي صلى اهللا علی
ھ     : وقال األلباني. ٤ح ) ٤ص ( حیح ل دیث ص إسناده ضعیف، ولكن المرفوع من الح

  .شواھد كثیرة
باب الصالة على النبي صلى اهللا علیھ ) ٩٤ص (وأخرجھ البخاري في األدب المفرد 

  .وسلم
لم   أخرجھ إسماعیل القاضي في فضل الصالة على النبي صلى اهللا ع ] ٢١٥[  ھ وس لی
م  ) ٥ص ( رد . ٥ح رق ي األدب المف اري ف ھ البخ ن ) ٩٤ص (وأخرج ن أوس ب ع

ره      لم وذك ھ وس لى اهللا علی ي ص دثان عن النب ن     . الح ا م ھ ھم ذي قبل دیث وال ذا الح وھ
حیحھ         ث الص لة األحادی ي سلس اني ف ال األلب ن وردان وق ح ) ٥٠٣/ ٢(طریق سلمة ب

صلح لالستشھاد بھ وللحدیث شاھد وسلمة بن وردان ضعیف بغیر تھمة، فی ٨٢٩رقم 
  .آخر من حدیث عبد الرحمن بن عرف

عبد الرحمن بن عوف الزھري، ولد بعد الفیل بعشر سنین وأسلم قبل دخول ] ٢١٦[ 
ة،         د العشرة المبشرین بالجن ا، وأح دار األرقم، وھاجر الھجرتین وشھد المشاھد كلھ

نة   وفي س تة، ت ورى الس ال الش د رج نة  ٣١وأح ل س ھر ٣٢ص وقی و األش . ص وھ
  ).٤١٠-٢/٤٠٨(اإلصابة 

ي صلى اهللا      ] ٢١٧[  ى النب أخرجھ بھذا اللفظ إسماعیل القاضي في فضل الصالة عل
، وقال الھیثمي في )١/١٩١وأخرجھ اإلمام أحمد في المسند  ٧ح ) ٥ص (علیھ وسلم 

وأخرجھ الحاكم في المستدرك  ). رواه أحمد ورجالھ ثقات) (٢٨٧/ ٢(مجمع الزوائد 
  .وقال ھذا حدیث على شرط الشیخین ولم یخرجاه، ووافقھ الذھبي) ٢٢٢/ ١(
  ).١١٢٥/ ٤(وفاء الوفاء . موضع شامي البقیع" فاء"األسراف بالفتح آخره ] ٢١٨[ 
أخرجھ بھذا اللفظ إسماعیل القاضي في فضل الصالة على النبوي صلى اهللا ] ٢١٩[ 

  .١٠ح ) ٧ -٦ص (علیھ وسلم 



وعزاه البن أبي الدنیا والسخاوي ) ٦٤ص (قیم في جالء األفھام أورده ابن ال] ٢٢٠[ 
  .وعزاه البن أبي عاصم وابن أبي الدنیا) ١١٢ص (في القول البدیع 

لم    ] ٢٢١[  ھ وس أخرجھ إسماعیل القاضي فى فضل الصالة على النبى صلى اهللا علی
  ١ح رقم  ٣ص 

ند  ] ٢٢٢[  ي المس د ف ام أحم ھ األم ماعیل ا). ٣٠/ ٤(أخرج ل  وإس ي فض ي، ف لقاض
لم     ھ وس ي السنن    ٢ح ) ٤ -٣ص (الصالة على النبي صلى اهللا علی / ٣(، والنسائي ف

اب     ) ٥٠و  ٤٤ لم، وب ھ وس كتاب الصالة، باب فضل التسلیم على النبي صلى اهللا علی
ل    . الفضل في الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم ي عم وكذلك أخرجھ النسائي ف

واب    اب ث ن          الیوم واللیلة، ب ال الحافظ اب لم وق ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب الصالة عل
ر  ات (حج ھ ثق اري  ) روات تح الب تدرك   ) ١١/١٦٧(ف ي المس اكم ف ھ الح / ١(وأخرج
  .موارد) ٢٣٩١(وابن حبان في صحیحھ ) ٥٥٠

  ).٢٩/ ٤(أخرجھ بھذا اللفظ اإلمام أحمد في المسند ] ٢٢٣[ 
د    ٨٢٩ح رقم ) ٥٠٣/ ٢(قال األلباني في سلسلة األحادیث الصحیحة  ة أحم عن روای

ن كعب مجھول الحال        "ھذه  حاق ب ي معشر، وإس وھذا إسناد ضعیف، لسوء حفظ أب
ات    واھد والمتابع ي الش ھ ف أس ب ناد ال ب ر إس واھد   " فھ ھ ش دیث ل ھ والح ي كالم انتھ

  .متعددة سبق ذكر بعضھا
ف األنصار،            ] ٢٢٤[  ار حلی ن نی ردة ب و ب وي أب رو البل ن عم ار ب ن نی خال  ھانىء ب

ھر،            ك واألول أش ل مال رث وقی مھ الح ل اس ھ وقی ھور بكنیت ازب مش ن ع راء ب الب
) ٥٦٥/ ٣(اإلصابة  . صحابي جلیل شھد بدرا وما بعدھا، مات في أول خالفة معاویة

– )٤/١٩.(  
ة    ] ٢٢٥[  وم واللیل ل الی م  ) ١٦٧، ١٦٦ص (أخرجھ النسائي في عم اب  ٦٤ح رق ، ب

لى اهللا عل  ي ص ى النب الة عل واب الص ر ث ن حج ال اب لم وق ھ وس ات: ی ھ ثق تح . روات ف
اري  ام   ). ١٦٧/ ١١(الب الء األفھ ي ج یم ف ن الق زاه ) ٨٤، ٨٣ص (وأورده اب وع

ي صلى اهللا         ى النب اب الصالة عل ي كت للطبراني في المعجم الكبیر وابن أبي عاصم ف
  .علیھ وسلم

  ).٥٣٥ص (تقدم تخریجھ ] ٢٢٦[ 
د والصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم باب التمجی) ٤٤/ ٣(سنن النسائي ] ٢٢٧[ 

  )٣٧٢٤(قال األلباني في صحیح سنن النسائي، صحیح الترمذي 
ي سننھ   ] ٢٢٨[  ى        ) ٣٥٤/ ٢(أخرجھ الترمذي ف ي فضل الصالة عل ا جاء ف اب م ب

وأخرجھ . وقال الترمذي ھذا حدیث حسن غریب ٤٨٤النبي صلى اهللا علیھ وسلم رقم 
حیحھ    ان في ص آن   انظر  . ابن حب وارد الظم ي جالء     ). ٢٣٨٩(م یم ف ن الق وأورده اب

ي   ). ٥٣ص (األفھام وعزاه كذلك إلى البزار والبغوي جالء األفھام  وقال ابن حجر ف
ظ      ) ١٦٧/ ١١(الفتح  ة بلف ي أمام ي عن أب ي تعرض    "ولھ شاھد عند البیھق صالة أمت

أس   "على في كل یوم جمعة فمن كان أكثرھم علي صالة كان أقربھم مني منزلة وال ب
  .بسنده انتھي كالمھ

  .بتصرف) ٣٤٤، ٣٣٥ص (جالء األفھام ] ٢٢٩[ 
  ٤٧٢تقدم تخریجھ ص ] ٢٣٠[ 



  ٣٢٨تقدم تخریجھ ص ] ٢٣١[ 
  ٥٤٨تقدم تخریجھ ص ] ٢٣٢[ 
  

على أمتھ في ضوء الكتاب والسنة  صلى اهللا علیھ وسلم حقوق النبي  -١١  .٣٤
  ]أمور مبتدعة - االستغاثة بھ  - الشفاعة [

  الكالم على مسألة الشفاعة: لب الثانيالمط
  :أما الشفاعة فمعناھا في اللغة -أ

  . طلب: شفع لي یشفع، شفاعة، وتشفع: "قال صاحب اللسان
الى  ] ١[وروي عن المبرد وثعلب  َدُه ِإالَّ     {أنھما قاال في قولھ تع َفُع ِعْن ِذي َیْش ْن َذا الَّ َم

  .الشفاعة الدعاء ھھنا: قاال]  ٢[} ِبِإْذِنِھ
  .والشفاعة كالم الشفیع للملك في حاجة یسألھا لغیره

  .في معنى طلب إلیھ: وشفع إلیھ
  .الطالب لغیره یتشفع بھ إلى المطلوب: والشافع

  .تشفعت بفالن إلى فالن فشفعني فیھ: یقال
  .شفیع: واسم الطالب

  .أي سألتھ أن یشفع لي إلیھ: واستضفعتھ إلى فالن
  ].٣" [یھ تشفیًعافشفعني ف: وتشفعت إلیھ في فالن

  :ویتضح من النقل السابق ما یلي
  .الدعاء والطلب: أن معنى الشفاعة في اللغة -١
  :أن الشفاعة لھا أركان أربعة -٢
ب  -١ ة،   -٢الطل احب الحاج ھ أي ص فع فی فیع،  -٣المش افع أو الش فوع  -٤الش المش

  .إلیھ
  :وھذه األركان األربعة مذكورة في كالم صاحب اللسان حیث قال

  :فھناك" الشفاعة، كالم الشفیع للملك في حاجة یسألھا للغیر"
  .وغیر -٤حاجة،  -٣ملك،  -٢شفیع،  -١
ب      -٣ ا یطل ھ م ب ل أن الشفاعة في لغة العرب البد فیھا من طلب الشافع للسائل، فیطل

  .من المسئول المدعو المشفوع إلیھ
ب    : "قال صاحب اللسان م الطال ره، واس ب لغی فیع : الشافع الطال ذا ال یكون إال   . ش وھ

وأما االستشفاع بمن لم یشفع للسائل وال طلب لھ حاجة لیس . بوجود الشافع وحضوره
  ".ھذا استشفاعا في اللغة

ي أو          : "قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة ھ بنب ي دعائ ون لمن توسل ف ة یقول ن العام ر م كثی
بل قد یكون غائبا  من غیر أن یكون المتشفع بھ شفع لھ وال دعا لھ،. قد تشفع بھ: غیره

ھ  حابھ          . لم یسمع كالم وال شفع ل لم وأص ھ وس ي صلى اهللا علی ة النب و لغ یس ھ ذا ل وھ
ة العرب     و لغ ل وال ھ فاع  . وعلماء األمة ب ان االستش فاعة  : ف ب الش و  : والشافع . طل ھ

ھ       فوع إلی دعو المش ئول الم ن المس ب م ا یطل ھ م ب ل ائل فیطل فع للس ذي یش ا . ال وأم
ذا      االستشفاع بمن لم یش یس ھ م بسؤالھ، فل د ال یعل فع للسائل وال طلب لھ حاجة بل وق



ول      ا یق دري م ھ، ودعاؤه،      . استشفاعا ال في اللغة وال في كالم من ی ذا سؤال ب م ھ نع
  ].٤" [لیس ھو استشفاعا بھ

وان اهللا       حابھ رض لم وأص ھ وس لى اهللا علی ي ص ة النب رب ولغ ة الع ي لغ فاعة ف فالش
  .وھذا ال یكون إال بوجوده وحضوره" شافعطلب ال"علیھم، البد فیھا من 

فاعا      ذا استش ض المبتدعة لھ وأما توسل الشخص في دعائھ بنبي أو غیره، وتسمیة بع
ذا     : أي سؤاال بالشافع، وصاروا یقولون ھ، فھ ب سؤالك ب استشفع بھ فیشفعك، أي یجی

ة ك  روا اللغ حابھ أرادوا أن یغی رع، وأص ة والش ي اللغ فاعة ف ي الش ر معن ن تغیی ا م م
  .غیروا الشریعة

  :معنى الشفاعة في خطاب الشارع -ب
ي    ا ورد ف معنى الشفاعة في استعمال الشارع ھو الدعاء كما ورد في وضع اللغة فمم

ال   رة ق و ھری ا رواه أب ك مم ي    : ذل ول ف لم یق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص معت رس س
ازة ى الجن التھ عل دیتھا لإل : "ص ت ھ ا وأن ت خالقھ ا وأن ت ربھ م أن ت اللھ الم، وأن س

  ]. ٥" [قبضت روحھا، وأنت أعلم بسرھا وعالنیتھا جئنا شفعاء فاغفرلھا
ة   : "وعن أنس وعائشة عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال ھ أم ما من میت یصلى علی

  ].٦" [من المسلمین یبلغون مائة كلھم یشفعون لھ إال شفعوا فیھ
  :ةھذا وقد جاءت النصوص الشرعیة بذكر نوعین من الشفاع

  .الشفاعة المنفیة: النوع األول
  .الشفاعة المثبتة: النوع الثاني

  .أي الشفاعة المنفیة: أما النوع األول
ال      تعلقھم بأذی ي الشرك ل فإنھ لما كان المشركون في قدیم الزمان وحدیثھ إنما وقعوا ف

الى     ال تع ا ق فاعة كم رُُّھْم وَ    {الش ا ال َیُض ِھ َم ْن ُدوِن اللَّ ُدوَن ِم وَن  َوَیْعُب ْنَفُعُھْم َوَیُقوُل ال َی
  ].٧[} َھُؤالِء ُشَفَعاُؤَنا ِعْنَد اللَِّھ

  ].٨[} اتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِھ َأْوِلَیاَء َما َنْعُبُدُھْم ِإالَّ ِلُیَقرُِّبوَنا ِإَلى اللَِّھ ُزْلَفى{: وقال تعالى
ى أو   فقد نفي اهللا ھذه الشفاكة رنزه نفسھ عنھا، ونفي أن یكون للخلق من دون  ھ من ول

َأِم اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَِّھ ُشَفَعاَء ُقْل َأَوَلْو َكاُنوا ال َیْمِلُكوَن َشْیئًا َوال {شفیع كما قال تعالى 
  ].٩[} َیْعِقُلوَن ُقْل ِللَِّھ الشََّفاَعُة َجِمیعًا َلُھ ُمْلُك السََّماَواِت َواَألْرِض ُثمَّ ِإَلْیِھ ُتْرَجُعوَن

َتَوى        {: وقال تعالى مَّ اْس اٍم ُث تَِّة َأیَّ ي ِس ا ِف ا َبْیَنُھَم اللَُّھ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض َوَم
  ]. ١٠[} َعَلى اْلَعْرِش َما َلُكْم ِمْن ُدوِنِھ ِمْن َوِليٍّ َوال َشِفیٍع َأَفال َتَتَذكَُّروَن

د اإل    اس عن د الن طالق وھي أن یشفع    وھذه الشفاعة المنفیة ھي الشفاعة المعروفة عن
  ].١١" [الشفیع إلى غیره ابتداء فیقبل شفاعتھ

ھ     ین خلق ین اهللا وب ن    -وأصحاب ھذه الشفاعة المنفیة جعلوا وسائط ب ذي ل كالحجاب ال
ھ،          -الملك ورعیتھ ى اهللا حوائج خلق ذین یرفعون إل م ال ك الوسائط ھ بحیث یكون أولئ

رزقھم ب     اده وی دي عب ا یھ دون أن اهللا إنم م یعتق م    فھ ألونھم وھ الخلق یس طھم، ف توس
نھم،    : یسألون اهللا كما أن الوسائط عند الملوك ربھم م اس، لق یسألون الملوك حوائج الن

م   والناس یسألونھم أدًبا منھم أن یباشروا سؤال الملك أو ألن طلبھ من الوسائط أنفع لھ
  .من طلبھم من الملك لكونھم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج

  .فھو مشرك، یجب أن یستتاب فإن تاب وإال قتل: م وسائط على ھذا الوجھفمن أثبتھ



ریم          رآن الك ي الق داًدا وف وا هللا أن وق بالخالق، وجعل وھؤالء مشبھون هللا، شبھوا المخل
  .من الرد على ھؤالء ما ال یتسع المجال لذكره ھھنا

  : ه ثالثةومعلوم أن الوسائط التي بین الملوك وبین الناس، یكونون على أحد وجو
  .إما إلخبارھم من أحوال الناس مما ال یعرفونھ -١

ھ     د ل ھ، فالب أو أن یكون الملك عاجزا عن تدبیر رعیتھ ودفع أعدائھ إال بأعوان یعینون
  .من أنصار وأعوان لذلھ وعجزه

وإما أن یكون الملك لیس مریدا لنفع رعیتھ، واإلحسان إلیھم ورحمتھم إال بمحرك  -٢
  .یحركھ من خارج

ث یكون یرجوه أو             ھ، بحی دل علی ھ، أو من ی حھ، ویعظم ك من ینص فإذا خاطب المل
تحركت إرادة الملك وھمتھ في قضاء حوائج رعیتھ إما لما حصل في قلبھ من  : یخافھ

دل       ة من كالم الم ة أو الرھب كالم الناصح الواعظ المشیر، وإما لما یحصل من الرغب
  .علیھ

  .تعالى وكل ھذه األمور ممتنعة في حق اهللا
اء أو          ة أو األنبی ض المالئك ذلك بع ره ب ى یخب اده حت فمن قال إن اهللا ال یعلم أحوال عب

  .غیرھم فھو كافر
ي السماء         ي األرض وال ف ة ف ھ خافی ى علی ي، وال تخف بل ھو سبحانھ یعلم السر وأخف

  .وھو السمیع البصیر
الى ال تع ي األَ {: ق ْيٌء ِف ِھ َش ى َعَلْی َھ ال َیْخَف َماِءِإنَّ اللَّ ي السَّ ال ] ١٢[} ْرِض َوال ِف وق

الى َماءِ      {: تع ي السَّ ي اَألْرِض َوال ِف ْيٍء ِف ْن َش ِھ ِم ى اللَّ ى َعَل ا َیْخَف واهللا ]. ١٣[} َوَم
  .سبحانھ لیس لھ ظھیر، وال ولى من الذل

اَل    {قال تعالى  وَن ِمْثَق ِھ ال َیْمِلُك َماَواِت   ُقِل اْدُعوا الَِّذیَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اللَّ ي السَّ َذرٍَّة ِف
  ].١٤[} َوال ِفي اَألْرِض َوَما َلُھْم ِفیِھَما ِمْن ِشْرٍك َوَما َلُھ ِمْنُھْم ِمْن َظِھیٍر

َوُقِل اْلَحْمُد ِللَِّھ الَِّذي َلْم َیتَِّخْذ َوَلدًا َوَلْم َیُكْن َلُھ َشِریٌك ِفي اْلُمْلِك َوَلْم َیُكْن َلُھ {وقال تعالى 
  ].١٥[} َن الذُّلِّ َوَكبِّْرُه َتْكِبیرًاَوِليٌّ ِم

ا                ل م ي عن ك و الغن ھ، فھ ھ وملیك ھ، ورب و خالق ي الوجود من األسباب فھ ا ف وكل م
ي     م ف رائھم وھ ى ظھ اجین إل وك المحت الف المل ھ، بخ ر إلی واه فقی ا س ل م واه، وك س

  .الحقیقة شركاؤھم في الملك
 اهللا وحده ال شریك لھ، لھ الملك ولھ واهللا تعالى لیس لھ شریك في الملك، بل ال إلھ إال

  .الحمد وھو على كل شيء قدیر
وھو سبحانھ رب كل شيء وملیكھ، وھو أرحم بعباده من الوالدة بولدھا، وكل األشیاء 

  .إنما تكون بمشیئتھ فما شاء كان وما لم یشأ لم یكن
ا        ي ق و الغن ل ھ د ب ى أح اج إل الى وھو سبحانھ ال یرجو أحدا وال یخافھ، وال یحت : ل تع

ِھ         { ْن ُدوِن اللَّ ْدُعوَن ِم ِذیَن َی ُع الَّ ا َیتَِّب ي اَألْرِض َوَم ْن ِف َأال ِإنَّ ِللَِّھ َمْن ِفي السََّماَواِت َوَم
  ]. ١٦[} ُشَرَكاَء ِإْن َیتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُھْم ِإالَّ َیْخُرُصوَن

  . شفاعة عند ملوكھمفالمشركون یتخذون شفعاء من جنس ما یعھدونھ من ال



َفَعاُؤَنا     {قال تعالى  ُؤالِء ُش وَن َھ ْنَفُعُھْم َوَیُقوُل َوَیْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ َما ال َیُضرُُّھْم َوال َی
اَلى   ا  ِعْنَد اللَِّھ ُقْل َأُتَنبُِّئوَن اللََّھ ِبَما ال َیْعَلُم ِفي السََّماَواِت َوال ِفي اْلَأْرِض ُسْبَحاَنُھ َوَتَع َعمَّ

  ].١٧[} ُیْشِرُكوَن
الى    ال تع ْنُھْم      {وق لُّوا َع ْل َض ًة َب ًا آِلَھ ِھ ُقْرَبان ْن ُدوِن اللَّ ُذوا ِم ِذیَن اتََّخ َرُھُم الَّ ْوال َنَص َفَل

  ].١٨[} َوَذِلَك ِإْفُكُھْم َوَما َكاُنوا َیْفَتُروَن
ى َما َنْعُبُدُھْم ِإالَّ ِلُیَقرُِّب{وأخبر عن المشركین أنھم قالوا  ] ٢٠]  [١٩[} وَنا ِإَلى اللَِّھ ُزْلَف

  :فالمشرك یقصد فیما یشرك بھ
  .أن یشفع لھ عند اهللا   -١
  .أن یتقرب بعبادتھ إلى اهللا   -٢

  .وھذا بعینھ ھو ما یوجد عند عباد القبور نعوذ باهللا من حالھم
  .فھي الشفاعة الشرعیة المخالفة لما علیھ المشركون: وأما الشفاعة المثبتة

  :ي التي أخبر اهللا تعالى أنھا ال تنفع إال بشرطینوھ
  .إذنھ سبحانھ للشافع أن یشفع: األول•        
  .رضاه سبحانھ عن المشفوع لھ: الثاني•        

  ].٢١[} َمْن َذا الَِّذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإلَّا ِبِإْذِنِھ{: قال تعالى
الى  ْیئًا إِ   {: وقال تع َفاَعُتُھْم َش ي َش اُء َوَیْرَضى       ال ُتْغِن ْن َیَش ُھ ِلَم ْأَذَن اللَّ ِد َأْن َی ْن َبْع } الَّ ِم

]٢٢.[  
  ].٢٣[} َوال َیْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن اْرَتَضى{: وقال تعالى
  ].٢٤[} َیْوَمِئٍذ ال َتْنَفُع الشََّفاَعُة ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُھ الرَّْحَمُن َوَرِضَي َلُھ َقْوًال{: وقال تعالى

ة . ة منھا ما ھو في الدنیاوھذه الشفاع ا سبق    . ومنھا ما ھو في یوم القیام فاعة كم والش
  .الدعاء: وأن ذكرنا ھي

  .وال یرب أن دعاء الخلق بعضھم لبعض نافع واهللا قد أمر بذلك
  .فمشروع أن یدعو األعلى لألدنى واألدنى لألعلى

ء ویطلبون منھ ولقد كان الصحابة یستشفعون بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم في االستسقا
الدعاء، بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمھ، وھذا من الشفاعة في 

  .الدنیا
و        لم وھ ھ وس د صلى اهللا علی اء ومحم وفي یوم القیامة یطلب الناس الشفاعة من األنبی

  .سید الشفعاء، ولھ شفاعات یختص بھا
ابقین أي إ  رطین الس ن الش فاعة م ذه الش ي ھ د ف ن ولكن الب اه ع افع ورض ذن اهللا للش

  .المشفوع لھ
فاعة نھي          ال یشفع ش ك، ف ي ذل إذن اهللا ف فالداعي الشافع لیس لھ أن یدعو ویشفع إال ب

ا  الى  : عنھ ال تع المغفرة ق م ب دعاء لھ ركین وال فاعة للمش ِذیَن  {كالش يِّ َوالَّ اَن ِللنَِّب ا َك َم
َحاُب   آَمُنوا َأْن َیْسَتْغِفُروا ِلْلُمْشِرِكیَن َوَلْو َك ْم َأْص اُنوا ُأوِلي ُقْرَبى ِمْن َبْعِد َما َتَبیََّن َلُھْم َأنَُّھ

  ].٢٥[} اْلَجِحیِم
َر       {وقال تعالى في حق المنافقین  ْن َیْغِف ْم َل َتْغِفْر َلُھ ْم َتْس ْم َأْم َل َسَواٌء َعَلْیِھْم َأْسَتْغَفْرَت َلُھ

  ].٢٦[} اللَُّھ َلُھْم



ُھ        اْسَتْغِفْر َلُھْم{وقال تعالى  َر اللَّ ْن َیْغِف رًَّة َفَل ْبِعیَن َم ْم َس َأْو ال َتْسَتْغِفْر َلُھْم ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُھ
  ].٢٧[}  َلُھْم َذِلَك ِبَأنَُّھْم َكَفُروا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ

ق          ر الخل و خی ا ھ افع ھن ع أن الش ھ م فوع ل ي المش ق ف ر متحق ي غی رط الرض وش
اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرُّعًا َوُخْفَیًة ِإنَُّھ ال ُیِحبُّ {وقد قال تعالى . وأعظمھم قدرا عند اهللا تعالى

  .أي المعتدین في الدعاء] ٢٨[} اْلُمْعَتِدیَن
ازل   : أن یسأل العبد ما لم یكن الرب لیفعلھ مئل: ومن االعتداء في الدعاء أن یسألھ من

ألھ م   ك، أو یس و ذل ركین ونح رة المش نھم، أو مغف یس م اء ول یة اهللا األنبی ھ معص ا فی
  .كإعانتھ على الكفر والفسوق والعصیان

  .شفاعتھ في الدعاء الذي لیس فیھ عدوان: فالشفیع الذي أذن اهللا لھ في الشفاعة
روا          إنھم معصومون أن یق ھ، ف ر علی ھ ال یق واألنبیاء لو سأل أحدھم دعاء ال یصلح ل

  .على ذلك
اِكِمینَ    ِإنَّ اْبِني ِمْن َأْھِلي َوِإنَّ{كما قال نوح  ُم اْلَح َت َأْحَك ال  ] ٢٩[} َوْعَدَك اْلَحقُّ َوَأْن ق

ِھ         {تعالى  َك ِب ْیَس َل ا َل َأْلِن َم ال َتْس اِلٍح َف ُر َص َقاَل َیا ُنوُح ِإنَُّھ َلْیَس ِمْن َأْھِلَك ِإنَُّھ َعَمٌل َغْی
  ].٣٠[} ِعْلٌم ِإنِّي َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِھِلیَن

َن   َقاَل َربِّ { ْن ِم ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسَأَلَك َما َلْیَس ِلي ِبِھ ِعْلٌم َوِإالَّ َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِني َأُك
  ].٣١[} اْلَخاِسِریَن

فع   بحانھ وش ا اهللا س افع، دع ل داع ش اء اهللا   : وك فاعتھ إال بقض اؤه وش ون دع ال یك ف
ة األسبا       دعاء من جمل ب ال ذي یجی درھا اهللا سبحانھ    وقدره ومشیئتھ، فھو ال ي ق ب الت

  .وتعالى
د ومحو األسباب أن        : وإذا كان كذلك ي التوحی ة شرك ف فااللتفات إلى األسباب بالكلی

  .تكون أسباًبا نقص في العقل
ھ      ون توكل ب أن یك د یج ل العب رع، ب ي الش دح ف ة ق باب بالكلی ن األس راض ع واإلع

ھ من األسباب من دعاء       ودعاؤه وسؤالھ ورغبتھ إلى اهللا سبحانھ وتعالى واهللا ی در ل ق
  .الخلق وغیرھم ما شاء

ي         دعو ف داعي دون الم ان ال ھ، وإن ك دعو ل داعي، والم ھ ال ع ب ر، ینتف دعاء للغی فال
  .الدرجة والمنزلة

  .فدعاء المؤمن ألخیھ ینتفع بھ الداعي والمدعو لھ
ى          اونین عل ان ھو وأخوه متع ذلك ك ا ب ا جمیع د انتفاعھم  فمن قال لغیره أدع لي وقص

ر         . البر والتقوى ره بب أمر غی ة من ی ا، بمنزل ا ینفعھم ھ بم فھو نبھ المسئول وأشار علی
ھ     ا إلی ھ دع ھ لكون د  . وتقوى، فیثاب المأمور على فعلھ، واآلمر أیضا یثاب مثل ثواب وق

ال   ھ ق لم أن ھ وس لى اهللا علی ھ ص ت عن ب  : "ثب ر الغی ھ بظھ لم ألخی رء المس وة الم دع
" كلما دعا ألخیھ قال الملك الموكل بھ آمین ولك بمثلمستجابة، عند رأسھ ملك موكل 

]٣٢.[  
وعند النظر في نصوص الشرع الواردة في شفاعة النبي صلى اهللا علیھ وسلم نجد أن 

  .ھناك شفاعة أخرویة لھ في یوم القیامة، وشفاعة دنیویة في حیاتھ
لم یشفع   فقد أجمع المسلمون على أن النبي صلى اهللا علی  : أما الشفاعة األخرویة ھ وس

  . للخلق یوم القیامة بعد أن یسألھ الناس ذلك، وبعد أن یأذن اهللا لھ في الشفاعة



یھم            حابة رضوان اهللا عل ھ الص ق علی ا اتف ى م ون عل ثم إن أھل السنة والجماعة متفق
ائر من           لم یشفع ألھل الكب ھ وس ھ صلى اهللا علی أجمعین، واستفاضت بھ السنن من أن

  .قأمتھ ویشفع لعموم الخل
ا    فاعات فیھ د، وش ا أح ركھ فیھ ا ال یش تص بھ فاعات یخ لم ش ھ وس لى اهللا علی ھ ص فل
ھ صلى        ره، فإن ا لغی ا أفضل مم وغیره من األنبیاء والصالحین سواء، ولكن ما لھ فیھ
اهللا علیھ وسلم أفضل الخلق وأكرمھم على ربھ عز وجل، ولھ من الفضائل التي میزه 

ن ذل    ین وم ائر النبی ى س ا عل ون    اهللا بھ ھ األول ھ ب ذي یغبط ود ال ام المحم ك المق
ي    ددة، وف واآلخرون، وأحادیث الشفاعة كثیرة متواترة منھا في الصحیح أحادیث متع

  .السنن والمسانید مما یكثر عدده
  ، فقد أجمع أھل العلم على أن)التي كانت في حیاتھ(أما الشفاعة الدنیویة 

ث    . اتھ بحضرتھالصحابة كانوا یستشفعون بھ ویتوسلون بھ في حی ي أحادی ت ف كما ثب
اس         دعو للمستشفع والن ان ی ھ ك ھ، فإن دعاء من االستسقاء، وھذا االستشفاع ھو طلب لل
ى      دبوا عل ا أج یدعون معھ، كما جاء في الحدیث الثابت في االستسقاء أن المسلمین لم

ل، یا رسول اهللا ھلكت األموا: عھد النبي صلى اهللا علیھ وسلم دخل علیھ أعرابي فقال
ال    . وانقطعت السبل، فادع اهللا یغیثنا ھ وق لم یدی ھ وس م  : "فرفع النبي صلى اهللا علی اللھ

  ].٣٣" [أغثنا اللھم أغثنا اللھم أغثنا
ھ           فاع بدعائ و استش لم ھ ھ وس لى اهللا علی النبي ص فاع ب ى االستش ین أن معن ذا یب فھ

علیھ وسلم فعمر  وھذا ما فھمھ الصحابة وعملوا بھ بعد وفاة النبي صلى اهللا. وشفاعتھ
ال      ب وق د المطل ن عب دبنا نتوسل      "بن الخطاب استسقى بالعباس ب ا إذا أج ا كن م إن اللھ
قنا      ا فاس م نبین ك بع ي     ]. ٣٤" [إلیك بنبینا فتسقینا، وإنا نتوسل إلی ن أب ة ب ذلك معاوی وك

اللھم : "فقال] ٣٥[استسقى بیزید بن األسود الجرشي  -لما أجدب الناس بالشام-سفیان 
ى     "ستشفع ونتوسل بخیارنا، یا یزید ارفع یدیك إنا ن اس حت ا الن فرفع یدیھ ودعا، ودع

  ].٣٦" [سقوا
لم     ھ وس فھم لم یستسقوا ولم یتوسلوا ولم یستشفعوا في ھذه الحال بالنبي صلى اهللا علی

  .ال عند قبره وال غیر قبره، بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكیزید
ذر     ا تع ك لم انوا        فجعلوا ھذا بدال عن ذل ذي ك ى الوجھ المشروع ال ھ عل لوا ب أن یتوس

  .یفعلونھ
ي    وقد كان من الممكن أن یأتوا إلى قبره فیتوسلوا ویستشفعوا بھ ویقولوا في دعائھم ف
ى اهللا عز             المخلوق عل م ب ي تتضمن القس اظ الت ك من األلف الصحراء بالجاه ونحو ذل

ك    وجل أو السؤال بھ، فیقولون نسألك أو نقسم علیك أو نستش ك أو نستشفع بنبی فع علی
  .أو جاه نبیك، ونحو ذلك مما یفعلھ بعض الناس

رھن     د ویب ذا یؤك ولكنھم لم ینقل عنھم أنھم توسلوا أو استشفعوا بمثل ھذه العبارات فھ
على أن التوسل بالذات في حضور الشخص أو مغیبة أو بعد موتھ أمر لم یشرعھ لھم 

  .الشارع ولم یكن معروفا عندھم
   

  الكالم على مسألة االستغاثة: الثالث المطلب



دة : االستغاثة: " قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة . طلب اإلغاثة والتخلیص من الكربة والش
ھ أن ینصر            ب من ھ، فیطل ھ یجوز أن یستغاث ب ي حیات لم ف ھ وس والنبي صلى اهللا علی
ن        دین ع ي ال رى، ویقض ص األس آن، ویخل قى الظم ائع، ویس م الج وم، ویطع المظل

  .دین، ویبین الدین، ویزیح شبھات المعارضین ویجب السائلین ونحو ذلكالم
ر    ى الب ومعلوم أن نبینا صلى اهللا علیھ وسلم أفضل الناس عمًال، وأعظمھم حرًصا عل
ر من       والتقوى، بل كل خیر في الوجود فھو معین علیھ بل لھ مثل أجر كل عامل خی

ھ من        من دعا إلى ال"أمتھ فإنھ ھو الذي دعا إلى ذلك  ل أجور من تبع ھ مث ان ل ھدى ك
  ].٣٨]  [٣٧" [غیر أن یتقص من أجورھم شیئا

ھ    اس ب واستغاثة الصحابة بھ في القحط، إنما بھ استغاثوا بھ لیدعو لھم كما یستغیث الن
  .یوم القیامة لیشفع لھم

ھ      وع من یس بممن ھ ل در علی ا یق ھ بم د أو لیعین دعو للعب المخلوق لی ا . واالستغاثة ب وإنم
ان    المم یما إذا ك ھ والس ى اهللا ب م عل ھ، وأن یقس در علی ا ال یق ھ فیم تغاث ب وع أن یس ن

در       ا ال یق ا، وال فیم ھ حًی در علی المخلوق میًتا أو غائًبا فال یجوز أن یستغاث بھ فیما یق
  .علیھ

و كالم باطل        ( ھ فھ ي حیات ا ف ة ثبوتھ وأما قول من یقول إن االستغاثة بھ بعد موتھ ثابت
ود           قطعا ألنھ یلزم دود ویع یم الح ى الغزوات ویق ھ أن یخرج إل ب من ك أن یطل من ذل

المریض فاعًال ذلك ببدنھ كما كان یفعل ذلك في حیاتھ فھل یقول ھذا إنسان؟ أو یحتاج 
  ].٣٩" [رد ھذا إلى برھان

ره   فلیس علیھ بعد الموت فعل من األفعال ال واجًبا وال مستحب كما لیس ذلك على غی
ى         من الناس، بل الموت یس عل ق، فل اع الخل اة بإجم ي الحی ت ف ینتھي بھ التكلیف الثاب

  .نبي وال غیره بعد موتھ أن یفعل ما كان یؤمر بھ في حال الحیاة من واجب ومستحب
وال یستطع أحد أن ینقل عن أحد من الصحابة وال من السلف أنھم بعد موتھ طلبوا منھ 

ره و     قوا بقب ة وال استس ًة وال نصًرا وال إعان ون     إغاث انوا یطلب ا ك ھ كم ال استنصروا ب
  ].٤٠" [ذلك منھ في حیاتھ

ا              لم فیھ ھ وس النبي صلى اهللا علی دم أن االستغاثة ب م من كالم شیخ اإلسالم المتق ویفھ
  :فھناك استغاثة جائزة مشروعة وھي. تفصیل

  . إما بالطلب منھ في حیاتھ فیما یقدر علیھ وھذه لم ینازع فیھا أحد -١
ب م  -٢ ا بالطل ھ       وإم ت علی ا دل ذه م م وھ فع لھ ة أن یش وم القیام ات ی ي عرص ھ ف ن

  .النصوص الثابتة
  :وھناك استغاثة غیر مشروعة بل ھي شركیة وھي عائدة إلى شیئین

  .االستغاثة بھ بعد موتھ -١
  .أن یطلب منھ ما ال یقدر علیھ -٢

  .وكال األمرین یجتمعان فیمن استغاث بھ بعد موتھ
المبتدعة فھو یرید بھا أحد أمرین إما أن یطلب اإلغاثة من  ومن تلفظ بھذه العبارة من 

و        ذا ھ ى تحصیلھا وھ درة عل الرسول نفسھ العتقاده أن لھ تصرفا في ھذه األمور وق
  . اعتقاد كثیر من العوام وھو ما یدل علیھ استعمال الكلمة في لغة العرب



ب من اهللا بواسطة الرسول      ھ    وإما أن یكون مراده بھذه العبارة الطل ھ متوسل ب أي أن
  .إلى اهللا تعالى وھذا المعني یأباه استعمال العرب لھذه اللفظة

د    : "قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة ي االستغاثة فق ومن ظن أن الباب في التوسل كالباب ف
  .أخطأ فالمستغاث بھ ھو المسئول

  ].٤١[وأما المتوسل بھ فھو الذي یتسبب بھ إلى المسئول 
  .ؤال بالشخص واالسغاثة بھوالفرق واضح بین الس(

ة المرض وسببھ     وأرید أن ُأعرف من أین دخل اللبس على ھؤالء الجھال، فإن معرف
م    ة، ل ت باطل االت وإن كان باب المق رف أس م یع ن ل ھ، وم ھ وعالج ى مداوات ین عل یع
یتمكن من مداواة أصحابھا، وإزالة شبھاتھم، فوقع لي أن سبب ھذا الضالل واالشتباه  

دیث   علیھم أنھم  ي الح ك      "عرفوا أین یقال سألت اهللا بكذا كما ف أن ل ي أسألك ب م إن اللھ
  ].٤٢" [الحمد ال إلھ إال أنت المنان

  ].٤٣[} ِإْذ َتْسَتِغیُثوَن َربَُّكْم{ورأى أن االستغاثة تتعدى بنفسھا كما یتعد السؤال كقولھ 
  ].٤٤[} َعُدوِِّه َفاْسَتَغاَثُھ الَِّذي ِمْن ِشیَعِتِھ َعَلى الَِّذي ِمْن{وقولھ 

  .فظنوا أن قول القائل استغثت بفالن كقولھ، سألت بفالن
ول   ارة یق ول أسألك       : والمتوسل إلى اهللا بغائب أو میت ت ارة یق الن، وت ك بف أتوسل إلی

  .بفالن
الن         ك بف الن، أو أستغیث إلی ول أستغیثك بف ا أن یق ظ االستغاثة فإم ك بلف ل ذل إذا قی . ف

  .لین لیس من كالم العربومعلوم أن كال ھذین القو
ي یكون           ھ الت ي استغثت ب اء ف ین الب وا ب م یفرق وأصل الشبھة على ھذا التقدیر، أنھم ل

  .المضاف بھا مستغاثا مدعًوا مسؤًال مطلوًبا منھ
القلم   ت ب . فإذا قیل توسلت بھ، أو سألت بھ، أو توجھت بھ فھي االستغاثة كما تقول كتب

ھ من الغوث،     وھم یقولون استغیثھ بھ من اإلغاث ة كما یقولون استغثت اهللا واستغثت ب
  . فاهللا في كال الموضعین مسؤول مطلوب منھ

  . وإذا قالوا لمخلوق استغثتھ واستغثت بھ من الغوث كان المخلوق مسؤًال مطلوًبا منھ
  . وأما إذا قالوا استغثت بھ من اإلغاثة فقد یكون مسؤًال وقد ال یكون مسؤًال

  . ستنصرت بھ، فإن المستنصر یكون مسؤًال مطلوًباوكذلك استنصرتھ، وا
د ال یكون مسؤالً    اب     . وأما المستنصر بھ فقد یكون مسؤًال وق ي الكت ظ االستغاثة ف فلف

  . والسنة وكالم العرب إنما ھو مستعمل بمعنى الطلب من المستغاث بھ
ى        : وقول القائل ة ال بمعن ھ اإلغاث ت من ى طلب ھ بمعن توسلت  استغثت فالنا واستغثت ب

  .بھ
  ].٤٥" [فال یجوز لإلنسان االستغاثة بغیر اهللا فیما ال یقدر علیھ إال اهللا

ب       ا كالطل ھ میًت ب من ى أن الطل فإذا كان معنى االستغاثة ھو الطلب منھ، فما الدلیل عل
  .منھ حًیا

اء والصالحین        وتى من األنبی ى أن سؤال الم وال یمكن ألحد أن یذكر دلیال شرعًیا عل
ب  . وعوغیرھم مشر بل األدلة على تحریم ذلك كثیرة جًدا، فھذه االستغاثة وتوجھ القل

ھ    ن أمت د م رعھا ألح م یش لمین ل ى المس ورة عل ة محظ ؤال واإلناب ئول بالس ى المس إل
  .رسول رب العالمین



ات      : "قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة ره من المحرم ان أو غی ا ك سؤال المیت والغائب نبًی
مسلمین لم یأمر اهللا بھ وال رسولھ وال فعلھ أحد من الصحابة وال المنكرة باتفاق أئمة ال

  . التابعین لھم بإحسان، ال استحبھ أحد من أئمة المسلمین
وھذا مما یعلم باالضطرار من المسلمین أن أحدا منھم ما كان یقول إذا نزلت بھ نازلة 

ول   أو عرضت لھ حاجة لمیت یا سیدي  فالن أنا في حسبك أو اقضي حاجتي،  ا یق كم
  . بعض ھؤالء المشركین، لمن یدعونھم من الموتى والغائبین

ھ       د موت لم بع ھ وس وال أحد من الصحابة رضي اهللا عنھم استغاث بالنبي صلى اهللا علی
ك        ون تل انوا یقف د ك ا، وق دوا عنھ ورھم، وال إذا بع د قب اء ال عن ن األنبی ره م وال بغی

ال ویشتد البأس بھم ویظنون الظنون ومع المواقف العظام في مقابلة المشركین في القت
ى اهللا         وق عل وقین وال أقسموا بمخل ره من المخل ي وال غی ھذا لم یستغث أحد منھم بنب
اء وال الصالة    أصال وال كانوا یقصدون الدعاء عند قبور األنبیاء وال قبور غیر األنبی

  . عندھا
ي         ر النب د قب وم الرجل عن ره أن یق ك وغی اء كمال لم     وقد كره العلم ھ وس صلى اهللا علی

  .یدعو لنفسھ وذكروا أن ھذا من البدع التي لم یفعلھا السلف
الن       : وأما ما یروى عن بعضھم أنھ قال ول بعضھم ف اق المجرب، وق الن التری قبر ف

: إذا كانت لك حاجة فاستغث بي، أو قال: یدعى عند قبره، وقول بعض الشیوخ لمریده
  .قد وقع فیھ كثیر من المتأخرین وأتباعھماستغث عند قبري، ونحو ذلك فإن ھذا 

یظن     ھ ف ض حاجت وكثیر من ھؤالء إذا استغاث بالشیخ رأى صورتھ، وربما قضى بع
ھ             زداد ب ھ فی ذا من كرامات ى صورتھ، وأن ھ ك تصور عل ھ مل أنھ الشیخ نفسھ، أو أن

ان، ح    اد األوث ث  شركا وفیھ مغاالة، وال یعلم أنا ھذا من جنس ما تفعلھ الشیاطین بعب ی
ض           م بع ي لھ ة وتقض ور الغائب بعض األم اطبھم ب دھا وتخ ن تعب ا لم راءى أحیان تت

  .الطلبات
  . لكن ھذه األمور كلھا محدثة في اإلسالم بعد القرون الثالثة المفضلة

ي اإلسالم والسفر           ة ف ي تسمى المشاھد محدث ور الت ى القب وكذلك المساجد المبنیة عل
ذلك في القرون الثالثة المفضلة، بل ثبت في  إلیھا محدث في اإلسالم لم یكن شيء من
ال  لم ق ھ وس لى اهللا علی ھ ص حیح عن ور  : "الص ذوا قب ارى اتخ ود والنص ن اهللا الیھ لع

ره     : "یحذر ما فعالوا قالت عائشة رضي اهللا عنھا" أنبیائھم مساجد رز قب ك ألب وال ذل ل
  ].٤٦" [ولكن كره أن یتخذ مسجًدا

إن من كان قبلكم كانوا یتخذون "ن یموت بخمس وثبت في الصحیح عنھ أنھ قال قبل أ
  ].٤٧" [القبور مساجد أال فال تتخذوا ا القبور مساجد، فإني أنھاكم عن ذلك

اللھم إنا كنا : "ولما أجدبوا في خالفة عمر رضي اهللا عنھ استسقى عمر بالعباس وقال
  ].٤٨" [إذا أجدبنا نتوسل إلیك نبینا، وإنا نتوسل إلیك بعم نبینا فاسقنا

انوا             ا ك اس كم لوا بالعب ل توس ب، ب ت وال غائ لوا بمی ور، وال توس ى القب ذھبوا إل فلم ی
ع              ام م ھ كاإلم ھ توسلھم بدعائ ان توسلھم ب لم، وك ھ وس النبي صلى اهللا علی یتوسلون ب

  .المأموم، وھذا تعذر بموتھ



ه فالن اللھم إني أسألك بفالن أو بجا: فأما قول القائل عند میت من األنبیاء والصالحین
أو بحرمة فالن، فھذا لم ینقل عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم وال عن الصحابة وال عن 

  .التابعین، وقد نص غیر واحد من العلماء أنھ ال یجوز
ي اهللا           ي حسبك وسل ل ا ف ك وأن ك، وأستجیر ب فكیف یقول القائل للمیت أنا أستغیث ب

أثیرا،   ونحو ذلك، فتبین أن ھذا لیس من األسباب المشروعة  ھ ت ولو قدر أنَّ لما یفعلون
ى         ة عل دتھ راجح ل مفس الح ب أثیر ص ھ ت روعة، وال ل باب المش ن األس و م یس ھ فل
ب    مصلحتھ كأمثالھ من دعاء غیر اهللا تعالى، وذلك أن من الناس الذین یستغیثون بغائ
ھ،             ا كلمت ب، وربم ك الغائ ى صورة ذل ت عل ا كان ھ الشیاطین، وربم ل ل میت من تتمث

ت لھ أحیانا بعض حوائجھ كما تفعل شیاطین األصنام بعبادھا، وھذا مما قد وربما قض
  ]. ٤٩" [جرى لغیر واحد فینبغي أن یعرف ھذا

  : وسؤال الخلق ھو في األصل محرم ألن فیھ أنواع الظلم الثالثة: "وقال أیضا
  .الظلم في حق اهللا بالشرك   -١
  .الظلم للمسؤول، فإن فیھ إیذاء لھ   -٢
  .م اإلنسان نفسھ لما فیھ من تعبیدھا لغیر اهللاوظل   -٣

ب   وقد ألح من ذلك من سؤال الحي ما دل الشرع على إباحتھ وأما سؤال المیت والغائ
  .فلم یأذن اهللا بھ قط

ھ        ة إلی ھ والرغب ل علی ده والتوك ادة اهللا وح ن عب ول م ھ الرس ر ب ا أم دل عم ن ع وم
ذي ین        ر ال ان والخی ن اإلحس ھ م ر ب ا أم ھ فیم ن      وطاعت ره م م وغی و وھ ھ ھ ع ب تف

المخلوقین، فإن العبد كلما عمل بما أمرت بھ الرسل كان لھم مثل أجره وحصل لھ ھو 
  .من الخیر من إجابة دعائھ ونفعھ وغیر ذلك

ھ      أمر ب م ت ا ل فمن عدل عن ھذه الرحمة والخیر وسعادة الدنیا واآلخرة إلى أن یفعل م
م في مماتھم ومغیبھم وغیر ذلك كان مثلھ الرسل بل اتخذھم أربابا یسألھم ویستغیث بھ

م  ال لھ یح ق إن المس ارى ف ل النص مْ {: مث ي َوَربَُّك َھ َربِّ ُدوا اللَّ ال ] ٥٠[} ْعُب ي {وق ِإنِّ
  ].٥١[} َرُسوُل اللَِّھ ِإَلْیُكْم ُمَصدِّقًا ِلَما َبْیَن َیَديَّ ِمَن التَّْوَراِة

دین   ل اهللا موح ین لرس انوا مطع ره ك وا أم و امتثل ن اهللا  فل عادة م ذلك الس الوا ب هللا، ون
  .تعالى في الدنیا واآلخرة

ذبوا بالرسول         م، وك ین من دون اهللا، یستغیثون بھ ھ إلھ ولكنھم غلوا فیھ واتخذوه وأم
الذي بشر بھ، وحرفوا التوراة التي صدق بھا، فظنوا في ذلك أنھم معظمون للمسیح،   

  ].٥٢" [وكان ھذا من جھلھم وضاللھم
ھ      :فخالصة القول ھ وسؤالھ واالستغاثة ب إن دعاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم بعد موت

وغیر ذلك مما یفعل عند قبره أو بعیًدا عنھ ھو من الدین الذي لم یشرعھ اهللا في كتابھ 
م         ابعین لھ حابة والت د من الص ھ أح لم وال فعل أو على لسان رسولھ صلى اهللا علیھ وس

  ].٥٣[مین بإحسان وال أمر بھ إمام من أئمة المسل
وأما ما یحتج بھ أھل البدع الذین یفعلون مثل ھذه األمور ویدعون الناس إلیھا فشبھھم 

  :ال تخرج عن أحد األمور التالیة
إما آیات وأحادیث صحیحة یتأولونھا ویتعسفون في تفسیرھا حتى توافق ما جاءوا  -١

  . بھ من الباطل مع أنھ لیس فیھات داللة على ما یزعمون ویدعون



وإما أحادیث واھیة أو موضوعة ال یحتج بھا وال یعتمد علیھا بل ھي مخالفة ألھم  -٢
  .قواعد ھذا الدین المبنیة على اآلیات واألحادیث الثابتة الصحیحة

ا    دعھھم، إم وھذا الصنف ھو أغلب بضاعتھم، بل وأكثر ما یستدلون بھ عند عرض ب
ذا       أن ھ م ب ث، أو لعلمھ ذه األحادی ا یسھل       جھال منھم بحكم ھ ة ھو مم وع من األدل الن

ترویج باطلھـم عند العوام الذین ال یستطیعون أن یمیزوا لون الصحیح والضعیف من 
  .األحادیث

اس          -٣ وس الن ي نف م ف ذین لھ دین ال ذا ال ة ھ وإما بحكایات مكذوبة منسوبة لبعض أئم
  .منزلة ومكانة

ولین وھي م      ا اشتھر   وتلك الحكایات مرویة بأسانید مظلمة عن رجال مجھ ردودة بم
ذھم بأسانید          ق تالمی ت عن طری بھم أو روی ي كت عن أولئك األئمة من أقوال ذكرت ف

  .صحیحة تؤكد زیف تلك، الحكایات المنسوبة إلیھم وتبرھن على بطالنھا
ھ،          -٤ یس الشیاطین علی ذب صاحبھا أو تلب ا ك رین إم د أم أو بمنامات ال تخلو من أح

  . اعد ھذا الدین وأصولھویشھد لھذا ویؤكده مخالفتھا لقو
  .ویا سبحان اهللا كیف یتصور أن یترك ا، وسلم شرع اهللا من أجل أحالم ومنامات

ل شرعي،         -٥ دعى دلی ول وی ا یق ھ فیم یس مع أو أقوال من تكلم في الدین بال علم، ول
  .ویجادل في اهللا بغیر علم وال ھدى وال كتاب منیر

ذوق ھي أوھ      -٦ رأي وال ة ال ى     أو بحجج ھي من جھ وت وال یخف وت العنكب ن من بی
حاب       ة وأص ى الجھل ولھ إال عل دین وأص ذا ال د ھ ا لقواع ادھا ومخالفتھ عفھا وفس ض

  .الھوى أتباع كل ناعق الذین لم یستضیئوا بنور العلم
ة     ن تیمی الم اب یخ اإلس ال ش ارى      : "ق ركین والنص باه المش الل أش ك الض ا أولئ وأم

ا أن      إما أحادیث ضعیفة أو موضوعة، أ  : فعمدتھم ھ إم والت عمن ال یحتج بقول و منق
ر      ل غی ن قائ دق ع ر مص ل غی ي نق ھ إذ ھ ا من ون غلط ا أن یك ھ وإم ذبا علی ون ك یك
وا         ھ وسلم حرف ن الرسول صلى اهللا علی ت ع ا ثب يء مم معصوم، وإن اعتصموا بش

  ].٥٤" [الكلم عن مواضعھ وتمسكوا بمتشابھھ وتركوا محكمھ كما یفعل النصارى
تسع لعرض تلك الشبھ والرد علیھا، فمن أراد االستزادة في ھذا الشأن والمقام ھنا ال ی

  ].٥٥[فعلیھ بمظان ذلك في كتب علماء السلف 
   
   

  حكم ما یفعل عند حجرتھ التي دفن فیھا من األمور المبتدعة: المبحث الثالث
ھ        ى حجرت جود إل تغاثة والس ل واالس فاعة والتوس تغفار والش ؤالھ االس ك س ن ذل وم

  . بھا والتمسح بالجدران المحیطة بھا وإلصاق البطن بھا والطواف
ا      م یفعلھ أخرین ول ض المت وجمیع ھذه األمور وما شاكلھا ھي أمور مبتدعة أحدثھا بع

  .أحد من سلف األمة وأئمتھا، بل ھي منھي عنھا
جود للحجرة          ا الس ھ وأم فاع والتوسل ب ھ واستغاثتھ واالستش وقد سبق بیان حكم دعائ

  .فھو محرم أو كفر والطواف بھا
اع       : "قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة ر بإجم ا ھو محرم أو كف ة م وزاد بعض جھال العام

  ].٥٦" [المسلمین كالسجود للحجرة والطواف بھا وأمثال ذلك



فال یجوز ألحد أن یطوف بحجرة النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ولیس في مسجد النبي "
  .فیھ ما یتمسح بھ، وال ما یقبلصلى اهللا علیھ وسلم شيء یطاف بھ، وال 

ا          واف بغیرھ د أن الط ن اعتق ة، وم ھ إال الكعب اف ب ان یط ي األرض مك یس ف ل ل ب
  ].٥٧" [مشروع فھو شر ممن یعتقد جواز الصالة إلى غیر الكعبة

ال    : "وقال أیضا ت المعمور، ف وقد اتفق المسلمون على أنھ ال یشرع الطواف إال بالبی
ر    یجوز الطواف بصخرة بیت ال لم وال غی ھ وس مقدس وال بحجرة النبي صلى اهللا علی

ك ركنین     . ذل ل إال لل الم وال التقبی رع االستس ھ ال یش ى أن لمون عل ق المس ذلك اتف وك
تلم      اني یس ل، والیم تلم ویقب ود یس الحجر األس انیین، ف و    . الیم ل وھ ھ یقب ل إن د قی وق

عیف ب الب   . ض ھ، كجوان تالمھ وال تقبیل رع اس ال یش ك ف ر ذل ا غی ركنین وأم ت، وال ی
الشامیین، ومقام إبراھیم، والصخرة والحجرة النبویة وسائر قبور األنبیاء والصالحین 

]٥٨.[  
ي صلى اهللا      ] ٥٩[فالطواف بغیر الكعبة لم یشرعھ اهللا بحال  جد النب ي مس ل ف وال یفع
وكذا الحال بالنسبة للسجود للحجرة،  ]. ٦٠[علیھ وسلم إال ما یفعل في سائر المساجد 

  .نھي النبي صلى اهللا علیھ وسلم عن السجود لھ في حیاتھ فلقد
ال  جد         : فعن عبد اهللا بن أبي أوفى ق رأى النصارى تس ال الشام ف یمن أو ق اذ ال دم مع ق

لبطارقتھا وأساقفتھا فرأى في نفسھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أحق أن یعظم   
تھا وأساقفتھا فرأیت في نفسي فلما قدم قال یا رسول اهللا رأیت النصارى تسجد لبطارق

جد    : "فقال. أنك أحق أن تعظم رأة أن تس لو كنت آمرا أحذا أن یسجد ألحد ألمرت الم
  .الحدیث... " لزوجھا 

ا  : "وفي روایة اء قبلن ت . فقلت ألي شيء تصنعون ھذا؟ قالوا ھذا كان تحیة األنبی : فقل
  .نحن أحق أن نصنع ھذا بنبینا

ابھم إن اهللا   : "ھ وسلمفقال نبي اهللا صلى اهللا علی وا كت إنھم كذبوا على أنبیائھم كما حرف
  ].٦١" [عز وجل أبدلنا خیًرا من ذلك السالم تحیة أھل الجنة

  أتیت الحیرة فرأیتھم یسجدون لمرزبان لھم : قال] ٦٢[وعن قیس بن سعد 
ت : رسول اهللا أحق أن یسجد لھ، قال: فقلت ي : فأتیت النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقل  إن

  .أتیت الحیرة فرأیتھم یسجدون لمرزبان لھم، فأنت یا رسول اهللا أحق أن نسجد لك
ال " أرأیت لو مررت بقبري أكنت نسجد لھ؟: "قال ت : ق ال . ال: قل و    : "ق وا، ل ال تفعل ف

م   كنت آمًرا أحًدا أن یسجد ألحد ألمرت النساء أن یسجدن ألزواجھن، لما جعل اهللا لھ
  ].٦٣" [علیھن من الحق

لم فتأمل  و مررت    : "وجوب الصحابي عندما قال لھ النبي صلى اهللا علیھ وس ت ل أرأی
ال فالسجود حق هللا تعالى، وما كان حقا خالصا هللا لم یكن : بقبري أكنت تسجد لھ؟ فقال

  ].٦٤" [لغیره فیھ نصیب
جود حق        ره فالس رة وكبی ھ وحقی ھ وجل ونبینا صلى اهللا علیھ وسلم نھى عن الشرك دق

  .خالق السموات واألرض سبحانھ وتعالى للواحد المعبود
یس    ا فل بطن بھ اق ال الحجرة وإلص ة ب دران المحیط ح بالج بة للتمس ال بالنس ذا الح وك

  . شيء من ھذا من الدین الذي بعث اهللا بھ محمًدا صلى اهللا علیھ وسلم باتفاق المسلمین



د              ذا أح م یستحب ھ ھ، ول ھ وجب أن ینھى عن دین وفعل ن ال ذا م د أن ھ ن  ومن اعتق م
م بإحسان       ابعین لھ حابة والت د من الص واب   . األئمة األربعة، وال فعلھ أح واألجر والث

ارع أو        ھ الش ا أوجب ي م الحة ھ ال الص الحة، واألعم ال الص ى األعم ون عل ا یك إنم
ھ              ھ وأجزائ ھ من أسباب الشرك ودواعی ا نھي عن ة م ذه األمور من جمل استحبھ، وھ

لم    ] ٦٥[ ھ وس لى اهللا علی ال ص د ق د   ا: "وق ا یعب ري وثن ل قب م ال تجع ال ] ٦٦" [للھ وق
  ].٦٧" [ال تتخذوا قبري عیدا: "صلى اهللا علیھ وسلم

اق المسلمین،       -أي قبر كان-فالتمسح بالقبر  ھ باتف ھ منھي عن وتقبیلھ وتمریغ الخد علی
ذا               ل ھ ا ب ة وأئمتھ د من سلف األم ذا أح ل ھ م یفع اء؛ ول ور األنبی ولو كان ذلك من قب

  ].٦٨" [شرك
  .كان ھذا حكم من تمسح بالقبر فمن تمسح بالجدران المحیطة من باب أولىفإن 

   
  حكم الحلف بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم: المبحث الرابع

ع  : "قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة تنازع الناس ھل یحلف بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم؟ م
العرش والكر     ة ك ات المعظم ن المخلوق يء م ف بش ھ ال یحل اقھم بأن ة  اتف ي والكعب س

ھ       . والمالئكة د قولی ي أح د ف ة وأحم ي حنیف فذھب جمھور العلماء كمالك والشافعي وأب
ف بشيء         ا ال یحل ین، كم د الیم لم، وال تنعق ھ وس إلى أنھ ال یحلف بالنبي صلى اهللا علی

ت عن    . من المخلوقات، وال تجب الكفارة على من حلف بشيء من ذلك وحنث د ثب فق
  ].٦٩" [من كان حالفا فلیحلف باهللا أو لیصمت: "لم أنھ قالالنبي صلى اهللا علیھ وس

اهللا     : " وفي روایة ف إال ب ال یحل ا ف ال ]. ٧٠" [أال من كان حالف ر    : "وق ف بغی من حل
  ".فقد كفر: "وفي روایة]. ٧١" [اهللا فقد أشرك

ان     : وعن أحمد بن حنبل روایة ھ یجب اإلیم لم ألن أنھ یحلف بالنبي صلى اهللا علیھ وس
ًصا، ویجب ذكره في الشھادتین واألذان فإلیمان بھ اختصاص ال یشركھ فیھ بھ خصو

ى     ي یعل ره  ] ٧٢[غیره، واختار ھذا طائفة من أصحاب اإلمام أحمد كالقاضي أب وغی
  .خصوا ذلك بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم

  . بل ھذا كونھ نبًیا وطرد ذلك في سائر األنبیاء]: ٧٣[وقال ابن عقیل 
ل ینھى         قول ال: والصواب ره، ب ي وال غی وق ال بنب ین بمخل د الیم ھ ال تنعق جمھور وأن

ة      . عن الحلف بھ ي الغای ول ضعیف ف ا ق وإیجاب الكفارة بالحف بمخلوق وإن كان نبًی
ھ ال   . مخالف لألصول والنصوص م أن فالذي علیھ عامة علماء المسلمین سلفھم وخلفھ

وك، وال  یحلف بمخلوق، ال نبي وال غیر نبي، وال ملك من المال ئكة، وال ملك من المل
رھم      . شیخ من الشیوخ د أكث ك نھي تحریم عن ن    . والنھي عن ذل د اهللا ب وروي عن عب

ر       ن عم د اهللا ب اس وعب ن عب د اهللا ب ي من        : مسعود وعب ا أحب إل اهللا كاذًب ف ب ئن أحل ل
ر اهللا صادًقا    ر اهللا شرك، والشرك أ     ] ٧٤[أحلف بغی ف بغی ك ألن الحل تظم من   -وذل

  ].٧٥[الكذب 
   
   

  :حكم االحتفال بمولده وفیھ مطلبان: المبحث الخامس
  حكم فعل المولد: المطلب األول



  :إن من جملة ما نھي النبي صلى اهللا علیھ وسلم أمتھ عنھ، وحذرھم منھ
  .االبتداع في الدین   -١
  .التشبھ بالیھود والنصارى   -٢

  .والمقیم للمولد والمشارك فیھ واقع في المحظورین معا
لم  فإ قامة المولد من األمور المحدثة المبتدعة التي لم یشرعھا النبي صلى اهللا علیھ وس

  .ألمتھ، ولم یفعلھ أصحابھ من بعده بل وال أھل القرون المفضلة
ھ وال رغب          ھ، وال حث علی لم بفعل ھ وس ي صلى اهللا علی فما ظنك بعمل لم یأمرنا النب

  . وحث األمة علیھ ورغبھم فیھ فیھ، وھو المشھود لھ بأنھ ما ترك أمر خیر إال
ة،     لف األم ھ س م یفعل ل ل ك بعم ا ظن انوا    "وم ا لك ا، أو راجًح ًرا محًض ان خی و ك ول

رضوان اهللا علیھم أحق منا بھ، فإنھم كانوا أشد محبة لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
  ].٧٦" [وتعطشا لھ منا، وھم على الخیر أحرص
ول     ا بق رء ھن الى     وما أحسن أن یستشھد الم ھ اهللا تع ك رحم ام مال ي    "اإلم دع ف من ابت

اإلسالم بدعة یراھا حسنة فقد زعم أن محمًدا صلى اهللا علیھ وسلم خان الرسالة، ألن  
ا  ] ٧٧[} اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم{اهللا یقول  وم دیًن " فما لم یكن یومئذ دیًنا، فال یكون الی

]٧٨.[  
ا      قبض رسول اهللا صلى : "وقال أیضا ر واستكمل فإنم ذا األم م ھ اهللا علیھ وسلم وقد ت

  ].٧٩" [ینبغي أن نتبع آثار رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وال نتبع الرأي
اطمیین (الذین یتسمون ] ٨٠[ھذا وإن أصل االحتفال بالمولد یرجع إلى العبیدین  ) بالف

ي د  ل    فھم أول من أحدث ھذه البدعة في األمة وما كانت الموالد تعرف ف ة سالم قب ول
  .ھؤالء

وان       ت عن ار تح ار واآلث واعظ واالعتب اب الم مى كت ط المس اب الخط ي كت اء ف د ج فق
  ...).ذكر األیام التي كان الخلفاء الفاطمیون یتخذونھا أعیاًدا ومواسم (

  :كان للخلفاء في طول السنة أعیاًدا ومواسم: " قال
د ا   لم    رأس السنة، وموسم أول العام، ویوم عاشوراء، ومول ھ وس ي صلى اهللا علی " لنب

]٨١.[  
دع       ن الب ا م اطنیون مع غیرھ فكانت الموالد من اآلثار التي خلفھا ھؤالء العبیدیون الب

  .والمنكرات التي ما أنزل اهللا بھا من سلطان
ذه البدعة            اء ھ ي إحی دوا ف ذین وج دھم المتصوفة، ال قد حمل رایة ھذه البدعة من بع

ا الطقوس التي تعمل أثناء إقامة المولد إال أكبر شاھد متنفًسا لنشر باطلھم وبدعھم، وم
  على حمل الصوفیة لرایة ھذه البدعة

وھم ورقصھم وطقوسھم وشطحھم        فقد وجدوا في ھذه البدعة مرتًعا خصًبا لنشر غل
َفَوْیٌل َلُھْم ِممَّا َكَتَبْت {وذلك تحت ستار ما یدعونھ من محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

  ].٨٢[} َوَوْیٌل َلُھْم ِممَّا َیْكِسُبوَن َأْیِدیِھْم
وقد كان أول تأكد رسمي نالھ المتصوفة إلحیاء ھذه البدعة على ید الملك المظفر ملك 
ھ     ل فی ار، ویعم إربل، الذي كان یحتفل بالمولد احتفاال ھائًال ینفق فیھ ثالثمائة ألف دین

  ].٨٣[للصوفیة سماًعا من الظھر إلى الفجر، ویرقص بنفسھ معھم 



أھا        ة أنش بك ببدع ذا وحس ا ھ ى زمانن ة إل ذه البدع االت بھ ذه االحتف تمرت ھ د اس وف
دھم متصوفة ضالون        ا من بع رات، وتوالھ مالحدة باطنیون معروفون بالبدع والمنك

  .مضلون لم یتركوا شیئا من باطلھم وبدعھم إال وأدخلوه فیما یسمى بالمولد النبوي
ھذا األمر فھم یجمعھم مشرب واحد إذ الكل یزعم وال عجب في اتفاق الطائفتین على 

  .أن الشریعة لھا ظاھر وباطن
رآن    ي الق فمما ال شك فیھ أن فعل ما یسمى بالمولد بدعة من البدع التي ال أساس لھا ف
وال في السنة وال في عمل السلف الصالح وھي باإلضافة إلى ذلك ال تحقق المراد من 

ي  حب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ف تحقیق محبتھ وتعظیمھ كما سبق وأن بینا، ھو ف
متابعتھ وطاعتھ واتباع أمره وإحیاء سنتھ باطنا وظاھرا ونشر ما بعث بھ والجھاد في 
ذلك بالقلب والید واللسان، فھذه ھي طریقة السابقین األولین من المھاجرین واألنصار 

  .والذین اتبعوھم بإحسان
ذلك من        ویضاف إلى كون فعل ھذا األمر من ا ھ ك ا فی ا م لبدع التي نھى الشارع عنھ

وم       ل بی إن النصارى تحتف مضاھاة ومشابھة للنصارى في میالد عیسى علیھ السالم ف
ات       اب المحرم ام وارتك مولد عیسى ویتخذونھ عیدا وذلك بإیقاد الشموع وصنع الطع
ائح،       ازل والقب ك من المھ ر ذل وفعل الموبقات من شرب للخمور وفعل الفواحش وغی

د    ل المول ان أھل الصلیب    "وفي ھذا یقول بعضھم معلال مشروعیة االحتفال بفع إذا ك
  ].٨٤" [اتخذوا لیلة مولد نبیھم عیًدا أكبر فأھل اإلسالم أولى بالتكریم وأجدر

ود       ابھة الیھ ن مش لم م ھ وس لى اهللا علی ي ص ذیر النب ى تح ل أو تناس ذا القائ ى ھ ونس
ھ    ال   والنصارى فقد ثبت عنھ صلى اهللا علی ھ ق لم أن بلكم      : "وس ان ق بعن سنن من ك لتت

  ].٨٥" [شبًرا شبرا وذراًعا ذراًعا حتى لو دخلوا حجر ضب تبعتموھم
  یا رسول اهللا الیھود والنصارى؟: قلنا
  .أي فمن ھم غیر أولئك] ٨٦" [فمن: "قال

   
  بیان ما یفعل في الموالد من الغلو والمنكرات: المطلب الثاني

لصوفیة من المولد ستارا لترویج باطلھم ونشر بدعتھم عند لقد اتخذ أصحاب الطرق ا
  .الجھلة من عوام الناس

ذكر      تفالت، وب ذه االح ل ھ ون مث لم یقیم ھ وس ول صلى اهللا علی ة الرس م محب م باس فھ
رى            ي الغشاوة فی ر الباطل وتنجل ا یظھ ا، ولكن سرعان م شيء من سیرتھ یفتتحونھ

ھ   صاحب البصیرة ألواًنا وأشكاًال من الغلو  تلفظ ب والبدع المنكرة تظھر من خالل ما ی
ذلك الوجھ      ة ب ال، مبدی من أقوال، وما ینشد فیھ من أشعار، وما یقام من حركات وأفع

  . الحقیقي والھدف الرئیسي من إقامة مثل ھذه الموالد
دا     ل مول ذه األباطی ومن عجیب حال ھؤالء أنھم سموا كل اجتماعاتھم التي تقام فیھا ھ

میة  ع أن التس وا أن رواج      م م عرف ا ذاك إال أنھ الق، وم ذا اإلط ى ھ اعدھم عل ال تس
ل      اع ك افیش األبصار إتب باطلھم ال یتحقق إال تحت ھدا الستار لیروج أمرھم على خف

  .ناعق
ي     -وما أكثرھا-فمن البدع والمنكرات التي تقام في ھذه الموالد  و ف ن الغل ما یحصل م
ن خ   ك م لم وذل ھ وس لى اهللا علی ي ص ق النب م  ح ا اس ون علیھ ي یطلق ائد الت الل القص



ھ            خص الرسول صلى اهللا علی ي ش و ف اظ الغل ن ألف وا م ي ال تخل المدائح النبویة، والت
  . وسلم والتجاوز عما حدده الشارع مما یلیق بمقامھ الكریم من اإلجالل والتقدیر

تغاثة،    فاع واالس ل واالستش ارات التوس وفة بعب دھا مرص ائد یج ك القص ل لتل  فالمتأم
ھ أول        ون وجعل ذا الك ي ھ رف ف و المتص لم ھ ھ وس لى اهللا علی ي ص ل النب وجع
الموجودات والقطب الذي تدور علیھ األفالك، وجعلھ الغایة التي من أجلھا ھذا الكون 

  .إلى غیر ذلك االفتراءات واألباطیل التي شحنت بھا تلك القصائد
ر الغلو التي یتردد في تمثل جانبا من مظاھ] ٨٧[وھذه مقتطفات من بردة البوصیري 
  :عبارات ما یسمونھ بالمدائح النبویة
  لواله لم تخرج الدنیا إلى العدم  وكیف تدعو إلى الدنیا ضرورة من

  واحكم بما شئت مدحا فیھ واحتكم  دع ما ادعتھ النصارى في نبیھم
  فإنما اتصلت من نوره بھم  وكل آي أتى الرسل الكرام بھا

  فا من البحر أو رشفا من الدیمغر  وكلھم من رسول اهللا ملتمس
  طوبى لمنتشق منھ وملتئم  ال طیب یعدل تربا ضم أعظمھ

  من قلبھ نسبة مبرورة القسم  أقسمت بالقمر المنشق أن لھ
  إال ونلت جوارا منھ لم یضم  ما سامني الدھر ضیما واستجرت بھ

  إال استلمت الندى من خیر مستلم  وال التمست غني الدارین من یده
  سعیا وفوق متون األینق الرسم  یمم العافون ساحتھ یا خیر من

  ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم  خدمتھ بمدیح استقیل بھ
  من النبي وال حبلى بمنصرم  إن آت ذنبا فما عھدي بمنتقض

  محمدا وھو أوفى الخلق بالذم  فإن لي ذمة منھ بتسمیتى
  فضال وإال فقل یا زلة القدم  إن لم تكن في معادى آخذا بیدي
  أو یرجع الجار منھ غیر محترم  حاشاه أن یحرم الراجي مكارمھ

  وجدتھ لخالصي خیر ملتزم  ومنذ ألزمت أفكاري مدائحھ
  إن الحیا ینبت األزھار في األكم  ولن یفوت الغني منھ یدا تربت
  سواك عند حدوث الحادث العمم  یا أكرم الخلق مالي من ألوذ بھ

  م تجلى باسم منتقمإذا الكری  ولن یضیق رسول اهللا جاھك بي
  ].٨٨[ومن علومك علم اللوح والقلم   فإن من جودك الدنیا وضرتھا

ل    فتأمل ھذه األبیات وما فیھا من غلو وإطراء ومظاھر شركیة تجاوز فیھا الشاعر ك
  .الحدود

ا              ة وجودھ دنیا وعل ق ال ي خل ة ف و الغای ھ الصالة والسالم ھ ل الرسول علی حیث جع
و ی " ھ فھ ة اإلل ھ بمنزل الذ    وجعل و الم رات وھ ل العث ذنوب ویقی ر ال ر ویغف ي ویفق غن

د               ھ بی ى أن جعل تصریف الكون كل ر إل ھ األم ل انتھى ب دنیا واآلخر ب ي ال والملجأ ف
  ].٨٩" [رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  :فماذا أبقى للخالق عز وجل وخاصة عند قولھ
  ومن علومك علم اللوح والقلم  فإن من جودك الدنیا وضرتھا

ھ    فإذ" ض علوم ا كانت الدنیا وضرتھا من جود الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ومن بع
  ].٩٠" [للتبغیض، فماذا للخالق جل وعال" من"علم اللوح والقلم، ألن 



  .فھذا ھو بعینھ الغلو واإلطراء الذي حذر النبي صلى اهللا علیھ وسلم أمتھ منھ
دائح    وباإلضافة إلى ألفاظ الشرك وعبارات الغلو التي تحملھا إن  "جل القصائد والم ف

ركیة      ات الش رة والكلم الت المنك اظ التوس ل ألف دعوات تحم تم ب ا یخ ادة م ال ع االحتف
ى        ي نھ ة الت ب التوسالت الباطل ي ح الة ف رین عوام أو غ ة، ألن جل الحاض المحرم

  ].٩١" [عنھا الشارع
ذه الموا     لم یحضر ھ ھ وس ا   أضف إلى ذلك ما یدعونھ من أن النبي صلى اهللا علی د إم ل

بجسده كما یدعیھ بعضھم أو بروحھ كما یدعیھ البعض اآلخر منھم، وسوف أتعرض   
  .لھذه النقطة في المبحث القادم بإذن اهللا

  . ھذا فیما یتعلق بما یحصل في ھذه الموالد من غلو في حق صلى اهللا علیھ وسلم
دع أخرى               رات وب د من منك ض الموال ي بع د یحصل ف ا ق ر م ذا األم ى ھ ویضاف إل

  ].٩٢[كالرقص الصوفي، والذكر البدعي، وضرب الدفوف، والتزمیر بالمزامیر 
وقد یحصل فیھا اختالط الرجال بالنساء وشيء من الفجور وشرب الخمور ولكن ال    

  ].٩٣[یطرد ال في كل البالد وال في كل الموالد  
  .فنعوذ باهللا من حال أھل الزیغ والضالل

  ي مجالس المحتفلین ورؤیتھ بالعین الباصرةحكم القول بحضوره ف: المبحث السادس
ھ      ي صلى اهللا علی إن من یتأمل في كالم الصوفیة فیما یتعلق بشأن غلوھم في حق النب
رة     روب ومغف ریج الك ب تف تغاثة وطل فاع واالس ل واالستش ك التوس ي ذل ا ف لم بم وس

ى دعوى     وم عل أن  الذنوب وغیر ذلك مما تقدم اإلشارة إلیھ یجد أن محور دعواھم یق
وأنھ یتصرف ویسیر حیث شاء  ] ٩٤[النبي صلى اهللا علیھ وسلم حي بجسده وروحھ 

ھ   في أقطار األرض وفي الملكوت، وھو بھیئتھ التي، كان علیھا قبل وفاتھ لم یتبدل من
ة       ت المالئك ي بب ا ف اء بأجسادھم    -شيء، وأنھ مغیب عن األبصار كم ونھم أحی ع ك  -م

ع الحجاب    و        فإذا أراد اهللا تعالى رف ي ھ ھ الت ى ھیئت ھ رآه عل ھ برؤیت عمن أراد إكرام
  ].٩٥[علیھا، ال مانع من ذلك 

ي           ون مضطربون وف م مختلف ل ھ ر ب ذا ا األم ي ھ د ف والصوفیة لیسوا على رأي واح
َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اللَِّھ َلَوَجُدوا ِفیِھ اْخِتالفًا {: حالھم ھذا یتذكر المرء قول اهللا تعالى

  ].٩٦[} َكِثیرًا
  :فھم مختلفون في حقیقة المرئي

  .فقال بعضھم المرئي ذات المصطفى بجسمھ وروحھ كما تقدم في النقل السابق
ة    ال آل وبعضھم یقول لیس المراد أنھ یرى جسمھ وبدنھ، بل مثاال لھ، وصار ذلك المث

  .یتأدى بھا المعنى الذي في نفسھ
خیالیة، والنفس غیر المثال المتخیل، فما واآللة تارة تكون حقیقة، وتارة تكون : وقالوا

و             ل ھ ھ وسلم وال شخصھ، ب یس ھو روح المصطفى صلى اهللا علی ي الشكل ل رآه ف
  .مثال لھ على التحقیق
ة إدراك    ] ٩٧[رؤیة : وفصل بعضھم فقال لم بصفتھ المعلوم النبي صلى اهللا علیھ وس

  ].٩٨[ورؤیتھ على غیر صفتھ إدراك للمثال . لھ على الحقیقة
  . ومنھم من یرى روحھ في الیقظة متشكلة بصورتھ الشریفة: قال بعضھمو



لم،        ھ وس لى اهللا علی ھ ص ي حیات ھ ف ھ مع ریفة وكأن ھ الش ة ذات رى حقیق ن ی نھم م وم
  ].٩٩[وھؤالء ھم أھل المقام األعلى في رؤیتھ صلى اهللا علیھ وسلم 

ماء واألرض وا   ھ رأى الس ن أن ھم م ن بعض ر ع ا ذك ھ م ك كل ن ذل رش وأعجب م لع
  .والكرسي مملوءة من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ي             ھ الصالة والسالم ف ھ علی ددین ل ة المتع ة رؤی م أن السؤال عن كیفی وزعم من زع
د      ھ بعضھم وق زمن واحد في أقطار متباعدة ینحل بھ، وال یحتاج معھ إلى ما أشار إلی

  سئل عن ذلك فأنشد
  ]١٠٠[مشارقا ومغاربا  یغشى البالد  كالشمس في كبد السماء وضؤھا

  .فانظر إلى ھذا الغلو عندھم، نعوذ باهللا من حال أھل الزیغ والضالل
ذه   ویحسن قبل الشروع في تفنید ھذا الباطل وكان فساده أن أشیر إلى الوجھ اآلخر لھ

  .الدعوى
ات   فھذه الطائفة لم تكن لتدعى ھذه الدعوى إال لما فیھا من المكاسب واألھداف والغای

  .تحصلون علیھا كل من وراء ذلكالتي ی
لم       ھ وس فمنھم من یستغل ھذه الدعوى لیحصل على إجازة من الرسول صلى اهللا علی
رعا          ك ش د ذل بح بع ا لتص ي اخترعھ ار واألوراد الت دعھا واألذك ي ابت ة الت للطریق

  . ألتباعھ
ة       دیھم بالمنزل ى ل ھ لیحظ ن كرامات ك م أن ذل اس ب ام الن ك إلیھ تغل ذل ن یس نھم م وم

  .مكانة إلى غیر ذلك من الغایات والمأربوال
ا           ا م ددة بخصنا منھ ب متع لم جوان ھ وس ي صلى اهللا علی ھذا وإن لموضوع رؤیة النب

  .یتعلق بعنوان المبحث وھو دعوى رؤیتھ یقظة بعیني الرأس
  .فھذه الدعوى مخالفة للشرع والعقل

ا       ة م ك وغای ت حصول ذل ھ   أما من جھة الشرع فلیس ھناك دلیل شرعي یثب ت علی دل
ا          ة البصریة، ومم ى الرؤی ا أھل الباطل عل ة، فحملھ النصوص إمكانیة الرؤیا المنامی
ن          ة م م بالخیری ھود لھ لة المش رون المفض ع الق ا واق ل للرؤی ذا التأوی اد ھ د فس یؤك
ھ             ة أن رون الثالث ذه الق د من أھل ھ ل عن أح م ینق لم، فل المصطفى صلى اهللا علیھ وس

  .سلم یقظة بعد موتھرأى النبي صلى اهللا علیھ و
ك     ان ذل و ك مع أنھ قد حدثت في أزمانھم حوادث كان الحاجة إلى ظھوره شدیدة جدا ل

  .ممكنا
ر      و بك یھم أب ة وف فالصحابة قد وقع بینھم اختالف في عدد من المسائل الدینیة والدنیوی
ي الیقظة رسول اهللا         ھ رأى ف نھم ادعى أن دا م وعمر وعثمان وعلي، ولم یبلغنا أنا أح

ر      ص ھ وسلم ظھ ھ صلى اهللا علی لى اهللا علیھ وسلم وأخذ عنھ ما أخذ، وكذا لم یبلغنا أن
  .لمتحیر في أمر من أولئك الصحابة الكرام فأرشده وأزال تحیره

اس    " ض الن م بع وقد قال ابن عبد البر لمن ظن أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قد كل
  .بعد وفاتھ عند حجرتھ

ر     د الب ن عب ھ اب ال ل اجرین     ویح : فق ن المھ ین م ابقین األول ن الس ل م ذا أفض ك ھ
  واألنصار؟ فھل من ھؤالء من سأل النبي صلى اهللا علیھ وسلم فأجابھ؟



ذه      لم فأجابھم، وھ ھ وس وقد تنازع الصحابة في أشیاء، فھال سألوا النبي صلى اهللا علی
  ].١٠١[بنتھ فاطمة تنازع في میراثھ فھال سألتھ فأجابھ؟  

  :فلما یترتب على ھذه الدعوى من اللوازم الباطلة فلیزم منھا وأما من جھة العقل
زوره                   -١ أن یخلو قبره من جسده فال یبقى في قبره منھ شيء فیكون من ی

  .في ذلك الوقت یزور مجرد القبر ویسلم على الغائب
اس                -٢ ب الن واق ویخاط ي األس ي ف ره ویمش ن قب رج م ا اآلن ویخ أن یحی
  .یخاطبوهو
  . أن یكون الشخص الذي رأه یقظة لھ حكم الصحابة رضوان اهللا علیھم              -٣
ًدا                   -٤ لم تشریًعا جدی ھ وس أن یكون الكالم الذي تكلم بھ النبي صلى اهللا علی

  . لھذه األمة وھذا الشك فیھ، طعن في كمال ھذا الدین وكونھ عرضة للتبدیل والتغییر
  .جھاالت ال یلتزم بھا من كان لھ أدنى مسكة عقلوھذه ال

ر     ن القب ومن ظن أن جسد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم المودع في المدینة خرج م
  .وحضر في المكان الذي رآه فیھ فھذا جھل ال جھل یشبھھ

فكیف یتصور . فقد یراه في وقت واحد ألف شخص في ألف مكان على صور مختلفة
  ].١٠٢[ " ھذا في شخص واحد؟

ة اهللا    اة برزخی ھذا وأن الذي یعتقده علماء السلف ھو أن األنبیاء أحیاء في قبورھم حی
اد ال      ذه األجس ادھم، وأن ھ ل أجس ى األرض أن تأك رم اهللا عل د ح ا، وق م بكیفیتھ أعل
لم          ھ وس ھ صلى اهللا علی دیث عن ي الح ا ف ق كم تخرج من القبور حتى یبعث اهللا الخالئ

  ].١٠٣" [كون أول من تنشق عنھ األرضفإن الناس یصعقون فأ"
ھ  : "وعنھ صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال أنا سید ولد آدم یوم القیامة، وأول من ینشق عن

  ].١٠٤[الحدیث " القبر
د من     فالرسول صلى اهللا علیھ وسلم ال یخرج من قبره قبل یوم القیامة وال یتصل بأح

  . عند ربھ في دار الكرامة بل ھو منعم في قبره وروحھ في أعلى علیین. الناس
  .واهللا الموفق وھو الھادي إلى سواء السبیل

   
  الخاتمة

ة أبحاثھم ونظرا       ي نھای ا ف جریا على عادة الباحثین في ذكر النتائج التي توصلوا إلیھ
ي     ي بحث ا ف ألھمیة ذلك في الرسائل العلمیة فإني ألخص أھم النتائج التي توصلت إلیھ

  :بما یلي
دین،        ھذه الحقوق  -١ د أصلي ال ا أح ذه الرسالة تشكل بمجموعھ المذكورة في ثنایا ھ

  ".شھادة أن محمدا رسول اهللا"وھي معني 
ة أو          -٢ ھذه الحقوق ال یدخل فیھا ما ھو حق خالص هللا عز وجل من أمور األلوھی

  .الربویة
لم وال   ھ وس  فما كان حقا هللا عز وجل فال یجوز صرفھ لغیر اهللا ال للنبي صلى اهللا علی

  .لغیره، وھذا ما أكدتھ نصوص القرآن والسنة
أن أمور ھذا الدین ال تقوم على التحلي والتمني والدعاوى الزائفة وإنما تقوم على  -٣

  .االعتقاد الصحیح الذي یصدقھ قول اللسان وعمل الجوارج



ي          -٤ ة ف ذه األم ى ھ ا یجب عل حت م د وض أن النصوص من آیات وأحادیث وآثار ق
ذا     ھذا الجانب فقد  ب ھ ع جوان ي جمی أرشدت ودلت وبینت وفصلت وھذا ھو الشأن ف

ا        لم م ھ وس غ رسولھ صلى اهللا علی الدین، فقد أكمل اهللا عز وجل لنا ھذا الدین، وقد بل
  .أوحي إلیھ من رب العالمین البالغ المبین

  
فلسنا في حاجة بعد ذلك إلى من یزید على ھذه الحقوق أو ینقص منھا، وإنما علینا أن 

  .ع ونقتدي وال نبتدعنتب
ھ     -٥ ا صلى اهللا علی أن على األمة أن تعرف ما أوصى اهللا علیھا من حقوق تجاه نبیھ

  .وسلم فذلك عقد من عقود اإلیمان ال یتم إیمان العبد إال بھ
  .وعلى المسلم بذل الوسع في تعلم ھذه الحقوق وتعلیمھا ونشرھا بین الناس

ان      وجوب اإلیمان بالنبي صلى اهللا علی -٦ دون اإلیم اهللا ب ان ب تم اإلیم ھ وسلم وأنھ ال ی
ى اهللا سبحانھ      ق إل و الطری بھ، كما ال تحصل نجاة وال سعادة بدون اإلیمان بھ، ألنھ ھ

الم   ان اإلس ان أول أرك ذلك ك الى ول دا  "وتع ھادة أن محم ھ إال اهللا وش ھادة أن ال إل ش
  ".رسول اهللا

سلم ومحبتھ وتعظیمھ یرتكز على محور أن برھان اإلیمان بالنبي صلى اهللا علیھ و -٧
ى        ابعیھم ومن سار عل ابعین وت حابة والت االتباع والتأسي، ولذلك كان السلف من الص

  .نھجھم أشد الناس حرصا على ذلك
وازم      -٨ ى ل د عل ا یزی خص اهللا عز وجل نبیھ محمًدا صلى اهللا علیھ وسلم بحقوق مم

  .حفظ تلك الحقوق والقیام بھا الرسالة تفضال من اهللا عز وجل وتكریما فعلینا
ي خاصة نفسھ       -٩ ھ ف د وفات على األمة أن تحفظ حرمة النبي صلى اهللا علیھ وسلم بع

ا   وفي آلھ وأزواجھ أمھات المؤمنین وأصحابھ رضوان اهللا علیھم أجمعین، وفي كل م
  .لھ صلة بأمر ھذا الدین

ا   على المسلم أن یحذر أشد الحذر من مخالفة ھدي النبي صلى -١٠ اهللا علیھ وسلم لم
  .في ذلك من الھالك والخسران في الدنیا واآلخرة

دا عن شرع المصطفى صلى       -١١ الغلو في حقھ صلى اهللا علیھ وسلم ال یزید إال بع
  .اهللا علیھ وسلم، وال یحقق لصاحبھ محبة وال تعظیًما

   
ى الحق،   وفي الختام أسأل اهللا عز وجل أن یرزقنا حسن التأسي واالقتداء والثبات  عل

. وأن یحشرنا في زمرة نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم إنھ جواد كریم وعلى كل شيء قدیر
  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

   
   

  المراجع
داع  -١ ار االبت ي مض داع ف وظ  : اإلب ي محف تاذ عل یخ األس ـ١٣٦١ت (للش ط دار ) ھ

  . المعرفة بیروت
سیف الدین على بن محمد  دار الفكر الطبعة  لآلمدي،: اإلحكام في أصول األحكام -٢

  .ھـ١٤٠١األولى 



ي حاتم   : آداب الشافعي ومناقبھ -٣ ) ھـ ٣٢٧ت(للرازي أبي محمد عبد الرحمن بن أب
  .دار الكتب ا لعلمیة، بیروت

رد -٤ ماعیل   : األدب المف ن إس د ب اري محم ـ٢٥٦ت(للبخ ة  ) ھ ب العلمی دار الكت
  .بیروت

ل  : إرشاد الطالب -٥ ى        للشیخ س ة األول ار، مصر الطبع ة المن حمان، مطبع ن س یمان ب
  .ھـ ١٣٤٥

ن      : االستیعاب في أسماء األصحاب -٦ د اهللا ب ن عب ر یرسف ب البن عبد البر، أبو عم
  .دار الكتاب العربي: الناشر) ھـ ٤٦٣ت (محمد 

لعز الدین على بن أحمد بن األثیر الجزري ط دار : أسد الغابة في معرفة الصحابة -٧
  .ھـ ١٣٩٠القاھرة  -الشعب

ا  -٨ ة وأدلتھ ول الثالث اب    : األص د الوھ ن عب د ب الم محم یخ اإلس ـ١٢٠٦ت (لش ) ھ
  . مطبعة الكیالني

حابة   -٩ ز الص ي تمیی ابة ف قالني   : اإلص ر العس ن حج ـ٨٥٢ت (الب اب ) ھ دار الكت
  العربي، بیروت

د   : أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن -١٠ ن محم ار  للشیخ محمد األمین ب المخت
  .ط عالم الكتب، بیروت) ھـ١٣٩٣ت (الجنكى الشنقیطى 

  .الناشر مكتبة لبنان -لعدد من األساتذة: أطلس العلم -١١
ام -١٢ ة  : االعتص اطبي، دار المعرف ى الش ن موس راھیم ب حاق إب ي إس ة أب للعالم

  .ھـ ١٤٠٢للطباعة والنشر، بیروت لبنان 
م للمالیین، بیروت، لبنان الطبعة السادسة  لخیر الدین الزركلي دار العل: األعالم -١٣

  . م ١٩٨٤
وقعین  -١٤ ة         : أعالم الم یم الجوزب ابن ق ر المشھور ب ي بك ن أب د ب ) ھـ ٧٥١ت (لمحم

  .ھـ١٣٨٨مكتبة الكلیات األزھریة 
ة        -١٥ یم الجوزی ابن ق ر المشھور ب ي بك دار ) ھـ ٧٥١ت (إغاثة اللھفان لمحمد بن أب

  .المعرفة بیروت، لبنان
اب -١٦ یم      كت حاب الجح ة أص تقیم مخالف راط المس اء الص و   : اقتض ة، أب ن تیمی الب

  .مطابع المجد التجاریة) ھـ ٧٢٨ت (العباسي تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم 
   

  .مطبعة كتاب الشعب) ھـ١١٠٤ت (لإلمام محمد بن إدریس الشافعي : األم -١٧
ري  اإلنصاف فیما قیل في المولد من الغلو واإلجحاف ألبي ب -١٨ كر بن جابر الجزائ

  .ھـ١٤٠٢مطابع الرشید بالمدینة المنورة 
ر      : األنوار المحمدیة من المواھب اللدنیة -١٩ اني دار الفك ن إسماعیل النبھ لیوسف ب

  .للطباعة والنشر والتوزیع بیروت
دین   : إیضاح الداللة في عموم الرسالة -٢٠ ي ال لشیخ اإلسالم ابن تیمیة أبو العباس تق

ة    ) ھـ ٧٢٨ت (الحلیم  أحمد بن عبد اني  (ضمن مجموعة الرسائل المنیری ) الجزء الث
  .م ١٩٧٠ط إدارة الطباعة المنیریة، الناشر محمد أمین دمج، بیروت 



یم       : كتاب اإلیمان -٢١ د الحل ن عب د ب دین أحم ي ال  ٧٢٨ت(البن تیمیة، أبو العباس تق
  .ط المكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة) ھـ

ول ف  -٢٢ ة الس ول بدای یل الرس الم    : ي تفض د الس ن عب ز ب د العزی ز عب ة الع للعالم
  ھـ ١٤٠٦السلمي المكتب اإلسالمي الطبعة الرابعة 

ر القرشي          : البدایة والنھایة -٢٣ ن كثی داء، إسماعیل ب و الف دین أب اد ال ر، عم البن كثی
  .ھـ ١٤٠١مكتبة المعارف، بیروت، الطبعة الرابعة ) ھـ ٧٧٤ت (

ي عنھ   -٢٤ دع والنھ د      : االب ي دار الرائ ي األندلس اح القرطب ن وض د ب ام محم لإلم
  .ھـ١٤٠٢الطبعة الثانیة  -العربي بیروت

ة       : بدائع الفوائد -٢٥ یم الجوزی ابن ق ر المشھور ب ي بك دار ) ھـ ٧٥١ت (لمحمد بن أب
  .الكتاب العربي بیروت

اموس  -٢٦ ة       : تاج العروس من جواھر الق رازق ط المطبع د ال ن عب د ب دي محم للزبی
  .خیریة مصر الطبعة األولىال

ى   -٢٧ ن عل د ب ر أحم و بك دادى أب اریخ البغ ـ ٤٦٣ت (ت ي، ) ھ اب العرب ط دار الكت
  . بیروت، لبنان

ة  -٢٨ ة والمعتزل اریخ الجھمی الة   : ت ة الرس قي مؤسس مي الدمش دین القاس ال ال جم
  .ھـ١٤٠١بیروت، الطبعة الثانیة 

ر  للطبر): تاریخ الطبري(تاریخ الرسل والملوك  -٢٩ ) ھـ  ٣١٠ت(ي محمد بن جری
  .م ١٩٦٨دار المعارف القاھرة 

ر  -٣٠ اریخ الكبی ماعیل : الت ن إس د ب اري محم ـ٢٥٠١ت(للبخ ة ) ھ ب العلمی دار الكت
  .المصورة على نسخة حیدر آباد

  .لعلي بن محمد الدخیل اهللا الناشر دار طیبة الریاض: التیجانیة -٣١
رحمن تحذیر أھل اإلیمان عن الحكم بغیر ما  -٣٢ ن    : أنزل ال لألسعردي، إسماعیل ب

ة       ط إدارة ) الجزء األول (إبراھیم الخطیب الحسني ضمن مجموعة الرسائل المنیری
  .الطباعة المنیریة

دیث -٣٣ ف الح ل مختل ة: تأوی ن قتیب لم  : اب ن مس د اهللا ب د عب و محم ـ ٢٧٦ت (أب ) ھ
  .الناشر دار الكتاب العربي بیروت لبنان

ن      : األعمال القلبیة التحفة العراقیة في -٣٤ د ب دین أحم ي ال ة تق لشیخ اإلسالم ابن تیمی
ة     ) ھـ  ٧٢٨ت (عبد الحلیم  ع  (ضن مجموعة الرسائل المنیری دارة (ط ) الجزء الراب

  .م ١٩٧٠الناشر محمد أمین دمج، بیروت . الطباعة المنیریة
رحمن     : للسیوطي : تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي -٣٥ د ال دین عب جالل ال

ر ب ي بك ـ ٩١١ت (ن أب ب  ) ھ ر دار الكت ف الناش د اللط ن عب اب ب د الوھ ق عب بتحقی
  .ھـ ١٣٨٥ط الثانیة . الحدیثة، القاھرة مصر

راث   ) ھـ٧٤٨ت (للذھبي، أبو عبد اهللا شمس الدین : تذكرة الحفاظ -٣٦ اء الت دار إحی
  .طبعة مصورة عن مطبعة دائرة المعارف بالھند -العربي

الة  -٣٧ در الص یم ق روزى   : تعظ ر الم ن نص د ب ـ ٣٩٤ت (لمحم م ) ھ ط دار األرق
ى          ة األول ورة الطبع ة المن دار المدین ة ال ا الناشر مكتب للطباعة والنشر، استانبول تركی

  .ھـ١٤٠٦



ر   -٣٨ ن كثی یر اب یم  : "تفس رآن العظ یر الق ر " تفس ن كثی داء   : اب و الف دین أب اد ال عم
ي    ر القرش ن كثی ماعیل ب ـ ٧٧٤ت (إس ة) ھ ام   ط دار المعرف ان ع روت، لبن ، بی

  .ھـ١٤٠٢
وى  -٣٩ یر البغ ل "تفس الم التنزی عود  ": مع ن مس ن ب وى الحس ـ ٥١٦ت (للبغ ط ) ھ

  .مطبع المنار ط األولى
ن   : الطري" جامع البیان عن تأویل آي القرآن"تفسیر الطري  -٤٠ د ب أبر جعفر محم

  .الثةط شركة ومكتبة مصطفى الحلبي وأوالده، مصر الطبعة الث) ھـ٣١٠ت (جریر 
رآن  "تفسبر القرطبي  -٤١ ام الق د       " الجامع ألحك ن أحم د ب د اهللا محم و عب ي أب للقرطب

  .ط دار إحیاء التراث العربي) ھـ ٦٧١ت (األنصاري 
ة،   : تلخیص كتاب االستغاثة المعروف بالرد على البكري -٤٢ ن تیمی لشیخ اإلسالم اب

  .ط الدار العلمیة للطباعة والنشر دلھي الھند
دكتور صالح   : أولي األبصار إلى كمال الدین وما في البدع من األخطار  تنبیھ  -٤٣ لل

ى      ة األول اض الطبع ع الری ر والتوزی زم للنش ن ح ر دار اب حیمي، الناش عد الس ن س ب
  .ھـ١٤١٠

ور المنسوب لمصنف     -٤٤ تنبیھ الحذاق على بطالن ما شاع بین األنام من حدیث الن
رزاق  ادر الشن     : عبد ال د الق د عب د أحم ة اإلسالمیة،     لمحم دني مطابع الجامع قیطي الم

  .الطبعة الثانیة
ارف    : تھذیب التھذیب -٤٥ رة المع ة دائ البن حجر العسقالني طبعة مصورة من طبع

  . بالھند
ة  -٤٦ ذیب اللغ د    : تھ ن أحم د ب ي منصور محم ة ) ھـ ٣٧٥ت (لألزھري، أب المؤسس

  ).تحقیق عبد السالم ھارون(المصریة للتألیف والترجمة 
یم ت -٤٧ ن   : وضیح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح قصیدة اإلمام ابن الق د ب ألحم

  .بتحقیق زھیر الشاویش المكتب اإلسالمي -إبراھیم بن عیسى
د  -٤٨ اب التوحی رح كت ي ش د ف ز الحمی یر العزی ن : تیس د اهللا ب ن عب لیمان ب یخ س للش

  .الناشر المكتبة السلفیة) ھـ ١٢٣٣ت (محمد بن عبد الوھاب 
ان تی -٤٩ الم المن یر ك ي تفس رحمن ف ریم ال یر الك ر : س ن ناص رحمن ب د ال یخ عب للش

  .السعدي ط مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم
ھ      -٥٠ ھ وحمل ا ینبغي روایت د      : جامع بیان العلم وفضلھ وم ن عب ر یوسف ب ي عم ألب

  .، ط دار الكتب العلمیة، ط دار الفكر بیروت)ھـ ٤٦٣ت (البر النصري القرطبي 
ن الحسین    : لشعب األیمانالجامع  -٥١ د ب رسالة  )  ھـ ٤٥٨ت (للبیھقي أبي بكر أحم

عبة       ة الش ى نھای اب إل من أول الكت امان تتض ن ش اني ب ن ث الح ب ق ف تیر بتحقی ماجس
وقسم آخر بتحقیق محمد بن عبد الوھاب العقیل وتتضمن الباب الرابع عشر  . السابعة

  .إلى نھایة الثامن عشر
ن  : البن رجب : شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلمجامع العلوم والحكم في  -٥٢ زی

  .الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ط دار المعرفة بیروت
ة         : الجامع الفرید -٥٣ دعوة اإلسالمیة ط مطبع ة ال ب ورسائل ألئم ى كت وى عل ویحت

  . المدینة، الریاض



دین  : مالبن القی: جالء األفھام في فضل الصالة والسالم على خیر األنام -٥٤ شمس ال
دین مستو    ) ھـ٧٥١ت (أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر  ق محي ال ر   . تحقی ن كثی دار اب

ى   ة األول ر، الطبع ة والنش ـ ١٤٠٨للطباع ة،  . ھ ب العلمی رى ط دار الكت خة أخ ونس
  .بیروت، لبنان

یح   -٥٥ ن المس دل دی ن ب حیح لم واب الص ة : الج ن تیمی الم اب یخ اإلس ابع  -لش ط مط
  .المجد

افيالج -٥٦ دواء الش ن ال أل ع ن س افي لم ب : واب الك ة، دار الكت یم الجوزی ن الق الب
  .ھـ ١٤٠٥بیروت، لبنان، الطبعة األولى  -العلمیة

  .ط دار الكتب العلمیة، بیروت -لشیخ اإلسالم ابن تیمیة: حقوق آل البیت -٥٧
د اهللا األص    : حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء -٥٨ ن عب د ب بھاني للحافظ أبي نعیم أحم

  .الناشر دار الكتاب العربي) ھـ ٤٣٥ت (
جالل  : الخصائص الكبرى كفایة الطالب اللبیب في خصائص الحبیب للسیوطي -٥٩

ان ط     : ط) ھـ  ٩١١ت (الدین عبد الرحمن بن أبي بكر  روت لبن ة بی ب العلمی دار الكن
  ھـ ١٤٠٥األولى 

قیق محمد رشاد سالم ط بتح -لشیخ اإلسالم ابن تیمیة: درء تعارض العقل والنقل -٦٠
  .مطابع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الطبعة األولى

رأ  -٦١ اد مطابع        : كتاب دراسة حدیث نضر اهللا ام د العب ن حم د المحسن ب للشیخ عب
  .الرشید بالمدینة المنورة

الدر المنثور في التفسیر بالمأثور للسیوطي جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر  -٦٢
  .ط دار المعرفة) ھـ ٩١١ ت(

وة -٦٣ ل النب بھاني   : دالئ د اهللا األص ن عب د ب یم أحم ن نع افظ اب ـ ٤٣٠ت (للح ط ) ھ
  . بدون
ة أحوال صاحب الشریعة       -٦٤ وة ومعرف ل النب ي : دالئ ن الحسین    : للبیھق د ب ت (أحم

ة  / بتحقیق د) ھـ٤٥٨ عبد المعطي قلعجى، ط دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان الطبع
  .ھـ ١٤٠٥لى األو
  .م ١٩٥٠ط القاھرة، عام : دیوان األعشى -٦٥
  .دار صادر، بیروت. ط: دیوان أبي الطیب المتنبي -٦٦
یري  -٦٧ وان البوص ة      : دی ي ط مطبع ید كیالن ق س اد بتحقی ن حم عید ب ن س د ب محم

  ).م ١٩٩٣(الحلبي القاھرة 
ائي   -٦٨ ى األخن ة       : الرد عل دار العلمی ة ط ال ن تیمی للطاعة والنشر،   لشیخ اإلسالم اب

  . دلھي، الھند
ة    -٦٩ ة والجھمی ى الزنادق ل     : الرد عل ن حنب د ب ام أحم ة  ) ھـ  ٢٤١ت (لإلم ط المطبع

  .ھـ١٣٩٣السلفیة ومكتبتھا، القاھرة 
د  -٧٠ الة التقلی یم : رس ن الق ر     : الب ي بك ن أب د ب د اهللا محم ي عب دین أب مس ال ش

ـ٧٥١ت( رو  ) ھ المي، بی ب اإلس ي ط المكت د عفیف ق محم ة بتحقی ة الثانی ت الطبع
  .ھـ١٤٠٣



اني -٧١ بع المث یم والس رآن العظ یر الق ي تفس اني ف ل : روح المع ي الفض ي أب لأللوس
  .دار إحیاء التراث العربي، بیروت) ھـ١٢٧٠ت (شھاب الدین محمد البغدادي 

البن القیم شمس الدین أبي عبد : الروح في الكالم على أرواح األموات واألحیاء -٧٢
بسام على سالمة العموش الناشر دار   / بتحقیق د) ھـ ٧٥١ت (أبي بكر اهللا محمد بن 

  .ابن تیمیة للنشر الطبعة األولى
شمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن : البن القیم: روضة المحبین ونزھة المشتاقین -٧٣

  .ط دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان) ھـ ٧٥١ت (أبي بكر 
  .ط مؤسسة الرسالة) ھـ ٦٧٦ت (ن شرف للنووي یحیى ب: ریاض الصالحین -٧٤
اد  -٧٥ ة   : زاد المعاد في ھدى خیر العب یم الجوزی ن الق ؤوط     -الب ق شعیب األرن بتحقی

ان     روت، لبن ة عشر     -وعبد القادر األرنؤوط الناشر مؤسسة الرسالة، بی ة الثالث الطبع
  .ھـ١٤٠٦

دني   ال -زاد المھاجر إلى ربھ الرسالة التبوكیة البن القیم الجوزیة -٧٦ ة الم ناشر مكتب
  . ومطبعتھا

د -٧٧ روزي    : الزھ ارك الم ن المب د اهللا ب ـ١٨١ت (لعب رحمن   ) ھ ب ال ق حبی بتحقی
  .األعظمي دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

ب ط     -٧٨ اني  ط المكت دین األلب ر ال د ناص یخ محم حیحة للش ث الص لة األحادی سلس
  .اإلسالمي

ة سلسلة األحادیث الضعیفة وأثرھا الس -٧٩ دین     : يء على األم د ناصر ال للشیخ محم
  .األلباني ط المكتب اإلسالمي

ق عزت   ) ھـ  ٢٧٥ت (ألبي داود، سلیمان بن األشعث السجستاني   : السنن -٨٠ بتعلی
ى   ة األول ص، الطبع دیث، حم ع دار الح ر وتوزی ید نش ادل الس دعاس وع د ال عبی

  .ھـ١٣٨٨
ن سو     : السنن -٨١ ن عیسى ب د ب ق  ) ھـ  ٢٧٩ت (رة للترمذي، أبي عیسى محم بتحقی

  .أحمد شاكر ط دار إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان
ن بحر        : السنن -٨٢ ى ب ن عل ن شعیب ب د ب ) ھـ  ٣٥٣(للنسائي أبي عبد الرحمن أحم

  .دار الكتب ا لعلمیة، بیروت
ي   : السنن  -٨٣ د القزوین ن یزی د ب د اهللا محم و عب ھ أب ن ماج ـ ٢٧٥ت(الب ق ) ھ بتحقی

د ا  ؤاد عب د ف د    محم ق محم رى بتحقی خة أخ ي ونس راث العرب اء الت اقي ط دار إحی لب
ى    ة األول اض، الطبع عودیة، الری ة الس ة العربی ركة الطباع ي ط ش طفى األعظم مص

  .ھـ ١٤٠٣
دارقطي     : السنن -٨٤ ر ال ن عم ي ب من مطبوعات السید    ) ھـ  ٣٨٥ت (للدارقطي عل

  .ھـ بالمدینة المنورة ١٣٨٦عبد اهللا ھاشم الیماني 
نن -٨٥ دارمي س رحمن  : ال د ال ن عب د اهللا ب دارمي عب ـ ٢٥٥ت (لل ب ) ھ ط دار الكت

  .العلمیة، بیروت لبنان
رى  -٨٦ ى    : السنن الكب ن عل ین ب ن الحس د ب ي أحم رة ) ھـ ٤٥٨ت (للبیھق ة دائ مطبع

  .المعارف النظامیة بحیدر أباد



نة -٨٧ یباني         : الس د الش ن مخل حاك ب م الض ن عاص رو ب ر عم ي بك افظ أب ت (للح
  .ھـ١٤٠٥بتحقیق ناصر الدین األلباني ط المكتب اإلسالمي الطبعة األولى ) ھـ٢٨٧

) ھـ٢١٣ت (البن ھشام أبي محمد عبد الملك بن ھشام المعافري : السیرة النبویة -٨٨
  .بتحفیق طھ عبد الرؤوف سعد ط شركة الطباعة الفنیة المتحدة القاھرة

د الحي   البن العماد ال: شذرات الذھب في أخبار من ذھب -٨٩ حنبلي، أبي، الفالح عب
  .دار إحیاء الكتاب العربي، بیروت) ھـ ١٠٨٩ت (بن العماد

ة    -٩٠ نة والجماع ل الس اد أھ ول اعتق رح أص ائي: ش ن   : لاللك ن ب ن الحس ة اهللا ب ھب
ة       / بتحقیق د) ھـ ٤١٨ت (منصور الطبري  دي، الناشر دار طیب ن سعد الغام د ب أحم

  .للنشر والتوزیع
ب اإلسالمیة       : ألصفھانیةشرح العقیدة ا -٩١ ة الناشر دار الكت ن تیمی لشیخ اإلسالم اب

  . مصر
  .شرح العقیدة الطحاویة ط المكتب اإلسالمي الطبعة الرابعة -٩٢
ن شرف       : شرح النحوي لصحیح مسلم -٩٣ ى ب ا یحی ي زكری ووي أب ) ھـ ٦٧٦ت(للن

  .الناشر دار الفكر للطاعة والنشر
لقاضي عیاض أبي الفضل عیاض بن موسى ل: حقوق المصطفى. الشفا بتعریف -٩٤

بي  اس الیحص ن عب ـ٥٤٤ت (ب اب  ) ھ ر دار الكت اوي الناش د البج ى محم ق عل بتحقی
  .ھـ ١٤٠٤العربي 

ة      -٩٥ ن تیمی ى اب ة عل اء األئم ي ثن ة ف ھادة الزكی ي   : الش ف الكرم ن یوس ى ب لمرع
ان، ومؤ ) ھـ١٠٣٣ت (الحنبلي  سسة  بتحقیق نجم عبد الرحمن خلف الناشر دار الفرق

  . ھـ ١٤٥٤الرسالة الطبعة األولى 
د    ) ھـ ٣٦٠ت (لآلجري أبي بكر محمد بن الحسین : الشریعة -٩٦ د حام ق محم بتحقی

  .ھـ ١٤٥٣الفقي الناشر حدیث أكادمي، باكستان ط األولى 
لشیخ اإلسالم ابن تیمیة ط مطابع الحرس   : الصارم المسلول على شاتم الرسول -٩٧

  . الوطني
ھ صحیح الجامع  -٩٨ ب       : الصغیر وزیادات اني المكت دین األلب د ناصر ال اني محم لأللب

  . اإلسالمي
ة       : صحیح ابن خزیمة -٩٩ ن خزیم حاق ب ن إس د ب ر محم ) ھـ ٣١١ت (لإلمام أبي بك

  .بتحقیق الدكتور محمد مصطفى عظمى المكتب اإلسالمي
) ھـ٢٦١ت(لإلمام مسلم بن الحجاج القشیري " الجامع الصحیح"صحیح مسلم  -١٠٠

  . ار المعرفة بیروت لبناند
ي         : صید الخاطر -١٠١ ن عل رحمن ب د ال رج عب ي الف ن الجوزي أب ) ھـ ٥٩٧ت (الب

  . المكتبة العلمیة، بیروت
د     : طبقات الحنابلة -١٠٢ د حام حیح محم ى تص للقاضي أبي الحسن محمد بن أبي یعل

  . الفقي ط السنة المحمدیة، القاھرة
ن سعد البصري       البن سعد محمد: الطبقات الكبرى -١٠٣ د اهللا ب ن عب ) ھـ ٢٣٠ت(ب

  .دار صادر بیروت



د         -١٠٤ ن أحم ي ب ن عل د ب دین محم ) ھـ ٩٤٥ت(طبقات المفسرین للداودي شمس ال
  . الناشر دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

لإلمام ابن القیم الجوزیة دار الكتب العلمیة، : طریق الھجرتین وباب السعادتین -١٠٥
  . ھـ١٤٠٢لى بیروت الطبعة األو

ل  ٦٠٦ت (للرازي محمد بن عمر بن الحسن  : عصمة األنبیاء -١٠٦ الناشر دار  ) ك
  .ھـ١٤٠٦المطبوعات الحدیثة، جدة، الطبعة األولى 

ة،    : عقیدة ختم النبوة بالنبوة المحمدیة -١٠٧  دي الناشر دار طیب ألحمد بن سعد الغام
  .ھـ١٤٠٥الریاض، 

البن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن بن : الواھیةالعلل المتناھیة في األحادیث  -١٠٨
ة، فیصل       ) ھـ ٥٩٧ت (على  وم األثری ري الناشر إدارة العل بتحقیق إرشاد الحق األث

  . آباد باكستان
ن شعیب النسائي      : عمل الیوم واللیلة -١٠٩ د ب ق د ) ھـ ٣٠٣ت (للنسائي أحم / بتحقی

  . ثانیةفاروق حمادة الناشر مؤسسة الرسالة، بیروت، الطعة ال
ة  -١١٠ وم واللیل ل الی ني: عم ن الس دینوري   : الب حاق ال ن إس د ب ن محم د ب أحم

ى           ) ھـ٣٦٤ت( ة ط األول ب الثقافی لفي الناشر مؤسسة الكت د الس ن أحم ق سالم ب بتحقی
  .ھـ١٤٠٨

للخلیل بن أحمد الفراھیدى ط وزارة الثقافة واإلعالم بالجمھوریة : كتاب العین -١١١
  . العراقیة

اني  غایة ا -١١٢ ى النبھ ود شكري    : ألماني في الرد عل ) ھـ ١٣٤٢ت (األلوسي محم
  . دار إحیاء السنة النبریة

د   ) ھـ٣٨٨ت(حمد بن محمد بن إبراھیم : للخطابي: غریب الحدیث -١١٣ ق عب بتحقی
  .ھـ١٤٠٢الكریم إبراھیم العزباوي ط دار الفكر دمشق 

ن     : البن حجر العسقالني : فتح الباري -١١٤ ى ب ن عل د ب ط ) ھـ ٨٥٢ت (حجر  محم
  . دار الفكر

ة مصطفى   ) ھـ ١٢٥٠ت (الشوكاني محمد بن على بن محمد : فتح القدیر -١١٥ مكتب
  .ھـ١٣٨٣الطبعة الثانیة  -البابي الحلبي

د  . فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث -١١٦ للسخاوي محمد بن عبد الرحمن بتحقیق عب
  . الرحمن عثمان المكتبة السلفیة بالمدینة المنررة

د      -عبد القاھر طاھر البغدادي: الفرق بین الفرق -١١٧ دین عب ى ال د محی تحقیق محم
  . الحمید نشر دار ا لمعرفة، بیروت، لبنان

ل   -١١٨ ن        : الفصل في الملل واألھواء والنق ى ب د عل ي محم ن حزم الظاھري، أب الب
  . الناشر مكتبة الخانجي بمصر) ھـ٤٥٦ت (أحمد 

ي ص -ا ١٩ ى النب الة عل ل الص لمفض ھ وس حاق : لى اهللا علی ن إس ماعیل ب ام إس لإلم
ي  ل ٢٨٢ت (القاض اني) ك دین األلب ر ال د ناص ق محم ب  -بتحقی ورات المكت منش

  . ھـ١٣٨٣اإلسالمي بدمشق الطبعة األولى 
  . البن القیم الجوزیة ط دار الكتب العلمیة، بیروت: الفوائد -١٢٠



وعة   -١٢١ ث الموض ي األحادی ة ف د المجموع و: الفوئ ى  للش ن عل د ب ت (كاني محم
  . تحقیق عبد الرحمن بن یحیى المعلمي دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان) ھـ١٢٥٠

  .لسید قطب ط دار العلم: في ظالل القرآن -١٢٢
ق د : قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة -١٢٣ ن   / لشیخ اإلسالم ابن تیمیة بتحقی ع ب ربی

  ھـ ١٤٠٩شر والتوزیع الطبعة األولى مكتبة لینة للن: ھادى عمیر المدخلي الناشر
د رشاد سالم الناشر     / لشیخ اإلسالم ابن تیمیة بتحقیق د: قاعدة في المحبة -١٢٤ محم

  . مكتبة التراث اإلسال مي
  . للفیروزآبادي ط عیسى البابي الحلبي، الطبعة الثانیة: القاموس المحیط -١٢٥
ن    : القول البدیع في الصالة على الحبیب الشفیع -١٢٦ د ب دین محم للسخاوي شمس ال

  . الناشر دار الكتب العربي، بیروت، الطبعة األولى) ھـ ٩٥٢ت (عبد الرحمن 
ر : الكامل في التاریخ -١٢٧ ریم الجزري        : البن األثی د الك ن عب د ب ن محم ى ب ت (عل
  .ھـ ١٣٨٥ط دار صادر، بیروت ) ھـ٦٣٠
د : البن عدى: الكامل في ضعفاء الرجال -١٢٨  ٣٦٥ت (ى الجرجاني  عبد اهللا بن ع

  ھـ ١٣٠٣دار الفكر للطاع والنشر، بیروت، الطعة األولى ) ھـ
ل       -١٢٩ وه التأوی ي وج ل ف ون األقاوی ل وعی وامض التنزی ائق غ ن حق اف ع : الكش

ة مصطفى   ) ھـ٥٣٨ت (للزمخشري أبي القاسم جار اهللا محمود بن الخوارزمي  مكتب
  .ھـ ١٣٨٥البابي الحلبي وأوالده بمصر 

ت المعروف بالخطب        : للخطب: ایة في علم الروایةالكف -١٣٠ ن ثاب ى ب ن عل د ب أحم
  .الناشر دار الكتب الحدیثة، القاھرة، الطبعة الثانیة) ھـ٤٦٣ت (

اني الواسطة    -١٣١ د السلمان مطابع       : الكواشف الجلیة عن مع ن محم ز ب د العزی لعب
  . المجد التجاریة الطبعة العاشرة

ن منظور  : لسان العرب  -١٣٢ رم ط دار        : الب ن مك د ب دین محم ال ال ي الفضل جم أب
  . صادر، بیروت

ة مصورة   ) ھـ ٨٥٢(البن حجر العسقالني أحمد بن حجر  : لسان المیزان -١٣٣ طبع
ة      ة الثانی روت الطبع عن طبعة دائرة المعارف بالھند مؤسسة األعلمي للمطوعات، بی

  . ھـ١٣٩٠
اب  -١٣٤ ذیب األنس ي تھ اب ف زري : اللب ر الج ن األثی ـ٦٣٠ت (الب ادر، ) ھ دار ص

  .ھـ١٤٠٠بیروت 
ول  -١٣٥ الم المجھ ك الع ونیة ذل ة   : الماس روت، الطبع ل، بب ة دار الجی ابر طعبم ص

  .ھـ ١٤٠٦الخامسة عام 
  .العدد التاسع: مجلة البحوث اإلسالمیة -١٣٦
  . العدد الثاني السنة الرابعة: مجلة الجامعة اإلسالمیة -١٣٧
د   -١٣٨ ع الفوائ د ومنب ع الزوائ ر    : مجم ي بك ن أب ي ب ي عل ـ٨٠٧ت (للھیثم دار ) ھ

  . الكتاب، بیروت الطعة الثانیة
م     : مجموع الفتاوى -١٣٩ ن قاس رحمن ب د ال لشیخ اإلسالم ابن تبمیة جمع وترتیب عب

  .وابنھ محمد ط دار العربیة، بیروت



اب -١٤٠ الة   : كت نھج ورس لم م ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص د رس د  : محم ألیف محم ت
  .یم عرجون ط دار القلم، دمشقالصادق إبراھ

الكین  -١٤١ دارج الس اب     : م ي ط الكت د الفق د حام ق محم ة بتحقی یم الجوزی ن الق الب
  . م ١٩٧٢العربي، بیروت لبنان 

ن الحسین،    : المدخل إلى السنن الكبرى -١٤٢ د ب ) ھـ  ٤٥٨ت (للبیھقي أبي بكر أحم
  . للكتاب اإلسالميمحمد ضیاء الرحمن األعظمي الناشر دار الخلفاء / بتحقیق د

حیحین   -١٤٣ ى الص د اهللا    : المستدرك عل ن عب د ب ة ) ھـ  ٤٥٥ت (للحاكم محم مطبع
  . دائرة المعارف النظامیة بحیدر آباد

  .ط دار صادر بیروت) ھـ٢٤١ت (لإلمام أحمد بن حنبل الشیباني : المسند -١٤٤
د بن ناصر  للتبریزى محمد بن عبد اهللا الخطیب تحقیق محم: مشكاة المصابیح -١٤٥

  .ھـ١٣٩٩الدین األلباني المكتب اإلسالمي بیروت 
  .للشیخ حافظ بن أحمد حكمي ط المطبعة السلفیة ومكتبتھا: معارج القبول -١٤٦
ر -١٤٧ م الكبی ي: المعج د : للطبران ن أحم لیمان ب م س ي القاس ـ٣٦٥ت (أب ق ) ھ تحقی

  . حمدي عبد المجید السلفي الدار العربیة، بغداد ط األولى
ة     : المعجم المفھرس أللفاظ القرآن الكریم -١٤٨ اقي الناشر المكتب د الب لمحمد فؤاد عب

  .اإلسالمیة استانبول تركیا
بن فارس بتحقق عبد السالم ھارون ط . أحمد: البن فارس: معجم مقاییس اللغة -١٤٩

  . مكتبة مصطفى الحلبي، الطبعة الثانیة
د اهللا   : معرفة علوم الحدیث -١٥٠ ي عب د اهللا النیسابوري      الحاكم أب ن عب د ب ت (محم
  .المكتب التجاري للطاعة والتوزیع والنشر، بیروت) ھـ ٤٥٥
ي -١٥١ د : المغن ن محم د ب ن أحم د اهللا ب ة عب ن قدام ـ ٦٢٠ت (الب ة ) ھ ر مكتب الناش

  .ھـ ١٤٠٥الریاض الحدیثة، الریاض 
نة  -١٥٢ اج بالس ي االحتج ة ف اح الجن ي بك : مفت ن أب رحمن ب د ال یوطي عب ت (ر للس
  .ھـ١٣٩٩ط مطابع الرشید، الطبعة الثالثة ) ھـ٩١١
لحسین بن محمد المعروف بالراغب األصفھاني   : المفردات في غریب القرآن -١٥٣

  . ط دار المعرفة بیروت) ھـ٥٠٢ت (
ن إسماعیل    : ألبي الحسن األشعري : مقاالت اإلسالمیین -١٥٤ ى ب ) ھـ  ٣٢٤ت (عل

  .ط دار إحیاء التراث العربي بیروت
ریم      : الملل والنحل -١٥٥ د الك ن عب د ب د   ) ھـ ٥٤٨ت (للشھرستاني محم ق محم تحقی

  . سید الكیالني ط مصطفى الحلبي
ت (للسیوطي عبد الرحمن بن أبي بكر : مناھل الصفا في تخریج أحادیث الشفا -١٥٦
  .بتحقیق سمیر القاضي الناشر مؤسسة الكتب الثقافیة) ھـ٩١١
ریع    -١٥٧ ي التش نة ف ة الس الميمنزل امي    : اإلس ى الج ن عل ان ب د أم دكتور محم لل

  . مطابع الجامعة اإلسالمیة الطبعة الثالثة
منھاج السنة النبویة لشیخ اإلسالم ابن تیمیة بتحقیق محمد رشاد سالم ط جامعة  -١٥٨

  . اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة



ان    -١٥٩ عب اإلیم ي ش اج ف ن الح     : المنھ ین ب د اهللا الحس ي عب ي أب ن  للحلیم ت (س
  . دار الفكر -بتحقیق حلمي محمد فوده) ھـ٤٠٣
ان  -١٦٠ ى اإلیم دعوة إل ي ال رآن ف نھج الق ي : م ر فقیھ د ناص ن محم ى ب دكتور عل لل

  .ھـ١٤٠٥الطبعة األولى 
د        : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان -١٦١ ق محم ر بتحقی ي بك ن أب ى ب للھیثمي عل

  .یروتعبد الرزاق حمزة الناشر دار الكتب العلمیة ب
زي  "المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروف   -١٦٢ ي  " بخطط المقری لتق

ة    : الناشر ) ھـ٨٤٥ت (الدین أبي العباس أحمد بن على المقریزى  ة الدینی ة الثقاف مكتب
  .القاھرة الطبعة الثانیة

ي  -١٦٣ ى اللیث ن یحی ى ب ة یحی أ بروای بحي  : الموط س األص ن أن ك ب ام مال ت (لإلم
  .ھـ١٤٠٧دار النفائس الطبعة العاشرة  )ھـ ١٧٩
ان  : میزان االعتدال -١٦٤ ى   ) ھـ ٧٤٨ت (للذھبي محمد بن أحمد بن عثم ق عل بتحقی

  .البجاوى دار المعرفة، بیروت
  . لشیخ اإلسالم ابن تیمیة ط دار الكتب بیروت: كتاب النبوات -١٦٥
اض       -١٦٦ فاء القاضي عی ي شرح ش اض ف د شھاب   : نسیم الری اجي أحم دین   للخف ال

  .الناشر دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان
ن     : البن األثیر: النھایة في غریب الحدیث -١٦٧ ارك ب ي السعادات المب مجد الدین أب

احي        ) ھـ ٦٠٦ت (محمد الجزري   د الطن ود محم زاوي ومحم د ال ق طاھر أحم بتحقی
  .الناشر المكتبة العلمیة بیروت

ي الصرفیة   -١٦٨ ذه ھ رحمن الوك: ھ د ال ان،   لعب روت، لبن ة، بی ب العلمی ل دار الكت ی
  .الطبعة الرابعة

  .ھـ١٣٨١للصفدي طبع سنة : الوافي بالوفیات -١٦٩
طفى   -١٧٠ ار دار المص ا بأخب اء الوف د   : وف ن أحم ى ب ھمودي عل ـ٩١١ت (للس ) ھ

روت،     ي، بی راث العرب اء الت ر دار إحی د الناش د الحمی دین عب ى ال د محی ق محم بتحقی
  .الطبعة الرابعة

د   : وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان -١٧١ دین أحم البن خلكان أبي العباس شمس ال
  . إحسان عباس دار صادر بیروت/ بتحقیق د) ھـ٦٨١ت (بن محمد 

الم -١٧٢ ي اإلس راء ف والء والب ر دار  : ال اني الناش الم القحط ن س عید ب ن س د ب لمحم
  .طیبة

   
  
  

________________________________________  
ب،        ] ١[  اس المعروف بثعل و العب الوالء، أب د الشیباني ب واسمھ أحمد بن یحیى بن زی

نة          داد س ات ببغ ة، م ة حج عر، ثق ة للش ان راوی ة، ك و واللغ ي النح وفیین ف ام الك إم
  .ھـ٢٩١

  ).١/٢٦٧(األعالم 



  .من سورة البقرة) ٢٥٥(اآلیة ] ٢[ 
  .مادة شفع) ١٨٤/ ٨(لسان العرب ] ٣[ 
  ).١٥٢ -١٥١ص (ي التوسل والوسیلة قاعدة جلیلة ف] ٤[ 
  ).٣٦٣، ٣٤٥/ ٢(أخرجھ اإلمام أحمد في المسند ] ٥[ 
ھ   ] ٦[  ة شفعوا فی : أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الجنائز، باب من صلى علیھ مائ
)٥٣، ٣/٥٢.(  
  .من سورة یونس) ١٨(اآلیة ] ٧[ 
  .من سورة الزمر) ٣(اآلیة ] ٨[ 
  .زمرمن سورة ال) ٤٤، ٤٣(اآلیتان ] ٩[ 
  .من سورة السجدة) ٤(اآلیة ] ١٠[ 
  ).١١٨/ ١(مجموع الفتاوى ] ١١[ 
  .من سورة آل عمران) ٥(اآلیة ] ١٢[ 
  .من سورة إبراھیم) ٣٨(اآلیة ] ١٣[ 
  .من سورة سبأ) ٢٢(اآلیة ] ١٤[ 
  .من سورة اإلسراء) ١١١(اآلیة ] ١٥[ 
  .من سورة یونس) ٦٦(اآلیة ] ١٦[ 
  .یونسمن سورة ) ١٨(اآلیة ] ١٧[ 
  .من سورة األحقاف) ٢٨(اآلیة ] ١٨[ 
  .من سورة الزمر) ٣(اآلیة ] ١٩[ 
  .بتصرف) ١٢٩ -١٢٦/ ١(مجموع الفتاوى ] ٢٠[ 
  .من سورة البقرة) ٢٥٥(اآلیة ] ٢١[ 
  .من سورة النجم) ٢٦(اآلیة ] ٢٢[ 
  .من سورة األنبیاء) ٢٨(اآلیة ] ٢٣[ 
  .من سورة طھ) ١٠٩(اآلیة ] ٢٤[ 
  .من سورة التوبة) ١١٣(اآلیة ] ٢٥[ 
  .من سورة المنافقون) ٦(اآلیة ] ٢٦[ 
  .من سورة التوبة) ٨٠(اآلیة ] ٢٧[ 
  .من سورة األعراف) ٥٥(اآلیة ] ٢٨[ 
  .من سورة ھود) ٤٥(اآلیة ] ٢٩[ 
  .من سورة ھود) ٤٦(اآلیة ] ٣٠[ 
  .من سورة ھود) ٤٧(اآلیة ] ٣١[ 
دع ] ٣٢[  ذكر وال اب ال حیحھ، كت ي ص لم ف ھ مس اب أخرج تغفار، ب ة واالس اء والتوب

  ).٨٦/ ٨(فضل الدعاء للمسلمین بظھر الغیب 
  ٧٣٧تقدم تخریجھ ص ] ٣٣[ 
  ٧٣٧تقدم تخریجھ ص ] ٣٤[ 



ي          ] ٣٥[  اة النب ي حی لم ف ابعین أس و األسود، من سادة الت یزید بن االسود الجرشي أب
ى          دل عل ة ت ع معاوی تھ م اد الخشن وقص ن العب ان م لم، وك ھ وس لھ صلى اهللا علی فض

  . ھـ ٧١وصالحھ، توفي سنة 
  ).١٣٧ -١٣٦/ ٤(وسبر أعالم النبالء ) ٣/٦٣٤(اإلصابة 

ال ) ٦٣٤/ ٣(أورده ابن حجر في اإلصابة ] ٣٦[  و زرعة الدمشقي     : "وق أخرجھ أب
وأورده الذھبي في سیر أعالم النبالء " ویعقوب بن سفیان في تاریخیھما بسند صحیح

  ).٣٢٤/ ٨(وابن كثیر في البدایة ) ٤/١٣٧(
  .٤٤٥تقدم تخریجھ ص ] ٣٧[ 
  .بتصرف) ٨٨ص (الرد على البكري ] ٣٨[ 
  ).٩٠ص (الرد على البكري ] ٣٩[ 
  .بتصرف) ٩١، ٩٠(الرد على البكري ] ٤٠[ 
  ).٢٦٢، ٢٦١(الرد على البكري ] ٤١[ 
  ).٥٢/ ٣(أخرجھ النسائي في سننھ، كتاب السھو، باب الدعاء بعد الذكر ] ٤٢[ 
  .من سورة األنفال) ٩(اآلیة ] ٤٣[ 
  .من سورة القصص) ١٥(اآلیة ] ٤٤[ 
  ).٨٢ -٨٠ص (الرد على البكري ] ٤٥[ 
  ٥٨٨تقدم تخریجھ ص ] ٤٦[ 
  ٥٨٩تقدم تخریجھ ص ] ٤٧[ 
  ٧٣٧تقدم تخریجھ ص ] ٤٨[ 
  .بتصرف یسیر) ٢٣٣ -٢٣١ص (الرد على البكري ] ٤٩[ 
  .من سورة المائدة) ٧٢(اآلیة ] ٥٠[ 
  .سورة الصف من) ٦(اآلیة ] ٥١[ 
  ).١٠٣ص (الرد على البكري ] ٥٢[ 
  .بتصرف) ١٥٩/ ١١مجموع الفتاوى ] ٥٣[ 
  ).٣٥٢ص (الرد على البكري ] ٥٤[ 
  :انظر] ٥٥[ 
  .قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة لشیخ اإلسالم ابن تیمیة -أ

  .الرد على األخنائي لشیخ اإلسالم ابن تیمیة -ب
  .ابن تیمیة الرد على البكري لشیخ اإلسالم -ج
  . صیانة اإلنسان عن وسوسة الشیخ دحالن للشیخ محمد بشیر السھسواني -د

  .الصواعق المرسلة الشھابیة للشبح سلیمان بن سحمان -ھـ
  .غایة األماني في الرد على النبھاني للشیخ محمود شكري األلوسي -و
  ).٢١٥ص (الرد على البكري ] ٥٦[ 
  ).١٠/ ٢٧(مجموع الفتاوى ] ٥٧[ 
  ).٥٢١/ ٤(مجموع الفتاوى ] ٥٨[ 
  ).١١/ ٢٧(مجموع الفتاوى ] ٥٩[ 
  ).١٥٠/ ٢٦(مجموع الفتاوى ] ٦٠[ 



  .٦٨٦تقدم تخریجھ ص ] ٦١[ 
ل، شھد المشاھد        ] ٦٢[  حابي جلی ادة الخزرجي األنصاري، ص قیس بن سعد بن عب

ي       ات ف اة العرب، م مع رسول صلى اهللا علیھ وسلم وكان أحد الفضالء الجلة من دھ
  ).٢٣٩/ ٣(اإلصابة . ر خالفة معاویة بالمدینةآخ
رأة   ] ٦٣[  ى الم / ٢(أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب النكاح، باب في حق الزوج عل

  ٢١٤٠ح ) ٦٠٥، ٦٠٤
  ).٩٣/ ٢٧(مجموع الفتاوى ] ٦٤[ 
  .بتصرف) ١٠١، ١٥٨(مجموع الفتاوى ] ٦٥[ 
  .٥٩١تقدم تخریجھ ص ] ٦٦[ 
  ٥٨٠تقدم تخریجھ ص ] ٦٧[ 
  ).٤٤٤ص (الجامع الفرید  ]٦٨[ 
ائكم       ] ٦٩[  وا بآب اب ال تحلف ذور، ب ان والن اب األیم أخرجھ البخاري في صحیحھ، كت

اب  ). ٥٣٠/ ١١(انظر فتح الباري ) ٦٦٦٤٦(حدیث  وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كت
  ).٨٠/ ٥(األیمان، باب النھي عن الحلف بغیر اهللا تعالى 

  .قب األنصار، باب أیام الجاھلیةأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب منا] ٧٠[ 
اب    . واللفظ لھ ٣٨٣٦ح ) ١ ٤٨/ ٧(انظر فتح الباري  حیحھ، كت أخرجھ مسلم في ص

  ).٨١/ ٥(األیمان باب النھي عن الحلف بغیر اهللا تعالى 
ي    ). ١ ٢٥، ٨٦، ٣٤/ ٢(أخرجھ اإلمام أحمد في المسند ] ٧١[  ذي ف وأخرجھ الترم

ال     سننھ، كتاب النذور واألیمان، باب  ر اهللا وق ف بغی ة الحل ي كراھی دیث  : ما جاء ف ح
ن  ذور،  ١٥٣٥ح ) ١١٠/ ٤(حس ان والن اب األیم نن، كت ي الس و داود ف ھ أب ، وأخرج

اء   ف باآلب ة الحل ي كراھ اب ف ي   ٣٢٥ ١ح ) ٥٧ ٠/ ٣(ب ا ف ان كم ن حب ھ اب وأخرج
  ١١٧٧ح ) ٢٨٦ص (الموارد 

تدرك    ي المس اكم ف ان  ) ١٨/ ١(والح اب األیم ا) ٤/٢٧٩(كت ذور  كت ان والن ب األیم
  ".ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، ووافق الذھبي: "وقال

ي      : ھو] ٧٢[  ى عالم عصره ف و یعل محمد بن الحسین بن محمد بن خلف الفراء،؟ أب
د سنة    وفي سنة     ٣٨٠األصول والفروع وأنواع الفنون، ومن كبار الحنابلة ول ـ، وت ھ

  .ھـ ٤٥٨
  ).١٠٠ - ٦/٩٩(األعالم 

ة       : ھو] ٧٣[  راق وشیخ الحنابل الم الع دادي، ع ل البغ على بن عقیل بن محمد بن عقی
  ).٣١٣/ ٤(األعالم . ھـ ٥١٣ھـ وتوفي سنة ٤٣١ببغداد في وقتھ، ولد سنة 

  ).٤٦٩/ ٨(أخرجھ عبد الرزاق في المصنف ] ٧٤[ 
ھ   ) ١٧٧/ ٤(وذكره الھیثمي في مجمع الزوائد  ر ورجال وقال رواه الطبراني في الكبی

  ٨٩٠٢ح ) ٢ ٩/٠٥(حیح وھو في الطبراني رجال الص
یلة    ] ٧٥[  ل والوس ي التوس ة ف دة جلیل ر قاع اوى  ) ٨٦ -٨٤ص (انظ وع الفت ومجم
  ).١٠٧، ١٠٦(والرد على األخنائي ) ٢٧/٣٤٩(
  ).٢٩٥ص (اقتضاء الصراط المستقیم ] ٧٦[ 
  .من سورة المائدة) ٣(اآلیة ] ٧٧[ 



  .تقدم تخریجھ] ٧٨[ 
  .٢٤٧تقدم تخریجھ ص ] ٧٩[ 
العبیدیون ص م أبناء عبید اهللا بن میمون بن دیصان المشھور بالقداح الیھودي ] ٨٠[ 

وكانوا من أجرأ الناس على استحداث البدع ) ھـ ٥٦٤ -٣٦٢(قامت دولتھم في مصر 
انظر كتاب قصة نسب الفاطمیین للدكتور عبد الحلیم عویس، . والمنكر كتاب وال سنة

  ).٢٦٧/ ١٢(والبدایة والنھایة البن كثیر 
  ).١/٤٩٠(المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ] ٨١[ 
  .من سورة البقرة) ٧٩(اآلیة ] ٨٢[ 
  ).١٣٧/ ١٣(البدایة البن كثیر ] ٨٣[ 
  ).١٤ص (التبر المسبوك للسخاوي ] ٨٤[ 
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي ] ٨٥[ 

اري   : انظر". لتتبعن سنن من كان قبلكم"لم صلى اهللا علیھ وس تح الب ح ) ١/٣٠٥ ٣(ف
ود والنصارى   ٧٣٢ ٠ ، وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب العلم، باب اتباع سنن الیھ
)٨/٥٧.(  
دد من            : ھو] ٨٦[  ھ ع اد البوصیري، شاعر صوفي غال، ل ن حم ن سعید ب محمد ب

اس    القصائد في المدائح النبویة، وقد عرف عنھ قلة علمھ، وس ھ للن الطة لسانھ، وتكفف
  .وقد ذكر محقق دیوانھ عددا من الخصال التي تدل على حقیقة الرجل وقدره

  .مقدمة دیوان البوصیري بتحقیق محمد سید كیالني: انظر
دد من            : ھو] ٨٧[  ھ ع اد البوصیري، شاعر صوفي غال، ل ن حم ن سعید ب محمد ب

اس    القصائد في المدائح النبویة، وقد عرف عنھ قلة علم ھ للن ھ، وسالطة لسانھ، وتكفف
  .وقد ذكر محقق دیوانھ عددا من الخصال التي تدل على حقیقة الرجل وقدره

  .مقدمة دیوان البوصیري بتحقیق محمد سید كیالني: انظر
یري  ] ٨٨[  وان البوص یدتھ     ) ٢٤٨ -٢٤٠ص (دی ن قص اة م ات منتق ذه األبی وھ

  ..المعروفة بالبردة
  ). ٢٤٩ص (تنبیھ أولى األبصار ] ٨٩[ 
  ).١٦٣ص (منھج القرآن في الدعوة إلى اإلیمان ] ٩٠[ 
  ).٣١ص (اإلنصاف فیما قیل في المولد من الغلو واإلحجاف ] ٩١[ 
  ).٢٨ص (اإلنصاف فیما قیل في المولد من الغلو واإلحجاف ] ٩٢[ 
  ).٢٨ص (اإلنصاف فیما قیل في المولد من الغلو واإلحجاف ] ٩٣[ 
ارات        ال یقصد ھؤالء ] ٩٤[  ذا یتضح من سیاق العب ة وھ اة البرزخی بالحیاة ھنا الحی

ھ           ره ول ن قب لم یخرج م ھ وس ھ علی ي صلى ال رون أن النب م ی ارة، فھ ذه العب ة لھ التالی
  .التصرف الملكوت العلوي والسفلي

  ).٥٢/ ١(غایة األماني في الرد على النبھاني ] ٩٥[ 
  .من سورة النساء) ٨٢(اآلیة ] ٩٦[ 
ون       ال یقصد] ٩٧[  م یقول ة الیقظة فھ دون رؤی ا یقص ة وإنم إن : ون ھنا الرؤیا المنامی

  .رؤیتھ أكثر ما تقع بالقلب ثم یترقى الحال إلى أن یرى بالبصر على ما زعموا
  ).١/٥١(غایة األماني ] ٩٨[ 



  ).١٢٧ص (التیجانیة ] ٩٩[ 
  ).١/٥٢(غایة األماني ] ١٠٠[ 
  ).٤٠٧/ ١٠(مجموع الفتاوى ]١٠١[ 
  ).٤٢٩ص (الخاطر  صید] ١٠٢[ 
ذكر       ] ١٠٣[  ا ی اب م اب الخصومات، ب حیحھ، كت أخرجھ بھذا اللفظ البخاري في ص

  ).٥/٧٠(فتح الباري : انظر. في األشخاص والخصومة بین المسلم والیھودي
  ).٤٥٧ص (تقدم تخریجھ ] ١٠٤[ 
  

  الصالة والسالم علیھ: من حقوق النبي صلى اهللا علیھ وسلم  .٣٥
  

  ]حدیث صلح الحدیبیة: [عند المسلمین صلى اهللا علیھ وسلم  شأُن النبي   .٣٦
  

  محبـة النبًي صلى اهللا علیھ وسلم وتعظیمـھ  .٣٧
  فھد عبد اهللا الحبیشي/بقلم 

alfhdabd@maktoob.com  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

ى     د اهللا وعل ن عب الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على خیر خلق اهللا محمد اب
  .بھ وسلم وبعدآلھ وصح

َوَلن َتْرَضى َعنَك اْلَیُھوُد َوَال النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُھْم ُقْل {: لقد صدق ربي حین قال
ِھ     َن الّل َك ِم ِإنَّ ُھَدى الّلِھ ُھَو اْلُھَدى َوَلِئِن اتََّبْعَت َأْھَواءُھم َبْعَد الَِّذي َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َل

  )١٢٠البقرة(}َال َنِصیٍرِمن َوِليٍّ َو
ات          وات والغیبی رآن والنب داقیة الق انیین أن یشككوا بمص ض العلم ففي حین یحاول بع
نھم      ًدا م ة قص ذه اآلی ي ھ كیك ف اولوا التش المي، ح و إس ا ھ ل م در وك رة والق واآلخ
اعت     ا وض وا لھ ا روج الوه وم ا ق أ م ام خط ت األی م تثب ھ ث ي كتاب الم ف رب اإلس لض

ر   تفاھاتھم وذھبت أ ى خی دراج الریاح حین قام ثلة ممن امتألت قلوبھم حقًدا وحنًقا عل
خلق اهللا محمد بن عبد اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بعملھم الشائن والذي یستنكره كل ذي  
دق اهللا      د ص م لق رام، نع لب فضًال عمن یكن لھذا النبي الكریم كل تعظیم وتبجیل واحت

  .وكذب ھؤالء
لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا  : "لیھ وسلموقال رسول اهللا صلى اهللا ع

ود والنصارى ؟           ا رسول اهللا الیھ ا ی وھم  قلن وا جحر ضب تبعتم بذراع حتى لو دخل
  ]). ١([فمن: قال

ة       دعاوى العریض دین بال ائق ال ر حق رون تزوی اول آخ ك ح ن أولئ یض م ى النق وعل
صل ما جاء بھ الرسل وأصلت  الباطلة وجعلوا من المخلوق شریًكا للخالق وناقضوا أ

ذا    لھ الكتب السماویة فادعوا في النبي صلى اهللا علیھ وسلم الخالقیة سواء صرحوا بھ
بقھم        د س د إذ ق أتوا بجدی م ی ذا ل م بھ الة، وھ ذه الرس ي ھ تراه ف ا س اه مم وا بمعن أم أت

ن    ، سابقون فھاھم الیھود یدعون في عزیر أنھ ابن اهللا ویدعي النصارى أن المسیح اب
  .كذبوا جمیًعا فما ھؤالء إال عبیده لھ سبحانھ، اهللا



ى        لم عل ھ وس د صلى اهللا علی ا محم لقد وقف الناس في شأن األنبیاء وعلى رأسھم نبین
رفین  ة          : ط ائق القرآنی ا الحق ان تردھم وذان ذمیم ولین منب ال الق و وك ود والغل الجح

لجافي، وھذه الوسطیة في والنبویة والتاریخیة والواقعیة، ودین اهللا وسط بین الغالي وا
ق        ا یتعل ة م ذه الرسالة مبین ھ ھ شأن نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم ھو ما تتحدث عن
و        ن الغل ذرة م ا، مح ذكرھا دوًم لم وأن یت بھا من جوانب مھمة ینبغي أن یتنبھ لھا المس
ذه الرسالة أن               ا أبغي من كل من طالع ھ ا، كم ا أو تجاھًل بعض جھًل ھ ال ع فی الذي وق

  .و لي في ظھر الغیب واهللا المستعانیدع
  تمھیــد

  تعریف المحبة لغة واصطالًحا
  -:المحبة لغة

   -:ذھب ابن القیم إلى أن مادة كلمة حب تدور في اللغة على خمسة أشیاء ھي 
  .حبب األسنان: الصفاء والبیاض ومنھ قولھم لصفاء بیاض األسنان ونضارتھا.  ١
  .وھو ما یعلوه عند المطر الشدید" اء وحبابھحبب الم"العلو و الظھور ومنھ .  ٢
  .اللزوم و الثبات و منھ حب البعیر وأحب إذا برك و لم یقم.  ٣
  .اللب ومنھ حبھ القلب للبھ وداخلھ.  ٤
ى             .  ٥ ھ معن ھ ویمسكھ وفی ظ فی ذي یحف اء للوعاء ال ھ حب الم ظ واإلمساك و من الحف

  .الثبوت أیًضا
ودة وھیجان إرادة     وال ریب أن ھذه الخمسة من: ثم قال لوازم المحبة فإنھا صفاء الم

ب     وت إرادة القل راد، وثب القلب للمحبوب وعلوھا وظھورھا منھ لتعلقھا بالمحبوب الم
ده             ا عن ھ وأشرف م ھ لب ھ وإلعطاء المحب محبوب ا ال تفارق ا لزوًم وب ولزومھ للمحب

  ])  ٢([وھو قلبھ والجتماع عزماتھ وإرداتھ وھمومھ على محبوبھ
  :ة اصطالًحاالمحب

ن حجر    ال اب ا         : ق د وإنم ي ال تح ات الت ة من المعلوم ل المعرف د أھ ة عن ة المحب وحقیق
ا        ر عنھ ن التعبی داًنا وال یمك ھ وج یم     ]) ٣([یعرفھا من قامت ب ن الق ال اب ذا ق : ونحو ھ

ا،       دھا وجودھ اء، فح اء وجف دھا إال خف التحد المحبة بحد أوضح منھا، فالحدود ال تزی
  ]). ٤([وصف اظھر من المحبةوال توصف المحبة ب

  وجوب محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم:المبحث األول 
وق   إن محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم من أعظم الواجبات في الدین ومن أعظم الحق

  : الواجبة علینا تجاھھ صلى اهللا علیھ وسلم على ھذا دل القران والسنة من ھذه األدلة
َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَنآُؤُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشیَرُتُكْم َوَأْمَواٌل ُقْل ِإن {: قولھ تعالى  -١

وِلِھ        ِھ َوَرُس َن الّل ْیُكم مِّ بَّ ِإَل ْوَنَھا َأَح اْقَتَرْفُتُموَھا َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَھا َوَمَساِكُن َتْرَض
وْا َحتَّ  ِبیِلِھ َفَتَربَُّص ي َس اٍد ِف ْوَم  َوِجَھ ِدي اْلَق ُھ َال َیْھ َأْمِرِه َوالّل ُھ ِب ْأِتَي الّل ى َی

ِقینَ  ة (}اْلَفاِس لم          )٢٤التوب ھ وس ي صلى اهللا علی ة النب ى وجوب محب ة عل ذه اآلی ت ھ دل
وب        ى كل محب ھ عل ة مقدم ذه المحب كاألب  ]) ٥([ولیس كذلك فقط بل یجب أن تكن ھ

  الخ ...واالبن واألخ
ذه ا : "قال القاضي عیاض ھ         كفى بھ زوم محبت ى ل ة وحجة عل ا ودالل ا وتنبیًھ ة حًظ آلی

ھ            ان مال الى من ك رع تع لم؛ إذ ق ھ وس ا صلى اهللا علی ووجوب فرضھا واستحقاقھ لھ



الى  أتي    : (وأھلھ وولده أحب إلیھ من اهللا ورسولھ وأوعدھم  بقولھ تع ى ی فتربصوا حت
  ]) ٦"([هللاثم فسقھم بتمام اآلیة وأعلمھم أنھم ممن ضل ولم یھده ا) اهللا بأمره

ھ            -٢ ي صلى اهللا علی ال للنب ھ ق ھ أن دیث عمر رضي اهللا عن ثبت في البخاري من ح
ي صلى اهللا         : وسلم ال النب یا رسول اهللا ألنت أحب إلي من كل شي إال من نفسي، فق

ھ  : فقال لھ" ال والذي نفسي بیده حتى أكون أحب إلیك من نفسك: "علیھ وسلم عمر فإن
ى  ب إل ت أح لم اآلن واهللا ألن ھ وس لى اهللا علی ي ص ال النب ي فق ن نفس ا : "م اآلن ی

  ]) ٧"([عمر
عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم صلى اهللا علیھ   -٣

ال  لم ق ده       : "وس ن وال ھ م ب إلی ون أح ى أك دكم حت ؤمن أح ده ال ی ي بی ذي نفس و ال ف
  ]). ٨"([وولده

ال   -٤ ال الن : عن أنس رضي اهللا عنھ ق لم    ق ھ وس ي صلى اهللا علی دكم   : "ب ؤمن أح ال ی
  ]).      ٩"([حتى أكون أحب إلیھ من والده وولده والناس أجمعین

ال         -٥ لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی د حالوة       : "عن أنس عن النب ھ وج ثالث من كن فی
أن یكون اهللا ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما، وأن یحب المرء ال یحبھ إال هللا، : اإلیمان

  ]) ١٠" ([ه أن یعود في الكفر كما یكره أن یقذف في الناروأن یكر
ال      -٦ ك ق ن مال س ب ا          :عن أن ال ی لم فق ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی جاء رجل إل

ك  : "حب اهللا ورسولھ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: رسول اهللا متى الساعة ؟ قال فإن
  ".مع من أحببت

لم      قال أنس فما فرحنا بعد اإلسالم فرًحا أشد ھ وس ي صلى اهللا علی ول النب ك  : من ق فإن
فأنا أحب اهللا ورسولھ وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معھم : مع من أحببت، قال أنس

  ])١١([وإن لم أعمل بأعمالھم
ھذه األحادیث وغیرھا تدل على وجوب محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم وعظمھا في 

ھ صلى     الدین ولھذا كان صحابة رسول اهللا صلى اهللا  ا ل اس حًب علیھ وسلم من أشد الن
ي من       : اهللا علیھ وسلم فعن عمرو بن العاص رضي اهللا عنھ قال د أحب إل ان أح ا ك م

ي     ق أن أمأل عین رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وال أجل في عیني منھ وما كنت أطی
  ]) ١٢([منھ إجالال لھ، ولو سئلت أن أصفھ ما أطقت ألني لم أكن أمأل عیني منھ

ھ      وسئل علي ابن أبي طالب رضي اهللا عنھ كیف كان حبكم لرسول اهللا صلى اهللا علی
ارد     : وسلم؟ قال اء الب ن الم ا وم كان واهللا أحب إلینا من أموالنا وأوالدنا وآبائنا وأمھاتن

  ]).١٣([على الضمأ
ھ            حابة ل دى حب الص ى م دل عل ة ت رة رائع د صورا كثی والمطالع في كتب السیر یج

ھ           صلى اهللا علی  ھ صلى اهللا علی داء ل م رخیصة ف دیم أرواحھ ھ وتق ارھم ل لم وإیث ھ وس
  .وسلم

أما الناس بعد صحابة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقد انقسموا في محبتھ إلى ثالثة 
  : أقسام

  أھل إفراط     -١
  .أھل تفریط    -٢
  . الذین توسطوا بین اإلفراط والتفریط    -٣



ذین   م          فأھل اإلفراط منھم ال وًرا ل داعھم أم لم بابت ھ وس ھ صلى اهللا علی ي محبت الغوا ف ب
یشرعھا اهللا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم ظنا منھم أن فعل ھذه األمور عالمة المحبة 
وبرھانھا كاالحتفال بمولده والمبالغة في مدحھ لدرجة إشراكھ في صفات خاصة هللا      

ة رسول اهللا    عز وجل كما سأذكر نماذج منھ الحًقا، وھؤالء ینبغي أ  وا أن محب ن یعلم
ھ         ھ عن اهللا، وطاعت ر ب ا اخب دیقھ فیم ل بتص صلى اهللا علیھ وسلم ال تكون بالغلو فیھ ب

  .فیما أمر بھ ومتابعتھ ومحبتھ ومواالتھ
ھ        دموا حب م یق لم فل ھ وس أما أھل التفریط وھم المقصرون في حق النبي صلى اهللا علی

وا سنتھ والسبب       على حب النفس واألھل و المال والولد ولم وقروه ویتبع یعزروه وی
  : في ذلك یعود إلى

لم        -١ ھ وس جھل الكثیر منھم بأمور دینھم بما فیھا الحقوق الواجبة لھ صلى اهللا علی
وق       ا الحق ا فیھ نھم بم والتي من ضمنھا محبتھ فھؤالء یجب علیھم أن یتعلموا أمور دی

  .الواجبة لھ صلى اهللا علیھ وسلم
ء عن سنة نبیھم صلى اهللا علیھ وسلم وعن اتباع شرعھ بسبب ما إعراض ھؤال    -٢

ھم علیھ من المعاصي وإسرافھم على أنفسھم وتقدیمھم شھوات أنفسھم وأھوائھم على 
  .ما جاء في الشرع من األوامر والنواھي

انھم        ي ھي سبب نقصان إیم فالواجب على ھؤالء اإلقالع عن الذنوب والمعاصي الت
  .ھم عما یقربھم إلى اهللا تعالىوضعف محبتھم وبعد

حابة      وأما الذین توسطوا بین اإلفراط والتفریط فھؤالء ھم السلف الصالحین من الص
اموا              ًا وق ة حكم ذه المحب وا بوجوب ھ ذین آمن ن ال م م ى نھجھ والتابعین ومن سار عل
نفس         ة ال وق محب لم ف ھ وس ي صلى اهللا علی أحبوا النب  بمقتضاھا اعتقاًدا وقوًال وعمًال ف

لم        ھ وس لى اهللا علی ولھ ص ر رس ر اهللا وأم اًال ألم ق امتث ع الخل ل وجمی د واألھ والول
الى ھ تع دیًقا لقول م تص ى بھ وه أول ھم: (فجعل ن أنفس المؤمنین م ى ب ي أول اموا ) النب وق

ھ عز وجل،      بمقتضى ھذه المحبة فآمنوا وصدقوا بنبوتھ ورسالتھ وما جاء بھ عن رب
أمور اختص      واعتقدوا أنھ لیس من المحبة فيء دره ووصفھ ب شيء الغلو في حقھ وق

ھ   اهللا بھا وحده بل علموا أن في ھذا مخالفة ومضادة لتلك المحبة ومناقضة لما أخبر ب
  ]).١٤([سبحانھ وتعالى

  -:أقسام محبتھ
  : وھنا یذكر ابن رجب أن محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم على درجتین

ھ       فرض، وھي المحبة التي تقتضي : أحداھما ھ الرسول صلى اهللا علی ا جاء ب قبول م
دى من        ب الھ دم طل لیم، وع وسلم من عند اهللا وتلقیھ بالمحبة والرضا والتعظیم والتس
ر     ا أخب ل م غیر طریقھ بالكلیة ثم حسن االتباع لھ فیما بلغھ عن ربھ من تصدیق في ك

ات     ھ من المحرم ونصرة  بھ وطاعتھ فیما أمر بھ من الواجبات واالنتھاء عما نھى عن
  .               دینھ والجھاد لمن خالفھ بحسب القدرة فھذا القدر البد منھ وال یتم اإلیمان یدونھ

داء      : والدرجة الثانیة ق اإلقت ھ، وتحقی فضل، وھي المحبة التي تقتضي حسن التأسي ب
رتھ       ن معاش ھ وحس ربھ ولباس ھ وش ھ، وأكل ھ وتطوعات ھ ونوافل ھ وآداب نتھ وأخالق بس

  ]).١٥([ر ذلك من آدابھ الكاملة وأخالقھ الطاھرةألزواجھ وغی
  محبة اهللا على قسمین فرض وندب،: وفي فتح الباري عن بعض العلماء أنھ قال



ا          : فالفرض  ھ والرضا بم اء عن مناھی ره واالنتھ ال أوام ى امتث المحبة التي تبعث عل
ة اهللا             ي محب رك واجب فلتقصیره ف ي معصیة من فعل محرم أو ت ع ف  یقدره فمن وق

ي المباحات واالستكثار      حیث قدم ھوى نفسھ، والتقصیر تارة یكون مع االسترسال ف
ة    منھا فیورث الغفلة المقتضیة للتوسع في الرجاء فیقدم على المعصیة أو تستمر الغفل

زداد            دم، وی ا تق ى قسمین كم لم عل ھ وس ة الرسول صلى اهللا علی ذلك محب أال : فیقع، ك
ھ ویرضى     یتلقى شیًئا من المأمورات وال منھیات إال من مشكاتھ، وال یسلك إال طریقت

بما شرعھ حتى ال یجد في نفسھ حرًجا مما قضاه ویتخلق  بأخالقھ في الجود واإلیثار 
  ]).١٦([والحلم والتواضع وغیرھا

    -:بواعث محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم
   -:یدعو المسلم إلى محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم أمور عدة منھا

ھ    -١ ا ل موافقة مراد اهللا عز و جل في محبتھ لنبیھ وتعظیمھ لھ فقد أقسم بحیاتھ تعظیم
ي سكرتھم یعمھون   (في قولھ  ال    ) لعمرك إنھم لف ھ فق ى علی ا أثن ق    :(كم ى خل ك لعل وان

  ). ورفعنا لك ذكرك: (وقال) ٤القلم)(عظیم
ة اهللا      : قال ابن القیم ا لمحب ا تجوز تبع ة   وكل محبة وتعظیم للبشر فإنم ھ كمحب  وتعظیم

إن        ھ، ف ة مرسلھ وتعظیم ام محب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وتعظیمھ فإنھا من تم
ن         ھ هللا م ي محب ھ فھ الل اهللا ل ھ إلج ھ ویجلون ھ ویعظمون ة اهللا ل ھ لمحب ھ یحبون أمت
موجبات محبة اهللا، وكذلك محبة أھل العلم واإلیمان ومحبة الصحابة رضي اهللا عنھم  

  ])     ١٧([لمحبة اهللا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم  وإجاللھم تابع –
ال        -٢ ا ق ر كم ل األم د ب ان العب أن محبتھ وتعظیمھ صلى اهللا علیھ وسلم من شرط إیم

ھ وسقوط      : "ابن تیمیة دین كل ام ال ھ قی إن قیام المدحة والثناء علیھ والتعظیم والتوقیر ل
  ]).١٨"([ذلك سقوط الدین كلھ

الى   -٣ زه اهللا تع ا می ال      م أة وكم فاء النش ب وص رم الحس ب وك رف النس ن ش ھ م ب
  .الصفات واألخالق واألفعال

الى        -٤ ال اهللا تع ا ق ھ بھ ا ورحمت فقتھ علیھ ھ وش : شدة محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم ألمت
المؤمنین رؤوف      ( یكم ب تم حریص عل ا عن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیھ م

عالى الخیر ألمتھ ویفرح بفضل اهللا علیھا وكم وكم كان یسأل اهللا ت) ١٢٥التوبة)(رحیم
دین             ھ ال م اهللا ب ى أت القول والفعل حت دعوة وأذى المشركین ب تحمل من مشاق نشر ال

  ]).١٩([وأكمل بھ النعمة
  -:عالمات محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم

ان     ھ وك ي حب ادًقا ف ن ص م یك ھ وإال ل ر موافقت ره وآث یًئا آث ب ش ن أح م أن م اعل
لم ال تخرج عن      ]) ٢٠[(مدعیًا ھ وس وال یوافق قولھ فعلھ، ومحبة النبي صلى اهللا علی

ى       دل عل ل ت ھذا اإلطار، وال شك أن لمحبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم عالمات ودالئ
ا      ل بھ ا ویعم ا لیحققھ حقیقة صدق ھذه المحبة، ولھذا كان لزامًا على المسلم أن یعرفھ

  -:وأھم ھذه العالمات ما یلي
ھ    اإل  -١ داء بھدی ھ واالھت قتداء بھ صلى اهللا علیھ وسلم واستعمال سنتھ وسلوك طریقت

لم من        ھ وس ھ صلى اهللا علی وسیرتھ والوقوف عندما حد لنا من أحكام شریعتھ ومحبت
ال     ]) ٢١([مھماتھا وھذه أعظمھا ك ق ن مال س ب ي رسول اهللا صلى اهللا     : فعن أن ال ل ق



ي لیس في قلبك غش ألحد فافعل ثم قال یا بني إن قدرت أن تصبح وتمس: "علیھ وسلم
ي     ي ف ان مع ي ك ن أحبن ي وم د أحبن نتي فق ا س ن أحی نتي وم ن س ك م ي وذل ا بن ي ی ل

  ]).٢٢([الجنة
بكم اهللا  : (وتأمل قولھ تعالى اتبعوني یحب ي أن اهللا   ) قل إن كنتم تحبون اهللا ف أي الشأن ف

اع الحبی   ھ إال بإتب ذا ال ینالون ھ وھ م تحبون ي أنك بكم، ال ف لم  یح ھ وس لى اهللا علی ب ص
وعالمة محبة العبد هللا عز و جل اتباع مرضاة اهللا، والتمسك  : قال المحاسبي]) ٢٣([

ھ     د طعم ان، ووج الوة اإلیم د ح إذا ذاق العب لم ف ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص نة رس بس
  ]) ٢٤([ظھرت ثمرة ذلك على جوارحھ ولسانھ

لبھ بنور المعرفة، وال مقام أشرف من من الزم نفسھ آداب السنة نور اهللا ق: وقال غیره
ي            حاق الرق و إس ال أب ھ و ق ھ وأخالق ھ وأفعال ره ونواھی ي أوام ب ف ة الحبی : مقام متابع

  .عالمة محبة اهللا إیثار طاعتھ ومتابعة نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم
ره   ال غی ة          : وق نة ومجانب اع الس ان إال بإتب ور اإلیم ن ن ئ م د ش ى أح ر عل ال یظھ

  ]) ٢٥([البدعة
ا قضى     -٢ ]) ٢٦([أن یرضى مدعیھا بما شرعھ اهللا حتى ال یجد في نفسھ حرجا مم

الى  ال تع ي      {: ق ُدوْا ِف مَّ َال َیِج َنُھْم ُث َجَر َبْی ا َش وَك ِفیَم َى ُیَحكُِّم وَن َحتَّ َك َال ُیْؤِمُن َال َوَربِّ َف
ي      ) ٦٥النساء(}َأنُفِسِھْم َحَرجًا مِّمَّا َقَضْیَت َوُیَسلُِّموْا َتْسِلیمًا د ف ان عمن وج فسلب اإلیم

  .صدره حرًجا من قضائھ و لم یسلم لھ
ا     -٣ ا قبلھ ھ فیم ة    :وھي داخل ھ وموافق دى نفس ى ھ ھ عل ض علی رعھ وح ا ش ار م إیث

ْیِھْم  {: شھوتھ قال اهللا تعالى َوالَِّذیَن َتَبوَُّؤوا الدَّاَر َواْلِإیَماَن ِمن َقْبِلِھْم ُیِحبُّوَن َمْن َھاَجَر ِإَل
ا ْم          َوَل اَن ِبِھ ْو َك ِھْم َوَل ى َأنُفِس ْؤِثُروَن َعَل وا َوُی ا ُأوُت ًة مِّمَّ ُدوِرِھْم َحاَج ي ُص ُدوَن ِف َیِج

ونَ         ُم اْلُمْفِلُح َك ُھ ِھ َفُأْوَلِئ حَّ َنْفِس وَق ُش ن ُی ٌة َوَم ي    ) ٩الحشر (}َخَصاَص د ف خاط العب وإس
  ]) ٢٧([رضا اهللا تعالى

ر ذ     -٤ ره كثرة ذكره لھ فمن أحب شیئا أكث ر   : و لبعضھم  ]) ٢٨([ك ة دوام ذك المحب
إنھا سبب  : قال ابن القیم في الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم]) ٢٩([المحبوب

لدوام محبتھ للرسول صلى اهللا علیھ وسلم وزیادتھا و تضاعفھا، و ذلك عقد من عقود 
تحضار محاسنھ اإلیمان الذي ال یتم إال بھ، الن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واس

ھ،         ع قلب ى جمی ھ و استولى عل د شوقھ إلی ومعانیھ الجالبة لحبھ تضاعف حبھ لھ وتزای
ھ، وال     ھ من قلب وإذا أعرض عن ذكره و إحضاره، و إحضار محاسنھ بقلبھ نقص حب
ار     ره و إحض ن ذك ھ م ر لقلب ھ، وال أق ة محبوب ن رؤی ب م د المح ین العب ر لع ئ أق ش

ھ     ي قلب ذا ف وى ھ ر محاسنھ، و         محاسنھ، فإذا ق ھ وذك اء علی جرى لسانھ بمدحھ والثن
  ]).٣٠([تكون زیادة ذلك ونقصانھ بحسب زیادة الحب ونقصانھ في قلبھ

ھ          دیث و أھل م فضیلة الح ذا یعل ھ وبھ و ذكره صلى اهللا علیھ وسلم یكون بالصالة علی
ھ صلى اهللا علی     ])٣١([لذكرھم لھ صلى اهللا علیھ وسلم كثیًرا  ي السنة  قول ھ و صح ف

  ]).٣٢([البخیل من ذكرت عنده فلم یصلي على:وسلم
ھ   وقد شرع ذكر النبي صلى اهللا علیھ وسلم إلظھار محبتھ واحترامھ وتوقیره وتعظیم
حابة رضوان اهللا        د ورد أن الص ھ، ولق صلى اهللا علیھ وسلم و ھذا من عالمات محبت



و اقشعرت جلودھم  علیھم كانوا بعد وفاتھ صلى اهللا علیھ وسلم ال یذكرونھ إال خشعوا
  ]).٣٣([وبكوا، وكذلك كان كثیر من التابعین من یفعل ذلك محبة لھ و شوًقا إلیھ

و یدخل ضمن الذكر المشروع تعداد فضائلھ وخصائصھ وما وھبھ اهللا من الصفات و 
ك من أجل           دالئل و ذل ھ من المعجزات و ال ھ ب ا أكرم األخالق والخالل الفاضلة، وم

ھ وم   ى مكانت ذكیرھم        التعرف عل اس وت ف الن ھ و تعری ھ والتأسي بصفاتھ وأخالق نزلت
ي    بذلك لیزدادوا إیماًنا ومحبھ لھ صلى اهللا علیھ وسلم ولكي یتأسوا بھ، وال محظور ف
ارع             ھ الش ر ب ذي أم روع ال دود المش ي ح ك ف ادام ذل عًرا م ًرا وش ذلك نث دح ب التم

  ]).٣٤([الكریم
ار  نصر دینھ بالقول والفعل والذب عن شریعت  -٥ ھ والتخلق بأخالقھ في الجود واإلیث

ان،        د حالوة اإلیم ك وج ى ذل والحلم والصبر والتواضع وغیرھا، فمن جاھد نفسھ عل
دنیا   ومن وجدھا استلذ الطاعات و تحمل المشاق في الدین، واثر ذلك على أغراض ال

  ]).٣٥([الفانیة
في حیاتھ صلى اهللا  ، أما])٣٦([كثرة الشوق إلى لقائھ فكل حبیب یحب لقاء حبیبھ  -٦

ھ              ي اآلخرة ویشاھد ذات ھ ف ى لقائ أن یشتاق إل ھ فب د موت ا بع علیھ وسلم فمعروف وأم
  ]).٣٧([الكریم صلى اهللا علیھ وسلم 

ال   ة فق ا      : "و قد نص النبي صلى اهللا علیھ وسلم على ھذه العالم ي حًب ي ل د أمت من أش
  .])٣٨"([ناس یكونون بعدي یود أحدھم لو رآني بأھلھ و مالھ

لم     : وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال  ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ذي  : "ق وال
نفسي محمد في یده لیأتیني على أحدكم یوم ال یراني ثم ألن یراني معھم أحب إلیھ من 

  ]).٣٩"([أھلھ و مالھ
انوا          ة ك دومھم المدین د ق عریین عن ة أن األش ذه العالم ة لھ ة التطبیقی ن األمثل وم

  ])٤٠([محمًدا و حزبھ... غًدا نلقى األحبة: یرتجزون
رتھم    ا حض ون لم انوا یقول ر ك ن یاس ار ب ان و عم ن الیم ة ب الًال و حذیف و روي إن ب

  ]) ٤١([غًدا ألقى األحبة  محمًدا و حزبھ: الوفاة
حب القرآن الذي أتى بھ صلى اهللا علیھ وسلم ، وھدى بھ واھتدى و تخلق بھ حتى   -٧

ة ت عائش ي اهللا: قال ا رض ان   : عنھ لم ك ھ وس لى اهللا علی ي اهللا ص ق نب إن خل
أي كان دأبھ صلى اهللا علیھ وسلم التمسك بھ والتأدب بآدابھ والعمل بما ]) ٤٢([القرآن

ي          ة ف ھ مبالغ رآن نفس خلق ا الق فیھ من مكارم األخالق فجعلت عائشة رضي اهللا عنھ
  ).]٤٣([شدة تمسكھ بھ، وأنھ صار سجیة لھ وطبیعة كأنھ طبع علیھا

وتمثیل حب القران بكثرة تالوتھ لھ على الوجھ المرضي فیھا عند أھل األداء، و لیس 
ى      ]) ٤٤([المراد مطلق القراءة كذا قال الخفاجي دل عل ھ ت رة تالوت و الصواب أن كث

حب القرآن و الشغف بھ، و قد صح أن من یتعتع في قراءتھ لھ أجران فال وجھ لقصر 
وإضافة إلى كثرة تالوتھ ودوام قرأتھ، العمل بما فیھ  محب القرآن على المقرئین فقط،

ده      ده ووعی من أحكام و مواعظ، و تفھمھ أي طلب فھمھ في مواعظھ و قصصھ ووع
  ]).٤٦([وكذا التقید بفھم معانیھ]) ٤٥([و بیان أحوال أنبیائھ وأولیائھ و عاقبة أعدائھ

ھ    ھذا والسنة ملیئة بالحث على تعلم القران وإتباعھ، فصح عن     ان رضي اهللا عن عثم
  ]).٤٧"([خیركم من تعلم القران وعلمھ: "عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال



ھ     : "و صح عنھ صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال ن اتبع ل اهللا م كتاب اهللا عز وجل ھو حب
  ]).٤٨"([كان على الھدى ومن تركھ كان على ضاللة

ة  و لھذا إذا أردت إن تعرف ما عندك وعند غیرك من مح بة اهللا و رسولھ فانظر محب
القرآن من قلبك، والتذاذك بسماعھ أعظم من التذاذ أصحاب المالھي والغناء المطرب 
ا    ھ كم بسماعھم، فإنھ من المعلوم أن من أحب محبوًبا كان كالمھ وحدیثھ أحب شئ إلی

  :  قیل
  فلم ھجرت كتابي... إن كنت تزعم حبي

  ـھ من لذید خطابي... أما تأملت ما فیـ
لو طھرت قلوبنا لما شبعت من كالم : و یروى أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنھ قال

  ]).٤٩([اهللا
ذي یشمل    -٨ وًال      : محبة سنتھ صلى اهللا علیھ وسلم، وال ھ ق داء ب ھ باإلقت ھ وھدی طریق

ا     ا ونواھیھ دودھا، وھي أوامرھ ر من   ]) ٥٠([وفعًال، وأحادیثھ  فیقف عند ح وأن یكث
ت حالوة اإلیمان في قلبھ إذا سمع كلمھ من كالم اهللا تعالى أو من  قراءتھا فإن من دخل

ن    ]) ٥١([حدیث رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم تشربتھا روحھ وقلبھ ونفسھ ال سھل ب ق
ھ        : عبد اهللا ي صلى اهللا علی ران حب النب ة حب الق عالمة حب اهللا حب القران وعالم

ھ وسلم حب السنة        ي صلى اهللا علی ة حب السنة حب      وسلم وعالمة حب النب وعالم
  ]) ٥٢([اآلخرة

ھ         -٩ ة وحمایت محبتھ لمن أحب النبي صلى اهللا علیھ وسلم ومن ھو بسببھ من آل بیت
ن         ھم وسبھم، فم ض من یبغض اداھم، وبغ داوة من ع ار، وع اجرین واألنص من المھ

ال   ]) ٥٣([أحب سیئًا أحب من یحب ة ق ام رسول   : فعن زید بن رقمھ رضي اهللا عن ق
دعي    اهللا صلى  ا ی ًا بم د اهللا     )) ضًما ((اهللا علیھ وسلم فینا خطیب ة فحم ة والمدین ین مك ب

أما بعد أال أیھا الناس فإنما أنا بشر یوشك أن یأتي : "وأثنى علیھ، ووعظ وذكر ثم قال
ذوا   : رسول ربي فأجیب وأنا تارك فیكم ثقلین  ور، فخ أولھما كتاب اهللا فیھ الھدى والن

ركم  : فحث على كتاب اهللا ورغب فیھ ثم قال بكتاب اهللا واستمسكوا بھ، وأھل بیتي أذك
  ]).٥٤"([اهللا في أھل بیتي،أذكركم اهللا في أھل بیتي

ي    ال البھیق لم ق ي      : ومن آل بیتھ أزواجھ صلى اهللا علیھ وس ھ حب النب ي جمل دخل ف وی
ال     دحھم فق یھم وم ى عل ل أثن ز وج حابھ؛ ألن اهللا ع ب أص لم ح ھ وس لى اهللا علی : ص

جَّدًا             مَُّحمٌَّد{ ًا ُس َراُھْم ُركَّع َنُھْم َت اء َبْی اِر ُرَحَم ى اْلُكفَّ دَّاء َعَل ُھ َأِش ِذیَن َمَع ِھ َوالَّ رَُّسوُل اللَّ
ُجودِ    ِر السُّ ْن َأَث تح (}...َیْبَتُغوَن َفْضًال مَِّن اللَِّھ َوِرْضَوانًا ِسیَماُھْم ِفي ُوُجوِھِھم مِّ ) ٢٩الف

ة      وصح في ال]) ٥٥([وغیرھا من اآلیات ك رضي اهللا عن ن مال س ب سنة من حدیث أن
ال  لم  :ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس اق   :ق ة النف ار، وآی ب األنص ان ح ة اإلیم آی

  ])٥٦([بغضھم
نتھ    -١٠ الف س ن خ ة م اداه، ومجانب ن ع اداة م ولھ، ومع ض اهللا ورس ن أبغ ض م بغ

ر یخالف شریعتھ     ل أم الى  ]) ٥٧([وابتدع في دینة واستثقالھ ك ال تع ًا   لَ {: ق ُد َقْوم ا َتِج
اء     اءُھْم َأْو َأْبَن اُنوا آَب ْو َك ُھْم ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر ُیَوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَل

ُروٍح مِّنْ         َدُھم ِب اَن َوَأیَّ وِبِھُم اْلِإیَم ي ُقُل َب ِف َك َكَت یَرَتُھْم ُأْوَلِئ َواَنُھْم َأْو َعِش ْدِخُلُھْم َأْو ِإْخ ُھ َوُی



َك   ُھ ُأْوَلِئ وا َعْن ْنُھْم َوَرُض ُھ َع َي اللَّ ا َرِض ِدیَن ِفیَھ اُر َخاِل ا اْلَأْنَھ ن َتْحِتَھ ِري ِم اٍت َتْج َجنَّ
  ٢٢المجادلة}ِحْزُب اللَِّھ َأَلا ِإنَّ ِحْزَب اللَِّھ ُھُم اْلُمْفِلُحوَن 

اءھم      وا أحب د قتل لم ق ي     وھؤالء أصحابھ صلى اهللا علیھ وس اءھم ف اءھم وأبن اتلوا آب وق
ي      ن أب د اهللا ب ن عب د اهللا ب ك برأسھ     : مرضاتھ، وقال لھ عب و شئت ألتیت اه  –ل ي أب -یعن

])"٥٨.([  
ي             -١١ م ف حھ لھ یھم ونص ھ عل ق قلب م ویرق أن یحبھم ویتلطف بھ ة ب شفقتھ على األم

أمرھم ونھیھم وموعظتھم وبیان ما یصلحھم من أمورھم وسعیھ في مصالحھم الدینیة 
الم       دفع المظ نھم ب ار ع ع المض وائجھم ورف اء ح ھ وقض فاعتھ ومعاونت ة بش والدنیوی
ا        المؤمنین رؤوًف لم ب ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس ا ك ایقتھم كم ة مض وإزال

  ]).٥٩"([رحیًما
  :ثواب محبتھ

لقد صحت أحادیث تبین عظم ثواب محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم منھا حدیث أنس 
ال   :  عنھ قالبن مالك رضي اهللا لم فق ھ وس ا  : جاء رجل إلى رسول اهللا صلى اهللا علی ی

ال  : وما أعددت للساعة؟ قال: رسول اهللا متى الساعة؟ قال ك  : حب اهللا ورسولھ، ق فإن
  .مع من أحببت

ك       : قال أنس لم فإن ھ وس ي صلى اهللا علی ول النب فما فرحنا بعد اإلسالم فرًحا أشد من ق
ت   س  .. مع من أحبب ال أن ا : ق أرجو أن أكون         فأن ر ف ر وعم ا بك أحب اهللا ورسولھ وأب

  ])٦٠.([معھم وإن لم أعمل بأعمالھم
الى ورسولھ صلى اهللا          ة للسائل ولكل من أحب اهللا تع ففي ھذا الحدیث بشارة عظیم

  .علیھ وسلم
دخل         ھ ی راد أن ا الم ة وإنم و الرتب ة وعل ي المنزل اواة ف ا المس ة ھن راد بالمعی یس الم ول

  ]).٦١([مؤمنین وإن كانت مراتبھم متفاوتھالجنة في زمرة ال
جاء رجل إلى رسول اهللا صلى اهللا : ونحو الحدیث السابق جاء عن عبد اهللا بن مسعود

  یا رسول اهللا كیف تقول في رجل أحب قوما ولم یلحق بھم ؟ : علیھ وسلم فقال
  ]).٦٢"([المرء مع من أحب: "فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

لمحبة القلبیة البد أن تنعكس على الجوارح ویكون لھا األثر الواقعي الذي ومعلوم أن ا
د         ي یجس ان واقع ة دون برھ ة القلبی دعوى المحب ة، ف فة اإلیمانی ك الص ى تل دل عل ی
لى اهللا            ھ ص ة ل اع والمتابع ي االتب ة تعن ى دعوى، إذ إن المحب ا تبق دل علیھ ا وی معانیھ

ي یتیسر        علیھ وسلم واالجتھاد في الطاعة لكي یصل  ة والت ي الجن ة ف ة عالی ى مرتب إل
ن كعب       ة ب دیث ربیع ذا ح لھا من خاللھا معیتھ صلى اهللا علیھ وسلم ومما یدل على ھ

ھ        :األسلمي قال ھ بوضوئھ وحاجت لم فأتیت ھ وس كنت أبیت مع رسول اهللا صلى اهللا علی
ي  ال            : فقال ل ت ھو ذاك ق ك ؟ قل ر ذل ال أو غی ة ق ي الجن ك ف ت أسألك مرافقت  سل فقل

  ])٦٣([فأعني على نفسك بكثرة السجود
ِذیَن    {: " ومما یدل على ھذا المعنى قولھ تعالى َع الَّ ـِئَك َم َوَمن ُیِطِع الّلَھ َوالرَُّسوَل َفُأْوَل

ـِئَك          َن ُأوَل اِلِحیَن َوَحُس َھَداء َوالصَّ دِّیِقیَن َوالشُّ یَن َوالصِّ َن النَِّبیِّ ْیِھم مِّ ُھ َعَل َم الّل َأْنَع
  ).٦٩النساء(}َرِفیقًا



ك       ومما یدخل في ثواب محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم ثواب كل طاعة من الطاعات ذل
ان     ال اإلیم ن أعم ل م ل عم ل ك ة أص ة ألن المحب رة للمحب ة ثم ي الحقیق ا ف ألنھ

  ]).٦٤([والدین
  وجوب تعظیم النبي صلى اهللا علیھ وسلم: المبحث الثاني

ان  إن تعظیم النبي صلى اهللا علیھ وسلم وتوق یره وإجاللھ شعبة عظیمة من شعب اإلیم
ك      ة ذل ة المحب ة ورتب وھذه الشعبة غیر شعبة المحبة بل إن منزلتھا ورتبتھا فوق منزل
ى             دعوه إل اه ی ھ إی ده ولكن حب د یحب ول رى أن الوال ا أال ت ألنھ لیس كل محب معظًم

ریم و  ین التك ھ ب ع ل ده فیجم ب وال د یح ھ والول ى تعظیم دعوه إل ھ وال ی یم تكریم التعظ
  ]).٦٥([فعلمنا بذلك أن التعظیم رتبتھ فوق رتبة المحبة

بحانھ  ول س لم یق ھ وس لى اهللا علی ھ ص ي تعظیم زروه : (وف ولھ وتع اهللا ورس وا ب لتؤمن
ادة  ) وتوقروه ال قت ھ   : أي تعظموه وتفخموه، وق وا من ، فأوجب  ])٦٦([تنصروه وتمنع

ھ     ھ وتعظیم زام إكرام وقیره وإل الح    ، ])٦٧([سبحانھ تعزیره وت ر سبحانھ أن الف وأخب
ا            ر ھاھن الف أن التعزی ره وال خ ھ وتعزی ان ب ین اإلیم ع ب ن جم ون لم ا یك إنم

ِذَي       : (فقال تعالى]) ٦٨([التعظیم وَر الَّ وْا النُّ ُروُه َواتََّبُع زَُّروُه َوَنَص ِھ َوَع َفالَِّذیَن آَمُنوْا ِب
ونَ   ُم اْلُمْفِلُح ـِئَك ُھ ُھ ُأْوَل ِزَل َمَع راف(}ُأن ن   ) ١٥٧األع ا م ین بعًض ا یب رآن م ي الق وف

  :مظاھر تعظیمھ منھا
ور (}َلا َتْجَعُلوا ُدَعاء الرَُّسوِل َبْیَنُكْم َكُدَعاء َبْعِضُكم َبْعضاً {: قولھ تعالى -١ أي ) ٦٣الن

بعض أو       كم ل داء بعض مھ ن ادوه باس وت وال تن ع الص اب أو رف ھ بالخط وا ل ال تغلظ
ض األحوال عن        تجعلوا دعوتھ إیاكم كالدعاء من بعضكم ي بع ي التساھل ف لبعض ف

ا یحب أن        ادوه بأشرف م روه ون وه ووق اإلجابة أو الرجوع بغیر استئذان ولكن عظم
د ])٦٩([ینادى بھ نحو یا رسول اهللا، یا نبي اهللا ى  : ، وقال سعید بن جبیر ومجاھ المعن

ادة          ال قت تجھم وق د ب ا محم وا ی ین وال تقول ق ول ي رف رھم أن أم : قولوا یا رسول اهللا ف
  ]).٧٠([یشرفوه ویفخموه

َھ    {: قال تعالى -٢ َھ ِإنَّ اللَّ وا اللَّ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا ُتَقدُِّموا َبْیَن َیَدِي اللَِّھ َوَرُسوِلِھ َواتَُّق
ُھ   َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّ() َسِمیٌع َعِلیٌم  ُروا َل ِبيِّ َوَلا َتْجَھ

ُعُرونَ     ا َتْش ُتْم َل اُلُكْم َوَأن وَن   ()ِباْلَقْوِل َكَجْھِر َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأن َتْحَبَط َأْعَم ِذیَن َیُغضُّ ِإنَّ الَّ
م مَّ         َوى َلُھ وَبُھْم ِللتَّْق ُھ ُقُل َتَحَن اللَّ ِذیَن اْم َك الَّ ِھ ُأْوَلِئ وِل اللَّ َد َرُس َواَتُھْم ِعن ٌر  َأْص َرٌة َوَأْج ْغِف

یٌم وٌر      ()َعِظ ُھ َغُف ْم َواللَّ رًا لَُّھ اَن َخْی ْیِھْم َلَك ُرَج ِإَل ى َتْخ َبُروا َحتَّ ْم َص ْو َأنَُّھ َوَل
لقد بین اهللا سبحانھ في ھذه اآلیات جملة آداب مع النبي صلى  ) ٥:١الحجرات({رَِّحیٌم

  :اهللا علیھ وسلم وھي
  .هللا علیھ وسلم قوًلا أو فعًالحرمة المسارعة ومسابقتھ صلى ا  - أ

  .حرمة رفع الصوت فوق صوت النبي صلى اهللا علیھ وسلم- ب
  .حرمة الغلظة لھ بالخطاب ومناداتھ باسمھ- ت
ھ   - ث ألدب مع افي ل و من ائھ إذ ھ رات نس ن وراء حج ھ م ذین ینادون بحانھ ال ذم اهللا س

  .صلى اهللا علیھ وسلم وبین لھم أن یصبروا حتى یخرج إلیھم
وِل  {: ال تعالىق -٣ َما َكاَن ِلَأْھِل اْلَمِدیَنِة َوَمْن َحْوَلُھم مَِّن اَألْعَراِب َأن َیَتَخلَُّفوْا َعن رَُّس

ھِ  ن نَّْفِس ِھْم َع وْا ِبَأنُفِس ِھ َوَال َیْرَغُب ة(}الّل ي) ١٢٠التوب ال الحلیم س : "ق أعلمھم أن نف ف



أنفسھم، فال یسعھم من الرسول صلى اهللا علیھ وسلم أكرم وأشرف وأزكى وأجمل من 
ذلك أن یصرفوا أنفسھم عما ال یصرف نفسھ عنھ فیتخلفوا عنھ إذا خرج لجھاد أعداء 
ھ       زمھم متابعت ل یل ة زاد ب اء أو قل اهللا معتذرین من شدة حر أو طول طریق أو عوز م
ة         ین الدالل ل وأب ان لمن عق ذا أعظم البی ومشایعتھ على أي حال رضیھا لنفسھ وفي ھ

  ]).٧١"([ظیمھ وإجاللھ وتوقیرهعلى وجوب تع
ِإنَّ الَِّذیَن ُیْؤُذوَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ َلَعَنُھُم اللَُّھ ِفي الدُّْنَیا َواْلآِخَرِة َوَأَعدَّ َلُھْم {: قال سبحانھ -٤

ُبوا فَ    ()َعَذابًا مُِّھینًا ا اْكَتَس ِر َم اِت ِبَغْی ًا    َوالَِّذیَن ُیْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَن وا ُبْھَتان ِد اْحَتَمُل َق
ھ  ) ٥٧،٥٨األحزاب(}َوِإْثمًا مُِّبینًا فاهللا تعالى من تعظیمھ لنبیھ حفظ لھ كرامتھ وصان ل

لم        ھ وس ي صلى اهللا علی ى من آذى النب حقھ ففرق بین أذاه وأذى المؤمنین فأوجب عل
ذا    ھ الع رة ل ي اآلخ الكفر وف ن آذاه ب ى م م عل ذا حك ھ وھ ن رحمت رد م ن والط ب اللع

ان      ؤمنین بالبھت ى من آذى الم المھین ومصیره إلى جھنم وبئس المصیر بینما حكم عل
واإلثم والفرق بین الحكمین ناتج عن الفرق بین حق النبي صلى اهللا علیھ وسلم وحق   

  ]).٧٢([غیره
ر            لم من خی ھ وس ي صلى اهللا علی ة لتعظیم النب اذج رائع ار نم ھذا وتذكر لنا كتب اآلث

ھ     الناس صحابة رسول ذي فی ذكر وال اهللا منھا ما جاء عن عمرو بن العاص السابق ال
  ".وما كنت أطیق أن أمأل عیني منھ إجالًال لھ ولو سئلت أن أصفھ ما أطقت"

ادوا     وءه وك حابة وض در الص أ إال ابت ان ال یتوض لم ك ھ وس لى اهللا علی ھ ص ا أن ومنھ
بأكفھم فدلكوا بھا وجوھھم یقتتلون علیھ، وال یبصق بصاقا وال یتنخم نخامة إال تلقوھا 

م     ره وإذا تكل دروا أم وأجسادھم وال تسقط منھ شعرة إال ابتدروھا وإذا أمرھم بأمر ابت
  ]).٧٣([خفضوا أصواتھم عنده وما یمدون إلیھ النظر تعظیما لھ

  :تعظیم النبي صلى اهللا علیھ وسلم محلھ القلب واللسان والجوارح
نفس    أما تعظیم القلب فھو ما یتبع اعت     ى ال ھ عل قاد كونھ عبًدا رسوًال من تقدیم محبت

ھ       ب ل ره وتعظیم القل والولد والوالد والناس أجمعین والتي من لوازمھا اإلكثار من ذك
  .صلى اهللا علیھ وسلم واستشعاره لھیبتھ وجاللة قدره وعظیم شأنھ

ى على نفسھ وأما تعظیم اللسان فھو الثناء علیھ بما ھو أھلھ مما أثنى بھ علیھ ربھ وأثن
لم      ھ وس ھ صلى اهللا علی من غیر غلو وال تقصیر ومن أعظم ذلك الصالة والسالم علی

وا      {: كما أمر اهللا تعالى حین قال ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ يِّ َی ِإنَّ اللََّھ َوَمَلاِئَكَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّب
لك أن معنى الصالة على النبي صلى اهللا ذ) ٥٦األحزاب(} َصلُّوا َعَلْیِھ َوَسلُِّموا َتْسِلیمًا

ھ      : علیھ وسلم تعظیمھ فمعنى قولنا راد تعظیم دا والم د عظم محم اللھم صل على محم
ھ        إجزال مثوبت رة ب ي اآلخ ریعتھ وف اء ش ھ وإبق ار دین ره وإظھ إعالء ذك دنیا ب ي ال ف

ال   ھ تع المراد بقول ذا ف ى ھ ود وعل ام المحم یلتھ بالمق داء فض ھ وإب ي أمت فیعھ ف : ىوتش
  ]).٧٤"([ادعوا ربكم بالصالة علیھ) صلوا علیھ(

الة       وة والرس ر النب ادة ذك ن زی د م ل الب ط ب مھ فق ذكره باس ان أال ن یم اللس ن تعظ وم
الى   ھ تع دعاء بعضكم       : (والصالة والسالم علیھ لقول نكم ك وا دعاء الرسول بی ال تجعل

  ).بعًضا
ل نبوتھ وتعریف الناس ومن تعظیم اللسان تعداد فضائلھ وخصائصھ ومعجزاتھ ودالئ

ھ          فاتھ وأخالق ر ص ھ وذك ھ وحقوق ھ ومنزلت ذكیرھم بمكانت ا وت یمھم إیاھ نتھ وتعل بس



ًرا بشرط       ذلك شعًرا ونث دح ب وخاللھ وما كان من أمر دعوتھ وسیرتھ وغزواتھ والتم
و واإلطراء         دا عن مظاھر البدعة والغل أن یكون ذلك في حدود ما أجازه الشرع بعی

  .المحظور
ا تع نتھ   وأم ي بس ریعتھ والتأس ل بش و العم لم فھ ھ وس لى اهللا علی ھ ص وارح ل یم الج ظ

ا       ور كلھ ي األم ھ ف اء ب ا ج یم م ا وتحك رص علیھ ا والح ك بھ ا والتمس اھًرا وباطًن ظ
  ]).         ٧٥([والسعي في إظھار دینھ ونصر ما جاء بھ واالجتناب عما نھى عنھ

   علیھ وسلمالنھي عن الغلو في حقھ صلى اهللا: المبحث الثالث
  .ھو مجاوزة الحد: الغلو في اللغة

اد أو         : وشرًعا  ب االعتق ي جان ك التجاوز ف ان ذل مجاوزة حدود ما شرع اهللا سواء ك
  ]).٧٦([القول أو العمل

ِنُكمْ    {: وقد نھى عز وجل عن الغلو فقال ي ِدی وْا ِف اِب َال َتْغُل ) ١٧١النساء (}َیا َأْھَل اْلِكَت
لُّوْا  ُقْل َیا َأْھَل {: وقال اْلِكَتاِب َال َتْغُلوْا ِفي ِدیِنُكْم َغْیَر اْلَحقِّ َوَال َتتَِّبُعوْا َأْھَواء َقْوٍم َقْد َض

  ).٧٧المائدة(}ِمن َقْبُل َوَأَضلُّوْا َكِثیرًا َوَضلُّوْا َعن َسَواء السَِّبیِل
وق منز   : " قال ابن القیم وق وإعطاؤه ف ھ  ومن أسباب عبادة األصنام الغلو في المخل لت

م       ي األم ع ف و التشبیھ الواق حتى جعل فیھ حظ من اإللھیة وشبھوه باهللا سبحانھ وھذا ھ
  ]).٧٧"([الذي أبطلھ اهللا سبحانھ وبعث رسلھ وأنزل كتبھ بإنكاره والرد على أھلھ

ال   لم     : وعن بن عباس ق ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی دین     : "ق ي ال و ف اكم والغل إی
  ]). ٧٨"([الغلو في الدینفإنما ھلك من كان قبلكم ب

ا          ال كم ادات واألعم و فیشمل االعتق واع الغل ع أن ي جمی وھذا التحذیر من الغلو عام ف
ان       ره من األدی دین عن غی قال شیخ اإلسالم، ولھذا كانت الوسطیة مما تمیز بھ ھذا ال
ذا           رى بجالء ھ ا، ون التي دخلھا التحریف فسار بعضھا مشرقا وبعضھ اآلخر مغرًب

االعتدال في جوانب شتى منھا عقیدة اإلیمان باألنبیاء، فالیھود كذبوا الرسل التوسط و
ة،            ة اإللھی ى مرتب ع بعضھم إل یھم لدرجة رف وھم، والنصارى غالوا ف ذبوھم وقتل وع

  .ولھذا حذر اهللا من ھذا الغلو ونسبھ إلى أھل الكتاب كما في اآلیات السابقة
د   ا محم رآن        ولخطر الغلو في األنبیاء وخاصة نبین تأل الق د ام لم فق ھ وس صلى اهللا علی

الى  ا    : (ببیان بشریتھ صلى اهللا علیھ وسلم وعبودیتھ لخالقھ سبحانھ، فقال تع ا أن ل إنم ق
ي    وحى إل ثلكم ی ات      ) ١١٠الكھف )(بشر م دة آی ي ع ة ف فة العبودی ره سبحانھ بص وذك

ال جد          : (فق ى المس رام إل جد الح ن المس یال م ده ل رى بعب ذي أس بحان ال س
  ).١٠النجم)(فأوحى إلى عبده ما أوحى: (وقال) ١اإلسراء()األقصى

ال           ة فق ة والربوبی ائص األلوھی ن خص یئا م ون ش ل ال یملك بحانھ أن الرس ین س وب
ٌك ِإْن  {: سبحانھ ُقل الَّ َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزآِئُن الّلِھ َوال َأْعَلُم اْلَغْیَب َوال َأُقوُل َلُكْم ِإنِّي َمَل
ُرونَ          َأتَِّبُع ِإالَّ َال َتَتَفكَّ یُر َأَف ى َواْلَبِص َتِوي اَألْعَم ْل َیْس ْل َھ يَّ ُق وَحى ِإَل ام (}َما ُی ) ٥٠األنع

َب       {: وقال تعالى ُم اْلَغْی ُت َأْعَل ْو ُكن ُھ َوَل اء الّل ُقل الَّ َأْمِلُك ِلَنْفِسي َنْفعًا َوَال َضّرًا ِإالَّ َما َش
ا َمسَّ    ِر َوَم َن اْلَخْی َتْكَثْرُت ِم وَن     َالْس ْوٍم ُیْؤِمُن یٌر لَِّق ِذیٌر َوَبِش ْا ِإالَّ َن وُء ِإْن َأَن ِنَي السُّ

ْيءٌ   {: وقال سبحانھ) ١٨٨األعراف(} ِر َش َن اَألْم ران (}َلْیَس َلَك ِم ین  ) ١٢٨آل عم وب
َوَال َیْأُمَرُكْم َأن َتتَِّخُذوْا اْلَمَالِئَكَة {: سبحانھ كفر من یرفع النبیین فوق مقامھم قال تعالى



ِلُمونَ      ُتم مُّْس َد ِإْذ َأن اْلُكْفِر َبْع ْأُمُرُكم ِب ران (}َوالنِِّبیِّْیَن َأْرَبابًا َأَی ذت   ) ٨٠آل عم ا اتخ أي كم
  .الصابئة المالئكة والیھود عزیرًا والنصارى عیسى

ام        م المق ل لھ ھ ب درھم أو مكانت ووصف األنبیاء بما سبق ال یعني البتة االنتقاص من ق
ة الس  ع والمكان ى  الرفی دعاة األول إل ر وال ى البش ن اهللا إل وا دی م مبلغ ف ال وھ امیة كی

ِھ       {: اإلیمان، یقول سبحانھ ْیَن الّل وْا َب ُدوَن َأن ُیَفرُِّق ِلِھ َوُیِری ِھ َوُرُس ِإنَّ الَِّذیَن َیْكُفُروَن ِبالّل
ُدوَن َأن َیتَّ  َبْعٍض َوُیِری ُر ِب َبْعٍض َوَنْكُف ْؤِمُن ِب وَن ُن ِلِھ َویُقوُل َك َوُرُس ْیَن َذِل ُذوْا َب ِخ

ث یضفي        ) ١٥٠النساء(}َسِبیًال درھم بحی وق ق ین ف ع النبی فحكم سبحانھ بكفر من یرف
ر         د إذ الكف ي واح ذب بنب ن ك ر م م بكف ا حك بحانھ كم ا اهللا س تص بھ یھم صفات اخ عل

د  ل           "بواح ى أھ ھ اهللا إل ي بعث ل نب ب بك ان واج إن اإلیم اء ف ائر األنبی ر بس كف
  ]).٧٩"([األرض

ال تطروني كما : "النھي عن الغلو في حقھ صلى اهللا علیھ وسلم صح عنھ أنھ قالوفي 
  ]).٨٠"([أطرت النصارى ابن مریم فإنما أنا عبد اهللا فقولوا عبد اهللا ورسولھ

  ]).٨١"([ال تتخذوا قبري عیًدا: "وصح عنھ أیضا قولھ
ال : وقال لھ رجل دال   : "ما شاء اهللا وشئت، فق ي هللا ع دا –أجعلتن ا شاء اهللا     -أي ن ل م ب

  ]).٨٢"([وحده 
  :نماذج من الغلو

رغم النھي الوارد في القرآن والسنة عن الغلو فیھ بما یجعلھ ندا هللا أو إضفاء صفات   
ھ           م یفق د من ل د وج ك فق ھ وسلم رغم ذل أو بعض صفات األلوھیة علیھ صلى اهللا علی

لف حاضر في سبیل ذلك كلھ، ورفضھ قوًلا وعمًلا، ولم یكتف بھذا بل جادل وناظر وأ
أدنى    ة ب بث ھذه الروح والرؤیة المنحرفة التي ال تمت إلى شریعة اإلسالم الحقة النقی
ذرات         دأت ب ا ب م أنھ دة ورغ ة ع صلة، وقد تنوعت أسالیب الغلو وأخذت أشكاال عقدی
ة        ى األم ا عل ي خیم ظالمھ د والت وأفكار متناثرة ھنا وھناك إال أن فترة الجمود والتقلی

ع        في األعصر زداد م و وت الري كي تنم ذرة ب المتأخرة كانت كفیلة بأن ترعى تلك الب
ان         ا، وك دًعا والظالم حلوًك د زادت البدعة ب مرور األیام، فكان ال یأتي عصر إال وق
كل من یرید أن یجعل لنفسھ موطئ قدم في ھذا الفكر البدعي أضاف بدًعا، لتغدو ھذه 

خمة   البدع ككرة الثلج المتدحرجة التي تبدأ أ ھ ض ول الجبل صغیرة خفیفة لتصل نھایت
تطیع     ا ال تس ك ربم ة أن ب لدرج د العج الة فتج ؤالء الغ بعض ھ رأ ل ك لتق رة، وإن كبی
ات ومضادة الشرع، ولیصبح        ى الحماق رب إل المواصلة لما تجد من ضالالت ھي أق
ھذا الغلو مجاال للمزایدات فكل من أراد تعظیم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حسب 
حب    ة س ظنھ زاد على غیره وكل من أراد أن یصل إلى مرتبة الوالیة والمعرفة اللدنی
دود         و ح ذا الغل ة ال یصبح لھ ي النھای من الصفات اإللھیة وألقاھا على رسول اهللا، وف
یقف عنده، وبموجبھ یزال الحاجز بین الخالق والمخلوق، أو أن یصبح اهللا عز وجل    

ر وا  ا سیظھر        خالقا بال خلق فلیس لھ األم ة كم ة والربوبی ات األلوھی ل متعلق لنھي وك
  .ھذا مما یأتي

لم من           م یس ذلك، ول ل والصوفي ك ھ الكالمي ب ي جانب لغد غدا الغلو فلسفة لیس فقط ف
ى     بعض یتبن ھذه الفلسفة خیر ولد آدم محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، وبدون حیاء من ال

ا      مناھج فلسفیة مغایرة تمام المغایرة لشرعھ صلى اهللا ھ لینزلھ ا جاء ب لم ولم  علیھ وس



ت من      ة اغترف ارات عقدی بعد ذلك علیھ صلى اهللا علیھ وسلم ومن المعلوم أن ھناك تی
ة           یة وھندی ة وفارس ین إغریقی ت ب ي تنوع نة والت فیة اآلس دات الفلس وم والمعتق العل
اغتھا        ة وص ة محدث ائیة وغنوصیة وإشراقیة وأفلوطنی دارس شتى مش ي م ت ف وتمثل

أخرى إسالمیة، وسمت        صیاغة ت ة ب ث استبدلت األسماء األجنبی وحي بإسالمیتھا حی
ا     م أن م بعض تلك الجھاالت بأسماء عربیة لتخفي األسماء الحقیقیة ولیبدو لمن ال یعل

  .قیل نابع من القرآن والسنة والحقیقة أن األمر لیس كذلك
ف  وھنا أسوق ھنا بعض األمثلة على الغلو الممقوت والذي یتعارض مع  الشرع الحنی

  :مھما حاول قائلوه أن یأسلموه فالماء والنار ال یجتمعان
  :الحقیقة المحمدیة                      -١

ذا         ى ھ ا معن ة مبین ن األم ب ع ر الغری ذا الفك رین لھ ن المنظ و م اني وھ ول النبھ یق
ول   د یق الفكر الواف أثًرا ب أخًرا ت ر مت ذي ظھ ة وال دة األم ن عقی ب ع : المصطلح الغری

واره    " ة من أن اعلم أنھ لما تعلقت إرادة الحق تعالى بإیجاد خلقھ أبرز الحقیقة المحمدی
ون      ...ثم سلخ منھا العوالم كلھا علوھا وسفلھا لم عی ھ وس ھ صلى اهللا علی ثم ابجست من

ع    ر لجمی اس واألب األكب ع األجن ى جمی الي عل نس الع و الج األرواح فھ
  ]).٨٣"([الموجودات

ل        معنى ھذا أن اهللا سب ھ قب ھ خلق وره، وأن لم من ن ھ وس حانھ خلق محمًدا صلى اهللا علی
ھ   آدم بل قبل خلق العوالم جمیًعا، بل إن األشیاء جمیعھا خلقت من نوره صلى اهللا علی
ائلوا        ھ ق ا احتج ب وسلم وھذه دعاوى باطلة ال دلیل علیھا ال من قرآن وال من سنة وم

دیث       ا موضوعة كح ث كلھ اء وال   كن "ھذه الكالم من أحادی ا وآدم وال آدم وال م ت نبًی
ین دیث " ط ال "وح رش فق ول الع وًرا ح ان ن ھ ك ور : إن ك الن ت ذل ا كن ل أن ا جبری " ی

وغیرھا من األحادیث الموضوعة والمنكرة سنًدا ومتًنا، ومن المعلوم أن االستدالل ال 
ا       ي بیانھ ارة ف وًدا جب الم جھ اظ اإلس ذل حف ي ب حیحة والت ث الص ون إال باألحادی یك

تنقیتھا، ولكن ھؤالء لجئوا إال ھذه الموضوعات ألنھم لم یجدوا دلیًال یؤید رأیھم من و
ق       ا یتعل المتواتر فیم تدالل ب ؤالء االس نھج ھ ا أن م نة، كم حیح الس رآن أو ص الق
ذا         ي ھ ث اآلحاد ف حیح أحادی ول ص ي قب بالعقدیات وقد أقام أسالفھم الدنیا وأقعدوھا ف

م    المجال وتفریقھم بین األصول و ول، وإذا بھ ر مقب الفروع العقدیة في ھذا المجال غی
ت إال     : (یدعمون بدًعا مخالفة للنصوص الثابتة مثل قولھ سبحانھ  ي ھل كن سبحان رب

  ).قل ما كنت بدعا من الرسل: (وقولھ سبحانھ) بشرا رسوال
لم                       -٢  زعم بعضھم أن الدنیا خلقت من أجل النبي صلى اهللا علیھ وس

  :ویقول أحد ھؤالء تعبیًرا عن ھذه العقیدة
  ])٨٤([وال نجوم وال لوح وال قلم... لواله ما خلقت شمس وال قمر         

ون       ة یحتج ن المعارض الي ع ریح الخ حیح الص دلیل الص ؤالء بال ب ھ دما یطال وعن
ن اهللا،       " لوالك ما خلقت األفالك: "بحدیث موضوع وھو ي دی یال ف ذا دل فھل یصح ھ

ف یستحق     كیف یست ا وأخرى، كی دل بحدیث مكذوب من یرید رضا اهللا عز وجل دنی
ھ         ھ ویعارض قول ذب علی ھ وھو یك ھ وجنت ة اهللا ومغفرت ل محب ذا القائ ت  : (ھ ا خلق وم

س   ) الجن واإلنس إال لیعبدون لقد بین اهللا سبحانھ في ھذه اآلیة أنھ ما خلق الجن واإلن
ال لعبادتھ وحده ثم یأتي ھؤالء ویحرفون جمیًعا بما فیھم رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم إ



ات      ق المخلوق بب خل بح س بحانھ لیص ده س ي توحی ي ھ المیة والت دة اإلس ار العقی مس
ى  !!! جمیعا إنما ھو لكي یرسل رسول اهللا إلیھم وھم انتحوا ھذا الضالل لیضیعوا معن

ذه البدعة   ر   التوحید ولیعبدوا الناس ألھوائھم وشھواتھم وقبورھم ولیدخلوا من ھ الكثی
والكثیر من البدع، ولست أدري كیف مررت ھذه العقیدة على بعض المسلمین وكأنھم 

  .لم یقرؤوا اآلیة السابقة ربما كان للجھل المطبق دوره الفعال
ا ال یجوز إال هللا            -٣ ھ بم وصف بعضھم للنبي صلى اهللا علیھ وسلم واستغاثتھم ب

  :م منھا قول أحدھمسبحانھ واألمثلة على ھذا كثیرة في كالمھ
  وآدم بین الماء والطین واقف... أال بأبي من كان ملكا وسیدا
  ])٨٥([ولیس لذاك األمر في الكون صارف... إذا رام أمرا ال یكون خالفھ

  :وقال آخر
  یا معاذي یا مقصدي یا رجائي... یا مالذي یا منجدي یا منائي

  شفائي یا خفیري یا عدتي یا... یا نصیر یا عمدتي یا مجیري
  عند ربي واعطف وجد بالرضاء.. أدرك أدرك أغث أغث یا شفیعي

  ])٨٦([وجال كربتي وأنت غنائي... أنت غوثي وملجئي وغیاثي
  :وقال آخر

  ])٨٧([فاشفني أنت مقعد للشفاء... یا رسول اهللا إني ضعیف
  :وقال النبھاني

  ])!!!٨٨([أنت أدرى بما حواه الضمیر... سیدي أبا البتول أغثني
  :قول صاحب البردةوی

  سواك عند حلول الحادث العمم... یا أكرم الخلق مالي من ألوذ بھ
ك   : "ویقول آخر إن مفاتیح الكون كلھا في ید رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھو مال

  ])  ٨٩"([الكل وإنھ النائب األكبر للقادر وھو الذي یملك كلمة كن
ا   ال أیًض ھ  : "وق لى اهللا علی ول اهللا ص قم واآلالم      إن رس ن الس رئ م و المب لم ھ وس

ق          افع للخل دافع للمعضالت والن و ال ي وھ و المحی والكاشف عن األمة كل خطب، وھ
ل             ى الخلی رد عل ذي ب و ال بالء وھ ع ال و الحافظ والناصر وھو داف والرافع للرتب وھ

ى   ]) ٩٠"([النار وھو الذي یھب ویعطي وحكمھ نافذ وأمره جار في الكونین اذا أبق فم
  !!!هللا؟

ات عصور    ]) ٩١([إن المقاالت الشركیة التي تنحو ھذا المنحى كثیرة وھي من مخلف
ن    ا م ابًقا بعًض ا س د أوردن ا وق زاعم جمیعھ ذه الم د رد ھ رآن ق ع أن الق اط، م االنحط
ات       ا آی د ھن ده سبحانھ، ونزی البیان القرآني والنبوي لعقیدة اإلسالم والداعیة إلى توحی

  :قوللھا تعلق بما قال ھؤالء فن
  :لقد بین اهللا سبحانھ في القرآن أنھ 

ال  رب فق ل ك ن ك ي م ذي ینج و ال ُتْم  {: ھ مَّ َأن ْرٍب ُث لِّ َك ن ُك ا َوِم یُكم مِّْنَھ ُھ ُیَنجِّ ِل الّل ُق
  ٦٤األنعام}ُتْشِرُكوَن 

ِھ   َوَما ِبُكم مِّن نِّْعَمٍة َفِمَن الّلِھ ُثمَّ ِإَذا َمسَُّكُم {: وأن النعم كلھا منھ سبحانھ فقال رُّ َفِإَلْی الضُّ
  ٥٣النحل}َتْجَأُروَن



ال   ر فق ف الض و كاش ھ ھ َو َوِإن    {: وأن ُھ ِإالَّ ُھ َف َل َال َكاِش رٍّ َف ُھ ِبُض َك الّل َوِإن َیْمَسْس
  ١٧األنعام}َیْمَسْسَك ِبَخْیٍر َفُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقُدیٌر

لَِّذیَن َزَعْمُتم مِّن ُدوِن اللَِّھ َلا ُقِل اْدُعوا ا{: وأن كل ما سوى اهللا ال یملك مثقال ذرة فقال
ْنُھم    ُھ ِم َیْمِلُكوَن ِمْثَقاَل َذرٍَّة ِفي السََّماَواِت َوَلا ِفي اْلَأْرِض َوَما َلُھْم ِفیِھَما ِمن ِشْرٍك َوَما َل

ده   ) ٢٢سبأ}مِّن َظِھیٍر ي   {وأمر نبیھ أن یبین أن اإلضرار واإلرشاد بید اهللا وح ْل ِإنِّ ُق
دًا   َلا َأْم ا َرَش ِھ            () ِلُك َلُكْم َضّرًا َوَل ن ُدوِن َد ِم ْن َأِج ٌد َوَل ِھ َأَح َن اللَّ ي ِم ن ُیِجیَرِن ي َل ْل ِإنِّ ُق

ر ) ٢١،٢٢الجن(}ُمْلَتَحدًا وحى      : " والمعنى كما یقول ابن كثی ثلكم ی ا بشر م ا أن أي إنم
دایتكم وال غوایتكم ب     ي ھ ل المرجع  إلي وعبد من عباد اهللا لیس إلي من األمر شيء ف

و   في ذلك كلھ إلى اهللا عز وجل ثم أخبر عن نفسھ أیضا أنھ ال یجیره من اهللا أحد أي ل
  ]).٩٢"([عصیتھ فإنھ ال یقدر أحد على إنقاذي من عذابھ

ره          ع اهللا غی دعو م وبیخ لمن ی ع والت دار التشنیع والتقری ویالحظ بجالء من اآلیات مق
لما نجاه مما ھو فیھ إذا بھ یشرك مع اهللا ویرجوه، ولمن دعا اهللا في الضراء والكرب ف

یس           ا الحالتین الضراء والسراء أل ي كلت ر اهللا ف دعو غی غیره، فكیف باهللا علیك من ی
  .أتعس حاًلا

كما بین سبحانھ بأنھ القادر وحده والمالك وحده والمجیب دعوة المطر وكاشف السوء 
كون قد اتخذ إلھا من  وأن من یضفي ھذه الصفات على غیره سبحانھ یكون مشركا وی

اء  {: دون اهللا یقول سبحانھ َأمَّن ُیِجیُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَیْكِشُف السُّوَء َوَیْجَعُلُكْم ُخَلَف
  )٦٢النمل(}اْلَأْرِض َأِإَلٌھ مََّع اللَِّھ َقِلیًال مَّا َتَذكَُّروَن

ارئ ا        الق الب و الخ ؤالء أن اهللا ھ ذكر ھ ا یت یال م ي فقل دق رب د   وص ده مقالی ذي بی ل
ھِ (السموات واألرض وأن األمر كلھ لھ  ران  )(ُقْل ِإنَّ اَألْمَر ُكلَُّھ ِللَّ ِھ  {) ١٥٤آل عم َوِلّل

لٍ     َك ِبَغاِف ا َربُّ ِھ َوَم  َغْیُب السََّماَواِت َواَألْرِض َوِإَلْیِھ ُیْرَجُع اَألْمُر ُكلُُّھ َفاْعُبْدُه َوَتَوكَّْل َعَلْی
  ).١٢٣ھود(}َعمَّا َتْعَمُلوَن

و ممن یعارض  ویضاد            لم لھ ھ وس ي صلى اهللا علی ي حق النب إن من یغلو بالباطل ف
ى        ول عل ي الق ة ف شرعھ، فال یحسبن أنھ بعملھ ھذا یحسن صنعا، بل ھو جرأة عظیم
اهللا بالباطل وزیغ عن الطریق، وھو ال یقل فداحة عن أولئك الذین یتنقصون من قدره 

ھ أو ممن ـاثروا       صلى اهللا علیھ وسلم ممن كان ب ریبین من ر أو ق ذا الفك عضھم أبناء لھ
م سیدركون           ق الخطأ وأنھ د سلكوا الطری م ق ا أنھ الیعلموا جمیًع بالثقافات الوافدة أال ف

  .الحق عما قریب ولكن أخشى أن یكون بعد فوات األوان
  .وصلى اهللا على محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  ٤/٢٠٥٤، ومسلم ٦/٢٦٦٩البخاري ])) ١[
  .انظر لسان العرب])) ٢[
  ١٠/٤٦٣الفتح ]))  ٣[
  ٣/٩انظر مدارج السالكین ])) ٤[
  ٨/٩٥انظر تفسیر القرطبي ])) ٥[
  الشفاء للقاضي عیاض]))  ٦[
  مع الفتح ١١/٥٢٣البخاري ])) ٧[



  مع الفتح ١/٥٨البخاري ])) ٨[
  ١/٤٨مع الفتح ومسلم  ١/٥٨البخاري ])) ٩[
  ٨/٤٢مع الفتح ومسلم  ١/٧٢اري البخ])) ١٠[
  ٨/١٤٥مسلم ])) ١١[
  ٨/١٤٥مسلم ])) ١٢[
  الشفاء])) ١٣[
  انظر ھذه األقسام في حقوق النبي صلى اهللا علیھ وسلم لمحمد التمیمي ])) ١٤[
  ٣٥،٣٤استنشاق نسیم األنس من نفحات ریاض القدس ])) ١٥[
  ١/٦١فتح الباري ])) ١٦[
  ٢٩٧جالء األفھام ])) ١٧[
  ٧٢انظر الصارم المسلول   ]))١٨[
  ٧٢انظر حقوق النبي صلى اهللا علیھ وسلم بین اإلجالل واإلخالل ]))  ١٩[
  ٢/٢٤الشفاء ])) ٢٠[
  ٩/١١٧المواھب اللدنیة مع الشرح ])) ٢١[
  ٥/٤٦الترمذي])) ٢٢[
  مع شرح الزرقاني ٩/١٢٠المواھب اللدنیة ])) ٢٣[
  المصدر السابق])) ٢٤[
  ٩/١٢١المصدر السابق ])) ٢٥[
   ٩/١٢٤المصدر السابق ])) ٢٦[
  ٢/٢٤الشفاء ])) ٢٧[
  ٢/٢٥المصدر السابق ])) ٢٨[
  ٩/١٣٢المواھب ])) ٢٩[
  ٢٤٨جالء األفھام ])) ٣٠[
  ٣/٣٦١انظر نسیم الریاض للخفاجي ])) ٣١[
ان   ٥/٥٥١أخرجھ الترمذي ])) ٣٢[ والحاكم   ٣/١٨٩وصححھ، كما صححھ ابن حب
  ووافقھ الذھبي ١/٥٤٩
  شفاءال])) ٣٣[
  ١/٣٢٨حقوق النبي صلى اهللا علیھ وسلم ])) ٣٤[
  ٩/١٢٩المواھب ])) ٣٥[
  ٢/٢٠الشفاء ])) ٣٦[
  ٣/٣٦١انظر نسیم الریاض ])) ٣٧[
  ٨/١٤٥مسلم ]))  ٣٨[
  ٧/٩٦مسلم ])) ٣٩[
  ٢/٢٥وانظر الشفاء  ٣/١٠٥أحمد ])) ٤٠[
  انظر الشفاء])) ٤١[
  ٢/١٦٨مسلم ]))  ٤٢[
  ٣/٣٦٨نسیم الریاض ])) ٤٣[



  المصدر السابق])) ٤٤[
  ٣/٣٦٨شرح الشفاء للقاري بھامش نسیم الریاض ])) ٤٥[
  ٣/٣٦٩نسیم الریاض ])) ٤٦[
  ٤/١٩١٩أخرجھ البخاري ]))  ٤٧[
  ٤/١٨٧٣أخرجھ مسلم ])) ٤٨[
  ٩/١٤٣،١٤٢المواھب ])) ٤٩[
فاء  ٩/١٤٦انظر المصدر السابق ])) ٥٠[ اجي    ٢/٢٨، والش اري والخف ، وشرحھ للق
٣/٣٦٩  
  ٩/١٤٧،١٤٦مواھب ال]))  ٥١[
  ٢/٢٨الشفاء ]))  ٥٢[
  ٢/٢٦المرجع السابق ])) ٥٣[
  ٤/١٨٧٣مسلم ])) ٥٤[
  ١/٢٨٧انظر شعب اإلیمان ])) ٥٥[
  ١/٨٥، ومسلم ١/١٤البخاري ])) ٥٦[
  ٢/٢٧الشفاء ])) ٥٧[
  ٢/٢٨،٢٧المرجع السابق ])) ٥٨[
  ٣/٣٦٩انظر الشفاء وشرحیھ ])) ٥٩[
  سبق تخریجھ])) ٦٠[
  ٣/٣٤٨ونسیم الریاض  ٢٢/١٩٦ة القاري انظر عمد])) ٦١[
  ٤/٢٠٣٤ومسلم  ٥/٢٢٨٣البخاري ])) ٦٢[
  ١/٣٥٣مسلم ])) ٦٣[
  ١/٣٨٢انظر حقوق النبي صلى اهللا علیھ وسلم ])) ٦٤[
ان للحلیمي      ])) ٦٥[ ي شعب اإلیم اج ف ال عن المرجع السابق      ٢/١٢٤انظر المنھ نق
٢/٤٢٣  
  ٥/٥٦فتح القدیر للشوكاني ])) ٦٦[
  ٢/٣٤اء الشف])) ٦٧[
  ٥/٥٦انظر فتح القدیر ])) ٦٨[
  المرجع السابق])) ٦٩[
ھ   ٢/١٢٥انظر المنھاج في شعب اإلیمان ])) ٧٠[ نقال عن حقوق النبي صلى اهللا علی

  ٢/٤٢٤وسلم 
لم   ٢/١٢٨المنھاج في شعب اإلیمان ])) ٧١[ نقال عن حقوق النبي صلى اهللا علیھ وس

  ٢/٤٣٦على أمتھ 
  ٢/٤٣٩ علیھ وسلم على أمتھحقوق النبي صلى اهللا])) ٧٢[
  ٢/٩٧٤البخاري ])) ٧٣[
  ١/١٣٤انظر المنھاج للحلیمي ])) ٧٤[
  وما بعدھا ٢/٤٦٦انظر حقوق النبي صلى اهللا علیھ وسلم على أمتھ ])) ٧٥[
  ٢/٦٤٣المصدر السابق ])) ٧٦[



  ٢/٢٢٦إغاثة اللھفان]) ٧٧([
  ٩/١٨٣، وصححھ ابن حبان٥/٢٦٨سنن النسائي ]) ٧٨([
  ١/٣٤٢سیر ابن كثیر تف]) ٧٩([
   ٣/١٢٧١البخاري ])٨٠([
  وصححھ األلباني ١/٦٢٢أبو داود ])  ٨١([
  .وصححھ األرنؤوط في تحقیقھ للمسند١/٢١٤المسند ]) ٨٢([
  ٩األنوار المحمدیة ]) ٨٣([
  ٢/٧١٤نقال عن حقوق النبي صلى اهللا علیھ وسلم  ٢٧تنبیھ الحذاق ]) ٨٤([
  ١/٣المواھب ]) ٨٥([
نقال عن الشرك في القدیم والحدیث لمحمد زكریا  ٣٥٥الحق للنبھاني شواھد ]) ٨٦([
٢/٨٩٣  
  ٣٥٢المصدر السابق ]) ٨٧([
  ٣٦٢المرجع السابق ]) ٨٨([
   ٣٢االستمداد على أجیال االرتداد للبریلوي ]) ٨٩([
   ٣٥٢المرجع السابق ]) ٩٠([
 ٢/٨٩٣حدیث انظر الكثیر من ھذه الشركیات في كتاب الشرك بین القدیم وال]) ٩١([

  وما بعدھا
  ٤/٥٥٥تفسیر ابن كثیر])) ٩٢[
  

  حقوق المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم  .٣٨
  فھد عبد اهللا

الحمد هللا والصالة والسالم على خیر خلق اهللا وحمد بن عبد اهللا وعلى آلھ وصحبھ 
  .وسلم وبعد

ة فال شك أن للنبي صلى اهللا علیھ وسلم  حقوًقا على أمتھ ومن ھذه الحقوق الصال
وكالمنا ھنا سیدور حول ھذا الموضوع مبیًنا حكم الصالة والسالم ، والسالم علیھ

  .علیھ صلى اهللا علیھ وسلم  وصیغھا ومواضعھا وجمل مما لھ عالقة بما نحن فیھ
  :الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم: أوًلا

ا ولدت انفرج الصالة وسط الظھر لكل ذي أربع وللناس وكل أنثى إذ: قال علماء اللغة
  ).١"(صالھا

  .والصالة في اللغة الدعاء
  :وأصل ھذه اللفظة في اللغة یرجع إلى معنیین: "قال ابن القیم

  .الدعاء والتبریك: أحدھما
  .العبادة: والثاني

خذ من أموالھم صدقة تطھرھم وتزكیھم بھا وصل علیھم إن : (فمن األول قولھ تعالى
وال تصل على أحد (تعالى في حق المنافقین  وقولھ) ١٠٣التوبة )(صالتك سكن لھم

  ).٨٤التوبة )(منھم مات أبدا وال تقم على قبره



إذا دعي أحدكم إلى الطعام فلیجب فإن كان صائًما :  "وقول النبي صلى اهللا علیھ وسلم
  .یصلي عندھم بدل أكلھ: فلیدع لھم بالبركة، وقیل: فسر بھما قیل) ٢"(فلیصل

  ة معناھا الدعاء،إن الصالة في اللغ: وقیل
دعاء عبادة ودعاء مسألة، والعابد داع كما أن السائل داع، وبھما : والدعاء نوعان
أطیعوني أثبكم، : قیل) ٦٠غافر)(وقال ربكم ادعوني أستجب لكم: (فسر قولھ تعالى

وإذا سألك عبادي عني فإني قریب : (وقیل سلوني أعطكم، وفسر بھما قولھ تعالى
  ).١٨٦البقرة)(دعان أجیب دعوة الداع إذا

والصواب أن الدعاء یعم النوعین، وھذا لفظ متواطئ ال اشتراك فیھ، فمن استعمالھ 
قل ادعوا الذین زعمتم من دون اهللا ال یملكون مثقال : (في دعاء العبادة قولھ تعالى

والذین یدعون من دون : (وقولھ تعالى) ٢٢سبأ)(ذرة في السماوات وال في األرض
قل ما یعبأ بكم ربي لوال : (وقولھ تعالى) ٢٠النحل)(ن شیئا وھم یخلقوناهللا ال یخلقو

  ) .٧٧الفرقان) (دعاؤكم
أي شيء یعبأ بكم لوال عبادتكم : والصحیح من القولین لوال أنكم تدعونھ وتعبدونھ أي

  .إیاه، فیكون المصدر مضافًا إلى الفاعل
دین وال تفسدوا في األرض ادعوا ربكم تضرعا وخفیة إنھ ال یحب المعت: (وقال تعالى

وقال تعالى إخبارًا عن ) ٥٥،٥٦األعراف )(بعد إصالحھا وادعوه خوًفا وطمًعا
إنھم كانوا یسارعون في الخیرات ویدعوننا رغبًا : (أنبیائھ ورسلھ

وھذه الطریقة أحسن من الطریقة األولى ودعوى االختالف في )٩٠األنبیاء)(ورھبًا
االت الواردة على اسم الصالة الشرعیة ھل ھو مسمى الدعاء وبھذا تزول اإلشك

منقول عن موضعھ في اللغة فیكون حقیقة شرعیة أو مجاًزا شرعًیا،  فعلى ھذا تكون 
الصالة باقیة على مسماھا في اللغة وھو الدعاء، والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة 

فھو في صالة  والمصلي من حین تكبیره إلى سالمھ بین دعاء العبادة ودعاء المسألة،
حقیقیة ال مجازًا وال منقولة، لكن خص اسم الصالة بھذه العبادة المخصوصة كسائر 

األلفاظ التي یخصھا أھل اللغة والعرف ببعض مسماھا كالدابة والرأس ونحوھما، 
فھذا غایتھ تخصیص اللفظ وقصره على بعض موضوعھ، ولھذا ال یوجب نقًال وال 

  ).٣"( أعلمخروجًا عن موضوعھ األصلي واهللا
وجاء لفظ الصالة في االصطالح الشرعي على عدة معاني بحسب ما تقترن بھ وھي 

  - :كما یلي
إن اهللا (صالة اهللا على رسولھ رحمتھ لھ وحسن ثنائھ علیھ، ومنھ قولھ عز وجل  -١

  ).ومالئكتھ یصلون على النبي یاأیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیما
  .ئكة دعاء واستغفارالصالة من المال -٢
: ومن اهللا رحمة وبھ سمیت الصالة، لما فیھا من الدعاء واالستغفار  وفي الحدیث -٣
إن اهللا ومالئكتھ : (والصلوات معناھا الترحم  وقولھ تعالى" التحیات والصلوات"

  أي یترحمون ) یصلون على النبي
إذا دعي أحدكم : "لمالصالة بمعنى الدعاء، وفي الحدیث قولھ  صلى اهللا علیھ وس -٤

" فلیصل"فقولھ  " إلى طعام فلیجب فإن كان مفطرًا فلیطعم وإن كان صائمًا فلیصل
یعني فلیدع ألرباب الطعام بالبركة والخیر والصائم إذا أكل عنده الطعام صلت علیھ 



من صلى علي صالة صلت علیھ المالئكة : "المالئكة، ومنھ قولھ صلى اهللا علیھ وسلم
  .كل داع فھو مصلو) ٤"(عشرًا

یا رسول اهللا إذا متنا صلى :  والصالة بمعنى االستغفار كحدیث سودة أنھا قالت -٥
  لنا عثمان بن مظعون حتى تأتینا؟

  ). ٥"(إن الموت أشد مما تقدرین: "فقال لھا
فمعنى الصلوات ھھنا ) أولئك علیھم صلوات من ربھم ورحمة: (وأما قولھ تعالى -٦

  .  تعالىالثناء علیھم من اهللا
  :وقال بعضھم

  .الصالة من اهللا رحمة -١
ومن المخلوقین المالئكة واإلنس والجن القیام والركوع والسجود والدعاء  -٢

  والتسبیح
  ).٦(و الصالة من الطیر والھوام التسبیح -٣

  . عامة وخاصة: وأما صالة اهللا سبحانھ على عبده فنوعان: وقال ابن القیم
ھو الذي یصلي علیكم : (لى عباده المؤمنین قال تعالىأما العامة فھي صالتھ ع

  . ومنھ دعاء النبي بالصالة على آحاد المؤمنین) ٤٣األحزاب)(ومالئكتھ
صالتھ الخاصة على أنبیائھ ورسلھ خصوصا على خاتمھم وخیرھم : النوع الثاني

  :محمد فاختلف الناس في معنى الصالة منھ سبحانھ على أقوال
  .صالة اهللا رحمتھ، وصالة المالئكة الدعاء: فعن الضحاك قالأنھا رحمتھ : أحدھا

أصل الصالة الرحمة، فھي من اهللا رحمة ومن المالئكة رقة : وقال بض علماء اللغة
  .واستدعاء للرحمة من اهللا، وھذا القول ھو المعروف عند كثیر من المتأخرین

ھو الذي یصلي : (الىأن صالة اهللا مغفرتھ فعن الضحاك في قولھ تع: والقول الثاني
  .صالة اهللا مغفرتھ، وصالة المالئكة الدعاء: قال) علیكم

وھذا القول من جنس الذي قبلھ وھما ضعیفان؛ ألن اهللا سبحانھ فرق بین صالتھ على  
وبشر الصابرین الذین إذا أصابتھم مصیبة قالوا إنا هللا : (عباده ورحمتھ فقال تعالى

لوات من ربھم ورحمة وأولئك ھم وإنا إلیھ راجعون أولئك علیھم ص
  )..٧(فعطف الرحمة على الصالة فاقتضى ذلك تغایرھم) ١٥٧البقرة)(المھتدون

أن معنى صالة اهللا تعالى على نبیھ ثناؤه وتعظیمھ وإظھار شرفھ : القول الثالث 
  ).٨"(صالة اهللا علیھ ثناؤه علیھ عند المالئكة: "وفضلھ وحرمتھ، قال أبو العالیة

الصالة المأمور بھا ھي الطلب من اهللا ما أخبر بھ عن صالتھ وصالة : "لقیمقال ابن ا
مالئكتھ، وھي ثناء علیھ وإظھار لفضلھ وشرفھ وإرادة تكریمھ وتقریبھ، فھي تتضمن 

  :الخبر والطلب، وسمي ھذا السؤال والدعاء منا نحن صالة علیھ لوجھین
ر شرفھ وفضلھ واإلرادة أنھ یتضمن ثناء المصلي علیھ، واإلشادة بذك: أحدھما

  .والمحبة لذلك من اهللا تعالى، فقد تضمنت الخبر والطلب
أن ذلك سمي منا صالة لسؤالنا من اهللا أن یصلي علیھ فصالة اهللا علیھ : والوجھ الثاني

ثناؤه وإرادتھ لرفع ذكره وتقریبھ، وصالتنا نحن علیھ سؤالنا اهللا تعالى أن یفعل ذلك 
  ).٩"(بھ

  -:النبي صلى اهللا علیھ وسلم صفة الصالة على



  -:وردت الصالة على النبي بصیغ عدة وھي كما یلي
أقبل رجل حتى جلس بین یدي رسول اهللا ونحن عنده : قال)  ١٠(عن أبي مسعود -١ 

یا رسول اهللا أما السالم علیك فقد عرفناه فكیف نصلي علیك إذا نحن صلینا في : فقال
  صالتنا؟

  .حببنا أن الرجل لم یسألھفصمت رسول اهللا حتى أ: قال
اللھم صل على محمد النبي األمي، وعلى آل : "إذا أنتم صلیتم علي فقولوا: "فقال

  ).١١"(محمد كما صلیت على إبراھیم وآل إبراھیم
: أال أھدي لك ھدیة: فقال) ١٣(قال لقیني كعب بن عجرة)١٢(عن ابن أبي لیلى -٢

  .سلم علیك فكیف نصلي علیكقد عرفنا كیف ن: خرج علینا رسول اهللا فقلنا
قولوا اللھم صل على محمد، وعلى آل محمد كما صلیت على آل إبراھیم إنك : "قال

حمید مجید، اللھم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراھیم إنك 
  ). ١٤" (حمید مجید

ل أنھم قالوا یا رسول اهللا كیف نصلي علیك فقا) ١٥(عن أبي حمید الساعدي -٣
قولوا اللھم صل على محمد وأزواجھ وذریتھ كما صلیت على آل : "رسول اهللا

إبراھیم، وبارك على محمد وأزواجھ وذریتھ كما باركت على آل إبراھیم إنك حمید 
  ).   ١٦" (مجید

یا رسول اهللا ھذا السالم علیك : قلنا: رضي اهللا عنھ قال) ١٧(أبي سعید الخدري  -٤
  علیك؟قد عرفناه فكیف الصالة 

اللھم صل على محمد عبدك ورسولك كما صلیت على إبراھیم، وبارك : قولوا: "قال
  ).١٨(على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراھیم

  یا رسول اهللا كیف الصالة علیك؟: قلت: قال) ١٩(عن طلحة بن عبید اهللا  -٥
نك حمید قل اللھم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراھیم إ: "قال

مجید، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراھیم إنك حمید 
  ).٢٠(قال ابن القیم إسناده صحیح" مجید

  -:حكم الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم
إن اهللا ومالئكتھ : (ورد األمر بالصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم  في قولھ تعالى

  ).٥٦األحزاب)(منوا صلوا علیھ وسلموا تسلیًمایصلون على النبي یا أیا الذین آ
الصالة على محمد صلى اهللا علیھ وسلم أفضل العبادات؛ ): ٢١(قال سھل بن عبد اهللا

  .ألن اهللا تعالى توالھا ھو ومالئكتھ ثم أمر بھا المؤمنین وسائر العبادات لیس كذلك
أخبر عباده بمنزلة والمقصود من ھذه اآلیة أن اهللا سبحانھ وتعالى : "قال ابن كثیر

عبده ونبیھ عنده في المأل األعلى بأنھ یثني علیھ عند المالئكة المقربین، وأن المالئكة 
تصلي علیھ، ثم أمر تعالى أھل العالم السفلي بالصالة والتسلیم علیھ؛ لیجمع الثناء 

  ).٢٢"(علیھ من أھل العالمین العلوي والسفلي جمیعا
:  تعالى في كتابھ بالصالة والتسلیم علیھ جملة فقالوقد أمر اهللا): "٢٣(قال الحلیمي

) إن اهللا ومالئكتھ یصلون على النبي یا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیًما(
فأمر اهللا عباده أن یصلوا علیھ ویسلموا، وقدم قبل أمرھم بذلك إخبارھم بأن مالئكتھ 

من الفضل؛ إذ كانت المالئكة مع یصلون علیھ، لینبئھم بذلك على ما في الصالة علیھ 



انفكاكھم من شریعتھ تتقرب إلى اهللا بالصالة والتسلیم علیھ لیعلموا أنھم بالصالة 
  ).٢٤"(والتسلیم علیھ أولى وأحق

وقد اختلف الفقھاء في حكم الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم على أقوال أجملھا 
  -:فیما یلي

  .مستحبة  -١
لكن أقل ما یحصل بھ اإلجزاء مرة، وادعى بعض العلماء  واجبة بغیر حصر، -٢

  .اإلجماع علیھ
  .تجب مرة في العمر في صالة أو في غیرھا وھي مثل كلمة التوحید -٣
  .تجب في القعود آخر الصالة بین قول التشھد وسالم التحلیل -٤
  .یجب في التشھد -٥
  .تجب في الصالة من غیر تعیین المحل -٦
  .منھا من غیر تقیید بعددیجب اإلكثار   -٧
  یجب كلما سمع ذكر النبي صلى اهللا علیھ وسلم  من غیره، أو ذكره ھو بنفسھ -٨
  .في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مرارا  -٩

  ).٢٥(في كل دعاء -١٠
والراجح  أنھا تجب مرة واحدة في العمر، وكذلك في المواطن التي یجب الصالة 

  .والسالم علیھ فیھا
  :ة وجوبھا ما یليومن أدل** 

إن اهللا ومالئكتھ یصلون على النبي یا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا : [قال تعالى
  ). ٥٦األحزاب ] ( تسلیمًا

رضي اهللا عنھما أنھ سمع رسول اهللا  صلى ) ٢٦(وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
  )٢٧" (رًامن صلى علي صالة صلى اهللا علیھ بھا عش: "اهللا علیھ وسلم  یقول

أولى الناس بي یوم : "أن رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  قال tوعن ابن مسعود 
  )٢٨"(القیامة أكثرھم علي صالة 

سمع رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم رجًال یدعو : "قال) ٢٩(وعن فضالة بنى عبید
: یھ وسلمفي صالتھ لم یمجد اهللا، ولم یصل على النبي فقال رسول اهللا  صلى اهللا عل

إذا صلى أحدكم فلیبدأ بتمجید اهللا عز وجل : "عجل ھذا، ثم دعاه فقال لھ أو لغیره"
  )٣٠"(والثناء علیھ ، ثم لیصل على النبي ثم لیدع بما شاء

رغم أنف امرئ : "قال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم: قال tوعن أبي ھریرة 
  ).٣١"(ذكرت عنده فلم یصلي علي

عدد المواطن التي یجب أو یستحب فیھا الصالة على النبي صلى اهللا  أما ابن القیم فقد
  -:علیھ وسلم  وھي

في الصالة في آخر التشھد، وھو أھمھا وآكدھا في الصالة في آخر التشھد، وقد   -١
طائفة لیس یواجب : أجمع المسلمون على مشروعیتھ واختلفوا في وجوبھ فیھا فقالت

  ).٣٢(الشافعي بوجوبھفیھا وھو قول أبي حنیفة، وقال 
یصلى : "في التشھد األول وھذا قد اختلف فیھ فقال الشافعي رحمھ اهللا في األم   -٢

ھذا ھو المشھور من مذھبھ وھو الجدید، لكنھ ) ٣٣"(على النبي في التشھد األول



یستحب ولیس بواجب، وقال في القدیم ال یزید على التشھد، وبھذا قال احمد أبو حنیفة 
  ).٣٤(رھمومالك وغی

  ).٣٥(آخر القنوت استحبھ الشافعي ومن وافقھ -١
الصالة علیھ في صالة الجنازة بعد التكبیرة الثانیة وال خالف في مشروعیتھا  -٢

فیھا، واختلف في توقف صحة الصالة علیھا فقال الشافعي وأحمد في المشھور من 
و حنیفة تستحب مذھبھما إنھا واجبة في الصالة ال تصح إال بھا، وقال مالك وأب

  ).٣٦(ولیست بواجبة وھو وجھ ألصحاب الشافعي
الصالة علیھ في الخطبة، وقد اختلف في اشتراطھا لصحة الخطبة، فقال الشافعي  -٣

وأحمد في المشھور من مذھبھما ال تصح الخطبة إال بالصالة علیھ، وقال أبو حنیفة 
  )٣٧(ومالك تصح بدونھا، وھو وجھ في مذھب أحمد

علیھ بعد إجابة المؤذن وعند اإلقامة، فعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا  الصالة -٤
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، ثم صلوا : "عنھما أنھ سمع رسول اهللا یقول

علي، فإنھ من صلى علي صالة صلى اهللا علیھ بھا عشرًا، ثم سلوا اهللا لي الوسیلة، 
د من عباد اهللا وأرجو أن أكون أنا ھو، فمن سأل فإنھا منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعب

  ).٣٨"(اهللا لي الوسیلة حلت علیھ الشفاعة
إذا دعا أحدكم فلیبدأ بتحمید : "عند الدعاء لحدیث فضالة عن عبید وقول النبي فیھ -٥

  ).٣٩"(اهللا والثناء علیھ ثم لیصل على النبي ثم یدعو بما شاء
فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أن رسول  عند دخول المسجد وعند الخروج منھ، -٦

اللھم افتح لي أبواب : إذا دخل أحدكم المسجد فلیسلم على النبي ولیقل: "اهللا قال
  ).٤٠"(اللھم أجرني من الشیطان الرجیم: رحمتك، وإذا خرج فلیسلم على النبي ولیقل

م مجلًسا، ما جلس قو: "عند اجتماع القوم قبل تفرقھم، قال  صلى اهللا علیھ وسلم  -٧
ثم تفرقوا ولم یذكروا اهللا، ولم یصلوا على النبي إال كان علیھم من اهللا ترة إن شاء 

  ).٤١"(عذبھم وان شاء غفر لھم
قال رسول : الصالة علیھ عند ذكره فعن علي بن أبي طالب  رضي اهللا عنھ قال -٨

  ).٤٣)(٤٢"(إن البخیل من ذكرت عنده ولم یصل علي: "اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ومواطن الصالة فیھا على النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  كثیرة ذكرھا أھل العلم في 

  :كتبھم وسأجملھا اختصارًا فیما یلي
  .على الصفا والمروة* 
  .عند االجتماع في المجالس* 

  .عند الفراغ من التلبیة*  
  .عند استالم الحجر األسود في الطواف* 
  .الندواتعند إلقاء الدروس والمحاضرات و* 
  .عقب ختم القرآن* 
  .عند القیام من المجلس* 
  .عند المرور على المساجد ورؤیتھا* 
  .عند الھم والغم والشدائد* 
  .عند طلب المغفرة والرحمة من اهللا عز وجل* 



  .في أول النھار وآخره* 
  . عقب الذنب أو المعصیة إذا أراد المذنب أو العاصي أن یكفر اهللا عنھ* 
  .الرجل المرأةعند خطبة * 
  . عند دخول المنزل* 
  .كلما ذكر اهللا عز وجل* 
  .إذا نسي الشيء وأراد ذكره* 
  .عند النوم* 
  .عقب الصلوات* 
  .عند طنین األذن* 

وإّال ، كان ھذا بعض ما ذكره أھل العلم من مواطن ذكره  صلى اهللا علیھ وسلم  
صلى اهللا علیھ وسلم    فذكره في كل وقت وحین فقد روى مسلم في صحیحھ أن النبي

  ).٤٤) (من صّلى علي صالة صلى اهللا علیھ بھا عشرًا: (یقول
  :السالم علیھ  صلى اهللا علیھ وسلم: ثانًیا

اشتملت اآلیة السابقة اآلمرة بالصالة على التسلیم علیھ صلى اهللا علیھ وسلم  فقال 
  ).وسلموا تسلیًما: (سبحانھ

  -:وسلم  ثالثة أوجھ وفي معنى السالم علیھ صلى اهللا علیھ
السالمة من النقائص واآلفات لك ومعك، أي مصاحبة ومالزمة، فیكون : أحدھا

السالم مصدرًا بمعنى السالمة كاللذاذ واللذاذة، والمالم والمالمة، ولما في السالم من 
الثناء عدى بعلى العتبار معنى القضاء أي قضى اهللا تعالى علیك السالم، ألن القضاء 

ال یتعدى بعلى للنفع وال لتضمنھ معنى الوالیة واالستیالء لبعده في ھذا كالدعاء 
  .الوجھ
السالم مداوم على حفظك ورعایتك، ومتول لھ وكفیل بھ ویكون السالم ھنا : ثانیھا

ذو السالمة من كل آفة : اسم اهللا تعالى، ومعناه على ما اختاره بعضھم من عدة أقوال
  .ونقیصة ذاتا وصفة وفعال

إذا أرید بالسالم ما ھو من أسمائھ تعالى فالمراد ال خلوت من الخیر والبركة،  :وقیل
الكالم : وسلمت من كل مكروه؛ ألن اسم اهللا تعالى إذا ذكر على شيء أفاده ذلك، وقیل

على ھذا التقدیر على حذف المضاف أي حفظ اهللا تعالى علیك، والمراد الدعاء 
  .بالحفظ
ى أن السالم من المسالمة، وعدم المخالفة والمراد الدعاء االنقیاد علیك، عل: وثالثھا

  )٤٥(بأن یصیر اهللا تعالى العباد منقادین مذعنین لھ علیھ الصالة والسالم ولشریعتھ
  -:صیغة السالم -

السالم علیك أیھا : وصیغة السالم على النبي صلى اهللا علیھ وسلم  ھو قولنا في التشھد
احتماًال آخر وھو أنھ السالم ) ٤٦(كى ابن عبد البرالنبي ورحمة اهللا وبركاتھ، وح

  ).٤٧(الذي یعقبھ التحلل، واستظھر األول وھو كذلك 
  -:حكم السالم علیھ صلى اهللا علیھ وسلم -

قال العلماء األصل في السالم علیھ  صلى اهللا علیھ وسلم  الندب، ولكن قد یرتقي إلى 
  -:درجة الوجوب في مواضع



  .في التشھد األخیر -١
  .كلما ذكر ذھب إلى ھذا بعض السلف -٢
  ).٤٨(یجب بالنذر ألنھ قربة -٣

  والحمد هللا رب العالمین
 ------------------------------  

  ٧/١٥٣كتاب العین )  ١( 
  ٢/١٠٥٤صحیح مسلم)  ٢( 
  ١٥٥جالء األفھام)  ٣( 
  ٢/٢١١، وشعب اإلیمان٨/١٨٩األحادیث المختارة) ٤( 
حمدي السلفي،مكتبة العلوم والحكم، : تحقیق ٢٤/٣٤طبرانيالمعجم الكبیر لل)  ٥( 

  .م١٩٨٣الموصل، الثانیة، 
  ١٤/٤٦٥انظر لسان العرب )  ٦( 
  المرجع السابق)  ٧( 
  ١٦١انظر جالء االفھام )  ٨( 
  المرجع السابق)  ٩( 
عقبة بن عمرو بن ثعلبة األنصاري أبو مسعود البدري مشھور بكنیتھ، اتفقوا )  ١٠( 

شھد العقبة، واختلفوا في شھوده بدرا نزل الكوفة، وكان من أصحاب علي  على أنھ
. واستخلف مرة على الكوفة مات قبل سنة أربعین، مات بعد األربعین

  ٤/٥٢٤اإلصابة
  ١/٣٠٥وصحیح مسلم  ٣/١٢٣٢صحیح البخاري)  ١١( 
ات طبق. عبد الرحمن بن أبي لیلى ، مات سنة ثالث وثمانین في وقعة الجماجم)  ١٢( 

  ١/٢٦الحفاظ 
كعب بن عجرة بن أمیة البلوي  حلیف األنصار،  قطعت یده في بعض )  ١٣( 

المغازي، ثم سكن الكوفة قیل مات بالمدینة سنة إحدى وقیل ثنتین، وقیل ثالث 
  ٥/٥٩٩اإلصابة. وخمسین ولھ خمس وقیل سبع وسبعون سنة

  ١/٣٠٥، وصحیح مسلم١٢٣٣/ ٣صحیح البخاري)  ١٤( 
الرحمن بن سعد ، شھد أحدا وما بعده، توفي في آخر خالفة معاویة أو عبد )  ١٥( 

  ٧/٩٤اإلصابة. أول خالفة یزید بن معاویة
  ١/٣٠٦، وصحیح مسلم٣/١٢٣٢صحیح البخاري )  ١٦( 
سعد بن مالك بن سنان  األنصاري الخزرجي أبو سعید الخدري ، وھو مكثر )  ١٧( 

  ٣/٧٨اإلصابة .ات سنة ثالث وستینمن الحدیث، كان من أفقھ أحداث الصحابة، م
  ،٣/١٢٣٢صحیح البخاري )  ١٨( 
طلحة بن عبید اهللا  بن عثمان  القرشي التیمي، أبو محمد أحد العشرة، وأحد )  ١٩( 

الثمانیة الذین سبقوا إلى اإلسالم، وأحد الخمسة الذین أسلموا على ید أبي بكر، وأحد 
. وثالثین من الھجرة الستة أصحاب ، مات في جمادى األولى سنة ست

  ٣/٥٩٢اإلصابة



، والمعجم األوسط ١/٣٨٣،والسنن الكبرى للبیھقي٣/٤٨سنن النسائي)  ٢٠( 
  ٢/١٨١للطبراني

سھل بن عبد اهللا ابن یونس أبو محمد التستري الصوفي لھ كلمات نافعة )  ٢١( 
ومواعظ حسنة  ولیس بشيء بل الصواب موتھ في المحرم سنة ثالث وثمانین ومئتین 

   ١٣/٣٣٠سیر أعالم النبالء. ویقال عاش ثمانین سنة أو أكثر
  ٣/٥٠٨تفسیر القرآن العظیم)  ٢٢( 
ھو أبو عبد اهللا الحسن بن الحسین بن محمد بن حلیم المعروف بالحلیمي )  ٢٣( 

منسوبا إلى جده كان شیخ الشافعیة بما وراء النھر ومات سنة ست وأربعمائة، قیل في 
  ٢٢١طبقات الفقھاء. ربیع األولجمادى اآلخر وقیل في 

  ٢/٥١٦نقال عن حقوق النبي للتمیمي  ٢/١٣١المنھاج للحلیمي )  ٢٤( 
  م١٩٨٩دار الكتب العلمیة، بیروت،األولى،٢٢انظر القول البدیع للسبكي )  ٢٥( 
عبد اهللا بن عمرو بن العاص القرشي السھمي، كنیتھ أبو محمد، روى عن )٢٦( 

م  كثیرا، مات بالشام سنة خمس وستین وھو یومئذ بن النبي  صلى اهللا علیھ وسل
  ٤/١٩٣اإلصابة. اثنتین وسبعین

  ١/٢٨٨صحیح مسلم ) ٢٧( 
  ٣/١٩٢، وصححھ ابن حبان ٢/٣٥٤سنن الترمذي ) ٢٨( 
فضالة بن عبید  بن نافذ األنصاري األوسي أبو محمد، أسلم قدیما ولم یشھد )٢٩( 

  ٥/٣٧١اإلصابة . ث وخمسینبدرا وشھد أحدا فما بعدھا ، مات سنة ثال
  ٣/١٤٣شعب اإلیمان) ٣٠( 
  ٢/١٤٠وصححھ ابن حبان  ٥/٥٥١سنن الترمذي ) ٣١( 
ھـ، وبدایة المجتھد البن ١٣٩٣دار المعرفة، بیروت، الثانیة  ١/١٣٠انظر األم) ٣٢( 

  .دار الفكر، بیروت ١/٩٤رشد 
  ١/١٣٠انظر األم) ٣٣( 
  .ھـ١٤٠٥الفكر، بیروت، األولى،دار  ١/٣٦٧انظر المغني البن قدامة ) ٣٤( 
  ٧/٢٤٨انظر األم) ٣٥( 
  ،٢/١٨١انظر المغني ) ٣٦( 
  ٢/٧٥انظر المرجع السابق ) ٣٧( 
  ١/٢٨٨صحیح مسلم ) ٣٨( 
  ٥/٢٩٠، صحیح ابن حبان٥/٥١٧سنن الترمذي) ٣٩( 
  .٥/٣٦٩، وصحیح ابن حبان١/٢٥٤سنن ابن ماجھ) ٤٠( 
  ٣/١٣٣، وصححھ ابن حبان٥/٤٦١سنن الترمذي) ٤١( 
  ٣/١٨٨، وصحیح ابن حبان١/٧٣٤المستدرك ٦/١٩السنن الكبرى) ٤٢( 
  .وما بعدھا ٣٦١انظر جالء األفھام) ٤٣( 
  .، وانظر ھذه المواطن في جالء األفھام١/٢٨٨صحیح مسلم ) ٤٤( 
والقول البدیع  ١٤/٢٣٥، والجامع ألحكام القرآن٢٢/٧٩انظر روح المعاني) ٤٥( 

٦٥  



البر بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ یوسف بن عمر بن عبد )٤٦( 
  ٣٥٧الدیباج المذھب . شیخ علماء األندلس، وكبیر محدثیھا

والقول البدیع  ١٤/٢٣٥، والجامع ألحكام القرآن٢٢/٧٩انظر روح المعاني)٤٧( 
٦٥  

 ٦٥القول البدیع ) ٤٨( 
  برنامج عملي لمعرفة مكانة النبي في قلبك  .٣٩

  عرفة مكانة النبي صلى اهللا علیھ وسلم في قلبكبرنامج عملي لم
ال یخفى على مسلم مكانة النبي صلى اهللا علیھ وسلم في اإلسالم ویعلم كل مسلم أن 

  .أول ركن من أركان اإلسالم یقتضي اإلیمان برسالتھ والتصدیق بنبوتھ
ھ وسلم كما یعلم جمیع المسلمین أنھ ال یصح إیمان عبد ما لم یكن النبي صلى اهللا علی

  .أحب إلیھ من نفسھ وولده ووالده والناس أجمعین
ومن أوجب واجباتنا أن نعظم نبینا علیھ الصالة والسالم ونرفع قدره وننزلھ المنزلة 

  ...التي أنزلھ إیاھا ربھ تبارك وتعالى
وھذا البرنامج العملي إنما ھو محاولة لمعرفة مكانة النبي صلى اهللا علیھ وسلم من 

باإلجابة على األسئلة المطروحة أمامك لتعرف مكانتھ صلى اهللا علیھ  وعلیك.. قلبك
  .وسلم في قلبك

  ھل تحب االقتداء بھ في الملبس والھیئة؟  -
  ھل تحب قراءة سیرتھ ومعرفة قصص بعثتھ؟  -
إذا ترددت في أمر من األمور فھل تبحث عن حكمھ وأمره ونھیھ لتعرف الحالل   -

  والحرام؟
اد لترك شيء من األشیاء التي تحبھا طاعة للنبي صلى اهللا علیھ ھل لدیك استعد  -

  وسلم؟
  ھل تشتاق لرؤیتھ صلى اهللا علیھ وسلم وتتمنى لو أنك رأیتھ وصحبتھ؟  -
  ھل تغضب حینما تسمع أحدًا یسبھ أو یستھزئ بشيء من سنتھ؟ وتدافع عنھ؟  -
م وعلى خیر نأمل أن إذا كانت إجابتك بنعم فأنت محب للنبي صلى اهللا علیھ وسل  -

  .تزداد منھ
  .فأنت على خطر ویحب علیك أن تراجع نفسك وإیمانك! وإذا كانت إجابتك بال 

ریم وأن     ھ الك زب نبی ن ح اك م ي وإی ریم أن یجعلن رش الك یم رب الع أل اهللا العظ أس
  .آمین.. یحشرنا في زمرتھ آمین

  رسالة إلى الحبیب  .٤٠
  **خالد الطراولي.د
  تھ؟ھل نحن أھل لمحب  

من وراء اللحود، من وراء الحدود، بعیدا في الزمان والمكان، تفصلني عنك یا سیدي 
أردت مناجاتك أردت .. الكریم البحار واألخادید، ولكن قلبي عنك ما انفصل

مخاطبتك، مساررتك وأنت من أنت في مكانتھ، وأنا الفقیر في أرض اهللا وتحت 
  .شكواي وعن ماذا أحدثكسمائھ، أھنئ نفسي أم أعزیھا؟ بماذا أبدأ 



تركت یا سیدي بالد بلقیس واحدة، فصار لعقود طوال الیمن یمنین، وكاد لبنان أن 
بلغ اإلعجاز لدینا أن "یصبح لبنانین، والسودان في الطریق إلى سودانین، حتى 

الواحد منا یستطیع أن یكون من نفس فرقة ناجیة، ثم ال یلبث نصفھ األیمن أن یعلن 
  "!!.نصفھ األیسرانشقاقھ على 

  !أذلة مستضعفین
ھل تعلم یا سیدي أننا أصبحنا كثرة حتى إنك تجد آثارنا في كل ناحیة من ھذه 

، أصبحنا أذلة مستضعفین، ..األرض، لكننا لم ُیْجِد كّمنا، فالكیف قد انحسر وغاب
نمشي الھوینا، نحاذي الجدران على استحیاء، حتى ال نوقظ الجیران أو نستثیر 

  ...ویالتھمغضبھم و
وضعنا المشانق ومحاكم التفتیش لمن خالفنا الرأي من أبناء جلدتنا، من بین أحفادك، 
وكثرت جرائمنا، وانتزعنا الرأفة والرحمة من قلوبنا، حتى حفرنا المقابر الجماعیة 

... ألبناء وطننا، ورششنا المواد السامة على أطفالنا وعجائزنا، ونسینا ما تركتھ فینا
إن امتیازنا الوحید ھو أننا شعب بإمكان أي مواطن فیھ أن یكّفر جمیع : "یناحتى قیل ف

  "!!.المواطنین، ویحجز الجنة التي عرضھا السماوات واألرض لھ وحده
عن أبي ھریرة أن أعرابًیا دخل المسجد ورسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم جالس 

ًدا وال ترحم معنا أحًدا؛ اللھم ارحمني ومحم: فصلى، قال ابن عبدة ركعتین، ثم قال
، ثم لم یلبث أن بال في ناحیة "لقد تحجرت واسعا: "فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم

إنما بعثتم : " المسجد فأسرع الناس إلیھ فنھاھم النبي صلى اهللا علیھ وسلم، وقال
". میسرین ولم تبعثوا معسرین صبوا علیھ سجال من ماء أو قال ذنوبا من ماء

  ).لبانيصححھ األ(
حتى ضاقوا ذرعا بنا، ولوال أن دینك سمح معقول، وسھل ... وأرھبنا الناس یا سیدي

االستساغة والقبول، لنبذه الناس من حالنا، فقد فتناھم بضعفنا وفقرنا وتخلفنا، وكادوا 
یربطون دینك بسلوكنا وتصرفاتنا، ونسینا أننا أصحاب مشروع رحمة ورفق ولطف 

ِإنِّي َلْم ُأْبَعْث َلعَّاًنا َوِإنََّما : "رسول اهللا ادع على المشركین، فقلتقیل لك یا .. وإنسانیة
  .رواه مسلم" ُبِعْثُت َرْحَمًة

لعلك یا سیدي تسأل عن أحفاد حمزة وخالد وعلي والقعقاع وسعد وعقبة وطارق، 
لعلك تسأل عمن خلف ابن الخطاب وابن عبد العزیز في حكمھم وعدلھم وسؤددھم، 

ھل أقول لك عجزت النساء أن یلدن أمثالھم؟ ! ي حیاء العذراء عن إجابتكإني ألستح
أم أقول لك عجزنا أن نكون أتباعھم؟ ھل أقول ظلمنا الناس وما كنا ألنفسنا ظالمین؟ 

حتى ال أجرح .. حتى ال تفھم قولي... بأید مرتعشة، وألسنة مضطربة... أم أقول لك
ال تقول عنا یوم نلقاك سحقا سحقا، فما ھم  حتى.. حتى ال أبخس آمالك فینا.. مشاعرك

عذرا یا سیدي لن أجیب، لن أجیب، لن .. أصحابي، ما ھم أحبابي، ما ھم من أمتي
  ...أجیب

ھذا حالنا یا سیدي ولكن بشائرك لم ننسھا ولن ننساھا، وھي آمالنا وأحالم یقظتنا، 
َوى ِلي األْرَض َأْو َقاَل ِإنَّ ِإنَّ اَهللا َز... "ودافعنا إلى النھوض والتوكل وعدم التواكل

َربِّي َزَوى ِلي األْرَض َفَرَأْیُت َمَشاِرَقَھا َوَمَغاِرَبَھا َوِإنَّ ُمْلَك ُأمَِّتي َسَیْبُلُغ َما ُزِوَي ِلي 



ِبَسَنٍة  ِمْنَھا َوُأْعِطیُت اْلَكْنَزْیِن األْحَمَر واألْبَیَض َوِإنِّي َسَأْلُت َربِّي ُألمَِّتي َأْن ال ُیْھِلَكَھا
  ".ِبَعامٍَّة وال ُیَسلَِّط َعَلْیِھْم َعُدوا ِمْن ِسَوى َأْنُفِسِھْم َفَیْسَتِبیَح َبْیَضَتُھْم

حملت یا سیدي ھموم األمة وأردتھا عالیة بین األمم، وتركتھا وأنت راض عنھا، 
فكان األجداد وبنوا حضارة، ثم خلف األحفاد وأضحوا أجالفا إال من رحم ربك وھم 

كان مشروعك . یل، یتذللون على موائد الغیر ویأكلون الفتات ویعیشون مع األمواتقل
  .مشروع أمة سھرت علیھ اللیالي، كنت منتصبا باللیل قائما بالنھار

  ..!ما أنصفناك
عذًرا یا سیدي فقد أنصفك الغیر وما أنصفك قومك، وھذا مالذي وخالصي؛ فاسمع 

یري وجھلي لعلھا أن تزید أملي وتنزع یا سیدي ھذه الكلمات على حیاء من تقص
  ...إحباطي وتفتح عیني على عظمتك ورحمتك

ُیحیي ذكراك وھو من غیر ملتك، اعتبارا لشأنك " برناردشو"فھذا اإلنكلیزي 
إن العالم أحوج ما یكون إلى رجل في تفكیر محمد، ھذا النبي : "واحتراما لمشروعك

الل فإنھ أقوى دین على ھضم جمیع الذي وضع دینھ دائما موضع االحترام واإلج
المدنیات، خالدا خلود األبد، وإني أرى كثیرا من بني قومي قد دخلوا ھذا الدین على 

  "!!.بینة، وسیجد ھذا الدین مجالھ الفسیح في ھذه القارة
یجعلك األول بین العظام في التاریخ وقد غفلنا عن " مایكل ھارت"وھذا األمریكي 

إن اختیاري محمدا لیكون األول في أھم وأعظم : "ومكانتك عظمتك وتجاھلنا مركزك
رجال التاریخ قد یدھش القراء، ولكنھ الرجل الوحید في التاریخ كلھ الذي نجح أعلى 

  "!!!.الدیني والدنیوي: نجاح على المستویین
ال یھضمك حقك ولعلھ قد ھضمناه لما تنكرنا إلرثك " ال مرتین"وھذا الفرنسي 

إذا كانت الضوابط التي نقیس بھا عبقریة : "لھ عالیا بین األممواستحیینا من حم
اإلنسان ھي سمو الغایة والنتائج المذھلة لذلك رغم قلة الوسیلة، فمن ذا الذي یجرؤ 

  "!!!.أن یقارن أیا من عظماء التاریخ الحدیث بالنبي محمد
تناسینا  إال أن یبادلك لطفھ وتقدیره، وقد" غاندي"ولم یسع رجًال في سماحتھ كـ

لقد أصبحت مقتنعا كل االقتناع أن السیف لم : "سلوكك ویومك ولیلك ورفقك وزھدك
یكن الوسیلة التي من خاللھا اكتسب اإلسالم مكانتھ، بل كان ذلك من خالل بساطة 

الرسول مع دقتھ وصدقھ في الوعود، وتفانیھ وإخالصھ ألصدقائھ وأتباعھ، وشجاعتھ 
  ".رسالتھ مع ثقتھ المطلقة في ربھ وفي

یتنبأ لك ولمشروعك بالسیادة رغم ھناتنا وضعفنا وكأننا قد " تولستوي"وھذا الروسي 
یكفي محمدا فخرا أنھ خّلص أمة ذلیلة : "استبدلنا اهللا وجعل شرف الحمل لغیرنا

دمویة من مخالب شیاطین العادات الذمیمة، وفتح على وجوھھم طریق الرقي 
  "!!!.العالم النسجامھا مع العقل والحكمةوالتقدم، وأن شریعة محمد ستسود 

. عذًرا یا سیدي على اإلطالة، أعلم أني لم أطیب خاطرك ولكن ھذا حالي وحال أمتك
ورغم المطبات واألزقة، رغم المنافي واألخادید؛ فما زلت متفائًلا بأن إرھاصات 

تمرد، النھوض قد غلبت وداعات المثوى األخیر، وأن المارد قد تمدد، والرماد قد 
  ...!.واألفق قد تلبد، والضمیر قد تنھد، والسید قد تسید، وإن الصبح لقریب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  



  كاتب تونسي مقیم بباریس،** 
  الصالة علي النبي صلى اهللا علیھ وسلم-٤١

  أستاذ بطب المنصورة -د جاد المولى عبد العزیز جاد.أ
elmawla@hotmail.com  

  :ى اهللا علیھ وسلماهللا ومالئكتھ یصلون علي النبي صل
لُِّموا    { ِھ َوَس لُّوا َعَلْی وا َص ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ يِّ َی ى النَِّب لُّوَن َعَل ُھ ُیَص َھ َوَمَلاِئَكَت ِإنَّ اللَّ

  ٥٦األحزاب}َتْسِلیمًا
  :اهللا ومالئكتھ یصلون علي المؤمنین

ر   } رًا َكِثی َھ ِذْك یالً   } ٤١{ًاَیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اْذُكُروا اللَّ َرًة َوَأِص بُِّحوُه ُبْك َو  } ٤٢{َوَس ُھ
اْلُمْؤِمِنیَن            اَن ِب وِر َوَك ى النُّ اِت ِإَل َن الظُُّلَم ِرَجُكم مِّ ُھ ِلُیْخ ْیُكْم َوَمَلاِئَكُت لِّي َعَل ِذي ُیَص الَّ

  .األحزاب} ٤٣{َرِحیمًا
ِر     َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مَِّن اْلَخوْف َواْلُجوِع َوَنْقٍص مِّ} َراِت َوَبشِّ ِس َوالثََّم َواِل َواألنُف َن اَألَم

ونَ     } ١٥٥{الصَّاِبِریَن ِھ َراِجع ـا ِإَلْی ِھ َوِإنَّ ا ِلّل } ١٥٦{الَِّذیَن ِإَذا َأَصاَبْتُھم مُِّصیَبٌة َقاُلوْا ِإنَّ
  .البقرة} ١٥٧{َنُأوَلـِئَك َعَلْیِھْم َصَلَواٌت مِّن رَّبِِّھْم َوَرْحَمٌة َوُأوَلـِئَك ُھُم اْلُمْھَتُدو

فوف"  امن الص ى می لون عل ھ یص ة " إن اهللا ومالئكت ن ماج و داود واب ان وأب ن حب اب
  .والبیھقي

  .البیھقي" إن اهللا ومالئكتھ یصلون على الذین یصلون الصفوف" 
  :معنى صالة اهللا علي النبي صلى اهللا علیھ وسلم وعلي المؤمنین

ة،    صالة اهللا علي النبي صل: قال أبو العالیة - د المالئك ھ عن ى اهللا علیھ وسلم ثناؤه علی
ھ    دعاء ل لم ال ي      . وصالة المالئكة علي النبي صلى اهللا علیھ وس ن أب د واب ن حمی د ب عب

  .حاتم
  .صالة الرب الرحمة، وصالة المالئكة االستغفار: روي عن سفیان الثوري -
ده  أن اهللا سبحانھ وتعالى أخبر عباده بمنزلة عب: عن عطاء بن أبي رباح - ده ونبیھ عن

م     ھ، ث في المأل األعلى بأنھ یثني علیھ عند المالئكة المقربین، وأن المالئكة تصلي علی
أمر تعالى المؤمنین بالصالة والتسلیم علیھ لیجتمع الثناء علیھ من أھل  السماء وأھل    

  .ابن كثیر. األرض
ھ السالم   - اداه  ھل یصلي رب   : عن ابن عباس أن بني إسرائیل قالوا لموسى علی ك؟ فن

ى  : یا موسى سألوك ھل یصلي ربك؟ فقل: ربھ عز وجل نعم، أنا أصلي ومالئكتي عل
ُھ   {أنبیائي ورسلي، فأنزل اهللا عز وجل على نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم  َھ َوَمَلاِئَكَت ِإنَّ اللَّ

ن    } ُموا َتْسِلیمًاُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْیِھ َوَسلِّ ي حاتم واب ابن أب
  .حبان وابن مردویھ

  
ة، وإذا     - ة والبرك اء والرحم دح والثن ا الم الى فمعناھ ى اهللا تع الة إل یفت الص إذا أض

ؤمنین    ى الم أضیفت إلى المالئكة فمعناھا االستغفار وطلب الشفاعات، وإذا أضیفت إل
ة   فالمراد الدعاء، فصالة اهللا عز وجل إظھاره رحمتھ و مدحھ وثناؤه، وصالة المالئك

ؤمنین دعاؤھم          ھ، وصالة الم استغفارھم وسؤالھم الفضل والدرجة لمن یصلون علی
  .ربھم بإنزال البركات والرحمة على من یصلون علیھ



وز، وإذا        - ل الف از ك الح وف ل الف ح ك د أفل ھ فق ھ ومالئكت الى علی لى اهللا تع ن ص وم
دفع     حصلت لھم الصالة من اهللا تبارك وتعالى  م ی اتھم وأي شر ل ومالئكتھ فأي خیر ف

  .عنھم
  :النبي صلى اهللا علیھ وسلم یصلي علي المؤمنین

َالَتَك           {: قال تعالى ْیِھْم ِإنَّ َص لِّ َعَل ا َوَص َزكِّیِھم ِبَھ ُرُھْم َوُت َدَقًة ُتَطھِّ َواِلِھْم َص ْن َأْم ْذ ِم ُخ
  ١٠٣التوبة} َسَكٌن لَُّھْم َوالّلُھ َسِمیٌع َعِلیٌم

ال  عن  ى ق دقة        : عبد اهللا بن أبي أوف ى بص لم إذا أت ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی ك
الن   : " قال ى آل ف ال    " اللھم صل عل دقة فق ي بص اه أب ي     : " فأت ى آل أب م صل عل اللھ

  .ابن أبي شیبة والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة" أوفي
یا رسول  : علیھ وسلم فقالت لھ امرأتي أتانا النبي صلى اهللا: عن جابر بن عبد اهللا قال

  .ابن أبي شیبة" صلى اهللا علیك وعلى زوجك: " اهللا صل علي وعلى زوجي، فقال
ده        : عن حذیفة ان إذا دعا لرجل أصابتھ وأصابت ول لم ك أن النبي صلى اهللا علیھ وس
  .أحمد. وولد ولده

ا  درك الر      : وعن حذیفة أیًض لم لت ھ وس ي صلى اهللا علی د    إن صالة النب ده وول جل وول
  .أحمد. ولده

  :معنى صالة النبي علي المؤمنین
ھ     - ي قول اس ف ن عب ن اب یھم : " ع ل عل ال" وص ي     : ق وبھم الت ن ذن م م تغفر لھ اس

ابن أبي حاتم . أمن لھم: رحمة لھم، وقال أیضا: قال" إن صالتك سكن لھم"أصابوھا، 
  .وابن حبان

م   "  ادع لھم: یقول" وصل علیھم: " عن السدي في قولھ - ال " إن صالتك سكن لھ : ق
  .ابن أبي حاتم وابن حبان. استغفارك یسكن قلوبھم ویطمن لھم

  :فضل الصالة علي النبي صلى اهللا علیھ وسلم
  :ال تزال المالئكة تصلي علي الذي یصلي علي النبي صلى اهللا علیھ وسلم -١

ال     ھ ق ھ رضي اهللا عن ھ  سمعت رسول اهللا صلى اهللا   : عن عامر بن ربیعة عن أبی  علی
ا صلى        : " وسلم یخطب ویقول ھ م ة تصلي علی زل المالئك م ت من صلى علي صالة ل

  .أحمد وابن أبي شیبة وابن ماجھ" علي، فلیقل عبد من ذلك أو لیكثر
وم           -٢ فاعتھ ی ھ وبش اس ب ى الن م أول لم ھ ھ وس الذین یصلون علي النبي صلى اهللا علی

  :القیامة
  .رواه الترمذي وابن حبان" ثرھم علي صالةإن أولى الناس بي یوم القیامة أك"  -
ي صالة      "  - ھ من صلى عل إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علي، فإن

د     ة ال تنبغي إال لعب صلى اهللا علیھ بھا عشرا، ثم سلوا لي الوسیلة فإنھا منزلة من الجن
مسلم " ت لھ الشفاعةمن عباد اهللا وأرجو أن أكون أنا ھو، فمن سأل اهللا لي الوسیلة حل

ذي و داود والترم لى اهللا   -٣. وأب لم یص ھ وس لى اهللا علی ي ص ي النب لي عل ذي  یص ال
  :علیھ

خرج رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم : عن عبد الرحمن بن عوف رضي اهللا عنھ قال
د           ت أو خشیت أن یكون اهللا ق ى خف جود حت جد فأطال الس فاتبعتھ حتى دخل نخًال فس

رحمن؟     : " فجئت أنظر فرفع رأسھ فقال: ، قالتوفاه أو قبضھ د ال ا عب ك ی ال " ما ل : ق



ي أال أبشرك؟ أن اهللا عز وجل     : " فذكرت ذلك لھ، فقال إن جبریل علیھ السالم قال ل
ھ  : یقول ة  " (من صلى علیك صلیت علیھ، ومن سلم علیك سلمت علی ي روای : " زاد ف

  .أحمد والحاكم") فسجدت هللا شكًرا
ال  "  ي ص لى عل ن ص ر      م ھ عش ط عن لوات، وح ر ص ھ عش لى اهللا علی دة ص ة واح

  .أحمد" خطیئات
لم    ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص رج رس ال خ ھ ق ي اهللا عن اب رض ن الخط ر ب ن عم ع
ي صلى اهللا            د النب ھ فوج رة من خلف اه بمطھ ر فأت زع عم ھ فف لحاجة فلم یجد أحًدا یتبع

ي صلى اهللا     فتنحى عنھ من خلفھ ح) غرفة(علیھ وسلم ساجًدا في مشربة  ع النب ى رف ت
ال  ھ فق لم رأس ھ وس ي، إن   : " علی ت عن اجًدا فتنحی دتني س ین وج ر ح ا عم نت ی أحس

ال  ھ عشر صلوات           : جبریل أتاني فق دة صلى اهللا علی ك واح ك من أمت من صلى علی
  .الطبراني" ورفعھ عشر درجات

لم ج        ھ وس اء عن أبي طلحة األنصاري رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا  صلى اهللا علی
ي وجھك؟   : ذات یوم والسرور یرى في وجھھ فقالوا یا رسول اهللا إنا لنرى السرور ف

ال    : " فقال ك فق اني المل ھ أت ھ ال          : إن ول إن ك عز وجل یق ا یرضیك أن رب د أم ا محم ی
ك إال         د من أمت ك أح لم علی ًرا، وال یس ھ عش یصلي علیك أحد من أمتك إال صلیت علی

  .وابن حبانأحمد " بلى: سلمت علیھ عشًرا؟ قلت
أصبح رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم : عن أبي طلحة األنصاري رضي اهللا عنھ قال

الوا       ر، ق ھ البش ي وجھ رى ف نفس ی ب ال ا طی ب    : یوًم وم طی ول اهللا أصبحت الی ا رس ی
ال   ال       : " النفس یرى في وجھك البشر، ق ي عز وجل فق اني آت من رب من  : أجل، أت

ھ عشر سیئات،       صلى علیك من أمتك صالة كتب اهللا  لھ بھا عشر حسنات، ومحا عن
  .أحمد والنسائي" ورفع لھ عشر درجات، ورد علیھ مثلھا

ي صالة           "  ھ من صلى عل ي، فإن م صلوا عل ول ث ا یق إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل م
د     ة ال تنبغي إال لعب صلى اهللا علیھ بھا عشرا، ثم سلوا لي الوسیلة فإنھا منزلة من الجن

مسلم " أرجو أن أكون أنا ھو، فمن سأل اهللا لي الوسیلة حلت لھ الشفاعةمن عباد اهللا و
  .وأبو داود والترمذي

ًرا   "  ھ عش لى اهللا علی دة ص الة واح ي ص لى عل ن ص ائي  " م و داود والنس لم وأب مس
  .والترمذي وابن حبان

ًرا            "  ا عش ھ بھ رة صلى اهللا علی ي م ي، ومن صلى عل ده فلیصل عل " من ذكرت عن
  .وأبو داود والحاكم أحمد والنسائي

ھ    "  لمت علی ك س لم علی ھ ومن س لیت علی ك ص لى علی ي " من ص دیث قدس د  -ح أحم
  .والحاكم

ع      -٤ الذي یصلي علي النبي  صلى اهللا علیھ وسلم تكثر حسناتھ وتمحى سیئاتھ وترف
  :درجاتھ

ا عشر صلوات،     "  ھ بھ من صلى علي من أمتي صالة مخلًصا من قلبھ صلى اهللا علی
ا عشر سیئات      ورفعھ بھا ع ھ بھ " شر درجات، وكتب لھ بھا عشر حسنات، ومحا عن

  .النسائي والطبراني والبزار
  :الذي یجعل صالتھ كلھا للنبي  صلى اهللا علیھ وسلم یكفیھ اهللا ھمھ ویغفر لھ ذنبھ -٥



سأل أبي بن كعب رضي اهللا عنھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  كم أجعل لك من  " 
ت      : الربع؟ قال: ئت، قلتما ش: " صالتي؟ قال ك، فقل ر ل و خی إن زدت فھ : ما شئت ف
ت :  النصف؟ قال ال     : ما شئت وإن زدت فھو خیر لك، قل ا؟ ق ك صالتي كلھ ل ل : أجع

  .أحمد والترمذي والحاكم" إذا ُیكفي ھمك ویغفر ذنبك
ال  ام          : عن أبي بن كعب ق ل ق ا اللی لم إذا ذھب ثلث ھ وس ان رسول اهللا  صلى اهللا علی ك

ال  اء     : "فق ة، ج ا الرادف ة تتبعھ اءت الراجف روا اهللا، ج روا اهللا، اذك اس اذك ا الن ا أیھ ی
ھ    ا فی ت   " الموت بما فیھ، جاء الموت بم ي قل ال أب ر الصالة      : ق ي أكث ا رسول اهللا إن ی

إن  : " الربع؟ قال: قلت" ما شئت: " علیك، فكم أجعل لك من صالتي؟ قال ما شئت، ف
ا  : قلت" زدت فھو خیر لك ك      : " لفالنصف؟ ق ر ل و خی إن زدت فھ ا شئت ف ت " م : قل

: " أجعل لك صالتي كلھا؟ قال: قلت" ما شئت فان زدت فھو خیر لك: " فالثلثین؟ قال
  .الترمذي" إذن تكفى ھمك، ویغفر لك ذنبك

لم إذا ذھب     : عن أبي بن كعب رضي اهللا عنھ قال ھ وس كان رسول اهللا  صلى اهللا علی
ال  ام فق ل ق ع اللی ا الن : رب ا أیھ ا   ی ة تتبعھ اءت الراجف روا اهللا، ج روا اهللا، اذك اس اذك

ن كعب  " الرادفة، جاء الموت بما فیھ، جاء الموت بما فیھ ا رسول    : قال أبي ب ت ی فقل
ال     ك من صالتي؟ ق ا شئت  : " اهللا إني أكثر الصالة فكم أجعل ل ال " م ع؟   : ق ت الرب قل

ال : قال" ما شئت وإن زدت فھو خیر لك: " قال إن زدت    : " فقلت فثلث؟ ق ا شئت ف م
ك   : قال" ما شئت وإن زدت فھو خیر لك: " النصف؟ قال: قلت" فھو خیر لك ل ل أجع

ھ  . (أحمد والترمذي والحاكم " إذا یكفى ھمك ویغفر لك ذنبك: " صالتي كلھا؟ قال قول
ك من دعائي        : أكثر الصالة فكم أجعل لك من صالتي ل ل م أجع دعاء فك ر ال معناه أكث

  ).صالة علیك
ال        : قال رجل ك؟ ق ا علی ت صالتي كلھ ت إن جعل ا رسول اهللا أرأی ك اهللا  : " ی إذا یكفی

  .أحمد" تبارك وتعالى ما أھمك من دنیاك وآخرتك
  :الصالة علي النبي  صلى اهللا علیھ وسلم زكاة للمصلي -٦
ة وال         "  ى الجن ي أعل ا درجة ف ي الوسیلة فإنھ لوا اهللا ل صلوا علي فإنھا زكاة لكم، وس

  . أحمد" وأرجو أن أكون أنا ھوینالھا إال رجل 
ھ  "  ي دعائ دك      : أیما رجل مسلم لم یكن عنده صدقة فلیقل ف د عب ى محم م صل عل اللھ

اة  ھ زك ا ل لمات فإنھ لمین والمس ات والمس ؤمنین والمؤمن ى الم ل عل ولك، وص " ورس
  .البخاري وابن حبان

ا       -٧ ان مك ا ك ھ مھم لم تبلغ ھ وس ن المصلي  الصالة والسالم علي النبي  صلى اهللا علی
  :والمسلم

  .النسائي وابن حبان" إن هللا مالئكة سیاحین یبلغوني عن أمتي السالم" 
  .الطبراني" حیثما كنتم فصلوا علي فإن صالتكم تبلغني" 
ك عشر حسنات         "  ھ سوى ذل ب ل ھ وكت " من صلى علي بلغتني صالتھ وصلیت علی

  .الطبراني
  .أحمد وأبو داود" أرد علیھ السالمما من أحد یسلم علي إال رد اهللا إلي روحي حتى " 
ھ       "    ة، وفی ھ النفخ بض، وفی ھ ق ق آدم، وفی ھ خل ة، فی وم الجمع امكم ی ل أی ن أفض م

یا رسول  : قالوا" الصعقة، فأكثروا علي من الصالة فیھ، فإن صالتكم معروضة علي



د أرمت؟       ك صالتنا وق ت   (اهللا وكیف تعرض علی د بلی ي وق ال ) یعن إن اهللا حرم  : " ق
  .أحمد وابن حبان" رض أن تأكل أجساد األنبیاءعلى األ

ن      "  دا ل ة، وإن أح أكثروا علي من الصالة كل یوم الجمعة فإنھ مشھود تشھده المالئك
ا  ال    " یصلي علي إال عرضت علي صالتھ حتى یفرغ منھ د الموت؟ ق ل وبع إن : " قی

  .ماجھ ابن" اهللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبیاء علیھم الصالة والسالم
  :الصالة والسالم علي النبي  صلى اهللا علیھ وسلم تجعل الدعاء مقبول -٨

كل دعاء محجوب حتى یصلى على محمد  صلى اهللا  : " عن علي رضي اهللا عنھ قال
  .موقوفا ورفعھ بعضھم -الطبراني" علیھ وسلم 

ین السماء واألرض   : " عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ قال إن الدعاء موقوف ب
  . الترمذي" ال یصعد منھ شيء حتى تصلي على نبیك  صلى اهللا علیھ وسلم 

ھ وسلم رجال    : عن فضالة بن عبید رضي اهللا عنھ قال سمع رسول اهللا  صلى اهللا علی
ال          لم فق ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب م یصل عل یدعو في صالتھ لم یمجد اهللا تعالى ول

ره    " عجل ھذا: " رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھ أو لغی ال ل إذا صلى  : " ثم دعاه فق
م   أحدكم فلیبدأ بتمجید ربھ سبحانھ والثناء علیھ، ثم یصلي على  صلى اهللا علیھ وسلم ث

د والنسائي والحاكم     " یدعو بعد بما شاء ذي أحم و داود والترم ة  .(أب ي روای دأ  : وف فلیب
  ).بتحمید ربھ عز وجل

ر  كنت أصلي والنبي ص: عن عبد اهللا بن مسعود قال لى اهللا علیھ وسلم وأبو بكر وعم
م      لم ث ھ وس معھ، فلما جلست بدأت بالثناء على اهللا ثم الصالة على النبي صلى اهللا علی

  .الترمذي" سل تعطھ، سل تعطھ: " دعوت لنفسي، فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم
  :الذي یصلي علي النبي  صلى اهللا علیھ وسلم یشھد لھ بالشھادة ویشفع لھ -٩
الم"  راھیم وآل      : ن ق ى إب لیت عل ا ص د كم ى آل محم د وعل ى محم ل عل م ص اللھ

راھیم،          راھیم وآل إب ى إب ا باركت عل د كم ى آل محم د وعل إبراھیم، وبارك على محم
ھ    وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراھیم وآل إبراھیم، شھدت ل

  .البخاري" یوم القیامة بالشھادة وشفعت لھ
  :لناس صالة علي النبي  صلى اهللا علیھ وسلم أقربھم منھ منزلة یوم القیامةأكثر ا -١٠
ل        "  ي ك ي ف ي تعرض عل إن صالة أمت أكثروا علي من الصالة في كل یوم الجمعة ف

  .البیھقي" یوم جمعة، فمن كان أكثرھم علي صالة كان أقربھم مني منزلة
  :النجاة من أھوال یوم القیامة -١١
یامة من أھوالھا ومواطنھا أكثركم علي في دار الدنیا صالة، إنھ قد إن أنجاكم یوم الق" 

ھ     بھم علی ذلك لیثی ؤمنین ب ص الم ن خ ة ولك ھ كفای ي اهللا ومالئكت ان ف فھاني " ك األص
  .والدیلمي

  :البراءة من النفاق والبراءة من النار -١٢
ى عشرا صلى        "  ھ عشرا، ومن صلى عل من صلى على صالة واحدة صلى اهللا علی
راءة من        اهللا اق وب ن النف راءة م ھ ب علیھ مائة، ومن صلى على مائة كتب اهللا بین عینی

  .الطبراني" النار، وأسكنھ اهللا یوم القیامة مع الشھداء
  جزاء الغافل عن الصالة علي النبي  صلى اهللا علیھ وسلم

  :أبعده اهللا -١



ال       ة ق ي عتب ا رق ر فلم لم المنب ین : " صعد رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وس ي   " آم م رق ث
ین : " ثم رقي عتبة ثالثة فقال" آمین: " أخرى فقال ال  " آم م ق ھ    : " ث ل علی اني جبری أت
ت         : السالم فقال ده اهللا، فقل ھ فأبع ر ل م یغف د من أدرك رمضان فل ا محم ال  : ی ین، ق : آم

ت     ده اهللا، فقل ار فأبع دخل الن ال  : ومن أدرك والدیھ أو أحدھما ف ین، ق ومن ذكرت   : آم
  .ابن حبان"  آمین: علیك فأبعده اهللا قل آمین، فقلت عنده فلم یصل

ر"  روا المنب ال " احض ة ق ى درج ا ارتق رنا فلم ین: " فحض ة  " آم ى الدرج ا ارتق فلم
ا   " آمین: " فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال" آمین: " الثانیة قال زل قلن ا ن ا رسول   : فلم ی

ال ، اهللا لقد سمعنا منك الیوم شیئا ما كنا نسمعھ  ال    إ: " ق ي فق ل عرض ل د  : ن جبری بع
ت    ھ، قل ر ل ال     : من أدرك رمضان فلم یغف ة ق ت الثانی ا رقی ین، فلم د من ذكرت    : آم بع

ال   : عنده فلم یصل علیك، فقلت ة ق ت الثالث ر     : آمین، فلما رقی ھ الكب د من أدرك أبوی بع
  .الحاكم" آمین: عنده أو أحدھما فلم یدخاله الجنة، قلت

ن الحارث رضي اهللا     د اهللا ب ھ عن عب لم دخل      :  عن ھ وس أن رسول اهللا  صلى اهللا علی
ال   ر فق ین   : " المسجد وصعد المنب ین، آم ین، آم ل   " آم ا انصرف قی ا رسول اهللا   : فلم ی

: إن جبریل تبدى لي في أول درجة فقال: " رأیناك صنعت شیئا ما كنت تصنعھ، فقال
ي  : قلتیا محمد من أدرك والدیھ فلم یدخاله الجنة فأبعده اهللا ثم أبعده، ف آمین، ثم قال ل

ت       : في الدرجة الثانیة ده، فقل م أبع ده اهللا ث ھ فأبع ر ل م یغف : ومن أدرك شھر رمضان فل
ومن ذكرت عنده فلم یصل علیك فأبعده اهللا : آمین، ثم تبدى لي في الدرجة الثالثة فقال

  .البزار والطبراني" آمین: ثم أبعده، فقلت
ھ  ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب ول اهللا: ع ر  أن رس عد المنب لم ص ھ وس لى اهللا علی   ص

ل " آمین، آمین، آمین: فقال ت      : قی ر فقل ك صعدت المنب ا رسول اهللا إن ین،   : ی ین، آم آم
ھ  : إن جبریل علیھ السالم أتاني فقال: " آمین، فقال من أدرك شھر رمضان فلم یغفر ل

دھما    : فدخل النار فأبعده اهللا قل آمین، فقلت ھ أو أح ا   آمین، ومن أدرك أبوی م یبرھم فل
ك     : فمات فدخل النار فأبعده اهللا قل آمین، فقلت م یصل علی ده فل آمین، ومن ذكرت عن
  .ابن خزیمة وابن حبان" آمین: فمات فدخل النار فأبعده اهللا قل آمین، فقلت

  :رغم أنفھ -٢
ھ شھر              "  ي، ورغم أنف رجل دخل علی م یصل عل ده فل رغم أنف رجل ذكرت عن

غفر لھ، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم یدخاله رمضان ثم انسلخ قبل أن ی
  ).رغم أي لصق بالرغام وھو التراب ذال وھوانا. (الترمذي والبخاري" الجنة

  :یكون بخیًال -٣
ي   "  م یصل عل ة  " (البخیل من ذكرت عنده فل ي روای ي    : وف م یصل عل م ل النسائي  ) ث

  .وابن حبان والحاكم والترمذي
  .الترمذي" ذكرت عنده فلم یصل عليإن أبخل الناس من " 
  :یكون علیھ حسرة یوم القیامة -٤
وم   "  رة ی ما جلس قوم مجلسا لم یذكروا اهللا فیھ ولم یصلوا على نبیھم إال كان علیھم ت

م    ر لھ ي  " القیامة فإن شاء عذبھم وإن شاء غف ذي والطبران نقص    . (الترم رة ھي ال الت
  )وقیل التبعة



ان   ما من قوم یقعدون ثم یقوم"  لم إال ك ون وال یصلون على النبي  صلى اهللا علیھ وس
  .البیھقي" علیھم یوم القیامة حسرة وإن دخلوا الجنة لما یرون من الثواب

وس     "  وم جلسوا فأطالوا الجل ة  (أیما ق ي روای ل أن    ) فطال مجلسھم  : وف وا قب م تفرق ث
یھم من اهللا عز و        ت عل یھم إال كان ى نب رة، إن   یذكروا اهللا عز وجل ویصلوا عل جل ت

  .الطبراني" شاء عذبھم وإن شاء غفر لھم
ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غیر ذكر اهللا وصالة على النبي  صلى اهللا علیھ وسلم "   

  .البیھقي والطیالسي والمناوي" إال قاموا عن أنتن جیفة
  :یخطأ طریق الجنة -٥
  .ابن ماجھ والبیھقي" من نسي الصالة علّي أخطأ طریق الجنة" 
  .ابن ماجة" طریق الجنة) خطئ(من نسى الصالة علّى أخطأ " 
  .الطبراني" من ذكرت عنده فخطئ الصالة على خطئ طریق الجنة" 

  كیفیة الصالة علي النبي  صلى اهللا علیھ وسلم
قیل یا رسول اهللا أما السالم علیك فقد عرفناه فكیف الصالة؟ : عن كعب بن عجرة قال

ك     قولوا اللھم صل على: " قال راھیم إن ى آل إب محمد وعلى آل محمد، كما صلیت عل
ك       راھیم إن ى آل إب ا باركت عل حمید مجید، اللھم بارك على محمد وعلى آل محمد كم

د   د مجی ھ  " حمی ق علی ي         . (متف ذي ف و ال اه ھ د عرفن ك فق ا السالم علی ولھم أم ى ق ومعن
یھ السالم علیك أیھا التشھد الذي كان یعلمھم إیاه كما كان یعلمھم السورة من القرآن وف

  )النبي ورحمة اهللا وبركاتھ
ا رسول    : لقیني كعب بن عجرة فقال: قال ابن أبي لیلى أال أھدي لك ھدیة؟ خرج علین

ا  ك،         : اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم فقلن ف السالم علی ا كی ا أو عرفن د علمن ا رسول اهللا ق ی
ى    قولوا اللھم صل على محمد وعلى آل مح: " فكیف الصالة؟ فقال ا صلیت عل مد كم

ى       ا باركت عل د كم ى آل محم آل إبراھیم إنك حمید مجید، اللھم بارك على محمد وعل
  .أخرجھ الجماعة" آل إبراھیم إنك حمید مجید

ِذیَن   {لما نزلت : عن كعب بن عجرة قال ا الَّ ِإنَّ اللََّھ َوَمَلاِئَكَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َیا َأیَُّھ
ا السالم    : قال ٥٦األحزاب}َعَلْیِھ َوَسلُِّموا َتْسِلیمًا آَمُنوا َصلُّوا د علمن قلنا یا رسول اهللا ق

ا        : " علیك فكیف الصالة علیك؟ قال د كم ى آل محم د وعل ى محم م صل عل قولوا اللھ
ى آل      د وعل ى محم ارك عل صلیت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم إنك حمید مجید، وب

رحمن  " آل إبراھیم إنك حمید مجیدمحمد كما باركت على إبراھیم وعلى  وكان عبد ال
  .الترمذي. بن أبي لیلى یقول وعلینا معھم

ف     : عن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنھ قال ك فكی ذا السالم علی قلنا یا رسول اهللا ھ
قولوا اللھم صل على محمد عبدك ورسولك كما صلیت على آل : " نصلي علیك؟ قال

راھیم     إبراھیم، وبارك على محمد وعلى  ى آل إب ا باركت عل د كم . البخاري " آل محم
ى   : وفي روایة( كما صلیت على إبراھیم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت عل

  ).إبراھیم وآل إبراھیم
د وأزواجھ     : " یا رسول اهللا كیف نصلي علیك؟ قال: قالوا ى محم قولوا اللھم صل عل

د وأ       ى محم ارك عل راھیم، وب ى إب ا باركت     وذریتھ كما صلیت عل ھ كم زواجھ وذریت
  .النسائي وابن ماجة وأحمد" على آل إبراھیم إنك حمید مجید



ال  اري ق عود األنص ي مس ن أب ي  : ع ن ف لم ونح ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص ا رس أتان
ا رسول اهللا      : مجلس سعد بن عبادة فقال لھ بشیر بن سعد ك ی ا اهللا أن نصلي علی أمرن

م        فسكت رسول : فكیف نصلي علیك؟ قال ھ ل ا أن ى تمنین لم حت ھ وس اهللا  صلى اهللا علی
ى     : قولوا: " یسألھ، ثم قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم د وعل ى محم اللھم صل عل

آل محمد كما صلیت على آل إبراھیم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت  
تم      د علم ا ق الم كم د، والس د مجی ك حمی المین، إن ي الع راھیم ف ى آل إب و داود أ" عل ب

  .والترمذي والنسائي
ى  : من سره أن یكتال بالمكیال األوفى إذا صلى علینا أھل البیت فلیقل"  اللھم صل عل

د  " محمد النبي وأزواجھ وذریتھ وأھل بیتھ كما صلیت على آل إبراھیم انك حمید مجی
  .أبو داود وابن مردویھ والبیھقي

  مواطن الصالة علي النبي  صلى اهللا علیھ وسلم
  :كلما ذكر اسم النبي  صلى اهللا علیھ وسلم   -١
ھ شھر              "  ي، ورغم أنف رجل دخل علی م یصل عل ده فل رغم أنف رجل ذكرت عن

رمضان ثم انسلخ قبل أن یغفر لھ، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم یدخاله 
  .الترمذي والبخاري" الجنة

ي   "  م یصل عل ة  " (البخیل من ذكرت عنده فل ي روای ي   ث : وف م یصل عل النسائي  ) م ل
  .وابن حبان والحاكم والترمذي

  :مع أذكار الصباح والمساء -٢
د  صلى اهللا     : من قال إذا أصبح وإذا أمسى"  ا، وبمحم رضینا باهللا، ربا وباإلسالم دین

وال  لم رس ھ وس یھ  -علی ى اهللا أن یرض ا عل ان حق د " إال ك ذي وأحم و داود والترم . أب
د  : ینبغي أن یجمع بینھما فیقالف -وبمحمد نبیا: وفي روایة( وبمحمد نبیا ورسوال، وعن

  )أحمد أنھ یقول ذلك ثالث مرات حین یمسي وحین یصبح
ة   : " كان النبي  صلى اهللا علیھ وسلم إذا أصبح قال أصبحنا على فطرة اإلسالم، وكلم

ا     راھیم حنیف ا إب اإلخالص، وعلى دین نبینا محمد  صلى اهللا علیھ وسلم وعلى ملة أبین
لما( ركین ) مس ن المش ان م ا ك ك " وم ل ذل ال مث ى ق ن  . وإذا أمس د واب ائي وأحم النس

  .حبان
ا إذا   : عن أبي بن كعب رضي اهللا عنھ قال لم یعلمن كان رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وس

ن       : " أصبح أحدنا أن یقول ي دی ة اإلخالص، وعل أصبحنا على فطرة اإلسالم، وكلم
لم      ھ وس لى اهللا علی د  ص ا محم ن        نبین ان م ا ك ا وم راھیم حنیف ا إب ة أبین ي مل ووعل

  .الطبراني" المشركین
  :مع الدعاء -٣

ھ وسلم رجال    : عن فضالة بن عبید رضي اهللا عنھ قال سمع رسول اهللا  صلى اهللا علی
ال          لم فق ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب م یصل عل یدعو في صالتھ لم یمجد اهللا تعالى ول

ره " عجل ھذا : "رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم إذا صلى  : " ثم دعاه فقال لھ أو لغی
ھ          ي  صلى اهللا علی ى النب م یصلي عل ھ، ث اء علی أحدكم فلیبدأ بتمجید ربھ سبحانھ والثن

ة .(أبو داود والترمذي أحمد والنسائي والحاكم" وسلم ثم یدعو بعد بما شاء : وفي روای
  )فلیبدأ بتحمید ربھ عز وجل



ت أصلي والنبي  صلى اهللا علیھ وسلم وأبو بكر وعمر كن: عن عبد اهللا بن مسعود قال
م      لم ث ھ وس معھ، فلما جلست بدأت بالثناء على اهللا ثم الصالة على النبي صلى اهللا علی

  .الترمذي" سل تعطھ، سل تعطھ: " دعوت لنفسي، فقال النبي  صلى اهللا علیھ وسلم
مد  صلى اهللا  كل دعاء محجوب حتى یصلى على مح: " عن علي رضي اهللا عنھ قال

  .موقوفا ورفعھ بعضھم -الطبراني" علیھ وسلم 
ین السماء واألرض   : " عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ قال إن الدعاء موقوف ب

  . الترمذي" ال یصعد منھ شيء حتى تصلي على نبیك  صلى اهللا علیھ وسلم 
  :بعد اآلذان -٤
ي     "  م صلوا عل ول ث ا یق ي صالة      إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل م ھ من صلى عل ، فإن

د          ة ال تنبغي إال لعب ي الجن ة ف ا منزل ي الوسیلة فإنھ صلى اهللا بھا عشًرا، ثم سلوا اهللا ل
فاعة        ھ الش ت ل ي الوسیلة حل لم  " من عباد اهللا وأرجو أن أكون أنا ھو، فمن سأل ل مس

  .وأبو داود والترمذي والنسائي
ال اهللا وحده ال شریك لھ وأن محمدا من قال حین یسمع المؤذن وأنا أشھد أن ال إلھ إ" 

عبده ورسولھ، رضیت باهللا ربا وباإلسالم دینا وبمحمد  صلى اهللا علیھ وسلم  رسوال  
ر  : وفي روایة.(مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجھ وأبو داود" غفر اهللا لھ ذنوبھ غف

  )غفر اهللا لھ: لھ ذنبھ، وفي أخرى
  :عند دخول المسجد وعند الخروج منھ -٥

ت    لم قال ھ وس ان رسول اهللا  صلى اهللا    : " عن فاطمة بنت رسول اهللا  صلى اهللا علی ك
ال          م ق لم ث د وس ى محم جد صلى عل لم إذا دخل المس وبي     : علیھ وس ي ذن ر ل م اغف اللھ

ال      م ق لم ث د وس ى محم ي    : وافتح لي أبواب رحمتك  وإذا خرج صلى عل ر ل م اغف اللھ
  .ذي وابن ماجةأحمد والترم" ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك

  :في التشھد -٦
ى       : عن عبد اهللا بن مسعود قال   لم التشھد وكف ھ وس علمني رسول اهللا  صلى اهللا علی

ات، السالم     : " بین كفیھ كما یعلمني السورة من القران ات هللا والصلوات والطیب التحی
اشھد أن علیك أیھا النبي ورحمة اهللا وبركاتھ، السالم علینا وعلى عباد اهللا الصالحین، 

  .متفق علیھ" ال الھ إال اهللا واشھد أن محمدا عبده ورسولھ
قیل یا رسول اهللا أما السالم علیك فقد عرفناه فكیف الصالة؟ : عن كعب بن عجرة قال

ك    : " قال راھیم إن ى آل إب قولوا اللھم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صلیت عل
ك       حمید مجید، اللھم بارك على محمد وعلى آل محمد راھیم إن ى آل إب ا باركت عل كم

د   د مجی ھ  " حمی ق علی ي         . (متف ذي ف و ال اه ھ د عرفن ك فق ا السالم علی ولھم أم ى ق ومعن
التشھد الذي كان یعلمھم إیاه كما كان یعلمھم السورة من القرآن وفیھ السالم علیك أیھا 

  ).النبي ورحمة اهللا وبركاتھ
ف      قلنا یا: عن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنھ قال ك فكی ذا السالم علی رسول اهللا ھ

قولوا اللھم صل على محمد عبدك ورسولك كما صلیت على آل : " نصلي علیك؟ قال
راھیم      ى آل إب ا باركت عل د كم . البخاري " إبراھیم، وبارك على محمد وعلى آل محم

ى   : وفي روایة( كما صلیت على إبراھیم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت عل
  ).إبراھیم إبراھیم وآل



د وأزواجھ     : " یا رسول اهللا كیف نصلي علیك؟ قال: قالوا ى محم قولوا اللھم صل عل
ا باركت            ھ كم د وأزواجھ وذریت ى محم ارك عل راھیم، وب ى إب وذریتھ كما صلیت عل

  .النسائي وابن ماجة وأحمد" على آل إبراھیم إنك حمید مجید
  :ازةالصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم  في صالة الجن -٧

ي       ى النب ة أن یصلي عل فإن السنة أن یقرأ في التكبیرة األولى فاتحة الكتاب وفي الثانی
ا أجره    صلى اهللا علیھ وسلم وفي الثالثة یدعو للمیت وفي الرابعة یقول اللھم ال تحرمن

  .وال تفتنا بعده
بفاتحة  من السنة في الصالة على الجنازة أن یكبر اإلمام ثم یقرأ : عن أبو أمامة قال -

لم       ھ وس ي  صلى اهللا علی ى النب الكتاب بعد التكبیرة األولى سرا في نفسھ ثم یصلي عل
ي نفسھ   . ویخلص الدعاء للجنازة وفي التكبیرات ال یقرأ في شيء منھا ثم یسلم سرا ف

  .النسائي
ال من السنة      : ملحوظة ھ ق ة أن وع        -عن أبي أمام م المرف ي حك حابي ف ذا من الص وھ

  .على الصحیح
  :لصالة علي النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  في صالة العیدا -٨

ل    ة قب عن علقمة أن عبد اهللا بن مسعود وأبا موسى وحذیفة خرج علیھم الولید بن عقب
د اهللا      : العید یوما فقال لھم ال عب ھ؟ فق ر فی ف التكبی ا فكی ر   : إن ھذا العید قد دن دأ فتكب تب

النبي  صلى اهللا علیھ وسلم ثم تدعو تكبیرة تفتح بھا الصالة وتحمد ربك وتصلي على 
ل        ل مث ر وتفع دعو وتكب م ت ك، ث وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذل
ذلك، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل 

و  : فقال حذیفة وأبو موسى. مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تركع د  صدق أب عب
  .األثرم في سننھ والمغني البن قدامة. الرحمن

قال أبو عبد اهللا یكبر في األولى سبًعا مع تكبیرة اإلحرام وال یعتد بتكبیرة الركوع ألن 
م            رة النھوض ث د بتكبی رات وال یعت ة خمس تكبی ة الثانی ي الركع ر ف بینھما قراءة ویكب

یحمد اهللا ویثني علیھ ویصلي على ویستفتح في أولھا و. یقرأ في الثانیة ثم یكبر ویركع
اهللا أكبر كبیرا والحمد هللا : النبي  صلى اهللا علیھ وسلم بین كل تكبیرتین وإن أحب قال

كثیًرا وسبحان اهللا بكرة وأصیال وصلى اهللا على محمد النبي األمي وعلى آلھ وصحبھ 
ر       رات سوى التكبی ة خمس تكبی ي الثانی ي  وسلم، وإن أحب قال غیر ذلك ویكبر ف ة الت

رة      ل تكبی ع ك ھ م ع یدی ة    -یقوم بھا من السجود ویرف ن قدام ي الب ي   . (المغن یستفتح یعن
  ).یدعو بدعاء االستفتاح عقیب التكبیرة األولى

  :مع صالة الحاجة -٩
من كانت لھ حاجة إلى اهللا تعالى أو إلى أحد من بني آدم فلیتوضأ ولیحسن وضوءه  " 

لم      ، عالىثم یثني على اهللا ت، ثم لیصل ركعتین ھ وس ي  صلى اهللا علی ى النب ولیصل عل
ل ریم : ولیق یم الك ھ إال اهللا الحل یم ، ال إل رش العظ بحان اهللا رب الع د هللا رب ، س الحم

ب ، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، العالمین ة  ، والعصمة من كل ذن والغنیم
ھ  ، والسالمة من كل إثم، من كل بر ا إال غفرت ا ، ال تدع لي ذنب ھ  وال ھم وال ، إال فرجت

ا  ، حاجة ھي لك رضا إال قضیتھا یا أرحم الراحمین ثم یسأل من أمر الدنیا واآلخرة م
  .الترمذي والنسائي" شاء فإنھ یقدر



  :مع دعاء القنوت -١٠
ال    ا ق لم      : عن الحسن بن علي رضي اهللا عنھم ھ وس ي رسول اهللا  صلى اهللا علی علمن

دني ف  : " كلمات أقولھن في الوتر ولني      اللھم اھ ت، وت یمن عافی دیت، وعافني ف یمن ھ
ك تقضي وال یقضى        ا قضیت، فإن فیمن تولیت، وبارك لي فیما أعطیت، وقني شر م

ت     ا وتعالی ت ربن ت، تبارك ز من عادی ت، وال یع ذل من والی ھ ال ی ك، وإن د " علی أحم
  )النسائي " وصلى اهللا على محمد: " وفي روایة. (وابن خزیمة وابن حبان والحاكم

  :ستحب اإلكثار من الصالة علیھ یوم الجمعة ولیلة الجمعةی -١١
دا ال یصلي       "    ة وإن أح ھ مشھود تشھده المالئك أكثروا الصالة علي یوم الجمعة فإن

ال : قلت" علي فیھ إال عرضت علي صالتھ حتى یفرغ منھا إن اهللا : " وبعد الموت؟ ق
ر     ي اهللا حي ی اء، فنب و داود والنسائي   " زقحرم على األرض أن تأكل أجساد األنبی أب

  .وابن ماجة وابن خزیمة وابن حبان والدارقطني
من أفضل أیامكم یوم الجمعة، فیھ خلق آدم، وفیھ قبض، وفیھ النفخة، وفیھ الصفقة، " 

ف  : قالوا" فأكثروا علي من الصالة فیھ فإن صالتكم معروضة علي یا رسول اهللا وكی
ت  (تعرض صالتنا علیك وقد أرمت؟  ي بلی ال ) یعن ى     : " فق إن اهللا عز وجل حرم عل

  .أحمد وأبو داود وابن ماجھ وابن حبان والحاكم" األرض أن تأكل أجساد األنبیاء
ال    "  ھ عز وجل فق ا  : أكثروا الصالة علي یوم الجمعة فإنھ أتاني جبریل آنفا عن رب م

ھ عشرا   " على األرض من مسلم یصلي علیك مرة واحدة إال صلیت أنا ومالئكتي علی
  .رانيالطب
  :الصالة على النبي  صلى اهللا علیھ وسلم على المنبر یوم الجمعة في الخطبتین -١٢

ى            - ة عل وم الجمع لم ی ھ وس ي  صلى اهللا علی ى النب ب أن یصلي عل یجب على الخطی
ا      رط فیھ ر اهللا ش ادة وذك ا عب ذلك ألنھ ان إال ب ین وال تصح الخطبت ي الخطبت ر ف المنب

یھ وسلم  فیھا كاألذان والصالة ھذا مذھب الشافعي  فوجب ذكر الرسول  صلى اهللا عل
  .وأحمد

  : الصالة والسالم علیھ عند زیارة قبره صلى اهللا علیھ وسلم -١٣
  .أبو داود" ما منكم من أحد یسلم علي إال رد اهللا على روحي حتى أرد علیھ السالم" 
إن صال       "  ي ف دا، وصلوا عل ري عی وا قب ي  ال تجعلوا بیوتكم قبورا وال تجعل تكم تبلغن

  .أبو داود" حیثما كنتم
تم         "  ا كن ي وسلموا حیثم ورا، وصلوا عل وتكم قب وا بی ال تجعلوا قبري عیدا، وال تجعل

  .أحمد" فتبلغني صالتكم وسالمكم
  .الطبراني" صلوا علي حیثما كنتم فإن صالتكم تبلغني" 
  .ائيأحمد والنس" إن هللا مالئكة سیاحین في األرض یبلغوني عن أمتي السالم" 

ال       : عن العتبي قال ي فق لم فجاء أعراب ھ وس ي صلى اهللا علی : كنت جالسا عند قبر النب
ول  معت اهللا یق ول اهللا، س ا رس ك ی الم علی آُؤوَك  {: الس ُھْم َج وْا َأنُفَس ْم ِإذ ظََّلُم ْو َأنَُّھ َوَل

ك   ، ٦٤النساء} ابًا رَِّحیمًاَفاْسَتْغَفُروْا الّلَھ َواْسَتْغَفَر َلُھُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوْا الّلَھ َتوَّ د جئت وق
ھ،   : مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي، ثم أنشأ یقول اع أعظم یا خیر من دفنت بالق

ھ الجود     اف وفی فطاب من طیبھن القاع واألكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنھ، فیھ العف



علیھ وسلم والكرم، ثم انصرف األعرابي فحملتني عیني فنمت فرأیت النبي صلى اهللا 
  .المغني البن قدامة. یا عتبي الحق األعرابي فبشره أن اهللا قد غفر لھ: " في النوم فقال

ا   ي اهللا عنھ لم ورض ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص ت رس ة بن ن فاطم ول اهللا  : ع أن رس
: صلى اهللا علیھ وسلم علمھا أن تأتي القبر فتولي ظھرھا القبلة وتستقبل وسطھ وتقول

ھ من          السالم علی"  ي اهللا وخیرت ا نب ك ی ھ، السالم علی ة اهللا وبركات ي ورحم ك أیھا النب
خلقھ، أشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، أشھد  
ة        ك بالحكم بیل رب ى س وت إل ك، ودع حت ألمت ك، ونص االت رب ت رس د بلغ ك ق أن

ین، ف     اك الیق ى أت دت اهللا حت ا یحب      والموعظة الحسنة، وعب ًرا كم ك كثی صلى اهللا علی
لین،    ین والمرس ن النبی ًدا م ت أح ا جزی ل م ا أفض ا نبین ز عن م اج ى، اللھ ا ویرض ربن
ى             م صل عل ون واآلخرون، اللھ ھ األول ھ یغبطھ ب ذي وعدت ود ال ام المحم وابعثھ المق
ارك      د، وب د مجی ك حمی محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراھیم وآل إبراھیم إن

د،          على محمد  د مجی ك حمی راھیم إن راھیم وآل إب ى إب ا باركت عل د كم وعلى آل محم
ق  ك الح ت وقول ك قل م إن َھ  { : اللھ َتْغَفُروْا الّل آُؤوَك َفاْس ُھْم َج وْا َأنُفَس ْم ِإذ ظََّلُم ْو َأنَُّھ َوَل

اً  د أت  - ٦٤النساء } َواْسَتْغَفَر َلُھُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوْا الّلَھ َتوَّابًا رَِّحیم ك مستغفرا من    وق یت
ذنوبي ومستشفًعا بك إلى ربي، فأسألك یا رب أن توجب لي المغفرة كما أوجبتھا لمن  
ین،         رم اآلخرین واألول ھ أول الشافعین وأنجح السائلین وأك أتاه في حیاتھ، اللھم اجعل

راحمین  ین       -برحمتك یا أرحم ال ھ وللمسلمین أجمع ھ وإلخوان دعو لوالدی م ی ي  . ث المغن
   .البن قدامة

ھ            -١٤ ي صلى اهللا علی ى النب ھ أن یصلي عل ن تلبیت رغ م ى وف یستحب للمحرم إذا لب
  :وسلم

كان یؤمر الرجل إذا فرغ من تلبیتھ أن : عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق قال
  .الشافعي والدارقطني. یصلي على النبي  صلى اهللا علیھ وسلم على كل حال

  :علي الصفا والمروة -١٥
ول     : األجدع قال عن وھب بن ھ یق ن الخطاب رضي اهللا عن دمتم  : سمعت عمر ب إذا ق

فطوفوا بالبیت سبعا، وصلوا عند المقام ركعتین، ثم ائتوا الصفا فقوموا علیھ من حیث 
ي              ى النب ھ وصالة عل اء علی د اهللا وثن ین حم را ب رات تكبی روا سبع م ترون البیت فكب

ى الم  ك، وعل ألة لنفس لم ومس ھ وس لى اهللا علی كص ل ذل ي . روة مث الة عل ل الص فض
  .تحقیق األلباني -النبي
  :عند طنین األذن  -١٦

یستحب الصالة علي النبي  صلى اهللا علیھ وسلم عند طنین األذن إن صح الخبر في  -
  .ذلك
ر     "  ي بخی ر اهللا من ذكرن ل ذك ن  " إذا طنت أذن أحدكم فلیذكرني ولیصل علي ولیق اب

  .خزیمة
  :المتحابان عند التقاء األَخَوان -١٧
ھ    "  ي  صلى اهللا علی ما من عبدین متحابین یستقبل أحدھما صاحبھ ویصلیان على النب

  .أبو یعلى" وسلم لم یتفرقا حتى یغفر لھما ذنوبھما ما تقدم منھما وما تأخر
  الرسول  صلى اهللا علیھ وسلم یشھد لنفسھ بالرسالة



َلْیُكْم َجِمیعًا الَِّذي َلُھ ُمْلُك السََّماَواِت َواَألْرِض ال ِإَلـَھ ُقْل َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل الّلِھ ِإ{
ِھ        ِھ َوَكِلَماِت ْؤِمُن ِبالّل ِذي ُی يِّ الَّ يِّ اُألمِّ وِلِھ النَِّب ِھ َوَرُس آِمُنوْا ِبالّل ُت َف ـي َوُیِمی َو ُیْحِی ِإالَّ ُھ

  ١٥٨األعراف}َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم َتْھَتُدوَن
ھ فعرضت    عن عمر  أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خرج وعمر بن الخطاب مع

ال            ان ضرارا فق ھ وك لم ادعي زوجك فدعت ھ وس ي  صلى اهللا علی امرأة فقال لھا النب
لم  ھ وس لى اهللا علی ي  ص د اهللا؟ : " النب ا عب ك ی ول امرأت ا تق ل" م ال الرج ذي : فق وال

رة وا : أكرمك ما جف رأسي منھا، فقالت امرأتھ ي        ما م ا النب ال لھ ي الشھر، فق دة ف ح
لم     : قالت" أتبغضیھ؟: " صلى اهللا علیھ وسلم  ھ وس ي  صلى اهللا علی : " نعم، فقال النب

ال " ادنیا رأسیكما ب     : " فوضع جبھتھا على جبھة زوجھا ثم ق ا، وحب ف بینھم م أل اللھ
ن الخطاب فطلعت      " أحدھما إلى صاحبھ ر ب ھ عم ثم مر رسول اهللا بسوق النمط ومع

رأة تحمل إدما على رأسھا فلما رأت النبي طرحتھ وأقبلت فقبلت رجلیھ فقال رسول ام
ت " كیف أنت وزوجك؟ : " اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  ا طارف     : فقال ذي أكرمك م وال

لم     ھ وس ي   : " وال تالد وال ولد بأحب إلي منھ، فقال رسول اهللا  صلى اهللا علی أشھد أن
  .البیھقي. أنك رسول اهللاوأنا أشھد : فقال عمر" رسول اهللا

ال      ا ق د اهللا رضي اهللا عنھم ن عب ي       : عن جابر ب لفني ف ان یس ة یھودي وك ان بالمدین ك
ذاذ ى الج ري إل ة  -تم ق روم ي بطری ابر األرض الت ت لج ا  -وكان ال عام ت فخ فجلس

أبى،             ل فی ى قاب ت أستنظره إل ا شیئا، فجعل د منھ م أج ذاذ ول د الج فجاءني الیھودي عن
حابھ   فأخبر بذلك النب ال ألص لم فق امشوا نستنظر لجابر من     : " ي  صلى اهللا علیھ وس

ول   " الیھودي م الیھودي فیق : فجاءوني في نخلي فجعل النبي  صلى اهللا علیھ وسلم یكل
أبا القاسم ال أنظره، فلما رأى النبي  صلى اهللا علیھ وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه 

لم        فكلمھ فأبى، فقمت فجئت بقلیل رطب فوضعتھ ھ وس ي  صلى اهللا علی دي النب ین ی ب
دخل   " افرش لي فیھ: " فأخبرتھ فقال" أین عریشك یا جابر؟: " فأكل ثم قال ففرشتھ ف

ام         ھ، فق أبى علی م الیھودي ف ام فكل م ق فرقد ثم استیقظ فجئتھ بقبضة أخرى فأكل منھا ث
ذا " یا جابر جذ واقض: " في الرطاب في النخل الثانیة ثم قال ذذت  فوقف في الج ذ فج

لم فبشرتھ        ھ وس ي صلى اهللا علی ت النب منھا ما قضیتھ وفضل مثلھ، فخرجت حتى جئ
اطلب منھ أن ینظرني إلى قابل أي : استنظره(البخاري " أشھد أني رسول اهللا: " فقال

ن          : عام آت، عریشك، العریش اء، أي أی ل البن ھ، وقی وس تحت د الجل ھ عن ا یستظل ب م
ي بستانك      ھ ف ذي اتخذت ان ال ة أي          المك ي النخل الثانی ي الرطاب ف ام ف ھ، فق لتستظل ب

ھ أي    المرة الثانیة، وأقض أي اقض الدین الذي علیك یعني أوفھ للیھودي، وفضل مثل
مثل الدین، ویروى وفضل منھ، قولھ أشھد أني رسول اهللا إنما قال ذلك ألن فیھ خرق 

قضى بالقلیل الذي لم  العادة الظاھرة وھو دلیل من أدلة النبوة وعلم من أعالمھا حیث
  ).یكن یفي بدینھ تمام الدین وفضل منھ مثلھ

أنھ كان مع النبي  صلى اهللا علیھ وسلم رجالن أحدھما ال یكاد یفارقھ : عن أبي ھریرة
ال           ل، فق ر عم ھ كبی رى وال یعرف ل اد ی ان اآلخر ال یك وال یعرف لھ كبیر عمل، وك

أجر الصالة،     یا رسول اهللا بأبي وأمي: الذي ال یكاد یفارقھ األجر، ب ذھب المصلون ب
ال      ر فق ال الخی ذكر أعم دك؟   : " والصائمون بأجر الصیام، ف اذا عن ال " ویحك م ال : ق

" لك ما احتسبت وأنت مع من أحببت: " والذي بعثك بالحق إال حب اهللا ورسولھ، قال



ال حابھ : ق ي أص و ف لم وھ ھ وس لى اهللا علی ي  ص ال النب ات فق ر فم ا اآلخ ل : " وأم ھ
ام بعضھم       " متم أن اهللا قد أدخل فالنا الجنة؟عل رى، فق اد ی ان ال یك ھ ك فعجب القوم أن

ھ      : إلى أھلھ فسأل امرأتھ عن عملھ، قالت ر أن تم غی د رأی ا ق ما كان لھ كبیر عمل إال م
ار وال    : وما ھي؟ قالت: قد كانت لھ خصلة، قالوا ل وال نھ ما كان یسمع المؤذن من لی

ا،        على أي حال إال كان یقول ن أباھ ر م ا وأكف ر بھ ھ أق أشھد أن ال إلھ إال اهللا مثل قول
ت  ال: قال إذا ق ال : ف دا رسول اهللا ق ھد أن محم ا : أش ول اهللا أقربھ ًدا رس ھد أن محم أش

ھ   : وأكفر من أبى، قال الرجل دخل الجنة، فأقبل حتى إذا كان من النبي  صلى اهللا علی
أعلى   وسلم وھو في أصحابھ حیث یسمعھ الصوت نادى الن لم ب بي  صلى اهللا علیھ وس

أشھد أنك : أتیت أھل فالن فسألتھم عن عملھ فأخبروني بكذا وكذا، قال الرجل: صوتھ
  .األصبھاني" وأنا أشھد أني رسول اهللا: " رسول اهللا، قال

ھ     : قال رجل للبراء بن عازب رضي اهللا عنھما أفررتم عن رسول اهللا  صلى اهللا علی
ال ین ق وم حن لم ی ن : وس ا  لك ا لم اة، وإن ا رم انوا قوم وازن ك ر إن ھ م یف ول اهللا ل رس

ا           ائم واستقبلونا بالسھام، فأم ى الغن ل المسلمون عل انھزموا فأقب یھم ف لقیناھم حملنا عل
ا         ھ البیضاء وإن أب ي بغلت ھ لعل ھ وإن د رأیت رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم فلم یفر فلق

أنا النبي ال كذب، أنا بن عبد : " لم یقولسفیان آخذ بلجامھا والنبي  صلى اهللا علیھ وس
  .البخاري ومسلم وابن حبان والنسائي والترمذي" المطلب

  القرآن والشھادة للرسول  صلى اهللا علیھ وسلم بالرسالة
اَن اللَّ            { یَن َوَك اَتَم النَِّبیِّ ِھ َوَخ وَل اللَّ ن رَُّس اِلُكْم َوَلِك ن رَِّج ٍد مِّ ا َأَح ٌد َأَب لِّ  مَّا َكاَن ُمَحمَّ ُھ ِبُك

  ٤٠األحزاب}َشْيٍء َعِلیمًا
جَّدًا            { ًا ُس َراُھْم ُركَّع َنُھْم َت اء َبْی اِر ُرَحَم ى اْلُكفَّ دَّاء َعَل ُھ َأِش ِذیَن َمَع ِھ َوالَّ مَُّحمٌَّد رَُّسوُل اللَّ

جُ   ِر السُّ ي    َیْبَتُغوَن َفْضًال مَِّن اللَِّھ َوِرْضَوانًا ِسیَماُھْم ِفي ُوُجوِھِھم مِّْن َأَث َثُلُھْم ِف َك َم وِد َذِل
وِقِھ           ى ُس َتَوى َعَل َتْغَلَظ َفاْس آَزَرُه َفاْس ْطَأُه َف َرَج َش َزْرٍع َأْخ ِل َك التَّْوَراِة َوَمَثُلُھْم ِفي اْلِإنِجی

نْ   اِلَحاِت ِم َرًة  ُیْعِجُب الزُّرَّاَع ِلَیِغیَظ ِبِھُم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّھ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ُھم مَّْغِف
  ٢٩الفتح}َوَأْجرًا َعِظیمًا

ِإَلْیُكُم َواْعَلُموا َأنَّ ِفیُكْم َرُسوَل اللَِّھ َلْو ُیِطیُعُكْم ِفي َكِثیٍر مَِّن اْلَأْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ اللََّھ َحبََّب {
َر َوالْ  ُدوَن      اْلِإیَماَن َوَزیََّنُھ ِفي ُقُلوِبُكْم َوَكرََّه ِإَلْیُكُم اْلُكْف ُم الرَّاِش َك ُھ َیاَن ُأْوَلِئ وَق َواْلِعْص ُفُس

  ٧الحجرات}
َھُد ِإنَّ ِإَذا َجاءَك اْلُمَناِفُقوَن َقاُلوا َنْشَھُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَِّھ َواللَُّھ َیْعَلُم ِإنََّك َلَرُسوُلُھ َواللَُّھ َیْش{

  ١المنافقون} اْلُمَناِفِقیَن َلَكاِذُبوَن 
  ٤٥األحزاب} النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِھدًا َوُمَبشِّرًا َوَنِذیرًا َیا َأیَُّھا {
ُھ   { اَلَتُھ َوالّل َت ِرَس ا َبلَّْغ ْل َفَم ْم َتْفَع َك َوِإن لَّ ن رَّبِّ َك ِم ِزَل ِإَلْی ا ُأن ْغ َم وُل َبلِّ ا الرَُّس ا َأیَُّھ َی

  ٦٧المائدة} ْوَم اْلَكاِفِریَن َیْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ الّلَھ َال َیْھِدي اْلَق
ِرَه            { ْو َك ِھ َوَل دِّیِن ُكلِّ ى ال َرُه َعَل قِّ ِلُیْظِھ ِن اْلَح َدى َوِدی وَلُھ ِباْلُھ َل َرُس ِذي َأْرَس َو الَّ ُھ

  ٣٣التوبة} اْلُمْشِرُكوَن 
  ٨الفتح} ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِھدًا َوُمَبشِّرًا َوَنِذیرًا {
ِھیدًا  ُھَو الَِّذي َأْرَسَل { َرُسوَلُھ ِباْلُھَدى َوِدیِن اْلَحقِّ ِلُیْظِھَرُه َعَلى الدِّیِن ُكلِِّھ َوَكَفى ِباللَِّھ َش

  ٢٨الفتح} 



ِرَه            { ْو َك ِھ َوَل دِّیِن ُكلِّ ى ال َرُه َعَل قِّ ِلُیْظِھ ِن اْلَح َدى َوِدی وَلُھ ِباْلُھ َل َرُس ِذي َأْرَس َو الَّ ُھ
  ٩الصف} اْلُمْشِرُكوَن 

  ١١٩البقرة} َسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشیرًا َوَنِذیرًا َوَال ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اْلَجِحیِم ِإنَّا َأْر{
  ٤٥األحزاب} َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِھدًا َوُمَبشِّرًا َوَنِذیرًا {
  ٢٤فاطر}ٍة ِإلَّا خَلا ِفیَھا َنِذیٌر ِإنَّا َأْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشیرًا َوَنِذیرًا َوِإن مِّْن ُأمَّ{
  ٨الفتح} ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِھدًا َوُمَبشِّرًا َوَنِذیرًا {
اِس              { ْلَناَك ِللنَّ َك َوَأْرَس ن نَّْفِس یَِّئٍة َفِم ن َس اَبَك ِم ا َأَص ِھ َوَم َن الّل َنٍة َفِم ْن َحَس اَبَك ِم مَّا َأَص

  ٧٩لنساءا} َرُسوًال َوَكَفى ِبالّلِھ َشِھیدًا 
  .المدثر} ٢{ُقْم َفَأنِذْر} ١{َیا َأیَُّھا اْلُمدَّثِّر}
اَب َواْلِحْكمَ           { ُم اْلِكَت َزكِّیُكْم َوُیَعلُِّمُك ا َوُی ْیُكْم آَیاِتَن و َعَل نُكْم َیْتُل وًال مِّ یُكْم َرُس ْلَنا ِف َة َكَما َأْرَس

  ١٥١البقرة} َوُیَعلُِّمُكم مَّا َلْم َتُكوُنوْا َتْعَلُموَن 
مْ        كَ { َك َوُھ ا ِإَلْی ِذَي َأْوَحْیَن ْیِھُم الَّ َو َعَل ٌم لَِّتْتُل ا ُأَم ن َقْبِلَھ ْت ِم ْد َخَل ٍة َق ي ُأمَّ ْلَناَك ِف  َذِلَك َأْرَس

  ٣٠الرعد} َیْكُفُروَن ِبالرَّْحَمـِن ُقْل ُھَو َربِّي ال ِإَلـَھ ِإالَّ ُھَو َعَلْیِھ َتَوكَّْلُت َوِإَلْیِھ َمَتاِب
  ١٠٥اإلسراء} َأنَزْلَناُه َوِباْلَحقِّ َنَزَل َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ ُمَبشِّرًا َوَنِذیرًا َوِباْلَحقِّ{
  ١٠٧األنبیاء} َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمیَن {
  ٥٦الفرقان} َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا ُمَبشِّرًا َوَنِذیرًا {
  ٢٨سبأ} ًة لِّلنَّاِس َبِشیرًا َوَنِذیرًا َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َلا َیْعَلُموَن َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َكافَّ{
  ١٥المزمل} ِإنَّا َأْرَسْلَنا ِإَلْیُكْم َرُسوًال َشاِھدًا َعَلْیُكْم َكَما َأْرَسْلَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َرُسوًال {

ب     ي الكت الة ف لم بالرس ھ وس لى اهللا علی ول  ص ھادة للرس ان  الش ي لس ماویة وعل الس
  األنبیاء

َديَّ       { ْیَن َی ا َب دِّقًا لَِّم ْیُكم مَُّص ِھ ِإَل َوِإْذ َقاَل ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم َیا َبِني ِإْسَراِئیَل ِإنِّي َرُسوُل اللَّ
اءُھم ِباْلبَ  َذا    ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبشِّرًا ِبَرُسوٍل َیْأِتي ِمن َبْعِدي اْسُمُھ َأْحَمُد َفَلمَّا َج اُلوا َھ اِت َق یَِّن

  ٦الصف} ِسْحٌر مُِّبیٌن 
جَّدًا            { ًا ُس َراُھْم ُركَّع َنُھْم َت اء َبْی اِر ُرَحَم ى اْلُكفَّ دَّاء َعَل ُھ َأِش ِذیَن َمَع ِھ َوالَّ مَُّحمٌَّد رَُّسوُل اللَّ

رِ  ي      َیْبَتُغوَن َفْضًال مَِّن اللَِّھ َوِرْضَوانًا ِسیَماُھْم ِفي ُوُجوِھِھم مِّْن َأَث َثُلُھْم ِف َك َم ُجوِد َذِل السُّ
وِقِھ           ى ُس َتَوى َعَل َتْغَلَظ َفاْس آَزَرُه َفاْس ْطَأُه َف َرَج َش َزْرٍع َأْخ ِل َك التَّْوَراِة َوَمَثُلُھْم ِفي اْلِإنِجی

اِلحَ  َرًة   ُیْعِجُب الزُّرَّاَع ِلَیِغیَظ ِبِھُم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّھ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ْنُھم مَّْغِف اِت ِم
  ٢٩الفتح}َوَأْجرًا َعِظیمًا 

دٌِّق لِّمَ     { وٌل مَُّص اءُكْم َرُس مَّ َج ا َوِإْذ َأَخَذ الّلُھ ِمیَثاَق النَِّبیِّْیَن َلَما آَتْیُتُكم مِّن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُث
ْذتُ    َرْرُتْم َوَأَخ اَل َأَأْق اَل       َمَعُكْم َلُتْؤِمُننَّ ِبِھ َوَلَتنُصُرنَُّھ َق ا َق اُلوْا َأْقَرْرَن ِري َق ْم ِإْص ى َذِلُك ْم َعَل

  ٨١آل عمران}َفاْشَھُدوْا َوَأَنْا َمَعُكم مَِّن الشَّاِھِدیَن 
ْوَراِة َواِإلْنِجی   { ي التَّ ِل الَِّذیَن َیتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اُألمِّيَّ الَِّذي َیِجُدوَنُھ َمْكُتوبًا ِعنَدُھْم ِف

ْأُمُرُھم  َث  َی ْیِھُم اْلَخَبآِئ رُِّم َعَل اِت َوُیَح ُم الطَّیَِّب لُّ َلُھ ِر َوُیِح ِن اْلُمنَك اُھْم َع اْلَمْعُروِف َوَیْنَھ ِب
ُروُه       زَُّروُه َوَنَص ِھ َوَع وْا ِب ِذیَن آَمُن َوَیَضُع َعْنُھْم ِإْصَرُھْم َواَألْغَالَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْیِھْم َفالَّ

  ١٥٧األعراف} الَِّذَي ُأنِزَل َمَعُھ ُأْوَلـِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَنَواتََّبُعوْا النُّوَر 
ى "  ال موس ة،      : ق وم القیام ابقون ی رون الس م اآلخ ة ھ واح أم ي األل د ف ي أج رب إن

ال      ي، ق اجعلھم أمت ة ف د،    : اآلخرون في الخلق والسابقون في دخول الجن ة أحم ك أم تل



ال ة أخرج    : ق ر أم ة خی واح أم ي األل د ف ي أج المعروف  رب إن أمرون ب اس ی ت للن
ال   ي، ق ال    : وینھون عن المنكر ویؤمنون باهللا فاجعلھم أمت د، ق ة أحم ك أم ي  : تل رب إن

اتلون فضول الضاللة      أجد في األلواح أمة یؤمنون بالكتاب األول والكتاب اآلخر ویق
ي  : تلك أمة أحمد، قال: حتى یقاتلوا األعور الكذاب فاجعلھم أمتي، قال رب إني أجد ف

ال األ ال رب     : لواح أمة أناجیلھم في قلوبھم یقرأونھا فاجعلھم أمتي، ق د ق ة أحم ك أم تل
اجعلھم     ا ف ؤجرون علیھ ونھم وی ي بط ا ف دقاتھم یأكلونھ ة ص واح أم ي األل د ف ي أج إن

م    : تلك أمة أحمد، قال: أمتي، قال دھم بحسنة ث رب إني أجد في األلواح أمة إذا ھم أح
إن عم    نة ف ھ حس ت ل ا كتب م یعملھ عف     ل بعمائة ض ى س ا إل ر أمثالھ ھ عش ت ل ا كتب لھ

دھم       : تلك أمة أحمد، قال: فاجعلھم أمتي، قال م أح ة إذا ھ واح أم ي األل د ف رب إني أج
تلك : بسیئة لم تكتب علیھ حتى یعملھا فإن عملھا كتبت سیئة واحدة فاجعلھم أمتي، قال

تجاب لھم فاجعلھم رب إني أجد في األلواح أمة ھم المستجیبون والمس: أمة أحمد، قال
ال  : أمتي، قال واح وق اجعلني من   : تلك أمة أحمد، فألقى موسى علیھ السالم األل رب ف
ابھم      : قال قتادة. (عبد بن حمید وابن حبان" أمة أحمد رؤون كت ا یق بلكم إنم وكان من ق

نظًرا فإذا رفعوھا لم یحفظوا منھ شیئا ولم یعوه وإن اهللا أعطاكم أیتھا األمة من الحفظ 
ان من             شی ا، وك ة أكرمكم بھ ا وكرام اهللا خصكم بھ بلكم ف م ق دا من األم ئا لم یعطھ أح

قبلكم إذا تصدق بصدقة فقبلت منھ بعث اهللا علیھا نارا فأكلتھا وإن ردت تركت فأكلتھا 
ا          ا وتخفیف م بھ ة رحمك ركم رحم یكم لفقی دقاتكم من غن السباع والطیر وإن اهللا أخذ ص

  )خفف بھ عنكم
  لى اهللا علیھ وسلم لنفسھتعریف النبي  ص 

مسلم " أنا سید ولد آدم یوم القیامة وأول من ینشق عنھ القبر وأول شافع وأول مشفع" 
  .وأبو داود

أنا سید ولد آدم یوم القیامة، وبیدي لواء الحمد وال فخر، وما من نبي یومئذ آدم فمن " 
  .مذي وابن ماجةالتر" سواه إال تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنھ األرض وال فخر

افع        "  ھ األرض، وأول ش ن تنشق عن ة وال فخر، وأول م وم القیام د آدم  ی ا سید ول أن
  .أبو یعلى والطبراني وابن ماجة" ومشفع، بیدي لواء الحمد تحتي آدم فمن دونھ

ا أول شافع ومشفع وال       "  ین وال فخر، وأن أنا قائد المرسلین وال فخر، وأنا خاتم النبی
  .الطبراني" فخر

ن    "  ا أول م ر وأن ة وال فخ وم القیام د ی واء الحم ل ل ا حام ر وأن ب اهللا وال فخ ا حبی أن
ا        ؤمنین وال فخر وأن راء الم دخلبیھا ومعي فق یحرك بحلق الجنة وال فخر فیفتح اهللا فی

  .الدارمي" أكرم األولین وآلخرین علي اهللا وال فخر
  .والنسائي والطبراني وأحمدمسلم والبخاري " أنا النبي ال كذب أنا ابن عبد المطلب" 

ي  صلى       ال البن دة فق أتي رجل النبي  صلى اهللا علیھ وسلم من بین یدیھ فاستقبلتھ رع
ل     "اهللا علیھ وسلم  ت تأك ریش كان ھون علیك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من ق

  .الطبراني والحاكم" القدید
ي أن و        " دن آدم إل ن ل فاح م ن س رج م م أخ اح ول ن نك ت م ي  خرج ي وأم ي أب " لن

  .الطبراني



إن اهللا عز وجل خلق السموات سبعا فاختار العلیا منھا فسكنھا وأسكن سماواتھ من   " 
رب     ي آدم الع ن بن ار م ي آدم واخت ق بن م الخل ار ن ق فاخت ق الخل ھ وخل ن خلق اء م ش
م     ي ھاش ریش بن ن ق ار م یا واخت ر قرش ن مض ار م ر واخت رب مض ن الع ار م واخت

فأنا من خیار إلي خیار، فمن أحب العرب فبحبي أحبھم ومن  واختارني من بني ھاشم
  .الطبراني" أبغض العرب فببغضي أبغضھم

م         "  رقتین ث ن الف ي م رقتین فجعلن رقھم ف م ف ھ ث إن اهللا خلق خلقھ فجعلني من خیر خلق
ا           ا فأن رھم بیت ي من خی ا فجعلن م بیوت م جعلھ ة ث رھم قبیل ي من خی ل فجعلن م فبائ جعلھ

  .ابن أبي شیبة" كم نفساخیركم بیتا وخیر
ي    "  ة، واصطفى بن إن اهللا اصطفى كنانة من ولد إسماعیل، واصطفى قریشا من كنان

د آدم وال فخر، وأول من             ا سید ول ي ھاشم، فأن ریش، واصطفاني من بن ھاشم من ق
  .ابن حبان" تنشق عنھ األرض، وأول شافع وأول مشفع

  أحوال المحبین لرسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم
د        : عن أنس رضي اهللا عنھ قال ھ وق لم والحالق یحلق ھ وس ي  صلى اهللا علی رأیت النب

  .أطاف بھ أصحابھ، ما یریدون أن تقع شعرة إال في ید رجل
اس     إذا بالن لم ف خرج بالل رضي اهللا عنھ یومًا بوضوء رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وس

د     یتدبرون ذلك الوضوء فمن أصاب منھ شیئاً  تمسح بھ ومن ل ل ی ذ من بل م یصب أخ
ده،      حون بی وا یتمس اس وجعل ام الن لم فق ھ وس لى اهللا علی ي ص رج النب م خ احبھ، ث ص

  .فكانت لھم أبرد من الثلج وأطیب من ریح المسك
فیان     و س ھ أب لما أخرج أھل مكة زید بن الدثنة رضي اهللا عنھ من الحرم لیقتلوه فقال ل

اآلن عندنا نضرب عنقھ وأنك اآلن في  أنشدك باهللا یا زید أتحب أن محمداً : بن حرب
ھ تصیبھ شوكة        : أھلك، فقال زید و فی ذي ھ ھ ال ي مكان واهللا ما أحب أن محمداً  اآلن ف

ما رأیت أحداً  من الناس یحب أحداً  كما یحب : وإني جالس في أھلي، فقال أبو سفیان
  .أصحاب محمد محمداً 

إن       : لما كانت لیلة الغار قال أبو بكر رضي اهللا عنھ ك ف ي أدخل قبل ا رسول اهللا دعن ی
ر  " ادخل: " كان حیة أو شيء كانت لي قبلك، قال  صلى اهللا علیھ وسلم  فدخل أبو بك

ك      ل ذل ى فع فجعل یتلمس بیدیھ كلما رأى جحراً  أخذ بثوبھ فشقھ ثم ألقمھ الجحر، حت
  .سلمفبقي جحر فوضع عقبھ علیھ، ثم أدخل رسول اهللا  صلى اهللا علیھ و. بثوبھ أجمع 

دي الرسول  صلى اهللا          ین ی و طلحة ب ف أب اس وق لما كان یوم أحد وقد انھزم عنھ الن
: علیھ وسلم یحمیھ بترس لھ، فأشرف النبي یرید أن ینظر إلى القوم فقال لھ أبو طلحة 

ري دون            وم، نح رف یصبك سھم من سھام الق ا رسول اهللا ،ال تش ت وأمي ی أبي أن ب
  .نحرك

ت رسول اهللا      في أحد أیضاً  كان شماس ب ھ ال یتلف ن عثمان المخزومي رضي اهللا عن
لى اهللا   ول اهللا  ص ي رس ى غش یفھ، حت ھ بس زود عن ھ ی ماًال إال رآه  أمام اً  وال ش یمین

ة أیضا     . علیھ وسلم، فترس بنفسھ دونھ حتى استشھد رحمھ اهللا  و دجان ھ أب وترس عن
ى رسول اهللا  ص    لم ،   ًبنفسھ فجعل النبل یقع في ظھره وھو منحن عل ھ وس لى اهللا علی

  .حتى كثر فیھ النبل



ار   (روي أن امرأة من ألنصار ي دین د ،       )  من بن وم أح ا ی ا وأخوھ ا وزوجھ ل أبوھ قت
ین،   : ما فعل رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم قالوا: فقالت ا تحب خیراً  ھو بحمد اهللا كم
  . كل مصیبة بعدك تھون: أرونیھ حتى أنظر إلیھ، فلما رأتھ قالت: فقالت

وھو آخذ  -قال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ  یوماً  للرسول  صلى اهللا علیھ وسلم 
ال      : -بیده  ي من كل شئ إال نفسي، فق ذي نفسي   : " یا رسول اهللا ألنت أحب إل ال وال

ر   " بیده حتى أكون أحب إلیك من نفسك   ھ عم ال ل ي     : فق ت أحب إل ھ اآلن واهللا ألن فإن
  ".اآلن یا عمر: "  علیھ وسلمفقال النبي صلى اهللا. من نفسي

كان ثوبان مولى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم شدید الحب لھ، قلیل الصبر عنھ، أتاه 
ھ              ھ رسول اهللا  صلى اهللا علی ال ل ھ، فق ى وجھ اد عل ھ، والحزن ب ر لون د تغی یوماً  وق

ك؟ : " وسلم ال " ما غیر لون م         : فق ي إذا ل ر أن ي مرض أو وجع غی ا ب ا رسول اهللا م  ی
  .أرك استوحشت وحشة شدیدة حتى ألقاك

حك رسول      حكھم ، فیض وم ویض كان أسید بن حضیر رضي اهللا عنھ یوماً  یحدث الق
ال        ال، فق ا ق اًنا لم ي خاصرتھ استحس اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم ویغمزه بیده الشریفة ف

لم     !!..أوجعتني: أسید ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب تص : " فأجاب ال " اق ا رسول ا  : فق هللا ی
علیك قمیص ولم یكن علي قمیص، فرفع رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم قمیصھ فقام 

  .بأبي أنت وأمي یا رسول اهللا أردت ھذا: أسید واحتضنھ وجعل یقبلھ وھو یقول
لما أقام رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  في بیت أبي أیوب األنصاري، كان یصنع لھ 

و     ھ رس رغ من ى یف ر حت اء وینتظ و     العش ھ ھ ل من لم  فیأك ھ وس لى اهللا علی ل اهللا ص
  .وزوجتھ، متیممین موضع یده ابتغاء بركتھ  صلى اهللا علیھ وسلم

ى رسول اهللا ،          دید الحب والحرص عل ھ  ش كان أبو أیوب األنصاري رضي اهللا عن
فحین رجع  صلى اهللا علیھ وسلم من غزوة خیبر ومعھ أم المؤمنین صفیة، رضي اهللا 

یھودیة أسرت ثم أعتقھا الرسول  صلى اهللا علیھ وسلم وتزوجھا فبات عنھا وقد كانت 
أي (أبو أیوب تلك اللیلة كلھا متوشًحا سیفھ یحرس الرسول ویطوف بقبتھ خوفاً  منھا 

  ).أم المؤمنین
ؤذن             الل أن ی ى ب ى، أب ق األعل ى الرفی لم إل ھ وس بعد أن ذھب الرسول صلى اهللا علی

إلیھ مرة أن یؤذن لھم، فلم یكن ینطق أشھد أن محمدا ألحد بعده، وقد توسل المسلمون 
د بكى             ھ، وق ھ دموعھ وعبرات ع أساه، وتغلب ى یختفي صوتھ تحت وق ً رسول اهللا حت

  .الصحابة یومھا كما لم یبكوا من قبل
ول اهللا        ن رس عرات م وداع ش ة ال ي حج ھ  ف ي اهللا عن د رض ن الولی د ب اب خال أص

ي ق    ا ف لم، فجعلھ ا        صلى اهللا علیھ وس ھ أینم ذه القلنسوة ال تفارق ھ وأصبحت ھ لنسوة ل
  .ذھب

ام،    ى ین لم حت ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص ب رس ا  ترق ي اهللا عنھ لیم رض ت أم س كان
ا،   ویعرق على بساط لھا فتسرع لجمع قطرات ھذا العرق الشریف، فتمزجھ في طیبھ

  .تبتغي بذلك بركتھ صلى اهللا علیھ وسلم
ي اهللا عن  رة رض و ھری ال  روى أب لم ق ھ وس لى اهللا علی ي  ص ن النب ؤمن : " ھ ع ال ی

  .البخاري" أحدكم حتى أكون أحب إلیھ من والده وولده والناس أجمعین
  من عالمات محبتھ النبي  صلى اهللا علیھ وسلم



  . اإلقتداء بھ والتخلق بأخالقھ وحب سنتھ والعمل علي تطبیقھا -١
  . حب آل بیتھ وصحابتھ  -٢
  .لقول والفعلنصرة دین اهللا با -٢
  .كثرة الصالة علیھ  صلى اهللا علیھ وسلم -٣
  .كثرة الشوق إلى لقاءه -٤
  .العمل على إحیاء سنتھ و قراءة سیرتھ وأحادیثھ واالھتداء بھا -٥
  .الدعوة إلي اهللا علي بصیرة، وبالحكمة والموعظة الحسنة مھتدین بسنتھ -٦

  .یقربنا إلیھ تعالى نسأل اهللا أن یرزقنا حبھ وحب رسولھ وحب عمل صالح
  أستاذ بطب المنصورة -د جاد المولى عبد العزیز جاد.أ

  
  ]حدیث صلح الحدیبیة: [شأُن النبي عند المسلمین -٤٢

  السید العربى بن كمال/ د
  :وبعد.......الحمد هللا وكفى وسالم على عباده الذین اصطفى

دیث      *  اب الشروط من ح ي كت ُن الزُّ  :أخرج البخاري ف ْرَوُة ْب ِن    ُع َوِر ْب ْن اْلِمْس ِر َع َبْی
لَّى         ِھ َص وُل اللَّ َرَج َرُس ا َخ اِحِبِھ َقاَل ِدیَث َص َمْخَرَمَة َوَمْرَواَن ُیَصدُِّق ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُھَما َح

ةِ   َن اْلُحَدْیِبَی لََّم َزَم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ا  {..اللَّ ان بھ مي المك ر س ي بئ دباء  ، وھ جرة ح ل ش وقی
ا  ان بھ مي المك غرت وس ري و. ص ب الطب ال المح ة   . ق ن مك ة م ة قریب ة قری الحدیبی

حتى إذا كانوا بغدیر : في روایة{..َحتَّى ِإَذا َكاُنوا ِبَبْعِض الطَِّریق.. }أكثرھا في الحرم
َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنَّ .ِ. }وھو جانب الوادي.. األشطاط قریبا من عسفان

اْلَغِمیمِ  َخاِلَد ْبَن اْلَو ِد ِب ة     {..ِلی ة والمدین ین مك ٌة     .. }وھو موضع ب َرْیٍش َطِلیَع ٍل ِلُق ي َخْی ِف
ار  {..َفَو اللَِّھ َما َشَعَر ِبِھْم َخاِلٌد َحتَّى ِإَذا ُھْم ِبَقَتَرِة اْلَجْیش، َفُخُذوا َذاَت اْلَیِمیِن القترة الغب

اَر النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َحتَّى ِإَذا َكاَن َفاْنَطَلَق َیْرُكُض َنِذیًرا ِلُقَرْیٍش َوَس.ِ. }األسو
ة    {..ِبالثَِّنیَِّة الَِّتي ُیْھَبُط َعَلْیِھْم ِمْنَھا َبَرَكْت ِبِھ َراِحَلُتُھ َفَقاَل النَّاُس َحْل َحْل ال للناق ة تق كلم

یر   ت الس ر إذا ترك ت .. }للزج ام    {..َفَأَلحَّ دم القی ى ع ادت عل َأْت   ْ} أي تم اُلوا َخَل َفَق
ل    {..اْلَقْصَواُء َخَلَأْت اْلَقْصَواُء الحران للخی ل ك ُھ     .. }والخالء لإلب لَّى اللَّ يُّ َص اَل النَِّب َفَق

لِ    اِبُس اْلِفی َھا َح ْن َحَبَس ٍق َوَلِك ا ِبُخُل ا َذاَك َلَھ َواُء َوَم َأْت اْلَقْص ا َخَل لََّم َم ِھ َوَس أي {..َعَلْی
ا أن  .. خول مكة كما حبس الفیل عن دخولھاحبسھا اهللا عز وجل عن د ومناسبة ذكرھ

د   الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدھم قریش عن ذلك لوقع بینھم قتال ق
ة       حابھ مك ل وأص در دخول الفی و ق لكن  ، یفضي إلى سفك الدماء ونھب األموال كما ل

ق م    ویستخرج  ، نھمسبق في علم اهللا تعالى في الموضعین أنھ سیدخل في اإلسالم خل
دون  ون        ، من أصالبھم ناس یسلمون ویجاھ ر مؤمن ع كثی ة جم ي الحدیبی ة ف ان بمك وك

ا أمن أن       ، من المستضعفین من الرجال والنساء والولدان ة لم حابة مك و طرق الص فل
ھ        ي قول الى ف ھ تع ا أشار إلی د كم ون   : (یصاب ناس منھم بغیر عم وال رجال مؤمن ) ول

  ..اآلیة
واز ا ة ج ذه القص ي ھ ة وف ة الخاص ت الجھ ة وإن اختلف ة العام ن الجھ بیھ م ألن ، لتش

ض     ى حق مح انوا عل ، أصحاب الفیل كانوا على باطل محض وأصحاب ھذه الناقة ك
ا    ع الحرم مطلق ا من أھل الباطل فواضح     ، لكن جاء التشبیھ من جھة إرادة اهللا من ، أم



َأُلوِني    َوالَّ: ُثمَّ َقاَل.. }.وأما من أھل الحق فللمعني الذي تقدم ذكره ا َیْس ِدِه َل ِذي َنْفِسي ِبَی
ا    ُتُھْم ِإیَّاَھ ا َأْعَطْی ِھ ِإلَّ اِت اللَّ ا ُحُرَم وَن ِفیَھ ًة ُیَعظُِّم ابي{..ُخطَّ ال الخط یم : ق ي تعظ معن

والجنوح إلى المسالمة والكف عن   ، حرمات اهللا في ھذه القصة ترك القتال في الحرم
ا { ..َثَبْت َقاَل َفَعَدَل َعْنُھْمُثمَّ َزَجَرَھا َفَو.. }.إراقة الدماء ى  .. }في روایة فولى راجع َحتَّ

اء     ِل اْلَم ٍد َقِلی ى َثَم ِة َعَل ى اْلُحَدْیِبَی َزَل ِبَأْقَص ل    {..َن ود أي قلی اء مثم ا م رة فیھ أي حفی
یالً   {..َیَتَبرَُّضُھ النَّاُس َتَبرًُّضاِ} یال قل ذ قل اسُ   .. }ھو األخ ُھ النَّ ْم ُیَلبِّْث وه    أي{ ..َفَل م یترك ل

اْنَتَزَع            .. }یلبث ُش َف لََّم اْلَعَط ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وِل اللَّ ى َرُس ِكَي ِإَل وُه َوُش َحتَّى َنَزُح
أنھ صلى اهللا علیھ وسلم جلس : وفى روایة{..َسْھًما ِمْن ِكَناَنِتِھ ُثمَّ َأَمَرُھْم َأْن َیْجَعُلوُه ِفیِھ

ثم أنھم . دعوھا ساعة: ودعا اهللا ثم صبھ فیھا ثم قال على البئر ثم دعا بإناء فمضمض
ھُ .. }ارتووا بعد ذلك وا  { ..َفَو اللَِّھ َما َزاَل َیِجیُش َلُھْم ِبالرِّيِّ َحتَّى َصَدُروا َعْن أي رجع

  ..}"حتى اغترفوا بآنیتھم جلوسا على شفیر البئر " زاد ابن سعد . رواء بعد وردھم
اُنوا    َفَبْیَنَما ُھْم َكَذِلَك ِإ َة َوَك ْن ُخَزاَع ْذ َجاَء ُبَدْیُل ْبُن َوْرَقاَء اْلُخَزاِعيُّ ِفي َنَفٍر ِمْن َقْوِمِھ ِم

ا    : والعیبة{..َعْیَبَة ُنْصِح َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم اب لحفظھ ھ الثی ما توضع فی
ى سره    ة عل در    ، أي أنھم موضع النصح لھ واألمان ھ شبھ الص ذي ھو مستودع    كأن ال

اب   ة  ..السر بالعیبة التي ھي مستودع الثی ى روای ة رسول اهللا     : وف ت ُخزاعة َعیَب وكان
ة          ان بمك یئًا ك ھ ش ون علی ُلمھا ومشرُكھا ال ُیخف لم مس ِل   .. }صلى اهللا علیھ وس ْن َأْھ ِم

اِمَر    َفَقاَل ِإنِّي َتَرْكُت َكْعَب ْبَن.. }وِتھامة بالكسر ھي مكة وما حولھا{..ِتَھاَمَة َؤيٍّ َوَع ُل
َؤي  َن ُل اُبھم          {..ْب ُع أنس ع ترج ة أجَم انوا بمك ذین ك ریش ال ون ق ذین لك ر َھ َذك

ةِ  ..}إلیھما اِه اْلُحَدْیِبَی و        {..َنَزُلوا َأْعَداَد ِمَی دید وھ د بالكسر والتش ع ِع الفتح جم داد ب األع
ھ   ل   .. }الماء الذي ال انقطاع ل وُذ اْلَمَطاِفی ْم اْلُع وذ  {..َوَمَعُھ ذ وھي     الع ع عائ بالضم جم

ا     ، الناقة ذات اللبن ا أطفالھ ي معھ ات الالت ل األمھ م     ، والمطافی م خرجوا معھ د أنھ یری
ذلك عن    ، بذوات األلبان من اإلبل لیتزودوا بألبانھا وال یرجعوا حتى یمنعوه ى ب أو كن

والمراد أنھم خرجوا منھم بنسائھم وأوالدھم إلرادة طول المقام ، النساء معھن األطفال
ِھ      ..}ولیكون أدعى إلى عدم الفرار وُل اللَّ اَل َرُس ِت َفَق ْن اْلَبْی َوُھْم ُمَقاِتُلوَك َوَصادُّوَك َع

ْتُھْم  : َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنَّا َلْم َنِجْئ ِلِقَتاِل َأَحٍد َوَلِكنَّا ِجْئَنا ُمْعَتِمِریَن َوِإنَّ ُقَرْیًشا َقْد َنِھَك
دَّةً     اْلَحْرُب َوَأضَ  اَدْدُتُھْم ُم اُءوا َم ِإْن َش ْم َف رك      { ..رَّْت ِبِھ دة ُیت نھم م ي وبی ت بین أي جعل

ع  {..َوُیَخلُّوا َبْیِني َوَبْیَن النَّاِس َفِإْن َأْظَھر.. }الحرب بیننا وبینھم فیھا وإنما ردد األمر م
التنزل على طریق ، أنھ جازم بأن اهللا تعالى سینصره ویظھره لوعد اهللا تعالى لھ بذلك

م الخصم    َل      .ْ. }مع الخصم وفرض األمر على ما زع ا َدَخ ْدُخُلوا ِفیَم اُءوا َأْن َی ِإْن َش َف
وا      ْد َجمُّ ا َفَق وا َوِإلَّ اُس َفَعُل ِدِه      .. }أي استراحوا { ..ِفیِھ النَّ ي ِبَی ِذي َنْفِس ْوا َفَوالَّ ْم َأَب َوِإْن ُھ
ذلك عن   ، السالفة صفحة العنق{ ..ْنَفِرَد َساِلَفِتيَلُأَقاِتَلنَُّھْم َعَلى َأْمِري َھَذا َحتَّى َت وكنى ب

  ُ".َوَلُیْنِفَذنَّ اللَُّھ َأْمَره.. }القتل
الَ  َذا           : َفَقاَل ُبَدْیٌل َسُأَبلُِّغُھْم َما َتُقوُل َق ْن َھ اُكْم ِم ْد ِجْئَن ا َق اَل ِإنَّ ا َق ى ُقَرْیًش ى َأَت اْنَطَلَق َحتَّ َف

وُل َقْوًلا َفِإْن ِشْئُتْم َأْن َنْعِرَضُھ َعَلْیُكْم َفَعْلَنا َفَقاَل ُسَفَھاُؤُھْم َلا َحاَجَة َلَنا الرَُّجِل َوَسِمْعَناُه َیُق
ولُ    ِمْعَتُھ َیُق ا َس وُل    ، َأْن ُتْخِبَرَنا َعْنُھ ِبَشْيٍء َوَقاَل َذُوو الرَّْأِي ِمْنُھْم َھاِت َم ِمْعُتُھ َیُق اَل َس َق

اَل َأْي        َكَذا َوَكَذا َفَحدََّثُھْم ِب ُعوٍد َفَق ُن َمْس ْرَوُة ْب اَم ُع لََّم َفَق ِھ َوَس َما َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی
ائى   {..َقْوِم َأَلْسُتْم ِباْلَواِلِد َقاُلوا َبَلى َقاَل َأَوَلْسُت ِباْلَوَلد یكم أبن ائى وف ِ} یعنى أنتم أھلى وأب



اظَ  َقاُلوا َبَلى َقاَل َفَھْل َتتَِّھُموِني َق َل ُعَك أي { ..اُلوا َلا َقاَل َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنِّي اْسَتْنَفْرُت َأْھ
وا .. }دعوتھم إلى نصركم وا { ..َفَلمَّا َبلَُّح ْن      ..}أي امتنع ِدي َوَم َأْھِلي َوَوَل ُتُكْم ِب يَّ ِجْئ َعَل

ر وصالح    { ..ْشٍدَأَطاَعِني َقاُلوا َبَلى َقاَل َفِإنَّ َھَذا َقْد َعَرَض َلُكْم ُخطََّة ُر أي خصلة خی
لََّم  } وإنصاف اْقَبُلوَھا َوَدُعوِني آِتیِھ َقاُلوا اْئِتِھ َفَأَتاُه َفَجَعَل ُیَكلُِّم النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس

ْرَوةُ     اَل ُع َدْیٍل َفَق ِھ ِلُب ُد     َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َنْحًوا ِمْن َقْوِل َك َأْي ُمَحمَّ َد َذِل ِعْن
ھُ    اَح َأْھَل َرِب اْجَت ك  { ..َأَرَأْیَت ِإْن اْسَتْأَصْلَت َأْمَر َقْوِمَك َھْل َسِمْعَت ِبَأَحٍد ِمْن اْلَع أي أھل

ة  كَ .. }أھلھ بالكلی ُأْخَرى  ، َقْبَل ِن اْل نھم      {..َوِإْن َتُك ریش ال آم ة لق ن الغلب ي وإن تك والمعن
و          والحاصل أن  --علیك مثال ر مستحسنین عادة وھ ین شیئین غی ر ب عروة ردد األم

لكن كل من األمرین مستحسن شرعا ، وذھاب أصحابھ إن غلب، ھالك قومھ إن غلب
دى الحسنیین   : ( كما قال تعالى ا إال إح ة )قل ھل تربصون بن َأَرى    .. }اآلی ِھ َل ِإنِّي َواللَّ َف

َخِلیًقا َأْن َیِفرُّوا .ِ. }أى األخالط من أنواع شتى {..ُوُجوًھا َوِإنِّي َلَأَرى َأْوَشاًبا ِمْن النَّاس
ر تخسیس   { ..َوَیَدُعوَك َفَقاَل َلُھ َأُبو َبْكٍر الصِّدِّیُق اْمُصْص ِبَبْظِر الّالت في قول أبي بك

ذیبھم  دو وتك ا یستفحش ..للع ان مم بة  ، وإن ك ن نس ھ م بھ ب ا أغض ك م ى ذل ھ عل وحمل
َنِفرُّ َعْنُھ َوَنَدُعُھ َفَقاَل َمْن َذا َقاُلوا َأُبو َبْكٍر َقاَل َأَما َوالَِّذي َأَنْحُن .. ِ}المسلمین إلى الفرار 

ا بعون    ..أي نعمة{ ..َنْفِسي ِبَیِدِه َلْوَلا َید ر فیھ وھى انھ كان قد تحمل بدیة فأعانھ أبو بك
ا أي لم أكافئك { ..َكاَنْت َلَك ِعْنِدي َلْم َأْجِزَك ِبَھا َلَأَجْبُتَك.ٌ. }حسن  دم   .. بھ أي جازاه بع

  ..}إجابتھ عن شتمھ بیده التي كان أحسن إلیھ بھا
ا  : وفى روایة{..َقاَل َوَجَعَل ُیَكلُِّم النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفُكلََّما َتَكلََّم َأَخَذ ِبِلْحَیِتِھ فكلم

ة من        ".. كلمھ أخذ بلحیتھ اول الرجل لحی ت عادة العرب أن یتن ھ وال سیما   وكان یكلم
النظیر    ر ب ك النظی ي صلى اهللا     ، عند المالطفة وفي الغالب إنما یصنع ذل ان النب لكن ك

ى      .. }علیھ وسلم یغضي لعروة عن ذلك استمالة لھ وتألیفا اِئٌم َعَل ْعَبَة َق ُن ُش َرُة ْب َواْلُمِغی
ِدِه      َرْأِس النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَمَعُھ السَّْیُف  ْرَوُة ِبَی َوى ُع ا َأْھ ُر َفُكلََّم َوَعَلْیِھ اْلِمْغَف

ْیفِ  ا یكون أسفل     { ..ِإَلى ِلْحَیِة النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َضَرَب َیَدُه ِبَنْعِل السَّ وھو م
ِھ    َوَقاَل َلُھ َأخِّْر َیَدَك َعْن ِلْحَیِة َرُسوِل اللَِّھ ..}القراب من فضة أو غیرھا ُھ َعَلْی لَّى اللَّ َص

ھذا : قال: وفى روایة{ ..َوَسلََّم َفَرَفَع ُعْرَوُة َرْأَسُھ َفَقاَل َمْن َھَذا؟ َقاُلوا اْلُمِغیَرُة ْبُن ُشْعَبة
ن شعبة      رة ب ك المغی َدرُ  َ} ابن أخی اَل َأْي ُغ در    { ..َفَق ي وصفھ بالغ ة ف ُت  .. }مبالغ َأَلْس

ُمِغیَرُة َصِحَب َقْوًما ِفي اْلَجاِھِلیَِّة َفَقَتَلُھْم َوَأَخَذ َأْمَواَلُھْم ُثمَّ َجاَء َأْسَعى ِفي َغْدَرِتَك َوَكاَن اْل
ة      ، أشار عروة بھذا إلى ما وقع للمغیرة قبل إسالمھ{.. َفَأْسَلَم ع ثالث ھ خرج م ك أن وذل

فتھایج الفریقان بنو ، عشر نفًرا من ثقیف من بني مالك فغدر بھم وقتلھم وأخذ أموالھم
ھ      ، مالك واألحالف رھط المغیرة ذوا من ى أخ رة حت م المغی فسعى عروة بن مسعود ع

َأمَّا اْلِإْسَلاَم َفَأْقَبُل َ: َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّم.. }دیة ثالثة عشر نفسا واصطلحوا
درا أي ال أتعرض لھ لكونھ {.. َوَأمَّا اْلَماَل َفَلْسُت ِمْنُھ ِفي َشْيٍء ھ    --أخده غ ویستفاد من

أنھ ال یحل أخذ أموال الكفار في حال األمن غدرا ألن الرفقة یصطحبون على األمانة 
ة     ، واألمانة ُتَؤدى إلى أھلھا مسلما كان أو كافرا ُل بالمحارب ا تِح ار إنم وأن أموال الكف

ان أن ُیس     ، والمغالبة ده إلمك ي ی ال ف ھ  ولعل النبي صلى اهللا علیھ وسلم ترك الم لم قوُم
لَّى    .. }أي یلحظ{ ..ُثمَّ ِإنَّ ُعْرَوَة َجَعَل َیْرُمُق.. }فیُرد إلیھم أموالھم  يِّ َص َحاَب النَِّب َأْص

لََّم نُ    ِھ َوَس ُھ َعَلْی ا   اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبَعْیَنْیِھ َقاَل َفوَ اللَِّھ َما َتَنخََّم َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَّ ًة ِإلَّ َخاَم



وال یسقط من شعره   " وفى روایة{..َعْت ِفي َكفِّ َرُجٍل ِمْنُھْم َفَدَلَك ِبَھا َوْجَھُھ َوِجْلَدُهَوَق
وِئِھ      } "شيء إال أخدوه  ى َوُض وَن َعَل اُدوا َیْقَتِتُل َأ َك َوِإَذا َأَمَرُھْم اْبَتَدُروا َأْمَرُه َوِإَذا َتَوضَّ

َد َواَتُھْم ِعْن وا َأْص َم َخَفُض دُّوَنَوِإَذا َتَكلَّ ا ُیِح دیمون{ ..ُه َوَم ا .. }أي ی َر َتْعِظیًم ِھ النََّظ ِإَلْی
رد       {..َلُھ ى ال نھم إل ك إشارة م ي ذل ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة وبالغوا ف

رارھم   الوا بلسان الحال    ، على ما خشیھ من ف أنھم ق ة      : وك ذه المحب ھ ھ من یحب إمام
ھ    ویعظمھ ھذا التعظیم كیف یظن بھ أنھ یفرعنھ  ا ب د اغتباًط ویسلمھ لعدوه ؟ بل ھم أش

  ..}وبدینھ وبنصره من القبائل التي ُیراعي بعُضھا بعضا بمجرد الرِحم
ى              ْدُت َعَل وِك َوَوَف ى اْلُمُل ْدُت َعَل ْد َوَف ِھ َلَق ْوِم َواللَّ اَل َأْي َق َحاِبِھ َفَق ى َأْص ْرَوُة ِإَل َع ُع َفَرَج

يِّ  َرى َوالنََّجاِش َر َوِكْس ك   و{..َقْیَص وك ذل م مل انوا أعظ ونھم ك ة لك ر الثالث ذك
ُھ    ..}الزمان لَّى اللَّ ٍد َص َواللَِّھ ِإْن َرَأْیُت َمِلًكا َقطُّ ُیَعظُِّمُھ َأْصَحاُبُھ َما ُیَعظُِّم َأْصَحاُب ُمَحمَّ

لٍ  ُھ      َعَلْیِھ َوَسلََّم ُمَحمًَّدا َواللَِّھ ِإْن َتَنخََّم ُنَخاَمًة ِإلَّا َوَقَعْت ِفي َكفِّ َرُج ا َوْجَھ َدَلَك ِبَھ ْنُھْم َف ِم
َم     وِئِھ َوِإَذا َتَكلَّ ى َوُض وَن َعَل اُدوا َیْقَتِتُل َأ َك َرُه َوِإَذا َتَوضَّ َدُروا َأْم َرُھْم اْبَت َدُه َوِإَذا َأَم َوِجْل

َة     َخَفُضوا َأْصَواَتُھْم ِعْنَدُه َوَما ُیِحدُّوَن ِإَلْیِھ النََّظَر َتْعِظیًما َلُھ َوِإنَُّھ َقْد ْیُكْم ُخطَّ َرَض َعَل َع
فانصرف ھو ومن اتبعھ ، وما أراكم إال ستصیبكم قارعة: وفى روایة{..ُرْشٍد َفاْقَبُلوَھا
  ..}"إلى الطائف

ِھ َفَقاَل َرُجٌل ِمْن َبِني ِكَناَنَة َدُعوِني آِتیِھ َفَقاُلوا اْئِتِھ َفَلمَّا َأْشَرَف َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی
وَن   َو ْوٍم ُیَعظُِّم َسلََّم َوَأْصَحاِبِھ َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َھَذا ُفَلاٌن َوُھَو ِمْن َق

ا     .. }أي أثیروھا دفعة واحدة{ ..اْلُبْدَن َفاْبَعُثوَھا َلُھ وَن َفَلمَّ اُس ُیَلبُّ َتْقَبَلُھ النَّ َفُبِعَثْت َلُھ َواْس
َك  اَلَرَأى َذِل ى     : َق َع ِإَل ا َرَج ِت َفَلمَّ ْن اْلَبْی دُّوا َع اِء َأْن ُیَص ي ِلَھُؤَل ا َیْنَبِغ ِھ َم ْبَحاَن اللَّ ُس

لم     : وفى روایة{ ..َأْصَحاِبِھ ھ وس اَل  ..}رجع ولم یصل إلى رسول اهللا صلى اهللا علی َق
وغضب  : وفى روایة{..َعْن اْلَبْیِت َرَأْیُت اْلُبْدَن َقْد ُقلَِّدْت َوُأْشِعَرْت َفَما َأَرى َأْن ُیَصدُّوا

ھ ؟    ، یا معشر قریش ما على ھذا عاقدناكم: وقال ا ل أیصد عن بیت اهللا من جاء معظم
ا نرضى        : فقالوا ذ ألنفسنا م ى نأخ یس حت ا حل ا ی ُھ      .. }كف عن اُل َل ْنُھْم ُیَق ٌل ِم اَم َرُج َفَق

ُھ       مِِْكَرُز ْبُن َحْفٍص َفَقاَل َدُعوِني آِتیِھ َفَقاُلوا اْئ لَّى اللَّ يُّ َص اَل النَِّب ْیِھْم َق َرَف َعَل ِتِھ َفَلمَّا َأْش
  .َعَلْیِھ َوَسلََّم َھَذا ِمْكَرٌز َوُھَو َرُجٌل َفاِجٌر

ٍرو        ُن َعْم َھْیُل ْب اَء ُس ُھ ِإْذ َج َو ُیَكلُِّم ا ُھ اَل   َفَجَعَل ُیَكلُِّم النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَبْیَنَم َق
ُھ         َم لَّى اللَّ يُّ َص اَل النَِّب ٍرو َق ُن َعْم َھْیُل ْب اَء ُس ْعَمٌر َفَأْخَبَرِني َأیُّوُب َعْن ِعْكِرَمَة َأنَُّھ َلمَّا َج

نُ      َھْیُل ْب اَء ُس ِھ َفَج ي َحِدیِث  َعَلْیِھ َوَسلََّم َلَقْد َسُھَل َلُكْم ِمْن َأْمِرُكْم َقاَل َمْعَمٌر َقاَل الزُّْھِريُّ ِف
الَ  َعْمٍرو  َب َفَق  َفَقاَل َھاِت اْكُتْب َبْیَنَنا َوَبْیَنُكْم ِكَتاًبا َفَدَعا النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم اْلَكاِت

ا  ِھ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم َقاَل ُسَھْیٌل َأمَّا الرَّْحَمُن َفوَ اللَّ  َم
ِإلَّا  َأْدِري َما ُھَو َوَلِكْن اْكُتْب ِباْسِمَك اللَُّھمَّ َكَما ُكْنَت َتْكُتُب َفَقاَل اْلُمْسِلُموَن َواللَِّھ َلا َنْكُتُبَھا

مَّ     ِمَك اللَُّھ ْب ِباْس لََّم اْكُت الَ   ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس مَّ َق : ُث
ِھ مَ     وُل اللَّ َك َرُس ا َھَذا َما َقاَضى َعَلْیِھ ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّھ َفَقاَل ُسَھْیٌل َواللَِّھ َلْو ُكنَّا َنْعَلُم َأنَّ

يُّ صَ         اَل النَِّب ِھ َفَق ِد اللَّ ُن َعْب ُد ْب ْب ُمَحمَّ ُھ  َصَدْدَناَك َعْن اْلَبْیِت َوَلا َقاَتْلَناَك َوَلِكْن اْكُت لَّى اللَّ
َقاَل الزُّْھِريُّ . َعَلْیِھ َوَسلََّم َواللَِّھ ِإنِّي َلَرُسوُل اللَِّھ َوِإْن َكذَّْبُتُموِني اْكُتْب ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّھ

اَھا َفَقاَل َلُھ النَِّبيُّ َوَذِلَك ِلَقْوِلِھ َلا َیْسَأُلوِني ُخطًَّة ُیَعظُِّموَن ِفیَھا ُحُرَماِت اللَِّھ ِإلَّا َأْعَطْیُتُھْم ِإیَّ



ا      : َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِھ َل َھْیٌل َواللَّ اَل ُس ِھ َفَق َعَلى َأْن ُتَخلُّوا َبْیَنَنا َوَبْیَن اْلَبْیِت َفَنُطوَف ِب
  .ُمْقِبِل َفَكَتَبَوَلِكْن َذِلَك ِمْن اْلَعاِم اْل..}أي قھرا{ ..َتَتَحدَُّث اْلَعَرُب َأنَّا ُأِخْذَنا ُضْغَطًة

اَل        ا َق ُھ ِإَلْیَن ا َرَدْدَت َك ِإلَّ ى ِدیِن اَن َعَل ٌل َوِإْن َك ا َرُج َك ِمنَّ ا َیْأِتی ُھ َل ى َأنَّ َھْیٌل َوَعَل اَل ُس َفَق
َك ِإْذ َدَخَل اْلُمْسِلُموَن ُسْبَحاَن اللَِّھ َكْیَف ُیَردُّ ِإَلى اْلُمْشِرِكیَن َوَقْد َجاَء ُمْسِلًما َفَبْیَنَما ُھْم َكَذِل

فُ       ٍرو َیْرُس ِن َعْم َھْیِل ْب ُن ُس َدِل ْب و َجْن د     { ..َأُب ا بسبب القی یا بطیئ ي ..}أي یمشي مش ِف
وكان سھیل " { ..ُقُیوِدِه َوَقْد َخَرَج ِمْن َأْسَفِل َمكََّة َحتَّى َرَمى ِبَنْفِسِھ َبْیَن َأْظُھِر اْلُمْسِلِمین

ى ھبط      فخرج من السجن، أوثقھ وسجنھ حین أسلم ال حت وتنكب الطریق وركب الجب
وه    لمون وتلق ھ المس رح ب لمین فف ى المس ا   .َ. }" عل ُد َأوَُّل َم ا ُمَحمَّ َذا َی َھْیٌل َھ اَل ُس َفَق

ُد َقاَل َبْع ُأَقاِضیَك َعَلْیِھ َأْن َتُردَُّه ِإَليَّ َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنَّا َلْم َنْقِض اْلِكَتاَب
أي { ..َفَو اللَِّھ ِإًذا َلْم ُأَصاِلْحَك َعَلى َشْيٍء َأَبًدا َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَأِجْزُه ِلي

ا           ..}أمض لي فعلي فیھ فال أرده إلیك ا َأَن اَل َم ْل َق ى َفاْفَع اَل َبَل َك َق ِزِه َل ا ِبُمِجی ا َأَن َقاَل َم
ل  { ..ِمْكَرٌز َبْل َقْد َأَجْزَناُه َلَك ِبَفاِعٍل َقاَل والمعنى إنھ لم یجزه بأن یقره عند المسلمین ب

ِلِمیَن ُأَردُّ      ..}لیكف العذاب عنھ لیرجع إلى طواعیة أبیھ َر اْلُمْس َدٍل َأْي َمْعَش و َجْن اَل َأُب َق
ي        ِإَلى اْلُمْشِرِكیَن َوَقْد ِجْئُت ُمْسِلًما َأَلا َتَرْوَن َما َقْد َلِق ِدیًدا ِف َذاًبا َش ذَِّب َع ْد ُع اَن َق ُت َوَك ی

ِھ ة { ..اللَّ ى روای لم    " وف ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس دل  : فق ا جن ا أب بر ، ی اص
در  ا ال نغ ب فإن ا  ، واحتس ا ومخرج ك فرج ل ل ة " وإن اهللا جاع ي روای اه " وف فأوص

لم  ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى   ، رس ي إل دل یمش ي جن ع أب ر م ب عم ال فوث ھ  ق جنب
قال ویدني قائمة السیف ، وإنما دم أحدھم كدم كلب، فإنما ھم مشركون، اصبر: ویقول

اه     : یقول عمر، منھ ھ أب ي فیضرب ب ذه من  -أي بخل   -فضن الرجل   ، رجوت أن یأخ
  ..}" بأبیھ ونفذت القضیة 

ِھ      َقاَل َفَقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َفَأَتْیُت َنِبيَّ اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ  يَّ اللَّ َت َنِب ُت َأَلْس لََّم َفُقْل َعَلْیِھ َوَس
ي الدَِّنیَّ     َم ُنْعِط ُت َفِل َة َحقا َقاَل َبَلى ُقْلُت َأَلْسَنا َعَلى اْلَحقِّ َوَعُدوَُّنا َعَلى اْلَباِطِل َقاَل َبَلى ُقْل

ي  ، لقد دخلني أمر عظیم : قال عمر: " وفى روایة{..ِفي ِدیِنَنا ِإًذا صلى   وراجعت النب
ة "..اهللا علیھ وسلم مراجعة ما راجعتھ مثلھا قط  حابة ال یشكون    " وفى روای ان الص ك

ا رسول اهللا     ا رآھ تح لرؤی ى         ، في الف ك أمر عظیم حت م من ذل ا رأوا الصلح دخلھ فلم
ْیَس            --}" كادوا یھلكون  ُت َأَوَل ِري ُقْل َو َناِص یِھ َوُھ ُت َأْعِص ِھ َوَلْس وُل اللَّ ي َرُس اَل ِإنِّ َق

َلا َقاَل  ْنَت ُتَحدُِّثَنا َأنَّا َسَنْأِتي اْلَبْیَت َفَنُطوُف ِبِھ َقاَل َبَلى َفَأْخَبْرُتَك َأنَّا َنْأِتیِھ اْلَعاَم َقاَل ُقْلُتُك
يَّ اللَّ        َذا َنِب ْیَس َھ ٍر َأَل ا َبْك ا َأَب اَل   َفِإنََّك آِتیِھ َوُمطَّوٌِّف ِبِھ َقاَل َفَأَتْیُت َأَبا َبْكٍر َفُقْلُت َی ا َق ِھ َحق

ي ِدیِننَ    َة ِف ا َبَلى ُقْلُت َأَلْسَنا َعَلى اْلَحقِّ َوَعُدوَُّنا َعَلى اْلَباِطِل َقاَل َبَلى ُقْلُت َفِلَم ُنْعِطي الدَِّنیَّ
ْیَس َیْعِصي رَ      --ِإًذا  لََّم َوَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی َو   َقاَل َأیَُّھا الرَُّجُل ِإنَُّھ َلَرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَّ ُھ َوُھ بَّ

والمراد بھ التمسك بأمره وترك المخالفة لھ كالذي یمسك  { ..َناِصُرُه َفاْسَتْمِسْك ِبَغْرِزه
َنْأِتي         ..ِ}بركب الفارس فال یفارقھ  ا َس دُِّثَنا َأنَّ اَن ُیَح ْیَس َك ُت َأَل قِّ ُقْل ى اْلَح َفَو اللَِّھ ِإنَُّھ َعَل

ى أَ    اَل َبَل ِھ َق وٌِّف           اْلَبْیَت َوَنُطوُف ِب ِھ َوُمطَّ َك آِتی اَل َفِإنَّ ا َق ُت َل اَم ُقْل ِھ اْلَع َك َتْأِتی َأْخَبَرَك َأنَّ َف
لم سواء             { ..ِبِھ ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب ا أجاب ر م ر بنظی ر لعم ي بك وفي جواب أب

لم        ھ وس أحوال رسول اهللا صلى اهللا علی داللة على أنھ كان أكمل الصحابة وأعرفھم ب
دی أمور ال م ب الىوأعلمھ ر اهللا تع ة ألم دھم موافق ُر  --}. ن وأش اَل ُعَم ِريُّ َق اَل الزُّْھ َق

ر " فى روایة{ ..َفَعِمْلُت ِلَذِلَك َأْعَماًلا دین    : فقال عم ى ال رأي عل وا ال ي   ، اتھم د رأیتن فلق



رأي  وم عن الحق     ، أرد أمر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ب ا أل ة  "وم ى روای : " وف
ت أتص     ول مازل ر یق ذ       وكان عم ذي صنعت یومئ ق من ال ، دق وأصوم وأصلي وأعت
  —}" مخافة كالمي الذي تكلمت بھ 

ة  { ..َقاَل َفَلمَّا َفَرَغ ِمْن َقِضیَِّة اْلِكَتاِب ي روای ھ       :" ف ي صلى اهللا علی ى النب ا انتھى إل فلم
ا عشر    وسلم جرى بینھما القول حتى وقع بینھما الصلح على أن توضع الحرب بینھم

أمن ا  اس بعضھم بعضا   سنین وأن ی ذا     ، لن ت   "... وأن یرجع عنھم عامھم ھ ا كان ولم
الھدنة ووضعت الحرب وأمن الناس كلم بعضھم بعضا والتقوا وتفاوضوا في الحدیث 

ي    ، والمنازعة ولم یكلم أحد باإلسالم یعقل شیئا في تلك المدة إال دخل فیھ د دخل ف ولق
ك أو أك    ل ذل ر تینك السنتین مثل من كان في اإلسالم قب ریش    ، ث ي من صنادید ق  --یعن

فإن الناس ، وكان في الصورة الظاھرة ضیما للمسلمین وفي الصورة الباطنة عزا لھم
ر     ر نكی بعض من غی وأسمع المسلمون   ، ألجل األمن الذي وقع بینھم اختلط بعضھم ب

ك ال یتكلمون    ، وناظروھم على اإلسالم جھرة آمنین، المشركین القرآن ل ذل وكانوا قب
ث أرادوا     ، لك إال خفیةعندھم بذ ذل المشركون من حی وظھر من كان یخفي إسالمھ ف

ة     ث أرادوا الغلب ن حی روا م زة وأقھ لََّم     ..}الع ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ اَل َرُس َق
ٌل َحتَّ    ْنُھْم َرُج اَث    ِلَأْصَحاِبِھ ُقوُموا َفاْنَحُروا ُثمَّ اْحِلُقوا َقاَل َفوَ اللَِّھ َما َقاَم ِم َك َثَل اَل َذِل ى َق

رَّاٍت دب { ..َم ذلك للن ر ب ون األم ال أن یك وا الحتم أنھم توقف ل ك زول ، قی اء ن أو لرج
ام       ، الوحي بإبطال الصلح المذكور ام إلتم ك الع ة ذل دخولھم مك اإلذن ب أو تخصیصھ ب

  ..}وسوغ لھم ذلك ألنھ كان زمان وقوع النسخ ، نسكھم
ا       َفَلمَّا َلْم َیُقْم ِمْنُھْم َأ َلَمَة َی ْت ُأمُّ َس اِس َفَقاَل ْن النَّ َي ِم َحٌد َدَخَل َعَلى ُأمِّ َسَلَمَة َفَذَكَر َلَھا َما َلِق

ْدُعَو حَ        ْدَنَك َوَت َر ُب ى َتْنَح ًة َحتَّ ْنُھْم َكِلَم ًدا ِم َك  َنِبيَّ اللَِّھ َأُتِحبُّ َذِلَك اْخُرْج ُثمَّ َلا ُتَكلِّْم َأَح اِلَق
َك ال { ..َفَیْحِلَق رمین ق ام الح ابت إال أم    : إم رأي فأص ارت ب رأة أش م ام ال نعل

ا           ..}.سلمة ُھ َفَلمَّ ُھ َفَحَلَق ا َحاِلَق ُھ َوَدَع َر ُبْدَن َك َنَح َل َذِل ى َفَع ْنُھْم َحتَّ َفَخَرَج َفَلْم ُیَكلِّْم َأَحًدا ِم
ا     َرَأْوا َذِلَك َقاُموا َفَنَحُروا َوَجَعَل َبْعُضُھْم َیْحِلُق َبْعًضا َحتَّى ا َغم ُل َبْعًض َكاَد َبْعُضُھْم َیْقُت

اَلى  ..}وإنما جئن إلیھ بعد في أثناء المدة { ..ُثمَّ َجاَءُه ِنْسَوٌة ُمْؤِمَناٌت ُھ َتَع ا  :" َفَأْنَزَل اللَّ َی
".ِ. ِعَصِم اْلَكَواِفرَأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َجاَءُكْم اْلُمْؤِمَناُت ُمَھاِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُھنَّ َحتَّى َبَلَغ ِب

ْفَیا       ي ُس ُن َأِب ُة ْب َداُھَما ُمَعاِوَی َزوََّج ِإْح َن َفَطلََّق ُعَمُر َیْوَمِئٍذ اْمَرَأَتْیِن َكاَنَتا َلُھ ِفي الشِّْرِك َفَت
ى الْ   لََّم ِإَل و    َواْلُأْخَرى َصْفَواُن ْبُن ُأَمیََّة ُثمَّ َرَجَع النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس اَءُه َأُب ِة َفَج َمِدیَن

َت       ِذي َجَعْل َد الَّ اُلوا اْلَعْھ ْیِن َفَق َبِصیٍر َرُجٌل ِمْن ُقَرْیٍش َوُھَو ُمْسِلٌم َفَأْرَسُلوا ِفي َطَلِبِھ َرُجَل
ة { ..َلَنا َفَدَفَعُھ ِإَلى الرَُّجَلْیِن لم     :" وفى روای ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ا   : فق ا أب ی

ا علمت  بصیر إن ھؤالء الق در  ، وم صالحونا على م ا ال نغ الحق بقومك  ، وإن ال . ف : فق
ال     ذبونني؟ ق ي ویع إن اهللا  ، اصبر واحتسب  : أتردني إلى المشركین یفتنوني عن دین ف

أنت رجل وھو رجل ومعك     : فقال لھ عمر" وفي روایة " جاعل لك فرجا ومخرجا 
یٍر     َفَخَرَجا ِبِھ َحتَّى َبَلَغا َذا اْلُحَلْیَفِة..}"السیف  و َبِص اَل َأُب َفَنَزُلوا َیْأُكُلوَن ِمْن َتْمٍر َلُھْم َفَق

ُھ   ِلَأَحِد الرَُّجَلْیِن َواللَِّھ ِإنِّي َلَأَرى َسْیَفَك َھَذا َیا ُفَلاُن َجیًِّدا َفاْسَتلَُّھ اْلآَخُر َفَقاَل َأَجْل َوال ِھ ِإنَّ لَّ
ى  َلَجیٌِّد َلَقْد َجرَّْبُت ِبِھ ُثمَّ َجرَّْبُت َفَق اَل َأُبو َبِصیٍر َأِرِني َأْنُظْر ِإَلْیِھ َفَأْمَكَنُھ ِمْنُھ َفَضَرَبُھ َحتَّ

  ..}أي خمدت حواسھ{ ..َبَرَد



َم َوَفرَّ اْلآَخُر َحتَّى َأَتى اْلَمِدیَنَة َفَدَخَل اْلَمْسِجَد َیْعُدو َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّ
ِھ      ِحیَن َرآُه َلَقْد َل َواللَّ اَل ُقِت لََّم َق َرَأى َھَذا ُذْعًرا َفَلمَّا اْنَتَھى ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس

ْد       ..}أي إن لم تردوه عني{..َصاِحِبي َوِإنِّي َلَمْقُتوٌل ِھ َق يَّ اللَّ ا َنِب اَل َی یٍر َفَق َفَجاَء َأُبو َبِص
ِھ         َواللَِّھ َأْوَفى اللَُّھ ِذمََّتَك ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يُّ َص اَل النَِّب ْنُھْم َق ُھ ِم َقْد َرَدْدَتِني ِإَلْیِھْم ُثمَّ َأْنَجاِني اللَّ

ا       { ..َوَسلََّم َوْیُل ُأمِِّھ ا فیھ ى م دون معن دح وال یقص ي الم وھي كلمة ذم تقولھا العرب ف
َلْو َكاَن ..}لنارھا  كأنھ یصفھ باإلقدام في الحرب والتسعیر{ ..ِمْسَعَر َحْرٍب..}من الذم
رده    ، "فلقنھا أبو بصیر فانطلق: " وفى روایة{..َلُھ َأَحٌد ئال ی الفرار ل وفیھ إشارة إلیھ ب

َك  ..، }ورمز إلى من بلغھ ذلك من المسلمین أن یلحقوا بھ، إلى المشركین َفَلمَّا َسِمَع َذِل
َقاَل َوَیْنَفِلُت ِمْنُھْم ..}أي ساحلھ { ..یَف اْلَبْحِرَعَرَف َأنَُّھ َسَیُردُُّه ِإَلْیِھْم َفَخَرَج َحتَّى َأَتى ِس

َھْیلٍ  ُن ُس َدِل ْب و َجْن ھ { ..َأُب ھ وأھل ن أبی یرٍ .. }أي م َأِبي َبِص َق ِب ة{ ..َفَلِح ي روای :" وف
ا من ذي           وا قریب أبي بصیر فنزل وا ب ا مسلمین فلحق وانفلت أبو جندل في سبعین راكب

ٌل     ..}" مادتھم المروة على طریق عیر قریش فقطعوا  َرْیٍش َرُج ْن ُق ُرُج ِم َفَجَعَل َلا َیْخ
ٍر                َمُعوَن ِبِعی ا َیْس ِھ َم َو اللَّ اَبٌة َف ْنُھْم ِعَص ْت ِم ى اْجَتَمَع یٍر َحتَّ َأِبي َبِص َق ِب ا َلِح َلَم ِإلَّ َقْد َأْس

ذُ     وُھْم َوَأَخ ا َفَقَتُل وا َلَھ َرْیٌش    َخَرَجْت ِلُقَرْیٍش ِإَلى الشَّْأِم ِإلَّا اْعَتَرُض َلْت ُق َواَلُھْم َفَأْرَس وا َأْم
في { ..ٌنِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُتَناِشُدُه ِباللَِّھ َوالرَِّحِم َلمَّا َأْرَسَل َفَمْن َأَتاُه َفُھَو آِم

ومن خرج : یسألونھ ویتضرعون إلیھ أن یبعث إلى أبي جندل ومن معھ وقالوا"روایة 
ا إلی   رج    من ر ح ك حالل غی و ل ْیِھْم      .. }" ك فھ لََّم ِإَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يُّ َص َل النَِّب َفَأْرَس

ِد َأْن           :"َفَأْنَزَل اللَُّھ َتَعاَلى ْن َبْع َة ِم َبْطِن َمكَّ ْنُھْم ِب ِدَیُكْم َع ْنُكْم َوَأْی ِدَیُھْم َع فَّ َأْی ِذي َك َوُھَو الَّ
ِة  َأْظَفَرُكْم َعَلْیِھْم َحتَّى  ُھ        --"َبَلَغ اْلَحِمیََّة َحِمیََّة اْلَجاِھِلیَّ رُّوا َأنَّ ْم ُیِق ْم َل ُتُھْم َأنَُّھ ْت َحِمیَّ َوَكاَن

ْیَن         َنُھْم َوَب اُلوا َبْی رَِّحیِم َوَح رَّْحَمِن ال ِھ ال ِم اللَّ رُّوا ِب ِبْس ْم ُیِق ِھ َوَل يُّ اللَّ َنِب
  ].٢٧٣٤..الشروط..ك..خ........[اْلَبْیِت
  والحمد هللا رب العالمین....وصلى اللھم على محمد وصحبھ أجمعین ھذا** 

  جمعھ ورتبھ وكتبھ الفقیر 
  السید العربي بن كمال/ د

  )٢٨٣ص /  ٨ج ( -فتح الباري البن حجر 
  )َعْن اْلِمْسَور ْبن َمْخَرَمَة َوَمْرَوان : ( َقْولھ 

  َأْي ِاْبن اْلَحَكم
  )َقاَلا َخَرَج ( 

َبِة        َھِذِه الرَِّواَیة َي ِبالنِّْس َور َفِھ ا اْلِمْس ُھ ، َوَأمَّ ْحَبة َل ِبالنِّْسَبِة ِإَلى َمْرَوان ُمْرَسَلة ِلَأنَُّھ َلا ُص
َرى   ِإَلْیِھ َأْیًضا ُمْرَسَلة ِلَأنَُّھ َلْم َیْحُضر اْلِقصَّة ، َوَقْد َتَقدََّم ِفي َأوَّل الشُُّروط ِمْن َطِریق ُأْخ

َأنَُّھ َسِمَع اْلِمْسَور َوَمْرَوان ُیْخِبَراِن َعْن َأْصَحاب َرُسول اللَّھ " َوة َعْن الزُّْھِريِّ َعْن ُعْر
لََّم     ِھ َوَس ھ َعَلْی ْن          " َصلَّى اللَّ ْرَوان ِم َور َوَم ِمَع اْلِمْس ْد َس ِدیث ، َوَق َذا اْلَح ض َھ َذَكَر َبْع َف

ر َوعُ  ة َكُعَم ِذِه اْلِقصَّ ِھُدوا َھ َحاَبة َش ْن الصَّ ة ِم َلَمة  َجَماَع َرة َوُأّم َس ّي َواْلُمِغی ان َوَعِل ْثَم
ر      ْن ُعَم ُھ َع ى َأنَّ َوَسْھل ْبن ُحَنْیٍف َوَغْیرھْم ، َوَوَقَع ِفي َنْفس َھَذا اْلَحِدیث َشْيء َیُدّل َعَل

ِذِه الْ         ْرَوة َھ ْن ُع َود َع و اْلَأْس ْد َرَوى َأُب ھ ، َوَق ي َمَكان ْم   َكَما َسَیْأِتي التَّْنِبیھ َعَلْیِھ ِف ة َفَل ِقصَّ
ي   ر     " َیْذُكر اْلِمْسَور َوَلا َمْرَوان َلِكْن َأْرَسَلَھا ، َوِھَي َكَذِلَك ِف ن الزَُّبْی ْرَوة ْب اِزي ُع " َمَغ



ي     اِكم ِف ا اْلَح ا ، َوَأْخَرَجَھ ُھ ِبُطوِلَھ اِزي َل ي اْلَمَغ ذ ِف ن َعاِئ ا ِاْب ل " َأْخَرَجَھ ْن " اْلِإْكِلی ِم
  .د َعْن ُعْرَوة َأْیًضا ُمَقطََّعة َطِریق َأِبي اْلَأْسَو

  )َزَمن اْلُحَدْیِبَیة : ( َقْولھ 
ْدَباء        َجَرة َح َل َش ا ، َوِقی ان ِبَھ مَِّي اْلَمَك ر ُس َي ِبْئ ّج ، َوِھ ي اْلَح ة ِف ْبط اْلُحَدْیِبَی دََّم َض َتَق

ا   ان ِبَھ مَِّي اْلَمَك غَِّرْت َوُس ِريُّ  . ُص ّب الطََّب اَل اْلُمِح ة  اْلُحَدْی. َق ْن َمكَّ ة ِم ة َقِریَب ة َقْرَی ِبَی
ِريِّ          ْن الزُّْھ اِزي َع ي اْلَمَغ َحاق ِف ن ِإْس ة ِاْب ي ِرَواَی َرَج  " َأْكَثرَھا ِفي اْلَحَرم ، َوَوَقَع ِف َخ

ھ َعَلْیِھ َأنَُّھ َصلَّى اللَّ" َوَوَقَع ِعْند ِاْبن َسْعد " َعام اْلُحَدْیِبَیة ُیِرید ِزَیاَرة اْلَبْیت َلا ُیِرید ِقَتاًلا 
ة       " َوَسلََّم َخَرَج َیْوم اِلاْثَنْیِن ِلِھَلاِل ِذي اْلِقْعَدة  ة اْلآِتَی ي الرَِّواَی ِريِّ ِف ْن الزُّْھ ْفَیان َع َزاَد ُس

ى   " ِفي اْلَمَغاِزي َوَكَذا ِفي ِرَواَیة َأْحَمد َعْن َعْبد الرَّزَّاق  ا َأَت ِفي ِبْضع َعْشَرة ِماَئة ، َفَلمَّ
َوَرَوى " ْیَفة َقلََّد اْلَھْدي َوَأْشَعَرُه َوَأْحَرَم ِمْنَھا ِبُعْمَرٍة ، َوَبَعَث َعْیًنا َلُھ ِمْن ُخَزاَعة َذا اْلُحَل

َخَرَج َصلَّى اللَّھ " َعْبد اْلَعِزیز اْلِإَماِمّي َعْن الزُّْھِريِّ ِفي َھَذا اْلَحِدیث ِعْند ِاْبن َأِبي َشْیَبة 
ي أَ  ِر            َعَلْیِھ َوَسلََّم ِف ھ ِبَخَب ة َیْأِتی ْدَعى َناِجَی ة ُی ْن ُخَزاَع ُھ ِم ا َل َث َعْیًن ٍة ، َوَبَع ف َوَثَمانِماَئ ْل

َكَذا َسمَّاُه َناِجَیة ، َواْلَمْعُروف َأنَّ َناِجَیة ِاْسم الَِّذي َبَعَث َمَعُھ اْلَھْدي َكَما َصرََّح " ُقَرْیش 
َذا           ِبِھ ِاْبن ِإْسَحاق َوَغْیره ، َوَأمَّا الَِّذي ْفَیان َك ن ُس ر ْب مھ ُبْس َرْیش َفاْس ِر ُق ا ِلَخَب ُھ َعْیًن َبَعَث

َأْذُكُر     ِحیح ، َوَس ى الصَّ ة َعَل ُكون اْلُمْھَمَل َدة َوُس مِّ اْلُمَوحَّ َو ِبَض َحاق ، َوُھ ن ِإْس مَّاُه ِاْب َس
  .َلى اْلِخَلاف ِفي َعَدد َأْھل اْلُحَدْیِبَیة ِفي اْلَمَغاِزي ِإْن َشاَء اللَّھ َتَعا

  )َحتَّى ِإَذا َكاُنوا ِبَبْعِض الطَِّریق : ( َقْولھ 
َذا        ي َھ ا ِف ِھ ِإلَّ ْقُھ ِبُطوِل ْم َیُس ُھ َل َع َأنَّ ل َم ِدیث الطَِّوی َذا اْلَح ْدر َھ نِّف َص َر اْلُمَص ِاْخَتَص

نْ  اَل    اْلَمْوِضع ، َوَبِقیَّتھ ِعْنده ِفي اْلَمَغاِزي ِمْن َطِریق ُسْفَیان ْبن ُعَیْیَنَة َع ِريِّ َق : " الزُّْھ
ِريِّ   ْن الزُّْھ ر َع ِھ َمْعَم ِدیِر    : َوَنبََّأِنی اَن ِبَغ ى َك لََّم َحتَّ ِھ َوَس ھ َعَلْی لَّى اللَّ ّي َص اَر النَِّب َوَس

اَل    ھ َفَق ْم         : اْلَأْشَطاِط َأَتاُه َعْین اِبیش ، َوُھ ك اْلَأَح وا َل ْد َجَمُع ا َوَق وا ُجُموًع ا َجَمُع ِإنَّ ُقَرْیًش
اَل  . َقاِتُلوك َوَصادُّوك َعْن اْلَبْیت َوَماِنُعوك ُم َرْوَن َأْن      : َفَق يَّ ، َأَت اس َعَل ا النَّ یُروا َأّیَھ َأِش

َأِمیل ِإَلى ِعَیالھْم َوَذَراِرّي َھُؤَلاِء الَِّذیَن ُیِریُدوَن َأْن َیُصدُّوَنا َعْن اْلَبْیت ، َفِإْن َیْأُتوَنا َكاَن 
ر   . َقْد َقَطَع َعْیًنا ِمْن اْلُمْشِرِكیَن ، َوِإلَّا َتَرْكَناُھْم َمْحُروِبیَن اللَّھ َعزَّ َوَجلَّ  و َبْك ا  : َقاَل َأُب َی

ْن    ُھ ، َفَم َرُسول اللَّھ َخَرْجت َعاِمًدا ِلَھَذا اْلَبْیت َلا ُتِرید َقْتل َأَحد َوَلا َحْرب َأَحد ، َتَوجََّھ َل
ِإَلى َھاُھَنا َساَق اْلُبَخاِرّي ِفي اْلَمَغاِزي " ِاْمُضوا َعَلى ِاْسم اللَّھ : َقاَل . َصدََّنا َعْنُھ َقاَتْلَناُه 

اَل   اَل  : " ِمْن َھَذا اْلَوْجھ ، َوَزاَد َأْحَمد َعْن َعْبد الرَّزَّاق َوَساَقُھ ِاْبن ِحبَّاَن ِمْن َطِریقھ َق َق
ول    : َمْعَمر َقاَل الزُّْھِريُّ  َرة َیُق و ُھَرْی اَوَرة        : َوَكاَن َأُب ر ُمَش اَن َأْكَث ّط َك ًدا َق ت َأَح ا َرَأْی َم

اِلِھ     اِرّي ِلِإْرَس ُھ اْلُبَخ ِلَأْصَحاِبِھ ِمْن َرُسول اللَّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ا ه َوَھَذا اْلَقْدر َحَذَف
د ا     ة َأْحَم ي ِرَواَی َرة ، َوِف ْذُكوَرة  ِلَأنَّ الزُّْھِريَّ َلْم َیْسَمع ِمْن َأِبي ُھَرْی اُنوا   " ْلَم ى ِإَذا َك َحتَّ

َفان    ْن ُعْس یٍن       " ِبَغِدیِر اْلَأْشَطاِط َقِریًبا ِم َطاط ِبِش ة َواْلَأْش ْین اْلُمْعَجَم ْتِح اْلَغ ِدیر ِبَف ا ه َوَغ
اِحب            ِھ َص َزَم ِب َذا َج َواِدي َك ب اْل َو َجاِن ّط َوُھ ع َش ْیِن َجْم اَءْیِن ُمْھَمَلَت ة َوَط " ُمْعَجَم

د      " اِرق اْلَمَش ة َأْحَم ي ِرَواَی ا ، َوِف ة ِفیِھَم ، َوَوَقَع ِفي َبْعض ُنَسخ َأِبي َذّر ِبالظَّاِء اْلُمْعَجَم
ُدوا        " َأْیًضا  ُدوا َقَع ِإْن َقَع یبُھْم َف اُنوُھْم َفُنِص ِذیَن َأَع اِء الَّ َأَتَرْوَن َأْن َنِمیل ِإَلى َذَراِرّي َھُؤَل

ُروِبیَن ، َوِإْن وِریَن َمْح ھ    َمْوُت ا اللَّ ا َقَطَعَھ ْن ُعُنًق وا َتُك ي  " َیِجیُئ َحاق ِف اْبِن ِإْس وه ِل َوَنْح
ِرَواَیتھ ِفي اْلَمَغاِزي َعْن الزُّْھِريِّ ، َواْلُمَراد َأنَُّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِاْسَتَشاَر َأْصَحابھ 

َفَیْسِبي َأْھلھْم ، َفِإْن َجاُءوا ِإَلى َنْصرھْم  َھْل ُیَخاِلف الَِّذیَن َنَصُروا ُقَرْیًشا ِإَلى َمَواِضعھْم



ِھ        َراد ِبَقْوِل َك اْلُم َرْیٍش ، َوَذِل َحابھ ِبُق َو َوَأْص ا    : " ِاْشَتَغُلوا ِبِھْم َواْنَفَرَد ُھ ا َقَطَعَھ ْن ُعُنًق َتُك
ھ   ِتمْ        " اللَّ ال َواِلاْس ْرِك اْلِقَت دِّیق ِبَت ر الصِّ و َبْك ِھ َأُب اَر َعَلْی ْن      َفَأَش ُھ ِم َرَج َل ا َخ ى َم َرار َعَل

ھ    ى َرْأی ھ    . اْلُعْمَرة َحتَّى َیُكون َبْدء اْلِقَتال ِمْنُھْم ، َفَرَجَع ِإَل ي ِرَواَیت د ِف اَل  " َوَزاَد َأْحَم َفَق
ْخ    : َأُبو َبْكر  ِریَن ِإَل ا ُمْعَتِم اِء  َواْلَأحَ " اللَّھ َوَرُسولھ َأْعَلم َیا َنِبّي اللَّھ ، ِإنََّما ِجْئَن اِبیش ِباْلَح

َة     ن ُخَزْیَم ْون ْب اْلُمْھَمَلة َواْلُمَوحََّدة َوآِخره ُمْعَجَمة َواِحدَھا ُأْحُبوش ِبَضمََّتْیِن َوُھْم َبُنو اْلَھ
اُنوا    ة َك ْن ُخَزاَع َطِلق ِم و اْلُمْص ة َوَبُن ن ِكَناَن اة ْب د َمَن ن َعْب اِرث ْب و اْلَح ة َوَبُن ن ُمْدِرَك ْب

َع  اَلُفوا َم َذِلَك    َتَح مُّوا ِب َل ُس ة ، َوِقی َفل َمكَّ ّي َأْس ُھ اْلَحَبِش ال َل ل ُیَق ت َجَب َل َتْح َرْیش ِقی ُق
ق  . ِلَتَحبُِّشِھْم َأْي َتَجمُّعھْم َوالتََّحبُّش التََّجمُّع َواْلُحَباَشة اْلَجَماَعة  َوَرَوى اْلَفاِكِھّي ِمْن َطِری

اب ،          َعْبد اْلَعِزیز ْبن َأِبي َثاِبت َأنَّ ِاْبتِ  ن ِكَل ّي ْب د ُقَص ى َی اَن َعَل َرْیش َك َع ُق ْم َم َداء ِحْلفھ
ا  " ِمْن اْلِإْتَیان ِإلَّا ِاْبن السََّكن َفِعْنده " َفِإْن َیْأُتوَنا : " َواتََّفَق الرَُّواة َعَلى َقْولھ  " َفِإْن َباتُّوَن

د     ِبُمَوحََّدٍة ُثمَّ ُمَثنَّاة ُمَشدََّدة َواْلَأوَّل َأْوَلى ، َو َع ِعْن يء ، َوَوَق ِظ اْلَمِج ُیَؤیِّدُه ِرَواَیة َأْحَمد ِبَلْف
َوَبَلَغ اْلُمْشِرِكیَن ُخُروجھ َفَأْجَمَع َرْأیھْم َعَلى َصّده َعْن َمكَّة َوَعْسَكُروا ِبَبْلَدَح " ِاْبن َسْعد 

  " .َمْوِضع َخاِرج َمكَّة ِباْلُمَوحََّدِة َواْلُمْھَمَلة َبْینھَما َلام َساِكَنة ُثمَّ َحاء ُمْھَمَلة 
َرْیٍش       : َقاَل النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم : ( َقْولھ  ل ِلُق ي َخْی اْلَغِمیِم ِف د ِب ن اْلَوِلی ِإنَّ َخاِلد ْب

  )َطِلیَعة 
َغِمیم ِبَفْتِح اْلُمْعَجَمة َواْل" َھَذا َخاِلد ْبن اْلَوِلید ِباْلَغِمیِم : َفَقاَل َلُھ َعْینھ " ِفي ِرَواَیة اْلِإَماِمّي 

ِريُّ      ّب الطََّب اَل اْلُمِح ِغیر ، َق یم     . َوَحَكى ِعَیاض ِفیَھا التَّْص َراع اْلَغِم َراد ُك ر َأنَّ اْلُم َیْظَھ
ْن     ا ِم اَن َقِریًب ُھ َك ي َأنَّ اِھر ِف ِدیث َظ َیاق اْلَح ة ا ه ، َوِس ة َواْلَمِدیَن ْین َمكَّ ع َب َو َمْوِض َوُھ

ة َفُھَو َغْیر ُكَراع اْلَغِمیم الَِّذي َوَقَع ِذْكره ِفي الصَِّیام َوُھَو الَِّذي َبْین َمكَّة َواْلَمِدیَنة اْلُحَدْیِبَی
َع    . ، َوَأمَّا اْلَغِمیم َھَذا َفَقاَل ِاْبن َحِبیب  ْد َوَق ة ، َوَق ُھَو َقِریب ِمْن َمَكان َبْین َراِبغ َواْلُجْحَف

م    ِفي ِشْعر َجِریر َوالشَّمَّاخ ھ َأْعَل اَن      . ِبِصیَغِة التَّْصِغیر َوَاللَّ ًدا َك ْعد َأنَّ َخاِل ن َس یََّن ِاْب َوَب
  .ِفي ِماَئَتْي َفاِرس ِفیِھْم ِعْكِرَمة ْبن َأِبي َجْھل ، َوالطَِّلیَعة ُمَقدَِّمة اْلَجْیش 

  )َفُخُذوا َذات اْلَیِمین : ( َقْولھ 
  .ْصَحابھ َأْي الطَِّریق الَِّتي ِفیَھا َخاِلد َوَأ

  )َحتَّى ِإَذا ُھْم ِبَقَتَرِة اْلَجْیش َفاْنَطَلَق َیْرُكض َنِذیًرا : ( َقْولھ 
  .اْلَقَتَرة ِبَفْتِح اْلَقاف َواْلُمَثنَّاة اْلُغَبار اْلَأْسَود 

  )َوَساَر النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َحتَّى ِإَذا َكاَن ِبالثَِّنیَِّة : ( َقْولھ 
لََّم      " ي ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق ِف ِھ َوَس ھ َعَلْی لَّى اللَّ اَل َص ر      : َفَق ق َغْی ى َطِری ا َعَل ْن ُیْخِرجَن َم

َلَم      : َطِریقھْم الَِّتي ُھْم ِبَھا ؟ َقاَل  ْن َأْس ا ِم ْزم َأنَّ َرُجًل ن َح َفَحدََّثِني َعْبد اللَّھ ْبن َأِبي َبْكر ْب
ْیِھْم ،         َأَنا َیا َرُسول اللَّ: َقاَل  قَّ َعَل د َأْن َش ا َبْع ُأْخِرُجوا ِمْنَھ ًرا َف ا َوْع ْم َطِریًق ھ ، َفَسَلَك ِبِھ

َوَالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه : َفَقاَل . ِاْسَتْغِفُروا اللَّھ ، َفَفَعُلوا : َوَأْفَضْوا ِإَلى َأْرض َسْھَلة ، َفَقاَل َلُھْم 
ِريِّ     " ى َبِني ِإْسَراِئیل َفاْمَتَنُعوا ِإنََّھا ِلْلِحطَِّة الَِّتي َعَرَضْت َعَل ْن الزُّْھ َحاق َع ن ِإْس َقاَل ِاْب

ى        : َفَقاَل " ِفي َحِدیثھ  ُھ َعَل ق ُتْخِرج ي َطِری ض ِف َرْي اْلَحْم ْین َظْھ ُاْسُلُكوا َذات اْلَیِمین َب
ق   َوَثِنیَّة اْلِمَرار ِبَكْسِر . ا ه " َثِنیَّة اْلِمَرار َمْھِبط اْلُحَدْیِبَیة  َي َطِری اْلِمیم َوَتْخِفیف الرَّاء ِھ

ة ،     . ِفي اْلَجَبل ُتْشِرف َعَلى اْلُحَدْیِبَیة  َفل َمكَّ ي َأْس ة الَِّت َوَزَعَم الدَّاُوِدّي الشَّاِرح َأنََّھا الثَِّنیَّ
ِفي ِرَواَیة َأِبي َوُھَو َوْھم ، َوُسمَِّي ِاْبن َسْعد الَِّذي َسَلَك ِبِھْم َحْمَزة ْبن َعْمرو اْلَأْسَلِمي ، َو



ا      " اْلَأْسَود َعْن ُعْرَوة َفَقاَل  ر َلَعلََّن ْیف اْلَبْح و َس ة َنْح َمْن َرُجل َیْأُخذ ِبَنا َعْن َیِمین اْلَمَحجَّ
  .َفَذَكَر اْلِقصَّة " َنْطِوي ُمَسلََّحة اْلَقْوم ، َوَذِلَك ِمْن اللَّْیل ، َفَنَزَل َرُجل َعْن َدابَّتھ 

  )َحْل َحْل : َكْت ِبِھ َراِحَلتھ ، َفَقاَل النَّاس َبَر: ( َقْولھ 
ام    ُكون اللَّ اِبيُّ        . ِبَفْتِح اْلُمْھَمَلة َوُس اَل اْلَخطَّ ْیر ، َوَق ْت السَّ ِة ِإَذا َتَرَك ال ِللنَّاَق ة ُتَق ِإْن : َكِلَم

كَّ    ُأوَلى َوَس ي اْل ى    ُقْلت َحْل َواِحَدة َفالسُُّكون ، َوِإْن َأَعْدتَھا َنوَّْنت ِف ة ، َوَحَك ي الثَّاِنَی ْنت ِف
ْن       ھ َع ا ِإَذا َأْزَعْجت ت ُفَلاًن ال َحْلَحْل َغْیره السُُّكون ِفیِھَما َوالتَّْنِوین َكَنِظیِرِه ِفي َبٍخ َبٍخ ، ُیَق

  .َمْوِضعھ 
  )َفَأَلحَّْت : ( َقْولھ 

  .اْلِإْلَحاح  ِبَتْشِدیِد اْلُمْھَمَلة َأْي َتَماَدْت َعَلى َعَدم اْلِقَیام َوُھَو ِمْن
  )َخَلَأْت اْلَقْصَواء : ( َقْولھ 

ة       ن ُقَتْیَب اَل ِاْب ِل ، َوَق اْلِحَراِن ِلْلَخْی ِل َك ّد ِلْلِإِب ِة َواْلَم اء ِباْلُمْعَجَم ا  : اْلَخَل اء ِإلَّ ون اْلَخَل ا َیُك َل
حَّ  َلا ُیَقال ِلْلَجَمِل َخَلَأ َلِكْن : َوَقاَل ِاْبن َفاِرس . ِللنُّوِق َخاصَّة  اف    . َأَل ْتِح اْلَق َواء ِبَف َواْلَقْص

ِاْسم َناَقة َرُسول اللَّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ، َوِقیَل َكاَن َطَرف ُأُذنَھا . َبْعدَھا ُمْھَمَلة َوَمّد 
اْلِقَیاس َبِعیر َأْقَصى َوَناَقة ُقْصَوى ، َوَكاَن : َمْقُطوًعا ، َواْلَقْصو َقْطع َطَرف اْلُأُذن ُیَقال 

َأْن َیُكون ِباْلَقْصِر ، َوَقْد َوَقَع َذِلَك ِفي َبْعض ُنَسخ َأِبي َذّر ، َوَزَعَم الدَّاُوِدّي َأنََّھا َكاَنْت َلا 
  .ُتْسَبق َفِقیَل َلَھا اْلَقْصَواء ِلَأنََّھا َبَلَغْت ِمْن السَّْبق َأْقَصاُه 

  )َوَما َذاَك َلَھا ِبُخُلٍق : ( َقْولھ 
ِفي َھَذا اْلَفْصل َجَواز اِلاْسِتَتار َعْن َطَلاِئع اْلُمْشِرِكیَن : َعاَدٍة ، َقاَل ِاْبن َبطَّال َوَغْیره َأْي ِب

ْن           ب َع َواز التَّْنِكی ِة َوَج ده ِلْلَحاَج َفر َوْح َواز السَّ رَِّتِھْم ، َوَج ا ِلِغ َوُمَفاَجَأتھْم ِباْلَجْیِش َطَلًب
َو ى اْل ْھَلة ِإَل ق السَّ ْن  الطَِّری ِرَف ِم ا ُع ْيء ِبَم ى الشَّ م َعَل َواز اْلُحْك َلَحِة ، َوَج ِعَرة ِلْلَمْص

ا      ا َل ُھ ِمْثلَھ د ِمْن َعاَدتھ َوِإْن َجاَز َأْن َیْطَرأ َعَلْیِھ َغْیره ، َفِإَذا َوَقَع ِمْن َشْخص َھْفَوة َلا ُیْعَھ
وَرة      ُیْنَسب ِإَلْیَھا َوُیَرّد َعَلى َمْن َنَسَبُھ ِإَلْیَھا ، َوَمْع ِرف ُص ا َیْع ْن َل ا ِممَّ ِذَرة َمْن َنَسَبُھ ِإَلْیَھ

َحالھ ، ِلَأنَّ َخَلاء اْلَقْصَواء َلْوَلا َخاِرق اْلَعاَدة َلَكاَن َما َظنَُّھ الصََّحاَبة َصِحیًحا َوَلْم ُیَعاِتبُھْم 
اَل  النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعَلى َذِلَك ِلُعْذِرِھْم ِفي َظّن َواز التََّصرُّف    : ھْم ، َق ِھ َج َوِفی

ا             ى الرَِّض ُدّل َعَل ا َی ُھ َم َبَق ِمْن اَن َس ِریح ِإَذا َك ھ الصَّ ِر ِإْذن َلَحِة ِبَغْی ِفي ِمْلك اْلَغْیر ِباْلَمْص
  .ِبَذِلَك ، ِلَأنَُّھْم َقاُلوا َحْل َحْل َفَزَجُروَھا ِبَغْیِر ِإْذن ، َوَلْم ُیَعاِتبُھْم َعَلْیِھ 

  )َحَبَسَھا َحاِبس اْلِفیل : ( َقْولھ 
ھ    ي ِرَواَیت ة   " َزاَد ِإْسَحاق ِف ْن َمكَّ ا         " َع ة َكَم ول َمكَّ ْن ُدُخ لَّ َع زَّ َوَج ھ َع َھا اللَّ َأْي َحَبَس

ا   ْن ُدُخولَھ ل َع َبَس اْلِفی ا ،   . َح ي َمَكانَھ ا ِف اَرة ِإَلْیَھ َتْأِتي اْلِإَش ُھوَرة َس ل َمْش ة اْلِفی َوِقصَّ
َناَسَبة ِذْكرَھا َأنَّ الصََّحاَبة َلْو َدَخُلوا َمكَّة َعَلى ِتْلَك الصُّوَرة َوَصدَُّھْم ُقَرْیش َعْن َذِلَك َوُم

ل              ول اْلِفی دَِّر ُدُخ ْو ُق ا َل َأْمَوال َكَم ب اْل دَِّماء َوَنْھ ْفك ال ى َس ي ِإَل ْد ُیْفِض َلَوَقَع َبْینھْم ِقَتال َق
َلام         َوَأْصَحابھ َمكَّة ، َلِكْن َس ي اْلِإْس َیْدُخُل ِف ُھ َس َعْیِن َأنَّ ي اْلَمْوِض اَلى ِف ھ َتَع َبَق ِفي ِعْلم اللَّ

ي           ة ِف اَن ِبَمكَّ ُدوَن ، َوَك ِلُموَن َوُیَجاِھ اس ُیْس َلابھْم َن ْن َأْص َتْخَرج ِم ْنُھْم ، َوُیْس ق ِم َخْل
نْ  َعِفیَن ِم ْن اْلُمْسَتْض وَن ِم ر ُمْؤِمُن ع َكِثی ة َجْم ْو  اْلُحَدْیِبَی َدان ، َفَل اء َواْلِوْل ال َوالنَِّس الرَِّج

ي       اَلى ِف ِھ َتَع اَر ِإَلْی ا َأَش َطَرَق الصََّحاَبة َمكَّة َلَما َأِمَن َأْن ُیَصاب َناس ِمْنُھْم ِبَغْیِر َعْمد َكَم
" َھِذِه اْلَكِلَمة َوِھَي  اْلآَیة ، َوَوَقَع َلْلُمَھلَّب ِاْسِتْبَعاد َجَواز) َوَلْوَلا ِرَجال ُمْؤِمُنوَن : ( َقْولھ 

ُھ       : َعَلى اللَّھ َتَعاَلى َفَقاَل " َحاِبس اْلِفیل  َب ِبَأنَّ لَّ ، َوُتُعقِّ زَّ َوَج ھ َع ر اللَّ اْلُمَراد َحَبَسَھا َأْم



ع  َیُجوز ِإْطَلاق َذِلَك ِفي َحّق اللَّھ َفُیَقال َحَبَسَھا اللَّھ َحاِبس اْلِفیل َوِإنََّما الَِّذي ُیْمِكن َأ ْن َیْمَن
ى        ّي َعَل َو َمْبِن ر ، َوُھ ن اْلُمِنی اَب ِاْب َتْسِمَیتھ ُسْبَحانھ َوَتَعاَلى َحاِبس اْلِفیل َوَنْحوه ، َكَذا َأَج

َمَحّل اْلَمْنع َما َلْم : َوَقْد َتَوسََّط اْلَغَزاِلّي َوَطاِئَفة َفَقاُلوا . الصَِّحیح ِمْن َأنَّ اْلَأْسَماء َتْوِقیِفیَّة 
وز   َیِرد َنّص ِبَما ُیْشَتْق ِمْنُھ ، َشْرط َأْن َلا َیُكون َذِلَك اِلاْسم اْلُمْشَتّق ُمْشِعًرا ِبَنْقٍص ، َفَیُج

ِمَیتھ   ) َوَمْن َتِق السَّیَِّئات َیْومِئٍذ َفَقْد َرِحْمتھ : ( َتْسِمَیتھ اْلَواِقي ِلَقْوِلِھ َتَعاَلى  وز َتْس َوَلا َیُج
  ) .َوالسََّماء َبَنْیَناَھا ِبَأْیٍد : ( ْولھ َتَعاَلى اْلِبَناء َوِإْن َوَرَد َق

َأنَّ             ة ، ِل ة اْلَخاصَّ ْت اْلِجَھ ة َوِإْن ِاْخَتَلَف ة اْلَعامَّ ْن اْلِجَھ ِبیھ ِم َواز التَّْش ة َج ِذِه اْلِقصَّ َوِفي َھ
ض ،   َأْصَحاب اْلِفیل َكاُنوا َعَلى َباِطل َمْحض َوَأْصَحاب َھِذِه النَّاَقة َكاُنوا َع ّق َمْح َلى َح

ل َفَواِضح ،    َلِكْن َجاَء التَّْشِبیھ ِمْن ِجَھة ِإَراَدة اللَّھ َمْنع اْلَحَرم ُمْطَلًقا ، َأمَّا ِمْن َأْھل اْلَباِط
 َوِفیِھ َضْرب اْلَمَثل َواْعِتَبار َمْن َبِقَي ِبَمْن. َوَأمَّا ِمْن َأْھل اْلَحّق َفِلْلَمْعَنى الَِّذي َتَقدََّم ِذْكره 

اِبيُّ  اَل اْلَخطَّ ى ، َق ي   : َمَض ال ِف ْرك اْلِقَت ة َت ِذِه اْلِقصَّ ي َھ ھ ِف ات اللَّ یم ُحُرَم ى َتْعِظ َمْعَن
َواْسَتَدلَّ َبْعضھْم ِبَھِذِه اْلِقصَّة . اْلَحَرم ، َواْلُجُنوح ِإَلى اْلُمَساَلَمة َواْلَكّف َعْن ِإَراَقة الدَِّماء 

  .َعَلاَمة اْلِإْذن التَّْیِسیر َوَعْكسھ ، َوِفیِھ َنَظر : ة ِلَمْن َقاَل ِمْن الصُّوِفیَّ
  )َوَالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه : ( َقْولھ 

ِھ     ھ َعَلْی لَّى اللَّ ِفیِھ َتْأِكید اْلَقْول ِباْلَیِمیِن َفَیُكون َأْدَعى ِإَلى اْلَقُبول ، َوَقْد ُحِفَظ َعْن النَِّبّي َص
  .ِمْن َثَماِنیَن َمْوِضًعا َقاَلُھ ِاْبن اْلَقیِّم ِفي اْلَھْدي  َوَسلََّم اْلَحِلف ِفي َأْكَثر

  )َلا َیْسَأُلوَنِني ُخطَّة : ( َقْولھ 
  ِبَضمِّ اْلَخاء اْلُمْعَجَمة َأْي َخْصَلة

  )ُیَعظُِّموَن ِفیَھا ُحُرَمات اللَّھ ( 
ن         ة ِاْب ي ِرَواَی َع ِف َرم ، َوَوَق ي اْلَح ال ِف َحاق  َأْي ِمْن َتْرك اْلِقَت َلة    " ِإْس ا ِص َأُلوَنِني ِفیَھ َیْس

ْھر     " الرَِّحم  َرم َوالشَّ ة اْلَح اِت ُحْرَم َوِھَي ِمْن ُجْمَلة ُحُرَمات اللَّھ ، َوِقیَل اْلُمَراد ِباْلُحُرَم
  .َوِفي الثَّاِلث َنَظر ِلَأنَُّھْم َلْو َعظَُّموا اْلِإْحَرام َما َصدُّوُه : َواْلِإْحَرام ، ُقْلت 

  )ِإلَّا َأْعَطْیتھْم ِإیَّاَھا : ( َقْولھ 
اَء         : َأْي َأَجْبتھْم ِإَلْیَھا ، َقاَل السَُّھْیِلّي  اَل ِإْن َش ُھ َق ِدیث َأنَّ ُرق اْلَح ْن ُط ْيء ِم ي َش َلْم َیَقع ِف

ِھ    اللَّھ َمَع َأنَُّھ َمْأُمور ِبَھا ِفي ُكّل َحاَلة ، َواْلَجَواب َأنَُّھ َكاَن َأْمًرا َواِجًبا َحْتًما اج ِفی َفَلا َیْحَت
اَل   ة        . ِإَلى اِلاْسِتْثَناء ، َكَذا َق ِذِه اْلِقصَّ ي َھ اَل ِف اَلى َق ُھ َتَع َب ِبَأنَّ ِجد   : ( َوُتُعقِّ ْدُخُلنَّ اْلَمْس َلَت

َوِإْرَشاًدا َمَع َتَحقُّق ُوُقوع َذِلَك َتْعِلیًما ) ِإْن َشاَء اللَّھ : ( َفَقاَل ) اْلَحَرام ِإْن َشاَء اللَّھ آِمِنیَن 
ُزول   ل ُن ة َقْب ْت اْلِقصَّ رَّاِوي َأْو َكاَن ْن ال َقَط ِم ِتْثَناء َس ى َأنَّ اِلاْس ل َعَل َأْوَلى َأْن ُیْحَم ، َفاْل
وَرة    ض السُّ اْلَأْمر ِبَذِلَك ، َوَلا ُیَعاِرضُھ َكْون اْلَكْھف َمكِّیَّة ِإْذ َلا َماِنع َأْن َیَتَأخَّر ُنُزول َبْع

.  
  )ُثمَّ َزَجَرَھا : ( َقْولھ 

  َأْي النَّاَقة
  )َفَوَثَبْت ( 

  .َأْي َقاَمْت 
  )َفَعَدَل َعْنُھْم : ( َقْولھ 

ْعد   ا   " ِفي ِرَواَیة ِاْبن َس َولَّى َراِجًع َحاق     " َف ن ِإْس ة ِاْب ي ِرَواَی وا    " َوِف اِس ِاْنِزُل اَل ِللنَّ . َفَق
  " .َنْنِزل َعَلْیِھ َقاُلوا َیا َرُسول اللَّھ َما ِباْلَواِدي ِمْن َماء 



  )َعَلى َثَمد : ( َقْولھ 
ھ    ل ، َوَقْول اء   : " ِبَفْتِح اْلُمَثلََّثة َواْلِمیم َأْي ُحَفْیَرة ِفیَھا َماء َمْثُمود َأْي َقِلی ل اْلَم د  " َقِلی َتْأِكی

اء   ِلَدْفِع َتَوھُّم َأْن ُیَراد ُلَغة َمْن َیُقول ِإنَّ الثََّمد اْلَماء اْلَكِثیر ، َوِقی ْن اْلَم َل الثََّمد َما َیْظَھر ِم
  .ِفي الشَِّتاء َوَیْذَھب ِفي الصَّْیف 

  )َیَتَبرَّضُھ النَّاس : ( َقْولھ 
ُكون         اْلَفْتِح َوالسُّ ْرض ِب ا ، َواْلَب ا َقِلیًل ذ َقِلیًل َو اْلَأْخ ِباْلُمَوحََّدِة َوالتَّْشِدید َوالضَّاد اْلُمْعَجَمة ُھ

َود      : ء ، َوَقاَل َصاِحب اْلَعْین اْلَیِسیر ِمْن اْلَعَطا و اْلَأْس َر َأُب اْلَكفَّْیِن ، َوَذَك اء ِب ُھَو َجْمع اْلَم
ھ  " ِفي ِرَواَیتھ َعْن ُعْرَوة  َوَسَبَقْت ُقَرْیش ِإَلى اْلَماء َفَنَزُلوا َعَلْیِھ ، َوَنَزَل النَِّبّي َصلَّى اللَّ

  .َفَذَكَر اْلِقصَّة " ید َوَلْیَس ِبَھا ِإلَّا ِبْئر َواِحَدة َعَلْیِھ َوَسلََّم اْلُحَدْیِبَیة ِفي َحّر َشِد
  )َفَلْم ُیْلِبثُھ : ( َقْولھ 

ِبَفْتِح اللَّام َوَكْسر اْلُمَوحََّدة الثَِّقیَلة : ِبَضمِّ َأوَّلھ َوُسُكون اللَّام ِمْن اْلِإْلَباث ، َوَقاَل ِاْبن التِّین 
  .ِقیم َأْي َلْم َیْتُرُكوُه َیْلَبث َأْي ُی

  )َوُشِكَي : ( َقْولھ 
  .ِبَضمِّ َأوَّلھ َعَلى اْلِبَناء ِلْلَمْجُھوِل 

  )َفاْنَتَزَع َسْھًما ِمْن ِكَناَنتھ : ( َقْولھ 
  .َأْي َأْخَرَج َسْھًما ِمْن َجْعَبتھ 

  )ُثمَّ َأَمَرُھْم : ( َقْولھ 
ْن ِرجَ     م َع ل اْلِعْل ُدب      ِفي ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق َعْن َبْعض َأْھ ن ُجْن ة ْب َلَم َأنَّ َناِجَی ْن َأْس ال ِم

الَِّذي َساَق اْلُبْدن ُھَو الَِّذي َنَزَل ِبالسَّْھِم ، َوَأْخَرَجُھ ِاْبن َسْعد ِمْن َطِریق َسَلَمة ْبن اْلَأْكَوع 
ل اْلِعلْ  " ، َوِفي ِرَواَیة َناِجَیة ْبن اْلَأْعَجم ، َقاَل ِاْبن ِإْسَحاق  َراء   َوَزَعَم َبْعض َأْھ ُھ اْلَب م َأنَّ

َأَنا الَِّذي َنَزْلت : " َوَرَوى اْلَواِقِدّي ِمْن َطِریق َخاِلد ْبن ُعَباَدَة اْلِغَفاِريِّ َقاَل " ْبن َعاِزب 
اِزي    " ِبالسَّْھِم  ي اْلَمَغ َیْأِتي ِف َوُیْمِكن اْلَجْمع ِبَأنَُّھْم َتَعاَوُنوا َعَلى َذِلَك ِباْلَحْفِر َوَغْیره ، َوَس

ى    " ْن َحِدیث اْلَبَراء ْبن َعاِزب ِفي ِقصَّة اْلُحَدْیِبَیة ِم َس َعَل لََّم َجَل َأنَُّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَس
اَل     مَّ َق ا ُث اَعة   : اْلِبْئر ُثمَّ َدَعا ِبِإَناٍء َفَمْضَمَض َوَدَعا اللَّھ ُثمَّ َصبَُّھ ِفیَھ ا َس ْم   . َدُعوَھ مَّ ِإنَُّھ ُث

ا  " َذِلَك  ِاْرَتَوْوا َبْعد ْن    . َوُیْمِكن اْلَجْمع ِبَأْن َیُكون اْلَأْمَراِن َمًعا َوَقَع ِدّي ِم ْد َرَوى اْلَواِق َوَق
ْوِلّي   ن َخ ق َأْوس ْب ا    " َطِری ُھ ِفیَھ مَّ َأْفَرَغ دَّْلو ُث ي ال َأ ِف لََّم َتَوضَّ ِھ َوَس ھ َعَلْی لَّى اللَّ ُھ َص َأنَّ

َأنَُّھ َصلَّى " َوَھَكَذا َذَكَر َأُبو اْلَأْسَود ِفي ِرَواَیتھ َعْن ُعْرَوة " ا َواْنَتَزَع السَّْھم َفَوَضَعُھ ِفیَھ
ا          اُه ِفیَھ ھ َفَأْلَق ْن ِكَناَنت ْھًما ِم َزَع َس ر َوَن ي اْلِبْئ اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َتَمْضَمَض ِفي َدْلو َوَصبَُّھ ِف

اَل  َوَھِذِه اْلِقصَّة َغْیر اْلِقصَّ" َوَدَعا َفَفاَرْت  ة اْلآِتَیة ِفي اْلَمَغاِزي َأْیًضا ِمْن َحِدیث َجاِبر َق
َأ     : "  َوة َفَتَوضَّ لََّم َرْك ِھ َوَس َعِطَش النَّاس ِباْلُحَدْیِبَیِة َوَبْین َیَدْي َرُسول اللَّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْی

اِبعھ   اَن     " ِمْنَھا َفَوَضَع َیده ِفیَھا ، َفَجَعَل اْلَماء َیُفور ِمْن َبْین َأَص َك َك َأنَّ َذِل ِدیث ، َوَك اْلَح
َوِفي َھَذا اْلَفْصل ُمْعِجَزات َظاِھَرة ، َوِفیِھ َبَرَكة ِسَلاحھ َوَما . َقْبل ِقصَّة اْلِبْئر َوَاللَّھ َأْعَلم 

ِذِه ، وَ       ر َھ َواِطن َغْی دَّة َم ي ِع اِبعھ ِف َیْأِتي  ُیْنَسب ِإَلْیِھ ، َوَقْد َوَقَع َنْبع اْلَماء ِمْن َبْین َأَص َس
اْلَحِدیث ، " َأنَُّھْم َأَصاَبُھْم َمَطر ِباْلُحَدْیِبَیِة " ِفي َأوَّل َغْزَوة اْلُحَدْیِبَیة َحِدیث َزْید ْبن َخاِلد 

  .َوَكَأنَّ َذِلَك َوَقَع َبْعد اْلِقصََّتْیِن اْلَمْذُكوَرَتْیِن َوَاللَّھ َأْعَلم 
  )َیِجیش : ( َقْولھ 

  ْسر اْلِجیم َوآِخره ُمْعَجَمة َأْي َیُفور ،ِبَفْتِح َأوَّلھ َوَك



  )ِبالرِّيِّ : ( َوَقْولھ 
  .ِبَكْسِر الرَّاء َوَیُجوز َفْتحَھا 

  )َصَدُروا َعْنُھ : ( َوَقْولھ 
ِفیر  " َزاَد ِاْبن َسْعد . َأْي َرَجُعوا ُرَواء َبْعد ِوْردھْم  َحتَّى ِاْغَتَرُفوا ِبآِنَیِتِھْم ُجُلوًسا َعَلى َش

  .َوَكَذا ِفي ِرَواَیة َأِبي اْلَأْسَود َعْن ُعْرَوة " ْئر اْلِب
  )َفَبْیَنَما ُھْم : ( َقْولھ 

  "َفَبْیَنا ُھْم " ِفي ِرَواَیة اْلُكْشِمیَھِنّي 
  )َكَذِلَك ِإْذ َجاَء ُبَدْیل ( 

  .ُھور ِباْلُمَوحََّدِة َوالتَّْصِغیر َأْي ِاْبن َوْرَقاء ِباْلَقاِف َواْلَمّد َصَحاِبّي َمْش
  )ِفي َنَفر ِمْن َقْومھ : ( َقْولھ 

ْن             َود َع ي اْلَأْس ة َأِب ي ِرَواَی ة ، َوِف ن ُأَمیَّ َراش ْب اِلم َوِخ ن َس رو ْب َسمَّى اْلَواِقِدّي ِمْنُھْم َعْم
  " .ِمْنُھْم َخاِرَجة ْبن ُكْرز َوَیِزید ْبن ُأَمیَّة " ُعْرَوة 
  )َوَكاُنوا َعْیَبة ُنْصح : ( َقْولھ 

ا ، َأْي   اْلَع اب ِلِحْفِظَھ ْیَبة ِبَفْتِح اْلُمْھَمَلة َوُسُكون التَّْحَتاِنیَّة َبْعدَھا ُمَوحََّدة َما ُتوَضع ِفیِھ الثَِّی
َأنَُّھْم َمْوِضع النُّْصح َلُھ َواْلَأَماَنة َعَلى ِسّره ، َوُنْصح ِبَضمِّ النُّون َوَحَكى ِاْبن التِّین َفْتحَھا 

  .صَّْدر الَِّذي ُھَو ُمْسَتْوَدع السِّّر ِباْلَعْیَبِة الَِّتي ِھَي ُمْسَتْوَدع الثَِّیاب َكَأنَُّھ َشبََّھ ال
  )ِمْن َأْھل ِتَھاَمة : ( َوَقْولھ 

ة          َي َمكَّ اة ِھ ِر اْلُمَثنَّ ة ِبَكْس ة َوِتَھاَم ل ِتَھاَم ة َأْھ ِلَبَیاِن اْلِجْنس ، ِلَأنَّ ُخَزاَعة َكاُنوا ِمْن ُجْمَل
ي            َوَما َحْول َحاق ِف ن ِإْس رِّیح َوَزاَد ِاْب ود ال ّر َوُرُك دَّة اْلَح َو ِش تََّھم َوُھ ْن ال لَھا ِم َھا ، َوَأْص
ا       " ِرَواَیتھ  ِركَھا َل ِلمَھا َوُمْش لََّم ُمْس ِھ َوَس ھ َعَلْی َوَكاَنْت ُخَزاَعة َعْیَبة َرُسول اللَّھ َصلَّى اللَّ

ِھ    " َوَقَع ِعْند اْلَواِقِدّي َو" ُیْخُفوَن َعَلْیِھ َشْیًئا َكاَن ِبَمكَّة  ھ َعَلْی لَّى اللَّ َأنَّ ُبَدْیًلا َقاَل ِللنَِّبيِّ َص
اَل    : َوَسلََّم  ك ، َفَق َلاح َمَع اٍل    : َلَقْد َغَزْوت َوَلا ِس ْئ ِلِقَت ْم َنِج ُھ      . َل اَل َل ر ، َفَق و َبْك َتَكلََّم َأُب َف
ِھ  " َأَنا َلا َأتَِّھم َوَلا َقْوِمي ا ه : ُبَدْیل  َوَكاَن اْلَأْصل ِفي ُمَواَلاة ُخَزاَعة ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَّھ َعَلْی

ي        َك ِف ى َذِل َتَمرُّوا َعَل ة َفاْس َع ُخَزاَع اَلُفوا َم اُنوا َتَح ة َك ي اْلَجاِھِلیَّ م ِف ي َھاِش لََّم َأنَّ َبِن َوَس
َلام   ِدیَن َوأَ  . اْلِإْس ض اْلُمَعاَھ اح َبْع َواز ِاْسِتْنَص ِھ َج ى   َوِفی َراِئن َعَل ْت اْلَق ة ِإَذا َدلَّ ل الذِّمَّ ْھ

ُنْصحھْم َوَشِھَدْت التَّْجِرَبة ِبِإیَثاِرِھْم َأْھل اْلِإْسَلام َعَلى َغْیرھْم َوَلْو َكاُنوا ِمْن َأْھل ِدینھْم ، 
َك   َوُیْسَتَفاد ِمْنُھ َجَواز ِاْسِتْنَصاح َبْعض ُمُلوك اْلَعُدّو ِاْسِتْظَھاًرا َعَلى َغْیرھْم ، َوَلا ُیَعّد َذِل

ْم          ْوَكة َجْمعھ ل َش ِتْخَدامھْم َوَتْقِلی ل ِاْس ْن َقِبی ْل ِم ھ َب ِمْن ُمَواَلاة اْلُكفَّار َوَلا ُمَوادَّة َأْعَداء اللَّ
  .َوِإْنَكاء َبْعضھْم ِبَبْعٍض ، َوَلا َیْلَزم ِمْن َذِلَك َجَواز اِلاْسِتَعاَنة ِباْلُمْشِرِكیَن َعَلى اْلِإْطَلاق 

  )ِإنِّي َتَرْكت َكْعب ْبن ُلَؤّي َوَعاِمر ْبن ُلَؤّي : َفَقاَل : ( َقْولھ 
ا     ابھْم ِإَلْیِھَم ع َأْنَس ِإنََّما ِاْقَتَصَر َعَلى ِذْكر َھَذْیِن ِلَكْوِن ُقَرْیش الَِّذیَن َكاُنوا ِبَمكَّة َأْجَمع َتْرِج

د ،         ، َوَبِقَي ِمْن ُقَرْیش َبُنو َساَمة ْبن ُلَؤّي َوَبُن ْنُھْم َأَح ة ِم ْن ِبَمكَّ ْم َیُك َؤّي َوَل ن ُل ْوف ْب و َع
ن   . َوَكَذِلَك ُقَرْیش الظََّواِھر الَِّذیَن ِمْنُھْم َبُنو َتْیم ْبن َغاِلب َوُمَحاِرب ْبن ِفْھر  ام ْب َقاَل ِھَش

كَّ           : اْلَكْلِبّي  ا َش ِریَحاِن َل ا الصَّ َؤّي ُھَم ن ُل ب ْب َؤّي َوَكْع ن ُل اِمر ْب و َع اِف    َبُن ا ، ِبِخَل ِفیِھَم
َقاَل َوُھْم ُقَرْیش اْلِبَطاح ، َأْي ِبِخَلاِف ُقَرْیش الظََّواِھر . َساَمة َوَعْوف َأْي َفِفیِھَما اْلَخَلف 

یح    .  ي اْلَمِل ة َأِب اِبیش    " َوَقْد َوَقَع ِفي ِرَواَی ك اْلَأَح وا َل مَّ     " َوَجَمُع َدة ُث ة َوُمَوحَّ اٍء ُمْھَمَل ِبَح
  .َجَمة َوُھَو َمْأُخوذ ِمْن التََّحبُّش َوُھَو التََّجمُّع ِشین ُمْع



  )َنَزُلوا َأْعَداد ِمَیاه اْلُحَدْیِبَیة : ( َقْولھ 
ّي اْلَأْعَداد ِباْلَفْتِح َجْمع ِعّد ِباْلَكْسِر َوالتَّْشِدید َوُھَو اْلَماء الَِّذي َلا ِاْنِقَطاع َلُھ ، َوَغَفَل الدَّاُوِد

َو َم اَل ُھ َرة َوَأنَّ   َفَق اه َكِثی ِة ِمَی اَن ِباْلُحَدْیِبَی ُھ َك ِعر ِبَأنَّ َذا ُیْش َدْیل َھ ْول ُب ة ، َوَق ع ِبَمكَّ ْوِض
ْذُكور   ُقَرْیًشا َسَبُقوا ِإَلى النُُّزول َعَلْیَھا َفِلَھَذا َعِطَش اْلُمْسِلُموَن َحْیُث َنَزُلوا َعَلى الثََّمد اْلَم

.  
  )ذ اْلَمَطاِفیل َوَمَعُھْم اْلُعو: ( َقْولھ 

َبن ،           ة َذات اللَّ َي النَّاَق ذ َوِھ ع َعاِئ ة َجْم دَھا ُمْعَجَم َواو َبْع ُكون اْل اْلُعوذ ِبَضمِّ اْلُمْھَمَلة َوُس
ْن          ان ِم َذَواِت اْلَأْلَب ْم ِب وا َمَعُھ ْم َخَرُج د َأنَُّھ ا ، ُیِری َواْلَمَطاِفیل اْلُأمََّھات اللَّاِتي َمَعَھا َأْطَفالَھ

نَّ     اْلِإِب اء َمَعُھ ْن النَِّس َذِلَك َع ى ِب وُه ، َأْو َكنَّ ى َیْمَنُع وا َحتَّ ا َیْرِجُع ا َوَل َزوَُّدوا ِبَأْلَباِنَھ ل ِلَیَت
وَن    ام َوِلَیُك ول اْلَمَق ِإَراَدِة ُط ادھْم ِل اِئِھْم َوَأْوَل ْنُھْم ِبِنَس وا ِم ْم َخَرُج َراد َأنَُّھ ال ، َواْلُم اْلَأْطَف

اِرس       َأْدَعى ِإَلى َعَد ن َف اَل ِاْب َأَعّم ، َق ى اْل ل ِإَراَدة اْلَمْعَن ى ِإَذا   . م اْلِفَرار ، َوَیْحَتِم ّل ُأْنَث ُك
دَھا             وذ َوَل ا َتُع َذِلَك ِلَأنََّھ مَِّیْت ِب ا ُس وذ َكَأنََّھ ع ُع ذ َواْلَجْم ام َعاِئ ْبَعة َأیَّ َوَضَعْت َفِھَي ِإَلى َس

ا    : َھْیِلّي َوَتْلَزم الشُّْغل ِبِھ ، َوَقاَل السُّ ا ِلَأنََّھ وذ ِبَھ ُسمَِّیْت ِبَذِلَك َوِإْن َكاَن اْلَوَلد ُھَو الَِّذي َیُع
ا    ا ِفیَھ َع  . َتْعِطف َعَلْیِھ ِبالشََّفَقِة َواْلُحُنّو ، َكَما َقاُلوا ِتَجاَرة َراِبَحة َوِإْن َكاَنْت َمْرُبوًح َوَوَق

  " .یل َوالنَِّساء َوالصِّْبَیان ِمْنُھْم اْلُعوذ اْلَمَطاِف" ِعْند ِاْبن َسْعد 
  )َنِھَكْتُھْم : ( َقْولھ 

ا    وَّتھْم َوِإمَّ َعَفْت ُق ا َأْض َعَفْتُھْم ، ِإمَّ ى َأْض یِھْم َحتَّ ْت ِف اء ، َأْي َأْبَلَغ ر اْلَھ ھ َوَكْس ْتِح َأوَّل ِبَف
  .َأْضَعَفْت َأْمَوالھْم 

  )َماَدْدتھْم : ( َقْولھ 
  .نھْم ُمدَّة ُیْتَرك اْلَحْرب َبْینَنا َوَبْینھْم ِفیَھا َأْي َجَعْلت َبْیِني َوَبْی

  )َوُیَخلُّوا َبْیِني َوَبْین النَّاس : ( َقْولھ 
  .َأْي ِمْن ُكفَّار اْلَعَرب َوَغْیرھْم 

  )َفِإْن َأْظَھر َفِإْن َشاُءوا : ( َقْولھ 
رھْم عَ   َر َغْی ا      ُھَو َشْرط َبْعد الشَّْرط َوالتَّْقِدیر َفِإْن َظَھ ر َأَن ة ، َوِإْن َأْظَھ اُھْم اْلَمُئوَن يَّ َكَف َل

وا ، َأْي              ْد َجمُُّع ا َوَق ْلح ِإلَّ دَّة الصُّ ا َتْنَقِضي ُم ا َفَل اُعوِني َوِإلَّ اُءوا َأَط ِإْن َش رھْم َف َعَلى َغْی
ُووا   ن     َوَو. ِاْسَتَراُحوا ، َوُھَو ِبَفْتِح اْلِجیم َوَتْشِدید اْلِمیم اْلَمْضُموَمة َأْي َق ة ِاْب ي ِرَواَی َع ِف َق

َوِإنََّما َردََّد اْلَأْمر َمَع َأنَُّھ َجاِزم ِبَأنَّ اللَّھ َتَعاَلى " َوِإْن َلْم َیْفَعُلوا َقاَتُلوا َوِبِھْم ُقوَّة " ِإْسَحاق 
َع الْ    زُّل َم ق التََّن ْرض   َسَیْنُصُرُه َوُیْظِھرُه ِلَوْعِد اللَّھ َتَعاَلى َلُھ ِبَذِلَك ، َعَلى َطِری م َوَف َخْص

وِر         ِریح ِبُظُھ َو التَّْص َأوَّل َوُھ م اْل َذَف اْلِقْس ة َح اْلَأْمر َعَلى َما َزَعَم اْلَخْصم ، َوِلَھِذِه النُّْكَت
اَن   " َغْیره َعَلْیِھ ، َلِكْن َوَقَع التَّْصِریح ِبِھ ِفي ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق َوَلْفظھ  اُبوِني َك َفِإْن َأَص

ِريِّ    " وا الَِّذي َأَراُد ْن الزُّْھ ر َع َذِلَك      " َوِلاْبِن َعاِئذ ِمْن َوْجھ آَخ يَّ َف اس َعَل َر النَّ ِإْن َظَھ َف
  .َفالظَّاِھر َأنَّ اْلَحْذف َوَقَع ِمْن َبْعض الرَُّواة َتَأدًُّبا " الَِّذي َیْبَتُغوَن 

  )َحتَّى َتْنَفِرد َساِلَفِتي : ( َقْولھ 
َوَكْسر اللَّام َبْعدَھا َفاء َصْفَحة اْلُعُنق ، َوَكنَّى ِبَذِلَك َعْن اْلَقْتل ِلَأنَّ اْلَقِتیل  السَّاِلَفة ِباْلُمْھَمَلِة

ي        : َوَقاَل الدَّاُوِدّي . َتْنَفِرد ُمَقدَِّمة ُعُنقھ  ِرًدا ِف ى ُمْنَف وت َوَأْبَق ى َأُم ْوت َأْي َحتَّ َراد اْلَم اْلُم
ِري   ون َأَرا. َقْب ل َأْن َیُك اَتَلتھْم   َوَیْحَتِم ي ُمَق ده ِف ِرد َوْح ى َیْنَف ل َحتَّ ُھ ُیَقاِت ن . َد َأنَّ اَل ِاْب َوَق
ِھ   : اْلُمِنیر  وَّة ِبَاللَّ َلَعلَُّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َنبََّھ ِباْلَأْدَنى َعَلى اْلَأْعَلى ، َأْي ِإنَّ ِلي ِمْن اْلُق



ا َیْقَتِضي َأْن ُأَقاتِ     ِھ َم َع           َواْلَحْول ِب ھ َم ْن ِدین ل َع ا ُأَقاِت َف َل َرْدت ، َفَكْی ْو ِاْنَف ھ َل ْن ِدین ل َع
  .ُوُجود اْلُمْسِلِمیَن َوَكْثَرتھْم َوَنَفاذ َبَصاِئرھْم ِفي َنْصر ِدین اللَّھ َتَعاَلى 

  )َوَلُیْنِفَذنَّ : ( َقْولھ 
  ِبَضمِّ َأوَّلھ َوَكْسر اْلَفاء َأْي َلُیْمِضَینَّ

  )اللَّھ َأْمره ( 
ِللتَّْنِبیِھ َعَلى َأنَُّھ َلْم ُیوِردُه  -َبْعد َذِلَك التََّردُّد  -َوَحُسَن اْلِإْتَیان ِبَھَذا اْلَجْزم . ِفي َنْصر ِدینھ 

ْن         . ِإلَّا َعَلى َسِبیل اْلَفْرض  ى َم اء َعَل رَِّحم ، َواْلِإْبَق َلة ال ى ِص ْدب ِإَل ل النَّ َوِفي َھَذا اْلَفْص
، َوَبْذل النَِّصیَحة ِلْلَقَراَبِة ، َوَما َكاَن َعَلْیِھ النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِمْن  َكاَن ِمْن َأْھلَھا

  .اْلُقوَّة َوالثََّبات ِفي َتْنِفیذ ُحْكم اللَّھ َوَتْبِلیغ َأْمره 
  )َفَقاَل ُبَدْیل َسُأَبلُِّغُھْم َما َتُقول : ( َقْولھ 

  .َأْي َفَأِذَن َلُھ 
  )َفَقاَل ُسَفَھاُؤُھْم : ( لھ َقْو

  .َسمَّى اْلَواِقِدّي ِمْنُھْم ِعْكِرَمة ْبن َأِبي َجْھل َواْلَحَكم ْبن َأِبي اْلَعاِص 
  )َفَحدََّثُھْم ِبَما َقاَل : ( َقْولھ 

َدْیل  " َزاَد ِاْبن ِإْسَحاق ِفي ِرَواَیتھ  د    : َفَقاَل َلُھْم ُب ى ُمَحمَّ وَن َعَل ْم َتْعَجُل ْأِت     ِإنَُّك ْم َی ُھ َل ، ِإنَّ
ًرا   اتََّھُموُه  . ِلِقَتاٍل ، ِإنََّما َجاَء ُمْعَتِم ى         -َف ھ ِإَل وَن َمْیل اُنوا َیْعِرُف َأنَُّھْم َك َدْیًلا ، ِل وا ُب َأْي ِاتََّھُم

  " .َنا َعْنَوة َفَقاُلوا ِإْن َكاَن َكَما َتُقول َفَلا َیْدُخلَھا َعَلْی -النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم 
  )َفَقاَم ُعْرَوة : ( َقْولھ 

ل  " ِفي ِرَواَیة َأِبي اْلَأْسَود َعْن ُعْرَوة ِعْند اْلَحاِكم ِفي  ي   " اْلِإْكِلی يِّ ِف دََّلاِئل  " َواْلَبْیَھِق " ال
ر         ھ آَخ ْن َوْج ا ِم َحاق َأْیًض ن ِإْس َك ِاْب َر َذِل ھ عَ     " َوَذَك لَّى اللَّ َزَل َص ا َن اُلوا َلمَّ لََّم  َق ِھ َوَس َلْی

ًرا       ِدَم ُمْعَتِم ا َق ُھ ِإنََّم ْم ِبَأنَّ َرْیش ُیْعِلمُھ ،  ِباْلُحَدْیِبَیِة َأَحبَّ َأْن َیْبَعث َرُجًلا ِمْن َأْصَحابھ ِإَلى ُق
م  َوَأمَ . َفَدَعا ُعَمر َفاْعَتَذَر ِبَأنَُّھ َلا َعِشیَرة َلُھ ِبَمكَّة ، َفَدَعا ُعْثَمان َفَأْرَسَلُھ ِبَذِلَك  َرُه َأْن ُیْعِل

ِعید   َمْن ِبَمكَّة ِمْن اْلُمْؤِمِنیَن ِبَأنَّ اْلَفَرج َقِریب ، َفَأْعَلمُھْم ُعْثَمان ِبَذِلَك ، َفَحَمَلُھ َأَبان ْبن َس
ة    -ْبن اْلَعاِص َعَلى َفَرسھ   َذَكَر اْلِقصَّ ِلُموَن    -َف اَل اْلُمْس ى     : َفَق َص ِإَل ان ، َخَل ا ِلُعْثَم َھِنیًئ

لََّم      اْلَب ِھ َوَس ھ َعَلْی لَّى اللَّ ّي َص وف     : ْیت َفَطاَف ِبِھ ُدونَنا ، َفَقاَل النَِّب ا َیُط ِھ َأْن َل ي ِب ِإنَّ َظنِّ
ة   " ُثمَّ َجاَء ُعْرَوة ْبن َمْسُعود : َقاَل . َفَكاَن َكَذِلَك . َحتَّى َنُطوف َمًعا  َذَكَر اْلِقصَّ ي  . َف َوِف

َحاق َأنَّ مَ  ن ِإْس ة ِاْب ي     ِرَواَی َة ِف ن ُعْقَب ى ْب ا ُموَس َك ، َوَذَكَرَھ ل َذِل اَن َقْب ْرَوة َك يء ُع ِج
رو   اْلَمَغاِزي َعْن الزُّْھِريِّ ، َوَكَذا َأُبو اْلَأْسَود َعْن ُعْرَوة َقْبل ِقصَّة َمِجيء ُسَھْیل ْبن َعْم

  .، َفَاللَّھ َأْعَلم 
  )َفَقاَم ُعْرَوة ْبن َمْسُعود : ( َقْولھ 

َعتِّب ِبَضمِّ َأوَّلھ َوَفْتح اْلُمْھَمَلة َوَتْشِدید اْلُمَثنَّاة اْلَمْكُسوَرة َبْعدَھا ُمَوحََّدة الثََّقِفّي ، َأْي ِاْبن ُم
َأوَّل    َواب اْل َوَوَقَع ِفي ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق ِعْند َأْحَمد ُعْرَوة ْبن َعْمرو ْبن َمْسُعود ، َوالصَّ

  .َرة َوُھَو الَِّذي َوَقَع ِفي السِّی
  )َبَلى : َأَلْسُتْم ِباْلَوَلِد َوَأَلْسُت ِباْلَواِلِد ؟ َقاُلوا : ( َقْولھ 

اْلَعْكِس     ِرِه ِب َأِبي َذّر ، َوِلَغْی َذا ِل ِد   " َك ُت ِباْلَوَل ِد َوَأَلْس ُتْم ِباْلَواِل َو  " َأَلْس َواب َوُھ َو الصَّ َوُھ
َحاق َوَغیْ   ن ِإْس ِريِّ َأنَّ ُأّم      الَِّذي ِفي ِرَواَیة َأْحَمد َواْب ْن الزُّْھ َحاق َع ن ِإْس ا ، َوَزاَد ِاْب رھَم

ِد   : " ُعْرَوة ِھَي ُسَبْیَعة ِبْنت َعْبد َشْمس ْبن َعْبد َمَناٍف ، َفَأَراَد ِبَقْوِلِھ  ُتْم ِباْلَواِل ْم  " َأَلْس َأنَُّك



َرى َبعْ  . َحّي َقْد َوَلُدوِني ِفي اْلُجْمَلة ِلَكْوِن ُأمِّي ِمْنُكْم  ي      َوَج َع ِف ا َوَق ى َم رَّاح َعَل ض الشُّ
َفَقة َوالنُّْصح     " َأَلْسُتْم ِباْلَوَلِد : " َأَراَد ِبَقْوِلِھ : ِرَواَیة َأِبي َذّر َفَقاَل  ي الشَّ ِدي ِف َأْي َأْنُتْم ِعْن
  . َوَلَعلَُّھ َكاَن ُیَخاِطب ِبَذِلَك َقْوًما ُھَو َأَسّن ِمْنُھْم: ِبَمْنِزَلِة اْلَوَلد ، َقاَل 

  )ِاْسَتْنَفْرت َأْھل ُعَكاظ : ( َقْولھ 
  .ِبَضمِّ اْلُمْھَمَلة َوَتْخِفیف اْلَكاف َوآِخره ُمْعَجَمة َأْي َدَعْوتھْم ِإَلى َنْصرُكْم 

  )َفَلمَّا َبلَُّحوا : ( َقْولھ 
ْن    ِباْلُمَوحََّدِة َوَتْشِدید اللَّام اْلَمْفُتوَحَتْیِن ُثمَّ ُمْھَمَلة َمْضُموَمة َأْي ِا ع ِم َبلُّح التََّمنُّ ْمَتَنُعوا ، َوالتَّ

ا   " اْلِإَجاَبة ، َوَبلََّح اْلَغِریم ِإَذا ِاْمَتَنَع ِمْن َأَداء َما َعَلْیِھ َزاَد ِاْبن ِإْسَحاق  َدْقت ، َم َفَقاُلوا َص
  " .َأْنَت ِعْندَنا ِبُمتََّھٍم 

  )َقْد َعَرَض َعَلْیُكْم : ( َقْولھ 
  " .َلُكْم " ِمیَھِنّي ِفي ِرَواَیة اْلُكْش

  )ُخطَّة ُرْشد ( 
ا   ِبَضمِّ اْلَخاء اْلُمْعَجَمة َوَتْشِدید اْلُمْھَمَلة ، َوالرُّْشد ِبَضمِّ الرَّاء َوُسُكون اْلُمْعَجَمة َوِبَفْتِحِھَم

َبب تَ  ھ َأنَّ َس ي ِرَواَیت َحاق ِف ن ِإْس یََّن ِاْب اف ، َوَب َلاح َوِإْنَص ر َوَص َلة َخْی ِدیم ، َأْي َخْص ْق
د          ْن ِعْن يء ِم ْن َیِج ى َم ف َعَل ْم اْلَعِنی ْن َرّدھ ا َرآُه ِم َرْیش َم د ُق ام ِعْن َذا اْلَكَل ْرَوة ِلَھ ُع

  .اْلُمْسِلِمیَن 
  )َوَدُعوِني آِتِھ : ( َقْولھ 

  ِباْلَمدِّ ، َوُھَو َمْجُزوم َعَلى َجَواب اْلَأْمر َوَأْصلھ َأْئِتِھ َأْي َأِجيء ِإَلْیِھ
  )ِاْئِتِھ َقاُلوا ( 

  .ِبَأِلِف َوْصل َبْعدَھا َھْمَزة َساِكَنة ُثمَّ ُمَثنَّاة َمْكُسوَرة ُثمَّ َھاء َساِكَنة َوَیُجوز َكْسرَھا 
  )َنْحًوا ِمْن َقْولھ ِلُبَدْیٍل : ( َقْولھ 

  " .َوَأْخَبَرُه َأنَُّھ َلْم َیْأِت ُیِرید َحْرًبا " َزاَد ِاْبن ِإْسَحاق 
  )ُعْرَوة ِعْند َذِلَك  َفَقاَل: ( َقْولھ 

  .َلُأَقاِتَلنُھْم : َأْي ِعْند َقْولھ 
  )ِاْجَتاَح : ( َقْولھ 

ُأْخَرى   : " ِبِجیٍم ُثمَّ ُمْھَمَلة َأْي َأْھَلَك َأْصلھ ِباْلُكلِّیَِّة ، َوَحَذَف اْلَجَزاء ِمْن َقْولھ  ْن اْل َوِإْن َتُك
ِھ َوَسلََّم ، َواْلَمْعَنى َوِإْن َتُكْن اْلَغَلَبة ِلُقَرْیٍش َلا آَمنُھْم َعَلْیك َتَأدًُّبا َمَع النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْی" 

  .َمَثًلا 
  )َفِإنِّي َوَاللَّھ َلا َأَرى ُوُجوًھا ِإَلْخ : ( َوَقْولھ 

ْیئَ         ْین َش َأْمر َب ْرَوة َردََّد اْل ل َأنَّ ُع ُذوف ، َواْلَحاِص ْدر اْلَمْح َذا اْلَق ِل ِلَھ ر  َكالتَّْعِلی ْیِن َغْی
ْن       ّل ِم ْن ُك َب ، َلِك َحابھ ِإْن ُغِل ُمْسَتْحَسَنْیِن َعاَدة َوُھَو َھَلاك َقْومھ ِإْن َغَلَب ، َوَذَھاب َأْص

َنَیْیِن   : ( اْلَأْمَرْیِن ُمْسَتْحَسن َشْرًعا َكَما َقاَل َتَعاَلى  َدى اْلُحْس ) ُقْل َھْل َتَربَُّصوَن ِبَنا ِإلَّا ِإْح
.  

  )ْشَواًبا َأ: ( َقْولھ 
َأِبي         َع ِل اِرق ، َوَوَق اِحب اْلَمَش َر َص ا ِاْقَتَص َأْكَثِر َوَعَلْیَھ ِبَتْقِدیِم اْلُمْعَجَمة َعَلى اْلَواو َكَذا ِلْل

ِمیَھِنّي  ْن اْلُكْش اًبا " َذّر َع تَّى ،    " َأْوَش َواع َش ْن َأْن اط ِم َواب اْلَأْخَل َواو ، َواْلَأْش ِدیِم اْل ِبَتْق
  .ش اْلَأْخَلاط ِمْن السََّفَلة ، َفاْلَأْوَباش َأَخّص ِمْن اْلَأْشَواب َواْلَأْوَبا



  )َخِلیًقا : ( َقْولھ 
َذِلَك          ع َوِل ِد َواْلَجْم ق ِلْلَواِح ال َخِلی ى ، َوُیَق ا َوَمْعًن ا َوْزًن ِباْلَخاِء اْلُمْعَجَمة َواْلَقاف َأْي َحِقیًق

  .َوَقَع ِصَفة ِلَأْشَواٍب 
  )ُعوك َوَیَد: ( َقْولھ 

مَّْیتھ         ْن َس د َم ِريِّ ِعْن ْن الزُّْھ یح َع ي اْلَمِل َأنَّ  " ِبَفْتِح الدَّال َأْي َیْتُرُكوك ، ِفي ِرَواَیة َأِب َوَك
َوِفیِھ َأنَّ " ِبِھْم َلْو َقْد َلِقیت ُقَرْیًشا َقْد َأْسَلُموك َفُتْؤَخذ َأِسیًرا َفَأّي َشْيء َأَشّد َعَلْیك ِمْن َھَذا 

اَدة   ة     اْلَع ْن َقِبیَل اَن ِم ْن َك اِف َم َرار ِبِخَل ا اْلِف ْؤَمن َعَلْیَھ ا ُی ة َل وش اْلُمَجمََّع َرْت َأنَّ اْلُجُی َج
اَدة       ي اْلَع َرار ِف ْأَنُفوَن اْلِف ِإنَُّھْم َی َدة َف ْن     . َواِح م ِم َلام َأْعَظ َودَّة اْلِإْس ْرَوة َأنَّ َم ا َدَرى ُع َوَم

ِھ    َمَودَّة اْلَقَراَبة ، َوَقْد َظَھ ھ َعَلْی لَّى اللَّ َر َلُھ َذِلَك ِمْن ُمَباَلَغة اْلُمْسِلِمیَن ِفي َتْعِظیم النَِّبّي َص
  .َوَسلََّم َكَما َسَیْأِتي 

  )َفَقاَل َلُھ َأُبو َبْكر الصِّدِّیق : ( َقْولھ 
ْیِھ َوَسلََّم َقاِعد َفَقاَل َوَأُبو َبْكر الصِّدِّیق َخْلف َرُسول اللَّھ َصلَّى اللَّھ َعَل" َزاَد ِاْبن ِإْسَحاق 

. "  
  )ِاْمَصْص ِبَبْظِر اللَّاِتي : ( َقْولھ 

َأْي " َطاِغَیتھ الَِّتي َیْعُبد  -َأْي اللَّاِتي  -َوِھَي " َزاَد ِاْبن َعاِئذ ِمْن َوْجھ آَخر َعْن الزُّْھِريِّ 
َأْمر ،      َوَقْولھ ُاْمُصْص ِبَأِلِف َوْصل َوُمْھَمَلَتْیِن. َطاِغَیة ُعْرَوة  یَغِة اْل ة ِبِص ُأوَلى َمْفُتوَح اْل

ْتِح         ر ِبَف ا ، َواْلَبْظ ُأوَلى َوَخطََّأَھ اد اْل ّم الصَّ ّي َض ة اْلَقاِبِس ْن ِرَواَی ین َع ن التِّ ى ِاْب َوَحَك
اِتي اِ      ْرَأة ، َوَاللَّ ْرج اْلَم ي َف ان ِف د   اْلُمَوحََّدة َوُسُكون اْلُمْعَجَمة ِقْطَعة َتْبَقى َبْعد اْلِخَت م َأَح ْس

اْلَأْصَنام الَِّتي َكاَنْت ُقَرْیش َوَثِقیف َیْعُبُدوَنَھا ، َوَكاَنْت َعاَدة اْلَعَرب الشَّْتم ِبَذِلَك َلِكْن ِبَلْفِظ 
ى    ُھ َعَل ھ ، َوَحَمَل  اْلُأّم َفَأَراَد َأُبو َبْكر اْلُمَباَلَغة ِفي َسّب ُعْرَوة ِبِإَقاَمِة َمْن َكاَن َیْعُبد َمَقام ُأّم

ْن     ع ِم ا ُیْسَتْبَش َذِلَك َما َأْغَضَبُھ ِبِھ ِمْن ِنْسَبة اْلُمْسِلِمیَن ِإَلى اْلِفَرار ، َوِفیِھ َجَواز النُّْطق ِبَم
ِفي َقْول َأِبي َبْكر : َوَقاَل ِاْبن اْلُمِنیر . اْلَأْلَفاظ ِلِإَراَدِة َزْجر َمْن َبَدا ِمْنُھ َما َیْسَتِحّق ِبِھ َذِلَك 

ھ    َتْخِسیس ِل اَلى اللَّ ھ ، َتَع ْلَعُدوِّ َوَتْكِذیبھْم َوَتْعِریض ِبِإْلَزاِمِھْم ِمْن َقْولھْم ِإنَّ اللَّاِتي ِبْنت اللَّ
  .َعْن َذِلَك ُعُلوا َكِبیًرا ، ِبَأنََّھا َلْو َكاَنْت ِبْنًتا َلَكاَن َلَھا َما َیُكون ِلْلِإَناِث 

  )َأَنْحُن َنِفّر : ( َقْولھ 
  .م ِإْنَكار ِاْسِتْفَھا
  )َمْن َذا ؟ َقاُلوا َأُبو َبْكر : ( َقْولھ 

  " .َھَذا ِاْبن َأِبي ُقَحاَفة : َمْن َھَذا َیا ُمَحمَّد ؟ َقاَل : َفَقاَل " ِفي ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق 
  )َأَما : ( َقْولھ 

اَدة    َیُدّل" َوَالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه : " ُھَو َحْرف ِاْسِتْفَتاح ، َوَقْولھ  اَن َع َعَلى َأنَّ اْلَقَسم ِبَذِلَك َك
  .ِلْلَعَرِب 

  )َلْوَلا َید : ( َقْولھ 
  َأْي ِنْعَمة ،

  )َلْم َأْجِزك ِبَھا : ( َوَقْولھ 
َأْي َجاَزاُه ِبَعَدِم ِإَجاَبتھ َعْن َشْتمھ " َوَلِكنَّ َھِذِه ِبَھا " َأْي َلْم ُأَكاِفئك ِبَھا ، َزاَد ِاْبن ِإْسَحاق 

ِدِه الَِّتي َكاَن َأْحَسَن ِإَلْیِھ ِبَھا ، َوَبیََّن َعْبد اْلَعِزیز اْلِإَماِمّي َعْن الزُّْھِريِّ ِفي َھَذا اْلَحِدیث ِبَی



ي             ن ، َوِف ْوٍن َحَس ا ِبَع ر ِفیَھ و َبْك ُھ َأُب ٍة َفَأَعاَن َل ِبِدَی اَن َتَحمَّ ْرَوة َك َأنَّ اْلَید اْلَمْذُكوَرة َأنَّ ُع
  .اِقِدّي َعْشر َقَلاِئص ِرَواَیة اْلَو

  )َقاِئم َعَلى َرْأس النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبالسَّْیِف : ( َقْولھ 
ِفیِھ َجَواز اْلِقَیام َعَلى َرْأس اْلَأِمیر ِبالسَّْیِف ِبَقْصِد اْلِحَراَسة َوَنْحوَھا ِمْن َتْرِھیب اْلَعُدّو ، 

نْ  ي َع ُھ النَّْھ ا ُیَعاِرض ھ    َوَل ى َوْج اَن َعَل ا ِإَذا َك ھ َم َأنَّ َمَحّل اِلس ِل ى َرْأس اْلَج ام َعَل اْلِقَی
  .اْلَعَظَمة َواْلِكْبر 

  )َفُكلََّما َتَكلََّم : ( َقْولھ 
"  َوِفي ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق" َفُكلََّما َكلََّمُھ َأَخَذ ِبِلْحَیِتِھ " ِفي ِرَواَیة السََّرْخِسّي َواْلُكْشِمیَھِنّي 

  " .َفَجَعَل َیَتَناَول ِلْحَیة النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوُھَو ُیَكلِّمُھ 
  )َواْلُمِغیَرة ْبن ُشْعَبة َقاِئم : ( َقْولھ 

ُھ    َود َعْن ن     " ِفي َمَغاِزي ُعْرَوة ْبن الزَُّبْیر ِرَواَیة َأِبي اْلَأْس ْرَوة ْب ا َرَأى ُع َرة َلمَّ َأنَّ اْلُمِغی
  " .َمْسُعود ُمْقِبًلا َلِبَس َلْأَمتھ َوَجَعَل َعَلى َرْأسھ اْلِمْغَفر ِلَیْسَتْخِفَي ِمْن ُعْرَوة َعّمھ 

  )ِبَنْعِل السَّْیف : ( َقْولھ 
  .ُھَو َما َیُكون َأْسَفل اْلِقَراب ِمْن ِفضَّة َأْو َغْیرَھا 

  )َأخِّْر : ( َقْولھ 
ْأِخیر ، َزاَد ْن التَّ ر ِم ل َأْم ھ  ِفْع ي ِرَواَیت َحاق ِف ن ِإْس ك " ِاْب ل ِإَلْی ا َتِص ل َأْن َل َوَزاَد " َقْب

َحاق     " َفِإنَُّھ َلا َیْنَبِغي ِلُمْشِرٍك َأْن َیَمّسُھ " ُعْرَوة ْبن الزَُّبْیر  ن ِإْس ة ِاْب ي ِرَواَی ول  " َوِف َفَیُق
ك  : ُعْرَوة  َرب   " َوْیحك َما َأَفّظك َوَأْغَلَظ اَدة اْلَع ْت َع ْن      َوَكاَن ة َم ل ِلْحَی اَول الرَُّج َأْن َیَتَن

اَن         ْن َك النَِّظیِر ، َلِك ر ِب َك النَِّظی َنع َذِل ا َیْص ُیَكلِّمُھ َوَلا ِسیََّما ِعْند اْلُمَلاَطَفة َوِفي اْلَغاِلب ِإنََّم
َتْأِلیًفا ، َواْلُمِغیَرة َیْمَنعُھ النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُیْغِضي ِلُعْرَوَة َعْن َذِلَك ِاْسِتَماَلة َلُھ َو

  .ِإْحَلاًلا ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَتْعِظیًما 
  )َمْن َھَذا ؟ َقاَل اْلُمِغیَرة : َفَقاَل : ( َقْولھ 

َرع یَ      " َوِفي ِرَواَیة َأِبي اْلَأْسَود َعْن ُعْرَوة  ا َیْق َرة ِممَّ َر اْلُمِغی ا َأْكَث اَل   َفَلمَّ َب َوَق : ده َغِض
َلْیَت ِشْعِري َمْن َھَذا الَِّذي َقْد آَذاِني ِمْن َبْین َأْصَحابك ؟ َوَاللَّھ َلا َأْحَسب ِفیُكْم َأْلَأم ِمْنُھ َوَلا 

اَل  َفَتَبسََّم َرُسول اللَّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ، َف" َوِفي ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق " َأَشّر َمْنِزَلة  َق
ْعَبة       : َمْن َھَذا َیا ُمَحمَّد ؟ َقاَل : َلُھ ُعْرَوة  ن ُش َرة ْب ك اْلُمِغی ن َأِخی َذا ِاْب ُھ   " َھ َذا َأْخَرَج َوَك

  .ِاْبن َأِبي َشْیَبة ِمْن َحِدیث اْلُمِغیَرة ْبن ُشْعَبة َنْفسھ ِبِإْسَناٍد َصِحیح ، َوَأْخَرَجُھ ِاْبن ِحبَّاَن 
  )َأْي ُغَدر : ( َقْولھ 

  .ِباْلُمْعَجَمِة ِبَوْزِن ُعَمر َمْعُدول َعْن َغاِدر ُمَباَلَغة ِفي َوْصفھ ِباْلَغْدِر 
  )َأَلْست َأْسَعى ِفي َغْدَرتك : ( َقْولھ 

ْن   " َأْي َأَلْست َأْسَعى ِفي َدْفع َشّر َغْدَرتك ؟ َوِفي َمَغاِزي ُعْرَوة  َديَّ ِم َوَاللَّھ َما َغَسْلت َی
َوَھْل َغَسْلت َسْوَأتك " َوِفي ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق " َأْوَرْثتَنا اْلَعَداَوة ِفي َثِقیف َغْدَرتك ، َلَقْد 

یَرة      " ِإلَّا ِباْلَأْمِس  ي السِّ ام ِف ن ِھَش اَل ِاْب ل         : َق َرِة َقْب َع ِلْلُمِغی ا َوَق ى َم َذا ِإَل ْرَوة ِبَھ اَر ُع َأَش
َتَلُھْم    ِإْسَلامھ ، َوَذِلَك َأنَُّھ َخَرَج َمَع َثَل ْم َوَق َدَر ِبِھ اَثة َعَشر َنَفًرا ِمْن َثِقیف ِمْن َبِني َماِلك َفَغ

ن            ْرَوة ْب َعى ُع َرة َفَس ط اْلُمِغی اف َرْھ ك َواْلَأْحَل و َماِل اِن َبُن اَیَج اْلَفِریَق َوَأَخَذ َأْمَوالھْم ، َفَتَھ
ة       ة َثَلاَث ُھ ِدَی ُذوا ِمْن ى َأَخ َطَلُحوا    َمْسُعود َعّم اْلُمِغیَرة َحتَّ ا َواْص ر َنْفًس ة   . َعَش ي اْلِقصَّ َوِف

ِریَن      . ُطول  وا َزاِئ اُنوا َخَرُج ْم َك لَھا َأنَُّھ َوَقْد َساَق ِاْبن اْلَكْلِبّي َواْلَواِقِدّي اْلِقصَّة ، َوَحاِص



َلْت لَ       اْلُمِغیَرِة َفَحَص َر ِب اُھْم َوَقصَّ ْیِھْم َوَأْعَط ْنُھْم ،   اْلُمَقْوِقس ِبِمْصَر َفَأْحَسَن ِإَل َرة ِم ُھ اْلَغْی
َق             َتَلُھْم َوَلِح َرة َفَق َب اْلُمِغی اُموا َوَث ِكُروا َوَن ا َس ر ، َفَلمَّ ِرُبوا اْلَخْم الطَِّریِق َش اُنوا ِب َفَلمَّا َك

  .ِباْلَمِدیَنِة َفَأْسَلَم 
  )َأمَّا اْلِإْسَلام َفَأْقَبل : ( َقْولھ 

  .ِبَلْفِظ اْلُمَتَكلِّم َأْي َأْقَبلُھ 
  )َوَأمَّا اْلَمال َفَلْست ِمْنُھ ِفي َشْيء : ( ْولھ َق

َوُیْسَتَفاد ِمْنُھ َأنَُّھ َلا َیِحّل َأْخذ َأْمَوال اْلُكفَّار ِفي َحال . َأْي َلا َأَتَعرَّض َلُھ ِلَكْوِنِھ َأَخَذُه َغْدًرا 
َأَماَنة ُتَؤدَّى ِإَلى َأْھلَھا ُمْسِلًما َكاَن َأْو اْلَأْمن َغْدًرا ِلَأنَّ الرُّْفَقة ُیْصَطَحُبوَن َعَلى اْلَأَماَنة َواْل

ھ عَ   لَّى اللَّ ِھ  َكاِفًرا ، َوَأنَّ َأْمَوال اْلُكفَّار ِإنََّما َتِحّل ِباْلُمَحاَرَبِة َواْلُمَغاَلَبة ، َوَلَعلَّ النَِّبّي َص َلْی
ُرّد ِإَلْیِھْم َأْمَوالھْم ، َوُیْسَتَفاد ِمْن اْلِقصَّة َوَسلََّم َتَرَك اْلَمال ِفي َیده ِلِإْمَكاِن َأْن ُیْسِلم َقْومھ َفَی

  .َأنَّ اْلَحْرِبّي ِإَذا َأْتَلَف َمال اْلَحْرِبّي َلْم َیُكْن َعَلْیِھ َضَمان ، َوَھَذا َأَحد اْلَوْجَھْیِن ِللشَّاِفِعیَِّة 
  )َفَجَعَل َیْرُمق : ( َقْولھ 

  .ِبَضمِّ اْلِمیم َأْي َیْلَحظ 
  )َفَدلَّك ِبَھا َوْجھھ َوِجْلده ( : َقْولھ 

  "َوَلا َیْسُقط ِمْن َشْعره َشْيء ِإلَّا َأَخُذوُه " َزاَد ِاْبن ِإْسَحاق 
  "َوَما ُیِحدُّوَن : " َوَقْولھ 

َبرُّك ِبَضمِّ َأوَّلھ َوَكْسر اْلُمْھَمَلة َأْي ُیِدیُموَن ، َوِفیِھ َطَھاَرة النَُّخاَمة َوالشَّْعر اْلُمْنَفِصل َوالتَّ
ي        اَلُغوا ِف ْرَوة َوَب َرِة ُع َك ِبَحْض وا َذِل ِبَفَضَلاِت الصَّاِلِحیَن الطَّاِھَرة ، َوَلَعلَّ الصََّحاَبة َفَعُل

ْن  : َذِلَك ِإَشاَرة ِمْنُھْم ِإَلى الرَّّد َعَلى َما َخِشَیُھ ِمْن ِفَرارھْم ، َوَكَأنَُّھْم َقاُلوا ِبِلَساِن اْلَحال  َم
ُدوِِّه     ُیِحّب ِإَمامھ لِّمُھ ِلَع ُھ َوُیَس َھِذِه اْلَمَحبَّة َوُیَعظِّمُھ َھَذا التَّْعِظیم َكْیَف َیُظّن ِبِھ َأنَُّھ َیِفّر َعْن

رَِّد   ؟ َبْل ُھْم َأَشّد ِاْغِتَباًطا ِبِھ َوِبِدیِنِھ َوِبَنْصِرِه ِمْن اْلَقَباِئل الَِّتي ُیَراِعي َبْعضَھا َبْعًضا ِبُمَج
  .ْسَتَفاد ِمْنُھ َجَواز التََّوصُّل ِإَلى اْلَمْقُصود ِبُكلِّ َطِریق َساِئغ الرَِّحم ، َفُی

  )َوَوَفْدت َعَلى َقْیَصر : ( َقْولھ 
ان    َك الزََّم ي  . ُھَو ِمْن اْلَخاّص َبْعد اْلَعاّم ، َوَذَكَر الثََّلاَثة ِلَكْوِنِھْم َكاُنوا َأْعَظم ُمُلوك َذِل َوِف

وك ،    : َفَقاَل ُعْرَوة " د ِعْند ِاْبن َأِبي َشْیَبة ُمْرَسل َعِلّي ْبن َزْی ت اْلُمُل ْد َرَأْی َأْي َقْوم ِإنِّي َق
ا    ْم ِإلَّ ا َأَراُك ا ، َوَم ْدي َمْعُكوًف ت اْلَھ ْن َرَأْی ٍك ، َوَلِك َو ِبَمِل ا ُھ د ، َوَم ل ُمَحمَّ ت ِمْث ا َرَأْی َم

ْن ِاتَّ   َو َوَم َرَف ُھ ة ، َفاْنَص یُبُكْم َقاِرَع اِئف  َسُتِص ى الطَّ ُھ ِإَل ن  " َبَع ْرَوة ْب ة ُع ي ِقصَّ َوِف
ْن     َحاَبة ِم ِھ الصَّ اَن َعَلْی ا َك ھ ، َوَم ھ َوَیَقَظت ْوَدة َعْقل ى َج ُدّل َعَل ا َی د َم ْن اْلَفَواِئ ُعود ِم َمْس

ا  اْلُمَباَلَغة ِفي َتْعِظیم النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَتْوِقیره َوُمَراَعاة ُأ ُموره َوَرْدع َمْن َجَف
  .َعَلْیِھ ِبَقْوٍل َأْو ِفْعل َوالتََّبرُّك ِبآَثاِرِه 

  )َفَقاَل َرُجل ِمْن َبِني ِكَناَنة : ( َقْولھ 
ن  " َفَقاَم اْلُحَلْیس " ِفي ِرَواَیة اْلِإَماِمّي  ِبُمْھَمَلَتْیِن ُمَصغَّر ، َوَسمَّى ِاْبن ِإْسَحاق َوالزَُّبْیر ْب

ار َأ ْن ُرُءوس    َبكَّ اَن ِم ة َوَك ن ِكَناَن اة ْب د َمَن ن َعْب اِرث ْب ي اْلَح ْن َبِن َو ِم ة ، َوُھ اُه َعْلَقَم َب
ة ،             ن ُخَزاَع َطِلق ْب و اْلُمْص ة ، َوَبُن ن ِكَناَن اة ْب د َمَن ن َعْب اِرث ْب و اْلَح اْلَأَحاِبیش ، َوُھْم َبُن

َأَبى اللَّھ َأْن َتُحّج َلْخم " ِفي ِرَواَیة الزَُّبْیر ْبن َبكَّار َو. َواْلَقارَّة َوُھْم َبُنو اْلَھْون ْبن ُخَزْیَمَة 
  " .َوُجَذام َوِكْنَدة َوِحْمَیر ، َوُیْمَنع ِاْبن َعْبد اْلُمطَِّلب 

  )َفاْبَعُثوَھا َلُھ : ( َقْولھ 



ْرض   َفَلمَّا َرَأى اْلَھْدي " َأْي َأِثیُروَھا َدْفَعة َواِحَدة ، َوَزاَد ِاْبن ِإْسَحاق  ْن َع َیِسیل َعَلْیِھ ِم
اْلَواِدي ِبَقَلاِئِدِه َقْد ُحِبَس َعْن َمِحّلھ َرَجَع َوَلْم َیِصل ِإَلى َرُسول اللَّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم 

اِكم   "  ْن اْلَح ْرَوة َع اِزي ُع ي َمَغ ْن ِف اَل  " َلِك ْیس َفَق اَح اْلُحَل َرْیش َوَرّب : َفَص ْت ُق َھَلَك
ي        اْلَكْع ا َبِن ا َأَخ ل َی لََّم َأَج ِھ َوَس ھ َعَلْی َبة ، ِإنَّ اْلَقْوم ِإنََّما َأَتْوا َعمَّاًرا ، َفَقاَل النَِّبّي َصلَّى اللَّ

  .َفَیْحَتِمل َأْن َیُكون َخاَطَبُھ َعَلى ُبْعد " ِكَناَنة َفَأْعِلمھْم ِبَذِلَك 
  )َفَما َأَرى َأْن ُیَصدُّوا َعْن اْلَبْیت : ( َقْولھ 

ْن    : َوَغِضَب َوَقاَل " َزاَد ِاْبن ِإْسَحاق  دُّ َع ْدَناُكْم ، َأُیَص َیا َمْعَشر ُقَرْیش َما َعَلى َھَذا َعاَق
" ُكفَّ َعنَّا َیا ُحَلْیس َحتَّى َنْأُخذ ِلَأْنُفِسَنا َما َنْرَضى : َبْیت اللَّھ َمْن َجاَء ُمَعظًِّما َلُھ ؟ َفَقاُلوا 

ره ،   َوِفي َھِذِه اْلِقصَّة َجَواز اْلُمَخاَدَعة ِفي اْلَحْرب َوِإْظَھار ِإَراَدة الشَّْيء َواْلَمْقُصود َغْی
َوِفیِھ َأنَّ َكِثیًرا ِمْن اْلُمْشِرِكیَن َكاُنوا ُیَعظُِّموَن ُحُرَمات اْلِإْحَرام َواْلَحَرم ، َوُیْنِكُروَن َعَلى 

  .َیا ِمْن ِدین ِإْبَراِھیم َعَلْیِھ السََّلام َمْن َیُصّد َعْن َذِلَك َتَمسًُّكا ِمْنُھْم ِبَبَقا
  )َفَقاَم َرُجل ِمْنُھْم ُیَقال َلُھ ِمْكَرز : ( َقْولھ 

ن  " ِبَكْسِر اْلِمیم َوُسُكون اْلَكاف َوَفْتح الرَّاء َبْعدَھا َزاي ِاْبن َحْفص ، َزاَد ِاْبن ِإْسَحاق  ِاْب
مَّ َتحْ " اْلَأْخَیف  َؤّي          َوُھَو ِباْلُمْعَجَمِة ُث ن ُل اِمر ْب ي َع ْن َبِن َو ِم اء ، َوُھ مَّ اْلَف ة ُث َع  . َتاِنیَّ َوَوَق

ِبَخطِّ ِاْبن َعْبَدة النَّسَّاَبة ِبَفْتِح اْلِمیم َوِبَخطِّ ُیوُسف ْبن َخِلیل اْلَحاِفظ ِبَضمَِّھا َوَكْسر الرَّاء ، 
  .َواْلَأوَّل اْلُمْعَتَمد 

  )َوُھَو َرُجل َفاِجر : ( َقْولھ 
َوُھَو َأْرَجح ، َفِإنِّي َماِزْلت ُمَتَعجًِّبا ِمْن َوْصفھ ِباْلُفُجوِر " َغاِدر " ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق ِفي 

ا      َك َكَم اِف َذِل ِعر ِبِخَل َمَع َأنَُّھ َلْم َیَقع ِمْنُھ ِفي ِقصَّة اْلُحَدْیِبَیة ُفُجور َظاِھر ، َبْل ِفیَھا َما ُیْش
ْزَوة          َسَیْأِتي ِمْن َكَلامھ ِفي ِق ي َغ َدّي ِف اِزي اْلَواِق ي َمَغ ت ِف ى َأْن َرَأْی َدل ، ِإَل ي َجْن صَّة َأِب

ْأَمنُھْم       " َبْدر َأنَّ ُعْتَبة ْبن َرِبیَعة َقاَل ِلُقَرْیٍش  ا َن ا َل ة َخْلفَن و ِكَناَن ة َوَبُن َكْیَف َنْخُرج ِمْن َمكَّ
َأْخَیف َیْعِني َواِلد ِمْكَرز َكاَن َلُھ َوَلد َوِضيء َوَذِلَك َأنَّ َحْفص ْبن اْل: َعَلى َذَراِرّیَنا ؟ َقاَل 

َرْیش       ْت ُق َرْیش ، َفَتَكلََّم ي ُق اَن ِف َفَقَتَلُھ َرُجل ِمْن َبِني َبْكر ْبن َعْبد َمَناة ْبن ِكَناَنة ِبَدٍم َلُھ َك
ي   ِفي َذِلَك ، ُثمَّ ِاْصَطَلُحوا ، َفَعَدا ِمْكَرز ْبن َحْفص َبْعد َذِلَك َعَلى َعا یِّد َبِن ِمر ْبن َیِزید َس

َبْكر ِغرَّة َفَقَتَلُھ ، َفَنَفَرْت ِمْن َذِلَك ِكَناَنة ، َفَجاَءْت َوْقَعة َبْدر ِفي َأْثَناء َذِلَك ، َوَكاَن ِمْكَرز 
ي  َوَذَكَر اْلَواِقِدّي َأْیًضا َأنَُّھ َأَراَد َأْن ُیَبیِّت اْلُمْسِلِمیَن ِباْلُح" َمْعُروًفا ِباْلَغْدِر  َدْیِبَیِة َفَخَرَج ِف

ُھ     َرز ، َفَكَأنَّ ْنُھْم ِمْك َخْمِسیَن َرُجًلا َفَأَخَذُھْم ُمَحمَّد ْبن َمْسَلَمة َوُھَو َعَلى اْلَحَرس َواْنَفَلَت ِم
  .َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأَشاَر ِإَلى َذِلَك 

  )ِإْذ َجاَء ُسَھْیل ْبن َعْمرو : ( َقْولھ 
ل    : َفَدَعْت ُقَرْیش ُسَھْیل ْبن َعْمرو َفَقاُلوا " ِاْبن ِإْسَحاق ِفي ِرَواَیة  َذا الرَُّج ى َھ ِاْذَھْب ِإَل

َقْد َأَراَدْت ُقَرْیش الصُّْلح ِحین َبَعَثْت : َفَقاَل النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم : َفَصاِلحھ ، َقاَل 
  " .َھَذا 

  )َبَرِني َأیُّوب َعْن ِعْكِرَمة َأنَُّھ َلمَّا َجاَء ُسَھْیل ِإَلْخ َفَأْخ: َقاَل َمْعَمر : ( َقْولھ 
َلُھ    ْن َوَص َھَذا َمْوُصول ِإَلى َمْعَمر ِباْلِإْسَناِد اْلَمْذُكور َأوًَّلا َوُھَو ُمْرَسل ، َوَلْم َأِقف َعَلى َم

ن   ن       ِبِذْكِر ِاْبن َعبَّاس ِفیِھ ، َلِكْن َلُھ َشاِھد َمْوُصول ِعْند ِاْب َلَمة ْب ِدیث َس ْن َح ْیَبة ِم ي َش َأِب
اَل   َأْكَوع َق ّي    : " اْل ى النَِّب زَّى ِإَل د اْلُع ن َعْب ب ْب رو َوُحَوْیِط ن َعْم َھْیل ْب َرْیش ُس ْت ُق َبَعَث



َقْد : ًلا َقاَل َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِلُیَصاِلُحوُه ، َفَلمَّا َرَأى النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُسَھْی
  .َوِللطََّبَراِنيِّ َنْحوه ِمْن َحِدیث َعْبد اللَّھ ْبن السَّاِئب " َسھََّل َلُكْم ِمْن َأْمرُكْم 

  )َقاَل َمْعَمر َقاَل الزُّْھِريُّ : ( َقْولھ 
ا          ِدیث ، َوِإنََّم ة اْلَح َو َبِقیَّ ر ، َوُھ ى َمْعَم َأوَّل ِإَل َناِد اْل ِدیث    ُھَو َمْوُصول ِباْلِإْس َرَض َح ِاْعَت

  .ِعْكِرَمة ِفي َأْثَناِئِھ 
  )َفَقاَل َھاِت ُاْكُتْب َبْینَنا َوَبْینُكْم ِكَتاًبا : ( َقْولھ 

ْول  " ِفي ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق  َفَلمَّا ِاْنَتَھى ِإَلى النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َجَرى َبْینھَما اْلَق
اس         َحتَّى َوَقَع َبْینھ ْأَمن النَّ ِنیَن َوَأْن َی ر ِس ا َعْش ْرب َبْینھَم ع اْلَح ى َأْن ُتوَض َما الصُّْلح َعَل

  " .َبْعضھْم َبْعًضا ، َوَأْن َیْرِجع َعْنُھْم َعامھْم َھَذا 
  ) :َتْنِبیھ ( 

د ، وَ      َو اْلُمْعَتَم ْلح ُھ دَّة الصُّ ُھ ُم ْعد ،     َھَذا اْلَقْدر الَِّذي َذَكَرُه ِاْبن ِإْسَحاق َأنَّ ن َس َزَم ِاْب ِھ َج ِب
ّي َنْفسھ      ِدیث َعِل ْن َح ن         . َوَأْخَرَجُھ اْلَحاِكم ِم ِدیث ِاْب ي َح ذ ِف ن َعاِئ اِزي ِاْب ي َمَغ َع ِف َوَوَق

َأنَّ             ا ِب ع َبْینھَم َة ، َوُیْجَم ن ُعْقَب ى ْب د ُموَس َع ِعْن َذا َوَق َنَتْیِن ، َوَك اَن َس َعبَّاس َوَغْیره َأنَُّھ َك
ُھ ِاْبن ِإْسَحاق ِھَي اْلُمدَّة الَِّتي َوَقَع الصُّْلح َعَلْیَھا ، َوَالَِّذي َذَكَرُه ِاْبن َعاِئذ َوَغْیره الَِّذي َقاَل

ھ    َیْأِتي َبَیان ِھَي اْلُمدَّة الَِّتي ِاْنَتَھى َأْمر الصُّْلح ِفیَھا َحتَّى َوَقَع َنْقضھ َعَلى َید ُقَرْیش َكَما َس
ْن    ْتح ِم ْزَوة اْلَف ي َغ اِزي ِف ي   . اْلَمَغ َع ِف ا َوَق ا َم ِدّي  " َوَأمَّ ن َع ل ِاْب َتْدَرك " َو " َكاِم ُمْس

ِمْن َحِدیث ِاْبن ُعَمر َأنَّ ُمدَّة الصُّْلح َكاَنْت َأْرَبع ِسِنیَن " اْلَأْوَسط ِللطََّبَراِنيِّ " َو " اْلَحاِكم 
  .َفُھَو َمَع َضْعف ِإْسَناده ُمْنَكر ُمَخاِلف ِللصَِّحیِح 

ِرِكیَن    َو َع اْلُمْش ا َم اِوز    : َقْد ِاْخَتَلَف اْلُعَلَماء ِفي اْلُمدَّة الَِّتي َتُجوز اْلُمَھاَدَنة ِفیَھ ا ُتَج َل َل َفِقی
ور    اِفِعّي َواْلُجْمُھ ْول الشَّ َو َق ِدیث َوُھ َذا اْلَح ي َھ ا ِف ى َم ِنیَن َعَل ر ِس وز . َعْش َل َتُج َوِقی

رَّاِجح        الزَِّیاَدة ، َوِقیَل َلا ُتَجاِو َو ال َأوَّل ُھ َنَتْیِن ، َواْل َل َس ا ، َوِقی َل َثَلاًث ز َأْرَبع ِسِنیَن ، َوِقی
  .َوَاللَّھ َأْعَلم 

  )َفَدَعا النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم اْلَكاِتب : ( َقْولھ 
َذا َمَضى   ُھَو َعِلّي َبیََّنُھ ِإْسَحاق ْبن َراْھَوْیِھ ِفي ُمْسَنده ِمْن َھَذا اْلَو ْجھ َعْن الزُّْھِريِّ ، َوَك

ِفي الصُّْلح ِمْن َحِدیث اْلَبَراء ْبن َعاِزب ، َوَكَذِلَك َأْخَرَجُھ ُعَمر ْبن َشبَّة ِمْن َحِدیث َسَلَمة 
ة    ِذِه اْلِقصَّ تَ    . ْبن اْلَأْكَوع ِفیَما َیَتَعلَّق ِبَھَذا اْلَفْصل ِمْن َھ ِھ ُمْس ام َعَلْی َیْأِتي اْلَكَل ي  َوَس ْوًفى ِف

ن            َھْیل ْب ن ُس رو ْب ق َعْم ْن َطِری بَّة ِم ن َش ر ْب َرَج ُعَم اْلَمَغاِزي ِإْن َشاَء اللَّھ َتَعاَلى ، َوَأْخ
َلَمة   " َعْمرو َعْن َأِبیِھ  ن َمْس ل     " اْلِكَتاب ِعْندَنا ، َكاِتبھ ُمَحمَّد ْب َأنَّ َأْص ع ِب ى ، َوُیْجَم ِاْنَتَھ

ن    ِكَتاب الصُّْلح ِبَخطِّ َعِلّي َھْیِل ْب َكَما ُھَو ِفي الصَِّحیح ، َوَنَسَخ ِمْثلھ ُمَحمَّد ْبن َمْسَلَمة ِلُس
ْین           اب َب ب اْلِكَت م َكاِت ى َأنَّ ِاْس د َأْن َحَك بَّة َبْع ن َش ر ْب َعْمرو ، َوِمْن اْلَأْوَھام َما َذَكَرُه ُعَم

م    اْلُمْسِلِمیَن َوُقَرْیش َعِلّي ْبن َأِبي َطاِلب ِمْن ُطُرق ، ُث َرى َأنَّ ِاْس ق ُأْخ مَّ َأْخَرَج ِمْن َطِری
اَل     مَّ َق َلَمة ُث ن َمْس د ْب ب ُمَحمَّ د    : " اْلَكاِت ن ُمَحمَّ ھ ْب د اللَّ ن ُعَبْی د ْب ة َیِزی ن َعاِئَش دََّثَنا ِاْب َح

ة َفُشلَّْت َیده ، َكاَن ِاْسم ِھَشام ْبن ِعْكِرَمة َبِغیًضا ، َوُھَو الَِّذي َكَتَب الصَِّحیَف: التَّْیِميُّ َقاَل 
  "َفَسمَّاُه َرُسول اللَّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِھَشاًما 

ْت        : ُقْلت  ي ِاتََّفَق َي الَِّت ة ِھ ن ِعْكِرَم ام ْب ا ِھَش َوُھَو َغَلط َفاِحش ، َفِإنَّ الصَِّحیَفة الَِّتي َكَتَبَھ
ي ال       م ِف ي َھاِش ُروا َبِن ا َحَص َرْیش َلمَّ ة       َعَلْیَھا ُق َرة ، َواْلِقصَّ ل اْلِھْج ة َقْب َك ِبَمكَّ ْعب َوَذِل شِّ

اب    ا ِكَت ِحیَفِة ُھَن َراد ِبالصَّ بَّة َأنَّ اْلُم ْن َش ر ِم َوھََّم ُعَم ة ، َفَت یَرة النََّبِویَّ ي السِّ ُھوَرة ِف َمْش



و     ا َنْح ْل َبْینھَم َذِلَك َب ت      اْلِقصَّة الَِّتي َوَقَعْت ِباْلُحَدْیِبَیِة ، َوَلْیَس َك ا َكَتْب ِنیَن ، َوِإنََّم ر ِس َعْش
ة               ب اْلِقصَّ م َكاِت ي ِاْس ا ِف دُه ِاْخِتَلاًف ُھ َفَیْعَتِق ة َل ا َمْعِرَف ْن َل َذِلَك َم ّر ِب َیة َأْن َیْغَت َذِلَك ُھَنا َخْش

  .ِباْلُحَدْیِبَیِة َوِبَاللَِّھ التَّْوِفیق 
  )َھَذا َما َقاَضى : ( َقْولھ 

ي     ِبَوْزِن َفاَعَل ِمْن َق َك ِف ل َذِل ة ِمْث َضْیت الشَّْيء َأْي َفَصْلت اْلُحْكم ِفیِھ ، َوِفیِھ َجَواز ِكَتاَب
ِھ          َھ َعَلْی ة ، َنبَّ ا َناِفَی ا َأنََّھ ّن ِفیَھ َیِة َأْن َیُظ ا ِبَخْش ُھ ُمْعَتل ْن َمَنَع ى َم رَّّد َعَل َدات َوال اْلُمَعاَق

  .اْلَخطَّاِبيُّ 
  )َعَرب َأنَّا ُأِخْذَنا ُضْغَطة َلا َتَتَحدَّث اْل: ( َقْولھ 

ن        ة ِاْب ي ِرَواَی ًرا ، َوِف ة َأْي َقْھ اء ُمْھَمَل مَّ َط ْیِن ُث ْین اْلُمْعَجَمَت ُكون اْلَغ اد َوُس مِّ الضَّ ِبَض
  " .َأنَُّھ َدَخَل َعَلْیَنا َعْنَوة " ِإْسَحاق 

ا رَ : َفَقاَل ُسَھْیل : ( َقْولھ  ل  َوَعَلى َأنَُّھ َلا َیْأِتیك ِمنَّ ك     -ُج ى ِدین اَن َعَل ھ    -َوِإْن َك ا َرَدْدت ِإلَّ
  )ِإَلْیَنا 

َعَلى َأنَُّھ َمْن َأَتى ُمَحمًَّدا ِمْن ُقَرْیش ِبَغْیِر ِإْذن َوِلّیھ َردَُّه َعَلْیِھْم ، " ِفي ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق 
، َوَھِذِه الرَِّواَیة َتُعّم الرَِّجال َوالنَِّساء " ْیِھ َوَمْن َجاَء ُقَرْیًشا ِممَّْن َیتَِّبع ُمَحمًَّدا َلْم َیُردُّوُه َعَل

" َوَلا َیْأِتیك ِمنَّا َأَحد " ، َوَكَذا َتَقدََّم ِفي َأوَّل الشُُّروط ِمْن ِرَواَیة ُعَقْیل َعْن الزُّْھِريِّ ِبَلْفِظ 
ي        َن ِف ْل َدَخْل اح ، َوَھ اب النَِّك ي ِكَت َك      َوَسَیْأِتي اْلَبْحث ِفي َذِلَك ِف َخ َذِل مَّ ُنِس ْلح ُث َذا الصُّ َھ

ة      ي ِقصَّ َحاق ِف ن ِإْس اْلُحْكم ِفیِھنَّ ، َأْو َلْم َیْدُخْلَن ِإلَّا ِبَطِریِق اْلُعُموم َفُخصِّْصَن ؟ َوَزاَد ِاْب
ِلیَمة  َأْي َأْمًرا َمْطِویا ِفي ُص" َوَعَلى َأنَّ َبْینَنا َعْیَبة َمْكُفوَفة " الصُّْلح ِبَھَذا اْلِإْسَناد  ُدور َس

ا ،   ْرب َوَغْیرَھ َباب اْلَح ْن َأْس نھْم ِم دََّم َبْی ا َتَق َذة ِبَم ْرك اْلُمَؤاَخ ى َت اَرة ِإَل َو ِإَش ، َوُھ
ھ    . َواْلُمَحاَفَظة َعَلى اْلَعْھد الَِّذي َوَقَع َبْینھْم  ي َحِدیث َحاق ِف َلال    " َوَقاَل ِاْبن ِإْس ا ِإْس ُھ َل َوَأنَّ

ال  ا ِإْغَل ال      َأْي" َوَل ِرَقة ، َواْلِإْغَل َي السَّ لَّة َوِھ ْن السَّ َلال ِم ة ، َفاْلِإْس ا ِخَیاَن ِرَقة َوَل ا َس َل
َراد َأْن      ف ، َواْلُم ِر َأِل لَّ ِبَغْی اْلِخَیاَنة َتُقول َأَغلَّ الرَُّجل َأْي َخاَن ، َأمَّا ِفي اْلَغِنیَمة َفُیَقال َغ

ي ُنُفوسھمْ      ض ِف ْن َبْع ّل         َیْأَمن َبْعضھْم ِم ْن َس َلال ِم َل اْلِإْس ًرا ، َوِقی را َوَجْھ َوالھْم ِس َوَأْم
ھ         ي َحِدیث َحاق ِف ن ِإْس اَل ِاْب د ، َق و ُعَبْی " السُُّیوف َواْلِإْغَلال ِمْن ُلْبس الدُُّروع ، َوَوھَّاُه َأُب

د  َوَأنَُّھ َمْن َأَحبَّ َأْن َیْدُخل ِفي َعْقد ُمَحمَّد َوَعْھده َدَخَل ِفیِھ ، َوَم ْن َأَحبَّ َأْن َیْدُخل ِفي َعْق
اُلوا   ة َفَق ْت ُخَزاَع ِھ ، َفَتَواَثَب َل ِفی دھْم َدَخ َرْیش َوَعْھ ده ،  : ُق د َوَعْھ د ُمَحمَّ ي َعْق ُن ِف َنْح

َذا       : َوَتَواَثَبْت َبُنو َبْكر َفَقاُلوا  ا َعامك َھ ع َعنَّ ك َتْرِج دھْم ، َوَأنَّ َنْحُن ِفي َعْقد ُقَرْیش َوَعْھ
ا َتْدُخل َمكَّة َعَلْیَنا ، َوَأنَُّھ ِإَذا َكاَن َعام َقاِبل َخَرْجَنا َعْنك َفَدَخْلتَھا ِبَأْصَحاِبك َفَأَقْمت ِبَھا َفَل

َوَھِذِه اْلِقصَّة َسَیْأِتي " السُُّیوف ِفي اْلِقَرب ، َوَلا َتْدُخلَھا ِبَغْیِرِه : َثَلاًثا َمَعك ِسَلاح الرَّاِكب 
ھ        ِمْثلَھا ِفي َحِد ي َحِدیث َحاق ِف ن ِإْس اَل ِاْب اِزي ، َق ي اْلَمَغ ا  " یث اْلَبَراء ْبن َعاِزب ِف َفَبْیَنَم

َدل   َرُسول اللَّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیْكُتب اْلِكَتاب ُھَو َوُسَھْیل ْبن ُعَمر َوِإْذ َجاَء َأُبو َجْن
  .َفَذَكَر اْلِقصَّة " ْبن ُسَھْیل 

  )اْلُمْسِلُموَن ُسْبَحان اللَّھ ، َكْیَف ُیَرّد  َقاَل: ( َقْولھ 
ى        " ؟ ِفي ِرَواَیة ُعَقْیل اْلَماِضَیة َأوَّل الشُُّروط  رو َعَل ن َعْم َھْیل ْب َتَرَط ُس ا ِاْش اَن ِفیَم َوَك

ى ِدین          اَن َعَل د َوِإْن َك ا َأَح ك ِمنَّ ا َیْأِتی ُھ َل لََّم َأنَّ ا    النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَس ھ ِإَلْیَن ا َرَدْدت ك ِإلَّ
َفَكِرَه اْلُمْؤِمُنوَن َذِلَك َواْمَتَعُضوا ِمْنُھ ، َوَأَبى ُسَھْیل ِإلَّا َذِلَك ، َفَكاَتَبُھ . َوَخلَّْیت َبْینَنا َوَبْینھ 

یِھ ُسَھْیل ْبن َعْمرو ، النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعَلى َذِلَك ، َفَردَّ َیْومِئٍذ َأَبا َجْنَدل ِإَلى َأِب



َوَقاِئل َذِلَك ُیْشِبھ َأْن َیُكون ُھَو ُعَمر ِلَما " َوَلْم َیْأِتِھ َأَحد ِمْن الرَِّجال ِفي ِتْلَك اْلُمدَّة ِإلَّا َردَُّه 
ادَ       ن ُعَب ْعد ْب ْیٍر َوَس ن ُحَض ْید ْب ا ُأَس َك َأْیًض اَل َذِل ْن َق ِدّي ِممَّ مَّى اْلَواِق َیْأِتي ، َوَس َة ، َس

َوِلُمْسِلٍم ِمْن َحِدیث . َوَسَیْأِتي ِفي اْلَمَغاِزي َأنَّ َسْھل ْبن ُحَنْیٍف َكاَن ِممَّْن َأْنَكَر َذِلَك َأْیًضا 
ْنُكْم   " َأَنس ْبن َماِلك  اَء ِم َأنَّ ُقَرْیًشا َصاَلَحْت النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعَلى َأنَُّھ َمْن َج

اُلوا    َلْم َنُرّد ا ، َفَق وُه ِإَلْیَن َذا ؟      : ُه َعَلْیُكْم ، َوَمْن َجاَءُكْم ِمنَّا َرَدْدُتُم ُب َھ ھ َأَنْكُت ول اللَّ ا َرُس َی
ُھ          . َنَعْم : َقاَل  ھ َل َیْجَعُل اللَّ ا َفَس ْنُھْم ِإَلْیَن اَء ِم ْن َج ھ ، َوَم ده اللَّ ِإنَُّھ َمْن َذَھَب ِمنَّا ِإَلْیِھْم َفَأْبَع

اس     " َوَزاَد َأُبو اْلَأْسَود َعْن ُعْرَوة ُھَنا " َوَمْخَرًجا َفَرًجا  ن َعبَّ ِدیث ِاْب ْن َح َوِلاْبِن َعاِئذ ِم
ِریَقْیِن             " . َنْحوه  ْن اْلَف ل ِم ى َرُج َك ِإْذ َرَم ى َذِل ْلح َعَل ي الصُّ َبْعٍض ِف اَن َبْعضھْم ِل ا َل َفَلمَّ

اَیَح ا   آَخر ، َفَتَص دھْم ،        َرُجًلا ِمْن اْلَفِریق اْل ْن ِعْن ِریَقْیِن َم ْن اْلَف ّل ِم َن ُك اِن ، َواْرَتَھ ْلَفِریَق
ن   َھْیل ْب ِلُموَن ُس َن اْلُمْس ِلِمیَن ، َواْرَتَھ ْن اْلُمْس اُھْم ِم ْن َأَت ان َوَم ِرُكوَن ُعْثَم اْرَتَھَن اْلُمْش َف

لَّ        ِھ َوَس ھ َعَلْی لَّى اللَّ ھ َص ول اللَّ ا َرُس ت     َعْمرو َوَمْن َمَعُھ ، َوَدَع اَیُعوُه َتْح ة َفَب ى اْلَبْیَع َم ِإَل
اَن     ْن َك ُلوا َم ھ ، َفَأْرَس َأْرَعَبُھْم اللَّ ِرِكیَن َف َك اْلُمْش َغ َذِل رُّوا ، َوَبَل ا َیِف ى َأْن َل َجَرة َعَل الشَّ

اْلآَیة ) ِدیھْم َعْنُكْم َوُھَو الَِّذي َكّف َأْی: ( ُمْرَتَھًنا َوَدَعْوا ِإَلى اْلُمَواَدَعة ، َوَأْنَزَل اللَّھ َتَعاَلى 
د       .  ة ِعْن ة اْلَبْیَع وَلة َوَكْیِفیَّ ة َمْوُص ِذِه اْلِقصَّ َوَسَیْأِتي ِفي َغْزَوة اْلُحَدْیِبَیة َبَیان َمْن َأْخَرَج َھ

  .الشََّجَرة َواِلاْخِتَلاف ِفي َعَدد َمْن َباَیَع َوِفي َسَبب اْلَبْیَعة ِإْن َشاَء اللَّھ َتَعاَلى 
  )َفَبْیَنَما ُھْم َكَذِلَك ِإْذ َدَخَل َأُبو َجْنَدل ( : َقْولھ 

د      مھ َعْب ُھ َأخ ِاْس َلَم ، َوَل ِباْلِجیِم َوالنُّون َوْزن َجْعَفر ، َوَكاَن ِاْسمھ اْلَعاِصي َفَتَرَكُھ َلمَّا َأْس
ْنُھمْ         رَّ ِم ْدًرا َفَف ِرِكیَن َب َع اْلُمْش َر َم ِدیًما َوَحَض ا َق اَن      اللَّھ َأْسَلَم َأْیًض مَّ َك ِلِمیَن ، ُث ى اْلُمْس ِإَل

ِة   ًدا     . َمَعُھْم ِباْلُحَدْیِبَی ا َواِح ْن َجَعَلُھَم َم َم ي        . َوَوَھ ل َأِب ِة َقْب ھ ِباْلَیَماَم د اللَّ ِھَد َعْب ْد ُاْسُتْش َوَق
َرة وَ   ْن اْلِھْج َلام    َجْنَدل ِبُمدٍَّة ، َوَأمَّا َأُبو َجْنَدل َفَكاَن ُحِبَس ِبَمكَّة َوُمِنَع ِم َبِب اْلِإْس ذَِّب ِبَس ُع

َفِإنَّ الصَِّحیَفة َلَتْكُتب ِإْذ َطَلَع َأُبو َجْنَدل " َوِفي ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق . َكَما ِفي َحِدیث اْلَباب 
ْیل َوَكاَن ُسَھ" َوِفي ِرَواَیة َأِبي اْلَأْسَود َعْن ُعْرَوة " ْبن ُسَھْیل ، َوَكاَن َأُبوُه َحَبَسُھ َفَأْفَلَت 

َبَط    ى َھ َأْوَثَقُھ َوَسَجَنُھ ِحین َأْسَلَم ، َفَخَرَج ِمْن السِّْجن َوَتَنكََّب الطَِّریق َوَرِكَب اْلِجَبال َحتَّ
  " .َعَلى اْلُمْسِلِمیَن َفَفِرَح ِبِھ اْلُمْسِلُموَن َوَتْلَقْوُه 

  )َیْرُسف : ( َقْولھ 
  .َأْي َیْمِشي َمْشًیا َبِطیًئا ِبَسَبِب اْلَقْید  ِبَفْتِح َأوَّلھ َوَضّم اْلُمْھَمَلة َوِباْلَفاِء

  )َھَذا َیا ُمَحمَّد َأوَّل َمْن ُأَقاِضیك َعَلْیِھ َأْن َتُرّدُه ِإَليَّ : َفَقاَل ُسَھْیل : ( َقْولھ 
ھ   ھ         : " َزاَد ِاْبن ِإْسَحاق ِفي ِرَواَیت َرَب َوْجھ َدل َفَض ي َجْن ى َأِب رو ِإَل ن َعْم َھْیل ْب اَم ُس  َفَق

  " .َوَأَخَذ ُیَلبِّبُھ 
  )ِإنَّا َلْم َنْقِض اْلِكَتاب : ( َقْولھ 

  .َأْي َلْم َنْفُرغ ِمْن ِكَتاَبتھ 
  )َفَأِجْزُه ِلي : ( َقْولھ 

ْن          َتْثِنیھ ِم ك ، َأْو َأْس ا َأُرّدُه ِإَلْی ِھ َفَل ي ِفی ي ِفْعِل ِض ِل ِبِصیَغِة ِفْعل اْلَأْمر ِمْن اْلِإَجاَزة َأْي َأْم
ِديِّ    . یَّة اْلَقِض ع ِلْلُحَمْی ي اْلَجْم َأِجْرُه  " َوَوَقَع ِف زَّاي ،      " َف ْوِزّي ال ن اْلَج َح ِاْب الرَّاِء َوَرجَّ ِب

َك َأْمَضى    ِل َذِل  َوِفیِھ َأنَّ اِلاْعِتَبار ِفي اْلُعُقود ِباْلَقْوِل َوَلْو َتَأخََّرْت اْلِكَتاَبة َواْلِإْشَھاد ، َوِلَأْج
ِھ   النَِّبّي َصلَّى اللَّ ھ َعَلْی ھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِلُسَھْیٍل اْلَأْمر ِفي َرّد ِاْبنھ ِإَلْیِھ ، َوَكاَن النَِّبّي َصلَّى اللَّ



ة   " َلْم َنْقِض اْلِكَتاب َبْعد : " َوَسلََّم َتَلطََّف َمَعُھ ِبَقْوِلِھ  رُه َبِقیَّ َرَجاء َأْن ُیِجیبُھ ِلَذِلَك َوَلا ُیْنِك
  .َوَلده ، َفَلمَّا َأَصرَّ َعَلى اِلاْمِتَناع َتَرَكُھ َلُھ  ُقَرْیش ِلَكْوِنِھ

  )َقاَل ِمْكَرز َبْل : ( َقْولھ 
ِمیَھِني     َراب ، َوِلْلُكْش ِظ اْلِإْض ى  " َكَذا ِلْلَأْكَثِر ِبَلْف َھْیل        " َبَل ِھ ُس اَب ِب ا َأَج ا َم ْذُكر ُھَن ْم َی َوَل

ا      ِمْكَرًزا ِفي َذِلَك ، ِقیَل ِفي الَِّذي َوَق اف َم ُھ ِخَل َكال ، ِلَأنَّ ة ِإْش َع ِمْن ِمْكَرز ِفي َھِذِه اْلِقصَّ
َھْیًلا    اِعد ُس َوَصَفُھ ِبِھ النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِمْن اْلُفُجور ، َوَكاَن ِمْن الظَّاِھر َأْن ُیَس

ِبَأنَّ اْلُفُجور َحِقیَقة ، َوَلا َیْلَزم َأْن َلا  َعَلى َأِبي َجْنَدل َفَكْیف َوَقَع ِمْنُھ َعْكس َذِلَك ؟ َوُأِجیَب
ْول       ِمَع َق اَن َس ھ ، َأْو َك ھ ِخَلاف َیَقع ِمْنُھ َشْيء ِمْن اْلِبّر َناِدًرا ، َأْو َقاَل َذِلَك ِنَفاًقا َوِفي َباِطن

ة     النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنَُّھ َرُجل َفاِجر َفَأَراَد َأْن ُیْظِھ ْن ُجْمَل َو ِم َك َوُھ ر ِخَلاف َذِل
َل     . ُفُجوره  ْن ُجِع ْن ِممَّ ْم َیُك َوَزَعَم َبْعض الشُّرَّاح َأنَّ ُسَھْیًلا َلْم ُیِجْب ُسَؤالھ ِلَأنَّ ِمْكَرًزا َل

َرًزا    ِدّي َرَوى َأنَّ ِمْك ْن   َلُھ َأْمر َعْقد الصُّْلح ِبِخَلاِف ُسَھْیل ، َوِفیِھ َنَظر َفِإنَّ اْلَواِق اَن ِممَّ َك
ي    َر ِف ْن َذَك زَّى ، َلِك د اْلُع ن َعْب ب ْب ا ُحَوْیِط اَن َمَعُھَم َھْیل ، َوَك َع ُس ْلح َم ي الصُّ اَء ِف َج
ِرَواَیتھ َما َیُدّل َعَلى َأنَّ ِإَجاَزة ِمْكَرز َلْم َتُكْن ِفي َأْن َلا َیُرّدُه ِإَلى ُسَھْیل َبْل ِفي َتْأِمینھ ِمْن 

اُه        التَّْعِذیب َوَنْح ا َأَب َطاًطا َوَكفَّ اُه ُفْس َدل َفَأْدَخَل ا َجْن َذا َأَب و َذِلَك ، َوَأنَّ ِمْكَرًزا َوُحَوْیِطًبا َأَخ
َنْحو َذِلَك ُكّلھ ِمْن ِرَواَیة َأِبي اْلَأْسَود َعْن ُعْرَوة َوَلْفظھ " َمَغاِزي ِاْبن َعاِئذ " َوِفي . َعْنُھ 

ْلح    َفَقاَل ِمْكَرز ْبن َحْفص َوَكاَن "  اس الصُّ ي ِاْلِتَم ا  : ِممَّْن َأْقَبَل َمَع ُسَھْیل ْبن َعْمرو ِف َأَن
َوَھَذا َلْو َثَبَت َلَكاَن َأْقَوى ِمْن اِلاْحِتَماَلات اْلُأَول ، " َلُھ َجار ، َوَأَخَذ َقْیده َفَأْدَخَلُھ ُفْسَطاًطا 
ِھ ،     َفِإنَُّھ َلْم ُیِجْزُه ِبَأْن ُیِقّرُه ِعْند اْلُمْسِلِمیَن  ة َأِبی ى َطَواِعَی ع ِإَل َبْل ِلَیُكّف اْلَعَذاب َعْنُھ ِلَیْرِج

َرز   " َلِكْن ُیَعكِّر َعَلْیِھ َقْولھ ِفي ِرَواَیة الصَِّحیح . َفَما َخَرَج ِبَذِلَك َعْن اْلُفُجور  اَل ِمْك : َفَق
  .ِبَذِلَك  ُیَخاِطب النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم" َقْد َأَجْزَناُه َلك 

  )َقاَل َأُبو َجْنَدل َأْي َمْعَشر اْلُمْسِلِمیَن ، ُأَرّد ِإَلى اْلُمْشِرِكیَن ؟ ِإَلْخ : ( َقْولھ 
َحاق   ن ِإْس لََّم    " َزاَد ِاْب ِھ َوَس ھ َعَلْی لَّى اللَّ ھ َص ول اللَّ اَل َرُس ِبْر   : َفَق َدل ، ِاْص ا َجْن ا َأَب َی

یح    " َوِإنَّ اللَّھ َجاِعل َلك َفْرًجا َوَمْخَرًجا َواْحَتِسْب َفِإنَّا َلا َنْغِدر ،  ي اْلَمِل ة َأِب " َوِفي ِرَواَی
ى       ي ِإَل َدل َیْمِش ي َجْن َع َأِب َفَأْوَصاُه َرُسول اللَّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ، َقاَل َفَوَثَب ُعَمر َم

ِرُكوَن ، وَ    : َجْنبھ َوَیُقول  ْم ُمْش ا ُھ ِبْر ، َفِإنََّم ْدِني       ِاْص اَل َوُی ب ، َق َدِم َكْل دھْم َك ا َدم َأَح ِإنََّم
َرَجْوت َأْن َیْأُخذُه ِمنِّي َفَیْضِرب ِبِھ َأَباُه ، َفَضنَّ الرَُّجل : َقاِئَمة السَّْیف ِمْنُھ ، َیُقول ُعَمر 

ي    َتَأوََّل اْلُع: َقاَل اْلَخطَّاِبيُّ " ِبَأِبیِھ َوَنَفَذْت اْلَقِضیَّة  -َأْي َبِخَل  - ة َأِب ي ِقصَّ َلَماء َما َوَقَع ِف
َص     : َجْنَدل َعَلى َوْجَھْیِن  اك ، َوَرخَّ اَف اْلَھَل ِلِم ِإَذا َخ َأَحدھَما َأنَّ اللَّھ َقْد َأَباَح التَِّقیَّة ِلْلُمْس

ْم َیُكْن َرّده ِإَلْیِھْم ِإْسَلاًما َلُھ َأْن َیَتَكلَّم ِباْلُكْفِر َعَلى ِإْضَمار اْلِإیَمان ِإْن َلْم ُیْمِكنُھ التَّْوِرَیة ، َفَل
ِة            ْوت ِبالتَِّقیَّ ْن اْلَم اص ِم ى اْلَخَل ِبیل ِإَل وده السَّ َع ُوُج اك َم ى اْلَھَل ھ  . ِلَأِبي َجْنَدل ِإَل َواْلَوْج

اك ،     ِھ اْلَھَل غ ِب ا َیْبُل َجَنُھ    الثَّاِني َأنَُّھ ِإنََّما َردَُّه ِإَلى َأِبیِھ ، َواْلَغاِلب َأنَّ َأَباُه َل ُھ َأْو َس َوِإْن َعذََّب
ھ َیْبَتِلي َفَلُھ َمْنُدوَحة ِبالتَِّقیَِّة َأْیًضا ، َوَأمَّا َما َیَخافُھ َعَلْیِھ ِمْن اْلِفْتَنة َفِإنَّ َذِلَك ِاْمِتَحان ِمْن اللَّ

َع      . ِبِھ َصْبر ِعَباده اْلُمْؤِمِنیَن  ْلح َم وز الصُّ ْل َیُج اء َھ ى َأْن   َواْخَتَلَف اْلُعَلَم ِرِكیَن َعَل اْلُمْش
ْت    : ُیَرّد ِإَلْیِھْم َمْن َجاَء ُمْسِلًما ِمْن ِعْندھْم ِإَلى ِبَلاد اْلُمْسِلِمیَن َأْم َلا ؟ َفِقیَل  ا َدلَّ ى َم َنَعْم َعَل

وخ ، َوِإنَّ َعَلْیِھ ِقصَّة َأِبي َجْنَدل َوَأِبي َبِصیر ، َوِقیَل َلا ، َوَأنَّ الَِّذي َوَقَع ِفي اْلِقصَّة َمْنُس
اِفِعیَّة  . َوُھَو َقْول اْلَحَنِفیَّة " َأَنا َبِريء ِمْن ُمْسِلم َبْین ُمْشِرِكیَن " َناِسخھ َحِدیث  َوِعْند الشَّ



َضاِبط َجَواز : َوَقاَل َبْعض الشَّاِفِعیَّة . َتْفِصیل َبْین اْلَعاِقل َواْلَمْجُنون َوالصَِّبّي َفَلا ُیَردَّاِن 
  .َیُكون اْلُمْسِلم ِبَحْیُث َلا َتِجب َعَلْیِھ اْلِھْجَرة ِمْن َداَر اْلَحْرب َوَاللَّھ َأْعَلم  الرَّّد َأْن

  )َفَأَتْیت َنِبّي اللَّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم : َقاَل ُعَمر ْبن اْلَخطَّاب : ( َقْولھ 
ْرَوان ِبِقصَِّة اْلُحَدْیِبَیة ُھَو ُعَمر ، َوَكَذا َما َتَقدََّم َھَذا ِممَّا ُیَقوِّي َأنَّ الَِّذي َحدََّث اْلِمْسَور َوَم

  .َقِریًبا ِمْن ِقصَّة ُعَمر َمَع َأِبي َجْنَدل 
  )َبَلى : َأَلْست َنِبّي اللَّھ َحقا ؟ َقاَل : َفُقْلت : ( َقْولھ 

ِني َأْمر َعِظیم ، َوَراَجْعت النَِّبّي َلَقْد َدَخَل: َقاَل ُعَمر " َزاَد اْلَواِقِدّي ِمْن َحِدیث َأِبي َسِعید 
ّط         ا َق ھ ِمْثلَھ ا َراَجْعت ة َم لََّم ُمَراَجَع ِھ َوَس ٍف      " َصلَّى اللَّھ َعَلْی ن ُحَنْی َھْیل ْب ِدیث ُس ي َح َوِف

ْتح      وَرة اْلَف ة َوُس ي اْلِجْزَی ر   " اْلآِتي ِف اَل ُعَم ل ؟       : َفَق ى اْلَباِط ْم َعَل ّق َوُھ ى اْلَح َنا َعَل َأَلْس
ِبَفْتِح اْلُمْھَمَلة َوَكْسر النُّون  -َأَلْیَس َقْتَلاَنا ِفي اْلَجنَّة َوَقَتَلاُھْم ِفي النَّار ؟ َفَعَلاَم ُنْعِطي الدَِّنیَّة 

اَل        -َوَتْشِدید التَّْحَتاِنیَّة  ا ؟ َفَق ھ َبْینَن م اللَّ ْم َیْحُك ع َوَل اب ،    : ِفي ِدینَنا ، َوَنْرِج ن اْلَخطَّ ا ِاْب َی
ر  . ي َرُسول اللَّھ ، َوَلْن ُیَضیِّعِني اللَّھ ِإنِّ ، " َفَرَجَع ُمَتَغیًِّظا ، َفَلْم َیْصِبر َحتَّى َجاَء َأَبا َبْك

ًرا َوَلْفظھ      ر َنْفسھ ُمْخَتَص ر   " َوَأْخَرَجُھ اْلَبزَّار ِمْن َحِدیث ُعَم اَل ُعَم رَّْأي   : َفَق وا ال ِاتََّھُم
وم       َعَلى الدِّین ، َفَلَقْد َرَأْیت ا َأُل َرْأٍي ، َوَم لََّم ِب ِھ َوَس ھ َعَلْی ِني َأُرّد َأْمر َرُسول اللَّھ َصلَّى اللَّ

اَل   : " َوِفیِھ " َعْن اْلَحّق  ى َق َقاَل َفَرِضَي َرُسول اللَّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَأَبْیت ، َحتَّ
  " .َیا ُعَمر ، َتَراِني َرِضیت َوَتْأَبى : ِلي 
  )ِإنِّي َرُسول اللَّھ َوَلْست َأْعِصیھ : (  َقْولھ

  .َظاِھر ِفي َأنَُّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلْم َیْفَعل ِمْن َذِلَك َشْیًئا ِإلَّا ِباْلَوْحِي 
  )َأَوَلْیَس ُكْنت َحدَّْثتَنا َأنَّا َسَنْأِتي اْلَبْیت : ( َقْولھ 

ھ ،         َكاَن ا" ِفي ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق  ول اللَّ ا َرُس ا َرآَھ ْتح ِلُرْؤَی ي اْلَف كُّوَن ِف ا َیُش لصََّحاَبة َل
وَن     اُدوا َیْھَلُك ى َك ِدّي َوَأنَّ   " َفَلمَّا َرَأْوا الصُّْلح َدَخَلُھْم ِمْن َذِلَك َأْمر َعِظیم َحتَّ د اْلَواِق َوِعْن

َحابھ      النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َكاَن َرَأى ِفي َمَنا َو َوَأْص َل ُھ ُھ َدَخ ر َأنَّ مھ َقْبل َأْن َیْعَتِم
ي        " اْلَبْیت ، َفَلمَّا َرَأْوا َتْأِخیر َذِلَك َشقَّ َعَلْیِھْم  ث ِف َواز اْلَبْح ل َج َذا اْلَفْص ْن َھ َتَفاد ِم َوُیْس

ھ َوِإْطلَ      ى ُعُموم ل َعَل ام ُیْحَم ى ، َوَأنَّ اْلَكَل ر ِإَراَدة    اْلِعْلم َحتَّى َیْظَھر اْلَمْعَن ى َتْظَھ ھ َحتَّ اق
ث             ْم َیْحَن ة َل دَّة ُمَعیََّن ْذُكر ُم ْم َی ْيء َوَل ل َش ى ِفْع َف َعَل ْن َحَل التَّْخِصیص َوالتَّْقِیید ، َوَأنَّ َم

  .َحتَّى َتْنَقِضي َأیَّام َحَیاتھ 
  )َفَأَتْیت َأَبا َبْكر : ( َقْولھ 

ي       َلْم َیْذُكر ُعَمر َأنَُّھ َراَجَع َأَحًدا ِف ر َأِب لََّم َغْی ِھ َوَس ھ َعَلْی لَّى اللَّ ي َذِلَك َبْعد َرُسول اللَّھ َص
َبْكر الصِّدِّیق ، َوَذِلَك ِلَجَلاَلِة َقْدره َوَسَعة ِعْلمھ ِعْنده ، َوِفي َجَواب َأِبي َبْكر ِلُعَمر ِبَنِظیِر 

اَلة َعَلى َأنَُّھ َكاَن َأْكَمَل الصََّحاَبة َوَأْعَرفھْم َما َأَجاَبُھ النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َسَواء َدَل
َأْمِر        ة ِل ّدھْم ُمَواَفَق دِّین َوَأَش ُأُموِر ال ْم ِب ِبَأْحَواِل َرُسول اللَّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَأْعَلمُھ

اَلى   ھ َتَع َأنَّ الْ    . اللَّ ِدیث ِب َذا اْلَح ي َھ ِریح ِف َع التَّْص ْد َوَق ْلح   َوَق َتْنَكُروا الصُّ ِلِمیَن ِاْس ُمْس
ْن      ْم َیُك دِّیق َل ل َأنَّ الصِّ اْلَمْذُكور َوَكاُنوا َعَلى َرْأي ُعَمر ِفي َذِلَك ، َوَظَھَر ِمْن َھَذا اْلَفْص

لََّم     ِھ َوَس ھ َعَلْی َواء ،  ِفي َذِلَك ُمَواِفًقا َلُھْم ، َبْل َكاَن َقْلبھ َعَلى َقْلب َرُسول اللَّھ َصلَّى اللَّ َس
َوَسَیْأِتي ِفي اْلِھْجَرة َأنَّ ِاْبن الدُُّغنَّة َوَصَف َأَبا َبْكر الصِّدِّیق ِبَنِظیِر َما َوَصَفْت ِبِھ َخِدیَجة 
َرُسول اللَّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َسَواء ِمْن َكْونھ َیِصل الرَِّحم َوَیْحِمل اْلَكّل َوُیِعین َعَلى 

ى             َنَواِئب اْلَحّق َك ِإَل َتَمرَّ َذِل َداء ِاْس ْن اِلاْبِت اِبَھة ِم َفاتھَما ُمَتَش ْت ِص ا َكاَن َك ، َفَلمَّ ر َذِل َوَغْی



ُھَو ِبَفْتِح اْلَغْین اْلُمْعَجَمة َوُسُكون الرَّاء " َفاْسَتْمَسَك ِبَغْرِزِه : " َوَقْول َأِبي َبْكر . اِلاْنِتَھاء 
َو  دَھا َزاي ، َوُھ ك   -ْرز َأْي اْلَغ -َبْع ِھ التََّمسُّ َراد ِب َرِس ، َواْلُم ب ِلْلَف ِة الرَّْك ِل ِبَمْنِزَل ِلْلِإِب

  .ِبَأْمِرِه َوَتْرك اْلُمَخاَلَفة َلُھ َكَالَِّذي ُیْمِسك ِبَرْكِب اْلَفاِرس َفَلا ُیَفاِرقُھ 
  )َفَعِمْلت ِلَذِلَك َأْعَماًلا : َقاَل الزُّْھِريُّ َقاَل ُعَمر : ( َقْولھ 

َو اَل   ُھ ر ، َق ِريِّ َوُعَم ْین الزُّْھ ع َب َو ُمْنَقِط ْذُكور َوُھ َنِد اْلَم ِريِّ ِبالسَّ ى الزُّْھ ول ِإَل َمْوُص
ا      " َأْعَماًلا " َقْولھ . َبْعض الشُّرَّاح  َواب ، َوَلمَّ َؤال َواْلَج يء َوالسُّ ذََّھاب َواْلَمِج َأْي ِمْن ال

ا    َیُكْن َذِلَك َشكا ِمْن ُعَمر ، َبْل َطَل ار ، َلمَّ ال اْلُكفَّ ًبا ِلَكْشِف َما َخِفَي َعَلْیِھ ، َوَحثا َعَلى ِإْذَل
ِھ    . َعَرَف ِمْن ُقوَّتھ ِفي ُنْصَرة الدِّین ا ه  َراد ِب ْل اْلُم َوَتْفِسیر اْلَأْعَمال ِبَما َذَكَر َمْرُدود ، َب

ْن       اْلَأْعَمال الصَّاِلَحة ِلُیَكفِّر َعْنُھ َما َمَضى ِمْن التََّو ْد َوَرَد َع َداء ، َوَق ال ِاْبِت ي اِلاْمِتَث ف ِف قُّ
ول   " َفِفي ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق " : َأْعَماًلا : " ُعَمر التَّْصِریح ِبُمَراِدِه ِبَقْوِلِھ  ر َیُق َوَكاَن ُعَم

ٍذ َمَخافَ      َنْعت َیْومِئ ِذي َص ْن الَّ ِذي   َما ِزْلت َأَتَصدَّق َوَأُصوم َوُأَصلِّي َوُأْعِتق ِم اِمي الَّ ة َكَل
ر  " َوِعْند اْلَواِقِدّي ِمْن َحِدیث ِاْبن َعبَّاس " َتَكلَّْمت ِبِھ  َك     : َقاَل ُعَم َبِب َذِل ت ِبَس ْد َأْعَتْق َلَق

دِّین     " َوَلْم َیُكْن َشكا : " َوَأمَّا َقْولھ " . ِرَقاًبا ، َوُصْمت َدْھًرا  ي ال ّك ِف ي الشَّ َفِإْن َأَراَد َنْف
ُھ      " ح ، َوَقْد َوَقَع ِفي ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق َفَواِض اَل َل ا َق ر َلمَّ ا َبْك ُھ    : َأنَّ َأَب ْرزه َفِإنَّ َزْم َغ ِاْل

ھ       ول اللَّ ُھ َرُس َھد َأنَّ ا َأْش ر َوَأَن اَل ُعَم ھ ، َق ول اللَّ ود   " َرُس ي ُوُج ّك ِف ي الشَّ َوِإْن َأَراَد َنْف
ْرُدود ،  َھْیِلّي     اْلَمْصَلَحة َوَعَدمَھا َفَم اَل السُّ ْد َق اِحبھ        : َوَق َتِمّر َص ا َیْس ا َل َو َم ّك ُھ َذا الشَّ َھ

ف           ُھ ِلَیِق ف ِمْن ُھ َتَوقُّ ر َأنَّ ِذي َیْظَھ اَل ، َوَالَّ َذِلَك َق ة ، َك َعَلْیِھ ، َوِإنََّما ُھَو ِمْن َباب اْلَوْسَوَس
ْبَھة   ُھ الشُّ د        َعَلى اْلِحْكَمة ِفي اْلِقصَّة َوَتْنَكِشف َعْن ى َعْب َلاة َعَل ي الصَّ تھ ِف ره ِقصَّ ، َوَنِظی

ِذِه        َي َھ ة ، َوِھ اِف الثَّاِنَی م ِبِخَل اده اْلُحْك اللَّھ ْبن ُأَبّي ، َوِإْن َكاَن ِفي اْلُأوَلى َلْم ُیَطاِبق ِاْجِتَھ
ا     ع َم ا َفَجِمی ُذوًرا     اْلِقصَّة ، َوِإنََّما َعِمَل اْلَأْعَمال اْلَمْذُكوَرة ِلَھِذِه ، َوِإلَّ اَن َمْع ُھ َك َدَر ِمْن َص

  .ِفیِھ َبْل ُھَو َمْأُجور ِلَأنَُّھ ُمْجَتِھد ِفیِھ 
  )َفَلمَّا َفَرَغ ِمْن َقِضیَّة اْلِكَتاب : ( َقْولھ 

ِلِمیَن    " َزاَد ِاْبن ِإْسَحاق ِفي ِرَواَیتھ  ْن اْلُمْس ا ِم َفَلمَّا َفَرَغ اْلِكَتاب َأْشَھَد َعَلى الصُّْلح ِرَجاًل
ن   َوِر ْعد ْب َجاًلا ِمْن اْلُمْشِرِكیَن َوِمْنُھْم َأُبو َبْكر َوُعَمر َوَعِلّي َوَعْبد الرَّْحَمن ْبن َعْوف َوَس

َو       ص َوُھ ن َحْف َرز ْب رو َوِمْك َأِبي َوَقاٍص َوُمَحمَّد ْبن َمْسَلَمة َوَعْبد اللَّھ ْبن ُسَھْیل ْبن َعْم
  " .ُمْشِرك 

  )ُقوُموا َفاْنَحُروا ُثمَّ ِاْحِلُقوا : َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِلَأْصَحاِبِھ َقاَل َرُسول اللَّھ : ( َقْولھ 
ھ    " ِفي ِرَواَیة َأِبي اْلَأْسَود َعْن ُعْرَوة  لَّى اللَّ ھ َص َفَلمَّا َفَرُغوا ِمْن اْلَقِضیَّة َأَمَر َرُسول اللَّ
ِرُكوَن   -َیْعِني ِإَلى ِجَھة اْلَحَرم  -َن َعَلْیِھ َوَسلََّم ِباْلَھْدِي َفَساَقُھ اْلُمْسِلُمو َحتَّى َقاَم ِإَلْیِھ اْلُمْش

  " .ِمْن ُقَرْیش َفَحَبُسوُه َفَأَمَر َرُسول اللَّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبالنَّْحِر 
  )َفَوَاللَِّھ َما َقاَم ِمْنُھْم َرُجل : ( َقْولھ 

ِتَماِل َأْن َیُكون اْلَأْمر ِبَذِلَك ِللنَّْدِب ، َأْو ِلَرَجاِء ُنُزول اْلَوْحي ِبِإْبَطاِل ِقیَل َكَأنَُّھْم َتَوقَُّفوا ِلاْح
وََّغ    كھْم ، َوَس الصُّْلح اْلَمْذُكور ، َأْو َتْخِصیصھ ِباْلِإْذِن ِبُدُخوِلِھْم َمكَّة َذِلَك اْلَعام ِلِإْتَماِم ُنُس

وع     ان ُوُق اَن َزَم ُھ َك َك ِلَأنَّ ْم َذِل ال      َلُھ وَرة اْلَح ْتُھْم ُص وا َأْلَھ ل َأْن َیُكوُن خ ، َوَیْحَتِم النَّْس
ي       َدارھْم ِف ا َواْقِت ور ُقوَّتھَم ْن ُظُھ َفاْسَتْغَرُقوا ِفي اْلِفْكر ِلَما َلِحَقُھْم ِمْن الذُّّل ِعْند َأْنُفسھْم ِم

اْلَقْھِر َوالْ      كھْم ِب اء ُنُس ھْم َوَقَض وغ َغَرض ى ُبُل ادھْم َعَل ال   ِاْعِتَق ُروا اِلاْمِتَث ة ، َأْو َأخَّ َغَلَب
ِلاْعِتَقاِدِھْم َأنَّ اْلَأْمر اْلُمْطَلق َلا َیْقَتِضي اْلَفْور ، َوَیْحَتِمل َمْجُموع َھِذِه اْلُأُمور ِلَمْجُموِعِھْم 



اُه   َكَما َسَیْأِتي ِمْن َكَلام ُأّم َسَلَمة ، َوَلْیَس ِفیِھ ُحجَّة ِلَمْن َأْثَبَت َأنَّ اْلَأْمر  ْن َنَف ِلْلَفْوِر ، َوَلا ِلَم
  .، َوَلا ِلَمْن َقاَل ِإنَّ اْلَأْمر ِلْلُوُجوِب َلا ِللنَّْدِب ، ِلَما ُیْطَرق اْلِقصَّة ِمْن اِلاْحِتَمال 

  )َفَذَكَر َلَھا َما َلِقَي ِمْن النَّاس : ( َقْولھ 
ُھ  َفَقاَل َلَھا َأَلا َتَرْیَن ِإ" ِفي ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق  " َلى النَّاس ؟ ِإنِّي آُمرُھْم ِباْلَأْمِر َفَلا َیْفَعُلوَن
اَل  " َوِفي ِرَواَیة َأِبي اْلَمِلیح  ِلُموَن   : َفاْشَتدَّ َذِلَك َعَلْیِھ ، َفَدَخَل َعَلى ُأّم َسَلَمة َفَق َك اْلُمْس َھَل

  " .َجلَّى اللَّھ َعْنُھْم َیْومِئٍذ ِبُأمِّ َسَلَمة ، َأَمْرتھْم َأْن َیْحِلُقوا َوَیْنَحُروا َفَلْم َیْفَعُلوا ، َقاَل َف
  )َیا َنِبّي اللَّھ َأُتِحبُّ َذِلَك ؟ ُاْخُرْج ُثمَّ َلا ُتَكلِّم َأَحًدا ِمْنُھْم : َقاَلْت ُأّم َسَلَمة : ( َقْولھ 

یم  َیا َرُسول اللَّھ َلا ُتَكلِّمُھْم ، َف: َقاَلْت ُأّم َسَلَمة " َزاَد ِاْبن ِإْسَحاق  ِإنَُّھْم َقْد َدَخَلُھْم َأْمر َعِظ
ْتح        ِر َف وعھْم ِبَغْی ْلح َوُرُج ر الصُّ ي َأْم ل  " ِممَّا َأْدَخْلت َعَلى َنْفسك ِمْن اْلَمَشقَّة ِف ، َوَیْحَتِم
َوَسلََّم َأَمَرُھْم َأنََّھا َفِھَمْت َعْن الصََّحاَبة َأنَُّھ ِاْحَتَمَل ِعْندھْم َأْن َیُكون النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ 

ّق    ي َح ِبالتََّحلُِّل َأْخًذا ِبالرُّْخَصِة ِفي َحّقھْم َوَأنَُّھ ُھَو َیْسَتِمّر َعَلى اْلِإْحَرام َأْخًذا ِباْلَعِزیَمِة ِف
ّي صَ      َرَف النَِّب ال ، َوَع َذا اِلاْحِتَم ھ  َنْفسھ ، َفَأَشاَرْت َعَلْیِھ َأْن َیَتَحلَّل ِلَیْنَتِفَي َعْنُھْم َھ لَّى اللَّ

ا             ل َم ى ِفْع اَدُروا ِإَل َك َب َحاَبة َذِل ا َرَأى الصَّ ُھ َفَلمَّ ِھ َفَفَعَل اَرْت ِب ا َأَش َعَلْیِھ َوَسلََّم َصَواب َم
مَّ    . َأَمَرُھْم ِبِھ ِإْذ َلْم َیْبَق َبْعد َذِلَك َغاَیة ُتْنَتَظر  ل ِإَذا ِاْنَض وَرة ، َوَأنَّ اْلِفْع َوِفیِھ َفْضل اْلَمُش

ْول ،            ِإ ْن اْلَق غ ِم ا َأْبَل ل ُمْطَلًق ِھ َأنَّ اْلِفْع ْیَس ِفی رَّد ، َوَل ْول اْلُمَج ْن اْلَق َغ ِم َلى اْلَقْول َكاَن َأْبَل
ام            اَل ِإَم ى َق ا َحتَّ ور َعْقلَھ َلَمة َوُوُف ل ُأّم َس َلة ، َوَفْض ْرَأة اْلَفاِض اَوَرة اْلَم َواز ُمَش َوَج

َلَمة   َلا َنْعَلم ِاْم: اْلَحَرَمْیِن  ا ُأّم َس اَل   . َرَأة َأَشاَرْت ِبَرْأٍي َفَأَصاَبْت ِإلَّ َذا َق َتْدَرَك   . َك ْد ِاْس َوَق
ا   . َبْعضھْم َعَلْیِھ ِبْنت ُشَعْیب ِفي َأْمر ُموَسى  ْتح َكَم َوَنِظیر َھَذا َما َوَقَع َلُھْم ِفي َغْزَوة اْلَف

ي       اْلِفْطِر ِف ْم ِب ره َلُھ ْن َأْم اَك ِم اَوَل        َسَیْأِتي ُھَن اع َتَن ى اِلاْمِتَن َتَمرُّوا َعَل ا ِاْس ان ، َفَلمَّ َرَمَض
  .اْلَقَدح َفَشِرَب ، َفَلمَّا َرَأْوُه َشِرَب َشِرُبوا 

  )َنَحَر َبَدنھ : ( َقْولھ 
ن َزاَد ِاْبن ِإْسَحاق َعْن ِاْبن َأِبي ُنَجْیح َعْن ُمَجاِھد َعْن ِاْب" َھْدیھ " ِفي ِرَواَیة اْلُكْشِمیَھِنّي 

ِھ    یَظ ِب َعبَّاس َأنَُّھ َكاَن َسْبِعیَن َبَدَنة َكاَن ِفیَھا َجَمل ِلَأِبي َجْھل ِفي َرْأسھ ُبرَّة ِمْن ِفضَّة ِلَیِغ
  .اْلُمْشِرِكیَن ، َوَكاَن َغِنَمُھ ِمْنُھ ِفي َغْزَوة َبْدر 

  )َوَدَعا َحاِلقھ َفَحَلَقُھ : ( َقْولھ 
َراش     َبَلَغِني: " َقاَل ِاْبن ِإْسَحاق  َو ِخ ْوم ُھ ْیِن   -َأنَّ الَِّذي َحَلَقُھ ِفي َذِلَك اْلَی ن   -ِبُمْعَجَمَت ِاْب

د   : ُأَمیَّة ْبن اْلَفْضل اْلُخَزاِعّي َقاَل ِاْبن ِإْسَحاق  ْن ُمَجاِھ َفَحدََّثِني َعْبد اللَّھ ْبن َأِبي ُنَجْیح َع
ھ       َحَلَق ِرَجال َیْومِئٍذ َوَقصَّ: َعْن ِاْبن َعبَّاس َقاَل  لَّى اللَّ ھ َص ول اللَّ اَل َرُس ُروَن ، َفَق َر آَخ

َقاُلوا َیا  -اْلَحِدیث ، َوِفي آِخره  -َواْلُمَقصِِّریَن : َیْرَحم اللَّھ اْلُمَحلِِّقیَن ، َقاُلوا : َعَلْیِھ َوَسلََّم 
َأنَّ : َرُسول اللَّھ ِلَم َظاَھْرت ِلْلُمَحلِِّقیَن ُدون اْلُمَقصِِّریَن ؟ َقاَل  كُّوا   ِل ْم َیُش ن   " . ُھْم َل اَل ِاْب َق

ا         : ِإْسَحاق َقاَل الزُّْھِريُّ ِفي َحِدیثھ  لََّم َقاِفًل ِھ َوَس ھ َعَلْی لَّى اللَّ ھ َص ول اللَّ َرَف َرُس ُثمَّ ِاْنَص
ْتح   ی     -َحتَّى ِإَذا َكاَن َبْین َمكَّة َواْلَمِدیَنة َوَنَزَلْت ُسوَرة اْلَف ي َتْفِس ِدیث ِف َذَكَر اْلَح ى  َف رَھا ِإَل

ا       -َأْن َقاَل  ة ، ِإنََّم ْتح اْلُحَدْیِبَی ْن َف م ِم َقاَل الزُّْھِريُّ َفَما ُفِتَح ِفي اْلِإْسَلام َفْتح َقْبلھ َكاَن َأْعَظ
َم         اس َكلَّ َن النَّ ْرب َوَأِم َعْت اْلَح ة َوَوَض ْت اْلُھْدَن َكاَن اْلِقَتال َحْیُث ِاْلَتَقى النَّاس ، َوَلمَّا َكاَن

ل         َبْع َلاِم َیْعِق د ِباْلِإْس م َأَح ْم ُیَكلَّ ة َوَل ِدیث َواْلُمَناَزَع ي اْلَح ضھْم َبْعًضا َواْلَتَقْوا َوَتَفاَوُضوا ِف
َلام       ي اْلِإْس اَن ِف ْن َك ل َم َنَتْیِن ِمْث  َشْیًئا ِفي ِتْلَك اْلُمدَّة ِإلَّا َدَخَل ِفیِھ ، َوَلَقْد َدَخَل ِفي َتْیِنك السَّ

ْذُكور   . ْو َأْكَثر ، َیْعِني ِمْن َصَناِدید ُقَرْیش َقْبل َذِلَك َأ ْلح اْلَم َوِممَّا َظَھَر ِمْن َمْصَلَحة الصُّ



َغْیر َما َذَكَرُه الزُّْھِريُّ َأنَُّھ َكاَن ُمَقدَِّمة َبْین اْلَفْتح اْلَأْعَظم الَِّذي َدَخَل النَّاس َعِقبھ ِفي ِدین 
َوَلمَّا َكاَنْت ِقصَّة اْلُحَدْیِبَیة ُمَقدَِّمة ِلْلَفْتِح ُسمَِّیْت . َنة ِمْفَتاًحا ِلَذِلَك اللَّھ َأْفَواًجا ، َوَكاَنْت اْلُھْد

ا           اَن ُمْغَلًق ْلح َك ق ، َوالصُّ ْتح اْلُمْغَل ة َف ي اللَُّغ ْتح ِف ِإنَّ اْلَف َفْتًحا َكَما َسَیْأِتي ِفي اْلَمَغاِزي ، َف
وَرة   َحتَّى َفَتَحُھ اللَّھ ، َوَكاَن ِمْن َأ ي الصُّ ْسَباب َفْتحھ َصّد اْلُمْسِلِمیَن َعْن اْلَبْیت ، َوَكاَن ِف

ِذي   الظَّاِھَرة َضْیًما ِلْلُمْسِلِمیَن َوِفي الصُّوَرة اْلَباِطَنة ِعزا َلُھْم ، َفِإنَّ النَّاس ِلَأْجِل اْلَأْمن الَّ
، َوَأْسَمَع اْلُمْسِلُموَن اْلُمْشِرِكیَن اْلُقْرآن ،  َوَقَع َبْینھْم ِاْخَتَلَط َبْعضھْم ِبَبْعٍض ِمْن َغْیر َنِكیر

ة َوَناَظُروُھْم َعَلى اْلِإْسَلام َجْھَرة آَمِنیَن ، َوَكاُنوا َقْبل َذِلَك َلا َیَتَكلَُّموَن ِعْندھْم ِبَذِلَك ِإلَّا ُخْفَی
ثُ       ْن َحْی ِرُكوَن ِم َذلَّ اْلُمْش َلامھ َف ي ِإْس ْن     ، َوَظَھَر َمْن َكاَن ُیْخِف ُروا ِم زَّة َوُأْقِھ َأَراُدوا اْلِع

  .َحْیُث َأَراُدوا اْلَغَلَبة 
  )ُثمَّ َجاَءُه ِنْسَوة ُمْؤِمَنات ِإَلْخ : ( َقْولھ 

اء   ي َأْثَن دَّ  َظاِھره َأنَُّھنَّ ِجْئَن ِإَلْیِھ َوُھَو ِباْلُحَدْیِبَیِة ، َوَلْیَس َكَذِلَك َوِإنََّما ِجْئَن ِإَلْیِھ َبْعد ِف ة اْلُم
: " ، َوَقْد َتَقدََّم ِفي َأوَّل الشُُّروط ِمْن ِرَواَیة ُعَقْیل َعْن الزُّْھِريِّ َما َیْشَھد ِلَذِلَك َحْیُث َقاَل 

ات    اَء اْلُمْؤِمَن ِلًما ، َوَج اَن ُمْس ْو َك دَّة َوَل َك اْلُم ي ِتْل ا َردَُّه ِف ال ِإلَّ ْن الرَِّج د ِم ِھ َأَح ْم َیْأِت َوَل
ن    ُمَھاِجَرات ، َو رو ْب ت َعْم َكاَنْت ُأّم ُكْلُثوم ِبْنت ُعْقَبَة ِممَّْن َخَرَج ، َوُیَقال ِإنََّھا َكاَنْت َتْح

ان    ت َحسَّ ْت َتْح ر َوَكاَن ت ِبْش ة ِبْن ْذُكوَرات ُأَمْیَم ات اْلَم ْن اْلُمْؤِمَن مَّى ِم اِص ، َوَس  -اْلَع
ن   َقْبل َأْن ُیْسِلم َفَتَزوَّ -َوُیَقال ِاْبن َدْحَداَحة  ھ ْب َجَھا َسْھل ْبن ُحَنْیٍف َفَوَلَدْت َلُھ ِاْبنھ َعْبد اللَّ

ْن        ِرّي ِم ًلا ، َوالطََّب ب ُمْرَس ي َحِبی ن َأِب َسْھل ، َذَكَر َذِلَك ِاْبن َأِبي َحاِتم ِمْن َطِریق َیِزید ْب
اِفر    َوُسَبْیَعة ِبْنت اْلَحاِرث اْلَأْسَلِمیَّ. َطِریق ِاْبن ِإْسَحاق َعْن الزُّْھِريِّ  ت ُمَس ْت َتْح ة َوَكاَن

ق    ْن َطِری اْلَمْخُزوِمّي َوُیَقال َصْیِفّي ْبن الرَّاِھب ، َواْلَأوَّل َأْوَلى َفَقْد َذَكَر ِاْبن َأِبي َحاِتم ِم
ر           ا ُعَم ِعیَدة َفَتَزوََّجَھ مَھا َس ْیِفّي ِاْس َرَأة َص ان َأنَّ ِاْم ن َحیَّ ل ْب ي   . ُمَقاِت ت َأِب م ِبْن  َوُأّم اْلَحَك

ُروط       ر الشُّ ي آِخ ھ ِف َیْأِتي َبَیان ا َس دَّْت َكَم دَّاد َفاْرَت ن َش اض ْب ت ِعَی ْت َتْح ْفَیان َكاَن . ُس
َلة          ن َنْض زَّى ْب د اْلُع ت َعْب َدة ِبْن ان ، َوَعَب ن ُعْثَم َوِبْرَوع ِبْنت ُعْقَبَة َكاَنْت َتْحت َشمَّاس ْب

ھ ،  َل. ُقْلت . َكاَنْت َتْحت َعْمرو ْبن َعْبِد ُوّد  ِكْن َعْمرو ُقِتَل ِباْلَخْنَدِق َوَكَأنََّھا َفرَّْت َبْعد َقْتل
ْن    . َوَكاَن ِمْن ُسنَّة اْلَجاِھِلیَّة َأنَّ َمْن َماَت َزْوجَھا َكاَن َأْھلھ َأَحّق ِبَھا  َرَج ِم ْن َخ َوَكاَن ِممَّ

یَّة ،      النَِّساء ِفي ِتْلَك اْلُمدَّة ِبْنت َحْمَزة ْبن َعْبد اْلُمطَِّلب َكَم َرة اْلَقِض ي ُعْم ھ ِف َیْأِتي َبَیان ا َس
" َوَیْأِتي َتْفِصیل َذِلَك ِفي اْلَمَغاِزي ، َوَشَرَح ِقصَّة اِلاْمِتَحان ِفي َأَواِخر ِكَتاب النَِّكاح ِفي 

  .َمَع َبِقیَّة َفَواِئده ِإْن َشاَء اللَّھ َتَعاَلى " َباب ِنَكاح َمْن َأْسَلَم ِمْن اْلُمْشِرَكات 
  )ُثمَّ َرَجَع النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإَلى اْلَمِدیَنة َفَجاَءُه َأُبو َبِصیر : ( َقْولھ 

اة         ُكون اْلُمَثنَّ ة َوُس مِّ اْلُمْھَمَل ة ِبَض َو ُعْتَب َرْیش ُھ ِبَفْتِح اْلُمَوحََّدة َوَكْسر اْلُمْھَمَلة َرُجل ِمْن ُق
ن     -َوُھَو َوْھم  -حََّدٍة ُمَصغَّر َوِقیَل ِفیِھ ُعَبْید ِبُمَو ِحیح ِاْب ى الصَّ ِاْبن َأِسید ِبَفْتِح اْلَھْمَزة َعَل

ِرَف        ھ ، َوُع ي ِرَواَیت َحاق ِف ن ِإْس َبُھ ِاْب َجاِرَیة ِباْلِجیِم الثََّقِفّي َحِلیف َبِني ُزْھَرة َسمَّاُه َوَنَس
اب      ِدیث اْلَب ي َح ھ ِف ْن   " ِبَھَذا َأنَّ َقْول ل ِم َرْیش  َرُج ْن      " ُق َرة ِم ي ُزْھ َأنَّ َبِن اْلِحْلِف ِل َأْي ِب

  .ُقَرْیش 
  )َفَأْرَسُلوا ِفي َطَلبھ َرُجَلْیِن : ( َقْولھ 

ون        " الطََّبَقات " َسمَّاُھَما ِاْبن َسْعد ِفي  ٍة َوُن َو ِبُمْعَجَم ْیس َوُھ یر ُخَن ي َبِص ة َأِب ِفي َتْرَجَم
ابِ    ن َج غَّر ِاْب ر          َوآِخره ُمْھَمَلة ُمَص ة آِخ ة اْلآِتَی ي الرَِّواَی ْوَثر ، َوِف ُھ َك ال َل ُھ ُیَق ْوًلى َل ر َوَم

َحاق       ن ِإْس ھ ، َزاَد ِاْب ي َطَلب َل ِف ِذي َأْرَس َو الَّ َرْیق ُھ ن ُش َأْخَنس ْب اب َأنَّ اْل َب " اْلَب َفَكَت



ا     اْلَأْخَنس ْبن ُشَرْیق َواْلَأْزَھر ْبن َعْبد َعْوف ِإَلى َرُسول اللَّھ َصلَّى ا لََّم ِكَتاًب ِھ َوَس ھ َعَلْی للَّ
َرْیِن      َتْأَجَراُه ِبَبْك اِمر ِاْس ي َع ْن   . ا ه " َوَبَعَثا ِبِھ َمَع َمْوًلى َلُھَما َوَرُجل ِمْن َبِن َأْخَنس ِم َواْل

ا اْلُمطَ  ة  َثِقیف َرْھط َأِبي َبِصیر ، َوَأْزَھر ِمْن َبِني ُزْھَرة ُحَلَفاء َأِبي َبِصیر َفِلُكّل ِمْنُھَم اَلَب
اَلةِ   ِبَردِِّه ، َوُیْسَتَفاد ِمْنُھ َأنَّ اْلُمَطاَلَبة ِبالرَّدِّ َتْخَتّص ِبَمْن َكاَن ِمْن َعِشیَرة اْلَمْطُلوب ِباْلَأَص

ي      د َأِب ِدَما َبْع ِدّي َفَق َأْو اْلِحْلف ، َوِقیَل ِإنَّ ِاْسم َأَحد الرَُّجَلْیِن َمْرَثد ْبن ُحْمَران ، َزاَد اْلَواِق
  .یر ِبَثَلاَثِة َأیَّام َبِص

  )َفَدَفَعُھ ِإَلى الرَُّجَلْیِن : ( َقْولھ 
َیا َأَبا َبِصیر ِإنَّ َھُؤَلاِء : َفَقاَل َرُسول اللَّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم " ِفي ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق 

ِدر ، فَ          ا َنْغ ا َل ت ، َوِإنَّ ا َعِلْم ى َم اَلُحوَنا َعَل ْوم َص ك  اْلَق اَل  . اْلَحْق ِبَقْوِم ى   : َفَق ي ِإَل َأَتُردُِّن
ك    : اْلُمْشِرِكیَن َیْفِتُنوِني َعْن ِدیِني َوُیَعذُِّبوَنِني ؟ َقاَل  ل َل ھ َجاِع ِاْصِبْر َواْحَتِسْب ، َفِإنَّ اللَّ

ر " َوِفي ِرَواَیة َأِبي اْلَمِلیح ِمْن الزَِّیاَدة " َفَرًجا َوَمْخَرًجا  َو    :  َفَقاَل َلُھ ُعَم ل َوُھ َت َرُج َأْن
ِذِه   . َوَھَذا َأْوَضح ِفي التَّْعِریض ِبَقْتِلِھ " َرُجل َوَمَعك السَّْیف  اِفِعیَّة ِبَھ َواْسَتَدلَّ َبْعض الشَّ

ُھ ،        ِھ ِمْن ى َعَلْی ا ُیْخَش اَن َل یَرتھ ِإَذا َك اْلِقصَّة َعَلى َجَواز َدْفع اْلَمْطُلوب ِلَمْن َلْیَس ِمْن َعِش
ْم  ِلَكْوِن ِھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َدَفَع َأَبا َبِصیر ِلْلَعاِمِريِّ َوَرِفیقھ َوَلْم َیُكوَنا ِمْن َعِشیَرتھ َوَل

أَ       َذا آَل اْل ا ، َوِلَھ َوى ِمْنُھَم اَن َأْق ُھ َك ْمر َیُكوَنا ِمْن َرْھطھ ، َلِكنَُّھ َأِمَن َعَلْیِھ ِمْنُھَما ِلِعْلِمِھ ِبَأنَّ
اِمِرّي        . نَُّھ َقَتَل َأَحدھَما َوَأَراَد َقْتل اْلآَخر ِإَلى َأ َأنَّ اْلَع ر ، ِل َك َنَظ ْن َذِل ِھ ِم َتَدلَّ ِب َوِفیَما ِاْس

یَرتھ   ْن َعِش َو ِم ْن ُھ َلُھَما َم ا َأْرَس ة َلَم ا ِریَب ْو َأنَّ ِفیِھَم وَلْیِن ، َوَل ا َرُس ا َكاَن ھ ِإنََّم . َوَرِفیق
و       َوَأْیًضا َفَقِبیَلة ُقَر َرْیش َوَأُب ْن ُق ا ِم اِمر َجِمیًع ي َع ْیش َتْجَمع اْلَجِمیع ِلَأنَّ َبِني ُزْھَرة َوَبِن

یح     ي اْلَمِل ة َأِب و   " َبِصیر َكاَن ِمْن ُحَلَفاء َبِني ُزْھَرة َكَما َتَقدََّم ، َوَقْد َوَقَع ِفي ِرَواَی اَء َأُب َج
اًزا   " َیا ُمَحمَّد ُردَُّه َعَليَّ َفَردَُّه : َبِصیر ُمْسِلًما َوَجاَء َوِلّیھ َخْلفھ َفَقاَل  ِھ َمَج َوُیْجَمع ِبَأنَّ ِفی

ل          : َوالتَّْقِدیر  اِعًدا ، َأْو ُیْحَم د َفَص َمل اْلَواِح ْنس َیْش م ِج ول ِاْس ھ ، َوَرُس ول َوِلّی َجاَء َرُس
  .اَلِة َعَلى َأنَّ اْلآَخر َكاَن َرِفیًقا ِللرَُّسوِل َوَلْم َیُكْن َرُسوًلا ِباْلَأَص

  )َفَنَزُلوا َیْأُكُلوَن ِمْن َتْمر َلُھْم : ( َقْولھ 
ْیِن        " ِفي ِرَواَیة اْلَواِقِدّي  لَّى َرْكَعَت ِجد َفَص یر اْلَمْس و َبِص َل َأُب ة َدَخ َفَلمَّا َكاُنوا ِبِذي اْلُحَلْیَف

  " .یًعا َوَجَلَس َیَتَغدَّى ، َوَدَعاُھَما َفَقدََّم ُسْفَرة َلُھَما َفَأَكُلوا َجِم
  )َفَقاَل َأُبو َبِصیر ِلَأَحِد الرَُّجَلْیِن : ( َقْولھ 

  " .ِلُخَنْیس ْبن َجاِبر " َوِفي ِرَواَیة ِاْبن َسْعد " ِلْلَعاِمِريِّ " ِفي ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق 
  )َفاْسَتلَُّھ اْلآَخر : ( َقْولھ 

  .َأْي َصاِحب السَّْیف َأْخَرَجُھ ِمْن ِغْمده 
  " .َفَأْمَكَنُھ ِمْنُھ " َأْي ِبَیِدِه ، َوِفي ِرَواَیة اْلُكْشِمیَھِنّي ) َفَأْمَكَنُھ ِبِھ ( : َقْولھ 
  )َفَضَرَبُھ َحتَّى َبَرَد : ( َقْولھ 

ُكن        ت َتْس َأنَّ اْلَمیِّ ْوت ؛ ِل ْن اْلَم ة َع ِبَفْتِح اْلُمَوحََّدة َوالرَّاء َأْي َخَمَدْت َحَواّسھ ، َوِھَي ِكَناَی
َحاق  َحَرَك ى   " تھ ، َوَأْصل اْلَبَرد السُُّكون ، َقاَلُھ اْلَخطَّاِبيُّ ، َوِفي ِرَواَیة ِاْبن ِإْس اُه َحتَّ َفَعَل
  " .َقَتَلُھ 
  )َوَفرَّ اْلآَخر : ( َقْولھ 

  .َأْي َھَرًبا " َوَخَرَج اْلَمْوَلى َیْشَتّد " ِفي ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق 
  )ُذْعًرا :( َقْولھ 



  .ا ، َوِفي ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق َفَزًعا َأْي َخْوًف
  )ُقِتَل َصاِحِبي : ( َقْولھ 

  " .َقَتَل َصاِحبُكْم َصاِحِبي " ِبَضمِّ اْلَقاف ، ِفي ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق 
  )َوِإنِّي َلَمْقُتول : ( َقْولھ 

ي    " َت ِمْنُھ َوَلْم َأَكْد َوَقْد َأْفَل" َأْي ِإْن َلْم َتُردُّوُه َعنِّي ، َوِعْند اْلَواِقِدّي  ة َأِب ي ِرَواَی َوَوَقَع ِف
ى ِإَذا         " اْلَأْسَود َعْن ُعْرَوة  اُه ، َحتَّ ا َفَأْوَثَق لََّم ِإَلْیِھَم ِھ َوَس ھ َعَلْی لَّى اللَّ ھ َص َفَردَُّه َرُسول اللَّ

ى اْلِإَسار َفَقَطَعُھ َوَضَرَب َأَحدھَما َكاَن ِبَبْعِض الطَِّریق َناَما َفَتَناَوَل السَّْیف ِبِفیِھ َفَأَمرَُّه َعَل
َواْلَأوَّل َأَصّح ، َوِفي ِرَواَیة اْلَأْوَزاِعيِّ َعْن الزُّْھِريِّ ِعْند " ِبالسَّْیِف َوَطَلَب اْلآَخر َفَھَرَب 

اِزي      ي اْلَمَغ ذ ِف ن َعاِئ ى َرسُ         " ِاْب َع ِإَل ى ُدِف یر َحتَّ و َبِص ُھ َأُب آَخر َواتََّبَع َز اْل ھ  َوَجَم ول اللَّ
ره          َرف َذَك َدا َط ْد َب ھ َوَق َفل َثْوب ى َأْس اّض َعَل َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي َأْصَحابھ َوُھَو َع

  " .َواْلَحَصى َیِطیر ِمْن َتْحت َقَدَمْیِھ ِمْن ِشدَّة َعْدوه ، َوَأُبو َبِصیر َیْتَبعُھ 
  )َقْد َوَاللَّھ َأْوَفى اللَّھ ِذمَّتك : ( َقْولھ 

ِريِّ     ْن الزُّْھ َأْوَزاِعيُّ َع و   " َأْي َفَلْیَس َعَلْیك ِمْنُھْم ِعَقاب ِفیَما َصَنْعت َأَنا ، َزاَد اْل اَل َأُب َفَق
ت       : َبِصیر  ا َفَعْل ت َم ي َفَفَعْل ْن ِدیِن وِني َع َیا َرُسول اللَّھ َعَرْفت َأنِّي ِإْن َقِدْمت َعَلْیِھْم َفَتُن

َوِفیِھ َأنَّ ِلْلُمْسِلِم الَِّذي َیِجيء ِمْن َداَر اْلَحْرب ِفي . ا ه " َعْھد َوَلا َعْقد  َوَلْیَس َبْیِني َوَبْینھْم
ِھ      ھ َعَلْی لَّى اللَّ ّي َص َزَمن اْلُھْدَنة َقَتَل َمْن َجاَء ِفي َطَلب َرّده ِإَذا ُشِرَط َلُھْم َذِلَك ، ِلَأنَّ النَِّب

  .َقْتلھ اْلَعاِمِريَّ َوَلا َأَمَر ِفیِھ ِبَقَوٍد َوَلا ِدَیة ، َوَاللَّھ َأْعَلم  َوَسلََّم َلْم ُیْنِكر َعَلى َأِبي َبِصیر
  )َوْیُل ُامِِّھ : ( َقْولھ 

ي    َرب ِف ا اْلَع ة َذّم َتُقولَھ َي َكِلَم دََّدة ، َوِھ یم اْلُمَش ر اْلِم َزة َوَكْس ل اْلَھْم ام َوَوْص مِّ اللَّ ِبَض
ل  " َما ِفیَھا ِمْن الذَّّم ، ِلَأنَّ اْلَوْیل اْلَھَلاك َفُھَو َكَقْوِلِھْم  اْلَمْدح َوَلا َیْقِصُدوَن َمْعَنى ِلُأمِِّھ اْلَوْی

ُھ   "  اَلة َل ق   : َقاَل َبِدیع الزََّمان ِفي ِرَس َرب ُتْطِل ھ   " َواْلَع ْت َیِمین مَّ    " َتِرَب َأْمر ِإَذا َأَھ ي اْل ِف
َواْلَوْیل ُیْطَلق َعَلى اْلَعَذاب َواْلَحْرب َوالزَّْجر . الذَّّم  َوَلا َیْقِصُدوَن" َوْیُل ُامِِّھ " َوَیُقوُلوَن 

َأْعَراِبيِّ     ھ ِلْل ي َقْول ك  " َوَقْد َتَقدََّم َشْيء ِمْن َذِلَك ِفي اْلَحّج ِف رَّاء   " . َوْیل اَل اْلَف ل  : َوَق َأْص
َألْ       ِتْعَمال َف َر اِلاْس اٍن َأْي َفَكُث ان َوْي ِلُفَل ُل ُفَل ا      َقْولھْم َوْی ا ِمْنَھ اَرْت َكَأنََّھ ام َفَص ا اللَّ َحُقوا ِبَھ

ِل   ْن     : َوَأْعَرُبوَھا ، َوَتِبَعُھ ِاْبن َماِلك ِإلَّا َأنَُّھ َقاَل َتَبًعا ِلْلَخِلی َي ِم ب ، َوِھ ة َتَعجُّ ِإنَّ َوْي َكِلَم
ا لِ    ّمَھا ِإْتَباًع وز َض وَرة َوَیُج دَھا َمْكُس ام َبْع ال َواللَّ َماء اْلَأْفَع َزة  َأْس ِذَفْت اْلَھْم َزِة َوُح ْلَھْم

  .َتْخِفیًفا ، َوَاللَّھ َأْعَلم 
  )ِمْسَعر َحْرب : ( َقْولھ 

ْن      لھ ِم ز ، َوَأْص ى التَّْمِیی ِبَكْسِر اْلِمیم َوُسُكون اْلُمْھَمَلة َوَفْتح اْلَعْین اْلُمْھَمَلة َوِبالنَّْصِب َعَل
ِعیر   : طَّاِبيُّ َقاَل اْلَخ. ِمْسَعر َحْرب ، َأْي ُیْسِعرَھا  ْرب َوالتَّْس َكَأنَُّھ َیِصفُھ ِباْلِإْقَداِم ِفي اْلَح

ِبَحاٍء ُمْھَمَلة َوِشین ُمْعَجَمة َوُھَو ِبَمْعَنى " ِمَحّش " ِلَناِرَھا ، َوَوَقَع ِفي ِرَواَیة ِاْبن ِإْسَحاق 
  .ِمْسَعر ، َوُھَو اْلُعود الَِّذي ُیَحرَّك ِبِھ النَّار 

  )َكاَن َلُھ َأَحد  َلْو: ( َقْولھ 
َفُلقَِّنَھا َأُبو " َلْو َكاَن َلُھ ِرَجال " َأْي َیْنُصرُه َوُیَعاِضدُه َوُیَناِصرُه ، َوِفي ِرَواَیة اْلَأْوَزاِعيِّ 

َمْن َبَلَغُھ  َبِصیر َفاْنَطَلَق ، َوِفیِھ ِإَشاَرة ِإَلْیِھ ِباْلِفَراِر ِلَئلَّا َیُرّدُه ِإَلى اْلُمْشِرِكیَن ، َوَرَمَز ِإَلى
رھْم        اِفِعیَّة َوَغْی ْن الشَّ اء ِم ور اْلُعَلَم اَل ُجْمُھ وز  : َذِلَك ِمْن اْلُمْسِلِمیَن َأْن َیْلَحُقوا ِبِھ ، َق َیُج

  .التَّْعِریض ِبَذِلَك َلا التَّْصِریح َكَما ِفي َھِذِه اْلِقصَّة َوَاللَّھ َأْعَلم 



  )َحتَّى َأَتى ِسیف اْلَبْحر : ( َقْولھ 
اَل    ان َفَق ِبَكْسِر اْلُمْھَمَلة َوُسُكون التَّْحَتاِنیَّة َبْعدَھا َفاء َأْي َساِحلھ ، َوَعیََّن ِاْبن ِإْسَحاق اْلَمَك

اَل    " َحتَّى َنَزَل اْلِعیص "  ة َق دَھا ُمْھَمَل اَن  : َوُھَو ِبَكْسِر اْلُمْھَمَلة َوُسُكون التَّْحَتاِنیَّة َبْع َوَك
َوُھَو ُیَحاِذي اْلَمِدیَنة ِإَلى ِجَھة السَّاِحل ، َوُھَو : ُقْلت . ِإَذا َقَصُدوا الشَّام َطِریق َأْھل َمكَّة 

  .َقِریب ِمْن ِبَلاد َبِني ُسَلْیٍم 
  )َوَیْنَفِلت ِمْنُھْم َأُبو َجْنَدل : ( َقْولھ 

ا       َتْقَبَلة ِإَش یَغِة اْلُمْس ره ِبالصِّ ي َتْعِبی ھ ، َوِف ال    َأْي ِمْن َأِبیِھ َوَأْھل اَھَدة اْلَح ى ِإَراَدة ُمَش َرة ِإَل
اَل   ِھ َتَع َحاًبا    : ( َكَقْوِل ر َس اح َفُتِثی َل الرَِّی ِذي َأْرَس ھ الَّ ْن  ) اللَّ َود َع ي اْلَأْس ة َأِب ي ِرَواَی َوِف

یر َفَنَزلُ      " ُعْرَوة  َأِبي َبِص وا ِب ِلِمیَن َفَلِحُق ا ُمْس ا  َواْنَفَلَت َأُبو َجْنَدل ِفي َسْبِعیَن َراِكًب وا َقِریًب
  " .ِمْن ِذي اْلَمْرَوة َعَلى َطِریق ِعیر ُقَرْیش َفَقَطُعوا َمادَّتھْم 

  )َحتَّى ِاْجَتَمَعْت ِمْنُھْم ِعَصاَبة : ( َقْولھ 
ا    ا ُدونَھ َأْرَبِعیَن َفَم ى اْل ق َعَل َي ُتْطَل ا ، َوِھ ْن َلْفظَھ ا ِم د َلَھ ا َواِح ة َوَل َذا . َأْي َجَماَع َوَھ

وا          اْلَحِدیث َی ْم َبَلُغ َحاق َأنَُّھ ن ِإْس ة ِاْب ي ِرَواَی َك ، َفِف ْن َذِل ر ِم ُدّل َعَلى َأنََّھا ُتْطَلق َعَلى َأْكَث
یح    ي اْلَمِل ة َأِب ي ِرَواَی ا ، َوِف ْبِعیَن َنْفًس ْن َس ًوا ِم َزَم  : َنْح ْبِعیَن ، َوَج یَن َأْو َس وا َأْرَبِع َبَلُغ

َلُغوا َسْبِعیَن ، َوَزَعَم السَُّھْیِلّي َأنَُّھْم َبَلُغوا َثَلثِماَئِة َرُجل ، َوَزاَد ُعْرَوة ِفي اْلَمَغاِزي ِبَأنَُّھْم َب
اُدوا  " ُعْرَوة  َفَلِحُقوا ِبَأِبي َبِصیر َوَكِرُھوا َأْن َیْقَدُموا اْلَمِدیَنة ِفي ُمدَّة اْلُھْدَنة َخْشَیة َأْن ُیَع

  .ِمْنُھْم اْلَوِلید ْبن اْلَوِلید ْبن اْلُمِغیَرة َوَسمَّى اْلَواِقِدّي " ِإَلى اْلُمْشِرِكیَن 
  )َما َیْسَمُعوَن ِبِعیر : ( َقْولھ 

  .َأْي ِبَخَبِر ِعیر ِباْلُمْھَمَلِة اْلَمْكُسوَرة َأْي َقاِفَلة 
  )ِإلَّا ِاْعَتَرُضوا َلَھا : ( َقْولھ 

  .ْنعھْم َلَھا ِمْن السَّْیر َأْي َوَقُفوا ِفي َطِریقَھا ِباْلَعْرِض ، َوِھَي ِكَناَیة َعْن َم
  )َفَأْرَسَلْت ُقَرْیش : ( َقْولھ 

لَّى   " ِفي ِرَواَیة َأِبي اْلَأْسَود َعْن ُعْرَوة  ھ َص َفَأْرَسُلوا َأَبا ُسْفَیان ْبن َحْرب ِإَلى َرُسول اللَّ
ث ِإلَ   اُلوا      اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیْسَأُلوَنُھ َوَیَتَضرَُّعوَن ِإَلْیِھ َأْن َیْبَع ُھ َوَق ْن َمَع َدل َوَم ي َجْن : ى َأِب

  " .َوَمْن َخَرَج ِمنَّا ِإَلْیك َفُھَو َلك َحَلال َغْیر َحَرج 
  )َفَأْرَسَل النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإَلْیِھْم : ( َقْولھ 

ْذُكوَرة   ِدمُ   " ِفي ِرَواَیة َأِبي اْلَأْسَود اْلَم ْیِھْم َفَق َث ِإَل ِھ  َفَبَع ن     " وا َعَلْی ى ْب ة ُموَس ي ِرَواَی َوِف
ِدَم          " ُعْقَبَة َعْن الزُّْھِريِّ  یر ، َفَق ي َبِص ى َأِب لََّم ِإَل ِھ َوَس ھ َعَلْی لَّى اللَّ ھ َص َفَكَتَب َرُسول اللَّ

ي           لََّم ِف ِھ َوَس ھ َعَلْی لَّى اللَّ ھ َص ول اللَّ اب َرُس اَت َوِكَت ده ،  ِكَتابھ َوَأُبو َبِصیر َیُموت ، َفَم َی
ِجًدا       ره َمْس د َقْب َل ِعْن ھ َوَجَع ى        . َفَدَفَنُھ َأُبو َجْنَدل َمَكان ُھ ِإَل ْن َمَع َدل َوَم و َجْن ِدَم َأُب اَل َوَق َق

اْلَمِدیَنة َفَلْم َیُزْل ِبَھا ِإَلى َأْن َخَرَج ِإَلى الشَّام ُمَجاِھًدا َفاْسُتْشِھَد ِفي ِخَلاَفة ُعَمر ، َقاَل َفَعِلَم 
ِھ   الَِّذیَن َكاُنوا َأَشاُروا ِبَأْن َلا ُیَسلَّم َأَبا َجْنَدل ِإَلى َأِبیِھ َأنَّ َطاَعة َرُسول اللَّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْی

َوِفي ِقصَّة َأِبي َبِصیر ِمْن اْلَفَواِئد َجَواز َقْتل اْلُمْشِرك اْلُمْعَتِدي " َوَسلََّم َخْیر ِممَّا َكِرُھوا 
ا َوَقَع ِمْن َأِبي َبِصیر َغْدًرا ِلَأنَُّھ َلْم َیُكْن ِفي ُجْمَلة َمْن َدَخَل ِفي اْلُمَعاَقَدة ِغیَلة ، َوَلا ُیَعّد َم

ة ،          ا ِبَمكَّ اَن َمْحُبوًس ُھ ِإْذ َذاَك َك َرْیش ، ِلَأنَّ ْین ُق لََّم َوَب ِھ َوَس الَِّتي َبْین النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْی
ھ     َلِكنَُّھ َلمَّا َخِشَي َأنَّ اْل ْن ِدین َع َع ِھ ، َوَداَف ُمْشِرك ُیِعیدُه ِإَلى اْلُمْشِرِكیَن َدَرَأ َعْن َنْفسھ ِبَقْتِل

ِھ       . ِبَذِلَك ، َوَلْم ُیْنِكر النَِّبّي َقْولھ َذِلَك  ْن َعَلْی ْم َیُك یر َل ي َبِص ل َأِب َوِفیِھ َأنَّ َمْن َفَعَل ِمْثل ِفْع



د ِابْ    َع ِعْن َحاق  َقَود َوَلا ِدَیة ، َقْد َوَق اِمِرّي        " ن ِإْس ل اْلَع ُھ َقْت ا َبَلَغ رو َلمَّ ن َعْم َھْیل ْب َأنَّ ُس
ْفَیان   ُھ       : َطاَلَب ِبِدَیِتِھ ِلَأنَُّھ ِمْن َرْھطھ ، َفَقاَل َلُھ َأُبو ُس َذِلَك ِلَأنَّ ة ِب د ُمَطاَلَب ى ُمَحمَّ ْیَس َعَل َل

ْيء  . َیْقُتلُھ ِبَأْمِرِه  َوفَّى ِبَما َعَلْیِھ َوَأْسَلَمُھ ِلَرُسوِلُكْم ، َوَلْم َوَلا َعَلى آل َأِبي َبِصیر َأْیًضا َش
ٍب       " . ِلَأنَُّھ َلْیَس َعَلى ِدینھْم  ا ِبَطَل ْنُھْم ِإلَّ اَء ِم ْن َج ِرِكیَن َم َوِفیِھ َأنَُّھ َكاَن َلا َیُرّد َعَلى اْلُمْش

لُھ     ِمْنُھْم ، ِلَأنَُّھْم َلمَّا َطَلُبوا َأَبا َبِصیر َأوَّل َمرَّة ْم ُیْرِس ا َل َأْسَلَمُھ َلُھْم ، َوَلمَّا َحَضَر ِإَلْیِھ َثاِنًی
.  َلُھْم ، َبْل َلْو َأْرَسُلوا ِإَلْیِھ َوُھَو ِعْنده َلَأْرَسَلُھ ، َفَلمَّا َخِشَي َأُبو َبِصیر ِمْن َذِلَك َنَجا ِبَنْفِسِھ

نْ     َر ِم ِذي َحَض ون الَّ رَّّد َأْن َیُك ْرط ال ِھ َأنَّ َش ا     َوِفی ام ، َوَل د اْلِإَم ي َبَل ا ِف ْرك َباِقًی َدار الشِّ
َأخِِّریَن َأنَّ     . َیَتَناَول َمْن َلْم َیُكْن َتْحت َید اْلِإَمام َوَلا ُمَتَحیًِّزا ِإَلْیِھ  ض اْلُمَت ُھ َبْع َتْنَبَط ِمْن َواْس

ْرك َفغَ       وك الشِّ ض ُمُل اَدَن َبْع ْو َھ ا َل ِلِمیَن َمَثًل وك اْلُمْس ض ُمُل ْن   َبْع ر ِم ك آَخ َزاُھْم َمِل
ْن لَ          اَول َم ْم َیَتَن اَدَنُھْم َل ِذي َھ د الَّ َأنَّ َعْھ َك ، ِل ْم اْلُمْسِلِمیَن َفَقَتَلُھْم َوَغِنَم َأْمَوالھْم َجاَز َلُھ َذِل

  .ُیَھاِدنُھْم ، َوَلا َیْخَفى َأنَّ َمَحّل َذِلَك َما ِإَذا َلْم َیُكْن ُھَناَك َقِریَنة َتْعِمیم 
  )َوُھَو الَِّذي َكّف َأْیِدیھْم َعْنُكْم : َفَأْنَزَل اللَّھ َتَعاَلى : ( لھ َقْو

َبب           ي َس ُھور ِف ر ، َواْلَمْش ِھ َنَظ یر ، َوِفی ي َبِص ْأن َأِب ي َش َكَذا ُھَنا ، َظاِھره َأنََّھا َنَزَلْت ِف
ا ،   ُنُزولَھا َما َأْخَرَجُھ ُمْسِلم ِمْن َحِدیث َسَلَمة ْبن اْلَأْكَوع َوِم ك َأْیًض ْن َحِدیث َأَنس ْبن َماِل

َبِب   َوَأْخَرَجُھ َأْحَمد َوالنََّساِئيُّ ِمْن َحِدیث َعْبد اللَّھ ْبن ُمَغفَّل ِبِإْسَناٍد َصِحیح َأنََّھا َنَزَلْت ِبَس
ُروا بِ     رَّة َفَظِف ِلِمیَن ِغ ْن اْلُمْس ْنُھْم    اْلَقْوم الَِّذیَن َأَراُدوا ِمْن ُقَرْیش َأْن َیْأُخُذوا ِم ا َع ْم ، َفَعَف ِھ

  .َوِقیَل ِفي ُنُزولَھا َغْیر َذِلَك . النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ، َفَنَزَلْت اْلآَیة 
  )َمَعرَّة اْلَعّر اْلَجَرب : ( َقْولھ 

  . َیْعِني َأنَّ اْلَمَعرَّة ُمْشَتقَّة ِمْن اْلَعّر ِبَفْتِح اْلُمْھَمَلة َوَتْشِدید الرَّاء
  )َتَزیَُّلوا َتَمیَُّزوا ، َحَمْیت اْلَقْوم َمَنْعتھْم ِحَماَیة ِإَلْخ : ( َقْولھ 

َھَذا اْلَقْدر ِمْن َتْفِسیر ُسوَرة اْلَفْتح ِفي اْلَمَجاز ِلَأِبي ُعَبْیَدة َوُھَو ِفي ِرَواَیة اْلُمْسَتْمِلي َوْحده 
.  

  )َقاَل ُعَقْیل َعْن الزُّْھِريِّ : ( َقْولھ 
دََّم َمْوُصوًلا ِبَتَماِمِھ ِفي َأوَّل الشُُّروط ، َوَأَراَد اْلُمَصنِّف ِبِإیَراِدِه َبَیان َما َوَقَع ِفي ِرَواَیة َتَق

  .َمْعَمر ِمْن اْلِإْدَراج 
  )َوَبَلَغَنا : ( َقْولھ 

  .ل ُھَو َمُقول الزُّْھِريِّ ، َوَصَلُھ ِاْبن َمْرَدَوْیِھ ِفي َتْفِسیره ِمْن َطِریق ُعَقْی
  )َوَبَلَغَنا َأنَّ َأَبا َبِصیر ِإَلْخ : ( َوَقْولھ 

ُھَو ِمْن َقْول الزُّْھِريِّ َأْیًضا َواْلُمَراد ِبِھ َأنَّ ِقصَّة َأِبي َبِصیر ِفي ِرَواَیة ُعَقْیل ِمْن ُمْرَسل 
لَھا   الزُّْھِريِّ ، َوِفي ِرَواَیة َمْعَمر َمْوُصوَلة ِإَلى اْلِمْسَور ، َلِكْن َقْد َتاَب ى َوْص َع َمْعَمًرا َعَل
الَھا      ى ِإْرَس َأْوَزاِعيُّ َعَل ا اْل اَبَع ُعَقْیًل دََّم ، َوَت ا َتَق َحاق َكَم ن ِإْس اَن  . ِاْب ِريَّ َك لَّ الزُّْھ َفَلَع

اَدة  َوَوَقَع ِفي َھِذِه الرَِّواَیة اْلَأِخیَرة ِمْن ال. ُیْرِسلَھا َتاَرة َوُیوِصلَھا ُأْخَرى َوَاللَّھ َأْعَلم  " زَِّی
ن  : " َوِفیَھا َقْولھ " َوَما َنْعَلم َأنَّ َأَحًدا ِمْن اْلُمَھاِجَرات ِاْرَتدَّْت َبْعد ِإیَمانَھا  َأنَّ َأَبا َبِصیر ْب

ا   َتْمِلي       " َأِسید ِبَفْتِح اْلَھْمَزة َقِدَم ُمْؤِمًن ّي َواْلُمْس ة السََّرْخِس ي ِرَواَی َأْكَثِر ، َوِف َذا ِلْل ِدَم  " َك َق
  .َوُھَو َتْصِحیف " ِمْن ِمًنى 

  )َأنَّ ُعَمر َطلََّق ِاْمَرَأَتْیِن َقِریَبة : ( َقْولھ 



ي        اح ِف اب النَِّك ي ِكَت َك ِف ي َذِل م ِف ان اْلُحْك ْبطَھا َوَبَی ْأِتي َض ْن    " َی َلَم ِم ْن َأْس اح َم اب ِنَك َب
  " .اْلُمْشِرَكات 

  )ِقرُّوا ِبَأَداِء َما َأْنَفَق اْلُمْسِلُموَن َعَلى َأْزَواجھْم َفَلمَّا َأَبى اْلُكفَّار َأْن ُی: ( َوَقْولھ 
وا   : ( ُیِشیر ِإَلى َقْولھ َتَعاَلى  ا َأْنَفُق رَّزَّاق     ) َواْسَأُلوا َما َأْنَفْقُتْم َوْلَیْسَأُلوا َم د ال ُھ َعْب ْد َبیََّن َوَق

َذَكَر اْلِقصَّ        ِريِّ َف ْن الزُّْھ ر َع ْن َمْعَم ھ َع ي ِرَواَیت ا  ِف ى    " ة َوِفیَھ َم َعَل ْت َحَك ا َنَزَل َلمَّ
اْلُمْشِرِكیَن ِبِمْثِل َذِلَك ِإَذا َجاَءْتُھْم ِاْمَرَأة ِمْن اْلُمْسِلِمیَن َأْن َیُرّد الصََّداق ِإَلى َزْوجَھا ، َقاَل 

اَلى   َواِفر     : ( اللَّھ َتَع ِم اْلَك ُكوا ِبِعَص ا ُتْمِس َأقَ   ) َوَل وَن َف اُه اْلُمْؤِمُن ا    َفَأَت ھ ، َوَأمَّ ِم اللَّ رُّوا ِبُحْك
ھ    َأْنَزَل اللَّ ار       : ( اْلُمْشِرُكوَن َفَأَبْوا َأْن ُیِقرُّوا ، َف ى اْلُكفَّ ْم ِإَل ْن َأْزَواجُك ْيء ِم اَتُكْم َش َوِإْن َف

  ) .َفَعاَقْبُتْم 
  )َواْلَعِقب ِإَلْخ : ( َقْولھ 

  .ِبَفْتِح اْلَعْین اْلُمْھَمَلة َوَكْسر اْلَقاف 
  )َوَما َنْعَلم َأَحًدا ِمْن اْلُمَھاِجَرات ِاْرَتدَّْت َبْعد ِإیَمانَھا : ( ْولھ َق

اِنبَ     ى اْلَج َبِة ِإَل ْذُكوَرة ِبالنِّْس ْیِن ُھَو َكَلام الزُّْھِريِّ ، َوَأَراَد ِبَذِلَك اْلِإَشاَرة ِإَلى َأنَّ اْلَعاِقَبة اْلَم
ِلِمیَن      ِإنََّما َوَقَعْت ِفي اْلَجاِنب اْلَواِحد ، ْن اْلُمْس رَّْت ِم ات َف ِلَأنَُّھ َلْم َیْعِرف َأَحًدا ِمْن اْلُمْؤِمَن

م      ن َأنَّ ُأّم اْلَحَك ق اْلَحَس ْن َطِری ِإَلى اْلُمْشِرِكیَن ِبِخَلاِف َعْكسھ ، َوَقْد َذَكَر ِاْبن َأِبي َحاِتم ِم
ف        ِبْنت َأِبي ُسْفَیان ِاْرَتدَّْت َوَفرَّْت ِمْن َزْوجَھا ِعَیاض ْن َثِقی ل ِم ا َرُج دَّاد َفَتَزوََّجَھ ن َش ْب

َت        ِإْن َثَب َلُموا ، َف ین َأْس ف ِح َع َثِقی َوَلْم َیْرَتّد ِمْن ُقَرْیش َغْیرَھا َوَلِكنََّھا َأْسَلَمْت َبْعد َذِلَك َم
ا          اَجَرْت ِفیَم ْن َھ ْم َتُك ا َل ِريِّ ِبَأنََّھ ْول الزُّْھ ْین َق َك   َذِلَك َفُیْجَمع َبْینھ َوَب ل َذِل َذا   . َقْب ي َھ َوِف

ِمْنَھا َأنَّ َذا اْلُحَلْیَفة ِمیَقات َأْھل : اْلَحِدیث ِمْن اْلَفَواِئد َغْیر َما َتَقدََّم َأْشَیاء َتَتَعلَّق ِباْلَمَناِسِك 
اَن َأْو  اْلَمِدیَنة ِلْلَحاجِّ َواْلُمْعَتِمر ، َوَأنَّ َتْقِلید اْلَھْدي َوَسْوقھ ُسنَّة ِلْلَحاجِّ َواْلُم ْعَتِمر َفْرًضا َك

ّق     ي َح ك ِف ُسنَّة ، َوَأنَّ اْلِإْشَعار ُسنَّة َلا ُمْثَلة ، َوَأنَّ اْلَحْلق َأْفَضل ِمْن التَّْقِصیر ، َوَأنَُّھ ُنُس
اْلُمْعَتِمر َمْحُصوًرا َكاَن َأْو َغْیر َمْحُصور ، َوَأنَّ اْلُمْحَصر َیْنَحر َھْدیھ َحْیُث ُأْحِصَر َوَلْو 

ة       َل ْرك اْلُمَقاَتَل ھ َت ي َحّق َأْوَلى ِف ت ، َوَأنَّ اْل ْم َیِصل ِإَلى اْلَحَرم ، َوُیَقاِتل َمْن َصدَُّه َعْن اْلَبْی
ّج     اب اْلَح ي ِكَت ِھ  . ِإَذا َوَجَد ِإَلى اْلُمَساَلَمة َطِریًقا ، َوَغْیر َذِلَك ِممَّا َتَقدََّم َبْسط َأْكَثره ِف َوِفی

ِمْنَھا َجَواز َسْبي َذَراِرّي اْلُكفَّار ِإَذا ِاْنَفَرُدوا َعْن اْلُمَقاِتَلة َوَلْو َكاَن : ِباْلِجَھاِد َأْشَیاء َتَتَعلَّق 
رَّتھْم ،     . َقْبل اْلِقَتال  ِب ِغ اْلَجْیِش ِلَطَل َأتھْم ِب َوِفیِھ اِلاْسِتَتار َعْن َطَلاِئع اْلُمْشِرِكیَن ، َوُمَفاَج

ْن الطَّ   ب َع َواز التََّنكُّ یل        َوَج َدة َوَتْحِص َدْفِع اْلَمْفَس َوْعر ِل ق اْل ى الطَِّری ْھل ِإَل ق السَّ ِری
اْلَمْصَلَحة ، َواْسِتْحَباب َتْقِدیم الطََّلاِئع َواْلُعُیون َبْین َیَدْي اْلَجْیش ، َواْلَأْخذ ِباْلَحْزِم ِفي َأْمر 

َواز ا    ِلِمیَن ، َوَج رَّة اْلُمْس ْن       اْلَعُدّو ِلَئلَّا َیَناُلوا ِغ َذِلَك ِم ِریض ِب ْرب ، َوالتَّْع ي اْلَح َداع ِف ْلِخ
ي  . النَِّبّي َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوِإْن َكاَن ِمْن َخَصاِئصھ َأنَُّھ َمْنِھّي َعْن َخاِئَنة اْلَأْعُین  َوِف

ُقُلوب اْلَأْتَباع ، َوَجَواز اْلَحِدیث َأْیًضا َفْضل اِلاْسِتَشاَرة ِلاْسِتْخَراِج َوْجھ الرَّْأي َواْسِتَطاَبة 
لھ ِإَذا            ي َأْص ا ِف ْن َقاِدًح ْم َیُك ا َل ِھ َم ْیم ِفی ال الضَّ دِّین ، َواْحِتَم َبْعض اْلُمَساَمَحة ِفي َأْمر ال
َتَعیََّن َذِلَك َطِریًقا ِللسََّلاَمِة ِفي اْلَحال َوالصََّلاح ِفي اْلَمآل َسَواء َكاَن َذِلَك ِفي َحال َضْعف 

ر       اْلُمْس ا َیْظَھ رَِّد َم وع ِبُمَج ى اْلَمْتُب اْعِتَراض َعَل ِلِمیَن َأْو ُقوَّتھْم ، َوَأنَّ التَّاِبع َلا َیِلیق ِبِھ اِل
ا      ة َوَل َرِة التَّْجِرَب ا ِبَكْث ِفي اْلَحال َبْل َعَلْیِھ التَّْسِلیم ، ِلَأنَّ اْلَمْتُبوع َأْعَرف ِبَمآِل اْلُأُمور َغاِلًب

َوِفیِھ َجَواز اِلاْعِتَماد َعَلى َخَبر اْلَكاِفر ِإَذا َقاَمْت اْلَقِریَنة . ْن ُھَو ُمَؤیَّد ِباْلَوْحِي ِسیََّما َمَع َم
ِھ           ھ َعَلْی لَّى اللَّ ّي َص ُھ النَِّب ِذي َبَعَث ّي الَّ َأنَّ اْلُخَزاِع َتِدلا ِب اِبيُّ ُمْس ُھ اْلَخطَّ ْدقھ ، َقاَل ى ِص َعَل



وَن   َوَسلََّم َعْیًنا َلُھ ِلَی ره ِلَیُك ْأِتَیُھ ِبَخَبِر ُقَرْیش َكاَن ِحیَنِئٍذ َكاِفًرا ، َوِإنََّما ِاْخَتاَرُه ِلَذِلَك َمَع ُكْف
اَل    َرارھْم ، َق ْن   : َأْمَكَن َلُھ ِفي الدُُّخول ِفیِھْم َواِلاْخِتَلاط ِبِھْم َواِلاطَِّلاع َعَلى َأْس َتَفاد ِم َوُیْس

َوَیْحَتِمل َأْن َیُكون اْلُخَزاِعّي اْلَمْذُكور َكاَن : ُقْلت . ِبیب اْلَكاِفر َذِلَك َجَواز َقُبول َقْول الطَّ
ْبَحانھ           ھ ُس اُه ، َوَاللَّ ا ِادََّع ى َم ا َعَل ُھ َدِلیًل ا َقاَل ْیَس َم ٍذ ، َفَل  َقْد َأْسَلَم َوَلْم َیْشَتِھر ِإْسَلامھ ِحیَنِئ

  .َوَتَعاَلى َأْعَلم ِبالصََّواِب 
  )٢٥٧ص /  ٣ ج( -زاد المعاد 

  َتْقِلیُدُه َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلَھْدَي ِبِذي اْلُحَلْیَفِة َوَبْعُثُھ[ َفْصٌل 
  ]َعْیًنا َلُھ اْبَن ُخَزاَعَة إَلى ُقَرْیٍش 

  ]اْسِتَشاَرُتُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْصَحاَبُھ ِفیَما َیْفَعُلُھ [ 
  ]ِن اْلَوِلیِد َوِفَراُرُه ِمْنُھْم ُرْؤَیُتُھْم ِلَخاِلِد ْب[ 
  ]ِبَرْوِك اْلَقْصَواِء [ 
  ]ُنُزوُلُھْم ِباْلُحَدْیِبَیِة [ 

َرَم            َعَرُه َوَأْح ْدَي َوَأْش ّلَم اْلَھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َد َرُس َفَلّما َكاُنوا ِبِذي اْلُحَلْیَفِة َقّل
ْن      ِباْلُعْمَرِة َوَبَعَث َبْیَن َیَدْی ا ِم اَن َقِریًب ى إَذا َك َرْیٍش َحّت ِھ َعْیًنا َلُھ ِمْن ُخَزاَعَة ُیْخِبُرُه َعْن ُق

ك         وا َل اِبیَش َوَجَمُع ك اْلَأَح وا َل ْد َجَمُع َؤّي َق ُعْسَفاَن َأَتاُه َعْیُنُھ َفَقاَل إّني َتَرْكُت َكْعَب ْبَن ُل
ِت    ْن اْلَبْی ِھ       ُجُموًعا َوُھْم ُمَقاِتُلوك َوَصاّدوك َع ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اَر الّنِب اِنُعوك َواْسَتَش َوَم

ِإْن         یَبُھْم َف اُنوُھْم َفُنِص ِذیَن َأَع اِء اّل ى َذَراِرّي َھُؤَل َل إَل َوَسّلَم َأْصَحاَبُھ َوَقاَل َأَتَرْوَن َأْن َنِمی
ا َقطَ       ْن ُعُنًق وا َتُك ُروِبیَن َوِإْن َیِجیُئ وِریَن َمْح ُدوا َمْوُت ُدوا َقَع ُؤّم    َقَع َرْوَن َأْن َن ُھ َأْم َت ا الّل َعَھ

الّلُھ َوَرُسوُلُھ َأْعَلُم إّنَما ِجْئَنا ُمْعَتِمِریَن َوِلَم : اْلَبْیَت َفَمْن َصّدَنا َعْنُھ َقاَتْلَناُه ؟ َفَقاَل َأُبو َبْكٍر 
ّلَم  َنِجْئ ِلِقَتاِل َأَحٍد َوَلِكْن َمْن َحاَل َبْیَنَنا َوَبْیَن اْلَبْیِت َقاَتْلَن اُه َفَقاَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

ّلَم       ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص " َفُروُحوا إًذا َفَراُحوا َحّتى إَذا َكاُنوا ِبَبْعِض الّطِریِق َقاَل الّنِب
ْم َخاِلٌد َحّتى إَذا َشَعَر ِبِھ]  ٢٥٨ص [ إّن َخاِلَد ْبَن اْلَوِلیِد ِباْلَغِمیِم ِفي َخْیٍل ِلُقَرْیٍش َطِلیَعًة 

ى    ّلَم َحّت ُھْم ِبَقَتَرِة اْلَجْیِش َفاْنَطَلَق َیْرُكُض َنِذیًرا ِلُقَرْیٍش َوَساَر الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس
ْل فَ            ْل َح اُس َح اَل الّن ُھ َفَق ِھ َراِحَلُت ْت ِب ا َبَرَك ْیِھْم ِمْنَھ ِبُط َعَل ي َیْھ ْت  إَذا َكاَن ِبالّثِنّیِة اّلِت َأَلّح

َأْت             : َفَقاُلوا  ا َخَل ّلَم َم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اَل الّنِب َواُء َفَق َأْت اْلَقْص َواُء َخَل َأْت اْلَقْص َخَل
ا         ِدِه َل ي ِبَی ِذي َنْفِس اَل َوَاّل ّم َق ِل ُث اِبُس اْلِفی َھا َح ْن َحَبَس ٍق َوَلِك ا ِبُخُل ا َذاَك َلَھ َواُء َوَم اْلَقْص

َدَل  َیْسَأُلوِن ي ُخّطًة ُیَعّظُموَن ِفیَھا ُحُرَماِت الّلھ إّلا َأْعَطْیُتُھْم إّیاَھا ُثّم َزَجَرَھا َفَوَثَبْت ِبِھ َفَع
ُھ          ْم ُیْلِبْث ا َفَل اُس َتَبّرًض ُھ الّن ا َیَتَبّرُض اُء إّنَم ِل اْلَم َحّتى َنَزَل ِبَأْقَصى اْلُحَدْیِبَیِة َعَلى َثَمٍد َقِلی

وُه َفَشَكْوا إَلى َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلَعَطَش َفاْنَتَزَع َسْھًما ِمْن الّناُس َأْن َنَزُح
ُھ   ِكَناَنِتِھ ُثّم َأَمَرُھْم َأْن َیْجَعُلوُه ِفیِھ َقاَل َفَوَالّلِھ َما َزاَل َیِجیُش َلُھْم ِبالّرّي َحّتى َصَدُروا َعْن

.  
  ]ْیٍش إْرَساُل ُعْثَماَن إَلى ُقَر[ 

ْیِھْم       َث إَل ّلَم َأْن َیْبَع ِھ َوَس ُھ َعَلْی َوَفِزَعْت ُقَرْیٌش ِلُنُزوِلِھ َعَلْیِھْم َفَأَحّب َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّل
 َرُجًلا ِمْن َأْصَحاِبِھ َفَدَعا ُعَمَر ْبَن اْلَخّطاِب ِلَیْبَعَثُھ إَلْیِھْم َفَقاَل َیا َرُسوَل الّلِھ َلْیَس ِلي ِبَمّكَة

َأَحٌد ِمْن َبِني َكْعٍب َیْغَضُب ِلي إْن ُأوِذیت َفَأْرِسْل ُعْثَماَن ْبَن َعّفاَن َفِإّن َعِشیَرَتُھ ِبَھا َوِإّنُھ 
ى              َلُھ إَل اَن َفَأْرَس َن َعّف اَن ْب ّلَم ُعْثَم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل َدَعا َرُس ُمَبّلٌغ َما َأَرْدت َف

َرُه َأْن     ُقَرْیٍش َوَقاَل َأْخِب َلاِم َوَأَم ى اْلِإْس ْم إَل ْرُھْم َأّنا َلْم َنْأِت ِلِقَتاٍل َوِإّنَما ِجْئَنا ُعّماًرا َواْدُعُھ



َرُھْم        اْلَفْتِح َوُیْخِب ُرُھْم ِب ْیِھْم َوُیَبّش ْدُخَل َعَل اٍت َفَی َأّن َیْأِتَي ِرَجاًلا ِبَمّكَة ُمْؤِمِنیَن َوِنَساًء ُمْؤِمَن
ى    الّلَھ َعّز َوَجّل ّر َعَل ُمْظِھٌر ِدیَنُھ ِبَمّكَة َحّتى َلا ُیْسَتْخَفى ِفیَھا ِباْلِإیَماِن َفاْنَطَلَق ُعْثَماُن َفَم

ى  ]  ٢٥٩ص [ َأْیَن ُتِریُد ؟ َفَقاَل : ُقَرْیٍش ِبَبْلَدَح َفَقاُلوا  َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َأْدُعوُكْم إَل
َقْد َسِمْعَنا َما َتُقوُل : ُرُكْم َأّنا ِلَم َنْأِت ِلِقَتاٍل َوِإّنَما ِجْئَنا ُعّماًرا َفَقاُلوا الّلِھ َوِإَلى اْلِإْسَلاِم َوُأْخِب

َل    ُھ َفَحَم َرَج َفَرَس ِھ َوَأْس َب ِب اِص َفَرّح ِن اْلَع ِعیِد ْب ُن َس اُن ْب ِھ َأَب اَم إَلْی ك َوَق ْذ ِلَحاَجِت َفاْنُف
َع   ُعْثَماَن َعَلى اْلَفَرِس َوَأَجاَرُه َو َل َأْن َیْرِج َأْرَدَفُھ َأَباُن َحّتى َجاَء َمّكَة َوَقاَل اْلُمْسِلُموَن َقْب

ِھ               ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل اَل َرُس ِھ َفَق اَف ِب ِت َوَط ى اْلَبْی ا إَل اُن َقْبَلَن َص ُعْثَم ُعْثَماُن ؟ َخَل
ْد  : َفَقاُلوا "  َوَسّلَم َما َأُظّنُھ َطاَف ِباْلَبْیِت َوَنْحُن َمْحُصوُروَن َوَما َیْمَنُعُھ َیا َرُسوَل الّلِھ َوَق

  َذاَك َظّني ِبِھ َأّلا َیُطوَف ِباْلَكْعَبِة َحَتى َنُطوَف َمَعُھ" َخَلَص ؟ َقاَل 
  ]َبْیَعُة الّرْضَواِن [ 

ْن     َواْخَتَلَط اْلُمْسِلُموَن ِباْلُمْشِرِكیَن ِفي َأْمِر الّصْلِح َفَرَمى َرُجٌل ِمْن َأَحِد ا ِم ِریَقْیِن َرُجًل اْلَف
اْلَفِریِق اْلآَخِر َوَكاَنْت َمْعَرَكًة َوَتَراَمْوا ِبالّنْبِل َواْلِحَجاَرِة َوَصاَح اْلَفِریَقاِن ِكَلاُھَما َواْرَتَھَن 

ّلمَ     ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ْد    ُكّل َواِحٍد ِمْن اْلَفِریَقْیِن ِبَمْن ِفیِھْم َوَبَلَغ َرُسوَل الّلِھ َص اَن َق َأّن ُعْثَم
َت        َو َتْح ّلَم َوُھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُقِتَل َفَدَعا إَلى اْلَبْیَعِة َفَثاَر اْلُمْسِلُموَن إَلى َرُسوِل الّلِھ َص

ھِ      ِد َنْفِس ّلَم ِبَی ِھ َوَس ُھ َعَلْی اَل   الّشَجَرِة َفَباَیُعوُه َعَلى َأّلا َیِفّروا َفَأَخَذ َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّل َوَق
  َھِذِه َعْن ُعْثَمان

  ]ُرُجوُع ُعْثَماَن [ 
َواِف           ْن الّط ِھ ِم ِد الّل ا َعْب ا َأَب َتَفْیَت َی ِلُموَن اْش ُھ اْلُمْس َوَلّما َتّمْت اْلَبْیَعُة َرَجَع ُعْثَماُن َفَقاَل َل

ّلى     ِباْلَبْیِت َفَقاَل ِبْئَس َما َظَنْنُتْم ِبي َوَاّلِذي َنْفِسي ِبَیِدِه َلْو َمَك ِھ َص وُل الّل َنًة َوَرُس ْثُت ِبَھا َس
الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُمِقیٌم ِباْلُحَدْیِبَیِة َما ُطْفُت ِبَھا َحّتى َیُطوَف ِبَھا َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ 

ّلى    َوَسّلَم َوَلَقْد َدَعْتِني ُقَرْیٌش إَلى الّطَواِف ِباْلَبْیِت َفَأَبْیت َفَقاَل اْلُمسْ  ِھ َص وُل الّل ِلُموَن َرُس
ّلى          ِھ َص وِل الّل ِد َرُس ًذا ِبَی ُر آِخ اَن ُعَم ا َوَك الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َكاَن َأْعَلَمَنا ِبَالّلِھ َوَأْحَسَنَنا َظّن

دّ            ا اْلَج ْم إّل ِلُموَن ُكّلُھ ُھ اْلُمْس َجَرِة َفَباَیَع َت الّش ِة َتْح ّلَم ِلْلَبْیَع ِھ َوَس ُھ َعَلْی ْیٍس    الّل َن َق ص [ ْب
ِھ           ]  ٢٦٠ ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ْن َرُس ُھ َع ِنَھا َیْرَفُع ًذا ِبُغْص اٍر آِخ ُن َیَس ُل ْب اَن َمْعِق َوَك

ي         ّراٍت ِف اَث َم َأْكَوِع َثَل ُن اْل َلَمُة ْب ُھ َس َوَسّلَم َوَكاَن َأّوَل َمْن َباَیَعُھ َأُبو ِسَناٍن اْلَأَسِدّي َوَباَیَع
  .لّناِس َوَأْوَسِطِھْم َوآِخِرِھْم َأّوِل ا

  ]ُبَدْیُل ْبُن َوْرَقاَء [ 
َفَبْیَنَما ُھْم َكَذِلَك إْذ َجاَء ُبَدْیُل ْبُن َوْرَقاَء اْلُخَزاِعّي ِفي َنَفٍر ِمْن ُخَزاَعَة َوَكاُنوا َعْیَبَة ُنْصِح 

َفَقاَل إّني َتَرْكُت َكْعَب ْبَن ُلَؤّي َوَعاِمَر  َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِمْن َأْھِل ِتَھاَمَة
ْن        اّدوك َع اِتُلوك َوَص ْم ُمَق ُل َوُھ وُذ اْلَمَطاِفی ْبَن ُلَؤّي َنَزُلوا َأْعَداَد ِمَیاِه اْلُحَدْیِبَیِة َمَعُھْم اْلُع

ِریَن   اْلَبْیِت َقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم إّنا َلْم َنِجْئ ِلِق ا ُمْعَتِم َتاِل َأَحٍد َوَلِكْن ِجْئَن
ْیَن        ي َوَب وا َبْیِن اَدْدتھْم َوُیَخّل اُءوا َم ِإْن َش ْم َف ّرْت ِبِھ ْرُب َوَأَض ْتُھْم اْلَح ْد َنَھَك ا َق َوِإّن ُقَرْیًش

ا    الّناِس َوِإْن َشاُءوا َأْن َیْدُخُلوا ِفیَما َدَخَل ِفیِھ الّناُس َفَعُلوا َوِإّلا َفَقْد َجمّ  ْوا إّل ْم َأَب وا َوِإْن ُھ
َذّن ال         اِلَفِتي َأْو َلُیْنِف ِرَد َس ى َتْنَف َذا َحّت ِري َھ ى َأْم اِتَلنُھْم َعَل ُھ  اْلِقَتاَل َفَوَاّلِذي َنْفِسي ِبَیِدِه َلُأَق ّل

  َأْمَره
  ]إْرَساُل ُعْرَوَة الّثَقِفّي إَلْیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم [ 



َذا            َقاَل ُبَدْیُل َس ِد َھ ْن ِعْن ُتُكْم ِم ْد ِجْئ ي َق اَل إّن ا َفَق ى ُقَرْیًش ى َأَت اْنَطَلَق َحّت َأْبُلُغُھْم َما َتُقوُل َف
ا َأْن   . الّرُجِل َوَقْد َسِمْعُتُھ َیُقوُل َقْوًلا َفِإْن ِشْئُتْم َعَرْضُتُھ َعَلْیُكْم  َة َلَن َفَقاَل ُسَفَھاُؤُھْم َلا َحاَج

َذا  . ْيٍء ُتَحّدَثَنا َعْنُھ ِبَش . َوَقاَل َذُوو الّرْأِي ِمْنُھْم َھاِت َما َسِمْعتھ َقاَل َسِمْعُتُھ َیُقوُل َكَذا َوَك
إّن َھَذا َقْد : َفَقاَل ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍد الّثَقِفّي . َفَحّدَثُھْم ِبَما َقاَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم 

ُھ     : ٍد َفاْقَبُلوَھا َوَدُعوِني آِتِھ َفَقاُلوا َعَرَض َعَلْیُكْم ُخّطَة ُرْش اَل َل ُھ َفَق َل ُیَكّلُم اْئِتِھ َفَأَتاُه َفَجَع
ٌد              َك َأْي ُمَحّم َد َذِل ْرَوُة ِعْن ُھ ُع اَل َل َدْیٍل َفَق ِھ ِلُب ْن َقْوِل ًوا ِم ّلَم َنْح ِھ َوَس الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی

ْن       َأَرَأْیَت َلْو اْسَتْأَصْلَت َقْوَم ك ؟ َوِإْن َتُك ُھ َقْبَل اَح َأْھَل َرِب اْجَت ْن اْلَع ك َھْل َسِمْعَت ِبَأَحٍد ِم
اْلُأْخَرى َفَوَالّلِھ إّني َلَأَرى ُوُجوًھا َوَأَرى َأْوَشاًبا ِمْن الّناِس َخِلیًقا َأْن َیِفّروا َوَیَدُعوك َفَقاَل 

اُلوا   . ّر َعْنُھ َوَنَدُعُھ َلُھ َأُبو َبْكٍر ُاْمُصْص َبْظَر الّلاِت َأَنْحُن َنِف ْن َذا ؟ َق ٍر   : َقاَل َم و َبْك . َأُب
ُم              َل ُیَكّل ك َوَجَع ا َلَأَجْبُت ِزَك ِبَھ ْم َأْج ِدي َل َك ِعْن ْت َل ٌد َكاَن ا َی ِدِه َلْوَل َقاَل َأَما َوَاّلِذي َنْفِسي ِبَی

ا    ّلَم َوُكّلَم َذ بِ ]  ٢٦١ص [ الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس َد      َأَخ ْعَبَة ِعْن ُن ُش َرُة ْب ِھ َواْلُمِغی ِلْحَیِت
ى        ْرَوُة إَل َوى ُع ا َأْھ ُر َفُكّلَم ِھ اْلِمْغَف َرْأِس الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَمَعُھ الّسْیُف َوَعَلْی

الَ        ْیِف َوَق ِل الّس َدُه ِبَنْع َرَب َی ّلَم َض ِھ َوَس ِة      ِلْحَیِة الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی ْن ِلْحَی َدَك َع ْر َی َأّخ
اُلوا     ْن َذا ؟ َق اَل َم ُن   : َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَرَفَع ُعْرَوُة َرْأَسُھ َوَق َرُة ْب اْلُمِغی

ْعَبَة  ي   . ُش ا ِف ِحَب َقْوًم َرُة َص اَن اْلُمِغی ْدَرِتك ؟ َوَك ي َغ َعى ِف ت َأْس َدُر َأَوَلْس اَل َأْي ُغ َفَق
َلَم      اْل اَء َفَأْس ّم َج َواَلُھْم ُث َذ َأْم َتَلُھْم َوَأَخ ِة َفَق ا      . َجاِھِلّی ّلَم َأّم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اَل الّنِب َفَق

  اْلِإْسَلاُم َفَأْقَبُل َوَأّما اْلَماُل َفَلْسُت ِمْنُھ ِفي َشْيء
  ]إْرَساُل ِمْكَرٍز إَلْیِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم [ 
  ]َرّد َأِبي َجْنَدٍل إَلى اْلُمْشِرِكیَن  [

ا          ِھ َم ِھ َفَوَالّل ّلَم ِبَعْیَنْی ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص ُثّم إّن ُعْرَوَة َجَعَل َیْرُمُق َأْصَحاَب َرُسوِل الّل
ْنھُ     ٍل ِم ّف َرُج ي َك َدُه    َتَنّخَم الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُنَخاَمًة إّلا َوَقَعْت ِف ا ِجْل َدّلَك ِبَھ ْم َف

َم     وِئِھ َوِإَذا َتَكّل ى َوُض وَن َعَل اُدوا َیْقَتِتُل َأ َك َرُه َوِإَذا َتَوّض َدُروا َأْم َرُھْم اْبَت ُھ َوِإَذا َأَم َوَوْجَھ
ى أَ        ْرَوُة إَل َع ُع ُھ َفَرَج ا َل َر َتْعِظیًم ِھ الّنَظ َحاِبِھ  َخَفُضوا َأْصَواَتُھْم ِعْنَدُه َوَما ُیِحّدوَن إَلْی ْص

ا            ِھ َم ّي َوَالّل َر َوالّنَجاِش َرى َوَقْیَص ى ِكْس وِك َعَل ى اْلُمُل ْدُت َعَل ْد َوَف َفَقاَل َأْي َقْوُم َوَالّلِھ َلَق
ا           ًة إّل َنّخَم ُنَخاَم ِھ إْن َت ًدا َوَالّل ٍد ُمَحّم َحاُب ُمَحّم ُم َأْص ا ُیَعّظ َرَأْیُت َمِلًكا ُیَعّظُمُھ َأْصَحاُبُھ َم

َأ  َوَقَعْت  ِفي َكّف َرُجٍل ِمْنُھْم َفَدّلَك ِبَھا َوْجَھُھ َوِجْلَدُه َوِإَذا َأَمَرُھْم اْبَتَدُروا َأْمَرُه َوِإَذا َتَوّض
َر        ِھ الّنَظ ّدوَن إَلْی ا ُیِح َدُه َوَم َواَتُھْم ِعْن َكاُدوا َیْقَتِتُلوَن َعَلى ُوُضوِئِھ َوِإَذا َتَكّلَم َخَفُضوا َأْص

ِھ    َتْعِظیًما َلُھ َوَق وِني آِت َة َدُع ْد َعَرَض َعَلْیُكْم ُخّطَة ُرْشٍد َفاْقَبُلوَھا َفَقاَل َرُجٌل ِمْن َبِني ِكَناَن
َحاِبِھ  : َفَقاُلوا  ِھ    . اْئِتِھ َفَلّما َأْشَرَف َعَلى الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَأْص وُل الّل اَل َرُس َق

ُھ      " ا ُفَلاٌن َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َھَذ ا َل ُھ َفَبَعُثوَھ ا َل ْدَن َفاْبَعُثوَھ َوُھَو ِمْن َقْوٍم ُیَعّظُموَن اْلُب
ْن   " َواْسَتْقَبَلُھ اْلَقْوُم ُیَلّبوَن َفَلّما َرَأى َذِلَك َقاَل  ّدوا َع ُسْبَحاَن الّلِھ َما َیْنَبِغي ِلَھُؤَلاِء َأْن ُیَص

اَل َرَأْیُت اْلُبْدَن َقْد ُقّلَدْت َوُأْشِعَرْت َوَما َأَرى َأْن ُیَصّدوا َعْن اْلَبْیِت َفَرَجَع إَلى َأْصَحاِبِھ َفَق
اْئِتِھ َفَلّما َأْشَرَف َعَلْیِھْم َقاَل الّنِبّي : َفَقاُلوا . اْلَبْیِت َفَقاَم ِمْكَرُز ْبُن َحْفٍص َفَقاَل َدُعوِني آِتِھ 

ِھ         َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َھَذا ِمْكَرُز بْ  وَل الّل ُم َرُس َل ُیَكّل اِجٌر َفَجَع ٌل َف َو َرُج ٍص َوُھ ُن َحْف
ُھ             ّلى الّل ّي َص اَل الّنِب ٍرو َفَق ُن َعْم َھْیُل ْب اَء ُس ُھ إْذ َج َو ُیَكّلُم ا ُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَبْیَن

اَل  َعَلْیِھ َوَسّلَم َقْد ُسّھَل َلُكْم ِمْن َأْمِرُكْم َفَقاَل َھاِت ُاْك ُتْب َبْیَنَنا َوَبْیَنُكْم ِكَتاًبا َفَدَعا اْلَكاِتَب َفَق
ّرِحیِم   "  ّرْحَمِن ال اَل  " . ُاْكُتْب ِبْسِم الّلِھ ال ِلُموَن     ]  ٢٦٢ص [ َفَق اَل اْلُمْس ُب َفَق َت َتْكُت ُكْن



ّي صَ           اَل الّنِب ّرِحیِم َفَق ّرْحَمِن ال ِھ ال ِم الّل ا ِبْس ا إّل ا َنْكُتُبَھ ْب     َوَالّلِھ َل ّلَم ُاْكُت ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل
ُثّم َقاَل ُاْكُتْب َھَذا َما َقاَضى َعَلْیِھ ُمَحّمٌد َرُسوُل الّلِھ َفَقاَل ُسَھْیٌل َفَوَالّلِھ َلْو " ِباْسِمَك الّلُھّم 

ْن  ُكّنا َنْعَلُم َأّنك َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َما َصَدْدَناَك َعْن اْلَب ْیِت َوَلا َقاَتْلَناك َوَلِك
ِھ َوِإْن           وُل الّل ي َرُس ّلَم إّن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اَل الّنِب ِھ َفَق ِد الّل ُن َعْب ُد ْب ْب ُمَحّم ُاْكُت

َخّلوا َبْیَنَنا َكّذْبُتُموِني ُاْكُتْب ُمَحّمُد ْبُن َعْبِد الّلھ َفَقاَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعَلى َأْن ُت
ْن         " َوَبْیَن اْلَبْیِت َفَنُطوَف ِبِھ  ْغَطًة َوَلِك ْذَنا َض ا ُأِخ َرُب َأّن ّدُث اْلَع ا َتَتَح ِھ َل َفَقاَل ُسَھْیٌل َوَالّل

ى دِ    اَن َعَل ٌل َوِإْن َك ك  َذِلَك ِمْن اْلَعاِم اْلُمْقِبِل َفَكَتَب َفَقاَل ُسَھْیٌل َعَلى َأْن َلا َیْأِتیَك ِمّنا َرُج یِن
َنا إّلا َرَدْدَتُھ إَلْیَنا َفَقاَل اْلُمْسِلُموَن ُسْبَحاَن الّلِھ َكْیَف ُیَرّد إَلى اْلُمْشِرِكیَن َوَقْد َجاَء ُمْسِلًما َبْی

َفِل          ْن َأْس َرَج ِم ْد َخ وِدِه َق ي ُقُی ُف ِف ٍرو َیْرُس ُھْم َكَذِلَك إْذ َجاَء َأُبو َجْنَدِل ْبُن ُسَھْیِل ْبِن َعْم
یَك        َمّكَة ا ُأَقاِض ُد َأّوُل َم ا ُمَحّم َذا َی َھْیٌل َھ َحّتى َرَمى ِبَنْفِسِھ َبْیَن ُظُھوِر اْلُمْسِلِمیَن َفَقاَل ُس

ّلَم         ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص اَل الّنِب ّي َفَق اَل       " َعَلْیِھ َأْن َتُرّدُه إَل ُد َفَق اَب َبْع ِض اْلِكَت ْم َنْق ا َل إّن
ّلَم     َفَوَالّلِھ إًذا َلا  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ي   " ُأَصاِلُحك َعَلى َشْيٍء َأَبًدا َفَقاَل الّنِبّي َص َأِجْزُه ِل " َف

َقاَل ِمْكَرٌز َبَلى َقْد َأَجْزَناُه . َقاَل َما َأَنا ِبَفاِعٍل " َبَلى َفاْفَعْل " َقاَل . َقاَل َما َأَنا ِبُمِجیِزِه َلك 
ا           َفَقاَل َأُبو َجْنَدٍل َیا َمْع َرْوَن َم ا َت ِلًما َأَل ُت ُمْس ْد ِجْئ ِرِكیَن َوَق ى اْلُمْش ِلِمیَن ُأَرّد إَل َر اْلُمْس َش

ُذ     : َلِقیُت َوَكاَن َقْد ُعّذَب ِفي الّلِھ َعَذاًبا َشِدیًدا َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخّطاِب  َكْكُت ُمْن ا َش ِھ َم َوَالّل
ّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفُقْلت َیا َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َأْسَلْمُت إّلا َیْوَمِئٍذ َفَأَتْیُت الّنِبّي َص

اَل        ِل ؟ َق ى اْلَباِط ُدّوَنا َعَل ّق َوَع ى اْلَح َوَسّلَم َأَلْست َنِبّي الّلِھ َحّقا ؟ َقاَل َبَلى ُقْلُت َأَلْسَنا َعَل
َداِئَنا ؟     َفُقْلُت َعَلاَم ُنْعِطَي الّدِنّیَة ِفي ِدیِنَنا . َبَلى  ْیَن َأْع ا َوَب ُھ َبْیَنَن إًذا َوَنْرِجُع َوَلّما َیْحُكُم الّل

َنْأِتي     ا َس ّدُثَنا َأّن َفَقاَل إّني َرُسوُل الّلِھ َوُھَو َناِصِري َوَلْسُت َأْعِصیِھ ُقْلُت َأَوَلْست ُكْنَت ُتَح
ا  " ْأِتیِھ اْلَعاَم ؟ َبَلى َأَفَأْخَبْرُتَك َأّنَك َت" اْلَبْیَت َوَنُطوُف ِبِھ ؟ َقاَل  اَل  . ُقْلُت َل ِھ   " َق َك آِتی َفِإّن

ّلَم  " . َوُمّطّوٌف ِبِھ  َقاَل َفَأَتْیُت َأَبا َبْكٍر َفُقْلُت َلُھ َكَما ُقْلُت ِلَرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس
َعَلْیِھ َوَسّلَم َسَواًء َوَزاَد َفاْسَتْمِسْك َوَرّد َعَلّي َأُبو َبْكٍر َكَما َرّد َعَلّي َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ 

ا     ]  ٢٦٣ص [ ِبَغْرِزِه َحّتى َتُموَت َفَوَالّلِھ إّنُھ َلَعَلى  َذِلَك َأْعَماًل ت ِل ُر َفَعِمْل ا  . َقاَل ُعَم َفَلّم
وا   َفَرَغ ِمْن َقِضّیِة اْلِكَتاِب َقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُقوُموا َف ّم اْحِلُق اْنَحُروا ُث

َدَخَل َفَوَالّلِھ َما َقاَم ِمْنُھْم َرُجٌل َواِحٌد َحّتى َقاَل َذِلَك َثَلاَث َمّراٍت َفَلّما َلْم َیُقْم ِمْنُھْم َأَحٌد َقاَم َف
وَل اللّ      ا َرُس َلَمَة َی ْت ُأّم َس َك ؟   َعَلى ُأّم َسَلَمةَ  َفَذَكَر َلَھا َما َلِقَي ِمْن الّناِس َفَقاَل ّب َذِل ِھ َأُتِح

َفَلْم  ُاْخُرْج ُثّم َلا ُتَكّلْم َأَحًدا ِمْنُھْم َكِلَمًة َحّتى َتْنَحَر ُبْدَنك َوَتْدُعَو َحاِلَقك َفَیْحِلَقَك َفَقاَم َفَخَرَج
اُموا    ُیَكّلْم َأَحًدا ِمْنُھْم َحّتى َفَعَل َذِلَك َنَحَر ُبْدَنُھ َوَدَعا َحاِلَقُھ َفَحَلَقُھ َفَلّما َر َك َق اُس َذِل َأى الّن

َوٌة         اَءُه ِنْس ّم َج ا ُث ا َغّم ُل َبْعًض ُھْم َیْقُت َفَنَحُروا َوَجَعَل َبْعُضُھْم َیْحِلُق َبْعًضا َحّتى َكاَد َبْعُض
ّل      ّز َوَج ُھ َع َأْنَزَل الّل اٌت َف اِجرَ     { ُمْؤِمَن اُت ُمَھ اَءُكُم اْلُمْؤِمَن وا ِإَذا َج ِذیَن آَمُن ا اّل ا َأّیَھ اٍت َی

اْمَتِحُنوُھّن   َغ } َف ى َبَل َواِفِر  { َحّت ِم اْلَك ُة [ } ِبِعَص ٍذ ]  ١٠اْلُمْمَتِحَن ُر َیْومِئ َق ُعَم َفَطّل
اْمَرَأَتْیِن َكاَنَتا َلُھ ِفي الّشْرِك َفَتَزّوَج إْحَداُھَما ُمَعاِوَیُة َواْلُأْخَرى َصْفَواُن ْبُن ُأَمّیَة ُثّم َرَجَع 

ِإّنا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا ُمِبیًنا ِلَیْغِفَر َلَك الّلُھ َما َتَقّدَم { ِفي َمْرِجِعِھ َأْنَزَل الّلُھ َعَلْیِھ إَلى اْلَمِدیَنِة َو
ًرا         ُھ َنْص َرَك الّل َتِقیًما َوَیْنُص َراًطا ُمْس ِدَیَك ِص َك َوَیْھ ِمْن َذْنِبَك َوَما َتَأّخَر َوُیِتّم ِنْعَمَتُھ َعَلْی

َحاَبُة         ]  ٣١ُح اْلَفْت[ } َعِزیًزا  اَل الّص ْم َفَق اَل َنَع ِھ ؟ َق وَل الّل ا َرُس َو َی َفَقاَل ُعَمُر َأَوَفْتٌح ُھ
ّل         ّز َوَج ُھ َع َأْنَزَل الّل ا ؟ َف ا َلَن ِھ َفَم ي      { َھِنیًئا َلَك َیا َرُسوَل الّل ِكیَنَة ِف َزَل الّس ِذي َأْن َو اّل ُھ

  ] ٤اْلَفْتُح [ } ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنیَن 



  ]ُة َأِبي َبِصیرِقّص[ 
ِھ    ي َطَلِب ُلوا ِف ِلًما َفَأْرَس َرْیٍش ُمْس ْن ُق ٌل ِم یٍر َرُج و َبِص اَءُه َأُب ِة َج ى اْلَمِدیَن َع إَل ا َرَج َوَلّم

اُلوا  ْیِن َوَق ا َذا    : َرُجَل ى َبَلَغ ِھ َحّت ا ِب ّرُجَلْیِن َفَخَرَج ى ال ُھ إَل ا َفَدَفَع ت َلَن ِذي َجَعْل َد اّل اْلَعْھ
َأَرى              اْلُحَلْیَف ي َل ِھ إّن ّرُجَلْیِن َوَالّل ِد ال یٍر ِلَأَح و َبِص اَل َأُب ْم َفَق ٍر َلُھ ْن َتْم ْأُكُلوَن ِم وا َی ةِ  َفَنَزُل

َأُبو  َسْیَفَك َھَذا َجّیًدا َفاْسَتّلُھ اْلآَخُر َفَقاَل َأَجْل َوَالّلِھ إّنُھ َلَجّیٌد َلَقْد َجّرْبُت ِبِھ ُثّم َجّرْبت َفَقاَل
ى        : َبِصیٍر  ِھ َحّت َرَبُھ ِب ُھ َفَض ُھ ِمْن ِھ َفَأْمَكَن ْر إَلْی آَخُر    ]  ٢٦٤ص [ َأِرِني َأْنُظ ّر اْل َرَد َوَف َب

" َیْعُدو َحّتى َبَلَغ اْلَمِدیَنَة َفَدَخَل اْلَمْسِجَد َفَقاَل َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِحیَن َرآُه 
ّما اْنَتَھى إَلى الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َقاَل ُقِتَل َوَالّلِھ َصاِحِبي َفَل" َلَقْد َرَأى َھَذا ُذْعًرا 

ْیِھْم َوِإّني َلَمْقُتوٌل َفَجاَء َأُبو َبِصیٍر َفَقاَل َیا َنِبّي الّلِھ َقْد َوَالّلِھ َأْوَفى الّلُھ ِذّمَتك َقْد َرَدْدتِني إَل
ُھ    " َل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َفَأْنَجاِني الّلُھ ِمْنُھْم َفَقا اَن َل ْو َك َوْیُل ُأّمِھ ِمْسَعَر َحْرٍب َل

َفَلّما َسِمَع َذِلَك َعَرَف َأّنُھ َسَیُرّدُه إَلْیِھْم َفَخَرَج َحّتى َأَتى ِسیَف اْلَبْحِر َوَیْنَفِلُت ِمْنُھْم " َأَحٌد 
َأِبي  َأُبو َجْنَدِل ْبُن ُسَھْیٍل َفَلِحَق ِب َأِبي َبِصیٍر َفَلا َیْخُرُج ِمْن ُقَرْیٍش َرُجٌل َقْد َأْسَلَم إّلا َلِحَق ِب

اِم       ى الّش ْت إَل َرْیٍش َخَرَج ٍر ِلُق َبِصیٍر َحّتى اْجَتَمَعْت ِمْنُھْم ِعَصاَبٌة َفَوَالّلِھ َلا َیْسَمُعوَن ِبِعی
َواَلھُ  ِھ        إّلا اْعَتَرُضوا َلَھا َفَقَتُلوُھْم َوَأَخُذوا َأْم ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ى الّنِب َرْیٌش إَل َلْت ُق ْم َفَأْرَس

ّز وَ    ُھ َع َأْنَزَل الّل ّل  َوَسّلَم ُتَناِشُدُه الّلَھ َوالّرِحَم َلّما َأْرَسَل إَلْیِھْم َفَمْن َأَتاُه ِمْنُھْم َفُھَو آِمٌن َف َج
ْنھُ {  ْیِھْم       َوُھَو اّلِذي َكّف َأْیِدَیُھْم َعْنُكْم َوَأْیِدَیُكْم َع َرُكْم َعَل ِد َأْن َأْظَف ْن َبْع َة ِم َبْطِن َمّك } ْم ِب

ْم         ]  ٢٤اْلَفْتُح [ َحّتى َبَلَغ َحِمّیَة اْلَجاِھِلّیِة  ِھ َوَل ّي الّل ُھ َنِب ّروا َأّن ْم ُیِق ْم َل ُتُھْم َأّنُھ َوَكاَنْت َحِمّی
  .َوَبْیَن اْلَبْیِت  ُیِقّروا ِبِبْسِم الّلِھ الّرْحَمِن الّرِحیِم َوَحاُلوا َبْیَنُھْم

  ]َفْوُر ِبْئِر اْلُحَدْیِبَیِة ِباْلَماِء ِبَبَرَكِتِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم [ 
َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َتَوّضَأ َوَمّج ِفي ِبْئِر اْلُحَدْیِبَیِة ِمْن " : الّصِحیِح " ُقْلُت ِفي 

" . الّصِحیَحْیِن " اء َكَذِلَك َقاَل اْلَبَراُء ْبُن َعاِزٍب َوَسَلَمُة ْبُن اْلَأْكَوِع ِفي َفِمِھ َفَجاَشْت ِباْلَم
ا        ]  ٢٦٥ص [  َرَز ِفیَھ ُھ َغ َة َأّن ِن َمْخَرَم َوِر ْب ِم َواْلِمْس َوَقاَل ُعْرَوُة َعْن َمْرَواَن ْبِن اْلَحَك

ْرَوَة     . ْیًضا َأ" الّصِحیَحْیِن " َسْھًما ِمْن ِكَناَنِتھ َوُھَو ِفي  ْن ُع َوِد َع ي اْلَأْس َوِفي َمَغاِزي َأِب
ْن            ْھًما ِم َزَع َس ِر َوَن ي اْلِبْئ ّب ِف َر َأْن ُیَص ِھ َوَأَم ّج ِفی ّم َم َتَوّضَأ ِفي الّدْلِو َوَمْضَمَض َفاُه ُث

ا   ِكَناَنِتِھ َوَأْلَقاُه ِفي اْلِبْئِر َوَدَعا الّلَھ َتَعاَلى َفَفاَرْت ِباْلَماِء َحّتى َجَعُلوا َیْغَتِرُفوَن ِبَأْیِدیِھْم ِمْنَھ
  .َوُھْم ُجُلوٌس َعَلى ِشّقَھا َفَجَمَع َبْیَن اْلَأْمَرْیِن َوَھَذا َأْشَبُھ َوَالّلُھ َأْعَلُم 

  ]َفْوُر اْلَماِء ِمْن َبْیِن َأَصاِبِعِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم [ 
اِرّي  " َوِفي  ْن  " : َصِحیِح اْلُبَخ ِھ         َع وُل الّل ِة َوَرُس ْوَم اْلُحَدْیِبَی اُس َی َش الّن اَل َعِط اِبٍر َق َج

ْم ؟      ا َلُك اَل َم َوُه َفَق َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َبْیَن َیَدْیِھ َرْكَوٌة َیَتَوّضُأ ِمْنَھا إْذ َجَھَش الّناُس َنْح
ي   َیا َرُسوَل الّلِھ َما ِعْنَدَنا َماٌء َنْشَرُب َوَلا: َقاُلوا  َما َنَتَوّضُأ إّلا َما َبْیَن َیَدْیك َفَوَضَع َیَدُه ِف

اُنوا    ُئوا َوَك ِرُبوا َوَتَوّض وِن َفَش اَل اْلُعُی اِبِعِھ َأْمَث ْیِن َأَص ْن َب وُر ِم اُء َیُف َل اْلَم َوِة َفَجَع الّرْك
  .َخْمَس َعْشَرَة ِماَئٍة َوَھِذِه َغْیُر ِقّصِة اْلِبْئِر 

  ]ُھُطوُل اْلَمَطِر [ 
اَل     ْبَح َق ّلَم الّص َوِفي َھِذِه اْلَغْزَوِة َأَصاَبُھْم َلْیَلًة َمَطٌر َفَلّما َصّلى الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس

ُم  : َقاُلوا " َأَتْدُروَن َماَذا َقاَل َرّبُكْم الّلْیَلَة ؟  اَل  . الّلُھ َوَرُسوُلُھ َأْعَل اِدي    " َق ْن ِعَب َبَح ِم َأْص
ي   ْؤِمٌن ِب اِفٌر       ُم ي َك ْؤِمٌن ِب َذِلَك ُم ِھ َف ِھ َوَرْحَمِت ِل الّل ا ِبَفْض اَل ُمِطْرَن ْن َق ا َم اِفٌر َفَأّم َوَك

  ِباْلَكْوَكِب َوَأّما َمْن َقاَل ُمِطْرَنا ِبَنْوِء َكَذا َوَكَذا َفَذِلَك َكاِفٌر ِبي ُمْؤِمٌن ِباْلَكْوَكب



  ]َما َجَرى َعَلْیِھ الّصْلُح [ َفْصٌل 
َمّكَة َعَلى َوْضِع اْلَحْرِب َعْشَر ِسِنیَن َوَأْن َیْأَمَن الّناُس َبْعَضُھْم ِمْن َبْعٍض ]  ٢٦٦ص [ 

َأَقاَم َوَأْن َیْرِجَع َعْنُھْم َعاَمُھ َذِلَك َحّتى إَذا َكاَن اْلَعاُم اْلُمْقِبُل َقِدَمَھا َوَخّلْوا َبْیَنُھ َوَبْیَن َمّكَة َف
ْدخُ   ا َی ا َوَأْن َل ا َثَلاًث ْن     ِبَھ ا ِم ْن َأَتاَن َرِب َوَأّن َم ي اْلِق ُیوِف ِف ِب َوالّس َلاِح الّراِك ا ِبِس َلَھا إّل

ًة        َك َعْیَب ا َوَبْیَن ا َوَأّن َبْیَنَن ُھ َعَلْیَن َحاِبَنا َرّدَدْت ْن َأْص اَك ِم ْن َأَت ك َوَم ُرّدُه َعَلْی ْم َن َحاِبَك َل َأْص
ا  : َفَقاُلوا  َمْكُفوَفًة َوَأّنُھ َلا إْسَلاَل َوَلا إْغَلاَل َیا َرُسوَل الّلِھ ُنْعِطیِھْم َھَذا ؟ َفَقاَل َمْن َأَتاُھْم ِمّن

  َفَأْبَعَدُه الّلُھ َوَمْن َأَتاَنا ِمْنُھْم َفَرَدْدَناُه إَلْیِھْم َجَعَل الّلُھ َلُھ َفَرًجا َوَمْخَرًجا
  ]ِفْدَیُة اْلَأَذى ِلَمْن َحَلَق َرْأَسُھ [ 

ُھ    َوِفي ِقّصِة اْلُحَدْی َزَل الّل ِة َأْن ّل    -ِبَی ّز َوَج َیاِم َأْو        -َع ُھ ِبالّص َق َرْأَس ْن َحَل َأَذى ِلَم َة اْل ِفْدَی
َرَة     ِن ُعْج ِب ْب ِھ        . الّصَدَقِة َأْو الّنُسِك ِفي َشْأِن َكْع ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وُل الّل ا َرُس ا َدَع َوِفیَھ

َرَة  . ا َوِلْلُمَقّصِریَن َمّرًة َوَسّلَم ِلْلُمَحّلِقیَن ِباْلَمْغِفَرِة َثَلاًث َوِفیَھا َنَحُروا اْلَبَدَنَة َعْن َسْبَعٍة َواْلَبَق
اَن           . َعْن َسْبَعٍة  ا َك ِھ َجَمًل ِة َھْدِی ي ُجْمَل ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َوِفیَھا َأْھَدى َرُسوُل الّل

ِرِكیَن  ِلَأِبي َجْھٍل َكاَن ِفي َأْنِفِھ ُبّرٌة ِمْن ِفّضٍة  ْتِح     . ِلَیِغیَظ ِبِھ اْلُمْش وَرُة اْلَف ْت ُس ا ُأْنِزَل َوِفیَھ
ي    ٍر ِف َوَدَخَلْت ُخَزاَعُة ِفي َعْقِد َرُسوِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَعْھِدِه َوَدَخَلْت َبُنو َبْك

اَء َأنْ   ْن َش ْدُخَل   َعْقِد ُقَرْیٍش َوَعْھِدِھْم َوَكاَن ِفي الّشْرِط َأّن َم ُھ   ]  ٢٦٧ص [ َی ّلى الّل َص
  .َعَلْیِھ َوَسّلَم َدَخَل َوَمْن َشاَء َأْن َیْدُخَل ِفي َعْقِد ُقَرْیٍش َدَخَل 

  ]َعَدُم َرّدِه َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ُأّم ُكْلُثومٍ  ِبْنَت ُعْقَبَة إَلى اْلُمْشِرِكیَن [ 
اَءهُ     ِة َج ى اْلَمِدیَن َع إَل ْیٍط           َوَلّما َرَج ي ُمَع ِن َأِب َة ْب ُت ُعْقَب وٍم ِبْن ْنُھّن ُأّم ُكْلُث اٌت ِم اٌء ُمْؤِمَن ِنَس

ْم              َنُھْم َفَل اَن َبْی ِذي َك ْرِط اّل ّلَم ِبالّش ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وَل الّل َأُلوَنَھا َرُس َفَجاَء َأْھُلَھا َیْس
نْ  اِء         ُیْرِجْعَھا إَلْیِھْم َوَنَھاُه الّلُھ َعّز َوَجّل َع ي الّنَس ْرِط ِف ٌخ ِللّش َذا َنْس َل َھ َك َفِقی َل  . َذِل َوِقی

َوِقیَل َلْم َیَقْع الّشْرُط إّلا َعَلى الّرَجاِل َخاّصًة . َتْخِصیٌص ِللّسّنِة ِباْلُقْرآِن َوُھَو َعِزیٌز ِجّدا 
  .َك َوَأَراَد اْلُمْشِرُكوَن َأْن ُیَعّمُموُه ِفي الّصْنَفْیِن َفَأَبى الّلُھ َذِل

  َفْصٌل ِفي َبْعِض َما ِفي ِقّصِة اْلُحَدْیِبَیِة ِمْن اْلَفَواِئِد اْلِفْقِھّیِة
ي ِذي            : َفِمْنَھا  ا ِف َرَج إَلْیَھ ُھ َخ ّج َفِإّن ُھِر اْلَح ي َأْش ّلَم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل اْعِتَماُر الّنِبّي َص
  .اْلِقْعَدِة 

  ]یَقاِت َأْفَضُل اْلِإْحَراُم ِباْلُعْمَرِة ِمْن اْلِم[ 
َرَم  : َوِمْنَھا  َأّن اْلِإْحَراَم ِباْلُعْمَرِة ِمْن اْلِمیَقاِت َأْفَضُل َكَما َأّن اْلِإْحَراَم ِباْلَحّج َكَذِلَك َفِإّنُھ َأْح

َأْحَرَم ِبُعْمَرٍة ِمْن ِبِھَما ِمْن ِذي اْلُحَلْیَفِة َوَبْیَنَھا َوَبْیَن اْلَمِدیَنِة َمْیٌل َأْو َنْحُوُه َوَأّما َحِدیُث َمْن 
ْن             ا ِم ا َقْبَلَھ اَرًة ِلَم ْت َكّف ٍظ َكاَن ي َلْف َأّخر َوِف ا َت ِھ َوَم ْن َذْنِب َبْیِت اْلَمْقِدِس ُغِفَر َلُھ َما َتَقّدَم ِم

ِدیًدا      ِطَراًبا َش ا اْض َناًدا َوَمْتًن َأّن : ا َوِمْنھَ . الّذُنوِب َفَحِدیٌث َلا َیْثُبُت َوَقْد ُاْضُطِرَب ِفیِھ إْس
َأّن إْشَعاَر : َوِمْنَھا . َسْوَق اْلَھْدِي َمْسُنوٌن ِفي اْلُعْمَرِة اْلُمْفَرَدِة َكَما ُھَو َمْسُنوٌن ِفي اْلِقَراِن 

  ] ٢٦٨ص . [ اْلَھْدِي ُسّنٌة َلا ُمْثَلٌة َمْنِھّي َعْنَھا 
  ]اْسِتْحَباُب ُمَغاَیَظِة َأْعَداِء الّلِھ [ 

ِة       اْسِتْحَب: َوِمْنَھا  ي ُجْمَل َدى ِف ّلَم َأْھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی اُب ُمَغاَیَظِة َأْعَداِء الّلِھ َفِإّن الّنِبّي َصّلى الّل
َھْدِیِھ َجَمًلا ِلَأِبي َجْھٍل ِفي َأْنِفِھ ُبّرٌة ِمْن ِفّضٍة َیِغیُظ ِبِھ اْلُمْشِرِكیَن َوَقْد َقاَل َتَعاَلى ِفي ِصَفِة 

َوَمَثُلُھْم ِفي اْلِإْنِجیِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه { َوَسّلَم َوَأْصَحاِبِھ  الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ
اَر        ُم اْلُكّف یَظ ِبِھ ّزّراَع ِلَیِغ ُب ال وِقِھ ُیْعِج ْتُح  [ } َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى ُس اَل  ]  ٢٩اْلَف َوَق



َمٌأ َوَلا َنَصٌب َوَلا َمْخَمَصٌة ِفي َسِبیِل الّلِھ َوَلا َیَطُئوَن َذِلَك ِبَأّنُھْم َلا ُیِصیُبُھْم َظ{ َعّز َوَجّل 
ا                 َھ َل اِلٌح ِإّن الّل ٌل َص ِھ َعَم ْم ِب َب َلُھ ا ُكِت ا ِإّل ُدّو َنْیًل ْن َع اُلوَن ِم ا َیَن اَر َوَل یُظ اْلُكّف َمْوِطًئا َیِغ

َث   : َوِمْنَھا ] .  ١٢٠الّتْوَبُة [ } ُیِضیُع َأْجَر اْلُمْحِسِنیَن  ُھ َأْن َیْبَع َأّن َأِمیَر اْلَجْیِش َیْنَبِغي َل
  .اْلُعُیوَن َأَماَمُھ َنْحَو اْلَعُدّو 

  ]اِلاْسِتَعاَنُة ِباْلُمْشِرِك [ 
ا  ُھ        : َوِمْنَھ َأّن َعْیَن ِة ِل َد اْلَحاَج اِئَزٌة ِعْن اِد َج ي اْلِجَھ ْأُموِن ِف ِرِك اْلَم ِتَعاَنَة ِباْلُمْش َأّن اِلاْس
ِذِه       اْلُخَزاِع ُدّو َوَأْخ ِھ ِباْلَع ى اْخِتَلاِط َرُب إَل ُھ َأْق ّي َكاَن َكاِفًرا إْذ َذاَك َوِفیِھ ِمْن اْلَمْصَلَحِة َأّن

  .َأْخَباَرُھْم 
  ]اْسِتْحَباُب الّشوَرى [ 

ا  ّرْأِي وَ    : َوِمْنَھ ِھ ال ِتْخَراًجا ِلَوْج ُھ اْس ُھ َوَجْیَش اِم َرِعّیَت وَرِة اْلِإَم ِتْحَباُب َمُش ِتَطاَبًة اْس اْس
ْمِر ِلَنُفوِسِھْم َوَأْمًنا ِلَعَتِبِھْم َوَتَعّرًفا ِلَمْصَلَحٍة َیْخَتّص ِبِعْلِمَھا َبْعُضُھْم ُدوَن َبْعٍض َواْمِتَثاًلا ِلَأ

َوَقْد َمَدَح ُسْبَحاَنُھ ]  ١٥٩آل ِعْمَراَن [ } َوَشاِوْرُھْم ِفي اْلَأْمِر { : الّرّب ِفي َقْوِلِھ َتَعاَلى 
  ] . ٣٨: الّشوَرى [ } َوَأْمُرُھْم ُشوَرى َبْیَنُھْم { َتَعاَلى ِعَباَدُه ِبَقْوِلِھ َو
  ]َرّد اْلَكَلاِم اْلَباِطِل َوَلْو ُنِسَب إَلى َغْیِر اْلُمَكّلِف [ 

َل ُمَقاَتلَ       : َوِمْنَھا  اِلِھْم َقْب ْن ِرَج َرُدوا َع ِرِكیَن إَذا اْنَف ْبِي َذَراِرّي اْلُمْش اِل  َجَواُز َس . ِة الّرَج
اُلوا      : َوِمْنَھا  ا َق ِإّنُھْم َلّم ٍف َف ِر ُمَكّل َواُء   : َرّد اْلَكَلاِم اْلَباِطِل َوَلْو ُنِسَب إَلى َغْی َأْت اْلَقْص َخَل

َراِن فِ         ُر اْلِح ّد َنِظی اِء َواْلَم ِر اْلَخ ِل ِبَكْس ي اْلِإِب ي َیْعِني َحَرَنْت َوَأَلّحْت َفَلْم َتِسْر َواْلِخَلاُء ِف
ا        َأْت َوَم ا َخَل اَل َم ْیِھْم َوَق ا َرّدُه َعَل اْلَخْیِل َفَلّما َنَسُبوا إَلى الّناَقِة َما َلْیَس ِمْن ُخُلِقَھا َوَطْبِعَھ
َل       َبَس اْلِفی ِذي َح ا َوَأّن اّل َبِب ُبُروِكَھ َذاَك َلَھا ِبُخُلق ُثّم َأْخَبَر َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعْن َس

َدُه         َعْن َمّكَة َرى َبْع ا َج َھا َوَم َبِب َحْبِس َرْت ِبَس ي َظَھ ص . [ َحَبَسَھا ِلْلِحْكَمِة اْلَعِظیَمِة اّلِت
  .َأّن َتْسِمَیَة َما ُیَلاِبُسُھ الّرُجُل ِمْن َمَراِكِبِھ َوَنْحِوَھا ُسّنٌة : َوِمْنَھا ]  ٢٦٩

  ]َراُد َتْأِكیُدُه اْسِتْحَباُب اْلَحِلِف َعَلى اْلَخَبِر الّدیِنّي اّلِذي ُی[ 
ْن      : َوِمْنَھا  َظ َع ْد ُحِف َدُه َوَق ُد َتْأِكی َجَواُز اْلَحِلِف َبْل اْسِتْحَباُبُھ َعَلى اْلَخَبِر الّدیِنّي اّلِذي ُیِری

الَ   ُھ َتَع َرُه الّل ًعا َوَأَم اِنیَن َمْوِض ْن َثَم َر ِم ي َأْكَث ُف ِف ّلَم اْلَحِل ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ى الّنِب
َبٍأ  ( و ) ُسوَرِة ُیوُنَس ( ِباْلَحِلِف َعَلى َتْصِدیِق َما َأْخَبَر ِبِھ ِفي َثَلاَثِة َمَواِضَع ِفي  ( و ) َس

  ) .الّتَغاُبِن 
ًة         ِھ ُحْرَم وَن ِفی ًرا ُیَعّظُم ُة َأْم اُة َوالّظَلَم وِر َواْلُبَغ إَذا َطَلَب اْلُمْشِرُكوَن َوَأْھُل اْلِبَدِع َواْلُفُج

  ُرَماِت الّلِھ ُأِعیُنوا َعَلْیِھِمْن ُح
وَن       : َوِمْنَھا  ًرا ُیَعّظُم وا َأْم ِة إَذا َطَلُب اِة َوالّظَلَم وِر َواْلُبَغ َأّن اْلُمْشِرِكیَن َوَأْھَل اْلِبَدِع َواْلُفُج

ِھ وَ   وا َعَلْی َرُه   ِفیِھ ُحْرَمًة ِمْن ُحُرَماِت الّلِھ َتَعاَلى ُأِجیُبوا إَلْیِھ َوُأْعُطوُه َوُأِعیُن وا َغْی ِإْن َمَنُع
ا        وَن ِمّم ِیِھْم َوُیْمَنُع ِرِھْم َوَبْغ ى ُكْف ا َعَل َفُیَعاَوُنوَن َعَلى َما ِفیِھ َتْعِظیُم ُحُرَماِت الّلِھ َتَعاَلى َل

ى َذلِ      َب إَل ُھ ُأِجی ْرٍض َل َك ِسَوى َذِلَك َفُكّل َمْن اْلَتَمَس اْلُمَعاَوَنَة َعَلى َمْحُبوٍب ِلّلِھ َتَعاَلى ُم
ُھ              َم ِمْن ِھ َأْعَظ وٌض ِلّل وِب َمْبُغ َك اْلَمْحُب ى َذِل ِھ َعَل ى إَعاَنِت ْب َعَل ْم َیَتَرّت ا َل َكاِئًنا َمْن َكاَن َم
َحاَبِة   َوَھَذا ِمْن َأَدّق اْلَمَواِضِع َوَأْصَعِبَھا َوَأَشّقَھا َعَلى الّنُفوِس َوِلَذِلَك َضاَق َعْنُھ ِمْن الّص

اَل عُ  اَق َوَق ْن َض ى      َم اُه ِبالّرَض ّدیُق َتَلّق َدُه َوالّص ا َبْع ُھ َأْعَماًل َل َل ى َعِم اَل َحّت ا َق ُر َم َم
َر         اَب ُعَم ّلَم َوَأَج ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َوالّتْسِلیِم َحّتى َكاَن َقْلُبُھ ِفیِھ َعَلى َقْلِب َرُسوِل الّل

ى      َعّما َسَأَل َعْنُھ ِمْن َذِلَك ِبَعْیِن َجَواِب َرُسو ُدّل َعَل َك َی ّلَم َوَذِل ِھ َوَس ِل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی



وِلِھ         اَلى َوَرُس ِھ َتَع َرُفُھْم ِبَالّل ْم َوَأْع َحاَبِة َوَأْكَمُلُھ ُل الّص َأّن الّصّدیَق َرِضَي الّلھ َعْنُھ َأْفَض
اّبِھ َوَأَشّدُھْم ُمَواَفَقًة َلُھ َوِلَذِلَك َلْم َیْسَأْل َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَأْعَلُمُھْم ِبِدیِنِھ َوَأْقَوُمُھْم ِبَمَح

اِئِر       ًة ُدوَن َس ّدیَقُھ َخاّص ّلَم َوِص ِھ َوَس ُعَمَر َعّما َعَرَض َلُھ إّلا َرُسوَل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْی
ى   َأّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َعَد: َوِمْنَھا ]  ٢٧٠ص . [ َأْصَحاِبِھ  یِن إَل َل َذاَت اْلَیِم
  .َبْعُضَھا ِمْن اْلِحّل َوَبْعُضَھا ِمْن اْلَحَرِم : َقاَل الّشاِفِعّي . اْلُحَدْیِبَیِة 

  ]ُمَضاَعَفُة الّصَلاِة ِبَمّكَة َتَتَعّلُق ِبَجِمیِع اْلَحَرِم َلا ُیَخّص ِبَھا اْلَمْسِجُد [ 
ِذِه اْلِقّص ي َھ ُد ِف اُم َأْحَم ي  َوَرَوى اْلِإَم ّلي ِف اَن ُیَص ّلَم َك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ِة َأّن الّنِب

اْلَحَرِم َوُھَو ُمْضَطِرٌب ِفي اْلِحل َوِفي َھَذا َكالّدَلاَلِة َعَلى َأّن ُمَضاَعَفَة الّصَلاِة ِبَمّكَة َتَتَعّلُق 
ّطَواِف َوَأّن َقْوَلُھ َصَلاٌة ِفي اْلَمْسِجِد ِبَجِمیِع اْلَحَرِم َلا ُیَخّص ِبَھا اْلَمْسِجُد اّلِذي ُھَو َمَكاُن ال

} َفَلا َیْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم { : اْلَحَراِم َأْفَضُل ِمْن ِماَئِة َصَلاٍة ِفي َمْسِجِدي َكَقْوِلِھ َتَعاَلى 
َراِم   ُسْبَحاَن اّلِذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْیًلا ِم{ : َوَقْوِلِھ َتَعاَلى ]  ٢٨الّتْوَبُة [  ِجِد اْلَح [ } َن اْلَمْس

اِنٍئ     ]  ١: اْلِإْسَراُء  ِت ُأّم َھ ْن َبْی َراُء ِم ا  . َوَكاَن اْلِإْس َة      : َوِمْنَھ ْن َمّك ا ِم َزَل َقِریًب ْن َن َأّن َم
َر َیصْ              ُن ُعَم اَن اْب َذِلَك َك َرِم َوَك ي اْلَح ّلَي ِف ّل َوُیَص ي اْلِح ِزَل ِف ُھ َأْن َیْن ي َل . َنُع َفِإّنُھ َیْنَبِغ

ا   ا    : َوِمْنَھ ِھ َوَل ِلِمیَن ِفی َلَحَة ِلْلُمْس ُدّو إَذا َرَأى اْلَمْص ْلِح اْلَع ِب ُص اِم ِبَطَل َداِء اْلِإَم َواُز اْبِت َج
  .َیَتَوّقُف َذِلَك َعَلى َأْن َیُكوَن اْبِتَداُء الّطَلِب ِمْنُھْم 

  ]ْنَد ُقُدوِم ُرُسِل اْلَعُدّو ُسّنّیُة اْلِقَیاِم ِبالّسْیِف َعَلى َرْأِس اْلَقاِئِد ِع[ 
ْم         ْیِف َوَل ّلَم ِبالّس ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص َوِفي ِقَیاِم اْلُمِغیَرِة ْبِن ُشْعَبَة َعَلى َرْأِس َرُسوِل الّل

ِل ا           ُدوِم ُرُس َد ُق ا ِعْن َدى ِبَھ ّنٌة ُیْقَت ٌد ُس َو َقاِع ِھ َوُھ ى َرْأِس ْن   َیُكْن َعاَدَتُھ َأْن ُیَقاَم َعَل ُدّو ِم ْلَع
اَدُة اْلَجاِریَ    َي اْلَع ُة إْظَھاِر اْلِعّز َواْلَفْخِر َوَتْعِظیِم اْلِإَماِم َوَطاَعِتِھ َوِوَقاَیِتِھ ِبالّنُفوِس َوَھِذِه ِھ
یْ        ْؤِمِنیَن َوَل ى اْلُم اِفِریَن َعَل ِل اْلَك ُدوِم ُرُس اِفِریَن َوُق َس ِعْنَد ُقُدوِم ُرُسِل اْلُمْؤِمِنیَن َعَلى اْلَك

ُھ         َل َل ّب َأْن َیَتَمّث ْن َأَح ِھ َم ّلَم ِبَقْوِل ِھ َوَس َھَذا ِمْن َھَذا الّنْوِع اّلِذي َذّمُھ الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی
  ] ٢٧١ص [ الّرَجاُل ِقَیاًما َفْلَیَتَبّوْأ َمْقَعَدُه ِمْن الّناِر َكَما َأّن اْلَفْخَر َواْلُخَیَلاَء ِفي اْلَحْرِب 

  ]مّشْرِك اْلُمَعاَھِد َمْعُصوٌم َماُل ال[ 
ُت مِ      اُل َفَلْس ا اْلَم ُل َوَأّم َلاُم َفَأْقَب ُھ  َوِفي َقْوِل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلْلُمِغیَرِة َأّما اْلِإْس ْن

ُك    ا ُیْمَل ِإّن     ِفي َشْيٍء َدِلیٌل َعَلى َأّن َماَل اْلُمْشِرِك اْلُمَعاَھِد َمْعُصوٌم َوَأّنُھ َل ِھ َف َرّد َعَلْی ْل ُی َب
ى اْلُمِغیَرَة َكاَن َقْد َصِحَبُھْم َعَلى اْلَأَماِن ُثّم َغَدَر ِبِھْم َوَأَخَذ َأْمَواَلُھْم َفَلْم َیَتَعّرْض الّنِبّي َصّل

  .َقْبَل إْسَلاِم اْلُمِغیَرِة  الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِلَأْمَواِلِھْم َوَلا َذّب َعْنَھا َوَلا َضِمَنَھا َلُھْم ِلَأّن َذِلَك َكاَن
  
  ]َجَواُز الّتْصِریِح ِباْسِم اْلَعْوَرِة إَذا َكاَن ِفیِھ َمْصَلَحٌة [ 

ْوَرِة   َوِفي َقْوِل الّصّدیِق ِلُعْرَوَة ُاْمُصْص َبْظَر الّلات َدِلیٌل َعَلى َجَواِز الّتْصِریِح ِباْسِم اْلَع
یھَ   َلَحٌة َتْقَتِض ِھ َمْص اَن ِفی ّلَم َأْن     إَذا َك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ا َأِذَن الّنِب اُل َكَم َك اْلَح ا ِتْل

ُھ       ى َل ا ُیَكّن ك َوَل َر َأِبی ُیَصّرَح ِلَمْن اّدَعى َدْعَوى اْلَجاِھِلّیِة ِبُھّن َأِبیِھ َوُیَقاُل َلُھ اْعَضْض َأْی
  .َفِلُكّل َمَقاٍم َمَقاٌل 

  ]ْلُكّفاِر اْحِتَماُل ِقّلِة َأَدِب َرُسوِل ا[ 
ْن    : َوِمْنَھا  ِھ ِم ا ِفی اْحِتَماُل ِقّلِة َأَدِب َرُسوِل اْلُكّفاِر َوَجْھُلُھ َوَجْفَوُتُھ َوَلا ُیَقاَبُل َعَلى َذِلَك ِلَم

ھِ      ِذِه ِبِلْحَیِت ى َأْخ ْرَوَة َعَل ّلَم ُع َت   اْلَمْصَلَحِة اْلَعاّمِة َوَلْم ُیَقاِبْل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَس َوْق
ْل    . ِخَطاِبِھ َوِإْن َكاَنْت ِتْلَك َعاَدَة اْلَعَرِب َلِكّن اْلَوَقاَر َوالّتْعِظیَم ِخَلاُف َذِلَك  ْم ُیَقاِب َذِلَك َل َوَك



َنْشَھُد َأّنُھ َرُسوُل الّلِھ َوَقاَل : َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َرُسوَلْي ُمَسْیِلَمَة ِحیَن َقاَلا 
. َطَھاَرُة الّنَخاَمِة َسَواٌء َكاَنْت ِمْن َرْأٍس َأْو َصْدٍر : َلْوَلا َأّن الّرُسَل َلا ُتْقَتُل َلَقَتْلُتُكَما َوِمْنَھا 

ا  َتْعَمِل  : َوِمْنَھ اِء اْلُمْس اَرُة اْلَم ا . َطَھ َرِة   : َوِمْنَھ ْن الّطَی ْیَس ِم ُھ َل اُؤِل َوَأّن ِتْحَباُب الّتَف اْس
  ] ٢٧٢ص " . [ ُسّھَل َأْمُرُكْم " ِة ِلَقْوِلِھ َلّما َجاَء ُسَھْیٌل اْلَمْكُروَھ

  ]ُیْغِني ِفي اْلَمْشُھوِد َعَلْیِھ إَذا ُعِرَف ِباْسِمِھ َواْسِم َأِبیِھ َعْن ِذْكِر اْلَجّد [ 
كَ       : َوِمْنَھا  ى َذِل ِھ َأْغَن ِم َأِبی ِمِھ َواْس ِرَف ِباْس ِھ إَذا ُع َأّن      َأّن اْلَمْشُھوَد َعَلْی ّد ِل ِر اْلَج ْن ِذْك َع

ِمھِ    ِذْكِر اْس َھْیٍل ِب  الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْم َیِزْد َعَلى ُمَحّمِد ْبِن َعْبِد الّلِھ َوَقِنَع ِمْن ُس
َخاِلٍد ِمْنُھ َصّلى َواْسِم َأِبیِھ َخاّصًة َواْشِتَراُط ِذْكِر اْلَجّد َلا َأْصَل َلُھ َوَلّما اْشَتَرى اْلَعّداُء ْبُن 

ّدُه َفھُ     َذَكَر َج ْوَذة َف َو الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم اْلُغَلاَم َفَكَتَب َلُھ َھَذا َما اْشَتَرى اْلَعّداُء ْبُن َخاِلِد ْبِن َھ
مْ        ا َل ِتَراِطِھ َوَلّم ى اْش ُدّل َعَل ا َت ِھ َوَل ْأَس ِب ا َب اِئٌز َل ُھ َج ى َأّن ُدّل َعَل اٍن َت اَدُة َبَی ي  ِزَی ْن ِف َیُك

ي       ِتَراِك ِف َد اِلاْش ّد ِعْن ُر اْلَج الّشْھَرِة ِبَحْیُث ُیْكَتَفى ِباْسِمِھ َواْسِم َأِبیِھ َذَكَر َجّدُه َفُیْشَتَرُط ِذْك
ا  . اِلاْسِم َواْسِم اْلَأِب َوِعْنَد َعَدِم اِلاْشِتَراِك ُاْكُتِفَي ِبِذْكِر اِلاْسِم َواْسِم اْلَأِب َوَالّلُھ َأْعَلُم  َوِمْنَھ

ِة  :  َأّن ُمَصاَلَحَة اْلُمْشِرِكیَن ِبَبْعِض َما ِفیِھ َضْیٌم َعَلى اْلُمْسِلِمیَن َجاِئَزٌة ِلْلَمْصَلَحِة الّراِجَح
َف   : َوِمْنَھا . َوَدْفِع َما ُھَو َشّر ِمْنُھ َفِفیِھ َدْفُع َأْعَلى اْلَمْفَسَدَتْیِن ِباْحِتَماِل َأْدَناُھَما  ْن َحَل َأّن َم

ى  َعَلى ِفْعِل َشْيٍء َأْو َنَذَرُه َأْو َوَعَد َغْیَرُه ِبِھ َوَلْم ُیَعّیْن َوْقًتا َلا ِبَلْفِظِھ َوَلا ِبِنّیِتِھ َلْم َیكُ  ْن َعَل
ٌك    : َوِمْنَھا . اْلَفْوِر َبْل َعَلى الّتَراِخي  ُھ ُنُس یِر َوَأّن َأّن اْلِحَلاَق ُنُسٌك َوَأّنُھ َأْفَضُل ِمْن الّتْقِص

ي           ِف ٌك ِف َو ُنُس ا ُھ وِر َكَم َرِة اْلَمْحُص ي ُعْم ٌك ِف ُھ ُنُس ّج َوَأّن ي اْلُعْمَرِة َكَما ُھَو ُنُسٌك ِفي اْلَح
  .ُعْمَرِة َغْیِرِه 

  ]َلا َیِجُب َعَلى اْلُمْحَصِر اْلَقَضاُء [ 
َحَرِم َوَأّنُھ َلا َیِجُب َعَلْیِھ َأْن َأّن اْلُمْحَصَر َیْنَحُر َھْدَیُھ َحْیُث ُأْحِصَر ِمْن اْلِحّل َأْو اْل: َوِمْنَھا 

ى     ُل َحّت ا َیَتَحّل ُھ َل ِھ َوَأّن ْل إَلْی ْم َیِص َرِم إَذا َل ي اْلَح ُرُه ِف ْن َیْنَح َد َم { ]  ٢٧٣ص [ ُیَواِع
ُھ     َغ َمِحّل ا َأْن َیْبُل ْتُح  [ } َواْلَھْدَي َمْعُكوًف ا  ] .  ٢٥اْلَف رَ   : َوِمْنَھ ِذي َنَح َع اّل ِھ   َأّن اْلَمْوِض ِفی

َأّن اْلُمْحَصَر َلا : َوِمْنَھا . اْلَھْدَي َكاَن ِمْن اْلِحّل َلا ِمْن اْلَحَرِم ِلَأّن اْلَحَرَم ُكّلُھ َمِحّل اْلَھْدِي 
ًدا            ْأُمْر َأَح ْم َی ِر َوَل اْلَحْلِق َوالّنْح َرُھْم ِب ّلَم َأَم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ُھ َص  َیِجُب َعَلْیِھ اْلَقَضاُء ِلَأّن

اِر        َرِة اْلِإْحَص ْن ُعْم اًء َع ا َقَض ًة َوَل ِمْنُھْم ِباْلَقَضاِء َواْلُعْمَرُة ِمْن اْلَعاِم اْلَقاِبِل َلْم َتُكْن َواِجَب
َك     ّیِة ُدوَن َذِل َرِة اْلَقِض ي ُعْم اُنوا ِف ٍة َوَك ا َوَأْرَبَعِماَئ اِر َأْلًف َرِة اْلِإْحَص ي ُعْم اُنوا ِف ِإّنُھْم َك َف

َرُة  َوِإّنَما ُس ّمَیْت ُعْمَرَة اْلَقِضّیِة َواْلَقَضاِء ِلَأّنَھا اْلُعْمَرُة اّلِتي َقاَضاُھْم َعَلْیَھا َفُأِضیَفْت اْلُعْم
  .إَلى َمْصَدِر ِفْعِلِھ 

  ]اْلَأْمُر اْلُمْطَلُق َعَلى اْلَفْوِر [ 
َأْمِر  َأّن اْلَأْمَر اْلُمْطَلَق َعَلى اْلَفْوِر َوِإّلا َلْم َیْغَض: َوِمْنَھا  ْب ِلَتْأِخیِرِھْم اِلاْمِتَثاَل َعْن َوْقِت اْل

َھَذا َوَقْد ُاْعُتِذَر َعْن َتْأِخیِرِھْم اِلاْمِتَثاَل ِبَأّنُھْم َكاُنوا َیْرُجوَن الّنْسَخ َفَأّخُروا ُمَتَأّوِلیَن ِلَذِلَك َو
ْم  اِلاْعِتَذاُر َأْوَلى َأْن ُیْعَتَذَر َعْنُھ َوُھَو َباِطٌل َفِإّنُھ َص ّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْو َفِھَم ِمْنُھْم َذِلَك َل

انَ        ا َك ُع َوِإّنَم ا ُأّتَب َأْمِر َفَل ُر ِباْل ا آُم  َیْشَتّد َغَضُبُھ ِلَتْأِخیِر َأْمِرِه َوَیُقوُل َما ِلي َلا َأْغَضُب َوَأَن
ْم   َتْأِخیُرُھْم ِمْن الّسْعِي اْلَمْغُفوِر َلا اْلَمْشُكوِر َوَقْد َر َب َلُھ ِضَي الّلُھ َعْنُھْم َوَغَفَر َلُھْم َوَأْوَج

  .اْلَجّنَة 
  ]اْلَأْصُل ُمَشاَرَكُة ُأّمِتِھ َلُھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم ِفي اْلَأْحَكاِم إّلا َما َخّصُھ الّدِلیُل [ 



َما َخّصُھ الّدِلیُل َوِلَذِلَك َقاَلْت ُأّم َسَلَمَة  َأّن اْلَأْصَل ُمَشاَرَكُة ُأّمِتِھ َلُھ ِفي اْلَأْحَكاِم إّلا: َوِمْنَھا 
َفِإْن . ُاْخُرْج َوَلا ُتَكّلْم َأَحًدا َحّتى َتْحِلَق َرْأَسك َوَتْنَحَر َھْدَیك َوَعِلَمْت َأّن الّناَس َسُیَتاِبُعوَنُھ 

َن َأَمَرُھْم ِبِھ ؟ ِقیَل َھَذا ُھَو الّسَبُب اّلِذي ِقیَل َفَكْیَف َفَعُلوا َذِلَك اْقِتَداًء ِبِفْعِلِھ َوَلْم َیْمَتِثُلوُه ِحی
ِھ   ِلَأْجِلِھ َظّن َمْن َظّن َأّنُھْم َأّخُروا اِلاْمِتَثاَل َطَمًعا ِفي الّنْسِخ َفَلّما َفَعَل الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْی

َوَقْد َتَقّدَم َفَساُد َھَذا الّظّن َوَلِكْن َلّما َوَسّلَم َذِلَك َعِلُموا ِحیَنِئٍذ َأّنُھ ُحْكٌم ُمْسَتِقّر َغْیُر َمْنُسوٍخ 
ؤَ         ْم ُی ُھ َل ِھ َوَأّن َر ِب ا ُأِم اِل َم ى اْمِتَث ّخْر َتَغّیَظ َعَلْیِھْم َوَخَرَج َوَلْم ُیَكّلْمُھْم َوَأَراُھْم َأّنُھ َباَدَر إَل

َداءَ  ِھ       َكَتْأِخیِرِھْم َوَأّن اّتَباَعُھْم َلُھ َوَطاَعَتُھْم ُتوِجُب اْقِت َداِء ِب ى اِلاْقِت ٍذ إَل اَدُروا ِحیَنِئ ِھ َب ُھْم ِب
ى      : َوِمْنَھا ]  ٢٧٤ص . [ َواْمِتَثاِل َأْمِرِه  ْنُھْم إَل اَء ِم ْن َج ى َرّد َم َجَواُز ُصْلِح اْلُكّفاِر َعَل

ِر الّنسَ        ي َغْی َذا ِف ْیِھْم َھ ِلِمیَن إَل ْن اْلُمْس ا    اْلُمْسِلِمیَن َوَأّلا ُیَرّد َمْن َذَھَب ِم اُء َفَل ا الّنَس اِء َوَأّم
َیُجوُز اْشِتَراُط َرّدِھّن إَلى اْلُكّفاِر َوَھَذا َمْوِضُع الّنْسِخ َخاّصًة ِفي َھَذا اْلَعْقِد ِبَنّص اْلُقْرآِن 

  .َوَلا َسِبیَل إَلى َدْعَوى الّنْسِخ ِفي َغْیِرِه ِبَغْیِر ُموِجٍب 
  ]َتَقّوٌم ُخُروُج اْلُبْضِع ِمْن ِمْلِك الّزْوِج ُم[ 

ِر     : َوِمْنَھا  ْبَحاَنُھ َرّد اْلَمْھ ُھ ُس َب الّل َأّن ُخُروَج اْلُبْضِع ِمْن ِمْلِك الّزْوِج ُمَتَقّوٌم َوِلَذِلَك َأْوَج
ِلِمیَن إَذا     ْن اْلُمْس ُھ ِم َعَلى َمْن َھاَجَرْت اْمَرَأُتُھ َوِحیَل َبْیَنُھ َوَبْیَنَھا َوَعَلى َمْن اْرَتّدْت اْمَرَأُت

ُھ            اْس َك ُحْكُم َر َأّن َذِل ْم َوَأْخَب ْن َأْزَواِجِھ ْیِھْم ِم اَجَر إَل ْن َھ وِر َم ْیِھْم َرّد ُمُھ اُر َعَل َتَحّق اْلُكّف
ٌل    َك َدِلی اّلِذي َحَكَم ِبِھ َبْیَنُھْم ُثّم َلْم َیْنَسْخُھ َشْيٌء َوِفي إیَجاِبِھ َرّد َما َأْعَطى اْلَأْزَواُج ِمْن َذِل

ا        : َوِمْنَھا . ِباْلُمَسّمى َلا ِبَمْھِر اْلِمْثِل  َعَلى َتَقّوِمِھ اِم َل ى اْلِإَم اِر إَل ْن اْلُكّف اَء ِم ْن َج َأّن َرّد َم
بُ          ا َیِج اِم َل ِد اْلِإَم ى َبَل اَء إَل ُھ إَذا َج اِم َوَأّن ِد اْلِإَم  َیَتَناَوُل َمْن َخَرَج ِمْنُھْم ُمْسِلًما إَلى َغْیِر َبَل

وِن الّطَلِب َفِإّن الّنِبّي َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َلْم َیُرّد َأَبا َبِصیٍر ِحیَن َجاَءُه َوَلا َعَلْیِھ َرّدُه ِبُد
ى      ُھ َعَل ْم ُیْكِرْھ ِذِه َوَل ْن َأْخ َنُھْم ِم ِھ َمّك ي َطَلِب اُءوا ِف ا َج ْن َلّم وِع َوَلِك ى الّرُج ُھ َعَل َأْكَرَھ

ٍة   َوِمْنَھا َأّن اْلُمَعاَھِد. الّرُجوِع  َمْنُھ ِبِدَی یَن إَذا َتَسّلُموُه َوَتَمّكُنوا ِمْنُھ َفَقَتَل َأَحًدا ِمْنُھْم َلْم َیْض
ا          ُث َل اِرِھْم َحْی ي ِدَی ْم ِف ِھ َلُھ َم َقْتِل َك ُحْك َوَلا َقَوٍد َوَلْم َیْضَمْنُھ اْلِإَماُم َبْل َیُكوُن ُحْكُمُھ ِفي َذِل

ْن           ُحْكَم ِلْلِإَماِم َعَلْیِھْم َفِإّن َأ َي ِم ِة َوِھ ِذي اْلُحَلْیَف َدْیِن ِب ّرُجَلْیِن اْلُمَعاَھ َد ال َل َأَح یٍر َقَت ا َبِص َب
َأّن اْلُمَعاَھِدیَن : َوِمْنَھا . ُحْكِم اْلَمِدیَنِة َوَلِكْن َكاَن َقْد َتَسّلُموُه َوُفِصَل َعْن َیِد اْلِإَماِم َوُحْكِمِھ 

ْت مِ     اَم َفَخَرَج ُدوا اْلِإَم ى        إَذا َعاَھ ُزوا إَل ْم َیَتَحّی َواَلُھْم َوَل ْت َأْم اَرَبْتُھْم َوَغِنَم ٌة َفَح ْنُھْم َطاِئَف
اِم    ِد اْلِإَم ي َعْق وا ِف َواٌء َدَخُل ْنُھْم َوَس ْنُعُھْم ِم ْنُھْم َوَم ْم َع اِم َدْفُعُھ ى اْلِإَم ْب َعَل ْم َیِج اِم َل اْلِإَم

ْدُخُلوا َواْلَعھْ     ْم َی ِھ َأْو َل ْیَن          َوَعْھِدِه َوِدیِن ّلَم َوَب ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ّي َص ْیَن الّنِب اَن َب ِذي َك ُد اّل
َأِبي َبِصیٍر َوَأْصَحاِبِھ َوَبْیَنُھْم َوَعَلى َھَذا َفِإَذا َكاَن ]  ٢٧٥ص [ اْلُمْشِرِكیَن َلْم َیُكْن َعْھًدا 

ٍك      َبْیَن َبْعِض ُمُلوِك اْلُمْسِلِمیَن َوَبْعِض َأْھِل الّذّمِة ِمْن ال اِز ِلَمِل ٌد َج ِرِھْم َعْھ اَرى َوَغْی ّنَص
ٌد كَ          َنُھْم َعْھ ُھ َوَبْی ْن َبْیَن ْم َیُك َواَلُھْم إَذا َل َنَم َأْم ُزَوُھْم َوَیْغ ِلِمیَن َأْن َیْغ ا  آَخَر ِمْن ُمُلوِك اْلُمْس َم

َتِدّلا بِ         ْبِیِھْم ُمْس َة َوَس اَرى َمَلْطَی ي َنَص َلاِم ِف ْیُخ اْلِإْس ِھ َش ى ِب َع    َأْفَت یٍر َم ي َبِص ِة َأِب ِقّص
  .اْلُمْشِرِكیَن 

  َفْصٌل ِفي اْلِإَشاَرِة إَلى َبْعِض اْلِحَكِم اّلِتي َتَضّمَنْتَھا َھِذِه اْلُھْدَنُة
 ِھَوِھَي َأْكَبُر َوَأَجّل ِمْن َأْن ُیِحیَط ِبَھا إّلا الّلُھ اّلِذي َأْحَكَم َأْسَباَبَھا َفَوَقَعْت اْلَغاَیُة َعَلى اْلَوْج

  .اّلِذي اْقَتَضْتُھ ِحْكَمُتُھ َوَحْمُدُه 
  ]ُمَقّدَمٌة ِلْلَفْتِح [ 



َل  : َفِمْنَھا  َأّنَھا َكاَنْت ُمَقّدَمًة َبْیَن َیَدْي اْلَفْتِح اْلَأْعَظِم اّلِذي َأَعّز الّلُھ ِبِھ َرُسوَلُھ َوُجْنَدُه َوَدَخ
ِذِه      الّناُس ِبِھ ِفي ِدیِن الّلِھ َأْفَواًجا َفَكاَنْت َھِذ ِھ َوَھ ْیَن َیَدْی ا َب ا َوُمْؤِذًن ِه اْلُھْدَنُة َباًبا َلُھ َوِمْفَتاًح

َدْیَھا   َعاَدُة الّلِھ ُسْبَحاَنُھ ِفي اْلُأُموِر اْلِعَظاِم اّلِتي َیْقِضیَھا َقَدًرا َوَشْرًعا َأْن ُیَوّطَئ َلَھا َبْیَن َی
  .َلْیَھا ُمَقّدَماٍت َوَتْوِطَئاٍت ُتْؤِذُن ِبَھا َوَتُدّل َع

  ]ِھَي ِمْن َأْعَظِم اْلُفُتوِح [ 
َتَلَط       : َوِمْنَھا  ا َواْخ ُھْم َبْعًض َن َبْعُض اَس َأِم ِإّن الّن َأّن َھِذِه اْلُھْدَنَة َكاَنْت ِمْن َأْعَظِم اْلُفُتوِح َف

َرًة  اْلُمْسِلُموَن ِباْلُكّفاِر َوَباَدُءوُھْم ِبالّدْعَوِة َوَأْسَمُعوُھْم اْلُقْرآَن َوَناَظ ُروُھْم َعَلى اْلِإْسَلاِم َجْھ
ْدُخلَ     ُھ َأْن َی اَء الّل ْن َش  آِمِنیَن َوَظَھَر َمْن َكاَن ُمْخَتِفًیا ِباْلِإْسَلاِم َوَدَخَل ِفیِھ ِفي ُمّدَة اْلُھْدَنِة َم

َو  : یًما َوَقاَل ُمَجاِھٌد َقَضْیَنا َلك َقَضاًء َعِظ: َقاَل اْبُن ُقَتْیَبَة . َوِلَھَذا َسّماُه الّلُھ َفْتًحا ُمِبیًنا  ُھ
ْتَح  . َما َقَضى الّلُھ َلُھ ِباْلُحَدْیِبَیِة  ِة    -َوَحِقیَقُة اْلَأْمِر َأّن اْلَف ي الّلَغ ْلُح     -ِف ِق َوالّص ْتُح اْلُمْغَل َف

ھُ   ُھ الّل ى َفَتَح ا َحّت ُدوًدا ُمْغَلًق اَن َمْس ِة َك ِرِكیَن ِباْلُحَدْیِبَی َع اْلُمْش َل َم ِذي َحَص ْن  اّل اَن ِم َوَك
ي               اَن ِف ِت َوَك ْن اْلَبْی َحاِبِھ َع ّلَم َوَأْص ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ّد َرُس ِھ َص َأْسَباِب َفْتِح
اَن    ًرا َوَك ا َوَنْص ّزا َوَفْتًح اِطِن ِع ي اْلَب ِلِمیَن َوِف ًما ِلْلُمْس ْیًما َوَھْض اِھَرِة َض وَرِة الّظ الّص

ِر   َرُسوُل الّلِھ َصّلى ال ّز َوالّنْص ّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َیْنُظُر إَلى َما َوَراَءُه ِمْن اْلَفْتِح اْلَعِظیِم َواْلِع
ّلَم     ]  ٢٧٦ص [ ِمْن َوَراِء ِسْتٍر َرِقیٍق َوَكاَن ُیْعِطي اْلُمْشِرِكیَن ُكّل  ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل َص

} َوَعَسى َأْن َتْكَرُھوا َشْیًئا َوُھَو َخْیٌر َلُكْم { وٍب َیْعَلُم َما ِفي ِضْمِن َھَذا اْلَمْكُروِه ِمْن َمْحُب
  ] . ٢١٦اْلَبَقَرُة [ 

  َوُرّبَما َكاَن َمْكُروُه الّنُفوِس إَلى
  َمْحُبوِبَھا َسَبًبا َما ِمْثُلُھ َسَبٌب

ِدهِ      ُھ َوَتْأِیی ِھ َل ِر الّل ٍق ِبَنْص ُھ َوَأّن    َفَكاَن َیْدُخُل َعَلى ِتْلَك الّشُروِط ُدُخوَل َواِث َة َل َوَأّن اْلَعاِقَب
َتِرُطوَن     ُھ اْلُمْش ِذي َأَقاَم ِتْلَك الّشُروَط َواْحِتَماَلَھا ُھَو َعْیُن الّنْصَرِة َوُھَو ِمْن َأْكَبِر اْلُجْنِد اّل

ْن        ُروا ِم ّز َوُقِھ وا اْلِع ُث َطَلُب ْن َحْی َذّلوا ِم ُعُروَن َف ا َیْش ْم َل ْرِبِھْم َوُھ ُبوُه ِلَح ُث َوَنَص َحْی
 َأْظَھُروا اْلُقْدَرَة َواْلَفْخَر َواْلَغَلَبَة َوَعّز َرُسوُل الّلِھ َصّلى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسّلَم َوَعَساِكُر اْلِإْسَلاِم
ّز ِمْن َحْیُث اْنَكَسُروا ِلّلِھ َواْحَتَمُلوا الّضْیَم َلُھ َوِفیِھ َفَداَر الّدْوُر َواْنَعَكَس اْلَأْمُر َواْنَقَلَب اْلِع

ِدیُق          ُھ َوَتْص ِھ َوآَیاُت ُة الّل َرْت ِحْكَم ِھ َوَظَھ ّزا ِبَالّل ِھ ِع ِباْلَباِطِل ُذّلا ِبَحّق َواْنَقَلَبْت اْلَكْسَرُة ِلّل
  .َوْعِدِه َوُنْصَرُة َرُسوِلِھ َعَلى َأَتّم اْلُوُجوِه َوَأْكَمِلَھا اّلِتي َلا اْقِتَراَح ِلْلُعُقوِل َوَراَءَھا 

  ]ْلِإیَماِن َواْلِإْذَعاِن ِزَیاَدُة ا[
وا      : َوِمْنَھا  ا َأَحّب ى َم اِد َعَل اِن َواِلاْنِقَی َما َسّبَبُھ ُسْبَحاَنُھ ِلْلُمْؤِمِنیَن ِمْن ِزَیاَدِة اْلِإیَماِن َواْلِإْذَع

اْنِتَظاِر َما َوَكِرُھوا َوَما َحَصَل َلُھْم ِفي َذِلَك ِمْن الّرَضى ِبَقَضاِء الّلِھ َوَتْصِدیِق َمْوُعوِدِه َو
ا              َوَج َم وِبِھْم َأْح ي ُقُل ا ِف ي َأْنَزَلَھ ِكیَنِة اّلِت ْیِھْم ِبالّس ِھ َعَل ِھ َوِنْعَمِت ِة الّل ُھوِد ِمّن ُوِعُدوا ِبِھ َوُش

ِكیَنِتھِ              ْن َس ْیِھْم ِم ُھ َعَل َأْنَزَل الّل اُل َف ا اْلِجَب َزُع َلَھ ي ُتَزْع اِل اّلِت َك اْلَح ي ِتْل ا ِف ا   َكاُنوا إَلْیَھ َم
ا       ِھ إیَماًن ُھْم َواْزَداُدوا ِب ِھ ُنُفوُس ْت ِب ا  . اْطَمَأّنْت ِبِھ ُقُلوُبُھْم َوَقِوَی َل    : َوِمْنَھ ْبَحاَنُھ َجَع ُھ ُس َأّن

ّدَم قَ َھَذا اْلُحْكَم اّلِذي َحَكَم ِبِھ ِلَرُسوِلِھ َوِلْلُمْؤِمِنیَن َسَبًبا ِلَما َذَكَرُه ِمْن اْلَمْغِفَرِة ِلَرُسوِلِھ َما َت
َر   ِرِه الّنْص َتِقیَم َوَنْص َراَط اْلُمْس ِھ الّص ِھ َوِلِھَداَیِت ِھ َعَلْی اِم ِنْعَمِت َأّخَر َوِلِإْتَم ا َت ِھ َوَم ْن َذْنِب ِم
ا    اِء َم اْلَعِزیَز َوِرَضاُه ِبِھ َوُدُخوِلِھ َتْحَتُھ َواْنِشَراِح َصْدِرِه ِبِھ َمَع َما ِفیِھ ِمْن الّضْیِم َوِإْعَط

ْبَحاَنُھ        َسَأُلوُه ُھ ُس َرُه الّل َذا َذَك َك َوِلَھ َحاُبُھ َذِل َكاَن ِمْن اْلَأْسَباِب اّلِتي َناَل ِبَھا الّرُسوُل َوَأْص
اَلى        ِھ َتَع َد ُحْكِم ْؤِمِنیَن ِعْن وِل َواْلُم اَم ِبالّرُس ٍل َق ى ِفْع َك َعَل وُن َذِل ا َیُك ًة َوِإّنَم َزاًء َوَغاَی َج



َر     -ُسْبَحاَنُھ  -ْیَف َوَصَف َوَتَأّمْل َك. َوَفْتِحِھ  ّم َذَك ْوِطِن ُث [ الّنْصَر ِبَأّنُھ َعِزیٌز ِفي َھَذا اْلَم
اِنِھْم  ]  ٢٧٧ص  َأَشّد اْلَقَلِق َفِھَي َأْحَوَج َما َكاَنْت إَلى الّسِكیَنِة َفاْزَداُدوا ِبَھا إیَماًنا إَلى إیَم

وِلِھ وَ   َتُھْم ِلَرُس ْت         ُثّم َذَكَر ُسْبَحاَنُھ َبْیَع اَلى َكاَن َدُه َتَع ْبَحاَنُھ َوَأّن َی ُھ ُس ًة َل ا َبْیَع َدَھا ِبَكْوِنَھ َأّك
ُھ               وُلُھ َوَنِبّی َو َرُس َذِلَك َوُھ ّلَم َك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ّلى الّل ِھ َص وِل الّل ُد َرُس ْت َی ِدیِھْم إْذ َكاَن َفْوَق َأْی

ِدِه          َفاْلَعْقُد َمَعُھ َعْقٌد َمَع ُمْرِسِلِھ َوَبْیَعُتُھ َبْی ْوَق َی ِھ َف ُد الّل َھ َوَی اَیَع الّل ا َب ُھ َفَكَأّنَم ْن َباَیَع َعُتُھ َفَم
َھ            اَفَح الّل ا َص ُھ َفَكَأّنَم اَفَحُھ َوَقّبَل ْن َص َأْرِض َفَم ي اْل ِھ ِف یَن الّل َوِإَذا َكاَن اْلَحَجُر اْلَأْسَوُد َیِم

ُھ عَ    ّلى الّل ِھ َص ّلَم   َوَقّبَل َیِمیَنُھ َفَیُد َرُسوِل الّل ِھ َوَس ّم        -َلْی َوِد ُث ِر اْلَأْس ْن اْلَحَج َذا ِم ى ِبَھ َأْوَل
ا َفكُ    ًرا َعِظیًم ّل َأْخَبَر َأّن َناِكَث َھِذِه اْلَبْیَعِة إّنَما َیُعوُد َنْكُثُھ َعَلى َنْفِسِھ َوَأّن ِلْلُموِفي ِبَھا َأْج

ةً    وِلِھ َبْیَع اِن َرُس وٍف       ُمْؤِمٍن َفَقْد َباَیَع الّلَھ َعَلى ِلَس ٌث َوُم ِھ َفَناِك َلاِم َوُحُقوِق ى اْلِإْس ّم  . َعَل ُث
وَلُھ     ُذُل َرُس ُھ َیْخ ِھ َأّن ّن ِبَالّل َوَأ الّظ ّنُھْم َأْس َأْعَراِب َوَظ ْن اْل ُھ ِم َف َعْن ْن َتَخّل اَل َم َر َح َذَك

ى أَ    وا إَل ْن َیْنَقِلُب ُدّوُھْم َفَل ْم َع ُر ِبِھ َدُه َوُیْظِف اَءُه َوُجْن ِھ  َوَأْوِلَی ْم ِبَالّل ْن َجْھِلِھ َك ِم یِھْم َوَذِل ْھِل
. اُه َوَأْسَماِئِھ َوِصَفاِتِھ َوَما َیِلیُق ِبِھ َوَجْھِلِھْم ِبَرُسوِلِھ َوَما ُھَو َأْھٌل َأْن ُیَعاِمَلُھ ِبِھ َرّبُھ َوَمْولَ 

َت        ُدُخوِلِھْم َتْح ْؤِمِنیَن ِب ْن اْلُم اُه َع ْن ِرَض ُھ    ُثّم َأْخَبَر ُسْبَحاَنُھ َع وِلِھ َوَأّن ِة ِلَرُس ص [ اْلَبْیَع
ِكیَنَة     ]  ٢٧٨ ُھ الّس َأْنَزَل الّل َواُه َف َوَكَماِل اِلاْنِقَیاِد َوالّطاَعِة َوِإیَثاِر الّلِھ َوَرُسوِلِھ َعَلى َما ِس

ِرِه َفْتًحا َقِریًبا َوالّطَمْأِنیَنَة َوالّرَضى ِفي ُقُلوِبِھْم َوَأَثاَبُھْم َعَلى الّرَضى ِبُحْكِمِھ َوالّصْبِر ِلَأْم
َتَمّرْت     ّم اْس ا ُث َر َوَمَغاِنَمَھ ْتَح َخْیَب اِنِم َف ْتِح َواْلَمَغ اَن َأّوُل اْلَف ُذوَنَھا َوَك َرًة َیْأُخ اِنَم َكِثی َوَمَغ

  .اْلُفُتوُح َواْلَمَغاِنُم إَلى اْنِقَضاِء الّدْھِر 
  ]َمْعَنى َفَعّجَل َلُكْم َھِذِه [ 

َنُھ َمَغاِنَم َكِثیَرًة َیْأُخُذوَنَھا َوَأْخَبَرُھْم َأّنُھ َعّجَل َلُھْم َھِذِه اْلَغِنیَمَة َوِفیَھا َقْوَلاِن َوَوَعَدُھْم ُسْبَحا
ُدُھَما .  اِني        : َأَح ُدّوِھْم َوالّث ْیَن َع َنُھْم َوَب َرى َبْی ِذي َج ْلُح اّل ُھ الّص َر   : َأّن ْتُح َخْیَب ا َف َأّنَھ

ْنُكْم     { َوَغَناِئُمَھا ُثّم َقاَل  اِس َع ِدَي الّن ّف َأْی ْتُح  [ } َوَك َة َأْن     ]  ٢٠اْلَف ِل َمّك ِدَي َأْھ َل َأْی َفِقی
ِھ      وِل الّل ُروِج َرُس َد ُخ ُیَقاِتُلوُھْم َوِقیَل َأْیِدَي اْلَیُھوِد ِحیَن َھّموا ِبَأْن َیْغَتاُلوا َمْن ِباْلَمِدیَنِة َبْع

ھُ      ْن َمَع ّلَم ِبَم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ا     َصّلى الّل َحاَبِة ِمْنَھ ْن الّص اُؤُھْم      . ِم َر َوُحَلَف ِل َخْیَب ّم َأْھ َل َھ َوِقی
اَن   ٍد َوَغَطَف ْن َأَس َرُھْم ِم ِذیَن َأَراُدوا َنْص ِع  . اّل ِة ِلْلَجِمی اُوُل اْلآَی ِحیُح َتَن ُھ . َوالّص { َوَقْوُل

ْنُكْم        ِقیَل َھِذِه اْلِفْعَلُة اّلِتي } َوِلَتُكوَن آَیًة ِلْلُمْؤِمِنیَن  َداِئُكْم َع ِدي َأْع ّف َأْی َي َك ْم َوِھ ا ِبُك َفَعَلَھ
ٌد      ا َوَأَس ْن َحْوَلَھ َر َوَم ُل َخْیَب ا َوَأْھ ْن َحْوَلَھ َة َوَم ُل َمّك اَن َأْھ ٍذ َك ِإّنُھْم ِحیَنِئ َرِتِھْم َف َع َكْث َم

وٍء      َوَغَطَفاُن َوُجْمُھوُر َقَباِئِل اْلَعَرِب َأْعَداًء َلُھْم َوُھْم َبْیَنُھ ْیِھْم ِبُس ُلوا إَل ْم َیِص اَمِة َفَل ْم َكالّش
ّدِة َفِمْن آَیاِت الّلِھ ُسْبَحاَنُھ َكّف َأْیِدي َأْعَداِئِھْم َعْنُھْم َفَلْم َیِصُلوا إَلْیِھْم ِبُسوٍء َمَع َكْثَرِتِھْم َوِش

بِ   َھِدِھْم َوَمِغی ا      َعَداَوِتِھْم َوَتَوّلي ِحَراَسِتِھْم َوِحْفِظِھْم ِفي َمْش َر َجَعَلَھ ْتُح َخْیَب َي َف َل ِھ ِھْم َوِقی
انِ         َدُھْم َمَغ ْبَحاَنُھ َوَع َھ ُس ِإّن الّل وِح َف ْن اْلُفُت َدَھا ِم َم آَیًة ِلِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنیَن َوَعَلاَمًة َعَلى َما َبْع

ًة ِلمَ          ا آَی َر َوَجَعَلَھ ْتَح َخْیَب ْم َف َل َلُھ ًة َفَعّج ا َعِظیَم َرًة َوُفُتوًح ْبِرِھْم   َكِثی َزاًء ِلَص َدَھا َوَج ا َبْع
َة    ِھَد اْلُحَدْیِبَی اَل   . َوِرَضاُھْم َیْوَم اْلُحَدْیِبَیِة َوُشْكَراًنا َوِلَھَذا َخّص ِبَھا َوِبَغَناِئِمَھا َمْن َش ّم َق ُث

ْم  َفَجَمَع َلُھْم إَلى الّنْصَر َوالّظَفَر َواْلَغَناِئ} َوَیْھِدَیُكْم ِصَراًطا ُمْسَتِقیًما {  َم َواْلِھَداَیَة َفَجَعَلُھ
َمْھِدّییَن َمْنُصوِریَن َغاِنِمیَن ُثّم َوَعَدُھْم َمَغاِنَم َكِثیَرًة َوُفُتوًحا ُأْخَرى َلْم َیُكوُنوا َذِلَك اْلَوْقَت 

ّروُم   وُح   ]  ٢٧٩ص [ َقاِدِریَن َعَلْیَھا َفِقیَل ِھَي َمّكُة َوِقیَل ِھَي َفاِرُس َوال َل اْلُفُت ي  َوِقی اّلِت
اَءُه    . َبْعَد َخْیَبَر ِمْن َمَشاِرِق اْلَأْرِض َوَمَغاِربَھا  اَتُلوا َأْوِلَی ْو َق ُثّم َأْخَبَر ُسْبَحاَنُھ َأّن اْلُكّفاَر َل

نّ        ِدیَل ِلُس ا َتْب ْبَلُھْم َوَل اِدِه َق ي ِعَب ّنُتُھ ِف . ِتِھ َلَوّلى اْلُكّفاُر اْلَأْدَباَر َغْیَر َمْنُصوِریَن َوَأّن َھِذِه ُس



ٌد ُمعَ  ٌق  َفِإْن ِقیَل َفَقْد َقاَتُلوُھْم َیْوَم ُأُحٍد َواْنَتَصُروا َعَلْیِھْم َوَلْم ُیَوّلوا اْلَأْدَباَر ؟ ِقیَل َھَذا َوْع ّل
ٍد     ْوَم ُأُح ْرُط َی ِبَشْرٍط َمْذُكوٍر ِفي َغْیِر َھَذا اْلَمْوِضِع َوُھَو الّصْبُر َوالّتْقَوى َوَفاَت َھَذا الّش

ْم  ِبَف َشِلِھْم اْلُمَناِفي ِللّصْبِر َوَتَناُزِعِھْم َوِعْصَیاِنِھْم اْلُمَناِفي ِللّتْقَوى َفَصَرَفُھْم َعْن َعُدّوِھْم َوَل
ْن    -ُسْبَحاَنُھ  -ُثّم َذَكَر . َیْحُصْل اْلَوْعُد ِلاْنِتَفاِء َشْرِطِھ  ِھْم َع َأّنُھ ُھَو اّلِذي َكّف َأْیِدَي َبْعِض

ا    َبْعٍض ِمْن َب ي ِمْنَھ ِة اّلِت ُھ  : ْعِد َأْن َأْظَفَر اْلُمْؤِمِنیَن ِبِھْم ِلَما َلُھ ِفي َذِلَك ِمْن اْلِحَكِم اْلَباِلَغ َأّن
ّلطَ  ُكْم َكاَن ِفیِھْم ِرَجاٌل َوِنَساٌء َقْد آَمُنوا َوُھْم َیْكُتُموَن إیَماَنُھْم َلْم َیْعَلْم ِبِھْم اْلُمْسِلُموَن َفَلْو َس

ا    َعَلْیِھْم  ْن َل اِع ِبَم َلَأَصْبُتْم ُأوَلِئَك ِبَمَعّرِة اْلَجْیِش َوَكاَن ُیِصیُبُكْم ِمْنُھْم َمَعّرُة اْلُعْدَواِن َواْلِإیَق
َعِفیَن     اِء اْلُمْسَتْض ْن َھُؤَل ْم ِم ّرِة ِبِھ وَل اْلَمَع ْبَحاَنُھ ُحُص َر ُس ِھ َوَذَك اَع ِب َتِحّق اْلِإیَق َیْس

وُھْم      اْلُمْسَتْخِفیَن ِبِھْم ِل ْو َزاَیُل ْم َل ْبَحاَنُھ َأّنُھ َر ُس َأّنَھا ُموَجُب اْلَمَعّرِة اْلَواِقَعِة ِمْنُھْم ِبِھْم َوَأْخَب
ِرِه وَ       ا ِبَغْی ِر َوِإّم ِل َواْلَأْس ا ِباْلَقْت ّدْنَیا إّم ْن  َوَتَمّیُزوا ِمْنُھْم َلَعّذَب َأْعَداَءُه َعَذاًبا َأِلیًما ِفي ال َلِك

َذاَب    َدَفَع َعْنُھْم َھ ْنُھْم َع ْدَفُع َع َذا اْلَعَذاَب ِلُوُجوِد َھُؤَلاِء اْلُمْؤِمِنیَن َبْیَن َأْظُھِرِھْم َكَما َكاَن َی
ْن       . اِلاْسِتْئَصاِل َوَرُسوُلُھ َبْیَن َأْظُھِرِھْم  وِبِھْم ِم ي ُقُل اُر ِف ُھ اْلُكّف ا َجَعَل ُثّم َأْخَبَر ُسْبَحاَنُھ َعّم

اّلِتي َمْصَدُرَھا اْلَجْھُل َوالّظْلُم اّلِتي ِلَأْجِلَھا َصّدوا َرُسوَلُھ َوِعَباَدُه َعْن َبْیِتِھ َحِمّیِة اْلَجاِھِلّیِة 
ھِ    ُھ َعَلْی ّلى الّل  َوَلْم ُیِقّروا ِبِبْسِم الّلِھ الّرْحَمِن الّرِحیِم َوَلْم ُیِقّروا ِلُمَحّمٍد ِبَأّنُھ َرُسوُل الّلِھ َص

ا        َوَسّلَم َمَع َتَحّقِقِھْم ِص ِمُعوا ِبَھ اَھُدوَھا َوَس ي َش اْلَبَراِھیِن اّلِت اَلِتِھ ِب ّحَة ِرَس ْدَقُھ َوَتَیّقِنِھْم ِص
اُف          ا ُیَض َدِرِه َكَم اِئِھ َوَق اَن ِبَقَض ْیِھْم َوِإْن َك َل إَل َذا اْلَجْع ِفي ُمّدِة ِعْشِریَن َسَنًة َوَأَضاَف َھ

ِب   -ُسْبَحاَنُھ  -ُثّم َأْخَبَر . ْدَرِتِھْم َوِإَراَدِتِھْم إَلْیِھْم َساِئُر َأْفَعاِلِھْم اّلِتي ِھَي ِبُق َأّنُھ َأْنَزَل ِفي َقْل
َو   ّظ      ]  ٢٨٠ص [ َرُسوِلِھ َوَأْوِلَیاِئِھ ِمْن الّسِكیَنِة َما ُھ ِكیَنُة َح ْت الّس ِة َفَكاَن ِة اْلَجاِھِلّی َحِمّی

َة      َرُسوِلِھ َوِحْزِبِھ َوَحِمّیُة اْلَجاِھِلّیِة َحّظ اْلُم ْؤِمِنیَن َكِلَم اَدُه اْلُم َزَم ِعَب ّم َأْل ْشِرِكیَن َوُجْنِدِھْم ُث
الّتْقَوى َوِھَي ِجْنٌس َیُعّم ُكّل َكِلَمٍة ُیّتَقى الّلُھ ِبَھا َوَأْعَلى َنْوِعَھا َكِلَمُة اْلِإْخَلاِص َوَقْد ُفّسَرْت 

اَءُه  ِبِبْسِم الّلِھ الّرْحَمِن الّرِحیِم َوِھَي اْلَكِلَمُة اّلِت ي َأَبْت ُقَرْیٌش َأْن َتْلَتِزَمَھا َفَأْلَزَمَھا الّلُھ َأْوِلَی
َھا َوِحْزَبُھ َوِإّنَما َحَرَمَھا َأْعَداَءُه ِصَیاَنًة َلَھا َعْن َغْیِر ُكْفِئَھا َوَأْلَزَمَھا َمْن ُھَو َأَحّق ِبَھا َوَأْھُل

عِ      ّیْعَھا ِبَوْض ْم ُیَض َعَھا َوَل ي َمْوِض َعَھا ِف اّل      َفَوَض یُم ِبَمَح َو اْلَعِل ا َوُھ ِر َأْھِلَھ ي َغْی َھا ِف
ِجَد     . َتْخِصیِصِھ َوَمَواِضِعِھ  وِلِھْم اْلَمْس ي ُدُخ اُه ِف ُثّم َأْخَبَر ُسْبَحاَنُھ َأّنُھ َصَدَق َرُسوَلُھ ُرْؤَی

َھَذا اْلَعاِم َوَالّلُھ ُسْبَحاَنُھ َعِلَم  آِمِنیَن َوَأّنُھ َسَیُكوُن َوَلا ُبّد َوَلِكْن َلْم َیُكْن َقْد آَن َوْقُت َذِلَك ِفي
َعاَلى ِمْن َمْصَلَحِة َتْأِخیِرِه إَلى َوْقِتِھ َما َلْم َتْعَلُموا َأْنُتْم َفَأْنُتْم َأْحَبْبُتْم اْسِتْعَجاَل َذِلَك َوالّرّب َت

ُھ   َیْعَلُم ِمْن َمْصَلَحِة الّتْأِخیِر َوِحْكَمِتِھ َما َلْم َتْعَلُموُه َفَقّدَم َبْیَن َیَدْي َذِلَك َفْتًحا َقِریًبا َتْوِطَئًة َل
ى            . َوَتْمِھیًدا  َرُه َعَل ّق ِلُیْظِھ ِن اْلَح َدى َوِدی وَلُھ ِباْلُھ َل َرُس ِذي َأْرَس َو اّل ُھ ُھ َرُھْم ِبَأّن ُثّم َأْخَب

ي   الّدیِن ُكّلِھ َفَقْد َتَكّفَل الّلُھ ِلَھَذا اْلَأْمِر ِبالّتَماِم َواْلِإْظَھاِر َعَلى َجِمیِع َأْدَیاِن َأْھِل اْلَأْرِض َفِف
ا بُ       ِذي َل ِد اّل َذا اْلَوْع ْن َھ ّد َھَذا َتْقِوَیٌة ِلُقُلوِبِھْم َوِبَشاَرٌة َلُھْم َوَتْثِبیٌت َوَأْن َیُكوُنوا َعَلى ِثَقٍة ِم

ِر یَ       اِض َواْلَقْھ ْن اْلِإْغَم َع ِم ا َوَق ا     َأْن ُیْنِجَزُه َفَلا َتُظّنوا َأّن َم ُدّوِه َوَل َرًة ِلَع ِة ُنْص ْوَم اْلُحَدْیِبَی
ٍن        ّل ِدی ى ُك َرُه َعَل ِدِه َأْن ُیْظِھ ّق َوَوْع َتَخّلًیا َعْن َرُسوِلِھ َوِدیِنِھ َكْیَف َوَقْد َأْرَسَلُھ ِبِدیِنِھ اْلَح

ُھ       -ُسْبَحاَنُھ  -ُثّم َذَكَر . ِسَواُه  اَرُھْم َل ِذیَن اْخَت ُھ اّل وَلُھ َوِحْزَب ْدِح    َرُس ِن اْلَم َدَحُھْم ِبَأْحَس َوَم
اَء     ْن َج ْدِق َم َوَذَكَر ِصَفاِتِھْم ِفي الّتْوَراِة َواْلِإْنِجیِل َفَكاَن ِفي َھَذا َأْعَظُم اْلَبَراِھیِن َعَلى ِص

َمِة ِبَھِذِه الّصَفاِت ِبالّتْوَراِة َواْلِإْنِجیِل َواْلُقْرآِن َوَأّن َھُؤَلاِء ُھْم اْلَمْذُكوُروَن ِفي اْلُكُتِب اْلُمَتَقّد
َرآُھْم اْلَمْشُھوَرِة ِفیِھْم َلا َكَما َیُقوُل اْلُكّفاُر َعْنُھْم إّنُھْم ُمَتَغّلُبوَن َطاِلُبو ُمْلٍك َوُدْنَیا َوِلَھَذا َلّما 

ْھَدُھْم ِفي الّدْنَیا َنَصاَرى الّشاِم َوَشاَھُدوا َھْدَیُھْم َوِسیَرَتُھْم َوَعْدَلُھْم َوِعْلَمُھْم َوَرْحَمَتُھْم َوُز



اِء       ]  ٢٨١ص [ َما : َوَرْغَبَتُھْم ِفي اْلآِخَرِة َقاُلوا  اَن َھُؤَل اِء َوَك ْن َھُؤَل َل ِم یَح ِبَأْفَض اْلَمِس
الّنَصاَرى َأْعَرَف ِبالّصَحاَبِة َوَفْضِلِھْم ِمْن الّراِفَضِة َأْعَداِئِھْم َوالّراِفَضُھ َتِصُفُھْم ِبِضّد َما 

ْن   { : الّلُھ ِبِھ ِفي َھِذِه اْلآَیِة َوَغْیِرَھا و  َوَصَفُھْم ِلْل َفَل َمْن َیْھِد الّلُھ َفُھَو اْلُمْھَتِدي َوَمْن ُیْض
  ] . ١٧اْلَكْھُف [ } َتِجَد َلُھ َوِلّیا ُمْرِشًدا 

************************  
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  صلى اهللا علیھ وسلم قالوا عن محمد- الباب الرابع
  المدخل لھذه الشھادات

  ]الحواجز والقیمة : شھادة العقل الغربي [ 
ل  : بأن العقل الغربي، بسبب –منذ البدء  –البّد من االعتراف  من حیویتھ وتوّقده، یمث

رة التصّور        –یر على وجھ الخصوص   عبر القرن األخ – ي دائ ر ف ل خطی ز ثق مرك
إن      –ابتداء  -" الدین"وبما أن . والفكر والحیاة اة، ف ر وتصوًرا للحی یقدم برنامًجا للفك

د، بشكل      د وضع الی تفّحص موقف ھذا العقل من الدین، یعد ضرورة بالغة إذا ما أری
یحتّلھ      ا وس ا، ویحتلھ ي احتلھ احة الت ى المس ّدد، عل ود    مح ة الوج ي خارط دین ف ا ال

  .البشري
ھ   . ھذه مسألة ذات طابع عام یتضمن مطلق األدیان ال كلمت وبما أن العقل الغربي قد ق

القوة الدینیة الوحیدة  –إلى حد كبیر  –في الدین المسیحي الذي یعّد  –أكثر من مرة  –
رة،    الموازیة لإلسالم، في الدیمومة واالنتشار، وبما أن ھذا العقل قد أعلن أكثر من م

ا        ا، فإنن ھ وبینھ دة بین اط االرتطام العدی رفضھ للنصرانیة وانسالخھ عنھا بسبب من نق
  .اإلسالم: نرید أن نتفّحص ھنا بعض ما یرید أن یقولھ في الدین اآلخر

ھ من         ي تمكن ة الموضوعیة الت طبًعا، لقد عانى ھذا العقل وال یزال من حواجز الرؤی
ب، و    ل          معاینة اإلسالم عن كث ذا العق ا ھ ادي بھ ي ین ة الت التجرد والعلمی ھ ب م علی الحك

ع           ا یحاول أن یقن ع الظاھر والموجودات أو كم ل م ي التعام ھ ف ویتخذھا منھج عمل ل
  .نفسھ على األقل

رون متواصلة،     ر ق ھذه الحواجز ذات الجذور العمیقة والطبقات المتعددة، جعلتھ، عب
رتطم   داء   –یقول في اإلسالم ما ی د  –ابت ّح       بب ا ویل ؤمن بھ ي ی ة الت روح العلمی اھات ال

ارتین للمستشرق البریطاني المعاصر       . علیھا ا عب ذكر ھن ونتغمري وات (وإننا لنت ) م
إذا حدث وإن كانت بعض آراء العلماء الغربیین غیر معقولة عند : "یقول في إحداھما

ادئھ   ة، وأن  المسلمین، فذلك ألن العلماء الغربیین لم یكونوا دائًما مخلصین لمب م العلمی
ة      ة الدقیق ة النظر التاریخی ة،    " [آراءھم یجب إعادة النظر فیھا من وجھ ي مك د ف محم

ھ     : "، ویقول في األخرى]٦ص دو أن ا یب ّیًئا لم إن موقف العلماء الغربیین كان غالًبا س
رآن  . یتضمنھ من إنكار لمعتقدات اإلسالم الفقھیة ولذا كانت الدراسات الغربیة عن الق

  ].٥٦–٥٥محمد في مكة، ص" [ة حتى من وجھة نظر أفضل العلماءغیر موفق
وبمقدور المرء أن یتابع سیًال عرًما من الكتابات واألقوال الغربیة في اإلسالم، تدفقت 
عبر أربعة قرون أو خمسة، فإنھ غیر واجد في معظم مساحاتھ إال الكدر الذي یحجب 

  .نفاذ الرؤیة إلى األعماق
ون   اد تك ألة تك ذه مس ي    ھ ث إال أن یكتف ذا البح ة ھ ن مھم یس م ع، ول ة للجمی معروف

ھ   ذي یھّم یض ال ى النق رة، عل ي، مباش ي یمض ا لك ارة إلیھ وال : باإلش د األق رص
ي،    ل الغرب دھا العق ي یعتم ة الت ى العلمی رب إل وعیة، واألق ر موض ات األكث والمعطی
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رور ال      رًدا بم د ط ذت تتزای ات أخ وال ومعطی ي أق ا، وھ لم عموًم ر المس ت، وغی وق
ن      د م ر العدی ى كس ي عل ل الغرب درة العق ن ق رة، بسبب م ود األخی ي العق وبخاصة ف
ا            ھ من اجتیازھ دین، وتمكن ذا ال ع ھ ادل م ل الع ّده عن التعام الحواجز التي كانت تص

انتھى   –وھذا أمر طبیعي  –بل إن بعض الغربیین . بصیٍغ تستحق التقدیر واإلعجاب
ا       اق اإلسالم كم ى اعتن ر إل ھ اكتشف    بھ األم و أن د ألي   –ل ھ،      –بع ان یبحث عن ا ك م

م   بالدھشة والفرح واإلعجاب نفسھا التي تتملك إنساًنا ما فقد وثیقة مستقبلھ وطموحھ ث
  .ھاھو ذا یعثر علیھا أخیًرا

ة الحال    –مھما یكن من أمر فإن رصد معطیات كھذه  رغم عدم توازنھا الكمي بطبیع
ر من مستوى،     –وعي مع التیار المضاد الالعلمي والالموض یمثل ضرورة على أكث

  .بعضھا إنساني، وبعضھا عقیدي، وبعضھا اآلخر أكادیمي صرف
لًما   وھذه الضرورة، بمستویاتھا تلك، ھي التي تمنح القارئ، شرقًیا كان أم غربًیا، مس

  .أم غیر مسلم، مبررات عمل كھذا، وتلقي الضوء على دوافعھ وأھدافھ
ّذة، وصیغ   إنسانًیا، تجيء شھادات خص وم ھذا الدین، بما یمتلكون من قدرات عقلیة ف

ة         ّل أزم ال، لح ز وال مّی ر متحّی اد، غی ص وج عي مخل ة س ة، بمثاب اریة متقدم حض
ى أن         ر إل ر مباش ر أو غی كل مباش اده بش ر، بإرش ان المعاص الم "اإلنس و  " اإلس ھ

ل أ  دوره  خالصھ الوحید، وأن مضلتھ لیست خطیئة أبدیة، وال طریًقا مسدوًدا، ب ن بمق
ھ وأن یعرف،         ھ وقلب تح عقل في أیة لحظة أن یحظى بخالصھ المنشود، بمجرد أن یف

  .بدافع من عشق الحّق وحده، ما یمكن أن یقدمھ لھ ھذا الدین
ھ اإلسالم          ا سبق وإن قال ز م د وتعزی دین، لتأكی ذا ال عقیدًیا، تجيء شھادات خصوم ھ

ات  نفسھ، في كتاب اهللا وسنة نبیھ صلى اهللا علیھ و سلم، وما عبر عنھ من خالل معطی
اریخ والحضارة،        دة والشریعة والسلوك والت أجیال من المسلمین، على مستوى العقی
ى حجم اإلنسان            ّزل لكي یكون عل ذي تن ر ال دین األخی من أنھ الدین الوحید الحق، ال
ین           د ب ي التوّح ة ف ھ الملّح دم، ورغبت ى حجم مطامحھ بالتق المتحّضر، المسؤول، وعل

  .وجود والمصیرال
ت    ي تثب دین لك ذا ال وم ھ ھادات خص يء ش ا، تج ائق"أكادیمًی د، " حق تم أن ترص یتح

وتوازن سیًال من المعطیات الالعلمیة والالموضوعیة التي قیلت عن ھذا الدین، وترّد 
  .األمر، أو بعضھ، إلى نصابھ الحق

ى المحصّ   –بالضرورة   –وھذه الدوافع، أو األھداف الثالثة، تقود  ي   إل رة الت لة األخی
ّي المتواضع     ل األول ذا العم ا       : یبتغیھا ھ ر إقناًع ي، بالصیغ األكث ل الغرب ة العق مخاطب

ع        ل م و یتعام ل وھ ذا العق ا ھ وتأثیًرا، عن طریق االستنتاجات نفسھا التي توصل إلیھ
دین،       ذا ال ة ھ ة إقناعھ، بجّدی اإلسالم، بقدر طیب من الموضوعیة، وإقناعھ، أو محاول

ي صیاغة الوجود البشري والتخطیط للمصیر،       وأحقیتھ  في قیادة اإلنسان، والحیاة ف
ھ      دف، وأن ذا الھ ق ھ بعد أن عجزت كافة المذاھب واإلیدیولوجیات واألدیان عن تحقی
ن          ع اإلنسان، م جامھ م ھ، وانس ھ، وشمولیتھ، وتوازن الم، بواقعیت ر اإلس ة غی یس ثم ل

  .یقدر على أداء ھذا الدور الخطیر
دء            ومن أجل أالّ  ل الب ھ یتحتم قب ددة، فإن ر مح ّرد تعمیمات غی ل ُمج ذا التحلی  یكون ھ

على الخصائص األساسیة    –بالتركیز المطلوب  –أن نضع أیدینا " الشھادات"بتقدیم 



 ٣

تھم           ربیین ودفع ذبت أنظار الغ أّلق، ج اط إشعاع وت ة نق ت بمثاب لإلسالم، تلك التي كان
ة       – إلى إصدار مقوالتھم تلك، وأن نضع أیدینا ى الخصائص األساسیة للبیئ ذلك عل ك

ده،   الفكریة والنفسیة، والحضاریة عموًما، التي تعطي اإلنسان المعاصر بعض ما یری
ي مطامحھ              ھ كإنسان، ویلب وازي حجم ا ی ده فیم ا یری ر مم ھ الكثی ع عن ا تمن نعم ولكنھ

سھ على كمخلوق أرید لھ أن یلعب دوًرا أكبر بكثیر، وأعلى بكثیر، من ھذا الذي یمار
الل           ا لوجھ، أو من خ دین، وجًھ ذا ال ي بھ ھ أن یلتق یح ل ا أت ى إذا م الم، حت احة الع مس
ذا    ا ھ مرایا اآلخرین التي تنطبع علیھا المالمح، أو بعضھا، وعبر الجسور التي یقیمھ

على ما یدھشھ ویعجبھ، فتكون ردود األفعال  –وال شك  –الرجل أو ذاك، فإنھ سیعثر 
ول "لتعبیر ذو الدرجات التي تبدأ المتفاوتة، ویكون ا ب أو ذاك من     " بق ذا الجان ّیم ھ یق

الم، و  ب اإلس ھادة"جوان طتھ      " ش وه أنش ن وج ھ أو ذاك م ذا الوج ا بھ دي إعجابھ تب
ھ          اء إلی ھ، واالنتم لیم ب دین، والتس ذا ال ة ھ ّرد، وتنتھي بمعانق : ومعطیاتھ ونسیجھ المتف

ل م      ق، وتحم واب المطل ا الص ي بنیتھ ل ف دة تحم ذة    عقی درة الف واب الق ذا الص ع ھ
ي          ھ الصعبة، المضطربة الت ة معضالت العصر، ومعایشة بیئت المتجددة على مجابھ
رق         ر ط وده، عب ة، وتق ھ كاف ث أن تستجیب لنداءات ا تلب ا م ان، لكنھ ا اإلنس یتخبط فیھ

  .مستقیمة، كالصراط، إلى مبتغاه
  
   

  ]لالختبار  دعوة: اإلسالم ھو الرسالة السماویة األخیرة للبشریة [ 
در  " أن اإلسالم ھو الرسالة السماویة األخیرة للبشریة"إن حقیقة  تحمل أھمیتھا ھنا بق

د       ت عن ان توقف ة األدی داھما أن رحل ما یتعلق األمر بفئتین من غیر المسلمین ظنت إح
وة،    السید المسیح علیھ السالم، وأخذت طابعھا األخیر على یدیھ فلیس ثمة بعده من نب

د أن      . نھ من دینوال بعد دی ر، وبع دین أخی د المسیحیة، ك وظنت الفئة األخرى، أنھ بع
ة والحضاریة،      رات الفكری ة المتغی أثبتت عجزھا عن قیادة الحیاة، واإلنسان، ومالحق
وبعد أن أخفقت في االستجابة للتحدیات التاریخیة المتجددة التي ال ینقطع سیلھا، ترك 

ى     الحبل على الغرب، وُدعي اإلنسان، ا ده حت ذ بی ى أن تأخ لذي لم تقدر النصرانیة عل
ل      رامج عم ق ب ھ، وف ھ بنفس ذ نفس ة، وینق ھ العقلی تجیش قدرات ي یس ي لك ة، دع النھای
راغ،      ى ملء الف دیر عل مرحلیة، تسلمھ الواحدة منھا لألخرى، معتقًدا أنھ بھذا وحده ق

  .ومنح اإلنسان القدرة على اجتیاز رحلة الحیاة على ھدى وبّینة
ثمة مجال للتأكید ھاھنا على إخفاق ھذه المحاوالت الوضعیة المتواصلة، وبقاء  ولیس

ھ لكي یخّلصھ              ده إلی ّد ی ة من یم یس ثم ف، ول ي فضاء مخی ھ ف اإلنسان معلًقا من عنق
داھا      ت إح ا، وكان نقض بعًض ویھدیھ سواء السبیل، ھذه المحاوالت التي كان بعضھا ی

  .مركز القیادة والسلطانتضرب األخرى لكي تدفع بھا بعیًدا عن 
 –عشرات، بل مئات، من المحاوالت، كانت الحیاة نفسھا محّك اختبارھا وكان فشلھا 

ر   ة األم ي نھای ھ    –ف ان أن تؤدی د لألدی ذي أری دور ال ى أداء ال درتھا عل دم ق ار ع معی
  .لصالح اإلنسان

و      ار اإلسالم ھ إن اعتب ذا ف ر  "وھك دین األخی یس   " ال ة، ل ھ البالغ ل أھمیت ي   یحم ط ف فق
دحض قناعات الفئتین اآلنفتي الذكر، اللتین تشكالن المساحة الكبرى من البشریة، بل 
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د     ل العقائ ین ك باعتباره الدین الوحید الذي یتحتم االنتماء إلیھ، والعقیدة المتفردة، من ب
ى         درتھا عل دم ق ت نسبیتھا وع ي أثبت السماویة التي نسخھا ھذا الدین، أو الوضعیة الت

اة     أداء مھم ة لإلنسان والحی ادة المتواصلة، الناجع ل     . تھا في القی ي ك ادرة ف دة الق العقی
ا المرسوم       ة دورھ ان لتأدی لحظة على تسلم مواقع القیادة، المستعدة في كل زمن ومك

  .للمتغیرات والتحدیات –أبًدا  –بعنایة لصالح اإلنسان، المستجیبة 
اره   ولم یكن اإلسالم لیحمل ھذه الصفة المتفردة، وال لیصدر ھذا الحكم الحاسم، باعتب

ادر         ان، والق ا سبقھ من أدی ر الناسخ لم ى مواصلة       –الدین األخی ت نفسھ عل ي الوق ف
دھما       ف عن د أن نق یتان نری ان أساس ھ میزت ون لدی ة، دون أن یك ى النھای ق حت الطری

ان        . بعض الشيء ة األدی ین كاف ین اإلسالم وب اط ب ة االرتب ق بطبیع  أوالھما عقیدة تتعل
ة       ین كاف ین اإلسالم وب اط ب السماویة التي سبقتھ، وثانیتھما حیویة تتعلق بطبیعة االرتب
اة    ادة الحی األدیان السماویة التي سبقتھ، وثانیتھما حیویة تتعلق بقدرة ھذا الدین على قی
زمن            تالف ال ن اخ ر ع ض النظ ان، بغ ات اإلنس ة حاجی ن تلبی ھ م ریة، وتمكن البش

  .واألحوال والمكان، وتفاوت البیئات
لیًما        ا تس ّلمون بھم ذین یس إن اختبار ھاتین المیزتین، لیس من قبل المسلمین أنفسھم ال
ا من     ھ، وإنم قطعًیا، وإال ما غدوا مسلمین وال اقتنعوا بأحقیة ھذا الدین في االنتماء إلی
ى          ا، عل لًبا أو إیجاًب رة اإلسالم، ویحرصون، س قبل أولئك الذین یتحركون خارج دائ

میزات كھذه، لكي ینفوا أو یؤكدوا تلك المقولة التي تعتبر اإلسالم دیًنا أخیًرا، تفّحص 
  .وھو في الوقت نفسھ یملك دیمومتھ واستمراریتھ

زتین   اتین المی ار ھ اب   (إن اختب ذا الكت یاق ھ ي س دخل ف ا ی دقھما  ) مم اع بص واالقتن
أخرى كثیرة، بأن  وواقعیتھما، یمنح اإلنسان غیر المسلم قناعة كافیة، من بین قناعات

یم "و" الشھادة "دیًنا كھذا یستحق   ل و "التقی ل "، ب اء "و" التقّب م     "االنتم ا ت ذا ھو م ، وھ
  .بالفعل على نطاق لیس بمحدود كما سیتضح من متابعة معطیات الكتاب

والحق أنھ لیس أسھل على المرء من ممارسة اختبار كھذا، جرى ویجري على نطاق 
ك بمجرد الرجوع إل     لم، أو       واسع، وذل ھ وس اب اهللا وسنة رسولھ صلى اهللا علی ى كت

ن       ب م ة جان ریعیة، أو متابع ة والتش الم العقیدی ات اإلس ي معطی ر ف رار النظ إم
  .صیرورتھ التاریخیة والحضاریة

ان    " تصدیق"إن القرآن الكریم، والسنة بالتالي، ال یؤكدان فحسب  ة األدی اإلسالم لكاف
ي ماویة الت ھ ع) ١(الس بقتھ، وھیمنت ا   س ھره معطیاتھ ا، وص ا وجوھرھ ى روحھ ل

ا      ك ، بم اوزان ذل د،ولكنھما یتج یح واح د، ذي نس ي متوّح ان دین ي كی یلة ف األص
یتضمنانھ من حشود الصیغ والمفردات إلى تأكید مشھود لحقیقة أن اإلسالم ھو خاتم    
ل،   األدیان السماویة جمیًعا، وجوھرھا وروحھا، وأنھ كآخر محطة في مسارھا الطوی

یحمل اكن       س ر أم ا عب عت جمیًع رات، س داف وخب یم وأھ ن ق ھ م ت حمل ا تكّفل ل م ك
  .وأزمان متفاوتة، لتأكید أھمیتھا لإلنسان، ولتنفیذھا في واقع الحیاة

حیحة،          ي أصولھا الص ان السابقة ف ات األدی رات ومعطی د لخب إن ھذا االحتواء المؤك
و أن محم   روف وھ وھم المع ك ال ى ذل ین إل ن الدارس ر م ع الكثی ھ دف لى اهللا علی ًدا ص

ا نقضھ اإلسالم       إن م ذلك، ف وسلم، قد تعلم من تلك األدیان وأخذ عنھا، واألمر لیس ك
لب        ن ص ا م ون، أنھ حابھا وال یزال ن أص ي ظ ان، الت ك األدی ات تل ن تحریف ھ م نفس
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ة      ام غریب ن أجس رده م ا ط انھم، وم ول   –أدی ة األص ان    –وثنی ذه األدی ان ھ ي كی ف
دً  د أن محم ماویة، یؤك ب، أو     الس ى فحس ي یتلق ث لك م یبع لم، ل ھ وس لى اهللا علی ا ص

ابقة،     ان الس ردات األدی ا إزاء مف ًال انتقائًی ارس عم ى لكي یم ب، وال حت رفض فحس ی
ي    . لكي یرّكب منھا دیًنا جدیًدا ًحا ف دو واض وإنما المسألة على خالف ھذا كلھ، فیما یب

ن  : یكون الوضوح كتاب اهللا وسنة رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، على أشد ما تنزیل دی
ي         داف الت ا واألھ ي سیتحرك علیھ ي المساحة الت جدید، متمیز، في طبیعة نسیجھ، وف

ف  [دعي لتنفیذھا، لكنھ دین غیر معزول عن تراث النبوات السابقة   ل التحری ل  ]قب ، ب
راث،   لقد كان یسعى منذ اللحظات األولى إلى احتضان العناصر اإلیجابیة من ذلك الت

ھ     وإغناء م رات، ولكن ك الخب ت نفسھ     –كوناتھ بالجوانب المتألقة من تل ي الوق ا   –ف م
ردة            ھ المتف زة، ودعوت ا من شأنھ أن یمس شخصیتھ المتمی ل م ع ك كان یتھادن أبًدا م
للتوحید المطلق، مما ھو طارئ على األدیان السابقة، غریب عن نسیجھا ذي الخیوط 

  .الواحدة الممتدة من السماء
دعوون         معنى ھذا أن ا ان األخرى م اء األدی ل أبن ر، وأن ك دًعا من األم إلسالم لیس ب

دین        ب ال ین مطال ع أنفسھم، ملب لالنضواء إلیھ، ألنھم بھذا وحده سیكونون صادقین م
ھ  ون إلی ذي ینتم انھم    . ال یلة ألدی یم األص یعززون الق د س دین الجدی ائھم لل م بانتم وأنھ

ي األرض   ا ف یمكنون لھ ابقة، وس كل . الس م بش ادرة    إنھ دعوون لمغ كال، م ن األش م
ود        ى قطار اإلسالم ذي الوق ا، والتحول إل قطاراتھم التي أنھكھا المسیر، ونفد وقودھ
العجیب، والذي أرید لھ أن ینطلق لكي یلّف العالم كّلھ، وینقل األجیال تلو األجیال من 

ادة العب       دل اإلسالم، ومن عب ى ع ى  ضیق الدنیا إلى سعتھا، ومن جور األدیان إل اد إل
  .عبادة اهللا وحده

ي         اك، ف ة ھن ص كائن تحن المخل ا المم إنھ اختبار لیس صعب المنال، والنتیجة یتوخاھ
ھ وكلمات رسولھ     نسیج معطیات ھذا الدین، منقوشة بوضوح متأّلق في صفحات كتاب

  .علیھ السالم
قائھ ال     ین أش ذین سبقوه  ویقیًنا فإنھ بمجرد أن یتبّین ھذا اللقاء المرسوم بین اإلسالم وب

ان             ین األدی ي الجوھر، ب روح، وف ي ال اق ف ذا العن ق، بمجرد أن یتضح ھ على الطری
د من اإلغراءات          ة واح ھ سیكون بمثاب ًال، فإن ذا وذاك فع السماویة جمیًعا، وقد تبّین ھ
ة وال       ة وال ھرطق یس خیان دین ل ذا ال اء لھ أن االنتم ع، ب د المقن ارة، من الوع د إث األش

ع    مروًقا، ولكنھ الصد ة وعطاء م ق مع اهللا، والنفس، والضمیر، والتوحد األكثر حیوی
  .حركة الدین السماوي في ھذا العالم

ترى، كم من أولئك الذین عاینوا ھذه المسألة، خرجوا لكي یقولوا للناس كلمة حق، أو 
اء       ة، واالنتم ق بالكلم ى التحق ًرا إل یدلوا بشھادة تقییم لھذا الدین، وكم منھم، انتھوا أخی

  لى دین ھو بمثابة دعوة الحنیف والیھودي والنصراني، فضًال عن الوثني والملحد؟إ
_____________________________________________  

ال )  ١( بیل المث ى س ر عل ة  : انظ رة، آی ورة البق ، آل ١٠١، ٩٧، ٩١، ٨٩، ٤١س
ران  اء٨١، ٣عم دة ٤٧، النس اطر ٤٨، المائ اف ٣١، ف ونس  ٣٠، ١٢، األحق ، ٣٧ی
  . ١١١یوسف 
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  ]الخصائص األساسیة لھذا الدین [ 
ى االستجابة        ة عل دین األبدی ذا ال درة ھ فماذا عن االختبار الثاني ؟ محاولة التأكد من ق

  لمطالب اإلنسان، فرًدا وجماعة، وعلى قیادتھ عبر الصراط إلى أھدافھ المرتجاة ؟
أن اإلسالم جاء    سیكون من قبیل محاولة إثبات أن الشمس تطلع من الشرق، إذا  قلنا ب

ة،      ة، والمادی ة، والروحی ة والجماعی ریة، الفردی اة البش احي الحی ة من الج كاف ي یع لك
إلى آخره، فھذه مسألة معروفة ال تحتاج إلى اختبار أو تأكید، ... والتربویة والتشریعیة

ھ، وبمجرد أن یعرف       تفحص تركیب دین، وی بمجرد أن یّطلع المرء على طبیعة ھذا ال
ا جاء لكي یؤم الناس في الصلوات فحسب، بل لكي یقودھم في الحیاة ویرشدھم، أنھ م

ي مسائل              وه ف ا یجب أال یفعل وه وم ا یجب أن یفعل ى م امج عمل مرسوم، إل وفق برن
  .الحیاة جمیًعا

درھا     " میزات"لكن ثمة  ت نفسھ مص ي الوق تنبثق عن ھذه النزعة الشمولیة، وتمثل ف
ذا ا   ل ھ ي تجع ي الت ي، ھ ماویة     األساس ذاھب الس ان والم ائر األدی ین س ن ب دین، م ل

الدائمة أو الحتمیة الوحیدة لإلنسان والجماعة البشریة " الضرورة"والوضعیة، بمثابة 
إذا أراد، وأرادت، أن ترجع إلى فطرتھا األصیلة، وتستعید توازنھا المفقود، وتتجاوز 

  .تبعثرھا وانشطارھا وتعاستھا
ق       وھذه المیزات ھي التي تأكدت وًرا عن طری ت، وازدادت صالبة وتبل بمرور الوق

ي      ة، وھي الت ة محّرف احتكاكھا الدائم بالمعطیات الجانحة، سواء كانت وضعیة أم دینی
ذا         ّین خصوصیة ھ ى تب ر المسلمین إل ل غی یسوق اختبارھا، ووضع الید علیھا من قب

ة وال   ان الملّح ب اإلنس تجابة لمطال ى االس ھ عل ّرده وقدرت دین، وتف وب  ال ھ ص یر ب س
  .أھدافھ المرتجاة

ثًال   –فمن یستطیع   ات،           –م ة الثنائی ین كاف وازن ب ا یتضمنھ اإلسالم من ت ر م أن ینك
ي     ل، وینف ووفاق بینھا، بینما ھي في سائر األدیان والمذاھب األخرى تصطرع وتتقات
ن أو    بعضھا بعًضا، أو یطغى على حساب األخریات متفرًدا بالسلطان ؟ إنھ ما من دی

ذ الم  –ھب م ي   –كاإلس انیة، ف ة اإلنس میم الكینون ي ص ات ف ذه الثنائی ّم ھ ى ل در عل ق
تالؤم           اغم وال ا بالتن ي نسیج النشاط الحضاري، وتحویلھ تركیب الجماعة البشریة، ف

ي مسیرة اإلنسان       جام ف ع وانس د ودف ین الظاھر      . إلى قوى توّح اء الموزون ب ھ اللق إن
ادة  اب، والم ور والغی اطن، والحض رورة والب ار، والض در واالختی روح، والق وال

وع،        دة والتن ة، والوح راب والحرك ة، والت ا وراء الطبیع ة وم ال، والطبیع والجم
ب،   وحي والتجری ة، وال دل والحری ة، والع ة والمنفعی ة، واألخالقی ة والجماعی والفردی

الجذب ھذا اللقاء الذي یشكل بحق واحًدا من نقاط ... والدنیا واآلخرة، والفناء والخلود
  .في اإلسالم، ویدفع الكثیرین ممن یعاینونھ ویختبرونھ إلى اإلعجاب واالنبھار

ي      ھ ف ان موقع ا ك ان أًی ب اإلنس ة مطال ى تلبی الم عل درة اإلس ر ق تطیع أن ینك ن یس م
الزمان أو المكان، وأیة كانت درجة رقّیھ وتحضره ؟ إنھ إذ یخاطب ویخطط لعناصر 

ك العناصر       الدیمومة واالستمرار في كیان اإل ة، تل ات االجتماعی نسان، ونسیج العالق
ل   التي تعلو على المتغیرات، بل تعمل من خاللھا، بحضورھا األبدي، وتتجاوز عوام
التعریة والتآكل التي تأتي بالغناء عن الكثیر من القیم والخبرات الموقوتة، إنھ إذ یفعل 

لة   اوز معض ھ یتج ذا فكأن ة"ھ زال " المرحلی رت وال ت ي أس ذاھب   الت ن الم ر م الكثی
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ا، أو        اریخ أن تجاوزتھ ة الت ت حرك ا لبث یقة، فم ا الّض ى الزوای ا إل ان ورفعتھ واألدی
ن     ا م ذین یمكناھ اح الل ة واالنفت ك المرون ن تمل م تك ا ل حاب ألنھ ى االنس ا عل أرغمتھ

ع اإلنسان     ل م ین سائر          . مواصلة التعام در من ب ان اإلسالم، وسیظل، ھو األق د ك لق
ارسات، على تلبیة حاجیات اإلنسان وتطمین منازعھ، وإننا بمجرد أن  المذاھب والمم

ھ من          م علی ا ھ ى م م عل رن العشرین، وھ نتفحص سیل المنتمین إلى ھذا الدین في الق
اكن         ي أم ھ ف ین إلی ب مع حشود المنتم تقّدم مشھود في السّلم الحضاري، جنًبا إلى جن

ف حضاري         ھ من تخّل م علی ا ھ ى م م عل م أن اإلسالم     وأزمان شتى، وھ ا ك ّین لن ، یتب
ى    قدیر على تلبیة مطالب اإلنسان، دون أن یشكل انضواء اإلنسان إلیھ أّي ارتطام عل
زم اإلسالم    اإلطالق بین حالتھ التاریخیة أو الحضاریة وبین الصیغ والخرائط التي یل

  .باعتمادھا واالسترشاد بھا عبر اجتیازه رحلة الحیاة الدنیا
تطیع أن ینك ن یس ة   وم ي كاف ري ف ان بش ان ككی دي اإلنس ي یھ اء لك الم ج ر أن اإلس

ذاھب         ا جنحت الم ھ بینم ادة أو نقصان، وأن ر زی مكوناتھ وعلى قدر احتیاجاتھ من غی
ة البشریة   روح، أو   : والنظریات صوب جانب فحسب من جوانب الكینون ل، أو ال العق

دان  ّس، أو الوج د، أو الح ز، أو الجس ا ... الغرائ ره، بینم ى آخ خم   إل ن التض ت م عان
د      ب أخرى، نج ي جوان والورم المرضي في ھذا الجانب أو ذاك، وضمرت وغابت ف
ة، ولكي یكون         ھ كاف ع اإلنسان بمكونات ل م اإلسالم یتقدم بھندستھ المعجزة لكي یتعام
ة أم      اة عقلی ذه المعان ة ھ حاضًرا عند كل صغیرة أو كبیرة في معاناتھ، أیة كانت طبیع

دین جاء لكي یكون رسالة            وإ. روحیة أم جسدیة ذا ال تكّلم عن أن ھ ل ن ل قلی ا قب ذا كن
زة        اقض أال یتضمن می ل التن تالؤم "السماء األخیرة لألرض، فإنھ سیكون من قبی " ال

ق،            ذي یعرف من خل ھ وال ذي ھو أدرى بخلق إن اهللا سبحانھ ال الكامل مع اإلنسان، ف
ذي      ان وال لح لإلنس ذي یص اج ال ھ المنھ ت نفس ي الوق رف ف ا  یع ا تماًم يء موازًی یج

م   ًدا، وھ ذا جی ون ھ ؤمنین یعرف ي األرض؛ إن الم دوره ف ا ل ا تماًم ھ، مالئًم لحجم
یعیشونھ صباح مساء، وعبر أربعة عشر قرًنا من الزمان كان المسلم وھو یتعامل مع 
ل        ى كل سؤال یطرحھ، والحل لك دینھ، مقتنًعا حتى النخاع بأنھ واجد فیھ الجواب عل

ھ،    ذه           معضلة تجابھ ث أن ھ ع منازعھ كإنسان، بحی ّذ م ھ التناسب الف د فی ھ واج ل أن ب
د            د تخطئ وق ي ق ھ الخاصة الت ي اجتھادات اه یتخبط ف ة إی العقیدة لم تنكمش یوًما تارك
ا وإدراك           ة مطالبھ ث یعجز عن مالحق ا یجب بحی أكثر مم ا ب م تتسع یوًم تصیب، ول

دى مزایا دینھ ھو ھذا التالؤم بینھ أبعادھا الشاسعة، لقد كان المسلم یعرف دائًما أن إح
م        د لھ ب، فأك ذا الجان روا ھ ا اختب ًرا م إنھم كثی لمین ف ر المس ا غی ان، أم ین اإلنس وب
ى أن     م إل ا دفعھ االختبار صدق المقولة، وكان ذلك من بین عوامل ومیزات أخرى، م

  .یقولوا كلمتھم فیھ، بل أن یعلن بعضھم انتماءه إلیھ
ر   ذل  –من یستطیع أن ینك ى         –ك ك ھ عل ة، قدرت ھ األبدی دین، أو داینامیت ذا ال ة ھ حركی

داث      ة األح ي مواجھ دائم ف وره ال دیات، حض تجابتھ للتح رات، اس ة المتغی مالحق
ا          ت حیًن اق وتصّلب، طال رات اختن والخبرات؟ من یستطیع، رغم مرور اإلسالم بفت

ي    ل والحوار ف ل    وقصرت أحیاًنا، أن یقول بأنھ ما استرجع قدرتھ على الفع اب ك أعق
  .توقف، أو أنھ فقد قدرتھ على الجدل إثر كل اختناق
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ان          وازیین ك ھ خطین مت ي تركیب دین أن یلمح ف ذا ال إن بمقدور المرء وھو یتفّحص ھ
ت نفسھ من التحرك            ي الوق ھ ف ین ل ة اإلسالم، وتمك ة لذاتی وجودھما مًعا بمثابة حمای

تج     رات ویس االت والمتغی ائر الح ھ س ي یجاب اح لك رات  واالنفت ف الخب یب لمختل
  .والتحدیات

أبى            ي ت ر والت ا التغیی ي ال ینالھ ات الت ة والثب ل بعناصر الدیموم أما الخط األول فیتمث
دالت   على المتغیرات، بسبب من كونھا حقائق أبدیة تجابھ حاالت دائمة ال تخضع للتب

ي        . التاریخیة والحضاریة ة الت ات المرن ك اإلمكان ل بتل اني فیتمث ا الخط الث ا   وأم منحھ
ددة         رات ویستجیبوا للحاالت المتج ا المتغی دوا أن یجابھوا بھ اإلسالم أتباعھ كي یجتھ

ة    ة الثابت ر الدائم س والعناص ى األس تناًدا إل و   . اس رون تل الم الق ي اإلس ذا یمض وھك
القرون وھو یحمل قدرتھ المزدوجة على حمایة ذاتھ في مواجھة العالم، فیما لم تشھده 

ذھب  دة أو م ة عقی ة  أی ف والمالءم ى التكی رى عل ھ األخ ذه قدرت ع ھ ل م ر، ویحم آخ
  .واالستجابة

ھ   إن وحدة الدین والحیاة ما تحققت یوًما ما كما تحققت في إطار ھذا الدین، وإن ما قال
وي   كبار الدارسین لإلسالم من غیر أبنائھ یؤكد صموده لالختبار في ھذا الجانب الحی

  .وتفوقھ فیھ
ر ح كثی زات ومالم ة می ا  وثم ع لھ ن یتس اب ول ول الكت ر فص ا عب نلتقي بھ رى س ة أخ

ا    داخل، وإنم المجال ھاھنا، إذ ھو على أیة حال لیس مجال الحدیث عن اإلسالم من ال
ھي إشارة فحسب إلى أن اختبار بعض ھذه المیزات، من الخارج، أكَّد، وسیظل یؤكد 

ھذا االختبار أھمیة أنھ ال  ویزید. تفّرد ھذا الدین وقدراتھ المتجددة التي ما لھا من نفاد
زات       ذه المی دة ھ ة واح ّم دفع األدیان المحرفة وال المذاھب الوضعیة قدرت على أن تل

زة أو  . جمیًعا نعم إنھا قد تأّلقت في ھذا الجانب أو ذاك، ونالت إعجاب الناس لھذه المی
ا          ددة فحسب، وم ة مح ة زمنی ا غطى سوى مرحل تلك، ثم إن ھذا التألق واإلعجاب م

ذاھب أخرى،   ل بث أن انطفأ لكي یتحول االتباع إلى ما یبھرھم ویقنعھم، إلى عقائد وم
ھ       وا إلی د انتم انوا ق ا ك أو أنھم عّلقوا على األقل إعجابھم وانبھارھم وفقدوا قناعاتھم بم
وم           ي ی انوا نصارى أو ماركسیین ف ن ك وم مّم ربیین الی یوًما، كما یفعل الكثیر من الغ

  .من األیام
إلسالم فإننا نجد حشًدا من المیزات، وقدرة في الوقت نفسھ على تجاوز أسر   أما في ا

ب         دیات، لكس رات والتح االت والمتغی ر الح دائم، عب داد ال ان، واالمت ان والمك الزم
دو   اإلنسان، ومنحھ القناعة بتفرد ھذا الدین وتمّیزه على المذاھب والنظریات، وھو یب

الخیبة التي مني بھا اإلنسان وھو یتعامل مع  واضًحا في قرننا العشرین ھذا بسبب من
ائص            د الخص ة عن ة عاجل ى وقف ا إل ذي یقودن ر ال ات، األم ذاھب والنظری ذه الم ھ
ھ         ي یعیشھا اإلنسان المعاصر فتدفع األساسیة للبیئة الفكریة والنفسیة والحضاریة الت

ھ عل     " البدیل"دفعة إلى البحث عن  ب من ھ أو بجان ل  أو اإلعراب عن اإلعجاب ب ى أق
  .تقدیر

   
  ]أزمة اإلنسان والحضارة الغربیة [ 
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ات المعاصرة یستطیع           ة سیل من المعطی ة أو مطالع بإیجاز شدید، ومن خالل معاین
ى     ھولة عل ھ بس ع یدی رء أن یض ة"الم ھ    " األزم ي بجناحی ر الغرب ا الفك ي یعانیھ الت

ھ الحض        ي تجاب ي یعیشھا اإلنسان المعاصر، والت ة  العلماني والمادي، والت ارة الغربی
  .المتفوقة بنذر التعاسة، وتصیب جسدھا الخاوي بالقروح

ة      اة الغربی ة الحی الل طبیع ن خ ة، م ا كاف ي جوانبھ ة، ف ذه األزم ورت ھ د تبل وق
ل من مفكري          یس بالقلی دد ل زال ع ا وال ی ى بھ المعاصرة، وحشود الشھادات التي أدل

  .الغرب وعلمائھ وأدبائھ وفالسفتھ وفنانیھ
د   ا ق م م ھادات  ورغ ذه الش ى ھ دو عل ا  –یب م    –أحیاًن ذي یّتس ل ال ابع رّد الفع ن ط م

ة، ورّد     اة الغربّی ا الحی ي تعانیھ ة الت م لألزم ل مالئ ھ رّد فع ل، لكن ة أو التھوی بالمبالغ
  .الفعل كما ھو معروف یجيء مساوًیا للفعل في قوتھ مخالًفا إّیاه في االتجاه

ي ال  تھم ف ون كلم ذین یقول ؤالء، ال م إن ھ ا  ث وا أناًس دینونھا، لیس ة، وی ارة الغربی حض
ب   –عادیین، إنھم  ر عن نفسھا          –بال ری ي ال تعّب ا الت ة وطلیعتھ ة الغربی زھرة الثقاف

ادون أن           ر الضیق نفسھ ویك ازون المم ذین یجت ین ال فحسب، ولكن عن حشود المثقف
ذا         ي ھ نھم ف اذج م ذین سنلتقي بنم ادیین ال اب،  یختنقوا، بل عن جماھیر الناس الع الكت

ًجا،      ر نض ا بالصیغ األكث والذین یحسون باألزمة ولكنھم ال یستطیعون أن یعبروا عنھ
الل      ن خ ة، م اطة والفجاج رة والبس ى المباش رب إل ھم أق ر بعض ان تعبی ا، ك ل ربم ب
ا          ي عمومھ ا، وھي ف ب بعضھا بعًض ة، یعق موجات من الموضات السلوكیة المنحرف

  .ضد الحیاة الغربیة المعاصرة، ورفضھااالحتجاج : تمنح الدارس محصلة واحدة
ل        ن مث ة م ال معروف ى أعم ریعة عل رة س اء نظ رد إلق ي(وبمج قوط (و) الالُمنتم س

و،    ) الساعة الخامسة والعشرون  (لكولن ولسون، و) الحضارة ور وجی لكونستانت جی
ة(و ور الفكری تلر و) الخم ر كوس ة(آلرث رخة المختنق ترایت و) الص ى (لس ق إل الطری

ة  ایس و  للیوبو) مك د ف ر  (ل تراكیة الكبی ف االش دیل (و) منعط ارودي  ) الب ھ ج لروجی
ریالیة (و ر الس اولي و) عص ذكرات(لف ازانتزاكي و) الم ول (لك ك المجھ ان ذل ) اإلنس

ل و   م  (أللكسیس كاری دود العل اب    ) ح ات كت ول  (لسولیفان ومؤلف ث والالمعق ن ) العب م
اب الوجودیین وبخاصة        ض الكت ھ ویوشكو وبع ا    مثل بكت وجان جینی امي وغیرھ ك

ر ارة        ) ١(كثی ان والحض ھ اإلنس ي تجاب اة الت م المعان وح حج تلمس بوض ن أن ن یمك
ى          بعض اآلخر إل قاق، وال رفض واالنش ى ال بعض إل الغربیة بأجنحتھا كافة فتسوق ال

دین          ذا ال ان بھ ى اإلیم ة إل ة ثالث دیل وتسوق فئ ھ    : البحث عن الب ذي رأوا فی اإلسالم ال
  .خالصھم الوحید

ًال   إن انتماء رجل كلیوبولد فایس، أو روجیھ جارودي إلى اإلسالم، وكالھما یملك عق
ة         ة العمیق ة الغربی ھ، حصیلة الثقاف وع خبرت ا، وبتن كبیًرا، ویمثل باتساع ثقافتھ وعمقھ
ا    ى ازدحامھ وغنى خبراتھا، یعنى أن ھذه الثقافة لم تجد في مكوناتھا الخاصة بھا، عل

ین   وكثافتھا، ما یمنح بعض العقول ا وازن والیق ذا    . لكبیرة القناعة والت إن ھ العكس، ف ب
ا         ق عنھ دة أساسیة تنبث اك قاع الغنى الثقافي یكشف أكثر فأكثر، ضرورة أن تكون ھن
ي       ل ف ي تمی ي، وھ دھا ال تكف ة وح رى، فالثقاف ارة أخ املة، بعب دة ش ة عقی ذه الثقاف ھ

ألن تتبعثر وتتشّتت،  األغلب، إذا لم تستند إلى أرضیة عقیدیة أو رؤیة شمولیة مقنعة،
  .وتجّر معھا اإلنسان إلى التبعثر والتشتت
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اھرة        ة ظ احة الغربی ى الس رزت عل ھا ب اة نفس الل المعان ن خ ذا، وم ب ھ ى جان وإل
روفین          ) الالإنتماء( ھ المع ي كتابی ولن ولسون ف ا الباحث البریطاني ك دثنا عنھ التي ح
اء   إن كبار. فأطال الحدیث) سقوط الحضارة(و) الالمنتمي( المفكرین والفنانین واألدب

دوا               م یج ل ل ك، ب افتھم تل ي إطار ثق ذاتي ف ق ال ى التحق دروا عل م یق اك ل والفالسفة ھن
ق    الح، العمی تالطم، الك ة الم ذه الثقاف ّم ھ ي خض ین ف وازن، والیق ات الت ت . أولی وكان

رًدا ومجتم   ا  مأساتھم تكمن في أنھم كانوا یعون ھذا االنفصال المحزن بین اإلنسان ف ًع
دماج أو         ن االن وع م و ن دھا نح ة وقواع ذه الثقاف ادات ھ دفعت قی ھ وإن ان ین ثقافت وب

ین اإلنسان          –ربما  –النسیان  تالؤم ب وازن أو ال دام الت ا بانع بسبب من تضاؤل وعیھ
اد      ار المض ك الّتی ل ذل د بالمقاب ھ، نج ین ثقافت ي وب ار   : الغرب ین الكب ن المثقف ٌد م حش

ة       یتمردون على ثقافة بلغت بھ دون أن یواصلوا الرحل م یری ق، وھ م شوًطا من الطری
د      نحھم المزی ى م ة عل اتھم الثقافی د  . صوب المصیر فال تقدر معطی الم  "لق وا الع " امتلك

  ".ماذا بعد؟"كما یقول كولن ولسون ثم 
ى       الم إل اوز الع د أن یتج ات یری ى الماورائی زوع إل ھ ذي الن ة تركیب إن اإلنسان بطبیع

ھ    الكون، جدران الماد ة، إن ى الحری یة إلى الغیب، الطبیعة إلى ما وراءھا، والسلطة إل
ود    ھ المفق دون     . یرید أن یكسر األسوار، وینطلق بحًثا عن اإلل م یری ارة أخرى إنھ بعب

ذا التوجھ صوب           یلمس بوضوح ھ رء ل زوعھم الطموح، وإن الم ي ن العقیدة التي تلّب
ات الغ    ي معظم المؤلف ا،       العقیدة الشمولیة المتوازنة ف اذج منھ ى نم ي أشرنا إل ة الت ربی

ى ضوء المصیر         ي عل افي الغرب ة الوجود الثق والتي حاول أصحابھا أن یعالجوا أزم
  .المقفل والدرب المسدود

ًدا    وإننا لنلمح على ضوء ھذه األزمة التي تعانیھا الثقافة الغربیة الدافع الذي جعل حش
ب، من      من كبار المثقفین الغربیین، عبر الربع الثاني من  ى وجھ التقری رن عل ھذا الق

ویس   مثل آرثر كوستلر واندریھ جید وریتشارد رایت واكناز سیلوني وستیفن بندر ول
یة    ى الماركس أون إل رھم یلج ارودي وغی ون وج و واراج ر وبیكاس ن  . فیش م یك ھ ل إن

ة      ة طریق توجًھا حرا بمعنى الكلمة، ولكنھ ارتماء المرھقین الباحثین عن الخالص بأی
ان            ومن  و ك ى ول د اإلنسان، حت ذ بی ة شاملة تأخ ة عقیدی ك رؤی امج یمتل خالل أي برن

  .الذي یصوغھا ھو الشیطان
ا         ي أحضان الماركسیة أنھ وا ف ذین ارتم لكن المشكلة التي سرعان ما تبدت لھؤالء ال
اة       نفخ الحی ة وی ة الغربی ھي األخرى تمتح من البئر نفسھ الذي یشكل ماؤه نسیج الثقاف

  .في عروقھا
ى            ق إل ر وجود اهللا، وتقطع الطری روح، وتنك ب وال رفض الغی ي ت ة الت الفلسفة المادی

ي النطاق        .. الجنة، وتحارب وجود اهللا م اإلنسان، وتحصره ف إنھا ھي األخرى تحّج
دود    الضّیق، وتغلق األبواب علیھ لكي ال ینطلق صوب اآلفاق الرحبة التي تتجاوز ح

  .ت الجنس وصرخات األمعاءالمنظور والملموس وتتأبى على نداءا
فة   وإذا كان ثمة فارق فإنھ یكمن في امتالك الماركسیة النظرة الشمولیة للعقیدة والفلس

و النسیج    ة   . التي استھوت أولئك المثقفین، لكن الجوھر ھو الجوھر والنسیج ھ ا ثم فم
موح بد لھؤالء من االرتداد، كرة أخرى، بحًثا عن حل أكثر قبوًال، وأقدر على تلبیة ط

ھ    ا أن اعي "ال " إنسان "اإلنسان، بم وان اجتم م  "حی ة، أو رق رد أداة میكانیكی ، وال مج
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ذاتي الضائع،      . مضاف إلى الشمال أو الیمین ق ال ن التحّق ي م حّل یمّكن المثقف الغرب
ى      ا أو حت ال تحلیلھ ذا مج یس ھ تى، ل باب ش در ألس م تق ة ل ة القلق ت األكثری وإذا كان

ل       اإلشارة إلیھا، على أن تج ربیین ب إن إسالم عشرات الغ دف، ف د طریقھا صوب الھ
ة البحث          ى أن رحل ى الوصول وعل در عل اك من یق مئاتھم، إشارة مؤكدة على أن ھن

  .عن المصیر الموازي لحجم اإلنسان ستؤتي ثمارھا بإذن اهللا
اًدا       ذ أبع اریة، تأخ ة والنفسیة والحض ا الفكری ي جوانبھ ة، ف ة الراھن ة الغربی إن األزم

ا        –إذن  –لیس أقلھا خطورة  شتى، ذان تعانیھم ة الل حالة الروحی ك الضمور والض ذل
ذان   حالة الل مور والض ا، الض ا ومعطیاتھ ذاھبھا ونظمھ ة م رة بكاف ارة المعاص الحض
دى،          ع م ة أوس ر رؤی ان المعاص نح اإلنس د یم دام أي بع واء، وانع ّد الخ الن ح یص

ھ الم     ا سطحیة حیات ھ المباشرة،     وتجربة أعمق غوًرا، یتجاوز بھم ة تجربت ة ورتاب ادی
ة   ي تجرب ّد ف ي یم ب لك س القری دران الح ر ج ان"ویكس د، " اإلنس ة أش ا كثاف ویمنحھ

ھ خواء یستل             ى، إن ر غن الم واإلنسان أكث اة والع د، ومنظوًرا لتكون الحی وتوغًال أبع
ا عن سائر         ا، وتمیزھ ا، وتأّلقھ اة البشریة تفرّدھ نح الحی  الیقین بكل ما من شأنھ أن یم

اھج     وابط والمن یم، والض ن الق د م تھداء بحش ة لالس ا الفرص ي أبناءھ وان، ویعط الحی
م، وتخّلصھم من الفوضى       ق بھ المرسومة، التي یتحركون على ھدیھا إلى أھداف تلی

  .والتخّبط واالرتجال
ري، وإن     ا ی ل م إن حضارة تفتقد الیقین الدیني لن یكون بمقدورھا أن تمنح اإلنسان ك

م  ان إن ل واقھ،          اإلنس ھ، وأش ل مكونات ان، بك ھ كإنس ل مع ة تتعام ي بیئ ھ ف د نفس یج
ت أم       –وال ریب  –ومنازعھ، فإنھ سیتمرد  ا، طال الوق ة، وینشق علیھ على ھذه البیئ

  .قصر
______________________________________________  

ة  األدب في مواجھة(، )تھافت العلمانیة: (انظر المؤلفات التالیة للمؤلف)  ١( ، )المادی
ي المعاصر   (، )العلم في مواجھة المادیة( أضواء  (، )فوضى العالم في المسرح الغرب

  ).جدیدة على لعبة الیمین والیسار
  
   

  ]األخطاء المنھجیة للفكر الوضعي [ 
ي الوضعي     ر الغرب ة للفك ة النظرة األحادی ذي   )١(وثم د ال ھ الواح نھج ذو الوج ، والم

إنھ ملمح ال یقل خطورة عن الملمح السابق ومن     . بھ طالما اعتمده ھذا الفكر وتشبث
  .ثم سنقف عنده بعض الشيء
اءل   ا یتس ًرا م رء كثی ة،   : إن الم ي بخاص ا، والغرب عي عموًم ر الوض اذا یصّر الفك لم

على التشبث بجانب واحد من الفكرة ذات الجوانب العدیدة ویقف عند مساحة محدودة 
ى أن  منھا بینما ھنالك مساحات أخرى ؟ ولماذ ا یصّر على تبسیط الظاھرة وحملھا عل

ى             اذا یتشّنج عل ّدة ؟ ولم ك وجوه ع ا ھنال د بینم تطّل على اإلنسان بوجھ مسطح واح
  طبقة واحدة من الحقیقة بینما ھي تتضمن طبقات وطبقات ؟

ا من       ذي یكتشف جانًب إن السبب قد یحمل بعًدا نفسًیا ذاتًیا صرًفا، فالمفّكر الوضعي ال
ة، أ ا    الحقیق أن م اد ب عى لالعتق رة، لیس ن الفك ا م ا م اھرة، أو وجًھ ن الظ احة م و مس
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اكتشفھ ھو الجانب الوحید للحقیقة، والمساحة الكلیة للظاھرة، والوجھ المتفرد للفكرة، 
ویبذل جھًدا متواصًال إلقناع أتباعھ بذلك ولشدة التكرار واإللحاح یتوھم ھؤالء بأن ما 

ة أو        یقولھ ھو الحق وأن اكتشافھ ال   ھ یتضمن أطراف الحقیق فكري ھو الصواب وأن
  .الفكرة أو الظاھرة كافة

ارھم من خالل           ر، وكسب إعجابھم وانبھ اس للمفك د الن ي تعبی إنھا نوع من الرغبة ف
ق    أطروحاتھ الفكریة المعّززة باستنتاجات ومعطیات متواصلة لتأكید أنھا الحق المطل

ي  . وأن ما وراءھا الباطل والضالل ر المشروع إذا      وھو یبن ذا، أو كسبھ غی ھ ھ موقف
ام        ى اإللم درة عل دم ق صّح التعبیر، على ما قد یتضمنھ العقل البشري من قصور وع

. بجوانب الحقیقة، وافتقاده النظرة الكلیة التي تستشرف أطراف الظاھرة من كل مكان
دین سماوي، ببرن      م یستھد ب امج ھذا العقل الذي یظل یعاني من نقصھ ھذا طالما ھو ل

ا یتضمنھ من       ل اإلنساني، بم عمل موضوعي یجيء من السماء ویمنح اإلنسان والعق
ب    علم إلھي شامل، القدرة على تجاوز النظرة أحادیة الجانب، والتوغل إلدراك جوان

  .الحقیقة ومساحاتھا وطبقاتھا جمیًعا
رد           وعیة والتج د الموض نھج، ض د الم اطًا ض ا نش ارس ھن عي یم ر الوض إن المفك

د     . ي، وھذه الضّدیة تجيء على حساب الحقیقةالعلم ة وق ر الجول نعم، قد یكسب المفك
ى        ده عل ھ وضع ی زمن أن یلتف حولھ المریدون واألتباع، وقد ُیظّن لفترة طویلة من ال
ي تكررت         ة الت ذه اللعب ي ھ مفاتیح الحقیقة وأنھ سبر غورھا العمیق، ولكن الخاسر ف

ا      على الساحة األوروبیة عشرات القرون ھ  وخى معرفتھ ذي یت ة واإلنسان ال و الحقیق
  .وإدراكھا في نھایة األمر

ویقوم ھذا النشاط الذي یمارسھ المفكر ضد المنھج والموضوعیة على محاولة توسیع 
الفكرة    " االكتشاف"مساحة  لجعلھ یلف الظاھرة كلھا، فیمّطھ بأي أسلوب لكي یحیط ب

  .ي الحقیقة طوًال وعرًضا وعمًقامن جوانبھا كافة، ویرغمھ على التضّخم لكي یواز
د یغطي مساحة من      والمشكلة أن ھذا االكتشاف الذي یحمل قیمتھ الكبیرة بحّد ذاتھ، ق
ة           دودة من الحقیق ة مح ى جھ د ینشر شعاًعا عل رة، ق الظاھرة، قد یفّسر جانًبا من الفك

یئھا  ي یض ار       . لك واھر واألفك ن الظ رى م ب أخ احات وجوان ا مس ى دائًم ن تبق ولك
اف  وال ي االكتش ائق ال یكف م    –حق توى الك ى مس وع أو عل توى الن ى مس  –إن عل

ابع       ذ طابع التت ة، تأخ لتفسیرھا وإضاءتھا، البد من اكتشافات أخرى وإضاءات متتالی
ھ          ا، ویسھم فی ا جمیًع ار من أطرافھ ائق والظواھر واألفك والتكامل، وتسلط على الحق

ة ال یحصی        ول متألق رین، وعق ل من المفك دّ خط طوی ى      .. ھا ع د تصل إل ك ق د ذل وعن
  .تفسیر ھذه الظاھرة أو تلك وقد ال تصل أساًسا

ة (والتطبیقیة ) الصرفة(إن ھذا یتم في میدان العلوم النظریة  ذه    ) التقنی ت ھ ذا حّقق ولھ
ر    د أن ینك العلوم تلك الخطوات العمالقة، وقّدمت لإلنسان خدمات جلى ال یستطیع أح

  .حضارات وبخاصة الحضارة الغربیة المعاصرةدورھا الفعال في استمرار ال
ة،         راد، والذاتی یغة االنف ل، ص ي العم رى ف یغة أخ ھدت ص انیة ش وم اإلنس ن العل لك

وم         . واالدعاء، والتضخم ھ العل ا قدمت دم لإلنسان ُعشر معشار م ولذا لم تستطع أن تق
  .األخرى آلت إلى الفشل والسقوط الواحدة تلو –أیًضا  –النظریة والتطبیقیة، ولھذا 
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ذ       ل ف اذا یصّر عق ال، لم ل (فعلى سبیل المث دیالكتیك أو     ) كھیغ دل أو ال ل الج ى جع عل
ى نطاق        ائق والتجارب یقتصر عل ین الحق رة (التقابل المتضاد ب اذا یجيء   )الفك ؟ ولم

وب،      ) انجلز(و) ماركس( ى وضعھا المقل ل عل ھ، ب بعده لكي یدیناه على أحادیة نظرت
ادي، أي    لكنھما ما یلبثان أن یقعا  دیالكتیك الم ة ال في الخطأ نفسھ فیتشنجان على نظری

ان   ل (الجدل في نطاق المادة وحدھا؟ إنھما یتھم فة    ) ھیغ ھ وضع فلس ى   "بأن تمشي عل
ا         " رأسھا ى بطنھ فة تمشي عل ّدما فلس دیل الوضع الفلسفي، ق لكنھما وھما یسعیان لتع

  .بحًثا عن الخبز وحده
یًال  ) انجلز(و) ماركس(تشبثھ بالفكرة، وأن یبعد ) ھیغل(أما كان األولى أن یتجاوز  قل

عن األرضیة المادیة، وأن یحاول الطرفان وضع صیغة للجدل أكثر شمولیة تتضمن  
ار أو الصیغ         ین األفك دل ب ى أن الج ان عل الفكري والمادي مًعا؟ ثم لماذا یصّر الطرف

أال یتحتم أن تضاف المادیة یأخذ طابع التناقض والتضاد ویقود دوًما إلى االصطراع؛ 
ابع     ذ ط ة تأخ رى للعالق یغ أخ ھ ص ادل(إلی ذ    ) التب ي األخ ادل ف اد؟ تب ن التض دًال م ب

والعطاء دونما ضرورة تدفع لصراع محتوم، ودونما اطراح لبعض العناصر من ھذا 
د  د الجدی افتھ للموّح ھ وإض ھ وتبّنی ل بلورت ب أو ذاك، ب ر .. الجان ل(وغی ) ھیغ

  .ن جًداكثیرو) انجلز(و) ماركس(و
م      ئن ل ر الوضعي ول إن ثمة أسئلة كثیرة تخطر على بال اإلنسان وھو یتعامل مع الفك

ین     رز لكل ذي عین ة   : تحظ بأي جواب، فإن ھناك ما یشبھ القناعة تب أن النظرة أحادی
اء          ن االدع وع م اس لن ي إال انعك ر، إن ھ ذا الفك اق ھ ذ بخن ي تأخ ك الت ب، تل الجان

شئنا أم أبینا، إن معظم المفكرین الغربیین كما یصفھم   والغرور، وربما الكذب، سواء
  ].٢٣سورة النجم، اآلیة [} ِإن َیتَِّبُعوَن إالَّ الظَّنَّ َوَما َتْھَوى اَألْنُفُس{كتاب اهللا 

ا            ي یطل بھ ة الت ر نفسھ، أي من الزاوی ة المفك تلك ھي أزمة الفكر الوضعي من جھ
ائق واألشیاء  على العالم، والمنھج الذي یعتمده في التع ا  . امل مع الظواھر والحق ولكنن

ع     ل م و یتعام نرید أن نقف لحظات في الجھة األخرى، جھة العقل الغربي المتلّقي وھ
ھ ات مفكری م  : معطی ربیین وھ ین الغ ة المثقف ات جھ د ونظری دارس وعقائ ذاھب وم م

  .ینتمون إلى ھذه المدرسة أو تلك، وإلى ھذا المذھب أو النظریة أو ذاك
ر          فھاھن ل، ویكمن أكب ذا التعام ة ھ ي طبیع ة ف ا أیًضا نجابھ بعدد من األخطاء المنھجّی

ع      ر واض ا المفك اني منھ ي یع ھا الت كلة نفس ي المش وًحا ف دھا وض اء وأش ذه األخط ھ
ك ھي      ذھب، تل رة أخرى    –النظریة أو مصّمم الم ث      –م ب حی ة الجان النظرة أحادی

داًعا وتضلیالً      اره خ ا یمكن اعتب ا یمكن      یمارس المثقف م ة، أو م ى حساب الحقیق  عل
ذا    ) االكتشاف (إنھ یصّدق فعًال أن . اعتباره خطأ منھجًیا على أقل تقدیر ھ ھ ذي حقق ال

ذھًبا، یفسر كل شيء،              ة أو م ھ نظری ل من ھ لكي یجع خ فی ھ ونف ر أو ذاك، ومّط المفك
ذا      ّدق أن ھ الم، یص ویلقي ضوءه على كل معضلة أو مسألة غامضة في الوجود والع

ي       ا وانین الت ائي للسنن والق ردة، الكشف النھ الكتشاف ھو الحق المطلق، الرؤیة المتف
ى    . تحرك العالم وتفسر معطیاتھ في الوقت ذاتھ دفعون أنفسھم إل وھم، أي المثقفون، ی

درة     دوه الق د، فیفق نوع من االستسالم لھذا التصّور، یصل بھم أحیاًنا حّد الوثنیة والتعّب
تقل   ر مس ى أي تفكی ر أو   عل ھ، والمفك وا إلی ذي انتم ذھب ال رة الم ن دائ م ع رج بھ یخ
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ذھب            ة لتجاوز أطروحات الم ة محاول رون آی م یعتب ل أنھ ھ، ب وا ب الفیلسوف الذي آمن
  .خروًجا على التعالیم المقدسة، وھرطقة یستحق صاحبھا أشد العقاب

دس،  وإذا كان المفكر الوضعي یتخذ موقف المعلم المطلق، أو صاحب االكتشاف الم ق
ابع،            ي، أو الت ف المتلق ل المثق ذي یجع ا ال ھ الخاص، فم ي تركیب ة ف لتحقیق حاجة ذاتی
ا     نج علیھم اف ویتش رة أو االكتش ى للفك اد األعم ق واالنقی لیم المطل ف التس ذ موق یتخ

  ویعتبرھما الحق الذي لیس وراءه سوى الضالل؟
ا    ذھب م اء لم اد     قد یلعب البعد النفسي دوره ھنا أیًضا، فإن االنتم ي االعتق ة ف والمبالغ

تالء،           وازن واالم ق والت ذات فرصة للتحق نح ال ل، یم ین الكام ق والیق بأنھ الحق المطل
وي للسلوك البشري      دافع الق ة ال . ویشبع فیھا حاجات كانت في كثیر من األحیان بمثاب

ى    –مرة أخرى  –إنھ . لكن ھذا وحده ال یكفي القصور العقلي، عدم قدرة اإلنسان عل
م اإللھي    بلوغ ا لیقین المطلق، أو رؤیة الحقیقة كاملة طالما ھو یرفض التلقي عن العل

وھو . الشامل، ومن ثم یجد نفسھ أسیر التجزیئّیة والقصور، والرؤیة ذات البعد الواحد
دیق         دفع للتص ة، ین ة الفائق ھ العقلی اده بقدرت من أجل تجاوز محنتھ، بل بسبب من اعتق

یم بھذا الكشف أو ذاك، ال ألنھا بحد ذاتھا تحمل الصواب بھذه النظریة أو تلك، والتسل
م    المطلق، بل ألنھ ھو نفسھ ال یملك المقاییس الموضوعیة النھائیة للحكم علیھا ومن ث
ھ         ذي یطرح ذا ال ي أن ھ دودة، ف ھ المح ع قدرات بة م ة، المناس ة الكافی ك القناع د یمتل فق

ق، و  ین والح دق والیق و إال الص ا ھ وف م ر أو فیلس ر  مفك نح الفك ھ یم اء إلی أن االنتم
  .معادالتھ الموضوعیة، وتوازنھ، واستقراره

إن المشكلة، مرة أخرى، تكمن في غیاب الرؤیة الدینیة، انعدام المقاییس الموضوعیة 
ل  . التي تنبثق عن العلم اإللھي الشامل وھنا، في الساحة التي یتفرد فیھا بالسلطان العق

د یصیب،         ذو القدرات النسبیة، یصبح االن  د یخطئ وق اد شخصي ق اء مجرد اجتھ تم
وھو حتى إذا أصاب، فإنھ ال یتحقق بالمعرفة الكلیة الیقینیة الشاملة، ألنھ لیس بمقدور 

  .عقل بشري أن یبلغ شواطئھا
إذا حدث أن طرح مفكر ما كشًفا أو نظریة، تناقض في جوھرھا : وھنا قد یسأل المرء

من أتباع كال المفكرین على حق ومن یكون    كشف مفكر آخر أو نظریتھ، فمن یكون 
  على ضالل؟

اقض         ل التن د، من مث ي مجال واح إن ھذا التناقض الطولي بین مفكر وآخر یعمالن ف
ین  ل(ب اركس(و) ھیغ ین ) م ین ) دارون(أو ب ده، أو ب د(وحفی ھ ) فروی ض تالمذت وبع

ا        ل الربوبی اع بك ّز قناعات األتب ده أن یھ ي لوح ت والصنمیات  الذین انشقوا علیھ، یكف
اییس        یاع المق ري وض ور الفك ادًرا، ألن القص دث إال ن ذا ال یح ن ھ ة، لك الفكری
ك        ة أو تل ذه النظری اء بھ ي االحتم دوافع النفسیة ف ن الحاجات وال الشمولیة، فضًال ع

  .واالمتالء بقناعاتھا یمنع ھذا المصیر
در     ھم بالق خم إحساس بب من تض رین بس ض المفك إن بع ر، ف ن أم ن م ا یك ى مھم ة عل

ل     ة وتفسیر ك الكشف، وبأن كشفھم ھذا قادر على االمتداد لتغطیة جوانب الحقیقة كاف
دوائر تخصصھم، ویوغلون في مجاالت   –أحیاًنا  –شيء، بسبب من ھذا یتجاوزون 

وا      نھم من أن یحقق ا یمك ودوائر أخرى للمعرفة قد ال یملكون من األدوات والوسائل م
ل تخ   ي حق اك ف وه ھن ا حقق ا م داعھمفیھ ھم وإب لوك  . صص ذا الس دافع لھ ان ال وإذا ك
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إلى تقبل ھذا الموقف واعتبار معطیات المفكر، حتى ) االتباع(واضًحا، فما الذي یدفع 
  في مجاالت تبعد عن تخصصھ، بمثابة الحقیقة النھائیة ھي األخرى؟

مع  وھم یتعاملون –على سبیل المثال  –إن ھذا بالذات ما یحدث بالنسبة للماركسیین (
افات  اركس(اكتش ة  ) م ا بمثاب ا جمیًع اریخ، فیرونھ فة والت اد والفلس ول االقتص ي حق ف

ّتم أال             ي یتح ن القدسیة الت وع م ى ن ة إل ائق االختباری دود الحق ي تتجاوز ح األمور الت
ك      اؤل والش یغ التس ن ص یغة م ة ص د بأی ھا أح ان  . یمّس إذا ك اركس(ف ل  ) م ي حق ف

وًفا ذ   ھ كش ي دائرت ّدم ف اد ق ل     االقتص ول ك ھ قب ى أتباع تم عل ذي یح ا ال ة، فم ات قیم
ا        ا وھم ول الفصل فیھم معطیاتھ وكشوفاتھ في مجالین آخرین قد ال یكون صاحب الق

  الفلسفة والتاریخ ؟
ن      دأ م م تب ة إن ل ات كافی ا قناع ن أن تمنحن ادة ال یمك ع الم ل م ي تتعام فة الت إن الفلس

ا یفع   ة كم ة علمی س فیزیائی ن أس ق ع ر، وتنبث ال  المختب ن أمث ایزنبرغ(ل رجال م ) ھ
والبحث في التاریخ ما لم یستكمل تفاصیل وجزئیات . وغیرھم) كاریل(و) اینشتاین(و

  .كل عصر وبیئة ال یمكن أن یمنحنا نتائج نھائیة
ات        ّیم معطی دیھیتین یمكن أن نق اتین الب اركس (وعلى ضوء ھ ین،    ) م ذین الحقل ي ھ ف

ا  ث االقتص ارة الباح ذكر عب ا ن ن الزلن ھ(دي ونح كار النك ر ) أوس د أكب و أح وھ
أخصائیین في اقتصاد الدول النامیة، فھو بعد أن یستعرض جھود الكتاب الذین اھتموا 

ر   ذ عص مالیة، من ل الرأس ا قب ات م اد مجتمع ة اقتص اركس(بدراس ر ) م ى عص وحت
إن االقتصاد   : "یقول ما معناه) بورشییف( ولكن ھذه الدراسات جمیعھا مفككة، لذلك ف

اره  السیاس ي للنظم االجتماعیة ما قبل الرأسمالیة لما یخرج بعد إلى حیز الوجود باعتب
روع االقتصاد السیاسي     اط        ". فرًعا منظًما من ف ك االرتب ھ لف ذا كل ي ھ ولكن ھل یكف

ي وال   ر الغرب ادت الفك وال س رون ط د ق اوز تقالی اب وتج اع واألرب ین األتب وثني ب ال
  .تزال؟

ي، وم    ف الغرب دین، واإلسالم        قد یتساءل المثق ول ال ى قب ھ أن یتساءل، ھل معن ن حق
ى   اني     –على وجھ الخصوص، أن نتخل ى من المع ّلمنا      –بمعن ض درجات س عن بع

ة، أو أن نتجاوز    ة"الحضاري المتقدم ي   " العلمی ي ھ ذه الحضارة، والت ز ھ ي تمّی الت
  منھجھا وشعارھا؟

ببعض منجزاتنا العقلیة،  ھل یحتّم خالصنا الدیني باإلسالم، أن نضّحي: بعبارة أخرى
ین           ار ب اص من االختی ھ ال من ذا الخالص ؟ وھل أن وخبراتنا الحضاریة، من أجل ھ

  إما ھذا أو ذاك؟: االثنین
ّص          ا یخ ق بالحضارة وم ا یتعل ھ، أي م إن الجواب على ھذا السؤال المشروع بجانبی

ھ   العلم، یقتضي وقفة متأنیة لكي نعرف ما الذي یقولھ اإلسالم بصددھما، ما الذي قّدم
ة من تأشیرات        م؟ وھل ثّم ھ للعل أو نسجھ؟ وما ھي طبیعة منظوره للحضارة، ورؤیت
سلبیة على أنشطتھما، أم أنھ اللقاء، والحّض والعطاء؟ ھل أنھ االنفصال الذي اعتقدتھ 
م، بشكل      ر والعل ة التحّض العلمانیة األوروبیة كرّد فعل للنصرانیة التي وقفت بمواجھ

  أنھ التناغم واالتصال؟ أو بآخر، أم
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ابع        ي أن نت واب ویكف دیم الج وجز لتق دخل الم ذا الم مح ھ ن یس ھادات"ل ي " الش الت
تضمنھا ھذا الكتاب والتي ال تدع مجاًال للشك في أن اإلسالم، بمعنى من المعاني، ھو 

  .التحّضر والعلم مًعا في إطار رؤیة دینیة تتمیز بالشمولیة والتوازن
ة،     إنھ یتحّتم علینا أ ة األوروبی ي اصطنعتھا العلمانی ال ننساق وراء المقولة الخاطئة الت

ارة    ز بعب ذا أو ذاك  "والتي تترك ا ھ ا       "إم دین وإم ا ال ر، إم ان أو التحّض ا اإلیم ، أي إم
  .إما السماء وإما األرض: العلم، إما اهللا وإما اإلنسان، وباختصار

دا   ع س ي الشعار اآلخر     فھاھنا، في نسیج التصّور اإلسالمي، متناسًقا م ھ، نلتق ه ولحمت
ان والتحضر،   : الذي یتحتم على الغربیین أن یعرفوه جیًدا ویوقنوا بھ ھذا وذاك، اإلیم

  .الدین والعلم، اهللا واإلنسان، السماء واألرض
ن   ل م ا، یجع یتبین لن ا س ا، كم ھ لھم ر وتبنّی م والتحّض ى العل ھ عل الم، بانفتاح إن اإلس

رات    راكم الخب زمن، وت ا         مرور ال ده، كم یس ض ده ول ة والحضاریة، سالًحا بی العلمی
ا        ي أمسك بھ ك الت ا، كتل ا عًص فعلت النصرانیة وبعض األدیان األخرى، سیجعل منھ

  .موسى علیھ السالم، فضرب بھا البحر ومضى بأتباعھ صوب أھدافھ المرتجاة
لدین وإنھ من خالل المعطیات العلمیة والحضاریة ستتبین لكل ذي فكر مصداقیة ھذا ا

ات      . وأحقیتھ بالتفّرد والسلطان ذه المعطی د، جاءت ھ ھ البعی فما قال بھ في عصر تنّزل
ین   . لكي تؤكده وتكشف عنھ النقاب ي آیت ي ف : وإن القرآن الكریم لیؤكد ھذا البعد الزمن

ْأِتِھْم  {: إحداھما قول اهللا تعالى ذََّب    َبْل َكذَُّبوْا ِبَما َلْم ُیِحیُطوْا ِبِعْلِمِھ َوَلمَّا َی َذِلَك َك ُھ َك َتْأِویُل
اِلِمینَ   ُة الظَّ ة    [} الَِّذیَن ِمن َقْبِلِھْم َفانُظْر َكْیَف َكاَن َعاِقَب ونس، اآلی ، وسورة  ٣٩سورة ی

الى  : والثانیة]. ٥٣فّصلت، اآلیة  ول اهللا تع ِھْم       {: ق ي َأنُفِس اِق َوِف ي اآلَف ا ِف ُنِریِھْم آَیاِتَن َس
ْم َأنَّ یََّن َلُھ ى َیَتَب ِھیدٌ  َحتَّ ْيٍء َش لِّ َش ى ُك ُھ َعَل َك َأنَّ ِف ِبَربِّ ْم َیْك قُّ َأَوَل رة . }ُھ اْلَح د الخب بع

  .والتقدم، والزمن الذي یضیف بحساب الكم والنوع إلى نھر العلم والتحّضر
ھ           ة، ویجنب ع السنن الكونی آلف م ة تساٍو وت ي حال إن االنتماء لإلسالم یضع اإلنسان ف

و ھ ق ا، فیمنح ام بھ ع   االرتط ھ م ق طاقات الل تواف ن خ دفاع م دم واالن ى التق ر عل ة أكب
ھ   ون ونوامیس ات الك نن        . طاق ن الس ف ع دعوه للكش ذي ی دین ال اء لل ا أن االنتم كم

ى      افة عل درات مض ھ ق ا یمنح ادة منھ الم، واإلف ون والع ي الك ذخورة ف ات الم والطاق
وانین      ن ق ف ع ھ للكش ع دعوت ب م ى جن ا إل دم جنًب داع والتق ر واإلب ة  التحض الحرك

  .التاریخیة واعتمادھا لتنفیذ مھمتھ العمرانیة في العالم والتعجیل بھا
أي منظور      ر ب إن اإلسالم، في نھایة التحلیل وبدایتھ كذلك، دعوة إلى التقدم والتحّض

ل            یس من قبی ذلك، ل ة ل دون فرصتھم الحقیقی یھم یج ین إل ة، وإن المنتم ة زاوی ومن أی
وى       االّدعاء والغرور ولكن من خال    ان والتق ذین یحرسھما اإلیم ق الل ل والتحّق ل العق

  .ویدفعھما اإلحسان إلى المزید، كما سیتبین لنا من قراءة فصول ھذا الكتاب
______________________________________________  

  ).الوضعیة(المقصود ھنا المدلول اللغوي ال االصطالحي لكلمة   )١(
ة،      أضواء ع: محمد علي نصر اهللا  )٢( اق عربی ة آف اج اآلسیوي، مجل لى نمط اإلنت

  . ٨، ٧، ٦، عدد ٢سنة 
)٣(    
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: عالج المؤلف ھذه المسألة في الكتب التالیة التي یمكن الرجوع إلیھا لمتابعة التفاصیل
م  ( ن العل ریم م رآن الك ف الق ى موق دخل إل لم (، )م ل المس كیل العق ادة تش ول إع ، )ح
  ).ت حول الحضارة اإلسالمیةمؤشرا(، و)التفسیر اإلسالمي للتاریخ(

  : الدكتور عماد الدین خلیل  في كتابھ النفیس 
  قالوا عن اإلسالم

  أستاذ اللغات السامیة) سنرستن اآلسوجي (   .١
ا  ": "تاریخ حیاة محمد"أستاذ اللغات السامیة، في كتابھ ) سنرستن اآلسوجي(یقول  إنن

فات وحمید المزایا؛ فلقد خاض لم ننصف محمًدا إذا أنكرنا ما ھو علیھ من عظیم الص
محمد معركة الحیاة الصحیحة في وجھ الجھل والھمجیة، مصًرا على مبدئھ، وما زال 
ل           ین، فأصبحت شریعتھ أكم ى النصر المب ھ المطاف إل یحارب الطغاة حتى انتھى ب

  "الشرائع، وھو فوق عظماء التاریخ
  في كتابھ مائة رجل في التاریخ) مایكل ھارت(  .٢

ول  ارت(ویق ل ھ ھ ) مایك ي كتاب اریخ "ف ي الت ل ف ة رج ًدا، ": "مائ اري محم إن اختی
ي   لیكون األول في أھم وأعظم رجال التاریخ قد یدھش القراء، ولكنھ الرجل الوحید ف

  .الدیني والدنیوي: التاریخ كلھ الذي نجح أعلى نجاح على المستویین
نھم        ة، ولك االت عظیم دأوا رس اء ب اء وحكم ل وأنبی اك ُرس ا،  فھن اتوا دون إتمامھ م

ي         یھم سواھم، كموسى ف رھم أو سبقھم إل ا غی كالمسیح في المسیحیة، أو شاركھم فیھ
ت    ا، وآمن الیھودیة، ولكن محمدًا ھو الوحید الذي أتم رسالتھ الدینیة، وتحددت أحكامھ

وألنھ أقام جانب الدین دولة جدیدة، فإنھ في ھذا المجال  . بھا شعوب بأسرھا في حیاتھ
دنیو س      ال ل أس ا ك ع لھ ة، ووض ي أم عوب ف ـب، والش ي شع ل ف د القبائ ا وّح ي أیًض

الم    ى الع الق إل ع االنط ي موض عھا ف ا، ووض ور دنیاھ م أم ا، ورس ي . حیاتھ ًا ف أیض
  ".حیاتھ، فھو الذي بدأ الرسالة الدینیة والدنیویة، وأتمھا

  أرنولد  .٣
  
 ]١ [  

اة م  "...  دعوة     لعلھ من المتوقع، بطبیعة الحال، أن تكون حی ؤسس اإلسالم ومنشئ ال
دین       ]صلى اهللا علیھ وسلم[اإلسالمیة  ذا ال ى ھ دعوة إل . ، ھي الصورة الحق لنشاط ال

ا    ] صلى اهللا علیھ وسلم[وإذا كانت حیاة النبي  ؤمنین، فإنھ ة الم ھي مقیاس سلوك عام
لذلك نرجو من دراسة ھذا المثل أن نعرف شیًئا . كذلك بالنسبة إلى سائر دعاة اإلسالم

ي ینتظر أن            ھ، وعن الوسائل الت داء ب ى االقت وا عل ذین عمل عن الروح التي دفعت ال
اة    . یتخذوھا د أن أخرة بع ذلك أن روح الدعوة إلى اإلسالم لم تجئ في تاریخ الدعوة مت

وفي ھذا الوصف الموجز سنبین كیف حدث . وتفكر، وإنما ھي قدیمة قدم العقیدة ذاتھا
د   ي محم ان النب ف ك ك وكی لى[ذل لم ص ھ وس ى  ] اهللا علی داعي إل ا لل د نموذًج یع

  ).١..."(اإلسالم
 ]٢ [  
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في المدینة قد طرح مھمة ] صلى اهللا علیھ وسلم[من الخطأ أن نفترض أن محمًدا "... 
أتمر     ر ی یش كبی ى ج یطر عل دما س ھ عن ھ، أو أن غ لتعالیم الم والمبل ى اإلس داعي إل ال

  ).٢..."(دینبأمره، انقطع عن دعوة المشركین إلى اعتناق ال
 ]٣ [  

ھ  [إن المعاملة الحسنة التي تعودتھا وفود العشائر المختلفة من النبي "..  صلى اهللا علی
لم نھم،       ] وس ا ذات بی لح بھ ان یص ي ك ة الت كایاتھم، والحكم ي ش النظر ف ھ ب واھتمام

ى      ادر إل ن ب ل م أة لك ن األرض مكاف ع م یص قط ھ بتخص ت إلی ي أوح ة الت والسیاس
سالم وإظھار العطف على المسلمین، كل ذلك جعل اسمھ مألوًفا الوقوف في جانب اإل

ا    ا ورجًال كریًم . لدیھم، كما جعل صیتھ ذائًعا في كافة أنحاء شبھ الجزیرة سیًدا عظیًم
بالمدینة ثم یعود ] صلى اهللا علیھ وسلم[وكثیًرا ما كان یفد أحد أفراد القبیلة على النبي 

  ).٣.."(في تحویل إخوانھ إلیھ إلى قومھ داعًیا إلى اإلسالم جاًدا
 ---------------  
  . ٣٤الدعوة إلى اإلسالم ، ص ) ١(
  . ٥٤نفسھ ، ص ) ٢(
 ,London) ٨-١٠٧.Muir (Sir Wiliam): Life of Mahomet, PP: عن  ٥٥نفسھ ، ص ) ٣(

١,-١٨٥٨(  
  )لیف تولستوي(األدیب العالمي   .٤

د أ  ) لیف تولستوي(ویقول األدیب العالمي  ذي یع راث        ال ي الت ب ف ا كت ع م ھ من أمت دب
ًة من   : اإلنساني قاطبة عن النفس البشریة یكفي محمًدا فخًرا أّنھ خّلص أمًة ذلیلًة دموی

دم، وأّن     ي والتق َق الرُّق وھھم طری ى وج تح عل ة، وف ادات الذمیم یاطین الع ب ش مخال
  شریعَة محمٍد ستسوُد العالم النسجامھا مع العقل والحكمة

  األمیر تشارلز  .٥
ارلز  ر تش ال األمی الم    : "ق ي ع م والعیش ف ة للفھ وم طریق ا الی الم أن یعلمن یمكن لإلس

الم         وھر اإلس ي ج د ف ا نج ك أنن ھ؛ ذل دما فقدت رة عن ي الخاس یحیة ھ ھ المس ت فی كان
ة،        ین اإلنسان والطبیع رفض الفصل ب و ی محافظتھ على نظرة متكاملة إلى الكون، فھ

  ].٥٥ال سكوت بعد الیوم، ص" [ادةوبین الدین والعلوم، وبین العقل والم
  )برناردشو ( االنجلیزي   .٦

ھ   ) برناردشو(یقول اإلنجلیزي  ي كتاب د "ف ة    "محم ھ السلطة البریطانی ذي أحرقت : ، وال
ا  " إن العالم أحوج ما یكون إلى رجٍل في تفكیر محمد، ھذا النبي الذي وضع دینھ دائًم

ى ھضم    ن عل ود      موضع االحترام واإلجالل؛ فإنھ أقوى دی ًدا خل دنیات، خال ع الم جمی
دین   األبد، وإني أرى كثیًرا من بني قومي قد دخلوا ھذا الدین على بینة، وسیجد ھذا ال

  ).یعني أوروبا(مجالھ الفسیح في ھذه القارة 
دین     موا ل د رس ب، ق ل أو التعّص ًة للجھ طى، ونتیج رون الوس ي الق دین ف إّن رجال ال

ذا     محمٍد صورًة قاتمة، لقد كانوا یعتب ر ھ ى أم رونھ عدوا للمسیحیة، لكّنني اّطلعت عل
ل یجب      دوا للمسیحیة، ب الرجل، فوجدتھ أعجوبة خارقة، وتوصلت إلى أّنھ لم یكن ع
ّل          ي ح ق ف وم لوف الم الی ر الع وّلى أم و ت ھ ل ي أّن ي رأی ریة، وف ذ البش مَّى منق أْن یس

  .مشكالتنا بما یؤمن السالم والسعادة التي یرنو البشر إلیھا
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  )راما كریشنا راو ( البروفیسور   .٧
ور   ول البروفیس نا راو (یق ا كریش ھ  ) رام ي كتاب يّ "ف د النب ة  ": "محم ن معرف ال یمك

ھ    شخصیة محمد بكل جوانبھا، ولكن كل ما في استطاعتي أن أقدمھ ھو نبذة عن حیات
  .من صور متتابعة جمیلة

ومحمد رجل السیاسة،   فھناك محمد النبّي، ومحمد المحارب، ومحمد رجل األعمال، 
د       د، ومحم امي العبی امى، وح الذ الیت د م لح، ومحم د المص ب، ومحم د الخطی ومحم

ي د القاض اء، ومحم رر النس اة . مح ل دروب الحی ي ك ة ف ذه األدوار الرائع ل ھ ك
  اإلنسانیة تؤھلھ ألن یكون بطال

  النمساوي) شبرك(الدكتور   .٨
ا؛    إّن البشریة : "النمساوي) شبرك(ویقول الدكتور  د إلیھ لتفتخر بانتساب رجل كمحم

ُن       نكوُن نح ریع، س أتي بتش ا أن ی ر قرًن عة عش ل بض تطاع قب ھ، اس م ُأّمیت ھ رغ إذ إّن
  ".األوروبیین أسعد ما نكون، إذا توصلنا إلى قمتھ

  العظماء مائة أولھم محمد  .٩
  : الرسول األعظم

وان   اب بعن ر كت زمن الحاض ي ال ا ف ي أمریك ر ف ة"نش ةالخا"أو " المائ دون مائ أو " ل
  ".أعظم مائة في التاریخ"أو " القمم المائة"

ؤرخ     یات والم ك والریاض الم الفل ھ ع ن نوع د م اب الجدی ذا الكت ف ھ د أل ل "وق مایك
، لقد قام بالبحث في التاریخ عن الرجال الذین كان لھم أعظم تأثیر على البشر "ھارت

البشریة منھم آزوس، أرسطو،  وقد ذكر لنا في ھذا الكتاب أكثر مائة رجل تأثیًرا على
ر، أفالطون، ذرادشت    ددة عن      . بوذا، كونفوشیوس، ھتل ا عالمات مح وھو ال یعطین

فھم   أثیر ویص ذا الت ة ھ یم درج وم بتقی ھ یق اس ولكن ى الن أثیرھم عل ة ت ن ناحی ة م المائ
ا أسبابھ       ة، وھو یوضح لن بترتیب تفوقھم في ھذا التأثیر من رقم واحد وحتى رقم مائ

  .ب مرشحیھفي ترتی
ذا             ة ھ ا ال یسعنا إال أن نعجب بأمان ھ ولكنن ى كالم ة عل ر مطالبین بالموافق ونحن غی

  .الرجل ودقتھ في البحث 
د          ریم الرسول محم ا الك ھ وضع نبین ى أن وأكثر شيء یدعو للدھشة في تصنیفھ المنتق

م      دون عل د ـ ب ذلك یؤك أو  صلى اهللا علیھ وسلم كرقم واحد أول المائة العظماء، وھو ب
َوٌة      {:  قصد ـ شھادة اهللا تعالى في آخر تنزیل لھ للعالم  ِھ ُأْس وِل اللَّ ي َرُس ْم ِف َلَقْد َكاَن َلُك

  ].٢١: األحزاب[} َحَسَنٌة
  : Jesus (P .B .U .H .) NO) ٣(رقم ) علیھ السالم ( عیسى  

ى  ، وقد أسعد المسلمین بالطبع تصنیف مایكل ھارت لرسول اإلسالم في المرتبة األول
روا         ذین اعتب ود والمسیحیین ال ر المسلمین وبخاصة الیھ ولكن ھذا االختیار صدم غی

ھ السالم  (ماذا؟ المسیح ! ذلك إھانة ة، وموسى     ) علی ة الثالث ـي المرتب ھ السالم  (ف ) علی
  !!فـي المرتبة األربعین؟

  وبالطبع فإن ھذا بالنسبة إلیھم شيء ال یمكن ھضمھ ولكن ماذا یقول مایكل ھارت؟
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ـي         : "نا نستمع لمناقشتھدعو دد المسلمین ف ا مسیحیین ضعف ع د تقریًب ھ یوج حیث أن
ـن     ) ١(العالم ى م لم أعل ھ وس فإنھ قد یبدو غریًبا أن یكون تصنیف محمد صلى اهللا علی

  .المسیح علیھ السالم
  :وھناك سببین رئیسیین لھذا القرار 

الم یفوق في أھمیتھ كثیًرا لعب محمد صلى اهللا علیھ وسلم دوًرا في ازدھار اإلس: أوًال
  .ما قام بھ المسیح علیھ السالم في ازدھار المسیحیة

ادئ         ق األساسي والمب ان مسؤوًال عن الُخُل وعلى الرغم من أن عیسى علیھ السالم ك
ة    "والسلوكیات األخالقیة للمسیحیة  ادئ عن الیھودی ذه المب د  )٢"(طالما اختلفت ھ ، فق

لي لالھوت المسیحي والناشر الرئیسي للمسیحیة كان القدیس بولس ھو المطور األص
  .ومؤلف قسم كبیر من العھد الجدید

  
دة          ن العقی ئول ع و المس لم ھ ھ وس لى اهللا علی د ص د أن محم رى نج ة أخ ن ناحی وم

  .اإلسالمیة بجانب خلقھ األساسي ومبادئھ األخالقیة
ي تأسیس    باإلضافة إلى ذلك فإنھ لعب الدور الرئیسي في الدعوة إلى الدین الجد د وف ی

  .التطبیق الدیني لإلسالم
   Paul the Founder of Christianityبولس مؤسس المسیحیة  

ھ السالم      ین المسیح علی طبقًا لرأي ھارت فإن شرف تأسیس المسیحیة یجب تقسیمھ ب
  .والقدیس بولس

وافقتي  . واألخیر كما یعتقد ھارت ھو المؤسس الحقیقي للمسیحیة وال أستطیع إخفاء م
د   لھ ولس ق ارت فمن مجموع األسفار السبعة والعشرین للعھد الجدید نجد أن القدیس ب

كتب أكثر من نصفھا، وخالًفا لبولس فإن السید المسیح لم یكتب كلمة واحدة في السبع 
  .والعشرین سفًرا

ا یسمى      دت م ك وج راء   (ولو أن ل األحرف الحم َم أن     ) بإنجی ة ُزِع ل كلم فستجد أن ك
  ).٣(كتوبة بالحبر األحمر والباقي بالحبر األسود العاديالمسیح تفوه بھا م

ر من   ) بشارة المسیح (وال تندھش حینما تجد في ھذا الذي یسمى اإلنجیل  ي   ٩٠أكث ف
  .األسود) الحبر(المائة في السبع والعشرین سفًرا للعھد الجدید مطبوعة بالمداد 

ل،          ا یسمونھ اإلنجی ى م ھ عل راف المسیحي النزی ع    ھذا ھو االعت ة م ي أي مواجھ وف
  ).٤(المبشرین المسیحیین ستجدھم یستشھدون مائة في المائة من بولس

  ) No One follows Jesus (PBUHال أحد یتبع المسیح علیھ السالم  
  ].١٥، ١٤: یوحنا" [إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصایاي: "قال یسوع علیھ السالم

م    : "وقال أیًضا ي      فمن نقض ھذه الوصایا الصغرى وعل دعى أصغر ف ذا ُی اس ھك الن
  ].١٩ـ  ٥: متى" [ملكوت السماوات

ة  ر المجادل یحي كثی ألت أي مس ب  : وإذا س ایا؟ یجی ریعة والوص ذه الش ظ ھ ل تحف : ھ
دھا "ال" ألتھ بع إن س ي    : ، ف ن مروج ان م تالف إذا ك ال اخ یجیبك ب ل؟ س اذا ال تفع لم

ى الصلیب   : "الكتاب المقدس والناعقین بھ مِّرت عل ذلك أن     ،"الشریعة ُس ي ب وھو یعن
یف    ت ویض ت أو ألغی د انتھ ریعة ق ة    : "الش ة والنعم ت الرحم یش تح ن اآلن نع ونح

  ".اإللھیة
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ھ     یده ومعلم ھ س ا قال تحث المسیحي بم رة تس ل م ي ك الم"وف ھ الس یح علی ھ " المس فإن
ى أھل    یواجھك بشيء من الرسالتین األولى والثانیة إلى أھل كورینثوس، والرسالة إل

  .إلخ...سالة إلى أھل أفسس، والرسالة إلى أھل فیلبي غالطیة، والر
  .بولس .. بولس.. بولس: َمن مؤلفھا؟ فسیجیبك: فإذا سألتھ

المسیح  "، ولكنھ دائًما سیناقض سیده   "المسیح علیھ السالم: "من ھو سیدك؟ سیجیبك
  .بالقدیس بولس" علیھ السالم

قي للمسیحیة ھو القدیس بولس، لن تجد مسیحیًا متعلمًا یناقش حقیقة أن المؤسس الحقی
ى مایكل ھارت لیكون منصًفا أن یصنف        ھ السالم   "ولذلك كان عل ي  " المسیح علی ف

  .المرتبة الثالثة في كتابھ
   

  ؟ Why Provoke Your Customer" عمیلك"لماذا ُتغضب زبونك 
ًرا             ا سؤاًال خطی ة یطرح علین ة الثالث ي المرتب ما فعلھ مایكل ھارت بوضع المسیح ف

اب من      " ھوو ى نشر كت ھ       ٥٧٢لماذا یقدم أمریكي عل وم ببیع ا ویق ي أمریك صفحة ف
ین؟        ) ١٥(بسعر  راءه المحتمل ارة غضب ق اء إث ذلك یتجشم عن دوالر للنسخة، وھو ب

نجالدیش أو العرب أو       وا الباكستانیین أو شعب ب من سیشتري كتابھ؟ بالطبع لن یكون
كن الغالبیة العظمى من زبائنھ سیكونوا من   ول. األتراك اللھم إال نسخ قلیلة ھنا وھناك

  .ملیون یھودي الذین یعیشون في أمریكا) ٦(ملیون مسیحي والـ) ٢٥٠(الـ
  فلماذا إذن یغضب عمالئھ؟

ذا    اذا إذن ھ ألم یسمع القول الشائع أن الزبون دائًما على حق؟ بالطبع قد سمع ذلك فلم
  االختیار المتحدي؟ 

سأسمح لھ أن یقدم اعتذاره األخیر " ھارت"الخاص بـ ولكنني قبل أن أغلق ھذا الملف
  :عن تھوره

ر      " ة أكث ى من قائم إن اختیاري لمحمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ لیأتي في المرتبة األول
بعض،     ھ ال أشخاص العالم تأثیًرا في البشریة قد یدھش بعض القراء وقد یعترض علی

ق نجا  ى كل من المستوى       ولكنھ كان الرجل الوحید في التاریخ الذي حق ارًزا عل ا ب ًح
  ".الدیني والدنیوي

  ].٣٣الخالدون مائة، مایكل ھارت، ص[
  تصنیف ألكثر األشخاص تأثیرًا في التاریخ

   ١٩٧٨نیویورك شركة ھارت للنشر سنة 
   Who Were History’s Great Leaders:من ھم قادة التاریخ العظماء  

  . ١٩٧٤ July ١٥ ,Time ١٩٧٤یولیو سنة  ١٥الصادر في " تایم"عدد 
ة   ایم"نشرت مجل دد،   " ت ل الع ارجي وداخ ا الخ ى غالفھ ابق عل وان الس الشھیرة العن

  ما الذي یصنع القائد العظیم؟: كانت ھناك مقاالت كثیرة مثل
  من المؤھل على مدار التاریخ؟

ة      ت مجل االت قام ذه المق ي ھ ایم "وف اب     " ت ؤرخین والكت ن الم ة م ؤال مجموع بس
ا   والعسكریین و حیھ      . رجال األعمال وآخرین من اختیارھ نھم مرش ل م د أعطى ك وق
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ي        ًدا ف نھم، ومعتم ل م طبًقا لوجھة نظره بموضوعیة على قدر االستطاعة البشریة لك
  .ذلك على إدراكھ وتمیزه وھواه وحكمھ المسبق الشخصي

ي الجیش األمریكي        " James Gavinجیمس جافین  "ویقول  ھ رجل ف ذي یوصف بأن ال
  : التقاعد برتبة فریق أحیل إلى

ا  "المسیح عیسى "و" محمد"إنني أعتبر " ین "، وربم ل   "لین او تسي   "، ومن المحتم م
ر العصور    " تونج ى م أثیر عل د    . من بین القادة الذین كان لھم أعظم ت ا بالنسبة للقائ أم

صاحب المؤھالت التي من الممكن االستفادة منھا إلى درجة بعیدة في الزمن الحاضر 
ك ولكن من الواجب        "". كنیدي. جون ف"ار فإنني أخت ر من ذل رال أكث ولم یقل الجن

م   ة اس ة لكتاب جاعة ھائل اج ش ر یحت إن األم ھ ف ا أن نجیب د"علین ل " محم یح"قب " المس
  .علیھما السالم، ومن المؤكد أن ذلك لم یكن زلة قلم

ة شیكاغ   " Jules Massermanجولز ماسیرمان " ي جامع و محلل نفسي أمریكي وأستاذ ف
یعطینا على عكس المشاركین اآلخرین األسس التي بنى علیھا اختیاره واألسباب التي 
ا         ھ حًق ا نبحث عن دنا أن نكتشف م ھ یری جعلتھ یختار القائد األعظم لجمیع األزمنة، إن
د نبحث عن أي مجموعة من        ًدا، وق في الرجل المطلوب؛ المؤھالت التي تجعلھ فری

وى    المؤھالت كما في حالة مایكل ھا ق أق ذي حق رت الذي كان یبحث عن الشخص ال
  .تأثیر

ث  یرمان"یبح یص   " ماس ل والتمح وم بالتحلی اریخ، ویق ي الت تیر "ف ویس باس ، "ل
دي" یوس"، "غان ر"، "كونفوش كندر األكب ر"، "اإلس ر"، "قیص وذا"، "ھتل ، "ب
  :إلى آخر الباقین حتى وصل أخیًرا إلى النتیجة التالیة"... المسیح"
و   لعل أعظم قائ" د "د كان على مر العصور ھ ذي       " محم لم ـ، ال ھ وس ـ صلى اهللا علی

  ".نفس الشيء بدرجة أقل" موسى"جمع األعمال الثالثة وقد فعل 
ن    دھش م ا إال أن نن یس لن یرمان"ول ى     " ماس تفحص حت ازل لی د تن ودي ق ھ كیھ ألن

وم   . العدو الرئیسي لشعبھ فھو یعتبره قائًدا عظیًما" أدولف ھتلر" ان ق ر "فقد ك ـ  " ھتل
ة من    انوا مستعدین أن یسیروا        ٩٠وھم األمة األلمانیة القویة المكون ون نسمة ـ ك ملی

  .واحسرتاه لقد قادھم إلى الھالك. إلى قدرھم أو دمارھم بأمره
وھو " ماسیرمان"لماذا یعلن : لیس ھو مجال السؤال، إنما السؤال ھو" ھتلر"ولكن   

دون     یھودي أمریكي، وخادم مدفوع األجر للحك ذین یزی ھ ال اء بلدت ومة بالتصریح ألبن
ن  یحي    ٢٠٠ع ودي والمس نھم الیھ ون م ھ ال : ملی یح"إن ى"وال " المس ن " موس ولك

د " د األعظم         " محم و القائ ا ـ ھ یھم السالم جمیًع ع     The Greatest Leaderـ عل ي جمی ف
  ؟!األزمنة

ا      ذي یعرف دائًم ة ال ود المخلصة    ویمكننا اآلن وبعدالة أن نستنتج أن إلھ الرحم الجھ
ال           ار حین ق ھ وسلم رسولھ المخت د صلى اهللا علی ده لمحم وفي بوع : لعباده إنما فقط ی

  ].٤٤: الشرح[} َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك{
ر      م غی دموا إجاللھ واء یق ى الس داء عل دقاء واألع ت األص ة جعل وة خفی ي ق ا ھ كأنم

ل          ذلك فع د اهللا، وك وي المبعوث من عن دیر،    المستجدي للرسول الق ود الخالق الق جن
  .حتى الشیطان نفسھ دخل في خدمة الرسول كما فعل في عھد المسیح
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ور  ھد البروفیس نا راو. س. ك"ویستش ھ  " راماكرش ي كتاب ي ف وف الھندوس الفیلس
لیثبت العظمة " أدولف ھتلر"برئیس الشیطان نفسھ،  نعم ) ٥"(محمد رسول اإلسالم"

  .المنفردة لمحمد صلى اهللا علیھ وسلم
ـ،   ٤٧ـ   ٤٢الذي قیم رسول اإلسالم على ثالث أسس ـ انظر ص   " ماسیرمان"ومثل 

د رأى البروفیسور    نا راو"فق اب   " راماكرش ي كت ا ف ر "أیًض احي"المسمى  " ھتل " كف
  .جوھرة ذات ثالثة وجوه، وامتیاًزا نادًرا ذلك الذي وجد في بطلنا موضوع المناقشة

ا، ولكن       نادًرا ما یكون ر : "فیستشھد بھتلر فیقول ًدا عظیًم ة قائ ات العظیم جل النظری
و       ذلك فھ ات والمؤھالت؛ ول ذه المتطلب ك ھ اًال ألن یمل ر احتم و أكث ؤثر ھ ة الم الداعی
دائًما ما یكون قائًدا عظیًما؛ ألن القیادة أو الزعامة تعني القدرة على تحریك الجماھیر 

  ".درة على الزعامةالموھبة في تصدیر األفكار ال تشترك في شيء مع الق. البشریة
تمر   ر"ویس ھ" ھتل ي كالم یم   : "... ف ات والتنظ ع النظری ى وض درة عل اد الق إن اتح

ة تكون             ك الحال ي تل ى وجھ األرض؛ فف در ظاھرة عل و أن د ھ والقیادة في رجل واح
  ".العظمة

   
ور   تنتج البروفیس و   " راو"ویس ھ ھ ي كلمات ول ف ك فیق ن ذل ول  : "م خص رس ي ش ف

  ".ندر ظاھرة على وجھ األرض متمثلة في إنسان من لحم ودماإلسالم رأى العالم أ
ر ضروري وبالرشوة     ) ٦(قبل أن یھاجم أي شخص البروفیسور التحیز الغی ویتھمھ ب

  .دعوني أضیف أسماء اآلخرین من المعجبین بمحمد صلى اهللا علیھ وسلم
حولھ كانوا كان محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ الرأفة والطیبة بعینیھا، والذین من    "ـ ١

ًدا   وان شاندشارمة  ". "یشعرون بتأثیره ولم ینسوه أب ي     "دی ك ف ، باحث ھندوسي، وذل
  .١٢٢، ص١٩٣٥سنة " رسل الشرق"كتابھ 

دعى       "ـ ٢ ھ یجب أن ی ي أن ي رأی ع، وف ذ البشریة  "لقد درست الرجل الرائ و  "منق ؛ فھ
یح       د المس دعى ض ن أن ی د م ل البع د ك و  ". "بعی ارد ش ورج برن ي " ج الم "ف اإلس

  .١٩٣٦، سنة ١ج" الصادق
اریخ أن          "ـ  ٣ ي الت ى اإلطالق ف د عل ر فری ھ ألم د "من حسن الحظ إن س " محم مؤس

یاء  ة أش دین  : لثالث ة وال ة واإلمبراطوری میث . ر". "األم وزوورث، س اب  " ب ي كت ف
  .١٩٤٦، سنة "محمد والمحمدیة"
ة   "ـ ٤ ع الشخصیات الدینی رة ". لقد كان محمد األكثر توفیًقا من بین جمی ارف   دائ المع

  .١١البریطانیة، الطبعة 
  .دعونا اآلن نسمع ما قالھ بعض الشرقیین من غیر المسلمین في ھذا الموضوع

ي السیف   "أ ـ    دي  " "كلما أدرس أكثر أكتشف أن قوة اإلسالم ال تكمن ف ا غان " ماھاتم
  ".الھند الفتاة"أبو الھند الحدیثة في 

بح     ـ صلى اهللا علیھ وسلم  " محمد"إنھم نقاد "ب ـ   دًال من الضوء، والق ـ یرون النار ب
إن ھذا . بدًال من الحسن، إنھم یشوھون ویصورون كل صفة جیدة كأنھا رذیلة عظیمة

روا أن      یعكس فسادھم الشخصي، إن النقاد الذین تكسوھم الغشاوة ال یستطیعون أن ی
ة، كان سیف الرحمة والشفقة، الصداقة والمغفر" محمد"السیف الوحید الذي استخدمھ 

یف       ن الس دة م ر ح ان أكث یفھ ك وبھم، إن س ر قل داء ویطھ ر األع ذي یقھ یف ال ھ الس إن
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لب   ن الص نوع م ترى    ". "المص ارمة شاس ف ش درا دی دیت جیانان اع  " بان ي اجتم ف
  .ھـ١٩٢٨بجوراكبور، الھند، سنة 

لقد فضل الھجرة على محاربة قومھ، ولكن عندما وصل الظلم واالضطھاد أبعد "ج ـ  
دین ممكن   من نطاق االحت مال حمل سیفھ دفاًعا عن النفس، ھؤالء الذین یؤمنون أن ال

ذا           م فخورین بھ اة، إنھ دین وال طرق الحی اء ال یعلمون طرق ال أن ینتشر بالقوة أغبی
ة  ن الحقیق د ع ل البع دون ك م بعی اد ألنھ یخى ". االعتق حفي س ي ) ٧(ص وان "ف ن

  .١٩٤٧نوفمبر سنة  ١٧دلھي " ھندوستان
ز   الشرق شرق "د ـ   م التحی والغرب غرب لن یلتقي االثنین أبًدا؛ إن كل الذین لم یعمھ

  ".رودیارد كیبلینج". "ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ" محمد"سوف یلتقون في الدفاع عن 
ابوات،       "ھـ ـ   دون خیالء الب ا ب ان باب ھ ك لقد كان القیصر والبابا في شخص واحد، لكن

ب، بدون حاشیة، بدون قلعة، بدون والقیصر بدون حشود القیاصرة، بدون جیش متأھ
ت  ل ثاب و       . دخ ي فھ الحق اإللھ م ب ھ حك دعي أن ق أن ی ھ الح ان ل ان ك و أن أي إنس ل

د" دعمھا    "محم ا ی دون م ا وب دون أدواتھ لطات ب ل الس ك ك ان یمل د ك . ر". "؛ فق
  .٩٢، صفحة ١٨٧٤، لندن "محمد واإلسالم"، "بوسوورث سمیث

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
ائیا  ) ١( ر آخر اإلحص دد      ُتظھ لم، وع ون مس ف ملی الم أل ي الع دد المسلمین ف ت أن ع

  "دیدات. "المسیحیین في العالم ألف ومائتي ملیون مسیحي
ب ) ٢( ر ترتی د"ال یعتب ة  " محم ي مكان دًحا ف ى"األول ق ى"و" عیس ن اهللا "موس ، لك

ض، و           وق بع ین ف ض النبی ض درجات وبع وق بع اس ف ض الن ع بع د "رف خاتم  " محم
در اآلخرین   النبیین والمرسلین ھو . أفضل األنبیاء على اإلطالق بدون اإلنقاص من ق

  "المترجم"
ا         ) ٣( الم بھ ى ك ون أن لعیس ي یظن ل الت ن اإلنجی ة م ذه الطبع ي ھ ت بنفس د رأی وق

ین ـ أن     ووضعت بالحبر األحمر، وتجد كلمات قلیلة بھ یظنون ـ ولیس على سبیل الیق
  "المترجم. "ف اإلنجیلقالھا؛ إذا یعتبر ھذا اعتراف ضمني بتحری" عیسى"
یجب أال ینخدع فیھ الناس فھو یھودي اندس بین النصارى لیلبس علیھم " بولس) "٤(

ي        دس وف اب المق ألیف الكت ي ت د ف یب األس ان صاحب نص یھم، وك ده عل نھم ولیفس دی
لیست األولى من نوعھا في جانب الیھود؛ " بولس"خرافاتھ، وھذه الحركة التي فعلھا 

األدیان بخاصة اإلسالم، وقد دخل في اإلسالم رجل یھودي حاول   فھم یكیدون لجمیع
ل  ل مث ولس"أن یفع دعى " ب د اهللا"ی ث  " عب ع أحادی ان یض اكر ك ودي م بأ، یھ ن س م

ة      الوا بألوھی م ق ي "رسول اهللا، وكان آخر ما فعلھ ھو وأتباعھ السبئیین أنھ د  "عل ، ولق
ھ     " علي"قام اإلمام  ال ل دما ق د أتباعھ عن ت : بحرق أح ذ یصیح      أن ھ أخ ا حرق اهللا، فلم

ار إال اهللا   : "ویقول أیضًا ذب بالن ھ ال یع ام    " ... إذن أنت اهللا فإن ل اإلم د فع ي "ولق " عل
ان الیھودي    ن سبأ   "ذلك حتى یقطع جذور الفتنة الناشئة التي ك د اهللا ب ا  " عب بًبا فیھ . س

ة     الم بطریق ة الع ولس "ولقد تدخل الیھود في تسییر حرك د أن   " ب ذا؛ فنج " اركسم "ھ
ود،  " لینین"و د "اللذین ال یعترفان بالدین وأسسا الشیوعیة یھ ة   " فروی صاحب اإلباحی

ودي،   ایم"الجنسیة یھ ودي" دورك الق   . یھ یم واألخ دم الق ي ھ ھ دور ف ان ل ن ك كل م
  "المترجم. "وتدمیر الدین وراءه الیھود
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الم) "٥( ول اإلس د رس ف " محم نا راو"للمؤل ن المر"راماكرش ھ م ل علی ز ، أحص ك
  "المؤلف. "اإلسالمي للدعوة

وم إن     اب، وسوف تق وأضیف أنني قمت بفضل اهللا ومنتھ علّي بعمل ترجمة لھذا الكت
  ".المترجم. "شاء اهللا تعالى دار المختار اإلسالمي بطبعھ في القریب العاجل بإذن اهللا

دي       ) ٦( ي وصلتني أن البروفیسور الھن ات الت " رماكرشنا راو "حسب آخر المعلوم
ھو مسیحي ھندي یقدم شھادة حق لنبي اإلسالم، " محمد رسول اإلسالم"ف كتاب مؤل

  .فھو واحد من المنصفین الذین أنصفوا الرسول محمد ورسالتھ
  "المؤلف. "دیانة ھندیة ترفض الوثنیة والعزل الطبقي: سیخي) ٧(

  )توماس كارلیل( الفیلسوف اإلنجلیزي   .١٠
زي    وف اإلنجلی ول الفیلس اس كا"ویق ل توم ي   " رلی ول ف ل، یق ائزة نوب ى ج ائز عل الح

ھ   ر أن      ": "األبطال "كتاب ذا العص دث ھ رد متح ى أي ف ار عل ر الع ن أكب د أصبح م لق
  .یصغي إلى ما یقال من أن دین اإلسالم كذب، وأن محمًدا خّداع مزوِّر

ي     إن الرسالة الت وإن لنا أن نحارب ما یشاع من مثل ھذه األقوال السخیفة المخجلة؛ ف
ھا ذلك الرسول ما زالت السراج المنیر مدة اثني عشر قرًنا لنحو مائتي ملیون من  أدَّا

ین           ذه المالی ا ھ ات علیھ ا وم ي عاش بھ ذه الرسالة الت الناس، أفكان أحدكم یظن أن ھ
  !الفائقة الحصر واإلحصاء أكذوبة وخدعة ؟

  )برتلي سانت ھیلر ( المستشرق األلماني   .١١
اني   رق األلم ول المستش ر ب"یق انت ھیل ي س ھ " رتل ي كتاب دھم"ف رقیون وعقائ ": الش

ب      " ان یعاق ھ، وك عب وحریت اة الش ى حی اھًرا عل ة، وس ا للدول د رئیًس ان محم ك
ات    ك الجماع وال تل ھ وأح وال زمان ب أح ات حس ون الجنای ذین یجترح خاص ال األش

ھ الواحد، الوحشیة التي كان یعیش النبيُّ بین ظھرانیھا، فكان النبي داعًیا إلى دیانة اإلل
ا         ي شخصیتھ صفتین ھم ھ، وإن ف ع أعدائ ى م وكان في دعوتھ ھذه لطیًفا ورحیًما حت

  .العدالة والرحمة: من أجّل الصفات التي تحملھا النفس البشریة؛ وھما
  )سنكس ( المستشرق األمریكي   .١٢

ھ   " سنكس "ویقول المستشرق األمریكي    ي كتاب ة العرب  "ف د    ": "دیان د بع ر محم ظھ
یح بخ رابھا   المس ر، بإش ول البش ة عق ھ ترقی ت وظیفت نة، وكان بعین س مائة وس مس

د           اة بع د، وبحی ھ واح اد بإل ى االعتق ا إل األصول األولیة لألخالق الفاضلة، وبإرجاعھ
  .ھذه الحیاة

  )زویمر ( المستشرق الكندي الدكتور   .١٣
ھ   " زویمر“یقول المستشرق الكندي الدكتور  ي كتاب ھ  "ف ًدا إن محم ": "الشرق وعادات

ان       ھ ك ا بأن ول أیًض ھ الق كان وال شك من أعظم القواد المسلمین الدینیین، ویصدق علی
ا، وال یجوز أن ننسب       ًرا عظیًم واًرا، ومفك مصلًحا قدیًرا، وبلیًغا فصیًحا، وجریًئا مغ
ذا              حة ھ ھ وتاریخھ یشھدان بص ذي جاء ب ھ ال ذا قرآن ذه الصفات، وھ افي ھ إلیھ ما ین

  االدعاء
  بولدایقلین كو  .١٤

  
 ]١ [  
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ي     "...  ھذه ھي مدینة الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ تعید إلى نفسي ذكرى جھوده ف
ي سبیل        ألذى ف ھ ل اره واحتمال ى المك سبیل ال إلھ إال اهللا، وتلقي في روعي صبره عل

  ).١"(الوحدانیة اإللھیة
 ]٢ [  
ا وال   كان العرب قبل محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ أمة ال شأن لھا وال أ  " ة لقبائلھ ھمی

لجماعتھا، فلما جاء محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ بعث ھذه األمة بعًثا جدیًدا یصح أن  
  ).٢..."(یكون أقرب إلى المعجزات فغلبت العالم وحكمت فیھ آجاًال وآجاًال

 ]٣ [  
لعمري، لیجدن المرء في نفسھ، ما تقدم إلى قبر الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ   "... 
اًء    روع وًال ورج طراًبا وذھ نفس اض أل ال ة تم ي روع یًرا، وھ ا تفس تطیع لھ ا یس ة م

.. وخوًفا وأمًال، ذلك أنھ أمام نبي مرسل وعبقري عظیم لم تلد مثلھ البطون حتى الیوم
ع     ة إذا انتظمت م إن العظمة والعبقریة یھزان القلوب ویثیران األفئدة فما بالك بالعظم

حت تضحي بكل شيء في الحیاة في سبیل اإلنسانیة وخیر النبوة، وما بالك بھا وقد را
  ).٣"(البشریة

 ]٤ [  
لقد استطاع النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ القیام بالمعجزات والعجائب، َلّما تمكن من   "

د   حمل ھذه األمة العربیة الشدیدة العنیدة على نبذ األصنام وقبول الوحدانیة اإللھیة، لق
  ).٤"(ا جدیًدا ونقلھم من الظلمات إلى النوروّفق إلى خلق العرب خلًق

 ]٥ [  
ي            " ر ف م یفك ھ ل ة، فإن رة العربی ان سید الجزی لم ـ ك مع أن محمًدا ـ صلى اهللا علیھ وس

ھ          ھ رسول اهللا، وأن ا بأن ھ مكتفًی ى حال ل ظل عل األلقاب، وال راح یعمل الستثمارھا، ب
ده، كری        ذاءه بی لح ح ھ ویص ھ بنفس ف بیت لمین، ینظ ادم المس ریح    خ ھ ال اًرا كأن ا ب ًم

ر        ي أكث ان ف ھ ك ا لدی ھ، وم ا لدی ھ بم ائس إال تفضل علی ر أو ب ده فقی الساریة، ال یقص
  ).٥"(األحایین قلیًال ال یكاد یكفیھ

  ------------------  
  .٤٠ـ  ٣٩البحث عن اهللا، ص ) ١(
  .٥١نفسھ، ص ) ٢(
  .٥٢نفسھ، ص ) ٣(
  .٦٧ـ  ٦٦نفسھ، ص ) ٤(
  .٦٧نفسھ، ص ) ٥(

  كولد تسیھر  .١٥
 ]١ [  

ابرة،    "...  وزه المث م تع ر ول م یفت اس ل ى بحم رة األول ھ للم ر بمذھب د بش ًدا ق إن محم
ھ         ك كل ي ذل ان ف د ك وبعقیدة ثابتة بأن ھذا المذھب یحقق صالح الجماعة الخاصة، وق

  ).٢"(مظھًرا إلنكار الذات برغم سخریة الجمھور
 ]٢ [  
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ھ وس      "...  ًدا ـ صلى اهللا علی ي        الحق، أن محم ي ف ال شك أول مصلح حقیق ان ب لم ـ ك
  ).٣"(الشعب العربي من الوجھة التاریخیة

 ]٣ [  
ھ         " رة ورویت ھ المفك لم ـ یستخدم حنكت ھ وس في ھذا العصر نرى النبي ـ صلى اهللا علی

ده           ي معارضة مقاص ذین شرعوا ف ة خصومھ ال ي مقاوم المي، ف الدقیقة وتبصره الع
  ).٤"(وغایاتھ في داخل موطنھ وخارجھ

  ----------------  
  Y. Gldziher) م١٩٢١-١٨٥٠(كولد تسیھر ) ١(

دن     رلین ولی زج وب ا  . تخرج باللغات السامیة على كبار أساتذتھا في بودابست ولیب ولم
ة بودابست        وم بجامع ة العل ي كلی م أستاذ   ) ١٨٧٣(نبھ ذكره عین أستاًذا محاضًرا ف ث

ي  ة وت ). ١٩٠٦(كرس دان العربی ن البل دد م ى ع ل إل یوخ  رح ى ش ة عل لع بالعربی ض
ؤتمرات            . األزھر دًدا من الم ة وحضر ع دد من المجامع العلمی ي ع انتخب عضًوا ف

  .االستشراقیة
كتب سیًال من المقاالت واألبحاث في المجالت اآلسیویة والغربیة بأكثر من : من آثاره

اب  . لغة ي اإلسالم    "وكت دة والشریعة ف اریس  " العقی ي اإلسالم  "، و١٩٢٠ب " درس ف
  .ي جزئین كبیرین، كما حقق العدید من النصوص القدیمةف
  .١٣ـ  ١٢العقیدة والشریعة في اإلسالم، ص ) ٢(
  .١٣نفسھ، ص ) ٣(
  .٢٢ـ  ٢١نفسھ، ص ) ٤(

  اینین دینیھ  .١٦
  ]١ [  

ي     "...  ھذه ھي مدینة الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ تعید إلى نفسي ذكرى جھوده ف
ي سبیل       سبیل ال إلھ إال اهللا، وتلق ألذى ف ھ ل اره واحتمال ى المك ي في روعي صبره عل

  ).١"(الوحدانیة اإللھیة
 ]٢ [  
ا وال     " ة لقبائلھ كان العرب قبل محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ أمة ال شأن لھا وال أھمی

لجماعتھا، فلما جاء محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ بعث ھذه األمة بعًثا جدیًدا یصح أن  
  ).٢..."(لمعجزات فغلبت العالم وحكمت فیھ آجاًال وآجاًالیكون أقرب إلى ا

 ]٣ [  
لعمري، لیجدن المرء في نفسھ، ما تقدم إلى قبر الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ   "... 

اًء     وًال ورج طراًبا وذھ نفس اض أل ال ة تم ي روع یًرا، وھ ا تفس تطیع لھ ا یس ة م روع
.. ظیم لم تلد مثلھ البطون حتى الیوموخوًفا وأمًال، ذلك أنھ أمام نبي مرسل وعبقري ع

ع     ة إذا انتظمت م إن العظمة والعبقریة یھزان القلوب ویثیران األفئدة فما بالك بالعظم
النبوة، وما بالك بھا وقد راحت تضحي بكل شيء في الحیاة في سبیل اإلنسانیة وخیر 

  ).٣"(البشریة
 ]٤ [  
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م بالمعجزات والعجائب، َلّما تمكن من لقد استطاع النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ القیا  "
د   حمل ھذه األمة العربیة الشدیدة العنیدة على نبذ األصنام وقبول الوحدانیة اإللھیة، لق

  ).٤"(وّفق إلى خلق العرب خلًقا جدیًدا ونقلھم من الظلمات إلى النور
 ]٥ [  
ھ        " ة، فإن رة العربی ان سید الجزی لم ـ ك ي     مع أن محمًدا ـ صلى اهللا علیھ وس ر ف م یفك ل

ھ          ھ رسول اهللا، وأن ا بأن ھ مكتفًی ى حال ل ظل عل األلقاب، وال راح یعمل الستثمارھا، ب
ریح            ھ ال اًرا كأن ا ب ده، كریًم ذاءه بی لح ح ھ ویص ھ بنفس ف بیت لمین، ینظ ادم المس خ
ر        ي أكث ان ف ھ ك ا لدی ھ، وم ا لدی ھ بم ائس إال تفضل علی ر أو ب ده فقی الساریة، ال یقص

  ).٥"( یكاد یكفیھاألحایین قلیًال ال
  -----------------  
  .٤٠ـ  ٣٩البحث عن اهللا، ص ) ١(
  .٥١نفسھ، ص ) ٢(
  .٥٢نفسھ، ص ) ٣(
  .٦٧ـ  ٦٦نفسھ، ص ) ٤(
  .٦٧نفسھ، ص ) ٥(

  بارت  .١٧
  )١(بارت

 ]١ [  
لم ـ      " ھ وس ي ـصلى اهللا علی كان من بین ممثلي حركة التنویر من رأوا في النبي العرب

دین الطبیعي الفطري،         أدلة اهللا، ومشرًعا  ة ال ا بكلم ا، ورسوًال للفضیلة، وناطًق حكیًم
  ).٢"(مبشًرا بھ

 ]٢ [  
كان العرب یعیشون منذ قرون طویلة في بوادي وواحات شبھ الجزیرة، یعیثون فیھا "

د، خالق       . فساًدا ھ واح ان بإل حتى أتى محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ودعاھم إلى اإلیم
  ).٣"(واحد متجانسبارئ، وجمعھم في كیان 

 -----------------  
ي       : Rudi, Partرودي بارت ) ١( اني معاصر، اضطلع بالدراسات الشرقیة ف عالم ألم

دًدا         ا ع ة واإلسالم، وصنف فیھ وم العربی جامعة ھایدلبرج، وكرس حیاتھ لدراسة عل
ھ عشرات السنین          ي استغرقت من ریم الت رآن الك ھ للق كبیًرا من األعمال، منھا ترجمت

امي  ین ع درھا ب ھ   ١٩٦٦و ١٩٦٣وأص لى اهللا علی د ص ي محم ن النب اب ع ھ كت ، ول
  .وسلم

  .١٥الدراسات العربیة واإلسالمیة في الجامعات األلمانیة، ص ) ٢(
  .٢٠نفسھ، ص ) ٣(

  بروي  .١٨
  )١(بروي

ین، یبشر       "  ة النبی ي وخاتم جاء محمد بن عبد اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ النبي العرب
اس أجمعین، بدین جدید، ویدعو للقول باهللا الواحد األحد، كانت الشریعة ـ   العرب والن
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ة،        ة ملزم لطة إلھی ا بس ع مثلھ ان، وتتمت دة أو اإلیم ن العقی ف ع ھ ـ ال تختل ي دعوت ف
لم          ى المس ة، فتفرض عل ور الدنیوی ا األم ل أیًض تضبط لیس األمور الدینیة فحسب، ب

دین  ف  الزكاة، والجھاد ضد المشركین، ونشر ال ي ـ      . الحنی ي العرب بض النب دما ق وعن
لم ـ عام     ا انتھى من وضع          ٦٣٢صلى اهللا علیھ وس ھ، كم د انتھى من دعوت ان ق م، ك

ل اإلسالم،            ھ العرب قب ان علی ذي ك ي ال وق النظام القبل ًرا ف نظام اجتماعي یسمو كثی
م تعرف     وصھرھم في وحدة قویة، وھكذا تم للجزیرة العربیة وحدة دینیة متماسكة، ل

  ).٢.."(مثلھا من قبل
 ----------  
  .باحث فرنسي معاصر، وأستاذ في السربون: Edourd Perroyإدوار بروي ) ١(
  ).١١٢/  ٣(تاریخ الحضارات العام ) ٢(

  بالشیر  .١٩
  
 ]١ [  

اس              "..  دة ھي إبالغھ الن ة والوحی ھ الصالة والسالم ـ الحقیقی ي ـ علی إن معجزة النب
ة ال مث  ة أدبی الة ذات روع ة    رس ام الثقیل ف بالمھ ل المكّل ك الرج و ذل ن ھ ا، فم ل لھ ی

ھ      ًدا ـ علی العبء وھي حمل النور إلى عرب الحجاز في أوائل القرن السابع؟ إن محم
ھ بمواھب تنزھھ عن الصفات        الصالة والسالم ـ ال یبدو في القرآن إطالًقا منعًما علی

ركین أن یف    ریھ المش ر معاص ي نظ تطیع ف و ال یس انیة، فھ ن  اإلنس تغناء ع ر باالس خ
ان   وق ف ا    {: حاجات ھي حاجاتھم، وھو یصّرح بفخر أنھ لم یكن سوى مخل ا َأَن ْل ِإنََّم ُق

ْثُلُكمْ   ٌر مِّ ف[} َبَش ھ      ]. ١١٠: الكھ نع المعجزات، ولكن ى ص درة عل ق أي ق م یتل و ل وھ
افرین ًرا للك ذًرا ومبش ون من ب لیك ا . انتخ ي قیمتھ رتبط إذن ف التھ م اح رس إن نج

م         . وإلى شكلھا المنقطع النظیر اإلحیائیة ھ الصالة والسالم ـ رغ د ـ علی ولم یكن محم
اظ   ن االحتف م تحس یرتھ ل ي روت س ار الت إن األخب اعًرا، ف ان وال ش احب بی ك، ص ذل
رف       ان ع ا إذا ك ك فیم ى الش ا عل ل تحملن ة عوام یة، وثم ھ الشخص ذكرى مفاخرات ب

ون   . الشعراستعمال السجع، أو أنھ تلقى من السماء فّن ارتجال  ھ المّكّی وعندما قال عن
ي معروف أزال اهللا           وحي جّن در ال أن مص ھ شاعر، أو حین عّرضوا ب المشركون أن

ِذَر    {: عنھ ھذه التھمة یٌن، ِلُین ْرآٌن مُِّب َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َینَبِغي َلُھ ِإْن ُھَو ِإال ِذْكٌر َوُق
وحي  ]. ٧٠ـ   ٦٩: یس[} َعَلى اْلَكاِفِریَنَمن َكاَن َحیا َوَیِحقَّ اْلَقْوُل  وھكذا یطرح ھذا ال

اھرة ال             ة، كظ ى الھدای ھ عل وة بیان اس بق ل الن ق بحم د اإلعجاز، الواث ھ ح الغ جمال الب
  ).١"(عالقة لھا بالفصاحة وال الشعر

 ]٢ [  
ة       "..  رآن والسنة وحال ا الق ي طلیعتھ داخلت وف أما عن انتصار اإلسالم فثمَّة أسباب ت

ة     الحج الة المنزل الغ الرس ل إلب ل المرس ة الرج ان وأمان ح وبی ة، ونص از الدینی
  ).٢.."(علیھ

 ------------  
  ).١٥، ١٤/ ٢(تاریخ األدب العربي ) ١(
  ).٢/٥٠(نفسھ ) ٢(



 ٣٠

  توینبي مؤرخ بریطاني معاصر  .٢٠
  )١(توینبي

 ]١ [  
ي كفال         " التھ ف ق رس ھ لتحقی لم ـ حیات ھ وس لى اهللا علی د ـ ص ّرس محم د ك ذین لق ة ھ

انون     ة، والق رة الدینی المظھرین في البیئة االجتماعیة العربیة؛ وھما الوحدانیة في الفك
ھ    ین ظھرانی والنظام في الحكم، وتم ذلك فعًال بفضل نظام اإلسالم الشامل الذي ضم ب

فغدت لإلسالم بفضل ذلك قوة دافعة جبارة لم تقتصر . الوحدانیة والسلطة التنفیذیة مًعا
ة ى كفال دفق       عل ل ت رة، ب ة متحض ى أم ة إل ة جھال ن أم م م رب ونقلھ ات الع احتیاج

الم السوري بأسره من سواحل             ى الع رة، واستولى عل دود شبھ الجزی اإلسالم من ح
  ).٢..."(األطلسي إلى شواطئ السھب األوراسي

 ]٢ [  
اب أتباعھ، وسمت        "...  لم ـ بألب ھ وس لقد أخذت سیرة الرسول العربي ـ صلى اهللا علی

یتھ لدیھم إلى أعلى عّلیین، فآمنوا برسالتھ إیماًنا جعلھم یتقبلون ما أوحي بھ إلیھ شخص
ة      اة الجماع یم حی ى تنظ ر عل انون، ال یقتص دًرا للق نة، مص ّجلتھا الس ا س ھ كم وأفعال
اإلسالمیة وحدھا، بل یرتب كذلك عالقات المسلمین الفاتحین برعایاھم غیر المسلمین 

  ).٣"(مر یفوقونھم عدًداالذین كانوا في بدایة األ
 ----------------  
وینبي  ) ١( د ت بت   : Arnold Toynbeeآرنول ذي انص ر، ال اني المعاص ؤرخ البریط الم

ھ الشھیر                 ب ـ مؤلف ا ـ وال ری ان أبرزھ اریخ الحضارات، وك ى ت معظم دراساتھ عل
اریخ " ام " دراسة للت ذ ع ھ من ل فی رع یعم ذي ش ام ١٩٢١ال ھ ع ى من ، ١٩٦١، وانتھ

ا     وھو ی وینبي "تكون من اثني عشر جزًءا عرض فیھ اریخ   " ت ھ الحضاریة للت . لرؤیت
ي جزأین       " سومر فیل"ولقد وضع المستر  وینبي نفسھ ـ مختصًرا ف ـ تحت إشراف ت

ي معظم      ھ األصلیة ف لھذا العمل الواسع بسط فیھ جمیع آراء المؤلف مستخدًما عبارات
ة واآلراء دون    ذا      األحیان، وحذف الكثیر من األمثل اب، وھ ام للكت إخالل بالسیاق الع

  .المختصر ھو الذي ترجم إلى العربیة في أربعة أجزاء، وھو الذي اعتمدناه ھنا
  ).١٠/٣٨١(مختصر دراسة للتاریخ ) ٢(
  ).٩٨/ ٣(نفسھ ) ٣(

  جوتة األدیب األلماني  .٢١
ا  : "األدیب األلماني" جوتة" وصل  إننا أھل أوربا بجمیع مفاھیمنا، لم نصل بعد إلى م

ذا       "محمد"إلیھ  ى لھ ل أعل اریخ عن مث ي الت ، وسوف ال یتقدم علیھ أحد، ولقد بحثت ف
وھكذا وجب أن یظھر الحق ویعلو، كما نجح   …" محمد"اإلنسان، فوجدتھ في النبي 

  ".الذي أخضع العالم كلھ بكلمة التوحید" محمد"
ي        الم ، ف وال مشاھیر الع ض أق ك بع د "تل ھ الصال    " محم ة علی ي الرحم ة والسالم،  نب

  !.فلماذا المزایدات التي تضر وال تنفع ، وتھدم وال تبني؟
  جورج حنا  .٢٢

  جورج حنا
 ]١ [  



 ٣١

ھ               "...  ل علی ھ مع جبری لم ـ یخرج من سویعات لقائ ھ وس د ـ صلى اهللا علی ان محم ك
ھ    ان باإلل ّیھم، واإلیم ن غ وع ع ى الرج ھ إل ا قوم ة، داعًی ق بالحكم ات تنط الم بآی الس

ان   الواحد الكلّي  دونھا فك القدرة، صاًبا النقمة على اآللھة الصنمیة، التي كان القوم یعب
طبیعًیا أن یحقد علیھ أشراف العرب ویضمروا لھ الشر، لما كان في دعوتھ من خطر 
ل         ذا الرج اء ھ ي ج نام الت د لألص ى التعب ة إال عل ت قائم ا كان ي م ى زعامتھم، وھ عل

ھ،    لكن محمًدا ـ صلى اهللا . یدعو إلى تحطیمھا علیھ وسلم ـ لم یكن یھادن في بث دعوت
ًدا             زدادون حق داھم، فی ان یتح ل ك ھ، ب ریش ل ولم یكن یسكت عن اضطھاد أشراف ق

ھ    ى حیات آمًرا عل ى دعوة           . علیھ وت لمیة إل ت من دعوة س ى تحول ھ حت ث دعوت م تلب فل
ل مشى     . نضالیة ّده األیمن، ب إنھ لم یرض بأن یحّول خّده األیسر لمن یضربھ على خ

ده      ف ي ی ا من سالموه، وف ي طریقھ غیر ھّیاب، في یده الواحدة رسالة ھدایة، یھدي بھ
  .الثانیة سیف یحارب بھ من یحاربوه

ن           یبھ م ل نص ر مث ذا النف یب ھ ان نص دعوة، وك ة ال ي بدای ل ف ر قلی ھ نف ن ب د آم لق
ا االضطھاد والتكفیر، كان ھؤالء باكورة الدیانة اإلسالمیة، والشعلة التي انطلقت منھ 

  ).١"(رسالة محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ
  ]٢ [  
ى أتباعھ     " كان محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ في المدینة أكثر اطمئناًنا على نفسھ وعل

ة          ة الخاص ة، ال مدین ة التابع ة العام رب مدین ت یث ة، كان ي مك ان ف ا ك التھ مم ورس
ن ال    ة الحق م ت    المتبوعة، والعامة دائًما أقرب إلى اقتباس كلم خاصة، السیما إذا كان

  ).٢"(كلمة الحق ھذه تحررھا من عبودیتھا للخاصة
  ]٣ [  
ل          " ي أھ ى أن یماش دما أب ائًرا عن ان ث لم ـ ك ھ وس لى اهللا علی د اهللا ـ ص ن عب د ب محم

الصحراء في عبادة األصنام وفي عاداتھم الھمجیة وفي مجتمعھم البربري، فأضرمھا 
ة ال     ى جاھلی ا عل وادة فیھ ا ال ھ ھ    حرًب ره قوم تھم، فكف یادھم وآلھ ركین وأس مش

ا             ن أتباعھ، وم ر م ع نف ل م اجر تحت جنح اللی ھ الموت، فھ واضطھدوه وأضمروا ل
أخرج         ا؛ ف د السیف من أجلھ تخلى عن النضال في نشر دعوتھ، وما أحجم عن تجری
ي       ین من البشر ف ات المالی من جاھلیة الصحراء عقیدة دینیة واجتماعیة تجمع بین مئ

  ).٣"(لمعمورةأقطار ا
------------------  

  .٧٦قصة اإلنسان، ص) ١(
  .٧٧نفسھ، ص) ٢(
  .٢٥٢نفسھ، ص) ٣(

  ُدّراني  .٢٣
  )١(ُدّراني

 ]١ [  
ان        " ي نفسھ العرف ل ف د ال یحم د واح لم جدی أستطیع أن أقول بكل قوة أنھ ال یوجد مس

ھ من حب وعون          ره ب ا غم ة  بالجمیل لسیدنا محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ؛ لم وھدای
  ).٢"(وإلھام؛ فھو القدوة الطیبة التي أرسلھا اهللا رحمة لنا وحًبا بنا حتى نقتفي أثره



 ٣٢

  ]٢ [  
ت أن من                "..  لم ـ فأیقن ھ وس د ـ صلى اهللا علی ي محم اة النب ذت أدرس حی رًا أخ وأخی

ل    أعظم اآلثام أن نتنكر لذلك الرجل الرباني الذي أقام مملكة هللا بین أقوام كانوا من قب
ر    متح ینة، فغی ال المش ل األفع ون ك وثن، ویقترف دون ال انون، یعب م ق اربین ال یحكمھ

طرق تفكیرھم، ال بل بدل عاداتھم وأخالقھم، وجمعھم تحت رایة واحدة وقانون واحد 
ودین واحد وثقافة واحدة وحضارة واحدة وحكومة واحدة، وأصبحت تلك األمة ـ التي 

ًدا یستحق ال      ا واح أثیره        لم تنجب رجًال عظیًم رون ـ أصبحت تحت ت دة ق ذ ع ذكر من
وھدیھ تنجب ألوًفا من النفوس الكریمة التي انطلقت إلى أقصى أرجاء المعمورة تدعو 
دین     ور ال اس أم م الن المیة وتعل اة اإلس ام الحی ھ ونظ الم وأخالق ادئ اإلس ى مب إل

  ).٣"(الجدید
  ]٣ [  

ا كامل         "..  ة عشر عاًم لم ـ ثالث ھ وس ة ـ       تحمل ـ صلى اهللا علی ي مك ًة من المتاعب ـ ف
دون انقطاع، وثمانیة سنوات ـ في المدینة ـ دون توقف، فتحمل ذلك كلھ، فلم یتزحزح 

ھ          ھ وموقف ي أھداف ط الجأش، صلًبا ف ان صامًدا، راب ھ، وك عرضت  . شعرة عن موقف
بالد إذا كف عن          روات ال ل ث ھ ك د قدمی علیھ أمتھ أن تنصبھ ملًكا علیھا وأن تضع عن

ك أن      . دینھ ونشر رسالتھ الدعوة إلى دًال من ذل ار ب ا فاخت فرفض ھذه اإلغراءات كلھ
ھ    د          . یعاني من أجل دعوت ك والمج روات والجاه والمل ًدا للث رث أب م یكت اذا ل اذا؟ لم لم

والراحة والدعة والرخاء ؟ البّد أن یفكر المرء في ذلك بعمق شدید إذا أراد أن یصل  
  ).٤"(إلى جواب علیھ

  ]٤ [  
اآلخرین         ھل بوسع " ة ب ر والرأف النفس وحب الغی حیة ب اًال للتض المرء أن یتصور مث

أسمى من ھذا المثال حیث نجد رجًال یقضي على سعادتھ الشخصیة لصالح اآلخرین، 
ده         ذل أقصى جھ ى تحسین أحوالھم ویب بینما یقوم ھؤالء القوم أنفسھم الذین یعمل عل

ھ       في سبیل ذلك، یقومون برمیھ بالحجارة واإلساءة إ دم إتاحة الفرصة ل ھ وع ھ ونفی لی
رھم؟   للحیاة الھادئة حتى في منفاه، وأنھ رغم كل ذلك یرفض أن یكف عن السعي لخی
رھم؟ ھل           م من أجل دعوة السعي لخی اء واألل ذا العن ھل یمكن ألحد أن یتحمل كل ھ
ة؟ ھل یستطیع أي             م من أجل دعوة مزیف اء واألل ذا العن ل ھ یمكن ألحد أن یتحمل ك

یر مخلص أن یبدي ھذا الثبات والتصمیم على مبدئھ والتمسك بھ حتى آخر  مدخول غ
ي یمكن تصورھا         ذیب الت ام األخطار وصنوف التع رمق دون أدنى وجل أو تعثر أم

  ).٥"(وقد قامت علیھ البالد بأكملھا وحملت السالح ضده؟
 ]٥ [  
ھ محمد ـ صلى   إن ھذا اإلیمان وھذا السعي الحثیث وھذا التصمیم والعزم الذي قاد ب"

ق     دقھ المطل اهللا علیھ وسلم ـ حركتھ حتى النصر النھائي، إنما ھو برھان بلیغ على ص
ًدا أن   في دعوتھ؛ إذ لو كانت في نفسھ أدنى لمسة من شك أو اضطراب لما استطاع أب

ھل بعد ھذا من . یصمد أمام العاصفة التي استمّر أوارھا أكثر من عشرین عاًما كاملة
دق   ى ص ذه             برھان عل ل ھ نفس ك ي ال ق وسمّو ف ي الخل دف واستقامة ف ي الھ ل ف كام

العوامل تؤدي ال محالة إلى االستنتاج الذي ال مفر منھ وھو أن ھذا الرجل ھو رسول 



 ٣٣

ا  ادرة               . اهللا حًق ي صفاتھ الن ة ف ان آی لم ـ إذ ك ھ وس د ـ صلى اهللا علی ا محم و نبین ذا ھ ھ
دق      ًزا للص ر، ورم یلة والخی امًال للفض ا ك الص ونموذًج اره  . واإلخ ھ وأفك إن حیات

ى    دة عل وصدقھ واستقامتھ، وتقواه وجوده، وعقیدتھ ومنجزاتھ، كل أولئك براھین فری
ا رسول من          ھ حًق ھ ورسالتھ سوف یشھد أن نبوتھ؛ فأي إنسان یدرس دون تحّیز حیات

ا     اب اهللا حًق اس ھو كت ر منصف جاد     . عند اهللا، وأن القرآن الذي جاء بھ للن ل مفك وك
  ).٦"(عن الحقیقة البّد أن یصل إلى ھذا الحكمیبحث 

  ----------------  
دكتور م ) ١( ي  . ج. ال دم، أصبح       : Dr. M. H. Durraniُدّران ذ الق لیل أسرة مسلمة من س

دارس التبشیریة المسیحیة،      دى الم نصرانًیا في فترة مبكرة من حیاتھ وتحت تأثیر إح
ذ عام      وقضى ردًحا من حیاتھ في كنیسة إنكلترا، حیث ا من ل قسیًس ى   ١٩٣٩عم وحت

  .، فعاد إلى دین آبائھ وأجداده"كما یأتي فصل الربیع"حیث جاءه اإلسالم  ١٩٦٣عام 
  ).٢٨ – ٢٧/ ٤(رجال ونساء أسلموا ) ٢(
  ).٢٩ – ٢٨/ ٤(نفسھ ) ٣(
  ).٣٠ – ٢٩/ ٤(نفسھ ) ٤(
  ).٣٠/ ٤(نفسھ ) ٥(
  ).٣١ – ٣٠/ ٤(نفسھ ) ٦(

  جورج سارتون -جاك ریسلر  -  فرانز روزنثال -رودنسن   .٢٤
  رودنسن

دأت     "...  امن عشر ب رن الث بظھور عدد من المؤرخین األوروبیین المستنیرین في الق
لم ـ الحاكم المتسامح                   ھ وس د ـ صلى اهللا علی الم صورة ھي صورة محم ل مع تتكام

  ".والحكیم والمشرع
  فرانز روزنثال 

 ]١ [  
التي تلقاھا وحًیا أو التي أدى إلیھا اجتھاده  إن أفكار الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ  "

داث    راد وأح ال األف بحت أعم د أص ھ، فق د علی اًطا ال مزی اریخ نش ة الت طت دراس نّش
یة      ا أن شخص ة، كم ة دینی وًرا ذات أھمی عوب األرض أم ة ش وادث كاف ي وح الماض

اریخ         ي كل مجرى الت ًحا ف ، الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ كانت خًطا فاصًال واض
  ...".ولم یتخط علم التاریخ اإلسالمي ھذا الخط قط

 ]٢ [  
ي       " ي نجن ذور الت تبقى حقیقة، ھي أن الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ نفسھ وضع الب

ھ              ر الرسول ـ صلى اهللا علی اریخ یمأل تفكی ان الت د ك اریخ؛ لق ًعا بالت ا واس منھا اھتماًم
ث العم          ن حی ھ م اعد عمل د س رة، وق ة كبی لم ـ لدرج اریخ   وس و الت دیم نم ي تق وم ف

اإلسالمي في المستقبل، رغم أن الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ لم یتنبأ بالنمو الھائل 
  ).٢"(للمعرفة والعلم الذي سیتم باسم دینھ

  جاك ریسلر  
 ]١ [  



 ٣٤

ي ـ صلى اهللا           " ال النب ق بأعم وال تتعل د سلسلة من األق ذي یع القرآن یكملھ الحدیث ال
ي ـ صلى اهللا      . شاداتھعلیھ وسلم ـ وإر  د النب دور بخل وفي الحدیث یجد المرء ما كان ی

ذه                اة، ھ ي الحی رة ف ائق المتغی ام الحق لم ـ، العنصر األساسي من سلوكھ أم ھ وس علی
حابة   األقوال ، أو ھذه األحادیث التي یشكل مجموعھا السنة دونت مما روي عن الص

دد      ـ رضي اهللا عنھم ـ أو نقل عنھم مع التمحیص الشد  ذا جمع ع ا وھك ي اختیارھ ید ف
  .." .كبیر من األحادیث، والسنة ھي المبینة للقرآن التي ال غنى عنھا للقرآن

 ]٢ [  
ت ممكن               "..  ي أقصر وق رز ف لم ـ أن یب ھ وس د ـ صلى اهللا علی ى محم ا عل ان لزاًم ك

ذلك           ي بساطتھ ووضوحھ، وك دین سام ف ھ ب م اهللا علی دما أنع تفّوق الشعب العربي عن
ا أن   . بھ الصارم في التوحید في مواجھة التردد الدائم للعقائد الدینیةبمذھ ا عرفن وإذا م

ھ یجب أن      اة إنسانیة فإن ھذا العمل العظیم أدرك وحقق في أقصر أجل أعظم أمل لحی
ذین شرف          داد أعظم الرجال ال ي ع نعترف أن محمًدا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ یظل ف

  ".بھم تاریخ الشعوب واألدیان
  ورج سارتونج 

 ]١ [  
دعوة نحو عام           " لم ـ بال ھ وس دع الرسول ـ صلى اهللا علی وم ذاك   ٦١٠ص ره ی م وعم

ان أفضل            یھم السالم ـ ولكن ك اء السابقین ـ عل ھ األنبی أربعون سنة، وكان مثل إخوان
  ..." .منھم بما ال نسبة فیھ، وكان زاھًدا وفقیًھا ومشرًعا ورجًال عملًیا

 ]٢ [  
ي  " تح لنب ھ            إنھ لم ی د ـ صلى اهللا علی ا كانتصار محم ل أن ینتصر انتصاًرا تاًم من قب

  ..." .وسلم ـ
 ]٣ [  

ة         "..  ة العربی ي اللغ ل نب لم یكن محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ نبي اإلسالم فحسب، ب
  "والثقافة العربیة، على اختالف أجناس المتكلمین بھا وأدیانھم

  الیتنر -روم الندو   .٢٥
  روم الندو

 ]١ [  
ى نفسھ صفة               "...  ام إل وم من األی ي أّي ی لم ـ ف ھ وس د ـ صلى اهللا علی م ینسب محم ل

ھ مجرد         ى أن نص عل ى ال ا عل ان حریًص ألوھیة أو قوى أعجوبیة؛ على العكس، لقد ك
  ".رسول اصطنعھ اهللا إلبالغ الوحي للناس

 ]٢ [  
ب م            " ر ری ان من غی الفطرة، وك ا ب لم ـ تقی ھ وس ل   كان محمد ـ صلى اهللا علی أ لحم ھّی

ا    ي تلقاھ ره         . رسالة اإلسالم الت ي سره وجھ ان ف ة، ك ھ الروحی ى طبیعت وباإلضافة إل
ي، وأدرك أن     ق العرب ي الخل وة ف واطن الق عف وم واطن الض رف م ا ع ًال عملًی رج
ى     باًطا وإل ون انض ذین ال یعرف دو ال ى الب دم إل ي أن تق روریة ینبغ الحات الض اإلص

ا،    ي آن مًع وثنیین، وف دریجي    المدنیین ال ى نحو ت د ـ       . عل ان محم ت نفسھ ك ي الوق وف



 ٣٥

ى              ًخا عل ا راس د، وعزًم ھ الواح رة اإلل ین بفك ا ال یل ك إیماًن لم ـ یمل ھ وس صلى اهللا علی
  ".استئصال كل أثر من آثار عبادة األصنام التي كانت سائدة بین الوثنیین العرب

 ]٣ [  
ي میسور دجال    كانت مھمة محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ھائلة، كانت مھ " مة لیس ف

رین             ربیین المبك اب الغ ض الكت ھ بع ذي رمى ب ة ـ وھو الوصف ال تحدوه دوافع أنانی
وده               ا بمجھ ي تحقیقھ اح ف و النج لم ـ أن یرج ھ وس لى اهللا علی ي ص ول العرب الرس
ي أداء               لم ـ ف ھ وس د ـ صلى اهللا علی ھ محم ذي تكشف عن الشخصي، إن اإلخالص ال

ھ م   ان ألتباع ا ك التھ، وم ار     رس ي، واختب ن وح ھ م زل علی ا أن ي م ل ف ان كام ن إیم
ھ               د ـ صلى اهللا علی ام محم ول اتھ ر المعق ك یجعل من غی ل أولئ رون، ك ال والق األجی

  . وسلم ـ بأّي ضرب من الخداع المتعمد
م      ولم یعرف التاریخ قط أي تلفیق ـ دیني ـ متعمد استطاع أن یعمر طویًال، واإلسالم ل

زال یكتسب ـ        یعمر حتى اآلن ما ینوف ع ھ ال ی ل إن لى ألف وثالثمائة سنة وحسب، ب
ان   . في كل عام ـ أتباًعا جدًدا  ال ك وصفحات التاریخ ال تقدم إلینا مثًال واحًدا على محت

ر           الم وحضارة من أكث ات الع ن إمبراطوری ة م ق إمبراطوری ي خل لرسالتھ الفضل ف
  ".الحضارات نبًال

 ]٤ [  
وسلم ـ ھي القضاء على النظام القبلي القوي الذي  كانت مھمة محمد ـ صلى اهللا علیھ"

رب،             ین الع ا، ب ول تقریًب و موص ى نح رب، عل ار الح دالع ن ن ان ؤوًال ع ان مس ك
كان . واالستعاضة عنھ بوالء هللا یسمو على جمیع الروابط األسریة واألحقاد الصغیرة

ھ  ھ،    علیھ أن یعطي الناس قانوًنا كلًیا یستطیع حتى العرب المتمردون قبول واإلذعان ل
دموي     أر ال ي والث وكان علیھ أن یفرض االنضباط على مجتمع عاش على العنف القبل

وھم  ھا مت ي وبعض ھا واقع الم بعض ن المظ روب م انیة . لض ّل اإلنس ھ أن یح ان علی ك
  ".محل الوحشیة، والنظام محل الفوضى، والعدالة محلة القوة الخالصة

 ]٥ [  
د ـ صلى اهللا علی      " وفي محم دما ت لم ـ عام    عن ا      ٦٣٢ھ وس ي نجاح اإلسالم م ان ف م ك

دة                  ت العقی ا، وكان اه زوجھ ذي تلق الوحي ال ا ـ ب ان خدیجة ـ رضي اهللا عنھ زكى إیم
ي          تح ف ادي ال یضارعھ أي ف تح روحي وم ام بف ى القی التوحیدیة الجدیدة في سبیلھا إل

  ).٥"(التاریخ البشري
  الیتنر 

 ]١ [  
نصارى أقول بأن ما علمھ محمد ـ صلى اهللا علیھ  بقدر ما أعرف من دینْي الیھود وال"

ا              د جاءن ھ ق ؤمن بأن ا ن ذلك طالم ب ب ھ، وال ری ھ ب د أوحي إلی وسلم ـ لیس اقتباًسا بل ق
ول . وحي من لدن عزیز علیم حیة الصالح    : وإني بكل احترام وخشوع أق ان تض إذا ك

ا   الذاتي، وأمانة المقصد، وإیمان القلوب الثابت، والنظر الصادق الثا دقائق وخفای قب ب
ات الظاھرة        ذلك من العالم ا، ف الخطیئة والضالل، واستعمال أحسن الوسائط إلزالتھ

  ".الدالة على نبوة محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ وأنھ قد أوحي إلیھ
  ]٢ [  



 ٣٦

ي           " ا ألصلھا النق لم ـ إعادتھ ھ وس د ـ صلى اهللا علی إن الدیانة النصرانیة التي وّد محم
ا ال  ر بھ ا بش ولس            كم ا ب ي أذاعھ ریة الت الیم الّس الف التع الم ـ تخ ھ الس یح ـ علی مس

د ـ صلى          ال محم ت آم د كان واألغالط الفظیعة التي أدخلھا علیھا شیع النصارى، ولق
ھ                     ھ السالم ـ لقوم راھیم ـ علی ن إب ة دی ص برك ھ أن ال تخص لم ـ وأمانی ھ وس اهللا علی

ھ الواس     د صار دین ین من     خاصة، بل تعم الناس جمیًعا، ولق دن المالی طة إلرشاد وتم
ذا اإلخاء    البشر، ولوال ھذا الدین للبثوا غرقى في التوحش والھمجیة، ولما كان لھم ھ

  ".المعمول بھ في دین اإلسالم
  ]٣ [  

رأة        "..  زوج ام ر ت لما بلغ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ السنة الخامسة والعشرین من العم
ا، وھي أول        عمرھا أربعون عاًما، وھذه تشابھ امرأة ي أورب ا ف ا خمسون عاًم عمرھ

م               ا ل ھ عشرین عاًم ا ـ مع ت خدیجة ـ رضي اهللا عنھ من آمن برسالتھ المقدسة، وبقی
ا وخمسین       . یتزوج علیھا قط حتى ماتت ـ رضي اهللا عنھا ـ   ر خمًس غ من العم ا بل ولم

ا   سنة صار یتزوج الواحدة بعد األخرى، لكن لیس من االستقامة والصدق أن ننسب م
ب أن لزواجھ         ال ری اف ف ارة والعف ر بالطھ ل ذاك العم ال یلیق لرجل عظیم صرف ك
ا        ذا الخصوص، وم اب النصارى بھ ا كت بسن الكبر أسباًبا حقیقیة غیر التي یتشدق بھ

  ...".ھي تلك األسباب یا ترى؟ وال ریب ھي شفقتھ على نساء أصحابھ الذین قتلوا
  ]٤ [  

لنبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ وحًیا شدید المؤاخذة ألنھ  مرة، أوحى اهللا تعالى إلى ا"... 
د نشر ذاك      وذ، وق أدار وجھھ عن رجل فقیر أعمى لیخاطب رجًال غنًیا من ذوي النف
ان               ا ك ھ لم اء النصارى بحق ول أغبی ا یق لم ـ كم ھ وس ان ـ صلى اهللا علی الوحي، فلو ك

  ".لذاك الوحي من وجود
  ]٥ [  

الیوم الذي بھ یحترم النصارى المسیح ـ علیھ السالم    إني ألجھر برجائي بمجيء"... 
ي أن            ب ف لم ـ، وال ری ھ وس ًدا ـ صلى اهللا علی احترامھم محم ك ب ـ احتراًما عظیًما وذل
و             ھ ھ ذي جاء ب الحق ال لم ـ وب ھ وس المسیحي المعترف برسالة محمد ـ صلى اهللا علی

  ".المسیحي الصادق
  سانتیالنا  .٢٦

  )١(سانتیالنا
 ]١ [  
دًما من            ما ك " ي ھ ع العرب اول المجتم لم ـ إال أن تن ھ وس د ـ صلى اهللا علی ان من محم

ن  (ھذا العمل الباھر لم تخطئھ عین .. أصولھ وجذوره وشاد صرًحا اجتماعًیا جدیًدا اب
ة واألسرة           . النفاذة الثاقبة) خلدون دم شكل القبیل لم ـ ھ ھ وس إن محمًدا ـ صلى اهللا علی

ھ     ا من ذاك، ومح روفین آن ة  المع یة الفردی ات    Gentesالشخص واالة والجماع والم
ة اه  . المتحالف ة قرب ا رابط ا ومنھ ھ كلھ ئ روابط ھ أن ینش الم علی ن اإلس ق دی ن یعتن م

ان ـ        ي اإلیم ھ  ـإخوتھ ف ون دین انوا یعتنق نھم      . وأسرتھ، إال إذا ك ى دی م عل وا ھ ا دام فم
ھ             الم ـ ألھل ھ الس راھیم ـ علی ال إب ا ق م كم ول لھ ھ یق دیم فإن ا  : "الق ت بینن د تقطع لق

  ).٢.."(األسباب



 ٣٧

 ]٢ [  
كان محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ رسول اهللا إلى الشعوب األخرى، كما كان رسول "

  ).٣"(اهللا إلى العرب
---------------------------  

انتیالنا  ) ١( د دي س ونس،   : David de Santillana) ١٩٣١ـ      ١٨٤٥(دافی ي ت د ف ول
ونس    ودرس في روما، أحرز الد ي ت كتوراه في القانون، فدعاه المقیم العام الفرنسي ف

ذلك           ًدا ب دني والتجاري معتم انونین الم وانین التونسیة، فوضع الق دوین الق لدراسة وت
ة       وانین األوروبی ا بحسب الق ًقا إیاھم ى   . على قواعد الشریعة اإلسالمیة ومنس ان عل ك

نة     ي س افعي، وف الكي والش ذھبین الم عة بالم ة واس اریخ   ١٩١٠معرف تاًذا لت ین أس ع
ا          ة روم م استدعتھ جامع ا، ث ة فیھ ھ محاضرات قیم الفلسفة في الجامعة المصریة، ول

  .لتدریس التاریخ اإلسالمي
اره   ن آث ة  : "م ام المالكی رح األحك ة وش اب  "ترجم ھ  "، كت المي ومقارنت ھ اإلس الفق

  .إلخ"...بالمذھب الشافعي
  .٤٠٦، ٤٠٥، صتراث اإلسالم، إشراف سیر توماس آرنولد) ٢(
  .٤٠٦نفسھ، ص ) ٣(

  عبد اهللا لویلیام  .٢٧
  عبد اهللا لویلیام

 ]١ [  
اع وشریف           " ریم الطب ا یكون من ك ى أعظم م كان محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ عل

األخالق ومنتھى الحیاء وشدة اإلحساس، وكان حائًزا لقوة إدراك عجیبة وذكاء مفرط 
ق عظ  ى خل ان عل ریفة، وك ة ش ف رقیق ى  وعواط ا عل یة مطبوًع یم مرض یم وش

  ).١.."(اإلحساس
  ]٢ [  

دح والشتم    "...  إن بعض كتاب ھذا العصر الحاضر كادوا أن یعرفوا بأن الطعن والق
ھ    والسب لیس بالحجة وال البرھان فسلموا بذكر كثیر من صفات النبي ـ صلى اهللا علی

  ).٢.."(وسلم ـ السامیة وجلیل أعمالھ الفاخرة
  ]٣ [  

لم ـ             ما "...  ھ وس د ـ صلى اهللا علی ة محم ى اإلسالم إال ببرك ین إل ات المالی دى مئ اھت
رآن       و الق ًدا وھ ده أب الذي علمھم الركوع والسجود هللا وأبقى لھم دستوًرا لن یضلوا بع

  ).٣.."(الجامع لمصالح دنیاھم ولخیر أخراھم
 ]٤ [  
وده         " ھود بوج الم الش احة ع لم ـ س ھ وس لى اهللا علی د ـ ص رف محم ا ش و  لم ذي ھ ال

ي درجات           ھ ف وع اإلنساني وترقی ى اعتالء الن رى إل الواسطة العظمى والوسیلة الكب
ل          ى نھج مشروع وأوص وازم الضروریة عل ن الل ا یحتاجھ البشر م ل م ة أكم المدنی

ة  ي حال       . الخلق إلى أقصى مراتب السعادة بسرعة خارق ین البصیرة ف ومن نظر بع
ا   د          األنام قبلھ علیھ الصالة والسالم وم ي حالھم بع ھ من الضاللة، ونظر ف انوا علی ك



 ٣٨

ا       ا كم ا عظیًم ین الحالین فرًق ذلك وما حصل لھم في عصره من الترّقي العظیم رأى ب
  ).٤"(بین الثریا والثرى

  ]٥ [  
ان                 "...  ل من الزم ي قلی لم ـ ف ھ وس لى اهللا علی د ـ ص د محم ة بع وار المدنی دت أن امت

ك      ساطعة في أقطار األرض من المشرق إلى ي ذل المغرب حتى إن وصول أتباعھ ف
ا              اب؛ وم ي األلب ول أول ر عق د حّی ة ق ة من المدنی ة العلی ك المرتب ى تل الزمن الیسیر إل
ى      ة لمقتض ل ومطابق ب العق ة لموج ھ موافق ره ونواھی ون أوام ك إال ك ي ذل بب ف الس

  ).٥"(الحكمة
 -----------------  
  .٩٧ – ٩٦العقیدة اإلسالمیة، ص) ١(
  .١١٤ – ١١٣ص  نفسھ ،) ٢(
  .عن لوزون في خطبتھ المذكورة  ٣٨نفسھ، ص ) ٣(
  .٢٢، ٢١أحسن األجوبة عن سؤال أحد علماء أوروبا، ص) ٤(
  .٢٣، ٢٢نفسھ، ص)  ٥(

  غاندي  .٢٨
ول  دي "یق ا غان دة  " مھاتم دیث لجری ي ح دیا "ف نج إن فات  ": "ی رف ص أردت أن أع

أصبحت مقتنعًا كل االقتناع أن الرجل الذي یملك بدون نزاع قلوب مالیین البشر، لقد 
السیف لم یكن الوسیلة التي من خاللھا اكتسب اإلسالم مكانتھ؛ بل كان ذلك من خالل  
دقائھ وأتباعھ،      ھ وإخالصھ ألص بساطة الرسول، مع دقتھ وصدقھ في الوعود، وتفانی

التھ     ي رس ھ وف ي رب ة ف ھ المطلق ع ثقت جاعتھ م دت    . وش ي مھ ي الت فات ھ ذه الص ھ
اني من      . خطت المصاعب ولیس السیفالطریق، وت راءة الجزء الث بعد انتھائي من ق

ھ       ى حیات ر عل رف أكث د للتع ود المزی دم وج فًا لع ي أِس دت نفس ول وج اة الرس حی
  ".العظیمة

  غوستاف لوبون  .٣٠
 ]١ [  
دة          " ة واح نھم أم ى م ة العرب، وبن ھ كلم ل وفات جمع محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ قب

رى     خاضعة لدین واحد مطی ھ الكب ك آیت ي ذل ت ف ب   . عة لزعیم واحد، فكان ا ال ری ومم
ا              م تصب مثلھ ائج ل الد العرب نت ي ب لم ـ أصاب ف ھ وس فیھ أن محمًدا ـ صلى اهللا علی
ان     ذلك ك رانیة ول ة والنص ا الیھودی الم، ومنھ ل اإلس رت قب ي ظھ دیانات الت ع ال جمی

  ).١.."(فضلھ على العرب عظیًما
  ]٢ [  
ة ا   " ا قیست قیم لم ـ من             إذا م ھ وس د ـ صلى اهللا علی ان محم الھم ك ل أعم لرجال بجلی

ھ            ًدا ـ صلى اهللا علی اء الغرب ینصفون محم ذ علم د أخ اریخ، وق أعظم من عرفھم الت
راف                ن االعت رین ع ؤرخین كثی ائر م ى بص دیني أعم ب ال ع أن التعص لم ـ م وس

  ).٢.."(بفضلھ
  ]٣ [  



 ٣٩

مثًال عالًیا قوًیا للشعوب العربیة التي استطاع محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ أن یبدع   "
ال عھد لھا بالمثل العلیا، وفي ذلك اإلبداع تتجلى عظمة محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ 

وص  ى الخص ل          .. عل ذا المث بیل ھ ي س ھم ف حیة بأنفس ي التض ھ ف ردد أتباع م یت ول
  ).٣.."(األعلى

  ]٤ [  
ة     ال شيء أصوب من جمع محمد ـ صلى اهللا علیھ وسل"...  ع السلطات المدنی م ـ لجمی

در       ا استطعنا أن نق والحربیة والدینیة في ید واحدة أیام كانت جزیرة العرب مجزأة م
ل من أشباه         انوا قبائ د أن ك د بع رن واح قیمة ذلك بنتائجھ، فقد فتح العرب العالم في ق

  ).٤"(البرابرة المتحاربین قبل ظھور محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ
 ------------  
  .١٦دین اإلسالم، ص) ١(
  .١١٥حضارة العرب، ص) ٢(
  .١١٦نفسھ، ص) ٣(
  .٣٩٤، ٣٩٣نفسھ، ص) ٤(

  لوقا  .٣١
  )١(لوقا

 ]١ [  
ذي      "..  و ال اه، وھ ما كان محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ كآحاد الناس في خاللھ ومزای

ى المنصف          ا عل ان حًق ة البطل، فك أن  اجتمعت لھ آالء الرسل ـ علیھم السالم ـ، وھم
  ).٢"(یكرم فیھ المثل، ویحّیي فیھ الرجل

  ]٢ [  
ى    " ال تألیھ وال شبھة تألیھ في معنى النبوة اإلسالمیة، وقد درجت شعوب األرض عل

نھم       ربط بی ك ال ل ذل تألیھ الملوك واألبطال واألجداد، فكان الرسل أیًضا معرضین لمث
وا   ي    وبین األلوھیة بسبب من األسباب، فما أقرب الناس لو ترك دوا ف ألنفسھم أن یعتق

ى       ة عل الرسول أو النبي أنھ لیس بشًرا كسائر البشر وأن لھ صفة من صفات األلوھی
ذكر          . نحو من األنحاء رآن، ن ات الق ي آی رًرا ف واتًرا مك ھ مت ذا التنبی د ھ ولذا نجد توكی

ر  ال ال الحص بیل المث ى س ا عل وَحى إِ {: منھ ْثُلُكْم ُی ٌر مِّ ا َبَش ا َأَن ْل ِإنََّم يَُّق ف[} َل : الكھ
ة  ]١١٠ ثلكم (، وفي تخیر كلم ة دون       ) م ة، والحیلول ھ التسویة المطلق ى مقصود ب معن

ا    . االرتفاع بفكرة النبوة أو الرسالة فوق مستوى البشریة بحال من األحوال د م ل نج ب
ا جاء بسورة الشورى      ى فیم ْلَناَك     {: ھو أصرح من ھذا المعن ا َأْرَس وا َفَم ِإْن َأْعَرُض َف

ھ      ]٤٨: الشورى[} ِھْم َحِفیًظا ِإْن َعَلْیَك ِإال اْلَبالُغَعَلْی د تنبی ة تعم ذه اآلی ي ھ ، وظاھر ف
ف             ي كل التھ الت دود رس ھ، وح ة مھمت ى حقیق لم ـ إل ھ وس الرسول نفسھ ـ صلى اهللا علی

  ).٣"(بھا، ولیس لھ أن یعدوھا، كما أنھ لیس للناس أن یرفعوه فوقھا
  ]٣ [  

ان الس "...  و لس رد ھ ل ف ن  رج اد اهللا م ائر عب ھ س ن تحت واه، وم ھ اهللا ال س ماء، فوق
المؤمنین، ولكن ھذا الرجل یأبى أن یداخلھ من ذلك كبر؛ بل یشفق، بل یفرق من ذلك 

ولو أن . ویحشد نفسھ كلھا لحرب الزھو في سریرتھ، قبل أن یحاربھ في سرائر تابعیھ



 ٤٠

ة       ن الھدای م م ا أنع لم ـ بم ھ من        ھذا الرسول ـ صلى اهللا علیھ وس م ل ا ت اس وم ى الن عل
ھ               ان علی ا ك ّز، لم ھ واعت ذلك كل د ب ھ من السلطان، اعت ا استقام ل ادي، وم العزة واألی

الحق    . جناح من أحد؛ ألنھ إنما یعتد بقیمة ماثلة، ویعتز بمزیة طائلة حابھ ب ھ أص یطری
ا      : "الذي یعلمون عنھ، فیقول لھم ا أن ریم، إنم ن م ال تطروني كما أطرت النصارى اب

ولھ  ع د اهللا ورس وا عب د اهللا، فقول ون     ". ب حابھ فینھض ن أص ة م ى جماع رج عل ویخ
ائالً     ك ق ن ذل اھم ع ھ، فینھ ا ل ھم     : "تعظیًم م بعض اجم یعظ وم األع ا یق وا كم ال تقوم

  ).٤"(بعًضا
  ]٤ [  
ا  " ماذا بقي من مزعم لزاعم؟ إیمان امتحنھ البالء طویًال قبل أن یفاء علیھ بالنصر وم

ان واألزالم كان النصر متوقًع .. ا أو شبھ متوقع لذلك الداعي إلى اهللا في عاصمة األوث
ونزاھة ترتفع فوق المنافع، وسمو یتعفف عن بھارج الحیاة، وسماحة ال یداخلھا زھو 

زة       . لم یفد. أو استطالة بسلطان مطاع ھ وعشیرتھ می ل لذریت م یجع ھ، ول ولم یورث آل
ى نفسھ ما أحّل آلحاد الناس من أتباعھ، وحرم عل. من میزات الدنیا ونعیمھا وسلطانھا

دان واألحابیش       ل العب ى جع ة حت وألغى ما كان لقبیلتھ من تقدم على الناس في الجاھلی
وكانت لذویھ بحكم الجاھلیة صدارة . لم یمكن لنفسھ وال لذویھ. سواسیة وملوك قریش

دمین ل     ى ق نھض عل ذا ت تطاول  غیر مدفوعة، فسّوى ذلك كلھ باألرض أي قولة بعد ھ
ذا             ا نطق ھ ر، م ي األم رة ف دق الصادق؟ ال خی ذا الص دافع ھ ھذا المجد الشاھق أو ت

ذا الرسول        .. وما ضّل وما غوى .. الرسول عن الھوى م یكن ھ دق بشر إن ل ا ص وم
  ).٥.."(بالصادق األمین

  ]٥ [  
ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ الذي  " أبي القاسم"أي الناس أولى بنفي الكید عن سیرتھ من "

المین، ومن الضیاع         ادة اهللا رب الع ى عب ة إل حول المالیین من عبادة األصنام الموبق
واالنحالل إلى السمّو واإلیمان، ولم یفد من جھاده لشخصھ أو آلھ شیًئا مما یقتتل علیھ 

  ).٦"(طالب الدنیا من زخارف الحطام؟
  ]٦ [  
ھ  . یویتھكان محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ یملك حیویتھ وال تملكھ ح  " ویستخدم وظائف

ي نقائصھ    . وال تستخدمھ وظائفھ د ف . فھي قوة لھ تحسب في مزایاه، ولیست ضعًفا یع
ھ      ھ، ألن لم یكن ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ معطل النوازع ولكنھا لم تكن نوازع تعصف ب
یسخرھا في كیانھ في المستوى الذي یكرم بھ اإلنسان حین یطلب ما ھو جمیل وجلیل 

ھ             في الصورة ل تضاعف من تسامیھ وعفت دره ب در من ق ي ال تھ ة الت ة الجلیل الجمیل
  ).٧..."(وبیان ذلك في أمر بنائھ بزوجاتھ التسع ـ رضي اهللا عنھن ـ. وطھره

 --------------  
ا  . د) ١( ي لوق وعیة    : Dr. N. Lukaنظم ھ الموض ز بنظرت ر، یتمی ن مص یحي م مس

ق ق للح ھ العمی ھ عل . وإخالص اح أبوی م إلح ان  ورغ ذ ك یحیة من ى المس ئتھ عل ى تنش
اب         ى كت صبًیا، فإنھ كثیًرا ما كان یحضر مجالس شیوخ المسلمین ویستمع بشغف إل
م یتجاوز العاشرة من       ریم ول اهللا وسیرة الرسول علیھ السالم، بل إنھ حفظ القرآن الك



 ٤١

د الرسالة والرسول   "عمره، ألف عدًدا من الكتب أبرزھا  ھ    "، و"محم ي حیات د ف محم
  ".صةالخا

  .٢٨محمد الرسالة والرسول، ص) ٢(
  .٨٦، ٨٥محمد الرسالة والرسول، ص) ٣(
  .١٨٠، ١٧٩نفسھ، ص) ٤(
  .١٨٦ – ١٨٣نفسھ، ص) ٥(
  .١٢محمد في حیاتھ الخاصة، ص) ٦(
ھ، ص) ٧( ھ    . ٤٠، ٣٩نفس اب نفس ع للكت ارئ أن یرج ن للق ھ  "ویمك ي حیات د ف محم

ھ        ، فھو بمجملھ یمكن أن یعّد شھادة قّیمة"الخاصة اة الرسول ـ صلى اهللا علی ى حی عل
  .وسلم ـ العائلیة الخاصة

  فیلیب حتي  .٣٢
  فیلیب حتي

 ]١ [  
دة  " ة جدی ھ أم ت علی ذي قام اس ال ت األس ي كان رآن الت ة الق ي لغ ة ھ ة العربی إن اللغ

افرة         ل متن لم ـ من قبائ ھ وس أخرجت للناس، أمة جاءت بھا بعثة محمد ـ صلى اهللا علی
ّدر لھ   م یق ة ل د   متنازع ى رأي واح ع عل ل أن تجتم ن قب ول  . ا م تطاع رس ذا اس وھك

اإلسالم ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ أن یضیف حًدا جدیًدا ـ رابًعا ـ إلى المأثرة الحضاریة   
إیجاد أمة "ذات الحدود الثالثة من الدین والدولة والثقافة، ذلك الحد الرابع الجدید كان 

  ).١"..."(ذات لغة فوق اللغات
  ]٢ [  
ة ـ             إن " دم والقراب ى ال ة عل ة ـ القائم ان العصبیة الجاھلی ي اإلسالم مك إقامة األخوة ف

ي ـ صلى اهللا         ي العرب ھ النب ام ب ًدا ق للبناء االجتماعي كان في الحقیقة عمًال جریًئا جدی
  ).٢..."(علیھ وسلم ـ

 ]٣ [  
ي ح " اھرة الت ال الب فوا األعم اولون أن یكتش ٌر یح ا نف رین لن اب المعاص ي الكت ا ف ققھ

ل       ن التحلی محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ، أو أن یعالجوا حیاتھ الزوجیة على أساس م
ا      ة أحكاًم ى اآلراء الھوائی ل وإل النفسي، فال یزیدون على أن یضیفوا إلى أوجھ التحام

  ).٣..."(من زیف العلم
  ]٤ [  
نجد في كل  صفات محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ مثبتة في القرآن بدقة بالغة فوق ما"

إن المعارك التي خاضھا واألحكام التي أبرمھا واألعمال التي قام بھا ال . مصدر آخر
تترك مجاًال للریب في الشخصیة القویة واإلیمان الوطید واإلخالص البالغ وغیر ذلك 

اریخ    ي الت ادة ف ي دور من أدوار      . من الصفات التي خلقت الرجال الق ان ف ھ ك ع أن وم
  ).٤"(ًرا، فقد كان في قلبھ دائًما سعة لمؤاساة المحرومین في الحیاةحیاتھ یتیًما فقی

  ]٥ [  
إذا نحن نظرنا إلى محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ من خالل األعمال التي حققھا، فإن "

ًدا      ا بكل وضوح واح محمًدا الرجل والمعلم والخطیب ورجل الدولة والمجاھد یبدو لن



 ٤٢

لقد نشر دیًنا ھو اإلسالم، وأسس دولة ھي . لتاریخمن أقدر الرجال في جمیع أحقاب ا
الخالفة، ووضع أساس حضارة ھي الحضارة العربیة اإلسالمیة، وأقام أمة ھي األمة 

  ).٥"(وھو ال یزال إلى الیوم قوة حیة فعالة في حیاة المالیین من البشر. العربیة
 -----------------  
  .٢٠، ١٩اإلسالم منھج حیاة، ص) ١(
  .٥١، صنفسھ) ٢(
  .٥٤نفسھ، ص) ٣(
  .٥٤نفسھ، ص) ٤(
  .٥٦نفسھ، ص) ٥(

  كارالیل  .٣٣
  )١(كارالیل

 ]١ [  
ھل رأیتم قط أن رجًال كاذًبا یستطیع أن یوجد دیًنا عجًبا، إنھ ال یقدر أن یبني بیًتا "... 

ك   ! من الطوب فھو إًذا لم یكن علیًما بخصائص الجیر والجص والتراب وما شاكل ذل
یس       فما ذلك الذي یب واد، ول ب من أخالط الم اض وكثی نیھ ببیت وإنما ھو تل من األنق

ھ             ون من األنفس، ولكن ا ملی ا یسكنھ مائت ي عشر قرًن ھ اثن ى دعائم جدیًرا أن یبقى عل
م یكن   ي       . جدیر أن تنھار أركانھ فینھدم فكأنھ ل رء أن یسیر ف ى الم م أن عل ي ألعل وإن

ت أن ت     ة وإال أب وانین الطبیع ق ق ھ  جمیع أموره طب ب طلبت ك     .. جی ھ أولئ ا یذیع ذب م ك
ا  وه حًق ى تخّیل وه حت ار وإن زخرف ذه .. الكف ا بھ عوًبا وأمًم اس ش دع الن ة أن ینخ ومحن

  ).٢.."(األضالیل
  ]٢ [  

إن محمًدا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ لم یتلق دروًسا على أستاذ أبًدا، وكانت صناعة  "... 
ر لي أن الحقیقة ھي أن محمًدا ـ صلى  الخّط حدیثة العھد آنذاك في بالد العرب، ویظھ

حراء                  م ھو عیشة الص ا تعل ل م راءة، وك م یكن یعرف الخط والق لم ـ ل ھ وس اهللا علی
ؤاده من          ى بف ھ ویتلق ھ أن یشاھده بعینی ا أمكن وأحوالھا وكل ما وفق إلى معرفتھ ھو م

ة  ا تیسّ         . ھذا الكون العدیم النھای ھ إال م الم وال من علوم ن الع م یعرف م ھ ل ھ أن  إن ر ل
م    ھ ل ره أن م یض رب، ول حراء الع ات ص ي ظلم معھ ف ى س ل إل ھ أو یص ره بنفس یبص

ولم یقتبس . یعرف علوم العالم ال قدیمھا وال حدیثھا؛ ألنھ كان بنفسھ غنًیا عن كل ذلك
ره،       محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ من نور أي إنسان آخر، ولم یغترف من مناھل غی

ن األ باھھ م ع أش ي جمی ك ف م ی ابیح     ول بھھم بالمص ذین أش ك ال اء ـ أولئ اء والعظم نبی
ى              ھ أدن لم ـ وبین ھ وس د ـ صلى اهللا علی ین محم ان ب الھادیة في ظلمات الدھور ـ من ك

  ).٣"(صلة وإنما نشأ وعاش وحده في أحشاء الصحراء بین الطبیعة وبین أفكاره
  ]٣ [  
ّماه     لوحظ على محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ منذ صباه، أنھ كان    " د س ًرا وق اًبا مفك ش

اره                 ھ وأفك ھ وأقوال ي أفعال دق ف اء ـ؛ الص دق والوف ین ـ رجل الص اؤه األم د  . رفق وق
ة    ة بلیغ ا حكم ھ     . الحظوا أنھ ما من كلمة تخرج من فیھ إال وفیھ ھ أن ي ألعرف عن وإن

بّ           ا شئت من ل إذا نطق فم ث ال موجب للكالم، ف د  . كان كثیر الصمت یسكت حی وق



 ٤٣

ا            رأیناه طول حیات ا تقًی را رءوًف ا ب م كریًم د الھ زم بعی دأ صارم الع ھ رجًال راسخ المب
ّم        ة، ج ین العریك ب ل ك سھل الجان فاضًال حًرا، رجًال شدید الجّد مخلًصا، وھو مع ذل
البشر والطالقة حمید العشرة حلو اإلیناس، بل ربما مازح وداعب، وكان على العموم 

ا     . تضيء وجھھ ابتسامة مشرقة من فؤاد صادق ؤاد، عظیًم ب، شھم الف وكان ذكي الل
اة            ي الحی ھ ف أدى عمل ك، ف ي عن ذل م وھو غن ھ معل بفطرتھ، لم تثقفھ مدرسة وال ھذب

  ).٤"(وحده في أعماق الصحراء
  ]٤ [  

ي        "...  م یكن صادًقا ف لم ـ ل ھ وس ومما یبطل دعوى القائلین أن محمًدا ـ صلى اهللا علی
ع    رسالتھ، أنھ قضى عنفوان شبابھ وحرار ة ـ م ة صباه في تلك العیشة الھادئة المطمئن

ا یكون وراءه       جة وال دوي، مم داث ض خدیجة رضي اهللا عنھا ـ لم یحاول أثناءھا إح
ار           ل المشیب أن ف د أن ذھب الشباب وأقب م یكن إال بع ذكر وشھرة وجاه وسلطة، ول

  ).٥"(ابصدره ذلك البركان الذي كان ھاجًعا وثار یرید أمًرا جلیًال وشأًنا عظیًم
  ]٥ [  

وات         "...  ار والف ن القف لم ـ اب ھ وس لقد كان في فؤاد ذلك الرجل الكبیر ـ صلى اهللا علی
ر        ار غی ة وحجى ونھى، أفك ًرا وحكم العظیم النفس، المملوء رحمة وخیًرا وحناًنا وب

رة      . الطمع الدنیوي، ونوایا خالف طلب السلطة والجاه ك نفس صامتة كبی ف وتل وكی
ذین   ن ال ل م رین   ورج رى آخ ا ن ادین؟ فبینم ین ج وا مخلص نھم إال أن یكون ال یمك

ًدا ـ            رى محم ة، إذ ت ارات باطل ق اعتب ة ویسیرون طب یرضون باالصطالحات الكاذب
رًدا بنفسھ     . صلى اهللا علیھ وسلم ـ لم یرض أن یلتفع باألكاذیب واألباطیل  ان منف د ك لق
و       ّر الوج ان س د ك ات، لق ور والكائن ائق األم ة وبحق ھ   العظیم ھ بأھوال طع لعینی د یس

ومخاوفھ ومباھره، ولم یكن ھنالك من األباطیل ما یحجب ذلك عنھ، فكأنھ لسان حال   
ا      : ذلك السّر یناجیھ دس، وم ى إلھي مق ھا أنا ذا، فمثل ھذا اإلخالص ال یخلو من معن

ل اآلذان      م فك إذا تكل ة، ف كلمة مثل ھذا الرجل إال صوت خارج من صمیم قلب الطبیع
ا ص ةبرغمھ وب واعی ل القل ول   . اغیة وك ل ق اء وك ك ھب دا ذل ا ع الم م ل ك وك

  ).٦.."(جفاء
   

 ]٦ [  
رأي والتصّنع           " ھ من ال راءة طبع لم ـ لب ھ وس د  . إني ألحب محمًدا ـ صلى اهللا علی ولق

ھ       یس فی ا ل دعي م كان ابن القفار ھذا رجًال مستقل الرأي ال یعول إال على نفسھ وال ی
م ی   ھ ل ا           ولم یكن متكبًرا ولكن ده اهللا وكم ا أوج ع كم ھ المرق ي ثوب ائم ف و ق یًال، فھ كن ذل

أراده، یخاطب بقولھ الحّر المبین قیاصرة الروم وأكاسرة العجم یرشدھم إلى ما یجب 
اة اآلخرة    اة وللحی ذه الحی یھم لھ ي    . عل ان رجًال ماض درھا، وك ھ ق ان یعرف لنفس وك
  ).٧.."(العزم ال یؤخر عمل الیوم إلى غد

 ---------------  
  .الكاتب اإلنجلیزي المعروف: Th. Carlyle) ١٨٨١ـ  ١٧٩٥(توماس كارالیل ) ١(

اره  ھ          ١٩٤٠" األبطال : "من آث ي صلى اهللا علی ا عن النب ھ فصًال رائًع د فی د عق م، وق
  .إلخ...، "الثورة الفرنسیة"وسلم، 



 ٤٤

  .٤٣األبطال، ص) ٢(
  .٥نفسھ، ص) ٣(
  .٥١، ٥٠نفسھ، ص) ٤(
  .٥١نفسھ، ص) ٥(
  .٥٢، ٥١ھ، صنفس) ٦(
  .٦٤نفسھ، ص) ٧(

  كلود كاھن  .٣٤
  )١(كاھن

 ]١ [  
د      " دھا عن د ال تج اصطبغت شخصیة محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ بصبغة تاریخیة ق

  ).٢"(أي مؤسس آخر من مؤسسي الدیانات الكبرى
  ]٢ [  
داد الشخصیات      " یبدو للمؤرخ المنصف أن محمًدا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ كان في ع

ي     النبیل ة الت ى النھوض بالبیئ ة السامیة التي سعت في كثیر من الحماس واإلخالص إل
اع   عاش فیھا أخالقًیا وفكرًیا، كما استطاع في الوقت نفسھ أن یكیف رسالتھ حسب طب
الناس وتقالیدھم بمزید من الفھم والتنظیم بحیث كفل البقاء والخلود للرسالة التي بشر  

رام       وحتم علینا أن نلقى محمًد. بھا لم ـ بعواطف اإلجالل واالحت ا ـ صلى اهللا علیھ وس
ب          ة والتغل ات اإلنسانیة عام ذلیل العقب ى ت درة عل لما تحلى بھ من سمو اإللھام ومن ق

ة یة خاص اعبھ الشخص ى مص ن  . عل یًئا م ھ ش ب حیات ض جوان ا بع ارت فین ا أث وربم
ى شھوات   . االرتباك تبًعا لعقلیتنا المعاصرة اترات عل الرسول ـ صلى     فقد أكدت المھ

اهللا علیھ وسلم ـ الدنیویة وألمحت إلى زوجاتھ التسع الالئي اتخذھن بعد وفاة خدیجة ـ   
ھ ـ      ي اهللا عن ابع     . رض ت بط د طبع ة ق الت الزوجی ذه الص م ھ ت أن معظ ن الثاب لك

م إن      ض األفخاذ، ث سیاسي، وأنھا استھدفت الحصول على والء بعض األشراف وبع
  ).٣"(نسان إذا استخدم طبیعتھ على نحو ما خلقھا اهللالعقلیة العربیة تقّر اإل

  ]٣ [  
حتھ أو  "...  الحق أننا نتجاوز النقد العلمي الصحیح إذا نحن أنكرنا على كل حدیث ص

ف أو          دوا أن التحری د فوج د بعی ذ عھ ذا التمحیص من ل ھ قدمھ، ولقد باشر العلماء بمث
ن   التلفیق قد ال یعّمان على نسق واحد واستندوا في ذ ي یمك لك إلى بعض األحادیث الت

ا     د بھ ى الباحث       . اعتبارھا سابقة أو حجة یعت روض عل دي مف ف النق ى أن الموق بمعن
وفقھاء المسلمین أنفسھم ھم قدوة لنا في ھذا المضمار ألنھم ـ على طریقتھم . المنصف

  ).٤"(ـ قد التزموا بذلك الموقف منذ العصر الوسیط
 --------------  
، وتخرج باللغات الشرقیة من السوربون    ١٩٠٩ولد عام : Cl. Cahen كلود كاھن) ١(

ات   ومدرسة اللغات الشرقیة ومدرسة المعلمین العلیا، وعین محاضًرا في مدرسة اللغ
اریس   ي ب رقیة ف ة    ١٩٣٨الش ة اآلداب بجامع ي كلی الم ف اریخ اإلس تاًذا لت م، وأس

  .م، وفي جامعة باریس١٩٤٥ستراسبورغ 



 ٤٥

ر من الدراسات واألبحاث في المجالت الشھیرة، وحقق العدید من  عدد كبی: من آثاره
  .النصوص التاریخیة المھمة، كما أنجز عدًدا من المؤلفات عن الحروب الصلیبیة

  ).١٤/ ١(تاریخ العرب والشعوب اإلسالمیة ) ٢(
  ).١٨/ ١(نفسھ ) ٣(
  ).٩٥/ ١(نفسھ ) ٤(

  ھاملتون كب  .٣٥
  ھاملتون كب

 ]١ [  
ى األم "...  یقھ      اقتض نیفھ وتنس ده وتص دیث ونق ع الح ھ جم د غایت م جدی وء عل ر نش

ع     ا الجمی د  . والحصول في النھایة ـ بقدر اإلمكان ـ على مجموعة متفق علیھا یتقبلھ وق
ن    ث، ولك رن الثال ي الق اء ف اء والعلم ات الفقھ ن طاق الكثیر م ة ب ذه المھم تأثرت ھ اس

دیث الرسو         ى أصبح ح ا حت ا أحرزوا نجاًح ائمین علیھ لم ـ      الق ھ وس ل ـ صلى اهللا علی
  ).١"(یعتبر مرجًعا ثانًیا معتمًدا للفقھ والعقیدة

  ]٢ [  
ي          "...  ا ف م جمعھ ي ت ث ـ الت ا األحادی ر عنھ ي تعب یكاد یكون من المؤكد أن اآلراء الت

  ).٢"(القرن الثالث ـ تمثل تعالیم القرآن ومبادئھ الخلقیة تمثیًال صادًقا
  ]٣ [  
اریخ ال  " دایات الت ھ          إن ب رن بدراسة سیرة الرسول ـ صلى اهللا علی ة تقت علمي بالعربی

وسلم ـ ودراسة أعمالھ، وعلیھ فإننا نجد مصدر ھذه الدراسة في جمع الحدیث النبوي  
ان موطن          لم ـ، وك ھ وس وبخاصة األحادیث المتعلقة بمغازي الرسول ـ صلى اهللا علی

حدیث، ھذا االرتباط الذي ترك ھذه الدراسة ھو المدنیة، ویفسر لنا ارتباط المغازي بال
ر        ا طرأ من تغی نھج لإلسناد، م طابًعا ال یمحى في المنھج التاریخي باستخدام ھذا الم
ھائل ظھر منذ ھذه اللحظة في طبیعة األخبار التاریخیة عند العرب، ودقتھا المؤسسة 

ى     . على النقد ویم حت اریخي ق وإن ویمكننا أن نشعر ألول مرة بأننا نستند إلى أساس ت
ة،          ة والمكی رتین، المدنی ار الفت ي أخب ا ف اعترفنا بوجود بعض العناصر المشكوك فیھ

  ).٣"(من حیاة الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ
  ]٤ [  
ا     " ي آثارھ ومھما نقل في قوة النزعة اإلسالمیة نحو محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ وف

ا    فقد كان إجالل الرسول ـ صلى ا . فإنا ال نوصف بالغلو هللا علیھ وسلم ـ شعوًرا طبیعًی
ھ شيء یتجاوز اإلجالل             ومئ إلی ا ن ر أن م ده، غی ا بع ا في عصره وفیم إن . محتوًم ف

العالقات الشخصیة من اإلعجاب والحب اللذین بعثھما في نفوس صحابتھ ظل صداھا 
ة لتستثیر            ا األم ي أقّرتھ ى الوسائل الت ود إل ك یع ي ذل یتردد خالل القرآن، والفضل ف

  ).٤"(مجددین في كل جیل بھما
  ]٥ [  

لوال الحدیث ألصبح لمحمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ في أقل تقدیر صورة معممة ـ    ".. 
ة       ة والدینی ولھا التاریخی ي أص دة ـ ف ل بعی م نق وده  . إن ل ور وج د ص دیث فق ا الح أم

دم للمسلمین       ذلك ق ة المحسوسة، وب اإلنساني في مجموعة وفیرة من التفصیالت الحی



 ٤٦

ت تصلھ            حین ي كان ة الت ة الوثیق روابط الذاتی یھم بنفسھ ال ین نب ربط بین المسلمین وب
وى من أن تصاب            ت أق رون وكان ر الق ى م ط نمت عل بأصحابھ األولین، وھي رواب

ًدا ذا صبغة مرسومة          . بالضعف لم ـ أب ھ وس د ـ صلى اهللا علی ولم یصبح شخص محم
رار   ول إن ح و أن نق ن الغل ون م اد ال یك ررة، ویك و  مق ي نح عور الشخص ك الش ة ذل

ن                   ي دی وي ف وى عنصر حی ًدا أق ت أب لم ـ كان ھ وس ب ـ صلى اهللا علی الرسول الحبی
  ).٥"(الجماھیر اإلسالمیة أو كانت كذلك بین أھل السنة، على األقل

د الرسول ـ صلى اهللا        "...  ي تمجی ة وأناشید ف ما تزال االحتفاالت العائلیة تختم بأدعی
ل األم    د          علیھ وسلم ـ وك وم مول د، ی وم المجی ك الی ي ذل ا وتشھدھا بحماسة ف ة تراعیھ

ع األول                 اني عشر من شھر ربی ي الث لم ـ ف ھ وس ي ـ صلى اهللا علی رى   . النب ك ت ھنال
ا       ا مًع ون جمیًع ور یلتق راد الجمھ المجددین والمقلدین والصوفیة والسلفیة والعلماء وأف

وع      ة تن ین نزعاتھم العقلی ا      على بقعة واحدة، وقد یكون ب نھم جمیًع این، ولك واسع متب
  ).٦"(وحدة متآلفة في إخالصھم وحبھم محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ

 --------------  
  .٢٠دراسات في حضارة اإلسالم، ص) ١(
  .٢١نفسھ، ص) ٢(
  .١٤٧نفسھ، ص) ٣(
  .٢٥٧نفسھ، ص) ٤(
  .٢٥٨، ٢٥٧نفسھ، ص) ٥(
  .٢٥٩نفسھ، ص) ٦(

  لورافیشیا فاغلیري  .٣٦
  فاغلیريلورافیشیا 

 ]١ [  
د    "...  ى األب وت إل كت الم دما أس داد، عن ن اإلع وریا رھ ى س رة عل ة كبی ت حمل كان

ك            ي تل ة ف زة العمیق ذه الھ دث ھ د أح صوت النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ الذي كان ق
ي     یم ف رى تق عوًبا أخ ب ش ا قری تھوي عم ھ أن یس دًرا ل ان مق ذي ك ا، وال وب كلھ القل

  ).١"(وكان في السنة الحادیة عشرة من الھجرة. بعدمواطن أكثر إمعاًنا في ال
  ]٢ [  
دید التسامح،           " ة ش ادئ اإللھی ا بالمب لم ـ المتمسك دائًم ھ وس كان محمد ـ صلى اهللا علی

دة     ان الموح اع األدی وثنیین،        . وبخاصة نحو أتب ع ال ذرع بالصبر م ف یت د عرف كی لق
ت   وف ی زمن س أن ال ھ ب اًدا من ا اعتق اة دائًم طنًعا األن دایتھم  مص ى ھ ادف إل ھ الھ م عمل

لقد عرف جیًدا أن اهللا البد أن یدخل آخر األمر إلى .. وإخراجھم من الظالم إلى النور
  ).٢"(القلب البشري

  ]٣ [  
ھ         " ي اهللا ـ صلى اهللا علی وا نب د، أن یرم اھم الحق د أعم حاول أقوى أعداء اإلسالم، وق

ًدا    ل أن یستھل رسالتھ موضع      وسلم ـ ببعض التھم المفتراة، لقد نسوا أن محم ان قب ك
ومن عجب أن ھؤالء الناس . اإلجالل العظیم من مواطنیھ بسبب أمانتھ وطھارة حیاتھ

لم ـ         ھ وس د ـ صلى اهللا علی وى محم ال یجشمون أنفسھم عناء التساؤل كیف جاز أن یق



 ٤٧

لو على تھدید الكاذبین والمرائین، في بعض آیات القرآن الالسعة بنار الجحیم األبدیة، 
رغم من             ى ال ى التبشیر، عل ا؟ كیف جرؤ عل كان ھو قبل ذلك ـ وحاشاه ـ رجًال كاذًب
إھانات مواطنیھ، إذا لم یكن ثمة قوى داخلیة تحثھ، وھو الرجل ذو الفطرة البسیطة،    
ى أن           ق إل ف وف ا؟ كی دو یائًس ان یب حًثا موصوًال؟ كیف استطاع أن یستھل صراًعا ك

ر  ن عش ر م راع أكث ذا الص ل ھ ي  یواص ًدا، وف ل ج اح قلی ي نج ة، ف ي مك نوات، ف س
ؤمن      ف جاز أن ی أحزان ال تحصى، إذا لم یكن مؤمًنا إیماًنا عمیًقا بصدق رسالتھ؟ كی
دین     ي ال دخلوا ف بھ ھذا العدد الكبیر من المسلمین النبالء واألذكیاء، وأن یؤازروه، وی

ن األر    ھ م ي كثرت ف ف ع مؤل ى مجتم الي إل ھم بالت دوا أنفس د ویش اء، الجدی اء، والعتق ق
ى أن        ي حاجة إل دق ؟ ولسنا ف والفقراء المعدمین إذا لم یلمسوا في كلمتھ حرارة الص
د ـ            دق محم ى أن ص اع عل د اإلجم اد ینعق ربیین یك ین الغ ى ب نقول أكثر من ذلك، فحت

  ).٣"(صلى اهللا علیھ وسلم ـ كان عمیًقا وأكیًدا
  ]٤ [  
ـ بصوت ملھم باتصال عمیق بربھ، دعا  دعا الرسول العربي ـ صلى اهللا علیھ وسلم   "

ة،    دة توحیدی فى عقی ى أص ّرفتین عل ة مح رانیة ویھودی اع نص ان وأتب دة األوث عب
ود            ي تق ة الت ض نزعات البشر الرجعی ع بع وارتضى أن یخوض صراًعا مكشوًفا م

  ).٤..."(المرء إلى أن یشرك بالخالق آلھة أخرى
  ]٥ [  

زة          إن محمًدا ـ صلى اهللا علیھ وسلم"...  ا الغری ي تكون فیھ ـ طوال سنین الشباب الت
ث   الجنسیة أقوى ما تكون، وعلى الرغم من أنھ عاش في مجتمع كمجتمع العرب، حی
و    ات ھ دد الزوج ان تع ث ك اد، وحی وًدا أو یك ة، مفق ة اجتماعی زواج، كمؤسس ان ال ك

رأة و          زوج إال من ام م یت دود، ل د الح ى أبع دة  القاعدة، وحیث كان الطالق سھًال إل اح
ھ      ] رضي اهللا عنھا[لیس غیر، ھي خدیجة  ر، وأن ّنھ بكثی ى من س التي كانت سّنھا أعل

ة،    رة ثانی زوج ك م یت ب، ول ص المح ا المخل نة زوجھ رین س س وعش وال خم ل ط ظ
ره         غ الخمسین من عم د أن بل ت خدیجة، وإال بع د أن توفی د  . وأكثر من مرة، إال بع لق

عي أو سیاسي، ذلك بأنھ قصد من خالل   كان لكل زواج من زواجاتھ ھذه سبب اجتما
ات        ى إنشاء عالق التقوى، أو إل النسوة الالتي تزوجھن إلى تكریم النسوة المتصفات ب
الم        ار اإلس د النتش ق جدی اء طری رى ابتغ ل األخ ائر والقبائ ض العش ع بع ة م زوجی
لم ـ    ھ وس  وباستثناء عائشة ـ رضي اهللا عنھا ـ، لیس غیر، تزوج محمد ـ صلى اهللا علی

د          ك شھوانیة؟ لق ان ذل ل ك ذارى، وال شابات، وال جمیالت، فھ من نسوة لم یكّن ال ع
زواج من         . كان رجًال ال إلًھا ى ال ا إل ھ أیًض ي دفعت د ھي الت وقد تكون الرغبة في الول

اتوا          د م انوا ق ھ ك ا ـ ل ومن  . جدید؛ ألن األوالد الذین أنجبتھم خدیجة ـ رضي اهللا عنھ
ھ       غیر أن تكون لھ موارد كث خمة، ولكن اء أسرة ض ھ النھوض بأعب یرة أخذ على عاتق

ق    طناع ح ى اص ط إل أ ق م یلج ا، ول وھن جمیًع ة نح اواة الكامل بیل المس ا س زم دائًم الت
ل     . التفاوت مع أي منھن لقد تصرف متأّسًیا بسنة األنبیاء القدامى ـ علیھم السالم ـ، مث

دد   موسى وغیره، الذین ال یبدو أن أحًدا من الناس یعترض   م المتع ى زواجھ ل  . عل فھ
یكون مرد ذلك إلى أننا نجھل تفاصیل حیاتھم الیومیة، على حین نعرف كل شيء عن 

  ).٥"(حیاة محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ العائلیة؟



 ٤٨

 --------------  
  .٣٣نفسھ، ص) ١(
  .٧٣نفسھ، ص) ٢(
  .٣٨، ٣٧نفسھ، ص) ٣(
  .٤٣نفسھ، ص) ٤(
  .١٠٠، ٩٩نفسھ، ص) ٥(

  دیولویس سی  .٣٧
 ]١ [  
لقد حّل الوقت الذي توجھ فیھ األنظار إلى تاریخ تلك األمة التي كانت مجھولة األمر "

رون،       دة سبعة ق دنیا م اق ال في زاویة من آسیة فارتقت إلى أعلى مقام فطبق اسمھا آف
  ).١.."(ومصدر ھذه المعجزة ھو رجل واحد، ھو محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ

  ]٢ [  
یھم السالم ـ        لم یعد مح"...  اء اهللا ـ عل مد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ نفسھ غیر خاتم ألنبی

وھو قد أعلن أن عیسى ابن مریم كان ذا موھبة في االتیان بالمعجزات، مع أن محمًدا 
ا          ان یعترض محتًج ا ك ر م ا أكث ة، وم ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ لم یعط مثل ھذه الموھب

  ).٢!"(حماسة من األعمال الخارقة للعادةعلى بعض ما یعزوه إلیھ أشد أتباعھ 
  ]٣ [  

ادئ          "...  وم مب دأ من أق روح وھو مب ود ال إن محمًدا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ أثبت خل
ره       . األخالق ا أظھ ر مم ا أكث ومن مفاخر محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ أن أظھره قوًی

  ).٣.."(أي مشّرع آخر
  ]٤ [  

ھ       ما أكثر ما عرض محمد ـ صلى "...  ھ للخطر انتصاًرا لدعوت اهللا علیھ وسلم ـ حیات
ھ   في عھده األول بمكة، وھو لم ینفك عن القتال في واقعة أحد حتى بعد أن جرح جبین
ین، ومن          ة حن ي معرك ھ ف وخده وسقطت ثنیتاه، وھو قد أوجب النصر بصوتھ ومثال

م  الحق أن عرف العالم كیف یحیي قوة إرادتھ ومتانة خلقھ وبساطتھ، ومن ی جھل أنھ ل
اة وشظف      یعدل ـ إلى آخر عمره ـ عما یفرضھ فقر البادیة على سكانھا من طراز حی

ان ـ    . عیش؟ وھو لم ینتحل أوضاع األمراء قط مع ما نالھ من غنى وجاه عریض   وك
ھ،           ھ لیقاسمھم طعام ى بیت الفقراء إل أتي ب ان ی دًال، وك صلى اهللا علیھ وسلم ـ حلیًما معت

ھ          وكان یستقبل بلطف ورف و وجھ ا یعل اؤه بم حر كلم وّدون سؤالھ، فیس ع من ی ق جمی
یًال   الرزین الزاھر من البشاشة، وكان ال یضج من طول الحدیث، وكان ال یتكلم إال قل

ھ       وم ل احترام الق رة ب ل م ي ك . فال ینّم ما یقول على كبریاء أو استعالء، وكان یوحي ف
  ).٤."(..ودّل ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ على أنھ سیاسي محّنك

  ]٥ [  
ل،      " ة من قب بدت في بالد العرب أیام محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ حركة غیر مألوف

ا   ورة بحیاتھ تقاللھا والفخ ى اس رى عل رب الغی ل الع د قبائ لطان واح عت لس د خض فق
  ).٥"(الفردیة، وانضم بعض ھذه القبائل إلى بعض فتألفت أمة واحدة

  ----------------  



 ٤٩

  ).٢٢، ٢١/ ١٣( قصة الحضارة) ١(
  ).٣٨/ ١٣(نفسھ ) ٢(
  ).٤٧/ ١٣(نفسھ ) ٣(
  ).٥٩/ ١٣(نفسھ ) ٤(
  ).١٦٧/ ١٣(نفسھ ) ٥(

  ھنري سیروي  .٣٨
  ھنري سیروي

 ]١ [  
ل      " ط، ب د فق ومحمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ لم یغرس في نفوس األعراب مبدأ التوحی

  ).١"(غرس فیھا أیًضا المدنیة واألدب
  ]٢ [  
ا استطاع اإلسالم أن     محمد ـ صلى اهللا "  علیھ وسلم ـ شخصیة تاریخیة حقة، فلواله م

ب             ھ یطل ھ الموت، وبأن ل اآلخرین مآل ھ بشر مث د أن ي تردی وان ف یمتد ویزداد، ولم یت
رة من اهللا عز وجل     وة        . العفو والمغف ل ھف ھ أراد أن یظھر ضمیره من ك ل ممات وقب
ا    ر مخاطًب ى المنب ف عل ا فوق ا المسلمون، إ : "أتاھ اكم   أیھ ًدا فھ ربت أح د ض ت ق ذا كن

ھ        الي ملك اًال فم لبتھ م أره، أو س ذ ث ة       ". ظھري لیأخ ھ بثالث ھ یدین ا أن فوقف رجل معلًن
ائالً        لم ـ ق ھ وس ي     : "دراھم، فرّد الرسول ـ صلى اهللا علی أن یشعر اإلنسان بالخجل ف

م   وھذا التذوق واإلحساس البالغ. ودفع للرجل دینھ في التو". دنیاه خیٌر من آخرتھ لفھ
ي     " رینان"محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ لدوره كنبي یرینا بأن    ر حق ف ى غی كان عل

  ).٢..."(نعتھ العرب قبل اإلسالم بأنھا أمة كانت تحیا بین براثین الجھل والخرافات
 ]٣ [  
د ـ   " إن المحاولة اإلسالمیة في التاریخ ذات أثر كبیر، والعبقریة العربیة تجد في محم

ا   صلى اهللا عل یھ وسلم ـ منشًئا لحضارة التوحید التي تعتبر ذات أھمیة كبیرة، إذا فكرن
ارس    ة تم في القیمة الفلسفیة للتوحید، وفي تفوقھا الكبیر الذي جعل كل الشعوب اآلری

فة  م الفلس ار تلك ى    . أفك ة إل ة، راجع ة العربی ي األم رة ف ة الغزی روة الروحی ذه الث وھ
حة    د واض ذین یستطیعون       الغریزة النبویة والتي تع الیھود ال دى الشعوب السامیة، ف ل

الفخر بأنبیائھم الكبار، یقرون بأن روح النبوة قد اختفت لدیھم بعد ھدم معبدھم الثاني، 
بة             رآن بالنس ي الق رار ف رة التك ة والكثی داوة العنیف د الع ى أكی ر بمعن ا یفس ذا م وھ

  ).٣"(إلیھم
 ]٤ [  

ة الحقیق  "...  ة الذھنی دى          إن الحضارة الفكری دى العرب ـ إال ل د ـ ل ر وتوج م تظھ ة ل ی
  ).٤"(وصول محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ

------------------  
  .٨فلسفة الفكر اإلسالمي، ص) ١(
  .١٧نفسھ، ص) ٢(
  .٣١نفسھ، ص) ٣(
  .٢٤دفاع عن اإلسالم، ص) ٤(



 ٥٠

  لیوبولد فایس  .٣٩
 ]١ [  

لم ـ            "...  ھ وس ل بسنة رسول اهللا ـ صلى اهللا علی ان      إن العم ظ كی ى حف ھو عمل عل
الم       رك السنة ھو انحالل اإلس ھ، وإن ت ى تقدم ل    . اإلسالم وعل ت السنة الھیك د كان لق

ك أن           ا، أفیْدِھُش اء م ل بن ت ھیك ك إذا أزل ھ صرح اإلسالم، وأن الحدیدي الذي قام علی
  ).١"(یتقوض ذلك البناء، كأنھ بیت من ورق؟

  ]٢ [  
ھ ل "...  ھ          إن السنة ھي المثال الذي أقام لم ـ من أعمال ھ وس ا الرسول ـ صلى اهللا علی ن

ریم، وال         . وأقوالھ رآن الك ي الق ا جاء ف ا وتفسیًرا لم یًال حًی إن حیاتھ العجیبة كانت تمث
  ).٢"(یمكننا أن ننصف القرآن الكریم بأكثر من أن نتبع الذي قد بّلغ الوحي

  ]٣ [  
ي سبیل ت      "...  ذلت ف ي ب ود الت ع الجھ ھ     إنھ على الرغم من جمی ى أن دیث عل دي الح ح

دعموا   نظام ما، فإن أولئك النقاد العصریین من الشرقیین والغربیین لم یستطیعوا أن ی
د      . انتقادھم العاطفي الخالص بنتائج من البحث العلمي    ل أح ھ من الصعب أن یفع وأن

د        لًما ق امین البخاري ومس ا اإلم ى، وخصوًص ذلك؛ ألن الجامعین لكتب الحدیث األول
ل  اموا بك دیث   ق د التح ى قواع دیث عل ل ح حة ك رض ص د ع ر عن ة البش ي طاق ا ف م

ي       د النظر ف ون عادة عن عرًضا أشد كثیًرا من ذلك الذي یلجأ إلیھ المؤرخون األوربی
  ).٣"(مصادر التاریخ القدیم

  ]٤ [  
وم، إال      "...  ى الی یس حت اًما، ل دة أو أقس ة واح حیحة، جمل ث الص ض األحادی إن رف

رت    یة قص یة ذوق، قض ن      قض ا م ا خالًص ا علمًی ھا بحًث ن نفس ل م ن أن تجع ع
  ).٤.."(األھواء

  ]٥ [  
ھ          "...  ا فعل داء بم ى اإلقت ا عل ة مبنًی ا الیومی ي حیاتن إن العمل بالسنة یجعل كل شيء ف

رین        ك، مجب ا ذل ا أو تركن الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ وھكذا نكون دائًما، إذا فعلن
لھ المماثلة ألعمالنا ھذه وعلى ھذا تصبح شخصیة على أن نفكر بأعمال الرسول وأقوا

وذه          ون نف ھ، ویك ة نفس ا الیومی اج حیاتن ي منھ د ف د بعی ى ح ة إل ل متغلغل م رج أعظ
  ).٥.."(الروحي قد أصبح العامل الحقیقي الذي یعتادنا طوال الحیاة

 ------------  
  .٨٧اإلسالم على مفترق الطرق، ص) ١(
  .٨٨نفسھ، ص) ٢(
  .٩٢نفسھ، ص) ٣(
  .٩٧نفسھ، ص) ٤(
  .١٠٩نفسھ، ص) ٥(

  مارسیل بوازار  .٤٠
  مارسیل بوازار

 ]١ [  



 ٥١

اریخ              " أنوار الت لم ـ، ف ھ وس ي اإلسالم ـ صلى اهللا علی ب كل شيء عن نب سبق أن كت
د ـ صلى     . تسطع على حیاتھ التي نعرفھا في أدق تفاصیلھا ا محم والصورة التي خلفھ

ي      اهللا علیھ وسلم ـ عن نفسھ تبدو، حتى وإن ع  دود الت ي الح ة ف مد إلى تشویھھا، علمی
دیني             وم ال ر من مظاھر المفھ ي ظاھرة اإلسالم عن مظھ دمج ف تكشف فیھا وھي تن

  ).١.."(وتتیح إدراك عظمتھ الحقیقیة
  ]٢ [  
لم یكن محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ على الصعید التاریخي مبشًرا بدین وحسب بل   "

ي تطور انتشار اإلسالم       كان كذلك مؤسس سیاسة غّیرت مجرى ال  رت ف اریخ، وأث ت
  ).٢.."(فیما بعد على أوسع نطاق

  ]٣ [  
ھ جزًءا ال               " دت حیات ة، غ ي المدین لم ـ ف ھ وس د ـ صلى اهللا علی ي محم ذ استقر النب من

ا  . فقد نقلت إلینا أفعالھ وتصرفاتھ في أدق تفاصیلھا. ینفصل من التاریخ اإلسالمي ولم
ة، فق     دید الحیوی ا ش ان منظًم المي       ك ع اإلس ن المجتم دفاع ع ي ال الیة ف ت نض د أثب

درة،     . الجنیني، وفي بث الدعوة د المق و عن ان یعف وبالرغم من قتالیتھ ومنافحتھ، فقد ك
دین       داء ال ع أع ین أو یتسامح م ورع      . لكنھ لم یكن یل ثالث، ال ي ال ا النب دو أن مزای ویب

المي ف        ع اإلس د طبعت المجتم درة ق د المق و عن ة والعف دت   والقتالی ھ وجّس ان قیام ي إب
ًدا           . المناخ الروحي لإلسالم لم ـ قائ ھ وس اریخ الرسول ـ صلى اهللا علی ر الت ا یظھ وكم

ھ سیاستھ           وي الشكیمة ل ة صریًحا ق ذلك رجل دول عظیم ملء قلبھ الرأفة، یصوره ك
ولقد . الحكیمة التي تتعامل مع الجمیع على قدم المساواة وتعطي كل صاحب حق حقھ

تطاع بدبلوم ق  اس ن طری المیة ع ة اإلس راف بالجماع زع االعت ھ أن ینت یتھ ونزاھت اس
ھ         دأ یحالف د ب ان النصر العسكري ق ذي ك ت ال ًرا   . المعاھدات في الوق ذكرنا أخی وإذا ت

اء العرب،      على الصعید النفساني ھشاشة السلطان الذي كان یتمتع بھ زعیم من زعم
التحلي     ھ ب ع یطالبون راد المجتم ھ      والفضائل التي كان أف ا، استطعنا أن نستخلص أن بھ

زع رضا أوسع                 ف ینت ذي عرف كی لم ـ ال ھ وس د ـ صلى اهللا علی ّد أن یكون محم الب
اء        ن أنبی ا م ا حقیقًی د أن یكون نبًی الجماھیر بھ إنساًنا فوق مستوى البشر حًقا، وأنھ الب

  ).٣"(اهللا
  ]٤ [  

ا لقد كان محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ نبًیا ال مصلًحا   "...  دثت رسالتھ   . اجتماعًی وأح
ع          ي المجتم ة ف ا ماثل زال آثارھ ا ت رات أساسیة م في المجتمع العربي القائم آنذاك تغیی

  ).٤.."(اإلسالمي المعاصر
  ]٥ [  

ع،      "...  ي الواق ان ف مما ال ریب فیھ أن محمًدا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ قد اعتبر، بل ك
ر المحیط     ثائًرا في النطاق الذي كان فیھ كل نبي ثائًر ھ تغیی ا، أي بمحاولت ا بوصفھ نبًی

  ).٥..."(الذي یعیش فیھ
 -------------  
  .٤١، ٤٠إنسانیة اإلسالم، ص) ١(
  .٤٢نفسھ، ص) ٢(



 ٥٢

  .٤٦نفسھ، ص) ٣(
  .٦١نفسھ، ص) ٤(
  .٦٦نفسھ، ص) ٥(

  ماسیھ  .٤١
 ]١ [  
 بفضل إصالحات محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ الدینیة والسیاسیة، وھي إصالحات   "

موحدة بشكل أساسي، فإن العرب وعوا أنفسھم وخرجوا من ظلمات الجھل والفوضى 
  ".لیعّدوا دخلوھم النھائي إلى تاریخ المدنیة

  ]٢ [  
دة           "...  م والمحرك األول للوح و المشّرع الملھ لم ـ ھ ھ وس كان محمد ـ صلى اهللا علی

  .."الدینیة بین جمیع األقوام، وكان بسیًطا وحازًما
  مونتھ  .٤٢

 ]١ [  
د    " إن طبیعة محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ الدینیة تدھش كل باحث مدّقق نزیھ المقص

م   . بما یتجلى فیھا من شدة اإلخالص خة، ول فقد كان محمد مصلًحا دینًیا ذا عقیدة راس
یقم إال بعد أن تأمل كثیًرا وبلغ سن الكمال بھذه الدعوة العظیمة التي جعلتھ من أسطع  

د          . نیة في الدیناألنوار اإلنسا ت عن ي كان ادات القبیحة الت ھ الشرك والع ي قتال وھو ف
اًرا        راھم كب ذین ن ي إسرائیل ال اء بن أبناء زمنھ كان في بالد العرب أشبھ بنبي من أنبی

ومھم     اریخ ق ي ت ًدا ف لم ـ               . ج ھ وس ًدا ـ صلى اهللا علی اس محم ن الن ر م ل كثی د جھ ولق
اد     ھ من المصلحین الن اتھم      وبخسوه حقھ وذلك ألن اس أطوار حی ذین عرف الن رین ال

  ".بدقائقھا
  ]٢ [  
دیث،               " ذب الح ریم األخالق حسن العشرة، ع لم ـ ك ھ وس د ـ صلى اهللا علی ان محم ك

م            حة الحك ي ص ھ ھ ة علی فات الغالب ت الص د كان ظ، وق ادق اللف م ص حیح الحك ص
  ".وصراحة اللفظ، واالقتناع التام بما یعملھ ویقولھ

  ]٣ [  
لمصلحین من عرفت حیاتھم بالتفصیل مثل محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ندر بین ا"... 

م       ن أعظ ھ م د ب ن أن یع ع یمك ر المجتم الق وتطھی الح أخ ن إص ھ م ام ب ا ق ـ وإن م
  ".المحسنین لإلنسانیة

  ]٤ [  
ي          " ة الت لم ـ وحماستھ الدینی ھ وس ال مجال للشك في إخالص الرسول ـ صلى اهللا علی

  ..."تشبعت بھا نفسھ وفكره
  نھرو  .٤٣

 ]١ [  
ھ   "..  لربما خامرت ھؤالء الملوك والحكام الذین تسلموا كتب الرسول ـ صلى اهللا علی

ى الطاعة        دعوھم إل ذي ی ذه    . وسلم ـ الدھشة من ھذا الرجل البسیط ال ولكن إرسال ھ
لم ـ بنفسھ ورسالتھ           ھ وس د ـ صلى اهللا علی ة محم دار ثق . الكتب یعطینا صورة عن مق
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ّولھم من سكان    وقد ھیأ بھذه ال ثقة وھذا اإلیمان ألمتھ أسباب القوة والعّزة والمنعة وح
انھم         ي زم الم المعروف ف ى سادة یفتحون نصف الع د ـ     .. صحراء إل وفي محم د ت وق

رة      د غی دة تتق صلى اهللا علیھ وسلم ـ بعد أن جعل من القبائل العربیة المتنافرة أمة واح
  ...".وحماًسا

  ھارث  .٤٤
 ]١ [  
لمحمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ لیكون رأس القائمة التي تضم األشخاص  إن اختیاري"

الذین كان لھم أعظم تأثیر عالمي في مختلف المجاالت، ربما أدھش كثیًرا من القراء، 
اریخ          ي الت د ف ان الرجل الوحی لم ـ ك ولكن في اعتقادي أن محمًدا ـ صلى اهللا علیھ وس

  ".تویین الدیني والدنیويالذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كال المس
  ]٢ [  
الم، وأصبح     " لقد أسس محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ونشر أحد أعظم األدیان في الع

ا   . أحد الزعماء العالمیین السیاسیین العظام ففي ھذه األیام وبعد مرور ثالثة عشر قرًن
  ...".تقریًبا على وفاتھ، فإن تأثیره ال یزال قوًیا وعارًما

  ]٣ [  
ھ         "... ان ل لم ـ ك ھ وس من وجھة النظر الدینیة الصرفة یبدو أن محمًدا ـ صلى اهللا علی

  ".تأثیر على البشریة عبر التاریخ كما كان للمسیح ـ علیھ السالم ـ
  ]٤ [  

ا                "...  ا دنیوًی ان زعیًم ھ ك ف عن المسیح بأن لم ـ یختل ھ وس ًدا ـ صلى اهللا علی إن محم
ة وراء       فضًال عن أنھ زعیم دیني، وفي الحقی وى الدافع ار الق ین االعتب ذنا بع ة إذا أخ ق

د سیاسي             لم ـ یصبح أعظم قائ ھ وس ًدا ـ صلى اهللا علی إن محم الفتوحات اإلسالمیة، ف
  ".على مدى األجیال

  ]٥ [  
ًدا ـ           "...  ا یخول محم دنیوي مًع دیني وال أثیر ال ھ للت ر ل د ال نظی ذا االتحاد الفری إن ھ

  ".أعظم شخصیة مفردة ذات تأثیر في تاریخ البشریة صلى اهللا علیھ وسلم ـ أن یعتبر
  مونتغمري وات  .٤٥

 ]١ [  
ھ           " ي كتاب لم ـ ف ھ وس د ـ صلى اهللا علی األبطال  "منذ أن قام كارلیل بدراستھ عن محم

ل ادة البط د؛ إذ إن   " وعب دق محم اع بص ة لالقتن باًبا وجیھ اك أس رب أن ھن أدرك الغ
، والخلق السامي للرجال الذین آمنوا بھ، عزیمتھ في تحمل االضطھاد من أجل عقیدتھ

ھد    ك یش ل ذل رة، ك ھ األخی ي منجزات ھ ف ة عمل ًرا عظم د، وأخی ة القائ م بمثاب ان لھ وك
 Imposteurفاتھام محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ بأنھ دجال    . باستقامتھ التي ال تتزعزع

ي التاریخ حط ومع ذلك فلیس ھناك شخصیة كبیرة ف. یثیر من المشاكل أكثر مما یحّل
لم ـ          ھ وس د ـ صلى اهللا علی ي الغرب كمحم درھا ف ون     . من ق اب الغربی ر الكت د أظھ فق

ر أي تفسیر       میلھم لتصدیق أسوأ األمور عن محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ وكلما ظھ
د أن        . نقدي لواقعة من الوقائع ممكًنا قبولھ ر فضائل محم ي ذك ك، ف ع ذل ي، م وال یكف

ھ وعزیم ي بأمانت ھنكتف يء عن ل ش م ك ا أن نفھ ھ إذا أردن حح . ت ا أن نص وإذا أردن
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وم    األغالط المكتسبة من الماضي بصدده فیجب علینا في كل حالة من الحاالت، ال یق
ویجب علینا أن ال ننسى عندئذ . الدلیل القاطع على ضدھا، أن نتمسك بصالبة بصدقھ

ا وأنھ في مثل ھذا الموضوع أیًضا أن الدلیل القاطع یتطلب لقبولھ أكثر من كونھ ممكًن
  ).١.."(یصعب الحصول علیھ

  ]٢ [  
دق           " د ص ة تؤك ى العكس ـ أسباب قوی اك ـ عل د "ھن لم ـ      " محم ھ وس ـ صلى اهللا علی

اش            ین؛ ألن النق ن الیق ة م غ درجة عالی ة أن نبل ة الخاص ذه الحال ل ھ ي مث ونستطیع ف
من خالفً   ن أن یتض ائع وال یمك ى وق د عل ألة یعتم ذه المس ول ھ ول  ح دیر ح ي التق ا ف

  ).٢..."(األخالقیة
  ]٣ [  

ة اإلسالمیة  "...  ذا   . لیس توسع العرب شیًئا محتوًما أو آلًیا وكذلك إنشاء األم وال ھ ول
لم ـ              ھ وس د ـ صلى اهللا علی د محم ده عن ذي نج ة ال المزیج الرائع من الصفات المختلف

وى   ك الق ي غارات     لكان من غیر الممكن أن یتم ھذا التوسع، والستنفذت تل ارة ف الجب
على سوریا والعراق دون أن تؤدي لنتائج دائمة، ونستطیع أن نمیز ثالث ھبات مھمة 
ل          ام عم ا ضروریة إلتم دة منھ ل واح ت ك ُأوتیھا محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ، وكان
ة              ى رؤی ة عل ة خاص ي أوًال موھب د أوت ھ؛ لق لم ـ بأكمل ھ وس لى اهللا علی د ـ ص محم

ھ حسب رأي         المستقبل، فكان لل زل علی ذي ین وحي ال ي بفضلھ أو بفضل ال عالم العرب
وین        ان تك ة، وك المسلمین، أساس فكري ـ إیدیولوجي ـ حلت بھ الصعوبات االجتماعی
یة        باب األساس ي األس ر ف ا ینظ ت حدًس ھ الوق ي نفس ب ف ري یتطل اس الفك ذا األس ھ

ر      روریة للتعبی ة الض ر، والعبقری ك العص ي ذل اعي ف طراب االجتم ذا   لالض ن ھ ع
ا    ى أعمق كیانھ د ـ صلى اهللا      . الحدس في صورة تستطیع إثارة العرب حت ان محم وك

ي               ده ف ذي نج اء األساسي ال دف البن م یكن ھ ا، ول ة حكیًم ا رجل دول علیھ وسلم ـ ثانًی
ة   ات الواقعی ة والمؤسس یة الملموس دابیر السیاس م الت وى دع رآن، س ا . الق د ألححن ولق

ى     ا عل اب غالًب ذا الكت یة            خالل ھ لم ـ السیاس ھ وس د ـ صلى اهللا علی استراتیجیة محم
ذه المسائل            ي ھ د نظره ف ى بع د دّل عل ة ولق ى إصالحاتھ االجتماعی البعیدة النظر عل
ات   ق المؤسس ة، وتطبی غیرة إمبراطوری ھ الص ن دولت ل م ذي جع ریع ال ار الس االنتش

ة ع        ر من ثالث ا  االجتماعیة على الظروف المجاورة واستمرارھا خالل أكث . شر قرًن
وكان محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ثالًثا رجل إدارة بارًعا، فكان ذا بصیرة رائعة في 

إذ لن یكون للمؤسسات المتینة والسیاسة . اختیار الرجال الذین یندبھم للمسائل اإلداریة
د ـ صلى      . الحكیمة أثر إذا كان التطبیق خاطًئا متردًدا ي أسسھا محم وكانت الدولة الت

ي      اهللا دمة الت علیھ وسلم ـ عند وفاتھ، مؤسسة مزدھرة تستطیع الصمود في وجھ الص
د وتتسع بسرعة         ع الوضع الجدی تالءم م رة ت أحدثھا غیاب مؤسسھا، ثم إذا بھا بعد فت

  ).٣"(خارقة اتساًعا رائًعا
  ]٤ [  
ا            " ل اإلسالم، تملكن اریخ أوائ لم ـ وت ھ وس د ـ صلى اهللا علی اریخ محم كلما فكرنا في ت

وال شك أن الظروف كانت مواتیة لمحمد فأتاحت  . الذھول أمام عظمة مثل ھذا العمل
ى مستوى      ان عل لھ فرًصا للنجاح لم تتحھا لسوى القلیل من الرجال غیر أن الرجل ك
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ع             . الظروف تماًما اهللا ویقتن ھ ب م یضع ثقت و ل ة وإدارة، ول ا ورجل دول ن نبًی م یك و ل فل
ذه    . كتب فصًال مھًما في تاریخ اإلنسانیةبشكل ثابت أن اهللا أرسلھ، لما  ل أن ھ ي أم ول

ام      ارة االھتم الدراسة عن حیاة محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ یمكنھا أن تساعد على إث
  ).٤"(، من جدید ، برجل ھو أعظم رجال أبناء آدم

 -----------------  
  .٩٤محمد في مكة، ص) ١(
  .٤٩٨، ٤٩٧نفسھ، ص) ٢(
  .٥١١، ٥١٠نفسھ، ص) ٣(
  .٥١٢نفسھ، ص) ٤(

  ولز  .٤٦
  )١(ولز

 ]١ [  
ھل تراك علمت قط أن رجًال على غیر كریم السجایا مستطیع أن یتخذك صدیًقا؟ "... 

اس        د الن انوا أش رھم، ك ذلك أن من عرفوا محمًدا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ أكثر من غی
ا               ى أنھ ھ عل ا ـ كل حیات ھ خدیجة ـ رضي اهللا عنھ ت ب د آمن ھ، وق ا ب ت    إیماًن ا كان ربم

فأبو بكر ـ رضي اهللا عنھ ـ شاھد أفضل وھو لم یتردد قط في إخالصھ؛   . زوجة محبة
ام       ك األی رأ تل كان یؤمن بالنبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ومن العسیر على أي إنسان یق
ھ خاطر              ھ ـ؛ فإن ي ـ رضي اهللا عن ذلك عل ھ ـ، وك ر ـ رضي اهللا عن أبي بك ؤمن ب إال ی

  ).٢..."(ي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ في أحلك أیامھ سواًدابحیاتھ من أجل النب
  ]٢ [  
ام،      " ھ بع ل وفات حّج محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ حجة الوداع من المدینة إلى مكة قب

ا          ل م ا ك ا تجرف أمامھ رة فیھ ة؛ إّن أول فق وعند ذاك ألقى على شعبھ موعظة عظیم
جعل الفقرة األخیرة منھا الزنجي بین المسلمین من نھب وسلب ومن ثارات ودماء، وت

إنھا أسست في العالم تقالید عظیمة للتعامل العادل الكریم، وإنھا . المؤمن عدًال للخلیفة
ا             ذ، فإنھ ة التنفی ا إنسانیة السمة ممكن ا أنھ رم والسماحة، كم اس روح الك ي الن لتنفخ ف

م اج   ي    خلقت جماعة إنسانیة یقل ما فیھا مما یغمر الدنیا من قسوة وظل ا ف اعي، عم تم
  ).٣"(أي جماعة أخرى سبقتھا

 ]٣ [  
وى   " لقد منح العرب العالم ثقافة جدیدة، وأقاموا عقیدة ال تزال إلى الیوم من أعظم الق

د ـ صلى اهللا              و محم ي فھ بس العرب ك الق ذي أشعل ذل ا الرجل ال الم أم الحیویة في الع
  ).٤(علیھ وسلم ـ

--------------  
ز   ) ١( ورج ول رت ج ب  : H. G. Wells) م١٩٤٦ – ١٨٦٦(ھرب ب واألدی الكات

وم سنة      . البریطاني المعروف  الوریوس العل ى بك دریس   ١٨٨٨حصل عل ولى الت م، ت
ل       . بضع سنین ثم انصرف للتألیف ال العلمي من مث د الخی ذي یعتم اشتھر بقصصھ ال

زمن" ة ال ي"و" آل ل الخف ل   "الرج ن مث ة م یة واالجتماعی ھ النفس ن روایات ًال ع ، فض
أنجز عام   ". الزواج"و" یللي الجدیدمیكاف" م ١٩٢٠ولم یغفل ولز البحث في التاریخ ف
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، وكان آخر كتاب أصدره ھو  "موجز تاریخ العالم"وأعقبھ بـ" معالم تاریخ اإلنسانیة"
ة  : "ولولز كتاب في السیرة الذاتیة بعنوان. م١٩٤٤" العقل في أقصى تواتراتھ" تجرب

  ".في كتابة السیرة الذاتیة
  ).٦٣٩/ ٣(لم تاریخ اإلنسانیة معا) ٢(
  ).٦٤١، ٦٤٠/ ٣(نفسھ ) ٣(
  .٢٠١، ٢٠٠موجز تاریخ العالم، ص) ٤(

  نصري سلھب  .٤٧
  نصري سلھب

 ]١ [  
د أعظم     _ في مكة أبصر النور طفل لم یمّر ببال أمة " ساعة والدتھ ـ أنھ سیكون أحم

  ).١.."(الرجال في العالم بل في التاریخ، ولربما أعظمھم إطالًقا
 ]٢ [  
ة القصیرة        . ھنا عظمة محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ " ك الحقب د استطاع ـ خالل تل لق

اریخ      ي الت د ف من الزمن ـ أن یحدث شریعة خلقیة وروحیة واجتماعیة لم یستطعھا أح
  ).٢"(بمثل تلك السرعة المذھلة

 ]٣ [  
ك   ھذا الرجل الذي ما عرف الھدوء وال الراحة وال االستقرار، استطاع "...  وسط ذل

ود         ة، ویج ّن أنظم وانین ویس ّرع ق ة، وأن یش د دول ي قواع ائج، أن یرس م الھ الخض
ھ        رمھم عطف م یح اد، فل د ألوالد وأحف ھ أب وج نس أن م ی ادات، ول یر واالجتھ بالتفس
اد        ددة األبع ات والمؤھالت، المتع القیم والمعطی ة ب وحنانھ، فكان بشخصیتھ الفذة الغنی

اهللا علیھا من نعم وصفات، وبما حباھا من إمكانات، كان والجوانب، الفریدة بما أسبغ 
  ).٣"(بذلك كلھ، عالًما قائًما بنفسھ

 ]٤ [  
ع          " ي واق ل ف وب فحسب، ب وس والقل ي النف ا، ال ف تراثك یا ابن عبد اهللا ینبغي أن ُیحی

ى    . الحیاة، في ما یعاني البشر من أزمات وما یعترضھم من عقبات ك مدرسة یلق تراث
ا  ى منابرھ ا   عل كلة مھم ل مش واب، ك دك ج ھ عن ؤال ل ل س ة ودرس، ك وم عظ ل ی ك

  ).٤"(استعصت وتعقدت، نجد لھا في آثارك حًال
 ]٥ [  

ان،          "..  ى اإلیم اس إل دي الن لم ـ رسوًال وحسب، یھ لم یكن النبي ـ صلى اهللا علیھ وس
ة أخرجت       ر أم ك الشعب خی إنما كان زعیًما وقائد شعب، فعزم على أن یجعل من ذل

  ).٥"(وكان لھ ما أراد. للناس
-------------  

  .٤٢في خطى محمد، ص) ١(
  .١٩٦نفسھ، ص) ٢(
  .٢٧٤، ٢٧٣نفسھ، ص) ٣(
  .٣٩٦نفسھ، ص) ٤(
  .٤٠٩نفسھ، ص) ٥(



 ٥٧

  ھنري دي فاستري  .٤٨
  ھنري دي فاستري

 ]١ [  
ي ـ       " خص النب ا بش ا اختص منھ إن أشد ما نتطلع إلیھ بالنظر على الدیانة اإلسالمیة م

وسلم ـ ولذلك قصدت أن یكون بحثي أوًال في تحقیق شخصیتھ وتقریر   صلى اهللا علیھ
ا    ق تقریًب حقیقتھ األدبیة عّلني أجد في ھذا البحث دلیًال جدیًدا على صدقھ وأمانتھ المتف

  ).١"(علیھا بین جمیع مؤرخي الدیانات وأكبر المتشیعین للدین المسیحي
 ]٢ [  
ھ  ثبت إذن أن محمًدا ـ صلى اهللا علیھ وسلم    " ـ لم یقرأ كتاًبا مقدًسا ولم یسترشد في دین

  ).٢.."(بمذھب متقدم علیھ
 ]٣ [  

ولقد نعلم أن محمًدا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ مّر بمتاعب كثیرة وقاسى آالًما نفسیة "... 
ك   ل ذل ن أج دین وم ت لل س تمّحض ھ اهللا ذا نف د خلق التھ، فق ر برس ل أن یخب رى قب كب

ذي      احتاج إلى العزلة عن الناس ل ة ال دد اآللھ ذھب تع ان وم كي یھرب من عبادة األوث
ذھبین أشبھ          ذین الم ان وجود ھ ھ وك ا من قلب ابتدعھ المسیحیون وكان بغضھما متمكًن
غ        ذي بل ك الرجل ال بإبرة في جسمھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ولعمري فیم كان یفكر ذل

ا      ذین امت ك الشرقیین ال دة    األربعین وھو في ریعان الذكاء ومن أولئ ل بح ي العق زوا ف
وة اإلدراك ل وق ات  .. التخّی ذه الكلم راًرا ھ د تك راًرا ویعی ول م د اهللا (إال أن یق اهللا أح

كلمات رددھا المسلمون أجمعون من بعده وغاب عنا معشر المسیحیین مغزاھا ). أحد
  ).٣.."(لبعدنا عن فكرة التوحید

 ]٤ [  
وة ول  "...  ل المتكلمون من المسیحیین     لو رجعنا إلى ما وضحھ الحكماء عن النب م یقب

دعین،           ن المبت م یكن م ھ ل ا بأن ألمكننا الوقوف على حالة مشید دعائم اإلسالم وجزمن
ومن الصعب أن تقف على حقیقة سماعھ لصوت جبریل ـ علیھ السالم ـ إال أن معرفة 

  ).٤"(ھذه الحقیقة ال تغیر موضوع المسألة ألن الصدق حاصل في كل حال
  ]٥ [  
كن أن ننكر على محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ في الدور األول من حیاتھ كمال ال یم"

إیمانھ وإخالص صدقھ، فأما اإلیمان فلن یتزعزع مثقال ذرة من قلبھ في الدور الثاني 
وال أن                ان ل ى اإلیم ھ عل ان من شأنھ أن یقوی ھ من نصر ك ا ُأوتی دني ـ وم دور الم ـ ال

م           االعتقاد كلھ قد بلغ منھ مبلًغا ى الزخارف ول ل إل ان یمی ا ك ھ، وم ادة فی ال محل للزی
ھ،         ي حیات رة ف ز الشعیر م یكن شحیًحا، وكان قنوًعا خرج من الدنیا ولم یشبع من خب
ى           م یجنح إل ھ ل الد العرب ولكن ي ب ى ف ام األعل تجرد من الطمع وتمكن من نوال المق

  ).٥.."(، وقد احتقر المالاالستبداد فیھا، فلم یكن لھ حاشیة ولم یتخذ وزیًرا وال حشما
 -------------------  
  .٦خواطر وسوانح، ص: اإلسالم) ١(
  .١٦نفسھ، ص) ٢(
  .١٧، ١٦نفسھ، ص) ٣(



 ٥٨

  .٢١نفسھ، ص) ٤(
  .٢٤نفسھ، ص) ٥(

  واشنجتون إیرفنج  .٤٩
  واشنجتون إیرفنج

  ]١ [  
 لیدعوا كان محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ خاتم النبیین وأعظم الرسل الذین بعثھم اهللا"

  ).١"(الناس إلى عبادة اهللا
 ]٢ [  
ھ          " ى أن دل عل ة ت تح مك اب ف ي أعق كانت تصرفات الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ف

ھ            رغم أن ھ ب ى مواطنی فقة عل ة وش دى رحم د أب ر؛ فق د مظف نبي مرسل ال على أنھ قائ
  ).٢"(أصبح في مركز قوي، ولكنھ تّوج نجاحھ وانتصاره بالرحمة والعفو

 ]٣ [  
ذل         " اء، وب ن العن ًرا م لقي الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ من أجل نشر اإلسالم كثی

ال      نوات دون أن ین دة س ھ، وظل ع دق دعوت ي ص ر ف ك الكثی د ش حیات؛ فق دة تض ع
داءات      ات واالعت ى اإلھان وحي إل الغ ال الل إب رض خ ًرا، وتع ا كبی نجاًح

ا  ن مك ث ع ھ ویبح رك وطن ى أن یت طر إل ل اض طھادات، ب ا واالض ھ ھن اجر إلی ن یھ
  ).٣"(وھناك وتخلى عن كل متع الحیاة وعن السعي وراء الثراء من أجل نشر العقیدة

 ]٤ [  
برغم انتصارات الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ العسكریة لم تثر ھذه االنتصارات   "

كبریاءه أو غروره، فقد كان یحارب من أجل اإلسالم ال من أجل مصلحة شخصیة،     
ى بساطتھ وتواضعھ،     وحتى في أوج  مجده حافظ الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ عل

ھ وإن       ب ب ي الترحی الغوا ف ھ أو یب فكان یكره إذا دخل حجرة على جماعة أن یقوموا ل
ا       م فیھ د حك الم، وق ة اإلس ت دول ا كان ة، فإنھ ة عظیم وین دول ى تك دف إل د ھ ان ق ك

  ).٤"(بالعدل، ولم یفكر أن یجعل الحكم فیھا وراثًیا ألسرتھ
 ]٥ [  
ھ           " ي یدی ع ف ا یق ة أو م كان الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ینفق ما یحصل من جزی

ان             ا ك ًرا م راء المسلمین، وكثی ة فق ي معاون ي سبیل انتصار اإلسالم، وف من غنائم ف
ا       اًرا أو درھًم ف وراءه دین م یخل و ل ینفق في سبیل ذلك آخر درھم في بیت المال، وھ

ره  د خی ا، وق ار      أو رقیًق رة فاخت ین اآلخ دنیا وب ي ال وز األرض ف اتیح كن ین مف اهللا ب
  ).٥"(اآلخرة

--------------------  
  .٧٢حیاة محمد، ص) ١(
  .٧٢حیاة محمد، ص) ٢(
  .٣٠٠نفسھ، ص) ٣(
  .٣٠٣، ٣٠٢نفسھ، ص) ٤(
  .٣٠٣نفسھ، ص) ٥(

  ول دیورانت  .٥٠



 ٥٩

  راو رامكرشنة. س. ك.. محمد صلى اهللا علیھ وسلم المثال األسمى  .٥١
  محمد صلى اهللا علیھ وسلم المثال األسمى

  أحمد دیدات
اة الرسول صلى اهللا            ي حی ة ف ب الھام ر من الجوان الكتاب على صغره یعرض لكثی

  . علیھ وسلم والرسالة بأسلوب سھل یجمع بین وضوح الفكرة ودقة العبارة
ب شخصیة الرس          ة للكشف عن جوان اریخ ومحاول اق الت ي أعم ول إنھ بمثابة رحلة ف

ال        لم والمث ھ وس لى اهللا علی ي ص د النب اة محم ـن حی رة م تخالص العب ة واس العظیم
  .األسمى للعالمین

  محمد المثال األسمى 
  رؤیة فیلسوف ھندوسي معاصر لنبي اإلسالم

  رامكرشنة راو. س. ك
  أستاذ الفلسفة بجامعة میسور في الھند

  :محمد نبي اإلسالم  
  ]:١[البدایات 

ا ا لم د وفًق د محم وم   ول ة ی رة العربی حراء الجزی ي ص لمون ف ون المس رره المؤرخ ق
د المسیح   ي   . العشرین من شھر إبریل في عام خمسمائة وواحد وسبعین بع واسمھ یعن

ًرا   " ًدا كثی ود حم ل      ] ٢"[المثنى علیھ أو الممدوح أو المحم ي أعظم عق و بالنسبة ل وھ
  .مفكر أنجبتھ الجزیرة العربیة على اإلطالق

ذه      إنھ أعظم بكثیر ي ھ ده ف من جمیع الشعراء والملوك الذین عاشوا قبلھ أو جاءوا بع
  .الصحراء المعزولة ذات الرمال الحمراء

وحینما ظھر محمد لم تكن الجزیرة العربیة شیًئا مذكوًرا، ومن ھذه الصحراء التي لم 
اة           ًدا وحی ا جدی ا عالًم ة أن ینشئ منھ د بروحھ العظیم تكن شیًئا مذكوًرا استطاع محم

دیدة وثقافة جدیدة وحضارة جدیدة ومملكة جدیدة امتدت من مراكش إلى شبھ القارة ج
  .الھندیة، وأن یؤثر في فكر وحیاة ثالث قارات ھي آسیا وإفریقیة وأوروبا

  : الحاجة إلى التفاھم
عندما فكرت في الكتابة عن النبي محمد كنت متردًدا بعض الشيء ألنني سأكتب عن  

ر من     وإن] ٣[دین ال أعتنقھ د الكثی ھ یوج ھ ألمر بالغ الحساسیة أن یفعل المرء ذلك ألن
ة   ف مختلف ة وطوائ ذاھب فكری ى م ون إل ة وینتم ات متنوع ون دیان ذین یعتنق اس ال الن

ة مسألة         . حتى داخل الدین الواحد ا أن الدیان زعم أحیاًن بعض ی رغم من أن ال ى ال وعل
رى      شخصیة تماًما فإنھ ال یمكن إغفال أن الدین یمیل إلى ا ن الكون بأسره م اإلحاطة ب

نا      ا وأنفس ر قلوبن ى آخ ین إل ـن ح ل م ا یتخل ة م و بطریق ا، وھ رى أیًض ا ال ن ھ وم من
وعي      ـا دون ال وعي وم  unconsciousوالالوعي    subconsciousوعقولنا فـي مناطـق ال

ا    ا تشتمل علیھ ذ  . منھا، أو أي من تلك المناطق التي تشتمل علیھا أو یفترض أنھ وتأخ
مسألة أھمیة بالغة عندما نقتنع اقتناًعا راسًخا أن ماضینا وحاضرنا ومستقبلنا رھن     ال

إن           دیدي الحساسیة ف ا ش ا إذا كن دین، أم دقیق المسمى بال ین ال ھذا الخیط الحریري الل
وتر قصوى    ى المسألة من     . مركز الثقل یكون في الغالب دائما في حالة ت النظر إل وب

ھ ك  ك أفضل          ھذه الزاویة یتضح لنا أن ان ذل ا ك ة اآلخرین كلم ل الكالم عن دیان ا ق . لم



 ٦٠

نة     ة محص ا الداخلی ا قلوبن اق ثنای ي أعم ورة ف ة ومغم ا مخفی ا واعتقاداتن دع أدیانن ولن
  .بأختام من شفاھنا ال تنكسر

  :جماعیة اإلنسان
ولكن یوجد جانب آخر لھذه المسألة؛ فاإلنسان یعیش في المجتمع وترتبط حیاتنا ـ شئنا 

ا وبطریقة مباشرة وغیر مباشرة ـ بحیاة الكثیرین، فنحن جمیًعا نأكل من ثمرات أم أبین
ع   تزرع في نفس األرض ونشرب الماء من نفس النبع ونستنشق ھواء نفس الجو، وم
جیع    تمسكنا الشدید بآرائنا الشخصیة فإنھ سیكون من المفید ـ ال لغرض آخر سوى تش

ـ لو أننا عرفنا أیًضا بدرجة أو بأخرى كیف   االنضباط المناسب في البیئة المحیطة بنا
  .یفكر جارنا وما ھي المنابع األصلیة لتصرفاتھ

یًئا            الم ش ان الع ع أدی ى جمی رء للتعرف عل ة الم ذه تصبح محاول ومن زاویة الرؤیة ھ
ل         ادل والتقب اھم المتب جیع التف ل تش ن أج حیحة، م الروح الص ك ب ھ، وذل ا فی مرغوًب

  .ى القریب والبعیداألفضل لجیراننا على المد
ك         ورت تل د تبل ي الظاھر؛ فلق ذلك ف دو ك كما أن أفكارنا لیست متناثرة ومبعثرة كما تب
األفكار حول بضع أنویة في شكل أدیان العالم الكبرى والعقائد الحیة التي ترشد وتدفع 

ذه   ام         . حیاة المالیین من سكان أرضنا ھ وم من األی ي ی ي أن نصبح ف ر ف ا نفك وإذا كن
ة صغیرة التعرف          مواطنی و محاول ا أن نحاول ول دینا فمن واجبن ین أی ن للعالم الذي ب

  .على أدیان العالم الكبرى ونظم الفلسفة التي تحكم البشریة
  ]:٤[النبي شخصیة تاریخیة

ا الصراع        ي یجري علیھ إن األرض الت ة ف وعلى الرغم من ھذه المالحظات التمھیدی
دین زلق    ال ال ي مج ة ف ل والعاطف ین العق تمرار   ب ذكَّر باس رء لُی ة أن الم ًدا لدرج ة ج

دا لسبب        د ج ا معق ر أیًض راب واألم بالحمقى الذین یندفعون حیث تھاب المالئكة االقت
ة     . آخر ا شخصیة تاریخی و أیًض فموضوع كتابي ھو شرائع دیانة تاریخیة ونبیھا، وھ

ر  " ولیم مویر"لدرجة أن ناقًدا عدوانًیا مثل السیر  ریم یقول متحدًثا عن الق ال : "آن الك
ا   ر قرًن ي عش ي إثن ر بق ا آخ ح كتاًب ى األرج الم عل ي الع د ف ذا ] ٥[یوج ل ھ نص بمث ب

ة   ". النقاء د شخصیة تاریخی ة    ] ٦[ویمكنني أن أضیف أن النبي محم ا؛ فكل حادث أیًض
ھ       أخرین، إن حیات لیمة للمت في حیاتھ دونت بدقة بالغة وحتى أدق التفاصیل حفظت س

وال یحتاج المرء إلى البحث  . غموض ولم تكن محاطة باألسراروأعمالھ لم یكتنفھما ال
ة لكي یفصل القشرة         ي رحالت مرھق المجھد عن المعلومات الدقیقة وال االنطالق ف

  ].٧[عن حبة الحق
  :إساءة عرض وتقدیم اإلسالم في الماضي

الم   رض اإلس د ع د بعی ى ح ا إل اء فیھ ان یس ي ك ام الت تنیر ألن األی ذا مس ي ھ إن عمل
  .ألسباب سیاسیة وغیر سیاسیة ھي في إدبار وإلى زوال] ٨[یمھ بواسطة نقادهوتقد

اب   Prof. Bevanیقول األستاذ بیفان  اریخ العصور الوسطى    "في كت ردج لت إن ": "كمب
رن      ة الق ل بدای ا قب ي أوروب ورة ف الم المنش ًدا واإلس ا محم ف فیھ ي وص اریر الت التق

ا اآلن مجـرد فضول      ـة     التاسع عشر یجب اعتبارھ ي أو استثناءات أدبی  Literaryأدب
curiosities."  



 ٦١

ـن ذي          ر سھولة م رة أصبحت أكث ـذه الفق ة ھ إن المشكلة التي أواجھھا مـن أجل كتاب
اریخ           ـن الت وع م ـذا الن ل ھ ى مث ات اآلن عل ـد نقت . قبل ألننا كنقاد ـ وبوجھ عام ـ لم نع

ي اإلشارة     ـي عرض     ولسنا فـي حاجة إلـى كثیر مـن الوقت نمضیھ ف ى إساءاتنا ف إل
  .اإلسالم وتقدیمھ

ي أي             رة ف ردد اآلن بكث ـد ت م تع ول بانتشار اإلسالم بالسیف ل ـي تق ة الت فمثًال النظری
ھو مبدأ معروف ومشھور جدا في ] ٩"[ال ِإْكَراَه ِفي الدِّیِن"فمبدأ . دائرة تستحق الذكر

  .اإلسالم
ھیر     المي الش ؤرخ الع ول الم ون"یق ر]: "١٠"[جیب قت   إن ش د ألص ة ق یعة خبیث

  ].١٢"[وھي واجب استئصال جمیع األدیان بالسیف] ١١[بالمحمدیین
ویقول المؤرخ البارز أن ھذه التھمة الجاھلة والمتطرفة یدحضھا القرآن كما یدحضھا 
ادة المسیحیة       تاریخ الفتوحات اإلسالمیة وما اشتھر الفاتحون بھ من تسامح تجاه العب

  .معروف ومشروع
م نج یف   إن أعظ ربة س ال ض ط وب ة فق وة األخالقی ة للق اء نتیج د ج اة محم ي حی اح ف

  .واحدة
  -----------  

  :الھوامش
تألیف )" صلى اهللا علیھ وسلم(ماذا یقول الكتاب المقدس عن محمد : "انظر كتاب] ١[

  .أحمد دیدات
  ؟ "من ھو المعزى"راجع فصل ] ٢[
  .المؤلف یعتنق الھندوسیة] ٣[
  ).المترجم(قة من واقع التاریخ تاریخیة یعني حقی] ٤[
وسیظل كذلك ) المؤلف(لقد بقي القرآن حتى اآلن أربعة عشر قرًنا نقًیا ومحفوًظا ] ٥[

الى   ارك وتع ا    {: إلى أن یرث اهللا األرض ومن علیھا تصدیًقا لقول اهللا تب ُن َنزَّْلَن ا َنْح ِإنَّ
  .المترجم] ٩: الحجر[} الذِّْكَر َوِإنَّا َلُھ َلَحاِفُظوَن

ھ     ] ٦[ د إن ة عن محم ع      "تقول دائرة المعارف البریطانی ین جمی ة من ب ر تاریخی األكث
  ).المؤلف" (الشخصیات الدینیة

د   ] ٧[ ن محم ا روي ع ین مم ث والثم ین الغ ز ب یر التمیی ن الیس ھ م ف إن د المؤل یقص
وم         ك العل ي ذل د وضعت ف ار وق ث وأخب صلى اهللا علیھ وسلم، أو نسب إلیھ من أحادی

  ).المترجم(التصانیف وصنفت فیھ 
زي المشھور    (یقول توماس كارالیل ] ٨[ إن ): "الكاتب والمؤرخ والفیلسوف اإلنجلی

ذا الرجل         ة حول ھ د  (األكاذیب التي أثارتھا الحماسة الصادرة عن حسن نی أي محم
اب   ". ال تشین إال أنفسنا ) صلى اهللا علیھ وسلم ي اإلسالم   "انظر كت ألیف  " المسیح ف ت

  .و من ترجمتنا ونشر عن دار المختار اإلسالمي بالقاھرةأحمد دیدات، وھ
  .من سورة البقرة ٢٥٦من اآلیة ] ٩[
ون  ] ١٠[ و إدوارد جیب یح  ١٧٩٤ – ١٧٣٧(ھ د المس ر    ) بع زي، یعتب ؤرخ إنجلی م

  ).١٩٩٠) (المورد(أعظم المؤرخین اإلنجلیز في عصره 
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دیون "المؤلف یقصد المسلمین، فكلمة ] ١١[ ا   " المحم وحي بعب د ت ریم   ق ي الك دتھم للنب
ا أو   محمد صلى اهللا علیھ وسلم، وال یوجد بین المسلمین من یتخذ ھذا النبي الكریم إلًھ

  .من ھذا الكتاب ١٢– ١٠راجع ص ) المركز العالمي للدعوة اإلسالمیة(یعبده 
ول اهللا  . ھذه لیست شریعة اإلسالم وال القرآن وال محمد صلى اهللا علیھ وسلم] ١٢[ یق

ا  ارك وتع رآن تب ي الق ْم         {: لى ف دِّیِن َوَل ي ال اِتُلوُكْم ِف ْم ُیَق ِذیَن َل ِن الَّ ُھ َع اُكُم اللَّ ال َیْنَھ
ِطینَ  ة [} ُیْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَیاِرُكْم َأْن َتَبرُّوُھْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْیِھْم ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمْقِس : الممتحن

ال {: "لمفسر مختصر تفسیر الطبريقال خالد الزعفراني في مصحف القادسیة ا]. ٨
إذن : قلت". من جمیع الملل} ینھاكم اهللا عن الذین لم یقاتلوكم في الدین ولم یخرجوكم

ي السنة باستئصال من ال          لم ف ھ وس فلم یأمر اهللا في القرآن وال رسولھ صلى اهللا علی
  .یؤمن باإلسالم من الملل األخرى

ي إسرائیل بسكان األرض    قارن ذلك بما جاء في الكتاب المقدس عن  ما فعلھ یھود بن
طین"المقدسة   ذي     " فلس الم ال ھ الس ى علی ى موس ون فت ن ن ع یوشع ب ا م حین دخلوھ

  ).١:  ١یشوع (یسمونھ عندھم یشوع بن نون خادم موسى 
نم   "  ر والغ ى البق یخ حت ل وش ن طف رأة م ل وام ن رج ة م ي المدین ا ف ل م وا ك وحرم

  .)٢١:  ٦یشوع " (والحمیر بحد السیف
أي حرموا سبي أھلھا واستحیائھم والغنیمة أي جعلوا أھلھا : حرموا كل ما في المدینة

وا          م یبق د السیف ول ا بح وھم جمیًع امھم وقتل ذ أنع حرام علیھم سبیھم واستحیاءھم وأخ
" العرب وإسرائیل صراع أم مصالحة؟"من كتاب ) ٤٨ - ٤٦ص (راجع . منھم أحًدا

اھرة      تألیف أحمد دیدات، وھو من ترجمت   ور ـ الق ة الن ا ونشر مكتب م   . ن ات رق والتعلیق
  ).   المترجم(من نفس الكتاب  ١٠٣و ١٠٢بالھامش ص  ٢٠و ١٩و ١٨

  الرسول في عیونھم  .٥٢
  ...بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد

وا بشخصیة الرسول العظیم        ذین أعجب بین یدیك جلة من أقوال بعض المستشرقین ال
ة حق           )ھ وسلم صلى اهللا علی ( الوا كلم إنھم ق اءة اإلسالم ف دوا عب م یرت ونھم ل ع ك ، وم

د   سطرھا التاریخ على ألسنتھم وفي كتبھم وتراثھم، وما أحبوه كذلك إال ألن أنصبتھ ق
م    ا جعلھ د مم د ح ى أبع اري إل ي والحض ي واألخالق ي الشخص ن الرق م م ت بك فاض

ذا  . خصھ في كل وقتمعجبون بھ إلى حد جعلھم یسطرون فیھ الكتب ویذكرون ش وھ
  .جزء من كل ما قالوا في عظیم شخصھ وصفاتھ الجلیلة

  :ـ مھاتما غاندي١
ر  " ین البش وب مالی زاع قل دون ن ك ب ذي یمل ل ال فات الرج رف ص د . أردت أن أع لق

أصبحت مقتنًعا كل االقتناع أن السیف لم یكن الوسیلة التي من خاللھا اكتسب اإلسالم 
ھ       مكانتھ، بل كان ذلك من خال ي الوعود، وتفانی دقھ ف ھ وص ع دقت ل بساطة الرسول م

ي رسالتھ       ھ وف ي رب ة ف ھ المطلق ذه  . وإخالصھ ألصدقائھ وأتباعھ، وشجاعتھ مع ثقت ھ
ائي من   . الصفات ھي التي مھدت الطریق، وتخطت المصاعب ولیس السیف بعد انتھ

دم وجود المزی      ًفا لع د للتعرف  قراءة الجزء الثاني من حیاة الرسول وجدت نفسي أس
  ".أكثر على حیاتھ العظیمة

  :ـ راما كریشنا راو٢
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ھ        " ي استطاعتي أن أقدم ا ف ل م ا، ولكن ك ال یمكن معرفة شخصیة محمد بكل جوانبھ
ة    ة جمیل د المحارب،      . ھو نبذة عن حیاتھ من صور متتابع ي، ومحم د النب اك محم فھن

د ا       ب، ومحم د الخطی ل السیاسة، ومحم د رج ال، ومحم د رجل األعم لح، ومحم لمص
ذه   ومحمد مالذ الیتامى، وحامي العبید، ومحمد محرر النساء، ومحمد القاضي، كل ھ

  ".األدوار الرائعة في كل دروب الحیاة اإلنسانیة تؤھلھ ألن یكون بطًال
  :ـ ساروجنى ندو شاعرة الھند٣
ي       " ة ف ذه الدیمقراطی دأ ھ ة، وتب ا للدیمقراطی ا ومطبًق ان منادًی ر اإلسالم أول األدی  یعتب

ك        روي والمل جد الق ادى للصالة، ویس دما ین المسجد خمس مرات في الیوم الواحد عن
ما أدھشني ھو ھذه الوحدة غیر القابلة للتقسیم والتي . جنب لجنب اعتراًفا بأن اهللا أكبر

  ".جعلت من كل رجل بشكل تلقائي أًخا لآلخر
  : ـ المفكر الفرنسي المارتین٤
ة        إذا كانت الضوابط التي نقیس بھا" ائج المذھل ة والنت عبقریة اإلنسان ھي سمو الغای

دیث        اریخ الح اء الت ا من عظم ارن أی لذلك رغم قلة الوسیلة، فمن ذا الذي یجرؤ أن یق
في عبقریتھ؟ فھؤالء المشاھیر قد صنعوا األسلحة ) صلى اهللا علیھ وسلم(بالنبي محمد 

ادا بالیة لم تلبث أن تحطمت فلم یجنوا إال أمج. وسنوا القوانین وأقاموا اإلمبراطوریات
لم یقد الجیوش ویسن  )) صلى اهللا علیھ وسلم(محمًدا (لكن ھذا الرجل . بین ظھراَنْیھم

اد    ا ق ط، وإنم ام فق روض الحك عوب وی م الش ات ویحك م اإلمبراطوری ریعات ویق التش
ى        . المالیین من الناس فیما كان یعد ثلث العالم حینئذ ھ قضى عل ل إن ط، ب ذا فق یس ھ ل

  .نصاب واألزالم واألدیان واألفكار والمعتقدات الباطلةاأل
ي    ). من اهللا (لقد صبر النبي وتجلد حتى نال النصر   ان طموح النب ھ   (ك صلى اهللا علی

ى          ) وسلم ا إل ة أو م وین إمبراطوری ى تك م یطمح إل د، فل دف واح موجًھا بالكلیة إلى ھ
وانتصاره ) اهللا علیھ وسلمصلى (حتى صالة النبي الدائمة ومناجاتھ لربھ ووفاتھ . ذلك

ذي   حتى بعد موتھ، كل ذلك ال یدل على الغش والخداع بل یدل على الیقین الصادق ال
قین  ان    : أعطى النبي الطاقة والقوة إلرساء عقیدة ذات ش ة اهللا، واإلیم ان بوحدانی اإلیم

وادث  الى للح ھ تع فة اهللا  . بمخالفت ین ص ق األول یب ة (فالش ي الوحدانی ا)أال وھ  ، بینم
الى     ھ اهللا تع ة للحوادث    (اآلخر یوضح ما ال یتصف ب ة والمماثل و المادی ق  ). وھ لتحقی

د        اني فق ا الث دعاة من دون اهللا بالسیف، أم األول كان ال بد من القضاء على اآللھة الم
  ).بالحكمة والموعظة الحسنة(تطّلب ترسیخ العقیدة بالكلمة 

لخطیب، النبي، المشرع، المحارب، الفیلسوف، ا) صلى اهللا علیھ وسلم(ھذا ھو محمد 
ال أنصاب وال          ة، ب ادة حق ى عب دعو إل ي ت ة الت قاھر األھواء، مؤسس المذاھب الفكری

. ھو المؤسس لعشرین إمبراطوریة في األرض، وإمبراطوریة روحانیة واحدة. أزالم
  ).صلى اهللا علیھ وسلم(ھذا ھو محمد 

ا   ریة، أود أن أتس ة البش اییس العظم ل مق النظر لك ن   : ءلب م م ن ھو أعظ اك م ھل ھن
  ؟)صلى اهللا علیھ وسلم(النبي محمد 

  : ـ مونتجومري٥
ة    " ة األخالقی ھ، والطبیع ل معتقدات ن أج طھاد م ل االض ل لتحم ذا الرج تعداد ھ إن اس

ھ         ة إنجازات ب عظم ى جان م، إل دا لھ السامیة لمن آمنوا بھ واتبعوه واعتبروه سیدا وقائ
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ة   ى العدال دل عل ك ی ل ذل ة، ك ھ  المطلق ي شخص لة ف ة المتأص افتراض أن . والنزاھ ف
بل إنھ ال توجد شخصیة من عظماء . محمًدا مدع افتراض یثیر مشاكل أكثر وال یحلھا

  ".التاریخ الغربیین لم تنل التقدیر الالئق بھا مثل ما فعل بمحمد
  : ـ بوسورث سمیث٦
د  " ي آن واح ا ف ا دینًی ًیا وزعیًم ًدا سیاس د قائ ان محم د ك م . لق ن ل ة لك ھ عجرف ن لدی تك

ل القیاصرة    الق مث وش مجیشة أو      . رجال الدین، كما لم تكن لدیھ فی ھ جی م یكن لدی ول
ت     د ثاب درة       . حرس خاص أو قصر مشید أو عائ م بالق ھ حك ول إن د أن یق ان ألح إذا ك

ا ودون        ك أدواتھ ام السلطة دون أن یمل اإللھیة فإنھ محمد، ألنھ استطاع اإلمساك بزم
  ".أن یسانده أھلھا

  : ـ جیبون أوكلي٧
ى  " لیس انتشار الدعوة اإلسالمیة ھو ما یستحق االنبھار وإنما استمراریتھا وثباتھا عل

س            . مر العصور ھ نف ة ل ة والمدین ي مك د ف ره محم ذي حف ع ال اع الرائ ا زال االنطب فم
الروعة والقوة في نفوس الھنود واألفارقة واألتراك حدیثي العھد بالقرآن، رغم مرور 

  .قرًنا من الزمان اثني عشر
م         م ل م أنھ اهللا رغ ان ب ة اإلیم ة فتن لقد استطاع المسلمون الصمود یًدا واحدة في مواجھ

انیة  اعر اإلنس ل والمش الل العق ن خ وه إال م ول . یعرف ھ إال اهللا وأن "فق ھد أن ال إل أش
ة اهللا     . ھي ببساطة شھادة اإلسالم" محمًدا رسول اهللا أثر إحساسھم بألوھی م یت عز  (ول

ولم یتجاوز . بوجود أي من األشیاء المنظورة التي كانت تتخذ آلھة من دون اهللا) لوج
اة       ي الحی ا أن منھجھ ف شرف النبي وفضائلھ حدود الفضیلة المعروفة لدى البشر، كم

ھ    حابة ل ور       (جعل مظاھر امتنان الص ى الن ات إل اھم وإخراجھم من الظلم ھ إی ) لھدایت
  ".منحصرة في نطاق العقل والدین

  : الدكتور زویمر ـ٨
ول   " ھ الق دق علی دینیین، ویص لمین ال واد المس م الق ن أعظ ك م ان وال ش ًدا ك إن محم

ا، وال     ًرا عظیًم واًرا، ومفك ا مغ یًحا وجریًئ ا فص دیًرا وبلیًغ لًحا ق ان مص ھ ك ا بأن أیًض
یجوز أن ننسب إلیھ ما ینافي ھذه الصفات، وھذا قرآنھ الذي جاء بھ وتاریخھ یشھدان 

  ".االدعاء بصحة ھذا
  : ـ سانت ھیلر٩
خاص  " كان محمد رئیًسا للدولة وساھًرا على حیاة الشعب وحریتھ، وكان یعاقب األش

ي      ك الجماعات الوحشیة الت الذین یجترحون الجنایات حسب أحوال زمانھ وأحوال تل
ي               ان ف د وك ھ الواح ة اإلل ى دیان ا إل ي داعًی ان النب ا، فك ین ظھرانیھ ي ب كان یعیش النب

ّل          دعوتھ  ا من أج ي شخصیتھ صفتین ھم ھ، وإن ف ع أعدائ ى م ھذه لطیًفا ورحیًما حت
  ".الصفات التي تحملھا النفس البشریة وھما العدالة والرحمة

  : ـ إدوار مونتھ١٠
عرف محمد بخلوص النیة والمالطفة وإنصافھ في الحكم، ونزاھة التعبیر عن الفكر "

ن وأرح        د أزكى وأدی ان محم ة ك ق، وبالجمل ا     والتحق دھم حفاًظ م عرب عصره، وأش
على الزمام فقد وجھھم إلى حیاة لم یحلموا بھا من قبل، وأسس لھم دولة زمنیة ودینیة 

  ".ال تزال إلى الیوم
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  : ـ برنارد شو١١
ا  " إن العالم أحوج ما یكون إلى رجٍل في تفكیر محمد، ھذا النبي الذي وضع دینھ دائًم

ن     وى دی ھ أق ود        موضع االحترام واإلجالل فإن ًدا خل دنیات، خال ع الم ى ھضم جمی عل
دین   األبد، وإني أرى كثیًرا من بني قومي قد دخلوا ھذا الدین على بینة، وسیجد ھذا ال

  ).یعني أوروبا(مجالھ الفسیح في ھذه القارة 
دین     موا ل د رس ب، ق ل أو التعّص ًة للجھ طى، ونتیج رون الوس ي الق دین ف إّن رجال ال

ذا     محمٍد صورًة قاتمًة، لقد ك ر ھ ى أم انوا یعتبرونھ عدوا للمسیحیة، لكّنني اّطلعت عل
ل یجب      دوا للمسیحیة، ب الرجل، فوجدتھ أعجوبًة خارقًة، وتوصلت إلى أّنھ لم یكن ع
ّل        ي ح ق ف وم، لوّف الم الی ر الع وّلى أم و ت ھ ل ي أّن ي رأی ریة، وف ذ البش ّمى منق أْن یس

  ".البشر إلیھامشكالتنا بما یؤمن السالم والسعادة التي یرنو 
  : ـ السیر مویر١٢

ھ          " ده لشرف أخالق اع أھل بل ذ الصغر بإجم األمین من ب ب إن محمًدا نبي المسلمین لق
ھ            ي إلی ن أن ینتھ مى م ًدا أس إن محم ر ف ن أم اك م ن ھن ا یك لوكھ، ومھم ن س وحس
ك          د، ذل ي تاریخھ المجی ھ من أمعن النظر ف الواصف، وال یعرفھ من جھلھ، وخبیر ب

  ".ترك محمًدا في طلیعة الرسل ومفكري العالم التاریخ الذي
  : ـ سنرستن اآلسوجي١٣

د      " ا، فلق د المزای إننا لم ننصف محمًدا إذا أنكرنا ما ھو علیھ من عظیم الصفات وحمی
ھ،      ى مبدئ ة، مصًرا عل خاض محمد معركة الحیاة الصحیحة في وجھ الجھل والھمجی

النصر المبین، فأصبحت شریعتھ   وما زال یحارب الطغاة حتى انتھى بھ المطاف إلى
  ".أكمل الشرائع، وھو فوق عظماء التاریخ

  : ـ المستر سنكس١٤
ظھر محمد بعد المسیح بخمسمائة وسبعین سنة، وكانت وظیفتھ ترقیة عقول البشر،  "

د،      ھ واح اد بإل ى االعتق ا إل لة، وبإرجاعھ الق الفاض ة لألخ ول األولی رابھا األص بإش
  ".وبحیاة بعد ھذه الحیاة

  :إلى أن قال
ل      " ت العق الم، وخّلص ي الع ًدا ف ًرا ج ا كبی دثت رقًی المیة، أح ة اإلس رة الدینی إن الفك

ان     دي الكھ ین ی ل ب ول الھیاك ره ح ت تأس ي كان ة الت وده الثقیل ن قی اني م د . اإلنس ولق
توصل محمد ـ بمحوه كل صورة في المعابد وإبطالھ كل تمثیل لذات الخالق المطلق ـ   

  ".اإلنساني من عقیدة التجسید الغلیظة إلى تخلیص الفكر
  : ـ آن بیزیت١٥

ف     " من المستحیل ألي شخص یدرس حیاة وشخصیة نبي العرب العظیم ویعرف كی
د رسل        ل، أح ي الجلی ذا النب ل ھ عاش ھذا النبي وكیف علم الناس، إال أن یشعر بتبجی

د تكون مأل   د   اهللا العظماء، ورغم أنني سوف أعرض فیما أروي لكم أشیاء ق ة للعدی وف
ل       اب وتبجی یاء بإعج ذه األش راءة ھ ا ق د فیھ رة أعی ل م ي ك إنني أشعر ف اس ف ن الن م

  .متجددین لھذا المعلم العربي العظیم
ھل تقصد أن تخبرني أن رجًال في عنفوان شبابھ لم یتعد الرابعة والعشرین من عمره 

ة ستة وعش          ا طیل ا لھ ر وظل وفًی ھ بكثی ر من م   بعد أن تزوج من امرأة أكب ا ث رین عاًم
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زوج إلشباع          د ـ ت ا شھوات الجس و فیھ عندما بلغ الخمسین من عمره ـ السن التي تخب
  .لیس ھكذا یكون الحكم على حیاة األشخاص! رغباتھ وشھواتھ؟

ت       ذه الزیجات كان فلو نظرت إلى النساء الالتي تزوجھن لوجدت أن كل زیجة من ھ
ي تحالف لصالح أتباعھ و       دخول ف ي ال ود      سبًبا إما ف ى شيء یع ھ أو الحصول عل دین

  ".بالنفع على أصحابھ أو كانت المرأة التي تزوجھا في حاجة ماسة للحمایة
  : ـ مایكل ھارت١٦

راء،      " دھش الق د ی اریخ، ق إن اختیاري محمًدا، لیكون األول في أھم وأعظم رجال الت
ى المستویین        ى نجاح عل ذي نجح أعل ھ ال دیني  : ولكنھ الرجل الوحید في التاریخ كل ال

  .والدنیوي
ا،        اتوا دون إتمامھ نھم م ة، ولك االت عظیم دءوا رس اء ب اء وحكم ل وأنبی اك ُرس فھن
ي       یھم سواھم، كموسى ف كالمسیح في المسیحیة، أو شاركھم فیھا غیرھم، أو سبقھم إل
ت    ا، وآمن الیھودیة، ولكن محمًدا ھو الوحید الذي أتم رسالتھ الدینیة، وتحددت أحكامھ

وألنھ أقام جانب الدین دولة جدیدة، فإنھ في ھذا المجال  . ا في حیاتھبھا شعوب بأسرھ
س    ل أس ا ك ع لھ ة، ووض ي أم عوب ف ـب، والش ي شع ل ف د القبائ ا، وّح دنیوي أیًض ال

الم    ى الع الق إل ع االنط ي موض عھا ف ا، ووض ور دنیاھ م أم ا، ورس ي . حیاتھ ا ف أیًض
  ".ھاحیاتھ، فھو الذي بدأ الرسالة الدینیة والدنیویة، وأتم

  : ـ تولستوي١٧
ة،      " ادات الذمیم ب شیاطین الع یكفي محمًدا فخًرا أّنھ خّلص أمًة ذلیلًة دمویًة من مخال

الم       وُد الع ٍد، ستس ریعَة محم دم، وأّن ش ي والتق َق الرُّق وھھم طری ى وج تح عل وف
  ".النسجامھا مع العقل والحكمة

  :ـ شبرك النمساوي١٨
ل كمحم  " اب رج ر بانتس ریة لتفتخ ل   إّن البش تطاع قب ھ، اس م ُأّمیت ھ رغ ا، إذ إّن د إلیھ

ون، إذا        ا نك عد م ین أس ُن األوروبی نكوُن نح ریع، س أتي بتش ا أْن ی ر قرًن عة عش بض
  ".توصلنا إلى قّمتھ

ي    ال یسعني إال أن أقول بعد أن عرضت لبعض أقوال الغرب عن رسولنا الكریم یكف
ا و     وم بنمائھ ھد الخص ًال أن ش ًرا وفض الم فخ ریعة اإلس تمرارھاش راف ، اس واعت

  .األعداء بحیویتھا وخلودھا
  المصــطــفى  .٥٣

  ]:١"[والكاظمین الغیظ"
یف   ھ ض ل یملك ام جم یط كاقتح ادث بس بب ح نة بس ین س اتلون ألربع رب یتق ان الع ك
ف    إحدى القبائل داخل مراعي القبیلة األخرى، وتقاتل كال الجانبین حتى أن سبعین أل

اء ال  دد بفن ا ھ دت مم د حص س ق یننف ي   . قبیلت اء نب ین ج رب الشرس ؤالء الع ل ھ لمث
  . اإلسالم لیعلمھم ضبط النفس واالنضباط إلى حد إقامة الصالة في ساحة القتال

  ]:٢[الحرب دفاًعا عن النفس
روف        رأت ظ الحة وط ى المص ة إل ررة الرامی ود المتك ا الجھ ت تماًم د أن أخفق بع

نفس،  ن ال ا ع طراًرا دفاع ال اض احة القت ى س طرتھ إل ن  اض الم ف ي اإلس دل نب ب
ي    . القتال بالكامل) استراتیجیة( ع الحروب الت إن إجمالي الخسائر في األنفس في جمی
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م   . وقعت خالل حیاتھ حین دانت لھ الجزیرة العربیة كلھا ال یتعدى بضع مئات د علَّ لق
ار        ] ٣[أھماج ى وسط غب رادى، حت دیر جماعة ال ف العرب الصالة وأن یصلوا هللا الق

وكلما حان وقت الصالة وھو یحین خمس مرات في كل یوم یجب . القتالالعواصف و
دي        . أال تترك أو تؤجل صالة الجماعة  ین ی جد ب ع وتس ة فترك فینبغي أن تصلي طائف

ا    . ربھا بینما تشتبك الطائفة األخرى مع العدو ر كلت فإذا قضیت الصالة فینبغي أن تغی
  ].٤[الطائفتین موقعھما

  :احة القتالالتمدن واإلنسانیة في س
إن ساحة القتال نفسھا صارت مجاًال للتحضر اإلنساني، وصدرت توجیھات صارمة  
ات،       اك الحرم دم انتھ ق، وع ض المواثی بعدم الفساد أو اإلتالف، وعدم الغش وعدم نق
وعدم التمثیل بالقتلى، وعدم قتل الولدان وال النساء وال الشیوخ، وعدم قطع النخل أو  

جرة   ع ش دم قط ھ، وع غولین  حرق خاص المش ان واألش رض للرھب دم التع رة، وع مثم
  .بالعبادة

ي أوج       ان ف د ك إن معاملة محمد الشخصیة أللد أعدائھ ھي المثال األسمى ألتباعھ؛ فق
ة   تح مك د ف ھ عن ى      . قوت ھ إل و وقوم ھ ھ ھ وأخرجت و وأتباع ھ ھ ي عذبت ة الت إن القری

ان      ى مك ا لجأ إل ى حینم ر من      المغترب واضطھدتھ وقاطعتھ بقسوة حت ا أكث د عنھ یبع
ھ ـ                 ان یحق ل د ك ك الحین، وق ي ذل ا ف ھ تماًم ت خاضعة ل ة كان ذه القری ل، ھ مائتي می
ھ، ولكن      ھ وبقوم حسب قوانین الحرب ـ أن یثأر منھا لألعمال الوحشیة التي أنزلتھا ب
ین    ة ح ب والرحم رة الح د بفط ب محم اض قل د ف ا؟ لق ابلھم بھ ي ق ك الت ة تل أي معامل

  ].٥"[اذھبوا فأنتم الطلقاء. تثریب علیكم الیوم ال: "صرح قائًال
  :العفو عن ألد األعداء

د       نفس ھو توحی ا عن ال لقد كان أحد األھداف الرئیسیة التي أجاز بسببھا الحرب دفاًع
ھ            . البشر وا عم ذین قتل ك ال ى أولئ ھ، حت د أعدائ ى عن أل دف عف ذا الھ وحینما تحقق ھ

  .بھ فشقوه والكوا جزء من كبده الحبیب حمزة وانتھكوا حرمة جسده ومثلوا
  :النظریة تمتزج بالتطبیق
ا   ] ٦[إن مبدأ األخوة العالمیة ادى بھ وعقیدة وتعالیم المساواة بین البشر التي أعلنھا ون

اعي لإلنسانیة   ان   . تمثل مساھمة عظیمة جًدا من محمد لالرتقاء االجتم ع األدی إن جمی
ة        الكبرى دعت أیًضا إلى نفس العقیدة والتعالیم ذه النظری ي اإلسالم وضع ھ ولكن نب

الیم    . في التطبیق الواقعي دة والتع ذه العقی ة ھ ا    ] ٧[وسوف ُیعترف بقیم رة، ربم د فت بع
ریة      ام العنص امالت واألحك زات والتح ي التحی المي فتختف میر الع تیقظ الض ین یس ح

  .المسبقة ویخرج مفھوم أقوى ألخوة البشر إلى الوجود
  :مام اهللالفالح والملك متساویان أ

  :عن ھذا المظھر من مظاھر اإلسالم" ساروجیني نایدو"تقول الشاعرة الھندیة 
ي    " لقد كان اإلسالم أول دین یبشر بالدیمقراطیة ویمارسھا، فیجتمع المصلون سوًیا ف

دما          وم عن ي الی رات ف ة اإلسالم خمس م د دیمقراطی المساجد حین یرفع اآلذان لتتجس
ك ج  ین أن     یركع ویسجد الفالح والمل ب معلن ى جن ا إل ر "نًب وتمضي شاعرة   ". اهللا أكب

ي  : "الھند قائلة وقد أدھشتني مرة أخرى ھذه الوحدة اإلسالمیة التي ال انفصام لھا، الت
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دن     ي لن ا ف تجعل المرء أًخا بالفطرة؛ فأنت حین تقابل مصرًیا وجزائرًیا وھندًیا وتركًی
  ".خرفال فرق إال أن مصر ھي بلد أحدھم والھند بلد اآل

  : اإلسالم حضَّر أسبانیا وھو الیوم الحل للمشاكل االجتماعیة
  :بأسلوبھ الذي ال یحاكى] ٨"[المھاتما غاندي"یقول 

ذي  . لقد قال أحد األوربیین في جنوب إفریقیة أنھم یخشون مجيء اإلسالم" اإلسالم ال
ر الع       راكش وبش ى م ور إل عل الن ل مش ذي حم الم ال بانیا، اإلس دَّن أس ر وم الم حضَّ

  .األخوة] ٩[ببشارة
د مساواة           رر ویؤك ھ یق ة یخشون مجيء اإلسالم ألن وب إفریقی إن األوروبیین في جن

د   ونھ بج اء، فلیخش اس البیض ونین باألجن ت   . المل ة وإذا كان وة خطیئ ت األخ وإذا كان
  ".المساواة باألجناس الملونة ھـو ما یخشونھ، فخشیتھم إذن فـي محلھا

  :الحج شھادة حیة
المي لإلسالم     یرى الع ذا االستعراض الع الم كل عام في موسم الحج المشھد الرائع لھ

ة       ون والمكان نس والل ي الج ات ف ع الفروق وي جمی و یس ون  . وھ ع األوربی وال یجتم
دة       ة واح رة ربانی أفراد أس ة ك ي مك وًیا ف ینیون س ود والص رس والھن ة والف واألفارق

ا   ًدا أیًض ا موح دون زًی نھم یرت ب، ولك ین  ) إزار(فحس نھم قطعت ل م ل رج دي ك فیرت
داھما حول سوءتھ، واألخرى         ] ١٠[ساذجتین ر المخیط؛ إح یض غی من القماش األب

ردًدا   )رداء(فوق كتفیھ  ف م م   : "، وھو حاسر الرأس في غیر خیالء وال تكل ك اللھ لبی
  ].١١"[لبیك، لبیك ال شریك لك لبیك

ا      ویحمل كل حاج . وبذلك ال یبقى ما یفرق بین الرفیع والوضیع ده انطباًع ى بل ھ إل مع
  .بالمدلول العالمي لإلسالم

ول   " ھوجرونجي"إن كلمات األستاذ  ث یق م   : "توضح ھذه المسألة حی إن عصبة األم
ى أسس           دة اإلسالمیة واألخوة اإلنسانیة عل دأ الوح التي أسسھا نبي اإلسالم تضع مب

ھ ال   ال: "ویمضي قائًال". عالمیة بحیث تعطي لألمم األخرى مثاًال یحتذى حقیقة ھي أن
بة      رة عص ق فك ال تحقی الم حی ھ اإلس ا فعل اھي م ن أن تض الم یمك ي الع ة ف د أم توج

  ".األمم
  :اإلسالم منارة لعالم ضل السبیل

  ].١٢[إن نبي اإلسالم قد جاء بحكم الدیمقراطیة في أحسن أشكالھا
اس    ور، والعب اء المنص ي، والخلف ة النب ي زوج ابن ة عل ر، والخلیف ة عم ن إن الخلیف ب

اة   ام القض وا أم یھم أن یمثل ان عل رین ك رین كثی وك آخ اء ومل أمون، وخلف ة الم الخلیف
المیة     اكم اإلس ي المح ادیین ف ال ع طة      . كرج ود بواس ل الس ف ُیعاَم م كی ن نعل ونح

  .األجناس البیضاء المتحضرة حتى یومنا ھذا
ة      اء أربع ي اإلسالم زھ ا   ولنأخذ كمثال منزلة بالل العبد الحبشي في أیام نب عشر قرًن

ام     ي أی رام ف دعو لالحت ًال ی ر عم ان یعتب لمین ك الة المس ؤذن لص ل كم ت؛ إن العم خل
ة     . اإلسالم المبكرة تح مك د ف ي بع وقد أعطي ھذا العمل لھذا العبد الحبشي، وأمره النب

أن ینادي للصالة فوقف ھذا العبد الحبشي ذو البشرة السوداء والشفتین الغلیظتین على 
ة المش  طح الكعب ك     س المي، وھنال الم اإلس ي الع ة ف ة وقداس اكن عراق ر األم رفة أكث



 ٦٩

الویل لھذا العبد الحبشي األسود، : "صرخ أحد العرب المستكبرین بصوت عال متألًما
  ".إنھ یقف فوق سطح الكعبة المشرفة لینادي للصالة 

ا رائ    وح منھ ي تف حة  وقد ألقى نبي اإلسالم خطبة كانت كأنھا الرد على ھذه الثورة الت
  :الكبریاء والھوى اللذین عزم نبي اإلسالم على استئصالھما، قال فیھا ما معناه

أیھا الناس اعلموا . الجاھلیة وتفاخرھا باألنساب] ١٣[الحمد هللا الذي أذھب عنا نخوة"
ریقین  اس ف فلة    : أن الن وبھم الس ار القاسیة قل د اهللا، والفج ائزین عن ین الف رار المتق األب

  ".اهللا، وإال فإن الناس كلھم آلدم وخلق اهللا آدم من تراب الذین تزدریھم عین
  :وقد صدق القرآن ھذا فیما بعد وأكده بھذه الكلمات

َرَمُكْم َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأكْ {
  ].١٣: الحجرات[} ْتَقاُكْمِعْنَد اللَِّھ َأ

  : التحول فوق العادي
ًبا            رم العرب وأخلصھم نس ث أن أك دث تحوًال ھو من العظم بحی إن نبي اإلسالم أح

ي      د الحبش ذا العب ن ھ زواج م اتھم لل وا بن اني    . عرض الم الث ة اإلس ا رأى خلیف وكلم
ف لھ احتراًما المعروف في التاریخ بأمیر المؤمنین عمر العظیم، ھذا العبد الحبشي وق

  ".ھاھو قد جاء سیدنا، ھاھو قد جاء موالنا: "ورحب بھ معلًنا
اس             ر الن ي العرب أكث د ف ي محم رآن والنب ھ الق ذي أحدث ذا ال ل ھ فیا لھ من تحول ھائ

] ١٤[جوتھ"وھذا ھو السبب الذي دعا . تفاخًرا باألنساب على األرض في ذلك الحین
Goethe "ریم أن    أعظم الشعراء األلمان یعلن وھو رآن الك اب   : "یتكلم عن الق ذا الكت ھ

  ".سیستمر في ممارسة تأثیر قوي جًدا عبر جمیع العصور
ول " George Bernard Show] ١٥[جورج برنارد شو "وھو السبب أیًضا الذي دعا  : یق

ة،   " ام المقلب ة ع ون المائ ي غض ا ف ل أوروب را، ال ب ود إنجلت ن أن یس در ألي دی و ق ل
  ".نفاإلسالم ھو ھذا الدی
  :اإلسالم حرر المرأة

ر         ن قھ رأة م ررت الم ي ح ي الت ذه ھ ة ھ الم الدیمقراطی س روح اإلس ت نف د كان لق
  ":تشارلز إدوارد أرشیبالد ھاملتون"یقول السیر . الرجال

رأة جاءا من       ] ١٦[إن اإلسالم ُیَعّلُم البراءة األصلیة" م أن الرجل والم لإلنسان، ویعل
دة  س واح ان ن ]١٧[نف ا یملك ن     ، وأنھم اویة م درات متس ا ق ا ُمنَح روح، وأنھم س ال ف

  ].١٨"[المواھب العقلیة أو الفكریة والروحیة أو الدینیة واألخالقیة
  :إقرار حق الملكیة للنساء

الرمح ویصنع       ط من یطعن ب كان للعرب عادة شدیدة التأصل ھي أن من یرث ھو فق
أة حق المشاركة   ولكن جاء اإلسالم لیدافع عن الجنس الضعیف وأعطى المر. السیف

ال    ]١٩[في وراثة الوالدین ة الم . ، وأعطى اإلسالم المرأة من قرون مضت حق ملكی
بینما طبقت إنجلترا ـ التي یفترض أنھا مھد الدیمقراطیة ھذا المبدأ اإلسالمي بعد اثني  

بعد المسیـح فقط ـ وصدر مرسوم سمـي  مرسـوم النساء    ١٨٨١عشر قرًنا وفي عام 
  ).The Married Women's Act" (المتزوجـات
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ن أن       د أعل ي اإلسالم ق ان نب وق     "ولكن قبل ذلك بقرون ك قائق الرجال وحق النساء ش
ًرا   "، "ال تبخسوا النساء حًقا مما فرض لھن "، "النساء مقدسة " استوصوا بالنساء خی

  ).األحادیث بالمعنى(
ول  ل "یق اس كرالی د " توم ن محم وى   : "ع انیة والتق ري لإلنس وت الفط  إن الص

  ".واإلنصاف الساكن في قلب ھذا االبن البري للطبیعة، یتكلم
  :االختبار

  :یجب أن یحكم بعظمة الرجل من خالل ثالثة اختبارات: قال أحد المؤرخین ذات مرة
  ھل كان عند معاصریھ ذو عزم صادق؟) ١(
  ھل كان من العظمة بحیث یرتفع فوق مستوى من ھم في سنھ؟) ٢(
  ]٢٠[دائم للعالم كافة؟ھل ترك شیًئا كتراث ) ٣(

ة             ة للعظم ارات الثالث ذه االختب ل ھ د ولكن ك دى أبع ى م د إل ة أن تمت یمكن لھذه القائم
  .تتحقق بوضوح وألعلى درجة في حالة النبي محمد

  .وقد ذكرنا من قبل بعض األمثلة فیما یتعلق باالختبارین األخیرین
  :دعنا نتناول أول ھذه االختبارات وھو

  الم عند معاصریھ ذو عزم صادق ؟ھل كان نبي اإلس
  :الشخصیة المعصومة

وا    داء اعترف دقاء واألع د األص ري محم ع معاص ة أن جمی جالت التاریخی ر الس تظھ
ة       ق واألمان ة واإلخالص المطل بالشمائل النقیة واالستقامة الخالصة والفضائل الكریم

حتى . اإلنسانيالمطلقة لرسول اإلسالم في جمیع نواحي الحیاة وفي كل مجال للنشاط 
ي نزاعاتھم الشخصیة        ا ف وه حكًم وا برسالتھ قبل ] ٢١[أن الیھود وأولئك الذین لم یؤمن

  .بسبب ما عرفوه عنھ من تحریھ عدم التحیز
وا     وا برسالتھ اضطروا ألن یقول ذبك     : "وحتى أولئك الذین لم یؤمن ا ال نك د إنن ا محم ی

  ].٢٢"[ةولكننا نكفر بالذي أعطاك كتاًبا وأوحى إلیك بالرسال
ًدا  . وقد ظنوا أن بھ جنة، وحاولوا عالجھ بالعنف ولكن أحسنھم طریقة رأوا نوًرا جدی

  .أشرق علیھ وأسرعوا في طلب ھذا التنویر
ب       ھ الحبی ابن عم ربین ك یرتھ األق الم أن عش ي اإلس یرة نب ي س ارزة ف زة الب إن المی

ًدا تشربوا بالكام        ة ج ة وثیق وه معرف ذین عرف دق رسالتھ   وأصحابھ الحمیمین ال ل بص
  .واقتنعوا بأصالة الوحي اإللھي الذي جاء بھ

  ":روح اإلسالم"یقول سید أمیر علي في كتابھ 
ل          " وا أق م یكون م ل د أنھ الء، ومن المؤك لو أن ھؤالء الرجال والنساء والشرفاء والعق

ل     مك بالجلی یادي الس ن ص ة م ا وثقاف ة     ]٢٣[تعلیًم ى رغب ارة إل أدنى إش عروا ب ، ش
ي  ] ٢٤[المعلم الدنیویة وخداعھ أو نقص إیمانھ، لكان رجاء محمد في التجدید األخالق

  ".واإلصالح االجتماعي قد انھار إلى أنقاض في لحظة
اتھم،   إننا نجد على العكس إخالص أتباعھ لھ یتمثل في اعترافھم بھ بإرادتھم كقائد لحی

ھ   وا فی ھ ووثق وا ب جاعة وآمن ر بش طھاد والخط ھ االض ن أجل وا م د تحمل اعوه  وق وأط
ة         ي بسبب فرض العزل ذاب والكرب العقل د الع ووقروه حتى في خالل تعرضھم ألش

  .علیھم حتى الموت
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  ھل یكون ھذا ھو حالھم لو أنھم الحظوا على قائدھم أدنى اعوجاج؟

  :الحب السرمدي للنبي الكریم
ة الو   حشیة  لتقرأ سیرة المھتدین األوائل إلى اإلسالم وسینفطر كل قلب لمنظر المعامل

للرجال والنساء األبریاء؛ فقد مزقوا بقسوة سمیة تلك المرأة البریئة كل ممزق بالطعن 
اقتین وسیقت   ) زوجھا(أما یاسر . النافذ بالحراب فقد جعلوه عبرة، وشدوا ساقیھ إلى ن

  .الدابتین في اتجاھین معاكسین
ة وجثم          رات المحترق ى سریر من الجم د عل وه یرق اة  أما خباب بن األرت فجعل الطغ

حم تحت        ل الش ا جع ى ال یتحرك مم عدیمو الرحمة بأرجلھم بوحشیة فوق صدره حت
  .جلده ینصھر

وه        ھ ومزق وا حرمت ده وانتھك وا بجس وخباب بن َعدّي الذي قتلوه بطریقة وحشیة ومثل
  .إرًبا إرًبا

و       ھ وھ ان مكان ًدا ك و أن محم وحینما كان ُیسأل في وسط ھذا التعذیب إن كان یرجو ل
ًدا  آمن في  بیتھ بین أھلھ؟ كان یصرخ معلًنا أنھ مستعد عن طیب خاطر أن یفتدي محم

ى ال    وكة حت زة الش ن وخ ھ م م ینجی ا، ث ي األرض جمیًع ن ف ھ وم ھ وأبنائ ھ وأھل بنفس
  .یشاكھا

  .ویمكننا أن نروي روایات ال حصر لھا عن أحداث من ھذا القبیل تنفطر لھا القلوب
  ث؟ولكن ما الذي تظھره كل ھذه األحدا

لیًما فحسب،       یھم طاعة وتس ّلموا لنب ما السبب في أن أبناء وبنات اإلسالم ھؤالء لم ُیَس
  وإنما جعلوا أجسامھم وقلوبھم وأنفسھم فداه؟

دقھ         ى ص ھادة عل ع ش دید أرف اعھم الش رین واقتن د المباش اع محم ان أتب ن إیم م یك أل
  واستغراقھ التام في المھمة التي كلف بھا؟

  :اس عقًال ومنزلةأتباعھ من أحسن الن
ي        ھ ف وا حول ذین التف ل ال ة، ب ولم یكن أصحابھ من السفلة أو من ذوي العقلیات المتدنی
وقت مبكر نسبًیا ھم أفضل وأشرف من في مكة، كانوا وجوه القوم وصفوتھم، رجال  
وا أدق       ذي عرف ارب ال حاب واألق لھم مراكزھم ومكانتھم وثراءھم وثقافتھم من األص

  .ھالتفاصیل في حیات
ذه    ي ھ دى ف ن اھت انوا مم امخة ك یاتھم الش ل بشخص ة األوائ اء األربع ع الخلف إن جمی

  .الفترة المبكرة
اء  : "تقول دائرة المعارف البریطانیة إن محمًدا ھو األكثر نجاًحا وتوفیًقا من كل األنبی

  ".والشخصیات الدینیة
رة أسقطتھ         م یكن ثم د   ولكن ھذا النجاح لم یكن نتیجة مصادفة مجردة، ل اح؛ لق ا الری

كان اعتراًفا بحقیقة أن معاصریھ وجدوه ذو عزم صادق، وكان نتیجة لشخصیتھ التي 
  . تدعو إلى اإلعجاب وتدفع بشدة إلى االنتباه

-----------------  
  :الھوامش

  .من سورة آل عمران ١٣٤من اآلیة ] ١[
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ن، و      ] ٢[ ي كل عرف ودی و  إن الحرب دفاًعا عن النفس أمر طبیعي ومشروع ف یحل
لبعض المستشرقین وغیرھم ـ عند الكالم عن دواعي الحرب في اإلسالم ـ الزعم بأن   
ة       ار اإلسالم بصورة زائف ك إلظھ اإلسالم جاء لیفرض على الجمیع بحد السیف، وذل
یف     ر بالس الم انتش أن اإلس ول ب محة، أو الق ھ الس اء تعالیم ھ بإخف د عن وھة والص مش

م  . لتقلیل من شأنھكمحاولة للنیل من عظمة اإلسالم وا وفریق آخر من المسلمین ومعھ
بعض المستشرقین وربما بإیعاز ووحي منھم أو تأثًرا بھم في محاولة منھم إلظھار ما 

، أو إرضاًء )كأن لإلسالم وجًھا آخر لیس كذلك" (الوجھ الحضاري لإلسالم"یسمونھ 
نھم بأ      ًكا م ھ وتمس ف حقائق ث ضعیفة   لدعاوى تفریغ اإلسالم من مضمونھ وتزیی حادی

ول          لم من ق ھ وس ا ینسبونھ للرسول صلى اهللا علی ا من   : "وربما موضوعة مم رجعن
ي سبیل       ". الجھاد األصغر إلى الجھاد األكبر ال ف ھ القت اد األصغر بأن ویفسرون الجھ

ي            ال ف دا القت ا ع رائض وفضائل اإلسالم م ان وف ع أرك ھ جمی اهللا، والجھاد األكبر بأن
  !سبیل اهللا

ط          إن القول بأن ھ ھو غل ى اعتناق اس أكرھوا عل ى أن الن اإلسالم انتشر بالسیف بمعن
إن            ا خطأ جسیم؛ ف و أیًض ي نشره ھ یًفا ف ع س م یرف شنیع، كما أن القول بأن اإلسالم ل

لًما        غ اإلسالم س ع تبلی د من أخرة عن ة مت إذن . اإلسالم یشرع استخدام السیف في مرحل
لجزیة، أو الوقوف حائًال دون نشر الدین، فاإلسالم شرع القتال عند االمتناع عن دفع ا

  ) المترجم. (فضًال عن شرعھ للدفاع عن النفس
  ). المعجم الوسیط. (جمع ھمج، وھم الرعاع من الناس ال نظام لھم: أھماج]  ٣[
یشیر المؤلف ھناك إلى صالة الخوف التي صالھا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ]  ٤[

ول   بالمسلمین في ساحة القتال استج ث یق ابة ألمر ربھ وبالكیفیة التي علمھا لھ ربھ حی
َوِإَذا َضَرْبُتْم ِفي اْلَأْرِض َفَلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح َأْن َتْقُصُروا ِمَن الصَّالِة {: في كتابھ العزیز

ُدوا مُ   ْم َع اُنوا َلُك اِفِریَن َك ُروا ِإنَّ اْلَك ِذیَن َكَف َنُكُم الَّ ُتْم َأْن َیْفِت یِھْم  ِإْن ِخْف َت ِف ا، َوِإَذا ُكْن ِبیًن
وا    َجُدوا َفْلَیُكوُن ِإَذا َس ْن   َفَأَقْمَت َلُھُم الصَّالَة َفْلَتُقْم َطاِئَفٌة ِمْنُھْم َمَعَك َوْلَیْأُخُذوا َأْسِلَحَتُھْم َف ِم

ُذوا حِ      َك َوْلَیْأُخ لُّوا َمَع لُّوا َفْلُیَص ِلَحَتُھْم َودَّ  َوَراِئُكْم َوْلَتْأِت َطاِئَفٌة ُأْخَرى َلْم ُیَص ْذَرُھْم َوَأْس
َدًة َوال ُجنَ         ًة َواِح ْیُكْم َمْیَل وَن َعَل ِتُكْم َفَیِمیُل ِلَحِتُكْم َوَأْمِتَع ْن َأْس اَح الَِّذیَن َكَفُروا َلْو َتْغُفُلوَن َع

ِلَحَتكُ    ُعوا َأْس ْذَرُكْم   َعَلْیُكْم ِإْن َكاَن ِبُكْم َأذًى ِمْن َمَطٍر َأْو ُكْنُتْم َمْرَضى َأْن َتَض ُذوا ِح ْم َوُخ
  ).المترجم] (١٠٢، ١٠١: النساء[}  ِإنَّ اللََّھ َأَعدَّ ِلْلَكاِفِریَن َعَذاًبا ُمِھیًنا

اب  ]  ٥[ ر كت اد     : "انظ ر العب دي خی ي ھ اد ف ة    " زاد المع ة، طبع یم الجوزی ن ق الب
  ) المترجم. (١٦٥ص  ٢حـ ١م، نشر المكتبة التوفیقیة بالحسین، م١٩٨٠ھـ ـ ١٤٠٠

الى   ]٦[ ارك وتع ول اهللا تب َوٌة{: یق وَن ِإْخ ا اْلُمْؤِمُن رات[} ِإنََّم ول ]١٠: الحج ، ویق
ِھ         {: تعالى َبْحُتْم ِبِنْعَمِت وِبُكْم َفَأْص ْیَن ُقُل َألََّف َب َداًء َف ُتْم َأْع ْیُكْم ِإْذ ُكْن َواْذُكُروا ِنْعَمَت اللَِّھ َعَل
ران [} ِإْخَواًنا ول رسول اهللا   ]١٠٣: آل عم لم   ، ویق ھ وس لم أخو   : "صلى اهللا علی المس
  ).األحادیث بمعانیھا" (وكونوا عباد اهللا إخواًنا: "، ویقول أیًضا"المسلم

اُكْم          {: یقول اهللا سبحانھ وتعالى]  ٧[ ى َوَجَعْلَن ٍر َوُأْنَث ْن َذَك اُكْم ِم ا َخَلْقَن اُس ِإنَّ ا النَّ ا َأیَُّھ َی
اُكمْ  ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأ ِھ َأْتَق الى  ]١٣: الحجرات [} ْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ ول تع : ، ویق

ثَّ ِمْنُھمَ   { ا َوَب ا َیا َأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھ
اءً  ًرا َوِنَس اًال َكِثی اء[} ِرَج لى اهللا علی ]١: النس ول ص لم، ویق یة  : "ھ وس اس سواس الن
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التقوى    ى أسود إال ب ". كأسنان المشط، أال ال فضل لعربي على عجمي وال ألبیض عل
ال صلى   "كلكم آلدم وآدم من تراب: "وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أیًضا ، وق

وبكم       : "اهللا علیھ وسلم أیًضا ى قل وانكم ولكن ینظر إل إن اهللا ال ینظر إلى صوركم وأل
  ).المترجم) (األحادیث بمعانیھا" (كموأعمال

دي "ھو ]  ٨[ زعیم سیاسي وروحي    ): م١٩٤٨ – ١٨٦٩" (موھانداس كرمشند غان
الالعنف  ادى ب دي، ن د  . ھن تقالل الھن ل الس لبیة، وعم ة الس ورد، . ( وبالمقاوم الم

١٩٩٠.(  
ي  . بالبشارة، كما تترجم أیًضا باإلنجیل" Gospelجوسبل "تترجم كلمة ]  ٩[ وأصلھا ف

ـة    ة القدیم ـة     " Godspelجودسبل "اإلنجلیزی ـة الالتینی ة للكلم ـي ترجم انجلیوم  "، وھ إف
evangelium "   ة ة الطیب ا القص ي حرفًی ي تعن رین  (الت رن العش یمبرز للق اموس تش ). ق

ر          د بش رح، وق ر المف عید أو الخب ار أو الس أ الس ارة أو النب ا بالبش بعض یترجمھ وال
ل    اإلسالم باألخوة الدینیة في أسم وى اهللا وتكاف ى معانیھا ودرجاتھا على أساس من تق

ریة وب  . البش ى قل ارة عل ذه البش ھ ھ ذي تدخل رح ال عادة والف رور والس ر الس ا أكث وم
  ) المترجم. (المؤمنین

اذج]  ١٠[ وش   : الس ر المنق وب، وغی ر المش الص غی اذجة . الخ ي س رب، . (وھ مع
  ).المعجم الوسیط)  (سادة: فارسیتھ

ك  : "ولفظھا" بالتلبیة"لمنسك من مناسك الحج یسمى ھذا ا]  ١١[ م لبی ك  . لبیك اللھ لبی
ك  ك والمل ة ل د والنعم ك إن الحم ك لبی ریك ل ك. ال ش ریك ل ج " ال ش عار الح ي ش وھ

ة،         : لبیك: ویقال. ودلیل اإلحرام د إقام ة بع اب، وإقام د إلب ا بع ك، أو إلباًب ا لطاعت لزوًم
ة  اه . وإجابة بعد إجاب ك و  : أو معن ى أمرك    اتجاھي إلی الي عل دي وإقب أخوذ من   . قص م

ولھم  ب داره: ق ى  : داري تل ى معن ى عل وب ثن در منص و مص ا، وھ ا وتحاذیھ تواجھھ
  ).المترجم) (المعجم الوسیط. (لبیك اللھم لبیك: قال: ولبى بالحج. التأكید

د صلى   ] ١٢[ لوال یسمون األشیاء بأسمائھا وینسبونھا ألصحابھا؛ فالذي جاء بھ محم
ھ و  دأ    اهللا علی رر مب ذي ق و ال ھ، واهللا ھ رعھ وحكم الم اهللا وش رآن وھو ك و الق لم ھ س

َفاْعُف َعْنُھْم {: الشورى فأمر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بمشاورة أصحابھ إذ یقول
ران [} َواْسَتْغِفْر َلُھْم َوَشاِوْرُھْم ِفي اْلَأْمِر ال عنھم    ]١٥٩: آل عم دح المسلمین فق : ، وم

َنُھمْ  َوالَِّذیَن اْسَتَج{ وَرى َبْی إن ]. ٣٨: الشورى [} اُبوا ِلَربِِّھْم َوَأَقاُموا الصَّالَة َوَأْمُرُھْم ُش
ي            ھ والمشاركة ف داء رأی ي إب ة الشعب ف الدیمقراطیة في أفضل تصوراتھا ھي حری

ي اإلسالم    . الحكم في وطنھ، وھي كما ترى ال تخلو من النقائص البشریة م ف أما الحك
ھذا حكم اهللا . لكریم والسنة النبویة المطھرة واإلجماع والشورىفھو قائم على القرآن ا

ونَ   { ْوٍم ُیوِقُن ا ِلَق ِھ ُحْكًم َن اللَّ ُن ِم ْن َأْحَس دة[} َوَم د]  ٥٠: المائ اس  ! ال أح م الن فھال فھ
  ).المترجم! (الفرق ؟

  ).المعجم الوسیط(العظمة والتكبر : النخوة]  ١٣[
ھ   "ھو ]  ١٤[ ون جوت ر    ): م١٨٣٢ـ   ١٧٤٩" (برھان فولفجانج ف اني، یعتب شاعر ألم

  ).١٩٩٠المورد، . (أعظم الشعراء األلمان في جمیع العصور
و  ]  ١٥[ ارد ش ورج برن دي  ): م١٩٥٠ـ      ١٨٥٦(ج زي أیرلن رحي إنجلی ب مس كات

  ). ١٩٩٠المورد، . (المولد، تزخر آثاره بالظرف والسخریة
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ا  ] ١٦[ الف م وب، بخ ال ذن ا ب د بریًئ ان یول ول   أي أن اإلنس ن الق یحیة م ھ المس تعلم
اء      . Original sinبالخطیئة األصلیة لإلنسان   ة آدم وأن األبن ت خطیئ أن البشریة ورث وب

اء    ا اآلب ون خطای ى الفطرة وأن     . یرث د عل رء یول م أن الم الم یعل ا   {فاإلس ٍس ِبَم لُّ َنْف ُك
َعَھا َلَھا َما َكَسَبْت َوَعَلْیَھا َما ال یكلف اهللا  َنْفًسا ِإلَّا ُوْس{، و]٣٨: المدثر[} َكَسَبْت َرِھیَنٌة

َعى {، ]٢٨: البقرة[} اْكَتَسَبْت نجم [} َوَأْن َلْیَس ِلْلِإْنَساِن ِإلَّا َما َس ُب  {، ]٣٩: ال َوال َتْكِس
َرى  ام [} ُكلُّ َنْفٍس ِإلَّا َعَلْیَھا َوال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخ اَل    {، ]١٦٤: األنع ْل ِمْثَق ْن َیْعَم َفَم

  ).المترجم] (٨، ٧: الزلزلة[} َوَمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرا َیَرُه. رٍَّة َخْیًرا َیَرُهَذ
َدٍة  {: یقول اهللا تبارك وتعالى]  ١٧[ َیا َأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِح

  ].١: النساء[} ِرَجاًال َكِثیًرا َوِنَساًءَوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما 
الى ] ١٨[ بحانھ وتع ول اهللا س ْؤِمٌن     {: یق َو ُم ى َوُھ ٍر َأْو ُأْنَث ْن َذَك اِلًحا ِم َل َص ْن َعِم َم

 ، ویقول]٩٧: النحل[} َفَلُنْحِیَینَُّھ َحَیاًة َطیَِّبًة َوَلَنْجِزَینَُّھْم َأْجَرُھْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َیْعَمُلوَن
الى  ارك وتع َك      {: تب ْؤِمٌن َفُأوَلِئ َو ُم ى َوُھ ٍر َأْو ُأْنَث ْن َذَك اِلَحاِت ِم َن الصَّ ْل ِم ْن َیْعَم َوَم
  ]. ١٢٤: النساء[} َیْدُخُلوَن اْلَجنََّة

الى]  ١٩[ ارك وتع ال تب اِء  {: ق َأْقَرُبوَن َوِللنَِّس َداِن َواْل َرَك اْلَواِل ا َت یٌب ِممَّ اِل َنِص ِللرَِّج
ا        َنِصیٌب  یًبا َمْفُروًض َر َنِص ُھ َأْو َكُث لَّ ِمْن ا َق َأْقَرُبوَن ِممَّ َداِن َواْل : النساء [} ِممَّا َتَرَك اْلَواِل

ا         {: ، وقال سبحانھ وتعالى]٧ اَء َكْرًھ وا النَِّس ْم َأْن َتِرُث لُّ َلُك وا ال َیِح ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ } َی
اء[ د   ]. ١٩: النس نین محم یخ حس یلة الش ال فض اني   ق ان لمع فوة البی ي ص وف ف مخل

ا   {: القرآن وا النساء كرًھ ا     : }ال یحل لكم أن ترث ى سبیل اإلرث، كم ذوھن عل أي تأخ
یؤخذ المال الموروث بعد موت أزواجھن مكرھین لھن على ذلك، وكانوا یفعلون ذلك 

فقد كان الرجل منھم یرث زوجة أبیھ ویتزوجھا من بعده فنھى اهللا  : قلت. في الجاھلیة
َوال َتْنِكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُكْم ِمَن النَِّساِء ِإلَّا َما َقْد َسَلَف {: ارك وتعالى عن ذلك في قولھتب

  ).المترجم] (٢٢: النساء[} ِإنَُّھ َكاَن َفاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساَء َسِبیًال
ا تركت فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلو: "یقول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم]  ٢٠[

  ).المترجم) (معنى الحدیث" (كتاب اهللا وسنتي: بعدي أبًدا
د          ]  ٢١[ ا محم ي جاء بھ اقض برفضھم للرسالة الت وقفھم المتن الى م لقد فضح اهللا تع

د وال         اب وشرع كامل ال یزی م كت اب ولھ صلى اهللا علیھ وسلم معتذرین بأنھم أھل كت
ا  ا من تحاكمھم      ینقص وال ینسخ، صالح لكل األزمنة والمجتمعات، وذلك بم حفظھ لن

د صلى اهللا            ا محم الى مخاطًب ارك وتع ول اهللا تب لم إذ یق ھ وس د صلى اهللا علی إلى محم
رآن   ي الق ھِ       {: علیھ وسلم ف ُم اللَّ ا ُحْك ْوَراُة ِفیَھ َدُھُم التَّ َك َوِعْن َف ُیَحكُِّموَن دة [} َوَكْی : المائ

٤٣.[  
ارك وتع  ]  ٢٢[ َك     {: الىیصدق ذلك ما جاء في القرآن من قولھ تب ُھ َلَیْحُزُن ُم ِإنَّ ْد َنْعَل َق

  ].٣٣: األنعام[} الَِّذي َیُقوُلوَن َفِإنَُّھْم ال ُیَكذُِّبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِمیَن ِبآَیاِت اللَِّھ َیْجَحُدوَن
ارى       ] ٢٣[ ل النص ي أناجی اء ف ا ج ب م یح حس ذ المس ى تالمی ا إل ف ھن یر المؤل یش

دة و  . المعتم ة ھ ر الدھش ا یثی ن   وم م م ل ھ ؤلفي األناجی أن م ون ب ارى یؤمن أن النص
ھؤالء الصیادین البسطاء، وھو األمر الذي ینفیھ العلم كما ینفیھ ما تضمنتھ بعض تلك 

ل      د عن صیادي الجلی ل البع م یكن باستطاعة    . األناجیل من أسالیب وثقافة بعیدة ك ول
ات  بل ولم یكن مسموًحا لھم االطال) وكلھم یھود(أحد تالمیذ المسیح  ع على ھذه الثقاف
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ا      ل یوحن ي إنجی ل وخاصة ف ونحن نستبعد   . والمقاالت الوثنیة التي وردت في األناجی
ھذا بصرف . نسبة أي من ھذه األناجیل لمؤلفیھا المفترضین الذین تقترن أسماؤھم بھا

ى        ى وإل ي مت زعم ف ا ی النظر عن كون المؤلف المفترض أحد تالمیذ المسیح حًقا ـ كم
ة سوى         درجة أقل في م الكتاب م یعل نھم ل ًدا م یوحنا ـ أم ال، كما نمیل إلى القول بأن أح
ى  ) جاب الضرائب(متى العشار  استناًدا لما روي عن ذلك في األناجیل مع االفتقار إل

دس       اب المق فار الكت ع أس ي جمی اب   . الدلیل وفقدان العصمة ووقوع الخطأ ف راجع كت
ي   "ومقال بعنوان . یداتألحمد د" ھل الكتاب المقدس كالم اهللا؟" خمسون ألف خطأ ف

من منشورات دار  ٨/٩/١٩٥٧في " آویك المسیحیة"نشر في مجلة " الكتاب المقدس؟
  .المختار اإلسالمي

دة            ي ع الى ف ولى سبحانھ وتع دحھم الم د م یھم فق رام رضوان اهللا عل أما الصحابة الك
ذلك شھد رسول     .مواضع من كتابھ العزیز وشھد لھم باإلیمان وبرضى اهللا عنھم   وك

  .اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لھم بالفضل والخیریة في أحادیثھ
وھذا كلھ خالف وصف الكتاب المقدس ألتباع أنبیاء بني إسرائیل بالكفر وقلة اإلیمان 

ل  ق والجھ وء الخل ة وس دم الفطن یر  . وع ور س ن ن أحرف م اریخ ب طر الت د س ذا وق ھ
  )      المترجم . ( عالم للھدایة اإلنسانیةھؤالء الصحابة كتراث خالد للعالم كلھ وم

یم  . یقصد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم] ٢٤[ وقد أثبت اهللا في كتابھ المبین صفة التعل
ا   س م ذا بعك التھ ھ ام رس ن مھ روعة م ة مش ا مھم ھ وجعلھ ا ل لین وأقرھ ید المرس لس

غ الر    ى تبلی ي   یردده بعض الجھالء من أقاویل تزعم أن دوره كان مقتصرا عل سالة ف
لم           ھ وس د رسول اهللا صلى اهللا علی ة لمحم ة تعلیمی ي أي دور أو مھم نھم لنف محاولة م
ا       م بھ ا وأرحمھ م لھ وث وأنفعھ ر مبع دھا وخی ا ومرش ریة وھادیھ م األول للبش المعل

  :ویقول اهللا تبارك وتعالى في ذلك
و َعلَ       { ْنُھْم َیْتُل وًال ِم ُأمِّیِّیَن َرُس ي اْل َث ِف اَب     ُھَو الَِّذي َبَع ُم اْلِكَت َزكِّیِھْم َوُیَعلُِّمُھ ِھ َوُی ْیِھْم آَیاِت

  )المترجم: ] (الجمعة[} َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبیٍن
  الصــادق  .٥٤

  :المثال الكامل لحیاة البشر
د         ة لشخصیة محم ة الكامل ى الحقیق دا أن نصل إل م أستطع    . إنھ من الصعب ج ي ل إنن

  !یا لھا من تعاقب مثیر لمشاھد رائعة. حصول إال على لمحة سریعة منھاال
د       اجر ومحم د الت ل ومحم د المقات فھناك محمد النبي ومحمد القائد ومحمد الملك ومحم
الواعظ أو البشیر ومحمد الحكیم ومحمد رجل الدولة ومحمد الخطیب ومحمد المصلح 

ومحمد ] ١[والمدافع عنھم) الرقیق(د والمجدد ومحمد مالذ الیتامى ومحمد حامي العبی
  .ومحمد القاضي والحكم ومحمد القدیس] ٢[محرر النساء

ع مجاالت النشاط اإلنساني       ي جمی ولقد كان محمد بطًال في كل ھذه المھام الجلیلة وف
  .على حد سواء

  .إن حال الیتیم ھو منتھى الضعف وانعدام الحیلة
ا     ھ یتیًم د حیات دأ محم ـد ب ـو . وق ك ھ ھ      والمل ت إلی ـد انتھ ة، وق لطة المادی ذروة الس

  ].٣[حیاتھ
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ى سید         م إل ى الجئ مضطھد ث یم إل دیني    ]٤[وقد تقلب حالھ من صبي یت المفھوم ال ـ ب
ھ من تجارب وإغراءات           ا فی ل م رًرا لمصیرھا بك والدنیوي أیًضا ـ ألمة بأكملھا، مق

دار  ومخاطر وبكـل ما فیھ من تقلبات وتغیرات ومن ضیاء وظالم ومن ارتق     اء وانح
  .ومن فظاعة وعظمة

ة من مراحل     لقد قاوم محن الدنیا وخرج منھا سالًما لیكون مثاًال یحتذى في كل مرحل
ا      . الحیاة ا شملت أیًض اة ولكنھ ب الحی ولم تقتصر إنجازاتھ على جانب واحد من جوان

  .جمیع أوضاع البشریة االجتماعیة
  :محمد األعظم

ة وتطھی     ي تنقی ي       لو أن العظمة تكمن ف ف ومنغمسة ف ة والتخل ة مشربة بالھمجی ر أم
ذي            القوة والنشاط ال يء ب ة والمل ز بالفاعلی خص المتمی إن الش ق، ف ي مطل ظالم أخالق
ان حال      ا ك استطاع أن یحول ویھذب وینھض بأمة بأكملھا غارقة في الحضیض ـ كم
ذه                ي ھ ل الحق ف ھ ك یم، ل ة والتعل ة مشاعل الحضارة والمدنی م حمل العرب ـ ویجعلھ

  .العظمة
ولو أن العظمة تكمن في توحید العناصر المتنافرة والمتضاربة والمتشاكسة والمختلفة 

  .في المجتمع برابطة األخوة واإلحسان، فإن لنبي الصحراء كل الحق لھذا االمتیاز
ولو أن العظمة تكمن في إصالح ھؤالء الغارقین في أوھام ومعتقدات خرافیة منحطة 

ة  ام           ومخزیة وممارسات خبیث دد األوھ د ب ي اإلسالم ق إن نب واع، ف ددة األن ة متع مھلك
  .والمعتقدات الخرافیة والمخاوف المنافیة للعقل والمنطق من قلوب المالیین

ھدوا      حاب ش داء واألص إن األع امیة، ف الق الس ر األخ ي نش ن ف ة تكم و أن العظم ول
  .لمحمد بأنھ الصادق األمین

اھ      ل عظیم، فھ اتح المنتصر رج و أن الف رة     ول ة مساویة لألكاس غ مرتب د بل و إنسان ق
وة     ھ وال ق ا ال حول ل ة   . والقیاصرة بعد أن كان مخلوًقا بسیًطا یتیًم وأسس إمبراطوری

  .عظیمة ظلت كذلك على مدى ھذه القرون األربعة عشرة
ذا         ر اسم ھ إن مجرد ذك ة، ف اس للعظم ولو أن الحب الشدید الذي ینالھ القائد ھو المقی

ي           النبي لھ تأثیر ا س المنتشرة ف ین األنف ى مالی ذا ـ عل ا ھ ي یومن لرقیة الفاتنة ـ حتى ف
  .جمیع أنحاء العالم

  :النبي األمي
د أو   ارس أو الھن ا أو ف ا أو روم دارس أثین ي م ة ف فة أو الحكم د الفلس درس محم م ی ل

ومع ذلك فقد استطاع أن یكشف للبشریة أسمى وأعلى الحقائق الخالدة القیمة، . الصین
ى            وبالرغم  دفع الرجال إل ان یستطیع الكالم بفصاحة وحماسة ت د ك ا فق ھ أمًی من كون

  .دموع الفرحة، ومع أنھ ولد یتیًما وبال أموال دنیویة فقد كان محبوًبا من الجمیع
ي     ھ ف كما أنھ لم یدرس في أیة أكادیمیة عسكریة ومع ذلك فقد كان یستطیع تنظیم قوات

ي  مواجھة ظروف مروعة، وانتصر بواسطة الق وات العسكریة ذات الخلق والدین الت
  .كان ینظم ویرتب صفوفھا بنفسھ

دیث الجاد      وعظ والح ى ال ة عل د  . إنھ نادًرا ما نجد الرجال الموھوبین بالقدرة الفائق وق
  .الواعظ الماھر ضمن أندر أصناف الرجال في العالم Descartes] ٥"[دیكارت"اعتبر 
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ادر أن   : "حیث یقول". كفاحي"بھ عن رأي مشابھ في كتا] ٦"[ھتلر"وقد عبر  ن الن م
ھ           اعي أو السیاسي فامتالك ا المحرك االجتم ا، أم ًدا عظیًم ات قائ یكون واضع النظری
ادة     ًدا أفضل؛ فالقی لتلك الصفات التي ترشحھ للقیادة أرجح إلى حد بعید، فھو دائًما قائ

ار ال     دیم األفك ى تق درة عل ر، والق وع البش ك جم ى تحری درة عل ي الق ا تعن ة لھ عالق
  ".بالقدرة على القیادة

د   : "ولكنھ یضیف خص واح إن اتحاد صفات وضع النظریات والتنظیم والقیادة في ش
  ".وھنالك تكمن العظمة. ھي ظاھرة من النادر جًدا حدوثھا في ھذا العالم

ي        ى األرض ھو نب خص عاش عل وقد شاھد العالم ھذه الظاھرة النادرة تتجسد في ش
  .اإلسالم

  ":األبطال وعبادة األبطال"في كتابھ ] ٧"[رالیلكا"یقول 
د     " ا یجتھ تم بم ة، ال یھ لقد كان محمًدا رجًال فقیًرا، شدید الكدح، غیر قادر على اإلعال

وفیما أرى فإنھ لم یكن امرؤ سوء، ولم یكن طالب شھوة  . في طلبھ الرعاع أو السوقة
یین       ال الوحش ؤالء الرج ره ھ ا وق وع، وإال م ن أي ن ذ]٨[م وا  ، ال اتلوا وخاض ین ق

ا،       ھ دائًم وا الصلة ب ك وثیق المالحم طوع أمره خالل ثالث وعشرین سنة، وھم في ذل
  !كل ھذا التوقیر

وان           " ل أل ى التشاجر وك وة إل ة بق ة والفین ین الفین دفعون ب لقد كانوا رجاًال وحشیین ین
ة    ك القیم دون أن یمتل ودھم ب ل أن یق تطیع أي رج ان یس ا ك ف، وم احن العنی التش

  .ألخالقیة والشجاعةا
  أو إنكم لتعجبون كیف دعوه واعتبروه نبًیا؟

ر     نھم، غی ھ وبی ب بین ال حاج ھ ب ھ ویخاطبون م یواجھون اھًرا لھ طھم ظ ف وس م یق أول
ة أو غموض   ھ ویصلح       . محاط بأي سر من األسرار الدینی ع ثوب رى وھو یرق ان ی فك

نھم      و بی ر وھ در األوام م  . نعلھ، ویقاتل ویستشیر ویص د أنھ وع من     فالب وا أي ن أدرك
  .الرجال كان

ذا الرجل   ! ولتسمھ ولتدعھ ما تشاء إنھ لم یطع إمبراطوًرا جلیًال متوجًھا مثلما أطیع ھ
  .في ثوب رقعھ بنفسھ

ن التجارب الحرجة الصعبة یستلزم            ا م ة وعشرین عاًم د أن خوضھ ثالث وإنني ألج
  ".بالضرورة نوًعا من البطولة الحقیقیة

  :Bosworth Smith" بوزوورث سمیث"قولھ القس واألعجب من ذلك ما ی
لقد كان رئیًسا للدولة ولجماعة تدین بنفس العقیدة، لقد كان یجمع سلطة ومقام قیصر "

ق        ال فیل ا وغروره، وقیصر ب دون خیالء الباب أو حشوده  ] ٩[والبابا مًعا، ولكنھ بابا ب
ة   . وبال جیش عامل وال حارس شخصي وال قوة من الشرطة وال دخل ثابت و أن ثم ل

رجل كان لھ الحق في أن یدعي أنھ یحكم بالحق اإللھي فقد كان ھذا الرجل ھو محمد، 
ا   د  . فقد كانت معھ جمیع السلطات من غیر أن یكون معھ ما یدعمھا أو یحافظ علیھ وق

  ".كانت بساطة حیاتھ الخاصة متطابقة ومنسجمة مع حیاتھ العامة
  :محمد الطاھر النقي

إن سید جزیرة . قدر بملیون میل مربع تحت تصرفھ بعد فتح مكةلقد صارت مساحة ت
یاة        ب الش نة ویحل وفیة الخش ھ الص و مالبس ق أو یرف ھ ویرت لح نعل ان یص رب ك الع
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دم        ى الخ ا إل د بھ ي یعھ ویكنس البیت ویوقد النار ویقوم باألعمال المنزلیة األخرى الت
ث ك       . عادة  ة حی ت المدین ھ كان رة من حیات ام األخی ي األی ر   وف د صارت أكث یم ق ان یق

ان       ل مك ي ك وفرین ف ة مت ذھب والفض ان ال ى، وك اء    . غن ن الرخ رغم م ى ال وعل
ت تمضي من      رة كان االقتصادي الذي كانت تشھده المدینة في تلك األیام فإن أیاًما كثی

  ].١٠[غیر أن توقد النار في بیت ملك جزیرة العرب
ى   اء، و  ) األسودین (وكان طعامھ یقتصر عل ر والم ون جوعى      التم ھ یبیت ان أھل بیت ك

ام            د ین م یكن محم الي، ول ك اللی ي تل ھ ف ام یأكلون ة طع لیال عدیدة متعاقبة ألنھ لیس ثم
وم شاق         د ی اف النخل بع ن ألی على فراش وثیر وإنما كان فراشھ حصیًرا مصنوًعا م

  ].١١[وقضى معظم لیلھ في الصالة. طویل
  .ھ طالًبا أن یمنحھ القوة للقیام بواجباتھوكثیًرا ما كان یندفع إلى البكاء بین یدي خالق

ر  ] ١٢[وكما تذكر لنا الروایات فقد كان صوتھ یكاد یحبس بسبب بكائھ فیبدو كأنھ أزی
  .بدأ یغلي على النار] ١٣[مرجل 

ھ وأعطى              ن ل ھ دی ا قضى ب م، قسم منھ ھ ھو بضع دراھ وم وفات وكان كل ما یملكھ ی
  .تھ یطلبون إحساًناالباقي لبعض الفقراء الذین جاءوا إلى بی

  .والثوب الذي كان یلبسھ حینما فاضت روحھ إلى بارئھا كان بھ رقًعا عدیدة
ي المصباح    أما البیت الذي طالما انتشر منھ النور إلى العالم فكان معتًما ألنھ لم یكن ف

  .زیًتا
  :الثبات على المبدأ حتى الموت

م یتغی    ي اهللا ل ن نب ھ ولك ة ب روف المحیط رت الظ د تغی س  . رلق د نف ت لمحم وكان
ة وسواء       وة أو المحن ة الق ي حال الشخصیة سواء في حال النصر أو الھزیمة وسواء ف

رة   ر أو العس اعة الیس ي س رق اهللا    . ف دل ط ا ال تتب دلون كم اؤه ال یتب ل اهللا وأنبی فرس
  .وسننھ ونوامیسھ

  ]:١٤[محمد األعظم
ارتین ي الم ؤرخ الفرنس ول الم ھ] ١٥[یق ي كتاب اریخ تركی: "ف اریس " ات ة ب طبع

  :٢٧٧و ٢٧٦، المجلد الثاني ص ١٨٥٤
  لو أن عظم الغایة 

  وصغر الوسائل وقلة الموارد
  والنتائج المدھشة

ھي ثالثة معاییر لعبقریة اإلنسان، فمن یجرؤ على مقارنة أي رجل عظیم في التاریخ 
  الحدیث بمحمد؟

ا    عوا النظری وانین ووض رعوا الق لحة وش نعوا األس ال ص ھر الرج وا إن أش ت وأسس
ر من           ذكر ـ أكث یًئا ی م أسسوا ش ا أنھ اإلمبراطوریات فقط، فھم لم یؤسسوا ـ لو اعتبرن

  .قوى مادیة أو سلطات مادیة كثیًرا ما انھارت وزالت أمام أعینھم
ریعات         وش والتش ي الجی ؤثر ف رك وی م یح ھ ل د، فإن ل، محم ذا الرج ا ھ أم

ھ      ط ولكن ة فق ر الحاكم عوب واألس ات والش ین     واإلمبراطوری ي مالی ر ف رك وأث ح
والمذابح واآللھة الزائفة وأثر في ] ١٦[الرجال، بل األكثر من ذلك إنھ أزاح األنصاب

  .األدیان وغیر األفكار واالعتقادات واألنفس
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ة      ة روحی د قومی أو (واستناًدا إلى كتاب كل حرف منھ صار یمثل شریعة، أسس محم
  .ان ومن كل جنسامتزجت فیھا بتآلف سوًیا شعوب من كل لس) دینیة

ات           دید من النظری ا ودعا وسط السأم الش ادى بھ ا ون إن فكرة وحدانیة اهللا التي أعلنھ
ة ھ   ] ١٧[الالھوتی ث أن زة بحی ھا معج ي نفس ت ف دیق، كان ة للتص ر القابل ة غی الخرافی

  ..بمجرد أن صرح بھا دمرت جمیع االعتقادات الخرافیة القدیمة
ھ المتصلة، وأحادیث    ھ ونجاحھ      إن صلواتھ ودعوات ع اهللا، ووفات ھ م ة أو مناجات ھ الغیبی

ا         وة ولكنھ دعًیا للنب ان دجاًال أو م ھ ك ى أن وانتصاره بعد وفاتھ، كلھا أمور ال تشھد عل
ت ذات   . تشھد على إیمان راسخ منحھ القوة لكي یحیى ویجدد العقیدة دة كان وھذه العقی

ا هللا    فالشق ا . وحدانیة اهللا وأن اهللا لیس كمثلھ شيء : شقین ھما ـا م ت لن ـن  (ألول یثب م
  .١٨[[، والشق اآلخر ینفي عنھ ما لیس لھ)أسماء وصفات

دد       "..  ي ومج ار، ومحی ى األفك ید عل ل وس رع ومقات ول ومش ب ورس یم وخطی حك
رین   س لعش ور، ومؤس ل وال ص ال تماثی دین ب ة ول ة والمنطقی ادات المعقول لالعتق

  .وحیة أو دینیة، ھذا ھو محمدإمبراطوریة أرضیة أو دنیویة وإمبراطوریة واحدة ر
اك  : ووفًقا لكل المقاییس التي یمكن أن تقاس بھا عظمة البشر یحق لنا أن نسأل ھل ھن

  "أي إنسان أعظم منھ؟ 
 --------------  
  :الھوامش 
ـة      ]   ١[ زي جمل ـي األصل اإلنجلی د     Protector of Slavesجاء ف ـي العبی ـى حام بمعن

ـن       Protectorوكلمـة . والمدافع عنھم ا م ـي معناھ ة ف ـا قریب اإلنجلیزیـة المستخدمـة ھن
ـة  ـي  Advocateكلم ـي تعن ـي"الت ـد"و " المحام راح" (المؤی ـة أو إقت ـل ) لقضی والفع

Advocate م١٩٩٠المورد، (یدافع عـن أو یؤیـد كما جـاء فـي : معنـاه.(  
ـي   Paraclete" یـطالبارقل"ھـي إحدى الترجمات اإلنجلیزیـة لكلمة  Advocateوكلمة  الت

ـح        ـى لسان السید المسی ـا عل ل یوحن ھ السالم  (وردت فـي إنجی اره  ) علی " إسم "باعتب
ود  ـي الموع ة    . النب ة إن كلم اء اللغ ول علم ارقلیط "ویق ـط   " ب ة بیرقلی ف لكلم تحری

Periclyte  ال  . تلفـظ بھا) علیھ السالم(وھـي الكلمة التـي یعتقـد أن السید المسیح وقـد ق
ة     ) مـن أسلم منھم ومن لم یسلم (ض علماء أھل الكتاب بع ة سریانیة أو أرامی ا كلم أنھ

: لمزیـد مـن التفصیل راجع كتاب. أو اإلنسـان الذي یحمـد حمًدا كثیًرا" أحمد"بمعنـى 
ـة     " مـن المعمدانیـة إلـى اإلسالم" ـة المھتدی ز  "قصـة إسالم األمریكی ادة جلكری ". جھ

م   ق رق م  ٢٥، ٢٤، ص )١(التعلی ـھ   ٢٧، ٢٦،  ص )٢(، ورق ت بترجمت ـد قم ، وق
لة  من سلس ـدر ض ھ وص ق علی دات"والتعلی ة دی المي ". مكتب ار اإلس ـر المخت نش

  .مـن ھذا الكتاب ٣١ـ  ٢٨راجـع أیًضا  ص . بالقاھرة
وم    ]  ٢[ نعم إن محمًدا صلى اهللا علیھ وسلم حرر المرأة كما حرر الرجل، ولكن مفھ

ا ھي   الحریة الذي نقصده ل یس حریة أن تفعل كل ما تشاء كیف تشاء متى تشاء، وإنم
ذي   حریة قیمة تؤدي بالمرأة إلى اإلیمان باهللا والخضوع واالستسالم لھ ومعرفة اهللا ال

فمنتھى الحریة أن تتحرر من . ال إلھ إال ھو رب العالمین واالنصیاع ألوامره ونواھیھ
ة  جھل وأوھام وخرافات التعددیة والشرك والتثلی ث والمفاھیم الباطلة والعقائد المتھافت
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والشرائع الناقصة والجائرة والعادات الجاھلیة وتكون عبدا ُمخِلًصا ُمخَلصًَا هللا الواحد 
  ) المترجم. (القھار

إن محمًدا صلى اهللا علیھ وسلم لم یدع أنھ ملًكا ولم یدع لنفسھ أي لقب من األلقاب ] ٣[
لقب اإلمبراطور أو قیصر أو كسرى أو عظیم القبط التي یلقب بھا الناس أنفسھم مثل 

وریر  )أي ملك الملوك(أو خاقان البحرین أو شاھنشاه  ق  (، أو الفی زعیم المطل ، )أي ال
ادو  الي(أو المیك اب الع یم  )أي الب م أو زع د الملھ د أو القائ زعیم الخال ام "، أو ال النظ

د  المي الجدی اب "الع ن األلق ا م ى لنف .. ، أو غیرھ ا ادع ن   وإنم ان ع ین ال ینفك ھ لقب س
ھ    ". عبد اهللا ورسولھ: "بعضھما البعض عبد اهللا أوًال، یقر فیھا ویشھد برسالتھ ومھمت

  ).المترجم. (التي اختصھ اهللا وشرفھ وكلفھ بھا للعالمین
" سید"حًقا إن محمًدا صلى اهللا علیھ وسلم ھو سید البشر، ولیس بدًعا أن یقال لھ ]  ٤[

ھ         في النطاق البشري؛ فقد ى علی ھ یحی ریم عن نبی ھ الك ي كتاب قال اهللا تبارك وتعالى ف
دًِّقا    {: السالم ى ُمَص ُرَك ِبَیْحَی َفَناَدْتُھ اْلَمالِئَكُة َوُھَو َقاِئٌم ُیَصلِّي ِفي اْلِمْحَراِب َأنَّ اللََّھ ُیَبشِّ

، وقال رسول  ]٣٩: آل عمران[ }ِبَكِلَمٍة ِمَن اللَِّھ َوَسیًِّدا َوَحُصوًرا َوَنِبیا ِمَن الصَّاِلِحیَن
ة  "أنا سید ولد آدم وال فخر: "اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، وبین سبب اكتسابھ ھذه المنزل

نھم   والسیادة بین بني آدم كلھم ھو أن جمیع البشر بما فیھم الرسل واألنبیاء یأتي كل م
ي،  : "قول، إال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فی"نفسي، نفسي: "یوم القیامة یقول أمت

ا           ". أمتي ة ی ة والرحم ي الرأف ا نب ك ی ى آل ك وعل ھ علی فصلوات ربي وسالمھ وبركات
  ).المترجم. (سیدي یا رسول اهللا

فیلسوف وفیزیائي وریاضي فرنسي،   ): م١٦٥٠ـ   ١٥٩٦" (رینیھ دیكارت"ھو ] ٥[
  ). م١٩٩٠المورد، (یعتبر مؤسس الفلسفة الحدیثة 

و ] ٦[ ر "ھ ف ھتل ة  ): م١٩٤٥ـ       ١٨٨٩" (أدول ا النازی یم ألمانی تھ  . زع أدت سیاس
  ).م١٩٩٠المورد، (التوسعیة إلى نشوب الحرب العالمیة الثانیة، انتحر 

زي   ): م١٨٨١ – ١٧٩٥" (توماس كارالیل"ھو ]  ٧[ كاتب ومؤرخ وفیلسوف انجلی
  ).م١٩٩٠المورد، (
إسماعیل   أن ثقافتھ مستمدة من الكتاب المقدس حیث یقال لھ أن" كارالیل"عذر ]  ٨[
ر وعي         . كان إنساًنا وحشًیا) علیھ السالم( وعي أو من غی ك ـ سواء ب واستناًدا إلى ذل

ق صفة     ھ السالم      " الوحشیة "منھ ـ أطل ي إسماعیل علی ى العرب بن ي    . عل د جاء ف فق
  ).١٢: ١٦التكوین ". (یكون إنساًنا وحشًیا) أي إسماعیل(وإنھ "الكتاب المقدس 

ان       وحدة من ثالث: الفیلق]  ٩[ دماء الروم ي زمن ق دي ف اموس  "مائة إلى ستمائة جن ق
  .م١٩٧٢طبعة الھند " تشیمبرز للقرن العشرین

  ).المترجم. (یقصد محمًدا عبد اهللا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم]  ١٠[
. یًالُقِم اللَّْیَل ِإلَّا َقِل. َیا َأیَُّھا اْلُمزَّمُِّل{: استجابة وطاعة ألمر ربھ في القرآن الكریم] ١١[

یالً    ُھ َقِل ْص ِمْن َفُھ َأِو اْنُق ْرِتیالً   . ِنْص ْرآَن َت ِل اْلُق ِھ َوَرتِّ ل [} َأْو ِزْد َعَلْی ] ٤ – ١: المزم
  ). المترجم(
ر]  ١٢[ ر  : األزی ھ أزی ال لجوف وت: یق ًرا، وأزاًزا" أز"و. ص رك : أًزا، وأزی تح

طرب ال   ": أزَّ" و. واض ان ویق ة أو الغلی دة الحرك ن ش وَّت م در  أز ا: ص د والق لرع
  ).  المعجم الوسیط. (جعلھا تئز من الغلیان: القدر وبھا" أز"و. والطائرة
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  ).المعجم الوسیط. (القدر من الطین المطبوخ، أو النحاس: المرجل]  ١٣[
ي  ]  ١٤[ ؤرخ الفرنس الم الم ن ك ده م ا بع وان وم ذا العن ارتین"ھ ة " الم ق بنھای ملح

المي    الفصل الرابع من ھذا الكتاب كھامش، مم ز الع ل المرك ا یرجح أنھ إضافة من قب
ة    وب إفریقی ة جن ان بجمھوری ي درب المیة ف دعوة اإلس ة  . لل ارات فنی ا العتب ـد رأین وق

  ) المترجم. (جعلھ في المتن األصلي للكتاب مع وجوب التنویھ على ذلك
و ]  ١٥[ ارتین "ھ ونس دو الم ي  ): م١٨٦٩ـ      ١٧٩٠" (ألف ي فرنس اعر وسیاس . ش

  ).م١٩٩٠المورد، . (بر شعراء المدرسة الرومانتیكیة الفرنسیةیعتبر أحـد أك
اب]  ١٦[ ب : األنص رده نص ع مف ب. جم ر اهللا : والنص ھ لغی ذبح علی ا ی ول اهللا . م یق

ى النُُّصبِ   {:  تبارك وتعالى َح َعَل دة [} َوَما ُذِب ي     ]٣: المائ ي ف د الزعفران ول خال ، ویق
ري  ى النصب    {: "مصحف القادسیة المفسر مختصر تفسیر الطب ح عل ا ذب ي  } وم یعن

ذبح      ع، وی حرم علیكم ـ أیًضا ـ ما ذبح على النصب وھي األوثان، وكانت حجارة تجم
الى  ". األنصاب التي كانوا یذبحون عندھا: "ویقول أیًضا". علیھا : ویقول سبحانھ وتع

لِ    { ْن َعَم ٌس ِم َأْزالُم ِرْج اُب َواْل ُر َواْلَأْنَص ُر َواْلَمْیِس ا اْلَخْم اْجَتِنُبوهُ  ِإنََّم ْیَطاِن َف } الشَّ
دة[ ب"و، ]٩٠: المائ ا" النص ن دون اهللا : أیًض د م ب وعب ا نص یط. (م م الوس ) المعج
  ).المترجم(
ال الناسوت    : الالھوت ]  ١٧[ ا یق ة، كم ة اإلنسان  : األلوھی وت "و. لطبیع م الالھ ": عل

م الك      . علم یبحث في وجود اهللا وذاتھ وصفاتھ  ام عل د المسیحیین مق وم عن د  ویق الم عن
ھ  : قلت). المعجم الوسیط(، "علم الربوبیة واإللھیات"المسلمین، وسمي أیًضا  ومقارنت

ر        ن النھي عن التفك وي م دیث النب بعلم الكالم عند المسلمین فیھ نظر لما ورد في الح
  )   المترجم. (في ذات اهللا ألنھ یؤدي إلى الھالك

مل وأدق]  ١٨[ ت أش المیة كان دة اإلس ي أن العقی بحانھ  یعن ماء اهللا س ق بأس ا یتعل فیم
الى لنفسھ من أسماء      وتعالى وصفاتھ وأفعالھ وذلك حین أثبتت ما أثبتھ اهللا تبارك وتع
ك        لم من ذل ھ وس وصفات وأفعال في القرآن الكریم وما أثبتھ لھ رسولھ صلى اهللا علی

ي ال     . في أحادیثھ ال ف رآن  ونفت ما نفاه اهللا تعالى عن نفسھ من أسماء وصفات وأفع ق
  )المترجم. (الكریم وما نفاه عنھ رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم من ذلك في أحادیثھ

  تراث خالد للعالم  .٥٥
  :أكثر من أمین

ق اهللا        ـو أفضل خل ین ھ أن الرجل األم أثور ب ر من      . ھناك قول م د أكث ان محم د ك وق
ضاھا في وكانت سعادة نفسھ ور. لقد كان إنساًنا بكل ما في الكلمة من معان]. ١[أمین

  .التعاطف والتواد والمحبة اإلنسانیة
لقد كان الھدف من بعثتھ ورسالتھ وكل الغایة من حیاتھ ومنتھاھا ھو أن یخدم اإلنسان 
م اإلنسان، وباختصار أن یجعل من          وأن یھذب اإلنسان وأن یزكي اإلنسان وأن یعل

  .اإلنسان إنساًنا متمدًنا متحضًرا
ھ      لقد كان مصدر إلھامھ الوحید وا ھ وأفعال اره وأقوال ي أفك ھ ف لقاعدة الھادیة الوحیدة ل

  ].٢[ھو المصلحة البشریة
لقد كان محمد غیر متباه وغیر متفاخر إلى أبعد الحدود، وكان منكًرا لذاتھ إلى أقصى 

ط  . درجة ان فق د اهللا ورسولھ  : وما ھي األلقاب التي اتخذھا لنفسھ؟ إنھما لقب ده  . عب عب
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الم بعضھم    أوًال ثم رسولھ، رسول نب ذا الع ي مثل كثیر من األنبیاء في كل مكان من ھ
  ].٣[معروف لنا وكثیرا منھم ال نعرفھم

لًما  ان     . وإذا لم یعتقد إنسان ما بأي من ھذه الحقائق فإنھ لم یعد مس ا من شروط إیم إنھ
  .جمیع المسلمین

  :یقول أحد الكتاب الغربیین
ھ،      إذا نظرنا إلى الظروف المحیطة فـي زمنھ واالح" ن أتباعھ ل دود م ر المح ترام غی

ل     ى عم درة عل فإن أكثر األمور إعجاًزا في شأن محمد ھو أنھ لم یدع أبًدا القوة أو الق
  ".المعجزات

ھ  ى     . لقد جرت المعجزات على یدیھ ولكن لیس لكي ینشر دین ة إل ا بالكلی ان یعزوھ وك
ول بصراحة ووضو      ان یق ھ بشر   اهللا وطرقھ التي ھي فوق البحث والتفسیر، وك ح إن

م أسرار           ]. ٤[مثلھم ھ یعل زعم أن م ی ي السماء، ول ي األرض وال ف وز ف ھ كن فلم یكن ل
ة، تجري     . المستقبل كل ذلك جرى في زمن كانت تعتبر فیھ المعجزات حوادث عادی

ة    القوة الخارق ان ب حوًنا باإلیم ھ مش و كل ان الج دما ك دًرا، وعن ین ق ل القدیس إرادة أق ب
  .العرب أو خارجھاالطبیعیة سواء في جزیرة 
  :التوجھ العلمي تركة محمد

د اهللا      درون مج ا ویق ى یفھمونھ لقد وجھ محمد انتباه أتباعھ للنظر في الكون وسننھ حت
  .حق قدره

رآن ول الق ینَ  {: یق ا الِعِب ا َبْیَنُھَم َأْرَض َوَم َماَواِت َواْل ا السَّ ا َخَلْقَن ا  . َوَم ا ِإلَّ ا َخَلْقَناُھَم َم
  ].٥] [٣٩ – ٣٨: الدخان[} نَّ َأْكَثَرُھْم ال َیْعَلُموَنِباْلَحقِّ َوَلِك

إن عدد آیات . إن العالم لیس وھًما أو خدعة وال ھو مخلوق بال ھدف، إنھ خلق بالحق
القرآن الداعیة إلى تدبر الكون ھي عدة أضعاف تلك اآلیات المتعلقة بالصالة والصوم 

د   وبدأ المسلمون بتأثیرھا ، إلخ مجتمعة... والحج ة وتول یالحظون الكون مالحظة دقیق
  .عن ھذا روح المالحظة والتجربة العلمیة التي لم تكن معروفة لقدماء الیونانیین

ار ن البیط ع     ] ٦[إن اب د أن جم ات بع م النب ي عل ھ ف ب مؤلفات لم كت ات المس الم النب ع
د وصفھ      الم، وق ایر "النباتات من جمیع أنحاء الع ھ   " م ي كتاب " Gesch der Botanika"ف

  .بأنھ أحد أبرز علماء الصناعة
ي ل البیرون د   ] ٧[وارتح ادن، وق م المع ة بعل ات الخاص ع العین نة لجم ین س دة أربع م

ي           ن اثنت ر م داد أكث ى امت ة عل ض المشاھدات الدقیق لمون بع ك المس اء الفل د علم رص
طو   ب أرس ا كت نة، بینم رة س ة   ] ٨[عش راء تجرب دون إج ة ب م الطبیع ي عل ھ ف مؤلفات

وان   واحدة، وكتب بإھمال في التاریخ الطبیعي مقرًرا أن لإلنسان أسناًنا أكثر من الحی
ا ببساطة     ن إثباتھ بدون أن یكلف نفسھ عناء التحقق بالتجربة من ھذه الحقیقة التي یمك

  .شدیدة
  :الغرب مدین للعرب في العلوم

فلي یتكون م     ] ٩"[جالین"أخبر  ك الس أن الف ن أعظم خبیر في علم التشریح التقلیدي ب
ف         . عظمتین د اللطی ى تجشم عب رون حت راض لق ال اعت وًال ب وقد ظل ھذا التقریر مقب

  .مشقة فحص الھیكل العظمي لإلنسان
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ي  و "ویعط ر بریف روف  " روب ھ المع ي كتاب ریة "ف ناعة البش رى  " ص ة أخ دة أمثل ع
  :مشابھة ثم یقرر

ة إن َدْین ِعلِمنا للعرب ال یكمن في االكتشافات المثیرة أو النظریات ا" م  . لثوری إن العل
ا بوجوده    ] ١٠[مدین لثقافة العرب دین لھ ھ م ول  ". بشيء أعظم من ذلك بكثیر، إن ویق

وا ووضعوا    : "نفس المؤلف ا وعمم إن قدماء الیونانیین نظموا وصنفوا ورتبوا منھجًی
ابي أو     م اإلیج ع العل ث وتجمی ي البح ة ف رق المتأنی الیب والط ن األس ات، ولك النظری

رق الع ي وط ا   الحقیق ي، كلھ ث التجریب دة والبح ة والممت ة الدقیق ة والمالحظ م الدقیق ل
ا نتیجة     . أمور بعیدة عن المزاج الیوناني ومخالفة لھ ي أوروب إن ما نسمیھ علًما نشأ ف

ور      ة لتط اس ونتیج ة والقی ة والمالحظ ة التجرب ة لطریق ث ونتیج دة للبح رق جدی لط
ھذه الروح وتلك الطرق أدخلت إلى إن ... الریاضیات بشكل لم یكن معروفا للیونانیین

  ".العالم األوروبي للمرة األولى بواسطة العرب
  ):صلى اهللا علیھ وسلم(شھادة غیر المسلمین في محمد 

ون "ـ یقول ١ ي  "و] ١١"[إدوارد جیب اب   " سیمون أوكل ي كت ة   "ف اریخ اإلمبراطوری ت
  :٥٤م، ص ١٨٧٠طبعة لندن " العربیة اإلسالمیة

ھ إال اهللا محم " ور      ال إل ة، إن التص یطة والثابت الم البس دة اإلس ي عقی ول اهللا ھ د رس
ھ   الم (الفكري لإلل ي اإلس اوز     ) ف م یتج ي أو منظور، ول ن مرئ ى وث ًدا إل در أب م ینح ل

اة شعور     توقیر المسلمین للرسول أبًدا حد اعتباره بشًرا، وقیدت أفكاره النابضة بالحی
  ".العقل والدینالصحابة باالمتنان والعرفان تجاھھ، داخل حدود 

ول  ٢ وان شند شرمة   "ـ یق ھ  " دی ي كتاب اء الشرق  : "ف ا   " أنبی ة كلكت م، ص ١٩٣٥طبع
١٢٢:  

ب      " م یغ أثیره ول ون ت ھ یلمس ذین حول ان ال ة، وك ة والرحم د روح الرأف ان محم د ك لق
  ".عنھم أبًدا

ر  "ـ یقول ٣ ام دریب ھ         " جون ولی ي كتاب وق ف ي الطب والحق وراه ف ى دكت الحاصل عل
اریخ التط" يت ري األوروب دن " ور الفك ة لن د األول، ص ١٨٧٥طبع ، ٢٢٩م، المجل

٢٣٠:  
ام      " رة العرب ع ة بجزی ي مك د ف ع سنوات من موت      ٥٦٩ول د أرب تنیان "م، بع جوس

ى الجنس       ] ١٢"[األول أثیر عل الرجل الذي كان لھ ـ من دون جمیع الرجال ـ أعظم ت
  ".وھو محمد.. البشري

  :٩م، ص١٩٤٦لندن " ولالرس"في " بودلي. س. ف. ر"ـ یقول ٤
ھ  " إنني أشك أن أي إنسان ال یتغیر لكي یالئم ویوافق التغیرات الكثیرة جًدا في ظروف

  .الخارجیة، كما لم یتغیر محمد 
ول  ٥ ـ"ـ یق ب. ر. أ. ھ اب  ] ١٣"[ج ي كت ة"ف دن  ] ١٤"[المحمدی ة لن م، ١٩٥٣طبع

  :٣٣ص
رفعت من قدر المرأة ) دأي محم(إنھ من المسلم بھ عالمًیا بصفة عامة أن إصالحاتھ "

  ].١٥"[ومنزلتھا ووضعھا االجتماعي والشرعي
-------------  

  :الھوامش 
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اس     : األمین] ١[ ین الن ا ب صفة من صفات النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم اشتھر بھ
ین   ادق األم رف بالص د ع ھ؛ فق ل بعثت ى قب ي  . حت ف ف تخدمھا المؤل ي اس ة الت والكلم

ي أیضا الصادق       ) honest" (أونست "األصل اإلنجلیزي ھي  ین وتعن ي األم وھي تعن
ا     . والمحترم والفاضل والمستقیم والصریح والمخلص ا جمیعھ وكما ھو معروف فإنھ

وقد اخترنا ترجمتھا بلفظ األمین ألنھا . صفات تنطبق على محمد صلى اهللا علیھ وسلم
رآن  الصفة التي اتصف بھا وشاركھ األنبیاء من قبلھ في االتصاف بھا كما  جاء في الق

ِن   {: الكریم عن موسى علیھ السالم في قولھ تبارك وتعالى َر َم َیا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْی
  ).المترجم] (٢٦: القصص[} اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْلَأِمیُن

ة        ] ٢[ ة والفعلی حیحة القولی ة الص نة النبوی ریم والس رآن الك أن الق ؤمن ب ن ن نح
ن   ي م ة وح ي    والتقریری ولھ ف ده ورس ًفا عب الى واص ارك وتع ال اهللا تب ا ق د اهللا كم عن

َوى  . َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَھَوى{: كتابھ ِدیُد اْلُق نجم [} ِإْن ُھَو ِإلَّا َوْحٌي ُیوَحى، َعلََّمُھ َش  ٣: ال
ِدیًثا َفلَ    {: وقال سبحانھ وتعالى]. ٥ – ِھ َح ِض َأْزَواِج ى َبْع ِھ    َوِإْذ َأَسرَّ النَِّبيُّ ِإَل َأْت ِب ا َنبَّ مَّ

َذا     َأَك َھ ْن َأْنَب َوَأْظَھَرُه اللَُّھ َعَلْیِھ َعرََّف َبْعَضُھ َوَأْعَرَض َعْن َبْعٍض َفَلمَّا َنبََّأَھا ِبِھ َقاَلْت َم
رآن   ]٣: التحریم[} َقاَل َنبََّأِنَي اْلَعِلیُم اْلَخِبیُر ر الق ، وھو یدل على أن ثمة وحي آخر غی

لم     . بیھ علیھالكریم یظھر اهللا ن ھ وس ال صلى اهللا علی ا ق رآن    : "وكم ت الق ي أوتی أال إنن
  ) المترجم). (معنى الحدیث" (ومثلھ معھ

الى  ] ٣[ ارك وتع ول اهللا تب ْم      {: یق ًال َل ُل َوُرُس ْن َقْب َك ِم َناُھْم َعَلْی ْد َقَصْص ًال َق َوُرُس
ا   ى َتْكِلیًم ُھ ُموَس َم اللَّ َك َوَكلَّ ُھْم َعَلْی اءالن[} َنْقُصْص الى ]١٦٤: س بحانھ وتع ال س : ، وق

  ).المترجم] (٢٤: فاطر[} َوِإْن ِمْن ُأمٍَّة ِإلَّا َخال ِفیَھا َنِذیٌر{
ریم   ] ٤[ رآن الك ي الق وَحى       {: یقول اهللا تبارك وتعالى لنبیھ ف ْثُلُكْم ُی ٌر ِم ا َبَش ا َأَن ْل ِإنََّم ُق

  ).المترجم(] ١١٠: الكھف[} ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُھُكْم ِإَلٌھ َواِحٌد
ادل  ] ٥[ یم ع دف حك ل ھ ن أج و م ھ ھ ق كل دركون وال  . الخل ادة ال ی اس ع ن الن ولك

وائھم    اقتھم وأھ م وحم ي جھلھ م منغمسون ف ك؛ ألنھ ز . (یفھمون ذل ف أو المرك المؤل
  ).العالمي للدعوة اإلسالمیة في دربان بجمھوریة جنوب إفریقیة

  .ھذا كالم المؤلف الھندوسي: ملحوظة
وفي عام     " اهللا بن أحمدعبد "ھو ] ٦[ ابن البیطار، ت ات   : م١٢٤٨المعروف ب عالم نب

  ).م١٩٩٠المورد، ". (األدویة المفردة: "عربي أشھر مصنفاتھ
ي ] ٧[ ي    ): م١٠٤٨ – ٩٧٣(البیرون ي عرب الم فلك ي وع ؤرخ وریاض أن  . م ال ب ق

  ).م١٩٩٠المورد، . (األرض تدور حول محورھا
یعد واحًدا من أعظم . فیلسوف یوناني): سیحقبل میالد الم ٣٢٢ – ٣٨٤(أرسطو ] ٨[

  ).م١٩٩٠المورد، . (الفالسفة في جمیع العصور
اني ): م١٩٩ – ١٢٩(جالینوس ] ٩[ ي العصور       . طبیب یون اء ف ر األطب د أكب د أح یع

  ).  م١٩٩٠المورد، (القدیمة 
رآن واإلسالم     ] ١٠[ ر الق ارتھم غی ة العرب وحض در ثقاف و مص ا ھ ر. م اب : انظ كت
راث " ة  الت ارة الغربی ي للحض ألیف " العرب دو"ت ھ   "روم الن وم بترجمت وف نق ، وس

  )  المترجم. (والتعلیق علیھ بعون اهللا قریًبا إن شاء اهللا
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ر أعظم المؤرخین     ): م١٧٩٤ – ١٧٣٧(إدوارد جیبون ] ١١[ زي، یعتب مؤرخ إنجلی
  ).م١٩٩٠المورد، . (اإلنجلیز في عصره

تنیانوس األول ] ١٢[ تنیان أویوس ع  ): م٥٦٥ – ٤٨٣(جوس ي، جم ور بیزنط إمبراط
  ).م١٩٩٠المورد، . (الشرائع الرومانیة ودونھا

و ] ١٣[ ب  "ھ ندر ج املتون الكس ربیین     ": ھ ف الغ ي بتعری زي عن رق إنجلی مستش
  ).م١٩٩٠المورد، . (بالتراث اإلسالمي

الم] ١٤[ د اإلس ھ  . یقص لى اهللا علی د ص دعوھم محم ا ی ركین م ى المش ر عل ن كب ولك
ھ،   لم إلی ًوا          وس ا وعل التھ ظلًم ھ ورس وا نبوت ي ینف ھ لك الة إلی دعوة والرس بوا ال فنس

ات  ن ھیھ ًرا، ولك تكباًرا ومك اِفُرونَ {واس ِرَه اْلَك ْو َك وَرُه َوَل ِتمَّ ُن ا َأْن ُی ُھ ِإلَّ ْأَبى اللَّ } َوَی
  ). المترجم(مـن ھذا الكتاب  ١٢ – ١٠راجع ص ]. ٣٢: التوبة[
رأة   ] ١٥[ الم الم ى اإلس د أعط ل   لق ن قب د م ت توئ د كان ة وق اة والحری ي الحی ق ف الح

َورَّث ا        . وُت مح لھ ك وس تري وتمتل ع وتش ھد وتبی رث وتش ي أن ت ق ف ا الح وأعطاھ
ة      ارى لألم ة الحض ادي وبجمل ري والم ي والفك اء الروح ي البن اركة ف ي . بالمش وھ

ا            ل أن یقررھ ا من قب ا ومحظورة علیھ ة منھ ت محروم وق ومجاالت كان جمیعھا حق
  المترج. (ماإلسال

------------------  
  المسیحي الصادق من یعترف بمحمد: الیتنر  .٥٦

  *المسیحي الصادق من یعترف بمحمد: الیتنر
صلى اهللا علیھ -بقدر ما أعرف من دینْي الیھود والنصارى أقول بأن ما علمھ محمد " 

ؤمن بأن     )أوحي إلیھ بھ(لیس اقتباًسا بل قد  -وسلم ا ن ذلك طالم ب ب ا   ، وال ری د جاءن ھ ق
ول . وحي من لدن عزیز علیم حیة الصالح    : وإني بكل احترام وخشوع أق ان تض إذا ك

دقائق       ب ب ادق الثاق ر الص ت، والنظ وب الثاب ان القل د، واإلیم ة المقص ذاتي، وأمان ال
ات       ذلك من العالم ا، ف ائط إلزالتھ تعمال أحسن الوس ة والضالل، واس ا الخطیئ وخفای

  ".**وأنھ قد أوحي إلیھ) صلى اهللا علیھ وسلم(مد الظاھرة الدالة على نبوة مح
إعادتھا ألصلھا النقي كما ) صلى اهللا علیھ وسلم(إن الدیانة النصرانیة التي وّد محمد "

ولس واألغالط        ) علیھ السالم (بشر بھا المسیح  ا ب ي أذاعھ ریة الت الیم الّس تخالف التع
ا شیع النصارى     ا علیھ ت   .. الفظیعة التي أدخلھ د كان د   ولق ال محم ھ   (آم صلى اهللا علی

م  ) علیھ السالم(وأمانیھ أن ال تخصص بركة دین إبراھیم ) وسلم لقومھ خاصة، بل تع
ذا     وال ھ الناس جمیًعا، ولقد صار دینھ الواسطة إلرشاد وتمدن المالیین من البشر، ول
ي          ھ ف ذا اإلخاء المعمول ب م ھ ان لھ ا ك الدین للبثوا غرقى في التوحش والھمجیة، ولم

  ".ن اإلسالمدی
رأة        ) صلى اهللا علیھ وسلم(لما بلغ "..  زوج ام ر ت السنة الخامسة والعشرین من العم

ا، وھي أول     (عمرھا  ي أورب ا ف أربعون عاًما، وھذه تشابھ امرأة عمرھا خمسون عاًم
ة   التھ المقدس ن برس ة  .. من آم ت خدیج ا (وبقی م   ) رضي اهللا عنھ ا ل رین عاًم ھ عش مع
ا  (ت یتزوج علیھا قط حتى مات ا وخمسین       ). رضي اهللا عنھ ر خمًس غ من العم ا بل ولم

ا  . سنة صار یتزوج الواحدة بعد األخرى لكن لیس من االستقامة والصدق أن ننسب م
ب أن لزواجھ       ال ری اف، ف ارة والعف ال یلیق لرجل عظیم صرف كل ذاك العمر بالطھ
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ذا      اب النصارى بھ ا كت ا   بسن الكبر أسباًبا حقیقیة غیر التي یتشدق بھ الخصوص، وم
  .ھي تلك األسباب یا ترى؟ وال ریب ھي شفقتھ على نساء أصحابھ الذین قتلوا

ھ     ) صلى اهللا علیھ وسلم(مرة، أوحى اهللا تعالى إلى النبي "..  ذة ألن دید المؤاخ ا ش وحًی
د نشر ذاك      وذ، وق أدار وجھھ عن رجل فقیر أعمى لیخاطب رجًال غنیا من ذوي النف

كما یقول أغبیاء النصارى بحقھ لما كان لذاك ) اهللا علیھ وسلمصلى (الوحي، فلو كان 
  .الوحي من وجود

) علیھ السالم (إني ألجھر برجائي بمجيء الیوم الذي بھ یحترم النصارى المسیح ".. 
ًدا    احترامھم محم ك ب ا وذل ا عظیًم لم (احتراًم ھ وس لى اهللا علی ي أن )ص ب ف ، وال ری

د     رف برسالة محم لم  صلى  (المسیحي المعت ھ وس و      ) اهللا علی ھ ھ ذي جاء ب الحق ال وب
  ".المسیحي الصادق

  ــــــــــــ
ر  * ریعة         ightnerالیتن ي الش وراه ف ھادة دكت ر من ش ى أكث ل عل زي، حص باحث إنكلی

، كما طوف بعدد من البالد اإلسالمیة  ١٨٥٤والفلسفة والالھوت، وزار األستانة عام 
  .والتقى برجاالتھا وعلمائھا

  اإلسالم الیت دین: عن كتاب**
  محمد رجل فوق التصور: ُدّراني  .٥٧

  *رجل فوق التصور
ان           ي نفسھ العرف ل ف د ال یحم د واح لم جدی د مس أستطیع أن أقول بكل قوة إنھ ال یوج

لم    -بالجمیل لسیدنا محمد  ھ وس ة         -صلى اهللا علی ھ من حب وعون وھدای ره ب ا غم لم
  ".لنا وحًبا بنا حتى نقتفي أثره وإلھام فھو القدوة الطیبة التي أرسلھا اهللا رحمة

د  "..  ي محم اة النب ذت أدرس حی را أخ لم  -وأخی ھ وس لى اهللا علی ن  -ص ت أن م فأیقن
ل    أعظم اآلثام أن نتنكر لذلك الرجل الرباني الذي أقام مملكة هللا بین أقوام كانوا من قب

ینة،     ال المش ل األفع ون ك وثن، ویقترف دون ال انون، یعب م ق اربین ال یحكمھ ر متح فغی
طرق تفكیرھم، ال بل بدل عاداتھم وأخالقھم، وجمعھم تحت رایة واحدة وقانون واحد 
ي    ة الت ودین واحد وثقافة واحدة وحضارة واحدة وحكومة واحدة، وأصبحت تلك األم
أثیره              رون، أصبحت تحت ت دة ق ذ ع ذكر من ًدا یستحق ال ا واح لم تنجب رجًال عظیًم

مة التي انطلقت إلى أقصى أرجاء المعمورة تدعو وھدیھ تنجب ألوًفا من النفوس الكری
  .إلى مبادئ اإلسالم وأخالقھ ونظام الحیاة اإلسالمیة وتعلم الناس أمور الدین الجدید

ة دون        -صلى اهللا علیھ وسلم -تحمل "..  ي مك ة من المتاعب ف ا كامل ثالثة عشر عاًم
ھ،   م یتزحزح شعرة    انقطاع، وثماني سنوات في المدینة دون توقف، فتحمل ذلك كل فل
ھ    . عن موقفھ، وكان صامًدا، رابط الجأش، صلًبا في أھدافھ وموقفھ ھ قوم عرض علی

دعوة        بالد إذا كف عن ال روات ال ل ث أن ینصبوه ملًكا علیھم وأن یضعوا عند قدمیھ ك
اني         . إلى دینھ ونشر رسالتھ ك أن یع دًال من ذل ار ب ا فاخت ذه اإلغراءات كلھ فرفض ھ

د والراحة      لما. من أجل دعوتھ ك والمج روات والجاه والمل ذا؟ لماذا لم یكترث أبًدا للث
ى     ل إل دید إذا أراد أن یص ق ش ك بعم ي ذل رء ف ر الم د أن یفك اء؟ ال ب ة والرخ والدع

  .جواب علیھ
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اآلخرین         " ة ب ر والرأف النفس وحب الغی حیة ب اًال للتض ھل بوسع المرء أن یتصور مث
على سعادتھ الشخصیة لصالح اآلخرین،  أسمى من ھذا المثال حیث نجد رجًال یقضي

ده         ذل أقصى جھ ى تحسین أحوالھم ویب بینما یقوم ھؤالء القوم أنفسھم الذین یعمل عل
ھ          دم إتاحة الفرصة ل ھ وع ھ ونفی في سبیل ذلك یقومون برمیھ بالحجارة واإلساءة إلی

رھ  م؟ للحیاة الھادئة حتى في منفاه، وأنھ رغم كل ذلك یرفض أن یكف عن السعي لخی
رھم؟ ھل           م من أجل دعوة السعي لخی اء واألل ذا العن ھل یمكن ألحد أن یتحمل كل ھ
ة؟ ھل یستطیع أي             م من أجل دعوة مزیف اء واألل ذا العن ل ھ یمكن ألحد أن یتحمل ك

أن یبدي ھذا الثبات والتصمیم على مبدئھ والتمسك بھ حتى آخر  .. إنسان غیر مخلص
ام األخط   ي یمكن تصورھا      رمق دون أدنى وجل أو تعثر أم ذیب الت ار وصنوف التع

  .وقد قامت علیھ البالد بأكملھا وحملت السالح ضده؟
د  " صلى  -إن ھذا اإلیمان وھذا السعي الحثیث وھذا التصمیم والعزم الذي قاد بھ محم

ق     -اهللا علیھ وسلم دقھ المطل ى ص حركتھ حتى النصر النھائي، إنما ھو برھان بلیغ عل
ًدا أن  إذ لو كانت ف. في دعوتھ ي نفسھ أدنى لمسة من شك أو اضطراب لما استطاع أب

ھل بعد ھذا من . یصمد أمام العاصفة التي استمّر أوارھا أكثر من عشرین عاًما كاملة
ذه               ل ھ نفس ك ي ال ق وسمو ف ي الخل دف واستقامة ف ي الھ ل ف دق كام ى ص برھان عل

ھذا الرجل ھو رسول  العوامل تؤدي ال محالة إلى االستنتاج الذي ال مفر منھ وھو أن
ا د . اهللا حًق ا محم و نبین ذا ھ لم-ھ ھ وس لى اهللا علی ادرة   -ص فاتھ الن ي ص ة ف ان آی إذ ك

الص     دق واإلخ ًزا للص ر، ورم یلة والخی امًال للفض ا ك اره  .. ونموذًج ھ وأفك إن حیات
ى    دة عل وصدقھ واستقامتھ، وتقواه وجوده، وعقیدتھ ومنجزاتھ، كل أولئك براھین فری

ا رسول من         فأي . نبوتھ ھ حًق ھ ورسالتھ سوف یشھد أن إنسان یدرس دون تحّیز حیات
ا     اب اهللا حًق اس ھو كت ر منصف جاد     . عند اهللا، وأن القرآن الذي جاء بھ للن ل مفك وك

  .**یبحث عن الحقیقة البّد أن یصل إلى ھذا الحكم
  ــــــــــــــ 

دكتور م*  ي . ج. ال لمة  Dr. M. H. Durraniُدّران رة مس لیل أس بح   س دم، أص ذ الق من
نصرانًیا في فترة مبكرة من حیاتھ وتحت تأثیر إحدى المدارس التنصیریة المسیحیة،  

ذ عام      ا من ل قسیًس ى   ١٩٣٩وقضى ردًحا من حیاتھ في كنیسة إنكلترا، حیث عم وحت
  .، فعاد إلى دین آبائھ وأجداده"كما یأتي فصل الربیع"حیث جاءه اإلسالم  ١٩٦٣عام 
  .ونساء أسلموامن كتاب رجال **

  ذكر النبي الخاتم ووصف أمتھ ومكان دعوتھ ما زال بین سطور التوراة  .٥٨
  ذكر النبي الخاتم ووصف أمتھ ومكان دعوتھ ما زال بین سطور التوراة

  الدكتور محمد عبد الخالق شریبة: الكاتب 
الى   يَّ      :(قال اهللا تع يَّ اُألمِّ وَل النَِّب وَن الرَُّس ِذیَن َیتَِّبُع ي      الَّ َدُھْم ِف ا ِعن ُھ َمْكُتوًب ِذي َیِجُدوَن الَّ

رِّمُ       اِت َوُیَح ُم الطَّیَِّب لُّ َلُھ ِر َوُیِح ِن اْلُمنَك  التَّْوَراِة َواِإلْنِجیِل َیْأُمُرُھم ِباْلَمْعُروِف َوَیْنَھاُھْم َع
ْت عَ   ي َكاَن َالَل الَِّت َرُھْم َواَألْغ ْنُھْم ِإْص ُع َع َث َوَیَض ْیِھُم اْلَخَبآِئ ِھ  َعَل وْا ِب ِذیَن آَمُن ْیِھْم َفالَّ َل

ونَ          ُم اْلُمْفِلُح ـِئَك ُھ ُھ ُأْوَل ِزَل َمَع ِذَي ُأن وَر الَّ وْا النُّ ُروُه َواتََّبُع زَُّروُه َوَنَص ورة  )[َوَع س
  ]. ١٥٧:األعراف
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حاح   وراة عن     ٦٣ - ٥٩في نسخ التوراة الحالیة في سفر أشعیاء اإلص ا الت ، تحكي لن
نص       صفات األرض الجدیدة ال ى األرض ویستفیض ال ان عل ا لإلیم تي ستكون موطًن

ھ  .. في شرح صفات ھذه األرض ووصف النبي الخاتم الذي سیبعث فیھا ووصف أمت
وھذه الصفات قاطعة أنھا خاصة بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم وموطن دعوتھ ووصف 

ا         .. أمتھ ھ م ا؛ فإن نص إقحاًم ى ال ا عل اظ الواضح إقحامھ ض األلف زال  وبالرغم من بع
ھ            ي صلى اهللا علی ى النب ة وعل ى مك ا إال عل ي ال یمكن حملھ یشتمل على الصفات الت

ي األرض، وأن الخراب   .. وسلم وعلى أمتھ والنص یبدأ بإیضاح أن الظلم قد انتشر ف
ى         اس وعل ى الن د غضب عل قد عم ربوعھا، ولم یبق بھا إال الشر والفساد، وأن اهللا ق

ى اهللا       بني إسرائیل الذین حادوا عن ال ذبوا عل م، وك ى الباطل واإلث وا عل .. حق، واتكل
ي           ق ف الء الح د إلع ر جدی زوغ فج رى، وب مس أخ ور ش ن ظھ د م ان الب ذلك ك ول

وفي وسط ذلك الجو العام من السخط اإللھي والغضب على شعب إسرائیل .. األرض
ى   یھم وعل أن اهللا راض عل د ب ا یفی ا غریًب د إقحاًم م نج ال األم ھ ح ار إلی ا ص ى م  وعل

، ثم یبدأ النص في الحدیث عن األرض  !!ھكذا بدون مقدمات.. نسلھم من بعدھم لألبد
اقي األرض     دامس یغطي ب .. التي سیأتي نورھا ویشرق علیھا مجد اهللا بینما الظالم ال

دون        ا ب أة أیًض ة، وفج ن مك الم ع ك أن الك اًال للش دع مج ا ال ی نص بم تفیض ال ویس
ظ اب    ا للف ا غریًب د إقحاًم دمات تج لیم  مق ھیون أو أورش ة ص ر   !!.. ن ھ یظھ نص كل وال

ى     ان والصالح عل بوضوح أنھ یتحدث عن األرض الجدیدة التي ستصبح معقًال لإلیم
األرض بعد خرابھا وما حل علیھا من ظلم وفساد وبعد عن طریق اهللا، وعن الشعب   
د         لھ اهللا لیصلح األرض بع ذي سیرس ان ال ي آخر الزم الذي سیرث األرض، وعن نب

ا ولیبشر المساكین ویخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولكي ینتقم بھ اهللا من فسادھ
ل     ت الباط ي اتبع م الت ى األم بھ عل خطھ وغض ن س ر ع یلتھ للتعبی ون وس ھ ویك أعدائ

  .. واإلثم وزاغت عن طریق الحق
  . ھا إن ید الرب لم تقصر عن أن تخلص و لم تثقل أذنھ عن أن تسمع ٥٩:١

امكم ص    ٢: ٥٩ ل آث نكم       ب ھ ع اكم سترت وجھ م وخطای ین إلھك نكم و ب ارت فاصلة بی
  .حتى ال یسمع

ذب،           ٣: ٥٩ ت بالك فاھكم تكلم اإلثم وش ابعكم ب دم، وأص ت بال د تنجس دیكم ق ألن أی
  .ولسانكم یلھج بالشر

ى الباطل ویتكلمون        ٤: ٥٩ ون عل الحق یتكل لیس من یدعو بالعدل ولیس من یحاكم ب
  . إثمابالكذب قد حبلوا بتعب وولدوا 

ي         ٥: ٥٩ وت األكل من بیضھم یموت والت وط العنكب فقسوا بیض أفعى و نسجوا خی
  .تكسر تخرج أفعى

م   ٦: ٥٩ خیوطھم ال تصیر ثوًبا و ال یكتسون بأعمالھم أعمالھم أعمال إثم و فعل الظل
  .في أیدیھم

أرجلھم إلى الشر تجري، وتسرع إلى سفك الدم الزكي، أفكارھم أفكار إثم في  ٧: ٥٩
  .طرقھم اغتصاب وسحق

طریق السالم لم یعرفوه، ولیس في مسالكھم عدل جعلوا ألنفسھم سبًال معوجة  ٨: ٥٩
  .كل من یسیر فیھا ال یعرف سالًما
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إذا ظالم ضیاء       ٩: ٥٩ وًرا ف من أجل ذلك ابتعد الحق عنا و لم یدركنا العدل ننتظر ن
  .فنسیر في ظالم دامس

ي  نتلمس الحائط كعمي و كالذي  ١٠: ٥٩ بال أعین نتجسس قد عثرنا في الظھر كما ف
  .العتمة في الضباب كموتى

د     ١١: ٥٩ ا فیبتع نزار كلنا كدبة و كحمام ھدرا نھدر ننتظر عدًال و لیس ھو وخالًص
  .عنا
ا     ١٢: ٥٩ ا وآثامن الن معاصینا كثرت أمامك و خطایانا تشھد علینا ألن معاصینا معن

  .نعرفھا
ا  تعدینا وكذبنا على ال ١٣: ٥٩ رب وحدنا من وراء إلھنا تكلمنا بالظلم والمعصیة حبلن

  .و لھجنا من القلب بكالم الكذب
ي الشارع      ١٤: ٥٩ دق سقط ف وقد ارتد الحق إلى الوراء والعدل یقف بعیًدا ألن الص

  .واالستقامة ال تستطیع الدخول
وصار الصدق معدوًما والحائد عن الشر یسلب فرأى الرب وساء في عینیھ  ١٥: ٥٩

  .أنھ لیس عدل
فرأى أنھ لیس إنسان و تحیر من أنھ لیس شفیع فخلصت ذراعھ لنفسھ و بره  ١٦: ٥٩

  .ھو عضده
اس        ١٧: ٥٩ ام كلب اب االنتق بس ثی ى رأسھ و ل فلبس البر كدرع و خوذة الخالص عل

  .واكتسى بالغیرة كرداء
ا جزاء یجازي        ١٨: ٥٩ داءه عقاًب خًطا وأع  حسب األعمال ھكذا یجازي مبغضیھ س

  .الجزائر
أتي    ١٩: ٥٩ دما ی ده عن مس مج رق الش ن مش رب و م م ال رب اس ن المغ افون م فیخ

  .العدو كنھر فنفخة الرب تدفعھ
ول     ٢٠: ٥٩ وب یق ي یعق یة ف ن المعص ائبین ع ى الت ھیون وإل ى ص ادي إل أتي الف وی

  (!!!).الرب
ذي         ٢١: ٥٩ ي ال ك و كالم ذي علی ي ال رب روح ال ال م ق دي معھ ذا عھ ا فھ ا أن أم

رب    وضعت ال ال ھ في فمك ال یزول من فمك و ال من فم نسلك وال من فم نسل نسلك ق
  .من اآلن و إلى األبد

ك    ١: ٦٠ ا    ٢: ٦٠قومي استنیري ألنھ قد جاء نورك و مجد الرب أشرق علی ھ ھ ألن
ده           رب ومج ك فیشرق ال ا علی م أم دامس، األم ھي الظلمة تغطي األرض و الظالم ال

  .علیك یرى
  .م في نورك و الملوك في ضیاء إشراقكفتسیر األم ٣: ٦٠
وك من       ٤: ٦٠ أتي بن ك ی ارفعى عینیك حوالیك و انظري قد اجتمعوا كلھم جاءوا إلی

  .بعید و تحمل بناتك على األیدي
روة البحر و     ٥: ٦٠ ك ث حینئذ تنظرین و تنیرین و یخفق قلبك و یتسع ألنھ تتحول إلی

  .یأتي إلیك غنى األمم
ا   تغطیك كثرة الجم ٦: ٦٠ ا ولبان ال بكران مدیان و عیفة كلھا تأتي من شبا تحمل ذھب

  .وتبشر بتسابیح الرب
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ذبحي          ٧: ٦٠ ى م ة عل دمك تصعد مقبول ایوت تخ اش نب ك كب كل غنم قیدار تجتمع إلی
  .وأزین بیت جمالي

  من ھؤالء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بیوتھا  ٨: ٦٠
د و فضتھم    إن الجزائر تنتظرني وسفن ترشیش في األ ٩: ٦٠ ول لتأتي ببنیك من بعی

  .و ذھبھم معھم السم الرب إلھك
ربتك       ١٠: ٦٠ بي ض ي بغض دمونك ألن وكھم یخ وارك ومل ون أس ب یبن و الغری وبن

  .وبرضواني رحمتك
اد          ١١: ٦٠ م وتق ى األم ك بغن ؤتى إلی ق لی یًال ال تغل اًرا ول ا نھ ك دائًم تح أبواب و تنف

  .ملوكھم
  .تي ال تخدمك تبید و خراًبا تخرب األممالن األمة والمملكة ال ١٢: ٦٠
ان مقدسي            ١٣: ٦٠ ة مك ا لزین أتي السرو والسندیان والشربین مًع ك ی ان إلی مجد لبن

  .وأمجد موضع رجلي
وبنو الذین قھروك یسیرون إلیك خاضعین وكل الذین أھانوك یسجدون لدى  ١٤: ٦٠

  (!!!).باطن قدمیك ویدعونك مدینة الرب صھیون قدوس إسرائیل
رح          ١٥: ٦٠ دیا ف ًرا أب ك فخ ك أجعل ال عابر ب عوًضا عن كونك مھجورة ومبغضة ب

  .دور فدور
وترضعین لبن األمم وترضعین ثدي ملوك و تعرفین أني أنا الرب مخلصك  ١٦: ٦٠

  (!!!).وولیك عزیز یعقوب
ا         ١٧: ٦٠ ي بالفضة وعوًض د أت ا عن الحدی ذھب وعوًض عوًضا عن النحاس أتى بال

ك         عن الخشب بالنحاس د واجعل وكالءك سالًما ووالت وعوًضا عن الحجارة بالحدی
  .بًرا
مین    ١٨: ٦٠ ل تس ك ب ي تخوم حق ف راب أو س ك وال خ ي أرض م ف د ظل ال یسمع بع

  .أسوارك خالصا وأبوابك تسبیًحا
رب      ١٩: ٦٠ ل ال ك مضیًئا ب ال تكون لك بعد الشمس نوًرا في النھار وال القمر ینیر ل

  .ك زینتكیكون لك نوًرا أبدیا وإلھ
دًیا و     ٢٠: ٦٠ وًرا أب ك ن ون ل رب یك نقص ألن ال رك ال ی ك و قم د شمس ب بع ال تغی

  .تكمل أیام وحك
دي        ٢١: ٦٠ ل ی ي عم ن غرس ون األرض غص د یرث ى األب رار إل م أب عبك كلھ وش

  .سأتمجد
  .الصغیر یصیر ألًفا والحقیر أمة قویة أنا الرب في وقتھ أسرع بھ ٢٢: ٦٠
لي ألن الرب مسحني ال بشر المساكین أرسلني ال عصب روح السید الرب ع ١: ٦١

  .منكسري القلب ال نادي للمسبیین بالعتق و للمأسورین باإلطالق
  .ال نادي بسنة مقبولة للرب وبیوم انتقام إللھنا ال عزي كل النائحین ٢: ٦١
رح          ٣: ٦١ ن ف اد ودھ ن الرم ا ع اًال عوًض یھم جم ھیون ألعط ائحي ص ل لن ال جع

وح ورداء تسبیح عوًضا عن الروح الیائسة فیدعون أشجار البر غرس عوًضا عن الن
  .الرب للتمجید
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ة    ٤: ٦١ دن الخرب ددون الم ات األول ویج ون الموحش ة یقیم رب القدیم ون الخ و یبن
  .موحشات دور فدور

  .ویقف األجانب ویرعون غنمكم ویكون بنو الغریب حراثیكم وكرامیكم ٥: ٦١
ة   ٦: ٦١ دعون كھن تم فت ا أن ى    أم م وعل روة األم أكلون ث ا ت دام إلھن مون خ رب تس ال

  .مجدھم تتأمرون
ذلك       ٧: ٦١ یبھم ل ون بنص ل یبتھج ن الخج ا ع عفان وعوًض زیكم ض ن خ ا ع عوًض

  .یرثون في أرضھم ضعفین بھجة أبدیة تكون لھم
ة     ٨: ٦١ رتھم أمین ل أج الظلم وأجع تلس ب بغض المخ دل م ب الع رب مح ا ال ي أن ألن

  .اوأقطع لھم عھًدا أبدًی
رونھم           ٩: ٦١ ذین ی ل ال عوب ك ط الش ي وس تھم ف لھم وذری م نس ین األم رف ب ویع

  .یعرفونھم أنھم نسل باركھ الرب
اب الخالص كساني      ١٠: ٦١ فرًحا أفرح بالرب تبتھج نفسي بإلھي ألنھ قد ألبسني ثی

  .رداء البر مثل عریس یتزین بعمامة و مثل عروس تتزین بحلیھا
ا أن األرض ت ١١: ٦١ ھ كم ذا    ألن ا ھك ت مزروعاتھ ة تنب ا أن الجن ا وكم رج نباتھ خ

  .السید الرب ینبت بًرا و تسبیًحا إمام كل األمم
دأ  ١: ٦٢ ا    (!!!) من أجل صھیون ال أسكت ومن أجل أورشلیم ال أھ ى یخرج برھ حت

  .كضیاء وخالصھا كمصباح یتقد
  .فترى األمم برك وكل الملوك مجدك وتسمین باسم جدید یعینھ فم الرب ٢: ٦٢
  .وتكونین أكلیل جمال بید الرب و تاًجا ملكًیا بكف إلھك ٣: ٦٢
دعین حفصیبة             ٤: ٦٢ ل ت د ألرضك موحشة ب ال بع ك مھجورة وال یق د ل ال بع ال یق

  .وأرضك تدعى بعولة ألن الرب یسر بك وأرضك تصیر ذات بعل
ألنھ كما یتزوج الشاب عذراء یتزوجك بنوك وكفرح العریس بالعروس یفرح  ٥: ٦٢
  .إلھكبك 
ل     (!!!) على أسوارك یا أورشلیم ٦: ٦٢ ل اللی ار وك ل النھ أقمت حراًسا ال یسكتون ك

  .على الدوام یا ذاكري الرب ال تسكتوا
  .وال تدعوه یسكت حتى یثبت و یجعل أورشلیم تسبیحة في األرض ٧: ٦٢
دائك     ٨: ٦٢ أكال ألع حلف الرب بیمینھ و بذراع عزتھ قائال أني ال أدفع بعد قمحك م

  .ال یشرب بنو الغرباء خمرك التي تعبت فیھاو
  .بل یأكلھ الذین جنوه و یسبحون الرب و یشربھ جامعوه في دیار قدسي ٩: ٦٢
وه من      ١٠: ٦٢ دوا السبیل نق اعبروا اعبروا باألبواب ھیئوا طریق الشعب أعدوا أع

  .الحجارة ارفعوا الرایة للشعب
لوا البنة صھیون ھو ذا مخلصك ھو ذا الرب قد أخبر إلى أقصى األرض قو ١١: ٦٢

  .آت ھا أجرتھ معھ و جزاؤه أمامھ
ر       ١٢: ٦٢ ة غی ة المدین مین المطلوب ت تس رب وأن دیي ال ا مف عًبا مقدًس مونھم ش ویس

  .المھجورة
من ذا اآلتي من إدوم بثیاب حمر من بصرة ھذا البھي بمالبسھ المتعظم بكثرة  ١: ٦٣

  .. قوتھ أنا المتكلم بالبر العظیم للخالص
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  .ما بال لباسك محمر وثیابك كدائس المعصرة ٢: ٦٣
د فدستھم بغضبي          ٣: ٦٣  م یكن معي أح قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب ل

  .ووطئتھم بغیظي فرش عصیرھم على ثیابي فلطخت كل مالبسي
  .ألن یوم النقمة في قلبي وسنة مفدیي قد أتت ٤: ٦٣
م یكن ع     ٥: ٦٣ رت إذ ل ین و تحی م یكن مع ي و  فنظرت ول ي ذراع د فخلصت ل اض

  .غیظي عضدني
  ..فدست شعوبا بغضبي وأسكرتھم بغیظي وأجریت على األرض عصیرھم ٦: ٦٣

ذي      ان ال ر الزم ي آخ ن نب دة، وع ة اهللا الجدی ن مدین تكلم ع رون ی ا ت ھ كم نص كل وال
اد       م والفس ار الظل د انتش ا بع ق فیھ یم الح ھ ویق و وأمت رث األرض ھ یبعثھ اهللا لی .. س

  .وینتقم بھ اهللا من أعدائھ.. من الظلمات إلى النورویخرج الناس 
والنص یستفیض في شرح األحوال والظروف التي كانت تسود األرض والتي سبقت 

دیكم  .. آثامكم صارت فاصلة بینكم وبین إلھكم( –صلى اهللا علیھ وسلم  –بعثة النبي  أی
ال .. فقسوا بیض أفعى..حبلوا بتعب وولدوا إثًما..تنجست بالدم ل    أعم م وفع ال إث ھم أعم

دیھم   ي أی الحق      .. الظلم ف دل ویحاكم ب دعو بالع یس من ی ى الشر تجري     .. ل م إل أرجلھ
وه .. وتسرع إلى سفك الدم الزكي رب    .. طریق السالم لم یعرف ى ال ذبنا عل دینا وك .. تع

وراء ى ال ق إل د الح دوًما.. ارت دق مع ار الص ا ..وص ك وخطایان رت أمام ینا كث معاص
إذا ظالم دامس        ننتظر.. تشھد علینا إذا ظالم ضیاء ف وًرا ف یس إنسان     .. ن ھ ل رأى أن ف

م تكن      ) …وتحیر من أنھ لیس شفیع ا، ول ا مًع ع كلھ وتلك األحوال والظروف لم تجتم
لم  -بھذا السوء إال قبل بعثة النبي ھ وس رة من انقطاع        -صلى اهللا علی د فت ذي جاء بع ال

ا    الرسل على األرض، وھذه الظروف لم تكن ھكذا قبل بع ھ السالم، كم ثة المسیح علی
ة الرسول    ) فرأى أنھ لیس إنسان(أن قولھ ل بعث صلى اهللا  -متوافق مع حال البشریة قب

لم  ھ وس ن      -علی و م ن تخل م تك األرض ل یح؛ ف ة المس ل بعث ا قب ع حالھ ق م ، وال یتواف
الصالحین والمؤمنین الذین یدعون إلى الخیر، بل إن المسیح قد بعث في وجود یوحنا 

  . علیھما السالم) یحیى بن زكریا(نالمعمدا
ذب    اب والك وفي النص إشارة واضحة لما قام بھ علماء بني إسرائیل من تحریف الكت

ى اهللا   الظلم    (١٣: ٥٩عل ا ب ا تكلمن ن وراء إلھن دنا م رب وح ى ال ذبنا عل دینا وك تع
  ).. والمعصیة حبلنا ولھجنا من القلب بكالم الكذب

ذي       ور ال ى الن ارة إل نص إش ي ال ذه األرض     وف ي ھ ین ف ى األمی رق عل : ٦٠سیش
كما ھو متوقع ولكن  nationsواألمم ھنا لیست ترجمة لكلمة ) فتسیر األمم في نورك(٣

اب     gentilesترجمة لكلمة  ر أھل الكت .. وتترجم بالعربیة إلى األمیین وھم األمم من غی
مم األخرى ویقول قاموس الكتاب المقدس عن ھذا اللفظ أن الیھود یستخدمونھ على األ

من غیرھم، فھم یعتبرون أنفسھم حملة الرساالت وشعب اهللا المختار، ویقول أیضا أن 
م            ا أم ود باعتبارھ ر الیھ م األخرى من غی ار األم الیھود یستخدمونھ كمصطلح الحتق

ذا   .. وثنیة اب، وھ وبالطبع یرفض النصارى ھذا التقسیم باعتبارھم أیضا من أھل الكت
ر أھل          ھو الحق عند المسلمین م من غی ان یستخدم لوصف األم ظ ك وھو أن ھذا اللف

  :الكتاب قبل ظھور اإلسالم كما یخبرنا القرآن الكریم
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دوا         ( د اھت لموا فق إن أس لمتم ف ین أأس اب واألمی وا الكت ذین أوت ل لل ران  ). وق آل عم
دینار ال         ..(٢٠ ھ ب نھم من إن تأمن ك وم ؤده إلی ھ بقنطار ی ومن أھل الكتاب من إن تأمن

ؤده  بیل       ی ین س ي األمی ا ف یس علین الوا ل أنھم ق ك ب ا ذل ھ قائم ت علی ا دم ك إال م آل ) إلی
ي  ..٧٥: عمران لم   –وھم الذین بعث فیھم النب ھ وس ي     (-صلى اهللا علی ذي بعث ف و ال ھ

ة    اب والحكم م الكت زكیھم ویعلمھ ھ وی یھم آیات و عل نھم یتل وال م ین رس ة ) األمی الجمع
ذي ی ..(٢ ي ال ي األم ون النب ذین یتبع وراة  ال ي الت دھم ف ا عن ھ مكتوب جدون

فآمنوا باهللا ورسولھ النبي األمي الذي یؤمن باهللا وكلماتھ ..(١٥٧األعراف )..واإلنجیل
  ..١٥٨األعراف ) واتبعوه لعلكم تھتدون

رة       وب الجزی أتي من جن ت ت ونجد في النص إشارة واضحة إلى قوافل اإلبل التي كان
ة سبأ    ة       (٦: ٦٠العربیة والمشار إلیھا بمملك دیان وعیف ران م ال بك رة الجم ك كث تغطی

وھذه النبؤة لم تتحقق للقدس، بل تحققت لمكة، والبد لھذه النبؤة أن ) كلھا تأتي من شبا
  .. تكون قد حدثت بالفعل في الماضي؛ فقد انتھى عصر اإلبل وعصر القوافل

ذبائح       ى نحر ال حة إل دا   (وكذلك نجد في نص أشعیاء السابق إشارة واض ر كل غنم قی
  ). تجبي إلیك،كباش نبایوت تخدمك، تصعد مقبولة على مذبحي

نم           ة بغ ا عالق یس لھ دس ل دس؛ ألن الق ت المق یس بی ة ول وذلك یؤكد أن الكالم عن مك
د          ھ ق دس أن اب المق ا الكت ذي یخبرن ة، وال ل مك قیدار بن إسماعیل الذي تنسب إلیھ قبائ

ھ ال   ).. جد قیداریفنى كل م …وحي من جھة بالد العرب(سكن في بالد العرب ا أن كم
  . یخفى على أحد أن نحر الذبائح ھو أحد مناسك الحج في اإلسالم

وفي النص السابق نجد إشارة واضحة إلى الطرق التي یسلكھا الحجاج ألداء فریضة  
  : الحج
ا       ٦: ٦٠ ا ولبان ل ذھب تغطیك كثرة الجمال بكران مدیان وعیفة كلھا تأتى من شبا تحم

  . وتبشر بتسابیح الرب
  . من ھؤالء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بیوتھا ٨: ٦٠
إن الجزائر تنتظرني و سفن ترشیش في األول لتأتي ببنیك من بعید و فضتھم   ٩: ٦٠

  . و ذھبھم معھم السم الرب إلھك
حاب        دث من ھؤالء الطائرین كس فاألولى تتحدث عن الجمال، والثانیة یتعجب المتح

م وھ  ا ھ رف م ام وال یع ى  أو حم یر إل ة تش ائرات، والثالث ى الط حة إل ارة واض و إش
یش(و.. السفن  ذا    ) ترش ال أن ھ ا فق ا المقصود بھ دس م اب المق اموس الكت دد ق م یح ل

االسم كان مشھوًرا أیام سلیمان علیھ السالم، وقال أیضا أنھ اسم كان یطلق على مكان 
ق عل        ظ یطل ھ لف ة أن ي النھای ح ف رب، ورج م الع اء حك بانیا أثن ي أس فن  ف ل الس ى ك

  . الضخمة
م    ( ٩: ٦١وفي النص أیضا إشارة لصفة الصحابة رضي اهللا عنھم    ین األم ویعرف ب

) نسلھم و ذریتھم في وسط الشعوب كل الذین یرونھم یعرفونھم أنھم نسل باركھ الرب
ذا    (١١: ٦١ ا ھك ت مزروعاتھ ة تنب ا أن الجن ا وكم رج نباتھ ا أن األرض تخ ھ كم ألن

م    السید الرب ینبت بًرا ل األم ام ك ي       ) و تسبیًحا أم رآن ف ا الق ي ذكرھ وھي الصفة الت
تح  َراُھْم            :(سورة الف َنُھْم َت اء َبْی اِر ُرَحَم ى اْلُكفَّ دَّاء َعَل ُھ َأِش ِذیَن َمَع ِھ َوالَّ وُل اللَّ ٌد رَُّس مَُّحمَّ

ُجوِھِھم مِّْن َأَثِر السُُّجوِد َذِلَك ُركًَّعا ُسجًَّدا َیْبَتُغوَن َفْضًلا مَِّن اللَِّھ َوِرْضَواًنا ِسیَماُھْم ِفي ُو
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َمَثُلُھْم ِفي التَّْوَراِة َوَمَثُلُھْم ِفي اْلِإنِجیِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى 
  ).. ُسوِقِھ

ل من المسلمین،     ونجد في النص إشارة إلى حدوث النصر والفتح على ید آبائنا األوائ
ا من الحجارة واألصنام       وإل ر األرض وتنقیتھ روا  (١٠: ٦٢ى ما فعلوه من تطھی اعب

وا        وه من الحجارة ارفع دوا السبیل نق اعبروا باألبواب ھیئوا طریق الشعب أعدوا أع
  ).. الرایة للشعب

وبنو الغریب (٦٠:١٠ونجد في النص إشارة إلى غیر العرب الذین یبنون أسوار مكة 
م من   )یبنون أسوارك ف األقطار       ، وك رات من مختل ة اآلن وذوي الخب دي العامل األی

  .. یعملون فیھا، ویشیدون قالعھا تحت األرض وفوق األرض
ذه             ى ھ ا عل یمن اهللا بھ ي س وز الت روات والكن رة الث ى كث حة إل ارة واض د إش ونج

م (٥: ٦٠األرض وز   )تتحول إلیك ثروة البحر ویؤتى إلیك غنى األم روات والكن ، والث
اع األرض     لم تكن للقدس ى بق د من أغن ال أرى تفسیًرا  ) ١..(أبًدا، وإنما لمكة التي تع

ة  ر(لجمل روة البح ك ث ول إلی اع  ) تتح ي ق ة ف خمة النائم ة الض وز البترولی ك الكن إال تل
ى      ة إل حراء قاحل البحر األحمر والخلیج العربي والتي حولت الجزیرة العربیة من ص

  .بقعة تعج باألموال والثروات
ة    وفي النص ال سابق أیضا إشارة إلى انتشار دولة اإلسالم وتحولھا من الضعف والقل

ا من            ًرا متخفًی ھ س ى رب دعو إل دأت برجل ضعیف ی ي ب إلى القوة والكثرة؛ فاألمة الت
ا        ى مغربھ ك األرض من مشرقھا إل ة ومل ة قوی وبشر المساكین   .. أعدائھ قد صار أم

ى   وأخرج الناس جمیًعا .. وأخرج من الحبس المأسورین من ظلمات الكفر والشرك إل
ائحین  .. عبادة اهللا الحق ل الن الصغیر  (٢٢: ٦٠.. وانتقم بھ اهللا من أعدائھ وعزى بھ ك

ي ألن     رب عل یصیر ألفا والحقیر أمة قویة أنا الرب في وقتھ أسرع بھ، روح السید ال
بیین   ادي المس ب ألن ري القل ب منكس لني ألعص اكین أرس ر المس حني ألبش رب مس ال

ا ألعزي       بالعتق  ام إللھن وم انتق رب و بی ة لل والمأسورین باإلطالق ألنادي بسنة مقبول
  ).. كل النائحین

د    رة بع وة والكث ى الق ول إل فات التح ھ ص ت فی ي اجتمع ن نب اب ع ل الكت ا أھ ولیخبرن
داء         ام من أع ین االنتق ائحین وب ة الن الضعف والقلة وجمع بین تبشیر المساكین وتعزی

  .. صلى اهللا علیھ وسلم اهللا غیر نبینا الكریم
أما أنتم فتدعون كھنة الرب (٦: ٦١ونجد إشارة إلى میراث أمة اإلسالم لألمم األخرى

آمرون     دھم تت ى مج م وعل روة األم أكلون ث ا ت دام إلھن مون خ ى  ).. تس یس أدل عل ول
میراث أمة اإلسالم لألمم األخرى من أن أرض المشرق التي تشمل بالد الشام والبالد 

بالد فارس؛ تلك األرض التي كانت معقًال لنشأة وانتشار الرساالت السابقة،  العربیة و
وتكاد تخلو األرض اآلن من عبادة اهللا إال منھا، وتكاد تغطي األرض نزعات اإللحاد  
ھ    والمادیة والطبیعیة فیما سواھا، والتي یكاد ینحصر كالم الكتاب المقدس نفسھ بعھدی

ا إسالمیة  ..خ األمم واألنبیاء بھاالقدیم والجدید علیھا وعلى تاری واهللا ! (قد صارت كلھ
  )!! غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال یعلمون

ون   وفي النص أیضا إشارة واضحة إلى أن الناس سوف یقصدون ھذه األرض ویطلب
ة     (١٢: ٦٢!! زیارتھا، وأنھا ستكون األرض المعمورة   ة المدین ت تسمین المطلوب وأن
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ورة  ر المھج دس     ولیخب) غی ى الق وءة عل ون النب ذین یحمل ا ال ك   : رن ت تل ى تحقق مت
  !! الصفات للقدس في یوم من األیام؟

حنا        ا أوض ل كم ت بالفع د تحقق د أن تكون ق ھ    .. وھذه الصفات ال ب ا یدعی ى لم وال معن
م،           ذي سوف ینتصر لھ ص ال ذا المخل د، وأن ھ ق بع م تتحق الیھود من أن ھذه النبؤة ل

ا  !!..بعصیر الناس من غیر الیھود مالبسھ لم یأت بعد ویدوس العالم بقدمھ، ویلطخ وم
  !! زالوا منتظرین

ة  ) إنشنت تراد روتس(ویخبرنا معجم الطرق القدیمة أن إدوم بدأت من النھایة الجنوبی
ذا الخط لتشمل       دت من ھ للبحر المیت إلى مساحات من الصحراء العربیة، وأنھا امت

  .. حمركل األراضي على الساحل الشرقي للبحر األ
كان یلبس حلة حمراء لم  –صلى اهللا علیھ وسلم  –وتجمع كتب الحدیث على أن النبي 

ط        ھ شيء ق ل من ر أجم م ی ل ل د روي عن   !!..یر أجمل منھ وال أبھى منھ أحد قط، ب فق
لم  –البراء رضي اهللا عنھ أنھ قال في صفة رسول اهللا  ھ وس ھ   :(-صلى اهللا علی د رأیت لق

  .. متفق علیھ) ا قط أحسن منھفي حلة حمراء ما رأیت شیًئ
ي       ي أن النب ین واآلخرین ف ن األول د م ف أح لم    –وال یختل ھ وس ان  –صلى اهللا علی ك

  .. یخرج في غزواتھ بنفسھ وحولھ قوتھ من الصحب الكرام رضي اهللا عنھم
نص  (وتخبرنا كتب السیر أن مدینة بصرى بالشام ي ال وھي تنطق   ) بصرة كما ورد ف

ذا    بضم الباء وھي مكتوب ة ھك خة اإلنجلیزی ي النس ب السیر    )BUZRA:(ة ف ا كت ، تخبرن
ك عن    أنھا كانت مركز تجاري ھام یحصل منھ أھل مكة على المالبس والبضائع وذل

  .. طریق القوافل التجاریة
ان      أتي آخر الزم وأعود اآلن ألطرح نفس التساؤل عن ذلك النبي الذي سیبعثھ اهللا وی

مجده ومجد مدینتھ إلى قیام الساعة، وأكرر نفس  لكي یقیم الحق في األرض، ویستمر
ذا      : (السؤال الذي ورد في النص ر من بصرة؟ من ھ من ذا اآلتي من إدوم بثیاب حم

  ! ؟ ھل یكون ذاك النبي ھو موسى علیھ السالم؟)البھي بمالبسھ المتعظم بكثرة قوتھ
الطبع ال أتي بع      .. ب ي ی یر لنب نص یش ا أن ال ن إدوم، كم أت م م ی ى ل م فموس د أن یع

الخراب في األرض، وینتشر الفساد في ربوعھا؛ فیبعثھ اهللا إلصالحھا، ویخبر النص 
أیًضا أن مجده ومجد أمتھ یستمر إلى األبد، ولم یدع أحد أن موسى كان آخر األنبیاء، 

ھ   .. مما یجعل حمل النص على موسى غیر وارد على اإلطالق ھل یكون المسیح علی
  ! السالم؟

الطبع ال أیض س    .. اب دي مالب الم یرت ھ الس ن علی م یك ن إدوم، ول أت م م ی یح ل فالمس
كما أن تلك الصفات .. ولم یكن لھ أیضا قوة عظیمة یخرج فیھا! مستوردة من بصرى

لم یتحقق منھا شيء على القدس بعد بعثة المسیح علیھ السالم؛ فلم تأت إلیھا اإلبل من 
ا أغن  !!! جنوب الجزیرة العربیة ة  ولم تجتمع إلیھ ل مك ا أمن أو     !!! ام قبائ م یحل بھ ول

ذه         طھاد تالمی و اض الم ھ ھ الس یح علی ل المس د رحی دث بع ا ح ل إن أول م ان، ب أم
، وتاریخ القدس على مر العصور خیر شاھد على الظلم !وفرارھم في ربوع األرض

تكي اآلالم،      راح، وتش اني الج ى اآلن تع دس حت ت الق دماء، وال زال فك ال دمار وس وال
ا ھو األرض  والزال ش ل السالم  (عارھا المرفوع دائم د من      !!)..مقاب زعم أح م ی ا ل كم

ھ أو            ھ من أعدائ تقم ب ھ السالم لكي ین د بعث المسیح علی األولین أو اآلخرین أن اهللا ق
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ل            ھ ویلطخ ك ى ثیاب رش عصیرھم عل ھ وی ا بقدم ى ربھ ردة عل لیدوس الشعوب المتم
  .. لمسیح علیھ السالم، وبذلك فال یمكن حمل النص أیضا على ا!!مالبسھ

  !! إذن فمن یكون ذلك األخیر الذي بعثھ اهللا إلصالح األرض بعد إفسادھا؟
ب       من یكون ذاك الذي أیده اهللا بالقوة الروحیة فبشر المساكین وعصب منكسري القل
ة        القوة المادی ده ب ائحین، وأی اإلطالق وعزى الن ونادى المسبیین بالعتق والمأسورین ب

ى       فانتقم من أعداء ھ ورش عصیرھم عل ا بقدم ى ربھ اهللا وداس الشعوب المتمردة عل
ھ؟  !!! ثیابھ ولطخ كل مالبسھ؟ رة قوت من یكون   !! من یكون ذلك البھي المتعظم في كث

  !!!إذن یا ترى؟
تح     ا تف ر أن أبوابھ ویعود النص لیؤكد أن األمن والسالم ھما شعار ھذه األرض؛ فیخب

  :بعد الیوم وال یحل بھا خرابوال تغلق، وأنھا ال یظلم فیھا أحد 
اد            ١١: ٦٠ م وتق ى األم ك بغن ؤتى إلی ق لی یًال ال تغل اًرا ول ا نھ ك دائم تح أبواب وتنف

  . ملوكھم
مین    ١٨: ٦٠ ل تس ك ب ي تخوم حق ف راب أو س ك وال خ ي أرض م ف د ظل ال یسمع بع

  .أسوارك خالًصا وأبوابك تسبیًحا
ا   ا قلن دس كم ي الق ًدا عل ق أب الم ال ینطب ذا الك م،  . .وھ ي أرض الظل دس ھ ت الق ألیس

  !! وأرض الخراب، وأرض الحروب والنزاعات إلى الیوم؟
ا سوى        اد تسمع فیھ ان بالرشاشات، وال تك ألیست تھدم البیوت بالدبابات، ویقتل الغلم

  !! صوت االنفجارات؟
  !!. ثم إن أبوابھا تغلق أكثر مما تفتح

   !!ھل یصر اآلن عاقل أن ھذا النص یتحدث عن القدس؟
ل       اریخ فلیقت ل الت م یستطع أن یقت إذا أصر على رأیھ فإن علیھ أن یقتل التاریخ، وإن ل

  !!! حتى آرییل شارون
روب، وال      ا الح ام فیھ ي ال تق ورة، الت د المعم ة، والبل ي األرض المطمئن ة فھ ا مك أم
ي وطأتھ         ا األرض الت ًدا؛ ألنھ ق أب ن تغل ا، ول ًدا أبوابھ ا تسفك فیھا الدماء، وال تغلق أب

ع اهللا    ذي رف د، ال ي المحم ا النب اش علیھ ر، وع رم بش مائھا أك تظل بس دم، واس ر ق خی
  .. حتى قبل أن یخلق العالم..حتى قبل أن یخلقھ..حتى قبل أن یبعثھ.. قدره، وأعلى شأنھ

EDOM   
e’-dom   

GEOGRAPHY   
The country of Edom began at a line from the south end of the Dead Sea stretched to 
the Arabian desert areas to the east. From this line, Edom claimed all the land south to 
the Red Sea, and farther along the east coast of the Red Sea. How far south depended 
on daily politics, since it is nothing but desert for the most part. However,it included 

part of the Incense Route which extends farther south to Sheba the Yemen area today .  
ة إدوم   ن مملك ة ع رق القدیم م الط ره معج ا ذك خة مم نس

http://www.ancientroute.com/empire/edom.htm   
ى مساحات من          :((وترجمتھ بالعربیة ت إل ة للبحر المی ة الجنوبی ن النھای دأت م إدوم ب

ي      ل األراض مل ك دت إدوم لتش ط امت ذا الخ ن ھ رق، وم ى الش ة إل حراء العربی الص
ر  جنوب البحر األحمر واأل والجزء  ..راضي على طول الساحل الشرقي للبحر األحم
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ى جزء        دة واشتملت إدوم عل حراویة ممت الجنوبي من إدوم كان عبارة عن أرض ص
  ).من طریق البخور یمتد جنوًبا إلى شیبا والتي تمثل منطقة الیمن حالًیا

  یعرفونھ كما یعرفون أبناءھم  .٥٩
  یعرفونھ كما یعرفون أبناءھم

ْنُھْم         {: ةفاآلیة الكریم ًا مِّ اءُھْم َوِإنَّ َفِریق وَن َأْبَن ا َیْعِرُف ُھ َكَم اَب َیْعِرُفوَن اُھُم اْلِكَت الَِّذیَن آَتْیَن
ة   [ } َلَیْكُتُموَن اْلَحقَّ َوُھْم َیْعَلُموَن رة اآلی اب     ]١٤٦:سورة البق ى أن أھل الكت دل عل ، ت

لم   -من الیھود والنصارى یعرفون محمدًا  اءھم ،    -صلى اهللا علیھ وس ون أبن ا یعرف كم
الى       ھ تع ي قول اء ف ودة الھ ھ : (والقول بع د    ) یعرفون ي محم ى النب ھ    -عل صلى اهللا علی

اإلمام ابن الجوزي في تفسیره زاد [ –رضي اهللا عنھ  -مروي عن ابن عباس  -وسلم 
یر ا      ] ١/١٥٨المس ادة وغیرھم د وقت ھ مجاھ ال ب یره     [،وق ي تفس ي ف ام القرطب اإلم

ذه ال ]٢/١٦٢ ة ،           ، وھ ى مستویات المعرف ي أعل ت ف ل كان م تكن بسیطة ، ب ة  ل معرف
  .بداللة ھذه اآلیة الكریمة 

ود      -رضي اهللا عنھ -ویبین قوة ھذه المعرفة جواب عبد اهللا بن سالم  الم الیھ ان ع وك
ر   ن بش ان مم ة ، وك لم  المدین ھ وس لى اهللا علی ي ص ول النب د وص لم بع یدھم ، أس وس

ن ا    -بالجنة  ر ب ھ    لسؤال عم ي        –لخطاب رضي اهللا عن حاب النب ار أص وھو من كب
دین    اء الراش اني الخلف لم ، وث ھ وس لى اهللا علی ھ    –ص ائال ل ألھ ق ین س رف  : ، ح أتع

ال    -صلى اهللا علیھ وسلم -محمدا  ك ؟ ق ر   : كما تعرف ابن م ، وأكث ھ   . نع بعث اهللا أمین
أورد .[ ما كان من أمھ  في السماء إلى أمینھ في أرضھ بنعتھ فعرفتھ ، وابني ال أدري

  ] .  ٢/١٦٣الروایة عن عمر القرطبي في تفسیره 
د     وة محم ر نب دون ذك اب یج ل الكت لم   -فأھ ھ وس لى اهللا علی وراة   -ص بھم الت ي كت ف

يَّ    {: في القرآن الكریم  -تعالى –واإلنجیل ، قال اهللا  يَّ اُألمِّ وَل النَِّب الَِّذیَن َیتَِّبُعوَن الرَُّس
ِذي َیِج ِن   الَّ اُھْم َع اْلَمْعُروِف َوَیْنَھ ْأُمُرُھم ِب ِل َی ْوَراِة َواِإلْنِجی ي التَّ َدُھْم ِف ًا ِعن ُھ َمْكُتوب ُدوَن

ِتي اْلُمنَكِر َوُیِحلُّ َلُھُم الطَّیَِّباِت َوُیَحرُِّم َعَلْیِھُم اْلَخَبآِئَث َوَیَضُع َعْنُھْم ِإْصَرُھْم َواَألْغَالَل الَّ
ـِئَك     َكاَنْت َعَلْیِھْم َف ُھ ُأْوَل ِزَل َمَع ِذَي ُأن الَِّذیَن آَمُنوْا ِبِھ َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوْا النُّوَر الَّ
  ]. ١٥٧: سورةاألعراف اآلیة[} ُھُم اْلُمْفِلُحوَن 

  وھذا الذكر ، ھل ھو بالصفة فقط دون االسم ، أو باالسم والصفة ؟
ھ اهللا   –ذھب ابن القیم أّما على فرض أنھ بالصفة دون االسم فقد  ك    -رحم ة ذل بوجاھ

ال    ھ ، فق ة ب ول الحجی ره    : وحص ن ذك غ م ھ ، أبل فتھ ، ومخرج ن ص ار ع إن اإلخب
ز    ف والتمیی انظر  .[ بمجرد اسمھ ، فإن االشتراك قد یقع في االسم فال یحصل التعری

ق رضوا   ن ھدایة الحیارى في أجوبة الیھود والنصارى لإلمام ابن قیم الجوزیة، تحقی
  ] . ٦٠جامع رضوان ، ص 

ھ    -ومن تأمل قصة قیصر الروم ھرقل ، وما جعلھ یعترف بنبوة محمد  صلى اهللا علی
وراة ،     –وسلم  ي الت من مطابقة صفاتھ لما یعرفھ من البشارات التي جاءت بوصفھ ف

واإلنجیل خاصة ، فإنھ یعلم ما لذكر الصفة من أثر في التعرف علیھ ، فحین وصلت   
إلى ھرقل یدعوه فیھا إلى اإلسالم ، جعل یبحث  -صلى اهللا علیھ وسلم  - رسالة النبي

في مملكتھ عن من یأتیھ بخبر وصفة ھذا النبي الذي یدعوه لإلسالم ، فظفر جنده بأبي 
سفیان بن حرب زعیم قریش وسیدھا قبل أن یسلم ، وكان قد خرج في تجارة  لقریش 
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ي قصره ،       إلى الشام ، وذلك بعد صلح الحدیبیة ، فأد ل ف ى ھرق ھ عل خل ھو ومن مع
أیكم أقرب نسبا من ھذا الرجل الذي یزعم أنھ نبي ؟ فقال أبو :فأجلسھم بین یدیھ ،فقال 

قل لھم :فأجلسوه بین یدیھ ،وأجلسوا أصحابھ خلفھ ،ثم دعا بترجمانھ فقال .أنا : سفیان 
ذِّ  فیان    .بوه إني سائل ھذا عن ھذا الرجل الذي یزعم أنھ نبي ،فإن كذَبني فك و س ال أب ق

ھ        : ال لترجمان م ق ذبت، ث ذب لك ي الك ؤثروا عل سلھ كیف حسبھ    : وأیم اهللا ، لوال أن ی
  .ال : فھل كان من آبائھ ملك ؟ قلت :قال .ھو فینا ذو حسب :فیكم ؟ قلت 

ت  :قال  ال  . ال : فھل كنتم تتھمونھ بالكذب قبل أن یقول ما قال ؟ قل ھ أشراف   : ق أیتبع
ال ، بل : یزیدون أو ینقصون؟ قلت : قال . بل ضعفاؤھم : ھم ؟ قلت الناس أم ضعفاؤ

ت     : قال . یزیدون  ھ ؟ قل خطة ل ھ س . ال : ھل یرتد أحد منھم عن دینھ بعد أن یدخل فی
ا   : فكیف كان قتالكم إیاه ؟ قلت :قال .نعم : فھل قاتلتموه ؟ قلت: قال  تكون الحرب بینن

ذه   : فھل یغدر ؟قلت :  قال.وبینھ سجاال یصیب منا ونصیب منھ  ي ھ ال ، ونحن منھ ف
ال  .المدة ال ندري ما ھو صانع فیھا ، وواهللا ما أمكنني من كلمة أدخل فیھا غیر ھذه  ق

ت  :  ھ    . ال : فھل قال ھذا القول أحد قبلھ ؟ قل ال لترجمان م ق ي سألتك عن      : ث ھ إن ل ل ق
وسألتك ھل  .  حسبھ ؟ فزعمت أنھ ذو حسب ، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومھا

ك   كان في آبائھ ملك ؟ فزعمت أن ال ، فقلت لو كان من آبائھ ملك قلت رجل یطلب مل
ل ضعفاؤھم ،           . آبائھ  ت ب اس أضعفاؤھم أم أشرافھم ؟فقل ن الن وسألتك عن أتباعھ م

ال ؟ فزعمت       . وھم أتباع الرسل  ا ق ول م ل أن یق ذب قب وسألتك ھل كنتم تتھمونھ بالك
وسألتك  . یكن لیدع الكذب على الناس ثم یذھب فیكذب على اهللا  أن ال ، فعرفت أنھ لم

ذلك             ھ ؟ فزعمت أن ال ، وك خطة ل ھ س دخل فی د أن ی ھ بع نھم عن دین د م ھل یرتد أح
وب  ة القل الط بشاش ان إذا خ م  . اإلیم ت أنھ ون ؟ فزعم دون أم ینقص ل یزی ألتك ھ وس

تم   ى ی ان حت ذلك اإلیم دون ، وك اتلتموه ؟ ف . یزی ل ق ألتك ھ اتلتموه  وس م ق ت أنك زعم
م       ى ، ث ذلك الرسل تبتل ھ ، وك ،فتكون الحرب بینكم وبینھ سجاال ینال منكم وتنالون من

. وسألتك ھل یغدر ؟ فزعمت أنھ ال یغدر ، وكذلك الرسل ال تغدر . تكون لھم العاقبة 
وسألتك ھل قال أحد ھذا القول قبلھ ؟ فزعمت أن ال ، فقلت لو كان قال ھذا القول أحد 

ھ    قب ل قبل ول قی تم بق ل ائ ت رج ھ قل ال  . ل م ق ت : ث أمركم ؟ قل م ی الة  : ب ا بالص یأمرن
م     :قال .،والزكاة ،والصلة ،والعفاف  ت أعل د كن ي ، وق إن یك ما تقول فیھ حقا ،فإنھ نب

اءه         ! ولم أك أظنھ منكم ! أنھ خارج  ت لق ھ ألحبب ص إلی ي أخل م أن ي أعل و أن و  ! ول ول
  !!یبلغن ملكھ ما تحت قدمي ول! كنت عنده لغسلت عن قدمیھ 

  : ، فقرأه فإذا فیھ -صلى اهللا علیھ وسلم  -ثم دعا بكتاب رسول اهللا 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

دى        ع الھ ن اتب ى م الم عل روم ، س یم ال ل عظ ى ھرق ول اهللا إل د رس ن محم .                      م
  :أما بعد 

ت  فإني أدعوك بدعایة اإلسالم ، أسلم تسلم ، وأسلم  یؤتك اهللا أجرك مرتین ، فإن تولی
د     (فإن علیك إثم األریسیین  نكم أن ال نعب ا وبی یا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بینن

وا      وا فقول إن تول إال اهللا وال نشرك بھ شیئا وال یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا ف
  ) .اشھدوا بأنا مسلمون 
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ت األ  اب ارتفع راءة الكت ن ق رغ م ا ف ا  فلم ر بن ط ،وأم ر اللغ ده ، وكث وات عن ص
ت    ] ٤٢٧٨/رواه اإلمام البخاري ح.[فأخرجنا ون وق انوا یعرف ، فھذا دلیل بین بأنھم ك

ل       دت ھرق ل ص ك وخوف القت خروجھ ومكانھ وأوصافھ ، لكن  حب الدنیا وحب المل
ھ      ذي وقف ات ال ف الثب عن قبول الحق ، واإلیمان بھ ، فأعلن رفضھ لھ ، ولم یقف موق

والذي أقر ھرقل  -رئیس دین النصارى : معنى األسقف  –قف األكبر في مملكتھ األس
  .بأنھ صاحب أمرھم 

ا   : ، فقال األسقف)ضغاطر(فقد أرسل ھرقل بالكتاب إلى األسقف واسمھ  ذي كن ھذا ال
ھ    دقھ ومتبع ا فمص ھ قیصر   . ننتظر، وبشرنا بھ عیسى، أما أن ال ل ت    : فق ا إن فعل ا أن أم

ة رضي اهللا      ثم ق. ذلك ذھب ملكي لم دحی ھ وس ال األسقف لرسول النبي صلى اهللا علی
خذ ھذا الكتاب واذھب إلى صاحبك فأقرئ علیھ السالم ،وأخبره أني أشھد أن ال : عنھ

ّي         روا عل د أنك م ق دقتھ، وأنھ ھ وص ت ب إلھ إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا، وأني قد آمن
ھ  فلما رجع دحیة إلى ھر. ثم خرج إلیھم فقتلوه. ذلك ال ل ا نخافھم      : قل ق ك إن ت ل د قل ق

اإلمام ابن حجر في فتح الباري شرح  . [على أنفسنا، فضغاطر كان أعظم عندھم مني
یا : ، فدعا ھرقل عظماء الروم ، فجمعھم في دار لھ فقال]٤٣-١/٤٢صحیح البخاري 

ا معشر الروم، ھل لكم في الفالح والرشد آخر األبد ،وأن یثبت لكم ملككم ،فتبایعوا ھذ
ال    ت ، فق ي  :النبي؟  فحاصوا حیصة حمر الوحش إلى األبواب ، فوجدوھا قد غلق عل

ت    :فدعا بھم فقال .بھم  ذي أحبب نكم ال إني إنما اختبرت شدتكم على دینكم ،فقد رأیت م
  ]. ٤٢٧٨/رواه اإلمام البخاري ح[فسجدوا لھ ورضوا عنھ .

  : ومن ھذا الحدیث نقف على أمرین مھمین 
وم    -صلى اهللا علیھ وسلم  -نبینا محمد أن بعث : أوال  ى عم ل عل بكتاب إلى قیصر دلی

ُقْل َیا َأیَُّھا { : رسالتھ لجمیع الناس ، عربھم وعجمھم ، أبیضھم وأسودھم ، قال تعالى 
ـَھ إِ           َماَواِت َواَألْرِض ال ِإَل ُك السَّ ُھ ُمْل ِذي َل ًا الَّ ْیُكْم َجِمیع ِھ ِإَل وُل الّل ي َرُس َو  النَّاُس ِإنِّ الَّ ُھ
 َلَعلَُّكْم ُیْحِیـي َوُیِمیُت َفآِمُنوْا ِبالّلِھ َوَرُسوِلِھ النَِّبيِّ اُألمِّيِّ الَِّذي ُیْؤِمُن ِبالّلِھ َوَكِلَماِتِھ َواتَِّبُعوُه

ُدوَن  ة[} َتْھَت ورةاألعراف اآلی الى] ١٥٨: س ال تع اَن { :، وق زََّل اْلُفْرَق ِذي َن اَرَك الَّ َتَب
صلى اهللا علیھ  –، وحیاتھ ] ١: سورةالفرقان اآلیة[ }ِلَیُكوَن ِلْلَعاَلِمیَن َنِذیرًا  َعَلى َعْبِدِه

ا           –وسلم  د دع اس ، فق ع الن وم رسالتھ لجمی ى عم ھ شاھدة عل منذ بعثتھ ، وحتى وفات
الیھود في المدینة لإلسالم ، وجاھدھم فأخرج بعضھم منھا ، وقتل بعضھم ، وفي ذلك 

اظر نصارى نجران ، ودعاھم         دلیل على عموم رسالتھ  ھ دعا النصارى ، فن م إن ، ث
ر ،          رى ، وقیص ب لكس ث الكت وك ، وبع ي تب ارى ف ال النص رج لقت ة ، وخ للمباھل

  .والمقوقس ، وغیرھم 
ل    وانھم ، ب إنھ لم یفعل ذلك كلھ إال ألنھ رسول لكل الشعوب على اختالف ألسنتھم وأل

ھ       -رحمھ اهللا  –وللجن أیضا ، قال ابن تیمیة  وم رسالتھ صلى اهللا علی ى عم مدلال عل
وسلم ، وأنھ مبعوث إلى جمیع الناس أھل الكتاب ، وغیر أھل الكتاب ، بل إلى الثقلین 

إنھ كان یكفر الیھود والنصارى الذین لم یتبعوا ما أنزل اهللا علیھ ، كما : اإلنس والجن 
ادھم       ر بجھ دھم وأم ھ جاھ ذلك ، وأن ؤمن ب م ی ن ل رھم مم ر غی ان یكف واب .[  ك الج

  ] . ٣/١٠الصحیح لمن بدل دین المسیح لشیخ اإلسالم ابن تیمیة 
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دون من أھل    : أما األمر الثاني  أن ھرقل فقھ مسألة مھمة ، وھي مسألة یتخذھا المعان
ي     اب النب صلى اهللا   -الكتاب ذریعة لصد الناس عن اتباع الحق ، وھي أن وصول كت

كان بلغة العرب ، فلم یرده ، ولم یرفضھ ، بل  إلیھ ھو بالغ لرسالتھ وإن -علیھ وسلم 
ى      فیان ، وعرضھ عل ي س بادر بترجمتھ ، وفھم معانیھ ، وتحري الحق بحواره مع أب
م       الده ، فل اء ب ر علم ف ضغاطر أكب ان موق ذلك ك ھ ، وك ي مملكت ارى ف اء النص علم

  . یرفض الدعوة بحجة أن النبي عربي اللسان ، وھو للعرب خاصة دون غیرھم 
ن المتأمل الیوم لكثرة المسلمین في شتى بقاع األرض ، ومن كل اللغات ، ومن كل وإ

األجناس لیعلم أن ھذه الرسالة عامة لكل العالمین ، وأن من یقول بخصوصیتھا ألھل  
ھ         ض عینی ب السماویة الصریحة ، ویغم اللسان العربي لیعارض النصوص من الكت

ھ    -قبل ، منذ بعثة نبینا محمد عن ما یشھد بھ الواقع البشري الیوم ومن  صلى اهللا علی
  .وسلم حتى یومنا ھذا 

ھ اهللا     ة رحم ن تیمی ول اب وراة     :یق ت الت ا أنزل ي ، كم ان العرب رآن باللس ھ الق زل علی أن
ده ، وموسى    ھ السالم   -باللسان العبري وح ذلك       -علی ة ، وك تكلم إال بالعبری م یكن ی ل

لتوراة واإلنجیل وغیرھما إال بالعبریة ، وكذلك لم یكن یتكلم با -علیھ السالم  -المسیح 
سائر الكتب ال ینزلھا اهللا إال بلسان واحد ، بلسان الذي أنزلت علیھ ولسان قومھ الذین 

إما بأن یترجم لمن : یخاطبھم أوال ، ثم بعد ذلك تبلغ الكتب وكالم األنبیاء لسائر األمم 
وك ،     ال یعرف لسان ذلك الكتاب ، كما حدث في قصة الكت ره من المل ل وغی اب لھرق

ھ       ین للمرسل إلی أن یب ا ب وإما بأن یتعلم الناس لسان ذلك الكتاب فیعرفون معانیھ ، وإم
  .معاني ما أرسل بھ الرسول إلیھ بلسانھ ، وإن لم یعرف سائر ما أرسل بھ 

ى ،             ارة المعن ل عن الرسول ت دى بمن ینق م الھ ق ویحصل لھ ى الخل فالحجة تقوم عل
ھ لمن ال      وتارة اللف ة معانی رآن یجوز ترجم ظ ، ولھذا یجوز نقل حدیثھ بالمعنى ، والق

الم ،    أمر اإلس وا ب ا اعتن لمون لم ارس المس اء ف اء ، وأبن اق العلم ة باتف رف العربی یع
انوا       ة بالفارسیة ، وك ون الترجم العربي ، ویكتب ترجموا مصاحف كثیرة ، فیكتبونھا ب

د       قبل اإلسالم أبعد عن المسلمین من الر رس المجوس ق ان الف إذا ك وم والنصارى ، ف
م          اب وھ ى أھل الكت ف ال یصل إل ھ ، فكی العربي وترجمت وصل إلیھم معاني القرآن ب

دھم شواھدھا ،       ! أقرب إلى المسلمین منھم ؟ رآن عن ذكرھا الق ي ی وعامة األصول الت
د         ل كل من ت وات، ب ن النب ك م ر ذل بر ونظائرھا في التوراة واإلنجیل والزبور ، وغی

رسول  -صلى اهللا علیھ وسلم  –نبوات األنبیاء ، وتدبر القرآن ، جزم یقینا بأن محمدا 
ى   ا ، وأن موس الم   –اهللا حق ھ الس ادق       -علی ن تص رى م ا ی دقا ، لم ول اهللا ص رس

ھ السالم    -الكتابین التوراة والقرآن ، مع العلم بأن موسى  د      -علی ذ عن محم م یأخ  -ل
لم   دا  ، و -صلى اهللا علیھ وس لم     -أن محم ھ وس ذ عن موسى     -صلى اهللا علی م یأخ  –ل

ان       -صلى اهللا علیھ وسلم  -، فإن محمدا  -علیھ السالم  ھ ،ك ة بحال اق أھل المعرف باتف
الى    ال تع اَب            {: ُأّمیًِّا ، ق َك ِإذًا لَّاْرَت ُھ ِبَیِمیِن ا َتُخطُّ اٍب َوَل ن ِكَت ِھ ِم ن َقْبِل و ِم َت َتْتُل ا ُكن َوَم

الى   ] ٤٨: سورة العنكبوت اآلیة [ }َن اْلُمْبِطُلو ال تع ِذي   {: ، ومن قوم أمیین ،ق َو الَّ ُھ
اَب َواْلِحْكمَ     ُم اْلِكَت َزكِّیِھْم َوُیَعلُِّمُھ َة َوِإن َبَعَث ِفي اْلُأمِّیِّیَن َرُسوًال مِّْنُھْم َیْتُلو َعَلْیِھْم آَیاِتِھ َوُی

یٍن    َلاٍل مُِّب ي َض ُل َلِف ن َقْب اُنوا ِم ة س [ }َك ة اآلی ن  ] ٢: ورة الجمع دھم م ن عن م یك ، ول
ة   –صلى اهللا علیھ وسلم -یحفظ التوراة واإلنجیل وال الزبور ، وكان محمد  مقیما بمك
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ع         رة م ى الشام ، خرج م ط إال سفرتین إل لم یخرج من بین ظھرانیھم ، ولم  یسافر ق
في تجارتھ ،  عمھ أبي طالب قبل االحتالم ، ولم یكن یفارقھ ، ومرة أخرى مع میسرة

وكان ابن بضع وعشرین سنة ، مع رفقة كانوا یعرفون جمیع أحوالھ ، ولم یجتمع قط 
رى وال   بعالم أخذ عنھ شیئا ال من علماء الیھود وال النصارى وال من غیرھم ، ال بحی
ھ ،            ره ونعت ده من ذك ان عن ا ك ھ ، لم ا رآه عرف رى الراھب لم غیره ، ولكن كان بحی

ذلك ،    ھ ب أخبر أھل ن      ف رى ، وال م ن بحی تعلم ال م م ی ود ، ول ن الیھ ھ م وأمرھم بحفظ
د    ھ محم لم     –غیره كلمة واحدة ، وقد دافع اهللا تعالى عن نبی ھ وس ي   –صلى اهللا علی ف

ھ       ھ بقول یم البشر ل زعم تعل ُھ       {: كتابھ ردًا على من ی ا ُیَعلُِّم وَن ِإنََّم ْم َیُقوُل ُم َأنَُّھ ْد َنْعَل َوَلَق
یٌن    َبَشٌر لَِّساُن  يٌّ مُِّب اٌن َعَرِب ة    [ }الَِّذي ُیْلِحُدوَن ِإَلْیِھ َأْعَجِميٌّ َوَھـَذا ِلَس سورة النحل اآلی

صلى اهللا علیھ  –ففي اآلیة تكذیب لھم ، ألن لسان الذي نسبوا إلیھ تعلیم النبي ].١٠٣:
  .أعجمي ال یفصح ، والقرآن عربي غایة في الوضوح والبیان  -وسلم

دعواھم أن : ن من الرد على أھل الكتاب في بعض ما حرفوه مثل ھذا مع أن في القرآ
ھ ساحر ،           -علیھ السالم  -المسیح  ول بعضھم أن ھ ، وق ھ إل ول بعضھم أن صلب ، وق

ھ  -علیھ السالم  -وطعنھم على سلیمان  وقولھم أنھ كان ساحرًا ، وأمثال ذلك ما یبین أن
 -ھم وعلى نبینا الصالة والسالم علی -لم یأخذ عنھم ، وفي القرآن من قصص األنبیاء 

ك ،      :ما ال یوجد في التوراة واإلنجیل ، مثل  ر ذل قصة ھود ، وصالح ، وشعیب وغی
ا ال    ذاب ، م وفي القرآن من ذكر المعاد وتفصیلھ ، وصفة الجنة والنار ، والنعیم والع

ل   وراة واإلنجی ي الت ھ ف د مثل یح    .[ یوج ن المس دل دی ن ب حیح لم واب الص ر الج انظ
٧٨،   ٧٤،  ٥٤، ٢/٥٢ .[  

ى       ون عل اس متفق حھا ، والن ین ، وأوض كما أن اللسان العربي من أفصح لغات اآلدمی
دالالت      رآن من ال ي الق أن القرآن في أعلى درجات البیان والبالغة ، والفصاحة ، وف

ا أن اهللا    -صلى اهللا علیھ وسلم  -الكثیرة على مقصود الرسول  ذكر فیھ الى   -التي ی تع
ة      أرسل - اال یحصى إال بكلف رھم م اب وغی حیح لمن    . .[ ھ إلى أھل الكت الجواب الص

  ]. ١/٣٧١بدل دین المسیح 
  :وأما القول بأن ذكره باالسم ورد في الكتب السماویة فیشھد لھ عدة أمور

الى    : أوال ال تع ذلك ، ق ریم ب رآن الك ي    {: تصریح الق ا َبِن ْرَیَم َی ُن َم ى اْب اَل ِعیَس َوِإْذ َق
ْأِتي       ِإْسَر وٍل َی رًا ِبَرُس ْوَراِة َوُمَبشِّ َن التَّ َديَّ ِم اِئیَل ِإنِّي َرُسوُل اللَِّھ ِإَلْیُكم مَُّصدِّقًا لَِّما َبْیَن َی

سورة الصف اآلیة [ }ِمن َبْعِدي اْسُمُھ َأْحَمُد َفَلمَّا َجاءُھم ِباْلَبیَِّناِت َقاُلوا َھَذا ِسْحٌر مُِّبیٌن 
:٦.[  

ي آخر          تصریح بعض : ثانیا ھ من خروج نب انوا یبشرون ب ا ك أھل الكتاب باسمھ فیم
ي المنتظر    الزمان ، فقد كان بعض العرب قد سمى ابنھ محمدا طمعا في أن یكون النب

م      دون الشام وھ یم یری : لما سمعوه من التبشیر بخروجھ ، فقد خرج أربعة من بني تم
د بن ربیعة، فلما وصلوا عدي بن ربیعة ، وسفیان بن مجاشع، وأسامة بن مالك، ویزی

یھم        رف عل ھ ، فأش ومعة ل ي ص ي ف دیثھم دیران مع ح دیر ، فس ى غ وا عل ام نزل الش
قال .نعم ،نحن قوم من مضر :فقالوا .إن ھذه لغة ما ھي بلغة أھل البلد : الدیراني فقال

ي ،فسارعوا      :قال .من خندف : من أي مضر ؟ قالوا :  نكم وشیكا نب أما إنھ سیبعث م
ین    وخذوا بحظك ھ خاتم النبی الوا  .م منھ ترشدوا ، فإن ال    :فق ا اسمھ ؟ فق د  :م ا  .محم فلم
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د        ا فسماه محم نھم غالم د م ل واح د لك ام    . [ انصرفوا من عنده ول ر لإلم م الكبی المعج
  ].  ١٧/١١١ج  -٢٧٣/الطبراني ح

ي     لم     -ولما سمع أكثم بن صیفي التمیمي بخروج النب ھ وس ھ    -صلى اهللا علی بعث إلی
ارم  :ماذا رأیت ؟ قال : تیھ بخبره ، فلما رجع ابنھ ، قال لھ أكثم ابنھ لیأ رأیتھ یأمر بمك

م      .األخالق ،وینھى عن مالئمھا  ال لھ ى اتباعھ ،وق إن : فجمع أكثم قومھ ، ودعاھم إل
ر   سفیان بن مجاشع سمى ابنھ محمدا حبا في ھذا الرجل ، وإن أسقف نجران كان یخب

وا أخرا  بأمره وبعثھ ، فكونوا في أمره  حابة     . [ أوال وال تكون ز الص ي تمیی اإلصابة ف
  ]. ١/٢١١لإلمام ابن حجر 

  :التصریح باسمھ في النبوءات والبشارات في الكتب السابقة ، ومن ذلك : ثالثا
ھ   -من أنھ صرح باسم محمد  -علیھ السالم  -ما رواه برنابا عن عیسى  صلى اهللا علی

ة         أن: ( فمن كالمھ علیھ السالم  -وسلم  ت طفیف ا كان ة مھم ى كل خطیئ ب عل اهللا یعاق
اء       . عقابا عظیما ، ألن اهللا یغضب من الخطیئة  ذي األمن ت أمي وتالمی ا كان ذلك لم فل

ذا الحب           ى ھ ب عل ر أن یعاق ا ، أراد اهللا الب ا عالمی یال حب وني قل الذین كانوا معي أحب
ان الن   . بالحزن الحاضر، حتى ال یعاقب علیھ بلھب الجحیم   ا ك د دعوني اهللا   فلم اس ق

الم        ذا الع ي ھ ي ف اس ب زأ الن وابن اهللا ، على أني كنت بریئا في العالم ، أراد اهللا أن یھ
وم       ي ی زأ الشیاطین ب یال تھ بموت یھوذا ، معتقدین أنني أنا الذي مت على الصلیب لك

ھ  ول اهللا   . الدینون د رس أتي محم ى أن ی ذا إل یبقى ھ ذا  . وس ف ھ اء كش ى ج ذي مت ال
داع ل ریعة اهللا الخ ون بش ذین یؤمن ا ) [ل ي   – ٢٢.برناب الم ف ي اإلس ارة بنب ر البش انظ

  ]. ١/١٤٥التوراة واإلنجیل لـ أحمد حجازي السقا 
ول داود     الم ق ھ الس ر داود  علی ي مزامی اء ف الم   -وج ھ الس م  : (  -علی ا عظ إن ربن

ودًا  ر  )محم ان آخ ي مك ا    : ( ، وف ا فرح م األرض كلھ د ع د ق دوس ومحم ا ق [ )إلھن
ر  ة ،   -) ١١٨،  ١١١،  ٦٧، ٤٨(المزامی یم الجوزی ن ق ارى الب ة الحی ر ھدای انظ

ذا تصریح من داود    ] ٩٥تحقیق رضوان جامع رضوان ،ص    ھ السالم    -، وھ  -علی
لم     ھ مس : باسمھ ، وجاء في سفر أشعیاء ، قول أشعیاء معلنا باسم محمد صلى اهللا علی

دوس ال       (  ا ق د ی د بالحم ا محم ل الشمس     إني جعلت أمرك ی ) رب ، اسمك موجود قب
حاح  [ عیاء اإلص فر أش ق     )٢١(س ة ، تحقی یم الجوزی ن ق ارى الب ة الحی ر ھدای ، انظ

  ]. ٩٨رضوان جامع رضوان ،ص 
  : وھذه الشواھد تجعلنا نعطي لمحة مختصرة عن التوراة واإلنجیل 

سة  إن التوراة عبارة عن خم : یقول الیھود العبرانیون والسامریون والنصارى أیضا 
  .التثنیة  -٥العدد  -٤) األحبار ( الالویین  -٣الخروج  -٢التكوین  -١: أسفار ھي

د موسى       وا من بع اء أت ویقول العبرانیون والنصارى بكتب تسمى التوراة مجازا ألنبی
  ]. ١/٥٤انظر البشارة بنبي اإلسالم ) [ كتب األنبیاء ( ویسمونھا  –علیھ السالم  –

ام     ٢٤٧ – ٢٨٥إلى اللغة الیونانیة عام وقد ترجمت من العبرانیة  د ق یالد ، وق قبل الم
بھا اثنین وسبعین عالما من علماء الیھود ، ومن الزمان الذي ترجمت فیھ التوراة إلى 
ود          ى الیھ ا ، فصعب عل ات أخرى لھ الم ، وظھرت ترجم الیونانیة ، انتشرت في الع

التوراة   تحریفھا ، وزاد من صعوبة التحریف ظھور النصرانیة ، و تمسك النصارى ب
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ب        ع كت عونھا م ا ویض انوا یكتبونھ م ك ك ألنھ بالد ، وذل ع ال ي جمی ا ف رقھم بھ ، وتف
  .مرقس في كتاب واحد  -٤لوقا  -٣یوحنا  -٢متى  -١: األناجیل األربعة 

دس    ) بیبل ( ویسمون مجموع كتب التوراة واإلنجیل  اب المق ة ، أو الكت باللغة الیونانی
،  

د ا ب العھ دیم أو كت وراة ( لق د ) الت د الجدی ب العھ ل ( ، وكت ي ) .[ اإلنجی ارة بنب البش
  ].  ٥٩-١/٥٨اإلسالم 

  وحدیثنا عن النبوءات عند أھل الكتاب ، یجعلنا نتساءل عن موقفنا منھا ؟
ھ    س        : ویبین ذلك الدكتور سفر الحوالي بقول اب ھو نف وءات أھل الكت ا من نب وموقفن

  :  ارھم ، فھي ثالثة أنواع الموقف من عامة أحادیثھم وأخب
  : ما ھو باطل قطعًا : أوًال

وھو ما اختلقوه من عند أنفسھم أو حرفوه عن مواضعھ، كدعوى أن نبي آخر الزمان 
ل داود   ن نس یكون م الم   –س ھ الس ھم   -علی ودي ، وطمس ود یھ یح الموع ، وأن المس

لَّم َ  -للبشارة باإلسالم ورسولھ  وحي       ،-َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَس ا ورد ال ل م ًا ھو ك وعموم
  . بخالفھ) الكتاب والسنة الصحیحة(المحفوظ 

  : ما ھو حق قطعًا، وھو نوعان: ثانیًا
ما صدقھ الوحي المحفوظ نصًا، ومن ذلك إخبارھم بختم النبوة، وإخبارھم بنـزول ) أ 

خر ، وخروج المسیح الدجال، وإخبارھم بالمالحم الكبرى في آ -علیھ السالم -المسیح 
ي          م ف د یكون الخالف معھ ا ق وع م ذا الن الزمان بین أھل الكفر وأھل اإلیمان، ومن ھ

  . تفصیلھ أو تفسیره
د اهللا      ) ب ن عب ر ب رضي اهللا   -ما صدقھ الواقع ، كما في  صحیح البخاري عن جری

یمن        : قال -تعالى عنھ  ین من أھل ال ت رجل ـالیمن ، فلقی ت ب رو   :ُكن ذا كالع و ذا عم
دثھ  ت أح ول اهللافجعل ن رس لََّم   -م ع ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی رو -َص ال ذو عم ان : ، فق ئن ك ل

ذ ثالث      ھ من ى أجل رَّ عل ھ      -.الذي تذكره من أمر صاحبك؛ فقد م رو ، ألن ك عم ال ذل ق
ض  : قال جریر –كان على إطالع بكتب الیھود بالیمن  وأقبال معي حتى إذا كنا في بع
الوا  الطریق ُرِفع لنا ركب من قبل المدی ألناھم، فق لَّى اُهللا    : نة ، فس ِبَض رسول اهللا َص ُق

  .َعَلْیِھ َوَسلََّم واسُتخلف أبو بكر والناس صالحون
دثت   : فقاال یمن ، فح أخبر صاحبك أنا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء اهللا، ورجعا إلى ال

رو      . أفال جئت بھم : أبا بكر بحدیثھم ، فقال ي ذو عم ال ل ُد ق ان بع ا : فلما ك ر   ی ! جری
تم         ا كن ر م وا بخی ن تزال إن بك عليَّ كرامة، وإني مخبرك خبرًا، إنكم معشر العرب ل
وك   إذا ھلك أمیر تأمَّرتم في آخر، فإذا كان بالسیف كانوا ملوكًا، یغضبون غضَب المل

وك     ا المل ون رض اري ح  .[ ویرض ام البخ اري    ٤١٠١/رواه اإلم تح الب ر ف ، وانظ
٨/٧٦ .[  

  : ھ وال نكذبھما ال نصدق: ثالثًا
لَّمَ      ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی ال َص ا ق اب    : (وھو ما عدا ھذین النوعین، كم دقوا أھل الكت ال تص

  ]. ٤٢١٥/ رواه اإلمام البخاري ح). [وال تكذبوھم
دقھ وال         ا ال نص ا، وكونن راب وأمثالھ ن اآلشوري ورجسة الخ ارھم ع ك إخب ومن ذل

ة   خروجھ عن دائرة االعتقاد وا: نكذبھ یعني ة التاریخی لوحي إلى دائرة الرأي والروای
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التي تقبل الخطأ والصواب والتعدیل واإلضافة ، أي أن النھي ال یعني عدم البحث فیھ 
انظر یوم الغضب ھل   .[ مطلقًا، ولكنھ بحث مشروط، وضمن دائرة الظن واالحتمال

  ] .سفر الحوالي : بدأ بانتفاضة رجب؟ للدكتور
بوءات التي جاءت في التورات واإلنجیل ، ھو حدیث عن والحدیث عن البشارات والن

لم   -عالمة من عالمات نبوة محمد  بالغ عن      -صلى اهللا علیھ وس ھ أداٌء لحق ال ، وفی
لم     -النبي  ھ وس رو     -صلى اهللا علی ن عم د اهللا ب ا    -فعن عب ي  -رضي اهللا عنھم أن النب

لھ    ھ وس لى اهللا علی ال  -ص ة  : (ق و آی ي ول وا  عن اري  ح  رواه). [ بلغ ام البخ / اإلم
اهللا ] ٣٢٧٤ الى  –، ف ي   –تع ر ف ل خی دایتھم لك دنیا ، وھ ي ال ریة ف عادة البش ل س جع

ِھ    {: طاعتھ واتباعھ ، قال تعالى  ا َعَلْی وا َفِإنََّم ُقْل َأِطیُعوا اللََّھ َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل َفِإن َتَولَّ
یُن        َما ُحمَِّل َوَعَلْیُكم مَّا ُحمِّْلُتْم َوِإن ُتِط اُغ اْلُمِب ا اْلَبَل وِل ِإلَّ ى الرَُّس ا َعَل ُدوا َوَم [ }یُعوُه َتْھَت

ة   ى اتباعھ        ] ٥٤:سورة النور اآلی ة عل ي اآلخرة متوقف ل نجاتھم ف ي    .، وجع ال النب ق
ا  : (صلى اهللا علیھ وسلم ال یسمع بي من ھذه األمة یھودي وال نصراني ثم ال یؤمن بم

  ] .١٥٣/إلمام مسلم حرواه ا). [جئت بھ إال دخل النار
أن یسمع أصحابھ قصص أھل الكتاب  -صلى اهللا علیھ وسلھ  -ولقد كان ُیعجب النبيَّ 

ھ    –الدالة على نبوتھ ، كما ثبت ذلك في قصة إسالم سلمان الفارسي     -رضي اهللا عن
لھ     -فبعد أن قص سلمان قصتھ على النبي  ھ وس ال   -صلى اهللا علی فأعجب رسول   :ق

ام   .[ أن یسمع ذلك أصحابھ رضي اهللا عنھم  - علیھ وسلھ صلى اهللا -اهللا  أخرجھ اإلم
ق سیر أعالم    ) ٤٤٤-٥/٤٤١( أحمد  ،قال شعیب األرنؤوط ،و حسین األسد في تحقی

  ].رجالھ ثقات وإسناده قوي ) : ١/٥١١( النبالء لإلمام الذھبي
د            انھم بمحم ن اهللا أفواجا ، وإیم ى دی اس إل ي أسباب دخول الن اظر ف صلى اهللا   -والن

م  -علیھ وسلم  ، وخاصة أكثر العرب الذین لم یكن لدیھم علم بتلك البشارات ، یجد أنھ
لم   -آمنوا لما تبین لھم من آیات وعالمات دلت على صدق نبوتھ   -صلى اهللا علیھ وس

بل إن أتباعھ علیھ الصالة والسالم من العرب وغیرھم كانوا أكثر بعد موتھ ، مع عدم 
م على البشارات والنبوءات ، وھم في تزاید مستمر ،وذلك لما رأوا من إطالع غالبیتھ

ي              ھ ف ر دعوت دوا من حسن أث ا وج ا ، ولم ي جاء بھ عدل ورحمة ویسر الشریعة الت
  أتباعھ على مر األزمان ، ومن ذلك حسن أخالقھم ، 

  : وما جاء بھ من عالمات تدل على صدق نبوتھ ، والتي منھا 
رآن    القرآن الكریم ،: أوال وھو أعظم اآلیات والدالئل ، وسائر العالمات لھ تبع ، والق

ددة   وه متع ن وج زة م ة معج ة بین ة  : آی ن جھ نظم ، وم ة ال ن جھ ظ ،وم ة اللف ن جھ م
-تعالى -البالغة في داللة اللفظ على المعنى ، ومن جھة معانیھ التي أخبر بھا عن اهللا 

ب       وأسمائھ وصفاتھ ومالئكتھ وغیر ذلك ،  ومن جھة  ا عن الغی ر بھ ي أخب ھ الت معانی
ین          ا ب ة م اد ومن جھ ھ عن المع ر ب الماضي وعن الغیب المستقبل ، ومن جھة ما أخب

الى   : فیھ من الدالئل الیقینیة واألقیسة العقلیة ، التي ھي األمثال المضروبة كما قال تع
ٍل     { لِّ َمَث ن ُك ْرآِن ِم ـَذا اْلُق ي َھ اِس ِف رَّْفَنا ِللنَّ ْد َص ورًا  َوَلَق اِس ِإالَّ ُكُف ُر النَّ َأَبى َأْكَث َف
  ] .٥/٤٢٨، وانظر الجواب الصحیح ] ٨٩: سورةاإلسراء اآلیة[}

رھم        رب وغی ن الع د م در أح م یق ھ ، ول ھ وعلوم ز بمعارف رآن معج وة   -والق ع ق م
واع الكالم         ى أن درتھم عل ق ، وق ره بكل طری أن  -عداوتھم وحرصھم على إبطال أم
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ال ت    ھ ، ق أتوا بمثل الى ی ـَذا       {: ع ِل َھ ْأُتوْا ِبِمْث ى َأن َی نُّ َعَل ُس َواْلِج ِت اِإلن ِئِن اْجَتَمَع ل لَّ ُق
ة  [ }اْلُقْرآِن َال َیْأُتوَن ِبِمْثِلِھ َوَلْو َكاَن َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض َظِھیرًا  ، ] ٨٨:سورة اإلسراء اآلی

ْن     َأَفَال َیَتَدبَُّرو{:وقال تعالى ].  ١/٤٢٧وانظر الجواب الصحیح  اَن ِم ْو َك ْرآَن َوَل َن اْلُق
رًا     ًا َكِثی ِھ اْخِتَالف ُدوْا ِفی ِھ َلَوَج ِر الّل ِد َغْی ة  [ }ِعن اء اآلی ورة النس ام  ].٨٢: س ال اإلم ق

ھ  : في تفسیر ھذه اآلیة الكریمة  -رحمھ اهللا  –الطبري  د    –إن الذي أتیتھم ب ا محم  -ی
تالف       ھ ، وائ م التساق معانی د ربھ ن عن ل م ن التنزی ا   م د بعضھ بعض ھ ، وتأیی أحكام

ر اهللا   الى   –بالتصدیق ، وشھادة بعضھ لبعض بالتحقیق ، فإن ذلك لو كان من غی  -تع
ض     ري   .[الختلفت أحكامھ ،وتناقضت معانیھ ، وأبان بعضھ عن فساد بع تفسیر الطب

٥/١٧٩.[  
ِھ وَ {: وقال تعالى  ْیَن     َوَما َكاَن َھـَذا اْلُقْرآُن َأن ُیْفَتَرى ِمن ُدوِن الّل ِذي َب ِدیَق الَّ ـِكن َتْص َل

  ].٣٧:سورة یونس اآلیة [ }َیَدْیِھ َوَتْفِصیَل اْلِكَتاِب َال َرْیَب ِفیِھ ِمن رَّبِّ اْلَعاَلِمیَن 
رار       م إق انوا نصارى ، ث ھ وك وتأمل أثر القرآن على ملك الحبشة النجاشي ، وبطارقت

ھ    -و القرآن وھ-النجاشي أن ما جاء بھ محمد  صلى اهللا علیھ وسلم  یخرج وما جاء ب
ي          -علیھ السالم   -عیسى  ر النب د أم دة ، فق ل من مشكاة واح صلى اهللا   -وھو اإلنجی

أصحابھ بالھجرة إلیھ لما كانوا یالقونھ من تعذیب وتضییق من كفار مكة  -علیھ وسلم 
ر جوار          ي خی ھ عاشوا ف د أن  وصلوا إلی د ، وبع ، وكان ملكا عادال ال یظلم عنده أح

غ       ع ا بل ھ ،فلم ؤذون وال یسمعون شیئا یكرھون نده ، آمنین على دینھم  یعبدون اهللا ال ی
اك     وھم ھن آمروا لیالحق ذلك قریشا أغضبھا ما كانوا یسمعونھ عن أمن المھاجرین ،فت

ھ من      !!  ا یحب دایا مم وقرروا أن یبعثوا إلى النجاشي رجلین جلدین لیھدوا للنجاشي ھ
د   –یأتیھ منھا األدم متاع مكة ،وكان من أعجب ما  م       -الجل را ، ث ا كثی ھ أدم وا ل فجمع

ل      ن وائ ن العاص ب بعثوا بذلك مع عبد اهللا بن ربیعة بن المغیرة المخزومي وعمرو ب
ادفعوا إلى كل بطریق ھدیتھ قبل أن تكلموا :السھمي ، وأمروھما أمرھم ، وقالوا لھما 

  .یریدون  لیستمیلوھم فیشیروا على النجاشي بما. النجاشي فیھم 
ل أن        ھ قب ھ ھدیت ا إلی ق إال دفع ھ بطری فخرجا فقدما على النجاشي ،فلم یبق من بطارقت
ھ             اال ل اه فق م كلم ا ،ث ا منھم ى النجاشي فقبلھ دایاھم إل ا ھ ا قرب یكلما النجاشي ، ثم إنھم

أیھا الملك إنھ قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفھاء، فارقوا دین قومھم ، ولم یدخلوا في :
ك  راف   دین یھم أش ك ف ا إلی د بعثن ت ، وق ن وال أن ھ نح دع ال نعرف دین مبت اؤوا ب ، وج

ا     م بم ا ، وأعل قومھم من آبائھم وأعمامھم وعشائرھم لتردھم إلیھم ، فھم أعلى بھم عین
  .عابوا علیھم وعاتبوھم فیھ 

ھ    ھ حول ا عابوا           : فقالت بطارقت م بم ا وأعل م عین ى بھ ومھم أعل ك ، ق ا المل دقوا أیھ ص
  .،فأسلمھم إلیھما فلیرداھم إلى بالدھم وقومھم  علیھم

ال    م ق ي ،ث ب النجاش ا    :فغض اد قوم ا ، وال ُأك لمھم إلیھم م اهللا إذًا ال أس ا اهللا ، أی ال ھ
ا         ى أدعوھم ، فاسألھم م ى من سواي حت جاوروني ، ونزلوا بالدي ، واختاروني عل

ا     لمتھم إلیھم والن أس ومھم ،    یقول ھذان في أمرھم ،فإن كانوا كما یق ى ق م إل ، ورددتھ
  .وإن كانوا غیر ذلك ، منعتھم منھما ، وأحسنت جوارھم ما جاوروني 
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ول اهللا    حاب رس ى أص ل إل م أرس لم  -ث ھ وس لى اهللا علی اءھم  -ص ا ج دعاھم ، فلم ف
الوا      :رسولھ اجتمعوا ،ثم قال بعضھم لبعض  وه ؟ ق ون للرجل إذا جئتم ا تقول ول  :م نق

  .كائن في ذلك ما ھو كائن  -صلى اهللا علیھ وسلم  -ا بھ نبینا واهللا ما علمنا ، وما أمرن
ال         ھ ، سألھم فق ا  :فلما جاءوه ، وقد دعا النجاشي أساقفتھ ، فنشروا مصاحفھم حول م

ذه            د من ھ ن أح ي دی ي ، وال ف ي دین دخلوا ف م ت ومكم ، ول ھذا الدین الذي فارقتم فیھ ق
  األمم ؟ 

ب   ي طال ن أب ر ب ھ جعف ي اهللا ع –فكلم ھ رض ھ  -ن ال ل ل  :فق ا أھ ا قوم ك كن ا المل أیھ
ة  يء       :جاھلی ام ،ونس ع األرح واحش ،ونقط أتي الف ة ،ون ل المیت نام ،ونأك د األص نعب

ا الضعیف     وى من ى بعث اهللا      .الجوار ، ویأكل الق ك حت ى ذل ا عل الى   –فكن ا    -تع إلین
ده ونعب        ى اهللا لنوح دعانا إل ھ ،ف ھ وعفاف دقھ وأمانت بھ وص رف نس ا ،نع وال من ده رس

دق     ا بص ان ،وأمرن ارة واألوث ن الحج ھ م ن دون ا م د وآباؤن ن نعب ا نح ا كن ع م ،ونخل
دماء       الحدیث ،وأداء األمانة ،وصلة الرحم ،وحسن الجوار ،والكف عن المحارم وال
ا أن          ذف المحصنة ،وأمرن یم ،وق ال الیت ل م زور ،وأك ول ال ،ونھانا عن الفواحش ،وق

  .مرنا بالصالة والزكاة والصیام نعبد اهللا وحده وال نشرك بھ شیئا ،وأ
دنا اهللا     :فعدد علیھ أمور اإلسالم ،قال  ھ ،فعب ا جاء ب فصدقناه ،وآمنا بھ واتبعناه على م

ا     ا قومن دا علین وحده فلم نشرك بھ شیئا ،وحرمنا ما حرم علینا ،وأحللنا ما أحل لنا ،فع
اد    ان من عب ا   ،فعذبونا وفتنونا عن دیننا ، لیردونا إلى عبادة األوث ة اهللا ،وأن نستحل م

كنا نستحل من الخبائث ،فلما قھرونا وشقوا علینا ،وحالوا بیننا وبین دیننا ،خرجنا إلى 
بلدك ،واخترناك على من سواك ، ورغبنا في جوارك ،ورجونا أن ال نظلم عندك أیھا 

  .الملك 
  ھل معك مما جاء بھ عن اهللا من شيء ؟ :فقال لھ النجاشي 

  .نعم :فقال لھ جعفر 
  .فاقرأه علي : فقال لھ النجاشي

  ). كھیعص(فقرأ علیھ صدرا من 
فبكى واهللا النجاشي حتى أخضل لحیتھ ،وبكت أساقفتھ حتى اخضلوا مصاحفھم حین    

  !!سمعوا ما تلي علیھم 
دة  : ثم قال النجاشي  ا  . إن ھذا واهللا والذي جاء بھ موسى لیخرج من مشكاة واح انطلق

  .بدا وال ُأكاد ،فواهللا ال أسلمھم إلیكم أ
ھ       :فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص  م استأصل ب بھم ، ث دا عی ھ غ واهللا ألنبئنَّ

ھ           .خضراءھم  ي قوم رجلین ف ى ال ان أتق ة وك ى ربیع ن أب د اهللا ب ھ عب ل  : فقال ل ال تفع
ن  :قال .،فإن لھم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا  واهللا ألخبرنھ أنھم یزعمون أن عیسى ب

  .ٌد مریم عب
ھ     ال ل ھ ، فق ك   : ثم غدا علی ا المل ا         ! أیھ وال عظیم ریم ق ن م ي عیسى ب ون ف م یقول إنھ

  .فأرسل إلیھم یسألھم عنھ . ،فأرسل إلیھم فاسألھم عما یقولون فیھ 
الوا   :فاجتمع القوم فقال بعضھم لبعض ھ ؟ ق ول  :ماذا تقولون في عیسى إذا سألكم عن نق
ائن   -صلى اهللا علیھ وسلم  -نا واهللا فیھ ما قال اهللا وما جاء بھ نبی كائنا في ذلك ما ھو ك

.  
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  ما تقولون في عیسى بن مریم ؟: فلما دخلوا علیھ ،قال لھم 
ا      :-رضي اهللا عنھ  –فقال لھ جعفر بن أبى طالب  ھ نبین ذي جاء ب ھ ال صلى   -نقول فی

  .بتول ھو عبد اهللا ورسولھ وروحھ وكلمتھ ألقاھا إلى مریم العذراء ال -اهللا علیھ وسلم 
ریم     :فضرب النجاشي یده إلى األرض ، فأخذ منھا عودا ،ثم قال  ن م دا عیسى ب ما ع

وإن نخرتم واهللا ، :فقال .فتناخرت بطارقتھ حولھ ، حین قال ما قال .ما قلت ھذا العود 
ون    -اذھبوا فأنتم   سیوم  بأرضي   من سبكم غرم ، من سبكم غرم        -والسیوم اآلمن

را ذھ    ي دب ب أن ل ا أح ا،فم ل   -ب ي جب نكم     -یعن ال م ت رج ي آذی یھم . وإن ردوا عل
ذ        ي ملكي فآخ ى الرشوة حین رد عل ھدایاھما ، فال حاجة لنا بھا ،فواهللا ما أخذ اهللا من

  .الرشوة فیھ ، وما أطاع الناس في فأطیعھم فیھ 
رضي اهللا  –فخرجا من عنده مقبوحین مردودا علیھما ما جاءا بھ ، وأقام المھاجرون 

ر جار    ع -عنھم ر دار مع خی ؤمنین أم سلمھ رضي اهللا      .[ نده بخی ھ أم الم دیث روت ح
، وقال الھیثمي  ٢٠٢/ ١عنھا زوج النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، وأخرجھ اإلمام أحمد 

  ].رجالھ رجال الصحیح  : في مجمع الزوائد 
ا   ا     : ثانی دًا ، منھ رة ج ي كثی ا ، وھ ي جاء بھ زات الحسیة الت قاق القم: المعج ر ، انش

الم   ة ، وس ذع النخل اء ج ابعھ ، وبك ت أص ن تح اء م ع الم ل، ونب ام القلی ر الطع وتكثی
م       .....و....الحجارة علیھ ، وتقارب األشجار لھ ،و  ھ أھل العل ا جمع ر مم ا كثی وغیرھ

  .في دالئل نبوتھ صلى اهللا علیھ وسلم   
ا  اره : ثالث لم   –إخب ھ وس لى اهللا علی یة ، وال  -ص ات الماض ن المغیب رة ، ع حاض

والمستقبلة ، بأمور باھرة ال یوجد مثلھا ألحد من النبیین قبلھ ، فضال عن غیر النبیین 
ا    حیحة مم ، ففي القرآن من إخباره عن الغیوب شيء كثیر ،وكذلك في األحادیث الص

  ]. ٦/٨٠الجواب الصحیح . [ أخبر بوقوعھ فكان كما أخبر 
لم     - انتفاع أھل الدنیا بدعوة النبي محمد: رابعا ھ وس اع     -صلى اهللا علی ن انتف ل م أكم

ذي       اع ال ذا االنتف وا ھ ركین أدرك ى إن المش اء ، حت ائر األنبی دعوة س م ب ائر  األم س
لم   –حصّلھ المسلمون من دعوة النبي  ھ وس اة ،       –صلى اهللا علی واحي الحی ي سائر ن ف

صلى اهللا   - قد علمكم  نبیكم  : أن المشركین قالوا لھ  –رضي اهللا عنھ  –فعن سلمان 
ائط    : قال !! كل شيء ،حتى الخراءة  -علیھ وسلم  ة لغ أجل ، لقد نھانا أن نستقبل القبل

ار،  أو أن    ة أحج ن ثالث ل م تنجي بأق الیمین ، أو أن نس تنجي ب ول ، أو أن نس أو ب
  ].٢٦٢/أخرجھ اإلمام مسلم ح. [ نستنجي برجیع أو بعظم 

ك ، وأن الشریعة     دركون ذل ا       وقد كان الیھود ی ا أیسر الشرائع ، وأخفھ ي بعث بھ الت
بعض         ال بعضھم ل امرأة ، ق ود ب ن الیھ ا   : على الناس ، فعندما زنى رجل م وا بن اذھب

التخفیف         ي بعث ب ھ نب ي ، فإن ذا النب ى ھ و الشاھد    -إل ذا ھ ا دون    -وھ ا بفتی إن أفتان ف
رار صریح   وھ –!! الرجم قبلناھا ، واحتججنا بھا عند اهللا ، فقلنا نبي من أنبیائك  ذا إق

ي    -صلى اهللا علیھ وسلم  -بنبوتھ  أتوا النب لم     -ف ھ وس ي     -صلى اهللا علی وھو جالس ف
م  ! یا أبا القاسم : المسجد في أصحابھ ، فقالوا  ما ترى في رجل وامرأة منھم زنیا ؟ فل

أنشدكم باهللا الذي أنزل : ( یكلمھم كلمة حتى أتى بیت مدراسھم ، فقام على الباب فقال 
ى إذا أحصن ؟         ! وراة على موسى  الت ى من زن وراة عل ي الت دون ف ا تج الوا  ) . م : ق

ا       _ .نحممھ ، ونجبیھ ، ونجلده  ل أقفیتھم ار ویقاب ى حم ان عل ل الزانی والتجبیة أن یحم
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ي     -ویطاف بھما  ا رآه النب نھم ، فلم لم    -، وسكت شاب م ھ وس ساكتا ،  -صلى اهللا علی
ال   دتنا ،   : أنشده ؟ فق م إذ نش رجم      اللھ وراة ال ي الت د ف ا نج ي   .فإن ال النب صلى اهللا   -فق

زنى ذو قرابة ملك من ملوكنا ، : قال). فما أول ما ارتخصتم أمر اهللا؟: ( -علیھ وسلم 
فأخر عنھ الرجم ، ثم زنى رجل في أسرة من الناس ، فأراد رجمھ ، فحال قومھ دونھ 

ھ      : ، وقالوا  ى تجيء بصاحبك فترجم ة    فا.ال یرجم صاحبنا حت ذه العقوب صطلحوا ھ
نھم  لم  . بی ھ وس لى اهللا علی ي ص ال النب وراة : (ق ي الت ا ف م بم إني أحك ا )ف أمر بھم ، ف
  ] . ٤٤٥٠/رواه اإلمام أبو داود ح.[ فرجما

ل     -صلى اهللا علیھ وسلم  -اجتمع للنبي : خامسا  ي مث ا إال لنب عدة أمور ال یجتمع مثلھ
ن ح    :  دي ب ذا ع فاتھ ،  فھ ل ص زات ، ومث ان    المعج يء ، وك ة ط ادة قبیل ن س اتم م

وذلك في أول لقاء لھ بھ  -صلى اهللا علیھ وسلم –نصرانیا ، یخبر بتأثره بأخالق النبي 
دي  ال ع رة     : ، ق رأة كبی ھ ام ھ إذ لقیت ي إلی د ب ھ لعام واهللا إن ھ ، ف ى بیت ي إل انطلق ب ف

  !!فاستوقفتھ  ، فوقف لھا طویال تكلمھ في حاجتھا
ك   قلت في نفسي واهللا:قال  ذا بمل ة       ! [ما ھ ھ اهللا، انظر السیرة النبوی حاق رحم ن إس اب

  ].٥/٢٧٨البن ھشام رحمھ اهللا 
خ  ..ومما اجتمع لھ إضافة لما ذكر ، قرائن أحوالھ منذ الصغر فلم یكذب ولم یخن  [ ال

ار              ل عن محصل أفك قا ، ینق د حجازي الس ـ أحم ي اإلسالم ل اب البشارة بنب انظر كت
  ]. ١/١٩٦. [المتقدمین للرازي

  ولكن ھل من شرط النبي أن یبشر بھ من تقدمھ ؟ 
ھ اهللا   ة رحم ن تیمی ول اب ا أن   : یق ھ ، كم ن تقدم ھ م ر ب ي أن یبش رط النب ن ش یس م ل

كان رسوال إلى فرعون ولم یتقدم لفرعون بھ بشارة ، وكذلك  -علیھ السالم  –موسى 
وح ،   أرسل إلى نمرود ولم یتقدم بھ بشارة ن -علیھ السالم  -الخلیل  ذلك ن بي إلیھ ، وك

لم یتقدم ھؤالء بشارة إلى قومھم  -علیھم السالم  –وھود ، وصالح ، وشعیب ، ولوط 
ي          وة النب ل نب إن دالئ اء صادقین ، ف ونھم أنبی ع ك لھ     -بھم ، م ھ وس ال  -صلى اهللا علی

. تنحصر في إخبار من تقدمھ ، بل دالئل النبوة منھا المعجزات ومنھا غیر المعجزات
  ]. ٣٢/ ٢ظر الجواب الصحیح  أن[ 

من غیر البشارات    -صلى اهللا علیھ وسلھ  -وھذه اآلیات والدالئل المبینة لنبوة محمد 
الى    ال تع ا  {: كثیرة جدا ، وھي حجة على أھل الكتاب ، وعلى غیرھم من األمم ، ق َی

َرةٍ  ن        َأْھَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسوُلَنا ُیَبیُِّن َلُكْم َعَلى َفْت ا ِم ا َجاءَن وْا َم ِل َأن َتُقوُل َن الرُُّس مِّ
: سورة المائدة اآلیة[}َبِشیٍر َوَال َنِذیٍر َفَقْد َجاءُكم َبِشیٌر َوَنِذیٌر َوالّلُھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر 

ھِ       {: ، وقال تعالى ]  ١٩ ُھ َش ِھ َوالّل اِت الّل ُروَن ِبآَی َم َتْكُف اِب ِل ا   ُقْل َیا َأْھَل اْلِكَت ى َم یٌد َعَل
صلى  –، و القرآن أعظم آیة جاء بھا النبي ]  ٩٨: سورة آل عمران اآلیة[ } َتْعَمُلوَن 

ِل     {: وھوحجة على من بلغھ ،  قال تعالى -اهللا علیھ وسلم  َھادًة ُق ُر َش ْيٍء َأْكَب ُقْل َأيُّ َش
َھُدوَن َأنَّ    الّلِھ َشِھیٌد ِبْیِني َوَبْیَنُكْم َوُأوِحَي ِإَليَّ َھَذا اْلُقْرآ نَُّكْم َلَتْش َغ َأِئ ُن ُألنِذَرُكم ِبِھ َوَمن َبَل

ِرُكوَن         ا ُتْش ِريٌء مِّمَّ ي َب ٌد َوِإنَِّن ـٌھ َواِح َو ِإَل [ }َمَع الّلِھ آِلَھًة ُأْخَرى ُقل الَّ َأْشَھُد ُقْل ِإنََّما ُھ
ھ ا     ]  ١٩: سورة األنعام اآلیة ض ، قامت علی رآن دون بع ض الق لحجة  ، فمن بلغھ بع

ل              ي تأوی اس ف ازع الن ات وتن ض اآلی ى بع إذا اشتبھ معن ھ ، ف م یبلغ ا ل بما بلغھ دون م
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ا أراده         م م ي فھ اس ف د الن إذا اجتھ اآلیة وجب رد ما تنازعوا فیھ إلى اهللا ورسولھ ، ف
  ].  ٢/٢٩٣الجواب الصحیح .[الرسول فالمصیب لھ أجران والمخطئ لھ أجر

  ! توبا عندھم في التوراة واإلنجیل ؟فكیف یكون جوابھم ، وھم یجدونھ مك
م    ؤال المھ أتي اآلن الس دا   : وی ى أن محم دالالت عل ا ال لھ    -م ھ وس لى اهللا علی  -ص

ون         ا یعرف ھ كم أنھم یعرفون اب ب ل الكت ف أھ ل ، لیوص وراة واإلنجی ي الت ذكور ف م
  أبناءھم ؟ 

  :والجواب یتمثل في الدالالت التالیة 
الى   تصریح القرآن بذلك ، قال: أوال  ِذي       {: تع يَّ الَّ يَّ اُألمِّ وَل النَِّب وَن الرَُّس ِذیَن َیتَِّبُع الَّ

ِر           ِن اْلُمنَك اُھْم َع اْلَمْعُروِف َوَیْنَھ ْأُمُرُھم ِب ِل َی ْوَراِة َواِإلْنِجی ي التَّ َدُھْم ِف َیِجُدوَنُھ َمْكُتوبًا ِعن
ْت    َوُیِحلُّ َلُھُم الطَّیَِّباِت َوُیَحرُِّم َعَلْیِھُم اْلَخَب ي َكاَن َالَل الَِّت آِئَث َوَیَضُع َعْنُھْم ِإْصَرُھْم َواَألْغ

مُ            ـِئَك ُھ ُھ ُأْوَل ِزَل َمَع ِذَي ُأن وَر الَّ وْا النُّ ُروُه َواتََّبُع زَُّروُه َوَنَص ِھ َوَع وْا ِب  َعَلْیِھْم َفالَِّذیَن آَمُن
الى   ]  ١٥٧: سورة األعراف اآلیة[} اْلُمْفِلُحوَن  ال تع ْن    َوَلمَّ {: ، وق اٌب مِّ اءُھْم ِكَت ا َج

ا      اءُھم مَّ ا َج ُروْا َفَلمَّ ِعنِد الّلِھ ُمَصدٌِّق لَِّما َمَعُھْم َوَكاُنوْا ِمن َقْبُل َیْسَتْفِتُحوَن َعَلى الَِّذیَن َكَف
  ] . ٨٩: سورة البقرة اآلیة[ }َعَرُفوْا َكَفُروْا ِبِھ َفَلْعَنُة اللَّھ َعَلى اْلَكاِفِریَن 

علیھ  -بھ ، فقد بشر بھ عیسى  -علیھم السالم  –ح القرآن ببشارة األنبیاء تصری: ثانیا 
یكم       : ( قال تعالى  -السالم ي رسول اهللا إل ي إسرائیل إن ا بن وإذ قال عیسى ابن مریم ی

ا     د فلم مھ أحم دي اس ن بع أتي م ول ی را برس وراة ومبش ن الت دي م ین ی ا ب دقا لم مص
ین    حر مب اء         ،) جاءھم بالبینات قالوا ھذا س ع األنبی ى جمی اق عل د والمیث ذ العھ ل أخ ب

الى      ال تع ھ ، ق ؤمنن ب ن        {: لئن بعث محمد لی ُتُكم مِّ ا آَتْی ْیَن َلَم اَق النَِّبیِّ ُھ ِمیَث َذ الّل َوِإْذ َأَخ
الَ         ُرنَُّھ َق ِھ َوَلَتنُص ْؤِمُننَّ ِب ْم َلُت ا َمَعُك دٌِّق لَِّم وٌل مَُّص َرْرُتْم   ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاءُكْم َرُس َأَأْق
سورة  [ }َوَأَخْذُتْم َعَلى َذِلُكْم ِإْصِري َقاُلوْا َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَھُدوْا َوَأَنْا َمَعُكم مَِّن الشَّاِھِدیَن 

اس    ]  ٨١: آل عمران اآلیة ن عب ال اب ھ    –، ق ره من السلف    -رضي اهللا عن ا  : وغی م
د  لم     – بعث اهللا نبیا إال أخذ علیھ المیثاق لئن بعث محم ھ وس وھو حي   -صلى اهللا علی

صلى اهللا  –لئن بعث محمد : لیؤمنن بھ ولینصرنھ ، وأمره أن یأخذ المیثاق على أمتھ 
ة    .وھم أحیاء لیؤمنن بھ ولینصرنھ -علیھ وسلم  ن تیمی ال اب ھ من      : ق ى أن ك عل دل ذل ف

دا  لم   –أدرك محم ھ وس لى اهللا علی اب      -ص ھ كت ان مع اعھم وإن ك اء وأتب ن األنبی م
د   ؤمن بمحم ھ أن ی ة فعلی لم   –وحكم ھ وس لى اهللا علی ره -ص واب .[ وینص ر الج انظ

  ].  ١٢٣ -٢/١٢٠الصحیح 
جاء  -صلى اهللا علیھ وسلم  -شھادة من أسلم من علماء بني إسرائیل ، أن ذكره : ثالثا 

الى ال تع بھم، ق ي كت ي ِإسْ { :ف اء َبِن ُھ ُعَلَم ًة َأن َیْعَلَم ْم آَی ن لَُّھ ْم َیُك ورة [ }َراِئیَل َأَوَل س
ِزَل    {:، وقال تعالى]  ١٩٧: الشعراء اآلیة ا ُأن ِھ َوَم َوِإنَّ ِمْن َأْھِل اْلِكَتاِب َلَمن ُیْؤِمُن ِبالّل

ْم َأجْ        ـِئَك َلُھ یًال ُأْوَل ًا َقِل ِھ َثَمن اِت الّل ُرُھْم ِإَلْیُكْم َوَما ُأنِزَل ِإَلْیِھْم َخاِشِعیَن ِلّلِھ َال َیْشَتُروَن ِبآَی
اِب    ِع ِریُع اْلِحَس َھ َس ْم ِإنَّ الّل َد َربِِّھ ة  [}ن ران اآلی ورة آل عم الى ].١٩٩: س ال تع : وق
قُّ      .الَِّذیَن آَتْیَناُھُم اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلِھ ُھم ِبِھ ُیْؤِمُنوَن { ُھ اْلَح ِھ ِإنَّ ا ِب اُلوا آَمنَّ َوِإَذا ُیْتَلى َعَلْیِھْم َق

ْدَرُؤوَن        .ْبِلِھ ُمْسِلِمیَن ِمن رَّبَِّنا ِإنَّا ُكنَّا ِمن َق َبُروا َوَی ا َص رََّتْیِن ِبَم َرُھم مَّ ْوَن َأْج َك ُیْؤَت ُأْوَلِئ
  ]. ٥٤ -٥٢:سورة القصص اآلیة [ }ِباْلَحَسَنِة السَّیَِّئَة َوِممَّا َرَزْقَناُھْم ُینِفُقوَن 
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كان فوق ومن ذلك أن عالم الیھود وابن عالمھم وسیدھم وابن سیدھم عبد اهللا بن سالم 
الوا    : نخلة لھ یجدھا ، فسمع رجة فقال ذا ؟ ق ا ھ ذا رسول اهللا    : م ھ    -ھ صلى اهللا علی

  ]. ٨/٢٤٣مجمع الزوائد [ فألقى بنفسھ من أعلى النخلة ثم خرج .قد قدم  -وسلم 
ن سالم   ھ      : فكان فیمن انجفل إلیھ، یقول عبد اهللا ب ت أن وجھ ھ ، عرف ت وجھ ا تبین فلم

ام ،   : (أول شيء سمعتھ یقولھ  لیس بوجھ كذاب ، فكان وا الطع أفشوا السالم ، وأطعم
ة بسالم     دخلوا الجن ام ، ت د   ) [وصلوا األرحام ، وصلوا والناس نی ام أحم / ٥رواه اإلم

٤٥١.[  
ران    !! هللا أنت : ثم رجع فقالت لھ أمھ ن عم ھ السالم    -لو كان موسى ب ان    -علی ا ك م

ة      ى النخل ي نفسك من أعل ال  . بذلك تلق دوم رسول اهللا من       وا: فق د فرحا بق ا أش هللا ألن
رواه الطبراني ورجالھ ثقات إال أن حمزة بن یوسف لم : قال الھیثمي. [موسى إذ بعث

  ]. ٨/٢٤٣یدرك جده عبد اهللا بن سالم ،مجمع الزوائد 
حاق    ن إس دة     : وفي روایة اب ھ خال ال لعمت ھ ق ن      : أن ة ، ھو واهللا أخو موسى ب أي عم
ت  .بعث بما بعث بھ عمران ، وعلى دینھ ،  ن أخي   : فقال ا     ! أي اب ذي كن ي ال و النب أھ

ا    ت لھ م : نخبر أنھ یبعث مع َنَفس الساعة ؟ فقل ن ھشام        . [نع ي سیرة اب حاق ف ن إس اب
٣/٥٠ .[  

ال   ك  فق ي       : ثم جاءه بعد ذل ي سائلك عن ثالث، ال یعلمھن إال نب ا أول أشراط   : إن فم
ال  الساعة ، وما أول طعام أھل الجنة ، وما ی ال  : نزع الولد إلى أبیھ أو إلى أمھ ؟ ق فق

ا : (-صلى اهللا علیھ وسلم –رسول اهللا  ال  ). أخبرني بھن جبریل آنف ل ؟ : ق ال  !!جبری ق
  .ذاك عدو الیھود من المالئكة: قال). نعم: (صلى اهللا علیھ وسلم -رسول اهللا 

إذن اهللا  : (فقرأ ھذه اآلیة ك ب ا أول أشراط   )من كان عدا لجبریل فإنھ نزلھ على قلب ، أم
ة ؟        ام أھل الجن ا أول طع ى المغرب ، وأم الساعة ؟ فنار تحشر الناس من المشرق إل
رأة   فزیادة كبد حوت ، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد ، وإذا سبق ماء الم

ا رسول     : فقال ابن سالم ). نزعت  ك رسول اهللا ، ی أشھد أن ال إلھ إال اهللا ، وأشھد أن
وني        اهللا إن ل أن تسألھم یبھت وا بإسالمي قب م إن یعلم فجاءت  .الیھود قوم بھت ، وإنھ

قالوا ).أي رجل عبد اهللا بن سالم فیكم ؟ : ( الیھود ، فقال النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  
یدنا   :  ن   س یدنا واب ا ، وس ن خیرن ا ، واب ال . خیرن ن   : (ق د اهللا ب لم عب تم إن أس أرأی

ال    . اهللا من ذلك أعاذه : فقالوا ).سالم؟ د اهللا فق ھ إال اهللا وأن   : فخرج عب أشھد أن ال إل
ن شرنا ، وانتقصوه    :فقالوا . محمدا رسول اهللا ن سالم    . شرنا واب ال اب ذي   : ق ذا ال فھ

ول اهللا    ا رس اف ی ت أخ اري  .[ كن ام البخ ة  ]. .  ٣٦٩٩،  ٤٢١٠رواه اإلم ي روای وف
ھ رسول        اتقوا اهللا ، فواهللا ! یا معشر الیھود : قال  م لتعلمون أن و إنك ھ إال ھ ذي ال إل ال

  ]. ٣٦٢١رواه اإلمام البخاري .[ اهللا ، وأنھ جاء بحق 
وكان بعض أھل الكتاب ُیذكِّر البعض اآلخر ، ویقیم الحجة علیھم ، فھذا مخیریق من 
ان یعرف رسول        ود ،  وك ى یھ أحبار بني النضیر وعلمائھا وأغنیائھا یقیم الحجة عل

ھ    - علیھ وسلھ صلى اهللا -اهللا  ف دین بصفتھ وما یجد في علمھ ، وكان قد غلب علیھ إل
د   وم أح ان ی ى إذا ك ك حت ى ذل زل عل م ی ھر   -، فل ن ش بت م وم الس د ی وم أح ان ی وك

ود  : قال  -شوال من السنة الثالثة للھجرة .. م لتعلمون أن نصر    ! یا معشر یھ واهللا إنك
م  : قال . ت إن الیوم یوم السب: قالوا .محمد علیكم لحق  ذ سالحھ ،    . ال سبت لك م أخ ث
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ى من وراءه من     -صلى اهللا علیھ وسلم  -فخرج حتى أتى رسول اهللا  بأحد ، وعھد إل
  .یصنع فیھا ماشاء  -صلى اهللا علیھ وسلم  -قومھ إن قتلت ھذا الیوم فأموالي لمحمد

ول اهللا      ان رس ل فك ى قت ل حت اس قات ل الن ا اقتت لم   -فلم ھ وس لى اهللا علی ول -ص : یق
  ]. ٣/٥١ابن إسحاق ، انظر السیرة النبویة البن ھشام ). [ مخیریق خیر یھود(

ف     ي موق ھ        ) ضغاطر (و شاھد آخر ف دما أرسل إلی ل ،  عن ر األساقفة زمن ھرق كبی
ال األسقف     -صلى اهللا علیھ وسلھ  -ھرقل بكتاب النبي  ھ ، فق ذي   : یستشیره فی ذا ال ھ

ى    ھ عیس ر ، وبشرنا ب ا ننتظ الم علی  –كن ھ     -ھ الس دقھ ومتبع ا فمص ا أن ھ . أم ال ل فق
ثم قال األسقف لرسول النبي صلى اهللا علیھ . أما أنا إن فعلت ذلك ذھب ملكي : قیصر
ي أشھد     : وسلم  ره أن خذ ھذا الكتاب واذھب إلى صاحبك ، فأقرئ علیھ السالم ،وأخب

دق  روا    أن ال إلھ اال اهللا وأن محمدا رسول اهللا ، وأني قد آمنت بھ وص د أنك م ق تھ ،وأنھ
  ].٤٣-١/٤٢ابن حجر في فتح الباري .[ ثم خرج إلیھم فقتلوه .على ذلك 

الء       ن أج ان م وب ، و ك ن أی ن ب ھادة  الحس رار وش ة إق ن تیمی الم ب وأورد شیخ اإلس
ى          لم عل االتھم ، فأس اس بمق ِر الن أقوالھم ، ومن أخب اِس ب علماء النصارى ، وأخبِر الن

ى أخیھ علي بن أیوب یذكر فیھا سبب إسالمھ ، ویذكر األدلة بصیرة ، وكتب رسالة إل
ب        ا كت ھ لم ى أخی ي رسالتھ إل على بطالن دین النصارى وصحة دین اإلسالم ، قال ف
ذي          ي الشك ال داء أمري ف دك اهللا أن ابت م أعلمك أرش إلیھ یسألھ عن سبب إسالمھ ؟ ث

ر من ع    ت   !! شرین سنة   دخلني فیما كنت علیھ ،واالستبشاع بالقول بھ من أكث ا كن لم
ة      ول بالثالث ن الق ھ م أقف علیھ في المقالة من فساد التوحید هللا عز وجل ، بما أدخل فی
األقانیم ، وغیرھا مما تضمنتھ شریعة النصارى ،ووضع االحتجاجات التي ال تزكو ، 
وال تثبت في تقریر ذلك ، وكنت إذا تبحرتھ وأجلت الفكر فیھ بان لي عواره ، ونفرت 

دت أصولھ            نفسي ھ وج ي ب ّن اهللا عل ذي َم ن اإلسالم ال ي دی من قبولھ ، وإذا فكرت ف
د ممن        ھ أح ف فی ا ال یختل ك م ثابتة ، وفروعھ مستقیمة ، وشرائعھ جمیلة ، وأصل ذل
عرف اهللا عز وجل منكم ومن غیركم ، وھو اإلیمان باهللا الحي القیوم السمیع البصیر  

وب       الواحد الفرد الملك القدوس الجواد ال حاق ویعق راھیم وإسماعیل وإس ھ إب دل ، إل ع
م  : ، إلى أن قال ....واألسباط ، وإلھ موسى وعیسى وسائر النبیین والخلق أجمعین ، ث

ھ          دین كل ى ال ره عل ن الحق لیظھ دى ودی لھ بالھ نؤمن بأن محمدا عبده ورسولھ ، أرس
یھم الصالة    اء عل والسالم   ولو كره المشركون ، ونؤمن بموسى وعیسى وسائر األنبی

ب          رآن وسائر الكت ور والق ل والزب التوراة واإلنجی ؤمن ب نھم ، ون ،ال نفرق بین أحد م
ا وأن اهللا یبعث من          ب فیھ ة ال ری ھ ، وأن الساعة آتی ى أنبیائ التي أنزلھا اهللا تعالى عل
ا     ك بم دین ذل في القبور ، وأن األبرار لفي نعیم وإن الفجار لفي جحیم یصلونھا یوم ال

  .م وأن اهللا لیس بظالم للعبید كسبت أیدیھ
ال  اء     :ق ع اآلب اع م ھ ، واالجتم د علی دة والعھ ول الم ي ، وط ف دین ي إل ان یحملن وك

ى     ودات عل واألمھات واإلخوة واألخوات ، واألقارب واإلخوان والجیران ،وأھل الم
التسویف بالعزم والتلبث على إبرام األمر ، ویعرض مع ذلك الفكر في إمعان النظر ، 

ور،   واال ل والزب وراة واإلنجی اء الت ب أنبی ن كت ا م م أدع كتاب یرة ، فل ي البص اد ف زدی
االت          ن مق یئا م فحتھ ، وال ش ھ ،وتص رت فی رآن ، إال نظ اء ، والق ب األنبی وكت
اة            ھ موضعا ، وال لألن دفعا ، وال للشك فی د للحق م م أج ا ل ھ ، فلم النصرانیة إال تأملت
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عز وجل بنفسي ، ھاربا بدیني عن نعمة وأھل  والتلبث وجھا خرجت مھاجرا إلى اهللا
حیحة ،           ة ص ھ عن نی ا أظھرت أظھرت م ل ، ف ي عم مستقر ومحل وعز ومتصرف ف
وال أن            دي ل ا لنھت ا كن ذا وم دانا لھ ذي ھ د هللا ال ت ، فالحم ین ثاب وسریرة صادقة ، ویق

ا         غ قلوبن الى نسأل أن ال یزی اه تع الحق ، وإی ا ب د إذ  ھدانا اهللا ، لقد جاءت رسل ربن بع
  ].٤/٨٨الجواب الصحیح  .[ ھدانا، وأن یھب لنا منھ رحمة إنھ ھو الوھاب

ي           : رابعا  ان سببا ف ا ك ت خروجھ ، وھو م ھ ، ووق ائھم ، بصفتھ ، ومكان إخبار علم
ي   لمان الفارس الم  س ھ  -إس ي اهللا عن ا     -رض ة ، یرویھ لمان العجیب ة س یكم قص وإل

ا جى ،       كنت رجال فارسیا من أھل أ: بنفسھ فیقول ال لھ ا یق ة منھ صبھان من أھل قری
ى      اي حت ھ إی ھ حب زل ب م ی ھ ، فل ق اهللا إلی ب خل ت أح ھ ، وكن ان قریت ي دھق ان أب وك
ار         اطن الن ت ق ى كن ي المجوسیة حت دت ف حبسني في بیتھ كما تحبس الجاریة ، فاجتھ

  .الذي یوقدھا ال یتركھا تخبو ساعة 
ھ    ھي تجارة : الضیعة –وكانت ألبي ضیعة عظیمة   -الرجل، أو صناعتھ، أو زراعت

وم عن       ! یا بني: ، فشغل في بنیان لھ یوما ، فقال لي  ذا الی اني ھ ي بنی غلت ف إني قد ُش
د ضیعتھ ، فمررت          د فخرجت أری ا یری بعض م ي ب ضیعتي ،فاذھب فاطلعھا ،وأمرن
ت ال أدرى       م یصلون ، وكن ا وھ بكنیسة من كنائس النصارى ، فسمعت أصواتھم فیھ

ت       ما أمر ال م وسمعت أصواتھم ، دخل ا مررت بھ ناس لحبس أبي إیاي في بیتھ ، فلم
: علیھم انظر ما یصنعون ، فلما رأیتھم أعجبتني صالتھم ،ورغبت في أمرھم ، وقلت
مس    ت الش ى غرب ركتھم حت ا ت واهللا م ھ ؛ ف ن علی ذي نح دین ال ن ال ر م ذا واهللا خی . ھ

م      ت لھ ا ، فقل م آتھ ذ   : وتركت ضیعة أبي ول ن أصل ھ الوا   أی دین ؟ ق م  . بالشام  : ا ال ث
ال     ھ ق ا جئت ي : رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلتھ عن عملھ كلھ ، فلم ! أي بن

ت      دت ؟ قل ا عھ ك م ي       : أین كنت؟ ألم أكن عھدت إلی اس یصلون ف ت مررت بن ا أب ی
. كنیسة لھم، فأعجبني ما رأیت من دینھم ، فواهللا ما زلت عندھم حتى غربت الشمس  

ھ  :قلت . بني لیس في ذلك الدین خیر ، دینك ودین آبائك خیر منھ أي :قال  كال واهللا إن
  .فخافني ، فجعل في رجلي قیدا ، ثم حبسني في بیتھ : قال.لخیر من دیننا 

م    ت لھ یكم ركب من الشام تجار من النصارى         :وبعثت إلى النصارى فقل دم عل إذا ق
م  فقدم علیھم من الشام تجار من ال. فأخبروني بھم  نصارى ، فأخبروني بھم ، فقلت لھ

أخبروني   :  م ف ى بالدھ ة إل وائجھم ، وأرادوا الرجع ة  . إذا قضوا ح ا أرادوا الرجع فلم
دمت              ى ق م حت م خرجت معھ ي ،ث د من رجل ت الحدی م ،فألقی ي بھ م أخبرون إلى بالدھ

ت    دمتھا ،قل ي الكنیسة          : الشام ، فلما ق الوا األسقف ف دین ؟ ق ذا ال . من أفضل أھل ھ
ت فج ھ ،فقل ي    : ئت دمك ف ك أخ ون مع ت أن أك دین ، وأحبب ذا ال ي ھ ت ف د رغب ي ق إن

ان رجل سوء      : قال .كنیستك ، وأتعلم منك ، وأصلى معك  ھ ، فك دخلت مع فادخل ، ف
م یعطھ      زه لنفسھ ، ول یأمرھم بالصدقة ویرغبھم فیھا ،فإذا جمعوا إلیھ منھا أشیاء اكتن

الل من ذھب ووَ       بع ِق ع س ى جم ھ    المساكین حت ا رأیت دیدا لم تھ بغضا ش ِرق ، فأبغض
  .یصنع 

م   ت لھ دفنوه ، فقل ارى لی ھ النص ت إلی ات ، فاجتمع م م وء ،  : ث ل س ان رج ذا ك إن ھ
م یعط المساكین          ا لنفسھ ، ول ا اكتنزھ وه بھ إذا جئتم یأمركم بالصدقة ویرغبكم فیھا ،ف

ت     : منھا شیئا ، قالوا  ذلك ، قل ا علمك ب ال     :وم زه ،ق ى كن م عل ا أدلك ھ ،   : واأن دلنا علی ف
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الوا        ا ق ا رأوھ ا ، فلم ا وورق وءة ذھب فأریتھم موضعھ ، فاستخرجوا منھ سبع قالل ممل
دا : ھ أب وه  .واهللا ال ندفن ر، فجعل ل آخ اءوا برج م ج ارة ،ث وه بالحج م رجم لبوه ، ث فص

ي ال یصلي الخمس     –مكانھ، فما رأیت رجًال   ي       -یعن د ف ھ ، أزھ ھ أفضل من أرى أن
ھ من      الدنیا ، وال أر م أحب ا ل ھ حب غب في اآلخرة ، وال أدأب لیال ونھارا منھ ،  فأحببت

ھ    ت ل اة ، فقل رتھ الوف م حض ا ، ث ھ زمان ت مع ھ ، وأقم ك  : قبل ت مع ي كن الن إن ا ف ی
إلى من توصى       ر اهللا ، ف وأحببتك حبا لم أحبھ من قبلك ، وقد حضرك ما ترى من أم

أحدا الیوم على ما كنت علیھ ، لقد ھلك  أي بني ، واهللا ما أعلم: بي وما تأمرني ؟ قال 
ى      و عل الن ، فھ الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا علیھ إال رجال بالموصل ، وھو ف

  .ما كنت علیھ ، فالحق بھ 
یا فالن ، إن فالنا أوصاني عند : فلما مات وغیب ،لحقت بصاحب الموصل ،فقلت لھ 

ره    ى أم ك عل ي أن ك ،وأخبرن ق ب ھ أن الح ي فق. موت دي : ال ل م عن ده .أق ت عن فأقم
ھ      ت ل اة قل ا    :فوجدتھ خیر رجل على أمر صاحبھ ، فلما حضرتھ الوف الن إن فالن ا ف ی

إلى         رى ،ف ا ت أوصى بي إلیك ،وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من اهللا عز وجل م
أي بني واهللا ما أعلم رجال على مثل ما كنا علیھ : من توصى بي ؟ وما تأمرني ؟ قال 

ھ    ، إال  الحق ب الن ، ف و ف یبین ، وھ ال بنص احب   .رج ت بص ب ،لحق ات وغی ا م فلم
ال      ھ صاحبي ، ق ي ب دي   : نصیبین ، فجئتھ فأخبرتھ بخبري وما أمرن أقم عن فأقمت  .ف

ھ              .عنده  زل ب ث أن ن ا لب واهللا م ر رجل ف ى أمر صاحبیھ ، فأقمت مع خی ھ عل فوجدت
م أوصى      یا فالن إن فالنا كان أو: الموت ، فلما ُحضر قلت لھ  الن ، ث ى ف ي إل صى ب

أمرني   ال  . بي فالن إلیك ، فإلى من توصى بي ، وما ت دا     : ق م أح ا نعل ي واهللا م أي بن
إن              ھ ،ف ا نحن علی ل م ھ بمث ة ، فإن ھ ، إال رجال بعموری ا آمرك أن تأتی ى أمرن بقى عل

ھ      . أحببت فأتھ ،فإنھ على أمرنا  ة ، وأخبرت ت بصاحب عموری ب ،لحق فلما مات وغی
حابھ وأمرھم ، واكتسبت        . أقم عندي:، فقال  خبر ي دى أص ى ھ فأقمت مع رجل عل

ھ     ت ل ى    : حتى كان لي بقرات وغنیمة ، ثم نزل بھ أمر اهللا ، فلما ُحضر قل الن إل ا ف ی
ھ     ! أي بني : من توصى بي ؟وما تأمرني ؟ قال  ا علی ا كن ى م واهللا ما أعلمھ أصبح عل

أظلك زمان نبي ، ھو مبعوث بدین إبراھیم ، أحد من الناس آمرك أن تأتیھ ، ولكنھ قد 
، مھاجرًا إلى أرض بین )یبعث من أرض الحرم :وفي روایة ( یخرج بأرض العرب 

ى   ات ال تخف ھ عالم ل ، ب ا نخ رتین بینھم ین  : ح دقة ، ب ل الص ة ، وال یأك ل الھدی یأك
  .كتفیھ خاتم النبوة ، فإن استطعت أن تلحق بتلك البالد فافعل 

ب  ات وغی م م ار   ث ن تج ر م ي نف ر ب م م ث ،ث اء اهللا أن أمك ا ش ة م ت بعموری ، فمكث
م     ت لھ ب  فقل ن كل رب م ذه     : الع ي ھ یكم بقرات رب وأعط ى أرض الع وني إل تحمل

رى  . نعم : قالوا.وغنیمتي ھذه  فأعطیتھم إیاھا وحملوني ، حتى إذا قدموا بي وادي الق
رى   – وني ، ف -ھو واٍد بین المدینة والشام كثیر الق دًا من رجل من      ، ظلم اعوني عب ب

یھود ، فكنت عنده ورأیت النخل ، ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي ، 
ولم یحق لي في نفسي ، فبینما أنا عنده قدم علیھ ابن عم لھ من المدینة من بني قریظة 
فة   ا بص ا ، فعرفتھ و إال أن رأیتھ ا ھ واهللا م ة، ف ى المدین احتملني إل ھ، ف اعني من ، فابت

حبي ، فأقمت بھا ، وبعث اهللا رسولھ ، فأقام بمكة ما أقام ، ال أسمع لھ بذكر مع ما صا
ة لسیدي ،             ي رأس نخل ي لف واهللا إن ة ، ف ى المدین م ھاجر إل رق ، ث أنا فیھ من شغل ال
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_ قاتل اهللا بنى قیلة ! یا فالن :وسیدي جالس إذ أقبل ابن عم لھ حتى وقف علیھ ، فقال 
ي األوس والخزرج    یھم من          -یعن دم عل ى رجل ق اء عل م اآلن لمجتمعون بقب واهللا إنھ

  .مكة الیوم یزعمون أنھ نبي 
رواء   ذتني الع معتھا أخ ا س دة  –فلم ي الرع یدي ،   -یعن ى س قط عل ت سأس ى ظنن حت

ك    ھ ذل ن عم ول الب ت أق ة ،فجعل ن النخل ت ع ال : ونزل ول ؟ ق اذا تق ول ؟ م اذا تق : م
ت  .مالك ولھذا ؟ أقبل على عملك : ل فغضب سیدي ،فلكمني لكمة شدیدة ،ثم قا ال :فقل

ا أمسیت        .شيء إنما أردت أن استثبت عما قال  ھ ، فلم د جمعت دي شيء ق ان عن وقد ك
ھ    -صلى اهللا علیھ وسلم  -أخذتھ ،ثم ذھبت بھ إلى رسول اهللا  دخلت علی وھو بقباء ، ف

اء ذوو حاج           : فقلت لھ  ك غرب حاب ل ك رجل صالح ، ومعك أص ي أن د بلغن ھ ق ة ، إن
ال رسول    . وھذا شيء كان عندي للصدقة ،فرأیتكم أحق بھ من غیركم  ھ فق فقربتھ إلی

فقلت في نفسي . وأمسك یده ، فلم یأكل .كلوا : ألصحابھ  -صلى اهللا علیھ وسلم  -اهللا  
ھ    -ھذه واحدة ، ثم انصرفت عنھ ، فجمعت شیئا وتحول رسول اهللا     :  صلى اهللا علی

لم  ة ، ث  -وس ى المدین ت إل ھ فقل ت ب ة  :م جئ ذه ھدی دقة ،وھ ل الص ك ال تأك ي رأیت إن
لم     -فأكل رسول اهللا  . أكرمتك بھا  ھ وس أكلوا      -صلى اهللا علی حابھ ف ر أص ا ،وأم منھ

ت رسول اهللا       :معھ ، فقلت في نفسي   م جئ ان ، ث ان اثنت لم     -ھات ھ وس  -صلى اهللا علی
ملت    ھ ش حابھ علی ن أص ازة م ع جن د تب د ، وق ع الغرق و ببقی ي  وھ الس ف و ج ھ وھ ان ل

أصحابھ ، فسلمت علیھ ، ثم استدرت أنظر إلى ظھره ھل أرى الخاتم الذي وصف لي 
استدرتھ ، عرف أني استثبت  -صلى اهللا علیھ وسلم  -صاحبي ،فلما رآني رسول اهللا  

ھ ،        اتم ، فعرفت ى الخ رت إل ره ، فنظ ن ظھ رداء ع ألقى ال ي ، ف ف ل يء وص ي ش ف
ھ وأبك   لم        .ى فانكببت علیھ أقبل ھ وس ي رسول اهللا  صلى اهللا علی ال ل ) . تحول  : ( فق

 -فأعجب رسول اهللا   :قال .فتحولت ، فقصصت علیھ حدیثي كما حدثتك یا بن عباس 
د    .[ أن یسمع ذلك أصحابھ  -صلى اهللا علیھ وسلم  ام أحم ، ٤٤٤-٥/٤٤١أخرجھ اإلم

بال       الم الن یر أع ق س ي تحقی د ف ین األس ؤوط ،و حس عیب األرن ال ش ذھبي ق ء لل
  ].رجالھ ثقات وإسناده قوي :١/٥١١

ان             ي آخر الزم ا نب اجر إلیھ ي یھ وا صفة األرض الت ذین عرف ود ال ار الیھ وكان ألحب
ا    ) المدینة(وھي یثرب  ع عنھ ي رد ُتّب یمن واسمھ       -دورھم ف وك ال د مل ع أح ان  : تب تب

ى ھابت         رك وغزا الصین حت رة والت ار والحی وك  أسعد من أبناء سبأ ، غزا األنب ھ المل
اس   وأھدت لھ الھدایا ، كان وثنیًا ، ثم دخل الیھودیة و أدخلھا إلى الیمن ، وعن بن عب

ال  لم    :ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس لم   : (ق د أس ھ ق ا، فإن بوا   تبع رواه ) ال تس
حیحة       ١٤١٩/الطبراني في المعجم األوسط ح   لة الص ي سلس اني ف ھ األلب ال عن : ، وق

واھده  حیح بش ري وانظ.ص اریخ الطب از وأراد  -١/٣٣١ر ت زا الحج دما غ ك عن وذل
د من          ا یری ود حین سمعا بم ار الیھ الھجوم على  المدینة ، فخرج إلیھ حبران من أحب

ل        : إھالك المدینة وأھلھا، فقاال لھ  د حی ا تری ت إال م ك إن أبی ل ، فإن ك ال تفع أیھا المل
ھي مھاجر نبي یخرج من : ؟ فقاال  ولم ذلك: فقال لھما .بینك وبینھا ، ولم نأمن علیك 

ك ، ورأى  . ھذا الحرم من قریش في آخر الزمان ، تكون داره وقراره  فتناھى عن ذل
ا             ى دینھم ا عل ة واتبعھم ا فانصرف عن المدین ا سمع منھم ھ م ا ، وأعجب ا علم أن لھم

  ]. ١/١٣٣ابن إسحاق ، انظر السیرة النبویة البن ھشام [



 ١١٥

انھ ،كان ھناك من یقدم إلى المدینة قبل اإلسالم بسنین   ولمعرفتھم بزمان خروجھ ومك
قالئل ، منھم رجل من أھل الشام یقال لھ ابن الھّیبان قدم المدینة قبیل اإلسالم بسنین ، 

: فسكنھا وظھرت علیھ عالمات الصالح ، فلما حضرتھ الوفاة وعرف أنھ میت ، قال 
ود  ر یھ ا معش ر وا ! أی ن أرض الخم ي م ھ أخرجن ا ترون ؤس م ى أرض الب ر إل لخمی
  .إنك أعلم : والجوع ؟ فقالوا 

ي أنتظر    –فإني إنما قدمت ھذه البلدة أتوكف :قال ھ ،       -یعن د أظل زمان ى ق خروج نب
وھذه البلدة مھاجره ، فكنت أرجو أن یبعث فأتبعھ ، وقد أظلكم زمانھ ، فال تسبقن إلیھ 

  . یا معشر یھود
د ،     وكان ممن شھد قصة ابن الھیبان ثعلبة ب ن عبی د ب ن سعیة ، وأسید بن سعیة ، وأس
لم   -من بني قریظة ،  فلما بعث رسول اهللا  ي قریظة     -صلى اهللا علیھ وس وحاصر بن

یا بني : بعد نقضھم العھد الذي كان بینھم وبینھ ، قال ھؤالء الفتیة وكانوا شبابا أحداثا 
بلى : قالوا .لیس بھ :قالوا .ن واهللا إنھ للنبي الذي كان عھد إلیكم فیھ ابن الھیبا! قریظة 

فتھ   و بص ھ لھ یھم   .،واهللا إن والھم وأھل اءھم و أم رزوا دم لموا وأح وا وأس ن [ فنزل اب
  ].٢/٤٠إسحاق ، انظر السیرة النبویة البن ھشام 

ي   ھ   -وكان سماع أھل المدینة من األوس والخزرج للبشائر بخروج النب صلى اهللا علی
ررًا    -وسلم  رًا متك ت       من الیھود أم ن ثاب ا رواه حسان ب ك ، م رضي اهللا   –، فمن ذل
ا سمعت ، إذ      : قال  -عنھ  ل م ل ك ان ، أعق واهللا ، إني لغالم یفعھ ابن سبع سنین أو ثم

ھ      ى أطم أعلى صوتھ عل ي حصنھ    –سمعت یھودیا یصرخ ب ود    : -یعن ا معشر یھ ! ی
م أحمد الذي ولد بھ  طلع اللیلة نج: ما لك ؟ قال ! ویلك : حتى إذا اجتمعوا إلیھ قالوا لھ 

 .  
ان  : فسألت سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت فقلت : قال ابن إسحاق  ابن كم ك

ال   -صلى اهللا علیھ وسلم  -حسان بن ثابت مقدم رسول اهللا  ن ستین   : المدینة ؟ فق . اب
ول اهللا  دمھا رس لم  -وق ھ وس لى اهللا علی مع    -ص نة ، فس ین س الث وخمس ن ث و اب وھ

ا س ان م نین  حس بع س ن س و اب ام  [ مع وھ ن ھش یرة الب ر الس حاق ، انظ ن إس ن اب ع
١/٢٤٩ .[  

ة              ي مك ان ف ة أیضا ، فك ي مك ت ف ل كان ة فحسب ، ب ى المدین ولم تقتصر البشائر عل
لم    -یھودي  یتجر بھا ، فلما كانت اللیلة التي ولد فیھا رسول اهللا  ھ وس  -صلى اهللا علی

ریش    س من ق ي مجل ال ف ری : ، ق ا معشر ق الوا  ! ش ی ود ؟ فق ة مول ل اللیل ا :ھ واهللا م
م ،      : قال .نعلمھ  ول لك ا أق انظروا ، واحفظوا م اهللا أكبر ، أما إذا أخطأكم فال بأس ، ف

واترات،        عرات مت ا ش ة فیھ ھ عالم ین كتفی رة ، ب ة األخی ذه األم ي ھ ة نب ذه اللیل د ھ ول
ي   كأنھن عرف فرس ، ال یرضع لیلتین ، وذلك أن عفریتا من الجن أدخ   ل أصبعیھ ف

ھ ،       . فمھ ، فمنعھ الرضاع  ھ وحدیث ون من قول م متعجب فتصدع القوم من مجلسھم وھ
قد ولد لعبد اهللا بن عبد : فلما صاروا إلى منازلھم ، أخبر كل إنسان منھم أھلھ ، فقالوا 

دیث الیھودي ،وھل    : فالتقى القوم ، فقالوا . المطلب غالم سموه محمدا  ھل سمعتم ح
اذھبوا  :قال .ذا الغالم ؟ فانطلقوا حتى جاءوا الیھودي ، فأخبروه الخبر بلغكم مولد ھ ف

ال     . معي حتى أنظر إلیھ  ة ، فق ى آمن وه عل ك ،    : فخرجوا حتى أدخل ا ابن أخرجي إلین
ھ ،         ع الیھودي مغشیا علی ك الشامة ، فوق رأى تل فأخرجتھ ، وكشفوا لھ عن ظھره ، ف
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ھ      : ما لك ؟ قال ! ویلك : فلما أفاق قالوا رحتم ب ي إسرائیل ، ف ذھبت واهللا النبوة من بن
.[ یا معشر قریش ،أما واهللا لیسطون بكم سطوة یخرج خبرھا من المشرق والمغرب  

لم ، وأخرجھ    روتھ أم المؤمنین عائشة رضي اهللا عنھا زوج النبي صلى اهللا علیھ وس
حاق     ن إس ن اب اكم ع ال)  ٤١٧٧/ح( الح م    : ، وق ناد ول حیح اإلس دیث ص ح

  ]. ٦/٥٨٣وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري .اهیخرج
ذا رجل من           ة ، فھ ى المدین ھ إل رقبھم ھجرت ي ت ره ف وكان لمعرفتھم بزمن خروجھ أث
الیھود یصعد فوق حصن لھ في األیام التي كان المسلمون في المدینة یترقبون وصول 

ي  لم  -النب ھ وس لى اهللا علی اجرا إل  -ص ھ مھ معوا بخروج دما س یھم بع رأى إل یھم ، ف
وأصحابھ مبیضین یزول بھم السراب ، فلم یملك  -صلى اهللا علیھ وسلم  -رسول اهللا  

ة    –یا معاشر العرب   :الیھودي أن قال بأعلى صوتھ  ي روای ة   : وف ابني قیل ي   -.ی یعن
وا رسول اهللا    .ھذا جدكم  الذي تنتظرون   -األوس والخزرج   -فثار المسلمون ، فتلق

  ].  ٣٩٦٤/رواه اإلمام البخاري ح[بظھر الحرة  -م صلى اهللا علیھ وسل
حرصًا  -صلى اهللا علیھ وسلم  -وكان علماء النصارى یسدون النصائح ألقرباء النبي 

ھ الصالة           وه علی ا عرف ة لم دور الحمای ل ویقومون ب داء ، ب على سالمتھ من كید األع
ان   ام ، وك ن أرض الش رى م ان ببص ب ، ك رى الراھ ذا بحی الم، فھ اء والس ن علم م

  !!النصارى ، وكان ال ینزل من صومعتھ ، و الیلتفت إلى قوافل التجار المارة بھ 
ة         ة من مك ة القادم ابع القافل ھ یخرج ویت لكنھ في یوم من األیام رأى ما أدھشھ ، وجعل
ل     ائھم ، ب ترید الشام ،  إنھا عالمات رآھا دفعتھ للنزول من صومعتھ ،واالستعداد للق

  !!ھم وتھیئة الطعام ل
ي     -صلى اهللا علیھ وسلم  -لقد كانت تلك القافلة ألبي طالب عم النبي  ھ النب ان مع  -وك

لم    ھ وس ى           -صلى اهللا علی وى عل دیدا ،  وال یق ا ش ھ حب ھ یحب ان عم وھو صغیر، وك
  .مفارقتھ ، فاصطحبھ في سفرتھ تلك 

معتادا منھ ، أما السبب في تغیر تعامل بحیرى مع أھل ھذه القافلة ، على غیر ما كان 
  !!فھو أنھ رأى غمامة تظل غالما صغیرا من بین القوم 

فلما أقبلوا ، ونزلوا في ظل شجرة قریبا منھ ، نظر إلى الغمامة حین أظلت الشجرة ، 
ول اهللا    ى رس جرة عل ان الش لم    -وتھصرت أغص ھ وس تظل  -صلى اهللا علی ى اس حت

د أ  م      تحتھا ، فلما رأى ذلك بحیري نزل من صومعتھ ، وق ام فصنع ، ث ذلك الطع ر ب م
إني قد صنعت لكم طعاما یا معشر قریش ، فأنا أحب أن تحضروا :أرسل إلیھم ، فقال 

واهللا یا بحیرى إن لك : فقال لھ رجل منھم .كلكم صغیركم وكبیركم ، وعبدكم وحركم 
لھ  قال! لشأنا الیوم ، ما كنت تصنع ھذا بنا ، وقد كنا نمر بك كثیرا ، فما شأنك الیوم ؟

صدقت ،قد كان ما تقول ،ولكنكم ضیف ،وقد أحببت أن أكرمكم ،وأصنع لكم :بحیرى 
لم     -طعاما ،فتأكلوا منھ كلكم، فاجتمعوا إلیھ ،وتخلف رسول اهللا   ھ وس  -صلى اهللا علی

من بین القوم لحداثة سنة في رحال القوم تحت الشجرة ، فلما نظر بحیرى في القوم لم 
د  ده   یر الصفة التي یعرف ویج ال .عن نكم عن        : فق د م تخلفن أح ریش ،ال ی ا معشر ق ی

و            :قالوا لھ . طعامي ك ، إال غالم وھ ھ أن یأتی د ینبغي ل ك أح ف عن ا تخل رى م ا بحی ی
ي رحالھم     ف ف ال  .أحدث القوم سنا ،فتخل ام      :فق ذا الطع وا ، ادعوه فلیحضر ھ ال تفعل

وم  . معكم  ان ل   : فقال رجل من قریش مع الق الت والعزى إن ك ف    وال ا أن یتخل ؤم بن ل
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ثم قام إلیھ فاحتضنھ وأجلسھ مع القوم .ابن عبد اهللا بن عبد المطلب عن طعام من بیننا 
 .  

فلما رآه بحیرى جعل یلحظھ لحظا شدیدا ، وینظر إلى أشیاء من جسده قد كان یجدھا 
ال        رى ، فق ھ بحی ام إلی وا ، ق امھم  وتفرق عنده من صفتھ ، حتى إذا فرغ القوم من طع

ھ        یا : ا أسألك عن ي عم ا أخبرتن الت والعزى أال م ھ    .غالم ،أسألك بحق ال ال ل ا ق وإنم
ول اهللا   وا أن رس ا فزعم ون بھم ھ یحلف مع قوم ھ س ك ألن رى ذل ھ  -بحی لى اهللا علی ص

فقال . ال تسألن بالالت والعزى شیًئا، فواهللا ما أبغضت شیئا قط بغضھما: قال  -وسلم 
ھ  .عما أسألك عنھ  فباهللا ،إال ما أخبرتني: لھ بحیرى ك     :فقال ل دا ل ا ب ل  .سلني عم فجع

ھ وأموره ، فجعل رسول      ھ    -یسألھ عن أشیاء من حالھ من نومھ وھیئت صلى اهللا علی
یخبره ، فیوافق ذلك ما عند بحیرى من صفتھ ،ثم نظر إلى ظھره فرأى خاتم   -وسلم 

  .النبوة بین كتفیھ على موضعھ من صفتھ التي عنده 
  ما ھذا الغالم منك ؟ :لى عمھ أبي طالب فقال لھ فلما فرغ أقبل ع

  . ابني : قال 
  !!ما ھو بابنك ، وما ینبغي لھذا الغالم أن یكون أبوه حیا : قال لھ بحیرى 

  .فإنھ ابن أخي : قال 
  فما فعل أبوه ؟ : قال 
  .مات وأمھ حبلى بھ : قال 
ال  دقت :ق ود ،   !! ص ھ یھ ذر علی ده ، واح ى بل ك إل ابن أخی ارجع ب ئن رأوه  ف واهللا ل ف

  .وعرفوا منھ ما عرفت لیبُغنَّھ شرا ، فإنھ كائن البن أخیك ھذا شأن عظیم 
صلى  -فأسرع بھ إلى بالده  ، ثم إن نفرًا من أھل الكتاب قد كانوا رأوا من رسول اهللا 

رى           -اهللا علیھ وسلم  ھ بحی ردھم عن أرادوه ، ف ك السفر ، ف ي ذل رى ف ا رآه بحی مثل م
ا أرادوا      ،وذكرھم اهللا و وا لم م إن أجمع ره وصفتھ ، وأنھ ما یجدون في الكتاب من ذك

وه         ال ،فترك ا ق دقوه بم م وص ال لھ ا ق بھ لم یخلصوا إلیھ ، ولم یزل بھم حتى عرفوا م
ن ھشام      [وانصرفوا عنھ  ة الب ن    ١/١١٩ابن إسحاق ، انظر السیرة النبوی ال اب ،  وق

ر دیث أ : حج ن ح ات ، م ھ ثق ناد رجال ة بإس ذه القص ا ھ عري أخرجھ ى األش ي موس ب
ھ        رة وھي قول ا لفظة منك ھ  :الترمذي وغیره ، ولم یسم فیھا الراھب ، وزاد فیھ واتبع

ذ         : وسبب نكارتھا .أبو بكر بالال  أھال ، وال اشترى یومئ م یكن مت ذ ل ر حینئ ا بك أن أب
ي     بالال ، إال أن یحمل على أن ھذه الجملة األخیرة مقتطعة من حدیث آخر أدرجت ف

  ]. ١٢٢ -١/٣٥٢الحدیث ، وفي الجملة ھي وھم من أحد رواتھ، اإلصابةھذا 
ي آخر         ان نب ان ومك دین الحق بزم وكان رھبان النصارى یخبرون من یسألھم عن ال
ن         ب دی ى الشام  یطل ة إل ة من مك الزمان ،فقد رحل زید بن عمرو الباحث عن الحقیق

ى   -علیھ السالم  -إبراھیم  ل فجال      ویسأل الرھبان واألحبار حت م أقب غ الموصل ، ث بل
ان ینتھي   -قریة بالشام   –الشام كلھ حتى انتھى إلى راھب بمیفعة من أرض البلقاء  ،ك

ب  :إلیھ علم أھل النصرانیة في بالده ، فسألھ عن الحنیفیة دین إبراھیم ؟فقال  إنك لتطل
ال     ي یخرج من ب دك دینا ما أنت بواجد من یحملك علیھ الیوم ، ولكن قد أظل زمان نب

ذا      ھ   مبعوث  اآلن ھ ا فإن التي خرجت منھا ، یبعث بدین إبراھیم الحنیفیة ، فالحق بھ
فخرج سریعا حین قال لھ ذلك الراھب  -وقد كان رفض الیھودیة والنصرانیة  -زمانھ 



 ١١٨

وه         ھ فقتل وا علی الد لخم ھجم ى إذا توسط ب حاق ، انظر    [ ما قال یرید مكة حت ن إس اب
  ]  .  ٢/٦١  السیرة النبویة البن ھشام

ا  الم         : خامس ى إس ارة إل بق اإلش د س ھ ، فق ن دعوت ائھم م وكھم ، وزعم ف مل مواق
ان من      -رضي اهللا عنھ  –النجاشي  ا ك ھ م ، وإقرار ھرقل بالنبوة لكنھ لم یسلم ، ومثل

ي   لم     –المقوقس ملك مصر وكان نصرانیا ، فقد أرسل النب ھ وس ھ   –صلى اهللا علی إلی
ة       بكتاب یدعوه فیھ إلى اإل ي بلتع ن أب ھ حاطب ب رضي اهللا   -سالم ، وكان رسولھ إلی

ا (قدمت على المقوقس : قال حاطب  -عنھ  اب رسول اهللا   ) واسمھ جریح بن مین  -بكت
إنھ كان قبلك رجل یزعم أنھ الرب األعلى ، فأخذه اهللا : فقلت لھ -صلى اهللا علیھ وسلم 

ھ ، ف        تقم من م ان ھ ث انتقم ب ى ،  ف ك   نكال اآلخرة واألول ر ب رك وال ُیعتب ال . اعتبر بغی : ق
ا            : قلت . ھات د م افي بع ھ ، وھو اإلسالم الك ر من ا ھو خی ن تدعھ إال لم إن لك دینا ل

ود ،   سواه ،إن ھذا النبي دعا الناس إلى اهللا فكان أشدھم علیھ قریش ، وأعداھم لھ الیھ
محمد ، وأقربھم منھ النصارى ، ولعمري ما بشارة موسى بعیسى إال كبشارة عیسى ب

وما دعاؤنا إیاك إلى القرآن إال كدعائك أھل التوراة إلى اإلنجیل ، وكل من أدرك نبیا 
اك          ي ولسنا ننھ ذا النب ت ممن أدركت ھ وه ، فأن فھو من أمتھ ، فالحق علیھم أن یطیع

 -صلى اهللا علیھ وسلم  -عن دین المسیح ، ولكنا نأمرك بھ ، ثم ناولھ كتاب رسول اهللا 
قد نظرت في ھذا ، فوجدتھ ال یأمر بمزھود فیھ ، وال ینھى عن : ل خیرا فلما قرأه  قا

ة    ھ آل دت مع اذب ، ووج اھن الك ال ، وال الك احر الض ده بالس م أج ھ ، ول وب فی مرغ
ب          . النبوة  ھ ، وكت ى خازن ھ إل ھ ، ودفع ثم جعل الكتاب في حق من عاج ، وختم علی

ول اهللا   ى رس ھ إل لم   -جواب ھ وس لى اهللا علی د   ف:  -ص ي ، وق د بق ا ق ت أن نبی د علم ق
  .أكرمت رسولك 

ي  )الدلدل(جاریتین ، وبغلة تسمى   -صلى اهللا علیھ وسلم  -وأھدى للنبي   -، فقبل النب
ھدیتھ ، واصطفى الجاریة الواحدة واسمھا ماریة القبطیة لنفسھ  -صلى اهللا علیھ وسلم 

ت ، فول    ن ثاب رحمن    ، فولدت منھ إبراھیم ، وأعطى األخرى لحسان ب د ال ھ عب دت من
لم   . ھ وس ھ     : (فقال النبي صلى اهللا علی اء لملك ھ، وال بق ث بملك الجواب  ). [ ضن الخبی

  ]. ١/٢٩٣الصحیح 
یھم من        ى من یل روم عل ل ال وممن أسلم من نصارى العرب ، وكان من أشرافھم عام
دق           ى ص ت عل ات دل ات ، وعالم ا رأى من آی ذامي ، لم رو الج العرب فروة بن  عم

ھ  لم  –نبوت ھ وس لى اهللا علی ام ،  -ص ن أرض الش ا  م ا حولھ ان وم ھ مع ان منزل ، وك
دى   -صلى اهللا علیھ وسلم  –وبعث إلى الرسول  بإسالمھ ولم ینقل أنھ اجتمع بھ ، وأھ

  . لھ بغلة بیضاء ، فبلغ الروم إسالمھ ، فطلبوه فحبسوه، ثم قتلوه 
  :فقال في ذلك أبیاتا منھا قولھ 

  أنني    سلم لربي أعظمي وبنانيأبلغ سراة المسلمین ب
  ]. ٥/٣٨٦ابن حجر ، في اإلصابة في تمییز الصحابة [ 

ي        ھ بن ي قوم ان سیدا ف رو ،  وك ومن نصارى العرب الذین أسلموا ، الجارود بن عم
لم   -عبد آالف ورئیسا فیھم ،وكان یسكن البحرین ، وفد على النبي  صلى اهللا علیھ وس

بمقدمھ ، وقد كان صلبا   -صلى اهللا علیھ وسلم  -نبي سنة تسع من الھجرة ،وفرح ال -
لم   -في إسالمھ ، فقد ثبت على اإلسالم بعد وفاة النبي  ھ    -صلى اهللا علیھ وس ومن تبع
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اب االستیعاب       . [من قومھ ، ولم یرتد مع من ارتدوا  ي كت ر ، ف د الب ن عب ، ١/٢٦٣اب
  ].  ٤٤١-١واإلصابة 

بأنھ مذكور فیھا ، ویشھد لھ ما رواه عبد اهللا بن إخبار من اطلع على كتبھم ، : سادسا 
لم    –عن ذكر النبي  -رضي اهللا عنھما  –عمرو بن العاص  ھ وس ي    -صلى اهللا علی ف
ي   : وھو موصوف في التوراة ببعض صفتھ في القرآن : التوراة حیث قال  ا النب یا أیھ

دي  و  رسولي ،سمیتك   إنا أرسلناك شاھدا ومبشرا ونذیرا ، وحرزا لألمیین ، أنت عب
دفع بالسیئة السیئة        ي األسواق ، وال ی خاب ف المتوكل ، لیس بفظ ، وال غلیظ ، وال س

وا      أن یقول ة العوجاء ، ب ھ  : ،ولكن یعفو ویغفر ، ولن یقبضھ اهللا حتى یقیم بھ المل ال إل
ا        ا غلف ا صما وقلوب ا ، وآذان ا عمی دیث    . [ إال اهللا، ویفتح بھا أعین أخرجھ البخاري ح

  ]. ٢٠١٨رقم 
ر    ة عم ي خالف دث ف ر ح اھد آخ ھ   –وش ي اهللا عن ة   -رض و العالی ال أب تح  :،ق ا ف لم

ال      –علیھ السالم  –المسلمون تستر ، وجدوا دانیال  حفا ، ق ده مص دوا عن میتا ، ووج
اركم ، وسیرتكم ، ولحون     : أنا قرأت ذلك المصحف وفیھ : أبو العالیة  صفتكم ،وأخب

  ]. ١٠٩قیم الجوزیة ص ھدایة الحیارى البن.[ كالمكم 
ابعا  ھ  : س دین لنبوت ذبین والجاح لم  –أن المك ھ وس لى اهللا علی ار    -ص نھم إنك م یمك ل

ره ،      البشارة واإلخبار بنبوة نبي عظیم الشأن كمحمد علیھ الصالة والسالم ، جاء ذك
دوا أن   نھم جح بھم ، لك ي كت ھ  ف ن خروج ان وزم ھ ، ومك فة أمت فتھ وص اءت ص وج

ین     یكون ھو المقصود وا ،  یب را وعل ، وأنھ نبي آخر غیره حسدا من عند أنفسھم وكب
ائال    ود      : ذلك ما رواه رجل من األوس اسمھ سلمة بن سالمة ، ق ا جار من یھ ان لن ك

ال  ھل ، ق د األش ي عب ي بن د  : ف ي عب ى بن ف عل ى وق ھ حت ن بیت ا م ا یوم رج علین فخ
دث   ذ ح ا یومئ غیر  –األشھل ،  وأن ي ص ي ،  -یعن ردة ل ي ب اء  عل ا بفن طجع فیھ مض

ي أھل            ك ف ال ذل ار ، فق ة والن زان والجن ة والبعث والحساب والمی أھلي، فذكر القیام
  .یثرب ، والقوم أصحاب أوثان ، بعثا كائنا بعد الموت 

أترى ھذا كائنا یا فالن، إن الناس یبعثون بعد موتھم إلى جنة ونار ، ! ویحك: فقالوا لھ
ة   ! یا فالن ویحك   : قالوا . م ، والذي یحلف بھ نع: ویجزون فیھا بأعمالھم ؟ قال ا آی م

راه   : وأشار بیده إلى مكة ، قالوا .نبي مبعوث من نحو ھذه البالد : ذلك ؟ قال  ى ن ومت
ھ   : فنظر إلي ، وأنا أصغرھم سنا ، فقال:؟ قال  ره یدرك ال  .إن یستنفذ ھذا الغالم عم ق
صلى  - تبارك وتعالى رسول اهللا  فواهللا ، ما ذھب اللیل والنھار حتى بعث اهللا: سلمة 

ھ     -اهللا علیھ وسلم  ا ل دا ، فقلن ویحك  : وھو حي بین أظھرنا ، فآمنا بھ وكفر بغیا وحس
ال       ! یا فالن  ت ؟ ق ا قل ھ م ا فی ت لن ھ     : ألست الذي قل یس ب ھ ل ى ولكن ام  .[ بل رواه اإلم

ال )  ٥٧٦٤/ ح( أحمد ، وابن حبان وصححھ ، والحاكم في المستدرك  حیح   :، وق ص
  ].٦٦على شرط مسلم ولم یخرجاه ، وانظر ھدایة الحیارى البن قیم الجوزیة ص 

ون       ا یكرھ نھم م الون م دما ین زرج عن دون األوس والخ ة یتوع ود بالمدین ان الیھ وك
لم   -بخروج النبي  م   -صلى اهللا علیھ وس ون لھ ي یبعث      : ویقول ان نب ارب  زم ھ   تق إن

لم    -ما بعث اهللا رسولھ فل.اآلن ، نقتلكم معھ قتل عاد وإرم  ھ وس ھ   -صلى اهللا علی أجاب
زل   . األوس والخزرج حین دعاھم إلى اهللا تعالى ، فآمنوا بھ وكفر  الیھود بھ  یھم ن وف

ولما جاءھم كتاب من عند اهللا مصدق لما معھم وكانوا من : ( ھؤالء اآلیات من البقرة
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ر     وا كف ا عرف اءھم م ا ج روا فلم ذین كف ى ال تفتحون عل ل یس ى  قب ة اهللا عل ھ فلعن وا ب
  ]. ٢/٣٧ابن إسحاق ، انظر السیرة النبویة البن ھشام  ) [ الكافرین

ل         -رضي اهللا عنھم  –لذلك كان الصحابة  م قب ھ لھ انوا یذكرون ا ك ود بم یذكرون الیھ
: مبعثھ ، فقال لھم  معاذ بن جبل ، وسعد بن عبادة ، وعقبة بن وھب رضي اهللا عنھم 

ا   اتقو! یا معشر یھود  ھ لن ا اهللا ، فواهللا إنكم   لتعلمون أنھ رسول اهللا ، لقد كنتم تذكرون
وذا      .قبل مبعثھ ، وتصفونھ لنا بصفتھ  ن یھ ة ، ووھب ب ن حریمل ا   : فقال رافع ب ا قلن م

ده   . لكم ھذا قط ، وما أنزل اهللا من كتاب بعد موسى ، وال أرسل بشیرا ، وال نذیرا بع
َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسوُلَنا ُیَبیُِّن َلُكْم َعَلى {: ما  فأنزل اهللا تعالى في ذلك من قولھ

ُھ         ِذیٌر َوالّل یٌر َوَن اءُكم َبِش ْد َج ِذیٍر َفَق یٍر َوَال َن َفْتَرٍة مَِّن الرُُّسِل َأن َتُقوُلوْا َما َجاءَنا ِمن َبِش
ة    ، اب.]١٩: سورة المائدة اآلیة [ }َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر  ن إسحاق  انظر السیرة النبوی

  ].٣/١٠١البن ھشام  
ي   لم     -وھاھم الیھود تتوالى أسئلتھم للنب ھ وس ر من      -صلى اهللا علی تھم لكثی رغم رؤی

ي اهللا   ود نب ن الیھ ة م اءت مجموع وراة ، فج ن الت ا م ي یعرفونھ وة الت ات النب  -عالم
ا عن خالل نسألك عنھن ، ال   یا أبا القاسم ، حدثن: یوما ،فقالوا  -صلى اهللا علیھ وسلم 

  . یعلمھن إال نبي 
سلوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة اهللا، وما : (قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ى        ابعني عل وه لتت یئا فعرفتم دثتكم ش ئن ح ھ ، ل ى نبی الم عل ھ الس وب علی ذ یعق أخ
  ).اإلسالم

الوا   ك   :ق ذلك ل ال  . ف ا شئتم   : (ق الوا  ). فسلوني عم ع خالل نسألك      أ: ق ا عن أرب خبرن
نھن  وراة ؟         : ع زل الت ل أن تن ن قب ھ م ى نفس رائیل عل رم إس ام ح ا أي الطع أخبرن

ذا             ف ھ ا كی ھ؟ وأخبرن ذكر من ف یكون ال اء الرجل ، كی رأة وم اء الم وأخبرنا كیف م
  النبي األمي في النوم ؟ ومن ولیھ من المالئكة ؟ 

فأعطوه ما شاء من : قال ). أخبرتكم لتتابعني فعلیكم عھد اهللا ومیثاقھ ، لئن أنا : ( قال 
  .عھد ومیثاق 

فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى  صلى اهللا : ( فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
دیدا ،    ا ش رض مرض الم م ھ الس وب علی رائیل یعق ون أن إس ل تعلم لم  ، ھ ھ وس علی

سقمھ لیحرمن أحب الشراب إلیھ وطال سقمھ ، فنذر هللا نذرا ، لئن شفاه اهللا تعالى من 
ان    ھ لحم ام إلی ب الطع ان أح ھ ، وك ام إلی ب الطع ھ  : وأح راب إلی ب الش ل ، وأح اإلب

و   : ( قال .اللھم نعم : قالوا) . ألبانھا  ھ إال ھ اللھم اشھد علیھم ، فأنشدكم باهللا الذي ال إل
یظ ، وأن           یض غل اء الرجل أب ى موسى ھل تعلمون أن م وراة عل زل الت اء   الذي أن م

إذن اهللا         د والشبھ ب ھ الول ان ل ا عال ك اء الرجل    :المرأة أصفر رقیق ، فأیھم إن عال م
ى        ان أنث اء الرجل ك ى م رأة عل على ماء المرأة كان ذكرا بإذن اهللا ، وإن عال ماء الم

وراة        : ( قال. اللھم نعم : قالوا ).بإذن اهللا  زل الت ذي ان دكم بال یھم ، فأنش م اشھد عل اللھ
م   : قالوا). ل تعلمون أن ھذا النبي األمي تنام عیناه وال ینام قلبھ على موسى ھ م نع اللھ

ال . ھد : ( ق م اش الوا ). اللھ دھا  : ق ة ؟ فعن ن المالئك ك م ن ولی دثنا م ت اآلن ، فح وأن
ط إال    : ( قال ! نجامعك ، أو نفارقك  ا ق فإن ولي جبریل علیھ السالم،ولم یبعث اهللا نبی

ھ   و ولی الوا ) . وھ ك  فع: ق دھا نفارق اك      ! ن ة لتابعن ن المالئك واه م ك س ان ولی و ك ل
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فعند ذلك قال اهللا . إنھ عدونا : قالوا ) .فما یمنعكم من أن تصدقوه : ( قال . وصدقناك 
إذن اهللا  : ( عز وجل  ھ عز    )..قل من كان عدوا لجبریل فإنھ نزلھ على قلبك ب ى قول إل

ون  : (وجل  أنھم ال یعمل ك   )  كتاب اهللا وراء ظھورھم ك د ذل ى    (،فعن اءوا بغضب عل ب
  ]. ١/٢٧٨رواه اإلمام أحمد [اآلیة ...) غضب

ھ     دھم    : وكان عمر یذھب إلى یھود ، ویأتیھم ، یقول عمر رضي اهللا عن ا عن ا أن فبینم
ك  : قلت . یا ابن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلینا منك : ذات یوم ، قالوا ولم ذل

ت  ق . إنك تغشانا وتأتینا : ؟ قالوا  دق        : ال قل ف یص ان كی ن الفرق یكم فأعجب م ي آت إن
صلى اهللا علیھ  –ومر رسول اهللا : قال ! التوراة ، ومن التوراة كیف تصدق الفرقان ؟

  .ذاك صاحبكم فالحق بھ ! یا ابن الخطاب : ، فقالوا  -وسلم 
ك   د ذل م عن ت لھ ھ ،    : فقل ن حق ترعاكم  م ا اس و ، وم ھ إال ھ ذي ال إل اهللا ال دكم ب أنش

ال      و ول اهللا ؟؟ ق ھ رس ون أن ھ ، أتعلم ن كتاب تودعكم م كتوا : اس المھم  !! فس ال ع فق
قال . أنت عالمنا وسیدنا ، فأجبھ أنت : قالوا . إنھ قد عظم علیكم ، فأجیبوه : وكبیرھم 

  ! أما إذ أنشدتنا بھ ، فإنا نعلم أنھ رسول اهللا : 
ال . إنا لم نھلك : قالوا   -أي ھلكتم  -! قلت ویحكم  تم تعلمون     : ق ف ذاك ؟ وأن ت كی قل

  !!أنھ رسول اهللا ، ثم ال تتبعونھ ، وال تصدقونھ؟
. إن لنا عدوًا من المالئكة وسلما من المالئكة ، وإنھ قرن بھ عدونا من المالئكة: قالوا 
الوا      : قلت  دوكم ، ومن سلمكم ؟ ق ل     : ومن ع لمنا میكائی ل ، وس دونا جبری تفسیر  [ع

  ]. ٨/٦٦١تح الباري ، وانظر ف ١/٤٣٣الطبري 
د              التوراة ، فق ي قریظة ب ود بن ي من یھ م من بق ان أعل ن صوریا ، وك وھذه شھادة اب

ا ،      -صلى اهللا علیھ وسلم  -جاءھم رسول اهللا  ذین زنی ة ال في قصة الیھودي والیھودی
فُأخرج لھ عبد اهللا بن صوریا  ، ومعھ ). أخرجوا إلي علماءكم! یا معشر یھود: (فقال 

 -فسألھم رسول اهللا  . ھؤالء علماؤنا : بن أخطب ، ووھب بن یھوذا ، فقالوا  أبا یاسر
ن صوریا         -صلى اهللا علیھ وسلم  د اهللا ب الوا لعب ى أن ق ذا  : حتى حصل أمرھم ، إل ھ

ا شابا    -صلى اهللا علیھ وسلم  -فخال بھ رسول اهللا . أعلم من بقي بالتوراة  وكان غالم
ھ     -صلى اهللا علیھ وسلم  -هللا من أحدثھم سنا ، فألظ بھ رسول ا ول ل ا  : (المسألة ، یق ی

یمن    م ف ابن صوریا أنشدك اهللا، وأذكرك بأیامھ عند بني إسرائیل ، ھل تعلم أن اهللا حك
ال ) زنى بعد إحصانھ بالرجم في التوراة؟ م       : ق ا القاس ا أب ا واهللا ی م ، أم م نع م  ! اللھ إنھ

  .لیعرفون أنك لنبي مرسل ،ولكنھم یحسدونك
لم     -فر بعد ذلك ابن صوریا ، وجحد نبوة رسول اهللا ثم ك ھ وس أنزل   -صلى اهللا علی ف

الوا    : (اهللا تعالى فیھم  ذین ق ن ال یا أیھا الرسول ال یحزنك الذین یسارعون في الكفر م
وم       ماعون لق ذب س ماعون للك ادوا س ذین ھ ن ال وبھم وم ؤمن قل م ت أفواھھم ول ا ب آمن

  ].  ٣/١٠٣ر السیرة النبویة البن ھشام ابن إسحاق ، انظ) [آخرین لم یأتوك
ي          ى النب بھم عل ي كت ھ من صفات ف ا یعرفون صلى اهللا   -وكانوا یصرحون بانطباق م

لم    -فقد سأل النبي  -علیھ وسلم  ھ وس جده ،       -صلى اهللا علی ى مس نھم  جاء إل رجال م
أتشھد  : ( م فقال النبي صلى اهللا علیھ وسل. لبیك یا رسول اهللا : فقال). یا فالن: (فقال 

ول اهللا   ي رس ال ). أن ال . ال : ق وراة؟ : (ق رأ الت ال ). أتق ل : ق م ، واإلنجی ال. نع : ق
ھل تجدني في التوراة : (ثم ناشده. والذي نفسي بیده، لو أشاء لقرأتھ: قال). والقرآن؟(
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وكنا نرجو أن یكون منا !أجد مثلك ، ومثل ھیأتك ، ومثل مخرجك : قال ). واإلنجیل؟
). ولم ذاك؟: (قال. رجت تحیرنا أن یكون أنت ھو ، فنظرنا فإذا لیس أنت ھو، فلما خ

ذاب، ومعك یسیر   : قال . إن معھ من أمتھ سبعین ألفا یدخلون الجنة بغیر نجاسة وال ع
ا وسبعین       : (قال ر من سبعین ألف م ألكث فوالذي نفسي بیده ألنا ھو ، وإنھم ألمتي ، إنھ
ع     رواه الطبرا:قال الھیثمي ). [ألفا د الطریقین ، انظر مجم ني ، ورجالھ ثقات من أح

  ].٢٤٢/ ٨الزوائد للھیثمي  
وة          روا نب م عن مواضعھ ، ولینك وا الكل ود لیحرف ذه الیھ ثم تأمل ھذا المسلك الذي اتخ

ا      -صلى اهللا علیھ وسلم  –محمد  ي علموھ ان وبالصفة الت ت والمك . إذا خرج في الوق
ي اإلسالم   في كتابھ البشار -یقول أحمد حجازي   اء    : -١/١٣٢ة بنب ًرا من علم إن كثی
وراة    -صلى اهللا علیھ وسلم  –) محمد ( أن اسم : بني إسرائیل یقولون  ي الت قد ورد ف

ة إسماعیل    ھ السالم    –، في سیاق برك ل  ( بحساب    -علی ھ    ). الجم اس أن لیعرف الن
  .بظھوره یبدأ ملك بني إسماعیل 

وب   ثم یورد حجازي شھادة أحد علمائھم ا ن أی لذین أسلموا ، وھو شموئیل بن یھوذا ب
المھ   د إس ھ بع مى نفس ذي س ى : (، ال ن یحی موءل ب ھ  ) الس ي كتاب ر ف د ذك ذل (، فق ب

  : صلى اهللا علیھ وسلم   –اإلشارة إلى اسمھ : تحت عنوان ) المجھود في إفحام الیھود
الى خ         وراة أن اهللا تع ن الت ث من السفر األول م ي الجزء الثال راھیم   ما جاء ف اطب إب

ره   . قد باركت فیھ . وأما في إسماعیل فقد قبلت دعاءك : (علیھ السالم  ره ، وأكث وأثم
  ).جدا جدا

ھ   ة   –ذلك قول ة العبرانی ي  . شمعتیخا  . ولشماعیل  : (-أي باللغ ى  . ھن و  . بیراخت . أوت
  ).أوتو بماد ، ماد. وھربیتي . أوتو . وھفریتى 

اد  (فھذه الكلمة  اد م ددنا ) بم ل     إذا ع ا بالجم ین وتسعون    . حساب حروفھ دناه اثن . وج
فإنھ أیضا اثنان وتسعون  -صلى اهللا علیھ وسلم  –) محمد(وذلك عدد حساب حروف 

ألنھ لو صرح بھ لبدلتھ الیھود وأسقطتھ من . وإنما جعل ذلك في ھذا الموضع ُملّغزًا. 
ل   إن اهللا تعالى: ولم ال یقول شموئیل: یقول حجازي معلقا. التوراة قد صرح بھ من قب

ل ،           ة باب ي مدین الرمز ف روا االسم الصریح ب ذین غی م ال أن تغیر التوراة ، والیھود ھ
وى          ا ال تھ اءھم بم ھ إذا ج د نبوت یھم جح ھل عل اء ، ویس ھم إذا ج م أنفس وه ھ لیعرف

  !أنفسھم؟
ل         ة ، فك الحروف األبجدی و الحساب ب ة ، وھ م القدیم ي األم رف ف وحساب الجمل ع

دم كشف الخصم لألسرار     . رمز لھ برقمحرف أبجدي ُی ي ع انظر  . [وتكمن أھمیتھ ف
  ].١/١٣٥تفصیل ذلك في كتاب البشارة بنبي اإلسالم لـ أحمد حجازي السقا 

وب     ا حضر یعق ھ السالم    –وشاھد آخر حینم ي عشر      -علی ع أوالده االثن الموت جم
ع  زول قضیب   ال: (حولھ وباركھم، وأوصاھم، وقال لھم في شخص یھوذا ابنھ الراب  ی

) ولھ یكون خضوع شعوب   . حتى یأتي شیلون . ومشترع من بین رجلیھ . من یھوذا 
  ].١/١٥٤، انظر البشارة بنبي اإلسالم لـ أحمد حجازي )١٢-٨:  ٤٩(سفر لتكوین [

دیثا یتضح        : یقول أحمد حجازي  دیما وح ود والنصارى ق راجم الیھ راد  : من ت أن الم
یب ولجان: بالقض ك والص ترعوال. المل راد بالمش ون : م ذین یعلم اء ال اء، والعلم األنبی

ا ام منھ تنبطون األحك وراة، ویس ریعة الت اس ش یلون. الن راد بش ر، : والم ي المنتظ النب
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لم   –وھو نبي اإلسالم . الذي تفسیره المسیح) َمِسیَّا(الذي یلقبونھ   -صلى اهللا علیھ وس
  .الذي تخضع لھ الشعوب وتطیع

ام  ى الع ي : والمعن ل لبن رائیل     یظ ي إس اء بن ي األرض، وأنبی اھر ف ك ظ رائیل مل إس
ا   . وعلماؤھم یعلمون الناس شریعة اهللا في ظل ملوك من بني إسرائیل ك قائًم ویظل ذل
ھ    . حتى یأتي نبي من غیر بني إسرائیل، لیتسلم منھم الملك والشریعة  ر عن و المعب وھ

   ].١/١٥٤انظر البشارة بنبي اإلسالم لـ أحمد حجازي . [بشیلون
ذه البشارة داود    ھ السالم    –ویرى بعض علماء الیھود أن المقصود بھ ھ من    -علی ألن

ي        بط بن ع أس ھ جمی ع ل ان، وخض ي أرض كنع ة شیلوه ف ل مدین د احت وذا، وق نسل یھ
وینقض ھذا القول، كتابة التوراة في بابل من بعد داود ، فكیف تكون النبوءة . إسرائیل
م   ) شیلون(لمة ترجمة ك: وینقضھ أیضا !. لداود ؟ د اس بما یفید اسم شخص، ال بما یفی

ر   (أو ) الذي ھو لھ: (فقد ترجمت بمعنى. مدینة ھ األم ذي ل م   (أو ) ال ھ الحك ذي ل أو ) ال
  .بأمان وسالم): شیلون(وفسرت كلمة . الذي ھو المسیا) المسیح(أو ) سلیمان(

ریم     : أما النصارى فیقولون ن م ھ  –المقصود بشیلون المسیح عیسى ب .  -السالم   علی
فإنھ لم ینسخ التوراة ، قال تعالى في القرآن  -علیھ السالم–لكنھ ال ینطبق على  عیسى 

م  ) [ومصدقا لما بین یدي من التوراة: (الكریم على لسان عیسى  سورة الصف آیة رق
اموس      : (في اإلنجیل –علیھ السالم –، وقال عیسى ]٦ ض الن ت ألنق ي جئ وا أن ال تظن

ل   أو األنبیاء ، ما ل ألكم ى   ) [جئت ألنقض ، ب ل مت ، انظر البشارة   )١٨-٥:١٧(إنجی
ى   ]٧٠/ ١بنبي اإلسالم لـ أحمد حجازي  ود عل ، ومن وجھ آخر لم یزل الملك من الیھ

  .-علیھ السالم –یدیھ 
ھ الصالة والسالم     –ھو محمد ) شیلون ( لذلك فإن الذي تنطبق علیھ لفظة  إن   -علی ف

ھ       الملك لم یزل من بني إسرائیل د صلى اهللا علی اع محم إال على ید بني إسماعیل، أتب
  ].١/١٧٣انظر البشارة بنبي اإلسالم لـ أحمد حجازي .[وسلم
ن      : ثامنا ة ب ذا ورق ھ، فھ أن من أھل الكتاب من صرح لخاصتھ، وبطانتھ بأنھ ھو بعین

دین ،               ا یسأل عن ال ى الشام وغیرھ ان إل ادة األوث ره عب ا ك د خرج لَّم ان ق ل، وك نوف
م    ف ن عیسى ول أعجبھ دین النصرانیة فتنصر ، وكان لقي من بقي من الرھبان على دی

د      ت خویل ؤمنین خدیجة بن ا زوج    –یبدل ، وتعلم منھم ، فجاءتھ أم الم رضي اهللا عنھ
بعدما أخبرھا  -صلى اهللا علیھ وسلم  –ومعھا رسول اهللا  –النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

م  : لورقة  -رضي اهللا عنھا  – بنزول الملك علیھ ، فقالت خدیجة اسمع من   ! یا بن ع
  .تعني النبي صلى اهللا علیھ وسلم –بن أخیك 

ن أخي   : فقال لھ ورقة ا ب أخبره رسول اهللا     ! ی رى ؟ ف اذا ت لم     -م ھ وس  -صلى اهللا علی
ا          : خبر ما رأى، فقال لھ ورقة ي فیھ ا لیتن ى موسى، ی زل اهللا عل ذي ن اموس ال ذا الن ھ

  .ًیا إذ یخرجك قومكجذع، لیتني أكون ح
ط    : قال) أو مخرجي ھم؟: (فقال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم أت رجل ق نعم، لم ی

ث          م یلب م ل ؤزًرا، ث دركني یومك أنصرك نصًرا م بمثل ما جئت بھ إال عودي، وإن ی
  ]. ٢/البخاري ح[ورقة أن توفي 

ھ م     : أما خبر سیدْي بني النضیر ا أعجب و یاسر، فم دل   حیي بن أخطب، وأب ر، ی ن خب
ا أم          ھ لن ا تروی ر عنھم ذا الخب دھم رسالتھ، وھ على معرفتھم بھ، ویدل على سبب جح
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لم      –المؤمنین صفیة بنت حیي  ھ وس ي صلى اهللا علی د   –رضي اهللا عنھا زوج النب بع
د      :إسالمھا ، قالت  ع ول ط م ا ق م ألقھم كنت أحب ولد أبي إلیھ وإلى عمي أبي یاسر ، ل

دم رسول اهللا     .لھما إال أخذاني دونھ  ا ق لم     -فلم ھ وس زل    -صلى اهللا علی ة ، ون المدین
ن             و یاسر ب ن أخطب وعمي أب ي ب ي حی ھ أب دا علی قباء في بني عمرو بن عوف ، غ
النین      الین كس ا ك مس ، فأتی روب الش ع غ ا م ى كان ا حت م یرجع ین ، فل ب مغلس أخط

د    ساقطین یمشیان الھوینى ، فھششت إلیھما كما كنت أصنع ، فواهللا ما ي واح التفت إل
ت   ن          :منھما مع ما بھما من الغم ،قال ي ب ي حی ول ألب ا یاسر وھو یق وسمعت عمي أب

فما في نفسك  : قال. نعم: قال! أتعرفھ، وتثّبتَّھ؟: قال. نعم، واهللا: قال! أھو ھو؟: أخطب
  ]. ٣/٥٢ابن إسحاق ، انظر السیرة النبویة البن ھشام  !! [عداوتھ واهللا:قال ! منھ؟

ي       -سید بني قریظة   -عب بن أسد وھذا ك ھ ، حین حاصرھم النب صلى   -ینصح قوم
لم   ھ وس د     -اهللا علی زاب ض ع األح ھ ، وتحزبھم م نھم وبین ذي بی د ال ھم للعھ د نقض بع

أن رسول اهللا     -صلى اهللا علیھ وسلم وأصحابھ  -النبي  ھ    -فلما أیقنوا ب صلى اهللا علی
م    غیر منصرف عنھم حتى یناجزھم ، قال -وسلم  د لھ ود   : كعب بن أس ا معشر یھ ! ی

ا شئتم        ذوا أیھ ا ، فخ یكم خالال ثالث قد نزل بكم من األمر ما ترون ، وإني عارض عل
واهللا   : وما ھي ؟ فكان مما عرضھ علیھم ، قولھ : قالوا . دقھ ، ف نتابع ھذا الرجل ونص

أمنون ع     ابكم ، فت ي كت ھ ف ائكم   ، لقد تبین  لكم أنھ لنبي مرسل ،وإنھ للذي تجدون ى دم ل
ن      [فرفضوا وأبوا . وأموالكم وأبنائكم ونسائكم  ة الب حاق ، انظر السیرة النبوی ابن إس

  ]. ٤/١٩٥ھشام  
د بعث رسول اهللا           بعض ، فق ھ لبعضھم ال  -وھا ھم نصارى نجران یصرحون بنبوت

اب   -صلى اهللا علیھ وسلم  بكتابھ إلیھم یدعوھم فیھ إلى اإلسالم ، فلما قرأ األسقف الكت
اب  فظ  ى الكت أطلعھم عل ران ف ي نج رأي ف ل ال ا أھ م دع دیدا ، ث رًا ش ر ذع ھ وذع ع ب

 -صلى اهللا علیھ وسلم  -،وتشاوروا فیھ ، فاجتمع رأیھم على أن یبعثوا وفدًا إلى النبي 
م     نھم ، وھ ة م : فاختاروا ستین راكبا ، منھم أربعة عشر من أشرافھم ، یتزعمھم ثالث

درون إال    العاقب ، وكان أمین القوم ، و ذي ال یص ذو رأیھم وصاحب مشورتھم ، وال
م          ان عالمھم ، وصاحب رحلھ د المسیح ، والسید ، وك مھ عب ره ، واس ھ وأم عن رأی
رھم ،      قفھم وحب ان أس ل ، وك ن وائ ر ب و بك ة أخ ن علقم ة ب و حارث تمعھم ، وأب ومج

  .وإمامھم وصاحب مرامیھم 
نھ    ي دی ھ ف روم من     وكان أبو حارثة قد شرف فیھم حتى حسن علم وك ال ت مل م ،وكان

بلغھم            ا ی ات لم ھ الكرام ائس ، وبسطوا علی ھ الكن وا ل وه وبن النصرانیة قد شرفوه وقبل
لم     –عنھ من اجتھاده في دینھم ،فلما توجھوا إلى رسول اهللا  ھ وس من   -صلى اهللا علی

ھ      ال ل ھ یق ھ أخ ل نجران ، جلس أبو حارثة على بغلة لھ موجھا إلى المدینة ، وإلى جنب
رز   : ال ك ة ، فق ي حارث ة أب رت بغل ق، فعث ي الطری ایره ف ة ُیس ن علقم س : كرز ب تع

  !بل أنت تعست :فقال لھ أبو حارثة  -یرید رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  -. األبعد 
  ولم یا أخي؟ :فقال 
  !!.واهللا إنھ للنبي الذي كنا ننتظر :قال 

  !! وما یمنعك وأنت تعلم ھذا أن تتبعھ ؟: قال لھ كرز 
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و   :ما صنع بنا ھؤالء القوم : قال  ھ ، ول شرفونا وأمرونا وأكرمونا ، وقد أبوا إال خالف
فأضمر اإلسالم أخوه كرز بن علقمة ، وأسلم بعد ذلك .قد فعلت نزعوا منا كل ما ترى

  ]. ٣٩٠٦/ المعجم األوسط رواه الطبراني في المعجم األوسط ح[ 
لم   -فلما وصلوا المدینة جلسوا إلى النبي  ة      -صلى اهللا علیھ وس و حارث نھم أب ھ م فكلم

ي    _ بن علقمة والعاقب عبد المسیح والسید األیھم  ى اختالف ف وھم من النصرانیة عل
  :أمرھم 

و     ول ھ منھم من یقول عن عیسى ھو اهللا ، ومنھم من یقول ھو ولد اهللا ، ومنھم من یق
  :ن في قولھم ھو اهللا ثالث ثالثة ، تعالى اهللا عن قولھم علوا كبیرا ، فھم یحتجو

الغیوب ،         ر ب قام ، ویخب رص واألس ھ واألب رئ األكم وتى ، ویب ي الم ان یحی ھ ك بأن
ھ     أمر اهللا ، ولیجعل ھ ب ویخلق من الطین كھیئة الطیر فینفخ فیھ فیكون طیرا ، وذلك كل

  .اهللا آیة للناس 
  :ویحتجون في قولھم بأنھ ابن اهللا ، یقولون 

  . لم في المھد بشيء لم یصنعھ أحد من بني آدم قبلھ لم یكن لھ أب یعلم ، وقد تك
  :ویحتجون على قولھم بأنھ ثالث ثالثة ، یقولون 

لو كان واحدا ، ما قال إال فعلت :قال اهللا تعالى فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضینا ، فیقولون 
ریم       ھ ھو وعیسى وم ت ، ولكن ا     .وأمرت وقضیت وخلق زه عم دس وتن الى اهللا وتق تع

م إن    یقول الظا ال لھ را ، ویق وا كبی ا     : لمون والجاھلون عل ات ، ومثلھ ذه الكلم ى ھ معن
الى  ھ تع ن"قول ول  " نح ھ یق م لنفس د المعظ ابھ ، فالواح ن المتش ة  : م ن ، والجماع نح

َوِإَلُھَنا {: نحن ، وھذا ال یلتبس بكتاب اهللا؛ ألننا نرده ِإَلى المحكم ، وھو قولھ: یقولون 
ِإنََّما { :، وقولھ تعالى ] ٤٦: سورة العنكبوت اآلیة [}ْحُن َلُھ ُمْسِلُموَن َوِإَلُھُكْم َواِحٌد َوَن
ٍة        {:، وقولھ تعالى] ١٩:األنعام[}ُھَو ِإَلـٌھ َواِحٌد  ُث َثَالَث َھ َثاِل اُلوْا ِإنَّ الّل ِذیَن َق َر الَّ ْد َكَف لََّق

   -]٧٣:المائدة[} َوَما ِمْن ِإَلـٍھ ِإالَّ ِإَلـٌھ َواِحٌد 
لم    –لمھ الحبران العاقب والسید ، دعاھما النبي فلما ك ھ وس لإلسالم ،   -صلى اهللا علی

  فمن أبوه یا محمد ؟ :فأبیا ، وجادلوه في عیسى علیھ السالم ، وقاال 
ُھ         {:فأنزل اهللا علیھ الوحي اَل َل مَّ َق َراٍب ِث ن ُت ُھ ِم ِل آَدَم َخَلَق ِھ َكَمَث ِإنَّ َمَثَل ِعیَسى ِعنَد الّل

  ]. ٥٩: سورةآل عمران اآلیة[} ُكوُن ُكن َفَی
فالذي خلق آدم من غیر أب وأم ، قادر على أن یخلق عیسى : قال ابن كثیر رحمھ اهللا 

ھ حین    -جل جاللھ أراد-بطریق األولى واألحرى ، ولكن الرب  أن یظھر قدرتھ لخلق
من  -م علیھا السال –ال من ذكر وال من أنثى ، وخلق حواء  -علیھ السالم  –خلق آدم 

ة     -علیھ السالم  –ذكر بال أنثى ، وخلق عیسى  ة البری ق بقی من أنثى بال ذكر ،كما خل
ریم         ي سورة م الى ف ال تع ذا ق ى ، ولھ اِس    { : من ذكر وأنث ًة ِللنَّ ُھ آَی سورة  [}َوِلَنْجَعَل

ِریَن      {: ، وقال ھاھنا ]٢١:مریم اآلیة  ن اْلُمْمَت ن مِّ َال َتُك َك َف سورة آل  [ }اْلَحقُّ ِمن رَّبِّ
الذي ال محید  -علیھ السالم  –، أي ھذا ھو القول الحق في عیسى ] ٦٠:عمران اآلیة 

ام    . [عنھ ، وال صحیح سواه ، وماذا بعد الحق إال الضالل  رآن العظیم لإلم تفسیر الق
  ].سفر الحوالي على شبكة اإلنتر نت: ، وانظر موقع الدكتور  ١/٣٦٨ابن كثیر  

ي     -صلى اهللا علیھ وسلم  -رسولھ محمدا ثم أمر اهللا تعالى  د الحق ف أن ُیباھل من عان
الى         -علیھ السالم  -عیسى  ال اهللا تع ھ ، فق ین فی ور الحق الب د ظھ دال بع { :وأكثر الج
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اءُكْم َوِنسَ           ا َوَأْبَن ْدُع َأْبَناءَن اَلْوْا َن ْل َتَع ِم َفُق َن اْلِعْل اءَك ِم ا َج اءَنا َفَمْن َحآجََّك ِفیِھ ِمن َبْعِد َم
ران  [ }َوِنَساءُكْم َوَأنُفَسَنا وَأنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِھْل َفَنْجَعل لَّْعَنَة الّلِھ َعَلى اْلَكاِذِبیَن  سورةآل عم

الوا    -صلى اهللا علیھ وسلم  -، فلما دعاھم النبي ]  ٦١: اآلیة ة ق ا  : للمباھلة والمالعن ی
  .نرید أن نفعل فیما دعوتنا إلیھ  أبا القاسم ، دعنا ننظر في أمرنا ، ثم نأتیك بما

رى ؟    : ثم انصرفوا عنھ ، وخلوا بالعاقب وكان ذا رأیھم ، فقالوا اذا ت یا عبد المسیح م
ال  ارى  : فق ر النص ا معش اءكم     ! واهللا ی د ج ل ،ولق ي مرس دا لنب رفتم إن محم د ع لق

رھم ،          ى كبی ط فبق ا ق وم نبی ا العن ق ھ م وال بالفصل من خبر صاحبكم ،ولقد علمتم أن
نكم ،         ف دی تم إال إل تم أبی إن كن تم ،ف نكم إن فعل ال م ھ االستئص غیرھم ، وإن ت ص نب
ى          ول في صاحبكم ، فوادعوا الرجل وانصرفوا إل ن الق واإلقامة على ما أنتم علیھ م

  ].٣/١٢٥ابن إسحاق ، انظر السیرة النبویة البن ھشام .[ بالدكم
ا أصبح رسول اهللا     لم     -فلم ھ وس ھ الحسن والحسین     خر  -صلى اهللا علی یھم ومع ج إل

وة ، انظر تفسیر      : قال ابن كثیر . [وفاطمة تمشي خلفھ ل النب ي دالئ أخرجھ البیھقي ف
لم   -فأتوا النبي ].   ١/٣٦٩القرآن العظیم   ب والسید    -صلى اهللا علیھ وس ال العاق : فق

ا          ا رجال أمین ا سألت ، فابعث معن ك م ا نعطی ي صلى    . ال نالعنك ،ولكن ال النب اهللا فق
لم    ھ وس ین       : (علی ین ، حق أم ا حق أم ثن رجال أمین حابھ    ). ألبع ا أص -فاستشرف لھ

ن الجراح     : (فقال -رضي اهللا عنھم  دة ب ا عبی ا أب ي صلى اهللا      ). قم ی ال النب ا، ق ا قف فلم
لم   ھ وس ة  : (علی ذه األم ین ھ ذا أم د  ). [ھ ام أحم یر   ٤١٤/ ١رواه اإلم ر تفس ، وانظ

ة         ، فعاد] ١/٣٦٩القرآن العظیم  ي ودیع ن أب یس ب دھم  ق ي من وف وا إلى نجران ،وبق
لم و رجع       ھ اإلسالم فأس مرض فأقام بالمدینة نازال على سعد بن عبادة ، فعرض علی

ي           د موت النب ة بع ى المدین م انصرف إل إلى حضرموت وشھد قتال األسود العنسي ث
  ]. ٥/٥٠٨اإلصابة .[صلى اهللا علیھ وسلم 

ب إال      ث السید والعاق م یلب ي      ول ى النب ا إل ى رجع لم    -یسیرا حت ھ وس  -صلى اهللا علی
ي اإلصابة     . [فأسلما ، وأنزلھما دار أبي أیوب األنصاري  ن حجر ف ، عن   ٣/٢٣٦اب

  ]. ١/٣٥٨ابن سعد في الطبقات 
دى   أما حنان األبوة المتمثل في الشفقة على االبن من النار فغلب صفة الحسد والكبر ل

لم   -ًا للنبي والد ذلك الغالم الذي كان جار ان غالم یھودي      -صلى اهللا علیھ وس د ك فق
لم     -یخدم النبي  ھ وس ي     -صلى اهللا علی اه النب لم     -فمرض ، فأت ھ وس  -صلى اهللا علی

ھ      ال ل د رأسھ ، فق لم : (یعوده ، فقعد عن ھ       ). أس ال ل ده ، فق ھ ، وھو عن ى أبی :  فنظر إل
وھو  -صلى اهللا علیھ وسلم  -لنبي فخرج ا.  -صلى اهللا علیھ وسلم  -أطع   أبا القاسم  

  ]. ١٢٩٠/رواه اإلمام البخاري ح). [الحمد هللا الذي أنقذه من النار: (یقول 
وعكسھ مِا فعلھ والد كعب األحبار ، حیث خشي أن یعلم ابنھ عن النبي الخاتم فیتبعھ ، 

ار     اس  كعب األحب د رسول اهللا       : فقد سأل العب ي عھ لم ف ا منعك أن تس  صلى اهللا  -م
  وأبي بكر ؟  -علیھ وسلم 

ھ         ى سائر كتب ذا ، وختم عل ل بھ ال اعم قال إن أبي كان كتب لي كتابا من التوراة ، فق
ت ظھور اإلسالم          ا رأی ا ، فلم ض الختم عنھ د أال أف ،وأخذ عليَّ بحق الوالد على الول

لما          ت اآلن مس ھ ، فجئ د وأمت إذا صفة محم ا ف ا، ففتحتھ ى علم . قلت لعل أبي غیب عن
  . ].٥/٦٤٩صابة اإل[
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، حدثت للدكتور أحمد حجازي  -وھي شاھد على ما نتحدث عنھ  -وھذه قصة طریفة 
نصراني ) قمص(أنھ التقى بـ : السقا مؤلف كتاب البشارة بنبي اإلسالم ، حیث یروي 

ول        وار ح ا ح دار بینھم دس ، ف اب المق ي الكت رأ ف ان یق ھ ك راني ألن ھ نص ن أن ، ظ
ا  ي        األحداث  التي یشیر إلیھ ال النب امن من سفر دانی حاح الث ھ السالم   –اإلص ،  -علی

زولھم من القطار سألھ حجازي       اب       : وبعد ن ھ الكت ي المسلمین ال یشیر إلی د نب أمحم
  ! المقدس؟

  !!ثم سرد لھ كثیرا من تلك اآلیات!! یشیر إلیھ في آیات كثیرة: قال 
حرق في القوصیة  ، وكان وكیل الدیر الم)جرجس سلمون فیلمون(ثم عرف أن اسمھ 

انظر البشارة   . [وھذا الموقف كان من أسباب كتابة حجازي لكتاب البشارة . بأسیوط 
  ]. ١/٤٥بنبي اإلسالم  

ال رسول اهللا      -صلى اهللا علیھ وسلم  -إخبار النبي  : تاسعا  بھم ، ق ي كت بأنھ مذكور ف
لم     ھ وس لى اهللا علی دل    : (ص ین وإن آدم لمنج اتم النبی د اهللا لخ ي عن ھ ،   إن ي طینت ف

ي رأت :وسأنبئكم بتأویل ذلك  ). [ أنا دعوة  إبراھیم ، وبشرى عیسى ، ورؤیا أمي الت
د   ام أحم ھ     )٤/١٢٨(رواه اإلم ي طینت دٌل ف ى منج ي ، ومعن زار والطبران أي :، والب

مطروح على وجھ األرض صورة من طین لم تجر فیھ الروح بعد ، قالھ الخطابي في 
  ]. ٢/١٥٦الغریب 
اره       -صلى اهللا علیھ وسلم  –خبار منھ وھذا اإل ة إخب ھ ، من جھ ات نبوت ھو من عالم

ي            ا ، ف ي شيء منھ دا ف ا واح ذبوه یوم م یك ائھم ، ول بما عندھم في كتبھم من شأن أنبی
دة ، أو غلطة       ة واح ھ بكذب روا من الوقت الذي كانوا فیھ أحرص ما یمكن على أن یظف

ا      دون بھ ھ ، ویج ا علی ذا من        أو سھو ، فینادون بھ ھ ، وھ اس عن ر الن ى تنفی السبیل إل
انظر ھدایة الحیارى في أجوبة الیھود والنصارى البن قیم .[ أعظم األدلة على صدقھ 

  ].  ٦٦الجوزیة ص
ا              ھ إسماعیل علیھم ھ ابن ة ومع ة بمك ى الكعب ل حین بن راھیم الخلی ھ دعوة  إب فأخبر أن

ا      ا دعاءھم الى مبین ال اهللا تع ا  {: السالم ، ق ًة       َربََّن ا ُأمَّ ن ُذرِّیَِّتَن َك َوِم ِلَمْیِن َل ا ُمْس َواْجَعْلَن
وًال  .مُّْسِلَمًة لََّك َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلْیَنا ِإنََّك َأنَت التَّوَّاُب الرَِّحیُم  َربََّنا َواْبَعْث ِفیِھْم َرُس

اَب   ُم اْلِكَت َك َوُیَعلُِّمُھ ْیِھْم آَیاِت و َعَل ْنُھْم َیْتُل یُم  مِّ ُز الَحِك َت الَعِزی َك َأن َزكِّیِھْم ِإنَّ َة َوُی َواْلِحْكَم
  ] .١٢٩ – ١٢٨: سورة البقرة اآلیة[}

راھیم   ھ السالم    -وھذا یدعونا للحدیث عن مباركة اهللا تعالى لنبیھ إب ذه    -علی ل ھ وجع
الى    ال تع ھ ، ق ي ذریت ة ف اٍت   {: البرك ُھ ِبَكِلَم َراِھیَم َربُّ ى ِإْب ي  َوِإِذ اْبَتَل اَل ِإنِّ َأَتمَُّھنَّ َق َف

اِلِمیَن     ِدي الظَّ اُل َعْھ اَل َال َیَن ي َق ن ُذرِّیَِّت اَل َوِم ًا َق اِس ِإَمام َك ِللنَّ رة [ }َجاِعُل ورة البق س
ة ل ]  ١٢٤: اآلی ا قی د ھن ود بالعھ ل: ، والمقص ة ، وقی ره ، : اإلمام ل غی وة ، وقی النب

ا الس    ك ومن      : (الم ومن دعاء إبراھیم وابنھ إسماعیل  علیھم ا مسلمین ل ا واجعلن ربن
  ).ذریتنا أمة مسلمة لك

راھیم           ي إب ة ف ل البرك رآن من جع دقھ الق ا ص وراة م ھ السالم    -وقد جاء في الت  -علی
وھذا ما ذكره أحمد حجازي في كتابھ  -علیھما السالم  –وفي نسلھ إسماعیل وإسحاق 

أن اهللا عز وجل قال إلبراھیم   ) : ١٦:  ١٧( البشارة بنبي اإلسالم ففي سفر التكوین 
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ا  : ( عن سارة رضي اهللا عنھا   -علیھ السالم  – أباركھا ، وأعطیك منھا ابنا ، أباركھ
  ).فتكون أمما وملوك شعوب منھا ما یكون 

ھ السالم        –علیھ السالم  –فلما سمع إبراھیم  حاق علی ي إس ھ ف ال  ( بتخصیص بركت ق
ك ،   )ك لیت إسماعیل یعیش أمام: إبراھیم هللا  ى دین ، أي یحیا في طاعتك ، والدعاء إل

ره    . وأما إسماعیل فقد سمعت لك فیھ : ( فرد اهللا تعالى علیھ بقولھ  ھ وأثم ا أبارك ھا أن
رة    . اثني عشر رئیسا   . ، وأكثره كثیرا جدا  ة كبی ھ أم وین   ) .[ واجعل :  ١٧سفر التك

٢٠  -١٨ .[  
ة  ومن ھذا النص صارت إلسما: ویواصل أحمد حجازي  عیل بركة كما إلسحاق برك

.  
حاق سواء بسواء ،           ا إس ة كابنھ ي البرك ھ ف ولما تأكدت سارة من إرث إسماعیل ألبی

ھ السالم     راھیم علی : ( طلبت أن یكون حق اإلرث إلسحاق وحده ، فقال اهللا تعالى إلب
وین   ) [ وابن الجاریة أیضا سأجعلھ أمة ألنھ نسلك . بإسحاق یدعى لك نسل  سفر التك

 :١٣-١٢: ٢١ . [  
دت ھاجر    ا     –ولما ابتع ان سارة     –رضي اهللا عنھ ا    –عن مك ى   -رضي اهللا عنھ إل
ا  . نادى مالك اهللا ھاجر من السماء ( مكان غیر ذي زرع  ا ھاجر    : وقال لھ ك ی . مال

دك  . ال تخافي ألن اهللا قد سمع لصوت الغالم حیث ھو  قومي احملي الغالم ، وشدي ی
  ].  ١٨ – ١٧: ٢١سفر التكوین ) [عظیمة بھ ، ألني سأجعلھ أمة 

ون   رائیل یقول ي إس اء بن ران  : وعلم ي أم ة تعن ك : األول : إن البرك اني . المل : والث
وة  ون . النب حق  : ویقول ة إس الم   –إن برك ھ الس وب    -علی ھ یعق ي ابن ت ف ( خصص

 -م علیھ السال –من بین بنیھ ، وقد تحققت من الوقت الذي ظھر فیھ موسى ) إسرائیل 
  . فقد كان نبیا ورئیسا مطاعا 

 -علیھ السالم   –وكما دل دلیل اسحق :  -والكالم ال زال لحجازي  –ونحن نقول لھم 
وك      : ( على ملك ونبوة ، وذلك في قولھ  ا ومل ا فتكون أمم ا ، أباركھ وأعطیك منھا ابن

ھ السالم    –فإن دلیل إسماعیل  ..) . شعوب  ك ون      -علی ى مل دل عل ھ ی ھ ، فإن وة ،  مثل ب
ھ    ي قول ك ف دا   : ( وذل را ج ره كثی ره ، وأكث ھ ، وأثم ا أبارك ا أن ین  ) ھ رق ب ھ ال ف ،فإن

  ].   ١٠٣ -١/١٠٠انظر البشارة بنبي اإلسالم  .[ الدلیلین في اللفظ والمعنى 
علیھ السالم  –على لسان موسى  -صلى اهللا علیھ وسلم  -وقد جاء اإلخبار بنبوة محمد

ھ   – ا نص وراة بم ي الت ي   ( : ف ل اهللا بن ى رج ا موس ارك بھ ي ب ة الت ي البرك ذه ھ وھ
وتألأل من جبل . وأشرق من سعیر . جاء الرب من سیناء :  فقال . إسرائیل قبل موتھ 

  ].   ١/٢٦٠، البشارة بني اإلسالم ) ٤-١: ٣٣( سفر التثنیة .).[ فاران 
ى موسى     : ومعنى مجيء اهللا من طور سینا     وراة عل ھ الت ھ ال  –إنزال من   -سالم  علی

ھ السالم    –إنزالھ اإلنجیل على المسیح  : طور سینا ، ومعنى إشراقھ من ساعیر  -علی
دعى ناصرة ، وباسمھا یسمى من           ة ت ل بقری ، وكان المسیح من ساعیر أرض الخلی

ذلك یجب أن      .  اتبعھ نصارى  وكما وجب أن یكون إشراقھ من ساعیر بالمسیح ، فك
  .إنزالھ القرآن على محمد صلى اهللا علیھ وسلم  یكون استعالنھ من جبال فاران ، 

اران  ال ف ة  : وجب ال مك ي جب ي أن     . ھ الف ف اب خ ل الكت لمین وأھ ین المس یس ب ول
فاران   ھي مكة ، فإن ادعوا أنھا غیر مكة ، فإن ذلك من تحریفھم الكلم عن مواضعھ 
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ي الت   اء ف اران ، ج ة ف ي بری كن ف ماعیل س وراة أن إس ي الت ة وأن ف : ( وراة ، خاص
ي              وس ، وسكن  ف و رامي ق ان ینم ة ، وك ي البری ر وسكن ف ع الغالم فكب وكان اهللا م

].  ١٢-٢٠: ٢١سفر التكوین ) [ وأخذت لھ أمھ زوجة من أرض مصر . بریة فاران 
ھ   والبریة التي بین مكة وطور سینا تسمى بریة   فاران  ، وال یمكن ألحد أن یدعي أن

ي ،         -علیھ السالم  –بعد المسیح  ك األرض ، وال بعث نب ي شيء من تل اب ف نزل كت
ھ         د صلى اهللا علی اران   إال إرسال محم ال   ف فعلم أنھ لیس بالمراد باستعالنھ من جب

  .وسلم 
ا ،      ر عنھ ام الخب ي مق وھو سبحانھ ذكر ھذا في التوراة على الترتیب الزماني ، ألنھ ف

ور   فقدم األسبق فاألسبق ، فذكر إنزال التوراة ، ثم ا ب ن إلنجیل ثم القرآن ، وھذه الكت
  . اهللا وھداه 

الى       ھ تع ي قول رآن ، ف ي الق ا ف وِن   {: وھذه األماكن الثالث أقسم اهللا بھ یِن َوالزَّْیُت . َوالتِّ
َأِمیِن   . َوُطوِر ِسیِنیَن  ِد اْل ِویمٍ      . َوَھَذا اْلَبَل ِن َتْق ي َأْحَس اَن ِف ا اْلِإنَس ْد َخَلْقَن ین   [}َلَق سورة الت

ك ،      : ، فأقسم بالتین والزیتون]٤ – ١: ةاآلی ا ذل ت فیھ ذي ینب وھو األرض المقدسة ال
: وأنزل علیھ فیھا اإلنجیل ، وأقسم بطور سینین    -علیھ السالم  –ومنھا بعث المسیح 

ة        ن البقع ھ األیمن م اداه من وادی وھو الجبل الذي كلم اهللا فیھ موسى علیھ السالم ، ون
وھي مكة ، وھو البلد الذي أسكن إبراھیم : م بالبلد األمین المباركة من الشجرة ، وأقس

اس    -علیھ السالم  – ابنھ إسماعیل وأمھ ، وھو الذي جعلھ اهللا حرما آمنا ویتخطف الن
ھ   -علیھ السالم  –من حولھم خلقا وأمرا قدرا وشرعا ، فإن إبراھیم  حرمھ ودعا ألھل

وْا    رَّبََّنا ِإنِّي َأْسَكنُت ِمن ُذرِّیَّ{: فقال ا ِلُیِقیُم رَِّم َربََّن ِتي ِبَواٍد َغْیِر ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْیِتَك اْلُمَح
ُكُروَن    ْم َیْش َراِت َلَعلَُّھ َن الثََّم م مِّ ْیِھْم َواْرُزْقُھ ِوي ِإَل اِس َتْھ َن النَّ َدًة مِّ ْل َأْفِئ َالَة َفاْجَع الصَّ

رآن لأل  ]  ٣٧: سورة إبراھیم اآلیة[} ب الق ا     ، واختالف ترتی ة عن ترتیبھ اكن الثالث م
ھ        یم لقدرت ك تعظ أنھا ، وذل ا لش ا تعظیم م بھ رآن أقس ى أن لق ع إل وراة ، یرج ي الت ف
د درجة ،            دریج ، درجة بع ى وجھ الت ا عل لھ ، فأقسم بھ ھ ورس سبحانھ ، وآیاتھ وكتب
ة ،           م بمك م بطور سینا ، ث ون ، ث التین والزیتن درجات ، فأقسم أوال ب فختمھا بأعلى ال

م        ألن أش اء ، فأقس ذلك األنبی ل ، وك م اإلنجی وراة ، ث م الت رف الكتب الثالثة القرآن ، ث
دریج   ھ الت ى وج ا عل حیح   .[بھ واب الص ر الج ي  ٢٠٥ -٥/١٩٨انظ ارة بنب ، والبش

  ]. ١/٢٦٨اإلسالم  
وُیلحظ أن الخطاب لبني إسرائیل ألجل أن یقبلوا بنبي اإلسالم إذا جاء ، ألنھ لیس من 

اه    بني إسرائیل ،  یس معن م ، ول وھذا یحتاج إلى تأكید األمر ألتباعھ بخطاب خاص لھ
  ]. ١/٢٧٥البشارة بنبي اإلسالم  .[ أنھ منھم

نبیا أقمت لھم : ( بقولھ  –علیھ السالم  –وجاء في التوراة أن اهللا تعالى خاطب موسى 
ھ  . مثلك. من جملة إخوتھم .  ا أوصیھ     . وجعلت خطابي بفی ل م  ویكون .فیخاطبھم بك

  ].   ٢٠و ١٩سفر الخروج ) .[أنا أطالبھ . الرجل الذي ال یسمع من خطابھ باسمي 
ي      -صلى اهللا علیھ وسلم  –والمقصود بھذه النبوءة نبي اإلسالم محمد  ا ف ي كم و نب فھ

حق     الوصف األول لمجیئھ بما یثبت نبوتھ ، وھو من نسل إسماعیل ، وإسماعیل وإس
ي ال   -علیھما السالم   – حق       أخوان ، فف ي اس اء إسماعیل إخوة لبن وراة أن أبن ي  . ت فف

رب   : ( سفر التكوین  دعین اسمھ        : وقال لھا مالك ال ا ، وت دین ابن ى فتل ت حبل ا أن : ھ
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د     . وإنھ یكون انسانا وحشیا  . ألن الرب قد سمع لمذلتك . إسماعیل  ل واح ى ك ده عل ی
، وأما عیسى ] ١٢-١١:  ١٦سفر التكوین )[ وید كل واحد علیھ ، وأمام إخوتھ یسكن 

فال ینطبق علیھ ھذا الوصف ألنھ من بني إسرائیل ، ولو كان ھذا النبي -علیھ السالم -
ذا من وجھ ، ومن وجھ      .من أنفسھم ، ولم یقل من إخوتھم   : من بني إسرائیل لقال  ھ
وراة    ي الت ي إسرائیل كموسى        : ( آخر جاء ف ي من بن وم نب ھ ال یق ، فالبشارة إذا  ) أن

ن غی ي م و بنب د ( رھم ھ ث  ) محم ف الثال د الوص ا نج لم، وأیض ھ وس لى اهللا علی ص
لم    –ینطبق على محمد  ھ وس ھ   –صلى اهللا علی ك  : ( وھو قول ل موسى   ) مثل  –أي مث

د بموسى          -عیھ السالم  ا محم ة نبین د مثلی ا یفی رآن م ي الق ا الصالة    –فقدجاء ف علیھم
ْوَن      ِإنَّا َأْرَسْلَنا ِإَلْیُك{: قال تعالى  -والسالم  ى ِفْرَع ْلَنا ِإَل ا َأْرَس ْیُكْم َكَم ْم َرُسوًال َشاِھدًا َعَل
  ]. ١/٢٢٩،  وانظر البشارة بنبي اإلسالم ]  ١٥: سورةالمزمل اآلیة[}َرُسوًال 

ھ السالم   –ومن جھة أخرى وصف موسى  ثالث صفات رئیسیة       -عی وراة ب ي الت : ف
ب : أوال  ات والعجائ ا . اآلی دیدة : ثانی د الش ا. الی ة : ثالث اوف العظیم د .المخ  –ومحم

دل     -علیھ السالم–كان كموسى  -صلى اهللا علیھ وسلم  ة ت ات عظیم فیما جاء بھ من آی
كان في حروبھ قویا : على نبوتھ ، والتي كان لھا األثر الكبیر في كثرة أتباعھ ، وثانیا 

ا  ى ، وثالث دیدًا كموس اس  : ش وب الن ي قل ة ف ھ الھیب ت ل ب ، وكان ر بالرع ا . نص وأم
ا      -علیھ السالم  -عیسى  ض أن یكون ملك د رف ا    . فق ل یوحن ي انجی ا یسوع   : ( فف وأم

ل         ى الجب ا ، انصرف أیضا إل وه ملك وه لیجعل فإذا علم أنھم مزمعون أن یأتوا ویختطف
  ]. ١/٢٠٦، البشارة بنبي اإلسالم ) ٦:١٥( یوحنا ) .[ وحده 

ي      ھ النب ر ب ا أخب لم     –ومم ھ وس ھ      عن  –صلى اهللا علی ھ، أن اء ل ر األنبی رى : ( ذك بش
ومبشرًا برسوٍل یأتي من بعدي اسمھ : (وذلك حین بشر بني إسرائیل بقولھ ) . عیسى 

  ]. ٦سورة الصف من اآلیة رقم ). [  أحمد
ال للحواریین    -علیھ السالم  -أن عیسى : وجاء في اإلنجیل  ونني ،   : ( ق تم تحب إن كن

ایاي   احفظوا وص ن األ  . ف ب م ا أطل ا  وأن یكم معزی ا ) .[ ب ، فیعط  ١٥/  ١٤یوحن
ون    ]. ثال یقول إن : ومن عادة بني إسرائیل المبالغة في التعبیر ، وتفخیم األسالیب ، فم

ى         . موسى كان إلھا لفرعون  و عل وة ، فھ وة أو البن اظ األب ن ألف رد م ا ی أي سیدا ، وم
ا  : كما یقول شیخ لتلمیذه . المجاز ال على الحقیقة  ذ لشیخھ    یا بني ، وكم ول التلمی : یق

  ]. ٢/٢٦٠انظر البشارة بنبي اإلسالم  .[یا أبي 
ھ السالم   ) المعزي ( أن كلمة : قال النصارى  تعني العوض ، والبدیل عن عیسى علی

ي     ) یعزي ( إن نفس كلمة : ، ویقول متى ھنري  اني تعن ي األصل الیون یعظ ، أو  : ف
  . ینصح 
بیراكلیت ( إن كلمة : ، وقالوا ) بارا كلیت ( نیة ھي مترجمة عن الكلمة العبرا:وقالوا 

، ) فیرقلیط ( ، وجاءت في بعض الكتب ) أحمد ( العبرانیة تترجم في اللغة العربیة ) 
د         ى اسم محم ة عل خة اإلیطالی ي النس ة ف وفي ھامش كتاب انجیل برنابا تعلیقات عربی

  :وھذه التعلیقات ھي .الذي بشر بھ عیسى صریحا 
د  : رب في لسان ع  (  ران    . أحم ي لسان عم ة    –ف ي العبری ي لسان   . مسیى  :  -یعن ف

ي لسان روم   . كنسالتر:  -یعني الالتیني _ االتن  س   : ف ا    .[باركل ت ى برناب ق عل تعلی
  ].٢/٢٧١، انظر البشارة بنبي اإلسالم ٦٩صفحة  ١٩: ٤٤
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ل     ى أن أھ ة عل ا القاطع یقن داللتھ ائق لیت واھد والحق ذه الش ي ھ ل ف اب إن المتأم الكت
را من      ع كثی ذي یمن یعرفون محمدا صلى اهللا علیھ وسلم كما یعرفون أبناءھم ، وأن ال

  .علمائھم من اتباعھ ھو الحسد والكبر ، نعوذ باهللا تعالى من ذلك 
  :الخـاتمـة

ة    ائق القاطع ة والسیرة ،       : إلى كل قارئ لھذه الحق ریم ، والسنة النبوی رآن الك ن الق م
ماوی ب الس ارات الكت اء ،  وبش ھادة العلم اء ، وش ادة والزعم وك والس رار المل ة ، وإق

وإخبار األحبار والرھبان وغیرھم، ودخول الناس في دین اهللا أفواجا ، من العرب ،    
م ،         د ، والصین ، وسائر األم رس ، والھن روم ، والف والعبرانیین ، والسامریین ، وال

نة إلطفاء نور اهللا تعالى في وانتشار اإلسالم المستمر رغم جھود المنصرین والصھای
  : األرض ، نقول 

  :قال اهللا تعالى
ِللَِّھ  َیا َأیَُّھا النَّاُس َقْد َجاءُكُم الرَُّسوُل ِباْلَحقِّ ِمن رَّبُِّكْم َفآِمُنوْا َخْیرًا لَُّكْم َوِإن َتْكُفُروْا َفِإنَّ{

  ]. ١٧٠: سورة النساء اآلیة[} یمًاَما ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض َوَكاَن الّلُھ َعِلیمًا َحِك
ھ             د صلى اهللا علی ا وبمحم ا وباإلسالم دین اهللا رب ثم أوجھ خطابي لكل مؤمن رضي ب
ھ           ى دین ھ باستقامتھ عل ذكر أن ة ، ولیت ة الھدای ى نعم الى عل وسلم نبیا، بأن یحمد اهللا تع

لم      ھ وس د صلى اهللا علی ذا  وثباتھ علیھ لیقدم أقوى البراھین على صدق نبوة محم ، وھ
ان            ي نصراني ك ل فلبین ذا عام ن اإلسالم ، فھ ى دی اس إل ة الن لھ األثر الكبیر في ھدای
وع            ل طل ومھم قب اس من ن ھ استیقاظ الن د انتباھ ة السعودیة ، ش یعمل بالمملكة العربی
ؤدوا   اجد لی ى المس الھم إل م أطف روجھم ومعھ امھم ، وخ ات من ذ لحظ ي أل ر ، وف الفج

ل    الصالة ، فكان ھؤالء المح ذا العام ة ھ افظین على صالتھم سببا بتوفیق اهللا في ھدای
  .إلى اإلسالم 

لمین   ة المس ال ، ولعام ل الم ة ، وألھ دعاة خاص اء وال ا للعلم ة أوجھھ الة الثانی والرس
  .والمسلمات ، أجیبوا داعي اهللا 

  ].١٤: الصف اآلیة سورة[} َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا ُكونوا َأنَصاَر اللَِّھ{: یقول اهللا تعالى
ة ،       ھ العلمی ب مكانت ل بحس ة ، ك ة والمتاح رة الممكن وان النص ل أل ا بك ر دینن فلننص
ي ،   وطني ، واإلقلیم عھ ال بة لوض ة المناس ل بالطریق ة ، وك ة ، والمالی واالجتماعی
ل           ي ك ك ف ة أمت ادك ، وبنھض دعوتك ، وبجھ ك ، وب ك بعلم ر دین المي ، انص والع

  .، وبتشجیعك ، وبفكرك ، ما استطعت لذالك سبیال مجاالت الحیاة ، وبمالك 
ل اإلنسان           ھ جع د اهللا ، وأن دره عن ل ق دین أن لكل عام ذا ال إن من أعظم خصائص ھ

  المؤمن إیجابیا في حیاتھ ، مھما كان قدره ووضعھ ، 
  أتطلبون من المختار معجزة            یكفیھ شعب من األموات أحیاه

ك       وتأمل ھذا الحدیث لتعلم أنھ ھ ، إن ة ل رد مھمش أو ال قیم ال یوجد في أمة اإلسالم ف
ا ذر        ة أب  –تشعر وأنت تقرأه أنھ یصنع منك شیئا عظیما ، سأل رجل من أھل الیمام

ة   : قال  -رضي اهللا عنھ  و ذر   . دلني على عمل إذا عمل العبد بھ دخل الجن ال أب  –فق
لم  صلى اهللا علی   -سألت عن ذلك رسول اهللا   : رضي اهللا عنھ  ال   –ھ وس ؤمن  : (فق ی

ھ اهللا  : (یا رسول اهللا إن مع اإلیمان عمال ؟ قال : فقلت ). باهللا ا رزق ت  ). یرضخ مم قل
ت  ). یقول معروفا بلسانھ: (قال . وإن كان معدما ، ال شيء لھ ؟:  ا،   : قل ان عیی وإن ك
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انھ ؟  ھ لس غ عن الم  –ال یبل ن الك ال -أي ال یحس ا: (ق ین مغلوب ت ). فیع إن ك: قل ان ف
: قلت  -األخرق الذي ال یتقن ما یعملھ  –) فلیصنع ألخرق: (ضعیفا ،ال قدرة لھ ؟ قال

ال  : وإن كان أخرق ؟ قال  دع في صاحبك شیئا من        : (فالتفت إلي ، وق د أن ت ا تری م
ة تیسیر  : فقلت ). فلیدع الناس من أذاه! الخیر؟ ال  صلى   . یا رسول اهللا إن ھذه كلم فق

د       والذ: (اهللا علیھ وسلم ا عن ا م د بھ ا، یری ي نفسي بیده ، ما من عبد یعمل بخصلة منھ
حیحھ      ). [ اهللا ، إال أخذت بیده یوم القیامة حتى تدخلھ الجنة ان في ص ن حب أخرجھ اب

  ].٣٧٣/ح
  ُقْل َكَفى ِبالّلِھ َشِھیًدا َبْیِني َوَبْیَنُكْم َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب  .٦٠

  ا َبْیِني َوَبْیَنُكْم َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِبُقْل َكَفى ِبالّلِھ َشِھیًد
  جمال الحسیني أبو فرحة. د

ى   لقد تنوعت وتباینت أسالیب التبشیر بنبي اإلسالم في أسفار أھل الكتاب وتطرقت إل
كثیر من التفصیالت، وھو موضوع ال یجلیھ مقال وال تكفیھ دراسة، وإنما یحتاج إلى 

  . رما ھو أكثر من ذلك بكثی
اب  -صلى اهللا علیھ وسلم -وقد كان من جملة البشارات بالرسول  : في أسفار أھل الكت

، ولغة قومھ، وما سیكون علیھ اسمھم  -صلى اهللا علیھ وسلم -اإلشارة إلى مكان بعثتھ 
  . بعد إیمانھم

د المسیح     ھ  -فبدایة نفت أسفار أھل الكتاب أن یكون موضع بعثة النبي المنتظر بع علی
ت    -القدس الشریف: أي -"أورشلیم"في مدینة  -السالم ا نف كما یتوقع الیھود دائًما، كم

ي  " جرّزیم"أن یكون في جبل  كما یتوقع السامرة من الیھود، وأوضحت أنھ سیكون ف
امریة للمسیح      رأة الس ت الم دما قال د؛ فعن ان جدی ھ السالم -مك ل   -علی ا یحكي إنجی كم

ا ا س  : "یوحن ي، آباؤن ك نب ید أرى أن ا س ل  ی ذا الجب ي ھ رزیم[جدوا ف ل ج تم ] جب وأن
ون ھ    : تقول جد فی ي أن یس ذي ینبغ ع ال لیم الموض ي أورش وع  . إن ف ا یس ال لھ أي [ ق
یح لیم           ]: المس ي أورش ل وال ف ذا الجب ي ھ اعة ال ف أتي س ھ ت دقیني، إن رأة ص ا ام ی

جدون فر   "تس ھ س د علی ا یؤك و م ا"؛ وھ ي   " إرمی رب لبن ان ال ى لس ول عل دما یق عن
تكم     ھ: "إسرائیل ي أعطی ة الت تم والمدین أنذا أنساكم نسیانًا وأرفضكم من أمام وجھي أن

  ". وآباءكم إیاھا وأجعل علیكم عاًرا أبدًیا وخزًیا أبدًیا ال ینسى
ثم تبدأ أسفار أھل الكتاب في وصف موضع نزول الرسالة الخاتمة المنتظرة، فیصفھ  

اس "بأن بھ " الرؤیا"سفر  ت      ، وال شك أ "مسكن اهللا مع الن ى بی ك إل ي ذل ن اإلشارة ف
ل  "بأن بھ  -من مخطوطات قمران -"الكتب األسینیة"اهللا الحرام واردة؛ وتصفھ  الھیك

، "الذي سیبنى في نھایة األزمنة كما ھو مكتوب في وصیة موسى  -أي البناء الكبیر -
ھ     ل بأن ك الھیك ف ذل م تص د     "ث ى األب نجس إل افر أو ال ھ الك ن یدخل ذي ل ت ال ، "البی

ِجَد    {ة واضحة في ذلك إلى قولھ تعالى واإلشار وْا اْلَمْس َال َیْقَرُب ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َف
َذا    اِمِھْم َھ َد َع َراَم َبْع ة} اْلَح عیاء     ٢٨: التوب فر إش ي س ده ف ى نج ذا المعن س ھ : ، ونف

، "وتكون ھناك سكة وطریق یقال لھا الطریق المقدسة ال یعبر فیھا نجس بل ھي لھم"
ف ي ص ة،    وھ ة المكرم ت لمك ا عرف در م ھ األرض بق ى وج ان عل رف لمك م تع ات ل

  . والمدینة المنورة
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ھ     ان بعثت دد مك لم    -ثم یزید سفر إشعیاء األمر وضوًحا عندما یح ھ وس  -صلى اهللا علی
ھ   الد العرب    "بقول ة ب ي     "وحي من جھ دس ف اب المق ة الكت ة جمعی ذه ھي ترجم ، وھ

ة الع   ا الترجم ھد لھ ى، وتش رق األدن اب   الش ة الكت ن جمعی ادرة ع دة الص ة الجدی المی
ة  دس العالمی ول  New International Versionالمق ث تق  An Oracle Concerning: حی

Arabia وحي، أو مبلغ الوحي، أو مكان مھبط الوحي متعلق ببالد العرب: أي .  
ویؤكد سفر إشعیاء على ذلك التحدید المكاني عندما یقول في معرض حدیثھ عن النبي 

ر الع،  :"المنتظ ل س رح أھ تغن بف ة، لی دار المأھول ار قی دنھا ودی حراء وم ف الص لتھت
ده        ذیعوا حم رب وی دوا ال ال، ولیمج م الجب اني     "ولیھتفوا من قم ن الث دار ھو االب ؛ وقی

ي          ى النب وحي عل زل ال د ن ة، وق ل العربی إلسماعیل علیھ السالم وھو أب ألشھر القبائ
  . مكة والمدینة: م مدن یسكنھا أبناء قیدارفي أھ -صلى اهللا علیھ وسلم –محمد 

ھ    ": الخ......لیتغن بفرح أھل سالع :" أما قولھ ي المنتظر وأن فھو تعیین لمقام ذلك النب
ـ     ورة؛ ف ة المن ل        " سلع "بالمدین ورة، وال شك أن أھ ة المن دخل المدین ي م ل ف اسم لجب

ول        ي انتظار وصول الرس ًرا ف ھ كثی وا علی ة وقف لم   صلى اهللا  –المدین ھ وس ن  -علی م
دة هللا          رح ممج ة بف ار متغنی ل ارتفعت أصوات األنص ذلك جب ھ ك ھ، وال شك أن ھجرت

ولھ  د وص ھ عن دة ل الى حام لم –تع ھ وس لى اهللا علی ل   -ص ن أھ ارة ع ول البش ا تق كم
لع  " الع، أو س روف        "س ادل الح روف تع دیھم ح ن ل م تك العبرانیون ل رق؛ ف ؛ وال ف

یال   ادس الم رن الس ى الق ة حت ـ   المتحرك ة ك ین كلم وا ب م یفرق ـ " سلع "دي ول ة ك وكلم
إال بعد ھذا التاریخ على ید علماء لغویین كثیًرا ما أخطئوا وكثیًرا ما اختلفوا؛ " سالع"

ن            ة، وم ھم المقدس ن نصوص دور ألي م ي الص ظ ف وافر الحف دم ت ع ع ة م وخاص
في المدینة  -صلى اهللا علیھ وسلم –الطریف أن أغنیة األنصار التي استقبلوا بھا النبي 

الى      د هللا تع ى حم وت عل ا دعا هللا داع     "المنورة احت ا م ا   " وجب الشكر علین ا كم تماًم
  . تنص البشارة

ي المنتظر      ى النب وحي عل  –أما سفر التثنیة فیعین في أي بالد العرب سیكون مھبط ال
: موضع رسالة منتظرة، حین یقول" فاران"وذلك عندما یجعل  -صلى اهللا علیھ وسلم

ال      ھذه " ھ؛ فق ل موت ي إسرائیل قب ل  : ھي البركة التي بارك بھا موسى رجل اهللا بن أقب
اران   ل ف رب من    "الرب من سیناء وأشرق علیھم من سعیر وتألق في جب ، ومجيء ال

سیناء یشیر إلى رسالة موسى علیھ السالم حیث ناداه اهللا وھو على أرضھا؛ وإشراق  
سالم؛ فجبل سعیر یمتد جنوب البحر  الرب من سعیر، یشیر إلى رسالة عیسى علیھ ال

یص أو         ي الع ع بن رة م الم فت ھ الس یح علی زل المس ث اعت طین حی رق فلس ت ش المی
د        ى رسالة محم و إشارة إل اران فھ ھ    -األسینیین؛ وأما تألق الرب من ف صلى اهللا علی

ھ       -علیھ السالم  -الذي جاء من ذریة إسماعیل  -وسلم وین بأن ا سفر التك ذي یخبرن وال
ر    سكن ھ د البئ اران عن زم  [و وذریتھ بف ر زم ا       ] بئ ا بھ ى ھاجر وابنھ ّن اهللا عل ي م الت

ا    ث منھ ي بع ة الت ة المكرم ي مك اران ھ م أن ف ا نفھ ن ھن وت؛ وم ن الم ا م اًذا لھم إنق
؛ ومن الالفت للنظر أن كلمة فاران باللغة العبریة  -صلى اهللا علیھ وسلم –المصطفى 

إن اسم بریة : ومن ثمة فال نعدو الحقیقة إن قلنا ؛"حمد"تعني صیغة المبالغة من كلمة 
ة        ي بری وراة یعن ي الت د "فاران والتي ھي موضع رسالة منتظرة ف صلى اهللا   –"محم

  .  -علیھ وسلم
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دیم  -فشبھ موسى علیھ السالم  وع الفجر،      -حسبما یروي العھد الق وراة بطل مجيء الت
ألق ا      الم بت زول اإلس مس، ون راق الش ل بإش زول اإلنجی ماء    ون د الس ي كب مس ف لش

  . وعلوھا وذلك إیذاًنا بأنھ خاتم األدیان وأن لیس بعد كمالھ كمال
ثم تتحدث أسفار أھل الكتاب بعد ذلك عن لغة النبي المنتظر ولغة قومھ، فیصفھم سفر 

ول          ك حین یق ود وذل ة عن الیھ ة غریب ة أعجمی دثون لغ سیخاطب  : "إشعیاء بأنھم یتح
ب      ذا الشعب بلسان غری ود وأعجمي بالنسبة      "أعجمي الرب ھ ب عن الیھ ، أي غری

ھ السالم رجًال      لھم، وھو ما لم یكن للمسیح علیھ السالم وأتباعھ؛ فقد كان المسیح علی
صلى اهللا   -یھودًیا وكذا كان جّل أتباعھ في حیاتھ، وإنما كان ذلك للنبي العربي محمد 

  . -علیھ وسلم
ا سیكون عل        اب عن م فار أھل الكت دثت أس ا تح ر،     كم النبي المنتظ ؤمنین ب م الم ھ اس ی

ول سفر               ود، یق ان للیھ ذي ك ر ال م اسم آخر غی أن سیكون لھ فوصفھم سفر إشعیاء ب
رائیل  ي إس رب لبن ان ال ى لس عیاء عل اري "إش فاه مخت ى ش ة عل مكم لعن ون اس وتخلف

ر    ًما آخ ده اس ى عبی ق عل رب ویطل تكم ال ان   "ویمی یحیین وك ن للمس م یك ا ل و م ، وھ
كما یصرح   -لم یعرف إال متأخًرا في أنطاكیة " مسیحّیون"ھذا االسم للمسلمین؛ ألن 

دس     اب المق ن الكت ر،       -سفر أعمال الرسل م ي أول األم رون ف ان المسیحیون یعتب وك
ذین    -وطیلة حیاة المسیح علیھ السالم على األرض م ال فریقًا من الیھود، فالمسلمون ھ

ذ    رائیل، وھ ي إس ان لبن ا ك ر م م آخر غی م اس ان لھ فر  ك ھ س رح ب م اآلخر یص ا االس
یس اإلسالم  (إشعیاء عندما یصف النبي المنتظر بأنھ  أو السالم، فكل من السالم     ) رئ

ریم    )شالوم: (واإلسالم بالعبریة ھ الك ي كتاب ل ف مَّاُكُم   {: ؛ فصدق اهللا العظیم القائ َو َس ُھ
  . ٧٨:الحج} اْلُمْسِلمین من قبل وفي ھذا

ل      ھذا قلیل من كثیر ال یتسع المق ا جع ھ، وھو م ل ل فارتزیناو  "ام إال للتمثی اول ش  -" ب
ة    ان بجامع د "أستاذ الثیولوجي البروتستانتیة وعلوم األدی ا " دور تمون یصرح   -بألمانی

ذور المسیحیة     : "قائًال ي ج ھ موجود ف ا  "إن االعتراف بنبوة محمد الذي أطالب ب ، كم
ل  اكس وارن"جع انون م یة، ف" ك یر الكنس ة التبش كرتیر جمعی ى س دم إل ھ المق ي بحث

دا عام         ي كن د ف ذي عق ین ال ة اإلنجیلی ول  -م١٩٦٣المؤتمر التبشیري الثالث لطائف : یق
ى  " لقد تجلى اهللا بطرق مختلفة ومن الواجب أن تكون لدینا الشجاعة الكافیة لنصر عل

ة         تالل خارج مك ك ال ي تل ع ف ذي یق ار ال د  "القول بأن اهللا كان یتكلم في ذلك الغ ، یقص
  . حین بدأ في غار حراء -صلى اهللا علیھ وسلم -حي إلى النبي محمد بذلك الو

ریم   ھ الك ي كتاب ل ف یم القائ دق اهللا العظ ي  {فص اء َبِن ُھ ُعَلَم ًة َأن َیْعَلَم ْم آَی ن لَُّھ ْم َیُك َأَوَل
  ]١٩٧: الشعراء[} ِإْسَراِئیَل

  نبي اإلسالم في كتب البراھمة والزرادشتیة والصابئة  .٦١
  في كتب البراھمة والزرادشتیة والصابئةنبي اإلسالم 

  جمال الحسیني أبو فرحة . د
د   لم     -ال شك أن أثر محم ھ وس ى إن       –صلى اهللا علی ا حت ى البشریة عظیًم ان عل " ك

ارت ل ھ یحي-"مایك ب المس عھ  –الكات د وض لم  -ق ھ وس لى اهللا علی ى رأس  –ص عل
ي ال        أثیرھم ف ث ت اریخ البشریة من حی ي ت اریخ بصرف النظرعن    المائة الخالدین ف ت

ھ   لم     -كون ھذا التأثیر إیجابًیا أو سلبًیا؛ ومن ثمة فشخص مثل ھ وس ال  –صلى اهللا علی
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ھ    ام من یكفي التبشیر العام بھ في كتب األنبیاء إن كان صادًقا، كما ال یكفي التحذیر الع
اب         ل الكت ھ أھ ى یعرف یل صفتھ، حت ن تسمیتھ، وتفص د م ل الب ا، ب ان كاذًب ا (إن ك كم

ل        .. ١٤٦: البقرة ) عرفون أبناءھمی ھ یحم ن إن ا دام أعل ع م الم أجم ھ الع بل حتى یعرف
ھ تشویش    "رسالة لجمیع العالم ونجح في بثھا بین جمیع شعوبھ،  یس إل ا دام اهللا ل " وم

  . ٣٣:١٤: كورنثوس١
ي    د (وھو ما حدث بالفعل فاسم الرسول العرب ي    ) أحم وب بلفظھ ف دا  "مكت " الساما فی

SAMA VIDA ة من          من ى الثامن رات من السادسة إل ي الفق د ورد ف كتب البراھمة؛ فق
بس      "إن : الجزء الثاني د ق ة، وق وءة من الحكم أحمد تلقى الشریعة من ربھ، وھي ممل

  ". منھ النور كما یقبس من الشمس
اب        ي كت د ف ب المجوسیة نج م الكت د  "وكذلك في كتب زرادشت التي اشتھرت باس زن

ھ    نبو ZEND AVESTA" أفستا دى ل المین، ویتص ءة عن رسول یوصف بأنھ رحمة للع
ویدعو إلى إلھ واحد لم یكن لھ كفًوا أحد، وال " أبو لھب"عدو یسمى بالفارسیة القدیمة 

د، وال مسكن،       ع، وال صاحب، وال صاحبة، وال أب، وال أم، وال ول ضریع، وال قری
  . وال جسد، وال شكل، وال لون، وال رائحة، وال أول، وال آخر

واضحة؛ فھو الذى وصفھ القرآن  –صلى اهللا علیھ وسلم  -واإلشارة ھنا إلى الرسول 
ھ  ین (بأن ة للعلم اء ) رحم ورة    .. ١٠٧:األنبی ھ س ت علی ذي نزل و ال الص"وھ " اإلخ

و لھب      ھ أب ھ عم متضمنة تلك المعاني المشار إلیھا في البشارة، وكان من أعدى أعدائ
  ". المسد"الذي نزلت فیھ سورة 

ي ال ذلكوف تیة ك ب الزرادش عون،  : كت نھم یتضعض ذون دی ین ینب ت ح ة زرادش إن أم
وینھض رجل في بالد العرب یھزم أتباعھ فارس، ویخضع الفرس المتكبرین، وحینئذ 
ذ              د تطھرت من األصنام، ویومئ ي ستكون ق راھیم، الت ة إب ون وجوھھم نحو كعب یول

ارس  ونن فصیًحا    ... یصبحون وھم أتباع للنبي رحمة للعالمین وسادة لف یھم لیك وإن نب
  . یتحدث بالمعجزات

دس         ابئة المق اب الص ي كت ذلك ف د وردت ك رس ق وك الف رب لمل ة الع وءة خالف ونب
ك العرب      " الكنزه ربھ" اب أن مل ذا الكت في الكتاب الثامن عشر؛ كما ذكر في نفس ھ

مى  یھولدایو"المس رس   ": س ك للف ن مل ي زم یخرج ف اتمھم، س اء أو خ الي األنبی أي ت
ل بالنسبة لرسولنا    ، "ازدجر"مى یس لم     -وھو ما كان بالفع ھ وس ذا   –صلى اهللا علی ھ

  . قیل من كثیر ال یتسع المقام إال للتمثیل لھ
ى     : (فصدق اهللا العظیم القائل في كتابھ الكریم ل كف ویقول الذین كفروا لست مرسًال ق

  .٤٣الرعد) باهللا شھیًدا بیني وبینكم ومن عنده علم الكتاب
  الشاھد والشھید.. جیل برناباإن  .٦٢

  الشاھد والشھید.. إنجیل برنابا
  مراد عبد الوھاب الشوابكھ: بقلم الباحث 

  ...الحمد هللا الذي منَّ علینا بأعظم نعمة أال وھي نعمة اإلسالم 
ًا     ون تابع یم ویك دین العظ ذا ال ب لھ دما ینتس زاز عن الفخر واالعت رء ب عر الم م یش فك

لم     م" ألشرف الخلق أجمعین  ھ وس د صلى اهللا علی ة      " حم ر أم دھا تكون من خی وعن
ذون       انوا یأخ وامھم، وك اء أق ھ األنبی أخرجت للناس، تلك األمة وھذا النبي الذي بّشر ب
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علیھم العھود ویتناقلون فیما بینھم لئن خرج الحبیب المصطفى صلوات ربي وسالمھ 
ى    علیھ لتنصرّنھ، فال غرابة إذن من أن نجد بین نصوص الكتاب  ا یشیر إل المقدس م

ة     ن الحقیق ال م وص أو أن تن رف النص ة أن تح در والخیان د الغ ت ی ا حاول ك مھم ذل
  :الدامغة 

  !!!فالّذھب وإن خالطتھ الشوائب لكنھا تعجز عن إذھاب بریقھ ولمعانھ
  فكما تعلمون أحبتي في اهللا أّن الباطل مھما على واستعلى فان مصیره إلى الزوال 

أن یظھره اهللا حتى یكون حّجة على القاصي والداني، فمن ھنا كانت وأّن الحق ال بد و
  ...البدایة 

  من ھو برنابا؟
ذ    د التالمی و أح واریین (ھ احب      ) الح الم ، وص ھ الس ى علی یدنا عیس ین لس المالزم

اإلنجیل الشاھد على الحق والشھید من أجل كلمة الحق فكان جزاء ھذا اإلنجیل الطرد 
ا جالسیوس عام     من الكتاب المقدس وذلك  رار الباب اب    ٤٩٢بق ھ یعارض الكت م ؛ ألن

ي     ب الالتین د الراھ ا بع اء فیم ى أن ج یح ، إل ة المس ھ بألوھی ا یّدعون دس فیم المق
ا           " فرامرینو" ھ كم ھ ل د قراءت ن إسالمھ بع ة وأعل ة البابوی ھ من مكتب الذي حصل علی

  ...برناباذكر ذلك الدكتور النصراني خلیل سعادة في مقدمة ترجمتھ إلنجیل 
ھ رجل صادق ومن        ا أّن وأّما برنابا فكما ذكرتھ كتب العھد الجدید ، یتضح من خاللھ

ذ   ر التالمی واریین(أكث ال  ) الح فر أعم ي س الیم إذ ورد ف ا للوصایا والتع ًا وحفظ ورع
  ):٢٤-٢٢( الرسل اإلصحاح الحادي عشر الفقرة رقم 

ى  فسمع الخبر عنھم في آذان الكنیسة التي في أورشلی(( م فأرسلوا برنابا لكي یجتاز إل
زم           رب بع ي ال وا ف ع أن یثبت رح ووعظ الجمی ة اهللا ف ى ورأى نعم إنطاكیة الذي لّما أت
رّب        ى ال ان ، فأنضّم إل دس واإلیم روح الق القلب ألنھ كان رجًال صالحًا وممتلئًا من ال

  )).جمع غفیر
ى التوحی     ة عل ت قائم ن رسول اهللا    وأسألكم باهللا لو لم تكن لدعوتھ التي كان ى دی د وعل

لم    ھ وس لى اهللا علی د  ص ى محم ده  إل ن بع ین م راھیم والنبی ل  -إب رة والعق ن الفط دی
  !أینضم إلى الرّب جمع غفیر؟ -والعاطفة

ة      ا ناق ة فیھ ل والعاطف واهللا لو كانت عقیدة برنابا كعقیدة النصارى الیوم التي لیس للعق
ات السنین   وال جمل، لما أنضم إلى الرب ھذا الجمع ، ب ل زد على ھذا ألحتاج إلى مئ

م رح لھ ى یش الوث" حت ن    -"الث ره م ر، وغی بیل الحص ى س ال ال عل بیل المث ى س عل
ل   ا عاق ذي         ... األمور التي ال یقبلھ دین الحق ال ى ال ھ خاطب فطرتھم ودعاھم إل ولكن

یھم    المھ عل ي وس لوات رّب اء ص ى األنبی د وعل ى ومحّم ى وعیس ى موس زل عل ن
  ...أجمعین

  :یل برناباإنج
  :وفیما یلي نورد بعض ما تضمنتھ صفحات ھذا الكتاب المضطھد

  : ١٤٦صفحة  ١٥-١ورد في الفصل السادس والتسعون الفقرات من 
اھن بصوت عال       ) ١((   ( ال الك ھ یجب      : " ولما انتھت الصالة ق ا یسوع ألن ف ی ق

  " علینا أن نعرف من أنت تسكینًا المتنا 
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وع ) ٢(  اب یس ا ی: " أج اف اهللا    أن ت ویخ ر مائ ل داود ، بش ن نس ریم م ن م وع ب س
  " وأطلب أن ال یعطى اإلكرام والمجد إال هللا 

ذي          : " أجاب الكاھن ) ٣(  ّیا ال ا مس ا سیرسل لن اب موسى أن الھن ي كت وب ف انھ مكت
ة اهللا     الم برحم ا     ) ٤(سیأتي لیخبرنا بما یرید اهللا وسیأتي للع ول لن ذلك أرجوك أن تق ل

  "الذي ننتظره ؟ ] تعني رسول اهللا[سّیا اهللا الحق ھل أنت م
ي وسیأتي       : " أجاب یسوع ) ٥(  ق قبل ھ خل حقًا أن اهللا وعد ھكذا ولكني لست ھو ألن

  "بعدي 
  أجاب الكاھن إننا نعتقد من كالمك وآیاتك على كل حال أنك نبي وقدوس اهللا ) ٦( 
ًا في اهللا بأیة كیفیھ سیأتي لذلك أرجوك بإسم الیھودیة كلھا وإسرائیل أن تفیدنا حب) ٧( 

  "مسّیا 
ذي تنتظره   " أجاب یسوع ) ٨(  لعمر اهللا الذي تقف بحضرتھ نفسي أّني لست مسّیا ال

  بنسلك أبارك كل قبائل األرض : كل قبائل األرض كما وعد اهللا أبانا إبراھیم قائّال 
لفتنة الملعونة ولكن عندما یأخذني اهللا من العالم سیثیر الشیطان مرة أخرى ھذه ا) ٩( 

ن اهللا    أني اهللا واب اد ب ى االعتق وى عل ادم التق ل ع أن یحم ذا ) ١٠(ب بب ھ نّجس بس فیت
الم ویرسل    ) ١١(كالمي وتعلیمي حتى ال یكاد یبقى ثالثون مؤمنًا  رحم اهللا الع حینئٍذ ی

ھ   یاء ألجل ل األش ق ك ذي خل ولھ ال یبید  ) ١٢(رس ّوة وس وب بق ن الجن یأتي م ذي س ال
دة    نام وعب نام  األص ر      ) ١٣(األص ى البش لطتھ عل یطان س ن الش ینتزع م ) ١٤(وس

ًا  ) ١٥(وسیأتي برحمة اهللا لخالص الذین یؤمنون بھ  وسیكون من یؤمن بكالمھ مبارك
.((  

ل           ذا اإلنجی ي ھ ّلم ف ھ وس د صلى اهللا علی د ورد اسم محم وأما فیما یتعّلق بالبشارة  فق
  :صریحّا اسمًا وصفًة 

  : ١٠-٤لسابع والتسعون الفقرات من فقد ورد أیضًا في الفصل ا
ور         : " فقال حینئٍذ یسوع ((   ث ترجون الن أتي ظالم حی ھ ی ي ألن م ال یعزین إن كالمك

ھ              ّي وسیمتّد دین اذب ف ذي سیبید كل رأي ك ي مجيء الرسول ال ي ھي ف ولكن تعزیت
ایة لدینھ ویعّم العالم بأسره ألنھ ھكذا وعد اهللا أبانا إبراھیم وأن ما یعزیني ھو أن ال نھ

أیأتي رسل آخرون بعد مجيء رسول   : " أجاب الكاھن  " ألن اهللا سیحفظھ صحیحًا 
  "اهللا ؟

ر    : "فأجاب یسوع  دد غفی أتي ع ال یأتي بعده أنبیاء صادقون مرسلون من اهللا، ولكن ی
ادل فیتسترون     م اهللا الع من األنبیاء الكذبة وھو ما یحزنني ألن الشیطان سیثیرھم بحك

  "يبدعوى إنجیل
  :١٨-١٣فقد ورد في الفقرات من ) صلى اهللا  علیھ وسلم(وأّما عن ذكر اسم محمد 

  "ماذا یسّمى مسّیا وما ھي العالمة التي تعلن مجیئھ؟: " فقال حینئٍذ الكاھن ((  
ي          " أجاب یسوع  ق نفسھ ووضعھا ف ا خل ب ألن اهللا نفسھ سماه لم ّیا عجی إن اسم مس

ال اهللا  ماوي ق اء س ا: " بھ بر ی الم  اص ھ ، الع ق الجّن د أن اخل ك أری ي ألجل د ألّن محم
ك     ًا ومن یلعن وجمًا غفیرًا من الخالئق التي أھبھا لك حتى أن من یباركك یكون مبارك
ك صادقة    یكون ملعونًا ومتى أرسلتك إلى العالم أجعلك رسولي للخالص وتكون كلمت

  "مھ المبارك محّمدحّتى أن السماء واألرض تھنان ولكن إیمانك ال یھن أبدًا إن اس



 ١٣٨

ائلین   واتھم ق ور أص ع الجمھ ٍذ رف ال  : " حینئ د تع ا محم ولك ، ی ا رس ل لن ا اهللا أرس ی
  ! " ...  )). سریعًا لخالص العالم 

  :وأخیرًا ال نملك إال أن نقرأ قول اهللا تعالى  
َنكُ   "  ا َوَبْی َواء َبْیَنَن ِھ     ُقْل َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمٍة َس ِرَك ِب َھ َوَال ُنْش َد ِإالَّ الّل ْم َأالَّ َنْعُب

لِ   ا ُمْس ُموَن َشْیئًا َوَال َیتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا مِّن ُدوِن الّلِھ َفِإن َتَولَّْوْا َفُقوُلوْا اْشَھُدوْا ِبَأنَّ
"  

  محمد رسول اهللا في التوراة واإلنجیل.. بحث  .٦٣
  اة واإلنجیلمحمد رسول اهللا في التور

  محمد عبد الخالق شریبة.د
  خاتم الرساالت

  .. اإلسالم ھو خاتم الرساالت؛ فھو الجامع لما قبلھ، الناسخ لما سبقھ، الذي ال دین بعده
دنیا            ا یضمن صالح ال اد، ومن التشریعات م ا یضمن صالح العب فیھ من األخالق م

  ..واآلخرة
ُز    َشِھَد الّلُھ َأنَُّھ َال ِإَلـَھ ِإالَّ ( َو اْلَعِزی ـَھ ِإالَّ ُھ ُھَو َواْلَمَالِئَكُة َوُأْوُلوْا اْلِعْلِم َقآِئَمًا ِباْلِقْسِط َال ِإَل

یُم ا    * اْلَحِك ِد َم ن َبْع اَب ِإالَّ ِم وْا اْلِكَت ِذیَن ُأْوُت َف الَّ ا اْخَتَل َالُم َوَم ِھ اِإلْس َد الّل دِّیَن ِعن ِإنَّ ال
ابِ       َجاءُھُم اْلِعْلُم َبْغًیا َبْیَنُھ ِریُع اْلِحَس ِھ َس ِإنَّ الّل ِھ َف اِت الّل ْر ِبآَی ران ). [ْم َوَمن َیْكُف : آل عم

١٨،١٩.[  
ال   فات الكم ك ص ذي یمل دین ال ت    -وال ي تثب ھ، لك ن خارج ھ م ھادة تأتی ھ ش ال تنقص

ریم    صلى اهللا   –صحة رسالتھ، وسالمة عقیدتھ، وصدق حاملھ للعالمین  الرسول الك
ده،       ، فمحمد الذ-علیھ وسلم  اهللا وح ان ب ى اإلیم ر والضالل إل ي أخرج الناس من الكف

ھ،       -ومن عبادة األصنام إلى عبادة الواحد األحد  ھ من خارج دین ال یعوزه شھادة تأتی
  . لكي تثبت أنھ خاتم األنبیاء، أو أن رسالتھ ھي آخر الرساالت

؛ فصار  – رضي اهللا عنھ –محمد الذي علم رجال بدویا یئد البنات كعمر بن الخطاب 
اریخ         ادة الت الم، ومن أعظم ق ا للع اج لمن    –بعد اإلسالم قائدا للبشریة، وحاكم ال یحت

  :یشھد لھ؛ كیف واهللا تعالى یقول
ِھیًدا           ( ِھ َش ى ِبالّل َھُدوَن َوَكَف ُة َیْش ِھ َواْلَمآلِئَك ُھ ِبِعْلِم َك َأنَزَل َزَل ِإَلْی ا َأن َھُد ِبَم ). لَّـِكِن الّلُھ َیْش

   ١٦٦:النساء
ى      :( ویقول أیضا ِھیًدا َعَل َك َش ا ِب ِھْم َوِجْئَن َوَیْوَم َنْبَعُث ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة َشِھیًدا َعَلْیِھم مِّْن َأنُفِس

ِلِمینَ       َرى ِلْلُمْس ًة َوُبْش ًدى َوَرْحَم ْيٍء َوُھ لِّ َش ا لُِّك اَب ِتْبَیاًن َك اْلِكَت ا َعَلْی ـُؤالء َوَنزَّْلَن ). َھ
  ٨٩:النحل

ًا،      فمحمد الذي فتح ًا غلف ھ قلوب ال  -اهللا بھ عیونا عمیًا، وأسمع بھ أذانا صمًا، وشرح ب
  .یحتاج لمن یشھد لھ من خارج رسالتھ، أو من خارج الكتاب الذي أنزل معھ

النبي       ل تبشر ب وراة واإلنجی ي الت ونحن إذ نتحدث عن بعض البشارات التي وردت ف
  :الكریم، فإنما یدفعنا إلى ذلك أمران

ر لصاحب الرسالة العظمى     : ألولأما األمر ا  –فإنھ ینبع من حبنا الجم، وشوقنا الكبی
  . -صلى اهللا علیھ وسلم 

  !كیف ال وھو أستاذنا ومعلمنا وزعیمنا وقائدنا؟
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  !؟–صلى اهللا علیھ وسلم  –وھل أعطانا بشر مثلما أعطانا محمد 
د    ل محم ل فض ل مث ن فض وق م ى مخل وق عل ل لمخل لم  –وھ ھ وس لى اهللا علی  –ص

  !علینا؟
ب      ى كت ین وف ب األول ي كت ھ ف ب عن ره، وننق ى أث اه، ونقتف تلمس خط ا إذن ال ن ا لن فم

  .اآلخرین؛ فتسعد بذكره قلوبنا، وتنشرح بھ صدورنا، وتقر بھ عیوننا
فھو ما نصبو إلیھ من ھدایة الضالین، وتثبیت المتشككین، وإرشاد   : وأما األمر الثاني

  . خارجھالتائھین، من داخل ھذا الدین ومن 
ھ من     ان فی وأسأل اهللا العلي العظیم أن یجعل ھذا العمل خالصا لوجھھ الكریم،  وما ك

  .   صواب فھو من اهللا وحده، وما كان فیھ من خطأ فھو من نفسي
  …)ربنا آتنا من لدنك رحمة وھیئ لنا من أمرنا رشدا(

  :مازال الكتاب المقدس یتألأل بنور محمد
  :یینأنا اللبنة وأنا خاتم النب

إن مثلي :(في الحدیث الذي رواه البخاري ومسلم -صلى اهللا علیھ وسلم-یقول الرسول
ومثل األنبیاء من قبلي كمثل رجل بنى بیتا فأحسنھ وأجملھ إال موضع لبنة من زاویة، 

ال     :فجعل الناس یطوفون بالبیت ویعجبون لھ ویقولون ة؟ ق ذه اللبن ا  :ھال وضعت ھ فأن
  ).اللبنة وأنا خاتم النبیین

ر      ل حج اء مث ین األنبی ھ ب االت ومكانت ھ للرس ي ختام ي ف ل النب ابق یجع دیث الس والح
  .. الزاویة أو اللبنة األساسیة التي ال یكتمل البناء وال یتم حسنھ وجمالھ إال بھا

  ولكن ما الذي یقولھ الكتاب المقدس عن ھذه اللبنة أو حجر الزاویة؟
حاح    ى اإلص رة   ٢١ورد في إنجیل مت ي        (٤٢،٤٣الفق ط ف رأتم ق ا ق م یسوع أم ال لھ ق

ذا   الكتب الحجر الذي رفضھ البناءون ھو قد صار رأس الزاویة من قبل الرب كان ھ
ل           ة تعم نكم ویعطى ألم زع م م إن ملكوت اهللا ین ول لك ذلك أق وھو عجیب في أعیننا ل

  ).أثماره ومن سقط على ھذا الحجر یترضض ومن سقط ھو علیھ یسحقھ
ا   ل           وھذه الكلمات قالھ ى قت م عل دما وبخھ ود بع ن الیھ ھ السالم لجماعة م المسیح علی

  .. األنبیاء، وإنكار الرساالت
ة أخرى تحل          م بأم ود باستبدال اهللا لھ ھ السالم للیھ والنص یوضح إخبار المسیح علی

تكم       (محلھم في القیام بأمر الدین وأداء رسالتھ  زع من م إن ملكوت اهللا ین ول لك ذلك أق ل
ویخبرھم المسیح علیھ السالم أیضا عن ذلك الحجر الذي ).. ثمارهویعطى ألمھ تعمل أ

  ).. الحجر الذي رفضھ البناءون ھو قد صار رأس الزاویة(سیصیر رأس الزاویة
ة    یر رأس الزاوی ذي سیص ر ال ك الحج ن ذل ھ ع الم كالم ھ الس یح علی ل المس ویواص

حقھ :(فیقول استخدام  ، و)ومن سقط على ھذا الحجر یترضض ومن سقط ھو علیھ یس
ي    ) یسحقھ(و) یترضض(لفظي ى النب لم   –یؤكد أن الكالم یشیر إل ھ وس  -صلى اهللا علی

دین       ھ ال ر اهللا ب ى أظھ روب حت ن الح د م اض العدی ة وخ القوة المادی ده اهللا ب ذي أی ال
  .. وسحق بھ كل أعدائھ

وال یمكن حمل ھذا الكالم على المسیح وأمتھ؛ ألن المسیح نفسھ من أمة بني إسرائیل، 
تكلم      )وھو عجیب في أعیننا:(یقول -علیھ السالم -ا أن المسیحكم ھ ی ى أن دل عل ا ی ، مم

  .عن شخص آخر غیره
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، الذي قال عن -صلى اهللا علیھ وسلم-فمن ھو المقصود إذن بحجر الزاویة غیر محمد
  !؟)أنا اللبنة وأنا خاتم النبیین:(نفسھ

ي إسرائیل سوى      وما ھي األمة األخرى التي أعطاھا اهللا ملكوتھ بعد أن ن زعھ من بن
  !!    ؟-صلى اهللا علیھ وسلم–أمة محمد 

  :للذي ببكة مبارًكا
دي      :(یقول اهللا تعالى في كتابھ العزیز ا وھ ة مبارك ذي ببك اس لل إن أول بیت وضع للن

ت        اس حج البی ي الن ا وهللا عل ان آمن للعالمین فیھ آیات بینات مقام إبراھیم ومن دخلھ ك
  ٩٦:آل عمران) من كفر فإن اهللا غني عن العالمینمن استطاع إلیھ سبیال و

اس أن     ر اهللا الن ذي أم اآلیة تتحدث عن بیت اهللا، وتتحدث عن بكة كمكان لبیت اهللا، ال
  .تحج إلیھ

  ولكن ھل ورد في الكتاب المقدس نص یتحدث عن بیت هللا ببكة، یحج الناس إلیھ؟
  :٨٤دعونا نقرأ ما ورد في المزمور

دًا یسبحونك، ساله      طوبى للساكنین   ٤: ٨٤ ك أب ي بیت ي     (ف را ف ة تتكرر كثی ساله كلم
ف أو    رة توق مت أو فت ي ص ا تعن دس أنھ اب المق اموس الكت ول ق دس ویق اب المق الكت

  ..)فاصل
  . طوبى ألناس عزھم بك طرق بیتك في قلوبھم ٥:٨٤

  . عابرین في وادي البكاء یصیرونھ ینبوعًا أیضا ببركات یغطون مورة ٦: ٨٤
  ون من قوة إلى قوة یرون قدام اهللا في صھیون یذھب ٧: ٨٤

  !ولكن ما عالقة وادي البكاء الذي ورد في النص ببكة؟
رام     ت الح ھیون بالبی ة ص ا عالق ھیون، فم ي ص دام اهللا ف رون ق ول ی ان اهللا یق وإذا ك

  !الموجود في بكة؟
ة     ھ ببك اء وعالقت ا وادي البك اء     : أم ا القساوسة العرب، ألن وادي البك ي  فیسأل عنھ ف

ة  نص مكتوب نفس ال ة ل خة اإلنجلیزی ة(النس ي ) وادي بك و ف ا ھ اء كم یس وادي البك ول
ال  (النص العربي، ونالحظ أنھا تبدأ بحرف  ي كابت م ال       )ب م لعل ھ اس ى أن دل عل ا ی ، مم

  . یمكن ترجمتھ
ا   : وأما كلمة صھیون فمعناھا األصلي المكان المقدس أو المجتمع الدیني الخالص، كم
  ..اإلنجلیزي للكتاب المقدسورد في القاموس 

  : والنص كما ورد في النسخة اإلنجلیزیة ھو ھكذا
)Blessed are they that dwell in thy house. they will be still praising thee, blessed is the 

man whose strength is in thee, in whose heart are ways of them who passing through 
the valley of Bacamake it awell, The rain also filleth the pools, they go from strength 

to strength, every one of them in Zion appeareth before God(  
  : وبذلك فإن الترجمة الصحیحة للنص اإلنجلیزي ھي كما یأتي

رق بی       ( ك ط اس عزھم ب بحونك، طوبى ألن دا یس ك أب ي بیت ي  طوبى للساكنین ف ك ف ت
قلوبھم عابرین في وادبكة یصیرونھ ینبوعا المطر أیضا یغطیھ بالبركات یذھبون من  

  ).قوة إلي قوة یرون قدام اهللا في األرض المقدسة
ھ   !!وبالمناسبة فإن قاموس الكتاب المقدس لم یستطع تحدید أین توجد بكة ا قال ، وكل م

  !!یكون ھذا مكان یمر بھ الحجاج)! ربما:(عن موقعھا
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  !ھناك بكة غیر التي یحج إلیھا المسلمون؟ فھل
  !ولو كان ھناك بكة غیرھا، فھل ادعى أحد أن بھا بیت اهللا الذي یحج إلیھ الناس؟

  !فھل من مجیب؟.. ھذه أسئلة تحتاج إلى أجوبة
  !محمد اإلسماعیلي
صلى   –ھذه الكلمة قالھا أحد الرھبان، وكان یتحدث عن الرسول  : محمد اإلسماعیلي

ا اهللا       -ھ وسلماهللا علی وة اختص بھ ًا ألن النب یس نبی ھ ل ویقول إنھ من ولد إسماعیل، وأن
  ).یعقوب علیھ السالم(أبناء إسرائیل

ھ السالم،     -صلى اهللا علیھ وسلم –ونحن نؤیده في أن محمد  ھو من ولد إسماعیل علی
  :ولكننا سنثبت بنصوص من الكتاب المقدس أن النبوة سوف تبعث في أبناء إسماعیل

  :١٨، ١٧الفقرة  ٢١رد في سفر التكوین اإلصحاح و
فسمع اهللا صوت الغالم ونادى مالك اهللا ھاجر من السماء وقال لھا مالك یا ھاجر ال  (

ھ        دك ب دي ی ي الغالم وش ومي احمل تخافي ألن اهللا قد سمع لصوت الغالم حیث ھو، ق
  ).ألني سأجعلھ أمة عظیمة

حاح     وین اإلص ي سفر التك رة  ٢١وورد ف یدنا    ١٣الفق ز وجل س ث یخاطب اهللا ع حی
  ).وابن الجاریة أیضا سأجعلھ أمة ألنھ نسلك:(إبراھیم قائال

ة   وابن الجاریة ھو إسماعیل ابن السیدة ھاجر، وقد جعلھ اهللا أمة كبیرة عظیمة ھي أم
  . اإلسالم التي یزید عددھا اآلن عن ملیار مسلم

ھ السال        ھ عن إسماعیل علی دس حدیث اب المق وین     ویواصل الكت ي سفر التك ول ف م فیق
  :٢١، ٢٠، ١٩الفقرة  ٢١اإلصحاح 

وفتح اهللا عینیھا فأبصرت بئر ماء فذھبت ومألت القربة ماء وسقت الغالم، وكان اهللا (
  ).مع الغالم فكبر وسكن في البریة و كان ینمو رامى قوس، وسكن في بریة فاران

  )١(كلمة عبرانیة معربة، وھي من أسماء مكة المكرمة:وفاران
الم،         اجر الغ ھ ھ قت من ذي س زم ال ر زم ن بئ دث ع رون یتح ا ت ابق كم نص الس وال

  . ویتحدث أیضا عن بریة فاران التي سكنھا إسماعیل علیھ السالم
ربنا إني أسكنت من ذریتي بواد غیر ذي زرع عند بیتك المحرم ربنا لیقیموا الصالة (

   ٣٧:إبراھیم). فاجعل أفئدة من الناس تھوي إلیھم وارزقھم من الثمرات
ع         ابق م ذا یتط وس، وھ ي ق و رام ان ینم ماعیل ك ن أن إس ا ع نص أیض دث ال ویتح

ال          (الحدیث الذي رواه البخاري لم یرمون بالسھام فق ة أس ر من قبیل ي نف ي عل مر النب
  ).ارموا بني إسماعیل فإن أباكم كان رامًیا: لھم

  ماعیل علیھ السالم؟ ولكن كیف یثبت الكتاب المقدس أن النبوة ستكون في أبناء إس
حاح     ة اإلص فر التثنی ي س رة  ١٨ورد ف ھ     ١٨،١٩، ١٧الفق ى علی ان موس ى لس عل

  : السالم
ل          ( ك و أجع ا من وسط أخوتھم مثل م نبی یم لھ وا، أق قال لي الرب قد أحسنوا فیما تكلم

ذي ال یسمع لكالمي       كالمي في فمھ فیكلمھم بكل ما أوصیھ بھ، ویكون أن اإلنسان ال
  ).بھ باسمي أنا أطالبھ الذي یتكلم
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ي              ھ من وسط أخوة بن ي سوف یبعث رون تبشیر اهللا لموسى بنب ا ت والنص یصف كم
إسرائیل، وأن ھذا النبي سیكون مثل موسى علیھ السالم، ویخبر النص أیضًا أن الذي 

  ..فإن اهللا سوف یعاقبھ -ال یتبع ھذا النبي وال یسمع لكالمھ 
  ود والنصارى عن ذلك النبي؟ ولكن ماذا قال أھل الكتاب من الیھ

ل النصارى         ا حم ى موسى، بینم ون فت ن ن قالت الیھود أن النبي المقصود ھو یوشع ب
  .البشارة على المسیح عیسى علیھ السالم

د   لم    –والیھود ینكرون أن البشارة تدل على محم ھ وس أو عن المسیح    -صلى اهللا علی
  .علیھ السالم

  .-صلي اهللا علیھ وسلم–ن النبي والنصارى ینكرون أن تكون البشارة ع
  .والحق إن ما ذھب إلیھ كال الفریقین باطل، والدلیل من الكتاب المقدس نفسھ

اني  :إن البشارة تشترط شرطین األول أن ذلك النبي من وسط إخوة بني إسرائیل، والث
  .أنھ مثل موسى علیھ السالم

لم   صلى  -والشرطان السابقان ال ینطبقان إال على رسول اإلسالم  ھ وس و  -اهللا علی ؛ فھ
ھم أبناء إسحاق ) یعقوب(من أبناء إسماعیل بن إبراھیم علیھما السالم، وأبناء إسرائیل

  ..من وسط أخوة بني إسرائیل -صلى اهللا علیھ وسلم-، لذلك فالنبي..بن إبراھیم
د  لم    -وكذلك فإن موسى علیھ السالم ومحم ھ وس ان صاحب    -صلى اهللا علی ا ك ، كلیھم

ي  شریعة جدیدة ، ورسالة مستقلة، وبذلك فإن شرط المثلیة وقرب المكانة بین ذاك النب
ي     ي النب ق ف الم متحق ھ الس ى علی لم  -وموس ھ وس لى اهللا علی ان  -ص ا ك ، وألن كلیھم

ا  :(صاحب رسالة جدیدة وشریعة مستقلة؛ فقد ورد في سورة األحقاف قالوا یا قومنا إن
ین ی      ا ب دقا لم د موسى مص ق       سمعنا كتابا أنزل من بع ى طری ى الحق وإل دي إل ھ یھ دی

  )..مستقیم
لم  -ویؤكد قرب المكانة أیضا بین النبي ھ وس ھ السالم      -صلى اهللا علی ین موسى علی وب

لم   -الحدیث الذي رواه البخاري عن الرسول    ھ وس ى   :(-صلى اهللا علی ي عل ال تخیرون
ب العرش،    موسى، فإن الناس یصعقون فأكون أول من یفیق، فإذا موسى باطش بجان

  )..  أدري أكان فیمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى اهللافال
ا من    -وأما انتفاء الشرطین عن یوشع بن نون وعن المسیح علیھما السالم فألنھما كان

ال          ا لق دا منھم راد واح ان الم و ك ي إسرائیل، ول بني إسرائیل ولیسا من وسط إخوة بن
ي ألن       ، بل لم یكن ھناك د)..أقیم لھم نبیا منھم:(اهللا ك النب ن یخرج ذل د من أی اع لتحدی

  .. خروجھ من بني إسرائیل ھو أمر مألوف ال یحتاج لتوضیح أو تحدید
  : وینتفي الشرط الثاني أیضا ألن ال یوشع وال عیسى كانوا مثل موسى

ا   فیوشع كان فتى موسى، ولم یحمل شریعة جدیدة، ولم یوح إلیھ بكتاب، وعیسى أیًض
دة،   ریعة جدی ل ش م یحم ارى   ل ان النص ى؛ وإذا ك ریعة موس ج ش ى نھ ان عل ا ك وإنم

ك   یؤمنون بأن المسیح ھو ابن اهللا، وأنھ شریك معھ في األلوھیة، فكیف یقولون بعد ذل
  !!أن عیسى مثل موسى؟

والكتاب المقدس نفسھ ینفي أن بني إسرائیل قد قام فیھا نبي مثل موسى بعده؛ فقد جاء 
فمات ھناك موسى عبد الرب :((١١إلى  ٥ت من الفقرا ٣٤في سفر التثنیة اإلصحاح 

رب     ول ال ب ق واب حس ي أرض م ت     . ف ل بی وات مقاب ي أرض م ي الجواء ف ھ ف ودفن
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وكان موسى ابن مائة وعشرین سنة حین . فغور و لم یعرف إنسان قبره إلى ھذا الیوم
واب       . مات ولم تكل عینھ وال ذھبت نضارتھ ات م ي عرب و إسرائیل موسى ف فبكى بن

ة    . یوًما فكملت أیام بكاء مناحة موسىثالثین  تأل روح حكم د ام ویشوع بن نون كان ق
ولم . إذ وضع موسى علیھ یدیھ فسمع لھ بنو إسرائیل وعملوا كما أوصى الرب موسى

في جمیع اآلیات و . یقم بعد نبي في إسرائیل مثل موسى الذي عرفھ الرب وجھا لوجھ
ي أرض     ا ف رب لیعملھ لھ ال ي أرس ب الت ل  العجائ ده وك ع عبی ون و بجمی ر بفرع مص

  )). أرضھ
نھم        م یخرج م د موسى ل فإذا كان الكتاب المقدس یخبر كما ترون أن بني إسرائیل بع
ل موسى    نبي مثلھ، فكیف یدعى بعد ذلك أھل الكتاب أن النبي الذي وصفھ اهللا بأنھ مث

  !!قد خرج من بني إسرائیل؟
 –یخلص العالم ویحمل خطایا البشریة كما أن عقیدة النصارى في أن المسیح قد أتى ل

ة من ال           اس؛ وھي معاقب ي بالن ذا النب ة ھ نص لعالق ال یمكن أن تتوافق مع تلخیص ال
ھ باسمي       (یتبعھ ویسمع لكالمھ تكلم ب ذي ی ویكون أن اإلنسان الذي ال یسمع لكالمي ال

  )..أنا أطالبھ
المسیح علیھ السالم؛ فقد ویبدو أن أنھم كانوا في انتظار ذلك النبي كما كانوا ینتظرون 

ود من         ( ٢٥ – ١٩: ١ورد في إنجیل یوحنا  ا حین أرسل الیھ ذه ھي شھادة یوحن وھ
ي لست المسیح             ال أن ر وق م ینك اعترف ول ت ف ین لیسألوه من أن أورشلیم كھنة والوی

ا  …لست أنا،النبي أنت؟ فأجاب ال : فسألوه إذن ماذا؟ إیلیا أنت؟ فقال فسألوه وقالوا فم
  !)إن كنت لست المسیح وال إیلیا وال النبي؟ بالك تعمد

والكتاب المقدس یخبر ..ھو نبي ورد ذكره في الكتاب المقدس) إلیاس في القرآن(وإیلیا
فمن  .. أن اهللا قد رفعھ إلى السماء، ویبدو أن الیھود كانوا ینتظرون عودتھ مرة أخرى

ا وال     یكون إذن ذلك النبي الذي ورد في النص، وكانت تنتظره الیھود، ن إیلی م یك إذا ل
  !!یوحنا وال المسیح؟

  
ھ    من یكون ذلك النبي الذي أتى بعد یوحنا والمسیح غیر رسول اإلسالم صلى اهللا علی

  !!وسلم؟
ین موسى والمسیح           ة ب ات المثلی ي إثب د صعوبة ف د وج ویبدو أن بعض أھل الكتاب ق

ودھم نحو إث   )على األقل حسب عقیدتھم(علیھما السالم وا جھ ة    ؛ فوجھ دم المثلی ات ع ب
  ، فماذا قالوا؟                               -صلى اهللا علیھ وسلم-بین موسى علیھ السالم ومحمد 

ره   ١٢٠قالوا أن موسى مات وعمره  الوا أن موسى   !!٦٣سنة ومحمد مات وعم ، وق
ھ  و       !!تربى في قصر فرعون، أما محمد فلم یدخل ر البحر ھ د عب الوا أن موسى ق ، وق

                                                          …!! سرائیل، أما محمد فلم یعبرهوبني إ
ا      ین لم ین أي شخص ابھ ب ات التش اییس إلثب ك المق تخدمنا تل و اس ا ل دیھي أنن ن الب وم

  !!                           استطعنا ذلك، حتى لو كان ھذین الشخصین زوج من التوائم المتماثلة
ل     غیر  لیم العق حیح النظر س درك أن المقصود         -أن ص نص؛ سوف ی ي ال و نظر ف ل
وإال فلم یكن ھناك داع لقول -ھو المثلیة في المنزلة والقرب في المكانة، ) مثلك(بكلمة

، -مثلك ألن كل األنبیاء البد أن یكونوا متشابھین في أشیاء ومختلفین في أشیاء أخرى 
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ل موسى      ولم یقم(وكذلك نفي المثلیة في قولھ ي إسرائیل مث ي بن المقصود  ) بعد نبي ف
ل     ..منھ ھو نفي المثلیة في المنزلة والمكانة أیًضا ي لك ر واضح جل وأحسب أن ھذا أم

دنیا، ومن         ي ال خط اهللا ف ى نفسھ من س بصیر ذي فطنة، صحیح ذي لب، حریص عل
  !!!سوء العاقبة والعذاب األلیم في اآلخرة

  ٢: محمد!!) ب أقفالھاأفال یتدبرون القرآن أم على قلو(
  :فلنولینك قبلة ترضاھا

ة ترضاھا       (یقول تعالى في كتابھ العزیز ك قبل ي السماء فلنولین قد نري تقلب وجھك ف
وا    ذین أوت فول وجھك شطر المسجد الحرام وحیثما كنتم فولوا وجوھكم شطره وإن ال

  ].١٤٤:رةالبق). [الكتاب لیعلمون أنھ الحق من ربھم وما اهللا بغافل عما یعملون
ھ أن      -صلى اهللا علیھ وسلم–كان النبي  یقلب وجھھ في السماء، ویستحي أن یسأل رب

ى             جد األقصى لكي تصبح إل ا وھي المس جد ھو والمسلمون إلیھ ي یس یغیر القبلة الت
م؛      اقي األم المسجد الحرام، فأنعم اهللا علیھ وعلى أمتھ بأن جعل لھم قبلة مستقلة عن ب

ھي المسجد األقصى، وكان المسلمون في البدایة یتبعونھم في  فقبلة الیھود والنصارى
لم  –ذلك، إلى أن أمر اهللا رسولھ الكریم  ھ وس جد     -صلى اهللا علی ى المس ة إل ر القبل بتغیی

  .. الحرام
ان   ) أورشلیم(ولكن ھل أخبر الكتاب المقدس بأن القبلة سوف تتغیر من القدس ي مك إل

  آخر؟
  : ٢١، ٢٠، ١٩فقرة ال ٤ورد في إنجیل یوحنا اإلصحاح 

  . قالت لھ المرأة یا سید أرى أنك نبي ١٩: ٤
آباؤنا سجدوا في ھذا الجبل وأنتم تقولون أن في أورشلیم الموضع الذي ینبغي  ٢٠: ٤

  . أن یسجد فیھ
ي      ٢١: ٤ ل وال ف ذا الجب ي ھ اعة ال ف أتي س ھ ت دقیني أن رأة ص ا ام وع ی ا یس ال لھ ق

  .أورشلیم تسجدون لألب
ة األب ا اب       وكلم ي الكت را ف ا كثی د ورد ذكرھ ي اهللا، ولق نص تعن ي ال ي وردت ف لت

  ..المقدس بمعنى اهللا، وكذلك لفظ أبناء اهللا ورد بمعنى الصالحین والمؤمنین
  ).أذھب إلى أبي وأبیكم:(ومن أمثلة ذلك ما جاء في الكتاب المقدس

  ).وال تسبوا أباكم الذي على األرض فإن أباكم الذي في السماء وحده(
ى مصر       ( ذھب لترجع إل دما ت رب لموسى عن ول      …وقال ال ذا یق ول لفرعون ھك فتق

  ) الرب إسرائیل ابني البكر
  ).أما كل الذین قبلوه فأعطاھم سلطانا أن یصیروا أوالد اهللا أي المؤمنون باسمھ(
  …)طوبى لصانعي السالم ألنھم أبناء اهللا یدعون(

  :والتین والزیتون وطور سینین
د     :(في بدایة سورة التین قائالیقسم اهللا تعالى  ذا البل والتین والزیتون وطور سینین وھ

  ).األمین لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقویم
وھذا القسم لھ داللتھ؛ فالتین والزیتون تشیر إلى أرض فلسطین أو بیت المقدس، وھو 
ل          ھ، وطور سینین ھو جب ھ السالم الرسالة من رب  المكان الذي تلقى فیھ المسیح علی
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وحي   الطور بسیناء الذي كلم اهللا موسى علیھ، والبلد األمین ھي مكة المكرمة مھبط ال
  .على رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم

ثالث     االت ال اكن الرس ى أم یر إل ة تش ات الكریم ذه اآلی یحیة  : فھ ة والمس الیھودی
  واإلسالم، ولكن ھل ھناك ما یشیر إلى تلك األماكن الثالثة في الكتاب المقدس؟

و        ٢الفقرة  ٣٣لقد ورد في سفر التثنیة اإلصحاح  ھ السالم وھ ى لسان موسى علی عل
م من سعیر          ٢: ٣٣: (یخاطب قومھ قبل موتھ رب من سیناء و أشرق لھ فقال جاء ال

م       ار شریعة لھ ھ ن دس وعن یمین فأحب  .. وتألأل من جبال فاران و أتى من ربوات الق
  ). قدمك یتقبلون من أقوالك الشعب جمیع قدیسیھ في یدك وھم جالسون عند

وجاء الرب من سیناء، المقصود بھا رسالة موسى علیھ السالم، وأشرق من ساعیر،   
تشیر إلى رسالة عیسى علیھ السالم وساعیر ھي منطقة جبلیة بأرض فلسطین، وھي  

  .األرض التي عاش فیھا المسیح علیھ السالم
زال الرسالة   ھ       وتألأل من جبال فاران المقصود بھا إن د صلى اهللا علی ي محم ى النب عل

، وفاران ھي مكة المكرمة، وھى نفس األرض التي عاش علیھا إسماعیل علیھ -وسلم
  :السالم

اران    ( ة ف ي بری حاح    ) وكان ینمو رامي قوس وسكن ف وین اإلص رة   ٢١سفر التك الفق
٢١.  

   ٣٧: إبراھیم) ربنا إني أسكنت من ذریتي بواد غیر ذي زرع عند بیتك المحرم(
یدعى بعض أھل الكتاب أن فاران لیس لھا عالقة بمكة، وأن فاران ال تطلق إال على و

ذلك          د خروجھم من مصر، وب و إسرائیل بع مكان قریب من سیناء مر بھ موسى وبن
ذكرة      نص یوضح ت دعین أن ال فھم یحملون البشارة كلھا على موسى وبني إسرائیل م

ى     موسى لقومھ باألماكن التي مروا بھا بعد خروج ًدا إل ھ ال یشیر أب ھم من مصر، وأن
جاء اهللا، وأشرق : ولو كان كالمھم ھذا صحیًحا فلماذا یقول موسى.. رساالت سماویة

ر موسى أن     ث یخب اهللا، وتألأل اهللا، وھل فاران ھذه القریبة من سیناء من األھمیة بحی
  ..، وتألأل كما تعلمون أقوى من جاء وأشرق!اهللا قد تألأل منھا؟

و إسرائیل        وإذا كا ا بن ر بھ ون، وم ا یقول نت فاران لیست إال بریة قریبة من سیناء كم
فكیف جاء اهللا إذن من سیناء ثم أشرق من .. قبل مرورھم بساعیر القریبة من فلسطین

ھل یعقل أن موسى وبنو إسرائیل قد مروا !!!.. ساعیر قبل أن یتألأل من جبال فاران؟
ى        بساعیر في فلسطین قبل أن یمروا بمك اء خروجھم من مصر إل رب سیناء أثن ان ق

  )٢!!(فلسطین؟
ذا       د جاء وأشرق، وھ أتي بع وھذا الترتیب ال یمكن تحریفھ أو تأویلھ؛ ألن تألأل إنما ت

  )..وتألأل فصاعًدا:(ما سوف یؤكده أیضا النص اإلنجلیزي الذي یقول
ا         روا بھ د م اكن ق ا وبأم أمور یعلمونھ ھ ب ل موت اذا  !؟ولماذا یذكر موسى قومھ قب ، ولم

  !!    ولم یقل وأشرق لنا أو وأشرق لكم؟) وأشرق لھم(یخاطبھم بصیغة الغائب قائال
والكتاب المقدس یشرح لنا في سفر الخروج ما حدث لبني إسرائیل بعد خروجھم من  
ل      م من جب ى لھ مصر، ویحكي لنا أن اهللا قد تجلى لبني إسرائیل من بریة سین ثم تجل

ي   سیناء وأوصاھم بالوصایا الشھیرة، وكل ما یحكیھ الكتاب المقدس بعد ذلك عن تجل
ي      ایا الت یناء والوص م من س ي اهللا لھ ھ بتجل ذكرة موسى لقوم و ت رائیل ھ ي إس اهللا لبن
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ة      ي بری ي إسرائیل ف فرضھا علیھم؛ فمن أین جاء أھل الكتاب إذن أن اهللا قد تجلى لبن
  !!            والجدید ال یخبر بذلك؟ فاران شمال سیناء والكتاب المقدس نفسھ بعھدیھ القدیم

ذا ال   ولنفرض أن ما یقولونھ من أن فاران ھو مكان بالقرب من سیناء صواب، فإن ھ
ا سكن      ھ السالم إنم یمنع أن یكون اسم فاران یطلق أیضا على مكة، ألن إسماعیل علی

  )٣.(في مكة ولم یسكن في سیناء
ي  راھیم       ولو ادعى أھل الكتاب أن إسماعیل لم یسكن ف ار أن إب ا إنك زمھم أیًض ة لل مك

ت      یة البی ار قدس ا إنك زمھم أیًض ة، ولل رام بمك ت الح د البی ا قواع د رفع ماعیل ق وإس
  )٤!!(الحرام بمكة ونسبتھ إلى اهللا، فھل یجرءون على ذلك؟

م        ( ار شریعة لھ ھ ن دس عن یمین وات الق ي من رب و    ):وأت دس ھ وات الق المقصود برب
ى    أعداد كثیرة من القدیسین، دل عل ولقد استخدمت كلمة ربوات في الكتاب المقدس لت

ة    خة اإلنجلیزی جاء اهللا من   (العدد الكثیر، ویؤكد ھذا القول نفس النص ولكن في النس
رات      ع عش ى م اران وأت ل ف ن جب اعًدا م ألأل فص اعیر وت ن س م م رق لھ یناء وأش س

ا، فأح    ا نارًی م قانوًن رض لھ ى ف ده الیمن ن ی ین م ن القدیس ع اآلالف م عب جمی ب الش
  ).قدیسیھ في یدك وھم جالسون عند قدمك یتقبلون من أقوالك

صلى اهللا   -وعشرات اآلالف من القدیسین ھم عدد الصحابة الذین أید اهللا بھم رسولھ 
لم ھ وس وا   -علی وك بلغ زوة تب ي غ رة آالف، وف ة عش تح مك ي ف ددھم ف غ ع ذین بل وال

ى نحو    -صلى اهللا علیھ وسلم -سولثالثین ألف مقاتل،  ووصل عددھم قبل وفاة الر إل
  ..مائة وأربعون ألًفا من رجال اإلسالم

ة  ا كلم زي أیض نص اإلنجلی یف ال اعًدا(ویض ب  )فص ح الترتی اعًدا توض ة فص ، وكلم
ى رسالة          ق عل ا ینطب ذا م ألأل فصاعًدا، وھ د ت الزمني وتؤكد أیًضا االستمرار؛ فھو ق

لرساالت، وھي التي ستستمر فصاعًدا   ، فھي كانت خاتم ا-صلى اهللا علیھ وسلم-النبي
  ..إلى أن یرث اهللا األرض ومن علیھا

كما أن إیضاح النص أن فاران ھي أرض الطاعة واإلخالص هللا وأنھا صاحبة النھایة 
دمك           (السعیدة وذلك بقولھ  د ق م جالسون عن دك وھ ي ی ع قدیسیھ ف فأحب الشعب جمی

ة شمال      ینفي أن یكون المقصود بفا –) یتقبلون من أقوالك نص ھو بری ذا ال ران في ھ
ى      خط عل د س رران أن اهللا ق سیناء؛ وذلك ألن الكتاب المقدس والقرآن الكریم أیضا یق

ین سنة     ي األرض أربع ھ ف ا   ..(بني إسرائیل في ھذه الرحلة وحكم علیھم بالتی ال فإنھ ق
قین    وم الفاس ى الق دة ) محرمة علیھم أربعین سنة یتیھون في األرض فال تأس عل  :المائ

٢٦    
  ولكن ھل وردت نصوص أخرى في الكتاب المقدس تخبر أن نبًیا سیأتي من فاران؟

  : ٣اإلصحاح) أحد أنبیاء بني إسرائیل(لقد جاء في سفر حبوق 
ھ          ٢: ٣ ي وسط السنین أحیی ك ف ا رب عمل رك فجزعت ی ي  .. یا رب قد سمعت خب ف

  .في الغضب أذكر الرحمة.. وسط السنین عرف
ن تیم  ٣:٣ اء م ماوات    اهللا ج ى الس ھ غط اله، جالل اران، س ل ف ن جب دوس م ان والق

  .واألرض امتألت من تسبیحھ
  .وكان لمعان كالنور لھ من یده شعاع وھناك استتار قدرتھ ٤: ٣
  .قدامھ ذھب الوبا وعند رجلیھ خرجت الحمى ٥: ٣
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ام          ٦: ٣ ة وخسفت آك ال الدھری م ودكت الجب اس األرض نظر فرجف األم وقف وق
  .ألزل لھالقدم مسالك ا

اب    (رأیت خیام كوشان تحت بلیة، رجفت شقق أرض مدیان  ٧: ٣ اموس الكت ول ق یق
المقدس أن خیام كوشان ھو إشارة لقبائل كوش العربیة، ومن المعلوم أنھا قبائل كانت 
ة،     رة العربی ن الجزی عة م زاء واس مل أج دت لتش ة وامت الد النوب ا وب توطن أثیوبی تس

مال ي ش ع ف ت تق دیان كان ریحة   وأرض م ارة ص ا إش رة كلھ ة، والفق رة العربی الجزی
  ).لجنوب وشمال الجزیرة

ھل على األنھار حمى یا رب، ھل على األنھار غضبك أو على البحر سخطك،  ٨: ٣
  .حتى أنك ركبت خیلك، مركباتك مركبات الخالص

  عریت قوسك تعریة، سباعیات سھام كلمتك، شققت األرض أنھاًرا ٩: ٣
دیھا   أبصرتك ففزعت ١٠: ٣ الجبال، سیل المیاه طما، أعطت اللجة صوتھا، رفعت ی

  .إلى العالء
رق    ١١: ٣ ان ب ائرة، للمع ھامك الط ور س ا، لن ي بروجھم ا ف ر وقف مس والقم الش

  ).للمعان برق رماحك في النسخة اإلنجلیزیة(مجدك
م       ١٢: ٣ خط دست األم ي األرض، بس ي     (بغضب خطرت ف وثنیین ف خط دست ال بس

   …) ةالنسخة اإلنجلیزی
دث     نص یتح ذا ال عندما یقرأ النص السابق أي شخص لن یتبادر إلى ذھنھ سوى أن ھ

ریم    ول الك ن الرس لم    –ع ھ وس لى اهللا علی ة     –ص ي مك اران وھ ن ف ى م ذي أت ال
ة ارة     .. المكرم ي إش یمن، وھ دیم لل م الق ي االس نص ھ ي ال ي وردت ف ان الت وأن تیم

ذین تعرضوا     وھذا ما ق.. واضحة إلى جنوب الجزیرة العربیة اء المسلمین ال الھ العلم
قبل ذلك لھذه النبوءة، ورجحوا أن الیمن ھي نفسھا تیمان، وذلك نظرا للتشابھ اللفظي 
نص    ي ال ان ف ران تیم بب اقت ا بس وب، وأیض و الجن ا ھ ل منھم ى ك ا، وألن معن بینھم

  ..بفاران الثابت تاریخیا أنھا ھي مكة المكرمة والتي تقع شمال الیمن
ین    وبرغم أن النص یشتمل على صفات الرسول صلى اهللا علیھ وسلم والتي جمعت ب

ھ غطى السماوات واألرض امتألت     (القوة الروحیة التي یشیر إلیھا النص بقولھ جالل
حق       )من تسبیحھ دیث عن س ل الح نص مث اقي ال ، وبین القوة المادیة التي یشیر إلیھا ب

ا       ائرة والرم ھام الط ى الس ارة إل داء اهللا واإلش حق    أع ول، وس ة، والخی ح المتألق
ذي   …الوثنیین لم ال ، ومن المعلوم أن ھذه الصفات لم تكن إال لنبینا صلى اهللا علیھ وس

ر أھل      .. كان رحمة للعالمین وسیًفا على رقاب المشركین ذه الصفات أنك ل ھ برغم ك
ومع ذلك لم یستطیعوا !!..الكتاب أن ھذا النص یشیر إلى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

نص السابق     أ ھ ال دث عن ذي یتح ذا    !!.. ن یخبرونا من ھو النبي ال ارھم ألن ھ ع إنك وم
یمن،    النص یشیر للرسول صلى اهللا علیھ وسلم، فبالطبع أنكروا أیًضا أن تیمان ھي ال
ة            ة بمك ا عالق یس لھ ین سیناء وفلسطین ول ة ب اران لیست إال بری وأصروا على أن ف

ة  م یحاولون إقناعن    .. المكرم ذلك فھ یس        وب ان ل یمن وتیم ین ال ارب اللفظي ب أن التق ا ب
  )!!!تشابھ أسماء(إال

ن          اب م ل الكت اء أھ ھ علم ا یقول لمین، وم ن المس ا م ھ علماؤن ا یدعی رك اآلن م ولنت
  ..النصارى، ونتعرف بطریقة حیادیة تماما على تیمان المذكورة في النص السابق
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  )..مكان یقع جنوب إدومھي :(یقول قاموس الكتاب المقدس في تعلیقھ على تیمان
  ولكن ما ھي إدوم؟

  ):إمبیرز(تحت عنوان إمبراطوریات)إنشنت تراد روتس(یقول معجم الطرق القدیمة
ى   ( ة إل إدوم بدأت من النھایة الجنوبیة للبحر المیت إلى مساحات من الصحراء العربی

ر         ر األحم وب البح ي جن ل األراض مل ك دت إدوم لتش ط امت ذا الخ ن ھ رق، وم الش
ان  ..راضي على طول الساحل الشرقي للبحر األحمرواأل والجزء الجنوبي من إدوم ك

د     ق البخور یمت عبارة عن أرض صحراویة ممتدة واشتملت إدوم على جزء من طری
  ).جنوًبا إلى شیبا والتي تمثل منطقة الیمن حالًیا

ع       ي جمی ا ف وب إدوم معناھ ع جن ا تق دس أنھ اب المق اموس الكت ول ق ي یق ان الت وتیم
  .الجنوب: المعاجم الخاصة بأصول ومعاني الكلمات ھو

وإذا كانت تیمان تقع جنوب إدوم كما یقول قاموس الكتاب المقدس، والیمن تقع جنوب 
إدوم كما یقول معجم الطرق القدیمة، والمعنى العبري لتیمان والیمن ھو الجنوب؛ فإن 

  .ما سنستنتجھ بداھة ھو أن تیمان ھي نفسھا الیمن
ان         ھذا ما ق ھ أن تیم دس، واستنتجنا من اب المق اموس الكت ة وق الھ معجم الطرق القدیم

یمن    ن       .. ھي نفسھا ال دث مباشرة ع ا تتح ا علیھ ي عثرن ادر الت ل المص إن ك ا ف عموًم
  !فماذا قالت؟!!.. تیمان قد أراحتنا من عناء ھذا االستنتاج

ة  وعة الیھودی ي الموس یكلوبیدیا(تحك ویش إنس ھی ) ج ودي ش ة یھ ن رحال ولع : ر فتق
یمن   ( ى ال كارازو دیفید صمویل رحالة یھودي ولد في سالونیكا بتركیا، وقام برحلة إل

ف  ١٨٧٤بالجزیرة العربیة سنة  ، ودرس حالة الیھود في تلك المنطقة ودونھا في مؤل
  ) أسماه  ذیكرون تیمان،رحلتي إلى الیمن

دیا        ة ویكیب وعة الیھودی ع الموس مى موق ودي یس ع یھ ول موق ون  الی:(ویق ود الیمنی ھ
ي     ي تسمى ف یسمون بالعبریة التیمانیون وھم الیھود الذین یعیشون اآلن في الیمن والت
ة      ى طائف م ینتمون إل العبریة تیمان وھي أمة تقع في جنوب شبھ الجزیرة العربیة، وھ

  ).الیھود المزراحیة
یمن    ود ال خص  :(ویقول موقع یھودي آخر یسمى مؤسسة مانفرید لیھمان عن یھ أي ش

ي     ی وى الت اء والتق ع والنق ن التواض دھش م وف ین یمن س ود ال د یھ ة أح ھ مقابل اح ل ت
بغھ یمن (!) تص ود ال ذور یھ ة  –وج ان بالعبری ا –تیم ة تاریخن ن بدای دأ م ب . تب فبجان

ة   وراة العبرانی ي الت ر ف ذي ذك ن    :(ال ر م ان وكثی ن تیم ان م وب ك دیق یعق از ص ألیف
ك   ) سبأ(أیًضا أن ملكة شیبا، فلقد قیل )األنبیاء قد تحدثوا عن تیمان قد سمعت عن المل

  ).من خالل الیھود في الیمن والتي تقع بجوار مملكة شیبا) سلیمان(سولومون
ود            اریخ یھ ن ت یكلوبدیا ع دیس إنس مى أیری ر یس ودي آخ ع یھ ا موق ي لن ویحك

ا        :(الیمن ب خطاًب د كت ومي ق وب الفی یمن وھو یعق واحد من أفضل علماء الیھود في ال
یر ف ي   یستش ھ ف الرد علی ام ب دیس فق روف بمیمونی ون والمع ن میم ي اب ي موش ھ راب ی

یمن -خطاب عنوانھ إیجریت تیمان ى        -مكتوب ال ل عل أثیر ھائ ھ ت ان ل ذا الخطاب ك وھ
  ).یھود الیمن
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فإن ذلك ).. كما أثبتنا بما ال یدع بعد ذلك مجاًال للشك(فإذا كانت الیمن ھي نفسھا تیمان
ال أن المقصود    .. على مكةیجزم بأن فاران تطلق أیًضا  خف أن یق وأعتقد أنھ من الس

  !!بفاران في نص حبوق ھو بریة بین سیناء وفلسطین
  !!فھل خرج نبي من ذلك المكان امتألت من تسبیحھ األرض ونظر فرجفت األمم؟

  !!وھل خرج من ھذا المكان نبي أصال؟
ا      ذي یخبرن ي العظیم ال ك النب ھ جاء من      إذن فلیخبرنا أھل الكتاب من ھو ذل نص أن ال

  !!فاران حتى أنھ یصفھ بالقدوس؟
  !!ولكن ھل یقول أھل الكتاب أن لفظ القدوس ھنا یقصد بھ نبي؟
لم -إنھم یلجأون إلى حیلة عجیبة حتى ال تحمل النبوءة على النبي ، -صلى اهللا علیھ وس

ظ ال یمكن إطال   !!ویخبروننا أن المقصود بالقدوس ھنا ھو اهللا نفسھ   ذا اللف ھ  ، وأن ھ ق
  !!.على نبي

  ..فلنضع إذن لفظ الجاللة مكان كلمة القدوس
  :إن الجملة ستصیر ھكذا

  )!!!!اهللا جاء من تیمان واهللا من جبل فاران(
  !!، ھل یرضى بھذا عاقل؟!!ھل ھذا یصدق؟

ت   ومع ذلك فالكتاب المقدس یحفل باستخدام ألفاظ تخص اهللا عز وجل وفى نفس الوق
  :یوصف بھا أنبیاؤه

  ١٣: ٤٢أشعیاء)الجبار یخرج كرجل حروبالرب ك(
ك        ( ا لفرعون وھرون أخوك یكون نبی ك إلھ ا جعلت سفر  ) فقال الرب لموسى انظر أن

  ٧:١الخروج 
  ١٦: ١٠٦المزامیر)وحسدوا موسى في المحلة وھرون قدوس الرب(

  وإذا كانت تیمان تشیر إلى مكان جنوب إدوم كما یقول قاموس
ي  ا ف ھ، ومعناھ دس نفس اب المق و    الكت ة ھ ة والعبری ة واألجنبی اجم العربی ع المع جمی

ا             یمن؛ فم دیم لل م الق ا االس ى أنھ ھ عل الم كل ي الع الجنوب، وال یختلف یھودي وآخر ف
  !!! عالقتھا إذن بفاران التي تقع بین سیناء وفلسطین؟

یمن،       ي ال ت ھ ان لیس ى اهللا، وتیم یر إل ا تش دوس ھن أن الق دعون ب ذین ی ا ال ولیخبرن
اران ال تش  اران        وف ك الف ن تل أت اهللا م اذا ی طین؛ لم یناء وفلس ین س یر إال ألرض ب

م     ھ فصاعًدا، ث بالذات؛ وھي مكان لم یقم فیھ رسالة، ولم یبعث منھ نبًیا؛ لكي یتألأل من
ف   یخرج من نفس المكان أیًضا لتمتليء السماء من بھائھ، واألرض من تسبیحھ،  ویق

  !!جبال الدھریة؟فیقیس األرض، وینظر فترجف األمم، وتدك ال
  !!البد أن تكون تلك الفاران إذن ذات أمر عظیم

اتم،          ي الخ د النب ر، ومول وحي األخی بط ال ت مھ ذلك إال إذا كان ن تكون ك ا ل وھى حتم
  !!ومركز الدعوة الكاملة

اؤه             ى بھ اران، وغط ن ف ى م ذي أت یم ال ي العظ دوس أو النب ك الق و إذن ذل ن ھ فم
یم، وال عیسى    السماوات، وامتألت األرض من تسبی حھ؟، وقطًعا ھو لیس موسى الكل

المسیح، وال أي واحد من أنبیاء بني إسرائیل؛ فلم یدع أحد أن فاران قد بعث فیھا نبي 
الد العرب وخروج       ى ب من بني إسرائیل، وربما كان تغییر مكان الوحي من الشام إل
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ئیل عندما سمع النبوة من بیت إسرائیل ھو السبب في جزع حبوق أحد أنبیاء بني إسرا
ر ت (الخب رك فجزع معت خب د س ا رب ق ل  ... ی ن جب دوس م ان والق ن تیم اء م اهللا ج
  ).فاران

امتألت       اس األرض ف ف فق اران، ووق ن ف اء م ذي ج دوس ال ك الق ون إذن ذل ن یك م
ك       –األرض من أتباعھ، ونظر فرجفت األمم فسقطت تحت رسالتھ الشعوب والممال

ود    غیر  إمام األنبیاء وخاتم المرسلی واء المعق ن، مھجة القلب وقرة العین، صاحب الل
ود   ام المحم ورود والمق وض الم د-والح لم،  -محم ھ وس لى اهللا علی د اهللا(ص ، )عب

  . ورسولھ
  ومثلك لم تر قط عیـني    وأجمل منك لم تلد النساء

  ولدت مبرئا من كل عیب     كأنك قد خلقت كما تشاء
  مملكة إدوم نسخة مما ذكره معجم الطرق القدیمة عن  

http://www.ancientroute.com/empire/edom.htm  
   

CARASSO, DAVID SAMUEL  
Jewish traveler; born at Salonica, Turkey. On the occasion of a business trip to 

Yemen, Arabia, in ١٨٧٤, he studied the situation of the Jews of that region, and 
published an account of his travels in a volume written in Judæo-Spanish, entitled 

"Zikron Teman ó el Viage en el Yémen "  
   

  نسخة مما ذكره موقع الموسوعة الیھودیة جویش إنسیكلوبیدیا 
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=١٤١&letter=C  

…  One of Yemen's most respected Jewish scholars, Jacob ben Nathanael al-
Fayyumi, wrote for counsel to Rabbi Moshe ben Maimon, better known as 
Maimonides. Maimonides replied in a epistle entitled Iggeret Teman(The Yemen 

Epistle). This letter made a tremendous impression on Yemenite Jewry   
  نسخة من بعض ما ذكره موقع موسوعة أیریدس عن تیمان

http://www.iridis.com/Teimani  
Yemenite Jews  

Yemenite Jews, Standard Hebrew Temani, Tiberian Hebrew Têmānî; plural, Standard 
Hebrew Temanim, Tiberian Hebrew Têmānîm) are those Jews who live, or whose 
recent ancestors lived, in Yemen  "far south", Standard Hebrew Teman, Tiberian 
Hebrew Têmān), a nation on the southern tip of the Arabian peninsula. They are 

considered to be a subdivision of Mizrahi Jews.  
  نسخة مما ذكره موقع الموسوعة الیھودیة ویكیبیدیا 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jews_in_Yemen  
Anyone who has been privileged to meet a Yemenite Jew will have been impressed 
with the refinement, modesty and piety which are the Yemenite hallmarks. The roots 
of the Jews in Yemen—Teman in Hebrew—start at the dawn of our history. Besides 
being mentioned in the Tanach(Job's friend Elifaz came from Teman, and many of the 
Prophets speak of Teman), the Queen of Sheba is said to have heard about King 

Solomon from Jews in Yemen, located next to the kingdom of Sheba  
  نسخة مما ذكره موقع مؤسسة مانفرید لیھمان
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 http://www.manfredlehmann.com/sieg٢٨٢.html  
  نسخة مما ذكره معجم البلدان عن فاران في باب حرف الفاء

  :ومبشًرا برسول یأتي من بعدي
وإذ قال عیسى ابن مریم یا بني إسرائیل إني رسول : (یقول اهللا تعالى في كتابھ الكریم

). مصدًقا لما بین یدي من التوراة ومبشًرا برسول یأتي من بعدى اسمھ أحمداهللا إلیكم 
  ٦:الصف

ھ         -صلى اهللا علیھ وسلم –والنبي محمد  د عیسى علی ذي أرسل بع د ال ي الوحی ھو النب
  .عیسى علیھ السالمالسالم، وال یعترف النصارى بأن ھناك نبي أتى من بعد 

یھ السالم قد بشر برسول سوف یأتي من ونحن اآلن بصدد إثبات أن عیسى المسیح عل
  .بعده، وسیكون ذلك أیضا من بین نصوص الكتاب المقدس

حاح  ا اإلص ل یوحن ي إنجی ن  ١٦ورد ف رة م ى  ٧الفق ھ ١٣إل یح علی ان المس ى لس عل
  :السالم وھو یخاطب تالمیذه قبل أن یرحل

  ).كم المعزيلكني أقول لكم الحق انھ خیر لكم أن أنطلق ألنھ إن لم أنطلق ال یأتی(
ي             ا ورد ف ا كم ّزي ومعناھ ھ المضارع یع ن الفعل عّزى وفعل ّزي اسم فاعل م والمع

  . المحامي أو المدافع أو الشفیع: قاموس الكتاب المقدس
  :ثم یواصل المسیح علیھ السالم الحدیث عن ذلك المعزى قائال

وا اآل  ( ى   إن لي أمورا كثیرة أیضا ألقول لكم ولكن ال تستطیعون أن تحتمل ا مت ن، وأم
ا           ل م ل ك تكلم من نفسھ ب ھ ال ی ع الحق ألن جاء ذاك روح الحق فھو یرشدكم إلى جمی

  ).یسمع یتكلم بھ ویخبركم بأمور آتیة
ل            م ك ل لھ م یق ھ ل ل أن یرحل مباشرة بأن ذه قب ر تالمی فھو ذا المسیح علیھ السالم یخب

ت،    شئ، وأن الذي منعھ من ذلك  أنھم ال یستطیعون احتمال ھذه األمو ذا الوق ي ھ ر ف
ك              د، وأن ذل ل بع م تكتم أن الشریعة ل ھ السالم ب وھذا إعالن صریح من المسیح علی

ى       (المعزى ھو الذي سیكملھا من بعده دكم إل و یرش ى جاء ذاك روح الحق فھ وأما مت
  ). جمیع الحق

  فمن ھو ھذا المعزى أو روح الحق الذي بشر بھ المسیح علیھ السالم؟ 
  :إن المسیح یقول

  ).إن لم أنطلق ال یأتیكم المعزى(لك المعزى أو روح الحق ال یأتي إال بعد ذھابھإن ذ
م  (والمسیح علیھ السالم یقر بأن ذلك المعزى ھو خیر منھ، ولذلك قال لتالمیذه خیر لك

  .، وكلمة خیر أفعل تفضیل بمعنى أفضل)أن أنطلق
  ).یخبركم بأمور آتیة(والمسیح یقول أیضا عن ھذا المعزى أنھ 

ي  وھ لم    –ذه الصفات تنطبق علي النب ھ وس ة     -صلى اهللا علی أمور غیبی ا ب د أخبرن ، فلق
أو عن اآلخرة وما بھا من بعث  …كثیرة، سواء عن الدنیا وما سیحدث فیھا بعد وفاتھ

  …وحساب وجنة ونار 
  )یرشدكم إلى جمیع الحق(ویقول المسیح عن ذلك المعزي أیضا

ول اإلسالم      ى رس ق إال عل ذا ال ینطب لم    –وھ ھ وس د   -صلى اهللا علی ذي أرش و ال ، فھ
ي استعبدت             ام الت د، وأزال األوھ ربھم الواح اس ب ع الحق؛ فعرف الن ى جمی اس إل الن
ة        م اإلنسان غای ارة أخرى، وعل ھ ت عقول الناس من عبادة غیر اهللا تارة، واإلشراك ب
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ین  وجوده ودوره ف  ھ، وب وق وخالق ین المخل لیمة ب ة الس ین العالق اة، وب اس ي الحی الن
و   ا بن لح بھ ده لیص ھا اهللا لعبی ي فرض ریعات الت ول التش ح أص ا، ووض ھم بعًض بعض

ان        ان ومك ي كل زم ا أمرھم ف ھ      .. البشر ویستقیم بھ ي قرآن ھ ف ذلك یخاطب اهللا نبی ول
ائالً  لمین    :(ق رى للمس ة وبش دى ورحم يء وھ ل ش ا لك اب تبیان ك الكت ا علی ) ونزلن
    ٨٩:النحل

ھ         أل(والمسیح علیھ السالم یقول تكلم ب ا یسمع ی ل م ل ك تكلم من نفسھ ب ذا  )نھ ال ی ، وھ
ریم   ول الك ى الرس ق عل لم -ینطب ھ وس لى اهللا علی الى    -ص بحانھ وتع ال اهللا س ذي ق ال

  .٤، ٣النجم )وما ینطق عن الھوى، إن ھو إال وحي یوحى:(عنھ
  من ھو إذن ذلك المعزي الذي بشر بھ المسیح؟

  !   ؟-اهللا علیھ وسلم صلى –وھل أتي نبي بعد المسیح إال محمد 
؛ إذ -صلى اهللا علیھ وسلم –فتعین أن یكون ذلك المعزي أو روح الحق تبشیًرا بمحمد 

ذي جاء    فیھ تجتمع كل األوصاف كما یتحقق فیھ معني األفضلیة إذ ھو خاتم النبیین ال
  .بشریعة عامة خالدة

  ولكن ماذا یقول النصارى عن ذلك المعزي أو روح الحق؟
أن ھذا المعزي لیس بشًرا إنما ھو روح، روح تدخل في نفوس المؤمنین  إنھم یقولون

  !!أحد أقانیم الثالوث المقدس عندھم -لتزیدھم إیماًنا وھي الروح القدس 
  !وإذا كان المقصود روًحا ولیس بشًرا؛ فلماذا اشترط المسیح إتیانھا برحیلھ؟

لكم أن أنطلق ألنھ إن  وھل ھذه الروح أفضل عندھم من المسیح حتى یقول من الخیر
  ! لم أنطلق ال یأتیكم المعزي؟

  !وھل ھذه الروح تتكلم بما تسمع وال تتكلم من نفسھا؟
  !وھل تخبر بأمور آتیة؟

ھ؟   ، !وكیف تكون الروح القدس ال تتكلم من نفسھا بل تحتاج إلى أن تسمع ما ستتكلم ب
  !!سھ؟، كیف یكون إلھا من ال یتكلم من نف!!ألیست إلھا كما یدعون؟

ھ        ھ السالم بقول زعم أن المسیح علی رة أیضا     : (إننا نحن المسلمین ن ورا كثی ي أم إن ل
و   ق ھ اء ذاك روح الح ى ج ا مت وا اآلن وأم تطیعون أن تحتمل ن ال تس م ولك ول لك ألق

إنما یقصد بذلك أنھم غیر مھیئین لتلقى جمیع الحق واحتمال ) یرشدكم إلى جمیع الحق
دما یكون           التشریع الكامل، وأن النبي ة عن ك المھم وم بتل ده سوف یق ذي سیبعث بع ال

ة      الیم الشریعة الجامع ى تع أة لتلق ا  .. العقل البشرى أكثر نضًجا، والبشریة مھی فلیخبرن
ما ھي عالقة الروح القدس التي تمأل : إذن الذین یقولون أن المعزى ھو الروح القدس

ا المسیح و   د أن یقولھ ي یری األمور الت ؤمنین ب وس الم م ال نف ا أنھ ن قولھ ھ م ن منع لك
  !!!.یستطیعون تحملھا في ذلك الوقت؟

ام من      د عشرة أی وھم یقولون أن الروح القدس قد جاءت وحلت في تالمیذ المسیح بع
یح أن      د المس ان یری ي ك ور الت وا لألم ى یتھیئ ة حت دة كافی ذه م ت ھ ل كان ھ، فھ رحیل

  !!لھا قبل عشرة أیام؟یخبرھم بھا ولكن منعھ من قولھا عدم قدرتھم على احتما
ل أن    ودة قب ت موج المعزى كان ودة ب ا المقص دعون أنھ ي ی دس الت روح الق ا أن ال كم

  !!یرحل المسیح تساعده وتؤیده؟ فلماذا یقول المسیح إذن إن لم أنطلق ال یأتیكم؟
  !ھل ھناك أدنى شك اآلن أن الذي یتحدث عنھ المسیح بشرا ولیس روحا؟
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لم    –ر محمد وإذا كان بشًرا فمن یكون غی ھ وس د عیسى      -صلى اهللا علی ذي جاء بع ال
  !!.علیھ السالم ولم یأت بعده نبي غیره

  ولكن كیف وردت كلمة المعزي الموجودة في الطبعات الحدیثة في الطبعات القدیمة؟
ارقلیط ھي      ة الف لقد ورد بدال منھا كلمة الفارقلیط، وال أحد ینكر من القساوسة أن كلم

ارقلیط ھي   أصل كلمة المعزي، و لو فتحنا أي قاموس للكتاب المقدس لوجدنا كلمة الف
  !األصل؛ ففیم الخالف إذن؟

  .إن كلمة الفارقلیط مشتقة من أحد كلمتین یونانیتین وھما بیركلیتوس وباراكلیتوس
ا ورد      ا المعزي كم ة معناھ الكلمة األولى معناھا الذي یحمد أو محمد أو أحمد، والثانی

  .في النص
ر الرھب  ول       ویص ا یق ارقلیط، بینم ل الف ي أص اراكلیتوس ھ ارى أن الب ن النص ان م

ى        ت إل د حرف ا ق ة وأنھ ل الكلم و أص وس ھ لمین أن البیركلیت ن المس ا م علماؤن
  …الباراكلیتوس لكي ال تحمل النبوءة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم

ة ھ   ل الكلم أن أص ع ب ن، والقط ر ممك الف غی ذا الخ ي ھ ل ف و أن الفص ع ھ و والواق
ال  ر مح وس أم اراكلیتوس أو البیركلیت اج ألن   !!الب ة نحت ذه الحال ي ھ ا ف ك ألنن ، وذل

فلننتظر إذن یوما سیفصل اهللا فیھ !!.. نسمع الكلمة كما قالھا المسیح علیھ السالم بنفسھ
ب     .. وھو یوم ال یختلف أحد الفریقین على مجیئھ.. بین المختلفین ا قری ي نظرن وھو ف

لم -ألن رسول اهللا ..قریب مھما انتظرناه ول -صلى اهللا علیھ وس ا آت   :((یق ل م أال إن ك
  !!إنا منتظرون.. وا.فانتظروا))!قریب، وإنما البعید ما لیس بآت

، فإنھ یكفینا ما أثبتناه، وھو !!وبعیدا عن ذلك الخالف بین الباراكلیتوس والبیركلیتوس
كون أي واحد سوى تبشیر المسیح علیھ السالم برسول سوف یأتي من بعده، وھو لن ی

  )٥.(رسول اإلسالم صلى اهللا علیھ وسلم
ین   (یقول عن نفسھ  –صلى اهللا علیھ وسلم –وإذا كان النبي  ا خاتم النبی ول )أن ال (، ویق

ین    (، ویقول اهللا عنھ في قرآنھ )نبي بعدي ر   ؛ )..ولكن رسول اهللا وخاتم النبی ل أخب فھ
  !المسیح علیھ السالم عن نفسھ أنھ قد ختم النبوة؟

  :١٥-٧دعونا نقرأ ما جاء في إنجیل متى اإلصحاح
احترزوا األنبیاء الدجالین الذین یأتون إلیكم البسین ثیاب الحمالن ولكنھم من الداخل (

ین؟         ق ت ن العلی ب أو م ى من الشوك عن ذئاب خاطفة، من ثمارھم تعرفونھم، ھل یجن
ا      ة فإنھ جرة الردیئ ًدا،أما الش ًرا جی ا، ال     ھكذا كل شجرة جیدة تثمر ثم ًرا ردیًئ ر ثم تثم

جرة      ًدا، وكل ش ًرا جی یمكن أن تثمر الشجرة الجیدة ثمًرا ردیًئا، وال الثمرة الردیئة ثم
  ).ال تثمر ثمًرا جیًدا تقطع وتطرح في النار،إذن من ثمارھم تعرفونھم

ي           ین النب رق ب ف یف ذه كی ین لتالمی ة یب ات الرائع ذه الكلم الم بھ ھ الس یح علی والمس
ي الكاذب، ومجرد وضع ذلك المقیاس بین النبي الصادق والنبي الكاذب الصادق والنب

و     ان المسیح ھ یعتبر دلیًال على إمكانیة بعث نبي آخر بعد المسیح علیھ السالم، ولو ك
  ).أنا آخر األنبیاء فال تتبعوا أحًدا یأتي بعدى:(آخر األنبیاء لكفاه أن یقول

د   وإني ألھیب بجمیع أھل الكتاب أن ینظروا إل ا محم ي أخرجھ صلى اهللا  -ى الثمرة الت
  :-علیھ وسلم
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ھ،             ؤمن بكتب رم وصایاه، وت ده، وتحت ده، وتسبح بحم د اهللا وتوح اال تعب د أخرج أجی لق
  .وتوقر جمیع أنبیائھ وتعلى من قدرھم

رم       الل، وتح ل الح ر، وتح ن المنك ى ع المعروف، وتنھ أمر ب اًال ت د أجی رج محم أخ
  ..ر منھا وما بطنالحرام، وتنھى عن الفواحش ما ظھ

فھا ھم المسلمون ألف ملیون من البشر؛ ھم أقل أھل األرض ارتكاًبا للزنى الذي قبحھ 
د والمسیح،            ھ اهللا ومحم ذي نھى عن ر ال ا شرًبا للخم ل أھلھ اهللا ومحمد والمسیح، وأق

  !!وأكثر أھل األرض إتباًعا لوصایا اهللا ومحمد والمسیح
  …ستغربھ إال حاقدوھذا أمر ال ینكره إال جاحد، وال ی

  !!وذاك ھو حالھم في وقت ضعفھم وذلتھم، فما بالكم بھم في عھد عزھم وقوتھم؟
  !فھل عرفتموھا؟…تلك ھي الثمرة
  !!فھل صدقتم مخرجھا؟…ولو عرفتموھا
  !!!!!فھل أطعتم المسیح واتبعتموه؟…ولو صدقتموه

  الدیار التي سكنھا قیدار لتترنم سكان سالع
ر  ا            قیدار ھو الجد األكب ا تخبرن ھ السالم كم اء إسماعیل علی ن أبن ة، وھو م ل مك لقبائ

حاح          وین اإلص ي سفر التك دس ف اب المق ا أیضا الكت المصادر التاریخیة، وكما یخبرن
  :١٣الفقرة  ٢٥

دھم   ( دار     : وھذه أسماء بني إسماعیل بأسمائھم حسب موالی ر إسماعیل وقی ایوت بك نب
  ).……وأدبائیل ومبسام

ة   وقیدار بن إسماعیل ی العرب العدنانی نسب لھ العرب المستعربة، والتي تسمى أیضا ب
  .نسبة إلى عدنان الذي انحدر من صلب قیدار بن إسماعیل علیھ السالم

ي سكنھا           دیار الت ي سكنھا إسماعیل، وھي ال دیار الت والدیار التي سكنھا قیدار ھي ال
  ..، وھى مكة المكرمة-صلى اهللا علیھ وسلم –النبي 

رة العرب   ورد في كتاب  ب جزی ة        :(قل ة ووالی ة مك ھ السالم زعام ى إسماعیل علی ول
  ).نابت ثم قیدار، ویقال العكس: البیت طوال حیاتھ، ثم ولى اثنان من أبنائھ

ي          ھ عن نسب النب ي حدیث وم ف ق المخت اب الرحی ي كت لم  -وورد ف ھ وس  -صلى اهللا علی
: ي عشر ولدا ذكرا وھموقد رزق اهللا إسماعیل اثن:(وقبائل مكة إلى قیدار بن إسماعیل

ا ویطور         دد ویتم ا ومیشا وح نابت أو بنایوط وقیدار وأدبائیل ومبشام ومشماع ودوم
ى    ل ف ذه القبائ رت ھ ة، وانتش رة قبیل ا عش ؤالء اثنت ن ھ عبت م دمان، وتش یس وقی ونف
ان إال أوالد          ي غیاھب الزم م أدرجت أحوالھم ف ا، ث ى خارجھ أرجاء الجزیرة بل وإل

  .نابت وقیدار
ت  –ازدھرت حضارة األنباط  وقد اء ناب ة        -أبن ة قوی وا حكوم ي شمال الحجاز وكون ف

ن     دار ب ا  قی یھم، وأم وا عل ان فقض اء الروم ى ج د حت اوأتھم أح تطیع من ن یس م یك ول
  .وولده معدإسماعیل فلم یزل أبناؤه بمكة یتناسلون ھناك حتى كان منھ عدنان 

ة قبا      ى أربع زار إل ده ن ة  وقد تفرقت بطون معد من ول ل عظیم ة    : ئ ار وربیع اد وأنم إی
ة  ة    : ومضر، وھذان األخیران ھما اللذین كثرت بطونھما فكان من ربیع ن ربیع د ب أس

  وتغلب وحنیفة وغیرھا  -بكر-وعنزة وعبد القیس وابنا وائل
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اس    : وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتین عظیمتین قیس بن عیالن بن مضر وبطون إلی
ر  ن مض یالن. ب یس ع ن ق لیم: فم و س ن   بن اس ب ن إلی ان، وم و غطف وازن وبن و ھ وبن

ة،    : مضر ن خزیم ة ب تمیم بن مرة وھذیل بن مدركة وبنو أسد بن خزیمة وبطون كنان
  .قریش، وھم أوالد فھر بن مالك بن النضر بن كنانة: ومن كنانة

وانقسمت قریش إلى قبائل شتى من أشھرھا بطون قصي بن كالب وھى عبد الدار بن 
  .عزى بن قصي وعبد مناف بن قصيقصي وأسد بن عبد ال

و   :وكان من عبد مناف أربع فصائل عبد شمس ونوفل والمطلب وھاشم وبیت ھاشم ھ
  ).الذي اصطفى اهللا منھ سیدنا محمد بن عبد اهللا بن ھاشم صلى اهللا علیھ وسلم

زال    ة، وال ت كنت مك ي س ل الت ھ القبائ درت من ذي انح ماعیل ال ن إس دار ب و قی ذا ھ ھ
  ن، ولكن ما ھي سالع؟ تسكنھا حتى اآل

د          ي بع وي عل جد النب ع غرب المس ل یق سالع ھي جبل سلع بالمدینة المنورة، وھو جب
ین        ٥٠٠ ا ب ھ م غ عرض ي، یبل وره الغرب ن س ا م ر تقریًب ي  ٣٠٠مت ًرا،  ٨٠٠إل مت

القرب         ٨٠وارتفاعھ  ي سفوحھ أو ب د وقعت عل ة فلق ة تاریخی متًرا، ولھذا الجبل أھمی
ة أ  داث ھام دة أح ھ ع ھ    من ي جھت ركون ف ا المش ع فیھ ي تجم دق الت زوة الخن ا غ ھمھ

ادة المسلمین إذ     ر قی الغربیة وكان یفصل بینھ وبینھم الخندق، وكان سفح جبل سلع مق
ع  -صلى اهللا علیھ وسلم –ضربت خیمة لرسول اهللا  ورابط عدد من الصحابة في مواق

اني  تلفة منھ، عند قاعدة الجبل سكنت منذ العھد النبوي قبائل عدمخ ة، وفي العھد العثم
ي عصرنا           ى اآلن، وف ة حت ا باقی ت أثارھ ا زال ة عسكریة م أقیمت علي قمتھ عدة أبنی
ة   الحالي أحاط العمران بالجبل من كل ناحیة وصار جزًءا من حدود المنطقة المركزی

  )٦.(للمدینة المنورة
  ولكن ماذا یقول الكتاب المقدس عن الدیار التي سكنھا قیدار وعن سالع؟

   ١٧إلى  ١الفقرة من  ٤٢ورد في سفر أشعیاء اإلصحاح 
ھو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت بھ نفسي وضعت روحي علیھ  ١: ٤٢

  .فیخرج الحق لألمم
  .ال یصیح وال یرفع وال یسمع في الشارع صوتھ ٢: ٤٢
  .قصبة مرضوضة ال یقصف وفتیلة خامدة ال یطفئ إلى األمان یخرج الحق ٣: ٤٢

  . ال یكل وال ینكسر حتى یضع الحق في األرض وتنتظر الجزائر شریعتھ ٤٢:٤
ھكذا یقول اهللا الرب خالق السماوات وناشرھا باسط األرض ونتائجھا معطي   ٥: ٤٢

  .الشعب علیھا نسمة والساكنین علیھا روًحا
ورا     ٦: ٤٢ دا للشعب ون أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بیدك وأحفظك وأجعلك عھ

  .لألمم
جن الجالسین         ٧: ٤٢ ت الس لتفتح عیون العمي لتخرج من الحبس المأسورین من بی

  .في الظلمة
  .أنا الرب ھذا اسمي، ومجدي ال أعطیھ آلخر، وال تسبیحي للمنحوتات ٨: ٤٢
  . ھوذا األولیات قد أتت والحدیثات أنا مخبر بھا قبل أن تنبت أعلمكم بھا ٩: ٤٢
بی  ١٠: ٤٢ دة تس ة جدی رب أغنی وا لل ي  غن درون ف ا المنح ى األرض أیھ ن أقص حة م

  . وسكانھا) جمع جزیرة(البحر وملؤه والجزائر
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رنم سكان سالع من      ١١: ٤٢ لترفع البریة ومدنھا صوتھا الدیار التي سكنھا قیدار لتت
  . رؤوس الجبال لیھتفوا

  . لیعطوا الرب مجًدا ویخبروا بتسبیحھ في الجزائر ١٢: ٤٢
وى      الرب كالجبار یخرج ك ١٣: ٤٢ ف ویصرخ ویق ھ یھت نھض غیرت رجل حروب ی

  . على أعدائھ
دھر    ١٤: ٤٢ ذ ال د صمت من ة   ((ق خة اإلنجلیزی ي النس كت: ف ن  ) سالمي (أمس ذ زم من

خة         ي النس ة ف ا مكتوب دس أنھ اب المق زي للكت اموس اإلنجلی ول الق ل، ویق طوی
نفس  ، ومن المعلوم أن حروف كلمة شیالمیم أو شالوم بالعبریة ھي )شیالمیم(العبریة

ة اإلسالم    ا كلم خ وانخر       )) الحروف التي تشتق منھ دة أصیح انف دت كالوال سكت تجل
  . مًعا
ف      ١٥: ٤٢ ا وأنش ار یبس ل األنھ بھا واجع ل عش ف ك ام وأجف ال و اآلك رب الجب أخ

  . اآلجام
ل             ١٦: ٤٢ دروھا أمشیھم اجع م ی ي مسالك ل ا ف م یعرفوھ ق ل ي طری وأسیر العمي ف

  . ات مستقیمة ھذه األمور افعلھا وال أتركھمالظلمة أمامھم نوًرا والمعوج
ائلون           ١٧: ٤٢ ات الق ى المنحوت ون عل ا المتكل زى خزی وراء یخ ى ال دوا إل د ارت ق

  .للمسبوكات انتن آلھتنا
  !من ھو عبد اهللا ومختاره الذي یتحدث عنھ النص السابق؟

لم  –النص السابق ال یمكن أن ینطبق إال على النبي  ھ وس و  -صلى اهللا علی د اهللا  ، فھ عب
ومختاره الذي أخرج الحق لألمم وانتظرت الجزر شریعتھ، ولم یكل ولم ینكسر حتى 
ة    وضع الحق في األرض وأرشد الناس إلى جمیع الحق، فھو صاحب الشریعة الكامل

د اكتما       م یقبضھ إال بع ده، ول ي عھ ا اهللا ف ا التي أتمھ ى یضع     (لھ ال یكل وال ینكسر حت
دة  ، ولذلك یقول )الحق في األرض نكم     :(اهللا تعالى في سورة المائ م دی ت لك وم أكمل الی

ا    م اإلسالم دین ي ). وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لك لم   -والنب ھ وس ھو  -صلى اهللا علی
الذي أخرج الحق لكل األمم فھو صاحب الرسالة العالمیة لجمیع أھل األرض، ولذلك 

ھ   ي قرآن ي ف الى للنب ول اهللا تع ول ا   :(یق ي رس اس إن ا الن ا أیھ ل ی یكم ق هللا إل
  )..وما أرسلناك إال رحمة للعالمین(ویقول أیضا…)جمیعا

ھ    التھ، وأدى أمانت غ رس ى بل ركین حت ن المش مھ اهللا م ذي عص و ال دك (وھ ك بی فأمس
: ولذلك یقول اهللا في قرآنھ مخاطًبا نبیھ).. وأحفظك وأجعلك عھدا للشعب ونوًرا لألمم

  )..واهللا یعصمك من الناس(
ھو الذي أخرج الناس من ظلمة الشرك وعبادة األصنام   -وسلم صلى اهللا علیھ-والنبي

ھ آلخر، وال    (والمنحوتات إلي عبادة اهللا الواحد دي ال أعطی أنا الرب ھذا اسمي، ومج
  ).تسبیحي للمنحوتات

والنص السابق ال ینطبق على المسیح علیھ السالم الذي لم یدع أنھ قد أخرج كل الحق 
م لكن ال تستطیعون أن       إن ل(لألمم؛ بل قال قبل رحیلھ ول لك ا ألق رة أیًض ي أموًرا كثی

ع الحق      ى جمی دكم إل و یرش ا ورد  ) تحتملوا اآلن وأما متى جاء ذاك روح الحق فھ كم
  ..في إنجیل یوحنا



 ١٥٧

ى     ل مت ي إنجی م  (كما أن المسیح أخبرنا أنھ لم یأت إال لھدایة بني إسرائیل كما جاء ف ل
  )..أرسل إال إلى خراف بیت إسرائیل الضالة

ة ھ  (وكلم ي علی عت روح ع      ) وض ة لجمی ى عام ن اهللا، وھ د م رة والتأیی ى النص تعن
دس            اب المق ي الكت ا جاء ف ك م ال ذل م، ومث األنبیاء، وال یختص بھا المسیح من دونھ

ي سفر     )وكان روح اهللا على عزریا بن عودید( دس ف اب المق ، وأیضا ما جاء في الكت
  ).إذا وضع اهللا روحھ علیھمیا لیت كل شعب الرب كانوا أنبیاء (العدد

ة  !! ومن المعلوم أیًضا أن دعوة المسیح لم تظھر في الدیار التي سكنھا قیدار وھي مك
ة      …!!وال رفعت بھا الصحراء صوتھا ي إسرائیل، وھي أم كم أنھا قد ظھرت في بن

ي       كتابیة لیست من عبدة األصنا  یھم النب ذین بعث ف ة ال ل أھل مك ھ   -م مث صلى اهللا علی
ھ من           ..-وسلم د تخلصوا فی انوا ق ت ك ي وق ي إسرائیل ف بل إن المسیح قد بعث في بن

  ..الوثنیة وعبادة األصنام تماًما
ت أن المسیح         ذلك یثب و ب ھ السالم؛ فھ ولو افترضنا أن النص یتحدث عن المسیح علی

ة   ذي    (علیھ السالم ھو عبد هللا، ولیس ابًنا لھ أو شریًكا معھ في األلوھی دي ال ھو ذا عب
  ). هأعضد

ة      خة اإلنجلیزی ي النس ھ ف د قراءت نص عن ي ال دناھا ف ي وج أة الت ر  (والمفاج ا أكث وم
ة       خة اإلنجلیزی ة بالنس خة العربی ة النس د مقارن آت عن ة !) المفاج و أن كلم م (ھ ) األم

واردة  )  nations(الواردة في النص لیست ترجمة لكلمة كما ھو متوقع ، ولكن الكلمة ال
ین  )gentiles(في النسخة اإلنجلیزیة ھي ى األممی اموس   .. ، وتترجم بالعربیة إل ول ق ویق

رھم،       م األخرى من غی ى األم الكتاب المقدس عن ھذا اللفظ أن الیھود یستخدمونھ عل
ود     ا أن الیھ ول أیًض ار، ویق عب اهللا المخت االت وش ة الرس ھم حمل رون أنفس م یعتب فھ

ود باعت      ر الیھ م األخرى من غی ة   یستخدمونھ كمصطلح الحتقار األم م وثنی ا أم .. بارھ
و            ذا ھ اب، وھ ا من أھل الكت ارھم أیًض ذا التقسیم باعتب رفض النصارى ھ الطبع ی وب
الحق عند المسلمین وھو أن ھذا اللفظ كان یستخدم لوصف األمم من غیر أھل الكتاب 

  :قبل ظھور اإلسالم كما یخبرنا القرآن الكریم
ل       ( إن أس لمتم ف ین أأس اب واألمی وا الكت ذین أوت ل لل دوا وق د اھت ران  ). موا فق آل عم

دینار ال         ..(٢٠ ھ ب نھم من إن تأمن ك وم ؤده إلی ھ بقنطار ی ومن أھل الكتاب من إن تأمن
بیل        ین س ي األمی ا ف یس علین الوا ل أنھم ق ك ب ا ذل ھ قائًم ت علی ا دم ك إال م ؤده إلی آل ) ی

ي  ..٧٥: عمران لم   –وھم الذین بعث فیھم النب ھ وس ي     (-صلى اهللا علی ذي بعث ف و ال ھ
ة   األ اب والحكم م الكت زكیھم ویعلمھ ھ وی یھم آیات و عل نھم یتل وًال م ین رس ة ) می الجمع
وراة   ..(٢ ي الت دھم ف ا عن ھ مكتوًب ذي یجدون ي ال ي األم ون النب ذین یتبع ال

ل راف )...واإلنجی ي ال     ..(١٥٧األع ي األم ولھ النب اهللا ورس آمنوا ب اهللا  ف ؤمن ب ذي ی
دون  س      . .١٥٨األعراف  ) وكلماتھ واتبعوه لعلكم تھت ا نف والصفات السابقة ھي تقریًب

ن   الصفات التي وردت في النص الذي رواه اإلمام البخاري في صحیحة عن عطاء ب
-أخبرني عن صفة رسول اهللا : لقیت عبد اهللا بن عمرو بن العاص قلت: یاسر أنھ قال

ال   -صلى اهللا علیھ وسلم وراة، ق بعض       : في الت وراة ب ي الت ھ لموصوف ف أجل واهللا إن
یا أیھا النبي إنا أرسلناك شاھًدا ومبشًرا ونذیًرا وحرًزا لألمیین أنت :(في القرآنصفتھ 

دفع   عبدي ورسولي سمیتك المتوكل لیس بفظ وال غلیظ وال سخاب في األسواق وال ی
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أن    اء ب ة العوج ھ المل یم ب ى یق ھ اهللا حت ن یقبض ر، ول و ویغف ن یعف یئة ولك یئة الس بالس
  ).بھ أعیًنا عمًیا وآذاًنا صًما وقلوًبا غلًفا یقولوا ال إلھ إال اهللا ویفتح

  ما ھي التسبیحة الجدیدة التي من أقصى األرض؟
ى المشرق األقصى، إذ      إنھا إعالن برسالة جدیدة، وكلمة من أقصى األرض تشیر إل
أن أقصى القدس جزیرة العرب، وأقصى جزیرة العرب القدس، لذلك یقول اهللا تعالى 

ریم ھ الك ي كتاب بحان:(ف جد    س ى المس رام إل جد الح ن المس یال م ده ل رى بعب ذي أس ال
  ). األقصى الذي باركنا حولھ لنریھ من آیاتنا

  ما ھي البریة ومدنھا، وما ھي الدیار التي سكنھا قیدار ومن ھم سكان سالع؟ 
البریة ھي الصحراء، والدیار التي سكنھا قیدار ھي مكة، وسكان سالع ھم سكان جبل 

  ). لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال(ورة سلع بالمدینة المن
  من ھم العمي الذین ساروا في طریق لم یعرفوھا، وكان اهللا معھم ولم یتركھم؟

د        ور اإلسالم، بع ي ن ذین أبصروا ف إنھم المؤمنون بالدین الجدید، ومتبعي الرسالة، ال
ا        دوا فیھ د، وارت ا عن التوحی وراء،   أن كانوا عمیا في الجاھلیة التي زاغوا فیھ ى ال إل

  .. وعبدوا المنحوتات، وقالوا للمسبوكات أنتن آلھتنا
  وكیف ترفع البریة صوتھا، وتخبر بالتسبیح في الجزائر؟

ا     ) اهللا أكبر اهللا أكبر(إنما یكون ذلك برفع اآلذان، والنداء حراء وم یسمعھا سكان الص
  …حولھا

  ما المقصود بقولھ الرب كالجبار یخرج كرجل حروب؟
یس       إنھا عشرات ى اإلسالم، ول ر إل الحروب التي تم خوضھا إلخراج الناس من الكف

-أدل على ذلك من أن صاحب الرسالة قد وصل عدد الغزوات التي خرج إلیھا بنفسھ 
ط من أجل نشر         -صلى اهللا علیھ وسلم ي سبع سنوات فق كان سبًعا وعشرین غزوة ف

  .التوحید وإعالء الحق في األرض
  أمسكھ اهللا منذ زمن طویل؟  وماذا یكون شیالمیم الذي

ھ،         -اإلسالم–إنھ دین التوحید  ى البشر، فزاغوا عن اء إل ع األنبی ھ جمی الذي بعث اهللا ب
اس   وأشركوا مع اهللا آلھة أخرى؛ فكان البد من بعثھ ونشره مرة أخرى بعد ضالل الن

ھ من ع   ھ، وانقطاع ویالً عن ا ط ى األرض زمن ى  !!.. ل ة عل ل الكلم الم(وحم و ) اإلس ھ
ول     األ اهللا یق ھ؛ ف یاق إال ب تقیم الس ى، وال یس ح للمعن نص، واألوض ر لل كت : ظھ أمس

روب           أخوض الح ذلك س ن األرض، ل د ع اب التوحی ل وغ ن طوی ذ زم الم من اإلس
ى      ا عل ا حملھ رة أخرى، وأم ھ  ) السالم (وأخرب الجبال واآلكام من أجل إظھاره م فإن

ول اهللا إ   ف یق ذ زمن     یكون مناقضا للمعنى، ومخالًفا للنص؛ فكی ذن أمسكت السالم من
  !! طویل لذلك سأخوض الحروب وأخرب الجبال واآلكام؟

اك        ل أن یكون ھن ا؛ مث أت بھ ات فلی من كانت عنده إجابة لھذه األسئلة غیر تلك اإلجاب
اس         ن الن نبي قد أخرج الحق لألمم وانتظرت الجزر شریعتھ وحفظھ اهللا وعصمھ م

ادة  ى عب ى عل ي األرض وقض ق ف ع الح ى وض ھ اهللا حت ات وجعل نام والمنحوت األص
نوًرا لألممیین وخرجت دعوتھ من الصحراء، في الدیار التي سكنھا قیدار وھي مكة، 
د أن            ة، بع ال سكان سالع بالمدین ا من الجب ف بھ حراء صوتھا، وھت ورفعت بھا الص
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د صلى اهللا    –عبدوا األصنام والمنحوتات، واشتھر بكثرة حروبھ وغزواتھ  غیر محم
  )٧!!(لمعلیھ وس

  الخروج من مكة إلى المدینة
ادة       -صلى اهللا علیھ وسلم-النبي محمد ى عب ھ إل أوحي إلیھ في بالد العرب، ودعا قوم

اهللا الواحد، منھم من اتبعھ وقبل دینھ واقتنع بدعوتھ، ولكن رفضھا الكثیر من صنادید 
  ). بل ذلكوھم أبناء قیدار بن إسماعیل كما بینا ق(الكفر من قریش ومن قبائل مكة 

وان   -صلى اهللا علیھ وسلم -ولقد القى رسول اهللا وأصحابھ الكرام من المشركین من أل
  . اإلیذاء ما دعاھم إلى الفرار بالدعوة إلى مكان آخر حتى ال تموت في مھدھا

ي توشك      -صلى اهللا علیھ وسلم-وخرج النبي  سًرا فاًرا من أمام سیوف المشركین الت
ذین      أن تجھز علیھ، ومن أمام  حابھ ال ھ أص ھ، وھاجر مع رماحھم التي تكاد أن تفتك ب

ى     ات عل ن الثب تعرضوا ألشد أنواع التنكیل والعذاب من المشركین؛ وما منعھم ذلك م
  ..دینھم الحق الذي آمنوا بھ، ولم یردھم عن عبادتھم هللا الواحد الذي عبدوه

ة     وأ -صلى اهللا علیھ وسلم -وبعد الھجرة إلى المدینة بدأ النبي  د دول ي توطی حابھ ف ص
زم           در، وانھ ي اإلسالم وھي غزوة ب رى ف ة كب دثت أول معرك اإلسالم، وبعد سنة ح
اد            ر والعت دد الكبی ھ من الع ا یمتلكون ة رغم م فیھا أعداء اهللا من المشركین شر ھزیم
ذه              ت ھ دة، وكان دد والع ي الع ة ف ھ جیش المسلمین من قل ان علی ا ك العظیم، وبرغم م

ذاًنا  ة إی ة  الموقع قوط دول ا بس ت إعالًن ا كان ھ، بینم ة دولت الم وعظم وة اإلس إعالن ق ب
دھم       ي مج دار وفن اء قی ة أبن الكفر وتضاؤل قوتھ؛ حیث قتل عدد كبیر من مشركي مك

  .وانكسر عزھم
ر        الد العرب، وتخب ي ب زول وحي ف ولكن ھل وردت نبؤة في الكتاب المقدس تتنبأ بن

اء   بما حدث للنبي وأصحابھ من أمر الھجرة ب سبب إیذاء المشركین، وتبین ما حل بأبن
  قیدار من المشركین بعد ذلك من ذل وھوان؟

  :١٣،١٤،١٥،١٦،١٧: الفقرة ٢١لقد ورد في سفر أشعیاء اإلصحاح 
ل        ١٣: ٢١ ا قواف ین ی رب تبیت الد الع ي ب وعر ف ي ال رب ف الد الع ة ب ن جھ ي م وح

ھ السالم من زوجت    (الددانیین  ا سفر     ددان أحد أحفاد إبراھیم علی ا یخبرن ھ قطورة كم
وین وحي     ٣-١: ٢٥التك دس ت اب المق وص الكت ة أن نص وعة الیھودی ول الموس ، وتق

  ). أحیاًنا أن ددان تقع شمال الجزیرة العربیة وتوحي أحیانا أخرى أنھا تقع جنوبھا
  . ھاتوا ماء لمالقاة العطشان یا سكان أرض تیماء وافوا الھارب بخبزه ١٤: ٢١
وس   فإنھم من  ١٥: ٢١ ام الق أمام السیوف قد ھربوا من أمام السیف المسلول و من أم

  . المشدودة و من أمام شدة الحرب
  . فإنھ ھكذا قال لي السید في مدة سنة كسنة األجیر یفنى كل مجد قیدار ١٦: ٢١
  .و بقیة عدد قسي أبطال بني قیدار تقل ألن الرب إلھ إسرائیل قد تكلم ١٧: ٢١

ھ إسرائیل    (بھا إلى أشعیاء أحد أنبیاء بنى إسرائیل والنبؤة السابقة أوحي  رب إل ألن ال
  ). قد تكلم

ي   لم   –والشك أن النص السابق ال یتحدث عن أحد سوى النب ھ وس ا   -صلى اهللا علی وم
  .حدث لھ وأصحابھ الكرام

  !فھل نزل وحي في بالد العرب غیر القرآن؟
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د    وھل ھناك نبي ھاجر من مكة إلى المدینة واستقبلھ أھل ت ر محم اء غی صلى اهللا  –یم
  !؟-علیھ وسلم

وتیماء أرض في الحجاز كان یعیش فیھا الیھود ثم انتقل أغلبھم إلى المدینة، ومازالت 
اء     ة السعودیة وتیم تیماء موجودة إلى اآلن تحمل اسم إحدى محافظات المملكة العربی

ل م   م انتق عظم ھؤالء   ھي األرض التي شھدت أول قدوم للیھود في الجزیرة العربیة ث
  ..الیھود إلى المدینة، فأصل یھود المدینة ھم من أھل تیماء المخاطبین في النص

وتخبرنا كتب السیرة أن ما بقى من الیھود في تیماء قد عرضوا الصلح على الرسول، 
  )٨(…وسلموا من أنفسھم، وذلك بعد سقوط یھود خیبر

  :ونعود لنسأل ونكرر األسئلة
  !غیر القرآن؟ ھل نزل وحي في بالد العرب

–وھل ھاجر صاحب الوحي وأصحابھ ھاربین من أمام السیوف والرماح غیر محمد 
  !وأصحابھ في بالد العرب؟ -صلى اهللا علیھ وسلم

ي            ى اآلن ف ر الموجودة إل ا غی ي غیرھ الد العرب أو ف ي ب وھل ھناك تیماء أخرى ف
  !المملكة العربیة السعودیة؟

د صلى      وھل تمت ھزیمة بني قیدار وھم أھل  ر محم اء غی مكة على ید أحد من األنبی
  !!؟-اهللا علیھ وسلم

إن ھذه النبوءة لھي برھان ساطع، ودلیل قاطع، وسیف بتار، على رقاب كل من كذب 
د  لم –بمحم ھ وس لى اهللا علی اب–ص ل الكت ن أھ اب  .. م ى رق ار عل یف بت ى س ل لھ ب

ذي     منكري األدیان وعبدة الطبیعة ودعاة الكفر واإللحاد جمیعا؛  د اهللا ال ن عب د ب فمحم
د        ي سفر أشعیاء أح وب ف أوحي إلیھ في بالد العرب في القرن السادس المیالدي مكت
یالد، فمن     ل الم أنبیاء بني إسرائیل الذي عاش في النصف األخیر من القرن الثامن قب

د؟     د األح ر اهللا الواح ؤة غی ر        !!أبلغ أشعیاء بھذه النب ھ غی أ ب ذي تنب ي ال ذا النب ، ومن ھ
  !!؟-صلى اهللا علیھ وسلم  -ینا الكریم نب

  كتب التراث والبشارات
ي      دث عن النب ي تتح صلى اهللا  –كان ما سبق بیانا لبعض نصوص الكتاب المقدس الت

رت وعن اإلسالم بصفتھ خاتم الرساالت وجامع الوحي اإللھي، ولقد اخت  -علیھ وسلم
ود  زال موج ي ال ت وص الت رات النص ین عش ن ب ابقة م وص الس ي النص ى اآلن ف ة إل

رة        ري كثی وص أخ اك نص ر، فھن ف وال تغیی ا تحری رأ علیھ م یط دس ل اب المق الكت
ي  ن النب دث ع لم–تتح ھ وس لي اهللا علی ك   -ص ل؛ ألن تل ذا العم ي ھ ا ف م أثبتھ ن ل ولك

لم  –د النصوص ربما یحملھا البعض على رسل آخرین غیر محم ھ وس  -صلى اهللا علی
ي      ى النب ق عل ا تنطب لم  صلي اهللا –رغم أنھ ھ وس ر     - علی ي سفر المزامی ثال ورد ف ؛ فم

  :٧إلى٢الفقرة من  ٤٥اإلصحاح 
ذلك باركك اهللا          ٢: ٤٥ فتیك ل ى ش ة عل ي البشر انسكبت النعم أنت أبرع جماًال من بن

  . إلى األبد
  . تقلد سیفك على فخذك أیھا الجبار جاللك و بھاءك ٣: ٤٥
  . ر فتریك یمینك مخاوفبجاللك اقتحم اركب من أجل الحق والدعة والب  ٤: ٤٥
  . نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك شعوب تحتك یسقطون ٥: ٤٥
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  . كرسیك یا اهللا إلى دھر الدھور قضیب استقامة قضیب ملكك ٦: ٤٥
ر    ٧: ٤٥ اج أكث أحببت البر وأبغضت اإلثم من اجل ذلك مسحك اهللا إلھك بدھن االبتھ

  .من رفقائك
فھو أبرع جماًال من بني  -صلى اهللا علیھ وسلم– وھذه الكلمات تنطبق على رسول اهللا

د سیفھ وحارب المشركین             ذي تقل ي ال و النب د، وھ ى األب ھ اهللا إل د بارك البشر، وھو ق
وھو الذي فضلھ ..وأعداء اهللا وسقطت تحت رسالتھ الشعوب كفارس والروم وغیرھم

لین، وك       اهللا ع ر المرس ین وخی و خاتم النبی اء فھ حك اهللا ال   لي رفقائھ من األنبی ة مس لم
ي               ا أیضا ف اء، ووصف بھ ل األنبی ة لك ل ھي عام ھ السالم؛ ب ا عیسى علی یختص بھ

ؤمنین  الحین والم دس الص اب المق ائي ..(الكت ى أنبی یئوا إل حائي وال تس وا مس ) ال تمس
ر  یحھ داوود  ..(١٥: ١٠٥المزامی ة لمس انع رحم ر  ) والص ول  ..(٥٠: ١٨المزامی یق

  .. ٤٥: ١أشعیاء ) الرب لمسیحھ كورش
ولألسف فإن النص السابق قد حملھ النصارى على المسیح علیھ السالم، والمسیح كما 
تعلمون لم یحمل سیًفا على فخذه، ولم یكن لھ نبًال مسنونة، ولم یركب من أجل الحق    

صلى اهللا  -والبر، وإنما كانت دعوتھ دعوة سلمیة وروحیة فقط؛ ولكن كان ذلك لمحمد
ل    ، كما أن لف-علیھ وسلم ھ السالم، ب ظ الجبار ال یمكن أن ینطبق أبًدا على المسیح علی

ي   لم    –ینطبق على النب ھ وس ار       –صلى اهللا علی ذي خاض عشرات الحروب إلظھ ال
  .الدین وإعالء الحق في األرض

  ولكن كیف فسر النصارى السیف والرمح وألصقوا النبؤة بالمسیح؟
، وربما كان !!ق الحسي على المعنويلقد فسروا النبؤة بأنھا على سبیل المجاز وإطال

ثال    : ذلك مقبوًال لو كان النص یقول د سیف الحق م ان   !!تقل ذف بسھام اإلیم ، !!، أو اق
ار، ووصف          ي بالجب ذ، ووصف النب ى الفخ ل السیف عل ولكن ما یبینھ النص من حم

واع    -النبل بالمسنونة  یجعل ھذا التأویل ضرًبا من ضروب السخافات، و نوًعا من أن
  !!تحایل المفضوحال

ي        ھ، ولكن نص السابق علی ا أشتمل ال وھناك الكثیر من النصوص تحتوي علي مثل م
ة          دعوة كالنصوص السابقة القاطع ا لل دد اسًما وال مكان ا ال تح آثرت عدم ذكرھا ألنھ

  . -ھ وسلمصلى اهللا علی–بأنھا تتحدث عن رسول اهللا 
–ت التي تتحدث عن الرسول وفي ھذا الفصل نحن بصدد اإلشارة إلى بعض البشارا

لم    ھ وس ا          -صلى اهللا علی بھم، ولكنھ ي كت اء اإلسالم من السلف ووردت ف ا علم ذكرھ
ھ             ا ل ان أغلبھ دس، وإن ك اب المق خ الكت ي نس ى اآلن ف ي إل ا ھ ودة كم ت موج لیس

ا ألن   نصوص مشابھة موجودة لآلن ولكن ال تتطا ت أن أذكرھ بق معھا حرفًیا، وأحبب
علماء المسلمین األثبات ھم أھل للثقة، ولیسوا موضًعا للشبھة أو   الذین أوردوھا من ال

  ..  محًال للطعن في أمانتھم العلمیة
  الجواب الصحیح

  :یقول ابن تیمیھ رحمھ اهللا في كتابھ الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح
ا حو     ى م ك  قالوا وقال أشعیاء النبي علیھ السالم متنبًیا على مكة شرفھا اهللا ارفعي إل ل

بصرك فستبتھجین وتفرحین من أجل أن یصیر إلیك ذخائر البحر وتحج إلیك عساكر 
ك     ع إلی ي تجتم األمم حتى یعم بك قطر اإلبل الموبلة وتضیق أرضك عن القطرات الت
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دمك رجال              اران ویخ ام ف ك أغن ك أھل سبأ ویسیر إلی دین ویأتی اش م ك كب وتساق إلی
أرب ب    م أوالد م ة وھ دنة الكعب د س أرب یری ا   م فات كلھ ذه الص الوا فھ ماعیل ق ن إس

حصلت بمكة فحملت إلیھا ذخائر البحرین وحج إلیھا عساكر األمم وسیقت إلیھا أغنام 
ة وضاقت األرض     ا مك فاران الھدایا واألضاحي وفاران ھي البریة الواسعة التي فیھ

م أھ              ا أھل سبأ وھ ا وأتاھ م إلیھ اس وأزوادھ ة للن ة الحامل ل الموبل ل عن قطرات اإلب
  .الیمن

اقر            ا الع زي أیتھ الى سیري واھت ة شرفھا اهللا تع راد مك ي والم قالوا وقال أشعیاء النب
ي          ر من أھل ون أكث ك یكون إن أھل ي ف م تحبل التي لم تلد وانطقي بالتسبیح وافرحي إذ ل
ھ       ا علی ل نبین د قب م تل ا ل ة شرفھا اهللا ألنھ اقر مك ي بالع دس ویعن ت المق ھ بی ي بأھل یعن

الم الة والس دن   الص اء ومع ت لألنبی ھ بی دس ألن ت المق اقر بی د بالع وز أن یری وال یج
  . الوحي

  :                  ٣، ٢، ٥٤:١والنص السابق لھ نص مشابھ إلى اآلن في سفر أشعیاء
ي           ( ض ألن بن م تمخ ي ل ا الت الترنم أیتھ یدي ب د أش م تل ي ل اقر الت ا الع ي أیتھ ترنم

ال ا  ك ولتبسط شقق       المستوحشة أكثر من بني ذات البعل ق ان خیمت رب، أوسعي مك ل
ى     ین وإل ى الیم دین إل ك تمت ارك، ألن ددي أوت ك وش ي أطناب كي أطیل اكنك ال تمس مس

  ). الیسار ویرث نسلك أمما ویعمر مدنا خربة
ي ألجأت      والمقصود بالمستوحشة ھي السیدة ھاجر، وذات البعل ھي السیدة سارة الت

دھا  م       -ماعیلإس -سیدنا إبراھیم إلى نفى ھاجر مع ول ث ل رة حی دافع الغی ك ب ان ذل ، وك
ر ذي          واد غی ى الحجاز، وأسكنھما ب ا إل دم بھم ذ، فق تكن سارة قد أنجبت إسحاق حینئ

  ) ٩.(زرع عند بیت اهللا المحرم
ى حسي        ى روحي ومعن ا معن ؤة لھ ولقد شرق أھل الكتاب وغربوا وقالوا أن ھذه النب

ق اهللا     لكي یحملوا النص حمًال على القدس، ولكنھم لم ی ف یطل ك كی ل ذل خبرونا بعد ك
  !! لفظ العاقر التي لم تلد ولم تمخض على القدس والدة األنبیاء

حاح     - ٥٩والنص األول أیًضا لھ نص مشابھ موجود إلى اآلن في سفر أشعیاء اإلص
ا زال    ٦٣ ھ م ا؛ فإن نص إقحاًم ى ال ا عل ح إقحامھ اظ الواض ض األلف ن بع الرغم م ، وب

ة    یشتمل على بعض الصفات ى مك ا إال عل دأ بإیضاح    .. التي ال یمكن حملھ نص یب وال
ا إال الشر           ق بھ م یب ا، ول د عم ربوعھ ي األرض، وأن الخراب ق أن الظلم قد انتشر ف
ذین حادوا عن الحق،         ي إسرائیل ال ى بن والفساد، وأن اهللا قد غضب على الناس وعل

ى اهللا   ذبوا عل م، وك ل واإلث ى الباط وا عل ان ال.. واتكل ذلك ك مس  ول ور ش ن ظھ د م ب
ام من    .. أخرى، وبزوغ فجر جدید إلعالء الحق في األرض وفي وسط ذلك الجو الع

د   م نج ال األم ھ ح ار إلی ا ص ى م رائیل وعل عب إس ى ش ب عل ي والغض خط اإللھ الس
د   دھم لألب ن بع لھم م ى نس یھم وعل أن اهللا راض عل د ب ا یفی ا غریًب دون ..إقحاًم ذا ب ھك

ا        ، ثم یبدأ النص في ال!!مقدمات ا ویشرق علیھ ي سیأتي نورھ دیث عن األرض الت ح
ویستفیض النص بما ال یدع مجاًال .. مجد اهللا بینما الظالم الدامس یغطي باقي األرض

ة    ظ ابن ا للف ا غریًب د إقحاًم دمات تج دون مق ا ب أة أیًض ة، وفج ن مك الم ع ك أن الك للش
دث عن األر   !!.. صھیون أو أورشلیم ھ یتح دة  والنص كلھ یظھر بوضوح أن ض الجدی

ا من           ا حل علیھ ا وم د خرابھ ى األرض بع ان والصالح عل التي ستصبح معقًال لإلیم
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ي آخر        ذي سیرث األرض، وعن نب ظلم وفساد وبعد عن طریق اهللا، وعن الشعب ال
اس   الزمان الذي سیرسلھ اهللا لیصلح األرض بعد فسادھا ولیبشر المساكین ویخرج الن

تقم  ي ین ور، ولك ى الن ات إل ن الظلم ن   م ر ع یلتھ للتعبی ون وس ھ ویك ن أعدائ ھ اهللا م ب
  ..سخطھ وغضبھ على األمم التي اتبعت الباطل واإلثم وزاغت عن طریق الحق

  .ھا أن ید الرب لم تقصر عن أن تخلص و لم تثقل أذنھ عن أن تسمع ٥٩:١ 
نكم           ٢: ٥٩ ھ ع اكم سترت وجھ م وخطای ین إلھك نكم و ب امكم صارت فاصلة بی ل آث ب

  .حتى ال یسمع
ذب ولسانكم    ٣: ٥٩ ألن أیدیكم قد تنجست بالدم و أصابعكم باإلثم شفاھكم تكلمت بالك

  . یلھج بالشر
ى الباطل ویتكلمون        ٤: ٥٩ ون عل الحق یتكل لیس من یدعو بالعدل ولیس من یحاكم ب

  .بالكذب قد حبلوا بتعب وولدوا إثًما
وت األكل من بیضھم      ٥: ٥٩ وط العنكب ي    فقسوا بیض أفعى و نسجوا خی یموت والت

  . تكسر تخرج أفعى
م        ٦: ٥٩ ل الظل م وفع ال إث الھم أعم الھم أعم خیوطھم ال تصیر ثوًبا وال یكتسون بأعم

  .في أیدیھم
ي       ٧: ٥٩ م ف ار إث ارھم أفك أرجلھم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الزكي أفك

  . طرقھم اغتصاب وسحق
ل جعلوا ألنفسھم سبًال معوجة طریق السالم لم یعرفوه و لیس في مسالكھم عد ٨: ٥٩

  .كل من یسیر فیھا ال یعرف سالًما
إذا ظالم ضیاء         ٩: ٥٩ وًرا ف دل ننتظر ن دركنا الع من أجل ذلك ابتعد الحق عنا ولم ی

  . فنسیر في ظالم دامس
ي   ١٠: ٥٩ نتلمس الحائط كعمي و كالذي بال أعین نتجسس قد عثرنا في الظھر كما ف

  .العتمة في الضباب كموتى
د      ١١: ٥٩ ا فیبتع یس ھو وخالًص دًال و ل نزار كلنا كدبة و كحمام ھدًرا نھدر ننتظر ع
  .   عنا
ا       ١٢: ٥٩ ا وآثامن ا الن معاصینا معن الن معاصینا كثرت إمامك وخطایانا تشھد علین

  نعرفھا      
ا   ١٣: ٥٩ تعدینا وكذبنا على الرب وحدنا من وراء إلھنا تكلمنا بالظلم والمعصیة حبلن

  .من القلب بكالم الكذب و لھجنا
ي الشارع      ١٤: ٥٩ دق سقط ف وقد ارتد الحق إلى الوراء والعدل یقف بعیًدا ألن الص

  واالستقامة ال تستطیع الدخول 
وصار الصدق معدوما والحائد عن الشر یسلب فرأى الرب وساء في عینیھ  ١٥: ٥٩

  انھ لیس عدل 
ع فخلصت ذراعھ لنفسھ و بره فرأى انھ لیس إنسان و تحیر من انھ لیس شفی ١٦: ٥٩

  ھو عضده 
اس          ١٧: ٥٩ ام كلب اب االنتق بس ثی ى رأسھ ول فلبس البر كدرع و خوذة الخالص عل

  واكتسى بالغیرة كرداء 
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ا جزاء یجازي         ١٨: ٥٩ داءه عقاًب خطا وأع حسب األعمال ھكذا یجازي مبغضیھ س
  الجزائر              

ن   ١٩: ٥٩ رب و م م ال رب اس ن المغ افون م أتي  فیخ دما ی ده عن مس مج رق الش مش
  العدو كنھر فنفخة الرب تدفعھ 

ول   ٢٠: ٥٩ وب یق ي یعق یة ف ن المعص ائبین ع ى الت ھیون وإل ى ص ادي إل أتي الف و ی
  (!!!) الرب

ذي         ٢١: ٥٩ ي ال ك و كالم ذي علی ي ال رب روح ال ال م ق دي معھ ذا عھ ا فھ ا أن أم
رب    وضعتھ في فمك ال یزول من فمك و ال من فم نسلك وال من ف ال ال م نسل نسلك ق

  من اآلن و إلى األبد             
  .قومي استنیري ألنھ قد جاء نورك و مجد الرب أشرق علیك ١: ٦٠
ك فیشرق           ٢: ٦٠ ا علی م أم دامس األم ة تغطي األرض والظالم ال ألنھ ھا ھي الظلم

  .الرب ومجده علیك یرى
  .فتسیر األمم في نورك والملوك في ضیاء إشراقك ٣: ٦٠
وك من          ٤ :٦٠ أتي بن ك ی م جاءوا إلی وا كلھ د اجتمع ارفعي عینیك حوالیك وانظري ق

  .بعید و تحمل بناتك على األیدي
روة البحر و         ٥: ٦٠ ك ث ھ تتحول إلی ك ویتسع ألن حینئذ تنظرین و تنیرین ویخفق قلب

  یأتي إلیك غنى األمم 
ا   تغطیك كثرة الجمال بكران مدیان و عیفة كلھا تأتي من شبا تح ٦: ٦٠ ا ولباًن مل ذھًب

  .وتبشر بتسابیح الرب
ذبحي          ٧: ٦٠ ى م ة عل دمك تصعد مقبول ایوت تخ اش نب ك كب كل غنم قیدار تجتمع إلی

  .وأزین بیت جمالي
  . من ھؤالء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بیوتھا ٨: ٦٠
إن الجزائر تنتظرني وسفن ترشیش في األول لتأتي ببنیك من بعید وفضتھم و  ٩: ٦٠

  معھم السم الرب إلھك ذھبھم 
ربتك       ١٠: ٦٠ بي ض ي بغض دمونك ألن وكھم یخ وارك ومل ون أس ب یبن و الغری وبن

  .وبرضواني     رحمتك
اد          ١١: ٦٠ م وتق ى األم ك بغن ؤتى إلی ق لی یًال ال تغل اًرا ول ا نھ ك دائًم تح أبواب و تنف

  ملوكھم 
  . ألن األمة والمملكة التي ال تخدمك تبید وخراًبا تخرب األمم ١٢: ٦٠
ان مقدسي            ١٣: ٦٠ ة مك ا لزین أتي السرو والسندیان والشربین مع ك ی ان إلی مجد لبن

  . وأمجد موضع رجلي
وبنو الذین قھروك یسیرون إلیك خاضعین وكل الذین أھانوك یسجدون لدى  ١٤: ٦٠

  (!!!). باطن قدمیك ویدعونك مدینة الرب صھیون قدوس إسرائیل
رح        عوًضا عن كونك مھجورة ومبغضة   ١٥: ٦٠ دًیا ف ًرا أب ك فخ ك أجعل ال عابر ب ب

  .  دور فدور
رب مخلصك    ١٦: ٦٠ وترضعین لبن األمم وترضعین ثدي ملوك وتعرفین إني أنا ال

  (!!!) وولیك عزیز یعقوب
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ا         ١٧: ٦٠ ي بالفضة وعوًض د آت ا عن الحدی ذھب وعوًض عوًضا عن النحاس آتي بال
ل     د واجع ك     عن الخشب بالنحاس وعوًضا عن الحجارة بالحدی وكالءك سالًما ووالت

  بًرا 
مین        ١٨: ٦٠ ل تس ك ب ي تخوم حق ف راب أو س ك وال خ ي أرض م ف د ظل ال یسمع بع

  أسوارك خالًصا وأبوابك تسبیًحا 
رب      ١٩: ٦٠ ل ال ك مضیًئا ب ال تكون لك بعد الشمس نورا في النھار وال القمر ینیر ل

  یكون لك نوًرا أبدًیا وإلھك زینتك 
د ٢٠: ٦٠ ب بع دًیا و    ال تغی وًرا أب ك ن ون ل رب یك نقص ألن ال رك ال ی ك و قم شمس

  .تكمل أیام وحك
دي      ٢١: ٦٠ ل ی ي عم ن غرس ون األرض غص د یرث ى األب رار إل م إب عبك كلھ و ش

  .سأتمجد
  .الصغیر یصیر ألًفا والحقیر أمة قویة أنا الرب في وقتھ أسرع بھ ٢٢: ٦٠

لمساكین أرسلني ألعصب   روح السید الرب علي ألن الرب مسحني ألبشر ا ١: ٦١ 
  منكسري القلب ألنادي للمسبیین بالعتق وللماسورین باإلطالق 

  .ألنادي بسنة مقبولة للرب وبیوم انتقام إللھنا ألعزي كل النائحین ٢: ٦١
رح        ٣: ٦١ ن ف اد و دھ ن الرم ا ع اًال عوًض یھم جم ھیون ألعط ائحین ص ل لن ألجع

الیائسة فیدعون أشجار البر غرس عوًضا عن النوح ورداء تسبیح عوًضا عن الروح 
  . الرب للتمجید

ة    ٤: ٦١ دن الخرب ددون الم ات األول ویج ون الموحش ة یقیم رب القدیم ون الخ و یبن
  .موحشات دور فدور

  و یقف األجانب ویرعون غنمكم ویكون بنو الغریب حراثیكم وكرامیكم        ٥: ٦١
ا     ٦: ٦١ دام إلھن مون خ رب تس ة ال دعون كھن تم فت ا ان ى  أم م وعل روة األم أكلون ث ت

  .مجدھم تتآمرون
ذلك       ٧: ٦١ یبھم ل ون بنص ل یبتھج ن الخج ا ع عفان وعوًض زیكم ض ن خ ا ع عوًض

  . یرثون في أرضھم ضعفین بھجة أبدیة تكون لھم
ة     ٨: ٦١ رتھم أمین ل أج الظلم وأجع تلس ب بغض المخ دل م ب الع رب مح ا ال ي أن ألن

  .وأقطع لھم عھًدا أبدًیا
ین األ  ٩: ٦١ رف ب رونھم         ویع ذین ی ل ال عوب ك ط الش ي وس تھم ف لھم وذری م نس م

  .یعرفونھم أنھم نسل باركھ الرب
اب الخالص كساني      ١٠: ٦١ فرًحا أفرح بالرب تبتھج نفسي بإلھي ألنھ قد ألبسني ثی

  رداء البر مثل عریس یتزین بعمامة ومثل عروس تتزین بحلیھا 
ا إن الج   ١١: ٦١ ا وكم رج نباتھ ا أن األرض تخ ھ كم ذا   ألن ا ھك ت مزروعاتھ ة تنب ن

  .السید الرب ینبت بًرا و تسبیًحا إمام كل األمم
دا  ١: ٦٢ ا    (!!!)من أجل صھیون ال أسكت و من أجل أورشلیم ال أھ ى یخرج برھ حت

  . كضیاء وخالصھا كمصباح یتقد
  فترى األمم برك وكل الملوك مجدك وتسمین باسم جدید یعینھ فم الرب ٢: ٦٢

  . ال بید الرب و تاًجا ملكًیا بكف إلھكوتكونین إكلیل جم ٣:٦٢
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دعین حفصیبة             ٤: ٦٢ ل ت د ألرضك موحشة ب ال بع ك مھجورة وال یق د ل ال بع ال یق
  .وأرضك تدعى بعولة إلن الرب یسر بك وأرضك تصیر ذات بعل

ألنھ كما یتزوج الشاب عذراء یتزوجك بنوك وكفرح العریس بالعروس یفرح  ٥: ٦٢
  . بك إلھك

ل       (!!!)ك یا أورشلیمعلى أسوار ٦: ٦٢ ل اللی ار وك ل النھ ا ال یسكتون ك أقمت حراًس
  .على الدوام یا ذاكري الرب ال تسكتوا

  . وال تدعوه یسكت حتى یثبت و یجعل أورشلیم تسبیحة في األرض ٧: ٦٢
دائك       ٨: ٦٢ أكًال ألع د قمحك م ع بع حلف الرب بیمینھ وبذراع عزتھ قائال أني ال أدف

  .مرك التي تعبت فیھاوال یشرب بنو الغرباء خ
  . بل یأكلھ الذین جنوه و یسبحون الرب ویشربھ جامعوه في دیار قدسي ٩: ٦٢
وه من      ١٠: ٦٢ دوا السبیل نق اعبروا اعبروا باألبواب ھیئوا طریق الشعب اعدوا اع

  الحجارة ارفعوا الرایة للشعب 
خلصك  ھوذا الرب قد اخبر إلى أقصى األرض قولوا البنة صھیون ھوذا م   ١١: ٦٢

  .ات ھا أجرتھ معھ و جزاؤه إمامھ
ر    ١٢: ٦٢ ة غی ة المدین مین المطلوب ت تس رب وأن دیي ال ا مف عبا مقدس مونھم ش و یس

  المھجورة 
من ذا اآلتي من أدوم بثیاب حمر من بصرة ھذا البھي بمالبسھ المتعظم بكثرة  ١: ٦٣

  .. قوتھ أنا المتكلم بالبر العظیم للخالص
ا بصرة        ھ: في النسخة اإلنجلیزیة( ھ، أم ة قوت ي عظم ذي یسافر ف ذا البھي بمالبسھ ال

ر           دس عن ذك اب المق اموس الكت د عجز ق ع اآلن، فق ن تق بضم الباء فال یعرف أحد أی
ال  د وق ا بالتحدی مى   : موقعھ ي تس ت والت ر المی ن البح ة م ون أرض قریب ا تك ربم

ة وعة    الیھودی ت الموس البتراء، وقال ن موقع: ب ام لك ا أرض األغن ر معناھ ا غی ھ
ت  دا وقال روف تحدی ا: مع ود (أنن ي الیھ ن إدوم    ) تعن ي م ذا اآلت ار ھ ي انتظ ا ف مازلن
  !!). مخلص الیھود المنتظر

  .ما بال لباسك محمر وثیابك كدائس المعصرة ٢: ٦٣
د فدستھم بغضبي            ٣: ٦٣ م یكن معي أح دي ومن الشعوب ل قد دست المعصرة وح

  .كل مالبسي ووطئتھم بغیظي فرش عصیرھم على ثیابي فلطخت
  .ألن یوم النقمة في قلبي وسنة مفدیي قد أتت ٤: ٦٣
ي و       ٥: ٦٣ ي ذراع د فخلصت ل م یكن عاض رت إذ ل ین و تحی م یكن مع فنظرت ول

  . غیظي عضدني
  .فدست شعوًبا بغضبي وأسكرتھم بغیظي وأجریت على األرض عصیرھم ٦: ٦٣

ن نب    دة، وع ة اهللا الجدی ن مدین تكلم ع رون ی ا ت ھ كم نص كل ذي  وال ان ال ر الزم ي آخ
اد       م والفس ار الظل د انتش ا بع ق فیھ یم الح ھ ویق و وأمت رث األرض ھ یبعثھ اهللا لی .. س

  .وینتقم بھ اهللا من أعدائھ.. ویخرج الناس من الظلمات إلى النور
والنص یستفیض في شرح األحوال والظروف التي كانت تسود األرض والتي سبقت 

م  (–صلى اهللا علیھ وسلم  –بعثة النبي  ین إلھك دیكم  .. آثامكم صارت فاصلة بینكم وب أی
ل   .. فقسوا بیض أفعى.. حبلوا بتعب وولدوا إثما..تنجست بالدم م وفع أعمالھم أعمال إث
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دیھم ي أی م ف الحق ..الظل اكم ب دل ویح دعو بالع ن ی یس م ري  ..ل ر تج ى الش م إل أرجلھ
ارتد ..على الربتعدینا وكذبنا ..طریق السالم لم یعرفوه..لى سفك الدم الزكيوتسرع إ

وراء   ى ال دوما   .. الحق إل دق مع ا تشھد      ..وصار الص رت أمامك وخطایان معاصینا كث
فرأى أنھ لیس إنسان وتحیر من .. ننتظر نورا فإذا ظالم ضیاء فإذا ظالم دامس..علینا

ذا السوء   وتلك األحوال والظروف )  …أنھ لیس شفیع لم تجتمع كلھا معا، ولم تكن بھ
ى        -صلى اهللا علیھ وسلم-إال قبل بعثة النبي رة من انقطاع الرسل عل د فت الذي جاء بع

ا أن      الم، كم ھ الس یح علی ة المس ل بعث ذا قب ن ھك م تك روف ل ذه الظ األرض، وھ
صلى اهللا علیھ -متوافق مع حال البشریة قبل بعثة الرسول) فرأى أنھ لیس إنسان(قولھ
م -وسلم و من الصالحین      ، وال یتوافق مع حالھا قبل بعثة المسیح؛ فاألرض ل تكن تخل

دان     ا المعم والمؤمنین الذین یدعون إلى الخیر، بل إن المسیح قد بعث في وجود یوحن
  . علیھما السالم) یحیى بن زكریا(

ذب    اب والك وفي النص إشارة واضحة لما قام بھ علماء بني إسرائیل من تحریف الكت
ى اهللا   ن وراء   (١٣: ٥٩عل دنا م رب وح ى ال ذبنا عل دینا وك الظلم  تع ا ب ا تكلمن إلھن

  )..والمعصیة حبلنا ولھجنا من القلب بكالم الكذب
ذه األرض         ي ھ ین ف ى األممی رق عل ذي سیش ور ال ى الن ارة إل نص إش ي ال : ٦٠وف

ورك (٣ ي ن م ف یر األم ة   ) فتس ة لكلم ت ترجم ا لیس ا أیًض م ھن و  nationsواألم ا ھ كم
ر   وتترجم بالعربیة إل  gentilesمتوقع ولكن ترجمة لكلمة  ى األممیین وھم األمم من غی

  …أھل الكتاب
رة       وب الجزی أتي من جن ت ت ونجد في النص إشارة واضحة إلى قوافل اإلبل التي كان

ة       ( ٦: ٦٠العربیة والمشار إلیھا بمملكة سبأ  دیان وعیف ران م ال بك رة الجم ك كث تغطی
ھذه النبؤة أن وھذه النبؤة لم تتحقق للقدس، بل تحققت لمكة، والبد ل) كلھا تأتي من شبا

  ..تكون قد حدثت بالفعل في الماضي؛ فقد انتھى عصر اإلبل وعصر القوافل
ذبائح      ى نحر ال حة إل دار    (وكذلك نجد في نص أشعیاء السابق إشارة واض كل غنم قی

  ). تجبي إلیك،كباش نبایوت تخدمك، تصعد مقبولة على مذبحي
دس؛ ألن ال     ت المق یس بی ة ول نم      وذلك یؤكد أن الكالم عن مك ة بغ ا عالق یس لھ دس ل ق

د          ھ ق دس أن اب المق ا الكت ذي یخبرن ة، وال ل مك قیدار بن إسماعیل الذي تنسب إلیھ قبائ
دار  …وحي من جھة بالد العرب(سكن في بالد العرب د قی ھ ال   ).. یفنى كل مج ا أن كم

  . ھو أحد مناسك الحج في اإلسالمیخفى على أحد أن نحر الذبائح 
واضحة إلى الطرق التي یسلكھا الحجاج ألداء فریضة   وفي النص السابق نجد إشارة

  :الحج
ا       ٦: ٦٠ ا ولبان ل ذھب تغطیك كثرة الجمال بكران مدیان وعیفة كلھا تأتى من شبا تحم

  . وتبشر بتسابیح الرب
  . من ھؤالء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بیوتھا ٨: ٦٠
نیك من بعید وفضتھم و إن الجزائر تنتظرني وسفن ترشیش في األول لتأتي بب ٩: ٦٠

  . ذھبھم معھم السم الرب إلھك
حاب        دث من ھؤالء الطائرین كس فاألولى تتحدث عن الجمال، والثانیة یتعجب المتح
ى       یر إل ة تش ائرات، والثالث ى الط حة إل ارة واض و إش م وھ ا ھ رف م ام وال یع أوحم
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یش(و.. السفن  ال   ) ترش ا فق ا المقصود بھ دس م اب المق اموس الكت دد ق م یح ذا ل أن ھ
االسم كان مشھوًرا أیام سلیمان علیھ السالم، وقال أیضا أنھ اسم كان یطلق على مكان 
فن          ل الس ى ك ق عل ظ یطل ھ لف ة أن ي النھای ح ف رب، ورج م الع اء حك بانیا أثن ي أس ف

  ..الضخمة
م  ( ٩: ٦١وفي النص أیضا إشارة لصفة الصحابة رضي اهللا عنھم   و یعرف بین األم

رب نسلھم وذریتھم في وس ) ط الشعوب كل الذین یرونھم یعرفونھم إنھم نسل باركھ ال
ذا    (١١: ٦١ ا ھك ت مزروعاتھ ة تنب ا أن الجن ا وكم رج نباتھ ا أن األرض تخ ھ كم ألن

م    ل األم ام ك ي       ) السید الرب ینبت بًرا و تسبیًحا أم رآن ف ا الق ي ذكرھ وھي الصفة الت
ِذیَن   : (سورة الفتح ِھ َوالَّ َراُھْم        مَُّحمٌَّد رَُّسوُل اللَّ َنُھْم َت اء َبْی اِر ُرَحَم ى اْلُكفَّ دَّاء َعَل ُھ َأِش َمَع

ُركًَّعا ُسجًَّدا َیْبَتُغوَن َفْضًلا مَِّن اللَِّھ َوِرْضَواًنا ِسیَماُھْم ِفي ُوُجوِھِھم مِّْن َأَثِر السُُّجوِد َذِلَك 
َرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى َمَثُلُھْم ِفي التَّْوَراِة َوَمَثُلُھْم ِفي اْلِإنِجیِل َكَزْرٍع َأْخ

ْنُھم       اِلَحاِت ِم وا الصَّ وا َوَعِمُل ِذیَن آَمُن ُسوِقِھ ُیْعِجُب الزُّرَّاَع ِلَیِغیَظ ِبِھُم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّھ الَّ
  )..مَّْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظیًما

ل من المسلمین،    ونجد في النص إشارة إلى حدوث النصر والفتح ع لى ید آبائنا األوائ
ا من الحجارة واألصنام        ر األرض وتنقیتھ روا  (١٠: ٦٢وإلى ما فعلوه من تطھی اعب

وا        وه من الحجارة ارفع دوا السبیل نق اعبروا باألبواب ھیئوا طریق الشعب أعدوا أع
  )..   الرایة للشعب

ة        وار مك ون أس ذین یبن رب ال ر الع ى غی ارة إل نص إش ي ال د ف و ( ٦٠:١٠ونج وبن
ون أسوارك   ف        )الغریب یبن رات من مختل ة اآلن وذوي الخب دي العامل م من األی ، وك

  ..األقطار یعملون فیھا، ویشیدون قالعھا تحت األرض وفوق األرض
ذه             ى ھ ا عل یمن اهللا بھ ي س وز الت روات والكن رة الث ى كث حة إل ارة واض د إش ونج

م تتحول إلیك ثروة البحر ویؤتى إلیك غن(٥: ٦٠األرض وز   )ى األم روات والكن ، والث
  )١٠..(لم تكن للقدس أبًدا، وإنما لمكة التي تعد من أغنى بقاع األرض

ة     وفي النص السابق أیضا إشارة إلى انتشار دولة اإلسالم وتحولھا من الضعف والقل
ا من            ًرا متخفًی ھ س ى رب دعو إل دأت برجل ضعیف ی ي ب إلى القوة والكثرة؛ فاألمة الت

ا       أعدائھ قد صار  ى مغربھ ك األرض من مشرقھا إل ة ومل ة قوی وبشر المساكین   .. أم
ى   .. وأخرج من الحبس المأسورین وأخرج الناس جمیًعا من ظلمات الكفر والشرك إل

الصغیر  ( ٢٢: ٦٠.. وانتقم بھ اهللا من أعدائھ وعزى بھ كل النائحین.. عبادة اهللا الحق
ي ألن    یصیر ألًفا والحقیر أمة قویة أنا الرب في وقتھ أس رب عل رع بھ، روح السید ال

بیین   ادي المس ب ألن ري القل ب منكس لني ألعص اكین أرس ر المس حني ألبش رب مس ال
ا ألعزي        ام إللھن وم انتق رب و بی ة لل بالعتق والمأسورین باإلطالق ألنادي بسنة مقبول

  )..كل النائحین
وة والكث   ى الق ول إل فات التح ھ ص ت فی ي اجتمع ن نب اب ع ل الكت ا أھ د ولیخبرن رة بع

داء         ام من أع ین االنتق ائحین وب ة الن الضعف والقلة وجمع بین تبشیر المساكین وتعزی
  ..اهللا غیر نبینا الكریم صلى اهللا علیھ وسلم

رى    م األخ الم لألم ة اإلس راث أم ى می ارة إل د إش ة  ( ٦: ٦١ونج دعون كھن تم فت ا ان أم
ى  ).. نالرب تسمون خدام إلھنا تأكلون ثروة األمم وعلى مجدھم تتآمرو ولیس أدل عل
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میراث أمة اإلسالم لألمم األخرى من أن أرض المشرق التي تشمل بالد الشام والبالد 
العربیة وبالد فارس؛ تلك األرض التي كانت معقال لنشأة وانتشار الرساالت السابقة،  
وتكاد تخلو األرض اآلن من عبادة اهللا إال منھا، وتكاد تغطي األرض نزعات اإللحاد  

ھ   والماد یة والطبیعیة فیما سواھا، والتي یكاد ینحصر كالم الكتاب المقدس نفسھ بعھدی
ا      اء بھ م واألنبی اریخ األم ى ت ا وعل د علیھ دیم والجدی ا   .. الق ارت كلھ د ص ق

  )!!   واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال یعلمون!!!..(إسالمیة
ون  وفي النص أیضا إشارة واضحة إلى أن الناس سوف یقصدون ھ ذه األرض ویطلب

ة     (١٢: ٦٢!! زیارتھا، وأنھا ستكون األرض المعمورة   ة المدین ت تسمین المطلوب وأن
  ) غیر المھجورة

وم    : ولیخبرنا الذین یحملون النبوءة على القدس ي ی دس ف متى تحققت تلك الصفات للق
  !!من األیام؟

حنا        ا أوض ل كم ت بالفع د تحقق د أن تكون ق ى .. وھذه الصفات ال ب ھ    وال معن ا یدعی لم
م،           ذي سوف ینتصر لھ ص ال ذا المخل د، وأن ھ ق بع م تتحق الیھود من أن ھذه النبؤة ل

ا  !!..ویدوس العالم بقدمھ، ویلطخ بعصیر الناس من غیر الیھود مالبسھ لم یأت بعد وم
  !!  زالوا منتظرین

ة  ) إنشنت تراد روتس(ویخبرنا معجم الطرق القدیمة أن إدوم بدأت من النھایة الجنوبی
ذا الخط لتشمل       دت من ھ للبحر المیت إلى مساحات من الصحراء العربیة، وأنھا امت

  )..كما أوضحنا قبل ذلك(كل األراضي على الساحل الشرقي للبحر األحمر 
حلة حمراء لم كان یلبس  –صلى اهللا علیھ وسلم  –وتجمع كتب الحدیث على أن النبي 

ط    یر أجمل منھ وال أبھى منھ أحد قط، بل لم یر أ ھ شيء ق ل من د روي عن   !!.. جم فق
ھ   : (-صلى اهللا علیھ وسلم–البراء رضي اهللا عنھ أنھ قال في صفة رسول اهللا  د رأیت لق

  ..متفق علیھ) في حلة حمراء ما رأیت شیئا قط أحسن منھ
ي       ي أن النب ین واآلخرین ف ن األول د م ف أح لم    –وال یختل ھ وس ان  –صلى اهللا علی ك

  .. لھ قوتھ من الصحب الكرام رضي اهللا عنھمیخرج في غزواتھ بنفسھ وحو
ان      أتي آخر الزم وأعود اآلن ألطرح نفس التساؤل عن ذلك النبي الذي سیبعثھ اهللا وی
لكي یقیم الحق في األرض، ویستمر مجده ومجد مدینتھ إلى قیام الساعة، وأكرر نفس 

نص   ي ال ذي ورد ف ؤال ال ذا ا    : الس ن ھ ر؟ م اب حم ن إدوم بثی ي م ن ذا اآلت ي م لبھ
  بمالبسھ المتعظم بكثرة قوتھ؟

  !ھل یكون ذاك النبي ھو موسى علیھ السالم؟
الطبع ال م       .. ب د أن یع أتي بع ي ی یر لنب نص یش ا أن ال ن إدوم، كم أت م م ی ى ل فموس

الخراب في األرض، وینتشر الفساد في ربوعھا؛ فیبعثھ اهللا إلصالحھا، ویخبر النص 
بد، ولم یدع أحد أن موسى كان آخر األنبیاء، أیًضا أن مجده ومجد أمتھ یستمر إلى األ

  ..مما یجعل حمل النص على موسى غیر وارد على اإلطالق
  !ھل یكون المسیح علیھ السالم؟

ا   .. بالطبع ال أیًضا ة یخرج فیھ ا  .. فالمسیح لم یأت من إدوم، ولم یكن لھ قوة عظیم كم
ة المس      د بعث دس بع ى الق م    أن تلك الصفات لم یتحقق منھا شيء عل ھ السالم؛ فل یح علی

ة      رة العربی وب الجزی ل من جن ة      !!! تأت إلیھا اإلب ل مك ام قبائ ا أغن ع إلیھ م تجتم !!! ول
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و             ھ السالم ھ ل المسیح علی د رحی دث بع ا ح ل إن أول م ان، ب ولم یحل بھا أمن أو أم
، وتاریخ القدس على مر العصور خیر !اضطھاد تالمیذه وفرارھم في ربوع األرض

اني الجراح،       شاھد على الظلم  ى اآلن تع دس حت ت الق دماء، وال زال والدمار وسفك ال
م   !)... مقابل السالم (وتشتكي اآلالم، والزال شعارھا المرفوع دائما ھو األرض ا ل كم

یزعم أحد من األولین أو اآلخرین أن اهللا قد بعث المسیح علیھ السالم لكي ینتقم بھ من 
ى ربھ  ردة عل عوب المتم دوس الش ھ أو لی ھ  أعدائ ى ثیاب یرھم عل رش عص ھ وی ا بقدم

  .. ، وبذلك فال یمكن حمل النص أیًضا على المسیح علیھ السالم!!ویلطخ كل مالبسھ
  !!إذن فمن یكون ذلك األخیر الذي بعثھ اهللا إلصالح األرض بعد إفسادھا؟

ب       من یكون ذاك الذي أیده اهللا بالقوة الروحیة فبشر المساكین وعصب منكسري القل
ة       ونادى المس القوة المادی ده ب ائحین، وأی اإلطالق وعزى الن بیین بالعتق والمأسورین ب

ى       ھ ورش عصیرھم عل ا بقدم ى ربھ فانتقم من أعداء اهللا وداس الشعوب المتمردة عل
  !!! ثیابھ ولطخ كل مالبسھ؟

  !!من یكون ذلك البھي المتعظم في كثرة قوتھ؟
  !!!!من یكون إذن یا ترى؟

تح    ویعود النص لیؤكد أن األم ا تف ر أن أبوابھ ن والسالم ھما شعار ھذه األرض؛ فیخب
  :وال تغلق، وأنھا ال یظلم فیھا أحد بعد الیوم وال یحل بھا خراب

اد            ١١: ٦٠ م وتق ى األم ك بغن ؤتى إلی ق لی یًال ال تغل اًرا ول ا نھ ك دائم تح أبواب وتنف
  . ملوكھم

ك ب   ١٨: ٦٠ ي تخوم حق ف راب أو س ك وال خ ي أرض م ف د ظل مین ال یسمع بع ل تس
  .أسوارك خالًصا وأبوابك تسبیًحا

ا   ا قلن دس كم ي الق ًدا عل ق أب الم ال ینطب ذا الك م،  .. وھ ي أرض الظل دس ھ ت الق ألیس
  !! وأرض الخراب، وأرض الحروب والنزاعات إلى الیوم؟

ا سوى        اد تسمع فیھ ان بالرشاشات، وال تك ألیست تھدم البیوت بالدبابات، ویقتل الغلم
  !!صوت االنفجاریات؟

  !!.ثم إن أبوابھا تغلق أكثر مما تفتح
  !!ھل یصر اآلن عاقل أن ھذا النص یتحدث عن القدس؟

ل       اریخ فلیقت ل الت م یستطع أن یقت إذا أصر على رأیھ فإن علیھ أن یقتل التاریخ، وإن ل
  !!!حتى آرییل شارون

  :نواصل مع ابن تیمیھ
ا        : (قالوا د لن وة ول ى خاتم النب ص عل ي ون ًرا      وقال أشعیاء النب ا وبش غالم یكون عجًب

ھ        ن عالم و اب والشامة على كتفیھ أركون السالم إلھ جبار وسلطانھ سلطان السالم وھ
ة المعظمون    یجلس على كرسي داود قالوا األركون ھو العظیم بلغة اإلنجیل واألراكن
ولما أبرأ المسیح مجنوًنا من جنونھ قال الیھود إن ھذا ال یخرج الشیاطین من اآلدمیین 

دان   إ الم ی ال بأركون الشیاطین یعنون عظیمھم وقال المسیح في اإلنجیل إن أركون الع
یرید إما إبلیس أو الشریر العظیم الشر من اآلدمیین وسماه إلًھا على نحو قول التوراة 
ول داود       ى نحو ق ھ وعل إن اهللا جعل موسى إلھا لفرعون أي حاكًما علیھ ومتصرًفا فی

م آلھ  ھ إنك ن قوم اء م أخص    للعظم فھ ب د ووص وة محم حة نب عیاء بص ھد أش د ش ة فق
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د       یح وق لیمان وال للمس امة لس ن الش م تك ري ل امتھ فلعم ي ش حھا وھ ھ وأوض عالمات
  .               وصفھ بالجلوس على كرسي داود یعني أنھ سیرث بني إسرائیل نبوتھم وملكھم

  :والنص السابق أیضا لھ نص مشابھ موجود لآلن في سفر أشعیاء
ي أرض ظالل      (٧ – ٦: ٩ ا الجالسون ف وًرا عظیم الشعب السالك في الظلمة أبصر ن

ي    الفرح ف الموت أشرق علیھم نور، أكثرت األمة، عظم لھا الفرح، یفرحون أمامك ك
ھ وقضیب    الحصاد، كالذین یبتھجون عندما یقتسمون غنیمة، ألن نیر ثقلھ وعصا  كتف

ل  ) الحرب(لمتسلح في الوغىمسخره كسرتھن كما في یوم مدیان، ألن كل سالح ا وك
ا    ى ابن د ونعط ا ول د لن ھ یول ار، ألن أكًال للن ق م ون للحری دماء یك ي ال دحرج ف رداء م
وتكون الریاسة على كتفھ ویدعى اسمھ عجیًبا مشیًرا إلھا قدیًرا أًبا أبدًیا رئیس السالم  

د       ا ویعض ھ لیثبتھ ى مملكت ي داود وعل ى كرس ة، عل الم ال نھای تھ وللس و ریاس ھا لنم
  ). بالحق والبر من اآلن فصاعًدا غیرة رب الجنود تصنع ھذا

ا            ول عنھ نص یق ي ال واردة ف ة السالم ال نص السابق ھو أن كلم والملفت للنظر في ال
ة        ا بالعبری دس أنھ اب المق زي للكت اموس اإلنجلی ى    )شیالمیم (الق ذلك یتضح المعن ، وب

ذا  )..ولإلسالم ال نھایةرئیس اإلسالم لنمو ریاستھ :(ویستقیم الكالم مرة أخرى ألیس ھ
وھل ھذا من قبیل المصادفة أن تتكرر شیالمیم !!.. أظھر للمعنى وأسلم للسیاق أیضا؟

ان         ا اإلسالم نفسھ؛ وإذا ك ریم إال أن یكون المقصود بھ في نبوءتین تشیران للنبي الك
ھ  كما ھو متعار) شالوم(المقصود بھا السالم ولیس اإلسالم فلماذا لم تكن الكلمة ف علی

  !!في اللغة العبریة وفي نصوص الكتاب المقدس األخرى؟
ة        دس أن كلم اب المق زي للكت اموس اإلنجلی ول الق ي   ) شیالمیم (ویق ا ف د وردت أیًض ق

ى      ٢٩: ٧سفر الالویین  ي إل نص العرب ي ال رجم ف ، والذي نالحظھ ھو أن الكلمة لم تت
  )!!السالمة(السالم كما ھو معتاد ولكن ترجمت إلى

  )!!بني إسرائیل قائًال الذي یقرب ذبیحة سالمتھ للرب یأتي بقربانھكلم ( 
رب (ألیس مما یستدعیھ السیاق أیًضا أن یقول  ى یستقیم الكالم    ).. ذبیحة إسالمھ لل حت

  !!!ویظھر المعنى مرة أخرى؟
ى      وي عل دس یحت اب المق وص الكت ین نص آلن ب ود ل ر موج ا آخ اك نًص ر أن ھن غی

المین سوى         صفات لشخص یأتي بعد المسی ن الع ًدا م ص أح م تخ ك الصفات ل ح، وتل
فخررت  (١٦ – ١٠: ١٩وھو ما جاء في رؤیا یوحنا  –صلى اهللا علیھ وسلم  –النبي 

دھم           ذین عن ك ال ع أخوت د معك وم ا عب ل أن أمام رجلیھ ألسجد لھ فقال لي انظر ال تفع
وة،   شھادة یسو م (ع اسجد هللا فإن شھادة یسوع ھي روح النب ت السماء  ) ث مفتوحة   رأی

وبالعدل یحكم ویحارب وعیناه !! وإذا فرس أبیض والجالس علیھ یدعى أمیًنا وصادًقا
و                ھ إال ھو وھ د یعرف یس أح وب ل ھ اسم مكت رة ول ى رأسھ تیجان كثی ار وعل ب ن لھی
انوا       ي السماء ك ذین ف اد ال متسربل بقمیص مغموس بدم ویدعى اسمھ كلمة اهللا واألجن

بًزا أبیًضا ونقًیا ومن فمھ یخرج سیف ماض لیضرب یتبعونھ على خیل بیض البسین 
خط وغضب اهللا    بھ األمم وھو سیرعاھم بعصا من حدید وھو یدوس معصرة خمر س
وك ورب      ك المل وب مل م مكت ذه اس ى فخ ھ وعل ى ثوب ھ عل يء ول ل ش ى ك ادر عل الق

  )..األرباب
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ي            ا ف ذي رآه یوحن ك ال ا أن یكون ذل ل المصادفة أیًض ك من قبی ا   فھل یكون ذل الرؤی
ین  ادق األم ب بالص یض  !! یلق رس أب ى ف س عل ارب !! ویجل م ویح دل یحك !!.. وبالع

ھ         دعى ب ب ی ا لق یس مجرد صفة وإنم والجالس  (والنص یوضح أن الصادق األمین ل
  ).                علیھ یدعى صادًقا وأمیًنا

دة وھل من قبیل المصادفة أیضا أن من صفاتھ السیف الذي سیضرب بھ األمم المتمر
  !!   على ربھا ویرعاھا بعصا من حدید

وأما اسمھ الذي ال یعرفھ غیره فألنھ لیس من قومھم، وال لغتھ ھي لغتھم، وأحسب أن 
ذلك       ا، وك ا جمیًع م األرض، واستعالئھ علیھ المقصود بالتیجان الكثیرة ھو میراثھ ألم

ھ وعظ    داد ملك ى امت ھ،   المقصود بملك الملوك ورب األرباب ھنا ھو إشارة إل ة حكم م
لم   –فاألرض لم تشھد قط حاكًما في عظمة نبي اإلسالم  ھ وس ا    -صلى اهللا علی ا أنھ كم

ى اهللا             ا، وال یمكن أن تشیر إل اء جمیًع ام األنبی ي الخاتم إم ھ سیكون النب ى أن إشارة إل
ا،        نفسھ؛ ألن الكالم من البدایة عن شخص دعى صادًقا وأمیًن یض، وی ًا أب یركب فرس

خطھ وغضبھ       وأنھ سیحارب ویحا ر عن س كم بالعدل، وسوف یكون وسیلة اهللا للتعبی
  )١١).(وھو یدوس معصرة خمر سخط وغضب اهللا القادر على كل شيء(على األمم 

ب           ان یلق ھ ك ى قبل د المسیح أو حت ى بع خص أت ولیخبرنا من عنده علم الكتاب عن ش
م الم      ة األم دل، ومحارب ى   بالصادق األمین، واجتمعت لھ صفات الحق والع ردة عل تم

  !!  غیر رسول اإلسالم صلى اهللا علیھ وسلم -ربھا 
اء المسلمین          ا علم ا وحملھ دس أیًض اب المق ي الكت ي وردت ف ومن بعض الصفات الت

ث تصف   ٩: ٥على الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ما جاء في سفر نشید اإلنشاد    ، حی
ق  أنثى لصاحباتھا أوصاف من تحبھ، وتستفیض في شرح ھذه الصفات ال   ذي ال ینطب

دیث   الكثیر منھا إال على النبي صلى اهللا علیھ وسلم، وھي مما وصف بھ في كتب الح
عشرة آالف -حبیبي أبیض وأحمر معلم بین ربوة:(مثل صحیح البخاري وغیره فتقول

الغراب    -في النسخة اإلنجلیزیة ة ك داه   …رأسھ ذھب إبریز قصصھ مسترسلة حالك ی
اقوت األزرق      حلقتان من ذھب مرصعتان بالزبر ف بالی یض مغل ھ عاج أب د بطن  …ج

  ). حلقھ حالوة وكلھ مشتھیات ھذا حبیبي وھذا خلیلي یا بنات أورشلیم
ي     ا ف ي وردت أیًض والملفت للنظر ھنا لیس فقط تلك الصفات الواردة في النص، والت

، ولكن الملفت للنظر أیًضا ھو -صلى اهللا علیھ وسلم-كتب الحدیث في وصف الرسول
ي     (، والتي جاءت قبل عبارة )كلھ مشتھیات(ة أن كلم ذا ھو خلیل ي وھ ، )ھذا ھو حبیب

ا    ود قبلھ خص المقص م الش ذكر اس ع أن ی ي یتوق ة   -والت خة العبری ي النس ي ف ھ
تستخدم للتعظیم في اللغة العبریة؛ مما ) محمد(، وتلك الزیادة المضافة لكلمة)محمدیم(

ة .. یدل على أن المقصود اسم ولیس صفة  ة      والجمل خة اإلنجلیزی ي النس ا وردت ف كم
  :ھكذا

He is(altogether lovely)(machmadim   ة ي العبری  this is my beloved and this is my) ف
friend o daughters of Jerusalem.  

ة یم    (machmad(وكلم تخدم للتعظ ي تس ادة الت دون الزی ة ب ي العبری ن   -)im(ف ألف م تت
س ا     ي نف ت، وھ یم دالی ت م یم حی روف م ة  ح ون كلم ي تك روف الت د(لح ي ) محم ف

ى     ا، وإل نص أحیاًن العربیة، وتترجم إلى الحمد أحیاًنا، وإلى االشتھاء كما جاءت في ال
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ة من        ا وموضع الكلم ا قلن معان قریبة من ذلك أحیاًنا أخرى، إال أن زیادة التعظیم كم
فة  ت ص خص ولیس م لش ا اس د أنھ الم یؤك ال.. الك ب أن یق ل األنس تھ:(وھ ھ المش ى إن

ي   ال ) العظیم ھذا ھو حبیبي وھذا ھو خلیل ي       (أم أن یق ذا ھو حبیب د العظیم ھ ھ محم إن
  !! ؟)وھذا ھو خلیلي

ع          ذي یتوق ي الموضع ال ًدا ف دیم تحدی ة محم أتي كلم فھل ذلك من المصادفة أیًضا أن ت
  !! ذكر اسم الشخص المقصود فیھ؟

بھا اسم النبي صلى  ومن النصوص التي ال تزال توجد لآلن في الكتاب المقدس وذكر
ود  (٩-٦: ٢اهللا علیھ وسلم صریًحا ھو ما ورد في سفر حجي  ألنھ ھكذا قال رب الجن

م           ل األم زل ك أزلزل السماوات واألرض والبحر والیابسة، وأزل ل ف د قلی ھي مرة بع
ي     ة ول ي الفض ود، ل ال رب الجن دا ق ت مج ذا البی أمأل ھ م، ف ل األم تھى ك أتي مش وی

ال رب  الذھب یقول رب الجنود ، مجد ھذا البیت األخیر یكون أعظم من مجد األول ق
  ).. الجنود، وفي ھذا المكان أعطي السالم قال رب الجنود
ة،  )  حمدا( HEMDAوكلمة مشتھى التي وردت في النص ھي ترجمة لكلمة في العبری

لم               ھ وس ي صلى اهللا علی م النب ھ اس ي یشتق من ا ھي نفس الحروف الت وحروفھا أیًض
ة الوا أنبالعربی ارى ق ب أن النص یس    HEMDA؛ والعجی الم ول ھ الس یح علی و المس ھ

  !!محمد صلى اهللا علیھ وسلم
ذكور             ت الم ي أن البی ن یجادل ف نص السابق ل رأ ال دما یق وأحسب أن أي منصف عن

ت ھو اإلسالم وأن        HEMDAبالنص ھو البیت الحرام بمكة وأن السالم الذي مأل البی
  .ى اهللا علیھ وسلملیس أي واحد سوى محمد صل

  !!ولست أدري من أجل من یعبث بآیات اهللا وكتبھ ھكذا
من أجل من یترجم اإلسالم إلى السالم والسالمة تارة، ومحمدیم وحمدا إلى المشتھى  

  !! تارة، واألممیین إلى األمم تارة، وبكة إلى البكاء تارة أخرى؟
  !!! أم المسیح؟!!.. أم محمد؟!.. أمن أجل اهللا؟

ر ھ،  فلیف دل كتب ى اهللا، وتب ھ یعص ل عیون ن أج ھ؛ فم عد قلب ین إذن، ولیس یس اللع ح إبل
  !!ویكذب رسلھ

اآلخرة،     دنیا ب ترى ال ھ تش ن أجل ى؛ فم ب األعم أ التعص وى، ولیھن د والھ أ الحق ولیھن
  !! والعذاب بالمغفرة، ونیران الجحیم بجنات النعیم

ا أجرأه     ى اهللا م ار     !فما أجرأه عل ى الن ا أصبره عل ا أصبره  ، وم ا    !م ھ وم ا أظلم ، وم
  ..وأضل وراءه أمما.. من ضلت نفسھ حسًدا!.. ، وما أفجره وما أحقره!أجرمھ

  : نواصل مع ابن تیمیھ
الوا راًعا       : (ق یأتیك أوالدك س ي وس ى كف متك عل ا رس ة أن راد مك عیاء والم ال أش وق

نك ویخرج عنك من أراد أن یخیفك ویخونك فارفعي بصرك إلى ما حولك فإنھم سیأتو
ل      ل مث ي باإلكلی ل وتزین ي الحل ي لتلبس ا الح ي أن مي إن مي باس ك فتس ون إلی ویجتمع
ك          ابن كل من یناوئ ك ولیھ داعین فی رة سكانك وال العروس ولتضیقن خراباتك من كث
وب        رون رق دة ی دة فری ا وحی م وأن ولیكثرن أوالدك حتى تقولي من رزقني ھؤالء كلھ

الوا      م ق ي بھ ل ل ة        فمن ربى لي ھؤالء ومن تكف ك إیضاح من أشعیاء بشأن الكعب وذل
ة ھي     وك ومك فھي التي ألبسھا اهللا الحلل الدیباج الفاخرة ووكل بخدمتھا الخلفاء والمل



 ١٧٤

التي ربا اهللا لھا األوالد من حجاجھا والقاطنین بھا وذلك أن مكة ھي التي أخرج عنھا 
م ی   ة ل د من    كل من أن أراد أن یخیفھا ویخربھا فلم تزل عزیزة مكرمة محرم ا أح ھنھ

زل عامرة    البشر قط بل أصحاب الفیل لما قصدوھا عذبھم اهللا العذاب المشھور ولم ت
رة          د م رة بع د أخرب م ھ ق دس فإن ت المق محجوجة من لدن إبراھیم الخلیل بخالف بی
وخال من السكان واستولى العدو علیھ وعلى أھلھ وكذلك إخباره بإھانة كل من یناوئھا 

ت ال  الى   ھو للكعبة دون بی ال تع دس ق ذاب         :(مق ھ من ع م نذق ھ بإلحاد بظل رد فی ومن ی
  ).ألیم

ا وسماه    قالوا وقال أشعیاء حاكًیا عن اهللا تعالى أشكر حبي وابني أحمد فسماه اهللا حبیًب
د أشعیاء             ي أشكره فتعب ي ابن ال حب ة فق یھم بمزی ر أن اهللا خصھ عل ا غی ابًنا وداود ابًن

ك    بشكر محمد ووظف علیھ وعلى قومھ شكره ده وتل وإجاللھ لیتبین قدره ومنزلتھ عن
ا سمعنا من أطراف األرض صوت       منقبة لم یؤتھا غیره من الرسل وقال أشعیاء إنم
وراة       ا نصت الت اب نبًی محمد وھذا إفصاح من أشعیاء باسم رسول اهللا فلیرنا أھل الكت

  .على اسمھ صریًحا سوى رسول اهللا
ھ        ما امتالء السماء من بھاء أحمد بأنوار   ھ ومن أمت ي ظھرت من رآن الت ان والق اإلیم

وامتالء األرض من حمده وحمد أمتھ في صلواتھم فأمر ظاھر فإن أمتھ ھم الحمادون 
ة من أن           ي كل ركع د لكل مصل ف ة وال ب ال بد لھم من حمد اهللا في كل صالة وخطب

المین  د هللا رب الع ول الحم د ویختم  ... یق الة بالتحمی ي الص ام ف ون القی م یفتح ا فھ ونھ
ون        ده ویقول امھم سمع اهللا لمن حم ول إم بالتحمید وإذا رفعوا رؤوسھم من الركوع یق
لوات          ھ والص ات ل ل التحی د یجع التھم بتحمی ون ص د ویختم ك الحم ا ول ا ربن جمیًع

  . والطیبات وأنواع تحمیدھم هللا مما یطول وصفھ
ي   ا    وقال دانیال علیھ السالم وذكر محمد رسول اهللا باسمھ فقال ستنزع ف قسیك إغراًق

وترتوي السھام بأمرك یا محمد ارتواء فھذا تصریح بغیر تعریض وتصحیح لیس فیھ 
ر                زع وأم ھ سھام تن د ل دنا آخر اسمھ محم ازع فلیوج ك من ي ذل ازع ف إن ن تمریض ف

  ..مطاع ال یدفع
  :الدین والدولة لعلي بن الطبري

ھجریة، ٢٤٧ى في عام وقد كان صاحب ھذا الكتاب نصرانًیا وھداه اهللا لإلسالم وتوف
ي سفر أشعیاء    :ویقول في كتابھ دوس         :(جاء ف ا ق د ی ا محم ًدا ی ت اسمك محم ي جعل إن

  ).الرب اسمك موجود من األبد
نة       ف س ن أل ر م ل أكث ھ قب ذي كتب اب ال س الكت ي نف ا ف ول أیًض فر  : ویق ي س اء ف ج

بھاء  إن اهللا جاء من التیمان والقدوس من جبل فاران، لقد أضاءت السماء من:(حبوق
  ). محمد وامتألت األرض من حمده

ف عام ھي       ر من أل والنبوءة السابقة التي ذكرھا صاحب كتاب الدین والدولة منذ أكث
صلى اهللا علیھ وسلم –نفس النبؤة التي ذكرناھا قبل ذلك ولكن غیر متضمنة اسم النبي 

دال من   ) حمده(أیضا كلمةصریًحا، و – ذكورة ب ا ورد  ).. تسبیحھ (م ة كم ي  والكلم ت ف
  .. أیًضا) الحمد(وترجمتھا بالعربیة التسبیح وpraiseالنسخة اإلنجلیزیة ھي  

ي      ل بالبشارات الت وكتب التراث التي كتبھا العلماء األفاضل من علماء المسلمین تحف
ي   لم   –تتحدث عن النب ھ وس اب    -صلى اهللا علی ي الكت م      ف اه لك ا نقلن ا م دس، ویكفین المق
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ھ   ا قول ذی ..(لبیان ما أردن را        ال اءھم وإن كثی ون أبن ا یعرف ھ كم اب یعرفون اھم الكت ن آتین
  . ١٤٦البقرة ) منھم لیكتمون الحق وھم یعلمون

م ال       ( ھم فھ روا أنفس ذین خس اءھم ال ون أبن ا یعرف ھ كم اب یعرفون اھم الكت ذین آتین ال
      ٢٠األنعام ) یؤمنون

  :أمة واحدة
  ٩٢: األنبیاء) فاعبدونإن ھذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم :(قال اهللا تعالى 

دة المیة عدی ور إس اك أم اب،  : ھن اد، والحج اة، والجھ الة، والزك وم، والص كالص
ا  دة، وغیرھ ول العقی ور   -وأص ك األم رد تل ا نف دس، وإنم اب المق ي الكت د وردت ف ق

ا ال              اء جمیًع ھ األنبی ا جاء ب ین أن م ل لنب ذا العم ي ھ ب السماویة ف ین الكت المشتركة ب
مون ي مض ف ف بعض یختل ھ ال ن بعض ھ ع ي أھداف ورة  .. ھ وف ي س ول اهللا ف ذلك یق ول

  )..إن ھذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون(األنبیاء
ور   ونذكر ھنا كلمة النجاشي عظیم الحبشة حینما عرض علیھ جعفر بن أبى طالب أم

ھ المسیح لیخرجان    :(من التي یدعو إلیھا اإلسالم فرد النجاشي قائال ى ب  إن ھذا وما أت
  )..من مشكاة واحدة

ین      ي تب ریم، والت لنقرأ اآلن بعض اآلیات التي وردت في الكتاب المقدس والقرآن الك
دن      ھ ھو من ل أن نبع الھدایة في كل الرساالت السماویة واحد، وأن أصل التشریع كل

  . وكفى بكالم اهللا ھادیا ودلیال.. عزیز حكیم
  الصالة

  بعض ما ورد في الكتاب المقدس 
  :٣، ٢، ١الفقرة  ١٧سفر التكوین اإلصحاح  ورد في

ا اهللا             ١: ١٧ ھ أن ال ل رام و ق رب إلب ر ال ن تسع و تسعین سنة ظھ رام اب و لما كان إب
  . القدیر سر أمامي و كن كامًال

  . فاجعل عھدي بیني و بینك وأكثرك كثیًرا جًدا ٢: ١٧
  .فسقط إبرام على وجھھ و تكلم اهللا معھ قائال ٣: ١٧

  :١١الفقرة  ٧ا یوحنا اإلصحاح وورد في رؤی
ع وخروا     ١١:٧ ات أرب وجمیع المالئكة كانوا واقفین حول العرش والشیوخ والحیوان

  . أمام العرش علي وجوھھم وسجدوا هللا
  :٦الفقرة  ٩٥وورد في المزمور 

  . ھلم نسجد ونركع ونجثو أمام الرب خالقنا ٦:٩٥
  :٨الفقرة  ٣٤وورد في سفر الخروج اإلصحاح 

  .موسى وخر إلى األرض وسجد فأسرع
  بعض ما ورد في القرآن الكریم

َش ِإنََّما َیْعُمُر َمَساِجَد الّلِھ َمْن آَمَن ِبالّلِھ َواْلَیْوِم اآلِخِر َوَأَقاَم الصََّالَة َوآَتى الزََّكاَة َوَلْم َیْخ(
  . ١٨: توبةال) ِإالَّ الّلَھ َفَعَسى ُأْوَلـِئَك َأن َیُكوُنوْا ِمَن اْلُمْھَتِدیَن 

ا         ( الَة َوِممَّ وَن الصَّ ِب َوُیِقیُم وَن ِباْلَغْی ِذیَن ُیْؤِمُن یَن الَّ ًدى لِّْلُمتَِّق َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْیَب ِفیِھ ُھ
ْم        اآلِخَرِة ُھ َك َوِب ن َقْبِل ِزَل ِم ا ُأن َك َوَم ِزَل ِإَلْی ا ُأن وَن ِبَم ِذیَن ُیْؤِمُن وَن والَّ اُھْم ُینِفُق َرَزْقَن

  . ٤ – ٢:البقرة) ُنوَنُیوِق
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ْم إِ      ( ُھ َزاَدْتُھ ْیِھْم آَیاُت ْت َعَل وُبُھْم َوِإَذا ُتِلَی ْت ُقُل ا  ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذیَن ِإَذا ُذِكَر الّلُھ َوِجَل یَماًن
وَن   َوَعَلى َربِِّھْم َیَتَوكَُّلوَن الَِّذیَن ُیِقیُموَن الصََّالَة َوِممَّا َرَزْقَناُھْم ُینِفُقوَن ُأْوَلـِئَك ُھُم اْلُمْؤِمُن

  . ٤ – ٢: األنفال) َحقا لَُّھْم َدَرَجاٌت ِعنَد َربِِّھْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِریٌم 
َرى     ( َك ِذْك ـیَِّئاِت َذِل ْذِھْبَن السَّ َناِت ُی  َوَأِقِم الصََّالَة َطَرَفِي النََّھاِر َوُزَلًفا مَِّن اللَّْیِل ِإنَّ اْلَحَس

   ١١٥ – ١١٤: ھود) اِكِریَنِللذَّ
دَُّعاء       ( ِمیُع ال ي َلَس َحَق ِإنَّ َربِّ َماِعیَل َوِإْس ِر ِإْس ى اْلِكَب ي َعَل َب ِل ِذي َوَھ ِھ الَّ ُد ِلّل ) اْلَحْم

   ٤٠ – ٣٩: إبراھیم
را وَ ( ِل َأن    ُقل لِِّعَباِدَي الَِّذیَن آَمُنوْا ُیِقیُموْا الصََّالَة َوُینِفُقوْا ِممَّا َرَزْقَناُھْم ِس ن َقْب ًة مِّ َعالِنَی

   ٣١: إبراھیم) َیْأِتَي َیْوٌم الَّ َبْیٌع ِفیِھ َوَال ِخَالٌل
را َوَعَالِنیَ   ( اُھْم ِس ًة َوالَِّذیَن َصَبُروْا اْبِتَغاء َوْجِھ َربِِّھْم َوَأَقاُموْا الصََّالَة َوَأنَفُقوْا ِممَّا َرَزْقَن

َجنَّاُت َعْدٍن َیْدُخُلوَنَھا َوَمْن َصَلَح ِمْن *َة ُأْوَلِئَك َلُھْم ُعْقَبى الدَّاِر َوَیْدَرُؤوَن ِباْلَحَسَنِة السَّیَِّئ
ابٍ    لِّ َب ن ُك ْیِھم مِّ ْدُخُلوَن َعَل ُة َی اِتِھْم َوالَمَالِئَك ْم َوُذرِّیَّ اِئِھْم َوَأْزَواِجِھ ا *آَب ْیُكم ِبَم َالٌم َعَل َس

  .٢٤ – ٢٢: دالرع) َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّاِر
َتَجاُبوا   (  ِذیَن اْس َوالَِّذیَن َیْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اْلِإْثِم َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُھْم َیْغِفُروَن َوالَّ

ِذیَن ِإَذا    وَن َوالَّ اَبُھُم  ِلَربِِّھْم َوَأَقاُموا الصََّلاَة َوَأْمُرُھْم ُشوَرى َبْیَنُھْم َوِممَّا َرَزْقَناُھْم ُینِفُق َأَص
ُھ       ِھ ِإنَّ ى اللَّ َأْجُرُه َعَل َلَح َف ا  اْلَبْغُي ُھْم َینَتِصُروَن َوَجَزاء َسیَِّئٍة َسیَِّئٌة مِّْثُلَھا َفَمْن َعَفا َوَأْص َل

  . ٤٠ – ٣٧: الشورى) ُیِحبُّ الظَّاِلِمیَن
ُھوًدا  َأِقِم الصََّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْیِل َوُقْرآَن اْل( َفْجِر ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْش

ي            ل رَّبِّ َأْدِخْلِن وًدا َوُق ا مَّْحُم َك َمَقاًم َك َربُّ ى َأن َیْبَعَث َك َعَس ًة لَّ ِھ َناِفَل َوِمَن اللَّْیِل َفَتَھجَّْد ِب
ْلَطانً    ُدنَك ُس ن لَّ اء    ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل لِّي ِم ْل َج یًرا َوُق ا نَِّص

ٌة              َفاء َوَرْحَم َو ِش ا ُھ ْرآِن َم َن اْلُق زُِّل ِم ا َوُنَن اَن َزُھوًق َل َك ُل ِإنَّ اْلَباِط َق اْلَباِط اْلَحقُّ َوَزَھ
  .٨٢ – ٧٨: اإلسراء) لِّْلُمْؤِمِنیَن َوَال َیِزیُد الظَّاِلِمیَن َإالَّ َخَساًرا

  الصوم
  بعض ما ورد في الكتاب المقدس 

  :٢الفقرة  ٤رد في إنجیل متي اإلصحاح و
  . فبعدما صام أربعین نھاًرا وأربعین لیلة جاع أخیًرا ٢:٤

  :٣٣الفقرة  ٥وورد في إنجیل لوقا اإلصحاح 
ذ         ٣٣:٥ ذلك تالمی ات وك دمون طلب ًرا ویق ا كثی ذ یوحن وم تالمی اذا یص ھ لم الوا ل وق

  . الفریسیین أیضا وأما تالمیذك فیأكلون ویشربون
  :ورد في القرآن الكریم بعض ما

ن          ( اِن َفَم َدى َواْلُفْرَق َن اْلُھ اٍت مِّ اِس َوَبیَِّن ًدى لِّلنَّ ْرآُن ُھ ِھ اْلُق َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذَي ُأنِزَل ِفی
دُ    َر ُیِری اٍم ُأَخ ُھ   َشِھَد ِمنُكُم الشَّْھَر َفْلَیُصْمُھ َوَمن َكاَن َمِریًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة مِّْن َأیَّ الّل

َداُكْم َوَلعَ             ا َھ ى َم َھ َعَل ُروْا الّل دََّة َوِلُتَكبِّ وْا اْلِع َر َوِلُتْكِمُل ُم اْلُعْس ُد ِبُك َر َوَال ُیِری ُم اْلُیْس ْم ِبُك لَُّك
  ١٨٥: البقرة) َتْشُكُروَن

  الحج
  بعض ما ورد في الكتاب المقدس

  :٢الفقرة  ٨٤ورد في مزمور 



 ١٧٧

  .ھ ینبوًعاعابرین في وادي بكة یصیرون ٢:٨٤
  بعض ما ورد في القرآن الكریم

امُ         ( ـَناٌت مََّق اٌت َبیِّ ِھ آَی اَلِمیَن ِفی ًدى لِّْلَع ا َوُھ َة ُمَباَرًك ِذي ِبَبكَّ اِس َللَّ َع ِللنَّ ٍت ُوِض  ِإنَّ َأوََّل َبْی
تَ     ِن اْس ِت َم جُّ اْلَبْی ن    ِإْبَراِھیَم َوَمن َدَخَلُھ َكاَن آِمًنا َوِلّلِھ َعَلى النَّاِس ِح ِبیًال َوَم ِھ َس َطاَع ِإَلْی

   ٩٧ – ٩٦: آل عمران) َكَفَر َفِإنَّ اهللا َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمیَن
اْلَحجُّ َأْشُھٌر مَّْعُلوَماٌت َفَمن َفَرَض ِفیِھنَّ اْلَحجَّ َفَال َرَفَث َوَال ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ (

) الّلُھ َوَتَزوَُّدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّاِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن َیا ُأْوِلي اَألْلَباِب َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْیٍر َیْعَلْمُھ
   ١٩٧: البقرة

  الحجاب
  بعض ما ورد في الكتاب المقدس

إذا المرأة إن (٥الفقرة  ١١ورد في رسالة بولس األولى إلى أھل كورنثوس اإلصحاح 
  ).كانت ال تتغطى فلیقص شعرھا

  :ید اإلنشادوورد في نش
  ...ھا أنت جمیلة یا حبیبتي ھا أنت جمیلة عیناك حمامتان من تحت نقابك ١: ٤

  بعض ما ورد في القرآن الكریم
ا      ( تھن إال م دین زین روجھن وال یب وقل للمؤمنات یغضضن من أبصارھن ویحفظن ف

  ٣١:النور) ظھر منھا ولیضربن بخمرھن على جیوبھن
  تحیة اإلسالم

  اب المقدسبعض ما ورد في الكت
ذا     (٥الفقرة  ١٠جاء في إنجیل لوقا اإلصحاح  وا أوال سالم لھ وه فقول وأي بیت دخلتم

  )البیت
  بعض ما ورد في القران الكریم 

ا        ( ى أھلھ ى تستأنسوا وتسلموا عل وتكم حت ر بی ا غی ) یا أیھا الذین آمنوا ال تدخلوا بیوًت
  ٢٧:النور

  الجھاد
  بعض ما ورد في الكتاب المقدس 

ى        (٣١فر العدد في بدایة اإلصحاح ورد في س ة لبن تقم نقم ائًال ان رب موسى ق م ال وكل
دیان         ى م وا عل ائًال جردوا رجاًال فیكون إسرائیل من المدیانیین، فكلم موسى الشعب ق

  ).ألًفا واحًدا من كل سبط من جمیع أسباط بنى إسرائیل ترسلون للحرب
  بعض ما ورد في القرآن الكریم

َة             َوَجاِھُدوا ِفي اللَّ( َرٍج مِّلَّ ْن َح دِّیِن ِم ي ال ْیُكْم ِف َل َعَل ا َجَع اُكْم َوَم َو اْجَتَب اِدِه ُھ قَّ ِجَھ ِھ َح
ْیُكْم     ِھیًدا َعَل وُل َش وَن الرَُّس َذا ِلَیُك ي َھ ُل َوِف ن َقْب ِلمیَن ِم مَّاُكُم اْلُمْس َو َس َراِھیَم ُھ یُكْم ِإْب َأِب

َأقِ  اُكْم        َوَتُكوُنوا ُشَھَداء َعَلى النَّاِس َف َو َمْوَل ِھ ُھ ُموا ِباللَّ اَة َواْعَتِص وا الزََّك َلاَة َوآُت یُموا الصَّ
  ٧٨: الحج) َفِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم النَِّصیُر

ة اهللا واهللا     ( ك یرجون رحم إن الذین آمنوا والذین ھاجروا وجاھدوا في سبیل اهللا أولئ
   ٢١٨: البقرة) غفور رحیم
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تم         انفروا خفاًفا وثقاًال وجا( م إن كن ر لك م خی ي سبیل اهللا ذلك أموالكم وأنفسكم ف ھدوا ب
   ٤١: التوبة) تعلمون
  الختان

  بعض ما ورد في الكتاب المقدس 
ن تسع وتسعین    (٢٤،٢٥الفقرة  ١٧ورد في  سفر التكوین اإلصحاح  وكان إبراھیم اب

 سنة حین  ختن في لحم غرلتھ وكان إسماعیل ابنھ ابن ثالث عشرة سنة حین ختن في
  ).لحم غرلتھ

  من أقوال نبي اإلسالم
والختان وقص الشارب ونتف اإلبط وتقلیم ) حلق العانة(االستحداد: خمس من الفطرة(

  .متفق علیھ) األظافر
  األضاحي

  بعض ما ورد في الكتاب المقدس
حاح    وك األول اإلص فر المل ي س رة  ٨ورد ف ع  :(٦٣، ٦٢الفق ك وجمی م إن المل ث

رب        إسرائیل معھ ذبحوا ذبائح  ا لل ي ذبحھ ائح السالمة الت لیمان ذب ح س أمام الرب وذب
  ).من البقر اثنین وعشرین ألفا ومن الغنم مائة ألف وعشرین ألًفا

  بعض ما ورد في القرآن الكریم
   ١٩٦البقرة ) وأتموا الحج والعمرة هللا فإن أحصرتم فما استیسر من الھدي(

  الزكاة
  بعض ما ورد في الكتاب المقدس

  :٣٨، ٣٧الفقرة  ٣١العدد اإلصحاح ورد في سفر 
ا            ( ین ألف ر ستة وثالث ة وخمسة وسبعین والبق نم ست مائ رب من الغ وكانت الزكاة لل

  ).وزكاتھا للرب اثنین وسبعین
  بعض ما ورد في القرآن الكریم

ا      ( د اهللا إن اهللا بم دوه عن ر تج وأقیموا الصالة وآتوا الزكاة وما تقدموا ألنفسكم من خی
   ١١٠: البقرة) تعملون بصیر

  :وال تزر وازرة وزر أخرى
  بعض ما ورد في الكتاب المقدس 
  :٢٢إلى  ٢٠الفقرة  ١٨ورد في سفر حزقیال اإلصحاح 

  ).االبن ال یحمل من إثم األب واألب ال یحمل من إثم االبن(
  بعض ما ورد في القرآن الكریم

ا        ( تھم وم م ذری ا بھ ان ألحقن تھم بإیم تھم ذری م من     والذین آمنوا واتبع اھم من عملھ ألتن
   ٢١:الطور) شيء كل امرئ بما كسب رھین

   ١٨: فاطر) وال تزر وازرة وزر أخرى(
  عقیدة األنبیاء في األلوھیة من آدم وحتى محمد

  بعض ما ورد في الكتاب المقدس
رة    ث الفق حاح الثال وین اإلص فر التك ي س ھ آلدم  (٢٣ – ٢١ورد ف رب اإلل نع ال وص

د       .. لبسھماوامرأتھ أقمصة من جلد وأ د صار كواح ھ ھو ذا اإلنسان ق وقال الرب اإلل
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ا   منا عارفا الخیر والشر واآلن لعلھ یمد یده ویأخذ من شجرة الحیاة أیضا ویأكل ویحی
  ). فأخرجھ الرب اإللھ من جنة عدن لیعمل األرض التي أخذ منھا.. إلى األبد

سدت األرض أمام وف(١٣ – ١١وورد في سفر التكوین في اإلصحاح السادس الفقرة 
د    .. اهللا وامتألت األرض ظلًما ل بشر ق ورأى اهللا األرض فإذا ھي قد فسدت إذ كان ك
امي ألن األرض      .. أفسد طریقھ على األرض ت أم د أت ل بشر ق فقال اهللا لنوح نھایة ك

  ).…اصنع لنفسك فلًكا.. األرضامتألت ظلما منھم فھا أنا مھلكھم مع 
حاح   وین اإلص فر التك ي س رة  ١٨وورد ف ن  (١٩ – ١٧الفق ي ع ل أخف رب ھ ال ال فق

.. وإبراھیم یكون أمة كبیرة وقویة ویتبارك بھ جمیع أمم األرض.. إبراھیم ما أنا فاعلھ
ًرا        وا ب رب لیعمل ق ال وا طری ده أن یحفظ ن بع ھ م ھ وبیت ي بنی ھ لكي یوص ي عرفت ألن

  ).…كي یأت الرب إلبراھیم ما تكلم بھوعدًال ل
وب     (١الفقرة  ١حاح وورد في سفر أیوب اإلص ي أرض عوص اسمھ أی كان رجل ف

  ) …وكان ھذا الرجل كامًال ومستقیًما یتقي اهللا ویحید عن الشر
ھ      (٩الفقرة  ٣٢وورد في سفر التكوین اإلصحاح  راھیم وإل ي إب ھ أب ا إل وقال یعقوب ی

  ).…أبي إسحاق الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشیرتك فأحسن إلیك
فر ي س حاح  وورد ف وین اإلص ًال   (٣ -٢: ٣٩التك ان رج ف فك ع یوس رب م ان ال وك

ان   ناجًحا وكان في بیت سیده المصري ورأى سیده أن الرب معھ وأن كل ما یصنع ك
  ).…الرب ینجحھ بیده

ن یرعى غنم یثرون وأما موسى فكا(٦ – ١: وورد في سفر الخروج اإلصحاح الثالث
وظھر لھ .. ریة وجاء إلى جبل اهللا حوریبحمیھ كاھن مدیان فساق الغنم إلى وراء الب

م تكن     ة ل مالك الرب بلھیب نار من وسط علیقة فنظر وإذا العلیقة تتوقد بالنار والعلیق
ة        .. تحترق رق العلیق اذا ال تحت ذا المنظر العظیم لم ل اآلن ألنظر ھ .. فقال موسى أمی

ال مو          ة وق اداه اهللا من وسط العلیق ال لینظر ن ھ م رب أن ال    فلما رأى ال سى موسى فق
ت            .. ھاأنذا ذي أن ك ألن الموضع ال ذاءك من رجلی ع ح ا اخل ى ھاھن رب إل ال ال تقت فق

ة ھ أرض مقدس ف علی ھ   .. واق حاق وإل ھ إس راھیم وإل ھ إب ك إل ھ أبی ا إل ال أن م ق ث
  )…یعقوب

حاح    روج اإلص فر الخ ي س رة  ٣٤وورد ف ھ    ١٤الفق ى علی ب اهللا موس ث یخاط حی
  ). إللھ آخر ألن الرب اسمھ غیور إلھ غیور ھوفإنك ال تسجد :(السالم قائال

رة  ع الفق حاح الراب ة اإلص فر التثنی ي س ى  ٣٥وورد ف ب اهللا موس ث یخاط حی
  ).الرب ھو اإللھ لیس آخر سواه:(قائال

ي إسرائیل     ٤وورد في سفر التثنیة اإلصحاح السادس الفقرة  حیث یخاطب موسى بن
  ).یل الرب إلھنا رب واحداسمع یا إسرائ:(في أرض مواب قبل موتھ قائال

ل    (١٠ – ٨وورد في إنجیل متى اإلصحاح الرابع الفقرة  ى جب یس إل ثم أخذه أیضا إبل
عال جدا وأراه جمیع ممالك األرض ومجدھا وقال لھ أعطیك ھذه جمیعھا إن خررت 

ا   اه         وسجدت لي حینئذ قال یسوع اذھب ی جد وإی رب إلھك تس وب لل ھ مكت شیطان ألن
  ). وحده تعبد
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حاح   وورد رقس اإلص ل م ي إنجی رة  ١٢ف ة  (٢٩ - ٢٨الفق ن الكتب د م اء واح فج
ھ        ل فأجاب وسمعھم یتحاورون فلما رأى أنھ أجابھم حسنا سألھ أي وصیة ھي أول الك

  ). یسوع إن أول كل الوصایا ھي اسمع یا إسرائیل الرب إلھنا رب واحد
  ).اهللا لم یره أحد قط(١٨الفقرة  ١وورد في إنجیل یوحنا اإلصحاح 

فاعلم الیوم وردد في قلبك أن الرب (٣٩وورد في سفر التثنیة اإلصحاح الرابع الفقرة 
  ). ھو اإللھ في السماء من فوق وعلى األرض من أسفل لیس سواه

  بعض ما جاء في القرآن الكریم 
د  ( و اهللا أح ل ھ مد.. ق د   .. اهللا الص م یول د ول م یل د    .. ل وا أح ھ كف ن ل م یك ورة ) ول س

  .اإلخالص
   ١١٠: الكھف)نما أنا بشر مثلكم یوحى إلي أنما إلھكم إلھ واحدقل إ(
   ١٦٣: البقرة) وإلھكم إلھ واحد ال إلھ إال ھو الرحمن الرحیم(
ي    ( ا ف ماوات وم ي الس ا ف ھ م وم ل نة وال ن ذه س وم ال تأخ ي القی و الح ھ إال ھ اهللا ال إل

   ٢٥٥: البقرة) األرض
ة وأ   ( ھ إال ھو والمالئك ز        شھد اهللا أنھ ال إل و العزی ھ إال ھ ا بالقسط ال إل م قائم و العل ول

   ١٨: آل عمران)  الحكیم
دیًثا         ( دق من اهللا ح ھ ومن أص ب فی ة ال ری وم القیام ى ی ) اهللا ال إلھ إال ھو لیجمعنكم إل

   ٨٧: النساء
یم        ( ز الحك و العزی ھ إال اهللا وإن اهللا لھ ن إل ا م ق وم ص الح و القص ذا لھ آل ) إن ھ

  ٦٢: عمران
ار یا صاحبي ال( ھ     .. سجن أأرباب متفرقون خیر أم اهللا الواحد القھ دون من دون ا تعب م

ر أال       م إال هللا أم ا من سلطان إن الحك إال أسماء سمیتموھا أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا بھ
     ٤٠ – ٣٩: یوسف) تعبدوا إال إیاه ذلك الدین القیم ولكن أكثر الناس ال یعلمون

الوا إن اهللا ثال   ( ذین ق ا          لقد كفر ال وا عم م ینتھ د وإن ل ھ واح ھ إال إل ن إل ا م ة وم ث ثالث
   ٧٣المائدة ) یقولون لیمسن الذین كفروا منھم عذاب ألیم

ن    ( یا أھل الكتاب ال تغلوا في دینكم وال تقولوا على اهللا إال الحق إنما المسیح عیسى ب
قولوا ثالثة مریم رسول اهللا وكلمتھ ألقاھا إلى مریم وروح منھ فآمنوا باهللا ورسلھ وال ت

ي    ا ف انتھوا خیًرا لكم إنما اهللا إلھ واحد سبحانھ أن یكون لھ ولد لھ ما في السماوات وم
  .١٧٧: النساء) األرض وكفى باهللا وكیًال

ة        ( د جاءتكم بین ره ق ھ غی م من إل وإلى ثمود أخاھم صالًحا قال یا قوم اعبدوا اهللا ما لك
ل   ذكم     من ربكم ھذه ناقة اهللا لكم آیة فذروھا تأك ي أرض اهللا وال تمسوھا بسوء فیأخ ف

  .١٥٩: األعراف) عذاب ألیم
قل أي شيء أكبر شھادة قل اهللا شھید بیني وبینكم وأوحي إلي ھذا القرآن ألنذركم بھ (

ي   ومن بلغ أئنكم لتشھدون أن مع اهللا آلھة أخرى قل ال أشھد قل إنما ھو إلھ واحد وإنن
  . ١٩: األنعام) بريء مما تشركون

م( ل   ذلك يء وكی ل ش ى ك و عل دوه وھ يء فاعب ل ش الق ك و خ ھ إال ھ م ال إل ) اهللا ربك
   ١٠٢: األنعام
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المؤمنین رؤوف      ( یكم ب تم حریص عل ا عن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیھ م
) فإن تولوا فقل حسبي اهللا ال إلھ إال ھو علیھ توكلت وھو رب العرش العظیم   .. رحیم
  . ١٢٩-١٢٨: التوبة

ي أخاف               لقد أرسلنا( ره إن ھ غی م من إل ا لك دوا اهللا م وم اعب ا ق ال ی ھ فق ى قوم نوًحا إل
   ٥٩: األعراف) علیكم عذاب یوم عظیم

ھ          ( ى إذا أدرك دوا حت ا وع وده بغی أتبعھم فرعون وجن وجاوزنا ببني إسرائیل البحر ف
قد اآلن و.. الغرق قال آمنت أنھ ال إلھ إال الذي آمنت بھ بنو إسرائیل وأنا من المسلمین

فالیوم ننجیك ببدنك لتكون لمن خلفك آیة وإن كثیًرا .. عصیت قبل وكنت من المفسدین
   ٩٢ – ٩٠: یونس) من الناس عن آیاتنا لغافلون

ا      ( ھ إال أن ھ ال إل ذروا أن اده أن أن ینزل المالئكة بالروح من أمره على من یشاء من عب
   ٢: النحل) فاتقون

   ٢٥: األنبیاء) ي إلیھ أنھ ال إلھ إال أنا فاعبدونوما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوح(
دین  ( ا أول العاب د فأن رحمن ول ان لل ل إن ك ماوات واألرض رب .. ق بحان رب الس س

وھو ..فذرھم یخوضوا ویلعبوا حتى یالقوا یومھم الذي یوعدون..العرش عما یصفون
   ٨٤ - ٨١:الزخرف) الذي في السماء إلھ وفي األرض إلھ وھو الحكیم العلیم

ًدا ( تم شیئا إًدا   .. وقالوا اتخذ الرحمن ول د جئ ھ وتنشق      .. لق اد السماوات یتفطرن من تك
.. وما ینبغي للرحمن أن یتخذ ولدا.. أن دعوا للرحمن ولدا.. األرض وتخر الجبال ھدا

  ٩٣ – ٨٨مریم ) إن كل من في السماوات واألرض إال آتي الرحمن عبدا
ھ كن فیكون       إن مثل عیسى عند اهللا كمثل آدم خل( ال ل م ق راب ث ران ) قھ من ت : آل عم

٥٩   
یكم     .. وھل أتاك حدیث موسى( ي آت ارا لعل إذ رأى نارا فقال ألھلھ امكثوا إني آنست ن

ا موسى     .. منھا بقبس أو أجد على النار ھدى ودي ی ا ن ا أتاھ اخلع     .. فلم ك ف ا رب ي أن إن
وح .. نعلیك إنك بالواد المقدس طوى ھ    .. ىوأنا اخترتك فاستمع  لما ی ا اهللا ال إل ي أن إنن

    ١٤ - ٩: طھ) …إال أنا فاعبدني وأقم الصالة لذكري
رِ        ( َھ َوَال ُنْش َد ِإالَّ الّل َنُكْم َأالَّ َنْعُب ا َوَبْی َواء َبْیَنَن ٍة َس ى َكَلَم ِھ  ُقْل َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَل َك ِب

ِلُموَن   َشْیًئا َوَال َیتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَب ا ُمْس اًبا مِّن ُدوِن الّلِھ َفِإن َتَولَّْوْا َفُقوُلوْا اْشَھُدوْا ِبَأنَّ
َال         ِدِه َأَف ن َبْع ُل ِإالَّ ِم وَراُة َواإلنِجی ِت التَّ ا ُأنِزَل َیا َأْھَل اْلِكَتاِب ِلَم ُتَحآجُّوَن ِفي ِإْبَراِھیَم َوَم

ُھ     َتْعِقُلوَن َھاَأنُتْم َھُؤالء َحاَجْجُتْم ِفیَم ٌم َوالّل ِھ ِعْل م ِب ا َلُكم ِبِھ ِعلٌم َفِلَم ُتَحآجُّوَن ِفیَما َلْیَس َلُك
ِلًما وَ     ا مُّْس اَن َحِنیًف ن َك ا  َیْعَلُم َوَأنُتْم َال َتْعَلُموَن َما َكاَن ِإْبَراِھیُم َیُھوِدیا َوَال َنْصَراِنیا َوَلِك َم

ِس ِبِإْبَراِھیَم َللَِّذیَن اتََّبُعوُه َوَھـَذا النَِّبيُّ َوالَِّذیَن آَمُنوْا َوالّلُھ َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكیَن ِإنَّ َأْوَلى النَّا
  ٦٨ – ٦٤: آل عمران)َوِليُّ اْلُمْؤِمِنیَن

اَلِمیَن    ( اء اْلَع ى ِنَس َوِإْذ َقاَلِت اْلَمَالِئَكُة َیا َمْرَیُم ِإنَّ الّلَھ اْصَطَفاِك َوَطھََّرِك َواْصَطَفاِك َعَل
َك      َیا  ِھ ِإَلی ِب ُنوِحی اء اْلَغْی ْن َأنَب َمْرَیُم اْقُنِتي ِلَربِِّك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّاِكِعیَن َذِلَك ِم

َقاَلِت  َوَما ُكنَت َلَدْیِھْم ِإْذ ُیْلُقون َأْقَالَمُھْم َأیُُّھْم َیْكُفُل َمْرَیَم َوَما ُكنَت َلَدْیِھْم ِإْذ َیْخَتِصُموَن ِإْذ
ي        اْلَمآل ا ِف ْرَیَم َوِجیًھ ُن َم ى اْب یُح ِعیَس ُمُھ اْلَمِس ِئَكُة َیا َمْرَیُم ِإنَّ الّلَھ ُیَبشُِّرِك ِبَكِلَمٍة مِّْنُھ اْس

ْت َربِّ    اِلِحیَن َقاَل َن الصَّ  الدُّْنَیا َواآلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبیَن َوُیَكلُِّم النَّاَس ِفي اْلَمْھِد َوَكْھًال َوِم
ا   َأنَّى َیُك ًرا َفِإنََّم وُن ِلي َوَلٌد َوَلْم َیْمَسْسِني َبَشٌر َقاَل َكَذِلِك الّلُھ َیْخُلُق َما َیَشاء ِإَذا َقَضى َأْم



 ١٨٢

ي      ى َبِن وًال ِإَل َل َوَرُس ْوَراَة َواِإلنِجی َة َوالتَّ اَب َواْلِحْكَم ُھ اْلِكَت وُن َوُیَعلُِّم ن َفَیُك ُھ ُك وُل َل َیُق
ِھ       ِإْسَراِئیَل َأنِّي َقْد  َأنُفُخ ِفی ِر َف ِة الطَّْی یِن َكَھْیَئ َن الطِّ ِجْئُتُكم ِبآَیٍة مِّن رَّبُِّكْم َأنِّي َأْخُلُق َلُكم مِّ

ا َفَیُكوُن َطْیًرا ِبِإْذِن الّلِھ َوُأْبِرىُء األْكَمَھ واَألْبَرَص َوُأْحِیـي اْلَمْوَتى ِبِإْذِن الّلِھ َوُأَنبُِّئُكم ِبمَ 
ْیَن   َتْأُكُلوَن َوَما َتدَّ ا َب ِخُروَن ِفي ُبُیوِتُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَیًة لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنیَن َوُمَصدًِّقا لَِّم

اتَُّقواْ      ْم َف ن رَّبُِّك ٍة مِّ ُتُكم ِبآَی َھ   َیَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوِلُأِحلَّ َلُكم َبْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعَلْیُكْم َوِجْئ الّل
  .٥١ – ٤٢: آل عمران) نَّ الّلَھ َربِّي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه َھـَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقیٌمَوَأِطیُعوِن ِإ

بِ (  َوَلَقْد آَتْیَنا ُموَسى َوَھاُروَن اْلُفْرَقاَن َوِضَیاء َوِذْكًرا لِّْلُمتَِّقیَن الَِّذیَن َیْخَشْوَن َربَُّھم ِباْلَغْی
َراِھیَم   َوُھم مَِّن السَّاَعِة ُمْشِفُقوَن َو ا ِإْب َھَذا ِذْكٌر مَُّباَرٌك َأنَزْلَناُه َأَفَأنُتْم َلُھ ُمنِكُروَن َوَلَقْد آَتْیَن

اِكُفوَن ُرْشَدُه ِمن َقْبُل َوُكنَّا ِبھ َعاِلِمیَن ِإْذ َقاَل ِلَأِبیِھ َوَقْوِمِھ َما َھِذِه التََّماِثیُل الَِّتي َأنُتْم َلَھا َع
ا            َقاُلوا َوَجْدَنا آَباءَنا اُلوا َأِجْئَتَن یٍن َق َلاٍل مُِّب ي َض اُؤُكْم ِف ُتْم َوآَب ُتْم َأن ْد ُكن اَل َلَق َلَھا َعاِبِدیَن َق

ا         َرُھنَّ َوَأَن ِذي َفَط َأْرِض الَّ َماَواِت َواْل ْم َربُّ السَّ ل رَّبُُّك ِباْلَحقِّ َأْم َأنَت ِمَن اللَّاِعِبیَن َقاَل َب
ا   َعَلى َذِلُكم مَِّن الشَّاِھِدیَن َوَتاللَِّھ َلَأِكیَدنَّ َأْصَناَمُكم َبْعَد َأن ُتَولُّوا ُمْدِبِریَن َفَجَعَلُھْم ُجَذاًذا ِإلَّ

اُلوا       اِلِمیَن َق َن الظَّ ُھ َلِم ا ِإنَّ ِمْعَنا  َكِبیًرا لَُّھْم َلَعلَُّھْم ِإَلْیِھ َیْرِجُعوَن َقاُلوا َمن َفَعَل َھَذا ِبآِلَھِتَن َس
َت    َفًتى َیْذُكُرُھْم ُی اُلوا َأَأن َھُدوَن َق َقاُل َلُھ ِإْبَراِھیُم َقاُلوا َفْأُتوا ِبِھ َعَلى َأْعُیِن النَّاِس َلَعلَُّھْم َیْش

وَن       اُنوا َینِطُق َأُلوُھْم ِإن َك َذا َفاْس ُرُھْم َھ ُھ َكِبی ْل َفَعَل اَل َب َراِھیُم َق ا ِإْب ا َی َذا ِبآِلَھِتَن َت َھ َفَعْل
ا         َفَرَجُعوا ِإَلى َأنُفِس َت َم ْد َعِلْم ِھْم َلَق ى ُرُؤوِس وا َعَل مَّ ُنِكُس اِلُموَن ُث ِھْم َفَقاُلوا ِإنَُّكْم َأنُتُم الظَّ

ْم َوِلمَ      رُُّكْم ُأفٍّ لَُّك ا َیُض ْیًئا َوَل ا َھُؤَلاء َینِطُقوَن َقاَل َأَفَتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّھ َما َلا َینَفُعُكْم َش
ا      َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّھ ا َی اِعِلیَن ُقْلَن ُتْم َف َأَفَلا َتْعِقُلوَن َقاُلوا َحرُِّقوُه َوانُصُروا آِلَھَتُكْم ِإن ُكن

اُه     ِریَن َوَنجَّْیَن اُھُم اْلَأْخَس ًدا َفَجَعْلَن ِھ َكْی َراِھیَم َوَأَراُدوا ِب ى ِإْب َلاًما َعَل ْرًدا َوَس وِني َب اُر ُك َن
ي بَ     َأْرِض الَِّت ى اْل ا ِإَل ا       َوُلوًط ًة َوُكل وَب َناِفَل َحَق َوَیْعُق ُھ ِإْس ا َل اَلِمیَن َوَوَھْبَن ا ِلْلَع ا ِفیَھ اَرْكَن

َلاِة  َجَعْلَنا َصاِلِحیَن َوَجَعْلَناُھْم َأِئمًَّة َیْھُدوَن ِبَأْمِرَنا َوَأْوَحْیَنا ِإَلْیِھْم ِفْعَل اْلَخْیَراِت َوِإَقاَم ا لصَّ
اُنوا َل اِة َوَك اء الزََّك ي  َوِإیَت ِة الَِّت َن اْلَقْرَی اُه ِم ا َوَنجَّْیَن ا َوِعْلًم اُه ُحْكًم ا آَتْیَن ِدیَن َوُلوًط ا َعاِب َن

َن             ُھ ِم ا ِإنَّ ي َرْحَمِتَن اُه ِف ِقیَن َوَأْدَخْلَن ْوٍء َفاِس ْوَم َس اُنوا َق ْم َك َث ِإنَُّھ ُل اْلَخَباِئ ت تَّْعَم َكاَن
لُ    ن َقْب اَدى ِم ا ِإْذ َن اِلِحیَن َوُنوًح یِم      الصَّ ْرِب اْلَعِظ َن اْلَك ُھ ِم اُه َوَأْھَل ُھ َفَنجَّْیَن َتَجْبَنا َل َفاْس

یَن وَ   اُھْم َأْجَمِع َداُووَد َوَنَصْرَناُه ِمَن اْلَقْوِم الَِّذیَن َكذَُّبوا ِبآَیاِتَنا ِإنَُّھْم َكاُنوا َقْوَم َسْوٍء َفَأْغَرْقَن
َنَفَشْت ِفیِھ َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّا ِلُحْكِمِھْم َشاِھِدیَن َفَفھَّْمَناَھا  َوُسَلْیَماَن ِإْذ َیْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ

اِعلِ    ا َف َر َوُكنَّ یَن ُسَلْیَماَن َوُكلا آَتْیَنا ُحْكًما َوِعْلًما َوَسخَّْرَنا َمَع َداُووَد اْلِجَباَل ُیَسبِّْحَن َوالطَّْی
ْم ِلتُ  وٍس لَُّك ْنَعَة َلُب اُه َص رِّیَح   َوَعلَّْمَن َلْیَماَن ال اِكُروَن َوِلُس ُتْم َش ْل َأن ُكْم َفَھ ن َبْأِس َنُكم مِّ ْحِص

َن       اِلِمیَن َوِم ْيٍء َع لِّ َش ا ِبُك ا َوُكنَّ ا ِفیَھ ي َباَرْكَن َأْرِض الَِّت ى اْل َأْمِرِه ِإَل ِري ِب َفًة َتْج َعاِص
اَدى    الشََّیاِطیِن َمن َیُغوُصوَن َلُھ َوَیْعَمُلوَن َعَمًلا ُدوَن َذِل وَب ِإْذ َن اِفِظیَن َوَأیُّ َك َوُكنَّا َلُھْم َح

رٍّ َوآَتْینَ   اُه َربَُّھ َأنِّي َمسَِّنَي الضُّرُّ َوَأنَت َأْرَحُم الرَّاِحِمیَن َفاْسَتَجْبَنا َلُھ َفَكَشْفَنا َما ِبِھ ِمن ُض
ِدیَن َوِإْسَماِعیَل َوِإْدِریَس َوَذا اْلِكْفِل ُكلٌّ َأْھَلُھ َوِمْثَلُھم مََّعُھْم َرْحَمًة مِّْن ِعنِدَنا َوِذْكَرى ِلْلَعاِب

ًبا         َب ُمَغاِض وِن ِإذ ذََّھ اِلِحیَن َوَذا النُّ َن الصَّ م مِّ ا ِإنَُّھ مَِّن الصَّاِبِریَن َوَأْدَخْلَناُھْم ِفي َرْحَمِتَن
َھ إِ         ا ِإَل اِت َأن لَّ ي الظُُّلَم اَدى ِف ِھ َفَن ِدَر َعَلْی ن نَّْق َن       َفَظنَّ َأن لَّ ُت ِم ي ُكن ْبَحاَنَك ِإنِّ َت ُس ا َأن لَّ

اَدى َربَّ           ا ِإْذ َن ْؤِمِنیَن َوَزَكِریَّ ي اْلُم َذِلَك ُننِج مِّ َوَك َن اْلَغ اُه ِم ُھ َوَنجَّْیَن ُھ الظَّاِلِمیَن َفاْسَتَجْبَنا َل
ُھ َوَوَھْبنَ    َتَجْبَنا َل َواِرِثیَن َفاْس ُر اْل َت َخْی ْرًدا َوَأن َذْرِني َف ا َت ُھ  َربِّ َل َلْحَنا َل ى َوَأْص ُھ َیْحَی ا َل

ِعیَن          ا َخاِش اُنوا َلَن ا َوَك ا َوَرَھًب ْدُعوَنَنا َرَغًب َراِت َوَی ي اْلَخْی َزْوَجُھ ِإنَُّھْم َكاُنوا ُیَساِرُعوَن ِف



 ١٨٣

ا           ًة لِّْلَع ا آَی ا َواْبَنَھ ا َوَجَعْلَناَھ ن رُّوِحَن ا ِم ا ِفیَھ ا َفَنَفْخَن َنْت َفْرَجَھ ي َأْحَص ِذِه َوالَِّت َلِمیَن ِإنَّ َھ
   ٩٢ – ٤٨: األنبیاء) ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن

  قصص األنبیاء
ان     ي بی الكتاب المقدس والقرآن الكریم یحفالن بذكر قصص األنبیاء، وإذا استفضنا ف

ك إ        اج ذل ریم الحت رآن الك ي الق ا ف دس وكم اب المق ي الكت ا ورد ف ص كم ى القص ل
ات البسیطة     ..  مجلدات ضخمة وجھود عظیمة ض المقتطف ذكر بع لذلك سنكتفي ھنا ب

  ..  مما ورد عن قصة نبي اهللا یوسف في الكتاب المقدس وفي القرآن الكریم
  الكتاب المقدس

ثم حلم أیًضا حلًما آخر وقصھ على إخوتھ فقال إني قد حلمت حلًما أیًضا وإذا الشمس (
   ٩: ٣٧التكوین ) ساجدة لي والقمر وأحد عشر كوكًبا

  القرآن الكریم 
ي         ( تھم ل ر رأی ا والشمس والقم د عشر كوكب ت أح إذ قال یوسف ألبیھ یا أبت إني رأی

   ٤: یوسف)ساجدین
  الكتاب المقدس

دى  ..فقال بعضھم لبعض ھو ذا صاحب األحالم قادم( فاآلن ھلم نقتلھ ونطرحھ في إح
اذا تك   ھ اآلبار ونقول وحش رديء أكلھ فنرى م ذه من     .. ون أحالم ین وأنق فسمع راوب

ي    .. أیدیھم وقال ال نقتلھ ي ف ر الت وقال لھم راوبین ال تسفكوا دًما اطرحوه في ھذه البئ
ھ      ى أبی رده إل دیھم لی ا جاء یوسف     .. البریة وال تمدوا إلیھ یًدا لكي ینقذه من أی ان لم فك

ھ       ذي علی ون ال یص المل ھ القم ف قمیص ن یوس وا ع م خلع ھ أنھ ى إخوت ذوه .. إل وأخ
   ٢٧ – ١٩: ٣٧التكوین) وطرحوه في البئر أما البئر فكانت فارغة لیس فیھا ماء

  القرآن الكریم 
ین        ( ا لفي ضالل مب ا ونحن عصبة إن أبان ا من .. إذ قالوا لیوسف وأخوه أحب إلى أبین

.. اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضا یخل لكم وجھ أبیكم وتكونوا من بعده قوما صالحین
تم    قال قائل  ض السیارة إن كن منھم ال تقتلوا یوسف وألقوه في غیابت الجب یلتقطھ بع

   ١٠ – ٨: یوسف) فاعلین
  الكتاب المقدس

وأرسلوا .. فأخذوا قمیص یوسف وذبحوا تیًسا من المعزى وغمسوا القمیص في الدم(
و أم ال        ك ھ ق قمیص ابن ذا حق دنا ھ الوا وج ) القمیص الملون وأحضروه إلى أبیھم وق

٣٢ – ٣١: ٣٧   
  القرآن الكریم

ا     .. وجاءوا أباھم عشاء یبكون( د متاعن ا یوسف عن قالوا یا أبانا إنا ذھبنا نستبق وتركن
ال   .. فأكلھ الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین ذب ق وجاءوا على قمیصھ بدم ك

 ١٦: یوسف ) بل سولت لكم أنفسكم أمًرا فصبر جمیل واهللا المستعان على ما تصفون 
– ١٨   

  الكتاب المقدس
یس الشرطة    ذه     …وأما المدیانیون فباعوه لفوطیفار خصي فرعون رئ د ھ دث بع وح

ت اضطجع معي        ى یوسف وقال ا إل ال   .. األمور أن امرأة سیده رفعت عینیھ أبى وق ف



 ١٨٤

دي       المرأة سیده ھو ذا سیدي ال یعرف معي ما في البیت  ى ی ھ إل د دفع ھ ق ا ل ل م .. وك
ي      ت أعظم من ذا البی ي ھ ف          لیس ھو ف ھ فكی ك امرأت رك ألن ي شیئا غی م یمسك عن ول

   ٩ – ٣٩:٧التكوین) أصنع ھذا الشر العظیم وأخطىء إلى اهللا
  القرآن الكریم

اَعًة  ( َوَجاءْت َسیَّاَرٌة َفَأْرَسُلوْا َواِرَدُھْم َفَأْدَلى َدْلَوُه َقاَل َیا ُبْشَرى َھـَذا ُغَالٌم َوَأَسرُّوُه ِبَض
ا یَ  ِدیَن           َوالّلُھ َعِلیٌم ِبَم َن الزَّاِھ ِھ ِم اُنوْا ِفی ُدوَدٍة َوَك َم َمْع ٍس َدَراِھ َثَمٍن َبْخ َرْوُه ِب وَن َوَش ْعَمُل

ًدا    َذُه َوَل ا َأْو َنتَِّخ ى َأن َینَفَعَن َواُه َعَس ي َمْث ِھ َأْكِرِم َر ِالْمَرَأِت ن مِّْص َتَراُه ِم ِذي اْش اَل الَّ َوَق
ِرِه       َوَكَذِلَك َمكَّنِّا ِلُیوُسَف ِفي اَألْر ى َأْم ٌب َعَل ُھ َغاِل ِث َوالّل ِل اَألَحاِدی ِض َوِلُنَعلَِّمُھ ِمن َتْأِوی

ِسِنیَن َوَلـِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َیْعَلُموَن َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه آَتْیَناُه ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْح
نَّْفِسِھ َوَغلََّقِت اَألْبَواَب َوَقاَلْت َھْیَت َلَك َقاَل َمَعاَذ الّلِھ ِإنَُّھ  َوَراَوَدْتُھ الَِّتي ُھَو ِفي َبْیِتَھا َعن

   ٢٣ – ١٩: یوسف) َربِّي َأْحَسَن َمْثَواَي ِإنَُّھ َال ُیْفِلُح الظَّاِلُموَن 
  الكتاب المقدس

داعبن  ( ا لی  …يفكلمتھ بمثل ھذا الكالم قائلة دخل إلي العبد العبراني الذي جئت بھ إلین
ك محبوسین      ان أسرى المل فأخذ یوسف سیده ووضعھ في بیت السجن المكان الذي ك

   ٢٠ – ١٧: ٣٩التكوین ) فیھ وكان ھناك في بیت السجن
  القرآن الكریم

یھن      ( دھن أصب إل ي كی قال رب السجن أحب إلي مما یدعونني إلیھ وإال تصرف عن
ھ .. وأكن من الجاھلین یم    فاستجاب لھ ربھ فصرف عنھ كیدھن إن و السمیع العل م  .. ھ ث

  ٣٥ – ٣٣: یوسف) بدا لھم من بعد ما رأوا اآلیات لیسجننھ حتى حین
  الكتاب المقدس

ك مصر    ( ى سیدھما مل .. وحدث بعد ھذه األمور أن ساقي ملك مصر والخباز أذنبا إل
ازین        یس الخب قاة ورئ یس الس ى خصییھ رئ ي حبس    .. فسخط فرعون عل فوضعھما ف

ت  ھ        بیت رئیس الشرط في بی ان یوسف محبوسا فی ذي ك ان ال جن المك ا   …الس وحلم
ك         ھ ساقي مل ر حلم د بحسب تعبی ل واح كالھما حلما في لیلة واحدة كل واحد حلمھ ك

ى یوسف      …مصر وخبازه المحبوسان في بیت السجن  ھ عل قاة حلم فقص رئیس الس
خت وفي الكرمة ثالثة قضبان وھي إذا أفر.. لمي وإذا كرمة أماميوقال لھ كنت في ح

ب        .. طلع زھرھا وأنضجت عناقیدھا عنبا ذت العن دي فأخ ي ی ت كأس فرعون ف وكان
ون  د فرع ي ی أس ف ت الك ون وأعطی أس فرع ي ك رتھ ف ذا .. وعص ف ھ ھ یوس ال ل فق

ردك  .. تعبیره الثالثة قضبان ھي ثالثة أیام في ثالثة أیام أیضا یرفع فرعون رأسك وی
ادة األ       ده كالع ي ی ت ساقیھ    إلى مقامك فتعطي كأس فرعون ف ى حین كن ا إذا  ..ول وإنم

ي        ذكرني لفرعون وتخرجن ي إحسانا وت ذكرتني عندك حینما یصیر لك خیر تصنع ل
ا أیضا       …من ھذا البیت ت أن ال لیوسف كن فلما رأى رئیس الخبازین أنھ عبر جیدا ق

ام       .. على رأسي  في حلمي وإذا ثالثة سالل حواري ع طع ى من جمی ي السل األعل وف
ال    .. لخباز والطیور تأكلھ من السل عن رأسي  فرعون من صنعة ا فأجاب یوسف وق

في ثالثة أیام أیضا یرفع فرعون رأسك عنك .. ھذا تعبیره الثالث سالل ھي ثالثة أیام
بل  ولكن لم یذكر رئیس السقاة یوسف …ویعلقك على خشبة وتأكل الطیور لحما عنك

   ٢٣ – ١: ٤٠التكوین  ) نسیھ
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  القرآن الكریم
ل  ودخل معھ ا( لسجن فتیان قال أحدھما إني أراني أعصر خمرا وقال اآلخر إني أحم

   ٣٦: یوسف)فوق رأسي خبزا تأكل الطیر منھ نبئنا بتأویلھ إنا نراك من المحسنین
یا صاحبي السجن أما أحدكما فیسقي ربھ خمرا وأما اآلخر فیصلب فتأكل الطیر من  (

ن أنھ ناج منھما اذكرني عند ربك وقال للذي ظ.. رأسھ قضي األمر الذي فیھ تستفتیان
  ٤٢ – ٤١: یوسف) فأنساه الشیطان ذكر ربھ فلبث في السجن بضع سنین

رات السمان والعجاف والسبع       ثم یشرح بعد ذلك الكتاب المقدس رؤیا الملك للسبع بق
ل      – ١: ٤٢سنبالت الخضر والیابسات ویحكي القصة بإسھاب شدید في إصحاح كام

ھ         وھي كما وردت ف  ٥٧ غ وبیان رآن یلخصھا بأسلوبھ البلی ن الق ریم ولك رآن الك ي الق
  :المعجز في بضعة سطور فیقول

أكلھن سبع عجاف وسبع سنبالت خضر         ( رات سمان ی وقال الملك إني أرى سبع بق
رون   ا تعب الوا أضغاث   .. وأخر یابسات یا أیھا المأل أفتوني في رؤیاي إن كنتم للرؤی ق

ل األحال     ا نحن بتأوی المین أحالم وم ا      .. م بع ة أن د أم ر بع ا وادك ذي نجا منھم ال ال وق
أكلھن سبع     .. أنبئكم بتأویل فأرسلون رات سمان ی یوسف أیھا الصدیق أفتنا في سبع بق

قال .. عجاف وسبع سنبالت خضر وأخر یابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلھم یعلمون
یال مم     ي سنبلھ إال قل أكلون تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه ف أتي   .. ا ت م ی ث
ا تحصنون     یال مم د     .. من بعد ذلك سبع شداد یأكلن ما قدمتم لھن إال قل أتي من بع م ی ث

رون     ھ یعص اس وفی اث الن ھ یغ ام فی ك ع ف) ذل اب    ٤٩ – ٤٣: یوس تمر الكت م یس ث
  ... كما وردت في القرآن الكریمالمقدس في سرد القصة كاملة إلى نھایتھا 

د اهللا      ومما سبق جمیًعا یتبین لنا  ا ھو من عن أن منبع الوحي ومصدر الرساالت جمیًع
د د اهللا  .. الواح ن عب د ب ولھ محم ده ورس اه لعب ا أعط اه اهللا لألنبیاء،وم ا أعط ذا م  –فھ

ي أن یك   -صلى اهللا علیھ وسلم  ة ف ون آخر  ، ومن ھنا تظھر لنا الحكمة اإللھیة العظیم
ى   األنبیاء وصاحب الرسالة الخاتمة الجامعة لكل ما قبل ك حت ھا ال یقرأ وال یكتب، وذل

ككون كك المتش ون، وال یتش اب المبطل ع .. ال یرت ب أن یطل رأ وال یكت ن ال یق أنى لم ف
ع اهللا    ذي رف دوق، ال ادق المص ون الص اء إال أن یك راث األنبی م ومی اریخ األم ى ت عل

اء   ان فضل   .. قدره فأكرمھ بوحي السماء، وأفاض علیھ من نعمھ فجعلھ خاتم األنبی فك
یالاهللا ا جل ھ وعلین زیال..  علی بغا وج ره مس دانا  .. وخی أن ھ المین ب د هللا رب الع فالحم

  .. ولھ الحمد في األولى واآلخرة بأن شرفنا بإمام النبیین.. للحق المبین
ون         ( اب المبطل ك إذا الرت ھ بیمین اب وال تخط ن كت ھ م ن قبل و م ت تتل ا كن ) وم

   ٤٨:العنكبوت
اب والحكم  ( ك الكت زل اهللا علی ك     وأن ل اهللا علی ان فض م وك ن تعل م تك ا ل ك م ة وعلم

                             ١١٣: النساء) عظیما
  ٣٦:الجاثیة) فللھ الحمد رب السماوات ورب األرض رب العالمین(

  :المسیحیة والعلمانیة واإلسالم
ف،      -العلمانیة كخطر عظیم یتھدد حاضرنا ومستقبلنا  ي كل موق ره ف أمر البد من ذك

یھ عنھ في كل مناسبة، بل إن الكالم ینبغي أن یدفع دفعا، ویساق سوًقا، من أجل والتنو
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دین          ى ال اد، عل ن أحق مره م ا تض ار، وم ن أخط ھ م ا تحوی ان م ا، وبی رق إلیھ التط
  . والمتدینین

ر بشئون المسلمین      دین، أو خبی ا      -فلو صنف عاقل بأمور ال دد دینن ي تھ األخطار الت
  ..مقدمة ذاك التصنیف الحنیف، لوضع العلمانیة في

والعلمانیة ھي دعوة إلى الال دینیة أو الدنیویة، وھى تھدف في المقام األول إلى فصل 
ة اآلن أنصاًرا یروجون        إن للعلمانی دید ف الدین عن جمیع مناحي الحیاة، ولألسف الش
رج        اكل، والمخ ل المش لح لك ل األص ا الح دعین أنھ ا م دعون العتناقھ ا، وی ألفكارھ

د م  الم      األوح ن إع ات م ل اإلمكانی ك ك بیل ذل ي س خرون ف م یس آزق؛ وھ ل الم ن ك
  .مسموع ومقروء وغیر ذلك، غیر مبالین بدین، وال معتبرین لعقائد المسلمین

ویدعى دعاة العلمانیة أن الدین لیس إال عالقة سریة ورباط خاص بین المرء وخالقھ، 
م، أو   وأن ھذه العالقة ال تتعدى إلى حدود المجتمع، أو نظم ا لمعیشة، أو أسالیب الحك

  .غیر ذلك من مختلف وجوه الحیاة
م       تخلص من حك ولقد ظھرت العلمانیة في أوروبا في القرن السادس عشر كوسیلة لل

  .رجال الكنیسة وتسلطھم على المجتمع
ة   فقد اتھم رجال الكنیسة كل من یقترف جریمة العلم بالھرطقة، وكل من یرتكب رذیل

  . كفر واإللحاد والخروج عن الدینالبحث التجریبي بال
وتم إنشاء محاكم التفتیش في أوائل القرن الثالث عشر، واستمرت إلى القرون التالیة، 
اس             ان الن الم المسیحي، وك ي أنحاء الع ة ف ة الھرطق ذه المحاكم محارب دف ھ وكان ھ
یساقون سوقا إلى محاكم التفتیش عن طریق الشبھة فقط أو عن طریق وشایة من أحد 
الجیران، وكان الواحد منھم یضرب حتى یعترف بذنبھ فإذا لم یعترف نقل إلى مرحلة 
ان            اره ك ض التراجع عن أفك ھ ورف ى رأی إذا أصر عل دي، ف أعلى من التعذیب الجس

  !!یرمى في المحرقة
) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین (ویلخص لنا األستاذ أبو الحسن الندوي في كتابھ

ات ال  ك المالبس دماتھا    تل ف مق ا ویص ي أوروب اة ف دین عن الحی ل ال ى فص ي أدت إل ت
  :ونتائجھا فیقول

ى أنفسھم      (..  اتھم عل ر جنای ولكن من أعظم أخطاء رجال الدین في أوروبا، ومن أكب
ة المقدسة         بھم الدینی ي كت م دسوا ف ھ، أنھ انوا یمثلون ات بشریة،   . وعلى الذین ك معلوم

ا       ومسلمات عصریة، عن التاریخ والجغراف ت أقصى م ا كان ة، ربم وم الطبیعی یا والعل
دین     ا رجال ال وصلوا إلیھ من العلم في ذلك العصر، وكانت حقائق راھنة ال یشك فیھ

ي     …ذلك العصر، ولكنھا لیست أقصى ما وصل إلیھ العلم اإلنساني  ك ف ان ذل وإذا ك
ور  ن العص ر م ول        عص ھ التح ؤمن علی ھ ال ی ر فإن ر البش ھ عم ل إلی ا وص ة م غای

ى  . تعارضوال فإن العلم اإلنساني متدرج مترق، فمن بنى علیھ دینھ فقد بنى قصرا عل
ل ن الرم ل م ب مھی ى   . كثی ة عل ر جنای ان أكب ھ ك نة ولكن ة حس ك بنی وا ذل م فعل ولعلھ

ذي     م، ال ل والعل أنفسھم وعلى الدین فإن ذلك كان سببا للكفاح المشئوم بین الدین والعق
ھ الحق والباطل، والخالص       ذلك الدین المخ. انھزم فیھ الدین ذي فی تلط بعلم البشر، ال

ده   ..والزائف م ینھضوا بع ك    . ھزیمة منكرة، وسقط رجال الدین سقوطا ل وشر من ذل
بھم          …أن أوروبا أصبحت ال دینیة: وأشأم ي كت وه ف ا أدخل دین بم م یكتف رجال ال ول
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ره      . المقدسة اس، وذك ین الن ض شراح   بل درسوا كل ما تناقلتھ األلسنة، واشتھر ب بع
ة       ة وطبیعی ة وتاریخی وصبغوھا  . التوراة واإلنجیل ومفسریھما من معلومات جغرافی

ا         ل م ذ ك ا، ونب اد بھ ي یجب االعتق صبغة دینیة، وعدوھا من تعالیم الدین وأصولھ الت
ا من        زل اهللا بھ ا أن ي م ا الت یعارضھا وألفوا في ذلك كتبا وتآلیف وسموا ھذه الجغرافی

ي           …سیحیة  الجغرافیا الم: سلطان ة ف ان العقلی ھ برك ي عصر انفجر فی ك ف ان ذل وك
دیني     د ال وم سالسل التقلی ات    . أوروبا، وحطم علماء الطبیعة والعل ذه النظری وا ھ فزیف

ذرو   ا الجغرافیة التي اشتملت علیھا ھذه الكتب وانتقدوھا في صرامة وصراحة، واعت
ة   . م واختباراتھمعن عدم اعتقادھا واإلیمان بھا بالغیب؛ وأعلنوا اكتشافاتھ فقامت قیام

روھم، واستحلوا       ا وكف ي أوروب الكنیسة، وقام رجالھا المتصرفون في زمام األمور ف
یش      دین المسیحي وأنشأوا محاكم التفت در أن من    …دماءھم وأموالھم في سبیل ال ویق

اء    عاقبت ھذه المحاكم یبلغ عدد ا أحی ون ألف ان وثالث ! ھم ثالثمائة ألف، أحرق منھم اثن
ان  روف    ك ي المع الم الطبیع نھم الع و (م ي    )برون الم الطبیع ب الع ذلك عوق ، وك

ھیر اللیو(الش مس   ) ج ول الش دوران األرض ح د ب ان یعتق ھ ك ار   …!ألن ك ث ھنال
 المجددون المتنورون، وعیل صبرھم، وأصبحوا حربا لرجال الدین وممثلي الكنیسة،

ة،    والمحافظین على القدیم، ومقتوا كل ما یتصل بھم، ویعزى إلی دة، وثقاف ھم، من عقی
وعلم، وأخالق، وآداب، وعادوا الدین المسیحي أوال، والدین المطلق ثانیا، واستحالت 
دین   م وال ین العل ا ب یحي حرب دین المس اء ال ة وزعم م والعقلی اء العل ین زعم رب ب الح

ا ام    ! مطلق ل والنظ الحان، وأن العق رتان ال تتص دین ض م وال ائرون أن العل رر الث وق
ر        الدیني ض األول كف دھما استدبر اآلخر ومن آمن ب دان ال یجتمعان؛ فمن استقبل أح

اني م         . بالث بیل العل ي س ت ف ي أریق ة الت دماء الزكی ك ال روا تل دین ذك روا ال وإذا ذك
ھم،      ة ووساوس وة القساوس حیة لقس ت ض ي ذھب ة الت وس البریئ ك النف ق، وتل والتحقی

ة، و      اه مقطب دور     وتمثل ألعینھم وجوه كالحة عابسة وجب ون ترمي بالشرر، وص عی
ة      ھم كراھ ى أنفس وا عل وبھم؛ وآل مأزت قل دة؛ فاش خیفة بلی ول س ة، وعق یقة حرج ض

ابھم       ي أعق ة ف ة باقی وه كلم ھ، وجعل م یكن    …!ھؤالء، وكل ما یمثلونھ، وتواصوا ب ول
بر والمص  ن الص ائرین م ؤالء الث د ھ ة  عن ن الوداع ر، وم ة والتفكی ى الدراس ابرة عل

ا     والھدوء، ما یمیزو ین م ھ ب ون ب ن بھ بین الدین، ورجالھ المحتكرین لزعامتھ، ویفرق
وما یرجع إلى رجال الكنیسة من جمود واستبداد . یرجع إلى الدین من عھدة ومسئولیة

واة       ذ الن دین نب ذوا ال ال ینب ل، ف وء تمثی دین،     .. وس ال ال نآن رج ة وش ن الحفیظ ولك
دین والتری   .. واالستعجال ر ال ي شأنھ  لم یسمح بالنظر في أم ي    ..ث ف وار، ف ب الث كغال

  !!!)).أكثر العصور واألمصار
ا فصل     كانت تلك ھي الظروف والمالبسات التي ظھرت فیھا العلمانیة، والتي تم فیھ

  ..الدین عن جمیع مناحي الحیاة
اثولیكي،   ذھب الك تانتي والم ذھب البروتس ین الم تمرة ب داوة المس ك الع ى ذل ف إل أض

ات اآل   حیتھا مئ د األسباب        والتي راح ض ت أح ي كان ي الطائفتین، والت الف من معتنق
ت    ائفتین إذا كان ین الط تمرة ب ذابح المس ف الم ور لوق ى الظھ ة إل ت العلمانی ي دفع الت

  .إحدى الطائفتین على رأس الحكم في الكنیسة
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دى    ولكن على الجانب اآلخر فإن اإلسالم بريء تماًما مما اتھمت بھ المسیحیة من تح
  .لعلماء بالھرطقةالعلم واتھام ا

ا     رآن یأمرن ل إن الق فاإلسالم لم یحارب العلم یوًما، ولم یقف أبًدا في طریق العلماء، ب
  :دائًما بالتأمل والتفكر وإعمال العقل، والنظر والتدبر في ملكوت السماء واألرض

إن في خلق السماوات واألرض واختالف اللیل والنھار والفلك التي تجرى في البحر (
ا   بما ین ث فیھ فع الناس وما أنزل اهللا من السماء من ماء فأحیا بھ األرض بعد موتھا وب

وم           ات لق ین السماء واألرض آلی خر ب حاب المس اح والس ة وتصریف الری من كل داب
   ١٦٤:البقرة). یعقلون

ا     ( ل فیھ رات جع ل الثم ن ك اًرا وم ى وأنھ ا رواس ل فیھ د األرض وجع ذي م و ال وھ
  ٣:الرعد). لنھار إن في ذلك آلیات لقوم یتفكرونزوجین اثنین یغشى اللیل ا

وفي خلقكم وما یبث من دابة آیات لقوم .. إن في السماوات واألرض آلیات للمؤمنین(
ھ األرض    .. یوقنون ا ب واختالف اللیل والنھار وما أنزل اهللا من السماء من رزق فأحی

أي  تلك آیات اهللا نت..بعد موتھا وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون لوھا علیك بالحق فب
   ٦ – ٣: الجاثیة) حدیث بعد اهللا وآیاتھ یؤمنون

ھ زادت خشیتھ    ا زاد علم اده     (بل إن اهللا یخبرنا أن اإلنسان كلم ا یخشى اهللا من عب إنم
  ٢٨١:فاطر). العلماء

ر        وب ویأس ر القل ا یحی دیثا م ف إال ح م تكتش ي ل ة الت ات العلمی ن اآلی ھ م رآن ب والق
  :األلباب

ذي ( و ال ا   وھ ا برزخ ل بینھم اج وجع ح أج ذا مل رات وھ ذب ف ذا ع رین ھ رج البح م
  ٥٣: الفرقان) وحجرا محجورا

ل  ( أولم یر الذین كفروا أن السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقناھما وجعلنا من الماء ك
   ٣٠: األنبیاء) شيء حي أفال یؤمنون

   ١٢٥: األنعام) ومن یرد أن یضلھ یجعل صدره ضیقا حرجا كأنما یصعد في السماء(
عامرة باألحادیث التي تحض على طلب العلم وتعلى  -صلى اهللا علیھ وسلم-وسنة نبینا

  :من قدر العلماء
  ).اطلبوا العلم من المھد إلى اللحد(
  ).العلماء ورثة األنبیاء(
  )   من سلك طریقا یلتمس بھ علما سھل اهللا لھ بھ طریقا إلى الجنة(
        …)مطلب العلم فریضة على كل مسل(

ھ           ا عرفت ة مم ارات المتنازع احرة والتی ف المتن ر الطوائ ا أم م، أم بة للعل ذا بالنس ھ
ن      -المسیحیة  ا ع ف ینھان الم الحنی ل إن اإلس الم، ب ي اإلس ر ف ل وال نظی ھ مثی یس ل فل

ھ       ل إن ارھم، ب إیذاء أھل الكتاب إذا لم یتعرضوا للمسلمین بالقتال أو یخرجوھم من دی
ی  م  یدعونا لإلحسان إل ر بھ م         :(ھم والب دین ول ي ال اتلوكم ف م یق ذین ل اكم اهللا عن ال ال ینھ

  ٨:الممتحنة). یخرجوكم من دیاركم أن تبروھم وتقسطوا إلیھم إن اهللا یحب المقسطین
إذن فالعلمانیة قد ظھرت في األساس للقضاء على مشكلة تسلط الكنیسة واضطھادھا    

الحكم  یحي ب دین المس ال ال راد رج م، وانف ى  و.. للعل ل عل ن أن یحم دافع ال یمك ذا ال ھ
  ..                                                                الدین اإلسالمي بحال من األحوال
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لم ینبغي أن       ل إن كل مس رھم، ب فلیس في اإلسالم سلطة مطلقة لرجال الدین دون غی
  :       ألفغاني رحمھ اهللایكون رجل دین ودولة معا، وفى ذلك یقول السید جمال الدین ا

ن            (( ة بوجھ من الوجوه، ولكن اإلسالم دی ا یسمى بالسلطة الدینی لیس في اإلسالم م
م       ذ حك دود وتنفی ة الح ف بإقام اكم مكل ا، والح م حقوق دودا ورس ع ح د وض رع ق وش
بط      یس بمھ وم ول یس بالمعص و ل ط، وھ ة فق لطة تنفیذی ھ س الحق، أي أن ل ي ب القاض

ھ اال ن حق وحي وال م ر أن   ال حیح النظ وز لص نة وال یج اب والس یر الكت تئثار بتفس س
ا یسمى    ا (یخلط بین الحاكم عند المسلمین بم أي السلطان اإللھي،   ) باإلفرنجثیوقراطی

فإن ذلك عندھم ھو الذي ینفرد بتلقى الشریعة من اهللا ولھ حق األثرة بالتشریع ولھ في 
  )).                الرقاب حق الطاعة

ا أن ا - وس،       كم ذیب النف ان تھ ھ ك ن أجل الم م ھ الس یح علی ل المس ذي أرس دف ال لھ
رائیل؛          ي إس ت بن ن بی الة م راف الض دتھ الخ ا أفس الح م األخالق، وإص مو ب والس
ت وسیلة         ا كان ع، وإنم م، أو نظام للمجتم فالمسیحیة لم تكن مشتملة على أسالیب للحك

  . إلصالح النفوس، وتھذیب األخالق
یعنى بالجانب الروحي والخلقي؛ فإنھ یضع أیًضا نظاًما للمجتمع،  أما اإلسالم فإنھ كما

ان      واطني األدی ین م ھ وب ین مواطنی ایش ب ائل للتع دد وس م، ویح الیب للحك نن أس ویق
ان    الم كی دة؛ فاإلس ة العقی ة وحری ن والحمای اه األم ع رعای ل لجمی رى، ویكف األخ

  .. بھ كل زمان ومكاناجتماعي متكامل أنزلھ اهللا لكي یتمم بھ الشرائع ویصلح 
أضف إلى ذلك أن الجھل الذي كانت تعیشھ البشریة في أیام المسیحیة األولى، وضیق 

ھ    ت تعانی ذي كان ق ال ذیب      -األف الة لتھ ن رس ر م ون أكث یحیة ألن تك ل المس م یؤھ ل
ل           ان العق ان ك رون من الزم د ستة ق النفوس وإصالح األخالق؛ فلما جاء اإلسالم بع

ور،    د تط ري ق ى      البش ة لتلق ریة مؤھل بحت البش دم، وأص د تق ري ق توى الفك والمس
  . الشریعة الكاملة المتممة لجمیع الشرائع

  :           ولو أدركنا ذلك جیًدا لفھمنا قول المسیح علیھ السالم لتالمیذه قبل أن یرحل
ى     (( ا مت وا اآلن وأم إن لي أموًرا كثیرة أیًضا ألقول لكم ولكن ال تستطیعون أن تحتمل
  )). اء ذاك روح الحق ھو یرشدكم إلى جمیع الحقج

ق         م یكن صالًحا للتطبی الیم ل ولذلك أیضا فإن بعض ما اشتملت علیھ المسیحیة من تع
ثًال         زواج م ل ال ده؛ فالمسیحیة تجع ي بع ال الت إال في زمن المسیح علیھ السالم واألجی

ھ اهللا ال یمكن أن      ا جمع ول أن م ھ، وتق د أدى     رباًطا أبدًیا ال یمكن حل ھ بشر؛ ولق یفرق
ك         اء األسرة؛ وذل ي بن ر ف ار خطی ى انھی تعنت رجال الدین المسیحي في ھذا األمر إل
ؤدى         ك ی إن ذل ا ف ع استحالة االنفصال بینھم ألنھ إذا استحالت العشرة بین الزوجین م

  .      إلى إنشاء عالقات محرمة خارج نطاق األسرة
یجعل الزواج رباًطا أبدًیا بین الزوجین إذا  وذلك بعكس اإلسالم الذي أباح الطالق ولم

رع       د ش زواج فق رع ال ا ش الم كم إن اإلس ذلك ف زوجین؛ وب ین ال رة ب تحالت العش اس
  .الطالق أیًضا، وما جمعھ اهللا فاهللا أیضا یفرقھ

ا    وھكذا ندرك أن السبب الذي دفع العلمانیة للظھور في المجتمع األوروبي لیس لھ م
  ..     البالد اإلسالمیةیبرره على اإلطالق في 
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ى اإلسالم      -لكن الذي حدث أن نفًرا من بنى جلدتنا، ویتكلمون بألسنتنا   وا عل د حكم ق
  !!.            بما حكم بھ على المسیحیة؛ فاعتنقوا العلمانیة وأصبحت الال دینیة ھي دینھم

ا    وھؤالء النفر إما من المثقفین الذین تلقوا تعلیًما غربًیا علمانًیا ولم ھ تعلیًم یتلقوا بجانب
رتھم         ذین بھ ا من ھؤالء ال ھ ومنھجھ، وإم إسالمًیا وكانوا بمعزل عن اإلسالم وتعالیم
ن    ا م ھ، وإم ئیل بدین م الض اهللا وعلمھ ل ب انھم العلی ع إیم ارتھ م رب وحض أضواء الغ

  ..    ھؤالء الذین یبیعون أي شئ بأي ثمن حتى لو كان دینھم وتراث أمتھم
ال نسمح لتشریعاتھ      ثم ھم یطلبون من ة سریة؛ ف ا بعد ذلك أن تكون عالقتنا بربنا عالق

أن          ھ ب دارس، وال لتعالیم دخول الم ھ وسیرة رسولھ ب اریخ دین بدخول المحاكم، وال لت
  !!.          تسود المجتمع

  ! فھل ینتظر منا ھؤالء أن نسمع لھم ونقبل فكرھم؟
  ! تنقوه؟وھل یأملون في أن نترك دیننا الحق ونؤمن بما یع

ك نعصى          د ذل ا بع ف بن ى سبل السالم؛ فكی لقد أنعم اهللا علینا باإلسالم، وأرشدنا بھ إل
  !!         أمره، ونھمل شرعھ، ونجحد حكمھ؟

ا بشرعھ             ل نحی ي إشراقھ؛ فھ وره، ونسیر ف ي ن ا كي نبصر ف واهللا قد أنزل إلینا كتاًب
  ! سران؟ونحكم بحكمھ، أم نحكم علیھ بالھجران وعلى أنفسنا بالخ

ركم    :(كیف واهللا تعالى یقول ھ ذك ا فی یكم كتاب ون؟  ..لقد أنزلنا إل ال تعقل اء !!؟!!)أف : األنبی
١٠   

  :ال نفرق بین أحد من رسلھ
ھ      :(قال اهللا تعالى اهللا ومالئكت ل آمن ب ون ك آمن الرسول بما أنزل إلیھ من ربھ والمؤمن

ا        الوا سمعنا وأطعن لھ وق د من رس ین أح ك     وكتبھ ورسلھ ال نفرق ب ا والی ك ربن غفران
   ٢٨٥:البقرة). المصیر

ى              داھم إل أن ھ ھ ب یھم من كرم اض عل أن عرفھم بنفسھ، وأف اس ب ي الن لقد من اهللا عل
  .عبادتھ؛ فھو الواحد األحد المعبود بحق الذي لیس لھ مثیل وال نظیر

وھي تعریف الناس بربھم خالق .. ولقد ابتعث اهللا الرسل من أجل ھذه المھمة العظیمة
ماوات واألرضال ده .. س دوه وح ي یعب ى    .. لك رة إل ن الحی اس م رج الن ى یخ حت

  ..و من الشرك والكفر إلى اإلیمان.. االطمئنان
د؛        ى اهللا الواح اس إل ة الن دة؛ وھي ھدای فالرسل في مجملھم قد بعثوا للقیام بمھمة واح

ذ          د واألخ و التوحی د ھ ان القص اء ك د خاتم األنبی دي  فمن آدم أبو البشر وحتى محم بأی
راھیم،    ھ إب الناس إلى طریقھ السدید؛ فما أتى بھ نوح علیھ السالم ال یختلف عما أتى ب
ا          ف عم ھ موسى ال یختل ى ب ا أت ھ موسى، وم وما أتى بھ إبراھیم ال یختلف عما أتى ب

د          ھ محم ى ب ا أت ف عم ھ عیسى ال یختل ى ب ا أت یھم صلوات اهللا    -أتى بھ عیسى، وم عل
   -وسالمھ أجمعین

راھیم             شرع لكم( ھ إب ا وصینا ب ك، وم ا إلی ذي أوحین ھ نوحا وال ا وصى ب من الدین م
   ١٣:الشورى). وموسى وعیسى أن أقیموا الدین وال تتفرقوا فیھ

ل    د، والك لذلك فاهللا عز وجل ینھانا عن أن نفرق بین أحد من رسلھ؛ فالكل ھدفھم واح
  .غایتھم واحدة، وھي عبادة اهللا الواحد
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دة من         بل إنھ ال یتصور أن ت ور العقی دة؛ ألن أم ي شأن العقی اء ف ختلف دعوات األنبی
ر وآخر إذا فرضنا          ین مخب ا ب ف م نوع اإلخبار، واإلخبار عن شئ ال یمكن أن یختل
رك           ھ لت راھیم قوم دعو إب ثال أن ی ول م ر المعق ا؛  فمن غی ل منھم ر ك ي خب دق ف الص

ي إسرا      أتي موسى لیخرج بن ئیل من مصر لكي    عبادة األصنام وعبادة اهللا وحده، وی
ك             د ذل أتي عیسى بع م ی وب، ث حاق ویعق راھیم وإس ائھم إب د رب آب ھ الواح دوا اإلل یعب

؛ وذلك ألن عقیدة األلوھیة ال یمكن أن تتغیر من نبي آلخر، !!لیقول أن اهللا ثالث ثالثة
بل ال یمكن أن یأتي بھا أحد األنبیاء ناقصة أو غیر واضحة ثم یأتي نبي من بعده لكي 

  ..أو یبینھا یكملھا
ھ        ة اإلل وا حقیق اتوا دون أن یعرف د عاشوا وم ھل یعقل أن جمیع األنبیاء قبل المسیح ق

  !!الذي أرسلھم، وأفنوا حیاتھم في سبیل نصر دعوتھ، وإعالء كلمتھ، وإظھار رایتھ؟
ف من زمن       ي تختل وذلك ینطبق على أمور العقیدة وال ینطبق على أمور التشریع الت

ار    آلخر؛ فالتشریع م وع اإلخب یس من ن اء     .. ن نوع اإلنشاء ول ع األنبی ذلك بعث جمی ل
ین الرسل     ا ب ة فیم فعیسى جاء   .. بعقیدة واحدة ولكن اختلفت التشریعات بنسب متفاوت

ریعتھ ا لش ى ومتمم دة موس دقا لعقی ا .. مص ى ومتمم دة عیس دقا لعقی اء مص د ج ومحم
صلى اهللا   –شریعة الخاتمة لشریعتھ ومتمما لكل الشرائع، فھو النبي الخاتم صاحب ال

  . -علیھ وسلم 
ق        م خل ر من بشر، أو أنھ م أكث والرسل إذ یعلموننا ویأخذون بأیدینا ال یدعون أبدا أنھ
ده         ر عب د أم اهللا ق ر؛ ف اقي البش ن ب ز ع نس ممی ن ج ة، أو م ة مختلف ن طین اص م خ

  ١١٠:فالكھ). قل إنما أنا بشر مثلكم یوحي إلي أنما إلھكم إلھ واحد:(ورسولھ محمد
ي نفسھ    ا ف ت       (ویسأل عیسى المسیح وھو أعلم بم ریم ءأن ن م ا عیسى اب ال اهللا ی وإذ ق

ا            ول م ي أن أق ا یكون ل ال سبحانك م ین من دون اهللا ق قلت للناس اتخذوني وأمي إلھ
ت   لیس لي بحق إن كنت قلتھ فقد علمتھ تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك إنك أن

  ١١٦:المائدة) عالم الغیوب
لم           ھ وس د صلى اهللا علی دعوة محم ھ السالم ول دعوة المسیح علی ونحن كبشر متلقین ل
د من دون اهللا؛       د أو نتعصب ألح ولدعوة الرسل أجمعین ینبغي علینا أال نتحزب ألح

و      -صلى اهللا علیھ وسلم–فمحمد  ل ھ ا شیئا ب ك من أمرن ر نفسھ      ال یمل ك من أم ال یمل
ك من اهللا   (بنتھشیئا صلى اهللا علیھ وسلم فھو یقول ال یا فاطمة اعملي فإني ال أغني عن

قل فمن یملك من اهللا شیئا إن أراد أن یھلك :(، وكذلك المسیح عیسى علیھ السالم)شیًئا
ا          ك السماوات واألرض وم ا، وهللا مل ي األرض جمیع ن ف ھ وم ریم وأم ن م المسیح اب

  :لوكذلك جمیع الرس).. بینھما، یخلق ما یشاء، واهللا على كل شئ قدیر
ة         ؤمن بعیسى المسیح كلم لین، وأن ن ع المرس ؤمن بجمی واإلسالم الحنیف أمرنا بأن ن
ر أب،         ن غی ز م یالده المعج ؤمن بم أن ن ا ب ھ، وأمرن ریم وروح من ى م ا إل اهللا ألقاھ

بل إن المسلم ال یكون مسلًما إال إذا آمن بما سبق .. وبنھایتھ المعجزة بأن رفعھ اهللا إلیھ
  .معن المسیح علیھ السال

  
درأ      ن ی ھ وزره، ول فكل إنسان ینبغي أال ینشغل إال بأمر نفسھ؛ ألن أحًدا لن یحمل عن

ھ            اب نھی ره، واجتن اع أم ده،  وأتب اهللا وح ان ب ك اإلیم ل ذل ا یفع ھ، وإنم ذلك  .. عنھ ذنب ل
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ا كسب رھین    (یقول القرآن الكریم ا  )كل امرئ بم ول أیًض ا كسبت     (، ویق ل نفس بم ك
  ). ر وازرة وزر أخريوال تز(ویقول أیًضا) رھینة

دس     اب المق ول الكت أن یق ذا الش ي ھ اء    (وف اء وال األبن ل األبن ون من اج اء ال یموت اآلب
  ). یموتون من أجل اآلباء كل یموت من أجل خطیئتھ

ا   ھذا ما علمنا اهللا وھذا ما علمنا اإلسالم وھذا ما علمنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم وم
  . منا الرسل جمیعاعلمنا المسیح علیھ السالم وما عل

  فھل تنبھنا لھذا األمر؟
  وھل نصطلح مع اهللا خالقنا؟

  وھل نترك كل ھوي ونتجنب كل میل ونطرح كل تعصب من أجل اهللا الواحد األحد؟
وھل یثوب المسلمون إلى اهللا خالقھم فنصنع ما صنعھ آباؤنا من أجل نصره وإعالء     

  !السبل؟شرعھ بعد أن تھنا في الطرق وتفرقت بنا الدروب و
د شردنا، وعن        د ق دي محم فذاك حالنا ال یثبت إال أننا عن سبیل اهللا قد بعدنا، وعن ھ
ابانا      ل؛ فأص ول األم ا ط غلتنا، وألھان د ش دنیا ق دنا؛ وأن ال ا وح د زغن الم ق ج اإلس نھ

  ..الوھن، وصرنا نھبا لألمم، وھدفا للطامعین من كل الملل
  لم تبق في أسرھا إال سبایاناقد استرد السبایا كل منھزم              

  وما رأیت سیاط الظلم دامیة             إال رأیت علیھا لحم قتالنا
  وال نموت علي حد الظبا أنفا            حتى لقد خجلت منا منایانا

ھ ال   أیھا المسلمون، رسولكم قد فاق مجده العال، وذكره قد جاوز المدى، وتكریم اهللا ل
ي   یخفى على ذوي العقول و ره ف الحجى؛ فمحمد الذي أتى ذكره في األولین، وبقي ذك

ع      -اآلخرین،  ل مت وا ك ھ، وتترك یستحق منكم أن تتبعوه، وتتبعوا النور الذي أنزل مع
  ..من أجل نشر دعوتھ، واعالء رسالتھ..  الدنیا الزائلة، واألماني الباطلة
  !فھل أدیتموھا؟ …فلقد حملكم نبیكم أكبر األمانات

  !فھل حافظتم علیھا؟ …عظم الرساالتوأورثكم أ 
  !!فھل عشتم للحق؟ …ومن بین ضالل العالم قد عرفكم الحق

  ).ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا وھب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوھاب(
  ).ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاھدین(

  ـــــــــــ
  :الھوامش 
  ان الجزء الثالث باب حرف الفاء راجع معجم البلد) ١(
اختلفت المصادر في تحدید موقع سعیر؛ فمعجم بلدان فلسطین یفرق بین ساعیر  ) ٢(

ة         ین طبری ن الناصرة ب ة م روم وھي قری وسعیر، فیقول عن ساعیر ھي من حدود ال
 ٣أكیال شرق الخلیل وعلى مسافة   ٨وعكة،ویقول عن سعیر ھي قریة   على مسافة 

وفى سنة       أكیال  شرق ح ول الھروي المت ون؛ ویق ین والزیت لحول وتشتھر بزراعة الت
وفى سنة     ٦١١ وة المت  ٧٢٧ھـ  أن ساعیر  جبل قریب من الناصرة، وذكر شیخ الرب

ال صاحب         ال الناصرة، وق ا جب ر والبحر أنھ ھـ في كتاب نخبة الدھر في عجائب الب
ال بالشام ظھرت م      ون األدب أن ساعیر جب ھ     نھایة األرب في فن وة عیسى علی ا نب نھ

ة  = السالم وھي قریبة من  الناصرة وتقول المصادر الحدیثة التي تتحدث عن جغرافی
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ض    ي بع عیر ف ظ س ق لف دس یطل اب المق ل ، والكت ال الخلی ن جب ل م ھ جب طین أن فلس
ل            ى جب رى عل وص األخ ض النص ي بع ھ ف األردن ویطلق ل ب ى جب وص عل النص

یقصر علماء أھل الكتاب من النصارى ، و)١٠: ١٥یشوع (بفلسطین في أرض یھوذا
ي أحسب أن     األردن، لكن الذین تعرضوا للنبوءة السابقة إطالق لفظ سعیر على جبل ب

ھ أن            د ل و خرج من مصر باتجاه فلسطین فالب ا ل الجمیع لن یختلف في أن شخًصا م
ي                ع ف ان یق ل سعیر سواء ك ر بجب ل أن یم ع شمال سیناء قب ي تق اران الت ر أوال بف یم

  !!!! ین أو في األردنفلسط
رب سیناء       ) ٣( ة ق ى بری ا عل ق أیًض الحق ھو أن فاران كما تطلق على مكة فھي تطل

د          د مزی ال سمرقند، وبع ة من أعم ى قری والتي تعرف الیوم بوادي فیران، وأیضا عل
ة        ى قری ا عل ق أیًض اران تطل ین أن ف من البحث من خالل شبكة االتصاالت الدولیة تب

ى نظام        معروفة موجودة اآل ق عل ة، وأیضا تطل الجزیرة العربی ن في دولة البحرین ب
ة رة درب التبان ي مج ي ف عھا  !نجم ي وض ة الت رائط القدیم ى الخ اإلطالع عل ، وب

ب من أسوان    ان     !.. اإلدریسي وجدنا فاران اسم لموضع قری ة المك ي معرف رة ف والعب
لمقدس في سفر  المقصود في النص التوراتي تحدیدا ھو سیاق النص نفسھ، والكتاب ا

یوضح أن سكن  إسماعیل علیھ السالم وبنیھ قد امتد من حویلة  ١٨ -١٦: ٢٥التكوین 
، ) وسكنوا من حویلة إلى شور التي أمام مصر …ھؤالء ھم أبناء إسماعیل(إلى شور

دس ھي أ      اب المق اموس الكت ول ق الد العرب السعید    وحویلة كما یق ي ب ا  (رض ف أرابی
یكس ور أرض) فل یمن، وش اب   أو ال داء الكت طین، وابت وب فلس ر وجن مال مص ش

المقدس بذكر حویلة قبل شور یؤكد أن ھذا المكان كان مھد نشأتھم وأنھم انتشروا بعد 
ھ  = ذلك إلى الشمال حتى وصلوا إلى شور  جنوب فلسطین، وعلیھ فإن إسماعیل وبنی

ة       د قامت األدل وب الحجاز وشمالھ، ولق ة   قد سكنوا في تلك البالد الممتدة جن التاریخی
زم من        ر زم ة وتفجر بئ على ذلك منھا بناء إسماعیل وأبیھ إبراھیم البیت الحرام بمك
ا    ي بھ تحت قدمي إسماعیل مما یؤكد أن فاران التي سكنھا إسماعیل ھي الصحراء الت

روم والمؤرخ    ..مكة المكرمة وھذا ما اعترف بھ عدد من المؤرخین منھم المؤرخ جی
  . الالھوتي یوسبیوس

ھ أھل          ) ٤( د توارث ت ق ر ثاب راھیم وإسماعیل أم ى إب نسبة بناء البیت الحرام بمكة إل
ت الحرام من        ظ اهللا للبی ا أن حف مكة جیل بعد جیل ولم یخالف في ذلك أحد منھم ، كم

 -أبرھة صاحب الفیل وجیوشھ وإرسالھ علیھم طیرا أبابیل ترمیھم بحجارة من سجیل 
ب      أمر ثابت أیًضا وال یمكن النزاع ف د المطل د عب ي عھ دثت ف یھ ألن تلك القصة قد ح

جد الرسول في عام مولد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم  والذي سمي بعام الفیل، وھذه 
سنة فقط من حدوثھا، أي أن الكثیر من أھل  ٤٠القصة مذكورة في القرآن الكریم بعد 

اء نزول السورة  الكتاب ومن أھل مكة الذین عاصروا حادثة الفیل كانوا موجودین أثن
ولم یعترض أو یخالف منھم أحد وعلیھ فإن حفظ اهللا للبیت الحرام بمكة ھو أمر ثابت 

  .   تاریخیا ال یمكن النزاع فیھ
اني      ) ٥( ادم؛ وادعى م ارقلیط الق و الب ادعى مونتوس في القرن الثاني المیالدي أنھ ھ

ا     یح فاخت بھ بالمس یالدي وتش ع الم رن الراب ي الق اء ف س اإلدع ًذا  نف ر تلمی ا عش ر اثن
ارقلیط           ل للب م النصارى األوائ ان فھ و ك الد المشرق؛ ول ى ب وسبعین أسقًفا أرسلھم إل
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ر             د ذك ذا اإلدعاء  ولق ھ ھ ى خطر ببال دھم أو حت ا جرؤ أح دس لم على أنھ الروح الق
أدوین جونس في كتابھ نشأة الدیانة المسیحیة أن النص الذي یتحدث عن البارقلیط ھو  

د وأن  المسیحیین قد أدخلوا ھذا النص في إنجیل یوحنا خطأ وجھال منھم تبشیر بمحم
  !!! بعد ظھور اإلسالم وتأثرھم بالثقافة اإلسالمیة

م       )٦( ى معج ك الرجوع إل ة یمكن لمزید من المعلومات التاریخیة عن جبل سلع بالمدین
دان  وم ٣/٢٣٦البل ق المخت ا ٣٣٣؛ الرحی اء الوف ار ٤/١٢٣٥؛ وف دة األخب ؛  ٣٣٧؛ عم

دیًثا  ي       ) ٧.(٢٢تاریخ معالم المدینة قدیًما وح ى النب ق عل نص السابق ینطب ا أن ال  –كم
ا    -صلى اهللا علیھ وسلم ورسالتھ إذ أن كل الصفات منطبقة علیھ تماًما وال یمكن حملھ

كون النص یشیر للمسیح علیھ السالم إذ  على أحد غیره، فبنفس القوة أیضا ینتفي أن ی
ھ     ال یمكن بحال من األح نص علی ي ال واردة ف د    .. وال حمل الصفات ال ك فق رغم ذل وب

ھ السالم    ل    !!ورد في اإلنجیل أن النص السابق یخص المسیح علی ي إنجی د ورد ف ، فق
ذي       (١٧: ١٢متى  ي ال ھ حبیب ذي اخترت اي ال لكي یتم ما بإشعیاء النبي القائل ھو ذا فت

م    دو أ ).. سرت بھ نفسي وضعت روحي علیھ فیخرج الحق لألم ل   ویب ب اإلنجی ن كات
التي وردت في سفر أشعیاء فاستبدلھا في إنجیل متى ) عبدي(تحرج من استخدام كلمة

ة اي(بكلم ف     )!!...... فت ر تحری ن ینك اب م ل الكت ن أھ ك م د ذل ا بع رج علین ل یخ فھ
لم  –وبعد قراءة النص السابق القاطع بنبوة الرسول !!.. األناجیل؟ ھ وس -صلى اهللا علی

  !!أم ما زالت على قلوب أقفالھا؟!.. آن؟ھل سیتدبرون القر.. 
   ٤١٥راجع الرحیق المختوم )٨(
   ١/٤٤٧القصة بطولھا في صحیح البخاري كتاب األنبیاء)٩(
ة) ١٠( یرا لجمل ر(ال أرى تفس روة البح ك ث ول إلی ة ) تتح وز البترولی ك الكن إال تل

ة  الضخمة النائمة في قاع البحر األحمر والخلیج العربي والتي حولت الجز یرة العربی
  . من صحراء قاحلة إلى بقعة تعج باألموال والثروات

دة    ) ١١( دث عن أرض اهللا الجدی نفس الصفة وردت في نبوءة إشعیاء التي كانت تتح
ي   ..وعن نبي آخر الزمان ا النب وھذه الصفة التي تشیر إلى القوة المادیة التي سیؤید بھ

ك من     بجانب القوة الروحیة وھدایة الناس مقترنتان تق ل ذل ریبا في كل النصوص، فھ
  !قبیل المصادفة أیضا؟

  المصـادر 
  .القرآن الكریم -١
ة      -٢ خة اإلنجلیزی خة العربیة؛والنس دس، النس اب المق یمس    (الكت ك ج خة المل نس

  ). المعتمدة
  .محمد بن إسماعیل البخاري:صحیح البخاري، اإلمام-٣
  .مبشرات الرسالة، الشیخ عبد المجید الزندانى -٤
  .الجواب الصحیح، شیخ اإلسالم ابن تیمیھ -٥
  .قلب جزیرة العرب، فؤاد حمزة -٦
  .الرحیق المختوم، المباركفوري -٧
رآن والسنة، موسوعة       (شبكة االتصاالت الدولیة-٨ ي الق موسوعة اإلعجاز العلمي ف

ان،    د لیھم ة مانفری دیا، مؤسس وعة ویكیبی ة، موس رق القدیم م الط تیانیتي، معج كریس
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وعة أیر اب     موس ات الكت ع دراس دس، موق اب المق زي للكت دس،القاموس اإلنجلی ی
  ).المقدس، الموسوعة الیھودیة جویش إنسیكلوبیدیا، معجم بالد فلسطین

  .ھدایة الحیارى، ابن القیم -٩
  .ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، أبو الحسن الندوي -١٠
  .معجم البلدان، یاقوت الحموي -١١

  بي محمد في التوراة واإلنجیلالنبوءات عن الن  .٦٤
  النبوءات عن النبي محمد في التوراة واإلنجیل

  )شماس مصري سابق(الدكتور ودیع أحمد 
  :من توراة موسى علیھ السالم 

ي موسى     ) ١٨:١٨تثنیة ( جاء في كتاب *  ال للنب الى ق م   ( أن اهللا سبحانھ وتع یم لھ أق
  ) ، فیكلمھم بكل ما أوصیھ بھنبیًا من وسط إخوتھم، مثلك، وأجعل كالمي في فمھ

  :التعلیق  
ان       -ھذا الكالم بشارة بمولد نبي من أخوة بنى إسرائیل * و ك ى إسماعیل ول أي من بن

  ). نبي منكم( المقصود نبي یھودي مثل المسیح لقال 
يء   *  ل ش ي ك الم ف ھ الس ى علی ي موس ل النب ون مث ي یك ذا النب ب : وھ زوج وینج یت

ر   ن أرض الكف عبھ م اجر بش ار ویھ ارب الكف نھم ویح ألذى م وا ل د أن یتعرض بع
ین سنة           ت أربع د كان ة وق رات طویل ى فت ویھزمھم وتنزل علیھ رسالة من السماء عل

  .للنبي موسى علیھ السالم وأخیرًا یموت ویدفن
اول        *  ا یح ى كم یح عیس ى المس ق عل د وال ینطب ي محم ى النب ق عل ذا ینطب ل ھ وك

م یت     دوا، ألن المسیح ل ل        النصارى أن یؤك دفن، ب م ی اجر ول م یھ م یحارب ول زوج ول
  .رفعھ اهللا إلیھ

ا المسیح       *   ظ رسالتھ بینم ي أمي یحف كذلك یكون كالم اهللا في فم ھذا النبي أي أنھ نب
ھ           ھ بقول رات مشیرًا إلی دة م ال ع ا ق ھ إنجیال كم ان مع ل  ( ك ذا اإلنجی ي  ) ھ ل ( ف انجی

  . بالذات) مرقص
------------  

  :علیھ السالم من مزامیر داود النبي
ذا    ) ٤٥مزمور ( ھ اهللا بصفات ھ یتكلم النبي داود عن أعظم نبي سوف یأتي وقد أعلم

اًال    : ( النبي بالوحي فقال رع جم ت أب فاض قلبي بكالم صالح، أتكلم بانشائى للملك، أن
ا   من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتیك، لذلك باركك اهللا إلى األبد، تقلد سیفك أیھ

ك مخاوف، وشعوب    الجبار،  بجاللك اقتحم، اركب من أجل الحق والدعة فتریك یمین
دھن    تحتك یسقطون، كرسیك یا اهللا إلى دھر الدھور، من أجل ذلك مسحك اهللا إلھك ب

  ) االبتھاج أكثر من رفقائك، بنات الملوك بین محظیاتك
  :تعلیق  

ا ھو ال   *  ي    قال النصارى أن كل ھذا الكالم أیضا عن المسیح، بینم دتھم ف ق عقی یواف
  ). اهللا إلھك( عبادة المسیح لقول داود النبي
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أیضا ھذا الكالم عن نبي یحارب أعداءه ویھزمھم بالسیف، ولم یظھر نبي بعد داود * 
د صلى     علیھ السالم یحارب أعداءه بالسیف ویھزمھم شعوبًا أخرى كثیرة سوى محم

  .اهللا علیھ وسلم
ي     *  الم النب ریعا لك یرًا س ى تفس ي   ) داود( وأعط ن النب د (ع الة   ) محم ا الص علیھم

   -:والسالم 
ك (    -١ ا   ) المل اء ومثلھ اتم األنبی ي وخ و أعظم نب ك ( ھ ن رفقائ ر م حك اهللا أكث ) مس

  .أكثر من األنبیاء
ھ أمي وال ینطق إال    ) انسكبت النعمة على شفتیك(     -٢ یحفظ رسالتھ من الوحي ألن

  . حقًا ویعلم الناس القرآن بالحفظ أیضًا
تحم  ( حارب الكفار ونصره اهللا بالرعب مسیرة شھر        -٣ ك اق ك ألجل   ) بجالل وذل

  ). الحق(نشر الدعوة إلى دین اهللا 
  ). بنات الملوك من محظیاتك(وتزوج من بنات العظماء والملوك      -٤
  ). بارك اهللا إلى األبد(رسالتھ تنمو دائمًا      -٥

-------------  
  : وأختصر منھ بعض الكلمات) ٧٢(السالم قال في مزمور والنبي سلیمان علیھ  

ي   .. یسحق الظالم .. یقضى لمساكین الشعب .. تحمل الجبال سالمًا للشعب"  یشرق ف
الم  رة الس دیق وكث ھ الص ي    . أیام ى أقاص ر إل ن النھ ر وم ى البح ر إل ن البح ك م یمل

ھ   . أمامھ تجثو أھل البریة. األرض ة ل دمون ھدی اً ویصلى ألجل  . ملوك یق وم  . ھ دائم الی
  ." كلھ نباركھ

  : تعلیق  
ھ    ( ھذا أیضًا حاولوا أن یجعلوه عن المسیح بزعم أن *  ة ل دمون ھدی تكلم  ) ملوك یق ت

مع أنھم عبدة النار ولیسوا ملوكًا . الذین قدموا ھدیة للمسیح بعد مولده ) المجوس(عن 
حراء  -ولكن كالم النبي سلیمان ة   عن نبي یأتي في أرض الجبال والص ك  ( البری ویمل

  . أي یكون لھ نظام حكم وجیش وأمراء جیوش) 
بینما المسیح كان یرفض أن یحكم ) یقضى لمساكین الشعب ویسحق الظالم( كما أنھ *

  ).١٢/١٤انجیل لوقا ( بین الناس وینصف الظالم 
ھ   ) الصدیق( وفى أیامھ أشرق *  ت تحیت ود    ) السالم (أبو بكر، وكان ة الیھ ا تحی ( بینم

  ). أفشوا السالم بینكم( وأمر أتباعھ ) سالم( وتحیة النصارى ) مةالنع
كما امتد سلطانھ في حیاتھ من بحر العرب إلى البحر األحمر، ودعوتھ انتشرت بعد * 

  ) إلى أقاصي األرض(موتھ بال نھایة 
ھ *  الة أتباع جود   –وص وع والس ن رك ون م ة ( تتك ل البری و أھ ھ تجث انوا ) أمام وك

ازالوا یتبع تكلم   وم ھ ی دعى أن د أن ی رؤ أح وع وال یج رام وخض ل احت ھ بك ون تعالیم
  . بسلطان مثلما یفعل بطاركة وقساوسة النصارى والیھود 

  . ومنھم ملك مصر الذي أھداه ابنتھ وجاریتین –وقدم لھ الملوك في حیاتھ الھدایا * 
ة     –وكل لحظة یقول المسلمون  *   وم القیام ى ی ارك    ( وال لم وب م صلى وس ى   اللھ عل

  ) الیوم كلھ یباركھ. ویصلى ألجلھ دائمًا( مثلما یقول النبي سلیمان ھنا  –) محمد
  .یقولون ھذا عن نبیھم ؟ ال یوجد –غیر اإلسالم  –ھل یوجد أھل دین *  
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--------------  
  : كتب ) ٢١/١٣اشعیاء (   
د       : وحى من جھة بالد العرب "  ل ال ا قواف ین ی الد العرب تبیت ي ب . دانیینفي الوعر ف

وا من    . ھاتوا ماء لمالقاة العطشان یا سكان أرض تیماء د ھرب فإنھم من أمام السیف ق
ى       : فانھ ھكذا قال لي السید الرب. أمام السیف المسلول ر یفن دة سنة كسنة األجی ي م ف

  "  كل مجد قیدار ألن الرب تكلم
  :الشرح والتعلیق  

ارى أن     رؤ النص م یج رب فل ن الع تكلم ع ؤة ت ذه النب ن  ھ یح، ولك ن المس ا ع یجعلوھ
الد        –أھملوھا ولم یحاولوا التفكیر فیھا  ي ب دث ف بینما ھي تتكلم عن حادث عظیم یح

ل   –أعظم أنبیاء الیھود  –العرب واال ما استحق أن یتنبأ عنھ اشعیاء  وصاحب اإلنجی
  . الخامس كما یقول علماء المسیحیة

  
ى رجل   ) وحى من جھة بالد العرب( -١ وحي إل ي      یأتي ال ر نب من العرب ؛ أي یظھ

  . عربي
  ) ٢٥تكوین ( ھم نسل إبراھیم علیھ السالم ) الددانیین(  -٢

ي   ذھبون ف ل ( ی ى ) قواف ج إل اء( للح ابلون ) تیم ا یق د، وأھلھ ي الجدی د النب ان مول مك
  . وھذه إشارة إلى انتشار اإلیمان من ھذه األرض . الحجاج العطشان بالماء

ذا   . ھو ابن إسماعیل علیھ السالم) قیدار (و) یفنى مجد قیدار(  -٣ ة وھ وھم سكان مك
  . دلیل انتصار ھذا النبي على قومھ وخضوعھم لھ ویصیر رئیسھم

م(  -٤ رب تكل ي     ) ألن ال ذا النب وة ھ ر دع د اهللا، وتنتش ن عن ي م ذا النب الة ھ ألن رس
  . وینتصر ألن ھذا أمر اهللا

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  :یقول )  ٣/٢حبقوق (النبي  
  "والقدوس من جبل فاران . اهللا جاء من تیمان: ب قد سمعت خبرك فجزعت یا ر"

النبي الیھودي أنھ علم أن خاتم األنبیاء سوف یأتي من نسل إسماعیل  ) جزع( وسبب 
ھي أول أرض سكنھا إسماعیل ) فاران( من جبل فاران ألن ) القدوس( علیھ السالم  

لھ  ) ٢٥/١٣تكوین ( یل ھي أرض ابن إسماع) تیمان( و ) ٢١/٢١تكوین (  أو ھي نس
ان من نسل إسماعیل       فلما علم النبي الیھودي بأن خاتم األنبیاء وخاتم الرساالت یكون

  علیھ السالم جزع خوفا على الیھود وحزنا ألن النبي الخاتم لیس من
  ]دراسة مقارنة عن النبي محمد[رسالة إلى العقل والقلب   .٦٥

  رسالة إلى العقل والقلب
  رق أبو عبد اهللابقلم طا 

ھ          ا جاء ب ذي شغل البشریة بم ك الرجل ال أما فكرت في نفسك قط من عساه یكون ذل
ي         اء فأصبحت ف ة عمی ي جاھلی ت تعیش ف إلى یومنا ھذا و ُبعثت بھ من العدم أمة كان
غضون سنوات قلیلة دولة راسخة األركان وحضارة مزدھرة امتدت في جمیع أنحاء  

  شيء؟ المعمورة ال یقف في وجھھا 
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ر شھده    –لو كان بمفرده  –أما تأملت كیف استطاع رجل بمفرده  أن یحدث أكبر تغیی
م      ھ؟ أل ھ دعوت دأ فی التاریخ و ھو على یقین بما جاء بھ و ما سیصل إلیھ من أول یوم ب
دعوة و    ذه ال تسأل ما الذي جناه ھذا الرجل لنفسھ من متاع الدنیا مقابل تحملھ مشاق ھ

ة         الصبر على أذى قومھ  ا اإلجاب را؟ إذا أردن ادا كبی ا جھ ادھم علیھ م  جھ ذیبھم  ث و تك
ھ و     دقون ب ا المص عن ھذه األسئلة فالبد أن نبدأ  من البدایة التاریخیة  التي یتفق علیھ

  . المكذبون من قومھ و من أھل الكتاب من وقت عاش إبراھیم علیھ السالم
راھیم   ي إب رك النب ث ت ة حی ة المبارك ك البقع ي تل اك ف یع  ھن ده الرض الم ول ھ الس علی

ولى      ى الشام ت إسماعیل وزوجتھ ھاجر وحدھما في الصحراء بأمر من ربھ وسافر إل
ة    اهللا أمر الصبي و أمھ و فجر لھما بئر زمزم ینبوًعا صافًیا و ماء معیًنا بمعجزة إلھی
م            ع أنحاء األرض ث ا الحجاج و المعتمرون من جمی وي منھ ذا یرت ا ھ باقیة إلى یومن

ى        ألف ا نھم الفت ا بی اء ونم ا حول الم هللا حولھم قلوب مجموعة من البدو فعاشت معھم
د   إسماعیل وتعلم لغتھم حتى أمر اهللا إبراھیم علیھ السالم أن یعید بناء البیت الحرام بع

  . أن ھدمھ طوفان نوح علیھ السالم لكي یعبد الناس عنده ربھم
اس   فرفع إبراھیم و إسماعیل قواعد البیت وأذن إبراھی ى الن م في الناس بحج البیت فلب

ھ        –وما زالوا یلبون إلى یومنا ھذا  -النداء  اس تحج إلی ة للن ة و قبل ت آی وظل ھذا البی
ى أن    راني حت ودي وال نص لھ یھ ھ وفض ر حق یم وال ینك د التعظ ھ أش رب و تعظم الع

كي ینصرف الناس عنھ إلى كنیسة   –وھو أبرھة  –الملك النصراني الذي أراد ھدمھ 
ارة         ب ھ بحج ن السماء ترمی ًرا م ھ طی ل علی ي نحره وأرس ده ف ا بالحبشة رد اهللا كی ناھ

ا أي من   ] ١[ملتھبة أھلكتھ و جنوده في حادثة خلدھا القرآن في سورة كاملة لم ینكرھ
رآن          ي الق دا ف دوا خطأ واح ون لكي یج انوا یتلھف ذین ك ي  . مشركي العرب وھم ال و ف

ذي عرف     نفس ھذا العام ُولد من بني إسماعیل بجوار البیت ذلك الفتي الیتیم األمي ال
دق و     ال الص ا مث ان فیھ نة ك ین س نھم أربع اش بی ین وع ادق األم یرتھ بالص ین عش ب
ي      ھ ف ارك قوم راھیم ال یش ھ إب ة أبی ى مل ا عل أ حنیف لة فنش الق الفاض ھامة واألخ الش

و      ان یخل وة فك ھ الخل د    عبادتھم لألوثان وال في لھوھم و لعبھم وُحبِّب إلی ي أح بنفسھ ف
ھ روح       زل علی ى ن ماوات واألرض حت ي ملكوت الس ل ف ھ و یتأم د رب ة یعب ال مك جب

ریم  ِم   :(القدس و أمین الوحي جبریل علیھ السالم فأقرأه أولى آیات القرآن الك َرْأ ِباْس اْق
َق ِذي َخَل َك الَّ ٍق. َربِّ ْن َعَل اَن ِم َق اْلِإنَس َأْكَرُم. َخَل َك اْل َرْأ َوَربُّ اْلَقَلِمالَّ. اْق َم ِب َم . ِذي َعلَّ َعلَّ

مْ   ْم َیْعَل ائال           .) اْلِإنَساَن َما َل ھ ق ى خدیجة زوجت دخل عل ؤاده ف ا ف د یرجف بھ اد  محم فع
ك     : " وأخبرھا بما حدث فقالت] ٢[زملوني ، زملوني ًدا، إن ك اهللا أب ا یخزی كال واهللا م

ین        ري الضیف، وتع دوم، وتق ب   لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المع ى نوائ عل
  ".الحق

ثم ذھبت بھ إلى ابن عمھا ورقة بن نوفل وكان امرًءا تنّصر في الجاھلیة، وكان یكتب 
یًخا     ان ش ب، وك اء اهللا أن یكت ا ش ة م ل بالعبرانی ن اإلنجی ب م ي، فیكت اب العبران الكت

ن   : فقال لھ ورقة. یا بن عم، اسمع من ابن أخیك: كبیًرا قد عمي، فقالت لھ خدیجة ا ب ی
ة  أخي م ھ ورق : اذا ترى؟ فأخبره رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خبر ما رأى، فقالھ ل

ذًعا     ا ج ي فیھ ا لیتن ا إذ    ]٣[ھذا الناموس الذي نّزل اهللا على موسى، ی ي أكون حًی ، لیتن
  . یخرجك قومك
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  .بدایة الرسالة.. و ھذه كانت البدایة
  و اآلن نعود لنسأل أنفسنا نفس األسئلة السابقة 

  ا الرجل بمفرده أم أنھ كان مؤیًدا من عند اهللا عز و جل؟ھل كان ھذ
و ھل یجب علّي أن أتخذ موقًفا واضًحا و منصًفا منھ أم یكفي أن أسیر ھكذا كما سار  

  أبائي و أجدادي وال أشغل نفسي بأمره؟
لم   –إن العقل الراجح و البحث المحاید إذا نظر في دعوى محمد  ھ وس   -صلى اهللا علی

  : ألمر العظیم فعلیھ أن یبحث في ثالثة أمور على األقل ھيللنبوة ذلك ا
  .حیاة محمد وسیرتھ وأخالقھ وتعاملھ مع أعدائھ فضًال عن أصحابھ. ١
  .ما جاء بھ محمد وما دعا إلیھ من عقائد و شرائع و معامالت. ٢
دیانات      . ٣ حاب ال وتھم وأص ى نب اس عل ق الن ذین یتف ابقین ال اء الس ن األنبی ھ م موقف

  .ى من أھل الكتاب وموقف أھل الكتاب منھاألخر
وح     ة الوض ي غای دة ف ى قاع ا عل ق مًع ث أود أن نتف ذا البح ي ھ تطرد ف ل أن نس وقب

ى        ة البشر إل ي السماء لھدای د اهللا ف والبداھة وھي أن العقیدة الصحیحة المنزلة من عن
ا الغموض والت    د  ربھم یجب أن تكون ھي أوضح األمور وأبسط المسائل ال یكتنفھ عقی

حة      ة واض ة قوی ى أدل وال یختلجھا التكلف أو التناقض ویجب أیًضا أن تكون مبنیة عل
ى السب والشتم     وضوح الشمس ال على الظنون واألوھام ویجب أال تحتاج الحقیقة إل
ولھم     تالف عق ى اخ اس عل ا الن ب أن یفھمھ ا  ویج اع بھ ب لإلقن تالق األكاذی واخ

  . متاھات الفلسفة والسفسطةوأفھامھم بدون الحاجة إلى الخوض في 
ذا        ي ھ فإذا اطمئن قلبك لسالمة ھذا المنھج ونمت في نفسك روح البحث عن الحق ف
ا رئیسیة      األمر الخطیر فالجزء األول من ھذه الرسالة الصغیرة یضع أمامك خطوًط
ا             ع م م تتب ك  ث ك وعقل ى قلب ھا عل ا وتعرض ك أن تقرأھ ك ل ق بحث ي طری ات ف وعالم

  .و ینشرح لھ صدركتطمئن إلیھ نفسك 
دین    اة اإلنسان       –وأما الجزء الثاني فیناقش جانًبا آخر من قضیة ال ي حی م قضیة ف أھ

ة   ا           -الدنیویة واألخروی ي بعضنا علیھ ي ترب د الت بعض العقائ ة ل وھي مناقشة عقالنی
ذي            و ال أن اإلنسان السوي ھ ا ب دوء إیماًن ا بھ ر فیھ بدون أن یعطي نفسھ فرصة للتفك

ھ و رم عقل ھ     یحت ب علی د یترت ر ق ي أم ین ف ض العین القطیع مغم یر ك ھ وال یس فطرت
ا ویسأل          ره وال یعطلھم ھ وفك ذي یعمل عقل ھ ال دي و لكن سعادتھ األبدیة أو شقاؤه األب

  ربھ في كل وقت أن یھدیھ الصراط المستقیم الذي یوصلھ إلیھ 
  النبي األمي 

  ؟)ُجٍل مِّْنُھْم َأْن َأنِذِر النَّاَس َوَبشِِّر الَِّذیَن آَمُنوْاَأَكاَن ِللنَّاِس َعَجبًا َأْن َأْوَحْیَنا ِإَلى َر(
وا   كل من قرأ سیرة محمد وأخباره وأیامھ من الباحثین المنصفین غیر المسلمین أجمع
ق      ن الخل ن حس ري م ال البش فات الكم ل ص ھ ك ت فی د اجتمع ل ق ذا الرج ى أن ھ عل

  .وبالغة اللسان ورجاحة العقل وسالمة الفطرة ورقة الطبع والشجاعة
ھ       ) توماس كارلیل(ھذا الفیلسوف اإلنجلیزي   ي كتاب ول ف ل یق ى جائزة نوب الحائز عل

ى  : " األبطال لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث ھذا العصر أن یصغي إل
  . ما یقال من أن دین اإلسالم كذب، وأن محمدًا خّداع مزوِّر
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ي     وإن لنا أن نحارب ما یشاع من مثل ھذه إن الرسالة الت األقوال السخیفة المخجلة؛ ف
أدَّاھا ذلك الرسول ما زالت السراج المنیر مدة اثني عشر قرنًا لنحو مائتي ملیون من  
ین           ذه المالی ا ھ ات علیھ ا وم ي عاش بھ ذه الرسالة الت الناس، أفكان أحدكم یظن أن ھ

  !الفائقة الحصر واإلحصاء أكذوبة وخدعة؟
ال ى أن ق ى ذ: " إل ذرع   وعل نعًا، یت ًا متص ًال كاذب ط رج ذا ق دًا ھ دُّ محم نا َنُع ك، فلس ل

ك من       ر ذل ى غی بالحیل والوسائل إلى بغیتھ، ویطمح إلى درجة ملك أو سلطان، أو إل
  . وما الرسالة التي أدَّاھا إال حق صراح، وما كلمتھ إال قول صادق. الحقائر

وم   كال، ما محمد بالكاذب، وال الُملفِّق، وھذه حقیقة تد فع كل باطل، وتدحض ُحجة الق
  . الكافرین

ت صناعة الخط      دًا، وكان ثم ال ننسى شیئًا آخر، وھو أنھ لم یتلق دروسًا على أستاذ أب
د     حدیثھ العھد إذ ذاك في بالد العرب ـ وعجیب وأیم اهللا ُأمَِّیَة العرب ـ ولم یقتبس محم

إال كجمیع أشباھھ من    من نور أي إنسان آخر، ولم یغترف من مناھل غیره، ولم یكن
  . األنبیاء والعظماء، أولئك الذین أشبِّھھم بالمصابیح الھادیة في ظلمات الدھور

ًا،             ًا، تقی را، رؤوف ًا َب دًا، كریم زم بعی دأ، صادق الع ھ راسخ المب وقد رأیناه طول حیات
ة      یِّن العریك ب، ل ك سھل الجان ، فاضًال، حرًا، رجًال، شدید الجد، مخلصًا، وھو مع ذل

جم البشر والطالقة، حمید العشرة، حلو اإلیناس، بل ربما مازح وداعب، وكان ـ على 
اس من تكون                ن الن ؤاد صادق؛ ألن م ھ ابتسامٌة مشرقة من ف وم ـ تضيء وجھ العم

ان ذكي   : " ویقول". ابتسامتھ كاذبة ككذب أعمالھ وأقوالھ  كان عادًال، صادق النیة، ك
نما بین جنبیھ مصابیح كل لیل بھیم، ممتلئًا نورًا، رجًال  اللـب، شھم الفؤاد، لوذعیًا، كأ

  ".عظیمًا بفطرتھ، لم تثقفھ مدرسة، وال ھذبھ معلم، وھو غني عن ذلك
ات       ) كارلیل(و بعد أن أفاض  ذه الكلم ھ بھ د ختم حدیث ي محم ذا  : "في إنصاف النب ھك

  ".ھكذا تكون العبقریة•ھكذا تكون البطولة •تكون العظمة
ا   ارتی (أم لم        ) نال م ھ وس ي صلى اهللا علی رارة عن النب دافع بح الفیلسوف الفرنسي فی

  :وینفي بصرامة وقوة أن یكون كاذبًا أو مفتریًا على اهللا فیقول
ان     ( ت أرك ھ لتثبی ة جأش اده، ورباط ره وجھ ھ وتفكی وة تأمل وة كق د، وق اة محم إن حی

ى    •••العقیدة اإلسالمیة اد لإلنسانیة إل ل وناشر    إنھ فیلسوف وخطیب ومشرع وھ العق
للعقائد المعقولة الموافقة للذھن وھو مؤسس دین ال فریة فیھ ومنشئ عشرین دولة في 
األرض وفاتح دولة في السماء من ناحیة الروح والفؤاد، فأي رجل أدرك من العظمة 

د  ول   •اإلنسانیة ما أدرك محمد وأي آفاق بلغ إنسان من مراتب الكمال ما بلغ محم ویق
ر ع آخ ي موض د  أ: "ف ول اهللا محم اة رس ت حی ي درس و أنن اتي ھ ي حی دث ف م ح عظ

ى تشبیھ           ذي یجرؤ عل ود، ومن ذا ال ة وخل ا من عظم دراسة واعیة، وأدركت ما فیھ
د النظر       ! رجل من رجال التاریخ بمحمد؟ ھ، عن ر أعظم من ذي ظھ ومن ھو الرجل ال

د النصر   ! إلى جمیع المقاییس التي ُتقاس بھا عظمة اإلنسان؟  وطموحھ   إن سلوكھ عن
دل            ا ت ذه كلھ ة وحواره السماوي ھ غ الرسالة وصلواتھ الطویل ًا لتبلی الذي كان مكرس

دة  ان العقی اء أرك ن إرس ھ م ل مّكن ان كام ى إیم رع . عل ب والمش ول والخطی إن الرس
و    والفاتح ومصلح العقائد األخرى الذي أسس عبادة غیر قائمة على تقدیس الصور ھ

  ]"٤[ت التي تتخذ واسطة بین الخالق والمخلوقمحمد، لقد ھدم الرسول المعتقدا
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إننا أھل أوربا بجمیع مفاھیمنا، لم نصل بعد إلى ما : ""األدیب األلماني) جوتة(و ھذا 
ى         ل أعل اریخ عن مث ي الت ت ف د بحث وصل إلیھ محمد، وسوف ال یتقدم علیھ أحد، ولق

د      ي محم ي النب ھ ف ر الحق وی     …لھذا اإلنسان، فوجدت ذا وجب أن یظھ ا   وھك و، كم عل
  ]٥"[نجح محمد الذي أخضع العالم كلھ بكلمة التوحید

ي  ب الروس ول األدی توي(ویق و تولس رة   ) لی ھ الح بب آرائ ة بس ھ الكنیس ذي حرمت وال
  :الجریئة

د لتكون آخر الرساالت      " اره اهللا الواح أنا واحد من المبھورین بالنبي محمد الذي اخت
ى       و …على یدیھ، ولیكون ھو أیضًا آخر األنبیاء  ا إل ة برمتھ دى أم ھ ھ یكفیھ فخرًا أن

  ]٦"[نور الحق، وجعلھا تجنح للسكینة والسالم، وفتح لھا طریق الرقي والمدینة
إن البشریة لتفتخر بانتساب رجل : "، عمید كلیة الحقوق بفیینا)شیریل(ویقول العالمة 

  ".كمحمد إلیھا
رین    اء والمفك ال    –فھل ترى أن كل ھؤالء األدب وال قصر الرس ر من    ول ذكرت أكث ة ل

اء           -ذلك ي الثن وا عل م أجمع د؟ أو أنھ دح محم ي م من مختلف الجنسیات قد اخطأوا ف
ن    ھرة م الوا الش أرادوا أن ین ھورین ف ر مش انوا غی م ك دفة؟ أم أنھ ض الص ھ بمح علی

؟ أم أن ھذه الشخصیة العظیمة تستحق فعال  -صلى اهللا علیھ و سلم –خالل مدحھم لھ 
رى      دح؟ ت اء والم یھم       الثن وم جاھلیین و ظل ف ي ق ین ظھران ث ب ذي لب ذا الرجل ال ھ

ى         ھ حت دة شبابھ كل ًرا م ارف منك ان و ال یق أربعین سنة ال یشاركھم في عبادتھم لألوث
ذا     ى بھ إذا بلغ من العمر أربعین سنة وأصبح إلى الشیخوخة أقرب منھ إلى الشباب أت

ر  ى    األمر العظیم بعزیمة أمضى من السیف وأمل أسطع من الب ق ال یكل وال یمل حت
  أدى رسالتھ ونجح في مھمتھ ھل یمكن أن یكون مزوِّرا؟

دعوة         بلغھم ال ل أن ی ھ بألسنتھم قب الوا ل ة ق ط     "ھؤالء أھل مك ذبا ق ك ك ا علی ا جربن " م
ا زال الصادق     دھم م وكانوا یودعون عنده أماناتھم حتي بعد أن جھر بالدعوة إلنھ عن

م     األمین ولو كذب مرة واحدة لما آمن اس ث ى الن بھ أحد منھم فھل تراه یذر الكذب عل
د      لم وھو أش ل أن یس یكذب على اهللا؟ وقد بلغ من حسن أخالقھ أن الرجل كان یأتیھ قب

فما یمكث معھ إال قلیل حتى یقوم من عنده  –صلى اهللا علیھ وسلم  –الناس كراھیة لھ 
د أصبح أ         اس و ق ر الن د خی تكم من عن م جئ ھ   داعًیا قومھ قائًال لھ صلى اهللا  –حبھم إلی

  . علیھ وسلم
ع         ھ م ا داخل بیت ف أیًض ل أن یتكل ل یتحم ھب أن أخالقھ ھذه كانت تكلًفا مع الناس فھ

ان یحسن معاشرتھن    –على كثرتھن  –زوجاتھ و بناتھ  ول ] ٧[أم أنھ ك ركم  : (ویق خی
ھ خدیجة؟       ) خیركم ألھلھ و أنا خیركم ألھلي دقھ زوجت ھ و ص حتى أن أول من آمن ب

ھ      وحی ة أھل ي مھن ان ف ت ك ة      -نما سئلت زوجاتھ عن حالھ في بیتھ قال ي خدم ي ف تعن
ھ ویخیط     -أھلھ  فإذا حضرت الصالة خرج فصلى وفي حدیث آخر كان یخصف نعل

ان    ط  وك رأة ق ھ ام رب بكف م یض ھ ول ي بیت دكم ف ل أح ا یعم ھ كم ي بیت ل ف ھ ویعم ثوب
داھن     ت إح ي بی داعبھن وسابق عائشة     یستئذن زوجاتھ إذا أراد أن ُیَمّرض ف ان ی و ك

ى      حابھ إل دعو أص ان ی زوجتھ مرتین فسبقتھ وسبقھا وكان یمزح وال یقول إال حًقا وك
ة اهللا  :(إحسان عشرة النساء ویقول ذتموھنَّ بأمان ان  )  اتقوا اهللا في النساء، فإنكم أخ وك

  یقول أن خیر الدراھم ھو الدرھم الذي ینفقھ الرجل على أھل بیتھ
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ول  بل إن خادمھ  ھ وسلم عشر سنین،        : [أنس بن مالك یق ي صلى اهللا علی دمت النب خ
ي    ال ل ا ق م صنعت؟ وال  : أف، وال: فم ھ     [.أال صنعت : ل ل موت ت آخر وصیتھ قب وكان

ة   ) الصالة الصالة  وما ملكت أیمانكم( یوصي بالمحافظة على الصالة وإحسان معامل
  .الخدم والعبید

ان یعطي        أكرم الناس -صلى اهللا علیھ وسلم–و كان  ال ال وك ھ وق یًئا یملك ئل ش فما ُس
ا تحت     ان نائًم عطاء من ال یخشى الفقر وكان مثاًال في الحلم والصفح فقد روي أنھ ك
د من یمنعك         ا محم ال ی ذ السیف وق ظل شجرة و سیفھ معلق علیھا فجاء أعرابي فأخ

عك أنت اآلن من یمن: فسقط السیف من ید الرجل فأخذه النبي و قال لھ. اهللا: مني فقال 
ال ي؟ فق د: من اءه   .  ال أح اس فج ین ن اًال ب رة م م م ل  وقس رف الرج ھ وانص ا عن فعف

فغضب رسول . ھذه قسمة ما أرید بھا وجھ اهللا: أعرابي فجذبھ من طرف ردائھ و قال
د      : (اهللا و ما زاد على أن قال دل اهللا ورسولھ؟ رحم اهللا موسى فق ومن یعدل إذا لم یع

ھ و   )  صبر و كان أرحم الناس و أرضاھم بقضاء اهللا  أوذي بأكثر من ھذا و انظر إلی
اه        دمع عین ال وھو ت ھ فق ین یدی راھیم ب ین ویحزن    : " قد فاضت روح ابنھ إب دمع الع ت

ون     ك لمحزون ا ب راھیم إن ا إب ا، واهللا ی ى ربن ا یرض ول إال م ب، وال نق ان ". القل و ك
كة إذا اشتد وطیسھا و حمي أشجع الناس حتى أن الصحابة كانوا یحتمون بھ في المعر

ذه الشمائل    : أفما آن للعاقل أن یفكر. أوارھا ل ھ ع ك ر    -ھل یمكن أن تجتم م تتغی ي ل الت
اة صاحبھا   د            -طوال حی ى محم راھیم؟ ھل  جن ھ إب ة أبی ع لمل ریم متب ي ك ي نب  –إال ف
ان         –صلى اهللا علیھ وسلم  ھ ك ل أم أن دنیا الزائ اع ال لنفسھ من دعوتھ تلك شیًئا من مت

یربط الحجر والحجرین على بطنھ من الجوع و یقول اللھم ال عیش إال عیش اآلخرة  
ول         ]٨[ ار و یق ھ ن ي بیت د ف م یكن یظل بالشھر والشھرین وال توق ل  : (؟  أل م اجع اللھ

في حین أنك ترى في كل دین آخر ما یكفل للكھنة ورجال الدین ) رزق آل محمد كفافًا
م یكن من الصادقین؟          فما ا] ٩[فیھ مصادر الثروة والغنى ك إن ل ى ذل ذي صبره عل ل

ع نفسھ عن           راه ال یرف ھ ومدحھ فت ي حب حابھ ف و أص وما الذي حملھ على أال یقبل غل
ا        : (قدره ویقول ألصحابھ ا أن ریم فإنم ن م ال تطروني كما أطرت النصارى عیسى اب

د  ) عبده فقولوا عبد اهللا و رسولھ ف وفي إحدى المواقف جلست جویریات یضربن بال
ا     ن أبائھ ل م صبیحة عرس إحدى نساء األنصار وجعلن یضربن بالدف ویندبن من قت

ذي   : (وفینا نبي یعلم ما في غد، فقال: یوم بدر، إذ قالت إحداھن ولي بال دعي ھذا، و ق
ا       : " ومصداق ذلك في كتاب اهللا) كنت تقولین ّرًا ِإالَّ َم ًا َوَال َض ي َنْفع ُك ِلَنْفِس ل الَّ َأْمِل ُق

ِذیٌر     َشاء ا ْا ِإالَّ َن وُء ِإْن َأَن ِنَي السُّ لّلُھ َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْیَب َالْسَتْكَثْرُت ِمَن اْلَخْیِر َوَما َمسَّ
  "َوَبِشیٌر لَِّقْوٍم ُیْؤِمُنوَن

ار   ن األنص رأة م ھ ام ت عن اجرین قال د المھ وفي أح ا ت ا  : و لم ا أب ك ی ة اهللا علی رحم
دریك   :(فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم. رمك اهللالقد أك: السائب، فشھادتي علیك ا ی وم

أما ھو فقد جاءه  :(بأبي أنت یا رسول اهللا، فمن یكرمھ اهللا؟ فقال: فقلت). أن اهللا أكرمھ
: قالت). الیقین، واهللا إني ألرجو لھ الخیر، واهللا ما أدري، وأنا رسول اهللا، ما یفعل بي

  .فو اهللا ال أزكي أحًدا بعده أبًدا
ا أو             أترى ب قریًب اء وسیاسة خشیًة أن یكشف الغی ذب دھ د یتحامى الك ان محم و ك ل

بعیًدا عن خالف ما یقول ما الذي كان یمنعھ أن یتقول ما یشاء في شأن ما بعد الموت  
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وھو ال یخشى من یراجعھ فیھ وال یھاب حكم التاریخ علیھ؟ لقد منعھ الخلق العظیم و  
  ]١٠[آخر أعلى من التاریخ و أھلھتقدیر المسئولیة الكبرى أمام حاكم 

ان مجموعة من        د ك ا؟ فق ھب أنھ كان یكذب على الناس أفكان یكذب على نفسھ أیًض
َیا َأیَُّھا الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلْیَك ِمن : " الصحابة یحرسون النبي حتي نزلت ھذه اآلیة

أیھا الناس، : (فقال لھم"  َتُھ َوالّلُھ َیْعِصُمَك ِمَن النَّاِس رَّبَِّك َوِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَل
دان         ]١١) [انصرفوا فقد عصمني اهللا ي می ده ف د وقف وح دھا و ق ا بع ذ حرًس ولم یتخ

ذب  : المعركة وسط المشركین و قد تفرق أصحابھ من حولھ و ھو یھتف أنا النبي ال ك
ة  أنا ابن عبد المطلب  فمن ذا الذي حماه وعصمھ حت ى بلغ الرسالة كاملة وأدى األمان

ك       ي أحل ى ف ھ حت ین لدین أوفى أداء؟ وما الذي جعلھ واثًقا تمام الثقة من النصر والتمك
ي حین أن      ] ١٢[المواقف وأقسى األزمات فیبشر أصحابھ بعروش كسري وقیصر ف

د زاغت األبصار وبلغت       وقھم وق الیھود والعرب یحاصرونھم من أسفل منھم ومن ف
ین؟    القلوب ا اد بالنصر والتمك لحناجر إال إن كان موعوًدا من اهللا الذي ال یخلف المیع

ھ     ل ل ذي تكف ھبھ امتأل رجاء ببقاء ھذه الدعوة و ظھورھا ما دام یتعھدھا بنفسھ فمن ال
ك      ي ذل ین ف ھ الیق بعد موتھ ببقائھا وحمایتھا وسط أمواج المستقبل العاتیة؟ وكیف یجیئ

ان   م من             و ھو یعلم من ِعَبر الزم ل وك ي ُقت م من نب ین فك ذا الیق د ھ ي عض ت ف ا یف م
ین        ] ١٣[كتاب فقد أو ُحرِّف؟ ذا الیق ل ھ ا جاءه مث ا أو ساحًرا أو عراًف ھل رأیت كاھًن

  الذي ال یتزعزع و الثبات الذي ال یتردد؟؟
ومن الذي ألف حولھ قلوب أصحابھ و جمعھم على دعوتھ بعد أن كانوا قبائل متناحرة 

ة إذ    ]١٤[وال ینقادون تحت لواء ال یجمعھم نظام ي النھای ھ ف ؟ أرأیت كیف استجابوا ل
ى           ة والفخر إل رك األنف ده وت ادة اهللا وح ى عب دادھم إل ائھم وأج دعاھم إلى ترك دین أب
دي إن سرقوا أو    ضرب الظھور بالسیاط إن شربوا الخمر أو قذفوا إنسانا و قطع األی

لغلظة والبداوة  وبعد أن كان أحدھم أفسدوا في األرض؟ فمن الذي حول طباعھم من ا
ھ وتواضعھ فأصبح السید        ق اإلسالم و رحمت یأنف أن تسبق ناقتھ ناقة أخرى إلى رف
د من            ھ إذا دعا ألح ب دعائ ان یجی ذي ك ي الصالة؟ ومن ال والعبد یقفان متجاورین ف

الیوم؟  أصحابھ؟ ألم یدُع للمدینة المنورة بأكملھا أال یدخلھا طاعون فما دخلھا وباء إلى
راه   ا؟ أت رة أبیھ ن بك لمت ع ھ فأس لم وتأتی حابھ أن تس ام أص ا أم ة بأكملھ دع لقبیل م ی أل
ؤمن               ي ی ھ نب زعم أن امر وی ذا؟ أیمكن لرجل أمي أن یغ أمر كھ ا ب ان كاذًب و ك امر ل یغ
ل        ا السالم ویجع ى وعیسى علیھم روًرا بموس ن أول آدم م ھ م ن قبل اء م ع األنبی بجمی

الكفر   نھم ك د م ر بواح ارى       الكف ود والنص ن الیھ اب م ل الكت دى أھ م یتح الجمیع ث ب
ده    ي عھ ام الساعة      –الموجودین ف ى قی ل إل ل        –ب نھم ب ص أمور دی ي أخ ویناقشھم ف

ا ھاجر      ھ لم اھم أن ویفضحھم ویواجھھم بتحریفھم لكتب أنبیائھم؟  لقد بلغ من تحدیھ إی
رب   ان -توجھ إلى أحد معاقل الیھود في الجزیرة العربیة وھي یث اجر    وك ھ أن یھ یمكن

ي          ل ل اذبین؟  ق ن الك ان م و ك ك ل ى ذل إلى أرض لیس بھا أھل كتاب فما الذي دعاه إل
اء         ان باألنبی ھ لإلیم ا حاجت د اهللا فم یس من عن بربك لو كان ھذا الدین من عند نفسھ ول

ات    ذه المواجھ ي ھ دخل ف ابقین وی ـھھ    ] ١٥[الس ن أن إل ارى ویعل ود والنص ع الیھ م
اء   .  ھم ھم الذین غیروا شریعتھ وبدلوا وحرفواوإلـھھم واحد ولكن د أن علم ثم إنك تج

ذ     الیھود والنصارى المنصفین یدخلون في دینھ أفراًدا وجماعات ویتبعون شریعتھ من
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وم  ى الی ھ اهللا و إل واء    ] ١٦.[أن بعث ن األھ ردون م دما یتج نھم عن رین م إن الكثی
رون   ا یبص رعان م إنھم س بیة ف یة والعص ل إن والنزعات الشخص ھ ب ق ویعتنقون الح

ى          ممین عل تھم مص دئوا حمل ذین ب ارى ال رین النص رقین والمبش ن المستش ددًا م ع
ا            م أنفسھم مسلمین، وم ة، أصبحوا ھ ھ المزعوم ار عیوب ى اإلسالم وإظھ القضاء عل

ْم  : " قال  اهللا عز وجل . ذلك إال ألن للحق حجتھ الدامغة التي ال سبیل إلى إنكارھا َأَوَل
  ".ْم آَیًة َأن َیْعَلَمُھ ُعَلَماء َبِني ِإْسَراِئیَل َیُكن لَُّھ

دع       –لو كان عادًیا  –ثم كیف یمكن لرجل عادي  ة ال ت ده شریعة محكم ف وح أن یؤل
ل والشرب    أمًرا من أمور اإلنسان إال ونظمتھ على الوجھ األمثل بدًءا من طریقة األك

دنیا إال وأ    ور ال ًرا إال و نھت     حتى نظام الحكم فما تركت خیًرا من أم ھ وال ش مرت ب
ھ             ا شھدت ب ة والفضل م رو الغرب أنفسھم والدراسات الحدیث ذلك مفك عنھ ویشھد ب

داء  اء      .  األع احثین والعلم ب للب ا ال ینض ریعة معین ذه الش وم ھ ى الی ت إل ا زال وم
ان      اس لإلیم دعو الن ا ی ة م ام الدقیق اھرة واألحك م الب ن الحك ا م تخرجون منھ یس

رده   كیف] ١٧.[والتصدیق رده    -أمكن لرجل  بمف ان بمف و ك ر     -ل ر تغیی دث أكب أن یح
ري      ى إن مفك ى اآلن حت تمر إل الم اس ي الع اعي  ف ي واجتم اري وسیاس ي وحض دین
اریخ     ي ت أثیر ف الغرب عندما اجتمعوا لكي یحددوا المائة األوائل الذین كان لھم أكبر ت

ة          اب المائ ي كت ك ف ر ذل ھم وظھ ى رأس ًدا عل وا محم ریة جعل ل  البش ل لمایك األوائ
ان المسلمون یعیشون نھضة           ]١٨[ھارت ا عام إال وك ة اإلسالم مائت ى أم ر عل ألم تم

ل           ن الجھ ال م ت جب رزح تح ا ت ت أوروب ین كان ي ح االت ف تى المج ي ش ة ف علمی
  !والتخلف والخرافات؟

ثم ألم یكن أولى بھ لو كان یدعي النبوة أن یخفف من تكالیف الشریعة ألقصى درجة    
ة لكي    د       ممكن دین الجدی ي ال دخول ف اس من ال ر الن اع وال ینف تكثر من األتب ] ١٩[یس

ا             ا م ة منھ وم و اللیل ي الی ا خمس صلوات ف ا أن اهللا فرض علین ھ أخبرن لكنك ترى أن
ا    ا و أمرن یوافق ساعات نوم اإلنسان و أمرنا بزكاة تؤخذ من أغنیائنا لترد على فقرائن

م   بصیام شھر كامل كل عام و بحج بیت اهللا ا بعض ث لحرام مع ما في ذلك من مشقة لل
ر     م األم ى اهللا ث حض بعد ذلك على أداء الزیادة من ھذه الطاعات و قیام اللیل تقرًبا إل
و   باإلحسان إلى الخلق بمختلف أنواع البر وصلة األرحام واألقارب وإن قطعوا والعف

ي        اد ف ر والجھ المعروف والنھي عن المنك م   عن األنام إن ظلموا واألمر ب سبیل اهللا ث
ھ من نظر أو              دعو إلی ا ی ل م ا وك ة كالزن وس و شھواتھا المحرم ذ النف النھي عن لذائ
لمس أو تبرج وشرب الخمر وأكل الربا ثم یكون بعد ذلك أول الناس التزاما بما یدعو 
إلیھ حتى في خلوتھ حین یظن أن ال یراه بشر بل و یزید على أصحابھ في الطاعة  ما 

ھ            ]. ٢٠[ال یطیقونھ ھم ي عبادت م یكن من الصادقین ف ك إن ل ى ذل ھ عل ذي حمل ا ال فم
ى اهللا؟         ا عل ر یمكن أن یكون كاذًب ذه األوام أمر بھ ذي ی ن  (لربھ و في نبوتھ؟ ھل ال َأَفَم

أال تعجب أنھ مع كل تكلیفات اإلسالم ھذه فإنھ ) َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمن َكاَن  َفاِسقًا لَّا َیْسَتُووَن
ان انتشا   ع          أوسع األدی اس من جمی ھ الن ل علی ر المسلمین ویقب اعتراف غی ك ب ًرا و ذل

ھ  ] ٢١.[الفئات واألعمار حتى األطفال لو كان محمد كاذًبا فلماذا تركھ اهللا ینشر دعوت
  !سنة بدون أن یعاقبھ أو على األقل بكشف كذبھ للناس ولو بزلة لسان؟ ٢٣طوال
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اه     أو كان صدفة أن یولد ھذا النبي و یحیا أكثر عمره بج  ذي بن ت اهللا الحرام ال وار بی
ي       ة ف ذه قبل م یتخ وم ث إبراھیم علیھ السالم و ما زالت آثار إبراھیم موجودة فیھ إلى الی
ا     ظ مكانتھ صالتھ؟ ومن الذي حفظ الكعبة من التدمیر على ید إبرھة والمشركین وحف

و   ل تك ة  ومھابتھا في قلوب المؤمنین؟  تـُرى لو أن ھذا الدین كان من تألیفھ فھ ن الكعب
ره؟    زم من حف وُل       !( المشرفة من بنائھ أم تكون بئر زم اءُكُم الرَُّس ْد َج اُس َق ا النَّ ا َأیَُّھ َی

ا  َن ِباْلَحقِّ ِمن رَّبُِّكْم َفآِمُنوْا َخْیرًا لَُّكْم َوِإن َتْكُفُروْا َفِإنَّ ِللَِّھ َما ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض َوَك
  )الّلُھ َعِلیمًا َحِكیمًا

  لنبأ العظیما
َال   ( ِھ َأَف ن َقْبِل رًا مِّ یُكْم ُعُم ُت ِف ْد َلِبْث ِھ َفَق م ِب ْیُكْم َوَال َأْدَراُك ُھ َعَل ا َتَلْوُت ُھ َم اء الّل ْو َش ل لَّ ُق

  )َتْعِقُلوَن
م یكن    كل المؤرخین مجمعون على أن النبي نشأ أمًیا ال یعرف القراءة والكتابة وأنھ ل

انت العرب تفتخر ببراعتھا البالغیة ویقیمون األسواق یقرض الشعر في حیاتھ بینما ك
یتباھون فیھا بالقصائد الطوال والمعلقات الجیاد ولم یكن لمحمد أي شأن یذكر في ھذا 

ات   . المضمار من قریب أو بعید حاھا بآی ثم ماذا؟ ثم خرج علھم محمد بین عشیة وض
ھ   بینات غایة في البالغة وجمال النظم تحدى بھا قومھ بل تحد الم كل ذا  -ى بھا الع وھك

ي اإلعجاز      غ ف وامھم لیكون أبل ال   -الرسل تأتي بمعجزات من جنس ما برع فیھ أق وق
ْو  : (للناس لَِّئِن اْجَتَمَعِت اِإلنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأن َیْأُتوْا ِبِمْثِل َھـَذا اْلُقْرآِن َال َیْأُتوَن ِبِمْثِلِھ َوَل

فانظر إلى ھذا النفي المؤكد بل الحكم المؤبد ھل یستطیع ). َكاَن َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض َظِھیرًا
عربي یدري ما یقول أن یصدر ھذا الحكم وھو یعلم أن مجال المساجالت مفتوح بین 
وا            ة فیھب تھم األدبی دي حمی ذا التح ر ھ م یكن یخشى أن یثی العرب على مصراعیھ؟ أل

أن یصدر ھذا الحكم لمنافستھ وھم جمیع حذرون؟  سل نفسك لو طوعت لمحمد نفسھ 
س       ى اإلن ل عل ة ب وم القیام على أھل عصره فكیف یصدره على األجیال القادمة إلى ی
والجن؟  ثم سلھا ألم یفز القرآن في ھذا التحدي فلم یھم بمعارضتھ أحد إال باء بالعجز 

ى   ] ٢٢. [الواضح والفشل الفاضح على مر العصور والدھور دي إل لقد نزل ھذا التح
ر سور مثلھ فما استطاعوا ثم نزل أكثر إلى سورة واحدة تضارع أقصر  أن یأتوا بعش

ل سور           ف سورة مث ن یستطیعوا فھل سمعت أن رجًال أل سور القرآن و أعلن أنھم ل
ى     ا إل رآن محفوًظ القرآن تلقاھا العالم بمثل ما تلقى بھ القرآن؟ سل نفسك كیف ظل الق

د   ) الذِّْكَر َوِإنَّا َلُھ َلَحاِفُظوَن ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا: (الیوم كما وعد اهللا یتناقلھ المسلمون جیال بع
ة تشكیل         ] ٢٣[جیل متواتًرا ة وال حرف وال حرك ھ كلم ر فی ة ال تتغی نفس اللغ بینھم ب

دت أو           ب ُفِق ره من الكت ي حین أن غی ا ف ا وحفًظ ة تثبًت بطریقة ھي أعلى طرق الروای
ى المسلمین       سل الت .  ُغیِّرت أو اندثرت لغاتھا األصلیة ار عل رة تسلط الكف م م اریخ ك

دموا المساجد    فأثخنوا فیھم القتل و أكرھوا أمما منھم على الكفر و أحرقوا الكتب و ھ
ب         ل بالكت ا ُفع ال  أو بعضا كم رآن ُك ذا الق و صنعوا ما كان یكفي القلیل منھ لضیاع ھ

ا را          امع رافع ذه المع ي وسط ھ ة تحرسھ فبق د العنای وال أن ی ھ ل ھ  من قبل ھ و أعالم یات
  ] ٢٤...[حافظا آیاتھ و أحكامھ

ل          د أن الطف اب آخر فتج م ییسر ألي كت ا ل ظ م ألم تعجب كیف  یسره اهللا القرآن للحف
ك أعمى      ع ذل د یكون م دث   ! یبلغ السادسة من عمره وقد حفظ القرآن كلھ وق ف یح كی
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ال      رآن إال أن یكون خ ین الق ریة و ب ین الفطرة البش ب ب جام العجی ك االنس نفس ذل ق ال
  البشریة ھو نفسھ مصدر ھذا القرآن؟ 

ا      ت عجًب رآن رأی زول الق دة من       ...ثم إنك إذا تأملت طریقة ن ة واح زل جمل م ین ھ ل فإن
دایات سورة وال        ت ب ا نزل ائع واألحوال فربم السماء لكن كان ینزل مفرًقا حسب الوق

ور       ت س ا نزل ون خاللھ نین تك ر س د عش طھا إال بع ا أو أواس زل خواتیمھ رى تن أخ
وا        حابھ لیكتب ي أص ع النب ات جم ي بآی ى النب ل عل إذا ھبط جبری م تختم ف وختمت أو ل
ذا          ي سورة ك ذا ف ة ك ذا وآی ي موضع ك وراءه ثم یقول ضعوا آیة كذا في سورة كذا ف
ي أول السورة أو وسطھا أو          ھ ف ت من أجل ذي نزل ا ال وھكذا  فتوضع اآلیة في مكانھ

لھا بعشر سنین فتقرأ السورة فال تحس بأي تنافر بین آخرھا بین آیتین قد تكونا نزلتا قب
د          .  أجزائھا ان بع ذا المك ر ھ ھ وال یتغی ت من أجل ذي نزل ا ال ثم إن اآلیة توضع مكانھ

ورة و    ل ص ي أجم ز ف اب المعج ذا الكت ل ھ ى اكتم أخیًرا حت دیًما وال ت ًدا ال تق ك أب ذل
ال یضل وال ینسى وال أعظم تركیب فأي تدبیر محكم وأى تقدیر مبرم وأى علم محیط 

یتردد كان قد أعد لھذه المواد المبعثرة نظامھا وھداھا إلى ما قدره لھا حتى صیغ منھا 
ب؟     زاج العجی ذا الم ْو     ](٢٥[ذلك العقد النظیم وسرى بینھا ھ ْرآَن َوَل َدبَُّروَن اْلُق َال َیَت َأَف

  ) ِثیًراَكاَن ِمْن ِعنِد َغْیِر الّلِھ َلَوَجُدوْا ِفیِھ اْخِتَالفًا َك
ب         دھر؟ وھل یستطیع كات د ال ة أب و اآلن سل نفسك ھل رأیت كتاًبا ألف بھذه الطریق

أن یؤلف كتاًبا في مدة ثالث وعشرین سنة ال یؤلفھ مرتًبا ولكن مفرًقا قطًعا قطعًا على 
ل             ارات والجم ي من وحي ضمیره العب ؤخر ولكن یمل ھ وال ی دم فی ب ال یق غیر ترتی

ا ال یجور     مفرقة بین الحوادث و ین جاراتھ ا ب السنین فتجد كل جملة لھا مكانا ینتظرھ
ام من مفاجآت الحوادث المستقبلیة            ده األی ا سوف تل ھ أحصى م وال یجار علیھ وكأن
صغیرة وكبیرة في مدى دھره ثم قّدر ما سوف تتطلبھ تلك النوازل من كالم فقدر لكل 

  !!  ھ؟فكیف لو كان أمًیا ال یقرأ ما یكتب ل! حادثة قدرھا؟
ل      ا ال یق اني م ي المع ھذا من جھة مبناه فإذا نظرت إلى محتواه وجدت من اإلعجاز ف

اج    ] ٢٦.[عن اإلعجاز في النظم و المباني ا یحت ل م ذلك أن القرآن حوى بین طیاتھ ك
ة صالحة    اة طیب ة اهللا     .  اإلنسان إلیھ في حیاتھ لكي یحیا حی رآن عن وحدانی دث الق تح

راھین العقلیة القاطعة وذكر من صفات الرب الحسنى وأفعالھ عز وجل وأقام علیھا الب
وب          ق قل ؤمنین ویرق ان الم د إیم ا یزی یھم م ھ عل الكریمة وسننھ في خلقھ ومظاھر نعم
ا      ل فیھ ر والتأم ان للنظ ا اإلنس ھ ودع ي كون ة ف ات اهللا المبثوث ن آی ر م افرین وذك الك

ده  وتحدث عن نشأة اإلنسان والغرض من خلقھ ومصیره بعد موت ھ ثم أخبره كیف یعب
الم      ن ع ار ع من اإلخب ة و تض ة والقلبی ة والمالی ادات البدنی أنواع العب ھ ب رب إلی ویتق
ابقة           م الس ص األم ن قص ار ع ذا اإلخب یاطین وك ن والش ة و الج ن المالئك ب م الغی
ر ورد    ل معتب وأحوالھم مع أنبیائھم وعقاب اهللا لألقوام الظالمین بما جعلھ اهللا عبرة لك

رآن  ـتھم     الق ؤمنین وثّب ر الم ذرھم وبش دین وأن ذر المعان ركین وح بھات المش ى ش عل
دث عن أھوال          ثًال وتح اس من كل شيء م وحاور أھل الكتاب فأسكتھم  وضرب للن
ا ینتظر          یم وم ات النع ي جن ؤمنین ف اده الم ده اهللا لعب یوم القیامة وعالماتھ وذكر ما أع

دوًدا         الكافرین من عذاب ألیم ثم رسم لإلنسان منھًجا ھ ح د ل ھ وح ي حیات ھ ف یسیر علی
ام           ذكر أحك ام ف ن الت ة واألم ھ السعادة الكامل ھ و لمجتمع من ل ھ ضوابط تض ووضع ل
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ام     راث وأحك َدْین والمی المعامالت المالیة وأحكام النكاح والطالق و البیع والشراء وال
ر     اب ذك ر والثی تئذان والنظ ى آداب االس اص حت دود والقص اء والح ارة والقض  اإلم

ل اإلنسان      ى مأك ھ حت القرآن منھا ما یكفل للمجتمع طھارتھ و لإلنسان عفافھ و كرامت
ر              ال وذك ى التفصیل و اإلجم ث عل ھ كل خبی ب و حرم علی ھ كل طی اح ل ومشربھ أب
أیضا آداب التعامل مع الوالدین و إن كانوا غیر مسلمین ومع الزوجة و ذوي األرحام 

دم و ا   ى الخ م ینسھم       وإن كانوا غیر بارین حت ام  ل ات واألیت ل والمطلق د و األرام لعبی
  )               َوَما َكاَن َربَُّك َنِسّیًا(القرآن حتى الطفل الرضیع والرجل األعمى واألعرج ذكرھم اهللا

وھكذا لم تخل آیة في القرآن من حكمة وموعظة أو بشارة أو إنذار أو أمر أو نھي لما 
ویة فللھ درھا من آیات كم أالنت قلبا قاسیا و كم فتحت فیھ مصلحة العباد الدینیة والدنی

  . عقال مغلًقا و كم شفت وساوس صدر مریض
ب   فھو معجزة كبیرة وشاملة وغنیة تتجاوز كل األزمنة واألمكنة، وتلبي جمیع المطال

ة  اإلنسانیة بدًء من العقائد وانتھاًء بأصغر اآلداب  ٍة     ](٢٧. [االجتماعی ي ِمْرَی ُك ِف َال َت َف
  )مِّْنُھ ِإنَُّھ اْلَحقُّ ِمن رَّبَِّك َوَلـِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال ُیْؤِمُنوَن

وس            ي النف ا ف ص وقًع ھ حوى أحسن القص ي سنجد أن ص القرآن فإذا نظرنا إلى القص
ة      ود والنصارى حافل ب الیھ وأصدقھا أحداثا و أكثرھا عبرة في الوقت الذي كانت كت

ص الع   ا      بالمغالطات التاریخیة وقص اء بینم واحش لألنبی ائص والف اھرات و نسبة النق
اني   ال اإلنس ي و الكم مو األخالق ات الس ع درج ي أرف ھ ف رآن قصص ب . الق وإن تعج

ب    ن الكت ة م اره التاریخی تقى أخب رآن اس ا أن الق دعي زوًرا وبھتاًن ن ی ول م ب ق فعج
رھم صرا   !! الموجودة بأیدي أھل الكتاب في عھده حة و و كأن القرآن لم یفضح تزوی

رآن یحوي تفاصیل       ] ٢٨[یواجھھم بتحریفھم و یكشف مغالطاتھم   د أن الق ك تج م إن ث
  ] ٢٩. [دقیقة لم تذكرھا ھذه الكتب وكفاك بقصتي یوسف وموسى علیھما السالم دلیال

حیح           ائھم الص ابقة و أنبی م الس ن األم رآن ع ار الق ق أخب دفة أن تواف ان ص ل  ك فھ
اب و    ] ٣٠[المحرر  ل الكت وم أھ ف و      من عل ا من التحری ا داخلھ ا م ا و أم د علیھ تزی

التغییر فال یأبھ لھ القرآن بل یصححھ و یفضحھ أحیانا كثیرة؟ و ممن؟ من رجل أمي  
  !!ال یقرأ وال یكتب

  كفاك بالعلم في األمي معجزة             في الجاھلیة والتأدیب في الیتم؟            
ام   ھب أن محمًدا اطلع على أخبار األولین فھل تراه اتخذ عند اهللا عھًدا أن تصدق األی

رآن عن حوادث          ر الق د أخب ات السنین؟ فق د مئ ما أخبر بھ من أمور المستقبل ولو بع
م     .  ستقع في المستقبل وحدثت كما أخبر تماًما ین أنھ اس معین فمثال ذكر القرآن عن أن

ة الحطب وا         ھ حمال ي لھب وامرأت ل أب ر مث ى الكف ن   لن یسلموا وسیموتون عل د ب لولی
دھم  !  المغیرة فمن أین علم محمد أن ھؤالء لن یسلموا؟ وكیف لم یخش أن تطوع ألح

نفسھ فیعلن إسالمھ نفاقا لكي یحرج محمًدا؟  فیا عجًبا لھذه اآلیات ھل كانت مؤلفة من 
ي أول        ل آخر ف د؟ ومث ى األب اقھم إل حروف و كلمات أم كانت أغالًال وضعت في أعن

ث دار ب     روم حی ة        سورة ال اب معرك روم النصارى أھل الكت وثنیین و ال رس ال ین الف
ثلھم و حزن المسلمون     ھزم فیھا الفرس الروم ففرح المشركون بذلك ألنھم وثنیون م

َیْغِلُبونَ     . ُغِلَبِت الرُّوُم. الم(فنزلت  ِبِھْم  َس ِد َغَل ن َبْع م مِّ ِع   . ِفي َأْدَنى اْلَأْرِض َوُھ ي ِبْض ِف
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اُء       ِسِنیَن ِللَِّھ اْلَأْم ن َیَش ُر َم ِھ َینُص ِر اللَّ وَن ِبَنْص ُر ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد َوَیْوَمِئٍذ َیْفَرُح اْلُمْؤِمُن
  ) َوُھَو اْلَعِزیُز الرَِّحیُم

ل من       ي أق اع المؤرخین ف و لقد صدق اهللا وعده فتمت للروم الغلبة على الفرس بإجم
ھ المس  ر فی ذي انتص وم ال و الی ا ھ ان یومھ نین و ك ع س ي تس ركین ف ى المش لمون عل

فكیف حدث ذلك بھذه الدقة إال إذا كان الذي صدرت ھذه اآلیات عن علمھ . غزوة بدر
  ھو الذي صدرت ھذه الحوادث عن مشیئتھ و حكمھ؟ 

ال     ار و الجب ل و النھ أما عن اآلیات التي تتحدث عن خلق الكون وخلق اإلنسان و اللی
ن والنبات و النجوم والكواكب و الشمس و البحار والریاح و السحب والمطر والحیوا

ت      ا كان زة م و القمر واألرض و السماء فقد ذكر القرآن من أسرارھا في كلمات وجی
ر        ي العص م إال ف فھا العل م یكتش ھ و ل رآن أن تتوقع زل الق ین ن دنیا ح وم ال ز عل تعج
ى بكالم           د أت ورا أن یكون رجل أمي ق اء مبھ الحدیث و ما وقف أمامھا فطاحل العلم

ة سنة       ف و أربعمائ ذ أل ذا من ل ھ ر      !! مث اد و أن البح ال أوت أن للجب رآن ب ر الق م یخب أل
ع و       ماء ذات رج ات أزواج و الس ال و الكائن حب ثق واقح و الس اح ل جور و الری مس
ر بحسبان    األرض ذات صدع  واللیل و النھار مكوران على بعض  و الشمس و القم

ان  ]!!  ٣١[و مواقع النجوم أمرھا عظیم  ت یعرف المراحل        ھل ك ك الوق ي ذل د ف أح
یق      و یض ي الج ع ف ذي یرتف رف أن ال ا أو یع ون أمھاتھ ي بط ة ف ق األجن ة لخل الدقیق
صدره من صعوبة التنفس أو أن كل شيء خلق من ماء أو أن الحدید نزل من السماء  
ثال أو أن السماء تتسع           رول م ا یتكون البت ا كم م یتكون داخلھ لیستقر في األرض و ل

ي السماء تكنس    باستمرا ر أو  أن ھناك أنواعا من النجوم مختفیة عن األنظار تسیر ف
ق         ة الخل ي بدای ا ف نس أو أن السماوات واألرض كانت ا جوار ك فھا بأنھ ھ وص ا حول م

ُرون    (قطعة واحدة فتقھا اهللا؟ ِھ ُتنِك اِت اللَّ َأيَّ آَی ي     )َوُیِریُكْم آَیاِتِھ َف ائق الت ذه الحق ل ھ ؟ ك
ي السنة         أثبتتھا العلوم ا ا ف ة الوضوح و أمثالھ ي غای رآن ف ذكرھا الق لحدیثة وغیرھا ی

ذه    ]٣٢[النبویة كثیر و أسلم بسببھا كثیر من العلماء ر ھ ى ذك فما الذي حمل محمدا عل
ام؟   الحقائق لقوم أمیین  ومن الذي ضمن لھ أن العلم سوف یثبت صحتھا یوما من األی

البشریة وتخبر بما یجول في خاطرھا  ھذا غیر اآلیات التي تسبر أغوار النفس] ٣٣[
اب   ابي مرت زل   . سواء كانت ھذه النفس نفس مؤمن مصدق أو كافر معاند أو كت م تن أل

دع            م ی ر بخطرات نفوسھم؟ أل ة و تخب ي المدین افقین الموجودین ف ات تفضح المن اآلی
ت   ان فنزل وا َولَ      (األعراب اإلیم ْم ُتْؤِمُن ل لَّ ا ُق َأْعَراُب آَمنَّ ِت اْل ا     َقاَل َلْمَنا َوَلمَّ وا َأْس ن ُقوُل ِك
د      ) َیْدُخِل اْلِإیَماُن ِفي ُقُلوِبُكْم ر محم ذه دعوة شخصیة أال ینف ألم یكن األولى لو كانت ھ

م في صفھ؟          نھم و یحتفظ بھ ل یستكثر م ھ ب أثیر    ] ٣٤[األتباع من حول ك عن الت ناھی
تح  ولن  الكبیر الذي أحدثھ القرآن في نفوس أصحاب النبي یقول األستاذ ف د  : " اهللا ك لق

ن           أثیًرا ال یمك دنیا ت ریفھ ال ده بتش ـزول وأول عھ ده بالن ي أول عھ رآن ف دث الق أح
أضا، بحیث أن درجة الكمال التي وصلت   تصوره في األرواح وفي العقول والقلوب 

ا        اج معھ ذاتھا ال نحت ة ب ت معجزة قائم إلیھا األجیال التي نشأت في جوه النوراني كان
وال یمكن العثور على أي أمثال لھم في مستواھم . ع آخر من معجزاتھأي نو إلى ذكر 

  أسرار العبودیة من ناحیة التدین والتفكیر وأفق الفكر والخُلق ومعرفة 
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ي               انوا ف م ك ا إنھ الغ إن قلن ذاك ال نب حابة آن د أنشأ جیال من الص رآن ق ة أن الق فالحقیق
ة توى المالئك و . مس وم فھ ى الی و وحت ویر قل وم بتن ن یق اھلین م ھ الن وجھین إلی ب المت

ود      رار الوج م أس ي أرواحھ س ف ھ، ویھم ل     . نبع ھم بك َدعون أنفس ذین َی وال
ومشاعرھم وقلوبھم وقابلیة راكھم تسبح في جوه الذي ال مثیل لـھ سرعان   أحاسیسھم 

ھ       ما تتغیر عواطفھم وأفكارھم، ویحس كل واحد منھم  ین وأن اس مع ر بمقی د تغی بأنھ ق
ونَ   "(عالم آخر أصبح یعیش في وٍم ُیوِقُن ٌة ِلَق ك  ) َھَذا َبَصاِئُر للنَّاِس َوُھدًى َوَرْحَم ویمكن

  .أن تقرأ في القرآن لكي تشعر بھذا بنفسك فھو تاح على اإلنترنت
ؤال  ذا الس نا ھ أل أنفس ا أن نس ة  : واآلن آن لن اك ثالث القرآن؟ ھن د ب ى محم ن أت ن أی م

ا ع لھ االت ال راب ن ك. احتم ون م ا أن یك الم  إم ن ك ون م ا أن یك ھ وإم د نفس الم محم
ة         اكن واألزمن ع األم ي جمی ة ف ر معروف شخص آخر كان یتصل بھ محمد بصورة غی
ذي      ك ال ق المل لیتلقى منھ اآلیات و إما أن یكون وحیا من عند اهللا أوحاه إلیھ عن طری
ر              ا أخب ھ السالم كم ل علی دس جبری ل و ھو روح الق اء من قب ع األنبی ى جمی أنزل عل

  .لك القرآن نفسھبذ
د      ھ لمحم ھ ال صنعة فی فإذا نظرنا إلى االحتمال األول سنجد أن القرآن صریح في ألن

ان   . وال ألحد من الخلق لكنھ منزل من عند اهللا بلفظھ ومعناه و ك فأى مصلحة لمحمد ل
د     ا وج ا لم القرآن من كالمھ أن ینسب بضاعتھ لغیره وینسلخ منھا انسالخا ولو انتحلھ

ال  أحدا من ال ذا االحتم  -بشر یعارضھ ویزعمھا لنفسھ؟ إن قومھ أنفسھم قد استبعدوا ھ
ین سنة  یحضر مشاھدھم و        -أن یكون القرآن من تألیف محمد نھم أربع إلنھ عاش بی

ك        ل ذل ا قب م بھ د لھ ي ال عھ وم الت ْم  . (یتعامل معھم ولم تبد علیھ أثارة من تلك العل َأْم َل
ب السنة و       )  ُھ ُمنِكُروَنَیْعِرُفوا َرُسوَلُھْم َفُھْم َل ي كت ھ ف ي وأحادیث ثم إنك تقرأ كالم النب

ا     ي األسلوب بینھم تقرأ القرآن فال تحس بأنھما خرجا من ذات المنبع بل تجد الفرق ف
د   .. واضحا ھذا خطاب إلھي و ذاك كالم بشري ثم لماذا لم یحو القرآن لو كان من عن

ة   ھ المختلف ھ         محمد خطرات نفسھ و آالمھ و أحزان ذي مرت ب و ال ھ و ھ ي مرت ب الت
د و محاصرة    األحداث الجسام مثل وفاة زوجتھ خدیجة وعمھ أبي طالب في عام واح
اة      زة  ووف ھ حم ل عم المشركین لھ و ألصحابھ في أحد شعاب مكة ثالث أعوام و مقت

  . جمیع أبنائھ في حیاتھ إال فاطمة ولكنك ال ترى إشارة لذلك في القرآن
التي تعاتب النبي في القرآن و توجھھ و تأمره و تنھاه من وضعھ؟    وھل تكون اآلیات 

ْيٌء  (أیكون من عنده ثم یجعل فیھ حین دعا على بعض المشركین َلْیَس َلَك ِمَن اَألْمِر َش
ي  (أم یكون من عنده ثم یقول فیھ لنفسھ) َأْو َیُتوَب َعَلْیِھْم َأْو ُیَعذََّبُھْم َفِإنَُّھْم َظاِلُموَن َوُتْخِف

َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ (أو یقول فیھ)  ِفي َنْفِسَك َما اللَُّھ ُمْبِدیِھ َوَتْخَشى النَّاَس َواللَُّھ َأَحقُّ َأن َتْخَشاه
و ذلك حین أقسم ) ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّھ َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك َواللَُّھ َغُفوٌر رَِّحیٌم

لم  أعمى جاء      أال یتناول نوعا مع ینا من الطعام؟ بل إنھ عبس مرة في وجھ رجل مس
ت سورة            ى اإلسالم فنزل ریش إل دعوة أشراف ق ان مشغوال ب ھ ك یسألھ عن شيء إلن

َولَّى  :(بدایتھا، عرفت بسورة عبس  َأْعَمى   } ١{َعَبَس َوَت اءُه اْل ْدِریَك   } ٢{َأن َج ا ُی َوَم
  ) َتنَفَعُھ الذِّْكَرىَأْو َیذَّكَُّر َف} ٣{َلَعلَُّھ َیزَّكَّى 

  أن یكتم ھذه اآلیات؟ –لو كان كما یدعي المبطلون كاذًبا  –ألم یكن أولى بھ 
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ھ القصوى       ت حاجت ول و كان بل  كانت تنزل بھ النوازل من شأنھا أنھا تحفزه إلى الق
تلح علیھ أن یتكلم بحیث لو كان األمر إلیھ لوجد لھ مقاال و مجاال و لكنھ كانت تمضى 

  .للیالى و األیام تتبعھا اللیالى و األیام و ال یجد فى شأنھا قرآنا یقرؤه على الناسبھ ا
ألم یرجف المنافقون بحدیث اإلفك عن زوجھ عائشة رضي اهللا عنھا و أبطأ الوحي و 
اجر و ھو ال یستطیع إال أن           وب الحن ى بلغت القل اس یخوضون حت ر و الن طال األم

ي   "  أعلم عنھا إال خیراإني ال" یقول بكل تحفظ و احتراس  ده ف ثم إنھ بعد أن بذل جھ
التحري و السؤال و استشارة األصحاب و مضى شھر بأكملھ و الكل یقولون ما علمنا 

ذا  " علیھا من سوء  لم یزد على أن قال لھا آخر األمر  یا عائشة أما إنھ بلغني كذا و ك
تغف     ذنب فاس ت ب ت ألمم یبرئك اهللا و إن كن ة فس ت بریئ إن كن ھ  " ري اهللا ف ذا كالم ھ

بوحي ضمیره و ھو كما ترى كالم البشر الذي ال یعلم الغیب و كالم الصّدیق المتثبت 
ال           د أن ق ھ بع ادر مكان م یغ ھ ل ى أن م عل ھ عل الذي ال یتبع الظن و ال یقول ما لیس لھ ب
رم     م المب دًرا الحك ا و مص ا براءتھ ور معلًن ورة الن در س زل ص ى ن ات حت ذه الكلم ھ

ا  بشرفھا و ھ   . طھارتھ ان یمنع اذا ك ھ     -فم رآن إلی ر الق و أن أم ة     -ل ذه الكلم ول ھ أن یتق
وحي      ى ال بھا إل ھ و ینس ن عرین ا ع ذب بھ ھ و ب ا عرض ى بھ ل لیحم ن قب مة م الحاس
ذب       اس و یك ى الن ذب عل ذر الك السماوي لتنقطع ألسنة المتخرصین؟ و لكنھ ما كان لی

اْلَیِمینِ   . اْلَأَقاِویِل َوَلْو َتَقوََّل َعَلْیَنا َبْعَض[على اهللا   ُھ ِب ْذَنا ِمْن َوِتینَ    . َلَأَخ ُھ اْل ا ِمْن مَّ َلَقَطْعَن . ُث
  ]        ٣٥] [َفَما ِمنُكم مِّْن َأَحٍد َعْنُھ َحاِجِزیَن

اني   ال الث ى االحتم ا إل د    –واآلن إذا انتقلن ن ق س أو الج ن اإلن ًدا م ون أح و أن یك وھ
ر من       –لكاملة إلى محمد أوحى بھذا القرآن العظیم والشریعة ا اوي كثی رغم من تھ فب

ي        ك ف د یحی ا ق ض م أركان ھذا االحتمال بما سبق ذكره إال أنھ ال مانع من مناقشة بع
اب   ؤاد المرت ذه الشبھة     .  صدر المتشكك أو یقذف بھ الشیطان في ف ردد ھ ذي ی أوال ال

ا    –یلزمھ أن یخبرنا من ھو ھذا الشخص  ذي آت   -سواء كان إنسا أم جن وم  ال اه اهللا عل
العلوم       ة و زوده ب وم القیام ى ی ائن إل األولین واآلخرین وأطلعھ على الغیب و ما ھو ك
ا        أخرج لن ذ ف اال حینئ اس خی والمعارف الحدیثة التي لم تكن لتخطر على بال أوسع الن
ھذا الكتاب مصدقا لما بین یدیھ من الكتب السماویة و مھیمنا علیھا ال یأتیھ الباطل من 

خص   !! ھ و ال من خلفھبین یدی ذا الش ا ألن       -ال شك أن ھ ان عربی ان موجودا لك و ك ل
ة     –القرآن بلسان عربي مبین  ي جاھلی فھل تظن أن بین العرب الذین كانوا یعیشون ف

اب؟ ھب    عمیاء في ذلك الوقت من كان یمكنھ أن یفیض قلبھ عن بعض علوم ھذا الكت
ى الن     ن أت ن أی اب فم ي الكت حیحا ف ان ص ذا ك نة   أن ھ ي بالس ھ   -ب ع أقوال ي جمی وھ

ب    -وأفعالھ ذكاء الثاق وبھا من اإلعجاز ما یداني إعجاز القرآن؟ وھل كان محمد ذو ال
ا        ] ٣٦[سنة  ٢٣والفطنة الحادة مخدوعا طوال  د اهللا و م ھ من عن وحي إلی ھ ی یظن أن

ان        !!   ھو من عند اهللا؟ ھ ك یلحظ بكل وضوح أن د ل ي محم إن أى قارئ في سیرة النب
ك      –دقا في دعوتھ وفي جھاده صا ان یظن ذل ل ك ة     –أو على األق ل تظن أن رحم فھ

ا       ة والنوای جایا الكریم ة و الس اهللا وعدلھ وكرمھ كانت تترك رجال بھذه األخالق النبیل
ذا        ن ھ م یعل اذا ل دة؟؟ و لم ذه الم وال ھ ھ ط داؤه ُیغرر ب ا أع ي شھد علیھ الصادقة الت

ان موجودا    –الشخص عن ذاتھ  و ك رآن لشخصھ       وی–ل ذا الق ا بنفسھ أو ینسب ھ عرفن
دھر؟     دنیا وشرف ال خص لنفسھ من دعوة         ! فینال بذلك عز ال ذا الش اه ھ ذي جن ا ال م
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ھ أن   ف یمكن م كی لة؟  ث األخالق الفاض زام ب ر وااللت وم اآلخ اهللا و الی ان ب اس لإلیم الن
ر   رون غی فة والمفك ھ الفالس ھد بروعت اة ش امال للحی ا ك ذة ونظام ریعة ف ع ش یض

ا     ا دعوة من محاوالت وأدھ لمسلمین؟ ھب أن ھذا حدث أیمكنھ أیضا أن ینصر ھذه ال
المستمرة وُیمكِّن لھذا الدین في األرض إلى یومنا ھذا ویحفظ مصادره األساسیة من    
دق      لیمة والفطر السویة وص الضیاع على مدار التاریخ؟  إن ھذا مما تأباه العقول الس

ْمِع    . َوَما َینَبِغي َلُھْم َوَما َیْسَتِطیُعوَن. ِبِھ الشََّیاِطیُن َوَما َتَنزََّلْت:(اهللا إذ یقول ِن السَّ ْم َع ِإنَُّھ
  )َفَلا َتْدُع َمَع اللَِّھ ِإَلھًا آَخَر َفَتُكوَن ِمَن اْلُمَعذَِّبیَن.َلَمْعُزوُلوَن

ن         اس م رج الن د لیخ ى محم اه إل د اهللا أوح ن عن ا م ون وحی ق إال أن یك م یب واآلن ل
ھ السالم          الظلمات ل علی ریم ھو جبری ق رسول ك ور عن طری ِدیثًا    (إلى الن اَن َح ا َك َم

ونَ    ْوٍم ُیْؤِمُن ًة لَِّق ) ُیْفَتَرى َوَلـِكن َتْصِدیَق الَِّذي َبْیَن َیَدْیِھ َوَتْفِصیَل ُكلَّ َشْيٍء َوُھًدى َوَرْحَم
ك و      دبرھما بعقل ي بنفسك وتت ك وانظر   ولم یبق إال أن تقرأ آیات القرآن وكالم النب قلب

  ھل یكون ھذا إال تنزیل من لدن حكیم علیم؟
  البشارة

  َوُمَبشِّرًا ِبَرُسوٍل َیْأِتي ِمن َبْعِدي اْسُمُھ َأْحَمد
دیل إال أن اهللا شاء      ف و تب بالرغم مما نال الكتب السابقة كالتوراة واإلنجیل من تحری

ھ    أن تبقى البشارة بالنبي محمد إلى یومنا ھذا واضحة وضوح الشمس یراھا كل من ل
ا أرواح       تھج بھ وب و تب ا قل ئن بھ اء اهللا لكي تطم ذكرھا إن ش ان ن د   . عین ي العھ ا ف أم

ـزل    دما ین ھ فعن ول مثل ي ورس ور نب ر بظھ الم یبش ھ الس ى علی د موس ا نج دیم فإنن الق
  :موسى عن جبل الطور بعد ما كلمھ ربھ یقول مخاطبًا بني إسرائیل

رب"   ي ال ال ل ا: ق ي م نوا ف د أحس وا ق ك، . تكلم وتھم مثل ط إخ ن وس ًا م م نبی یم لھ أق
ذي ال یسمع     وأجعل كالمي في فمھ، فیكلمھم بكل ما أوصیھ بھ، ویكون أن اإلنسان ال
م   لكالمي الذي یتكلم بھ باسمي أنا أطالبھ، وأما النبي الذي یطغى فیتكلم باسمي كالمًا ل

  .ذلك النبيأوصھ أن یتكلم بھ، أو الذي یتكلم باسم آلھة أخرى، فیموت 
م    : وإن قلت في قلبك ي باس ھ النب كیف نعرف الكالم الذي لم یتكلم بھ الرب؟ فما تكلم ب

ھ           م ب ان تكل ل بطغی رب، ب ھ ال تكلم ب م ی ذي ل الرب ولم یحدث ولم یِصر، فھو الكالم ال
  ).٢٢ – ١٧/  ١٨التثنیة "(النبي، فال تخف منھ 

د م    أتي بع ذكر     والنص كما ھو واضح یتحدث عن نبي عظیم ی ھ السالم، وی وسى علی
ة من یكون       ا معرف زعم النصارى أن   .صفات ھذا النبي، والتي نستطیع من خاللھ وی

  ھذا النبي قد جاء، وھو عیسى علیھ السالم،
ى            ارى عل د النص ل عن لم، إذ ال دلی ھ وس لى اهللا علی ا ص ى نبین نص دال عل ن ال لك

  : وث المبشر بھتخصیصھ بالمسیح، إذ یذكر النص التوراتي أوصاف ھذا المبع
ي )) ١ ھ نب ًا  " أن م نبی یم لھ دعي   "أق ل ی ة، ب یح اإللھی دعون للمس ارى ی ، والنص

  . أقیم نفسي: أقیم نبیًا، وال یقول: األرثوذكس أنھ اهللا نفسھ، فكیف یقول لھم
ومتھم    )) ٢ اء عم من وسط   "أنھ من غیر بني إسرائیل، بل ھو من بین إخوتھم أي أبن

  .ائیل ھم بنو عیسو بن إسحاق، وبنو إسماعیل بن إبراھیم، وعمومة بني إسر"إخوتھم
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على ابن العم، وعلیھ فھذا النبي یحتمل " األخ " ومن المعھود في التوراة إطالق لفظ 
ي           د یكون من بن ي نسل إسماعیل، وق ة الموعودة ف أن یكون من العرب تحقیقًا للبرك

  . بي المنتظرلكن أحدًا من بني عیسو لم یدع أنھ الن. عیسو بكر إسحاق
ھ،       ) ٣( ي مثل ي إسرائیل نب ي بن م ف ھذا النبي من خصائصھ أنھ مثل موسى الذي لم یق

ا      د جاء فیھ ي فق ذا النب وم  : " وفي التوراة السامریة ما یمنع صراحة قیام مثل ھ وال یق
  ).٤/١٠التثنیة "(أیضًا نبي في بني إسرائیل كموسى الذي ناجاه اهللا

ي       وھذه الخصلة، أي المثلیة لمو ة ف لم، ممتنع ھ وس ا صلى اهللا علی سى متحققة في نبین
لم،     ھ وس المسیح، حیث نرى الكثیر من أمثلة التشابھ بین موسى ومحمد صلى اهللا علی
ا صاحبا    والتي ال نجدھا في المسیح، من ذلك میالدھما الطبیعي، وزواجھما، وكونھم

ھ، و         اد أمت ا ق دوه، وكالھم ى ع یف عل ث بالس ا بع ل منھم ریعة، وك ا،  ش ك علیھ مل
  .وكالھما بشر، بینما تزعم النصارى بأن المسیح إلھ، وھذا ینقض كل مثل لو كان

ي        ) ٤( ھ وح ذي یأتی وحي ال ب، وال رأ وال یكت ي ال یق ھ أم ي أن ذا النب فات ھ ن ص م
ھ " شفاھي، یغایر ما جاء األنبیاء قبلھ من صحف مكتوبة د  "وأجعل كالمي في فم ، وق

  ).١٨-٤/١٦انظر لوقا (كان المسیح علیھ السالم قارئًا
ھ     " أنھ یتمكن من بالغ كامل دینھ، فھو ) ٥( ا أوصیھ ب ل م وھو وصف   ". یكلمھم بك

ھ      رآن علی ن الق زل م منطبق على محمد صلى اهللا علیھ وسلم، فقد كان من أواخر ما ن
الى    ھ تع لم قول ھ وس لى اهللا علی یْ    :(ص ُت َعَل َنُكْم َوَأْتَمْم ْم ِدی ُت َلُك ْوَم َأْكَمْل ي اْلَی ُكْم ِنْعَمِت

  )َوَرِضیُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِدینًا
ي            د جاء ف ي إسرائیل، فق ھ بن ًا لقوم رًا مبارك وقبیل وفاة موسى علیھ السالم ساق خب

ة   ھ،       : "سفر التثنی ل موت رائیل قب ي إس ى رجل اهللا بن ا موس ارك بھ ي ب ة الت ذه البرك ھ
ى من     جاء الرب من سیناء، وأشرق لھم من سعیر، وتألأل م: فقال اران، وأت ل ف ن جب

  .)٣-٣٣/١التثنیة ...."(ربوات القدس، وعن یمینھ نار شریعة
وراة عن إسماعیل      ھ الت ا تقول ع   : " وجبل فاران ھو جبل بمكة ویؤید ذلك م ان اهللا م ك

ذت  .الغالم فكبر وسكن في البریة وكان ینمو رامي قوس، وسكن في بریة فاران، وأخ
وی "(لھ أمھ زوجة من أرض مصر  رب    ).) ٢١-٢١/٢٠نالتك تألأل ال فالمقصود إذن ب

  من جبل فاران ھو بعثة النبي محمد من مكة لیكون إماما للمؤمنین ورحمة للعالمین
ى          ي مت حة فف د البشارة أیضا واض ا نج د فإنن ال المسیح    ٤٣:٢١أما في العھد الجدی ق

م :(للیھود ؤدي ثم         : أقول لك ى شعب ی لم إل دیكم ویس .) رهإن ملكوت اهللا سینزع من أی
فمن یا ترى ھذا الشعب؟ إن تالمیذ المسیح كانوا من بني إسرائیل حتى بولس كان من 

ذه  وال . بني إسرائیل أیضا ولھذا ال یمكن تفسیر كالم المسیح أن المقصود بھ ھم تالمی
رة    ولس وإال أي ثم یمكن أن یكون مقصود المسیح ھم الوثنیون الذین اعتنقوا مبادئ ب

یون لمبادئ المسیح وأي ملكوت هللا ھذا الذي سلم للوثنیین؟ لم یبق ھذه التي أداھا الوثن
وا           ھ ورفع وا المسیح وأم ذین عظم م المسلمون ال إذن إال أن یكون مقصود المسیح ھ

المین      ة هللا رب الع واء العبودی وا ل ي األرض وحمل د ف ة التوحی ل  . رای ي إنجی وف
ا  أرسل الیھود من أورشلیم بعض الكھنة وا)  ٢١-١/١٩(یوحنا : لالویین یسألون یوحن

ت؟  « ائال     » من أن د ق ل أك ر، ب م ینك اعترف ول ا المسیح  «: ف ت أن اذا «: فسألوه . »لس م
ي؟  «؛ »!لست إیاه«: قال» إذن؟ ھل أنت إیلیا؟ ت النب را   »  ال«: فأجاب » أو أن د ذك نج
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ي    ا والمسیح والنب م إیلی خاص ھ ة أش ان     .  لثالث ذي ك ي ال ذا النب ون ھ رى یك ا ت فمن ی
ث یبشر            الیھود ینتظ ا حی ل یوحن ي موضع آخر من إنجی د؟ وف ي محم ر النب رونھ غی

ذه   یًا تالمی یح موص ول المس ر یق ي المنتظ يء النب احفظوا  : " بمج ونني ف تم تحب إن كن
د، روح           ى األب م إل ًا آخر، لیمكث معك ب من اآلب فیعطیكم معزی ا أطل وصایاي، وأن

ھ  الحق الذي ال یستطیع العالم أن یقبلھ، ألنھ ال یراه وال  یعرفھ، وأما أنتم فتعرفونھ ألن
یكم  ون ف م، ویك ث معك أتي،   ... ماك ھ ن ي وإلی ھ أب ي، ویحب ظ كالم د یحف ي أح إن أحبن

الذي ال یحبني ال یحفظ كالمي، والكالم الذي تسمعونھ لیس لي، . وعنده نصنع منـزًال
ذي            دس ال روح الق ا المعزي ال دكم، وأم ا عن تكم وأن ذا كلم لني، بھ ذي أرس  بل لآلب ال

ل أن    .. سیرسلھ اآلب فھو یعلمكم كل شيء، ویذكركم بكل ما قلتھ لك م اآلن قب ت لك قل
  ).٣٠ – ١٤/١٥یوحنا"(یكون، حتى متى كان تؤمنون 

ول  إن : "وفي اإلصحاح الذي یلیھ یعظ المسیح تالمیذه طالبًا منھم حفظ وصایاه، ثم یق
ملوا اآلن، وأما متى جاء لي أمورًا كثیرة أیضًا ألقول لكم، ولكن ال تستطیعون أن تحت

ا          ل م ل ك تكلم من نفسھ ب ھ ال ی ق، ألن ع الح ى جمی دكم إل و یرش ذاك، روح الحق، فھ
ا  "(یسمع یتكلم بھ، ویخبركم بأمور آتیة، ذاك یمجدني ألنھ یأخذ مما لي ویخبركم یوحن

١٦/١٤(١٥/٢٦-(  
ذي  ونبینا محمد ھو روح الحق الذي مكثت تعالیمھ إلى األبد وعلمنا كل شيء وھ   و ال

ل نفسھ ولكن           تكلم من قب ذي ال ی و ال ود وھ ھ الیھ ا  (مجد المسیح فنزھھ مما نسبھ إلی َم
  ).َعلََّمُھ َشِدیُد اْلُقَوى. ِإْن ُھَو ِإلَّا َوْحٌي ُیوَحى. َینِطُق َعِن اْلَھَوى

تم    : " ولیس المقصود بقولھ ا أن ھ، وأم ال یستطیع العالم أن یقبلھ، ألنھ ال یراه وال یعرف
ة  " ونھ ألنھ ماكث معكمفتعرف ة اإلیمانی . الرؤیة البصریة والمعرفة الحسیة، بل المعرف

ا    ي یوحن وني       : أجاب یسوع  "ومثلھ ما جاء ف و عرفتم ي، ل ا، وال أب ونني أن لستم تعرف
  ).ومثلھ في األناجیل كثیر(٨/١٩یوحنا "(لعرفتم أبي أیضًا

ة   ة    و كلمة المعزي التي في الترجمة الحالیة لإلنجیل ھي ترجم ة الیونانی ة للكلم خاطئ
البارقلیط الموجودة كما ھي في تراجم عالمیة أخري والتي كانت موجودة حتى القرن 

  .   التاسع عشر كما ھي في الترجمة العربیة لإلنجیل مما یدل على أنھا اسم علم
ول " بارقلیط " وفي تفسیر كلمة  و      : الیوناني نق اني األصل، ال یخل ظ الیون ذا اللف إن ھ

  :د حالینمن أح
  . المعزي والمعین والوكیل: فیكون بمعنى". باراكلي توس"أنھ : األول 

  . محمد وأحمد: ، فیكون قریبًا من معنى"بیروكلوتوس " أنھ : والثاني
ارقلیط   " ویقول أسقف بني سویف األنبا أثناسیوس في تفسیره إلنجیل یوحنا  ظ ب إن لف

الحمد أو الشكر، وھو قریب من لفظ : ، ومعناه"بیركلیت"إذا حرف نطقھ قلیًال یصیر 
  ". أحمد

و   ي آداب      –ویسأل عبد الوھاب النجار الدكتور كارلو نیلن دكتوراه ف ى ال الحاصل عل
  ".الذي لھ حمد كثیر: " فیقول" بیركلوتس " عن معنى كلمة  -الیھود الیونانیة القدیمة

ھ   خص ی  " ویرى عبد األحد داود أن تفسیر الكنیسة للبارقلیط بأن دعى للمساعدة أو  ش
ذه   " شفیع أو محام أو وسیط  غیر صحیح، فإن كلمة بارقلیط الیونانیة ال تفید أیًا من ھ

ب   )باركالوف أو باریجوریس(المعاني، فالمعزي في الیونانیة یدعى ، والمحامي تعری
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ة انجرس(للفظ ة     )س ھ لفظ تعمل ل فیع فتس یط أو الش ا الوس دیتیا " ، وأم ھ "می ، وعلی
ف  فعزوف الكنیسة  . عن معنى الحمد إلى أي من ھذه المعاني إنما ھو نوع من التحری

االسم المعزي ": "الروح القدس أو قوة في األعالي"یقول الدكتور سمیسون في كتاب 
دًا ة ج ة دقیق یس ترجم ھ  ". ل ي كتاب ونس ف ن ج ل إن أدوی یحیة" ب ة المس أة الدیان " نش

ارقلیط  ھ یطمس اعترا   : یعترف بأن معنى الب د، لكن ى أھل      محم ي عل ة ال تنطل ھ بكذب ف
نھم         ًال م ا جھ ل یوحن ي إنجی ذا االسم ف العلم والتحقیق، فیقول بأن المسیحیین أدخلوا ھ

  .بعد ظھور اإلسالم وتأثرھم بالثقافة الدینیة للمسلمین
: ومما یؤكد أن لفظة روح اهللا دالة على األنبیاء أیضًا، ما جاء في رسالة یوحنا األولى

األحباء بكل روح من األرواح، بل امتحنوا األرواح حتى تعلموا ھل  فال تؤمنوا أیھا "
الم         ذا الع ى ھ رزوا إل ة ب اء الكذب ن األنبی رین م د اهللا أم ال؟ ألن كثی ن عن ي م ھ

ا"( م روح     )٢-٤/١) ١(یوحن ة ھ اء الكذب م روح اهللا، واألنبی ادقون ھ اء الص ، فاألنبی
  .الشیطان

ة روح الحق من روح    ال   وبین یوحنا كیفیة معرف ون روح   : " الضالل، فق ذا تعرف بھ
كل روح یعترف بیسوع المسیح أنھ قد جاء في الجسد فھو من اهللا، وكل روح ال   : اهللا

د       و روح ض ذا ھ ن اهللا، وھ یس م د فل ي الجس اء ف د ج ھ ق یح أن وع المس رف بیس یعت
  .)٦ - ٤/٢) ١(یوحنا"(المسیح الذي سمعتم أنھ یأتي، واآلن ھو في العالم

د        ورسولنا ھو ر ھ رسول من عن رف بالمسیح أن ھ یعت وح الحق بدلیل قول یوحنا، ألن
م    ن اهللا أي اهللا خلقھ م م اس ھ ائر الن ا س ن اهللا كم ھ م د، وأن ھ جس یر .اهللا، وأن ا تفس أم

و تفسیر خاطئ         وم فھ ذي وضعتھ لألقن المعنى ال الكنیسة للبارقلیط بأنھ روح القدس ب
  :عقلًیا لعدة أمور

اة      أن نصوص العھد الق: أوًال اء حی ان موجوًدا أثن دس ك دیم صریحة في أن الروح الق
اعھم  د أتب دھم ویؤی ھ یؤی اء قبل یح واألنبی ا  ]٣٧[المس وءة فیھ ین أن النب ي ح م " ف إذا ل

  ".أذھب فإنھ ال یأتیكم 
دین   : ثانًیا ا متح أن النصارى یعتقدون باتحاد أقنومي المسیح وروح القدس فكیف یكون

  ویرسل أحدھما اآلخر؟؟
  قال المسیح عن البارقلیط: ثالًثا

ام        ي ع الل األلف الم خ وم للع ذا األقن ھ ھ ذي قدم ا ال ا م ذا أن یخبرن ول ھ ن یق زم م یل
ا       ھ وم الم أن یقبل م یستطع الع الماضیة فمكث فیھ لألبد وذكرھم بكل ما قالھ المسیح ول

  ]٣٨. [ھي النبوءات التي أخبر بھا مؤلفو العھد الجدید وحدثت بالفعل
المسیح عن البارقلیط كل ما یسمع یتكلم بھ یدل على أنھ یتكلم في حین أن  قول : رابًعا

د       یس من عن ھ ل ى أن كالم اعتقاد النصارى في الروح القدس أنھ یلھم و یدل أیًضا عل
ھ مساو هللا            دس إل روح الق د النصارى أن ال ي حین یعتق ا یسمعھ ف نفسھ و لكنھ یبلغ م

  فكیف یكون إلھا وال یتكلم من عند نفسھ؟
دث          : خامًسا ذي یتح أن ال وحي ب ون ی ان تؤمن ى ك ى مت قولھ قلت لكم قبل أن یكون حت

عنھ المسیح لم یكن موجوًدا أصال أثناء الكالم في حین أن الروح القدس كان موجوًدا  
ان    اس لإلیم و یوحي أیضا بأن ھذا الشخص الذي یتحدث عنھ المسیح سوف تدعو الن

أثیر   بنفسھ ولكن أكثر الناس لن یقبلوه لذا دعا المسیح تالمیذه لإلیمان بھ في حین أن ت
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ي ال یستلزم من      أثیر خف الروح القدس الذي یدعیھ النصارى في إلھام كتبة األناجیل ت
ذه        ھ بھ ز علی ل المسیح یرك اب ویجع أحد اإلیمان بشيء محدد یترتب علیھ ثواب وعق

  .الطریقة
ا الق   ریم وبذلك فإننا نرى في البارقلیط النبوءة التي ذكرھ ُن    (رآن الك ى اْب اَل ِعیَس َوِإْذ َق

ْوَراِة َوُمَبشِّ         َن التَّ َديَّ ِم ْیَن َی ا َب دِّقًا لَِّم ْیُكم مَُّص رًا َمْرَیَم َیا َبِني ِإْسَراِئیَل ِإنِّي َرُسوُل اللَِّھ ِإَل
  ).ِبَرُسوٍل َیْأِتي ِمن َبْعِدي اْسُمُھ َأْحَمُد

ور اهللا    ى ن وقا إل م ش و أرواحھ ذین تھف ى ال م  .. إل را فل ولھم كثی ذین تساءلت عق ى ال إل
إلى كل من اشتاق ألن یعرف الحقیقة .. یجدوا لھم آذانا صاغیة ولم یجدوا جوابا شافیا

  ھا قد آن األوان لذلك .. ناصعة البیاض ال لبس فیھا وال غموض
  اإلسالم

  اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِریَنَوَمن َیْبَتِغ َغْیَر اِإلْسَالِم ِدینًا َفَلن ُیْقَبَل ِمْنُھ َوُھَو ِفي 
ال         ا ق ان أول م ا اإلسالم ك لم م ھ وس د اهللا وال  :(عندما سئل النبي صلى اهللا علی أن تعب

ي       ) تشرك بھ ا الحرف ة إسالم ستجد أن معناھ ى كلم وإذا نظرت في القاموس عن معن
اد واالستسالم   ھ من اسمھ نصیب         . لھا ھو اإلذعان واالنقی ان كل موصوف ل ا ك ولم

المین    فاإلسال ع أمورك هللا رب الع م إذن یعني أن ُتسلم الوجھ والقلب والجوارح وجمی
فال تكون عبادتك وقصدك وتوجھك في جمیع تصرفاتك إال إلى إلـھ واحد ھو اهللا عز  
د   وجل وأن تنقاد بجسدك وقلبك وروحك ألمر اهللا ونھیھ وأن تستسلم لحكمھ وتقف عن

ْل إِ .(حدوده ھذا باختصار ھو اإلسالم  ِھ َربِّ      ُق اِتي ِلّل اَي َوَمَم ِكي َوَمْحَی َالِتي َوُنُس نَّ َص
  )َال َشِریَك َلُھ َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنْا َأوَُّل اْلُمْسِلِمیَن. اْلَعاَلِمیَن

واإلیمان باهللا على النحو السابق یستلزم عدة أمور منھا أن تؤمن أن اهللا واحد في ذاتھ 
ھ        ال قسیم لھ وال ند لھ وال معبود ال شریك ل ھ سبحانھ ف ؤمن بربوبیت بحق سواه وأن ت

ور     ك أم ذي یمل أي أنھ وحده ھو خالق السماوات واألرض من العدم وأنھ ھو وحده ال
الى   ال تع َماِء      (جمیع الخالئق من خلق ورزق وإماتة وإحیاء ق َن السَّ ْرُزُقُكم مِّ ن َی ْل َم ُق

َن    َواَألْرِض َأمَّن َیْمِلُك السَّْمَع واَألْبَصاَر َت ِم َوَمن ُیْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمیِِّت َوُیْخِرُج اْلَمیَّ
َد   .  اْلَحيِّ َوَمن ُیَدبُِّر اَألْمَر َفَسَیُقوُلوَن الّلُھ َفُقْل َأَفَال َتتَُّقوَن اَذا َبْع َفَذِلُكُم الّلُھ َربُُّكُم اْلَحقُّ َفَم

  )اْلَحقِّ ِإالَّ الضََّالُل َفَأنَّى ُتْصَرُفوَن
ھ  و  بیھ ل ال ش ى ف فات العل نى والص ماء الحس ھ األس َو  (أن اهللا ل ْيٌء َوُھ ِھ َش ْیَس َكِمْثِل َل

د  ] ٣٩)[السَِّمیُع الَبِصیُر َو    (وأنھ منزه عن النقص والقصور و عن الزوجة والول ْل ُھ ُق
ھ      )  اللَُّھ َأَحٌد اللَُّھ الصََّمد َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلد َوَلْم َیُكن لَُّھ ُكُفًو َأَحٌد دا من خلق ھ ال یشبھ أح وأن

فھو فوق خلقھ أجمعین محیط بھم بعلمھ وسمعھ وبصره وھو أقرب إلى العبد من حبل 
ق     ھ، والخالئ ات بیمین ماوات مطوی ر الس ق واألم ر، والخل لطان والقھ ھ الس د ل الوری

اَواِت وَ       (مقھورون في قبضتھ ي السََّ ْيٍء ِف ن َش َزُه ِم ُھ ِلُیْعِج اَن اللَّ َأْرضِ   َوَما َك ي اْل ا ِف ) َل
وھو أول لیس قبلھ شيء وآِخر لیس بعده شيء فال یفني وال یموت وال تأخذه ِسنة وال 

ھ ومشیئتھ     دره، وحكمت ون إال بقضائھ وق ذا الك ي ھ ر ف دث أم وم و ال یح اء . ن ا ش فم
و    ل ھ اطر ب ة خ اظر، وال فلت ة ن یئتھ لفت ن مش رج ع ن ال یخ م یك أ ل م یش ا ل ان، وم ك

د   المبدئ المعید،  ا یری ال لم رُ       (الفع یُم اْلَخِبی َو اْلَحِك اِدِه َوُھ ْوَق ِعَب اِھُر َف َو اْلَق ال راد ) َوُھ
وة       ھ وال ق ھ ورحمت ألمره، وال معقب لحكمھ وال مھرب لعبد عن معصیتھ، إال بتوفیق
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ة والشیاطین        ع اإلنس والجن، والمالئك و اجتم لھ على طاعتھ، إال بمشیئتھ وإرادتھ فل
ي  وا ف ى أن یحرك ن   عل زوا ع یئتھ، لعج ھ ومش كنوھا دون إرادت الم ذرة أو یس الع

لٌ .(ذلك . َذِلُكُم الّلُھ َربُُّكْم ال ِإَلـَھ ِإالَّ ُھَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َفاْعُبُدوُه َوُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َوِكی
ده المستحق   ).یُرالَّ ُتْدِرُكُھ اَألْبَصاُر َوُھَو ُیْدِرُك اَألْبَصاَر َوُھَو اللَِّطیُف اْلَخِب لذا فھو وح

  .للعبادة
وب والجوارح    : والعبادة ال القل ال  یستعان   –ھي اسم جامع لكل ما یحبھ اهللا من أعم ف

ذي        د ال و التوحی ذا ھ اه ھ إال بھ وال ُیتوكل إال علیھ وال ُیخاف إال منھ وال یرجى إال إی
ھ  ُدوْا اللَّ  (دعا إلیھ جمیع األنبیاء فكان كل منھم یقول لقوم ُرهُ     اْعُب ـٍھ َغْی ْن ِإَل م مِّ ا َلُك ) َھ َم

صلى   –واإلیمان باهللا یستلزم من العبد أن یؤمن بجمیع رسلھ من لدن آدم حتى محمد 
وھو خاتمھم وأفضلھم وبالكتب المنزلة على ھذه الرسل مثل التوراة  –اهللا علیھ وسلم 

ر   وم اآلخ ة اهللا و الی ؤمن بمالئك رآن وأن ت ل والق ْوَم َیُق(واإلنجی َربِّ َی اُس ِل وُم النَّ
اَلِمیَن ة     ) اْلَع ؤمنین الجن دخل الم بھم و ی م یحاس اس ث ع اهللا الن ین یجم ھ -ح دار كرامت

ار    ي الن افرون ف ھ إال اهللا        . ویعَذب الك ا ھي شھادة أال إل تم إال بھ ان ال ی ولإلسالم أرك
ت لمن          اة وصوم رمضان وحج البی اء الزك وأن محمدا رسول اهللا وإقام الصالة وإیت

  . استطاع إلیھ سبیال
ا       تأثر بھ رار یس از وال أس ا وال ألغ د فیھ ة ال تعقی افیة نقی دة ص الم عقی و اإلس ذا ھ ھ

بعض  بعض دون ال ریة    . ال رة البش ع الفط ارض م ن ال یتع ئولیة   . دی ل مس ن یجع دی
اإلنسان أمام اهللا وحده ویجعل كل إنسان مسئول عن عملھ وحده فال تزر وازرة وزر 

ك     دین ال یجعل. أخرى ران وال یمل بین اهللا واإلنسان وساطة وال تباع فیھ صكوك غف
ھ      -حتى النبي نفسھ  -أحد  ة اإلنسان برب أن یغفر ألحد أو یدخلھ الجنة بل یجعل عالق

رة ة مباش ة  . عالق ال وال قطع ورة وال تمث ھ ال بص ا برب ان معلق ب اإلنس ل قل ن جع دی
د إال   دین ال طبقیة فیھ .  خشب أو حدید على أى شكل كانت د دون أح وال أفضلیة ألح

لیني من    :(بالتقوى والعمل الصالح قال رسول اهللا البنتھ فاطمة د س یا فاطمة بنت محم
ر    ). مالي ما شئت ال أغني عنك من اهللا شیًئا ر و غفی ین وزی دین ال یفرق في حدوده ب

دھا    : (قال رسول اهللا د سرقت لقطعت ی رم  ). وأیم اهللا لو أن فاطمة بنت محم ن یحت  دی
ات اهللا     ي آی دبر ف عقل اإلنسان وال یحجر على تفكیره بل دعا إلى التفكیر والنظر والت

دین ال یتعارض مع مستجدات العلم و مطالب الحیاة ]. ٤٠[المتلوة والمبثوثة في كونھ
ال    . مھما تقدمت باإلنسان العھود ز اإلنسان ف دین وضع أفضل منھج للتعامل مع غرائ

رف بحاجات اإلنسان و      وال إ] ٤١[رھبانیة معقدة  نھج وسط یعت باحیة منحلة ولكن م
ة       . یوفر لھ أطھر السبل إلشباعھا ھ زاعم م باسم اإلل دین لم تقم فیھ سلطة مقدسة تحك

ھ          ر فی م تظھ ا أو تفویضھا من اهللا  ول أن حقھا في الحكم والتشریع مستمد من قرابتھ
ن اهللا    ة الب مدة لسلطانھا من سلطان    المست ؛ كنیسة تستذل رقاب الناس بوصفھا الممثل

وم   لطان األقن ن أو س ون       ] ٤٢.[االب ذا الك ي ھ ھ ف ھ ومكان ان بنفس ّرف اإلنس ن ع دی
اة           ذه الحی ي ھ ة من وجوده ف ره  بالغای ھ و أخب وحرره من عبودیتھ لذاتھ أو لبشر مثل

لھا تصب في جعل اإلسالم حیاة اإلنسان ك). َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّا ِلَیْعُبُدون(وھي
ا وجھ     ھذه الغایة فصار لھا معنى وصارت  كل حركة من حركات اإلنسان یبتغي بھ

ا من اهللا   یس مجرد    . اهللا حتى اللقمة یضعھا الرجل في فم زوجتھ یثاب علیھ اإلسالم ل
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اء      اة ج ل للحی نھج متكام ھ م ادة ولكن ي دور العب ؤدي ف اة ت ن الحی لة ع عائر منفص ش
ب     لیتولى قیادة الحیاة البشر ا من جوان رك جانب یة وتنظیمھا وتوجیھھا وصیانتھا فما ت

الح ة واإلص ھ بالرعای اة إال تناول ا . الحی ان أو یتجاھلھ ز اإلنس ل غرائ م یغف الم ل اإلس
ة     ]. ٤٣[ولكنھ یعترف بھا ویرّشـدھا  ات الجاھلی اإلسالم ھو الدین الذي أنشأ من ظلم

ؤلفاتھا ھي المورد العلمي  في غضون مائتي عاما حضارة  أذھلت العالم و صارت م
ف وخمسمائة      األول لجامعات أوروبا في حین أن النصرانیة احتاجت إلى نحو من أل

ذي     ] ٤٤!![سنة لكي تنشئ ما یمكن أن یدعى حضارة مسیحیة   دین ال و ال واإلسالم ھ
و              ھ ھ ى أن دل عل ا ی ده مم دت ض ي توح الم الت ان الع ع أدی ة جمی یقف الیوم في مواجھ

ي    . ل یتعدد والحق ال یتعددالحق إذ أن الباط اء اهللا ف وھو الدین الوحید الذي یضع أنبی
ل و المعاصي         م معصومین من الزل ة و یجعلھ ع منزل ة وأرف دین   . أسمى مكان و ال وھ

الذي صالتھ ھي أجمل الصلوات وأخشعھا یقف فیھا الغني بجوار الفقیر في صفوف   
اء وال موسیقى     الكل سواسیة یناجون ربھم ویسألونھ وحده الم.. منتظمة ال غن رة  ب غف

فاألذان لھ معنى ویحوى  . دین متمیز حتى في ندائھ للصالة باألذان] ٤٥.[وال تصفیق
دن     . ركائز العقیدة ولیس مجرد صلصة أجراس أو ضجیج أبواق ة الب ل نظاف ن جع دی

ره         ي غی یال ف ا مث د لھ ي ال تج اج   . وطھارة اإلنسان شعیرة من شعائره الت ن ال یحت دی
ة من           أتباعھ إل د ألن شریعتھ منزل یھم جدی د عل ا ج ھ كلم دیالت فی رات وتع جراء تغیی

ا    ریة أنھ ارب البش اریخ و التج ت الت يء وأثب ل ش م ك ذي یعل یم ال یم الحك د اهللا العل عن
ا    . الوحیدة الصالحة لقیادة ركب الحیاة في كل زمان ومكان ت إلین ذي نقل وھو الدین ال

وسكناتھ كاملة ووجدناھا مثاال للخلق الفاضل  تصرفات نبیھ وأقوالھ وأفعالھ وحركاتھ 
ي          ة الت د اآلی وم فتج ى الی زل إل ذ ن ظ اهللا من المستقیم وھو الذي ظل كتابھ محفوظا بحف
ام      د أی ى الجری ة عل ت مكتوب ي كان ھا الت ي نفس احف ھ دث المص ي أح وم ف ع الی تطب

ا المس          ي یتلوھ ھا الت ي نفس ي ھ لم األمریك ا المس ي یتلوھ ة الت ول واآلی لم الرس
  ]٤٦)[َأَلْیَس اللَُّھ ِبَأْحَكِم اْلَحاِكِمیَن. َفَما ُیَكذُِّبَك َبْعُد ِبالدِّیِن.(الصیني

  المسیح علیھ السالم
رََّم ا  ُھ  َوَقاَل اْلَمِسیُح َیا َبِني ِإْسَراِئیَل اْعُبُدوْا الّلَھ َربِّي َوَربَُّكْم ِإنَُّھ َمن ُیْشِرْك ِبالّلِھ َفَقْد َح لّل

  .َجنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن َأنَصارَعَلیِھ اْل
یتبوأ المسیح عیسى بن مریم وأمھ علیھما السالم مكانة سامیة في اإلسالم فالمسیح ھو 
ا         ا أن الرسل جمیع ا السالم وھو بشر كم كلمة اهللا و روح منھ ألقاھا إلى مریم علیھم

ن ا      زم م ي الع ا     ] ٤٧[لرسل  من البشر وھو رسول من أول م أفضل الرسل جمیًع وھ
المین       ٢٥وًذكر في القرآن أكثر من  ران من أفضل نساء الع مرة وأمھ مریم بنت عم

  : قال تعالى في سورة آل عمران.  لم ُتذكر امرأة باسمھا في القرآن غیرھا
اَلِمیَن    َوِإْذ َقاَلِت اْلَمَالِئَكُة َیا َمْرَیُم ِإنَّ الّلَھ اْصَطَفاِك َوَطھََّرِك َو( اء اْلَع ى ِنَس اْصَطَفاِك َعَل
رَّاِكِعیَن   } ٤٢{ َع ال ي َم ُجِدي َواْرَكِع ِك َواْس ي ِلَربِّ ْرَیُم اْقُنِت ا َم اء  } ٤٣{َی ْن َأنَب َك ِم َذِل

َدْیِھْم ِإْذ  اْلَغْیِب ُنوِحیِھ ِإَلیَك َوَما ُكنَت َلَدْیِھْم ِإْذ ُیْلُقون َأْقَالَمُھْم َأیُُّھْم َیْكُفُل َمْرَیَم َوَما ُكن  َت َل
یُح         } ٤٤{َیْخَتِصُموَن  ُمُھ اْلَمِس ُھ اْس ٍة مِّْن ُرِك ِبَكِلَم َھ ُیَبشِّ ْرَیُم ِإنَّ الّل ا َم ِإْذ َقاَلِت اْلَمآلِئَكُة َی

َمْھِد َوُیَكلُِّم النَّاَس ِفي اْل  }٤٥{ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم َوِجیھًا ِفي الدُّْنَیا َواآلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبیَن 
اِلِحیَن   َن الصَّ ًال َوِم اَل   } ٤٦{َوَكْھ ٌر َق ِني َبَش ْم َیْمَسْس ٌد َوَل ي َوَل وُن ِل ى َیُك ْت َربِّ َأنَّ َقاَل
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وُن      ن َفَیُك ُھ ُك ا َیُقوُلَل اَب   } ٤٧{َكَذِلِك الّلُھ َیْخُلُق َما َیَشاُء ِإَذا َقَضى َأْمرًاَ ِإنََّم ُھ اْلِكَت َوُیَعلُِّم
  ).}٤٨{) تَّْوَراَة َواِإلنِجیَلَواْلِحْكَمَة َوال

د   وقد كانت حیاة المسیح ملیئة بالمعجزات من لحظة والدتھ حتى رفعھ إلى السماء  فق
د وصف      ر أب و ق كانت والدتھ معجزة إلھیة جعلھا اهللا آیة للعالمین حیث ولد من غی

  :فقال تعالى]٤٨[اهللا أحداث والدتھ في سورة مریم 
ْرِقّیًا      َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب( ًا َش ا َمَكان ْن َأْھِلَھ ْم    } ١٦{َمْرَیَم ِإِذ انَتَبَذْت ِم ن ُدوِنِھ َذْت ِم َفاتََّخ

َك  } ١٧{ِحَجابًا َفَأْرَسْلَنا ِإَلْیَھا ُروَحَنا َفَتَمثََّل َلَھا َبَشرًا َسِوّیًا  َقاَلْت ِإنِّي َأُعوُذ ِبالرَّْحَمن ِمن
ًا        َقاَل ِإنََّما } ١٨{ِإن ُكنَت َتِقّیًا  ًا َزِكّی ِك ُغَلام َب َل ِك ِلَأَھ وُل َربِّ ا َرُس ى   } ١٩{َأَن ْت َأنَّ َقاَل

یٌِّن  } ٢٠{َیُكوُن ِلي ُغَلاٌم َوَلْم َیْمَسْسِني َبَشٌر َوَلْم َأُك َبِغّیًا  َقاَل َكَذِلِك َقاَل َربُِّك ُھَو َعَليَّ َھ
اَن أَ  ا َوَك ًة مِّنَّ اِس َوَرْحَم ًة ِللنَّ ُھ آَی ّیًا َوِلَنْجَعَل رًا مَّْقِض ًا } ٢١{ْم ِھ َمَكان َذْت ِب ُھ َفانَتَب َفَحَمَلْت

ُت             } ٢٢{َقِصّیًا  َذا َوُكن َل َھ تُّ َقْب ي ِم ا َلْیَتِن ْت َی ِة َقاَل ْذِع النَّْخَل ى ِج اُض ِإَل ا اْلَمَخ َفَأَجاءَھ
ّیًا  یًا مَّنِس َل َربُّ   } ٢٣{َنْس ْد َجَع ي َق ا َتْحَزِن ا َألَّ ن َتْحِتَھ ا ِم ِرّیًا َفَناَداَھ ِك َس } ٢٤{ِك َتْحَت

ًا     ًا َجِنّی ِك ُرَطب ًا       }٢٥{َوُھزِّي ِإَلْیِك ِبِجْذِع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْی رِّي َعْین َرِبي َوَق ي َواْش َفُكِل
وْ  ّیًا  َفِإمَّا َتَرِینَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحدًا َفُقوِلي ِإنِّي َنَذْرُت ِللرَّْحَمِن َصْوًا َفَلْن ُأَكلَِّم اْلَی } ٢٦{َم ِإنِس

اَن    } ٢٧{َفَأَتْت ِبِھ َقْوَمَھا َتْحِمُلُھ َقاُلوا َیا َمْرَیُم َلَقْد ِجْئِت َشْیئًا َفِرّیًا  ا َك اُروَن َم َیا ُأْخَت َھ
اَن فِ     } ٢٨{َأُبوِك اْمَرَأ َسْوٍء َوَما َكاَنْت ُأمُِّك َبِغّیًا  ن َك ُم َم َف ُنَكلِّ ي َفَأَشاَرْت ِإَلْیِھ َقاُلوا َكْی

ًا  } ٣٠{َقاَل ِإنِّي َعْبُد اللَِّھ آَتاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني َنِبّیًا } ٢٩{اْلَمْھِد َصِبّیًا  َوَجَعَلِني ُمَباَرك
ي   } ٣١{َأْیَن َما ُكنُت َوَأْوَصاِني ِبالصََّلاِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحّیًا  ْم َیْجَعْلِن َوَبّرًا ِبَواِلَدِتي َوَل

ًا        } ٣٢{ِقّیًا َجبَّارًا َش ُث َحّی ْوَم ُأْبَع وُت َوَی ْوَم َأُم دتُّ َوَی ْوَم ُوِل َك  } ٣٣{َوالسََّلاُم َعَليَّ َی َذِل
  ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم َقْوَل اْلَحقِّ

ا َیُقوُل َما َكاَن ِللَِّھ َأن َیتَِّخَذ ِمن َوَلٍد ُسْبَحاَنُھ ِإَذا َقَضى َأْمرًا َفِإنََّم} ٣٤{الَِّذي ِفیِھ َیْمَتُروَن 
َفاْخَتَلَف } ٣٦{َوِإنَّ اللََّھ َربِّي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه َھَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقیٌم } ٣٥{َلُھ ُكن َفَیُكوُن 

  )اْلَأْحَزاُب ِمن َبْیِنِھْم َفَوْیٌل لِّلَِّذیَن َكَفُروا ِمن مَّْشَھِد َیْوٍم َعِظیم
ا        ھ كم ى نبوت ة عل المعجزات الدال ده اهللا ب م أم المعجزات      ث ھ ب د الرسل من قبل ال  . أم ق

ریم  ن          :(تعالى حاكیا عن عیسى بن م ٍة مِّ ُتُكم ِبآَی ْد ِجْئ ي َق َراِئیَل َأنِّ ي ِإْس ى َبِن وًال ِإَل َوَرُس
ِھ َوأُ         ِإْذِن الّل رًا ِب وُن َطْی ِھ َفَیُك َأنُفُخ ِفی ِر َف ِة الطَّْی ِرُئ  رَّبُِّكْم َأنِّي َأْخُلُق َلُكم مَِّن الطِّیِن َكَھْیَئ ْب

ْم األْكَمَھ واَألْبَرَص َوُأْحِیـي اْلَمْوَتى ِبِإْذِن الّلِھ َوُأَنبُِّئُكم ِبَما َتْأُكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِفي ُبُیوِتُك
ْوَراِة َوِلأُ   } ٤٩{ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَیًة لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنیَن  َن التَّ َديَّ ِم لَّ  َوُمَصدِّقًا لَِّما َبْیَن َی ِح

وِن   َھ  } ٥٠{َلُكم َبْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعَلْیُكْم َوِجْئُتُكم ِبآَیٍة مِّن رَّبُِّكْم َفاتَُّقوْا الّلَھ َوَأِطیُع ِإنَّ الّل
  )َربِّي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه َھـَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقیٌم

روا ب    ذبوه و كف سَّ   :( ھثم یذكر اهللا ختام قصة عیسى مع بني إسرائیل عندما ك ا َأَح َفَلمَّ
ِعیَسى ِمْنُھُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن َأنَصاِري ِإَلى الّلِھ َقاَل اْلَحَواِریُّوَن َنْحُن َأنَصاُر الّلِھ آَمنَّا ِبالّلِھ 

َع          }٥٢{َواْشَھْد ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن  ا َم وَل َفاْكُتْبَن ا الرَُّس ْت َواتََّبْعَن ا َأنَزَل ا ِبَم اِھِدیَن  َربََّناآَمنَّ الشَّ
اِكِریَن    } ٥٣{ ُر اْلَم ُھ َخْی ُھ َوالّل َر الّل ُروْا َوَمَك ي    } ٥٤{َوَمَك ى ِإنِّ ا ِعیَس ُھ َی اَل الّل ِإْذ َق

ِذیَن    ْوَق الَّ وَك َف ِذیَن اتََّبُع ُل الَّ ُروْا َوَجاِع ِذیَن َكَف َن الَّ ُرَك ِم يَّ َوُمَطھِّ َك ِإَل َك َوَراِفُع ُمَتَوفِّی
وَن   َكَفُروْا ِإَلى َی ِھ َتْخَتِلُف ا  } ٥٥{ْوِم اْلِقَیاَمِة ُثمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفَأْحُكُم َبْیَنُكْم ِفیَما ُكنُتْم ِفی َفَأمَّ

ا  } ٥٦{الَِّذیَن َكَفُروْا َفُأَعذُِّبُھْم َعَذابًا َشِدیدًا ِفي الدُّْنَیا َواآلِخَرِة َوَما َلُھم مِّن نَّاِصِریَن  َوَأمَّ
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اِلِمیَن      الَِّذیَن آَمُن بُّ الظَّ ُھ َال ُیِح وَرُھْم َوالّل َوفِّیِھْم ُأُج َك  } ٥٧{وا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َفُی َذِل
ُھ       } ٥٨{َنْتُلوُه َعَلْیَك ِمَن اآلَیاِت َوالذِّْكِر اْلَحِكیِم  ِل آَدَم َخَلَق ِھ َكَمَث َد الّل ى ِعن َل ِعیَس ِإنَّ َمَث

  )اْلَحقُّ ِمن رَّبَِّك َفَال َتُكن مِّن اْلُمْمَتِریَن} ٥٩{َیُكوُن ِمن ُتَراٍب ِثمَّ َقاَل َلُھ ُكن َف
ھ      م رفع النوم ث اه ب وذلك أن الیھود حاولوا قتل عیسى علیھ السالم فنجاه اهللا منھم وتوف
خص     ى ش إلى السماء الثالثة فھو یحیا فیھا حتى ینزل قبل یوم القیامة و ُألقى شبھھ عل

ْرَیَم   :(ال تعالى عنھمق.  غیره فأخذه الیھود وقتلوه َن َم َوَقْوِلِھْم ِإنَّا َقَتْلَنا اْلَمِسیَح ِعیَسى اْب
ا  َرُسوَل اللَِّھ َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّھ َلُھْم َوِإنَّ الَِّذیَن اْخَتَلُفوا ِفیِھ َلِفي َشكٍّ ِمْنُھ  َم

نِّ      اَع الظَّ ا اتَِّب ٍم ِإلَّ ْن ِعْل اً    َلُھْم ِبِھ ِم وُه َیِقین ا َقَتُل زًا        . َوَم ُھ َعِزی اَن اللَّ ِھ َوَك ُھ ِإَلْی ُھ اللَّ ْل َرَفَع َب
و عندما ینزل عیسى بن مریم في آخر الزمان فإنھ سوف یكسر الصلیب وال    ) َحِكیًما

حناء     ع الش ة وُترف ر البرك الم وتكث م الس افرة ویع ل الك دحر المل الم وتن ل إال اإلس یقب
األنبیاء إخوة لعالت دینھم واحد وأمھاتھم شتى : " هللا علیھ وسلموالضغینة قال صلى ا

وه        إذا رأیتم ازل ف ھ ن ي وإن ھ نب وأنا أولى الناس بعیسى بن مریم ألنھ لم یكن بیني وبین
م یصبھ     فاعرفوه فإنھ رجل مربوع إلى الحمرة والبیاض سبط كأن رأسھ یقطر وإن ل

ى    بلل بین ممصرتین فیكسر الصلیب ویقتل الخنزیر  ل حت ویضع الجزیة ویعطل المل
دجال       یح ال ھ المس ي زمان ك اهللا ف الم ویھل ر اإلس ا غی ل كلھ ھ المل ي زمان ك اهللا ف ُیھل
ر         ع البق ا والنمور م د جمیع ع األس ل م الكذاب وتقع األمنة في األرض حتى ترتع اإلب
والذئاب مع الغنم ویلعب الصبیان والغلمان بالحیات ال یضر بعضھم بعضا فیمكث ما 

وقد وردت على ]٤٩." [ .اء اهللا أن یمكث ثم ُیتوفى فیصلي علیھ المسلمون ویدفنونھش
لسان نبینا عدة نصوص في فضل المسیح ومریم الصدیقة علیھما السالم فقد قال النبي 

لم  ھ وس لى اهللا علی تھل    :(ص د، فیس ین یول ھ ح یطان یمس د إال والش ود یول ن مول ا م م
ر      اه، إال م ا صارخا من مس الشیطان إی ال ) یم وابنھ م      (وق ر، ول كمل من الرجال كثی

ال ) إال مریم ابنة عمران، وآسیة امرأة فرعون : یكمل من النساء ن   :(وق رأى عیسى ب
ھ     ال ل ال  : مریم رجًال یسرق فق ال عیسى      : أسرقت؟ ق ھ إال ھو، فق ذي ال إل : كال، وال

ي  ذبت عین اهللا وك ت ب ن    ) آمن مع ع ل أن یس ى قب ؤمن بعیس ذي ی ل ال ن الرج ال ع وق
دیث   -وقال) إذا آمن بعیسى، ثم آمن بي فلھ أجران):(صلى علیھ وسلم(محمد ذا الح وھ

ده      :(-بشرى لكل نصراني دًا عب ھ وأن محم ده ال شریك ل من شھد أن ال إلھ إال اهللا وح
ة          ھ، والجن ریم وروح من ى م ا إل ھ ألقاھ د اهللا ورسولھ وكلمت ورسولھ، وأن عیسى عب

ة عل    ھ اهللا الجن ار حق أدخل ل حق، والن ن العم ان م ا ك الة  ] ٥٠) [ى م ت رس د كان وق
ا    المسیح علیھ السالم متممة لرسالة موسى و مبشرة برسالة محمد باسمھ الصریح كم

وكانت لبني إسرائیل فقط و لم تكن ھي الرسالة   –" حتى متى كان تؤمنون" –مر بنا 
ل وال كالم المسیح محفو         م یشأ اهللا أن یظل اإلنجی ذلك ل ھ   األخیرة للبشریة ل ا بكامل ًظ

  . للناس
ترى لو كان ھذا : واآلن بعد أن عرفت نظرة اإلسالم للمسیح علیھ السالم فإني سائلك 

ر      اه ألن ینظ ذي دع ا ال د اهللا م ن عن وال م د رس ن محم م یك د ول د محم ن عن دین م ال
للمسیح ھذه النظرة المعتدلة بعیدا عن غلو النصارى إلى تقدیسھ وانحراف الیھود إلى 

یكن أحرى بھ لو كان كاذبا أن ینحاز إلى إحدى الطائفتین لكي ینال تأییدھا  عدائھ؟ ألم
ذي    ھ ال بدال من أن یواجھھما جمیعا؟ ما الذي كان یمنعھ لو كان كاذبا أن یدعى أن إلھ
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ة     –ولم یكن لینكر علیھ أحد–یعبده ھو المسیح  ة القوی ة الرومانی فینال بذلك تأیید الدول
رة   ة؟ باإلضافة لنصارى الجزی ْؤِمُن        (العربی ِذي ُی يِّ الَّ يِّ اُألمِّ وِلِھ النَِّب ِھ َوَرُس آِمُنوْا ِبالّل َف

  ).ِبالّلِھ َوَكِلَماِتِھ َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم  َتْھَتُدوَن
ًدا عن    واآلن لنحاول مناقشة بعض ما یعتقده الناس في المسیح علیھ السالم بھدوء بعی

  . التعصب األعمى
اد األسرة النصرانیة الواحدة عن طبیعة المسیح علیھ السالم تسمع لعلك إذا سألت أفر 

و اهللا  ل ھ ن قائ تى فم ات ش فون  –إجاب ا یص الى اهللا عم ن اهللا  –تع و اب ل ھ ن قائ و م
مي          ي یس زء إلھ وتا و ج مى ناس ري یس زء بش ھ ج ك إن ب یقول ل نھم س ف م والمثق

ا دى     !! الھوت یح ل یة المس ف شخص ذي یكتن وض ال اس للغم ذا انعك ارى و  وھ النص
ي من المفترض أن تكون من             ھ وھي الت ي مسألة اإلل ھ الكنیسة ف للتعقید الذي أقحمت

ھ أو نصف     . أبسط أمور العقیدة لدى اإلنسان ذا اإلل ى أن ھ ویتفق عموم النصارى عل
ي             ة والصلب ف ذیب واإلھان د البشر بالتع ھ ی ت من ى نال ة حت القوة الكافی اإللھ لم یكن ب

ة        حادثة ھي أشبھ بالتم  ة اإللھی ى الحقیق ا إل ة منھ ة أو األساطیر البدائی ات الدرامی ! ثیلی
ومن العجیب أن ُیعتقد أن ھذه الجریمة الكبرى من البشر في حق اإللھ إنما كانت سببا 
ل    ة قت لخالص البشر و مغفرة خطایاھم وذنوبھم التي ھي أقل خطًرا بكثیر من محاول

ر من       وألن كل من ھذه العقائد أصبح !! اإللھ نفسھ ول كثی ي عق خة ف ت مسلمات راس
الناس غیر خاضعة للنقاش وال التفكیر فھذه دعوة لكل باحث عن الحقیقة بصدق لكي  

  .یعید النظر فیما یعتقده و تربى علیھ ولم تتح لھ فرصة للنقاش فیھ من قبل
ادم وتحاول أن           ت ن ا أن دك خطأ یسیًرا وأغضبتھ وبینم ھب أنك أخطأت في حق وال

ذا بأخیك األصغر تأخذه عاطفة األخوة و التضحیة فتفتق ذھنھ عن فكرة ترضي أباك إ
ذلك              ك و ب ام أبی ھ أم ك نفسھ لكي تقتل لم ل ك فیس حي بنفسھ من أجل غبیة وھي أن یض
یتحمل ھو اإلثم عنك وتنجو أنت من تبعة الذنب ووخز الضمیر فھل تقبل أنت أو یقبل 

وك أن   ك أخ رح علی و اقت ف ل الم؟؟ فكی ذا الك وك ھ ن   أب ًرا ع ھ تكفی دك نفس ل وال تقت
ك؟  ل ! خطیئت ھ عق الم ال یقبل ذا ك الطبع ھ لب   . ب ة الص ي حادث ھ ف اذا تقبل ن لم ولك

أن    ب ب المزعومة وترضاه للمسیح علیھ السالم وال ترضاه ألخیك الصغیر؟ لعلك تجی
ر اهللا   المسیح ما نزل إلى األرض أصًال إال لھذه المھمة وھي التضحیة بنفسھ لكي یغف

ھ         : وإني أسألك! البشرخطایا  حي بنفسھ من أجل إنسان یتحمل عن د أن یض الذي یری
ھل خطیئة آدم بأكلھ من الشجرة تكفرھا خطیئة الیھود !  اآلالم  أم یتحمل منھ اآلالم؟؟

اده          ة عن عب ل التوب ذي یقب ة اهللا عز وجل ال بمحاولة قتل المسیح؟ وھل ضاقت رحم
ر آلدم خطیئت  يء أن یغف ل ش ھ ك عت رحمت تغفر   -ھ ووس دھا واس اب بع ذي ت و ال وھ

فظل ناقما على البشر كل ھذه المدة حتى ینزل بنفسھ سبحانھ متجسدا في -]٥١[وأناب
ا   ھیئة مخلوق ضعیف كي ترتكب البشریة ھذه الجریمة النكراء في حقھ ثم تسقط عنھ

دیم أوزارھا مكافأة لھا؟ ھل من العدل أن یذنب آدم فُیصلب المسیح؟ ألم یذكر العھد الق
ة   أن النفس التي تخطيء ھي تموت وأن كل إنسان مسئول عن عملھ وأن اهللا یقبل توب

دو األول         ]٥٢[التائبین؟ ان الع ذي ك ولس ال ى ب اب عل زعم أن اهللا ت ل أن ت ھل من العق
ھ        ھ مالئكت جد ل ھ وأس ھ اهللا بیدی ذي خلق لتالمیذ المسیح وللمؤمنین ولم  یتب على آدم ال

زل       إال بعد أن یعلق المسیح  د ن ان المسیح ق ى رؤوس األشھاد؟ وإذا ك عارًیا تماًما عل
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ا     ا یزعمون لم من أجل ذلك فلماذا جاء في إنجیل متى صراخ المسیح قبل أن یقتل كم
ي؟     : إیلي إیلي، لم شبقتني، أي « وضع على الصلیب  اذا تركتن ى  » إلھي إلھي، لم مت

أینزل من أجل  !! رًاأن المسیح ھرب من طالبیھ مرا ١١/٥٣وجاء في یوحنا  ٢٧/٤٦
ًرا من المجرمین             رى كثی ا ت اهللا كي یخلصھ بینم ذلك ثم یھرب ویصرخ ویستغیث ب
ى األرض؟       ھ عل ل مھمت ان یجھ ھ ك والقتلة یتقدمون للقتل بقدم ثابتة وجأش رابط أم أن
ا    ده فم ولم نذھب بعیًدا ونقارن المسیح بالقتلة والمجرمین ألم یأمر اهللا إبراھیم بذبح ول

ة؟   كان من  الولد إال أن استجاب ألمر اهللا صابرا محتسبا بدون أن یسأل حتى عن العل
  !ھل من منطقي لو كان المسیح ھو اهللا أن یكون أقل شجاعة من بعض خلقھ؟

وإذا كانت ھذه ھي مھمة المسیح فلماذا عندما بشر األنبیاء بالمسیح لم یبشروا بھ على 
ا الموروث ولكن بشروا بھ على أنھ أنھ المخلص الذي سوف یخلص البشریة من ذنبھ

ة          ة الصلب المزعوم ر أي شيء عن حادث دون ذك ط ب ي   -نبي صاحب رسالة وفق الت
ى الصلیب؟؟       ق عل ا أن یعل ھ حق كانت سُتعد أھم حادثة في حیاة المسیح لو كانت مھمت
م إذا      ة من األم وكیف نفسر النصوص التي تخبر عن رضا اهللا عن الشعب أو عن أم

د        كانت البشریة ھ أح م یخلصھا من دیم ول ذنب الق كلھا كانت ما زالت موصومة بھذا ال
ذیب عن البشر         ل اآلالم والتع ة المسیح ھي تحم بعد؟ وھل من الرحمة أن تكون مھم
ى الصلیب وظل         ؤمن أن المسیح مات عل م ی بقتلھ على الصلیب ثم یكون جزاء من ل

ذاب    یعبد اهللا كما كان یعبده إبراھیم وإسحاق ویعقوب وموسى و الع من قبل المسیح ھ
م     ة لھ في النار؟ لو كان ذلك كذلك لكانت حادثة الصلب نقمة على البشر ولیست رحم
ؤمن    یدخل الم ار وس ن الن اس م ع الن دت جمی د افت ذه ق لب ھ ة الص ت حادث إال إذا كان

  !! والكافر الجنة في النھایة
ھ   وإذا كان الصلب قد حط عن البشر خطایاھم فما فائدة تعالیم ال مسیح والرسل من قبل

ل        ال المسیح إن ك اذا ق ذه الدرجة؟ ولم إذا كان تكفیر خطایا البشر مضمون و أكید لھ
ة      وم الدینون ي ی اب ف ا الحس ؤدون عنھ وف ی اس، س ا الن تكلم بھ ة ی ة باطل ك . كلم فإن

دان؟    ك ت رر، وبكالم ك تب ر      ]  ٥٣[بكالم ب أكب ان أن یرتك یمنع اإلنس ذي س ا ال وم
د   الفواحش وأعظم المنك ى التعمی رات إذا علم أن الخالص مضمون؟ ولماذا الحاجة إل

رت     د غف ذه ق ة ھ لب المزعوم ة الص ت حادث ود إذا كان ل مول ة بك ھ الكنیس ذي تفعل ال
ل   ]٥٤[لإلنسان خطیئتھ  ھ آدم فھ ؟ وإذا كان كل مولود یرث نصیبا من ھذه خطیئة أبی

ن أبیھ   ة م ذه الخطیئ ا ھ الم أیض ا الس ا علیھم ریم وابنھ ت م الم؟  ورث ھ الس ا آدم علی م
وماذا عن ظلم البشر بعضھم لبعض ھل یتحملھا الصلیب أیضا فال قصاص بینھم وال 
د        ریة بع ا البش ي ارتكبتھ ذنوب الت ن ال اذا ع وع؟ وم ارج الموض ذه خ دل أم أن ھ ع
قیاء            د األش ھ أح د لكي یقتل اج لمسیح جدی ا تحت ا؟ أم تراھ المسیح إلى الیوم من یكفرھ

ھ من    فتسقط عن البشر ب حي ب قیة خطایاھم؟ إننا نفھم أن الذي یضحي بشيء فإنھ یض
داًء   أجل شخص آخر أو السترضاء من ھو أعلى منھ وأقدر كما ذبح إبراھیم الكبش ف

ده         حى بول ذي ض و ال ان اهللا نفسھ ھ إذا ك الى اهللا  –إلسماعیل وتقربا إلى اهللا بذلك ف تع
ھ؟  فمن أجل من یا ترى فعل ذلك ولیس في ال -عما یصفون ْل  (كون من ھو أعظم من ُق

ي اَألْرِض   ن ِف ُھ َوَم ْرَیَم َوُأمَّ َن َم یَح اْب َك اْلَمِس ْیئًا ِإْن َأَراَد َأن ُیْھِل ِھ َش َن الّل ُك ِم ن َیْمِل َفَم
يْ          لِّ َش ى ُك ُھ َعَل اُء َوالّل ا َیَش ُق َم ا َیْخُل ا َبْیَنُھَم ٍء َجِمیعًا َوِلّلِھ ُمْلُك السََّماَواِت َواَألْرِض َوَم
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ِدیٌر ا          )َق یجد بینھ ل س ي األناجی لب ف ة الص ة لحادث ات المختلف رأ الروای ن یق ؟ إن م
ة          ة والصلب والقیام ارن تفاصیل المحاكم ثال من یق تناقضات ال یمكن الجمع بینھا فم
واكتشاف قبره ومن رآه عند قیامتھ وماذا قال على الصلیب ومن حمل الصلیب وغیر 

ة سیجد   ة من         ذلك في الروایات المختلف ى أن القصة واھی دل عل حة ت ات واض اختالف
ا من اهللا     ]! ٥٥[أساسھا أو أن كتابھا اعتمدوا على اإلشاعات واألساطیر ولیست وحی

ل       ن المأك بر ع ل الص وم ویتحم ان یص ذي ك یح ال ور أن المس د یتص اد أح ھ ال یك إن
ى خشبة الصلیب         ان عل ذي ك و ال ات العیش ھ  والمشرب ویقضي األسابیع ال ینال فت

أن (یستغیث بأعدائھ و یطلب منھم أن یسقوه إذ تملكھ الظمأ وھو الذي طالما كان یقول
ھ    زا لستم تعرفون ھ ال         ]٥٦)[لي خب ى أن ان یقسم عل یس الحواریین ك ى بطرس رئ حت

  ). ٧٢:٢٦متى (یعرف الرجل الذي على الصلیب
ھ السالم شخصیة أسطوری      ة لقد جعلت حادثة الصلب المزعومة ھذه من المسیح علی

ور  شخصیة  . مخلصة بدال من شخصیة النبي المعلم الذي یرشد الناس إلى الھدى والن
ى اهللا         ون إل انوا یلجئ د أن ك ي السراء والضراء بع اس ف ة الصلب   . یلجأ إلیھا الن حادث

ده  ولكي  .  جعلت عبادة اإلنسان مركزة حول المسیح علیھ السالم بعد أن كانت هللا وح
ا الدین الجدید تم اختالق الكذبة الثانیة التي ھي أكبر من ال یصیر المسیح ندا هللا في ھذ

ا یصفون    –أختھا بادعاء أن المسیح ھو اهللا نفسھ  الى عم ذه   . سبحانھ وتع ولخطورة ھ
  : المسألة فسنناقشھا أیًضا بشيء من التفصیل

ھل یلیق برب السماوات واألرض ومن فیھن أن یتجسد في صورة طفل رضیع : أوًال
رج ام ن ف رج م ام  یخ ل الطع ة یأك ان المختلف و اإلنس ل نم ر بمراح م یم عیفة ث رأة ض

ي من البشر صنوف        ًجا لق ویخرج الفضالت حتى إذا اكتمل نموه وصار رجًال ناض
ان      ھ ھو ك دي أم اإلھانة والتعذیب ألوانا؟ ھل كان ھذا المخلوق الضعیف الذي یلتقم ث

و أن         تطیع ھ ذي ال یس ت ال ي الوق ات ف ع الكائن ور جمی دبر أم ھ    ی ر طعام دبر أم ی
أم أنھ كان یمسك السماوات واألرض أن تزوال وھو في بطن أمھ؟ أال ] ٥٧[وشرابھ؟ 

د    ي جس ترى أنھ من المخجل أن نساوي اهللا بالبشر؟ ھل یمكن لإللـھ العظیم أن یحل ف
د   ذا الجس د المسیح    -ضعیف لھ بدایة ونھایة؟ وأین ھو ھ د     -جس ي الجس اآلن؟ ھل فن

لمسیح للسماء أم أن ھذا الجسد الذي یحتاج للطعام خالد ولیست وھلك بمجرد صعود ا
فات        ن ص ى صفة م ھ أو تفن ى اإلل ل یفن اء فھ د تعرض للفن ان الجس ة؟ وإذا ك ھ نھای ل
ار              ادر قھ ھ ق ھ كالم إل وحي بأن ل ی ي اإلنجی ذي ف ـھ؟؟ وھل كالم السید المسیح ال اإلل

اذ        ذه؟ ولم ق یخاطب تالمی م رفی ده أم كالم معل ذه     یخاطب عبی أمر المسیح تالمی م ی ا ل
جود لصوره               ل أفضل من الس ى األق ذا عل ھ فھ ان ھو اإلل ھ صراحة إن ك جود ل بالس

 –إن كان كذلك  -لماذا لم یخبر صراحة أنھ ھو اإللھ ] ٥٨!  [وتماثیلھ داخل الكنیسة؟
فیحسم القضیة ویقطع الشك؟ ھل من العدل لو كان المسیح ھو اهللا أن یترك أھم قضیة 

ا عرضة آلراء الرجال       في ھذا  ا الشبھات ویتركھ الكون یكتنفھا الغموض وتحیط بھ
وأھواء الملوك في المجامع؟ لماذا لم یخلف لنا في العھد الجدید نًصا واضًحا صریًحا  

  على لسانھ یخبر فیھ أنھ ھو اإللھ فیریح المالیین من ظلمات الشك؟ 
ى أ : وماذا عن الحواریین ى األرض أم     ھل كانوا یعاملون المسیح عل ھ یمشي عل ھ إل ن

ذ؟؟   ] ٥٩[نبي إنسان ومعلم متواضع ولذا سموا تالمیذ؟ ھ تالمی ھل یمكن أن یكون لإلل
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ھ حوالي     د رفع ولو كانوا یعبدون المسیح فكیف أمكنھم أن یبقوا داخل ھیكل الیھود بع
دون اهللا؟  ذین یعب ود ال ط الیھ ا وس ھ یومی ود یعبدون ة عق رس ] ٦٠[ثالث ى بط ر إل انظ

ي ال أع(ف ول) ٢٢:٢م وال : " یق ذه األق معوا ھ رائیلیون اس ال اإلس ا الرج وع . أیھ یس
ي     ده ف الناصري رجل قد تبرھن لكم من قبل اهللا بقوات وعجائب وآیات صنعھا اهللا بی

ون  ا تعلم تم أیض ا أن طكم كم ھ    ". وس م یعرف ا ل یح م ن المس ت ع ت أن ل عرف فھ
ود؟   الحواریون؟ أیكون المسیح إلـھا وال یستطیع أن یدفع  ن الیھ عن نفسھ أذى حفنة م

أتقبل أن تعبد إلھا ضعیًفا؟ أیكون المسیح ھو اهللا ثم یأتي إلى عبد من عبیده لكي یعتمد 
ى     ى یحی دان  -منھ ویكمل نفسھ؟ ألم یذكر العھد الجدید أن المسیح جاء إل ا المعم   -یوحن

ان ی    ل ك ل   لكي یعتمد منھ؟ إن المسیح لو كان ھو اهللا لسجد لھ یحیى حاال فھ ى یجھ حی
د          ] ٦١[ربھ؟  ھ؟ إن نصوص العھ ل یمكن أن یموت اإلل ان المسیح ھو اهللا فھ وإذا ك

اء          ي  إرمی ثال ف ك یكل صراحة انظر م ي ذل ھ     :(١٠:١٠القدیم تنف و اإلل رب فھ ا ال أم
ھ الحي   ال) الحق، اإلل ي حزقی رب  ): ٣:١٨(وف ول ال ا یق ال .  حي أن ي دانی  ٢٦:٦وف

  "ھو اإللھ الحي القیوم إلى األبد"
ھ      ان ھو األب واإلل ومن الذي كان یخاطبھ المسیح في األناجیل بلفظ أبي وإلھي إن ك

ھ السالم         ول المسیح علی ان یخاطب نفسھ؟  انظر ق ة أن    :(أم أنھ ك اة األبدی ذه الحی وھ
إني « :وقولھ. ٣: ١٧یوحنا ) یعرفوك أنت اإللھ الحقیقي وحدك، ویسوع الذي أرسلتھ

در أن  : "وقولھ عن نفسھ٢٠:١٨یوحنا » وإلھكم أصعد إلى أبي وأبیكم وإلھي  أنا ال اق
یئًا      ا  "(أفعل من نفسي ش الملكوت      )  ٥/٣٠یوحن دي ب ي زب د ابن ذا عجز أن یع ى (ل مت

ال  )٢٠/٢٣ د صالحًا إال       : "، ولما سماه أحدھم صالحًا ق یس أح دعوني صالحًا؟ ل م ت ل
ھ ال ی  ٣٢:١٣وأخبر في مرقص). ٢٠-١٨/١٨لوقا "(واحد، وھو اهللا وم    أن ت ی م وق عل

القیامة ولكن اهللا ھو الذي یعلمھا فھل یكون المسیح ھو اهللا ویجھل ما یعلمھ اهللا؟ أم أن 
العلم واإلرادة والصالح صفات للجسد ولیست صفات للروح؟  ومن الذي كان یصلي 

ان         ! لھ المسیح إن كان ھو اإللـھ؟ د اهللا؟ أك ان یعب د أن المسیح ك د الجدی ذكر العھ م ی أل
رارا           المسیح ی ن اإلنسان عن نفسھ  تك عبد نفسھ؟ وھل استعمال المسیح لمصطلح اب

اس    )  مرة ٨١ذكرت (ومرارا  في اإلنجیل ا سینسبھ الن إال تأكیدا لبشریتھ وبراءتھ مم
ا  ال ) ٨/٤٠(إلیھ؟ بل إن المسیح قال عن نفسھ صراحة أنھ نبي إنسان  ففي یوحن ا  (ق أن

م   «قال  ٤/٢٥وفي لوقا  )إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعھ من اهللا ول لك ا  : الحق أق م
ھ     ي بلدت ل ف ي یقب ا       » . من نب ي لوق ھادة أخرى؟  وف د شھادة المسیح لنفسھ ش ل بع فھ

قد قام فینا نبي عظیم وتفقد اهللا «بإذن اهللا ]٦٢[قال الناس أمامھ بعد أن أحیا میتا ٧/١٧
عبھ ى» !ش ي مت ھ ) ٨:٩(وف وع معجزات د أن رأى الجم دوا "بع وا ومج ذي تعجب اهللا ال

ذا  ل ھ لطاًنا مث اس س یح أم رب " أعطى الن دون المس وع یمج ان الجم رى ك ا ت ل ی فھ
ة     المسیح؟ وإذا كان المسیح إلھا فماذا عن أم المسیح علیھ السالم ھل ھي األخرى إلھ

  ]٦٣[أم ماذا؟ وھل یمكن للمخلوق أن یلد الخالق
ان       وأما إن كنت تعتقد أن اهللا تعالي عن أن یشابھ خلقھ أو أن ھ ك دیھم وأن ى أی ل عل یقت

و    د ھ وما زال في السماء فوق جمیع خلقھ و ال یخرج أحد منھم عن قبضتھ لكن لھ ول
المسیح أرسلھ إلي األرض لھذه الغایة وھو أن یتعذب بأیدي البشر من أجل البشر فقل 
ر       دس یعتب اب المق إن الكت دس؟ ف لي بربك من أین علمت أن هللا ولد؟؟ أمن الكتاب المق
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ى     الب ھ عل رزقھم ال أبنائ م وی ذي یطعمھ و ال ى أن اهللا ھ اء اهللا بمعن ا أبن ر جمیع ش
ُقْل ِإن َكاَن ِللرَّْحَمِن َوَلٌد ].(٦٥[كما أطلق على أنبیاء آخرین ھذا الوصف] ٦٤[الحقیقة

ا یَ  . َفَأَنا َأوَُّل اْلَعاِبِدیَن ْرِش َعمَّ ُفونَ ُسْبَحاَن َربِّ السََّماَواِت َواْلَأْرِض َربِّ اْلَع ا   )  ِص م م ث
ْبَحاَنُھ      (حاجة اهللا لكي یتخذ ولدا و ھو الغني عن خلقھ أجمعین؟ دًا ُس ُھ َوَل َذ الّل اُلوْا اتََّخ َق

ھ سرمدیة      ) َبل لَُّھ َما ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض ُكلٌّ لَُّھ َقاِنُتوَن ت حیات د كان ذا الول وھل ھ
ھ  مثل حیاة اهللا عز وجل أم أنھ حادث على ھذا الك ون؟ فإن كان حادثا فھو مخلوق مثل

ت؟     ي نفس الوق ْو  (كبقیة مخلوقات اهللا عز وجل وإال فكیف یكون مولودا وسرمدیا ف َل
ارُ            ُد اْلَقھَّ ُھ اْلَواِح َو اللَّ ْبَحاَنُھ ُھ اُء ُس ا َیَش ُق َم ا َیْخُل َطَفى ِممَّ دًا لَّاْص ) َأَراَد اللَُّھ َأْن َیتَِّخَذ َوَل

أمور   وھل مشیئة ھذا الولد  تابعة لمشیئة الرب أم أن لھ إرادة مستقلة؟ وھل اإلنسان م
د اإلنسان       اة إذا عب بعبادة الرب وحده أم الرب وما تنسب لھ من ولد؟ ھل تستقیم الحی

  أكثر من إلھ؟
ُفو  ( ا َیِص ْرِش َعمَّ ِھ َربِّ اْلَع ْبَحاَن اللَّ َدَتا َفُس ُھ َلَفَس ا اللَّ ٌة ِإلَّ ا آِلَھ اَن ِفیِھَم ْو َك ل ) َنَل م ھ ث

ة آدم إال      ر خطیئ یلة لتكفی د وس م یج ماوات فل ى رب األرض والس بل عل اقت الس ض
د   -التضحیة بولده بفرض وجود الولد؟ و كیف تنزه الرھبان والقساوسة عن اتخاذ الول

ن لَّ   (وتنسب ذلك هللا رب العالمین؟ ْم َتُك ُھ َبِدیُع السََّماَواِت َواَألْرِض َأنَّى َیُكوُن َلُھ َوَلٌد َوَل
  )َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء وُھَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیٌم

أما قضیة التثلیث وھي اعتقاد أن اهللا إلـھ واحد مكون من ثالثة أقانیم مختلفة فھي ثالثة 
الفھم          ال الكنیسة عن أس ا رج ي ورثھ رى الت لة الكب ر والمعض ز المحی افي و اللغ األث

اء الكنیسة     ك أن آب نھم        على عالتھا وذل المین لك رب الع د ل وا بنسبة الول م یكتف اُألَول ل
دو أن  . أضافوا هللا شریكا ثالثا ھو روح القدس وجعلوا الثالثة واحدا والواحد ثالثة ویب

غلتھم             د ش ذا فق ا لھ یًرا مقنع عوا تفس ي یض ل لك ارى األوائ عف النص م یس ت ل الوق
ضا واختیار األناجیل لذا االختالفات الكثیرة وعقد المجامع الكنسیة و تكفیر بعضھم بع

ول      ث فیق ة التثلی م حقیق فإن علماء النصارى المعاصرین أنفسھم یعترفون بصعوبة فھ
دھم ن       : أح الوث كم ر الث اول إدراك س ن یح ھ وإن م عب إدراك ر یص الوث س إن الث

حق  ] ٦٦[یحاول وضع میاه المحیط كلھ في كفھ أجل  : " ویقول القمص باسیلیوس إس
رى      ] ٦٧" [ثلیث یفوق إدراكنا إن ھذا التعلیم عن الت ة الكب ل أن تكون الحقیق ل یعق فھ

دیم         د الق ي العھ ث ف ر التثلی ن ذك د؟ وأی ذي  ] ٦٨[في ھذا الكون بھذا القدر من التعقی ال
ى         ر عل ھ  ذك أتي ل ة وال ی ث حقیق تنضح نصوصھ بالتوحید؟ ھل یمكن أن یكون التثلی

یعلمھا المسیح لتالمیذه ولم یسمع  لسان أي نبي من األنبیاء في الكتاب المقدس بل ولم 
د؟     ن التوحی رآن م ي الق ورة ف و س اد تخل ین ال تك ي ح نھم ف د م ا أح وَن ِإنَّ (بھ َأْم َتُقوُل

ِإْبَراِھیَم َوِإْسَماِعیَل َوِإْسَحاَق َ َیْعُقوَب َواألْسَباَط َكاُنوْا ُھودًا َأْو َنَصاَرى ُقْل َأَأنُتْم َأْعَلُم َأِم 
ا   ) ١(الیتیمة التي تثبت  التثلیث  في یوحنافالجملة )  الّلُھ ستعرف في آخر الرسالة أنھ

ولكن على العكس ھناك نصوص تفند ھذا اإلدعاء . مدرجة ولم تكن في النسخ القدیمة
مرقص   ) اسمع یا إسرائیل الرب إلھنا رب واحد:(انظر مثال قول المسیح علیھ السالم

ھ      ٢٩: ١٢ ي ال إل ة تعن ذه الجمل رى أن ھ ھ النصارى       أال ت ا یدعی ان م و ك إال اهللا؟  ول
انیم     "صحیحا لقال المسیح  ة أق د وثالث ا إلھك رب واح ان  " اسمع یا إسرائیل أن وإال لك

ا  ر أمین یح غی ا  ]٦٩. [المس یح أیض ول المس اك ق ا ھن ة أن  :(وأیض اة األبدی ذه الحی وھ
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لتھ         ذي أرس دك، ویسوع ال ي وح ھ الحقیق ت اإلل وك أن ا  ) یعرف ل آخ  .٣: ١٧یوحن ر دلی
على التوحید فھل ھذه الجملة الصریحة  یفھم منھا عاقل أن اهللا مكون من ثالثة أقانیم؟ 
وال عجب أال نجد في الكتاب المقدس ذكرا لثالوث وال سادوس فإن أمر الروح القدس 

م حتى عقدوا المجمع الكنسي   ٨٧٩نفسھ ظل مشكال على القوم ثمانیة قرون إلى عام 
وھو جبریل علیھ السالم   -ا روح القدس إال ملك من المالئكةوم.  الثامن لیبحثوا أمره

دیم      - د الق ؤمنین، ونصوص العھ أرسلھ اهللا بالوحي لألنبیاء والرسل  ویؤید اهللا بھ الم
ي            ي الحواریین وف اء، وف ر من األنبی ي كثی دس حل ف ي أن روح الق والجدید شاھدة ف

ي   غیرھم، و یأتي روح القدس بمعنى القوة والنصر والتأی ید ولم یرد على لسان أى نب
ِھ ِإالَّ      (أن الروح القدس إلھ مع اهللا ى الّل وْا َعَل ِنُكْم َوَال َتُقوُل ي ِدی َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َال َتْغُلوْا ِف

ْرَیَم َوُروٌح مِّ            ى َم ا ِإَل ُھ َأْلَقاَھ ِھ َوَكِلَمُت وُل الّل ْرَیَم َرُس ُن َم ى اْب یُح ِعیَس ا اْلَمِس ُھ  اْلَحقِّ ِإنََّم ْن
ْبَحانَ            ٌد ُس ـٌھ َواِح ُھ ِإَل ا الّل ْم ِإنََّم رًا لَُّك وْا َخْی ٌة انَتُھ وْا َثَالَث ِلِھ َوَال َتُقوُل ُھ َأن َفآِمُنوْا ِبالّلِھ َوُرُس

یالً            ِھ َوِك ى ِبالّل ي اَألْرِض َوَكَف ا ِف َماَوات َوَم ي السَّ ا ِف ُھ َم ٌد لَّ ُھ َوَل َتنِكَف   .  َیُكوَن َل ن َیْس لَّ
َتْكِبْر       اْلَمِس ِھ َوَیْس ْن ِعَباَدِت َتنِكْف َع ن َیْس وَن َوَم یُح َأن َیُكوَن َعْبدًا لِّّلِھ َوَال اْلَمآلِئَكُة اْلُمَقرَُّب

َفَأمَّا الَِّذیَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َفُیَوفِّیِھْم ُأُجوَرُھْم َوَیزیُدُھم .  َفَسَیْحُشُرُھْم ِإَلیِھ َجِمیعًا
ن ُدوِن  مِّن َفْض ِلِھ َوَأمَّا الَِّذیَن اْسَتنَكُفوْا َواْسَتْكَبُروْا َفُیَعذُِّبُھْم َعَذابًا َأُلیمًا َوَال َیِجُدوَن َلُھم مِّ

وأما المسیح فقد خلقھ اهللا من أم بدون أب كما خلق حواء من أب ) الّلِھ َوِلّیًا َوَال َنِصیرًا
ي آدم من         خ ف ا نف ھ من روحھ كم ا       بدون أم ونفخ فی ا أحی وتى كم ھ الم ا ل روحھ وأحی

انیم      م أق اء أنھ الموتى ألنبیاء عدیدین من قبل فھل نقول على آدم وحواء وھؤالء األنبی
ا أن            ان ممكن ین من دون اهللا لك دس إلھ ان المسیح وروح الق و ك ھ ل رى أن أیًضا؟ أال ت

م أن كال یرید كل واحد منھم شيء غیر اآلخر؟ فمن الذي تنفذ إرادتھ في ھذه الحالة؟ أ
َما اتََّخَذ اللَُّھ ِمن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُھ ِمْن ِإَلٍھ ِإذًا لََّذَھَب ُكلُّ ِإَلٍھ (منھما إلـھ ناقص األلوھیة؟ 

وإذا كان الثالثة ھم واحد ) ِبَما َخَلَق َوَلَعَلا َبْعُضُھْم َعَلى َبْعٍض ُسْبَحاَن اللَِّھ َعمَّا َیِصُفوَن
ا؟    فكیف یموت أحدھم على  م یموت ان ل ى اثن ة    ! الصلیب ویبق ان الثالث روض إن ك المف

ولكن لما كان اهللا ال یموت كان . واحد والواحد ثالثة أن یموتوا جمیعا أو یحیوا جمیعا
ي     ٣یستلزم ذلك أنھ لو كان ھناك  ذا یعن أقانیم أن یموت أحدھم فقط دون اآلخرین وھ

اء     أن الثالثة أقانیم منفصلة وغیر متحدة وھذا ینافي ا األنبی عقیدة التوحید التي جاء بھ
ة وال         . جمیعا ا بصورة منطقی جمان مع الثوث والصلب ال تنس دة الث رى إن عقی فكما ت

  . یمكن أن تكون ھي الحق
كتاب اسمھ  ١٩٧٧إن عقالء الغرب بدأوا یدركون ھذه الخدعة الكبرى فقد ظھر عام  
ھ " ید اإلل طورة تجس ال  كتبThe Myth of God Incarnate" أس ار رج ن كب بعة م ھ س

ار           ھ إنك ون فی را یعلن ة إنجلت ذھب كنیس ة م یس لجن یھم رئ ا ف الالھوت البریطانیین بم
ط   ایم    ]٧٠.[ألوھیة المسیح ویقرون ببشریتھ فق ة ت ت مجل د أدل ر   ٢٧(وق ) ١٩٧٨فبرای

ى        دعوة إل ي وھو ظاھرة ال الم الغرب بحثا ھاما اشتغلت بھ دوائر جامعات وكنائس الع
ة المسیح   : المعارضة أللوھیتھ جاء فیھبشریة المسیح و إن موجة الرفض لفكرة ألوھی

ي      واء ف وتیین س رین الالھ اط المفك ي أوس ارا ف وة وانتش زداد ق ھ ت أو ازدواج طبیعت
ل    ي اإلنجی الجامعات أو في الكنائس الغربیة وھؤالء الرافضون یعلقون أنھ ال یوجد ف

ھ        دون أن ھ ویؤك ول بألوھیت ت عن المسیح الق ھ السالم بشر عادي     ولم یثب ] ٧١. [علی
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نة   ي س ى       ١٩٩٣وف ھ إل ار فی ولي وأش ھ الرس اني خطاب ولس الث ا ب ا یوحن ي الباب ألق
االنفصال المتزاید بین الكنیسة والرأي العام النصراني  وذلك لعدم تصدیق النصارى 

م للعقیدة النصرانیة الحالیة كما طالب النصارى بعدم مناقشة العقیدة النصرانیة والتسلی
  فھل یمكن أن یكلف اهللا البشر باإلیمان بعقیدة ھذا شأنھا؟؟. األعمى بھا

  في البدء كانت الكذبة
  َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَلى الّلِھ َكِذبًا َأْو َقاَل ُأْوِحَي ِإَليَّ َوَلْم ُیوَح ِإَلْیِھ َشْيٌء

یة إلیھا سنرى أن  أتباع إذا نظرنا في تاریخ النصرانیة لنعرف كیف تسربت ھذه الوثن
ل         ي الھیك د ف د األح دون اهللا الواح وا یعب المسیح علیھ السالم بعد رفعھ إلى السماء ظل

ة للسامریین      : [ تنفیذا لتعالیم المسیح علیھ السالم ى مدین م ال تمضوا وإل إلى طریق أم
الة   رائیل الض ي إس راف بن ى خ الحري إل وا ب ل اذھب دخلوا ب ى ]  ال ت  ٦، ٥/  ١٠مت

وا  و لكنھم مع اضطھاد الیھود لھم حتى ال ینازعوھم السلطة الدینیة داخل الھیكل تحول
اع    د أتب طھاد ض ات االض ود عملی ذي یق ان ال عة وك وت الواس ي البی ادة اهللا ف ى عب إل
ة بغضا    المسیح رجل یھودي اسمھ شاؤول من طائفة الفریسیین أشد الطوائف الیھودی

ظما و ظلوا متمسكین بتعالیم المسیح بأال یمضوا  للمسیح ولكن ظل للحواریین كیانا من
د تحول شاول فجأة        ب فق إلى طریق األمم وظلت دعوتھم مستمرة ثم حدث أمر غری

ھ      وحى إلی دیس ی ول ق ى رس الم إل دود ظ دو ل ن ع اؤول   !! م ل ش دمات دخ دون مق ب
د      ا ب ا أعطاه إنجیًال إلھًی ون النصرانیة ذاكرا أنھ رأى نورا غامرا سمع منھ صوتا إلھی

ة    ذه الحادث ى ھ ذكر أي شھود عل ى     !! أن ی ي الجالد إل أة من كرس ل شاؤول فج وانتق
ي               م شخصیة ف دھا أھ م أصبح بع ولس ث ى نفسھ اسم ب ق عل م أطل كـرسي المحامي ث
ببھ    دثت بس ي ح رة الت رات الكبی ار والتغیی ؤرخین لآلث اعتراف الم یحیة ب اریخ المس ت

ثم أخذ بولس یدعو ] ٧٢. [سیحیة بولسحتى إن المسیحیة تسمى باسمھ أحیانا فیقال م
ا عن المسیح نفسھ طوال              ان غائب ا ك ذ المسیح وم ا عن تالمی ان غائًب الناس إلى ما ك
ص            ة المخل ة المسیح ونظری ھ وألوھی ل  تجسید اإلل ى األرض من أمور مث حیاتھ عل
ي أراد           ة الت م الوثنی د األم ت عن ي كان ة األصلیة والت وعقیدة الفداء والصلب والخطیئ

  ] ٧٣.[بولس أن تنتشر فیھا دعوتھ مع اختالف األسماء
م         اذا ل ة فلم ذه األھمی ل ھ ھ ك وھنا یحق لنا أن نسأل عدة أسئلة إذا كان بولس رسوًال ل

و لما : یبشر المسیح تالمیذه بنبوتھ؟؟ إن ذلك لم یحدث بدلیل ما جاء في أعمال الرسل
یذ وكان الجمیع یخافونھ غیر جاء شاؤول بولس إلى أورشالیم حاول أن یلتصق بالتالم

ھ         ]!! ٧٤[مصدقـین أنھ تلمیـذ ى عن ذه و یتلق ره المسیح لیكون من تالمی م یخت ولماذا ل
ر   مباشرة قبل أن یرفع إلى السماء؟ ولنا أن نسأل أیضا كیف ینتقل رجل فجأة من الكف

ء المحض إلى النبوة والرسالة بدون أن یمر بأي مرحلة وسیطة ولم یكن أي من األنبیا
ي   السابقین كافًرا قط فضال عن أن یكون عدًوا لدوًدا للدعوة؟ ولماذا ال نجد أي نص ف
ر            ھ لنفسھ فھي غی د شھادة من ھ أو یصفھ، فرسائلھ تع كتاب سماوي یدل أو یشیر إلی
ھ          د موسى علی ا أی ده اهللا بمعجزة كم م یؤی اذا ل مقبولة، وكذلك ما كتب بتأثیر منھ؟ ولم

ع المسیح مباشرة       السالم حین كلمھ وكما أی د رف دة رسالتھ بع د جمیع األنبیاء؟ وما فائ
ف            ك؟   وكی ى الوجھ األكمل حاشاه من ذل ھ عل غ رسالة رب إال إن كان المسیح لم یبل
یس    رب ول وت ال و ص ھ ھ ذي یخاطب وت أن ال مع الص د أن س أة بع ولس فج رف ب ع
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ذ لیتل          ى التالمی د تنصره مباشرة إل ولس بع ذھب ب م ی اذا ل ن    شیطانا؟ و لم ى عنھم دی ق
م   ] ٧٥[المسیح بل ذھب إلى الجزیرة العربیة  ومكث بعیدًا عن التالمیذ ثالث سنین، ث

  )   ١٩ -١/١٨انظر غالطیة (لقي اثنین منھم فقط لمدة خمسة عشر یومًا 
ال       ى أن ین م یكن أول د اهللا أل و لو كانت ھذه التغییرات التي أحدثھا بولس وحیا من عن

الھم االضطھاد    ھذا الشرف أحد تالمیذ ا حبوه و ن لمسیح الذین آمنوا بھ في حیاتھ وص
ا    ر بھ في سبیل دینھ من ھذا الذي كان یحارب دعوة المسیح؟ بل ألم یكن أولى أن یخب
ولس   المسیح صراحة وال یدعھا لشخصیة یكتنفھا الریبة والغموض؟و لماذا لم یذكر ب

ر        م یق ذه؟ أل ة ھ ى قصة الرؤی و     اسم شاھد واحد على األقل عل أن شھادتھ ھ المسیح ب
وراة؟           ك الت ى ذل ت عل ا نص ھ كم رى مع زم شھادة أخ ا یل ي وإنم دھا ال تكف لنفسھ وح

ولس     ] ٧٦[ ة ب ي قصة رؤی ات ف اذا عن االختالف یح؟؟ وم ولس أفضل أم المس ل ب فھ
  ].٧٧[المزعومة بین الروایات المختلفة التي تضحض ھذه الواقعة؟ 

وا   ا أن یكون ن أظھرھ ات م ل عالم ق   إن للرس ن الخل ن حس وى م ة القص ي الدرج ف
د           د الجدی ي نصوص العھ رت ف ولس؟ إذا نظ ي ب ذا ف ق ھ ل تحق ة فھ جایا الكریم والس
ده          ھ فتج ق أھداف بیل تحقی ي س ذبا ف ا وك رورا ونفاق ح غ ف تطف ھ مواق تجد ل س

ذین  …وللذین تحت الناموس كأني تحت الناموس.. صرت للیھود كیھودي:"یقول و لل
و  . ٢١-٩/٢٠)١(كورنثوس"(صرت للكل كل شيء…وسبال ناموس كأني بال نام فھ

ال   یرید أن ینشر دین اهللا بالكذب والطرق الملتویة وانظر إلیھ عندما خاف من الجند ق
م اً : "لھ انًا رومانی دوا إنس م أن تجل وز لك ألھ "أیج ولس وس ى ب ھ إل د بنفس ذھب القائ : ف

م : "فأجاب " أأنت حقا روماني؟" د  !" نع ال القائ ا دفعت م  : "فق ال     أن را من الم ا كبی بلغ
ة  یة الرومانی ى الجنس ل عل ولس". ألحص ال ب ا  : "فق ل علیھ ا حاص وأن

ن     ٢٨-٢٢/٢٥أعمال»!بالوالدة ھ یھودي فریسي اب فانظر إلى ھذا الكذب البواح مع أن
ال ذوق     ) ٦:٢٣أعمال (فریسي كما في ائال ب ع اهللا ق ة  " وھو یسيء األدب م ألن جھال

اس اهللا أحكم من الناس، وضعف اهللا أ وس "(قوى من الن ول عن   ) ١/٢٥)١(كورنث ویق
ھ   (التوراة ) لو كان العھد السابق بال عیب، لما ظھرت الحاجة إلى عھد آخر یحل محل

رانیین  ات )  ٨/٧(عب تحًال المحرم ول مس ل  : " ویق یاء تح ل األش ك
ا معصوًما   ]٧٨) [٦/١٢)١(كورنثوس"(لي باإلضافة ألنھ جعل نفسھ حوارًیا بل قدیًس

ل      فوق األنبیاء  م بقلی ل المسیح دونھ ذین جع جمیًعا یدین العالم كلھ بما فیھم المالئكة ال
   ٣-٦/٢)١(و كورنثوس ٩/٢انظر عبرانیین ] ٧٩[

ا مقدسا         ا وحی م جعلھ ھ المحضة ث د بأرائ ولم یكتف بولس بذلك ولكنھ مأل العھد الجدی
ول  راه یق د اهللا فت ن عن ل  (م َزوج یفع ن ال ُی ل وم نا یفع ن ُزوِّج فحس  ِإذًا م

ا؟          ) ٧/٣٩) ١(كورنثوس)(أحسن اس علیھ ي فطر الن ع فطرة اهللا الت ق م ذا یتف ل ھ فھ
وماذا یحدث لو طبق جمیع الناس ھذه النصیحة الغبیة؟ حتى رسائلھ الشخصیة البحتة 
ي رسالتھ     ول ف التي ال تعني أي شيء بالنسبة للناس جعلھا وحیا أیضا من عند اهللا فیق

ى برسكا وأك   "إلى تیموثاوس  ة أونیسیفورس  سلم عل ي    . یال، وعائل ازال ف أراستس م
ي  . أما تروفیموس، فقد تركتھ في میلیتس مریًضا. مدینة كورنثوس اجتھد أن تجيء إل
). یسلم علیك إیوبولس، وبودیس، ولینوس، وكلودیا، واإلخوة جمیعا.قبل حلول الشتاء

ي   فما عالقة ھذه السالمات والتحیات بوحي اهللا للعالمین؟ وھو ال ینسى ر ا ف دائھ أیًض
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ي     ) ھذه الرسالة فیقول اربس ف د ك ھ عن وعندما تجيء، أحضر معك ردائي الذي تركت
  فھل ھذا كالم مقدس؟  .!!) ترواس، وكذلك كتبي، وبخاصة الرقوق المخطوطة

ال       رحمن فق ولس رسوال للشیطان ال رسوال لل ال : "إن المسیح علیھ السالم قد بشر بب
اموس أ   ض الن إني الحق         تظنوا أني جئت ألنق ل ف ل ألكم ض ب ت ألنق ا جئ اء م و األنبی

م   ول لك ى     : أق اموس حت ن الن د م رف واح زول ح ماء واألرض ال ی زول الس ى أن ت إل
دعى  أصغر  : یكون الكل، فمن نقض إحدى ھذه الوصایا الصغرى وعلم الناس ھكذا ی

ماوات وت الس ي ملك ى "(ف ا )١٩-٥/١٧مت ولس  معناھ غیر"، و ب ذي ") الص و ال وھ
ای ض وص یح    نق ا المس ال عنھ ي ق الم الت ا الس ى علیھم ایا موس یح ووص إ ن " ا المس

ایا   احفظ الوص اة ف دخل الحی ى ".  أردت أن ت ا ]  ١٦: ١٩[ مت ال أیض ى « " وق عل
كرسي موسى جلس الكتبة والفریسیون فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه 

ى  .)) ونولكن حسب أعمالھم ال تعملوا ألنھم یقولون وال یفعل  د أحل   ]  ١: ٢٣[ مت فق
ل ذبیحة الصنم       ر وحل م الخنزی بولس شرب الخمر ودعا إلیھا صراحة وأحل أكل لح

تن  –وأبطل مفھوم النجاسة و حرم الختان  د اخت دیس    -]٨٠[مع أن المسیح ق وألغى تق
ا              ا أنھ اس تمسكا بھ د الن ان المسیح من أش ي ك ال عن الشریعة الت م  (یوم السبت وق ل

ال توصل الذین  م وصل   ] ٨١)[كانوا یعبدون اهللا بحسبھا ولو إلى أدنى درجات الكم ث
ب الغضب،           أن الشریعة تجل ل وقاحة ب ك بك ال ذل بھ الحال إلى أن ألغى الشریعة معل

یة    ون معص ریعة ال تك ون ش ث ال تك ة [ وحی ال ]   ١٥: ٤رومی ن  "وق ذا نح أي  -ل
][ ٨٢" [التزامھ بالشریعة  نقرر تبریر أعمال اإلنسان من خالل إیمانھ، بدون -بولس

وب من          ]  ٢٨: ٣رومیة  ل المطل ان والعمل وجع ین اإلیم ا ب ولس  فصال تام فجعل ب
الشخص فقط كي ینجو أن یؤمن أن المسیح مات على الصلیب كفارة ألخطاء البشریة 

ا   !! ثم ال علیھ بعد ذلك أن یفعل ما یرید طالما آمن بالمخلص فالنجاة ستأتیھ أوتوماتیكی
ان متزوجا من         حتى أن ة إذا ك دخل الجن د ی ؤمن بالمسیح ق ھ أخبر أن الكافر الذي ال ی

  ]٨٣)[١٦-٨:٧ ١كورنثیوس(امرأة مؤمنة
ى          ي و الفوض الل الخلق ي االنح بب ف ي التس ر ف ن أث اد م ذا االعتق ا لھ ى م وال یخف

ة التھ    . االجتماعی ي رس یح ف ذ المس وب تلمی ال یعق ك ق س ذل ى عك ائًال: " و عل ا :(ق ی
ل ینفع أحدا أن یدعي أنھ مؤمن، ولیس لھ أعمال تثبت ذلك، ھل یقدر إیمان إخوتي، ھ

ھ؟  ذا أن یخلص ل ھ ھ ] ١٤:٢) [مث ي، أن    " و قول ان الغب ا اإلنس ك، أیھ د ل ذا یؤك وھ
  ]٢٠: ٢" [اإلیمان الذي ال تنتج عنھ أعمال ھو إیمان میت 

ي اآلخرة أصغر جزا      دعى ف ھ  و قد دعي بولس في الدنیا بالصغیر، ولسوف ی ء تبدیل
  للناموس والوصایا 

غیر أن أخطر الشروخ التي أصابت جدار المسیحیة على ید بولس على اإلطالق ھي 
اني         ي العشاء الرب ھ ف ھ ودم ل لحم الوثنیة المتمثلة في عقائد تجسید اإللھ و صلبھ وأك

ي أراد   ] ٨٤[وغیر ذلك مما نبت من أفكاره الفلسفیة أو معتقدات الشعوب األخرى الت
ی اللمس ر فیھ ر. حیة أن تنتش ارل جنیب ول ش ولس " یق ائل ب ـصلة لرس ة المف إن الدراس

ـًا فھي     ا حـق الكبرى تـكشف لنا النـقاب عن مزیج من األفكار فـیبدو ألول وھـلة غریًب
ة         ـیة الیونانی ي األوساط الوثن ـتشرة ف ـیم المن ن المفاھ مزیج من األفكار الیـھودیة ثم م

  ] ٨٥" [ألساطیر الشرقیةومن الذكریات اإلنجـیلیة وا
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ي         ى بن ة إل ل المسیحیة من دعوى قومی ویبدو أن ھم بولس األول الذي استطاع تحوی
اع و              ان االستكثار من األتب ة ك ى دعوة عالمی د المسیح إل ي عھ ت ف ا كان إسرائیل كم
ھ   ة دین داتھم القدیم ن معتق م م اغ لھ ذا ص اورة ل م المج اء األم ن أبن دد م ؤمنین الج الم

د     الجدید الذ ین عقائ دید ب ي ال یمت للمسیح بصلة إال اسمھ ویدل على ذلك التشابھ الش
د      ] ٨٦. [النصارى الحالیة والعقائد الوثنیة القدیمة ان تتجس د الروم ة عن ا أن اآللھ فكم

ا أن البشریة      ذلك وكم د ك على شكل مخلوقات وتصارع البشر جعل بولس إلھھ الجدی
ي      في نظر الحضارات القدیمة تحتاج إلى منق ك ف ولس ذل ل ب ة جع ذ یخلصھا من اللعن

ة   ك دیان ة ذل ن أمثل د وم ھ الجدی را(دین ا) مث ي أوروب مونھ ف انوا یس ذي ك ھ (ال را إل مث
اني   ) الخالص ة والعشاء الرب ض    ] ٨٧[والمثراویة تحوي المعمودی ى أن بع ا حت أیًض

لم «الباحثین أعلن في وضوح أن النصرانیة ھي المثراویة في ثوبھا الجدید ولھذا قیل 
روم ولكن تروَّمت النصارى     ـول د . »تتنصر ال ـنیبر . یق ولس بوضوح   : [ ج ورأى ب

ـبول     ل الق ـبلوا ك ـونوا لیتق م یك ـین ل ن المشرك ـدد م اع الج ـًا أن األتب ـة (أیض فـضیح
أنھ یجـب تفـسیر میتـة عـیسى المشیـنة تفـسیًرا مرضیـًا یجـعـل منھا واقـعـة )الصلیب

ـذه المشكلة  .. ذات مغـزى دیني عـمیق ا حًال    .. وأعـمل بولس فكـره في ھ ووضـع لھ
ـدى   الغ الم ـدى ب ھ ص ان ل ري  .. ك ـیسى الناص ـره ع ـاھل فك ـد تج ـلیھ  (لق یح ع المس

الم لوب   ) الس ـیسى المص ى ع ـھ إال إل م یتج ولس   (ول ـھا ب ي اخـترع ـصیة الت ) الشخ
ي احـتفـظ بھ رجـل سماو.. فـتصوره شخـصیة إلھـیة تسـبق العـالم نفـسھ في الوجـود

ـدیدة     ـًا ج ـًا بشـری اهللا إلى جانبھ أمـًدا طویـًال حتى نزل إلى األرض لینـشيء فـیھا حـق
  ] ٨٨..][یكـون ھو دمھا

ة    ي البدای فإذا نظرنا إلى موقف تالمیذ المسیح من بولس فبرغم من أن بعضھم تقبلھ ف
ووقفوا في وجھھا  عمال بحسن الظن الذي علمھم إیاه المسیح إال أنھم عارضوا دعوتھ

د            الم المسیحیة بع اء ذكرھم عن ع ك اختف ل ذل ة ودلی بعد أن ظھرت لھم بدعھ المھلك
ا ورسالة         ل برناب ا إال إنجی نج منھ م ی ت، ول ظھور بولس، فقد اختفت كتاباتھم وحورب
ي        ولس وخاصة ف ة ب ئ بمخالف ي تمتل د والت د الجدی ائل العھ ي رس منة ف وب المض یعق

ك          حتى برنا.مسألة الفداء د ذل ھ بع ر من ذ نف ى التالمی ولس إل دم ب ذي ق با وھو الوحید ال
ولس      ان ب و ك ة و ل واختلف معھ وتركھ واختفى ذكره من العھد الجدید بعد ھذه الحادث

  ].٨٩[رسوال من عند اهللا حقا لما تركھ تلمیذ المسیح علیھ السالم
أیًضا یعبدون اهللا  وقد ظل المؤمنون من أتباع التالمیذ الذین كانت لھم رسائلھم وكتبھم

ولس           نھم دعوة ب ر م ولس وحارب الكثی دع ب أثروا بب دون أن یت على شریعة المسیح ب
واتھموه بأنھ أفسد الدیانة المسیحیة بعد أن عجز عن القضاء علیھا بالسیف والسلطان  

اد    . فدخل في المسیحیة وأخرجھا من التوحید إلى الوثنیة دخل السلطة وانعق حتى بدأ ت
امع الك یةالمج وري  . نس لیم الخ ید س وري رش روي الس اعر الق ول الش ك یق ي ذل -وف

یالدي      : " المولود في أسرة أرثوذكسیة ع الم رن الراب ع الق ى مطل إن الكنیسة ظلت حت
ر     ى تنص ولھ حت ده ورس یح عب وع المس د وأن یس د األح ھ الواح ى أن د اهللا عل تعب

ان وال    اه الیون أدخلوا بدعة    قسطنطین عاھل الروم وتبعھ خلق كثیر من رعای ان ف روم
ماوات          ق الس ي خل ذ األزل ف اركوه من داًدا ش الى أن بحانھ وتع وا هللا س ث وجعل التثلی
ھ األسقف        ار زمیل اریوس فث واألرض وتدبیر األكوان وماألھم األسقف األنطاكي مك
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اق    ائفتین نط ین الط ع ب ة واتس طرت الكنیس ة ش ورة عنیف ة ث ذه البدع ى ھ وس عل أری
قتتال وفاز أریوس بالحجة القاطعة في المجامع بید أن السلطة الجدل حتى أدى إلى اال

تمر        ل واس وت الباط ذت ص ق وأنف وت الح كتت ص زان فأس ي المی ا ف عت ثقلھ وض
  ".المسیحیون یعمھون في ضاللتھم 

ب   ا عجی ھ        . وقضیة المجامع ھذه أمرھ ي المسیح علی ذاھب النصارى ف دد م إزاء تع ف
ي بلغ  ذلك الت اجیلھم ك دد أن الم وتع ض  الس ذكر بع ا ت یًال كم ین إنج ن خمس ر م ت أكث

م الذي اجتمع فیھ أكثر  ٣٢٥الروایات تم عقد المجامع الكنسیة وأولھا مجمع نقیة عام 
رف       ل المعت اروا األناجی ھ السالم ویخت من ألف أسقف لكي یحددوا طبیعة المسیح علی

رغم أن   ل وب رات األناجی من عش ن ض ا م الوا بألوھ  ٣٣٨بھ ن ق م م ط ھ قفا فق ة أس ی
رب   –المسیح إال أن  اإلمبراطور الروماني قسطنطین انحاز إلى ھذا الرأي  وھو األق

ھ وطرد من          -إلى وثنیتھ د ونفی ول بالتوحی ذي یق وس ال وانفض المجمع على لعن أری
ى        ا ومت ا ولوق ل یوحن ي أناجی ط ھ ل فق ة أناجی ار أربع ھ واختی ھ  وحرق كتب ال برأی ق

ة   دة ألوھی ل كل من         ومرقص التي كانت تعزز عقی ل وقت ة األناجی المسیح وحرق بقی
ا       ا، وإنم الكثیر منھ ذكور ب ع الم یثبت اقتناؤه لھا وأما الرسائل السبع فلم یعترف المجم

ھ جل المؤرخین       ق علی اریخ یتف ن الت ذا  .  تم االعتراف بھا فیما بعد وھذا القدر م وھك
ھ   ستطردون خارج المجامع، بل سیأتي و(تحققت نبوءة المسیح وھي قولھ قت یظن فی

) وھم یفعلون ھذا بكم ألنھم لم یعرفوا أبي، وال عرفوني. من یقتلكم أنھ یؤدي خدمة هللا
ا  ذه   ٢:١٦یوحن ھ بھ ده وكتب ار عقائ تم اختی ن ی ن دی ب م د العج ب أش ا لنعج و إن
ر       ... الطریقة اب منی حة أو كت ة واض دون بین رة ب ھل یمكن أن یترك اهللا الناس في حی

وكتبھم المقدسة من خالل المؤتمرات التي تتالعب فیھا األھواء  فیحددوا طبیعة إلھھم 
النفوس البشریة؟        ات السیاسة ب ان  ]٩٠[والمصالح وحب الریاسة وتقلب أم أن الحق ك

واضحا ولكن اختالف الكھنة والعلماء وإتباع األھواء أذھب بھ؟ ولماذا تم رفض بقیة 
نیسة قدیسین؟ ولماذا كانت ھذه األناجیل برغم أن األشخاص الذین كتبوھا تعتبرھم الك

ا؟  رارات     ) ٩١(األربعة فقط ھي وحي اهللا وما عداھا لیس وحی ذي یضمن أن ق ا ال وم
لم          ان یس ا ك ت قلم ي كان ي الت أ وھ ن الخط ومة م رارات معص ي ق امع ھ ذه المج ھ

ا بلعن بعضھم بعضا          ت تنتھي غالب ل كان ال شك أن أي  !! أعضاؤھا من االختالف ب
  . دد دینھ واعتقاده و ھو أھم ما لدیھ بھذه الطریقةعاقل ال یقبل أن یتح

ي شكلھا            ا ف ة روم اني لوثنی از اإلمبراطور الروم ذه المجامع وانحی و برغم نتیجة ھ
د اهللا     الجدید واضطھاد الدولة الرومانیة ألتباع أریوس فإنھ ظل من النصارى من یعب

ل من یستیق      یعلن   وحده واستمر من عقالء النصارى ومصلحیھم من كل جی ھ ل ظ عقل
فساد مبدأ التثلیث والتجسد من حین آلخر فینالھ ما ینالھ من االتھام بالھرطقة والتكفیر 
لم             ھ وس دا صلى اهللا علی ى بعث اهللا محم ن الكنیسة حت ة م والحرمان من دخول الجن
دعوة   فانتصر ألتباع التوحید وأصبحوا ظاھرین من حینھا و تولت أمة اإلسالم أمر ال

ھ           إلى عبادة اهللا داء عقل وم كل من استمع لن ى الی دعوة إل ذه ال ي ھ  وحده و ما زال یلب
  ]٩٢.[وفطرتھ وقلبھ من علماء النصارى وعوامھم على السواء

ھا        ة لنفس ت الكنیس ن جعل ة ولك ر اإللوھی ي أم ر ف م یقتص رانیة ل اد النص ى أن فس عل
ی       ذلك صكوكا فأقحمت نفسھا ب ت ل د  سلطة مغفرة الذنوب  ودخول الجنة وجعل ن العب
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وجعلت لنفسھا أسرارا  ]٩٣[وربھ و احتكرت لنفسھا حق تفسیر اإلنجیل بل وقراءتھ 
دیس     الم وتق ا الس ریم علیھ دیس م ة تق ت بدع ا و أدخل الع علیھ اس االط وز للن ال یج

ا    مة الباب ت عص دس وادع ان المق ة القرب ادیین وبدع خاص ع ا ]٩٤[أش ار الباب ل ص ب
جود     ت الس ان      یتلقى من الرب مباشرة وجعل اد األوث ل والصلبان كعب للصور والتماثی

فأصبح تعلق النصراني بتمثال ]٩٥[  -وھي جمادات ال تنفع وال تضر -داخل الكنائس
ت سائدة          ي كان دلت التشریعات الت اهللا و وب ان ب د أن ك المسیح وصورتھ والصلیب بع
ى       دس إل ت المق ن بی ة م اه القبل ت اتج الق وحول ت الط وم وحرم یح كالص ام المس أی

شرق الشمس وابتدعت الرھبنة التي تقوم على تعذیب الجسد وأوقدت شرارة سلسلة م
من الحروب الھمجیة عرفت في التاریخ باسم الحروب الصلیبیة و صادرت الكنیسة    
ت    م وظل ع العل د م راع النك علت الص طھدتھم فأش اء واض ار العلم اس وأفك ول الن عق

ى ن      ات السنین حت ا      أوروبا تعیش في عصور الظالم مئ دین وضاقوا ذرع ا ال ذ أھلھ ب
نادت بالتحرر ]٩٦[بتسلط الكنیسة وطغیانھا فظھرت عدة ثورات وحركات إصالحیة

ا یعرف بعصر النھضة              دأ م ط ب ا فق ة وحینھ ع شعار الالدینی من سلطة الكنیسة وُرِف
  !! األوروبیة

  یكتبون الكتاب بأیدیھم
  یِھْم ُثمَّ َیُقوُلوَن َھـَذا ِمْن ِعنِد الّلِھ ِلَیْشَتُروْا ِبِھ َثَمنًا َقِلیًالَفَوْیٌل لِّلَِّذیَن َیْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ِبَأْیِد

رآن     ي الق ھ ف ال عن ل وق الم اإلنجی ھ الس ى علی ى عیس زل اهللا عل وٌر  (أن ًدى َوُن ِھ ُھ ِفی
و    و) َوُمَصدِّقًا لَِّما َبْیَن َیَدْیِھ ِمَن التَّْوَراِة َوُھًدى َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَِّقیَن ارك ھ ھذا الكتاب المب

ھ المسیح          د علم ف من البشر وق ى مؤل الذي كان یسمى باإلنجیل فقط غیر منسوب إل
دس     اب المق ي الكت دو أن   ]٩٧[علیھ السالم لتالمیذه  ووردت إشارات عنھ ف ھ یب إال أن

ا           ون فیھ انوا یكتب ي ك ذ الت ات التالمی م كتاب ع معظ د م رض للفق د تع ل ق ذا اإلنجی ھ
ذكراتھم و تس   ر       م ل إث م األناجی ا باس ت أیض د عرف ایاھم وق داث ووص جیلھم لألح

ذه    .  المحاوالت الغاشمة من الكنیسة للقضاء علیھا وحرقھا وقتل مقتنیھا د بلغت ھ و ق
ى   ب لمت ة وُینس ل الطفول ا وإنجی ل برناب ا إنجی یال و منھ ین إنج ن خمس ر م ب أكث الكت

المصریین وُینسب لمرقص    الحواري وإنجیل فیلیب وُینسب لفیلیب الحواري وإنجیل
ل    ریین و إنجی رانیین أو الناص ل العب وال و إنجی ر رس ى عش ل اإلثن واري و إنجی الح
ل   السبعین وینسب لتالمس وإنجیل مریم المجدلیة وإنجیل الحیاة وإنجیل الوالدة وإنجی
ت    ة وبقی ع نیقی د مجم ل بع ذه األناجی ر ھ ض أكث م رف د ت ون وق ل مرقی ذكرة وإنجی الت

في المكتبات القدیمة إال أن إنجیل برنابا منھا ھو الذي ذاع صیتھ وانتشر  شذرات منھا
ذ           . و ترجم إلى لغات عدیدة رارات الكنسیة من ا ق ي ثنای ا ف ل برناب ر إنجی د جاء ذك وق

 ٣٦٦القرن الرابع المیالدي  تحرض على منع قراءتھ مثل قرار البابا دیماسوس عام 
ة عام      م وقرار البابا جالسیوس األول الذي ج ى كرسي البابوی س عل م  یحرم   ٤٩٢ل
ا   ل برناب روا       .فیھ قراءة عدة كتب منھا إنجی خة عث دم نس ى أن أق ق المؤرخون عل ویتف

د مستشاري     ر أح علیھا لھذا اإلنجیل، نسخة مكتوبة باللغة اإلیطالیة، عثر علیھا كریم
نة      ى س ك ف یا، و ذل ك بروس ك     . ١٧٠٩مل ة ذل ة مكتب ع بقی خة م ت النس د انتقل  و ق

ا    ١٧٣٨المستشار فى سنة  بالط الملكي بفیّن خة ھى األصل      . إلى ال ك النس ت تل و كان
د     . لكل نسخ ھذا اإلنجیل في اللغات التي ترجم إلیھا ل ھو أح ذا اإلنجی وبرنابا كاتب ھ
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اع       ھ ب د أن د الجدی ي العھ حواریي المسیح، واسمھ یوسف بن الوي بن إبراھیم وجاء ف
د أرجل تال     ھ وجاء ووضعھ عن یح حقل ذ المس ال   (می رف )٣٧ – ٥/٣٦انظر أعم ، ع

ة    ي أنطاكی دعوة ف ي     .. "بصالحھ وتقواه وقد ذھب برنابا لل وا ف ع أن یثبت ووعظ الجمی
ان، فانضم    الرب بعزم القلب، ألنھ كان رجًال صالحًا وممتلئًا في الروح القدس واإلیم

ة ) ٢٤ – ١١/٢٢أعمال "(إلى الرب جمع غفیر  د    و یعتبر إنجیل برنابا وثیق ة ض إدان
ي النصرانیة وشاھدا     التحریف الذي أحدثھ بولس الكذاب وبابوات الكنیسة من بعده ف
ل و    ز وج ة اهللا ع ر بوحدانی ھ یق لم إذ أن ھ وس لى اهللا علی د ص ي محم دق النب ى ص عل
م      ذا ل د ل ریح محم مھ الص الم باس ول اإلس ر برس الم ویبش ھ الس یح علی ریة المس ببش

ھ الكنیسة وحرمت قراءت      رف ب رجم      تعت اب مت وره فالكت تم ن أبى اهللا إال أن ی ھ ولكن ی
وھذا ال یعني أنھ خالي من األخطاء فھو كأي عمل بشري  ]٩٨[للعربیة ومتاح للجمیع

وھذه إحدى فقراتھ یبشر المسیح فیھا . معرض لذلك لكنھ أقرب األناجیل إلى الصواب
م إن ك    ....فأجاب یسوع  " بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم  ول لك ى جاء    الحق أق ى مت ل نب

ط  م الشعب      . فإنھ إنما یحمل عالمة رحمة اهللا ألمة واحدة فق م یتجاوز كالمھ ذلك ل و ل
ة خاتم     . و لكن رسول اهللا متى جاء . الذى أرسل إلیھم و بمثاب ا ھ ھ اهللا م ل  . یعطی فیحم

ھ    ون تعلیم ذین َیقبل ى الظالمین    . خالصا و رحمة ألمم األرض ال وة عل و . و سیأتى بق
أنظر فإني (ألّنھ ھكذا وعد اهللا إبراھیم قائال. ألصنام بحیث یخزى الشیطانیبید عبادة ا

بنسلك أبارك كل قبائل األرض و كما حّطمت یا إبراھیم األصنام تحطیما ھكذا سیفعل 
  ").نسلك

اب       ى اهللا موسى الكت د آت أما التوراة فلم تسلم ھي األخرى من التالعب والتحریف فق
ذین         فیھ ھدى ونور ومن كل شيء م  ار السوء ال وعظة وتفصیال لكل شيء لكن أحب

ن    روب م ھ للھ ن أجزائ را م ون كثی یال فیخف ا قل ھ ثمن ترون ب انوا یش اب ك وا الكت ورث
د اهللا       ذا من عن ون ھ م یقول أحكامھ غالبا وكسب المال ویكتبون بدال منھا كتبا بأیدیھم ث

ن    ا م ا وعلمی وھة أخالقی ة المش ذه المجموع ى ھ اب إل ول الكت ى تح ي حت فار الت األس
ة       ة المنقح و الطبع ر مراجع ا ذك ولین كم ؤلفین مجھ ھا لم دیم بعض د الق رف بالعھ تع

RSVت    ]٩٩[مثل سفر صموئیل وسفر أخبار األیام ا كان وراة كم والتي ال نجد بینھا الت
ى   د موس ى عھ ول . عل دق اهللا إذ یق اِب    (وص َنَتُھم ِباْلِكَت ُووَن َأْلِس ًا َیْل ْنُھْم َلَفِریق َوِإنَّ ِم

ِھ   ِلَتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُھَو ِمَن اْلِكَتاِب َوَیُقوُلوَن ُھَو ِمْن ِعنِد الّلِھ َوَما ُھَو ِمْن ِعنِد الّل
ارة     ) َوَیُقوُلوَن َعَلى الّلِھ اْلَكِذَب َوُھْم َیْعَلُموَن فار أث ذه األس ي ھ وھذا ال یمنع أن یكون ف

ا من وحي السماء        اء وبقای م األنبی ر       من عل یط البش ي بحور من تخل ا غارت ف ، لكنھ
ابھم     ي كت ون ف ارى مختلف َرق النص إن ِف ذلك ف ك ول ى ذل ة عل ترى أمثل وتحریفھم وس

ثال البروتوستانت     د م ذلك       -المقدس أشد االختالف فتج ھ ول ا ل رق تعظیم د الف م أش وھ
اإلنجیلیین موا ب ات    -س د اختالف ك وتوج اب الكاثولی ن كت فار م بعة أس ون بس ال یعترف

و         ك ابین ھ أي الكت ك ف اب الكاثولی ابھم وكت ین كت دیھم ب ثیرة في األسفار المعترف بھا ل
ل   دیم مث د الق ا العھ ي ثنای ا ف ار إلیھ ودة ومش فار المفق افة لألس ذا باإلض حیح؟؟ ھ الص

ي یشوع    ١٤:٢١كتاب حروب الرب المذكور في سفر العدد  ذكور ف و كتاب یاشر الم
١٠:١٣.  
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ا،       -الیوم و أما األناجیل المعترف بھا ل لوق ل مرقص، وإنجی ى، وإنجی وھي إنجیل مّت
ي   ة ف وراة المحرف ا الت ولس و بقای ائل ب ع رس ة م منتھا الكنیس ي ض ا الت ل یوحن وإنجی
دع              م ی ل ل ذه األناجی ـّاب ھ الرغم من أي من كت دس فب اب المق د أسمتھ الكت كتاب واح

جیل          ھ ھو مجرد تس ا كتب أن م رف بعضھم ب داث حسبما   اإللھام لنفسھ وإنما اعت لألح
اء     ن أخط ل م ذه األناجی ا بھ ن م دعوة ولك ذه ال ى ھ ر عل ة تص إن الكنیس و ف ا ھ یراھ

ات وح   ]١٠٠[وتناقض ل وض دعوة بك ذه ال ف ھ ف زی ل   . یكش رت كی ول روب یق
نص     : " في كتاب حقیقة الكتاب المقدس]١٠١[تسلر إن ال د ف د الجدی أما ما یخص العھ

ین أعوام    -وھو لیس لدینا كما ذكرنا من قبل -األصلي  وَّن ب د  ) ٢٠٠(و) ٥٠(قد تك بع
رة     ) ٥٠(المیالد، وھذه مدة كبیرة من الزمن بعد وفاة یسوع، بل إن د أیضًا فت سنة لتع

زمنیة كبیرة وفي ھذا الزمن استطاعت بعض األساطیر أن تجد لھا طریقًا تنتشر فیھ، 
علینا  في وقت لم یعد فیھ شھود عیان عند تكوین معظم النصوص األصلیة وھنا یجب

" كم من األساطیر نشأت فقط بعد عدة سنوات بسیطة من حریق جیوفارا؟ : أن نتذكر
رف       ن ع ن أی ك م ي برب ل ل ل فق ي األناجی اعات ف ود اإلش دقا بوج ن مص م تك وإذا ل
وه      د ترك ذ ق ل التالمی المؤلفون األحداث التي تلت القبض على شبیھ المسیح إذا كان ك

  إال عن طریق اإلشاعات؟  ٥٠:١٤ومرقس  ٥٦:٢٦وھربوا كما ھو مذكور في متى 
كوك   ا الش بة تعتریھ ي نس حابھا فھ ھا ألص ل نفس بة األناجی ي نس اء ھ ذه األخط أول ھ

ب  ي أواخر         .وتحوم حولھا الشبھات من كل جان ب ف د كت ا فق ل یوحن ا بالنسبة إلنجی أم
ات         ض المؤرخین م ول بع ا یق ا الحواري كم القرن األول المیالدي في حین أن یوحن

ن نة مش ا   ٤٤وقا س وب خصیص ھ مكت ذكر مؤلف ا ی و كم اس األول وھ د غریب ى ی م عل
ى         ص عل ا ن یس فیھ ان ل رن من الزم إلثبات إلوھیة المسیح  فقد ظلت األناجیل نحو ق
إلوھیة المسیح فاألساقفة اعتنقوا إلوھیة المسیح قبل وجود النص الذي یدل علیھا ولما 

دوا منا   م یج ذلك       أرادوا أن یحتجوا على خصومھم ل ا ب یال ناطق صا من أن یلتمسوا دل
ة ]. ١٠٢[فكتب أحدھم أو بعضھم ھذا اإلنجیل د  : "تقول دائرة المعارف البریطانی یعتق

حیحة  ر ص واري غی ا الح ى یوحن ل إل ذا اإلنجی بة ھ اء أن نس ن العلم ر م ] ١٠٣"[كثی
ذكرت  . وجاء في الترجمة المسكونیة لإلنجیل كالم مماثل لذلك ولوال خشیة التطویل ل

د طرحھ     ز بع أراء عددا من الباحثین بأسمائھم ولكن أكتفي بذكر كالم القس فھیم عزی
ا    ل یوحن ب إنجی ن كات ؤال م ز  : لس یم عزی س فھ ب الق عب،   : " یجی ؤال ص ذا الس ھ

ده من    : والجواب عنھ یتطلب دراسة واسعة غالبًا ما تنتھي بالعبارة م إال اهللا وح ال یعل
ا لشھادة أخرى      وھذه شھا ".  الذي كتب ھذا اإلنجیل  اج معھ ا ال تحت ا  . دة من أھلھ أم

ى       ل مت وعیة إلنجی ة الیس ة الرھبانی ي مقدم اء ف د ج ى فق ل مت ف،  : " إنجی ا المؤلِّ أم
ى     ى الرسول مت ولكن البحث   .. فاإلنجیل ال یذكر عنھ شیئًا وأقدم تقلید كنسي ینسبھ إل

ا        ا كن م، فلم ى وجھ حاس ھ عل رأي أو یبطل ك ال ت ذل ل ال یثب ي اإلنجی م  ف ال نعرف اس
ل       ي اإلنجی ومة ف ح المرس بعض المالم ي ب ا أن نكتف ن بن ة یحس ة دقیق ف معرف المؤل

  ... ".          نفسھ
ام         یس نینھ ول المفسر دن ھ السالم یق أما مرقس ولوقا فلم یكونا من تالمیذ المسیح علی

ة            : " مفسر مرقس ة، وعالق ى صلة وثیق ان عل ھ ك ذا االسم عرف أن د بھ د أح لم یوج
ى  خاصة  اج    ". بیسوع، أو كانت لھ شھرة خاصة في الكنیسة األول ال بطرس قرم وق
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كان ینكر ألوھیة المسیح : "عن مرقس" مروج األخبار في تراجم األبرار " في كتابھ 
وأما لوقا فقد كفانا عناء البحث في أقوال المؤرخین إذ یقول بنفسھ في مقدمة إنجیلھ ". 
ألیف ق  "  ذوا بت ا         إذ كان كثیرون قد أخ ا سلمھا إلین دنا، كم ة عن ور المتیقن ي األم صة ف

  الذین كانوا منذ البدء معاینین وخدامًا للكلمة 
ك   -إذ قد تتبعت كل شيء من األول بتدقیق  -رأیت أنا أیضًا  أن أكتب على التوالي إلی

م  " أیھا العزیز ثاوفیلس، لتعرف صحة الكالم الذي علِّمَت بھ  فالذین كانوا في البدء ھ
  ]١٠٤. [میذ و ھو یعلن أنھ لم یكن معھمالتال

دائرة " أما عن النسخ األصلیة التي كتبت منھا ھذه األناجیل فیقول موریس نورن في 
رن    ": " المعارف البریطانیة  ي الق ب ف إن أقدم نسخة من األناجیل الرسمیة الحالیة كت

ا     الخامس بعد المسیح، أما الزمان الممتد بین الحواریین والقرن الخامس ف لن م یخل فل
ا   نسخة من ھذه األناجیل األربعة الرسمیة، وفضًال عن استحداثھا وقرب عھد وجودھ

" منا، فقد حرفت ھي نفسھا تحریفًا ذا بال، خصوصًا منھا إنجیل مرقس وإنجیل یوحنا
ند ة الس ل منقطع ذه األناجی ي أن ھ ذا یعن ة ]١٠٥[وھ خ القدیم ذه النس ن أن ھ ال ع فض

!! التي كتبت بھا األناجیل وال ُیعلم من ترجمھا وال متى ترجمتلیست باللغة األصلیة 
ي          ت موجودة ف ي كان ذه النسخ ھي نفسھا الت وال توجد أي طریقة علمیة إلثبات أن ھ
نفس   القرنین األول والثاني المیالدي إال المقارنة بین عدة نسخ من ھذه المخطوطات ل

و       ن تك ا ل بعض وحینھ ى بعضھا ال ي صالح     اإلنجیل ال تعتمد عل د ف ة بالتأكی ن المقارن
دقتھا  !! الكتاب المقدس حتى عملیة النسخ نفسھا قبل اختراع الطباعة ال یمكن التسلیم ب

ة           ر اللغ القرآن ولتغی دور الرجال ك ب في ص ر قل نظرا إلنھ لم یكن محفوظا عن ظھ
ا        ي ثرائھ ة ف ات مختلف ن أن اللغ ال ع ة فض رون المتطاول ر الق ات عب اني الكلم ومع

ذا ال           اللغوي ة أخرى ل ي لغ ا ف ر لھ د نظی ة ال یوج ي لغ عن بعض وقد توجد كلمات ف
ة       ى الیونانی م إل ة ث یمكن التسلیم بالدقة الكاملة لمن ترجم كالم المسیح مثال من اآلرامی
ثم إلى الالتینیة والعربیة وأي ادعاء بأن الكتاب الحالي ھو كتاب مقدس یلزم أن یكون 

قدیسین أو موحي إلیھم من الروح القدس فھل تضمن  جمیع المترجمین الذین ترجموه
  ]١٠٦[الكنیسة ذلك؟ 

دوث     ان لح د یؤدی رین ق رن العش ط الق ي أواس ان ف ان ھام افان أثری دث اكتش ن ح لك
ھا    ن أساس رانیة م دة النص دس والعقی اب المق رة للكت ي النظ الب ف و . انق األول ھ

تخص جماعات مسیحیة  أو قبلھ]١٠٧[مخطوطات كثیرة ترجع للقرن األول المیالدي
ي      ن الفخار ف موحدة عاشت في ھذه الفترة  عثر علیھا أحد البدو صدفة داخل أوان م

ام  ت ع ر المی وار البح ران بج وف قم ر  ١٩٤٧كھ ات البح رف بمخطوط ي تع ذا ھ ل
ت  دكتور ف     .  Dead Sea Scrolls((المی ا ال ب عنھ ذه المخطوطات كت و   . ھ راین و ھ الب

ل  ار اإلنجی م آث ي عل دة ف ذا   "  :عم حة ھ ول ص الم ح ي الع كل ف ي ش د أدن ھ ال یوج إن
ا            ال عنھ ا عن المسیحیة، و ق ي فكرتن ورة ف ذه األوراق ث ل ھ المخطوط و سوف تعم

ت    )  باول دیفیز. أ(القس إن مخطوطات  ](١٠٨[في كتابھ عن مخطوطات البحر المی
م    ر الفھ د تغی دة، ق رون عدی ذ ق ة من افات أھمی م االكتش ن أعظ ي م ت و ھ ر المی  البح

ل دي لإلنجی ت  ).  التقلی ي كتب ة الت ذه المجموع اء أن ھ ن العلم ر م د كثی ویعتق
انوا            ذین ك ونیین ال ن األبی م م رون أنھ د آخ ینیین ویعتق ن األس ي م ات ھ المخطوط
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د       ذاب و ق ولس الك روا لب الم و تنك ھ الس یح علی ریة المس ة اهللا وبش دون بوحدانی یعتق
ائق صراحة عن     . اضطھدھم الرومان دث الوث ؤ بمسیحین سوف یرسلھما     وتتح التنب

علیھما السالم و ستكون ) یعقوب(اهللا للعالم أحدھما سیكون من نسل ھارون وإسرائیل
دیني    ھ ال ي التوجی ورة ف ھ محص ر   ) priestly messiah(مھمت م الب ھ بمعل میھ أتباع ویس

وى ریر      ) Teacher of Righteousness(والتق اھن الش و الك ة وھ د الكھن ن أح ولك
Wicked)(Priest        ھ ھ لكن اهللا  یعاقب لیمھ ألعدائ ال ویحاول تس سوف یخونھ من أجل الم

 Man of(ھو بأن یسلمھ إلیھم و یجعلھم یقتلونھ وتتحدث أیضا المخطوطات عن الكذاب
lies)[م         ]١٠٩ رین وواضح أن معل الیم وأضل الكثی ر التع م واحتق م المعل الذي لوث اس

اھ       ھ السالم والك و المسیح علی وى ھ ان      البر والتق ذي دل الروم وذا ال ن الخائن ھو یھ
على مكانھ فمكر اهللا بھ وألقى علیھ شبھ المسیح وأما الكذاب فھو بولس الذي لوث اسم 

ده    ن بع ین م ل المالی ھ وأض م یقل ا ل ھ م ب إلی ذي . المسیح ونس ر ال یح اآلخ ا المس وأم
ت تتحدث عنھ المخطوطات فھو الذي سوف تشرق شمسھ على كل العالم لتبدد الظلما

وف    الم وس ع الع ى جمی یفھ عل م س وف یحك ماء وس وحي الس ھ ك ون كلمات وف تك وس
ُیرسل لجمیع أبناء عصره و یمحو الجیل الذي بعث فیھ الشر من العالم وسوف یختلق 

ھ  ب عن اس األكاذی ذه     ] ١١٠[الن ي ھ رة ف فات كثی حابھ ص ھ وألص د وردت ل وق
رأ  المخطوطات تنطبق على النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم و أصحابھ ویمكنك أن تق

ة         ة ومترجم ات العام د من المكتب ي العدی في ھذه المخطوطات بنفسك فھي موجودة ف
  .للعربیة واإلنجلیزیة وموجود فصول منھا على االنترنت

ي        ا ف ر علیھ ة عث ات المسیحیة القدیم وأما االكتشاف الثاني فھو مكتبة كاملة من الكتاب
ي    بم))Nag Hammadi Libraryنجع حمادي  المتحف القبطي ف صر وھي موجودة اآلن ب

ل توماس        ة إنجی ذه المكتب ات ھ ا (القاھرة و من ضمن محتوی وھو یحوي سردا    ) توم
ألقوال المسیح علیھ السالم وإنجیل فیلیب وإنجیل الحق وإنجیل المصریین، إلى جانب 

ي المصریة   -بعض كتابات منسوبة للحواریین، مثل كتاب جیمس و بعكس   -یحمس ف
ة نجع      األنا ي مكتب ة ف جیل األربعة المعروفة فلم یرد أي ذكر لقصة الصلب المزعوم

ا   ة ومتاحة       . حمادي بل ورد تكذیب صریح لھ ة أیضا مترجم ذه المكتب ات ھ و محتوی
ى لسان بطرس     أنھم    (للباحثین ومن أمثلة ما ورد في إنجیل بطرس عل دو وك ھ یب رأیت

أنت حقا من یأخذون؟ أم أنھم یدقون یمسكون بھ فقلت ما ھذا الذي أراه یا سید ھل ھو 
و      ) المخلص(قدمي ویدي شخص آخر قال لي ھ ھ ھ وقدمی ي یدی من یدقون المسامیر ف

ىّ         ر إل ھ وانظ ر إلی ار انظ ي الع بھھ ف ّي ش ي ف ذي بق عون ال م یض دیل فھ دل ) الب وت
ي     ل ف الرسومات الموجودة على أغلفة مجلدات ھذه المكتبة على أن المسیحیین األوائ

دماء          مصر كانو د المصریین الق روح عن ود ال ز لخل ذي یرم اة ال اح الحی ا یتخذون مفت
ى      ذھب إل كرمز للمسیح علیھ السالم ولیس الصلیب الروماني المعروف اآلن و من ی
المتحف القبطي في القاھرة یجد أن مفتاح الحیاة ھو الصلیب الوحید الذي یرمز لقیامة 

ائس المسیحیة الصلیب      . دالمسیح خالل القرون الثالثة األولى للمیال م تستخدم الكن ول
ا            ة روم بحت كنیس دما أص ع عن رن الراب ن الق اني م ف الث ذ النص اني إال من الروم
دى             وال ل م یصبح مقب ك الصلیب ل إن ذل ذا ف ع ھ ة المسیحیة، وم مسیطرة على الحرك
عامة المسیحیین إال بعد أن أعلنت الكنیسة الرومانیة عن العثور في مدینة القدس على 
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ك     . ما قیل إنھ الصلیب الخشبي الذي مات علیھ یسوع  د ذل ر بع م تطور األم خالل   -ث
ى الصلیب      -القرن الخامس د المسیح عل عندما وضعت الكنیسة الرومانیة صور لجس

  ]١١١.[الخشبي
وم       اس الی دي الن ین أی خھ    -إذا عدنا إلى الكتاب المقدس الموجود ب ى اختالف نس   -عل

ؤلفي         وأخذنا ننظر في متنھ وجدن ة م ین روای ن التناقضات الصارخة ب دًءا م ا ب ا عجًب
ھذا الكتاب لألحداث و القصص الخیالیة التي نسجت عن المسیح بل عن اهللا عز وجل 
اول الجنس و النساء بصورة          ذي یتن احش ال ل و الكالم الف التي ال یمكن أن یقبلھا عق

ى    خارجة عن الحیاء ونسبة جمیع الخطایا لألنبیاء بدءا من شرب الخمر والسرقة حت
د               م نق ي الغرب یعرف بعل ل ف م كام ا أدى لظھور عل اهللا عز وجل مم ر ب الزنا والكف

دس اب المق خ    ]١١٢[الكت ین النس ة ب ریة و المقارن وث العص راء البح ى إج د عل یعتم
ي أوصلھا           اب والت ذا الكت ي ھ ة األخطاء الموجودة ف والمخطوطات الموجودة لمعرف

  ]١١٣!! [ألف خطأ ٢٠بعضھم إلى ما یزید عن 
ي      ارخ ف این الص ي التب ر ھ ت النظ ي تلف ات الت ذه االختالف أول ھ ة ف وإذا أردت أمثل
سلسلة نسب المسیح بین إنجیلي متى ولوقا فھما مختلفان اختالفا یصعب الجمع بینھما 
ى           لة إل دما وصلت السلس ك عن ال ذل ي أسمائھم ومث سواء في عدد أجداد المسیح أو ف

د             داود علیھ السالم ج ا من ول ھ لوق ا جعل ك بینم لیمان المل د س ى المسیح من ول ل مت ع
ت   !! ناثان بن داود وھما أخوان وال یعقل أن یكون المسیح من ذریة أخوین م إذا تأمل ث

ار وراحاب وراعوث و            دات ھن ثام ع ج ر للمسیح أرب ھ ذك في سلسلة متى ستجد أن
ذكرھا    وزوجة داود التي كانت ألوریا الحثي و لكل واحدة من ھؤال  ع سوءة ت ء األرب

ارص   دت ف داد المسیح     -التوراة، فأما ثامار فھي التي ول ذكور ضمن أج ا    -وھو م زن
د        د واح دًا بع ا واح اقبوا علیھ ذین تع ا ال ي      .(من والد أزواجھ وذا ف ع یھ انظر قصتھا م

داود  -زورًا  -وأما زوجة أوریا الحثي فھي التي تتھم التوراة ). ٣٠ - ٣٨/٢التكوین  
ھ      بأنھ فج د وفات ا بع ى الموت، وتزوجھ ا إل انظر  .(ر بھا، فحملت، ثم دفع داود بزوجھ

وعز،   ). ٤ - ١١/١) ٢(القصة الكاذبة في صموئیل وأما راحاب زوجة سلمون، وأم ب
امرأة : "، فراحاب ھي التي قال عنھا یشوع-حسب متى  -وكالھما من أجداد المسیح 

ا راعوث فھي    . ھا في سفره ، وذكر قصة زنا)٢/١یشوع "(زانیة اسمھا راحاب  وأم
ال یدخل عموي وال مؤابي في جماعة الرب، حتى : " راعوث المؤابیة والتوراة تقول

ي  ). ٣/  ٢٣التثنیة "(الجیل العاشر  ولحسن الحظ ھذه المرة فإن المسیح لیس داخًال ف
ا  ل أن   ]. ١١٤[ھذا الطرد من جماعة الرب، إذ ھو الجیل الثاني والثالثون لھ ل یعق فھ

ا؟؟ ی ة أھون       ! كون  المسیح علیھ السالم ولد زن ص الكاذب ذه القص اد بطالن ھ إن اعتق
اة    داد المسیح زن ّر ھو أن كال من         . بكثیر من اعتقاد أن أج ك وأم لكن األدھى من ذل

!! اإلنجیلین بدال من أن ینسب المسیح إلى مریم علیھا السالم نسبھ إلى یوسف النجار  
اء         أي أن ھذه السلسلسة الطویلة من داد یوسف النجار ولیسوا أب اء وأج م أب النسب ھ

ن        ل م ا اإلنجی اف كاتب رى ھل خ ف النجار؟؟ ت ة المسیح بیوس ا ھي عالق المسیح فم
وا المسیح من              ا فجعل ھ زورا وبھتان ا ب ود یرمونھ ان الیھ ا ك ریم م ى م الیھود فنسبا إل

  ذریة یوسف النجار؟؟
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ی   ب المس د نس ل عن ین األناجی اقض ب ف التن مل  و ال یق ا تش ات بینھ ن االختالف ح ولك
أسماء تالمیذ المسیح اإلثنى عشر إذ یقدم العھد الجدید أربع قوائم للتالمیذ االثني عشر 

ى   ي مت ا )٣/١٦(، ومرقس )٤ - ١٠/١(تختلف كل واحدة عن األخرى ف ) ٦/١٤(، لوق
ل       ). ١/١٣(وأعمال روى عن المسیح ب رة ت داث كثی وكذا تشمل االختالفات روایة أح
ى     وتجد ا ي مت د ف ثال  تج ول   ) ١٤: ١١(لتناقض على لسان المسیح نفسھ فم المسیح یق

: ١٦یحیى ینكر أنھ إیلیا و في إنجیل متى  (٢٨-١٩: ١(عن یحیى أنھ إیلي وفي یوحنا
سمى المسیح سمعان بطرس وأعطاه مفاتیح ملكوت السموات وقال لھ كل ما  ١٩-١٨

ى األرض یكون     تربطھ على األرض یكون مربوطًا في السماوات، وك  ھ عل ا تحل ل م
ھ          ال ل ي نفس الصفحة ق ا ف ي السماوات بینم ا شیطان    " محلوًال ف ي ی ت  .اذھب عن أن

ا       ٢٣: ١٦"معثرة لي ھ بینم ي نبوت ویذكر یوحنا أن المسیح قضى ثالثة أعیاد فصح ف
ك    …تذكر األناجیل الثالثة األخرى أن المسیح مارس النبوة عاما واحدا   ر ذل ى غی إل

ى        من عشرات ب د عل دیم والجدی د الق ي نصوص العھ ل مئات االختالفات الصارخة ف
السواء مثل التناقضات بین روایات حادثة الصلب المشار إلیھا آنفا فھل یا ترى یوحي 

إذا البد أن ھذه الروایات ھي من كالم    . اهللا بكالم یناقض بعضھ بعضا؟  حاشاه وكال
ا   ون وأم بون ویتقلب یبون ویتعص ون ویص ر یخطئ د  بش ن عن دس م الم مق أتوا بك أن ی

تطیعون   ا ال یس ذا م ھم فھ یر   ! أنفس ت األب كاننجس ات دع ذه التناقض ل ھ ك
Kannengiesser      ة ة وقیام ان بالقیام ھ اإلیم ي كتاب اثولیكي ف اریس الك د ب تاذ معھ أس

ان اه]١١٥[اإلیم ا معن ول م ا   : " أن یق ائق إلنھ ل حق ات األناجی ار روای ي اعتب ال ینبغ
ا         نصوص مكتوبة تبع  ل منھ ا للمناسبة أو نتیجة نضال جماعات متصارعة تسعى ك

ا   اذ نظرتھ ت   " إلنف ر األب روجی ة       Roguetوذك ھ مقدم ي كتاب ا ف اریس أیض ن ب م
ى    ]١١٦[لألناجیل كالما مثل ھذا  ا إل دث أي منھ و أما عن النبؤات الكاذبة التي لم یح

وءة الم   ا نب ي  اآلن فلم یبخل مؤلفو العھد الجدید بھا ومن أظھرھ ى  (سیح ف -٢٤:٢٩مت
ین        ) ٣٤ ر من أربع د مضى أكث ھ وق ان مع بأن القیامة ستحدث في حیاة الجیل الذي ك

  !! جیال ولم تقم القیامة
الى         ارك وتع رب تب د صور ال دس ق اب المق وأما عن نسبة النقائص هللا عز وجل فالكت

أقبح الصفات        الى، ووصفھ ب ھ سبحانھ وتع دًا بجالل ثال تج  . بصورًا ال تلیق أب ي  فم د ف
ھ  ]  ٩: ٢٢[ سفر صموئیل الثاني  أن الرب لھ أنف یخرج منھ دخان ولھ فم یخرج من

ار خم (ن ین ض فر ) كتن ب الس ول كات ت :(یق ت األرض وتزلزل ذ ارتج ت . عندئ ارتجف
ھ،     . أساسات السماوات واھتزت ألن الرب غضب ة من فم ار آكل نفث أنفھ دخانا، و ن

ار رجل    ] ٣: ١[ احوم بینما یجعل صاحب سفر ن    ..)  جمر اشتعلت منھ حاب غب الس
ھ      (یقول!!! اهللا ار قدمی ام غب ة والعاصفة، والغم ي الزوبع ا صاحب   ) طریق الرب ف أم

ھ  رب بأن ف ال ھ یص دد فإن فر الع وة (س ربض كلب د، وی ثم كأس و ال ]!!  ٩: ٢٤.) [ یج
ام             ھ ین الى بأن ارك وتع رب تب ھ شبھ ال حابھ فإن را عن أص یختلف مؤلف المزمور كثی

ي     ویسكر ویصرخ ول ف ر فیق ائم    ](( ٦٥: ٧٨[ عالیًا من شدة الخم رب كن فاستیقظ ال
ر  ا یصفون   ))(كجبار معیط من الخمر یصرخ عالیًا من الخم الى اهللا عم ر   ) تع ى غی إل

زم ویتعب           ل وُیھ رب یصارع اإلنسان ب ل ال ي تجع دیم الت ذلك من نصوص العھد الق
ق اإلنسان       ھ خل دم إلن وین  ا -وینسى ویغار و یبكي و یحزن وین ا  ]    ٥: ٦[ لتك و أم
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ھ سبعة      في العھد الجدید فإن صاحب سفر رؤیا یوحنا یجعل اهللا في صورة خروف ل
اب        (قرون وسبع أعین ھ ربُّ األرب بھم ألن ھؤالء سیحاربون الخروف والخروف یغل

وك    ك المل ائال       ])!!  ١٤: ١٧[ ومل د أیضا بسوء أدب عن اهللا ق د الجدی دث العھ ویتح
ص كل شي   " اق اهللا  الروح یفح ى أعم وس "(ء حت اب   ). ٢/١٠) ١(كورنث وینسب الكت

ول     ع سفره یق ھ ھوش دأ ب ا یب أول م ا والسرقة ف ر بالزن دس هللا األم م :" المق ا كل أول م
ائالً  ت         : الرب ھوشع ق د زن ى ألن األرض ق ة وأوالد زن رأة زانی ذ لنفسك ام اذھب خ

ا المس  " زنى م    فھل یعقل أن یكون ھذا الكالم وحي من عند اهللا؟  أم ھ السالم فل یح علی
ل      ى جع راء إل ف االفت یسلم أیضا من سوء أدب مؤلفي العھد الجدید المجھولین ولم یق
ھ السالم لكي              ذ المسیح علی د أخ روا أن الشیطان ق نھم ذك اة ولك ة زن المسیح من ذری

م  )!! ١٥-١:١متى (-یختبره وصعد بھ فوق قمة جبل فھل یمكن أن یكون المسیح نبیا ث
یطان س ون للش ھ؟یك ھ؟]١١٧[لطان علی ا لإلل ا أو ابن ان إلھ و ك اذا ل وا !!  فم ا اتھم كم

ن   : "في قولھ للیھود -وھو ما یخالف تعالیم التوراة-المسیح أیضا بشرب الخمر جاء اب
ون . اإلنسان یأكل ویشرب ر، محب للعشارین        : فیقول ھوذا إنسان أكول وشریب خم

ھ   و اتھموه بقسوة القلب فینقل ل). ١١/٩متى "(والخطاة ًا قال وقا عن المسیح أمرًا غریب
ھ         : " للجموع التي تتبعھ ھ وأوالده وإخوان اه وأم بغض أب ي، وال ی أتي إل د ی ان أح إن ك

وتبع رجل المسیح ثم ) ٢٧ - ١٤/٢٦لوقا "(حتى نفسھ أیضًا فال یقدر أن یكون تلمیذًا 
ال  اه وق یح نھ ى أن المس ذكر مت اه، فی دفن أب تأذنھ لی اءه یس ي: " ج وتى  ودع. اتبعن الم

ھ      )٨/٢٢متى "(یدفنون موتاھم  أذن ل م ی ھ، فل ي وداع أھل ا  (، واستأذنھ تلمیذ آخر ف لوق
ى    )   ٦٢-٩/٦١ ي مت رأ ف اس فتق ھ رجل    " وجعلوه یتبرم من قضاء حوائج الن دم إلی تق

ار،       : جاثیًا لھ، وقائًال ي الن رًا ف ع كثی دیدًا، ویق ألم ش یا سید ارحم ابني، فإنھ یصرع ویت
: فأجاب یسوع، وقال. وأحضرتھ إلى تالمیذك، فلم یقدروا أن یشفوه. اءوكثیرًا في الم

م . أیھا الجیل غیر المؤمن الملتوي ى احتملكم   . إلى متى أكون معك ى مت ّي   . إل دموه إل ق
ي   )١٦-١٧/١٤متى .(ھھنا ا ف ى  (، وقصة مثلھ ام    ). ٢٨ - ٢٢/ ١٥مت ھ اتھ ونسبوا إلی

ھ   ي قول وص  ف راق ولص أنھم س ھ ب اء قبل راق   ج:" األنبی م س ي ھ وا قبل ذین أت ع ال می
وص م . ولص مع لھ م تس راف ل ن الخ ا " (ولك باب   -)..١٢-١٠/٧یوحن ال الس د ط وق

اه   م یعرف ان   : " المنسوب للمسیح  تالمیذه وخاصتھ، فقد قال لتلمیذیھ اللذین ل ا الغبی أیھ
اء    ھ األنبی م ب ا  "(والبطیئا القلوب في اإلیمان بجمیع ما تكل ب   )٢٤/٢٥لوق ، ومن عجائ

ول     الع ًا فیق ر المسیح ملعون ھ یعتب اموس، إذ      : "ھد الجدید أن ة الن دانا من لعن المسیح افت
وب  ى خشبة      : صار لعنة ألجلنا، ألنھ مكت ق عل ة  "(ملعون كل من عّل ، )٣/١٢غالطی

تھم الشنیعة        ن ال اء السابقین أیضا م وال تقف البذاءة عند ذلك فلم تسلم أعراض األنبی
عة رائم البش ل الع.  والج د جع ر    فق رب الخم الم یش ھ الس وح علی ي اهللا ن دیم نب د الق ھ
سفر التكوین !! ونبي اهللا لوط یزني بابنتیھ]  ٢٠: ٩[ سفر التكوین !! ویسكر ویتعرى

ھ      ].   ٣٠: ١٩[  ده اغتال ة ض ؤامرة دنیئ دبر م اره وی ة ج ي بزوج ي اهللا داود یزن نب
ادة   نبي اهللا ھارون یكفر ویدع]  ٢: ١١[ سفر صموئیل الثاني !!!فیھا ى عب و الیھود إل

ل روج  !!العج فر الخ ي س ذا ف رب   ] ٢: ٣٢[ وھ ایا ال الف وص لیمان یخ ي اهللا س ونب
د    ھ ویعب ر حیات ي أواخ ر ف تھن فیكف ھ آللھ وین قلب ي یغ م الالت اء األم ن نس زوج م ویت

ان وك االول !! األوث فر المل ھ  ] ١: ١١[ س ى خلق طفاھم اهللا عل ذین اص ؤالء ال ل ھ فھ
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مكن أن یكونوا كذلك؟ ھل یمكن أن یكون كذلك من قال عنھم  وشرفھم لحمل رسالتھ ی
اَء  (القرآن  َوَجَعْلَناُھْم َأِئمًَّة َیْھُدوَن ِبَأْمِرَنا َوَأْوَحْیَنا ِإَلْیِھْم ِفْعَل الَخْیَراِت َوِإَقاَم الصَّالِة َوِإیَت

ِدینَ  ا َعاِب اُنوا َلَن اِة َوَك ذین  )الزََّك اء ال ب األنبی ل أن یرتك ل یعق ذه  ؟؟وھ ارھم اهللا ھ اخت
أمن       ل یمكن أن ن ة معصومین؟ وھ ارھم الكنیس ذین تخت ابوات ال ون الب واحش ویك الف
اء              ى أعراض أنبی نھم عل ا بی ا وھي تحی ا السالم بالزن ذراء علیھ ریم الع وا م قوًما رم
روج      ھ أن ی راد ل وى ی ماتوا من مئات السنین؟؟ وكأي كتاب قلیل البضاعة فقیر المحت

ذي یخاطب        بین العامة ویحقق بعض الكالم الجنسي ال ھ ب أعلى األرباح فیطعمھ مؤلف
ا إال أن     ھ قارئھ ذب ب ا تج د م د تج م تع ة ل أي مجل ھ أو ك ھ ال عقل ان غریزت ي اإلنس ف
دیم بوضع السفر سيء السمعة        د الق تصدر صفحاتھا بصور فاضحة  قام مؤلفو العھ

كتاب یفترض أن یكون الذي طالما أحرج الكنیسة بمحاولة تفسیره وتبریر وجوده في 
رأة      . مقدسا وھو  سفر نشید اإلنشاد د الم رك جزءا من جس ھذا السفر  الذي لم یكد یت

لیمان     ھ س ى نبی إال وتغزل بھ وشبب بھ یدعي أصحاب الكتاب المقدس أن اهللا أوحاه إل
اد  ي إنش ثال ف رأ) ٤-٧/١(فم ریم  : " تق ت الك ا بن النعلین ی ك ب ل رجلی ا أجم ر ! م دوائ

. سرتك كأس مدورة ال یعوزھا شراب ممزوج  . لحلي صنعة یدي صناعفخذیك مثل ا
ة    . بطنك صبرة حنطة مسیجة بالسوسن وأمي ظبی فتین ت دیاك كخش ل یمكن أن   . " ث فھ

د اهللا؟؟      ا من عن اءه وحی ھ أبن ذا  ]١١٨[یكون ھذا الكالم الذي یستحي الرجل أن ُیقرئ ھ
ا     بخالف قصص الزواني والعاھرات وزنا المحارم والعري  وال  ل بھ ي یحف ة الت خیان

دى    ا ین الكتاب المقدس ولوال خشیة اإلطالة وتدنیس صفحات ھذه الرسالة لنقلت لك م
[ لھ الجبین من ذلك ولكن ھذه بعض اإلشارات ویمكنك أن ترجع إلیھا بنفسك حزقیال 

]   ١١: ١٢[ صموئیل الثاني ، ]  ٢: ١[ ھوشع ،  ]  ٣٥: ١٦[ حزقیال ، ]  ١٩: ٢٣
، ]  ٤: ٣[ راعوث ، ]  ١: ١٦[ القضاة ، ]   ١٦: ٣[ ، اشعیا ،]  ٢: ٢٠[ إشعیاء ، 

  ].  ١: ٢٣[ حزقیال ، ]   ١٣: ٣٨[ التكوین ، ]  ٣، ١: ١[ لملوك األول 
دس       اب المق ي الكت ة ف ة والتاریخی ھ      (أما عن األخطاء العلمی د أن ت تعتق ا زل ت م إن كن

دس رج ) مق دث وال ح رة أن   . فح ثال م وین م فر التك ذكر س ات   فی ق النبات اهللا خل
ومرة أخرى أن اهللا  ) ٢٧ - ٢٠: ١(والحیوانات أوًال ثم خلق اإلنسان بعد ذلك التكوین
وین . قد خلق اإلنسان أوًال ثم خلق األشجار والحیوانات ذا الخطأ   ) ١٩، ٧: ٢(التك وھ

رن         . یعرفھ علماء الالھوت  ي الق ت ف راھیم كان دیم أیضا أن والدة إب د الق ذكر العھ وی
ری ام  العش ي ع د ف اني وبالتحدی ود اإلنس ة الوج ن بدای ة و  ١٩٤٨ن م ة الخلیق ن بدای م

دیم سنجد أن      د الق بتقدیر الفترة بین إبراھیم و عیسى علیھما السالم من نصوص العھ
اوز    م یتج ر األرض ل ى ظھ ریة عل ر البش ط ٦عم نة فق ذا  !! أالف س ین أن ھ ي ح ف
سنة من المیالد حیث عثر على أالف  ٥بخالف المسلم بھ من أن حضارات قامت قبل 

ة  . مصنوعات بشریة تعود ألكثر من خمسة آالف سنة قبل المیالد وعثرت بعثة جامع
ذكر  . القاھرة على آثار بشریة في منطقة الفیوم ترجع لعشرات اآلالف من السنین    وت

ف سنة،            ائتي أل ي فلسطین ترجع لم ار اإلنسانیة ف ة أن اآلث ارف البریطانی دائرة المع
دق ا ة،  وص ًا طویل اریخ قرون ي الت ذورھا ف اربة ج ریة ض د أن البش یم إذ یؤك هللا العظ

  )َوَعادًا َوَثُموَد َوَأْصَحاَب الرَّسِّ َوُقُرونًا َبْیَن َذِلَك َكِثیرًا:(فیقول
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ذلك     ة ب ا موافق ا زوای طحة، ولھ وراة أن األرض مس م الت ة زع اء العلمی ن األخط وم
ول  المستوى العلمي السائد حین كتابتھا، ا األرض      : " فتق ى زوای ة عل د جاءت النھای ق

ع ال (األرب اب   ]١١٩).[٧/٢حزقی ن كت ة م ن األمثل د م ى المزی ول عل ك الحص ویمكن
ارف     وء المع ي ض ة ف ب المقدس ة الكت اي دراس وریس بوك لم م ي المس الم الفرنس الع

  فھل بعد كل ذلك یقول قائل أن القرآن اقتبس من التوراة واإلنجیل؟؟]١٢٠[الحدیثة
ر      ھذ ي تغی ت ف ا زال ي م ا كلھ بخالف الزیادات الطفیفة أو التعدیالت أو اإلضافات الت

ل     ت األناجی ذ كتب وتحریف مستمر كلما ترجم اإلنجیل أو نسخ أو طبع طبعة جدیدة من
اب   ن الكت ختین م ة نس ك بمراجع ن ذل د م اطة التأك ك ببس وم ویمكن ى الی رة وإل أول م

ة أو م  ة كافی رة زمنی ا فت دس بینھم ال  المق د ك ت تجی ة إذا كن ي اللغ ین ف ختلفت
  ]١٢١.[اللغتین

ور    ول دكت تغرب إذًا أن یق ذا ال نس ل ھ ا ك إذا علمن د  W.Graham Scroggieف و أح وھ
د      ن معھ الم م ي الع رز المنصرین ف ھ  Moody Bible Instituteأب ي كتاب اب  " ف ھل الكت

الم اهللا؟   دس ك الرغم      "المق ر، ب ع البش ن وض دس م اب المق م إن الكت ار    نع ن إنك م
الم   ) من المسیحیین(البعض ِلھذا القول من قبیل الحماسة ولیس عن علم، فقد خطت أق

درت بأسلوب البشر     البشر ھذه األسفار بعباراتھم، بعد أن خطرت على عقولھم، فص
  ] ١٢٢.[ھـ.ا. " وتحمل صفاتھم

  خاتمة
  َنَنا َوَبْیَنُكْمُقْل َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمٍة َسَواء َبْی(

  َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ الّلَھ َوَال ُنْشِرَك ِبِھ َشْیئًا َوَال َیتَِّخَذ َبْعُضَنا
  ).َبْعضًا َأْرَبابًا مِّن ُدوِن الّلِھ َفِإن َتَولَّْوْا َفُقوُلوْا اْشَھُدوْا ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن

د   ت و ق ك     وفي الختام ھا قد عرضت علیك رسالتي وبقي دورك أن ر ل دت أن أذك تعم
د بنفسك ومجال         ة لكي تتأك ة اإلنجلیزی اء باللغ عناوین المواقع و أسماء الكتب والعلم
ك       ي حیات ار ف م اختی ھ أھ االختیار مفتوح أمامك لكن تمھل فھذا لیس اختیارا عادیا لكن
ن         ذا فل حا وضوح الشمس ل ل الحق واض وبعد حیاتك واعلم أن من رحمة اهللا أن جع

ل مسئول     یغني أحد عنك من اهللا شیئا إن ضللت عنھ أو أضلوك عنھ فأنت إنسان عاق
ھ ولكن             د من ك  والتأك ھ ل ا ذكرت التفكیر فیم ن تخسر شیئا ب ت ل بمفردك أمام اهللا و  أن
ا           ره كم ى غی ؤثره عل ب الحق وأن تكون مستعدا أن ت ي طل علیك أن تكون مخلصا ف

وة حس  ھ أس ك فی الم فل ھ الس راھیم علی ي اهللا إب ل نب ك .   نةفع ماء بقلب ي الس ھ إل فتوج
اهللا أعظم من أن     -إلى ربك الذي خلقك  -وروحك  بدون أن تتمثلھ بصورة أو تمثال ف

دما تعرف      ھ  وعن یشابھ ما صنعتھ أیدي البشر واسألھ أن یھدیك الطریق الموصل إلی
رون         د سبقك كثی ھ فق ھ وصابر علی الحق فاعلم أنك قد عرفت اهللا حقا فاصبر من أجل

راه      إلیھ  د ال ت ك إن أبصرتھ فق وتحملوا من أجلھ ولكن احذر أن تحجب النور عن قلب
  .مرة أخرى

    ask.about.islam@gmail.com: ویسرنا أن نتلقى تعلیقاتك واستفساراتك على البرید
  وھذه بعض المواقع التي یمكنك أن تستعین بھا في رحلتك اإلیمانیة

  http://arabic.islamicweb.com/christianityالحوار اإلسالمي المسیحي  
  http://www.ebnmaryam.comالمسیح الحق .. ابن مریم
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  http://www.alhakekah.comالمسیحیة في المیزان  .. الحقیقة
  http://www.tawdeeh.comالتوضیح لدین المسیح  

  http://www.truth.org.yeالحقیقة العظمى   
  com.http://www.aljame٣الجامع لحوار  النصارى  

  ٥٥a.net.http://wwwموسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة 
http://www.halimo.com   شبھات  وھمیة عن اإلسالم  

-----------------------------------------  
  ھي سورة الفیل] ١[
  أي غطوني ] ٢[
  أي شاًبا قویا لكي أنصرك] ٣[
  ٢٧٧ص) السفر إلى الشرق](٤[
  ).٤٦٥(زیغریدھونكھ) سطع على الغربشمس اهللا ت](٥[
  نقال عن كتاب ربحت محمدا و لم أخسر المسیح  للدكتور عبد المعطي الداالتي] ٦[
لم     : عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت] ٧[ ھ وس ي رسول اهللا صلى اهللا علی ي  :(قال ل إن

ي غضبى       ت عل ي راضیة، وإذا كن ت عن ت ) ألعلم إذا كن ت : قال ن تعرف    : فقل من أی
ك؟ فق  ولین   :(الذل ك تق یة، فإن ي راض ت عن ا إذا كن ت  : أم د، وإذا كن ال ورب محم

ت  راھیم : غضبى، قل ت ). ال ورب إب ت : قال ا أھجر إال      : قل ا رسول اهللا، م أجل واهللا ی
  .اسمك

  )ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْیِھ َأْجرًا ِإْن ُھَو ِإالَّ ِذْكَرى ِلْلَعاَلِمیَن: (قال اهللا عز وجل] ٨[
حا            فتجد ان] ٩[ ذنب فاض أتي الم ذنوب فی رة ال ثال  ادعت لنفسھا حق مغف الكنیسة م

ھ              رف أمام م یعت ھ ث ر من ا أكث ذنب  ربم ھ یخطئ و ی دي بشر مثل ین ی نفسھ و یجلس ب
ال         ا من الم ل مبلغ ي مقاب ك ف المغفرة  و ذل بذنوبھ ثم یمن علیھ ھذا الشخص الخطاء ب

  ان یحدث في الماضيیتبرع بھ أو یشتري بھ صكا یعرف بصك الغفران كما ك
  ٣٧ -٣٦النبأ العظیم للدكتور محمد عبد اهللا دراز ص ]  ١٠[
  وقد كان ھذا الموقف سببا في إسالم صحفیة أمریكیة عندما سمعت بھ]  ١١[
ال   ] ١٢[ ن األرت ق اب ب و        : عن خب لم، وھ ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی شكونا إل

ھ    ا ل ة، قلن ال     أال تستن: متوسد بردة لھ في ظل الكعب ا؟ ق دعو اهللا لن ا، أال ت ان  :(صر لن ك
ى             ھ، فیجاء بالمنشار فیوضع عل ل فی ي األرض، فیجع ھ ف ر ل بلكم یحف یمن ق الرجل ف

ھ   ھ      . رأسھ فیشق باثنتین، وما یصده ذلك عن دین ا دون لحم د م ویمشط بأمشاط الحدی
یر   ى یس ر، حت ذا األم تمن ھ ھ، واهللا لی ن دین ك ع ده ذل ا یص ب، وم م أو عص ن عظ م

نكم       الراكب  ھ، ولك ى غنم ذئب عل من صنعاء إلى حضرموت، ال یخاف إال اهللا، أو ال
  ).تستعجلون

  بتصرف                                                                                       . النبأ العظیم] ١٣[
الى] ١٤[ ال تع اْلُمْؤِمِنی : (ق ِرِه َوِب َدَك ِبَنْص ِذَي َأیَّ َو الَّ ْو } ٦٢{َن ُھ وِبِھْم َل ْیَن ُقُل َف َب َوَألَّ

ٌز     ُھ َعِزی َنُھْم ِإنَّ َف َبْی َھ َألَّ ـِكنَّ الّل وِبِھْم َوَل ْیَن ُقُل ْت َب ا َألََّف ًا مَّ ي اَألْرِض َجِمیع ا ِف َت َم َأنَفْق
  ).َحِكیٌم
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ومنھا أنھ دعا النصارى مرة إلى المباھلة و ھي أن یجمعوا أطفالھم و نساءھم ]  ١٥[
  فسھم في مكان واحد ثم یبتھلوا إلى بأن یجعل لعنتھ على الكاذبین فما أجابواو أن

و     ] ١٦[ ن سالم و ھ د اهللا ب و أولھم كان ورقة بن نوفل كما مر في المقدمة ثم كان عب
ن   ا و م ائھم أیض ن علم و م ار و ھ ب األحب الئھم و  كع ود و فض اء الیھ ن علم م

ھ          النصارى فقد آمن بھ النجاشي ملك الحبشة مع ھ من ى ملك م یخش عل ره و ل م ی ھ ل أن
دة     "وقال عندما سمع القرآن  و " إن ھذا والذي جاء بھ عیسى لیخرج من مشكاة واح

د اهللا            د عب ن محم ثال القس اإلندلسي ب اك م ي العصور الوسطى ھن ر و ف رھم كثی غی
ى أھل             رد عل ي ال ب ف ة األری اب تحف د إسالمھ كت ف بع ذي أل الترجماني المیروقي،ال

ان قسیسا             الصلیب داني ك د بنجامین الكل ثال القس دافی اك م ي عصرنا الحالي ھن و ف
للروم من طائفة الكلدان و بعد إسالمھ تسمى بعبد األحد داوود و ألف كتاب اإلنجیل و 
مال     ي ش یر ف ان التنص یس لج ان رئ ذي ك یحھ ال الل مس حاق ھ س إس لیب و الق الص
جلة  ھ مس ا بنفس ي  یرویھ تھ الت ا و قص أفریقی

ا ري  :  http://media.islamway.com/lessons/several//converts.rmھن س المص ذا الق و ك
ى    ل عل ذي حص ة ال وت اإلنجیلی ة الالھ ابق بكلی تاذ الس وبرس األس ل  فل راھیم خلی إب
م سمى              ى اإلسالمً  ث تھجم عل ي مجال ال ة ف ة برینستون األمریكی ماجستیر من جامع

دك     ماس ال د  و الش ل أحم راھیم خلی ھ إب ھ    نفس و موقع ذا ھ د وھ ع أحم : تور ودی
http://www.wadee٣.٥u.com   لم   "  فوزي صبحي سمعان"و القس المصري ذي أس ال

ص       ذا الُقمُّ دین اإلسالمي و ك ھو وأبوه وأختھ هللا رب العالمین و یعمل اآلن مدرسا لل
الذي صار داعیة مسلما و ھؤالء و غیرھم یمكنك " عزت إسحاق معوَّض"المصري 

م        http://tanseer.jeeran.com/priests.html: م  من قراءة قصصھ ر العرب فھ ا من غی أم
ھ            و موقع ذا ھ تس  و ھ ف اس ي یوس س  األمریك نھم الق ا  فم رون أیض كثی

http://www.islamtomorrow.com   /   ذین رین ال ود المعاص ن الیھ ة م ذه مجموع و ھ
  / /  http://www.jews-for-allah.orgدخلوا في اإلسالم 

و ھل أدل على ذلك من حكم الطالق الذي أباحھ اإلسالم كحل أخیر حین تصل  ]١٧[
المشاكل بین الزوجین إلى طریق مسدود و حرمتھ الكنیسة فلما ظھر أن منعھ یصادم  

ھ    ثال    –طبیعة البشر و ظھرت كثیر من األمراض االجتماعیة نتیجة لتحریم ا م كالزن
وم    – دول الی ذلك تحر  . أباحتھ كثیر من ال ر و إباحة      و ك م الخنزی ل لح یم اإلسالم ألك

حائي المخي         اب الس و المسبب لمرض االلتھ ر ھ الكنیسة لھ ثم ظھر علمیا أن الخنزی
وأنفلونزا الخنزیر كما أنھ تعیش في أمعائھ الدودة الشریطیة التي تنتقل إلى أمعاء من  

اء    د األطب د وج مؤخرا    یأكلھا وتسبب لھ التھاب األعصاب وارتفاع ضغط الدماغ و ق
ر          ى صفات الخنزی ذا باإلضافة إل ر ھ ة لحم خنزی دودة في مخ امرأة بعد تناولھا وجب

  .التي تنتقل إلى آكلھا مثل انعدام الغیرة و ھذا مشاھد
ھ       ] ١٨[ ول مایكل ھارت فی د ویق م محم ة أعظمھ : ترجم للعربیة بعنوان الخالدون مائ
ي مھم      " ذي نجح ف اریخ ال ي الت د ف د، سواء      كان محمد الرجل الوحی ى أقصى ح ھ إل ت

  "على المستوى الدیني أم على المستوي الزمني
  كما فعل مدعي النبوة الكذاب الذي سیأتي ذكره في النصف الثاني من الرسالة] ١٩[
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فقد كان قیام اللیل في حقھ صلى اهللا علیھ و سلم فرضا فیقوم من ثلث اللیل إلى ] ٢٠[
  سلمین تطوعثلثیھ كل لیلة في حین أنھ في حق بقیة الم

رانیة    ] ٢١[ یریة النص ات التبش ا المؤسس ي تنفقھ دوالرات الت ین ال رغم بالی ك ب و ذل
  .للصد عن سبیل اهللا

  ٤٨النبأ العظیم ص ] ٢٢[
ى           ] ٢٣[ اس یستحیل تواطؤھم عل ن الن ر م ع كبی ھ جم ر أن یتناقل واتر الخب و معنى ت

ة  الكذب عن جمع كبیر مثلھم  و ھكذا إلى یومنا ھذا فقارن بین ھ ذه الطریقة و الطریق
  التي نقلت بھا الكتب األخرى كما في آخر الرسالة

  . ذلك بأن الذي یمسكھ أن یزول ھو الذي یمسك السماوات و األرض أن تزوال] ٢٤[
  النبأ العظیم   بتصرف] ٢٥[
ى   ] ٢٦[ ھ حت ي كتابی غ ف ري الن لم جیف ي المس یات األمریك ور الریاض ول بروفیس یق

القرآن ھذا الكتاب الكریم قد أسرني بقوة، :(اع من أجل اإلیمانالمالئكة تسأل و الصر
ث        ة القصوى، حی ى اللحظ ھ إل دفع قارئ رآن ی ي أستسلم هللا، والق ي، وجعلن ك قلب وتمّل
ك     ھ ال یمكن ة فإن یتبّدى للقارئ أنھ یقف بمفرده أمام خالقھ  وإذا ما اتخذت القرآن بجدی

ھ حقو   أن ل ك، وك ل علی و یحم اطة، فھ ھ ببس كقراءت ًا علی دك  ! ق ك، وینتق و یجادل وھ
رآن          …وُیخجلك ویتحداك  زل الق حًا أن ُمن دا واض ى الطرف اآلخر، وب ت عل لقد كن

ا أعرف نفسي      ر مم ري،         …كان یعرفني أكث ي تفكی ًا ف رآن یسبقني دوم ان الق د ك لق
  )وكان یخاطب تساؤالتي

رآ  :" ولھ أیضا. للمفكر التركي محمد فتح اهللا كولن] ٢٧[ ى الق زة   لقد أت ن بنظرة متمی
حر  ة والس ي الروع ة ف لوب غای ان بأس یاء ولإلنس ون ولألش اول . للك ھ یتن ألن

ان   اإلنسان  ككل ضمن الوجود بأكملھ، وال یھمل أيَّ شيء، بل یضع كل شيء مھما ك
ة     األجزاء فیھ رتبطة . صغیرا في مكانھ المناسب ا بالكل، واألجوب ارتباطا وثیقا ودقیق

ئ ن أدق األس ة ع وني  المختلف رض الك ذا المع ي ھ ان ف ال اإلنس ى ب ر عل ي تخط لة الت
ي عالم الشھود أم        . الھائل ترد فیھ وبینما یقوم بتحلیل أدق المسائل الموجودة سواء ف

فیما وراء األستار حتى أدق تفاصیلھا، ال یدع ھناك أي تردد أوبھة أو عالمة استفھام 
ذه التفاصیل   ! أجل. في العقول دع أي     إن القرآن في جمیع ھ ا ال ی ي یوردھ ة الت الدقیق

وع     ذا الموض ي ھ راغ ف ي       ف اعر وال ف ي المش وب وال ف ي القل ول وال ف ي العق ال ف
  "المنطق، ألنھ یحیط بعقل اإلنسان وبأحاسیسھ وبمشاعره وإدراكھ

  لم یكن اإلنجیل قد ترجم للعربیة بعد أثناء حیاة النبي صلى اهللا علیھ وسلم] ٢٨[
رآن   ] ٢٩[ ر الق ثال ذك ي البحر       فم د أن غرق ف ى بع ك  (عن فرعون موس الیوم ننجی ف

وعندما تم دراسة مومیاء  منفتاح التي یظن أنھا لفرعون  ) ببدنك لتكون لمن خلفك آیة
و         ھ ھ ى أن سبب وفات اء التشریح توصلوا إل موسى في فرنسا بواسطة فریق من علم

اء     ر بق ذي ذك د ال اب الوحی و الكت رآن ھ ظ أن الق ال و نالح رق  فع ون   الغ ة فرع جث
م           –محفوظة بعد غرقھ  یط؟ ث ي التحن م ببراعة المصریین ف ى عل د عل ان محم فھل ك

ة      ى دراس ف عل اي و عك وریس بوك دكتور م و ال ي و ھ ق الفرنس یس الفری لم رئ أس
وراة           ل والت رآن واإلنجی اب الق ف كت م أل دة عشر سنین ث القرآن واإلنجیل والتوراة لم

  تشارا وترجم لعدة لغات عالمیةوالعلم الذي أصبح من أكثر الكتب ان
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ي الكھف        ] ٣٠[ م عاشوا ف اب أنھ د أھل الكت فترى مثال في قصة أصحاب الكھف عن
م رآن  أنھ ي الق یة وف نة شمس ة س نین وازدادوا (ثالثمائ ة س الث مائ م ث ي كھفھ وا ف لبث

و ھذه السنون التسعة ھي فرق ما بین عدد السنین الشمسیة والقمریة فانظر إلى ) تسًعا
  النبأ العظیم –! الحساب الدقیق في أمة أمیة ال تقرأ وال تحسبھذا 

الجبال ممتدة في باطن األرض من أسفل فھي تشبھ الوتد و السحب یصل وزن ] ٣١[
اح        ار و الری ة بخ ى ھیئ اء عل ن من الم ین ط ن عشرة مالی ر م ى أكث ا إل دة منھ الواح

حونة ك      حب المش ار و تسیر الس تلقح األزھ اح ف وب اللق س  تحمل حب ى تالم ا حت ھربی
ة      م بركانی ھ صھارات و حم بعضھا فیحدث التفریغ الكھربي و البحر تخرج من قیعان
ك       ملتھبة تم تصویرھا بالغواصات الحدیثة  وللمزید من صور اإلعجاز العلمي یمكن

   ٥٥a.net.wwwالرجوع إلى 
ور   ] ٣٢[ اب     Keith Mooreمنھم مثال الدكتور كیث م ة الشھیر صاحب كت  عالم األجن

The Developing Humanؤتمرات      ٢٥الذي ترجم ألكثر من د الم ي أح رة ف لغة ووقف م
  :قائال

ة والشمول   " إن التعبیرات القرآنیة عن مراحل تكون الجنین في اإلنسان لتبلغ من الدق
رآن الیمكن     ، مالم یبلغھ العلم الحدیث ذا الق ي أن ھ وھذا إن دل علي شئ فإنما یدل عل

وا   (وصدق اهللا إذ یقول" وأن محمدًا رسول اهللا، أن یكون إال كالم اهللا ِذیَن ُأوُت َوِلَیْعَلَم الَّ
ِذیَن آَمنُ            اِد الَّ َھ َلَھ وُبُھْم َوِإنَّ اللَّ ُھ ُقُل َت َل ِھ َفُتْخِب وا ِب َك َفُیْؤِمُن ن رَّبِّ ى  اْلِعْلَم َأنَُّھ اْلَحقُّ ِم وا ِإَل

  ).ِصَراٍط مُّْسَتِقیٍم
ی  ] ٣٣[ یم الحك الى  .  مإنھ اهللا العل ال تع ى        :(ق ِھْم َحتَّ ي َأنُفِس اِق َوِف ي اْلآَف ا ِف ُنِریِھْم آَیاِتَن َس

  ) َیَتَبیََّن َلُھْم َأنَُّھ اْلَحقُّ َأَوَلْم َیْكِف ِبَربَِّك َأنَُّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِھید
  تالیف  حسن یوسف" تعاوا نعید النظر فیما نعتقد] " ٣٤[
  النبأ العظیم ] ٣٥[
ھ حتى أن] ٣٦[ یًال         :( ھ قیل ل ْیئًا َقِل ْیِھْم َش ْرَكُن ِإَل دتَّ َت ْد ِك اَك َلَق ْوَال َأن َثبَّْتَن ِإذًا } ٧٤{َوَل

  )لََّأَذْقَناَك ِضْعَف اْلَحَیاِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ُثمَّ َال َتِجُد َلَك َعَلْیَنا َنِصیرًا
  ١٥:١و  ٦٧:١و  ٢٦:٢انظر مثال لوقا ] ٣٧[
اب ا  ] "٣٨[  لم؟   ھل بشر الكت ھ وس د صلى اهللا علی دس بمحم دكتور" لمق ن  . لل ذ ب منق

  بتصرف       .... محمود السقار
  !!فأین ھذا من رؤیا یوحنا التي وصف اهللا فیھا بأنھ خروف ذو سبعة قرون؟] ٣٩[
نة  ] ٤٠[ ا س ع روم رر مجم ین ق ي ح ي ١٢١٥ف ا یل ول  : "م وا ق اس أن یتلق ى الن عل

ھ    ل أو خالف ھ        الكنیسة بالقبول وافق العق وال قالت ھ ق م یستسغ عقل ى المسیحي إذا ل وعل
ھ أن      م یستطع فعلی إذا ل الكنیسة أو مبدأ دینیا أعلنتھ علیھ أن یروض عقلھ على قبولھ ف

  "!!یشك في عقلھ وال یشك في قول البابا
وأنت ترى نتائج ھذه الرھبانیة في عدد حوادث االغتصاب التي اقترفھا رجال  ] ٤١[

دد القس ى أن ع ة حت ي  الكنیس ا ف ن عنھ وع وأعل ذا الن ن ھ رائم م وا ج ذین ارتكب س ال
ى    دھا یصل إل دة وح ات المتح ي الوالی د ف ع   ١٦٠٨الجرائ ض مواق ذه بع ا و ھ قسیس

ة     و   http://www.snapnetwork.org:ضحایا االعتداءات الجنسیة لرجال الكنیسة الغربی
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http://www.thelinkup.org         وhttp://www.survivorsfirst.org   ة ائج اإلباحی ا نت أم
  ! المنحلة بین عوام النصارى في أكثر دول العالم  فواضحة وال تحتاج إلى بیان

  بتصرف" في ظالل القرآن"من تفسیر ] ٤٢[
رى اإلسالم     .. اإلسالم لیس فلسفة ولكنھ منھاج حیاة]  "٤٣[ ان ن ومن بین سائر األدی

اة ال   ا      وحده، یعلن أن الكمال الفردي ممكن في الحی ى م ال إل ذا الكم ل ھ دنیا، وال یؤجَّ
یح لإلنسان      ده یت بعد إماتة الشھوات الجسدیة، ومن بین سائر األدیان نجد اإلسالم وح
دة،     ة واح ي دقیق ھ الروح یع اتجاھ ر أن یض ن غی ٍد م ى ح ى أقص ھ إل ع بحیات أن یتمت

ي اآلخرة       دنیا شرطًا للنجاة ف ار ال ي اإلسالم ال ی  .. فاإلسالم ال یجعل احتق ك   وف حق ل
ادة           دود اإلف ى أقصى ح ك إل د من حیات ك أیضًا أن تفی إن من  .. فحسب، بل یجب علی

اب  )  واجب المسلم أن یستخرج من نفسھ أحسن ما فیھا  رق    (من كت ى مفت اإلسالم عل
  ٢٥ -١٩ص ) كان یھودیا وأسلم(للمفكر  محمد أسد) الطرق

  )٢٤٦-٩(ص) اإلسالم والعرب(المستشرق روم الندو في] ٤٤[
یقول المفكر . وكم من أناس دخلوا اإلسالم بسبب رؤیتھم للمسلمین وھم یصلون]٤٥[

وكلما دخلت مسجدًا ھزني الخشوع وشعرت .. اإلسالم دین اإلنسان: "الفرنسي رینان
رَُّبَما َیَودُّ الَِّذیَن َكَفُروْا َلْو َكاُنوْا (وصدق اهللا العظیم إذ یقول" بالحسرة ألني لست مسلمًا

  )َذْرُھْم َیْأُكُلوْا َوَیَتَمتَُّعوْا َوُیْلِھِھُم اَألَمُل َفَسْوَف َیْعَلُموَن.  ُمْسِلِمیَن
ھ أو    ]  ٤٦[ ھذه األمور وغیرھا جعلت الكثیرین یدخلون اإلسالم بمجرد سماعھم عن

ا            وب إفریقی ي الصین وروسیا وجن ف انتشر اإلسالم ف ع المسلمین وإال كی تعاملھم م
  واألمریكتین؟؟

  ح وإبراھیم وموسى وعیسى ومحمد صلوات اهللا علیھم وتسلیماتھوھم نو] ٤٧[
م آل    ] ٤٨[ رى باس ورة أخ ریم و س ورة م ة بس ورة كامل مى س رآن س ظ أن الق والح

  عمران ولم یسم سورا باسم فاطمة أو عائشة أو آل محمد 
  .رواه أحمد في مسنده] ٤٩[
ة وال یھودي   "و قال أیضا ] ٥٠[ ذه األم ال    ما من أحد یسمع بي من ھ وال نصراني ف

  ".یؤمن بي إال دخل النار
ْئُتَما     :(قال تعالى] ٥١[ ُث ِش دًا َحْی ا َرَغ َوُقْلَنا َیا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َوُكَال ِمْنَھ

اِلِمیَن   ْیَطاُن َعنْ  } ٣٥{َوَال َتْقَرَبا َھـِذِه الشََّجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن اْلظَّ ا الشَّ ا   َفَأَزلَُّھَم ا َفَأْخَرَجُھَم َھ
ى            اٌع ِإَل َتَقرٌّ َوَمَت ي اَألْرِض ُمْس ْم ِف ُدوٌّ َوَلُك َبْعٍض َع ُكْم ِل وْا َبْعُض ا اْھِبُط ِممَّا َكاَنا ِفیِھ َوُقْلَن

  ) }٣٧{َفَتَلقَّى آَدُم ِمن رَّبِِّھ َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْیِھ ِإنَُّھ ُھَو التَّوَّاُب الرَِّحیُم } ٣٦{ِحیٍن 
ل      « مثال ذلك ] ٥٢[ اء، ب ون ألجل اآلب ون یموت ال تموت اآلباء ألجل البنین، وال البن

  .٢٥/٤ -٢أیام » كل واحد یموت ألجل خطیتھ 
ھ   « : و  ب أعمال د حس ل واح یجازي ك ذي س ة » ال وراة .٢/٦رومی ي الت م «و ف وكل

ا فخرّ . افترزا من بین ھذه الجماعة فاني أفنیھم في لحظة: الرب موسى وھارون قائًال
اال   ا وق خط          : على وجھیھم د فتس ع البشر، ھل یخطئ رجل واح ھ أرواح جمی ّم ال اللھ

ط  ٢٦/٢٣العدد » على كل الجماعة ورح فق تم  (وأیضا . ، واستجاب لھ فعذب بني ق وأن
م األب  ع         . تقولون لماذا ال یحمل االبن من إث ظ جمی دًال حف ًا وع ل حق د فع ن فق ا االب أم

ي تخطيء ھي تموت    ال. فرائضي وعمل بھا فحیاةً  یحیا ن ال یحمل من    . نفس الت االب
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ن  م االب ن إث ل م م األب، واألب ال یحم ھ  . إث ریر علی ر الش ون، وش ھ یك اّر علی ّر الب ب
فإذا رجع الشریر عن جمیع خطایاه التي فعلھا وحفظ كل فرائضي وفعل حقًا ... یكون

ھ ف     . وعدًال فحیاًة یحیا ذكر علی ا ال ت ي فعلھ ره ال یموت، كل معاصیھ الت ال  ) ي ب حزقی
٢٢-١٩: ١٨.  

  ٣٦: ١٢متى ] ٥٣[
كل مولود في اإلسالم یولد على الفطرة مبرئا من كل خطیئة كالصفحة البیضاء ] ٥٤[

  ثم ھو مسئول عن نفسھ أمام اهللا ال یحاسب إال على سعیھ 
اول  ] ٥٥[ وك ب اني إین ر البریط تنتج المفك ور  Enoch Powellاس ھ تط ي كتاب ف

ل ن  ) The Evolution of the Gospel(اإلنجی ى م ل مت ة إنجی ادة ترجم ام بإع د أن ق بع
ا             ل ولكنھ نص األصلي لألناجی ي ال م تكن موجودة ف ى أن قصة الصلب ل الیونانیة إل

  أضیفت في مرحلة متقدمة
  محمد وصفي. د -المسیح والتثلیث] ٥٦[
ھِ  ](٥٧[ ن َقْبِل ْت ِم ْد َخَل وٌل َق ْرَیَم ِإالَّ َرُس ُن َم یُح اْب ا اْلَمِس ا   مَّ دِّیَقٌة َكاَن ُھ ِص ُل َوُأمُّ الرُُّس

  )َیْأُكَالِن الطََّعاَم انُظْر َكْیَف ُنَبیُِّن َلُھُم اآلَیاِت ُثمَّ انُظْر َأنَّى ُیْؤَفُكوَن
وْا عِ ] (٥٨[ ادًا  َما َكاَن ِلَبَشٍر َأن ُیْؤِتَیُھ الّلُھ اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنُُّبوََّة  ُثمَّ َیُقوَل ِللنَّاِس ُكوُن َب

  )لِّي ِمن ُدوِن الّلِھ َوَلـِكن ُكوُنوْا َربَّاِنیِّیَن ِبَما ُكنُتْم ُتَعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِبَما ُكنُتْم َتْدُرُسوَن
ارف الروس  ]  ٥٩[ رة مع ول دائ وا     : "تق ذین عرف ین ال یح األول ذ المس إن تالمی

د ا     ھ أح اد بأن ي االعتق ة  شخصیتھ وسمعوا قولھ كانوا أبعد الناس ف انیم الثالث ا  ... ألق وم
  .كان بطرس تلمیذ المسیح یعتبر المسیح أكبر من رجل یوحى إلیھ

ال ] ٦٠[ ر أعم دكتور     ) ٢/٤٦(انظ ھ ال ا كتب رأ م ة  Robert Alleyواق تاذ بجامع األس
Richmond  " :         أخرة ن اهللا ھي إضافات مت ا المسیح عن اب تكلم فیھ إن الفقرات التي ی

ده   ة تعتق ت الكنیس ا كان ل م ي      تمث یح الت اة المس ع حی ب م ذا ال یتناس ل ھ اء مث وادع
ا د . نتخیلھ ود بع ة عق أول ثالث یح(ف وت المس ة  ) م داخل الدیان ا ب یحیة فرع ت المس كان

ود  وال         ل الیھ ا داخل ھیك ان وجودھ اریخ الكنیسة ك الیھودیة  وأول ثالثة عقود في ت
ذه الظروف   یمكن تصور أبدا أن أتباع المسیح كانوا یعلنون  ألوھیة المسیح  "  تحت ھ

ھ     ة لقول ان بالجامع ال " و مما یجدر ذكره أن ھذا الرجل فقد منصبھ كرئیس قسم األدی
دعي      ي ب ة لك جاعة الكافی ك الش یح امتل دة أن المس ة واح و لدقیق ل ول ي أن أتخی یمكنن

  "األلوھیة لنفسھ
  بتصرف -للدكتور محمد وصفي" المسیح والتثلیث" من ] ٦١[
قدیم أن أنبیاء آخرین قد حصلت لھم معجزة إحیاء الموتى انظر جاء في العھد ال] ٦٢[

  )٢٧-٢٢:٤(وملوك ثاني) ٢٤-١٧:١٧(وملوك أول)  ١٠-١:٣٧(حزقیال
َثًال        :(قال تعالى عن المسیح علیھ السالم ]  ٦٣[ اُه َم ِھ َوَجَعْلَن ا َعَلْی ٌد َأْنَعْمَن ا َعْب َو ِإلَّ ِإْن ُھ

  )لَِّبِني ِإْسَراِئیَل
ی] ٦٤[ اء تفس اهللا ج ؤمن ب ى الم ن اهللا بمعن طلح اب وه  :(ر مص ذي َقِبل ف ال ا الوص وأم

  ١٢: ١: یوحنا) فأعطاھم سلطانًا أن یصیروا أوالد اهللا أي المؤمنون بْاسمھ
ام األول   ٧: ٢، مزمور  ٢٢: ٤خروج  :(انظرً ] ٦٥[ ار األی ى  ١٠.٩: ٢٢، وأخب ، مت
ا ٩: ٥ ھ    ٣٨: ٣، ولوق ن نفس ف ع ذا الوص یح ھ الق المس ا إط ي   و أم رد إال ف م ی فل
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في قاموسھ للكتاب المقدس إن Hastingsیقول . بإنجیل یوحنا ١١، ٥مكانین بإصحاحي 
ر  والنتیجة  : " استعمال المسیح لھذا المصطلح ھو أمر مشكوك فیھ ویقول شارل جنیب

م        : األكیدة لدراسات الباحثین، ھي و المسیح المنتظر، ول ھ ھ ط أن دع ق أن المسیح لم ی
ن اهللا یقل عن نفسھ إن  ذین          ... ھ اب ي استخدامھا سوى المسیحیین ال دأ ف م یب ة ل ك لغ فتل

  "تأثروا بالثقافة الیونانیة
  .٥٠.المسیحیة، نشأتھا وتطورھا، ص: انظر

  .من كتاب سر األزل] ٦٦[
  .الحق: من كتابھ] ٦٧[
أن عـقـیدة التثـلیث [.. جاء في دائرة المعـارف األمریكـیة عن عـقـیدة التثـلیث ]  ٦٨[

ن     ت م ـیدة لیس ي عـق ھ ھ ة لإلل ـة الثالثی ـول بالطبیع ي تق ـیة الت ـیدة المسیح ي العـق ھ
اه  ـیة    ..] تعـالیم العـھد القـدیم وال توجـد في أي مكان بین ثنای ـارف األمریك رة المع دائ

  ١٩٥٩ط 
رد    : وقد اعترف كبار علماء الالھوت في قاموس الكتاب المقدس أن م ت ث ل مادة التثلی

یالدي      في الكتاب ا اني الم رن الث ي الق ان ف لمقدس ویظن أن أول من صاغھا ھو ترنفی
ل    . ھـ .أ ٣٢٥وقد خالفھ الكثیرون ولكن مجمع نیقیة أقر التثلیث عام   ف یحف انظر كی ف

  !!الكتاب المقدس بقصص الزانیات والزواني ویخلو من أھم مبادئ العقیدة النصرانیة
ات      ومن یدري لعل ھذه الجملة تروق ألباء].  ٦٩[ ي طبع ا فیضیفونھا ف الكنیسة یوم

  !!الكتاب المقدس الجدیدة بدال من الجملة األصلیة
  جاء في مقدمة ھذا الكتاب ]  ٧٠[

 ]The writers of this book are convinced that another major theological development 
is called for in this last part of the Twentieth Century. The need arises from growing 
knowledge of Christian origins and involves a recognition that Jesus was(as he is 

presented in Acts ٢.٢١) “A man approved by God “ for a special role within the 
Divine purpose, and that the later conception of him as God Incarnate, The Second 
Person of the Holy Trinity living a human life, is a mythological or poetic way of 

expressing his significance for us .[ . وترجمتھا  
إن ُكتَّاب ھذا الكتاب مقتنعین بأن ھناك، في ھذا الجزء األخیر من القرن : [ و ترجمتھ

د    ور عقائ ة لتط ة ماس رین، حاج ر العش ر آخ ة    . ي كبی دتھا المعرف ة أوج ذه الحاج ھ
ھ    المتزایدة ألصول المسیحیة، تلك المعرفة التي أصبحت تستلزم االعتراف بعیسى أن

ان ل  (ك ال الرس فر أعم فھ س ا یص ده اهللا  ): " ٢/٢١: كم ل أی اص " رج ألداء دور خ
ره          ذي صار یعتب أخر عن عیسى و ال وم المت ـھي، و أن المفھ اهللا " ضمن الھدف اإلل

اة إنسانیة         ذي عاش حی دس ال الوث المق ن الث ي   " المتجسد و الشخص الثاني م یس ف ل
  [الواقع إال طریقة تعبیر أسطوریة و شعریة عما یعنیھ عیسى المسیح بالنسبة إلینا 

دد ] ٧١[ ر ع ل  ٨انظ وان  ٩٨أبری طس  ١٥و  The Search For Jesusبعن  ٨٨أغس
وان    ل   ١٢و Who Was Jesusبعن ؟ Why Did Jesus Have To Dieوان بعن  ٢٠٠٤أبری

مبر  ١٨و وان  ٩٥دیس رة  ؟ Is the Bible Fact or Fictionبعن ح حی ة توض ا أمثل فكلھ
  اإلنسان الغربي إزاء ھذه العقیدة الغامضة
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ي أول  ] ٧٢[ وھنا أطلب من القارئ أن یحاول بنفسھ تطبیق المعاییر التي وضعناھا ف
  .ة والرسالة على بولس ھذاالرسالة للحكم على أي إنسان یدعي النبو

ي     "یقول دجـوستاف لیون  ] ٧٣[ ى عـشر أن اهللا تجـسد ف ولو قـیل للحـواریـین االثن
ـین   . یسـوع ـوا أصواتھم محـتج ـقائق   "  ما أدركـوا ھذه الفـضیحـة ولرفـع ـیاة الح / ح

  ١٨٧، و١٦٣ص 
  ٩/٢٦أعمال ] ٧٤[
ا  : "ھذا السؤالتقول دائرة المعارف البریطانیة في اإلجابة عن ] ٧٥[ إن ارتحالھ إلیھ

كان لحاجتھ إلى جو ھادئ صامت یتمكن فیھ من تفكیر في موقفھ الجدید، وأن القضیة 
  ".األساس عنده ھي تفسیر الشریعة حسب تجاربھ الحدیثة

. ویالحظ ھنا أنھ جعل الشھادة األخرى ھي شھادة اهللا عز وجل لھ ٨/١٧یوحنا ] ٧٦[
  !و المسیح؟؟فھل بعد ھذا نقول أن اهللا ھ

حاح    ] ٧٧[ ل إص ال الرس ي أعم ر ف د ذك وا    ٩/٧فق ھ وقف افرین مع ال المس أن الرج
المسافرون لم یسمعوا الصوت وفي أعمال  ٢٢/٩یسمعون الصوت بینما في إصحاح 

ینما المسافرون وقفوا، وفي الروایة الثالثة "وحده سقط على األرض"أن بولس   ٩/٤
  أن الجمیع 

  ٢٦/١٤أعمال " سقطنا جمیعا على األرض "سقطوا، فقد جاء فیھا 
ول اهللا   . وھذا یعطینا فكرة عن األھداف التي كانت تحرك بولس] ٧٨[ فأین ھذا من ق

  ؟ "اتق اهللا " للنبي أكثر من مرة في القرآن 
ونس  (فأین ھذا من تواضع النبي صلى اهللا علیھ وسلم وقولھ] ٧٩[ ال تفضلوني على ی

  ؟)من األمر شيء لیس لك:(وقول اهللا لھ) بن متى
  ٢١:٢لوقا ] ٨٠[
  ٧/١٧عبرانیین ] ٨١[
إن ): أحد قیادات رجال الالھوت األحرار(Frans Overbeckقال فرانس أوفربیك ] ٨٢[

ب       ا الجوان ى، أم ى عیس ع إل یحیة ترج ھدھا المس ي تش نة الت ب الحس ل الجوان ك
یئة اعفة   (الس عاف مض نة بأض ب الحس ى الجوان ي عل ي تطغ ولس ) وھ دثھا ب د أح  فق

  )مبادئ المسیحیة.(فیھا
روك     ]  ٨٣[ ك ب ول إری ادئ المسیحیة     Erick Brockیق اب مب ي كت  Die Grundlagenف

desChristentumsذي أصاب المسیحیة جاءت     : " عن بولس إن أھم جذور كل البالء ال
ل      د أن ك ة تؤك ى أن الحقیق من أفكاره، وكم نحن اآلن في حاجة إلى أن نشیر مرارًا إل

ا المسیحیة     المفكرین األح ي تتبناھ ة الت رار المعتدلین قد أشاروا إلى أن المبادئ الخرب
ذه الرسائل     الیوم ما ھي إال مبادئ مخزیة ولكن لم یرق الحال للكنیسة لتخلصنا من ھ

  ".واألفكار البولیسیة
یقول  جوستاف لوبون كان بولس مفـطوًرا على فـرط الخـیال وكانت نـفسھ ]     ٨٤[

  ١٨٧، ١٦٣ص ) حـیاة الحـقائق(لفـالسفة مملؤة بذكریات ا
ا ] ٨٥[ أتھا وتطورھ ـیة نش ـنیبر ص/ لمسیح ارل ج ا   ٧٠ش ول أیض ـد [.. ویق لق

ـائر        ـصبة والشع ـقائد الخ ائر الع ھ س ـمع فی ي تج ألیف دین ى ت یحیة إل ورت المس تط
ا  النابعـة من العاطفة الدینیة الوثـنیة قامت المسیحـیة بترتیبھـا وتركـیبھا وأضفـت  إلیھ
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ـجام اب ] االنس ع كت   The Bible Myths and their Parallels in other Religionsوراج
   Mythology Christianity andوكتاب T.W Doaneلمؤلفھ 
  John Mackinnon Robertsonلمؤلفھ 

ث        ] ٨٦[ دة التثلی م عقی د أن فھ لم بع ذي أس د شلدریك ال دة  : "یقول الدكتور خال إن عقی
ھ       األب واالبن من ع أم ھ م ي طفولت وذا ف عقائد الوثنیین القدماء فإن البوذیین یعبدون ب

ھ          ع أم ھ م ي طفولت ل كنیسة للمسیح ف ي ك یاما في نفس الصورة التي نراھا منقوشة ف
ي       دال الخریف وثنیین لالعت د ال د والدة    ٢٥مریم واتخذ النصارى من عی دیسمبر موع

ة    وقد كان الثا" الشمس عندھم عیدا لمیالد المسیح ات وثنی ي دیان لوث موجودا أیضا ف
د      ان عن یفا  وك نا و س ا و كریش ي براھم الوث اإللھ دھم الث ان عن د ك ي الھن ابقة فف س
یم إذ     دق اهللا العظ ورس وص س وح زیس وأوزوری الوث إی دماء الث ریین الق المص

ول یُح ابْ    (یق اَرى اْلَمِس ْت النََّص ِھ َوَقاَل ُن الّل ٌر اْب وُد ُعَزْی ِت اْلَیُھ ْوُلُھم  َوَقاَل َك َق ِھ َذِل ُن الّل
ونَ    ى ُیْؤَفُك ُھ َأنَّ اَتَلُھُم الّل ُل َق ن َقْب ُروْا ِم ِذیَن  َكَف ْوَل الَّ اِھُؤوَن َق َأْفَواِھِھْم ُیَض ن ) ِب ذا م وھ

فھل كان محمد على . إعجاز القرآن أنھ أخبرنا كیفیة نشأة عقیدة النصارى في المسیح
  اطالع بتاریخ الحضارات القدیمة؟  

یعلق المؤرخ أرنولد توینبي على مسألة أكل لحم المسیح وشرب دمھ بأن سكان  ]٨٧[
ت       ي تنب ات الت ة اإلنب د آلھ منطقة البحر المتوسط كانوا قدیما یفعلون ذلك تقربا إلى أح
ى المسیحیة عن           وس إل ذه الطق ت ھ د انتقل اطق وق ذه المن عناصر الخبز والنبیذ في ھ

ھـ  واآلن أیھا القارىء الفطن ھل تظن .أ. یحيطریقھم ولیس لھا أصل في الدین المس
ل         ھ فھ ان المسیح ھو اإلل ا؟ وإذا ك حقا أن الخبز والخمر یتحول إلى جسد المسیح حق

أال تستحي أو تشمئز ! یصیر الخبز والخمر لحم اإللھ ودمھ؟؟ ألإللھ لحم ودم كالبشر؟
  !!من أن تأكل لحم إلھك وتشرب دمھ؟

وجاء في كتاب یسوع المسیح للقس بولس  ١٠٥یبر ص جـن/ المسیحـیة نشأتھا ] ٨٨[
ى         :(إلیاس د حافظت الكنیسة المسیحیة عل ة وق ار الوثنی لقد لقح الفكر المسیحي باألفك

ف      ف الطوائ د مختل وس عن وع الطق ى تن ة و عل عوب الوثنی د الش تطرد  ) تقالی م یس ث
ا غریغورس األول      (قائال ب الباب رن السابع المیالدي كت دیس    إنھ في مفتتح الق ى الق إل

ائال طینوس ق ف  : "أوغس ة واكت ادھم الوثنی م أعی رك لھ اداتھم وات انیین وع دع البریط
  ")بتنصیر تلك األعیاد والعادات مكتفیا بوضع إلھ المسیحیین موضع آلھة الوثنیین

ن  ]  ٨٩[ تكررت قصة بولس بحذافیرھا في اإلسالم مع رجل یھودي یدعى عبد اهللا ب
اإلسالم نفاقا ومواراة  بعد وفاة النبي وأثار الفتن ضد عثمان سبأ لم یر النبي قط دخل 

بن عفان و نسب األلوھیة لعلي بن أبي طالب وظھرت بسببھ عقیدة التشیع التي أخذت 
ود لتشویھ          ھ الیھ ذي یلعب ث ال دور الخبی ى ال دل عل كثیرا مما عند دیانة الفرس وھذا ی

  .العقائد على مر التاریخ
ة      و من أمثلة ذلك م] ٩٠[ ي الستینات من تبرئ اني ف ا صدر عن المجمع الفاتیكاني الث

دس عرض الحائط          اب المق ھ السالم ضاربا بنصوص الكت الیھود من دم المسیح علی
  !!إكراما للیھود

یقول العالم األلماني تولستوي في مقدمة إنجیلھ الخاص الذي وضع فیھ ما یعتقد ] ٩١[
ى       ال ندري السر في اختیار الكنیسة: " صحتھ اه عل ب وتفضیلھا إی ھذا العدد من الكت
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ي        ا ف ذین كتبوھ خاص ال ع األش غیره، واعتباره مقدسًا منزًال دون سواه مع كون جمی
اس       ... نظرھا رجال قدیسون حت للن ب أوض ك الكت ا لتل د اختیارھ ویا لیت الكنیسة عن

ب ورفضھ   ...ھذا التفضیل ض الكت ا إن الكنیسة أخطأت خطأ ال یغتفر في اختیارھا بع
[.. و قال جـون لوریمر في تاریخ الكـنیسة عن ھذه األناجـیل .. ".األخرى واجتھادھا

لم یصلنا إلى اآلن معـرفة وافـیة عن الكـیفـیة التي اعـتبرت بھا الكـتب المقـدسة كـتب 
ـرضھا ولمصلحـة من؟ وإذا          ..]  قانونیة ذي ف ـمن ال ـوة ف ـرضت بالق ـد ف ت ق فإذا كان

ـر  ـناك مع یس ھ ان ل ـون   ك ـیف تك ة فـك ـتًبا قانونی ـون ك ـتیارھا لتك ـیة اخ ن كـیف فة ع
  مقـدسة؟

ة   ] ٩٢[ و لألمریكی ة وھ ن آالف األمثل د م ال واح ذا مث ي  Barbara A. Brown: ھ الت
اب    ت كت عینات وألف ل التس ي أوائ لمت ف ك : A closer look at Christianityأس ویمكن

  htm.http://home.swipnet.se/islam/books/Closer-Look/frcont١٣قراءتھ من ھنا  
ن         الم م ل اإلس ن دخ رى مم اذج أخ ى نم رف عل ك التع ویمكن

http://thetruereligion.org/modules/xfsection  
ة  ] ٩٣[ فقد ظل مكتوبا باللغة الیونانیة حتى القرن السادس عشر عندما تم ترجمتھ للغ

  !!اتھ ثمنا لھذه الجریمةالالتینیة التي یعرفھا الناس وقد دفع أحد المترجمین حی
ة      ] ٩٤[ ر قابل ھ غی الي فأرائ ى األرض وبالت یح عل ا للمس ا نائب ة الباب ت الكنیس وجعل

ا         ون إلھ ا أن یك اد الباب ى ك ة حت ـایا یقینی ر قض دة یعتب ي العقی دده ف ا یح اش، وم للنق
  )!!َوُیِریُد الشَّْیَطاُن َأن ُیِضلَُّھْم َضَالًال َبِعیدًا(رابعا

ك        :.(اء في سفر الخروجبرغم ما ج] ٩٥[ امي، ال تصنع ل ة أخرى أم ك آلھ ال یكن ل
ي         ا ف ي األرض من تحت، وم ا ف وق، وم تمثاًال منحوتًا، وال صورة مما في السماء ف

ور     ھ غی رب إلھك، إل ) الماء من تحت األرض، ال تسجد لھن، وال تعبدھن؛ ألني أنا ال
ام المسیح أو   ولو كان استعمال ھذه الصور والصلبان صوابا الس    ٦ -٢٠/٣ تعملت أی

  في الثالثة أجیال األولى على األقل 
ارتن      ] ٩٦[ ا م ي تزعمھ ة المعارضین الت مثل حركة البروتستانت وھي تعني بالعربی

ة واستعباد         ذه المظاھر الوثنی ر من ھ لوثر في القرن السادس عشر ھي تخلو من كثی
  البشر الذي عند طوائف النصارى األخرى

إني أتعجب أنكم تنتقلون ھكذا سریعًا عن الذي : " لسان بولس مثل ما جاء على] ٩٧[
ونكم،          وم یزعج د ق ھ یوج ر أن و، غی یس ھ ر ل ل آخ ى إنجی یح إل ة المس اكم بنعم دع

یح   ل المس وا إنجی دون أن تحول ة " ویری رقس  ٨-١/٦غالطی ول م ك : " ویق ن یھل م
و یخلصھا      ل فھ ول، ).  ٨/٣٥مرقس  "(نفسھ من أجلي ومن أجل اإلنجی َق   "ویق اْنَطَل

اِئالً    ِل اِهللا َق ُر ِبِإْنِجی ِل، ُیَبشِّ ِة اْلَجِلی ى ِمْنَطَق وُع ِإَل َرَب   «١٥: َیُس اُن َواْقَت َل الزََّم ِد اْكَتَم َق
ذا      ) ١٦-١/١٥مرقص "(َفُتوُبوا َوآِمُنوا ِباِإلْنِجیِل . َمَلُكوُت اِهللا ان ھ رى ك ل ت أي إنجی ف

  مان بإنجیل لم ُیكتب بعد؟؟الذي یعنیھ المسیح؟؟ أكان یدعو الناس لإلی
ن   ] ٩٨[ ة م ولھ بالعربی ض فص راءة بع ك ق : ویمكن

http://www.multimania.com/barnaba / ن ة م   http://www.barnabas.netوباإلنجلیزی
  : وھذه مقدمة إنجیل برنابا یوضح فیھا سبب تألیفھ لھذا الكتاب

ع سكا     ى لجمی ن األرض سالمًا و  برنابا رسول یسوع الناصري المسمى المسیح یتمن
ي   ) وھي تسمیة ال تصح هللا(أیھا األعزاء إن اهللا العظیم العجیب -٢. عزاًء دنا ف قد افتق
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ذھا             ي اتخ ات الت یم واآلی ة للتعل ة عظیم ھ یسوع المسیح برحم رة بنبی ام األخی ھذه األی
وى     دعوى التق رین ب ر     -٣.الشیطان ذریعة لتضلیل كثی دید الكف یم ش  -٤. مبشرین بتعل

اً   -٥. مسیح ابن اهللاداعین ال ھ دائم ل    -٦. ورافضین الختان الذي أمر اهللا ب مجوزین ك
س م نج الغ    -٧. لح ع ب ھ إال م م عن ذي ال أتكل ولس ال ًا ب دادھم أیض ي ع ل ف ذین ض ال

ى اء         -٨. األس معتھ أثن ھ وس ذي رأیت ق ال ك الح طر ذل ھ أس ذي ألجل بب ال و الس وھ
وعلیھ  -٩. تھلكون في دینونة اهللامعاشرتي لیسوع لكي تخلصوا وال یضلكم الشیطان ف

  .فاحذروا كل أحد یبشركم بتعلیم جدید مضاد لما أكتبھ لتخلصوا خالصًا أبدیًا
ى          ] ٩٩[ دري عل دون أن ی دا بقدسیتھ ب دیم معتق د الق ي العھ عجیب أن یقرأ اإلنسان ف

  !!األقل أسماء مؤلفي أسفاره
ة  ] ١٠٠[ ي مجل ة      ١٩٥٢عام  LOOKجاء ف وان حقیق ال بعن ي مق دس أن   ف اب المق الكت

  !!ألف خطأ٢٠العھد الجدید وحده بھ نحو 
]١٠١ [Robert Kehl. Zeller  
ا    ]  ١٠٢[ ل یوحن ة إنجی ي خاتم ذا،         "جاء ف ب ھ ذا، وكت ذي یشھد بھ ذ ال و التلمی ذا ھ ھ

ى    ). ٢٤/  ٢١یوحنا "(ونعلم أن شھادتھ حق  ل عل ون دلی فھذه الفقرة كما یقول المحقق
ب   عدم صحة نسبة اإلنجیل إلى یو ا بصیغة الغائ إال إذا . حنا، إذ ھي تتحدث عن یوحن

ة       ذه الحال ي ھ ذلك وف ھ ب كانت من إضافة أحد الناسخین أو المترجمین بدون إشارة من
  ما الذي یضمن أال تكون أجزاء أخرى ھي من إضافة الناسخین؟

یمكنك مراجعة ذلك بنفسك في الموسوعة البریطانیة في أي مكتبة عامة تحت ] ١٠٣[
    Gospelأو    Bibleكلمة 

ا      ]  ١٠٤[ ة أمور أخرى منھ ذه المقدم ھ     : یفھم من ھ ھ خطاب شخصي، وأن أن إنجیل
م        ره، ول وا غی رین كتب دقیق، وأن كثی ا بت دّونھ بدافع شخصي، وأن لھ مراجع نقل عنھ
زل     دس ن یذكر لوقا في مقدمتھ شیئًا عن إلھام إلھي ألھمھ الكتابة أو وحي من روح الق

  )ھل العھد الجدید كالم اهللا(نقال عن. علیھ
ا من أول     ] ١٠٥[ فأین ھذا من دقة تدوین األحادیث النبویة التي ُیعرف سلسلة رواتھ

ا سمعھا و          اس كم وم للن ا الی لة یرویھ ي السلس رجل سمعھا من النبي إلي آخر رجل ف
  قال فالن حدثنا فالن؟؟: كل منھم یقول

ة  ] ١٠٦[ ك جیمس     ١٩٥٢عام  جاء في مقدمة الطبعة األمریكیة المعدل ة المل أن طبع
  !حوت أخطاء جسیمة كثیرة جدا

  یوجد اختالف بین علماء التاریخ حول تاریخ والدة المسیح علیھ السالم ] ١٠٧[
]١٠٨ [Davies, A. Powell. The Meaning of the Dead Sea Scrolls.  
  Spouter or Preacher of liesویسمى أیضا ] ١٠٩[
ونبینا محمد ھو الذي حارب أعداءه وحكم سیفھ  col. I ٩ .frag ٤Q٥٤١انظر ]  ١١٠[

  واهللا اعلم.  و بالتالي ال تنطبق ھذه الصفات على غیره
  ١٤٧ -١٢٧أحمد عثمان ص -مخطوطات البحر المیت ] ١١١[   
ھ ریشارد سیمون       ] ١١٢[ ب فی ل من كت اریخ   Richard Simon((من أوائ ھ الت ي كتاب ف

  "."Critical History of the Old Testamentالنقدي للعھد القدیم 
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اني  ] ١١٣[ وما جاء على لسان األب كارل رانیر في المجمع المسكوني الفاتیكاني الث
ا    : " قولھ ١٩٦٥الذي انتھى عام  رة م لقد أصبح من الصعب تصدیق األناجیل من كث

ام    تم بھا من تحریف وقد ألح العدید من رجال الكھنوت في المجمع على ضرورة القی
ون         ب ى ال یتعرض المثقف اط وحت ى ال یصاب المسیحیون باإلحب ل حت مراجعة األناجی

  !!"للفضیحة وحتى ال تتعرض العقیدة المسیحیة نفسھا للسخریة
  ١٥١ص ) ھل العھد الجدید كلمة اهللا](١١٤[
]١١٥ [Foi en la Resurrection, Resurrection de la foi""  
]١١٦ [Initiation to the Gospels.  
لم     ] ١١٧[ ھ وس ي صلى اهللا علی ال : عن أبي ھریرة، عن النب ا من الجن    :(ق إن عفریت

لیقطع علي الصالة، فأمكنني اهللا منھ، فأردت أن  -أو إن الشیطان -تفلت علي البارحة 
ذكرت           م، ف ھ كلك ى تصبحوا وتنظروا إلی جد، حت أربطھ إلى ساریة من سواري المس

دي  رب اغفر لي وھب لي ملكا{: قول أخي سلیمان رده اهللا  ) }ال ینبغي ألحد من بع ف
  خاسئا

ر     "فى كتابھ المشھور قصة الحضارة ) ول دیورانت(یقول]  ١١٨[ ا یكن من أم مھم
ي       دیم سر خف د الق ي العھ ا ف ف    .... ھذه الكتابات الغرامیة فان وجودھ درى كی ولسنا ن

ازوا        ھوانیة وأج ف ش ن عواط اني م ذه األغ ي ھ ا ف دین عم ال ال ل رج ل أو تغاف غف
  .٣٨٨صفحة  ٣الجزء " عھا في الكتاب المقدسوض

  منقذ السقار. من كتاب ھل العھد القدیم كلمة اللـھ؟؟ د] ١١٩[
 Maurice Bucaille, The Bible, The Quran and Science[ن] ١٢٠ ھ م ك قراءت : یمكن

http://home.swipnet.se/islam/books/maurice/frcont١٥.htm   
ھ   یقول الدكتور روبرت في] ١٢١[ دس    " كتاب اب المق ة الكت اب   ":" حقیق د كت ال یوج

دس     اب المق ي الكت ، "على اإلطالق بھ من التغییرات واألخطاء والتحریفات مثل ما ف
وینقل روبرت أن آباء الكنیسة یعترفون بوقوع التحریف عن عمد، وأن الخالف بینھم 

ف  ذا التحری ام بھ یمن ق ور ف ف أن د. محص ن الطری د ل. وم د أع رت ق ة روب " مطبع
ا سئل عن    " تسفنجلي  مذكرة علمیة تطبع مع الكتاب المقدس، ثم منع من طبعھا، ولم

ولعل أھم ". إن ھذه المذكرة ستفقد الشعب إیمانھ بھذا الكتاب : " السبب في منعھا قال
ى        ا األول الة یوحن ي رس اء ف ا ج ة م ات قاطب ف الطبع ة تحری ذین  " أمثل إن ال ف

د،  في السماء ھم ثالثة ا(یشھدون ألب والكلمة والروح القدس، وھؤالء الثالثة ھم واح
د         ) والذین یشھدون في األرض ي الواح م ف ة ھ دم، والثالث اء وال روح والم ة ال ھم ثالث

ر موجودة     )٨ - ٥/٧) ١(یوحنا"( ، والفقرة األولى التي تتحدث عن شھود السماء غی
وتن رسالة بلغت خمسین صفح            حاق نی ب إس د كت ة، وق ي النسخ القدیم ا   ف ت فیھ ة أثب

ى    ة إل تحریف ھذه العبارة التي بقیت في سائر الطبعات والتراجم بلغات العالم المختلف
وكانت بعض الطبعات العربیة القدیمة قد وضعتھا بین ھاللین لتدل . أواسط ھذا القرن

ة الشرق األوسط     م، ١٩٣٣على عدم وجودھا في المخطوطات القدیمة كما في ترجم
ة دا    ا صنعت طبع ودة       ومثلھ رة موج ن الفق ي الشرق األوسط، لك دس ف اب المق ر الكت

ة         د البرتسنتیة وترجم الم الجدی ة الع ة سوى ترجم بدون أھلة في سائر التراجم العربی
الكاثولیك العربیة المسماة بالرھبانیة الیسوعیة، فإنھما أزالتاھا، واعتبرتا نص التثلیث 



 ٢٥٣

دس   اب المق ًا بالكت یًال ملحق ًا دخ م نص ي . المھ ام وف یح  ١٩٥٢ع ة تنق درت لجن م أص
، النسخة القیاسیة المراجعة، وكان ھذا النص ضمن ما )R. S. V(الكتاب المقدس نسخة

ذلك  . حذفھ المنقحون، لكن ھذا التنقیح لم یسِر على مختلف تراجم اإلنجیل العالمیة وك
رقص  اء م ا ج ر    ) ٢٠-١٦/٩(م د ذك ض فق خ دون بع ض النس ي بع ودة ف ا موج فإنھ
ك        جورج بوست   ر ذل ة وغی ب القدیم ي الكت م تكن ف في قاموس الكتاب المقدس أنھا ل

    ١٧:٢١ومتى  ١١- ٨:١ویوحنا ٥٣:٧من نصوص مثل یوحنا 
  ١٧من كتابھ ھل الكتاب المقدس كالم اهللا  ص ] ١٢٢[

  !ما أحوج العالم إلى محمد  .٦٦
  محمد العبد الكریم 

د         ا محم ارد شو عن حبیبن زي برن ر اإلنجلی لم  ص -یقول المفك ھ وس ا  : " -لى اهللا علی م
  ".أحوج العالم إلى محمد لیحل مشاكل العالم وھو یحتسي فنجان قھوة 

ا   رع ربن ا وش مات دینن م س ن أھ ي   : إن م اني ف ل المع اب، وحم ار واالقتض االختص
ان  ان والمك ر الزم د عب دودة؛ تمت ات مع دودة أو كلم ة مح ورة كلم ا : ص بمفھومھ

  . إلى فضاء الال محدود من المعاني...وبإیمائھا وبإشارتھا وبمقتضاھا
ال     بیل المث ى س الى عل ھ تع ي قول ا أف : (ف ل لھم دودة،   ) وال تق ات مع الملفوظ كلم ف

ى             األدنى عل ھ ب ا ُیسمى بالتنبی ذا م واع األذى وھ ل أن اول ك اٍن تتن ھ مع والمسكوت عن
أي دون الحاجة لذكر النھي عن الضرب والشتم، فھي معلومة ضروریة لكل : األعلى

وي  "إنھا من باب أولى، فھو اختصار لكنھ یحمل من : دئ باللغةمبت ھ المعن ا  " عموم م
  . األذى واالعتداء" یستغرق"

لقد كان من صفاتھ علیھ الصالة والسالم أنھ أوتي جوامع الكلم واختصرت لھ الحكمة 
اختصارًا، بل كان ینھى عن التكلف والتقعر والتشدق في الكالم وجاء عن ابن مسعود 

اً    : (هللا عنھ في الحدیث الذي رواه مسلم رضي ا ا ثالث ك المتنطعون قالھ الغون  : ھل المب
  ). األمور

ال        لم ق ھ وس ن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا علی إن اهللا : (وعن عبد اهللا بن عمرو ب
  ). یبغض البلیغ من الرجال الذي یتخلل بلسانھ كما تخلل البقرة

ووي  د الن ھ اهللا-وعق الح  -رحم اض الص ي ری الم   : ینف ي الك ر ف ة التقعی اب كراھی ب
ة    ي اللغ إن . والتشدق فیھ وتكلف الفصاحة واستعمال وحشّي اللغة ودقائق اإلعراب ف

ي الكالم والعالج باإلیجاز      استطالع الشریعة یدل بكل تأكید على منحى االختصار ف
ي یت      د اهللا البجل ن عب ر ب د  في الحدیث ما أمكن، وفي وصیة النبي علیھ السالم لجری أك

  ). إذا قلت فأوجز، وإذا بلغت حاجتك فال تتكلف: یا جریر: (ھذا المعنى حین یقول لھ
راد      ي ُی رة الت اوة الفك ى غش ب إال عل ي الغال دل ف رة ال ت الم والثرث ي الك ة ف فالمبالغ
ي البحر وال          ر ف ار ویحف د الغب ر یزی إیضاحھا فال ُیستطاع إلى إیصالھا إال بكالم كثی

ال    یحقق للقارئ إال نت ا ُیق ي حین     : ائج رمادیة أو ضبابیة، ھي كم تحصیل حاصل، ف
  . اختزال المعاني في كلمات معدودة یدل على وضوح ماذا نرید على وجھ التحدید

ر من كالم       دًا خی ًال جی من جانب آخر فإن تحقیق نتائج ذات مستوى متقدم یتطلب عم
ي سیرة   جید، فلو كنا نسعى إلى تحقیق مستوى متقدم من التآلف وجمع  القلوب، فإن ف

رة،      -صلى اهللا علیھ وسلم-محمد  ق في صور كثی كالمًا قلیًال وعمًال جبارًا كثیرًا تحق
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ل          ھ أن یقل ة استطاع من خالل ل مختلف من أدلھا زواجھ علیھ الصالة والسالم من قبائ
ین الرجل        ة ب دود العالق د ح الشحن النفسي ضد الدعوة، فللزواج بعد آخر ال یقف عن

رأة وز       والم یرة رم ي س ى ف ب أن یتجّل ى یج ذا المعن حوة "، وھ ھ   " الص ى وج عل
  . الخصوص

ذا دون أن      یره ھك ن تفس ًا ال یمك یین زواج ض السیاس یرة بع ي س وم ف د الی نحن نج ف
ي       " ُعلیا " نستبطن من ورائھ مصالح  ل األحوال تخف ي ك ا ف قد تكون شخصیة، لكنھ

  . ورائھا أبعادًا مختلفة
ث  وعلى كل حال یجب أال ن عتمد في فلسفة شخصیاتنا على غرس اإلكثار من األحادی

وارات    ة والح ب المطول ة والخط ات المطول االت والكتاب ا  ... والمق ون لھ دون أن یك
ل     ن مسعود القائ ي اهللا عن اب ي واضح، ورض ر  : " رصید تطبیق اوز عش ا ال نتج كن

ل     م والعم ن العل یھن م ل واإل   " . آیات حتى نتعلم ما ف ى العم نجاز یجب أن   فاالتجاه إل
ان          و ك ى ول دود؛ حت ي زمن مح یكون فوریًا غیر مؤجل مسبوقًا بقدر من التخطیط ف

على المدى الطویل، السیما إذا ُأتبع بالبحث والتطویر " الكیف"العمل كمیًا فإنھ یحقق 
  .والتجدید

بعمق اللفتات اللفظیة ... كما یجب أن تتمیز شخصیات الدعاة والخطباء والمحاضرین
ي  " وفنیًا "وھذا التمّیز بال شك یستدعي عمًال علمیًا . وجز وتحّد من اإلسھابالتي ت ف

  .مؤھالت الداعیة
... وللحقیقة ؛ فإننا قد َمِللنا من وقوف كثیر من الدعاة في المساجد وعلى منابر الجمعة

یتحدثون أمام الناس فیسھبون في التذكیر دونما احترام ألداء الرسالة، ولوال الوجوب  
ون        الش ذین یخطب ر ال ت سامعًا أو حاضرًا ألكث ا رأی رعي في الحضور واالستماع لم

ا   وفي جعبتھم الھاجس األمني والمصلحة الشخصیة التي صارت فوق كل اعتبار؛ مم
  . بّدد طاقتھم وتركیزھم في درء احتماالت نسبتھا واحد في الملیون 

ا أوھ   و     ھؤالء یجب یدركوا أن مساحة المتاح والممكن أوسع مم ھ الشیطان، ول م ب مھ
ي            ك توسعًا ف وا ذل ة، وأتبع ي لرسالة الجمع م الفن ي تطویر أدائھ أتعبوا أنفسھم قلیًال ف
المعلومات ألمكن من خاللھم تحقیق إنجازات في مجاالت مھمة وحساسة، لكن الحق  
وب المصلحة الشرعیة،        م ویلبسونھ ث أن أكثرھم ربما یلحظون الجانب الشخصي لھ

  !یام ویحسبون أنھم مھتدونوھكذا تدور األ
========================  

  المنصفون-الباب الخامس  
  

  الجھل باإلسالم وراء أزمة الرسوم المسیئة: مفكر فرنسي  .١
  الیابان تندد بالرسوم المسیئة وتعتبرھا عمًال طائًشا

الم   رة اإلس ة الت  : مفك الم األوروبی اني أن وسائل اإلع ة الیاب ر الخارجی ر وزی ي اعتب
ل            لم، قامت بعم ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ة المسیئة إل نشرت الرسوم الكاریكاتوری

  . أثار االحتجاجات وغضب العالم اإلسالمي' طائش'
و   ارو آس اني ت وزیر الیاب ال ال ًدا أن    ': وق درك جی ا ن لمین، فإنن ر مس ا غی و كن ى ل حت

  .مصلى اهللا علیھ وسل' اإلسالم یحرم التمثیل التصویري للنبي محمد
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ذا            ': وتابع لًفا ھ درك س ھ ی م أن رء بنشر الرسوم رغ وم الم ا أن یق ًال طائًش یبدو لي عم
  ].الجزیرة[، بحسب ما نقلتھ 'المتصل باإلسالم' األمر

خر من    وكانت كل الصحف الیابانیة الكبرى قد امتنعت عن نشر تلك الرسوم التي تس
  . رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  وم المسیئة وتعتبرھا عمًال طائًشاالیابان تندد بالرس  .٢
  الجھل باإلسالم وراء أزمة الرسوم المسیئة: مفكر فرنسي

دانمارك     : مفكرة اإلسالم حف ال ام ص ھ قی أدان المفكر الفرنسي الشھیر ریجیس دوبری
  .بنشر الرسوم التي أساءت للنبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم، والدول الغربیة

، سبب في جرح مشاعر المسلمین؛ ألنھا مست عقیدتھموأكد دوبریھ أن نشر الرسوم ت
ا        ق توازًن وانین ُتحق ل یجب أن تخضع لق وأوضح أن حریة الصحافة لیست مطلقة؛ ب

ئولیة ة والمس ین الحری ان  ، ب ار وازدراء األدی دعوة الحتق رفض ال ار ی ي إط ف
  . والمعتقدات

ل الغرب باإلسالم       نم عن جھ دً ، وأشار دوبریھ إلى أن الرسوم ت ل   مؤك ذا الجھ ا أن ھ
  .عّمق الفجوة بین الغرب واإلسالم

ق            دما یتعل األمر عن تم ب فھ ألن الغرب یھ ن أس د ـ ع حیفة الوف ب ص وأعرب ـ بحس
  .أو الیھود أكثر من اھتمامھ بما إذا كانت اإلساءة تمس المسلمین' للمسیحیین'باإلساءة 

مراسلون 'و' ن المصریةاللجنة العربیة لحقوق اإلنسا'جاء ذلك في الندوة التي نظمتھا 
وني  'و' بال حدود جون     ' اللجنة الدولیة للدفاع عن تیسیر عل رة المس اة الجزی مراسل قن

وان   ت عن بانیا تح ي إس ئولیة 'ف ة والمس ة والحری حافیین  '، الحمای ة الص دت بنقاب وُعق
  .بالقاھرة

================  
  :عدید منھم قالوا  - ٣

  
  ** محمود أحمد إسماعیل : إعداد
وا بشخصیة الرسول العظیم       بین  ذین أعجب یدیك جلة من أقوال بعض المستشرقین ال

لم  ( ھ وس ة حق           )صلى اهللا علی الوا كلم إنھم ق اءة اإلسالم ف دوا عب م یرت ونھم ل ع ك ، وم
د   سطرھا التاریخ على ألسنتھم وفي كتبھم وتراثھم، وما أحبوه كذلك إال ألن أنصبتھ ق

ي   ي واألخالق ي الشخص ن الرق م م ت بك م  فاض ا جعلھ د مم د ح ى أبع اري إل والحض
ذا  . معجبون بھ إلى حد جعلھم یسطرون فیھ الكتب ویذكرون شخصھ في كل وقت وھ

  .جزء من كل ما قالوا في عظیم شخصھ وصفاتھ الجلیلة
       ساروجنى ندو -٣  راما كریشنا راو -٢  مھاتما غاندي -١ 

       بوسورث سمیث -٦  مونتجومري -٥  المرتین -٤
       سانت ھیلر -٩  الدكتور زویمر -٨  وكليجیبون أ -٧

       السیر مویر -١٢  برناردشو -١١  إدوار مونتھ -١٠
       آن بیزیت -١٥  المستر سنكس -١٤  سنرستن اآلسوجي -١٣
     شبرك النمساوي -١٨  تولستوي -١٧  مایكل ھارت -١٦

  :*مھاتما غاندي -١
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     غاندي    
دون     " ك ب ذي یمل ل ال ین البشر   أردت أن أعرف صفات الرج وب مالی زاع قل د .. ن لق

أصبحت مقتنعا كل االقتناع أن السیف لم یكن الوسیلة التي من خاللھا اكتسب اإلسالم 
ھ        ي الوعود، وتفانی دقھ ف ھ وص ع دقت مكانتھ، بل كان ذلك من خالل بساطة الرسول م

ي رسالتھ       ھ وف ي رب ة ف ھ المطلق ذه  . وإخالصھ ألصدقائھ وأتباعھ، وشجاعتھ مع ثقت ھ
ائي من   . فات ھي التي مھدت الطریق، وتخطت المصاعب ولیس السیفالص بعد انتھ

د للتعرف        دم وجود المزی فا لع قراءة الجزء الثاني من حیاة الرسول وجدت نفسي أس
  ".أكثر على حیاتھ العظیمة

  
   
  
  *:راما كریشنا راو -٢
ا " ي استطاعتي أن أق     . ال یمكن معرفة شخصیة محمد بكل جوانبھ ا ف ل م ھ  ولكن ك دم

ة    ة جمیل د المحارب،      . ھو نبذة عن حیاتھ من صور متتابع ي، ومحم د النب اك محم فھن
لح،        د المص ب، ومحم د الخطی ل السیاسة، ومحم د رج ال، ومحم د رجل األعم ومحم
ذه   ومحمد مالذ الیتامى، وحامي العبید، ومحمد محرر النساء، ومحمد القاضي، كل ھ

  ".نیة تؤھلھ ألن یكون بطالاألدوار الرائعة في كل دروب الحیاة اإلنسا
  :*ساروجنى ندو شاعرة الھند -٣
ي        " ة ف ذه الدیمقراطی دأ ھ ة، وتب ا للدیمقراطی ا ومطبًق ان منادًی ر اإلسالم أول األدی یعتب

ك        روي والمل جد الق ادى للصالة، ویس دما ین المسجد خمس مرات في الیوم الواحد عن
ر      أن اهللا أكب ا ب ب اعتراًف ب لجن ا أدھشني ھو ھ    .. جن ة للتقسیم     م ر القابل دة غی ذه الوح

  ".والتي جعلت من كل رجل بشكل تلقائي أًخا لآلخر
    : * المفكر الفرنسي المرتین -٤ 

     ال مارتین
ة       " ائج المذھل ة والنت إذا كانت الضوابط التي نقیس بھا عبقریة اإلنسان ھي سمو الغای

ا من عظم     ارن أی دیث   لذلك رغم قلة الوسیلة، فمن ذا الذي یجرؤ أن یق اریخ الح اء الت
في عبقریتھ؟ فھؤالء المشاھیر قد صنعوا األسلحة ) صلى اهللا علیھ وسلم(بالنبي محمد 

فلم یجنوا إال أمجادا بالیة لم تلبث أن تحطمت . وسنوا القوانین وأقاموا اإلمبراطوریات
لم یقد الجیوش ویسن  )) صلى اهللا علیھ وسلم(محمدا (لكن ھذا الرجل . بین ظھراَنْیھم

اد    ا ق ط، وإنم ام فق روض الحك عوب وی م الش ات ویحك م اإلمبراطوری ریعات ویق التش
ى        . المالیین من الناس فیما كان یعد ثلث العالم حینئذ ھ قضى عل ل إن ط، ب ذا فق یس ھ ل

  .األنصاب واألزالم واألدیان واألفكار والمعتقدات الباطلة
ان طموح   ). من اهللا (لقد صبر النبي وتجلد حتى نال النصر   ي  ك ھ   (النب صلى اهللا علی

ى          ) وسلم ا إل ة أو م وین إمبراطوری ى تك م یطمح إل د، فل دف واح موجھا بالكلیة إلى ھ
وانتصاره ) صلى اهللا علیھ وسلم(حتى صالة النبي الدائمة ومناجاتھ لربھ ووفاتھ . ذلك

ذي   حتى بعد موتھ، كل ذلك ال یدل على الغش والخداع بل یدل على الیقین الصادق ال
قین أعطى ال ان    : نبي الطاقة والقوة إلرساء عقیدة ذات ش ة اهللا، واإلیم ان بوحدانی اإلیم
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وادث  الى للح ھ تع فة اهللا  . بمخالفت ین ص ق األول یب ة (فالش ي الوحدانی ا )أال وھ ، بینم
الى     ھ اهللا تع ة للحوادث    (اآلخر یوضح ما ال یتصف ب ة والمماثل و المادی ق  ). وھ لتحقی

د       األول كان ال بد من القضاء على  اني فق ا الث دعاة من دون اهللا بالسیف، أم اآللھة الم
  ).بالحكمة والموعظة الحسنة(تطّلب ترسیخ العقیدة بالكلمة 

الفیلسوف، الخطیب، النبي، المشرع، المحارب، ) صلى اهللا علیھ وسلم(ھذا ھو محمد 
ال أنصاب وال          ة، ب ادة حق ى عب دعو إل ي ت ة الت قاھر األھواء، مؤسس المذاھب الفكری

. ھو المؤسس لعشرین إمبراطوریة في األرض، وإمبراطوریة روحانیة واحدة. المأز
  ).صلى اهللا علیھ وسلم(ھذا ھو محمد 

اءل   ریة، أود أن أتس ة البش اییس العظم ل مق النظر لك ن   : ب م م ن ھو أعظ اك م ھل ھن
  ؟)صلى اهللا علیھ وسلم(النبي محمد 

  : *مونتجومري -٥
ط    ل االض ل لتحم ذا الرج تعداد ھ ة    إن اس ة األخالقی ھ، والطبیع ل معتقدات ن أج ھاد م

ھ         ة إنجازات ب عظم ى جان م، إل دا لھ السامیة لمن آمنوا بھ واتبعوه واعتبروه سیدا وقائ
ھ    ي شخص لة ف ة المتأص ة والنزاھ ى العدال دل عل ك ی ل ذل ة، ك افتراض أن . المطلق ف

عظماء بل إنھ ال توجد شخصیة من . محمدا مدع افتراض یثیر مشاكل أكثر وال یحلھا
  .التاریخ الغربیین لم تنل التقدیر الالئق بھا مثل ما فعل بمحمد

  : *بوسورث سمیث -٦
لكن لم تكن لدیھ عجرفة رجال  . لقد كان محمد قائدا سیاسیا وزعیما دینیا في آن واحد

ل القیاصرة   وش مجیشة أو حرس       . الدین، كما لم تكن لدیھ فیالق مث ھ جی م یكن لدی ول
ت  خاص أو قصر مشید أو  د ثاب ة        . عائ درة اإللھی م بالق ھ حك ول إن د أن یق ان ألح إذا ك

ا ودون أن         ك أدواتھ لطة دون أن یمل ام الس اك بزم تطاع اإلمس ھ اس د، ألن ھ محم فإن
  .یسانده أھلھا

  : *جیبون أوكلي -٧ 
     جیبون وكلي     

ا عل     ا استمراریتھا وثباتھ ى لیس انتشار الدعوة اإلسالمیة ھو ما یستحق االنبھار وإنم
س            . مر العصور ھ نف ة ل ة والمدین ي مك د ف ره محم ذي حف ع ال اع الرائ ا زال االنطب فم

الروعة والقوة في نفوس الھنود واألفارقة واألتراك حدیثي العھد بالقرآن، رغم مرور 
  .اثني عشر قرنا من الزمان

م         م ل م أنھ اهللا رغ ان ب ة اإلیم ة فتن لقد استطاع المسلمون الصمود یدا واحدة في مواجھ
انیة  اعر اإلنس ل والمش الل العق ن خ وه إال م ول . یعرف ھ إال اهللا وأن "فق ھد أن ال إل أش

ة اهللا     . ھي ببساطة شھادة اإلسالم" محمدا رسول اهللا أثر إحساسھم بألوھی م یت عز  (ول
ولم یتجاوز . بوجود أي من األشیاء المنظورة التي كانت تتخذ آلھة من دون اهللا) وجل

اة       شرف النبي وفضائلھ حدود ي الحی ا أن منھجھ ف الفضیلة المعروفة لدى البشر، كم
ھ    حابة ل ور       (جعل مظاھر امتنان الص ى الن ات إل اھم وإخراجھم من الظلم ھ إی ) لھدایت
  .منحصرة في نطاق العقل والدین

  : *الدكتور زویمر -٨ 
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ول أیضًا    إن محمدًا كان وال شك من أعظم القواد المسلمین الدینیین، ویصدق علیھ الق
ًا، وال یجوز أن     بأ رًا عظیم وارًا، ومفك نھ كان مصلحًا قدیرًا وبلیغًا فصیحًا وجریئًا مغ

حة        ھ وتاریخھ یشھدان بص ذي جاء ب ننسب إلیھ ما ینافي ھذه الصفات، وھذا قرآنھ ال
  .ھذا االدعاء

  : *سانت ھیلر -٩
خاص     ب األش ان یعاق ھ، وك  كان محمد رئیسًا للدولة وساھرًا على حیاة الشعب وحریت

ي      ك الجماعات الوحشیة الت الذین یجترحون الجنایات حسب أحوال زمانھ وأحوال تل
ي               ان ف د وك ھ الواح ة اإلل ى دیان ًا إل ي داعی ان النب ا، فك ین ظھرانیھ ي ب كان یعیش النب
ّل           ا من أج ي شخصیتھ صفتین ھم ھ، وإن ف ع أعدائ ى م دعوتھ ھذه لطیفًا ورحیمًا حت

  .وھما العدالة والرحمةالصفات التي تحملھا النفس البشریة 
  : *إدوار مونتھ -١٠ 

ر     ر عن الفك عرف محمد بخلوص النیة والمالطفة وإنصافھ في الحكم، ونزاھة التعبی
ًا             دھم حفاظ ن وأرحم عرب عصره، وأش د أزكى وأدی ان محم ة ك ق، وبالجمل والتحق

دینیة على الزمام فقد وجھھم إلى حیاة لم یحلموا بھا من قبل، وأسس لھم دولة زمنیة و
  .ال تزال إلى الیوم

  : *    برناردشو -١١
     برناردشو

ًا      ھ دائم ذي وضع دین إن العالم أحوج ما یكون إلى رجٍل في تفكیر محمد، ھذا النبي ال
ود            دًا خل دنیات، خال ع الم ى ھضم جمی ن عل وى دی ھ أق موضع االحترام واإلجالل فإن

دین  األبد، وإني أرى كثیرًا من بني قومي قد دخلوا ھذا ال دین على بینة، وسیجد ھذا ال
  ).یعني أوروبا(مجالھ الفسیح في ھذه القارة 

دین     موا ل د رس ب، ق ل أو التعّص ًة للجھ طى، ونتیج رون الوس ي الق دین ف إّن رجال ال
ذا      ر ھ ى أم محمٍد صورًة قاتمًة، لقد كانوا یعتبرونھ عدوا للمسیحیة، لكّنني اّطلعت عل

ل یجب      الرجل، فوجدتھ أعجوبًة خارقًة، دوا للمسیحیة، ب وتوصلت إلى أّنھ لم یكن ع
ّل        ي ح ق ف وم، لوّف الم الی ر الع وّلى أم و ت ھ ل ي أّن ي رأی ریة، وف ذ البش ّمى منق أْن یس

  .مشكالتنا بما یؤمن السالم والسعادة التي یرنو البشر إلیھا
  : *السیر مویر -١٢ 

اع أھ    ذ الصغر بإجم األمین من ب ب لمین لق ي المس دًا نب ھ  إن محم رف أخالق ده لش ل بل
ھ            ي إلی ن أن ینتھ مى م دًا أس إن محم ر ف ن أم اك م ن ھن ا یك لوكھ، ومھم ن س وحس
ك          د، ذل ي تاریخھ المجی ھ من أمعن النظر ف الواصف، وال یعرفھ من جھلھ، وخبیر ب

  .التاریخ الذي ترك محمدًا في طلیعة الرسل ومفكري العالم
  : *سنرستن اآلسوجي -١٣

د         إننا لم ننصف محمدًا إذ ا، فلق د المزای ھ من عظیم الصفات وحمی ا أنكرنا ما ھو علی
ھ،      ى مبدئ ة، مصرًا عل خاض محمد معركة الحیاة الصحیحة في وجھ الجھل والھمجی
وما زال یحارب الطغاة حتى انتھى بھ المطاف إلى النصر المبین، فأصبحت شریعتھ  

  .أكمل الشرائع، وھو فوق عظماء التاریخ
  : *المستر سنكس -١٤
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ول البشر،      ظھ ة عق ھ ترقی ت وظیفت ر محمد بعد المسیح بخمسمائة وسبعین سنة، وكان
د،      ھ واح اد بإل ى االعتق ا إل لة، وبإرجاعھ الق الفاض ة لألخ ول األولی رابھا األص بإش

  .وبحیاة بعد ھذه الحیاة
  :إلى أن قال

ل          ت العق الم، وخّلص ي الع دًا ف رًا ج ًا كبی دثت رقی المیة، أح ة اإلس رة الدینی  إن الفك
ان     دي الكھ ین ی ل ب ول الھیاك ره ح ت تأس ي كان ة الت وده الثقیل ن قی اني م د . اإلنس ولق

توصل محمد ـ بمحوه كل صورة في المعابد وإبطالھ كل تمثیل لذات الخالق المطلق ـ   
  .إلى تخلیص الفكر اإلنساني من عقیدة التجسید الغلیظة

  : *آن بیزیت -١٥
اة وشخصیة ن   ف      من المستحیل ألي شخص یدرس حی ي العرب العظیم ویعرف كی ب

د رسل        ل، أح ي الجلی ذا النب ل ھ عاش ھذا النبي وكیف علم الناس، إال أن یشعر بتبجی
د      ة للعدی د تكون مألوف اهللا العظماء، ورغم أنني سوف أعرض فیما أروي لكم أشیاء ق
ل       اب وتبجی یاء بإعج ذه األش راءة ھ ا ق د فیھ رة أعی ل م ي ك إنني أشعر ف اس ف ن الن م

  .لھذا المعلم العربي العظیممتجددین 
ھل تقصد أن تخبرني أن رجًال في عنفوان شبابھ لم یتعد الرابعة والعشرین من عمره 

ة         ا طیل ًا لھ ر وظل وفی ھ بكثی ر من غ      ٢٦بعد أن تزوج من امرأة أكب دما بل م عن ًا ث عام
ره    د        -الخمسین من عم ا شھوات الجس و فیھ ي تخب ھ     -السن الت زوج إلشباع رغبات ت

  .لیس ھكذا یكون الحكم على حیاة األشخاص! تھ؟وشھوا
ت       ذه الزیجات كان فلو نظرت إلى النساء الالتي تزوجھن لوجدت أن كل زیجة من ھ
ود             ى شيء یع ھ أو الحصول عل ي تحالف لصالح أتباعھ ودین دخول ف ي ال سببًا إما ف

  .بالنفع على أصحابھ أو كانت المرأة التي تزوجھا في حاجة ماسة للحمایة
  : *مایكل ھارت -١٦

راء،         دھش الق د ی اریخ، ق إن اختیاري محمدًا، لیكون األول في أھم وأعظم رجال الت
ى المستویین        ى نجاح عل ذي نجح أعل ھ ال دیني  : ولكنھ الرجل الوحید في التاریخ كل ال

  .والدنیوي
ا،        اتوا دون إتمامھ نھم م ة، ولك االت عظیم دءوا رس اء ب اء وحكم ل وأنبی اك ُرس فھن

ي       كالمسیح في یھم سواھم، كموسى ف المسیحیة، أو شاركھم فیھا غیرھم، أو سبقھم إل
ت    ا، وآمن الیھودیة، ولكن محمدًا ھو الوحید الذي أتم رسالتھ الدینیة، وتحددت أحكامھ

وألنھ أقام جانب الدین دولة جدیدة، فإنھ في ھذا المجال  . بھا شعوب بأسرھا في حیاتھ
ـ  ي شع ل ف د القبائ ًا، وّح دنیوي أیض س  ال ل أس ا ك ع لھ ة، ووض ي أم عوب ف ب، والش

الم    ى الع الق إل ع االنط ي موض عھا ف ا، ووض ور دنیاھ م أم ا، ورس ي . حیاتھ ًا ف أیض
  .حیاتھ، فھو الذي بدأ الرسالة الدینیة والدنیویة، وأتمھا

  : *   تولستوي -١٧
     تولستوي

ا        ب شیاطین الع ًة من مخال ًة دموی ًة ذلیل ة،  یكفي محمدًا فخرًا أّنھ خّلص أم دات الذمیم
الم       وُد الع ٍد، ستس ریعَة محم دم، وأّن ش ي والتق َق الرُّق وھھم طری ى وج تح عل وف

  .النسجامھا مع العقل والحكمة
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  : *شبرك النمساوي -١٨
إّن البشریة لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إلیھا، إذ إّنھ رغم ُأّمیتھ، استطاع قبل بضعة  

ى     عشر قرًنا أْن یأتي بتشریع، سنكوُن نحُن األ ا نكون، إذا توصلنا إل وروبیین أسعد م
  .قّمتھ
  محرر الصفحات المتخصصة على الموقع** 

د       " ینج إندیا"مھاتما غاندي في حدیث لجریدة ) ١( ھ عن صفات سیدنا محم م فی وتكل
  صلى اهللا علیة وسلم

  ".محمد النبي"البروفسور رما كریشنا راو في كتابھ ) ٢(
-٢٧٦، الجزء الثاني، صفحة ١٨٥٤، باریس، "اتاریخ تركی"المرتین من كتاب ) ٣(

٢٧٧.  
  .٥٢، صفحة ١٩٥٣، "محمد في مكة"مونتجومرى وات، من كتاب ) ٤(
  .٩٢، صفحة ١٨٧٤، لندن "محمد والمحمدیة"بوسورث سمیث، من كتاب ) ٥(
اب  )٦( ن كت ي، م یمون أوكل ون وس رق"إدوارد جیب ة الش اریخ إمبراطوری دن "ت ، لن

  .٥٤، صفحة ١٨٧٠
د) ٧( د    ال دي ول رق كن دي مستش ر الكن ھ   ١٩٠٠ـ      ١٨١٣كتور زویم ي كتاب ال ف ق
  ).الشرق وعاداتھ(
دن          ) ٨( ي درس د ف اني ول اني مستشرق ألم ر األلم ي سانت ھیل ـ   ١٧٩٣العالمة برتل

  ).الشرقیون وعقائدھم(قال في كتابھ  ١٨٨٤
ادا     ) ٩( ھ لوك ي بلدت د ف ـ   ١٨١٧الفیلسوف إدوار مونتھ الفرنسي مستشرق فرنسي ول

  ).العرب(قال في آخر كتابھ  ١٨٩٤
ا   ) ١٠( ة كانی ي مدین د ف زي ول و اإلنكلی ماه   ١٩٠٢ـ      ١٨١٧برناردش ف أس ھ مؤل ل
  .، وقد أحرقتھ السلطة البریطانیة)محمد(
  ).تاریخ محمد(السیر مویر اإلنكلیزي في كتابھ ) ١١(
د عام    : العالمة سنرستن اآلسوجي) ١٢( ات ، أستاذ اللغ  ١٨٦٦مستشرق آسوجي ول

ة     الم  (السامّیة، ساھم في دائرة المعارف، جمع المخطوطات الشرقیة، محرر مجل الع
رقي ا   ) الش ات منھ دة مؤلف ھ ع دي  : (ل ل المحم رآن اإلنجی ا) الق اة  : (ومنھ اریخ حی ت

  ).محمد
االي عام      : المستر سنكس األمریكي) ١٣( ھ ب ي بلدت د ف ، ١٨٣١مستشرق أمیركي ول

  ).ربدیانة الع: (في كتابھ ١٨٨٣توفي 
  .١٩٣٢حیاة وتعالیم محمد دار مادرس للنشر : آن بیزینت) ١٤(
  .في كتابھ مائة رجل من التاریخ: مایكل ھارت) ١٥(
ا        » ١٩١٠ـ   ١٨٢٨«لیف تولستوي ) ١٦( ع م ھ من أمت د أدب ذي یع المي ال األدیب الع

  .كتب في التراث اإلنساني قاطبة عن النفس البشریة
  . الدكتور شبرك النمساوي) ١٧(
===============   

  قال المنصفون منھم في سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم - ٤
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ات وشتائم    ال یجد المرء ردا على ما ُوجِّھ للنبي محمد، صلي اهللا علیھ وسلم، من إھان
تارة، وكذب وتدلیس تارة أخرى، أْبَلُغ ِمن َعْرض آراء المعتدلین من أصحاب النظرة 

نھم،   الحیادیة والمنھج الموضوعي ، واألمانة العلمیة واألخالقیة، من بني جنسھم، ودی
دین اإلسالمي      داء ال ك أن أع في شخصیة الرسول، صلي اهللا علیھ وسلم، ومكانتھ، ذل
ى      ھ، حت قد سدوا آذانھم، وأعموا قلوبھم، وقنعوا بما تلقوا من أوھام عن اإلسالم وأھل

  .مناقشةصار األمر عندھم كأنھ من المسلَّمات التي ال تقبل ال
ابھم           دتھم من كت اء جل ات أبن یھم من كتاب ردُّ عل ومن ھنا كان من المناسب أن یكون ال
اق    ووا أعن ھم أن یل ى أنفس وا عل ذین أب دین ال ن المحای ر م ك النَّف ریھم، أولئ ومفك
النصوص ویقلبوا الحقائق التاریخیة، أو یختاروا منھا ما یحقق غایتھم، ھؤالء القالئل 

ا   ي العرض          الذین التزموا م ة ف ة واألخالقی ة العلمی یقتضیھ البحث العلمي من األمان
  .واألخذ والرد

  
ى              دف إل ت تھ ي كان ض المحاوالت الت ا بع ي أوروب د شھدت العصور الوسطى ف وق
ك     ل تل لم، مث ھ وس لى اهللا علی ھ، ص الم ونبی ن اإلس وعیة ع ر موض ورة أكث دیم ص تق

رن ا " بیتر المبجل"المحاولة التي قام بھا  ث استعان      في الق اني عشر المیالدي؛ حی لث
ن    ن أحس ة م ذه الترجم ت ھ ریم، وكان رآن الك ة الق ي ترجم رب ف ن الع اثنین م ب
ت         ا كان بین؛ ألّنھ دین المتعصِّ ل رجال ال الترجمات، لكن ھذه الترجمة ُحوربت من قب
د شھد عصر النھضة             ة، وق ك الحقب ي تل ربیین ف ین الغ ستؤدي إلى انتشار اإلسالم ب

  .لمحاوالت المنصفة لإلسالممزیًدا من ا
د         ة، وق ة اإلنجلیزی رآن باللغ ة للق دور ترجم ومن األحداث المھمة في ذلك العصر ص

زي    الم اإلنجلی ي عام   " جورج سیل  "تولَّى ھذه الترجمة الع ة   ١٧٣٤ف ذه الطبع م، وھ
در      ت المص ة، فكان سرعان ما ُترجمت وُنشرت باللغات األلمانیة والفرنسیة والھولندی

رآن،     المھم ال ا الق ي عالجھ معوَّل علیھ في أوربا لمدة تناھز القرن، لمعرفة القضایا الت
ا    وه فیھ د ن یل"وق ة    -"س ر النھض ع روح عص ًیا م دین     -تمش ائل ال ن فض ر م بكثی

  .اإلسالمي، وأشار إلى عظمھ نبیھ محمد، صلى اهللا علیھ وسلم
فیھ دفاع عن و" سیرة حیاة محمد"كتابھ " ھنري دي بولونفیرس"نشر  ١٧٢٠وفي * 

ھ       سیرة النبي، ورد على المطاعن واالنتقاصات السابقة من شخصیتھ، صلى اهللا علی
  .وسلم، موضًحا أن محمًدا مبدع دیني عقلي یستحق التقدیر حتى في الغرب

اب  ونفیرس "وكان لكت ر     " بول ي تفكی الغ ف ر الب ولتیر "األث ھ لإلسالم    "ف ر نظرت ، وتغیی
لم، فق   ھ وس لى اهللا علی ول ص وان  والرس ا بعن ولتیر كتاًب ف ف ي "د أل ب أو النب التعص

ذات          " محمد دَّاع ومحب للمل افق وَخ ھ من لم، بأن ھ وس ي، صلى اهللا علی وصف فیھ النب
ي شخصیة             ر المنصف والطعن ف ذا النعت غی ولتیر بھ ان ف د ك الجسدیة ومستبد، وق
ا          رة سادت فیھ ي فت ة ف ة المتعصبة بصورة عام ار الدینی  محمد یستھدف دحض األفك

حملة عامة واسعة لدحض األفكار الدینیة المسیحیة؛ تجاوًبا مع مبادئ عصر النھضة  
  .والتنویر العقلي
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سنة ) بحث في العادات(ألف كتابھ " سیرة حیاة محمد"لكن فولتیر بعد أن طالع كتاب 
ًدا          ١٧٦٥ د نعت محم رآن، وق ھ الق د وبكتاب ي اإلسالم محم مدح بھ اإلسالم وأشاد بنب

  .من أعظم مشرِّعي العالم" زرادشت"و " فوشیوسكون"بأنھ مع 
ھ  "الشاعر األلماني الكبیر *  ون جوت ة،    " جوھان فولفجاج ف ة الغربی وز الثقاف د رم   أح

اب       دید اإلعج ان ش اك، ك ا وھن ع ھن ْدِره الجمی رف بَق الق یعت ي عم اعر وروائ ش
ت في أشعاره وقد استوحي العدید من آیات القرآن الكریم، ومن شعر المعلقا  ، باإلسالم

" محمد"وفي شبابھ ترجم عن الفرنسیة كتاب   ، في طفولتھ" ألف لیلة ولیلة"قرأ جوتھ 
  . وكان یحفظ أشعار الشاعر الفارسي حافظ الشیرازي  ، لفولتیر

داس الكنائسي        ة الق ي خدم ھ یشارك ف ذ طفولت رأ    ، كان جوتھ شدید التدین وكان من ویق
ة      وقد اعت  ، یومیا الكتاب المقدس ة والعقلی ھ الروحی ھ بثقافت دین ل ھ م ل     ، رف بأن م َیُح ول

الم،   الة والس ھ الص د علی ول محم دید بالرس ھ الش ن إعجاب رب ع ك دون أن یع ذل
  .  ) صلي اهللا علیھ وسلم(  وباإلسالم، وكان یزمع تألیف مسرحیة عن النبي محمد

ى   زه األعل رؤون    ویا لیت الذین یتھجمون الیوم على اإلسالم وعقیدتھ، ورم د، یق محم
ا      ، شعر جوتھ الذي حاول أن یعبر الجسر بین الشرق والغرب  ا روحی یم توازًن وأن یق

وان شعر اسماه        ، بینھما د أخرج دی ي    "وق ف الغرب دیوان الشرقي للمؤل ي   " ال ول ف یق
    : عبد الرحمن بدوي.إحدى قصائده، التي ترجمھا د

  ما یراهمن حماقة اإلنسان في دنیاه أن یتعصب كل منا ل
  وإذا اإلسالم كان معناه أن هللا التسلیم

   . نحیا ونموت مسلمین  ، فإننا جمیعا
-----------------  

اد  *  د أش ز "وق ردر والیبنیت ھ  " ھی ي كتاب انیة   "ف اریخ اإلنس فة ت ول فلس ار ح ، "أفك
، وحكمة عبادتھ، بواسطة "وحدانیة اهللا"بشخصیة النبي محمد، وحماسھ العالي لفكرة 

  . والتأمل والعمل الصالح الطھارة
ة         د والثقاف ة، وأشاد بسیرة محم ة والمسیحیة البالی وقد رد ھیردر على التقالید الیھودی
أكوالت النجسة           ر والم ي حرمت الخم دین اإلسالمي الت الیم ال اإلسالمیة، وأطرى تع

ة، والطاع       ار الرحم ة وأفك ادة الیومی أثیرات العب ة والربا والقمار والمیسر، وبّین أن ت
  .إلرادة اهللا التي نص علیھا القرآن تمنح المسلمین اطمئناًنا نفسًیا

د*" انس ریلن ھ    " أدری م مؤلفات ن أھ ر، م امن عش رن الث ي الق دي ف رق الھولن المستش
باللغة الالتینیة، وفیھ َعْرض أمین للعقیدة اإلسالمیة كما " في الدیانة المحمدیة: "كتاب

ار ال   حیح لألفك لمون، وتص ا المس ور     یفھمھ ي العص ا، ف ي أوروب ائدة ف ة الس مغلوط
ھ        الم وكتابات افھا لإلس ز آراؤه بإنص رآن، وتتمی ي والق الم والنب ن اإلس طى، ع الوس

  .بالموضوعیة
ا عن     " میشیل جان دي خویھ*" ب بحًث دي كت د  "المستشرق الھولن ع  " رسالة محم داف

  ".باروتس"فیھ عن رسالة النبي ضد ما كتبھ في ھذا الموضوع 
د     : برنجرألویس أش* ي محم اة النب ھ عن حی .. مستشرق نمساوي األصل، اشتھر بكتاب

حیاة محمد، من : "وقد حّضر لھ بسفره إلى الدول العربیة فأصدر القسم األول بعنوان
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لیة  اب  ١٨٥١عام  " المصادر األص در كت م أص ھ "، ث د وتعالیم اة محم ة " حی ي ثالث ف
  .أجزاء باللغة األلمانیة

  : أیًضا باإلنصاف والموضوعیة في ھذا المقام ومن الكتابات التي تمیزت
ھ *  ا كتب ارت"م ل ھ اب  " مایك احب كت یات وص ي الریاض ھیر ف ك الش الم الفل ع
إن اختیاري محمًدا، لیكون األول في أھم : "حیث قال في مقدمة كتابھ" العظماء مائة"

ھ         اریخ كل ي الت د ف ھ الرجل الوحی راء، ولكن ذي  وأعظم رجال التاریخ، قد یدھش الق ال
  .الدیني والدنیوي: نجح أعلى نجاح على المستویین

ا،       اتوا دون إتمامھ نھم م ة، ولك االت عظیم دؤوا رس اء ب اء وحكم ل وأنبی اك ُرس فھن
ي       یھم سواھم، كموسى ف كالمسیح في المسیحیة، أو شاركھم فیھا غیرھم، أو سبقھم إل

ت   الیھودیة، ولكنَّ محمًدا ھو الوحید الذي أتم رسالتھ الدینیة،  ا، وآمن وتحددت أحكامھ
  .بھا شعوب بأسرھا في حیاتھ

ل         د القبائ ا، وّح دنیوي أیًض ذا المجال ال ي ھ وألنھ أقام جانب الدین دولة جدیدة، فإنھ ف
ا،    ور دنیاھ م أم ا، ورس س حیاتھ ل أس ا ك ع لھ ة، ووض ي أم عوب ف ـب، والش ي شع ف

الم      ى الع ي موضع االنطالق إل دأ الرسالة الد    . ووضعھا ف ذي ب و ال ة،   فھ ة والدنیوی ینی
  ".وأتمھا

ھ   " توماس كارالیل* " ھذا الرجل المنِصف الذي اخذ یدافع عن محمد، صلى اهللا علی
ك من خالل       داؤه، وذل ھ أع وسلم، وَیُذّب عنھ كل االفتراءات التي حاول أن یلصقھا ب

  ).األبطال وعبادة األبطال(مجموعة من المحاضرات تحت عنوان 
ّذب     مواضیع" كارالیل"وقد ناقش  ام بال من أخطر المشكالت التي یثیرھا الغرب، وق

دافع           ر ی ة إسالمي كبی ا بداعی دون اسمھ فكأنن ا الكالم ب عن اإلسالم حتى كأننا إذ قرأن
ة          ل تھم ا كارالی ُذّب عنھ ي َی تھم الت رز ال ْن أب عن اإلسالم وَیُذّب عنھ كید األعداء، وِم

  ".الخداع"وتھمة " حد السیف"
ًدا من    "صف كارالیل محمًدا صلى اهللا علیھ وسلم بأنھ وفي كتاب األبطال و ان واح ك

ا    دٍّ دائًم ي َج ُتھم     .. ھؤالء الذین ال یستطیعون إال أن یكونوا ف ت طبیع ذین ُجبل ھؤالء ال
وال والصفات    ... على اإلخالص فلم یقم ھذا الرجل بإحاطة نفسھ داخل إطار من األق

ة األش   ع حقیق ھ وم ع روح رد م ھ تف ة ولكنَّ ھ  الطیب ق علی ا نطل ا م تمد منھ یاء یس
ذا الرجل تنبعث    ... اإلخالص شيء یملكھ اسمى من طبیعة البشر، َفَقد كانت رسالة ھ

، ولھذا یجب أن یستمع ویعمل الرجال ولیس ألي شيء آخر،  "من فطرة قلبھ وروحھ
  .فكل شيء غیر ذلك إنما ھو ھباء تذروه الریاح

ھ و   لى اهللا علی ول ص ن الرس ھ ع ة ل ذه مقول لموھ ع   : "س ل جمی ي مقاب د ف ل واح رج
  ].للداعیة أحمد دیدات" محمد الخلیفة الطبیعي للمسیح: "المصدر" [الرجال

ى       ): "األبطال وعبادة األبطال (وأیضا ما قالھ في كتابھ  ار عل ر الع د أصبح من أكب لق
ذب، وان    الم ك ن اإلس أّن دی ول ب ى الق غي إل ر أْن ُیص ذا العص ي ھ دِّن ف رد متم ل ف ك

دة      محمًدا خ ر م ت السراج المنی ا زال ّداع مزور، فإن الرسالة التي أداھا ذلك الرجل م
  ".اثني عشر قرًنا لمئات المالیین من الناس أمثالنا، خلقھم اهللا الذي خلقنا

ة          ین الفائق ذه المالی ا ھ ات علیھ ا وم ي عاش بھ ذه الرسالة الت ن أن ھ دھم یظ ان أح أك
ال أ        ا ف ا أن ة وخدعة؟ أم د أكذوب و أن      الحصر والع ًدا، فل رأي أب ذا ال ستطیع أن أرى ھ



 ٢٦٤

ول،     دیق والَقب ك التص الكذب والغش یرّوجان عند خلق اهللا ھذا الرواج، ویصادفان ذل
  ".فما الناس إال ُبلھ ومجانین، وما الحیاة إال سخف وعبث، كان األولى أال تخلق

ا      " تساریس وادي "أما *  ي كتابھ ول ف ة فتق ل المس  (المستشرقة اإلنجلیزی د  ) لمالعق فق
ا            ان یتصرف بھ ي ك ات والتصرفات الت م الكلم ي حج یس ف د ل أدركت إنسانیات محم
ا    دق، أیًض فقط، بل في تعبیره عن الحق بأنھ الصراط المستقیم، وھو تعبیر عدل وص

لقد دافع عن صالت الرحم والعقیدة بین .. في سعیھ ألن یساوي بین البشریة في تدینھا
ھ     الرسل، وآُمل أن یكون تعاوًنا ى احترام بین أھل األدیان، وعندما خاب أملھ ظل عل

رأة     ) محمد(لقد أنضج .. لألدیان األخرى د، والم راء، والعبی ثقافة السالم، ووضع الفق
د أعاد تنظیم السیاسة واالقتصاد وحافظ          في صف األغنیاء، واألحرار والرجال، لق

ك    على سمتھا اإلنساني، وأشاع حیاة المساواة بشكل لم یكن معرو ي ذل وًال ف ًفا وال مقب
  .الوقت

ة شیكاغو،       " جولز ماسیرمان"ویحدد *  ي جامع المحلل النفسي األمریكي، وأستاذ ف
  : ثالثة أسس الختیار القائد األعظم لجمیع األزمنة، وھى

  .یجب أن یتوفر في القائد التكوین السلیم للقیادة -١
اع    -٢ ام اجتم ًدا نظ ون قائ ن یك د أو م وفر القائ ب أن ی بیا  یج اس نس ھ الن عر فی ي یش

  .باألمن والطمأنینة
  .یجب على القائد أن یوفر لشعبھ مجموعة واحدة من المعتقدات -٣

ث   ابقة یبح ة الس ات الثالث ذه المتطلب وء ھ ى ض یرمان"وعل وم " ماس اریخ ویق ي الت ف
د   صلى اهللا  (بالتحلیل والتمحیص لیقرِّر أّن أعظم قائد كان على مر العصور ھو محم

  ".الذي جمع األعمال الثالثة، وقد فعل موسى نفس الشيء بدرجة أقل) وسلمعلیھ 
ال *  ا ق متز"كم اول ش اب " ب احب كت ة (ص د العالمی وة الغ الم ق دت )اإلس د جاھ ، لق

لقد .. البشریة كثیًرا لتضع ما سماه علماء القانون والسیاسة، الحقوق الطبیعیة لإلنسان
لم   -فعلھا محمد ھ وس ا         بعفو -صلى اهللا علی ة فیم ي مك ا ف دما وقف حاج ة وبساطة عن ی

راء   یعرفھ المسلمون بحجة الوداع وقرر حق اإلنسان في الحیاة والتدین والحریة والث
  .الحالل والمساواة وحرمة الدم والعرض والكرامة

ھ * ال عن ارتین"وق ة   ": "الم ة وإمبراطوری ة دنیوی رین إمبراطوری س عش ل أسَّ رج
  ".واحدة روحیة

الم        وقال عنھ أح* ذا الع ي ھ ام األمور ف د زم د المفكرین الغربیین أنھ لو أعطى لمحم
ان  ر األم ى ب ریة إل اد البش كالت لق ات والمش يء بالمالبس ة . [المل اب الداعی ع كت راج

  ]أحمد دیدات الرسول األعظم صلى اهللا علیھ وسلم
طنطیني       *  ؤرخ القس ب الم یالدي، كت ع الم رن التاس ل الق ي أوائ وفینیس(ف ن ) ثی ع

د اهللا  (ول اهللا رس ن عب د         ) محمد ب ّن الحق ان یك ف ك ذا المؤل ھ السالم، ورغم أن ھ علی
  ).شفیع الشرقیین ومخلصھم العظیم(لإلسالم، إال أنھ وصف الرسول الكریم بـ

ھ  * " ین دینییی ونس إین الیم       " ألف الم وتع ة اإلس ى دراس ف عل ي عك رق فرنس مستش
دین    ع ب د (الرسول علیھ السالم؛ حتى وجد نفسھ یقتن یعلن إسالمھ عام    ) محم  ١٩٢٧ف

ات   ).. ناصر الدین(وعمره ستون عاًما، وقد أطلق على نفسھ اسم  دة مؤلف كما كتب ع
ا    وب  (، )السراب : (عن اإلسالم منھ ع القل راه الغرب    (، )ربی ا ی الة (، )الشرق كم رس
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ي           ).. الحج إلى بیت اهللا الحرام ا من سیرة النب ھ بعًض اول فی د تن ذا ق ر ھ ھ األخی وكتاب
  ).سلیمان بن إبراھیم(یھ السالم، وقد وضعھ باالشتراك مع صدیق لھ اسمھ عل
الذي ألف كتاًبا عن حیاة الرسول األعظم، ) أرفنج(ولم یستطع المستشرق األمریكي *

ریم        ول الك ة الرس ل عظم ى اإلسالم أن یغف دید عل ھ الش الرغم من تحامل لي اهللا (ب ص
لم  ھ وس یم   ) علی اره ودوره العظ ھ وإیث ة    ونزاھت ة العربی یس الدول ي تأس اس ف واألس

  .اإلسالمیة
ة            دافھم نزیھ م مخلصة، وأھ ت دوافعھ ذین كان ر من المستشرقین ال وأمثال ھؤالء كث
ومقاصدھم خدمة العلم وقول الحق عن اإلسالم ونبیھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم الذي 

ة فھ       ي البشریة من یستحق العظم د،  ھو األعظم، إنھ بحق األعظم، فإذا كان ف و محم
ھذا كان كالم علماء الغرب المنصفین عنھ صلى اهللا علیھ وسلم، والذي حفل بالحقائق 
ام   التي ال تقبل الشك فھل یعي ھؤالء الذین سولت لھم أنفسھم اإلساءة لخیر الناس وإم

  !الرسل؟
=============  
  ..قالوا عن نبینا وإسالمنا وحضارتنا - ٥

  
  .السالم على موالنا رسول اهللا وآلھ وصحبھ أجمعینالحمد هللا رب العالمین والصالة و

ا           ة من أھل اإلنصاف، مم ات الغربی ار العقلی ر من كب إن دیننا الحنیف قد أثَّر في كثی
ا تصریحا أو إشارة      جعلھم یجھرون بشھادتھم لنبینا صلى اهللا علیھ وسلم ورسالتھ إم

رأ      ى م ذا عل اریخ، وھ ر الت المیة عب ارتنا اإلس دح حض الل م ن خ ن  م مع م ى ومس
م          ان وإن ل دل وإحس ھادة ع ھدوا ش دین، فش دین والحاق ف المعان م أن المین، رغ الع
ا        یة نبین الال لشخص ف إج ك إال أن یق ف ال یمل ي المنص ث الغرب لموا، ألن الباح یس

  .بلھ الذین أسلموا منھم فإن أعدادھم ال تحصى. ورسالتھ 
ارك  مما دعاني إلى أن أذكر بعض ما كتبوه ودونوه فیكون ھد یة مني ِلـَذا الملتقى المب

ھ،         ذبا مذاق ا ع ھ، وسیال ِعلمی ا صعبا فراق بأھلھ، وبفضل اهللا وعونھ، حتى صار حبیب
ال         دود الحب ُكَنا بمم ھ ُیَمسِّ زر یسیر من علم . قلیلھ منھ یغرق العصابة من الرجال، ون

  . الُخلق الرفیع عند أھلھ أّس البنیان، واألدب السامي منھم یروى عطش الظمآن
ا      ھ، دونم ذا الموضوع إلثرائ فأرجو أن یشاركني المشائخ األفاضل وطلبة العلم في ھ

  .خروج عن ھذا اإلطار وبنائھ، من غیر إسھاب ُمِمّل، وال تلخیص ُمِخل
ي         م الصفحة الت ب رق م أكت رات ل وھذا مما دونتھ خالل قراءاتي القدیمة، ومعظم الفق

  .فتنبھ. ال عن كتاب آخرأخذتھا منھا الفقرة ، ومنھا ما أخذتھ نق
  :فلنبدأ الرحلة على بركة اهللا

ھ   ي كتاب ارت ف ل ھ ول مایك ة"یق دون مئ ة  ١٣ص" الخال ى رأس المئ ل عل د جع ، وق
  سیَدنا محمدا صلى اهللا علیھ وسلم القتناعھ بأنھ ھو أفضل شخصیة عرفھا التاریخ، 

دھش   لقد اخترت محمدا صلى اهللا علیھ وسلم في أول ھذه القائمة، :"یقول د أن ین وال ب
ھ السالم ھو اإلنسان             دا علی ك، ولكن محم ي ذل م حق ف ار، ومعھ كثیرون لھذا االختی

  .الوحید في التاریخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الدیني والدنیوي
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یا      دا سیاس بح قائ دیانات وأص م ال ن أعظ د م ره كواح الم ونش ى اإلس ا إل د دع و ق وھ
ا         سنة  ١٣وعسكریا ودینیا، وبعد  زال قوی ا ی ھ السالم م د علی ر محم إن أث من وفاتھ، ف

  .متجددا
عوب        ن ش اریة وم ز حض ي مراك أوا ف دوا ونش د ول رتھم ق ذین اخت ؤالء ال ر ھ وأكث

ي   ٥٧٠متحضرة سیاسیا وفكریا، إال محمدا صلى اهللا علیھ وسلم فھو قد ولد سنة   م ف
دة عن    مدینة مكة جنوب شبھ الجزیرة العربیة في منطقة متخلفة من العا دیم، بعی لم الق

ارة،     : "١٨وقال ص . " مراكز التجارة الحضارة، والثقافة والفن د جب ان محم ا ك ولم
  "فیمكن أن یقال أیضا إنھ أعظم زعیم سیاسي عرفھ التاریخ

------------  
  ":اإلسالم في السوید: "قال یان سامویلسون في كتابھ

ن ال " ول أیضا      إن اإلسالم أشّد حضاریة مّما یظّنھ الكثیر م ى الق ذھب إل مسیحیین و ی
ن         وخة ع ورة منس الم ص یس اإلس ا ول ّد ذاتھ ي ح ة ف ة قائم و مدرس الم ھ أّن اإلس ب

  ."المسیحیة كما یعتقد كثیر من المسیحیین في الغرب
  أقوال بعض المستشرقین الذین أعجبوا بالرسول العظیم صلى اهللا علیھ وسلم 

  ) ممدوح أبو العال: جمعھ (
ا     ب( برناردشو   - ة كانی ي مدین د ف زي ول ف   ١٩٠٢ـ     ١٨١٧رناردشو اإلنكلی ھ مؤل ل

  . )، وقد أحرقتھ السلطة البریطانیة)محمد(أسماه 
ذي وضع     ي ال برناردشو إن العالم أحوج ما یكون إلى رجٍل في تفكیر محمد، ھذا النب
 دینھ دائمًا موضع االحترام واإلجالل فإنھ أقوى دین على ھضم جمیع المدنیات، خالدًا

ذا   خلود األبد، وإني أرى كثیرًا من بني قومي قد دخلوا ھذا الدین على بینة، وسیجد ھ
  ). یعني أوروبا(الدین مجالھ الفسیح في ھذه القارة 

دین     موا ل د رس ب، ق ل أو التعّص ًة للجھ طى، ونتیج رون الوس ي الق دین ف إّن رجال ال
ذا     محمٍد صورًة قاتمًة، لقد كانوا یعتبرونھ عدوا للمسیحیة ر ھ ى أم ، لكّنني اّطلعت عل

ل یجب      دوا للمسیحیة، ب الرجل، فوجدتھ أعجوبًة خارقًة، وتوصلت إلى أّنھ لم یكن ع
ّل        ي ح ق ف وم، لوّف الم الی ر الع وّلى أم و ت ھ ل ي أّن ي رأی ریة، وف ذ البش ّمى منق أْن یس

  . مشكالتنا بما یؤمن السالم والسعادة التي یرنو البشر إلیھا
--------------  

  ). )تاریخ محمد(السیر مویر اإلنكلیزي في كتابھ ( السیر مویر  -
ھ       رف أخالق ده لش ل بل اع أھ ذ الصغر بإجم األمین من ب ب لمین لق ي المس دًا نب إن محم
ھ            ي إلی ن أن ینتھ مى م دًا أس إن محم ر ف ن أم اك م ن ھن ا یك لوكھ، ومھم ن س وحس

ي تا      ھ من أمعن النظر ف ك    الواصف، وال یعرفھ من جھلھ، وخبیر ب د، ذل ریخھ المجی
  . التاریخ الذي ترك محمدًا في طلیعة الرسل ومفكري العالم

--------------  
وجي  - تن اآلس وجي(سنرس تن اآلس ة سنرس ام  : العالم د ع وجي ول رق آس مستش

، أستاذ اللغات السامّیة، ساھم في دائرة المعارف، جمع المخطوطات الشرقیة، ١٨٦٦
: ومنھا) القرآن اإلنجیل المحمدي: (ة مؤلفات منھالھ عد) العالم الشرقي(محرر مجلة 

  ). )تاریخ حیاة محمد(
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د          ا، فلق د المزای ھ من عظیم الصفات وحمی إننا لم ننصف محمدًا إذا أنكرنا ما ھو علی
ھ،      ى مبدئ ة، مصرًا عل خاض محمد معركة الحیاة الصحیحة في وجھ الجھل والھمجی

إلى النصر المبین، فأصبحت شریعتھ  وما زال یحارب الطغاة حتى انتھى بھ المطاف 
  . أكمل الشرائع، وھو فوق عظماء التاریخ

----------------  
االي       : المستر سنكس األمریكي ( المستر سنكس  - ھ ب ي بلدت د ف مستشرق أمیركي ول

  ).)دیانة العرب: (في كتابھ ١٨٨٣، توفي ١٨٣١عام 
ت وظیفت   ول البشر،    ظھر محمد بعد المسیح بخمسمائة وسبعین سنة، وكان ة عق ھ ترقی

د،      ھ واح اد بإل ى االعتق ا إل لة، وبإرجاعھ الق الفاض ة لألخ ول األولی رابھا األص بإش
  . وبحیاة بعد ھذه الحیاة

الم، وخّلصت    : إلى أن قال ي الع إن الفكرة الدینیة اإلسالمیة، أحدثت رقیًا كبیرًا جدًا ف
ان العقل اإلنساني من قیوده الثقیلة التي كانت تأسره حول ال د  . ھیاكل بین یدي الكھ ولق

توصل محمد ـ بمحوه كل صورة في المعابد وإبطالھ كل تمثیل لذات الخالق المطلق ـ   
  . إلى تخلیص الفكر اإلنساني من عقیدة التجسید الغلیظة

-------------  
  . )١٩٣٢حیاة وتعالیم محمد دار مادرس للنشر : آن بیزینت( آن بیزیت  -

ف        من المستحیل ألي شخص ید ي العرب العظیم ویعرف كی اة وشخصیة نب رس حی
د رسل        ل، أح ي الجلی ذا النب ل ھ عاش ھذا النبي وكیف علم الناس، إال أن یشعر بتبجی
د      ة للعدی د تكون مألوف اهللا العظماء، ورغم أنني سوف أعرض فیما أروي لكم أشیاء ق

اب      یاء بإعج ذه األش راءة ھ ا ق د فیھ رة أعی ل م ي ك إنني أشعر ف اس ف ن الن ل  م وتبجی
  . متجددین لھذا المعلم العربي العظیم

ھل تقصد أن تخبرني أن رجًال في عنفوان شبابھ لم یتعد الرابعة والعشرین من عمره 
ة         ا طیل ًا لھ ر وظل وفی ھ بكثی ر من غ      ٢٦بعد أن تزوج من امرأة أكب دما بل م عن ًا ث عام

ره    د        -الخمسین من عم ا شھوات الجس و فیھ ي تخب زوج إل  -السن الت ھ   ت شباع رغبات
  . لیس ھكذا یكون الحكم على حیاة األشخاص! وشھواتھ؟

ت       ذه الزیجات كان فلو نظرت إلى النساء الالتي تزوجھن لوجدت أن كل زیجة من ھ
ود             ى شيء یع ھ أو الحصول عل ي تحالف لصالح أتباعھ ودین دخول ف ي ال سببًا إما ف

  . ماسة للحمایةبالنفع على أصحابھ أو كانت المرأة التي تزوجھا في حاجة 
----------------  

ف تولستوي   (تولستوي  *  ھ من       » ١٩١٠ـ    ١٨٢٨«لی د أدب ذي یع المي ال ب الع األدی
  . )أمتع ما كتب في التراث اإلنساني قاطبة عن النفس البشریة

ة،          ادات الذمیم ب شیاطین الع ًة من مخال ًة دموی ًة ذلیل یكفي محمدًا فخرًا أّنھ خّلص أم
وھھم طر  ى وج تح عل الم     وف وُد الع ٍد، ستس ریعَة محم دم، وأّن ش ي والتق َق الرُّق ی

  . النسجامھا مع العقل والحكمة
--------------  

  )الدكتور شبرك النمساوي(شبرك النمساوي  -
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إّن البشریة لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إلیھا، إذ إّنھ رغم ُأّمیتھ، استطاع قبل بضعة  
ى      عشر قرًنا أْن یأتي بتشریع، سنكوُن نحُن ا نكون، إذا توصلنا إل األوروبیین أسعد م

  قّمتھ
-------------  

  " حضارة الغرب"في كتابھ " جوستاف لوبون"قال الفیلسوف الفرنسي 
اني   .. الم الیون ھل یتعین أن نذكر أن العرب، والعرب وحدھم، ھم الذین ھدونا إلى الع

ا جام    ة ومنھ ات األوربی دیم، وأن الجامع ي الق الم الالتین دة   والع ت م اریس عاش ة ب ع
ت الحضارة         ي البحث، وكان الیبھم ف ى أس ستمئة عام على ترجمات كتبھم وجرت عل

  ".اإلسالمیة من أعجب ما عرف التاریخ
  

------------  
  ":شمس اهللا تشرق على الغرب "وتقول زیجرید ھونكھ األلمانیة في كتابھا 

ا وسائر     إن أوربا مدینة للعرب وللحضارة العربیة، وإن الدین ال "  ق أورب ي عن ذي ف
ذ زمن        . القارات للعرب كبیر جدا ذا الفضل من رف بھ ا أن تعت ى أورب وكان یتعین عل

بعید، لكن التعصب واختالف العقیدة أعمیا عیوننا وتركا علیھا غشاوة، حتى إننا لنقرأ 
ا من    ثمانیة وتسعین كتابا ومئة، وفال نجد فیھا إشارة إلى فضل العرب وما أسدوه إلین

م ومعرفة، اللھم إال تلك اإلشارة العابرة إلى أن دور العرب ال یتخطى دور ساعي  عل
  "البرید الذي نقل إلینا الثرات اإلغریقي

د     : "وقالت في نفس الكتاب د إال وم اك عالم واح وفي مراكز العلم األوربیة لم یكن ھن
اء       ن الم ل الظامئ م ا ینھ ل كم ذب  یده إلى الكنوز العربیة یغترف منھا، وینھ م  ..الع ول

ت، وإال     ك الوق ي ذل یكن ھناك ثمة كتاب واحد من بین الكتب التي ظھرت في أوربا ف
  "وقد ارتوت صفحاتھ بوفرة من نبع الحضارة العربیة

  The Day The Universe Changedعندما تغیر العالم 
  James Burkeتألیف جیمس بیرك 
  ترجمة لیلى الجبالي

  مراجعة شوقي جالل
تحدث عن التطور المعرفي و الحضاري في العالم و لكنھ منصب أساًسا ھذا الكتاب ی

و لكن من حسن المصادفات أن جاءت : ((  ٤٨یقول الكاتب ص.. على العالم الغربي 
ة        ا اكتشاف المعرف د فیھ ة أعی ة مذھل ي عام  . لحظة تاریخی ة   ١٠٨٥فف ، سقطت قلع
وات المسیحیة ا   ا ،      تولیدو العربیة في إسبانیا ، لتجد الق ًزا أدبًی دیھا كن ین أی لمنتصرة ب

م     ل أحالمھ ا          . كان أبعد ما یكون عن ك م تكن أوروب ة عام ، ل ى مائ د عل ا یزی ذ م فمن
ل   ي       . . . تعرف شیًئا عن العرب األسبان إال القلی دیث ف ت انتشر الح ك الوق ذ ذل و من

  ))أوروبا عن الحضارة القائمة خلف جبال البرانس 
ول ص د تمی : ((  ٥٠و یق ة     و ق اري ذي الثقاف ري الحض ع الث ذا المجتم ف ھ ز موق

لمین        اء المس م الخلف ي ظل حك ث عاش ف د األخرى ، حی ع العقائ امح م ة بالتس الرفیع
ل     جام كام الم و انس ي س یحیین ف ود و المس د األرض  . آالف الیھ تخدمت عوائ و اس

ًعا في تواؤم و األھم من ذلك كلھ ، أن الدین و الثقافة تعایشا م. لتطویر مستوى الحیاة 



 ٢٦٩

احي    ، فحیثما وجد اإلسالم ، وجد معھ التعطش إلى المعرفة و تطبیقاتھا على شتى من
  ))الحیاة 

ق   : ((  ٥١و یقول ص و من الناحیة الفعلیة ، كان الخلیفة في قرطبة ھو الحاكم المطل
ون    دینتي لی لشمال أسبانیا ، حیث كان المسیحیون یعیشون في قالعھم المكشوفة في م

مال    ، و ن ة ش ي بقی ال ف ھ الح ان علی ا ك ل مثلم ذارة و الجھ ن الق ة م ي حال اري ، ف اف
د    . أوروبا  ى الشمال للتأك و قد اعتاد الخلیفة أن یرسل على فترات منتظمة حمالت إل

دان      ار من بل ھ االختی من استقرار األمن و القیام ببعض المناوشات و نھب ما یقع علی
ع و         الریف ، و غالبا ما كانت ھذه العمل دد خالل الربی ي مح دول زمن ا لج ذ طبًق ة تنف ی

أما خالل فترة ھدوء الصیف ، فقد اعتاد المسیحیون أن یرسلوا إلى قرطبة . الخریف 
ین       راحین ، و المھندس عر ، و الج ففي الش نان ، و مص اء األس تئجار أطب البین اس ط

  ))المعماریین ، و الموسیقیین 
تظم فاستقر       استمر تدفق طالب الع: ((  ٥٤و یقول ص ان من ي طوف ى أسبانیا ف لم عل

م عادوا     ا ث بعضھم ھناك ، و تفرغ آخرون لترجمة النصوص التي كانوا یبحثون عنھ
مرة أخرى إلى بالدھم في الشمال ، غیر أن الجمیع أصابھ الذھول من تلك الحضارة  

ین الشمالیین عل      . التي وجدوھا في األندلس  ى األوروبی ى لقد كان العرب ینظرون إل
ومالیین   توى الص ى مس افي عل ري و الثق تواھم الفك ي مس دون ف م ال یزی ا . أنھ أم

دا من         ة ج ى درجة عالی ا عل ا ثقافًی المثقفون الشمالیون فقد وجدوا في أسبانیا ، مجتمًع
ا      دیھم إحساًس رك ل ا ت م مم ي بالدھ افي ف ع الثق توى المحتم ع مس ة م وق بالمقارن التف

  ))ي ظلت تؤثر في الفكر الغربي مئات السنین بالغیرة من الثقافة العربیة الت
ا       ٥٥و یستشھد في ص ة ألوروب وم العربی ل العل : بقول أدیالرد الذي كان أول من نق

م    ((  ن العل د م ون المزی م یعرف قت أنھ وب ، اكتش ى الجن ر إل ت أكث ا اتجھ م . كلم إنھ
ي        تلخص ف ًدا ی یًئا واح ت  إذ: " یعرفون كیف یفكرون و قد تعلمت من العرب ش ا كان

  " ))السلطة ھي التي تقودك ، فھذا معناه أنك دابة یقودھا رسن 
ة        ذه الحضارة المذھل ي بھ الم األوروب ار الع و الكتاب یتحدث في ھذا الفصل عن انبھ
وال ضیق    من جمیع النواحي في أسبانیا و التي دامت قروًنا خلف جبال البرانس ، و ل

  .الوقت لنقلت الفصل كلھ فھو نفیس جًدا 
-------------  

  ": سبانسر فامیري"وقال المستشرق 
ا، وال یستطیع   " ال یستطیع عالم واحد أن یتأمل القبة الزرقاء دون أن یلفظ اسما عربی

ذكر   عالم طبیعي أن یحلل ورقة من الشجر أو یفحص صخرة من الصخور دون أن ی
ھ   درسا عربیا، وال یقدر أي قاض أن یبت الیوم في خالف دون أن یستدعي م   دأ أنلت ب

دم ألإا أن     ذ الق ة من العرب، وال یسع أي طبیب أن یتأمل دائرة أحد األمراض المعروف
ا        ا آسیا وإفریقی د زوای ى أبع دلف إل یھمس بآراء طبیب عربي وال یستطیع رحالة أن ی

  "دون أن یعمد عن اللغة العربیة
انوا    الخمسون" قام طاقم من الخبراء في شتى المجاالت بإعداد كتاب بعنوان  ذین ك ال

  ].ھكذا قالوا[ملیار إنسان  ١١وقد تم اختیارھم من عدد قدره " أعظم شأن في التاریخ
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ت       ة وكان وھم حسب األھمی یھم أن یرتب وبعدھا خلصوا إلى خسمین شخصا، وبقي عل
  ".واحد " المسألة الحساسة كون من ھو الشخص الذي سیكون رقم 

  :معاییرھم في االختیار
نھجھم  )  Ulf Nilson( أولف نیلسون أشار مؤلف الكتاب  مرة بعد مرة في كتابھ كون م

أثیرا          رھم ت ى أكث ل عل ل إنسان، ب في االختیار لم یبن على اختیار أشھر إنسان أو أنب
  .على التاریخ البشري

اة البشریة من            ى الحی أثیرا عل اس ت ر الن انوا أكث ر ك ھؤالء الناس حسب طاقم التحری
  .حیث القیم والتطور

د   ذكر نی رة بع لسون في مقدمة كتابھ المشاكل التي واجھا، والسؤال الذي كان یرجع م
  ؟؟" واحد " من ھو الشخص الذي سیكون رقم : مرة

  .كل ھذا لمدى حساسیة الموضوع
بعض        ام ال ا أق لم، وحینھ ھ وس الشخص الذي تم اختیاره ھو النبي محمد صلى اهللا علی

امرأة شابة قال     إذا ب ا رأت أن أفالطون     الدنیا ولم یقعدوھا، ف ت غاضبة لنیلسون حینم
لم      ھ وس د صلى اهللا علی ذا إال خزعبالت    : جاء في مرتبة أقل من نبینا محم ا أرى ھ م

  ! تجاریة
  ! لم یتمكن نیلسون من طلب استفسار منھا ألنھا خرجت؟

ى كون    ثم ذكر نیلسون المعاییر الثالثة التي تم استخدامھا في االختیار والتي نتجت إل
  .محمد صلى اهللا علیھ وسلم أفضلھم على اإلطالق نبینا

دة عن حاضرنا            ١ ة بعی رة زمنی ي فت ھ وسلم عاش ف ا  . ـ نبینا محمد صلى اهللا علی مم
ا        ى یومن ا إل ازال قائم أثیره م جعلھ یؤثر على قیم وأفكار أجیال متعاقبة وأضافوا أن ت

  .ھذا
د ر            ٢ ان قائ ذي ك ھ السالم وال ي عیسى علی ا عن النب ي     ـ اختالف إن النب ط ، ف ا فق وحی

محمد صلى اهللا علیھ وسلم كان قائد روحیا وسیاسیا تمكن من إنشاء أمة بأكملھا خالل 
  .سنة فقط ٢٣

المؤلف إنسان كافر ال یؤمن ( ـ وختم كون محمد صلى اهللا علیھ وسلم كتب القرآن   ٣
داه اهللا لإلسالم ـ         الوحي ـ ھ ادام ألتباعھ بقی       ) ب ة م ھ قائم ا یجعل دعوت وأتباعھ  . ةمم

ا           ن یقربھم ا ل الخمر والزن ھ، ف ره ونواھی ن أوام ة ع د أنمل دون قی ون ال یحی المؤمن
  .المسلمون ماداموا یؤمنون بھ

ن             ة أن اإلسالم دی ام المسبقة الزاعم ى األحك ى غرار أسالفھ إل ب عل ثم تطرق الكات
ث           یال بالبح ھ قل ب نفس ف الكات و كل ن ل وق، لك ومة الحق رأة مھض ال وأن الم الرج

  .التعمق في مقاصد الشرع لالحت لھ آللئ ما كانت لتخطر لھ على بالو
  :ترتیبھم كان كالتالي

  .ـ نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم ١
  . ـ النبي عیسى علیھ الصالة والسالم ٢
  .ـ المشرك بودا ٣
  )الفیزیائي المشھور(ـ إسحاق نیوتن  ٤
  ـ یوھان غوتانباري ٥
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  ـ ألبارت آنشتاین ٦
  ماركسـ كارل  ٧
  ـ أفالطون ٨
  ـ غالیلیو غالیلي ٩

  ـ شارل داروین  ١٠
  : المصدر

Nilson, Ulf: De ٥٠ som betytt mest - en m&auml;nsklighetens ranking list. 
Jugoslavien, Wiken ١٩٨٩. ISBN: ٨-٤٤٤-٧٠٢٤-٩١.  

-----------  
ان  اب : لومارت ن كت ا"م اریخ تركی اریس، "ت زء ١٨٥٤، ب فح١١، الج -٢٧٦ة ، ص

٢٧٧.  
ة       " ائج المذھل ة والنت إذا كانت الضوابط التي نقیس بھا عبقریة اإلنسان ھي سمو الغای

دیث        اریخ الح اء الت ا من عظم ارن أی لذلك رغم قلة الوسیلة، فمن ذا الذي یجرؤ أن یق
في عبقریتھ؟ فھؤالء المشاھیر قد صنعوا األسلحة ) صلى اهللا علیھ وسلم(بالنبي محمد 
فلم یجنوا إال أمجادا بالیة لم تلبث أن تحطمت . ن وأقاموا اإلمبراطوریاتوسنوا القوانی
د   . بین ظھراَنْیھم لم   (لكن ھذا الرجل محم ھ وس وش ویسن     ) صلى اهللا علی د الجی م یق ل

اد    ا ق ط، وإنم ام فق روض الحك عوب وی م الش ات ویحك م اإلمبراطوری ریعات ویق التش
ى        . حینئذالمالیین من الناس فیما كان یعد ثلث العالم  ھ قضى عل ل إن ط، ب ذا فق یس ھ ل

  .األنصاب واألزالم واألدیان واألفكار والمعتقدات الباطلة
  :وأكمل لو مارتان كالمھ فقال

كان طموح النبي  موجھا بالكلیة إلى ). من اهللا(لقد صبر النبي وتجلد حتى نال النصر 
ك  ى ذل ا إل ة أو م وین إمبراطوری ى تك ح إل م یطم د، فل دف واح ى . ھ ي حت الة النب ص

ى الغش       دل عل ك ال ی ل ذل الدائمة ومناجاتھ لربھ ووفاتھ  وانتصاره حتى بعد موتھ، ك
دة       وة إلرساء عقی ة والق ي الطاق والخداع بل یدل على الیقین الصادق الذي أعطى النب

قین وادث : ذات ش الى للح ھ تع ان بمخالفت ة اهللا، واإلیم ان بوحدانی ق األول . اإلیم فالش
ة  (یبین صفة اهللا   الى        )أال وھي الوحدانی ھ اهللا تع ا ال یتصف ب ا اآلخر یوضح م ، بینم

ة للحوادث  ( ة        ). وھو المادیة والمماثل ى اآللھ د من القضاء عل ان ال ب ق األول ك لتحقی
ة          دة بالكلم ب ترسیخ العقی د تطّل اني فق ا الث ة  (المدعاة من دون اهللا بالسیف، أم بالحكم

  ).والموعظة الحسنة
د  الفیلس    و محم ذا ھ واء،     ھ اھر األھ ارب، ق رع، المح ي، المش ب، النب وف، الخطی

اب وال أزالم        ال أنص ة، ب ادة حق ى عب دعو إل ي ت ة الت ذاھب الفكری س الم و . مؤس ھ
دة     ة واح ة روحانی ي األرض، وإمبراطوری و   . المؤسس لعشرین إمبراطوریة ف ذا ھ ھ

  محمد  
اءل   ریة، أود أن أتس ة البش اییس العظم ل مق النظر لك ن  : ب اك م ن  ھل ھن م م ھو أعظ

  النبي محمد  ؟
  ٢٠٠٢ط ) ٤/١٣٠(جاء في موسوعة مشاھیر العالم إعداد موریس فرادوارد 

-------------  
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  )١٨٣٢-١٧٤٩(وفي الحدیث عن غوتھ الشاعر األلماني الكبیر 
ال    م ق أي (قال وقد كتب عن اإلسالم والمسلمین مصححا بعض مفاھیم الغرب عنھم ث

  ): غوتھ الشاعر
ال یفتقر إلى شيء، وأننا ال نفوقھم بشيء على ) اإلسالم(ن ھذا المذھب وھكذا نرى أ"

  .اھـ " الرغم من تعدد مذاھبنا، وال یستطیع أحد أن یتقدمھم في شيء 
ذا      : إلى أن قال المؤلف  د انعكس ھ ین، وق رجمتین مختلفت كما قرأ القرآن الكریم في ت

دیوان الشرقي للمؤل   "االھتمام في مجموعتھ الشعریة   ي ال ذي نشره سنة    " ف الغرب ال
ا     ١٨١٩ ائد وكأنھ ض القص اءت بع ى ج رقیة حت ة الش ابیع الحكم ن ین ھ م ل فی ، ونھ

  ترجمة لبعض آیات القرآن الكریم ومحاكاة لتسابیح سعدي وحافظ 
وب،     : " من ذلك قولھ في قصیدة شھیرة   هللا المشرق والمغرب، أرض الشمال والجن

ھ ا   ھ إن ع فلنسبح        كلھا غارقة في السالم بین یدی د الحق للجمی ذي یری د، ال ادل األوح لع
ف         ك تعرف كی اذفني، ولكن اد الضالل یتق ین یك باسمھ ھذا من أسمائھ المئة، آمین، آم

  .١٣١اھـ ص" تھدیني، فأرشدني فیما أعمل وأشعر إلى الصراط المستقیم
  :قال مصطفى غفر اهللا لھ

ا    ونحن ال ندري ھل أسلم ھذا الشاعر األلماني أو ال، ألنھ رأة وم عرف أنھ شاعر الم
  التقى بامرأة إال ووقع في حبھا وألف قصیدة أو دیوانا عنھا، 

ولكنني بتتبعي البسیط وجدت أنھ قد ألف كتبھ وأشعاره عن المرأة والعاطفة وغیرھا، 
ي "م، السنة التي ألف فیھا ١٨١٩قبل  ھ    " الدیوان الشرقي للمؤلف الغرب رز فی ذي أب ال

  .كما ھو مسطور أعاله إیمانھ باهللا سبحانھ،
ائلھ ل ا"ورس نة    " بتین ان س ا ك اؤه بھ اریخ ولق ك الت ل ذل ت قب ت ١٨٠٧كان ، وتزوج

  ،١٨١١بصدیق أخیھا سنة 
  "آالم فرتر"وقع في غرام شارلوت بوف وھي بطلة كتاب  ١٨٧٣وفي سنة 

وھي من جزءین " ولھلم مایستر"ولھ كتب أخرى یدافع فیھا عن البالد كما في روایة 
ة      ١٧٩٦لھما في سنة صدر أو ع والعالق ة المجتم یركز فیھا على واجب العمل وخدم

  .بین الطبقات التي یردھا عالقة ود ال عالقة تطاحن وصراع
داثھا        " أغمونت"وفي روایة  ة اإلرادة وتجري أح ا مشكلة حری ة عالج فیھ وھي نثری

  .في بروكسیل في عھد فیلیب الثاني
  !"ھذا رجل:" ال والتقى بنابلیون، ووصفھ نابلیون فق

لم فنسأل اهللا أن     إن أس المھم أن حدیثھ عن اإلسالم والمسلمین كان في أواخر حیاتھ، ف
  یتقبل منھ، وإن لم یؤمن فلعنة اهللا على الكافرین

  ٩٢، صفحة ١٨٧٤، لندن "محمد والمحمدیة"من كتاب : بوسورث سمیث 
لم تكن لدیھ عجرفة رجال  لكن . لقد كان محمد قائدا سیاسیا وزعیما دینیا في آن واحد

ل القیاصرة   وش مجیشة أو حرس       . الدین، كما لم تكن لدیھ فیالق مث ھ جی م یكن لدی ول
ت   د ثاب ة        . خاص أو قصر مشید أو عائ درة اإللھی م بالق ھ حك ول إن د أن یق ان ألح إذا ك

ا ودون أن         ك أدواتھ لطة دون أن یمل ام الس اك بزم تطاع اإلمس ھ اس د، ألن ھ محم فإن
  .یسانده أھلھا
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اب   ن كت ي، م یمون أوكل ون وس رق "إدوارد جیب ة الش اریخ إمبراطوری دن "ت ، لن
  .٥٤، صفحة ١٨٧٠

ى      ا عل ا استمراریتھا وثباتھ لیس انتشار الدعوة اإلسالمیة ھو ما یستحق االنبھار وإنم
س            . مر العصور ھ نف ة ل ة والمدین ي مك د ف ره محم ذي حف ع ال اع الرائ ا زال االنطب فم

الھنود واألفارقة واألتراك حدیثي العھد بالقرآن، رغم مرور  الروعة والقوة في نفوس
  . اثني عشر قرنا من الزمان

  
م         م ل م أنھ اهللا رغ ان ب ة اإلیم ة فتن لقد استطاع المسلمون الصمود یدا واحدة في مواجھ

انیة  اعر اإلنس ل والمش الل العق ن خ وه إال م ول . یعرف ھ إال اهللا وأن "فق ھد أن ال إل أش
ة اهللا     . ھي ببساطة شھادة اإلسالم" محمدا رسول اهللا أثر إحساسھم بألوھی م یت عز  (ول

ولم یتجاوز . بوجود أي من األشیاء المنظورة التي كانت تتخذ آلھة من دون اهللا) وجل
اة       ي الحی ا أن منھجھ ف شرف النبي وفضائلھ حدود الفضیلة المعروفة لدى البشر، كم

ھ    حابة ل اھم  (جعل مظاھر امتنان الص ھ إی ور      لھدایت ى الن ات إل ) وإخراجھم من الظلم
  . منحصرة في نطاق العقل والدین

--------------  
د   ھ     ١٩٠٠ـ   ١٨١٣الدكتور زویمر الكندي ،مستشرق كندي ول ي كتاب ال ف الشرق  (ق

  ).وعاداتھ
ول أیضًا    إن محمدًا كان وال شك من أعظم القواد المسلمین الدینیین، ویصدق علیھ الق

ًا، وال یجوز أن      بأنھ كان مصلحًا قدیرًا رًا عظیم وارًا، ومفك وبلیغًا فصیحًا وجریئًا مغ
حة        ھ وتاریخھ یشھدان بص ذي جاء ب ننسب إلیھ ما ینافي ھذه الصفات، وھذا قرآنھ ال

  ھذا االدعاء
-----------  

  )١/٦(یقول الشیخ مصطفى الزرقا في مقدمة كتاب المدخل الفقھي العام 
ت  نذكر أنھ في مثل ھذا الیوم من الع وز    (ام الفائ اني من تم دت شعبة   ) م١٩٥١الث عق

وق من   " المجمع الدولي للحقوق المقارنة" الحقوق الشرقیة من  مؤتمرا في كلیة الحق
ھ اإلسالمي   "جامعة باریس للبحث في الفقھ اإلسالمي تحت اسم  برئاسة  " اسبوع الفق

اریس دعت   استاذ التشریع اإلسالمي في كلیة الحقوق بجامع) Montetمیو (المسیو  ة ب
إلیھ عددا كبیرا من أساتذة كلیات الحقوق العربیة وغیر العربیة وكلیات األزھر، ومن 

  . ................المحامین الفرنسیین والعرب وغیرھما، ومن المستشرقین
  :إلى أن قال

اریس،   وفي خالل بعض المناقشات وقف أحد األعضاء وھو نقیب محاماة سابق في ب
  :فقال

دم              أنا ال "  ھ اإلسالمي وع ود الفق ا عن جم ان یحكى لم ا ك ین م ق ب ف أوف أعرف كی
ا نسمعھ         ین م ع العصري المتطور، وب ات المجتم صلوحھ أساسا تشریعیا یفي بحاجی
وص        راھین النص ا بب ك تمام الف ذل ت خ ا یثب تھا مم رات ومناقش ي المحاض اآلن ف

  . "والمبادئ
  :لتقریر الذي نترجمھ فیما یليوفي ختام المؤتمر وضع المؤتمرون باإلجماع ھذا ا



 ٢٧٤

  .ال یمارى فیھا) حقوقیة تشریعیة (إن مبادئ الفقھ اإلسالمي لھا قیمة  ---
ى       --- ة العظمى ینطوي عل وإن اختالف المذاھب الفقھیة في ھذه المجموعة الحقوقی

ا           اط اإلعجاب، وبھ ة، ھي من اھیم والمعلومات، ومن األصول الحقوقی ثروة من المف
ھ  تطیع الفق ین      یس ق ب ة، والتوفی اة الحدیث ب الحی ع مطال تجیب لجمی المي أن یس اإلس

  اھـ." حاجاتھا
  ٩وقال الشیخ الزرقا في ھامش ص 

  _باختصار_
ة"أن  وق المقارن ة للحق ة الدولی المي،  " الجمعی ھ اإلس بوع الفق ائع أس یص وق بتلخ

  "المجلة الدولیة للحقوق المقارنة"صفحة في  ٣٠ونشرت ھذه الخالصة في 
revue internationale de droit comparé  

  ١٩٥١/تشرین األول-في العدد الرابع من السنة الثالثة، ایلول
مجموعة  "ولقد أصدرت كتابا یحوي كل المحاضرات التي ألقیت في المؤتمر، مكتبة 

  .، بإشراف المسیو میو رئیس المؤتمر١٩٥٣للبحوث القانونیة سنة ) sirey" ٍ(سیریھ
  :لھ قال مصطفى غفر اهللا

ھذا حكم من یفھم من العقالء، ال كما یردد ھؤالء الببغوات، من اإلعالمیین الغربیین، 
  .وأذیالھم من علمانّیي بلداننا

  !!یا لیت قومي یعلمون 
  .إنا هللا وإنا إلیھ راجعون

--------------  
ي إسبانیا    Stanley Lane-Pooleقال ستانلي لین بول   The Storyفي كتابھ قصة العرب ف

of the Moors in Spain  ١٩٨٦ط:  
ي       "... بانیا األراض رى بإس ا ن دھم، حینم ار مج م آث رب وعظ ل الع نحس فض ا ل وإن

ار،       ا األنھ ن تحتھ ري م ات تج لمین جن ام المس ي أی ت ف ي كان ة الت ورة القاحل المھج
ة   ح الذھبی بالد     . تزدھر بما فیھا من الكروم والزیتون وسنابل القم ك ال ذكر تل ا ن وحینم

د    التي كا ام بع الركود الع نت في عصور العرب تموج بالعلم والعلماء، وحینما نشعر ب
  ."الرفعة واالزدھار

  :في كتابھ معالم تاریخ اإلنسانیة H.G. Wellsویلز . ج. یقول الكاتب البریطاني ھـ
م وظائف األعضاء،    "... وتقدموا في الطب أشواطا بعیدة على اإلغریق، ودرسوا عل

حة، وی دبیر الص د ت وم، وال  وع دینا الی ا ل س م ون نف دیھم أن یك اذین ل م األقرب اد عل ك
یبرح كثیر من طرق العالج عندھم مستعمال بین ظھرانینا إلى الیوم، وكان لجراحیھم 

وفي . درایة باستعمال التخدیر، وكانوا یجرون طائفة من أصعب الجراحات المعروفة
ھ ممارسة الطب         ت الكنیسة تحرم فی ي كان فاء     ذات الوقت الت ام الش ا لتم انتظارا منھ

  اھـ" بموجب المناسك الدینیة التي یتواالھا القساوسة، كان لدى العرب علم طبي حق
ي       ك ف ة حق وذل ول كلم ولم یمنع الحقد المستشرق اإلنجلیزي برنارد لویس من أن یق

  :، فقال"العرب في التاریخ"كتابھ 
درة    "... ا ھي المق ي     السمة األولى التي تسترعي انتباھن ة الت ة العربی االستیعابیة للثقاف

رب      اتحون الع د الف د وح د، فق اة والتقلی ى المحاك ة عل ا قائم مت بأنھ ا وص ا م _ غالب
ى تخوم    _ وألول مرة في التاریخ  األقالیم الشاسعة الممتدة من حدود الھند والصین إل
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ا وفرنسا   ت،        . الیونان وإیطالی بعض الوق واھم العسكریة والسیاسیة ل م  ومن خالل ق ث
ا         افتین كانت ین ثق رب ب د الع دتھم؛ وح تھم وعقی الل لغ ن خ ك م د ذل ة بع رة طویل لفت
الغ      یض المتوسط الب تتصارعان في الماضي، ھما الثرات المتنوع لحوض البحر األب

ام    ف ع ر أل دیم   (العم ى الق رق األدن رائیل والش ي إس ا وبن ان وروم رات الیون ، )ث
ي ا      ة ف ا الخاص ة وأنماطھ ارس الثؤی ارة ف رة    وحض التھا المثم ر، وص اة والفك لحی

ر من     . بالحضاران العضیمة في الشرق األقصى ین الكثی ایش ب ذلك أنھ في خالل التع
دة؛       دت حضارة جدی ع اإلسالمي ول دود المجتم ل ح ات داخ د والثقاف الشعوب والعقائ
زة       ا البصمة الممی ي كل مظاھرھ متنوعة من حیث أصولھا ومبدعیھا، لكنھا تحتمل ف

ة          للعروبة وا الم اإلسالمي نشأت سمة ثانی ھ الع م ب ذي اتس وع ال إلسالم، ومن ھذا التن
ات    ة بالمجتمع امحھ بالمقارن ي تس ي، ھ ب األورب ار المراق ة ألنظ فة خاص ة بص الفت

ي العصور            . األخرى لم ف ا شعر المس ادرا م ربیین ن یض من معاصریھ الغ ى النق فعل
ل الخاضعی        ى ك القوة عل ھ ب ي     الوسطى بالحاجة لفرض عقیدت د ترسخ ف ھ، لق ن لحكم

ت        ي الوق ي الجحیم ف ایرة سیحرقون ف وعیھ مثلھم أن أوالئك الذین یعتنقون عقیدة مغ
ذه              ي ھ ي استباق القضاء اإللھي ف دة ف ة فائ ر ثم م ی م ل ى خالفھ المقدر لذلك، لكنھ عل
دد      ع متع ي مجتم الدنیا، وكان قانعا في أغلب العصور باالنتماء إألى العقیدة السائدة ف

دالعق یادتھ،   . ائ ز لس ة كرم ریعیة معین ة وتش ودا اجتماعی رین قی ى اآلخ رض عل د ف لق
م     رك لھ ك ت وكان یذكرھم تذكرة فعالة إذا ما بدا أنھ في سبیلھ للنسیان، وفي ما عدا ذل
ي حضارتھ      ارز ف حریاتھم الدینیة واالقتصادیة والثقافیة، كما ترك فرصة اإلسھام الب

  اھـ" ھو
  .غریب جودة محمد. والنص من ترجمة أ

  "أزمة اإلسالم"من آخر كتب برنارد لویس ھو 
  :ومن أراد أن یتعرف أكثر على الرجل

  حیاتھ 
دن عام    ة     )ھـ ١٣٣٤( م١٩١٦ولد برنارد لویس في لن ى الشھادة الجامعی ، حصل عل

ام     دن ع ة لن ن جامع ـ١٣٥٥( م١٩٣٦م ي    ) ھ رین، ودرس ف اوز العش م یتج و ل وھ
ا        باریس سنتین مع المستشرق الفرن ى بریطانی م عاد إل ره، ث ویس ماسنیون وغی سي ل

ام   دكتوراه ع ى ال ل عل ـ١٣٥٨( م١٩٣٦لیحص وان  ) ھ التھ بعن ن رس ول (ع أص
ماعیلیة ب   ) اإلس املتون ج رق ھ راف المستش ت إش وث    . تح ن البح ر م دد كبی ھ ع ل

حفیة   ھ    . والكتب والمقاالت الص اریخ   (من أشھر كتب ي الت ھ    ) العرب ف د طبع د أعی وق
ة   (و) ظھور تركیا الحدیثة (و. سبع مرات ة العثمانی ) استنبول وحضارة اإلمبراطوری

ط  ( و رق األوس رب والش الم    ( و ) الغ ي اإلس ون ف رق والل الم  ( و) الع ود اإلس ) یھ
  ) اللغة السیاسیة في اإلسالم( والحشاشون فرقة ثوریة في اإلسالم وآخر كتبھ 

اریخ    م الت ي قس ًا ف دن مدرس ة لن ي جامع ویس ف ل ل ة -عم رقیة  مدرس ات الش الدراس
ھ   ) ھـ١٢٦٦(م١٩٥٧حتى ترأس ھذا القسم في أول أكتوبر  -واألفریقیة ًا ل وظل رئیس

ة برنستون        ي بجامع مدة خمسة عشر عامًا حتى انتقل إلى قسم دراسات الشرق األدن
ة   ) ھـ١٣٩٤( م ١٩٧٣بوالیة نیوجرسي األمریكیة عام  باإلضافة إلى عضویتھ الدائم
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اسات المتقدمة وھو المعھد الذي كان یعمل فیھ ألبرت إینشتین في معھد برنستون للدر
  .صاحب النظریة النسبیة

ة عام      ى الجنسیة األمریكی ھ     ١٩٨٢حصل لویس عل د ، ولكن م وھو اآلن أستاذ متقاع
ام   بح ع د أص ة ، وق ي الجامع ة ف ھ العلمی تفظ بمكانت ازال یح اركًا  ١٩٨٦م دیرًا مش م

رج للدراسات الیھو     د بحوث أننب ا       لمعھ ة فیالدیلفی ى بمدین ة ودراسات الشرق األدن دی
  .بوالیة بنسلفانیا

رھم       ت  . ھذا وأشرف لویس على العشرات من الطالب العرب والمسلمین وغی وكان
معاملتھ لھم راقیة جدًا حتى إنھ كان نادرًا ما یشكو طالب من سلوكھ معھ على العكس 

ادن . كان الكثیر من الطلبة یحبونھ ویتعلقون بھ دكتور شارل عیساوي     وقد أف ذا ال ي بھ
ویس ال     . وأكده كل من محمد مناظر أحسن ومایكال كوك ا إن ل ومالحظة ھامشیة ھن

ى أن        ث یصرون عل م أیضًا حی ي بالدھ یفعل كما یفعل بعض المشرفین في بالدنا وف
د واستغاللھ أسوأ استغالل       الغم والكم ھ ب . مھمتھم ھي عرقلة سیر الطالب وملء حیات

ار موضوعات      ونظرًا لیھود ي اختی ض الطالب ف یتھ وصھیونیتھ فال بد أنھ ضایق بع
  .بحوثھم أو توجیھھا وجھة معینة

اب    ى كت ي االستشراق األمریكي المعاصر     "وأنصح بالرجوع إل ألیف د " بحوث ف . ت
  مازن مطبقاني
--------------  

ائال     " الحیاء المزھرة"قال أناتول فرانس في روایتھ  وا ق ى لسان البطل دوب لسیدة   عل
  :أندریاس

  ما ھو أشأم یوم عرفتھ فرنسا یا سیدتي؟؟"
ت ة   : قال ي معرك ھ ف لمون فی زم المس ذي انھ وم ال و الی نة  ( Poitierھ ھداء س الط الش ب
  ! ! ! "، ضد الفرنسیین )٧٣٢

  :قال مصطفى غفر اهللا لھ
أي أن ھذه المرأة كانت تتمنى أن ینتصر المسلمون في المعركة لتصل فرنسا حضارُة 

  .مسلمین وتنقذھم من أحبال الظالم والرجعیة التي كانوا یعیشون فیھا آنداكال
--------------  

  یقول المستشرق مرمادیوك باكسال 
یكفى محمدا فضال ان اصحابھ ظلوا اثنتى عشرة سنة  فى اضطھاد وتعذیب ومع ذلك 

ة     ھ اربع ھ مضى علی عشر    كانوا یزیدون وال ینقصون  ویكفى كتاب االسالم جالال ان
  قرنا لم یصب اسلوبھ بجفاف بل ظل غضا ندیا كان عھده بالحیاة  امس

ي     رقیة ف ات الش تاذ اللغ ر أس ود فری ھ كل ا قال رانس، م اتول ف ره أن ا ذك د م ا یؤك ومم
  "الكلیج دو فرانس"

رون   ".. ھدتھ الق ا ش وأ م ا أس ة لعلھ یالدي كارث امن الم رن الث ي الق انیة ف ت باإلنس حل
ن جرائ بط م طى، تخ ل   الوس ة قب ي الھمجی ة ف رون أو ثمانی بعة ق ي س الم الغرب ا الع ھ

  . ظھور النھضة
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ادة           ة بقی ھ الجماعات الجرمانی ذي أحرزت ل ال ك النصر الھائ ة إال ذل " وما تلك الكارث
ل ارل مارت رت    " ش ؤوم تقھق وم المش ك الی ل ذل ي مث ر؛ فف رب والبرب رق الع ى ف عل

  . الحضارة ثمانمئة عام
ان یمكن أن تصل إلیھ فرنسا لو أن اإلسالم النشیط الحكیم وحسب المرء أن یذكر ما ك

" الحاذق الرصین المتسامح استطاع أن ینتزع وطننا فرنسا من فظائع ال نجد لھا اسما
  اھـ

ادا      ھ لوك ي بلدت د ف ي ول رق فرنس ي مستش ھ الفرنس وف إدوار مونت ـ      ١٨١٧الفیلس
  ).العرب(قال في آخر كتابھ  ١٨٩٤

ر    عرف محمد بخلوص النیة  ر عن الفك والمالطفة وإنصافھ في الحكم، ونزاھة التعبی
ًا             دھم حفاظ ن وأرحم عرب عصره، وأش د أزكى وأدی ان محم ة ك ق، وبالجمل والتحق
على الزمام فقد وجھھم إلى حیاة لم یحلموا بھا من قبل، وأسس لھم دولة زمنیة ودینیة 

  .ال تزال إلى الیوم
--------------  

، وویل دیورانت خیر  ٨٩١٤في قصة الحضارة ص  Well Durantقال ویل دیورانت 
وینبي        د ت ب أرنول ى جان اریخ الحضارات، إل المؤرخ   Arnold Toynbeeمن كتب في ت

اریخ "البریطاني الكبیر صاحب الموسوعة التاریخیة  ذي أمضى   " دراسات في الت وال
وتوماس ، "أفول الغرب"عاما، وأوزویلت شبینجلر الذي اشتھر بكتاب  ٤٠في كتابتھ 

اب    احب كت د، ص الم  "أرنول ى اإلس دعوة إل ي    ". ال وعیة ف ي الموض ة ف ؤالء قم وھ
  .الطرح

  
  

  )أي ویل دیورانت: (قال
ود " ى یھ تات"والق راك  " الش الطین األت ل الس ي ظ قاء ف اء والش ل العن ؤالء أق ھ

طنطینیة           ي القس ة ف ة آمن ات الیھودی ت األقلی ا، وعاش ا وإیطالی ي فرنس ابوات ف والب
الونیك  مال        وس ر وش ة ومص رة العربی طین والجزی وریا وفلس غرى وس یا الص وآس

م العرب    ارھین    . أفریقیة وأسبانیا تحت حك م ك ر معھ ى أن سیمون   . وتسامح البرب عل
  دیوران ترأس مستوطنة مزدھرة في الجزائر، 

كندریة  ي اإلس ة ف ة الیھودی ي  -وعاشت الجالی ورو ف ا برتین ر أوبادی فھا الحب ا وص كم
  ة، وشربوا الخمر بكثرة، حیاة طیب -١٤٨٨

وتربعوا على البسط كما فعل المسلمون، وخلعوا نعالھم عند دخول المعبد أو بیت أحد 
یًا          . األصدقاء ائھم وصفًا خماس ى أقرب ا إل ى تركی وا إل ذین لجئ ان ال وكتب الیھود األلم

اك   ا ھن ص الباشا   . للحیاة الطیبة التي ینعمون بھ والي (ورخ ي فلسطین    ) ال اني ف العثم
ى      . للیھود ھناك في أن یبنوا معبدًا على جبل صھیون  ربیین إل ود الغ ض الیھ وحج بع

ة،      ي األرض المقدس م ف یض أرواحھ م أن تف ن حظھ ن حس دوا أن م طین، واعتق فلس
  اھـ.واألفضل منھا في أورشلیم بالذات

  :قال مصطفى غفر اهللا لھ
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ت  افرة تح ات الك ھا األقلی ت تعیش ي كان ة الت اة الرفاھی ي حی ذه ھ ة  ھ ل الخالف ظ
ام  ذه األی ي ھ رب ف ي الغ لمة ف ات المس ھ األقلی ا تعیش ر مم المیة، خی ذا . اإلس وھ

م  اعترافھم ھ ا         . ب ھ علمانیون اس، ویتلقف ي آذان الن اعقون ف ؤالء الن ره ھ ا ینش ال كم
  .بألسنتھم، ویلبسون بھ على عقول الناس

  : -بك  أحسن اهللا إلیك، ونفع –أخي الفاضل األدیب األریب مصطفى الفاسي  
------------  

  :ومما یذكر في ھذا المقام قول مھاتما غاندي
ر   (  ین البش وب مالی زاع قل دون ن ك ب ذي یمل ل ال فات الرج د ..أردت أن أعرف ص لق

أصبحت مقتنعا كل االقتناع أن السیف لم یكن الوسیلة التي من خاللھا اكتسب اإلسالم 
ع دقت   ھ     مكانتھ، بل كان ذلك من خالل بساطة الرسول م ي الوعود، وتفانی دقھ ف ھ وص

ذه         ي رسالتھ، ھ ھ وف ي رب ة ف ھ المطلق وإخالصھ ألصدقائھ وأتباعھ، وشجاعتھ مع ثقت
بل بعد انتھائي . الصفات ھي التي مھدت الطریق، وتخطت المصاعب، ولیس السیف

د       ود المزی دم وج فا لع ي آس دت نفس ول وج اة الرس ن حی اني م زء الث راءة الج ن ق م
  ).یاتھ العظیمةللتعرف أكثر على ح

-------------  
  :وقال جورج برنارد شو

كنت دوما أرى دین محمد في مكانة عالیة بسبب حیویتھ الرائعة، وھو الدین الوحید ( 
ي كل عصر،       الم ف ي الع الذي یبدو لي أنھ قادر على استیعاب التغیرات التي تحدث ف

ا یكون     د م داوة المسیح،    لقد درست سیرتھ، إنھ رجل رائع، وھو في رأیي أبع عن ع
  .وینبغي أن یسمى منقذ البشریة

ل     ي ح نجح ف دیث ل الم الح ة الع ھ دكتاتوری ى عاتق ل عل و حم ھ ل ال مثل ن أن رج وأظ
  .مشكالتھ، بطریقة تجعل العالم ینعم بالسعادة والسالم اللذین یحتاجھما

ھ ف           واكیر قبول ا أن ب دا، كم ا غ ي أوروب ھ شأن ف ي وإني أتنبأ بأن دین محمد سیكون ل
ي            ا ف ھ أوروب را، بل ي انجلت م ف ھ فرصة الحك ن ل ة دی أوروبا بدأت الیوم، وإذا كان ثم

  ).غضون مائة سنة قادمة فإنھ سیكون اإلسالم
--------------  
ضابط في الجیش الفرنسي ومترجم رسمي لھ إلى ( ١٨٤٢ـ   ١٨٤١: قال لیون روش

في جمیع مرافق الحیاة، واثناء اللغة العربیة التي كان یتقنھا تماما، خالط أھل الجزائر 
الھدنة بین االمیر عبدالقادر وفرنسا دخل روش في خدمة األمیر عبدالقادر ابتداء من  

ھ الخاصین،      ١٨٣٧سنة  د كتاب ھ واصبح اح م، والزمھ في حروبھ الداخلیة واجتماعات
اعلن اسالمھ وزوجھ من       ساعده األمیر عبدالقادر في تعلم اصول الدین االسالمي، ف

  .مةمسل
  "ثالثون عاما من اإلسالم"قال في 

اعتنقت اإلسالم زمنا طویال ألدخل ُمْنَدّسأ عند الأمیر عبد القادر الجزائري ونجحت (
ھ   ن     ..الحیلة ووثق بي األمیر كل الثقة وجعلني سكرتیرا ل دت دی ت أن وج ي مالبث لكنن

د     م ی ي، ول دي  اإلسالم أفضل دین عرفتھ، فھو دین إنساني طبیعي اقتصادي أدب ر بخل
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ي اإلسالم      ھ مستنا ف ى التشریع      . شیئا من قوانیننا الوضعیة إال وجدت دت إل ي ع ل إن ب
  .فوجدتھ أخذ من الشریعة اإلسالمیة) التسریع الطبیعي(الذي یسمیھ غول سیمون 

  وقال
ھ        (.. اء حال عادال، باعتراف ات األبن وق وواجب وھو الدین الوحید الذي حل مشكلة حق

ع  ھ للوض المولود ورفض ذھب      ب ھ الم ذي فرض ة ال وامیس الطبیع الف لن اذ المخ الش
  )الكاثولیكي تجاه األوالد الشرعیین كل الحقوق وحرم غیر الشرعیین من كل الحقوق

  "الولد للفراش"یشیر إلى قاعدة :قال مصطفى غفر اهللا لھ
-----------  

ھ   Washington Irvingقال واشنطن إیرفینغ  اؤه  "في كتاب د وخالف  Mohomet and" (محم
his Successors (ي    . ترجمة د افي العرب ز الثق ص  ١٩٩٩ھاني یحیى نصري ط المرك

٤٥٣:  
ر      " ب، والفقی احب والغری ل الص ان یعام د ك دل، فق ب الع ادال یح ان ع ول  ك والرس

ى       ھ إل اس، بسبب التفات ین الن ا ب ان محبوب اوي، وك وي والضعیف بالتس ي، والق والغن
  "طلق بینھمالكل وسماعھ من الجمیع، وعدلھ الم

  N. Y ١٨٦٨ Hudson Edition , G.P. Putman and sonھذا الكتاب طبعتھ 
  :وقال في نفس الصفحة 

ریم       " ... رآن الك ھ ألي معجزة سوى الق ھ  (ألنھ  أكد في غیر مناسبة نفی ى زعم ، )عل
أي    الذي یعتبر من أعجز وأفضل ما قدم إلى البشریة من نص مكتوب، ال یمكن وال ب

  اھـ" ل مقارنتھ بسواه من النصوصحال من األحوا
-------------  

اریخ وحضارة  : العرب "في كتابھ  Sir Antony Natingقال السیر أنتوني ناتنج  وھو  " ت
مة       ة العاص ي قرطب ع ف ن الواق دیث ع الل الح ن خ دلس م ارة األن ن حض دث ع یتح

  :األمویة آنذاك
،  ٧٠٠المساجد إلى  ألف نسمة، وارتفع عدد ٨٠٠وكان تعداد سكان قرطبة یناھز "..

ة       ٣٠٠وكان في المدینة  ھ الشعوب األوربی ت فی ت كان من الحمامات العمومیة في وق
ة ومضاءة     ا   -ال تزال تعتبر االستحمام عادة وثنیة، وكانت الشوارع ممھ  ١٠وطولھ

  _ أمیال 
ل      اریس قب دن وب ھ لن ون      ٧٠٠وھو تقدم كان مقدرا أال تنعم ب ان المواطن ة، ك عام تالی

ا        أثناء ي وحول تغوص فیھ ك یتخبطزن ف ھا یتحسسون طریقھم لیال في الظالم الحال
د         ٧٠األقدام حتى الكعبین،وكانت المدینة تضم   ن عب م ب د الحك ي عھ ة، وف ة عام مكتب

ات    ٤٠٠الرحمن، الذي كان شغوفا بالكتب جمعت مجموعة من  ألف كتاب من المكتب
ي   ي أي       العامة والخاصة في االسكندریة ودمشق وبغداد، ف د ف م یكن یكن یوج حین ل

  مكان في العالم أكثر من عشرة آالف كتاب باللغة اإلنجلیزیة، 
ب أو           ى طبی اجوا إل ة إذا احت ار وبرشلونة یرسلون إألى قرطب ون وناف ام لی وكان حك
مھندس معماري، ال إلى فرنسا وال إلى إلى ألمانیا، وكانت قرطبة تجتذب الطالب من 

  .أوربا وإفریقیا وآسیا
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رد    و ل ف ارت دوزي أن ك كانت معرفة القراءة والكتابة عامة، حتى أكد المؤرخ راینھ
زال         ت ال ت ا كان ي أورب ة ف رءة والكتاب ة الق تقریبا كان یقرأ ویكتب، في حین أن معرف

  اھـ . میزة لرجال الدین وقلة من الكتبة المحترفین 
  :قال مصطفى غفر اهللا لھ

  ال إلھ إال اهللا محمد رسول اهللا، :  ارفع رأسك أیھا المسلم وُقلھا مدویة
ي       ھم ف ون أن خالص ا، ویعلم ة مكانتھ التنا وُعلوی دق رس ون ص ربیین یعرف إن الغ

  االستسالم هللا، ولكن الظالمین بآیات اهللا یجحدون
-----------------  

  :شخصا في مؤسستنا ٣٠نكتة جرت بیني وبین دانمركي وقد جاء مع 
تم   : رة قال لي بعد انتھائي من المحاض   اذا أن و    _المسلمین  _لم القرآن وھ متمسكون ب

  ؟؟؟!!قرن من الزمان، وتتركون الدیمقراطیة  ١٤كتاب قدیم كتب منذ 
  : قلت ألنني أخذت بنفس مبدئك

ة (كمصطلح وفكرانیة _ وھو أن أتبع األحدث، باعتبار أن الدیمقراطیة  _ ) آیدیولوجی
  .ھو األحدث واإلسالم. سنة قبل میالد المسیح ٥٠٠نشأت منذ 

  !!!!فانظر إلى من ھو المتحضر منا 
  .فبھت الذي كفر، وضحك اآلخرون بكل اعجاب

-------------  
  یقول جورج سارتون البلیكي المولد األمریكي الجنسیة، 

ة ھارفرد      ي جامع ھ    ١٩٥٦-١٨٨٤) George Sarton(مؤرخ العلم األستاذ ف ي كتاب " ف
  ":الشرق األوسط في مؤلفات األمریكیین

إن المسلمین یمكن أن یعودوا إلى عظمتھم الماضیة، وإلى زعامة العالم السیاسیة " ...
وم   والعلمیة، كما كانوا من قبل، لو أنھم عادوا إألى فھم حقیقة الحیاة في اإلسالم والعل

  اھـ." التي حث اإلسالم على األخذ بھا
-------------  

ال جاك ریسلر الفرنسي      ھ   Jaque Rislerق ي كتاب ة    ف  the culture of(الحضارة العربی
arabs:(  
ر           " ... ان یشع عب اریخ العصور الوسطى، ك ي ت ة ف ة الظلم وطوال األلف سنة حالك

غ    ھ أن یبل العالم اإلسالمي اسم العالم أو الریحان محمد بن أحمد البیروني، الذي قدر ل
ي   رك البیرون د ت عة، فق ھرة واس ي والفیزی_ ش ؤرخ والریاض وف والم ي الفیلس ق

ھ         _ واللغوي والشاعر  ت من ة جعل ات ھام ة مؤلف ادین المختلف ذه المی ي ھ اردو  (ف لیون
  )دافینشي العالم اإلسالمي

------------  
  : ٧٣ص ) الدعوة إلى اإلسالم(ویقول توماس أرنولد في كتابھ 

ب   « ل، كت دة فح ي بل دة ف و عبی كر أب المي وادي األردن، وعس یش اإلس غ الج ا بل ولم
أنتم ! یا معشر المسلمین: ى في تلك البالد إلى العرب الفاتحین یقولوناألھالي النصار

ن              ا، وأكفُّ ع ا وأرأف بن ى لن تم أْوف ا، وأن ى دینن انوا عل روم، وإن ك ا من ال ب إلین أح
  . »ظلمنا، وأحسن والیة علینا، ولكنھم غلبونا على أمرنا
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ال  وا ا «وق ل، وأبلغ یش ھرق دینتھم، دون ج واب م ص أب ل حم ق أھ لمین أن وغلَّ لمس
  .»والیتھم وعدلھم أحب إلیھم من ظلم اإلغریق والروم وتعسفھم

  :وقال
رة        " رن األول للھج ذ الق یم من امح عظ رب بتس یحیین الع لمون المس ل المس د عام لق

ل المسیحیة     م أن القبائ واستمر ھذا التسامح في القرن المتعاقبة ونستطیع بحق أن نحك
ن اختیار وإرادة حرة وإن العرب المسیحیین الذین التي اعتنقت اإلسالم إنما اعتنقتھ ع

  یعیشون في وقتنا ھذا بین جماعات مسلمة لشاھد على ھذا التسامحاھـ
ي         " : غستاف دوكا"الفرنسي  ات الشرقیة ف درس اللغ ان ی وھو مستشرق فرنسي، ك

مھ    ًا اس ف كتاب المیة، وأل دان اإلس ة البل ن جغرافی االت ع ن المق د م ھ العدی اریس، ل ب
  ".ریخ فالسفة المسلمین وفقھائھمتا:"
ة      " دانھا، وترقی اعرھا ووج ة مش م وتربی ذیب األم ي تھ ر ف ر كبی المي أث دین اإلس لل

دت أن            ھ، اعتق ت علی ا كان ة، وعلمت م ل البعث اریخ العرب قب رأت ت عواطفھا، فإذا ق
ة         ة العربی اد یتصل باألم ا ك ر، إذ م أثیر األكب للشریعة السمحة في تھذیب األخالق الت

  .اھـ"ك اإلصالح الروحي المدني، حتى انتشر العدل وزال النفاق والریاء والعدوانذل
  : ١٠ص " الدعوة إلى اإلسالم"في مقدمة كتابھ السابق " توماس أرنولد"وقال كذلك 

جل            " ارة عن س د، عب ي التمھی ا یتضح ف ھ كم لم ب ر مس ومع أنَّ ھذا المؤلف، وھو أم
  ". ضطھادلجھود نشر الدعوة، ولیس تاریخًا لال

  : ٣٠وقال في ص 
عناه     " ا وض المیة، وإنَّم طھادات اإلس اریخ االض ة ت اب لدراس ذا الكت ع ھ م نض ا ل إنن

ي          الت الت اریخ الحم رض ت یس الغ الم، فل اء الع ي أنح المیة ف دعوة اإلس ة ال لدراس
ون         اب األوربی ي الُكتَّ د عن دین اإلسالمي، وق ي ال استعملت فیھا القوة إلدخال الناس ف

  ".ه الحمالت حتى لم یعد ثمة خوف من إغفالھاببیان ھذ
--------------  

ھ األبطال     ي كتاب الفیلسوف اإلنجلیزي توماس كارلیل الحائز على جائزة نوبل یقول ف
ال  : "  لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث ھذا العصر أن یصغي إلى ما یق

  .من أن دین اإلسالم كذب ، وأن محمدًا خّداع مزوِّر 
ي   وإن لنا أن نحارب ما یشاع من مثل ھذه األقوال السخیفة المخجلة ؛ فإن الرسالة الت
أدَّاھا ذلك الرسول ما زالت السراج المنیر مدة اثني عشر قرنًا لنحو مائتي ملیون من  
ین         ذه المالی ا ھ ات علیھ ا وم ي عاش بھ الناس ، أفكان أحدكم یظن أن ھذه الرسالة الت

  !اء أكذوبة وخدعة ؟ الفائقة الحصر واإلحص
ذرع          : " إلى أن قال  ًا متصنعًا ، یت ط رجًال كاذب ذا ق دًا ھ دُّ محم نا َنُع وعلى ذلك ، فلس

بالحیل والوسائل إلى بغیتھ ، ویطمح إلى درجة ملك أو سلطان ، أو إلى غیر ذلك من  
  .وما الرسالة التي أدَّاھا إال حق صراح ، وما كلمتھ إال قول صادق . الحقائر 

دحض ُحجة          كال ل باطل ، وت دفع ك ة ت ذه حقیق ق ، وھ ، ما محمد بالكاذب ، وال الُملفِّ
  .القوم الكافرین 

ثم ال ننسى شیئًا آخر ، وھو أنھ لم یتلق دروسًا على أستاذ أبدًا ، وكانت صناعة الخط 
د     حدیثھ العھد إذ ذاك في بالد العرب ـ وعجیب وأیم اهللا ُأمَِّیَة العرب ـ ولم یقتبس محم
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ع أشباھھ         م یكن إال كجمی ره ، ول من نور أي إنسان آخر ، ولم یغترف من مناھل غی
  .من األنبیاء والعظماء ، أولئك الذین أشبِّھھم بالمصابیح الھادیة في ظلمات الدھور 

ًا ،   وقد رأیناه طول حیاتھ راسخ المبدأ ، صادق العزم بعیدًا ، كریمًا َبرا ، رؤوفًا ، تقی
رًا ، ًال ، ح یِّن      فاض ب ، ل ھل الجان ك س ع ذل و م ًا ، وھ د ، مخلص دید الج ًال ، ش رج

العریكة ، جم البشر والطالقة ، حمید العشرة ، حلو اإلیناس ، بل ربما مازح وداعب  
، وكان ـ على العموم ـ تضيء وجھھ ابتسامٌة مشرقة من فؤاد صادق ؛ ألن من الناس 

  :ویقول.  "من تكون ابتسامتھ كاذبة ككذب أعمالھ وأقوالھ 
ین  : "  ا ب ًا ، كأنم ؤاد ، لوذعی ھم الف ـب ، ش ي الل ان ذك ة ، ك ادق النی ادًال ، ص ان ع ك

ھ مدرسة ،     م تثقف جنبیھ مصابیح كل لیل بھیم ، ممتلئًا نورًا ، رجًال عظیمًا بفطرتھ ، ل
  "وال ھذبھ معلم ، وھو غني عن ذلك

ھ بھ          د ختم حدیث ي محم ي إنصاف النب ل ف اض كارلی د أن أف ات  و بع ذا : "ذه الكلم ھك
  "ھكذا تكون العبقریة·ھكذا تكون البطولة ·تكون العظمة
------------  

ي  > ال مارتین<أما  الفیلسوف الفرنسي فیدافع بحرارة النبي صلى اهللا علیھ وسلم وینف
  :بصرامة وقوة أن یكون كاذبًا أو مفتریًا على اهللا فیقول

ره وج < ھ وتفكی وة تأمل وة كق د، وق اة محم ان  إن حی ت أرك ھ لتثبی ة جأش اده، ورباط ھ
ل وناشر         ···العقیدة اإلسالمیة ى العق اد لإلنسانیة إل ب ومشرع وھ إنھ فیلسوف وخطی

للعقائد المعقولة الموافقة للذھن وھو مؤسس دین ال فریة فیھ ومنشئ عشرین دولة في 
 األرض وفاتح دولة في السماء من ناحیة الروح والفؤاد، فأي رجل أدرك من العظمة

ول   ·اإلنسانیة ما أدرك محمد وأي آفاق بلغ إنسان من مراتب الكمال ما بلغ محمد و یق
د           : "في موضع آخر    اة رسول اهللا محم ي درست حی و أنن اتي ھ ي حی دث ف أعظم ح

ى تشبیھ         ذي یجرؤ عل ود، ومن ذا ال ة وخل دراسة واعیة ، وأدركت ما فیھا من عظم
د النظر   ومن ھو الرج! رجل من رجال التاریخ بمحمد ؟ ل الذي ظھر أعظم منھ ، عن

د النصر وطموحھ     ! إلى جمیع المقاییس التي ُتقاس بھا عظمة اإلنسان؟  إن سلوكھ عن
دل            ا ت ذه كلھ ة وحواره السماوي ھ غ الرسالة وصلواتھ الطویل ًا لتبلی الذي كان مكرس

دة          ان العقی ھ من إرساء أرك ل مّكن ان كام ى إیم ب والمشرع    . عل إن الرسول والخطی
و   وال فاتح ومصلح العقائد األخرى الذي أسس عبادة غیر قائمة على تقدیس الصور ھ

  محمد ، لقد ھدم الرسول المعتقدات التي تتخذ واسطة بین الخالق والمخلوق
  

ى      : " "و ھذا جوتة األدیب األلماني  د إل م نصل بع ا ، ل إننا أھل أوربة بجمیع مفاھیمن
ھ       دم علی د ، وسوف ال یتق ھ محم ل        ما وصل إلی اریخ عن مث ي الت ت ف د بحث د، ولق أح
و،    …أعلى لھذا اإلنسان ، فوجدتھ في النبي محمد  وھكذا وجب أن یظھر الحق ویعل

  ]٥"[كما نجح محمد الذي أخضع العالم كلھ بكلمة التوحید
-----------  

ي  ب الروس ول األدی توي(ویق و تولس رة  ) لی ھ الح بب آرائ ة بس ھ الكنیس ذي حرمت وال
  :الجریئة 



 ٢٨٣

د لتكون آخر الرساالت      أنا " اره اهللا الواح واحد من المبھورین بالنبي محمد الذي اخت
ى      …على یدیھ ، ولیكون ھو أیضًا آخر األنبیاء  ا إل ة برمتھ دى أم ویكفیھ فخرًا أنھ ھ

  ]٦"[نور الحق ، وجعلھا تجنح للسكینة والسالم ، وفتح لھا طریق الرقي والمدینة
------------  

إن البشریة لتفتخر بانتساب رجل    :"ل ، عمید كلیة الحقوق بفیینا ویقول العالمة شیری
  "كمحمد إلیھا

د رسول اهللا ـ                ھ ـ محم ي كتاب ال ف ھ ـ الفرنسي ـ ق ین دینی ونس ایت ھ   (الف صلى اهللا علی
  : ٤٨صفحة ) وسلم

اة        واحي لحی ع الن ع التفاصیل وجمی ك جمی إن حدود ھذا السفر لن تسمح لنا بأن نقدم ل
ال      حافلة بالعظائ ي المسلمین  وق د نب ي محم م إلى ھذا الحد كما ھو الشأن في حیاة النب

  : منھ ٤٩صفحة 
د           و الوحی دًا  ھ ات، أن محم ذین أسسوا دیان اء ال ع األنبی ین جمی والحق أننا نرى من ب
ى            ط عل دًا فق ة، معتم دد الخوارق والمعجزات المادی الذي استطاع أن یستغني عن م

د  عن        بداھة رسالتھ ووضوحھا، وعلى  ي استغناء محم ة، وإن ف رآن اإللھی بالغة الق
  . مدد الخوارق والمعجزات ألكبر معجزة على اإلطالق

  : منھ ٥٢وقال صفحة 
د  وإذا           آثر محم ا منعكسة من م ورة تلمحھ الھم لص ي أعم ؤمنین وف رأى الم ي م إن ف

ذ         حتھا، ھ دال في ص ا ال ج ا، فإنھ ھ العلی ى كماالت ى  كانت بالطبع باھتة بالقیاس إل ا عل
ف لوجوھھم      اع مزی حین تجد قیاصرة روما مع دقة تماثیلھم ال یطالعنا منھم سوى قن
الجامدة تحت صورة من الخیالء، إن صورھم تظل میتة یعجز خیالنا عن أن یلمح لھا 
اریخ    ي ت شیئًا من الحیاة، وإنھ لبوحي ھذه الحقیقة قامت برؤوسنا فكرة نشر لوحات ف

آثر الدین  دن          محمد  ، تمثل الم ض م اة العرب، وبع ض صور من حی ة ألتباعھ، وبع ی
  . الحجاز الذي ھو وطنھ

  : منھ ٨٧وقال صفحة 
روى    ة ف ز الفرص د انتھ دًا  ق رقین أن محم ض المستش رى بع ني أن ی ھ لیدھش ًا إن حق
ورتب عملھ للمستقبل بل لقد ذھب بعضھم إلى أبعد من ذلك فوسوس بأن محمدًا  ألف 

  !! في تلك الفترة القرآن كلھ 
أحقًا لم یالحظوا أن ھذا الكتاب اإللھي خال من أیة خطة سابقة على وجوده، مرسومة 
ا وخاصة           على نسق المناھج اإلنسانیة وإن كل سورة من سوره منفصلة عن غیرھ
ى   بحادثة وقعت بعد الرسالة طیلة فترة تزید على عشرین عامًا وإنھ من المستحیل عل

  ھـا. محمد  أن یتوقع ذلك ویتنبأ لھ
---------  

  :قال المؤرخ األمریكي فكتور روبنسن صاحب قصة الطب
كانت أوربا في ظالم حالك بعد غروب الشمس بینما كانت قرطبة تضیئھا المصابیح "

ة         ا غارق ت أورب ة كان ال النظاف ة مث العامة كانت أوربة تغطیھا الھوام بینما أھل قرطب
وب     في الوحل بینما كانت قرطبة مرصوفة الشوارع كان   وءة بثق ا ممل ت سقوف أورب

ا ال      ان أشراف أورب ة وك المداخن بینما قصور قرطبة تزینھا الزخرفة العربیة العجیب
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یستطیعون توقیع أسمائھم بینما كان أطفال قرطبة العربیة یذھبون إلى المدارس وكان 
ة رھبان أوربا یلجئون إلى تالوة سفر الكنیسة بینما كان معلموا قرطبة قد أسسوا مكتب 

  ".تضارع في ضخامتھا مكتبة اإلسكندریة العظیمة
  :  -تاریخ المسلمین  -قال في كتابھ  -اإلیطالي  -المسیو میخائیل اماري 

م     ل األم ًا لك لقد جاء محمد  نبي المسلمین بدین إلى جزیرة العرب یصلح أن یكون دین
ة، وال یسعنا           ة وعنای ن رعای ة، دی ن دعة وثقاف ي، دی ال ورق أن ننقصھ،  ألنھ دین كم

ي موضوع          دة ف ل المساومة لحظة واح م یقب وحسب محمد ثناء علیھ أنھ لم یساوم ول
ل   و وضعوا الشمس    ( رسالتھ، على كثرة فنون المساومة واشتداد المحن، وھو القائ ل
عقیدة راسخة، وثبات ) في یمیني والقمر في یساري على أن أترك ھذا األمر ما تركتھ

ا      ال یقاس بالنظیر، وھمة ترك ة لھ ركھم أم د اهللا  ، إذ ت ن عب ت العرب مدینین لمحمد ب
  .شأنھا تحت الشمس في تاریخ البشریة

----------  
  اقرأوا ھذا الحوار 

ذي     ا ال ا نوف دار بین األستاذ محمود بیومي والمستشرق البلغاري الدكتور توفیان تیوف
  اعتنق اإلسالم 

  
http://www.islamtoday.net/articles/s...٤&artid=٨٤٥ ٤  

   ١١/١١/١٤٢٥محمود بیومي : حوار
٢٣/١٢/٢٠٠٤   

التي فتحھا المسلمون .. ھي إحدى دول أوروبا الشرقیة وإحدى دول البلقان .. بلغاریا 
د عن خمسة      .. في نھایة القرن الثامن الھجري  دة تزی ا لم واستمر الحكم اإلسالمي لھ

كما انتشرت المؤسسات   .. تأصلت خاللھا ھویة المجتمع اإلسالمي .. قرون ونصف 
ر من       .. اإلسالمیة في كافة أنحاء البالد  رى أكث دد المساجد الكب غ ع ) ١٢٠٠(حتى بل

ات     .. مسجد  دارس اإلسالمیة والمكتب اب اإلسالمي    .. وعدد مماثل من الم ان الكت وك
ارًا    ًا وانتش ب رواج ر الكت ن أكث الغ    .. م ي إب یم ف دعوة والتعل ات ال طت مؤسس ونش

دین ا  دایات ال ل       ھ ا مث اورة لھ اطق المج ا والمن ي بلغاری كان ف ة الس ى كاف ف إل لحنی
  .رومانیا ویوغوسالفیا السابقة

ا  .. في بدء الحوار  دد من    .. قلت للمستشرق البلغاري الدكتور توفیان تیوفا نوف ام ع ق
ا   ان وغیرھم نھم من   .. المستشرقین باعتناق اإلسالم طواعیة مثل جارودي وھوفم وم

ھ ود ى دیانت ي عل یمون   بق رت س ري روب رق المج ل المستش الم مث ن اإلس ع ع اف
ا      ك وغیرھم یمون ھای باني س رق األس ى     .. والمستش ي أدت إل دوافع الت ي ال ا ھ فم

  اعتناقكم لإلسالم؟ 
ة     .. في الحقیقة  دة طویل ذ م ة من ي    .. أنا أدرس اإلسالم واللغة العربی ث تخرجت ف حی

ة القاھرة لدراسة اللغة العربیة وآدابھا جامعة بغداد قسم اللغة العربیة ثم التحقت بجامع
یا    ..  ي روس راق ف د االستش ي معھ دكتوراه ف ى ال لت عل تاًذا  .. وحص ل أس ا أعم وأن

اك      " صوفیا " للدراسات اإلسالمیة في جامعة  د اإلسالمي ھن تاًذا بالمعھ ا وأس ببلغاری
ط  ..  رق األوس وث الش ة بح و جمعی ان، وعض رقین األمریك ة المستش و بجمعی وعض
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ة ال ین     .. بریطانی رقین األوروبی اد المستش و اتح دار     .. وعض ك إلص ي ذل د أّھلن وق
  . مجموعة من الكتب حول الحضارة اإلسالمیة والعربیة

اف رقین    : وأض ض المستش ت أن بع د الحظ ي     –وق ون ف وعیین یطعن ر الموض غی
الوا .. وترّكزت مطاعنھم في القرآن الكریم .. اإلسالم  ا    : فق ھ كالم بشري ال رب ني، إن

ك من    .. كما طعنوا في اآلیات المكّیة واآلیات المدنّیة  ر ذل وأنكروا حقیقة الوحي وغی
ة        ي الساحة العلمی دھا ف ى تردی ّودوا عل ي تع راءات الت ا .. االفت رق   –وأن وكل مستش

وعي  راق       –موض ورة االستش ّوه ص ذي یش راقي ال نھج االستش ذا الم رفض ھ ی
  .الموضوعي ویطعن في اإلسالم بال مبرر

ى اإلسالم والمسلمین      .. وأنا أؤكد ھنا  ھ عل حیح أن  .. أن االستشراق لیس شرًا كل ص
ریم         رآن الك اني الق ات مع ي ترجم ر من     .. ھناك العدید من األخطاء ف ّدھا نف ي أع الت

دة؛   .. المستشرقین  ر المتعم إّال أننا یجب أن نفّرق بین األخطاء المتعّمدة واألخطاء غی
یكون ذلك دائًما نتیجة عدم إلمامھم باللغة العربیة  –عفویة  بصورة –فالذین ُیخطئون 

ریم  – رآن الك ة الق ي لغ ي ھ ة   –الت ات القرآنی اني اآلی م لمع دم فھمھ ا لع ة أیًض ونتیج
دة        .. الكریمة  ر متعّم ا أخطاء غی ض دراساتي ولكنھ ي بع .. وأنا شخصًیا قد ُأخطئ ف

ھاماتھ   رق إس ل مستش ا أن لك حھ ھن ذي أود أن أوض ارة وال الم والحض م اإلس ي فھ ف
ھ        .. اإلسالمیة  ھ خبرت ذا المجال ل ي ھ د اهللا   .. وكل مستشرق ف ا أحم الى –وأن أن  -تع

حیث .. وفقني إلنجاز الترجمة التي قمت بھا لمعاني القرآن الكریم إلى اللغة البلغاریة 
ى ة المعن ا بدق ت فیھ دھا وت .. التزم ا تعتم ي بلغاری ة ف اء العام ل دار اإلفت ا جع وم مم ق

دمتھا المساجد باإلضافة       ي مق بتوزیعھا على عدد كبیر من المؤسسات اإلسالمیة، وف
  .إلى عدد ال بأس بھ من المسلمین

  
ى اآلخرین    ة     .. أود أن أؤكد ھنا أن اإلسالم لیس خطًرا عل ائق مھم ام حق .. ونحن أم

ات    المیة وُمعطی ارة اإلس اءات الحض ن عط تفادت م ا اس دمتھا أن أوروب ي مق وف
ي مجاالت الطب والصیدلة والریاضیات      .. سلمین الثقافیة والعلمیة والحضاریة الم ف

ا           ان للمسلمین فضل السبق فیھ ي ك ك من اإلنجازات الت ة  .. والفلك وغیر ذل والحقیق
ر   ن أن ُتنك ي ال یمك ائز   .. الت ى رك ت عل رة قام ة المعاص ارة األوروبی أن الحض

  .حضارة اإلسالم والمسلمین فحضارة الغرب أساسھا.. الحضارة اإلسالمیة 
  النظرة االستشراقیة

ما ھي نظرة المؤسسات االستشراقیة لكم بعد اعتناقكم لإلسالم؟ وما ھي نظرتكم لھذه 
  المؤسسات ومناھج المستشرقین بعد أن أصبحت مسلًما؟

ك          ي اإلسالم، وذل ون ف دًدا من المستشرقین یطعن اك ع كما سبق أن ذكرت لكم أن ھن
ي     بإثارة الشبھات ة الشریفة، وف حول ما جاء في القرآن الكریم، وفي األحادیث النبوی

اني  وحي الرب حة ال الم  .. ص و ك ا ھ ا إنم ا ربانًی یس وحًی ریم ل رآن الك ّدعون أن الق فی
ل     راءات واألباطی نھج االستشراقي     .. بشري وغیر ذلك من االفت ذا الم وال شك أن ھ

ة   ومة التاریخی رة للخص ة مباش اطئ ونتیج نھج خ دة  م ذ م رب من ي الغ أت ف ي نش الت
  . طویلة
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وأنا كمستشرق أّدت بي الدراسات الموضوعیة الصحیحة العتناق اإلسالم : وأضاف 
لمین   ..  الم والمس ة لإلس راقیة المعادی ة االستش ذه المنھجی دى لھ ن .. فأتص ع ع وأداف

ھ      تھ واعتنقت ذي درس دین اإلسالمي ال ذین التزم    .. ال ن المستشرقین ال د م ا واح وا وأن
ر     .. بالمنھج الموضوعي في دراساتھم اإلسالمیة  نھج االستشراقي غی وال شك أن الم

ذي یستھدف تشویھ       نھج التنصیري ال الموضوعي ھو ولید الحركة االستعماریة والم
الم     ول اإلس دة ح اء الُمتعّم ث األخط ورتھ وب الم وص و  .. اإلس ذا ھ د أن ھ ا أعتق وأن

ة االستشراقیة   ة السبل         الجزء األكبر في الحرك ا بكاف ّدي لھ ي یجب التص ة الت العالمی
  .المتاحة لدى المؤسسات اإلسالمیة العالمیة

ان . وقال د  حة         : توفی ة واض ة علمی رتبط بغای نھج االستشراقي الموضوعي فی ا الم أم
الم  المي       .. المع راث اإلس ة الت ھ ودراس ى حقائق ّرف عل الم والتع ة اإلس و دراس وھ

وال شك .. قافة اإلسالمیة في ترقیة المجتمعات البشریة والتأكد من دور الحضارة والث
ھي نظرة الحذر الشدید لكل ما  -أن نظرتي للمؤسسات االستشراقیة غیر الموضوعیة

دافع عن اإلسالم     .. یصدر عنھا من دراسات  ف الم واعتناقي لإلسالم جعلني في موق
لمین   الم والمس ة لإلس راقیة المعادی ات االستش ذه الدراس ل ھ د ك ذه .. ض رة ھ ا نظ أم

الم     اقي لإلس د اعتن ي بع راقیة ل ات االستش ر  .. المؤسس م تتغی تھ   –فل بما لمس  –حس
  .فالزلت عضًوا في عدید من الجمعیات االستشراقیة في الغرب

  الخریطة العقدّیة
ا ھي أحوال             ا وم ي بلغاری ة ف م مالمح الخریطة العقدّی ى أھ ّرف عل ھل یمكن أن نتع

  المسلمین ھناك؟
ة  : توفیان نوفا. مستشرق البلغاري المسلم د یقول ال ونحن نتحدث عن الخریطة العقدّی

غ   .. یجب أن نتوخى الدقة والصراحة مًعا .. في بلغاریا  د بل فعدد سكان بلغاریا اآلن ق
ة مسلمة بلغت نسبتھا      .. أكثر من ثمانیة مالیین نسمة  نھم أقلی الي   % ١٢.٣م من إجم

كان  دد الس دد ال.. ع غ ع ا بل ارى بینم كان % ٨٣.٧نص دد الس ن ع ن  –م الرغم م وب
ائیة    ذه اإلحص ة ھ ي دق كوك ف ض الش ّدة    –بع ن ع ّون م اري یتك ع البلغ إن المجتم ف

  .عناصر مختلفة حسب الجنسیة واالنتماء العقدّي
فالمسلمون البلغار ھم الذین اعتنقوا اإلسالم خالل فترة : توفیان تیوفا نوفا. وأضاف د 

ة   م اإلسالمي للدول ة   الحك ة     –العثمانی دثون اللغ راك وال یتح ى األت وا إل م ینتم نھم ل لك
وّیتھم     د ُھ ي تحدی ار     .. التركیة، فھم یجدون حتى اآلن صعوبة ف ى البلغ م ینتمون إل فھ

دة  .. من حیث الجنسیة واللغة ا أن السلطات   .. وینتمون إلى األتراك من حیث العقی كم
ض       ي بع يء من القسوة ف د عاملتھم بش ة ق ة     البلغاری ر المراحل التاریخی ان عب األحی

ة     .. المختلفة  ي محاول ى المسیحیة ف مما دفع بعضھم إلى تغییر عقیدتھم من اإلسالم إل
  .منھم لالندماج في المجتمع البلغاري

ذین    .. وقد أثبتت الدراسات العلمیة : توفیان تیوفا نوفا. وقال د  ار ال أن المسلمین البلغ
ن االنتماء إلى األتراك عندما یسكنون في بیئة بلغاریة یفضلو" البوماق"ُیعرفون باسم 

ة      .. مسیحیة ة تركی ي بیئ دما یعیشون ف ویجوز  .. كما یفضلون االنتماء إلى البلغار عن
م   ن           –لھ یحیة وم ى المس الم إل ن اإلس دتھم م روا عقی تثنائیة أن یغّی االت اس ي ح ف

و   دى الق اق بإح نھم لاللتص ة م ي محاول الم ف ى اإلس یحیة إل ة أو المس میتین التركی
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ة  ن    .. البلغاری رى م ة أخ د جماع ا ُتوج اق"بینم م    " البوم راحة أنھ ل ص ون بك یعلن
وكل محاولة من  –بصرف النظر عن كونھم من األتراك أو البلغار  –مسلمون بلغار 

ع       ي المجتم وتر ف ق والت ى القل ؤدي إل ة ت ة أو العرقی اءاتھم العقدی ر انتم ؤالء لتغیی ھ
  .البلغاري

  لعقدّي والعرقّيالصراع ا
وما ھو السبب الكامن وراء ھذا الخلل الذي یعاني منھ المجتمع البلغاري بشأن العقیدة 

  واالنتماء العرقي؟ 
ك   ك أن وراء ذل رة    –ال ش ورة مباش یحیة      –بص ین المس ذي دار ب راع ال و الص ھ

ا     ارة أوروب ي ق ن     .. واإلسالم ف زًءا ال یتجزأ م دي ج راع العق ذا الص ث أصبح ھ حی
وال شك أن الظروف الحالیة في .. تاریخ البلغاري ومن كیان الشعب البلغاري أیًضا ال

داث       .. ھذه المنطقة من العالم  ا من أح ھ سكان بلغاری ا ورث ترتبط ارتباًطا كبیًرا مع م
ة  .. الماضي  الرغم من   .. كما أن االعتبارات السیاسیة قد تدخلت في األمور العقدّی وب

اري      كل ذلك فإن ھناك نوًعا ع البلغ ات المجتم ین فئ ى أساس    .. من التعایش ب ائم عل ق
االعتراف المتبادل بینھم باستقاللیة كل فئة من ھذه الفئات في الدین واللغة والحضارة 

اري    –والتقالید وغیرھا  ع البلغ ة     –وذلك في نطاق وحدة المجتم ھ بصورة عام إال أن
الدین "م ُیطلق علیھ ھناك الیوم اسم فإن المسلم یعني التركي حتى اإلسال –في بلغاریا 

ر عن    " البوماق"أما .. والبلغاري یعني المسیحي " .. التركي فھم جماعة خاصة تتغی
  .بقیة المجتمع البلغاري
  الشیوعّیة ھي السبب

ة الممارسات الشیوعیة    .. نعرف جمیًعا  .. أن المسلمین في بلغاریا قد عانوا من حماق
ر عق    ى تغیی رتھم عل ي أجب دتھم الت نھم    –ی وات م ى األم رة   –حت طرتھم للھج واض

ا     ى تركی ة إل اورة خاص دول المج ى ال ة إل ذه    –اإلجباری ن ھ زًءا م رى أن ج ل ت فھ
  الممارسات ال زالت مستمرة تجاه المسلمین في بلغاریا ؟

  
إّال أن االنتماء العرقي .. ال شك أن العامل الدیني لھ أھمیة بالغة في المجتمع البلغاري 

دد     .. م على االنتماء العقدّي في بلغاریا ُمقّد اد ع رة ازدی ة األخی ونحن نالحظ في اآلون
إّال أن الواقع البلغاري یؤكد أن  –سواء أكانوا من المسلمین أو المسیحیین  –المؤمنین 

االت      ار االحتف ي إط ا إّال ف ون بھ دھم وال یلتزم ي عقائ ون ف اك ال یتعمق ؤمنین ھن الم
انھم بصورة     .. ون بمعلومات قلیلة عن عقائدھم وأنھم یكتف.. الدینیة  ى أدی ون عل وُیقبل

وذلك كلھ بسبب النظام الشیوعي الذي ساد ھناك فترة من .. اختیاریة ولیست إجباریة 
حیحة          .. الزمن  ة بصورة ص ام بممارسة شعائرھم الدینی ن القی اس م ع الن ا  .. ومن وم

ي بلغ      ة ف ذا المجال بادی ي ھ د مرور     زالت اآلثار الشیوعیة ف ى بع ا حت سنة  ) ١٤(اری
  .على انھیار النظام الشیوعي

-----------  
  )تاریخ محمد(السیر مویر اإلنجلیزي في كتابھ 

ھ       رف أخالق ده لش ل بل اع أھ ذ الصغر بإجم األمین من ب ب لمین لق ي المس دًا نب إن محم
ھ            ي إلی ن أن ینتھ مى م دًا أس إن محم ر ف ن أم اك م ن ھن ا یك لوكھ، ومھم ن س وحس
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ك          الواصف، د، ذل ي تاریخھ المجی ھ من أمعن النظر ف وال یعرفھ من جھلھ، وخبیر ب
  .التاریخ الذي ترك محمدًا في طلیعة الرسل ومفكري العالم

-----------  
  :٧٥صفحة ) مقالة في اإلسالم(قال جرجس سال في كتابھ 

ا   ( ث كم ر والخب ى الش ن عل م یك الق ول الح االخ ان ص الم  ك ول اإلس دًا رس إن محم
  :ثم مضى یقول). بھ خصومھیصفھ 

ون( ال جیب دل     : ق اھد ع رآن ش ام، والق بس وال إبھ ا ل یس فیھ ة ل د خالص دة محم عقی
  .وبرھان قاطع على وحدانیة اهللا سبحانھ

لقد ھجر نبي اإلسالم  عبادة األصنام والبشر، سواء أكانوا من النجوم أم من الكواكب 
دة العلم   ى القاع اء عل ك، بن ر ذل ن غی یادة، أم م ي الس حیحة وھ ة الص ل : ی ل قاب إن ك

ن         ھ م د ل ازغ ال ب ل ب د أن یموت، وك ود ال ب ل مول ى، وك د ویفن د أن یبی للتالشي ال ب
  .أفول

دي       ھ أب دة أن ى عقی ده عل كانت لمحمد  حماسة حكیمة، اعترف بمبدع ھذا الكون، وعب
ار وأسرار        ا األفك م خطای د، وال شبیھ، یعل غیر محدود، بال صورة، وال مكان وال ول

  ). القلوب، وجوده من نفسھ، وصفاتھ وعلمھ وكمالھ من نفسھ
  :وفي الختام قال

ل      ( رآن، فك راجم الق ي ت ام ف وھذه الحقائق السامیة مبنیة على وجھ معقول بغایة اإلحك
ادھم       ي اعتق دیین ف ارك المحم ى أن یش ادر عل فیا، ق ا فلس ا علمی اهللا إیمان ؤمن ب ن ی م

  ).المقبول
------------  
  : ٤٣لیك ـ اإلسباني ـ قال في كتابھ ـ العرب ـ صفحة المستر جان 

د (ما أجمل ما قالھ المعلم العظیم  ى اهللا       )  (محم ق إل ال اهللا وأحب الخل م عی ق كلھ الخل
اھرات، أن     . ثم أطال في الثناء على الرسول   ) أنفعھم لعیالھ یس من المعجزات الب أل

ادقین م    ل الص د جع ظ واح ة، وبلف القوة األدبی دًا  ب ر   محم ن ش رز م ي ح ھ ف ن أتباع
د          اة محم ین من البشر، حی ات المالی المسكرات جیًال بعد جیل، فسلم من ھذا الشر مئ
التاریخیة ال یمكن أن توصف بأحسن مما وصفھا اهللا نفسھ بألفاظ قلیلة، بّین بھا سبب  

  ). وما أرسلناك إال رحمة للعالمین(بعثة النبي محمد  
ھ أ    ى أن لدی ھ عل رھن بنفس د ب ى      وق اج إل ل محت عیف، ولك ل ض ات لك م الرحم عظ

وبین     بیل والمنك ن الس راء واب امى والفق ة للیت ة حقیقی د  رحم ان محم اعدة، ك المس
  .والضعفاء والعمال وأصحاب الكد والعناء، وإني بلھفة أصلي علیھ وعلى أتباعھ

  : العالمة كارل ھیرنش بكر ـ األلماني ـ قال في كتابھ ـ الشرقیون ـ 
دًا  لقد أخطأ م ن قال أن نبي العرب دجال أو ساحر ألنھ لم یفھم مبدأه السامي، إن محم

جدیر بالتقدیر، ومبدؤه حري باالتباع ولیس لنا أن نحكم قبل أن نعلم، وأن محمدًا خیر 
دة     ة اإلسالمیة بعی رجل جاء إلى العالم بدین الھدى والكمال، كما أننا ال نرى أن الدیان

  .عن الدیانة المسیحیة
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
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نة   ار س ي أی ادرة ف ر الص ة األزھ ت مجل ل ر ١٩٥٢قال ن الكولونی ودلي ـ     . ف. ع ب
  "  الرسول"أو " حیاة محمد"اإلنكلیزي ـ وعن كتابھ 

ى             ى السالم وإل ا دعوة إل دة اإلسالم بأنھ د  عقی اة محم ھ حی ي كتاب لقد لخص بودلي ف
  : التسلیم بإرادة اهللا واإلیمان بوحدانیتھ، حیث قال

اهللا      إن م ي نظر اإلسالم الشرك ب ائر ف ال . ن أعظم الكب دع لنفسھ     : وق م ی دًا  ل إن محم
ار           ي سرعة انتش بب ف ھ، وإن الس وحي إلی ر ی ھ بش رًا بأن رح كثی ھ ص ة وإن صفة إلھی
ى             ھ إل دم دعوت ة، وع ي صفة إلھی دم ادعاء النب ان، ھو ع اإلسالم عن غیره من األدی

ودلي    . یانات المنزلة من قبلعبادة شخصھ، وكذلك تسلیم القرآن بصحة الد م أنحى ب ث
خافات عن       ل وس ھ من أباطی بالالئمة على المتعصبین من الكتاب وما راحوا یروجون
اإلسالم منذ الحروب الصلیبیة، وعزا إلیھم أنھم لم یفھموا محمدًا  وشریعتھ، ثم لخص 

  .ن بوحدانیتھعقیدة اإلسالم بأنھا دعوة إلى اإلسالم وإلى التسلیم إلرادة اهللا واإلیما
ھ السابق ص    ي        : "٦وقال ھو في كتاب ا ف اة المسیح، أم ذرات عن حی ال نعرف إال ش

  ".سیرة محمد فنعرف الشيء الكثیر ، ونجد التاریخ بدل الظالل والغموض
ي  بعائشة    د        " وقال عن زواج النب ض مؤرخین لمحم زواج شغل بع ذا ال ... ولكن ھ

دروا ان زواجا    نظروا الیھ من وجھة نظر المجتمع العصري الذي یعیشون فیھ فلم یق
مثل ذاك كان وال یزال عادة اسیویة ولم یفكروا في ان ھذه العادات ال زالت قائمة في 
ر           ا لیست غی ة وانھ ى سنین قلیل ال ال ي اسبانیا والبرتغ شرق اوروبا وكانت طبیعیة ف

  "عادیة الیوم في بعض المناطق الجبلیة البعیدة بالوالیات المتحدة
  : مصطفى غفر اهللا لھ قال

ي     ة ف ة البودلی ولد بفرنسا من أبوین انجلیزیین وھو حفید توماس بودلي مؤسس المكتب
ورانس العرب،          ھ بل ف ولقائ ض سیرة المؤل ى بع أكسفورد، ومن أراد أن یتعرف عل

لقد عشت في حدیقة "، باب "وّقف القلق وابدأ الحیاة"فلیرجع إلى كتاب دیل كارنیجي 
د      " جدد حیاتك"تب الشیخ الغزالي كتابھ والذي ك" اهللا ھ ، وق ارنیجي فی دیل ك مناقشا ل

رد الشیخ كل النتائج التي توصل إلیھا ذلك المؤلف إلى أصولھا اإلسالمیة وبین لھ أن 
  .ما ذكره، قد سبقھ إلیھ اإلسالم بقرون

  :استفدت ذلك من ھذا الرابط، والقصة فیھ
http://www.suhuf.net.sa/٢٠٠١jaz/mar/٢/ar١.htm  

  "جدد حیاتك للغزالي"أما تعلیقي فھو مستفاد من قراءتي لكتاب 
------------  

  " : مع الشرق والغرب"المستر داز اإلنكلیزي قال في كتابھ : ـ قال
دق            ھ تعرف ص ي أحادیث اء ف ا ج رأ م دًا، اق ًا وقائ ًا وقانونی ًا وطبیب د  زراعی ان محم ك

ا ال نشبع     نحن(أقوالھ ویكفي أن قولھ المأثور عنھ  ى نجوع وإذا أكلن ) قوم ال نأكل حت
ارتھم     رتھم ومھ ى كث ھو األساس الذي بني علیھ علم الصحة، وال یستطیع األطباء عل

  . حتى الیوم أن یأتوا بنصیحة أثمن من ھذه
ع     : وقال في نفس الكتاب ى رب د عل زة ال تزی إن محمدًا  ھو الذي استطاع في مدة وجی

دھش، وأن  قرن أن یكتسح دولتین من أع ظم دول العالم، وأن یحدث ذلك االنقالب الم
زو           جاعة والغ ا، واشتھرت بالش ة سكنًا لھ حراء المحرق ذت الص ة اتخ یكبح جماح أم
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ي استطاع        ادة الت ة للع وة الخارق ورباطة الجأش واألخذ بالثأر، فمن الذي یظن أن الق
  .بھا محمد  أن یقھر خصومھ ھي من عند غیر اهللا

-----------  
ھ   وقا ي كتاب ل المستشرق ادوارد مونتیـھ أستاذ اللغات الشرقیة في جامعة جنیف قال ف

  ): حاضر اإلسالم ومستقبلھ(
ظ،      م، صادق اللف حیح الحك أما  فكان كریم األخالق حسن العشرة، عذب الحدیث، ص
ا           ام بم اع الت ظ واالقتن م، وصراحة اللف حة الحك ھ ھي ص وقد كانت الصفة الغالبة علی

ا      یقبلھ ویقو ى فیھ ا یتجل د ، بم ھ القص لھ، إن طبیعة  الدینیة تدھش كل باحث مدقق نزی
د أن          نھض إال بع م ی خة ول دة راس ًا، ذا عقی ان  مصلحًا دینی من شدة اإلخالص، فقد ك
وار              ھ من أسطع أن ي جعلت ة، الت دعوة العظیم ك ال ال بھاتی غ من الكم رًا، وبل تأمل كثی

ي   اإلنسانیة، وھو في قتالھ الشرك والعادا ان ف ت القبیحة التي كانت عند أبناء زمنھ، ك
بالد العرب أشبھ بنبي من أنبیاء بني إسرائیل الذین كانوا كبارًا جدًا في تاریخ قومھم، 
ولقد جھل كثیر من الناس  وبخسوه حقھ، وذلك ألنھ من المصلحین الذي عرف الناس 

  .أطوار حیاتھم بدقائقھا
-----------  

دلي  ورد ھ ال الل نة ) راإنكلت(ق د س راف  ١٨٥٥ول یات األش ر شخص ن أكب ان م ، وك
ھ    ق اإلسالم     (البریطانیین، وكان سیاسیًا ومؤلفًا، ومن مؤلفات ، )رجل من الغرب یعتن

  . ، وأصبح اسمھ الشیخ رحمة اهللا الفاروق١٩١٣وقد أعلن إسالمھ سنة 
ثھ (..  یھم  واألنبیاء والرسل قوم اصطفاھم اهللا واختارھم وفضلھم على الناس، وبع م إل

ریم   رآن الك ول الق ا یق ذرین كم رین ومن د   : (مبش ة بع ى اهللا حج اس عل ون للن ئال یك ل
ن   ). الرسل  م یك الم  ل ي اإلس دًا نب ث واالستقراء أن محم ول البح د ط ت بع د تحقق وق

مدعیًا وال دجاًال كما یدعیھ خصومھ، ولكن كان رسوًال نبیًا جاء برسالة إلھیة صادقة  
ی  دى للمتق ا ھ ب فیھ رامة   ال ری ة لص اءت مخفف ا فج ھ بتأدیتھ ا، وكلف ى اهللا بھ ن، أوح

  ). التوراة ومكملة لكتاب المسیح علیھ السالم
ا  ...... دًا   : ولقد كتب مستر یورث سمیث أحد كتاب المسیحیین رسالة جاء فیھ إن محم

ات            ین زعام ع ب د جم ھ، فق اریخ عن مثل دثنا الت م یح ھ ل كان موفقًا عظیمًا فریدًا في باب
اب           ثالث،  م والسلطان، وجاء بكت ة الحك دین، وزعام ة ال ة الشعب وزعام ھي زعام

دس        ن س ر م رام أكث ع احت و اآلن موض ادات وھ ریع والعب ة والتش ین البالغ ع ب جم
  اھـ..)العالم

------------  
  : ٤ص )  ١٩٣١( طبعة كلكتا " المحمدیة " فـي كتاب " باسنتا كومار بوز " ویقول 

ع    فلم یكن ھناك مجال ألي "  زه عن جمی تزییف أو حیلة كاذبة في القرآن وھذا ما یمی
  .. األعمال الدینیة الھامة تقریبا التي ترجع إلى األزمنة القدیمة 

  "إنھ ألمر بعید جدا أن یكون ھذا اإلنسان األمي قد ألف أفضل كتاب في اللغة العربیة 
  :٢١٤ص ) العالم اإلسالمي وقضایاه التاریخیة(وتقول بیانكا سكارسیا في 

افتین  " إن إنشاء  . عمل االستشراق لصالح االستعمار بدًال من إجراء التقارب بین الثق
ة       ًال عملی اك فع ر براعة ، فھن ھذا العلم لم یكن إال من أجل تقدیم أدوات لالختراق أكث
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ال عنھم       ا یق ل م ال ك ثقافیة مستترة ماكرة ومرائیة ، وھذا ما یفسر ریبة المسلمین حی
  ".في الغرب

------------  
  ):حیاة محمد(في كتابھ ) أمیل دیر مانجم(وقال 

ي    " ھ ف ي بلدت إن محمدا لم یكن شخصیا إال رجال أمیا خلوا من الثقافة تقریبًا كجمیع بن
عصره، ولكنھ كان یعلم أن اإللھ رحیم رحمة ال حّد لھا، فاجھد نفسھ في أن یعلو على 

  "النتقامیةالطبیعة البشریة، وأن یقھر في نفسھ المیول ا
إن      : "ثم قال إن إخالص محمد ال یمكن أن یكون في العصر الحاضر موضع شك، ف

ا            ھ تقبلھ ا، وأن ا عمیق التھ إیمان ؤمن برس ان ی ھ ك ا تشھد أن ة  –حیاتھ كلھ ر بطول  -ال بغی
  ".كعبء یجب علیھ أن یتحمل ثقل أوزاره

ى  إن قوة عبقریة محمد اإلنشائیة واتساعھا، وذكاءه العظیم ون: "وقال ظره الصائب إل
ة،          ھ الواقعی ھ واستعداده للعمل، وحیات ھ، وحكمت وة إرادت الحقائق، وسیادتھ لنفسھ، وق

ا     . كل ذلك یجعل الزیف في مبدأ رسالتھ یستحیل القبول ب كاذب ف یتصور أن ینقل فكی
ف        دعواه، وكی ھ ل د اإلل ى تأیی فجأة، ذلك الذي كان نجاحھ یظھر لھ كبرھان ساطع عل

ى تشویھ رسالتھ في الوقت الذي كان یرى فیھ أنھا مقدسة مؤیدة من یمكن أن یجرأ عل
  ".اإللھ
ن        : "وقال د ھو دی ن واح ى دی ي جنسھ إل وھكذا نھض محمد رسول اإلسالم لیدعو بن

اإللھ الواحد، ولیوقظ جزءا من آسیا وأفریقیا، ولیحرر من عبودیة الجامدین كل الذین 
ارس    رر ف ي یح ة، ولك التھ الحقیقی ون رس نعش    یفھم ملھا، ولی اس یش ان النع ي ك الت

ن        ة، وم ن الحماس ة م ة الخالی ادالت البیزنطی وھتھا المج ي ش رقیة الت یحیة الش المس
  ".االعتقاد المجرد من الوحدة

ذه      : "وقال ل لھ المعنى الكام ًا ب ان أمی إن محمدا كان یجھل كل ما لیس علما مطلقا، وك
ة أو الخ    ا أرى، العامی ا، فیم یس معناھ ة، ول و     الكلم ي ھ ا األم أدب، وإنم ن الت و ع ل

ام     رئ من األحك باألحرى الرجل النقي الذي جمع بین الطبیعة وما فوق الطبیعة، والب
ّوم        ون، ولیق ا یقول وا م ى أن یفھم اء إل المتسرعة، ومع ذلك فقد نھض لكي یدعو العلم

  ".الطرق الملتویة التي یضل فیھا من یزعمون أنھم حكماء
ة مع عصره،      إن الناس حالة : "ثم قال ھ الملتئم ة، وكتابات سماعھم خطب محمد المھم

ف    رأوا كی قد أحسوا بجاذبیة تصلھم بالسر الخفي الذي یقودھم إلیھ، فخضعوا لإللھ، ف
تطیع           ًا ال یس اال حی ھ مث دوا فی ذا وج ت، وھك ودھم المؤق ذبوا وج تطیعون أن یھ یس

  ".الفالسفة وال رجال الحكومة أن یقدموه
ول اإل" دًا رس ل  إن محم ر قاب دمًا غی رب تق رة الع ي جزی ھ ف دت دعوت د أوج الم  ق س

ة            ع أم الناحی رة المجتم ي دائ رة أم ف رة األس ي دائ ك ف ان ذل واء أك راض، س لالعت
الصحیة، وإن حظ المرأة قد تحسن، وإن الفحش والزواج المؤقت، والمعاشرة الحرة   

ا( ش و    ) الزن اذ الفح ى أتخ اء عل راه اإلم ًا إك رم ایض د ح رت وق د حظ راء  ق یلة لث س
د    ك العھ ي ذل ًا ف ان متبع ا ك والیھن، كم اء إن أردن  "م ى البغ اتكم عل وا فتی وال تكرھ

  .القرآن" تحصنًا
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ًال        : "ثم قال  ق عم ل العت دوده، وجع ھ، وضیق ح ھ نظم إن محمدًا قد أباح الرق، ولكن
  "خیرًا، بل كفارة عن بعض المعاصي

ل یمكن       إن الغنائم الحربیة كانت في ذلك العھد، "ثم قال  اد، ب ة لكل جھ النتیجة العادی
أعلن   : أن یقال ة، ف إنھا كانت مع التجارة وتربیة الحیوان ھي الصناعة الوطنیة العربی

ة،        د دقیق ددھا بقواع ھ ح محمد رسول اإلسالم إباحتھا ألتباعھ استجابة لضعفھم، ولكن
م            ي قس د حظر ف ھ ق ا أن دقات ولحاجات الجیش كم ا للص فخصص الجزء االكبر منھ

  ". األسرى إبعاد األطفال عن أمھاتھم
ھ نجح        : "وفي الختام قال ًا، ولكن رًا تام ر أخالق شعبھ تغیی إنھ لم یكن لیستطیع أن یغی

  ".في أن یقومھا في نقط كثیرة
------------  

  " لیوبولد فایس" یقول المستشرق النمساوي 
ك   إن أوربا لتعرف ھذه الحقیقة حق المعرفة ألن ثقافتھا ھي نفسھا " مدینة لإلسالم بتل

ي     .... النھضة على األمل بعد قرون من الظالم الدامس  ّدًا ف ًا س ولم یقف اإلسالم یوم
وق     ، وجھ التقدم العلمي  ا ف ھ فیھ إنھ یقدر الجھود الفكریة في اإلنسان إلى درجة یرفع

م      ة العل الي غلب ل وبالت ة العق  المالئكة وما من دین ذھب أبعد من اإلسالم في تأكید غلب
  ."على جمیع مظاھر الحیاة

ودًا،  " إن كل ما كان في اإلسالم تقدمًا وحیویًة، أصبح بین المسلمین الیوم تراخیًا ورك
ي النظر،    وكل ما كان في اإلسالم من قبل كرمًا وإیثارًا، أصبح بین المسلمین ضیقًا ف

  ".وحبًا للحیاة الھینة
ًا ول أیض ال: "ویق دًا لالنح ببًا واح اك س ت أن ھن ین تحقق افي ب اعي والثق ل االجتم

یئًا           یئًا فش ذوا ش ى أن المسلمین أخ ة عل ة الدال ى الحقیق المسلمین، ذلك السبب یرجع إل
  ".یتركون اتباع روح تعالیم اإلسالمیة

ي       " ة ف ھ، ازددت رغب ھ ومبادئ الم وعظیم أحكام الیم اإلس ًا لتع ا ازددُت فھم ت كلم كن
ا       ى ھجر تطبیقھ ع المسلمین إل ا دف ة      التساؤل عّم اتھم الیومی ي حی ًا ف ًا تاّم د  ... تطبیق لق

م زادت        بالد، ث ع ال ي جمی رین ف لمین المفك ن المس ر م ع كثی كلة م ذه المش ت ھ ناقش
رغبتي في ذلك بشدة، حتى أني ـ وأنا غیر المسلم ـ أصبحت أتكلم إلى المسلمین مشفقًا 

  ".على دین اإلسالم من إھمال المسلمین أنفسھم وتراخیھم
-----------  

  : ١٧، ص )محمد في الشرق(ال المستر جیبـون في كتاب ق
إن دین  خال من الشكوك والظنون، والقرآن أكبر دلیل على وحدانیة اهللا، بعد أن نھى 

ـولنا      . محمد عن عبادة األصنام والكواكب درك عق ر من أن ت د أكب وبالجملة دین محم
ء التدبر أو بدافع العصبیة، الحالیة أسراره، ومن یتھم محمدًا أو دینھ فإنما ذلك من سو

  .وخیر ما في اإلنسان أن یكون معتدًال في آرائھ، ومستقیمًا في تصرفاتھ
------------  

ا البشر   " في كتاب " تشارلز فرانسیس بوتر " ویقول  نشر  " . األدیان التي یحیى بھ
  : ٨١ص )  ١٩٥٥( كینجزوود ، سرى 

  "في العالم  إن القرآن ھو األكثر قراءة من أي كتاب آخر" 
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اك          : "وقال الم، ولكن ھن ي الع ا ف ب مبیع ر الكت دس المسیحي أكث قد یكون الكتاب المق
ة من           ٢٥٠حوالي  ون أجزاء طویل رأون أو یتل د یق ي محم اع النب ن أتب ملیون مسلم م

  ".القرآن خمس مرات یومیا في كل یوم من أیام حیاتھم من یوم استطاعتھم الكالم 
  : م١٨٨١-١٧٩٥ي توماسیقول الفیلسوف اإلنكلیز

ما كان محمدًا أخا شھوات برغم ما اتھم ظلمًا وعدوانًا وما أكثر ما نجور ونخطىء   "
ھ            ان بین ا ك د م ا أبع ھ المالْذ كال فم ھ إال قضاء مآرب إذا حسبناه رجًال شھوانیًا ال ھم ل

 لمحمد عبد الغني" اإلسالم بین اإلنصاف والجحود" نقال عن" وبین المالذ مھما كانت
  حسن

  : ویقول 
ا       " ة لھ م سیول دفاق أن أخالقھ وس ك الحق أقول لقد كان أولئك العرب قومًا أقویاء النف

یكم أم الفضائل وذروة    شدة حزمھم وقوة إرادتھم أحصن سور وأمنع حاجز وھذه وأب
م أن صالح   ( الشرف الباذخ وقد كان أحدھم یضیفھ ألد أعدائھ فیكرم مثواه  ونحن نعل

وبي أر   دین األی الت          ال د الحم د قائ ب األس ارد قل داواة ریتش اص لم ھ الخ ل طبیب س
ھ مریض     م أن دما عل ع     ) الصلیبیة على المسلمین وبیت المقدس عن إذا أزم ھ ف وینحر ل

الرحیل خلع علیھ وحملھ وشیعھ ثم ھو بعد كل ذلك ال یحجم عن أن یقاتلھ متى عادت 
ھ     بھ إلیھ الفرص وكان العربي أغلب وقتھ صامتًا فإذا قال أف ھ أن ي ألعرف عن صح إن

اب   " یسكت حیث ال موجب للكالم، كان كثیر الصمت  ى   "من كت ل األعل د المث " محم
  لتوماس كار لیل

ال ي  : وق یحیین ھ ض المس ا بع ي یثیرھ بھات الت ن الش دین  : م ر ال ام بنش ي  ق أن النب
ك     دعون ذل ذین ی اإلسالمي بقوة السیف وھذا القول بعید كل البعد عن الصواب ألن ال

ي  عل رج ف ذي خ یف ال ذا الس ي ھ ر ف اك س ون ھن د أن یك یًال ، فالب دبروا قل یھم أن یت
ال     ى جب لمین إل ادة المس دي الق ل بأی رب ووص رة الع بانیا ( جزی ى ) إس ًا ، وإل ( غرب

  . شرقًا) سمر قند 
  فما ھو ھذا السر ؟ 

د ،          ي محم ا النب ي جاء بھ ة الت ى الشریعة اإللھی ك  بال شك أن السر في ذلك یقود إل تل
ول       ى القب رب إل رة الع ي جزی ان ف نام واألوث دة األص ت بعب ي دفع ى الت وة العظم الق
ي           یم ، والت یم العل ي وضعھا الحك ة الت القوانین اإللھی ذي جاء ب واإلذعان بھذا الدین ال

  . تضمن سعادة اإلنسان ورقیھ 
ا انتشر شرقًا و        ا ھي أن اإلسالم عنم ًا  والمسألة األخرى التي نلفت األنظار إلیھ غرب

ة من          ة نابع ة ثابت ان حقیق ھ ك ة ، ألن ذاھب الباطل كان قد قضى على جمیع العقائد والم
ة           ع الطبیع جم م ف ال ینس ذاھب مزی رق والم ن الط ره م ا غی ان ، وم میم اإلنس ص

  . اإلنسانیة كما ھو زائل أو في طریقھ إلى الزوال 
ال  اب  : وق ى صاحب كت ال"وینع داو  " األبط ھ ع ى قوم ل عل د توماس كارلی تھم لمحم

اء العصر أن یصغي     : (وجھلھم بحالھ فیقول ن أبن لقد أصبح من العار على أي فرد م
ال ا یق ى م ا أن  : إل زور، وآن لن داع وم دًا خ ل، وأن محم المي باط دین اإلس ن أن ال م

ة   خیفة المخجل وال الس ك األق ن تل اع م ا یش ارب م ك  . نح ا ذل ي أداھ الة الت إن الرس ف
  .ج المنیر مدة ثالثة عشر قرنًاالرسول الكریم مازالت السرا
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ر ،   : وقال ل كف إن أقوال أولئك السفھاء من المستشرقین في محمد ، إنما ھي نتائج جی
وت        مائر ، وم اد الض وب وفس ث القل ى خب ل عل ي دلی اد ، وھ ود وإلح ر جح وعص

رب     ي الغ المیة ف دعوة اإلس دة لل اق جدی اب آف ن كت ـ م ز اھ دي " األرواح ور الجن أن
  ٥١ص

  :غفر اهللا لھقال مصطفى 
م، بتوماس كارالییل عندما سافر إلى ١٨٨٩التقى السید أحمد خان المصلح الھندي ت 

م، إللحاقھ بالجامعة، وفي الوقت نفسھ لجمع مادة ١٨٦٩لندن صحبة ابنھ محمود سنة 
ور          یم می اب السیر ول ى كت رد عل ي ال ا ف د  "علمیة یستعین بھ اة محم حنھ   " حی ذي ش ال

    باالفتراءات على النبي
را عن سیدنا            د كثی دث السید أحم ث ح ل حی ي توماس كارالی وأثر ذلك اللقاء كثیرا ف

  " األبطال"محمد  مما جعل توماس یكتب فصال خاصا بالنبي  في كتابھ 
  :استفدت ھذه المعلومة من ھذا الرابط

http://www.islamonline.net/Arabic/hi...rticle٣٥.SHTML  
-----------  

میل و بلي ش ال ش ن   وق ایر م دد ین ي ع ال ف یحي ق ل مس ن أص و م ف( ھ نة ) مقتط س
دة  : "ما نصھ  ١٩١٠ خذ مثاًال شریعة القرآن فإنھا بین الشرائع الدینیة الشریعة الوحی

م    ا ل ي أنھ ة یعن ة حقیق راض دنیوی ى أغ ى إل ي ترع توفاة الت ة المس ة العملی االجتماعی
ل   رائع ب ع الش ین جمی ائعة ب ة الش ول الكلی ى األص ر عل ًا تقتص ًا خاص ت اھتمام اھتم

ادات أیضًا، وھي من       روض العب باألحكام الجزئیة فوضعت أحكام المعامالت حتى ف
  د" .ھذه الجھة شریعة علمیة مادیة

------------  
  "العرب في آسیا"یقول المؤلف الكبیر ماكس فان برشم في مقدمة كتابھ 

انیة، إن " ر لإلنس دي الخی ر مری ن أكب رب م ي الع دًا  نب الم  إن محم د للع ور محم ظھ
ا    ذا     ) ١(أجمع إنما ھو أثر عقل عال وإن افتخرت آسیا بأبنائھ ا أن تفتخر بھ فیحق لھ

الد العرب          ذي جاء من ب د  ال الرجل العظیم، إن من الظلم الفادح أن نغمط حق محم
دلت أحوالھم               ف تب م كی ھ، ث ل بعثت د البغیض قب اه من الحق ا علمن ى م م عل وإلیھم، وھ

ًا   األخالقیة واال رء اطالع جتماعیة والدینیة بعد إعالنھ النبوة، وبالجملة مھما ازداد الم
على سیرتھ ودعوتھ إلى كل ما یرفع من مستوى اإلنسانیة، أنھ ال یجوز أن ینسب إلى 
اه      تھم إی م سبب محب محمد ما ینقصھ ویدرك أسباب إعجاب المالیین بھذا الرجل ویعل

  ". وتعظیمھم لھ
-------   

ا           الح : قال) ١( ل إلیھ ا یحم ذي جاءھ و ال اء وھ دًا  ھو فخر لإلنسانیة جمع ق أن محم
  ).وما أرسلناك إال رحمة للعالمین(الرحمة المطلقة فكانت عنوان بعثتھ 

--------------  
  ) : ارنیست رینان(یقول 

ي كل شيء وأن     ویني    (إن أْلبرت الكبیر مدین البن سینا ف ا األك ي   ) سان توم دین ف م
ال      ، ن رشد جمیع فلسفتھ الب و الكاردین ًا ھ ًا أوربی ًا دینی زیمنیس " إن راھب شارك  " أك
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ي       ي غرناطة ف ب المسلمین ف في أكبر جریمة ضد المعرفة بإصداره أمرًا بإحراق كت
إحراق     دره یقضي ب أعقاب سقوط الفردوس اإلسالمي ھناك وكان المرسوم الذي أص

  ثمانین ألف مخطوطة عربیة في األماكن العامة بغرناطة 
ى            : وقال وم عل ان عصر النھضة یق ات الفرنسیة إب ي الجامع دیًا سریا ف ارًا رش إن تی

وقد عرف العالم فضلھ في الوقت الذي ..ابن رشد ألرسطو ) آفیروس(العقل وشروح 
  كان ینكره وال یعرفھ فیھ العرب 

  : قال مصطفى غفر اهللا لھ
  الوالء المزدوج توما األكویني ھو اإلیطالي المشھور صاحب نظریة السیفین أو

  ابن رشد والرشدیة،: من أھم كتب أرنست رینان 
ال   بق أن ق د س ھ،      : وق ع أبواب ن أوس ربون م ل الس د دخ الم ق ذلك  (إن اإلس د ب یقص

  (مترجمات كتب ابن رشد
-----------  

  ":أخالق وعادات المصریین" قال ادوارد لین اإلنكلیزي في كتابھ 
ال    ن الخص ر م ف بكثی ان یتص دًا  ك ارم    إن محم جاعة ومك اللطف والش دة، ك الحمی

ذه     ھ ھ ا تترك أثر بم ھ دون أن یت م علی تطیع أن یحك ان ال یس ى أن اإلنس الق، حت األخ
ھ وعشیرتھ بصبر           داء أھل د  ع د احتمل محم ف ال، وق ر، كی الصفات في نفسھ من أث
د من یصافحھ         ده من ی حب ی وجلد عظیمین، ومع ذلك فقد بلغ من نبلھ أنھ لم یكن یس

ى ول انوا أو   حت اًال ك ة رج ام بجماع ن األی ًا م ر یوم م یم ھ ل ًال، وأن افح طف ان یص و ك
ورًا           د  غی ان محم د ك وة، وق امة حل فتیھ ابتس ى ش رأھم السالم، وعل اًال دون أن یق أطف
ان    ماء، وك ن الس وًال م ان رس ل، وك ارب الباط ق ویح ر للح ان ال یتنك ًا، وك ومتحمس

ذي     یرید أن یؤدي رسالتھ على أكمل وجھ، كما  ام الغرض ال أنھ لم ینس یومًا من األی
ى انتھى          ا، حت واع البالی ع أن ي سبیلھ جمی ل ف بعث ألجلھ، ودائمًا كان یعمل لھ ویتحم

  اھـ. إلى إتمام ما یرید
----------  

دن   " اإلسالم في مفترق الطرق " في كتاب " دو السي أولیرى " ویقول  - ة لن ( طبع
  : ٨ص )  ١٩٢٣

د"  ك فق ن ذل الرغم م لمین   وب اح المس ة باجتی طورة القائل اریخ أن األس ح الت أوض
المتعصبین للعالم وفرضھم اإلسالم على األجناس المقھورة تحت تھدید السالح ، ھي 
إحدى كبرى األساطیـر أو الخرافات الخیالیة ، التي رددھا فـي أي وقت المؤرخون ، 

  " .سخافة ومنافاة للعقل 
-----------  

  رنسي قال سادیو لویس الف
لم یكن محمد  نبي العرب بالرجل البشیر للعرب فحسب بل للعالم، لو أنصفھ الناس، "

ى        دل عل دیر واإلعجاب ت دیرة بالتق ھ الج ألنھ لم یأت بدین خاص بالعرب، وأن تعالیم
الم   أنھ عظیم في دینھ، عظیم في أخالقھ، عظیم في صفاتھ، وما أحوجنا إلى رجال للع

  ."نأمثال محمد  نبي المسلمی
-------------  
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  : ٣١صفحة " سیاحة دینیة في الشرق"قال القس میشون األلماني في كتابھ 
ن         " یحیون عن المسلمین روح التعامل وفضائل حس ى المس ھ لمن المحزن أن یتلق إن

ك بفضل     ل ذل المعاملة، وھما أقدس قواعد الرحمة واإلحسان عند الشعوب واألمم، ك
  "تعالیم نبیھم محمد  

-----------  
  : ٣٣ص )  ١٩٥٣( طبعة لندن " المحمدیة " في كتاب " ھـاملتون جب " ویقول 

ان من الممكن أن ینافسھ ویضارعھ رجال         "  د لك ألیف محم إذن لو كان القرآن من ت
ات      . آخرون  ھ مفتری ات من مثل م یستطیعوا   . ولیأتوا بعشر آی ومن الواضح   ( وإذا ل

  " .عجزة وبرھان ظاھر فلیقبلوا القرآن كم) أنھم لم یستطیعوا 
  :  ٤قال الدكتور لیتـنز في موضوع لھ في مجلة المقتطف المجلد الخامس الجزء 

ھ أدار     ذة، ألن دید المؤاخ إن محمدًا،  نبي وقد أوحى اهللا إلیھ، ومرة أوحى إلیھ وحیًا ش
ك   ر ذل د نش وذ، وق ن ذوي النف ًا م ًال غنی ب رج ى، لیخاط ر أعم ل فقی ن رج ھ ع وجھ

وحي من وجود،            الوحي، فلو ك ذلك ال ان ل ا ك ھ لم اء النصارى بحق ول أغبی ا یق ان كم
  .ولتركتھ العصور التي مرت علیھ أنقاضًا

  :المستشرق الیھودي المجري Goldziherیقول جولد تسیھر 
ة  " جاعة الفردی یف      ، إن الش ریم الض ي تك راف ف ذخ واإلس یم والب رم العظ والك

شفقة أو رحمة إذا وقع اعتداء على شخصھ واالنتصار لذوي القربى واألخذ بالثأر بال 
أما في اإلسالم فنجد الصبر واالحتمال ، أو على عشیرتھ كانت أبرز فضائل الجاھلیة 

دم          د ع ھ نج ت أو قبلی ى المصلحة الخاصة شخصیة كان وتفضیل المصلحة العامة عل
ك م    ر ذل ا  االكتراث باألمور الدنیویة واألعراض الزائلة وتجنب الریاء والفخر وغی م

ل      ذه المث ار ھ ى احتق جاء بھ اإلسالم وكانت ھذه الفضائل كفیلھ بأن تدفع المسلمین عل
  العلیا للجاھلیة

  ":العقیدة والشریعة في اإلسالم"وقال في كتابھ 
د          " د أصبح محم ي سیاسة الرسول  فق را ف ة تحوال كبی د  -كانت الھجرة إلى المدین بع

نظم    -الھجرة ة، وم و       مجاھدًا وغازیًا، ورجل دول دة أصبحت تتسع وتنم جماعة جدی
ھ   شیئًا فشیئًا، وعندئذ اتخذ اإلسالم شكلھ النھائي، وعندئذ ظھرت البذور األولى لنظام

  "االجتماعي والفقھي والسیاسي
.  

ي              : (ثم قال ا ف ي جماعة صغیرة، أم ة ف الیم دینی ى تع دعو إل ان الرسول  ی ة ك ي مك ف
ھ طابع خاص     ًا ل ة       المدینة فقد ظھر اإلسالم نظام ت نفسھ صورة الھیئ ي الوق ھ ف ، ول

ة ة         . المكافح ع أزمن ي جمی داھا ف ردد ص ي ت رب الت ول الح ت طب ة قام ي المدین وف
نظم    ائم، وی التاریخ، وصار محمد  ینظم أعماًال حدیثة، فأصبح ینظم طرق توزیع الغن
اة      م احتیاجات الحی ة وأھ المواریث، ویشرع القوانین، ویضع أسس أمور الدین العملی

دأ          . ماعیة،األجت ة، وب اة اإلسالم التاریخی ة رسمت الخطوط الرئیسیة لحی ي المدین وف
ن              ن دی ھ م اء ب ا ج ة لم اة مطابق ق حی نھم تحقی ي اهللا ع حابة رض ع الص د  م محم

  ".ومذھب
  :قال مصطفى غفر اهللا لھ
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اب            ي كت ي ف ا الشیخ الغزال ل رد علیھ اب نفسھ أباطی ي الكت ال ف إن جولد زیھر ھذا ق
  "یدة والشریعةدفاع عن العق"

اب          ھ كت ى اإلسالم ول دفین عل دھم ال دا حق ذین ب ي   "وھذا المستشرق من ال دراسات ف
ا     " الحدیث النبوي اء، كم ا الفقھ ى بھ قال فیھ أن أحادیث النھي عن كتابة الحدیث قد أت

ي    . أن أحادیث جواز كتابتھ جاء بھا المحدثون، یقصد أنھم وضعوھا  دیث أب ع أن ح م
ار       سعید الخدري في الن ي وضح النھ لم كالشمس ف حیح مس ث  . ھي ھو في ص وأحادی

  .جزاز الكتاب أكثر من أن تحصى
  "دراسات محمدیة"ولھ كتاب 

  وكان من الذین قالوا بأن محمدا ھو الذي جاء بمذھب اإلسالم
ي     ا ف قیفة كم ة الس د حادث بط بع رة وبالض ي مباش وت المب د م دأ بع یع ب ال إن التش وق

  ١٧٤العقیدة والشریعة ص
اع           وك وه، ومن أساتذتھ أیضا عالم االجتم ذین علم ان أستاذا من أساتذة طھ حسین ال

م المشایخ    .دوركایم الیھودي رھم، نع ومن أساتذتھ مرجلیوث الیھودي اإلنجلیزي وغی
  ؟؟؟!! 

رون           ذلك كثی ال ب اني، وق انون الروم ن الق تمدة م المیة مس ریعة اإلس ال إن الش وق
  .یرھمفون كریمر، وشیلدون آموس وغ:أمثال

  تنبیھ   
  :ال تظنوا أحبتي الكرام أن كل المنقول عنھم ھم من الموضوعیین والعقالء، بل منھم

ایم             ب ودورك املتون جی د تسیھر، وھ ویس، وجول ارد ل ت كبرن ا بین د كم من ھو حاق
  والسیر مویر وغیرھم وكلھم یھود

و        تاف لوب ریحاتھ، وجوس ت تص ذي اختلف ولتیر ال وا ف ردد كفرونس و مت ن ھ ن، وم
  وغیرھم

د        وینبي، زیجری د ت د وأرنول وبین موضوعي منصف كویل دیورانت وتوماس أرنول
ة ومارسیل    ھونكي وآنا ماري شیمل األلمانیتین وبوجینا غیانة ستجشیجیفسكا البولونی

  بوازار وغوتھ وغیرھم
فال تظنوا أن كل ما نقلنا عنھ ھو من المنصفین، وإنما ھي عبارة في ثنایا كالمھ تأدي 

  .قصودنا فننتزعھا من الحاقدین منھم انتزاعام
-----------  

   ١٠٥ص "اإلسالم والمسیحیة: "یقول ألیكسي جورافیسكي في كتابھ
  ".إن األغلبیة المطلقة من المستشرقین لم یتخلصوا من المواقف المعادیة لإلسالم: "

---------  
  )٦/٤(یقول فرونسوا فولتیر كما جاء في قاموسھ الفلسفي 

ان" یام   ق ھر الص ي ش ار ف وال النھ راب ط ام والش یكم الطع ّرم عل رض .. ون یح إذا ف
راء    %  ٢,٥إذا ُفرض علیكم إعطاء .. علیكم الحج في صحراء محرقة الكم للفق من م

ر   ..  ب المیس ور ولع رب الخم یكم ش رِّم عل غ  .. إذا ُح ات تبل ون بزوج تم تتمتع إذا كن
نكم        ثماني عشرة زوجة أحیانًا، فجاء من یحذف أربع دد ، ھل یمك ذا الع عشرة من ھ

  "االّدعاء مخلصین بأن ھذه الشریعة شریعة لّذات ؟
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----------  
  فاغلیري ترجمة منیر بعلبكي: للمستشرق " دفاع عن اإلسالم"وجاء في كتاب 

ول  امیون"ویق ري دي ش وان " ھن ت عن رب "تح ى الع ي عل ار الھمج وال " االنتص ل
ى  ) تور(ى العرب في فرنسا في معركة الھمجي عل" شارل مارتل"انتصار جیش  عل

المي   د اإلس افقي  "القائ رحمن الغ د ال ور      " عب ات العص ي ظلم ا ف ت فرنس ا وقع لم
ة الناشئة عن التعصب          . الوسطى  ذابح األھلی دت الم ا كاب ا ولم ولما أصیبت بفظائعھ

ا    -الدیني یش ، ولم ولوال ذلك االنتصار البربري لنجت إسبانیا من وصمة محاكم التفت
  "أخر سیر المدنیة ثمانیة قرون بینما كنا مثال الھمجیةت

--------------  
  " معالم تاریخ اإلنسانیة"ویلز وكتابھ . ج. رجوعا إلى ھـ

ع   . كل دین ال یسیر مع المدنیة فاضرب بھ عرض الحائط"یقول  ولم أجد دینًا یسیر م
  ".المدنیة أنى سارت سوى دین اإلسالم

----------  
  : باكتول ویقول مرمادیوك

ابقًا ،       " ا س ي نشروھا بھ نفس السرعة الت إن المسلمین یمكنھم أن ینشروا حضارتھم ب
دورھم األول       اموا ب ا ق ا حینم انوا علیھ الم   .إذا رجعوا إلى األخالق التي ك ذا الع ألن ھ

  " الخاوي ال یستطیع أن یقف أمام حضارتھم
اب    ر  ٢٣-١٩لسعید جودت ص   " الرعب من اإلسالم   "عن كت ك غوستاف   ، وذك ذل

  ".حضارة اإلسالم"لوبون في كتابھ 
-------  

ول   تن " ویق ون أوس وان  " ج ھ بعن ال ل ي مق ي اهللا " ف د نب ة ت" محم ي مجل . ب. ف
  :بعد المسیح  ١٩٢٧سبتمبر سنة  ١٢وكاسل األسبوعیة في 

لقد أصبح محمد بالفعل في خالل ما یربو قلیال عن العام ما یمكن أن نسمیھ بالحاكم  " 
  " .حي والدنیوي للمدینة ، ویده على الرافعة التي كان مقدر لھا أن تھز العالم الرو

---------  
  :وقال المسیو جان سبیرو السویسري

ل          " ھ وشانئیھ ب ب أعدائ ي  ال بكت د النب ى سیرة محم ًا عل إنھ مھما زاد اإلنسان اطالع
ین من البشر    بتألیفات معاصریھ، وبالكتاب والسنة، إال وأدرك اسباب إعجاب المال   ی

  ".في الماضین وحتى اآلن بھذا الرجل، وفھم علة تفانیھم في محبتھ وتعظیمھ
ھ         " جون ولیام دریبر " یقول  ي كتاب وق ف ي الطب والحق وراة ف ى دكت " الحاصل عل

دن   " . تاریخ التطور الفكري األوروبي  ة لن د األول، ص  )  ١٨٧٥( طبع  ٢٢٩المجل
  :٢٣٠و 
ر   "  رة الع ة بجزی ع سنوات من موت         ٥٦٩ب عام  ولد في مك د أرب د المسیح ، بع بع

ى   أثیر عل م ت ال ، أعظ ع الرج ن دون جمی ھ م ان ل ذي ك ل ال تنیان األول ، الرج جوس
  -----------" وھو محمد .. الجنس البشري 

  " :جون دوانبورت"یقول المؤرخ اإلنكلیزي 
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ي ا        " ي الغرب حول نب ت شائعة ف ي كان ام الت " إلسالم أعتذر عن التصورات واألحك
  .١١٧: محمد عثمان ص" محمد في اآلداب العالمیة المنصفة "عن 
  :وقال

ع    " ارة تسبح م لو لم تقم في جنوب أوروبا الحضارة األندلسیة العربیة، لظلت ھذه الق
ر       ا ظھ داوة، ولم ل والب ة الجھ ن ظلم ك م ي حل ات ف ي النحل والنزع شعوبھا المختلف

  "ودللمدنّیة األوربیة الحالیة أثر في الوج
-----------  

ھذین " العرب عنصر السیادة في القرون الوسطى"وروى جون دوانبورت في كتابھ 
ث ،   ام الثال ي ھش ة األندلس ى الخلیف را إل ك انجلت اني مل ورج الث ن ج التین م الرس

  .والجواب علیھا
  رسالة الملك اإلنكلیزي جورج الثاني

ي   من جورج الثاني ملك إنكلترا والغال والسوید والنروج إلى الخلیفة ملك المسلمین ف
  :مملكة األندلس صاحب العظمة ھشام الثالث الجلیل المقام

د    بعد التعظیم والتوقیر، فقد سمعنا عن الرقّي العظیم الذي تتمتع بفیضھ الضافي معاھ
ائل       ذه الفض اذج ھ اس نم ا اقتب ا ألبنائن امرة، فأردن م الع ي بالدك ناعات ف م والص العل

ل        لتكون بدایة حسنة في ا الجھ ي یحیط بھ ا الت ي بالدن اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم ف
ات       . من أربعة أركانھا ة من بن ى رأس بعث ت عل رة دوبان وقد وضعنا ابنة شقیقنا األمی

ا     أشراف اإلنكلیز، لتتشرف بلثم أھداب العرش والتماس العطف، وتكون مع زمیالتھ
واتي سوف      موضع عنایة عظمتكم وفي حمایة الحاشیة الكریمة، و ل الل دب من قب الح

ل،           امكم الجلی ة متواضعة لمق رة الصغیرة بھدی ت األمی د أرفق یمھن، وق یقمن على تعل
  .أرجو التكرم بقبولھا، مع التعظیم والحب الخالص

  من خادمكم المطیع
  أ. م . جورج

  جواب الخلیفة األندلسي ھشام الثالث
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  :صالة والسالم على نبیھ سید المرسلین وبعدالحمد هللا رب العالمین وال
  إلى ملك إنكلترا وایكوسیا واسكندنافیا األجّل

اب       ر من أرب یھم األم اطلعت على التماسكم، فوافقت على طلبكم بعد استشارة من یعن
ة           ال المسلمین، دالل ت م ة من بی ذه البعث ى ھ ق عل الشأن، وعلیھ نعلمكم أنھ سوف ینف

ل أبعث         . كي على مودتنا لشخصكم المل د، وبالمقاب ا بسرور زائ د تلقیتھ دیتكم فق ا ھ أم
إلیكم بغالي الطنافس األندلسیة، وھي من صنع أبنائنا، ھدیة لحضرتكم، وفیھا المغزى 

  .الكافي للتدلیل على التفاتتنا ومحبتنا، والسالم
  خلیفة رسول اهللا في دیار األندلس

  ھشام
  :الرسالتان مستفادتان من ھذا الرابط

http://www.geocities.com/nassershamali/new_page_٩١.htm  
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ا      " أونكیست كونت"زار الفیلسوف  ھ، فھن ره اإلسالم ویطعن فی مصر بعد أن كان یك
ك            د ذل ة، وبع دلس لدراسة اإلسالم والسیرة النبوی ي األن ام ف ا، فأق تأثر ببعض علمائھ

ا من        ا فیھ ان فطالع م ة الفاتیك ب عن الموضوع،    اتجھ إلى روما، وذھب إلى مكتب كت
ي              ة النب ل أمی م یتقب ھ ل اره، ولكن لم وآث ھ وس ي صلى اهللا علی ي النب وھنالك غیر رأیھ ف
ھ        ك فأجاب ة من ذل واریخ العربی ھ الت حتى سأل البابا بولوس التاسع عن صدق ما تدعی

ال   ھ، وق وف وجھ م الفیلس ًا فلط ان أمی ھ ك م إن ا نع ي : الباب د إنن ا محم ك ی اه من واخجلت
إال أنني أقر وأعترف بأن محمدًا أصغر ....... ویل كل الویل لك یا أوغست ظلمتك فال

  اھـ ."من إلھ ولكنھ بكل حال أسمى من البشر
ور         : "وقال د ظھ ا بع ض أرجاء أورب ي بع ة تضمحل ف أخذت مبادئ التنكریة العقوقی

ى أواسط    ھ إل  العربیة اإلسالمیة في األندلس التي سطع إشراقھا من وراء جبال البیرن
ت عن الحضارة         ي انبثق ة البارعة الت الیم االجتماعی فرنسا، فتناول طالب التجدد التع
ر        دًا شعور مكافحة التنك دًا روی یھم روی العربیة العظیمة وأخذوا في تبنیھا، فأیقظت ف
ى          رؤوس حت ي ال ر ف ول تختم ذه المی ت ھ دد، وظل ب التج والغرور، واستبدلوھا بطل

رن   •ثانیة، وأعقبتھا الثورة الثالثة ظھرْت بوادر الثورة الفرنسیة ال وماَھّلت طالئع الق
ك    ان ذل التاسع عشر حتى تسربْت تعالیم الروح االشتراكیة إلى المجتمع األوربي، وك
أول تقلید شریف للعرب واإلسالم تجلببْت بھ أوربا لتخطو خطواتھا الكبرى في سبیل 

  اھـ"تنظیم حیاة شعوبھا السیاسیة واالقتصادیة واإلجتماعیة
--------------  

فة       ) ١٦٥٠-١٥٩٦(ویقول رینیھ دیكارت  ًا للفلس ره الفرنسیون أب ر أو یعتب ذي یعتب ال
  ": مقالة الطریقة"الحدیثة في 

ة ،     .. نحن والمسلمون في ھذه الحیاة " ون بالرسالتین العیسویة والمحمدی ولكنھم یعمل
ى           ًا إل م جنب ا معھ و أنصفنا لكن ة، ول ل بالثانی ا     ونحن ال نعم ا م ب ألن رسالتھم فیھ جن

  "یتالءم مع كل زمان
-----------  

  ھــ  ٦٦٥" عیشویابھ"وقال البطریرك 
ون       " ا تعرف ة كم ا بعدال الم یعاملونن ى الع إن العرب الذي مكنھم الرب من السیطرة عل

ة         د المعون دون ی وقرون قدیسنا ویم ا وی دحون ملتن أنھم لیسوا أعداء للنصرانیة بل یمت
  ".دیارناإلى كنائسنا وأ

--------------  
  " :اعتذار إلى محمد واإلسالم"ویقول دینونبورت في كتابھ 

إن من الحماقة أن نظن أن اإلسالم قام بحد السیف، فإن ھذا الدین یحرم سفك الدماء، "
نح     ویأمر بالمعروف، وینھى عن المنكر، وقد أمر بالشورى ونھى عن االستبداد، وم

  ."تذكر أوروبا أنھا مدینة بحضارتھا للمسلمین أنفسھماإلنسان حقوقھ المدنیة، ولت
------------  

  قال اإلنجلیزي مافیز جولي 
یئًا   " یس ش لقد رأیت اإلسالم یقرر أن الرسل رجال لم یتدنسوا بالخطایا، وأن الوحي ل

ر       ان ھو اآلخر رسوًال غی جدیدًا، فقد أنزل على أنبیاء الیھود من قبل، وأن عیسى  ك
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ل  زًا ظ رین ؟ أن لغ رن العش ي الق ل ف ى رس وحي عل زل ال اذا ال ین ري لم راود فك ! ی
ین      دًا  رسول اهللا وخاتم النبی ریم أن محم . وكانت اإلجابة أن أتدبر ما قرره القرآن الك

و    د ھ وكان ردًا مفحمًا تمامًا، إذ كیف یتأتى أن یرسل الرسل بعد محمد والقرآن المجی
ى      الكتاب الشامل الذي جاء تبیانًا لكل شي ت إل اق ثاب و ب دینا، وھ ء ومصدقًا لما بین أی

ذكر             ا ال ا نحن نزلن ع  إن د الواق رآن ویؤك رر الق ا یق ث، كم ال نسخ وال عب د ب أي -األب
رآن افظون     -الق ھ لح ا ل ل        . وإن ى رس ك إل د ذل ن داع بع اك م یس ھن ھ ل ك أن ال ش

  "ورساالت
  "محمد والمحمدیة"رجوعا إلى بوسورث سمیث وكتابھ 

  
دین وھو وإن         كان م: "قال ًا ل ة، وبانی ًا لدول ة، ومقیم ًا ألم د مؤسس حمد  في وقت واح

اب           ي كت ة ف ًا مقدس ة، وكتب ًا عام ًا وأخالق ًا وقانون وي أدب اب یح ى بكت د أت ًا فق ان أمی ك
ة     . واحد ي دق ھ معجزة ف وھو كتاب یقدسھ إلى یومنا سدس مجموع النوع البشري ألن

د    األسلوب، وسمة الحكمة، وجالل الحق، كما  ھ محم دة،    :یقول عن ھ الخال ھ معجزت إن
  . حقًا إنھ لمعجزة

ثم إذا نظرنا إلى الظروف واألحوال وإلى ما كان لمحمد  من االحترام الفائق الوصف 
دھش         إن أدعى شيء لل رون الوسطى ف عند أتباعھ وقارناه بآباء الكنیسة وبقدیسي الق

داث ال         ى إح ة عل درة الذاتی ط الق ّدع ق م ی ھ ل ا     . معجزات من محمد  أن ل م ان یفع م ك نع
  . یقول

أفنرید بعد ھذا برھانًا قاطعًا على صحة : وكان أتباعھ یرونھ یقوم بتحقیق كل ما یقول
لم یحرص محمد  إلى آخر حیاتھ على شيء، إال على الذي یلقب بھ . صدقھ وإخالصھ

 من أول أمره، وھو لقب أعتقد بأنھ سیأتي یوم ترضى فیھ أي فلسفة، وأخلص مسیحیة
  .، نعم إنھ رسول اهللا حقًا"رسول اهللا: "أن تسلم لھ بھ وھذا اللقب ھو

-----------  
  :قال جان جاك روسو عن القرآن 

ة    " یًال من العربی ھ سمع         ، من الناس من یتعلم قل و أن ھ ول حك من رآن ویض رأ الق م یق ث
ع المطر        ة وذاك الصوت المقن حى الرقیق ة الفص ك اللغ ب محمدًا یملیھ على الناس بتل

ى األرض و   ، المؤثر في شغاف القلوب ورآه یؤید أحكامھ بقوة البیان  لخر ساجدًا عل
اداه  ار  : ن رف والفخ ى الش دینا إل ذ بأی ول اهللا خ ا رس ي ی ا النب ة ، أیھ ع التھلك أو مواق

  ."واألخطار فنحن من أجلك نود الموت أو االنتصار
  قال مصطفى غفر اهللا لھ

ة، وادعى     جان جار روسو ال یخفى على أحد،  ي التربی ة ف ھو صاحب نظریة الطبیع
وفي الحقیقة ھذه النظریة " العقد االجتماعي" لنفسھ نظریة العقد االجتماعي في كتابھ 

  تطورت عبر مراحل بین جون جاك روسو و توماس ھوبز وجون لوك،
إن الشعوب األوربیة بعد المعاناة من جراء الكنیسة وتسلط    : وھذه النظریة باختصار

ال ث   رج ا أن تبح ن آثارھ ان م دین، ك عوب _ ال ین _ أي الش یئین اثن ق ش ى تحقی عل
ى   الحریة واإلرادة، فقالوا نقوم بعقد بیننا كشعوب وبین عقالئنا ومفكرینا وھم منا، عل
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ذا            ان ھ ا، بصفتھم مفوضین من الشعب، وك دأین لن ذین المب ق ھ أن یعملوا على تحقی
  أول طریق إلى الدیمقراطیة في الغرب، 

ل الوصول       و ة قب ة الجزئی ة وتسمى بالعلمانی كان ذلك أول مرحلة من مراحل العلمانی
م      دیث ث ة التح ي مرحل ل وھ ثالث مراح رت ب دورھا م ي ب املة الت ة الش ى العلمانی إل

  .الحداثة ثم ما بعد الحداثة
-------------  

ھ عن الحضارة اإلسالمیة           ي حدیث ي قصة الحضارة ف ت ف ل دیوران : رجوعا إلى وی
  ٤٤٩٩-٤٤٩٨ص

ھ  . "ولھذا لم یدع اإلسالم إلى مقابلة اإلساءة باإلحسان  فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علی
ولمن انتصر بعد ظلمھ فأولئك ما علیھم ) "١٩٤سورة البقرة " (بمثل ما اعتدى علیكم

د  )٤١سورة الشورى " (من سبیل ، تلك أخالق تلیق بالرجال، شبیھة بما جاء في العھ
د  ي تؤك دیم، فھ ة  الق ائل األنوث یحیة فض د المس ا تؤك ة كم ائل الرجول ي . فض یس ف ول

التاریخ دین غیر دین اإلسالم یدعو أتباعھ على الدوام إلى أن یكونوا أقویاء، ولم یفلح 
ا اإلسالم        ح فیھ ا أفل در م ن آخر بق دعوة دی ذه ال ي ھ بروا    : "ف وا اص ذین آمن ا ال ا أیھ ی

ذي      ھكذا ) ٢٠٠سورة آل عمران " (وصابروا ورابطوا ول أیضًا زرادشت ال ان یق ك
  . نادى بمبادئ نتشة قبل وجود نتشة بزمن طویل

احف         وا المص د كتب ادة، وق ن العب رب م ة تق ى درج رآن إل ون الق لمون یعظم والمس
ھ،        ا بحبھم ل دفوعین إلیھ ة م وزینوھا وبذلوا في سبیل ذلك كل ما یستطیعون من عنای

تع      ال المسلمین ب ھ أطف دأ من دور      وھو الكتاب الذي یب ذي ی و المحور ال راءة، وھ لم الق
وقد ظل أربعة عشر قرنًا من الزمان . علیھ تعلیمھم والذروة التي ینتھي بھا ھذا التعلیم

ین      ات المالی رائح مئ حذ ق محفوظًا في ذاكرتھم، یستثیر خیالھم، ویشكل أخالقھم، ویش
وس الساذجة    . من الرجال ي النف لیمة   _والقرآن یبعث ف ال الس الفطرة   -األفضل أن یق

ي كل عصر من العصور الماضیة          ر ف م والفك ولقد آمن بالقرآن كثیر من رجال العل
ى            اس عل ن الن رة م ھ من ال یحصون كث ا آمن ب ھ؛ كم وفي ھذا العصر الذي نعیش فی
حة         ة الواض دة الحق ھ جاء بالعقی ك إال ألن ا ذل اختالف حظوظھم من العقل والفكر؛ وم

م      فھي أسھل ا. التي یتقبلھا الجمیع د بالمراس دھا عن التقی لعقائد، وأقلھا غموضا، وأبع
ع      . والطقوس، وأكثرھا تحررًا من الوثنیة والكھنوتیة ي رف ر الفضل ف ھ أكب وقد كان ل

اعي          د النظام االجتم یھم قواع ام ف ذي أق و ال افي، وھ مستوى المسلمین األخالقي والثق
حیة، وحر   ر    والوحدة االجتماعیة، وحضھم على إتباع القواعد الص ولھم من كثی ر عق

من الخرافات واألوھام، ومن الظلم والقسوة، وحسن أحوال األرقاء، وبعث في نفوس 
لمین     ین المس د ب زة، وأوج ة والع ض    (األذالء الكرام ھ بع ان یقترف ا ك تثنینا م إذا اس

درجة من االعتدال والبعد عن الشھوات لم یوجد لھا نظیر في أیة ) الخلفاء المتأخرین
اع ن بق ة م یض بقع ل األب كنھا الرج الم یس وا  . الع اس أن یواجھ الم الن م اإلس د عل ولق

ى            ت نفسھ إل ي الوق ثھم ف ل، وبع ال شكوى وال مل ا، ب وا قیودھ صعاب الحیاة، ویتحمل
وقد عرَّف الدین وحدده تحدیدًا ال یجد . التوسع توسعًا كان أعجب ما شھده التاریخ كلھ

  . منعھ من قبولھالمسیحي وال الیھودي الصحیح العقیدة ما ی
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وم      " اهللا والی ر من آمن ب لیس البر أن تولوا وجوھكم قبل المشرق والمغرب، ولكن الب
امى          ى والیت ِھ ذوي القرب ى حب ال عل ى الم ین، وآت اب والنبی ة والكت ر والمالئك اآلخ
اة،       ى الزك الة وآت ام الص اب، وأق ي الرق ائلین وف بیل، والس ن الس اكین واب والمس

ك       والموفون بعھدھم إذا أس، أولئ عاھدوا والصابرین في البأساِء والضراِء وحین الب
  اھـ).١٧٧سورة البقرة اآلیة " (الذین صدقوا وأولئك ھم المتقون

  :قال مصطفى غفر اهللا لھ
ھ   م أخسر المسیح     "ال أوافق الدكتور عبد المعطي الداالتي في كتاب د ول " ربحت محم

ل ك    ٩١ص  ال ینبغي أن    بأن وضع ویل دیورانت من المتعصبین، ب ان موضوعیا، ف
لما،              ان مس و ك ا ل ھ كم رف بفضل اإلسالم وأھل دح أو یعت أن یم لم ب ر المس نطالب غی
ع المستشرقین المتعصبین        ة م د مقارن د بعی وأظن أنھ قد أنصف اإلسالم وأھلھ إلى ح
ھ        اه من كتاب ا نقلن الھم، وم ر وأمث كبرنارد لویس وزویمر ویوسف شاخت وجولد زیھ

  .على ما أقوللھو خیر دلیل 
  واهللا تعالى أعلم
--------------  

ر   ال دراب ھ      drabberق ي كتاب ورك، ف ة نیوی ي جامع تاذ ف م   ( األس ین العل ة ب المنازع
  ):والدین

ن            (  م م ل العل ة أھ ي معامل روا ف م یقتص اء ل ن الخلف ي زم ین ف لمین األول إن المس
ا إلیھم الكثیر من النصارى النسطوریین، ومن الیھود على مجرد االحترام، بل فوضو

ى إن ھارون الرشید          ة، حت ي الدول ة ف ى المناصب العالی األعمال الجسام، ورقوھم إل
ا مسنیھ    ن ماسویھ   ( وضع جمیع المدارس تحت إشراف حن ا ب ت إدارة  )... یوحن وكان

ى   المدارس مفوضة إلى النسطوریین تارة، وإلى الیھود تارة أخرى، ولم یكن ینظر إل
ھ   ى            البلد الذي عاش فی م یكن ینظر إال إل ل ل ھ، ب د علی ذي ول دین ال ى ال الم، وال إل الع

  ).مكانتھ من العلم والمعرفة
  .١٥نقال عن اإلسالم والنصرانیة للشیخ محمد عبده ص 

  ):حضارة العرب( وقال غوستاف لوبون في كتابھ 
م    ة الكتشافات العل دیانات مالءم ر ال ن أكث وس،  . واإلسالم م ا للنف ا تأدیب ن أعظمھ وم

امح  و ان والتس دل واإلحس ى الع ال عل وح    ... حم ي فت ث ف ین نبح ارئ ح یرى الق وس
رك     د ت رآن، فق ار الق ي انتش امال ف ن ع م تك وة ل اراتھم، أن الق باب انتص رب وأس الع
ن      وام م ض األق ق بع دث أن اعتن انھم، وإذا ح ي أدی رارا ف وبین أح رب المغل الع

البین   النصرانیة اإلسالم، واتخذوا العربیة لغة لھم، فذلك  لما رأوا من عدل العرب الغ
  ...ما لم یروا مثلھ من ساداتھم السابقین

----------  
  "التطور الفكري في أوروبا: "م في كتابھ١٨٨٢ت " جون ولیام درابر"قال الكاتب 

ة       ٥٦٩في سنة "  رة العربی ي الجزی ة ف ي مك بعد موت جستنیان بأربع سنوات، ولد ف
ر   ع البش ین جمی د ب ان الوحی ري اإلنس نس البش ى الج ر عل ر األث ھ أكب ان ل ذي ك ... ال

  "محمد
---------  
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  : ٥٧٩في حضارة العرب ص " غوستاف لوبون"ورجوعا إلى المؤرخ الفرنسي
دل وال أرحم من العرب      " ًا أع اریخ فاتح م     " ما عرف الت م أول من عل وإن العرب ھ

دین       ع استقامة ال ر م ة الفك ة   ، العالم كیف تتفق حری ا    والسھولة العجیب ي ینتشر بھ الت
دد أشیاع     غ ع القرآن في العالم شاملة للنظر تمامًا فالمسلم أینما مر ترك خلفھ دینھ وبل

د التجارة       ا العرب بقص ي دخلھ اتحین "النبي مالیین كثیرة في البالد الت كبعض  " ال ف
ال ، أجزاء الصین وأفریقیا الوسطى وروسیة وتم اعتناق ھذه المالیین لإلسالم طوعًا 

ًا رب           كرھ ار الع ؤالء التج ع ھ وش م ال جی ت بإرس رورة قض مع أن الض م یس ول
  .المسلمین لمساعدتھم ویتسع نطاق اإلسالم بعد أن یقیمھ ھؤالء في أي مكان كان 

----------  
ون  ال لوب رب : وق رب ج د الع دة عن اھد،القاع ول ، وش ًا ویق ن عارف ظ تك إن : والح

م ا   م       المسلمین العرب وحدھم كانوا أساتذة األم ربیین ل رون ونحن الغ دة ق لمسیحیة ع
ا من      ى لغاتن ل إل یتح لنا اإلطالع على التراث الیوناني والروماني في جامعاتنا عما نق

  .كتب العرب إال في أزمان متأخرة 
ھ،      " اإلسالم بین اإلنصاف والجحود" من كتاب  دین وحملت ھ ال لمحمد حسن عن تنزی

  . ١/٤٤٤المجموعة الكاملة ، ثقافة 
ن ك الم    وم ي اإلس لمین ف ر المس ة غی اب معامل داد  – ١/٢٥٦ت ي  : إع ع الملك المجم

  األردن –لبحوث الحضارة اإلسالمیة 
ھ         :" وقال دھا اعتنقت دعوة وح دھا وبال دعوة وح ل انتشر بال لم ینتشر القرآن بالسیف ب

ول  ة     ( الشعوب التي قھرھا العرب مؤخرًا كالترك والمغ ان بالقضاء طمأنین ي اإلیم فف
رة السعي في الحیاة لذیذة حین النجاح وسائغة عند اإلخفاق وبھذا یتم التوازن تجعل ثم

  "في سعادة اإلنسان
ة        : وقال ارف العلمی الم المع ھ من ع ت تجھل ا كان إن العرب ھم الذین فتحوا ألوروبا م

  . واألدبیة والفلسفیة بتأثیرھم الثقافي، فكانو ممدنین لنا وأئمة لنا ستة قرون
--------------  

  :یقول البروفیسور بروخمان 
د استمر    "  ال عجب أن شارك الھولندیون بقیة أوروبا اإلجحاف باإلسالم والعرب وق

اع      ى األوض رأ عل ى ط طى حت رون الوس وال الق دیین ط دى الھولن ذا ل م ھ دم الفھ ع
م إلى تأسیس ١٥٧٥السیاسیة الداخلیة في ھولندا بعض المتغیرات التي أدت في العام 

ت    جامعة لیدن  ي كتب ات الت في شمال ھولندا ، والعتبارات دینیة اھتمت الجامعة باللغ
ة ،           ة العربی ى دراسة اللغ ات إل ذه االھتمام ي أدت ھ بھا الكتب المقدسة وبشكل منطق
ى       دن عل ة لی ة بجامع ة العربی حیث مرت بمراحل متدرجة إلى أن أقیم أول كرسي للغ

ي النحو     واستمر نحو أحد عشر عا ١٦١٣عام " أربین " ید  ھ ف ا كتاب مًا ، ألف خاللھ
اریخ     ي وللت ة واألدب العرب ارة العربی د للحض ھ بالحم ي مقدمت رق ف ي وأغ العرب

  والفلسفة العربیة 
------------  

  دكتور شومیس : ویقول
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القرآن كالم اهللا       " راء، ف ض افت ًا مح یقول بعض الناس إن القرآن كالم محمد وھو حق
لیس في استطاعة محمد ذلك الرجل األمي في تلك الموحى على لسان رسولھ محمد، ف

ات     اس من الظلم العصور الغابرة أن یأتینا بكالم تحار فیھ عقول الحكماء، ویھدي الن
  . إلى النور

ة  دت     . وربما تعجبون من اعتراف رجل أوروبي بھذه الحقیق رآن فوج ي درست الق إن
ك البالغة         ة، وتل نظم المحكم ة، وال اني العالی ك المع ھ تل ي     فی ط ف ا ق د مثلھ م أج ي ل الت

د       . حیاتي، جملة واحدة منھ تغني عن مؤلفات ا محم ى بھ ر معجزة أت ھذا وال شك أكب
  ".عن ربھ

-----------  
  ٣٣ص )  ١٩٥٣( طبعة لندن " المحمدیة " جب في كتاب . ر. أ. ونرجع إلى ھـ

  :حیث قال
ة أن إصالحاتھ    "  د   " إنھ من المسلم بھ عالمیا بصفة عام در    " أي محم رفعت من ق

  " .المرأة ومنزلتھا ووضعھا اإلجتماعي والشرعي 
-----------  

  :Prof. Hurgronjeقال بروفیسور ھیرجوني 
عصبة األمم التي أسسھا نبي اإلسالم أرست مبادئ الوحدة الدولیة واألخوة اإلنسانیة "

م األخرى      ة لتكون شمعة لألم ي ال     .. على أسس عالمی ة ف د أم ھ ال توج ة أن الم  الحقیق ع
  ".تستطیع أن تقدم مثیًال لما قدمھ اإلسالم لبلوغ فكرة عصبة األمم

-----------  
  :قال المسیحي بولـس سالمـة عن نفسھ

ي مشارق      " اس ف ن الن ین م مسیحي ینحني أمام عظمة رجل یھتف باسمھ مئات المالی
درًا      ھ ق األرض ومغاربھا خمس مرات كل یوم، رجل لیس من موالید حواء أعظم من

واء      وأ ا بل ا أظلھ ھ دنی ت مع خلد ذكرًا وأبعد أثرًا، رجل أطل من غیاھب الجاھلیة فأطل
  ."مجید، كتب علیھ بأحرف من نور، ال إلھ إال اهللا، اهللا أكبر

  ذر دمعًا فالجـو في إعـطـاء *** من ترى ذلـك الصبـي الـذي إن 
  وجبیـن كـالنجـمـة الغـراء ***مبسـم مـن آللـئ الفجـر أنقـى 

  طیـب الفـوح رافـل بالبھـاء ***یـوم في صفحة الدھـر فـذ  ھـّل
  ُینبت الحلـم في عیـون الرائي ***ُحسـب الرمـل ذلك الیـوَم تبـراً  
  من نثیـر السبا ئـك الصفـراء ***فسھـول الحجـاز بحـُر ُنضـا ر 

  أنمـُل الورد صفـحَة الدھنـاء ***ضحـك السَّْبَسُب الخلـي وَشقَّـْت 
  بثت صالھا ونمنمت في الكساء ***ـرس الدنـیـا وال غرو إن ذاك ع

  فھو والفقـَر تـوأم فـي رداء ***رحبـت بالـولیـد جـاء یتـیمـًا 
 سوف تعلـو مناكَب الجـوزاء ***یا فقیـرًا ودونـھ الشمـُس ِعـزا  
  سائرات في الركب سیَر اإلماء ***خلفـك النسـُر والـسُّھـا والثریا 

  ھكـذا كـان مولـد األنبیـاء***والنفـس كنـُز خلـود  فقـُر كـفٍّ
 ------------  

  " لمحات من تاریخ العالــم"في كتابھ "جواھر الل نھرو"قال الزعیم الھندي 
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ة           -العرب  -إنھم " ل العواصم األوروبی ى ك ت عل داد تفوق دیث وإن بغ م الح اء العل أب
ة    دل " فیما عدا قرطبة عاصمة أسبانیا العربی ن       " س األن د من وجود اب ان ال ب ھ ك وإن

د الغرب       ر عن ي لكي یظھ الھیثم والخازن والكنـدي وابن سینا والخوارزمي والبیرون
  " . جالیلو وكبلر وكوبرنیق ونیوتن"

ي         اء العرب ف م ودور العلم اریخ العل ي مصنفھ ت دالحلیم منتصر ف دكتور عب أورده ال
  .تقدمھ

------------  
  : ٢١ص )  ١٩٥١( طبعة لندن " اإلسالم " في كتاب " تریتون . س. أ" ویقول  

إن صورة الجندي المسلم المتقدم وبإحدى یدیھ سیفا وباألخرى مصحفا ھي صورة  " 
  " .زائفة تماما 

  مدیر مرصد طوكیو  -یقول البروفیسور یوشیودي كوزان 
------------  

  ".قیقة في القرآنإنني متأثر جدًا باكتشاف الح: قلت: "البروفیسور یوشیودي كوزان"
  .السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ: الشیخ الزنداني

د      دیر مرص إنھ یتكلم بلغتھ األصلیة اللغة الیابانیة إنھ البروفیسور یوشیودي كوزان م
ق وبوصف السماء      ة الخل طوكیو عرضنا علیھ عددًا من اآلیات المتعلقة بوصف بدای

ذ     اني ھ رأ مع ا ق رآن وعن زمن       وبعالقة األرض بالسماء فلم ألنا عن الق ات وس ه اآلی
ي تعرضت    ١٤٠٠نزولھ فأخبرناه أنھ نزل منذ  عام وسألناه نحن عن ھذه الحقائق الت

ي            نص القرآن ھ ال ا نعرض علی ب بھ ة یجی ل إجاب د ك ان بع . لھا ھذه اآلیات فأجاب وك
ي الوجود      : "ولقد عبر عن دھشتھ فقال ى نقطة ف إن ھذا القرآن یصف الكون من أعل

ذا الكون،            فكل  ي ھ رى كل شيء ف رآن، ی ذا الق ال ھ ذي ق شيء أمامھ مكشوف إن ال
وم  " . فلیس ھناك شيء قد خفي علیھ سألناه عن الفترة الزمنیة التي مرت بھا السماء ی

لقد تضافرت األدلة وحشدت وأصبحت اآلن شیئًا : أن كانت في صورة أخرى فأجاب
كون من ھذا الدخان الذي ھو أصل الكون مرئیًا مشاھدًا نرى اآلن نجومًا في السماء تت

ھذه الصورة حصل علیھا العلماء أخیرًا بعد أن أطلقوا سفن ):ھذا الشكل(كما نرى في 
دخان     و یتكون من ال ى األطراف    . الفضاء إنھا تصور نجمًا من النجوم وھ انظروا إل

ھ    ذي اشتدت ب ادة   الحمراء للدخان الذي في بدایة االلتھاب والتجمع وإلى الوسط ال الم
وتكدست فأصبح شیئًا مضیئًا وھكذا النجوم المضیئة كانت قبل ذلك دخانًا وكان الكون 

﴿ثم استوى إلى السماء وھي   : وعرضنا علیھ اآلیة وھي قول اهللا جل وعال. كلھ دخانًا
ائعین﴾      ا ط ا أتین ًا قالت ًا أو كرھ ا طوع ألرض ائتی ا ول ال لھ ان فق ورة (دخ س

ین  إن بعض الع).١١:فصلت،اآلیة لماء یتكلمون عن ھذا الدخان فیقولون إنھ ضباب فب
البروفیسور یوشیودي كوزان أن لفظ الضباب ال یتناسب مع وصف ھذا الدخان، ألن 

دخان   . الضباب یكون باردًا وأما ھذا الدخان الكوني فإن فیھ شیئًا من الحرارة   م، ال نع
دأ   ویكون معتمًا وھذا و. عبارة عن غازات تعلق فیھا مواد صلبة ذي ب صف الدخان ال

ان    . منھ الكون واد صلبة وك قبل أن تتكون النجوم كان عبارة عن غازات تعلق فیھا م
ل إن أدق وصف       : قال. معتمًا ھ وصف الضباب، ب دق علی وكذلك كان حارًا، فال یص

  .ھو دخان: ھو أن نقول
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اھرة ما رأیك في ھذه الظ: وھكذا أخذ یفصل فیما عرض علیھ من آیات وأخیرًا سألناه
د     ذه األسرار ق التي رأیتھا بنفسك، العلم یكشف بتقدمھ أسرار الكون، فإذا بكثیر من ھ
ذكرت في القرآن أو ذكرت في السنة ھل تظن أن ھذا القرآن جاء إلى محمد صلى اهللا 

اً         ذه المحاورة مع رى ھ ا ن در بشري؟ كم البروفیسور یوشیودي   .علیھ وسلم من مص
ان ھؤالء الفل   : كوزان  ا ك ي      وقبلن ك القطع الصغیرة ف رون یدرسون تل ون المعاص كی
ماء تخدام        . الس تطیع باس ا نس غیرة ألنن زاء الص ذه األج م ھ ا لفھ ا مجھودن د ركزن لق

رآن        راءة الق ھ بق د أن ذلك أعتق التلسكوب أن نرى كل األجزاء الرئیسیة في السماء، ول
ي     تقبل للبحث ف ي المس ًا ف د طریق تطیع أن أج ي أس ئلة أنن ة األس ونوبإجاب یخ .الك الش

إننا : وقال. ال یمكن أن یكون من مصدر بشري. قال كما رأینا ال: عبدالمجید الزنداني
رى     ھ ی رآن فإن رأ الق ن یق ا م تنا، أم ي دراس غیر ف زء ص ى ج ز عل اء نرك ن العلم نح

د أن      : قال. صورة واسعة لھذا الكون ي دراسة الكون ال ب دًا ف إنني عرفت منھجًا جدی
: قال. ة ال أن ننظر إلیھ من ھذه النقطة الضیقة الجزئیة المحدودةننظر إلیھ نظرة شامل

الكون    ة ب إنني سأنھج ھذا المنھج وقد عرفت بعد أن قرأت القرآن وھذه اآلیات المتعلق
عرفت مستقبلي، أي إنني سأخطط أبحاثي على ھذه النظرة الشاملة التي استفدتھا من  

اب اهللا اء     .كت م علم ا ھ بحانك ھ ا رب س بحانك ی ون     س رب یحن اء الغ رق وعلم الش
د      ة محم ذه حج ریم، ھ اب الك ذا الكت الًال لھ ھم إج ة  . رؤوس ھ الباقی ي معجزت ذه ھ ھ

ال      ع األجی ر المسلمین وتقن المتجددة، ھذه ھي المعجزة الحیة التي تقنع المسلمین وغی
  .إلى یوم الدین

﴿وقل الحمد ).١٦٦:سورة النساء، اآلیة(﴾ …﴿لكن اهللا یشھد بما أنزل إلیك أنزلھ بعلمھ
  ).٩٣:سورة النمل، اآلیة(هللا سیریكم آیاتھ فتعرفونھا﴾

راط        ى ص دي إل ق ویھ ك ھوالح ن رب ك م زل إلی ذي أن م ال وا العل ذین أوت رى ال ﴿وی
  )٦:سورة سبأ اآلیة(العزیزالحمید﴾
------------  

  : یقول المستشرق آرثر آربري 
  "تمع إلى نبضات قلبيعندما أستمع إلى القرآن یتلى بالعربیة ، فكأنما أس"

  ٢٠٦جیفري النغ .د" حتى المالئكة تسأل"نقًال عن 
----------------  

اب    Annemarie Schimmelوتقول المستشرقة األلمانیة أنا ماریا شمیل   دمتھا لكت ي مق ، ف
دیل  " ان ص    Der Islam als Alternative" اإلسالم كب راد ھوفم ب  : ١١لم ة غری ترجم

  .ریا، مع مجلة النور الكویتیةمحمد غریب نشر مؤسسة بفا
ھ ال     " ین وأن ترجمت ي األم ى النب القرآن ھو كلمة اهللا ، موحاة بلسان عربي مبین ، عل

ذق   یمكن إألا أن تكون تقریبیة ضمنیة ال تضارع األصل، إذ ال أحد، مھما بلغ من الح
  " .والكفاءة، یقدر أن یترجنم ذلك اإلعجاز اإللھي إلى لغة أخرى

------------  
  "اإلسالم على مفترق الطرق"یقول محمد أسد في مقدمة كتابھ 

ذي           " د وال ى األب ھ إل ى فی ن لیبق م ، ولك ي المظل ى قلب النور إل جاءني اإلسالم متسلًال ك
ذي ال یمكن وصفھ ،         ل المتناسق ال اء العظیم المتكام جذبني إلى اإلسالم ھو ذلك البن
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د صیغ        ھ ق ل أجزائ ام الصنعة ، وك اء ت تمَّ بعضھا بعضاً   فاإلسالم بن زال   …ت لُی والی
اإلسالم بالرغم من جمیع العقبات التي خّلفھا تأخر المسلمین أعظم قوة ناھضة بالھمم 

  "عرفھا البشر ، لذلك تجّمعت رغباتي حول مسألة بعثھ من جدید
  :١٠٣-١٠٢وقال في نفس المصدر 

دًا  إذ یھت …إن اإلسالم یحمل اإلنسان على توحید جمیع نواحي الحیاة " م اھتمامًا واح
بالدنیا واآلخرة ، وبالنفس والجسد ، وبالفرد والمجتمع ، ویھدینا إلى أن نستفید أحسن 
د ، وإن    االستفادة مما فینا من طاقات ، إنھ لیس سبیًال من السبل ، ولكنھ السبیل الوحی

  " .الرجل الذي جاء بھذه التعالیم لیس ھادیًا من الھداة ولكنھ الھادي
داه     إن الرجل" ھ ُھ ا علی یئًا      ’الذي ُأرسل رحمة للعالمین ، إذا أبین ي ش ذا ال یعن إن ھ ف

  .أقل من أننا نأبى رحمة اهللا 
  قال مصطفى غفر اهللا لھ

رجعت من النمسا وتركت السلطات ھناك قد وافقت للمسلمین لكي یسموا شارعا باسم 
رة      " محمد أسد" د حی د بع دة التوحی ق عقی ذي اعتن ا . ھذا الرجل ال د    وك د جھ ك بع ن ذل

  .جھید وقد حاول الحاقدون عرقلة الموضوع
ي       ى اإلسالم ف داه اهللا إل ذي ھ یقول الكاتب والمخرج األمریكي الكبیر مایكل وولف ال

  ": رحلة حاج أمیركي إلى مكة"كتابھ 
ذا شيء          " ھ، ھ ي حیات ة ف رحلة تعطي الفرصة للحاج لیستعید شیئًا من المساحة النقی

  "ة ھو أمر ثمین جدًا ألننا جمیعًا نضیع في ھذا العالم،مركزي في ھذه الفریض
----------  

  : األمیركیة یقول وولف" سان خوزیھ میركوري"وفي حوار لجریدة 
عندما ترى الكعبة للمرة األولى تنظر إلیھا بعد أن تكون قد صلیت باتجاھھا لسنوات "

دما ی        ًا یبكون عن اس دائم دا، الن ة ج الرغم من    فتجدھا رائعة جدًا وجمیل ة ب رون الكعب
یطاً  ًا بس ى مربع ا مبن مو   •كونھ ن الس یم م اس عظ عر بإحس واف تش ؤدي الط دما ت عن

ذا       رین وھ ع اآلخ ل م ل والتكام التجمع الھائ س ب ت نفسھ تح ي الوق ن ف الروحي، ولك
  اھـ" یجعلك تسمو روحیًا دون أن تشطح عن حدودك الجسدیة واتزانك الطبیعي

  ":محمد نبي اإلسالم"كریشنا راو في كتابھ یقول أسـتاذ الفلسـفة راما 
: إن إلقاء نظرة على شخصیة محمد تسمح لنا باإلطالع على عدد كبیر من المشاھد " 

د     ب ، ومحم د الخطی فھناك محمد الرسول ، ومحمد المجاھد ، ومحمد الحاكم ، ومحم
ومحمد  المصلح ، ومحمد ملجأ األیتام ، ومحمد محرر العبید ، ومحمد حامي المرأة ،

د هللا  د العاب ي ، ومحم روح  .. القاض وة لل ھ أس ل من ة تجع ذه األدوار الرائع ل ھ ك
  "اإلنسـانیة

-------------  
  :١٤٨ص " الطریق إلى مكة"یقول مراد ھوفمان في 

ة ،   " یم فریض ل التعل ي جع زه ف ھ تمی ة ، ول ى المواجھ ادر عل امل وق ن ش الم دی اإلس
ضھ االنسحاب من مسرح األحداث ، ُعدَّ في وإن صمود اإلسالم ورف …والعلم عبادة 

ة           ة بالغ ّدوه إھان ل ع اریخ ، ب زمن والت جانب كثیر من الغربیین خروجًا عن سیاق ال
  "للغرب
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ز  ات مرك د"دراس د العقائ ة " رص ي مدین رن " ف ا  " ب رع دین ول أن أس را یق بسویس
  . انتشارا في العالم ھو اإلسالم ، وھذا ما أكده دارسو األدیان والعقائد

------------  
اب          ي كت وي ف ارول أن ة ك ة األمریكی ة الكھنوتی ت الباحث ات   "قال " سر إسالم األمریكی

  . ١٨٠ص
  " اإلسالم ھو أسرع األدیان انتشارًا في أمریكا الشمالیة:"

------------  
  ".:دیانات اإلنسان" ھستون سمیث في كتابھ . ویقول د

اع  إن اإلسالم في ھذا العصر كما في العصور ال" سابقة أسرع األدیان إلى كسب األتب
  ". المصّدقین
---------  

  ویقول المبشر جون تكل 
م     : " ي حك اد تكون ف اإلسالم آخذ في االنتشار رغم أن الجھود التي تبذل في سبیلھ تك

  شاتلییھ .ل" الغارة على العالم اإلسالمي"عن كتاب " العدم
  :قال مصطفى غفر اهللا لھ

  ٧٧ربحت محمدا ولم أخسر المسیح ص "تاب الدكتور الداالتي ھذه الثالثة نقال عن ك
  رجوعا إلى بیانكا سكارسیا،

  ) :٢٠٧-٤٠(ص " العالم اإلسالمي وقضایاه التاریخیة" تقول في 
م  " إن الشریعة القرآنیة تمارس جاذبیتھا على مالیین الناس ، فاإلسالم یشھد بشكل دائ

ة خاصة ،     إقباًال أكثر على اعتناقھ ، ویصعب تفسیر  ي أوروب تنامي ھذه الظاھرة ، ف
  ".إذ أن اإلسالم ینحو ألن ُیمثل الیوم خیارًا بدیًال عن الحضارة الغربیة

  : ویقول المستشرق ھیل في حضارة العرب
ل           " ا فع الم كم ر الع رعة وغّی ذه الس ر بھ ًا انتش ر أن دین اریخ البش ي ت رف ف ال نع

  ".اإلسالم
---------  

  :یشھد على سماحة اإلسالم Becher. G.H قال المستشرق األلماني
دین   (  س ال ر، بعك ر الح ن التفكی و م ي ج ذھبي ف اءه الم ام بن المي أق دین اإلس فال

دھا       اعدي، وبی ام تص ى نظ ة، أي عل ى طغم ة عل ة قائم ھ كنیس ذي تمثل یحي، ال المس
  ..خالص الناس

م   ھ شئ    ففي اإلسالم كان مجال االختالف أوسع بكثیر منھ في المسیحیة، ألنھ ل یكن ب
  ...).یشبھ القاضي الذي یصدر الحكم الفاصل ال استئناف لھ

-----------  
  " : اهللا في السماء"یقول العالمة لوزان في كتابھ 

لیس محمد  نبي العرب وحدھم بل ھو أفضل نبي قال بوحدانیة اهللا، وأن دین موسى "
ان قوم  ي     وإن كان من األدیان التي أساساھا الوحدانیة، إال أنھ ك ًا محضًا وخاصا ببن ی

ان        د واإلیم ا التوحی یتین وھم ھ األساس ھ بقاعدتی ر دین د نش د  فق ا محم رائیل، وأم إس
  . وقد أعلن دینھ لعموم البشر في أنحاء المسكونة. بالبعث



 ٣١٠

  : ویقول في الكتاب نفسھ
ا   " ھ، إذ أنھ اق دعوت ى اعتن ادرة إل التھ والمب اع رس در باتب ول یج ذا الرس ول كھ فرس

ل      دعوة شریف ل ك ر، ب ردع عن المنك ة، قوامھا معرفة الخالق، والحث على الخیر وال
دین         و ال ذا ھ ما جاء بھ یرمي إلى الصالح واإلصالح، والصالح أنشودة المؤمن، ھ

  ."الذي أدعو إلیھ جمیع النصارى
---------  

  : وقال شاتلیھ الفرنسي 
  ".لھإن رسالة محمد  ھي أفضل الرساالت التي جاء بھا األنبیاء قب"

-------------  
  " :العرب في آسیا"قال العالمة جان میكائیلیس في كتابھ 

ا        " ده، وإنم ي عھ ھ السفھاء ف ا اتھم لم یكن محمد نبي العرب المشعوذ وال الساحر كم
كان رجًال ذا حنكة وإدارة وبطولة وقیادة وأخالق وعقیدة، فلقد دعا لدینھ بكل صفات 

ھ ش     ع فی ا رف رب بم ى للع ال وأت ع     الكم تالءم م ا ی ھ إال م ن دین رف ع م نع أنھم، ول
ة       ھ ضال عن الطریق ذا فإن العصور مھما تطورت، ومن یتھم محمدًا ودینھ بخالف ھ

  ".المثلى، وحري بكل الشعوب أن تأخذ بتعالیمھ
وال ...: ( مارتن، المحاضر في جامعة فرانكفورت) بلسنر( وقال المستشرق األلماني 

ل    ود المس ق أو         یكاد یوجد شئ من جھ ھ الغرب بطری أثر ب م یت وم ل دان العل ي می مین ف
  ..بآخر

العامل الوحید الذي أدى إلى إحیاء العلم في  –بطبیعة الحال  –لم تكن علوم المسلمین 
الغرب، فتقالید العلوم القدیمة لم تتالش تماما وسط الفوضى التي عمت خالل عصر    

حیح أن علم       ن الص ك فم ع ذل ا، وم رة ألورب م  غزوات البراب لمین أعطوا العل اء المس
األوربي قوة دفع جدیدة، واألھم من ذلك أن ھذا العلم الغربي قد اكتسب مادة أدت إلى 
ل    ذلك بفض ق، وك ن اإلغری ة ع ات العربی ل الترجم ا بفض ر لھ ة ال نظی ھ بدرج إثرائ

  ..).اإلنتاج العلمي المستقل للمسلمین أنفسھم
------------  

ي  "ریاشي اللبناني في كتابھ یقول البحاثة الكبیر لبیب ال صفحة  " فلسفة الرسول العرب
٦  :  

یة       ي نفس ى جھل دمي عل ل ن احقًا مث بیًا س دمًا عص اتي ن ي حی يء ف ى ش دمت عل ا ن م
  . الرسول العربي

م        نائھ، وحك ول بس رع الرس ا، وش ول بجوھرھ یرة الرس لمون س و أدرك المس ا ل أم
د        ي ابت دة الت داع الضمائر الجدی ا، وإب دتھا الوضاءة،    الرسول بجاللھ عھا الرسول بج

ذا      ر ھ الم غی ان الع لمین، ولك ؤالء المس ر ھ لمون غی ان المس وا لك ا أدرك وا بم وعمل
  .العالم

ال م ق ر     : ث دعین غی اء والمب اء والحكم اق العظم ول وعش اق الرس و درس عش ا ل أم
ي،      ول العرب اة الرس ري، حی ل عبق ریرة، وتحلی راءة س دان وب ارة وج رب، بطھ الع

ھ وشرعھ الستكشفوا أعظم شخصیة       وسمو الرسول  العربي وبراءة سریرتھ وأعمال
وف    اة أل رأت حی دات وق ات المجل ت مئ د طالع اني، ولق اریخ اإلنس الة للت دس رس وأق
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ت      ا فعل ل م اء والرس وف العظم اة أل دات وحی ات المجل ن مئ ل، ولك اء والرس العظم
ي  بنفسي وأثرت في دماغي وھذبت وثقفت وأدھشت، مثلما فعلت حیاة الر سول العرب

  . العالمي محمد بن عبد اهللا
--------------  
ال األستاذ    یس سورا  "وق ھ       . Saurat, Denis" دین ي أول كتاب دن ف ة لن ي جامع األستاذ ف

  :م١٩٣٣الذي نشره " A HISTORY OF RELIGIONSتاریخ األدیان "
اریخ " من   إن محمدًا رسول اإلسالم  یكاد یكون ھو الوحید الذي نعرفھ عن طریق الت

ھ    ن مواطنی بین عظماء مؤسسي األدیان، إذ أن الخرافات لم تستطع أن تخفیھ، وأن دی
ھ     ل إن دركات، أو ق ھ  "إبان ظھوره، كان قد ھوى إلى أدنى ال ن مواطنی ًا   " دی ان لمیم ك

  "من بقایا عقائد بدائیة
  :قال مصطفى غفر اهللا لھ

اب   احب كت و ص ر " وھ ل والمفك ون الرج ا" ، "میلت یة اآل" "روح فرنس داب الفرنس
  .وغیرھا". الحدیثة

-----------  
  :٦٣ص " سیقھر الماء صم الحجر"رجوعا إلى آنا ماري شیمل في 

ال" اب، أو    .. ك ى اإلرھ دعو إل ر ی نة أي أم ي الس رآن وال ف ي الق د ف م أج ي ل إنن
  "بل إن مدار األخالق في اإلسالم ھو القاعدة الذھبیة. االختطاف، أو نص یجیزھما

--------  
  ":مثالیات اإلسالم"في كتاب  Sarojini Naiduلت الشاعرة الھندیة ساروجیني نایدو قا
ة   " ق الدیمقراطی ادي ویطب جد      .. إن اإلسالم أول دین ین ي المس ادي للصالة ف دما ین عن

الح       ع الف دما یرك وم عن ي الی رات ف س م ة خم ق الدیمقراطی لون ُتطبَّ ع المص ویتجم
ت البشر     ، وأعجبت"اهللا أكبر"والمِلك قائلین  ي جعل ني مراًرا تلك الوحدة اإلسالمیة الت
  ".إخوة بالفطرة

S. Naidu, "Ideals of Islam," vide Speaches ~ Writings, Madras, ١٩١٨, p. ١٦٩  
  

  :قال مصطفى غفر اهللا لھ
ي    المیة الت دة اإلس اون والوح امن والتع ة والتض ة العدال د بالدیمقراطی ي تقص ا ھ طبع

  عبرت عنھا بنفسھا،
ر     و ي غی ا، فھ وم علیھ ال ل دیولوجي ف المعنى اآلی ة ب د الدیمقراطی ت تقص ى إن كان حت

  .مسلمة، والدیمقراطیة ھي أسمى ما وصل إلیھ فكرھم واجتھادھم
---------  

  ":المحمدیة"في كتابھ  Bernard Carra De Vauxوقال الفرنسي كارا دو فو 
غ سن الشبا      " ا بل دوء، ولم ي الھ ذكي     إن محمدًا أتم طفولتھ ف م الشاب ال ب اشتھر باس

الودیع المحمود، وقد عاش ھادئًا في سالم حتى بلغ األربعین من عمره، وكان بشوشا 
  :ثم قال". نقیًا لطیف المعاشرة

إن محمدًا كان ھو النبي والملھم والمؤسس، ولم یستطع أحد أن ینازعھ المكانة العلیا "
ى نفسھ     م ینظر إل ة       التي كان علیھا، ومع ذلك فإنھ ل كرجل من عنصر آخر، أو طبق
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ذي أسسھ      . أخرى غیر طبقات بقیة المسلمین د "إن شعور المساواة واإلخاء ال " محم
  ".بین أعضاء الجمعیة اإلسالمیة، كان یطبق تطبیقًا عملیًا، حتى على النبي نفسھ

-------  
  :یقول" من ھو محمد؟"رجوعا إلى الكاتب الروسي لیو تولستوي في 

و م " دا  ھ ات   إن محم ع جھ ي جمی ا ف دین بھ ي ی المیة الت ة اإلس ول الدیان س ورس ؤس
  ". الكرة األرضیة مائتا ملیون نفس

  .ھذا حسب رؤیتھ وقتئذ
ال نة  : "وق رب س الد الع ي ب د  ف ي محم د النب وین   ٥٧١ول ن أب یح  م یالد المس د م بع

راري     ي الب راد ف ى االنف باه إل ذ ص ال من د م ًا وق نھ راعی ة س ي حداث ان ف رین، وك فقی
  .األمكنة الخالیة، حیث كان یتأمل في اهللا وخدمتھو

إن العرب المعاصرین لھ، عبدوا أربابا كثیرة، وبالغوا في التقرب إلیھا واسترضائھا، 
ع         حایا البشریة، م ا الض ة، ومنھ حایا المختلف ا الض فأقاموا لھا أنواع التعبد، وقدموا لھ

اب،     ك األرب زداد بفساد تل ة،      تقدم سن محمد كان اعتقاده ی ة كاذب ھ دیان ة قوم وأن دیان
د       . وأن ھناك إلھًا واحدًا حقیقیًا لجمیع الشعوب  ي نفس محم اد ف ذا االعتق د ازداد ھ وق

ي             حیح الراسخ ف اده الص اد باعتق ى االعتق ھ إل دعو مواطنی ي نفسھ أن ی زم ف حتى اعت
  .فؤاده

و    ي ھ ل داخل د إ    : ثم قد دفعھ إلى ذلك عام ھ، وعھ دم   إن اهللا اصطفاه إلرشاد أمت ھ ھ لی
د      م الواح ادي باس د ین دیانتھم الكاذبة، وإنارة أبصارھم بنور الحق، فأخذ من ذلك العھ

  ".األحد وذلك بحسب ما أوحى اهللا إلیھ، وبمقتضى اعتقاده الراسخ
ال ة  : "وق حاب الدیان طھاد أص ن اض رًا م ل كثی ى، تحم د األول وة محم ني دع ي س وف

ى ا   ھ إل ادى أمت ھ ن ي قبل ل نب أن ك ة، ش ثن  القدیم م ت طھادات ل ذه االض ن ھ ق، ولك لح
د          ل اعتق د ب ي اهللا الوحی ھ نب ل أن م یق دًا  ل عزمھ، بل ثابر على دعوة أمتھ، مع أن محم
ود      ال إن الیھ ًا، وق اد أیض ذا االعتق ى ھ ھ إل ا قوم یح  ودع ى والمس وة موس ًا بنب أیض

  "..موالنصارى ال یكرھون على ترك دینھم، بل یجب علیھم أن یتبعوا وصایا أنبیاءھ
  
دموا  " ومما ال ریب فیھ أن النبي محمدًا  كان من عظماء الرجال المصلحین، الذین خ

ق     ور الح ى ن ا إل ة برمتھ دى أم ھ ھ رًا أن ھ فخ ة، ویكفی ة جلیل اني خدم ع اإلنس المجتم
دیم         دماء، وتق ا من سفك ال د، ومنعھ وجعلھا تجنح للسكینة والسالم وتؤثر عیشة الزھ

  .طریق الرقي والمدنیة الضحایا البشریة، وفتح لھا
االحترام         دیر ب ذا لج ل ھ وة، ورجل مث ي ق وھذا عمل عظیم ال یقوم بھ إال شخص أوت

  ".واإلجالل
ص )  ١٩٣٥( طبعة كلكتا " . أنبیاء الشرق : " في كتابھ " دیوان شند شرمة " یقول 
١٢٢ :  

غب عنھم لقد كان محمد روح الرأفة والرحمة وكان الذین حولھ یلمسون تأثیره ولم ی" 
  " .أبدا 

-----------  
  :رجوعا إلى الباحثة األمریكیة جــودي آنــوي التي أسلمت
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  :  ٣٨ص " سر إسالم األمریكیات"قالت في 
ى      " ب عل نحن ال ُنعاق ة الشافیة ف أثناء دراستي لإلسالم كانت جمیع أسئلتي تجد اإلجاب

د وجدت تعالیم اإلسالم خطأ آدم الذي طلب المغفرة من ربھ فعفا عنھ ربنا الرحیم ، لق
الیم الفطرة    …تضع كل شيء في إطاره الصحیح ، وتلبي حاجة قلبي وعقلي  إنھا تع

  "، فلیس فیھا غموض
  :  ٨٣-٨٢وقالت في 

ي   " لقد استمتعت بالوضوء وبارتداء مالبس الصالة ، وبأداء الصالة ، ألني أشعر أنن
ي  وإن أعظم الحقوق اإلسالمیة من …أقترب أكثر من خالقي  زلة ھو الحجاب ، فإن ل

ى ،             ي أنث ى أّن رأة ذات أخالق فاضلة ، ال عل ي ام ى أن ّي عل اس إل الحق أن ینظر الن
  ".فالحریة الحقیقیة أجدھا في الحجاب

  : ١٧٣قالت في 
ي اإلسالم فاإلسالم      " اني ف يء بالمع إن ربط كل حیاتي باهللا ھو في نظري الجزء المل

ة     یلّبي كل جوانب الحیاة ، وأشعر أني ت كاثولیكی ي كان قد ولدت مسلمة ، ولكن تربیت
  ".، وھا قد نجحت اآلن ورجعت إلى اإلسالم

----------  
  "اإلسالم في الغرب"یقول جان بول رو في كتابھ 

 "Jean-Paul Roux, " L’Islam en Occident   
ة        " ا أی د منھ ا أو الح ى وقفھ در عل ن یق إن عودة اإلسالم إلى أوربة ھي موجة جدیدة ل
  "قیدة أو مبدأ أو دینع
ل      " ل ك ھ قاب اء ، ألن لم یكن محمدًا نبیًا عادیًا ، بل استحق بجدارة أن یكون خاتم األنبی

ھ           ي قوم ذین سبقوه مضاعفة من بن اء ال ل األنبی ت ك یس    …الصعاب التي قابل ي ل نب
ھ     م أن دھا      "عادیًا من یقس ھ لقطع ی ة ابنت و سرقت فاطم ذوا    " ! ل و أن المسلمین اتخ ول

  "م قدوة في نشر الدعوة ألصبح العالم مسلمًارسولھ
  ١٤٢ص " محمد في اآلداب العالمیة المنصفة"الباحث الفرنسي كلیمان ھوارت عن 

---------  
  رجوعا إلى زیجرد ھونكھ

ا  ع كتابھ رة م ذه الم ن ھ ذلك"لك یس ك ، ط ٦٣-٦٢ص Allah ist ganz anders" اهللا، ل
ة ال      ا للنشر واإلعالم، الطبع ل   مؤسسة بفاری ة أبری د   ١٩٩٨ثانی ب محم ة غری ، ترجم

  :غریب قالت
  وعندما سئلت في إحدى المؤتمرات اإلسالمیة، مل نصیحتي للمرأة العربیة؟"
ا      : قلت لھن( ال ینبغي علیھ ا الحجاب، ف إذا أرادت المرأة العربیة طي الماضي بخلعھ

ذیھا، أو أن       دوة تحت ة أو الروسیة ق ة أو األمریكی رأة األوربی ر    أن تتخذ الم دي بفك تھت
دھا    ى فق عقائدي مھما كان مصدره، ألن في ذلك تمكینا جدیدا للفكر الدخیل المؤدي إل
یل، وأن      الم األص دي اإلس ك بھ ا أن تستمس ي علیھ ا ینبغ یتھا، وإنم ات شخص لمقوم
انون الفطرة           ات من ق ي عشنھ منطلق تسلك سبیل السابقات من السلف الصالح، الالت

ا، وأن  التي فطرن علیھا، وأن تلتم س العربیة لدیھن المعاییر والقیم التي عشن وفقا لھ
ا          ات العصر الضروریة وأن تضع نصب عینیھ ع متطلب یم م تكیف تلك المعاییر والق
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أ   ب أن ینش ذي یج ي، ال د العرب ل الغ ا أم جی ي كونھ ة ف رة المتمثل التھا الخطی رس
  )"عصامیا، یعتمد على نفسھ

----------  
یة أولیفروس من كولونیا في رسالتھ إلى السلطان الكامل سنة قال عالم الفلسفة الالھوت

١٢٢١:  
  ٢٥ص " اهللا لیس كذلك"نقال عن كتاب زجرید ھونكة 

رى       "  ود، خاصة إزاء أس ق والج ذا الترف ل ھ رء بمث م یسمع الم ود، ل ادم العھ ذ تق من
یدا       ة، وال س تبدا طاغی ك مس م نعرف راك، ل ون أس اء اهللا أن تك ا ش دود، ولم دو الل الع
ل       ي ك ذا ف ا منق ات، وعون ان والطیب ملنا باإلحس ا ش ا رحیم اك أب ا عرفن ة، وإنم داھی

ومن ذا الذي یمكن أن یشك لحظة في أن مثل ھذا الجود والتسامح  . النوائب والملمات
د اهللا   ن عن ة م وانھم      .. والرحم اتھم وإخ اءھم وبن اءھم وأبن ا آب ذین قتلن ال ال إن الرج

ما غدونا أسراھم وكدنا نموت جوعا، راحوا یؤثروننا وأخواتھم وأذقانھم مر العذاب، ل
ا         ا استطاعوا من إحسان، بینم ل م ا ك على أنفسھم على ما بھم خصاصة، وأسدوا إلین

  "كنا تحت رحمتھم ال حول لنا وال سلطان
ة  " : ناصر الدین رینھ " قال المستشرق الفرنسي المسلم  وكان النبي یعنى بنفسھ عنای

ب    تامة ، إلى حد أن عرف ى جان لھ نمط من التأنق على غایة من البساطة ، ولكن عل
روق    كبیر من الذوق والجمال ، وھو في كل ذلك یرید من حسن منظره البشري أن ی

  الخالق سبحانھ وتعالى
ى      ر؟ حت بس الحری ومع ھذا كان یحزم بشدة التغالي في الملبس ، وعلى الخصوص ل

  ء ال یتیح لألغنیاء فرصة التعالي على الفقرا
----------  

وھو یقصد بذلك الحماسة واالندفاع " ھوس "وقال جوستاف لوبون ـ العبارة األصلیة 
  ـ بعد أن نقل أوصاف الرسول من المصادر اإلسالمیة 

ان          دا ك ا رواه مؤرخو العرب اآلخرون من أن محم ویضاف إلى الوصف السابق م
ل     ا ، س ر ، صموتا ، حازم ة    شدید الضبط لنفسھ ، كثیر التفكی ة ، عظیم العنای یم الطوی

  بنفسھ ، مواظًب على خدمتھا بالذات حتى بعد اغتنائھ
ع ،   ین الطب ة ، ل د الھم ًا ، بعی اق ، ثابت ال المش ى احتم ادرا عل بورًا ق د ص ان محم وك
دة        ك الم ي تل ط ف م یعزره ق ودیعًا ، فذكر أحد خدمھ أنھ ظل عنده ثماني عشرة سنة فل

  ولو مرة واحدة
ة    وكان محمد مقاتًال ى التھلك ھ إل  ماھرًا ، فكان ال یھرب أمام المخاطر ، وال یلقي بیدی

  ، وكان یعمل ما في الطاقة إلنماء خلق الشجاعة واإلقدام في بني قومھ
  ترجمة عادل الزعیتر" حضارة العرب "

وال یقف أي قول بخداع محمد ثانیة أمام سلطان النقد ، ومحمد كان یجد في حماسھ ما 
ى اآلخرین أن   یحفزه إلى اقت حام كل عائق ، ویجب على من یود أن یفرض إیمانھ عل

ام       د أم ال یرت وى ف یؤمن بنفسھ قبل كل شيء ، ومحمد كان یعتقد أنھ مؤید من اهللا فیتق
  أي مانع 
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د     دین واح عة ل دة خاض ة واح نھم أم ق م رب ، وخل ة الع ھ كلم ل وفات د قب ع محم وَجم
  كبرىمطیعة لزعیم واحد ، فكانت في ذلك آیتھ ال

م            ائج ل الد العرب نت ي ب دًا أصاب ف ھ أن محم ب فی ا ال ری ومھما یكن األمر ، فان مم
ة والنصرانیة ؟           ا الیھودی ل اإلسالم ومنھ ي ظھرت قب دیانات الت ع ال تصب مثلھا جمی
ي جواب       ذا الفضل العظیم ف ولذلك كان فضل محمد على العرب عظیما ، ویتجلى ھ

  لھم عن أعمال النبي ، قال أولئك الرسل رسل عمر بن الخطاب إلى كسرى حین سأ
م یكن یشبھ      ا فل فأما ما ذكرت من سوء حالنا فما كان أحد أسوأ حاال منا ، وأما جوعن
ا ،         ك طعامن رى ذل ا ن ات ، فكن ارب والحی الجوع ، كنا نأكل الخنافس والجعالن والعق

ار ا  ل وأشعار   وأما المنازل ، فكانت ظھر األرض ، ولم نلبس إال ما غزلنا من أوب إلب
دفن       دنا ی ان أح ض ، وك ى بع الغنم ، كان دیننا أن یقتل بعضنا بعضًا ویغیر بعضنا عل
ك   ابنتھ وھي حیة كراھیة أن تأكل من طعامنا ، فكانت حالنا قبل الیوم على ما ذكرنا ل
ر    ھ خی ده ، فأرض ھ ومول رف وجھ بھ ونع رف نس ًا نع ال معروف ا رج ث اهللا إلین ، فبع

ي         أرضنا ، وحسبھ خیر  ذف اهللا ف ا ، فق ر قبائلن ھ خی ا وقبیلت ھ أعظم بیوتن أحسابنا وبیت
ال       ر اهللا ، فق و أم ا فھ ا أمرن قلوبنا التصدیق لھ واتباعھ ، فما قال لنا فھو قول اهللا ، وم

ل          : إن ربكم یقول : لنا  م یكن شيء ، وك ت إذ ل ي ، كن دي ال شریك ل ا اهللا وح إني أن
ت كل ش       ا خلق ك إال وجھي ، وأن ي      شيء ھال ي یصیر كل شيء ، وإن رحمت يء وإل

د الموت من          ا أنجیكم بع ي بھ ى السبیل الت أدركتكم فبعثت إلیكم ھذا الرجل ألدلكم عل
  عذابي ، وألحلكم داري دار السالم ، فنشھد علیھ أنھ جاء بالحق من عند الحق

لم من أعظم      ھ وس وإذا ما قیست قیمة الرجال بجلیل أعمالھم كان محمد صلى اهللا علی
ب    م ع أن التعص دًا م فون محم رب ینص اء الغ ض علم ذ بع اریخ ، وأخ رفھم الت ن ع

  الدیني أعمى بصائر مؤرخیھم عن االعتراف بفضلھ
--------------  

دینًا ،  : قال العالمة بارتلمي سنت ھیلر  كان محمد أكثر عرب زمانھ ذكاء ، وأشدھم ت
ھم ، ونعد دینھ الذي دعا  وأعظمھم رأفة ، ونال محمد سلطانھ الكبیر بفضل تفوقھ علی

  الناس إلى اعتقاده جزیل النعم على جمیع الشعوب التي اعتنقتھ 
--------------  

ذا العصر أن             : " وقال كارلیل  ي ھ دن ف رد مم ل ف ى ك ار عل ر الع د أصبح من أكب لق
یصغي إلى ما یظھر من أن دین اإلسالم كذب ، وأن محمدا خداع مزور ، وآن لنا أن 

ك     نحارب ما یشاع ا ذل ي أداھ من مثل ھذه األقوال السخیفة المخجلة ، فإن الرسالة الت
اس             ن الن ون م ائتي ملی ا لنحو م ي عشر قرن دة اثن ر م الرسول ما زالت السراج المنی
ات   أمثالنا، خلقھم اهللا الذي خلقنا ، أكان أحدھم یظن أن ھذه الرسالة التي عاش بھا وم

ذا   علیھا ھذه المالیین الفائتة الحصر أكذو بة وخدعة ؟ ، أما أنا فال أستطیع أن أرى ھ
نھم    الرأي أبدًا ، فلو أن الكذب والغش یروجان عند خلق اهللا ھذا الرواج ویصادفان م
ث   خف وعب اة إال س ا الحی انین ، وم ھ ومج اس إال بل ا الن ول ، فم دیق والقب ك التص ذل

  "وأضلولة ، كان األولى بھا أن تخلق 
  ول فیھ وفي دعوتھ عن طریق المنطق أحسن من ھذاوما نظن أكبر محب للرسول یق

----------  
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ان من عظام      : " وقال تولستوي الحكیم الروسي  دًا ك ي محم ومما ال ریب فیھ أن النب
ھ   رًا أن ھ فخ ة ، ویكفی ة جلیل اني خدم ع اإلنس دموا المجتم ذین خ لحین ال ال المص الرج

السالم وتؤثر عیشة الزھد ، ھدى أمة برمتھا إلى نور الحق ، وجعلھا تجنح للسكینة و
ة ،            ي والمدنی ق الرق ا طری تح لھ حایا البشریة وف دیم الض دماء وتق ومنعھا من سفك ال
االحترام         دیر ب ذا ج ل ھ وة ، ورجل مث ي ق وھو عمل عظیم ال یقوم بھ إال شخص أوت

  "واإلكرام 
-------------  

مھ ویسر دینھ ، امتاز محمد بوضوح كال" : " سیرة محمد"وقال ولیم مویر في كتابھ 
وقد أتم من األعمال ما یدھش العقول ، ولم یعھد التاریخ مصلحا أیقظ النفوس ، وأحیا 

  "األخالق ورفع شأن الفضیلة ، في زمن قصیر كما فعل محمد 
-----------  

ول     ین ب ھ ل ا قال ذ مم دة     : " ویؤخ فات الحمی ن الص ر م ف بكثی ان یتص دًا ك إن محم
خالق ، حتى إن اإلنسان ال یستطیع أن یحكم علیھ دون كاللطف والشجاعة ومكارم األ

م صادرا     ذا الحك أن یثار بما تتركھ ھذه الصفات في نفسھ من أثر ، ودون أن یكون ھ
م       ا ، فل ھ وعشیرتھ أعوام داء أھل عن غیر میل أو ھوى ، كیف ال وقد احتمل محمد ع

ي   حب    یھن لھ عزم ، وال ضعفت لھ قوة ، وبلغ من نبلھ أنھ لم یكن ف ادئ بس ھ الب حیات
ا ،               ر بجماعة یوم م یم ھ ل ال ، وأن ان المصافح طف و ك ى ول د مصافحھ ، حت یده من ی
ھ      ي فی وة ، وف رجاال كانوا أو أطفاال دون أن یقرئھم السالم ، وعلى شفتیھ ابتسامة حل

  "نغمة جمیلة كانت تكفي وحدھا لتسحر سامعھا ، وتجذب القلوب إلى صاحبھا جذبا 
اولوا          : "  ومما قالھ أیضا ذین تن ین ال راجم والسیر من األوربی اب الت رًا من كت إن كثی

ا من         وه علیھ ا أدخل ذه السیرة بم الكالم على سیرة محمد لم یتعففوا عن أن یشوھوا ھ
ي         اك ف ات واالنھم اب الموبق وة وارتك اه بالقس اتھم إی اءات ، كاتھام راءات وادع افت

  " عطشا لسفك الدماء الشھوات ، وأنھ كان دجاال دعیا وطاغیة مت
-----------  

ھ   ول بقول ى الرس ربیین عل ض الغ ن بع ھ طع ل مونتی ھ : " وعل ت علی ا حكم رًا م كثی
اتھم بالتفصیل         ت حی ین المصلحین من عرف در ب األحكام القاسیة ، وما ذلك إال ألنھ ن
ھ من               د ب ع ، یمكن أن یع ر المجتم ھ من إصالح األخالق وتطھی ام ب ا ق ھ ، وأن م مثل

  "المحسنین لإلنسانیة أعظم 
  "ال مجال للشك في إخالص الرسول وحماستھ : " وقال 

------------  
ة     : " قال جان جاك روسو في القرن الثامن عشر یال من العربی تعلم قل من الناس من ی

ة       ك اللغ اس بتل ى الن ھ عل دًا یملی مع محم ھ س و أن ھ ، ول حك من رآن ویض رأ الق م یق ث
وب ، ورآه       الفصحى الرقیقة ، وذاك الصو  ي شغاف القل ؤثر ف ع المطرب الم ت المقن

ذ   : یؤكد أحكامھ بقوة البیان ، لخر ساجدًا على األرض وناداه  أیھا النبي رسول اهللا خ
ود    ك ن بأیدینا إلى مواقف الشرف والفخار ، أو مواقع التھلكة واألخطار فنحن من أجل

  "الموت أو االنتصار 
--------------  
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ل  "  :وقال كارالیل أیضا  إن فرط إعجاب المسلمین بالقران وقولھم بإعجازه أكبر دلی
ال الصنعة وحسن     على تباین األذواق في األمم المختلفة ، والترجمة تذھب بأكثر جم

  "الصیاغة 
-------------  

ا ،     : " وجاھر كلود فاریر في القرن العشرین بأن  ة وتحسن تالوتھ رآن جمیل آیات الق
ألنھا تأمر بالشجاعة والصدق واألمانة ، وتدعو إلى حمایة  فیھا نفحة طاھرة عجیبة ،

  "الضعیف إلى عبادة إلھ واحد 
-------------  

ي       المیة ف ارة اإلس اریخ الحض ة وت ة العربی تاذة اللغ اعلیري ـ أس یا ف ت لورافیش وقال
ة ـ      ابولي بإیطالی ة ن د ـ أن           : " جامع اھم الحق د أعم داء اإلسالم ـ وق وى أع وحاول أق

ل أن یستھل رسالتھ      یرموا ن ان قب دًا ك بي اهللا ببعض التھم المفتراة ، لقد نسوا أن محم
ب أن           ھ ، ومن عج ارة حیات ھ وطھ بب أمانت ھ بس موضع اإلجالل العظیم من مواطنی
د      ى تھدی د عل وى محم ھؤالء الناس ال یجشمون أنفسھم عناء التساؤل كیف جاز أن یق

و   الكاذبین والمرائین ، في بعض آیات القرآن ا ان ھ لالسعة ، بنار الجحیم األبدیة لو ك
ھ ،        ات مواطنی رغم من إھان ى ال قبل ذلك رجال كذابًا ، كیف یجرؤ على التبشیر ، عل
ا موصوًال ؟؟       إذا لم یكن ثمة قوى داخلیة تحثھ ـ وھو الرجل ذو الفطرة البسیطة ـ حث

ل   ى أن یواص ق إل ف وف ًا ؟ كی دو یائس ان یب راعا ك تھل ص تطاع أن یس ف اس ذا  كی ھ
ي أحزان ال تحصى ،      ذا وف الصراع أكثر من عشر سنوات في مكة في نجاح قلیل ج
ر   إذا لم یكن مؤمنا إیمانا عمیقًا بصدق رسالتھ ؟ كیف جاز أن یؤمن بھ ھذا العدد الكبی
دوا       د ، ویش دین الجدی دخلوا ال ؤازروه ، وی اء ، وأن ی بالء واألذكی لمین الن ن المس م

ع    ى مجتم الي إل ھم بالت راء      أنفس عفاء ، والفق اء ، والض ن األرق ھ م ي كثرت ف ف مؤل
المعدمین إذا لم یلمسوا في كلماتھ حرارة الصدق ؟ ولسنا في حاجة إلى أن نقول أكثر 
ا             ان عمیق د ك دق محم ى أن ص اع عل د اإلجم اد ینعق ربیین یك ین الغ ى ب من ذلك ، فحت

  "وأكیدا 
http://www.khayma.com/nuzhatalmutaqi...amed/moh٢.html  

-------------  
  .قال المسلم اإلسباني فرانشیسكو كودیرا 

اإلسالم قادم رغم كل العقبات ، لكنھ یحتاج إلى دعاة حقیقیین یقدمون تعالیمھ بالحب "
  ".والعمل

یظھر أن الغرب المسیحي قد تآمر منذ الحروب الصلیبیة : "یقول المسلم جون وبستر 
  "، وحاول تشویھ مبادئھ بطریقة متعمدةعلى التزام الصمت تجاه محاسن اإلسالم

  . ٥٩محمد عثمان ص" محمد في اآلداب العالمیة المنصفة"عن .
  :١٢٦ص" اإلسالم والعرب"یقول روم الندو في 

أطلق األسرى       "  ا النصارى ف ي ارتكبھ ذابح الت وكان موقف صالح الدین معاكسًا للم
  ".وقدم الھبات لألرامل والیتامى

  : المسلمة دیانا روتنشتوك نقول عالمة االجتماع 
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ّوه            " ًا یش ى اإلسالم ، ولكن الوضع السیاسي حالی ي أمسِّ الحاجة إل ة ف إن أھل أورب
  ".اإلسالم

  .٧٥عن حوارات مع مسلمین أوربیین للدكتور عبد اهللا األھدل ص
د      ھ الفری ي كتاب وفیتش ف زت بیغ ي ع لم عل ر المس ول المفك رق  "یق ین الش الم ب اإلس

  "والغرب
ن   إن اإل: " ا م ھ ، وإنم ن عبادت ھ وال م ن نظام ھ وال م ن قوانین مھ م ذ اس م یأخ سالم ل

اطني         ! شيء یشمل ھذا كلھ ویسمو علیھ  ا شرارة وعي ب دح فیھ ة تنق من لحظة فارق
ان     … ة محن الزم ھ         …من قوة النفس في مواجھ أتي ب ا ی ل م ال ك ؤ الحتم ن التھی م

  اھـ" إسالم: واالسم … إنھ استسالم هللا …من حقیقة التسلیم هللا  …القَدر 
  :یقول فون ھامر في مقدمة ترجمتھ للقرآن

القرآن لیس دستور اإلسالم فحسب ، وإنما ھو ذروة البیان العربي ، وأسلوب القرآن "
المدھش یشھد على أن القرآن ھو وحي من اهللا ، وأن محمدًا قد نشر سلطانھ بإعجاز   

  "رة قریحة بشریةالخطاب ، فالكلمة لم یكن من الممكن أن تكون ثم
  " :تاریخ اإلسالم"ویقول الكونت كاتیاني في كتابھ 

ى        " ھ وعل دون علی ى ال یطمسھا الحاق الم سیرتھ حت ألیس الرسول جدیرًا بأن تقدَّم للع
ین          ي ب ة الت ائق الحقیقی الم الحب والسالم، وإن الوث ي الع دعوتھ التي جاء بھا لینشر ف

د مث     در أن نج ي        أیدینا عن رسول اإلسالم ن ي شأنھ ف ا ورد ف اریخ عیسى وم ا ، فت لھ
  " .اإلنجیل ال یشفي الغلیل

رة   ي محاض ارلز ف اني تش ر البریط ول األمی رب"ویق الم والغ ي " اإلس ا ف ي ألقاھ الت
  . :  ١٩٩٣مركز أوكسفورد للدراسات اإلسالمیة عام 

ذي فقد   " ر ال الم ، األم ي الع یش ف اھم والع ة للتف ا طریق ن أن یعلمن الم یمك ھ إن اإلس ت
ل        م ، والعق دین والعل ة ، وال ین اإلنسان والطبیع المسیحیة ، فاإلسالم یرفض الفصل ب

  ".والمادة
  :یقول المستشرق بارتلمي سانت ھلر

رون  " ة الق ن وثنی ریة م ت البش الم ، خلص ا اإلس ل لواءھ ي حم د الت وة التوحی إن دع
  "األولى

  .ي ألنور الجند" ١١٩/  ٨" "مقدمات العلوم والمناھج"عن كتاب 
  :رجوعا إلى نیتشھ

ولماذا ؟ ألنھا نشأت من أصول ! لقد دیست باألقدام تلك المدنیة العظیمة في األندلس "
ر     . رفیعة ، ومن طباع شریفة ، نعم من رجال اإلسالم     م تتنك ة اإلسالمیة ل إن المدنی

  "یومًا للحیاة
  ١٤٠عن كتاب ظالم من الغرب للغزالى ص 

-------------  
  : ر غریسیب ، مدیر جامعة برلین ویقول البروفسو

یكم        " الیم نب نكم ، وتع وان نھضتكم موجودًا بی دس عن أیھا المسلمون ما دام كتابكم المق
  ".محفوظة عندكم ، فارجعوا إلى الماضي لتؤسسوا المستقبل

  . ٩حسان شمسي باشا ص. ھكذا كانوا یوم كنا د"عن كتاب 
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  ١٣٠نقال عن الدكتور الداالتي ص 
  :ارتونیقول جورج س

وا       " م توّل ي أنھ ل ف ى اإلنسانیة ، تتمث المسلمون عباقرة الشرق ، لھم مأثرة عظمى عل
ي       ة الت ة العربی ًا ، مستخدمین اللغ كتابة أعظم الدراسات قیمة ، وأكثرھا أصالة وعمق

معجزة "لقد بلغ المسلمون ما یجوز تسمیتھ .. كانت بال مراء لغة العلم للجنس البشري
  ""العلم العربي

  . ٨فس المرجع السابق صن
-------------  

  :ویقول روم روالن 
ھ             " ان ملھم دین ك ع أن ال ط ، والواق دین ق م ینفصل عن ال ھ ل م اإلسالمي بأن تفرد العل

  ".وقوتھ الدافعة الرئیسة، ففي اإلسالم ظھر العلم إلقامة الدلیل على األلوھیة
---------  

 – ٤٣٠ – ٢٧٦ – ٢٦العرب صونرجع إلى جوستاف لوبون ونعید وكتابھ حضارة 
٥٦٦ :.  

إن حضارة العرب المسلمین قد أدخلت األمم األوربیة الوحشیة في عالم اإلنسانیة ،   "
ًا سوى          …فلقد كان العرب أساتذتنا  ا موردًا علمی م تعرف لھ ات الغرب ل وإن جامع

ة  مؤلفات العرب ، فھم الذین مّدنوا أوربة مادة وعقًال وأخالقًا ، والتاریخ ال یع رف أم
ة للعرب بحضارتھا      …أنتجت ما أنتجوه  ة َمدین د     …إن أورب اع محم والحق إن أتب

وإن ! كانوا یذّلوننا بأفضلیة حضارتھم السابقة ، وإننا لم نتحرر من عقدتنا إال باألمس 
دین   ذین    …العرب ھم أول من عّلم العالم كیف تتفق حریة الفكر مع استقامة ال م ال فھ

و أثمن      عّلموا الشعوب النص ذي ھ ا التسامح ال رانیة وإن شئت فقل حاولوا أن یعلموھ
رًا   …صفات اإلنسان  ولقد كانت أخالق المسلمین في أدوار اإلسالم األولى أرقى كثی

  ". …من أخالق أمم األرض قاطبة 
----------  

  : وتقول الدكتورة لویجي رینالدي 
ل  "..  ان یثق ذي ك ل ال ع الجھ ى دف ة إل عرنا بالحاج ا ش رب لم ى الع دمنا إل ا ، تق كاھلن

  "ومددنا إلیھم أیدینا ألنھم كانوا األساتذة الوحیدین في العالم
  ٧/١٤١أنور الجندي " مقدمات العلوم والمناھج"عن 

---------------  
  :وقال المستشرق بارتلمي سانت ھلر مرة أخرى

تغاال     ن اش ي ع ان للتخل طر اإلنس وم لیض ي الی لوات ف س ص الم بخم ر اإلس د أم تھ ق
ة         ادة موجھ ل العب ر أال تجع ى مواله، وأم ا إل المادیة لحیظات في الیوم، لیرتفع خاللھ

ا        ا ھو أصلح لن م بم إن اهللا أعل ة ف ي      .. ألغراض ذاتی ھ الصور ف دًا بتحریم م إن محم ث
طى          رون الوس ة الق ن وثنی اني م ر اإلنس ص الفك د خل ل اهللا ق ا یمث ل م اجد وك المس

ورة أن یرجع إلى نفسھ، وأن یبحث عن اهللا خالقھ الخشنة، واضطر اإلنسان بھذه الص
في صمیم روحھ، وأن یرتفع إلیھ عقب ذلك بالعبادة القلبیة المملوءة باالحترام والشكر 

  . والحب
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------------  
  : وقال األستاذ ماسینیون

ك بفرض     "  رة المساواة وذل إن لدى اإلسالم من الكفایة ما یجعلھ یتشدد في تحقیق فك
ر          زكاة یدفعھ ة والضرائب غی دیون الربوی اھض ال ال واإلسالم ین ت الم رد لبی ا كل ف

ى          ت نفسھ إل ي الوق ف ف ة الضروریة ویق المباشرة التي تفرض على الحاجات األولی
ذا یحل       ال التجاري وب ة ورأس الم جانب حقوق الوالد والزوج ویشجع الملكیة الفردی

ما       ات الرأس ین نظری طًا ب ًا وس رى مكان رة أخ الم م ات  اإلس ة ونظری لیة البرجوازی
  البلشفیة الشیوعیة 

-----------  
المیة       ة اإلس ي المجل ر ف ھ نش ال ل ي مق زي ف ب اإلنكلی ف الكات راس لی تر ھ ال مس ق

  اإلنكلیزیة
ما كان شيء في العالم لیقضي بأن أي دین من األدیان یدعو إلى المساواة بین الناس "

د زرت كثی    دعوى فق ذه ال ھا یتظاھر بھ و أن بعض رات  ول د م ائس والمعاب ن الكن رًا م
ادي             ان اعتق ا وك ا ھو موجود خارجھ د كم ات داخل المعاب ین الطبق ق ب فرأیت التفری
ا   بالطبع إن األمر ال بد كذلك داخل المساجد اإلسالمیة ولكن ما كان أشد دھشتي حینم

جد     ي مس بخ ( رأیت الشعور بالمساواة على أتمھ بین المسلمین في عید الفطر ف ) ووك
ًا یمكن أن تسمیھ بحق     ھنا لك وجدت أناسًا مختلفین على اختالفھم في المراتب اختالف

ك      ل ذل الد ممباسھ یصافح         ، أخویًا ولم أكن شاھدت مث ًا من ب جد نوبی ي المس رى ف ت
ة         د ارتفعت الكلف الد العرب وق یًا من ب عظیمًا من رجال األعمال المصریین أو سیاس

ا عظم قدره من أن یجاوره في الصالة أقل الناس من بینھم جمیعًا فال یأنف أحدھم مھم
شأنًا منھ وإنك ال تجد أقل محاولة لتخطي الصفوف إلى مكان بالمسجد ألنھ لیس ھناك 
ى         دث إل ك حین تتح د وإن ى أح د عل أي مكان ممتاز فالكل عند اهللا سواء ال فضل ألح

كأنك واحد منھم  قوم مختلفي األجناس تجد من الود الخالص والثقة التامة ما تعجب بھ
ي          ع الت ع الموان ة جمی دین یمكن أن یكون وسیلة إلزال فیدفعك ذلك إلى االعتقاد بأن ال

  ."تفرق بین اإلنسان وأخیھ اإلنسان 
  

  :ویقول المستر لیونارد
  
رون     " ع الق ي جمی عھا ف ي وس ا ف ل م ذلت ك یحیة ب ا المس أن أورب رف ب ا أن نعت علین

  " كنھا لم تفلح ولن تفلحالماضیة لتخفي فضل اإلسالم علیھا ول
  ٢٢٩عن كتاب اإلسالم الدین الفطري األبدي للطرازي ص 

-----------  
د  : "یقول یوھان غوتھ فیقول  یسوع كان طاھر الشعور ولم یؤمن إال باهللا الواحد األح

  "، ومن جعل منھ إلھًا فقد أساء إلیھ ، وھكذا فإن الحق ھو ما نادى بھ محمد
یدة   ن قص ماط "م ذه األس ئ  ھ ن الآلل ن  " م ًال ع ھ ، نق ي "غوت الم العرب ھ والع " غوت

  ٢٥٥كاتارینا مومزن ص 
  ٢٥٧وقال في ص 
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  "تریدین أن ُتقدمي إلي ھذه الصورة البائسة للمصلوب على الخشب على أنھ اهللا"
  "ربحت محمدا ولم أخسر المسیح"نقلت ذلك من كتاب الداالتي 

ب ،    …للدھشة  إن أسلوب القرآن محكم سام مثیر: "ویقول غوتھ  اب الكت فالقرآن كت
لم      ده كل مس ا یعتق رآن شعرت أن روحي        …وإني أعتقد ھذا كم رأت الق ا ق ا كلم وأن

ولما بلغ غوتھ السبعین من عمره أعلن على المأل أنھ یعتزم أن  …تھتز داخل جسمي 
ا أبصر              د، ولم ي محم ى النب رآن عل ا الق زل فیھ ي أن در الت ة الق یحتفل في خشوع بلیل

دس    : "ریشة طاووس بین صفحات القرآن ھتف غوتھ  ان المق ذا المك مرحبًا بك في ھ
  "، أغلى كنز في األرض

  ) .٢٦١-١٨٨-١٧٧(كاتارینا مومزن " جوتھ والعالم العربي"نفس الكتاب 
ا  : "وقال  درست تاریخ األدیان على مدى خمسین عامًا ، وإن العقیدة التي ُیرّبى علیھ

ن یصیب اإلنساَن      ! !المسلمون لتدعو ألعظم دھشة ھ ل ان بأن إذ تقوم على أساس اإلیم
إال ما كتبھ اهللا لھ ، وإنھ ما من شيء ینقص ھذه العقیدة ، ولن یكون بإمكان أي امرئ  

ًا إن عاجًال أو آجًال           …أن یتجاوزھا  ھ جمیع ذي سنقّر ب دین ال و ال  …إن اإلسالم ھ
  "وأنا ال أكره أن یقال عني أني مسلم

  . ٢٢٦ – ٢٢٣نفس المصدر 
  :ویقول غوتھ كذلك

د           " ي محم ي النب ھ ف ذا اإلنسان ، فوجدت ى لھ ل أعل اریخ عن مث  …ولقد بحثت في الت
ة              ھ بكلم الم كل ذي أخضع الع د ال ا نجح محم و، كم ر الحق ویعل وھكذا وجب أن یظھ

  ".التوحید
  ٤٦٥عن كتاب شمس اهللا تشرق على الغرب ص 

--------------  
  في جامعة أوسلو یقول الدكتور إیرنبرج أستاذ 

رآن ال  " ي الق ین ف اف الجن إن أوص الم اهللا ، ف رآن ك ول أن الق ي قب عوبة ف د ص ال أج
ول ھو أن           د المعق رن السابع ، االستنتاج الوحی ة للق ة العلمی ى المعرف یمكن بناؤھا عل

  . "ھذه األوصاف قد أوحیت إلى محمد من اهللا
  أوجین بوغ" وقال المفكر الفرنسي

ة حال أن نجزي    نعترف نحن ا"...  ي المسلمین    –ألوربیین أنھ ال یمكننا في أی  –یعن
ا       د علَمن ك، فق ى ذل جزاؤھم األوفى فإنھم األساتذة الذین تلقینا عنھم العلوم وعالوة عل
دھم   ر معتق ى تغیی عوب عل وا الش م یرغم إنھم ل رم ف امح والك ي التس ًا ف رُب دروس الع

  "م یحملون قلوبًا بیضاء سلیمةالدیني وأن من یمتزج بالمسلمین یتأكد من أنھ
----------  

  رجوعا إلى برناردشـو 
ھ المدھشة،    : "قال لقد وضعت دائمًا دین محمد  موضع االعتبار السامي بسبب حیویت

فھو الدین الوحید الذي یلوح لي أنھ حائز أھلیة الھضم ألطوار الحیاة المختلفة، بحیث 
  . یستطیع أن یكون جذابًا لكل جیل من الناس

أن         أت ب د تنب ار الرجال، ولق وءات كب ى نب ال مشاحة في أن العالم یعلق قیمة كبیرة عل
لقد صور . وقد بدأ یكون مقبوًال لدیھا الیوم. دین محمد سیكون مقبوًال لدى أوروبا غدًا
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بب   ل أو بس بب الجھ ا بس وان، إم ك األل الم بأحل طى اإلس رون الوس روس الق أكلی
ي   ھ،        التعصب الذمیم، ولقد كانوا ف ة دین د  ، وكراھی ة محم ى كراھی ون عل ع یرب الواق
  . وكانوا یعتبرونھ خصمًا للمسیح

ل یجب أن          دًا عن مخاصمة المسیح ب ھ بعی ًا، فرأیت ولقد درستھ باعتباره رجًال مدھش
یدعى منقذ اإلنسانیة وإني ألعتقد بأنھ لو تولى رجل مثلھ قیادة العالم الحدیث لنجح في 

ب     ة تجل ة          حل مشكالتھ بطریق د الحاج ي أش ذین ھو ف الم السالم والسعادة الل ى الع إل
  . إلیھما

ال    رون أمث ر مفك ع عش رن التاس ي الق د أدرك ف ل(ولق ھ(و) كارالی ون(و) جوت ) جیب
ا من اإلسالم،             ف أوروب ي موق د تحول حسن ف ذا وج د  وھك دین محم القیمة الذاتیة ل

د     ولكن أوروبا في القرن الراھن تقدمت في ھذا السبیل كثیرًا ن محم ، فبدأت تعشق دی
ي حل     دة ف ، وفي القرن التالي، ربما ذھبت إلى أبعد من ذلك فتعترف بفائدة ھذه العقی

وفي الوقت الحاضر كثیرون من أبناء . مشاكلھا، فبھذا الروح یجب أن تفھموا نبوءتي
قومي ومن أھل أوروبا قد دخلوا في دین محمد  حتى لیمكن أن یقال أن تحول أوروبا 

  اإلسالم قد بدأ إلى
------------  

   ١٥٠ص " تاریخ الفقھ اإلسالمي"قال الشیخ محمد علي السایس في كتابھ 
ادة اآلخرة      ي جم ـ   ١٣٥٦قرر مؤتمر القانون المقارن الذي عقد في مدینة الھاي ف ھ

  م  ١٩٣٧آب عام 
الم ومثل األزھر فیھ مندوبان من كبار علمائھ حاضرا عن المسؤولیة الدینیة في اإلس 

  ونفي أیة عالقة بین القانون الروماني والشریعة اإلسالمیة 
  :قرر المؤتمر باإلجماع ما یلي

  اعتبار الشریعة اإلسالمیة مصدرًا من مصادر التشریع العام . ١
  اعتباره حیة صالحة للتطور . ٢
  .اعتباره شریعًة قائمة بذاتھا، لیس مأخوذة من غیرھا. ٣
ج    . ٤ ي س جیل البحث األول ف ین المجموعة       تس اره ب ة واعتب ة العربی ؤتمر باللغ ل الم

  .العلمیة التي تدخر للرجوع إلیھا
----------  

  یقول األدیب اإلنكلیزي جوني لوركس 
لم نعلم مما جاءنا من التاریخ الصحیح أن محمدًا نبي اإلسالم، صلى اهللا علیھ وسلم، "

  ".تسربل بأي رذیلة مدة حیاتھ
  قسوائي  .ل. ت: قول العالم الھندي

إلیك یا محمد أقدم إجاللي وتعظیمي بكل خضوع وتكریم، إلیك أطأطئ رأسي، فإنك "
ي       ب األزل الم الغی ن ع ت مستمدة م ة كان ك العظیم د اهللا، وإن قوت ول من عن ًا رس حق

  ".األبدي
  "التاریخ األدبي للعرب"في كتابھ " رینولد نیكلسون"یقول البروفسور 

ة إنسانیة   " ریم وثیق رآن الك ع       الق ي جمی د  ف رفات محم ة سر تص ح بدق ة ، توض رائع
ا   أحداث حیاتھ ، حتى إننا لنجد فیھ مادة فریدة ال تقبل الشك أو الجدل ، نستطیع خاللھ
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أن نتتبع سیر اإلسالم منذ نشأتھ وظھوره في التاریخ المبكر ، وھذا ما ال تجد لھ مثیًال 
  .." .مة في البوذیة أو المسیحیة أو أي دین من األدیان القدی

---------  
  :یقول الدكتور إیزكو انساباتو 

ل ھي تعطي      " ة ، ب إن الشریعة اإلسالمیة تفوق في كثیر من بحوثھا الشرائع األوربی
  "للعالم أرسخ الشرائع ثباتًا

----------  
  " :معالم تاریخ اإلنسانیة"وكتابھ " ویلز"رجوعا إلى 

  .." .بر من قوانینھا اإلداریة والتجاریة إن أوروبة مدینة لإلسالم بالجانب األك: "یقول
  --------------  

  " : تكوین اإلنسانیة"في كتابھ " بریفولت"وقال 
د    "  ھ ال توج ع أن العلم ھو أعظم ما قدمت الحضارة اإلسالمیة إلى العالم الحدیث ، وم

ة اإلسالمیة الن        ر الثقاف ا أث ي إال ویلحظ فیھ و األوروب ذ  ناحیة واحدة من نواحي النم اف
  .." .وھذه الحقائق مؤداھا أن اإلسالم بناء حضاري  …

------------  
  ":اإلسالم"وقال بروفیسور جارسان دي تاسي في كتابھ  
ر          " اره أظھ ة أظف ذ نعوم ھ من ة، ولكن د في حضن الوثنی إن محمدًا رسول اإلسالم  ول

ًا حادًا للفضیلة، وإخالص         ة وحب ًا من الرذیل ة حسنة   بعبقریة فذة انزعاجًا عظیم ًا ونی
  ".األمین"غیر عادیین، إلى درجة أن أطلق علیھ مواطنوه في ذلك العھد اسم 

ة   ة     " شبرل "ویقول العالم وق بجامع ة الحق د كلی ا "عمی وق سنة     " فین ؤتمر الحق ي م ف
١٩٢٧  :  

ھ     " م أمیت ا ، إذ رغ لم إلیھ إن البشریة لتفتخر بانتساب رجل كمحمد صلى اهللا علیھ وس
ا نكون   استطاع قبل بضعة ع شر قرنًا أن یأتي بتشریع سنكون نحن األوربیین أسعد م

  " .لو وصلنا إلى قمتھ بعد ألفي سنة
---------  

  " : أدموند بیرك"ویقول 
انون      " ذا الق اه ، وھ ل رعای ى أق إن القانون المحمدي قانون ضابط للجمیع من الملك إل

ل لم یسبق قط للعالم نسج بأحكم نظام حقوقي ، وشریعة اإلسالم ھي أعظم تشریع عاد
  .." .إیجاد نظام مثلھ ، وال یمكن فیما بعد 

-------------  
  " : فمبري"قال القانوني الكبیر 

م         " م ل ي أنك ا فكرت ف ل العجب كلم ب ك ي أعج ة أنن ى درج ع إل ھ اإلسالم واس إن فق
  ." تستنبطوا منھ األنظمة واألحكام الموافقة لزمانكم وبالدكم 

----------  
  " : تاریخ العرب"في كتابھ " یلوتسید"وقال 
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د        " ون ، وق فة والفن م والفلس ي العل ردین ف طى متف رون الوس ي الق لمون ف ان المس ك
تھا       ببًا لنھض انوا س ة ، فك ى أوروب نھم إل ربت ع دامھم ؛ وتس ت أق ا حل روھا أینم نش

  .."وارتقائھا 
  ":ةروابط الفكر والروح بین العرب والفرنج" یقول الیاس أبو شبكة في كتابھ

ا  "  بانیا وأورب ى أس ؤما عل ان ش ة ك ارة العربی رف ، إن زوال الحض م تع دلس ل فاألن
ي ظل العرب    ال         ، السعادة إال ف راء والجم دمار محل الث ا ذھب العرب حل ال وحالم

  ..".والخصب
----------  

  ویقول الدكتور عبد الكریم جرمانیوس األستاذ في جامعة بودابست
ان ال  "  ن األذھ الم دی اال       إن اإلس ا رج ي أوروب الدي وف ي ب رف ف ا أع تنیرة وان مس

ي         و ف ا ول ذوه دین كون ان یتخ الم ویوش ون اإلس ر یحترم ع األس ي أرف تنیرین ف مس
  ."سرائرھم

  :نقل مصطفى غفر اهللا لھ
الم  د  . الحاج عبد الكریم جرمانوس مستشرق مجرّي وعاِلم، طبقت شھرتھ آفاق الع ُول

ة  ات الغربّی م الّلغ ت، وتعّل ي بودابس ّیة،  : ف ة، والفرنس ة، اإلنجلیزّی ة، واّلالتینّی الیونانّی
رقّیة   ات الش ن الّلغ ة، وم ة، والمجرّی ة   : واإلیطالّی ن العربّی ة، وأتق ّیة واألوردّی الفارس

ى أستاذیھ   ا بالشرق        : والتركّیة عل ا وَلعھم ذین ورث عنھم ر الّل د زیھ امبیري، وغول ف
د عام    . اإلسالمّي ا   م ف ١٩٠٥ثّم تابع دراستھما بع وصّنف  . ي جامعتي استانبول وفیّن

ي       )١٩٠٦(كتابًا باأللمانّیة عن األدب العثمانّي  راك ف اریخ أصناف األت ، وآخر عن ت
ث             دن، حی ي لن دة ف رة مدی ھ من قضاء فت ھ جائزة مّكنت ال علی القرن السابع عشر ، فن

  .استكمل دراستھ في المتحف البریطانّي
ّیة،  م عاد إلى بودابست، فُعی١٩١٢ِّوفي عام  ن أستاذًا لّلغات العربّیة والتركّیة والفارس

ة   . وتاریخ اإلسالم وثقافتھ في المدرسة العلیا الشرقّیة ثّم في القسم الشرقّي من الجامع
، وظّل یقوم )١٩٤٨(االقتصادّیة، ثّم أستاذًا ورئیسًا للقسم العربّي في جامعة بودابست 

ارة  اریخ الحض ة، وت ة العربّی دریس الّلغ ھ بت ھ فی ي قدیم المّیة، واألدب العرب اإلس
ة           المّیة االجتماعّی م اإلس ات اُألم ین نھض ال ب ات اتص اد حلق اوًال إیج ھ، مح وحدیث

  ).١٩٦٥(والسیكولوجّیة، حّتى ُأحیل على التقاعد 
اه  اغور"ودع ي،       " ط ات دلھ ي جامع ھ ف المّي، فعلم اریخ اإلس تاذًا للت د أس ى الھن إل

ر،   ،)١٩٣٢ـ١٩٢٩(والھور، وحیدر آباد  وھناك أشھر إسالمھ في مسجد دلھي األكب
وقدم القاھرة وتعّمق في دراسة اإلسالم ". عبد الكریم"  وألقى خطبة الجمعة، وتسّمى ب

لم،      ھ وس لى اهللا علی ر الرسول ص ًا وزار قب ة حاّج د مّك ّم قص ر، ث یوخ األزھ ى ش عل
ات    : وصّنف في حّجتھ كتابھ ّدة لغ ي ع ات   ، )١٩٤٠(اهللا أكبر، وقد ُنشر ف ام بتحرِّی وق

ة  دین   ) ١٩٤١ـ١٩٣٩(علمّی ي مجّل ا ف ر نتائجھ عودّیة نش اھرة والس ي الق وامخ : ف ش
  ).١٩٥٤(، ودراسات في التركیبات الّلغویة العربّیة )١٩٥٢(األدب العربي 

دعوة     ١٩٥٥وربیع عام  عاد لیقضي بضعة أشھر في القاھرة واإلسكندرّیة ودمشق ب
ّي المعاصر، وعن صور من األدب       من الحكومة لیحاضر بالعربّیة عن   ر العرب الفك

تاء    ي ش ّي ف رق العرب ى الش ع إل ّم رج رّي، ث ھ  ١٩٥٨المج ادر كتاب تكمال مص ، الس
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اب       . الجدید عن أدبائھ المعاصرین ص الكّت ا قص ض فصولھ، وفیھ درت بع والذي ص
رین الي  . المعاص ع اإلیط ي المجم وًا ف ب عض د انتخ ع )١٩٥٢(وق ًال للمجم ، ومراس

  ).١٩٦٢(، وفي المجمع العلمّي العراقي )١٩٥٦(بالقاھرة الّلغوّي 
  إرھاصات اعتناقھ اإلسالم

دكتور   انوس   "یروي ال ریم جرم د الك ول     " عب ى اإلسالم فیق ھ إل ات اھتدائ ان  : "خلفّی ك
ب          ُت أقلِّ دما كن ة، عن ّن المراھق ي س ا أزال ف ُت م ر، وكن وم مطی ر ی ي عص ك ف ذل

ع       صحائف مجّلة مصّورة قدیمة، تختلط فیھا ال، م ص الخی ة مع قص األحداث الجاری
ى    راث إل وصف لبعض البالد النائیة؛ بقیت بعض الوقت أقلِّب الصحائف في غیر اكت
ت    اھي، كان ترعت انتب ورة اس بّیة محف ة خش ورة لوح ى ص أة عل ي فج ت عین أن وقع
ق          ع برف اب مستدیرة ترتف اك قب ا وھن ا ھن الصورة لبیوت ذات سقوف مستویة تتخّللھ

  ..ء المظلمة التي شّق الھالل ظلمتھاإلى السما
ور      .. ملكت الصورة عليَّ خیالي ك الن ة ذل ى معرف اوم إل وأحسسُت بشوق غّالب ال یق

ة     ي الّلوح الم ف ب الّظ ان ُیغال ذي ك ّیة     .. ال ّم الفارس ن ث ة، وم ة التركّی دأُت أدرس الّلغ ب
ى أستطیع خ     . فالعربّیة ثالث حّت ات ال الم   وحاولُت أن أتمّكن من ھذه الّلغ ذا الع وض ھ

  ".الروحّي الذي نشر ھذا الضوء الباھر على أرجاء البشرّیة
ى            د شرقّي إل رب بل ى البوسنة وھي أق ھ أن ُیسافر إل وفي إجازة صیف كان من حّظ

ع  . بالده وما كاد ینزل أحد الفنادق حّتى سارع إلى الخروج لمشاھدة المسلمین في واق
اء  .. قال حول المسلمینحیث خرج بانطباع ُمخالف لما ُی.. حیاتھا وكان ھذا ھو أّول لق

ان    . مع المسلمین فار والدراسات، ك ثّم مّرت بھ سنوات وسنوات في حیاة حافلة باألس
  .مع مرور الّزمن تتفّتح عیونھ على آفاق عجیبة وجدیدة

یا   ي آس ار ف ع اآلث اھدة روائ تمتاعھ بمش ا اهللا، واس ي دنی ع ف ھ الواس م تطواف ورغ
وریا، و غرى وس ب  الص ن كت فحات م ھ آلالف الص دة وقراءات ات العدی ھ الّلغ تعّلم

ین فاحصة    ك بع أى       : "العلماء، قرأ كّل ذل ت روحي ظم د ظّل ك فق ّل ذل ا  " ورغم ك كم
  .یقول

دًا رسول اهللا           أّن محّم ائم ـ ك رى الن ا ی ة رأى ـ كم أثناء وجوده في الھند، وفي ذات لیل
ھ بصوت عطوف      لم یخاطب ھ وس اذا ا : "صلى اهللا علی ق المستقیم    لم رة؟ إّن الطری لحی

ان     . أمامك مأمون ممّھد مثل سطح األرض ّوة اإلیم ة وبق ْر بخطى ثابت وم   ".. س ي ی وف
ا أشھر إسالمھ    .. الجمعة التالیة، وقع الحدث العظیم في مسجد الجمعة في دلھيّ  حینم

  ..على رؤوس األشھاد
ول " جرمانوس الحاج عبد الكریم"وعن تلك الّلحظات المفعمة باألحاسیس یتذّكر  : فیق

ك الحین   " ي ذل .. كان التأّثر والحماس یعّمان المكان، وال أستطیع أن أتذّكر ماذا كان ف
يَّ في ضراعة،    . وقف الناس أمامي یتلّقفونني باألحضان كم من مسكین مجھد نظر إل

ویرید تقبیل رأسي، فابتھلُت إلى اهللا أن ال یدع ھذه النفوس البریئة " الدعوات"یسألني 
ھ    تن ین حشرات األرض، أو تائ ظر إليِّ وكأنِّي أرفع منھا قدرًا، فما أنا إّال حشرة من ب

ات التعیسة     ري من المخلوق .. جاّد في البحث عن النور، ال حول لي وال قوة، مثل غی
ین       اس الطیِّب ال ھؤالء الن ات وآم ام أّن ان       .. لقد خجلُت أم ھ ك ا یلی الي وم وم الت ي الی وف
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ي زادًا    الناس یفدون عليَّ في ا یكفین جماعات لتھنئتي،ونالني من محّبتھم وعواطفھم م
  .مدى حیاتي

  من آثاره
ًا زاخرًا      ًا علمّی رك تراث إضافة إلى ما ورد في ثنایا البحث، من عناوین مؤّلفاتھ، فقد ت

ّوع   العمق والتن ة   : ب ة التركّی د الّلغ ة    )١٩٢٥(قواع ة العربّی ة، والقومّی ورة التركّی ، والث
دیث  ، وا)١٩٢٨( ّي الح ي   )١٩٣١(ألدب الترك ة ف ارات الحدیث ، والتّی

ا       )١٩٣٢(اإلسالم  راق وغزوھ ة وسوریا والع رة العربّی ، )١٩٤٠(، واكتشاف الجزی
ة  )١٩٤٤(ونھضة الثقافة العربّیة  ، )١٩٥٤(، ودراسات في التركیبات الّلغوّیة العربّی

ّي   ن الروم رین  )١٩٥٦(واب ین المفكِّ وار ا )١٩٥٨(، وب و أن ب  ، ونح رق، ومنتخ لش
  ،)١٩٦٤(، وفي الثقافة اإلسالمیة، وأدب المغرب )١٩٦١(الشعراء العرب 

-----------  
  یقول موریس بوكاي

   ٢٢٢دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحدیثة ص "في كتابھ 
ي   " ة الت بالنظر إلى مستوى المعرفة في أیام محمد فإنھ ال یمكن تصور الحقائق العلمی

ط     . رآن على أنھا من تألیف بشروردت في الق أ أن ال ینظر فق لذا فمن اإلنصاف تمام
دَا          ة خاصة ج ھ منزل ل یجب أن تعطى ل إلى القرآن على أنھ التنزیل اإللھي فحسب ب
لألصالة التي تقدمھا المعطیات العلمیة التي وردت فیھ والتي إذا ما درست الیوم تبدو 

  "وكأنھا تتحدى تفسیر البشر
  . ١٥٠، ص "رآن الكریم والتوراة واإلنجیل والعلمالق" وقال في 

ة        " ر مسبق وبموضوعیة تام ك دون أي فك ریم، وذل رآن الك لقد قمت أوًال بدراسة الق
دیث  ذه     . باحًثا عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطیات العلم الح ل ھ ت أعرف، قب وكن

اھ          ن الظ رة م ا كثی ذكر أنواًع رآن ی ات، أن الق ق الترجم ن طری ة، وع رات الدراس
زة ت وجی ي كان ن معرفت ة ولك ي . الطبیعی نص العرب ة لل ة الواعی ل الدراس وبفض

استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد االنتھاء منھا أن القرآن ال یحتوي على أیة مقولة 
نفس          نفس الموضوعیة قمت ب دیث وب ي العصر الح م ف قابلة للنقد من وجھة نظر العل

ل     دیم واألناجی د الق ى العھ ص عل ة     أم. الفح اك حاج ن ھن م تك دیم فل د الق ا بالنسبة للعھ
والت ال یمكن            دت مق د وج وین، فق اب األول، أي سفر التك د من الكت ى أبع للذھاب إل

ي عصرنا    ل   . التوفیق بینھا وبین أكثر معطیات العلم رسوًخا ف ا بالنسبة لألناجی .. وأم
ذا األخ       ا ، وأن ھ ل لوق ي إنجی اقض بشكل جل ا    فإننا نجد نّص إنجیل متى ین دم لن ر یق ی

  "صراحة أمًرا ال یتفق مع المعارف الحدیثة الخاصة بقدم اإلنسان على األرض
  :، قال١٤٥وفي ص 

ة       " ي البدای ة ف رآن دھشتي العمیق ا الق م  . لقد أثارت الجوانب العلمیة التي یختص بھ فل
ة              دعاوى الخاص ن ال ّد م ذا الح ى ھ ر إل دد كبی اف ع ان اكتش ط بإمك د ق ن أعتق أك

ّص      بموضوعات شدی ي ن ك ف ة، وذل ة الحدیث دة التنوع ومطابقتھ تماًما للمعارف العلمی
ا      ة عشر قرًن ر من ثالث ان باإلسالم       . كتب منذ أكث ي أي إیم م یكن ل ة ل ي البدای د  . ف وق

  " طرقت دراسة ھذه النصوص بروح متحررة من كل حكم مسبق وبموضوعیة تامة
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ذي  "..  ر من       تناولُت القرآن منتبًھا بشكل خاص إلى الوصف ال د كبی ھ عن حش یعطی
ذه الظاھرات وھي      . الظاھرات الطبیعیة لقد أذھلتني دقة بعض التفاصیل الخاصة بھ

لي  نص األص ي ال درك إال ف ن أن ت یل ال یمك ي  . تفاص اھیم الت ا للمف ي مطابقتھ أذھلتن
د         ا ألي إنسان في عصر محم نملكھا الیوم عن نفس ھذه الظاھرة والتي لم یكن ممكًن

  ..". أدنى فكرة أن یكون عنھا
  :١٥٠وقال في ص 

ا       –كیف یمكن إلنسان  "..  ره أّمًی ة أم ي بدای ان ف ائق ذات طابع    .. -ك أن یصرح بحق
ك دون أن یكشف      ا، وذل علمي لم یكن في مقدور أي إنسان في ذلك العصر أن یكونھ

  "تصریحھ عن أقل خطأ من ھذه الوجھة
----------  

  : یقول دوقلس أرثر 
ة    لو أحسن عرض اإل"  ن تلبی سالم على الناس ألمكن بھ حل كافة المشكالت ، وألمك

ة     رأس مالی ل ال ي ظ ون ف ذین یعیش یة لل ة والسیاس ة والروحی ات االجتماعی الحاج
ا             ي حل مشكالت اإلنسان ، أم ان ف ذان النظام د فشل ھ ى السواء ، فق والشیوعیة عل

ارى        دى للحی ل والھ قیاء ، واألم دم السالم لألش ذا   اإلسالم فسوف یق والضالین ، وھك
ى   فاإلسالم لدیھ أعظم اإلمكانیات لتحدي ھذا العالم وتعبئة طاقات اإلنسان لتحقیق أعل

  ".مستوى من اإلنتاج والكفایة 
  :یقول سنرستن اآلسوجي 

د      " ا، فلق د المزای إننا لم ننصف محمدًا إذا أنكرنا ما ھو علیھ من عظیم الصفات وحمی
ھ،     خاض محمد معركة الحیاة الصحیحة  ى مبدئ ة، مصرًا عل في وجھ الجھل والھمجی

وما زال یحارب الطغاة حتى انتھى بھ المطاف إلى النصر المبین، فأصبحت شریعتھ  
  "أكمل الشرائع، وھو فوق عظماء التاریخ

-------------  
  :یقول بورنز ایدوارد

د آمن        "  دین جدی ط ب ا فق ى أنھ ھ  إن عظمة الحضارة اإلسالمیة وأھمیتھا ال ترجع إل ب
رات       –المالیین من الناس في أماكن متعددة ومتفرقة  ھ أیضًا من تغی ا أحدثت وإنما فیم

ل    ھ مثی . اجتماعیة وسیاسیة كثیرة ، نتج عنھا ثراء فكري وتراث حضاري لم یسبق ل
ت ذات      ا كان فة والمنطق كم وقد تضمنت الحضارة اإلسالمیة اآلداب والخالق والفلس

  "واالجتماعیة والعالقات الدولیة  تأثیر خاص في الحیاة السیاسیة
Burns Edwared in "western civlization" W .W – morton Scompany New York ١٩٧٣  

---------  
  :رجوعا إلى دیكارت

  : یقول في كتاب مبادئ الفلسفة
ر      "  یئا آخ رف ش تطیع أن یع ن یس ل اهللا فل ن جھ أن م ول ب ن الق ى یمك ى أي معن عل

  " معرفة یقینیة 
  : أیضًا  ویقول
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في إمكان إثبات وجود اهللا من أن ضرورة الكینونة أو الوجود متضمنة في تصورنا " 
ھ عن الوجود      ي فكرت لھ ، بمعنى أن من تصور الوجود الضروري األبدي متضمنًا ف

  " . الكامل إطالقًا لزم أن یستنتج أن ھذا الوجود الكامل بإطالق موجود حقًا
  " في حیاتنا كافیة وحدھا إلثبات وجود اهللا في أن آجالنا: " ویقول أیضًا 

-------------  
  Louis Sédillotویقول الفرنسي لوي سیدیو 

إن قانون نابلیون منقول عن كتاب فقھي في مذھب مالك ھو شرح الدردیر على متن "
  " خلیل
ة    " الشریعة اإلسالمیة والقانون الدولي العام"عن  ي منصور، طبع للمستشار علي عل

  : ٤٧لم، القاھرة بدون تاریخ، ص دار الق
  :وقال

  ".إن نتاج أفكار العرب والمسلمین یشھد بأنھم أساتذة أوربا في جمیع فروع المعرفة"
  :وقال

ر ،      " ل التفكی ل ، وش ر العق ن تحج ة م ھدتھ أورب ا ش المي م ع اإلس ھد المجتم م یش ل
د  وجدب الروح ومحاربة العلم والعلماء ، ویذكر التاریخ أن اثنین وثالث ین ألف عالم ق

اء  وا أحی نیع     ! ُأحرق طھاد الش ذا االض رف ھ م یع الم ل اریخ اإلس ي أن ت دال ف وال ج
م    ة ، ول ور المظلم ك العص ي تل العلم ف ردین ب لمون منف ان المس ل ك ر ، ب ة الفك لحری
ل       ا فع ة كم ل أسباب الحری یحدث أن انفرد دین بالسلطة ، ومنح مخالفیھ في العقیدة ك

  .حسان شمسي باشا. د" ھكذا كانوا یوم كنا"عن " ھذه الفقرة" اإلسالم
  

  تعریف
وفي عام          ذي ت ھ جان جاك سیدیو ال ات أبی ھو مستشرق فرنسي عكف عن نشر مؤلف

وم اإلسالمیة        ١٨٣٢ اریخ العل ي ت ھ ف ة أعمال د  . قبل أن تتاح لھ فرصة إخراج كاف وق
ات الشرقیة       ا لمدرسة اللغ وان   ) ١٨٣١(عین لویسا أمین ا بعن خالصة  (  وصنف كتاب

رب اریخ الع ن ) ت ال ع ام ( ض رب الع اریخ الع اث  ، ) ت ن األبح د م ب العدی وكت
  .والدراسات في المجالت المعروفة 

------------  
  :قال دو ھومبلد

كان المسلمون مستعدین بما یدعو إلى العجب لیمثلوا دور الوسیط ویؤثروا في األمم "
وادي الك   ر ال رات ونھ ر الف ین نھ ا ب ة فیم ا   القاطن ن أورب وبي م م الجن ي القس ر وف بی

و       . وأواسط وشمال أفریقیا ذا النشاط ھ ر وھ المسلمون كانوا ذوي نشاط منقطع النظی
  ".آیة دور ممتاز في تاریخ الدنیا

  ھنري دي كاستري : قال 
  

ا         "... ل أن م م نق د المسلمین أن ل دد الزوجات عن أن الناس بالغوا كثیرا في مضار تع
حیح  نسبوه إلیھ من ذلك غی  ك          . ر ص ي الشرق تل د ف ذي ول و ال دد الزوجات ھ ا تع فم

ت   ، بل المعقول انھ من شأنھ تلطیفھا ،الرذائل الفاضحة  على أنني لست ادري إن كان
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بل تلك وصمة ألصقت باإلسالم بواسطة السواح      ،تلك الرذائل أكثر منھا في الغرب 
ال ھذا التعمیم السطحي  الذین یرون أمرا في فرد فیجعلونھ عاما من غیر تثبیت فیھ لو

ة    ل أم لما وجدوا شیئا یمألون بھ مؤلفاتھم والواقع أن الرذائل الفاضحة موجودة في ك
ي        ھ ألن النب ي الشرق بأجمع ولقد یقع منھا في باریس ولندن وبرلین أكثر مما یحث ف

  ."بالغ في تحریمھا ولم یعدھا من الذنوب الخفیفة
  :وقال

دح قولھم أن عقد الزواج عند المسلمین عبارة عن عقد من الخطأ الفاضح والغلو الفا"
ة       ا أدبی رأة حقوق د یخول للم تباع فیھ المرأة فتصیر شیئا مملوكا لزوجھا ألن ذلك العق

  .."وحقوقا مادیة من شانھا إعالء منزلتھا في الھیئة االجتماعیة
ددھن   " ى ع ا ك    ، لم یقتصر القرآن في التضییق على تعدد الزوجات عل ل حرم م ان ب

ھ       ك شبھ تحریم للطالق لكون معروفا عند العرب قبلھ من الزواج لزمن محدد وفي ذل
إننا لو رجعنا إلى زمن النبي صلى اهللا علیھ ... " ""...ال یتأتى إال بشروط مخصوصة

یھن           دینات لنب اه  فھن م ا أت ر مم د النساء أكث وسلم ومكان ظھوره لما وجدنا عمال یفی
رآن آی  ي الق رة وف أمور كثی ال   ب ى الرج ن عل ب لھ ا یج وقھن وم ي حق امیات ف ات س

ام     .. دار اھتم ات مق ك اآلی ل الفساد    " اإلسالم "ویرى القارىء من جمیع تل ع عوام بمن
یم   د ..الناشئة عن التعشق بین المسلمین لكي یجعل األزواج واآلباء في راحة ونع -ولق

بحت ة   -أص الق مخصوص لمین أخ ي ال ،للمس رآن أو ف ي الق اء ف ا ج ال بم دیث عم ح
ة   ، وتولدت في نفوسھم ملكات الحشمة والوقار، م المتمدن وجاء ھذا مغایرا آلداب األم

ى الشھوات      ل الشرقیین إل الیوم على خط مستقیم ومزیال لما عساه كان یحدث عن می
ا   .لوال ھذه التعالیم والفروض والفرق بین الحشمة عند المسلم وبینھا عند المسیحي كم

  ".. " بین السماء واألرض 
  تعریف

  Cte.H.de castries) ١٩٢٧-١٨٥٠(الكونت ھنري دي كاستري 
  . قضى في إفریقیا الشمالیة زمنا طویال، مقدم في الجیش الفرنسي 

اره   ن آث رب  : ( م اریخ المغ ن ت ورة ع ر منش ادر غی راف (، ) ١٩٠٥) (مص األش
  . .غیرھا، ) ١٩٢٦) (رحلة ھولندي إلى المغرب (، ) ١٩٢١) (السعدیون

----------  
  .:١٣٢یقول مراد ھوفمان في اإلسالم كبدیل ص 

الحیتھ ، وإذا رآه     " ي ص ى وال تنقض دي ال یبل ة بمشروع أب اة البدیل و الحی اإلسالم ھ
یس      الم ل ان ، فاإلس ان وال مك ّده زم دیث ومستقبلّي ال یح ًا ح و أیض دیمًا فھ بعض ق ال

  " .…موجة فكریة وال موضة، ویمكنھ االنتظار 
ة عادل     "حضارة العرب"في  قال غوستاف لوبون ون، ترجم ، للدكتور غوستاف لوب

   ٢٧٢، ٢٧٠زعیتر، الطبعة الرابعة ص 
ة إسالمیة وھي     (وعاھد فردیناند " نصراني أسباني كاثولیكي استولى على أخر مملك

نة   ة س نة      .) م١٤٩٢غرناط ي س ھ ف ة، ولكن دین واللغ ة الت نحھم حری ى م رب عل الع
الع     ١٤٩٩ ى حل ب د تحل حت ا،     م، لم تك ذي دام قرون ذیب ال رب دور االضطھاد والتع

ك    ة ذل ا فاتح رب كرھ د الع ان تعمی بانیة، وك ن أس رب م رد الع ھ إال بط م ینت ذي ل وال
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ن    م م ى أنھ دین عل ن المعم ر م إحراق كثی أمر ب یش ت اكم التفت ارت مح م ص دور، ث ال
ین       راق المالی ذر إح دریج، لتع ار إال بالت ر بالن ة التطھ تم عملی م ت ارى، ول ن النص م

  .العرب دفعة واحدة
ع   ! ونصح كردینال طلیطلة التقي الذي كان رئیسا لمحاكم التفتیش، بقطع رؤوس جمی

دومینیكي       ر الراھب ال م ی دانا، ول من لم یتنصر من العرب رجاال ونساء وشیوخا وول
ى       " بلیدا" ي عل الكفایة في ذلك، فأشار بضرب رقاب من تنصر من العرب، ومن بق

ھ ف  نھم، وحجت ھ م ن    دین ر م ن تنص ان م دق إیم ة ص تحیل معرف ن المس ك أن م ي ذل
العرب، فمن المستحب إذن، قتل جمیع العرب بحد السیف، لكي یحكم الرب بینھم في 

  .الحیاة األخرى وُیدِخل النار من لم یكن صادق النصرانیة منھم
ده األكلی    ذي أی روس ولم تر الحكومة األسبانیة أن تعمل بما أشار بھ ھذا الدومینیكي ال

ي سنة         ا أمرت ف ة، وإنم ن مقاوم حایا م ھ الض د یبدی ا ق ھ، لم ي رأی إجالء ١٦١٠ف م ب
ب        ك الراھ دى ذل ق، وأب ي الطری اجري العرب ف ر مھ ل أكث ن أسبانیة، فقت العرب ع

و          " بلیدا"البارع  اء ھجرتھم، وھ ي أثن اجرین ف اع ھؤالء المھ ة أرب ل ثالث ارتیاحھ لقت
ف         الذي قتل مائة آلف مھاجر من قافلة و ة أل ا ومائ ین ألف ة من أربع ت مؤلف دة، كان اح

  . مسلم حینما كانت متجھة إلى إفریقیة)١٤٠٠٠٠(مھاجر 
ر من             در كثی ي بضعة أشھر، ویق ا ف لم من رعایاھ ون مس ذلك ملی وخسرت أسبانیة ب

تح  " سیدیو"العلماء، ومنھم  د "عدد المسلمین الذین خسرتھم أسبانیة منذ أن ف " فردینان
ى إجالئ  ك          غرناطة حت اتلمي إزاء تل ة سان ب د ملحم ین، وال تع ة مالی ر بثالث م األخی ھ

  . المذابح سوى حادث تافھ ال یؤبھ لھ
  

ھ        ى اقتراف ذ عل اتحین من یؤاخ وال یسعنا سوى االعتراف بأننا لم نجد بین وحوش الف
  . مظالم قتل كتلك التي اقترفت ضد المسلمین

ة     ومما یرثى لھ أن حرمت أسبانیة عمدا، ھؤالء المال م إمام ت لھ ذین كان یین الثالثة ال
  .. والصناعیة.. السكان الثقافیة

دار    رب، مق ي الع ي وارث ث ف ناه للبح ذي خصص ل ال ي الفص ارئ ف یرى الق وس
ا فألن شأن           ذا ھن ى ھ د أشرت إل ت ق االنحطاط الذي أسفر عن إبادة العرب، وإذا كن

ي أسبانیة، ال    د ف م تكن ذات حضارة     العرب المدني لم یبد في قطر ملكوه كما أبی ي ل ت
م ھبطت          ي زمن العرب، ث تذكر قبل الفتح العربي، فصارت ذات حضارة ناضرة ف
ا یمكن أن    إلى الدرك األسفل من االنحطاط بعد جالء العرب، وھذا مثال بارز على م

  ..."یتفق لعرق من التأثیر
  

  قال مصطفى غفر اهللا لھ
  أرجو من إخوتي المشرفین أن ال یحذفوا شیئا

  عظیمة نسیر إلى الوقوع في مثلھا، لكن ھذه المرة في عقر دارنا وھذا أسوأ،  كارثة
واألدھى واألمر أن ھؤالء قتلوا على إسالمھم فال خوف على آخرتھم، وأما كثیر من  

  ، ...أمة محمد  سیموت على 
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ن      ا م د ویخرجون أبناءن دة التوحی ا وھي عقی از مناعتن ى جھ ا عل م اآلن یحاربونن وھ
ى  ور إل ة،    الن ل اللیبرالی ن أج یش م ر یع ن، واآلخ ل الف ن أج یش م ذا یع ات، ھ الظلم

  ، ...واآلخر یعیش من أجل التعددیة، واآلخر یعیش من أجل
دتنا،            ا عقی ذ من م یاخ ھ ل ھ لكن ذي قبل رن الماضي وال ي الق فاالستعمار أخذ منا دیارنا ف

  واآلن یراھن علیھا بخیلھ ورجلھ وھذا ھو االمتحان لنا جمیعا،
ع      فھل  ي الواق ا ف ر دعوی ب وال أث سنعیش في ترف معلوماتي، ونوم داخل بطون الكت

  یذكر، 
رب          ى المغ الم إل ل اإلس ا وص ات م ابعوھم بالمناقش رام وت حابة الك غل الص فلوانش
ون من    والسینغال، لكن المعین الصافي الذي سقوا منھ جعلھم یعرفون دورھم وینطلق

  .قرونأجلھ، وھذا الذي جعل تلك القرون خیر ال
ي  ھي          اع النب دیث سبیل أتب ا أھل الح ار، ی یا أھل الحدیث أنقذوا من استطعتم من الن

  الدعوة إلى اهللا على بصیرة، 
ا من            ا أن ي، وسبحان اهللا وم ن اتبعن ا وم ى بصیرة أن قل ھذه سبیلي أدعو إلى اهللا عل

  المشركین 
  مسلمین  ومن أحسن قوال ممن دعا إلى اهللا وعمل صالحا وقال إنني من ال 

  ..انقذوا من استطعتم ، أرجوكم
  اللھم أعز اإلسالم والمسلمین

----------  
  " :النحو العربي"قال غیلوم بستل في كتاب 

ھ ال         "  م بأن جاعة أن أقس دي الش التطبیق العلمي للطب ول ندین للعرب بعلم النجوم وب
ذا إال وھو مشغول بالمؤ       ي عصرنا ھ ـي ف ات  وجود لعالم أو متخصص بشكل علم لف

العربیة ، وإال فمن یجسر على عدم االعتراف بأن القرون غیر مشبعة بالتقدم ، ولكننا 
یس              رن للعرب ول ذا الق ي ھ ا ف ي نطبقھ ور الت ـیر من األم ي كث دین ف ولحسن حظنا ن

اء    . لجالینوس  ل علم فباإلمكان الحصول على مؤلفات جالینوس باللغة الالتینیة من قب
د          الالتینیة ، لكنھا معتمدة ان ق ا ك ھ م ا أن نعرف أن ة ، وعلین ة نقی على ترجمات عربی

د عالجھ          ان ق خمة ك ي خمسة أو ستة كتب ض عالجھ جالینوس بأسلوبھ الباروكي ، ف
  "ابن سینا في نحو صفحة أو صفحتین

  عن ھولندا والعالم العربي لمجموعة من أساتذة جامعة لیدن ، ھولندا
----------  

  " :الحضارة العربیة " في كتاب " ك رسلر جا" یقول المستشرق الفرنسي 
ین  "  ا ب نة م مائة س ون خمس ي غض وة   ١٢٠٠و  ٧٠٠ف الم بق ى الع الم عل اد اإلس س

ھ   ارتھ وعلم القوس     .. حض زودًا ب ر م ادي عش رن الح ي الق ي ف ل العرب ان المقات فك
م تكن تسمح     والقذافة قبل الغربیین بمائتي عام وكانت القذافة تستعمل لغرضین فھي ل

ا      فق ا م دة ، ومنھ ذفھا لمسافة بعی ط بإطالق عدة أسھم فحسب ، بل كانـت قادرة على ق
د      . كان یطلق من على منصات إطالق ثقیلة  ارود بع ثم كان العرب أول من صنع الب

  "ذلك بنصف قرن
----------  
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  "لیوبولد فایس"یقول محمد أسد النمساوي 
ذ ، إن الشریعة اإلسالمیة " ار      بمقتضى الحكمة التي تأخ ین االعتب ة البشریة بع الطبیع

ة      ، الكلي دائما  ة االجتماعی ر من صیانة الوظیف ة   –ال تأخذ على عاتقھا أكث البیولوجی
ان           رأة ب دة وال تسمح للم ر من زوجة واح ذ لنفسھ أكث للزواج، فتسمح لرجل بان یتخ

ھ   ت نفس ي الوق د ف ن زوج واح ر م ھا أكث ذ لنفس ریكین ، تتخ رك للش ا تت ین أنھ ي ح ف
اس    مس ي ال یمكن أن تق ة الت رة الشریعة     ، الة الزواج الروحی ع خارج دائ الي تق . وبالت

ى    ة ومت فمتى كان الحب تاما كامال فعندئذ تنعدم الرغبة عند كل منھما في الزواج ثانی
فان بإمكانھ أن ، كان الرجل ال یحب زوجتھ من كل قلبھ وال یرغب مع ذلك في فقدھا 

ان     ومھما یكن فا... یتزوج بأخرى دنیا فحسب ف دا م نھ لما كان الزواج في اإلسالم عق
ي   في مكنة الشریكین في الزواج أن یلجا دائما إلى الطالق خصوصا وان الوصمة الت

الطالق    ر     ، تلصق ب ل أو أكث دة اق ات األخرى    ، سواء بش ي المجتمع ي  ، ف ة ف معدوم
  "المجتمع اإلسالمي

د سواء        إن الحریة التي تمنحھا الشریعة اإلسالمیة كال   " ى ح رأة عل من الرجل والم
ا      ، لعقد الزواج أو حل ھذا العقد  ذه الشریعة الزن ر ھ ھ تعتب یفسر السبب الذي من اجل

ا      : من أقبح اآلثام  اك أیم ة ال یمكن أن یكون ھن ذلك انھ تجاه ھذا التسامح وھذه الحری
  ..."عذر للوقوع في حبائل العاطفة أو الشھوة

ھ " مع ب م یس ا ل ي  بم اء النب ام اهللا   ج واء أم اء س ال والنس ل الرج ن قب ع ، م وان جمی
ى     . الواجبات الدینیة مفروضة على الرجل والمرأة على حد سواء ھ ذھب إل والحق ان

أم   ....ابعد من ذلك فأعلن أن المرأة شخص بملء حقھا ولیس لمجرد صلتھا بالرجل ك
ا وان     ، أو زوجة أو أخت أو ابنة  ي ملك ا أن تقتن ذلك من حقھ اطى التجارة    وأنھا ل تتع

  "على حسابھا ومسؤولیتھا وان تھب لنفسھا لمن تشاء عن طریق الزواج
  تعریف
د    ، أشھر إسالمھ   ، وصحفي نمساوي  ، مفكر  د أس ھ    ، وتسمى بمحم ي كتاب وحكى ف
، وقد أنشأ بمعاونة ولیم بكتول . تفاصیل رحلتھ إلى اإلسالم ) الطریق إلى مكة (القیم 

ة  مج، الذي اسلم ھو اآلخر    ة اإلسالمیة  "ل اد    ، " الثقاف در آب ي حی دكن  ، ف ) ١٩٢٧(ال
  .وكتب فیھا دراسات وفیرة معظمھا في تصحیح أخطاء المستشرقین عن اإلسالم 

ھ اإلسالمي  "وألف ، ترجم صحیح البخاري بتعلیق وفھرس : من آثاره  ، "أصول الفق
ة "و  ى مك ق إل م  "و ، " الطری ي الحك الم ف اج اإلس الم ع"و ، " منھ رق  اإلس ى مفت ل

  ".الطرق
عندما جاء عالم الفلك المسلم عنایة اهللا المشرقي وأظنھ من الھند إلى لندن للقاء السیر 
زل    جیمس جینز العالم الفلكیزن دلوه علیھ فإذا بالثاني یقرأ الكتاب المقدس والمطر ین

ا            ى أن المطر یھطل والكت ة اهللا إل الم عنای ھ الع ھ، فنبھ ي بدایت ان المطر ف ب علیھ، وك
  ،-وكان اآلخر منغمسا في القراءة  -سیبتل، 

  :فتعرف علیھ وأخذه إلى بیتھ، وھناك قال لھ عنایة اهللا المشرقي
ف عنكم أن           - ذا من مظاھر التخل یس ھ ر، أل كیف تقرأ اإلنجیل وأنت عالم فلكي كبی

  .یقرأ اإلنسان المتحضر الكتاب المقدس
  :قال جیمس جینز
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ذتني     - اب أخ ذا الكت رأت ھ ا ق ق      كلم ون اهللا ح ذین یعرف ت أن ال عریرة، وعلم القش
  .المعرفة ویخافونھ حق الحشیة ھم العلماء

  :قال لھ عنایة اهللا
ول اهللا عز وجل      - ز ، یق ا العزی اده     : "إن ھذا موجود في كتابن ا یخشى اهللا من عب إنم

  "العلماء
ائال  رخ ق ب : فص دھش وغری تمرت     ! م ة اس د دراس ھ بع فت عن ذي كش ر ال ھ األم إن

  ، ! سنة خمسین
  ! ھل ھذه اآلیة موجودة في القرآن حقیقة؟

  .لو كان األمر كذلك فالبد أن یكون القرآن كتابا موحى بھ من عند اهللا
  قال مصطفى

ان          دما ك راھیم عن دنان إب ا الشیخ ع ھذه أحفظھا منذ ثالث سنوات من محاضرة ألقاھ
ي   ووجدت بعضھ. ضیفا علینا في الدانمرك ونسیت أن أسألھ عن مصدرھا اثرا ف ا متن

  .الشبكة من غیر عزو كذلك
ؤتمر             ي م ا ف ي ألقاھ ة الت ي خطب یس كنیسة، ف ار وھو رئ حاق الطی ویقول المستر إس

  :الكنیسة
دین اإلسالمي ال          " افع ال م ومن م یعل ا ل م اإلنسان م ي تعل اإلسالم ینشر لواء المدنیة الت

  "ریب فیھا وفوائده من اعظم أركان المدنیة
-----------  

  :لماجور ارثولیونرد یقول ا
یس    " دس، ول اب مق خلف محمدًا للعالم كتابًا ھو آیة في البالغة، وسجل األخالق، وكت

ام          جام ت ع األسس اإلسالمیة فاالنس ة مسألة تتعارض م بین المكتشفات العلمیة الحدیث
  ."بین تعالیم القرآن والقوانین الطبیعیة

------------  
  :سیرة النبي   ویقول أمیل درمنجھم الذي كتابھ عن

دة ،  " ولما نشبت الحرب بین اإلسالم والمسیحیة ، اتسعت ھوة الخالف ، وازدادت ح
زنطیین من        ن البی د الخالف فم ى أش ویجب أن نعترف بأن الغربیین كانوا السابقین إل
م یحاربوا اإلسالم      أوقر اإلسالم احتقارًا من غیر أن یكلفوا أنفسھم مؤنة دراستھ ، ول

ص     –مثالب إال بأسخف ال دًا ل وا أن محم د زعم و    ! فق ى اللھ ًا عل وه متھالك ، ! ، وزعم
احرًا   وه س رق     !وزعم اع الط ن قط ابة م یس عص وه رئ ا   ! ، وزعم وه قس ل زعم ب

ًا   ة !!رومانی ي البابوی ب لكرس م ینتخ ًا، إذ ل ًا محنق ًا  –، مغیظ ھم إلھ بھ بعض وحس
دًا     یقرب لھ عباده الضحایا البشریة وذھبت األغنیات !!ً! زائفا ت محم د أن جعل ى ح إل

  "صنمًا من ذھب وجعلت المساجد مألى بالتماثیل والصور
  عن قصة الحضارة لویل دیورانت

-----------  
  ":الحضارة العربیة" یقول جار ریسلر في 

ن         "  ع اب ة یتحاور م ان الخلیف ث ك لقد وصلت الثقافة العربیة إلى درجات العرش حی
ول   د ح ون  " رش ت " أرسطو وأفالط ي وق اھى     ف ي الغرب تتب بالء ف ة الن ت طبق كان
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ر من    بجھلھا بالقراءة والكتابة ، وفي قرطبة كان الحاكم األموي یملك مكتبة تضم أكث
كتاب بینما لم یكن ملك فرنسا شارل الخامس قادرًا بعد ذلك بأربعة قرون  ٤٠٠.٠٠٠

أكثر مما أما مكتبة ابن عباد فكانت تحـوي من الكتـب . على جمع أكثر من ألف كتاب 
  ----------كـان یمكن إحصاؤه في كل مكتبات أوروبا مجتمعة 

  : عن الحسن بن الھیثم " جورج سارتون "یقول األمریكي 
ي        " ة ف اء الطبیع ل أعظم علم ة ، ب م الطبیع ي عل رب ف د الع ر عن م عالم ظھ ھ أعظ إن

  " القرون الوسطى ، ومن علماء البصریات القلیلین في العالم كلھ 
  .عبدالمنعم الھاشمي . عمر الطباع ، أ. ھیثم ، مؤسس علم الضوء ، دعن ابن ال

------------  
  "جون دوانبورت"یقول المؤرخ اإلنكلیزي 

ع    " ارة تسبح م لو لم تقم في جنوب أوروبا الحضارة األندلسیة العربیة، لظلت ھذه الق
ا      داوة، ولم ل والب ة الجھ ن ظلم ك م ي حل ات ف ي النحل والنزع ر  شعوبھا المختلف ظھ

  ·"للمدنّیة األوربیة الحالیة أثر في الوجود
---------  

  :وقال ویل دیورانت
یالدي       " رن العاشر الم ي الق دلس ف الد األن ت ب ة جعل آذن المذھَّب ة والم اب المتأللئ القب

ت  ك الوق ي ذل ھ ف الم كل ي الع رة ف بالد المتحض م ال ة  ·أعظ ة قرطب رو مدین ان زائ وك
  "ومما كان یبدو أنھ رخام عام ُیدھشون من ثراء الطبقات العلیا

-----------  
ي     Bozena-Gajane Strzyzewskzتقول بوجینا غیانا ستشیجفسكا   ة ف المستشرقة البولونی

ا  المي "كتابھ ریع اإلس اریخ التش روت    ١٧ص " ت دة بی اق الجدی ورات دار اآلف منش
  :١٩٨٠الطبعة األولى 

ا عن   "... ة عف وه     ومع ھذا فلما انتصر علیھم  یوم فتح مك ذلك أحب یھم، ول ھم وأحسن إل
اریخ     ھ الت الم یكذب یف ك ر بالس الم انتش ول أن اإلس ارا، والق ة واختی لموا طواعی وأس

  "ویكذبھ الواقع
------------  

د ر ال دونال ل -ق ھ  Donald R. Hillھی ي كتاب ارة  "ف ي الحض ة ف وم والھندس العل
ؤاد باشا     ، تر ٢٨٨ص "  Islamic Science and Engineering" "اإلسالمیة  د ف ة أحم جم

  :٣٠٥صدرت عن عالم المعرفة عدد 
م           " ا العل رة انتشر خاللھ ث عشر أعظم فت رن الثال ل الق كان القرن الثاني عشر وأوائ

رن     ي الق ة ف اإلسالمي في الغرب، وقد أعطت حركة الترجمة من العربیة إلى الالتینی
  "الثاني عشر المیالدي الدفع الضروري لنمو العلم األوروبي

=t?php.showthread/vb/com.ahlalhdeeth.www://http٢٥٨١٠  
--------------------  
  )صلى اهللا علیھ وسلم(محمد رسول اهللا  - ٦
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لم [إن محمًدا " ذي نجح بشكل         ] صلى اهللا علیھ وس اریخ ال ي الت د ف ان الرجل الوحی ك
إن ھذا االتحاد الفرید الذي ال نظیر .. أسمى وأبرز في كال المستویین الدیني والدنیوي

اریخ         ي ت أثیر ف ر أعظم شخصیة ذات ت ھ أن یعتب لھ للتأثیر الدیني والدنیوي مًعا یخّول
  ". البشریة

  )العالم األمریكي مایكل ھارث(
 ----------------  

  إبراھیم خلیل أحمد
 ]١ [  
اریخ  ھذه ھي حقیقة ی" ا الت فاتھما        : ثبتھ ي بفلس الم الغرب الم الشرقي والع ان الع ا ك فبینم

العقیمة یعیش في دیاجیر ظالم الفكر وفساد العبادة، بزغ من مكة المكرمة في شخص 
ول اهللا   د رس لم [محم ھ وس لى اهللا علی ى  ]ص داه إل الم فھ ى الع اء عل اء أض ور وض ، ن

  ).١"(اإلسالم
 ]٢ [  
د  إن سیدنا عیسى علیھ السال" لم   [م یتنبأ عن الرسول الكریم محم ھ وس ] صلى اهللا علی

روح الحق، فھو یرشدكم إلى جمیع الحق ألنھ ال یتكلم من : وأما متى جاء ذاك: (بقولھ
  ).٣) .."(٢)(نفسھ بل كل ما یسمع یتكلم بھ، ویخبركم بأمور آتیة

 ]٣ [  
جد   .. الم،المرسل من اهللا لكل الع) أي الرسول(سیأتي مسیا : (یقول برنابا" ذ یس وحینئ

  ).٥) .."(٤..)(هللا في كل العالم وتنال الرحمة
 ]٤ [  

ذي نستفیده من        "..  و ال ذا ھ ل ھ كلمة إنجیل كلمة یونانیة تعني بشارة أو بشرى، ولع
سیرة سیدنا عیسى علیھ السالم، أنھ كان بشرى من اهللا للرحمة، وبشرى بتبشیره عن  

صلى [، أال وھو الرسول الكریم سیدنا محمد المسیا الذي سیأتي للعالمین ھدى ورحمة
  ).٦]"(اهللا علیھ وسلم

 ]٥ [  
ى  " ول عیس الم [یق ھ الس ا  ] علی ل برناب ي إنجی ن األرض : (ف عِّدني م ألن اهللا سیص

اي   د إّی ة        . وسیغیر منظر الخائن حتى یظنھ كل أح ھ حین یموت شر میت ك فإن ع ذل وم
لكن متى جاء محمد رسول اهللا المقدس أمكث أنا في ذلك العار زمًنا طویًال في العالم و

  ).٨) .."(٧)(تزال عني ھذه الوصمة
__________________  

  . ٤٧محمد في التوراة واإلنجیل والقرآن ، ص   )١(
  .و  ١٢:  ١٦إنجیل یوحنا ،   )٢(
  . ٩٨محمد في التوراة واإلنجیل والقرآن ، ص   )٣(
  . ١٨ – ١٦:  ٨٢إنجیل برنابا ،   )٤(
  . ١٠٥وراة ، ص محمد في الت  )٥(
  . ١١٤نفسھ ، ص   )٦(
  . ١٦ -  ٨٠١١٢إنجیل برنابا ،   )٧(
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  . ١٤١محمد في التوراة ، ص   )٨(
------------------  

  آرنولد
 ]١ [  

دعوة         "..  اة مؤسس اإلسالم ومنشئ ال ة الحال، أن تكون حی لعلھ من المتوقع، بطبیع
دین    ، ھي الصورة الحق لنشاط    ]صلى اهللا علیھ وسلم[اإلسالمیة  ذا ال ى ھ دعوة إل . ال

ا    ] صلى اهللا علیھ وسلم[وإذا كانت حیاة النبي  ؤمنین، فإنھ ة الم ھي مقیاس سلوك عام
لذلك نرجو من دراسة ھذا المثل أن نعرف شیًئا . كذلك بالنسبة إلى سائر دعاة اإلسالم

ي ینتظر أن            ھ، وعن الوسائل الت داء ب ى االقت وا عل ذین عمل عن الروح التي دفعت ال
اة    . وھایتخذ د أن أخرة بع ذلك أن روح الدعوة إلى اإلسالم لم تجئ في تاریخ الدعوة مت

وفي ھذا الوصف الموجز سنبین كیف حدث . وتفكر، وإنما ھي قدیمة قدم العقیدة ذاتھا
د   ي محم ان النب ف ك ك وكی لم[ذل ھ وس لى اهللا علی ى  ] ص داعي إل ا لل د نموذًج یع

  ).١.."(اإلسالم
 ]٢ [  

في المدینة قد طرح مھمة ] صلى اهللا علیھ وسلم[فترض أن محمًدا من الخطأ أن ن".. 
أتمر     ر ی یش كبی ى ج یطر عل دما س ھ عن ھ، أو أن غ لتعالیم الم والمبل ى اإلس داعي إل ال

  ).٢.."(بأمره، انقطع عن دعوة المشركین إلى اعتناق الدین
 ]٣ [  

ھ  [نبي إن المعاملة الحسنة التي تعودتھا وفود العشائر المختلفة من ال"..  صلى اهللا علی
لم نھم،       ] وس ا ذات بی لح بھ ان یص ي ك ة الت كایاتھم، والحكم ي ش النظر ف ھ ب واھتمام

ى      ادر إل ن ب ل م أة لك ن األرض مكاف ع م یص قط ھ بتخص ت إلی ي أوح ة الت والسیاس
الوقوف في جانب اإلسالم وإظھار العطف على المسلمین، كل ذلك جعل اسمھ مألوًفا 

ا   لدیھم، كما جعل صیتھ ذائًع ا ورجًال كریًم . ا في كافة أنحاء شبھ الجزیرة سیًدا عظیًم
بالمدینة ثم یعود ] صلى اهللا علیھ وسلم[وكثیًرا ما كان یفد أحد أفراد القبیلة على النبي 

  ).٣.."(إلى قومھ داعًیا إلى اإلسالم جاًدا في تحویل إخوانھ إلیھ
_________________  

  . ٣٤الدعوة إلى اإلسالم ، ص   )١(
  . ٥٤نفسھ ، ص   )٢(
ھ ، ص   )٣( ن ٥٥نفس  ٨-١٠٧.Muir (Sir Wiliam): Life of Mahomet, PP: ع

(London, ١,-١٨٥٨. (  
------------  

  واشنجتون إیرفنج
 ]١ [  
دعوا  ] صلى اهللا علیھ وسلم[كان محمد " خاتم النبیین وأعظم الرسل الذین بعثھم اهللا لی

  ).١"(الناس إلى عبادة اهللا
 ]٢ [  
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ھ    ] أعقاب فتح[في ] صلى اهللا علیھ وسلم[رفات الرسول كانت تص" ى أن دل عل مكة ت
ر    د مظف ھ قائ ھ         . نبي مرسل ال على أن رغم أن ھ ب ى مواطنی فقة عل ة وش دى رحم د أب فق

  ).٢"(ولكنھ تّوج نجاحھ وانتصاره بالرحمة والعفو. أصبح في مركز قوي
 ]٣ [  
ذل     من أجل نشر اإلسال    ] صلى اهللا علیھ وسلم[لقي الرسول " اء، وب ن العن ًرا م م كثی

حیات دة تض ال  . ع نوات دون أن ین دة س ل ع ھ، وظ دق دعوت ي ص ر ف ك الكثی د ش فق
داءات      ات واالعت ى اإلھان وحي إل الغ ال الل إب رض خ ًرا، وتع ا كبی نجاًح
ا   ھ ھن اجر إلی ان یھ ن مك ث ع ھ ویبح رك وطن ى أن یت طر إل ل اض طھادات، ب واالض

  ).٣"(سعي وراء الثراء من أجل نشر العقیدةوھناك وتخلى عن كل متع الحیاة وعن ال
 ]٤ [  
ذه االنتصارات   ] صلى اهللا علیھ وسلم[برغم انتصارات الرسول " العسكریة لم تثر ھ

كبریاءه أو غروره، فقد كان یحارب من أجل اإلسالم ال من أجل مصلحة شخصیة،     
لم  [وحتى في أوج مجده حافظ الرسول  ھ وس ى بساطتھ وتواض   ] صلى اهللا علی عھ، عل

ھ وإن       ب ب ي الترحی الغوا ف ھ أو یب فكان یكره إذا دخل حجرة على جماعة أن یقوموا ل
ا       م فیھ د حك الم، وق ة اإلس ت دول ا كان ة، فإنھ ة عظیم وین دول ى تك دف إل د ھ ان ق ك

  ).٤"(بالعدل، ولم یفكر أن یجعل الحكم فیھا وراثًیا ألسرتھ
 ]٥ [  
ل من جزیة أو ما یقع في یدیھ من ینفق ما یحص] صلى اهللا علیھ وسلم[كان الرسول "

ق          ان ینف ا ك ًرا م راء المسلمین، وكثی ة فق ي معاون غنائم في سبیل انتصار اإلسالم، وف
ال     ت الم ي بی م ف ا أو      .. في سبیل ذلك آخر درھ اًرا أو درھًم ف وراءه دین م یخل و ل وھ

ا ار .. رقیًق رة فاخت ین اآلخ دنیا وب ي ال وز األرض ف اتیح كن ین مف ره اهللا ب د خی  وق
  ).٥"(اآلخرة

______________  
  . ٧٢حیاة محمد ، ص   )١(
  . ٧٢حیاة محمد ، ص   )٢(
  . ٣٠٠نفسھ ، ص   )٣(
  . ٣٠٣ – ٣٠٢نفسھ ، ص   )٤(
  . ٣٠٣نفسھ ، ص   )٥(

--------------  
  )١(بارت

 ]١ [  
لم   [كان من بین ممثلي حركة التنویر من رأوا في النبي العربي " ھ وس ] صلى اهللا علی

دین الطبیعي الفطري،         أدلة اهللا، ومش ة ال ا بكلم ا، ورسوًال للفضیلة، وناطًق رًعا حكیًم
  ).٢"(مبشًرا بھ

 ]٢ [  
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كان العرب یعیشون منذ قرون طویلة في بوادي وواحات شبھ الجزیرة، یعیثون فیھا "
د، خالق       ] صلى اهللا علیھ وسلم[حتى أتى محمد . فساًدا ھ واح ان بإل ى اإلیم ودعاھم إل

  ).٣"(ان واحد متجانسبارئ، وجمعھم في كی
_____________________  

  Rudi, Partرودي بارت                   )  ١(
عالم ألماني معاصر، اضطلع بالدراسات الشرقیة في جامعة ھایدلبرج، وكرس حیاتھ 
ھ       ا ترجمت ال، منھ ًرا من األعم لدراسة علوم العربیة واإلسالم، وصنف فیھا عدًدا كبی

ي ا   ریم الت رآن الك امي      للق ین ع درھا ب نین وأص رات الس ھ عش تغرقت من  ١٩٦٣س
  .، ولھ كتاب عن النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم١٩٦٦و
  . ١٥الدراسات العربیة واإلسالمیة في الجامعات األلمانیة ، ص   )٢(
  . ٢٠نفسھ ، ص   )٣(

---------------  
  )١(بروي

 ]١ [  
لم [جاء محمد بن عبد اهللا " ي ]صلى اهللا علیھ وس ین، یبشر      ، النب ة النبی ي وخاتم العرب

ت الشریعة      د، كان د األح العرب والناس أجمعین، بدین جدید، ویدعو للقول باهللا الواح
ھ[ ي دعوت ة،    ] ف ة ملزم لطة إلھی ا بس ع مثلھ ان، وتتمت دة أو اإلیم ن العقی ف ع ال تختل

لم          ى المس ة، فتفرض عل ور الدنیوی ا األم ل أیًض تضبط لیس األمور الدینیة فحسب، ب
ف  .. زكاة، والجھاد ضد المشركینال دین الحنی ي     .. ونشر ال ي العرب بض النب دما ق وعن
ا انتھى من وضع       ٦٣٢، عام ]صلى اهللا علیھ وسلم[ ھ، كم م، كان قد انتھى من دعوت

ل اإلسالم،            ھ العرب قب ان علی ذي ك ي ال وق النظام القبل ًرا ف نظام اجتماعي یسمو كثی
م تعرف    وصھرھم في وحدة قویة، وھكذا تم للجزیر ة العربیة وحدة دینیة متماسكة، ل

  ).٢.."(مثلھا من قبل
__________________  

  Edourd Perroyإدوار بروي                     )  ١(
  .باحث فرنسي معاصر، وأستاذ في السربون

  . ١١٢/  ٣تاریخ الحضارات العام ، )  ٢(
---------------  

  بالشیر
 ]١ [  

ي "..  زة النب ھ [إن معج المعلی الة والس اس  ] الص ھ الن ي إبالغ دة ھ ة والوحی الحقیقی
ة       ام الثقیل ف بالمھ ل المكّل ك الرج و ذل ن ھ ا، فم ل لھ ة ال مثی ة أدبی الة ذات روع رس

ًدا   ھ  [العبء وھي حمل النور إلى عرب الحجاز في أوائل القرن السابع ؟ إن محم علی
مواھب تنزھھ عن الصفات     ال یبدو في القرآن إطالًقا، منعًما علیھ ب] الصالة والسالم

ن      تغناء ع ر باالس ركین أن یفخ ریھ المش ر معاص ي نظ تطیع ف و ال یس انیة، فھ اإلنس
ان   وق ف ا    {: حاجات ھي حاجاتھم، وھو یصّرح بفخر أنھ لم یكن سوى مخل ا َأَن ْل ِإنََّم ُق

ْثُلُكْم ٌر مِّ ف [} َبَش ھ   ]. ١١٠الكھ زات، ولكن نع المعج ى ص درة عل ق أي ق م یتل و ل وھ



 ٣٣٩

ب  افرینانتخ ًرا للك ذًرا ومبش ون من ا . لیك ي قیمتھ رتبط إذن ف التھ م اح رس إن نج
ر  د    . اإلحیائیة وإلى شكلھا المنقطع النظی م یكن محم ھ الصالة والسالم   [ول م  ] علی رغ

اظ   ن االحتف م تحس یرتھ ل ي روت س ار الت إن األخب اعًرا، ف ان وال ش احب بی ك، ص ذل
ا ع   ل تحملن ة عوام یة، وثم ھ الشخص ذكرى مفاخرات رف   ب ان ع ا إذا ك ك فیم ى الش ل

ون   . استعمال السجع، أو أنھ تلقى من السماء فّن ارتجال الشعر ھ المّكّی وعندما قال عن
ي معروف أزال اهللا           وحي جّن در ال أن مص ھ شاعر، أو حین عّرضوا ب المشركون أن

ِذَر    َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َینَبِغي َلُھ ِإْن ُھَو ِإال ِذ{: عنھ ھذه التھمة یٌن، ِلُین ْرآٌن مُِّب ْكٌر َوُق
س  [} َمن َكاَن َحیا َوَیِحقَّ اْلَقْوُل َعَلى اْلَكاِفِریَن وحي     ]. ٧٠–٦٩ی ذا ال ذا یطرح ھ وھك

اھرة ال             ة، كظ ى الھدای ھ عل وة بیان اس بق ل الن ق بحم د اإلعجاز، الواث ھ ح الغ جمال الب
  ).١"(عالقة لھا بالفصاحة وال الشعر

 ]٢ [  
ة       أما عن ا"..  رآن والسنة وحال ا الق ي طلیعتھ داخلت وف نتصار اإلسالم فثمَّة أسباب ت

ة       الة المنزل الغ الرس ل إلب ل المرس ة الرج ان وأمان ح وبی ة، ونص از الدینی الحج
  ).٢.."(علیھ

______________________  
  . ١٥ – ١٤/  ٢تاریخ األدب العربي ،   )١(
  . ٥٠/  ٢نفسھ ،   )٢(

----------------  
  ازارمارسیل بو

 ]١ [  
الم  " ي اإلس ن نب يء ع ل ش ب ك لم[سبق أن كت ھ وس لى اهللا علی اریخ ]ص أنوار الت ، ف

د    . تسطع على حیاتھ التي نعرفھا في أدق تفاصیلھا ا محم ي خلفھ صلى  [والصورة الت
ي       ] اهللا علیھ وسلم دود الت ي الح ة ف ى تشویھھا، علمی عن نفسھ تبدو، حتى وإن عمد إل

ي ظا     دمج ف دیني        تكشف فیھا وھي تن وم ال ر من مظاھر المفھ ھرة اإلسالم عن مظھ
  ).١.."(وتتیح إدراك عظمتھ الحقیقیة

 ]٢ [  
ل   ] صلى اهللا علیھ وسلم[لم یكن محمد " على الصعید التاریخي مبشًرا بدین وحسب ب

ي تطور انتشار اإلسالم         رت ف اریخ، وأث كان كذلك مؤسس سیاسة غّیرت مجرى الت
  ).٢.."(فیما بعد على أوسع نطاق

 ]٣ [  
د " ي محم تقر النب ذ اس لم[من ھ وس لى اهللا علی زًءا ال  ] ص ھ ج دت حیات ة، غ ي المدین ف

ولما .. فقد نقلت إلینا أفعالھ وتصرفاتھ في أدق تفاصیلھا. ینفصل من التاریخ اإلسالمي
المي            ع اإلس ن المجتم دفاع ع ي ال الیة ف ت نض د أثب ة، فق دید الحیوی ا ش ان منظًم ك

درة،   . .الجنیني، وفي بث الدعوة د المق وبالرغم من قتالیتھ ومنافحتھ، فقد كان یعفو عن
دین       داء ال ع أع ین أو یتسامح م ورع      . لكنھ لم یكن یل ثالث، ال ي ال ا النب دو أن مزای ویب

دت           ھ وجّس ان قیام ي إب المي ف ع اإلس د طبعت المجتم درة ق د المق و عن ة والعف والقتالی
اریخ الرس    .. المناخ الروحي لإلسالم ر الت ا یظھ لم   [ول وكم ھ وس ًدا  ] صلى اهللا علی قائ



 ٣٤٠

ھ سیاستھ           وي الشكیمة ل ة صریًحا ق ذلك رجل دول عظیم ملء قلبھ الرأفة، یصوره ك
ولقد . الحكیمة التي تتعامل مع الجمیع على قدم المساواة وتعطي كل صاحب حق حقھ

ق   ن طری المیة ع ة اإلس راف بالجماع زع االعت ھ أن ینت یتھ ونزاھت تطاع بدبلوماس اس
ھ        المعاھدا دأ یحالف د ب ان النصر العسكري ق ذي ك ت ال ًرا   . ت في الوق ذكرنا أخی وإذا ت

اء العرب،      على الصعید النفساني ھشاشة السلطان الذي كان یتمتع بھ زعیم من زعم
ھ          ا، استطعنا أن نستخلص أن التحلي بھ ھ ب ع یطالبون راد المجتم والفضائل التي كان أف

د  ون محم ّد أن یك لم[الب ھ وس لى اهللا علی ع   ]ص ا أوس زع رض ف ینت رف كی ذي ع ال
اء        ن أنبی ا م ا حقیقًی د أن یكون نبًی الجماھیر بھ إنساًنا فوق مستوى البشر حًقا، وأنھ الب

  ).٣"(اهللا
 ]٤ [  

لم  [لقد كان محمد "..  ھ وس ا   ] صلى اهللا علی ا ال مصلًحا اجتماعًی دثت رسالتھ   . نبًی وأح
ا    رات أساسیة م ع       في المجتمع العربي القائم آنذاك تغیی ي المجتم ة ف ا ماثل زال آثارھ ت

  ).٤.."(اإلسالمي المعاصر
 ]٥ [  

لم [مما ال ریب فیھ أن محمًدا "..  ع،       ] صلى اهللا علیھ وس ي الواق ان ف ل ك ر، ب د اعتب ق
ر المحیط      ھ تغیی ا، أي بمحاولت ثائًرا في النطاق الذي كان فیھ كل نبي ثائًرا بوصفھ نبًی

  ).٥.."(الذي یعیش فیھ
____________________  

  . ٤١ – ٤٠إنسانیة اإلسالم ، ص   )١(
  . ٤٢نفسھ ، ص   )٢(
  . ٤٦نفسھ ، ص   )٣(
  . ٦١نفسھ ، ص   )٤(
  . ٦٦نفسھ ، ص   )٥(

----------------  
  )١(توینبي

 ]١ [  
د   " ّرس محم د ك لم  [لق ھ وس لى اهللا علی ذین     ] ص ة ھ ي كفال التھ ف ق رس ھ لتحقی حیات

انون    وھ[المظھرین في البیئة االجتماعیة العربیة  ة، والق رة الدینی ما الوحدانیة في الفك
وتم ذلك فعًال بفضل نظام اإلسالم الشامل الذي ضم بین ظھرانیھ ]. والنظام في الحكم

ا  ة مًع لطة التنفیذی ة والس م   .. الوحدانی ارة ل ة جب وة دافع ك ق ل ذل الم بفض دت لإلس فغ
حضرة، بل تدفق تقتصر على كفالة احتیاجات العرب ونقلھم من أمة جھالة إلى أمة مت

الم السوري بأسره من سواحل             ى الع رة، واستولى عل دود شبھ الجزی اإلسالم من ح
  ).٢.."(األطالسي إلى شواطئ السھب األوراسي

 ]٢ [  
ي    "..  لم   [لقد أخذت سیرة الرسول العرب ھ وس اب أتباعھ، وسمت    ] صلى اهللا علی بألب

جعلھم یتقبلون ما أوحي بھ إلیھ  شخصیتھ لدیھم إلى أعلى عّلیین، فآمنوا برسالتھ إیماًنا
ة      اة الجماع یم حی ى تنظ ر عل انون، ال یقتص دًرا للق نة، مص ّجلتھا الس ا س ھ كم وأفعال



 ٣٤١

اإلسالمیة وحدھا، بل یرتب كذلك عالقات المسلمین الفاتحین برعایاھم غیر المسلمین 
  ).٣"(الذین كانوا في بدایة األمر یفوقونھم عدًدا

_______________  
  Arnold Toynbeeد توینبي                            آرنول)  ١(

اریخ الحضارات،      ى ت المؤرخ البریطاني المعاصر، الذي انصبت معظم دراساتھ عل
ذ   ) دراسة للتاریخ(مؤلفھ الشھیر  –وال ریب  –وكان أبرزھا  ھ من الذي شرع یعمل فی

ي عشر جزًءا عر       ١٩٦١وانتھى منھ عام  ١٩٢١عام  و یتكون من اثن ا  ، وھ ض فیھ
اریخ    اریة للت ھ الحض وینبي لرؤیت ل   . ت تر سومر فی د وضع المس راف   –ولق تحت إش

ف        –توینبي نفسھ  ع آراء المؤل ھ جمی ل الواسع بسط فی مختصًرا في جزأین لھذا العم
ة واآلراء دون   مستخدًما عباراتھ األصلیة في معظم األحیان، وحذف الكثیر من األمثل

ة         إخالل بالسیاق العام للكتاب، و ي أربع ة ف ى العربی رجم إل ذي ت و ال ھذا المختصر ھ
  .أجزاء، وھو الذي اعتمدناه ھنا

  . ٣٨١/  ١٠مختصر دراسة للتاریخ )  ٢(
  . ٩٨/  ٣نفسھ ، )  ٣(

--------------  
  فیلیب حتي

 ]١ [  
دة  " ة جدی ھ أم ت علی ذي قام اس ال ت األس ي كان رآن الت ة الق ي لغ ة ھ ة العربی إن اللغ

د  أخرجت للناس، أمة ج لم   [اءت بھا بعثة محم ھ وس افرة    ] صلى اهللا علی ل متن من قبائ
د      ى رأي واح ع عل ل أن تجتم ن قب ا م ّدر لھ م یق ة ل ول  . متنازع تطاع رس ذا اس وھك

ا (أن یضیف حًدا جدیًدا ] صلى اهللا علیھ وسلم[اإلسالم  أثرة الحضاریة    ) رابًع ى الم إل
إیجاد أمة (حد الرابع الجدید كان ذات الحدود الثالثة من الدین والدولة والثقافة، ذلك ال

  ).١).."(ذات لغة فوق اللغات
 ]٢ [  
ة  " بیة الجاھلی ان العص الم مك ي اإلس وة ف ة األخ ة(إن إقام دم والقراب ى ال ة عل ) القائم

ي        ي العرب ھ النب ام ب ًدا ق ا جدی صلى اهللا  [للبناء االجتماعي كان في الحقیقة عمًال جریًئ
  ).٢].."(علیھ وسلم

 ]٣ [  
اھرة         في الك" ال الب ٌر یحاولون أن یكتشفوا األعم ا نف اب المعاصرین لن ا   (ت ي حققھ الت

لم     ھ وس د صلى اهللا علی ل       ) محم ن التحلی ى أساس م ة عل ھ الزوجی الجوا حیات أو أن یع
ا      ة أحكاًم ى اآلراء الھوائی ل وإل النفسي، فال یزیدون على أن یضیفوا إلى أوجھ التحام

  ).٣.."(من زیف العلم
 ]٤ [  
ل  ] صلى اهللا علیھ وسلم[مد صفات مح" مثبتة في القرآن بدقة بالغة فوق ما نجد في ك

إن المعارك التي خاضھا واألحكام التي أبرمھا واألعمال التي قام بھا ال . مصدر آخر
تترك مجاًال للریب في الشخصیة القویة واإلیمان الوطید واإلخالص البالغ وغیر ذلك 



 ٣٤٢

ادة  اریخ   من الصفات التي خلقت الرجال الق ي الت ي دور من أدوار      . ف ان ف ھ ك ع أن وم
  ).٤"(حیاتھ یتیًما فقیًرا، فقد كان في قلبھ دائًما سعة لمؤاساة المحرومین في الحیاة

  
 ]٥ [  
إن  ] صلى اهللا علیھ وسلم[إذا نحن نظرنا إلى محمد " من خالل األعمال التي حققھا، ف

ًدا     محمًدا الرجل والمعلم والخطیب ورجل الدولة والمجاھد  ا بكل وضوح واح یبدو لن
لقد نشر دیًنا ھو اإلسالم، وأسس دولة ھي . من أقدر الرجال في جمیع أحقاب التاریخ

الخالفة، ووضع أساس حضارة ھي الحضارة العربیة اإلسالمیة، وأقام أمة ھي األمة 
  ).٥"(وھو ال یزال إلى الیوم قوة حیة فعالة في حیاة المالیین من البشر. العربیة
_______________  

  . ٢٠ – ١٩اإلسالم منھج حیاة ، ص   )١(
  . ٥١نفسھ ، ص   )٢(
  . ٥٤نفسھ ، ص   )٣(
  . ٥٤نفسھ ، ص   )٤(
  . ٥٦نفسھ ، ص   )٥(

-----------------  
  جورج حنا

 ]١ [  
د "..  ان محم لم[ك ھ وس لى اهللا علی ویعات ] ص ن س رج م ھ [یخ ل علی ع جبری ھ م لقائ

ة، داعیً    ] السالم  ات تنطق بالحكم ھ        بآی ان باإلل ى الرجوع عن غّیھم، واإلیم ھ إل ا قوم
ان    دونھا فك الواحد الكلّي القدرة، صاًبا النقمة على اآللھة الصنمیة، التي كان القوم یعب
طبیعًیا أن یحقد علیھ أشراف العرب ویضمروا لھ الشر، لما كان في دعوتھ من خطر 

نام       د لألص ى التعب ة إال عل ت قائم ا كان ي م ى زعامتھم، وھ ل   عل ذا الرج اء ھ ي ج الت
ھ،    ] صلى اهللا علیھ وسلم[لكن محمًدا . یدعو إلى تحطیمھا ث دعوت ي ب لم یكن یھادن ف

ًدا             زدادون حق داھم، فی ان یتح ل ك ھ، ب ریش ل ولم یكن یسكت عن اضطھاد أشراف ق
ھ    ى حیات آمًرا عل ى دعوة           . علیھ وت لمیة إل ت من دعوة س ى تحول ھ حت ث دعوت م تلب فل

ل مشى   .. أن یحّول خّده األیسر لمن یضربھ على خّده األیمنإنھ لم یرض ب. نضالیة ب
ده       ي ی ا من سالموه، وف في طریقھ غیر ھّیاب، في یده الواحدة رسالة ھدایة، یھدي بھ

ھ من یحاربوه     ان          . الثانیة سیف یحارب ب دعوة، وك ة ال ي بدای ل ف ر قلی ھ نف د آمن ب لق
ر  طھاد والتكفی ن االض یبھ م ل نص ر مث ذا النف ة ك.. نصیب ھ اكورة الدیان ؤالء ب ان ھ

  ).١]"(صلى اهللا علیھ وسلم[اإلسالمیة، والشعلة التي انطلقت منھا رسالة محمد 
 ]٢ [  
ى أتباعھ     ] صلى اهللا علیھ وسلم[كان محمد " ى نفسھ وعل في المدینة أكثر اطمئناًنا عل

ة   ي مك ان ف ا ك التھ مم ة     .. ورس ة الخاص ة، ال مدین ة التابع ة العام رب مدین ت یث كان
ت     . متبوعةال والعامة دائًما أقرب إلى اقتباس كلمة الحق من الخاصة، ال سیما إذا كان

  ).٢"(كلمة الحق ھذه، تحررھا من عبودیتھا للخاصة
 ]٣ [  



 ٣٤٣

د اهللا  " ن عب د ب لم [محم ھ وس لى اهللا علی ل   ] ص ي أھ ى أن یماش دما أب ائًرا، عن ان ث ك
فأضرمھا . عھم البربريالصحراء في عبادة األصنام وفي عاداتھم الھمجیة وفي مجتم
فكفره قومھ واضطھدوه . حرًبا ال ھوادة فیھا على جاھلیة المشركین وأسیادھم وآلھتھم

وت ھ الم مروا ل ن    . وأض ى ع ا تخل ھ، وم ن أتباع ر م ع نف ل م نح اللی ت ج اجر تح فھ
ا   ة    . النضال في نشر دعوتھ، وما أحجم عن تجرید السیف من أجلھ أخرج من جاھلی ف

دة دینی  حراء عقی ار    الص ي أقط ر ف ن البش ین م ات المالی ین مئ ع ب ة تجم ة واجتماعی
  ).٣"(المعمورة

______________________  
  . ٧٦قصة اإلنسان ، ص   )١(
  . ٧٧نفسھ ، ص   )٢(
  . ٢٥٢نفسھ ، ص   )٣(

---------------  
  أمیل درمنغم

 ]١ [  
ى            "..  ان كل موجود یشتمل عل رة وإذا ك ى عب ل نفس بشریة تنطوي عل إذا كانت ك

اة رجل       ع ق المحرك الخصیب حی ظة فما أعظم ما تثیره فینا من األثر الخاص العمی
  ).١!"(یؤمن برسالتھ فریق كبیر من بني اإلنسان

 ]٢ [  
ة  ]صلى اهللا علیھ وسلم[ولد لمحمد "..  ة القبطی ًال،     ] ، من ماری راھیم فمات طف ھ إب ابن

إنھا : فقال المسلمون فحزن علیھ كثیًرا ولحده بیده وبكاه، ووافق موتھ كسوف الشمس
ھ       ] صلى اهللا علیھ وسلم[انكسفت لموتھ، ولكن محمًدا  ا رأى ب نفس م ان من سمّو ال ك

د      : (رّد ذلك فقال فان لموت أح ات اهللا ال یخس ان من آی ول  ..) إن الشمس والقمر آیت فق
  ).٢.."(مثل ھذا مما ال یصدر عن كاذب دجال

 ]٣ [  
اھرة   "..  ة الب و  [تجلت بھذه الرحل ة والسؤدد       ] داعحجة ال ھ من العظم ا وصلت إلی م

ال            ھ اضطھاد عشر سنین وحروب عشر سنین أخرى ب ذي أنھك رسالة ذلك النبي ال
ة        دوام أم ى ال ة عل ل المتقاتل ف القبائ ن مختل ل م ذي جع ي ال و النب اع، وھ انقط

  ).٣.."(واحدة
 ]٤ [  
لم [محمًدا ] إن"[ ب معاصری      ] صلى اهللا علیھ وس م یطل ادة ل ق القی ذي خل ا   ال ر م ھ بغی

ین اهللا رب         ذلك واسطة ب و ب بّلغھم رساالت اهللا، فھ یفرض علیھم من الطاعة لرجل ی
ین اس أجمع المین والن ا .. الع ّده ملًك ن ع ى ع ان ینھ راء  .. وك لطان والث ال الس د ن ولق

والمجد، ولكنھ لم یغتر بشيء من ھذا كلھ فكان یفضل إسالم رجل على أعظم الغنائم، 
  ).٤.."(یر من الناس عن إدراك كنھ رسالتھومما كان یمضھ عجز كث

 ]٥ [  
لم یعرف الراحة وال السكون بعد أن أوحي ] صلى اهللا علیھ وسلم[الحق أن النبي ".. 

ت             ا، والحق أن عشرین سنة كف اة یعجب اإلنسان بھ إلیھ في غار حراء، فقضى حی



 ٣٤٤

دد، عما قلیل، إلعداد ما یقلب الدنیا، فقد نبتت في رمال الحجاز الجدیبة حبة سوف تج
ا نعرف    . بالد العرب وتمتد أغصانھا إلى بالد الھند والمحیط األطلنطي دینا م ولیس ل

لم  [بھ أن محمًدا  ھ وس ات، مستقبل        ] صلى اهللا علی ل عرف اض من جب أبصر، حین أف
نھم سیخرجون من          ف بی ذین أّل أمتھ وانتشار دینھ، وأنھ أحّس ببصیرتھ أن العرب ال

  ).٥"(س والشام وأفریقیة وإسبانیةجزیرتھم لفتح بالد فار
_____________  

  . ٨حیاة محمد ، ص   )١(
  . ٣١٨نفسھ ، ص   )٢(
  . ٣٥٩نفسھ ، ص   )٣(
  . ٣٦٠نفسھ ، ص   )٤(
  . ٣٦٩ – ٣٦٨نفسھ ، ص   )٥(

------------------  
  )١(ُدّراني

 ]١ [  
ي نفسھ الع      " ل ف د ال یحم د واح لم جدی ان  أستطیع أن أقول بكل قوة أنھ ال یوجد مس رف

د    لم   [بالجمیل لسیدنا محم ھ وس ة        ] صلى اهللا علی ھ من حب وعون وھدای ره ب ا غم لم
  ).٢"(وإلھام فھو القدوة الطیبة التي أرسلھا اهللا رحمة لنا وحًبا بنا حتى نقتفي أثره

 ]٢ [  
فأیقنت أن من أعظم ] صلى اهللا علیھ وسلم[وأخیرًا أخذت أدرس حیاة النبي محمد ".. 

ر  ام أن نتنك ل     اآلث ن قب انوا م وام ك ین أق ة هللا ب ام مملك ذي أق اني ال ل الرب ذلك الرج ل
ر      ینة، فغی ال المش ل األفع ون ك وثن، ویقترف دون ال انون، یعب م ق اربین ال یحكمھ متح
طرق تفكیرھم، ال بل بدل عاداتھم وأخالقھم، وجمعھم تحت رایة واحدة وقانون واحد 

حدة، وأصبحت تلك األمة، التي ودین واحد وثقافة واحدة وحضارة واحدة وحكومة وا
أثیره              رون، أصبحت تحت ت دة ق ذ ع ذكر من ًدا یستحق ال ا واح لم تنجب رجًال عظیًم
وھدیھ تنجب ألوًفا من النفوس الكریمة التي انطلقت إلى أقصى أرجاء المعمورة تدعو 
دین     ور ال اس أم م الن المیة وتعل اة اإلس ام الحی ھ ونظ الم وأخالق ادئ اإلس ى مب إل

  ).٣"(الجدید
 ]٣ [  

ة  [ثالثة عشر عاًما كاملًة من المتاعب ] صلى اهللا علیھ وسلم[تحمل "..  ي مك دون ] ف
نوات  ة س اع، وثمانی ة[انقط ي المدین زح   ] ف م یتزح ھ، فل ك كل ل ذل ف، فتحم دون توق

ھ          ھ وموقف ي أھداف ط الجأش، صلًبا ف ان صامًدا، راب ھ، وك عرضت  . شعرة عن موقف
بالد إذا كف عن         علیھ أمتھ أن تنصبھ ملًكا علیھ روات ال ل ث ھ ك د قدمی ا وأن تضع عن
ك أن      . الدعوة إلى دینھ ونشر رسالتھ دًال من ذل ار ب ا فاخت فرفض ھذه اإلغراءات كلھ

ھ    د          . یعاني من أجل دعوت ك والمج روات والجاه والمل ًدا للث رث أب م یكت اذا ل اذا؟ لم لم
شدید إذا أراد أن یصل  والراحة والدعة والرخاء ؟ البّد أن یفكر المرء في ذلك بعمق 

  ).٤"(إلى جواب علیھ
 ]٤ [  



 ٣٤٥

اآلخرین         " ة ب ر والرأف النفس وحب الغی حیة ب اًال للتض ھل بوسع المرء أن یتصور مث
أسمى من ھذا المثال حیث نجد رجًال یقضي على سعادتھ الشخصیة لصالح اآلخرین، 

ذل       ى تحسین أحوالھم ویب ده   بینما یقوم ھؤالء القوم أنفسھم الذین یعمل عل أقصى جھ
ھ          دم إتاحة الفرصة ل ھ وع ھ ونفی في سبیل ذلك یقومون برمیھ بالحجارة واإلساءة إلی
رھم؟   للحیاة الھادئة حتى في منفاه، وأنھ رغم كل ذلك یرفض أن یكف عن السعي لخی
رھم؟ ھل           م من أجل دعوة السعي لخی اء واألل ذا العن ھل یمكن ألحد أن یتحمل كل ھ

ذا    ل ھ ة؟ ھل یستطیع أي          یمكن ألحد أن یتحمل ك م من أجل دعوة مزیف اء واألل العن
ى          .. مدخول غیر مخلص ھ حت ھ والتمسك ب ى مبدئ ات والتصمیم عل ذا الثب دي ھ أن یب

ن          ي یمك ذیب الت نوف التع ار وص ام األخط ر أم ل أو تعث ى وج ق دون أدن ر رم آخ
  ).٥"(تصورھا وقد قامت علیھ البالد بأكملھا وحملت السالح ضده؟

 ]٥ [  
د  إن ھذا " صلى  [اإلیمان وھذا السعي الحثیث وھذا التصمیم والعزم الذي قاد بھ محم

ق    ] اهللا علیھ وسلم دقھ المطل ى ص حركتھ حتى النصر النھائي، إنما ھو برھان بلیغ عل
ًدا أن  . في دعوتھ إذ لو كانت في نفسھ أدنى لمسة من شك أو اضطراب لما استطاع أب

ھل بعد ھذا من . أكثر من عشرین عاًما كاملةیصمد أمام العاصفة التي استمّر أوارھا 
ذه               ل ھ نفس ك ي ال ق وسمّو ف ي الخل دف واستقامة ف ي الھ ل ف دق كام ى ص برھان عل
العوامل تؤدي ال محالة إلى االستنتاج الذي ال مفر منھ وھو أن ھذا الرجل ھو رسول 

ا د . اهللا حًق ا محم و نبین ذا ھ لم[ھ ھ وس لى اهللا علی فاتھ ] ص ي ص ة ف ان آی ادرة إذ ك الن
دق واإلخالص        ًزا للص ر، ورم امًال للفضیلة والخی ا ك اره  ] إن.. [ونموذًج ھ وأفك حیات

ى    دة عل وصدقھ واستقامتھ، وتقواه وجوده، وعقیدتھ ومنجزاتھ، كل أولئك براھین فری
ا رسول من         . نبوتھ ھ حًق ھ ورسالتھ سوف یشھد أن فأي إنسان یدرس دون تحّیز حیات

ا    عند اهللا، وأن القرآن الذي  اب اهللا حًق اس ھو كت ر منصف جاد     . جاء بھ للن ل مفك وك
  ).٦"(یبحث عن الحقیقة البّد أن یصل إلى ھذا الحكم

________  
  Dr. M. H. Durraniُدّراني                       . ج. الدكتور م)  ١(

أثیر        ھ وتحت ت رة من حیات رة مبك سلیل أسرة مسلمة منذ القدم، أصبح نصرانًیا في فت
ث  إحدى ال مدارس التبشیریة المسیحیة، وقضى ردًحا من حیاتھ في كنیسة إنكلترا، حی

أتي فصل    "حیث جاءه اإلسالم    ١٩٦٣وحتى عام  ١٩٣٩عمل قسیًسا منذ عام  ا ی كم
  .، فعاد إلى دین آبائھ وأجداده"الربیع

  
  . ٢٨ – ٢٧/  ٤رجال ونساء أسلموا ،    )٢(
  . ٢٩ – ٢٨/  ٤نفسھ ،    )٣(
  . ٣٠ – ٢٩/  ٤نفسھ ،    )٤(
  . ٣٠/  ٤نفسھ ،    )٥(
  . ٣١ – ٣٠/  ٤نفسھ ،    )٦(

---------------  
  )١(سانتیالنا



 ٣٤٦

 ]١ [  
د  " ن محم ان م ا ك لم [م ھ وس ن  ] صلى اهللا علی دًما م ي ھ ع العرب اول المجتم إال أن تن

ن  (ھذا العمل الباھر لم تخطئھ عین .. أصولھ وجذوره وشاد صرًحا اجتماعًیا جدیًدا اب
ة النفا) خلدون ًدا  . ذة الثاقب لم   [إن محم ھ وس ة واألسرة     ] صلى اهللا علی دم شكل القبیل ھ

ة       یة الفردی ھ الشخص ا من ذاك، ومح روفین آن ات    Gentesالمع واالة والجماع والم
ة اه  . المتحالف ة قرب ا رابط ا ومنھ ھ كلھ ئ روابط ھ أن ینش الم علی ن اإلس ق دی ن یعتن م

ھ  ون دین انوا یعتنق رتھ، إال إذا ك ي (وأس ھ ف انإخوت نھم ). اإلیم ى دی م عل وا ھ ا دام فم
راھیم      ال إب ا ق م كم ول لھ ھ یق دیم فإن الم [الق ھ الس ھ] علی ا  : (ألھل ت بینن د تقطع لق

  ).٢.."(األسباب
 ]٢ [  
رسول اهللا إلى الشعوب األخرى، كما كان رسول  ] صلى اهللا علیھ وسلم[كان محمد "

  ).٣"(اهللا إلى العرب
___________________  

  David de Santillana)                   ١٩٣١ – ١٨٤٥( سانتیالنا دافید دي )  ١(
ام   یم الع دعاه المق انون، ف ي الق دكتوراه ف رز ال ا، أح ي روم ونس، ودرس ف ي ت د ف ول
دني           انونین الم ع الق یة، فوض وانین التونس دوین الق ة وت ونس لدراس ي ت ي ف الفرنس

وانین    والتجاري معتمًدا بذلك على قواعد الشریعة اإلسالمیة ومنسًقا إیاھما بحسب الق
ي سنة         . األوروبیة الكي والشافعي، وف ذھبین الم ة واسعة بالم ى معرف  ١٩١٠كان عل

ا     ة فیھ رات قیم ھ محاض ریة، ول ة المص ي الجامع فة ف اریخ الفلس تاًذا لت ین أس م . ع ث
  .استدعتھ جامعة روما لتدریس التاریخ اإلسالمي

اره ن آث ام المالكی : (م رح األحك ة وش اب )ةترجم ھ (، كت المي ومقارنت ھ اإلس الفق
  .إلخ).. بالمذھب الشافعي

  . ٤٠٦ – ٤٠٥، ص )إشراف سیر توماس آرنولد ( تراث اإلسالم )  ٢(
  . ٤٠٦نفسھ ، ص ) ٣(

--------------  
  ھنري دي فاستري

 ]١ [  
ي          " خص النب ا بش ا اختص منھ ة اإلسالمیة م ى الدیان النظر عل إن أشد ما نتطلع إلیھ ب
لى اهللا[ لم ص ھ وس یتھ       ]  علی ق شخص ي تحقی ي أوًال ف ون بحث دت أن یك ذلك قص ول

وتقریر حقیقتھ األدبیة عّلني أجد في ھذا البحث دلیًال جدیًدا على صدقھ وأمانتھ المتفق 
  ).١"(تقریًبا علیھا بین جمیع مؤرخي الدیانات وأكبر المتشیعین للدین المسیحي

 ]٢ [  
ھ    ] سلمصلى اهللا علیھ و[ثبت إذن أن محمًدا " ي دین د ف لم یقرأ كتاًبا مقدًسا ولم یسترش

  ).٢.."(بمذھب متقدم علیھ
 ]٣ [  

ا نفسیة    ] صلى اهللا علیھ وسلم[ولقد نعلم أن محمًدا "..  مّر بمتاعب كثیرة وقاسى آالًم
ك   ل ذل ن أج دین وم ت لل س تمّحض ھ اهللا ذا نف د خلق التھ، فق ر برس ل أن یخب رى قب كب



 ٣٤٧

ذي      احتاج إلى العزلة عن الناس ل ة ال دد اآللھ ذھب تع ان وم كي یھرب من عبادة األوث
ذھبین أشبھ          ذین الم ان وجود ھ ھ وك ا من قلب ابتدعھ المسیحیون وكان بغضھما متمكًن

غ       ] صلى اهللا علیھ وسلم[بإبرة في جسمھ  ذي بل ك الرجل ال ر ذل ان یفك ولعمري فیم ك
ازو      ذین امت ك الشرقیین ال دة    األربعین وھو في ریعان الذكاء ومن أولئ ل بح ي العق ا ف

وة اإلدراك ل وق ات  .. التخّی ذه الكلم راًرا ھ د تك راًرا ویعی ول م د اهللا (إال أن یق اهللا أح
كلمات رددھا المسلمون أجمعون من بعده وغاب عنا معشر المسیحیین مغزاھا ). أحد

  ).٣.."(لبعدنا عن فكرة التوحید
 ]٤ [  

م ی    "..  وة ول اء عن النب ل المتكلمون من المسیحیین     لو رجعنا إلى ما وضحھ الحكم قب
دعین        ن المبت م یكن م ھ ل ا بأن .. ألمكننا الوقوف على حالة مشید دعائم اإلسالم وجزمن

ل      وت جبری ماعھ لص ة س ى حقیق ف عل عب أن تق ن الص الم [وم ھ الس إال أن ].. علی
  ).٤"(معرفة ھذه الحقیقة ال تغیر موضوع المسألة ألن الصدق حاصل في كل حال

 ]٥ [  
ال  ] صلى اهللا علیھ وسلم[أن ننكر على محمد ال یمكن " في الدور األول من حیاتھ كم

إیمانھ وإخالص صدقھ، فأما اإلیمان فلن یتزعزع مثقال ذرة من قلبھ في الدور الثاني 
دني[ دور الم وال أن   ] ال ان ل ى اإلیم ھ عل أنھ أن یقوی ن ش ان م ر ك ن نص ھ م ا ُأوتی وم

ھ  االعتقاد كلھ قد بلغ منھ مبلًغا ال محل م       .. للزیادة فی ى الزخارف ول ل إل ان یمی ا ك وم
حیًحا ن ش ن  .. یك رج م ا خ ان قنوًع دنیا[وك ي   ] ال رة ف عیر م ز الش ن خب بع م م یش ول

تجرد من الطمع وتمكن من نوال المقام األعلى في بالد العرب ولكنھ لم یجنح .. حیاتھ
ما،            ًرا وال حش ذ وزی م یتخ یة ول ھ حاش ن ل م یك ا، فل تبداد فیھ ى االس ر  إل د احتق وق

  ).٥.."(المال
_______________  

  . ٦خواطر وسوانح ، ص : اإلسالم  )١(
  . ١٦نفسھ ، ص   )٢(
  . ١٧ – ١٦نفسھ ، ص   )٣(
  . ٢١نفسھ ، ص   )٤(
  . ٢٤نفسھ ، ص   )٥(

----------------  
  اینین دینیھ

 ]١ [  
لعادة بین بردیھ كانت خارقة ل] صلى اهللا علیھ وسلم[إن الشخصیة التي حملھا محمد "

ا روح       ل لھ وي جع ابع ق ریعتھ بط ت ش ا طبع ى إنھ ًدا حت یم ج ر عظ ت ذات أث وكان
  ).١.."(اإلبداع وأعطاھا صفة الشيء الجدید

 ]٢ [  
ام رسالتھ   " إن نبي اإلسالم ھو الوحید من بین أصحاب الدیانات الذي لم یعتمد في إتم

  ).٢(.."على المعجزات ولیست عمدتھ الكبرى إال بالغة التنزیل الحكیم
 ]٣ [  



 ٣٤٨

باقیة إلى یومنا ھذا، یجلوھا أعظم  ] صلى اهللا علیھ وسلم[إن سنة الرسول الغّراء ".. 
ى سطح      ] مئات المالیین[إخالص دیني تفیض بھ نفوس  اع سنتھ منتشرین عل من أتب

  ).٣(الكرة
 ]٤ [  
ھ نمط     ] صلى اهللا علیھ وسلم[كان النبي " د أن عرف ل یعنى بنفسھ عنایة تامة، إلى ح

ان      من  ال، وك ذوق والجم ر من ال التأنق على غایة من البساطة، ولكن على جانب كبی
د من    .. لیتمشط أو لیسوي طیات عمامتھ.. ینظر نفسھ في المرآة ك یری وھو في كل ذل

  ).٤.."(حسن منظره البشري أن یروق الخالق سبحانھ وتعالى
 ]٥ [  
ھ السالم  [عیسى ) دعا(لقد " ى المساواة واألخوة، أ   ] علی د   إل ا محم ھ   [م صلى اهللا علی

  ).٥"(المساواة واألخوة بین المؤمنین أثناء حیاتھ) تحقیق(فوفق إلى ] وسلم
________________  

  . ١٥أشعة خاصة بنور اإلسالم ، ص   )١(
  . ١٦نفسھ ، ص   )٢(
  . ٥١محمد رسول اهللا ، ص   )٣(
  . ٣١٢نفسھ ، ص   )٤(
  . ٣٢٣نفسھ ، ص   )٥(

-----------------  
  نتول دیورا

 ]١ [  
یم   "..  لم    [یبدو أن أحًدا لم یعن بتعل ھ وس د صلى اهللا علی ة  ] محم راءة والكتاب م  .. الق ول

یًئا بنفسھ       ب ش ھ كت ھ أن رف         .. یعرف عن ى تع ھ عل ین قدرت ھ وب م یحل بین ذا ل ولكن ھ
  ).١"(شؤون الناس تعرًفا قّلما یصل إلیھ أرقى الناس تعلیًما

 ]٢ [  
ي " ان النب لم [ك ھ وس لى اهللا علی واد  ]ص رة الق ن مھ ًیا  .. م ذا سیاس ى ھ ان إل ھ ك ولكن

  ).٢"(محنًكا، یعرف كیف یواصل الحرب بطریق السلم
 ]٣ [  
صلى اهللا [إذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظیم من أثر في الناس قلنا إن محمًدا "

ع المستوى           ] علیھ وسلم ى نفسھ أن یرف ذ عل د أخ اریخ، فلق اء الت كان من أعظم عظم
ي  دب    الروح و وج رارة الج ة ح اجیر الھمجی ي دی ھ ف ت ب عب ألق ي لش واألخالق

ي          ھ أي مصلح آخر ف ھ فی م یدان ا ل الصحراء، وقد نجح في تحقیق ھذا الغرض نجاًح
ھ     م ب ان یحل ا ك و      .. التاریخ كلھ، وقّل أن نجد إنساًنا غیره حقق م ھ ھ ك ألن م یكن ذل ول

م یكن       ھ ل ل ألن ى، ب دفع       نفسھ كان شدید التمسك بالدین وكف دین ت وة ال ر ق وة غی ة ق ثم
ذي سلكوه      ق ال ك الطری دأ      .. العرب في أیامھ إلى سلوك ذل ا ب ي لم الد العرب ت ب وكان

ا،         ة كلمتھ ددھا، متفرق ل ع ان قلی دة األوث الدعوة صحراء جدباء، تسكنھا قبائل من عب
دة متماسكة   ام       . وكانت عند وفاتھ أمة موح ات، وأق اح التعصب والخراف بح جم د ك وق

ا     فوق الی ا، وصرًحا خلقًی ًحا قوًی ھودیة والمسیحیة، ودین بالده القدیم، دیًنا سھًال واض



 ٣٤٩

ة،      . وقوامھ البسالة والعزة القومیة ة معرك ي مائ د أن ینتصر ف واستطاع في جیل واح
وفي قرن واحد أن ینشئ دولة عظیمة، وأن یبقى إلى یومنا ھذا قوة ذات خطر عظیم   

  ).٣"(في نصف العالم
 ]٤ [  

ا فرضھ          لسن"..  اء من الضرائب م ى األغنی ھ مصلًحا فرض عل ا نجد في التاریخ كل
  ).٤.."(إلعانة الفقراء] صلى اهللا علیھ وسلم[علیھم محمد 

 ]٥ [  
ي    " ى أن النب ة عل لم   [تدل األحادیث النبوی ھ وس ب     ] صلى اهللا علی ى طل ان یحث عل ك

  ).٥.."(دینیینالعلم ویعجب بھ، فھو من ھذه الناحیة یختلف عن معظم المصلحین ال
________________________  

  . ٢٢ – ٢١/  ١٣قصة الحضارة ،   )١(
  . ٣٨/  ١٣نفسھ ،   )٢(
  . ٤٧/  ١٣نفسھ ،   )٣(
  . ٥٩/  ١٣نفسھ ،   )٤(
  . ١٦٧/  ١٣نفسھ ،   )٥(

---------------  
  )١(رودنسن

ت بدأ] بظھور عدد من المؤرخین األوروبیین المستنیرین في القرن الثامن عشر".. [
د     ورة محم ي ص ورة ھ الم ص ل مع لم [تتكام ھ وس لى اهللا علی امح  ] ص اكم المتس الح

  ).٢"(والحكیم والمشرع
______________________  

  مكسیم رودنسن                )  ١(
  .، من أساتذة مدرسة الدراسات العلیا بباریس، ثم مدیرھا١٩١٥ولد عام 
د العرب   : (من آثاره دًدا من الدراسات     ). ١٩٤٩) (مباحث في فن الطبخ عن ونشر ع

حیاة محمد والمشكلة االجتماعیة (، و)دانتي واإلسالم(في المجالت المعروفة من مثل 
  ).دراسة الصالت بین اإلسالم والشیوعیة(، و)المتعلقة بأصول اإلسالم

  . ٦٨ – ٦٧/  ١، )تصنیف شاخت وبوزوث(تراث اإلسالم ، )  ٢(
-----------------  

  فرانز روزنثال
 ]١ [  
اده   ] صلى اهللا علیھ وسلم[إن أفكار الرسول " ا اجتھ التي تلقاھا وحًیا أو التي أدى إلیھ

داث    راد وأح ال األف بحت أعم د أص ھ، فق د علی اًطا ال مزی اریخ نش ة الت طت دراس نّش
یة      ا أن شخص ة، كم ة دینی وًرا ذات أھمی عوب األرض أم ة ش وادث كاف ي وح الماض

اریخ،         ك] صلى اهللا علیھ وسلم[الرسول  ي كل مجرى الت ًحا ف ا فاصًال واض ت خًط ان
  ).١.."(ولم یتخط علم التاریخ اإلسالمي ھذا الخط قط

 ]٢ [  



 ٣٥٠

ي      ] صلى اهللا علیھ وسلم[تبقى حقیقة، ھي أن الرسول " ي نجن ذور الت نفسھ وضع الب
اریخ   ًعا بالت ر الرسول       .. منھا اھتماًما واس اریخ یمأل تفكی ان الت د ك ھ   [لق صلى اهللا علی

لدرجة كبیرة، وقد ساعد عملھ من حیث العموم في تقدیم نمو التاریخ اإلسالمي ] وسلم
ة      ] صلى اهللا علیھ وسلم[في المستقبل، رغم أن الرسول  ل للمعرف النمو الھائ أ ب م یتنب ل

  ).٢"(والعلم الذي سیتم باسم دینھ
____________________________________  

  . ٤٠علم التاریخ عند المسلمین ، ص   )١(
  . ٤٥نفسھ ، ص   )٢(

---------------  
  جاك ریسلر

 ]١ [  
ي          " ال النب ق بأعم وال تتعل د سلسلة من األق ذي یع دیث ال صلى اهللا  [القرآن یكملھ الح

ي      . وإرشاداتھ] علیھ وسلم د النب دور بخل ان ی ا ك صلى اهللا  [وفي الحدیث یجد المرء م
لم ھ وس ائق ال ]علی ام الحق لوكھ أم ن س ي م ر األساس ذه  ، العنص اة، ھ ي الحی رة ف متغی

حابة   األقوال ، أو ھذه األحادیث التي یشكل مجموعھا السنة دونت مما روي عن الص
دد        ] رضي اهللا عنھم[ ذا جمع ع ا وھك ي اختیارھ دید ف أو نقل عنھم مع التمحیص الش

  ).١.."(والسنة ھي المبینة للقرآن التي ال غنى عنھا للقرآن.. كبیر من األحادیث
 ]٢ [  

أن یبرز في أقصر وقت ممكن تفّوق ] صلى اهللا علیھ وسلم[لزاًما على محمد  كان".. 
ھ       ذلك بمذھب ي بساطتھ ووضوحھ، وك الشعب العربي عندما أنعم اهللا علیھ بدین سام ف

ة        د الدینی دائم للعقائ ردد ال ة الت ي مواجھ د ف ذا    . الصارم في التوحی ا أن ھ ا عرفن وإذا م
ر أج  ي أقص ق ف یم أدرك وحق ل العظ ب أن  العم ھ یج انیة فإن اة إنس ل لحی م أم ل أعظ

لم [نعترف أن محمًدا  ذین شرف        ] صلى اهللا علیھ وس داد أعظم الرجال ال ي ع یظل ف
  ).٢"(بھم تاریخ الشعوب واألدیان

_____________________  
  . ٣٢الحضارة العربیة ، ص   )١(
  . ٣٧نفسھ ، ص   )٢(

--------------  
  جورج سارتون

 ]١ [  
ول " دع الرس ل[ص لمص ھ وس ام ] ى اهللا علی و ع دعوة نح وم ذاك ٦١٠بال ره ی م وعم

اء السابقین       ھ األنبی ل إخوان ان مث یھم السالم  [أربعون سنة، وك ان أفضل    ] عل ولكن ك
  ).١.."(وكان زاھًدا وفقیًھا ومشرًعا ورجًال عملًیا.. منھم بما ال نسبة فیھ

 ]٢ [  
ل " ا    .. إنھ لم یتح لنبي من قب د   أن ینتصر انتصاًرا تاًم ھ   [كانتصار محم صلى اهللا علی

  ).٢].."(وسلم
 ]٣ [  



 ٣٥١

لم [لم یكن محمد "..  ة        ] صلى اهللا علیھ وس ة العربی ي اللغ ل نب ي اإلسالم فحسب، ب نب
  ).٣"(والثقافة العربیة، على اختالف أجناس المتكلمین بھا وأدیانھم

_________________  
  . ٣١ – ٣٠ – ٢٩الثقافة الغربیة في رعایة الشرق األوسط ، ص   )١(
  . ٤٣نفسھ ، ص   )٢(
  . ٤٣نفسھ ، ص   )٣(

-----------------  
  نصري سلھب

 ]١ [  
أبصر النور طفل لم یمّر ببال أمة، ساعة والدتھ، أنھ سیكون أحمد أعظم . . في مكة "

  ).١.."(الرجال في العالم بل في التاریخ، ولربما أعظمھم إطالًقا
 ]٢ [  
لقد استطاع، خالل تلك الحقبة القصیرة من ]. لمصلى اهللا علیھ وس[ھنا عظمة محمد "

ل   الزمن، أن یحدث شریعة خلقیة وروحیة واجتماعیة لم یستطعھا أحد في التاریخ بمث
  ).٢"(تلك السرعة المذھلة

 ]٣ [  
ك     "..  ھذا الرجل الذي ما عرف الھدوء وال الراحة وال االستقرار، استطاع وسط ذل

ة،    د دول ي قواع ائج، أن یرس م الھ ود     الخض ة، ویج ّن أنظم وانین ویس ّرع ق وأن یش
ادات یر واالجتھ ھ    .. بالتفس رمھم عطف م یح اد، فل د ألوالد وأحف ھ أب وج نس أن م ی ول

اد        ددة األبع ات والمؤھالت، المتع القیم والمعطی ة ب وحنانھ، فكان بشخصیتھ الفذة الغنی
مكانات، كان والجوانب، الفریدة بما أسبغ اهللا علیھا من نعم وصفات، وبما حباھا من إ

  ).٣"(بذلك كلھ، عالًما قائًما بنفسھ
 ]٤ [  
ع          " ي واق ل ف وب فحسب، ب وس والقل ي النف ا، ال ف تراثك یا ابن عبد اهللا ینبغي أن ُیحی

ى    . الحیاة، في ما یعاني البشر من أزمات وما یعترضھم من عقبات ك مدرسة یلق تراث
ة ودرس  وم عظ ل ی ا ك ى منابرھ واب . عل دك ج ھ عن ؤال ل ل س ا ك. ك كلة مھم ل مش

  ).٤"(استعصت وتعقدت، نجد لھا في آثارك حًال
 ]٥ [  

لم   [لم یكن النبي "..  ھ وس ان،       ] صلى اهللا علی ى اإلیم اس إل دي الن رسوًال وحسب، یھ
ة أخرجت       ر أم ك الشعب خی إنما كان زعیًما وقائد شعب، فعزم على أن یجعل من ذل

  ).٥"(وكان لھ ما أراد. للناس
_________________  

  . ٤٢في خطى محمد ، ص   )١(
  . ١٩٦نفسھ ، ص   )٢(
  . ٢٧٤ – ٢٧٣نفسھ ، ص   )٣(
  . ٣٩٦نفسھ ، ص   )٤(
  . ٤٠٩نفسھ ، ص   )٥(



 ٣٥٢

-------------------  
  أحمد سوسة

 ]١ [  
أي غایة أسمى وأقرب إلى اإلنسانیة ودین اهللا من تلكم الغایة التي كان یرمي إلیھا ".. 

ًدا     في توح] صلى اهللا علیھ وسلم[الرسول  ة ؟ لنتصور محم ار الحقیق ید القلوب وإظھ
ُقْل َیا َأْھَل اْلِكَتاِب {: وھو یملي على أھل الكتاب وحي اهللا قائُال] صلى اهللا علیھ وسلم[

ْیًئا َوَال یَ  َنا   َتَعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا َوَبْیَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ اللََّھ َوَال ُنْشِرَك ِبِھ َش َذ َبْعُض تَِّخ
ِلُمونَ        ا ُمْس َھُدوْا ِبَأنَّ وْا اْش ْوْا َفُقوُل ِإن َتَولَّ ِھ َف ن ُدوِن اللَّ ا مِّ ا َأْرَباًب ران [} َبْعًض آل عم

١].."(٦٤.(  
 ]٢ [  

لم   [ما حیاة الرسول . إن نبي اإلسالم شخصیة تاریخیة مبجلة"..  ھ وس ] صلى اهللا علی
نبیلة المرمى یتجلى فیھا مقامھ السامي من    سوى سلسلة وقائع تاریخیة عظیمة الشأن

  ).٢.."(الحلقة اإلنسانیة
 ]٣ [  

ھ    ] صلى اهللا علیھ وسلم[كان محمد "..  دق إیمان أنموذًجا للحیاة اإلنسانیة بسیرتھ وص
ي سبیل         . ورسوخ عقیدتھ القویمة حیاتھ ف ة واالستقامة وإن تض امًال لألمان اًال ك ل مث ب

ة شخصیتھ وقدسیة     بث رسالتھ اإللھیة خیر دلیل ع ده وعظم لى سمّو ذاتھ ونبل مقص
  ).٣"(نبوتھ

ضحى بكل شيء من أجل رسالتھ ] صلى اهللا علیھ وسلم[إن التاریخ ینبئنا أن محمًدا "
ى        ى عل اء وغن اة راحة وھن ا حی إذ أتیحت لھ مرات فرصة االختیار بین أمرین أولھم

ذ  ھ[أن ینب ة بنش ] دعوت طھاد مقرون ر واض اة عس ا حی ل وثانیھم د فض التھ، وق ر رس
ث     ھ لب اره رب األمر الثاني ألن إیمانھ برسالتھ كان قوًیا وكان قد أوحي إلیھ بأنھ قد اخت

  ).٤"(ھذه الرسالة على اإلنسانیة جمعاء فكان ما أراد اهللا لھ
___________________________________  

  . ٧٣-١/٧٢في طریقي إلى اإلسالم ،   )١(
  . ١/١٧٤نفسھ ، ص   )٢(
  . ١٧٥ – ١٧٤/  ١نفسھ ، ص   )٣(
  . ١٣٠/  ٢نفسھ ،   )٤(

--------------  
  لویس سیدیو

 ]١ [  
لقد حّل الوقت الذي توجھ فیھ األنظار إلى تاریخ تلك األمة التي كانت مجھولة األمر "

رون      دة سبعة ق دنیا م . في زاویة من آسیة فارتقت إلى أعلى مقام فطبق اسمھا آفاق ال
  ).١].."(صلى اهللا علیھ وسلم[رجل واحد، ھو محمد  ومصدر ھذه المعجزة ھو

  
 ]٢ [  



 ٣٥٣

لم   [لم یعد محمد "..  ھ وس اء اهللا     ] صلى اهللا علی ر خاتم ألنبی یھم السالم  [نفسھ غی ] عل
ًدا    ع أن محم وھو قد أعلن أن عیسى بن مریم كان ذا موھبة في االتیان بالمعجزات، م

ة، وم    ] صلى اهللا علیھ وسلم[ ذه الموھب ل ھ ا      لم یعط مث ان یعترض محتًج ا ك ر م ا أكث
  ).٢!"(على بعض ما یعزوه إلیھ أشد أتباعھ حماسة من األعمال الخارقة للعادة

 ]٣ [  
روح  ] صلى اهللا علیھ وسلم[إن محمًدا "..  ود ال ادئ      .. أثبت خل وم مب دأ من أق وھو مب

لم [ومن مفاخر محمد . األخالق ره      ] صلى اهللا علیھ وس ا أظھ ر مم ا أكث ره قوًی أن أظھ
  ).٣.."(ي مشّرع آخرأ

 ]٤ [  
حیاتھ للخطر انتصاًرا لدعوتھ في ] صلى اهللا علیھ وسلم[ما أكثر ما عرض محمد ".. 

ھ            د أن جرح جبین ى بع د حت ة أح ي واقع ال ف ك عن القت عھده األول بمكة، وھو لم ینف
ین، ومن       .. وخده وسقطت ثنیتاه ة حن ي معرك ھ ف وھو قد أوجب النصر بصوتھ ومثال

ھ    .. العالم كیف یحیي قوة إرادتھ ومتانة خلقھالحق أن عرف  ل أن وبساطتھ، ومن یجھ
اة        راز حی ن ط كانھا م ى س ة عل ر البادی ھ فق ا یفرض ره، عم ر عم ى آخ دل، إل م یع ل

.. وشظف عیش؟ وھو لم ینتحل أوضاع األمراء قط مع ما نالھ من غنى وجاه عریض
ان   لم [وك ھ وس لى اهللا علی ا   ] ص أتي ب ان ی دًال، وك ا معت مھم  حلیًم ھ لیقاس ى بیت لفقراء إل

و       ا یعل اءه بم حر كلم طعامھ، وكان یستقبل بلطف ورفق جمیع من یوّدون سؤالھ، فیس
تكلم        ان ال ی دیث، وك وجھھ الرزین الزاھر من البشاشة، وكان ال یضج من طول الح
احترام          رة ب ل م ي ك وحي ف ان ی اء أو استعالء، وك إال قلیًال فال ینّم ما یقول على كبری

  ).٤.."(على أنھ سیاسي محّنك] صلى اهللا علیھ وسلم[ودّل .. ھالقوم ل
 ]٥ [  
ل،      ] صلى اهللا علیھ وسلم[بدت في بالد العرب أیام محمد " ة من قب ر مألوف ة غی حرك

ا   ورة بحیاتھ تقاللھا والفخ ى اس رى عل رب الغی ل الع د قبائ لطان واح عت لس د خض فق
  ).٥"(ة واحدةالفردیة، وانضم بعض ھذه القبائل إلى بعض فتألفت أم

__________________  
  . ١٥تاریخ العرب العام ، ص   )١(
  . ٩٠نفسھ ، ص   )٢(
  . ٩٣نفسھ ، ص   )٣(
  . ١٠٣ – ١٠٢نفسھ ، ص   )٤(
  . ١٢٣نفسھ ، ص   )٥(

----------------  
  ھنري سیروي 

 ]١ [  
ل      ] صلى اهللا علیھ وسلم[ومحمد " ط، ب د فق دأ التوحی لم یغرس في نفوس األعراب مب

  ).١"(یھا أیًضا المدنیة واألدبغرس ف
 ]٢ [  



 ٣٥٤

ا استطاع اإلسالم أن      ] صلى اهللا علیھ وسلم[محمد " واله م ة، فل شخصیة تاریخیة حق
ب             ھ یطل ھ الموت، وبأن ل اآلخرین مآل ھ بشر مث د أن ي تردی وان ف یمتد ویزداد، ولم یت

رة من اهللا عز وجل     وة       . العفو والمغف ل ھف ھ أراد أن یظھر ضمیره من ك ل ممات  وقب
ا  ر مخاطًب ى المنب ف عل ا فوق اكم   : أتاھ ًدا فھ ربت أح د ض ت ق لمون، إذا كن ا المس أیھ

ھ  الي ملك اًال فم لبتھ م أره، أو س ذ ث ري لیأخ ة  . ظھ ھ بثالث ھ یدین ا أن ل معلًن ف رج فوق
اه  : قائًال] صلى اهللا علیھ وسلم[دراھم، فرّد الرسول  أن یشعر اإلنسان بالخجل في دنی

د   . ل دینھ في التوودفع للرج. خیٌر من آخرتھ م محم وھذا التذوق واإلحساس البالغ لفھ
أن     ] صلى اهللا علیھ وسلم[ ا ب ي یرین دوره كنب ان (ل ھ       ) رین ي نعت ر حق ف ى غی ان عل ك

  ).٢.."(العرب قبل اإلسالم بأنھا أمة كانت تحیا بین براثین الجھل والخرافات
 ]٣ [  
د      إن المحاولة اإلسالمیة في التاریخ ذات أثر كبیر، وال" ي محم د ف ة تج ة العربی عبقری
منشًئا لحضارة التوحید التي تعتبر ذات أھمیة كبیرة، إذا فكرنا ] صلى اهللا علیھ وسلم[

ارس    ة تم في القیمة الفلسفیة للتوحید، وفي تفوقھا الكبیر الذي جعل كل الشعوب اآلری
فة  م الفلس ار تلك ة، راجع  . أفك ة العربی ي األم رة ف ة الغزی روة الروحی ذه الث ى وھ ة إل

ذین یستطیعون          الیھود ال دى الشعوب السامیة، ف حة ل د واض الغریزة النبویة والتي تع
الفخر بأنبیائھم الكبار، یقرون بأن روح النبوة قد اختفت لدیھم بعد ھدم معبدھم الثاني، 
بة             رآن بالنس ي الق رار ف رة التك ة والكثی داوة العنیف د الع ى أكی ر بمعن ا یفس ذا م وھ

  ).٣"(إلیھم
 ]٤ [  

د    "..  ر وتوج م تظھ دى العرب    –إن الحضارة الفكریة الذھنیة الحقیقیة ل دى   –ل إال ل
  ).٤]"(صلى اهللا علیھ وسلم[وصول محمد 

__________________  
  . ٨فلسفة الفكر اإلسالمي ، ص   )١(
  . ١٧نفسھ ، ص   )٢(
  . ٣١نفسھ ، ص   )٣(
  . ٢٤دفاع عن اإلسالم ، ص   )٤(

----------------  
  فاغلیريلورافیشیا 

 ]١ [  
وریا"..  ى س رة عل ة كبی ت حمل د .. كان ى األب وت إل كت الم دما أس داد، عن ن اإلع رھ

ك          ] صلى اهللا علیھ وسلم[صوت النبي  ي تل ة ف زة العمیق ذه الھ دث ھ د أح ان ق ذي ك ال
ي     یم ف رى تق عوًبا أخ ب ش ا قری تھوي عم ھ أن یس دًرا ل ان مق ذي ك ا، وال وب كلھ القل

  ).١"(وكان في السنة الحادیة عشرة من الھجرة. عدمواطن أكثر إمعاًنا في الب
 ]٢ [  
د  " لم   [كان محم ھ وس دید التسامح،       ] صلى اهللا علی ة ش ادئ اإللھی ا بالمب المتمسك دائًم

دة     ان الموح اع األدی وثنیین،        . وبخاصة نحو أتب ع ال ذرع بالصبر م ف یت د عرف كی لق
تم عم   وف ی زمن س أن ال ھ ب اًدا من ا اعتق اة دائًم طنًعا األن دایتھم  مص ى ھ ادف إل ھ الھ ل



 ٣٥٥

لقد عرف جیًدا أن اهللا البد أن یدخل آخر األمر إلى .. وإخراجھم من الظالم إلى النور
  ).٢"(القلب البشري

 ]٣ [  
ي اهللا       " وا نب د، أن یرم اھم الحق د أعم ھ   [حاول أقوى أعداء اإلسالم، وق صلى اهللا علی

ل    . ببعض التھم المفتراة] وسلم ان قب ًدا ك أن یستھل رسالتھ موضع     لقد نسوا أن محم
ومن عجب أن ھؤالء الناس . اإلجالل العظیم من مواطنیھ بسبب أمانتھ وطھارة حیاتھ

د      وى محم ف جاز أن یق لم   [ال یجشمون أنفسھم عناء التساؤل كی ھ وس ] صلى اهللا علی
على تھدید الكاذبین والمرائین، في بعض آیات القرآن الالسعة بنار الجحیم األبدیة، لو 

رغم من          ] وحاشاه[قبل ذلك  كان ھو ى ال ى التبشیر، عل ا ؟ كیف جرؤ عل رجًال كاذًب
إھانات مواطنیھ، إذا لم یكن ثمة قوى داخلیة تحثھ، وھو الرجل ذو الفطرة البسیطة،    
ى أن       ق إل ف وف ا ؟ كی دو یائًس حًثا موصوًال ؟ كیف استطاع أن یستھل صراًعا كان یب

ر من عشر سنوات، ف        ذا الصراع أكث ي       یواصل ھ ًدا ، وف ل ج ي نجاح قلی ة، ف ي مك
ؤمن    أحزان ال تحصى، إذا لم یكن مؤمًنا إیماًنا عمیًقا بصدق رسالتھ ؟ كیف جاز أن ی
دین     ي ال دخلوا ف بھ ھذا العدد الكبیر من المسلمین النبالء واألذكیاء، وأن یؤازروه، وی

اء، و     ن األرق ھ م ي كثرت ف ف ع مؤل ى مجتم الي إل ھم بالت دوا أنفس د ویش اء، الجدی العتق
ى أن        ي حاجة إل دق ؟ ولسنا ف والفقراء المعدمین إذا لم یلمسوا في كلمتھ حرارة الص
د          دق محم ى أن ص اع عل د اإلجم اد ینعق ربیین یك ین الغ ى ب ك، فحت ن ذل ر م ول أكث نق

  ).٣"(كان عمیًقا وأكیًدا] صلى اهللا علیھ وسلم[
 ]٤ [  
ھ، دعا     بصوت ملھم] صلى اهللا علیھ وسلم[دعا الرسول العربي " ق برب باتصال عمی

ة    دة توحیدی فى عقی ى أص ّرفتین عل ة مح رانیة ویھودی اع نص ان وأتب دة األوث . عب
ود            ي تق ة الت ض نزعات البشر الرجعی ع بع وارتضى أن یخوض صراًعا مكشوًفا م

  ).٤.."(المرء إلى أن یشرك بالخالق آلھة أخرى
 ]٥ [  

لم    [إن "..  ھ وس ًدا صلى اهللا علی نین الش  ] محم زة    طوال س ا الغری ي تكون فیھ باب الت
ث   الجنسیة أقوى ما تكون، وعلى الرغم من أنھ عاش في مجتمع كمجتمع العرب، حی
و    ات ھ دد الزوج ان تع ث ك اد، وحی وًدا أو یك ة، مفق ة اجتماعی زواج، كمؤسس ان ال ك
دة            رأة واح زوج إال من ام م یت دود، ل د الح ى أبع القاعدة، وحیث كان الطالق سھًال إل

ھ      ] رضي اهللا عنھا[خدیجة  لیس غیر، ھي ر، وأن ّنھ بكثی ى من س التي كانت سّنھا أعل
ة،    رة ثانی زوج ك م یت ب، ول ص المح ا المخل نة زوجھ رین س س وعش وال خم ل ط ظ

ره         غ الخمسین من عم د أن بل ت خدیجة، وإال بع د أن توفی د  . وأكثر من مرة، إال بع لق
بأنھ قصد من خالل    كان لكل زواج من زواجاتھ ھذه سبب اجتماعي أو سیاسي، ذلك

ات        ى إنشاء عالق التقوى، أو إل النسوة الالتي تزوجھن إلى تكریم النسوة المتصفات ب
الم        ار اإلس د النتش ق جدی اء طری رى ابتغ ل األخ ائر والقبائ ض العش ع بع ة م زوجی

د    ]رضي اهللا عنھا[وباستثناء عائشة  زوج محم ر، ت لم   [، لیس غی ھ وس ] صلى اهللا علی
د       من نسوة لم یكّن ال  ك شھوانیة ؟ لق ان ذل ل ك عذارى، وال شابات، وال جمیالت، فھ

زواج من         . كان رجًال ال إلًھا ى ال ا إل ھ أیًض ي دفعت د ھي الت وقد تكون الرغبة في الول



 ٣٥٦

تھم خدیجة     ذین أنجب ا  [جدید، ألن األوالد ال اتوا    ] رضي اهللا عنھ د م انوا ق ھ ك ومن  . ل
ھ الن  ھ      غیر أن تكون لھ موارد كثیرة أخذ على عاتق خمة، ولكن اء أسرة ض ھوض بأعب

ق    طناع ح ى اص ط إل أ ق م یلج ا، ول وھن جمیًع ة نح اواة الكامل بیل المس ا س زم دائًم الت
دامى  . التفاوت مع أي منھن یھم السالم  [لقد تصرف متأّسًیا بسنة األنبیاء الق ل  ]عل ، مث

دد     م المتع ى زواجھ ل . موسى وغیره، الذین ال یبدو أن أحًدا من الناس یعترض عل  فھ
یكون مرد ذلك إلى أننا نجھل تفاصیل حیاتھم الیومیة، على حین نعرف كل شيء عن 

  ).٥"(العائلیة؟] صلى اهللا علیھ وسلم[حیاة محمد 
-___________________  
  . ٣٣نفسھ ، ص   )١(
  . ٧٣نفسھ ، ص   )٢(
  . ٣٨ – ٣٧نفسھ ، ص   )٣(
  . ٤٣نفسھ ، ص   )٤(
  . ١٠٠ – ٩٩نفسھ ، ص   )٥(

------------------  
  لیوبولد فایس

 ]١ [  
ھو عمل على حفظ كیان اإلسالم ] صلى اهللا علیھ وسلم[إن العمل بسنة رسول اهللا ".. 

دي      . وعلى تقدمھ، وإن ترك السنة ھو انحالل اإلسالم     ل الحدی ت السنة الھیك د كان لق
الذي قام علیھ صرح اإلسالم، وأنك إذا أزلت ھیكل بناء ما، أفیْدِھُشك أن یتقوض ذلك 

  ).١"(لبناء، كأنھ بیت من ورق؟ا
 ]٢ [  

ا الرسول       "..  ھ لن ذي أقام ال ال لم  [إن السنة ھي المث ھ وس لى اهللا علی ھ  ] ص من أعمال
ریم، وال         . وأقوالھ رآن الك ي الق ا جاء ف ا وتفسیًرا لم یًال حًی إن حیاتھ العجیبة كانت تمث

  ).٢"(حيیمكننا أن ننصف القرآن الكریم بأكثر من أن نتبع الذي قد بّلغ الو
 ]٣ [  

إنھ على الرغم من جمیع الجھود التي بذلت في سبیل تحدي الحدیث على أنھ نظام ".. 
دعموا      تطیعوا أن ی م یس ربیین ل رقیین والغ ن الش ریین م اد العص ك النق إن أولئ ا، ف م

د      . انتقادھم العاطفي الخالص بنتائج من البحث العلمي    ل أح ھ من الصعب أن یفع وأن
د       ذلك، ألن الجامعین  لًما ق امین البخاري ومس ا اإلم ى، وخصوًص لكتب الحدیث األول

دیث    د التح ى قواع دیث عل ل ح حة ك رض ص د ع ر عن ة البش ي طاق ا ف ل م اموا بك ق
ي       د النظر ف ون عادة عن عرًضا أشد كثیًرا من ذلك الذي یلجأ إلیھ المؤرخون األوربی

  ).٣"(مصادر التاریخ القدیم
 ]٤ [  

حیحة "..  ث الص ض األحادی وم   إن رف ى الی یس حت اًما، ل دة أو أقس ة واح إال .. ، جمل
ن         ا م ا خالًص ا علمًی ھا بحًث ن نفس ل م ن أن تجع رت ع یة قص یة ذوق، قض قض

  ).٤.."(األھواء
 ]٥ [  



 ٣٥٧

ھ      ] یجعل[إن العمل بالسنة "..  ا فعل داء بم ى االقت ا عل كل شيء في حیاتنا الیومیة مبنًی
ا،  ] صلى اهللا علیھ وسلم[الرسول  رین      وھكذا نكون دائًم ك، مجب ا ذل ا أو تركن إذا فعلن

على أن نفكر بأعمال الرسول وأقوالھ المماثلة ألعمالنا ھذه وعلى ھذا تصبح شخصیة 
وذه          ون نف ھ، ویك ة نفس ا الیومی اج حیاتن ي منھ د ف د بعی ى ح ة إل ل متغلغل م رج أعظ

  ).٥.."(الروحي قد أصبح العامل الحقیقي الذي یعتادنا طوال الحیاة
_________________  

  . ٨٧اإلسالم على مفترق الطرق ، ص   )١(
  . ٨٨نفسھ ، ص   )٢(
  . ٩٢نفسھ ، ص   )٣(
  . ٩٧نفسھ ، ص   )٤(
  . ١٠٩نفسھ ، ص   )٥(

---------------------  
  )١(كارالیل

 ]١ [  
ا  .. ھل رأیتم قط "..  ا عجًب ي    .. أن رجًال كاذًبا یستطیع أن یوجد دیًن در أن یبن ھ ال یق إن

ا شاكل     فھو ! بیًتا من الطوب راب وم ص والت إًذا لم یكن علیًما بخصائص الجیر والج
واد،             ب من أخالط الم اض وكثی ل من األنق ا ھو ت ت وإنم ھ ببی ذلك فما ذلك الذي یبنی
ون من األنفس،            ا ملی ا یسكنھ مائت ي عشر قرًن ھ اثن ى دعائم ولیس جدیًرا أن یبقى عل

ألعلم أن على المرء أن یسیر   وإني. ولكنھ جدیر أن تنھار أركانھ فینھدم فكأنھ لم یكن
ك  .. في جمیع أموره طبق قوانین الطبیعة وإال أبت أن تجیب طلبتھ كذب ما یذیعھ أولئ

ا  وه حًق ى تخّیل وه حت ار وإن زخرف ذه .. الكف ا بھ عوًبا وأمًم اس ش دع الن ة أن ینخ ومحن
  ).٢.."(األضالیل

 ]٢ [  
ا عل  ] محمًدا صلى اهللا علیھ وسلم[إن "..  ت صناعة     لم یتلق دروًس ًدا وكان ى أستاذ أب

صلى  [الخّط حدیثة العھد آنذاك في بالد العرب، ویظھر لي أن الحقیقة ھي أن محمًدا 
لم ھ وس حراء   ] اهللا علی ة الص و عیش م ھ ا تعل ل م راءة، وك ط والق رف الخ ن یع م یك ل

ؤاده من          ى بف ھ ویتلق ھ أن یشاھده بعینی ا أمكن وأحوالھا وكل ما وفق إلى معرفتھ ھو م
ھ أن          .. لكون العدیم النھایةھذا ا ر ل ا تیّس ھ إال م الم وال من علوم ن الع م یعرف م أنھ ل

م یضره         حراء العرب، ول ي ظلمات ص ى سمعھ ف م   .. یبصره بنفسھ أو یصل إل ھ ل أن
ك  بس   . یعرف علوم العالم ال قدیمھا وال حدیثھا ألنھ كان بنفسھ غنًیا عن كل ذل م یقت ول

أي إنسان آخر ولم یغترف من مناھل غیره ولم  من نور] صلى اهللا علیھ وسلم[محمد 
ة       –یك في جمیع أشباھھ من األنبیاء والعظماء  ذین أشبھھم بالمصابیح الھادی ك ال أولئ

وبینھ أدنى صلة وإنما ] صلى اهللا علیھ وسلم[من كان بین محمد  –في ظلمات الدھور 
  .)٣"(بین الطبیعة وبین أفكاره.. نشأ وعاش وحده في أحشاء الصحراء

ّماه    ] صباه[منذ ] صلى اهللا علیھ وسلم[لوحظ على محمد " د س ًرا وق أنھ كان شاًبا مفك
ین  اؤه األم اء  –رفق دق والوف ل الص اره –رج ھ وأفك ھ وأقوال ي أفعال دق ف د . الص وق

ة    ة بلیغ ا حكم ھ     . الحظوا أنھ ما من كلمة تخرج من فیھ إال وفیھ ھ أن ي ألعرف عن وإن



 ٣٥٨

بّ        كان كثیر الصمت یسكت حیث ال م ا شئت من ل إذا نطق فم د  .. وجب للكالم، ف وق
ا            ا تقًی را رؤوًف ا ب م كریًم د الھ زم بعی دأ صارم الع رأیناه طول حیاتھ رجًال راسخ المب
ّم        ة، ج ین العریك ب ل ك سھل الجان فاضًال حًرا، رجًال شدید الجّد مخلًصا، وھو مع ذل

اعب، وكان على العموم البشر والطالقة حمید العشرة حلو اإلیناس، بل ربما مازح ود
عظیًما .. وكان ذكي اللب، شھم الفؤاد.. تضيء وجھھ ابتسامة مشرقة من فؤاد صادق

ك      ي عن ذل م وھو غن اة     .. بفطرتھ، لم تثقفھ مدرسة وال ھذبھ معل ي الحی ھ ف أدى عمل ف
  ).٤"(وحده في أعماق الصحراء

 ]٤ [  
ًدا    "..  ائلین أن محم ھ و  [ومما یبطل دعوى الق ي     ] سلم صلى اهللا علی م یكن صادًقا ف ل

ع  [أنھ قضى عنفوان شبابھ وحرارة صباه في تلك العیشة الھادئة المطمئنة .. رسالتھ م
ا یكون وراءه      ] خدیجة رضي اهللا عنھا جة وال دوي، مم داث ض ا إح لم یحاول أثناءھ

ار        .. ذكر وشھرة وجاه وسلطة ل المشیب أن ف د أن ذھب الشباب وأقب ولم یكن إال بع
  ).٥"(بركان الذي كان ھاجًعا وثار یرید أمًرا جلیًال وشأًنا عظیًمابصدره ذلك ال

 ]٥ [  
ر     "..  ك الرجل الكبی ؤاد ذل لم   [لقد كان في ف ھ وس وات    ] صلى اهللا علی ار والف ن القف اب

ر        ار غی ة وحجى ونھى، أفك ًرا وحكم العظیم النفس، المملوء رحمة وخیًرا وحناًنا وب
رة      . لطة والجاهالطمع الدنیوي، ونوایا خالف طلب الس ك نفس صامتة كبی ف وتل وكی

رین          رى آخ ا ن ادین ؟ فبینم ین ج وا مخلص نھم إال أن یكون ذین ال یمك ن ال ل م ورج
ة    ارات باطل ق اعتب یرون طب ة ویس طالحات الكاذب ون باالص ًدا  . یرض رى محم إذ ت

رًدا بنفسھ   . لم یرض أن یلتفع باألكاذیب واألباطیل] صلى اهللا علیھ وسلم[ لقد كان منف
ھ          ھ بأھوال طع لعینی ود یس ّر الوج ان س د ك ات، لق ور والكائن ائق األم ة وبحق العظیم
ومخاوفھ ومباھره، ولم یكن ھنالك من األباطیل ما یحجب ذلك عنھ، فكأنھ لسان حال   

ھ  ا           : ذلك السّر یناجی دس، وم ى إلھي مق و من معن ذا اإلخالص ال یخل ل ھ ذا، فمث ھاآن
ل اآلذان      كلمة مثل ھذا الرجل إال صوت خارج من م فك إذا تكل ة، ف صمیم قلب الطبیع

ة  وب واعی ل القل اغیة وك ا ص ول   . برغمھ ل ق اء وك ك ھب دا ذل ا ع الم م ل ك وك
  ).٦.."(جفاء

 ]٦ [  
ولقد كان . لبراءة طبعھ من الرأي والتصّنع] صلى اهللا علیھ وسلم[إني ألحب محمًدا "

م      ابن القفار ھذا رجًال مستقل الرأي ال یعول إال على نفسھ وال  ھ ول یس فی ا ل دعي م  ی
ا أراده،       ده اهللا وكم ا أوج ع كم ھ المرق یكن متكبًرا ولكنھ لم یكن ذلیًال، فھو قائم في ثوب
یھم   یخاطب بقولھ الحّر المبین قیاصرة الروم وأكاسرة العجم یرشدھم إلى ما یجب عل

زم     .. وكان یعرف لنفسھ قدرھا. لھذه الحیاة وللحیاة اآلخرة ان رجًال ماضي الع ال وك
  ).٧.."(یؤخر عمل الیوم إلى غد

____________________________________  
  Th. Carlyle)         ١٨٨١ – ١٧٩٥( توماس كارالیل )  ١(

  .الكاتب اإلنجلیزي المعروف
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ھ          )١٩٤٠) (األبطال : (من آثاره ي صلى اهللا علی ا عن النب ھ فصًال رائًع د فی د عق ، وق
  .إلخ).. الثورة الفرنسیة(وسلم، 

  . ٤٣األبطال ، ص )  ٢(
  . ٥نفسھ ، ص )  ٣(
  . ٥١ – ٥٠نفسھ ، ص )  ٤(
  . ٥١نفسھ ، ص )  ٥(
  . ٥٢ – ٥١نفسھ ، ص   )٦(
  . ٦٤نفسھ ، ص   )٧(

---------------  
  )١(كاھن

 ]١ [  
د      ] صلى اهللا علیھ وسلم[اصطبغت شخصیة محمد " دھا عن د ال تج ة ق بصبغة تاریخی

  ).٢"(كبرىأي مؤسس آخر من مؤسسي الدیانات ال
 ]٢ [  
داد الشخصیات     ] صلى اهللا علیھ وسلم[یبدو للمؤرخ المنصف أن محمًدا " ي ع ان ف ك

ي      ة الت ى النھوض بالبیئ النبیلة السامیة التي سعت في كثیر من الحماس واإلخالص إل
اع   عاش فیھا أخالقًیا وفكرًیا، كما استطاع في الوقت نفسھ أن یكیف رسالتھ حسب طب

بمزید من الفھم والتنظیم بحیث كفل البقاء والخلود للرسالة التي بشر  الناس وتقالیدھم 
لم   [وحتم علینا أن نلقى محمًدا . بھا ھ وس رام    ] صلى اهللا علی بعواطف اإلجالل واالحت

ب          ة والتغل ات اإلنسانیة عام ذلیل العقب ى ت درة عل لما تحلى بھ من سمو اإللھام ومن ق
ة یة خاص اعبھ الشخص ى مص ارت . عل ا أث ن  وربم یًئا م ھ ش ب حیات ض جوان ا بع فین

ى شھوات الرسول      . االرتباك تبًعا لعقلیتنا المعاصرة اترات عل دت المھ صلى  [فقد أك
اة خدیجة      ] اهللا علیھ وسلم د وف ذھن بع ي اتخ الدنیویة وألمحت إلى زوجاتھ التسع الالئ

ھ [ ي اهللا عن ابع      ]. رض ت بط د طبع ة ق الت الزوجی ذه الص م ھ ت أن معظ ن الثاب لك
ض األفخاذ   سیاسي م إن  . ، وأنھا استھدفت الحصول على والء بعض األشراف وبع ث

  ).٣"(العقلیة العربیة تقّر اإلنسان إذا استخدم طبیعتھ على نحو ما خلقھا اهللا
 ]٣ [  

حتھ أو    "..  دیث ص الحق أننا نتجاوز النقد العلمي الصحیح إذا نحن أنكرنا على كل ح
ذا الت  . قدمھ ل ھ ف أو       ولقد باشر العلماء بمث دوا أن التحری د فوج د بعی ذ عھ محیص من

ي یمكن    التلفیق قد ال یعّمان على نسق واحد واستندوا في ذلك إلى بعض األحادیث الت
ا     د بھ ى الباحث       . اعتبارھا سابقة أو حجة یعت روض عل دي مف ف النق ى أن الموق بمعن

ف م       . المنص مار ألنھ ذا المض ي ھ ا ف دوة لن م ق ھم ھ لمین أنفس اء المس ى عل –وفقھ
  ).٤"(قد التزموا بذلك الموقف منذ العصر الوسیط –طریقتھم 

_________________  
  Cl. Cahenكلود كاھن                                     )  ١(

ات الشرقیة         ١٩٠٩ولد عام   ات الشرقیة من السوربون ومدرسة اللغ ، وتخرج باللغ
ة اللغ    ي مدرس ًرا ف ین محاض ا، وع ین العلی ة المعلم اریس  ومدرس ي ب رقیة ف ات الش
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بورغ   )١٩٣٨( ة ستراس ة اآلداب بجامع ي كلی الم ف اریخ اإلس تاًذا لت ، )١٩٤٥(، وأس
  .وفي جامعة باریس

عدد كبیر من الدراسات واألبحاث في المجالت الشھیرة، وحقق العدید من  : من آثاره
  .النصوص التاریخیة المھمة، كما أنجز عدًدا من المؤلفات عن الحروب الصلیبیة

  . ١٤/  ١تاریخ العرب والشعوب اإلسالمیة ، )  ٢(
  . ١٨/  ١نفسھ ، )  ٣(
  . ٩٥/  ١نفسھ ، )  ٤(

----------------  
  ھاملتون كب

 ]١ [  
یقھ          "..  نیفھ وتنس ده وتص دیث ونق ع الح ھ جم د غایت م جدی وء عل ر نش ى األم اقتض

ة   ان    –والحصول في النھای در اإلمك ا      –بق ا یتقبلھ ق علیھ ى مجموعة متف ع  عل . الجمی
ث، ولكن     رن الثال وقد استأثرت ھذه المھمة بالكثیر من طاقات الفقھاء والعلماء في الق

ول   دیث الرس بح ح ى أص ا حت رزوا نجاًح ا أح ائمین علیھ لم[الق ھ وس لى اهللا علی ] ص
  ).١"(یعتبر مرجًعا ثانًیا معتمًدا للفقھ والعقیدة

 ]٢ [  
ر     "..  ي تعب د أن اآلراء الت ث    یكاد یكون من المؤك ا األحادی ي     [عنھ ا ف م جمعھ ي ت الت

  ).٢"(تمثل تعالیم القرآن ومبادئھ الخلقیة تمثیًال صادًقا] القرن الثالث
 ]٣ [  
ول  " یرة الرس ة س رن بدراس ة تقت ي بالعربی اریخ العلم دایات الت ھ [إن ب لى اهللا علی ص

و  . ودراسة أعمالھ] وسلم دیث النب ي وعلیھ فإننا نجد مصدر ھذه الدراسة في جمع الح
ازي الرسول     ة بمغ لم   [وبخاصة األحادیث المتعلق ھ وس ان موطن   ]. صلى اهللا علی وك

ة   و المدنی ذي         .. ھذه الدراسة ھ اط ال ذا االرتب دیث، ھ ازي بالح اط المغ ا ارتب ویفسر لن
ا طرأ من        نھج لإلسناد، م ذا الم ترك طابًعا ال یمحى في المنھج التاریخي باستخدام ھ

ذه اللحظة      ذ ھ ر من ا        تغیر ھائل ظھ د العرب، ودقتھ ة عن ار التاریخی ة األخب ي طبیع ف
ویم      . المؤسسة على النقد اریخي ق ى أساس ت ویمكننا أن نشعر ألول مرة بأننا نستند إل

ة        رتین، المدنی ار الفت ي أخب ا ف حتى وإن اعترفنا بوجود بعض العناصر المشكوك فیھ
  ).٣]"(صلى اهللا علیھ وسلم[والمكیة، من حیاة الرسول 

 ]٤ [  
لم  [ما نقل في قوة النزعة اإلسالمیة نحو محمد ومھ" ھ وس ا   ] صلى اهللا علی ي آثارھ وف

لم  [فقد كان إجالل الرسول . فإنا ال نوصف بالغلو ھ وس ا   ] صلى اهللا علی شعوًرا طبیعًی
ھ شيء یتجاوز اإلجالل             ومئ إلی ا ن ر أن م ده، غی ا بع ا في عصره وفیم إن . محتوًم ف

اللذین بعثھما في نفوس صحابتھ ظل صداھا العالقات الشخصیة من اإلعجاب والحب 
ة لتستثیر            ا األم ي أقّرتھ ى الوسائل الت ود إل ك یع ي ذل یتردد خالل القرآن، والفضل ف

  ).٤"(بھما مجددین في كل جیل
 ]٥ [  
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 –في أقل تقدیر صورة معممة ] لمحمد صلى اهللا علیھ وسلم[لوال الحدیث ألصبح ".. 
دة   ل بعی م نق ولھا التار –إن ل ي أص ةف ة والدینی وده   . یخی ور وج د ص دیث فق ا الح أم

دم للمسلمین       ذلك ق ة المحسوسة، وب اإلنساني في مجموعة وفیرة من التفصیالت الحی
ت تصلھ            ي كان ة الت ة الوثیق روابط الذاتی یھم بنفسھ ال ین نب حین ربط بین المسلمین وب
وى من أن تصاب           ت أق رون وكان ر الق ى م ط نمت عل  بأصحابھ األولین، وھي رواب

د    . بالضعف خص محم لم   [ولم یصبح ش ھ وس ًدا ذا صبغة مرسومة    ] صلى اهللا علی أب
و     ي نح عور الشخص ك الش رارة ذل ول إن ح و أن نق ن الغل ون م اد ال یك ررة، ویك مق

ب   ول الحبی لم [الرس ھ وس لى اهللا علی ن    ] ص ي دی وي ف ر حی وى عنص ًدا أق ت أب كان
  ).٥"(األقل الجماھیر اإلسالمیة أو كانت كذلك بین أھل السنة، على

د الرسول         "..  ي تمجی ة وأناشید ف ة تختم بأدعی االت العائلی صلى اهللا  [ما تزال االحتف
د            ] علیھ وسلم  وم مول د، ی وم المجی ك الی ي ذل ا وتشھدھا بحماسة ف ة تراعیھ ل األم وك

ي  لم [النب ھ وس لى اهللا علی ع األول   ] ص ھر ربی ن ش ر م اني عش ي الث رى  . ف ك ت ھنال
ا      المجددین والمقلدین وال ا مًع ون جمیًع ور یلتق راد الجمھ صوفیة والسلفیة والعلماء وأف

ا           نھم جمیًع این، ولك وع واسع متب ة تن ین نزعاتھم العقلی على بقعة واحدة، وقد یكون ب
  ).٦]"(صلى اهللا علیھ وسلم[وحدة متآلفة في إخالصھم وحبھم محمد 

__________________  
  . ٢٠دراسات في حضارة اإلسالم ، ص   )١(
  . ٢١فسھ ، ص ن  )٢(
  . ١٤٧نفسھ ، ص   )٣(
  . ٢٥٧نفسھ ، ص   )٤(
  . ٢٥٨ – ٢٥٧نفسھ ، ص   )٥(
  . ٢٥٩نفسھ ، ص   )٦(

-------------  
  ایقلین كوبولد

 ]١ [  
ي  ].. صلى اهللا علیھ وسلم[ھذه ھي مدینة الرسول "..  تعید إلى نفسي ذكرى جھوده ف

اره   ى المك ي سبیل      سبیل ال إلھ إال اهللا، وتلقي في روعي صبره عل ألذى ف ھ ل واحتمال
  ).١"(الوحدانیة اإللھیة

 ]٢ [  
ا وال     ] صلى اهللا علیھ وسلم[كان العرب قبل محمد " ة لقبائلھ ا وال أھمی أمة ال شأن لھ

ًدا یصح أن   ] صلى اهللا علیھ وسلم[لجماعتھا، فلما جاء محمد  بعث ھذه األمة بعًثا جدی
  ).٢.."(آجاًال وآجاًال یكون أقرب إلى المعجزات فغلبت العالم وحكمت فیھ

 ]٣ [  
لم    [لعمري، لیجدن المرء في نفسھ، ما تقدم إلى قبر "..  ھ وس ] الرسول صلى اهللا علی

اء     وًال ورج طراًبا وذھ نفس اض أل ال ة تم ي روع یًرا، وھ ا تفس تطیع لھ ا یس ة م روع
.. وخوًفا وأمًال، ذلك أنھ أمام نبي مرسل وعبقري عظیم لم تلد مثلھ البطون حتى الیوم

ع     ة إذا انتظمت م إن العظمة والعبقریة یھزان القلوب ویثیران األفئدة فما بالك بالعظم
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النبوة، وما بالك بھا وقد راحت تضحي بكل شيء في الحیاة في سبیل اإلنسانیة وخیر 
  ).٣"(البشریة

 ]٥ [  
القیام بالمعجزات والعجائب، َلّما تمكن من   ] صلى اهللا علیھ وسلم[لقد استطاع النبي "
لقد .. مل ھذه األمة العربیة الشدیدة العنیدة على نبذ األصنام وقبول الوحدانیة اإللھیةح

  ).٤"(وّفق إلى خلق العرب خلًقا جدیًدا ونقلھم من الظلمات إلى النور
 ]٦ [  
لم [مع أن محمًدا " ة    ] صلى اهللا علیھ وس رة العربی ان سید الجزی ي     .. ك ر ف م یفك ھ ل فإن

ھ         األلقاب، وال راح یعمل الس ھ رسول اهللا، وأن ا بأن ھ مكتفًی ى حال ل ظل عل تثمارھا، ب
ریح            ھ ال اًرا كأن ا ب ده، كریًم ذاءه بی لح ح ھ ویص ھ بنفس ف بیت لمین، ینظ ادم المس خ
ر        ي أكث ان ف ھ ك ا لدی ھ، وم ا لدی ھ بم ائس إال تفضل علی ر أو ب ده فقی الساریة، ال یقص

  ).٥"(األحایین قلیًال ال یكاد یكفیھ
_____________________  

  . ٤٠ – ٣٩البحث عن اهللا ، ص   )١(
  . ٥١نفسھ ، ص   )٢(
  . ٥٢نفسھ ، ص   )٣(
  . ٦٧ – ٦٦نفسھ ، ص   )٤(
  . ٦٧نفسھ ، ص   )٥(

---------------  
  )١(كولد تسیھر

 ]١ [  
ابرة،     "..  وزه المث م تع را ول م یفت اس ل ى بحم رة األول ھ للم ر بمذھب د بش ًدا ق إن محم

ھ        وبعقیدة ثابتة بأن ھذا المذھب یحق ك كل ي ذل ان ف د ك ق صالح الجماعة الخاصة، وق
  ).٢"(مظھًرا إلنكار الذات برغم سخریة الجمھور

 ]٢ [  
ًدا "..  ق، أن محم لم [الح ھ وس لى اهللا علی ي   ] ص ي ف لح حقیق ك أول مص ال ش ان ب ك

  ).٣"(الشعب العربي من الوجھة التاریخیة
 ]٣ [  
ي  " لم   [في ھذا العصر نرى النب ھ وس ھ    یستخد ] صلى اهللا علی رة ورویت ھ المفك م حنكت

ده           ي معارضة مقاص ذین شرعوا ف ة خصومھ ال ي مقاوم المي، ف الدقیقة وتبصره الع
  ).٤"(وغایاتھ في داخل موطنھ وخارجھ

___________________  
  Y. Gldziher)           م١٩٢١-١٨٥٠(كولد تسیھر )  ١(

زج وب    دن تخرج باللغات السامیة على كبار أساتذتھا في بودابست ولیب ا  . رلین ولی ولم
ة بودابست        وم بجامع ة العل ي كلی م أستاذ   ) ١٨٧٣(نبھ ذكره عین أستاًذا محاضًرا ف ث

ي  یوخ   ). ١٩٠٦(كرس ى ش ة عل لع بالعربی ة وتض دان العربی ن البل دد م ى ع ل إل رح



 ٣٦٣

ؤتمرات            . األزھر دًدا من الم ة وحضر ع دد من المجامع العلمی ي ع انتخب عضًوا ف
  .االستشراقیة

سیًال من المقاالت واألبحاث في المجالت اآلسیویة والغربیة بأكثر من  كتب: من آثاره
ي اإلسالم  (وكتاب . لغة اریس  ) (العقیدة والشریعة ف ي اإلسالم  (، و)١٩٢٠ب ) درس ف

  .كما حقق العدید من النصوص القدیمة. في جزأین كبیرین
  . ١٣ – ١٢العقیدة والشریعة في اإلسالم ، ص )  ٢(
  . ١٣نفسھ ، ص )  ٣(
  . ٢٢ – ٢١نفسھ ، ص )  ٤(
  

  عبد اهللا لویلیام
 ]١ [  
لم  [كان محمد " ھ وس اع وشریف         ] صلى اهللا علی ریم الطب ا یكون من ك ى أعظم م عل

اس   دة اإلحس اء وش ى الحی الق ومنتھ اء   .. األخ ة وذك وة إدراك عجیب ائًزا لق ان ح وك
ى         . مفرط وعواطف رقیقة شریفة ا عل ق عظیم وشیم مرضیة مطبوًع ى خل ان عل وك

  ).١.."(إلحساسا
 ]٢ [  

دح والشتم      "..  أن الطعن والق وا ب إن بعض كتاب ھذا العصر الحاضر كادوا أن یعرف
ھ   [والسب لیس بالحجة وال البرھان فسلموا بذكر كثیر من صفات النبي  صلى اهللا علی

  ).٢.."(السامیة وجلیل أعمالھ الفاخرة] وسلم
 ]٣ [  

الذي ] صلى اهللا علیھ وسلم[ال ببركة محمد ما اھتدى مئات المالیین إلى اإلسالم إ".. 
علمھم الركوع والسجود هللا وأبقى لھم دستوًرا لن یضلوا بعده أبًدا وھو القرآن الجامع 

  ).٣.."(لمصالح دنیاھم ولخیر أخراھم
 ]٤ [  
د   " رف محم ا ش لم  [لم ھ وس لى اهللا علی و     ] ص ذي ھ وده ال ھود بوج الم الش احة ع س

ي درجات        الواسطة العظمى والوسیلة الكب   ھ ف وع اإلنساني وترقی ى اعتالء الن رى إل
ل          ى نھج مشروع وأوص وازم الضروریة عل ن الل ا یحتاجھ البشر م ل م ة أكم المدنی

ة  ي حال       . الخلق إلى أقصى مراتب السعادة بسرعة خارق ین البصیرة ف ومن نظر بع
ھ من الضاللة     انوا علی ي حالھ   .. األنام قبلھ علیھ الصالة والسالم وما ك د  ونظر ف م بع

ا       ا كم ا عظیًم ین الحالین فرًق ذلك وما حصل لھم في عصره من الترّقي العظیم رأى ب
  ).٤"(بین الثریا والثرى

 ]٥ [  
في قلیل من الزمان ساطعة ] صلى اهللا علیھ وسلم[امتدت أنوار المدنیة بعد محمد ".. 

زمن         ك ال ي ذل ى إن وصول أتباعھ ف في أقطار األرض من المشرق إلى المغرب حت
ي    . الیسیر إلى تلك المرتبة العلیة من المدنیة قد حّیر عقول أولي األلباب ا السبب ف وم

  ).٥"(ذلك إال كون أوامره ونواھیھ موافقة لموجب العقل ومطابقة لمقتضى الحكمة
__________________  
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  . ٩٧ – ٩٦العقیدة اإلسالمیة ، ص   )١(
  . ١١٤ – ١١٣نفسھ ، ص   )٢(
  ).زون في خطبتھ المذكورة عن لو( ٣٨نفسھ ، ص   )٣(
  . ٢٢ – ٢١أحسن األجوبة عن سؤال أحد علماء أوروبا ، ص   )٤(
  . ٢٣ -٢٢نفسھ ، ص   )٥(

---------------  
  روم الندو

 ]١ [  
د  "..  ب محم م ینس لم[ل ھ وس لى اهللا علی فة  ] ص ھ ص ى نفس ام إل ن األی وم م ا ی ي أّیم ف

ان حریصً  . ألوھیة أو قوى أعجوبیة ھ مجرد      على العكس، لقد ك ى أن نص عل ى ال ا عل
  ).١"(رسول اصطنعھ اهللا إلبالغ الوحي للناس

 ]٢ [  
د  " ان محم لم [ك ھ وس ل    ] صلى اهللا علی أ لحم ب مھّی ر ری ن غی ان م الفطرة، وك ا ب تقی

ا  ره         .. رسالة اإلسالم التي تلقاھ ّره وجھ ي س ان ف ة، ك ھ الروحی ى طبیعت وباإلضافة إل
واطن   عف وم واطن الض رف م ا ع ًال عملًی ي، وأدرك أن   رج ق العرب ي الخل وة ف الق

ى     باًطا وإل ون انض ذین ال یعرف دو ال ى الب دم إل ي أن تق روریة ینبغ الحات الض اإلص
دریجي   و ت ى نح ا، عل ي آن مًع وثنیین، وف دنیین ال د  . الم ان محم ھ ك ت نفس ي الوق وف

د     ] صلى اهللا علیھ وسلم[ ھ الواح رة اإلل ین بفك ا ال یل ًخا ع  .. یملك إیماًن ا راس ى  وعزًم ل
  ).٢"(استئصال كل أثر من آثار عبادة األصنام التي كانت سائدة بین الوثنیین العرب

 ]٣ [  
ي میسور دجال      . ھائلة] صلى اهللا علیھ وسلم[كانت مھمة محمد " یس ف ة ل كانت مھم

ة    ع أنانی رین          (تحدوه دواف ربیین المبك اب الغ ض الكت ھ بع ذي رمى ب وھو الوصف ال
ي   ول العرب لى اهللا علی [الرس لم ص وده   ] ھ وس ا بمجھ ي تحقیقھ اح ف و النج أن یرج

د    ھ محم ف عن ذي تكش الص ال ي، إن اإلخ لم [الشخص ھ وس لى اهللا علی ي أداء ] ص ف
ار        ي، واختب ن وح ھ م زل علی ا أن ي م ل ف ان كام ن إیم ھ م ان ألتباع ا ك التھ، وم رس

د   ام محم ول اتھ ر المعق ن غی ل م ك یجع ل أولئ رون، ك ال والق ھ [األجی لى اهللا علی ص
متعمد ) دیني(ولم یعرف التاریخ قط أي تلفیق . بأّي ضرب من الخداع المتعمد ]وسلم

ة        . استطاع أن یعمر طویًال ف وثالثمائ ى أل وف عل ا ین ى اآلن م ر حت واإلسالم لم یعم
دًدا  اریخ ال   . سنة وحسب، بل إنھ ال یزال یكتسب، في كل عام، أتباًعا ج وصفحات الت

ال    ى محت ًدا عل ثًال واح ا م دم إلین ن   تق ة م ق إمبراطوری ي خل ل ف التھ الفض ان لرس ك
  ).٣"(إمبراطوریات العالم وحضارة من أكثر الحضارات نبًال

 ]٤ [  
ذي  ] صلى اهللا علیھ وسلم[كانت مھمة محمد " ھي القضاء على النظام القبلي القوي ال

رب،             ین الع ا، ب ول تقریًب و موص ى نح رب، عل ار الح دالع ن ن ان ؤوًال ع ان مس ك
كان . بوالء هللا یسمو على جمیع الروابط األسریة واألحقاد الصغیرة واالستعاضة عنھ

ھ،     ھ واإلذعان ل علیھ أن یعطي الناس قانوًنا كلًیا یستطیع حتى العرب المتمردون قبول
دموي     أر ال ي والث وكان علیھ أن یفرض االنضباط على مجتمع عاش على العنف القبل
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وھم  ھا مت ي وبعض ھا واقع الم بعض ن المظ روب م انیة  .لض ّل اإلنس ھ أن یح ان علی ك
  ).٤"(محل الوحشیة، والنظام محل الفوضى، والعدالة محلة القوة الخالصة

 ]٥ [  
م كان في نجاح اإلسالم ما زكى ٦٣٢عام ] صلى اهللا علیھ وسلم[عندما توفي محمد "

ة      ] رضي اهللا عنھا[إیمان خدیجة  دة التوحیدی ت العقی ا، وكان اه زوجھ بالوحي الذي تلق
اریخ   الجدی ي الت تح ف ارعھ أي ف ادي ال یض ي وم تح روح ام بف ى القی بیلھا إل ي س دة ف

  ).٥"(البشري
________________  

  . ٣٢اإلسالم والعرب ، ص   )١(
  . ٣٣نفسھ ، ص   )٢(
  . ٣٤ – ٣٣نفسھ ، ص   )٣(
  . ٣٤نفسھ ، ص   )٤(
  . ٣٥نفسھ ، ص   )٥(

-------------  
  )١(الیتنر

 ]١ [  
ھ  [لیھود والنصارى أقول بأن ما علمھ محمد بقدر ما أعرف من دینْي ا" صلى اهللا علی

ھ  (لیس اقتباًسا بل قد ] وسلم ھ ب ا        ) أوحي إلی د جاءن ھ ق ؤمن بأن ا ن ذلك طالم ب ب وال ری
ول . وحي من لدن عزیز علیم حیة الصالح    : وإني بكل احترام وخشوع أق ان تض إذا ك

ر ا     ت، والنظ وب الثاب ان القل د، واإلیم ة المقص ذاتي، وأمان دقائق  ال ب ب ادق الثاق لص
ات       ذلك من العالم ا، ف ائط إلزالتھ تعمال أحسن الوس ة والضالل، واس ا الخطیئ وخفای

  ).٢"(وأنھ قد أوحي إلیھ] صلى اهللا علیھ وسلم[الظاھرة الدالة على نبوة محمد 
 ]٢ [  
إعادتھا ألصلھا النقي كما ] صلى اهللا علیھ وسلم[إن الدیانة النصرانیة التي وّد محمد "

ولس واألغالط        ] علیھ السالم [ر بھا المسیح بش ا ب ي أذاعھ ریة الت الیم الّس تخالف التع
ا شیع النصارى     ا علیھ د     .. الفظیعة التي أدخلھ ال محم ت آم د كان ھ   [ولق صلى اهللا علی

م  ] علیھ السالم[وأمانیھ أن ال تخصص بركة دین إبراھیم ] وسلم لقومھ خاصة، بل تع
ذا    الناس جمیًعا، ولقد صار دینھ ال وال ھ واسطة إلرشاد وتمدن المالیین من البشر، ول

ي          ھ ف ذا اإلخاء المعمول ب م ھ ان لھ ا ك الدین للبثوا غرقى في التوحش والھمجیة، ولم
  ).٣"(دین اإلسالم

 ]٣ [  
رأة        ] صلى اهللا علیھ وسلم[لما بلغ "..  زوج ام ر ت السنة الخامسة والعشرین من العم

ا، وھي أول     أربعون عاًما، وھذه تشابھ ا(عمرھا  ي أورب ا ف مرأة عمرھا خمسون عاًم
ة   التھ المقدس ن برس ة  .. من آم ت خدیج ا (وبقی م   ) رضي اهللا عنھ ا ل رین عاًم ھ عش مع

ا  (یتزوج علیھا قط حتى ماتت  ا وخمسین       ). رضي اهللا عنھ ر خمًس غ من العم ا بل ولم
ا لكن لیس من االستقامة والصدق أن ننسب م . سنة صار یتزوج الواحدة بعد األخرى

ب أن لزواجھ         ال ری اف ف ارة والعف ر بالطھ ل ذاك العم ال یلیق لرجل عظیم صرف ك



 ٣٦٦

ا        ذا الخصوص، وم اب النصارى بھ ا كت بسن الكبر أسباًبا حقیقیة غیر التي یتشدق بھ
  ).٤.."(ھي تلك األسباب یا ترى ؟ وال ریب ھي شفقتھ على نساء أصحابھ الذین قتلوا

 ]٤ [  
ھ     ] صلى اهللا علیھ وسلم[النبي  مرة، أوحى اهللا تعالى إلى"..  ذة ألن دید المؤاخ ا ش وحًی

د نشر ذاك      وذ، وق أدار وجھھ عن رجل فقیر أعمى لیخاطب رجًال غنًیا من ذوي النف
كما یقول أغبیاء النصارى بحقھ لما كان لذاك ] صلى اهللا علیھ وسلم[الوحي، فلو كان 
  ).٥"(الوحي من وجود

 ]٥ [  
] علیھ السالم [الیوم الذي بھ یحترم النصارى المسیح إني ألجھر برجائي بمجيء ".. 

ًدا    احترامھم محم ك ب ا وذل ا عظیًم لم [احتراًم ھ وس لى اهللا علی ي أن ]ص ب ف ، وال ری
د    لم   [المسیحي المعترف برسالة محم ھ وس و      ] صلى اهللا علی ھ ھ ذي جاء ب الحق ال وب

  ).٦"(المسیحي الصادق
_______________________  

  Lightner                  الیتنر       )  ١(
فة        ریعة والفلس ي الش وراه ف ھادة دكت ن ش ر م ى أكث ل عل زي، حص ث إنكلی باح

ى       ١٨٥٤والالھوت، وزار األستانة عام  بالد اإلسالمیة والتق دد من ال ، كما طوف بع
  .برجاالتھا وعلمائھا

  . ٥ – ٤دین اإلسالم ، ص )  ٢(
  . ٥نفسھ ، ص ) ٣(
  . ١٣ – ١٢نفسھ ، ص ) ٤(
  . ١٣٣ – ١٣٢نفسھ ، ص ) ٥(
  . ٦نفسھ ، ص ) ٦(

---------------  
  غوستاف لوبون

 ]١ [  
لم  [جمع محمد " ھ وس دة         ] صلى اهللا علی ة واح نھم أم ى م ة العرب، وبن ھ كلم ل وفات قب

رى    ھ الكب ك آیت ب   .. خاضعة لدین واحد مطیعة لزعیم واحد، فكانت في ذل ا ال ری ومم
ًدا   لم   [فیھ أن محم ھ وس ا         ] صلى اهللا علی م تصب مثلھ ائج ل الد العرب نت ي ب أصاب ف

ان     ذلك ك رانیة ول ة والنص ا الیھودی الم، ومنھ ل اإلس رت قب ي ظھ دیانات الت ع ال جمی
  ).١.."(فضلھ على العرب عظیًما

 ]٢ [  
من أعظم ] صلى اهللا علیھ وسلم[إذا ما قیست قیمة الرجال بجلیل أعمالھم كان محمد "

مع ] صلى اهللا علیھ وسلم[لغرب ینصفون محمًدا من عرفھم التاریخ، وقد أخذ علماء ا
  ).٢.."(أن التعصب الدیني أعمى بصائر مؤرخین كثیرین عن االعتراف بفضلھ

 ]٣ [  
ي   ] صلى اهللا علیھ وسلم[استطاع محمد " ة الت أن یبدع مثًال عالًیا قوًیا للشعوب العربی

لم [ال عھد لھا بالمثل العلیا، وفي ذلك اإلبداع تتجلى عظمة محمد  ] صلى اهللا علیھ وس



 ٣٦٧

وص  ى الخص ل          .. عل ذا المث بیل ھ ي س ھم ف حیة بأنفس ي التض ھ ف ردد أتباع م یت ول
  ).٣.."(األعلى

 ]٤ [  
د  "..  لم   [ال شيء أصوب من جمع محم ھ وس ة    ] صلى اهللا علی ع السلطات المدنی لجمی

در       ا استطعنا أن نق والحربیة والدینیة في ید واحدة أیام كانت جزیرة العرب مجزأة م
ل من أشباه        ق انوا قبائ د أن ك د بع رن واح یمة ذلك بنتائجھ، فقد فتح العرب العالم في ق

  ).٤]"(صلى اهللا علیھ وسلم[البرابرة المتحاربین قبل ظھور محمد 
______________________  

  . ١٦دین اإلسالم ، ص   )١(
  . ١١٥حضارة العرب ، ص   )٢(
  . ١١٦نفسھ ، ص   )٣(
  . ٣٩٤ – ٣٩٣نفسھ ، ص   )٤(

------------  
  )١(لوقا

 ]١ [  
كآحاد الناس في خاللھ ومزایاه، وھو الذي ]] صلى اهللا علیھ وسلم[محمد [ما كان ".. 

یھم السالم  [اجتمعت لھ آالء الرسل   ى المنصف أن       ]عل ا عل ان حًق ة البطل، فك ، وھم
  ).٢"(یكرم فیھ المثل، ویحّیي فیھ الرجل

 ]٢ [  
ى  .. لنبوة اإلسالمیةال تألیھ وال شبھة تألیھ في معنى ا" وقد درجت شعوب األرض عل

نھم       ربط بی ك ال ل ذل تألیھ الملوك واألبطال واألجداد، فكان الرسل أیًضا معرضین لمث
ي      دوا ف وا ألنفسھم أن یعتق وبین األلوھیة بسبب من األسباب، فما أقرب الناس لو ترك

ى    الرسول أو النبي أنھ لیس بشًرا كسائر البشر وأن لھ صفة من صفات    ة عل األلوھی
ذكر          . نحو من األنحاء رآن، ن ات الق ي آی رًرا ف واتًرا مك ھ مت ذا التنبی د ھ ولذا نجد توكی

ر  ال ال الحص بیل المث ى س ا عل يَّ  {" منھ وَحى ِإَل ْثُلُكْم ُی ٌر مِّ ا َبَش ا َأَن ْل ِإنََّم ف [} ُق الكھ
ة  ]١١٠ ثلكم (، وفي تخیر كلم ة      ) م ة، والحیلول ھ التسویة المطلق ى مقصود ب دون  معن

ا    . االرتفاع بفكرة النبوة أو الرسالة فوق مستوى البشریة بحال من األحوال د م ل نج ب
ا جاء بسورة الشورى      ى فیم ْلَناَك     {: ھو أصرح من ھذا المعن ا َأْرَس وا َفَم ِإْن َأْعَرُض َف

د تن     ]٤٨الشورى  [} َعَلْیِھْم َحِفیًظا ِإْن َعَلْیَك ِإال اْلَبالُغ ة تعم ذه اآلی ي ھ ھ  ، وظاھر ف بی
إلى حقیقة مھمتھ، وحدود رسالتھ التي كلف بھا، ] صلى اهللا علیھ وسلم[الرسول نفسھ 

  ).٣"(ولیس لھ أن یعدوھا، كما أنھ لیس للناس أن یرفعوه فوقھا
 ]٣ [  

ماء  "..  ان الس و لس رد ھ ل ف واه . رج ھ اهللا ال س ن   . فوق اد اهللا م ائر عب ھ س ن تحت وم
ك  . لھ من ذلك كبرولكن ھذا الرجل یأبى أن یداخ. المؤمنین بل یشفق، بل یفرق من ذل

ولو أن . ویحشد نفسھ كلھا لحرب الزھو في سریرتھ، قبل أن یحاربھ في سرائر تابعیھ
لم   [ھذا الرسول  ھ وس ھ من           ] صلى اهللا علی م ل ا ت اس وم ى الن ة عل ن الھدای م م ا أنع بم

ّز، لم            ھ واعت ذلك كل د ب ھ من السلطان، اعت ا استقام ل ادي، وم ھ   العزة واألی ان علی ا ك
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الحق    . جناح من أحد، ألنھ إنما یعتد بقیمة ماثلة، ویعتز بمزیة طائلة حابھ ب ھ أص یطری
م  ا         : الذي یعلمون عنھ، فیقول لھ ا أن ریم، إنم ن م ا أطرت النصارى اب ي كم ال تطرون

ویخرج على جماعة من أصحابھ فینھضون تعظیًما . عبد اهللا، فقولوا عبد اهللا ورسولھ
  ).٤"(ال تقوموا كما یقوم األعاجم یعظم بعضھم بعًضا: لك قائًاللھ، فینھاھم عن ذ

 ]٤ [  
ا  " ماذا بقي من مزعم لزاعم؟ إیمان امتحنھ البالء طویًال قبل أن یفاء علیھ بالنصر وم

ان واألزالم  .. كان النصر متوقًعا أو شبھ متوقع لذلك الداعي إلى اهللا في عاصمة األوث
یتعفف عن بھارج الحیاة، وسماحة ال یداخلھا زھو  ونزاھة ترتفع فوق المنافع، وسمو

زة       . لم یفد. أو استطالة بسلطان مطاع ھ وعشیرتھ می ل لذریت م یجع ھ، ول ولم یورث آل
وحرم على نفسھ ما أحّل آلحاد الناس من أتباعھ، . من میزات الدنیا ونعیمھا وسلطانھا

ى ج   ة حت دان واألحابیش    وألغى ما كان لقبیلتھ من تقدم على الناس في الجاھلی ل العب ع
وكانت لذویھ بحكم الجاھلیة صدارة . لم یمكن لنفسھ وال لذویھ. سواسیة وملوك قریش

دمین لتطاول         ى ق نھض عل ذا ت د ھ ة بع غیر مدفوعة، فسّوى ذلك كلھ باألرض أي قال
ذا              ا نطق ھ ر، م ي األم رة ف دق الصادق؟ ال خی ذا الص دافع ھ د الشاھق أو ت ذ المج ھ

ذا الرسول        .. وما ضّل وما غوى . .الرسول عن الھوى م یكن ھ دق بشر إن ل ا ص وم
  ).٥.."(بالصادق األمین

 ]٥ [  
لم  ) [أبي القاسم(أي الناس أولى بنفي الكید عن سیرتھ من " ھ وس ذي  ] صلى اهللا علی ال

المین، ومن الضیاع         ادة اهللا رب الع ى عب ة إل حول المالیین من عبادة األصنام الموبق
واإلیمان، ولم یفد من جھاده لشخصھ أو آلھ شیًئا مما یقتتل علیھ واالنحالل إلى السمّو 

  ).٦"(طالب الدنیا من زخارف الحطام؟
 ]٦ [  
ان " د [ك لم  [محم ھ وس لى اهللا علی ھ   ]] ص ھ حیویت ھ وال تملك ك حیویت تخدم . یمل ویس

ي        . وظائفھ وال تستخدمھ وظائفھ د ف اه، ولیست ضعًفا یع ي مزای فھي قوة لھ تحسب ف
وازع تعصف    ] صلى اهللا علیھ وسلم[یكن لم . نقائصھ معطل النوازع ولكنھا لم تكن ن

و               ا ھ ب م ھ اإلنسان حین یطل رم ب ذي یك ي المستوى ال ھ ف ي كیان خرھا ف بھ، ألنھ یس
ن          ل تضاعف م دره ب در من ق ي ال تھ ة الت ة الجلیل ي الصورة الجمیل ل ف ل وجلی جمی

ره  ھ وطھ امیھ وعفت ھ    . تس ھ بزوجات ر بنائ ي أم ك ف ان ذل ع وبی ي اهللا [التس رض
  ).٧].."(عنھن

__________________  
  Dr. N. Lukaنظمي لوقا                              . د)  ١(

م إلحاح   . یتمیز بنظرتھ الموضوعیة وإخالصھ العمیق للحق. مسیحي من مصر ورغ
ان یحضر مجالس           ا ك ًرا م ھ كثی ان صبًیا، فإن ذ ك أبویھ على تنشئتھ على المسیحیة من

ھ السالم        شیوخ  اب اهللا وسیرة الرسول علی ى كت ھ   . المسلمین ویستمع بشغف إل ل إن ب
ره  ن عم رة م اوز العاش م یتج ریم ول رآن الك ظ الق ا  . حف ب أبرزھ ن الكت دًدا م ف ع أل

  ).محمد في حیاتھ الخاصة(، و)محمد الرسالة والرسول(
  . ٢٨محمد الرسالة والرسول ، ص )  ٢(
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  . ٨٦ – ٨٥محمد الرسالة والرسول ، ص ) ٣(
  . ١٨٠ – ١٧٩نفسھ ، ص )  ٤(
  . ١٨٦ – ١٨٣نفسھ ، ص )  ٥(
  . ١٢محمد في حیاتھ الخاصة ، ص )  ٦(
ھ   (، ویمكن للقارئ أن یرجع للكتاب نفسھ  ٤٠ – ٣٩نفسھ ، ص )  ٧( ي حیات محمد ف

اة الرسول     )الخاصة ى حی ة عل ھ   [، فھو بمجملھ یمكن أن یعّد شھادة قّیم صلى اهللا علی
  .الخاصة العائلیة] وسلم

------------  
  )١(ماسیھ

 ]١ [  
الدینیة والسیاسیة، وھي إصالحات    ] صلى اهللا علیھ وسلم[بفضل إصالحات محمد "

موحدة بشكل أساسي، فإن العرب وعوا أنفسھم وخرجوا من ظلمات الجھل والفوضى 
  ).٢"(لیعّدوا دخلوھم النھائي إلى تاریخ المدنیة

 ]٢ [  
د "..  ان محم لى اهللا علی[ك لمص دة  ] ھ وس رك األول للوح م والمح ّرع الملھ و المش ھ

  ).٣.."(وكان بسیًطا وحازًما.. الدینیة بین جمیع األقوام، 
_________________  

  H. Masseھنري ماسیھ                                  )  ١(
ام   د ع ة      ١٨٨٦ول ي جامع تاًذا ف ین أس اھرة، وع ي بالق د الفرنس دیًرا للمعھ ل م ، عم

ع العلمي   )١٩٢٧-١٩١٦(ئر الجزا ، وعضًوا في مجمع الكتابات واآلداب وفي المجم
ي       كو ف ھ الیونس ة واختارت ام الثقافی ن المھ د م ة لعدی ھ الحكوم ق، وانتدبت ي بدمش العرب

  .لجنة المستشرقین
) اإلسالم : (، وصنف كتاًبا بعنوان)١٩١٩) (سعدي(نشر كتاًبا عن الشاعر : من آثاره

د من األبحاث     ، كما ترجم وحق)١٩٥٧( ق العدید من النصوص العربیة، ونشر العدی
  .في المجالت االستشراقیة الشھیرة

  . ٥٥اإلسالم ، ص )  ٢(
  . ٥٩نفسھ ، ص ) ٣(

-----------  
  )١(مونتھ

 ]١ [  
د    ] صلى اهللا علیھ وسلم[إن طبیعة محمد " ھ المقص دّقق نزی الدینیة تدھش كل باحث م

م   . بما یتجلى فیھا من شدة اإلخالص خة، ول فقد كان محمد مصلًحا دینًیا ذا عقیدة راس
یقم إال بعد أن تأمل كثیًرا وبلغ سن الكمال بھذه الدعوة العظیمة التي جعلتھ من أسطع  

د          . األنوار اإلنسانیة في الدین ت عن ي كان ادات القبیحة الت ھ الشرك والع ي قتال وھو ف
اء ب  اًرا      أبناء زمنھ كان في بالد العرب أشبھ بنبي من أنبی راھم كب ذین ن ي إسرائیل ال ن

ومھم  اریخ ق ي ت ًدا ف ًدا   . ج اس محم ن الن ر م ل كثی د جھ لم [ولق ھ وس لى اهللا علی ] ص
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اتھم           اس أطوار حی ذین عرف الن ادرین ال ھ من المصلحین الن وبخسوه حقھ وذلك ألن
  ).٢"(بدقائقھا

 ]٢ [  
د " ان محم لم [ك ھ وس لى اهللا علی ذب الح ] ص رة، ع ن العش الق حس ریم األخ دیث، ك

م            حة الحك ي ص ھ ھ ة علی فات الغالب ت الص د كان ظ، وق ادق اللف م ص حیح الحك ص
  ).٣"(وصراحة اللفظ، واالقتناع التام بما یعملھ ویقولھ

 ]٣ [  
ل   "..  یل مث اتھم بالتفص ت حی ن عرف لحین م ین المص در ب د [ن ھ [محم لى اهللا علی ص

یعد بھ من أعظم    وإن ما قام بھ من إصالح أخالق وتطھیر المجتمع یمكن أن]] وسلم
  ).٤"(المحسنین لإلنسانیة

 ]٤ [  
ي إخالص الرسول    " لم   [ال مجال للشك ف ھ وس ي    ] صلى اهللا علی ة الت وحماستھ الدینی

  ).٥.."(تشبعت بھا نفسھ وفكره
_________________  

  Montet)                ١٩٢٧ – ١٨٥٦( مونتھ )  ١(
ھ         ف، من كتب ة جنی ي جامع ات الشرقیة ف رآن  (أستاذ اللغ د والق دة   )محم ة جی ، وترجم

  ).حاضر اإلسالم ومستقبلھ(للقرآن، و
  ). ٣٢/  ١حاضر العالم اإلسالمي : عن ستودارد(  ١٨محمد والقرآن ، ص )  ٢(
  ). ٣٢/  ١عن ستودارد ( نفسھ ، )  ٣(
تقبلھ )  ٤( الم ومس ر اإلس ي(حاض رد عل د ك ن محم ة : ع ارة العربی الم والحض اإلس
١/٦٧.(  
  . ٦٧/  ١نفسھ ، )  ٥(

---------------  
  )١(نھرو

 ]١ [  
صلى اهللا علیھ [الذین تسلموا كتب الرسول [لربما خامرت ھؤالء الملوك والحكام ".. 

ى الطاعة    ]] وسلم دعوھم إل ذي ی ذه    . الدھشة من ھذا الرجل البسیط ال ولكن إرسال ھ
وقد . لتھبنفسھ ورسا] صلى اهللا علیھ وسلم[الكتب یعطینا صورة عن مقدار ثقة محمد 

كان     ن س ّولھم م ة وح ّزة والمنع وة والع ھ أسباب الق ان ألمت ذا اإلیم ة وھ ذه الثق أ بھ ھی
انھم   ي زم روف ف الم المع ف الع ون نص ادة یفتح ى س حراء إل د  .. ص وفي محم د ت وق

رة  ] صلى اهللا علیھ وسلم[ بعد أن جعل من القبائل العربیة المتنافرة أمة واحدة تتقد غی
  ).٢.."(وحماًسا

________________  
  J. Lal Nahroجوار الل نھرو                                )  ١(

ام   ي ع د ف ام     ١٨٨٩ول ل ع ي أوائ دي ف ى بغان د، والتق ي الھن اد، ف ة اهللا آب ي مدین ، ف
دة       ١٩١٩ وطني ع دي ال ؤتمر الھن زب الم ا لح ب رئیًس رات، وانتخ دة م ل ع ، اعتق

ة،      ؤون الخارجی ولى الش وزارة، وت ل ال رات، دخ س     م رئیس المجل ا ل بح نائًب وأص
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التنفیذي، أول من تولى رئاسة الوزراء الھندیة بعد استقالل الھند، لھ عدة مؤلفات في 
  .م١٩٦٤التاریخ والسیاسة والشؤون الھندیة، توفي عام 

  . ٢٦ – ٢٥لمحات من تاریخ العالم ، ص )  ٢(
---------------  

  )١(ھارث
 ]١ [  
خاص  ] علیھ وسلمصلى اهللا [إن اختیاري لمحمد " لیكون رأس القائمة التي تضم األش

ن        ًرا م ش كثی ا أدھ االت، ربم ف المج ي مختل المي ف أثیر ع م ت م أعظ ان لھ ذین ك ال
ي     ] صلى اهللا علیھ وسلم[ولكن في اعتقادي أن محمًدا .. القراء، د ف ان الرجل الوحی ك

  ).٢"(ويالتاریخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كال المستویین الدیني والدنی
 ]٢ [  
الم، وأصبح     ] صلى اهللا علیھ وسلم[لقد أسس محمد " ي الع ان ف ونشر أحد أعظم األدی

ا   . أحد الزعماء العالمیین السیاسیین العظام ففي ھذه األیام وبعد مرور ثالثة عشر قرًن
  ).٣.."(تقریًبا على وفاتھ، فإن تأثیره ال یزال قوًیا وعارًما

 ]٣ [  
ًدا     من وجھة النظر الدی"..  دو أن محم ة الصرفة یب لم   [نی ھ وس ھ   ] صلى اهللا علی ان ل ك

  ).٤)"(علیھ السالم(تأثیر على البشریة عبر التاریخ كما كان للمسیح 
 ]٤ [  

یختلف عن المسیح بأنھ كان زعیًما دنیوًیا فضًال ] صلى اهللا علیھ وسلم[إن محمًدا ".. 
ین االعتب     ذنا بع ة إذا أخ ي الحقیق ي، وف یم دین ھ زع ن أن ة وراء ع وى الدافع ار الق

یصبح أعظم قائد سیاسي على ] صلى اهللا علیھ وسلم[الفتوحات اإلسالمیة، فإن محمًدا 
  ).٥"(مدى األجیال

 ]٥ [  
صلى [إن ھذا االتحاد الفرید ال نظیر لھ للتأثیر الدیني والدنیوي مًعا یخول محمًدا ".. 

  ).٦"(في تاریخ البشریة أن یعتبر أعظم شخصیة مفردة ذات تأثیر] اهللا علیھ وسلم
___________________  

  Michael Hartالدكتور مایكل ھارث                   )  ١(
ة          ك من جامع ي الفل دكتوراه ف ى ال وم وعل ي العل أمریكي، حصل على عدة شھادات ف

ام   تون، ع اء       ١٩٧٢برنس د العلم و أح د، وھ اث والمراص ز األبح ي مراك ل ف ، عم
  .التطبیقیةالمعتمدین في الفیزیاء 

  . ١٩دراسة في المائة األوائل ، ص )  ٢(
  . ١٩نفسھ ، ص )  ٣(
  . ٢٣نفسھ ، ص )  ٤(
  . ٢٤نفسھ ، ص )  ٥(
  . ٢٥نفسھ ، ص )  ٦(

------------  
  مونتغمري وات
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 ]١ [  
د       " ل بدراستھ عن محم ام كارلی ذ أن ق لم   [من ھ وس ھ   ] صلى اهللا علی ي كتاب األبطال  (ف

ل ادة البط رب ) وعب د   أدرك الغ دق محم اع بص ة لالقتن باًبا وجیھ اك أس إذ إن . أن ھن
عزیمتھ في تحمل االضطھاد من أجل عقیدتھ، والخلق السامي للرجال الذین آمنوا بھ، 
ھد    ك یش ل ذل رة، ك ھ األخی ي منجزات ھ ف ة عمل ًرا عظم د، وأخی ة القائ م بمثاب ان لھ وك

لم [فاتھام محمد . باستقامتھ التي ال تتزعزع ھ دجال    ]صلى اهللا علیھ وس  Imposteurبأن
ومع ذلك فلیس ھناك شخصیة كبیرة في التاریخ حط . یثیر من المشاكل أكثر مما یحّل

فقد أظھر الكتاب الغربیون میلھم ]. صلى اهللا علیھ وسلم[من قدرھا في الغرب كمحمد 
لم [لتصدیق أسوأ األمور عن محمد  دي     ] صلى اهللا علیھ وس ر أي تفسیر نق ا ظھ وكلم

ي      . لوقائع ممكًنا قبولھلواقعة من ا د أن نكتف ر فضائل محم ي ذك وال یكفي، مع ذلك، ف
ھ    يء عن ل ش م ك ا أن نفھ ھ إذا أردن ھ وعزیمت الط  . بأمانت حح األغ ا أن نص وإذا أردن

دلیل          وم ال ة من الحاالت، ال یق ي كل حال ا ف المكتسبة من الماضي بصدده فیجب علین
ا   ویج. القاطع على ضدھا، أن نتمسك بصالبة بصدقھ ذ أیًض ب علینا أن ال ننسى عندئ

وع    ذا الموض ل ھ ي مث ھ ف ا وأن ھ ممكًن ن كون ر م ھ أكث ب لقبول اطع یتطل دلیل الق أن ال
  ).١.."(یصعب الحصول علیھ

 ]٢ [  
اك " س  –ھن ى العك دق  –عل د ص ة تؤك باب قوی د(أس لم) [محم ھ وس لى اهللا علی ] ص

ة م          غ درجة عالی ة أن نبل ة الخاص ذه الحال ل ھ ي مث اش  ونستطیع ف ین، ألن النق ن الیق
ذه المسألة   دیر حول          .. حول ھ ي التق ا ف ائع وال یمكن أن یتضمن خالًف ى وق د عل یعتم

  ).٢.."(األخالقیة
 ]٣ [  

ة اإلسالمیة     "..  ذلك إنشاء األم ا وك ذا   . لیس توسع العرب شیًئا محتوًما أو آلًی وال ھ ول
لكان ] اهللا علیھ وسلمصلى [المزیج الرائع من الصفات المختلفة الذي نجده عند محمد 

ى       ي غارات عل ارة ف وى الجب من غیر الممكن أن یتم ھذا التوسع، والستنفذت تلك الق
ة  ائج دائم ؤدي لنت راق دون أن ت وریا والع ة  . س ات مھم الث ھب ز ث تطیع أن نمی ونس

لم  [ُأوتیھا محمد  ھ وس ل        ]. صلى اهللا علی ام عم ا ضروریة إلتم دة منھ ل واح ت ك وكان
د  لى اهللا عل[محم لمص ھ وس ھ] ی ة  . بأكمل ى رؤی ة عل ة خاص ي أوًال موھب د أوت لق

ھ حسب رأي       . المستقبل زل علی ذي ین وحي ال فكان للعالم العربي بفضلھ، أو بفضل ال
وین       ) إیدیولوجي(المسلمین، أساس فكري  ان تك ة، وك ھ الصعوبات االجتماعی ت ب حل

باب        ي األس ر ف ا ینظ ت حدًس ھ الوق ي نفس ب ف ري یتطل اس الفك ذا األس یة ھ األساس
ذا        ن ھ ر ع روریة للتعبی ة الض ر، والعبقری ك العص ي ذل اعي ف طراب االجتم لالض

ا   د   .. الحدس في صورة تستطیع إثارة العرب حتى أعمق كیانھ ان محم صلى اهللا  [وك
لم   ھ وس ا    ] علی ة حكیًم ا رجل دول ي        . ثانًی ده ف ذي نج اء األساسي ال دف البن م یكن ھ ول

یة   دابیر السیاس م الت وى دع رآن، س ةالق ات الواقعی ة والمؤسس ا . الملموس د ألححن ولق
السیاسیة البعیدة ] صلى اهللا علیھ وسلم[خالل ھذا الكتاب غالًبا على استراتیجیة محمد 

ذه المسائل االنتشار        ي ھ د نظره ف النظر على إصالحاتھ االجتماعیة ولقد دّل على بع
ق المؤسس    ة، وتطبی ة  السریع الذي جعل من دولتھ الصغیرة إمبراطوری ات االجتماعی
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ا       ة عشر قرًن ر من ثالث د   . على الظروف المجاورة واستمرارھا خالل أكث ان محم وك
لم[ ھ وس لى اهللا علی ار   ] ص ي اختی ة ف یرة رائع ان ذا بص ا، فك ل إدارة بارًع ا رج ثالًث

ة    ائل اإلداری دبھم للمس ذین ین ال ال ة    . الرج ة والسیاس ات المتین ون للمؤسس ن یك إذ ل
د     . التطبیق خاطًئا متردًداالحكیمة أثر إذا كان  ي أسسھا محم ة الت صلى  [وكانت الدول

ي     ] اهللا علیھ وسلم دمة الت ي وجھ الص عند وفاتھ، مؤسسة مزدھرة تستطیع الصمود ف
د وتتسع بسرعة         ع الوضع الجدی تالءم م رة ت أحدثھا غیاب مؤسسھا، ثم إذا بھا بعد فت

  ).٣"(خارقة اتساًعا رائًعا
 ]٤ [  
ار   " ي ت ا ف د  كلما فكرن لم   [یخ محم ھ وس ا     ] صلى اهللا علی ل اإلسالم، تملكن اریخ أوائ وت

وال شك أن الظروف كانت مواتیة لمحمد فأتاحت  . الذھول أمام عظمة مثل ھذا العمل
ى مستوى      ان عل لھ فرًصا للنجاح لم تتحھا لسوى القلیل من الرجال غیر أن الرجل ك

ة وإدارة،       . الظروف تماًما ا ورجل دول ن نبًی م یك و ل ع       فل اهللا ویقتن ھ ب م یضع ثقت و ل ول
ذه    . بشكل ثابت أن اهللا أرسلھ، لما كتب فصًال مھًما في تاریخ اإلنسانیة ل أن ھ ي أم ول

یمكنھا أن تساعد على إثارة االھتمام ، ] صلى اهللا علیھ وسلم[الدراسة عن حیاة محمد 
  ).٤"(من جدید ، برجل ھو أعظم رجال أبناء آدم

_____________________  
  . ٩٤محمد في مكة ، ص   )١(
  . ٤٩٨ – ٤٩٧نفسھ ، ص   )٢(
  . ٥١١ – ٥١٠نفسھ ، ص   )٣(
  . ٥١٢نفسھ ، ص   )٤(
   

  )١(ولز
 ]١ [  

دیًقا؟  "..  ھل تراك علمت قط أن رجًال على غیر كریم السجایا مستطیع أن یتخذك ص
اس       ] صلى اهللا علیھ وسلم[ذلك أن من عرفوا محمًدا  د الن انوا أش رھم، ك ر من غی أكث

كل حیاتھ على أنھا ربما كانت زوجة ] رضي اهللا عنھا[وقد آمنت بھ خدیجة . یماًنا بھإ
ي إخالصھ       ] رضي اهللا عنھ[فأبو بكر . محبة ط ف ردد ق م یت و ل ان  . شاھد أفضل وھ ك

لم [یؤمن بالنبي  ام إال        ] صلى اهللا علیھ وس ك األی رأ تل ى أي إنسان یق ومن العسیر عل
ھ [یؤمن بأبي بكر  ي   ، ]رضي اهللا عن ذلك عل ھ  [وك ھ    ] رضي اهللا عن ھ خاطر بحیات فإن
  ).٢.."(في أحلك أیامھ سواًدا] صلى اهللا علیھ وسلم[من أجل النبي 

 ]٢ [  
ام،   ] صلى اهللا علیھ وسلم[حّج محمد " ھ بع حجة الوداع من المدینة إلى مكة، قبل وفات

ة  ا ك     .. وعند ذاك ألقى على شعبھ موعظة عظیم ا تجرف أمامھ رة فیھ ا  إّن أول فق ل م
بین المسلمین من نھب وسلب ومن ثارات ودماء، وتجعل الفقرة األخیرة منھا الزنجي 

ة  دًال للخلیف ریم،   .. المؤمن ع ادل الك ل الع ة للتعام د عظیم الم تقالی ي الع ا أسست ف إنھ
ذ،            ة التنفی ا إنسانیة السمة ممكن ا أنھ رم والسماحة، كم اس روح الك ي الن وإنھا لتنفخ ف
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ا  فإنھا خلقت جماعة إ نسانیة یقل ما فیھا مما یغمر الدنیا من قسوة وظلم اجتماعي، عم
  ).٣"(في أي جماعة أخرى سبقتھا

 ]٣ [  
وم من أعظم          ] العرب [ لقد منح " ى الی زال إل دة ال ت اموا عقی دة، وأق ة جدی العالم ثقاف

د     و محم ي فھ صلى  [القوى الحیویة في العالم أما الرجل الذي أشعل ذلك القبس العرب
  ).٤](لیھ وسلماهللا ع

_______________  
  H. G. Wells)     ١٩٤٦ – ١٨٦٦(ھربرت جورج ولز )  ١(

وم سنة      . الكاتب واألدیب البریطاني المعروف   الوریوس العل ى بك ، ١٨٨٨حصل عل
ألیف    م انصرف للت ال      . تولى التدریس بضع سنین ث د الخی ذي یعتم اشتھر بقصصھ ال

ل    ن مث ي م زمن (العلم ة ال ل الخ(و) آل يالرج یة    )ف ھ النفس ن روایات ًال ع ، فض
ل   ن مث ة م د (واالجتماعی ي الجدی ا فیلل زواج(و) میك ي   ). ال ث ف ز البح ل ول م یغف ول

اریخ اإلنسانیة   ( ١٩٢٠التاریخ فأنجز عام   الم ت ـ  ) مع ھ ب الم   (وأعقب اریخ الع ). موجز ت
ھ  (وكان آخر كتاب أصدره ھو  ي    ). ١٩٤٤) (العقل في أقصى تواترات اب ف ولز كت ول

  ).تجربة في كتابة السیرة الذاتیة: (الذاتیة بعنوانالسیرة 
  . ٦٣٩/  ٣معالم تاریخ اإلنسانیة ، )  ٢(
  . ٦٤١ – ٦٤٠/  ٣نفسھ ، )  ٣(
  . ٢٠١ – ٢٠٠موجز تاریخ العالم ، ص )  ٤(

٧ -  
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  )٥(فضائل الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ومناقبھ وحقوقھ
  
  

  
  دالئل ومعجزات النبوة -الباب السادس

  شبھات وأباطیل
ة       ع بدای دأت فصولھا م ة ب قصة الصراع بین الحق والباطل والخیر والشر قصة قدیم
وجود اإلنسان على األرض، وسوف تتواصل فصولھا طالما كان ھناك إنسان في ھذا 

  .الوجود
یل     وعن ف س م یتوق ان ل ن الزم ا م ر قرن ة عش ن أربع ر م ذ أكث الم من ر اإلس دما ظھ

ھ   الشبھات التي یثیرھا المشككون من خصوم ھذا الدین تشكیكا في مصادره أو في نبی
دة      . أو في مبادئھ وتعالیمھ واب جدی ي أث وم ف ى الی وال تزال الشبھات القدیمة تظھر حت

  .لمیا زائفایحاول مروجوھا أن یضیفوا علیھا طابعا ع
وھو الدین الذي ختم اهللا بھ  –ومن المفارقات الغریبة في ھذا الصدد أن یكون اإلسالم 

ین     –الرساالت ، وكان آخر حلقة في سلسلة اتصال السماء باألرض  قد اختص من ب
وم     ن الھج در م أكبر ق یة ب ت أم أرض ماویة كان ان س ا اإلنس ي عرفھ دیانات الت ل ال ك

  .وإثارة الشبھات حولھ
اس           ن للن ھ یعل ذي جاء فی ت ال ي الوق ي أن اإلسالم ف ل ف ك یتمث ي ذل ة ف ووجھ الغراب
یھم من    الكلمة األخیرة لدین اهللا على لم ینكر أیا من أنبیاء اهللا السابقین وال ما أنزل عل
كتب سماویة ، ولم یجبر أحد من أتباع الدیانات السماویة السابقة على اعتناق اإلسالم 

ا       ولم یقتصر األمر.  اء اهللا جمیع ان بأنبی ل اإلسالم اإلیم على عدم اإلنكار ، وإنما جع
ذه               ث ال تصح ھ لم بحی دة كل مس ب عنصرا أساسیا من عقی یھم من كت زل عل وما أن

  .العقیدة بدونھ
ومن شأن ھذا الموقف المتسامح لإلسالم إزاء الدیانات السابقة أن یقابل بتسامح مماثل 

  .سالموأن یقلل من عدد المناھضین لإل
ا       ك تمام ى العكس من ذل ان عل دنا اإلسالم    . ولكن الذي حدث ك د وج دى    –فق ى م عل

ولیس ھناك في عالم الیوم دین من . یتعرض لحمالت ضاریة من كل اتجاه  –تاریخھ 
ادح          م ف ن ظل دولي م الم ال ي اإلع الم ف ھ اإلس رض ل ا یتع ل م رض لمث ان یتع األدی

  .وافتراءات كاذبة
اك ا أن ھن ین لن ذا یب ك   وھ ان ذل واء ك ھ س م لتعالیم وء فھ الم وس حا باإلس ال فاض جھ

ض التصرفات    بوعي أو بغیر وعى ، وأن ھناك خلطا واضحا بین اإلسالم كدین وبع
  .الحمقاء التي تصدر من بعض أبناء المسلمین باسم الدین وھو منھا براء

ة           ة مضاعفة من اجل توضیح الصورة الحقیق ود علمی ذل جھ ومواجھة ذلك تكون بب
  .لإلسالم ، ونشر ذلك على أوسع نطاق

ى   ولم یقتصر علماء المسلمین على مدى تاریخ اإلسالم في القیام بواجبھم في الرد عل
رد ،    وم لل بیل األق ھ الس د أن ذي یعتق لوبھ ال ة وبأس ھ الخاص ل بطریقت بھات ك ذه الش ھ



 ٢

ة         ي مواجھ الم ف ن اإلس دفاع ع رة لل رة األخی ي الفت ذلت ف ادة ب اوالت ج اك مح وھن
  .حمالت التشكیك

  . وسنعرض لبعض الشبھات التي أثارھا الحاقدون والرد علیھا بالحجة الدامغة
ى   بھة األول ن      : الش رآن م ف الق لم وموق ھ وس لى اهللا علی ول ص مة الرس ول عص ح

  :العصمة
ك             ى ذل ة عل دمون األدل أن الرسول معصوم عن الخطأ ، ویق ون ب ھناك من ال یعترف

ھ ،    وكذلك عن] عبس وتولى[بسورة  لم ، زوجات ھ وس دما جامل الرسول صلى اهللا علی
  ونزلت اآلیة الكریمة التي تنھاه عن ذلك 

  :الرد على الشبھة
 -علیھم السالم  -إن عصمة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ، وكذلك عصمة كل الرسل 

.. بشر یوَحى إلیھ: فالرسول.. ومھمة الرسالة.. یجب أن تفھم في نطاق مكانة الرسول
إن   .. لھ خصوصیة االتصال بالسماء ، بواسطة الوحي -مع بشریتھ  -نھ أي أ ذلك ف ول

اك          یمن یصطفیھ ، كي تكون ھن ھ ف ى عین ھذه المھمة تقتضى صفات یصنعھا اهللا عل
  .مناسبة بین ھذه الصفات وبین ھذه المكانة والمھام الخاصة الموكولة إلى صاحبھا

ا والرسول مكلف بتبلیغ الرسالة ، والدعوة إلی .. ھا ، والجھاد في سبیل إقامتھا وتطبیقھ
ة اهللا     ن طاع زء م ي ج ة ھ اس طاع ى الن ھ عل الى  -ول بحانھ وتع َھ { –س وا اللَّ َأِطیُع

ھَ {، }ُقْل َأِطیُعوا اللََّھ َوالرَُّسوَل{، }َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل ، }َمْن ُیِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع اللَّ
ُتْم ُتِحبُّ { ْل ِإْن ُكْن ھُ ُق ْبُكُم اللَّ اتَِّبُعوِني ُیْحِب َھ َف ا  } وَن اللَّ ل فیم مة الرس ت عص ذلك كان ول

ذي            بالغ اإللھي ال ذا ال ي ھ ة ف دقھم والثق یبلغونھ عن اهللا ضرورة من ضرورات ص
ل   .. اختیروا لیقوموا بھ بین الناس ة العق ل     -وبداھ ل     -فضًال عن النق أن ُمْرِس م ب تحك

ا   .. لذي یضفي الصدق على رسالتھ ، كان عابًثاالرسالة إذا لم یتخیر الرسول ا وھو م
ة        فاء الثق مة إلض ؤھلھم العص ًال ت اس رس ن الن طفى م ذي یص ى اهللا، ال تحیل عل یس

  .والُحجة على الناس بصدق ھذا الذي یبلغون.. والصدق على البالغ اإللھي
  .وفى التعبیر عن إجماع األمة على ضرورة العصمة للرسول فیما یبلغ عن اهللا

  !قوم النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم زناة من أصحاب الجحیم: الشبھة الثانیة  
  :الرد على الشبھة

ة           ي خطیئ یھم ف ھ ومن أرسل إل ع قوم لم أن یق ھ وس ما ذنب النبي محمد صلى اهللا علی
رئ   الزنا أو أن یكونوا من أصحاب الجحیم ؟ مادام ھو صلوات اهللا وسالمھ علیھ قد ب

سیما في مرحلة ما قبل النبوة ، وكانت مرحلة الشباب التي یمكن  من ھذه الخطیئة وال
ع الجاھلي    أن تكون إغراء لھ وألمثالھ أن یقعوا في ھذه الخطیئة ؛ السیما وأن المجتم
ة          ي یمارسھا أھل الجاھلی ة الت ور العادی ھ من األم كان یشجع على ذلك وكان الزنا فی

ا یًبا أیًض باًنا وش وت . ش ھ بی ا فی ان للزن ى وك ق عل ا ، وُتعل ع بھ رف المجتم ة یعت قائم
م           ا باس وت البغای رف بی ة ، وتع ن الخطیئ احثون ع ا الب ا بھ ات یعرفھ ا عالم أبوابھ

  .أصحاب الرایات
ع أن ممارستھا           ة ، وم ذه الخطیئ ع الجاھلي بھ ي من المجتم راف العلن ومع ھذا االعت

ب من یمارس    ًدا   للشباب وحتى للشیب لم تكن مما یكره المجتمع أو یعی إن محم ونھ ؛ ف
صلى اهللا علیھ وسلم لم یقع فیھا أبًدا بل شھدت كل كتب السیر والتواریخ لھ صلى اهللا 



 ٣

ا الرجال     زدان بھ علیھ وسلم بالطھارة والعفة وغیرھما من الفضائل الشخصیة التي ی
ر     ذا المنك ر ھ ذه  . وتحسب في موازین تقویمھم وتقدیرھم ، وأرسلھ اهللا سبحانھ لیغی ھ

أن الرسالة التي دعا بھا ودعا إلیھا محمد صلى اهللا علیھ وسلم حّرمت : لثانیةواحدة وا
دأ       ة یب ي والزانی دیدًا للزان ًا ش الزنا تحریمًا قاطعًا وحملت آیاتھا في القرآن الكریم عقاب
ث یشھدھا           ًا بحی ذھا علن تم تنفی دة قاسیة ی ة جل ا مائ بعقوبة بدنیة ھي أن یجلد كل منھم

  زجرًا لھم عن التورط فیھاالناس لتكون عبرة و
ان      ذي ك ع ال ي المجتم فإذا كان محمد صلى اهللا علیھ وسلم قد طھر من ھذه الخطیئة ف
اطع      ا التحریم الق لم تحرمھ یراھا عادیة ومألوفة ، ثم كانت رسالتھ صلى اهللا علیھ وس

  ..والصریح ، وتضع مرتكبیھا في مرتبة االنحطاط والشذوذ عن األسویاء من البشر
اة؟        فِلَم ھ زن ض قوم أن بع لم ب ھ وس ي منطق     ! ُیَعّیر محمد صلى اهللا علی وھل یصح ف

رین        وه أوزار اآلخ وب ؟ وأن یحمل ن العی ره م ي غی ا ف انًا بم وا إنس الء أن یعیب العق
  .وخطایاھم ؟

ة         ھ وھو خاص بالمسئولیة عن الخطیئ ھ إلی وھنا یكون للمسألة وجھ آخر یجب التنوی
ن یرتكبونھ     ة بم ة خاص ي فردی نھم     أھ ة ع ا نیاب ن أن یحملوھ رین یمك ا ؟ أم أن آخ

  !ویؤدون كفارتھا ؟ 
  :أن اإلسالم یمتاز بأمرین مھمین

ا          : أولھما ا وال یجوز أن یحملھ ده عقوبتھ ا وح ع فیھ ة یتحمل من وق أن الخطیئة فردی
ًا   {: عنھ أو حتى یشاركھ في حملھا غیره وصریح آیات القرآن یقول ُھ َنْفس ال ُیَكلُِّف اللَّ

َبتْ ِإ م } الَّ ُوْسَعَھا َلَھا َما َكَسَبْت َوَعَلْیَھا َما اْكَتَس ا َوال      {: ث ا َعَلْیَھ ٍس ِإلَّ لُّ َنْف ُب ُك َوال َتْكِس
  .وورد ھذا النص في آیات كثیرة. }َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى

نقل من فیما أقره اإلسالم في مسألة الخطیئة فھو أنھا ال تورث، وال ت: أما األمر الثاني
رآن            ول الق ذا یق ى ھ ائھم وف اء وأبن ین اآلب و ب ى ول مخطئ لیتحمل عنھ وزره آخر حت

  .}َواتَُّقوا َیْومًا ال َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْیئًا{: الكریم
  .}ُھَناِلَك َتْبُلو ُكلُّ َنْفٍس َما َأْسَلَفْت{
  .}َسِریُع اْلِحَساِب ِلَیْجِزَي اللَُّھ ُكلَّ َنْفٍس َما َكَسَبْت ِإنَّ اللََّھ{
  .}َیْوَم َتْأِتي ُكلُّ َنْفٍس ُتَجاِدُل َعْن َنْفِسَھا{
  .}َوِلُتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َوُھْم ال ُیْظَلُموَن{
  .}ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِھیَنٌة{

و         ا ال ت ة وأنھ ا فردی رَّه اإلسالم من أن الخطای ا أق رث وال وغیر ھذا كثیر مما یؤكد م
  .یجزى فیھا والد عن ولده ، وال مولود ھو جاز عن والده شیئًا

اب      لم وال یعاب شخصھ أو تع وما دام األمر فال أن فلم یالم محمد صلى اهللا علیھ وس
ا    رف بھ ان یعت ي ك ة الت وا الخطیئ اة مارس م زن ى كلھ ھ أو حت ض أھل أن بع التھ ب رس

رف وال نقص الش یئًا أو ی ا ش زى فیھ ھ وال یج ن مجتمع دھم م ا عن اب بھ روءة أو یع م
  .یمارسھا

ل زواجھ وال    وحسب محمد صلى اهللا علیھ وسلم أنھ لم یقع أبدًا في ھذه الخطیئة ال قب
ھوة     ریف الش ى تص ر وإل ف والتطھ ى التعف رى إل وة كب التھ دع ت رس م كان ده ، ث بع
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البشریة في المصرف الحالل الذي حض اإلسالم علیھ وھو النكاح الشرعي الحالل ، 
  . ودعا المسلمین إلى عدم المغاالة في المھور تیسیرًا على الراغبین في الحالل

  محمد صلى اهللا علیھ وسلم یحّرم ما أحل اهللا: الشبھة الثالثة  
  :الرد على الشبھة

ي              ا جاء ف ى م ام إل ذا االتھ ھ ھ ي توجی لم ف ھ وس د صلى اهللا علی استند الظالمون لمحم
ي           {: لىمفتتح سورة التحریم من قولھ تعا َك َتْبَتِغ ُھ َل لَّ اللَّ ا َأَح رُِّم َم َم ُتَح يُّ ِل ا النَِّب ا َأیَُّھ َی

  .}َمْرَضاَت َأْزَواِجَك َواللَُّھ َغُفوٌر َرِحیٌم
لم   ھ وس لى اهللا علی ي ص ت النب ي بی دث ف ر ح ى أم یر إل دھا تش ات بع ة وآی ذه اآلی وھ

ان صلى     عاتبتھ نساؤه وتظاھرن علیھ بدوافع الغیرة المعروفة عن الن  ة إذ ك ساء عام
وتھن ، فأسر          ي بی د ف ا ال یوج دھا طعاًم داھن وأكل عن اهللا علیھ وسلم قد دخل عند إح
ذا    اول ھ إلى إحداھن باألمر فأخبرت بھ أخریات فعاتبنھ فحّرم صلى اهللا علیھ وسلم تن

  .الطعام على نفسھ ابتغاء مرضاتھن
ل     والواقعة صحیحة لكن اتھام الرسول بأنھ یحّرم ما أحل   ارة وحم اهللا ھو تصّید للعب

  ..لھا على ما لم ترد لھ
اب  } ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّھ َلَك{فمطلع اآلیة  ي    " المشاكلة  " ھو فقط من ب ھ النب ا قال لم

ا          لم بتحریم م ھ وس ھ صلى اهللا علی ا ل یس اتھاًم لنسائھ ترضیة لھن ؛ والنداء القرآني ل
لھ من ربھ سبحانھ الذي یعلم تبارك وتعالى أنھ صلى أحل اهللا ؛ ولكنھ من باب العتاب 

دد           ھ یش ھ اهللا ؛ ولكن ًال أحّل ًرا أو عم یًئا أو أم ّرم ش ھ أن یح اهللا علیھ وسلم یستحیل علی
  .على نفسھ لصالح مرضاة زوجاتھ من خلقھ العالي الكریم

ال   الة فق غ الرس ام تبلی ول بتم ھد اهللا للرس د ش وََّل َعَلْینَ {: ولق ْو َتَق ِل َوَل َض اَألَقاِوی ا َبْع
  .}َألَخْذَنا ِمْنُھ ِباْلَیِمیِن ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُھ اْلَوِتیَن َفَما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َعْنُھ َحاِجِزیَن

ى   وعلیھ فالقول بأن محمًدا صلى اهللا علیھ وسلم یحّرم ما أحل اهللا من المستحیالت عل
َوَما َیْنِطُق َعِن {: قد دفع عنھ مثل ذلك بقولھمقام نبوتھ التي زكاھا اهللا تبارك وتعالى و

  .}اْلَھَوى ِإْن ُھَو إالَّ َوْحٌي ُیوَحى
د أو      ا ھو إال وع ھ ، وم فمقولة بعضھم أنھ یحّرم ھو تحمیل اللفظ على غیر ما جاء فی
ھ           ھ وال صلة ل ھ كفارت ین ل ة یم و بمثاب بعض نسائھ فھ عھد منھ صلى اهللا علیھ وسلم ل

  .بتحریم ما أحل اهللا
  محمد صلى اهللا علیھ وسلم أمي فكیف عّلم القرآن ؟: الشبھة الرابعة 

  :الرد على الشبھة
ًذا من          ة أخ راءة والكتاب ھ من ال یعرف الق راد ب ة  " واألمي إما أن یكون الم ، " األمی

ًذا من        ود أخ ن الیھ یس م ة  " وإما أن یكون المراد بھ من ل حسب المصطلح   " األممی
  .ھ على من لیس من جنسھمالیھودي الذي یطلقون

یس          ة فل راءة والكتاب ا من ال یعرف الق راد بھ ا أن الم فإذا تعاملنا مع ھذه المقولة علمن
ھ      زل علی ا ن ى أن م ھذا مما یعاب بھ الرسول ، بل لعلھ أن یكون تأكیًدا ودلیًال قوًیا عل

ھ عن      م ینقل اب ول ي كت د وال   من القرآن إنما ھو وحى ُأوحى إلیھ من اهللا لم یقرأه ف أح
  .بھذا یكون االتھام شھادة لھ ال علیھ. تعلمھ من غیره

  :وقد رد القرآن على ھذه المقولة رًدا صریًحا في قولھ
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ُم              { ِذي َیْعَل ُھ الَّ ْل َأْنَزَل یًال ُق َرًة َوَأِص ِھ ُبْك ى َعَلْی َي ُتْمَل ا َفِھ یَن اْكَتَتَبَھ اِطیُر اَألوَِّل اُلوا َأَس َوَق
  .}اَواِت َواألْرِض ِإنَُّھ َكاَن َغُفورًا َرِحیمًاالسِّرَّ ِفي السََّم

زل           ذي أن اب ال ة أن یكون الكت راءة وال الكتاب ذي ال یعرف الق وحسب النبي األمي ال
علیھ معجًزا لمشركى العرب وھم أھل الفصاحة والبالغة ؛ بل ومتحدًیا أن یأتوا بمثلھ 

  .أو حتى بسورة من مثلھ
لیس من " تھ وأن ما جاء بھ ـ كما قال بعض كبارھم ـ كفاه بھذا دلیًال على صدق رسال

  ".سجع الكھان وال من الشعر وال من قول البشر 
ھ  (أما إذا تعاملنا مع مقولتھم عن محمد  ین ـ أي       " أمي  " أن ھ من األممی ى أن ى معن عل

ر  . من غیر الیھود ـ فما ھذا مما یعیبھ  بل إنھ لشرف لھ أنھ من األممیین أي أنھ من غی
  .دالیھو

ن    داھم م ن ع ى م الي عل ود بالتع داد الیھ ك ألن اعت ین " ذل ھم " األممی ار أنفس واعتب
  .وحدھم ھم األرقى واألعظم وأنھم ھم شعب اهللا المختار ـ كما یزعمون

د        ھ محم ا جاء ب ع م ا م ي البشر       (كل ھذا مما یتنافى تماًم ین بن ة ب من المساواة الكامل
نتھم  وانھم وألس عوبھم وأل تالف ش م اخ ر  رغ ذي اعتب رآن ؛ ال ره الق ا ذك و م ى نح عل

ًدا ـ ال             ھ ـ أب ایز ؛ لكن ارف والتم وان واأللسنة ھو لمجرد التع اس واألل اختالف األجن
م شعب اهللا      یعطى تمیًزا لجنس على جنس ، فلیس في اإلسالم ـ كما یزعم الیھود ـ أنھ

  .المختار
التقو  ة     ولكن التمایز والتكریم في منظور اإلسالم ؛ إنما ھو ب ي اآلی ا ف ى والصالح كم

اَرُفوا       {: الكریمة َل ِلَتَع ُعوبًا َوَقَباِئ اُكْم ُش ى َوَجَعْلَن ٍر َوُأْنَث َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَك
  .}ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّھ َأْتَقاُكْم

   
  نتحارمحاولة النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم اال:  الشبھة الخامسة

  :الرد على الشبھة
ال   ا خصوم اإلسالم ـ          .. الحق الذي یجب أن یق ا ـ ی ي استندتم إلیھ ة الت ذه الروای أن ھ

لیست صحیحة رغم ورودھا في صحیح البخاري ـ رضي اهللا عنھ ـ ؛ ألنھ أوردھا ال   
یعنى أنھ بلغھ ھذا " البالغات " على أنھا واقعة صحیحة ، ولكن أوردھا تحت عنوان 

ر م دیث الخب اء الح طلح علم ي مص ات ف روف أن البالغ الغ ، ومع رد ب ي : ج ا ھ إنم
  .مجرد أخبار ولیست أحادیث صحیحة السند أو المتن

  :وقد علق اإلمام ابن حجر العسقالني في فتح الباري بقولھ
ذا    "  یس ھ بالغ ، ول ذا ال اري ھ ي البخ ھ حك ري ، وعن و الزھ ذا ھ ا ك ل بلغن إن القائ

انى البالغ موصوًال برسول ا و الظاھر    : هللا صلى اهللا علیھ وسلم ، وقال الكرم ذا ھ وھ
."  

ى االنتحار ،        ؤمنین ـ عل ام الم ھذا ھو الصواب ، وحاش أن یقدم رسول اهللا ـ وھو إم
  .أو حتى على مجرد التفكیر فیھ

ًا وال               م یكن ملك ان بشرًا من البشر ول لم ك ھ وس دًا صلى اهللا علی إن محم ٍل ف وعلى ك
  .مدعًیا لأللوھیة



 ٦

والجانب البشرى فیھ یعتبر میزة كان صلى اهللا علیھ وسلم یعتني بھا ، وقد قال القرآن 
  .}ُقْل ُسْبَحاَن َربِّي َھْل ُكْنُت ِإّال َبَشرًا َرُسوًال{: الكریم في ذلك

وم عصرنا     -ومن ثم فإذا أصابھ بعض الحزن أو اإلحساس بمشاعر ما نسمیھ  ي عل ف
ادى ال غبار علیھ ؛ ألنھ من أعراض بشریتھ صلى   باإلحباط أو الضیق فھذا أمر ع -

  .اهللا علیھ وسلم
الوحي بعد أن تعلق بھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم كان یذھب إلى ) تأخر(وحین فتر 

ان             و محّب للمك ل ، فھ اء جبری ھ یستشرف لق وحي فی ھ ال زل علی ان ین المكان الذي ك
ض السكن والطم     ا      الذي جمع بینھ وبین حبیبھ بشيء من بع ك أیھ ي ذل اذا ف ة ، فم أنین

  الظالمون دائمًا لمحمد صلى اهللا علیھ وسلم في كل ما یأتي وما یدع ؟
ة  اِخٌع   {: وإذا كان أعداء محمد صلى اهللا علیھ وسلم یستندون إلى اآلیة الكریم َك َب َفَلَعلَّ

  .}َنْفَسَك َعَلى آَثاِرِھْم ِإْن َلْم ُیْؤِمُنوا ِبَھَذا اْلَحِدیِث َأَسفًا
د          فا ي محم ن حزن النب ي ع ر أدب ا تعبی ى االنتحار ، ولكنھ ى معن دًا إل ة ال تشیر أب آلی

ان        ن اإلیم ھم ع الم ، وإعراض ن اإلس ھ ع دود قوم بب ص لم بس ھ وس لى اهللا علی ص
بالقرآن العظیم ؛ فتصور كیف كان اھتمام الرسول الكریم صلى اهللا علیھ وسلم بدعوة 

  .اج الكافرین من الظلمات إلى النورالناس إلى اهللا ، وحرصھ الشدید على إخر
ھ     وھذا خاطر طبیعي للنبي اإلنسان البشر الذي یعلن القرآن على لسانھ صلى اهللا علی

: -ردًا على ما طلبھ منھ بعض المشركین -وسلم اعترافھ واعتزازه بأنھ بشر في قولھ 
ة من   * وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من األرض ینبوعًا { ك جن ل   أو تكون ل نخی

أو تسقط السماء كما زعمت علینا كسفًا أو تأتي * وعنب فتفجر األنھار خاللھا تفجیرًا 
ؤمن         * باهللا والمالئكة قبیًال  ن ن ي السماء ول ى ف ت من زخرف أو ترق أو یكون لك بی

رؤه   ا نق ان رده . }لرقیك حتى تنزل علینا كتاب ى  {: فك وه    } سبحان رب ا طلب ًا مم متعجب
  .}ھل كنت إال بشرًا رسوًال{: یملك تنفیذ مطلبھمومؤكدًا أنھ بشٌر ال 

ر عن             ول یعب و ق ھ معجزة فھ ھ لیست ل لم أن ھ وس أما قولھم على محمد صلى اهللا علی
  .الجھل والحمق جمیعًا

ھ        ل معجزة الرسول صلى اهللا علی حیث ثبت في صحیح األخبار معجزات حسیة تمث
ین أصابعھ    وسلم ، كما جاءت الرسل بالمعجزات من عند ربھا ؛ منھ ا نبع الماء من ب

ى         ى یكف ام حت ر الطع ا تكثی ة ، ومنھ وم الجمع ، ومنھا سماع حنین الجذع أمام الناس ی
الجم الغفیر ، ولھ معجزة دائمة ھي معجزة الرسالة وھى القرآن الكریم الذي وعد اهللا 

  .ویعرفھبحفظھ َفُحِفَظ ، ووعد ببیانھ ؛ لذا یظھر بیانھ في كل جیل بما یكتشفھ اإلنسان 
   

  مات النبي صلى اهللا علیھ وسلم بالسم:  الشبھة السادسة
  :الرد على الشبھة

ى        دھا إل دفعھا حق ة ی د والكراھی حین تصاب القلوب بالعمى بسبب ما یغشاھا من الحق
ى   تشویھ الخصم بما یعیب ، وبما ال یعیب ، واتھامھ بما ال یصلح أن یكون تھمة ، حت

ة ،   إنك لترى من یعیب إنسانًا م ل القام ثًال بأن عینیھ واسعتان أو أنھ أبیض اللون طوی
ھ ؛       د ضربھ وأسال دم اس ق أو مثًال قد أصیب بالحمى ومات بھا ، أو أن فالنًا من الن
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الء           ا یستھجنھ العق ك مم ر ذل ثًال ؛ وغی ر م ھ أحم أن لون فھذا كأن أو أن تعیب الورد ب
  .ویرفضونھ ویرونھ إفالًسا وعجًزا

هللا علیھ وسلم قدمت لھ امرأة من نساء الیھود شاة مسمومة فأكل منھا أن محمدًا صلى ا
  .فمات صلى اهللا علیھ وسلم

  :وینقلون عن تفسیر البیضاوي
ن      -أنھ لما فتحت خیبر واطمأن الناس سألت زینب بنت الحارس   رأة سالم ب وھى ام

ا عن أي الشاة أحب إلى محمد صلى اهللا علیھ وسلم ؟ فقیل  -) الیھودي(مشكم  ھ  : لھ إن
یحب الذراع ألنھ أبعدھا عن األذى فعمدت إلى عنزة لھا فذبحتھا ثم عمدت إلى سّم ال 
ى الرسول صلى اهللا       ا إل ة لھ یلبث أن یقتل لساعتھ فسمَّت بھ الشاة ، وذھبت بھا جاری

  .یا محمد ھذه ھدیة أھدیھا إلیك: علیھ وسلم وقالت لھ
لم فقال صلى ا.. وتناول محمد الذراع فنھش منھا ذه     : هللا علیھ وس إن ھ دیكم ف وا أی ارفع

ك ؟        ت ذل م فعل ة فسألھا ل ى الیھودی الذراع والكتف تخبرني بأنھا مسمومة ؛ ثم سار إل
ت  ت    : قال ا نل ومي م ن ق ت م تح   … نل د ف ك بع ان ذل ر  " وك ون  " خیب ر حص د أكب أح

  .الیھود في المدینة وأنھ صلى اهللا علیھ وسلم قد عفا عنھا
  :لبیضاويثم یفصحون عن تفسیر ا

ذا      أنھ صلى اهللا علیھ وسلم لما اقترب موتھ قال لعائشة ـ رضي اهللا عنھا ـ یا عائشة ھ
  .أوان انقطاع أبھري

ھ        ع اهللا ل م إال أن جم ذلك السُّ أثًرا ب فلیس في موتھ صلى اهللا علیھ وسلم بعد سنوات مت
ھ  بین الحسنیین ، أنھ لم یسلط علیھ من یقتلھ مباشرة وعصمھ من الناس وأیًض ا كتب ل

النجاة من كید الكائدین وكذلك كتب لھ الشھادة لیكتب مع الشھداء عند ربھم وما أعظم 
  .أجر الشھید

ال شك أن عدم موتھ بالسم فور أكلھ للشاة المسمومة وحیاتھ بعد ذلك سنوات  .. وأیًضا
ھ              ى أن دقھ ، وعل ى ص رھن عل ھ یب ا من أعالم نبوت ھ ، وَعَلًم ُیعد معجزة من معجزات

  .ل من عند اهللا حًقا ویقیًنارسو
أثره بالسم من        م ت ھ رغ ھ ل وقد اقتضت حكمة اهللا تعالى أن یموت في األجل الذي أجل

  .لحظة أكلھ للشاة المسمومة حتى موتھ بعد ذلك بسنوات
   

  یحتاج محمد صلى اهللا علیھ وسلم إلى الصالة علیھ: الشبھة السابعة
  :الرد على الشبھة

ل     الحق أن الصالة على محم ؤمنین لیست دلی د صلى اهللا علیھ وسلم من ربھ ومن الم
حاجة بل ھي مظھر تكریم واعتزاز وتقدیر لھ من الحق سبحانھ وتقدیر لھ من أتباعھ  
، ولیست كما یزعم الظالمون لسد حاجتھ عند ربھ ألن ربھ قد غفر لھ ما تقدم من ذنبھ 

  .وما تأخر
 علیھ وسلم وبین غیره من أنبیاء اهللا ألن أي مقارنة منصفة بین ما كان علیھ صلى اهللا

ھ اهللا              م ب ذي أت ال ال ام الكم ى مق ل إل ام العصمة ؛ ب ى مق ط إل یس فق ورسلھ ترتفع بھ ل
د رسالتھ صلى اهللا       د البشریة بع الرساالت ، وأتم بھ التنزیل ، وأتم بھ النعمة ، فلم تع

  .علیھ وسلم بحاجة إلى رسل ورساالت
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ل احتیاجات         لذلك فإن رسالتھ صلى اهللا ع   ت ك ة حمل ة والكامل لم وھى الخاتم ھ وس لی
ن    ھ م ون علی ي أن تك ا ینبغ امالت وم م ومع ریعات ونظ ن تش ا م ا یلزمھ ریة وم البش

  .أخالق وحضارة مما افتقدت مثل كمالھ كل الرساالت السابقة
ا       ا كم ة للبشریة كلھ ة عام وحسب رسالة محمد صلى اهللا علیھ وسلم أنھا جاءت رحم

رآن  ال الق اَلِمینَ {: ق ًة ِلْلَع ا َرْحَم ْلَناَك ِإلَّ ا َأْرَس الة  . }َوَم ا رس ا قبلھ اء م ا ج ن كم م تك فل
  .}وإلى عاد أخاھم ھوًدا قال یا قوم اعبدوا اهللا{: خاصة بقوم رسولھم كما قال تعالى

  .}وإلى ثمود أخاھم صالًحا قال یا قوم اعبدوا اهللا{
  .}هللاوإلى مدین أخاھم شعیًبا قال یا قوم اعبدوا ا{

  ..وھكذا كل رسول كان مرسًال إلى قومھ
لت كانت رسالة محمد صلى اهللا علیھ وسلم إلى العالمین وإلى الناس كافة كما جاء في 

اس بشیرًا    {، }وما أرسلناك إال رحمة للعالمین{: قولھ تعالى ة للن وما أرسلناك إال كاف
  .}ونذیرًا

ا      وق كونھ ت ف لم كان ة      ورسالة محمد صلى اهللا علیھ وس ت ھي الخاتم د كان ة فق عالمی
والكاملة التي ـ كما أشرنا ـ تفي باحتیاجات البشر جمیعًا وتقوم بتقنین وتنظیم شئونھم     

  .المادیة والمعنویة عبر الزمان والمكان بكل ما فیھ خیرھم في الدنیا واآلخرة
د من رجالكم ولكن رسول اهللا وخات         {: وفى ھذا قال اهللا تعالى ا أح د أب ان محم م ما ك

  .}النبیین
لم       ھ وس د صلى اهللا علی وم  {): اإلسالم (وقال في وصفھ إلكمال الدین برسالة محم الی

  .}أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم اإلسالم دینا
ى        ة ؛ یعن ة والخاتم ا الرسالة الكامل المین ، وباعتبارھ ى الع د إل وم رسالة محم إن عم

ھ       امتداد دورھا واستمرار وجودھا إلى داقًا لقول ا مص رث اهللا األرض ومن علیھ أن ی
  .}ھو الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ{: تعالى

   
  .خلو الكتب السابقة من البشارة برسول اإلسالم: الشبھة الثامنة

  :الرد على الشبھة
دمھا ،  إن وجود البشارات وعدمھا في الكتب المشار إلیھا آنفا سواء ، وجودھا مث ل ع

ي حاجة       . وعدمھا مثل وجودھا لم لیست ف ھ وس فرسالة رسول اإلسالم صلى اهللا علی
دلیل   ت  " الخارجي  " إلى دلیل یقام علیھا من خارجھا ، بحیث إذا لم یوجد ذلك ال بطل

ب    -ال سمح اهللا  - ي كت تلك الرسالة ؛ فھي رسالة دلیلھا فیھا ، ووجود البشارات بھا ف
یھا ال یضیف إلیھا جدیدًا ، وعدم وجود تلك البشارات ال ینال منھا عل -زمنا  -متقدمة 
  .شیئًا قط

واھا     ا س ى عم لطانھا الغن ا س ذاتھا لھ ة ب ة قائم ي حقیق الح   . فھ د ص ائم خال ا ق ودلیلھ
للفحص في كل زمان ومكان ، باق بقاء رسالتھ أبد الدھر أشرق ولم یغب ، ظھر ولم 

اء   . ، إنھ دلیل صدق األنبیاء كلھمعال ولم یھبط . یختف ، قوى ولم یضعف ل األنبی فك
حیث شھد " القرآن العظیم " مضوا ولم یبق من أدلة صدقھم إال ما جاء في ھذا الدلیل 

  ..لھم بالصدق والوفاء وأنھم رسل اهللا المكرمون
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فال یظنن أحُد أننا حین نتحدث عن بشارات الكتب السابقة برسول اإلسالم إنما نتلمس 
ي دعواه الرسالة         أدلة نحن في  دق رسول اإلسالم ف ات ص ا إلثب فرسول  . حاجة إلیھ

حتى ولو سلم لنا الخصوم بوجودھا فلھ " تلك البشارات " اإلسالم لیس في حاجة إلى 
  .من أدلة الصدق ما لم یحظ بھ رسول غیره

ن أراد           ب م اث وكت ھ أبح عت فی د وض ابقة وق ب الس ي الكت ودة ف ارات موج والبش
ق       اإلطالع علیھا فلی دي تحقی ار الحق للشیخ رحمت اهللا الھن رجع مثال إلى كتاب إظھ

  . الدكتور أحمد حجازي السقا
  آیات رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وإثبات معجزاتھ الباھرة للعقول  .١

اعلم أخي القارئ أنھ قد كان في األنبیاء علیھم السالم من لھ المعجزة والنبوة معًا مثل 
ا ا یح علیھم ى والمس دي  موس ي أی ق ف م یب ذھابھما، فل ا ب ت معجزاتھم د ذھب الم وق لس

الناس منھا إال ذكرھا، ومنھم من كانت لھ نبوة ولم تكن لھ معجزة مثل زكریا وناحوم 
یوحنا عند الجمیع :((ومیخا ومالخي وغیرھم، وھا ھو یوحنا المعمدان یقول عنھ متى

ورغم ذلك لم  ٩: ١١متى )) أفضل من نبي((، و في موضع آخر٢٦: ٢١متى )) نبي
ا    ول یوحن دة، یق ة واح أت بآی ة     :((ی ل آی م یفع ا ل الوا أن یوحن رون و ق ھ كثی أتى إلی ف

ن النساء        . ٤١: ١٠یوحنا )) واحدة وة جماعة م دس نب اب النصارى المق وقد أثبت كت
]   ٣٦عدد  ٢لوقا [  وحنة بنت فنوئیل ] ٢٠عدد  ١٥خروج [مریم أخت موسى : مثل

وأستیر، وغیرھن ولم ]  ٤عدد  ٤القضاة [  ودبوره ]   ١٤د عد ٢٢ملوك  ٢[ وخلده 
  . یكن لواحدة منھن كتاب وال معجزة إال أنھن معدودات في زمرة األنبیاء عندھم

ت     د كان ًا وق زة مع وة والمعج ھ النب ع اهللا ل د جم لم ق ھ وس لى اهللا علی د ص وسیدنا محم
ي جاء      ة الت ة البیانی ا الرسول األمي ھي من       معجزة القرآن الكریم المعجزة العقلی بھ

ا             اعة، أم ام الس ى قی ا حت اء ببقائھ ائر األنبی ى س ا عل ز بھ د تمی ھ وق م معجزات أعظ
معجزات من سبقھ من األنبیاء فقد كانت معجزات حسیة انتھت بانتھاء وقتھا، فلو أنك 

  . سألت أي نصراني الیوم أرني معجزة من معجزات المسیح فلن یجیبك
ارئ   -لكریم وبجانب معجزة القرآن ا ات       -أخي الق ر من المعجزات واآلی اك الكثی ھن

د    حیحة وق الحسیة قد قام بصنعھا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ذكرتھا األحادیث الص
َوِإَذا { : أشار إلیھا القرآن الكریم بكل وضوح كما في قولھ تعالى في سورة الصافات  

  }َوَقاُلوا أن َھَذا ِإلَّا ِسْحٌر ُمِبیٌن * َیْسَتْسِخُروَن  َوِإَذا َرَأْوا آَیًة* ُذكُِّروا َلا َیْذُكُروَن 
ـ   ـتعبیر ب د أن ال ة نج ة الكریم ذه اآلی ي ھ ًة(فف م  ) َوِإَذا َرَأْوا آَی ى أنھ وح عل دل بوض ی

ة      ھ كاف ع علی ذي أجم شاھدوا معجزة أو معجزات للنبي صلى اهللا علیھ وسلم، األمر ال
الم و   ي الع رین ف لمین المعتب اء المس اً  علم واترة أیض ات المت ھ الروای ت علی ن . دل وم

ھ           ھ ال یمكن أن یكون قول ة سمعیة ولیست بصریة، وعلی ات القرآنی المّسلم بھ أن اآلی
الى ًة:((تع ر   )) َوِإَذا َرَأْوا آَی أن التعبی ك ف ى ذل افة إل ة، باإلض ات القرآنی د  لآلی عائ

ـ ین:((ب حر المب وارق الع )) الس ـعجزات وخ ع الـم ا م ب تمام ع أن یتناس ادات، والواق
اتھامھم نبي اإلسالم بالسحر، وترویجھم لھذه المسالة بشكل واسع یدل على أنھم رأوا 

  منھ خوارق عادات ومعجزات،
م     ي اإلسالم ل أما ما ذھب إلیھ البعض أن ھناك آیات في القرآن الكریم تدل على أن نب

ة      ـداللھم  باآلی ریم واسـت رآن الك ي   من س   ٥٩یمتلك معجزة سوى الق ورة اإلسراء الت
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ة  }وما منعنا أن نرسل باآلیات إال أن كذب بھا األولون{: تقول ى   ٩٠، وكذلك باآلی إل
ا  ٩٣ اء فیھ ي ج راء والت ورة اإلس ن س ن   {: م ا م ر لن ى تفج ك حت ؤمن ل ن ن الوا ل وق

رًا    * األرض ینبوعًا  ا تفجی ار خاللھ * أو تكون لك جنة من نخیل و عنب فتفجر األنھ
یًال     أو تسقط السماء  ة قب اهللا و المالئك أتي ب ي   * كما زعمت علینا كسفًا أو ت ى ف أو ترق

ت إال          ي ھل كن ل سبحان رب رؤه ق ًا نق ا كتاب السماء و لن نؤمن لرقیك حتى تنزل علین
  .}بشرًا رسوًال

و    ك ھ ن ذل الجواب ع ك   :ف ن تل ألون ع ون ویس ن یقترح م یك ركین ل ؤالء المش أن ھ
ًا ل   اًدا وطلب اًدا         المعجزات ِاْسِتْرَش ًرا َوِعَن َك ُكْف وَن ویقترحون َذِل انوا َیْطُلُب ا ك لحق وإنم

ا صلى اهللا      ة لنبین فعند طلب أمثال ھذه المعجزات مع اإلعراض عن المعجزة الحقیقی
علیھ وسلم والمعجزات األخرى، عند ذلك لم یستجیب اهللا عز وجل لطلب المشركین، 

و        ل ھ ة ب ام الحجة الكافی دم قی یس لع د       إذ أن طلبھم ل ز، و ق ت و التعجی ن التعن وع م ن
الفاً     ا س ا ذكرن ین كم د   …كانوا كلما رأوا معجزة یقولون سحر مستمر أو ساحر مب وق

ھ یعرجون        {: قال اهللا سبحانھ وتعالى عنھم وا فی ًا من السماء فظل یھم باب ولو فتحنا عل
حورون   وم مس ن ق ل نح ارنا ب كرت أبص ا س الوا إنم ات } لق ذه اآلی ت ھ و نزل ى ل فحت

  .وف یعیدون ذلك القولفلس
ھ  : فالحاصل أن عدم إجابة المشركین على تعنتھم ال تعني أن رسول اهللا صلى اهللا علی

ھ              ل من معجزات ا نق رآن وم ي معجزة الق ل ف رده التأم ذا ی إن ھ ات، ف وسلم لم یأت بآی
  .صلى اهللا علیھ وسلم المبثوثة في كتب الحدیث ودالئل النبوة

ھ تع  ي قول یر ف ل التفس ول أھ ا  { : الىیق ذََّب ِبَھ ات إال أن َك ل ِباآلی ا أن ُنْرِس ا َمَنَعَن َوَم
وَن   ا   } اَألوَُّل ذََّب ِبَھ ة إال أن َك ل َمكَّ ا َأْھ ي اْقَتَرَحَھ ات الَِّت ل باآلی ا أن ُنْرِس ا َمَنَعَن أي َوَم

َلَكذَُّبوا ِبَھا َواْسَتَحقُّوا اإلھالك  اَألوَُّلوَن َلمَّا َأْرَسْلَناَھا َفَأْھَلْكَناُھْم َوَلْو َأْرَسْلَناَھا إلى ھؤالء
َوَقْد َحَكْمَنا ِبِإْمَھاِلِھْم إلتمام َأْمر ُمَحمَّد َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم، روى الطبري عن الحسن 

ْحَمة َر: َقاَل} َوَما َمَنَعَنا أن ُنْرِسل ِباآلیات إال أن َكذََّب ِبَھا اَألوَُّلوَن{:ِفي َقْول اللَّھ َتَعالى
ْبلُكمْ      ْن َق اَب َم ا َأَص اَبُكْم َم وجاء  . َلُكْم َأیَّتَھا األمة، أنا َلْو َأْرَسْلَنا باآلیات َفَكذَّْبُتْم ِبَھا، َأَص

ي یر القرطب ي تفس ا  : ف ذُِّبوا ِبَھ ا إال أن ُیَك ي ِاْقَتَرُحوَھ ات الَِّت ل باآلی ا أن ُنْرِس ا َمَنَعَن َوَم
ْبلھمْ  َفَیْھِلُكوا َكَما ُفِعَل ِبَم أن َق ِھ أن         . ْن َك َرْیش ِلِعْلِم ار ُق ْن ُكفَّ َذاب َع الى اْلَع ھ َتَع َأخََّر اللَّ َف

ْن ھؤالء    : قال اإلمام ابن كثیر. ِفیِھْم َمْن ُیْؤِمن َوِفیِھْم َمْن ُیوَلد ُمْؤِمًنا إن ِم َوَكَذِلَك َوَقَع َف
ھ    َمْن َأْسَلَم َبْعد َذِلَك َوَحُسَن إسالمھ َحتَّى َعْبد ال لَّى اللَّ ّي َص لَّھ ْبن َأِبي ُأَمیَّة الَِّذي َتِبَع النَِّب

  .َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَقاَل َلُھ َما َقاَل َأْسَلَم ِإْسَلاًما َتاما َوأناَب إلى اللَّھ َعزَّ َوَجلَّ
ا ھي     ة، وإنم أن المعجزات التي اقترحھا ھؤالء ال تستند إلى أساس البحث عن الحقیق

  .عللیة، ولو نفذت طلباتھم لما آمنوا أیًضاوت) اقتراحیة(
ار توضح      ھذا وأن االلتفات إلى الكلمة التي وردت في أقوال جمع من المفسرین الكب

  : أن المعجزات على نوعین
ھي المعجزات الضروریة إلثبات صدق دعوى النبي، وترغیب الناس : الـنـوع األول

احثین     إلى اإلیمان، وتخویف المنكرین، وھي المعجزات ا   دي الحق والب ة لناش لمنطقی
ات   {: عن الحقیقة، بحیث یعبر القرآن في ذیل اآلیة األولى منھا بقولھ وما نرسل باآلی

  ).٥٩: سورة اإلسراء(، }إال تخویًفا
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زات  ن المعج ـثاني م ـوع ال ـ : الـن مى ب ي تس زات الت ي المعج ة(ھ ، أي )االقتراحی
وة      المعجزات التي یطالب بھا ال ألجل سلوك سبیل ا   دق دعوى النب ین بص لحق والیق

ھ          دوا ب أن وج ز الطرف اآلخر ف د تعجی ا بقص ومن ثم اإلیمان واعتناق اإلسالم، وإنم
  .قدرة على ذلك اتھموه بالسحر

واألنبیاء كانوا یتجھون صوب القسم األول وال یستسلمون إطالقا لمقترحات المتعللین 
ارى نجد أن ھناك حاالت لم یقدر وفي األناجیل التي مع النص. والمعجزات االقتراحیة

در أن یصنع   :(٥: ٦المسیح علیھ السالم أن یعمل فیھا معجزات كما في مرقس  ولم یق
دة   وة واح ول مرقس أیضاً   )  ھناك وال ق ھ     :(ویق دأوا یحاورون فخرج الفریسیون و ابت

ال  ل     : طالبین منھ آیة من السماء لكي یجربوه، فتنھد بروحھ، وق ذا الجی ب ھ اذا یطل لم
  ).١٣-٨/١١مرقس )(…ثم تركھم. لن یعطى ھذا الجیل آیة: ة؟ الحق أقول لكمآی

ب          ٩٣ـ   ٩٠یـشیر لحن اآلیات  ذه المطال ى أن ھ من سورة اإلسراء بشكل واضح إل
ة        ل الغای ة، ب و البحث عن الحقیق العجیبة والغریبة لمشركي العرب لم یكن منشؤھا ھ

وة نب  ي نب ـشكیك ف ذار والـت تالق األع ي اخ ا ھ رك منھ ائم الش اء دع الم وإرس ي اإلس
البھم          من مط ن ض م، فم وم كالمھ ي مفھ ى ف ر حت وا النظ م یتمعن ذا ل نمیة، ول والص

ى     : ، ثم ینفون ذلك مباشرة ویقولون)الصعود إلى السماء(مثًال ذلك حت ؤمن ب نحن ال ن
ا     {تبعث لنا كتابا من قبل الّلھ،  زل علین ى تن ك حت أو ترقى في السماء و لن نؤمن لرقی

ٌك    {: وتـارة یطلبون األمور المستحیلة كقولھم} بًا نقرؤه كتا ِھ َمَل ِزَل َعَلْی َوَقاُلوا لوال أن
َنا       * َوَلْو أنَزْلَنا َمَلًكا َلُقِضَي األمُر ُثمَّ ال ُیْنَظُروَن  اُه َرجًال َوَلَلَبْس ا َلَجَعْلَن اُه َمَلًك ْو َجَعْلَن َوَل

  ]  ٨: األنعام[ } َعَلْیِھْم َما َیْلِبُسوَن
زات        ت معج ون س م یطلب ي فل ة النب ة حقیق ى معرف ل إل و التوص دف ھ ان الھ م إذا ك ث

  .مختلفة؟ ألیس المورد الواحد منھا كافیا؟
ل، فضال عن      ف واألباطی من ھنا لم یتسن ألي نبي أن یستسلم لھذا النوع من األراجی

  .اختیارهأن اإلعجاز لیس من شأن النبي واختیاره، وإنما ھو من شأن الّلھ تعالى و
ھ أي مورد             ین یدی الى یضع ب ھ تع ھ والّل ن الّل ب المعجزة م ھ أن یطل أن الـنـبي بإمكان

قل :(من سورة اإلسراء ھذا المعنى ٩٣ـ  ٩٠یراه صالًحا، ولھذا نـقـرأ في ذیل اآلیات 
والً  ًرا رس ت إال بش ل كن ي ھ بحان رب ة  ) س د آی ورة الرع ي س ذا ف ان :(٣٨وك ا ك وم

  ).ال بإذن الّلھلرسول أن یأتي بآیة إ
م        : مـلخص الكالم ھو أنھ من الصحیح القول و ل دة، ول ده معجزة خال رآن لوح أن الق ب

ى    یكن ھناك معجزة أخـرى سـوى ھذه المعجزة للنبي الستطاعت أن تكون شاھدًا عل
ذه     ر ھ ة غی صدقھ، ولكن ھذا ال یدل على أن الـنبي لم یمتلك معجزات جسمانیة ومادی

ـواریخ     المعجزات الروحیة وا ـات والـت ات والـروای ت اآلی اإلسالمیة   لمعنویة، بل ذھب
ـمعجزات        : وسیرة النبي إلى القول ـام ال ي أن انـضـم ك، وال شك ف ك ذل ان یمتل بأنھ ك

ة            دعوة النبوی ة ال ر حقیق رة یظھ ة الكبی ك المعجزة المعنوی ى تل ة إل المحسوسة والمادی
  .بصورة أجلى وأوضح

  : ت الحسیة التي قام بصنعھا رسولنا الكریمولنذكر اآلن بعض من المعجزا
  : معجزة نبوع الماء من بین أصابعھ صلى اهللا علیھ وسلم -١
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ت    : روى البخاري عن أنس بن مالك قال لم وحان ھ وس رأیت رسول اهللا صلى اهللا علی
ھ           أتى رسول اهللا صلى اهللا علی دوه، ف م یج اس الوضوء فل تمس الن صالة العصر، وال

اس      وسلم بوضوء فوضع  أمر الن اء ف ك اإلن ي ذل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یده ف
أن یتوضئوا منھ فرأیت الماء ینبع من تحت أصابعھ، فتوضأ الناس حتى توضئوا من  

] [  ١٧٨٣ص /  ٤صحیح مسلم ج] [ ٧٤ص /  ١صحیح البخاري ج . [ عند آخرھم
  ]  ٤٧٧/ ص ١٤/صحیح ابن حبان ج

ال وروى البخاري عن جابر بن عبد اهللا ي صلى       :  ق ة والنب وم الحدیبی اس ی عطش الن
أي (یتوضأ فجھش الناس نحوه) أي أناء صغیر من جلد(اهللا علیھ وسلم بین یدیھ ركوة

لیس عندنا ماء نتوضأ وال نشرب إال ما بین یدیك فوضع : ما لكم؟ قالوا: قال) تجمعوا
ون، فش        ال العی ین أصابعھ كأمث ور من ب ربنا وتوضأنا،  یده في الركوة فجعل الماء یف

صحیح البخاري  . [ لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة: كم كنتم؟ قال: قلت
  ]  ٤٨٠ص/١٤صحیح ابن حبان ج/ ] [ ١٣١٠ص ٣/ ج 

س        نھم أن ر م ع كثی ا جم د رواھ والروایات في ھذه المعجزة مشھورة بین الصحابة وق
واتر  وجابر بن عبد اهللا وابن عباس، والبراء بن مالك وأبو  قتادة، وغیرھم وخبرھا مت

  . وقد تكررت في أكثر من مناسبة. مستفیض
  : معجزة شفاء علي رضي اهللا عنھ وغیره من الصحابة -٢

ر  تح اهللا       (-:قال علیھ الصالة والسالم في غزوة خیب ًدا رجًال یف ة غ ذه الرای ألعطین ھ
دوك     اس ی ات الن ال فب م   على یدیھ یحب اهللا ورسولھ ویحبھ اهللا ورسولھ ق تھم أیھ ون لیل

م یرجو أن      صلى اهللا علیھ وسلم    یعطاھا فلما أصبح الناس غدوا على رسول اهللا  كلھ
ب؟     أین: "یعطاھا فقال ل    علي بن أبي طال ال       : فقی ھ ق ا رسول اهللا یشتكي عینی و ی :   ھ

الم فُأتي بھ فنفث في عینھ بقلیل من ریقھ علیھ الصالة والس) ائتوني بھ( فأرسلوا إلیھ "
ي     . [ فبرأ لتوه ولم یمرض بعینھ قط لم ف اب الغزوات ورواه مس رواه البخاري في كت

  ]  باب فضائل الصحابة 
ان فشفي من مرضھ       د العمی مرقس  [ وقد قام المسیح علیھ السالم بالتـفل في عین أح

ھ أن یلمسھ      .وجاء إلى بیت صیدا]:(( ٢٢: ٨ وا إلی ھ أعمى وطلب دموا إلی د   . فق ذ بی فاخ
وأخرجھ إلى خارج القریة وتفل في عینیھ ووضع یدیھ علیھ وسألھ ھل أبصر  األعمى

  .)) شیًئا
ھ           _  ا رسول اهللا صلى اهللا علی ث فیھ ي ساقھ، فنف ر بضربة ف وم خیب وأصیب سلمة ی

ال . وسلم ثالث نفثات فما اشتكاھا قد ي     :((عن یزید بن أبي عبید ق ر ضربة ف ت أث رأی
ر،   : ذه الضربة؟ قالیا أبا مسلم، ما ھ: ساق سلمة، فقلت وم خیب ھذه ضربة أصابتني ی

فأتیت النبي صلى اهللا علیھ وسلم فنفث فیھا ثالث نفثات،  …فقال الناس أصیب سلمة 
اعة ى الس تكیت حت ا اش اري ج .)) [ فم حیح البخ ي داود / ١٥٤١/  ٤ص حیح أب /  ص

  ] ٤٣٩ص /  ١٤صحیح ابن حبان ج ٣٢٩٥
زل   : وعن البراء بن عازب رضي اهللا عنھ_  ع ون أن عبد اهللا بن عتیك لما قتل أبا راف

ال   ھ     : من درجة بیتھ سقط إلى األرض فانكسرت ساقھ، ق ي صلى اهللا علی دثت النب فح
صحیح البخاري ج  . [ فبسطھا فمسحھا فكأنما لم أشكھا قط" أبسط رجلك:"وسلم فقال

  ] ١٤٨٣ص /  ٤
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ال        _  ھ ق ك عن أبی ن مال ع ب ن راف اذ ب وم ب    :((وعن مع ت بسھم ی ي   رمی ت عین در ففقئ
أخرجھ  )) [ فبصق فیھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ودعا لي فما آذاني منھا شيء

  ] ابن أبي شیبھ والحاكم والبیھقي وأبو نعیم 
  : معجزة رّد عین قتادة بعد تدلیھا -٣

ـنتھ    ى وج دلت عل أي (في غزوة أحد ُأصیب قتادة بن النعمان في عینھ حتى سقطت وت
دھا علیھ الصالة والسالم بیده الشریفة فبرأت على الفور، وصارت فر) على أحد خده

والروایة أخرجھا . فتلك من آیات اهللا التي أید اهللا بھا رسولھ... عینیھ تلك أحسن عینیھ
ي     )٣٠/  ٣(ابن إسحاق في السیرة النبویة ر ف د الب ن عب ، وابن حجر في اإلصابة، واب

والبیھقي في الدالئل، وأبو نعیم في الدالئل  االستیعاب في ترجمة النعمان، وأبو یعلى،
  ) ٢٩٥/  ٣(وذكرھا الحاكم في المستدرك) ٤١٧، ٤١٨(برقم

  : معجزة شفاء الضریر بدعائھ صلى اهللا علیھ وسلم -٤
ف  ن حنی ان ب ن عثم ال  : ع لم فق ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب ریرًا أت ًال ض ا : أن رج ی

ك، وأن      إن ش: (رسول اهللا أدع اهللا أن یعافیني فقال و أفضل آلخرت ك فھ رت ذل ئت أّخ
فأمره أن یتوضأ ویصلي ركعتین، وأن  -:ال، بل ادع اهللا لي قال:قال) شئت دعوت لك

   -:یدعو بھذا الدعاء
ي        ( ك ف ي أتوجھ ب د أن ة،یا محم ي الرحم اللھم أني أسألك و أتوجھ إلیك بنبیك محمد نب

ي     ذه فُتقضى،اللھم شفعة ف ف   ) حاجتي ھ ل الرجل فبرأ،فش ة من     ففع ذا الضریر آی اء ھ
ھ  ر   [ نبوت اریخ الكبی ي الت اري  ف ر    ٦/٢١٠رواه البخ م الكبی ي المعج ي ف ،والطبران

  ] وغیرھم  ٦/١٦٦وصححھ وسلمھ الذھبي، والبیھقي في دالئل النبوة  ٩/١٩
  . وھذا الدعاء خاص في حیاتھ صلى اهللا علیھ وسلم ولیس بعد مماتھ فُلیعلم

  : ھ صلى اهللا علیھ وسلمخروج الجن من الصبي بدعائ -٥
أن امرأة جاءت بولدھا إلى رسول اهللا صلى اهللا -:عن أبن عباس رضي اهللا عنھما قال

ا  :علیھ وسلم فقالت یا رسول اهللا أن بھ لممًا، وأنھ یأخذه عند طعامنا فیفسد علینا طعامن
رة أي قاء أو سعل م(فمسح رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم صدره ودعا لھ فثّع  -:قال

  ] رواه الدرامي . [ فخرج منھ مثل الجرو األسود یسعى) واحدة
  : معجزة فیضأن ماء بئر الحدیبیة -٦

حابھ سنة ست من      ومن معجزاتھ صلى اهللا علیھ وسلم أنھ لما كان بالحدیبیة ھو وأص
ا             ا م ى فیھ م یبق ى ل ا حت حابھ بالسقي منھ ا أص اء فنزحھ ر م الھجرة وكان بالحدیبیة بئ

ھ صلى اهللا     یمأل كأس ماء ك إلی وكانوا ألًفا وأربعمائة رجل، وخافوا العطش فشكوا ذل
علیھ وسلم، فجاء فجلس على حافة البئر، فدعا بماء فجئ بھ إلیھ فتمضمض منھ،ومج 
ذوا یسقون              اء فأخ ا م ر فیھ ا ھي إال لحظات، وإذا البئ ر، فم ي البئ ھ ف ما تمضمض ب

ة رجل،      فسقوا وملئوا أوانیھم وأدوات حمل الماء عندھم ف وأربعمائ دم أل وھم كما تق
الى من سورة              ھ تع یھم قول زل ف ذین رضي اهللا عنھم وأن ة الرضوان ال وھم أھل بیع

تح وِبِھم   (-:الف ي ُقُل ا ف َم َم َجَرِة َفَعِل َت اَلشَّ َك َتْح ؤِمِنیَن َإْذ ُیَباِیُعوَن ِن الُم َي اهللا َع د َرِض َلَق
اَبھُ    ْیِھْم وأَث ِكَیَنة َعَل اً  َفأنَزَل السَّ ًا َقِریب اب      ). [ ْم َفْتح ب، ب اب المناق ي كت رواه البخاري ف

  ] عالمات النبوة 
  : معجزة الطعام القلیل یشبع العدد الكثیر -٧



 ١٤

ھ       ھ قول ك رضي اهللا عن ن مال س ب و طلحة ألم    : روى مسلم في صحیحھ عن أن ال أب ق
لیم وع،  : ُس ھ الج رف فی عیفًا أع لم ض ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص معت رس د س ل لق فھ

ت  :عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أقراًصا من شعیر، ثم أخرجت ِخمارًا لھا فلف
لم         ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی لتني إل م أرس الخبز ببعضھ، ثم دستھ تحت یدي، ث

لم   ھ وس أرسلك  (-:في المسجد ومعھ الناس، فقمت علیھم فقال رسول اهللا صلى اهللا علی
و طلحة؟   ت ) أب ال : فقل م، ق ت ) ام؟بطع :(نع ال :قل م، فق ھ    -:نع رسول اهللا صلى اهللا علی

ال  ) قوموا(وسلم لمن معھ فأنطلق، وانطلقت ین أیدیھم حتى جئت أبا طلحة فأخبرتھ فق
ا    -:أبو طلحة دنا م یا أم ُسلیم قد جاء رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم والناس ولیس عن

ي      : نطعمھم فقالت ى لق و طلحة حت انطلق أب م، ف رسول اهللا صلى اهللا    اهللا ورسولھ أعل
ال  رسول اهللا          ھ، فق و طلحة مع لم وأب ھ وس علیھ وسلم فأقبل رسول اهللا صلى اهللا علی

فأتت بذلك الخبز فأمر بھ رسول اهللا ) ھلم یا أم ُسلیم ما عندك؟(-:صلى اهللا علیھ وسلم
صلى اهللا علیھ وسلم ففت، وعصرت أم ُسلیم عكة فآدمتھ، ثم قال رسول اهللا صلى اهللا 

ال     عل ول،ثم ق ا شاء أن یق لم م ذن لعشرة  (-:یھ وس ى شبعوا،ثم      ) ائ أكلوا حت م ف أذن لھ ف
ائذن (، فأذن لھم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال،)ائذن لعشرة(خرجوا، ثم قال،

انون رجالً      ) لعشرة وم سبعون أو ثم م، والق وم كلھ ى     .فأكل الق ذه معجزة؟ بل ألیست ھ
زات  م المعج ن أعظ ا لم ي أنھ اري  . [ ورب حیح البخ وة / ص ات النب حیح ] [ عالم ص

  ] األشربة / مسلم 
  : معجزة تكثیر الطعام -٨

ي     ن النب د اهللا  ع ن عب ابر اب ن ج لم     ع ھ وس لى اهللا علی ل     ص اه رج ھ أت أن
شعیر فما زال الرجل یأكل منھ ھو وامرأتھ ووصیف    وسق  شطر    فأطعمھ    یستطعمھ 

" [ لو لم تكیلوه ألكلتم منھ ولقام لكم : "لى اهللا علیھ وسلمص   لھم حتى كالوه فقال النبي 
  ]صحیح مسلم في معجزات النبي ، رواه احمد في مسنده 

لم  :((قال أبو طلحة األنصاري في حدیثھ المشھور أطعم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
ھ    ت إبط س تح ا أن اء بھ عیر ج راص ش ن أق ًال م انین رج اب  )) [ ثم ي كت اري ف البخ

  ] والبیھقي في الدالئل  ٥٩٥/  ٥والترمذي  ١٦١٢/  ٣ومسلم _ ب المناق
دق من صاع    :((وقال جابر بن عبد اهللا أطعم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یوم الخن

اق  ز  (شعیر وعن ن أوالد المع ى م وا  ) األنث وا وانحرف ى ترك ف رجل حت ن  (أل الوا ع م
البخاري في كتاب المغازي [ )) ، وأن البرمة لتغط كما ھي وأن العجین لیخبر)الطعام
  ]   ٥٩٥/  ٥والترمذي  ١٦١٠/  ٣ومسلم 

ي ظروف      رات، وف إن معجزة تكثیر الطعام والشراب قد تكررت فبلغت عشرات الم
ي     :((مختلفة، ومناسبات عدیدة،  فقد قال أبو ھریرة رضي اهللا عنھ ع النب ا م صلى     كن

لم   ھ وس دت    اهللا علی ال فنف یر ق ي مس وم    أزواد    ف ى _ الق اجوا إل م واحت د زادھ أي نف
ر  قال فقال    حمائلھم    قال حتى ھم بنحر بعض _  طعام  و جمعت      : عم ا رسول اهللا ل ی

ا؟      دعوت اهللا علیھ وم ف ن أزواد الق ي م ا بق اه (م اء    )  أي بقای ال فج ل ق ال ففع ق
ر    ذو ال     الب ال وق ره ق ر بتم ره وذو التم د  بب واه قل   مجاھ واة بن انوا وذو الن ا ك ت وم

ى مأل           ا حت دعا علیھ ال ف اء ق ھ الم یصنعون بالنوى قال كانوا یمصونھ ویشربون علی



 ١٥

ى اهللا     أشھد أن ال إلھ إال اهللا وأني رسول اهللا ال  : "القوم أزودتھم قال فقال عند ذلك یلق
  ] صحیح مسلم، والنسائي " [ فیھما إال دخل الجنة   شاك    بھما عبد غیر 

  : یره علیھ السالم السمن ألم سلیممعجزة تكث - ٩
لیم    -:عن أنس بن مالك خادم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال كانت ألمي أم س

یا ربیبة أبلغي :شاة فجمعت من سمنھا في عكة فمألت العكة ثم بعثت بھا ربیبة، فقالت
ة             ا ربیب ت بھ ا، فانطلق دم بھ لم یأت ھ وس ة رسول اهللا صلى اهللا علی ذا العك ت  ھ ى أت حت

ك أم       ا إلی ت بھ ة سمن بعث رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقالت یا رسول اهللا ھذه عك
ال لیم ق ا(-:ُس ا عكتھ وا لھ ت ) أفرغ ا قال ت إلیھ ة ودفع ت العك ا،  -:فأفرغ ت بھ فانطلق

ة     رأت العك لیم ف وجئت وأم سلیم لیست في البیت،فعلقت العكة على وتد، فجاءت أم س
ھ  یا ر:ممتلئة تقطر فقالت بیبة ألیس أمرتك أن تنطلقي بھا إلى رسول اهللا صلى اهللا علی

بلى قد فعلت فإن لم تصدقیني فانطلقي فسلي رسول اهللا صلى اهللا علیھ  -:وسلم؟ فقالت
ا سمن     ة فیھ وسلم فانطلقت ومعھا ربییة، فقالت یا رسول اهللا إني بعثت معھا إلیك بعك

ا  :قالت) قد فعلت، قد جاءت(-:قال ك ب ة تقطر      والذي بعث ا لممتلئ ن الحق أنھ لحق، ودی
یا أم سلیم أتعجبین إن كان اهللا (-:فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: سمنًا، قال أنس

ا،    ) كلي وأطعمي! أطعمك كما أطعمت نبیھ ي قعب لن قالت فجئت إلى البیت فقسمت ف
د إفراغ     ئ بع ة تمتل ل   وتركت فیھا ما أتئد منا بھ شھرًا أو شھرین، فكون العك ا واألك ھ

  . منھ طرة شھرین من معجزاتھ
  : معجزة نزول المطر بدعائھ -١٠

ال   ك ق اس سنة   : روى البخاري في صحیحھ عن أنس بن مال دب (أصابت الن ى  ) ج عل
لم یخطب           ھ وس ا رسول اهللا صلى اهللا علی لم، فبین ھ وس عھد رسول اهللا صلى اهللا علی

ال     ي فق ام أعراب ة فق ا رسول ا  : على المنبر یوم الجمع ال،     ی ال، وجاع العی ك الم هللا ھل
ال قینا، ق ادع اهللا أن یس ي  : ف ا ف ا رأین ھ وم لم یدی ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ع رس فرف

ار ) قطعة سحاب(السماء قزعة  حاب  ) أنتشر (فو الذي نفسي بیده ما وضعھا حتى ث س
ت المطر یتحادر         ى رأی ره حت زل عن منب م ین اطر (أمثال الجبال ثم ل ھ   ) یتق ى لحیت عل

ام   ف: قال مطرنا یومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي یلیھ إلى الجمعة األخرى، فق
یا رسول اهللا تھدم البناء، وغرق المال فادع اهللا لنا، : ذلك األعرابي أو قال غیره، فقال

ال       ھ فق لم یدی ھ وس ا   :"فرفع رسول اهللا صلى اهللا علی ا وال علین م حوالین ال " اللھ ا  : ق فم
ى  جعل رسول اهللا صلى اهللا  علیھ وسلم یشیر بیده إلى ناحیة من السماء إال فرجت حت

ة      (صارت المدینة في مثل الجوبة  وم محیطة بالمدین حب والغی ى صارت الس ) أي حت
الجود          دث ب ة إال ح د من ناحی م یجئ أح اة شھرا، ول . [ في السحاب، وسال الوادي قن

  ] كتاب الجمعة / صحیح البخاري 
  : قًا إلیھ صلى اهللا علیھ وسلممعجزة حنین جذع النخل شو -١١

ال     ا ق د اهللا رضي اهللا عنھم ي   :((روى البخاري في صحیحھ عن جابر بن عب ان النب ك
صلى اهللا علیھ وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سواري المسجد، فلما صنع لھ 
ادت أن تنشق،           ى ك ا حت ان یخطب علیھ ي ك ة الت المنبر فاستوى علیھ، صاحت النخل

ین الصبي           فنزل النب ئن أن ت ت ھ، فجعل ذھا فضمھا إلی ى أخ لم حت ھ وس ي صلى اهللا علی



 ١٦

ال    تقرت، ق ى اس كت حت ذي یس ذكر    : ال ن ال مع م ت تس ا كان ى م ت عل رواه )) [ بك
  ]  البخاري 

حیح   ل الص ھ أھ د خرج واتر ق روف مت ھور مع دیث مش و ح ذع ھ ین الج دیث حن وح
ابر  لم   / ورواه األك ھ وس لى اهللا علی ول ص حاب الرس ن أص نھم م ب  / م ن كع ي اب أب

و سعید          اس وأب ن عب د اهللا ب ر وعب ن عم د اهللا ب وجابر بن عبد اهللا وأنس بن مالك وعب
  . الخدري وبریدة وأم سلمة وسھل ابن سعد

تح  (وحدیث ابن عمر رضي اهللا عنھما، أخرجھ البخاري في كتاب المناقب ) ٦/٦٠١ف
  ). ٦٦/  ٦(لوالبیھقي في الدالئ) ،٣٧٩/  ٢(والترمذي في كتاب الجمعة

  : معجزة تحول جذل الحطب سیفًا -١٢
در  :الجذل ھو عود غلیظ من أصل الشجرة، لقد انكسر سیف عكاشة بن محصن یوم ب

ھ  ھ  (-:فأعطاه النبي صلى اهللا علیھ وسلم جذل حطب فقال ل ده    ) اضرب ب ي ی ب ف فانقل
ده یشھد     زل عن م ی ف    سیفًا، صارمًا طویًال أبیضًا شدید المتن، فقاتل بھ، ثم ل ھ المواق ب

  .إلى أن استشھد عكاشة في قتال أھل الردة، وبعدما قتل بلعت األرض ذلك السیف
  : معجزة نطق الغزالة ووفاؤھا لھ صلى اهللا علیھ وسلم -١٣

د                وم ق ى ق لم عل ھ وس ي صلى اهللا علی رَّ النب ال َم ھ ق ك رضي اهللا عن ن مال س ب عن أن
ت     ود فسطاط، فقال ى عم ي      : اصطادوا ظبیة، فشدوھا عل ذت ول ي ُأخ ا رسول اهللا أن ی

ھ  ) الولد الصغیر(ِخشفان فاستأذن لي أرضعھما وأعود إلیھم، فقال النبي صلى اهللا علی
ال      ) أین صاحب ھذه؟(وسلم ا رسول اهللا ق وم نحن ی ال الق أتي     (-:فق ى ت ا حت وا عنھ خل

یكم  ع إل عھما وترج فیھا ترض ال ) خش ذلك؟ ق ا ب ن لن الوا م ا(-:فق ذھبت ) أن فأطلقوھا،ف
أین (-:عت خشفیھا ثم رجعت إلیھم، فأوثقوھا فمر بھم صلى اهللا علیھ وسلم فقالفأرض

ھي لك یا رسول اهللا،  -:فقالوا) تبیعونھا؟(ھذا یا رسول اهللا فقال-:فقالوا) صاحب ھذه؟
  . فذھبت،فُنطقھا آیة من نبوتھ) خلو عنھا فأطلقوھا(-:فقال
  : معجزة انقیاد الشجر لھ صلى اهللا علیھ وسلم -١٤

سھرنا مع النبي  -:وى مسلم في صحیحھ عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھما قالر
یح  اً  (صلى اهللا علیھ وسلم حتى نزلنا وادیًا أف ذھب رسول اهللا صلى    ) أي واسعًا رحب ف

اهللا علیھ وسلم یقضي حاجتھ، فأتبعُتھ بإداوٍة فیھا ماء، فنظر فلم یر شیئًا یستتر بھ، وإذ 
وادي، اطئ ال جرتان بش ال  ش انھا، وق ن أغص بعض م ذ ب داھما فأخ ى إح انطلق إل -:ف

الذي جعل في أنفھ الخشائش (فانقادت معھ كالبعیر المخشوش ) انقادي علي بإذن اهللا(
جرة      ) وھو العود، یجعل في عظم أنف الجمل لینقاد ى الش ى أت ده، حت الذي ُیصانع قائ

ا،  ا الءم أي جمعھم ا بینھم ف فیم ان بالمنتص ى إذا ك رى، حت ال األخ ي (-:وق ا إل التئم
دة (فخرجت أحضر -:فالتأمتا، قال جابر) علي بإذن اهللا ة أن یحس   ) أي أعدو بش مخاف

بقربي منھ فیبعد، فجلست أحدث نفسي، فحانت مني التفاتھ، فإذا أنا برسول اهللا صلى  
  ]صحیح مسلم . [ اهللا علیھ وسلم مقبل وإذا الشجرتان قد افترقتا

ھ    اس، رضي اهللا عن ال وعن ابن عب ھ       : ، ق ى رسول اهللا صلى اهللا علی ي إل جاء أعراب
أرأیت أن دعوت ھذا العذق من الشجرة :((بم أعرف أنك رسول اهللا؟ قال: وسلم، فقال

ال )) تشھد أني رسول اهللا؟  م : ق ال . نع ة        : ق ن النخل زل م ذق ین ل الع ذق، فجع دعا الع ف
ى انتھى   حتى سقط إلى األرض ینقز، فأقبل إلیھ، وھو یسجد ویرفع ویمجد ویر فع حت
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ھ   ال ل م ق لم، ث ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس ع:((إل ال )) ارج ھ، فق ى مكان ع إل فرج
ك رسول اهللا، وآمن       : األعرابي ا أشھد أن دًا، أن دھا أب . [ واهللا ال أكذبك بشيء تقولھ بع

زار،  ) ٣٦٢٨(أخرجھ البخاري في تاریخھ، والترمذي في أبواب المناقب وأخرجھ الب
  ] وأبو یعلى 

  : معجزة سكون اضطراب الجبل بأمر الرسول - ١٥
لى اهللا       ي ص ھ، أن النب ي اهللا عن ك رض ن مال س ب ن أن حیحھ ع ي ص روى البخاري ف

ال   م، فق ا    :((علیھ وسلم صعد أحدًا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بھ د فإنم ت أح اثب
ھیدان   دیق وش ي وص ك نب ة .)) علی ي روای ال  : وف ھ وق ا  :((فضربھ برجل د فم ت أح أثب

ك   دیق أو شھیدان  علی ي أو ص حابة  ))  [ إال نب اب فضال الص ي كت اري ف ] رواه البخ
  ]. ٤١٥ص/١٤صحیح ابن حبان ج[

  : من معجزاتھ صلى اهللا علیھ وسلم إخبار الشاة لھ أنھا مسمومة - ١٦
ت      ة أت رأة یھودی ھ، أن ام روى البخاري في صحیحھ عن أنس بن مالك رضي اهللا عن

لم   ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ا    رس اة أنھ ھ الش ا أخبرت ل منھ ا أك مومة، ولم اة مس بش
ت   ك، فقال : مسمومة، فجيء  بالیھودیة إلى رسول صلى اهللا علیھ وسلم، فسألھا عن ذل

أخرجھ البخاري ] [ متفق علیھ ". [ ال، ما كان اهللا لیسلطك علي: "أردت ألقتلك، قال
  ] البیھقي في الدالئل ] [ ١٧٢١/  ٤في كتاب الھبة ومسلم 

ومن عالمات نبوتھ ذعر أبو جھل عندما أراد أن یؤذي الرسول صلى اهللا علیھ  - ١٧
  : وسلم

ل : روى مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال ر   : قال أبو جھ ھل یعف
ك   : نعم فقال: فقیل: محمد وجھھ بین أظھركم؟ قال ل ذل والالت والعزى إلن رأیتھ یفع

ھ   : التراب، قال ألطإن على رقبتھ أو ألعفرن وجھھ في فأتى رسول اهللا صلى اهللا علی
ھ    _ وسلم وھو یصلي،    ى رقبت ال _ لیطأ عل ى       : ق نكص عل ھ إال وھو ی ا فجئھم من فم

ال ھ ق ي بیدی ھ ویتق ال: عقبی ك؟ فق ھ مال ل ل وًال : فقی ار وھ ن ن دقًا م ھ لخن ي وبین أن بین
المالئكة عضوًا لو دنا مني الختطفتھ :((وأجنحة، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  ]  ١٤/ ١٧صحیح مسلم )) [ عضوًا
من عالمات النبوة إخباره علیھ الصالة والسالم عن غیوب مستقبلیة فوقعت كما  -١٨

  : أخبر
ا   -:أوًال ي اهللا عنھم ن رض ي الحس لم ف ھ وس لى اهللا علی ھ ص ید  :((قول ذا س ي ھ إن ابن

ین ین عظیمت ین فئت ھ ب لح اهللا ب ر)) وسُیص ا أخب ر كم أن األم ھ  فك لى اهللا علی ي ص النب
. وسلم فقد أصلح بھ بین من كان مع الحسن وبین من كان مع معاویة رضي اهللا عنھم 

  ] رواه البخاري في صحیحھ [ 
  )). ُاثبت ُأحد فإنما علیك نبي وصّدیق وشھیدان((-:قولھ صلى اهللا علیھ وسلم -:ثانًیا

ر بمرض أ     و بك ات أب ي     فكان كما أخبر صلى اهللا علیھ وسلم، فم ر ف ل عم صابھ، وُقت
ین        نھم أجمع ي اهللا ع ھیدًا، فرض ي داره ش ان ف ھیدًا،وُقتل عثم راب ش رواه . [ المح

  ] البخاري 
  ) روما(إخباره صلى اهللا علیھ وسلم عن فتح القسطنطینیة ورومیة: ثالثا
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كنا عند عبد اهللا بن عمرو ابن العاص وسئل  : روى أحمد في مسنده عن أبي قبیل قال
ال     أي المدینتین ق، ق ھ حل : تفتح أوًال القسطنطینیة أو رومیة؟ فدعا عبد اهللا بصندوق ل

لم      : فأخرج منھ كتابًا، قال فقال عبد اهللا ھ وس بینما نحن حول رسول اهللا صلى اهللا علی
تح أوًال، أقسطنطینیة أو    نكتب إذ سئل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أي المدینتین تف

لى اهللا ول اهللا ص ال رس ة؟ فق لمرومی ھ وس تح أوًال:(( علی ل تف ة ھرق ي )) مدین یعن
والحدیث صححھ الحاكم والذھبي ووافقھما األلباني في سلسلة األحادیث . القسطنطینیة

  . الصحیحة
د              ى ی تح القسطنطینیة عل ق ف لم فتحق ھ وس ھ صلى اهللا علی ر ب ا أخب ر كم وقد وقع األم

ة سنة      السلطان محمد الفاتح العثماني رحمھ اهللا كما ھو معروف ر من ثمانمائ بعد أكث
  . من إخبار النبي صلى اهللا علیھ وسلم بالفتح

ًا  لم -:رابع ھ وس لى اهللا علی ھ ص ن  (-:قول نًا م ھ غص ال، وإن مع ي ِرغ ر أب ذا قب إن ھ
فحفروه فوجدوه كما أخبر النبي صلى اهللا علھ وسلم، وذلك حین كان ذاھبًا إلى ) ذھب

  . ى اهللا علیھ وسلمالطائف، فكان ھذا الخبر آیة نبوتھ صل
ي            -:خامسًا ا یلق ھ م د جاء یشكو إلی ت األرّت وق اب بن لم لخب ھ وس قولھ صلى اهللا علی

ھ    ر وجھ المؤمنون كفار قریش، یطلب من أن یستنصر اهللا تعالى لھم، قال لھ وقد أحم
ھ  ال ل ھ، فق ر لون لم أو تغی ھ وس رة،  (-:صلى اهللا علی ھ الحف ر ل بلكم تحف ن ق ان م د ك لق

تمن     ویجاء بالم ھ، ولی ك عن دین نشار فیوضع على رأسھ، فیشق نصفین ما یصرفھ ذل
ا یخشى إال اهللا         ى حضرموت، م ین صنعاء إل ا ب اهللا ھذا األمر، حتى یسیر الراكب م

  ] صحیح البخاري . [ وقد تم ھذا كما أخبر صلى اهللا علیھ وسلم). والذئب على غنمھ
لم  -:سادسًا  ر  :(قولھ صلى اهللا علیھ وس ا، ومنعت الشام     ُمنعت الع ا وقفیزھ اق درھمھ

فھذا الخبر قد ) مدھا ودینارھا، ومنعت مصر أرد بھا ودینارھا، وُعدتم من حیث بدأتم
وقع كما أخبر صلى اهللا علیھ وسلم، فقد منعت العراق، ومنعت الشام، ومنعت مصر، 
دؤوا             ا ب ره، وعاد أھل الحجاز كم ى أھل الحجاز من خراج وغی ما كانوا یؤدونھ إل

  . مسھم الجوع، ونالھم بعد ما أصابھم من رغد العیش وسعة الرزقف
ھ من    :((قولھ صلى اهللا علیھ وسلم -:سابعًا  ؤتي اهللا ملك الخالفة بعدي ثالثون سنة ثم ی
ة أشھر إال      )) یشاء ر سنتین وأربع ي بك فھذا الخبر من أنباء الغیب، إذ كانت خالفة أب

ان      عشر لیال، وكانت خالفة عمر عشر سنین وست ة عثم ام، وخالف ة أی ة أشھر وأربع
ي خمس سنوات إال شھرین،         ة عل ت خالف ًا، وكان اثنتي عشر سنة إال اثني عشر یوم
تة    ن س و م ت نح ا، إذ كان ي اهللا عنھم ي رض ن عل ن ب ة الحس ین بخالف ل الثالث وتكمی

  أشھر، ثم نزل علیھما لمعاویة عام أربعین من الھجرة 
  یوم         ٢٠أشھر           ٣نة         س  ٢أبو بكر                    

   
  أیام     ٤شھر             ٦سنوات       ١٠عـمر                    

   
  یوم    ١٨شھر          ١١سنة          ١١عثمان                     

   
  أشھر           ١٠سنوات         ٤علـي                     
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  شھریــــــــن                             الحسن           

   
  ســنة ٣٠= المجـموع           

   
ھ،   -:ثامنًا ة     ((قولھ صلى اهللا علیھ وسلم في عثمان رضي اهللا عن ھ وبشره بالجن تح ل اف

حیح ونصھُ    )) على بلوى تصیبھ دیث ص ي ح لم     : وذلك ف ھ وس ي صلى اهللا علی أن النب
دلى   (القف فدلى رجلیھ في) بستان(دخل حائطًا ا وت الدكة تجعل حول البئر یجلس علیھ

ر     ن البئ اء المستخرج م ھ     ) األرجل في الم ان مع و موسى وك ال أب وم    -:فق ونن الی ألك
أفتح فقلت :بواب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فجلست خلف الباب فجاء رجل فقال

ھ وبشرُه   :(من أنت؟ قال أبو بكر، فأخبرُت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال أفتح ل
ى      : ((ثم جاء عمر، فقال كذلك، ثم جاء عثمان فقال) بالجنة ة عل ھ وبشره بالجن ذن ل ائ

  . فھذا الخبر من أنباء الغیب الدالة على نبوتھ صلى اهللا علیھ وسلم)) بلوى تصیبھ
عًا لم  :  تاس ھ وس لى اهللا علی ھ ص ام     ((-:قول ل ع رآن ك ني الق ان یعارض ل ك إن جبری

ي  مرة،وإنھ عارضني  راب أجل م    ))العام مرتین، وما أرى ذلك إال اقت ة ث ، فبكت فاطم
ر     ا أخب ان كم سارھا فأخبرھا بأنھا سیدة نساء أھل الجنة، وأنھا أول أھلھ لحوقًا بھ، فك
ة من         ر آی ذا الخب أن ھ د، فك ت أح إذ ماتت بعده بستة أشھر، ولم یمت قبلھا من آل البی

  . نبوتھ صلى اهللا علیھ وسلم
رًا ھ : عاش ائھ قول لم لنس ھ وس لى اهللا علی الب  ((-:ص ا ك بح علیھ داكن تن ف بإح كی
ین     )) الحواب د الصلح ب ا ُتری وكان ذلك كما أخبر، فقد خرجت عائشة رضي اهللا عنھ

یًال نبحت    علي ومعاویة رضي اهللا عنھما في وقعة الجمل، فلما بلغت میاه بني عامر ل
ي إال   : ماء الحواب،فقالت: أي ماٍء ھذا؟ فقالوا:الكالب، فقالت رضي اهللا عنھا ا أظنن م

نھم،     : فقال بعض من كان معھا:راجعھ راك المسلمون فیصلح اهللا ذات بی بل تقدمي فی
بح  ((-:قال -:إن رسول اهللا صلى اهللا علیھ سلم قال لنا ذات یوم: قالت كیف بإحداكن تن

  . سنةفھذا الخبر الصادق قد وقع كما أخبر بھ قبل وقوعھ بكذا )) علیھا كالب الحواب
ال         -:الحادي عشر ن یاسر ق ار ب د عن عم دیث احم ي ح : قولھ صلى اهللا علیھ وسلم ف

ى غزوة العشیرة      ي حین ول راب أال    :(قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لعل ا ت ا أب ی
ین؟    اس رجل ا رسول اهللا    ) أحدثك بأشقى الن ى ی ا بل ال : قلن ر     (ق ذي عق ود، ال ر ثم أحیم

ي عل       ا عل ذي یضربك ی ة، وال ذه  الناق ھ    -ى ھ ي قرن ذه أي      -یعن دم ھ ل أي بال ى یب حت
  ] صحیح الجامع الصغیر ) [ لحیتھ

م     ن ملج رحمن ب فكان كما أخبر صلى اهللا علیھ وسلم فقد ضربھ رضي اهللا عنھ عبد ال
  . أحد الخوارج بالكوفة فقتلھ على نحو ما أخبر علیھ الصالة والسالم

ر اني عش لم  -:الث ھ وس لى اهللا علی ھ ص یكون((قول ند    س ى الس ث إل ة بع ذه األم ي ھ ف
تح المسلمون         )) والھند د ف لم فق ھ وس ر صلى اهللا علی ا أخب فھذا الخبر الصادق وقع كم

ر صلى اهللا   ٤٤الھند أیام معاویة سنة  ھـ أربع وأربعین ثم توالى الغزو والفتح كما أخب
  . علیھ وسلم
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رو       -:رابع عشر ن عم ھیل ب ي ُس لم ف ھ وس ًا    عسى أن (-:قولھ صلى اهللا علی وم مقام یق
ت   ) یسرك یا عمر وذلك یوم صلح الحدیبیة حیث غضب عمر رضي اهللا عنھ من تعن

لم    ھ وس ًا    (-:ُسھیل وكان ممثًال لقریش یومئذ فقال لھ صلى اهللا علی وم مقام عسى أن یق
وكان األمر كما أخبر صلى اهللا علیھ وسلم إذ مات الرسول صلى اهللا  ) یسرك یا عمر

د ونجم الكفر ووقف سھیل بن عمرو رضي اهللا عنھ بباب علیھ وسلم واضطربت البال
الكعبة بمكة فخطب فثبت أھل مكة وقوى بصائرھم فحفظھم اهللا من الردة بسببھ وھو  

  . موقف سر عمر والمؤمنین وصدق علیھ الصالة والسالم
وز      : خامس عشر ھ ستفتح كن ة أن أمت ي المدین النبي صلى اهللا علیھ وسلم یخبر وھو ف

  : كسرى
ال    رو ن حاتم ق دي ب ى ع ناده إل ھ اهللا بإس اري رحم ام البخ ي  : ى اإلم د النب ا عن ا أن بین

. صلى اهللا علیھ وسلم إذ أتاه رجل فشكا إلیھ الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إلیھ قطع السبیل  
ال . لم أرھا، وقد أنبئت عنھا: قلت] یا عدي، ھل رأیت الحیرة؟: [فقال ت   : [ق إن طال ف

دًا إال اهللا،    بك حیاة لترین الظعینة ترتحل من الحیرة حتى تطوف بالكعبة ال تخاف أح
طيء الذین قد سعروا ) الدعار ھو الخبث الشدید(قلت فیما بیني وبین نفسي فأین دعار

وز كسرى       تحن كن اة لتف ك حی ت ب ئن طال بالد؟ ول ت ]. ال ال  : قل ز؟ ق ن ھرم رى ب : كس
ل    . كسرى بن ھرمز[ رین الرجل یخرج م ھ من ذھب أو    ولئن طالت بك حیاة لت ء كف

یس         اه ول وم یلق دكم ی ین اهللا أح ھ، ولیلق ھ من فضة یطلب من یقبلھ منھ فال یجد أحدًا یقبل
ول     ى فیق ول بل : بینھ وبینھ ترجمأن یترجم لھ، فیقولن ألم أبعث إلیك رسوًال فیبلغك فیق

ول ك؟ فیق ل علی اًال وأفض ك م م أعط ى: أل نم، !! بل رى إال جھ ال ی ھ ف ن یمین ر ع فینظ
دي ]. عن یساره فال یرى إال جھنموینظر  لم      : قال ع ھ وس ي صلى اهللا علی سمعت النب

ة    : [یقول ة طیب رة فبكلم دي  ]. اتقوا النار ولول بشق تمرة، فمن لم یجد شق تم ال ع : ق
یمن      ت ف ة ال تخاف إال اهللا، وكن فرأیت الظعینة ترتحل من الحیرة حتى تطوف بالكعب

م    ت بك ئن طال م         افتتح كنوز كسرى بن ھرمز، ول و القاس ي أب ال النب ا ق رون م اة لت حی
  ) رواه البخاري.(یخرج ملء كفھ: صلى اهللا علیھ وسلم

ده، وإذا    : سادس عشر ال كسرى بع إخباره صلى اهللا علیھ وسلم بأنھ إذا ھلك كسرى ف
  : ھلك قیصر فال قیصر بعده

اد عن   : قال البخاري رحمھ اهللا األعرج  حدثنا أبو الیمان أخبرنا شعیب حدثنا أبو الزن
ال   لم ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ھ أن رس ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب ك :"ع إذا ھل

نفقن          ده لت ذي نفسي بی ده، وال ال قیصر بع كسرى فال كسرى بعده، وإذا ھلك قیصر ف
  .كنوزھما في سبیل اهللا

دوق صلى     : سابع عشر ھ الصادق المص اإلخبار عن فتح خیبر من الغد فتم ما أخبر ب
دا    (  (-:قال علیھ الصالة والسالم في غزوة خیبر: سلماهللا علیھ و ة غ ذه الرای ألعطین ھ

ولھ  ھ اهللا ورس ولھ ویحب ب اهللا ورس ھ یح ى یدی تح اهللا عل ًال یف اس )) رج ات الن ال فب ق
ى رسول اهللا        دوا عل اس غ ا أصبح الن ھ      یدوكون لیلتھم أیھم یعطاھا فلم صلى اهللا علی

ب      أین  :كلھم یرجو أن یعطاھا فقال   وسلم  ي طال ن أب ا رسول اهللا        "علي ب و ی ل ھ فقی
ھ ( فأرسلوا إلیھ :   یشتكي عینیھ قال  ھ         ) ائتوني ب ل من ریق ھ بقلی ي عین ث ف ھ فنف ُأتي ب ف
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ط   ھ ق رض بعین م یم وه ول رأ لت الم فب الة والس ھ الص اب . [ علی ي كت اري ف رواه البخ
  ] الغزوات ورواه مسلم في باب فضائل الصحابة

أن اهللا          وفي الحدیث م اره ب ى إخب لم األول ھ وس ي صلى اهللا علی عجزتین ظاھرتین للنب
ھ       ي اهللا عن ي رض فائھ عل ة ش ر، والثانی ا أخب ان كم ر  فك ھ خیب ى یدی تح عل الى یف تع

  . وأرضاه
ر  امن عش ارع         : الث ن مص ر ع ھ أخب لم أن ھ وس لى اهللا علی ھ ص ات نبوت ن عالم وم

عن  _ واللفظ لھ _ وأحمد  روى مسلم في صحیحھ: المشركین في بدر قبل مصرعھم
ال ھ ق ي اهللا عن ك رض ن مال س ب الل  : أن ا الھ ة فترائین ة والمدین ین مك ر ب ع عم ا م كن

ى      : وكنت حدید البصر فرأیتھ فجعلت أقول لعمر ا مستلق عل ال سأراه وأن أما تراه، ق
ال      در، ق دثنا عن أھل ب لم      : فراشي، ثم أخذ یح ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی إن ك

ا مص  ول لیرین األمس، یق ذا  :((ارعھم ب الى، وھ اء اهللا تع دًا إن ش الن غ رع ف ذا مص ھ
ذي    : قال)) مصرع فالن غدًا أن شاء اهللا تعالى ت وال ال، قل فجعلوا یصرعون علیھا ق

  .بعثك بالحق ما أخطئوا تیك كانوا یصرعون علیھا
أتي الخ      : التاسع عشر ل أن ی ة قب راء مؤت ل أم ر  إخباره صلى اهللا علیھ وسلم عن مقت ب

  : بمقتلھم
روى البخاري في الصحیح عن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ 

ال   رھم فق ة   : ((وسلم نعى زیدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس قبل أن یأتیھم خب ذ الرای أخ
ن رواحھ فأصیب        ذ اب م أخ ذرفان    -زید فأصیب، ثم أخذ جعفر فأصیب ث اه ت _ وعین

ھ    _ اهللا  حتى أخذھا سیف من سیوف د رضي اهللا عن تح   _ یعني خالد ابن الولی ى ف حت
  ]         ٥٤/  ٩الفتح ))  [ اهللا علیھم
الھم بعضھم      : عشرون ض أحوال المسلمین وقت إخباره صلى اهللا علیھ وسلم بفساد بع

  :بعضًا بعد فتح فارس والروم
ي  حدثنا عمرو بن سواد العامري أخبرنا عبد اهللا بن : قال مسلم رحمھ اهللا وھب أخبرن

ن العاص عن رسول اهللا صلى اهللا          رو ب ن عم د اهللا ب عمرو بن العاص حدثھ عن عب
رحمن  ] إذا فتحت علیكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ : [ علیھ وسلم أنھ قال قال عبد ال

ا اهللا  : بن عوف ا أمرن لم     . نقول كم ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ك  : [ق ر ذل . أو غی
دون   م تتحاس ون ث ي    تتنافس ون ف م تنطلق ك، ث و ذل ون أو نح م تتباغض دابرون ث م تت ث

  )٤/٢٢٧٤مسلم ](مساكن المھاجرین فتجعلون بعضھم على رقاب بعض
اجرین      : قلت ل المھ لم، وقت ھ وس ولألسف فقد حدث ما أخبر بھ الرسول صلى اهللا علی

  فأنا هللا وأنا إلیھ راجعون!!  واألنصار بعضھم بعضًا في الجمل وصفین
ھ         : شرونالحادي والع ل أمت ى تقات وم الساعة حت ھ ال تق لم بأن ھ وس أخبر صلى اهللا علی

ان    )قصر األنف مع انبطاحھ(قومًا صغار األعین ذلف األنوف ار، فك ة التت ، وھذه حلی
  . كذلك ووقع ما أخبر بھ الصادق المصدوق صلى اهللا علیھ وسلم

الفئة الباغیة، فقتل یوم أخبر صلى اهللا علیھ وسلم بأن عمارًا ستقتلھ : الثاني والعشرون
[ الفتن : ومسلم]  ٦٤٤/  ١[ الصالة : رواه البخاري[ صفین مع علي رضي اهللا عنھ 

  . من حدیث أم سلمة) ٢٩١٦(وأخرجھ مسلم في صحیحھ رقم]   ٢٩١٥/  ٤
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ة،          : الثالث والعشرون م الثدی ال الخوارج، ووصف لھ لم بقت ھ وس ر صلى اهللا علی أخب
ي السنة     . فحدث كما وصف سواء بسواء ا ف واترة، أنظرھ وأحادیث قتال الخوارج مت

  . من حدیث أبي بكرة) ٢٢٣٣_  ٦٢٣/  ٢(ألبن أبي عاصم
ھ سوف تخرج     : الثالث والعشرون أخبر الصادق المصدوق علیھ الصالة والسالم بأن

ان       ھ، وك ر ب ا أخب ع م رى، فوق ل ببص اق اإلب ا أعن از تضيء لھ ن أرض الحج ار م ن
ا    ظھور ھذه النار في سن واتر أمرھ تن  : البخاري . [ ة بضع وخمسین وستمائة، وت الف

لم] [  ٨٤/  ١٣ تن : مس م]  ٢٢٢٧/  ٤الف ووي ) ٢٩٠٢(رق ال الن م  : ق واتر العل ت
د عن دمشق       _ بخروج ھذه النار عند أھل الشام  ة بالشام، تبع ة معروف وبصرى مدین

  . كم شرقًا ١٠٠حوالي 
ا  زات الظ بعض المعج رض ل ذا الع د ھ ًرا وبع ھ وأخی لى اهللا علی اتم ص ي الخ ھرة للنب

  .. تعسًا واهللا لمن ال یعتبر: وسلم  نقول
  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العاللمین 

  شبھة أّن النبي صلى اهللا علیھ وسلم لم یأِت بمعجزة  .٢
  :مقدمة

ي  ھ   (طبع أحد المستشرقین كتابًا مختصرًا یحتوي على ترجمة لحیاة النب صلى اهللا علی
ھ  (غالف الكتاب وضعت صورة خیالیة للنبي ، وعلى)وآلھ ھ وآل ب  )صلى اهللا علی ، كت

ة ارة اآلتی ا العب ھ : تحتھ ب من ى ُیطل ي –مت ذلك النب د ب ھ(یقص ھ وآل لى اهللا علی  –) ص
  .لیس لّدي معجزة، وأن اهللا لم یمنحنیھا: اإلتیان بمعجزة، كان یقول

  :رد الشبھة
ي   إّن ھذا المستشرق خلط الحق بالباطل بھذه الشبھ  ال النب دما ق ھ   (ة، فعن صلى اهللا علی

ة         ): وآلھ ة الكریم ًا، واآلی اس جمیع ھ الن ذا الكالم حق، ویعرف المعجزة لیست بیدي، ھ
الى   ال اهللا تع ِإْذِن اهللاِ      :(اآلتیة تؤّید ذلك، ق ٍة ِإالَّ ِب ْأِتَي ِبآَی وٍل َأن َی اَن ِلَرُس ا َك د ) َوَم : الرع

  .٧٨: ، غافر٣٨
ال      ) ھ السالمعلی(وفي معاجز النبي عیسى ذا المضمون، ق ى ھ ریم عل یؤّكد القرآن الك

ِرىُء    :(تعالى ِإْذِن اِهللا َوُأْب ًرا ِب َأنِّي َأْخُلُق َلُكم مَِّن الطِّیِن َكَھْیَئِة الطَّْیِر َفَأنُفُخ ِفیِھ َفَیُكوُن َطْی
  .٤٩: آل عمران) األْكَمَھ واَألْبَرَص َوُأْحِیـي اْلَمْوَتى ِبِإْذِن اِهللا

إذن      ) علیھم السالم (أّن األنبیاء: ة القولوخالص ًا ال یستطیعون عمل شيء إّال ب جمیع
  .اهللا تعالى، وھذا الكالم یدعمھ الدلیل العلمي والفلسفي

و    ي : نعود اآلن إلى االدِّعاء الثاني من الشبھة، وھ ھ   (أّن النب ھ وآل ال ) صلى اهللا علی : ق
  .بأّن اهللا لم یعطني أي معجزة

اء مرف ذا االدِّع ي وھ واترة، الت ث المت ار، واألحادی ریم، واألخب رآن الك وض، ألّن الق
د       ى ی ر من المعجزات عل جمعھا المحّدثون في كتبھم، اتفقت جمیعھا على حدوث كثی

  .، وأّنھا كانت بتسدید من اهللا عزَّ وجل)صلى اهللا علیھ وآلھ(النبي
رآن ال  ریم، لیقضي   لنصرف النظر اآلن عن كتب الحدیث والروایة، ونذھب إلى الق ك

ى      ا عل ذكر منھ بیننا في ھذا األمر، نجد القرآن الكریم قد ذكر كثیرًا من المعجزات، ن
  :سبیل المثال ال الحصر

  ).سورة القمر(شق القمر - ١
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  ).سورة اإلسراء(المعراج - ٢
  ).٦١: آل عمران(المباھلة - ٣

ول    ون الرس ك یك ى ذل اًء عل ھ  (وبن ھ وآل لى اهللا علی المعجزا  ) ص اء ب د ج اقي ق ت كب
عندما كان الناس یطالبونھ بھا إلثبات نبوتھ، علمًا أّن معجزات  ) علیھم السالم(األنبیاء
  . كانت خاّصة بزمانھم ومكانھم) علیھم السالم(األنبیاء

ین،        ) صلى اهللا علیھ وآلھ(أما معجزات النبي ان مع ان ومك ًا بزم ان مختّص ا ك ا م فمنھ
صلى اهللا (زمان، وبقت وستبقى شاھدة على نبوتھومنھا التي لم تتقّید بحدود المكان وال

  .إلى یوم القیامة، وھي معجزة القرآن الكریم) علیھ وآلھ
ة          و بآی أتوا ول أن ی ین واآلخرین، ب ین من األول القرآن الكریم الذي تحدَّى الناس أجمع

نجد بعض المغرضین،  –وأمام ھذا التحدي  –من مثلھ، لكنھم عجزوا عن ذلك، لذلك 
ي  أو قاصري ھ   (النظر، تصّوروا بأّن النب ھ وآل ر     ) صلى اهللا علی ھ معجزة غی یس لدی ل

  .القرآن
ي           أّن للنب ات ب ات والروای ر من اآلی ھ كثی ذي صرَّحت ب ت ال ھ   (في الوق صلى اهللا علی

  .معجزات أخرى غیر القرآن الكریم، وقد ذكرنا قسمًا منھا فیما تقّدم) وآلھ
  القرآن الكریم.. المعجزة الكبرى  .٣

ا           أعطى م یعطیھ ھ ل یھم السالم معجزة خاصة ب اء عل اهللا عز وجل كل نبي من األنبی
ھ وأھل             ع مناسبة لحال قوم ي تق ل نب ت معجزة ك ھ، وكان ا قوم بعینھا غیره تحدى بھ

  زمانھ 
ھ اهللا   حرة، بعث یم الس حر وتعظ الم الس ھ الس ى علی ان موس ى زم ب عل ان الغال ا ك فلم

حار،   ل س رت ك ار، وحی رت األبص زة بھ ز    بمعج د العزی ن عن ا م تیقنوا أنھ ا اس فلم
  . الجبار انقادوا لإلسالم وصاروا من عباد اهللا األبرار

ة، فجاءھم        م الطبیع حاب عل اء وأص وأما عیسى علیھ السالم فبعثھ اهللا في زمن األطب
من اآلیات بما ال سبیل ألحد إلیھ إال أن یكون مؤیًدا من الذي شرع الشریعة، فمن أین 

ى إحیاء الجماد، وبعث من ھو في قبره رھین إلى یوم التناد، أو على للطبیب قدرة عل
  مداواة األكمھ واألبرص، 

  
وكذلك نبینا بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وتجارید الشعراء، فأتاھم بكتاب من عند 
اھم أن             داھم ودع ده فتح ن عن راه م ھ وافت ھ اختلق رھم أن ھ أكث ل، فاتھم ز وج اهللا ع

الي       یعارضوه ویأتوا بمث ال تع ا ق ك كم ل  : (لھ ولیستعینوا بمن شاءوا فعجزوا عن ذل ُق
اَن             ْو َك ِھ َوَل ْأُتوَن ِبِمْثِل ْرآِن َال َی ـَذا اْلُق ِل َھ ْأُتوْا ِبِمْث ى َأن َی نُّ َعَل ُس َواْلِج لَِّئِن اْجَتَمَعِت اِإلن

رًا َبْعٍض َظِھی ُھْم ِل ة  -)  َبْعُض راء آی ورة اإلس الي ٨٨س ال اهللا تع ا ق وَن (: وكم َأْم َیُقوُل
وَن     ا ُیْؤِمُن ل لَّ اِدِقینَ     } ٣٣{َتَقوََّلُھ َب اُنوا َص ِھ ِإن َك ِدیٍث مِّْثِل ْأُتوا ِبَح سورة الطور    -)  َفْلَی

   ٣٤و  ٣٣ایات 
أتوا     : (ثم تقاصر معھم إلى عشر سور منھ فقال في سورة ھود  ل ف راه ق ون افت أم یقول

  ). ن دون اهللا إن كنتم صادقینبعشر سور مثلھ مفتریات وادعوا من استطعتم م
ونس      ي سورة ی ال ف ھ       : (ثم تنازل إلى سورة فق أتوا بسورة مثل ل ف راه ق ون افت أم یقول

تم صادقین   ن دون اهللا إن كن تطعتم م ن اس ى ) وادعوا م رة وھ ورة البق ي س ذلك ف وك
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مدنیة أعاد التحدي بسورة منھ، وأخبر تعالى أنھم ال یستطیعون ذلك أبدا ال في الحال  
ن      :  ( في المآل فقال تعالىوال وَرٍة مِّ ْأُتوْا ِبُس ِدَنا َف ى َعْب َوِإن ُكنُتْم ِفي َرْیٍب مِّمَّا َنزَّْلَنا َعَل

اتَّقُ       وْا َف ن َتْفَعُل وْا َوَل ْم َتْفَعُل ِإن لَّ وْا مِّْثِلِھ َواْدُعوْا ُشَھَداءُكم مِّن ُدوِن الّلِھ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن َف
  ).٢٤-٢٣:سورة البقرة) (َوُقوُدَھا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفِریَن النَّاَر الَِّتي

م یستطع     ذا ل وھكذا وقع، فإنھ من لدن رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم وإلى زماننا ھ
الم رب    ھ ك دا؛ فإن ھ أب بیل إلی ذا ال س ھ، وھ ورة من ر س ره وال نظی أتي بنظی د أن ی أح

أنى    العالمین الذي ال یشب ھ، ف ي أفعال ھھ شيء من خلقھ ال في ذاتھ وال في صفاتھ وال ف
  یشبھ كالم المخلوقین كالم الخالق؟ 

رة من وجوه اإلعجاز        ى وجوه كثی ز عل رآن   : وقد انطوى كتاب اهللا العزی ك أن الق ذل
ي          دة ف ى خصائص واح ي باستقامتھ عل ري وتنسیقھ الفن الكریم معجز في بنائھ التعبی

د ال یخت  ھ الفكري         مستوى واح ي بنائ ف خصائصھ معجز ف اوت وال تختل ف وال یتف ل
ھ وتشریعاتھ تتناسب     وتناسق أجزائھ وتكاملھا، فال فلتة فیھ وال مصادفة، كل توجیھات
ي یسر           الفطرة اإلنسانیة معجز ف اة البشریة دون أن تصطدم ب وتتكامل وتحیط بالحی

أثر     مداخلھ إلى القلوب والنفوس ولمس مفاتیحھا وفتح مغالیقھا واستجاشة مواضع الت
رآن          ة للق ا اإلجمالی دین الحسیني الشھرستاني المزای ة ال واالستجابة فیھا وقد سرد ھب

  :ومنھا
  .فصاحة ألفاظھ الجامعة لكل شرائعھا -
  .  أنباؤه الغیبیة، وأخباره عن كوامن الزمان، وخفایا األمور -
وراة واإل     - ي الت ا ف وق م ریعي، ف ھ تش ي فق ة ف وانین حكیم رائع  ق ب الش ل، وكت نجی

  األخرى  
  .  سالمتھ عن التعارض والتناقض واالختالف  -

ة         -    ة األدوات الدقیق رآن إال بمعون د عصر الق ا بع ول إلیھ د العق أسرار علمیة لم تھت
  .واآلالت الرقیقة المستحدثة

  .ظھوره على لسان أمي لم یعرف القراءة وال الكتابة -
  .  الفذة خطاباتھ البدیعة، وطرق إقناعھ-
  .سالمتھ من الخرافات واألباطیل -
  .تضمنھ األسس لشریعة إنسانیة صالحة لكل زمان ومكان-

ھ،   : قال الحافظ بن كثیر إن الخلق عاجزون عن معارضة ھذا القرآن، بعشر سور مثل
واْ   :(بل عن سورة منھ، وأنھم ال یستطیعون كما قال تعالى ن َتْفَعُل وْا َوَل ( -  )َفِإن لَّْم َتْفَعُل

أي فان لم تفعلوا في الماضي، ولن تستطیعوا ذلك في المستقبل، ) ٢٤سورة البقرة آیة 
ذا               ل ھ آل ومث ي الم ي الحال وال ف ھ ف ھ ال یمكن معارضتھم ل و أن ان، وھ د ث وھذا تح
ان              ھ ال یمكن لبشر معارضتھ، وال اإلتی ا جاء ب أن م ق ب در عن واث ا یص التحدي إنم

لخاف أن یعارض، فیفتضح ویعود علیھ نقیض ما قصد بمثلھ، ولو كان من عند نفسھ 
  ..من متابعة الناس لھ

  عصمتھ صلى اهللا علیھ وسلم من الناس  .٤
لقي رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم من أعدائھ كثیر األذى وعظیم الشدة منذ أن جھر 
ي     الى ف ال تع بدعوتھ ولكن اهللا تبارك وتعالى حفظھ ونصره وعصمھ من الناس كما ق
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زكت ھ العزی َت  : (اب ا َبلَّْغ ْل َفَم ْم َتْفَع َك َوِإن لَّ ن رَّبِّ َك ِم ِزَل ِإَلْی ا ُأن ْغ َم وُل َبلِّ ا الرَُّس ا َأیَُّھ َی
  .٦٧سورة المائدة آیة  -ِرَساَلَتُھ َوالّلُھ َیْعِصُمَك ِمَن النَّاِس 

ض      ل بع ن قب ة م ذه اآلی زول ھ ل ن رس قب لم یح ھ و س لى اهللا علی ي ص ان النب د ك وق
د عصمني اهللا عز       : حابھ فلما نزلت ھذه اآلیة قالأص ي فق اس انصرفوا عن یا أیھا الن

  وجل 
  :ومن األمثلة على عصمة اهللا لرسولھ وكف األعداء عنھ

ال    ھ ق ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب ل  : ع و جھ ال أب ین    : ق ھ ب د وجھ ر محم ل یعف ھ
الت  : فقال نعم : قیل: أي یسجد ویلصق وجھھ بالعفر وھو التراب قال -أظھركم؟  وال

راب         ي الت ھ ف رن وجھ ھ أو ألعف ى رقبت ك ألطأن عل ال . والعزى لئن رأیتھ یفعل ذل : ق
ا فجئھم      ال فم ھ ق ى رقبت أي (فأتى رسول اهللا رضي اهللا عنھ وھو یصلي زعم لیطأ عل

ھ    (منھ إال وھو ینكص على عقبیھ) بغتھم ى ورائ ال    ) أي رجع یمشي إل ھ ق ي بیدی ویتق
ار وھوًال وأجنحة        إن: مالك؟ فقال: فقیل لھ دًقا من ن ھ لخن ي وبین ال رسول اهللا   . بین فق

ة عضًوا عضًوا    : صلى اهللا علیھ و سلم رواه البخاري   -لو دنا مني الختطفتھ المالئك
  .مختصًرا ورواه مسلم واللفظ لھ

ال     ة ق ا    : عن أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھ في قصة الھجرة النبوی د م ا بع فارتحلن
ت مالت الشمس واتبعن ال    : ا سراقة بن مالك فقل ا رسول اهللا فق ا ی ال تحزن إن اهللا  : أتین

ال      ا فق ى بطنھ ھ فرسھ إل ي  : معنا فدعا علیھ النبي صلى اهللا علیھ و سلم فارتطمت ب إن
فدعا لھ النبي صلى  . أراكما قد دعوتما علي فادعوا لي فاهللا لكما أن أرد عنكما الطلب

ًدا إال رده       : ًدا إال قالاهللا علیھ و سلم فنجا فجعل ال یلقى أح ى أح ال یلق ا ف ا ھن تكم م كفی
  .رواه مسلم والبخاري مطوًال -ووفیلنا : قال

لم   : عن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنھ قال ھ و س غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا علی
حنیًنا فولى صحابة النبي صلى اهللا علیھ و سلم فلما غشوا رسول اهللا صلى اهللا علیھ و 

ب   أي أت (سلم م          ) وه من كل جان راب األرض ث بض قبضة من ت م ق ة ث زل عن البغل ن
اًنا إال مأل      ) أي قبحت(شاھت الوجوه: استقبل بھ وجوھھم فقال نھم إنس ق اهللا م ا خل فم

عینیھ تراًبا بتلك القبضة فولوا مدبرین فھزمھم اهللا عز وجل وقسم رسول اهللا صلى      
  .مسلمرواه  -اهللا علیھ و سلم غنائمھم بین المسلمین 

ال    ا ق ھ و      : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھم ا مع رسول اهللا صلى اهللا علی غزون
ر موضع من    (سلم قبل نجد أي ناحیة نجد في غزوتھ إلى غطفان وھي غزوتھ ذي أم
ر العضاه   ) دیار غطفان ي واد كثی ل   (فأدركنا رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم ف ھي ك

وك  جرة ذات ش ل ) ش ول اهللا ص زل رس یفھ   فن ق س جرة فعل ت ش لم تح ھ و س ى اهللا علی
ال  انھا ق ن أغص ن م ال   : بغص جر ق تظلون بالش وادي یس ي ال اس ف رق الن ال : وتف فق

إن رجًال أتلني وأنا نائم فأخذ السیف فاستیقظت وھو : رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم
ي  ) أي مسلوًال(قائم على رأسي فلم أشعر إال والسیف صلًتا ال ل یمنعك  من  : في یده فق

ال   ي؟ ق ت : من ة    : قل ي الثانی ال ف م ق ال    : اهللا ث ي؟ ق ت : من یمنعك من ال . اهللا: قل ام : ق فش
فھا ھو ذا جالس ثم لم یعرض لھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ ) أي رده في غمده(السیف
  .رواه البخاري ومسلم -و سلم 

  :جالس أمامھا وال تراه
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ا         ي بكر رضي اهللا عنھ ت أب ت أسماء بن ا نزل  : قال بَّ     {ت لم ٍب َوَت ي َلَھ َدا َأِب ْت َی } َتبَّ
ول       ر وھي تق دھا فھ ي ی ة وف ھ    : جاءت العوراء أم جمیل، ولھا ولول ا، ودین ذمًما أبین م

ھ،          ى جنب ر إل و بك لم جالس، وأب ھ وس قلینا، وأمره عصینا، ورسول اهللا صلى اهللا علی
ھ   ال       : فقال أبو بكر رضي اهللا عن راك، فق ا أخاف أن ت ذه، وأن ت ھ د أقبل رسول اهللا   لق

ا : صلى اهللا علیھ وسلم رآَن   {: إنھا لن تراني، وقرأ قرآًنا اعتصم بھ منھ َرْأَت اْلُق َوِإَذا َق
  . }َجَعْلَنا َبْیَنَك َوَبْیَن الَِّذیَن َال ُیْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة ِحَجابًا مَّْسُتورًا

لم،    : قال ھ وس ي صلى اهللا علی ت  فجاءت حتى قامت على أبي بكر، فلم تر النب ا  : فقال ی
ھ  (ال ورب ھذا البیت ما ھجاك : أبا بكر بلغني أن صاحبك ھجاني، فقال أبو بكر أي أن

ال )حكى ما قالھ ربھ، وما كان ھذا كالمھ، وإنما كالم ربھ تعالى فلم یكن ھاجًیا لھ : ، ق
  .رواه أبو یعلى -لقد علمت قریش أني بنت سیدھا : فانصرفت وھي تقول

  :یھم وألقى على رءوسھم التراب وال یرونھمر صلى اهللا علیھ وسلم عل
ي      ت ف رة أن یبی وم الھج ھ ی ي اهللا عن ا رض لم علًی ھ وس لى اهللا علی ي ص ر النب ا أم لم
اب            یر الب ن ص ون م ریش یتطلع ن ق ر م ك النف ع أولئ ة، واجتم ك اللیل جعھ تل مض
ویرصدونھ، ویریدون بیاتھ ویأتمرون أیھم یكون أشقاھا، فخرج رسول اهللا صلى اهللا  

ھ    عل م ال یرون یھ وسلم علیھم، فأخذ حفنة من البطحاء، فجعل یذره على رءوسھم، وھ
  . }َوَجَعْلَنا ِمن َبْیِن َأْیِدیِھْم َسّدًا َوِمْن َخْلِفِھْم َسّدًا َفَأْغَشْیَناُھْم َفُھْم َال ُیْبِصُروَن { وھو یتلو 

ي دار   ومضى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلى بیت أبي بكر فخرجا من خو   خة ف
ال    ھ، فق وم بباب الوا   : أبي بكر لیًال، وجاء رجل ورأى الق ا تنتظرون؟ ق ال  : م ًدا ق : محم

  .واهللا ما أبصرناه: واهللا مر بكم وذّر على رءوسكم التراب، قالوا: خبتم وخسرتم، قال
ن       : وقاموا ینفضون التراب عن رءوسھم، وھم ة ب ن العاص وعقب م ب ل والحك أبو جھ

دي       أبي معیط والنضر ب ن ع ة ب ن األسود وطعیم ة ب ن الحارث وأمیة بن خلف وزمع
اج   ا الحج ھ ابن ھ ومنب ف ونبی ن خل ي ب ب وأب و لھ ام  . وأب ن ھش عد واب ن س ھ اب أخرج

  . وأحمد، وقد حسنھ ابن كثیر وابن حجر في الفتح
  :أراد قتل الرسول صلى اهللا علیھ وسلم فخذلھ اهللا

: ل لھ غورث بن الحارث قال لقومھعن جابر رضي اهللا عنھ أن رجًال من محارب یقا
ھ  : كیف تقتل؟ قال: أقتل لكم محمًدا، فقالوا أفتك بھ، فأقبل إلى رسول اهللا صلى اهللا علی

ال     : وسلم وھو جالس وسیفھ في حجره، فقال ذا؟ ق ى سیفك ھ م،  : یا محمد، أنظر إل نع
ھ اهللا    م فیكبت زه ویھ ھ اهللا (فأخذه واستلھ وجعل یھ ال )أي فیخذل د،  : فق ا محم ى    ی أنظر إل

ال        : سیفك ھذا؟ قال ھ اهللا فق م فیكبت زه ویھ ل یھ ذه واستلھ وجع م، فأخ ا    : نع د أم ا محم ی
  ال، وما أخاف منك: تخافني؟ قال

  .ال یمنعني اهللا منك: أال تخافني وفي یدي السیف؟ قال: قال
أنزل اهللا عز وجل     لم، ف ا  :  (ثم أغمد السیف ورده إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس َی

فَّ َأیُّ ِدَیُھْم َفَك ْیُكْم َأْی ُطوْا ِإَل ْوٌم َأن َیْبُس مَّ َق ْیُكْم ِإْذ َھ ِھ َعَل َت الّل ُروْا ِنْعَم وْا اْذُك ِذیَن آَمُن ا الَّ  َھ
  . أخرجھ أبو نعیم -١١:سورة المائدة، من اآلیة -)  َأْیِدَیُھْم َعنُكْم

  : حجرأراد أن یدمغ النبي صلى اهللا علیھ وسلم بحجر فیبست یده على ال
ى رسول اهللا صلى      : عن المعتمر بن سلیمان عن أبیھ ام إل أن رجًال من بني مخزوم ق

ر  ھ      ) حجر یمأل الكف   (اهللا علیھ وسلم وفي یده فھ ھ رسول اهللا صلى اهللا علی لیرمي ب
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بھ رسول اهللا صلى  ) أي لیرمي(وسلم، فلما أتاه وھو ساجد رفع یده وفیھا الفھر لیدمغ
ى        اهللا علیھ وسلم، فیبست ی ده، فرجع إل ر من ی ده على الحجر فلم یستطع إرسال الفھ

  أجبنت عن الرجل؟ : أصحابھ فقالوا
دوا أصابعھ    . لم أفعل ولكن ھذا في یدي ال أستطیع إرسالھ: قال ك، فوج فعجبوا من ذل

راد      ذا شئ ی الوا ھ أخرجھ  . قد یبست على الفھر، فعالجوا أصابعھ حتى خلصوھا، وق
  . أبو نعیم في الدالئل

  :اد قتل النبي صلى اهللا علیھ وسلم فنزل علیھ شواظ من نارأر
ي وعمي          : قال شیبة بن عثمان ذكرت أب ا، ت لم حنیًن ھ وس ي صلى اهللا علی لما غزا النب

ت    زة فقل ي وحم ھ         : قتلھما عل دنوت من ھ ف د،فجئت من خلف ي محم أري ف وم أدرك ث الی
ا  ت    ودنوت حتى لم یبق إال أن أسوره بالسیف، ُرفع لي شواظ من ن رق فخف ھ الب ر كأن

  أن یحبسني فنكصت القھقرى 
   

فوضع رسول اهللا صلى اهللا : قال! یا شیبة: فالتفت إلي النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال
ھ بصري            ي، فرفعت إلی دري فاستخرج اهللا الشیطان من قلب ى ص ده عل علیھ وسلم ی

  . أخرجھ أبو نعیم في الدالئل. وھو أحب إلي من سمعي وبصري ومن كذا
  :منع اهللا تعالى نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم من القتل في غزوة ذات الرقاع

غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھما قال
أي كثیر (غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في واد كثیر العضاة

ق سیفھ بغصن من     ، فنزل رسول اهللا صلى اهللا)األشجار  علیھ وسلم تحت شجرة فعل
فقال رسول اهللا صلى : وتفرق الناس في الوادي یستظلن بالشجر، قال: أغصانھا، قال
إن رجًال أتاني وأنا نائم فأخذ السیف فاستیقظت وھو قائم على رأسي : "اهللا علیھ وسلم

  فلم أشعر إال والسیف صلًتا في یده
  من یمنعك مني؟ : فقال لي

  اهللا: قلت :قال
  من یمنعك مني؟ : ثم قال في الثانیة

  اهللا: قلت: قال
ھ رسول اهللا صلى اهللا         )أي أغمده(فشام السیف: قال م یعرض ل م ل ، فھا ھو جالس، ث

  . علیھ وسلم
  أخرجھ مسلم، كتاب الفضائل

  . دعثورا: اسمھ غویرث، وقیل: ھذا الرجل اسمھ غورث بن الحارث، وقیل
  :سلم عن الذي غل في سبیل اهللاإخباره صلى اهللا علیھ و

حاب رسول اهللا صلى اهللا       عن زید بن خالد الجھني رضي اهللا عنھ أن رجًال من أص
رت  : علیھ وسلم توفي یوم خیبر، فقال صلى اهللا علیھ وسلم صلوا على صاحبكم، فتغی

وال     : الغلول(إن صاحبكم غل في سبیل اهللا: وجوه الناس لذلك، فقال ذ شيء من أم أخ
ود ال تساوي        )أو المال العام خفیة الغنائم دنا خرًزا من خرز الیھ ، ففتشنا متاعھ فوج

  . درھمین
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حیح ن  : ص ائي، واب و داود، والنس د، وأب اد، وأحم ي الجھ أ ف ي الموط ك ف ھ مال أخرج
  .ماجھ

  :كن أبا خیثمة فكان
لما سار رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلى تبوك، تخلف عنھ بعض الصحابة رضي 

د       اهللا عن ة رجع بع ا خیثم م إن أب ھم بدون شك وال ارتیاب، منھم أبو خیثمة السالمي، ث
ي     ا ف أن سار رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أیاًما، فوجد امرأتین لھ في عریشین لھم
حائطھ، قد رشت كل واحدة منھما عریشھا وبردت لھ ماء، وھیأت لھ فیھ طعاًما، فلما 

ال   دخل قام على باب العریش، فنظر إل ھ فق رسول اهللا صلى   : ى امرأتیھ وما صنعتا ل
ام         ) الشمس(اهللا علیھ وسلم في الضح ارد وطع ي ظل ب ة ف و خیثم ریح والحر، وأب وال

واهللا ال : ، ثم قال)اإلنصاف العدل(مھیأ وامرأة حسناء، في مالھ مقیم، ما ھذا بالنصف
فھیئا لي زاًدا،  أدخل عریش واحدة منكما حتى ألحق برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم،

ھ         ) بعیره(ففعلتا، ثم قدم ناضحھ ب رسول اهللا صلى اهللا علی ي طل م خرج ف ھ ث فارتحل
وسلم، حتى أدركھ حین نزل تبوك، وقد كان أدرك أبا خیثمة عمیر بن وھب الجمحي  
ال    وك ق في الطریق یطلب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فترافقا حتى إذا دنوا من تب

إن لي ذنًبا، فال علیك أن تتخلف عني حتى آتي رسول اهللا  : بن وھبأبو خیثمة لعمیر 
صلى اهللا علیھ وسلم، ففعل حتى إذا دنا من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھو نازل 

اس    ال الن وك، ق ھ       : بتب ال رسول اهللا صلى اهللا علی ل، فق ق مقب ى الطری ذا راكب عل ھ
و  ! یا رسول اهللا : كن أبا خیثمة، قالوا: وسلم لم       ھ ل، فس اخ أقب ا أن ة، فلم و خیثم واهللا أب

لم    ھ وس ى  : على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فقال لھ رسول اهللا صلى اهللا علی أول
ول اهللا            ھ رس ال ل ره، فق لم خب ھ وس أخبر رسول اهللا صلى اهللا علی ة، ف ا خیثم ا أب ك ی ل

  . خیًرا ودعا لھ بخیر: صلى اهللا علیھ وسلم
ل المخرج   رواه ابن ھشام، عن ابن إس حاق بال سند، وفي حدیث كعب بن مالك الطوی

ال        : في البخاري ومسلم ھ السراب، فق زول ب ا ی ك رأى رجًال مبیًض فبینما ھو على ذل
و       : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ة األنصاري، وھ و خیثم و أب إذا ھ كن أبا خیثمة، ف

  .الذي تصدق بصاع التمر حین لمزه المنافقون
  :لنار فكان كذلكأخبر أنھ من أھل ا

ة    : الثقل(كان على ثقل: عن عبد اهللا بن عمرو قال ھ من األمتع ا یثقل ي  ) العیال، وم النب
ھو : صلى اهللا علیھ وسلم رجل یقال لھ كركرة، فمات، فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم

ا         د غلھ اءة ق ھ كساء أو عب دوا علی ذھبا ینظرون، فوج أخرجھ البخاري،   . في النار، ف
  .أخرجھ ابن ماجة كتاب الجھاد باب في الغلولوأحمد، و

  :إجابة النبي صلى اهللا علیھ وسلم السائل قبل أن یسألھ
ال   ھ ق ا       : عن وابصة األسدي رضي اهللا عن لم وأن ھ وس ت رسول اهللا صلى اهللا علی أتی

لمین          ن المس ابة م ھ عص ھ، وحول ألتھ عن م إال س ر واإلث ن الب یًئا م د أن ال أع ش أری
ت   : أتخطاھم، فقالوا یستفتونھ، فجعلت أدنو   : إلیك وابصة عن رسول اهللا فقل دعوني ف

رتین أو     : منھ، فإنھ أحب الناس إلي أن أدنو منھ، قال ا وابصة، م دعوا وابصة، ادن ی
: یا وابصة أخبرك أم تسألني؟ فقلت: فدنوت منھ حتى قعدت بین یدیھ، فقال: قال. ثالًثا

نعم، فجمع أناملھ فجعل ینكت : إلثم؟ فقلتجئت تسأل عن البر وا: ال، بل أخبرني فقال
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ك استفت نفسك    : بھن في صدري ویقول رات  (یا وابصة استفت قلب ا   ) ثالث م ر م الب
اس             اك الن درك، وإن أفت ردد في ص نفس وت ي ال ا حاك ف م م نفس واإلث اطمأنت إلیھ ال

  . أخرجھ أحمد: صحیح.وأفتوك
  :إخباره صلى اهللا علیھ وسلم أن غالمھ غل شملة

لم  : ھریرة رضي اهللا عنھ قال عن أبي لما أصیب مدعم غالم النبي صلى اهللا علیھ وس
لم     : یوم خیبر قالوا ھ وس ال صلى اهللا علی ة، ق ده إن     : ھنیًئا لھ الجن ذي نفسي بی كال وال

اًرا، فجاء            ھ ن م لتشتعل علی م تصبھا المقاس ائم ل ن الغن ر م الشملة التي أخذھا یوم خیب
مع  ا س راكین لم راك أو ش ل بش الرج ك فق ار: ذل ن ن راكان م راك أو ش حیح. ش : ص

  . أخرجھ البخاري، ومسلم، وأبو داود والنسائي
  :وقوف الكفار أمام باب الغار

جدت قریش في طلب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وأبو بكر رضي اهللا عنھ، وأخذوا 
ر  (معھم القافة و األث ر          ) متبع و بك ال أب ھ، ق وا علی ار فوقف اب الغ ى ب وا إل ى انتھ ا  : حت ی

  رسول اهللا، لو أن 
لم         ھ وس ال صلى اهللا علی ھ ألبصرنا، فق ا تحت قدمی ا     : أحدھم نظر إلى م ر م ا بك ا أب ی

  . رواه البخاري ومسلم: صحیح. ظنك باثنین اهللا ثالثھما ال تحزن فإن اهللا معنا
وق رءوسھما، ولكن اهللا     وكان النبي صلى اهللا علیھ وسلم وأبو بكر یسمعان كالمھم ف

  .یھم أمرھماعمَّى عل
  دالئل نبوتھ فیما یتعلق ببعض الحیوانات  .٥

  :قصة البعیر وسجوده وشكواه لرسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم
ل یسنون      : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ قال م جم كان أھل البیت من األنصار لھ

ى رسول اهللا صلى        ره وأن األنصار جاءوا إل علیھ وأنھ استصعب علیھم فمنعھم ظھ
ھ      :  علیھ و سلم فقالوااهللا ل نسني علی ا جم ان لن ھ ك ھ  (إن ھ استصعب   ) أي نستقي علی أن

لم  . علینا ومنعنا ظھره، وقد عطش الزرع والنخل فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ و س
ھ  : ألصحابھ قوموا فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحیتھ، فمشى النبي صلى اهللا علی

ك        یا ر: و سلم نحوه فقالت األنصار ا نخاف علی ب وإن ل الكل د صار مث سول اهللا إنھ ق
أس : صولتھ فقال ھ و        . لیس عليََ منھ ب ى رسول اهللا صلى اهللا علی ل إل ا نظر الجم فلم

لم     ھ و س لى اهللا علی ول اهللا ص ذ رس ھ، فأخ ین یدی اجدًا ب ر س ى خ وه حت ل نح لم أقب س
البھیمة ال تعقل  ھذه: بناصیتھ أذل ما كانت قط، حتى أدخلھ في العمل فقال لھ أصحابھ

ال یصلح لبشر أن یسجد لبشر، ولو صلح : "فقال. تسجد لك، ونحن أحق أن نسجد لك
ذي            ا، وال ھ علیھ ا من عظم حق جد لزوجھ رأة أن تس لبشر أن یسجد لبشر ألمرت الم
م             دید ث القیح والص رق رأسھ قرحة تتفجر ب ى مف ھ إل ان من قدم نفس محمد بیده لو ك

  رواه اإلمام أحمد في مسنده  -ھ استقبلتھ فلحستھ ما أدت حق
ال    -وعن عبد اهللا بن جعفر ا ق ھ و     : رضي اهللا عنھم ي رسول اهللا صلى اهللا علی أردفن

ان رسول اهللا صلى اهللا           دًا وك دًا أب ھ أح ر ب دیثًا ال أخب َي ح سلم ذات یوم خلفھ فأسر إل
ائش نخل       دف أو ح ھ ھ ي حاجت ھ ف ا استتر ب لم أحب م ھ و س ل(علی ة النخ ) أي جماع

اه فجرجر    ف د أت ل ق ي   (دخل یومًا حائطًا من حیطان األنصار فإذا جم أي ردد صوتھ ف
ان   ) حنجرتھ ر وعف ال بھ لم حَن       : وذرفت عیناه ق ھ و س ي صلى اهللا علی ا رأى النب فلم
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راتھ  لم س ھ و س لى اهللا علی ول اهللا ص ح رس اه فمس ت عین نام(وذرف ل الس ر وقی ) الظھ
ى      : لسكن فقا) العظم الشاخص خلف األذن(وذفراه ذا الجمل؟ فجاء فت من صاحب ھ

ال ار فق ن األنص ول اهللا : م ا رس ي ی و ل ال. ھ ي  : فق ة الت ذه البھیم ي ھ ي اهللا ف ا تتق أم
ي مسنده      -ملككھا اهللا، إنھ شكا إلي أنك تجیعھ وتدئبھ  د ف ام أحم رواه أبو داوود واإلم

  .والحاكم في المستدرك
  :إخبار الذئب بنبوتھ صلى اهللا علیھ و سلم

ي ن أب ال  ع ھ ق ي اهللا عن ري رض عید الخض ھ  : س ذھا فطلب اة فأخ ى ش ذئب عل دا ال ع
ال         ھ فق ى ذنب ذئب عل أقعى ال ھ، ف ا من ًا    : الراعي فانتزعھ ي رزق زع من ي اهللا؟ تن أال تتق

س    : ساقھ اهللا إلي؟ فقال ي كالم اإلن ھ یكلمن ذئب  . یا عجبي ذئب یقعي على ذنب ال ال : فق
ا  أال أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى اهللا  علیھ و سلم بیثرب یخبر الناس بأنباء م

ال   د سبق ق ن       : ق ة م ى زاوی ا إل ة فزواھ ى دخل المدین ھ حت ي یسوق غنم ل الراع فأقب
  .زوایاھا، ثم أتى رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم فأخبره

ودي  ال للراعي       : فأمر رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم فن م خرج فق ة ث الصالة جامع
صدق، والذي نفس محمد بیده : رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم أخبرھم فأخبرھم فقال

ھ،           ة سوطھ، وشراك نعل م الرجل عذب م السباع اإلنس، ویكل ال تقوم الساعة حتى یكل
ده     ھ بع دث أھل ا أح ذه بم ره فخ ي     -ویخب اكم ف ند، و الح ي المس د ف ام أحم رواه األم

  .المستدرك، وابن سعد في الطبقات
ال       وفي روایة من حدیث أبي  نم فق ذئب راعي الغ م ال دما كل ھریرة رضي اهللا عنھ عن

ل تكلم  : الرج ًا ی الیوم ذئب ت ك اهللا إن رأی ذئب . ت ال ال ي   : فق ل ف ذا الرج ن ھ ب م أعج
ین الحرتین   ورة  (النخالت ب ة المن دكم        ) أي المدین ائن بع ا ھو ك ا مضى وم ركم بم یخب

لم        لم فأس ھ و س ي صلى اهللا علی ي    وكان الرجال یھودیًا، فجاء النب دقھ النب ره فص وخَب
  ٣/٨٨رواه اإلمام أحمد في المسند -صلى اهللا علیھ و سلم 

  :الوحش یوقر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
ا   ي اهللا عنھ ة رض ت عائش إذا  : قال ش ف لم وح ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان آلل رس ك

 خرج رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول اهللا 
م یتحرك  (صلى اهللا علیھ وسلم قد دخل ربض فلم یترمرم ا دام رسول   ) أي سكن ول م

ره      -الھ صلى اهللا علیھ وسلم في البیت كراھیة أن یؤذیھ  د، وذك حیح، أخرجھ أحم ص
  .الھیثمي في مجمع الزوائد

  :وافد الذئاب یرضى بأوامر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في جنازة رجل من  خرج رسول: عن حمزة بن أبي أسید قال

ال رسول اهللا صلى اهللا        ق فق ى الطری ھ عل األنصار بالبقیع، فإذا الذئب مفترًشا ذراعی
ال . ترى رأیك یا رسول اهللا: قالوا. ھذا جاء یستفرض فافرضوا لھ: علیھ وسلم من  : ق

الوا       ي كل عام ق ر : كل سائمة شاة ف ال . كثی ذئب أن خ   : ق ى ال انطلق  فأشار إل السھم ف
  .أخرجھ البیھقي في الدالئل، ورواه البزار وأبو نعیم -حسن بشواھده . الذئب

ورضي الذئب بأن یأخذ منھم الشیاة خلسة كما عرض علیھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ 
  .وسلم

  تكثیره الماء ونبعھ من بین أصابعھ الشریفة  .٦
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ا : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھما قال ي صلى     عطش الن ة والنب وم الحدیبی س ی
اء    (اهللا علیھ و سلم بین یدیھ ركوة ھ الم د یشرب فی فتوضأ فجھش   ) إناء صغیر من جل

د أن یبكي      : (و الجھش -الناس نحوه  ك یری ع ذل أن یفزع اإلنسان إلى اإلنسان وھو م
  )كالصبي یفزع إلى أمھ

  ما لكم؟ : فقال
ل    لیس عندنا ماء نتوضأ وال نشرب إال ما بی: قالوا وة فجع ي الرك ن یدیك فوضع یده ف

  الماء یثور بین أصابعھ كأمثال العیون فشربنا وتوضأنا 
  كم كنتم؟ : قلت
ال ة        : ق رة مئ س عش ا خم ا كن ف لكفان ة أل ا مئ و كن لم   -ل اري ورواه مس رواه البخ

  .مختصًرا
ال     ھ ق ھ أن لم      : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عن ھ و س ت رسول اهللا صلى اهللا علی رأی

ھ و       وحانت  أتي رسول اهللا صلى اهللا علی دوه ف م یج صالة العصر فالتمس الوضوء فل
سلم بوضوء فوضع رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم یده في ذلك اإلناء فأمر الناس أن 
د   یتوضئوا منھ فرأیت الماء ینبع من تحت أصابعھ فتوضأ الناس حتى توضئوا من عن

  . رواه البخاري ومسلم. آخرھم
ى ال المزن ھ اهللا -ق ي   -رحم غ ف لم أبل ھ و س لى اهللا علی ابعھ ص ین أص ن ب اء م ع الم نب

ھ السالم بالعصا فتفجرت        المعجزة من نبع الماء من الحجر حیث ضربھ موسى علی
م       ین اللح اء من ب منھ المیاه ألن خروج الماء من الحجارة معھود، بخالف خروج الم

  . والدم
  : تكثیره الطعام والشراب صلى اهللا علیھ و سلم

  : فأما الطعام
د         ن عب ا روي عن جابر ب ا م دة منھ فقد وقع ذلك منھ صلى اهللا علیھ وسلم مرات عدی

لما حفر الخندق رأیت برسول اهللا : في الخندق حیث یقول جابر -رضي هللا عنھما -اهللا
ام    : الخمص(صلى اهللا علیھ و سلم خمًصا بطن من الطع أت ) خالء ال ت  (فانكف أي انقلب

ت برسول اهللا صلى اهللا        : ي فقلت لھاإلى امرأت) ورجعت إني رأی دك شيء؟ ف ھل عن
فیھ صاع من شعیر   ) أي وعاء من جلد(علیھ و سلم خمًصا شدیًدا فأخرجت لي جراًبا

ال  م          : ولنا بھیمة داجن ق ا ث ي برمتھ ا ف ي فراغي فقطعتھ ت ففرغت إل ذبحتھا وطحن ف
ت  حني  : ولیت إلي رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم فقال برسول اهللا صلى اهللا   ال تفض

ا    ! یا رسول اهللا: فجئتھ فساررتھ فقلت: علیھ و سلم ومن معھ قال ة لن ا بھیم إنا قد ذبحن
وطحنت صاًعا من شعیر كان عندنا فتعال أنت في نفر معك فصاح رسول اهللا صلى   

دق : "اهللا علیھ و سلم وقال م سوًرا     ! یا أھل الخن د صنع لك ام   " (إن جابًرا ق و الطع وھ
  فحیھال بكم ومعناه أعجل بھ) عى إلیھ وقیل الطعام مطلًقاالذي ید

ى      : رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم: وقال تكم، حت زن عجین رمتكم وال تخب زلن ب ال تن
ي     ت امرأت ى جئ اس حت دم الن لم یق ھ و س لى اهللا علی ول اهللا ص اء رس ت وج أجي فجئ

ت    -بك، وبك : فقالت ھ فقل ذي قل    : أي ذمتھ ودعت علی ت ال د فعل ي  ق ي    -ت ل اه أن معن
أخبرت النبي بما عندنا فھو أعلم بالمصلحة فأخرجت لھ عجینتنا فبصق فیھا صلى اهللا 

ز  : علیھ و سلم وبارك ثم عمد إلي برمتنا فبصق فیھا وبارك ثم قال ادعى خابزة فلتخب
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وال تنزلوھا، وھم ألف فأقسم ) أي اغرفي والمقدح المغرفة(معك، واقدحي من برمتكم
تغظ  ) أي شبعوا وانصرفوا  (لوا حتى تركوه وانحرفواألك! باهللا ا ل ي  (وإن برمتن أي تغل

و    -أو كما قال الضحاك -كما ھي وإن عجینتنا) ویسمع غلیانھا ا ھ ز كم ود  (لتخب أي یع
  رواه البخاري ومسلم ) إلي العجین

  : وأما الشراب
ا     فنأخذ من ذلك مثاًال واحدًا وھو اللبن، فمن أدلة تكثیره صلى اهللا علیھ و بن م لم الل س

ول    -رضي اهللا عنھ -أخرجھ البخاري وغیره عن أبي ھریرة ان یق ھ ك ذي ال  : أن أهللا ال
د الحجر         ت ألش ى األرض من الجوع، وإن كن دي عل الھ إال ھو، إن كنت ألعتمد بكب

  على بطني من الجوع 
ي           ة ف ر فسألتھ عن آی و بك ر أب ھ، فم ولقد قعدت یومًا على طریقھم الذي یخرجون من

اهللا، ما سألتھ إال لیشبعني فمر ولم یفعل ثم مر بي عمر فسألتھ عن آیة في كتاب  كتاب
لم         ھ و س و القاسم صلى اهللا علی ي أب ر ب اهللا، ما سألتھ إال لیشبعني فمر ولم یفعل، ثم م

ا  : قلت. یا أبا ھر: فتبسم حین رآني وعرف ما في نفسي وما في وجھي، ثم قال لبیك ی
: ضى فتبعتھ فدخل فاستأذن فأذن لھ، فوجد لبنًا في قدح فقالالحق، وم: رسول اهللا قال

ا رسول   : قلت. یا أبا ھر: أو فالنة قال -أھداه لك فالن: من أین ھذا اللبن؟ قالوا لبیك ی
ال . اهللا ال   : ق ي ق ادعھم ل ل الصفة ف ي أھ ق إل الم، ال   : الح فة أضیاف اإلس وأھل الص

ا   یأؤون على أھٍل وال ماٍل وال على أحٍد، إذا أ اول منھ تتھ صدقة بعث بھا إلیھم ولم یتن
ك       ا، فساءني ذل ا و أشركھم فیھ ت . شیئًا، وإذا أتتھ ھدیة أرسل إلیھم وأصاب منھ : فقل

وما ھذا اللبن في أھل الصفة كنت أحق أن أصیب من ھذا اللبن شربة أتقوى بھا، ولم 
دعو       أتیتھم ف د ف لم ب ھ و س أقبلوا  یكن من طاعة اهللا وطاعة رسولھ صلى اهللا علی تھم، ف

لبیك یا رسول اهللا : یا أبا ھر قلت: فاستأذنوا فأذن لھم وأخذوا مجالسھم من البیت، قال
رد        : قال م ی روى، ث ى ی ھ الرجل فیشرب حت خذ فأعطھم، فأخذت القدح فجعلت أعطی

ھ الرجل            دح فأعطی ى الق رد عل م ی روى، ث ى ی على القدح فأعطیھ الرجل فیشرب حت
رد      فیشرب حتى یروى، ثم یرد  م ی روى، ث ى ی على القدح فأعطیھ الرجل فیشرب حت

ذ        م، فأخ وم كلھ د روي الق لم وق ھ و س على القدح حتى انتھیت إلى النبي صلى اهللا علی
ال  : یا أبا ھر قلت: القدح فوضعھ على یده، فنظر إلي فتبسم فقال : لبیك یا رسول اهللا ق

  صدقت یا رسول اهللا: بقیت أنا وأنت قلت
ى   : اشرب فشربت، فما زال یقول: قعدت فشربت فقالاقعد فاشرب ف: قال اشرب، حت
د اهللا    : ال والذي بعثك بالحق، ما أجد لھ مسلكًا، قال: قلت دح، فحم ھ الق فأرني، فأعطیت

  .٦٤٥٢-١١انظر البخاري لفتح  -وسمى وشرب الفضلة 
  :ثمانون رجًال یأكلون بعض أرغفة الخبز وتكفیھم

ال      ھ ق ك رضي اهللا عن ن مال لیم    : عن أنس ب و طلحة ألم س ال أب د سمعت صوت    : ق لق
دك من شيء؟،            ھ الجوع، فھل عن ھ وسلم ضعیًفا أعرف فی رسول اهللا صلى اهللا علی

م    : قالت ز ببعضھ ث نعم، فأخرجت أقراًصا من شعیر ثم أخرجت خماًرا لھا فلفت الخب
 ، ثم أرسلتني إلى رسول اهللا صلى اهللا )أي لفتني بھ(دستني تحت یدي والثتني ببعضھ

فذھبت بھ فوجدت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في المسجد ومعھ : علیھ وسلم، قال
لم         ھ وس ي رسول اهللا صلى اهللا علی ال ل یھم، فق و طلحة؟    : الناس، فقمت عل أرسلك أب
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ت : نعم، قال: فقلت ھ        : بطعام؟ قل لم لمن مع ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی م، فق : نع
و طلحة  قوموا، فانطلق وانطلقت بین أیدی ا  : ھم حتى جئت أبا طلحة فأخبرتھ، فقال أب ی

م،         ا نطعمھ دنا م یس عن اس ول لم والن ھ وس لى اهللا علی اء رسول اهللا ص د ج لیم، ق أم س
اهللا ورسولھ أعلم، فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، : فقلت

ول اهللا صلى اهللا علیھ فأقبل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وأبو طلحة معھ، فقال رس
ھ     : وسلم ھ رسول اهللا صلى اهللا علی ھلم یا أم سلیم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر ب

وسلم، ففّت وعصرت أم سلیم عكة فآدمتھ، ثم قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فیھ 
انو     : ما شاء اهللا أن یقول، ثم قال وم سبعون أو ثم م والق وم كلھ ن ائذن لعشرة، فأكل الق

ذي   . رجال صحیح، أخرجھ البخاري في المناقب، وأخرجھ مسلم في األشربة، والترم
  .في المناقب

  :قصعة الثرید یأكل منھا المئات
ي بقصعة          : عن سمرة بن جندب قال لم إذ ُأت ھ وس ي صلى اهللا علی د النب ا نحن عن بینم

م یزا    : قال) الخبز المختلط باللحم واألرز(فیھا ثرید وم فل ل الق ل وأك داولونھا   فأك وا یت ل
ال     ھ، ق وم فیتعاقبون ئ ق ون ویج م یقوم وم ث ل الق ر؛ یأك ن الظھ ب م ى قری ھ : إل ال ل فق

ال     : رجل  ام؟ ق د بطع ت ُتم د من        : ھل كان ت تم ال، إال أن تكون كان ا من األرض ف أم
  .رواه أحمد -السماء 

  :البركة في الشعیر
ھ   أن رجًال أتى النبي صلى اهللا علیھ وس : عن جابر رضي اهللا عنھ لم یستطعمھ فأطعم

ي   شطر وسق شعیر، فما زال الرجل یأكل منھ وامرأتھ وضیفھما حتى كالھ، فأتى النب
م  : صلى اهللا علیھ وسلم فقال ام لك ا     (لو لم تكلھ ألكلتم منھ ولق ًدا وم ا أب أي الستمر دائًم

  .رواه مسلم في كتاب الفضائل -) انقطع خیره
  :البركة في السمن

أن أم مالك كانت ُتھدي إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : عن جابر رضي اهللا عنھ
ت   في عكة لھا سمًنا فیأتیھا بنوھا فیسألون األدم ولیس عندھم شئ، فتعمد إلى التي كان
تھدي فیھ إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فتجد فیھ سمًنا فما زال یقیم لھا أدم بیتھا 

ال   حتى عصرتھا، فأتت رسول اهللا صلى اهللا ع لم فق ھ وس ت  : لی م،  : أعصرتیھا؟ قال نع
  .رواه مسلم في كتاب الفضائل -لو تركتیھا ما زالت قائمة : فقال

  :البركة في مزود أبي ھریرة رضي اهللا عنھ
ال    ھ ق ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب ا    : ع لم یوًم ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ت رس أتی

ت   رات فقل ال    : بتم ة، ق یھن بالبرك ي ف فھن : ادع اهللا ل ي     فص ال ل م دعا، فق ھ ث ین یدی : ب
ره،  ) الوعاء من الجلد وغیره، ویجعل فیھ الزاد(اجعلھن في مزود وأدخل یدك وال تنث

ًقا  : قال ذا وس ة  ٥٠: الوسق (فحملت منھ كذا وك ان  ٤= كیل ي سبیل اهللا   ) أردب وكیلت ف
وي        ھ انقطع حق ان رضي اهللا عن ل عثم ونأكل ونطعم، وكان ال یفارق حقوي، فلما قت

  .سن، رواه أحمد، والترمذي في مناقب أبي ھریرةح. فسقط
  :ُأصبت بثالث مصیبات في اإلسالم لم ُأصب بمثلھن: أنھ قال: وفي روایة

  .موت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وكنت صویحبھ. ١
  .وقتل عثمان. ٢
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  . والمزود. ٣
  وما المزود یا أبا ھریرة؟ : قالوا
  قلت تمر في مزود: قال
  رجت تمًرا فأتیتھ بھجئ بھ، فأخ: قال
ذلك     : فمسھ ودعا فیھ ثم قال: قال م ك ى شبعوا، ث ادع عشرة، فدعوت عشرة فأكلوا حت

  حتى أكل الجیش كلھ وبقي من تمر معي في المزود 
  یا أبا ھریرة إذا أردت أن تأخذ منھ شیًئا، فأدخل یدك فیھ وال تكفھ: فقال
كلت منھ حیاة أبي بكر كلھا، وأكلت فأكلت منھ حیاة النبي صلى اهللا علیھ وسلم وأ: قال

دي،    ي ی منھ حیاة عمر كلھا، وأكلت منھ حیاة عثمان كلھا، فلما قتل عثمان انتھب ما ف
ائتي وسق         ر من م ھ أكث ت من ھ، أكل ت من : الوسق (وانتھب المزود، أال أخبركم كم أكل

  .دالئل النبوة للبیھقي -) أردب وكیلتان ٤= كیلة ٥٠
  :البركة في شطر الشعیر

ي        : ن عائشة رضي اهللا عنھا قالتع ا ف لم وم ھ وس وفي رسول اهللا صلى اهللا علی لقد ت
عیر   د إال شطر ش ھ ذو كب ئ یأكل ي ش ن  (بیت ل م ئ قلی عیر أو ش دح من ش ف ق أي نص

ي          ) الشعیر ھ ففن م ِكلت ي، ث ى طال عل ھ حت ت من ي، فأكل حیح، أخرجھ    -في رف ل ص
  .البخاري ومسلم

  مإجابة دعائھ صلى اهللا علیھ وسل  .٧
ھ عز وجل      اْلُمْؤِمِنیَن َرُؤوٌف  : (كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم كما وصفھ رب ِب

ا   ١٢٨سورة التوبة آیة  -)  رَِّحیٌم فكان ینظر إلى أصحابھ نظرة الرحمة والشفقة فكلم
الھم أسرع رسول       ر یشغل ب ألم بأصحابھ مكروه من عاھة أو مرض أو تفكیر في أم

ھ صلى       اهللا صلى اهللا علیھ و س ة دعوت الوا برك لم بالدعاء لھم للتخفیف عنھم ولكي ین
اهللا علیھ و سلم أما بالنسبة للكفار والمشركین والمعاندین فقد كان رسول اهللا صلى اهللا 
ث         م حی دعو لھ ان ی ارة ك م وت ر أذاھ علیھ و سلم یدعو علیھم حیث تشتد شوكتھم ویكث

  .تؤمن غائلتھم ویرجى تآلفھم
د   وإذا دعا رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم ألناس أو دعا علیھم فإنك تجد ما دعا بھ ق

  تحقق قطًعا وھذه بعض األمثلة من دعواتھ المستجابة صلى اهللا علیھ و سلم 
  : سرعة اإلجابة

أن رجًال دخل المسجد یوم جمعة ورسول اهللا صلى : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ
ال    اهللا علیھ و سلم قائم یخطب فاستقبل رسو م ق ا ث لم قائًم ا  : ل اهللا صلى اهللا علیھ و س ی

وال   ت األم ول اهللا ھلك ة    (رس ن قل ا م ل وھالكھ ا اإلب ي خصوًص ا المواش راد ھن الم
أي انقطعت الطرق فلم تسلكھا  (وانقطعت السبل ) األقوات بسبب عدم المطر والنبات

ھ      أل أو عدم ة الك بب قل الك أو الضعف بس ا لخوف الھ ل إم ادع اهللا ی) اإلب ال ف ا ق : غثن
  اللھم أغثنا اللھم أغثنا اللھم أغثنا : فرفع رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم یدیھ ثم قال

یم   (وال واهللا ما نرى في السماء من سحاب وال قزعة : قال أنس ن الغ ة م ا  )/ القطع وم
ال   ) جبل قرب المدینة(بیننا وبین سلع  ت وال دار ق حابة     : من بی ھ س فطلعت من ورائ

رس   ل الت در     (مث ة ال الق تدارة والكثاف ھ الشبھ االس ھ السیف ووج ي ب ا یتق ا ) ھو م فلم
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  .توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت
  

  فال واهللا ما رأینا الشمس سبًتا : قال
ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم : قال

ھلكت األموال وانقطعت السبل فادع اهللا یا رسول اهللا : قائم یخطب فاستقبلھ قائًما فقال
  یمسكھا عنا 

ال     : قال م ق ھ ث لم یدی ھ و س م     : فرفع رسول اهللا صلى اهللا علی ا اللھ ا وال علین م حولن اللھ
ة من األرض     (على اآلكام  ة المرتفع ة وھي الرابی جمع ظرب   (والظراب  ) جمع أكم

تالل  ا نمشي     ) وھي صغار الجبال وال جر فانقلعت وخرجن ت الش ي الشمس    ومناب  -ف
  رواه البخاري ومسلم 

  :یمھل وال یھمل
ال       ھ ق ن مسعود رضي اهللا عن د اهللا ب لم      : عن عب ھ و س ا رسول اهللا صلى اهللا علی بینم

باألمس ) أي ناقة(یصلي عند البیت وأبو جھل وأصحاب لھ جلوس وقد نحرت جزور 
ى سال    : فقال أبو جھل وم إل د      (أیكم یق ا الول ي یكون فیھ ة الت و اللفاف ة     ھ ي بطن الناق ف

ي        ) وسائر الحیوان وھي من اآلدمیة المشیمة ي كتف ذه فیضل ف الن فیأخ ي ف جزور بن
ي     ) وھو عقبة بن أبي معیط(محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم  جد النب ا س ذه فلم فأخ

ال   ھ ق ین كتفی لم وضعھ ب ھ و س حكوا  : صلى اهللا علی ى (فاستض ھم عل وا أنفس أي حمل
ة  وجعل ب) الضحك والسخریة عضھم یمیل على بعض وأنا قائم أنظر لو كانت لي منع

ي       ( ة تمنعن ي عشیرة بمك ان ل م أو ك ع أذاھ ر    ) أي لو كان لي قوة تمن ھ عن ظھ طرحت
ع رأسھ           ا یرف لم ساجد م ھ و س ي صلى اهللا علی لم والنب رسول اهللا صلى اهللا علیھ و س

ة  . حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة ة بم  (فجاءت وھي جویری ى شابة   تصغیر جاری عن
ي       ) أي أنھا إذ ذاك لیست بكبیرة ا قضى النب یھم تشتمھم فلم ت عل فطرحتھ عنھ ثم أقبل

ا وإذا         ان إذا دعا دعا ثالًث یھم وك م دعا عل صلى اهللا علیھ و سلم صالتھ رفع صوتھ ث
ال   م ق ریش    : سأل سأل ثالًثا ث ك بق م علی رات  (اللھ ا سمعوا صوتھ ذھب     ) ثالث م فلم

ة   : ھ ثم قالعنھم الضحك وخافوا دعوت ن ربیع اللھم علیك بأبي جھل بن ھشام وعتبة ب
ة       ن عقب د ب ة والولی ن ربیع ط وصوابھ      (وشیبة ب ھ غل ى أن اء عل ق العلم ن   : اتف د ب الولی

یط   ) عتبة ي مع ن أب ذي بعث        " وأمیة بن خلف وعقبة ب و ال م أحفظھ ف ر السابع فل وذك
حبوا     محمًدا صلى اهللا علیھ و سلم بالحق لقد رأیت الذین سمى صرعى م س در ث یوم ب

ئال        (إلى القلیب  م ول ًرا لھ ب تحقی ي القلی ا وضعوا ف القلیب ھي البئر التي لم تطو وإنم
الولید بن عقبة غلط في ھذا الحدیث : قلیب بدر قال أبو إسحاق) یتأذى الناس برائحتھم

  رواه مسلم  -
  :دعوة وھدایة

ال    ھ ق ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب ال  : ع ى اإلس ي إل و أم ت أدع ركة  كن ي مش م وھ
فدعوتھا یوًما فأسمعتني في رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم ما أكره فأتیت رسول اهللا 

ى اإلسالم        : صلى اهللا علیھ و سلم وأنا أبكي قلت ت أدعو أمي إل ي كن یا رسول اهللا إن
فتأبى علي فدعونھا الیوم فأسمعتني فیك ما أكره فادع اهللا أن یھدي أم أبي ھریرة فقال 

  "اللھم اھد أم أبي ھریرة: "اهللا صلى اهللا علیھ و سلمرسول 
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اب      ى الب ت فصرت إل فخرجت مستبشًرا بدعوة نبي اهللا صلى اهللا علیھ و سلم فلما جئ
: قدمي فقال) أي صوتھما في األرض(فسمعت أمي خشف ) أي مغلق(فإذا ھو مجاف 

  ). أي صوت تحریكھ(مكانك یا أبا ھریرة وسمعت خضخضة الماء 
ال ت  فا: ق م قال اب ث ت الب ا ففتح ن خمارھ ت ع ا وعجل ت درعھ لت ولبس ا : غتس ا أب ی

  .ھریرة أشھد أن ال إلھ إال اهللا وأشھد أن محمًدا عبده ورسولھ
ال             : قال رح ق ا أبكي من الف ھ وأن لم فأتیت ھ و س ى رسول اهللا صلى اهللا علی فرجعت إل
ى   یا رسول اهللا أبشر قد استجاب اهللا دعوتك وھدى أم أبي ھریر: قلت د اهللا وأثن ة فحم

  علیھ وقال خیًرا 
  یا رسول اهللا ادع اهللا أن یحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنین ویحببھم إلینا : قال قلت

لم   : قال ھ و س رة        : فقال رسول اهللا صلى اهللا علی ا ھری ي أب ذا یعن دك ھ ب عبی م حب اللھ
ي    وأمھ إلى عبادك المؤمنین وحبب إلیھم المؤمنین فما خلق مؤمن یسمع   ي وال یران ب

  .رواه مسلم -إال أحبني 
  :نزول المطر الشدید یوم تبوك بدعاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم

دثنا عن شأن           ن الخطاب، ح ر ب ل لعم ھ قی ا أن عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنھم
، فزلنا )أي قلة نزول المطر(خرجنا إلى تبوك في قیظ شدید: ساعة العسرة، فقال عمر

ذھب           منزًال وأصاب دنا لی ان أح ى إن ك ا ستنقطع، حت ا أن رقابن ى ظنن ھ عطش حت نا فی
ره          ى أن الرجل لینحر بعی ھ ستنقطع، حت ى یظن أن رقبت فیلتمس الرجل فال یجده حت

ر     ) أي روثھ وفضالتھ(فیعصر فرثھ و بك ال أب ده، فق فیشربھ، ثم یجعل ما بقي على كب
ال صلى اهللا   یا رسول اهللا، إن اهللا قد عودك في الدعاء خ: الصدیق یًرا، فادع اهللا لنا فق

ت       : أو تحب ذلك؟ قال: علیھ وسلم ى قال ا حت م یرجعھم نعم، فرفع یدیھ نحو السماء فل
  .السماء فأطلت ثم سكبت فمألوا ما معھم، ثم ذھبنا ننظر فلم نجدھا جاوزت العسكر

ة    ي البدای ر ف ن كثی ال اب دالئل، وق ي ال ي ف ھ البیھق وي ول  : أخرج د ق ناد جی ذا إس م ھ
  . یخرجوه

  :سعد ُمجاب الدعوة بسبب دعاء الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
ال   لم ق ھ وس لى اهللا علی ي ص ھ أن النب ي اهللا عن اص رض ي وق ن أب عد ب ن س م : ع اللھ

اك عد إذا دع تجب لس تجیب. اس دعو إال اس ان ال ی اكم . فك ذي، والح ھ الترم أخرج
  . صححھ

شكا أھل الكوفة سعًدا، یعني ابن : لومن ھذا ما رواه جابر بن سمرة رضي اهللا عنھ قا
ھ واستعمل           ھ، فعزل ن الخطاب، رضي اهللا عن ر ب ى عم ھ، إل أبي قاص رضي اهللا عن

كوا اًرا، فش یھم عم ھ(عل ي اهللا عن عًدا رض لي،  ) أي س ن یص ھ ال یحس روا أن ى ذك حت
ك ال تحسن تصلي      : فأرسل إلیھ فقال حاق، إن ھؤالء یزعمون أن ال ! یا أبا إس ا  : فق أم

ا؛     واهللا ف رم عنھ لم ال أخ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص الة رس م ص لي بھ ت أص إني كن
ذاك الظن بك یا أبا : أصلي صالة العشاء فأركد في األولیین وأخف في األخریین، قال

دع     م ی ة، فل ل الكوف ھ أھ أل عن ة یس ى الكوف اًال إل ًال أو رج ھ رج ل مع حاق، وأرس إس
ى دخ    ا، حت نھم       مسجًدا إال سأل عنھ ویثنون معروًف ام رجل م ي عبس فق جًدا لبن ل مس

ال    : یقال لھ ا سعدة، فق ى أب ان ال یسیر       : أسامة بن قتادة یكن إن سعًدا ك دتنا ف ا إذا نش أم
ثالث   : قال سعد . بالسریة وال یقسم بالسویة، وال یعدل في القضیة ا واهللا ألدعون ب : أم
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ره وأطل ف         اًء وسمعة، فأطل عم ام ری ا، ق ذا كاذًب ره وعرضھ   اللھم إن كان عبدك ھ ق
  . للفتن

اه       : قال عبد الملك بن عمیر الراوي عن جابر بن سمرة  د سقط حاجب د ق ھ بع ا رأیت فأن
ك        د ذل ان بع ي الطرق فیغمزھن، وك على عینیھ من الِكَبر، وإنھ لیتعرض للجواري ف

  .صحیح، رواه البخاري ومسلم. شیخ كبیر مفتون، أصابتني دعوة سعد: إذا ُسئل یقول
  :بق ویدر األموال الطائلةالفرس الضعیف یس

لم     : عن جعیل األشجعي رضي اهللا عنھ قال ھ وس غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا علی
فكنت في ُأخریات الناس، : في بعض غزواتھ، وأنا على فرس لي عجفاء ضعیفة، قال

ا رسول   : سر یا صاحب الفرس فقلت: فلحقني رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وقال ی
فرفع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مخفقة معھ فضربھا بھا : فة قالاهللا، عجفاء ضعی

د بعت من          : قال. اللھم بارك لھ: وقال اس، ولق دم الن ي أمسك برأسھا أن تق د رأیتن فلق
ا   ر ألًف اثني عش ا ب رى،     . بطنھ نن الكب ي الس ائي ف اریخ، والنس ي الت اري ف رواه البخ

  . والبیھقي في الدالئل
  :عوف دعاؤه لعبد الرحمن بن

ن    رحمن ب د ال ال لعب لم ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ھ أن رس ي اهللا عن س رض ن أن ع
ًرا   : قال عبد الرحمن. رواه البخاري. بارك اهللا لك: عوف فلقد رأیتني ولو رفعت حج

  . أخرجھ ابن سعد والبیھقي. لرجوت أن أصیب تحتھ ذھًبا أو فضة
دم     وفتح اهللا لھ أبواب الرزق، ومن علیھ ببركات من    ان حین ق السماء واألرض، وك

ن        ین سعد ب ھ وب لم بین ھ وس المدینة فقیًرا ال یملك شیًئا، فآخى رسول اهللا صلى اهللا علی
رحمن  د ال عد لعب ال س ھ، فق ي اهللا عن اري رض ع األنص اختر : الربی ین ف ي زوجت إن ل

ا شئت            ھ م ذ من ذا فخ ذا وك ال ك ي من الم ا، وإن ل م تتزوجھ . أجملھما أطلقھا ثم تعتد ث
ال         : فقال عبد الرحمن م ق ك، ث ك ومال ي زوجتی ك ف ارك اهللا ل ك، ب ي ذل : ال حاجة لي ف

  . أخرجھ البخاري. دلوني على السوق
ھ صلى اهللا      ة دعائ ًرا ببرك فصار یتعاطى التجارة، وفي أقرب زمن رزقھ اهللا ماًال كثی

ین          ین وثالث ین أو اثنت دى وثالث ة سنة إح وفي بالمدین ا ت ھ لم ر  علیھ وسلم، حتى أن ، ُحِف
ذت كل زوجة      ل، وأخ الذھب من تركتھ بالفئوس، حتى ُجِرحت األیدي من كثرة العم

ف،   : وقیل. من زوجاتھ األربع ربع الثمن ثمانین ألًفا ة أل إن نصیب كل واحدة كان مائ
ل رس      : وقی ألف ف ى ب ار، وأوص ف دین انین أل ف وثم ى نی داھن عل وِلحت إح ل ص ب

بیل اهللا، وأو    ي س ار ف ف دین ین أل ي اهللا    وخمس ؤمنین رض ات الم ة ألمھ ى بحدیق ص
ة              در لكل رجل بأربعمائ ي من أھل ب ف، وأوصى لمن بق ة أل عنھن، بیعت بأربعمائ
دقاتھ الفاشیة        ر ص ھ غی ذا كل ذ، وھ دینار، وكانوا مائة، فأخذوھا وأخذ عثمان فیمن أخ

دً    ین عب د ثالث ا، في حیاتھ، وعطاءاتھ الكثیرة، وصالتھ الوفیرة؛ فقد أعتق في یوم واح
ر  ر، وردت         : وتصدق مرة بعی ت سبعمائة بعی رة، وكان ل المی ي تحم ال الت وھي الجم

ا من       ا علیھ ا وبم دق بھ علیھ، وكان أرسلھا للتجارة، فجاءت تحمل من كل شيء فتص
  . طعام وغیره بأحالسھا وأقتابھا
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ا،   وجاء أنھ تصدق مرة بشطر مالھ، وكان الشطر أربعة آالف، ثم تصدق بأربعین ألًف
م بخمسمائة      ثم ت ي سبیل اهللا ث رس ف صدق بأربعین ألف دینار، ثم تصدق بخمسمائة ف

  . راحلة
ف بسبب دعاء          ة أل ھ عن المائ ة وزاد مال زاد أوالده عن المائة وزاد عمره عن المائ

  : النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ھ    ك رضي اهللا عن ول    .. إنھ أنس بن مال ك فیق دثنا عن ذل لیم، وھي أم    : یح جاءت أم س

ا           أنس، ي بخمارھ د أزرتن لم وق ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی ا، إل رضي اهللا عنھم
ال          : وردَّتني ببعضھ، فقالت ھ، ق ادع اهللا ل دمك ف ھ یخ ك ب یس أتیت ذا ُأن ا رسول اهللا ھ : ی

دعوات  : صحیح. اللھم أكثر مالھ وولده ي ال ظ  . أخرجھ البخاري ف ي لف ر   : وف م أكث اللھ
  . مالھ وولده وأِطل عمره واغفر لھ

: قال. فو اهللا إن مالي لكثیر، وإن ولدي وولد ولدي یتعادون على نحو المائة: قال أنس
تسعة وعشرین  : وحدثتني ابنتي ُأَمْینة أنھ قد دفن من صلبي إلى مقدم الحجاج البصرة

  . ومائة
لى اهللا         دم رسول اهللا ص ھ خ ك رضي اهللا عن ن مال س ب ره أن أن ذي وغی وروى الترم

رتین،            علیھ وسلم عشر سنین،    ة م ي السنة الفاكھ ل ف ھ بستان یحم ان ل ھ، وك ودعا ل
: أخرجھ الترمذي في المناقب، وقال: حسن. وكان فیھا ریحان یجيء منھا ریح المسك

  . حدیث حسن
رتین،      : وفي روایة قال ي السنة م ل ف ي لتحم دفنت من صلبي مائة واثنتین، وإن ثمرت

  .ولقد بقیت حتى سئمت الحیاة، وأرجو الرابعة
ل         فو ة عام وقی ره مائ د مات وعم ره فق ا عم ة، وأم عشرة  : لده إذن یزیدون على المائ

حابة           ت الس د كان ھ فق ا مال راجح، وأم ى ال ومائة، وكانت وفاتھ سنة ثالث وتسعین عل
  . تمطر في أول أرضھ وال تمطر في آخرھا لعظم مساحة أرضھ

  :دعا لھ فطال عمره وھو شاب
لسائب بن یزید ومسح بیده على رأسھ، فطال عمره ثبت أنھ صلى اهللا علیھ وسلم دعا ل

حتى بلغ أربًعا وتسعین سنة، وھو تم تام القامة معتدل، ولم یشب منھ موضع أصابت   
واه       ع بحواسھ ق لم، وُمتِّ ھ وس د رسول اهللا صلى اهللا علی حیح . ی اري  : ص أخرجھ البخ

  . كتاب المناقب، ومسلم في الفضائل
  :لنبي صلى اهللا علیھ وسلمابن عباس حبر األمة بسبب دعاء ا

ال   ا ق اس رضي اهللا عنھم ن عب الء   : عن اب لم الخ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس أت
ال   : من صنع ھذا؟ قالوا: فوضع لھ وضوًءا، فلما خرج قال اس، ق ن عب ھ   : اب م فقھ اللھ

  . صحیح، أخرجھ البخاري في الوضوء، ورواه مسلم. في الدین
ھ  :  علیھ وسلم وضع یده على كتفي ثم قالإن رسول اهللا صلى اهللا: وعنھ قال اللھم فقھ

ال  . في الدین وعلمھ التأویل حیح اإلسناد،     : صحیح، أخرجھ الحاكم وق دیث ص ذا ح ھ
  .صحیح، ورواه البیھقي في الدالئل: ولم یخرجاه، وقال الذھبي

ا          ان إماًم ھ؛ فك ن عم ي اب دعوة ف ذه ال لم ھ وقد استجاب اهللا لرسولھ صلى اهللا علیھ وس
ھتدى بھداه، وُیقتدى بسناه في علوم الشریعة، وال سیما في علم التأویل وھو التفسیر؛ ُی
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فإنھ انتھت إلیھ علوم الصحابة قبلھ، وما كان عقلھ من كالم ابن عمھ رسول اهللا صلى 
  .. اهللا علیھ وسلم

د    : قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ ا عاشره أح لو أن ابن عباس أدرك أسناننا م
  . رواه الحاكم في المستدرك. نعم ترجمان القرآن ابن عباس: ، وكان یقولمنا

ا    ھذا وقد تأخرت وفاة ابن عباس عن وفاة عبد اهللا بن مسعود ببضع وثالثین سنة، فم
خطب الناس ابن عباس في عشیة عرفة، : وقیل!. ظنك بما حصلھ بعده في ھذه المدة؟

دیلم ألسلموا   ففسر لھم سورة البقرة تفسیًرا لو سمعھ الر رك وال رضي اهللا  _ . وم والت
  ._عنھ وأرضاه 

  :دعا صلى اهللا علیھ وسلم علیھ فاختلج لسانھ
ي صلى    : عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي اهللا عنھما قال ى النب كان فالن یجلس إل

لم بشيء اختلج         ھ وس ي صلى اهللا علی م النب ى   (اهللا علیھ وسلم، فإذا تكل ردد الكالم عل
كن كذلك، فلم یزل یختلج  : بوجھھ، فقال لھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم) ترھیئة المستھ

  . حتى مات
  . أخرجھ البیھقي في الدالئل

  :ثبوت جریر على الفرس بعد أن كان ال یثبت
كنت ال أثبت على الخیل، فذكرت ذلك لرسول  : عن جریر البجلي رضي اهللا عنھ قال

صدري حتى رأیت أثر یده على صدري، اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فضرب بیده على 
  . رواه أبو نعیم. اللھم ثبتھ واجعلھ ھادًیا مھدًیا، فما سقطت عن فرسي بعد: وقال

ي من   : قال لي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: وأخرجھ الشیخان عنھ بلفظ أال تریحن
دري         : ذي الَخَلصة، صنم، فقلت ل، فضرب في ص ى الخی ت عل ا رسول اهللا، ال أثب ی

اللھم ثبتھ واجعلھ ھادًیا مھدًیا، فسرت إلیھا في مائة وخمسین فارًسا من أحمس، : قالو
  . فأتیناھا فحرقناھا
  .أخرجھ الشیخان

  :شلت یده
  . كل بیمینك: رأى النبي صلى اهللا علیھ وسلم رجال یأكل بشمالھ فقال لھ

  ال أستطیع : قال
  . ال استطعت: قال

  . رواه مسلم في األشربة). مھف(فما رفعھا إلى فیھ : قال الراوي
  :كان إذا باع شیًئا ربح فیھ بسبب دعاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم لھ

صاحب ھذه الشھادة عروة بن أبي الجعد المازني، رضي اهللا عنھ، أعطاه رسول اهللا   
صلى اهللا علیھ وسلم دیناًرا لیشتري لھ بھ شاة، فاشترى بھ شاتین وباع إحداھما بدینار 

  . بارك اهللا لك في صفقة یمینك: اة ودینار، فقال لھوأتاه بش
ة  ھ           : وفي روای ربح فی راب ل و اشترى الت ان ل ع، فك ي البی ة ف ھ بالبرك دعا ل أخرجھ  . ف

  . البھقي في الدالئل
  :ال یشبع أبًدا

كنت ألعب مع الغلمان فجاء رسول اهللا صلى   : عن ابن عباس، رضي اهللا عنھما، قال
أت من   لم فاختب ھ وس اني حطوة   اهللا علی ده  (ھ، فجاءني فحط ربھ بی ي ض دني یعن أي قف
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ل،   ) وھي مبسوطة الكفین و یأك أو حطوتین وأرسلني إلى معاویة في حاجة، فأتیتھ وھ
: أتیتھ وھو یأكل، فقال: أتیتھ وھو یأكل، فأرسلني الثانیة فأتیتھ وھو یأكل، فقلت: فقلت

  .فما شبع بعدھا. ال أشبع اهللا بطنھ
دعوة      وقد : قال ابن كثیر ذه ال ھ ھ دھا، ووافقت كان معاویة، رضي اهللا عنھ، ال یشبع بع

ول : في أیام إمارتھ فیقال واهللا : إنھ كان یأكل في الیوم سبع مرات طعاًما بلحم وكان یق
  ). ٦/١٨٩(البدایة والنھایة . ال أشبع وإنما أعیي

ت  ي صلى اهللا عل          : قل دعاء النب ھ استجابة ل ى أن ة عل ر جاء لمعاوی ذا األم لم   وھ ھ وس ی
ھ    وابتالء من اهللا تعالى لمعاویة، ولم یكن غضًبا وال سخًطا من الرسول صلى اهللا علی

  .وسلم على معاویة رضي اهللا عنھ
  :حضور الطعام الطھي بدعاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم

عن واثلة بن األسقع، رضي اهللا عنھ، حضر رمضان ونحن في أھل الصفة فصمنا،    
كل رجل منا رجل من أھل البیعة فانطلق بھ فعشَّاه، فأتت علینا لم فكنا إذا أفطرنا أتى 

ى رسول اهللا        ا إل د، فانطلقن ا أح م یأتن یأتنا أحد، وأصبحنا صیاًما، وأتت علینا القابلة فل
رأة من نسائھ        ل ام ى ك صلى اهللا علیھ وسلم فأخبرناه بالذي كان من أمرنا، فأرسل إل

ا    : امرأة إال أرسلت تقسم یسألھا ھل عندھا شيء؟ فما بقیت منھن ا م ي بیتھ ما أمسى ف
اللھم إني : فاجتمعوا، فدعا وقال: یأكل ذو كبد فقال لھم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

رك       د غی ا أح دك ال یملكھ ا بی ك فإنھ لك ورحمت تأذن   . أسألك من فض م یكن إال ومس فل
لم فوضعت    یستأذن فإذا بشاة مصلیة ورغف، فأمر بھا رسول اهللا صلى اهللا عل ھ وس ی

إنا سألنا اهللا من : بین أیدینا، فأكلنا حتى شبعنا، فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  . فضلھ ورحمتھ، فھذا فضلھ، وقد ادخر لنا عنده رحمتھ

  أخرجھ البیھقي في الدالئل، ورواه الطبراني وإسناده حسن: حسن
  اإلسراء والمعراج  .٨

ھ      ك رضي اهللا عن ن مال س ب ال      عن أن لم ق ھ و س ت : "أن رسول اهللا صلى اهللا علی أتی
البراق  ى    -ب د منتھ افره عن ل یضع ح ار ودون البغ وق الحم ل ف یض طوی ة أب و داب وھ

فربطتھ بالحلقة التي یربط بھا األنبیاء : فركبتھ حتى أتیت بیت المقدس قال: قال-طرفھ
ھ       : قال ل علی م خرجت فجاءني جبری ین ث ھ ركعت السالم   ثم دخلت المسجد فصلیت فی

  بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن
ل          : فقال جبریل علیھ السالم  ى السماء فاستفتح جبری ا إل م عرج بن رت الفطرة، ث اخت

  من أنت؟ : فقیل
  جبریل: قال
  ومن معك؟ : قیل
  محمد: قال
  وقد بعث إلیھ؟: قیل
ر         : قال ي بخی ي ودعا ل آدم فرحب ب ا ب إذا أن ا ف م  . قد بعث إلیھ ففتح لن ى    ث ا إل عرج بن

  من أنت؟ : السماء الثانیة فاستفتح جبریل علیھ السالم فقیل
  جبریل: قال
  ومن معك؟ : قیل
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  محمد: قال
  وقد بعث إلیھ؟ : قیل
ال  ا       : ق ن زكری ى ب ریم ویحی ن م ة عیسى ب ابني الخال ا ب إذا أن ا ف تح لن ھ فف د بعث إلی ق

ر    ي بخی ى ال    . صلوات اهللا علیھما فرحبا ودعوا ل ا إل م عرج بن ة فاستفتح    ث سماء الثالث
  من أنت؟ : جبریل علیھ السالم فقیل

  جبریل: قال
  ومن معك؟ : قیل
  محمد: قال
  وقد بعث إلیھ؟ : قیل
د أعطي شطر الحسن       :قال قد بعث إلیھ ففتح لنا فإذا أنا بیوسف علیھ السالم إذا ھو ق

ھ ا       ل علی ة فاستفتح جبری ى السماء الرابع لسالم  فرحب ودعا لي بخیر، ثم عرج بنا إل
  من ھذا؟ : قیل
  جبریل: قال
  ومن معك؟ : قیل
  محمد: قال
  وقد بعث إلیھ؟ : قیل
ال اهللا عز وجل        : قال ر ق ي بخی إدریس فرحب ودعا ل : قد بعث إلیھ ففتح لنا فإذا أنا ب

: ورفعناه مكاًنا علًیا، ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبریل علیھ السالم قیل
  من ھذا؟ 

  جبریل: قال
  ومن معك؟ : قیل
  محمد: قال
  وقد بعث إلیھ؟ : قیل
قد بعث إلیھ ففتح لنا فإذا أنا بھارون علیھ السالم فرحب ودعا لي بخیر، ثم عرج : قال

  من ھذا؟: بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبریل علیھ السالم قیل
  جبریل: قال
  ومن معك؟ : قیل
  محمد: قال
  وقد بعث إلیھ؟ : قیل
م عرج   قد بعث إل:قال یھ ففتح لنا فإذا أنا بموسى علیھ السالم فرحب ودعا لي بخیر، ث

  من ھذا؟: بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبریل علیھ السالم فقیل
  جبریل: قال
  ومن معك؟ : قیل
  محمد: قال
  وقد بعث إلیھ؟ : قیل
لبیت المعمور قد بعث إلیھ ففتح لنا فإذا أنا بإبراھیم علیھ السالم مسنُدا ظھره إلى ا:قال

درة       ى س ي إل ب ب م ذھ ھ ث ودون إلی ك ال یع ف مل بعون أل وم س ل ی ھ ك و یدخل وإذا ھ
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ال   القالل ق ا      : المنتھى وإذا ورقھا كآذان الفیلة وإذا ثمرھا ك ر اهللا م ا غشیھا من أم فلم
ا         ّي م أوحى اهللا إل ا من حسنھا، ف غشي تغیرت فما أحد من خلق اهللا یستطیع أن ینعتھ

ھ السالم         أوحى ففرض علّي خ ى موسى علی ت إل ة فنزل وم ولیل ل ی مسین صالة في ك
  ما فرض ربك على أمتك؟ : فقال
  .خمسین صالة: قلت
ي            : قال وت بن د بل إني ق ك ف ون ذل ك ال یطیق إن أمت ف؛ ف ك فاسألھ التخفی ارجع إلى رب

  .إسرائیل وخبرتھم
  فرجعت إلى ربي : قال

  .ى موسىیا رب خفف على أمتي فحط عني خمًسا فرجعت إل: فقلت
  حط عني خمًسا: فقلت
  إن أمتك ال یطیقون ذلك فارجع إلى ربك فاسألھ التخفیف : قال
ال          : قال ى ق ھ السالم حت ین موسى علی الى وب ارك وتع ي تب ین رب ا  : فلم أزل أرجع ب ی

ذلك خمسون صالة ومن       محمد إنھن خمس صلوات كل یوم ولیلة لكل صالة عشر ف
ھ حسنة     ت ل م          ھم بحسنة فلم یعملھا كتب م بسیئة فل ًرا ومن ھ ھ عش ت ل ا كتب إن عملھ ف

  .یعملھا لم تكتب شیًئا فإن عملھا كتبت سیئة واحدة
  فنزلت حتى انتھیت إلى موسى علیھ السالم فأخبرتھ : قال

  ارجع إلى ربك فاسألھ التخفیف : فقال
ھ  : فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم فقلت  -قد رجعت إلى ربي حتى استحییت من

  .مسلمرواه 
أن النبي صلى اهللا علیھ و سلم مر على قوم یزرعون : عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ

ھ السالم        ل علی ال لجبری ان فق ا ك ذا؟   : "ویحصدون في یوم كلما حصدوا عاد كم ا ھ م
ا         : قال ى سبعمائة ضعف وم م الحسنة إل ھؤالء المجاھدون في سبیل اهللا تضاعف لھ

  .لرازقینأنفقوا من شيء فھو یخلفھ وھو خیر ا
ر         ت وال یفت ا كان خت عادت كم ا رض خر كلم ثم أتى على قوم ترضخ رءوسھم بالص

ل رءوسھم عن    : قال" ما ھذا یا جبریل؟: "عنھم من ذلك شيء فقال ھؤالء الذین تتثاق
  الصالة المكتوبة 

ام        ا تسرح األنع اع یسرحون كم ارھم رق ثم أتى على قوم على أقبالھم رقاع وعلى أدب
ریع  أكلون الض ال ی نم فق ف جھ وم ورض ؤالء؟: "والزق ا ھ ال" م ذین ال : ق ؤالء ال ھ

  .یؤدون زكاة أموالھم وما ظلمھم اهللا وما ربك بظالم للعبید
وا        ث فجعل در خبی ي ق ئ ف م نی در ولح ي ق یج ف دیھم لحم نض ین أی وم ب ى ق ى عل م أت ث

ذا ھ: ما ھؤالء یا جبریل؟ قال جبریل: یأكلون من النیئ الخبیث ویدعون النضیج فقال
دھا              ت عن ة فیبی رأة خبیث أتي ام ب فی رأة الحالل الطی ده الم ك تكون عن الرجل من أمت
ده          ت عن ا فتبی أتي رجًال خبیًث ا فت ا حالًال طیًب حتى یصبح والمرأة تقوم من عند زوجھ

  .حتى تصبح
ا            د علیھ ا وھو یزی ة ال یستطیع حملھ ة حطب عظیم د جمع حزم ثم أتى على رجل ق

در        : قالما ھذا یا جبریل؟ : فقال اس ال یق ات الن ھ أمان ك تكون علی ھذا الرجل من أمت
  .على أدائھا وھو یرید أن یحمل علیھا
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ا    ثم أتى على قوم تقرض ألسنتھم وشفاھم بمقاریض من حدید كلما قرضت عادت كم
  .ھؤالء خطباء الفتنة: ما ھذا یا جبریل؟ قال: كانت ال یفتر عنھم من ذلك شيء قال

ث    ثم أتى على حجر صغیر ی خرج منھ ثور عظیم فجعل الثور یرید أن یرجع من حی
ال : خرج فال یستطیع فقال م       : ما ھذا یا جبریل؟ ق ة ث ة العظیم تكلم بالكلم ذا الرجل ی ھ

  .یندم علیھا فال یستطیع أن یردھا
ال  ا    : ثم أتى على واد فوجد فیھ ریًحا طیبة باردة وریح مسك وسمع صوًتا فق ذا ی ا ھ م

  جبریل؟ 
ال وت : ق ذا ص ولھ ة تق تبرقي  : الجن ي وإس رت غرف د كث دتني فق ا وع ي بم رب آتین

حافي   وحریري وسندسي وعبقریي ولؤلؤي ومرجاني وفضیتي وذھبي وأكوابي وص
  وأباریقي ومراكبي وعسلي ومائي ولبني وخمري فآتیني بما وعدتني 

م      : قال ي وبرسلي وعمل صالًحا ول لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ومن آمن ب
رك ب د    یش ألني فق ن س ن وم و آم یني فھ ن خش داًدا وم ي أن ن دون ذ م م یتخ یًئا ول ي ش

أعطیتھ ومن أقرضني جازیتھ ومن توكل علي كفیتھ إنني أنا اهللا ال إلھ إال أنا ال أخلف 
  المیعاد قد أفلح المؤمنون وتبارك اهللا أحسن الخالقین 

ال  قد رضیت ثم أتى على واد فسمع صوًتا منكًرا ووجد ریًحا : قالت ة فق ذا   : منتن ا ھ م
ول   : یا جبریل؟ قال نم تق رت سالسلي       : ھذا صوت جھ د كث دتني فق ا وع ي بم رب آتین

وأغاللي وسعیري وحمیمي وضریعي وغساقي وعذابي وقد بعد قعري واشتد حري   
  فآتیني بما وعدتني 

ت     : قال وم الحساب قال ؤمن بی ار ال ی : لك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة وكل جب
  .رواه الطبراني والبزار -ر حتى أتى بیت المقدس قد رضیت فسا

  مـقدمـة  .٩
ل     ھ فع زھم عن والمعجزة على شقین شق ھو من نوع قدرة البشر، فعجزوا عنھ فتعجی
م    درتھم، فل هللا دل على صدق نبیھ كتحدي الیھود أن یتمنوا الموت، وشق خارج عن ق

ن أن  ا ال یمك ر، مم قاق القم ھ كانش ان بمثل ى اإلتی دروا عل الى  یق د إال اهللا تع ھ أح یفعل
  . فیكون ذلك على ید النبي من اهللا وتحدى من یكذبھ أن یأتي بمثلھ تعجیزا لھ

وعین    ومعجزات رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم التي ظھرت على یدیھ تشمل كال الن
ھ        ا فل ات وأظھرھم برھان فھو صلى اهللا علیھ وسلم أكثر الرسل معجزات وأبھرھم آی

ات          من المعجزات  لم المؤلف ھ وس ھ صلى اهللا علی ي معجزات ت ف د ألف ماال یحصى، وق
یم     و نع ة أب ن األئم ا م ى بجمعھ ن اعتن ان مم رح والبی اء بالش ا العلم رة، وتناولھ الكثی

  . األصبھاني والبیھقي
د            رة تفی واتًرا من طرق كثی ًال مت ا نق ل إلین ا نق ا م ومعجزاتھ صلى اهللا علیھ وسلم منھ

  .ا ما لم یبلغ مبلغ الضرورة والقطع وھو على نوعینالقطع عند األمة ومنھ
ھ         : أوًال ار، ونقلت م باآلث د أھل العل ھ عن ر ب نوع مشتھر منتشر، رواه العدد وشاع الخب

ر         لم، وتكثی ھ وس ین أصابعھ الشریفة صلى اهللا علی السیرة واألخبار، كنبع الماء من ب
  الطعام 

اً  ان وروا : ثانی د واالثن ھ الواح تص ب ھ اخ وع من تھاره  ن تھر اش م یش دد الیسیر ول ه الع
  . غیره لكنھ إذا جمع إلى مثلھ اتفقا في المعنى واجتمعا على اإلتیان بالمعجز
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وة سید       ل نب وبعد ھذا التمھید الموجز، نورد بإذن اهللا تعالى جملة من معجزات ودالئ
  األولین واآلخرین صلى اهللا علیھ وسلم مما ساندھا الدلیل الصحي

  )١(ى اهللا علیھ وسلم عن المغیبات إخباره صل  .١٠
  :نبوءات تحققت في زمن النبي صلى اهللا علیھ و سلم: أوًال

وب     ھ من الغی من معجزات رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ودالئل نبوتھ ما اطلع علی
اهللا         ب مختص ب م الغی رر أن عل وم المق الماضیة والمستقبلیة وإخباره عنھا ومن المعل

ز      تعالى وحده وقد أضا ھ العزی ة من كتاب ا آی فھ اهللا تعالى إلى نفسھ الكریمة في غیر م
ھُ      : (قال تعالى ا اللَّ َب ِإلَّ َأْرِض اْلَغْی َماَواِت َواْل ي السَّ ة     -)ُقل لَّا َیْعَلُم َمن ِف ل آی سورة النم

   ٥٩آیة  سورة األنعام -) َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْیِب َال َیْعَلُمَھا ِإالَّ ُھَو: (وقال تعالى ٦٥
م   ومن المعلوم أیًضا أن األنبیاء علیھم الصالة والسالم ال یعلمون الغیب وال اطالع لھ
یھم الصالة          رام عل لھ الك د من رس ر واح على شيء منھ قال اهللا تعالى مخبًرا عن غی

وامھم الوا ألق م ق الم أنھ ُم  : (والس ِھ َوال َأْعَل َزآِئُن الّل ِدي َخ ْم ِعن وُل َلُك ل الَّ َأُق َبُق ) اْلَغْی
   ٥٠سورة األنعام آیة 

من زعم أن رسول اهللا صلى : وفي صحیح مسلم عن عائشة رضي اهللا عنھا أنھا قالت
  . اهللا علیھ وسلم یخبر بما یكون في غد فقد أعظم على اهللا الفریة

ھ      ب وأن م الغی ة عل وكما جاءت األدلة تدل على أن اهللا تبارك وتعالى قد اختص بمعرف
خلقھ جاءت أدلة أخرى تفید أن اهللا تعالى استثنى من خلقھ من ارتضاه استأثر بھ دون 

ة       م ودالل ھ معجزة لھ یھم وجعل من الرسل فأودعھم ما شاء من غیبھ بطریق الوحي إل
ي         : (صادقة على نبوتھم قال تعالى َھ َیْجَتِب نَّ الّل ِب َوَلِك ى اْلَغْی ُیْطِلَعُكْم َعَل ُھ ِل اَن الّل َوَما َك

الى  ١٧٩سورة آل عمران آیة  -)َمن َیَشاُء ِمن رُُّسِلِھ ُر     : (وقال تع ا ُیْظِھ ِب َفَل اِلُم اْلَغْی َع
  ٢٧و  ٢٦سورة الجن آیة  -)ِإلَّا َمِن اْرَتَضى ِمن رَُّسوٍل} ٢٦{َعَلى َغْیِبِھ َأَحدًا 

ار          لم من اإلخب ھ وس ى لسان رسول اهللا صلى اهللا علی فتلخص من ذلك أن ما وقع عل
ھ       بالمغیبات فبوحي من اهللا تعالى وھو من إعالم اهللا عز وجل لرسولھ صلى اهللا علی

  . وسلم للداللة على ثبوت نبوتھ وصحة رسالتھ
  وقد اشتھر وانتشر أمره صلى اهللا علیھ وسلم بإطالع اهللا لھ على المغیبات 

ا     : قال حذیفة بن الیمان رضي اهللا عنھما لم مقاًم ھ وس قام فینا رسول اهللا صلى اهللا علی
ھ حفظھ من حفظھ ونسیھ      فم ا ترك شیًئا یكون من مقامھ ذلك إلى قیام الساعة إال حدث

  .من نسیھ رواه البخاري ومسلم
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا علیھ : وقال عمرو بن أخطب األنصاري رضي اهللا عنھ

ر     م صعد المنب وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظھر فنزل فصلى ث
ى ح ا حت ت     فخطبن ى غرب ا حت ر فخطبن عد المنب م ص لى ث زل فص ر فن رت العص ض

  .رواه مسلم. الشمس فأخبرنا بما ھو كائن إلى یوم القیامة فأعلمنا أحفظنا
  والمغیبات التي تغیبھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على أقسام ثالثة

  :نبوءات تحققت في زمن النبي صلى اهللا علیھ و سلم: أوًال
ة      وھو ما أخبر بھ ص ھ ومن أمثل اء حیات ع أثن لوات اهللا وسالمھ علیھ من المغیبات فوق

  ذلك
  .قتل أمیة بن خلف
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  :نبوءات تحققت بعد زمن النبي صلى اهللا علیھ و سلم: ثانیًا
  .وھو ما أخبر بھ صلوات اهللا وسالمھ علیھ من المغیبات فوقع بعد مماتھ

  .قسم في المستقبل لم یتحقق بعد: ثالًثا
  .لك في القبسات التالیةو ستجد تفصیل ذ

  :نبوءات تحققت في زمن النبي صلى اهللا علیھ و سلم: أوًال
یعم         ھ س عفة أن دین ة مستض ي فئ ة ف ي مك و ف ر وھ لم یخب ھ وس لى اهللا علی ي ص النب

  :الجزیرة كلھا
ال    ن األرت ق اب ب ٍذ      : فعن خب لم وھو یومئ ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی شكونا إل
أال تستنصر لنا اهللا تبارك وتعالى، أو أال تستنصر }: ، فقلنامتوسد بردة في ظل الكعبة

  لنا؟ 
قد كان الرجل فیمن كان قبلكم یؤخذ فیحفر لھ في األرض، :"فقال صلى اهللا علي وسلم

ھ، ویمشط بأمشاط       ك عن دین فیجاء بالمنشار على رأسھ فیجعل بنصفین فما یصده ذل
ك،  ذا      الحدید ما دون عظمھ من لحم وعصب فما یصده ذل تمن اهللا عز وجل ھ واهللا لی

ذئب    الى، وال األمر حتى یسیر الراكب من صنعاء إلى حضرموت ال یخاف إال اهللا تع
  .رواه أحمد -." {على غنمھ، ولكنكم تستعجلون

وقد وقع ھذا األمر في حیاتھ صلى اهللا علیھ وسلم فدانت الجزیرة كلھا باإلسالم، وآمن 
ان         ...الناس فیھا من أقصاھا إلى أقصاھا د ك ال، فق ذا ضرب من الخی ان تصور ھ وك

جد      ا إال المس القتل وقطع الطریق، واإلغارة والنھب والسلب في كل ركن من أركانھ
  .الحرام فقط

إخباره صلى اهللا علیھ وسلم بفتح جزیرة العرب ثم فارس ثم الروم، ووقوع األمر كما 
  :حدث بھ تمامًا

ر عن      حد ثنا قتیبة بن سعی: قال مسلم رحمھ اهللا ن عمی ك ب د المل د حدثنا جریر عن عب
ال      ة ق ن عتب افع ب ي        : جابر بن سمرة عن ن لم ف ھ وس ا مع رسول اهللا صلى اهللا علی كن

فأتى النبي صلى اهللا علیھ وسلم قوم من قبل المغرب علیھم ثیاب الصرف : غزوة قال
ال         د ق لم قاع ھ وس ام ورسول اهللا صلى اهللا علی إنھم لقی ي   فق: فوافقوه عند أكمة ف ت ل ال

  . نفسي ائتھم فقم بینھم وبینھ ال یغتالونھ
ال ات     : ق ع كلم ھ أرب ت من ھ فحفظ نھم وبین ت بی أتیتھم فقم م ف ى معھ ھ نج ت لعل م قل ث

ال  دي ق ي ی دھن ف م  :"أع ا اهللا ث ارس فیفتحھ م ف ا اهللا، ث رب فیفتحھ رة الع زون جزی تغ
  ".تغزون الروم فیفتحھا اهللا، ثم تغزون الدجال فیفتحھ اهللا

ت ًا،  و: قل لم تمام ھ وس لى اهللا علی دث ص ا ح ھ كم ر فی یقع األم دجال، وس تح ال ى ف یبق
  .وسیكون ذلك آیة أخرى لمن یشھدھا في وقتھا

  :النبي صلى اهللا علیھ وسلم یخبر وھو في المدینة أن أمتھ ستفتح كنوز كسرى
لى بینا أنا عند الني ص: روى اإلمام البخاري رحمھ اهللا بإسناده إلى عدي بن حاتم قال

  .اهللا علیھ وسلم إذ أتاه رجل فشكا إلیھ الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إلیھ قطع السبیل
  یا عدي، ھل رأیت الحیرة؟ : فقال
  لم أرھا، وقد أنبئت عنھا: قلت
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ال  ة ال             : ق ى تطوف بالكعب رة حت ة ترتحل من الحی رین الظعین اة لت ك حی ت ب إن طال ف
دید   (سي فأین دعار تخاف أحدًا إال اهللا، قلت فیما بیني وبین نف ث الش و الخب ) الدعار ھ

  .طيء الذین قد سعروا البالد؟ ولئن طالت بك حیاة لتفتحن كنوز كسرى
  كسرى بن ھرمز؟ : قلت
ھ من ذھب     . كسرى بن ھرمز: قال ولئن طالت بك حیاة لترین الرجل یخرج ملء كف

كم یوم یلقاه ولیس أو فضة یطلب من یقبلھ منھ فال یجد أحدًا یقبلھ منھ، ولیلقین اهللا أحد
  بینھ وبینھ ترجمان یترجم لھ، فیقولن ألم أبعث إلیك رسوًال فیبلغك فیقول بلى 

  ألم أعطك ماًال وأفضل علیك؟ : فیقول
  بلى فینظر عن یمینھ فال یرى إال جھنم، وینظر عن یساره فال یرى إال جھنم : فیقول

لنار ولو بشق تمرة، فمن لم اتقوا ا: سمعت النبي صلى اهللا علیھ وسلم یقول: قال عدي
  یجد شق تمرة فبكلمة طیبة

ة ال تخاف إال اهللا،         : قال عدي ى تطوف بالكعب رة حت ة ترتحل من الحی فرأیت الظعین
ي       ال النب ا ق رون م اة لت وكنت فیمن افتتح كنوز كسرى بن ھرمز، ولئن طالت بكم حی

  .رواه البخاري -یخرج ملء كفھ : أبو القاسم صلى اهللا علیھ وسلم
ھ اهللا دخل            وة أن الشعبي رحم ل النب ي دالئ یم بإسناده ف و نع دیث أب وقد روى ھذا الح

  إنھ بلغني عنك حدیث كنت أحب أن أسمعھ منك: على عدي بن حاتم الطائي فقال
ت           : قال ة، وكن ھ كراھی اس ل د الن ت من أش لم وكن ھ وس نعم، بعث النبي صلى اهللا علی

اني ت مك روم، فكرھ ن ال رب م ى أرض الع ري األول،  بأقص ي ألم ن كراھیت د م أش
ى       ًا ال یخف ان كاذب ره، وإن ك ي أم فقلت آلتین ھذا الرجل، فإن كان صادقًا ال یخفى عل

ال  : علي، أو قال الوا     : ال یضرني، ق اس فق ة، فاستشرفني الن دمت المدین ن   : فق دي ب ع
  حاتم

  یا عدي أسلم تسلم: فأتیت النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال
  أنا أعلم بدینك منك: ، قالإن لي دینًا: قلت
  ما یجعلك أعلم بدیني مني؟: قلت
  ألست ترأس قومك؟ . أنا أعلم بدینك منك: قال
  بلى: قلت
  أي ربع الغنیمة -ألست تأخذ المرباع : قال
  بلى: قلت
  فإن ذلك ال یحل لك: قال
  أجل: قلت
  فكان ذلك أذھب بعض ما في نفسي: قال
ًا  أنھ یمنعك من أن تسلم خصاصة فق: قال ر من ترى حولنا، وإنك ترى الناس علینا إلب

  واحدًا، أو قال یدًا واحدة
  نعم: قلت
  ھل أتیت الحیرة؟ : قال
  ال، وقد علمت مكانھا: قلت



 ٤٧

ت         : قال صلى اهللا علیھ وسلم  ى تطوف بالبی رة حت ة أن تخرج من الحی یوشك الظعین
  بغیر جوار ویوشك أن تفتح كنوز كسرى بن ھرمز

  ى بن ھرمزكنوز كسر: قلت: قال
د من       : قال ال یج ھ ف دقة من مال كنوز كسرى بن ھرمز ویوشك أن یخرج الرجل الص

  یقبلھا منھ 
ت        : قال عدي رضي اهللا عنھ ى تطوف بالبی رة حت ة تخرج من الحی فلقد رأیت الظعین

ول           ھ لق ة أن ونن الثالث ى السواد، واهللا لتك ل أغارت عل ي أول خی بغیر جوار، وكنت ف
  .علیھ وسلمرسول اهللا صلى اهللا 

ن          ة م ا سرت بالظعین دي فأن ال ع د ق ن أحم د ب الد ومحم ن خ ر ب ي بك ة أب ي روای وف
ي أول           : الحیرة، قال ت ف ھ، وكن ھ حج بأھل ي أن ر جوار، یعن ي غی ق ف إلى البیت العتی

دیث رسول اهللا     ھ تح خیل أغارت على المدائن، واهللا لتكونن الثالثة كما كانت ھاتان أن
   صلى اهللا علیھ وسلم إیاي

  وفي روایة أخرى
ا          ة، قلن ا، من أھل الكوف اس من ي أن ھ ف ة، فأتیت دثنا  : قدم عدي بن حاتم الطائي الكوف ح

  بحدیث سمعتھ من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
ھ        : فقال ان ل دًا من العرب ك م أح النبوة وال أعل بعث رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ب

یھم،    أشد بغضًا مني، وال أشد كراھیة لھ مني،  روم، فتنصرت ف حتى لحقت بأرض ال
ى    ت حت فلما بلغني ما یدعو إلیھ من األخالق الحسنة، وما اجتمع إلیھ من الناس ارتحل

  أتیتھ، فوقفت علیھ وعنده صھیب وبالل وسلمان
  یا عدي بن حاتم أسلم تسلم: فقال
  أخ أخ فأنخت، فجلست وألزقت ركبتي بركبتھ: فقلت
  الم؟ یا رسول اهللا ما اإلس: فقلت
ره   : قال وه وم ا  . تؤمن باهللا ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ، وتؤمن بالقدر خیره وشره، وحل ی

ن حاتم ال     . عدي بن حاتم ال تقوم الساعة حتى تفتح خزائن كسرى وقیصر  دي ب ا ع ی
رة    ن الحی ة م أتي الظعین ى ت اعة حت وم الس ة –تق ذ كوف ن یومئ م یك وف  -ول ى تط حت

ال         بالكعبة بغیر خفیر، ال تقوم الساع  ھ ف ال فیطوف ب ل الرجل جراب الم ى یحم ة حت
ًا   : یجد أحد یقبلھ، فیضرب بھ األرض فیقول ت تراب یم      -لیتك كن ي نع وة ألب ل النب دالئ

٦٩٦-٢/٦٩٣.  
  :إخباره صلى اهللا علیھ وسلم بفتح الحیرة وھبتھ الشیماء بنت نفیلة لخریم بن أوس

ال     حدثنا محمد بن معمر قال ثنا عبد اهللا : قال أبو نعیم ة، ق ن ناجی د ب ن محم و   : ب ا أب ثن
د         ده حمی ن حصن عن ج ي زخر ب السكین زكریا بن یحیى الطائي، قال حدثني عم أب

  بن منھب قال
ن أوس  ریم ب دي خ ال ج ھ   : ق دمت علی لم، وق ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب اجرت إل ھ

ذ     : ُمْنَصَرَفُة من تبوك، فأسلمت فسمعتھ یقول ي، وھ د رفعت ل ه ھذه الحیرة البیضاء ق
  .الشیماء بنت نفیلة األزدیة على بغلھ شھباء معتجرة بخمار أسود

  یا رسول اهللا إن نحن دخلنا الحیرة فوجدناھا كما تصف فھي لي؟ : فقلت
  .ھي لك: قال
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رة،      : قلت د الحی د نری ن الولی د ب ثم كانت الردة، فما ارتد أحد من طيء، فأقبلنا مع خال
ھ    فلما دخلناھا كان أول من تلقانا الشیما ء بنت نفیلة، كما قال رسول اهللا صلى اهللا علی

  .وسلم على بغلة شھباء معتجرة بخمار أسود فتعلقت بھا
ھذه وصفھا لي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فدعاني خالد بالبینة فأتیت بھا، : فقلت

زل      د، ون ّي خال فكانت البینة محمد بن مسلمة ومحمد بن بشیر األنصاریان، فسلمھا إل
  أخوھا عبد المسیح بن نفیلة یرید الصلح إلیھا
  بعینھا: فقال
  ال أنقصھا واهللا من عشر مائة فأعطاني ألف درھم وسلمتھا إلیھ: فقلت

  لو قلت مائة ألف لسلمھا إلیك: فقالوا لي
  ما كنت أحسب أن عددًا أكثر من عشر مائة : فقلت
دیث من أع          : قلت ذا الح ددًا وھ ف ع د األل م بع حابي ال یعل ذا ص وة الرسول   وھ الم نب

صلى اهللا علیھ وسلم فإنھ حدث عن أمر من الغیب ال یمكن تصوره بالظن وال التخییل 
وال التوقع فإن تصور انتصار العرب المسلمین على الفرس كان أبعد من الخیال ولقد 
ھ          دث ب ا ح ر كم ع األم ة ووق ة واقع حدث عنھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم بصفتھ حقیق

  .تمامًا
وارد      وقد روى ي الم ا ف ھ اهللا كم ان رحم لم    : ھذا الحدیث اإلمام ابن حب ن أس ا اب أخبرن

د        ي خال ن أب فیان، عن إسماعیل ب حدثنا محمد بن یحیى بن أبي عمر العدني، حدثنا س
ال    ن حاتم ق لم     : عن قیس بن أبي حازم بن عدي ب ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی : ق

  حونھامثلت لي الحیرة كأنیاب الكالب وإنكم ستفت
  ھب لي یا رسول اهللا ابنة نفیلة: فقام رجل فقال

  ھي لك فأعطوھا إیاه: فقال
  أتبیعنھا : فجاء أبوھا فقال

  نعم: فقال
  بكم؟ : قال
  احتكم ما شئت: قال
  بألف درھم: قال
  لو قلت ثالثین ألفًا: قد أخذتھا فقیل: قال
  وھل عدد أكثر من ألف؟ : وقال: قال

ي  افظ الھیثم ال الح ت ھ: ق ا وإن   قل تراھا أبوھ ذي اش ة أن ال ذه الروای ي ھ ع ف ذا وق ك
  .المشھور أن الذي اشتراھا عبد المسیح أخوھا واهللا أعلم

  :إخباره صلى اهللا علیھ وسلم بحسن إسالم الفرس بعد الفتح
حدثنا عبد العزیز بن عبد اهللا قال حدثني سلیمان بن بالل عن : قال البخاري رحمھ اهللا

ال ثور عن أبي الغیث عن  ي صلى      : أبي ھریرة رضي اهللا عنھ ق د النب ًا عن ا جلوس كن
مْ (اهللا علیھ وسلم فأنزلت علیھ سورة الجمعة  ال )  وآَخِریَن ِمْنُھْم َلمَّا َیْلَحُقوا ِبِھ ت : ق : قل

من ھم یا رسول اهللا؟ فلم یراجعھ حتى سأل ثالثًا، وفینا سلمان الفارسي وضع رسول  
لو كان اإلیمان عند الثریا لنالھ رجال : سلمان ثم قال اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یده على

  .أو رجل من ھؤالء
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ي    حدثنا عبد اهللا بن عبد الوھاب حدثنا عبد العزیز أخبرني ثور عن أبي الغیث عن أب
  .٨/٦٤١البخاري  -لنالھ رجال من ھؤالء : ھریرة عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم

  :بشر الرسول المسلمین بغزو قریش
ا ان ا     ولم لم فیم ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس دق ق ن الخن دق ع ل الخن رف أھ ص
نكم تغزونھم  :" بلغني د     ". لن تغزوكم قریش بعد عامكم ھذا، ولك ریش بع م تغزھم ق فل

  .ذلك وكان ھو الذي یغزوھا، حتى فتح اهللا علیھ مكة
حاق   ن إس ال اب ال     : ق ھ ق ي، أن لمان الفارس ن س دثت ع ن     : وُح ة م ي ناحی ربت ف ض

ا   ي؛ فلم ب من لم قری ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص خرة، ورس ّي ص ت عل دق، فَغُلظ الخن
رآني أضرب ورأى شدة المكان علي، نزل فأخذ المعول من یدي، فضرب بھ ضربة  

  لمعت تحت المعول برقة؛ 
  ثم ضرب بھ ضربة أخرى، فلمعت تحتھ برقة أخرى؛   :قال
    . رى ثم ضرب بھ الثالث، فلمعت تحتھ برقة أخ  : قال
ت         !بأبي أنت وأمي یا رسول اهللا  : قلت  : قال ع تحت المعول وأن ت لم ذي رأی ما ھذا ال

    تضرب؟
    ؟ أو قد رأیت ذلك یا سلمان  : قال
  . نعم  : قلت   : قال
ا الشام             :قال ي بھ تح عل إن اهللا ف ة ف ا الثانی یمن؛ وأم ا ال ي بھ أما األولى فإن اهللا فتح عل

  . ثة فإن اهللا فتح على بھا المشرقوالمغرب؛ وأما الثال
ذه         :قال ابن إسحاق ول، حین فتحت ھ ان یق ھ ك وحدثني من ال أتھم عن أبي ھریرة أن

س        : األمصار في زمان عمر وزمان عثمان وما بعده  ذي نف و ال م، ف دا لك افتتحوا ما ب
د أعطى اهللا  أبي ھریرة بیده، ما افتتحتم من مدینة وال تفتتحونھا إلى یوم القیامة إال وق

  .سبحانھ محمًدا صلى اهللا علیھ وسلم مفاتیحھا قبل ذلك
ا    لم فیم ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس دق؛ ق ن الخن دق ع ل الخن رف أھ ا انص ولم

نكم تغزونھم       : بلغني  ذا، ولك د       . لن تغزوكم قریش بعد عامكم ھ ریش بع م تغزھم ق فل
  .مكةذلك، وكان ھو الذي یغزوھا، حتى فتح اهللا علیھ 

  :إخباره صلى اهللا علیھ وسلم بمصارع القوم یوم بدر
ال   : روى مسلم أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قام یوم بدر قبل قتال المشركین وق

ده      : ھذا مصرع فالن، ووضع یده على األرض، ثم قال ذا مصرع فالن، ووضع ی ھ
ذلك  د    علیھا، وذكرھم واحًدا واحًدا مشیًرا إلى مصارعھم، فصرعوا ك ا تجاوز أح ، م

  . منھم موضعھ الذي أشار إلیھ صلى اهللا علیھ وسلم
  :إخباره صلى اهللا علیھ وسلم بخراب خیبر

م الصبح وركب المسلمون،            ر صلى بھ لم خیب ھ وس لما قدم رسول اهللا صلى اهللا علی
ا رأوا     فخرج أھل خیبر بمساحیھم ومكاتلھم، وال یشعرون، بل خرجوا ألرضھم، فلم

محمد واهللا، محمد والجیش، ثم رجعوا ھاربین إلى حصونھم، فقال النبي : الجیش قالوا
لم ھ وس لى اهللا علی ا  :" ص ا إذا نزلن ر، إن ت خیب ر خرب ر، اهللا أكب ت خیب ر خرب اهللا أكب

  ". بساحة قوم، فساء صباح المنذرین
  .أخرجھ البخاري ومسلم
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  :إخباره صلى اهللا علیھ وسلم بأنھ ھو الذي یقتل أبًیا
ي       _ لعنھ اهللا_ لكفر أبّي بن خلف رام إمام ا ال النب لم، فق ھ وس ي صلى اهللا علی قتل النب

ن   : ، وذلك الذي تم كما جاء في الحدیث"أنا أقتل أبًیا:"صلى اهللا علیھ وسلم ي ب أقبل أب
خلف یوم أحد إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فخلوا سبیلھ، فاستقبلھ مصعب بن عمیر، 

لى اهللا علی  ول اهللا ص درع   ورأى رس ابغة ال ین س ة ب ن فرج ّي م وة أب لم ترق ھ وس
والبیضة، وطعنھ بحربتھ فسقط عن فرسھ ولم یخرج من طعنتھ الدم فكسر ضلًعا من  

ھ   الوا ل ور، فق وار الث ور خ و یخ حابھ وھ اه أص العھ، فأت و  : أض ا ھ زك، إنم ا أعج م
  .خدش

م ق  : فذكر لھم قول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ذي نفسي   : البل أنا أقتل أبًیا، ث وال
دم             ل أن یق ي قب ات أب اتوا أجمعون، فم ي بأھل ذي المجاز لم ذي ب ذا ال بیده لو كان ھ

الى  ُھ          : (مكة، فأنزل اهللا تع ْؤِمِنیَن ِمْن َي اْلُم ى َوِلُیْبِل َھ َرَم ـِكنَّ الّل َت َوَل َت ِإْذ َرَمْی ا َرَمْی َوَم
  . صحیح اإلسناد: م وقالأخرجھ الحاك. ١٧:سورة األنفال، من اآلیة -) َبالء َحَسنا

وكان أبّي بن خلف الكافر الوحید الذي قتلھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في غزوة  
  .أحد، وما سمع أنھ قتل بعده أحًدا

  :إخباره صلى اهللا علیھ وسلم بإسالم أبي الدرداء قبل أن یسلم
ي   : عن جبیر بن نفیر قال ة، وإن  كان أبو الدرداء رضي اهللا عنھ یعبد صنًما ف الجاھلی

عبد اهللا بن رواحة ومحمد بن مسلمة رضي اهللا عنھما دخال بیتھ فسرقا صنمھ، فرجع 
  ویحك، ھل امتنعت، أال دفعت عن نفسك؟ : أبو الدرداء فجعل یجمع صنمھ ذلك ویقول

  لو كان ینفع أحًدا أو یدفع عن أحد، دفع عن نفسھ ونفعھا: فقالت أم الدرداء
درداء   و ال ال أب دي: فق ھ      أع ذ حلت اء فاغتسل وأخ ھ م ت ل اء، فجعل ل م ي المغتس ي ف ل

ال        بًال، فق ن رواحة مق ھ اب لم، فنظر إلی : فلبسھا، ثم ذھب إلى النبي صلى اهللا علیھ وس
لم     ھ وس ي صلى اهللا علی ا  : "ھذا أبو الدرداء ما أراه جاء إال في طلبنا، فقال النب ال، إنم

درداء        أبي ال دني ب ز وجل وع ي ع إن رب لم؛ ف لم  جاء لیس ي   . أن یس ي ف أخرجھ البیھق
  .الدالئل

  :إعالمھ صلى اهللا علیھ وسلم بعدم غزو المشركین المسلمین بعد الخندق
لم   ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس دق، ق ل الخن رف أھ ا انص زوھم وال : لم اآلن نغ

  . یغزوننا
  .أخرجھ البخاري وأحمد وابن إسحاق: صحیح

لى اهللا علیھ وسلم یغزوھم حتى فتح اهللا علیھ فلم تغز قریش بعد ھذه الغزوة، وكان ص
  .مكة

  :إخباره صلى اهللا علیھ وسلم عن إسالم أبي طلحة قبل أن یسلم
ي   لما مات زوج أم سلیم رضي اهللا عنھا، جاءھا أبو طلحة األنصاري خاطًبا فكلمھا ف

صلح  یا أبا طلحة، ما مثلك یرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة ال ی : ذلك، فقالت
ك ي أن أتزوج ال. ل رك: فق ا ذاك دھ ك ! (م ذه عادت ا ھ ت)م ال : ، قال ري؟ ق ا دھ : وم

د     : ، قالت)الفضة(والبیضاء ) الذھب(الصفراء  د صفراء وال بیضاء، أری فإني ال أری
ال    ره، ق ت    : منك اإلسالم فإن تسلم فذاك مھري وال أسألك غی ذلك؟ قال ي ب ك  : فمن ل ل

لم   ھ وس ھ        بذلك رسول اهللا صلى اهللا علی ي صلى اهللا علی د النب و طلحة یری انطلق أب ، ف
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ال    ا رآه ق حابھ، فلم و   : وسلم ورسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم جالس في أص جاءكم أب
ت أم             ا قال لم بم ھ وس أخبر رسول اهللا صلى اهللا علی ھ، ف ین عینی طلحة غرة اإلسالم ب

  .سلیم، فتزوجھا على ذلك
س   ن أن ة ع اني، راوي القص ت البن ال ثاب ا: ق ا    فم ھ أنھ م من ان أعظ ًرا ك ا أن مھ بلغن

  صحیح، رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود الطیالس. رضیت اإلسالم مھًرا
  )٢(إخباره صلى اهللا علیھ وسلم عن المغیبات   .١١

  :نبوءات تحققت بعد زمن النبي صلى اهللا علیھ و سلم: ثانیًا
  :سلمالمسلمون یفتحون فارس موقنین بخبر الرسول صلى اهللا علیھ و

حدثنا الفضل بن یعقوب حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي حدثنا : قال البخاري رحمھ اهللا
اد         ي وزی د المزن ن عب ر ب دثنا بك ي ح المعتمر بن سلیمان حدثنا سعید بن عبید اهللا الثقف

ال      ة ق ن حی ر ب ن جبی ر ع ن جبی اتلون      : ب ار، یق اء األنص ي أفن اس ف ر الن ث عم بع
  المشركین، فأسلم الھرمزان 

  إني مستشیرك في مغازي ھذه: فقال لھ عمر
ھ       : قال ھ رأس، ول ل طائر ل دو المسلمین مث نعم، َمَثُلھا ومثل من فیھا من الناس من ع

إن        رأس، ف اح وال رجالن بجن احین نھضت ال جناحان ولھ رجالن، فإن كسر أحد الجن
رجالن       ت ال رأس ذھب دخ ال رأس، وإن ش رجالن وال ت ال ر نھض اح اآلخ ر الجن كس

ر         والج ارس، فم اح اآلخر ف اح قیصر، والجن الرأس كسرى، والجن ناحان والرأس، ف
  .المسلمین فلینفروا إلى كسرى

ال   ة ق ان      : وقال بكر بن زیاد جمیعًا عن جبیر بن حی ا النعم ر واستعمل علین دبنا عم فن
ام            ًا فق ین ألف ي أربع ا عامل كسرى ف دو، خرج علین أرض الع بن مقرن حتى إذا كنا ب

  .لیكلمني رجل منكم: ترجمان فقال
  سل عما شئت : فقال المغیرة بن شعبة

  ما أنتم؟ : قال
وى من     : قال د والن ص الجل نحن أناس من العرب، كنا في شقاء شدید وبالء شدید، نم

ذلك إذ بعث رب         ا نحن ك جر والحجر، فبین د الش الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعب
ھ إل  اه       السموات ورب األرضین تعالى ذكره وجلت عظمت ًا من أنفسنا نعرف أب ا نبی ین

ده أو       دوا اهللا وح ى تعب اتلكم حت لم أن نق وأمھ، فأمر نبینا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
تؤدوا الجزیة، وأخبرنا نبینا صلى اهللا علیھ وسلم عن رسالة ربنا أن من قتل منا صار 

  .إلى الجنة في نعیم لم یر مثلھا قط، ومن بقي منا ملك رقابكم
ن       : اكم رحمھ اهللا ھذا الحدیث قالوروى الح ي ب ا عل دل، ثن ن جمشاد الع حدثنا علي ب

ة    عبد العزیز ثنا حجاج بن منھال ثنا حماد بن سلمة ثنا أبو عمران الجوني، عن علقم
ھ شاور             ن الخطاب رضي اهللا عن ر ب ن یسار أن عم ل ب ي عن معق بن عبد اهللا المزن

  الھرمزان في أصبھان وفارس وآذربیجان 
دأ بأصبھان     : ا أمیر المؤمنینفقال ی أصبھان الرأس وفارس وآذربیجان الجناحان، فاب

ى         انتظره حت لي ف رن یص ن مق ان ب و بالنعم إذا ھ جد ف ن الخطاب بالمس ر ب دخل عم ف
  .قضى صالتھ

  .إني مستعملك: فقال لھ
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  .وأما غازیًا فنعم!! أما جابیًا فال: فقال
  .فإنك غاز: قال

رة   فسرحھ وبعث إلى أھل الكوفة أن یمدوه ویلحقوا بھ وفیھم حذیفة بن الیمان، والمغی
د اهللا        دي كرب، وعب ن مع رو ب یس وعم بن شعبة، والزبیر بن العوام، واألشعث بن ق
وًال            ن شعبة رس رة ب یھم المغی ر، فبعث إل نھم نھ ھ وبی ان وبین اھم النعم رو، فأت ن عم ب

ي ھیئة الحرب أو في ما ترون أقعد لھم ف: وملكھم ذو الحاجبین فاستشار أصحابھ فقال
  ھیئة الملك وبھجتھ؟ 

ھ سماطین    فجلس في ھیئة الملك وبھجتھ على سریرة، ووضع التاج على رأسھ وحول
ده         ذ بضبعیھ، وبی ن شعبة فأخ رة ب علیھم ثیاب الدیباج والقرط واألسورة، فجاء المغی
ك    ھ ل الرمح والترس والناس حولھ سماطین على بساط لھ، فجعل یطعنھ برمحھ فخرق

د         : لي یتطیروا، فقال لھ ذو الحاجبین دید وجھ ا معشر العرب أصابكم جوع ش م ی إنك
  .ورجعتم إلى بالدكم) من المیرة یعني الطعام(فخرجتم فإن شئتم مرناكم 

ة،       : فتكلم المغیرة فحمد اهللا وأثنى علیھ وقال ة والمیت ل الجیف ا معشر العرب نأك إنا كن
ا     وأنھ قد وعدنا أن ھاھنا سیفتح علینا،  ي ألرى ھ ًا، وإن دنا حق وقد وجدنا جمیع ما وع

  ھنا بزة وھیئة ما أرى من معي بذاھبین حتى یأخذوه
ى            : فقال المغیرة ھ عل ة فجلست مع ت وثب زك فوثب و جمعت جرامی ي نفسي ل ت ل فقال

  السریر إذ وجدت غفلة فزجني وجعلوا یحثونھ 
لكم     أرأیتم إن كنت أنا استحمق فإن ھذا ال یفعل بالرسل، و: فقلت ذا برس ل ھ ا ال نفع إن

  إذا أتونا
  إن شئتم قطعتم إلینا وإن شئنا قطعنا إلیكم : فقال

ت لة،       : فقل ي سلس بعة ف ل س لوا ك اففناھم فتسلس یھم وص ا إل یكم، فقطعن ع إل ى نقط بل
  وخمسة في سلسلة حتى ال یفروا

  فرامونا حتى أسرعوا فینا : قال
  فاحمل  إن القوم قد أسرعوا فینا: فقال المغیرة للنعمان

ا شھدت رسول صلى اهللا          : فقال ي أن د شھدت مع رسول اهللا، ولكن إنك ذو مناقب وق
ریح،     ب ال مس وتھ زول الش ى ت ال حت ر القت ار، أخ ل أول النھ م یقات لم إذا ل ھ وس علی

  وینزل النصر
ان ال النعم ل    : فق ي الرج ى فلیقض زة األول ا الھ زات فأم الث ھ ز ث اس اھت ا الن ا أیھ ی

احملوا   حاجتھ، وأما الثانی ل ف ة فلینظر الرجل في سالحھ وسیفھ، وأما الثالثة فإني حام
دعوة       ي داع اهللا ب ي، وإن ووا عل ال تل فإن قتل أحد فال یلوي أحد على أحد، وإن قتلت ف

ال     ا فق ا أمن علیھ ان شھادة     : فعزمت على كل امرىء منكم لم وم النعم م ارزق الی اللھ
  .تنصر المسلمین، وافتح علیھم

ھز لواءه ثالث مرات، ثم حمل فكان أول صریع رضي اهللا عنھ فذكرت و..فأمن القوم
حابھ           ا أص نھم، شغل عن ا رجًال م ا إذا قتلن ھ فكن وصیتھ فلم ألوي علیھ، وأعلمت مكان
ى المسلمین،         تح اهللا عل ھ وف ھ الشھباء فانشق بطن یجرونھ ووقع ذو الحاجبین من بغلت

ت أصب       اء فجعل ھ بم ھ رمق، فأتیت راب عن      وأتیت النعمان وب ھ أغسل الت ى وجھ ھ عل
  وجھھ
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  من ھذا: فقال
  معقل بن یسار : فقلت
  ما فعل الناس : فقال
  فتح اهللا علیھم : فقلت
  .الحمد هللا اكتبوا بذلك إلى عمر: فقال

ا  : وفاضت نفسھ فاجتمع الناس إلى األشعث بن قیس فقال ده فقلن د   : فأتینا أم ول ھل عھ
ھ   : إلیك عھدًا قالت ھ فی ھ    ال إال سفیط ل إذا فی ھ ف اب فقرأت الن، وإن    : كت الن فف ل ف إن قت
  .٣/٢٩٣المستدرك  -قتل فالن ففالن 

م أضعاف أضعافھم      : قلت رس وھ ى الف فانظر كیف زحف المسلمون وھم قلة قلیلة إل
ذلك،          دھم ب لم وع ھ وس ي صلى اهللا علی وقنین بالنصر ألن النب ولكن المسلمین كانوا م

  .والرسول ال یقول إال حقًا
صلى اهللا علیھ وسلم بأنھ إذا ھلك كسرى فال كسرى بعده، وإذا ھلك قیصر فال إخباره 

  :قیصر بعده
اد عن األعرج    : قال البخاري رحمھ اهللا حدثنا أبو الیمان أخبرنا شعیب حدثنا أبو الزن

ال      لم ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ھ أن رس ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب ك : ع إذا ھل
نفقن         كسرى فال كسرى بعده، وإذا  ده لت ذي نفسي بی ده، وال ال قیصر بع ھلك قیصر ف

  كنوزھما في سبیل اهللا 
ھ اهللا    ال البخاري رحم ن         : وق ك عن جابر ب د المل رًا عن عب حاق سمع جری دثنا إس ح
لم   : سمرة رضي اهللا عنھ قال ھ وس ال    : قال رسول اهللا صلى اهللا علی ك كسرى ف إذا ھل

ي     كسرى بعده، وإذا ھلك قیصر فال قیصر بعده، وا ا ف نفقن كنوزھم ده لت لذي نفسي بی
  سبیل اهللا 

سمعت رسول اهللا : وأخرجھ أیضًا من حدیث سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال
ول  تحن عصابة من المسلمین     : صلى اهللا علیھ وسلم یق ؤمنین  -لتف ز آل   -أو من الم كن

  . كسرى الذي في األبیض
ت ھ  : قل لى اهللا علی ال ص ا ق ًا كم ر تمام ع األم د وق رى  وق د كس أت بع م ی ھ ل لم فإن وس

  .كسرى غیره، ولما ھدمت دولة القیاصرة فلم تقم لھم دولة بعد ذلك وإلى یومنا ھذا
فأي دلیل أعظم من ھذا الدلیل على أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم یحدث بالوحي الذي 
ف        ي استمرت نحو أل ة األكاسرة الت د أن دول  ال یعلمھ إال اهللا، فإنھ لم یكن یتصور أح

ى        دي المسلمین، وأن األكاسرة ال یستطیعون، وإل ا بأی عام أن یكون سقوطھا وزوالھ
  .قیام الساعة أن یعیدوا ملكھم مرة ثانیة

د      الھم بعضھم بعضًا بع إخباره صلى اهللا علیھ وسلم بفساد بعض أحوال المسلمین وقت
  :فتح فارس والروم

ي  حدثنا عمرو بن سواد العامري أخب: قال مسلم رحمھ اهللا رنا عبد اهللا بن وھب أخبرن
ن العاص عن رسول اهللا صلى اهللا          رو ب ن عم د اهللا ب عمرو بن العاص حدثھ عن عب

  إذا فتحت علیكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ : علیھ وسلم أنھ قال
  .نقول كما أمرنا اهللا: قال عبد الرحمن بن عوف
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لم   ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ون  : "ق ك تتنافس ر ذل م أو غی دون ث م تتحاس ث
ون          اجرین فتجعل ي مساكن المھ ون ف م تنطلق ك، ث و ذل م تتباغضون أو نح دابرون ث تت

  .٤/٢٢٧٤مسلم  -" بعضھم على رقاب بعض
اجرین      : قلت ل المھ لم، وقت ھ وس ولألسف فقد حدث ما أخبر بھ الرسول صلى اهللا علی

  .نفإنا هللا وإنا إلیھ راجعو!! واألنصار بعضھم بعضًا في الجمل وصفین
  :النبي صلى اهللا علیھ وسلم یخبر بفتح القسطنطینیة

  "ال یذھب اللیل والنھار حتى تعبد الالت والعزى: "قال صلى اهللا علیھ وسلم
ت عائشة   زل اهللا     : فقال ت ألظن حین أن ول اهللا إن كن ا رس وَلُھ    (ی َل َرُس ِذي َأْرَس َو الَّ ُھ

ة   -)یِن ُكلِِّھ َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَنِباْلُھَدى َوِدیِن اْلَحقِّ ِلُیْظِھَرُه َعَلى الدِّ ة آی  ٣٣سورة التوب
  !ً!.أن ذلك تاما

  رواه مسلم -إنھ سیكون من ذلك ما شاء اهللا : قال
لي األرض فرأیت مشارقھا ) أي جمع وضم(إن اهللا زوى : وقال صلى اهللا علیھ وسلم

  رواه مسلم  -ومغاربھا، وإن أمتي سیبلغ ملكھا ما زوى لي منھا 
ت  : "وقال صلى اهللا علیھ وسلم لیبلغن ھذا األمر ما بلغ اللیل والنھار، وال یترك اهللا بی

مدر وال وبر إال أدخلھ اهللا ھذا الدین بعز عزیز، أو بذل ذلیل عزًا یعز اهللا بھ اإلسالم، 
  ".وذًال یذل بھ الكفر
دی     : وعن أبي قبیل قال ن العاص، وسئل أي الم رو ب تح  كنا عند عبد اهللا بن عم نتین تف

ال       ق ق ھ خل د اهللا بصندوق ل دعا عب ًا    : أوًال القسطنطینیة أو رومیة؟ ف ھ كتاب أخرج من ف
د اهللا  : قال ال عب ب، إذ سئل          : فق لم نكت ھ وس ا نحن حول رسول اهللا صلى اهللا علی بینم

  أي المدینتین تفتح أوًال أقسطنطینیة أو رومیة؟ : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
لم  فقال رسول اهللا ص  ھ وس تح أوًال    : "لى اهللا علی ل تف ة ھرق ي قسطنطینیة    -مدین  -یعن

  .رواه أحمد والدارمي وغیرھما وصححھ األلباني في السلسلة الصحیحة
  :فتح بیت المقدس

لم       ھ وس ي صلى اهللا علی ال النب دي الساعة     : (فتح بیت المقدس فقد ق ین ی تًا ب دد س ) اع
  .يرواه البخار -) فتح بیت المقدس(وذكر منھا 

  .ھـ٣٦وھذا الشرط قد حدث في عھد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ سنة 
  :طاعون عمواس

لم   تًا   : (طاعون عمواس وھي بلدة في فلسطین ، قال النبي صلى اهللا علیھ وس دد س اع
نم      (وذكر منھا ) بین یدي الساعة یكم كقصاص الغ ذ ف ان یأخ م موت رواه البخاري ،  ) ث
ك  إن ھذه اآلیة ظ: "قال ابن حجر  ھرت في طاعون عمواس في خالفة عمر وكان ذل

دس ت المق تح بی د ف ـ " بع ام . أھ ك ع ان ذل ة  ١٨وك ھ خمس ات فی ن م دد م غ ع ـ وبل ھ
  .وعشرین ألفًا من المسلمین

  :استفاضة المال واالستغناء عن الصدقة
م          : "قال صلى اهللا علیھ وسلم  ى یھ یض حت ال فیف یكم الم ر ف ى یكث وم الساعة حت ال تق

ول   رب المال  ھ  : من یقبلھ منھ صدقھ ، ویدعى إلیھ الرجل فیق ي فی رواه  -" ال أرب ل
  .البخاري
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م     وح، ث ن الفت وھذا تحقق كثیر منھ في عھد الصحابة رضي اهللا عنھم بسبب ما وقع م
ال     رض الم ل یع ان الرج ھ اهللا، فك ز رحم د العزی ن عب ر ب د عم ي عھ ال ف اض الم ف

ال   دي وعیسى        للصدقة فال یجد من یقبلھ، وسیكثر الم ي زمن المھ ان ف ي آخر الزم ف
  .علیھ السالم إن شاء اهللا

  :ظھور الفتن
إن بین یدي الساعة فتنًا كقطع اللیل المظلم : "ظھور الفتن ، قال صلى اهللا علیھ وسلم 

افراً           ًا ویصبح ك افرًا ویمسي مؤمن ًا ویمسي ك ا مؤمن د  -"یصبح الرجل فیھ رواه أحم
  .یح الجامعوأبو داود وصححھ األلباني في صح

تن       ى اآلن وأعظم الف وقد حدث كثیر من الفتن من عھد الصحابة رضي اهللا عنھم حت
أال إن : "جاءت من الشرق كما قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم وھو مستقبل المشرق   

  .رواه البخاري -الفتنة ھا ھنا أال إن الفتنھ ھاھنا من حیث یطلع قرن الشیطان 
ل عثمان رضي اهللا عنھ، وموقعة الجمل وصفین، وظھور مقت: ومن الفتن التي حدثت

  .الخوارج، وموقعة الحرة ، وفتنة القول بخلق القرآن
  :ظھور مدعي النبوة

ال تقوم الساعة حتى یبعث : "ظھور مدعي النبوة ، فقد قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
  سلم رواه م -" دجالون كذابون قریب من ثالثین كلھم یزعم أنھ رسول اهللا

لم     : وممن ظھر من ھؤالء الثالثین  ھ وس ي صلى اهللا علی مسیلمة الكذاب في زمن النب
م رجعت      وة ث واألسود العنسي في الیمن وقتلھ الصحابة، وظھرت سجاح فادعت النب
إلى اإلسالم، وظھر طلیحة بن خویلد األسدي ثم رجع إلى اإلسالم، ثم ظھر المختار، 

ي      ومنھم الحارث الكذاب ظھر في خال ة بن ي خالف فة عبد الملك بن مروان، وخرج ف
  . العباس جماعة

ؤالء        ر ھ زال یظھ د، وال ی اني بالھن د القادی رزا أحم دیث می ر الح ي العص ر ف وظھ
وإنھ واهللا : "الكذابون حتى یظھر آخرھم األعور الدجال كما قال صلى اهللا علیھ وسلم 

  رواه أحمد  -" الكذاب ال تقوم الساعة حتى یخرج ثالثون كذابًا آخرھم األعور
لم     ھ وس لى اهللا علی ال ص وة ، ق ع نس ذابون أرب ؤالء الك ن ھ ذابون  : "وم ي ك ي أمت ف

دي     ي بع ین ال نب ي خاتم النبی وة وإن ع نس نھم أرب رون م تة وعش رواه  -" ودجالون س
  .أحمد وصححھ األلباني في صحیح الجامع الصغیر

  :ظھور نار الحجاز
رة ي ھری ن أب از، فع ار الحج ور ن ھ  ظھ لى اهللا علی ول اهللا ص ھ أن رس ي اهللا عن رض

ل         :" وسلم قال اق اإلب ار من أرض الحجاز تضيء أعن ى تخرج ن ال تقوم الساعة حت
  .رواه البخاري -" ببصرى

ي عام        رن السابع الھجري ف ت    ٦٥٤وقد ظھرت ھذه النار في منتصف الق ـ، وكان ھ
ووي    نارًا عظیمة أفاض العلماء ممن عاصر ظھورھا ومن بعدھم بو ال الن : صفھا، ق

ة     ارًا عظیم ت ن خرجت في زماننا نار في المدینة سنة أربع وخمسین وست مائة وكان
ع الشام وسائر       د جمی ا عن جدًا من جنب المدینة الشرقي وراء الحرة، وتواتر العلم بھ

  . البلدان وأخبرني من حضرھا من أھل المدینة
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اق    ونقل ابن كثیر أن غیر واحد من األعراب ممن كان  بحاضرة بصرى شاھدوا أعن
اإلبل في ضوء ھذه النار التي ظھرت من أرض الحجاز، وذكر القرطبي في التذكرة 

  .أن ھذه النار رئیت من مكة ومن جبال بصرى
  :فساد األخالق وضیاع األمانة

ال    ھ ق ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب لم   : فع ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس إذا : "ق
  ".ظر الساعةُضیعت األمانة فانت

  كیف إضاعتھا یا رسول اهللا ؟ : قال 
  رواه البخاري  -إذا أسند األمر إلى غیر أھلھ فانتظر الساعة : قال 

ومن مظاھر تضییع األمانة إسناد أمور الناس من إمارة وخالفة وقضاء ووظائف إلى 
  .غیر أھلھا القادرین على تسییرھا

  :كثرة الشرطة وأعوان الظلمة
ا د روى اإلم ھ  فق لى اهللا علی ول اهللا ص ھ أن رس ي اهللا عن ة رض ي أمام ن أب د ع م أحم

ذه     -أو قال-یكون في ھذه األمة في آخر الزمان رجال: "وسلم قال یخرج رجال من ھ
خط اهللا ویروحون    األمة في آخر الزمان معھم سیاط كأنھا أذناب البقر ، یغدون في س

  ".في غضبھ
ال  وروى مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي اهللا ال رسول اهللا صلى    :  عنھ ق ق

لم ھ وس ر      :" اهللا علی اب البق یاط كأذن م س وم معھ ا، ق م أرھم ار ل ل الن ن أھ نفان م ص
  "یضربون الناس

  :انتشار الزنا
لم    : ففي الصحیحین عن أنس رضي اهللا عنھ قال  ھ وس : قال رسول اهللا صلى اهللا علی

  "إن من أشراط الساعة ـ فذكر منھا ـ ویظھر الزنا"
لم     : أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال  وعن ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ذي  : "ق وال

نفسي بیده ال تفنى ھذه األمة حتى یقوم الرجل إلى المرأة فیفترشھا في الطریق فیكون 
: رواه أبو یعلي وقال الھیثمي  -" خیارھم یومئذ من یقول لو واریتھا وراء ھذا الحائط

  .ورجالھ رجال الصحیح
في ھذا الحدیث علم من أعالم النبوة إذا أخبر عن أمور ستقع فوقعت : "رطبي قال الق

ذا      " خصوصًا في ھذه األزمان ا ھ ي زمنن و ف ي فھ أ ھـ، فإذا كان ھذا في زمن القرطب
  .أكثر ظھورًا

  :الربا
ال        ھ ق لم أن ھ وس ي صلى اهللا علی دي   : "فعن ابن مسعود رضي اهللا عنھ عن النب ین ی ب

ا  ھ         -"الساعة یظھر الرب ذري روات ال المن ب وق ب والترھی ي الترغی ي ف رواه الطبران
  .وھذا الحدیث ینطبق على كثیر من المسلمین في ھذا الزمن. رواة الصحیح

  :ظھور المعازف واستحاللھا
ان   : "فعن سھل بن سعد أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال  سیكون في آخر الزم

  ".خسف وقذف ومسخ
  ول اهللا ؟ ومتى ذلك یا رس: قیل 
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ذه  . رواه ابن ماجھ ، وقال األلباني صحیح -" إذا ظھرت المعازف والقینات: "قال وھ
  . العالمة قد وقع شيء كثیر منھا في السابق وھي إلى اآلن أكثر ظھورًا

  :كثرة شرب الخمر واستحاللھا
سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ : فقد روى اإلمام مسلم عن أنس رضي اهللا عنھ قال 

  .من أشراط الساعة ـ وذكر منھا ـ ویشرب الخمر: "سلم یقول و
: قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : وروى األمام أحمد عن عباده بن الصامت قال 

  "لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم یسمونھا إیاه"
  :ارتفاع األسافل

رة رضي اهللا          ي ھری د السفھاء واألراذل، فعن أب اس بی ر الن ال   فیكون أم ھ ق ال : عن ق
دق        : "رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم اس سنون خداعة یص ى الن ا ستأتي عل إنھ

ا   فیھا الكاذب ویكذب فیھا الصادق ویؤتمن فیھا الخائن ویخون فیھا األمین وینطق فیھ
د شاكر    -" السفیھ یتكلم في أمر العامة: الرویبضة، قال إسناده  : رواه أحمد وقال أحم

  .حسن
  :التحیة للمعرفة فقط أن تكون

ال  لم      : فعن ابن مسعود رضي اهللا عنھ ق ھ وس ھ وآل ال رسول اهللا صلى اهللا علی إن : "ق
ة   ھ إال للمعرف لم علی ل ال یس ى الرج ل عل لم الرج اعة أن یس راط الس ن أش رواه  -" م

  .إسناده حسن: أحمد، وقال أحمد شاكر
  :ظھور الكاسیات العاریات

ھ      : عنھما قال فعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا ھ وآل سمعت رسول اهللا صلى اهللا علی
ون   : "وسلم یقول سیكون في آخر أمتي رجال یركبون على سرج كأشباه الرحال ینزل

ات رؤوسھن كأسنمة البخت العجاف،           واب المساجد، نساؤھم كاسیات عاری على أب
  .إسناده صحیح: رواه أحمد وقال أحمد شاكر  -" العنوھن فإنھن ملعونات

ى      : كاسیات عاریات أيومعنى  ا حت ا وتضیق ثیابھ د خمارھ كاسیة جسدھا ولكنھا تش
  .تظھر تفاصیل جسمھا، أو تكشف بعض جسدھا، وھذا حادث

  :كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل األخبار
ال   ھ ق ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب ھ  : فع ھ وآل لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ق

ذابو  :"وسلم م تسمعوا       سیكون في آخر الزمان دجالون ك ا ل ث م أتونكم من األحادی ن ی
  .رواه مسلم -" أنتم وال آباؤكم ، فإیاكم وإیاھم ال یضلونكم وال یفتنونكم

  :كثرة شھادة الزور وكتمان شھادة الحق
ال  لم      : فعن ابن مسعود رضي اهللا عنھ ق ھ وس ھ وآل ال رسول اهللا صلى اهللا علی إن : "ق

د شاكر     -" الحق بین یدي الساعة شھادة الزور وكتمان شھادة  ال أحم د وق : رواه أحم
  .صحیح

  :النفاق في العالئق وقطعیة األرحام
دیث  وا       : "للح ن وتباغض ابوا باأللس ل، وتح یعوا العم م وض روا العل اس أظھ إذا الن

ك فأصمھم وأعمى أبصارھم        د ذل نھم اهللا عن ن   -"بالقلوب وتقاطعوا في األرحام لع اب
  .أبي الدنیا

  :ازخرفة المساجد والتباھي بھ
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لم           ھ وس ھ أن رسول اهللا صلى اهللا علی ي اهللا عن د عن أنس رض ام أحم د روى اإلم فق
  ".ال تقوم الساعة حتى یتباھى الناس في المساجد:"قال

  :التطاول في البنیان
ال             لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ھ أن النب رة رضي اهللا عن ي ھری حیحین عن أب ففي الص

كن سأحدثك عن أشراطھا ـ فذكر منھا ـ ول: "لجبریل عندما سأل عن وقت قیام الساعة
ذاك من أشراطھا      ان ف ي البنی ا      "وإذا تطاول رعاء البھائم ف ي زمانن ذا ف ر ھ د ظھ ، وق

  .جلیًا فتطاول الناس في البنیان وتفاخروا
  :كثرة التجارة وفشوھا بین الناس

ن مسعود            د اهللا ب ا، فعن عب رأة فیھ ى تشارك الم اس حت ین الن كثرة التجارة وفشوھا ب
ال         لم ق ھ وس ھ و آل ي صلى اهللا علی ھ عن النب لیم     : "رضي اهللا عن دي الساعة تس ین ی ب

ي التجارة         ا ف رأة زوجھ ى تشارك الم ال   -"الخاصة وفشو التجارة حت د وق رواه أحم
  .إسناده صحیح، وھذا الشرط واقع حادث: أحمد شاكر

  :كثرة الزالزل
ال      ھ ق رة رضي اهللا عن ي ھری ال ر : كثرة الزالزل، فعن أب ھ    ق سول اهللا صلى اهللا علی

  .رواه البخاري -" ال تقوم الساعة حتى تكثر الزالزل: "وآلھ وسلم
  :ذھاب بركة األوقات

دیث ھر   : "للح ھر، والش نة كالش ون الس ان فتك ارب الزم ى یتق اعة حت وم الس ال تق
وم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة            الیوم، ویكون الی ة ك ة، وتكون الجمع كالجمع

  .جھ الترمذيأخر -"بالنار
  :تداعى األمم على أمة اإلسالم

ُم    : "وقد وصف رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھذا قائًال یكم األم داعى عل یوشك أن ت
  من كل أفق كما تداعى األكلُة على قصعتھا، 

  قلنا یا رسول اهللا أمن قلت بنا یومئٍذ؟ : قال
دوكم   أنتم یومئٍذ كثیٌر ولكن تكونون غثاًء كغثاء السیل : قال وب ع ینتزع المھابة من قل

  ویجعل في قلوبكم الوھن، 
  قلنا وما الوھن؟ 

  . رواه أحمد في كتاب باقي مسند األنصار" حب الدنیا وكراھیة الموت: قال
دما       یم بع ل لئ ًا لك صدقت یا سیدي یا رسول اهللا فأصبحت األمة اإلسالمیة اآلن مطمع

  .ترك المسلمون الجھاد و تكالبوا على الدنیا
  :خباره صلى اهللا علیھ وسلم بأن خالفة النبوة ثالثون سنةإ

ال  ھ     : عن سفینة مولى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ق ال رسول اهللا صلى اهللا علی ق
ة  . خالفة النبوة ثالثون سنة، ثم یؤتي اهللا الملك من یشاء : "وسلم ي روای م تكون   : وف ث
  . أخرجھ أبو داود. ملًكا

اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؛ فقد كانت خالفة أبي بكر رضي   وقد وقع ما أخبر بھ رسول
ھ عشر سنین           ن الخطاب رضي اهللا عن ر ب ة عم اهللا عنھ سنتین وثالثة أشھر، وخالف
ي     ة عل وستة أشھر، وخالفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنھ اثنتي عشرة سنة، وخالف

ة أشھر وھي   بن أبي طالب رضي اهللا عنھ أربع سنین وتسعة أشھر، یضاف إلیھا ست 
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ي    اة النب نة؛ ألن وف ین س یر ثالث ا، فتص ي اهللا عنھم ي رض ن عل ن ب ة الحس دة خالف م
ة      ازل الحسن لمعاوی صلى اهللا علیھ وسلم كانت في ربیع األول سنة إحدى عشر، وتن

  .رضي اهللا عنھما كان في ربیع األول سنة إحدى وأربعون من الھجرة النبویة
  :ى اهللا علیھ وسلمشفي وطال عمره كما أخبر النبي صل

ھ         ال ل لم ق ھ وس ھ أن رسول اهللا صلى اهللا علی : عن سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عن
رون  " ك آخ ر ب وام ویستض ك أق ع ب ى ینتف ف حت ك تخل رض "لعل عًدا م ك أن س ؛ وذل

ى أشفى    أي (بمكة، وكان یكره أن یموت باألرض التي ھاجر منھا، واشتد مرضھ حت
م یكن لسعد إال        فأتاه رسول اهللا) أشرف على الموت وده، ول لم یع ھ وس  صلى اهللا علی

ال  : بنت، فقال ھ؟ ق ال  : یا رسول اهللا أوصي بمالي كل ى أن ق ال  : ال، إل ال، : فالشطر، ق
لم : الثلث، قال: فقلت ف   : الثلث والثلث كثیر، ثم قال لھ صلى اهللا علیھ وس ك تخل –لعل

ك آخرون    -أي تعیش فاه اهللا "حتى ینتفع بك أقوام ویستضر ب ك المرض،    ، فش  من ذل
نھم وسبى،      ل م دھم وقت وفتح اهللا العراق على یدیھ، وھدى اهللا بھ ناًسا من الكفار جاھ

ك المرض نحو خمسین سنة          د ذل ا بع ي عاش فیھ أخرجھ البخاري   . وكانت المدة الت
  .ومسلم

  :إخباره صلى اهللا علیھ وسلم الزبیر بأنھ سیقاتل علًیا
ض، خرج        لما دنا علي وأصحابھ من طلحة والز ت الصفوف بعضھا من بع ر ودن بی

ادى  ي   : علي رضي اهللا عنھ وھو على بغلة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فن ادعوا ل
ا،            اق دوابھم ت أعن ى اختلف ل حت ر، فأقب ھ الزبی ُدعي ل ي، ف إني عل الزبیر بن العوام؛ ف

ھ           : فقال علي ك رسول اهللا صلى اهللا علی ر ب وم م ذكر ی اهللا أت دتك ب ر أنش ا زبی لم   ی وس
  ونحن في مكان كذا وكذا؟ 

  یا زبیر تحب علًیا؟ : فقال
  أال أحب ابن خالي وابن عمي وعلى دیني : فقلت
  یا علي أتحبھ؟ : فقال
  یا رسول اهللا، أال أحب ابن عمتي وعلى دیني : فقلت
  یا زبیر، أما واهللا لتقاتلنھ وأنت لھ ظالم: فقال
ل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ثم ذكرتھ بلى، واهللا لقد نسیتھ منذ سمعتھ من قو: قال

  اآلن، واهللا ال أقاتلك، 
ال  ر فق ن الزبی د اهللا ب ھ عب ھ ابن رض ل فوف، فع ق الص ھ یش ى دابت ر عل ع الزبی : فرج

ال  لم سمعتھ           : مالك؟ فق ھ وس دیًثا سمعتھ من رسول اهللا صلى اهللا علی ي ح ي عل ذكرن
  لتقاتلنھ وأنت لھ ظالم، فال أقاتلھ: یقول
  وإنما جئت تصلح بین الناس ویصلھ اهللا ھذا األمر! لقتال جئتول: قال
  قد حلفت أال أقاتلھ: قال
ا    : قال ف، فلم ھ ووق فأعتق غالمك جرجس وقف حتى تصلح بین الناس، فأعتق غالم

ذھبي،        -اختلف الناس ذھب على فرسھ   ھ ال ححھ ووافق حیح، أخرجھ الحاكم وص ص
  .والبیھقي في الدالئل
  :یھ وسلم أن عماًرا تقتلھ الفئة الباغیةإخباره صلى اهللا عل
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:" عن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال لعمار
  .أخرجھ الشیخان". تقتلك الفئة الباغیة

حاب    ھ أص فین، وقتل وم ص ي ی یش عل ي ج ان ف ھ ك ي اهللا عن اًرا رض وم أن عم ومعل
ھ ر      ذي قتل ان ال ة رجل من غوغاء         معاویة من أھل الشام، وك و الفادی ھ أب ال ل جل یق

  . ھذا ویسار بن أزیھر الجھني من قضاعة: قتلھ اثنان: الناس، وقیل
  :إخباره صلى اهللا علیھ وسلم أن آخر شربة لعمار مذقة لبن

ت   ھ قال ھ       : عن موالة لعمار رضي اهللا عن ا؟ فغشي علی ار شكوى أرق منھ اشتكى عم
ي      ما تبك : فأفاق ونحن نبكي حولھ، فقال ى فراشي؟ أخبرن ون؟ أتخشون أن أموت عل

ة          دنیا مذق ن ال ة، وأن آخر زادي م ة الباغی ي الفئ ھ تقتلن حبیبي صلى اهللا علیھ وسلم أن
  . لبن

ال    ري ق ي البخت وم صفین    : وعن أب ار ی ال عم إن رسول اهللا      : ق بن، ف وني بشربة ل ائت
ال  بن      : "صلى اهللا علیھ وسلم ق دنیا شربة ل دم    ، ف"آخر شربة تشربھا م ال م تق شربھا ث

  .أخرجھ أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك -فقتل 
  :إخباره صلى اهللا علیھ وسلم عن مروق مارقة أثناء فرقة

ال  ھ ق ي اهللا عن دري رض عید الخ ي س ن أب لم : ع ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس : ق
  . لمأخرجھ مس -" تمرق مارقة عند فرقة المسلمین تقتلھا أولى الطائفتین بالحق"

ي اهللا    ة رض ي ومعاوی ین عل ال ب اء القت رت أثن د ظھ وارج، وق ي الخ ة ھ ذه الفرق وھ
  . عنھما وقتلھا أقرب الطائفتین إلى الحق، وھو علي رضي اهللا عنھ ومن معھ

  :إخباره صلى اهللا علیھ وسلم عن أول أھلھ لحوًقا بھ
ت    ا قال أ      : عن عائشة رضي اهللا عنھ ا تمشي ك ة رضي اهللا عنھ ت فاطم ن مشیتھا  أقبل

مرحًبا بابنتي، : مشیة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم
  ثم أجلسھا عن یمینھ أو عن شمالھ، ثم أسر إلیھا حدیًثا فبكت

  استخصك رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بحدیث ِلَم تبكین؟ : فقلت
  ثم أسر إلیھا حدیًثا فضحكت

  رًحا أقرب من حزن، فسألتھا عما قال لھا ما رأیت كالیوم ف: فقلت
بض سألتھا            : فقالت ى إذا ق لم، حت ھ وس ت ألفشي سر رسول اهللا صلى اهللا علی ا كن م
أن جبریل علیھ السالم كان یعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وإنھ : إنھ أسر إلي: فقالت

ي لحو    ك أول أھل بیت ي،   عارضني بھ العام مرتین، وال أراه إال حضر أجلي، وإن ا ب ًق
ة    : ونعم السلف أنا لك، فبكیت لذلك، ثم قال ذه األم أال ترضین أن تكوني سیدة نساء ھ

  . أو نساء المؤمنین؟ فضحكت
ا          دة مكث ي م ف ف لم، واختل ھ وس ھ صلى اهللا علی وال جدال أنھا كانت أول أھلھ لحوًقا ب

نیة أشھر،  ثما: ستة أشھر، وقیل: ثالثة أشھر، وقیل: مكثت شھرین، وقیل: بعده؛ فقیل
  .أنھا ستة أشھر: وأصح الروایات

  :إخباره صلى اهللا علیھ وسلم عن أسرع أزواجھ لحوًقا بھ
ت      ا قال لم     : عن عائشة رضي اهللا عنھ ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی أسرعكن  : "ق

ًدا ولكن ی ي أط ا ب ت". لحوًق ت: قال ًدا، قال ول ی ن أط اولن أیھ ن یتط ب : فك ت زین فكان
  . صحیح، أخرجھ مسلم وغیره. كانت تعمل بیدھا وتتصدقأطولنا یًدا ألنھا 
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  :إخباره صلى اهللا علیھ وسلم أم ورقة بأنھا شھیدة
لى اهللا            ان رسول اهللا ص ا، وك ن الحارث رضي اهللا عنھ د اهللا ب ت عب ة بن عن أم ورق
ان رسول اهللا صلى     علیھ وسلم یزورھا ویسمیھا الشھیدة وكانت قد جمعت القرآن وك

  حین غزا بدًرا  اهللا علیھ وسلم
دي      : قالت الى یھ ل اهللا تع تأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لع

  لي الشھادة؟ 
  إن اهللا تعالى مھد لك الشھادة، فكان یسمیھا الشھیدة : قال

ا       ة لھ ا جاری ا غمتھ ا وأنھ وكان النبي صلى اهللا علیھ وسلم قد أمرھا أن تؤم أھل دارھ
ا ف  د دبرتھم ت ق الم كان ل وغ ر فقی ارة عم ي إم ا ف ا  : قتالھ ا جاریتھ ة قتلتھ إن أم ورق

ر    ال عم وغالمھا وأنھما ھربا، فأتي بھما فصلبھما فكانا أول مصلوبین في المدینة، فق
ھ ي اهللا عن ول  : رض ان یق لم ك ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص دق رس زور : ص وا ن انطلق

  .أخرجھ اإلمام أحمد والبیھقي. الشھیدة
  :ھ وسلم عن موقع الفتنإخباره صلى اهللا علی

ال   لم ق ھ وس لى اهللا علی ي ص ھ أن النب ي اهللا عن رة رض ي ھری ان، :"عن أب ان یم اإلیم
  . أخرجھ البخاري ومسلم -" والفتنة ھا ھنا، ھا ھنا یطلع قرن الشیطان

راق ومن     وقد وقع األمر كما أخبر النبي صلى اهللا علیھ وسلم؛ فخرجت الفتنة من الع
  .نجد وما حولھما

  :ره صلى اهللا علیھ وسلم عن الغزوة األولى في البحرإخبا
ت          ى أم حرام بن دخل عل ان ی لم ك ھ وس عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا علی
ملحان فتطعمھ، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل علیھا یوًما فأطعمتھ ثم جلست 

: فقلت: حك، قالتتفلي رأسھ، فنام رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ثم استیقظ وھو یض
  ما یضحكك یا رسول اهللا؟ 

ذا البحر           : "قال بج ھ ون ث ي سبیل اهللا یركب ي غزاة ف ي عرضوا عل أي (ناس من أمت
  "، ملوًكا على األسرة، أو مثل الملوك على األسرة)ظھره أو وسطھ

ت م    : فقل ام، ث ھ فن ع رأس م وض ا، ث دعا لھ نھم، ف ي م ول اهللا، ادع اهللا أن یجعلن ا رس ی
  و یضحك استیقظ وھ

  ما یضحكك یا رسول اهللا؟ : فقلت: قالت
  ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبیل اهللا، كما قال في األولى: "قال

  یا رسول اهللا، ادع اهللا أن یجعلني منھم: قلت: قالت
  أنت من األولین: فقال
ا حین        : قال ة فصرعت عن دابتھ ان معاوی ي زم فركبت أم حرام بنت ملحان البحر ف

  . أخرجھ البخاري ومسلم. البحر فھلكت خرجت من
ادة           ھ بقی ان رضي اهللا عن ان عثم ي زم رین ف زوة سنة سبع وعش ذه الغ د وقعت ھ وق

  .معاویة بن أبي سفیان رضي اهللا عنھما
  :مقتل الحسین
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ي صلى اهللا    . وذلك یم عاشوراء سنة إحدى وستین ا أن النب عن عائشة رضي اهللا عنھ
ال  لم ق ھ وس ة إن ج: "علی ا عائش ي أرض   ی ول ف ین مقت ي الحس ي أن ابن ل أخبرن بری

  . حسن، أخرجھ الطبراني". الطف وإن أمتي ستفترق بعدي
ال   ا ق ھ وسلم نصف       : عن ابن عباس رضي اهللا عنھم ت رسول اهللا صلى اهللا علی رأی

ا رسول اهللا،   : قلت: النھار أشعث أغبر معھ قارورة فیھا دم یلتقطھ ویتتبعھ فیھا، قال ی
  ما ھذا؟ 

  ". دم الحسین وأصحابھ لم أزل أتبعھ منذ الیوم: "قال
ك       : قال عمار بن أبي عمار الراوي عن ابن عباس ل ذل دناه قت وم فوج ك الی ا ذل فحفظن

  .سنة إحدى وستین) عاشوراء(یعني العاشر من محرم : الیوم، قلت
  :والیة اثنا عشر خلیفة كلھم من قریش

ال    ن سمرة ق ول اهللا صلى اهللا   : عن جابر ب ول سمعت رس لم یق ھ وس ا  : علی یكون اثن
  . كلھم من قریش: ما قال؟ قال: عشر خلیفة، ثم قال كلمة لم أسمعھا فقلت ألبي

  . أخرجھ البخاري
  :إلى ھذه اللحظة المدینة لم یدخلھا الطاعون

ال  ھ ق ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب لم : ع ھ وس لى اهللا علی ي ص ال النب اب : ق ى أنق عل
  . أخرجھ الشیخان. اعون وال الدجالالمدینة مالئكة، ال یدخلھا الط

دخول الطاعون              م نسمع ب ى اآلن ل لم، فحت ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب ا قال ع م وقد وق
  .المدینة

  :وصول مساكن المدینة إلى أھاب
ال    ھ ق ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب لم  : ع ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس غ : "ق تبل

ر  ت لسھی  : المساكن أھاب أو یھاب، قال زھی رواة  قل د ال ة؟    : ل، أح م ذاك من المدین فك
  . كذا وكذا میًال: قال

  . صحیح، أخرجھ مسلم
  .وقد وصلت مساكن المدینة أبعد من المدینة عدًدا من األمیال

  :ظھور التتار
ال       لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ھ أن النب وم الساعة   : "عن أبي ھریرة رضي اهللا عن ال تق

وف صغار األعین،    حتى تقاتلوا خوًزا وكرمان من األعاجم ، حمر الوجوه فطس األن
ة   ان المطرق وھھم المج ان(وج د     : المج ي ق ة الت رس، والمطرق و الت ن وھ ع ِمَج جم

التي یطرق بعضھا على بعض، كالنعل : عولیت بطراق وھو الجلد الذي یغشاه، وقیل
ا   ( ، نعالھم الشعر )المطرق المخصوفة أي یصنعون من الشعر حباًال و یصنعون منھ

  ). نعاًال
  . أخرجھ البخاري
ار     ) المغول(وقد جاء التتار  احوا دی إلى بالد اإلسالم في القرن السابع الھجري، فاجت

اإلسالم وقتلوا مئات األلوف وھدموا البیوت والقصور، وأذاعوا الفسق في كل مكان، 
وقتلوا األمراء والسالطین، وأزالوا الخالفة العباسیة خالفة الظھور، وخرجوا من بلد 

ادة            إ د المسلمین تحت قی ى ی ت ھزیمتھم عل م كان ور، ث م والن ى العل لى بلد لیقضوا عل
  .سلطان مصر قطز
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  :وبلغ البناء سلًعا
إذا بلغ البناء سلًعا فاخرج منھا، فلما بلغ : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ألبي ذر

ذة    ى الرب ھ إل ي اهللا عن و ذر رض رج أب لًعا خ اء س ال م (البن د أمی ى بع ةعل ) ن المدین
ب     ن جان ا م روًدا منفًی رج مط ھ خ لم، ال أن ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص تجابة ألم س اس
ة     ات باطل ى روای عثمان رضي اهللا عنھ كما یزعم الرافضة والمستشرقون اعتماًدا عل

وقد أمره النبي صلى اهللا علیھ وسلم . وأخبار واھیة وفھم سقیم وسوء نیة وفساد طویة
ھ        بالخروج من المدینة م من حال ان یعل ا ك ھ ولم إذا بلغ البناء سلًعا لما كان یخشى علی

ي            ر النب ا أخب ر كم م األم ا، وت اس علیھ ر الن ة وجب ذ بالعزیم من مبالغة في الزھد وأخ
صلى اهللا علیھ وسلم؛ فعندما زادت األموال في عصر عثمان رضي اهللا عنھ، وسارع 

راء األ  اكن وش اء المس روات وبن ع الث ى جم اس إل البھم الن و ذر یط رج أب ي، خ راض
ودي،       بأ الیھ ن س د اهللا ب ا، واستغل عب اجتھم منھ د ح ا یس اء بم والھم واالكتف اق أم بإنف
حابة رضي اهللا      ین الص ة ب كعادة الیھود، ھذا ا لرأي استغالًال مدمًرا؛ فأشعل نار الفتن

  . عنھم، ووقعت الفتنة الكبرى
ي سیر       ذھبي ف ي تاریخھ، وساقھا ال ق     أخرجھ الطبري ف ال المحق بالء، وق : أعالم الن

  .رجالھ ثقات
  :أبو ذر یمشي وحده ویموت وحده ویبعث وحده، ووقع األمر كما حكى سید البشر

لم     : عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ قال ھ وس لما سار رسول اهللا صلى اهللا علی
ون   ف فیقول الن، فی    : إلى تبوك جعل ال یزال الرجل یتخل ف ف ا رسول اهللا، تخل ول ی : ق

ى       ھ، حت م اهللا من د أراحك ك فق دعوه، إن یك فیھ خیر فسیلحقھ اهللا بكم، وإن یك غیر ذل
دعوه، إن یك فیھ خیر فسیلحقھ  : تلف أبو ذر وأبطأ بھ بعیره، فقال! یا رسول اهللا: قیل

ذ   اهللا بكم، وإن یك غیر ذلك فقد أراحكم اهللا منھ، فتلوم أبو ذر بعیره فلما أبطأ علیھ أخ
زل   متاعھ فجع ًیا، ون لھ على ظھره، ثم خرج یتبع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ماش

ال    لمین فق ن المس اظر م ر ن ھ ونظ ض منازل لم بع ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ا : رس ی
لم ! رسول اهللا : إن ھذا الرجل ماشي على الطریق، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

الوا وم ق ھ الق ا تأمل ا ذر، فلم ن أب ول: ك ا رس ول اهللا ! اهللا ی ال رس و ذر، فق و واهللا أب ھ
ده        : صلى اهللا علیھ وسلم ده، ویبعث وح ده، ویموت وح ا ذر، یمشي وح رحم اهللا أب . ی

ام (فضرب الدھر ضربھ : قال ا حضره       ) أي مرت األی ذة، فلم ى الرب و ذر إل وسار أب
م ضعاني      : الموت أوصى امرأتھ وغالمھ فقال ل ث ن اللی اني م إذا مت فاغسالني وكفن

وال   م فق ھ       : على قارعة الطریق، فأول ركب یمرون بك وا ب ات فعل ا م و ذر، فلم ذا أب ھ
ي     ن مسعود ف كذلك، فاطلع ركب فما علموا بھ حتى كادت ركابھم تطأ سریره، فإذا اب

ن مسعود یبكي،       : ما ھذا؟ فقیل: رھط من أھل الكوفة فقال ي ذر، فاستھل اب ازة أب جن
ده، ویموت   : وسلم صدق رسول اهللا صلى اهللا علیھ: وقال یرحم اهللا أبا ذر، یمشي وح

  ). دفنھ وأقبره(فنزل فولیھ بنفسھ حتى أجنھ . وحده، ویبعث وحده
  .أخرجھ ابن إسحاق، وإسناده حسن كما قال ابن كثیر في البدایة: حسن

  :عثمان تصیبھ البلوى
وم   : توضأت في بیتي ثم خرجت فقلت: عن أبي موسى رضي اهللا عنھ قال ونن الی ألك

الوا    ھ فق خرج وتوجھ   : مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فجئت المسجد فسألت عن
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ا       د بابھ ت عن د، فمكث ھاھنا، فخرجت في أثره حتى جئت بئر أریس، وما بھا من جری
لمت           ھ فس س، فجئت ھ وجل ى حاجت د قض لم ق ھ وس لى اهللا علی ي ص ى علمت أن النب حت

ر وكشف        علیھ، فإذا ھو قد جلس على قف بئر أریس فتوسطھ ي البئ ھ ف ى رجلی م دل ث
لم،    : عن ساقیھ، فرجعت إلى الباب وقلت ھ وس ألكونن بواب رسول اهللا صلى اهللا علی

ى  : أبو بكر، قلت: من ھذا؟ قال: فلم أنشب أن دق الباب، فقلت على رسلك، وذھبت إل
ت   لم فقل ال       : النبي صلى اهللا علیھ وس ر یستأذن، فق و بك ذا أب ا رسول اهللا ھ ھ   : ی ذن ل ائ

ادخل ورسول اهللا صلى اهللا : فخرجت مسرًعا حتى قلت ألبي بكر: بشره بالجنة، قالو
فدخل حتى جلس إلى جنب النبي صلى اهللا علیھ وسلم : علیھ وسلم یبشرك بالجنة، قال

ھ          ي صلى اهللا علی ا صنع النب في القف على یمینھ ودلى رجلیھ وكشف عن ساقیھ كم
رك،   : یتوضأ، وقد كان قال ليثم رجعت وقد كنت تركت أخي : قال. وسلم ى إث أنا عل
: من ھذا؟ قال: فسمعت تحریك الباب فقلت: قال. إن یرد اهللا بفالن خیًرا یأت بھ: فقلت

ت  ر، قل ال  : عم لك، ق ى رس ھ       : عل لمت علی لم فس ھ وس لى اهللا علی ي ص ت النب وجئ
ال    : وأخبرتھ، فقال ة، ق ھ وبشره بالجن ھ     : ائذن ل ت ل ھ وقل ت ل ت وأذن  رسول اهللا : فجئ

ال   ة، ق ى جس مع رسول اهللا صلى اهللا       : صلى اهللا علیھ وسلم یبشرك بالجن دخل حت ف
علیھ وسلم على یساره وكشف عن ساقیھ ودلى رجلیھ في البئر كما صنع النبي صلى  

د    : ثم رجعت فقلت: اهللا علیھ وسلم وأبو بكر، قال ھ، یری أت ب إن یرد اهللا بفالن خیًرا ی
على رسلك، وذھبت : عثمان بن عفان، قلت: من؟ قال :أخاه، فإذا تحریك الباب، فقلت

ال  : إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقلت ھ وبشره    : ھذا عثمان یستأذن، فق ذن ل ائ
ك   : فجئت فقلت: بالجنة على بلوى تصیبھ، قال أذن ل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ی

د     اهللا: ویبشرك بالجنة على بلوى أو بالء یصیبك، فدخل وھو یقول م یج المستعان، فل
في القف مجلًسا فجلس وجاھھم من شق البئر وكشف عن ساقیھ ودالھما في البئر كما 

ا        ي اهللا عنھم ر وعمر رض و بك لم، وأب ھ وس لى اهللا علی ھ . صنع رسول اهللا ص أخرج
  . الشیخان

یب  ن المس عد ب ال س ان : ق رد عثم ت وانف ورھم؛ اجتمع ا قب ذي . فأولتھ بالء ال ذا ال وھ
د       أصاب عثمان ى ی ھ، عل اء عن ع الم رضي اهللا عنھ ھو ما وقع من قتلھ وحصره ومن

ا       ود خصوًص ن الیھ ا وأشعلھا م رعاع أھل األمصار ومن دبر ھذه المكیدة وخطط لھ
ى          وه عل وه ألق د أن قتل ھ اهللا، وبع ابن السوداء لعن عبد اهللا بن سبأ الیھودي المعروف ب

ن        الطریق أیاًما ال یصلى علیھ وال یلتفت إلیھ، ح ھ وُدف لي علی ك وُص د ذل ى ُغسل بع ت
وقد بلغ ھؤالء القتلة الخونة الفجرة من الخسة   . بحش كوكب، بستان في طریق البقیع

رأ       و یق ھ، وھ ي اهللا عن وه، رض ین قتل ال؛ ح ى ب ر عل ا ال یخط ة م دناءة والوقاح وال
  .القرآن، فتقدم أحدھم علیھ فركل المصحف برجلھ

  :قتل المسلمین بعضھم بعًضا
لم  : ي موسى قالعن أب ھ وس ا،    : "حدثنا رسول اهللا صلى اهللا علی ین الساعة لھرًج إن ب

ا رسول   : القتل القتل، فقال بعض المسلمین: یا رسول اهللا، ما الھرج؟ قال: قلت: قال ی
ال رسول اهللا صلى اهللا     اهللا، إنا نقتل اآلن في العام الواحد من المشركین كذا وكذا، فق

ل الرجل جاره         لیس بقتل المش: علیھ وسلم ى یقت ا، حت ل بعضكم بعًض ركین ولكن بقت
  . أخرجھ ابن ماجھ: صحیح".وابن عمھ وذا قرابتھ
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ا رسول   : ، قیل"إذا تواجھ المسلمان بسیفھما فالقاتل والمقتول في النار: "وفي روایة ی
  .رواه مسلم". إنھ أراد قتل صاحبھ: "ھذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال! اهللا

  :اإلسالمیة على العالم ھیمنة األمة
لم ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ارقھا : "ق ت مش ي األرض فرأی إن اهللا زوى ل

  . أخرجھ مسلم". ومغاربھا، وإن ملك أمتي سیبلغ ما زوى لي منھا
رن الھجري األول؛           ة الق ل نھای حابة رضي اهللا عنھم، قب ام الص ي أی وقد حدث ھذا ف

ارات الع  ى ق لمون عل یطر المس ث س ثالثحی ت : الم ال ا، وزال ا وأوروب یا وأفریقی آس
  .إمبراطورتا الفرس والروم

  : أخذ األمة اإلسالمیة بأخذ القرون قبلھا
لم     ھ وس رون        : قال رسول اهللا صلى اهللا علی ذ الق ي بأخ ذ أمت ى تأخ وم الساعة حت ال تق
لناس ومن ا: كفارس والروم؟ قال! یا رسول اهللا: قبلھا شبًرا بشبر وذراًعا بذراع، قیل

  .رواه البخاري عن أبي ھریرة". إال أولئك
رات       ت الشرق م افر، وجرب وقد سارت األمة على مناھج الشرق الملحد والغرب الك

  .وجربت الغرب مئات المرات، وأبت أن تسیر على منھج اهللا تعالى مرة واحدة
  :تبرج النساء

م     صنفان من أھل النار لم أرھ: "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وم معھ د، ق ا بع م
ائالت،           ات ممیالت م اس، ونساء كاسیات عاری ا الن ر یضربون بھ سیاط كأذناب البق
د   رؤوسھن كأسنمة البخت المائلة، ال یدخلن الجنة وال یجدن ریحھا، وإن ریحھا لیوج

  . رواه البخاري". من مسیرة كذا وكذا
  .ذیول: أذناب البقر

ات  یات عاری ة اهللا عار  : كاس ن نعم یات م ض    كاس یات بع كرھا، أو كاس ن ش ات ع ی
فافیة   األعضاء عاریات البعض اآلخر، أو كاسیات في الظاھر عاریات في الحقیقة لش

  . الثیاب
رھن       : ممیالت مائالت اء، ویعلمن غی ر والكبری یالء ذات التبخت أي یمشین المشیة الم

  .ھذا الصنیع
  . إلبلیعظمن ویكبرن رؤوسھن كأسنمة ا: رؤوسھن كأسنمة البخت المائلة 

  :ظھور أقوام یغیرون شعرھم باللون األسود
وم یخضبون بالسواد        : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ان ق ي آخر الزم یكون ف

حیح  ". كحواصل الحمام ال یریحون رائحة الجنة دیث ص و داود والنسائي   : ح رواه أب
  .عن ابن عباس

  .عل في عصرناأي أن ھؤالء القوم یغیرون شعرھم وشیبھم بالسواد كما یف
  :إنكار السنة النبویة المطھرة

یوشك أن یقعد الرجل متكًئا على أریكتھ، یحدث : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
بیننا وبینكم كتاب اهللا، فما وجدنا فیھ من حالل استحللناه،    : بحدیث من حدیثي، فیقول

  .اكم وصححھ األلبانيأخرجھ أحمد وأبو داود والح". وما وجدنا فیھ من حرام حرمناه
ریم         رآن الك رءون الق ون، یق ھم القرآنی مون أنفس ة یس ام جماع ذه األی ي ھ رت ف ظھ
ار السنة؛        ل إنك ریم قب رآن الك وینكرون السنة النبویة بالكلیة، والحق أنھم منكرون للق
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ان          ا أرك م صالة یصلیھا، وم ف یصلي وك ب؛ إذ كی فمنكر السنة منكر للقرآن بال ری
ض  الصالة، وما سن نھا ومبطالتھا؟ وكیف یزكي وكیف یصوم وكیف یحج؟ وأنكر بع

وأنكر بعض المعاصرین ممن لیس لھم . المعاصرین السنة القولیة، وأقر السنة العملیة
فاعة،           ي الش ة الصریحة ف ات القرآنی وا اآلی فاعة، وأول ث الش اختصاص بالسنة أحادی

ث الشیخین البخاري    والبعض اآلن یتكئ على أریكتھ وینفخ أوداجھ ثم یضعف أح  ادی
  .ومسلم التي أجمعت األمة على صحتھا

  :قولھ صلى اهللا علیھ وسلم إن البراء لو أقسم على اهللا ألبره
ال   ھ ق لم     : عن أنس رضي اهللا عن ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی م من ضعیف    : ق ك

رین   ین  (مستضعِّف ذي طم وبین َخِلق را      ) أي ث نھم الب رَّه، م ى اهللا ألب و أقسم عل ن  ل ء ب
  . رواه الترمذي والحاكم والبیھقي: حسن". مالك

: یا براء إن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال: وإن البراء لقي زحًفا من المشركین فقالوا
ال   ك، ق ى رب م عل رَّك، فأقس ى اهللا ألب مت عل و أقس ا  : ل ا منحتن ا رب لم ك ی م علی أقس

: ، فأوجعوا في المسلمین، فقالواأكتافھم، فُمنحوا أكتافھم، ثم التقوا على قنطرة السوس
  أقسم یا براء على ربك 

رس        : قال انھزم الف وا ف م حمل ك، ث ي بنبی افھم، وألحقن أقسم علیك یا رب لما منحتنا أكت
  .وكان قتل البراء شھیًدا یوم تستر في عھد عمر رضي اهللا عنھ. وُقتل البراء شھیًدا

د  ى       إشارتھ صلى اهللا علیھ وسلم إلى أن الخلیفة من بع ر، وإشارتھ إل م عم ر ث و بك ه أب
  :قصر خالفة الصدیق وطول خالفة الفاروق

ال     ان ق ن الیم ة ب لم     : عن حذیف ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ذین من    : "ق دوا بال اقت
  .حسن، أخرجھ الترمذي". بعدي، أبي بكر وعمر رضي اهللا عنھما

ال  ال رسول اهللا صلى اهللا عل   : وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ ق لم  ق ھ وس ا   : "ی ا أن بین
ا     زع منھ ة، فن نائم رأیتني على قلیب، فنزعت منھا ما شاء اهللا، ثم أخذھا ابن أبي قحاف
ن الخطاب فاستحالت         ذھا اب م أخ ھ، ث ر ل ذنوًبا أو ذنوبین، وفي نزعھ ضعف واهللا یغف

ر   (غْرًبا  ر أكث ، )أي الدلو العظیمة، وھذا تمثیل معناه أن الفتوحات كانت في زمن عم
رھم (أر عبقرًیا فلم  ھ     ) العبقري ھو سید القوم وكبی ري فری اس یف ن الن ھ   (م یعمل عمل

اء    : العطن(، حتى ضرب الناس بعطن )ویقطع قطعھ ل نحو الم ارك اإلب أخرجھ  ). مب
  .البخاري

  :إخباره صلى اهللا علیھ وسلم عن قتل مسیلمة الكذاب
ال   اس ق د رسول اهللا صلى        : عن ابن عب ى عھ ذاب عل دم مسیلمة الك لم   ق ھ وس اهللا علی
ر       : المدینة، فجعل یقول ي بشر كثی دمھا ف ھ، وق ده تبعت إن جعل لي محمد األمر من بع

د          ي ی ن شماس، وف یس ب ن ق ت ب ھ ثاب من قومھ، فأقبل النبي صلى اهللا علیھ وسلم ومع
ال         حابھ، فق ي أص ى مسیلمة ف ى وقف عل د حت : النبي صلى اهللا علیھ وسلم قطعة جری

ك       إن سألتني ھذه القطعة " رت لیعقرن ئن أدب ك، ول ر اهللا فی دو أم ما أعطیتكھا، ولن تع
  .اهللا، وإني أراك الذي أریت فیھ ما أریت وھذا ثابت بن قي یجیبك عني، ثم انصرف

ا      " فسألت عن قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم : قال ابن عباس ھ م ت فی ذي أری ك ال إن
بینا أنا نائم رأیت في : لم قال، فأخبرني أبو ھریرة أن النبي صلى اهللا علیھ وس"أریت 

ا         ا فنفختھم ام أن أنفخھم ي المن ي ف أوحي إل یدي سوارین من ذھب، فأھمني شأنھما، ف
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احب        ي ص دھما العنس ا أح ذان ھم دي، فھ ن بع ان م ذابین یخرج ا ك ارا، فأولتھم فط
ة    احب الیمام ذاب ص یلمة الك ر مس نعاء، واآلخ ي   ". ص لم ف اري، ومس ھ البخ أخرج

  .الرؤیة
  :الیمن قبل أھل الشام إسالم أھل

یمن   : عن زید بن ثابت رضي اهللا عنھ قال ل ال نظر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ِقَب
ال ) أي تجاھھا وناحیتھا( ال        : فق ل الشام فق م نظر ِقَب وبھم، ث ل بقل م أقب ل   : اللھ م أقب اللھ

دان : الصاع (وبارك لنا في صاعنا ومدنا : بقلوبھم، ثم نظر ِقَبل العراق فقال د  ُم ، والم
  ) حفنة بید الرجل المتوسط

ر ن كثی ال اب ر    : ق ان الخی م ك ام، ث ل الش ل أھ یمن قب ل ال لم أھ ر، أس ع األم ذا وق وھك
ى        دین إل ام بنصرة ال ة والقی ى الھدای والبركة ِقَبل العراق، ووعد أھل الشام بالدوام عل

  .آخر األمر
  :إعالمھ صلى اهللا علیھ وسلم بمواقیت الحج

ي ا اس رض ن عب ن اب الع ا ق ل : هللا عنھم لم ألھ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ت رس وق
ة    ة ذا الحلیف ة   (المدین ین مك ھ وب ع بین ي شمالھا    ٤٥٠موض ع ف ر یق و مت ل )كیل ، وألھ

ا     (الشام الجحفة  ھ وبینھ ة بین ومتر، وھي    ١٨٧موضع غي الشمال الغربي من مك كیل
د صارت     ٢٠٤قریة من رابغ، ورابغ بینھا وبین مكة  ومتر، وق ات أھل    كیل غ میق راب

ة         الم ُجحف د ذھاب مع ا، بع ر علیھ ازل     )مصر والشام ومن یم رن المن د ق ، وألھل نج
، وألھل الیمن یلملم )كیلومتر ٩٤جبل شرقي مكة یطل على عرفات، بینھ وبین مكة (
راق ذات عرق    )كیلومتر ٥٤جبل یقع جنوب مكة، بینھ وبینھا ( موضع  (، وألھل الع

ھن لھن ولمن أتى علیھن : "، وقال)كیلومتر ٩٤نھ وبینھا في الشمال الشرقي لمكة، بی
  .أخرجھ الشیخان". من غیر أھلھن

د               ي عھ بالد ف ذه ال ام وفتحت ھ م مرت األی د، ث ا بع د فتحت كلھ بالد ق ولم تكن ھذه ال
  .الصدیق والفاروق رضي اهللا عنھما

  :أصابھ العمى كما قال النبي المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم
م، رضي اهللا عنھ، أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم دخل علیھ یعوده من  عن زید بن أرق

ك إذا عمرت        : "مرض كان بھ، فقال ف ب أس، ولكن كی ذا ب لیس علیك من مرضك ھ
، فعمي  "إًذا تدخل الجنة بغیر حساب : "إًذا أصبر وأحتسب، قال: قال" بعدي فعمیت؟

لم    ھ وس لى اهللا علی ي ص ات النب د مم و داود، و . بع ھ أب ن  أخرج اكم، واب د، والح أحم
  . عساكر في تاریخھ واللفظ لھ، والبیھقي في دالئل النبوة

ال     : وعنھ قال م ق لم ث ھ وس و أن    : "رمدت عیني، فعادني النبي صلى اهللا علی د، ل ا زی ی
ال    : قال" عینك لما بھا كیف كنت تصنع؟ ت أصبر وأحتسب، ق ا    : "كن ك لم و أن عین ل

  . أخرجھ البخاري في األدب". بھا ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة
  :كثرة عدد النصارى

لم      ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ل      : "ق ر أھ روم أكث ى تكون ال وم الساعة حت ال تق
  .أخرجھ مسلم: صحیح". األرض
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ونحن اآلن في العقد األول من القرن الحادي والعشرین، والنصارى یبلغون أكثر من  
روم   ثلث سكان العالم، وال تبلغ أمة من األ ة ال دد أم ددھم اآلن    . مم ع ا المسلمون فع أم

  .ملیار وثلث، وھذا یزید قلیال عن خمس سكان العالم
  :الحدیث في المساجد في الدنیا

ال  لم ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ن رس ري ع ن البص ن الحس اس : "ع ى الن أتي عل ی
". ھم حاجة زمان یكون حدیثھم في مساجدھم في أمر دنیاھم فال تجالسوھم فلیس هللا فی

  . أخرجھ البیھقي في الشعب عن الحسن مرسًال
ون          ھ یحول جد والمسئولین عن إدارت دم المس وھذا كثیر في المساجد اآلن سیما من خ

  .المساجد إلى مجلس للدنیا والطعام والشراب
  :مقاطعة العالم للعراق
ال    رة ق ي ھری لم     : عن أب ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی راق درھم  : "ق ا  منعت الع ھ

ا      ا ودینارھ ا، ومنعت مصر إردبھ دتم من   . وقفیزھا، ومنعت الشام مدیھا ودینارھ وع
  . أخرجھ مسلم". حیث بدأتم، وعدتم من حیث بدأتم، وعدتم من حیث بدأتم

یوشك أھل العراق أن ال : كنا جلوًسا عند جابر بن عبد اهللا فقال: وعن أبي نضیرة قال
م    : من أین؟ قال: رھم، قلناوال د) مكیال العراق(یجيء إلیھم قفیز  ل العج ن ِقَب ر  (م غی

ال )العرب دى،        : ، یمنعون ذلك، ثم ق ار وال م یھم دین یوشك أھل الشام أن ال یجيء إل
ا  ال   : قلن ك؟ ق ن ذل روم   : من أی ل ال ن ِقَب ارى(م ة  )النص م أسكت ھنی ال   . ، ث م ق ال : ث ق

ا یكون في آخر أمتي خلیفة یحثي الم"رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  ده  . ال حثی ال یع
  . أخرجھ مسلم". عددا

ت سنة       راق للكوی ذ احتالل الع م، ١٩٩١أما قطع المعونات عن العراق فھذا حدث من
الد الشام      وال من ب ان  -سوریا (وأما قطع األم د    ) األردن -فلسطین  -لبن دث بع م یح فل

  .واآلن تستعد أمریكا لتنفیذ المقاطعة ضد سوریا
-----------------  
  )٣(ه صلى اهللا علیھ وسلم عن المغیبات إخبار  .١٢

  :نبوءات أخبر بھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم في المستقبل لم یتحقق بعد: ثالًثا
  :ظھور اإلسالم

في الحدیث الذي رواه اإلمام أحمد من حدیث حذیفـة بن الیمان وھو حدیث صحیح أن 
ھا اهللا إذا شاء أن یرفعھا، ثم تكون النبوة فیكم ما شاء اهللا أن تكون ثم یرفع: "النبي قال

ا اهللا إذا           م یرفعھ ا شاء اهللا أن تكون، ث یكم م وة، فتكون ف اج النب تكون خالفة على منھ
ا اهللا    م یرفعھ شاء أن یرفعھا، ثم تكون ملكًا عاضًا، فتكون فیكم ما شاء اهللا أن تكون، ث

ا اهللا   إذا شاء أن یرفعھا ثم تكون ملكًا جبریًا فتكون فیكم ما شاء اهللا أ م یرفعھ ن تكون ث
وة    اج النب ى منھ ي المسند     -" إذا شاء أن یرفعھا، ثم تكون خالفة عل د ف / ٤(رواه أحم

  . ٥وصححھ األلباني في الصحیحة رقم ) ٢٧٣
ال        دوق ق ان أن الصادق المص دیث ثوب لم من ح إن اهللا : "وفى الحدیث الذي رواه مس

ي   تعالى زوى لي األرض فرأیت مشارقھا ومغاربھا، وإن ملك أمتي سیبلغ ما زوى ل
  ".منھا
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ول      اجرون یق حابھ مھ الرسول وھو في أحلك األزمـات واألوقات وھو ُیطـارد، وأص
ن األرّت اب ب ى  : "لخب نعاء إل ن ص ب م یر الراك ى یس ر حت ذا األم ِتمَّنَّ ھ واهللا َلُی

  ".حضرموت ال یخاف إال اهللا والذئب على غنمھ
  :قبض العلم وظھور الجھل

ال   فعن أنس بن  ھ ق لم      : مالك رضي اهللا عن ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی من  : "ق
ل      ت الجھ م ویثب ع العل م      -" أشراط الساعة أن یرف بض العل لم، وق رواه البخاري ومس

ي       : (بقبض العلماء، قال النووي رحمھ اهللا م ف بض العل راد بق ین أن الم دیث یب ھذا الح
دو       یس ھو محوه من ص ة ل اه أن یموت     األحادیث السابقة المطلق ر حفاظھ ولكن معن

  ). حملتھ ویتخذ الناس جھاًال یحكمون بحھالتھم فیضلون ویضلون
وم          : وقال الذھبي رحمھ اهللا ن العل ي م ا بق وم فم ا الی یًال، وأم م إال قل ن العل وما أوتوا م

م          ل فحسبنا اهللا ونع ذلك القلی نھم ب ل م ل من یعم القلیلة إال القلیل، في أناس قلیل، ما أق
  لالوكی

د   وھذا في زمان الذھبي رحمھ اهللا فما بالك بزماننا ھذا ؟ فإنھ كلما بعد الزمان من عھ
النبوة قل العلم وكثر الجھل وال یزال یقبض العلم حتى ال یعرف من اإلسالم إال اسمھ 

لم       ھ وس ي صلى اهللا علی ال النب ي األرض اهللا      : "كما ق ال ف ى ال یق وم الساعة حت ال تق
  .رواه مسلم -" اهللا
  

  :كثرة القتل
ھ أن رسول اهللا صلى      فقد روى اإلمام البخاري ومسلم عن أبي ھریرة رضي اهللا عن

ا رسول     : قالوا " ال تقوم الساعة حتى یكثر الھرج: "اهللا علیھ وسلم قال  ا الھرج ی وم
  ".القتل القتل: اهللا قال

ال      ھ ق ي اهللا عن رة رض ي ھری د عن أب ام أحم لى : وروى اإلم ول اهللا ص ال رس اهللا  ق
دري           :" علیھ وسلم  وم ال ی اس ی ى الن أتي عل ى ی دنیا حت ذھب ال ده ال ت والذي نفسي بی

  "القاتل فیم قتل وال المقتول فیم قتل
  كیف یكون ذلك ؟ : فقیل 
  ".الھرج القاتل والمقتول في النار: "قال 

  :ذھاب الصالحین
 علیھ وآلھ وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا: فعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنھما قال

ال تقوم الساعة حتى یأخذ اهللا شریطتھ من أھل األرض ، فیبقى عجاجة ال یعرفون : "
  .إسناده صحیح: رواه أحمد وقال أحمد شاكر -" معروفًا وال ینكرون منكرًا

  :صدق رؤیا المؤمن
لم     : فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال  ھ وس ھ وآل إذا : "قال رسول اهللا صلى اهللا علی

  .رواه مسلم -" اقترب الزمان لم تكد رؤیا المسلم تكذب
  :كثرة النساء

ال       ھ ق ك رضي اهللا عن ن مال لم      : فعن أنس ب ھ وس ھ وآل ال رسول اهللا صلى اهللا علی : ق
ى یكون لخمسین            " ل الرجال حت ر النساء ویق ا ـ وتكث ر منھ من أشراط الساعة ـ وذك

  .رواه البخاري -" امرأة القیم الواحد
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  :لفجأةكثرة موت ا
ال  ھ ق ي اهللا عن س رض ن أن لم : فع ھ وس ھ وآل لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ن : "ق إن م

ال     -" أمارات الساعة أن یظھر موت الفجأة رواه الطبراني في الصغیر واألوسط وق
  .حسن: األلباني

  :وقوع التناكر بین الناس
عن الساعة   سئل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم: فعن حذیفة رضي اهللا عنھ قال

ا یكون      :" فقال ركم بمشاریطھا وم علمھا عند ربي ال یجلیھا لوقتھا إال ھو، ولكن أخب
د             د یعرف أح اد أح ال یك اكر ف اس التن ین الن ى ب ا ـ ویلق رواه  -" بین یدیھا ـ وذكر منھ

  .رجالھ رجال الصحیح: أحمد وقال الھیثمي
  :عودة أرض العرب مروجًا وأنھارًا

ال  فعن أبي ھریرة رضي اهللا  ھ ق لم      :  عن ھ وس ھ وآل ال رسول اهللا صلى اهللا علی ال : "ق
  .رواه مسلم -" تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجًا وأنھارًا

  :كثرة المطر وقلة النبات
ال  ھ ق ي اهللا عن س رض لم : فعن أن ھ وس ھ وآل لى اهللا علی ال رسول اهللا ص وم : "ق ال تق

ت  ًا وال تنب رًا عام اس مط ر الن ى یمط اعة حت یًئا  الس ال  -األرض ش د ، وق رواه أحم
  .رجالھ ثقات: الھیثمي 

  :حسر الفرات عن جبل من ذھب
ال    ھ ق لم      : فعن أبي ھریرة رضي اهللا عن ھ وس ھ وآل ال رسول اهللا صلى اهللا علی ال : "ق

ل          ل من ك ھ فیقت اس علی ل الن تقوم الساعة حتى یحسر الفرات عن جبل من ذھب یقتت
ل رج    ول ك عون ، ویق عة وتس ة تس نھممائ و   : ل م ذي أنج ا ال ون أن ي أك رواه  -"لعل

  .البخاري
ھي انحسار نھر .. أولى العالمات الصغرى المصاحبة للكبرى التي بدأت في الظھور

ر  .. ستظھر ھذه العالمة قرب ظھور المھدي.. الفرات عن جبل الذھب وبالفعل بدأ نھ
ى  ال تق: "قال صلى اهللا علیھ وسلم.. الفرات في انخفاض منسوب میاھھ وم الساعة حت

ھ      اس علی ل الن ب یقب ن ذھ ل م ن جب رات ع ر الف عة    .. یحس ة تس ل مائ ن ك ل م فیقتت
وتلك فتنة شدیدة ومقتلة ".. ویقول كل رجل منھم لعلي أكون أنا الذي أنجو .. وتسعون
ومن حضر .. وال یصل إلیھ أحد.. قتال دائر بین الرجال من أجل أخذ الذھب.. عظیمة

لم      تلك العالمة فال یأخذ م ھ وس ي صلى اهللا علی ر النب ا أم یوشك  ..: "ن الذھب شیئًا كم
  ".الفرات أن یحسر عن جبل من ذھب فمن حضره فال یأخذ منھ شيء

  :كالم السباع والجمادات اإلنس
ى           م جاء إل ذئب ث ھ ال م مع ذي تكل فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ في قصة الراعي ال

  ذلك فصدقھ النبي صلى اهللا علیھ وسلمرسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم فأخبره ب
إنھا أمارة من أمارات بین یدي الساعة، قد أوشك الرجل أن یخرج فال یرجع : "ثم قال

ده      ھ بع دث أھل ا أح وطھ م اله وس ھ نع ى تحدث اكر    -"حت د ش ال أحم د، وق رواه أحم
  .صحیح

حیح  ! ھذه العالمة قد ظھرت من عھد النبي صلى اهللا علیھ وسلم عن  في الحدیث الص
جاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منھ شاه فطلبھ الراعي : أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال



 ٧١

ال . حتى انتزعھا منھ أقص     : ق ل ف ى ت ذئب عل ى أستھ واستذفر     –فصعد ال س عل  –جل
ي،        : فقال -أدخل ذنبھ بین فخذیھ ھ من ھ اهللا عز وجل وانتزعت ى رزق رزقنی دت إل عم

الیوم ذئ   : فقال الرجل ت ك اهللا إن رأی تكلم  ت ًا ی ذئب  ! ب ال ال ي      : ق ذا رجل ف أعجب من ھ
دكم      ائن بع ا ھو ك ًا    . النخالت بین الحرتین یخبركم بما مضى وبم ان الرجل یھودی وك

ره    لم وخب ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب ل إل اء الرج الة  .. فج ھ الص ي علی دقھ النب فص
لم  .. والسالم  ھ وس لى اهللا علی ال الرسول ص م ق ین :" ث ارات ب ارة من إم ا أم دي  إنھ ی

  "..الساعة قد أوشك الرجل أن یخرج حتى تحدثھ نعاله وسوطھ ما أحدث أھلھ بعده 
  :كثرة الروم وقتالھم للمسلمین

ال    ھ ق لم      : فعن عوف بن مالك رضي اهللا عن ھ وس ھ وآل ال رسول اهللا صلى اهللا علی : ق
ا  " ذكر منھ اعة، ف دي الس ین ی تًا ب دد س فر   : "اع ي األص ین بن نكم وب ون بی ة تك م ھدن ث
  .رواه البخاري -"غدرون فیأتونكم تحت ثمانین غایة تحت كل غایة اثنا عشر ألفًافی

وجاء في وصف ھذا القتال أنھ عظیم شدید فعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ أنھ 
ذا       : قال ده ھك ال بی م ق ة، ث رح بغنیم -إن الساعة ال تقوم، حتى ال یقسم میراث، وال یف

  .جمعون ألھل اإلسالم ویجمع لھم أھل اإلسالمعدو ی: ونحاھا نحو الشام فقال
  الروم تعني؟ : قلت
نعم وتكون عند ذلكم القتال ردة شدیدة فیشترط المسلمون شرطة للموت ال ترجع : قال

إال غالبة فیقتتلون حتى یحجز بینھم اللیل فیفيء ھؤالء وھؤالء كل غیر غالب، وتفنى 
جع إال غالبة، فیقتتلون حتى یحجز الشرطة، ثم یشترط المسلمون شرطة للموت ال تر

بینھم اللیل فیفيء ھؤالء وھؤالء كل غیر غالب، وتفنى الشرطة، ثم یشترط المسلمون 
شرطة للموت ال ترجع إال غالبة فیقتتلون حتى یمسوا، فیفيء ھؤالء وھؤالء كل غیر 

ل ا  الم فیجع ل اإلس ة أھ یھم بقی د إل ع نھ وم الراب ان ی إذا ك رطة، ف ى الش ب وتفن هللا غال
ا       –الدبرة علیھم فیقتلون مقتلة  ر مثلھ م ی ال ل ا ق ى إن   –إما قال ال یرى مثلھا، وإم حت

ال       ة ف انوا مائ و األب ك اد بن ًا فیتع ر میت ى یخ م حت ا یخلفھ اتھم، فم ر بجنب ائر لیم الط
یجدونھ بقي منھم إال الرجل الواحد فبأي غنیمة یفرح؟ أو أي میراث یقاسم؟ فبینما ھم 

معوا  ذلك إذ س ریخ ك اءھم الص ك فج ن ذل ر م و أكب أس ھ ي : بب م ف د خلف دجال ق إن ال
ال        ة، ق وارس طلیع رة ف ون عش ون فیبعث دیھم ویقبل ي أی ا ف ون م م ، فیرفض ذراریھ

لم   وان       : "رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ وس ائھم وأل ي ألعرف أسمائھم وأسماء آب إن
وا      ر ف ذ ، أو من خی ر األرض یومئ ر   خیولھم ھم خیر فوارس على ظھ ى ظھ رس عل

  .رواه مسلم -"األرض یومئذ
  :قتال الیھود

ال    ھ ق لم      : فعن أبي ھریرة رضي اهللا عن ھ وس ھ وآل ال رسول اهللا صلى اهللا علی ال : "ق
ود من          ئ الیھ ى یختب تلھم المسلمون، حت ود فیق تقوم الساعة حتى یقاتل المسلمون الیھ

ي    یا مسلم یا عبد : وراء الحجر والشجر، فیقول الحجر أو الشجر ذا یھودي خلف اهللا ھ
  .متفق علیھ -فتعال فاقتلھ، إال الغرقد فإنھ من شجر الیھود 

  :ظھور المھدي المنتظر
ن          د صرح الحافظ اب دي فق دیث خروج المھ حة ح اعلم أن المحدثین متفقون على ص
ذین         ة ال ر األئم ا وأكث واتًرا معنوًی واتر ت ھ مت حجر بثبوتھ والحافظ السیوطي بل قال إن
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ي ا وا ف نھم   ألف دة م رد ع ل أف ھ ب ة لخروج عوا ترجم نھم وض ر م ق كثی دیث أو خل لح
اس لیسوا          رة بطعن أن اد والسیوطي، وال عب ن حم یم ب التألیف في أخباره كالحافظ نع

دي    . من المحدثین في ذلك دیث المھ نھم    ٣٨فإن عدد من روى ح حابة   ٣٣نفسا م ص
  .تابعیون، ومن جملة ما ورد في المھدي ٥و
ْن     ِعیٍد َأِب   َع ِھ     ي َس ِد اللَّ ِن َعْب اِبِر ْب ا َوَج ِھ   : َقاَل وُل اللَّ اَل َرُس ِھ     َق ُھ َعَلْی لَّى اللَّ َص

  .رواه مسلم -َیُكوُن ِفي آِخِر الزََّماِن َخِلیَفٌة َیْقِسُم اْلَماَل َوَلا َیُعدُُّه  "  :َوَسلََّم
ْن  ِھ   َع ِد اللَّ يِّ    َعْب ْن النَِّب لَّى اللَّ    َع لََّم  َص ِھ َوَس اَل   ُھ َعَلْی ا      : "َق دُّْنَیا ِإلَّ ْن ال َق ِم ْم َیْب ْو َل َل
ي َأْو     ِفي َحِدیِثِھ َلَطوََّل اللَُّھ َذِلَك اْلَیْوَم ُثمَّ اتََّفُقوا    َزاِئَدُة  َقاَل    َیْوٌم  ا ِمنِّ ِھ َرُجًل َحتَّى َیْبَعَث ِفی

ي    ِل َبْیِت ْن َأْھ َواِطُئ    ِم ُمھُ    ُی ي    اْس ُم َأِب ِھ اْس ُم َأِبی ِمي َواْس ِدیِث     َزاَد  اْس ي َح ٍر    ِف ُأ  ِفْط َیْمَل
َأْرَض  ْوًرا       اْل ا َوَج ْت ُظْلًم ا ُمِلَئ ْدًلا َكَم ًطا َوَع اَل    ". ِقْس ِدیِث     َوَق ي َح ْفَیاَن   ِف ا   "  :ُس َل

َك       َأْو َلا َتْنَقِضي    َتْذَھُب  ى َیْمِل دُّْنَیا َحتَّ َرَب  اْل   ال ي        َع ِل َبْیِت ْن َأْھ ٌل ِم َواِطُئ     َرُج ُمُھ     ُی اْس
  .َأُبو َداُود   رواه ". اْسِمي

ْن   ْدِريِّ     َع ِعیٍد اْلُخ ي َس اَل   َأِب ِھ     :َق وُل اللَّ اَل َرُس لَّم     َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِديُّ  َ: "َص اْلَمْھ
َأْرَض       ى َأْقَن   اْلَجْبَھِة    َأْجَلى    ِمنِّي  ُأ اْل َأْنِف َیْمَل ا          اْل ْوًرا َوُظْلًم ْت َج ا ُمِلَئ ْدًلا َكَم ًطا َوَع ِقْس

  .رواه أبو داود  -"َیْمِلُك َسْبَع ِسِنیَن
ْن  ْدِريَّ    َع ِعیٍد اْلُخ ي َس اَل  َأِب يُّ  : َق اَل النَِّب لَّمَ    َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ْن  "  :َص وُن ِم َیُك
َع     اْلَمْھِديُّ    ُأمَِّتي  َفِإْن َطاَل ُعْمُرُه َأْو َقُصَر ُعْمُرُه َعاَش َسْبَع ِسِنیَن َأْو َثَماِن ِسِنیَن َأْو ِتْس

رواه  -" ِقْسًطا َوَعْدًلا َوُتْخِرُج اْلَأْرُض َنَباَتَھا َوُتْمِطُر السََّماُء َقْطَرَھا   ِسِنیَن َیْمَلُأ اْلَأْرَض 
  .أحمد

ْن   ي   َع ِعیٍد  َأِب ِھ  َس وَل اللَّ لََّم  َأنَّ َرُس ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ اَل   َص َأْرُض  "  :َق ُأ اْل ُتْمَل
ْن     َوَجْوًرا    ُظْلًما  ي     ُثمَّ َیْخُرُج َرُجٌل ِم ًطا          ِعْتَرِت َأْرَض ِقْس ُأ اْل ًعا َفَیْمَل ْبًعا َأْو ِتْس ُك َس َیْمِل
  .رواه أحمد -" َوَعْدًلا

اَعُة    : "َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم   َقاَل َرُسوُل اللَِّھ  : َقاَل   َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ    َعْن   وُم السَّ َلا َتُق
ْن      ٌل ِم ُرُج َرُج مَّ َیْخ اَل ُث ْدَواًنا َق ا َوُع َأْرُض ُظْلًم َئ اْل ى َتْمَتِل ي    َحتَّ ِل     ِعْتَرِت ْن َأْھ َأْو ِم

  .رواه أحمد -َكَما ُمِلَئْت ُظْلًما َوُعْدَواًنا   ُؤَھا ِقْسًطا َوَعْدًلا َیْمَل   َبْیِتي 
ْن   ْدِريِّ     َع ِعیٍد اْلُخ ي َس اَل   َأِب ِھ   "  :َق وُل اللَّ اَل َرُس لَّمَ    َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ : َص

ى اْخِتلَ        ِباْلَمْھِديِّ    ُأَبشُِّرُكْم  " ي َعَل ي ُأمَِّت ُث ِف َأْرَض      ُیْبَع ُأ اْل اِزَل َفَیْمَل اِس َوَزَل ْن النَّ    اٍف ِم
َیْرَضى َعْنُھ َساِكُن السََّماِء َوَساِكُن اْلَأْرِض َیْقِسُم    َوُظْلًما    َجْوًرا    ِقْسًطا َوَعْدًلا َكَما ُمِلَئْت 

وَب      اْلَماَل ِصَحاًحا َفَقاَل َلُھ َرُجٌل َما ِصَحاًحا؟ َقاَل ِبالسَِّویَِّة َبْیَن ُھ ُقُل ُأ اللَّ اَل َوَیْمَل النَّاِس َق
وُل     ِغًنى َوَیَسُعُھْم    َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم    ُمَحمٍَّد    ُأمَِّة  اِدي َفَیُق ا َفُیَن َعْدُلُھ َحتَّى َیْأُمَر ُمَناِدًی

ٌل َفیَ          ا َرُج اِس ِإلَّ ْن النَّ وُم ِم ا َیُق ٌة َفَم اٍل َحاَج ي َم ُھ ِف ْن َل ِت  َم وُل اْئ دَّاَن    ُق ي    السَّ َیْعِن
َحتَّى ِإَذا َجَعَلُھ ِفي    اْحِث    َیْأُمُرَك َأْن ُتْعِطَیِني َماًلا َفَیُقوُل َلُھ    اْلَمْھِديَّ    َفُقْل َلُھ ِإنَّ   اْلَخاِزَن 

َز   ْفًسا َن   ُمَحمٍَّد    ِحْجِرِه َوَأْبَرَزُه َنِدَم َفَیُقوُل ُكْنُت َأْجَشَع ُأمَِّة  ا    َأَوَعَج ي َم َعُھْم     َعنِّ اَل     َوِس َق
ِنینَ   ْبَع ِس اِن   َفَیُردُُّه َفَلا َیْقَبُل ِمْنُھ َفُیَقاُل َلُھ ِإنَّا َلا نَ ْأُخُذ َشْیًئا َأْعَطْیَناُه َفَیُكوُن َكَذِلَك َس َأْو َثَم

رواه  -. َأْو َقاَل ُثمَّ َلا َخْیَر ِفي اْلَحَیاِة َبْعَدُه    َدُه ِسِنیَن َأْو ِتْسَع ِسِنیَن ُثمَّ َلا َخْیَر ِفي اْلَعْیِش َبْع
  .أحمد



 ٧٣

ا    َقاَل    َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ  َعْن  َدٌث     َخِشیَنا َأْن َیُكوَن َبْعَد َنِبیَِّن ِھ       َح يَّ اللَّ َأْلَنا َنِب لَّى     َفَس َص
لََّم   ِھ َوَس ُھ َعَلْی اَل   اللَّ ي  ِإنَّ : "َفَق ي ُأمَِّت ِديَّ    ِف ا   اْلَمْھ یُش َخْمًس ُرُج َیِع ْبًعا َأْو   َیْخ َأْو َس

ًعا  ٌد    ِتْس اكُّ   َزْی وُل        الشَّ ٌل َفَیُق ِھ َرُج يُء ِإَلْی اَل َفَیِج ِنیَن َق اَل ِس ا َذاَك َق ا َوَم اَل ُقْلَن َق
ا   ِديُّ      َی اَل    َمْھ ي َق ي أَ ْعِطِن ي     َأْعِطِن ي   ُھ لَ    َفَیْحِث ُھ     ِف َتَطاَع َأْن َیْحِمَل ا اْس ِھ َم رواه  -َثْوِب

  . َحِدیٌث َحَسٌن   َھَذا  : الترمذي وقال
ْن  ْدِريِّ     َع ِعیٍد اْلُخ ي َس يَّ    َأِب لََّم      َأنَّ النَِّب ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ اَل   َص وُن " : َق ي   َیُك ِف

ي  ِديُّ    ُأمَِّت ْنَعُم   ُقِص  ِإْن    اْلَمْھ ٌع َفَت ا َفِتْس ْبٌع َوِإلَّ ا      َر َفَس وا ِمْثَلَھ ْم َیْنَعُم ًة َل ي ِنْعَم ِھ ُأمَِّت ِفی
طُّ  ٍذ        َق اُل َیْوَمِئ ْیًئا َواْلَم ْنُھْم َش دَِّخُر ِم ا َت ا َوَل ْؤَتى ُأُكَلَھ ُدوٌس    ُت وُل     ُك ُل َفَیُق وُم الرَُّج َفَیُق

  .رواه ابن ماجھ -"ُخْذ َأْعِطِني َفَیُقوُل   َمْھِديُّ  َیا 
ھ  -عن أبي سعید الخدري  الى عن ال  -رضي اهللا تع ال رسول اهللا   : ق ھ   -ق صلَّى اهللا علی

م یخرج من أھل      :"-وسلم دوانا، ث ال تقوم الساعة حتى تمأل األرض ظلما وجورا وع
دیث   :رواه الحاكم وقال -"بیتي من یمألھا قسطا وعدال كما ملئت ظلما وعدوانا ذا ح ھ

  .شرط الشیخین، ولم یخرجاه وأقره الذھبيصحیح على 
ال تقوم الساعة حتى یملك رجل من أھل بیتي : "َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم   قال َرُسوُل اللَِّھ 

ا           ت ظلًم ا ملئ دًال كم ي یمأل األرض قسًطا وع م أب ھ اس یواطىء اسمھ اسمي واسم أبی
  .رواه ابن حبان -"وجوًرا

ة           فالمھدي علیھ السالم ا د فاطم د اهللا وھو حسني أو حسني من ول ن عب د ب سمھ محم
ادي       ك ین ره مل ي أول أم ھ ف ا   " رضي اهللا عنھا، وقد ورد في األثر أنھ یسیر مع ا أیھ ی

اتبعوه     دي ف ة اهللا المھ ذا خلیف اس ھ ا    "الن دي أول م ا أن المھ ر أیض ي األث ، وورد ف
ھ    ة یمدون ن المالئك ف م ھ أل رج مع ة ویخ ن المدین رج م ة یخرج یخ ي مك ره ف وینتظ

ھ األرض    ثالثمائة من األولیاء ھم أول من یبایعھ ثم یخرج جیش لغزوه فیخسف اهللا ب
  .فیما بین مكة والمدینة، بعد ذلك یأتي إلى بر الشام

ة آدم   ل القام ل طوی دي رج مر -والمھ ن    –أي أس ي الحس دري ف ب ال ھ كالكوك وجھ
ین   ل العین ف، أكح ى األن ة، أقن ى الجبھ اءة، أجل عھما، أزجوالوض ق  -واس أي دقی

في خده األیمن خال    –أي مفروق الحاجبین غیر مقرونھما  -أبلج -الحاجبین طویلھما
  .أسود، كث اللحیة، براق الثنایا

ر الشام     ى ب یولد بالمدینة المنورة وینشأ بھا ثم یأتي إلى مكة فیبایعھ األولیاء ثم یأتي إل
لى اهللا ع  ول ص ھ الرس م یعین وره فل ت ظھ ا وق ھ وأم ن ل ین ولك نحن ال نع لم ف ھ وس لی

  .عالمات على ظھوره وأكبرھا أن تمتأل األرض ظلًما وجوًرا
  :ظھور الدجال

ى  : "ھو أعظم فتنة تمر بالبشر قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم ما بین خلق آدم إل
  .رواه مسلم -" قیام الساعة فتنة أكبر من الدجال

  :عالمات خروجھ
أنھا سمعت النبي صلى اهللا : مد ومسلم والترمذي عن أم شریكروى أح: قلة العرب -أ

یا رسول اهللا  : قالت أم شریك" لیفرن الناس من الدجال في الجبال: "علیھ و سلم یقول
  . فأین العرب یومئذ؟

  .ھم قلیل: قال
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ل رضي اهللا      : الملحمة وفتح القسطنطینیة_ ب ن جب اذ ب روى أحمد وأبو داود عن مع
ال أن رسول اهللا: عنھ رب،      : " صلى اهللا علیھ و سلم ق دس خراب یث ت المق ران بی عم

تح      طنطینیة، وف تح القس ة ف روج الملحم ة، وخ روج الملحم رب خ راب یث وخ
  ".القسطنطینیة خروج الدجال

ة      : الفتوحات_ ج ن عتیب افع ب روى أحمد ومسلم وابن ماجة عن جابر بن سمرة عن ن
ال     كنا مع الرسول صلى اهللا  : رضي اهللا عنھما؛ قال ي غزوة، ق لم ف ھ و س أتى  :  علی ف

د         وه عن اب الصوف، فوافق یھم ثی ل المغرب عل النبي صلى اهللا علیھ و سلم قوٌم من قب
تھم،  : فقلت لي نفسي: أكمٍة، فإنھم لقیام ورسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم قاعد، قال ائ

  .فقم بینھم وبینھ ال یغتالونھ
  مت بینھم وبینھلعلھ نجي معھم، فأتیھم، فق: ثم قلت: قال
ا    : "فحفظت منھ أربع كلمات أعدھن في یدي قال: قال رة العرب، فیفتحھ تغزون جزی

م   ا اهللا، ث روم، فیفتحھ زون ال م تغ ل، ث ز وج ا اهللا ع ارس، فیفتحھ م ف ل، ث ز وج اهللا ع
  ".تغزون الدجال فیفتحھ اهللا

ى الناس ستكون بین یدي الدجال ثالث سنوات عجاف، یلق: انحباس القطر والنبات -د
ل،           د والتھلی ا للتسبیح والتحمی اس فیھ زع الن ات، یف ال مطر، وال نب فیھا شدة وكربًا؛ ف
ًا     اھى ألسماعھم أن إلھ حتى یجزئ عنھم بدل الطعام والشراب، فبینما ھم كذلك؛ إذ تن
ھ؛   ظھر ومعھ جبال الخبز وأنھار الماء، فمن أعترف بھ ربًا؛ أطعمھ وسقاه، ومن كذب

ام والش   ھ الطع ایا      منع ا وص ذكر لحظتھ مھ اهللا وت ن عص دھا م وم عن راب، فالمعص
لن تروا ربكم حتى تموتوا، وأنتم ترون ھذا األفاك : "المصطفى صلى اهللا علیھ و سلم

  ".الدجال ولم تموتوا بعد
  :مكان خروجھ

ال  : روى أحمد والترمذي والحاكم وابن ماجة عن أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھ؛ ق
إن الدجال یخرج من أرض بالمشرق،   : "ى اهللا علیھ وسلم، فقالحدثنا رسول اهللا صل

  ".خرسان، یتبعھ أقوام كأن وجوھھم المجان الُمطرقة: یقال لھا
وأول ظھور أمره واشتھاره واهللا أعلم یكون بین الشام والعراق؛ ففي روایة مسلم عن 

  ".إنھ خارج خلة بین الشام والعراق: "نواس بن سمعان
  :أتباعھ

لم  : روى أحمد ومسلم عن أنس بن مالك: دالیھو -أ أن الرسول اهللا صلى اهللا علیھ و س
  ".یتبع الدجال من یھود أصبھان سبعون ألفًا، علیھم الطیالسة: "قال
افقین  -ب ار والمن ھ؛     : الكف ك رضي اهللا عن ن مال س ب ائي عن أن روى الشیخان والنس

لم : قال د إ   : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس یس من بل ة    ل دجال؛ إال مك ال سیطؤه ال
زل بالسبخة،          ة حافین تحرسھا، فین ا المالئك ا إال علیھ ن أنقابھ والمدینة، ولیس ُنقب م

  ".فترجف المدینة بأھلھا ثالث رجفات، یخرج إلیھ منھا كل كافر ومنافق
ودلیل ذلك ما رواه ابن ماجھ وابن خزیمة والحاكم والضیاء عن  : جھلة األعراب_ ج

ي    : ". . . یھأبي أمامة، وف ول األعراب ة أن یق ن الفتن اك     : وإن م ك أب ت إن یبعث ل أرأی
والن : وأمك؛ أتشھد أني ربك؟ فیقول : نعم فیمثل لھ شیطانان في صورة أبیھ وأمھ، فیق

  .اتبعھ؛ فإنھ ربك! یابني
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ن   : من وجوھھم كالمجان المطرقة، ولعلھم الترك -د عن أحمد والترمذي والحاكم واب
ر     ي بك ھ   ماجھ عن أب دیق رضي اهللا عن دجال یخرج من أرض بالمشرق     : الص إن ال

  .یقال لھا خرسان، یتبعھ أقوام كأن وجوھھم المجان المطرقة
  :ھالكھ

أن رسول اهللا صلى  : روى أحمد ومسلم عن أبي ھریرة: في بالد الشام حرسھا اهللا -أ
ى ی       : اهللا علیھ و سلم قال ة، حت ھ المدین ل المشرق، وھمت ر   یأتي المسیح من قب زل ُدُب ن

  .أحد، ثم تصرف المالئكة وجھھ قبل الشام، وھناك یھلك
ا السالم     -ب ریم علیھم ن م و عیسى ب ھ ھ ة   : قاتل ن جاری ع ب ذي عن مجم روى الترم

ال اري؛ ق ول  : األنص لم یق ھ و س لى اهللا علی ول اهللا ص معت رس ریم  : "س ن م ل اب یقت
  ".السالم ولن یسلط علیھ أحد إال عیسى بن مریم علیھ" الدجال بباب لد 

  :صفاتھ الخلقیة
: روى الشیخان عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما؛ قال: أعور العین أو العینین -أ

لم   ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس یس : "ق ى ل یكم، إن اهللا تعل ي عل إن اهللا ال یخف
  ".بأعور، وإن المسیح الدجال أعور عین الیمنى، كأن عینھ عنبة طافیة

ال  : ینیھ كافرمكتوب بین ع -ب ال رسول اهللا صلى اهللا    : روى الشیخان عن أنس؛ ق ق
یس    : "علیھ و سلم م ل ما من نبي إال أنذر أمتھ األعور الكذاب، أال إنھ أعور، وإن ربك

  ". ك ف ر -بأعور، ومكتوب بین عینیھ 
ة وال جحراء   -د و داود   : قصیر، أفحج، جعد، أعور، عینھ لیست بناتئ د وأب روى أحم

ال     عن عبادة ب لم ق ھ و س دثتكم عن    : "ن الصامت عن رسول اهللا صلى اهللا علی ي ح إن
دجال   یح ال وا أن المس یت أن ال تعقل ى خش دجال حت ور،  : ال د، أع ج، جع یر، أفح قص

یس            م ل اعلموا أن ربك یكم؛ ف بس عل إن أل ة وال جحراء، ف ین، لیست بنائت مطموس الع
  .بأعور، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا

ـ ر_ ھ ان، أزھ لة ھج ھ أص أن رأس اس  : ، ك ن عب ن اب ان ع ن حب د واب أن : روى أحم
ال    لم ق ھ و س دجال : "رسول اهللا صلى اهللا علی ر    : ال ة   ( أعور، ھجان، أزھ ي روای وف

؛ كأن رأسھ أصلة، أشبھ الناس بعبد العزى بن قطن، فإما ھلك الھلك؛ فإن ربكم )أقمر 
  " تعالى لیس بأعور

  :أعمالھ
  .رواه مسلم -" معھ جنة ونار فناره جنة وجنتھ نار: "یدعي األلوھیة للحدیث -أ 

دیث     -ب ة للح ي الفتن ادة ف ماء واألرض زی ن والس ھ الج خر ل ي : تس ول لألعراب : یق
ول   ك؟ فیق ي      : أرأیت إن بعثت لك أباك وأمك أتشھد أني رب ھ الشیطان ف ل ل م، فیتمث نع

وم ف  : صورة أبیھ وأمھ فیقوالن ى الق ردون   یا بني اتبعھ فإنھ ربك، فیأتي عل دعوھم فی ی
رواه  -" فیصبحون ممحلین لیس بأیدیھم شيء من أموالھم: علیھ قولھ فینصرف عنھم

  .مسلم
ة          -جـ ي الفتن ادة ف ى االستواء فیستوي زی ول إل أن یھبھ اهللا إمكانیة القتل ودعوة المقت

م  : ثم یدعو رجال ممتلئا شبابا فیضربھ بالسیف فیقطعھ جزلتین، ثم یقول لھ: للحدیث ق
  .رواه مسلم -" وي قائمافیست
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دیث -د ون للح ي األرض أربع ھ ف ا: ومكوث ي األرض؟ : قلن ھ ف م لبث ول اهللا وك ا رس ی
  .رواه مسلم -" أربعون یوما: "قال
دیث  : للنجاة منھ -ھـ ھ      : "أن تقرأ فواتح سورة الكھف للح رأ علی نكم فلیق ھ م فمن أدرك

  .رواه مسلم -"بفواتح الكھف فإنھا جواركم من فتنتھ
  :عیسى بن مریم علیھ السالم نزول

دیث ر       : "للح دال فیكس ا ع ریم حكم ن م یكم اب زل ف كن أن ین ده لیوش ي بی ذي نفس وال
  .رواه البخاري ومسلم -"الصلیب، ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة

دیث  الم للح ھ الس یح علی د المس ى ی دجال عل الك ال ّد  : "ھ اب ُل ھ بب ى یدرك ھ حت فیطلب
  .رواه مسلم -" فیقتلھ

ین سنة     : "للحدیث: بعین سنةمكوثھ أر اس أربع ي الن  -ینزل عیسى بن مریم فیمكث ف
  .رواه الطبراني وابن عساكر

ا        " ره رابع ي الحجرة الشریفة فیكون قب دفن ف  -"ثم یتوفى ویصلي علیھ المسلمون وی
  .رواه البخاري في تاریخھ

ن مسعود  : یعیش الناس في خیر عظیم وأمان یسع الجمیع ول الرجل ل  : قال اب ھ  یق غنم
ات   نبلة والحی ھ س ل من زروع ال تأك ین ال یة ب ر الماش ارعوا وتم وا ف ھ اذھب ودواب
د        ذ الرجل الم ًدا ویأخ ؤذي أح دور ال ی والعقارب ال تؤذي أحًدا والسبع على أبواب ال

  .من القمح فیبذره بال حرث فیجيء منھا سبعمائة مد
  :یأجوج ومأجوج

الى ال تع ْأُجوُج  : )ق ْت َی ى ِإَذا ُفِتَح ُلونَ َحت َدٍب َینِس لِّ َح ن ُك م مِّ ْأُجوُج َوُھ ورة  -)َوَم س
  . ٩٦األنبیاء آیة 
ُل   : (و قال تعالى ْل َنْجَع َقاُلوا َیا َذا اْلَقْرَنْیِن ِإنَّ َیْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اْلَأْرِض َفَھ

  .٩٤لكھف آیة سورة ا -)َلَك َخْرجًا َعَلى َأن َتْجَعَل َبْیَنَنا َوَبْیَنُھْم َسّدًا
ا؛ إذا       ى الخالص منھ دوا اهللا عل ھ ویحم الفتن تتوالى، وما أن یخرج المسلمون من فتن

ھ اهللا        . ھم بفتنة جدیدة ال تقل خطرًا عن سابقتھا د قتل دجال، وق وا من ال د انتھ م ق فھا ھ
و      وٌم وھ الم ق ھ الس ى علی اط بعیس د أح الم، وق ھ الس ریم علی ن م ى ب دي عیس ى ی عل

ا رسول    یحدثھم عن درجا د أبلغن تھم في الجنة، وقد عصمھم اهللا من الفتنة الدجال، وق
  ".أن من نجا من فتنتھ؛ فقد نجا: "اهللا صلى اهللا علیھ و سلم

ھ السالم    وما زالوا یحفرون في السد حتى یخرقونھ فیخرجون إلى الناس وعیسى علی
السماء أن   یحدث المؤمنین عن منازلھم في الجنة وفجأة یطلب إلیھم عیسى بوحي من

أجوج   م ی الھم، وھ دھم بقت ل ألح ادًا ال قب رج اهللا عب د أخ الطور؛ فق ھم ب نوا أنفس یحص
درتھم       . ومأجوج دعون ق م ی ة، وھ دعي األلوھی ذي ی وال تقل فتنتھم عن فتنة الدجال ال

  . على قتل من في السماء تعالى اهللا عن قولھم علوًا كبیرًا
  :من البشر من ذریة آدم

ا روى          یأجوج ومأجوج من  ك لم ك، وذل ر ذل ال غی ًا لمن ق ة آدم؛ خالف البشر من ذری
ال -واللفظ للبخاري -الشیخان عن أبي سعید الخدري ھ و     : ؛ ق ي صلى اهللا علی ال النب ق

  یا آدم: یقول اهللا عز وجل یوم القیامة: "سلم
  لبیك ربنا وسعدیك : فیقول
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  نار إن اهللا یأمرك أن تخرج من ذریتك بعثًا إلى ال: فینادى بصوت
  وما بعث النار؟ ! یارب: قال
ا،          -أراه قال -من كل ألف: قال ذ تضع الحامل حملھ ة وتسعة وتسعین؛ فحینئ تسع مئ

  . ویشیب الولید، وترى الناس سكارى وما ھم بسكارى ولكن عذاب اهللا شدید
لم            ھ و س ي صلى اهللا علی ال النب رت وجوھھم فق ى تغی اس حت ى الن ك عل من  : فشق ذل

اس كالشعرة            یأجوج ومأجوج ت ي الن تم ف م أن د، ث نكم واح ة وتسعة وتسعین وم سع مئ
ي          ور األسود، وإن ب الث ي جن یض، أو كشعرة البیضاء ف السوداء في جنب الثور األب

  ".ألرجو أن تكونوا ربع أھل أھل الجنة
  :یخرجون على الناس بمشیئة اهللا تعالى

قال رسول اهللا صلى    :روى أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان عن أبي ھریرة؛ قال
رون شعاع         : "اهللا علیھ وسلم ادوا ی ى إذا ك وم، حت ل ی رون ك أجوج یحف إن یأجوج وم

یھم   ذي عل ى إذا         : الشمس؛ قال ال ان، حت ا ك د م ده اهللا أش دًا، فیعی وا؛ فسنحفُره غ ارجع
عاع      رون ش ادوا ی ى إذا ك رو، حت اس؛ حف ى الن ثھم عل دتھم وأراد اهللا أن یبع ت م بلغ

ذ  ال ال مس؛ ق یھمالش تثنوا،   : ي عل الى، واس اء اهللا تع دًا إن ش تحفرونھ غ وا؛ فس ارجع
اس، فینشفون        ى الن ھ، ویخرجون عل وه، فیحفرون فیعودون إلیھ وھو كھیئتھ حین ترك
ع    ماء، فترج ى الس ھامھم إل ون بس ونھم، فیرم ي حص نھم ف اس م ن الن اء، ویتحص الم

ون    ظ فیقول ذي أجف ا أ   : علیھا الدم ال ا أھل األرض وعلون ھل السماء، فیبعث اهللا    قھرن
  .نغفًا في أقفائھم فیقتلھم بھا
  :كیف یقتلھم اهللا عز وجل

ویكون في أنوف (فیرسل علیھ النغف في رقابھم وفي روایة دودا كالنغف في أعناقھم 
  . رواه مسلم -".فیصبحون موتى كموت نفس واحدة ال یسمع لھم حس) اإلبل والغنم

ھم، فیموتون موت الجراد، یركب بعضھم بعضًا أي یرسل علیھم النغف، فیأخذ بأعناق
ھ     دري وفی عید الخ ي س دیث أب ي ح ا فف من علیھ ومھم وتس ي لح دواب ترع : ". . . ال

فیحرج الناس، وُیخلون سبیل مواشیھم، فما یكون لھم رعٌي إال لحومھم، فتشكر علیھا 
  ". كأحسن ما شكرت على نبات قط

  :مقتلھم عند جبل بیت المقدس
ر،       : ". . . اس بن سمعان وفیھففي حدیث النو ل الخم ى جب وا إل ى ینتھ ثم یسیرون حت

  ".وھو جبل بیت المقدس
  :أسلحتھم وقود للمسلمین

واس    ن الن وه ع ذي نح ھ والترم ن ماج أجوج    : روى اب ي ی ن قس لمون م یوقد المس س
  . ومأجوج ونشابھم وأترستھم سبع سنین

  :المطر الغزیر إلزالة آثارھم
ھ   واس، وفی دیث الن ي ح ال    ". . .  :فف حابھ األرض، ف ى وأص ي اهللا عیس بط نب م یھ ث

ة (یجدون في األرض موضع شبر؛ إال مأله زھُمھم ونتنھم ، )دسمھم ورائحتھم الكریھ
اق البخت   وع من   ( فیرغب نبي اهللا عیسى وأصحابھ إلى اهللا، فیرسل اهللا طیرًا كأعن ن

ال رًا)الجم ل اهللا مط م یرس اء اهللا، ث ث یش رحھم حی تحملھم، فتط ت  ، ف ھ بی ن من ال ُیك
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ة     ) ھو الطین الصلب (مدر ا كالزلف ى یجعلھ ر، فیغسل األرض، حت ي   (وال وب رآة ف الم
  )".صفائھا ونظافتھا

  :طیب العیش وبركتھ بعد الخالص منھم
أنبتي ثمرتك، وردي بركتك؛ فیومئذ : ثم یقال لألرض:". . . ففي حدیث النواس، وفیھ

بن (تظلون بقحفھا، ویبارك في الرسل من الرمانة، ویس) الجماعة(تأكل العصابة  ، )الل
ة ى إن اللقح الوالدة(حت د ب ة العھ ام) قریب ي الفئ ل لتكف ن اإلب رة(م ة الكثی ن ) الجماع م

ي          نم لتكف ن الغ ة م اس، واللقح ن الن ة م ي القبیل ر لتكف ن البق ة م اس، واللقح الن
  .من الناس) الجماعة من األقارب(الفخذ

  :دابة األرض
َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْیِھْم َأْخَرْجَنا َلُھْم َدابًَّة مَِّن اْلَأْرِض ُتَكلُِّمُھْم َأنَّ النَّاَس َكاُنوا َوِإَذا : (قال تعالى

اس،        ٨٢سورة النمل آیة  -) ِبآَیاِتَنا َلا ُیوِقُنوَن م الن ة تخرج من األرض؛ تكل و ھي داب
د   د ب ذا    وتسمھم على خراطیمھم؛ لقد أصبحت الساعة قریبًا جدًا منھم؛ فق ي ھ أ أیضًا ف

ا  ن مغربھ مس م وع الش وي بطل الم العل ر الع ت تغی ر  . الوق ي آخ رج ف ة تخ ذه الداب ھ
ة         م داب دین الحق، ُیخرج اهللا لھ دیلھم ال ر اهللا وتب الزمان عند فساد الناس وتركھم أوام

  .، فتكلم الناس-من مكة: قیل -من األرض
  :اإلیمان عند خروجھا ال ینفع
ات ال الث آی د ث ة أح ھ   والداب ن أدركت ان م ع اإلیم ل ینف ا، ب د معاینتھ ان عن ع اإلیم ینف

ال    رة؛ ق ي ھری ن أب ذي ع لم والترم امًال روى مس ًا ع ثالث مؤمن ن ال دًة م ال : واح ق
ت  : "رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم  ثالث إذا خرجن ال ینفع نفسًا إیمانھا لم تكن آمن

راً    ا خی ي إیمانھ بت ف ُل أو كس ن قب ن  : م مس م وع الش ة  طل دجال، وداب ا، وال مغربھ
  "األرض

  :وقت خروجھا
تخرج الدابة عل الناس ضحى وفي وقت طلوع الشمس من مغربھا، وأیھما كانت قبل 

  األخرى؛ فاألخرى في أثرھا قریبًا 
  وسمھا للناس على خراطیمھم

لم؛            ھ و س ي صلى اهللا علی ھ للنب ة یرفع ي أمام ا عن أب روى أحمد والبخاري وغیرھم
ال رج ا: " ق تري   تخ ى یش یكم، حت رن ف م یعم راطیمھم، ث ى خ اس عل م الن ة، فتس لداب

ال ة، فیق ل الداب ول: الرج تریت، فیق ن اش اطم : مم ل المخ ن رج ذا " م ة ھ ا طبیع وأم
  .الوسم، وكیف یكون؛ فال أعلم بذلك حدیثًا صحیحًا

  :طلوع الشمس من مغربھا
وا  ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربھا فإذا طلعت :"للحدیث فرآھا الناس آمن

ا              ي إیمانھ ل أو كسبت ف ت من قب م تكن آمن ا ل ع نفسا إیمانھ أجمعون فذاك حین ال ینف
  .رواه البخاري-"خیرًا

  :خروج نار من الیمن
دیث    رھم للح ى محش اس إل رد الن یمن تط ن ال رج م ار تخ ن  : "ن ار م تخرج ن س

  "حضرموت، أو من بحر حضرموت، قبل القیامة تحشر الناس
  .أخرجھ الترمذي -علیكم بالشام : سول اهللا فما تأمرنا؟ قالیا ر: قالوا
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ھ      رة رضي اهللا عن ي ھری ھ و    : وقد روى الشیخان عن أب أن رسول اهللا صلى اهللا علی
ال لم ق ر،   : "س ى بعی ان عل ین، واثن ین وراھب ق راغب الث طرائ ى ث اس عل ُر الن یحش

ى بعیر،ویحشر بقی      ر، وعشرة عل ل   وثالثة على بعیر، وأربعة على بعی ار؛ تقی تھم الن
ي    بحوا، وتمس ث أص م حی بح معھ اتوا، وتص ث ب م حی ت معھ الوا، وتبی ث ق م حی معھ

  ".معھم حیث أمسوا
  /المراجع

دكتور    -معجزات الرسول صلى اهللا علیھ و سلم ألف معجزة من معجزات الرسول لل
  .مصطفى مراد

----------------  
  معجزاتھ صلى اهللا علیھ وسلم في أنواع الجمادات  .١٣

  :حنین الجذع شوقًا إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم وشفقًا من فراقھ
أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان یقوم یوم  -رضي اهللا عنھما –عن جابر بن عبد اهللا 

رأة من األنصار       ت ام ة، فقال جرة أو نخل ا رسول اهللا، أال    -أو رجل  -الجمعة إلى ش ی
  نجعل لك منبرًا؟ 

  .إن شئتم: قال
علوا لھ منبرًا فلما كان یوم الجمعة دفع إلى المنبر، فصاحت النخلة صیاح الصبي،  فج

ال             ذي یسكن ق ین الصبي ال ئن أن ھ، ی لم فضمھ إلی ھ و س ي صلى اهللا علی : ثم نزل النب
  .رواه البخاري -"كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندھا"

مسجد مسقوفًا على جذوع من كان ال: وفي روایة أخرى عن جابر رضي اهللا عنھ قال
نخل، فكان النبي إذا خطب یقوم إلى جذع منھا، فلما صنع لھ المنبر فكان علیھ فسمعنا 

ا عشرة     (لذلك الجذع صوتًا كصوت العشار  ى علیھ ي أت جمع عشراء، وھى الناقة الت
  .رواه البخاري. ، حتى جاء النبي فوضع یده علیھا، فسكنت)أشھر من حملھا
و  : "قال صلى اهللا علیھ و سلم -رضي اهللا عنھما -حدیث ابن عباسوفى روایة من  ول

ة    وم القیام ى ی ن ماجھ       -"لم أحتضنھ لحَن إل ي مسنده، واب د ف ام أحم ان  . رواه اإلم وك
ا معشر المسلمین            ول ی ذع یق ین الج دیث حن دث بح ھ اهللا إذا ح الحسن البصري رحم

إلى لقائھ فأنتم أحق أن تشتاقوا   الخشبة تحن إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم شوقًا
  .إلیھ

  :عذق النخلة ینزل منھا ویمشي إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم
  بما أعرف أنك رسول اهللا؟ : جاء إعرابي إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال

  أرأیت إن دعوت ھذا العذق من ھذه النخلة أتشھد أني رسول اهللا؟ : قال
  .نعم: قال
ز            فدعا ا: قال ل ینق ي األرض، فجع ى سقط ف ة حت ن النخل زل م ذق ین ل الع ذق فجع لع

ھ  ال ل م ق لم ث ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس ى أت ى : حت اد إل ى ع ع حت ع، فرج ارج
  .مكانھ
ي        -أشھد أنك رسول اهللا، وآمن   : فقال دالئل، والحاكم ف ي ال ي ف حیح، رواه البیھق ص

  .المستدرك
  :لیھ و سلمانقیاد الشجر لرسول اهللا صلى اهللا ع
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سرنا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھما قال
یح   ا أف ا وادًی ى نزلن ًعا(حت ي   ) أي واس لم یقض ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ذھب رس ف

حاجتھ فاتبعتھ بإداوة من ماء فنظر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فلم یر شیًئا یستتر  
ھ (ن بشاطئ الوادي بھ فإذا شجرتا لم      ) أي جانب ھ وس انطلق رسول اهللا صلى اهللا علی ف

ال      ذ بغصن من أغصانھا فق إذن اهللا   : "إلى إحداھما فأخ ي ب ادي عل ھ   " انق ادت مع فانق
ر      (كالبعیر المخشوش  ف البعی ي أن ل ف ھو الذي یجعل في أنفھ خشاش وھو عود یجع

انع     د یتم اد وق ھ      إذا كان صعًبا ویشد فیھ حبل لیذل وینق ھ وآلم إذا اشتد علی لصعوبتھ ف
ذ بغصن من أغصانھا          ) انقاد شیًئا جرة األخرى فأخ ى الش ى أت ده حت الذي یصانع قائ

ان بالمنصف      : "فقال ى إذا ك ذلك حت ھ ك ھو نصف   (انقادي علي بإذن اهللا فانقادت مع
ال ) یعني جمعھما(مما بینھما ألم بینھما ) المسافة ا     : فق إذن اهللا فالتأمت ي ب ا عل ال  التئم ق

دیًدا  (فخرجت أحضر   : جابر  دو وأسعى سعًیا ش ول اهللا   ) أي أع ة أن یحس رس مخاف
ا      إذا أن ة ف ي لفت ت من ي فحان دث نفس ت أح د فجلس ي فیبتع لم بقرب ھ و س صلى اهللا علی
دة           ل واح ا فقامت ك د افترقت جرتان ق بًال وإذا الش لم مق ھ و س برسول اهللا صلى اهللا علی

ذا؟  منھما على ساق فرأیت رسول اهللا صل ى اهللا علیھ وسلم وقف وقفة فقال برأسھ ھك
یا جابر ھل رأیت : وأشار أبو إسماعیل برأسھ یمیًنا وشماًال ثم أقبل فلما انتھى إلي قال

ت  ال    : مقامي؟ قل ا رسول اهللا ق م ی دة        : "نع ل واح اقطع من ك جرتین ف ى الش انطلق إل ف
امي فأرسل غصًنا عن ی      ك وغصًنا عن    منھما غصًنا فأقبل بھما حتى إذا قمت مق مین

ث صار    (فقمت فأخذت حجًرا فكسرتھ وحسرتھ  : قال جابر". یسارك ھ بحی أي أحددت
فأتیت الشجرتین فقطعت من ) أي صار حاًدا(فانذلق لي ) مما یمكن قطع األغصان بھ

ھ و    كل واحدة منھما غصًنا ثم أقبلت أجرھما حتى قمت مقام رسول اهللا صلى اهللا علی
ا رسول    : ني وغصًنا عن یساري ثم لحقتھ فقلتسلم أرسلت غصًنا عن یمی ت ی قد فعل

ا         : اهللا فعم ذاك؟ قال ھ عنھم فاعتي أن یرف ت بش ذبان فأحبب رین یع ي مررت بقب أي (إن
  .رواه مسلم -"ما دام الغصنان رطبین) یخفف

لم       : عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما قال ھ و س ا مع رسول اهللا صلى اهللا علی كن
  .أین ترید؟: رابي فلما دنا منھ قال لھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلمفي سفر فأقبل أع

  .إلى أھلي: قال
  ھل لك في خیر؟: قال
  .وما ھو؟: قال
  تشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ وأن محمًدا عبده ورسولھ : قال
  ومن یشھد على ما تقول؟ : قال
  ).شجرة من أشجار البادیة(ھذه السلمة : قال

دع د   ف ت تخ وادي فأقبل اطئ ال ي بش لم وھ ھ و س لى اهللا علی ول اهللا ص ق(اھا رس ) تش
م رجعت         ال ث ا ق ھ كم ا أن األرض خًدا حتى قامت بین یدیھ فأشھدھا ثالًثا فشھدت ثالًث

ال   ھ وق ت      : إلى منبتھا ورجع األعرابي إلى قوم م وإال رجعت فكن ك بھ وني آت إن اتبع
  .ى والبزار ورجال الطبراني رجال الصحیحرواه الطبراني في الكبیر وأبو یعل. معك

  :تسلیم الحجر علیھ صلى اهللا علیھ و سلم
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ي  : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم: عن جابر بن سمرة رضي اهللا عنھما قال إن
ھ اآلن     ي ألعرف ث إن ل أن أبع ّي قب لم عل ان یس ة ك ًرا بمك رف حج د ". ألع رواه أحم

  .ومسلم والترمذي
ي        : معلًقا على ھذا الحدیث قال اإلمام النووي لم وف ھ وس ھ صلى اهللا علی ھ معجزة ل فی

ي الحجارة           الى ف ھ تع ق لقول ادات وھو مواف ض الجم ي بع ز ف َوِإنَّ : (ھذا إثبات التمیی
َوِإن مِّن َشْيٍء ِإالَّ : (وقولھ تعالى.  ٧٤سورة البقرة آیة  -)ِمْنَھا َلَما َیْھِبُط ِمْن َخْشَیِة الّلِھ

  .٤٤سورة اإلسراء آیة  -)ْمَدهُیَسبُِّح ِبَح
  :تسبیح الطعام بحضرتھ صلى اهللا علیھ و سلم

ا  : عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ قال كنا نعد اآلیات بركة وأنتم تعدونھا تخویًف
ال      اء فق ال الم ي سفر فق وا فضلة من    : كنا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم ف اطلب

اء قلی   ھ م اء فی اءوا بإن اء فج ال  م م ق اء ث ي اإلن ده ف ل ی ور  : "ل فأدخ ى الطھ ي عل ح
ا         ". المبارك والبركة من اهللا د كن ین أصابع رسول اهللا ولق ع من ب اء ینب فلقد رأیت الم

  .أخرجھ البخاري في صحیحھ. نسمع تسبیح الطعام وھو یؤكل
  :الشجرة تنتقل من مكانھا ثم ترجع

ال       ھ ق ك رضي اهللا عن ن مال س ب ى ر   : عن أن ل إل ھ   جاء جبری سول اهللا صلى اهللا علی
دماء      ب بال د خض الس حزین ق وم وھو ج لم ذات ی ھ (وس دماء رأس ألت ال ن ) أي م م

  مالك؟ : ضربة بعض أھل مكة فقال لھ
  . فعل بي ھؤالء وفعلوا: قال

  أتحب أن أریك آیة؟ : فقال لھ جبریل
  نعم : فقال
  .اادع تلك الشجرة، فدعاھ: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: قال
  فجاءت تمشي حتى قامت بین یدیھ : قال

  مرھا فلترجع، فأمرھا، فرجعت إلى مكانھا: فقال
صحیح، أخرجھ   -) أي یكفیني اطمئناًنا(حسبي : فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  .أحمد في مسنده، ورواه ابن ماجة في سننھ
  :األربعون نخلة تثمر في عام زرعھا

ال    ھ ق ھ         :عن بریدة رضي اهللا عن ى رسول اهللا صلى اهللا علی جاء سلمان الفارسي إل
دي رسول اهللا صلى اهللا            ین ی ا رطب، فوضعھا ب دة علیھ ة بمائ دم المدین وسلم حین ق

  یا سلمان، ما ھذا؟ : علیھ وسلم فقال
  صدقة علیك وعلى أصحابك، : فقال
  ارفعھا؛ فإنا ال نأكل الصدقة، : فقال
  .بین یدي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فرفعھا، فجاء الغد بمثلھ، فوضعھ: قال

  ما ھذا یا سلمان؟ : فقال
  ھدیة لك، : فقال

  ).یعني ابسطوا أیدیكم وكلوا(ابسطوا : فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ألصحابھ
ود،     ان للیھ ھ، وك ثم نظر إلى الخاتم على ظھر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فآمن ب

ل   فاشتراه رسول اهللا صلى  اهللا علیھ وسلم بكذا وكذا درھًما على أن یغرس نخًال فیعم
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دة    ة واح سلمان فیھ حتى ُتطِعم، فغرس رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم النخیل إال نخل
  غرسھا عمر، فحملت النخل من عامھا ولم تحمل النخلة التي زرعھا عمر،

  ما شأن ھذه النخلة؟ : فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  یا رسول اهللا، أنا غرستھا، : ل عمرفقا

ا     ت من عامھ حسن، أخرجھ    -فنزعھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فغرسھا، فحمل
  . أحمد، والترمذي في الشمائل، وابن حبان، والحاكم

دھا؛     زة وح ا معج ي عامھ ر ف ة تثم ل نخل زة؛ ألن ك ون معج دیث أربع ذا الح ي ھ وف
  .لى األقلفالنخلة ال تثمر إال بعد سبع سنوات ع

  :تسبیح الحصى
ھ        : عن أبي ذر رضي اهللا عنھ قال ي اهللا صلى اهللا علی وات النب تمس خل ت رجًال أل كن

ھ              ي صلى اهللا علی إذا النب ام، ف ا من األی ھ، فھجرت یوًم ذ عن ھ أو آلخ وسلم ألسمع من
ھ وھو جالس        ت، فأتیت ي بی ھ ف وسلم قد خرج من بیتھ، فسألت عنھ الخادم فأخبرني أن

ي          لیس عنده رد عل ھ، ف ي وحي، فسلمت علی ھ ف ذ أرى أن أحد من الناس، وكأني حینئ
ت : السالم ثم قال س، فجلست       : ما جاء بك؟ فقل أمرني أن أجل ي اهللا ورسولھ، ف جاء ب

ي          ر یمش و بك ر فجاء أب ر كثی ت غی ي، فمكث ذكره ل يء ال ی ألھ عن ش ھ ال أس ى جنب إل
  .جاء بي اهللا ورسولھ: الما جاء بك؟ ق: مسرًعا فسلم علیھ فرد السالم ثم قال

ا             ھ وبینھ لم بین ھ وس ي صلى اهللا علی ل النب وة مقاب ى رب س إل س فجل فأشار بیده أن أجل
م   الطریق، حتى إذا استوى أبو بكر جالًسا، فأشار بیده، فجلس إلى جنبي عن یمیني، ث
س       ك، وجل ل ذل لم مث ھ وس جاء عمر ففعل مثل ذلك، وقال لھ رسول اهللا صلى اهللا علی

ما جاء بك؟ : ب أبي بكر على تلك الربوة، ثم جاء عثمان فسلم فرد السالم وقالإلى جن
ى         : قال د إل ده فقع م أشار بی وة، ث ى الرب د إل جاء بي اهللا ورسولھ، فأشار إلیھ بیده، فقع

  جنب عمر،
ال      ھ ق ر أن ا غی ھ أولھ م     : فتكلم النبي صلى اهللا علیھ وسلم بكلمة لم أفق ین، ث ا یبق ل م قلی

ى سمع لھن         قبض على حصیا ده حت ي ی ك، فسبحن ف ت سبع أو تسع أو قریب من ذل
ر وجاوزني       ا بك اولھن أب م ن حنین كحنین النخل في كف النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ث
رن      ن فص ي األرض فخرس عھن ف ھ فوض ذھن من م أخ ر، ث ي بك ف أب ي ك بحن ف فس
ذھن    م أخ ر، ث ي بك ف أب ي ك بحن ف ا س ھ كم ي كف بحن ف ر فس اولھن عم م ن ى، ث حص

ي       ف ا سبحن ف ھ نحو م ي كف وضعھن في األرض فخرسن، ثم ناولھن عثمان فسبحن ف
  .كف أبي بكر وعمر، ثم أخذھن فوضعھن في األرض فخرسن

رى، وعزاه      : حسن ي الخصائص الكب أخرجھ البیھقي في الدالئل، ورواه السیوطي ف
  .للبزار والطبراني في األوسط وأبي نعیم

  :أنطق اهللا عز وجل الشجرة لھ
ال   : ن قالعن مع ي ق لم      : سألت مسروًقا  : سمعت أب ھ وس ي صلى اهللا علی من آذن النب

ال  رآن؟ فق تمعوا الق ة اس الجن لیل عود : ب ن مس ي اب وك، یعن دثني أب م  : ح ھ بھ ھ آذنت أن
  . شجرة



 ٨٣

اءه          حابھ، وج ن أص ھ وسلم ع لى اهللا علی ي ص اب النب دما غ ة الجن عن ك لیل ان ذل وك
. آن، وآمنوا بھ واتبعوا النور الذي أنزل معھداعي الجن فذھب معھم، وقرأ علیھم القر

  . رواه مسلم
  .أي أعلمھ بحضور الجن: من آذن النبي صلى اهللا علیھ وسلم

  إفحام النبي صلى اهللا علیھ وسلم ألھل الكتاب  .١٤
ى              ھ وسلم عن أشیاء عل ا یسألون رسول اهللا صلى اهللا علی ًرا م اب كثی كان أھل الكت

س على سبیل الھدایة واالنصیاع للحق فسألوه عن أشیاء  سبیل االمتحان والتعجیز ولی
ى      ھ عل أتي ب ھ وی كثیرة فكان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یورد الجواب على وجھ

  .نصھ كما ھو معروف لدیھم ومقرر في كتبھم
م           ب وال اشتغل بمدارسة ول رأ وال یكت لم أمي ال یق ھ وس وقد علموا أنھ صلى اهللا علی

دة           یتلق العلم على أی ى ش ود والنصارى عل ن الیھ د م م یحك عن واح ذا ل دیھم ومع ھ
ى          ر عل ھ أنك ك أن ي ذل تھم ف ھ وتعن عداوتھم لھ وحرصھم على تكذیبھ وكثرة سؤالھم ل
رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم جوابھ أو كذبھ بل أكثرھم صرح بصحة نبوتھ وصدق 

  .اهللا علیھ و سلممقالتھ والمكابر منھم اعترف بعناده وحسده لرسول اهللا صلى 
ا         لم فأجاب بم ھ وس لى اهللا علی ا رسول اهللا ص ي سئل فیھ اذج الت ض النم ا ھي بع وھ

  .طابق الحق المقرر عند أھل الكتاب
ھ  : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ قال بلغ عبد اهللا بن سالم مقدم النبي صلى اهللا علی

  ال نبيإني سائلك عن ثالث ال یعلمھن إ: و سلم المدینة فأتاه فقال
؟ وما أول طعام یأكلھ أھل الجنة؟ )العالمات التي تتقدمھا(ما أول أشراط الساعة : قال

ھ     ى أبی د إل زع الول يء ین ن أي ش بھھ (وم يء یش ى   ) أي یج زع إل يء ین ن أي ش وم
  أخوالھ؟ 

  خبرني بھن آنًفا جبریل : فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم
  من المالئكةذاك عدو الیھود : قال فقال عبد اهللا

اس من     : "فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ار تحشر الن أما أول أشراط الساعة فن
  المشرق إلى المغرب 

  وأما أول طعام یأكلھ أھل الجنة فزیادة كبد حوت 
ھ وإذا سبق       ان الشبھ ل اؤه ك وأما الشبھ في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقھا م

  ماؤھا كان الشبھ لھا 
  أشھد أنك رسول اهللا : قال

إن علموا بإسالمي  ) أي یكذبون على الناس(یا رسول اهللا إن الیھود قوم بھت : ثم قال
ول اهللا    ال رس ت فق د اهللا البی ل عب ود ودخ اءت الیھ دك فج وني عن ألھم بھت ل أن تس قب

  أي رجل فیكم عبد اهللا بن سالم؟ : صلى اهللا علیھ و سلم
  نا وابن أخبرنا أعلمن وابن أعلمنا وأخبر: قالوا

  أفرأیتم إن أسلم عبد اهللا؟ : فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم
ال  ، أعاذه اهللا من ذلك: قالوا یھم فق ھ إال اهللا وأشھد أن    : فخرج عبد اهللا إل أشھد أن ال إل

  .رواه البخاري -شرنا وابن شرنا ووقعوا فیھ : فقالوا. محمًدا رسول اهللا
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لم فجاء     : لعن ثوبان رضي اهللا عنھ قا ھ و س كنت قائًما عند رسول اهللا صلى اهللا علی
فدفعتھ دفعة . السالم علیك یا محمد: أي عالم من علمائھم فقال -حبر من أحبار الیھود 
  لم تدفعني؟ : كاد یصرع منھا فقال

  أال تقول یا رسول اهللا: فقلت
  إنما ندعوه باسمھ الذي سماه بھ أھلھ : فقال الیھودي

  إن اسمي محمد الذي سماني بھ أھلي :  صلى اهللا علیھ و سلمفقال رسول اهللا
  جئت أسألك : فقال الیھودي

  أینفعك شيء إن حدثتك؟ : فقال لھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم
ھ    . أسمع بأذني: قال ود مع لم بع العود   (فنكت رسول اهللا صلى اهللا علیھ و س أي یخط ب

  سل : فقال) في األرض ویؤثر بھ فیھا
  أین یكون الناس یوم تبدل األرض غیر األرض والسماوات؟ : الیھودي فقال

لم     ھ و س لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ر    : فق ة دون الجس ي الظلم م ف ھ  -ھ راد ب : الم
  الصراط

  الجواز والعبور؟: المقصود -فمن أول الناس إجازة : قال
  فقراء المھاجرین : قال صلى اهللا علیھ و سلم

  حین یدخلون الجنة؟ ) وھي ما یھدى إلى الرجل ویخص بھ(ھم فما تحفت: قال الیھودي
  أي الحوت -زیادة كبد النون : قال
  فما غذاؤھم على إثرھا؟ : قال
  ینحر لھم ثور الجنة الذي كان یأكل من أطرافھا : قال
  فما شرابھم علیھ : قال
  عینا فیھا تسمى سلسبیال : قال
  .صدقت: قال

ي أو رجل أو       أردت أن أسألك عن شيء ال    : قال  د من أھل األرض إال نب ھ أح یعلم
  . رجالن

  .ینفعك إن حدثتك: قال
  . أسمع بأذني: قال
  .جئت أسألك عن الولد: قال

رأة      : قال  ي الم ي الرجل من ماء الرجل أبیض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعال من
  .أذكر بإذن اهللا وإذا عال مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن اهللا تعالى

  .ثم انصرف. لقد صدقت وإنك لنبي: فقال الیھودي
الي      : "فذھب فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھ وم ذي سألني عن لقد سألني عن ال
  .في صحیح مسلم -"علم بشيء منھ حتى أتاني اهللا عز وجل بھ

  )مصطفى مراد(من كتاب ألف معجزة من معجزات الرسول للدكتور   
-------------------  

  ركة النبي صلى اهللا علیھ وسلمب  .١٥
  :أفاق جابر برش الوضوء النبوي علیھ



 ٨٥

لم،      : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھما قال ھ وس عادني رسول اهللا صلى اهللا علی
وأبو بكر رضي اهللا عنھ في بني سلمة، فوجدني ال أعقل، فدعا بماء فتوضأ فرش منھ 

ا رسول      : علي، فأفقت، فقلت الي ی ي م ف أصنع ف ت  كی ي    : (اهللا؟ فنزل ُھ ِف یُكُم الّل ُیوِص
ْینِ     ظِّ اُألنَثَی ُل َح ذََّكِر ِمْث ْم ِلل ورة النساء  –)َأْوَالِدُك ة  : س اري   - ١١من اآلی أخرجھ البخ

  . ومسلم
  :بصق في عین علي رضي اهللا عنھ فبرأت

ألعطین ھذه : "في الحدیث الصحیح أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال یوم خیبر
ات            الرایة ھ، فب ى یدی تح اهللا عل ھ اهللا ورسولھ، یف ًدا رجًال یحب اهللا ورسولھ و یحب غ

ھ     الناس یدركون أیھم ُیعطاھا، فلما أصبح الناس، غدوا على رسول اهللا صلى اهللا علی
و   : أین علي بن أبي طالب؟ فقالوا: وسلم كلھم یرجو أن ُیعطاھا، فقال یا رسول اهللا، ھ

ي  فأرسلوا إ: یشتكي عینیھ، قال لیھ، فُأتي بھ، فبصق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ف
ال       ة، فق ھ وجع، فأعطاه الرای ا رسول اهللا  : عینیھ ودعا لھ، فبرأ حتى كان لم یكن ب ! ی

ى        : أقاتلھم، حتى یكونوا مثلنا؟ قال م إل م ادعھ زل بساحتھم، ث ى تن انفذ على رسلك حت
و        ھ، ف یھم من حق اهللا فی ا یجب عل ك رجًال     اإلسالم، وأخبرھم بم دي اهللا ب اهللا ألن یھ

  .صحیح، أخرجھ البخاري ومسلم". واحًدا خیر من أن یكون لك حمر النعم
  :بركة مسحھ صلى اهللا علیھ وسلم على رأس حنظلة بن خدیم

لم    ھ وس ا رجل ذو     : قال والد حنظلة بن خدیم لرسول اهللا صلى اهللا علی أبي وأمي، أن ب
: ، فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم)ي ادع اهللا لھأ(سن، وھذا ابني حنظلة فَسمِّت علیھ 

  بارك اهللا فیك،: بورك فیھ، أو قال: یا غالم، فأخذ بیده فمسح رأسھ، وقال لھ
ده     ي ی ل ف ورأیت حنظلة یؤتى بالشاة الوارم ضرعھا والبعیر واإلنسان بھ الورم، فیتف

ول  لعتھ ویق ح بص لى اهللا ع  : ویمس ول اهللا ص د رس ر ی ى أث م اهللا عل لم، بس ھ وس لی
ھ   ذھب عن حھ، فی ي،      . فیمس ي والبیھق عد والطبران ن س اري واب د والبخ ھ أحم أخرج

  . وغیرھم
  :األثر النبوي سبب في عدم نسیان أبي ھریرة رضي اهللا عنھ

أكثر أبو ھریرة عن النبي صلى اهللا علیھ : إنكم تقولون: قال أبو ھریرة رضي اهللا عنھ
بال المھاجرین واألنصار ال یحدثون عن رسول ما : وسلم واهللا الموعد، وإنكم تقولون

ت تشغلھم       اجرین كان حابي من المھ اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بھذه األحادیث؟ وإن أص
ام       ھم والقی غلھم أرض ت تش ار كان ن األنص حابي م واق، وإن أص ي األس فقاتھم ف ص

ھ و   لم؛  علیھا، وإني كنت امرأ مسكیًنا، وكنت أكثر مجالسة رسول اهللا صلى اهللا علی س
ال     ا فق دثنا یوًم لم ح : أحضر إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، وإن النبي صلى اهللا علیھ وس

ي            یًئا سمعھ من ھ ال ینسى ش ھ، فإن م یقبضھ إلی دیثي ث من یبسط ثیابھ حتى أفرغ من ح
  أبًدا، 

نمرتي، ثم حدثنا فقبضتھ إلي، فو اهللا ما نسیت شیًئا سمعتھ : فبسطت ثوبي أو قال: قال
ِإنَّ الَِّذیَن َیْكُتُموَن َما (اهللا، لوال أنھ في كتاب اهللا ما حدثتكم بشيء أبًدا، ثم تال  منھ، وأیم

ُھ وَ  ُنُھُم  َأنَزْلَنا ِمَن اْلَبیَِّناِت َواْلُھَدى ِمن َبْعِد َما َبیَّنَّاُه ِللنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب ُأوَلـِئَك َیلَعُنُھُم الّل َیْلَع
  .صحیح، أخرجھ مسلم، والبیھقي في الدالئل. ١٥٩اآلیة : ةسورة البقر –)اللَّاِعُنوَن 

  :ظھور آثار النبوة في عمرو بن أخطب
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ال           ھ ق ن أخطب األنصاري رضي اهللا عن رو ب د عم ي زی ي رسول اهللا    : عن أب ال ل ق
لم  ال  : صلى اهللا علیھ وس ي، ق ال       : ادن من م ق ي ث ى رأسي ولحیت ده عل م  : فمسح بی اللھ

ذ یسیر،           فبلغ: قال. جملھ، وأدم جمالھ اض إال نب ھ بی ي لحیت ا ف ة سنة، وم بضًعا ومائ
ات        ى م ھ حت بَّض وجھ م یتق د،     . ولقد كان منبسط الوجھ ول ام أحم حسن، أخرجھ اإلم

  .ھذا إسناد صحیح موصول: والترمذي، وحسنھ البیھقي وقال
  :تفل النبي صلى اهللا علیھ وسلم في ید الصحابي فاجتمعت وبرأت

ن أساف رضي اهللا     ال  عن خبیب ب ھ ق ا       : عن لم أن ھ وس ت رسول اهللا صلى اهللا علی أتی
ا   ھ فقلن ض مغازی ي بع ومي ف ن ق ل م ال  : ورج ھًدا، ق ك مش ھد مع تھي أن نش ا نش : إن

ا  لمتم؟ قلن ال: أس ال     : ال، ق ركین، ق ى المش ركین عل تعین بالمش ا ال نس لمنا، : فإن فأس
ى عاتقي فج       لم فأصابتني ضربة عل افتني، وشھدت مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

ت        ا، فالتأم ا وألزقھ ل فیھ لم فتف ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ت رس دي، فأتی ت ی فتعلق
ول   ت تق ال : وبرأت، وقتلت الذي ضربني، ثم تزوجت ابنة الذي قتلتھ وضربني، فكان

أقول  اح، ف ذا الوش حك ھ ًال وشَّ دمت رج ار : ع ى الن اك إل ل أب ًال أعج دمت رج . ال ع
  .ورواه اإلمام أحمد حسن، أخرجھ البیھقي في الدالئل،

  :ُرزقا عشرة أوالد ببركة دعاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
ا      ھ حًب وه یحب ان أب لما تزوجت أم سلیم أبا طلحة األنصاري ُرزقت بمولود محبوب، ك
ھ   شدیًدا، فمرض الطفل، فمات وكان أبوه في عملھ، فلما رجع سأل عن ولده، فقالت ل

ان، ووضعت ال  : زوجتھ ا،         ھو أسكن ما ك اس لھ ر لب ھ خی ت ولبست ل م تطیب عشاء، ث
  فقضى حاجتھ 

ة     : فلما كان آخر اللیل قالت لھ ا عاری ا أعاروا قوًم ة  (أبا طلحة، أرأیت لو أن قوًم أمان
  فسألوھم إیاھا أكان لھم أن یمنعوھم؟ ) وودیعة

  ال : قال
  ... .فإن اهللا عز وجل كان أعارك ابنك عاریة، ثم قبضھ إلیھ، فاحتسب واصبر: قالت

لم  )إنا هللا وإنا إلیھ راجعون: قال(فاسترجع  ، وذھب إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
  صباًحا فأخبره 

ا  (بارك اهللا لكما في غابر لیلتكما : فقال ى      )سالف لیلتكم المولود إل م جئ ب ت، ث ، فحمل
م    النبي صلى اهللا علیھ وسلم، فأخذ النبي صلى اهللا علیھ وسلم بعض التمر فمضغھن ث

  ع بزاقھ ثم فغر فاه وأوجره إلیھ، فجعل یحنك الصبي، وجعل الصبي یتلمَّظجم
یا رسول اهللا سمِّھ، فسماه عبد اهللا، فما كان في المدینة شاب أفضل منھ، وخرج : قالت

م   (منھ رجل  ى أرجلھ ر،  ) جمع راجل ضد الفارس، أي یجاھدون في سبیل اهللا عل كثی
  . واستشھد عبد اهللا بفارس

صحیح، رواه مطوًال . زق أبو طلحة بعشرة أوالد كلھم یحفظون القرآنر: وفي روایة
  .أبو داود الطیالسي، ورواه البخاري، ومسلم، وأحمد وابن حبان، والبیھقي

  :برأ ببصاق النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ت : عن یزید بن أبي عبید قال ذه   : رأیت أثر ضربة في ساق سلمة بن األكوع فقل ا ھ م

اس   ضرب: الضربة؟ قال ال الن ر، فق ت رسول     : ة أصابتني یوم خیب أصیب سلمة، فأتی
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اعة      ى الس ا حت تكیت منھ ا اش ات، فم الث نفث ا ث ث فیھ لم فنف ھ وس لى اهللا علی . اهللا ص
  . صحیح، أخرجھ البخاري

  :برأ بمسح النبي صلى اهللا علیھ وسلم رجلھ
ھ   عن البراء رضي اهللا عنھ أن عبد اهللا بن عتیك لما قتل أبا رافع ونزل م  ن درجة بیت

ال    : سقط إلى األرض فانكسر ساقھ، قال لم فق ھ وس ابسط  : فحدثت النبي صلى اهللا علی
  .صحیح، أخرجھ البخاري. رجلك، فبسطتھا، فمسحھا فكأنما لم أشكھا قط

  !!الجذع یحن إلیھ  .١٦
  !!الجذع یحن إلیھ

  لطف اهللا بن مال عبد العظیم خوجھ. د
  :قصة -

ى جاء     فحّن الجذع، وسمع الناس لھ ص دع وانشق، حت وتا كصوت العشار، حتى تص
د من   : (فوضع یده علیھ فسكت، وكثر بكاء الناس لما رأوا بھ، فقال إن ھذا بكى لما فق

ة   وم القیام دفن    )الذكر، والذي نفسي بیده، لو لم ألتزمھ، لم یزل ھكذا إلى ی ھ ف أمر ب ، ف
  .تحت المنبر

  :محبة مفترضة -
ال اهللا      من حقوق النبي صلى اهللا علیھ و رآن، ق ي الق ا ف ر بھ سلم محبتھ، وقد ورد األم

  : تعالى
ا          { - وال اقترفتموھ م وعشیرتكم وأم اؤكم وإخوانكم وأزواجك اؤكم وأبن ان آب ل إن ك ق

ي           اد ف یكم من اهللا ورسولھ وجھ وتجارة تخشون كسادھا ومساكن ترضونھا أحب إل
  .}فاسقینسبیلھ فتربصوا حتى یأتي اهللا بأمره واهللا ال یھدي القوم ال

ھ هللا   : وموضع الشاھد ما في اآلیة من الوعید، لمن كانت محبتھ لشيء، أكثر من محبت
  :تعالى ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، في كلمتین ھما

ھ : أوال أمره   {: قول أتي اهللا ب ى ی وا حت ون    . }فتربص ة، وال تك ا للعقوب ربص ھن والت
  .العقوبة إال لترك واجب

دي {: قولھ: ثانیا قین   واهللا ال یھ وم الفاس ك ال یكون إال      . }الق د وصفھم بالفسق، وذل فق
  .بفعل كبیرة فما فوقھا، من كفر وشرك، ال في صغیرة

ق،        و فاس لم فھ ھ وس لى اهللا علی ي ص ة النب ى محب ات عل ن المحبوب یئا م دم ش ن ق فم
  . متربص ببلیة تنزل علیھ

ید التعظیم، كاقتران وقد اقترنت محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم بمحبة اهللا تعالى، وذلك یف
  . طاعتھ بطاعة اهللا تعالى

ل   وثمة نصوص نبویة صریحة، في وجوب تقدیم محبتھ علیھ الصالة والسالم على ك
  :المحبوبات الدنیویة

  : النص األول -
  : كان النبي آخذا بید عمر بن الخطاب، فقال لھ عمر

  . ألنت أحب إلي من كل شيء إال من نفسي! یا رسول اهللا( -
  . ال، والذي نفسي بیده، حتى أكون أحب إلیك من نفسك: ال النبيفق -
  . فإنھ اآلن واهللا ألنت أحب إلي من نفسي: فقال لھ عمر -
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ي  - ال النب ر : فق ا عم ین     ). [اآلن ی ت یم ف كان اب كی ذور، ب ان والن اري، األیم البخ
  ].النبي

  .. م على النفسالنفي المؤكد بالقسم یدل على وجوب تقدیم محبتھ علیھ الصالة والسال
نفس             ة ال ع كون محب ا، م ة علیھ ة النبوی ذه المحب دیم ھ نفس، وتق ة ال فَأْمُره بتأخیر محب
ر، إال إذا        ي أصل األم ك ف ى ذل الم عل جبلة في اإلنسان، یقدمھا على كل شيء، وال ی

  . دلیل وجوب، ال استحباب: تجاوز بھا إال محظور
ھ    إذ ال یؤمر اإلنسان بترك فطرة فطر علیھا، و ي أصلھا، إال إذا قادت لیست مذمومة ف

ل   . إال محظور ى فع وتقدیم محبة النفس على محبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم، تقود إل
  .المحظورات، كما ھو مجرب، فلذا وجب التقدیم

ا،  : أمر ثان النفس ھالكة، لوال فضل اهللا تعالى على الناس بھذا النبي، فھو سبب نجاتھ
  .فمحبتھ أحق بالتقدیم

  :النص الثاني -
ده       : (قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھ من ول ى أكون أحب إلی ال یؤمن أحدكم حت

  .البخاري، اإلیمان) ووالده والناس أجمعین
ى المرء من كل شيء            ھ الصالة والسالم أحب إل ھذا نص في وجوب أن یكون علی

  :دنیوي، وذلك ألمور
و   كونھ نفى حصول اإلیمان إال بكونھ أحب شي - ھ فھ ء، واإلیمان واجب، وما تعلق ب

  .واجب
ھ   - ي قول دكم : (ثم إن الخطاب جاء في حق األعیان ف ذه     )أح ، فكل مؤمن مخاطب بھ

  .المحبة
ل       )أحب: (ثم إنھ أتى بصیغة التفضیل - ى ك ا عل ھ مطلق دیم محبت ي تق ، وھو صریح ف

  .شيء دنیوي
دم         ذنب، ومن ق م م و آث ا فھ رط فیھ ة  وھذه المحبة الواجبة من ف ھ محب اء، أو  : علی اآلب

م فاسق، مستحق            و آث دنیا، فھ اع ال اء، أو اإلخوان، أو األزواج، أو شيء من مت األبن
د     ..) ال یؤمن أحدكم: (للعقوبة، فقولھ ك فق ل ذل نفي لإلیمان الواجب، بمعنى أن من فع

ة   م والعقوب ھ،      . نقص إیمانھ، نقصا یستحق بھ اإلث ت وجوب ا، ثب ي واجب فالشارع ال ینف
  .لترك واجب فیھإال 

ى   .. ) ال یؤمن: (واإلیمان واجب، وال ینفى بقولھ إال لترك واجب فیھ، كالصالة ال تنف
  ]رواه أحمد). [ال صالة لمن ال وضوء لھ: (إال لترك واجب فیھا، كقولھ

  :واإلثم والعقوبة متفاوت بحسب نوع التقدیم
  :فتارة یكون كفرا، وذلك في حالین -
د: األول - ان التق ھ  إذا ك لى اهللا علی ي ص ة النب ع محب يء م ارض ش ال یتع ا، ف یم مطلق

وسلم إال قدم ذلك الشيء، وھكذا في كل شيء، فھذا یعبد ھواه، وال یعبد اهللا تعالى في 
  . شيء

ا أصل         : الثاني - نقض بھ ة، ی ي أمور كفری إذا كان التقدیم في بعض األحوال، لكن ف
ة ال  لم، كمن نصر       دینھ، فیقدم محبة األمور الكفریة على محب ھ وس ي صلى اهللا علی نب

  .الكافرین على المسلمین
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ھ    - لى اهللا علی ي ص ة النب ى محب ائر عل ة الكب دم محب ك إذا ق رة، وذل ون كبی ارة یك وت
ذا        ا، فھ ھ عنھ ي نھی لم ف ھ وس وسلم، فشرب الخمر وزنا، ولم یطع النبي صلى اهللا علی

  .قدم محبة ھذه الكبائر
ھ        وتارة صغیرة، وذلك إذا فعل ا - ي صلى اهللا علی ھ للنب ى حب ا عل دم حبھ لصغائر، فق

  .وسلم وطاعتھ
  :عبودیة ال إلھیة -

الى ھي           ة اهللا تع إن محب الى، ف ة اهللا تع ھ إال محب ي صلى اهللا علی ولیس فوق محبة النب
ره    ین غی أعلى المحبوبات وأوجبھا على اإلطالق، وال یجوز أن یساوى بینھ تعالى وب

اهللا علیھ وسلم، فإن محبتھ وإن كانت عظیمة مقدمة على في المحبة، حتى النبي صلى 
الى   المحبوبات الدنیویة، لكنھا تبقى في مرتبة البشریة، ال تبلغ مرتبة األلوھیة، فللھ تع

فال یجب شيء   . المحبة الذاتیة: ویقال كذلك. التألھ، والخلة: محبة تخصھ تسمى محبة
  .لذاتھ إال اهللا تعالى

ة        ومن ھنا یفھم خطأ من با ھ كمحب ى جعل لم، حت ھ وس ي صلى اهللا علی لغ في محبة النب
  :اهللا تعالى، فنسب إلیھ خصائص الخالق سبحانھ

  . من علم الغیب -
  . وتدبیر الخلق -
  . ونسبة إجابة الدعوات إلیھ -
  . ودعاؤه واالستغاثة بھ من دون اهللا تعالى، في قضاء الحوائج، وتفریج الكربات -
  . علیھ إال اهللا تعالىوسؤالھ شیئا ال یقدر  -

اقتران         ا ك الى، إال أنھ ة اهللا تع ت بمحب لم وإن اقترن ھ وس فإن محبة النبي صلى اهللا علی
ي     ل النب ا أرس ریة، وم ة البش يء وراء المحب ة فش ة اإللھی ا المحب ھ، أم ھ بطاعت طاعت
ال      الى ف تھم هللا تع اس محب ص الن الى، ویخل اهللا تع وب ب ق القل ھ إال لیعل لى اهللا علی ص

  :كوا فیھا معھ غیره، وھذه ھي العبودیة، التي قال تعالى فیھایشر
ة والخضوع والطاعة     }وما خلقت الجن واإلنس إال لیعبدون{ - ، أي لیخلصوا المحب

  .هللا تعالى
وقد حذر النبي صلى اهللا علیھ وسلم من ھذا المسلك غایة التحذیر، وحرص على منع 

  :المحبة، فقال علیھ الصالة والسالمكل ذریعة تفضي إلى مساواتھ باهللا تعالى في 
د اهللا      ( - وا عب ده فقول ا عب ا أن ال تطروني كما أطرت النصارى المسیح ابن مریم، فإنم

  ).ورسولھ
  . ال تبالغوا في مدحي، وتغلوا كغلو النصارى في عیسى علیھ السالم: ومعنى األثر

ة تخرج من أفواھھم كبرت كلم{:فإن النصارى زعموا فیھ أنھ إلھ، وأنھ ابن اهللا تعالى
، فقد خشي النبي صلى اهللا علیھ وسلم من ھذا المسلك، فنھى عن  }إن یقولون إال كذبا
  . المبالغة في مدحھ

ة   وقد وقع ما نھى عنھ صلى اهللا علیھ وسلم، حیث غال فیھ أناس حتى جعلوه في مرتب
  :األلوھیة والربوبیة

ھ  - ر       فنسبوا إلیھ ما ال یلیق إال بالخالق، وصنعوا ب ا صنع النصارى بالمسیح، غی كم
دعاء : لكنھم نسبوا إلیھ. ھو ابن اهللا: أنھم لم یقولوا . التصریف، وعلم الغیب، وإجابة ال
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وا       م یقول ة، وإن ل ة األلوھی ي مرتب ھ ف زال ل ذا إن ھ اهللا: وھ اني   . إن رة بالمع إن العب ف
  . والحقائق

لى اهللا        - ده ص ھ بمول ون فی ًدا، یحتفل ھ عی دعوا ل م ابت ا أنھ داع   كم لم، كابت ھ وس  علی
ھ السالم،     ھ علی النصارى عید المیالد للسید المسیح علیھ السالم، ولم یفعلھ ولم یأمر ب

  . كما لم یفعلھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم ولم یأمر في حق نفسھ الشریفة
وا       و دخل ى ل ذة، حت ذة بالق لقد اتبع طائفة من المسلمین سنن الیھود والنصارى حذو الق

  .لدخلوه، كما أخبر الصادق المصدوق صلى اهللا علیھ وسلمجحر ضب 
ى     الى، وأعل ل اهللا تع نعم النبي صلى اهللا علیھ وسلم أعظم الخلق، وسید ولد آدم، وخلی
ي   الناس منزلة یوم القیامة، وفي الجنة، وھو إمام األنبیاء والمرسلین، ال یبلغ مقامھ نب

  : یة، دون مرتبة األلوھیة، وقولھمرسل، وال ملك مقرب، غیر أنھ تحت سقف العبود
  ). إنما أنا عبده، فقولوا عبد اهللا ورسولھ( -

  :تقریر على ھذه الحقیقة، ولجم وإبطال لدعاوى فریقین
  ).فقولوا عبد اهللا: (الغالي، الذي رفعھ عن مرتبة العبودیة، وذلك بقولھ: األول -
ھ  الجافي، الذي عاملھ كسائر الناس، فلم یمیزه : والثاني - ك بقول : بالمرتبة العالیة، وذل
  ).ورسولھ(

ب     {:قال اهللا تعالى م الغی ت أعل و كن قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما شاء اهللا ول
  .}الستكثرت من الخیر وما مسني السوء إن أنا إال نذیر وبشیر لقوم یؤمنون

ان         ة أسباب، االثن ھ أربع ى كل شيء ل لم عل األوالن  وتقدیم محبتھ صلى اهللا علیھ وس
  :منھا على سبیل الوجوب، واآلخران على سبیل االستحباب

ده           : األول - ذا السبب وح ذا، وھ ى ھ ة عل ة الدال دمت األدل ث تق ھ، حی أمر اهللا تعالى ب
  .یكفي في الوجوب

ق          : الثاني - ى طری م عل ھ، ودلھ داھم اهللا ب ھ، إذا ھ ى أمت لم عل ھ وس منتھ صلى اهللا علی
  .لدنیا واآلخرةالسعادة والنجاة من شقاء ا

كرًما، وشجاعة، وإحساًنا، ومروءة، وصدًقا، وعدًال، وأمانة، : كمالھ الُخلقي: الثالث -
باإلضافة إلى العلم والفقھ والبصیرة، وأیة واحدة من . وحلًما، ورحمة، وعفوا وصفًحا

ال    ھذه السجایا توجب محبة من تحلى بھا، فكیف بمن اجتمعت فیھ على أكمل وجھ، ق
  .}وإنك لعلى خلق عظیم{: تعالى

ع - ي : الراب ھ الَخلق ھ        . كمال ة، عرق ب الرائح مس، طی ًرا كالش یًال، منی ان جم د ك فق
رة      یض البش ین، أب ل الع عر، جمی ن الش وام، حس دل الق ك، معت اف  . كالمس ھ أوص فل

  .الجمال، فمن رآه أحبھ
  :الشوق إلى النبي -

  .رتھ، وطاعتھاإلیمان بھ، وتوقیره، ونص: وعالمات المحبة متعددة، ھي
ان   : ثم إن منھا كذلك و ك الشوق والطرب عند ذكره، وتمني رؤیتھ، والجلوس إلیھ، ول

ل          ؤمنین إال مث ا عرف عن الصادقین من الم ال، وم ذلك ال یحصل إال بإنفاق كل الم
  :ھذا الشعور الصادق، وھذه آثارھم

  . متى الساعة؟: " سأل رجل فقال -١
  .؟)وما أعددت لھا: ( قال -



 ٩١

  . ال شيء، إال أني أحب اهللا ورسولھ: لقا -
  ). أنت مع من أحببت: (فقال -
  . أنت مع من أحببت: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي: قال أنس -
اھم، وإن    : قال أنس - ي إی م بحب فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معھ

  ].هللا دون قول أنسالبخاري، األدب، باب عالمة الحب في ا" [لم أعمل أعمالھم
دكم    ! والذي نفس محمد بیده: ( قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم -٢ ى أح أتین عل لی

ي  وم وال یران م      . ی ھ معھ ھ ومال ن أھل ھ م ب إلی ي أح م ألن یران ي  ) [ث لم ف رواه مس
  ]. ٤/١٨٣٦فضل النظر إلیھ صلى اهللا علیھ وسلم، وتمنیھ : الفضائل، باب

  : وھا وأخوھا وزوجھا یوم أحد مع رسول اهللا فقالتوجاء أن امرأة قتل أب -٣
  . ما فعل رسول اهللا؟" -
  . خیًرا، ھو بحمد اهللا كما تحبین: قالوا -
ت    - ھ قال ا رأت ل   : فلم دك جل ف للسھیلي    ". [كل مصیبة بع روض األن فا ٦/٢٥ال ، الش
٢/٢٢[  
  . واحزناه: " ولما احتضر بالل قالت امرأتھ -٤
ًدا نل  : فقال - اه، غ ة   واطرب ى األحب ھ  .. ق ًدا وحزب بالء   ". [محم ، ١/٣٥٩سیر أعالم الن

  ]. ٢/٢٣الشفا
  : ولما أخرج أھل مكة زید بن الدثنة من الحرم لیقتلوه، قال لھ أبو سفیان -٥
ي         !أنشدك اهللا یا زید"  - ك ف ھ، وأن ك یضرب عنق دنا مكان ًدا اآلن عن ، أتحب أن محم

  .؟"أھلك
ي   واهللا ما أحب أن محمًدا: "فقال زید - اآلن في مكانھ الذي ھو فیھ تصیبھ شوكة، وإن

  ". جالس في أھلي
". ما رأیت من الناس أحًدا یحب أحًدا كحب أصحاب محمد محمًدا: "فقال أبو سفیان -
، الروض األنف ٣/١٦٠، سیرة ابن ھشام ٢/٤٠٠السیرة النبویة الصحیحة للعمري [
  ].٢/٢٣، الشفا ٦/١٦٦
ى رسول اهللا       وكان خالد بن معدان ال یأوي -٦ ذكر من شوقھ إل إلى فراشھ إال وھو ی

ي، طال شوقي     : "وإلى أصحابھ، ویسمیھم ویقول ھم أصلي وفصلي، وإلیھم یحن قلب
، الحلیة ٤/٥٣٩سیر أعالم النبالء . [، حتى یغلبھ النوم"إلیھم، فعجل رب قبضي إلیك

  ]. ٢/٢١، الشفا ٥/٢١٠
  : اق إلى رسول اهللا وتحبھ وكذا البھائموقد كانت الجمادات فضًال عن المؤمنین تشت -٧
ھ، فحّن      - ر، تحول إلی فقد كان علیھ السالم یخطب إلى جذع نخلة، فلما صنع لھ المنب

الجذع، وسمع الناس لھ صوتا كصوت العشار، حتى تصدع وانشق، حتى جاء رسول 
ي      ال النب ھ، فق ا رأوا ب اس لم ذا : (اهللا فوضع یده علیھ فسكت، وكثر بكاء الن بكى   إن ھ

ة            وم القیام ى ی ذا إل زل ھك م ی ھ، ل م ألتزم و ل ده، ل ، )لما فقد من الذكر، والذي نفسي بی
  .فأمر بھ فدفن تحت المنبر

ال    - ى وق ذا بك دث بھ ري إذا ح ن البص ان الحس اد اهللا: "وك ا عب ى  ! ی ن إل الخشبة تح
ھ    ى لقائ تاقوا إل ق أن تش أنتم أح ھ ف ھ بمكان وًقا إلی ول اهللا ش لھ". [رس رف، وأص  بتص
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، ٣/١٣١٤عالمات النبوة قبل اإلسالم: مروي في صحیح البخاري، في المناقب، باب
  ]. ٢٢٥٦، صحیح الجامع١/٣٠٤انظر الشفا 

ھ         -٨ لم علی ر یس ل والحج جر والجب ده والش ي ی بح ف ام یس ان الطع د ك فا . [ وق الش
اب ١/٣٠٦ ل اإلسالم     : ، وأثر التسبیح عند البخاري، في المناقب، ب وة قب ات النب عالم
اب ٣/١٣١٢ ي صلى اهللا     : ، وأثر تسلیم الحجر في مسلم، الفضائل، ب فضل نسب النب

  ]٤/١٧٨٢علیھ وسلم، وتسلیم الحجر علیھ قبل النبوة 
ا،         -٩ أذن یوًم م، فسألھ، ف ؤذن لھ الًال ی لما قدم عمر الشام، سألھ المسلمون أن یسأل ب

ي ص      نھم للنب ًرا م ذ، ذك لم  فلم یر یوًما كان أكثر باكًیا من یومئ ھ وس سیر  . [لى اهللا علی
  ] ١/٣٥٧أعالم النبالء 

أیھا الناس :"كان رسول اهللا إذا ذھب ربع اللیل قام فقال: " عن أبي بن كعب قال -١٠
اء     ھ، ج ا فی وت بم اء الم ة، ج ا الرادف ة تتبعھ اءت الراجف روا اهللا، ج روا اهللا، اذك اذك

  ".الموت بما فیھ
ك من صالتي؟     إني أكثر الصالة ! یا رسول اهللا: فقلت - ل ل م أجع ال . علیك، فك ا  : ق م

  .شئت
  . ما شئت، وإن زدت فھو خیر: الربع؟، قال: قلت -
  . ما شئت، وإن زدت فھو خیر: قلت النصف؟، قال -
  . ما شئت، وإن زدت فھو خیر: الثلثین؟، قال: قلت -
ال - ال : ق ا، ق التي كلھ ك ص ل ل ك : أجع ك ذنب ر ل ك، ویغف ى ھَم رواه ". [إذا تكف

؛ ألن من صلى على النبي صلى اهللا علیھ بھا ]٥/١٣٦ي، صفة القیامة، وأحمد الترمذ
ھ  ر ذنب ھ وغف اه ھم ھ كف لى اهللا علی ن ص ًرا، وم یم . [عش ن الق ام الب الء األفھ ر ج انظ

  ].٤٦ص
ي    راه ف كثیر من الصالحین یرون النبي صلى اهللا علیھ وسلم في المنام، بعضھم كان ی

ھ         كل لیلة، فإذا ما لم یره في لیل ام صلى اهللا علی ي المن ھ ف اق، ورؤیت م نفسھ بالنف ة اتھ
ي سنتھ،           النظر ف ین ب ھ، والع ھ، واشتغال اللسان بالصالة علی دلیل على تعلق القلب ب

  . واألذن في سماع حدیثھ
  :أما أولئك الذین

  . ال یصلون علیھ حتى إذا ذكر -
  . وال یسمعون لحدیثھ ولو تلي -
  . بھم كتاب حدیث وال ینظرون في سنتھ، ولو مر -

  . ذكر، وال شوق: فإنھ لن یكون لھ في قلوبھم
  !..فأنى لھم أن یروه في المنام، ولو لمرة، فھل لھم أن یتھموا أنفسھم بالنفاق؟

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  المقدمة.. القول األقوم في معجزات النبي األكرم - ١  .١٧

  القول األقوم في معجزات النبي األكرم
  ى یدیھ من اآلیات وشرفھ بھ من الخصائص والكراماتوما أظھره اهللا عل

  أبو یوسف محمد زاید
  ..الحمد هللا والصالة، والسالم على رسول اهللا
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للقاضي عیاض رحمھ " الشفا بتعریف حقوق المصطفى"أصل ھذا المؤلف من كتاب 
  : اهللا، الباب الرابع؛ وكان عملي فیھ كما یلي

  .  مشـكولة  بالضبط التامتخریج اآلیات القرآنیـة وكتابتـھا -١
  .تخریج األحادیث وتدوینھا كاملة اللفظ، كلما أمكنني ذلك -٢
  .. إضافة فوائد كثیرة مـن كتب عدة في السیرة والتاریـخ -٣
  .  وقفات مع نخبة طیبـة مــن العلماء حول بعض القصص -٤
  ...إلباس الكتاب حلـة ترتــاح لھا عین القارئ الكریم -٥

  ...فصــًال، وخاتمة  ٢٨الكتاب على مقدمـة و ویشتمل ھذا 
والفصول كما وردت في المصفى من كتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفى صلى اهللا 

  :علیھ وسلم؛ ھي
  .في أن اهللا تعالى قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده -١
  .في معنى تسمیة من جاءت بھ األنبیاء معجزة -٢
  .حسن تألیفھ، والتئام كلمھ، وفصاحتھ: ألولفي إعجاز القرآن ـ الوجھ ا -٣
  .النظم واألسلوب: في إعجاز القرآن ـ الوجھ الثاني -٤
  .ما انطوى علیھ من اإلخبار بالمغیبات: في إعجاز القرآن ـ الوجھ الثالث -٥
ع      -٦ رآن ـ الوجھ الراب م         : في إعجاز الق رون السالفة، واألم ار الق ھ من أخب أ ب ا أنب م

  .ئع الداثرةالبائدة، والشرا
  .ھذه الوجوه األربعة من اإلعجاز ال نزاع فیھا وال مریة -٧
از  -٨ وه اإلعج ماعھ،  : من وج د س ماعھم عن امعیھ وأس وب س ق قل ي تلح ة الت الروع

  .والھیبة التي تعتریھم عند تالوتھ
  .ومن وجوه إعجازه المعدودة كونھ آیًة باقیًة ال تعدم ما بقیت الدنیا -٩

  .لإلعجازفي وجوه أخرى  -١٠
  .في انشقاق القمر وحبس الشمس -١١
  .في نبع الماء من بین أصابعھ و تكثیره بركة -١٢
  .ومما یشبھ ھذا من معجزاتھ -١٣
  .ومن معجزاتھ تكثیر الطعام ببركتھ ودعائھ -١٤
  . في كالم الشجرة وشھادتھا لھ بالنبوة وإجابتھا دعوتھ -١٥
  . في قصة حنین الجذع -١٦
  .سائر الجمادات ومثل ھذا في -١٧
  .في اآلیات في ضروب الحیوانات -١٨
  .في إحیاء الموتى و كالمھم، و كالم الصبیان والمراضع و شھادتھم لھم بالنبوة -١٩
  .في إبراء المرضى وذوي العاھات -٢٠
  .في إجابة دعائھ صلى اهللا علیھ وسلم -٢١
  .لمسھ أو باشرهفي كرامتھ صلى اهللا علیھ وسلم وانقالب األعیان لھ فیما  -٢٢
  .فیما أطلع علیھ من الغیوب وما یكون -٢٣
  .في عصمة اهللا تعالى لھ صلى اهللا علیھ وسلم مـن النـــاس   -٢٤
  .من معجزاتھ الباھرة ما جمعھ اهللا لھ صلى اهللا علیھ وسلم من المعارف والعلوم -٢٥
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ع         -٢٦ اؤه م ھ أنب اھر آیات ھ وب لم وكرامات ھ وس ة  من خصائصھ صلى اهللا علی المالئك
  .والجن

  .مــن دالئــل نـبـوتـھ وعـالمـــات رسالـتـھ صلى اهللا علیھ وسلم -٢٧
  .فـیـمـا ظـھـر مـن اآلیـات عـنـد مـولـده صلى اهللا علیھ وسلم -٢٨

یھم      -الخاتمة معجزات نبینا صلى اهللا علیھ وسلم أظھر من سائر معجزات الرسل عل
  . السالم

  َاْلـُمـَقـدَِّمــــُة
حسب المتأمل أن یحقق أن كتابنا ھذا لم نجمعھ لمنكر نبوة : قال القاضي أبو الفضل   

راھین      ب الب ى نص اج إل ھ، فنحت ي معجزات اعن ف لم ، وال لط ھ وس لى اهللا علی ا ص نبین
ز   روط المعج ذكر ش ا، ون اعن إلیھ ل المط ى ال یتوص ا، حت ین حوزتھ ا، وتحص علیھ

خ الش  ل نس ن أبط ول م اد ق ده، وفس دي وح ھ،  والتح ل ملت اه ألھ ل ألفن رائع، ورده، ب
الھم،    اًة ألعم ھ، ومنم تھم ل ي محب دًا ف ون تأكی ھ، لیك دقین لنبوت ھ، المص ین لدعوت الملب

  .ولیزدادوا إیمانًا مع إیمانھم
دره   وبنیتنا أن نثبت في ھذا الباب أمھات معجزاتھ، ومشاھیر آیاتھ، لتدل على عظیم ق

ھ د رب حیح . عن المحقق والص ا ب ا منھ اد،   وأتین ع، أو ك غ القط ا بل ره مم ناد، وأكث اإلس
ة     ب األئم ي مشاھیر كت ا     . وأضفنا إلیھا بعض ما وقع ف ل المنصف م ل المتأم وإذا تأم

ة           ھ، وجمل ھ وحلم ھ، ورجاحة عقل د سیره، وبراعة علم ره، وحمی قدمناه من جمیل أث
ھ،       حة نبوت ي ص ر ف م یمت ھ ـ ل واب مقال ھ، وص اھد حال الھ، وش ع خص ھ، وجمی كمال

  . وقد كفى ھذا غیر واحد في إسالمھ واإلیمان بھ. ق دعوتھوصد
ا  : (فروینا عن الترمذي، وابن قانع وغیرھما بأسانیدھم ـ أن عبد اهللا بن سالم، قال - لم

ھ     تبنت وجھ ا اس ھ، فلم ر إلی ھ ألنظ ة جئت لم المدین ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص دم رس ق
: لشھید أبو علي رحمھ اهللا، قالحدثنا بھ القاضي ا). عرفت أن وجھھ لیس بوجھ كذاب

دادي، عن         ى البغ ي یعل رون عن أب ن خی حدثنا أبو الحسین الصیرفي، و أبو الفضل ب
د      دثنا عب ن بشار، ح أبي علي السنجي، عن ابن محبوب، عن الترمذي، حدثنا محمد ب
ن         ن سعید، عن عوف ب ى ب دي، ویحی الوھاب الثقفي، ومحمد بن جعفر، وابن أبي ع

  .الحدیث... عرابي، عن زرارة ابن أوفى، عن عبد اهللا بن سالمأبي جمیلة األ
ي          : * قلت ذري ف ي مشكاة المصابیح، والمن زي ف ي السنن، والتبری رواه ابن ماجھ ف

ذي    نن  الترم ي س ب، ولفظھ ف ب والترھی ھ  : الترغی لى اهللا علی دم رسول اهللا ص ا ق لم
دم رسول   .. هللا علیھ وسلموسلم المدینة إنجفل الناس إلیھ وقیل قدم رسول اهللا صلى ا ق

فجئت في الناس ألنظر .. قدم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم..اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
یس بوجھ           ھ ل ت أن وجھ ھ وسلم عرف إلیھ فلما استثبت وجھ رسول اهللا صلى اهللا علی

ام،   : أیھا الناس: "وكان أول شيء تكلم بھ أن قال. كذاب وا الطع أفشوا السالم، وأطعم
  .قال أبو عیسى ھذا حدیث صحیح". صلوا والناس نیام،  تدخلون الجنة بسالمو
اني**   یخ األلب ال الش د  :  وق دثنا عب ار ح ن بش د ب دثنا محم دیث ح ند الح حیح  س ص

ي           ن أب ن سعید عن عوف ب ى ب دى ویحی ي ع الوھاب الثقفي ومحمد بن جعفر وبن أب
  ...الم قالجمیلة األعرابي عن زرارة بن أوفى عن عبد اهللا بن س
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ا  : وعن أبي رمثة التیمي- أتیت النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ومعي ابن لي، فأریتھ، فلم
  .ھذا نبي اهللا: رأیتھ قلت

  :قلت
باب ما جاء في خضاب رسول اهللا صلى اهللا     -رواه اإلمام الترمذي في  الشمائل *  

  .علیھ وسلم
ھ    فأ: أتیت النبي صلى اهللا علیھ وسلم ومعي ابن لي قال  ا رأیت ت لم ھ فقل ي   : ریت ذا نب ھ

ان   ة  (اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وعلیھ ثوب ي روای ردان : وف د     )  ب ھ شعر ق أخضران ول
  .عاله الشیب وشیبھ أحمر

ال  : وفي روایة أخرى*  ي فق ذا؟  : "أتیت النبي صلى اهللا علیھ وسلم مع ابن ل ك ھ " ابن
  .ورأیت الشیب أحمر: قال ".ال یجني علیك وال تجني علیھ: "قال.. نعم أشھد بھ: فقلت

حیحة  : قال أبو عیسى  ھذا أحسن شيء روي في ھذا الباب وأفسر ألن الروایات الص
  .   وأبو رمثة اسمھ رفاعة بن یثربي التیمي.. أنھ صلى اهللا علیھ وسلم لم یبلغ الشیب

لم        -  ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب ال ل ھ، فق د علی : وروى مسلم وغیره أن ِضمادًا لما وف
ھ،        إن" ادي ل ال ھ ھ، ومن یضلل ف الحمد هللا نحمده ونستعینھ، من یھده اهللا فال مضل ل

ده ورسولھ       دًا عب ھ، وأن محم ده ال شریك ل ھ  " وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وح ال ل د  : ق أع
  . علي كلماتك ھؤالء، فلقد بلغن قاموس البحر ھات یدك أبایعك

حاق   : والخطبة، قال رواه مسلم في كتاب الجمعة، باب تخفیف الصالة: قلت دثنا إس ح
ى  . بن إبراھیم ومحمد بن المثنى د األعل ى   . كالھما عن عب ن المثن ال اب د   : ق دثني عب ح

ن  ) وھو أبو ھمام(األعلى  حدثنا داود عن عمرو بن سعید، عن سعید بن جبیر، عن اب
ان من أزد شنوءة   . عباس؛ أن ضماًدا قدم مكة ریح     . ك ذه ال ي من ھ ان یرق فسمع  . وك

لو أني رأیت ھذا الرجل لعل اهللا : فقال. إن محمًدا مجنون: ن أھل مكة یقولونسفھاء م
د : فقال. قال فلقیھ. یشفیھ على یدي ریح     ! یا محم ذه ال ي من ھ ي أرق وإن اهللا یشفي  . إن

لم       . على یدي من یشاء   ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ك؟ فق ل ل د هللا : "فھ . إن الحم
وأشھد أن ال إلھ .  مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھنحمده ونستعینھ، من یھده اهللا فال

ده ورسولھ   . إال اهللا وحده ال شریك لھ ًدا عب د  . وأن محم ا بع ال  ". أم ال فق ي   : ق د عل أع
ؤالء  ك ھ لم . كلمات ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی ھ رس ادھن علی رات. فأع الث م ال، . ث ق

ول الشعراء     : فقال حرة وق ول الس ة وق ا س  . لقد سمعت قول الكھن ات   فم ل كلم معت مث
ؤالء ر. ھ اعوس البح ن ن د بلغ ال. ولق ال، فق الم: ق ى اإلس ك عل دك أبایع ات ی ال . ھ ق
ومي  : قال". وعلى قومك: "فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. فبایعھ ى ق ال  . وعل ق

ھ     روا بقوم ریة فم لم س ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ث رس ریة  . فبع احب الس ال ص فق
رة : شیًئا؟ فقال رجل من القوم ھل أصبتم من ھؤالء: للجیش ال . أصبت منھم مطھ : فق
  .فإن ھؤالء قوم ضماد. ردوھا

ي صلى اهللا     : وقال جامع بن شداد-  ھ رأى النب أخبر أن كان رجل منا یقال لھ طارق، ف
ا   : علیھ وسلم بالمدینة، فقال ھ؟ قلن ر  : ھل معكم شيء تبیعون ذا البعی ال . ھ ا  : ق م؟ قلن : بك

ا     بكذا و كذا وسقًا من تم ة، فقلن ى المدین ھ، وسار إل ا من رجل ال    : ر، فأخذ بخطام بعن
ت    ة، فقال ا ظعین ل         : ندري من ھو،ومعن ت وجھ رجل مث ر، رأی ثمن البعی ا ضامنة ل أن

  . القمر لیلة البدر ال یخیس فیكم
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ال    ر فق یكم،        : فأصبحنا، فجاء رجل بتم لم إل ھ وس ا رسول رسول اهللا صلى اهللا علی أن
  . ففعلنا. التمر، وتكتالوا حتى تستوفوا یأمركم أن تأكلوا من ھذا

و داود   : قلت جامع بن شداد، ھو أبو صخرة األسدي المحاربي، أخرج لھ النسائي وأب
والحدیث أخرجھ البیھقي، والحاكم، والدارقطني وھو . ھـ١١٨توفي رحمھ اهللا عام  –

  :عند ھذا األخیر
یحیى بن سعید القطان نا ابن  حدثنا أبو عبید القاسم بن إسماعیل نا أحمد بن محمد بن 

د   نمیر عن یزید بن زیاد بن أبي الجعد نا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق بن عب
ال  اربي ق وق ذي      : اهللا المح رة بس رتین م لم م ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ت رس رأی

أعلى         ادي ب و ین راء وھ ة حم ھ حل ر وعلی المجاز وأنا في تباعة لي ھكذا قال أبیعھا فم
ورجل یتبعھ بالحجارة وقد أدمى ".. یا أیھا الناس قولوا ال إلھ إال اهللا   تفلحوا: "صوتھ

من ھذا؟ فقالوا : قلت.. یا أیھا الناس ال تطیعوه فإنھ كذاب: كعبیھ وعرقوبیھ وھو یقول
ب  د المطل ي عب الم بن ذا غ ت..ھ د  : قل ھ عب ذا عم الوا ھ ھ؟ ق ھ یرمی ذي یتبع ذا ال ن ھ م

و لھب   .العزى و أب ا ... وھ ذة           فلم ي ركب من الرب ا ف ة أقبلن دم المدین ر اإلسالم وق ظھ
ال      ا ق ة لن ا ظعین ة ومعن ود إذ    : وجنوب الربذة حتى نزلنا قریًبا من المدین ا نحن قع فبین

ال   ھ، فق ا من       : أتانا رجل علیھ ثوبان أبیضان فسلم فرددنا علی وم؟ قلن ل الق ن أقب من أی
ر   .. الربذة وجنوب الربذة ل أحم ا جم ال . قال ومعن م  : ق وني جملك م  .. تبیع ا نع ال .قلن : ق

ثم أخذ .. قد أخذتھ: فما استوضعنا شیًئا، وقال: قال..بكم؟ قلنا بكذا وكذا صاًعا من تمر
م من    : وقلنا: برأس الجمل حتى دخل المدینة فتوارى عنا، فتالومنا بیننا تم جملك أعطی

ما رأیت .قركمال تالوموا، فقد رأیت وجھ رجل ما كان لیح:فقالت الظعینة. ال تعرفونھ
السالم : فلما كان العشاء أتانا رجل، فقال.. وجھ رجل أشبھ بالقمر لیلة البدر من وجھھ

ذا  . علیكم أنا رسول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلیكم، وأنھ أمركم أن تأكلوا من ھ
 فلما. فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفینا: قال.. حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا

كان من الغد دخلنا المدینة فإذا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قائم على المنبر یخطب 
اك   : الناس وھو یقول ید المعطي العلیا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدن

ذین   : فقام رجل من األنصار، فقال... أدناك وع ال یا رسول اهللا ھؤالء بنو ثعلبة بن یرب
ال قتلوا فالًنا في ا أال ال : لجاھلیة، فخذ لنا بثأرنا فرفع یدیھ حتى رأینا بیاض إبطیھ، فق

  .یجني والد على ولده
دعوه          - لم ی ھ وس ھ أن رسول اهللا صلى اهللا علی ا بلغ ان ـ لم وفي خبر الجلندي ملك عم

ر إال    : إلى اإلسالم ـ قال الجلندي  أمر بخی ھ ال ی واهللا، لقد دلني على ھذا النبي األمي أن
ال یبطر           كان أول  ب ف ھ یغل ھ، و أن ارك ل ان أول ت آخذ بھ، و ال ینھى عن شيء إال ك

  . ویغلب فال یضجر، ویفي بالعھد، وینجز الموعود، وأشھد أنھ نبي
  :قلت
  :قال" الجلندي" ذكر ابن حجر في فتح الباري قصة * 

یس أھل     دي رئ وقال الرشاطي عمان في الیمن سمیت بعمان بن سبأ ینسب إلیھا الجلن
لم       عمان ھ وس ي  صلى اهللا علی د النب ذكر وثیمة أن عمرو بن العاص قدم علیھ من عن

دقھ اذ    .. فص دي عی دا الجلن اص ول ن الع رو ب د عم ى ی ن عل ذي آم ره أن ال ر غی وذك
ى  رو انتھ و عم ره أب ر ذك د خیب ك بع ان ذل ر وك دیث .. وجیف ن ح ي م وروى الطبران
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ذكر  المسور بن مخرمة قال بعث رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم أرسلھ إلى الملوك ف
ان       .. الحدیث ك عم دى مل ي الجلن اذ ابن ر وعی ى جیف .. وفیھ وبعث عمرو بن العاص إل

وفي        ھ ت را فإن لم إال عم ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی اة رس ل وف ا قب وا جمیًع ھ فرجع وفی
وعمرو بالبحرین وفي ھذا إشعار بقرب عمان من البحرین وبقرب البعث إلى الملوك 

  .صلى اهللا علیھ وسلم فلعلھا كانت بعد حنین فتصحفتمن وفاتھ 
وفي ھذه السنة ـ أي السنة العاشرة ـ أن رسول اهللا   : وقال ابن الجوزي في المنتظم*  

ین من ذي     ام بق صلى اهللا علیھ وسلم بعث عمرو بن العاص بعد رجوعھ من الحج ألی
    . مالحجة إلى جیفر وعبد ابني الجلندي بعمان یدعوھما إلى اإلسال

رو       ال عم اب ق ا وختم الكت ا إلیھم د         : وكتب معھ كتاًب ى عب دت إل ان عم دمت عم ا ق فلم
لم      : وكان أحلم الرجلین وأسھلھما خلًقا فقلت ھ وس إني رسول رسول اهللا صلى اهللا علی

ك    ّر والمل دم بالس ك         : إلیك وإلى أخیك فقال أخي المق رأ كتاب ى تق ھ حت ا أوصلك إلی وأن
ھ     فمكثت أیاًما بباب ض خاتم ا فف اب مختوًم ھ ثم إنھ دعاني فدخلت علیھ فدفعت إلیھ الكت

ال    : وقرأه حتى انتھى إلى آخره ثم دفعھ إلى أخیھ فقرأه إال أني رأیَت أخاه أرق منھ فق
ال           ھ فق د رجعت إلی ان الغ ا ك دا فلم ّي غ ذا وارجع إل ا      : دعني یومي ھ ي فكرت فیم إن

ًدا      : لكت رجًلا ما في یدي قلتدعوتني إلیھ فإذا أنا أضعف العرب إن م إني خارج غ ف
ى اإلسالم ھو وأخوه             ھ فأجاب إل دخلت علی ّي ف فلما أیقن بمخرجي أصبح فأرسل إل
ا       م فیم ین الحك دقة وب ین الص جمیًعا وصدقا بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم وخلیا بینِي وب

تھا في فقرائھم بینھم وكانا لي عوًنا على من خالفني فأخذت الصدقة من أغنیائھم فردد
    . ولم أزل مقیًما بینھم حتى بلغنا وفاة النبي صلى اهللا علیھ وسلم

ان  ف    . وذكر الواقدي إن ھذا كان في سنة ثم ال المؤل اه أصح     : ق ا ذكرن ن     . وم ال اب وق
    . ھذا آخر بعث النبي صلى اهللا علیھ وسلم إلى الملوك  : مسعود

ا    **  ي عم ى ملك ول اهللا  إل اب رس ص كت د    ون ن محم د ب یخ أحم ا أورده الش ن، كم
و     ة، ھ المنح المحمدی ة ب رحیم   : القسطالني في المواھب اللدنی رحمن ال من  . بسم اهللا ال
دي  دى،      : محمد عبد اهللا ورسولھ، إلى َجْیَفر وعْبد ابَني الُجَلْن ع الھ ن اتب ى م السالم عل

ا :أما بعد ول    أسلما تسلما، فإني رسول اهللا إلى الناس كافة،ُألنذر من ك ّق الق ا ویح ن حی
إن       را باإلسالم ف ا أن تق ا، وإن أبیتم على الكافرین، وإنكما إن أقررتما باإلسالم ولیتكم

  .ملككما زائل عنكما، وخیلي تحل بساحتكما،وتظھر نبوتي على ملككما
): ٣٥ :النور) (َیَكاُد َزْیُتَھا ُیِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُھ َناٌر:(وقال نفطویھ ـ في قولھ تعالى  - 

ول         لم، یق ھ وس ھ صلى اهللا علی الى لنبی ل ضربھ اهللا تع ى     : ھذا مث دل عل اد منظره ی یك
  :نبوتھ وإن لم یتل قرآنًا كما قال ابن رواحة

  لو لم تكن فیھ آیات مبینة       لكان منظره ینبیك بالخبر
ا ف   ھ  وقد آَن أْن نأخذ في ذكر النبوة والوحي والرسالة، وبعده في معجزة القرآن، وم ی

  من برھان وداللة
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  وانشق القمر  .١٨
  جمال الحسیني أبو فرحة . د: الكاتب
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الى  ول تع ر : "یق ق القم اعة وانش ت الس حر . اقترب وا س وا ویقول ة یعرض روا آی وإن ی
تمر ر" مس لمین،  . ٢:١: القم ر المس ن غی ن م ال للطع ة مح ذه اآلی ت ھ ا كان ًرا م وكثی

م        والتأویل من بعض المسلمین؛ ب اریخ األم جلھا ت و وقعت لس ذه المعجزة ل حجة أن ھ
  . األخرى

ك   د،          : وجواب ذل ض مؤرخي الھن ب بع جلتھا كت د س ل؛ فق دث بالفع ا ح ذا ھو م أن ھ
اریخ فرشتھ أن أھل       وأرخت بھا لبناء بعض األبنیة؛ ففي المقالة الحادیة عشرة من ت

  . ملیبار من إقلیم الھند رأوه أیًضا
دیًما            وقد نقل ابن تیمیة عن ب  اًء ق د بن الد الھن ي ب د ف ھ وج ر أن ھ ذك ض المسافرین أن ع

  ). بني لیلة انشق القمر : ( مكتوًبا علیھ
ثم إن انشقاق القمر لم یكن أحد من أمم أھل األرض یترصده وینتظره، وكان في لیل، 

  . وفي زمان البرد، ولفترة وجیزة؛ فقلما یراه أحد
ي ب      ر ف ي والقم ین الرائ ذه        ثم إنھ قد یحول ب رى ھ ال ی ف؛ ف حاب كثی اكن س ض األم ع

رة          دنیا م ل أھل ال رى لك و ال ی ر؛ فھ المعجزة، ھذا باإلضافة إلى اختالف مطالع القم
  . واحدة

ي     رقین ف ومن ثمة فإنھ من المتوقع أال یكون رآه إال عدد محدود من أھل األرض متف
وع    بلدان شتى، ربما حمل معظم المؤرخین روایتھم على تخطئة األبصار، أو  ى ن عل

  . من الخسوف
ھ    ر بأن ة (أضف إلى ذلك أن وصفھ تعالى النشقاق القم ة یعرضوا    ) : "آی روا آی وإن ی

  . ؛ یمنع أي محاولة لتأویل ھذه المعجزة"ویقولوا سحر مستمر 
د        راض أح دم اعت ذه القصة مع ع ثم إن نزول القرآن على العرب وتحدیھ لھم وفیھ ھ

  . اآلیة الكریمةمنھم علیھ لیؤكد حدوثھا كما ذكرت 
بكة    ى ش ة عل ائیة األمریكی ا الفض ة ناس ع وكال ي موق د ف راھن فنج رنا ال ي عص ا ف أم

دع طولي    html.http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap٠٢١٠٢٩) اإلنترنت( صورة لص
ات             د لمئ ال یمت ى المق ي أعل ن الصورة ف ر بوضوح م ر یظھ ى سطح القم ب عل رھی

  : الصخور المتحولة، وكاتب المقال یتساءل الكیلومترات، عبارة عن حزام من
What could cause a long indentation on the Moon ؟  

  أي ما الذي یمكن أن یحدث شًقا بھذا الطول في القمر؟ 
ذا الشٍق،       ي تفسیر تكون ھ والكیفیة التي طرح بھا السؤال تبین بجالء حیرة العلماء ف

ان سببھ       وھو ما ینم عن حدث عظیم تعرض لھ القمر  و ك ر، ول ر المحّی ذا األث ترك ھ
ذ     ھ اكتشف من زلزاال عادًیا أو بركاًنا لما استغلق على العلماء فھمھ كل ھذه المدة إذ أن

  . عام كما یذكر موقع وكالة ناسا ٢٠٠أكثر من 
ذه المعجزة     والطریف في األمر أن ھؤالء العلماء لیسوا مسلمین وال علم لھم بنسبة ھ

لم   صلى اهللا –لنبینا  ریم       -علیھ وس ھ الك ي كتاب ل ف دق اهللا العظیم القائ رى  : "؛ فص وی
الذین أوتوا العلم الذي أنزل إلیك من ربك ھو الحق ویھدي إلى صراط العزیز الحمید 

  . ٦:سبأ " 
-------------------  

  معجزة القرآن).. ٢(القول األقوم في معجزات النبي األكرم  .١٩
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  :الفصل األول
  :ى قادر على خلق المعرفة في قلوب عبادهفي أن اهللا تعال

ھ وأسمائھ   - اعلم أن اهللا جل اسمھ قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده، والعلم بذات
ض           ي بع ا حكي عن سنتھ ف و شاء، كم وصفاتھ وجمیع تكلیفاتھ ابتداء دون واسطة ل

ٍر    : (األنبیاء، وذكره بعض أھل التفسیر في قولھ تعالى اَن ِلَبَش ا َك ا    َوَم ُھ ِإلَّ ُھ اللَّ َأن ُیَكلَِّم
یمٌ    يٌّ َحِك ُھ َعِل اُء ِإنَّ ا َیَش ِھ َم وِحَي ِبِإْذِن وًال َفُی َل َرُس اٍب َأْو ُیْرِس ن َوَراء ِحَج ًا َأْو ِم ) َوْحی

  ). ٥١: الشورى(
ا         ك الواسطة، إم ھ، وتكون تل بلغھم كالم وجائز أن یوصل إلیھم جمیع ذلك بواسطة ت

ة    انع         من غیر البشر، كالمالئك م، وال م ع األم اء م اء أو من جنسھم، كاألنبی ع األنبی م
  . لھذا من دلیل العقل

ھ وجب          دقھم من معجزات ى ص ا دل عل وإذا جاز ھذا ولم یستحل، وجاءت الرسل بم
تصدیقھم في جمیع ما أتوا بھ، ألن المعجزة مع التحدي من النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

أطیعو : قائم مقام قول اهللا ھ، و       صدق عبدي ف ا یقول دقھ فیم ى ص وه، وشاھد عل ه واتبع
  . ھذا كاف

ا     ي مصنفات أئمتن والتطویل فیھ خارج عن العرض، فمن أراد تتبعھ وجده مستوفي ف
  . رحمھم اهللا

ل        ذا التأوی ى ھ ز عل د ال تھم ر، وق فالنبوة في لغة من ھمز مأخوذة من النبأ، وھو الخب
  تسھیًال 

یبھ، وأعلمھ أنھ نبیھ، فیكون نبي منبأ فعیل بمعنى والمعنى أن اهللا تعالى أطلعھ على غ 
مفعول، أو یكون مخبرًا عما بعثھ اهللا تعالى بھ، ومنبئًا بما أطلعھ اهللا علیھ فعیل بمعنى 
ھ      اه أن ل ع من األرض، ومعن فاعل، ویكون عند من لم یھمزه من النبوة، وھو ما ارتف

وأما الرسول . ان في حقھ مؤتلفانرتبة شریفة، ومكانة نبیھة عند مواله منیفة  فالوصف
ادراً        ة إال ن ي اللغ ل ف ى مفع ول بمعن أت فع م ی ل، ول و المرس ر اهللا  . فھ الھ أم وإرس

جاء الناس أرساًال، إذا  : باإلبالغ إلى من أرسلھ إلیھ، واشتقاقھ من التتابع، ومنھ قولھم
          . اتبع بعضھم بعضًا، فكأنھ ألزم تكریر التبلیغ، أو ألزمت األمة اتباعھ

ل     : واختلف العلماء ین؟ فقی ى، أو بمعنی ي والرسول بمعن ا سواء، وأصلھ    : ھل النب ھم
ا      : (من اإلنباء وھو اإلعالم، واستدلوا بقولھ تعالى وٍل َوَل ن رَُّس َك ِم ن َقْبِل َوَما َأْرَسْلَنا ِم
ُخ اللَُّھ َما ُیْلِقي الشَّْیَطاُن ُثمَّ ُیْحِكُم اللَُّھ آَیاِتِھ َنِبيٍّ ِإلَّا ِإَذا َتَمنَّى َأْلَقى الشَّْیَطاُن ِفي ُأْمِنیَِّتِھ َفَینَس

و ال یكون النبي إال : ، فقد أثبت لھما معًا اإلرسال، قال))٥٢: الحج) (َواللَُّھ َعِلیٌم َحِكیٌم
  . رسوًال وال الرسول إال  نبیًا

ي ھي االطال     : و قیل وة الت ي النب ب   ھما مفترقان من وجھ، إذ قد اجتمعا ف ى الغی ع عل
ادة           ي زی ا ف ا، وافترق ك، وحوز درجتھ ة ذل ة لمعرف وة أو الرفع واإلعالم بخواص النب

ا  ا قلن الم كم ذار واإلع ر باإلن و األم ول، وھ الة للرس ھا . الرس ة نفس ن اآلی تھم م وحج
: التفریق بین االسمین، ولو كانا شیئًا واحدًا لما حسن تكرارھما في الكالم البلیغ، قالوا

  .ما أرسلنا من رسول إلى أمة أو نبي لیس بمرسل إلى أحد: والمعنى
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ر              ي غی ھ نب أت ب م ی دإ، ومن ل ى أن الرسول من جاء بشرع مبت وقد ذھب بعضھم إل
ل       . رسول، وإن أمر باإلبالغ واإلنذار ر، أن ك اع الغفی ھ اإلجم ذي علی حیح، وال والص
  .    رسول نبي، ولیس كل نبي رسوًال

وفي حدیث أبي ذر رضي اهللا . د صلى اهللا علیھ وسلموأول الرسل آدم، وآخرھم محم
وذكر أن الرسل، منھم ثالثمائة . إن األنبیاء مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي: عنھ

  .    وثالثة عشر، أولھم آدم علیھ السالم
ي، وال وصف ذات،      ًا للنب ین ذات فقد بان لك معنى النبوة والرسالة، ولیستا عند المحقق

  . یة، وفي تطویل لھم، وتھویل، لیس علیھ تعویلخالفًا للكرام
  :قلت
  :حدیث أبي ذر رضي اهللا عنھ، أخرجھ البیھقي، قال* 

حدثنا أبو عبد اهللا الحافظ ثنا أبو الحسن علي بن الفضل بن إدریس السامري ببغداد ثنا 
ن         ك ب د المل ا عب الحسن بن عرفة العبدي حدثني یحیى بن سعید السعیدي البصري ثن

ن عطاء عن عبید بن عمیر عن أبي ذر قال دخلت على رسول اهللا صلى اهللا جریج ع
ون        م النبی ا رسول اهللا ك ت ی ال فقل علیھ وسلم وھو في المسجد فذكر الحدیث إلى أن ق
ة           ال ثالثمائ نھم ق م المرسلون م ت ك ي قل ف نب قال مائة ألف نبي وأربعة وعشرون أل

  .وثالثة عشر تفرد بھ یحیى بن سعید السعیدي
ًا،  و أما الوحي فأصلھ اإلسراع، فلما كان النبي یتلقى ما یأتیھ من ربھ ِبَعَجل سمي وحی

وسمیت أنواع اإللھامات وحیًا، تشبیھًا بالوحي إلى النبي، وسمي الخط وحیًا، لسرعة  
الى     ھ تع ھ قول َأْوَحى  : (حركة ید كاتبھ، ووحي الحاجب واللحظ سرعة إشارتھما ومن َف

بِّحُ  ْیِھْم َأن َس ّیاً ِإَل َرًة َوَعِش ریم) (وا ُبْك ز )١١: م أ ورم ل. ، أي أوم ھ  : و قی ب، ومن كت
  . الوحا، الوحا، أي السرعة: قولھم

ھ   ًا، ومن ام وحی مي اإللھ ھ س اء، ومن ر وإلخف وحي الس ل ال ل أص یاطین : وقی وإن الش
ھ     ھ قول دروھم، ومن ي ص ون ف ائھم، أي یوسوس ى أولی ون إل ى ُأمِّ  : (لیوح ا ِإَل َوَأْوَحْیَن

  .   ، أي ألقي في قلبھا)٧: القصص) (وَسىُم
َوَما َكاَن ِلَبَشٍر َأن ُیَكلَِّمُھ اللَُّھ ِإلَّا َوْحیًا َأْو ِمن َوَراء ِحَجاٍب :(وقد قیل ذلك في قولھ تعالى

یمٌ    يٌّ َحِك ُھ َعِل ھ  )٥١: الشورى ) (َأْو ُیْرِسَل َرُسوًال َفُیوِحَي ِبِإْذِنِھ َما َیَشاُء ِإنَّ ا یلقی  ، أي م
  . في قلبھ دون واسطة

   
  :الفصل الثاني

  :في معنى تسمیة من جاءت بھ األنبیاء معجزة
اعلم أن تسمیتنا ما جاءت بھ األنبیاء معجزة، ھو أن الخلق عجزوا عن اإلتیان بمثلھا، 

ھ         : وھي على ضربین زھم عن ھ، فتعجی دره البشر، فعجزوا عن وع ق ضرب ھو من ن
ل    . عن تمني الموتفعل هللا دل على صدق نبیھ، كصرفھم  ان بمث وتعجیزھم عن اإلتی

  . القرآن على رأي بعضھم، ونحوه
ب       وتى، وقل اء الم ھ، كإحی ان بمثل وضرب ھو خارج عن قدرتھ، فلم یقدروا على اإلتی
ابع،         ن األص اء م ع الم جرة، ونب الم ش خرة، وك ن ص ة م راج ناق ة، وإخ ا حی العص
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هللا، فكون ذلك على ید النبي صلى اهللا  وانشقاق القمر، مما ال یمكن أن یفعلھ أحد، إال ا
  علیھ وسلم من فعل اهللا تعالى و تحدیھ من یكذبھ أن یأتي بمثلھ تعجیز لھ       

ھ و        ل نبوت لم دال ئ ھ وس ا صلى اهللا علی و اعلم أن المعجزات التي ظھرت على ید نبین
ر الرسل معجرًة، وأبھرھم        ًة، و  براھین صدقھ ـ من ھذین النوعین معًا ـ و ھو أكث آی

أظھرھم برھانًا، كما سنبینھ، وھي ـ في كثرتھا ـ ال یحیط بھا ضبط، فإن واحدًا منھا ـ    
و ھو القرآن ـ ال یحصى عدد معجزاتھ بألف وال ألفین، وال أكثر، ألن النبي صلى اهللا 

  . علیھ وسلم قد تحدى بسورة منھ فعجز عنھا
آیات منھ بعددھا وقدرھا معجزة، ثم فكل آیة أو ). إنا أعطیناك الكوثر: (قال أھل العلم

  . فیھا نفسھا معجزات على ما سنفصلھ فیما انطوى علیھ من المعجزات
  : ثم معجزاتھ صلى اهللا علیھ وسلم على قسمین

ي   :قسم منھا علم قطعًا ، ونقل إلینا متواترًا كالقرآن،فال مریة، وال خالف، بمجيء النب
ھ،     ھ، وظھوره من قبل د       صلى اهللا علیھ وسلم ب ذا معان ر ھ ھ، وإن أنك واستداللھ بحجت

دنیا  راض    . جاحد، فھو كإنكاره وجود محمد صلى اهللا علیھ وسلم في ال ا جاء اعت وإنم
وم ضرورة         ا تضمنھ من معجز معل ع م الجاحدین في الحجة بھ، فھو في نفسھ وجمی

  .ووجھ إعجازه معلوم ضرورًة ونظرًا، كما سنشرحھ
ھ صلى اهللا     ویجري ھذا المج: قال بعض أئمتنا ى یدی رى على الجملة أنھ قد جرى عل

علیھ وسلم آیات وخوارق عادات إن لم یبلغ واحد منھا معینًا القطع فیبلغھ جمیعھا، فال 
ھ      ى یدی مریة في جریان معانیھا على یدیھ، وال یختلف مؤمن وال كافر ـ أنھ جرت عل

  . عجائب، وإنما خالف المعاند في كونھا من قبل اهللا
  . صدقت: ا كونھا من قبل اهللا، وأن ذلك بمثابة قولھوقد قدمن

فقد علم وقوع مثل ھذا أیضًا من نبینا ضرورًة التفاق معانیھا، كما یعلم ضرورة جود 
ى     نھم عل د م حاتم، وشجاعة عنترة، وحلم أحنف، التفاق األخبار الواردة عن كل واح

یوجب العلم، وال یقطع كرم ھذا، وشجاعة ھذا، وحلم ھذا، وإن كان كل خبر بنفسھ ال 
  . بصحتھ

اني  م الث وعین   : والقس ى ن و عل ع، وھ غ الضرورة والقط غ مبل م یبل ا ل تھر : م وع مش ن
ار،          ة السیر واألخب رواة ونقل دثین وال د المح ھ عن ر ب منتشر، رواه العدد،  وشاع الخب

  .كنبع الماء من بین األصابع، وتكثیر الطعام
ره،    ونوع منھ اختص بھ الواحد واالثنان، ور واه العدد الیسیر، ولم یشتھر اشتھار غی

  .لكنھ إذا جمع إلى مثلھ اتفقا في المعنى، واجتمعا على اإلتیان بالمعجز، كما قدمناه
أثورة    : وأنا أقول صدعًا بالحق: قال القاضي أبو الفضل- ات الم ذه اآلی إن كثیرًا من ھ

  : عنھ صلى اهللا علیھ وسلم معلومة بالقطع
ر فالقرآن نص بوقوعھ، وأخبر عن وجوده، وال یعدل عن ظاھر إال أما انشقاق القم* 

ا خالف     وِھن عزَمن بدلیل، وجاء برفع احتمالھ صحیح األخبار من طرق كثیرة، وال ُی
وب ضعفاء    أخرق منحل ُعرى الدین، وال یلتفت إلى سخافة مبتدع یلقي الشك على قل

  . المؤمنین، بل نرغم بھذا أنفھ، وننبذ بالعراء سخفھ
اء        ن الجم ر ع دد الكثی ات والع ا الثق ام ـ رواھ ر الطع اء، وتكثی ع الم ة نب ذلك قص وك

  .الغفیر، عن العدد الكثیر من الصحابة
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ارھم  - ومنھا ما رواه الكافة عن الكافة متصًال عمن حدث بھا من جملة الصحابة وإخب
مرة أن ذلك كان في موطن اجتماع الكثیر منھم في یوم الخندق، وفي غزوة بواط، وع

الحدیبیة، وغزوة تبوك، وأمثالھا من محافل المسلمین ومجمع العساكر، ولم یؤثر عن 
ا         م رأوه كم ر عنھم أنھ ا ذك ار لم اه، وال إنك أحد من الصحابة مخالفة للراوي فیما حك
ى باطل،    رآه، فسكوت الساكت منھم كنطق الناطق، إذ ھم المنزھون عن السكوت عل

اك   رًا         والمداھنة في كذب، ولیس ھن ا سمعوه منك ان م و ك نعھم، ول ة تم ة أو رھب رغب
ا من      ض أشیاء رواھ عندھم وغیر معروف لدیھم ألنكروه، كما أنكر بعضھم على بع

رآن  روف الق یر وح نن والس و    . الس ا ھ ك، مم ي ذل ھ ف ًا، ووھم ھم بعض أ بعض وخط
  . معلوم، فھذا النوع كلھ یلحق بالقطعي من معجزاتھ لما بیناه

ال   إن أمث ًا ف رور    وأیض د م د بع ل، ال ب ى باط ت عل ا، وبنی ل لھ ي ال أص ار الت األخب
ا یشاھد    األزمان وتداول الناس وأھل البحث من انكشاف ضعفھا، وخمول ذكرھا، كم

ة   ف الطارئ ة، واألراجی ار الكاذب ن األخب ر م ي كثی ن  . ف واردة م ذه ال ا ھ الم نبین وأع
رة طعن   طریق األحاد ال تزداد مع مرور الزمان إال ظھورًا، ومع ت داول الفرق، وكث

ا،    اء نورھ العدو، وحرصھ على توھینھا، وتضعیف أصلھا، واجتھاد الملحد على إطف
  . إال قوة وقبوًال، وللطاعنین علیھا إال حسرة وغلیًال

ة     ى الجمل ھ عل ن آیات وم م ان معل ون وك ا یك اؤه بم وب، وإنب ن الغی اره ع ذلك إخب وك
  . بالضرورة

ا،    وھذا حق ال غطاء علیھ، وقد ق ر وغیرھم و بك ال بھ من أئمتنا القاضي، واألستاذ أب
ر      : رحمھم اهللا، وما عندي أوجب قول القائل اب خب ص المشھورة من ب إن ھذه القص

ك من المعارف، وإال فمن        ر ذل الواحد إال قلة مطالعتھ لألخبار وروایتھا، وشغلھ بغی
ذ      حة ھ ي ص ب ف م یْرت یر ل ث والس الع األحادی ل، وط رق النق ى بط ص اعتن ه القص

د وال     . المشھورة على الوجھ الذي ذكرناه د واح التواتر عن م ی وال یبعد أن یحصل العل
یحصل عند آخر، فإن أكثر الناس یعلمون ـ بالخبر ـ كون بغداد موجودةً ، وأنھا مدینة 
ن          ًال ع مھا، فض ون اس اس ال یعلم ن الن اد م ة، وآح ة والخالف ة، ودار اإلمام عظیم

م الف   ذا یعل ھ ـ أن        وصفھا، وھك ل عن واتر النق رورة وت ك بالض حاب مال اء من أص قھ
ة     ي أول لیل ة ف مذھبھ إیجاب قراءة أم القرآن في الصالة للمنفرد واإلمام، وإجزاء النی
من رمضان عما سواه، وأن الشافعي یرى تجدید النیة كل لیلة، واالقتصار في المسح 

دد     ل بالمح ي القت ة    على بعض الرأس، وأن مذھبھما القصاص ف ره، وإیجاب النی وغی
ذه المسائل،           ي ھ ا ف ة یخالفھم ا حنیف اح، وأن أب ي النك ولي ف في الوضوء، واشتراط ال
ذاھبھم فضًال       ذا من م وغیرھم ممن لم یشتغل بمذاھبھم وال روى أقوالھم ال یعرف ھ

  . عمن سواه
  .وعند ذكرنا آحاد ھذه المعجزات نزید الكالم فیھا بیانًا إن شاء اهللا تعالى

  :ل الثالثالفص
  :في إعجاز القرآن

  حسن تألیفھ، والتئام كلمھ، وفصاحتھ: الوجھ األول 
  : قال القاضي أبو الفضل رحمھ اهللا- 
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رة،             ى وجوه من اإلعجاز كثی ز ُمنطٍو عل اب اهللا العزی اك ـ أن كت اعلم ـ وفقنا اهللا وإی
  :وتحصیلھا من جھة ضبط أنواعھا في أربعة وجوه

ة عادة       حسن تألیفھ، والت: أولھا ھ الخارق ئام كلمھ، وفصاحتھ، ووجوه إیجازه، وبالغت
العرب، وذلك أنھم كانوا أرباب ھذا الشأن، و فرسان الكالم، قد خصوا من البالغة و 
ؤت إنسان،       م ی ا ل الحكم بما لم یخص بھ غیرھم من األمم، وأوتوا من ذرابة اللسان م

ك ط       م ذل ل اهللا لھ اب جع د األلب ا یقی اب م زة   ومن فضل الخط یھم غری ة، وف ًا وخلق بع
وقوة، یأتون منھ على البدیھة بالعجب، ویدلون بھ إلى كل سبب، فیخطبون                                                   

دحون       ین الطعن والضرب، ویم ھ ب بدیھًا في المقامات وشدید الخطب، و یرتجزون ب
عون،     ون ویض لون، ویرفع لون ویتوص دحون، ویتوس حر   ویق ك بالس ن ذل أتون م فی

ذللون        اب، وی دعون األلب آلل، فیخ الحالل، ویطوقون من أوصافھم أجمل من سمط ال
د          د الجع ان، ویبسطون ی ون الجب دِّمن ویجرئ ن، ویھیجون ال الصعاب، ویذھبون اإلَح

  .البنان، ویصیرون الناقص كامًال ویتركون النبیھ خامًال
ول الف  زل، والق ظ الج دوي ذو اللف نھم الب وھري،  م ع الج م، والطب الم الفخ ل، والك ص

  . والمنزع القوي
ع      ة، والطب ات الجامع ومنھم الحضري ذو البالغة البارعة، واأللفاظ الناصعة، والكلم

  . السھل، والتصرف في القول القلیل الُكلفة، الكثیر الرونق، الرقیق الحاشیة
وة الدام  ع     و كال البابین لھما في البالغة الحجة البالغة، والق الج، والمھی دح الف ة، والق غ

ا      َووا فنونھ د ح ادھم، ق ك قی رادھم، والبالغة مل وع ُم كون أن الكالم ط اھج، ال یش الن
وغ أسبابھا،             وا صرحًا لبل ا، وعل اب من أبوابھ ل ب وا من ك ا، ودخل واستنبطوا عیونھ
ر،       ل والكث ي الق اولوا ف ث والسمین، وتق ي الغ وا ف ین، وتفنن ر والمھ ي الخطی الوا ف فق

ز     وت اب عزی ریم، بكت ول ك م إال رس ا راعھ ر، فم نظم والنث ي ال اجلوا ف ِھ  ((س ا َیْأِتی َل
دٍ  یٍم َحِمی ْن َحِك ٌل مِّ ِھ َتنِزی ْن َخْلِف ا ِم ِھ َوَل ْیِن َیَدْی ن َب ُل ِم لت) (اْلَباِط ت )٤٢: فص ، أحمك

ول،           ل مق ى ك ول، وظھرت فصاحتھ عل ھ العق ھ وبھرت بالغت ھ، و فصلت كلمات آیات
ھ         وتظافر إیجا   ي الحسن مطالع ارت ف ھ ومجازه، وتب زه وإعجازه، وتظاھرت حقیقت

ھ،         ن نظم ازه حس ع إیج دل م ھ، واعت ھ وبدائع ان جوامع ل البی وت ك ھ، وح ومقاطع
اب مجاًال، وأشھر        ي الب انوا ف ا ك وانطبق على كثرة فوائده مختار لفظھ، وھم أفسح م

ع   جاًال، وأوس عر س جع والش ي الس ر ف اًال، وأكث ة رج ي الخطاب ة ف ب واللغ ي الغری ف
ي         م ف ا یتناضلون، صارخًا بھ ي عنھ ازعھم الت مقاًال، بلغتھم التي بھا یتحاورون، ومن

ین     ى رؤوس المأل أجمع ًا عل وَن  :((كل حین، ومقرعًا لھم بضعًا وعشرین عام َأْم َیُقوُل
ن ُدو    َتَطْعُتم مِّ ِن اْس وْا َم ِھ َواْدُع وَرٍة مِّْثِل ْأُتوْا ِبُس ْل َف َراُه ُق اِدِقینَ اْفَت ُتْم َص ِھ ِإن ُكن ) ِن الّل

  ). ٣٨: یونس(
ن     (( َھَداءُكم مِّ وْا ُش ِھ َواْدُع َوِإن ُكنُتْم ِفي َرْیٍب مِّمَّا َنزَّْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفْأُتوْا ِبُسوَرٍة مِّن مِّْثِل

َتْفَعُلوْا َفاتَُّقوْا النَّاَر الَِّتي  َفِإن لَّْم َتْفَعُلوْا َوَلن) * (٢٣البقرة  ) (ُدوِن الّلِھ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن
  ).  ٢٤: البقرة) (َوُقوُدَھا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفِریَن

ْو      (و  ِھ َوَل ْأُتوَن ِبِمْثِل ْرآِن َال َی ـَذا اْلُق ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اِإلنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأن َیْأُتوْا ِبِمْثِل َھ
  ).         ٨٨: اإلسراء) (ُھْم ِلَبْعٍض َظِھیرًاَكاَن َبْعُض
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ن ُدوِن   (و  َتَطْعُتم مِّ َأْم َیُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوْا ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّْثِلِھ ُمْفَتَرَیاٍت َواْدُعوْا َمِن اْس
ق  ). ١٣: ھود) (الّلِھ ِإن ُكنُتْم َصاِدِقیَن  وذلك أن المفتري أسھل ووضع الباطل والمختل

ل       ذا قی ان أصعب، ولھ حیح ك ى الص الن  : على االختیار أقرب، واللفظ إذا تبع المعن ف
  .       یكتب كما یقال لھ، وفالن یكتب كما یرید

  .       و لألول على الثاني فضل، و بینھما شأو بعید
ط          م، ویح فھ أحالمھ وبیخ، ویس ة الت وبخھم غای ع، وی د التقری رعھم أش زل یق م ی فل

م،        ارھم      أعالمھ ھم ودی تبیح أرض اءھم، ویس تھم وآب ذم آلھ امھم، وی تت نظ ویش
ھ،    ن مماثلت ون ع تیھ، محجم ن معارض ون ع ذا ناكص ل ھ ي ك م ف والھم، وھ وأم

ْحٌر  :(یخادعون أنفسھم بالتشغیب و التكذیب، واإلغراء باإلفتراء، وقولھم ِإْن َھَذا ِإلَّا ِس
ْؤَثُر ّدثر) (ُی َتِمرٌّ (، و)٢٤: الم ْحٌر مُّْس ر( )ِس َراهُ  (، و)٢: القم ٌك اْفَت ا ِإْف َذا ِإلَّ ) ِإْن َھ

ان( ینَ َ(، و )٤: الفرق اِطیُر اَألوَِّل ام) (أَس ة،   )٢٥: األنع ا بالدنی ة  والرض ، والمباھت
      ).    ٨٨: البقرة) (َوَقاُلوْا ُقُلوُبَنا ُغْلٌف َبل لََّعَنُھُم اللَّھ ِبُكْفِرِھْم َفَقِلیًال مَّا ُیْؤِمُنوَن: (كقولھم

اٌب َفاعْ ( ْل  َوَقاُلوا ُقُلوُبَنا ِفي َأِكنٍَّة مِّمَّا َتْدُعوَنا ِإَلْیِھ َوِفي آَذاِنَنا َوْقٌر َوِمن َبْیِنَنا َوَبْیِنَك ِحَج َم
ْم َوَقاَل الَِّذیَن َكَفُروا َلا َتْسَمُعوا ِلَھَذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفیِھ َلَعلَّكُ ). (٥فصلت  ) (ِإنََّنا َعاِمُلوَن

ْد    :((واالدعاء مع العجز بقولھم))  ٢٦: فصلت) (َتْغِلُبوَن اُلوْا َق ا َق َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْیِھْم آَیاُتَن
  )  ٣١: األنفال) (َسِمْعَنا َلْو َنَشاء َلُقْلَنا ِمْثَل َھـَذا ِإْن َھـَذا ِإالَّ َأَساِطیُر األوَِّلیَن

دروا )٢٤: قرةالب) (َوَلن َتْفَعُلوْا : (وقد قال لھم اهللا ك    . ، فما فعلوا وال ق اطى ذل ومن تع
وه، من فصیح                   ا ألف لبھم اهللا م یعھم، وس خفائھم ـ كمسیلمة ـ كشف عواره جم من س
یس من نمط فصاحتھم، وال جنس          ھ ل نھم أن ز م كالمھم، وإال فلم یخف على أھل المی

  . بالغتھم، بل ولوا عنھ مدبرین، وأتوا مذعنین من بین مھتد و بین مفتون
  :     ولھذا لما سمع الولید بن المغیرة من النبي صلى اهللا علیھ وسلم

ِإنَّ الّلَھ َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوِإیَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَیْنَھى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي (
  ) .         ٩٠: النحل) (َیِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن

ا     :قال ر، م واهللا، إن لھ لحالوة، وإن علیھ لطالوًة، وإن أسفلھ لمغدق، وإن أعاله لمثم
  .یقول ھذا بشر

  :   وذكر أبو عبید أن أعرابیًا سمع رجًال یقرأ-
ِرِكینَ     ( ِن اْلُمْش ِرْض َع ْؤَمُر َوَأْع ا ُت ال  ) ٩٤: الحجر ) (َفاْصَدْع ِبَم جد، و ق جدت  : فس س

  )٨٠: یوسف) (َفَلمَّا اْسَتْیَأُسوْا ِمْنُھ َخَلُصوْا َنِجّیًا (: (وسمع آخر رجًال یقرأ. لفصاحتھ
  . أشھد أن مخلوقًا ال یقدر على مثل ھذا الكالم: فقال

و           - إذا ھ جد ف ي المس ًا ف ًا نائم ان یوم ھ ـ ك وحكي أن عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عن
ة ال        ھ من بطارق ھ أن روم ممن  بقائم على رأسھ یتشھد شھادة الحق، واستخبره، فأعلم

ابكم   یحسن كالم العرب وغیرھا، وأنھ سمع رجًال من أسرى المسلمین یقرأ آیة من كت
دنیا         وال ال ن أح ریم م ن م ى اب ى عیس زل عل ا أن ا م ع فیھ د جم ي ق إذا ھ ا، ف فتأملتھ

الى     ھ تع َك         : (واآلخرة، وھي قول ِھ َفُأْوَلِئ َھ َوَیتَّْق َش اللَّ وَلُھ َوَیْخ َھ َوَرُس ِع اللَّ ن ُیِط ُم  َوَم ُھ
  )٥٢: النور) (اْلَفاِئُزوَن

ا   - ال لھ ة، فق حك   : وحكى األصمعي أنھ سمع كالم جاری ا أفص ك اهللا م ت ! قاتل أو : فقال
الى    ول اهللا تع د ق ِت       : (یعد ھذا فصاحًة بع ِإَذا ِخْف ِعیِھ َف ى َأْن َأْرِض ى ُأمِّ ُموَس ا ِإَل َوَأْوَحْیَن
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اِفي   ا َتَخ َیمِّ َوَل ي اْل ِھ ِف ِھ َفَأْلِقی ِلینَ  َعَلْی َن اْلُمْرَس اِعُلوُه ِم ِك َوَج ا َرادُّوُه ِإَلْی ي ِإنَّ ا َتْحَزِن ) َوَل
  . ، فجمع في آیة واحدة بین أمرین ونھیین، وخبرین، و بشارتین)٧: القصص(

فھذا نوع من إعجازه منفرد بذاتھ، غیر مضاف إلى غیره على التحقیق والصحیح من 
  . القولین

ھ   وكون القرآن من ِقَبل النبي ص لى اهللا علیھ وسلم، وأنھ أتى بھ معلوم ضرورة، وكون
ي      ھ ف وم ضرورة، وكون متحدیًا بھ معلوم ضرورة، وعجز العرب عن اإلتیان بھ معل
فصاحتھ خارقًا للعادة معلوم ضرورة للعاِلمین بالفصاحة ووجوه البالغة، وسبیل من   

راف المفسرین   لیس من أھلھا علم ذلك بعجز المفكرین من أھلھا عن معارضتھ واع  ت
  . بإعجاز بالغتھ

ونَ         :(وأنت إذا تأملت قولھ تعالى ْم َتتَُّق اِب َلَعلَُّك ْي اَألْلَب ْا ُأوِل اٌة َی اِص َحَی ي اْلِقَص ْم ِف ) َوَلُك
  ).  ١٧٩: البقرة(

  )). ٥١: سبأ) (َوَلْو َتَرى ِإْذ َفِزُعوا َفَلا َفْوَت َوُأِخُذوا ِمن مََّكاٍن َقِریٍب: (وقولھ
یمٌ      :(وقولھ يٌّ َحِم ُھ َوِل َداَوٌة َكَأنَّ ُھ َع َك َوَبْیَن : فصلت ) (إْدَفْع ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْیَن

٣٤ .(  
ھ ُر    :(و قول َي اَألْم اء َوُقِض یَض اْلَم ي َوِغ َماء َأْقِلِع ا َس اءِك َوَی ي َم ا َأْرُض اْبَلِع َل َی َوِقی

  )٤٤: ھود) (ُبْعدًا لِّْلَقْوِم الظَّاِلِمیَنَواْسَتَوْت َعَلى اْلُجوِديِّ َوِقیَل 
ھ   ْیَحُة   (و قول ُھ الصَّ ْن َأَخَذْت ْنُھم مَّ بًا َوِم ِھ َحاِص ْلَنا َعَلْی ْن َأْرَس ْنُھم مَّ ِھ َفِم ْذَنا ِبَذنِب ًا َأَخ َفُكّل

ُھ   اَن اللَّ ا َك ا َوَم ْن َأْغَرْقَن ْنُھم مَّ َأْرَض َوِم ِھ اْل ْفَنا ِب ْن َخَس ْنُھم مَّ اُنوا َوِم ن َك َیْظِلَمُھْم َوَلِك ِل
  ).٤٠: العنكبوت) (َأنُفَسُھْم َیْظِلُموَن

ھ،     رة معانی ا، وكث وأشباھھا من اآلي، بل أكثر القرآن حققت ما بینتھ من إیجار ألفاظھ
ا      ة منھ ل لفظ ا، وأن تحت ك الؤم كلمھ ا، وت ألیف حروفھ ن ت ا، وحس ودیباجة عبارتھ

ًا      ة، وعلوم وًال جم رة، وفص ًال كثی تفید     جم ا اس ض م ن بع دواوین م ت ال ر، ملئ زواخ
  . منھا، وكثرت المقاالت في المستنبطات عنھا

ي عادة        ي یضعف ف رون السوالف، الت ثم ھو في سرده القصص الطوال، وأخبار الق
الفصحاء عندھا الكالم ویذھب ماء البیان ـ آیة لمتأملھ، من ربط الكالم بعضھ ببعض، 

  . قصة یوسف على طولھاوالتئام سرده، وتناصف وجوھھ، ك
دة     ل واح اد ك ثم إذا ترددت قصصھ اختلفت العبارات عنھا على كثرة ترددھا حتى تك
وس من       ور للنف ا، وال نف تنسي في البیان صاحبتھا، وتناصف في الحسن وجھ مقابلتھ

  .  تردیدھا، وال معاداة لمعادھا
  :الفصل الرابع

  :وبالنظم واألسل: في إعجاز القرآن ـ الوجھ الثاني
الوجھ الثاني من إعجازه صورة نظمھ العجیب، واألسلوب الغریب المخالف ألسالیب 
ت      ة، وانتھ اطع آی ت مق ھ، ووقف اء علی ذي ج ا ال ا ونثرھ اھج نظمھ رب ومن الم الع ك
ة شيء        د مماثل ھ، وال استطاع أح ر ل فواصل كلماتھ إلیھ، ولم یوجد قبلھ وال بعده نظی

دلھت   ي جنس         منھ، بل حارت فیھ عقولھم، وت ھ ف ى مثل دوا إل م یھت م، ول ھ أحالمھ دون
  . كالمھم من نثر أو نظم، أو سجع أو رجز، أو شعر
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رآن ـ رّق،              ھ الق رأ علی رة، وق ن المغی د ب لم الولی ھ وس ھ صلى اهللا علی ولما سمع كالم
واهللا ما منكم أحد أعلم باألشعار مني، واهللا ما یشبھ  : فجاءه أبو جھل منكرًا علیھ ـ قال 

  . ل شیئًا من ھذاالذي یقو
  :قلت

ة المشركین          اب مجادل حیح السیرة، ب رة، في ص ن المغی أخرج األلباني قصة الولید ب
ي أنفسھم           رافھم ف یھم واعت ة عل ة الحجة الدامغ لم وإقام ھ وس رسول اهللا صلى اهللا علی

  :قال.....بالحق وإن أظھروا المخالفة عنادا وحسدا وبغیا وجحودا
ھ بس     ن راھوی حاق ب اس روى إس ن عب ن اب ى  : نده ع اء إل رة ج ن المغی د ب أن الولی

فبلغ ذلك أبا جھل فأتاه .. رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقرأ علیھ القرآن فكأنھ رق لھ
ال : قال. یا عم إن قومك یریدون أن یجمعوا لك ماال: فقال ت    : لم؟ ق ك أتی ھ فإن لیعطوك

وًال  : قال. ثرھا ماالقد علمت قریش أني من أك: قال.  محمدا لتعرض ما قبلھ فقل فیھ ق
وماذا أقول؟ فو اهللا ما منكم رجل أعرف باألشعار مني، : قال. یبلغ قومك أنك منكر لھ

ول شیئا     ... وال أعلم برجزه وال بقصیده مني، وال بأشعار الجن ذي یق واهللا ما یشبھ ال
ذا ن ھ ھ لم ... م الوة وإن ھ لط الوة وإن علی ھ لح ذي یقول ھ ال اله و واهللا إن لقول ر أع ثم

ھ        ا تحت یحطم م ھ ل ى وإن و وال یعل ھ لیعل ال . مغدق أسفلھ وإن ك قومك    : ق ال یرضى عن
  .فدعني حتى أفكر فیھ: قال. حتى تقول فیھ
ال  ره      : فلما فكر ق أثره عن غی ؤثر، ی حر ی ذا إال س ت . إن ھ ُت    : (فنزل ْن َخَلْق ي َوَم َدْرِن

دًا    * ِنیَن ُشُھودًا َوَب* َوَجَعْلُت َلُھ َماًال مَّْمُدودًا * َوِحیدًا  ُھ َتْمِھی دتُّ َل ُع َأْن   * َوَمھَّ مَّ َیْطَم ُث
دََّر    *ِإنَُّھ َفكََّر َوَقدََّر * َسُأْرِھُقُھ َصُعودًا *َكلَّا ِإنَُّھ َكاَن ِلآَیاِتَنا َعِنیدًا* َأِزیَد  َف َق َل َكْی * َفُقِت

َر   * ُثمَّ ُقِتَل َكْیَف َقدََّر  مَّ َنَظ َبَس وَ  * ُث مَّ َع َر  ُث َتْكَبَر    * َبَس َر َواْس مَّ َأْدَب ا    *ُث َذا ِإلَّ اَل ِإْن َھ َفَق
َقَر  * ِإْن َھَذا ِإلَّا َقْوُل اْلَبَشِر * ِسْحٌر ُیْؤَثُر  َقُر    * َسُأْصِلیِھ َس ا َس ا َأْدَراَك َم ي   * َوَم ا ُتْبِق َل

ا  َوَما * َعَلْیَھا ِتْسَعَة َعَشَر * َلوَّاَحٌة لِّْلَبَشِر * َوَلا َتَذُر  َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِر ِإلَّا َمَلاِئَكًة َوَم
ًا  َجَعْلَنا ِعدََّتُھْم ِإلَّا ِفْتَنًة لِّلَِّذیَن َكَفُروا ِلَیْسَتْیِقَن الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َوَیْزَداَد الَِّذیَن  آَمُنوا ِإیَمان

اِفُروَن    َوَلا َیْرَتاَب الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َواْلُمْؤِمُنو َرٌض َواْلَك وِبِھم مَّ َن َوِلَیُقوَل الَِّذیَن ِفي ُقُل
َك َماَذا َأَراَد اللَُّھ ِبَھَذا َمَثًال َكَذِلَك ُیِضلُّ اللَُّھ َمن َیَشاُء َوَیْھِدي َمن َیَشاُء َوَما َیْعَلُم ُجُنوَد َربِّ

ِر    َرى ِلْلَبَش ا ِذْك َي ِإلَّ ا ِھ َو َوَم ا ُھ دثر*) ِإلَّ ن  ھ/.  الم اكم ع ن الح ي ع ذا رواه البیھق ك
  .إسحاق

ت اني[ قل م   ]: األلب ة عقلھ م وقل ن جھلھ ارا ع الى إخب ال اهللا تع ك ق ي ذل اُلوْا (وف ْل َق َب
ونَ       َل اَألوَُّل ا ُأْرِس ٍة َكَم ا ِبآَی اِعٌر َفْلَیْأِتَن اء ) (َأْضَغاُث َأْحَالٍم َبِل اْفَتَراُه َبْل ُھَو َش ) ٥: األنبی

ھ     فحاروا ماذا یقولون  ا قال فیھ؟ فكل شيء یقولونھ باطل ألن من خرج عن الحق مھم
ِبیالً   : (قال اهللا تعالى... أخطأ َتِطیْعوَن َس َال َیْس ) انُظْر َكْیَف َضَرُبوْا َلَك اَألْمَثاَل َفَضلُّوْا َف

  )٤٨: اإلسراء(
  :قلت

مدیة أورد  الشیخ أحمد بن محمد القسطالني القصة  في المواھب اللدنیة بالمنح المح  
  :قال

ال             ھ ق ي الفصاحة، أن ریش ف ان زعیم ق رة، وك ن المغی د ب عن عكرمة في قصة الولی
ي  : للنبي صلى اهللا علیھ وسلم رأ عل ھ  ... اق رأ علی اِن     : (فق ْدِل َواِإلْحَس ْأُمُر ِباْلَع َھ َی ِإنَّ الّل
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: النحل) (ِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَنَوِإیَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَیْنَھى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي َی
ال  ... أعد: قال)   ٩٠ لم، فق د [ فأعاد صلى اهللا علیھ وس ھ لحالوة وإن   ]:الولی واهللا إن ل

ھ             ال لقوم م ق ذا بشر، ث ول ھ ا یق دق وم فلھ لمغ ر وإن أس علیھ لطالوة وإن أعاله لمثم
م برجزه وال       ي، وال أعل م باألشعار من ا     واهللا ما فیكم رجل أعل و اهللا م أشعار الجن ف

واهللا إن لقولھ الذي یقول لحالوة وإن علیھ لطالوة وإنھ .. یشبھ الذي یقول شیئا من ھذا
  .لمثمر أعاله مغدق أسفلھ وإنھ لیعلو وال یعلى

ال      -  د حضور الموسم، وق ریًش عن ود العرب   : وفي خبره اآلخرـ حین جمع ق إن وف
الوا ترد فأجمعوا فیھ رأیًا  ال یكذب بعضكم ب اھن  : عضًا، فق ول ك ال . نق و   : ق ا ھ واهللا م

ھ وال   : قال: مجنون: قالوا.ما ھو بزمزمتھ وال سجعھ. بكاھن ون، وال بخنق ما ھو بمجن
  . وسوستھ

الوا اعر: ق ول ش ال. فنق اعر : ق و بش ا ھ ھ،   . م زه، وھزج ھ، رج عر كل ا الش د عرفن ق
ا ھو بشاعر     الوا . وقریضھ، و مبسوطھ، ومقبوضھ، م ول ساحر  : ق ال  .فنق و   : ق ا ھ م

  .  بساحر، وال نفثھ وال عقده
الوا  ول : ق ا نق ال: فم ل، وإن      : ق ھ باط رف أن ا أع یئًا، إال وأن ذا ش ن ھ ائلین م تم بق ا أن م

رء             ھ، والم رء وأخی ھ، والم رء وابن ین الم رق ب حر یف ھ س ھ ساحر، فإن أقرب القول أن
  . وزوجھ، والمرء وعشیرتھ

ْن   : (فأنزل اهللا تعالى في الولیدفتفرقوا وجلسوا على السبل یحذرون الناس،  ي َوَم َذْرِن
ُع  * َوَمھَّدتُّ َلُھ َتْمِھیدًا *َوَبِنیَن ُشُھودًا * َوَجَعْلُت َلُھ َماًال مَّْمُدودًا *َخَلْقُت َوِحیدًا  ُثمَّ َیْطَم

ُعودًا  * َكلَّا ِإنَُّھ َكاَن ِلآَیاِتَنا َعِنیدًا * َأْن َأِزیَد  ُھ  * َسُأْرِھُقُھ َص دََّر   ِإنَّ َر َوَق َف   * َفكَّ َل َكْی َفُقِت
َفَقاَل ِإْن َھَذا * ُثمَّ َأْدَبَر َواْسَتْكَبَر * ُثمَّ َعَبَس َوَبَسَر * ُثمَّ َنَظَر * ُثمَّ ُقِتَل َكْیَف َقدََّر * َقدََّر 

  . )المدثر(-*) َسُأْصِلیِھ َسَقَر *ِإْن َھَذا ِإلَّا َقْوُل اْلَبَشِر* ِإلَّا ِسْحٌر ُیْؤَثُر 
د         : وقال عتبة بن ربیعة حین سمع القرآن- یئًا إال وق رك ش م أت ي ل تم أن د علم وم، ق یا ق

و بالشعر،      .. علمتھ وقرأتھ وقلتھ، واهللا لقد سمعت قوًال ا ھ ط، م ھ ق واهللا ما سمعت مثل
  . وقال النضر بن الحارث نحوه-. وال بالسحر، وال بالكھانة

  :قلت
  :في صحیح السیرة، قال أخرج األلباني قصة عتبة بن ربیعة،* 
ال   ) مسنده(وروى اإلمام عبد بن حمید في     د اهللا ق ن عب اجتمعت  : بسنده عن جابر ب

ذي       : قریش یوًما فقالوا ذا الرجل ال أت ھ ة والشعر فلی انظروا أعلمكم بالسحر والكھان
ما نعلم : فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب دیننا فلیكلمھ ولینظر ماذا یرد علیھ؟  فقالوا

ر   : أنت یا أبا الولید  فأتاه عتبة فقال: فقالوا. أحدا غیر عتبة بن ربیعة ت خی یا محمد أن
ال    لم فق ھ وس ب؟     : أم عبد اهللا؟ فسكت رسول اهللا صلى اهللا علی د المطل ر أم عب ت خی أن

ال  .  فسكت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم م ق ك      : ث ر من زعم أن ھؤالء خی ت ت إن كن
ا     فقد عبدوا اآللھة التي ع ك إن ى نسمع قول بت وإن كنت تزعم أنك خیر منھم فتكلم حت

ا   واهللا ما رأینا سخلة قط أشأم على قومك منك فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت دینن
ا           ریش كاھن ي ق ریش ساحًرا وأن ف ي ق یھم أن ف د طار ف وفضحتنا في العرب حتى لق

. بالسیوف حتى نتفانىواهللا ما ننتظر إال مثل صیحة الحبلى أن یقوم بعضنا إلى بعض 
ًدا           ریش رجًال واح ى ق ى تكون أغن ك حت ا ل أیھا الرجل إن كان إنما بك الحاجة جمعن
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ال رسول اهللا   . وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قریش شئت فلنزوجك عشًرا فق
لم ھ وس لى اهللا علی ت؟: (ص ال). فرغ م: ق لم. نع ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس : فق

ًا    *َتنِزیٌل مَِّن الرَّْحَمِن الرَِّحیِم * حم . رحمن الرحیمبسم اهللا ال( ُھ ُقْرآن َلْت آَیاُت ِكَتاٌب ُفصِّ
َمُعوَن      * َعَرِبّیًا لَِّقْوٍم َیْعَلُموَن  ا َیْس ْم َل ُرُھْم َفُھ َأْعَرَض َأْكَث ا   *َبِشیرًا َوَنِذیرًا َف اُلوا ُقُلوُبَن َوَق

* ِھ َوِفي آَذاِنَنا َوْقٌر َوِمن َبْیِنَنا َوَبْیِنَك ِحَجاٌب َفاْعَمْل ِإنََّنا َعاِمُلوَن ِفي َأِكنٍَّة مِّمَّا َتْدُعوَنا ِإَلْی
َتْغِفرُ    ِھ َواْس َتِقیُموا ِإَلْی ٌل  ُقْل ِإنََّما َأَنا َبَشٌر مِّْثُلُكْم ُیوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُھُكْم ِإَلٌھ َواِحٌد َفاْس وُه َوَوْی

وا  * یَن َلا ُیْؤُتوَن الزََّكاَة َوُھم ِباْلآِخَرِة ُھْم َكاِفُروَن الَِّذ* لِّْلُمْشِرِكیَن  ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُل
ْوَمْیِن       * الصَّاِلَحاِت َلُھْم َأْجٌر َغْیُر َمْمُنوٍن  ي َی َأْرَض ِف َق اْل ِذي َخَل ُروَن ِبالَّ ُقْل َأِئنَُّكْم َلَتْكُف

َوَجَعَل ِفیَھا َرَواِسَي ِمن َفْوِقَھا َوَباَرَك ِفیَھا َوَقدََّر *َربُّ اْلَعاَلِمیَن  َوَتْجَعُلوَن َلُھ َأنَدادًا َذِلَك
ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماء َوِھَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلَھا * ِفیَھا َأْقَواَتَھا ِفي َأْرَبَعِة َأیَّاٍم َسَواء لِّلسَّاِئِلیَن 

اِئِعیَن  َوِلْلَأْرِض ِاْئِتَیا َطْوعًا َأْو َك ْوَمْیِن      * ْرھًا َقاَلَتا َأَتْیَنا َط ي َی َماَواٍت ِف ْبَع َس اُھنَّ َس َفَقَض
ِز         ِدیُر اْلَعِزی َك َتْق ًا َذِل اِبیَح َوِحْفظ دُّْنَیا ِبَمَص َماء ال َوَأْوَحى ِفي ُكلِّ َسَماء َأْمَرَھا َوَزیَّنَّا السَّ

 - ١: فصلت*) [ َصاِعَقًة مِّْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُموَد  َفِإْن َأْعَرُضوا َفُقْل َأنَذْرُتُكْم* اْلَعِلیِم 
الوا   ).  ال: (حسبك ما عندك غیر ھذا؟ قال: فقال عتبة].  ١٣ ریش فق ى ق ا  : فرجع إل م

ھ     : وراءك؟ قال ھ إال كلمت م تكلمون یًئا أرى أنك الوا . ما تركت ش ال   : ق ك؟ فق ل أجاب : فھ
ل  ال والذي نصبھا بینة ما فھمت : ثم قال. نعم شیًئا مما قال غیر أنھ أنذركم صاعقة مث

ال واهللا : ویلك یكلمك الرجل بالعربیة ال تدري ما قال؟  قال: قالوا. صاعقة عاد وثمود
  . ما فھمت شیًئا مما قال غیر ذكر الصاعقة

ھ كالم وزاد    ھ وفی ت  : وقد رواه البیھقي وغیره عن الحاكم بسنده عن األجلح ب وإن كن
دن ة عق ك الریاس ا ب ت إنم ا بقی ا م ت رأس ك فكن ا ل ال. ا ألویتن ا ق ھ لم ده أن إن (_:وعن ف

ده     ) أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ھ وناش ى فی ة عل أمسك عتب
ا معشر   : فقال أبو جھل. الرحم أن یكف عنھ ولم یخرج إلى أھلھ واحتبس عنھم واهللا ی

ك إال من حاجة أصابتھ    قریش ما نرى عتبة إال صبا إلى محمد وأعجبھ كالمھ وما ذا
د      : فأتوه فقال أبو جھل. انطلقوا بنا إلیھ ى محم ك صبوت إل ا إال أن واهللا یا عتبة ما جئن

د      ك عن محم ا یغنی ا م فغضب  . وأعجبك أمره فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالن
ي أتیت   : وأقسم باهللا ال یكلم محمًدا أبًدا وقال اًال ولكن  -ھ لقد علمتم أني من أكثر قریش م

ة   -فأجابني بشيء  -وقص علیھم القصة  رأ  -واهللا ما ھو بسحر وال بشعر وال كھان : ق
رحیم   . حم. بسم اهللا الرحمن الرحیم( رحمن ال غ  ...تنزیل من ال ى بل إن أعرضوا   : حت ف

رحم أن یكف      ) فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود دتھ ال ھ وناش فأمسكت بفی
  .  ًئا لم یكذب فخفت أن ینزل علیكم العذابوقد علمتم أن محمًدا إذا قال شی

إن أول یوم عرفت رسول اهللا صلى : ثم روى البیھقي بسنده عن المغیرة بن شعبة قال
ا رسول        ة إذ لقین ة مك ض أزق ي بع اهللا علیھ وسلم أني أمشي أنا وأبو جھل بن ھشام ف

ي           لم ألب ھ وس ال رسول اهللا  صلى اهللا علی لم فق ھ وس ل اهللا  صلى اهللا علی ا  : (جھ ا أب ی
یا محمد ھل أنت منتھ : فقال أبو جھل). الحكم ھلم إلى اهللا وإلى رسولھ أدعوك إلى اهللا

و   عن سب آلھتنا؟ ھل ترید إال أن نشھد أنك قد بلغت؟ فنحن نشھد أن قد بلغت فو اهللا ل
ل      .  أني أعلم أن ما تقول حق التبعتك لم وأقب ھ وس فانصرف رسول اهللا صلى اهللا علی

الوا         : علي فقال ي قصي ق ي شيء إن بن ول حق ولكن یمنعن ا یق : واهللا إني ألعلم أن م
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الوا . نعم: فقلنا. فینا الحجابة قایة  : ثم ق ا الس ا . فین م : فقلن الوا  . نع م ق دوة  : ث ا الن ا . فین : فقلن
الوا . نعم: فقلنا. فینا اللواء: ثم قالوا. نعم : ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب ق

ھ  .  ال أفعل منا نبي واهللا ھ اهللا   -وھذا القول من ھ وعن        -لعن را عن الى مخب ال تع ا ق كم
رابھ وًال    : (أض ُھ َرُس َث اللَّ ِذي َبَع َذا الَّ ُزوًا َأَھ ا ُھ ُذوَنَك ِإلَّ اَد * َوِإَذا َرَأْوَك ِإن َیتَِّخ ِإن َك

لُّ      َلُیِضلَُّنا َعْن آِلَھِتَنا َلْوَلا َأن َصَبْرَنا َعَلْیَھا َوَسْوَف َیْعَل ْن َأَض َذاَب َم َرْوَن اْلَع یَن َی ُموَن ِح
  ).   ٤٢ -٤١الفرقان ) (َسِبیًال

واهللا ما سمعت بأشعر من أخي  : وفي حدیث إسالم أبي ذر وَوَصف أخاه أنیسًا، فقال-
ة،            ى مك ق إل ھ انطل دھم، وإن ا أح ة، أن ي الجاھلی أنیس، لقد ناقض اثني عشر شاعرًا ف

ي ص  ر النب ي ذر بخب ى أب اء إ ل لموج ھ وس ت. لى اهللا علی ال: قل اس؟ ق ول الن ا یق : فم
د وضعتھ         : شاعر: یقولون ولھم، ولق و بق ا ھ ة فم ول الكھن كاھن، ساحر، لقد سمعت ق

ھ لصادق،          ھ شعر، وإن دي أن د بع ى لسان أح على أقراء الشعر فلم یلتئم، وما یلتئم عل
  . واألخبار في ھذا صحیحة كثیرة-. وإنھم لكاذبون

  :قلت
حیح        حدیث إسالم أ ي، وھو في ص لم،وأحمد، والبیھق ھ رواه مس بي ذر رضي اهللا عن

  -كتاب فضائل الصحابة -مسلم
رة  . حدثنا ھداب بن خالد األزدي ن المغی ن ھالل عن      . حدثنا سلیمان ب د ب ا حمی أخبرن

ار : قال أبو ذر: قال. عبد اهللا بن الصامت ون الشھر    . خرجنا من قومنا غف انوا یحل وك
ا   فخرجت أنا وأ. الحرام یس وأمن ا    . خي أن ى خال لن ا عل ا وأحسن    . فنزلن ا خالن فأكرمن

فجاء خالنا فنثا . إنك إذا خرجت عن أھلك خالف إلیھم أنیس: فحسدنا قومھ فقالوا. إلینا
ا           : فقلت. علینا الذي قیل لھ ك فیم اع ل ھ، وال جم د كدرت ك فق ا مضى من معروف ا م أم

ا  . فقربنا صرمتنا . بعد ا علیھ ل یبكي   وتغطى خالن  . فاحتملن ھ فجع ى   . ا ثوب ا حت فانطلقن
ا      . نزلنا بحضرة مكة یس عن صرمتنا وعن مثلھ افر أن اھن  . فن ا الك ر أنیسا  . فأتی . فخی

ن أخي  : قال.فأتانا أنیس بصرمتنا ومثلھا معھا ى رسول    ! وقد صلیت، یا اب ل أن ألق قب
ثالث سنین    لم ب ھ وس ت. اهللا صلى اهللا علی ال : قل ن؟ ق ت. هللا: لم ا : قل ھ؟ ق أین توج : لف

. أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر اللیل ألقیت كأني خفاء. أتوجھ حیث یوجھني ربي
  .        حتى تعلوني الشمس

اكفني : فقال أنیس ة     . إن لي حاجة بمكة ف ى مك ى أت یس حت انطلق أن ي  . ف راث عل م  . ف ث
ك   : ما صنعت؟ قال: جاء فقلت ى دین ة عل لھ  . لقیت رجال بمك زعم أن اهللا أرس ت . ی : قل

  .       وكان أنیس أحد الشعراء. شاعر، كاھن، ساحر: یقولون: ول الناس؟ قالفما یق
یس ال أن ة: ق ول الكھن معت ق د س ولھم. لق و بق ا ھ راء . فم ى أق ھ عل عت قول د وض ولق

عر عر     . الش ھ ش دي؛ أن د بع ان أح ى لس ئم عل ا یلت ادق ! واهللا. فم ھ لص م . إن وإنھ
  )الحدیث...(لكاذبون

ن الن    -  د م ل واح ب     : وعینواإلعجاز بك ذاتھا، أو األسلوب الغری اإلیجاز والبالغة ب
د     ان بواح ى اإلتی بذاتھ، كل واحد منھما نوع إعجازه على التحقیق، لم تقدر العرب عل
ذا ذھب          ى ھ ا، وإل این لفصاحتھا و كالمھ درتھا، مب منھما، إذا كل واحد خارج عن ق

  . غیر واحد من أئمة المحققین
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م إلى أن اإلعجاز في مجموع البالغة واألسلوب،   و ذھب بعض المحققین المقتدى بھ
م    . وأتى على ذلك بقول تمجھ األسماع، وتنفر منھ القلوب دمناه، و العل ا ق والصحیح م

  . بھذا كلھ ضرورة قطعًا
ھ   ومن تفنن في علوم البالغة، وأرھف خاطره ولسانھ أدب ھذه الصناعة لم یخف علی

  . ما قلناه
إنھ ما جمع في قوة : وجھ عجزھم عنھ، فأكثرھم یقول وقد اختلف أئمة أھل السنة في-

ھ وأسلوبھ ال یصح أن       دیع تألیف جزالتھ، ونصاعة ألفاظھ، وحسن نظمھ، وإیجازه، وب
ا،   ق علیھ دار الخل ن إق ة ع وارق الممتنع اب الخ ن ب ھ م ر، وأن دور البش ي مق ون ف یك

  .        كإحیاء الموتى، وقلب العصا، وتسبیح الحصى
و الحسن إلى أن مما یمكن أن یدخل مثلھ تحت مقدور البشر، ویقدرھم وذھب الشیخ أب

  . اهللا علیھ، ولكنھ لم یكن ھذا وال یكون، فمنَعھم اُهللا ھذا، و عجَّزھم عنھ
  . وقال بھ جماعة من أصحابھ-
وعلى الطریقین فعجز العرب عنھ ثابت، وإقامة الحجة علیھم بما یصح أن یكون في -

دیھم   ر، وتح دور البش رى          مق ز، وأح ي التعجی غ ف و أبل اطع، وھ ھ ق أتوا بمثل أن ی ب
ر     و أبھ بالتقریع، واالحتجاج بمجيء بشر مثلھم بشيء لیس من قدرة البشر الزم، وھ

  . آیة، وأقمع داللة
ل، وتجرعوا           ى الجالء، والقت ل صبروا عل ال، ب ك بمق ي ذل وعلى كل حال فما أتوا ف

انوا من شموخ اآلن      ذل، وك ؤثرون     كاسات الصَّغار وال ث ال ی ة الضیم، بحی ف، وإبای
درھم،        ن ق ت م و كان ة ل طرارًا، وإال فالمعارض ونھ إال اض ارًا، وال یرض ك اختی ذل
م ممن       دیھم، وھ الشغل بھا أھون علیھم وأسرع بالنجح وقطع العذر وإفحام الخصم ل

، لھم قدرة على الكالم، وقدوة في المعرفة بھ لجمیع األنام، وما منھم إال من جھد جھده
ات         ًة من بن ك خبیئ ي ذل وا ف ا جل واستنفد ما عنده في إخفاء ظھوره، وإطفاء نوره، فم
دد، وتظاھر            رة الع د، و كث اھھم، مع طول األم ین می ة من مع شفاھھم، وال أتوا بنطف

  .الوالد وما ولد، بل أبلسوا فما نبسوا، ومنعوا فانقطعوا، فھذان نوعان من إعجازه
  الفصل الخامس

  :آنفي إعجاز القر 
  ما انطوى علیھ من اإلخبار بالمغیبات: الوجھ الثالث 
م         - م یكن ول ا ل ات، وم ار بالمغیب ھ من اإلخب الوجھ الثالث من اإلعجاز ما انطوى علی

الى    ھ تع ھ، كقول ر ب ذي أخب ھ ال ى الوج ا ورد  وعل د، كم ع، فوج ِجَد : (یق ْدُخُلنَّ اْلَمْس َلَت
  )٢٧فتح  ال) (اْلَحَراَم ِإن َشاء اللَُّھ آِمِنیَن

  ). ٣: الروم) (َوُھم مِّن َبْعِد َغَلِبِھْم َسَیْغِلُبوَن:(وقولھ تعالى
ْو     :(وقولھ تعالى ِھ َوَل دِّیِن ُكلِّ ى ال ُھَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُھ ِباْلُھَدى َوِدیِن اْلَحقِّ ِلُیْظِھَرُه َعَل

  )٣٣: التوبة) (َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن
َأْرِض    َوَعَد اللَّ: ((وقولھ تعالى ي اْل َتْخِلَفنَُّھم ِف ُھ الَِّذیَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَیْس

ن        دَِّلنَُّھم مِّ ْم َوَلُیَب ِذي اْرَتَضى َلُھ َنُھُم الَّ ْم ِدی ِد   َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذیَن ِمن َقْبِلِھْم َوَلُیَمكَِّننَّ َلُھ َبْع
ُقونَ          َخْوِفِھْم َأْمنًا َیْعُبُدوَنِن ُم اْلَفاِس َك ُھ َك َفُأْوَلِئ َد َذِل َر َبْع ن َكَف ْیئًا َوَم ي َش ِرُكوَن ِب ) ي َلا ُیْش

  ) ٥٥: النور(
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الى- ھ تع ْتُح  :(وقول ِھ َواْلَف ُر اللَّ اء َنْص ِھ  ) ١(ِإَذا َج ِن اللَّ ي ِدی ْدُخُلوَن ِف اَس َی َت النَّ َوَرَأْی
  )   النصر(–) ٣(َتْغِفْرُه ِإنَُّھ َكاَن َتوَّابًا َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْس) ٢(َأْفَواجًا 

ال    ا ق ذا، كم ع ھ ان جمی ي      ...فك اس ف ل الن ع سنین، ودخ ي بض ارس ف روم ف ت ال فغلب
ھ    م یدخل اإلسالم أفواجًا، فما مات صلى اهللا علیھ وسلم وفي بالد العرب كلھا موضع ل

الم نھم، .اإلس ا دی ن فیھ ي األرض، ومكَّ ؤمنین ف تخلف اهللا الم ن  واس ا م م إیاھ و ملكھ
لم        ھ وس ال صلى اهللا علی ا ق ارب، كم ى أقصى المغ ى  : "أقصى المشارق إل ت إل زوی

  . األرض، فأریت مشارقھا و مغاربھا، و سیبلغ ملك أمتي ما زوي لي منھا
  :أخرج ھذا الحدیث ابن ماجھ في السنن؛ واأللباني في صحیح السیرة، ولفظھ: قلت

ارق "  ت مش ى رأی ي األرض حت ت ل فر أو زوی زین األص ت الكن ا وأعطی ھا ومغاربھ
یض،   ذھب والفضة   (األحمر واألب ي ال ك      ) یعن ث زوي ل ى حی ي إن ملكك إل ل ل .. وقی

أن ال یسلط على أمتي جوعا فیھلكھم بھ عامة، وأن ال : وإني سألت اهللا عز وجل ثالثا
ھ            رد ل ال م ي إذا قضیت قضاء ف ل ل ھ قی ض، وإن أس بع یلبسھم شیعا ویذیق بعضھم ب

ى       وإ ا حت ین أقطارھ یھم من ب ع عل ني لن أسلط على أمتك جوعا فیھلكھم فیھ ولن أجم
ع عنھم      ن یرف ي فل یفني بعضھم بعضا ویقتل بعضھم بعضا وإذا وضع السیف في أمت

ة مضلین    .. إلى یوم القیامة ي أئم ى أمت ي     .. وإن مما أتخوف عل ل من أمت وستعبد قبائ
ي بالمشركین    ذابین      . .األوثان، وستلحق قبائل من أمت دي الساعة دجالین ك ین ی وإن ب

قریبا من ثالثین كلھم یزعم أنھ نبي، ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورین   
قال أبو الحسن لما فرغ أبو عبد ".. ال یضرھم من خالفھم حتى یأتي أمر اهللا عز وجل

  ..اهللا من ھذا الحدیث قال ما أھولھ
حدثنا ھشام بن عمار ثنا محمد بن شعیب  : دیثسند الح.. صحیح: قال الشیخ األلباني 

ن         د اهللا ب ة الجرمي عب ي قالب دثھم عن أب بن شابور ثنا سعید بن بشیر عن قتادة أنھ ح
لم أن      ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ولى رس ان م ن ثوب ي ع ماء الرحب ي أس ن أب د ع زی

  ).الحدیث:... (رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال
اِفُظونَ    ِإنَّا َنْح: ((وقولھ- ُھ َلَح ا َل ذِّْكَر َوِإنَّ اد    )٩: الحجر ) (ُن َنزَّْلَنا ال ذلك، ال یك ان ك ، فك

ة، ال سیما القرامطة،             دة والمعطل ھ من الملح دیل محكم ره وتب ي تغیی یعد من سعى ف
اء    ى إطف فأجمعوا كیدھم وحولھم وقوتھم، الیوم نیفًا على خمسمائة عام، فما قدروا عل

ر   وره، وال تغیی ن ن يء م ن      ش رف م ي ح لمین ف كیك المس ھ، وال تش ن كالم ة م كلم
  . حروفھ، و الحمد هللا

  )    ٤٥: القمر) (َسُیْھَزُم اْلَجْمُع َوُیَولُّوَن الدُُّبَر: (ومنھ قولھ
ھ - ْومٍ   :(وقول ُدوَر َق ِف ُص ْیِھْم َوَیْش ْرُكْم َعَل ِزِھْم َوَینُص ِدیُكْم َوُیْخ ُھ ِبَأْی ذِّْبُھُم الّل اِتُلوُھْم ُیَع  َق

  )  ١٤التوبة ) (مُّْؤِمِنیَن
ِرَه         :(وقولھ ْو َك ِھ َوَل دِّیِن ُكلِّ ى ال َرُه َعَل قِّ ِلُیْظِھ ِن اْلَح ُھَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُھ ِباْلُھَدى َوِدی

  )٣٣التوبة ) (اْلُمْشِرُكوَن
ھ   ا     : (وقول وُكُم اَألُدَب اِتُلوُكْم ُیَولُّ رُّوُكْم ِإالَّ َأًذى َوِإن ُیَق ن َیُض ُرونَ َل مَّ َال ُینَص آل ) (َر ُث

  ).١١١: عمران
وما فیھ من كشف أسرار المنافقین والیھود، ومقالھم وكذبھم في حلفھم، .فكان كل ذلك 

  وتقریعھم بذلك، 
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ھ  ئْ      :(كقول َلْوَنَھا َفِب نَُّم َیْص ُبُھْم َجَھ وُل َحْس ا َنُق ُھ ِبَم ذُِّبَنا اللَّ ا ُیَع ِھْم َلْوَل ي َأنُفِس وَن ِف َس َوَیُقوُل
  ) ٨المجادلة ) (اْلَمِصیُر

ا    : (وقولھ ا ُقِتْلَن ْيٌء مَّ ُیْخُفوَن ِفي َأنُفِسِھم مَّا َال ُیْبُدوَن َلَك َیُقوُلوَن َلْو َكاَن َلَنا ِمَن اَألْمِر َش
اِجِعھِ    ى َمَض ُل ِإَل ُھ   َھاُھَنا ُقل لَّْو ُكنُتْم ِفي ُبُیوِتُكْم َلَبَرَز الَِّذیَن ُكِتَب َعَلْیِھُم اْلَقْت َي الّل ْم َوِلَیْبَتِل
ُدورِ  َذاِت الصُّ یٌم ِب ُھ َعِل وِبُكْم َوالّل ي ُقُل ا ِف ُیَمحََّص َم ُدوِرُكْم َوِل ي ُص ا ِف ران) (َم : آل عم

١٥٤ .(  
 ِمَن الَِّذیَن ِھاُدوْا َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّاُعوَن ِلَقْوٍم آَخِریَن َلْم َیْأُتوَك ُیَحرُِّفوَن اْلَكِلَم:(وقولھ

ُھ         ِرِد الّل ن ُی َذُروْا َوَم ْوُه َفاْح ْم ُتْؤَت ُذوُه َوِإن لَّ ِمن َبْعِد َمَواِضِعِھ َیُقوُلوَن ِإْن ُأوِتیُتْم َھـَذا َفُخ
ْم   دُّ  ِفْتَنَتُھ َفَلن َتْمِلَك َلُھ ِمَن الّلِھ َشْیئًا ُأْوَلـِئَك الَِّذیَن َلْم ُیِرِد الّلُھ َأن ُیَطھَِّر ُقُلوَبُھْم َلُھ ي ال ْنَیا ِف

  )٤١المائدة  ) (ِخْزٌي َوَلُھْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظیٌم
َمْع   : (وقولھ ْیَنا َواْس مَِّن الَِّذیَن َھاُدوْا ُیَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِھ َوَیُقوُلوَن َسِمْعَنا َوَعَص

  ). ٤٦: نساءال) (َغْیَر ُمْسَمٍع َوَراِعَنا َلّیًا ِبَأْلِسَنِتِھْم َوَطْعنًا ِفي
در        وم ب ون ی ده المؤمن دَّره اهللا واعتق ا ق دیًا، م ال مب د ق َدى   : (وق ُھ ِإْح ُدُكُم الّل َوِإْذ َیِع

قَّ الحَ       ُھ َأن ُیِح ُد الّل ْم َوُیِری وُن َلُك قَّ الطَّاِئَفِتْیِن َأنََّھا َلُكْم َوَتَودُّوَن َأنَّ َغْیَر َذاِت الشَّْوَكِة َتُك
  )٧: األنفال) (َداِبَر اْلَكاِفِریَن ِبَكِلَماِتِھ َوَیْقَطَع

  ). ٩٥: الحجر) (ِإنَّا َكَفْیَناَك اْلُمْسَتْھِزِئیَن: (ومنھ قولھ تعالى
ان           اھم، وك اه إی أن اهللا كف حابھ ب ذلك أص لم ب ھ وس ولما نزلت بشر النبي صلى اهللا علی

  . المستھزئون نفرًا بمكة ینفرون الناس عنھ و یؤذونھ فھلكوا
  ).٦٧: المائدة) (َیْعِصُمَك ِمَن النَّاِس  َوالّلُھ(وقولھ 

  . فكان كذلك على كثرة من رام ضره، وقصد قتلھ، واألخبار بذلك معروفة صحیحة
  :ذكر ابن كثیر في التفسیر أسماء ھؤالء المستھزئین كما رواه ابن إسحاق، قال: قلت

ا أنزل إلیك أي بلغ م} إنا كفیناك المستھزئین* وأعرض عن المشركین {: قولھ تعالى
ات اهللا  ، من ربك و  {وال تلتفت إلى المشركین الذین یریدون أن یصدوك عن آی وّدوا ل

الى  ، وال تخفھم فإن هللا كافیك إیاھم وحافظك منھم} تدھن فیدھنون ھ تع ا   {: كقول ا أیھ ی
ا بلغت رسالتھ واهللا یعصمك من         ل فم م تفع الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك وإن ل

  .}الناس
ال ال زاروق ر الب و بك افظ أب كن : ح ن الس د ب ن محم ى ب دثنا یحی ن ، ح حاق ب دثنا إس ح
ال  ، حدثنا عون بن كھمس عن یزید بن درھم، إدریس س ق ول    : عن أن ًا یق سمعت أنس

ة ذه اآلی ي ھ ر  ، {ف ًا آخ ع اهللا إلھ ون م ذین یجعل تھزئین ال اك المس ا كفین ال} إن ر : ق م
ل رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم فغمزه بعضھم فج   ال  ، اء جبری ، فغمزھم : أحسبھ ق

  .فوقع في أجسادھم كھیئة الطعنة فماتوا
كان عظماء المستھزئین كما حدثني یزید بن رومان عن عروة : قال محمد بن إسحاق 

ر   د           ، بن الزبیر خمسة نف ن عب د ب ي أس ومھم من بن ي ق انوا ذوي أسنان وشرف ف وك
لم      كان رسول ، العزى بن قصي األسود بن المطلب أبي زمعة ھ وس اهللا صلى اهللا علی

ھ من أذاه واستھزائھ     ان یبلغ ال ، فیما بلغني قد دعا علیھ لما ك م أعم بصره   «: فق ، اللھ
ده  ھ ول ن    . »وأثكل اف ب د من ن عب ن وھب ب وث ب د یغ ن عب رة األسود ب ي زھ ن بن وم

ي   ، ومن بني مخزوم الولید بن المغیرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم، زھرة ومن بن
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ن   سھم ابن  عمرو بن ھصیص بن كعب بن لؤي العاص بن وائل بن ھشام بن سعید ب
ومن خزاعة الحارث بن الطالطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد بن ـ عمرو بن ، سعد

لم االستھزاء           . ملكان ـ   ھ وس روا برسول اهللا صلى اهللا علی ي الشر وأكث ادوا ف ا تم فلم
الى زل اهللا تع ر {: أن ن المش رض ع ؤمر وأع ا ت دع بم اك * كین فاص ا كفین إن

  .}فسوف یعلمون}إلى قولھ ... المستھزئین
اء      : وقال ابن إسحاق ن العلم ره م ر أو غی ن الزبی فحدثني یزید بن رومان عن عروة ب

ت  ام رسول    ، أن جبریل أتى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھو یطوف بالبی ام وق فق
ھ  ن عب     ، اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلى جنب ھ األسود ب ر ب ھ    فم ى بطن ، د یغوث فأشار إل

ھ      ، ومر بھ الولید بن المغیرة، فاستسقى بطنھ ر جرٍح بأسفل كعب رجل ى أث ، فأشار إل
نتین  ك بس ل ذل ابھ قب ان أص ز إزاره، وك و یج ة  ، وھ ن خزاع ل م ر برج ھ م ك أن وذل

دش     ، یریش نبًال لھ ك الخ ھ ذل دش رجل إزاره فخ یس بشيء  ، فتعلق سھم من نبلھ ب ، ول
فأشار إلى أخمص قدمھ فخرج على حمار ، مر بھ العاص بن وائلو، فانتفض بھ فقتلھ
ومر بھ الحارث ، فربض على شبرقة فدخلت في أخمص قدمھ فقتلتھ، لھ یرید الطائف

  .بن الطالطلة فأشار إلى رأسھ فامتخط قیحًا فقتلھ
كان : عن ابن عباس قال، حدثني محمد بن أبي محمد عن رجل: قال محمد بن إسحاق

وھكذا روي عن سعید بن جبیر وعكرمة ، د بن المغیرة وھو الذي جمعھمرأسھم الولی
ھ  حاق ب ن إس د ب یاق محم و س ھ، نح روة بطول ن ع د ع ن یزی ول، ع عیدًا یق : إال أن س

ة  ن غیطل ارث ب یس  ، الح ن ق ارث ب ول الح ة یق ري. وعكرم ال الزھ و  : ق دقا ھ وص
غیر واحد أنھم وكذا روي عن مجاھد ومقسم وقتادة و، وأمھ غیطلة، الحارث بن قیس

  .والمشھور األول، كانوا سبعة: وقال الشعبي. كانوا خمسة
  :الفصل السادس

  :في إعجاز القرآن      
  :ما أنبأ بھ من أخبار القرون السالفة، واألمم البائدة، والشرائع الداثرة: الوجھ الرابع 

دة، وا      م البائ رون السالفة، واألم ار الق داثرة،   الوجھ الرابع ما أنبأ بھ من أخب لشرائع ال
مما كان ال یعلم منھ القصة الواحدة إال الفذ من أخبار أھل الكتاب الذي قطع عمره في 
ھ،       ى نص ھ عل أتي ب ھ، وی ى وجھ لم عل ھ وس لى اهللا علی ي ص ورده النب ك، فی م ذل تعل

  . فیعترف العالم بذلك بصحتھ وصدقھ، وأن مثلھ لم ینلھ بتعلیم
لم   ھ وس ب، وال اشتغل بمدارسة وال       وقد علموا أنھ صلى اهللا علی رأ وال یكت أمي ال یق

  .مثافنة، ولم یغب عنھم، وال جھل حالھ أحد منھم
وقد كان أھل الكتاب كثیرًاما یسألونھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ عن ھذا، فینزل علیھ من 
القرآن ما یتلو علیھم منھ ذكرًا، كقصص األنبیاء مع قومھم، وخبر موسى والخضر،   

ن   ویوسف وإخوت  ك م باه ذل ھ، وأش ان وابن رنین، ولقم حاب الكھف، وذي الق ھ، وأص
حف       ور، وص ل، والزب وراة، واإلنجی ي الت ا ف ق وم دء الخل ص، وب اء  والقص األنبی
ل   إبراھیم وموسى، مما صدقھ فیھ العلماء بھا، ولم یقدروا على تكذیب ما ذكر منھا، ب

ذا     أذعنوا لذلك، فمن موفق آمن بما سبق لھ من خیر، ومن شق ع ھ د، وم د حاس ي معان
ى      ھم عل ھ، وحرص داوتھم ل دة ع ى ش ود عل ارى والیھ ن النص د م ن واح ك ع م یح ل
ھ مصاحفھم،      ا انطوت علی تكذیبھ، وطول احتجاجھ علیھم بما في كتبھم، وتقریعھم بم
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ائھم، وأسرار            ار أنبی اه ـ عن أخب تھم إی لم، وتعنی ھ وس وكثرة سؤالھم لھ صلى اهللا علی
ل    علومھم، ومستودعات بھم، مث سیرھم، وإعالمھ لھم بمكتوم شرائعھم ومضمنات كت

سؤالھم عن الروح، وذي القرنین، وأصحاب الكھف، وعیسى، وحكم الرجم وما حرم 
ت        م فحرم ت لھ ات أحل ام، ومن طیب یھم من األنع ا حرم عل ى نفسھ، وم إسرائیل عل

  .علیھم ببغیھم
ِذیَن مَ : (وقولھ ًا         مَُّحمٌَّد رَُّسوُل اللَِّھ َوالَّ َراُھْم ُركَّع َنُھْم َت اء َبْی اِر ُرَحَم ى اْلُكفَّ دَّاء َعَل ُھ َأِش َع

ُسجَّدًا َیْبَتُغوَن َفْضًال مَِّن اللَِّھ َوِرْضَوانًا ِسیَماُھْم ِفي ُوُجوِھِھم مِّْن َأَثِر السُُّجوِد َذِلَك َمَثُلُھْم 
َرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى ُسوِقِھ ِفي التَّْوَراِة َوَمَثُلُھْم ِفي اْلِإنِجیِل َكَزْرٍع َأْخ

رَ    ْنُھم مَّْغِف اِلَحاِت ِم ًة ُیْعِجُب الزُّرَّاَع ِلَیِغیَظ ِبِھُم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّھ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
ا        ) ٢٩: الفتح) (َوَأْجرًا َعِظیمًا زل فیھ ي ن ك من أمورھم الت ر ذل رآن، فأجابھم   وغی الق

حة           رھم صرح بص ل أكث ھ، ب ك أو كذب ر ذل ھ أنك ك أن ھ من ذل ى إلی ا أوح وعرفھم بم
ن صوریا،          اه، كأھل بجران، واب دھم إی اده وحس رف بعن نبوتھ، وصدق مقالتھ، واعت

  . وابني أخطب وغیرھم
ًة ـ     اه مخالف ومن باھت في ذلك بعض المباھتة، وادعى أن فیما عندھم من ذلك لما حك

ھ     دعي  ل ل ھ، فقی ھ، وكشف دعوت ُتْم      : (إلى إقامة حجت ا ِإن ُكن التَّْوَراِة َفاْتُلوَھ ْأُتوْا ِب ْل َف ُق
اِلُموَن    ) ٩٣(َصاِدِقیَن  ُم الظَّ ـِئَك ُھ ). ٩٤(َفَمِن اْفَتَرَى َعَلى الّلِھ اْلَكِذَب ِمن َبْعِد َذِلَك َفُأْوَل

  )آل عمران (
واقح      فقرع ووبَّخ، ودعا إلى إحضار ممكن غیر مم ده، ومت ا جح رف بم تنع، فمن معت

ده    ھ ی ھ من         . یلقي على فضیحتھ من كتاب نھم أظھر خالف قول دًا م ؤثر أن واح م ی و ل
الى  ال اهللا تع فحھ، ق ن ص قیمًا م حیحًا وال س دى ص ھ، وال أب ْد  : (كتب اِب َق َل اْلِكَت ا َأْھ َی

اءُكم      َجاءُكْم َرُسوُلَنا ُیَبیُِّن َلُكْم َكِثیرًا مِّمَّا ُكنُتْم ُت ْد َج ٍر َق ن َكِثی و َع ْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َوَیْعُف
َیْھِدي ِبِھ الّلُھ َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُھ ُسُبَل السََّالِم َوُیْخِرُجُھم ) ١٥(مَِّن الّلِھ ُنوٌر َوِكَتاٌب مُِّبیٌن 

  .المائدة-) ١٦(ْسَتِقیٍم مِِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِنِھ َوَیْھِدیِھْم ِإَلى ِصَراٍط مُّ
   
   

  :الفصل السابع
  :ھذه الوجــوه األربعـة مـن اإلعجـاز ال  نـزاع فیھا  وال  مریــة

  . ھذه الوجوه األربعة من إعجازه بینة ال نزاع فیھا وال مریة
ومن الوجوه البینة في إعجازه من غیر ھذه الوجوه آي وردت بتعجیز قوم في قضایا، 

ْت  : (یفعلونھا فما فعلوا وال قدروا على ذلك، كقولھ للیھود وإعالمھم أنھم ال ُقْل ِإن َكاَن
اِدِقینَ            ُتْم َص ْوَت ِإن ُكن ُوْا اْلَم اِس َفَتَمنَّ ن ُدوِن النَّ ًة مِّ ِھ َخاِلَص َد الّل َرُة ِعن دَّاُر اَآلِخ ) َلُكُم ال

  )٩٥: البقرة) (ْم َوالّلُھ َعِلیٌم ِبالظَّاِلمیَنَوَلن َیَتَمنَّْوُه َأَبدًا ِبَما َقدََّمْت َأْیِدیِھ) (٩٤: البقرة(
في ھذه اآلیة أعظم حجة وأظھر داللة على صحة الرسالة، : قال أبو إسحاق الزجاج-

  . ، فلم یتمنھ واحدًا منھم)َلن َیَتَمنَّْوُه َأَبدًا(، وأعلمھم أنھم )َفَتَمنَُّوْا اْلَمْوَت: (ألنھ قال
لم   - ھ وس ص         :وعن النبي صلى اهللا علی نھم إال غ ا رجل م ده ال یقولھ ذي نفسي بی وال

  . یعني یموت مكانھ. بریقھ
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م    ھ، إذا ل فصرفھم اهللا عن تمنیھ وجزعھم، لیظھر صدق رسولھ، وصحة ما أوحي إلی
د،       ا یری ل م ن اهللا یفع دروا، ولك و ق رص ل ھ أح ى تكذیب انوا عل نھم، وك د م ھ أح یتمن

  . فظھرت بذلك معجزتھ، وبانت حجتھ
د، من    : مد األصیليقال أبو مح- من أعجب أمرھم أنھ ال یوجد منھم جماعة، وال واح

ھ   ذا موجود   . یوم أمر اهللا بذلك نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم ـ یقدم علیھ، وال یجیب إلی وھ
  .مشاھد لمن أراد أن یمتحنھ منھم

  :قال السیوطي في الدر المنثور: قلت
ذه اآل      ي ھ اس ف ن عب ال  وأخرج البیھقي في الدالئل عن اب ة ق د     : ی ا محم م ی ل لھ إن {ق

رة   دار اآلخ م ال ت لك تم   } كان ا زع ة كم ي الجن اس {یعن ن دون الن ة م ي } خالص یعن
ال       } فتمنوا الموت إن كنتم صادقین{المؤمنین  ؤمنین فق م خالصة من دون الم ا لك إنھ

إن كنتم في مقالتكم  صادقین قولوا اللھم أمتنا، : " لھم رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم
وا        فو أبوا أن یفعل ھ، ف ات مكان ھ فم ص بریق نكم إال غ الذي نفسي بیده ال یقولھا رجل م

زل     م، فن ال لھ دیھم      {وكرھوا ما ق دمت أی ا ق دا بم وه أب ن یتمن دیھم    } ول ھ أی ي عملت یعن
یم بالظالمین  { د      } واهللا عل لم عن ھ وس ال رسول اهللا  صلى اهللا علی وه، فق ن یتمن م ل أنھ

  ".منونھ أبداواهللا ال یت: نزول ھذه اآلیة
ھ      ي قول اس ف ن عب ن اب اتم ع ي ح ن أب ر واب ن جری حق واب ن اس رج اب وا {وأخ فتمن

ك  } الموت أي ادعوا بالموت على أي الفریقین أكذب فأبوا ذلك، ولو تمنوه یوم قال ذل
  .ما بقي على وجھ األرض یھودي إال مات

ھ         ي قول اس ف ن عب ر عن اب ن جری دار اآلخرة    (وأخرج اب م ال ل إن لك ة یعن ) ق ي الجن
دا   {فاسألوا الموت } فتمنوا الموت{خاصة } خالصة{ ھ أب ن یتمون م یعلمون   } ول ألنھ

  .أسلفت: قال} بما قدمت{أنھم كاذبون 
اس            ن عب دالئل عن اب ي ال یم ف و نع ذر وأب ن المن ر واب وأخرج عبد الرزاق وابن جری

  .لو تمنى الیھود الموت لماتوا: قال
دھم      : ن عباس قالوأخرج ابن جریر وابن أبي حاتم عن اب وا الموت لشرق أح و تمن ل

  .بریقھ
ن      یم عن اب و نع وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن مردویھ وأب

ال   لم ق اتوا،      : "عباس عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس وا الموت لم ود تمن و أن الیھ ل
  ".ولرأوا مقاعدھم من النار

ى، ح      ذا المعن ة من ھ ْوا اإلسالم،        وكذلك آیة المباھل ھ أساقفة نجران وأب د علی ث وف ی
ِم       : (فأنزل اهللا تعالى علیھ آیة المباھلة بقولھ َن اْلِعْل اءَك ِم ا َج ِد َم ن َبْع َفَمْن َحآجََّك ِفیِھ ِم

مَّ َنبْ         ُكْم ُث َنا وَأنُفَس اءُكْم َوَأنُفَس اءَنا َوِنَس اءُكْم َوِنَس ا َوَأْبَن ْدُع َأْبَناءَن ل   َفُقْل َتَعاَلْوْا َن ْل َفَنْجَع َتِھ
  ). ٦١: آل عمران) (لَّْعَنَة الّلِھ َعَلى اْلَكاِذِبیَن

ھ  : فامتنعوا منھا، ورضوا بأداء الجزیة، وذلك أن العاقب عظیمھم قال لھم قد علمتم أن
  . نبي، وأنھ ما العن قومًا نبي قط فبقي كبیرھم وال صغیرھم

  :قال ابن كثیر عند تفسیر ھذه اآلیة الكریمة: قلت
أن یباھل من عاند الحق في أمر عیسى ، قال تعالى آمرًا رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم  

ا        {بعد ظھور البیان  دع أبناءن الوا ن ل تع م فق ن العل فمن حاّجك فیھ من بعد ما جاءك م
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كم  نا وأنفس اءكم وأنفس اءنا ونس اءكم ونس ة  } وأبن ال المباھل ي ح رھم ف م {أي نحض ث
  .أي منا أو منكم} هللا على الكاذبینفنجعل لعنة ا{أي نلتعن } نبتھل

أن ، وكان سبب نزول ھذه المباھلة وما قبلھا من أول السورة إلى ھنا في وفد نجران  
وة      ن البن ا یزعمون م النصارى لما قدموا فجعلوا یحاجون في عیسى ویزعمون فیھ م

ة  یھم ، واإللھی ورة ردًا عل ذه الس در ھ أنزل اهللا ص یرتھ  ، ف ي س حاق ف ن إس ال اب ق
رهال ھورة وغی ران   : مش ارى نج د نص لم وف ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس دم عل ق

م         ، ستون راكبًا یھم وھ ؤول أمرھم إل ة عشر رجًال من أشرافھم ی ب  : فیھم أربع العاق
م  ، واسمھ عبد المسیح ل        ، والسید وھو األیھ ن وائ ر ب ة أخو بك ن علقم ة ب و حارث ، وأب
د اهللا ، وخالد، وعمرو، وخویلد ،ویزید ونبیھ، وقیس، وزید، وأویس بن الحارث ، وعب

م     ، وأمر ھؤالء یؤول إلى ثالثة منھم وھم العاقب، وُیَحّنس وم وذا رأیھ ر الق ان أمی وك
والسید وكان عالمھم وصاحب ، والذي ال یصدرون إال عن رأیھ، وصاحب مشورتھم

امھم وصاحب         ، رحلھم ومجتمعھم رھم وإم قفھم وحب ان أس ة وك ن علقم ة ب وأبو حارث
روم    ، وكان رجًال من العرب من بني بكر بن وائل، ھممدارس ھ ال ولكنھ تنصر فعظمت

نھم  ، وملوكھا وشرفوه ي دی د  ، وبنوا لھ الكنائس وأخدموه لما یعلمونھ من صالبتھ ف وق
ب         ھ من الكت ا علم كان یعرف أمر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وصفتھ وشأنھ مم

ا      ولكن حملھ جھلھ على االستمرار ، المتقدمة ھ فیھ رى من تعظیم ا ی في النصرانیة لم
  . وجاھھ عند أھلھا

قدموا على رسول اهللا صلى : قال، وحدثني محمد بن جعفر بن الزبیر: قال ابن إسحاق
رات  ، فدخلوا علیھ مسجده حین صلى العصر، اهللا علیھ وسلم المدینة علیھم ثیاب الحب

ب      ن كع ارث ب ي الح ال بن ال رج ي جم ة ف ب وأردی ال، جب و: ق ن  یق م م ن رآھ ل م
ثلھم    : أصحاب النبي صلى اهللا علیھ وسلم دًا م دھم وف ا بع د حانت صالتھم    : ما رأین وق

لم  ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص جد رس ي مس اموا ف ھ ، فق لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس فق
نھم   : قال، فصلوا إلى المشرق» دعوھم«:وسلم لم م فكلم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

د المسیح  ، أبو حارثة بن علقمة ى       ، والعاقب عب م من النصرانیة عل م وھ والسید األیھ
ون ، ھو اهللا : دین الملك مع اختالف أمرھم یقولون د اهللا  : ویقول ون ، ھو ول و  : ویقول ھ

فھم یحتجون في ، وكذلك قول النصرانیة. تعالى اهللا عن قولھم علوًا كبیرًا، ثالث ثالثة
ولھم ھو اهللا   رى     ، ق وتى ویب ى الم ان یحی ھ ك قام   بأن ھ واألبرص واألس ر ، ء األكم ویخب

راً  ، بالغیوب أمر اهللا   ، ویخلق من الطین كھیئة الطیر فینفخ فیھ فیكون طی ھ ب ك كل . وذل
م : ویحتجون على قولھم بأنھ ابن اهللا یقولون، ولیجعلھ اهللا آیة للناس ، لم یكن لھ أب یعل

ھ   ي آدم قبل ھ    ویحتجون  ، وقد تكلم في المھد بشيء لم یسمعھ أحد من بن ولھم بأن ى ق عل
ال   : ثالث ثالثة بقول اهللا تعالى ا ق فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضینا فیقولون لو كان واحدًا م

ت یت وخلق رت وقض ت وأم دس     ، إال فعل الى اهللا وتق ریم ـ تع ى وم و وعیس ھ ھ ولكن
ولھم     ك من ق زل   : وتنزه عما یقول الظالمون والجاحدون علوًا كبیرًا ـ وفي كل ذل د ن ق

لم   ، كلمھ الحبران فلما، القرآن ھ وس لما «: قال لھما رسول اهللا صلى اهللا علی اال » أس : ق
لمنا د أس ال، ق لما«: ق لما فأس م تس ا ل اال. »إنكم ك: ق لمنا قبل د أس ى ق ال. بل ذبتما «: ق ك

فمن : قاال. »یمنعكما من اإلسالم دعاؤكما هللا ولدًا وعبادتكما الصلیب وأكلكما الخنزیر
ا     أبوه یا محمد؟ فصمت رسول اهللا م یجبھم ا فل لم عنھم ھ وس أنزل اهللا  ،  صلى اهللا علی ف
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ة             انین آی ى بضع وثم ران إل در سورة آل عم ولھم واختالف أمرھم ص في ذلك من ق
فلما أتى رسول اهللا صلى اهللا علیھ : ثم تكلم ابن إسحاق على تفسیرھا إلى أن قال، منھا

ر بم   تھم     وسلم  الخبر من اهللا والفصل من القضاء بینھ وبینھم وأم ھ من مالعن ر ب ا أم
ك  ، یا أبا القاسم: فقالوا، إن ردوا ذلك علیھ دعاھم إلى ذلك دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتی
م  ، ثم خلوا بالعاقب، ثم انصرفوا عنھ، بما نرید أن نفعل فیما دعوتنا إلیھ وكان ذا رأیھ

د عرفتم     : یا عبد المسیح ماذا ترى؟ فقال: فقالوا دًا  واهللا یا معشر النصارى لق أن محم
ًا   ، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، لنبي مرسل وم نبی ولقد علمتم أنھ ما العن ق

تم  ، فبقي كبیرھم وال نبت صغیرھم، قط نكم إن فعل تم    ، وإنھ لالستئصال م تم أبی إن كن ف
احبكم        ول في ص ن الق ھ م تم علی ا أن ى م ة عل نكم واإلقام ف دی ل  ، إال إل فوادعوا الرج

م  : فأتوا النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقالوا، موانصرفوا إلى بالدك ا القاس ا   ، یا أب د رأین ق
حابك   أال نالعنك ونتركك على دینك ونرجع على دیننا ولكن ابعث معنا رجًال من أص

دنا رضا   ، ترضاه لنا یحكم بیننا في أشیاء اختلفنا فیھا في أموالنا إنكم عن د   ، ف ال محم ق
لم  فقال رسول اهللا صلى اهللا عل: بن جعفر ھ وس وي      «: ی م الق وني العشیة أبعث معك ائت

ما أحببت اإلمارة قط حبي إیاھا : فكان عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ یقول» األمین
ذ  ر مھجراً   ، رجاء أن أكون صاحبھا   ، یومئ ى الظھ ول اهللا   ، فرحت إل ا صلى رس فلم

لیراني فجعلت أتطاول لھ ، سلم ثم نظر عن یمینھ وشمالھ، صلى اهللا علیھ وسلم الظھر
دعاه       ن الجراح ف دة ب ا عبی ى رأى أب ال ، فلم یزل یلتمس ببصره حت م   «: فق اخرج معھ

  . فذھب بھا أبو عبیدة رضي اهللا عنھ: قال عمر. »فاقض بینھم بالحق فیما اختلفوا فیھ
عن ، عن عاصم بن عمر بن قتادة، وقد روى ابن مردویھ من طریق محمد بن إسحاق

أن وفد أھل نجران قدموا على رسول اهللا صلى   : یجعن رافع بن خد، محمود بن لبید
ي األشراف  ، فذكر نحوه، اهللا علیھ وسلم ي عشر   : إال أنھ قال ف انوا اثن ھ   ، ك ر بقیت وذك

  .وزیادات أخرى، بأطول من ھذا السیاق
  

ي   ، عن إسرائیل  ، حدثنا یحیى بن آدم، حدثنا عباس بن الحسین: وقال البخاري عن أب
حاق ر، إس ن زف لة ب ن ص ھع، ع ي اهللا عن ة رض ال، ن حذیف ید : ق ب والس اء العاق ج

اه          دان أن یالعن لم یری ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی ال ، صاحبا نجران إل ال: ق : فق
، ال تفعل فو اهللا لئن كان نبیًا فالعناه ال نفلح نحن وال عقبنا من بعدنا: أحدھما لصاحبھ

اال ًا و   : ق ًال أمین ا رج ث معن ألتنا وابع ا س ك م ا نعطی اً إن ا إال أمین ث معن ال، ال تبع : فق
ین     « ًا حق أم م رجًال أمین حاب رسول اهللا صلى اهللا      » ألبعثن معك ا أص فاستشرف لھ

ن الجراح   « : فقال، علیھ وسلم  دة ب ام  » قم یا أبا عبی ا ق ال رسول اهللا صلى اهللا    ، فلم ق
ة    «: علیھ وسلم ذه األم ین ھ ذا أم ن     » ھ ذي والنسائي واب لم والترم  رواه البخاري ومس

بنحوه وقد رواه أحمد ، عن حذیفة، ماجھ من طرق عن أبي إسحاق السبیعي عن صلة
ن مسعود    ، عن صلة، والنسائي وابن ماجھ من حدیث إسرائیل عن أبي إسحاق عن اب

  . بنحوه
ة ، حدثنا أبو الولید حدثنا شعبة عن خالد: وقال البخاري س  ، عن أبي قالب عن  ، عن أن

ن    ، لكل أمة أمین«: قال، رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم دة ب و عبی وأمین ھذه األمة أب
حدثنا فرات عن ، حدثنا إسماعیل بن یزید الرقي أبو یزید: وقال اإلمام أحمد» الجراح
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ل قبحھ     : قال، عن ابن عباس، عن عكرمة، عبد الكریم بن مالك الجزري و جھ ال أب ق
ى    ، اهللا ى أطأ عل ھ إن رأیت محمدًا یصلي عند الكعبة َالتینھ حت ال ، رقبت ال : ق و  «: فق ل

اً  دھم من         ، فعل ألخذتھ المالئكة عیان رأوا مقاع اتوا ول وا الموت لم ود تمن و أن الیھ ول
ولو خرج الذین یباھلون رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لرجعوا ال یجدون ماًال ، النار

د   ، عن معمر، وقد رواه الترمذي والنسائي من حدیث عبد الرزاق، »وال أھًال عن عب
  .حسن صحیح: وقال الترمذي، لكریم بھا

داً          ة ج د نجران مطول وة قصة وف ل النب ي دالئ ي ف ھ    ، وقد روى البیھق إن فی ذكره ف ولن
ة  ، فوائد كثیرة ھ غراب ام    ، وفی ذا المق ھ مناسبة لھ ي  ، وفی ال البیھق د اهللا    : ق و عب دثنا أب ح

ل  ن الفض ى ب ن موس د ب عید محم و س افظ وأب اال، الح اس محم: ق و العب دثنا أب ن ح د ب
د یسوع    ، حدثنا یونس بن بكیر، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، یعقوب ن عب ، عن سلمة ب

ھ    : قال یونس ـ وكان نصرانیًا فأسلم ـ  ، عن جده، عن أبیھ إن رسول اهللا صلى اهللا علی
ھ      ، وسلم زل علی ل أن ین ى أھل نجران قب لیمان ) طـس (كتب إل راھیم    «: س ھ إب م إل باس

لم        من محمد النب، وإسحاق ویعقوب ى أسقف نجران وأھل نجران أس ي رسول اهللا إل
ادة       . فإني أحمد إلیكم إلھ إبراھیم وإسحاق ویعقوب، أنتم ى عب إني أدعوكم إل د ف ا بع أم

ة   ، وأدعوكم إلى والیة اهللا من والیة العباد، اهللا من عبادة العباد تم فالجزی إن أبی إن  ، ف ف
ى األسقف    . »والسالم، أبیتم فقد آذنتكم بحرب ا أت ھ    فلم رأه فظع ب اب وق وذعره  ، الكت

ن وداعة  ، ذعرًا شدیدًا ان من   ، وبعث إلى رجل من أھل نجران یقال لھ شرحبیل ب وك
دان  ب       ، ھم م وال السید وال العاق ھ ال األیھ ت معضلة قبل دعى إذا نزل د ی م یكن أح ، ول

: فقال األسقف، فدفع األسقف كتاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلى شرحبیل فقرأه
ة إسماعیل     : أبا مریم ما رأیك؟ فقال شرحبیلیا  ي ذری راھیم ف قد علمت ما وعد اهللا إب

وة رأي   ، فما یؤمن أن یكون ھذا ھو ذاك الرجل، من النبوة ر النب ي أم و  ، لیس لي ف ول
تنح : فقال األسقف، كان في أمر من أمور الدنیا ألشرت علیك فیھ برأیي واجتھدت لك

ال    ، ةفتنحى شرحبیل فجلس ناحی، فاجلس فبعث األسقف إلى رجل من أھل نجران یق
رحبیل   ن ش د اهللا ب ھ عب ر  ، ل بح من حمی و من ذي أص ن  ، وھ ألھ ع اب وس أقرأه الكت ف

ھ األسقف   ، الرأي فیھ فقال لھ مثل قول شرحبیل ال ل اجلس  : فق نح ف د اهللا   ، ت فتنحى عب
ني فبعث األسقف إلى رجل من أھل نجران یقال لھ جبار بن فیض من ب، فجلس ناحیة

وسألھ عن الرأي فیھ؟ فقال لھ مثل ، فأقرأه الكتاب، الحارث بن كعب أحد بني الحماس
نھم    ، فتنحى فجلس ناحیة، فأمره األسقف، قول شرحبیل وعبد اهللا رأي م ع ال فلما اجتم
ورفعت النیران والمسوح  ، أمر األسقف بالناقوس فضرب بھ، على تلك المقالة جمیعًا

ار وكذلك كانوا ی، في الصوامع یًال ضربوا     ، فعلون إذا فزعوا بالنھ زعھم ل ان ف وإذا ك
وامع  ي الص ران ف ت النی اقوس ورفع ت  ، بالن اقوس ورفع رب بالن ین ض اجتمعوا ح ف

ھ  ، وطول الوادي مسیرة یوم للراكب السریع . أھل الوادي أعاله وأسفلھ، المسوح وفی
اب رسول     ، ثالث وسبعون قریة وعشرون ومائة ألف مقاتل یھم كت رأ عل اهللا صلى  فق

وا      ، وسألھم عن الرأي فیھ، اهللا علیھ وسلم ى أن یبعث نھم عل رأي م فاجتمع رأي أھل ال
یض          ن ف ار ب بحي وجب رحبیل األص ن ش د اهللا ب داني وعب ة الھم ن وداع رحبیل ب ش

انوا  ، فیأتونھم بخبر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، الحارثي فانطلق الوفد حتى إذا ك
ف اب الس عوا ثی ة وض نھمبالمدنی واتیم  ، ر ع رة وخ ن حب ا م م یجرونھ ًال لھ وا حل ولبس
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ھ       ، الذھب لم فسلموا علی ھ وس وا رسول اهللا صلى اهللا علی رد   ، ثم انطلقوا حتى أت م ی فل
ذھب    ، وتصدوا لكالمھ نھارًا طویًال، علیھم ل وخواتیم ال ك الحل ، فلم یكلمھم وعلیھم تل

وف      ن ع رحمن ب د ال ان وعب ن عف ان ب ون عثم انطلقوا یتبع م و، ف ة لھ ا معرف ، كان
س     ي مجل اجرین واألنصار ف الوا ، فوجدوھما في ناس من المھ د     : فق ا عب ان وی ا عثم ی

رحمن ھ   ، ال ین ل ا مجیب ًا فأقبلن ا كتاب ب إلین یكم كت رد   ، إن نب م ی ھ فل لمنا علی اه فس فأتین
ا ، فأعیانا أن یكلمنا، وتصدینا لكالمھ نھارًا طویًال، سالمنا رون أن  ، فما الرأي منكم أت
ما ترى یا أبا الحسن في ھؤالء القوم؟ : ؟ فقاال لعلي بن أبي طالب وھو في القومنرجع

ویلبسوا ثیاب ، أرى أن یضعوا حللھم ھذه وخواتیمھم: فقال علي لعثمان وعبد الرحمن
ھ  ودون إلی م یع المھم ، سفرھم ث رد س ھ ف لموا علی وا فس ال، ففعل م ق ي «: ث ذي بعثن وال

فلم تزل بھ وبھم المسألة ، ثم سألھم. »إن إبلیس لمعھملقد أتوني المرة األولى و، بالحق
ي عیسى    : حتى قالوا لھ ول ف ا تق ا ونحن نصارى      ، م ى قومن ا نرجع إل یسرنا إن  ، فإن

ھ    «: كنت نبیًا أن نسمع ما تقول فیھ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم دي فی ا عن م
د   » سىفأقیموا حتى أخبركم بما یقول لي ربي في عی، شيء یومي ھذا د وق فأصبح الغ

ن         {أنزل اهللا ھذه اَالیة  ُھ ُك اَل َل مَّ َق َراٍب ِث ن ُت ُھ ِم ِل آَدَم َخَلَق ِإنَّ َمَثَل ِعیَسى ِعنَد الّلِھ َكَمَث
َن  * اْلَحقُّ ِمن رَّبَِّك َفَال َتُكن مِّن اْلُمْمَتِریَن * َفَیُكوُن  َفَمْن َحآجََّك ِفیِھ ِمن َبْعِد َما َجاءَك ِم

ِم ْل     اْلِعْل مَّ َنْبَتِھ ُكْم ُث َنا وَأنُفَس اءُكْم َوَأنُفَس اءَنا َوِنَس اءُكْم َوِنَس ا َوَأْبَن ْدُع َأْبَناءَن اَلْوْا َن ْل َتَع َفُق
اِذِبیَن    ى اْلَك ِھ َعَل َة الّل ل لَّْعَن ران*(َفَنْجَع ذلك } ) آل عم روا ب أبوا أن یق بح ، ف ا أص فلم

ى الحسن    ، أخبرھم الخبررسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الغد بعد ما  أقبل مشتمًال عل
ھ   ل ل ة     ، والحسین في خمی ره للمالعن د ظھ ة تمشي عن دة نسوة    ، وفاطم ذ ع ھ یومئ ، ول
م      : فقال شرحبیل لصاحبیھ ردوا ول م ی فلھ ل لقد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعاله وأس
ي ن رأی دروا إال ع یًال، یص رًا ثق ي واهللا أرى أم ذا الر، وإن ان ھ ئن ك ًا واهللا ل ل ملك ج

ره  دره وال     ، مبعوثًا فكنا أول العرب طعنًا في عینیھ وردًا علیھ أم ا من ص ذھب لن ال ی
ولئن كان ، وإنا ألدنى العرب منھم جوارًا، من صدور أصحابھ حتى یصیبونا بجائحة

، ال یبقى منا على وجھ األرض شعر وال ظفر إال ھلك، ھذا الرجل نبیًا مرسًال فالعناه
ال       :فقال لھ صاحباه  ریم؟ فق ا م ا أب رأي ی ا ال ھ : فم إني أرى رجًال ال   ، أرى أن أحكم ف
ھ   : قال، أنت وذاك: لھ: فقاال، یحكم شططًا أبدًا فلقي شرحبیل رسول اهللا صلى اهللا علی

ك   : فقال لھ، وسلم رًا من مالعنت ال . إني قد رأیت خی ال   : فق ا ھو؟ فق وم   : وم حكمك الی
فقال رسول اهللا صلى اهللا   ، ت فینا فھو جائزفمھما حكم، إلى اللیل ولیلتك إلى الصباح

ال شرحبیل  »لعل وراءك أحدًا یثرب علیك«: علیھ وسلم فسألھما  ، سل صاحبي  : ؟ فق
در إال عن رأي شرحبیل      : فقاال وادي وال یص رد ال ا ی فرجع رسول اهللا صلى اهللا    . م

وه    د أت ن الغ اب    ، علیھ وسلم فلم یالعنھم حتى إذا كان م ذا الكت م ھ ب لھ سم اهللا  ب«: فكت
ھ ـ           یھم حكم ان عل د رسول اهللا لنجران ـ إن ك ي محم الرحمن الرحیم ھذا ما كتب النب

م   ، في كل ثمرة وكل صفراء وبیضاء وسوداء ورقیق فاضل علیھم ھ لھ وترك ذلك كل
وذكر تمام الشروط » وفي كل صفر ألف حلة، في كل رجب ألف حلة، على ألفي حلة
  .وبقیة السیاق

ان أھل نجران أول من     : ألن الزھري قال، ن في سنة تسعوالغرض أن وفودھم كا ك
تح     ، أدى الجزیة إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم د الف ت بع ا أنزل ة إنم ، وآیة الجزی
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ر  ، اآلیة} قاتلوا الذین ال یؤمنون باهللا وال بالیوم اآلخر{: وھي قولھ تعالى وقال أبو بك
ران  ، بن داود المكي حدثنا سلیمان بن أحمد حدثنا أحمد: بن مردویھ حدثنا بشر بن مھ

ال ، عن جابر  ، عن الشعبي ، عن داود بن أبي ھند، حدثنا محمد بن دینار ى   : ق دم عل ق
ب    ب والطی لم العاق ى أن      ، النبي صلى اهللا علیھ وس داه عل ة فواع ى المالعن دعاھما إل ف

داة اه الغ ال، یالعن لم : ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص دا رس ي وف، فغ د عل ذ بی ة فأخ اطم
فقال رسول : قال، فأبیا أن یجیبا وأقرا لھ بالخراج، ثم أرسل إلیھما، والحسن والحسین

لم  ھ وس لى اهللا علی اال «: اهللا ص و ق الحق ل ي ب ذي بعثن وادي  ، ال: وال یھم ال ر عل ألمط
ارًا ابر  » ن ال ج ت  ، ق یھم نزل نا      {وف اءكم وأنفس اءنا ونس اءكم ونس ا وأبن دع أبناءن ن

ي    } فسنا وأنفسكمأن{قال جابر } وأنفسكم ن أب ي ب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وعل
ب  ا{طال ین } وأبناءن ن والحس اءنا{الحس ة} ونس ي  . فاطم اكم ف ذا رواه الح وھك

عن ، عن علي بن حجر، عن أحمد بن محمد األزھري، مستدركھ عن علي بن عیسى
ولم ، لمصحیح على شرط مس: ثم قال، عن داود بن أبي ھند بھ بمعناه، علي بن مسھر

رة عن الشعبي     ، عن شعبة ، یخرجاه ھكذا قال وقد رواه أبو داود الطیالسي عن المغی
ك     ، وھذا أصح، مرسًال راء نحو ذل اس والب ن عب الى   ، وقد روي عن اب ال اهللا تع م ق : ث

ي شأن عیسى      } إن ھذا لھو القصص الحق{ د ف ا محم أي ھذا الذي قصصناه علیك ی
ھ وال محی    دل عن ذي ال مع ق ال و الح ھ إال اهللا {د ھ ن إل ا م ز  ، وم و العزی وإن اهللا لھ

دل  } فإن اهللا علیم بالمفسدین{أي عن ھذا إلى غیره } فإن تولوا{ * الحكیم  أي من ع
و    ، عن الحق إلى الباطل فھو المفسد واهللا علیم بھ وسیجزیھ على ذلك شر الجزاء وھ

  اھـ ... ھالقادر الذي ال یفوتھ شيء سبحانھ وبحمده ونعوذ بھ من حلول نقمت
وْا     : ((ومثلھ قولھ  ِھ َواْدُع ن مِّْثِل وَرٍة مِّ َوِإن ُكنُتْم ِفي َرْیٍب مِّمَّا َنزَّْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفْأُتوْا ِبُس

اَر الَّتِ      * ُشَھَداءُكم مِّن ُدوِن الّلِھ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن  اتَُّقوْا النَّ وْا َف ن َتْفَعُل وْا َوَل ي َفِإن لَّْم َتْفَعُل
  ). ٢٤-٢٣البقرة ) (َوُقوُدَھا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفِریَن

  . فأخبرھم أنھم ال یفعلون، كما كان
  .وھذه اآلیة أدخل في باب اإلخبار عن الغیب، ولكن فیھا من التعجیز ما في التي قبلھا

  الفصل  الثامن
  سماعھم عند سماعھ،الروعة التي تلحق قلوب سامعیھ وأ:من وجوه اإلعجاز

  .والھیبة التي تعتریھم عند تالوتھ
ومنھا الروعة التي تلحق قلوب سامعیھ وأسماعھم عند سماعھ، والھیبة التي تعتریھم  

انوا       ى ك م، حت ھ أعظ ذبین ب ى المك ي عل ره، وھ ة خط ھ، وإناف وة حال ھ لق د تالوت عن
وراً (یستثقلون سماعھ، ودون     )٤١: اءاإلسر ) (َوَما َیِزیُدُھْم ِإالَّ ُنُف الى، و ی ال تع ا ق ، كم

  . انقطاعھ لكراھتھم لھ
إن القرآن صعب مستصعب على من كرھھ، وھو الحكم، وأما المؤمن فال : و لھذا قال

ھ             ل قلب ذابًا، وتكسبھ ھشاشة، لمی ھ انج ھ ـ تولی اه،مع تالوت ھ إی ھ، وھیبت تزال روعتھ ب
زََّل َأحْ  : (إلیھ، وتصدیقھ بھ، قال تعالى ُھ َن ِعرُّ       اللَّ اِنَي َتْقَش اِبھًا مََّث ًا مَُّتَش ِدیِث ِكَتاب َن اْلَح َس

َدى اللَّ           َك ُھ ِھ َذِل ِر اللَّ ى ِذْك وُبُھْم ِإَل وُدُھْم َوُقُل یُن ُجُل مَّ َتِل ِھ ِمْنُھ ُجُلوُد الَِّذیَن َیْخَشْوَن َربَُّھْم ُث
  )٢٣: الزمر) (اٍدَیْھِدي ِبِھ َمْن َیَشاُء َوَمن ُیْضِلْل اللَُّھ َفَما َلُھ ِمْن َھ
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َك            : (وقال ِھ َوِتْل َیِة اللَّ ْن َخْش دِّعًا مِّ عًا مَُّتَص ُھ َخاِش ٍل لََّرَأْیَت ى َجَب ْرآَن َعَل َذا اْلُق َلْو َأنَزْلَنا َھ
  )٢١: الحشر) (اْلَأْمَثاُل َنْضِرُبَھا ِللنَّاِس َلَعلَُّھْم َیَتَفكَُّروَن

ري من     م تفاسیره،     ویدل على أن ھذا شيء خص بھ ـ أنھ یعت ھ، وال یعل م معانی ال یفھ
جا  : مم بكیت؟ قال: كما روي عن نصراني ـ أنھ مر بقارئ ـ فوقف یبكي، فقیل لھ    للش

  . والنظم
ة           ا ألول وھل لم لھ نھم من أس ده، فم ل اإلسالم وبع ًة قب وھذه الروعة قد اعترت جماع

  . وآمن بھ، ومنھم من كفر
ال     - م، ق ن مطع ر ب لم      : فحكي في الصحیح، عن جبی ھ وس ي صلى اهللا علی سمعت النب

اِلُقوَن    :(یقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ ھذه اآلیة ُم اْلَخ ْيٍء َأْم ُھ َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْیِر َش
وَن  ) ٣٥( ُم     ) ٣٦(َأْم َخَلُقوا السََّماَواِت َواْلَأْرَض َبل لَّا ُیوِقُن َك َأْم ُھ َزاِئُن َربِّ َدُھْم َخ َأْم ِعن

  . كاد قلبي أن یطیر لإلسالم  -)) ٣٧(وَن اْلُمَصْیِطُر
  . و ذلك أول ما وقر اإلیمان في قلبي: وفي روایة-
ھ من خالف                - ا جاء ب لم فیم ھ وس ي صلى اهللا علی م النب ھ كل ة أن ن ربیع ة ب وعن عتبی

ُھ ُقْرآن  * َتنِزیٌل مَِّن الرَّْحَمِن الرَِّحیِم * حم :(قومھ، فتال علیھم ًا  ِكَتاٌب ُفصَِّلْت آَیاُت ًا َعَرِبّی
َوَقاُلوا ُقُلوُبَنا ِفي َأِكنٍَّة * َبِشیرًا َوَنِذیرًا َفَأْعَرَض َأْكَثُرُھْم َفُھْم َلا َیْسَمُعوَن * لَِّقْوٍم َیْعَلُموَن 

ا   *  مِّمَّا َتْدُعوَنا ِإَلْیِھ َوِفي آَذاِنَنا َوْقٌر َوِمن َبْیِنَنا َوَبْیِنَك ِحَجاٌب َفاْعَمْل ِإنََّنا َعاِمُلوَن ْل ِإنََّم ُق
ٌل            َتْغِفُروُه َوَوْی ِھ َواْس َتِقیُموا ِإَلْی ٌد َفاْس ٌھ َواِح ْم ِإَل ا ِإَلُھُك يَّ َأنََّم وَحى ِإَل ْثُلُكْم ُی ٌر مِّ ا َبَش َأَن

وا  ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنو* الَِّذیَن َلا ُیْؤُتوَن الزََّكاَة َوُھم ِباْلآِخَرِة ُھْم َكاِفُروَن * لِّْلُمْشِرِكیَن  ا َوَعِمُل
ْوَمْیِن       * الصَّاِلَحاِت َلُھْم َأْجٌر َغْیُر َمْمُنوٍن  ي َی َأْرَض ِف َق اْل ِذي َخَل ُروَن ِبالَّ ُقْل َأِئنَُّكْم َلَتْكُف

اَلِمیَن    َك َربُّ اْلَع َدادًا َذِل ُھ َأن وَن َل ا   * َوَتْجَعُل اَرَك ِفیَھ ا َوَب ن َفْوِقَھ َي ِم ا َرَواِس َل ِفیَھ َوَجَع
اِئِلیَن     َوَقدََّر َواء لِّلسَّ اٍم َس اٌن       *ِفیَھا َأْقَواَتَھا ِفي َأْرَبَعِة َأیَّ َي ُدَخ َماء َوِھ ى السَّ َتَوى ِإَل مَّ اْس ُث

ي  * َفَقاَل َلَھا َوِلْلَأْرِض ِاْئِتَیا َطْوعًا َأْو َكْرھًا َقاَلَتا َأَتْیَنا َطاِئِعیَن  َفَقَضاُھنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِف
ِدیُر          َیْوَمْیِن َوَأ َك َتْق ًا َذِل اِبیَح َوِحْفظ دُّْنَیا ِبَمَص َماء ال ا السَّ ا َوَزیَّنَّ َماء َأْمَرَھ ْوَحى ِفي ُكلِّ َس

وَد   *اْلَعِزیِز اْلَعِلیِم  اٍد َوَثُم سورة  *)(َفِإْن َأْعَرُضوا َفُقْل َأنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة مِّْثَل َصاِعَقِة َع
  ).   ١٣ – ١: فصلت

  . ى في النبي صلى اهللا علیھ وسلم، وناشده الرحم أن یكففأمسك عتبة بیده عل
ة- ي روای ف  : وف ھ خل ق یدی غ مل ة مص رأ وعتب لم یق ھ وس لى اهللا علی ي ص ل النب فجع

ظھره، معتمد علیھما، حتى انتھى إلى السجدة، فسجد النبي صلى اهللا علیھ وسلم، وقام 
ذر     عتبة ال یدري بما یراجعھ، ورجع إلى أھلھ، ولم یخرج إلى قو وه، فاعت ى أت ھ حت م

  . واهللا لقد كلمني بكالم واهللا ما سمعت أذناي بمثلھ قط فما دریت ما أقول لھ: لھم، وقال
ا عن       - ة كف بھ ھ روعة وھیب وقد حكي عن غیر واحد ممن رام معارضتھ أنھ اعترت

  . ذلك
ا َأْرضُ  : (فحكي أن ابن المقفع طلب ذلك ورامھ، وشرع فیھ، فمر بصبي یقرأ َل َی  َوِقی

َل   اْبَلِعي َماءِك َوَیا َسَماء َأْقِلِعي َوِغیَض اْلَماء َوُقِضَي اَألْمُر َواْسَتَوْت َعَلى اْلُجوِديِّ َوِقی
اِلِمینَ  ْوِم الظَّ دًا لِّْلَق ود) (ُبْع ال   ) ٤٤: ھ ل، وق ا عم ا م ع فمح ذا ال  : ـ فرج ھد أن ھ أش

  . یعارض، وما ھو من كالم البشر، وكان من أفصح أھل وقتھ
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ن یحیى بن حكم الغزال بلیغ األندلس في زمنھ، فحكي أنھ رام شیئًا من ھذا فنظر وكا-
ال              ا ـ ق ى منوالھ ھ ـ عل ج ـ بزعم ا، وینس ى مثالھ ذو عل الص لیح ورة اإلخ ي س : ف

  .  فاعترتني خشیة ورقة حملتني على التوبة واإلنابة
  :الفصل التاسع

  ما بقیت الدنیاومن وجوه إعجازه المعدودة كونھ آیًة باقیًة ال تعدم 
ل اهللا    - ع تكف دنیا م ت ال ا بقی دم م ًة ال تع ًة باقی ھ آی دودة كون ازه المع وه إعج ن وج وم

اِفُظونَ       : (بحفظھ، فقال ُھ َلَح ا َل ذِّْكَر َوِإنَّ ا ال ُن َنزَّْلَن ا َنْح ال ) ٩: الحجر ) (ِإنَّ ِھ   : (وق ا َیْأِتی َل
  )٤٢: فصلت) (نِزیٌل مِّْن َحِكیٍم َحِمیٍداْلَباِطُل ِمن َبْیِن َیَدْیِھ َوَلا ِمْن َخْلِفِھ َت

رآن     -  ا، والق ق إال خبرھ م یب ا، فل اء أوقاتھ ت بانقض اء انقض زات األنبی ائر معج وس
دة خمسمائة عام       وم ـ م العزیز، الباھرة آیاتھ، الظاھرة معجزاتھ على ما كان علیھ الی

اھرة، ومع   ة،   و خمس و ثالثین سنًة ألول نزولھ إلى وقتنا ھذا ـ حجتھ ق ارضتھ ممتنع
ان    ة، وفرس ة البالغ ان، وأئم م اللس ة عل ان، وحمل ل البی ة بأھ ا طافح ار كلھ واألعص
الكالم، وجھابذة البراعة، والملحد فیھم كثیر، والمعادي للشرع عتید،فما منھم من أتى 
ى مطعن           ھ عل در فی ي مناقضتھ، وال ق ین ف ف كلمت بشيء یؤثر في معارضتھ، وال أل

أثور عن كل من      صحیح، وال قدح المتك ل الم لف من ذھنھ في ذلك إال بزند شحیح، ب
  .رام ذلك إلقاؤه في العجز بیدیھ  والنكوص على عقبیھ

  :الفصل العاشر
  في وجوه أخرى لإلعجاز

ھ ال         ا أن قارئ رًة، منھ ًا كثی ي إعجازه وجوھ ة ف وقد عدَّ جماعٌة من األمة ومقلدي األم
ى   اب عل ل االنكب ھ، ب امعھ ال یمج ھ، وس ھ  یمل ب ل ده یوج الوًة، وتردی د ح ھ یزی تالوت

ھ ـ     محبًة، ال یزال غضًا  طریًا، وغیره من الكالم ـ و لو بلغ في الحسن والبالغة مبلغ
ي      ھ ف ونس بتالوت وات، وی یمل مع التردید، ویعادى إذا أعید، وكتابنا یستلذ بھ في الخل

حابھا ل        دث أص ى أح ك، حت ا ذل د فیھ ب ال یوج ًا   األزمات، وسواه من الكت ًا وطرق حون
  . یستجلبون بتلك اللحون تنشیطھم على قراء تھا

ولھذا وصف رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم القرآن بأنھ ال یخلق على كثرة الرد، وال 
اء، وال         ھ العلم الھزل، ال یشبع من یس ب و الفصل ل تنقضي عبره، وال تفنى عجائبھ، ھ

الوا    تزیغ بھ األھواء، وال تلتبس بھ األلسنة، ھو الذي :( لم تنتھ الجن حین سمعتھ أن ق
 ٢، ١الجن *) َیْھِدي ِإَلى الرُّْشِد َفآَمنَّا ِبِھ َوَلن نُّْشِرَك ِبَربَِّنا َأَحدًا* ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرآنًا َعَجبًا 

 .(  
  :الحدیث رواه الترمذي ؛ولفظھ: قلت

ي،    ت مررت في المسجد فإذا الناس یخوضون في األحادیث، فدخلت على عل ا  : فقل ی
ث   ي األحادی ال . أمیر المؤمنین، أال ترى أن الناس قد خاضوا ف ت   : ق ا؟ قل د فعلوھ : وق

ول        : قال. نعم لم یق ھ وس د سمعت رسول اهللا صلى اهللا علی ي ق ا ستكون   : أما إن أال إنھ
ة  ت... فتن ال   : فقل ول اهللا؟ ق ا رس ا، ی رج منھ ا المخ بلكم   : م ان ق ا ك أ م ھ نب اب اهللا فی كت

ار قصمھ   .. حكم ما بینكم، وھو الفصل لیس بالھزلوخبر ما بعدكم و من تركھ من جب
یم،       ذكر الحك و ال ل اهللا المتین،وھ اهللا، ومن ابتغى الھدى في غیره أضلھ اهللا، وھو حب
وھو الصراط المستقیم، ھو الذي ال تزیغ بھ األھواء، وال تلتبس بھ األلسنة، وال یشبع 
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ھو الذي لم تنتھ الجن إذ ... تنقضي عجائبھ منھ العلماء،وال یخلق على كثرة الرد، وال
دق، ومن      ..}إنا سمعنا قرآنا عجبا یھدي إلى الرشد{سمعتھ حتى قالوا  ھ ص ال ب من ق

  ... عمل بھ أجر، ومن حكم بھ عدل، ومن دعا إلیھ ھدى إلى صراط مستقیم
  .خذھا إلیك یا أعور

ي الحرث    قال أبو عیسى ھذا حدیث ال نعرفھ إال من ھذا الوجھ وإسناده م   جھول، وف
  .   مقال

  ).ضعیف:(وقال األلباني
ومنھا جمعھ لعلوم ومعارف لم تعھد العرب عامًة وال محمد صلى اهللا علیھ وسلم قبل  

نبوتھ خاصة، بمعرفتھا، وال القیام بھا، وال یحیط بھا أحد من علماء األمم، وال یشتمل 
م الشرائع،      ان عل ى طرق الحجج     علیھا كتاب من كتبھم، فجمع فیھ من بی ھ عل والتنبی

وجزة            اظ، م ة سھلة األلف ة بین ة، وأدل راھین قوی م، بب رق األم ى ف رد عل ات، وال العقلی
الى    ھ تع : المقاصد، رام المتخذلقون بعد ـ أن ینصبوا أدلًة مثلھا فلم یقدروا علیھا؛ كقول

ى َأْن     ( اِدٍر َعَل َأْرَض ِبَق َماَواِت َواْل اُق      َأَوَلْیَس الَِّذي َخَلَق السَّ َو اْلَخلَّ ى َوُھ ْثَلُھم َبَل َق ِم َیْخُل
  )     ٨١: یس) (اْلَعِلیُم
  ).  ٧٩: یس) (ُقْل ُیْحِییَھا الَِّذي َأنَشَأَھا َأوََّل َمرٍَّة َوُھَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِلیٌم: (وقولھ
ھ ِھ رَ : (وقول ْبَحاَن اللَّ َدَتا َفُس ُھ َلَفَس ا اللَّ ٌة ِإلَّ ا آِلَھ اَن ِفیِھَم ْو َك ُفوَنَل ا َیِص ْرِش َعمَّ ) بِّ اْلَع

  ). ٢٢: األنبیاء(
إلى ما حواه من علوم السیر، وأنباء األمم، والمواعظ، والحكم، وأخبار الدار اآلخرة، 

  . ومحاسن اآلداب والشیم
  )   ٣٨: األنعام) (ما َفرَّْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيٍء: (قال اهللا ـ جل اسمھ ـ-
ال- ا َع: (وق ِلِمینَ     َوَنزَّْلَن َرى ِلْلُمْس ًة َوُبْش ًدى َوَرْحَم ْيٍء َوُھ لِّ َش ًا لُِّك اَب ِتْبَیان َك اْلِكَت ) َلْی
  ).  ٨٩: النحل(
ِذیَن     : (وقال- وَلنَّ الَّ ٍة َلَیُق َتُھم ِبآَی َوَلَقْد َضَرْبَنا ِللنَّاِس ِفي َھَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َوَلِئن ِجْئ

  ). ٥٨: الروم) (ا ُمْبِطُلوَنَكَفُروا ِإْن َأنُتْم ِإلَّ
لم   - ھ وس ال صلى اهللا علی ًة،    : "وق رًا، وسنًة خالی رًا وزاج رآن آم ذا الق زل ھ إن اهللا أن

نكم، ال            ا بی م م دكم، وحك ا بع أ م بلكم، ونب ان ق ا ك ر م ومثًال مضروبًا، فیھ نبؤكم، وخب
ھ ص           ال ب الھزل، من ق یس ب و الحق ل ھ، ھ دق، یخلقھ طول الرد، و ال تنقضي عجائب

ومن حكم بھ عدل، ومن خاصم بھ فلج، ومن قسم بھ أقسط، ومن عمل بھ أجر، ومن   
م      ره أضلھ اهللا، ومن حك تمسك بھ ھدي إلى صراط مستقیم، ومن طلب الھدى من غی
ل اهللا           ین، والصراط المستقیم، وحب ور المب یم، والن ذكر الحك و ال ره قصمھ اهللا، ھ بغی

وم، وال      المتین، والشفاء النافع، عصمة لمن تم ھ، ال یعوج فیق ن اتبع سك بھ، ونجاة لم
  . یزیغ فیستعتب، وال تنقضي عجائبھ، وال یخلق على كثرة الرد

ت  ي        : قل دیث عل غیر؛ من ح ي الجامع الص یوطي ف ي سننھ، والس ذي ف أخرجھ الترم
  .رفعھ، وقد سبق، وضعفھ األلباني

  . بأ األولین واآلخرینوال یختلف وال یتشاّن، فیھ ن: ونحوه عن ابن مسعود، وقال فیھ-
  لعلھ أشار إلى الحدیث الذي أخرجھ المنذري في الترغیب والترھیب   :  قلت 
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إن : "عن عبد اهللا یعني ابن مسعود رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال 
ین      ور المب ل اهللا والن رآن حب ھذا القرآن مأدبة اهللا فاقبلوا مأدبتھ ما استطعتم إن ھذا الق

وج      و تعتب وال یع غ فیس ھ ال یزی ن اتبع اة لم ھ ونج ن تمسك ب افع عصمة لم فاء الن الش
ھ       ى تالوت أجركم عل إن اهللا ی وه ف فیقوم وال تنقضي عجائبھ وال یخلق من كثرة الرد اتل
كل حرف عشر حسنات أما إني ال أقول الم حرف ولكن ألف حرف والم حرف ومیم 

  . حرف
  :رفھ األخیر الذي رواه الترمذي، قالوھذا ضعفھ األلباني، لكنھ صحح ط  

ن   حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو بكر الحنفي أخبرنا الضحاك بن عثمان عن أیوب ب
ول  : سمعت محمد بن كعب القرظي یقول: موسى، قال : سمعت عبد الّلھ بن مسعود یق

لم    ھ وس ھ حسنة          : "قال رسول الّلھ صلى اهللا علی ھ ب ھ فل اب الّل ا من كت رأن حرف من ق
دیث   ". والحسنة بعشر أمثالھا ال أقول آلم حرف، ولكن ألف حرف ومیم حرف ذا ح ھ

ن  : سمعت قتیبة بن سعید، یقول. حسن صحیح غریب من ھذا الوجھ بلغني أن محمد ب
ر    كعب القرظي ولد في حیاة النبي صلى الّلھ علیھ وسلم، ویروي ھذا الحدیث من غی

وص ع    و األح عود رواه أب ن مس ن اب ھ ع ذا الوج ھ   ھ عود، ورفع ن مس ھ ب د الّل ن عب
  .بعضھم، ووقفھ بعضھم عن ابن مسعود، ومحمد بن كعب القرظي یكنى أبا حمزة

ي  : سند الحدیث. صحیح: قال الشیخ األلباني حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنف
ن كعب القرظي          د ب ال سمعت محم ن موسى ق حدثنا الضحاك بن عثمان عن أیوب ب

   بن مسعود یقول قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمقال سمعت عبد اهللا
ي    : ورواه الدارمي قال حدثنا أبو عامر قبیصة انا سفیان عن عطاء بن السائب عن أب

تعلموا ھذا القرآن فإنكم تؤجرون بتالوتھ بكل حرف عشر : األحوص عن عبد اهللا قال
  .ر حسناتحسنات أما اني ال أقول بألم ولكن بألف والم ومیم بكل حرف عش

ا      : ورواه الحاكم في المستدرك قال ھ ثن د القرشي الفقی ن محم حدثنا أبو الولید حسان ب
راھیم الھجري       أ إب ر أنب ن عم مسدد بن قطن بن إبراھیم ثنا داود بن رشید ثنا صالح ب
لم        ھ وس ي صلى اهللا علی ھ عن النب عن أبي األحوص عن عبد اهللا رضي اهللا تعالى عن

ل اهللا        إن ھذا القرآن : "قال رآن حب ذا الق ا استطعتم إن ھ ھ م مأدبة اهللا فاقبلوا من مأدبت
غ فیستعتب      ھ ال یزی والنور المبین والشفاء النافع عصمة لمن تمسك بھ ونجاة لمن تبع
أجركم            إن اهللا ی وه ف رد اتل رة ال ق من كث ھ وال یخل وم وال تنقضي عجائب وال یعوج فیق

ي ال أ   ا إن نات أم ر حس رف عش ل ح ھ ك ى تالوت ف والم  عل ن أل رف ولك م ح ول أل ق
  .ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه بصالح بن عمر". ومیم

دیث - ي الح لم : وف ھ وس لى اهللا علی د ص الى لمحم ال اهللا تع وراة : ق ك ت زل علی ي من إن
ة،   حدیثة، تفتح بھا أعینًا عمیًا، وآذانًا صمًا، وقلوبًا غلفًا، فیھا ینابیع العلم، وفھم الحكم

  . بوربیع القلو
ك        : أخرجھ ابن أبي شیبة قال: قلت ة عن ھشام عن األعمش عن مال حدثنا أبو معاوی

ال  لم     : بن الحارث عن مغیث بن سمي ق ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ت  : " ق أنزل
ا،     ا غلًف ا، وقلوًب علي توراة محدثة، فیھا نور الحكمة وینابیع العلم، لتفتح بھا أعیًنا عمًی

  .الكتب بالرحمن وآذًنا صًما، وھي أحدث
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ة   :وأخرجھ الدارمي قال ن بھدل حدثنا عمرو بن عاصم ثنا حماد بن سلمة عن عاصم ب
ال    م          :عن مغیث عن كعب ق ابیع العل ة وین ور الحكم ل ون م العق ھ فھ القرآن فإن یكم ب عل

وأحدث الكتب بالرحمن عھًدا، وقال في التوراة یا محمد إني منزل علیك توراة حدیثة 
  ..عمًیا وآذاًنا صًما وقلوًبا غلًفاتفتح فیھا أعیًنا 

  . علیكم بالقرآن، فإنھ فھم العقول، ونور الحكمة: وعن كعب 
ونَ : (وقال اهللا تعالى- ) ِإنَّ َھَذا اْلُقْرآَن َیُقصُّ َعَلى َبِني ِإْسَراِئیَل َأْكَثَر الَِّذي ُھْم ِفیِھ َیْخَتِلُف
  ). ٧٦: النمل(
  ).  ١٣٨: آل عمران) (َوُھًدى َوَمْوِعَظٌة لِّْلُمتَِّقیَنَھـَذا َبَیاٌن لِّلنَّاِس :(وقال-

ا           ي ألفاظھ ھ الت ب قبل ي الكت ا ف ة أضعاف م ع كلم فجمع فیھ مع وجازة ألفاظھ، وجوام
  . على الضعف منھ مرات

فھ              رآن، وحسن رص نظم الق ھ احتج ب ك أن ھ، وذل دلیل ومدلول ین ال ھ ب ھ فی ا جمع ومنھ
ذه البال  م         وإیجازه وبالغتھ، وأثناء ھ ھ یفھ الي ل ده، فالت ده ووعی ھ، ووع ره ونھی غة أم

  . موضع الحجة والتكلیف معًا من كالم واحد وسورة منفردة
ور، ألن     - ز المنث ي حی ن ف م یك د، ول م یعھ ذي ل وم ال ز المنظ ي حی ھ ف ا أن جعل ومنھ

المنظوم أسھل على النفوس، وأوعى للقلوب، وأسمع في اآلذان، وأحلى على األفھام، 
  . ھ أمیل، واألھواء إلیھ أسرعفالناس إلی

الى       - ال اهللا تع ھ، ق ى متحفظی ھ عل ھ، وتقریب ْد  :( ومنھا تیسیره تعالى حفظھ لمتعلمی َوَلَق
وسائر األمم ال یحفظ كتبھا الواحد ...) ١٧: القمر) (َیسَّْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّْكِر َفَھْل ِمن مُّدَِّكٍر

والقرآن میسر حفظھ للغلمان في أقرب . منھم، فكیف الجماء على مرور السنین علیھم
  . مدة

ومنھا مشاكلة بعض أجزائھ بعضًا، وحسن ائتالف أنواعھا، والتئام أقسامھا، وحسن  -
ھ،            ى اختالف معانی ره عل ى غی اب إل ى أخرى، والخروج من ب التخلص من قصة إل

ة، وانقسام السورة الواحدة إلى أمر ونھي، وخبر واستخبار، ووعد ووعید، وإثبات نبو
ل          ل یتخل ده، دون خل ن فوائ ك م ر ذل ى غی ب، إل ب وترھی د، وترغی د وتفری وتوحی

  . فصولھ
ھ،       ل رونق ھ، وق ت جزالت ھ، والن عفت قوت ذا ض ل ھ وره مث یح إذا اعت الم الفص والك

  . وتقلقت ألفاظھ
ورة  ل أول س ذِّْكِر ( –) ص(فتأم ْرآِن ِذي ال ار  )١(ص َواْلُق ن أخب ا م ع فیھ ا جم ، وم

قاقھم  ار وش د     الكف ذیبھم بمحم ن تك ر م ا ذك بلھم،  وم ن ق رون م إھالك الق ریعھم ب وتق
ا    ر وم صلى اهللا علیھ وسلم، وتعجبھم مما أتى بھ، والخبر عن اجتماع ملئھم على الكف
ظھر من الحسد في كالمھم، و تعجیزھم و توھینھم، ووعیدھم بخزي الدنیا واآلخرة،  

ؤ      د ھ م، ووعی بلھم، وإھالك اهللا لھ ي     وتكذیب األمم ق ل مصابھم، و تصبیر النب الء مث
على أذاھم وتسلیتھ بكل ما تقدم ذكره، ثم أخذ في ذكر داود و قصص األنبیاء، كل ھذا 

  . في أوجز كالم وأحسن نظام
ا       - ا ذكرن ر مم ھ وكثی ذا كل ة، وھ ومنھ الجملة الكثیرة التي انطوت علیھا الكلمات القلیل

رھا األئمة لم نذكرھا، إذ أكثرھا داخل أنھ ذكر في إعجاز القرآن، إلى وجوه كثیرة ذك
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ون           اب تفضیل فن ي ب ي إعجازه، إال ف ردًا ف ًا منف د فن في باب بالغتھ، فال یجب أن یع
  .البالغة، وكذلك كثیر مما قدمنا ذكره عنھم یعد في خواصھ  وفضائلھ، ال إعجازه

دھا من       ا بع ا، وم د علیھ ا، فلیعتم خواص   وحقیقة اإلعجاز الوجوه األربعة التي ذكرن
  .واهللا ولي التوفیق. القرآن وعجائبھ التي ال تنقضي

-------------------  
نبع الماء من ، انشقاق القمر).. ٣(القول األقوم في معجزات النبي األكرم  .٢٠

  بین أصابعھ
  :الفصل  الحادي عشر

  في انشقاق القمر وحبس الشمس
َوأن َیَرْوا آَیًة ُیْعِرُضوا َوَیُقوُلوا ِسْحٌر ) ١(َقَمُراْقَتَرَبِت السَّاَعُة َوانَشقَّ اْل: (قال اهللا تعالى

  .القمر -) ٢(مُّْسَتِمرٌّ
ع        - ھ، وأجم ن آیات رة ع راض الكف ي، وإع ظ الماض قاقھ بلف وع انش الى بوق ر تع أخب

  . المفسرون وأھل السنة على وقوعھ
د اهللا،   - ن عب دثنا   أخبرنا الحسین بن محمد الحافظ من كتابھ، حدثنا القاضي سراج ب ح

األصیلي، حدثنا المروزي، حدثنا الفربري، حدثنا البخاري، حدثنا مسدد، حدثنا یحي، 
عود              ن مس ر، عن اب ي معم راھیم، عن أب فیان، عن األعمش، عن إب عن شعبة، و س

رقتین     : رضي اهللا عنھ، قال لم ف ھ وس : انشق القمر على عھد رسول اهللا صلى اهللا علی
  " اشھدوا:"قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمفرقة فوق الجبل، و فرقة دونھ، ف

  ونحن مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم: وفي روایة مجاھد-
  . ونحن بمنى: وفي بعض طرق األعمش-
  .حتى رأیت الجبل بین فرجتي القمر: ورواه أیضًا ـ عن ابن مسعود ـ األسود، وقال-
ة ـ و زاد          - أن بمك ھ ك ھ مسروق ـ أن ر   : ورواه عن ار ق ال كف ي    : یشفق ن أب حركم اب س

  ! كبشة
نھم  ل م ال رج حر    : فق حره أن یس ن س غ م ھ ال یبل ر فإن حر القم أن س دًا أن ك أن محم

ھل رأوا ھذا؟ فأتوا، فسألوھم فأخبروھم : األرض كلھا، فاسألوا من یأتیكم من بلد آخر
  .أنھم رأوا مثل ذلك

ى  ھذا سحر، ف : فقال أبو جھل: وحكى السمرقندي عن الضحاك نحوه، وقال- ابعثوا إل
أرأوا ذلك أم ال؟ فأخبر أھل اآلفاق أنھم رأوه منشقًا، فقالوا ـ : أھل اآلفاق حتى تنظروا

  . ھذا سحر مستمر: یعني الكفار
  . ورواه أیضًا ـ عن ابن مسعود ـ علقمة، فھؤالء أربعة عن عبد اهللا-
اس واب  - ن عب س، واب نھم أن عود، م ن مس ا رواه اب عود، كم ن مس ر اب د رواه غی ن وق

ي     ة األرحب ي حذیف : عمر، وحذیفة، وعلي، وجبیر بن مطعم، فقال علي ـ من روایة أب
  . انشق القمر و نحن مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم

قاق        : وعن أنس- أراھم انش ة، ف ریھم آی لم أن ی ھ وس سأل أھل مكة النبي صلى اهللا علی
  .رواه عن أنس قتادة. القمر فرقتین حتى رأوا حراء بینھم

ي ر- ھ وف ادة، عن ن قت ره، ع ر وغی ة معم قاقھ،  : وای رتین انش ر م م القم أراھ
  ). ١سورة القمر)(١(اْقَتَرَبِت السَّاَعُة َوانَشقَّ اْلَقَمُر:(فنزلت
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  . ورواه عن جبیر بن مطعم ابنھ محمد و ابن ابنھ جبیر بن محمد-
ة   - ن عتب د اهللا ب ر مج   -. ورواه عن ابن عباس عبید اهللا بن عب ن عم د،  ورواه عن اب اھ

  ورواه عن حذیفة أبو عبد الرحمن السلمي ومسلم بن أبي عمر أن األزدي  
راض        ى اعت ت إل رحة، وال یلتف ة مص حیحة، واآلی ث ص ذه األحادی رق ھ ر ط وأكث
یعھم، إذ    مخذول، بأنھ لو كأن ھذا لم یْخف على أھل األرض، إذ ھو شيء ظاھر لجم

فلم یروه انشق، ولو نقل إلینا عمن لم ینقل لنا عن أھل األرض أنھم رصدوه تلك اللیلة 
ي         ر ف یس القم ال یجوز تمالؤھم ـ لكثرتھم ـ على الكذب، لما كانت علینا بھ حجة، إذ ل
د           ى آخرین، وق ع عل ل أن یطل وم قب ى ق ع عل د یطل ل األرض، فق ع أھ د لجمی د واح ح
ھ        وم و بین ین ق یكون من قوم بضد ما ھو من مقابلیھم من أقطار األرض، أو یحول ب

حا ھا    س ي بعض ض، وف بالد دون بع ض ال ي بع وفات ف د الكس ذا نج ال، ولھ ب أو جب
ا،       دعوون لعلمھ ا إال الم ي بعضھا ال یعرفھ ة، وف ِدیُر   (جزئیة، وفي بعضھا كلی َك َتْق َذِل

  ). ٩٦: األنعام)(اْلَعِزیِز اْلَعِلیِم
و          دوء والسكون وإیجاف األب ل الھ اس باللی ن الن ادة م یًال، والع اب، وآیة القمر كانت ل

  وقطع التصرف، وال یكاد یعرف من أمور السماء شیئًا، إال من رصد ذلك، واھتبل بھ 
ى ینجز،             ھ حت م ب رھم ال یعل بالد، وأكث ي ال رًا ف ولذلك ما یكون الكسوف القمري كثی
ي     ر ف وكثیرًا ما یحدث الثقات بعجائب یشاھدونھا من أنوار ونجوم طوالع عظام تظھ

  . ال علم عند أحد منھااألحیان باللیل في السماء، و
ت    ائل          : قل اب فض ي كت اري ـ ف حیحین روى البخ ي الص ر ف قاق القم دیث انش ح

  : الصحابة، باب انشقاق القمرـ قال
اب  -١ د الوھ ن عب د اهللا ب دثني عب ل : ح ن المفض ر ب دثنا بش ي  : ح ن أب عید ب دثنا س ح

ھ   ة سألوا    : عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي اهللا عن رسول اهللا  أن أھل مك
  .صلى اهللا علیھ وسلم أن یریھم آیة، فأراھم القمر شقین، حتى رأوا حراء بینھما

ر، عن         -٢   ي معم راھیم، عن أب حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن األعمش، عن إب
ى،      : عبد اهللا رضي اهللا عنھ قال لم بمن ھ وس ي صلى اهللا علی انشق القمر ونحن مع النب

  .نحو الجبل وذھبت فرقة). اشھدوا:(فقال
د اهللا    لم،       : وقال أبو الضحى، عن مسروق، عن عب ن مس د ب ھ محم ة، وتابع انشق بمك

  .عن ابن نجیح، عن مجاھد، عن أبي معمر، عن عبد اهللا
ة، عن    : حدثنا بكر بن مضر قال: حدثنا عثمان بن صالح -٣   ن ربیع حدثني جعفر اب

اس    عراك بن مالك، عن عبید اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن م ن عب د اهللا ب سعود، عن عب
  .أن القمر انشق على زمان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: رضي اهللا عنھما

ص  -٤   ن حف ر ب دثنا عم ي : ح دثنا أب ش : ح دثنا األعم ي   : ح ن أب راھیم، ع دثنا إب ح
  .انشق القمر: معمر، عن عبد اهللا رضي اهللا عنھما قال

فیا    : حدثنا مسدد-٥  ى، عن شعبة، وس راھیم، عن      حدثنا یحی ن، عن األعمش، عن إب
انشق القمر على عھد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم :أبي معمر، عن ابن مسعود قال

رقتین ھ        : ف لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ھ، فق ة دون ل، وفرق وق الجب ة ف فرق
  ).اشھدوا:(وسلم
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ي  أخبرنا ابن أبي نجیح، عن مجاھد، ع : حدثنا سفیان: حدثنا علي بن عبد اهللا -٦  ن أب
ال   د اهللا ق ن عب ر، ع ار     :معم لم، فص ھ وس لى اهللا علی ي ص ع النب ر ونحن م انشق القم

  ).اشھدوا.. اشھدوا:(فرقتین، فقال لنا
  :وروى مسلم في كتاب صفات المنافقین وأحكامھم، باب انشقاق القمر قال 
ن حرب   -١  اال . حدثنا عمرو الناقد وزھیر ب ي        : ق ن أب ة عن اب ن عیین فیأن ب دثنا س ح

  :        یح، عن مجاھد، عن أبي معمر، عن عبد اهللا قالنج
ال رسول اهللا صلى    . انشق القمر على عھد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بشقتین فق

  ".اشھدوا: "اهللا علیھ وسلم
راھیم          ) -٢ ن إب حاق ب ب وإس و كری ي شیبة وأب ن أب ر ب و بك ي    . حدثنا أب ا عن أب جمیع

ة  ن . معاوی ص ب ن حف ر ب دثنا عم اثح وح ي. غی دثنا أب ش. ح ن األعم ا ع ح . كالھم
ھ (وحدثنا منجاب بن حارث التمیمي ن مسھر عن األعمش، عن       ). واللفظ ل ا اب أخبرن

  :قال. إبراھیم، عن أبي معمر، عن عبد اهللا بن مسعود
فكانت فلقة . بینما نحن مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بمنى، إذا انفلق القمر فلقتین

  ".اشھدوا: "فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. ة دونھوراء الجبل، وفلق
ري   -٣ اذ العنب ن مع د اهللا ب دثنا عبی ي . ح دثنا أب ن    . ح ش، ع ن األعم عبة ع دثنا ش ح

  :     إبراھیم، عن أبي معمر، عن عبد اهللا بن مسعود قال
كانت و. فستر الجبل فلقة. انشق القمر على عھد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فلقتین

  ".اشھد! اللھم: "فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. فلقة فوق الجبل
حدثنا شعبة عن األعمش، عن مجاھد، عن ابن . حدثنا أبي. حدثنا عبید اهللا بن معاذ -٤

  .مثل ذلك. عمر، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ر   . وحدثنیھ بشر بن خالد-٥ ن جعف د ب ن بشا    . أخبرنا محم د ب دثنا محم دثنا  . رح وح ح

ھ . بإسناد ابن معاذ عن شعبة. كالھما عن شعبة. ابن أبي عدي ي   . نحو حدیث ر أن ف غی
  ".اشھدوا. اشھدوا: "فقال: حدیث ابن أبي عدي

د : قال. حدثني زھیر بن حرب وعبد بن حمید -٦ دثنا شیبان  . حدثنا یونس بن محم . ح
ة حدثنا قتادة عن أنس أن أھل مكة سألوا رسول اهللا صلى اهللا عل . یھ وسلم أن یریھم آی

  .فأراھم انشقاق القمر، مرتین
رزاق   . وحدثنیھ محمد بن رافع -٧ د ال دثنا عب س      . ح ادة، عن أن ر عن قت ا معم . أخبرن

  .بمعنى حدیث شیبان
و داود     . وحدثنا محمد بن المثنى -٨ ر وأب ن جعف د ب دثنا محم ن بشار   . ح دثنا اب . ح وح

و دا      ر وأب ن جعف د ب ادة، عن       . ودحدثنا یحیى بن سعید ومحم م عن شعبة، عن قت كلھ
  .انشق القمر فرقتین: قال. أنس

  .انشق القمر على عھد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: وفي حدیث أبي داود
ریش التمیمي     -٩ ن ق ن مضر      . حدثنا موسى ب ر ب ن بك حاق ب دثنا إس ي  . ح دثني أب . ح

د اهللا          ن عب د اهللا ب ك، عن عبی ن مال ة عن عراك ب ن ربیع ر ب دثنا جعف ن   ح ة ب ن عتب  ب
ال     اس ق ن عب ھ        : مسعود، عن اب أن رسول اهللا صلى اهللا علی ى زم ر انشق عل أن القم

  ...وسلم
  :قال ابن حجر العسقالني في فتح الباري
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قولھ باب انشقاق القمر، أي في زمن النبي صلى اهللا علیھ وسلم على سبیل المعجزة * 
ال         وة، ق ات النب ي عالم ك ف ى ذل رجم بمعن د ت اب  : لھ وق ریھم    ب سؤال المشركین أن ی

  النبي صلى اهللا علیھ وسلم آیة فأراھم انشقاق القمر ـ 
دثھم      *  ھ ح وة أن ات النب ي عالم د اهللا   (قولھ عن أنس زاد في الروایة التي ف دثني عب ح

ك   : حدثنا یونس: بن محمد ن مال س ب ة   . حدثنا شیبان، عن قتادة، عن أن ي خلیف ال ل : وق
ھ          حدثنا سعی: حدثنا یزید بن زریع ھ أن ك رضي اهللا عن ن مال س ب ادة، عن أن د، عن قت

دثھم أراھم    : ح ة، ف ریھم آی لم أن ی ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ألوا رس ة س ل مك أن أھ
  .)  انشقاق القمر

د     - ة وق ذه القص درك ھ م ی ا ل حابة ألن أنس یل الص ن مراس ذا م ة ھ ل مك ھ أن أھ قول
م ی     ا ممن ل و أیًض ن     جاءت ھذه القصة من حدیث بن عباس وھ دیث ب شاھدھا ومن ح

مسعود وجبیر بن مطعم وحذیفة وھؤالء شاھدوھا ولم أر في شيء من طرقھ أن ذلك 
ھ         ي صلى اهللا علی ن النب ھ سمعھ م س فلعل كأن عقب سؤال المشركین إال في حدیث أن
أن      وسلم ثم وجدت في بعض طرق حدیث بن عباس بیان صورة السؤال وھو وأن ك

ا     لم یدرك القصة لكن في بعض طرق ن مسعود كم ھ ما یشعر بأنھ حمل الحدیث عن ب
ع      ال اجتم اس ق ن عب ن ب عیف ع ھ ض ن وج دالئل م ي ال یم ف و نع اخرج أب أذكره ف س
ن      ل ب و جھ رة وأب المشركون إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم منھم الولید بن المغی
الوا          ن الحارث ونظرائھم فق ب والنضر ب ن المطل ھشام والعاص بن وائل واألسود ب

  .للنبي صلى اهللا علیھ وسلم أن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتین فسأل ربھ فانشق
ِشقتین بكسر المعجمة أي نصفین وتقدم في العالمات من طریق سعید وشیبأن : قولھ- 

  .عن قتادة بدون ھذه اللفظة
ظ  * وأخرجھ مسلم من الوجھ الذي أخرجھ منھ البخاري من حدیث سعید عن قتادة بلف

  نشقاق القمر مرتین فأراھم ا
ي مصنف     .. وأخرجھ من طریق معمر عن قتادة قال بمعنى حدیث شیبان ت وھو ف قل

وكذلك أخرجھ اإلمامان أحمد وإسحاق في .. عبد الرزاق عن معمر بلفظ مرتین أیًضا
ظ        .. مسندیھما عن عبد الرزاق ادة بلف ة شعبة عن قت ھ من روای وقد اتفق الشیخان علی

ف عن     فرقتین قال البیھقي ق ت لكن اختل د حفظ ثالثة من أصحاب قتادة عنھ مرتین قل
ي شيء من            ع ف م یق م ول ى شعبة وھو أحفظھ ف عل كل منھم في ھذه اللفظة ولم یختل
طرق حدیث بن مسعود بلفظ مرتین إنما فیھ فرقتین أو فلقتین بالراء أو الالم وكذا في 

اثنتین  حدیث بن عمر فلقتین وفي حدیث جبیر بن مطعم فرقتین وفي ل فظ عنھ فانشق ب
قتین              ظ ش ي لف رین وف دالئل فصار قم ي ال یم ف ي نع د أب اس عن ن عب وفي روایة عن ب
ي         ي نظم السیرة لشیخنا الحافظ أب ع ف وعند الطبراني من حدیثھ حتى رأوا شقیھ ووق
دد          دیث بتع اء الح ن علم زم م ن ج رف م اع وال أع رتین باإلجم ق م ل وانش الفض

.. علیھ وسلم ولم یتعرض لذلك أحد من شراح الصحیحیناالنشقاق في زمنھ صلى اهللا 
ان أخرى        ارة واألعی ال ت ا األفع راد بھ وتكلم بن القیم على ھذه الروایة فقال المرات ی
ادعى أن           اس ف ض الن ى بع ي عل د خف رتین وق ر م واألول أكثر ومن الثاني انشق القم

ھ  ع إال      انشقاق القمر وقع مرتین وھذا مما یعلم أھل الحدیث والسیر أن م یق ھ ل ط فإن غل
ا أراد   مرة واحدة وقد قال العماد بن كثیر في الروایة التي فیھا مرتین نظر ولعل قائلھ
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یخنا    م ش ت نظ م راجع ات ث ین الروای ا ب ره جمًع ھ غی ذي ال یتج ذا ال ت وھ رقتین قل ف
ھ            ة للطود من ت وفرق ة عل رقتین فرق ذكور ولفظھ فصار ف ل الم فوجدتھ یحتمل التأوی

ین         نزلت وذاك  رقتین وب ھ ف ین قول ع ب واتر السماع فجم نص والت مرتین باإلجماع وال
ل      ي نق ع أن ف دد م قولھ مرتین فیمكن أن یتعلق قولھ باإلجماع بأصل االنشقاق ال بالتع

  . اإلجماع في نفس االنشقاق نظًرا سیأتي بیانھ
مكة إلى قولھ حتى رأوا ِحراء بینھما أي بین الفرقتین، وِحراء على یسار السائر من -

  . منى
ھ    *  قولھ عن أبي حمزة بالمھملة والزاي ھو محمد بن میمون السكري المروزي قول

اب من          ي آخر الب ة السرخسي والكشمیھني ف ي روای عن األعمش عن إبراھیم وقع ف
ي     ع ف وظ ووق وجھ آخر عن األعمش حدثنا إبراھیم قولھ عن أبي معمر ھذا ھو المحف

ن  ى ب ى ویحی ن یحی عد أن ب ة س ن   روای راھیم ع ن إب ش ع ن األعم ي ع ى الرمل عیس
علقمة أخرجھ بن مردویھ وألبي نعیم نحوه من طریق غریبة عن شعبة عن األعمش   
ر      ي معم راھیم عن أب والمحفوظ عن شعبة كما سیأتي في التفسیر عن األعمش عن إب
وھو المشھور وقد أخرجھ مسلم من طریق أخرى عن شعبة عن األعمش عن مجاھد 

ن مسعود      عن بن عمر و ر عن ب ي معم سیأتي للمصنف معلقا أن مجاھًدا رواه عن أب
  .فاهللا اعلم ھل عند مجاھد فیھ إسنادان أو قول من قال بن عمر وھم من أبي معمر

ھ      *  ي صلى اهللا علی ع النب قولھ عن عبد اهللا ھو بن مسعود، قولھ انشق القمر ونحن م
ن مسھر عن          ي ب ق عل لم من طری ة مس ع     وسلم بمنى في روای ا نحن م األعمش بینم

النبي صلى اهللا علیھ وسلم بمنى إذ انفلق القمر وھذا ال یعارض قول أنس أن ذلك كأن 
دیر    ى تق ة وعل ذ بمك أن لیلتئ لم ك ھ وس لى اهللا علی ي ص أن النب رح ب م یص ھ ل ة ألن بمك

ن   .. تصریحھ فھي من جملة مكة فال تعارض ق زر ب وقد وقع عند الطبراني من طری
ع ن مس ن ب یش ع ا  حب ى م ول عل و محم رقتین وھ ھ ف ة فرأیت ر بمك ق القم ال انش ود ق

اخرج     .. ذكرتھ راد ف أن الم ھ بی وكذا وقع في غیر ھذه الروایة وقد وقع عند بن مردوی
ھ             د رسول اهللا صلى اهللا علی ى عھ ر عل ال انشق القم ن مسعود ق من وجھ آخر عن ب

ذك   راده ب ى    وسلم ونحن بمكة قبل أن نصیر إلى المدینة فوضح أن م ة اإلشارة إل ر مك
  .أن ذلك وقع قبل الھجرة ویجوز أن ذلك وقع وھم لیلتئذ بمنى

در بالمشاھدة     : قولھ فقال- ذا الق خ      .. اشھدوا أي اضبطوا ھ حى ال و الض ال أب ھ وق قول
حى من شیوخ األعمش         ا الض أن أب راھیم ف یحتمل أن یكون معطوًفا على قولھ عن إب

و داود    فیكون لألعمش فیھ إسنادان ویحتمل أن ی د وصلھ أب كون معلًقا وھو المعتمد فق
ي      الطیالسي عن أبي عوانة ورویناه في فوائد أبي طاھر الذھلي من وجھ آخر عن أب
ي     ن أب رة ع ن مغی ا ع یم كالھم ق ھش ن طری دالئل م ي ال یم ف و نع ھ أب ة وأخرج عوان

لم           ھ وس د رسول اهللا صلى اهللا علی ى عھ ر عل ظ انشق القم  ..الضحى بھذا اإلسناد بلف
ھذا سحر سحركم بن أبي كبشة، فانظروا إلى السفار فأن أخبروكم : فقالت كفار قریش

دق   د ص ذلك       .. أنھم رأوا مثل ما رأیتم فق رھم ب د إال أخب یھم أح دم عل ا ق ال فم ظ  ... ق لف
حر     ًدا ال یستطیع أن یس ھشیم وعند أبي عوانة انشق القمر بمكة نحوه، وفیھ فأن محم

  .الناس كلھم
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ھ           قولھ وتابعھ *  م أبی د اهللا واس ي نجیح اسمھ عب ن أب و الطائفي واب لم ھ محمد بن مس
بتحتانیة ثم مھملة خفیفة ومراده انھ تابع إبراھیم في روایتھ عن أبي معمر في قولھ أن 
ى         ارة بمن ن مسعود ت ول ب ین ق ع ب دیث والجم یاق الح ع س ي جمی ة ال ف أن بمك ك ك ذل

ھ       وإما ، وتارة بمكة إما باعتبار التعدد أن ثبت ال أن ى ومن ق أن بمن ھ ك بالحمل على أن
كأن بمكة ال ینافیھ ألن من كأن بمنى كأن بمكة من غیر عكس ویؤیده أن الروایة التي 
ال         ا ق ا ونحن وإنم ل فیھ م یق ة ل فیھا بمنى قال فیھا ونحن بمنى والروایة التي فیھا بمك

ذا   انشق القمر بمكة یعني أن االنشقاق كأن وھم بمكة قبل أن یھاجروا إ ة وبھ لى المدین
م    رین تضاًدا واهللا أعل ي نجیح رواه عن     ... یندفع دعوى الداودي أن بین الخب ن أب واب

ھ             ي مصنفھ ومن طریق رزاق ف د ال ق وصلھا عب ذه الطری ر و ھ ي معم مجاھد عن أب
ذا     یح بھ ي نج ن أب ن ب ا ع لم جمیًع ن مس د ب ة ومحم ن عیین ن ب دالئل ع ي ال ي ف البیھق

ر ت القم ظ رأی ناد بلف ویداء،   اإلس ى الس قة عل یس وش ي قب ى أب قة عل قتین ش ًقا ش منش
ى     .. والسویداء بالمھملة والتصغیر ناحیة خارج مكة عندھا جبل ن مسعود عل ول ب وق

ث          ع بحی ان مرتف ى مك أن یكون عل ى ك أبي قبیس یحتمل أن یكون رآه كذلك وھو بمن
ع       ى رج ًقا حت تمر منش ر اس ون القم ل أن یك یس ویحتم ي قب ل أب رف جب ن رأى ط ب

ات أن            ب الروای ذي یقتضیھ غال د، وال ھ بع ذلك وفی رآه ك ة ف ى مك ى إل مسعود من من
ل أن            ل ویحتم ة الجب ى جھ ة إل ك إسنادھم الرؤی د ذل ھ ویؤی رب غروب االنشقاق كأن ق
در أو           ة الب أن لیل ك ك ات أن ذل ض الروای ي بع أن ف یكون االنشقاق وقع أول طلوعھ ف

رواة   ض ال ر بع ن تغیی یس م أبي قب ر ب دى  التعبی ًقا إح ھ منش وت رؤیت رض ثب ألن الغ
ت     راوي اآلخر رأی الشقتین على جبل واألخرى على جبل آخر وال یغایر ذلك قول ال
ة عن یساره       ل وفرق ین الجب الجبل بینھما أي بین الفرقتین ألنھ إذا ذھبت فرقة عن یم
ھ              ھ علی دق ان ھ أو یساره ص ة یمین أن من جھ ل آخر ك ا وأي جب ھ بینھم مثال صدق أن

ھ        أی ظ آخر وھو قول د بلف ضا وسیأتي في تفسیر سورة القمر من وجھ آخر عن مجاھ
ال   لم فق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ع رس ن م ر ونح ق القم ھدوا: " انش ھدوا.. اش " اش

ولیس فیھ تعیین مكان وأخرجھ بن مردویھ من روایة بن جریح عن مجاھد بلفظ آخر  
ا شققت   ) الساعة وانشق القمر اقتربت: (وھو قولھ انشق القمر قال اهللا تعالى یقول كم

  . القمر كذلك أقیم الساعة
لم    ھ وس قولھ في حدیث بن عباس أن القمر انشق على زمان رسول اهللا  صلى اهللا علی
ن مسعود     ال ب ھكذا أورده مختصًرا وعند أبي نعیم من وجھ آخر انشق القمر فلقتین ق

ق  ر حراء       لقد رأیت جبل حراء من بین فلقتي القمر وھذا یواف ي ذك ى ف ة األول الروای
ا             أ فیھ ة ال یتھی ات العلوی أن اآلی ر متمسكین ب قاق القم فة انش ور الفالس ر جمھ وقد أنك
ك من           ر ذل ى غی ة اإلسراء إل واب السماء لیل تح أب االنخراق وااللتئام وكذا قالوا في ف
انوا         ك وجواب ھؤالء أن ك ر ذل ویر الشمس وغی  إنكارھم ما یكون یوم القیامة من تك

ك      ر ذل رھم ممن أنك كفاًرا أن یناظروا أوًال على ثبوت دین اإلسالم ثم یشركوا مع غی
ى           اقض وال سبیل إل زم التن ض أل ك دون بع ض ذل لم بع لم المس من المسلمین ومتى س
ك       وع ذل ة فیستلزم جواز وق إنكار ما ثبت في القرآن من االنخراق وااللتئام في القیام

ھ     ي اهللا صلى اهللا علی حاق          معجزة لنب و إس ال أب ك فق دماء عن ذل د أجاب الق لم وق وس
ران  اني الق ي مع اج ف قاق   : (الزج ة انش الفي المل وافقین لمخ ة الم ض المبتدع ر بع أنك
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وم            ا یكوره ی ا یشاء كم ھ م ل فی وق هللا یفع ر مخل ھ؛ ألن القم ل فی ار للعق ر وال إنك القم
األرض في معرفتھ البعث ویفنیھ وأما قول بعضھم لو وقع لجاء متواتًرا واشترك أھل 

ة       واب مغلق ام واألب اس نی ر الن ولما اختص بھا أھل مكة فجوابھ أن ذلك وقع لیال وأكث
وقل من یراصد السماء إال النادر وقد یقع بالمشاھدة في العادة أن ینكسف القمر وتبدو 
ة      أن آی قاق ك ذلك االنش الكواكب العظام وغیر ذلك في اللیل وال یشاھدھا إال اآلحاد فك

ر          وقعت ل أن یكون القم ا ویحتم رھم لھ م یتأھب غی في اللیل لقوم سألوا واقترحوا فل
ر              ا یظھ ض كم اق دون بع بعض أھل اآلف ر ل ي تظھ ازل الت ض المن ي بع ان ف لیلتئذ ك
دلھا شيء        اد یع ة ال یك ة عظیم ر آی الكسوف لقوم دون قوم وقال الخطابي انشقاق القم

ذا   من آیات األنبیاء وذلك أنھ ظھر في ملكوت ال ي ھ سماء خارًجا من جملة طباع ما ف
ار       ذلك ص ة فل ھ بحیل ول إلی ي الوص ع ف ا یطم یس مم ائع فل ن الطب ب م الم المرك الع
ى    ره عل البرھان بھ أظھر وقد أنكر ذلك بعضھم فقال لو وقع ذلك لم یجز أن یخفى أم
وفرة       دواعي مت ھ شركاء وال اس فی عوام الناس ألنھ أمر صدر عن حس ومشاھدة فالن

ؤیة كل غریب ونقل ما لم یعھد فلو كان لذلك أصل لخلد في كتب أھل التیسیر   على ر
ره         وح أم أنھ ووض ة ش ع جالل ھ م ھ وإغفال ى ترك اقھم عل وز إطب یم إذ ال یج والتنج
ھ شيء           ا ألن ي ذكروھ ور الت ة األم والجواب عن ذلك أن ھذه القصة خرجت عن بقی

ر ال سلطان ل      یال ألن القم ع ل ل أن     طلبھ خاص من الناس فوق ار ومن شأن اللی ھ بالنھ
ان یقظان    یكون أكثر الناس فیھ نیاًما ومستكنین باألبنیة والبارز بالصحراء منھم إذا ك
ره ومن المستبعد أن          ھ من سمر وغی ا یلھی یحتمل أنھ كان في ذلك الوقت مشغوًال بم
م      ع ول ھ وق د یجوز أن  یقصدوا إلى مراصد مركز القمر ناظرین إلیھ ال یغفلون عنھ فق

ا       ك إنم ل ذل رح وقوعھ ولع یشعر بھ أكثر الناس وإنما رآه من تصدى لرؤیتھ ممن اقت
ي كون المعجزات      ة ف كان في قدر اللحظة التي ھي مدرك البصر ثم أبدى حكمة بالغ
ا حاصلھ أن        رآن بم ھ إال الق زاع فی ذي ال ن المحمدیة لم یبلغ شيء منھا مبلغ التواتر ال

ھ لالشتراك       معجزة كل نبي كانت إذا وقعت عا ھ من قوم ذب ب مة أعقبت ھالك من ك
ي    ھ الت ت معجزت ة فكان ث رحم لم بع ھ وس لى اهللا علی ي ص الحس والنب ا ب ي إدراكھ ف
ادة   تحدى بھا عقلیة فاختص بھا القوم الذین بعث منھم لما أوتوه من فضل العقول وزی

بلھم         ا عوجل من ق ھ كم ذب ب و  وذك . اإلفھام ولو كان إدراكھا عاًما لعوجل من ك ر أب
ان      ، نعیم في الدالئل نحو ما ذكره الخطابي دة ك ي بل ة  ف وزاد وال سیما إذا وقعت اآلی

  .عامة أھلھا یومئذ الكفار الذین یعتقدون أنھا سحر ویجتھدون في إطفاء نور اهللا
وھو جید بالنسبة إلى من سأل عن الحكمة في قلة من نقل ذلك من الصحابة وأما : قلت

نھم   من سأل عن السبب في ك د م ون أھل التنجیم لم یذكروه فجوابھ أنھ لم ینقل عن أح
أنھ نفاه وھذا كاف فإن الحجة فیمن أثبت ال فیمن یوجد عنھ صریح النفي حتى أن من  

  .وجد عنھ صریح النفي یقدم علیھ من وجد منھ صریح االثبات
ھم قد روى ھذا الحدیث جماعة كثیرة من الصحابة وروى ذلك عن : وقال بن عبد البر

ة             ك باآلی د ذل ا ویؤی ى أن انتھى إلین ر إل ع الغفی ھ عنھم الجم م نقل أمثالھم من التابعین ث
م أجاب بنحو جواب الخطابي          ذر، ث الكریمة  فلم یبق الستبعاد من استبعد وقوعھ ع

م یطل    : وقال قاق ل وقد یطلع على قوم قبل طلوعھ على آخرین وأیًضا فإن زمن االنش
اق          ولم تتوفر الدواعي على اال ى آف ة إل د بعث أھل مك ك فق ع ذل ھ وم عتناء بالنظر إلی
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مكة یسألون عن ذلك فجاءت السفار وأخبروا بأنھم عاینوا ذلك، وذلك ألن المسافرین 
  .في اللیل غالًبا یكونون سائرین في ضوء القمر وال یخفى علیھم ذلك

ي ال القرطب ر من : وق ھ غی د إلی ل القص م یحص ك إذا ل اھدة ذل ن مش ع م رة الموان حص
ن          ا ع ا حولھ ة وم ل مك ر أھ ل األرض غی ع أھ رف جمی ون اهللا ص ل أن یك ویحتم
ا اختصوا بمشاھدة     االلتفات إلى القمر في تلك الساعة لیختص بمشاھدتھ أھل مكة كم

دا من        . أكثر اآلیات ونقلوھا إلى غیرھم اھـ ل أن أح م ینق دا ل ھ نظر ألن أح وفي كالم
صدوا القمر في تلك اللیلة المعینة فلم یشاھدوا  أھل االفاق غیر أھل مكة ذكروا أنھم ر

د       ل عن أح م ینق انشقاقھ، فلو نقل ذلك لكان الجواب الذي أبداه القرطبي جیًدا، ولكن ل
ره الخطابي       ذي ذك ى الجواب ال من أھل األرض شيء من ذلك، فاالقتصار حینئذ عل

  .ومن تبعھ أوضح واهللا اعلم
الى      ھ تع ا قول المراد بھ ة ف ُر     ا:(وأما اآلی قَّ اْلَقَم اَعُة َوانَش ِت السَّ ر *)(ْقَتَرَب لكن  ) ١:القم

ال  ) وانشق القمر:(ذھب بعض أھل العلم من القدماء أن المراد بقولھ أي سینشق كما ق
ك          ) أتى أمر اهللا:(تعالى وع ذل ق وق ي تحق ة ف ك إرادة المبالغ ي ذل ة ف أي سیأتي والنكت

ة    والذي ذھب إلیھ الجمھور أص.. فنزل منزلة الواقع ن مسعود وحذیف ح كما جزم بھ ب
ك  َتِمّر       :(وغیرھما ویؤیده قولھ تعالى بعد ذل ْحٌر مُّْس وا ِس وا َوَیُقوُل ًة ُیْعِرُض َرْوا آَی َوأن َی

ھ  )  ٢:القمر*)(ٌ راد بقول ر  :(فإن ذلك ظاھر في أن الم قاقھ ألن   ) وانشق القم وع انش وق
ك إنما ھو في الدنیا تبین وقوع وإذا تبین أن قولھم ذل. لكفار ال یقولون ذلك یوم القیامة

ن        دیث ب ي ح ك صریًحا ف ع ذل االنشقاق وأنھ المراد باآلیة التي زعموا أنھا سحر ووق
  . مسعود كما بیناه قبل

ارد   ونقل البیھقي في أوائل البعث والنشور عن الحلیمي أن من الناس من یقول أن الم
الى  ھ تع ر :(بقول ق) وانشق القم ي . أي سینش ال الحلیم إن : ق ي   ف ع ف د وق ذلك فق ان ك ك

د      ل واح رض ك ًقا نصفین ع ة منش ة الثالث ي اللیل ارى ف الل ببخ اھدت الھ عصرنا فش
ى أن غاب           ي شكل أترجة إل م اتصال فصار ف ع أو خمس ث .. منھما كعرض لیلة أرب

ة أخرى اھـ      : قال ي لیل ك ف ت من    . وأخبرني بعض من أثق بھ أنھ شاھد ذل د عجب ولق
ر      ع إی ذا م ر ھ ف أق ي كی ھ       البیھق راد بقول أن الم رح ب عود المص ن مس دیث ب اده ح

ذا  ) وانشق القمر:(تعالى أن ذلك وقع في زمن النبي صلى اهللا علیھ وسلم فإنھ ساقھ ھك
ى  ) اقتربت الساعة وانشق القمر:(من طریق بن مسعود في ھذه اآلیة قال لقد انشق عل

  ..عھد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ثم ساق حدیث بن مسعود
ت عمیس     -:القاضي عیاضقال   وخرج الطحاوي ـ في مشكل الحدیث، عن أسماء بن

ي         ي حجر عل ھ، ورأسھ ف من طریقین ـ أن النبي صلى اهللا علیھ و سلم كان یوحي إلی
لم        ھ وس ي صلى اهللا علی ال النب ت الشمس، فق ا   : فلم یصل العصر حتى غرب أصلیت ی

  .   ولك فاردد علیھ الشمساللھم إنھ كأن في طاعتك و طاعة رس: فقال. ال:علي؟ قال
ال واألرض،  : قالت أسماء فرأیتھا غربت، ثم طلعت بعد ما غربت، ووقفت على الجب

  . قال وھذان الحدیثان ثابتان ورواتھما ثقات. وذلك بالصھباء في خیبر
ول  - أن یق الح ك ن ص د ب اوي أن أحم ى الطح م  : وحك بیلھ العل ون س ن یك ي لم ال ینبغ

  . ء، ألنھ من عالمات النبوةالمتخلف عن حفظ حدیث أسما
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حاق          - ن إس ھ عن اب ي روایت ازي ف ادة المغ ي زی ر ف ن بكی ا أسري   : وروى یونس ب لم
الوا   ر ق : برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم،  وأخبر قومھ بالرفقة والعالمة التي في العی

ى    : متى تجيء؟ قال د ول یوم األربعاء، فلما كان ذلك الیوم أشرفت قریش ینظرون وق
ار ساعة،          النھا ي النھ ھ ف د ل لم، فزی ھ وس ر ولم تجيء؟ فدعا رسول اهللا صلى اهللا علی

  . وحبست علیھ الشمس
  :قال الشیخ محمد بن أحمد القسطالني في المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیة: قلت 

فا عن              ي الش ھ ف اض ل م القاضي عی حیح وأن أوھ یس بص دیث ل ذا الح قال بعضھم ھ
ال    الطحاوي من طریقین، فقد ذ ي الموضوعات وق ھ موضوع   : كره ابن الجوزي ف إن

ذاب     دیث ك روك الح دارقطني،    .بال شك وفي سنده أحمد بن داود وھو مت ال ال ا ق ، كم
  .كان یضع الحدیث: وقال ابن حبان

: حدیث باطل، قال: وقد روى ھذا الحدیث ابن شاھین فذكره ثم قال: قال ابن الجوزي
إن صالة   ومن تغفل واضعھ أنھ نظر إلى صورة فض یلة، ولم یلمح عدم الفائدة فیھا، ف

  اھـ..ورجوع الشمس ال یعیدھا أداء، العصر بغیبوبة الشمس تصیر قضاء
ھ            دیث بطرق ھ الح ر فی روافض ذك ى ال رد عل ي ال رًدا ف وقد أفرد ابن تیمیة تصنیًفا مف
وم        ي عل و خطره ف دره وعل ة ق ورجالھ وأنھ موضوع، والعجب من القاضي مع جالل

  اھـ.. ف سكت عنھ موھما صحتھ، ناقال ثبوتھ، موثًقا رجالھالحدیث كی
ي الموضوعات   . ال أصل لھ: وقال شیخنا ك قال أحمد أورده ف .. وتبعھ ابن الجوزي ف

ن            ن شاھین م ده واب ن من اض، وأخرجھ اب ححھ الطحاوي والقاضي عی د ص ولكن ق
  اھـ. .حدیث أسماء بنت عمیس، وابن مردویھ من حدیث أبي ھریرة رضي اهللا عنھ

ي        ن العراق اه شیخ اإلسالم اب ا حك ورواه الطبراني في معجمھ الكبیر بإسناد حسن كم
لم    : في شرح التقریب عن أسماء بنت عمیس ولفظھ ھ وس أن رسول اهللا صلى اهللا علی

ھ   صلى الظھر بالصھباء ثم أرسل علیاًَ في حاجة فرجع وقد صلى النبي صلى اهللا علی
یھ وسلم رأسھ في حجر علّي ونام، فلم یحركھ حتى وسلم العصر، فوضع صلى اهللا عل

ى       : " غابت الشمس، فقال صلى اهللا علیھ وسلم بس بنفسھ عل ا احت دك علًی م أن عب اللھ
ال       : قالت أسماء....نبیھ فرد علیھ الشمس ى الجب ى وقعت عل ھ الشمس حت فطلعت علب

  .وعلى األرض، وقام علّي فتوضأ وصلى العصر ثم غابت،وذلك بالصھباء
أنزل اهللا    : ي لفظ آخروف ھ، ف كان صلى اهللا علیھ وسلم إذا نزل علیھ الوحي یغشى علی

لم   ھ وس صلیت العصر   : " علیھ یوماًَ وھو في حجر علّي، فقال لھ النبي صلى اهللا علی
ّي؟ ا عل ال" ی ول اهللا: فق ا رس لى ... ال ی ى ص مس حت ھ الش رد علی دعا اهللا ف ف

ر ماء ..العص ت أس ت ب : قال مس طلع ت الش لى   فرأی ى ص بن ردت حت ت ح دما غاب ع
  .العصر

أن رسول اهللا : وروى الطبراني أیضًا في معجمھ األوسط بإسناد حسن عن جابر: قال
  .صلى اهللا علیھ وسلم أمر الشمس فتأخرت ساعة من نھار

ره        ا ذك حاق، مم ن إس ن اب ھ ع ي روایت ازي ف ادة المغ ي زی ر  ف ن بكی ونس ب وروى ی
ة   لما أسري بالنبي ص: القاضي عیاض ة والعالم لى اهللا علیھ وسلم وأخبر قومھ بالرفق

ال : التي في العیر، قالوا اء  : متى تجيء؟  ق وم األربع وم أشرفت      .. ی ك الی ان ذل ا ك فلم
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لم     ...قریش ینتظرون، وقد ولى النھار، ولم تجيء ھ وس فدعا رسول اهللا صلى اهللا علی
  .اھـ.فزید لھ في النھار ساعة وحبست علیھ الشمس

ي   : قولھ في الحدیثوھذا یعارضھ  ون، یعن لم تحبس الشمس على أحد إال لیوشع بن ن
ة    وم الجمع ارین ی ل الجب رغ    ..حین قات ل أن یف ب قب اف أن تعی رت الشمس خ ا أدب فلم

رغ         ى ف ھ الشمس حت رد علی الى ف دعا اهللا تع منھم  ویدخل السبت فال یحل لھ قتالھم، ف
  .من قتالھم

دیث   فیھ أن ھذا كأن م:قال الحافظ ابن كثیر ن خصائص یوشع، فیدل على ضعف الح
وقد صححھ أحمد بن ...الذي رویناه أن الشمس رجعت حتى صلى علّي بن أبي طالب

حاح والحسان    .صالح المصري، ولكنھ منكر وفر    .لیس في شيء من الص ا تت وھو مم
  اھـ.وتفردت بنقلھ امرأة من أھل البیت مجھولة ال یعرف حالھا، الدواعي على نقلھ

... بأن المعنى لم تحبس الشمس على أحد من األنبیاء غیري إال لیوشع: معویحتمل الج
  .واهللا أعلم

وكذا روي حبس الشمس لنبینا صلى اهللا علیھ وسلم أیضًا یوم الخندق، حین شغل عن 
ا    ره القاضي      rصالة العصر، فیكون حبس الشمس مخصوصًا بنبین ا ذك وبیوشع، كم

اب حل   عیاض في اإلكمال، وعزاه لمشكل اآلثا ر، ونقلھ النووي في شرح مسلم في ب
الغنائم عن عیاض، وكذا الحافظ ابن حجر في باب األذان في تخریج أحادیث الرافعي 

روه   ب ..ومغلطاي في الزھر الباسم، وذك ره     : وتعق حیح وغی ي الص ت ف أن الثاب ھ  : ب أن
ت الشمس           دما غرب دق بع ة الخن ي وقع ھ وسلم صلى العصر ف ر  .. صلى اهللا علی وذك

ھ   الب ًا، لقول الم أیض ھ الس لیمان علی ت لس ا حبس یره أنھ ي تفس وي ف يَّ:(غ ا عل )  ردوھ
  .واهللا أعلم. الصافنات الجیاد: فالمراد.. ونوزع فیھ بعدم ذكر الشمس في اآلیة

اض   ي عی ال القاض ل    : ق ا، فقی ذكور ھن مس الم بس الش ي ح ف ف ى : واختل ردت عل
ا  : وقفت ولم ترد، وقیل: أدراجھا، وقیل طء حركتھ ال ... ب ك من معجزات     : ق ل ذل وك

  ...اھـ...النبوة
  وقفة مع ابن حجر العسقالني

ھ،      : البخاري حدثنا محمد بن العالء ن منب ام اب ر، عن ھم حدثنا ابن المبارك، عن معم
غزا نبي من :(قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال

بن    ال یتبعني رجل: األنبیاء، فقال لقومھ م ی ملك بضع امرأة، وھو یرید أن یبني بھا ول
بھا، وال أحد بنى بیوًتا ولم یرفع سقوفھا، وال أحد اشترى غنما أو خلفات، وھو ینتظر 

ال للشمس           ك، فق ا من ذل ة صالة العصر، أو قریًب ن القری دنا م ك  : والدھا، فغزا، ف إن
تح اهللا         ى ف ا، فحبست حت م احبسھا علین أمور، اللھ ا م ائم    مأمورة وأن ع الغن ھ، فجم  علی

ار    -فجاءت   ي الن ال     -یعن ا، فق م تطعمھ ا فل ل     : لتأكلھ ایعني من ك وًال، فلیب یكم غل أن ف
ال  ده، فق ل بی د رج ت ی ل، فلزق ة رج د  : قبیل ت ی ك، فلزق ایعني قبیلت ول، فلتب یكم الغل ف

ذھب،         : رجلین أو ثالثة بیده، فقال رة من ال ل رأس بق رأس مث ول، فجاءوا ب یكم الغل ف
ا  فوضعو ھا، فجاءت النار فأكلتھا، ثم أحل اهللا لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا، فأحلھ

  ).لنا
قولھ عن بن المبارك كذا في جمیع الروایات لكن قال أبو نعیم في المستخرج أخرجھ   
ي          ا ھو من أب ذا الشك إنم ره وھ ارك أو غی البخاري عن محمد بن العالء عن بن المب
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ن أبي یعلى عن محمد بن العالء عن بن المبارك وحده نعیم فقد أخرجھ اإلسماعیلي ع
بھ قولھ غزا نبي من األنبیاء أي أراد أن یغزو وھذا النبي ھو یوشع بن نون كما رواه 
د ورد أصلھ من             ا سیأتي وق ة كم ین تسمیة القری ار وب ق كعب األحب الحاكم من طری

ن سیری         د ب ق ھشام عن محم د من طری ن عن  طریق مرفوعة صحیحة أخرجھا أحم
لم   ھ وس م تحبس لبشر إال     : أبي ھریرة قال، قال رسول اهللا صلى اهللا علی أن الشمس ل

اب استئذان   ... لیوشع بن نون لیالي سار إلى بیت المقدس وأغرب بن بطال فقال في ب
ي غزوة             ال ف ھ ق ھ الصالة والسالم أن داود علی دیث ل ى ح ذا المعن الرجل اإلمام في ھ

بضع امرأة ولم یبن بھا أو بنى داًرا ولم یسكنھا ولم أقف خرج إلیھا ال یتبعني من ملك 
ة    ي حذیف ق أب ن طری ھ م وم ل ي ذم النج ب ف رج الخطی ن أخ نًدا لك ره مس ا ذك ى م عل
ى         م عل ھ أن یطلعھ وم یوشع من ال سأل ق والبخاري في المبتدأ لھ بإسناد لھ عن علي ق

لیھم فكان أحدھم یعلم بدء الخلق وآجالھم فأراھم ذلك في ماء من غمامة أمطرھا اهللا ع
م          ى داود من ل اخرجوا إل ر ف ى الكف اتلھم داود عل ى أن ق متى یموت فبقوا على ذلك إل
یحضر أجلھ فكان یقتل من أصحاب داود وال یقتل منھم فشكى إلى اهللا ودعاه فحبست 
یھم حسابھم      اختلط عل ار ف علیھم الشمس فزید في النھار فاختلطت الزیادة باللیل والنھ

إن رجال     قلت وإسن ى ف د أول اده ضعیف جًدا وحدیث أبي ھریرة المشار إلیھ عند أحم
ره   إسناده محتج بھم في الصحیح فالمعتمد أنھا لم تحبس إال لیوشع وال یعارضھ ما ذك
ر           ا أم ھ أن اهللا لم ر عن أبی ن الزبی ن عروة ب ى ب بن إسحاق في المبتدأ من طریق یحی

ل      ره أن یحم ي إسرائیل أم اد        موسى بالمسیر ببن ى ك ھ حت دل علی م ی ابوت یوسف فل ت
ھ أن   دعا رب ر ف ع الفج م إذا طل یر بھ رائیل أن یس ي إس د بن أن وع ع وك ر أن یطل الفج
ي حق یوشع           ع ف ا وق ر یوسف ففعل ألن الحصر إنم یؤخر الطلوع حتى فرغ من أم
بطلوع الشمس فال ینفي أن یحبس طلوع الفجر لغیره وقد اشتھر حبس الشمس لیوشع 

ي الركب         حتى قال أبو  ان ف ا أم ك ائم ألمت بن و اهللا ال أدري أحالم ن تمام في قصیدة ف
حاق        ن إس ازي ب ي مغ ھ ف ي زیادات یوشع وال یعارضھ أیضا ما ذكره یونس بن بكیر ف
أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم لما أخبر قریًشا صبیحة اإلسراء أنھ رأى العیر التي لھم 

ست الشمس حتى دخلت العیر وھذا منقطع وإنھا تقدم مع شروق الشمس فدعا اهللا فحب
ر            لم أم ھ وس ي صلى اهللا علی دیث جابر أن النب ي من ح لكن وقع في األوسط للطبران
ى   الشمس فتأخرت ساعة من نھار وإسناده حسن ووجھ الجمع أن الحصر محمول عل
ما مضى لألنبیاء قبل نبینا صلى اهللا علیھ وسلم فلم تحبس الشمس إال لیوشع ولیس فیھ 

ي     نف ي ف لم  وروى الطحاوي والطبران ي أنھا تحبس بعد ذلك لنبینا صلى اهللا علیھ وس
لم        ھ وس ھ صلى اهللا علی ت عمیس أن الكبیر والحاكم والبیھقي في الدالئل عن أسماء بن
م          ي ث ى صلى عل ردت الشمس حت دعا لما نام على ركبة علي ففاتتھ صالة العصر ف

الجوزي بإیراده لھ في الموضوعات وكذا غربت وھذا أبلغ في المعجزة وقد أخطأ بن 
م          ي زعم وضعھ واهللا أعل روافض ف ى ال رد عل اب ال ي كت ا حكى    ...بن تیمیة ف ا م وأم

عیاض أن الشمس ردت للنبي صلى اهللا علیھ وسلم یوم الخندق لما شغلوا عن صالة    
زاه        ال وع ذا ق ر ك لى العص ى ص ھ حت ا اهللا علی مس فردھ ت الش ى غرب ر حت العص

دیث أسماء؛      للطحاوي والذ ره من ح دمت ذك ي رأیتھ في مشكل اآلثار للطحاوي ما ق
ل          ا حم ا حبست لموسى لم ا أنھ م وجاء أیًض فإن ثبت ما قال فھذه قصة ثالثة واهللا أعل
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ا السالم      ن داود علیھم لیمان ب تابوت یوسف كما تقدم قریًبا وجاء أیًضا أنھا حبست لس
ول        : قالوھو فیما ذكره الثعلبي ثم البغوي عن بن عباس  ي ق ا بلغك ف ي م ي عل ال ل ق

ي كعب            ال ل ت ق ي فقل ا عل ھ الصالة والسالم ردوھ لیمان علی اهللا تعالى حكایة عن س
ا          أمر بردھ ل أن یصلي العصر ف ت الشمس قب كانت أربعة عشر فرًسا عرضھا فغاب
م   ھ ظل ا ألن ر یوًم ة عش ھ أربع لبھ اهللا ملك ا فس یف فقتلھ ا بالس وقھا وأعناقھ رب س فض

ل بقت  رض      الخی دوه فتشاغل بع اد ع لیمان جھ ا أراد س ب وإنم ذب كع ي ك ال عل ا فق لھ
ي        ا عل م ردوھ إذن اهللا لھ وكلین بالشمس ب الخیل حتى غابت الشمس فقال للمالئكة الم
أمرون      ون وال ی اء اهللا ال یظلم ا وأن أنبی ي وقتھ ر ف لى العص ى ص ھ حت ا علی فردوھ

ھ جازم    ت      بالظلم قلت أورد ھذا األثر جماعة ساكتین علی اس قل ن عب ال ب ولھم ق ین بق
م       ل العل ور أھ ن جمھ ت ع ره والثاب ن غی اس وال ع ن عب ن ب ت ع ذا ال یثب ي وھ لعل
ل واهللا            ا للخی ھ ردوھ ي قول ث ف دھم أن الضمیر المؤن حابة ومن بع بالتفسیر من الص
رج       ى الف ق عل ع یطل ة البض كون المعجم دة وس م الموح رأة بض ع ام ھ بض م قول أعل

ى الطالق   والتزویج والجماع والمع اني الثالثة الئقة ھنا ویطلق أیًضا على المھر وعل
ا         ھ ولم ة قول ك فالن بضع فالن ال مل وقال الجوھري قال بن السكیت البضع النكاح یق
ي            ھ الزمخشري ف ك قال ع ذل ا یشعر بتوق ر بلم ن التعبی ا لك یبن بھا أي ولم یدخل علیھ

ایة سعید بن المسیب عن أبي ووقع في رو) ولما یدخل اإلیمان في قلوبكم: (قولھ تعلى
م یسكنھا أو         ى داًرا ول ان ال ینبغي لرجل بن ن حب ھریرة عند النسائي وابن عوانة واب
دخول              د ال ر بع م أن األم ا یفھ دخول م دم ال د بع ي التقیی ا وف دخل بھ م ی تزوج امرأة ول
بخالف ذلك فال یخفى فرق بین األمرین وإن كان بعد الدخول ربما استمر تعلق القلب 

لم ومسند         ل حیح مس ع سقوفھا في ص م یرف ھ ول كن لیس ھو كما قبل الدخول غالبا قول
م من ضبط          ة ووھ ذه الروای ق ھ اء لتواف اف والف أحمد ولما یرفع سقفھا وھو بضم الق
ة        تح المعجم ات بف ھ أو خلف قف قول ث للس میر المؤن ھ الض ي توجی ف ف باإلسكان وتكل

ر      وكسر الالم بعدھا فاء خفیفة جمع خلفة وھي ا ى غی ق عل د یطل وق وق لحامل من الن
ة        ل لدالل نم بالحم ذف وصف الغ د ح النوق وفي قولھ غنًما أو خلفات للتنویع ویكون ق
ا الضیاع بخالف       الثاني علیھ أو ھو على إطالقھ ألن الغنم یقل صبرھا فیخشى علیھ
ا النوق فال یخشى علیھا إال مع الحمل ویحتمل أن یكون قولھ أو للشك أي ھل قال غنًم

ا     د أنھ راح والمعتم ض الش ال بع ذا ق ل ك ا حوام فة أنھ ات أي بص فة أو خلف ر ص بغی
ر أو       ھ غنم أو بق للتنویع فقد وقع في روایة أبي یعلى عن محمد بن العالء وال رجل ل
زا     ھ فغ د والًدا ووالدة قول خلفات قولھ وھو ینتظر والدھا بكسر الواو وھو مصدر ول

زة     أي بمن تبعھ ممن لم یتصف بتلك ا تح الھم لصفة قولھ فدنا من القریة ھي أریحا بف
ھ عن            ي روایت ع القصر سماھا الحاكم ف ة م ة ساكنة ومھمل وكسر الراء بعدھا تحتانی

ك  ، كعب  مس ان ال للش ھ فق ا قول ھ لھ رب جیوش ة أي ق أدنى للقری لم ف ة مس ي روای وف
ین الح      ة الشمس وب د غیبوب ي  مأمورة في روایة سعید بن المسیب فلقي العدو عن اكم ف

ة           وم الجمع ة وقت عصر ی ى القری ھ وصل إل ال أن روایتھ عن كعب سبب ذلك فإنھ ق
ین   فكادت الشمس أن تغرب ویدخل اللیل وبھذا یتبین معنى قولھ وأنا مأمور والفرق ب
ھ للشمس          ر تكلیف وخطاب الء أم ر العق خیر وأم ر تس المأمورین أن أمر الجمادات أم

ھ وأن اهللا   ى حقیقت ون عل ل أن یك یأتي     یحتم ا س ا كم ًزا وإدراًك ا تمیی ق فیھ الى خل  تع
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ل أن           ع ویحتم جودھا تحت العرش واستئذانھا من أن تطل ي س تن ف البحث فیھ في الف
ا      ا عن عادتھ یكون ذلك على سبیل استحضاره في النفس لما تقرر أنھ ال یمكن تحولھ

  :إال بخرق العادة وھو نحو قول الشاعر
  شكى إلي جملي طول السرى

ویؤید االحتمال الثاني أن في روایة سعید بن المسیب فقال ، قال اللھم احبسھاومن ثم  
ھا اهللا       نھم فحبس ي وبی ي بین ى تقض ي حت ھا عل أمور فاحبس ي م أمورة وإن ا م م أنھ اللھ

یًئا وھو منصوب     ، علیھ ي ش قولھ اللھم احبسھا علینا في روایة أحمد اللھم احبسھا عل
ي حبس      نصب المصدر أي قدر ما تنقضي حاجتنا ف ف اض اختل من فتح البلد قال عی

ك       ل ذل ا وك ت حركتھ ل بطئ ت وقی ل وقف ا وقی ى أدراجھ ل ردت عل ا فقی مس ھن الش
ل  ف      ، محتم ن یوس ة ھارون ب ي ترجم ع ف ره ووق ن بطال وغی د ب ث أرجح عن والثال

ة الطول           ي غای ار ف ذ یكون النھ ران وحینئ ع عشر حزی الرمادي أن ذلك كان في راب
  .ح اهللا علیھقولھ فحبست حتى فت

في روایة أبي یعلى فواقع القوم فظفر قولھ فجمع الغنائم فجاءت یعني النار في روایة  
ن       ة سعید ب ي روای ار زاد ف عبد الرزاق عند أحمد ومسلم فجمعوا ما غنموا فأقبلت الن
م         ا أي ل م تطعمھ ھ فل ا قول ار فتأكلھ ا الن المسیب وكانوا إذا غنموا غنیمة بعث اهللا علیھ

ة        تذق لھ ن الغنیم و السرقة م وًال ھ یكم غل ال أن ف ا طعًما وھو بطریق المبالغة قولھ فق
كما تقدم قولھ فلیبایعني من كل قبیلة رجل فلزقت فیھ حذف یظھر من سیاق الكالم أي 

د رجل      : قولھ. فبایعوه فلزقت ت ی ى فلزق ي یعل فلزقت ید رجلین أو ثالثة في روایة أب
ة  أو رجلین وفي روایة سعید بن الم سیب رجالن بالجزم قال بن المنیر جعل اهللا عالم

ا   الغلول إلزاق ید الغال وفیھ تنبیھ على أنھا ید علیھا حق یطلب أن یتخلص منھ أو أنھ
ام وھو من             ى اإلم ؤدي الحق إل ى ی ا ویحبس صاحبھا حت ید ینبغي أن یضرب علیھ

ي     ول زاد ف یكم الغل ن    جنس شھادة الید على صاحبھا یوم القیامة قولھ ف ة سعید ب روای
ھ    ا قول ذھب فوضعوھا        : المسیب فقاال أجل غللن رة من ال ل رأس بق رأس مث فجاءوا ب

فجاءت النار فآكلتھا ثم أحل اهللا لنا الغنائم في روایة النسائي فقال رسول اهللا صلى اهللا 
علیھ وسلم عند ذلك أن اهللا أطعمنا الغنائم رحمة رحمناھا وتخفیًفا خففھ عنا قولھ رأى 

وعجزنا فأحلھا لنا في روایة سعید بن المسیب لما رأى من ضعفنا وفیھ أشعار  ضعفنا
ذه             ھ اختصاص ھ وت الفضل وفی الى یستوجب ثب دي اهللا تع ین ی ار العجز ب أن إظھ ب

الى   ھ تع ا   : (األمة بحل الغنیمة وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر وفیھا نزل قول وا مم فكل
م ال ، )غنمتم حالًال طیبًا ن          فأحل اهللا لھ دیث ب حیح من ح ي الص ك ف ت ذل د ثب ة وق غنیم

ي      ة السریة الت عباس وقد قدمت في أوائل فرض الخمس أن أول غنیمة خمست غنیم
ن سعد        ر ب ا ذك ع بم خرج فیھا عبد اهللا بن جحش وذلك قبل بدر بشھرین ویمكن الجم
ائم     ع غن أنھ صلى اهللا علیھ وسلم أخر غنیمة تلك السریة حتى رجع من بدر فقسمھا م

اء ألن  ب در قال المھلب في ھذا الحدیث أن فتن الدنیا تدعو النفس إلى الھلع ومحبة البق
ھ               إن قلب ك ف رب من ذل ى ق ان عل ا وك ا أو دخل بھ دخل بھ م ی رأة ول من ملك بضع ام
ھ من الطاعة         ا ھو علی ھ عم متعلق بالرجوع إلیھا ویجد الشیطان السبیل إلى شغل قلب

ا         وكذلك غیر المرأة من أحوال الدنی ھ بم ى إلحاق ر عل ا یعك دم م ال لكن تق ا وھو كما ق
ي           ع ف ا وق ة م ور الدنیوی ي األم یم ف ى التعم دل عل بعد الدخول وأن لم یطل بما قبلھ وی
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روایة سعید بن المسیب من الزیادة أو لھ حاجة في الرجوع وفیھ أن األمور المھمة ال 
ق ر  ھ تعل ن ل ا ألن م ال لھ ارغ الب ازم ف وض إال لح ي أن تف ھ ینبغ عفت عزیمت ا ض بم

ھ   وقلت رغبتھ في الطاعة والقلب إذا تفرق ضعف فعل الجوارح وإذا اجتمع قوي وفی
ا     أن من مضى كانوا یغزون ویأخذون أموال أعدائھم وأسالبھم لكن ال یتصرفون فیھ
ة            ا وعالم ار من السماء فتأكلھ زل الن ك أن تن ول غزوھم ذل ة قب بل یجمعونھا وعالم

ى         عدم قبولھ أن ال تنزل  د من اهللا عل ول وق یھم الغل ع ف ول أن یق دم القب ومن أسباب ع
ول فطوى           یھم الغل ة وستر عل م الغنیم ده فأحل لھ ا عن ھذه األمة ورحمھا لشرف نبیھ
ار     ل الن وم أك عنھم فضیحة أمر عدم القبول فللھ الحمد على نعمھ تترى ودخل في عم

ن ل    ة وم ن النساء ویمكن     الغنیمة والسبى وفیھ بعد ألن مقتضاه إھالك الذری ل م م یقات
م          ت لھ م كان ده إنھ یھم ویؤی ائم عل أن یستثنوا من ذلك ویلزم استثناؤھم من تحریم الغن
ان             ھ ك ى الحصر أن اء ویشكل عل م أرق ان لھ ا ك م السبي لم عبید وإماء فلو لم یجز لھ
ة الجماعة            ھ معاقب ذلك وفی م أر من صرح ب ي قصة یوسف ول السارق یسترق كما ف

وفیھ أن أحكام األنبیاء قد تكون بحسب األمر الباطن كما في ھذه القصة  بفعل سفھائھا
دیث واستدل        ي الح م تختصمون إل دیث إنك وقد تكون بحسب األمر الظاھر كما في ح
بھ بن بطال على جواز إحراق أموال المشركین وتعقب بأن ذلك كان في تلك الشریعة 

ال یخفى علیھ ذلك ولكنھ استنبط من   وقد نسخ بحل الغنائم لھذه األمة وأجیب عنھ بأنھ
ذھا       ى أخ د السبیل إل م یوج إحراق الغنیمة بأكل النار جواز إحراق أموات الكفار إذا ل
ى أن شرع        و محتمل عل خھ فھ غنیمة وھو ظاھر ألن ھذا القدر لم یرد التصریح بنس

ار أ      ال آخر النھ ى أن قت ا عل فضل  من قبلنا شرع لنا ما لم یرد ناسخھ واستدل بھ أیًض
ي قصة                 م ف دم نع ا تق ا كم ع اتفاق ا وق ذه القصة إنم ي ھ ك ف ھ نظر ألن ذل ھ وفی من أول
ال             رس التصریح باستحباب القت ال الف ي قت ن شعبة ف رة ب ع المغی رن م النعمان بن مق

  . حین تزول الشمس وتھب الریاح فاالستدالل بھ یغنى عن ھذا
  :الفصل  الثاني عشر

  یره بركةفي نبع الماء من بین أصابعھ وتكث
  .         أما األحادیث في ھذا فكثیرة جدًا-
نھم      - حابة، م لم جماعة من الص روى حدیث نبع الماء من أصابعھ صلى اهللا علیھ وس

  : أنس، وجابر، وابن مسعود
ن             دثنا القاضي عیسى ب ھ، ح ي علی ھ بقراءت ر الفقی ن جعف راھیم ب حاق إب حدثنا أبو إس

و عیسى،      سھل، حدثنا أبو القاسم حاتم بن محم دثنا أب ن الفخار، ح د، حدثنا أبو عمر ب
ك           ن مال س ب ي طلحة، عن أن ن أب د اهللا ب ن عب حدثنا یحیى، حدثنا مالك، عن إسحاق ب

ھ  ي اهللا عن ر،      : رض الة العص ت ص لم، و حان ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ت رس رأی
لم بوضوء،           ھ وس أتى رسول اهللا صلى اهللا علی دوه، ف م یج اس الوضوء فل  فالتمس الن

اس أن یتوضئوا      ر الن ده، و أم فوضع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في ذلك اإلناء ی
  . منھ
  . فرأیت الماء ینبع من بین أصابعھ، فتوضأ حتى توضئوا من عند آخرھم: قال

-. بإناء فیھ ماء یغمر أصابعھ أو ال یكاد یغمر: ورواه أیضًا ـ عن أنس ـ قتادة، و قال-
  . زھاء ثالثمائة كنا: كم كنتم؟ قال: قال
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  . و ھم بالزوراء عند السوق: وفي روایة عنھ-
  . ورواه أیضًا حمید، و ثابت و الحسن، عن أنس-
  . ثمانین: كم كانوا؟ قال: قلت: وفي روایة حمید-
  . ونحوه عن ثابت عنھ-
  . وھم نحو من سبعین رجًال: وعنھ أیضًا-

  .متفق علیھ: قلت
  التماس الماء إذا حضرت الصالة رواه البخاري في كتاب الوضوء باب*

ي طلحة،          : حدثنا عبد اهللا بن یوسف قال ن أب د اهللا ب ن عب حاق ب ك، عن إس ا مال أخبرن
ال  ھ ق ك أن ن مال س ب الة  : عن أن ت ص لم، وحان ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ت رس رأی

لم   ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص أتي رس دوه، ف م یج وء فل اس الوض التمس الن ر، ف العص
اس أن      بوضوء، فو ر الن ده، وأم اء ی ك اإلن ضع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في ذل

ال  ھ، ق ئوا من د     : یتوض ن عن ئوا م ى توض ابعھ، حت ت أص ن تح ع م اء ینب ت الم فرأی
  .آخرھم

  ورواه مسلم في كتاب الفضائل باب في معجزات النبي صلى اهللا علیھ وسلم *
د   (نا حماد حدث. وحدثني أبو الربیع، سلیمان بن داود العتكي_ ١ ن زی ي اب دثنا  ). یعن ح

دح رحراح           أتي بق اء ف لم دعا بم ھ وس ي صلى اهللا علی ل  . ثابت عن أنس؛ أن النب فجع
انین    . القوم یتوضئون ى الثم ین الستین إل ال . فحزرت ما ب اء     : ق ى الم ت أنظر إل فجعل

  . ینبع من بین أصابعھ
دثنا معن  . وحدثني إسحاق بن موسى األنصاري _ ٢ ك  . ح دثنا مال و    ح. ح دثني أب وح

ي طلحة،      . الطاھر ن أب د اهللا ب ن عب أخبرنا ابن وھب عن مالك بن أنس، عن إسحاق ب
ال     ھ ق ك؛ أن ن مال لم، وحانت صالة        : عن أنس ب ھ وس ت رسول اهللا صلى اهللا علی رأی

دوه  م یج وء فل اس الوض التمس الن ر، ف لم  . العص ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص أتي رس ف
ده  فوضع رسول اهللا صلى اهللا. بوضوء اء ی اس أن   .  علیھ وسلم  في ذلك اإلن ر الن وأم

ى توضؤا     . فرأیت الماء ینبع من تحت أصابعھ   : قال. یتوضئوا منھ اس حت فتوضأ الن
  .من عند آخرھم

اذ  . حدثني أبو غسان المسمعي ٣ ن ھشام   (حدثنا مع ي اب ادة    ). یعن ي عن قت دثني أب . ح
الزوراء      حابھ ب ي اهللا وأص ك؛ أن نب ن مال س ب دثنا أن ال (ح د  : ق ة عن زوراء بالمدین وال

ھ   ا ثم اء    ) السوق والمسجد فیم ھ م دح فی ھ   . دعا بق ھ فی ین     . فوضع كف ع من ب ل ینب فجع
حابھ  . أصابعھ ع أص ت  . فتوضأ جمی ال قل ال      : ق زة؟ ق ا حم ا أب انوا ی م ك اء   : ك انوا زھ ك

  .الثالثمائة
  أنس؛ حدثنا سعید عن قتادة، عن . حدثنا محمد بن جعفر. وحدثنا محمد بن المثنى_٤ 

ر أصابعھ  . أن النبي كان بالزوراء واري أصابعھ    . فأتي بإناء ماء ال یغم ا ی در م . أو ق
  .ثم ذكر نحو حدیث ھشام

ة   ة علقم ا نحن مع رسول اهللا صلى اهللا      : وأما ابن مسعود ففي الصحیح من روای بینم
ھ  اطلبوا من م : علیھ وسلم، ولیس معنا ماء، فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ع

ین                ع من ب اء ینب ل الم ھ، فجع ھ فی م وضع كف اء، ث ي إن اء فصبھ ف أتى بم فضل ماء، ف
  . أصابع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
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ت ى  : قل ن المثن د ب دثني محم ب، ح اب المناق ي كت اري ف د  : رواه البخ و أحم دثنا أب ح
          :حدثنا إسرائیل، عن منصور، عن إبراھیم، عن علقمة، عن عبد اهللا قال: الزبیري

لم         ھ وس ا مع رسول اهللا صلى اهللا علی ا، كن كنا نعد اآلیات بركة، وأنتم تعدونھا تخویًف
ل، فأدخل     ). اطلبوا فضلة من ماء:(في سفر، فقل الماء، فقال اء قلی ھ م فجاءوا بإناء فی

ة من اهللا   :(یده في اإلناء ثم قال ارك، والبرك اء    ). حي على الطھور المب ت الم د رأی فلق
ام           ینبع من ب  ا نسمع تسبیح الطع د كن لم، ولق ھ وس ین أصابع رسول اهللا صلى اهللا علی
  .وھو یؤكل

وم   : وفي الصحیح عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر رضي اهللا عنھ-  اس ی عطش الن
اس      ل الن ا، وأقب الحدیبیة ورسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بین یدیھ ركوة، فتوضأ منھ

ما في ركوتك، فوضع النبي صلى اهللا علیھ وسلم یده  لیس عندنا ماء إال: نحوه، وقالوا
  . في الركوة، فجعل الماء یفور من بین أصابعھ كأمثال العیون

  . لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة: كم كنتم؟ قالوا: فقلت: وفیھ
  . وروي مثلھ عن أنس، عن جابر، وفیھ أنھ كأن بالحدیبیة-
  : قال ٢وفي كتاب المغازي  ١اب المناقبرواه  البخاري في كت: قلت  
حدثنا حصین، عن سالم بن : حدثنا عبد العزیز بن مسلم: حدثنا موسى بن إسماعیل-١

ال    ا ق ة،     : أبي الجعد، عن جابر بن عبد الھ رضي اهللا عنھم وم الحدیبی اس ی عطش الن
ال           اس نحوه، فق وة فتوضأ، فجھش الن ھ رك ین یدی لم ب ھ وس ا م :(والنبي صلى اهللا علی

لیس عندنا ماء نتوضأ وال نشرب إال ما بین یدیك، فوضع یده في الركوة، : قالوا). لكم
ت . فجعل الماء یثور بین أصابعھ كأمثال العیون، فشربنا وتوضأنا   ال   : قل تم؟ ق م كن : ك

  .لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة
ن عیسى   -٢ ن فضیل   : حدثنا یوسف ب دثنا اب دثنا حصین، عن سا    : ح لم، عن جابر   ح

ین  : رضي اهللا عنھ قال عطش الناس یوم الحدیبیة، ورسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ب
ما :(یدیھ ركوة فتوضأ منھا، ثم أقبل الناس نحوه، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

: یا رسول اهللا لیس عندنا ماء نتوضأ بھ وال نشرب إال ما في ركوتك، قال: قالوا). لكم
ین أصابعھ        فوضع الن ور من ب اء یف ل الم وة فجع بي صلى اهللا علیھ وسلم یده في الرك

ال  : فشربنا وتوضأنا، فقلت لجابر: كأمثال العیون، قال ذ؟ ق ة    : كم كنتم یومئ ا مائ و كن ل
  ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة      

بن قلت لسعید : حدثنا یزید بن زریع، عن سعید، عن قتادة: حدثنا الصلت بن محمد -  
: كانوا أربع عشرة مائة، فقال لي سعید: بلغني أن جابر بن عبد اهللا كان یقول: المسیب

وم          : حدثني جابر لم ی ھ وس ي صلى اهللا علی ایعوا النب ذین ب ة، ال كانوا خمس عشرة مائ
ادة : قال أبو داود. الحدیبیة ن بشار   . حدثنا قرة، عن قت ھ ب و داود  : تابع دثنا أب دثنا  : ح ح

  .شعبة
  :طرفھ األخیر في كتاب اإلمارة  قال وأخرج مسلم

ر       ن نمی ي شیبة واب ن أب ر ب و بك دثنا أب اال . ح س   : ق ن إدری د اهللا ب دثنا عب دثنا . ح ح وح
عن حصین، عن سالم بن : كالھما یقول). یعني الطحان(حدثنا خالد . رفاعة بن الھیثم

  .كنا خمس عشرة مائة. لو كنا مائة ألف لكفانا:قال. أبي الجعد، عن جابر
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ر         -  ي ذك ل ف لم الطوی دیث مس ي ح وفي روایة الولید بن عبادة الصامت عن جابر، ف
  :    غزوة بواط، قال

لم  ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ي رس ال ل وء : ق اد الوض ابر، ن ا ج دیث ... ی ر الح و ذك
لم،      ھ وس ي صلى اهللا علی بطولھ، وأنھ لم یجد إال قطرة في عزالء شجب، فأتي بھ النب

ال   فغمزه وتكلم بشيء  ا ھو، وق ا، فوضعتھا       : ال أدري م ت بھ ة الركب، فأتی اد بجفن ن
رق أصابعھ،          ة، وف ي الجفن ده ف لم بسط ی ھ وس بین یدیھ، وذكر أن النبي صلى اهللا علی

ال  : وصب جابر علیھ، وقال لم، ق اء   : بسم اهللا، كما أمره صلى اهللا علیھ وس ت الم فرأی
ى         تدارت حت ة واس ارت الجفن م ف ابعھ، ث ین أص ن ب ور م اس    یف ر الن تألت، وأم ام

ع رسول اهللا صلى       : فقلت. باإلستقاء، فاستقوا حتى رووا ھ حاجة؟ فرف د ل ھل بقي أح
  . اهللا علیھ وسلم یده من الجفنة وھي مالئ

ائق،   : قلت د والرق الطرف الذي أشار إلیھ من الحدیث الذي رواه مسلم في كتاب الزھ
  :ھو

ابر ال ج كر : ق ا العس ول اهللا ص . ـ فأتین ال رس لمفق ھ وس ابر : "لى اهللا علی ا ج اد ! ی ن
وء ت" بوض ت: فقل ال، قل وء؟ ق وء؟ أال وض وء؟ أال وض ول اهللا: أال وض ا رس ا ! ی م

وكان رجل من األنصار یبرد لرسول اهللا صلى اهللا علیھ . وجدت في الركب من قطرة
انطلق إلى فالن بن : "قال فقال لي. وسلم الماء، في أشجاب لھ، على حمارة من جرید

م   " األنصاري، فانظر ھل في أشجابھ من شئ؟ فالن ا فل قال فانطلقت إلیھ فنظرت فیھ
ت رسول   . أجد فیھا إال قطرة في عزالء شجب منھا، لو أني أفرغھ لشربھ یابسھ    فأتی

ت   لم فقل ا رسول اهللا  : اهللا صلى اهللا علیھ وس ي عزالء        ! ی ا إال قطرة ف د فیھ م أج ي ل إن
ھ  " اذھب فأتني بھ: "قال. لو أني أفرغھ لشربھ یابسھ. شجب منھا ھ ب ده   . فأتیت ذه بی فأخ

و     ا ھ تكلم بشيء ال أدري م ھ  . فجعل ی زه بیدی ال   . ویغم ھ فق م أعطانی ا جابر  : "ث اد  ! ی ن
ل ! یا جفنة الركب: فقلت" بجفنة ھ   . فأتیت بھا تحم ین یدی ال رسول اهللا   . فوضعتھا ب فق

ي  . ابعھفبسطھا وفرق بین أص. صلى اهللا علیھ وسلم بیده في الجفنة ھكذا ثم وضعھا ف
ي ! یا جابر. خذ"وقال . قعر الجفنة ل . فصب عل ت   ، "باسم اهللا : وق ھ وقل : فصببت علی

ارت   . فرأیت الماء یفور من بین أصابع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. باسم اهللا م ف ث
اء      ! یا جابر : "فقال. الجفنة ودارت حتى امتألت ھ حاجة بم أن ل اد من ك أتى   " ن ال ف ق

فرفع رسول اهللا صلى اهللا . ھل بقي أحد لھ حاجة: قال فقلت. قوا حتى روواالناس فاست
  ....علیھ وسلم یده من الجفنة وھي مألى

ا  : أتي النبي صلى اهللا علیھ وسلم في بعض أسفاره بإداوة ماء، وقیل: وعن الشعبي- م
وة، ووضع إصبعھ وسطھا، وغمسھا          ي رك ا، فسكبھا ف معنا یا رسول اهللا ماء غیرھ

  . لماء، وجعل الناس یجیئون ویتوضئون ثم یقومونفي ا
  ... قال الترمذي وفي الباب، عن عمران بن حصین

ن موسى األنصاري          : قلت حاق ب دثنا إس دیث أنس ح د ح ذا أورده بع قول الترمذي ھ
ن              س ب ي طلحة عن أن ن أب د اهللا ب ن عب حاق ب ن أنس عن إس حدثنا معن حدثنا مالك ب

اس    مالك قال رأیت رسول اهللا صلى تمس الن اهللا علیھ وسلم وحانت صالة العصر وال
لم بوضوء فوضع رسول اهللا       ھ وس الوضوء فلم یجدوه فأتي رسول اهللا صلى اهللا علی

ھ          اس أن یتوضئوا من ر الن اء وأم ك اإلن ي ذل ده ف لم ی ت   .. صلى اهللا علیھ وس ال فرأی ق
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ا      رھم ق د آخ ن عن ئوا م ى توض اس حت أ الن ابعھ فتوض ن تحت أص ع م اء ینب و الم ل أب
ارث    ن الح اد ب ابر وزی عود وج ن مس ین وب ن حص ران ب ن عم اب ع ي الب ى وف عیس

  ..الصدائي وحدیث أنس حدیث حسن صحیح
رة ال تتطرق     -قال القاضي عیاض  ومثل ھذا في ھذه المواطن الحفلة والجموع الكثی

وس         ھ النف ت علی ا جبل ھ، لم ى تكذیب التھمة إلى المحدث بھ، ألنھم كانوا أسرع شيء إل
ذا، وأشاعوه،             من د رووا ھ ى باطل، فھؤالء ق انوا ممن ال یسكت عل م ك ك، وألنھ ذل

ھ عنھم         دثوا ب ا ح یھم م اس عل ن الن ونسبوا حضور الجماء الغفیر لھ، ولم ینكر أحد م
  .أنھم فعلوا وشاھدوه، فصار كتصدیق جمیعھم لھ

  :الفصل الثالث عشر
  .ومما یشبھ ھذا من معجزاتھ

ا روى     ومما یشبھ ھذا من معجزات  ھ فیم ھ بمسھ ودعوت ھ تفجیر الماء  ببركتھ، وانبعاث
ین وھي          م وردوا الع وك، وأنھ ي قصة غزوة تب ل ف مالك في الموطأ عن معاذ بن جب
م    تبض بشيء من ماء مثل الشراك، فغرفوا من العین بأیدیھم حتى اجتمع في شيء، ث

ھ، وأعاده  فیھ         ھ ویدی ھ وجھ لم فی ھ وس اء   غسل رسول اهللا صلى اهللا علی ا، فجرت بم
  . كثیر، فاستقى الناس

ال  . فانخرق من الماء ما لھ حس كحس الصواعق: قال ـ في حدیث ابن إسحاق - م ق : ث
  . یوشك یا معاذ، أن طالت بك حیاة أن ترى ھا ھنا قد مليء جنانًا

ین       : قلت ع ب اب الجم ي السفر، ب حدیث  الموطأ رواه مالك في  كتاب قصر الصالة ف
  :والسفر؛ وھو الصالتین في الحضر

اذ      *   ة أن مع ن واثل ل عامر ب وحدثني عن مالك عن أبي الزبیر المكي عن أبي الطفی
بن جبل أخبره أنھم خرجوا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عام تبوك فكان رسول 
أخر     ال ف اء ق رب والعش ر والمغ ر والعص ین الظھ ع ب لم یجم ھ وس لى اهللا علی اهللا ص

لى الظھر والعصر جمیًعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب   الصالة یوًما ثم خرج فص
ى     : والعشاء جمیًعا ثم قال ا حت ن تأتوھ م ل إنكم ستأتون غًدا أن شاء اهللا عین تبوك وإنك

ي         ى آت ا شیئا حت ال یمس من مائھ ا ف د سبقنا    ... یضحى النھار، فمن جاءھ ا وق فجئناھ
اء؛ فسألھما رسول اهللا     لم   إلیھا رجالن والعین تبض بشيء من م ھ وس :  صلى اهللا علی

وقال ، فسبھما رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم.. ھل مسستما من مائھا شیئا؟ فقاال نعم"
یالً         ین قل دیھم من الع وا بأی م غرف ول؛ ث ا شاء اهللا أن یق ا م ي   ، لھم ع ف ى اجتم یًال حت قل

رت ثم غسل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  فیھ وجھھ ویدیھ ثم أعاده فیھا فج.. شيء
یوشك یا معاذ : "العین بماء كثیر فأستقى الناس ثم قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  "..أن طالت بك حیاة أن ترى ما ھھنا قد ملئ جنانا
دارمي     :ورواه مسلم في كتاب الفضائل قال   رحمن ال د ال ن عب د اهللا ب دثنا  . حدثنا عب ح

س   (حدثنا مالك . أبو علي الحنفي ن أن و اب ي ا  ) وھ ل     عن أب ا الطفی ر المكي؛ أن أب لزبی
  . أن معاذ بن جبل أخبره. عامر بن واثلة أخبره

ع الصالة  . قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عام غزوة تبوك . فكان یجم
ا ر جمیًع ر والعص لى الظھ ا. فص اء جمیًع رب والعش ر . والمغ ا أخ ان یوًم ى إذا ك حت

ك      . اثم خرج فصلى الظھر والعصر جمیعً  . الصالة د ذل م خرج بع م دخل ث فصلى  . ث



 ١٤٤

وإنكم لن . إنكم ستأتون غًدا، إن شاء اهللا، عین تبوك: "ثم قال. المغرب والعشاء جمیًعا
ار حى النھ ى یض ا حت ي  . تأتوھ ى آت یئا حت ا ش ن مائھ س م ال یم نكم ف ا م ن جاءھ " فم

لھما قال فسأ. والعین مثل الشراك تبض بشيء من ماء. فجئناھا وقد سبقنا إلیھا رجالن
لم   ھ وس لى اهللا علی یًئا؟   : "رسول اهللا ص ا ش تما من مائھ اال" ھل مسس م : ق بھما . نع فس

دیھم من     . النبي صلى اهللا علیھ وسلم، وقال لھما ما شاء اهللا أن یقول وا بأی م غرف قال ث
لم     . حتى اجتمع في شيء. قلیًال، العین قلیًال ھ وس قال وغسل رسول اهللا صلى اهللا علی

شك أبو علي  -أو قال غزیر . فجرت العین بماء منھمر. م أعاده فیھاث. فیھ یده ووجھھ
اذ : "ثم قال. حتى استقى الناس -أیھما قال  رى     ! یوشك یا مع اة، أن ت ك حی ت ب أن طال

  ".ما ھھنا قد ملئ جنانا
ع    -  م أرب وفي حدیث البراء، ومسلمة بن األكوع ـ وحدیثھ أتم ـ في قصة الحدیبیة، وھ

ا   ة، وبئرھ رة مائ د    عش رة، فقع ا قط رك فیھ م نت ا فل اة، فنزحناھ ین ش روي خمس ال ت
  . رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على جباھا
  . قال البراء، و أتي بدلو منھا، فبصق  فدعا

  .فإما دعا، وإما بصق فیھا، فجاشت، فأرووا أنفسھم وركابھم: وقال سلمة
  : شھاب، في الحدیبیةوفي غیر ھاتین الروایتین ـ في ھذه القصة ـ من طریق ابن -

ى     اس حت روي الن اء؟ ف ھ م یس فی ب ل ر قلی ي قع ع ف ھ، فوض ن كنانت ھمًا م أخرج س ف
  .ضربوا بعطن

  :حدیث البراء، رواه البخاري في كتاب المناقب قال: قلت
ھ   : حدثنا مالك بن إسماعیل حدثنا إسرائیل، عن أبي إسحاق، عن البراء رضي اهللا عن

  :قال
رة مائة، والحدیبیة بئر، فنزحناھا حتى لم نترك فیھا قطرة،  كنا یوم الحدیبیة أربع عش

ي              اء، فمضمض ومج ف دعا بم ر ف فیر البئ ى ش لم عل ھ وس ي صلى اهللا علی فجلس النب
  .البئر، فمكثنا غیر بعید، ثم استقینا حتى روینا، وروت أو صدرت ركائبنا

  :وفي كتاب المغازي قال
راء رضي اهللا     حدثنا عبید اهللا بن موسى، عن إسرائیل،  -١  حاق، عن الب عن أبي إس

ة            : عنھ قال تح بیع د الف ة فتحا، ونحن نع تح مك أن ف د ك ة، وق تح مك تعدون أنتم الفتح ف
ة،             رة مائ ع عش لم أرب ھ وس لى اهللا علی ي ص ع النب ا م ة، كن وم الحدیبی وان ی الرض

ل          ھ وس ي صلى اهللا علی ك النب غ ذل ا قطرة، فبل رك فیھ م  والحدیبیة بئر، فنزحناھا فلم نت
م صبھ      فأتاھا، فجلس على شفیرھا، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم مضمض ودعا ث

  .فیھا، فتركناھا غیر بعید، ثم إنھا أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا
وب     -٢  ن یعق دثني فضل ب ي        : ح ي الحران و عل ن أعین أب د ب ن محم دثنا الحسن ب : ح

ال    : حدثنا زھیر حاق ق و إس دثنا أب ن    : ح راء ب ا الب ا   أنبان م  : عازب رضي اهللا عنھم أنھ
وا     ر، فنزل ة أو أكث كانوا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یوم الحدیبیة ألفا وأربعمائ
ى       د عل ر وقع أتى البئ لم، ف ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص أتوا رس ا، ف ر فنزحوھ ى بئ عل

). ةدعوھا ساع:(فأتي بھ، فبصق فدعا ثم قال). ائتوني بدلو من مائھا:(شفیرھا، ثم قال
  .فأرووا أنفسھم وركابھم حتى ارتحلوا
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والحدیبیة بئر یشیر إلى أن المكان المعروف بالحدیبیة سمى ببئر كانت : قال ابن حجر
ذلك      ھ ب ان كل م عرف المك ي       ... ھنالك ھذا اسمھا ث ع ف ر ووق ذا لألكث ا ك ھ فنزحناھ قول

ذ     شرح بن التین فنزفناھا بالفاء بدل الحاء المھملة قال والنزف والنزح د وھو أخ واح
ة             ي روای ا قطرة ف رك فیھ م نت ھ فل ھ شيء قول ى من ى أن ال یبق الماء شیئا بعد شيء إل
ة             ي روای اء ف اء من م ا بإن م دع فیرھا ث ى ش س عل ھ فجل فوجدنا الناس قد نزحوھا قول

ا            : زھیر ثم قال ا فتركناھ م صبھ فیھ م مضمض ودعا ث ھ ث ا قول دلو من مائھ ائتوني ب
أي (ر فبصق فدعا ثم قال دعوھا ساعة قولھ ثم أنھا أصدرتنا غیر بعید في روایة زھی

ابھم    ) رجعتنا أرووا أنفسھم ورك یعني أنھم رجعوا عنھا وقد رووا وفي روایة زھیر ف
  ...    والركاب اإلبل التي یسار علیھا

ھ     ن كنانت ھمًا م أخرج س ھ  ف ذي ورد فی دیث ال ا الح اري :  أم رواه البخ اب  . ف ي كت ف
ة الشروط        الشر: الشروط، باب ع أھل الحرب، وكتاب اد، والمصالحة م ي الجھ . وط ف

  :قال
ال  : حدثنا عبد الرزاق: حدثني عبد اهللا بن محمد -  ر ق ي الزھري   : أخبرنا معم أخبرن

د           : قال ل واح دق ك ة ومروان، یص ن مخرم ر، عن المسور ب ن الزبی أخبري عروة ب
  :منھما حدیث صاحبھ، قاال

ال       خرج رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسل ق، ق بعض الطری انوا ب ى ك ة، حت م من الحدیبی
أن خالد بن الولید بالغمیم، في خیل لقریش طلیعة، فخذوا : (النبي صلى اهللا علیھ وسلم

فو اهللا ما شعر بھم خالد حتى إذا ھم بقترة الجیش، فانطلق یركض نذیًرا ). ذات الیمین
ا،    لقریش، وسار النبي صلى اهللا علیھ وسلم حتى إذا كان بالثن یھم منھ بط عل یة التي یھ

اس   ال الن ھ، فق ھ راحلت ت ب ألت    : برك واء، ھ ألت القص الوا خ ت، فق ل، فألح ل ح ح
ق،       :(القصواء، فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم  ا بخل ا ذاك لھ ا خألت القصواء، وم م

والذي نفسي بیده، ال یسألونني خطة یعظمون فیھا :(ثم قال). ولكن حبسھا حابس الفیل
فعدل عنھم حتى نزل بأقصى  : ثم زجرھا فوثبت، قال). إال أعطیتھم إیاھاحرمات اهللا 

ى نزحوه،           اس حت ھ الن م یلبث ا، فل اس تبرًض اء، یتبرضھ الن الحدیبیة على ثمد قلیل الم
م     ھ، ث ن كنانت ھما م انتزع س ش، ف لم العط ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس كي إل وش

  ).الحدیث.(بالري حتى صدروا عنھ، أمرھم أن یجعلوه فیھ، فو اهللا مازال یجیش لھم
ا     :... وأخرجھ أحمد في المسند قال اء إنم ل الم د قلی حتى نزل بأقصى الحدیبیة على ثم

ھ   یتبرضھ الناس تبرًضا فلم یلبثھ الناس أن نزحوه فشكى إلى رسول اهللا صلى اهللا علی
ة على وسلم العطش فانتزع سھما من كنانتھ ثم أمرھم أن یج حتى نزل بأقصى الحدیبی

ثمد قلیل الماء إنما یتبرضھ الناس تبرًضا فلم یلبثھ الناس أن نزحوه فشكي إلى رسول 
ال    ھ ق اهللا صلى اهللا علیھ وسلم العطش فانتزع سھما من كنانتھ ثم أمرھم أن یجعلوه فی
ا زال یجیش    فو اهللا ما زال یجیش لھم بالري حتى صدروا عنھ علوه فیھ قال فو اهللا م

  .دروا عنھلھم بالري حتى ص
اه   : وقال ابن أبي شیبة ر المی وھذه من معجزات الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في تكثی

ھ     .... ونبعھا من األرض واألشیاء ومن بین أصابعھ م رسول اهللا صلى اهللا علی قال لھ
رون أن نخالف     : (وسلم م ت اه، أل أترون أن نمضي لوجھنا، ومن صدنا عن البیت قاتلن

الوا     ھؤالء إلى من تركوا و ة اهللا، ق ق قطع نھم عن ا م ا رسول اهللا  : راءھم، فإن أتبعن ! ی



 ١٤٦

ك،  ل          .. األمر أمرك، والرأي رأی د وال الخی ھ خال م یشعر ب ل، فل ذا الفع ي ھ امنوا ف فتی
التي معھ حتى جاوز بھم فترة الجیش وأوفت بھ ناقتھ على ثنیة تھبط على غائط القوم 

م تنبعث،   : یقال لھ بلدح، فبركت فقال الوا  حل حل، فل ال   : فق ا  : خالت القصواء، ق إنھ
وم   واهللا ما خالت، وال ھو لھا بخلق، ولكن حبسھا حابس الفیل، أنا واهللا ال یدعوني الی

، ثم زجرھا )إلى خطة یعظمون فیھا حرمة وال یدعوني فیھا إلى صلة إال أجبتھم إلیھا
د من ث           ى ثم اس عل زل بالن ى ن ھ، حت ى بدئ اد  فوثبت، فرجع من حیث جاء عوده عل م

ى رسول اهللا صلى      الحدیبیة ظنون قلیل الماء یتربض الناس ماءھا تبرًضا، فشكوا إل
اهللا علیھ وسلم قلة الماء، فانتزع سھما من كنانتھ  فأمر رجًال فغرزه في جوف القلیب، 

  ..فجاش بالماء حتى ضرب الناس عنھ بعطن
لم العطش     وعن أبي قتادة ـ وذكر أن الناس شكوا إلى رسول اهللا صلى اهللا -  ھ وس علی

ث           م ـ نف اهللا أعل ا، ف تقم فمھ م ال ْبِنھ، ث في بعض أسفاره، فدعا بالمیضأة  فجعلھا في َض
ذھا        ا أخ ا كم ي أنھ ل إل م، فخی فیھا أم ال، فشرب الناس حتى رووا وملئوا كل إناء معھ

  .مني، وكانوا اثنین وسبعین رجًال
  .وروى مثلھ عمران بن حصین-
ي صلى        وذكر الطبري حدیث أبي ق- حیح ـ وأن النب ره أھل الص ا ذك تادة على غیر م

  : اهللا علیھ وسلم خرج بھم ممدًا ألھل مؤتة عندما بلغھ قتل األمراء
وذكر حدیثًا طویًال فیھ معجزات وآیات للنبي صلى اهللا علیھ وسلم، وفیھ إعالمھم أنھم 

  . یفقدون الماء في غد
  . ةوالقوم زھاء ثالثمائ: وذكر حدیث المیضأة، قال

ر  .. احفظ علي میضأتك، فإنھ سیكون لھا نبأ: وفي كتاب مسلم أنھ قال ألبي قتادة و ذك
  .نحوه
  : رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصالة قال: قلت

د اهللا     ) یعني ابن المغیرة(حدثنا سلیمان . وحدثنا شیبان بن فروخ* ت عن عب دثنا ثاب ح
  :اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقالخطبنا رسول : بن رباح، عن أبي قتادة؛ قال

تكم   " ًدا    . إنكم تسیرون عشیتكم ولیل اء، إن شاء اهللا، غ أتون الم اس ال   ". وت انطلق الن ف
ل     : قال أبو قتادة. یلوي أحد على أحد ار اللی ى إبھ فبینما صلى اهللا علیھ وسلم یسیر حت

لم  : قال. وأنا إلى جنبھ ھ وس ال عن راحل  . فنعس رسول اهللا صلى اهللا علی ھ فم ھ  . ت فأتیت
ھ . من غیر أن أوقظھ. فدعمتھ ل       . حتى اعتدل على راحلت ور اللی ى تھ م سار حت ال ث ق

ر أن أوقظھ    . مال عن راحلتھ ھ من غی ھ    . قال فدعمت ى راحلت دل عل ى اعت م   . حت ال ث ق
ین  . سار حتى إذا كان من آخر السحر مال میلة ین األولی اد   . ھي أشد من المیلت ى ك حت

ذا  : "فع رأسھ فقالفر. فأتیتھ فدعمتھ. ینجفل ت " من ھ ادة  : قل و قت ال . أب ان   : "ق ى ك مت
ا حفظت   : "قال. ما زال ھذا مسیري منذ اللیلة: قلت" ھذا مسیرك منى؟ حفظك اهللا بم

اس؟  : "ثم قال" بھ نبیھ ى الن ال  " ھل ترانا نخفى عل م ق د؟    : "ث رى من أح ت " ھل ت : قل
ال رسول    . ركب حتى اجتمعنا فكنا سبعة. ھذا راكب آخر: ثم قلت. ھذا راكب ال فم ق

". احفظوا علینا صالتنا : "ثم قال. فوضع رأسھ. اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن الطریق
ره     ي ظھ لم والشمس ف ا   . فكأن أول من استیقظ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ال فقمن ق

زعین ال. ف م ق وا: "ث ا" اركب رنا. فركبن زل . فس مس ن ت الش ى إذا ارتفع ا . حت م دع ث
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اء   بمیضأة كانت م ا وضوءا دون وضوء     . عي فیھا شئ من م ال فتوضأنا منھ ال  . ق ق
ثم ، "فسیكون لھا نبأ. احفظ علینا میضأتك: "ثم قال ألبى قتادة. وبقي فیھا شئ من ماء

ین     . أذن بالل بالصالة لم ركعت ھ وس داة    . فصلى رسول اهللا صلى اهللا علی م صلى الغ ث
وم    ل ی ال وركب رسول اهللا ص    . فصنع كما كأن یصنع ك ا    ق لم وركبن ھ وس لى اهللا علی

ما كفارة ما صنعنا بتفریطنا في صالتنا؟ ثم : قال فجعل بعضنا یھمس إلى بعض. معھ
ي أسوة؟    : "قال م ف ال  "أما لك م ق ریط    :  ث وم تف ي الن یس ف م      . ل ى من ل ریط عل ا التف إنم

ت الصالة األخرى    ھ       . یصل الصالة حتى یجيء وق ك فلیصلھا حین ینتب ل ذل فمن فع
ا   فإذا ك. لھا د وقتھ ال  " ان الغد فلیصلھا عن م ق اس صنعوا؟    : "ث رون الن ا ت ال " م م  : ق ث
لم   : فقال أبو بكر وعمر. أصبح الناس فقدوا نبیھم: "قال ھ وس رسول اهللا صلى اهللا علی

اس . لم یكن لیخلفكم. بعدكم دیكم      : وقال الن ین أی لم ب ھ وس . إن رسول اهللا صلى اهللا علی
  ".فإن یطیعوا أبا بكر وعمر یرشدوا

ون  . قال فانتھینا إلى الناس حین امتد النھار وحمي كل شئ    م یقول ا رسول اهللا  : وھ ! ی
ا  نا . ھلكن ال . عطش یكم  : "فق ك عل ال " ال ھل م ق ري   : "ث ي غم وا ل ا  " أطلق ال ودع ق

د أن   . فجعل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یصب وأبو قتادة یسقیھم. بالمیضأة م یع فل
ابوا    أة تك ي المیض اء ف اس م ارأى الن لم  . علیھ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس : فق

م سیروى  . أحسنوا المأل  " وا  ، "كلك ال ففعل لم      . ق ھ وس فجعل رسول اهللا صلى اهللا علی
لم       . یصب وأسقیھم ھ وس ر رسول اهللا صلى اهللا علی ري وغی ي غی م   . حتى ما بق ال ث ق

ي    ال ل لم فق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ب رس رب: "ص ت". اش ى  : فقل رب حت ال أش
وشرب رسول . قال فشربت" أن ساقي القوم آخرھم شرًبا: "قال! رب یا رسول اهللاتش

  .قال فأتي الناس الماء جامین رواء. اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
إذا قال عمران . إني ألحدث ھذا الحدیث في مسجد الجامع: قال فقال عبد اهللا بن رباح

ت  . تلك اللیلة فإني أحد الركب. انظر أیھا الفتى كیف تحدث: بن حصین ال قل ت  : ق فأن
قال . حدث فأنتم أعلم بحدیثكم: قال. من األنصار: ممن أنت؟ قلت: فقال. أعلم بالحدیث
وم دثت الق ران. فح ال عم ا  : فق ھ كم ًدا حفظ عرت أن أح ا ش ة وم ك اللیل ھدت تل د ش لق

  .حفظتھ
لم           -  ھ وس لى اهللا علی ي ص اب النب ین أص ین ح ن حص ران ب دیث عم ك ح ن ذل وم

حابھ  ا   وأص ا أنھم حابھ، وأعلمھم ن أص ین م ھ رجل فارھم، فوج ض أس ي بع ش ف عط
ان     ھ مزادت ر علی ا بعی ى      ... یجدان امرأًة بمكان كذا معھ ا إل ا بھ داھا وأتی دیث، فوج الح

اء اهللا أن    ا ش ھ م ال فی ا، وق ن مزادتیھ اء م ي إن ل ف لم، فجع ھ وس لى اهللا علی ي ص النب
م فتحت عز     زادتین، ث ي الم قیتھم      یقول، ثم أعاد الماء ف وا أس اس فملئ ر الن ا، وأم الیھم

  . حتى لم یدعوا شیئًا إال ملئوه
رأة من األزواد      : قال عمران ع للم ر فجم م أم و تخیل إلي أنھما لم تزدادا إال امتالًء، ث

قانا  : وقال. حتى مأل ثوبھا دیث  ... اذھبي، فإنا لم نأخذ من مائك شیئًا، و لكن اهللا س الح
  .بطولھ

  :ھو عند مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصالة قالرواه الشیخان، و: قلت
لم   . حدثنا عبید اهللا بن عبد المجید. وحدثني أحمد بن سعید بن صخر الدارمي دثنا س ح

  :قال. سمعت أبا رجاء العطاردي عن عمران بن حصین: قال. بن زریر العطاردي
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ھ      ي مسیر ل لم ف ھ وس ا  . كنت مع نبي اهللا صلى اهللا علی ا لیلتن ي    . فأدلجن ان ف ى إذا ك حت
ا   . فغلبتنا أعیننا حتى بزغت الشمس. وجھ الصبح عرسنا قال فكان أول من استیقظ من

م  . وكنا ال نوقظ نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من منامھ إذا نام حتى یستیقظ . أبو بكر ث
ر  تیقظ عم لم   . اس ھ وس لى اهللا علی ي اهللا ص د نب ام عن وتھ   . فق ع ص ر ویرف ل یكب فجع

فلما رفع رأسھ ورأى الشمس   . استیقظ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حتى. بالتكبیر
داة  . فسار بنا" ارتحلوا : " قد بزغت قال ا الغ . حتى إذا ابیضت الشمس نزل فصلى بن

ھ   . فاعتزل رجل من القوم لم یصل معنا فلما انصرف قال لھ رسول اهللا صلى اهللا علی
ي اهللا : الق" ما منعك أن تصلي معنا؟ ! یا فالن: " وسلم ة  ! یا نب أمره  . أصابتني جناب ف

عید  یمم بالص لم فت ھ وس لى اهللا علی ین . فصلى . رسول اهللا ص ب ب ي رك ي، ف م عجلن ث
امرأة سادلة      . وقد عطشنا عطًشا شدیًدا. یدیھ، نطلب الماء فبینما نحن نسیر إذا نحن ب

ین   : قلنا. لكم ال ماء. أیھاه. أیھاه: أین الماء؟ قالت: فقلنا لھا. رجلیھا بین مزادتین م ب فك
ھ   : قلنا. مسیرة یوم ولیلة: أھلك وبین الماء؟ قالت انطلقي إلى رسول اهللا صلى اهللا علی

ا   . وما رسول اهللا؟ فلم نملكھا من أمرھا شیئا حتى انطلقنا بھا: قالت. وسلم فاستقبلنا بھ
لم ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ا . رس ذي أخبرتن ل ال ھ مث ألھا فأخبرت ھ أ. فس ا وأخبرت نھ

ام   . موتمة ا صبیان أیت ا  . لھ أمر بروایتھ اوین    . فأنیخت . ف ي العزالوین العلی م  . فمج ف ث
ا  . ونحن أربعون رجال عطاش    . فشربنا . بعث براویتھا ى روین ة    . حت ل قرب ا ك ومألن

ًرا     . وغسلنا صاحبنا . معنا وإداوة م نسق بعی ا ل ر أن اء      . غی ن الم اد تنضرج م وھي تك
دكم  ھا: "ثم قال) یعني المزادتین( أن عن ر     " توا ما ك ا من كسر وتم ا لھ وصر  . فجمعن

ك  . اذھبي فأطعمي ھذا عیالك: "فقال لھا. لھا صرة ا  ". واعلمي أنا لم نرزأ من مائ فلم
ت  حر البشر    : أتت أھلھا قال ت أس د لقی م    . لق ا زع ي كم ھ لنب ت     . أو إن ره ذی أن من أم ك

  .فأسلمت وأسلموا. فھدي اهللا ذاك الصرم بتلك المرأة. وذیت
  :رواه البیھقي في باب التطھر في أواني المشركین إذا لم یعلم نجاسة قالو -
ا        داد أن الى ببغ ھ اهللا تع أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد اهللا بن بشر أن رحم

إسماعیل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن عوف   
ین قال سرى رسول اهللا صلى اهللا علیھ عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حص

حابھ أحسبھ         ل رجالن من أص دید فأقب وسلم في سفر ھو وأصحابھ فأصابھ عطش ش
ھ              ر علی ا بعی رأة معھ ذا ام ذا وك ان ك ا ستجدان بمك ال إنكم ا ق ر أو غیرھم علًیا والزبی
اال  ر فق ى البعی زادتین عل ین م ت ب د ركب داھا ق رأة فوج ا الم ا فأتی اني بھ ان فأتی  مزادت

ذا الصابي       ت ومن رسول اهللا ھ لم قال اال . أجیبي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس و  : ق ھ
الذي تعنین وھو رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حقا فجاءا بھا فأمر رسول اهللا صلى  
اهللا علیھ وسلم فجعل في إناء من مزادتیھا ثم قال فیھ ما شاء اهللا أن یقول ثم أعاد الماء 

ر بعزالء المزادتین ففتحت ثم أمر الناس فملئوا آنیتھم وأسقیتھم فلم في المزادتین ثم أم
یدعوا یومئذ إناء وال سقاء إال ملئوه قال عمران فكان یخیل إلي أنھا لم تزدد إال امتالء 
قال فأمر النبي صلى اهللا علیھ وسلم بثوبھا فبسطت ثم أمر أصحابھ فجاءوا من زادھم 

قانا        : حتى ملئوا لھا ثوبھا ثم قال لھا یًئا ولكن اهللا س ك ش ذ من مائ م نأخ ا ل ... اذھبي فإن
ال      ا ق ھ لرسول اهللا حق قال فجاءت أھلھا فأخبرتھم فقالت جئتكم من أسحر الناس أو إن

  .فجاء أھل ذلك الحواء حتى أسلموا كلھم
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ي       ك أن النب ان آخر ذل مخرج في الصحیحین من حدیث عوف بن أبي جمیلة وفیھ فك
لم    ھ وس ھ           صلى اهللا علی ال اذھب فأفرغ اء فق اء من م ة إن ذي أصابتھ الجناب أعطى ال

  .علیك وھي قائمة تنظر ما یفعل بمائھا
لم     : وعن سلمة بن األكوع -  ھ وس ي اهللا صلى اهللا علی ال نب ھل من وضوء؟ فجاء     : ق

رة      ع عش ًة أرب ھ دْغفق ا ُنَدْغِفُق أنا كلن دح  فتوض ي ق ا ف ة فأفرغھ ا نطف إداوة فیھ رجل ب
  . ث بطولھ الحدی... مائة
ط        : قلت اب استحباب خل اب اللقطة، ب ي كت ھ؛ ف رواه مسلم عن إیاس بن سلمة عن أبی

  :األزواد إذا قلت، والمؤاساة فیھا؛ قال
ف األزدي    ن یوس د ب دثني أحم ر. ح دثنا النض امي (ح د الیم ن محم ي اب دثنا ). یعن ح

  :حدثنا إیاس بن سلمة عن أبیھ، قال). وھو ابن عمار(عكرمة
ي غزوة   خرجنا مع ر لم ف د  . سول اهللا صلى اهللا علیھ وس ا أن   . فأصابنا جھ ى ھممن حت

ا  ا       . ننحر بعض ظھرن ا مزاودن لم فجمعن ھ وس ي اهللا صلى اهللا علی أمر نب ھ   . ف فبسطنا ل
فتطاولت ألحرزه كم ھو؟ فحزرتھ كربضة  : قال. فاجتمع زاد القوم على النطع. نطعا
ا فأكلنا حتى : قال. ونحن أربع عشرة مائة. العنز ا   . شبعنا جمیًع م حشونا جربن ال  . ث فق

. فجاء رجل بإداوة لھ، فیھا نطفة: قال) فھل من وضوء؟(نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
  .أربع عشرة مائة. ندغفقھ دغفقة. فتوضأنا كلنا. فأفرغھا في قدح

الوا   : قال ة فق ك ثمانی ھ        : ثم جاء بعد ذل ال رسول اهللا صلى اهللا علی ھل من طھور؟ فق
  ).فرغ الوضوء(وسلم 

ورواه ابن خزیمة في صحیحھ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّھ، باب إباحة الوضوء من فضل    
  :وضوء المتوضىء؛ قال

ْیٍح          ْن ُنَب ْیٍس، َع ُن َق َوُد ْب ا اَألْس ٍد، أخبرن ُن ُحَمْی أخبرنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد، أخبرنا َعِبیَدُة ْب
نِ  الَ    اْلَعَنِزيِّ، َعْن َجاِبِر ْب ِھ، َق ِد اللَّ لم،        : َعْب ھ وس ِھ صلى اهللا علی وِل اللَّ َع َرُس اَفْرَنا َم َس

الَ     : َفَحَضَرِت الصَّالُة، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ صلى اهللا علیھ وسلم وٌر؟ َق ْوِم َطُھ ي اْلَق ا ِف : َأَم
الَ    ي ِإَداَوٍة، َق اٍء ِف َدٍح َفتَ   : َفَجاَء َرُجٌل ِبَفْضِل َم ي َق بَُّھ ِف ِھ صلى اهللا     َفَص وُل اللَّ َأ َرُس َوضَّ

َتَمسَُّحوا ِبِھ، َفَسِمَعُھْم َرُسوُل اللَِّھ : ُثمَّ أن اْلَقْوَم َأَتْوا َبِقیََّة الطَُّھوِر، َفَقاَل: علیھ وسلم، َقاَل
َعَلى ِرْسِلُكْم، َفَضَرَب َرُسوُل اللَِّھ صلى اهللا علیھ وسلم َیَدُه : صلى اهللا علیھ وسلم، َفَقاَل

الَ  ِف مَّ َق ھِ       : ي اْلَقَدِح ِفي َجْوِف اْلَماِء، ُث ِد اللَّ ُن َعْب اِبُر ْب اَل َج وَر، َفَق ِبُغوا الطُُّھ ِذي  : َأْس َوالَّ
الَ  ِري، َق َب َبَص ُرهُ : (َأْذَھ َب َبَص ْد َذَھ ان َق اِبِع   ) َوك ْیِن َأَص ْن َب ُع ِم اَء َیْنُب ُت اْلَم ْد َرَأْی َلَق

َدةُ    َرُسوِل اللَِّھ صلى اهللا علیھ  اَل َعِبی وَن َق ُئوا َأْجَمُع اَل  : وسلم َفَلْم َیْرَفْع َیَدُه َحتَّى َتَوضَّ َق
  . ُكنَّا ِماَئَتْیِن َأْو ِزَیاَدًة: َحِسْبُتُھ َقاَل: اَألْسَوُد

ى أن الرجل    : وفي حدیث عمر ـ في جیش العسرة - وذكر ما أصابھم من العطش، حت
و بكر إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم في لینحر بعیره، فیعصر فرثھ فیشربھ، فرغب أب

ة،    ن آنی الدعاء، فرفع یدیھ فلم یرجعھما حتى قالت السماء فانسكبت، فملئوا ما معھم م
  . ولم تجاوز العسكر

رث     : قلت اء إذا خالطھ ف ى أن الم أخرجھ ابن خزیمة في صحیحھ باب ذكر الدلیل عل
  . ما یؤكل لحمھ لم ینجس
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و    - ا أب اھر ن و ط ا أب ي    أخبرن ب أخبرن ن وھ ا ب ى أخبرن د األعل ن عب ونس ب ا ی ر ن بك
ر        ن جبی افع ب ة عن ن ي عتب عمرو بن الحارث عن سعید بن أبي ھالل عن عتبة بن أب
ال           دثنا من شأن ساعة العسرة فق ن الخطاب ح ر ب عن عبد اهللا بن عباس أنھ قیل لعم

ى ظ           ھ عطش حت زًال أصابنا فی ا من دید فنزلن یظ ش ي ق وك ف ا أن  عمر خرجنا إلى تب نن
ھ   رقابنا ستنقطع حتى إن كان الرجل لیذھب یلتمس الماء فال یرجع حتى یظن أن رقبت
ده         ى كب ي عل ا بق ل م ھ فیشربھ ویجع ستنقطع حتى أن الرجل ینحر بعیره فیعصر فرث

ا  : فقال أبو بكر الصدیق ادع لن ال ..یا رسول اهللا إن اهللا قد عودك في الدعاء خیًرا ف : فق
م سكبت          .. أتحب ذلك؟  قال نعم ت السماء فأظلمت ث ى قال ا حت م یرجعھم ده فل فرفع ی

اء       ... فملئوا ما معھم ثم ذھبنا ننظر فلم نجدھا جازت العسكر  ان م و ك ر فل و بك ال أب ق
و            ھ وھ ض بدن نجس بع ده فی ى كب ھ عل رء أن یجعل م یجز للم الفرث إذا عصر نجًسا ل

د خوف    فأما شرب الماء ا، غیر واجد لماء طاھر یغسل موضع النجس منھ نجس عن ل
التلف إن لم یشرب ذلك الماء فجائز إحیاء النفس بشرب ماء نجس إذ اهللا عز وجل قد 
ف إن   أباح عند االضطرار إحیاء النفس بأكل المیتة والدم ولحم الخنزیر إذا خیف التل
اح      ھ مب تغني عن ى المس رم عل س مح ر نج م الخنزی دم ولح ة وال ك والمیت ل ذل م یأك ل

ي         للمضطر إلیھ إلحیاء  نجس أن یحی اء ال ى الم ذلك جائز للمضطر إل ھ فك النفس بأكل
نفسھ بشرب ماء نجس إذا خاف التلف على نفسھ بترك شربھ فأما أن یجعل ماء نجًسا 
ف         م یخف ھ ل ى بدن نجس عل اء ال ك الم على بعض بدنھ والعلم محیط أنھ أن لم یجعل ذل

ض بدن    نجس بع ذلك    التلف على نفسھ وال كان في إمساس ذلك الماء ال اء نفسھ ب ھ إحی
ر جائز وال واسع              ذا غی اء فھ ذلك الم ھ ب ا نجس من بدن وال عنده ماء طاھر یغسل م

  .ألحد فعلھ
  :ومنھ...ورواه ابن سعد في طبقات

أن الرجلین والثالثة كانوا یتعاقبون على بعیر واحد وأصابھم عطش شدید حتى جعلوا 
  .ینحرون إبلھم لینفضوا أكراشھا ویشربوا ماءھا

ن عمر بن شعیب ـ أن أبا طالب قال للنبي صلى اهللا علیھ وسلم، وھو ردیفھ بذي وع- 
ھ     : المجاز ھ وسلم، وضرب بقدم عطشت ولیس عندي ماء، فنزل النبي صلى اهللا علی

  . اشرب: األرض، فخرج الماء، فقال
  . والحدیث في ھذا الباب كثیر، ومنھ اإلجابة بدعاء االستسقاء وما جانسھ

ذي رواه البخاري     أشار القا: قلت ھ وال ق علی ضي عیاض رحمھ اهللا إلى الحدیث المتف
  :قال.االستسقاء في المسجد الجامع: في كتاب االستسقاء باب

حدثنا شریك بن عبد اهللا بن :أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عیاض قال: حدثنا محمد قال* 
  :أنھ سمع أنس بن مالك یذكر: أبي نمر

اب   ن ب ة م وم الجمع ل ی ھ  أن رجال دخ لى اهللا علی ول اهللا ص ر، ورس اه المنب ان وج ك
یا رسول اهللا، : وسلم قائم یخطب، فاستقبل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قائًما، فقال

ا    ادع اهللا یغیثن بل، ف ي، وانقطعت الس ال . ھلكت المواش لى اهللا  : ق ع رسول اهللا ص فرف
ال   ھ فق ق      :(علیھ وسلم یدی م اس قنا، اللھ م اس قینا، اللھ م اس س  ). نااللھ ال أن ا  : ق ال واهللا، م

ت وال           ین سلع من بی ا وب ا بینن یًئا، وم حاب، وال قزعة، وال ش نرى في السماء من س
ال . دار م          : ق ا توسطت السماء انتشرت ث رس، فلم ل الت حابة مث ھ س فطلعت من ورائ
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ًتا    : قال. أمطرت ا الشمس س ا رأین ة         . واهللا م ي الجمع اب ف ك الب م دخل رجل من ذل ث
ا رسول   : ول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قائم یخطب، فاستقبلھ قائًما، فقالالمقبلة، ورس ی

فرفع رسول اهللا یدیھ، ثم : قال. اهللا، ھلكت األموال، وانقطعت السبل، فادع اهللا یمسكھا
ة      :(قال ال، واآلجام والظراب، واألودی ام والجب اللھم حولینا وال علینا، اللھم على اآلك

  .طعت، وخرجنا نمشي في الشمسفانق: قال). ومنابت الشجر
  .ال أدري: أھو الرجل األول؟ قال: فسألت أنًسا: قال شریك
  .االستسقاء في خطبة الجمعة غیر مستقبل القبلة: وفي  باب

ال   *    ن سعید ق ن          : حدثنا قتیبة ب س ب ر، عن شریك، عن أن ن جعف دثنا إسماعیل ب ح
  :مالك

حو دار القضاء، ورسول اهللا صلى أن رجًال دخل المسجد یوم الجمعة، من باب كان ن
ال    م ق ا، ث ا  : اهللا علیھ وسلم قائم یخطب، فاستقبل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قائم ی

فرفع رسول اهللا صلى اهللا . رسول اهللا، ھلكت األموال وانقطعت السبل، فادع اهللا یغثنا
س ق ). اللھم أغثنا، اللھم أغثنا، اللھم أغثنا:(علیھ وسلم یدیھ، ثم قال ا  : ال أن وال واهللا، م

ت وال دار         ین سلع من بی ا وب ا بینن حاب، وال قزعة، وم ال . نرى في السماء من س : ق
م أمطرت    ال  . فطلعت من ورائھ سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ث ف

ة        . واهللا ما رأینا الشمس سًتا ي الجمع اب ف ك الب ة    -ثم دخل رجل من ذل ي الثانی  -یعن
ال   ورسول اهللا ص   ا، فق تقبلھ قائًم ائم یخطب، فاس لم ق ھ وس ول اهللا،  : لى اهللا علی ا رس ی

فرفع رسول اهللا یدیھ، ثم : قال. ھلكت األموال، وانقطعت السبل، فادع اهللا یمسكھا عنا
ال ت   :(ق ة ومناب ون األودی راب، وبط ام والظ ى اآلك م عل ا، اللھ ا وال علین م حولین اللھ

  .ي الشمسفأقلعت، وخرجنا نمشي ف: قال). الشجر
  .ال أدري: أھو الرجل األول؟ فقال: فسألت أنًسا بن مالك: قال شریك
  .االستسقاء على المنبر: وفي باب

  :حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس قال: حدثنا مسدد قال* 
ال     اءه رجل فق ة، إذا ج وم الجمع ب ی لم یخط ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ا رس ا : بینم ی

قینا  رسول اهللا، قحط المطر،  ادع اهللا أن یس ى       . ف دنا أن نصل إل ا ك ا، فم دعا، فمطرن ف
ة  ال . منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبل ال     : ق ره، فق ك الرجل أو غی ام ذل ا  : فق ی

اللھم حولینا :(فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. رسول اهللا، ادع اهللا أن یصرفھ عنا
ا  ال ). وال علین حاب یتقط    : ق ت الس د رأی ا وشماًال، یمطرون وال یمطر أھل      فلق ع یمیًن

  .المدینة
  :قال.وأخرجھ مسلم في كتاب صالة االستسقاء باب الدعاء في االستسقاء

ى  (حدثنا یحیى بن یحیى ویحیى بن أیوب وقتیبة وابن حجر*  ال یحی ا : ق ال  . أخبرن وق
  عن شریك بن أبي نمر، عن أنس بن مالك ) حدثنا إسماعل بن جعفر: اآلخرون

ورسول اهللا صلى   . من باب كأن نحو دار القضاء  . جال دخل المسجد یوم جمعةأن ر
ا  . اهللا علیھ وسلم قائم یخطب لم قائًم ال  . فاستقبل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس م ق ا  : ث ی

ول اهللا بل ! رس ت الس وال وانقطع ت األم ا. ھلك ادع اهللا یغثن ال. ف ول اهللا : ق ع رس فرف
ھ   لم یدی ال  . صلى اهللا علیھ وس م ق ا  : " ث م أغثن ا  ... اللھ م أغثن ا   ... اللھ م أغثن ال  ". اللھ ق

وما بیننا وبین سلع من بیت . ما نرى في السماء من سحاب وال قزعة! وال واهللا: أنس
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ثم . فلما توسطت السماء انتشرت. قال فطلعت من و رائھ سحابة مثل الترس. وال دار
ال . ما رأینا الشمس سًتا! فال واهللا: قال. أمطرت م : ق ي        ث اب ف ك الب دخل رجل من ذل

ال . فاستقبلھ قائًما. ورسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قائم یخطب. الجمعة المقبلة ا  : فق ی
ا . ھلكت األموال وانقطعت السبل! رسول اهللا ال . فادع اهللا یمسكھا عن ع رسول   : ق فرف

ھ    لم یدی ھ وس ال  . اهللا صلى اهللا علی م ق ا   : "ث ا وال علین م  حولن م   ... اللھ ام   اللھ ى اآلك عل
جر    ت الش ة، ومناب ي الشمس    . فانقلعت " والظراب، وبطون األودی ا نمشى ف . وخرجن

  .ال أدرى: أھو الرجل األول؟ قال: فسألت أنس بن مالك: قال شریك
د  . حدثنا الولید بن مسلم عن األوزاعي. وحدثنا داود بن رشید*  حدثني إسحاق بن عب

د رسول اهللا صلى      أص : قال. اهللا بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ى عھ اس عل ابت الن
وم          . اهللا علیھ وسلم ر ی ى المنب اس عل لم یخطب الن ھ وس فبینا رسول اهللا صلى اهللا علی

ال    ! یا رسول اهللا : إذ قام أعرابي فقال. الجمعة ال وجاع العی ك الم دیث   . ھل وساق الح
. حیة إال تفرجت فما یشیر بیده إلى نا: قال" اللھم  حوالینا وال علینا: "وفیھ قال. بمعناه

ة  . وسال وادي قناة شھًرا. حتى رأیت المدینة في مثل الجوبة ولم یجيء أحًدا من ناحی
  .إال أخبر بجود

دمي          *  ر المق ي بك ن أب د ب اد ومحم ن حم ى ب د األعل دثني عب اال . وح ر : ق دثنا معتم . ح
  : قال. حدثنا عبید اهللا عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك

اس فصاحوا  . لیھ وسلم یخطب یوم الجمعةكان النبي صلى اهللا ع الوا . فقام إلیھ الن : وق
ي اهللا ا نب دیث ! ی اق الح ائم وس ت البھ جر، وھلك ر الش ر، واحم ط المط ن . قح ھ م وفی

ا   . فتقشعت عن المدینة: روایة عبد األعلى ت تمطر حوالیھ ة    . فجعل ا تمطر بالمدین وم
  .فنظرت إلى المدینة وإنھا لفي مثل األكلیل. قطرة

س،    . دثناه أبو كریبوح*  ت، عن أن حدثنا أبو أسامة عن سلیمان بن المغیرة، عن ثاب
ھ نفسھ أن     . فألف اهللا بین السحاب: وزاد. بنحوه دید تھم ومكثنا حتى رأیت الرجل الش

  .یأتي أھلھ
د    .حدثنا ابن وھب. وحدثنا ھارون بن سعید األیلي*  ن عبی ص ب حدثني أسامة؛ أن حف

  : ؛ أنھ سمع أنس بن مالك یقولاهللا بن أنس بن مالك حدثھ
ر       ى المنب و عل ة، وھ وم الجمع لم ی ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس ي إل اء إعراب ج

  .فرأیت السحاب یتمزق كأنھ المالء حین تطوى: وزاد. وإقتص الحدیث
س   . وحدثنا یحیى بن یحیى*  اني، عن أن ال . أخبرنا جعفر بن سلیمان عن ثابت البن : ق

فحسر رسول   : قال. مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مطر أصابنا ونحن: قال أنس
م صنعت   ! یا رسول اهللا: فقلنا. حتى أصابھ من المطر. اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ثوبھ ل

  ".ألنھ حدیث عھد بربھ تعالى: "ھذا؟ قال
--------------------  

  البرق بین العلم الحدیث والكالم النبوي الشریف  .٢١
  الحدیث والكالم النبوي الشریفالبرق بین العلم 

Lightning Between Science and Prophet Speech  
  بقلم المھندس عبد الدائم الكحیل 

  ملخص البحث
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ك     رة، وذل ة المطھَّ یتضمن ھذا البحث كشفًا جدیدًا في اإلعجاز العلمي في السنَّة النبویَّ
رّ         اس یم ة، فأسرُع الن وم القیام ى الصراط ی البرق، وآخرھم    في حدیث المرور عل ك

ًا ف زحف ول   . یزح ول الرس ي ق ة ف زة علمی ى معج وي عل ریف ینط دیث الش ذا الح ھ
ة         : (الكریم علیھ صلوات اهللا وسالمھ ي طرف رُّ ویرجع ف ف یم رق كی ى الب روا إل ألم ت

دیث      ]. رواه مسلم) [عین؟ ذا الح ھ ھ ذي یحمل ومن خالل البحث في المعنى اللغوي ال
آخر  ك ب ة ذل یم، ومقارن ا  العظ یَّن لن رق، تب ة الب ال ھندس ي مج م ف ھ العل ل إلی ا وص م

اء مؤخرًا من        فھ العلم ا كش ین م التطابق التام والكامل بین الكالم النبوي الشریف، وب
  .عملیات معقدة ودقیقة جدًا تحدث في ومضة البرق

فقد بینت التجارب الجدیدة أن أي ومضة برق لیست مستمرة كما نراھا، بل تتألف من 
القائد "ار، أھمھا طور المرور وطور الرجوع، أي ما یسمیھ العلماء الیوم بـ عدة أطو

اّر اه األرض،   Stepped Leader" الم ة باتج ن الغیم و م ر ویخط ذي یم عاع ال و الش وھ
ة  "و ة      Return Stroke" الضربة الراجع ي ترجع باتجاه الغیم أي أن . وھي الشرارة الت

د  در وسطیًا      شعاع البرق یمّر ثم یرجع خالل زمن غیر م زمن یق ذا ال العین، وھ رك ب
  .بعشرات األجزاء من األلف من الثانیة

ّدث     د تح لم ق وفي ھذا البحث سوف نرى بأن الرسول األعظم صلى اهللا علیھ وآلھ وس
اً       ا أیض دَّد زمنھ ل وح وار والمراحل ب ذه األط ن ھ ة ع ة بالغ ا ال   ! بدق ي م ذا ف ّل ھ وك

نتناولھ بالدراسة والتحلیل العلمي، یؤكد أن یتجاوز عدة كلمات، بل إن الحدیث الذي س
ل،          رق بوضوح كام دَّث عن سرعة الب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ھو أول من تح
ي            دث ف ي تح ة الت ات الفیزیائی ة للعملی ة الھندسیة الدقیق دَّث عن اآللی وھو أول من تح

  .البرق، وأول من حّدد زمن ھذه العملیات التي ال تدركھا أعیننا
  مقدمة 

ھ          ى آل ھ وعل ریم علی ي الك ذا النب ا بھ نَّ علین ان، وم ة اإلیم ا بنعم ذي أكرمن د هللا ال الحم
  :الصالة والسالم وبعد

فإن الحدیث عن ظاھرة البرق ظل مرتبطًا بالخرافات واألساطیر آلالف السنین، وفي 
یالدي    الزمن الذي عاش فیھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، أي في القرن السابع الم

ذي ال ینطق عن     . یكن ألحد علم بالعملیات الدقیقة التي تحدث داخل البرق لم ولكن ال
الھوى والذي أرسلھ اهللا رحمة للعالمین حدثنا عن ھذه العملیات بكلمات قلیلة في قولھ 

ة عین؟  : (علیھ الصالة والسالم رواه ) [ألم تروا إلى البرق كیف یمرُّ ویرجع في طرف
لم ات م ]. مس ذه الكلم ي ھ ا أن    فف ًا إذا علمن وح، خصوص دیدة الوض ة ش زة علمی عج

رور            وري الم ن ط رھم ع الل تعبی ن خ ة م ة النبوی س الكلم تخدمون نف اء یس العلم
الزم      زمن ال ًا ال والرجوع، وأن ھذین الطورین یستغرقان مدة من الزمن تساوي تمام

  !لطرفة العین
مكتشفات العلمیة وآخر لقد بدأُت بتأمل الحدیث الشریف، وبدأُت معھ رحلة في عالم ال

ھذه . ما توصل إلیھ العلماء من حقائق یقینیة ثابتة حول ھذه الظاھرة الجمیلة والمخیفة
ور        ن التط الرغم م ة، وب رون طویل اء لق ام العلم م أم یة الفھ ت مستعص اھرة ظلَّ الظ
زل غامضة         م ت رق ل دوث الب ة لح ة الدقیق العلمي والتقني الذي نراه الیوم، إال أن اآللی
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ة       . )١( وط العریض م الخط اء فھ تطاع العلم یة اس ة الماض نوات القلیل ي الس ن ف ولك
  .لھندسة البرق والعملیات الفیزیائیة األساسیة التي تحدث خاللھ

ومن خالل ھذا البحث سوف نثبت أن اإلنسان ال یمكنھ أبدًا أن یالحظ بالعین المجردة 
ا      الزم لكل طور یق زمن ال ف من     ھذه األطوار، والسبب ھو أن ال أجزاء من األل س ب

ذا،       ا خالل زمن كھ ة إلیھ الثانیة، وبالطبع ال تستطیع العین أن تحّلل المعلومات القادم
أجھزة      ا إال ب ن رؤیتھ تمكَّن م م ن یاء ل ن أش دثنا ع ریم یح ول الك ت أن الرس ذا یثب وھ

  ).٢(التصویر المتطورة والتي تلتقط أكثر من ألف صورة في كل ثانیة
اء، ویمكن            ھنالك عملیات تحدث ع العلم ل جمی اق من قب ّل اتف رق وھي مح داخل الب

رؤیتھا الیوم بفضل ھذه الكامیرات الرقمیة المتطورة، كما یمكن اعتبار ھذه العملیات 
ى     . كحقائق یقینیة ال شّك فیھا زة تبق ذه األجھ ر لھ وعلى الرغم من التطور التقني الكبی

  .المراحل الدقیقة للبرق لغزًا محیرًا للعلماء
خامة       از أن یتحمل ض رق ال یمكن ألي جھ ففي ظل الظروف السائدة داخل شعاع الب

داً  ى     . الحرارة والتوتر العالي ج ة، أي     ٣٠فدرجة الحرارة تصل إل ف درجة مئوی أل
ات،  ! خمسة أضعاف حرارة سطح الشمس ویصل التوتر الكھربائي إلى مالیین الفولت

واع    ن أصعب أن رق م ر دراسة الب الي ُتعتب ن   وبالت دًا، ألن زم ا تعقی ة وأكثرھ الدراس
المراحل التي تشكل ومضة البرق من مرتبة المایكرو ثانیة، أي جزء من الملیون من 

  .الثانیة، وھذه صعبة اإلدراك
سوف نرى معجزة نبویة أیضًا في ھذا الحدیث تتمثل في إشارة الرسول األعظم علیھ 

اد      الصالة والسالم إلى سرعة البرق وأنھ یستغرق زمن  ان االعتق ا ك یس كم ر، ول ًا لیم
ذا   . السائد أن البرق یقطع أي مسافة دون الحاجة إلى زمن بل بلمح البصر   حَّح ھ فص

  .النبي الكریم المعتقد الخاطئ بكل صراحة ووضوح
ي صلى اهللا       اد النب دیث من اجتھ إنھ بحق حدیث یفیض بالمعجزات، ولو كان ھذا الح

ن المتزج بخرافات وأساطیر عصره، وھذا یدّل علیھ وسلم أو أصحابھ أو أصحابھ إذ
رق             د خالق الب ق ھي وحٌي من عن ر الخل ا سید البشر وخی على أن كل كلمة نطق بھ
ھ، والمعجزة      ھ مع سبحانھ وتعالى، وأن اهللا أعطى الرسول الكریم القرآن وأعطاه مثل

م ول        ن عل ى حق وأن اإلسالم دی یس التي سنراھا في ھذا البحث تثبت أن الرسول عل
  !كما یدعي أعداؤه أنھ دین تخلف وأساطیر

ي            لم ف ھ وس لى اهللا علی د ص ھ محم ا جاء ب ین م ل ب ابق الكام رى أیضًا التط وسوف ن
وأن . القرن السابع المیالدي، وبین ما توصل إلیھ العلماء في القرن الحادي والعشرین

ھ الصالة والسالم،       ّوة المصطفى علی ًا   ھذا الحدیث الشریف ھو من دالئل نب ھ حق وأن
وَحى   * َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَھَوى :(كما وصفھ اهللا تعالى بقولھ ٌي ُی ا َوْح نجم ) [ِإْن ُھَو ِإلَّ : ال

٤-٣.[  
  حقائق تاریخیة

جت             ة، وُنس رون طویل دى ق ى م اء عل رًا للعلم ًا ومحیِّ دثًا مخیف رق ح ظلت ظاھرة الب
ارة ك   ل حض ھ، فك رق وتأثیرات أ الب ول منش رة ح اطیر الكثی ذه  األس ى ھ ر إل ت تنظ ان

اء       اول إعط ت تح ارة كان ة، وكل حض رتبط باآللھ دس ی دث مق ا ح ى أنھ الظاھرة عل
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دث المرعب   رق ھو سالح         . تفسیر لھذا الح ان الب ثًال ك ة م ا اإلغریقی ي المیثولوجی فف
  .على حد زعمھم المفترى). ٣(اإللھ زیوس، الذي استخدمھ لقتل أعدائھ

رن السابع     ثم جاء العصر الحدیث عندما قام الع ذ منتصف الق لماء بتجارب متعددة من
ا        ام خاللھ رنین ونصف، ق ر من ق عشر المیالدي وحتى یومنا ھذا، أي على مدى أكث
زال التفاصیل    العلماء بآالف التجارب في سبیل فھم ھذه الظاھرة المحیرة، والتي ال ت

  .الدقیقة مجھولة تمامًا بالنسبة لنا حتى اآلن
ن ا     اني م ي النصف الث رانكلین       فف امین ف ام بنی امن عشر ق رن الث   Benjamin Franklinلق

ا        رق م رق، وأن الب ة للب ة الكھربائی ا الطبیع بأول تجربة علمیة منّظمة أثبت من خاللھ
ائیتین متعاكستین   ذا    . ھو إال شرارة كھربائیة ناتجة عن التقاء شحنتین كھرب ام ھ د ق فق

ة     العالم بربط سلك من الحریر إلى طائرة ورقیة و وم كثیف اء وجود غی أرسلھ عالیًا أثن
ھ       دني وغلف ة السلك بقضیب مع وممطرة، أي أثناء وجود عاصفة رعدیة، وربط نھای

  . بعازل من الشمع لكي ال تتسبب الشرارة القویة بقتلھ
ة تشبھ          ت شرارة قوی رَّب القضیب من األرض انطلق دما ق وقد نجحت التجربة، وعن

ة ا    ذلك ھوی ت ب ي        شرارة البرق، فأثب ائج الت ن النت ھ، ولك ة حدوث ة وآلی رق الكھربائی لب
ذه    حصل علیھا كانت متواضعة جدًا ولم یستطع إدراك العملیات الدقیقة التي تسبب ھ

  . الشرارة القویة
ائي السویدي رتشمان      ا الفیزی ا أن      ، G. W. Richmannأم ت فیھ ة أثب ام بتجرب ذي ق وال

د قُ  ي تعرض       الغیوم الرعدیة تحوي شحنات كھربائیة، وق رق الت دمة الب ل بسبب ص ِت
ت متواضعة   . لھا أثناء قیامھ بالتجارب واستمرت التجارب، ولكن المعرفة بالبرق بقی

ویر         بح التص دما أص رین، عن رن العش ة الق ر وبدای ع عش رن التاس ة الق ى نھای حت
رق ومن     الفوتوغرافي ممكنًا، عندھا أصبح بإمكان العلماء التقاط صور لومضات الب

  . ھا ومعرفة بعض تفاصیلھا التي ال تدركھا عین اإلنسانثم تحلیل
رق     ق ظاھرة الب ولكن أجھزة التصویر كانت بطیئة وبقیت العملیات الدقیقة التي تراف
ام     مجھولة حتى الستینات من القرن العشرین، حیث تطورت التجارب وازداد االھتم

لطائرات والمنشآت  بھا لتجنب صدمات البرق التي تتعرض لھا المراكب الفضائیة وا
ناعیة رادارات     . الص ائیة وال ب الفض ریع والمراك ویر الس تخدام التص ن اس د أمك وق

  ).٤(والحاسوب لمعالجة ودراسة البیانات التي قدمتھا مختبرات مراقبة البرق 
ات      ة للبیان وقد استطاع العلماء أخیرًا بفضل التصویر فائق السرعة والمعالجة الرقمی

لبرق الواحدة قد تتألف من عدة ضربات، وكل ضربة تتألف من أن یثبتوا أن ومضة ا
ل أو أطوار   دة مراح ذه    . ع ة ھ رة، ورؤی ة كبی ة بدق ة لكل مرحل اس األزمن م قی د ت وق

ادي    رن الح ة الق رین، وبدای رن العش ة الق ي نھای ذا إال ف ق ھ م یتحق ل، ول المراح
  .والعشرین

  أنواع البرق
ریم    قبل البدء بالتعرف على أسرار البرق وتف ارئ الك رِّف الق اصیلھ الدقیقة نود أن نع

وع              ذه الظاھرة والتن د ھ دى تعقی ان م ھ، لبی د ال تخطر ببال ي ق رق والت واع الب بأھم أن
الكبیر في ضربات البرق، فالبرق یمكن أن یضرب في أي مكان على األرض أو في 

  .السماء



 ١٥٦

وقد دّلت . سالبةیحدث البرق على عدة أنواع حسب مكان وجود الشحنتین الموجبة وال
رة         طح الك ى س رق عل ربة ب ة ض ك مئ ة ھنال ل ثانی ي ك ھ ف ة أن ائیات الحدیث اإلحص

یة  دوث    ). ١٩٨٤,Uman(األرض ة الح ث آلی ن حی ابھة م ربات متش ذه الض ع ھ وجمی
  .وزمنھ

ة   أكثر األنواع شیوعًا وأھمیة ھو البرق الناتج من التقاء شحنتین متعاكستین بین الغیم
ا   فغالبًا ما. واألرض تكون الغیمة ذات شحنة سالبة عند الجھة القریبة من األرض، أم

وع     ذا الن اء ھ ة "سطح األرض فیكون ذا شحنة موجبة، ویسمي العلم أي " أرض-غیم
Cloud-Ground واختصارًا یرمز لھذا النوع بالحرفینCG.  

ع    ذي تتجم  أما النوع الثاني فھو ما یحدث بین الغیمة وغیمة أخرى، وبما أن الوسط ال
ا    فیھ الغیوم یمتلئ بالحقول الكھربائیة فإن احتمال تالمس الشحنات المتعاكسة والتقائھ
كبیر جدًا، ولذلك فإن ھذا النوع یمثل ثالثة أرباع ضربات البرق، والتي تقدر كما قلنا 

الم           ف أنحاء الع ي مختل ك ف ة وذل ل ثانی ي ك ة ضربة ف رق    . بمئ وع بب ذا الن ویعرف ھ
  .CCویرمز لھ بالحرفین Cloud-Cloudأي " غیمة-غیمة"

حنة      . أما النوع الثالث فھو ما یحدث بین الغیمة والھواء ة بش ة محّمل ث تكون الغیم حی
حنة معاكسة         ا یحمل ش د جوانبھ ا من أح ذا   . كھربائیة، والھواء المحیط بھ ویعرف ھ

  .CAویرمز لھ بالرمز Cloud-Airأي " ھواء-غیمة"النوع بـ 
  البرق من الفضاء

ین ا رق ب ي   الب ا ف ات العلی ین الطبق رق ب ذا الب دث ھ ا، ویح و العلی ات الج ة وطبق لغیم
الغیوم وبین طبقة األیونوسفیر والتي تحوي حقًال كھربائیًا، وقد أمكن رؤیة برق كھذا 

  ).٥(بواسطة أجھزة التصویر المثبتة على األقمار االصطناعیة 
اتھا، وإذا علمنا بأن أیة وھنالك أنواع أخرى كثیرة نذكر منھا ما یحدث داخل الغیمة ذ

ا          ي طرفھ حنة سالبة ف د أن تحمل ش ال ب ا، ف غیمة تحمل شحنة موجبة في أحد طرفیھ
ذي    رق ال المقابل، وھكذا وفي ظروف العواصف الرعدیة یحدث التالمس ویتحقق الب

  .یضيء األرض ولكنھ ال یصل إلیھا
أو بیت أو عمود  ھنالك أیضًا البرق الناتج بین غیمة وھدف على األرض، مثل شجرة

نفس المرور والرجوع لشعاع        . كھرباء ا، ب تم المراحل ذاتھ وفي جمیع ھذه األنواع ت
  .البرق، وبنفس السرعة ونفس الزمن

رق   كما أن العلماء یعددون أنواعًا ال یمكن إحصاؤھا من البرق، مثل كرة البرق، والب
السالب، والبرق الصیفي، وھو ما یحدث في أشھر الصیف، والبرق الموجب والبرق 

ر  ض        ). ٦(الصفائحي، وغیر ذلك كثی ى بع رق عل دوا ضربات ب اء رص ا أن العلم كم
  ].٢[الكواكب مثل المشتري وكانت أشد بمئة مرة من تلك الضربات على األرض 

  الغیوم الرعدیة
الغیوم       اء ب میھا العلم ددة یس وم مح ك غی ل ھنال وم، ب ة غی ي أی دث ف رق ال یح إن الب

دة        الرعدیة، وھي البی دة أو ع ة واح ك غیم د تكون ھنال رق، وق ئة المناسبة لحدوث الب
اح     . غیوم وھو األغلب ة بسبب الری الحقول الكھربائی وھذه الغیوم تكون عادة ممتلئة ب

التي تسوق جزیئات بخار الماء وتدفعھ لألعلى وتسبب احتكاك ھذه الجزیئات بعضھا 
ة  ول الكھربائی ذه الحق د ھ ا یول بعض مم د أن ال. ب ت  فنج نفس الوق ا ب ع فیھ ة تتجم غیم
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ى     ى وتبق ة لألعل حنات الموجب ع الش ا ترتف ًا م ة، وغالب رى موجب البة وأخ حنات س ش
  .السالبة في أسفل الغیمة من الجھة القریبة من األرض

ل     ذلك یعم وم، فل ى الغی ودة عل اء الموج غ للكھرب ي إال تفری ا ھ رق م ربات الب إن ض
حنات ال   ذه الش ان، ألن ھ مام أم رق كص ى   الب ؤدي إل ا ت رًا فإنھ ة إذا زادت كثی عمالق

ة       ي النھای ا ستنفجر ف حنھا فإنھ ا نش . تكھرب الجو بكاملھ؛ تمامًا مثل البطاریة إذا ظللن
  !فسبحان اهللا

  حقائق وأرقام
ذه اإلحصائیات       ل ھ ى األرض نتأم دث عل ولكي نأخذ فكرة أوسع عن البرق الذي یح

)٧:(  
  .العالمـ في كل ثانیة ھنالك مئة ومضة برق في 

  .ملیون ضربة برق ٨,٦ـ وفي كل یوم ھنالك 
  .ملیون ضربة برق ٢٠ـ وفي سنة واحدة یحدث في الوالیات المتحدة األمریكیة فقط 

  .ملیون فولت ١٠٠٠ملیون وحتى  ١٠٠ـ كل ومضة برق تولد توترًا یتراوح من 
  .ألف أمبیر ٢٠٠آالف أمبیر وحتى  ١٠ـ كل ومضة برق تنتج تیارًا من 

ي     ٢٠٠٠ا نظرنا للكرة األرضیة في أیة لحظة نرى فیھا ـ إذ دث ف ة تح عاصفة رعدی
  .نفس اللحظة

  العملیات الدقیقة داخل البرق
ا ومضة أو            تج عنھ حنات المتعاكسة ین ي الش دما تلتق ھ عن اء أن وانین الكھرب نعلم من ق

رق  ي الب دث ف ا یح ذا م ة، وھ رارة كھربائی ات  . ش ع جزیئ ة تجم ون نتیج الغیوم تتك ف
ة          ا ة موجب حنات كھربائی ة بش ات تكون محمَّل ذه الجزیئ ع من األرض، ھ لبخار المرتف

حنات       ون الش ا تك ًا م ا غالب ا قلن طدامھا، وكم ا واص ا واحتكاكھ ة تفاعلھ البة نتیج وس
ة            أثیر الجاذبی ك بسبب ت ة من األرض، وذل ة القریب ة من الجھ السالبة في أسفل الغیم

وتكون الشحنة الموجبة في أعلى الغیمة، وھذا  التي تقوم بدورھا في توزیع الشحنات،
  .یحدث في ما یسمى بالغیوم الرعدیة التي تسبب البرق دائمًا

دما   ھ عن ّس ب ا نح ًا م ي تمام اكنة ھ اء الس مى بالكھرب ا یس ة أو م حنة الكھربائی إن الش
وتر           دما نلمس شاشة الكومبی جادة، أو عن دامنا بالس اك أق د احتك اب بع نلمس قبضة الب

غرة  أحیان رق مص رارة ب ن ش ارة ع ي إال عب ا ھ ة، وم اء خفیف ة كھرب نحّس بلدغ ! ًا ف
رى     ا ن وعندما نجري تالمسًا بین سلكین كھربائیین أحدھما موجب واآلخر سالب فإنن

  .شرارة تتولد بینھما
ي وجود       ذا یعن حنة السالبة فھ عندما یكون ھنالك زیادة في عدد اإللكترونات ذات الش

حنة   حقل كھربائي سالب، أم ا عند زیادة عدد البروتونات الموجبة فھذا یعني وجود ش
  .أو حقل كھربائي موجب

حنات          ذه الش ل ھ ة تنتق ي أسفل الغیم ات ف وعندما تتجمع كمیات مناسبة من اإللكترون
ن    رب م طح األرض، وتقت ة وس ین الغیم ود ب ب الموج واء الرط طة الھ البة بواس الس

اع البرق القادم من الغیمة وتتشكل قناة سطح األرض ذي الشحنة الموجبة، ینطلق شع
ق    . دقیقة جدًا في قاعدة الغیمة ة واألرض ینطل ین الغیم وبسبب وجود حقل كھربائي ب

عاع   اء الش میھ العلم ا یس د "م ّر   " Leaderالقائ ذي یم عاع ال ذا الش اه األرض، وھ باتج
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رق  ذا ال   . ویخطو بخطوات متتالیة ھو أول مرحلة من مراحل الب دما یصل ھ د  وعن قائ
ة           حنات الموجب ھ الش ذب إلی ھ یج یط ب ذي یح الب ال ل الس ل الحق ى األرض وبفع إل
ة باتجاه الشعاع      حنات الموجب الموجودة بالقرب من سطح األرض، وتتحرك ھذه الش
اة    كل قن طح األرض، وتتش ن س ار ع رات األمت اع عش ى ارتف ھ عل طدم ب د وتص القائ

  . اتصال بین الغیمة واألرض
ر        وعندھا تنھار عازلی وي ینی ائي ق ار كھرب د تی اء ویتول اقًال للكھرب ة الھواء ویصبح ن

وع        ور الرج دعى ط ى، وی اه األعل ة باتج كل ومض ى ش ذه  Return Strokeعل ، وھ
ا     د عنھ وء یتول م الض ًال ألن معظ راه فع ا ن ي م ة ھ ربة الراجع ربة . الض ذه الض وھ

در ب    مایكرو ثانیة وُتنتج التیار الراجع ١٠٠الراجعة تستغرق أقل من  ذي یق  ٣٠وال
  .ألف أمبیر

ى   ٢٠وبعد ذلك تمر فترة توقف مدتھا من  ة من        ٥٠وحت م تتكرر العملی ة ث ي ثانی میل
دة ضربات     ذا ع ل، وھك د تكون   . جدید باستخدام نفس القناة التي تم تأسیسھا من قب وق

ة واألرض،      ین الغیم وفرة ب حنات المت ومضة البرق مفردة أو متعددة حسب كمیة الش
وقد یصل عددھا إلى عشر ضربات متتالیة وسریعة . ظروف الجویة السائدةوحسب ال

  ).٨(ولكننا نراھا ومضة برق واحدة وال ندرك مرور ورجوع البرق بأعیننا 
البة      حنة الس اه الش ة باتج ن الغیم ة م حنة الموجب أتي الش ًا، فت س أحیان دث العك د یح ق

دة وعنی   ون وحی ذه تك ة وھ ة الموجب د الومض ألرض، وتتول ربات  ل ا ض ة وال یتبعھ ف
  .أخرى

دة  ٤-٣في أقل من نصف ثانیة تحدث  . ضربات برق كلھا نراھا في ومضة برق واح
ى     ة إل ربة الراجع ن الض اتج م ار الن ل التی ن أن یص یر   ٢٠٠ویمك ر، وتس ف أمبی أل
  ). ٩(الضربة الراجعة بسرعة تصل إلى نصف سرعة الضوء 

  البرق خطوة خطوة
ذه  ). ١٠(مًا في البرق نستعین بالرسوم التوضیحیة   لكي نسھل رؤیة ما یحدث تما وھ

ي           ة ف ات الخاطف خامة وسرعة العملی ع أن ض دث، والواق ا یح ب لم الرسوم ھي تقری
  .شرارة البرق ال یمكن إدراكھا أبدًا

د،      -١ اء بالقائ میھ العلم عاع یس انطالق ش ة ب ى المتمثل الخطوة األول رق ب دأ الب یب
Leaderًا  . ة واحدة، بل یمّر مرورًا على شكل خطوات  وھذا الشعاع ال ینزل دفع وغالب

  .ما تكون شحنة ھذا الشعاع سالبة أما شحنة األرض فھي موجبة
ى *  ة   : الخطوة األول ن الغیم االنطالق م اّر ب د الم دعى القائ ة ت البة دقیق حنة س دأ ش تب

رع     ١مترًا بزمن  ٥٠باتجاه األرض على خطوات طول كل منھا  ة، ویتف ایكرو ثانی م
ین     ١٠٠الشعاع إلى عدة فروع ویحمل بحدود  ھذا ف ب رة توق ملیون فولت، ویأخذ فت

مایكرو ثانیة، ویبقى یتقدم حتى یجد ھدفًا لیصطدم بھ،  ٥٠الخطوة واألخرى مقدارھا 
  !!ویتألف الشعاع الواحد من عشرة آالف خطوة. وإال فیرجع ویعید الكرة

ى      -٢ ذا الشعاع إل ة لیصل ھ ع      ثم تأتي الخطوة الثانی ى األرض ویصطدم م ھ عل ھدف
رات    اع عش ى ارتف طح األرض عل وق س ادة ف ادم ع دث التص ة، ویح حنتھا الموجب ش

  .   األمتار
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ة     : الخطوة الثانیة*  حنة الموجب ذب الش دأ بج حالما یصل الشعاع القائد إلى األرض یب
على سطح األرض، وبسبب الشحنة الضخمة التي یحملھا ھذا الشعاع فإنھ یؤسس قناة 

األرض للغیمة والتي ستجري داخلھا الشحنات، ویحدث اللقاء بین الشحنتین على  من
  .متر فوق سطح األرض ١٠٠-٣٠ارتفاع 

ك   -٣ أما الخطوة الثالثة ففیھا یبدأ تدفق الشحنة السالبة من الغیمة باتجاه األرض، وذل
  .على طول القناة التي أسسھا الشعاع القائد

الشحنة السالبة بالتدفق إلى األرض، وتجذب إلیھا الشحنة  وفیھا تبدأ: الخطوة الثالثة* 
  .الموجبة من األرض

فیما بعد تتم أھم خطوة وھي الضربة الراجعة من األرض باتجاه الغیمة، ومع أننا  -٤
نظن بأن البرق یتجھ من الغیمة إلى األرض، إال أن الحقیقة ھي أن الشعاع یتجھ من    

  .ن سرعة العملیة تجعلنا نرى العكساألرض راجعًا باتجاه الغیمة، ولك
ر من         : الخطوة الرابعة*  ة بسرعة أكث ى شكل موجھ موجب ة عل تبدأ الضربة الراجع

ذي         ١٠٠ ائي ال ار كھرب تج تی ى وین و األعل ھ نح ة، بالتوج ي الثانی ر ف و مت ف كیل أل
تغرق  ى    ١یس ول إل ة للوص ایكرو ثانی رق     ٣٠م ذا الب تج ھ طیًا، وتن ر وس ف أمبی أل

من إضاءة البرق وھو ما نراه فعًال أي نرى رجوع البرق من % ٩٩ر من الراجع أكث
  .األرض باتجاه األعلى

ك         -٥ ة، وتكون ھنال ى الغیم عاع الراجع إل رق بصعود الش ربة الب رًا تنتھي ض وأخی
فترة توقف تقدر بعشرات األجزاء من األلف من الثانیة، ثم ترجع الضربة لتتكرر من 

رات لتعطي    جدید بنفس الخطوات، وھكذا یمكن أن تتكرر ضربة البرق عددًا من الم
زمن الفاصل      ٤٧وقد تم تسجیل . ومضة واحدة دة، إن ال ضربة برق في ومضة واح

  ).١١(بین الضربات ھو عشرات األجزاء من األلف من الثانیة
ة،    ٥٠-٢٠بعد عودة الشعاع الراجع ھنالك فترة توقف : الخطوة الخامسة*  ي ثانی میل

س      فإذا توفرت  شحنات كافیة في الغیمة فإن ھذه الضربة ترجع وتتكرر وتستخدم نف
  .القناة التي تم تأسیسھا من قبل

زمن،        ن ال ف م رنین ونص تمرت ق ارب اس اث وتج ائج وأبح ا نت دما رأین واآلن وبع
رق           ة الب ة ھوی بیل معرف ي س ات ف ن م نھم م اتھم وم وا حی اء أفن ا علم دما رأین وبع

رق     وأطواره ومراحلھ، وكم من األ ى ضربة ب موال قد صرفت في سبیل التعرف عل
ة،         ! ال یتجاوز زمنھا طرفة العین ائق النبوی رى الحق ة لن ائق العلمی ذه الحق د ھ أتي بع ن

دبر،             ارن ونت اء، ونق م العلم ذي عّل ّي ال ي األم الم النب ع ك ة م ة ممتع یش رحل ونع
اء   ألیس ھذا الحدیث الشریف یطابق ویوافق مئة بالمئة ما توصل : ونتساءل ھ العلم إلی

  !الیوم؟
  حدیث یفیض بالمعجزات

ى   تحدث الرسول األعظم علیھ صلوات اهللا وسالمھ عن یوم القیامة ومرور الناس عل
دنیا     ي ال ھ ف ب عمل نھم حس ل م رور ك ن سرعة م و  . الصراط، وع ًال ھ فأحسُنھم عم

ول   أسرُعھم مرورًا على الصراط، وھذا ھو سیدنا أبو ھریرة رضي اهللا تعالى عنھ یق
لم  البرق   :  (على لسان سید البشر محمد صلى اهللا علیھ وس م ك رُّ أوَّلك و   )! فیم ول أب فیق
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ألم تروا إلى :(بأبي أنت وأمي أّي شيء كمّر البرق؟ قال علیھ الصالة والسالم: ھریرة
  ).١٢] (رواه مسلم)[البرق كیف یمرُّ ویرجع في طرفة عین؟

  اإلشارة األولى
دیث أن  ذا الح الل ھ ن خ ح م ھ   الواض وان اهللا علی دیث رض حابي راوي الح الص

ھ       رق وحركت استغرب من تعبیر الرسول الكریم صلى اهللا علیھ وسلم حول مرور الب
رّ      . وسرعتھ ى زمن لیم اج إل رق والضوء ال یحت م یكن    ! فقد كانوا یظنون أن الب ل ل ب

 فقد كانوا یعتقدون أن الضوء یسیر بلمح البصر، ولذلك! أحد یتخیل أن للضوء سرعة
رق؟     : (قال ھذا الصحابي الجلیل رِّ الب ت وأمي أي شيء كم د تعجب من    )! بأبي أن فق

رق  (قولھ علیھ الصالة والسالم   ّر الب ّر ویتحرك       ) كم رق یم م یكن یتصّور أن الب إذ ل
  !!ویسیر

ددة  . وھذه ھي أول إشارة نلمسھا في الحدیث الشریف إلى أن البرق یسیر بسرعة مح
ى وجود    )فیمرُّ أوَّلكم كالبرق: (لمففي قولھ صلى اهللا علیھ وس دًا إل ، إشارة واضحة ج
ب ھو أن      ! زمن لمرور وتحرك البرق ى زمن قری وكما قلنا كان االعتقاد السائد وحت

ّرا  ذا        . البرق والضوء ال یحتاجان لزمن لیم ي ھ ا ف ي رأیناھ ة الت ائق العلمی ولكن الحق
رك   و ویتح ّر ویخط رق یم ت أن الب ث تثب ا  . البح ا رأین ة  وكم ربة الراجع یر الض تس

ة      ي الثانی ر ف و مت ف كیل ة أل ن مئ ر م رعة أكث رعة   . بس ذه الس درك ھ ا ال ن ع أنن وم
ي    ا ف بأبصارنا إال أن الصادق المصدوق علیھ الصالة والسالم حدثنا عنھا وأشار إلیھ

  ).كیف یمرُّ ویرجع(قولھ 
  اإلشارة الثانیة في ھذا الحدیث الشریف

ھ الصالة والسالم     وتتضمن آلیة مرور البرق ورجو ھ علی ي قول ى    : (عھ ف روا إل م ت أل
ة عین؟        ي طرف رُّ ویرجع ف ف یم رق كی م مؤخراً     )الب فھ العل ا كش ذا م ى  . ،وھ د انتھ فق

العلماء كما شاھدنا من خالل الحقائق الواردة إلى أن البرق ما ھو إال شرارة كھربائیة 
ة الس       حنة الكھربائی دث نتیجة تالمس الش ي   ضخمة، ھذه الشرارة تح البة الموجودة ف

ورین      ك ط ي األرض، وأن ھنال ودة ف ة الموج ة الموجب حنة الكھربائی ع الش ة م الغیم
رئیسیین ال یمكن لومضة البرق أن تحدث من دونھما أبدًا، وھما طور المرور وطور 

  .الرجوع
ة    ة، فكلم ر     " Step"وتأمل معي ھذه المصطلحات العلمی اء للتعبی ي یستخدمھا العلم الت

ر  "األولى تعني  عن المرحلة ة   "یخطو أو یم ذلك كلم ي یستخدمھا   " Return"، وك والت
ي   وع تعن ور الرج ن ط ر ع اء للتعبی ع"العلم ة  "یرج ابیر النبوی ع التع ابق م ا یتط ، بم

ة بشكل    !! الشریفة ائق العلمی وھذا یدل على دقة الكالم النبوي الشریف ومطابقتھ للحق
  یوم التعابیر النبویة ذاتھا؟ ولكن ماذا یعني أن یستخدم العلماء ال. كامل

ا،   إنھ یعني شیئًا واحدًا أال وھو أن الرسول الكریم حدثنا عن حقائق یقینیة وكأننا نراھ
ذا        . وذلك قبل أن یراھا علماء عصرنا ھذا ي كالم ھ ي ف ى إعجاز غیب ویدل أیضًا عل

ة  . النبي األمي علیھ الصالة والسالم ًا   فم الذي أخبره بأن العلماء بعده بأربع عشر قرن
وم   سیستخدمون ھذه الكلمات؟؟ ولو كان الرسول األعظم كما یدَّعون أنھ تعلَّم ھذه العل
ا      د بھ ان یعتق ي ك ائدة والت ات الس اطیر والخراف ا باألس اء عصره، إذن لجاءن من علم

  !! علماء ذلك الزمان
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  اإلشارة الثالثة
دو       الزم لح زمن ال ى ال وي إل دیث النب دده    ھنالك إشارة رائعة في الح د ح رق، فق ث الب

والعمل الذي قمت بھ ببساطة ! الرسول األعظم علیھ وآلھ الصالة والسالم بطرفة عین
أنني بحثت في اكتشافات العلماء وقیاساتھم الحدیثة للزمن الذي تستغرقھ موجة البرق 
ة       زمن ھو أجزاء قلیل أن ال ذھابًا وإیابًا أي كم یستغرق البرق لیمّر ویرجع؟ فوجدت ب

انیة، ویختلف ھذا الزمن من مكان آلخر ومن وقت آلخر، ومتوسط زمن البرق من الث
  ).١٣(ھو عشرات األجزاء من األلف من الثانیة 

ھل ھنالك عالقة بین الزمن الالزم لضربة البرق، وبین الزمن الالزم : وبدأت أتساءل
دَّ       د ح دیث الشریف ق د زمن  لطرفة العین؟ وإذا كانت األزمنة متساویة إذن یكون الح

ت     . ضربة البرق قبل العلماء بأربعة عشر قرنًا دما بحث ي عن وكانت المفاجأة وھي أنن
دُت         ة، وج ذه الطرف ة خالل ھ ین مغلق ا الع عن زمن طرفة العین والمدَّة التي تبقى فیھ

ة    ن الثانی ف م ن األل زاء م رات األج ًا عش و أیض زمن ھ أن ال زمن  !!! ب س ال و نف وھ
  ).  ١٤(الالزم لضربة البرق 

دھا عن األرض        ة ألخرى حسب بع ووجدُت بأن زمن ضربة البرق یختلف من غیم
دة عشرات من           درًا بع ى مق زمن یبق ذا ال وحسب الظروف الجویة المحیطة، ولكن ھ
ة     المیلي ثانیة، وكذلك الزمن الالزم لطرفة العین یختلف من إنسان آلخر حسب الحال

  .بعدة عشرات من المیلي ثانیة النفسیة والفیزیولوجیة، ولكنھ أیضًا یبقى مقدرًا
لم   ! وسبحان اهللا ھ وس ما ھذه الدقة في تحدید األزمنة؟ أعطانا رسول اهللا صلى اهللا علی

أن   الزمن والمجال الذي یتراوح ضمنھ ھذا الزمن، فھل بعد ھذا اإلعجاز كالم ألحد ب
  ؟أحادیث الرسول صلى اهللا علیھ وسلم لیست معجزة من الناحیة العلمیة والكونیة

  رّد على شبھة
د   يء جدی أت بش م ی ریم ل ول الك ھم أن الرس دعي بعض د ی ي  ! وق یش ف دوي یع أي ب ف

وھذا الكالم ! الصحراء ویراقب ظواھر الطبیعة یمكن أن یرى مرور البرق ورجوعھ
ذا   غیر منطقي وغیر علمي، ولكي ال ندع مجاًال لكل من یعتقد بذلك لیشكك بإعجاز ھ

اء   العین        : بسؤال  الحدیث، فإننا نتوجھ للعلم ذه ب رق ھ ات الب ھل یمكن مالحظة عملی
  البشریة؟

وطبعًا نجد الجواب بالنفي، فالعین ال یمكن أبدًا أن تالحظ األحداث التي تتم في أجزاء 
ھ مستمر، إال    من األلف من الثانیة، فعلى الرغم من أننا نرى ومیض البرق یبدو وكأن

حل متتالیة تتم خالل زمن قصیر جدًا أن الدراسة الدقیقة أظھرت وجود عملیات ومرا
  . ال یمكن إدراكھ بالعین

  ):١٥(وھذه دراسة حول البرق یقول صاحبھا بالحرف الواحد 
"A single flash is usually composed of many distinct luminous events (strokes) that 

often occur in such rapid succession that the human eye cannot resolve them."  
ا         :"ومعنى ھذا الكالم ارة، ولكنھ ددة اإلن ألف عادة من أطوار متع دة تت الومضة الواح

  ".تحدث بتعاقب سریع ال یمكن للعین البشریة أن تحّللھ
ة       : ویمكن القول ھ العلمی ل من أھمیت دیث الشریف أو التقلی إن أیة محاولة لنقد ھذا الح

دید الوضوح    ھ ش ى         و. لن تنجح، وذلك ألن ك فسوف نلجأ إل ي ذل دفع أي شك ف لكي ن
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ل   )یرجع(و) یمّر(اللغة العربیة ونبحث عن المعنى المباشر لكلمتي  ا ال یقب ، لندرك بم
  .الشك أن ما تعنیھ ھاتین الكلمتین مطابق تمامًا لما رأیناه في ھذا البحث

  المعنى المباشر للكلمتین
رُّ    :  مرر : "جاء في لسان العرب ھ َیُم ـیھ وب رَّ عل از   َم را َأي اجت را و    . َم رُّ َم رَّ َیُم و َم

وجاء ". َمرَّ َیُمرُّ َمرا و ُمرورًا جاء وذھب: قال ابن سیده. َذَھَب، واستمّر مثلھ: ُمرورًا
جاَز : َمرَُّه، ومّر بھ. جاَز وَذَھَب: َمرَّ َمّرًا وُمرورًا): "مّر(في القاموس المحیط معنى 

  ".ى َطریَقٍة واحَدٍةَمَضى عل: واْسَتَمرَّ. علیھ
اموس المحیط    ) َرَجَع(أما كلمة  ي الق ا ف ًا،     : "فنجد معناھ ًا وَمْرِجع ُع ُرجوع َع َیْرِج َرَج

: الَمْردوُد إلى صاِحِبھ، وراَجَعھ الكالَم: ورجع الشيء َصَرَفھ وَردَّه، الرَّجیُع من الكالِم
  ". عاَوَده

م       ھ ث رق، أي ذھاب رور الب ح لم ى الواض ظ المعن ھ  ونالح ھ أي رّده ومعاودت رجوع
ل          م تأسیسھا من قب ي ت اة الت س القن ا، أي استخدام نف ا   . وسلوكھ للطریق ذاتھ ي كلت وف

رق من       ي ومضة الب ًا ف الكلمتین نلحظ إشارة للتكرار والمعاودة، وھذا ما یحدث تمام
  .تعدد لضربات البرق وتكرارھا ورجوعھا ومعاودتھا المراحل ذاتھا

  اإلشارة الرابعة
و  لم      في ق ھ وس د صلى اهللا علی ب محم روا  (ل الحبی م ت ي     )أل ة أیضًا، فف ، معجزة علمی

ى العلمي لمرور       ذا المعن دركوا ھ عصر الصحابة وھم المعنیون بالحدیث، فإنھم لم ی
رق في عصرھم       اس زمن الب نھم  . البرق ورجوعھ، بسبب عدم وجود وسائل لقی ولك

وبما . حمد علیھ وآلھ الصالة والسالمصدَّقوا كل كلمة یقولھا نبّیھم وقدوتھم وأسوتھم م
لم  : أننا استطعنا الیوم رؤیة مرور البرق ورجوعھ، أي تحّقق قوُلھ صلى اهللا علیھ وس

وي الشریف      )ألم تروا إلى البرق كیف یمرُّ ویرجع؟ ( دیث النب ، أال تظن معي أن الح
  ؟ !یخاطب علماء ھذا العصر

ة       كذلك في تشبیھ الرسول الكریم علیھ الصالة وا   ل الدق ین ك ة الع رق بطرف لسالم للب
ھ   وي ذات ذه  !! العلمیة، ولیس غریبًا أن نجد أن العلماء الیوم یستخدمون التعبیر النب وھ

إحدى الدراسات عن البرق والرعد یصف مؤلفھا ضربة البرق وما تحدثھ من تسخین 
  ):١٦(وتمدد وتقلص للھواء 

A lightning strike can heat the air in a fraction of a second. When air is heated that 
quickly, it expands violently and then contracts, like an explosion that happens in the 

blink of an eye.  
  :وھذا یعني

دد   . ضربة البرق تسخن الھواء في جزء من الثانیة" عندما یسخن الھواء بسرعة، یتم
  ".یحدث في طرفة عین بعنف ثم یتقلص، مثل انفجار

ھ، أال   وي ذات بیھ النب تخدمون التش وتر یس ذرة والكومبی اء وال ر الفض اء عص إذن علم
ذي     ذا أن الكالم ال یعني ذلك أن العلم النبوي أعظم وأكبر من علوم البشر؟ أال یعني ھ
ھ    الى؟ أكرم د اهللا تع ن عن و م ل ھ ده، ب ن عن ون م ن أن یك ول اهللا ال یمك ھ رس اء ب ج

المعجزات  ث         ب ون أحادی ة، لتك وم القیام ى ی ھ وإل د موت ھ وبع اء حیات ھ أثن ي كالم ف
  .الرسول الكریم شاھدة على صدق رسالتھ للناس جمیعًا

  نتائج البحث ووجوه اإلعجاز
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ي      ة ف ل معجزات علمی لنلخص أھم النتائج التي توصلنا إلیھا في ھذا البحث والتي تمث
  :ال یتجاوز عددھا السطر الواحد مجال ھندسة الكھرباء والبرق، جمیعھا في كلمات

تضّمن الحدیث الشریف إشارة واضحة لتحرك البرق ومروره وأنھ یسیر بسرعة  -١
ود ألي    ر وال وج ح البص یر بلم رق یس أن الب د ب ن ویعتق ان ُیظ ا ك یس كم ددة، ول مح

  .زمن
رق         -٢ دیثًا، وأن الب اء ح فھا العلم ي اكتش رق الت تضّمن الحدیث إشارة إلى أطوار الب

ول   یح دة، أي أن الرس ة واح دث دفع ھ یح د أن ان یعتق ا ك یس كم ل ول ى مراح دث عل
رق، ومن       ا الب دث خاللھ ي یح الكریم صلى اهللا علیھ وسلم حدد المراحل األساسیة الت

  .دونھا ال یمكن لضربة البرق أن تحدث أبدًا
ة     -٣ ّر ویرجع  (حّدد الحدیث الشریف اسم كل مرحل ي،    )یم ي والفعل ، باسمھا الحقیق
ا و ي لھ م العلم ع االس ب م ا یتناس ن  . بم دث ع ن تح و أول م ریم ھ ول الك ًا الرس أیض

دة   رجوع البرق وصّحح ما نتوھمھ من أننا نرى ومضة واحدة، والحقیقة أن ھنالك ع
  .ضربات راجعة

ف    -٤ ا كی د رأین ین، وق ة ع دة بطرف رق الواح ربة الب ن ض وي زم دیث النب ّدد الح ح
دًا       تساوى ھذان الزمنان، أي أن التش ق ج ة عین ھو تشبیھ دقی بیھ النبوي للبرق بطرف

  .من الناحیة العلمیة
  خاتمة

ذا البحث       رأ ھ ال من یق وفي ختام ھذا البحث ال بّد من اإلجابة عن سؤال قد یخطر بب
ى  رة األول ول      : للم ة والتفاصیل ح ة العلمی ذه الدق ل ھ من ك دیث یتض ذا الح ان ھ إذا ك

شف علماء المسلمین ھذه المراحل؟ بل على العكس عملیة البرق المعقدة، فلماذا لم یكت
م          م ل ات وھ ذه العملی ر المسلمین یكتشفون ھ فإننا نرى بأن علماء الغرب وھم من غی

  یقرءوا ھذا الحدیث ولم یطلعوا علیھ؟
ھ الصالة والسالم،          د علی ھ محم ا جاء ب ل م والجواب ببساطة أن المسلمین یصّدقوا ك

ًا         ولكن غیر المسلم ھو من سیستفید    ذه المعجزات لتكون برھان ائق وھ ذه الحق من ھ
دق رسالة اإلسالم     ى ص دما یخاطب       . ملموسًا لھ عل ھ الصالة والسالم عن النبي علی ف

أن الرسول          اع ب وق واإلقن ة التف ذا قم إن ھ فھا ف الملحدین بحقائق علمیة ھم من سیكتش
  !على حق

ذه المعجزة      دیث    والشيء المعجز حقًا أ، الرسول األعظم استخدم ھ اء الح ة أثن العلمی
ا        ي یفھمونھ م الت ة العل د أن یخاطبھم بلغ عن القیامة التي ینكرھا الملحدون، وكأنھ یری

م د لھ دًا ویؤك ة،   : جی ة یقینی ي حقیق ھ وھ رق ورجوع رور الب ة م م رأوا حقیق ا أنھ كم
یس اإلسالم یخاطب    . فكذلك سوف یرون حقیقة یوم القیامة والمرور على الصراط أل

  ة العلم؟أعداءه بلغ
ذه      ة ھ ھ رؤی أما المؤمن یزداد إیمانًا عندما یرى ھذه المعجزة النبویة، وإذا لم تتیسر ل

داً      ھ أب ل إیمان ن یخت ا فل ة    ! المعجزة أو غیرھ راھین العلمی ھ إال الب د ال تقنع ا الملح بینم
! المادیة، وما ھذا الحدیث إال واحد منھا، فھل تقتنع برسالة اإلسالم یا صدیقي الملحد؟

  أم أنك ستفتش كعادتك عن حجج واھیة لتنُقد ھذه المعجزة وتقلل من شأنھا؟
  شكر ودعاء
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نسأل اهللا تعالى أن یجعل في ھذا البحث الخیر والھدایة واإلقناع لكل من یشّك برسالة  
ر الجزاء من           ھ الصالة والسالم، وأن یجزي اهللا خی ین علی اإلسالم وبنبّوة خاتم النبی

وم        َلَفَت انتباھنا لھذا ھ ی ي میزان ك ف ل ذل الحدیث األخ الكریم أبو ھمام حفظھ اهللا وجع
ة وده   . القیام ي لجھ از العلم وعة اإلعج ع موس دیر موق راس م تاذ ف ذلك األخ األس وك

الة       ھ الص ھ علی نَّة نبّی ّز وجّل وس اب اهللا ع اس بمعجزات كت ف الن ي تعری ة ف المبارك
  .الحنیفوالسالم، وكّل من یساھم في إعالء شأن ھذا الدین 

وندعو كل مؤمن محّب لكتاب اهللا وسّنة رسولھ أن یتأمل أقوال الرسول الكریم صلى  
اهللا علیھ وسلم، ویتفكَّر في إعجازھا العلمي واللغوي والغیبي، فنحن أمام بحر یزخر   

رار  ب واألس ر      ! بالعجائ ك الكثی ل، وھنال ا إال القلی تخرج منھ م ُیس ة ل وز النبوی والكن
ا    والكثیر من األحاد وأن . یث التي لم ُتدرس بعد، وھي بانتظار من یستخرج إعجازھ

ى مرضاة اهللا جلَّ وعال        نتعاون على البر والتقوى، كلٌّ حسب اختصاصھ، لنصل إل
الى    ھ تع ھ بقول اُنوا   : (عسى أن نكون جمیعًا من ھؤالء الذین مدحھم اهللا في كتاب ْم َك ِإنَُّھ

  ].٩٠: األنبیاء)[َنا َرَغًبا َوَرَھًبا َوَكاُنوا َلَنا َخاِشِعیَنُیَساِرُعوَن ِفي اْلَخْیَراِت َوَیْدُعوَن
  وأخیرًا

نتذكر قول الحّق تعالى عن أولئك المشّككین بكتاب اهللا وسّنة رسول اهللا، والذین دأبوا 
اولتھم      ن مح ة م ة نتیج دوا أی ن یحص م ل ادفھم، وأنھ ة تص زة نبوی ة معج د أّی ى نق عل

دعوھم لتأ    ق، ون ور الح اء ن وي       إلطف الم النب ذا الك ّمنھا ھ ي تض زات الت ل المعج ّم
ل      الى القائ دق كالم اهللا تع ِھ    : (الشریف، وأن یستیقنوا بص وَر اللَّ وا ُن ُدوَن َأْن ُیْطِفُئ ُیِری

اِفُروَن   ِرَه اْلَك ْو َك وَرُه َوَل ِتمَّ ُن ا َأْن ُی ُھ ِإلَّ ْأَبى اللَّ َأْفَواِھِھْم َوَی وَل* ِب َل َرُس ِذي َأْرَس َو الَّ ُھ ُھ
  ]. ٣٣-٣٢: التوبة)[ِباْلُھَدى َوِدیِن اْلَحقِّ ِلُیْظِھَرُه َعَلى الدِّیِن ُكلِِّھ َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن

  عبد الدائم الكحیل: بقلم المھندس
  باحث في إعجاز القرآن الكریم

newmiracle٧@hotmail.com  
  ــــــــــــــــ

  :الھوامش
ي  یعترف العلماء الیوم بأنھم ال) ١(  یزالون یجھلون الكثیر عن العملیات الفیزیائیة الت

  : تحدث داخل البرق والعواصف الرعدیة، انظر مثًال ھذا البحث العلمي على الرابط
http://www.aldis.at/research/index.html  

رق       : جاء في إحدى الدراسات الحدیثة عن البرق) ٢( ة أطوار الب م نستطع رؤی ا ل إنن
اط  عند ٢٠٠٠إال عام  ي    ١٠٠٠ما تمكّنا من تصنیع آلة تصویر تستطیع التق صورة ف

  :انظر المقالة على الرابط. الثانیة الواحدة
http://www.aldis.at/research/projects.html  

ى        ) ٣( ق عل اطیر اإلغری رق بأس ة الب ول عالق واردة ح االت ال ة المق ن مراجع یمك
  : الرابط

http://www.crystalinks.com/greekmythology.html  
ة ناسا حول         )٤( ع وكال ى موق االت شیقة ومبسطة عل یرجى االطالع على سلسلة مق

  :مبادئ البرق، وذلك على الرابطین
http://thunder.nsstc.nasa.gov/primer/  
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http://thunder.nsstc.nasa.gov/shuttle.html  
  :یمكن مراجعة ھذه المعلومات من على ھذا الرابط) ٥(

http://earthobservatory.nasa.gov/Study/aces/index.html  
  :انظر مقالة موسعة حول أنواع البرق على الرابط) ٦(

http://en.wikipedia.org/wiki/Lightning  
  :ھذه الحقائق واردة على الرابط) ٧(

http://www.srh.noaa.gov/mlb/ltgcenter/ltg_facts.html  
ع       یمكن مراجعة ھذا المسرد المطّول حول ال   ) ٨( د المواق ى أح ة تشكلھ عل رق وآلی ب

  :المتخصصة في دراسات البرق والحمایة منھ على الرابط
http://www.lightningeliminators.com/Lightning%٢٠١٠١/lightning_glossary.htm  

  :المعلومات من على الرابط) ٩(
http://www.educ.uvic.ca/Faculty/mroth/٤٣٨/LIGHTENING/JASONS/Formation٥

.html  
  :یمكن مطالعة المبادئ المبسطة للبرق الواردة على الرابط) ١٠(
 http://www.srh.noaa.gov/srh/jetstream/lightning/lightning_max.htm  
  :مقالة حول البرق متوفرة على الرابط) ١١(

http://www.fma-research.com/Q&A.htm  
ي ا   ) ١٢( رة رض ي ھری ن أب حیحھ ع ي ص لم ف ام مس ف  روى اإلم ي وص ھ ف هللا عن

ال     ة ق وم القیام ھ ی لم     : الصراط ومرور الناس علی ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی : ق
م    ( ر أولك ماًال، فیم ا وش راط یمین ي الص ى جنبت ان عل رحم فتقوم ة وال ل األمان وترس

الم تروا إلى البرق كیف : (قلت بأبي أنت وأمي، أي شيء كالبرق؟ قال: ، قال)كالبرق
م      یمر ویرجع في طرف د الرحال، تجري بھ ر وش ة عین؟ ثم كمر الریح، ثم كمر الطی

اد،             ال العب ى تعجز أعم لِّم، حت لِّم س ول رب س ى الصراط یق ائم عل یكم ق أعمالھم، ونب
  ]. رواه مسلم) [حتى یجيء الرجل فال یستطیع السیر إال زحفا

ي  )١٣(  رات المیل ا بعش رق ورجوعھ ربة الب ین ض ي ب زمن المنقض اء ال دد العلم یح
  :ثانیة على الرابط

http://www.lightningeliminators.com/Lightning%٢٠١٠١/lightning_glossary.htm  
  :وانظر أیضًا ھذا البحث 

http://www.fma-research.com/Q&A.htm  
بحث حول قیاس مدة ومضات البرق وجاء فیھ أن القیاسات الحدیثة تظھر مدة ومضة 

  :ر لعشرات قلیلة من المیلي ثانیة، على الرابطیستم) التردد العالي جدًا(البرق 
http://www.pa.op.dlr.de/eulinox/publications/finalrep/Thery١/Final_Report_Thery١

a.html  
دة         تغرق ع اب یس ذھاب واإلی واره ال ع أط رق بجمی ا أن الب رق وفیھ ن الب ائق ع حق

  :على الرابط. عشرات من المیلي ثانیة
http://home.earthlink.net/~jimlux/lfacts.htm  

میلي  ٥٠-٣٠في بحث موسع یحدد الزمن المنقضي خالل طرفة العین وسطیًا ) ١٤( 
  :على الرابط. ثانیة

http://www.freepatentsonline.com/٤٠٥٩٣٤٨.html  
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و        ین ھ ة ع الزم لطرف زمن ال إن ال ائیة ف ة إحص ي دراس ب    ٢٥وف ة حس ي ثانی میل
  :اإلحصائیات، وذلك على الرابط

http://www.csgnetwork.com/timemath.html  
  :على الرابط" ما ھو البرق"مقالة بعنوان ) ١٥(

http://www.srh.noaa.gov/mlb/ltgcenter/whatis.html  
رق      "وجاء في إحدى المقاالت  ة للب ین الضربات المتتالی ز ب ین التمیی ، "ال تستطیع الع

  :المقالة على الرابط
http://www.lightningeliminators.com/Lightning%٢٠١٠١/lightning_glossary.htm  

  :یمكن مراجعة ھذه المقالة على الرابط) ١٦(
http://weathereye.kgan.com/cadet/lightning/glossary.html#thunder  

  المراجع من المقاالت واألبحاث الجدیدة على اإلنترنت
االت و  ذه المق ى ھ رة إل وع مباش ارئ الرج زي الق ك عزی ول یمكن دة ح اث المفی األبح

اھرة،   ذه الظ ول ھ ات ح ن معلوم اء م ھ العلم ل إلی ا وص دث م رق، وأح وع الب موض
  :وذلك من خالل الروابط المذكورة

ادئ    -١ مجموعة شیقة من المقاالت على موقع وكالة الفضاء األمریكیة ناسا حول مب
  /http://thunder.msfc.nasa.gov: ھذه السلسلة متوفرة على الرابط. البرق

  :مقالة عن البرق على الرابط -٢
http://www.crystalinks.com/lightning.html  

  :على الرابط" أسرار صدمة البرق: "مقالة بعنوان -٣
http://www.nytimes.com/library/national/science/٠٧١٨٠٠sci-environ-

lightning.html  
  :على الرابط" درس في البرق"مقالة بعنوان  -٤

http://www.srh.noaa.gov/abq/preparedness/ffwxwk.htm#Lightning%٢٠-
%٢٠Frequently%٢٠Asked%٢٠Questions  
رق واإلنسان      "مقالة بعنوان  -٥ ي الب دما یلتق دث عن اذا یح ة ناسا     " م ع وكال ى موق عل

  :على الرابط
http://science.nasa.gov/newhome/headlines/essd١٨jun١_٩٩.htm  

  :على موقع السالمة من البرق على الرابط" لیة الرعدآ"مقالة بعنوان  -٦
http://www.lightningsafety.com/nlsi_info/thunder.html  

  :على الرابط" الشحنات الموجودة في العواصف الرعدیة والبرق"مقالة بعنوان  -٧
http://www.ce-mag.com/archive/٠٢/٠٩/mrstatic.html  

  :ى موقع الفضاءعل" علم البرق"مقالة بعنوان  -٨
http://www.space.com/scienceastronomy/lightning_backgrounder.html  

  :دراسة حول تأثیرات البرق على موقع السالمة من البرق -٩
http://www.lightningsafety.com/nlsi_lhm/effect.html  

  :معلومات مھمة حول البرق على الرابط -١٠
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/lightning٢.html#c٢  

ى           -١١ كلھ عل ل تش رق ومراح ول الب ورة ح االت المنش ة المق ن مراجع ذلك یمك ك
  :الروابط التالیة
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http://science.msfc.nasa.gov/newhome/headlines/essd٢٤may١_٩٩.htm  
http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/overview/lightning.html  

http://science.msfc.nasa.gov/newhome/headlines/essd١٦jun١_٩٩.htm  
http://earthobservatory.nasa.gov/Study/aces/index.html  

http://www.thomson.ece.ufl.edu/lightning/SGEB١٧.html  
http://www.physicstoday.org/pt/vol-٥٤/iss-١١/p٤١.html  

http://home.earthlink.net/~jimlux/lfacts.htm  
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/ligseq.html  

  :المراجع من الكتب  
ر من     " البرق"كما یمكن الرجوع لكتاب  ذي یعتب ان، وال للكاتب المعروف مارتن یوم

  :١٩٨٤المراجع األساسیة في ھذا العلم والصادر عام 
 Martin A. Uman, Lightning, Dover Publications, Inc. New York, ١٩٨٤.  

  .٢٠٠٣والصادر عام    Dean R. Koontzلمؤلفھ دین كونتز " البرق"وكذلك كتاب 
---------------------  

تكثیر الطعام ببركتھ، كالم ). .٤(القول األقوم في معجزات النبي األكرم  .٢٢
  الشجرة وشھادتھا بالنبوة

  :الفصل الرابع عشر
  ومـن معجـزاتھ تكثـیـر الطعـام ببـركتھ ودعائـھ

ذر      دثنا الع ھ اهللا، ح ي رحم و عل ھید أب ي الش دثنا القاض دثنا   ح رازي، ح دثنا ال ي، ح
دثنا             ن شبیب، ح دثنا سلمة ب ن الحجاج، ح لم ب دثنا مس فیان، ح ن س الجلودي، حدثنا اب
ي صلى      ى النب الحسن بن أعین، حدثنا معقل، عن أبي الزبیر، عن جابر ـ أن رجًال أت
ھ      ھ وامرأت ل من ا زال یأك عیر، فم ق ش طر وس ھ ش تطعمھ، فأطعم لم یس ھ وس اهللا علی

تم  : "ھ، فأتى النبي  صلى اهللا علیھ وسلم، فأخبره، فقالوضیفھ حتى كاَل لو لم تِكْلھ ألَكل
  ".منھ ولقام بكم

  :رواه مسلم في كتاب الفضائل قال: قلت 
بیب   ن ش لمة ب دثني س ین  . ح ن أع ن ب دثنا الحس ن    . ح ر، ع ي الزبی ل عن أب دثنا معق ح

  جابر؛ 
لم یستطعمھ     ھ وس ھ شط  . أن رجال أتى النبي صلى اهللا علی ا  . ر وسق شعیر  فأطعم فم

لم      . حتى كالھ. زال الرجل یأكل منھ وامرأتھ وضیفھما ھ وس ي صلى اهللا علی أتى النب ف
  ".لو لم تكلھ ألكلتم منھ، ولقام لكم: "فقال

انین أو      - لم ثم ھ وس لى اهللا علی ھ ص ھور، وإطعام ة المش ي طلح دیث أب ك ح ن ذل وم
ت،  سبعین رجًال من أقراص من شعیر جاء بھا أنس تحت یده، أي  إبطھ، فأمر بھا فُفتِّ

  .و قال فیھما ما شاء اهللا أن یقول
ت ان      : قل اب األیم ي كت اري ف ذي رواه البخ ھ وال ق علی س المتف دیث أن ى ح ار إل أش

  والنذور
ك      : حدثنا قتیبة، عن مالك، عن إسحق بن عبد اهللا بن أبي طلحة  ن مال س ب ھ سمع أن أن

  :قال أبو طلحة ألم سلیم: قال
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ل         لقد سمعت صوت رسول  ھ الجوع، فھ ھ وسلم ضعیفًا، أعرف فی اهللا صلى اهللا علی
نعم، فأخرجت أقراصًا من شعیر، ثم أخذت خمارًا لھا، فلفت : عندك من شيء؟ فقالت

دت    ذھبت فوج لم، ف ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص ى رس لتني إل م أرس ھ، ث ز ببعض الخب
ال رسول   رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  في المسجد ومعھ الناس، فقمت ع لیھم، فق

ال رسول اهللا صلى اهللا     : فقلت). أأرسلك أبو طلحة(اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  م، فق نع
ھ   وا : (علیھ وسلم لمن مع ا طلحة         ). قوم ت أب ى جئ دیھم، حت ین أی ت ب انطلقوا وانطلق ف

اس،  : فأخبرتھ، فقال أبو طلحة یا أم سلیم، قد جاء رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم والن
ى  : دنا من الطعام ما نطعمھم، فقالتولیس عن اهللا ورسولھ أعلم، فانطلق أبو طلحة حت

لقي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فأقبل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وأبو طلحة 
دك : (حتى دخال، فقال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم ت  ). ھلمِّي یا أم سلیم ما عن فأت

ت، وعصرت    فأمر رسول : بذلك الخبز، قال ز فف اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم بذلك الخب
ا شاء اهللا أن           لم م ھ وس ھ رسول اهللا  صلى اهللا علی ال فی م ق أم سلیم عكَّة لھا فأدمتھ، ث

ال  ). ائذن لعشرة: (یقول، ثم قال م ق ذن  : (فأذن لھم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ث ائ
  ...سبعون أو ثمانون رجًال فأذن لھم، فأكل القوم كلھم وشبعوا، والقوم). لعشرة

  :ومسلم في كتاب األشربة قال
ي    : قال. حدثنا یحیى بن یحیى ن أب د اهللا اب قرأت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عب

  :قال أبو طلحة ألم سلیم: طلحة؛ أنھ سمع أنس بن مالك یقول
ھ وسلم ضعیًفا       ھ الجوع   . قد سمعت صوت رسول اهللا صلى اهللا علی ل  . أعرف فی فھ

ت  . ثم أخذت خماًرا لھا: فأخرجت أقراًصا من شعیر. نعم: من شيء؟ فقالت عندك فلف
وبي  ت ث تھ تح م دس ھ، ث ز ببعض ھ. الخب ي ببعض ول اهللا   . وردتن ى رس لتني إل م أرس ث

لم جالسا      . صلى اهللا علیھ وسلم ھ وس قال فذھبت بھ فوجدت رسول اهللا  صلى اهللا علی
جد  ي المس اس . ف ھ الن یھم . ومع ت عل ال . فقم لم   فق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص : رس

ة؟ ( و طلح لك أب ت) أرس ال فقل م: ق ال . نع ام؟(فق ت) ألطع م: فقل ول اهللا  . نع ال رس فق
دیھم   ) قوموا: (صلى اهللا علیھ وسلم لمن معھ ین أی ت ب ت   . قال فانطلق وانطلق ى جئ حت

ھ . أبا طلحة و طلحة   . فأخبرت ال أب لیم  : فق ا أم س د جاء رسول اهللا  صلى اهللا عل    ! ی ھ  ق ی
قال فانطلق أبو طلحة . اهللا ورسولھ أعلم: فقالت. ولیس عندنا ما نطعمھم. وسلم بالناس

لم            ھ وس ل رسول اهللا  صلى اهللا علی لم  فأقب ھ وس ي رسول اهللا  صلى اهللا علی ى لق حت
!) یا أم سلیم. ما عندك. ھلمي: (فقال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم. معھ حتى دخال

ت      ف. فأتت بذلك الخبز لم فف ھ وس ھ رسول اهللا صلى اهللا علی ھ أم   . أمر ب وعصرت علی
. ثم قال فیھ رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم ما شاء اهللا أن یقول. سلیم عكة لھا فأدمتھ

ذن لعشرة  : (ثم قال. ثم خرجوا. فأذن لھم فأكلوا حتى شبعوا) ائذن لعشرة: (ثم قال ) ائ
م  . فأذن لھم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ال ث ذن لعشرة  : (ق م     ) ائ وم كلھ ل الق ى أك حت

  .والقوم سبعون رجًال أو ثمانون. وشبعوا
). واللفظ لھ(ح وحدثنا ابن نمیر . حدثنا عبد اهللا بن نمیر. حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة -

  :حدثني أنس ابن مالك قال. حدثنا سعد بن سعید. حدثنا أبي
ا  . وسلم  ألدعوه بعثني أبو طلحة إلى رسول اهللا  صلى اهللا علیھ ال  . وقد جعل طعاًم ق

أجب  : فنظر إلي فاستحییت فقلت. فأقبلت ورسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم مع الناس
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ا رسول اهللا  : فقال أبو طلحة) قوموا: (فقال للناس. أبا طلحة یًئا    ! ی ك ش ا صنعت ل . إنم
أدخل نفًرا من ( :ثم قال. قال فمسھا رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم ودعا فیھا بالبركة

. فأكلوا حتى شبعوا. وأخرج لھم شیًئا من بین أصابعھ) كلوا: (وقال) أصحابي، عشرة
وا ال. فخرج رة: (فق ل عش بعوا) أدخ ى ش أكلوا حت رج  . ف رة ویخ دخل عش ا زال ی فم

ا حین     . ثم ھیأھا. عشرة حتى لم یبق منھم أحد إال دخل، فأكل حتى شبع إذا ھي مثلھ ف
  .أكلوا منھا

ي  . ني سعید بن یحیى األموي وحدث -   دثني أب ن سعید    . ح دثنا سعد ب ال . ح سمعت  : ق
ال   ك ق ن مال س اب لم   : أن ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص ى رس ة إل و طلح ي أب اق . بعثن وس

ھ   : غیر أنھ قال في آخره. الحدیث بنحو حدیث ابن نمیر ي فجمع ا بق ا   . ثم أخذ م م دع ث
  ).ھذا دونكم: (فقال. قال فعاد كما كان. فیھ بالبركة

ن عمرو عن    . حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي. وحدثني عمرو الناقد - حدثنا عبید اهللا ب
ك  ال . عبد الملك بن عمیر، عن عبد الرحمن بن أبي لیلى، عن أنس بن مال و   : ق ر أب أم

ا لنفسھ خاصة      لم طعاًم ھ وس لني   . طلحة أم سلیم أن تصنع للنبي صلى اهللا علی م أرس ث
  :قال فیھو. وساق الحدیث. إلیھ

ذن لعشرة  : (ثم قال. فوضع النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  یده وسمى علیھ م   ) ائ أذن لھ ف
أكلوا ) كلوا وسموا اهللا : (فقال. فدخلوا انین رجالً     . ف ك بثم ل ذل ى فع ي     . حت ل النب م أك ث

  .وتركوا سؤًرا. صلى اهللا علیھ وسلم  بعد ذلك وأھل البیت
د   - ن حمی د اهللا  . وحدثنا عبد ب دثنا عب ن مسلمة  ح د عن       .  ب ن محم ز ب د العزی دثنا عب ح

عمرو بن یحیى، عن أبیھ، عن أنس بن مالك، بھذه القصة، في طعام أبي طلحة، عن   
  :وقال فیھ. النبي  صلى اهللا علیھ وسلم 
اب     ى الب و طلحة عل ھ        . فقام أب ال ل لم  فق ھ وس ى رسول اهللا  صلى اهللا علی ى أت ا  : حت ی

  ).فإن اهللا سیجعل فیھ البركة. ھلمھ: (قال. إنما كان شيء یسیر! رسول اهللا
ن موسى  . حدثنا خالد بن مخلد البجلي. وحدثنا عبد بن حمید - دثني  . حدثني محمد ب ح

عبد اهللا ابن عبد اهللا بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، عن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم، 
لم        : وقال فیھ. بھذا الحدیث ھ وس م أكل رسول اهللا  صلى اهللا علی ت   ث ل أھل البی . وأك

  .وأفضلوا ما أبلغوا جیرانھم
واني  - ر    . وحدثنا الحسن بن علي الحل ن جری دثنا وھب ب ي  . ح دثنا أب ال . ح سمعت  : ق

  :قال. جریر ابن زید یحدث عن عمرو بن عبد اهللا بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك
ب ظ . رأى أبو طلحة رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  مضطجعا في المسجد ًرا  یتقل ھ

ال . لبطن ي         : فأتى أم سلیم فق ھ وسلم مضطجًعا ف ت رسول اهللا صلى اهللا علی ي رأی إن
ثم أكل رسول اهللا : وقال فیھ. وساق الحدیث. وأظنھ جائًعا. یتقلب ظھًرا لبطن. المسجد

ك      ن مال س ب لیم وأن دیناه  . وفضلت فضلة  . صلى اهللا علیھ وسلم وأبو طلحة وأم س فأھ
  .لجیراننا

ة - دثني حرمل ي  وح ى التجیب ن یحی ب . ب ن وھ د اهللا ب دثنا عب امة؛ أن . ح ي أس أخبرن
  :یعقوب ابن عبد اهللا بن أبي طلحة األنصاري حدثھ؛ أنھ سمع أنس بن مالك یقول

د       . جئت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یوًما دثھم، وق حابھ یح ع أص ا م ھ جالًس فوجدت
حابھ   ف. على حجر -وأنا أشك : قال أسامة -عصب بطنھ بعصابة  بعض أص ت ل م  : قل ل
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الوا      ھ؟ فق لم بطن ھ وس ي    . من الجوع  : عصب رسول اهللا  صلى اهللا علی ى أب ذھبت إل ف
اه  : فقلت. طلحة، وھو زوج أم سلیم بنت ملحان ا أبت ت رسول اهللا صلى اهللا     ! ی د رأی ق

و  . من الجوع: فسألت بعض أصحابھ فقالوا. علیھ وسلم عصب بطنھ بعصابة فدخل أب
فإن . عندس كسر من خبز وتمرات. نعم: ھل من شيء؟ فقالت: لفقا. طلحة على أمي

ثم . وإن جاء آخر معھ قل عنھم. جاءنا رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  وحده أشبعناه
  .ذكر سائر الحدیث بقصتھ

اعر   - ن الش اج ب دثني حج د  . وح ن محم ونس ب دثنا ی ن   . ح ون ع ن میم رب ب دثنا ح ح
ي        النضر بن أنس، عن أنس بن مالك، عن   ام أب ي طع لم، ف ھ وس ي  صلى اهللا علی النب

  .طلحة، نحو حدیثھم
ف رجل من صاع            - دق أل وم الخن لم  ی ھ وس ھ صلى اهللا علی ي إطعام وحدیث جابر ف

  . شعیر وعناق
ا ھي، وإن     : وقال جابر تغط كم ا ل فأقسم باهللا ألكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتن

  . عجیننا لیخبز
  . علیھ وسلم بصق في العجین والبرمة، وباركوكان رسول اهللا  صلى اهللا 

  . رواه عن جابر سعید بن میناء، وأیمن
  :حدیث جابر متفق علیھ، رواه البخاري في كتاب المغازي؛ قال: قلت

ال : حدثنا خالد بن یحیى-  ت جابًرا رضي    : حدثنا عبد الواحد بن أیمن، عن أبیھ ق أتی
ر، فعرضت     : اهللا عنھ فقال دق نحف وم الخن ا ی ي صلى اهللا       إن دیدة، فجاءوا النب ة ش كدی

ال      : علیھ وسلم  فقالوا دق، فق ي الخن ة عرضت ف ذه كدی ازل  : (ھ ا ن ھ    ). أن ام وبطن م ق ث
لم           ھ وس ي صلى اهللا علی ذ النب ا، فأخ ذوق ذواق ام ال ن ة أی ا ثالث معصوب بحجر، ولبثن

ت   یم، فقل ذن    : المعول فضرب الكدیة، فعاد كثیبا أھیل، أو أھ ا رسول اهللا، ائ ى   ی ي إل ل
ك صبر،   : البیت، فقلت المرأتي رأیت بالنبي  صلى اهللا علیھ وسلم شیًئا ما كان في ذل

عندي شعیر وعناق، فذبحت العناق، وطحنت الشعیر حتى جعلنا : فعندك شيء؟ قالت
ة         د انكسر، والبرم لم  والعجین ق ھ وس اللحم في البرمة، ثم جئت النبي  صلى اهللا علی

ا رسول ورجل أو رجالن،         : ج، فقلتبین األثافي قد كادت تنض ت ی م أن ي، فق م ل طع
ز   : قل لھا: كثیر طیب، قال: (فذكرت لھ، قال). كم ھو: (قال ة، وال الخب ال تنزع البرم

فقام المھاجرون واألنصار، فلما دخل على امرأتھ ). قوموا: من التنور حتى آتي، فقال
ت   ویحك جاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم بالمھاجرین و: قال م، قال : األنصار ومن معھ

فجعل یكسر الخبز، ویجعل علیھ ). ادخلوا وال تضاغطوا: (نعم، فقال: ھل سألك؟ قلت
زل            م ی زع، فل م ین حابھ ث ى أص رب إل ھ، ویق ذ من ور إذا أخ اللحم، ویخمر البرمة والتن

ال  ة، ق ي بقی بعوا وبق ى ش رف حت ز، ویغ ر الخب اس : (یكس إن الن دي، ف ذا وأھ ي ھ كل
  ).ةأصابتھم مجاع

ي  -   و عاصم   : حدثني عمرو بن عل دثنا أب فیان     : ح ي س ن أب ة ب ا حنظل ا  : أخبرن أخبرن
ال   : سعید بن میناء قال ا ق دق    : سمعت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھم ر الخن ا حف لم

ت           ي، فقل ى امرأت أت إل دیًدا، فانكف ا ش لم خمًص ھ وس النبي  صلى اهللا علی ھل  : رأیت ب
دیًدا، فأخرجت       عندك شيء؟ فإني رأیت برسول اهللا ا ش لم خمًص ھ وس   صلى اهللا علی

ت الشعیر، ففرغت       ذبحتھا، وطحن إلى جراًبا فیھ صاع من شعیر، ولنا بھیمة داجن ف
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لم   ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس ت إل م ولی ا، ث ي برمتھ ا ف ي، وقطعتھ ى فراغ .. إل
ت ا  : فقال ھ فس ھ، فجئت ن مع لم وبم ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص حني برس ررتھ، ال تفض
ت          : فقلت ال أن دنا، فتع ان عن ا صاًعا من شعیر ك ا وطحن یا رسول اهللا ذبحنا بھیمة لن

ال      لم  فق ھ وس ي  صلى اهللا علی د      : (ونفر معك، فصاح النب ابًرا ق دق إن ج ا أھل الخن ی
م    ال بك ي ھ وًرا، فح نع س لم    ). ص ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص ال رس زلن : (فق ال تن
ى أجيء  برمتكم، وال تخبزن عجینتكم  ھ      ). حت ت وجاء رسول اهللا  صلى اهللا علی فجئ

ت     ي، فقال ت امرأت ى جئ ت   : وسلم  یقدم الناس حت ك، فقل ك وب ت،     : ب ذي قل ت ال د فعل ق
ال             م ق ارك، ث ا فبصق وب ى برمتن د إل م عم ارك، ث ھ وب ا فبصق فی : فأخرجت لھ عجیًن

د  وھم ألف، فأقس). ادع خابزة فلتخبز معي، واقدحي من برمتكم وال تنزلوھا( م باهللا لق
  ...أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، إن برمتنا لتغط كما ھي، وإن عجیننا لیخبز كما ھو

  :ورواه مسلم في كتاب األشربة ٌقال
م         . حدثني حجاج بن الشاعر ا، ث ي بھ ة عارض ل د، من رقع ن مخل حدثني الضحاك ب

ال . قرأه علي فیان     : ق ي س ن أب ة ب اه حنظل اء    . أخبرن ن مین دثنا سعید ب ال . ح سمعت  : ق
  :جابر بن عبد اهللا یقول

. فانكفأت إلى امرأتي. لما حفر الخندق رأیت برسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  خمًصا
ا ت لھ ا   : فقل لم خمًص ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص ت برس إني رأی يء؟ ف دك ش ل عن ھ

دیًدا عیر    . ش ن ش اع م ھ ص ا فی ي جراًب ت ل ن . فأخرج ة داج ا بھیم ذبحتھا  . ولن ال ف ق
ثم ولیت إلى رسول اهللا صلى اهللا   . فقطعتھا في برمتھا. ففرغت إلى فراغي .وطحنت

قال فجئتھ . ال تفضحني برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ومن معھ: فقالت.. علیھ وسلم
ان      . إنا قد ذبحنا بھیمة لنا! یا رسول اهللا: فقلت. فساررتھ ت صاًعا من شعیر ك وطحن

ر معك  . عندنا ال      فصاح . فتعال أنت في نف لم  وق ھ وس ا  : (رسول اهللا  صلى اهللا علی ی
م سوًرا   ! أھل الخندق م  . إن جابًرا قد صنع لك ال رسول اهللا  صلى اهللا    ) فحیھال بك وق
فجئت وجاء رسول اهللا  ) ال تنزلن برمتكم وال تخبرن عجینتكم، حتى أجئ:(علیھ وسلم

قد فعلت : فقلت. كوب. بك: فقالت. حتى جئت امرأتي. صلى اهللا علیھ وسلم  یقدم الناس
ثم عمد إلى برمتنا فبصق فیھا . فأخرجت لھ عجینتنا فبصق فیھا وبارك. الذي قلت لي

ز معك    : (ثم قال. وبارك ا    . ادعي خابزة فلتخب رمتكم وال تنزلوھ دحي من ب م  ) واق وھ
وإن عجینتنا . وإن برمتنا لتغط كما ھي. فأقسم باهللا  ألكلوا حتى تركوه وانحرفوا. ألف

  ...لتخبز كما ھو -قال الضحاك أو كما  -
ال  -   ل   : وعن ثابت مثلھ، عن رجل من األنصار وامرأتھ، ولم یسمھما، ق و جيء بمث

ا شاء اهللا،        ول م اء ویق ي اإلن الكف، فجعل رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم یبسطھا ف
ھ صلى اهللا       دم مع تأل ممن ق فأكل منھ من في البیت والحجرة والدار، وكان ذلك قد ام

  . لیھ وسلم لذلك، وبقي بعد ما شبعوا مثل ما كان في اإلناء ع
ام     ر من الطع وحدیث أبي أیوب أنھ صنع لرسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  وألبي بك

لم        ھ وس لى اهللا علی ي ص ھ النب ال ل ا، فق ا یكفیھم اء م راف   : (زھ ن أش ین م ادع ثالث
ال     ) األنصار م ق وا، ث ى ترك أكلوا حت ال      )ادع ستین : (فدعاھم ف م ق ك، ث ل ذل ان مث : فك

  . فأكلوا حتى تركوا، وما خرج منھم أحد حتى أسلم وبایع) ادع سبعین(
  . فأكل من طعامي مائة وثمانون رجًال: قال أبو أیوب
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  :أورده البیھقي في دالئل النبوة؛ ورواه الطبراني في معجمھ، قال:قلت
دَّ   اِبيُّ، َح ى،        َحدََّثَنا اْلَقاِسُم بن َعبَّاٍد اْلَخطَّ ُد اَألْعَل دََّثَنا َعْب َراِئیَل، َح ي ِإْس ن َأِب َحاُق ب َثَنا ِإْس

وَب،        ي َأیُّ ْن َأِب َرِميِّ، َع ٍد اْلَحْض ي ُمَحمَّ َحدََّثَنا َسِعیٌد اْلُجَرْیِريُّ، َحدََّثَنا َأُبو اْلَوْرِد، َعْن َأِب
اًما َقْدَر َما َیْكِفیُھَما، َفَأَتْیُتُھَما ِبِھ، َصَنْعُت ِللنَِّبيِّ  صلى اهللا علیھ وسلم َوَأِبي َبْكٍر َطَع: َقاَل

لم      ھ وس لى اهللا علی ِھ  ص وُل اللَّ ي َرُس اَل ِل َراِف     : َفَق ْن َأْش یَن ِم ي َثالِث اْدُع ِل ْب َف اْذَھ
تُ    َك، ُقْل يَّ َذِل الَ       : اَألْنَصاِر، َفَشقَّ َعَل ُت، َفَق َأنِّي َتَغفَّْل ُدُه، َفَك ْيٌء َأِزی ِدي َش ا ِعْن ْب  اْذ: َم َھ

الَ     اُءوا، َفَق َدَعْوُتُھْم َفَج اِر، َف ى    : َفاْدُع ِلي َثالِثیَن ِمْن َأْشَراِف اَألْنَص َأَكُلوا َحتَّ وا، َف اْطَعُم
وا،      َل َأْن َیْخُرُج اَیُعوُه َقْب مَّ َب َصَدُروا، ُثمَّ َشِھُدوا َأنَُّھ َرُسوُل اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم، ُث

وبَ     اْذَھْب َفاْد: ُثمَّ َقاَل و َأیُّ اَل َأُب اِر، َق َراِف اَألْنَص تِّیَن    : ُع ِلي ِستِّیَن ِمْن َأْش ا ِبِس ِھ َألَن َواللَّ
لم    : َأْجَوُد ِمنِّي ِبالثَّالِثیَن، َقاَل ھ وس وا،  : َفَدَعْوُتُھْم، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ  صلى اهللا علی َتَوقَُّف

ُھ َرُسوُل اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم، ُثمَّ َباَیُعوُه َقْبَل َأْن َفَأَكُلوا َحتَّى َصَدُروا، ُثمَّ َشِھُدوا َأنَّ
اَل مَّ َق وا، ُث الَ : َیْخُرُج اِر، َق َن اَألْنَص ِعیَن ِم ي ِتْس اْدُع ِل ْب َف ِعیَن : اْذَھ َوُد ِبالتِّْس ا َأْج َفَألَن

ِھ      َفَدَعْوُتُھْم َفَأَكُلوا َحتَّ: َوالسِّتِّیَن ِمنِّي ِبالثَّالِثیَن، َقاَل وُل اللَّ ُھ َرُس ِھُدوا َأنَّ ى َصَدُروا، ُثمَّ َش
اُنوَن     ٌة َوَثَم َك ِماَئ صلى اهللا علیھ وسلم، ُثمَّ َباَیُعوُه َقْبَل َأْن َیْخُرُجوا، َفَأَكَل ِمْن َطَعاِمي َذِل

  ...  َرُجال ُكلُُّھْم ِمَن اَألْنَصاِر
لم بق : وعن سمرة بن جندب- ا     أتى النبي  صلى اهللا علیھ وس ا لحم، فتعاقبوھ صعة فیھ

  .من غدوة حتى اللیل، یقوم قوم ویقعد آخرون
ال         ھ، ق ي جامع ننھ؛والترمذي ف ي س وة؛ والنسائي ف ل النب ي دالئ ي ف ت رواه البیھق : قل

ي العالِء          ن أب ِلیَماُن التَّیميُّ َع ا ُس اُروَن َأْخَبَرَن ُن َھ َحدََّثَنا ُمَحمَُّد بُن َبشَّاٍر َأْخَبَرَنا یزیُد ب
  :ن َسُمَرَة بِن ُجنُدٍب َقاَلَع
وُم           " - ل تق ى اللی ْدَوٍة حتَّ ن ُغ داوُل من َقصعٍة م لم نت ھ وس كنَّا مع النَّبّي  صلى اهللا علی

دُّ إال من    . عشرٌة وتقُعُد عشرٌة ت ُتَم قلَنا فما َكاَنت ُتَمدُّ؟ َقاَل من أيِّ شيٍء تعجُب ما َكاَن
  .  ا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌحَھَذ". ھھنا وأشاَر بیدِه ِإلى السََّماِء

ین  : ومن ذلك حدیث عبد الرحمن بن أبي بكر- كنا مع النبي  صلى اهللا علیھ وسلم ثالث
ومائة، وذكر في الحدیث أنھ عجن صاع من طعام، وصنعت شاة، فشوي سواد بطنھا 

ا      : قال ل من م جع ا ث  وأیم اهللا، ما من الثالثین ومائة إال وقد حز لھ حزًة من سواد بطنھ
  .قصعتین، فأكلنا منھا أجمعون، وفضل في القصعتین، فحملتھ على البعیر

  :حدیث متغف علیھ؛ رواه البخاري في كتاب الھبة وفضلھا،  قال: قلت
ان    و النعم دثنا أب د            : ح ان، عن عب ي عثم ھ، عن أب لیمان، عن أبی ن س ر ب دثنا المعتم ح

  :الرحمن بن أبي بكر رضي اهللا عنھما قال
ھل : (اهللا علیھ وسلم ثالثین ومائة، فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم كنا مع النبي صلى
م جاء رجل            ). مع أحد منكم طعام ام أو نحوه، فعجن، ث إذا مع رجل صاع من طع ف

بیعا أم عطیة، : (مشرك، مشعان طویل، بغنم یسوقھا، فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ھ  : قال). أم ھبة: أو قال ي صلى اهللا      ال، بل بیع، فاشترى من ر النب شاة، فصنعت، وأم

ي         د حز النب ة إال ق ین والمائ علیھ وسلم بسواد البطن أن یشوى، وأیم اهللا، ما في الثالث
ان          اه، وإن ك ا إی ان شاھًدا أعطاھ ا، إن ك صلى اهللا علیھ وسلم لھ حزة من سواد بطنھ



 ١٧٣

لت القص       بعنا، ففض ون وش أكلوا أجمع عتین، ف ا قص ل منھ ھ، فجع أ ل ا خب عتان، غائًب
  .فحملناه على البعیر، أو كما قال

  : وروا ه مسلم في كتاب األشربة قال
. وحّدثنا ُعَبْیُد الّلِھ ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعْنَبِرّي َو َحاِمُد ْبُن ُعَمَر اْلَبْكَراِوّي َو ُمَحّمُد ْبُن َعْبِد اَألْعَلَى

ي  . َحّدَثَنا اْلُمْعَتِمُر). ْبِن ُمَعاٍذَوالّلْفُظ ِال(َجِمیعًا َعِن اْلُمْعَتِمِر ْبِن ُسَلْیَماَن  َحّدَثَنا َأِبي َعْن َأِب
رٍ   )َوَحّدَث َأْیضًا(ُعْثَماَن  ي َبْك ِن َأِب الَ . ، َعْن َعْبِد الّرْحَمِن ْب ّي  صلى اهللا     : َق َع الّنِب ا َم ُكّن

ةً   یَن َوِماَئ لم  َثَالِث ھ وس لم  . علی ھ وس لى اهللا علی ّي  ص اَل الّنِب ْل مَ : "َفَق ْنُكْم  َھ ٍد ِم َع َأَح
َعاّن    . َفُعِجَن. َفِإَذا َمَع َرُجٍل َصاٌع ِمْن َطَعاٍم َأْو َنْحُوُه" َطَعاٌم؟ ِرٌك ُمْش ٌل، ُمْش ُثّم َجاَء َرُج

وُقَھا  َنٍم َیُس ٌل، ِبَغ لم . َطِوی ھ وس لى اهللا علی ّي   ص اَل الّنِب اَل َأْم  : "َفَق ٌة َأْو َق ٌع َأْم َعِطّی َأَبْی
ھ    . َفُصِنَعْت. َفاْشَتَرَى ِمْنُھ َشاًة. َبْل َبْیٌع. َال: َفَقاَل" ِھَبٌة؟ ِھ صلى اهللا علی َوَأَمَر َرُسوُل الّل

وُل        : َقاَل. وسلم ِبَسَواِد اْلَبْطِن َأْن ُیْشَوَى ُھ َرُس ّز َل ٍة ِإّال َح یَن َوِماَئ َن الّثَالِث ا ِم َواْیُم الّلِھ َم
اهُ  . ْن َسَواِد َبْطِنَھاالّلِھ صلى اهللا علیھ وسلم ُحّزًة ُحّزًة ِم اِھدًا، َأْعَط اَن  . إْن َكاَن َش َوِإْن َك

  .َغاِئبًا، َخَبَأ َلُھ
َعَتْینِ    َل َقْص اَل َوَجَع ونَ   . َق ا َأْجَمُع ا ِمْنُھَم ِبْعَنا . َفَأَكْلَن َعَتْینِ   . َوَش ي اْلَقْص َل ِف ُھ . َوَفَض َفَحَمْلُت

  .َأْو َكَما َقاَل. َعَلى اْلَبِعیِر
ن        ومن ذلك حد- ھ لسلمة ب ھ، ومثل رة األنصاري، عن أبی یث عبد الرحمن بن أبي عم

ذكروا مخمصة أصابت        ھ، ف األكوع، وأبي ھریرة  وعمر بن الخطاب رضي اهللا عن
اء           ة األزواد، فج دعا ببقی ھ، ف ض مغازی ي بع لم ف ھ وس لى اهللا علی ي ص ع النب اس م الن

ھ    الرجل بالحثیة من الطعام، وفوق ذلك، وأعالھم الذي أتى با ر، فجمع ن التم لصاع م
ي          : قال سلمة. على نطع ي ف ا بق أوعیتھم، فم اس ب ا الن م دع ز، ث فحزرتھ كربضة العن

  . الجیش وعاء إال ملئوه وبقي منھ
  :رواه مسلم في كتاب اإلیمان قال: قلت

ة        ي معاوی ا عن أب ن العالء، جمیع د ب و   . حدثنا سھل بن عمان وأبو كریب محم ال أب ق
ي        حدثنا أبو معاوی: كریب رة أو عن أب ي ھری ي صالح، عن أب ة عن األعمش، عن أب
  :قالوا. لما كان غزوة تبوك، أصاب الناس مجاعة: قال) شك األعمش(سعید 

ال رسول اهللا  . لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادھنا! یا رسول اهللا صلى اهللا  :  فق
ال " افعلوا"علیھ وسلم  ا رسول اهللا  : قال فجاء عمر، فق ر  إن فعل ! ی ل الظھ ولكن  . ت ق

ة . ادعھم بفضل أزوادھم ك    . وادع اهللا لھم علیھا بالبرك ي ذل ل ف ل اهللا أن یجع ال  . لع فق
لم   ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص م: "رس طھ  " نع ع فبس دعا بنط ال ف ل   . ق ا بفض م دع ث

م ف ذرة  . أزوادھ يء بك ل یج ل الرج ال فجع ر  . ق ف تم ر بك يء اآلخ ال ویج ال . ق ق
دعا رسول    . اجتمع على النطع من ذلك شيء یسیرحتى . ویجيء اآلخر بكسرة ال ف ق

ة    لم بالبرك ھ وس لى اهللا علی ال . اهللا ص م ق تكم  : "ث ي أوعی ذوا ف ي   " خ ذوا ف ال فأخ ق
وفضلت  . قال فأكلوا حتى شبعوا. حتى ما تركوا في العسكر وعاء إال مألوه. أوعیتھم

. اهللا، وأني رسول اهللا أشھد أن ال إلھ إال: "فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. فضلة
  ".ال یلقى اهللا بھما عبد، غیر شاك، فیحجب عن الجنة
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أمرني النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن أدعو لھ أھل الصفة، فتتبعتھم : وعن أبي ھریرة-
ا حین            ا وھي مثلھ ا شئنا، وفرغن ا م دینا صفحة، فأكلن ین أی حتى جمعتھم، فوضعت ب

  . وضعت إال أن فیھا أثر األصابع
  :رواه أبو نعیم، والطبراني، وابن أبي شیبة في مسنده قال: قلت

ي                 ْن َأِب اِلٍم، َع ِن َس َحاَق ْب ْن ِإْس ى، َع ي َیْحَی ِن َأِب ْیِس ْب ْن ُأَن َماِعیَل، َع ُن إْس اِتُم ْب دََّثَنا َح َح
اَل َرَة، َق الَ  : ُھَرْی ا، َفَق لم َیْوًم ھ وس لى اهللا علی وُل اِهللا ص يَّ َرُس َرَج َعَل ي ُاْد: َخ ُع ِل

ُتُھْم،   َأْصَحاَبك، َیَعْني َأْصَحاَب الصُّفَِّة ، َفَجَعْلت َأتَِّبُعُھْم َرُجًال، َرُجًال ُأوِقُظُھْم َحتَّى َجَمْع
َوُوِضَعْت : َفِجْئَنا َباَب َرُسوِل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم َفاْسَتْأَذنَّا َفَأِذَن َلَنا، َقاَل َأُبو ُھَرْیَرَة

ھ   : ا َصْحَفٌة ِفیَھا َصِنیٌع َقْدُر ُمدَّْي َشِعیٍر، َقاَلَبْیَن َأْیِدیَن َفَوَضَع َرُسوُل اِهللا  صلى اهللا علی
وُل     : وسلم َیَدُه َعَلْیَھا، َفَقاَل اَل َرُس ِدَیَنا، َفَق ا َأْی ُخُذوا ِبْسِم اِهللا، َفَأَكْلَنا َما ِشْئَنا، ُثمَّ َرَف، َعنَّ

ي   : َعْت الصَّْحَفُةاِهللا صلى اهللا علیھ وسلم ِحیَن ُوِض ى ِف َوَالَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَیِدِه، َما َأْمَس
الَ   : آِل ُمَحمٍَّد َطَعاٌم َغْیُر َشْيٍء َتَرْوَنُھ، َفِقیَل َألِبي ُھَرْیَرَة َرْغُتْم، َق یَن َف : َقْدُر َكْم َكاَنْت ِح

  . .ِمْثَلَھا ِحیَن ُوِضَعْت إالَّ، َأنَّ ِفیَھا َأَثَر اَألَصاِبِع
ھ      - ب، رضي اهللا عن ي طال ن أب ي ب لم       : وعن عل ھ وس جمع رسول اهللا  صلى اهللا علی

بني عبد المطلب، وكانوا أربعین، منھم قوم یأكلون الجذعة، و یشربون الفرق، فصنع 
ى رووا،   لھم مدًا من طعام فأكلوا حتى شبعوا، وبقي كما ھو ثم دعا بعس، فشربوا حت

  . وبقي كأنھ لم یشرب منھ
  :قال) مسنده(اه اإلمام أحمد في رو:قلت

لم  : عن علي قال دعا رسول اهللا  صلى اهللا    : أو -جمع رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وس
لم     ھ وس ال       -علی رق ق رب الف أكال لجذعة ویش م ی یھم رھط كلھ ب ف د المطل ي عب : بن

م   : فصنع لھم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا قال وبقي الطعام كما ھو كأنھ لم یمس ث
ال   د م یشرب فق ي   : (عا بغمر فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنھ لم یمس أو ل ا بن ی

تم    ا رأی عبد المطلب إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامة وقد رأیتم من ھذه اآلیة م
ال   : قال).  فأیكم یبایعني على أن یكون أخي وصاحبي؟ د ق ھ أح ھ   : فلم یقم إلی فقمت إلی

ي   ) اجلس(: فقال: وكنت أصغر القوم قال ول ل ھ فیق : قال ثالث مرات كل ذلك أقوم إلی
  ....حتى كان في الثالثة ضرب بیده على یدي) اجلس(
ًا      : وقال أنس- ھ قوم دعو ل ره أن ی ب أم إن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم حین ابتنى بزین

د من      در م ھ ق سماھم، وكل من لقیت، حتى امتأل البیت والحجرة، وقدم إلیھم توًرا، فی
ر جع دون    تم وم یتغ ل الق ابعھ وجع الث أص س ث ھ، وغم عھ قدام ًا، فوض ل حیس

  . ویخرجون، وبقي التور نحوًا مما كان، وكان القوم أحدًا، أو اثنین وسبعین
م      - ة، وأنھ اء ثالثمائ انوا زھ وم ك ا، إن الق ة أو مثلھ ذه القص ي ھ رى ف ة أخ ي روای وف

  .ت أكثر أم حین رفعتارفع، فال أدري حین وضعت كان: وقال لي. أكلوا حتى شبعوا
  الھدیة للعروس؛ قال: رواه البخاري في كتاب النكاح، باب: قلت

  :عن أبي عثمان، واسمھ الجعد، عن أنس بن مالك قال: وقال إبراھیم - 
ول   ر       : مر بنا في مسجد بني رفاعة، فسمعتھ یق لم إذا م ھ وس ي صلى اهللا علی ان النب ك

م   ا، ث لم علیھ ا فس ل علیھ لیم دخ ات أم س ال بجنب لم   : ق ھ وس لى اهللا علی ي ص ان النب ك
ة،       : عروسا بزینب، فقالت لي أم سلیم لم ھدی ھ وس دینا لرسول اهللا صلى اهللا علی لو أھ
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افعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وأقط، فاتخذت حیسة في برمة، فأرسلت بھا : فقلت لھا
ي      ال ل ھ، فق ا إلی ت بھ ال   ). ضعھا : (معي إلیھ، فانطلق ي فق م أمرن ي رج  : (ث  -اال ادع ل

ماھم  ت -س ن لقی ي م ال). ادع ل اص  : ق ت غ إذا البی ت ف ي، فرجع ذي أمرن ت ال ففعل
ا          ا م م بھ ك الحیسة وتكل ى تل ھ عل بأھلھ، فرأیت النبي  صلى اهللا علیھ وسلم وضع یدی

رة دعو عش ل ی م جع اء اهللا، ث م، ش ول لھ ھ، ویق أكلون من رة ی م اهللا، : (عش روا اس اذك
ال ). ولیأكل كل رجل مما یلیھ نھم من خرج،         ح: ق ا، فخرج م م عنھ دعوا كلھ ى تص ت
ال  لم  نحو          : وبقي نفر یتحدثون، ق ھ وس ي  صلى اهللا علی م خرج النب ت أغتم، ث وجعل

إنھم قد ذھبوا، فرجع فدخل البیت، وأرخى الستر : الحجرات وخرجت في إثره، فقلت
ي إال  : (وإني لفي الحجرة، وھو یقول وت النب ؤذن  یا أیھا الذین أمنوا ال تدخلوا بی  أن ی

روا وال    تم فانتش إذا طعم ادخلوا ف یم ف ن إذا دعت اه ولك اظرین إن ر ن ام غی ى طع م إل لك
  ).مستأنسین لحدیث إن ذلكم كان یؤذي النبي فیستحیي منكم واهللا ال یستحیي من الحق

  .إنھ خدم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عشر سنین: قال أنس: قال أبو عثمان
اب ال  ي كت لم ف ھ مس اب،    وأخرج زول الحج ش ون ت جح ب بن اب زواج زین اح، ب نك

  : وإثبات ولیمة العرس؛ قال
عن الجعد أبي عثمان، عن أنس ) یعني ابن سلیمان(حدثنا جعفر . حدثنا قتیبة بن سعید

  :قال. بن مالك
ا  : قال. تزوج رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  فدخل بأھلھ فصنعت أمي أم سلیم حیًس

ل  ! یا أنس: فقالت. فجعلتھ في تور اذھب بھذا إلى رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  فق
ا رسول اهللا    : وتقول. وھي تقرئك السالم. بعثت بھذا إلیك أمي ل، ی ا قلی ! إن ھذا لك من

لم       : قال ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی ا إل ذھبت بھ ت . ف ك السالم    : فقل إن أمي تقرئ
ا رسول اهللا   : وتقول ل، ی ال  " ضعھ "ال فق ! إن ھذا لك منا قلی م ق ي    : " ث ادع ل اذھب ف

: قال: فدعوت من سمى ومن لقیت: قال. وسمى رجاًال" ومن لقیت. فالنا وفالنا وفالنا
  .زھاء ثالثمائة: عدد كم كانوا؟ قال: قلت ألنس

س : "وقال لي رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم ور  .. یا أن ال " ھات الت ى   : ق دخلوا حت ف
لیتحلق عشرة عشرة : "رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمفقال . امتألت الصفة والحجرة

ھ     ا یلی ل إنسان مم ال " ولیأكل ك ى شبعوا   : ق أكلوا حت ال . ف ت    : ق ة ودخل فخرجت طائف
فما أدري حین وضعت . فرفعت: قال" یا أنس ارفع: "فقال لي. طائفة حتى أكلوا كلھم

ل اهللا صلى وجلس طوائف منھم یتحدثون في بیت رسو: قال. كان أكثر أم حین رفعت
ى          ا إل ة وجھھ ھ مولی لم جالس، وزوجت ھ وس اهللا علیھ وسلم ورسول اهللا صلى اهللا علی

ھ     . الحائط فثقلوا على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فخرج رسول اهللا صلى اهللا علی
د رجع       . ثم رجع. وسلم فسلم على نسائھ لم ق ھ وس فلما رأوا رسول اهللا  صلى اهللا علی

وجاء رسول اهللا صلى اهللا . فابتدروا الباب فخرجوا كلھم: قال. علیھ ظنوا أنھم قد ثقلوا
ى  . وأنا جالس في الحجرة. علیھ وسلم حتى أرخى الستر ودخل فلم یلبث إال یسیرا حت

ى  . وأنزلت ھذه اآلیة. خرج علي فخرج رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  وقرأھن عل
اس وت  : (الن دخلوا بی وا ال ت ذین آمن ا ال ا أیھ ر  ی ام غی ى طع م إل ؤذن لك ي إال أن ی النب

دیث إن          تم فانتشروا وال مستأنسین لح إذا طعم ادخلوا ف تم ف ناظرین إناه ولكن إذا دعی
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أنا أحدث الناس : قال أنس ابن مالك: قال الجعد. ؛ إلى آخر اآلیة)ذلكم كان یؤذي النبي
  .وحجبن نساء النبي صلى اهللا علیھ وسلم. عھًدا بھذه اآلیات

س  . حدثنا عبد الرزاق. ي محمد بن رافعوحدثن - . حدثنا معمر عن أبي عثمان، عن أن
  : قال

ن       ور م ي ت ا ف لیم حیًس ھ أم س دت ل ب أھ لم زین ھ وس لى اهللا علی ي ص زوج النب ا ت لم
لم  : فقال أنس. حجارة ھ وس ت      : "فقال رسول اهللا صلى اهللا علی ي من لقی ادع ل اذھب ف

ووضع . یدخلون علیھ فیأكلون ویخرجونفجعلوا . فدعوت لھ من لقیت" من المسلمین
ول      . النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  یده على الطعام فدعا فیھ ا شاء اهللا أن یق ھ م ال فی وق

وبقي طائفة منھم فأطالوا  . وخرجوا. فأكلوا حتى شبعوا. ولم أدع أحًدا لقیتھ إال دعوتھ
دیث  ھ الح نھم أن ی  . علی تحي م لم  یس ھ وس لى اهللا علی ي  ص ل النب یًئا فجع م ش ول لھ . ق

وت       {: فأنزل اهللا عز وجل . فخرج وتركھم في البیت دخلوا بی وا ال ت ذین آمن ا ال ا أیھ ی
اه  ادة  (} النبي إال أن یؤذن لكم إلى طعام غیرناظرین إن ال قت ا   : ق ین طعاًم ر متحین ) غی

  .}ذلكم أطھر لقلوبكم وقلوبھن{: حتى بلغ. }ولكن إذا دعیتم فادخلوا{
ى            َی: (واآلیة الكریمة ھي ْم ِإَل ْؤَذَن َلُك ا َأن ُی يِّ ِإلَّ وَت النَِّب ْدُخُلوا ُبُی ا َت وا َل ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ

یَن           ا ُمْسَتْأِنِس ُروا َوَل ُتْم َفانَتِش ِإَذا َطِعْم اْدُخُلوا َف ُتْم َف ْن ِإَذا ُدِعی اُه َوَلِك َطَعاٍم َغْیَر َناِظِریَن ِإَن
ؤْ   اَن ُی ْم َك ِدیٍث ِإنَّ َذِلُك قِّ َوِإَذا      ِلَح َن اْلَح َتْحِیي ِم ا َیْس ُھ َل نُكْم َواللَّ َتْحِیي ِم يَّ َفَیْس ِذي النَِّب

مْ   َسَأْلُتُموُھنَّ َمَتاعًا َفاْسَأُلوُھنَّ ِمن َوَراء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَھُر ِلُقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِھنَّ َوَما َكاَن َلُك
ا َأن َتنكِ   ِھ َوَل وَل اللَّ ْؤُذوا َرُس ِھ     َأن ُت َد اللَّ اَن ِعن ْم َك دًا ِإنَّ َذِلُك ِدِه َأَب ن َبْع ُھ ِم وا َأْزَواَج ُح

  )٥٣: األحزاب) (َعِظیمًا
ة طبخت     - ھ ـ أن فاطم و في حدیث جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن علي رضي اهللا عن

أمر        ا، ف دى معھم لم لیتغ ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب ًا إل ت علی ذائھا  ووجھ درًا لغ ق
ا،  فغرفت منھا لج میع نسائھ صفحًة صفحًة، ثم لھ  صلى اهللا علیھ وسلم  ولعلي، ثم لھ

  .فأكلنا منھا ما شاء اهللا: ثم رفعت القدر، وإنھا لتفیض، قال
  أخرجھ ابن سعد في طبقاتھ : قلت

ا   : وأمر عمر بن الخطاب أن یزود أربعمائة راكب من أحمس، فقال- یا رسول اهللا، م
ذھب   : قال. ھي إال أصوع رابض، من        اذھب، ف در الفصیل ال ان ق ھ، و ك زودھم من ف

  . من روایة دكین األحمسي، و من روایة جریر-. التمر، وبقي بحالھ
ال   - ھ ق ھ، إال أن ر بعین رن الخب ن مق ان ب ة النعم ن روای ھ م ن : ومثل ب م ة راك أربعمائ

  .مزینة
  :قلت رواه عبد اهللا بن  اإلمام أحمد في مستد أبیھ قال

  :ع حدثنا اسماعیل عن قیس عن دكین بن سعید الخثعمي قالحدثني أبي حدثنا وكی  
ال        - ام فق ألھ الطع ة نس ن أربعون وأربعمائ لم ونح ھ وس لى اهللا علی ا رسول اهللا ص أتین

ر  لم لعم ھ وس لى اهللا علی ي ص أعطھم: النب م ف ال..ق ا  : ق دي إال م ا عن ول اهللا م ا رس ی
قم فأعطھم قال : شھر؛ قالیقیظني والصبیة؛ قال وكیع والقیظ في كالم العرب أربعة أ

ھ          : قال. عمر یا رسول اهللا سمًعا وطاعة ة ل ى غرف ا إل ھ فصعد بن ا مع ر وقمن ام عم فق
بیھ      ر ش ن التم ة م ي الغرف إذا ف ین ف ال دك اب ق تح الب ھ فف ن حجزت اح م أخرج المفت ف
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ي   بالفصیل الرابض قال شأنكم قال فأخذ كل رجل منا حاجتھ ما شاء قال ثم التفت وإن
  .وكأنا لم نرزأ منھ تمرة لمن آخرھم

ین        -  یس عن دك دثنا إسماعیل عن ق حدثنا عبد اهللا حدثني أبي حدثنا یعلى بن عبید ح
  :بن سعید المزني قال

ال  - ام فق ألھ الطع ة نس ا وأربعمائ ین راكُب لم أربع ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص ا رس أتین
ي   فقال یا رسول اهللا ما بقي إال آصع من ت، اذھب فأعطھم: لعمر ا أرى أن یقیظن مر م
ال  : قال. اذھب فأعطھم: قال تح       : سمًعا وطاعة ق ھ فف اح من حجزت ر المفت أخرج عم ف

م    : الباب فإذا شبھ الفصیل الرابض من تمر فقال ا أحب ث لتأخذوا فأخذ كل رجل منا م
  .التفت وكنت من آخر القوم وكأنا لم نرزأ تمرة

ھ،       ومن ذلك حدیث جابر في دین أبیھ بعد موتھ، وقد- ھ أصل مال اء أبی ذل لغرم كان ب
لم          ھ وس ي صلى اهللا علی نھم، فجاءه النب اف دی فلم یقبلوه، ولم یكن في تمرھا سنین كف
ھ جابر        أوفى من ا، ودعا، ف بعد أن أمره بجدھا، وجعلھا بیادر في أصولھا، فمشى فیھ

  . غرماء أبیھ، وفضل مثل ما كانوا یجدون كل سنة
  . وكان الغرماء یھود، فعجبوا من ذلك: لوفي روایة مثل ما أعطاھم، قا-

اب      یس؛ ب دیون والحجر والتفل إذا : قلت رواه البخاري في كتاب االستقراض وأداء ال
  .قضى دون حقھ أو حللھ فھو جائز

حدثني ابن كعب بن : أخبرنا یونس، عن الزھري قال: أخبرنا عبد اهللا: حدثنا عبدان - 
ھ   : نھما أخبرهأن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا ع: مالك أن أباه قتل یوم أحد شھیًدا وعلی

وا       لم، فسألھم أن یقبل ھ وس دین، فاشتد الغرماء في حقوقھم، فأتیت النبي صلى اهللا علی
ال     لم حائطي، وق ھ وس : تمر حائطي ویحللوا أبي فأبوا، فلم یعطھم النبي صلى اهللا علی

ا      ). سنغدوا علیك( ي النخل ودع ة،    فغدا علینا حین أصبح، فطاف ف ا بالبرك ي ثمرھ ف
  . فجددتھا فقضیتھم، وبقي لنا من تمرھا

  . إذا قاص أو جازفھ في الدین تمًرا بتمر أو غیره: وفي باب
حدثنا أنس، عن ھشام، عن وھب بن كیسان، عن جابر بن : حدثنا إبراھیم بن المنذر -

ًقا : عبد اهللا رضي اهللا عنھما أنھ أخبره لرجل من    أن أباه توفي وترك علیھ ثالثین وس
لم           ھ وس م جابر رسول اهللا صلى اهللا علی أبى أن ینظره، فكل الیھود، فاستنظره جابر ف
ھ            ر نخل ذ ثم م الیھودي لیأخ لم وكل ھ وس لیشفع لھ إلیھ، فجاء رسول اهللا صلى اهللا علی
ال    م ق ا، ث ى فیھ ل فمش لم  النخ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص دخل رس أبى، ف ھ ف ذي ل بال

فجده بعد ما رجع رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  ). لھ الذي لھ جد لھ، فأوف: (لجابر
ًقا، فجاء جابر رسول اهللا صلى اهللا           ھ سبعة عشر وس فأوفاه ثالثین وسًقا، وفضلت ل
ره بالفضل،      ا انصرف أخب علیھ وسلم  لیخبره بالذي كان، فوجده یصلي العصر، فلم

ن الخطاب    : (فقال ك اب ر ذل ر ف     ). أخب ى عم ذھب جابر إل ر   ف ھ عم ال ل د  : أخبره، فق لق
  .علمت حین مشى فیھا رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  لیباركن فیھا

اس مخمصة  : وقال أبو ھریرة رضي اهللا عنھ- ي رسول اهللا صلى     . أصاب الن ال ل فق
ت ) ھل من شيء: (اهللا علیھ وسلم زود      : قل ي الم ر ف ن التم م، شيء م ال . نع أتني  : (ق ف

ى   : ، فبسطھا ودعا بالبركة، ثم قال، فأدخل یده فأخرج قبضة)بھ أكلوا حت ادع عشرة ف
بعوا  م وش یش كلھ م الج ى أطع ذلك، حت رة ك م عش بعوا، ث ال. ش ھ، : (ق ت ب ا جئ ذ م خ
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ھ   ھ وال تكب بض من دك، واق ھ   )وأدخل ی ت من ھ، فأكل ت ب ا جئ ر مم ى أكث ت عل ، فقبض
ى أن ق      ر، إل ر، وعم ي بك لم، وأب ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص اة رس ت حی ل وأطعم ت

  . عثمان، فانتھب مني، فذھب
  .  فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبیل اهللا: وفي روایة-
  . وذكرت مثل ھذه الحكایة في غزوة تبوك، وأن التمر كان بضع عشرة تمرة-

  : قلت رواه البیھقي في دالئل النبوة قال
ببركة دعاء النبي من  باب ما جاء في مزود أبي ھریرة رضي اهللا عنھ وما ظھر فیھ  

  .آثار النبوة
د    ) اإلسفرائیني(أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف   ن أحم الفقیھ أنبأنا بشر اب

بن بشر حدثنا أحمد بن الحسین بن نصر الحذاء حدثنا علي بن المدیني حدثنا حماد بن 
  :زید حدثنا المھاجر مولى آل أبي بكرة عن أبي العالیة عن أبي ھریرة قال

یھن         ا ف م دع ھن ث ال فقبض ة ق یھن بالبرك ي ف ت ادع ل رات فقل ول اهللا بتم ت رس أتی
ي مزود  : بالبركة ثم قال ال . خذھن فاجعلھن ف ي مزودك  : أو ق ذ   ، ف إذا أردت أن تأخ ف

ي   . منھن فأدخل یدك فخذ وال تنثرھن نثًرا ًقا ف قال فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وس
ان   م وك ل ونطع ا نأك بیل اهللا وكن ل   س ا قت وي فلم ارق حق وي ال یف ا بحق زود معلق الم

  . عثمان انقطع
اس         ن عب ى ب ن یحی ا الحسین ب أخبرنا أبو الفتح ھالل بن محمد بن جعفر الحفار أنبأن

ختیاني        وب الس دثنا أی اد ح و زی اد أب القطان حدثنا حفص بن عمرو حدثنا سھیل بن زی
ال   رة ق ان رسول اهللا ف   : عن محمد بن سیرین عن أبي ھری ي غزوة فأصابھم عوز    ك

ال : من الطعام فقال ت : یا أبا ھریرة عندك شيء؟ ق ي؛       : قل ي مزود ل ر ف شيء من تم
فجئت بالنطع فبسطتھ، فأدخل  ... ھات نطًعا: قال فجئت بالمزود؛ قال.. جیىء بھ: قال

فجعل یضع كل ...بسم اهللا: یده فقبض على التمر فإذا ھو إحدى وعشرون تمرة ثم قال
ال     تمرة ویسمى حت ھ فق ذا فجمع ھ ھك ال ب حابھ  : ى أتى على التمر فق ا وأص ... ادع فالن

فأكلوا وشبعوا وخرجوا؛    .. ادع فالنا وأصحابھ:  فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا؛ ثم قال
حابھ : ثم قال ر     ..  ادع فالنا وأص أكلوا وشبعوا وخرجوا؛ وفضل تم ي   . ف ال ل ال فق : ق

  ..فأكل وأكلت. فقعدت.. اقعد
یا أبا ھریرة إذا أردت شیًئا فأدخل : خذه فأدخلھ في المزود فقال ليقال وفضل تمر فأ 

دي .. یدك فخذ وال تكفأ فیكفأ علیك ھ   ... قال فما كنت أرید تمًرا إال أدخلت ی ذت من فأخ
ان         ن عف ان ب ان عثم ي زم ع ف ي فوق خمسین وسًقا في سبیل اهللا وكان معلًقا خلف رجل

  . رضي اهللا عنھ فذھب
بن الفضل القطان أنبأنا أبو سھل بن زیاد القطان حدثنا إسماعیل  وأخبرنا أبو الحسین 

  ) ح(بن إسحاق القاضي حدثنا احمد بن عبدة حدثنا سھل بن أسلم 
دثنا            حاق ح ن إس د اب ن محم ا الحسن ب ري أنبأن د المق وأنبأنا أبو الحسن علي بن محم

ذر    لم الع ن اس د   یوسف بن یعقوب القاضي حدثنا ابن الخطاب حدثنا سھل اب ي عن زی
م       : بن أبي منصور عن أبیھ عن أبي ھریرة قال ي اإلسالم ل ثالث مصائب ف أصبت ب

ثلھن ب بم زود : أص ان، والم ل عثم ویحبھ، وقت ت ص ي وكن وت النب الوا... بم ا : ق وم
رة أمعك شيء؟      : المزود یا أبا ھریرة؟ قال كنُا مع رسول اهللا في سفر فقال ا ھری یا أب
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جىء بھ فأخرجت منھ تمًرا فأتیتھ قال فمسھ فدعا : قال قلت تمًرا في مزود معي؛: قال
ال م ق ھ ث رة: فی رة...ادع عش دعوت عش بعوا. ف ى ش أكلوا حت ل  .. ف ى أك ذلك حت م ك ث

ال  زود ق ر الم ن تم ي م ھ وبق یش كل یئا  :  الج ھ ش ذ من رة إذا أردت أن تأخ ا ھری ا أب ی
ھ  ا        ... فأدخل یدك وال تكب ھ حی ت من ي، وأكل اة النب ھ حی ت من ال فأكل ا،     ق ر كلھ ي بك ة أب

ا   ان كلھ ا      .. وأكلت منھ حیاة عمر كلھا، وأكلت منھ حیاة عثم ان انتھب م ل عثم ا قت فلم
دیث  . في بیتي وانتھب المزود أال أخبركم أكلت أكلت منھ أكثر من مائتي وسق لفظ ح

  المقرئ
  .ورواه الترمذي

ت    رات فقل ا رسول اهللا ادع اهللا  : أتیت النبي صلى اهللا علیھ وسلم بتم ة   ی یھن بالبرك .  ف
ذا       :" فضمھن ثم دعا لي فیھن بالبركة فقال ي ھ ذا أو ف ي مزودك ھ خذھن وأجعلھن ف

  "...المزود كلما أردت أن تأخذ منھ شیئا فأدخل فیھ یدك فخذه وال تنثره نثًرا
ي سبیل اهللا          ذا من وسق ف ذا وك ر ك ك التم م     .. فقد حملت من ذل ھ ونطع ل من ا نأك فكن

  ..ى كان یوم قتل عثمان فإنھ انقطعوكان ال یفارق حقوي حت
قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجھ وقد روي ھذا الحدیث من غیر  

  .ھذا الوجھ عن أبي ھریرة
زاز     : وسند الحدیث.. حسن اإلسناد: وقال الشیخ األلباني  ن موسى الق ران ب حدثنا عم

  حي عن أبي ھریرة قالحدثنا حماد بن زید حدثنا المھاجر عن أبي العالیة الریا
ھ            - ي صلى اهللا علی رة حین أصابھ الجوع، فاستتبعھ النب ي ھری دیث أب ھ أیضًا ح ومن

ال .وسلم، فوجد لبنًا في قدح قد أھدي إلیھ وأمره أن یدعو أھل الصفة  ت : ق ذا   :فقل ا ھ م
وذكر أمر النبي صلى  .اللبن فیھم؟ كنت أحق أن أصیب منھ شربة أتقوى بھا فدعوتھم

سلم أن یسقیھم، فجعلت أعطي الرجل فیشرب حتى یروى، ثم یأخذه األخر اهللا علیھ و
یعھم ى روي جم ال. حت ال  : ق دح، وق لم الق ھ وس لى اهللا علی ي ص ذ النب ا : فأخ ت أن بقی

ال، : اشرب، وما زال یقولھا وأشرب حتى قلت: وأنت، اقعد فاشرب، فشربت، ثم قال
  . فحمد اهللا و سمى وشرب الفضلة و الذي بعثك بالحق، ما أجد لھ مسلكًا ،فأخذ القدح

  : رواه البخاري في كتاب الرقاق قال: قلت
ا  : حدثنا مجاھد: حدثنا عمر بن ذر: حدثني أبو نعیم بنحو من نصف ھذا الحدیث أن أب

ول  ى األرض من         : ھریرة كان یق دي عل د بكب ت ألعتم ھ إال ھو، إن كن ذي ال إل آهللا ال
ى طریقھم    الجوع، وإن كنت ألشد الحجر على بطني م ًا عل ن الجوع، ولقد قعدت یوم

الذي یخرجون منھ، فمر أبو بكر، فسألتھ عن آیة من كتاب اهللا، ما سألتھ إال لیشبعني، 
ا سألتھ إال لیشبعني،         اب اهللا، م ة من كت فمر ولم یفعل، ثم مر بي عمر، فسألتھ عن آی

ي، وعرف   فمر ولم یفعل، ثم مر بي أبو القاسم صلى اهللا علیھ وسلم، فتبسم حی   ن رآن
ال   م ق ي وجھي، ث ا ف ي وم ي نفس ا ف ا ھر : (م ا أب ت). ی ال: قل ول اهللا، ق ا رس ك ی : لبی

ال  ). الحق( دح، فق : ومضى فاتَّبعتھ، فدخل، فأستأذن، فأذن لي، فدخل، فوجد لبنًا في ق
بن( ذا الل ن ھ ن أی الوا). م ال: ق ة، ق الن أو فالن ك ف داه ل ر: (أھ ا ھ ت). أب ا : قل ك ی لبی

ول اهللا،  الرس ي  : (ق ادعھم ل فة ف ل الص ى أھ ق إل ال). الح یاف  : ق فة أض ل الص وأھ
م    یھم ول اإلسالم، ال یأوون على أھل وال مال وال على أحد، إذا أتتھ صدقة بعث بھا إل
ا، فساءني           ا وأشركھم فیھ یھم وأصاب منھ ة أرسل إل ھ ھدی یتناول منھا شیئًا، وإذا أتت
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ت أحق أنا أن أصیب من ھذا اللبن شربة وما ھذا اللبن في أھل الصفة، كن: ذلك، فقلت
بن،          ذا الل ي من ھ ا عسى أن یبلغن ا أعطیھم، وم أتقوى بھا، فإذا جاء أمرني، فكنت أن
دعوتھم      أتیتھم ف د، ف لم  ب ھ وس لى اهللا علی ولھ  ص ة اهللا وطاعة رس ن طاع ن م م یك ول

ت . )یا أبا ھر : (فأقبلوا، فاستأذنوا فأذن لھم، وأخذوا مجالسھم من البیت، قال ك  : قل لبی
فأخذت القدح، فجعلت أعطیھ الرجل فیشرب   : قال). خذ فأعطھم: (یا رسول اهللا، قال

ي            رد عل م ی روى، ث ى ی ھ الرجل فیشرب حت دح، فأعطی ي الق حتى یروى، ثم یرد عل
ھ   القدح فیشرب حتى یروى، ثم یرد علي القدح، حتى انتھیت إلى النبي  صلى اهللا علی

ال        وسلم   وقد روي القوم كلھم، يَّ فتبسم، فق ده، فنظر إل ى ی : فأخذ القدح فوضعھ عل
صدقت یا رسول اهللا، : قلت). بقیت أنا وأنت: (لبیك یا رسول اهللا، قال: قلت). أبا ھر(

ال رب : (ق د فاش ال  ). اقع ربت، فق دت فش رب : (فقع ول  ). اش ا زال یق ربت، فم : فش
فأعطیتھ ). فأرني: (لال والذي بعثك بالحق، ما أجد لھ مسلكًا، قا: حتى قلت). اشرب(

  ...القدح، فحمد اهللا وسمى وشرب الفضلة
ان        - اًة، وك لم  ش ھ وس ي  صلى اهللا علی وفي حدیث خالد بن عبد العزى أنھ أجزر النب

ھ         ي صلى اهللا علی ًا، وإن النب ًا عظم ھ عظم دُّ عیاَل ال ُتِب اة ف ذبح الش رًا ی د كثی ال خال عی
و         ي دل ذه الشاة وجعل فضلتھا ف ك        وسلم أكل من ھ ر ذل ة، فنث ھ بالبرك د، ودعا ل خال

  .لعیالھ، فأكلوا وأفضلوا ـ ذكر خبره الدوالبي
ي             - ة ـ أن النب ي فاطم لم  لعل ھ وس ي صلى اهللا علی اح النب ي إنك وفي حدیث اآلجري ف

زورًا        ذبح ج ة، وی داد أو خمس ة أم عة من أربع الًال بقص ر ب لم  أم ھ وس صلى اهللا علی
ا     فأتیتھ بذلك ف: لیولیمتھا ـ قال  أكلون منھ ًة ی ًة ُرفق طعن في رأسھا، ثم أدخل الناس ُرفق

ال         ى أزواجھ، وق ا إل ر بحملھ ا، وأم رَّك فیھ ن  : حتى فرغوا، وبقیت منھا فضلة، فب كل
  . وأطعمن من غشیكن

س- دیث أن ي ح لیم  : وف ي أم س نعت أم لم، فص ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص زوج رس ت
ال حیسًا، فجعلتھ في تور، فذھبت بھ إلى رسول  ضعھ،  : اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم، فق

  . وادع لي فالنًا و فالنًا، ومن لقیت
وا         ى ملئ ة حت اء ثالثمائ انوا زھ م ك ر أنھ فدعوتھم، ولم أدع أحدًا لقیتھ إال دعوتھ، وذك

وا عشرة عشرة، ووضع     : الصفة والحجرة، فقال لھم النبي صلى اهللا علیھ وسلم تحلق
ده ع   لم ی ھ وس لى اهللا علی ي ص ول،    النب اء اهللا أن یق ا ش ال م ھ، وق دعا فی ام، ف ى الطع ل

ي      ال ل م،  فق ى شبعوا كلھ ع : (فأكلوا حت ر أم      ). ارف ت أكث ا أدري حین وضعت كان فم
  . حین رفعت

  :كما أخرجھ أصحاب السنن، وھذه روایة الترمذي... متفق علیھ، وقد سبق: قلت
ال فصن        *** ھ ق دخل بأھل لم ف ھ وس لیم   تزوج رسول اهللا  صلى اهللا علی عت أمي أم س

لم     : حیًسا فجعلتھ في تور فقالت ھ وس یا أنس أذھب بھذا إلى رسول اهللا  صلى اهللا علی
بعثت إلیك بھا أمي، وھي تقرئك السالم، وتقول إن ھذا لك منا لك قلیل یا رسول : فقل
ت      ..اهللا لم  فقل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص ى رس ا إل ذھبت بھ ال ف ك  : ق ي تقرئ إن أم

ل  السالم، وتق  ك قلی ا ل ذا من ال.. ول إن ھ عھ: (فق ال )ض م ق ا  :(، ث ي فالًن أدع ل ب ف اذھ
  . فسمى رجاًال).. وفالًنا وفالًنا ومن لقیت
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قال قلت ألنس عددكم كم كانوا قال زھاء ثالثمائة ... فدعوت من سمى ومن لقیت: قال
دخلوا ... یا أنس ھات التور: قال وقال لي رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم ى   قال ف حت

لیتحلق عشرة عشرة : امتألت الصفة والحجرة؛ فقال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم
ھ   ا یلی ان مم ل إنس ل ك بعوا .. ولیأك ى ش أكلوا حت ال ف ال ..ق ت : ق ة ودخل ت طائف فخرج

ي  ..  طائفة حتى أكلوا كلھم ال ل ع   : قال فق س ارف ا أن ال ... ی ا أدري حین    : ق فرفعت فم
ت  ین رفع ر أم ح ان أكث عت ك ال .. وض ت   : ق ي بی دثون ف ف یتح نھم طوائ س م وجل

ھ      لم  جالس وزوجت ھ وس رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  ورسول اهللا  صلى اهللا علی
لم فخرج رسول        ھ وس مولیة وجھھا إلى الحائط فثقلوا على رسول اهللا  صلى اهللا علی

ا رأوا رسول اهللا  ص         م رجع فلم ى نسائھ ث لم عل لى اهللا اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  فس
وجاء ..  علیھ وسلم  قد رجع ظنوا أنھم قد ثقلوا علیھ قال فابتدروا الباب فخرجوا كلھم

م    رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حتى أرخى الستر ودخل؛ وأنا جالس في الحجرة فل
ي     ى خرج عل ات فخرج رسول اهللا  صلى اهللا       .. یلبث إال یسیًرا حت ذه اآلی ت ھ وأنزل

ْؤَذَن    (ى الناس علیھ وسلم  فقرأھن عل ا َأن ُی يِّ ِإلَّ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْدُخُلوا ُبُیوَت النَِّب
ا    ُروا َوَل ُتْم َفانَتِش ِإَذا َطِعْم اْدُخُلوا َف ُتْم َف ْن ِإَذا ُدِعی اُه َوَلِك اِظِریَن ِإَن َر َن اٍم َغْی ى َطَع ْم ِإَل َلُك

قِّ      ُمْسَتْأِنِسیَن ِلَحِدیٍث ِإنَّ َذِلُكْم َن اْلَح َتْحِیي ِم ا َیْس َكاَن ُیْؤِذي النَِّبيَّ َفَیْسَتْحِیي ِمنُكْم َواللَُّھ َل
َن َوِإَذا َسَأْلُتُموُھنَّ َمَتاعًا َفاْسَأُلوُھنَّ ِمن َوَراء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَھُر ِلُقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِھنَّ َوَما َكا

ِھ          َلُكْم َأن ُتْؤُذوا َرُسوَل اللَِّھ َوَل َد اللَّ اَن ِعن ْم َك دًا ِإنَّ َذِلُك ِدِه َأَب ن َبْع ُھ ِم وا َأْزَواَج ا َأن َتنِكُح
س  )... ٥٣: األحزاب) (َعِظیمًا ال أن ات       : قال الجعد ق ذه اآلی ًدا بھ اس عھ دث الن ا أح أن

وحجبن نساء رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن صحیح 
د أھل    والجعد ھو بن عثمان ویق ة عن ال ھو بن دینار ویكنى أبا عثمان بصري وھو ثق

د      ن زی اد ب عبة وحم د وش ن عبی ونس ب ھ ی دیث روى عن ذي . الح ال الترم ن :  ق حس
  . صحیح

ذا      . وأكثر أحادیث ھذه الفصول الثالثة في الصحیح- دیث ھ ى ح ى معن وقد اجتمع عل
ابعین، ث      ن الت د   الفصل بضعة عشر من الصحابة، رواه عنھم أضعافھم م م من ال ینع

  . بعدھم
الحق،      ا إال ب دث عنھ وأكثرھا في قصص مشھورة، ومجامع مشھودة، وال یمكن التح

  .وال یسكت الحاضر لھا على ما أنكر منھا
  :الفصل  الخامس عشر 

  في كالم الشجرة وشھادتھا لھ بالنبوة وإجابتھا دعوتھ
فیما أجاز فیھ عن حدثنا أحمد بن محمد بن غلون الشیخ الصالح * قال القاضي عیاض

د        دثنا أحم م البغوي، ح ي القاس أبي عمر الطلمنكي، عن أبي بكر بن المھندس، عن أب
ن       د،عن اب دوقًا،عن مجاھ ان ص ي ـ وك ان التیم و حی دثنا أب ي، ح ران األخنس ن عم ب

ال   ر، ق ي،          : عم ھ أعراب دنا من ي سفره، ف لم  ف ھ وس ا مع رسول اهللا  صلى اهللا علی كن
ال  : ھل لك إلى خیر؟ قال: قال. إلى أھلي: رید؟ قالیا أعرابي، أین ت:فقال : وما ھو؟ ق

ال     ده ورسولھ ـ ق من یشھد   : تشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ، وأن محمدًا عب
ال ول؟ ق ا تق ى م ك عل ا  : ل ا فإنھ وادي، وادُعھ اطئ ال ي بش مرة، وھ جرة الس ذه الش ھ

  . تجیبك
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م        فأقبلت تخد األرض حتى قامت بین یدیھ، فاس ال، ث ا ق ھ كم ًا، فشھدت أن تشھدھا ثالث
  . رجعت إلى مكانھا

ت دارمي  : قل اِن    -رواه ال ْن ِإیَم لم  ِم ھ وس لى اهللا علی ُھ  ص ِھ َنِبیَّ ُھ ِب َرَم اللَّ ا َأْك اب َم ب
  :الشََّجِر ِبِھ َواْلَبَھاِئِم َواْلِجنِّ

ِن     َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َطِریٍف َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن  - ِن اْب اٍء َع ْن َعَط ُفَضْیٍل َحدََّثَنا َأُبو َحیَّاَن َع
ُكنَّا َمَع َرُسوِل اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم ِفي َسَفٍر َفَأْقَبَل َأْعَراِبىٌّ َفَلمَّا َدَنا ِمْنُھ : ُعَمَر َقاَل

اَل  . ى َأْھِلىَقاَل ِإَل. »َأْیَن ُتِریُد « : َقاَل َلُھ َرُسوُل اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم َك   « َق ْل َل َھ
دًا       « َقاَل َوَما ُھَو َقاَل . »ِفى َخْیٍر  ُھ َوَأنَّ ُمَحمَّ ِریَك َل َدُه َال َش ُھ َوْح َھ ِإالَّ اللَّ َتْشَھُد َأْن َال ِإَل

اَل  . »َعْبُدُه َوَرُسوُلُھ  َلَمُة   « َفَقاَل َوَمْن َیْشَھُد َعَلى َما َتُقوُل َق ِذِه السَّ َدَعا . »َھ وُل  َف َھا َرُس
ْت      ى َقاَم دا َحتَّ دُّ اَألْرَض َخ اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم  َوِھَى ِبَشاِطِئ اْلَواِدى َفَأْقَبَلْت ُتُخ
َع     ا َوَرَج ى َمْنَبِتَھ ْت ِإَل مَّ َرَجَع اَل ُث ا َق ُھ َكَم ًا َأنَّ ِھَدْت َثَالث ًا َفَش َھَدَھا َثَالث ِھ َفاْسَتْش ْیَن َیَدْی َب

  ..ِإَلى َقْوِمِھ َوَقاَل ِإِن اتََّبُعوِنى َأَتْیُتَك ِبِھْم َوِإالَّ َرَجْعُت َفُكْنُت َمَعَك اَألْعَراِبىُّ
جرة    : سأل أعرابي النبي  صلى اهللا علیھ وسلم آیة، فقال لھ: وعن بریدة- ك الش ل لتل ق

  . رسول اهللا   صلى اهللا علیھ وسلم یدعوك
ال  ین : ق مالھا وب ا وش ن یمینھ جرة ع ت الش م فمال ا، ث ت عروقھ ا، فتقطع دیھا وخلفھ ی

ھ     لى اهللا علی ول اهللا  ص دي رس ین ی ت ب ى وقف رًة حت ر مغب د األرض تج اءت  تخ ج
  . السالم علیك یا رسول اهللا: وسلم، فقالت

  . مرھا فلترجع إلى منبتھا، فرجعت، فدلت عروقھا فاستوت: قال األعرابي
  . ائذن لي أسجد لك: فقال األعرابي

  . ًا أن یسجد ألحد ألمرت المرأة أن تسجد لزوجھالو أمرت أحد: قال
  .فأذن لي أن أقبل یدیك ورجلیك، فأذن لھ: قال

لم    ھ وس ٍد،       : "وقفة مع قول رسول اهللا صلى اهللا علی ُجَد ِلَأَح دًا َأْن َیْس رًا َأَح ُت آِم ْو ُكْن َل
  ":َلَأَمْرُت اْلَمْرَأَةَ أْن َتْسُجَد ِلَزْوِجَھا

  :تاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة؛ قالفي ك -رواه  أبو داود 
ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا إسحاق بن یوسف األزرق، عن شریك، عن حصین،  

  :عن الشعبي عن قیس بن سعد قال
: رسول الّلھ أحقُّ أن یسجد لھ، قال: أتیت الحیرة فرأیتھم یسجدون لمرزباٍن لھم، فقلت

اٍن   : فقلت فأتیت النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  جدون لمرزب إني أتیت الحیرة فرأیتھم یس
ال         ك، ق جد ل ھ أحق أن نس ا رسول الّل ت ی ت      : "لھم، فأن ري أكن و مررت بقب ت ل أرأی

ٍد ألمرت   : "ال، قال: قلت: قال" تسجد لھ؟ فال تفعلوا، لو كنت آمرًا أحدًا أن یسجد ألح
  ".الحقِّالنساء أن یسجدن ألزواجھنَّ؛ لما جعل الّلھ لھم علیھنَّ من 

  :في كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة؛ قال -ورواه  ابن ماجھ 
د      . حدثنا عفان. حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة -   ن زی ي ب حدثنا حماد بن سلمة، عن عل

  ابن جدعان، عن سعید بن المسیب، عن عائشة؛
جد ألح  : ((أن رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  قال - د، ألمرت  لو أمرت أحدا أن یس

ل          . المرأة أن تسجد لزوجھا ى جب ر إل ل أحم ل من جب رأة أن تنق ر ام ولو أن رجًال أم
  )).أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نولھا أن تفعل
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د   ي الزوائ عیف    : ف د، وھو ض ن زی ي ب ي إسناده عل رق أخر   . ف دیث ط ھ . لكن للح ول
ومن حدیث أم سلمة، رواه . رواه الترمذي والنسائي. شاھدان من حدیث طلق بن علي

  .الترمذي وابن ماجة
م الشیباني، عن     . حدثنا أزھر بن مروان -  حدثنا حماد بن زید، عن أیوب، عن القاس

  :عبد اهللا بن أبي أوفى؛ قال
لم      - ھ وس ي صلى اهللا علی جد للنب ال . لما قدم معاذ من الشام س اذ؟    :((ق ا مع ذا ی ا ھ )) م

ل     . ساقفتھم وبطارقتھم  أتیت الشام فوافقتھم یسجدون أل: قال ي نفسي أن نفع وددت ف ف
د      . فال تفعلوا: ((فقال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم. ذلك بك را أح ت آم و كن إني ل ف

ا  جد لزوجھ رأة أن تس رت الم ر اهللا، ألم جد لغی ده ... أن یس د بی س محم ذي نف ال ! وال
ى       و سألھا نفسھا، وھي عل ا ول م    تؤدي المرأة حق ربھا حتى تؤدي حق زوجھ ب ل قت

  )).تمنعھ
  .كأنھ یرید أنھ صحیح اإلسناد: قال السندي. رواه ابن حبان في صحیحھ: في الزوائد

  :في كتاب الصالة باب النھي ان یسجد ألحد؛ قال-ورواه الدارمي 
أخبرنا عمرو بن عون ثنا إسحاق األزرق عن شریك عن حصین عن الشعبي عن   - 

ت  قیس بن سعد قال أتیت الحیرة فرأیتھم ی م فقل ا رسول اهللا أال   : سجدون لمرزبان لھ ی
ل اهللا         :" نسجد لك، فقال ا جع جدن ألزواجھن لم دا ألمرت النساء ان یس لو أمرت أح

  ".علیھن من حقھم
دة     -  ي بری أخبرنا محمد بن یزید الحزام ثنا حبان بن علي عن صالح بن حبان عن أب

ي  : ، فقالعن أبیھ قال جاء أعرابي إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم یا رسول اهللا ائذن ل
  )لو كنت آمرا أحدا یسجد ألحد ألمرت المرأة تسجد لزوجھا: (فألسجد لك؛ قال
ذي  ى     -ورواه الترم زوج عل ق ال ي ح اء ف ا ج اب م اح ب ي النك ة ف واب مختلف ي أب ف

  :قال. المرأة
أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي . أخبرنا النضر بن شمیل. حدثنا محمود بن غیالن - 

  سلمة، عن أبي ھریرة،
د، ألمرت     : "عن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم ، قال - جد ألح دا أن یس لو كنت آمرا أح

  ". المرأة أن تسجد لزوجھا
د        اس وعب ن عب ن جعشم وعائشة واب وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك ب

رة حدیث حدیث أبي ھری. اهللا بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر
ي             ي سلمة، عن أب ن عمرو، عن أب د ب دیث محم حسن غریب من ھذا الوجھ، من ح

  .ھریرة
  :ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة؛ قال -ورواه البیھقي 

ن           -  د ب ا أحم زاز ن ى الب ن یحی د ب ن محم د ب أخبرنا أبو طاھر الفقیھ أنا أبو حامد أحم
د ب     ا محم ي       منصور المروزي ثنا النضر بن شمیل أن ي سلمة عن أب ن عمرو عن أب

لم         ھ وس ال رسول اهللا  صلى اهللا علی ال،  ق ھ ق الى عن ت   : (ھریرة رضي اهللا تع و كن ل
  ). آمرا أحد أن یسجد ألحد ألمرت المرأة أن تسجد لزوجھا لما عظم اهللا من حقھ علیھا

ا             -  د الحسین القطان ن ر محم و بك ا أب ادي أن ن محمش الزی د ب أخبرنا محمد بن محم
ن     أحمد ا حصین ب بن یوسف السلمي نا عبد الرحمن بن أي بكر النخعي حدثني أبي ن
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ا    ت أھلھ رة فرأی دمت الحی ال ق یس ق ن ق عبي ع امر الش ن ع لمي ع رحمن الس د ال عب
لم    یسجدون لمرزبان لھم فقلت نحن كنا أحق أن نسجد لرسول اهللا  صلى اهللا علیھ وس

ا  ال     فلما قدمت علیھ أخبرتھ بالذي رأیت قلت نحن كن ك فق جد ل وا  : أحق أن نس ال تفعل
دا   : ال قال: أرأیت لو مررت بقبري أكنت ساجًدا قلت را أح فال تفعلوا فإني لو كنت آم

  ...أن یسجد ألحد ألمرت النساء أن یسجدن ألزواجھن لما جعل اهللا من حقھم علیھن
  .رواه غیره عن شریك فقال عن قیس بن سعد

  في كتاب النكاح -ورواه الحاكم  
ن      حد  رو ب دثنا عم ن المسیب ح ثنا محمد بن صالح بن ھانئ حدثنا الفضل بن محمد ب

ھ          الى عن ن سعد رضى اهللا تع یس ب عون حدثنا شریك عن حصین عن الشعبي عن ق
ت       : قال م فقل ان لھ جدون لمرزب رأیتھم یس رة ف ت الحی ھ    : أتی رسول اهللا  صلى اهللا علی

رة     وسلم أحق أن یسجد لھ فأتیت رسول اهللا صلى اهللا ع ت الحی ي أتی ت أن لیھ وسلم فقل
ال  ك ق جد ل ق أن یس ول اهللا أح ت رس م فأن ان لھ جدون لمرزب رأیتھم یس و : ف ت ل أرأی

فال تفعلوا لو كنت آمرا أحدا أن یسجد :  (قال.. ال: مررت بقبري أكنت تسجد لھ؟ قلت
ق   ن ح یھن م م عل ل هللا لھ ا جع ن لم جدن ألزواجھ اء أن یس رت النس د ألم ذا ). ألح ھ

  .یح اإلسناد ولم یخرجاهحدیث صح
  :في كتاب النكاح؛ قال -ورواه ابن أبي شیبة 

ال      ان ق ي ظبی ال      : حدثنا أبو معاویة عن األعمش عن أب یمن ق ن ال اذ م دم مع ا ق ا  : لم ی
رأینا قوما یسجد بعضھم لبعض أفال نسجد لك؟ فقال رسول اهللا  صلى اهللا ! رسول اهللا
لو كنت آمرا أحًدا یسجد ألحد ألمرت النساء إنھ ال یسجد أحد ألحد و! ال: " علیھ وسلم

ان عن رجل من     ".   یسجدن ألزواجھن  حدثنا ابن نمیر قال نا األعمش عن أبي ظبی
  .األنصار عن معاذ ابن جبل بمثل حدیث أبي معاویة

ان وعشرین           -ورواه أحمد  ي سنة ثم ي ف دثني أب د اهللا ح دثنا عب في مسند األنصار ح
ل      ومائتین حدثنا وكیع حدثنا ن جب اذ ب ان عن مع ا رجع    -:األعمش عن أبي ظبی ھ لم أن

ك  : من الیمن قال یا رسول اهللا رأیت رجاًال بالیمن یسجد بعضھم لبعضھم أفال نسجد ل
  ).لو كنت آمًرا بشًرا یسجد لبشر ألمرت المرأة أن تسجد لزوجھا: (قال

  وفي مسند أم المؤمنین عائشة
د الص   ا        حدثنا عبد اهللا حدثني أبي حدثنا عب ان أنبأن ال عف اد ق دثنا حم اال ح ان ق مد وعف

لم     : المعني عن علي بن زید عن سعید عن عائشة    ھ وس أن رسول اهللا  صلى اهللا علی
یا رسول اهللا : كان في نفر من المھاجرین واألنصار فجاء بعیر فسجد لھ فقال أصحابھ

ال   ك فق جد ل ق أن نس نحن أح جر ف ائم والش ك البھ جد ل م، وأك: (تس دوا ربك وا أعب رم
أخاكم، ولو كنت آمرا أحدا أن یسجد ألحد ألمرت المرأة أن تسجد لزوجھا ولو أمرھا 
أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبیض كان ینبغي لھا 

  ).أن تفعلھ
ھ    : وفي الصحیح في حدیث جابر بن عبد اهللا الطویل- ذھب رسول اهللا  صلى اهللا علی

فلم یر شیئًا یستتر بھ، فإذا بشجرتین في شاطئ الوادي، فانطلق  وسلم  یقضي حاجتھ،
ال      انھا، فق ن أغص ن م ذ بغص داھما، فأخ ى إح لم إل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص : رس

  . انقادي علي بإذن اهللا، فانقادت معھ كالبعیر المخشوش الذي یصانع قائده
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التئما علي بإذن : قال وذكر أنھ فعل باألخرى مثل ذلك، حتى إذا كان بالمصنف بینھما
  . اهللا، فالتأمتا

ھ   : یا جابر، قل لھذه الشجرة: (فقال: روایة أخرى- یقول لك رسول اهللا  صلى اهللا علی
ت بصاحبتھا     ) الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما: وسلم  ى لِحق ت حت ففعلت، فزَحف

ى فجلس خلفھما، فخرجت أحِضر، وجلست أحدث نفسي، فالتفت فإذا برسول اهللا صل
ف   اهللا علیھ وسلم مقبًال والشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منھما على ساق، فوق

  . رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  وقفًة، فقال برأسھ ھكذا یمینًا وشماًال
  :رواه مسلم في كتاب الزھد قال: قلت

یح         ا أف ا وادًی ى نزلن لم حت ھ وس ذھب رسول  . سرنا مع رسول اهللا  صلى اهللا علی اهللا   ف
فنظر رسول اهللا  صلى اهللا . فاتبعتھ بإداوة من ماء. صلى اهللا علیھ وسلم یقضي حاجتھ
ھ   وادي    . علیھ وسلم  فلم یر شیئا یستتر ب جرتان بشاطئ ال إذا ش انطلق رسول اهللا    . ف ف

انقادي علي بإذن : "فقال. صلى اهللا علیھ وسلم  إلى إحداھما فأخذ بغصن من أغصانھا
جرة األخرى   . ھ كالبعیر المخشوش، الذي یصانع قائدهفانقادت مع" اهللا ى الش . حتى أت

ذلك   " انقادي علي بإذن اهللا"فقال . فأخذ بغصن من أغصانھا ھ ك ادت مع ى إذا  . فانق حت
ا       ا، ألم بینھم ا بینھم ان بالمنصف مم ا (ك ي جمعھم ال ) یعن إذن اهللا  : "فق ي ب ا عل " التئم

لم    فخرجت أحضر مخافة أن یح: قال جابر. فالتأمتا ھ وس ش رسول اهللا  صلى اهللا علی
د : وقال محمد بن عباد(بقربي فیبتعد  دث نفسي   ) فیتبع ة،    . فجلست أح ي لفت ت من فحان

ا   . فإذا أنا برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مقبًال د افترقت جرتان ق ل   . وإذا الش فقامت ك
اق   ى س ا عل دة منھم ة    . واح ف وقف لم وق ھ وس ول اهللا  صلى اهللا علی ت رس ال . فرأی فق

یا "فلما انتھى إلي قال . ثم أقبل) وأشار أبو إسماعیل برأسھ یمیًنا وشماًال(برأسھ ھكذا 
ابر امي؟! ج ت مق ل رأی ت" ھ م: قل ول اهللا. نع ا رس ال! ی جرتین : "ق ى الش انطلق إل ف

ا غصنا   ا  . فاقطع من كل واحدة منھم ل بھم امي فأرسل غصًنا      . فأقب ى إذا قمت مق حت
  ".عن یمینك وغصنا عن یسارك

فأتیت الشجرتین فقطعت . فانذلق لي. فقمت فأخذت حجرا فكسرتھ وحسرتھ: قال جابر
ام رسول اهللا  صلى اهللا        . من كل واحدة منھما غصنا ى قمت مق ا حت ت أجرھم ثم أقبل

یا . قد فعلت: ثم لحقتھ فقلت. علیھ وسلم  أرسلت غصنا عن یمیني وغصنا عن یساري
ي مررت  "فعم ذاك؟ قال ! رسول اهللا ذبان   إن رین یع ھ    . بقب فاعتي، أن یرف ت، بش فأحبب

  ".عنھما، ما دام الغصنان رطبین
ر     : قلت ن كثی وة، واب ل النب أخرج ھذا الحدیث كل من البیھقي في السنن الكبرى ودالئ

  .وغیرھم...في البدایة والنھایة، والتبریزي في المشكاة
ض     قال رسول اهللا  صلى اهللا ع: وروى أسامة بن زید نحوه، قال-   ي بع لم  ف ھ وس لی

إن الوادي ما : ھل یعني مكانًا لحاجة رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم ؟ فقلت: مغازیھ
ات : ھل ترى من نخل أو حجارة؟ قلت: فقال. فیھ موضع بالناس . أرى نخالت متقارب

ل لھن  : قال أتین لمخرج        : انطلق وق أمركن أن ت لم ی ھ وس إن رسول اهللا صلى اهللا علی
ھ  .اهللا علیھ وسلم، وقل للحجارة مثل ذلك رسول اهللا صلى فقلت ذلك لھن، فو الذي بعث

بالحق، لقد رأیت النخالت یتقاربن حتى اجتمعن والحجارة یتعاقدن حتى صرن زكامًا 
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ي    . خلقھن ال ل ھ ق رأیتھن و         : فلما قضى حاجت ده ل ذي نفسي بی و ال رقن، ف ل لھن یفت ق
  .لحجارة یفترقن حتى عدن إلى مواضعھن

  :البیھقي في دالئل النبوة قال رواه: قلت
ن    د ب ن أحم ان اب دثنا عثم داد ح اري ببغ ن الغف ن الحس ین ب د اهللا الحس و عب ا أب أخبرن
د          دثنا عب د ح ن أحم لیمان ب دثنا س ل ح ن حنب السماك حدثنا أبو علي حنبل بن إسحاق ب

: الرحیم بن جماد عن معاویة بن یحیى الصدفي أنبأنا الزھري عن خارجة بن زید قال
  : ل أسامة بن زیدقا

یا رسول اهللا،  : فقلت... یا أسیم أنظر ھل ترى من خمر لمخرج رسول اهللا: ثم قال(....
ال . قد دحس الناس الوادي فما فیھ موضع  رى من نخل أو حجارة      : فق ... انظر ھل ت

ال . یا رسول اهللا، قد رأیت نخالت متقاربات ورجما من حجارة  : فقلت ى   : ق ق إل انطل
ل للحجارة        النخالت فقل لھ دانین لمخرج رسول اهللا وق أمركن أن ت ن أن رسول اهللا ی

ى        .. مثل ذلك ت أنظر إل د جعل ا لق الحق نبی ك ب قال فأتیتھن فقلت ذاك لھن فو الذي بعث
ى صرن      افزن حت النخالت یخددن األرض خًدا حتى اجتمعن وأنظر إلى الحجارة یتق

ذ األدا       ال خ ھ ق ت ذاك ل ھ فقل نخالت فأتیت ھ     رجًما خلف ال ا قضى حاجت ق فلم وة وانطل
أمركن أن      ل لھن إن رسول اهللا ی وانصرف قال یا أسیم عد إلى النخالت والحجارة فق

  . ترجعن إلى مواضعكن
ي مسیر   : وقال یعلى بن سیابة- لم  ف ر نحوًا   ... كنت مع النبي  صلى اهللا علیھ وس وذك

  . ءتینأشا: و في روایة. فأمر ودیتین فانضمتا: من ھذین الحدیثین، وذكر
  . في شجرتین: وعن غیالن بن سلمة الثقفي مثلھ-

  : قلت أورده البیھقي في دالئل النبوة قال
ن    د ب اس محم دثنا العب اال ح رو ق ي عم ن أب عید ب و س افظ وأب د اهللا الح و عب ا أب أخبرن
ن     ال ب یعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا یونس بن بكیر عن األعمش عن المنھ

ھ أشیاء     : مرة عن أبیھ قالعمرو عن یعلي بن  ت من فًرا فرأی سافرت مع رسول اهللا س
ا أن          ول لكم ل أن رسول اهللا یق اتین األشاءتین فق ى ھ ق إل عجبا نزلنا منزًال فقال انطل
ل    ت ك لھا فنزل ن أص ا م دة منھم ل واح ت ك ك فانتزع ا ذل ت لھم ت فقل ا فانطلق تجتمع

انطلق : اجتھ من ورائھما ثم قالواحدة إلى صاحبتھا فالتقتا جمیًعا فقضى رسول اهللا ح
ى          دة حت ل واح ت ك ك فنزل ا ذل ت لھم ا فقل فقل لھما فلتعد كل واحدة إلى مكانھا فأتیتھم

  .عادت إلى مكانھا
  . وعن ابن مسعود، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم مثلھ في غزاة حنین-  

  : قلت أورده البیھقي في دالئل النبوة قال
اد       وأخبرنا أبو عبد اهللا الحا  ن زی ي ب ن عل ا الحسن ب فظ أنبأنا أبو بكر بن إسحاق أنبأن

ن        ونس ب ھ سمع ی ر أن ي الزبی حدثنا أبو حمھ حدثنا أبو قرة عن زمعة عن زیاد عن أب
خباب الكوفي یحدث أنھ سمع أبا عبیدة یحدث عن عبد اهللا بن مسعود عن النبي صلى 

فكان یبعد حتى ال یراه أحد  اهللا علیھ وسلم أنھ كان في سفر إلى مكة فذھب إلى الغائط
  ...  قال فلم یجد شیًئا یتوارى بھ فبصر بشجرتین فذكر قصة الشجرتین
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وعن یعلى بن مرة ـ وھو ابن سیابة ـ أیضًا، وذكر أشیاء رآھا من رسول اهللا  صلى    -
ا،         ى منبتھ م رجعت إل ھ، ث ت ب اهللا علیھ وسلم ، فذكر أن طلحة أو سمرًة جاءت فأطاف

  . إنھا استأذنت أن تسلم علي: اهللا علیھ وسلم  فقال رسول  صلى
ل       : قلت ي دالئ ي ف ي المسند، والبیھق د ف أخرجھ التبریزي في مشكاة المصابیح، وأحم

  :النبوة قال
دثنا            د الصفار ح ن محم ا إسماعیل ب داد أنبأن دل ببغ ن بشران الع أخبرنا أبو الحسین ب

ن السائب عن      أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معم  ر عن عطاء ب
ى  : عبد اهللا بن السائب عن عبد اهللا بن حفص عن یعلى بن مرة الثقفي قال ثم سرنا حت

ا    ى مكانھ نزلنا منزال فنام النبي فجاءت شجرة تشق األرض حتى غشیتة ثم رجعت إل
ال    ھ فق ى        : فلما استیقظ رسول اهللا ذكرت ل لم عل ي أن تس ا ف جرة استأذنت ربھ ھي ش

  . أذن لھارسول اهللا ف
ھ      - ن مسعود رضي اهللا عن د اهللا ب دیث عب لم       : وفي ح ھ وس يَّ  صلى اهللا علی ِت النب آذن

  .بالجن لیلَة استمعوا لھ ـ شجرةٌُُ
ر الجن        : قلت اب ذك حابة، ب اب فضائل الص ي كت الى  .أخرج البخاري ف ول اهللا تع : وق

  :قال/.١: الجن/} قل أوحي إلي أنھ استمع نفر من الجن{
رحمن  : حدثنا أبو أسامة: ید بن سعیدحدثني عب -*   حدثنا مسعر، عن معن ابن عبد ال

ة   : سألت مسروًقا: سمعت أبي قال: قال الجن لیل من آذن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  ب
  .أنھ آذنت بھم شجرة: حدثني أبوك، یعني عبد اهللا: استمعوا القرآن؟ فقال

أخبرني جدي، : بن سعید قال حدثنا عمرو بن یحیى: حدثنا موسى بن إسماعیل -**  
لم  إداوة     : عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ ھ وس ي  صلى اهللا علی أنھ كان یحمل مع النب

ذا  : (لوضوئھ وحاجتھ، فبینما ھو یتبعھ بھا، فقال ال ). من ھ ال    : فق رة، فق و ھری ا أب : أن
ا   ). أبغني أحجاًرا أستنفض بھا، وال تأتیني بعظم وال بروثة( ھ بأحجار أحملھ ي   فأتیت ف

ت      رغ مشیت، فقل ى إذا ف ا  : طرف ثوبي، حتى وضعت إلى جنبھ، ثم انصرفت، حت م
م           : (بال العظم والروثة؟ قال د جن نصیبین، ونع اني وف ھ أت ام الجن، وإن ا من طع ھم

ا      دوا علیھ ة إال وج الجن، فسألوني الزاد، فدعوت اهللا لھم أن ال یمروا بعظم وال بروث
  ).طعاًما

  قال ابن حجر العسقالني
ر من الجن     : (وقول اهللا عز وجل.. قولھ باب ذكر الجن  ھ استمع نف ) قل أوحي إلي ان

ھ             النبي صلى اهللا علی وا ب م اجتمع اس أنھ ن عب ر ب د أنك ة وق ذه اآلی اآلیة یرید تفسیر ھ
ال      اس ق ن عب وسلم كما تقدم في الصالة من طریق أبي بشر عن سعید بن جبیر عن ب

رة       ما قرأ النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  ي ھری دیث أب دیث وح م الح على الجن وال رآھ
ھ         الجن وحدیث لم ب ھ وس ي صلى اهللا علی اع النب في ھذا الباب وإن كان ظاھًرا في اجتم
دیث     ي ح رآن ألن ف معھم لكنھ لیس فیھ انھ قرأ علیھم وال أنھم الجن الذین استمعوا الق

و       ذ وأب لم  لیلتئ ھ وس ى     أبي ھریرة أنھ كان مع النبي صلى اهللا علی دم عل ا ق رة إنم ھری
ان      ران ك النبي صلى اهللا علیھ وسلم في السنة السابعة المدینة وقصة استماع الجن للق
ره   بمكة قبل الھجرة وحدیث بن عباس صریح في ذلك فیجمع بین ما نفاه وما أثبتھ غی
ان الستماع     ة  فك بتعدد وفود الجن على النبي صلى اهللا علیھ وسلم فأما ما وقع في مك
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والرجوع إلى قومھم منذرین كما وقع في القران وإما في المدینة  فللسؤال عن  القرآن
ان أیضا      اني ك دوم الث األحكام وذلك بین في الحدیثین المذكورین ویحتمل أن یكون الق
بمكة وھو الذي یدل علیھ حدیث بن مسعود كما سنذكره وإما حدیث أبي ھریرة  فلیس 

ة وی  ا        فیھ تصریح بأن ذلك وقع بالمدین ة أیًض رتین وبالمدین ة م دوم بمك دد الق ل تع حتم
قال البھیقي حدیث بن عباس حكى ما وقع في أول األمر عندما علم الجن بحالھ صلى 
اهللا علیھ وسلم  وفي ذلك الوقت لم یقرأ علیھم ولم یرھم ثم أتاه داعي الجن مرة أخرى 

  .ىفذھب معھ وقرأ علیھم القرآن كما حكاه عبد اهللا بن مسعود انتھ
ن         د اهللا ب یش عن عب ن حب ق زر ب وأشار بذلك إلى ما أخرجھ أحمد والحاكم من طری

ا      بطن نخل فلم رآن ب مسعود قال ھبطوا على النبي  صلى اهللا علیھ وسلم وھو یقرأ الق
اس           ن عب دیث ب ق ح ذا یواف ت وھ ة قل دھم زوبع سمعوه قالوا أنصتوا وكانوا سبعة أح

عن الشعبي عن علقمة قال قلت لعبد اهللا بن  وأخرج مسلم من طریق داود بن أبي ھند
ا        ال ال ولكن ة الجن ق لم لیل ھ وس مسعود ھل صحب أحد منكم رسول اهللا صلى اهللا علی
ھ               حر إذا نحن ب د الس ان عن ا ك ة فلم ا شر لیل ل استطیر فبتن ا اغتی ة فقلن فقدناه ذات لیل

رأت        أتیتھم فق اني داعي الجن ف ال أت انطلق   یجيء من قبل حراء فذكرنا لھ فق یھم ف عل
  .فأرانا آثارھم وآثار نیرانھم

ا     لم أصح مم وقول بن مسعود في ھذا الحدیث أنھ لم یكن مع النبي صلى اهللا علیھ وس
ول          ن مسعود یق ھ سمع ب ن شیبة الخزاعي أن ان ب أن : رواه الزھري أخبرني أبو عثم

نكم ان   : " رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم قال ألصحابھ وھو بمكة ینظر   من أحب م
ي       " اللیلة اثر الجن فلیفعل ة خط ل أعلى مك ا ب ا كن قال فلم یحضر منھم أحد غیري فلم

برجلھ خطا ثم أمرني أن أجلس فیھ ثم انطلق ثم قرأ القرآن فغشیتھ أسودة كثیرة حالت 
ال    دیث ق بیني وبینھ حتى ما أسمع صوتھ ثم انطلقوا وفرغ منھم مع الفجر فانطلق الح

ھ      البھیقي یحتمل أن یكو ي حال إقرائ ھ ف د أراد ب ن قولھ في الصحیح ما صحبھ منا أح
ھ إال أن        وا بخروج م یعلم م ل ى إنھ دل عل دوه ی م فق حیح أنھ ي الص ھ ف ن قول رآن لك الق

  .یحمل على أن الذي فقده غیر الذي خرج معھ فاهللا أعلم
ن مسعود        ھ عن ب اح عن أبی ولروایة الزھري متابع من طریق موسى بن علي بن رب

ي       : "تتبعني النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقالاس: قال ًرا من الجن خمسة عشر بن إن نف
ذي أراد   " إخوة وبني عم یأتونني اللیلة فأقرأ علیھم القرآن ان ال فانطلقت معھ إلى المك

ا وأخرج    فخط لي خطا فذكر الحدیث نحوه أخرجھ الدارقطني وابن مردویھ وغیرھم
حاق     بن مردویھ من طریق أبي الجوزاء عن بن  ن إس ر ب مسعود نحوه مختصًرا وذك

ا خرج           لم من الطائف لم ھ وس ي  صلى اهللا علی أن استماع الجن كان بعد رجوع النب
ي سنة عشر من          ك ف ان ذل ب وك ي طال إلیھا یدعو ثقیًفا إلى نصره وذلك بعد موت أب
ي      اظ الت المبعث كما جزم بن سعد بأن خروجھ إلى الطائف كان في شوال وسوق عك

ھ وھو یصلي     أشار إلیھ ي حدیث ا بن عباس كانت تقام في ذي القعدة وقول بن عباس ف
ض               ة فلعل بع ن حارث د ب ر زی ك السفرة غی ي تل ھ ف ان مع بأصحابھ لم یضبط ممن ك

  .الصحابة تلقاه لما رجع واهللا أعلم
یس      لم من الطائف ل وقول من قال أن وفود الجن كان بعد رجوعھ صلى اهللا علیھ وس

ي      صریحا في أولیة قدو ة ف ھ المبالغ ذي فی دیث ال م بعضھم والذي یظھر من سیاق الح
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ل     ان قب ك ك ى أن ذل مع دال عل ن الس تراق الج ن اس ماء م ة الس ھب لحراس ي الش رم
بب      ى الس وا عل ى أن وقف ك إل فوا ذل ى األرض فكش وحي إل زال ال وي وإن المبعث النب

دعوة وأس    دموا    ولذلك لم یقید الترجمة بقدوم وال وفادة ثم لما انتشرت ال لم ق لم من أس
  .فسمعوا فأسلموا وكان ذلك بین الھجرتین ثم تعدد مجیئھم حتى في المدینة

ھور      غیر مش و بالتص ي وھ ة السرخس و قدام و أب عید ھ ن س د اهللا ب دثني عبی ھ ح قول
د    ن عب بكنیتھ وفي طبقتھ عبد اهللا بن سعید مكبر وھو أبو سعید األشج قولھ عن معن ب

ذا الموضع   الرحمن أي بن عبد اهللا ب ن مسعود وھو كوفي ثقة ما لھ في البخاري إال ھ
قولھ من آذن بالمد أي أعلم قولھ انھ آذنت بھم شجرة في روایة إسحاق بن راھویھ في 

  .مسنده عن أبي أسامة بھذا اإلسناد آذنت بھم سمرة بفتح المھملة وضم المیم
ن س       رو ب ن عم ن العاص   قولھ في حدیث أبي ھریرة أخبرني جدي ھو سعید ب عید ب

ك         ھ وأبغیت ت الشيء طلبت ول بغی ي تق قولھ أبغني قال بن التین ھو موصول من الثالث
ارة    اب الطھ الشيء أعنتك على طلبھ قولھ أحجاًرا أستنفض بھا تقدم شرح ذلك في كت
ة        ك اللیل ي تل ع ف ا وق ًرا عم ون خب ل أن یك یبین یحتم ن نص د ج اني وف ھ أت ھ وأن قول

ع        ویحتمل أن یكون خبًرا عم الجزیرة ووق دة مشھورة ب ك ونصیبین بل ل ذل ا مضى قب
راق ویجوز               ین الشام والع رة ب ان الجزی ھ تجوز ف ا بالشام وفی ین إنھ ن الت في كالم ب
ھ          ق ب د یتعل ا یفضل عن األنس وق زاد أي مم صرف نصیبین وتركھ قولھ فسألوني ال

اب عن  ة ویج رد اإلباح ى ت ر حت ى الحظ رع عل ل الش یاء قب ول إن األش ن یق ع م ھ بمن
م أن ال   دعوت اهللا لھ ھ ف حیح قول ى الص رع عل ل الش م قب ل ال حك ك ب ى ذل ة عل الدالل

ا     . یمروا بعظم وال روثة إال وجدوا علیھا طعًما دوا علیھ ة السرخسي إال وج في روای
ا           ا طعاًم ذیقھم منھ ل أن ی ا ویحتم ك علیھ ل اهللا ذل ل أن یجع ین یحتم ن الت ال ب ا ق طعاًم

اب ال     وفي حدیث بن مسعود عند  دیث الب ك ح افي ذل مسلم أن البعر زاد دوابھم وال ین
  .مكان حمل الطعام فیھ على طعام الدواب

ى الجن         راءة عل ي الصبح والق القراءة ف ر ب وروى مسلم في كتاب الصالة، باب الجھ
  :قال
ر، عن         . حدثنا شیبان بن فروخ*   ن جبی ي بشر، عن سعید ب حدثنا أبو عوانة عن أب

م    ما: ابن عباس؛ قال ا رآھ ق  . قرأ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على الجن وم انطل
اظ   د  . رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في طائفة من أصحابھ عامدین إلى سوق عك وق

ى   . وأرسلت علیھم الشھب. حیل بین الشیاطین وبین خبر السماء فرجعت الشیاطین إل
: قالوا. وأرسلت علینا الشھب. ماءحیل بیننا وبین خبر الس: مالكم؟ قالوا: فقالوا. قومھم

فانظروا ما ھذا الذي . فاضربوا مشارق األرض ومغاربھا. ما ذاك إال من شيء حدث
ر   . فانطلقوا یضربون مشارق األرض ومغاربھا. حال بیننا وبین خبر السماء ر النف فم

اظ (الذین أخذوا نحو تھامة  حابھ    . وھو بنخل، عامدین إلى سوق عك وھو یصلي بأص
الوا . فلما سمعوا القرآن استمعوا لھ) الفجرصالة  ر       : وق ین خب ا وب ذي حال بینن ذا ال ھ
ا  : فرجعوا إلى قومھم فقالوا. السماء ا قومن د        ! ی ى الرش دي إل ا یھ ا عجًب ا سمعنا قرآن إن
ھ        . ولن نشرك بربنا أحًدا. فآمنا بھ د صلى اهللا علی ھ محم ى نبی فأنزل اهللا عز وجل عل

  ].١-اآلیة/ الجن/٧٢[} تمع نفر من الجنقل أوحي إلى أنھ اس{: وسلم
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ى **   ن المثن د ب دثنا محم ال . ح امر، ق ن ع ن داود، ع ى ع د األعل دثنا عب ألت : ح س
ال     : علقمة ة الجن؟ ق لم لیل ھل كان ابن مسعود شھد مع رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وس

اهللا ھل شھد أحد منكم مع رسول اهللا  صلى   : فقلت. أنا سألت ابن مسعود: فقال علقمة
. ولكنا كنا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ذات لیلة. ال: علیھ وسلم  لیلة الجن؟ قال

ة والشعاب  . ففقدناه ا . فالتمسناه في األودی ل  : فقلن ة     . استطیر أو اغتی ا بشر لیل ال فبتن ق
ا رسول اهللا  : قال فقلنا. فلما أصبحنا إذا ھو جاء من قبل حراء. بات بھا قوم دناك  ! ی فق

ھ  . أتاني داعي الجن: "فقال. اك فلم نجدك فبتنا بشر لیلة بات بھا قومفطلبن ذھبت مع . ف
رآن  یھم الق رأت عل رانھم   ". فق ار نی ارھم وآث ا آث ا فأران انطلق بن ال ف زاد. ق ألوه ال . وس

رة  . لكم كل عظم ذكر اسم اهللا علیھ یقع في أیدیكم، أوفر ما یكون لحما: "فقال وكل بع
فال تستنجوا بھما فإنھما طعام : "اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم فقال رسول". علف لدوابكم

  ".إخوانكم
عدي  **   ر الس ن حج ي ب ھ عل ذا   . وحدثنی ن داود، بھ راھیم ع ن إب ماعیل ب دثنا إس ح

. وكانوا من جن الجزیرة. وسألوه الزاد: قال الشعبي. وآثار نیرانھم: اإلسناد، إلى قولھ
  .ن حدیث عبد اهللامفصال م. إلى آخر الحدیث من قول الشعبي

حدثنا عبد اهللا بن إدریس عن داود، عن الشعبي،    . وحدثناه أبو بكر بن أبي شیبة**  
ولم . وآثار نیرانھم: إلى قولھ. عن علقمة، عن عبد اهللا، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم

  .یذكر ما بعده
ي معش        . حدثنا یحیى بن یحیى**   د، عن أب د اهللا عن خال ن عب د ب ر، عن  أخبرنا خال

لم أكن لیلة الجن مع رسول اهللا  صلى اهللا علیھ :قال. إبراھیم، عن علقمة، عن عبد اهللا
  .ووددت أني كنت معھ. وسلم 

ن سعید       **   د اهللا ب د الجرمي وعبی ن محم اال . حدثنا سعید ب و أسامة عن     : ق دثنا أب ح
ي صلى اهللا    : سألت مسروًقا:سمعت أبي قال: مسعر، عن معن؛ قال ھ  من آذن النب علی

م   ) یعني ابن مسعود(حدثني أبوك : وسلم بالجن لیلة استمعوا القرآن؟ فقال ھ بھ أنھ آذنت
  .شجرة

  قال النووي
ھو بضم العین وبالظاء المعجمة یصرف وال یصرف، والسوق    ) سوق عكاظ: (قولھ

ى سوقھم     : تؤنث وتذكر لغتان، قیل ا عل اس فیھ ام الن ھ . سمیت بذلك لقی ن   : (قول عن اب
ا    :  عنھما قالعباس رضي اهللا ى الجن وم ما قرأ رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  عل

لم        ) رآھم ھ وس ّي صلى اهللا علی ھ عن النب وذكر بعده حدیث ابن مسعود رضي اهللا عن
اء ) أتاني داعي الجن فذھبت معھ فقرأت علیھم القرآن: (قال ا قضیتان،   : قال العلم ھم

وة ح  ر وأول النب ي أول األم اس ف ن عب دیث اب ي،  فح ل أوح راءة ق معوا ق وا فس ین أت
تماعھم   ال اس تماعھم ح لم  اس ھ وس لى اهللا علی ّي ص م النب ل عل رون ھ ف المفس واختل
ن مسعود فقضیة أخرى         دیث اب ا ح ك؟ وأم بوحي أوحي إلیھ أم لم یعلم بھم إال بعد ذل

ھ . جرت بعد ذلك بزمان اهللا أعلم بقدره وكان بعد اشتھار اإلسالم ین    : (قول ل ب د حی وق
یھم ال دث      ) شیاطین وبین خبر السماء وأرسلت الشھب عل ذا ح ذا الكالم أن ھ ظاھر ھ

ھ الشیاطین وارتاعت       ذا أنكرت ا، ولھ بعد نبوة نبینا  صلى اهللا علیھ وسلم ولم یكن قبلھ
ي       ة فاشیة ف ت الكھان ذا كان لھ وضربوا مشارق األرض ومغاربھا لیعرفوا خبره، ولھ
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ر اهللا       العرب، حتى قطع بین الشیاطین وبین  ا أخب صعود السماء واستراق السمع كم
ا      {: تعالى عنھم أنھم قالوا دیدًا وشھبًا، وأن ًا ش ت حرس وأنا لمسنا السماء فوجدناھا ملئ

وقد جاءت أشعار   } كنا نقعد منھا مقاعد للسمع، فمن یستمع اَالن یجد لھ شھابًا رصدًا
ان   وة وك وة     العرب باستغرابھم رمیھا لكونھم لم یعھدوه قبل النب ل النب ا من دالئ . رمیھ

اء  ن العلم ة م ال جماع اس    : وق ن عب ول اب و ق دنیا وھ ت ال ذ كان ھب من ت الش ا زال م
وروى فیھ ابن عباس رضي اهللا . والزھري وغیرھما وقد جاء ذلك في أشعار العرب

داً  {: عنھما حدیثًا قیل للزھري فقد قال اهللا تعالى } فمن یستمع اآلن یجد لھ شھابًا رص
لم              كانت: فقال ھ وس ا صلى اهللا علی رت حین بعث نبیًن ا وكث ظ أمرھ ة فغل الشھب قلیل

ل        ت موجودة قب ا وحراسة السماء كان وقال المفسرون نحو ھذا وذكروا أن الرمي بھ
زل بأھل             ذاب ین دوث أمر عظیم من ع د ح ع عن ت تق ا كان النبوة ومعلومة، ولكن إنم

ا   ھ تع د     {: لىاألرض أو إرسال رسول إلیھم، وعلیھ تأولوا قول دري أشر أری ا ال ن وأن
داً  ل } بمن في األرض أم أراد بھم ربھم رش ة،      : وقی ة ومعلوم ل مرئی ت الشھب قب كان

وا  . لكن رجم الشیاطین وإحراقھم لم یكن إال بعد نبوة نبینا صلى اهللا علیھ وسلم واختلف
در فتكون الكواكب ھي         } رجومًا{: في إعراب قولھ تعالى ل ھو مص اه فقی ي معن وف

ا   : وقیل. مة المحرقة بشھبھا ال بأنفسھاالراج رجم بھ ھو اسم فتكون ھي بأنفسھا التي ی
م   راء واهللا أعل تح ال م بف ع رج وم جم ون رج ھ. ویك ارق األرض : (قول ربوا مش فاض

ا ا   ) ومغاربھ ا كلھ یروا فیھ اه س لم    . معن ھ وس لى اهللا علی ھ ص ھ قول رج  : "ومن ال یخ
ا      ائط كاشفین عن عوراتھم ى      الرجالن یضربان الغ ت عل الى یمق إن اهللا تع دثان ف یتح

لم بنخل      ) فمر النفر الذین أخذوا نحو تھامة وھو بنخل: (قولھ" ذلك ي مس ع ف ذا وق ھك
ذا جاء صوابھ         اك، ك بالخاء المعجمة وصوابھ بنخلة بالھاء وھو موضع معروف ھن
و      اء وھ ة فبكسر الت في صحیح البخاري، ویحتمل أنھ یقال فیھ نخل ونخلة، وأما تھام

م ة    اس ن تعام ة م از ومك الد الحج ن ب د م ن نج زل ع ا ن ل م ي  . لك ارس ف ن ف ال اب ق
ریح  : المجمل ود ال ال  . سمیت تھامة من التھم بفتح التاء والھاء وھو شدة الحر ورك وق

ر  : صاحب المطالع دھن إذا تغی ر الحازمي   . سمیت بذلك لتغیر ھوائھا یقال تھم ال وذك
یصلي بأصحابھ صالة الصبح فلما سمعوا  وھو: (قولھ. أنھ یقال في أرض تھامة تھائم

ین السماء    ا وب ھ       ) القرآن قالوا ھذا الذي حال بینن ي الصبح، وفی القراءة ف ر ب ھ الجھ فی
. إثبات صالة الجماعة وأنھا مشروعة في السفر، وأنھا كانت مشروعة من أول النبوة

د سماع ا   : قال اإلمام أبو عبد اهللا المازري وا عن د   ظاھر الحدیث أنھم آمن رآن، وال ب لق
لمن آمن عند سماعھ أن یعلم حقیقة اإلعجاز وشروط المعجزة، وبعد ذلك یقع لھ العلم 
بصدق الرسول، فیكون الجن علموا ذلك من كتب الرسل المتقدمین قبلھم على أنھ ھو 
ى        رة عل ي اآلخ ذبون ف ن یع ى أن الج اء عل ق العلم ھ، واتف ر ب ادق المبش ي الص النب

ي أن   } ألمألن جھنم من الجنة والناس أجمعین{: الىالمعاصي، قال اهللا تع وا ف واختلف
ھ أم ال       ى طاعت ھ عل ازاة ل ًا ومج ا ثواب نعم بھ ة وی دخل الجن ل ی یعھم ھ ؤمنھم ومط م

ال  م یق ار ث ن الن وا م وابھم أن ینج ون ث ل یك دخلون؟ ب ائم: ی ًا كالبھ وا تراب ذا . كون وھ
وینعمون فیھا باألكل والشرب مذھب ابن أبي سلیم وجماعة، والصحیح أنھم یدخلونھا 

ى       ي لیل ن أب س واب ن أن ك ب حاك ومال ري والض ن البص ول الحس ذا ق ا، وھ وغیرھم
  .وغیرھم
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ة       : (قولھ لم لیل ھ وس سألت ابن مسعود ھل شھد أحد منكم مع رسول اهللا صلى اهللا علی
ال ن؟ ق ره   ) ال: الج ي داود وغی نن أب ي س روي ف دیث الم ال الح ي إبط ریح ف ذا ص ھ
ة          المذكور فیھ لم  لیل ھ وس ھ  صلى اهللا علی ن مسعود مع الوضوء بالنبیذ، وحضور اب

ى      داره عل دثین، وم اق المح الجن، فإن ھذا الحدیث صحیح وحدیث النبیذ ضعیف باتف
ھ . زید مولى عمرو بن حریث وھو مجھول   ل  : (قول ى استطیر   ) استطیر أو اغتی معن

ة طارت بھ الجن، ومعنى اغتیل قتل سرًا، والغیلة بكسر الغ ال  . ین ھي القتل في خفی ق
ده     : انتھى حدیث ابن مسعود عند قولھ: الدارقطني ا بع رانھم وم ار نی فأرانا آثارھم وآث

ع     ن زری ة واب من قول الشعبي، كذا رواه أصحاب داود الراوي عن الشعبي وابن علی
ره  ھ    . وابن أبي زائدة وابن إدریس وغیرھم، ھكذا قالھ الدارقطني وغی ھ أن ى قول ومعن

ول        من ك دیث وإال فالشعبي ال یق ذا الح ن مسعود بھ الم الشعبي أنھ لیس مرویًا عن اب
  . ھذا الكالم إال بتوقیف عن النبّي  صلى اهللا علیھ وسلم  واهللا أعلم

قال بعض العلماء، ھذا لمؤمنیھم، وأما غیرھم ) لكم كل عظم ذكر اسم اهللا علیھ: (قولھ
ذكر ا       م ی ا ل امھم م دیث آخر أن طع ھ  فجاء في ح ھ . سم اهللا علی ت   : (قول ي كن وددت أن

ھ اھدھم     ) مع اتھم ومش فارھم ومھم ي أس ل ف ل الفض احبة أھ ى مص رص عل ھ الح فی
ھذا دلیل على أن ) آذنت بھم شجرة: (قولھ. ومجالسھم مطلقًا والتأسف على فوات ذلك

الى    ھ اهللا تع ره قول ا لم  {: اهللا تعالى یجعل فیما یشاء من الجماد تمییزًا، ونظی ا وإن منھ
الى } یھبط من خشیة اهللا ده ولكن ال تفقھون       {: وقولھ تع وإن من شيء إال یسبح بحم

ي      : "وقولھ  صلى اهللا علیھ وسلم } تسبیحھم لم عل ان یس ة ك " إني ألعرف حجرًا بمك
اب،       ي آخر الكت لم ف ره مس وحدیث الشجرتین اللتین أتتاه صلى اهللا علیھ وسلم وقد ذك

د     وحدیث حنین الجذع وتسبیح الطعام  ان حراء وأح ھ ورجع وفرار حجر موسى بثوب
  ..…واهللا أعلم

دیث  - ذا الح الوا  : وعن مجاھد، عن ابن مسعود في ھ ال    : إن الجن ق ك؟ ق : من یشھد ل
  ...تعالى یا شجرة، فجاءت تجر عروقھا لھا قعاقع. ھذه الشجرة

  . وذكر مثل الحدیث األول أو نحوه-
ات      قال البیھقي في دالئل النبوة، باب ذكر : قلت ك من آی ي ذل ر ف إسالم الجن وما ظھ

  المصطفى  صلى اهللا علیھ وسلم 
ُروُه          (قال اهللا عز وجل     ا َحَض ْرآَن َفَلمَّ َتِمُعوَن اْلُق نِّ َیْس َن اْلِج رًا مِّ َك َنَف َرْفَنا ِإَلْی َوِإْذ َص

ِزَل   َقاُلوا َی* َقاُلوا َأنِصُتوا َفَلمَّا ُقِضَي َولَّْوا ِإَلى َقْوِمِھم مُّنِذِریَن  ًا ُأن ا َقْوَمَنا ِإنَّا َسِمْعَنا ِكَتاب
َتِقیٍم         ٍق مُّْس ى َطِری قِّ َوِإَل ى اْلَح ِدي ِإَل ِھ َیْھ ا   * ِمن َبْعِد ُموَسى ُمَصدِّقًا لَِّما َبْیَن َیَدْی ا َقْوَمَن َی

نْ        ْرُكم مِّ وِبُكْم َوُیِج ن ُذُن م مِّ ْر َلُك ِھ َیْغِف یٍم    َأِجیُبوا َداِعَي اللَِّھ َوآِمُنوا ِب َذاٍب َأِل ا   * َع ن لَّ َوَم
َلاٍل        ي َض َك ِف اء ُأْوَلِئ ِھ َأوِلَی ن ُدوِن ُیِجْب َداِعَي اللَِّھ َفَلْیَس ِبُمْعِجٍز ِفي اْلَأْرِض َوَلْیَس َلُھ ِم

  )   ٣٢-٢٩األحقاف *) مُِّبیٍن 
ًا  ُقْل ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّھ اْسَتَمَع َنَفٌر مَِّن اْلِجنِّ َفَق(وفي موضع آخر   اُلوا ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرآنًا َعَجب

دًا         *  ا َأَح ِرَك ِبَربَِّن ن نُّْش ِھ َوَل ا ِب ِد َفآَمنَّ ى الرُّْش َذ       * َیْھِدي ِإَل ا اتََّخ ا َم دُّ َربَِّن اَلى َج ُھ َتَع َوَأنَّ
َططًا       * َصاِحَبًة َوَلا َوَلدًا  ِھ َش ى اللَّ ِفیُھَنا َعَل وُل َس اَن َیُق وَل    َوَأنَّ * َوَأنَُّھ َك ن َتُق ا َأن لَّ ا َظَننَّ

نِّ         (*اْلِإنُس َواْلِجنُّ َعَلى اللَِّھ َكِذبًا  َن اْلِج اٍل مِّ وُذوَن ِبِرَج ِإنِس َیُع َن اْل اٌل مِّ اَن ِرَج َوَأنَُّھ َك
دًا        * َفَزاُدوُھْم َرَھقًا  ُھ َأَح َث اللَّ ن َیْبَع ُتْم َأن لَّ ا َظَنن وا َكَم ا َلمَ * َوَأنَُّھْم َظنُّ َماء   َوَأنَّ َنا السَّ ْس
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َوَأنَّا ُكنَّا َنْقُعُد ِمْنَھا َمَقاِعَد ِللسَّْمِع َفَمن َیْسَتِمِع اْلآَن * َفَوَجْدَناَھا ُمِلَئْت َحَرسًا َشِدیدًا َوُشُھبًا 
َربُُّھْم َرَشدًا  َوَأنَّا َلا َنْدِري َأَشرٌّ ُأِریَد ِبَمن ِفي اْلَأْرِض َأْم َأَراَد ِبِھْم* َیِجْد َلُھ ِشَھابًا رََّصدًا 

ي  * َوَأنَّا ِمنَّا الصَّاِلُحوَن َوِمنَّا ُدوَن َذِلَك ُكنَّا َطَراِئَق ِقَددًا *  َوَأنَّا َظَننَّا َأن لَّن نُّعِجَز اللََّھ ِف
ْؤِمن ِبَربِّ   (* اْلَأْرِض َوَلن نُّْعِجَزُه َھَربًا  ن ُی اُف   َوَأنَّا َلمَّا َسِمْعَنا اْلُھَدى آَمنَّا ِبِھ َفَم ا َیَخ ِھ َفَل

دًا      *َبْخسًا َوَلا َرَھقًا  رَّْوا َرَش َك َتَح َلَم َفُأْوَلِئ ْن َأْس * َوَأنَّا ِمنَّا اْلُمْسِلُموَن َوِمنَّا اْلَقاِسُطوَن َفَم
َقْیَناھُ * َوَأمَّا اْلَقاِسُطوَن َفَكاُنوا ِلَجَھنََّم َحَطبًا  َدقًا   َوَألَِّو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَِّریَقِة َلَأْس اء َغ م مَّ

َعدًا       *  َذابًا َص ُلْكُھ َع ِھ َیْس ِر َربِّ ن ِذْك ا    * ِلَنْفِتَنُھْم ِفیِھ َوَمن ُیْعِرْض َع ِھ َفَل اِجَد ِللَّ َوَأنَّ اْلَمَس
دًا     * َتْدُعوا َمَع اللَِّھ َأَحدًا  ِھ ِلَب وَن َعَلْی اُدوا َیُكوُن -١لجن  ا(َوَأنَُّھ َلمَّا َقاَم َعْبُد اللَِّھ َیْدُعوُه َك

١٩   (  
ى       دثني یحی ال ح وب ق أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال حدثنا أبو عبد اهللا محمد بن یعق

ن          د ب دثنا أحم اال ح دان ق ن عب د ب ن أحم بن محمد بن یحیى وأخبرنا أبو الحسن علي ب
ة عن         و عوان دثنا أب ال ح دد ق دثنا مس عبید الصفار قال حدثنا إسماعیل القاضي قال ح

د بن جبیر عن ابن عباس قال ما قرأ رسول اهللا على الجن وما رآھم أبي بشر عن سعی
ین       ل ب د حی اظ وق وق عك ى س دین إل حابھ عام ن أص ة م ي طائف ول اهللا ف ق رس انطل
ومھم   ى ق یاطین إل ت الش ھب فرجع یھم الش لت عل ماء وأرس ر الس ین خب یاطین وب الش

ا        ر السماء وأرسلت علین ین خب ا وب ا حال     فقالوا ما لكم قالوا حیل بینن الوا م الشھب ق
ا وانظروا    بینكم وبین خبر السماء إال شيء حدث فاضربوا مشارق األرض ومغاربھ
ارق األرض            ربون مش انطلقوا یض ماء  ف ر الس ین خب نكم وب ال بی ذي ح ذا ال ا ھ م
ر               ك النف ر السماء فانصرف أولئ ین خب نھم وب ذي حال بی ذا ال ا ھ ا یبتغون م ومغاربھ

ى  ة إل و تھام وا نح ذین توجھ و    ال اظ وھ وق عك ى س ًدا إل ة عام و بنخل ول اهللا وھ رس
یصلي بأصحابھ صالة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا لھ فقالوا ھذا واهللا الذي حال 

ا    (بینكم وبین خبر السماء فھنالك حین رجعوا إلى قومھم قالوا یا قومنا  ا سمعنا قرآن إن
ھ     ف) عجبا یھدي إلى الرشد فآمنا بھ ولن نشرك بربنا أحدا ى نبی أنزل اهللا عز وجل عل

  وإنما أوحي إلیھ قول الجن) قل أوحى إلي أنھ استمع نفر من الجن(
  .رواه البخاري في الصحیح عن مسدد  
  ورواه مسلم عن شیبان بن فروخ عن أبي عوانة  
ي          راءة النب معت الجن ق ا س ي أول م ا ھو ف اس إنم ن عب د اهللا ب اه عب ذي حك ذا ال وھ

اه داعي الجن        وعلمت بحالھ وفي ذلك م أت اه ث ا حك الوقت لم یقرأ علیھم ولم یرھم كم
ارھم    مرة أخرى فذھب معھ وقرأ علیھم القرآن كما حكاه عبد اهللا بن مسعود ورأى آث

  وآثار نیرانھم واهللا أعلم 
  .وعبد اهللا بن مسعود حفظ القصتین جمیًعا فرواھما 
د اهللا الحافظ       و عب ا أب ا أخبرن ال        أما القصة األولى ففیم ي الحافظ ق و عل دثنا أب ال ح ق

ري    د الزبی أخبرنا عبدان األھواري قال حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة قال حدثنا أبو أحم
رأ             و یق ي وھ ى النب ال ھبطوا عل د اهللا ق قال حدثنا سفیان عن عاصم عن زر عن عب
ة              دھم زوبع انوا سبعة أح الوا صھ وك الوا أنصتوا ق ا سمعوه ق ة فلم بطن نخل القرآن ب

أ الىف ارك و تع ا    : (نزل اهللا تب رآن فلم تمعون الق ن یس ن الج را م ك نف رفنا إلی وإذ ص
  ) حضروه قالوا أنصتوا اآلیة إلى ضالل مبین
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دثنا        ال ح وب  إمالء ق ن یعق أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال حدثنا أبو عبد اهللا محمد ب
ال  و أسامة عن      أبو عمرو المستملي قال حدثنا أبو قدامة عبید اهللا ابن سعید ق دثنا أب ح

رآن   مسعر عن معن قال سمعت أبي قال سألت مسروًقا من آذن النبي لیلة استمعوا الق
  .فقال حدثني أبوك یعني ابن مسعود أنھ آذنتھ بھم شجرة

  رواه البخاري ومسلم في الصحیح عن أبي قدامة  
ال    وأما القصة األخرى ففیما أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال أخبرنا أحم  ر ق ن جعف د ب

ال         راھیم ق ن إب دثنا إسماعیل ب ال ح ي ق حدثنا عبد اهللا بن أحمد بن حنبل قال حدثني أب
ال     ة ق : حدثنا داود عن الشعبي وابن أبي زایدة قال أخبرنا داود عن الشعبي عن علقم

ا   قلت لعبد اهللا بن مسعود ھل صحب رسول اهللا لیلة الجن منكم أحد فقال ما صحبھ من
ا   أحد ولكنا فق ات بھ دناه ذات لیلة بمكة فقلنا اغتیل استطیر ما فعل قال فبتنا بشر لیلة ب

ا     ا ی قوم فلما كان في وجھ الصبح أو قال في السحر إذا نحن یجيء من قبل حراء فقلن
ال    یھم ق رسول اهللا فذكروا الذي كانوا فیھ فقال إنھ أتاني داعي الجن فأتیتھم فقرأت عل

  نیرانھم فانطلق فأرانا آثارھم وآثار 
قال وقال الشعبي سألوه الزاد وقال ابن أبي زائدة قال عامر سألوه لیلتئذ الزاد وكانوا  

ا     : (من جن الجزیرة فقال ان لحم ا ك ر م كل عظم ذكر اسم اهللا علیھ یقع في أیدیكم أوف
  ).وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم قال فال تستنجوا بھما فإنھما زاد إخوانكم من الجن

ث         رواه مس  ة واألحادی ن علی ماعیل ب ن إس ر ع ن حج ي ب ن عل حیح ع ي الص لم ف
ھ         ان مع ا ك ة الجن وإنم ي لیل ع النب الصحاح تدل على أن عبد اهللا بن مسعود لم یكن م

  حین انطلق بھ وبغیره ویریھم آثار الجن وآثار نیرانھم 
د اهللا الحاف            و عب دثنا أب ا ح ا م ذ منھ ھ لیلتئ ان مع ھ ك ال  وقد روي من أوجھ آخر أن ظ ق

و        دثنا أب ال ح ھ ق حدثنا أبو الحسین عبید اهللا بن محمد بن البلخي ببغداد من أصل كتاب
ال     الح ق ن ص د اهللا ب الح عب و ص دثنا أب ال ح لمي ق ماعیل الس ن إس د ب ماعیل محم إس
حدثني اللیث بن سعد قال حدثني یونس بن زید عن ابن شھاب قال أخبرني أبو عثمان 

ان رجًال    ول إن          بن سنة الخزاعي وك ن مسعود یق د اهللا ب ھ سمع عب من أھل الشام أن
ل      ر الجن فلیفع ة أم رسول اهللا قال ألصحابھ وھو بمكة من أحب منكم أن یحضر اللیل
م         ھ خطا ث ي برجل ة خط ل أعلى مك فلم یحضر منھم أحد غیري فانطلقنا حتى إذا كنا ب

ي  أمرني أن أجلس فیھ ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن فغشیتھ أسودة  كثیرة حالت بین
وبینھ حتى ما أسمع صوتھ ثم انطلقوا فطفقوا یتقطعون مثل قطع السحاب ذاھبین حتى 

ال  اني فق م أت رز ث انطلق فب ر ف ع الفج ول اهللا م زع رس ط وف نھم رھ ي م ل : (بق ا فع م
فقلت ھم أولئك یا رسول اهللا فأخذ عظما وروثا فأعطاھم إیاه زادا ثم نھى أن ) الرھط؟

  .م أو بروثیستطیب أحد بعظ
ھ             : قلت  ي حال ذھاب ھ ف د أراد ب ا أح حبھ من ا ص حیح م دیث الص ي الح ھ ف یحتمل قول

حابھ بخروجھ            ھ أص دیث من إعالم ذا الح ي ھ ا روي ف یھم إال أن م رآن عل لقراءة الق
ل استطیر       ل اغتی ى قی اه  حت إلیھم یخالف ما روي في الحدیث الصحیح من فقدانھم إی

  .غیر الذي علم بخروجھ واهللا أعلمإال أن یكون المراد بمن فقده 
ن     ى ب وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قاال أخبرنا أبو محمد یحی

دثنا روح        ال ح راھیم البوسنجي ق ن إب د ب منصور القاضي قال حدثنا أبو عبد اهللا محم
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ال           ن مسعود ق د اهللا ب ھ عن عب اح عن أبی ن رب بن صالح قال حدثنا موسى بن علي ب
إن نفًرا من الجن خمسة عشر بني أخوة وبني عم یأتونني : "استتبعني رسول اهللا فقال

ي خطا وأجلسني      اللیل فأقرأ علیھم القرآن فانطلقت معھ إلى المكان الذي أراد فخط ل
ده عظم     ي ی فیھ وقال لي ال تخرج من ھذا فبت فیھ حتى أتاني رسول اهللا مع السحر ف

ال    حائل وروثة وحممة فقال لي إذ ا ذھبت إلى الخالء فال تستنجي بشيء من ھؤالء ق
ع     ت موض ذھبت فرأی ال ف ول اهللا ق ان رس ث ك ي حی ن علم ت ألعلم بحت قل ا أص فلم
د      ن محم ماعیل ب ا إس ال أخبرن ران ق ن بش ین ب و الحس ا أب را أخبرن تین بعی رك س مب

ا      ن ھارون ق و اب د ھ ل الصفار قال حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا یزی
ض              ي بع ن مسعود أبصر زطا ف دي أن اب ان النھ ي عثم لیمان التیمي عن أب حدثنا س
ة الجن                ت شبھھم إال الجن لیل ا رأی ال م زط ق الوا ھؤالء ال ا ھؤالء ق ال م ق فق الطری

  .وكانوا مستنفرین یتبع بعضھم بعًضا
دث           ال ح اس ھو األصم ق و العب دثنا أب الوا ح نا أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ في آخرین ق

ي          ان عن أب ن الری ن عمر عن مستمر ب العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عثمان ب
الجوزاء عن عبد اهللا بن مسعود قال انطلقت مع النبي لیلة الجن حتى إذا أتى الحجون 
ا                ي أن ھ وردان إن ال ل م یق ال سید لھ ھ فق ازدحموا علی یھم ف دم إل م تق ي خطا ث فخط عل

  . من اهللا أحد أرحلھم عنك فقال إني لن یجیرني
ر         و بك ا أب ال أخبرن ھ اهللا ق وي رحم أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسین بن داود العل

ن   محمد بن الحسین القطان قال حدثنا أبو األزھر أحمد بن األزھر قال حدثنا مروان ب
ا     ال لم د اهللا ق محمد قال حدثنا زھیر بن محمد عن محمد ابن المنكدر عن جابر بن عب

انوا  :  الرحمن على الناس سكتوا فلم یقولوا شیئا فقال رسول اهللاقرأ رسول اهللا للجن ك
یھم  رأت عل ا ق نكم لم ا م ن جواًب ذبان(أحس ا تك أي آالء ربكم ن ) فب يء م الوا وال بش ق

  .آالئك ربنا نكذب
ن      د ب وحدثنا اإلمام أبو الطیب سھل بن محمد بن سلیمان قال أخبرنا أبو الحسن محم

ال  دقاق ق د اهللا ال ار     عب ن عم ام ب دثنا ھش ال ح نجي ق راھیم البوس ن إب د ب دثنا محم ح
الدمشقي قال حدثنا الولید بن مسلم عن زھیر بن محمد العنبري عن محمد بن المنكدر 

ال         م ق ا ث ى ختمھ رحمن حت رأ رسول اهللا سورة ال ي   : عن جابر بن عبد اهللا قال ق ا ل م
فبأي آالء (ھذه اآلیة من مرة أراكم سكوتا للجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت علیھم 

  ". إال قالوا وال بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد) ربكما تكذبان
أخبرنا أبو الحسین بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا أحمد بن الخلیل  

ادة عن       دثنا المسعودي عن قت البرجالني قال حدثنا أبو النضر ھاشم بن القاسم قال ح
رأ رسول اهللا      أبي المل ن ق ن مسعود أی یح الھذلي أنھ كتب إلى أبي عبیدة بن عبد اهللا اب

على الجن فكتب إلیھ أنھ قرأ علیھم بشعب یقال لھ الحجون أخبرنا أبو عمرو محمد بن 
عبد اهللا األدیب قال أخبرنا أبو بكر اإلسماعیلي قال أخبرني الحسن ھو ابن سفیان قال 

ان         حدثني سوید بن سعید قال حدثن ال ك رو ق ن عم ده سعید ب ى عن ج ا عمرو بن یحی
من ھذا؟ قال أنا : أبو ھریرة یتبع رسول اهللا بإداوة لوضوئھ وحاجتھ فأدركھ یوما فقال

إئتني بأحجار استنجي بھا وال تأتني بعظم وال روثة فأتیتھ بأحجار في : أبو ھریرة قال
ا    ت ی ھ فقل ال العظم      ثوبي فوضعتھا إلى جنبھ حتى إذا فرغ وقام اتبعت ا ب رسول اهللا م
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والروثة فقال أتاني وفد جن نصیبین فسألوني الزاد فدعوت اهللا لھم أن ال یمروا بروثة 
  .وال بعظم إال وجدوا طعاًما

  .رواه البخاري في الصحیح عن موسى بن إسماعیل عن عمرو 
ن        : قال القاضي أبو الفضل* ى ب ن مسعود، ویعل دة، وجابر، واب ر، وبری فھذا ابن عم

رھم ـ       اس، وغی ن عب ب، واب مرة، وأسامة بن زید، وأنس بن مالك، وعلي بن أبي طال
ابعین أضعافھم،     . وقد اتفقوا على ھذه القصة نفسھا أو معناھا ن الت وقد رواھا عنھم م

  . فصارت في انتشارھا من القوة حیث ھي
وسن،  وذكر ابن فورك أنھ  صلى اهللا علیھ وسلم  سار في غزوة الطائف لیًال، و ھو-

فاعترضتھ سدرة، فانفرجت لھ نصفین حتى جاز بینھما، وبقیت على ساقین إلى وقتنا 
  . ھذا، وھي ھناك معروفة معظمة

  : ذكره الماوردي في أعالم النبوة قال: قلت
  : و من آیاتھ  صلى اهللا علیھ وسلم

وم فاعترضتھ       ن الن أنھ مر في غزوة الطائف في كثیف من طلح فمشى و ھو وسن م
ى             سدرة درة منفرجة عل ت الس ین نصفیھا و بقی ر ب ھ بنصفین فم درة ل فانفرجت الس

ل          ا ك رك بھ ا یتب ي مكانھ ذلك ف ة ب ت معروف ساقین إلى قریب من أعصارنا ھذه و كان
  .مار و یسمونھا سدرة النبي  صلى اهللا علیھ وسلم

ي  صلى اهللا     -  ال للنب  ومن ذلك حدیث أنس رضي اهللا عنھ ـ أن جبریل علیھ السالم ق
ال    : علیھ وسلم ـ ورآه حزیناً  ة؟ ق ك آی م فنظر رسول اهللا  صلى اهللا     : أتحب أن أری نع

ى  : علیھ وسلم  إلى شجرة من وراء الوادي، فقال ادع تلك الشجرة، فجاءت تمشي حت
  . مرھا فلترجع، فعادت إلى مكانھا: قال. قا مت بین یدیھ

م  : وعن علي نحو ھذا، ولم یذكر فیھا جبریل، قال- ذبني      اللھ الي من ك ة ال أب ي آی أرن
  . وذكر مثلھ... بعدھا، فدعا شجرة

  . وحزنھ  صلى اهللا علیھ وسلم  لتكذیب قومھ و طلبھ اآلیة لھم ال لھ-
ي   - ة ف ذه اآلی ل ھ ة مث لم  أرى ركان ھ وس لى اهللا علی ي  ص حاق أن النب ن إس ر اب وذك

  . ارجعي، فرجعت: شجرة دعاھا فأتت حتى وقفت بین یدیھ، ثم قال
ھ، وسألھ    - م یخوفون وعن الحسن أنھ صلى اهللا علیھ وسلم شكا إلى ربھ من قومھ وأنھ

ا       ادع غصًنا منھ جرة، ف ھ ش آیة یعلم بھا أال مخافة علیھ، فأوحى إلیھ ائت وادي كذا فی
م        . یأتك ا شاء اهللا، ث ھ، فحبسھ م ین یدی ففعل، فجاء یخط األرض خًطا حتى انتصب ب

  " .یا رب، علمت أن ال مخافة علي: فقالارجع كما جئت،  فرجع، : قال لھ
  . وذكر نحوه... أرني آیة ال أبالي من كذبني بعدھا: ونحو منھ عن عمر، وقال فیھ

  :رواه البیھقي،والدارمي؛  وابن ماجھ قال:قلت
ال              س ق فیان عن أن ي س ة عن األعمش عن أب و معاوی ا أب ف ثن ن طری :  حدثنا محمد ب

لم  وھو جالس       جاء جبریل علیھ السالم ذات یوم إ ھ وس لى رسول اهللا  صلى اهللا علی
ة     ض أھل مك ال   ... حزین، قد خضب بالدماء، قد ضربھ بع ك؟  فق ال مال ي   : فق ل ب فع

فنظر إلى شجرة من وراء .. نعم أرني: أتحب أن أریك آیة؟  قال: قال... ھؤالء وفعلوا
ال .. فدعاھا فجاءت تمشي حتى قامت بین یدیھ.. ادع تلك الشجرة: الوادي، قال ل  : ق ق
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ھ      . لھا فلترجع ال رسول اهللا صلى اهللا علی ا فق فقال لھا فرجعت حتى عادت إلى مكانھ
  .صحیح:  قال الشیخ األلباني...  وسلم حسبي

ي   -   ال ألعراب لم  ق ت  : وعن ابن عباس رضي اهللا عنھما أنھ  صلى اهللا علیھ وس أرأی
ي رسول اهللا؟      ة أتشھد أن ال  إن دعوت ھذا العذق من ھذه النخل ل    : ق دعاه فجع م، ف نع

  .ارجع، فعاد إلى مكانھ: فقال. ینقر حتى أتاه
  . ھذا حدیث صحیح: وخرجھ الترمذي، وقال

  :   رواه الترمذي قال:  قلت
حدثنا محمد بن إسماعیل حدثنا محمد بن سعید حدثنا شریك عن سماك عن أبي ظبیان 

ھ      ى رسول اهللا صلى اهللا علی م أعرف     عن بن عباس قال جاء أعرابي إل ال ب لم فق وس
  !أنك نبي؟

دعاه رسول اهللا       : "قال  ي رسول اهللا؟ ف ة أتشھد أن إن دعوت ھذا العذق من ھذه النخل
لم    ھ وس صلى اهللا علیھ وسلم فجعل ینزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى اهللا علی

  ...فعاد فأسلم األعرابي" ارجع: "ثم قال
  صحیح: قال الشیخ األلبانيقال أبو عیسى ھذا حدیث حسن غریب صحیح؛ و

---------------------  
  حنین الجذع وما شابھھا) ٥(القول األقوم في معجزات النبي األكرم  .٢٣

  :الفصل السادس عشر
  في قصة حـنـیـن الـجـذع

ویعضد ھذه األخبار حدیث أنین الجذع، وھو في نفسھ مشھور منتشر، والخبر بھ *   
حیح، و  ل الص ھ أھ د خرج واتر، ق ن مت ي ب نھم أب ر، م عة عش حابة بض ن الص رواه م

اس،             ن عب د اهللا ب ر، وعب ن عم د اهللا ب ك وعب ن مال س ب د اهللا، وأن ن عب كعب، وجابر ب
وسھل بن سعد، وأبو سعید الخدري وبریدة، وأم سلمة، والمطلب بن أبي وداعة، كلھم 

  . وحدیث أنس صحیح: قال الترمذي. یحدث بمعنى ھذا الحدیث
ي صلى اهللا        : اهللا قال جابر بن عبد- ان النب ذوع نخل، فك ى ج قوفًا عل كان المسجد مس

ذع               ذلك الج ر سمعنا ل ھ المنب ا صنع ل ا، فلم ذع منھ ى ج وم إل لم إذا خطب یق علیھ وس
  . صوتًا كصوت العشار

  . حتى ارتج المسجد بخواره: وفي روایة أنس-
  . وكثر بكاء الناس لما رأوا بھ: وفي روایة سھل-
ة المطل - ي روای يوف ھ   : ب وأب لى اهللا علی ي ص اء النب ى ج ق، حت دع وانش ى تص حت

  . وسلم، فوضع یده علیھ فسكت
  ". إن ھذا بكى لما فقد من الذكر: "فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم: زاد غیره

ة : والذي نفسي بیده: وزاد غیره ى   . لو لم التزمھ لم یزل ھكذا إلى یوم القیام ًا عل تحزن
ر     رسول اهللا صلى اهللا علیھ دفن تحت المنب لم ف ذا  .وسلم، فأمر بھ صلى اهللا علیھ وس ك

  . في حدیث المطلب، وسھل بن سعد، وإسحاق، عن أنس
  .فدفنت تحت منبره، أو جعلت في السقف: وفي بعض الروایات عن سھل-
جد          : وفي حدیث أبي- دم المس ا ھ ھ، فلم لم إلی ھ وس ي صلى اهللا علی فكان إذا صلى النب

  . إلى أن أكلتھ األرض، وعاد رفاتًاأخذه أبي، فكان عنده 
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رق           - اء یخ ھ، فج ى نفس اه إل لم دع ھ وس لى اهللا علی ي ص فرایني أن النب ر اإلس وذك
  . األرض، فالتزمھ، ثم أمره فعاد إلى مكانھ

ى   : "فقال رسول اهللا النبي  صلى اهللا علیھ وسلم: وفي حدیث بریده- إن شئت أدرك إل
ویكمل خلقك، ویجدد لك خوص وثمرة، وإن الحائط الذي كنت فیھ تنبت لك عروقك، 

اء اهللا من ثمرك    ھ      ". شئت أغرسك في الجنة، فیأكل أولی ھ  صلى اهللا علی م أصغى ل ث
ول  ال . وسلم  یسمع ما یق ي         : فق اء اهللا، و أكون ف ي أولی ل من ة، فیأك ي الجن تغرسني ف

لم  . فسمعھ من یلیھ. مكان ال أبلى فیھ ھ وس د فعل  : فقال النبي صلى اهللا علی ال  ق م ق : ت ث
  .اختار دار البقاء على دار الفناء

یا عباد اهللا، الخشبة تحن إلى رسول اهللا صلى : فكان الحسن إذا حدث بھذا بكى، وقال
ھ       ى لقائ أنتم أحق أن تشتاقوا إل ھ، ف رواه ـ عن جابر ـ     . اهللا علیھ وسلم شوقًا إلیھ لمكان

ص، و یمن، وب    : حفص بن عبید اهللا و یقال ن حف ن المسیب،    عبید اهللا ب و نضرة، و ب
  . وسعید بن أبي كرب، وكریب، وأبو صالح

  . ورواه عن أنس بن مالك الحسن، وثابت، وإسحاق بن أبي طلحة
نافع، وأبو حیة، ورواه أبو نضرة، وأبو الوداك، عن أبي سعید، : ورواه عن ابن عمر

ن          ن سھل، عن سھل ب اس ب و حازم، وعب اس، وأب  وعمار بن أبي عمار، عن ابن عب
ي عن       ن أب ل ب ھ، والطفی سعد، وكثیر بن زید عن المطلب، وعبد اهللا بن بریدة عن أبی

  . أبیھ
ل  - و الفض ي أب ال القاض ن     : ق حة، ورواه م ل الص ھ أھ راه خرج ا ت دیث كم ذا ح فھ

ذا    الصحابة من ذكرنا، وغیرھم من التابعین ضعفھم، إلى من لم نذكره، وبمن دون ھ
  . واهللا المثبت على الصواب. لبابالعدد یقع العلم لمن اعتنى بھذا ا

ھ              ھ رسول اهللا  صلى اهللا علی ا تحول عن ة لم ذع النخل ین ج وقفة مع ما روي في أن
  :وسلم   إلى المنبر

  البخاري    
  :الخطبة على المنبر: في كتاب الجمعة باب

ال : حدثنا سعید بن أبي مریم قال -  ن سعید     : حدثنا محمد بن جعفر ق ى ب ي یحی أخبرن
كان جذع یقوم إلیھ النبي صلى : أنھ سمع جابر بن عبد اهللا قال: أخبرني ابن أنس :قال

زل         ى ن ل أصوات العشار، حت ذع مث اهللا علیھ وسلم، فلما وضع لھ المنبر، سمعنا للج
ى   .النبي صلى اهللا علیھ وسلم  فوضع یده علیھ لیمان، عن یحی ص   : قال س ي حف أخبرن

  .أنھ سمع جابًرا: بن عبید اهللا بن أنس
  وفي كتاب المناقب 

و غسان     : حدثنا محمد بن المثنى- ر أب ن كثی ى ب ص، واسمھ     : حدثنا یحی و حف دثنا أب ح
ن عمر رضي       : عمر بن العالء، أخو أبي عمرو بن العالء، قال ا، عن اب سمعت نافًع

ر تحول       :اهللا عنھما ذ المنب ا اتخ ذع، فلم ى ج كان النبي  صلى اهللا علیھ وسلم یخطب إل
ذع ن الج ھ فح ھإلی ده علی ح ی اه یمس د.، فأت د الحمی ال عب ر: وق ن عم ان ب ا عثم : أخبرن

ذا        افع بھ ن العالء، عن ن اذ ب ا مع ن      . أخبرن ي رواد، ع ن أب و عاصم، عن اب ورواه أب
  .نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم
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د اهللا     : حدثنا عبد الواحد بن أیمن قال: حدثنا أبو نعیم -  ن عب ي، عن جابر ب  سمعت أب
جرة أو      : رضي اهللا عنھما ى ش ة إل وم الجمع وم ی أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان یق

إن :(یا رسول اهللا، أال نجعل لك منبًرا؟ قال: نخلة، فقالت امرأة من األنصار، أو رجل
ة صیاح   ). شئتم فجعلوا لھ منبًرا، فلما كان یوم الجمعة دفع إلى المنبر، فصاحت النخل

. ي  صلى اهللا علیھ وسلم فضمھا إلیھ، تئن أنین الصبي الذي یسكنالصبي، ثم نزل النب
  ).كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندھا:(قال
ال     : حدثنا إسماعیل قال -   ن سعید ق ى ب : حدثني أخي، عن سلیمان بن بالل، عن یحی

ك   ن مال د اهللا رضي اهللا      : أخبرني حفص بن عبید اهللا بن أنس ب ن عب ھ سمع جابر ب  أن
ھ        : عنھما یقول ي  صلى اهللا علی ان النب ذوع من نخل، فك كان المسجد مسقوًفا على ج

ذلك            ھ، فسمعنا ل ان علی ر وك ھ المنب ا صنع ل ا، فلم ذع منھ وسلم إذا خطب یقوم إلى ج
ا     ده علیھ الجذع صوًتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم فوضع ی

  .فسكنت
  مسلم  

  :منھا المنبر ولم یذكر جذع النخلة ذكر األعواد التي عمل
أخبرنا عبد : قال یحیى. كالھما عن عبد العزیز. حدثنا یحیى بن یحیى وقتیبة بن سعید

. قد تماروا في المنبر. العزیز بن أبي حازم عن أبیھ؛ أن نفًرا جاءوا إلى سھل بن سعد
  :من أي عود ھو؟ فقال

ورأیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ . ومن عملھ. إني ألعرف من أي عود ھو! أما واهللا 
اس : قال فقلت لھ. وسلم أول یوم جلس علیھ دثنا ! یا أبا عب ال . فح أرسل رسول اهللا   : ق

و حازم  (صلى اهللا علیھ وسلم إلى امرأة  ذ   : قال أب ھ لیسمیھا یومئ انظري غالمك   ) "إن
ا    . النجار اس علیھ م الن ثالث درجات    ". یعمل لي أعواًدا أكل ذه ال ل ھ م أم  . فعم ا  ث ر بھ

. الغابة] ؟؟[فھي من طرفاء . فوضعت ھذا الموضع. رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم
اس وراءه        ر الن ر وكب ھ فكب ام علی لم ق ھ وس و  . ولقد رأیت رسول اهللا صلى اهللا علی وھ

رغ من    . ثم رفع فنزل القھقرى حتى سجد في أصل المنبر. على المنبر ى ف ثم عاد حت
ال ثم أقبل على النا. آخر صالتھ اس   : "س فق ا الن ا أیھ ي     ! ی أتموا ب ذا لت ي صنعت ھ . إن

  ".ولتعلموا صالتي
د           . حدثنا قتیبة بن سعید   ن عب د اهللا ب ن عب د ب ن محم رحمن ب د ال ن عب وب ب حدثنا یعق

ن سعد      . القارئ القرشي وا سھل ب و    . حدثني أبو حازم؛ أن رجاًال أت دثنا أب ال وح ح ق
ة عن      : قالوا. مربكر بن أبي شیبة وزھیر بن حرب وابن أبي ع ن عیین فیان ب دثنا س ح

ھ       : أتوا سھل بن سعد فسألوه: أبي حازم؛ قال ي  صلى اهللا علی ر النب من أي شيء منب
  نحو حدیث ابن أبي حازم. وسلم ؟ وساقوا الحدیث

  الترمذي
  :في أبواب الجمعة باب ما جاء في الخطبة على المنبر 

ا   -   ر       حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفالس أخبرن ن كثی ى ب ر ویحی ن عم ان ب عثم
أن النبي  صلى : "أبو غسان العنبري قاال حدثنا معاذ بن العالء عن نافع عن ابن عمر

ھ        اه فالتزم ى أت ذع حت ر حن الج اهللا علیھ وسلم  كان یخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنب
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اس وأم           ".فسكن ن عب ن كعب واب ي ب ن سعد وأب وفي الباب عن أنس وجابر وسھل ب
  .سلمة

حیح       : ال أبو عیسى ق دیث حسن غریب ص ر ح ن عم دیث اب و     .ح ن العالء ھ اذ ب ومع
  .بصري أخو أبي عمرو بن العالء

  وفي أبواب المناقب  
حاق        -  ار عن إس ن عم ة ب حدثنا محمود بن غیالن أخبرنا عمر بن یونس عن عكرم

ك          ن مال س ب ي طلحة عن أن ن أب لم     "بن عبد اهللا ب ھ وس أن رسول اهللا  صلى اهللا علی
زل            ة فن ین الناق ذع حن ھ فحن الج را فخطب علی ھ منب ذوا ل خطب إلى لزق جذع واتخ

كت  ھ فس لم فمس ھ وس لى اهللا علی ي ص ر  ". النب ن عم ابر واب ي وج ن أب اب ع ي الب وف
حدیث أنس ھذا حدیٌث حسٌن صحیٌح غریٌب من . وسھل بن سعد وابن عباس وأم سلمة

  ھذا الوجھ
  النسائي 

  :ة مقام اإلمام في الخطبةفي باب مقام اإلمام في الخطب
ر      - ا الزبی ن جریج أن أب أخبرنا عمرو بن سواد بن األسود قال أنبأنا ابن وھب قال اب

ول  د اهللا یق ن عب ابر ب مع ج ھ س ره أن لم إذا  -:أخب ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص ان رس ك
ھ    توي علی ر واس نع المنب ا ص جد فلم واري المس ن س ة م ذع نخل ى ج تند إل ب یس خط

لم    اضطربت تلك  ھ وس الساریة كحنین الناقة حتى نزل إلیھا رسول اهللا  صلى اهللا علی
  ..فاعتنقھا فسكتت

  الدارمي 
  :في مجموعة أبواب في المقدمة باب ما أكرم النبي صلى اهللا علیھ وسلم بحنین المنبر

ول اهللا              ر أن رس ن عم افع عن اب ن ن ن العالء ع اذ ب ا مع ر أن ن عم ان ب ا عثم أخبرن
ھ  اه              صلى اهللا علی ى أت ذع حت ر حن الج ذ المنب ا اتخ ذع فلم ى ج ان یخطب إل لم  ك وس

  .فمسحھ
دة       ن بری دثني اب أخبرنا محمد بن حمید ثنا تمیم بن عبد المؤمن ثنا صالح بن حیان ح

ان یشق        : عن أبیھ قال ام فك ام فأطال القی لم إذا خطب ق كان النبي  صلى اهللا علیھ وس
لم       علیھ قیامھ فأتي بجذع نخلة فحفر لھ و ھ وس ي صلى اهللا علی ا للنب أقیم إلى جنبھ قائم

ھ   أ علی ھ فاتك تند إلی ھ اس ام علی ال القی ب فط لم إذا خط ھ وس لى اهللا علی ي ص ان النب فك
ھ من         ال لمن یلی ذع، فق ك الج ب ذل فبصر بھ رجل كان ورد المدینة فرآه قائما إلى جن

إن   الناس لو أعلم أن محمًدا یحمدني في شيء یرفق بھ لصنعت لھ مجل ھ ف ًسا یقوم علی
ھ    وني ب شاء جلس ما شاء وإن شاء قام فبلغ ذلك النبي  صلى اهللا علیھ وسلم ، فقال ائت
ة          ر المدین ي منب ع ھي اآلن ف ثالث أو األرب ي ال ذه المراق فأتوه بھ فأمر أن یصنع لھ ھ
لم    ھ وس فوجد النبي  صلى اهللا علیھ وسلم في ذلك راحة فلما فارق النبي صلى اهللا علی

ھ          الج ة حین فارق ا تحن الناق ذع فحن كم ھ جزع الج ذع وعمد إلى ھذه التي صنعت ل
لم             ھ وس ي صلى اهللا علی ھ أن النب دة عن أبی ن بری زعم ب لم  ف ھ وس النبي صلى اهللا علی

ال   ھ، وق ده علی ع ی ھ فوض ع إلی ذع رج ین الج مع حن ین س ي : "ح ك ف ر أن أغرس اخت
ت وإن شئت أن      ا كن ة فتشرب من      المكان الذي كنت فیھ فتكون كم ي الجن أغرسك ف

ت   ك فعل ك ونخل ن ثمرت اء اهللا م ل أولی ر فیأك ك وتثم ن نبت ا فیحس ا وعیونھ ".. أنھارھ
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ھ          ول ل لم وھو یق ھ وس ي  صلى اهللا علی ن النب رتین     : فزعم أنھ سمع م ت م د فعل م ق نع
  . اختار أن أغرسھ في الجنة: فسأل النبي صلى اهللا علیھ وسلم، فقال

ن المسیب عن     أخبرنا محمد بن كثیر    عن سلیمان بن كثیر عن الزھري عن سعید ب
ذع  : جابر بن عبد اهللا األنصاري قال كان رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم یقوم إلى ج

قبل أن یجعل المنبر فلما جعل المنبر حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنینھ فوضع رسول 
  .اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  یده علیھ فسكن

د اهللا  حدثنا محمد ب   ن كثیر ثنا سلیمان بن كثیر عن یحیى بن سعید عن حفص بن عبی
ال  ا          : عن جابر بن عبد اهللا ق ى خشبة فلم لم  یخطب إل ھ وس ي  صلى اهللا علی ان النب ك

ى            ین العشار حت ت حن ھ وسلم حن لى اهللا علی ھ رسول اهللا ص س علی ر فجل صنع المنب
  .وضع رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم یده علیھا فسكنت

ب          ي كری ن أب حاق عن سعید ب أخبرنا فروة ثنا یحیى بن زكریا عن أبیھ عن أبي إس
  .عن جابر بن عبد اهللا قال حنت الخشبة حنین الناقة الخلوج

ل عن         ن عقی د ب ن محم أخبرنا زكریا بن عدي عن عبید اهللا بن عمرو عن عبد اهللا ب
ال  ان رسول اهللا  صلى   : الطفیل بن أبي بن كعب عن أبیھ ق لم  یصلي     ك ھ وس اهللا علی

حابھ     ھ رجل من أص ل  : إلى جذع ویخطب إلیھ إذ كان المسجد عریًشا، فقال ل أال نجع
فصنع لھ ... نعم: لك عریشا تقوم علیھ یراك الناس یوم الجمعة وتسمع من خطبتك قال

ذي       . الثالث درجات ھن اللواتي على المنبر ي موضعھ ال ر ووضع ف فلما صنع المنب
ھ   : اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  قالوضعھ فیھ رسول  فلما جاء رسول اهللا صلى اهللا علی

ھ             دع وانشق فرجع إلی ى تص ذع حت ا جاوزه خار الج ھ فلم ر علی وسلم یرید المنبر م
فكان : رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  فمسحھ بیده حتى سكن ثم رجع إلى المنبر قال

جذع أبي بن كعب فلم یزل عنده حتى إذا صلى صلى إلیھ فلما ھدم المسجد أخذ ذلك ال
  بلي فأكلتھ األرضة وعاد رفاًتا 

ال     : حدثنا عبید اهللا بن سعید ثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعید ق
ال   كان رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم   یخطب إلى لزق جذع فأتاه رجل رومي، فق

ي     : ھذا الذي ترون قالاصنع لك منبًرا تخطب علیھ فصنع لھ منبرا  ھ النب ام علی فلما ق
ھ رسول اهللا        زل إلی دھا فن ى ول صلى اهللا علیھ وسلم  یخطب حن الجذع حنین الناقة إل

  .صلى اهللا علیھ وسلم  فضمھ إلیھ فسكن فأمر بھ أن یحفر لھ ویدفن
ال    عق ق ا الص راھیم ثن ن إب لم ب ا مس ي   : أخبرن دم النب ا أن ق ول لم ن یق معت الحس س

ھ  صلى  اهللا علیھ وسلم  المدینة جعل یسند ظھره إلى خشبة ویحدث الناس فكثروا حول
الوا             ھ ق ع علی ي شیئا ارتف وا ل ال ابن لم أن یسمعھم، فق ھ وس فأراد النبي  صلى اهللا علی
ت واهللا          ال الحسن حن ھ ق وا ل ا أن بن ریش موسى فلم ال عریش كع ي اهللا ق ا نب ف ی كی

  .غي قلوب قوم سمعوا قال أبو محمد یعني ھذاالخشبة قال الحسن سبحان اهللا ھل تبت
اس       ن عب أخبرنا الحجاج بن منھال ثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن اب

ذ          ا اتخ ر فلم ذ المنب ل أن یتخ ذع قب ى ج أن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  كان یخطب إل
ال     ذع فاحتضنھ فسكن، وق م احتضنھ لحن إ    : المنبر وتحول إلیھ حن الج و ل وم   ل ى ی ل

  .القیامة
  أخبرنا الحجاج بن منھال ثنا حماد عن ثابت عن أنس بمثلھ   
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ت            ال حن ن سعد ق ي حازم عن سھل ب أخبرنا عبد اهللا بن یزید ثنا المسعودي عن أب
ده            ا ووضع ی لم إلیھ ھ وس ام رسول اهللا صلى اهللا علی دھا فق وم عن الخشبة التي كان یق

  .علیھا فسكنت
د      ن أحم ا             أخبرنا محمد ب ار ثن ن عم ة ب ا عكرم ونس ثن ن ی ر ب ا عم ف ثن ي خل ن أب ب

وم   إسحاق بن أبي طلحة حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان یقوم ی
الجمعة فیسند ظھره إلى جذع منصوب في المسجد فیخطب الناس فجاءه رومي، فقال 

ة   أال أصنع لك شیًئا تقعد علیھ وكأنك قائم فصنع لھ منبًرا لھ در ى الثالث جتان ویقعد عل
فلما  قعد نبي اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم على ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى 
ارتج المسجد حزنا على رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  فنزل إلیھ رسول اهللا  صلى 

ھ رسول اهللا  صلى اهللا ع    ھ  اهللا علیھ وسلم  من المنبر فالتزمھ وھو یخور فلما التزم لی
وم      : "وسلم  سكن، ثم قال ى ی ذا إل ا زال ھك ھ لم أما والذي نفس محمد بیده لو لم التزم

ى رسول اهللا    ا عل ھ رسول اهللا  صلى اهللا        "  القیامة حزن أمر ب لم ف ھ وس صلى اهللا علی
  .علیھ وسلم فدفن

  وفي كتاب الصالة باب مقام اإلمام إذا خطب 
ن المسیب عن     أخبرنا محمد بن كثیر عن سلیمان بن كثیر ع   ن الزھري عن سعید ب

ل أن          : جابر بن عبد اهللا قال ذع قب ى ج وم إل لم  یق ھ وس ان رسول اهللا  صلى اهللا علی ك
ھ فوضع رسول اهللا           ى سمعنا حنین ك الجزع حت یجعل المنبر فلما جعل المنبر حن ذل

  .صلى اهللا علیھ وسلم  یده علیھ فسكن
  
اس أن  حدثنا حجاج بن منھال ثنا حماد بن سلمة ع   ن عمار بن أبي عمار عن ابن عب

ر      ذ المنب ا اتخ ر فلم النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان یخطب إلى جذع قبل أن یتخذ المنب
  .لو لم احتضنھ لحن إلى یوم القیامة: تحول إلیھ حن الجذع فاحتضنھ فسكن، وقال

  حدثنا حجاج ثنا حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم مثلھ   
ر         ا كث ال لم ن سعد ق حدثنا عبد اهللا بن یزید ثنا المسعودي عن أبي حازم عن سھل ب

ادون یسمعون كالم رسول        ال یك ؤون ف الناس بالمدینة جعل الرجل یجيء والقوم یجی
ول اهللا إن       ا رس اس ی ھ الن ال ل ده، فق ن عن وا م ى یرجع لم  حت ھ وس اهللا  صلى اهللا علی

ال    الناس قد كثروا وإن الجائي یجيء ف اد یسمع كالمك ق ى     : ال یك ا شئتم فأرسل إل فم
ان        ا فك اتین أو ثالث ھ مرق وا ل ة فجعل غالم المرأة من األنصار نجار وإلى طرفاء الغاب
ت   ك حن وا ذل ا فعل ھ فلم ب علی ھ ویخط س علی لم  یجل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص رس

لم  إ     ھ وس ده    الخشبة التي كان یقوم عندھا فقام رسول اهللا  صلى اهللا علی ا فوضع ی لیھ
  ****علیھا فسكنت

  ابن ماجھ 
  في كتاب إلقامة الصالة والسنة فیھا، باب ما جاء في بدء شأن المنبر

د اهللا        . حدثنا إسماعیل بن عبد اهللا الرقي -   ي، عن عب رو الرق ن عم د اهللا ب دثنا عبی ح
ال          ھ؛ ق ن كعب، عن أبی ي ب ن أب ل ب ان رسول اهللا    -:ابن محمد بن غقیل، عن الطفی  ك

ك    . صلى اهللا علیھ وسلم  یصلي إلى جذع إذ كان المسجد عریًشا ى ذل وكان یخطب إل
ى  : فقال رجل من أصحابھ. الجذع ھل لك أن نجعل لك شیًئا تقوم علیھ یوم الجمعة حت
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. فھي التي أعلى المنبر. فصنع ثالث درجات) نعم(یراك الناس وتسمعھم خطبتك؟ قال
ھ  فلما وضع المنبر، وضعوه في موضعھ ا و فی ا أراد رسول اهللا صلى اهللا    . لذي ھ فلم

ھ  ب إلی ان یخط ذي ك ذع ال ى الج ر إل ر، م ى المنب وم إل لم أن یق ھ وس اوز . علی ا ج فلم
دع وانشق      ى تص ذع، خار حت مع      . الج ا س لم لم ھ وس زل رسول اهللا  صلى اهللا علی فن

ى سكن   . صوت الجذع ده حت ر    . فمسحھ بی ى المنب م رجع إل ان إذا صلى، صلى    . ث فك
ى    . فلما ھدم المسجد وغیر، أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب. إلیھ ھ حت ي بیت وكان عنده ف
  .فأكلتھ األرضة وعاد رفاًتا. بلى

  
اھلي    -   ن خالد الب د    . حدثنا أبو بكر ب ن أس ز ب دثنا بھ ن سلمة، عن      . ح اد ب دثنا حم ح

ھ     ي  صلى اهللا علی عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس؛ وعن ثابت، عن أنس؛ أن النب
ذع   وس  ى ج ان یخطب إل ر    . لم  ك ى المنب ر ذھب إل ذ المنب ا اتخ اه   . فلم ذع فأت فحن الج

  ).لو لم أحتضنھ لحن إلى یوم القیامة: (فقال. فاحتضنھ فسكن
  .إسناده صحیح ورجالھ ثقات: في الزوائد

دري      -   ت الجح ن ثاب د ب دثنا أحم ال      . ح ي حازم؛ ق ة، عن أب ن عیین فیان ب دثنا س  -:ح
أتوا سھل     اختلف الناس في منبر رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم من أي شيء ھو؟ ف

ي    : فقال. بن سعد فسألوه ھ من م ب اس أعل ة    . ما بقي أحد من الن ل الغاب ھ  . ھو من أث عمل
ھ    . فقام علیھ حینما وضع . فجاء بھ. فالن مولى فالنة، نجار اس خلف ام الن . فاستقبل وق

ثم عاد إلى المنبر فقرأ . األرضفقرأ ثم ركع ثم رفع رأسھ فرجع القھقري حتى سجد ب
  .ثم ركع فقام ثم رجع القھقرى حتى سجد باألرض

ي        . حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف -  لیمان التیمي، عن أب دي، عن س ي ع حدثنا ابن أب
  :نضرة، عن جابر بن عبد اهللا؛ قال

جرة       - ى أصل ش وم إل لم یق ذع   -كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ى ج ال إل م   -أو ق ث
اه رسول اهللا       . قال فحن الجذع. منبرا اتخذ ى أت جد حت قال جابر حتى سمعھ أھل المس

  .لو لم یأتھ لحن إلى یوم القیامة: فقال بعضھم. صلى اهللا علیھ وسلم  فمسحھ فسكن
وقد أخرجھ النسائي عن جابر بسند  : وقال. إسناده صحیح وابن عدي ثقة: في الزوائد

  . آخر
  البیھقي

  الخطبة  باب مقام اإلمام في 
ن       د ب ر محم أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن أنبأ أبو بك

ن           وب ب ا أی ذي ثن ن إسماعیل الترم د ب و إسماعیل محم أحمد بن خنب البخاري أنبأ أب
ال           الل ق ن ب ي ب لیمان یعن ي أویس عن س ن أب ر ب ال  : سلیمان بن بالل حدثني أبو بك ق

ھ           أخ: یحیى یعني بن سعید  ك األنصاري أن ن مال س ب ن أن د اهللا ب ن عبی ص ب ي حف برن
لم     : سمع جابر بن عبد اهللا یقول ھ وس كان المسجد في زمان رسول اهللا  صلى اهللا علی

ى   مسقوًفا على جذوع من نخل فكان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذا خطب یقوم إل
و     ذع صوتا كص ذلك الج ھ فسمعنا ل ان علی ر ك نع المنب ا ص ذع فلم ى ج ار حت ت العش

ي       ا فسكنت رواه البخاري ف ده علیھ جاءھا رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  فوضع ی
  .الصحیح عن إسماعیل بن أبي أویس عن أخیھ أبي بكر
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د      ن محم ر ب ا جعف وب ثن ن یعق د ب د اهللا محم و عب ا أب افظ ثن د اهللا الح و عب ا أب أخبرن
ھ أن    ثنا یحیى بن یحیى أنبأ: وإسماعیل بن قتیبة قاال عبد العزیز بن أبي حازم عن أبی

ي  : نفرا جاءوا إلى سھل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود ھو فقال أما واهللا إن
وم    لم أول ی ألعرف من أي عود ھو ومن عملھ ورأیت رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وس

ال   .. جلس علیھ دثنا فق اس فح ھ  أرسل رسول اهللا صلى اهللا   : قال فقلت لھ یا أبا عب  علی
ذ  ي      .. "وسلم إلى امرأة نقال أبو حازم إنھ لسماھا یومئ ل ل انظري غالمك النجار یعم

ا رسول اهللا  صلى       ".. أعواًدا ألكلم الناس علیھا ر بھ م أم فعمل ھذه الثالث درجات ث
ت رسول اهللا       د رأی ة ولق اهللا علیھ وسلم  فوضعت ھذا الموضع؛ فھي من طرفاء الغاب

ام علیھ فكبر وكبر الناس وراءه وھو على المنبر یعني ثم ركع صلى اهللا علیھ وسلم  ق
ثم رفع فنزل القھقري حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صالتھ ثم 

یا أیھا الناس إنما صنعت ھذا لتأتموا بي ولتعلموا صالتي رواه : أقبل على الناس فقال
  .مسلم في الصحیح عن یحیى بن یحیى

د             أخبرنا أبو ا   ن محم أ إسماعیل ب ن بشران أنب د اهللا ب ن عب د ب ن محم ي ب لحسین عل
ا      ین ح وأخبرن ن دك الصفار قال ثنا الحسن بن الفضل بن السمح ثنا أبو نعیم الفضل ب
ا         ز ثن د العزی ن عب ي ب ا عل أبو عبد اهللا الحافظ أنبا أبو علي حامد بن محمد الھروي ثن

ھ       أبو نعیم ثنا عبد الواحد بن أیمن حدثني أبي عن جابر أن رسول اهللا  صلى اهللا علی
ا     وسلم  كان یقوم یوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من األنصار أو رجل ی

وم       .. إن شئتم فاجعلوه: رسول اهللا أال تجعل لك منبًرا قال ان ی ا ك ًرا فلم ھ منب وا ل فجعل
زل رسول اهللا         ة صیاح الصبي فن ر فصاحت النخل صلى اهللا   الجمعة ذھب إلى المنب

ال  ا     : علیھ وسلم  فضمھا إلیھ كانت تئن أنین الصبي الذي یسكت ق ى م ت تبكي عل كان
لفظ حدیث أبي عبد اهللا رواه البخاري في الصحیح عن .. كانت تسمع من الذكر عندھا

  .أبي نعیم
ن       د ب م محم وأخبرنا محمد بن عبد اهللا الحافظ أخبرني أبو أحمد الحافظ أنبأ أبو الجھ

دثني      الحسین  ي رواد ح ن أب ا ب القرشي ثنا شعیب بن عمرو الضبعي ثنا أبو عاصم ثن
ا            لم لم ھ وس ال رسول اهللا  صلى اهللا علی داري ق یم ال ر أن تم ن عم نافع عن عبد اهللا ب
أسن وثقل أال نتخذ لك منبًرا تحمل أو تجمع أو كلمة تشبھھا عظامك فاتخذ لھ مرقاتین 

ي  عد النب ال فص ا ق س علیھ ة فجل ي    أو ثالث ان ف ذع ك ن ج لم  فح ھ وس لى اهللا علی ص
المسجد كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذا خطب یستند إلیھ فنزل النبي صلى اهللا 
اطین           ت أس ر وكان عد المنب م ص ا ھو ث یًئا ال أدرى م ھ ش ال ل لم فاحتضنھ فق ھ وس علی

  .فذكره المسجد جذوعا وسقائفھ جریًدا قال البخاري روى أبو عاصم عن بن أبي رواد
اس            و العب ا أب اال ثن حاق المزكي ق ي إس ن أب أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ وأبو زكریا ب

ن العالء       اذ ب ا مع ر ثن محمد بن یعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عثمان بن عم
ا    ذع فلم عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  كان یخطب إلى ج

حیح    اتخذ المنبر حن الج ي الص ذع فأتاه فالتزمھ صلى اهللا علیھ وسلم رواه البخاري ف
  .فقال وقال عبد الحمید أنبأ عثمان بن عمر

  البیھقي في دالئل النبوة
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ا            ال أخبرن ي الحافظ ق ن عل ي الحسین ب و عل دثنا أب أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال ح
  صر عبد اهللا بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا تمیم ابن المنت

ح وحدثنا منصور بن عبد الوھاب بن أحمد الصوفي قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن  
ال          ذي ق ن إسماعیل الترم د ب و إسماعیل محم ا أب أحمد بن حمدان البخاري قال أخبرن
لیمان    دثني س حدثنا أیوب بن سلیمان بن بالل قال حدثني أبو بكر بن أبي أویس قال ح

ھ أن رسول        بن بالل عن سعد بن سعید بن قیس  ن سعد عن أبی ن سھل ب عن عباس ب
ي     ت ف اهللا كان یقوم الجمعة إذا خطب إلى خشبة ذات فرضتین قال أراھا من دوم كان
ذت    و اتخ مصاله وكان یتكئ إلیھا فقال لھ أصحابھ یا رسول اهللا إن الناس قد كثروا فل

ال  م یكن       : شیًئا تقوم علیھ إذا خطبت یراك الناس فق ال سھل ول ا شئتم ق ة إال  م بالمدین
فقام : نجار واحد قال فذھبت أنا وذلك النجار إلى الغابة فقطعنا ھذا المنبر من أثلة قال

ل  " أال  تعجبون من حنین ھذه الخشبة: "رسول اهللا فحنت الخشبة فقال رسول اهللا فأقب
ده              ا فوضع ی زل رسول اهللا فأتاھ اؤھم فن ر بك ى كث ا حت وا من حنینھ ا فرق الناس علیھ

  .نت فأمر رسول اهللا بھا فدفنت تحت منبره أو جعلت في السقفعلیھا فسك
  ابن خزیمة

اذه          ل اتخ ان قب ة ك ي الخطب لم  ف ھ وس ي صلى اهللا علی ام النب ع قی ر أن موض اب ذك ب
المنبر والدلیل على أن الخطبة على األرض جائزة من غیر صعود المنبر یوم الجمعة 

ر إذ ھو أحرى أن یسمع     والعلة التي لھا أمر النبي  صلى اهللا علیھ و سلم  باتخاذ المنب
  .الناس خطبة اإلمام إذا كثروا إذا خطب على المنبر

ن        ونس ع ن ی ي ب ى یعن ا عیس رم أخبرن ن خش ي ب ا عل ر ن و بك ا أب اھر ن و ط ا أب أن
كان رسول اهللا  صلى اهللا  : المبارك وھو بن فضالة عن الحسن عن أنس بن مالك قال

ة شك      علیھ وسلم  یقوم یوم الجمعة  ذع أو نخل یسند ظھره إلى ساریة من خشب أو ج
ال  اس ق ر الن ا كث ارك فلم ًرا : المب ي منب وا ل ت   .. ابن ھ حن ول إلی ر، فتح ھ المنب وا ل فبن

ر      ن المنب لم  م ھ وس الخشبة حنین الوالھ فما زالت حتى نزل رسول اهللا  صلى اهللا علی
  .إذا مات لھا ولد فأتاھا فاحتضنھا فسكنت قال أبو بكر الوالھ یرید بھا المرأة

ر           ى المنب لم عل ھ وس ي صلى اهللا علی ام النب د قی ذع عن باب ذكر العلة التي لھا حن الج
ى شيء إذا خطب           دد درجھ واالستناد إل لم وع ھ وس وصفة منبر النبي صلى اهللا علی

  على األرض
ا        ار ن ن عم ة ب أنا أبو طاھر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا عمر بن یونس نا عكرم
وم   إس ان یق حاق بن أبي طلحة ثنا أنس بن مالك أن رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  ك

جد فیخطب   ال    .. یوم الجمعة فیسند ظھره إلى جذع منصوب في المس فجاء رومي فق
ا      ة فلم ى الثالث د عل أال نصنع لك شیئا تقعد وكأنك قائم فصنع لھ منبًرا لھ درجتان ویقع

ل      ھ وس ي اهللا  صلى اهللا علی د نب ج         قع ى ارت ور حت ذع خوار الث ر خار الج ى المنب م عل
ول اهللا            ھ رس زل إلی لم  فن ھ وس لى اهللا علی ى رسول اهللا  ص ا عل جد بخواره حزن المس
ھ رسول اهللا صلى اهللا        ا التزم صلى اهللا علیھ وسلم من المنبر فألتزمھ وھو یخور فلم

ال   م ق ا زال ھ       : "علیھ وسلم  سكت ث ھ م م ألتزم و ل ده ل ذي نفسي بی وم    وال ى تق ذا حت ك
فأمر بھ رسول اهللا صلى اهللا   ... صلى اهللا علیھ وسلم".  الساعة حزنا على رسول اهللا
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إن ھذا : "علیھ وسلم فدفن یعني الجذع وفي خبر جابر فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم
  ".بكى لما فقد من الذكر

  ابن ابي شیبة 
ر      حدثنا الحسن بن موسى قال ثنا حماد بن سلمة عن فرقد ا ن جبی لسبخي عن سعید ب

ذ     ا اتخ ذع، فلم عن ابن عباس أن رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  كان یخطب إلى ج
لو لم أحتضنھ لحن  : " المنبر تحول إلیھ، فحن الجذع حتى أخذه فاحتضنھ فسكن فقال

  ".إلى یوم القیامة 
منبر رسول من أي شئ : حدثنا ابن عیینة عن أبي حازم قال أتوا سھل بن سعد فقالوا 

ل    : ما بقي أحد من الناس أعلم بھ مني، قال: اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم ؟ قال ھو من أث
ان رسول اهللا        لم ، وك ھ وس الغابة، وعملھ فالن مولى فالنة لرسول اهللا  صلى اهللا علی
ذ             ا اتخ ھ إذا خطب، فلم جد یصلي إلی ي المس ذع ف ى ج لم  یستند إل صلى اهللا علیھ وس

د عل  ر فقع ال المنب ذع، ق ن الج ھ ح ده،  : ی لم  فوط ھ وس ول اهللا  صلى اهللا علی اه رس فأت
  .حتى سكن: ولیس في حدیث أبي حازم

ال   ھ     : حدثنا وكیع عن عبد الواحد عن أبیھ عن جابر ق ان رسول اهللا  صلى اهللا علی ك
ار     ن االنص رأة م ھ ام ت ل ة، فقال ذع نخل ى ج ب إل لم  یخط ول اهللا : وس ا رس ي ! ی إن ل

ارا، أ  ا نج ال  غالم را؟ ق ك منب نع ل ره یص ال آم وم  : " ف ان ی ا ك را، فلم ذ منب ى، فاتخ بل
ال      : الجمعة خطب على المنبر، قال أنین الصبي، فق ھ ك وم علی فإن الجذع الذي كان یق

  إن ھذا بكى لما فقد من الذكر: النبي  صلى اهللا علیھ وسلم
ن جریج    ن   أحمد  حدثنا عبد اهللا حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا اب دثنا اب وروح ح

ھ   -:جریج أخبرني أبو الزبیر أنھ سمع جابر بن عبد اهللا یقول كان النبي  صلى اهللا علی
وسلم  إذا خطب یستند إلى جذع نخلة من سواري المسجد فلما صنع لھ منبره استوى  
ا          زل إلیھ ى ن جد حت ى سمعھا أھل المس ة حت علیھ اضطربت تلك الساریة كحنین الناق

ال        ... ال روح فسكتت فاعتنقھا فسكنت وق ك الساریة وق ر فاضطربت تل ن بك ال اب وق
  .روح اضطربت كحنین

ن         ار عن اب ي عم ن أب ار ب حدثنا عبد اهللا حدثني أبي حدثنا عفان أخبرنا حماد عن عم
ر   -:عباس أن ذ المنب رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم كان یخطب إلى جذع قبل أن یتخ

ولو لم أحتضنھ لحّن  : ھ فأتاه فاحتضنھ فسكن قالفلما اتخذ المنبر وتحول الیھ حن علی
  .إلى یوم القیامة

ي             - ت عن أنس عن النب اد عن ثاب دثنا حم ان ح دثنا عف ي ح دثني أب د اهللا ح دثنا عب ح
  .صلى اهللا علیھ وسلم مثلھ

  الطبراني 
ُد بن َخاِلٍد اْلَخیَّاُط، َحدََّثَنا َعْبُد َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ بن َأْحَمَد بن َحْنَبٍل، َحدََّثِني َأِبي، َحدََّثَنا َحمَّا

ِھ       ْن َأِبی ْعٍد، َع ن َس ْھِل ب يَّ  صلى اهللا   ، اللَِّھ بن ُعَمَر اْلُعَمِريُّ، َعِن اْلَعبَّاِس بن َس َأّن النَِّب
اَن   ِإنَّ النَّاَس َقْد َكثُ : "علیھ وسلم  َكاَن َیْسَتِنُد ِإَلى ِجْذٍع، َفَلمَّا َكُثَر النَّاُس، َقاَل ْو َك ُروا، َفَل

ھِ  اسٌ  "ِمْنَبٌر َأْقُعُد َعَلْی اَل َعبَّ ال َأْدِري         : ، َق ِة، َف َن اْلَغاَب ِر ِم َداَن اْلِمْنَب َع ِعی ي َفَقَط َذَھَب َأِب َف
  .َعِمَلَھا َأِو اْسَتْعَمَلَھا
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  الفصل السابع عشر
  ومـثـل ھـذا فـي سـائـر الـجـمـادات

J  *د اهللا        حدثنا القاضي أبو عبد اهللا محم و عب دثنا القاضي أب ن عیسى التمیمي، ح د ب
دثنا      دثنا المروزي، ح محمد بن المرابط، حدثنا المھلب، حدثنا أبو الحسن القابسي، ح
دثنا           ري، ح د الزبی و أحم دثنا أب ى، ح ن المثن د ب دثنا محم الفربري، حدثنا البخاري، ح

ال   ا نسمع     :إسرائیل، عن منصور، عن إبراھیم،عن علقمة، عن ابن مسعود، ق د كن لق
  . تسبیح الطعام وھو یؤكل

كنا نأكل مع رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  : وفي غیر ھذه الروایة عن ابن مسعود-
  . الطعام و نحن نسمع تسبیحھ

  :روى البخاري حدیث ابن مسعود في   كتاب المناقب قال: قلت
ري   : حدثني محمد بن المثنى    د الزبی و أحم دثنا إسر  : حدثنا أب ائیل، عن منصور،   ح

  :عن إبراھیم، عن علقمة، عن عبد اهللا قال
لم        ھ وس كنا نعد اآلیات بركة، وأنتم تعدونھا تخویفا، كنا مع رسول اهللا  صلى اهللا علی

ل، فأدخل   ). اطلبوا فضلة من ماء: (في سفر، فقل الماء، فقال فجاؤوا بإناء فیھ ماء قلی
اء    ). بارك، والبركة من اهللاحي على الطھور الم: (یده في اإلناء ثم قال ت الم د رأی فلق

ام        ا نسمع تسبیح الطع د كن لم ، ولق ینبع من بین أصابع رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وس
  .وھو یؤكل

  قال ابن حجر
ھ   : قولھ ولقد كنا نسمع تسبیح الطعام وھو یؤكل أي في عھد رسول اهللا  صلى اهللا علی

د اإلسماعیلي صریح    فیان عن       وسلم  غالبا ووقع ذلك عن ن س ا أخرجھ عن الحسن ب
لم    بندار عن أبي أحمد الزبیري في ھذا الحدیث كنا نأكل مع النبي  صلى اهللا علیھ وس
الطعام ونحن نسمع تسبیح الطعام ولھ شاھد أورده البیھقي في الدالئل من طریق قیس 

ھ          ال ل ى اآلخر ق دھما إل ب أح لیمان إذا كت درداء وس ة  بن أبي حازم قال كان أبو ال بآی
  ..الصحفة وذلك أنھما بینا ھما یأكالن في صحفة إذا سبحت وما فیھا

  :وأخرجھ
دثنا إسرائیل عن منصور        ري ح د الزبی الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحم
ى    دھا عل عن إبراھیم عن علقمة عن عبد اهللا قال  إنكم تعدون اآلیات عذابا وإنا كنا نع

ھ    ي صلى اهللا          عھد رسول اهللا صلى اهللا علی ع النب ام م ل الطع ا نأك د كن ة لق لم برك وس
اء     لم بإن ھ وس لى اهللا علی ي ص ي النب ال وأت ام ق بیح الطع مع تس ن نس لم ونح ھ وس علی
ھ وسلم حي      فوضع یده فیھ فجعل الماء ینبع من بین أصابعھ فقال النبي صلى اهللا علی

ال أب   ا ق أنا كلن ى توض ماء حت ن الس ة م ارك والبرك وء المب ى الوض ذا عل ى ھ و عیس
  حدیث حسن صحیح   

  حسن صحیح:  قال الترمذي
دثنا إسرائیل        : أحمد حدثنا عبد اهللا حدثني أبي قال د ح ن الولی ن القاسم ب د ب حدثنا الولی

  :عن منصور عن إبراھیم عن علقمة عن عبد اهللا قال وسمع عبد اهللا بخسف قال
ة وأ    - ات برك د اآلی ا     كنا أصحاب محمد صلى اهللا علیھ وسلم نع ا إن دونھا تخویف تم تع ن

بینا نحن مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ولیس معنا ماء فقال لنا رسول اهللا صلى  
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اطلبوا من معھ یعني ماء ففعلنا فأتي بماء فصبھ في اناء ثم وضع كفیھ : اهللا علیھ وسلم
 حي على الطھور المبارك والبركة من: فیھ فجعل الماء یخرج من بین أصابعھ ثم قال

د اهللا   ال عب و       : اهللا فمألت بطني منھ واستسقى الناس ق ام وھ ا نسمع تسبیح الطع د كن ق
  .یؤكل

د رسول    : وقال أنس - ي  ی أخذ النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  كفا من حصى، فسبحن ف
ي بكر رضي اهللا        د أب ي ی اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  حتى سمعنا التسبیح، ثم صبھن ف

  . فما سبحن عنھ فسبحن، ثم في أیدینا
  . وروى مثلھ أبو ذر، وذكر أنھن سبحن في كف عمر وعثمان-

  :قال ابن حجر العسقالني في فتح الباري: قلت
اول رسول اهللا  صلى اهللا         ال تن ي ذر ق دیث أب قلت وقد اشتھر تسبیح الحصي ففي ح

د         ي ی م وضعھن ف ا ث علیھ وسلم  سبع حصیات فسبحن في یده حتى سمعت لھن حنین
ان فسبحن           أبي بكر  د عثم ي ی م وضعھن ف ر فسبحن ث د عم ي ی فسبحن ثم وضعھن ف

ي        ي فسمع تسبیحھن من ف ة الطبران أخرجھ البزار والطبراني في األوسط وفي روای
  الحلقة وفیھ ثم دفعھن إلینا فلم یسبحن مع أحد منا 

ن         افظ ع ن بالح م یك ر ول ي األخض ن أب الح ب ذا رواه ص دالئل ك ي ال ي ف ال البیھق ق
ي           الزھري ع ن أب ا رواه شعیب ب وظ م ي ذر والمحف د السلمي عن أب ن یزی ن سوید ب

ر السن          ان كبی لیم ك ي س حمزة عن الزھري قال ذكر الولید بن سوید أن رجال من بن
  ممن أدرك أبا ذر بالربذة ذكر لھ عن أبي ذر بھذا 

ین             ر وتسبیح الحصي وحن قاق القم ض الشیعة أن انش ن الحاجب عن بع ر ب فائدة ذك
ذب          الجذع و م یك ك ل ع ذل ھ وم ى نقل دواعي عل وفر ال ع ت تسلیم الغزالة مما نقل آحاد م

ا آحادا             ع نقلھ ره بمن القرآن وأجاب غی واتر ب ا ت ھ استغنى عن نقلھ رواتھا وأجاب بأن
ا            ول إنھ ذي أق ذا الفصل وال ي أول ھ دم ف ا تق د القطع كم وعلى تسلیمھ فمجموعھا یفی

ایة فلیست على حد سواء فإن حنین الجذع كلھا مشتھرة عند الناس وأما من حیث الرو
ك     ى طرق ذل وانشقاق القمر نقل كل منھما نقال مستفیضا یفید القطع عند من یطلع عل
من أئمة الحدیث دون غیرھم ممن ال ممارسة لھ في ذلك وأما تسبیح الحصي فلیست   

  ...لھ إال ھذه الطریق الواحدة مع ضعفھا
ت  اني ف : قل ي ذر أورده األلب دیث أب نة؛  وح ریج الس ي تخ ة ف الل الجن اب ظ ي كت

  :وھو -وصححھ
دي             ن سالم عن الزبی داهللا ب ا عب راھیم ثن ن إب حدثنا محمد بن عوف ثنا عبد الحمید ب

ھ سمع عاصم        ھ أن د رب حدثني حمید أن عبد الرحمن بن أبي عوف حدثھ أنھ سمع عب
ي  بن حمید یقول إن أبا ذر قال إني انطلقت ألتمس رسول اهللا  صلى اهللا  علیھ وسلم  ف

ى   بعض حوائط المدینة فإذا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قاعد فأقبل إلیھ أبو ذر حت
ھ          ین یدی وعة ب یات موض و ذر وحص ال أب لم ق ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب لم عل س
ذھن فوضعھن        م أخ ي األرض فسكتن ث فأخذھن في یده فسبحن في یده ثم وضعھن ف

ده    ي ی ذھن        في ید أبي بكر فسبحن ف م أخ ي األرض فخرسن ث ذھن فوضعھن ف م أخ ث
م             ي األرض فخرسن ث ذھن فوضعھن ف م أخ ده ث ي ی ر فسبحن ف د عم فوضعھن في ی

  .أخذھن فوضعھن في ید عثمان فسبحن ثم أخذھن فوضعھن في األرض فخرسن
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ا     - ض نواحیھ ى بع وقال علي كنا بمكة مع رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم ،فخرج إل
  .  السالم علیك یا رسول اهللا: وال جبل إال قال لھ ما استقبلھ شجرة

رواه  الترمذي من حدیث الولید بن أبي ثور عن السدي عن عبادة بن أبي یزید :  قلت
ي           ا ف ة فخرجن لم  بمك ھ وس ي  صلى اهللا علی ع النب ت م عن علي بن أبي طالب قال كن

  ك یا رسول اهللا  بعض نواحیھا فما استقبلھ جبل وال شجر إال وھو یقول السالم علی
ب     ن غری دیث حس ذي ح ال الترم ي   ... وق اني ف ححھ األلب ب  " وص حیح الترغی ص

  "والترھیب 
  و أخرجھ التبریزي في مشكاة المصابیح   

وعن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ قال كنت مع النبي  صلى اهللا علیھ وسلم بمكة 
جر إال وھ    ل وال ش ا     فخرجنا في بعض نواحیھا فما استقبلھ جب ك ی ول السالم علی و یق

  .    رواه الترمذي والدارمي. رسول اهللا
ى         ُھ ِف ا َمَع َة َفَخَرْجَن لم  ِبَمكَّ ھ وس ولفظھ في مسند الدارمي ُكنَّا َمَع النَِّبىِّ  صلى اهللا علی

َجَرٍة َوَال َجبَ        رَّ ِبَش ْم َنُم َجِر َفَل اِل َوالشَّ ْیَن اْلِجَب َالُم   َبْعِض َنَواِحیَھا َفَمَرْرَنا َب اَل السَّ ٍل ِإالَّ َق
  .َعَلْیَك َیا َرُسوَل اللَِّھ

لم     : وعن جابر بن سمرة عنھ  صلى اهللا علیھ وسلم- ان یس ة ك إني ألعرف حجرًا بمك
  .إنھ الحجر األسود: قیل. علي

ي  (قلت أخرجھ السیوطي في الجامع الصغیر    إني ألعرف حجرا بمكة كان یسلم عل
  ).  قبل أن أبعث

  . عن جابر بن سمرة) حم م ت: (وطيتخریج السی 
   .في صحیح الجامع:  األلباني 

  مسلم 
ي شیبة      ن أب ر ب و بك دثنا أب ان    . وح ن طھم راھیم ب ر عن إب ي بكی ن أب ى ب دثنا یحی . ح

  :قال. حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة
لم   ي        "قال رسول اهللا ص  صلى اهللا علیھ وس لم عل ان یس ة ك ي ألعرف حجرا بمك إن

  ".إني ألعرفھ اآلن. أبعث قبل أن
  الترمذي 

ا        ي أخبرن و داود الطیالس ا أب اال أخبرن یالن ق ن غ ود ب ار ومحم ن بش د ب دثنا محم ح
قال رسول اهللا   : سلیمان ابن معاذ الضبي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال

  :صلى اهللا علیھ وسلم
دیٌث حسٌن   ". ن إن بمكة حجرا كان یسلم علي لیالي بعثت إني ال أعرفھ اآل"  - ھذا ح

  . غریٌب
  ابن حبان   

أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي حدثنا محمد بن إسماعیل حدثنا یحیى بن أبي   
ال              ن سمرة ق ن حرب عن جابر ب ان عن سماك ب ن طھم راھیم ب دثنا إب ال  : بكیر ح ق

ت        : رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم ي إذا بعث لم عل ان یس ة ك ي ألعرف حجرا بمك  إن
  .إني ألعرفھ اآلن

  الدارمي
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حدثنا محمد بن سعید أنا یحیى بن أبي بكر العبدي عن إبراھیم بن طھمان عن سماك   
ال   لم     : عن جابر بن سمرة ق ھ وس ال رسول اهللا  صلى اهللا علی ي ألعرف حجرا    : ق إن

  . بمكة كان یسلم علي قبل أن أبعث إني ألعرفھ اآلن
د     حدثنا فروة ثنا الولید بن أبي ثور ا   ي یزی اد أب لھمداني عن إسماعیل السدي عن عب

  عن علي بن أبي طالب قال كنا مع النبي    
ي  : (قلت أخرجھ السیوطي في الجامع الصغیر  إني ألعرف حجرا بمكة كان یسلم عل

  ).  قبل أن أبعث
  . عن جابر بن سمرة) حم م ت: (تخریج السیوطي 
   .في صحیح الجامع:  األلباني 

  مسلم 
دثنا أ   ي شیبة   وح ن أب ر ب و بك ان    . ب ن طھم راھیم ب ر عن إب ي بكی ن أب ى ب دثنا یحی . ح

  :قال. حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة
إني ألعرف حجرا بمكة كان یسلم علي قبل أن "قال رسول اهللا   صلى اهللا علیھ وسلم 

  ".إني ألعرفھ اآلن. أبعث
  الترمذي 

اال أخب     یالن ق ن غ ود ب ار ومحم ن بش د ب دثنا محم ا   ح ي أخبرن و داود الطیالس ا أب رن
ال رسول اهللا      ال ق سلیمان ابن معاذ الضبي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة ق

  :صلى اهللا علیھ وسلم
دیٌث حسٌن   ". إن بمكة حجرا كان یسلم علي لیالي بعثت إني ال أعرفھ اآلن "  - ھذا ح

  . غریٌب
  ابن حبان   

ثنا محمد بن إسماعیل حدثنا یحیى بن أبي أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي حد  
ال     ال ق مرة ق ن س ابر ب ن ج رب ع ن ح ماك ب ن س ان ع ن طھم راھیم ب دثنا إب ر ح بكی
ت        ي إذا بعث لم عل ان یس ة ك رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم   إني ألعرف حجرا بمك

  إني ألعرفھ اآلن
  الدارمي

اھیم بن طھمان عن سماك  حدثنا محمد بن سعید أنا یحیى بن أبي بكر العبدي عن إبر 
ال   لم     : عن جابر بن سمرة ق ھ وس ال رسول اهللا  صلى اهللا علی ي ألعرف حجرا    : ق إن

  بمكة كان یسلم علي قبل أن أبعث اني ألعرفھ اآلن 
د        ي یزی اد أب حدثنا فروة ثنا الولید بن أبي ثور الھمداني عن إسماعیل السدي عن عب

ي      عن علي بن أبي طالب قال كنا مع النبي صل ھ ف ا مع ة فخرجن لم بمك ى اهللا علیھ وس
ال السالم           ل إال ق جرة وال جب ر بش م نم جر فل ال والش ین الجب بعض نواحیھا فمررنا ب

  علیك یا رسول اهللا 
  أحمد

حدثنا عبد اهللا حدثني أبي حدثنا یحیى بن أبي بكیر حدثنا إبراھیم بن طھمان حدثني  - 
ال   ال رسول اهللا  ص   : سماك عن جابر بن سمرة ق لم  ق ھ وس ي ألعرف   -:لى اهللا علی إن

  .حجرا بمكة كان یسلم علي قبل أن أبعث إني ألعرفھ اآلن
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  أبو یعلى 
دثنا            اذ ح ن مع لیمان ب دثني س ال ح و داود ق دثنا أب دورقي ح حدثنا أحمد بن إبراھیم ال

لم  إن             ھ وس ال رسول اهللا  صلى اهللا علی ال ق ن سمرة ق سماك بن حرب عن جابر ب
  علي لیالي بعثت وإني ألعرفھ إذا مررت علیھ بمكة حجرا كان یسلم

  أحمد  
حدثنا عبد اهللا حدثني أبي حدثنا یحیى بن أبي بكیر حدثنا إبراھیم بن طھمان حدثني  - 

ال   لم     : سماك عن جابر بن سمرة ق ھ وس ال رسول اهللا  صلى اهللا علی ي ألعرف   -:ق إن
  .حجرا بمكة كان یسلم علي قبل أن أبعث إني ألعرفھ اآلن

  یعلى أبو 
دثنا            اذ ح ن مع لیمان ب دثني س ال ح و داود ق دثنا أب دورقي ح حدثنا أحمد بن إبراھیم ال

لم  إن             ھ وس ال رسول اهللا  صلى اهللا علی ال ق ن سمرة ق سماك بن حرب عن جابر ب
  بمكة حجرا كان یسلم علي لیالي بعثت وإني ألعرفھ إذا مررت علیھ

ا  - ا استقبلني جبری   : وعن عائشة رضي اهللا عنھ ت ال     لم ھ السالم بالرسالة جعل ل علی
  .السالم علیك یارسول اهللا: أمر بحجر وال شجر إال قال

  :أورد البیھقي نحوه في دالئل النبوة قال:  قلت
ن     د ب دثنا أحم أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب قال ح

ا   حاق ق د      عبد الجبار قال حدثنا یونس بن بكیر عن ابن إس ن عب ك ب د المل دثني عب ل ح
م أن            ض أھل العل ة عن بع ان واعی ي وك ة الثقف ن جاری اهللا بن أبي سفیان بن العالء ب
رسول اهللا حین أراد اهللا عز وجل كرامتھ وابتدأه ال یمر بحجر وال شجر إال سلم علیھ 
ا          جر وم رى إال الش ھ وعن شمالھ وال ی ھ وعن یمین وسمع منھ فیلتفت رسول اهللا خلف

  من الحجارة وھي تحییھ بتحیة النبوة السالم علیك یا رسول اهللا حولھ
ة             ن جاری ن العالء ب فیان ب ي س ن أب د اهللا ب ن عب ك ب د المل وقال ابن إسحاق حدثني عب
لم  حین            ھ وس م أن رسول اهللا  صلى اهللا علی ض أھل العل ة عن بع الثقفي وكان داعی

رج لحا   ان إذا خ النبوة ك دأه ب ھ وابت ھ   أراد اهللا كرامت وب عن ر الث ى یحس د حت ة أبع ج
ویفضي إلى شعاب مكة وبطون أودیتھا فال یمر بحجر وال شجر إال قال السالم علیك 
جر     رى إال الش ال ی ھ ف مالھ وخلف ن ش ھ وع ن یمین ھ ع ت حول ال فیلتف ول اهللا ق ا رس ی
ھ السالم    والحجارة فمكث كذلك یرى ویسمع ما شاء اهللا أن یمكث ثم جاءه جبریل علی

  من كرامة اهللا وھو بحراء في رمضانبما جاء 
  :و ذكر مثلھ الماوردي في أعالم النبوة قال

ھ       : روت برة بنت أبي تحراه  ة رسول اهللا   صلى اهللا علی ا أراد كرام الى لم أن اهللا تع
ال     جر و ال حجر إال ق ر بش ان      : وسلم بالنبوة كان ال یم ا رسول اهللا فك ك ی السالم علی

ام    یلتفت عن یمینھ و شمالھ و خل ا المن ل رؤی فھ فال یرى أحدا فاحتمل أن یكون ذلك قب
د      ل أن یكون بع وة و احتم فیكون كالھتوف الخارجة عن أعالم الوحي إلى إعجاز النب

  ..الرؤیا فیكون تصدیقا لھا و تحقیقا لصحتھا
جر إال   : وعن جابر بن عبد اهللا- لم یكن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  یمر بحجر وال ش

  .سجد لھ
  ر مثلھ الماوردي في أعالم النبوة قالذك 
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ال     : ومن آیاتھ  صلى اهللا علیھ وسلم د اهللا ق ن عب ا رواه جابر ب ي رسول اهللا     : م ان ف ك
صلى اهللا علیھ وسلم  خصال لم یكن یمر في طریق فیتبعھ أحد إال عرف أنھ قد سلكھ  

  ..من طیب عرفھ و لم یكن یمر بحجر وال شجر إال سجد لھ
س، إذا اشتمل علیھ النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  وعلى بنیھ، بمالءة، وفي حدیث العبا-

ت   : ودعا لھم بالستر من النار كستره إیاھم بمالءتھ، فأمنت أسكفة الباب و حوائط البی
  . آمین آمین

  : أخرجھ أبو نعیم في دالئل النبوة قال: قلت
لى اهللا     ول اهللا ص ي رس ال لق ھ ق ي اهللا عن اعدي رض ید الس ي أس ن أب لم     ع ھ وس علی

ي   عباس بن عبد المطلب رضي اهللا عنھ فقال ال ترم من منزلك غدا أنت وبنوك فإن ل
ال    لم  فق فیكم حاجة قال فجمعھم العباس في بیت فأتاھم رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وس

ال   ! السالم علیكم كیف أصبحتم؟ ا رسول اهللا ق : قالوا بخیر نحمد اهللا بأبینا أنت وأمنا ی
ض   تقاربوا ی ى بع ال        . زحف بعضكم إل م ق ھ إذا ث یھم بمآلت وا اشتمل عل ى إذا اكتنف حت

ال   اللھم ھذا العباس عمي وھؤالء أھل بیتي استرھم من النار كستري إیاھم بمآلتي فق
  ھذه قال فأمنت أسكفة الباب وحوائط البیت آمین آمین آمین ثالثا

ھ    - د، عن أبی ن محم ھ و    : وعن جعفر ب ي  صلى اهللا علی ل    مرض النب اه جبری لم  فأت س
  .بطبق فیھ رمان وعنب فأكل منھ النبي  صلى اهللا علیھ وسلم ، فسبح

ونقلھ عن ÷ قال السیوطي لم أجده في كتب الحدیث: قال صاحب المواھب اللدنیة:قلت
  .عیاض الحافظ أبو الفضل في فتح الباري

ان،        : وعن أنس- ر، وعثم ر، وعم و بك لم ، وأب ھ وس دًا،  صعد النبي  صلى اهللا علی أُح
  .اثبت أحد، فإنما علیك نبي و صدیق، و شھیدان: فرجف بھم، فقال

J -    ھ ي حراء، وزاد مع رة ف ال    : ومثلھ عن أبي ھری ر، وق ي وطلحة، والزبی ا  : عل فإنم
  . علیك نبي، أو صدیق،أو شھید

J -ومعھ عشر من أصحابھ أنا فیھم: والخبر في حراء أیضًا عن عثمان، قال .  
  . ونسیت االثنین: دًا، قالوزاد عبد الرحمن وسع

  . وفي حدیث سعید بن زید أیضًا مثلھ، و زاد عشرة، وزاد نفسھ-
  رواه  البخاري في كتاب فضائل الصحابة : قلت

ادة    : حدثني محمد بن بشار ك رضي     : حدثنا یحیى، عن سعید، عن قت ن مال س ب أن أن
  :اهللا عنھ حدثھم

و    دا، وأب م،       أن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  صعد أح ان، فرجف بھ ر وعثم ر وعم بك
  ).اثبت أحد، فإنما علیك نبي وصدیق، وشھیدان: (فقال

ة . حدثنا سعید بن أبي عروبة: حدثنا یزید بن زریع: حدثنا مسدد دثنا  : وقال لي خلیف ح
ك      : محمد بن سواء، وكھمس بن المنھال قاال ن مال س ب ادة، عن أن حدثنا سعید، عن قت

ال  ھ ق ي  :رضي اهللا عن عد النب ر   ص ر وعم و بك ھ أب دا، ومع لم أح ھ وس لى اهللا علی ص
اثبت أحد، فما علیك إال نبي، أو صدیق، : (وعثمان، فرجف بھم، فضربھ برجلھ وقال

  )أو شھیدان
  وأخرجھ أحمد  في المسند 
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حدثنا عبد اهللا حدثني أبي حدثنا یحیى بن سعید قال حدثنا شعبة حدثنا قتادة أن أنس بن 
  :مالك حدثھم

ان فرجف         أن النب-   ر وعثم ر وعم و بك ھ أب دا فتبع ي  صلى اهللا علیھ وسلم  صعد أح
  .بھم الجبل فقال اسكن علیك نبي وصدیق وشھیدان

ال حصین       ن عاصم ق ي ب دثنا عل ن     : حدثنا عبد اهللا حدثني أبي ح ا عن ھالل اب أخبرن
  :یساف عن عبد اهللا بن ظالم المازني قال

ال   لما خرج معاویة من الكوفة استعمل المغیر- ن شعبة ق ي     : ة ب اء یقعون ف ام خطب فأق
دي  : وأنا إلى جنب سعید بن زید بن عمرو بن نفیل قال: علي قال فغضب فقام فأخذ بی

أال ترى إلى ھذا الرجل الظالم لنفسھ الذي یأمر بلعن رجل من أھل الجنة : فتبعتھ فقال
ال    م ق م آث ا ذاك  : تقل : فأشھد على التسعة أنھم في الجنة ولو شھدت على العاشر ل وم

دیق    : قال رسول  صلى اهللا علیھ وسلم: قال ي أو ص ك إال نب اثبت حراء فإنھ لیس علی
ال : قلت: أو شھید قال ر        : من ھم فق ر وعم و بك لم  وأب ھ وس رسول اهللا  صلى اهللا علی

ثم سكت  : وعثمان وعلي والزبیر وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك قال
  .أنا: قال :ومن العاشر قال: قلت: قال

د   - حدثنا عبد اهللا حدثني أبي حدثنا معاویة بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا حصین بن عب
رو    ن عم الرحمن عن ھالل بن یساف عن عبد اهللا بن ظالم التیمي عن سعید بن زید ب

ال  : أشھد أن علیا رضي اهللا عنھ من أھل الجنة قلت-:بن نفیل قال ا ذاك ق ي   : وم ھو ف
ال رسول اهللا  صلى اهللا    : أسمي العاشر سمیتھ قالالتسعة ولو شئت أن  اھتز حراء فق

ال         : علیھ وسلم دیق أو شھید ق ي أو ص ك إال نب یس علی ھ ل ت حراء فإن رسول اهللا   : اثب
رحمن        د ال ر وعب ان وطلحة والزبی ي وعثم صلى اهللا علیھ وسلم وأبو بكر وعمر وعل

  ...بن عوف وسعد وأنا یعني سعیدا نفسھ
  ھو النسائي في سنن

أخبرني زیاد بن أیوب قال حدثنا سعید بن عامر عن یحیى بن أبي الحجاج عن سعید  
  :الجریري عن ثمامة بن حزن القشیري قال

اهللا وباإلسالم ھل تعلمون أن        - دكم ب ال أنش ان فق شھدت الدار حین أشرف علیھم عثم
ر         ر وعم و بك ھ أب ة ومع ر مك ر ثبی ى ثبی ا   رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم كان عل وأن

ا   فتحرك الجبل فركضھ رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  برجلھ وقال اسكن ثبیر فإنم
علیك نبي وصدیق وشھیدان قالوا اللھم نعم قال اهللا أكبر شھدوا لي ورب الكعبة یعني 

  .أني شھید
ن      - دثنا عیسى ب ال ح ان ق أخبرنا عمران بن بكار ابن راشد قال حدثنا خطاب بن عثم

رحمن  یونس حدثني أب د ال ان أشرف   -:ي عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عب أن عثم
لم        ھ وس علیھم حین حصروه فقال أنشد باهللا رجال سمع من رسول اهللا  صلى اهللا علی
یقول یوم الجبل حین اھتز فركلھ برجلھ وقال اسكن فإنھ لیس علیك إال نبي أو صدیق 

  . أو شھیدان وأنا معھ فانتشد لھ رجال
   

  في سننھ والترمذي   
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ادة أن           ة عن قت ي عروب ن أب ن سعید عن سعید ب حدثنا محمد بن بشار أخبرنا یحیى ب
  :أنس ابن مالك حدثھم

ان فرجف      " - ر وعثم ر وعم و بك أن رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  صعد أحدا وأب
". اثبت أحد فإنما علیك نبي وصدیٌق وشھیدان: بھم فقال نبي اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم

  .حدیٌث حسٌن صحیٌح ھذا
ي    -  حدثنا قتیبة أخبرنا عبد العزیز بن محمد عن سھیل بن أبي صالح عن أبیھ عن أب

  :ھریرة
ان   " - ر وعثم أن رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  كان على حراء ھو وأبو بكر وعم

ا   : "وعلي وطلحة والزبیر فتحركت الصخرة فقال النبي  صلى اهللا علیھ وسلم دأ فم اھ
اس    ". إال نبي أو صدیٌق أو شھیٌدعلیك  ن عب د واب وفي الباب عن عثمان وسعید بن زی

  .ھذا حدیٌث صحیٌح. وسھل بن سعد وأنس بن مالك وبریدة األسلمي
د اهللا        -     ا عبی ي أخبرن ر الرق ن جعف د اهللا ب حدثنا عبد اهللا بن عبد الرحمن أخبرنا عب

حاق ع     ي إس رحمن السلمي     بن عمرو عن زید ھو ابن أبي أنیسة عن أب د ال ي عب ن أب
اهللا ھل تعلمون أن         : "قال ركم ب ال أذك م ق وق داره ث یھم ف لما حصر عثمان أشرف عل

ك إال       یس علی ت حراء فل لم  اثب حراء حین انتفض قال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وس
  .....نبي أو صدیٌق أو شھیٌد؟ قالوا نعم

  وابن حبان  في صحیحھ
ي          اخبرنا أبو خلیفة حدثنا عل   ر عن أب ا معم رزاق أخبرن د ال دثنا عب دیني ح ن الم ي ب

ر             و بك لم وأب ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب ج وعلی دا ارت ن سعد أن أح حازم عن سھل ب
ا    د فم وعمر وعثمان رضى اهللا تعالى عنھم فقال النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  اثبت أح

   علیك إال نبي وصدیق وشھیدان قال معمر وسمعت قتادة یحدث بمثلھ
ي            ن أب دثني سعید ب ع ح ن زری د ب أخبرنا أبو خلیفة حدثا علي بن المدیني حدثنا یزی

عروبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم صعد أحدا فتبعھ 
ي اهللا  صلى اهللا    أبو بكر وعمر وعثمان رضى اهللا تعالى عنھم فرجف بھم فضربھ نب

  بت أحد فما علیك إال نبي وصدیق وشھیدانعلیھ وسلم  برجلھ وقال اث
  وأبو یعلى في مسنده

س أن رسول اهللا صلى         ادة عن أن حدثنا زكریا بن یحیى حدثنا خالد عن سعید عن قت
ھ            ا فضربھ برجل ان فرجف بھم ر وعثم ر وعم و بك د وأب ى أح اهللا علیھ وسلم كان عل

  وقال اثبت أحد نبي وصدیق وشھیدان
  قال ابن حجر العسقالني** 

و       دا ھ ھ صعد أح ة قول قولھ حدثنا یحیى ھو بن سعید القطان وسعید ھو بن أبي عروب
الجبل المعروف بالمدینة ووقع في روایة لمسلم وألبي یعلى من وجھ آخر عن سعید     
ي أن          ر ل م ظھ ة ث دد القص وزت تع رج لج اد المخ وال اتح ح ول راء واألول أص ح

ي مسند الحار      ھ ف اني وجدت ن      االختالف فیھ من سعید ف ي أسامة عن روح ب ن أب ث ب
عبادة عن سعید فقال فیھ أحدا أو حراء بالشك وقد أخرجھ أحمد من حدیث بریدة بلفظ 
د وإسناده       ظ أح ن سعد بلف حراء وإسناده صحیح وأخرجھ أبو یعلى من حدیث سھل ب
ان أیضا            دیث عثم ي أواخر الوقف من ح دم ف دد القصة وتق صحیح فقوي احتمال تع
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ھ        نحوه وفیھ حراء وأ ذكر ان دد القصة ف د تع ا یؤی رة م خرج مسلم من حدیث أبي ھری
ر            و بك ھ وأب م قول رھم واهللا اعل م غی ا وزاد معھ ذكورون ھن ھ الم كان على حراء ومع
ذي في صعد            وع ال ى الضمیر المرف ا عل و بكر عطف ع أب وعمر قال بن التین انما رف

اب   وھو جائز اتفاقا لوجود الحائل وھو قولھ أحدا وھو بخالف قولھ اآلتي في آخر الب
كنت وأبو بكر وعمر وقولھ اثبت وقع في مناقب عمر فضربھ برجلھ وقال اثبت بلفظ 
ھ        ل المجاز وحمل ھ یحتم داؤه وخطاب ادى ون األمر من الثبات وھو االستقرار واحد من
ع         ا وق ده م ھ ویؤی ا ونحب ل یحبن د جب على الحقیقة أولى وقد تقدم شيء منھ في قولھ أح

دیق وشھیدان     في مناقب عمر  ي وص ك نب انھ ضربھ برجلھ وقال اثبت قولھ فإنما علی
دیق    ي أو ص في روایة یزید بن زریع عن سعید اآلتیة في مناقب عمر فما علیك إال نب

  أو شھید و أو فیھا للتنویع و شھید للجنس
ي               ك نب ال اسكن علی ل فق م الجب ان فرجف بھ ر وعثم ر وعم و بك ھ أب دا فتبع صعد أح

  .وصدیق وشھیدان
ر   -   ھ ثبی ال ل إني أخاف أن      : وقد روي أنھ حین طلبتھ قریش ق ا رسول اهللا، ف اھبط ی

  .إلّي یا رسول اهللا: فقال حراء. یقتلوك على ظھري فیعذبني اهللا
وھو، أي ھذا الحدیث : قال الشیخ أحمد بن محمد القسطالني في المواھب اللدنیة: قلت

وأحسب أن ثورًا ناداه : دیث الھجرةقال السھیلي في ح...مروي في الھجرة من السیرة
  ...اھبط عني: أیضًا، لما قال لھ ثبیر

ر     - ى المنب رأ عل لم  ق ھ وس : وروى ابن عمر رضي اهللا عنھما أن النبي  صلى اهللا علی
ر (،)٩١: األنعام)(َوَما َقَدُروْا الّلَھ َحقَّ َقْدِرِه(( ال  ) ٦٧: الزم م ق ار نفسھ،    : ث د الجب یمج

  .لیخرن عنھ: ار، أنا الكبیر المتعال، فرجف المنبر حتى قلناأنا الجبار، أنا الجب
  .أخرجھ البیھقي في األسماء والصفات: قلت

ھ األرجل بالرصاص        : وعن ابن عباس- ة صنم مثبت ت ستون وثالثمائ كان حول البی
ل یشیر     تح جع بالحجارة، فلما دخل رسول اهللا   صلى اهللا علیھ وسلم  المسجد عام الف

ده إ   ي ی ول بقضیب ف ا وال یمسھا ویق اَن    : (لیھ َل َك ُل ِإنَّ اْلَباِط َق اْلَباِط قُّ َوَزَھ اء اْلَح َج
ًا راء)(َزُھوق ع   ))٨١: اإلس اه إال وق اه، وال لقف ع لقف نم إال وق ھ ص ى وج ار إل ا أش ، فم

  . لوجھھ، حتى ما بقي منھا صنم
ال      - ن مسعود، وق دیث اب ي ح ھ ف ول  : ومثل ا ویق ل یطعنھ قُّ وَ  : (فجع اء اْلَح ِدُئ  َج ا ُیْب َم

  )٤٩: سبأ)(اْلَباِطُل َوَما ُیِعیُد
  قلت رواه البخاري في المظالم،  والمغازي،  والتفسیر

فیان : حدثنا علي بن عبد اهللا-١ ي         : حدثنا س د، عن أب ي نجیح، عن مجاھ ن أب دثنا اب ح
  :معمر، عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ قال

ة، وح   ل      دخل النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  مك ة وستون نصبا، فجع ة ثالثمائ ول الكعب
ول    ل یق ده، وجع اَن        {: یطعنھا بعود في ی َل َك ُل ِإنَّ اْلَباِط َق اْلَباِط قُّ َوَزَھ اء اْلَح ْل َج َوُق

  ) ٨١: اإلسراء(}َزُھوقًا
د، عن          : حدثنا صدقة بن الفضل-٢ ي نجیح، عن مجاھ ن أب ة، عن اب ن عیین أخبرنا اب

ة       :  عنھ قالأبي معمر، عن عبد اهللا رضي اهللا لم   مك ھ وس ي  صلى اهللا علی دخل النب
ول        ده ویق ي ی ود ف ا بع ل یطعنھ : یوم الفتح، وحول البیت ستون وثالثمائة نصب، فجع
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ًا        { اَن َزُھوق َل َك ُل ِإنَّ اْلَباِط َق اْلَباِط قُّ َوَزَھ اء اْلَح اء   {)  ٨١: اإلسراء (}َوُقْل َج ْل َج ُق
  ).٤٩: سبأ(}َوَما ُیِعیُداْلَحقُّ َوَما ُیْبِدُئ اْلَباِطُل 

  /.٨١/} وقل جاء الحق وزھق الباطل إن الباطل كان زھوقا{: باب-٣ 
  .یھلك: یزھق

ر، عن   : حدثنا الحمیدي -  حدثنا سفیان، عن ابن أبي نجیح، عن مجاھد، عن أبي معم
  :عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ قال

ت س    ل    دخل النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  مكة، وحول البی ة نصب، فجع تون وثالثمائ
جاء {. }جاء الحق وزھق الباطل إن الباطل كان زھوقا{: یطعنھا بعود في یده ویقول

  .}الحق وما یبدئ الباطل وما یعید
  قال ابن حجر 

دة     دة ھي واح قولھ ستون وثالثمائة نصب بضم النون والمھملة وقد تسكن بعدھا موح
تعالى ووقع في روایة بن أبي شیبة عن    األنصاب وھو ما ینصب للعبادة من دون اهللا

بن عیینة صنما بدل نصبا ویطلق النصب ویراد بھ الحجارة التي كانوا یذبحون علیھا 
ا         رادة ھن ق ولیست م ى أعالم الطری لالصنام ولیست مرادة ھنا وتطلق األنصاب عل

ي     ود ف ھ بع ده  وال في اآلیة قولھ فجعل بطعنھا بضم العین وبفتحھا واألول أشھر قول ی
ي       وس وف ھ بسیة الق ي عینی ویقول جاء الحق في حدیث أبي ھریرة عند مسلم یطعن ف
اكھى              ان فیسقط الصنم وال یمسھ وللف ن حب ححھ ب اكھي وص د الف ر عن ن عم دیث ب ح
ت     ا كان ع أنھ والطبراني من حدیث بن عباس فلم یبق وثن استقبلھ إال سقط على قفاه م

بالرصاص وفعل النبي  صلى اهللا علیھ وسلم   ثابتة باألرض وقد شد لھم إبلیس أقدامھا
ھا    ن نفس دفع ع ر وال ت ع وال تض ا ال تنف ار أنھ دیھا وإلظھ نام وعاب ك إلذالل األص ذل

  . شیًئا
قولھ األزالم ھي السھام التي كانوا یستقسمون بھا الخیر والشر وعند بن أبي شیبة من 

ا وفیھ نحو حدیث بن حدیث جابر نحو حدیث بن مسعود وفیھ فأمر بھا فكبت لوجوھھ
ك            ران فلطخ تل م دعا بزعف األزالم ث راھیم یستقسم ب ان إب ا ك عباس وزاد قاتلھم اهللا م
ة الشرك    التماثیل وفي الحدیث كراھیة الصالة في المكان الذي فیھ صور لكونھا مظن

  ...وكان غالب كفر األمم من جھة الصور
  وقال

اب  ھ ب َق الْ : (قول قُّ َوَزَھ اء اْلَح ْل َج اً َوُق اَن َزُھوق َل َك ُل ِإنَّ اْلَباِط راء)(َباِط : اإلس
یزھق یھلك قال أبو عبیدة في قولھ تزھق أنفسھم وھم كارھون أي تخرج وتموت )٨١

وتھلك ویقال زھق ما عندك أي ذھب كلھ وروى بن أبي حاتم من طریق على بن أبي 
قتادة زھق طلحة عن بن عباس إن الباطل كان زھوقا أي ذاھبا ومن طریق سعید عن 

ي نجیح      ن أب دثنا ب الباطل أي ھلك قولھ عن بن أبي نجیح كذا لھم وفي بعض النسخ ح
قولھ دخل رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  في حدیث أبي ھریرة عند مسلم والنسائي 
أن ذلك كان في فتح مكة وأولھ في قصة فتح مكة إلى أن قال فجاء رسول اهللا  صلى    

وس  اهللا علیھ وسلم  حتى طا ف بالبیت فجعل یمر بتلك األصنام فجعل یطعنھا بسیة الق
ویقول جاء الحق وزھق الباطل الحدیث بطولھ وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في غزوة 
ر     ا بغی ر ھن الفتح بحمد اهللا تعالى وقولھ وحول البیت ستون وثالثمائة نصب كذا لألكث
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وجھ نصبھ على التمییز ألف وكذا وقع في روایة سعید بن منصور لكن بلفظ صنم واأل
را          ل أن یكون خب ع ویحتم ع صفة للجم د ال یق ان صفة والواح ا لك ان مرفوع و ك إذ ل

  .لمبتدأ محذوف والجملة صفة أو ھو منصوب لكنھ كتب بغیر ألف على بعض اللغات
  ورواه مسلم في الجھاد والسیر

  باب فتح مكة-١
ن   حد. حدثنا سلیمان بن المغیرة. حدثنا شیبان بن فروخ   داهللا ب ثنا ثابت البناني عن عب

ھ   -النبي  -فأتى: قال.  رباح، عن أبي ھریرة انوا یعبدون . على صنم إلى جنب البیت ك
وس : قال وس    . وفي ید رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ق ذ بسیة الق ى   . وھو آخ ا أت فلم

  ).جاء الحق وزھق الباطل(على الصنم جعل یطعنھ في عینھ ویقول 
  صنام من حول الكعبةباب إزالة األ-٢ 

ي شیبة  (حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وعمرو بن الناقد وابن أبي عمر   ) واللفظ البن أب
ر، عن              : قالوا ي معم د، عن أب ي نجیح، عن مجاھ ن أب ة عن اب ن عیین فیان ب حدثنا س

  :قال. عبداهللا
ة     لم مك ھ وس لى اهللا علی ي ص ة وستون نصبا    . دخل النب ة ثالثمائ ل . وحول الكعب فجع

ده  ول  . یطعنھا بعود كان بی ا   . جاء الحق وزھق الباطل    (ویق ان زھوق ) [ إن الباطل ك
ر   ]. ٤٩سبأ ) [جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید]. (٨١اإلسراء  ي عم ن أب : زاد اب
  .یوم الفتح

دالرزاق  . وحدثناه حسن بن علي الحلواني وعبد بن حمید - ٣ ا  . كالھما عن عب أخبرن
ا : ح، بھذا اإلسناد، إلى قولھالثوري عن ابن أبي نجی ة األخرى    . زھوق ذكر اآلی م ی . ول

  .صنما) بدل نصبا:(وقال
  قال النووي 

ھ بسیة قوسھ السیة بكسر         ل یطعن ھ فجع فأتى على صنم إلى جنب البیت كانوا یعبدون
ین      ھ یطعن بضم الع السین وتخفیف الیاء المفتوحة المنعطف من طرفي القوس، وقول

ار         على المشھور ویجوز فت دیھا وإظھ ل إذالل لألصنام ولعاب ذا الفع ة، وھ ي لغ ا ف حھ
الى    ال اهللا تع ا ق ذباب   {: لكونھا ال تضر وال تنفع وال تدفع عن نفسھا كم وإن یسبلھم ال

  .}شیئًا ال یستنقذوه منھ
ي     ) جعل یطعن في عینھ ویقول جاء الحق وزھق الباطل    :(قولھ ة الت ي الروای ال ف وق

ول     وحول الكعبة ثلثما:(بعد ھذه ده ویق ي ی ان ف ود ك : ئة وستون نصبًا فجعل یطعنھا بع
اً ( ا       (،)جاء الحق وزھق الباطل إن الباطل كان زھوق دئ الباطل وم ا یب جاء الحق وم

ر ). یعید ھ . النصب الصنم وفي ھذا استحباب قراءة ھاتین اَالیتین عند إزالة المنك : قول
  )ثم قال بیدیھ إحداھما على األخرى احصدوھم حصدًا(

  :ھذا الحدیث وروى
  أحمد 

ر         ي معم د عن أب ي نجیح عن مجاھ حدثنا عبد اهللا حدثني أبي حدثنا سفیان عن ابن أب
  :عن عبد اهللا بن مسعود
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ا    - ل یطعنھ دخل النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  وحول الكعبة ستون وثلثمائة نصب فجع
ول    ده ویق ان بی د       : (بعود ك ا یعی دئ الباطل وم ا یب وزھق  جاء الحق   ) (جاء الحق وم

  ).الباطل إن الباطل كان زھوقا
  الترمذي 

ر عن    حدثنا ابن أبي عمر، اخبرنا سفیان، عن ابن أبي نجیح عن مجاھد عن أبي معم
  :ابن مسعود قال

دخل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مكة عام الفتح وحول الكعبة ثالثمائة وستون  " -
ود،   نصبا، فجعل النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  یطعنھا بمخ ال بع صرة في یده، وربما ق

ول ا : (ویق ان زھوق ل ك ل إن الباط ق الباط ق وزھ اء الح دئ  (، )ج ا یب ق وم اء الح ج
  .وفیھ عن ابن عمر. ھذا حدیث حسن صحیح)". الباطل وما یعید

  ابن حبان 
  ذكر وصف عدد األصنام التي كانت حول الكعبة ذلك الیوم -١
ى        أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثن   ن أب فیان عن ب دثنا س ال ح ة ق ا أبو خیثم

لم              ھ وس ي  صلى اهللا علی ال دخل النب د اهللا ق ى معمر عن عب نجیح عن مجاھد عن أب
ول      ھ ویق ان مع ود ك جاء  { المسجد وحولھ ثالث مائة وستون صنما فجعل یطعنھا بع

  }الحق وزھق الباطل إن الباطل كان زھوقا 
ده     وجاء رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسل-٢ ي ی ت وف م  حتى استلم الحجر وطاف بالبی

قوس وھو آخذ القوس وكان إلى جنب البیت صنم كانوا یعبدونھ فجعل النبي صلى اهللا 
ول   القوس ویق ھ ب ي جنب ن ف لم یطع ھ وس ل(علی ق الباط ق وزھ اء الح ى ) ج ا قض فلم

ده        ع ی لم  یرف ھ وس ت فجعل  صلى اهللا علی  طوافھ أتى الصفا فعال حیث ینظر إلى البی
  وجعل یحمد اهللا ویذكر ما شاء أن یذكره

  ابن أبي شیبة 
أتى      : قال ت، ف فأقبل رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  حتى استلم الحجر وطاف بالبی

ل               وس، فجع ذ بسیة الق وس وھو آخ ده ق ي ی ھ، وف ت یعبدون ب البی ى جن ى صنم إل عل
ر  ) * جاء الحق وزھق الباطل  : *(یطعن بھا في عینھ ویقول ى إذا ف ھ   حت غ من طواف

أتى الصفا فعالھا حیث ینظر إلى البیت فرفع یدیھ وجعل یحمد اهللا ویذكره ویدعو بما 
  شاء أن یدعو

  البیھقي
وأقبل رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  حتى أقبل إلى الحجر فاستلمھ فطاف بالبیت -١

د رسول اهللا  صلى اهللا     ي ی ھ  فأتى إلى صنم إلى جنب البیت كانوا یعبدونھ قال وف  علی
ول         ھ ویق ي عین ل یطعن ف ى الصنم جع وسلم  قوس وھو خذ بسیة القوس فلما أتى عل

ى الصفا فعال    ( جاء الحق وزھق الباطل إن الباطل كان زھوقا فلما فرغ من طوافھ أت
دعو رواه        ا شاء أن ی دعو بم د اهللا وی ل یحم علیھ حتى نظر إلى البیت فرفع یدیھ وجع

لیمان     مسلم في الصحیح عن شیبان بن ف د عن س ن أس روخ وأخرجھ من حدیث بھز ب
  بن المغیرة وذكر اللفظة التي زادھا أبو داود

ن         -٢ ا بشر ب ختویھ ثن ن س د ب ن محم ي ب أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ أنبأ أبو الحسن عل
د اهللا    موسى ثنا الحمیدي ثنا سفیان ثنا بن أبي نجیح عن مجاھد عن أبي معمر عن عب
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ة   بن مسعود قال دخل الن ت ثالثمائ بي  صلى اهللا علیھ وسلم  مكة یوم الفتح وحول البی
د    ( وستون نصبا فجعل یطعنھا بعود بیده ویقول ا یعی دئ الباطل وم ) جاء الحق وما یب

ا      ( ان زھوق ن    ) جاء الحق وزھق الباطل إن الباطل ك حیح ع ي الص رواه البخاري ف
  الحمیدي وغیره ورواه مسلم عن جماعة عن سفیان

  ابن خزیمة
ا            ال ثن ت ق رة عن ثاب ن المغی لیمان ب ا س ثنا عبد اهللا بن ھاشم ثنا بھز یعني بن أسد ثن

ي رمضان     رة وذاك ف عبد اهللا بن رباح قال وفدت وفود إلى معاویة أنا فیھم وأبو ھری
دیثكم      دیث من ح م بح فذكر حدیث طویال من فتح مكة وقال فقال أبو ھریرة أال أعلمك

دخل       یا معشر األنصار فذكر فتح م لم  ف ھ وس ل رسول اهللا  صلى اهللا علی كة قال وأقب
ى الحجر            لم  إل ھ وس ل رسول اهللا  صلى اهللا علی ال فأقب ھ وق دیث بطول مكة فذكر الح
ة      ي جنب ھ صنما ف فاستلمھ وطاف بالبیت في یده قوس أخذ بسیة القوس فأتى في طواف

ى   } باطل جاء الحق وزھق ال   {البیت یعبدونھ فجعل یطعن بھا في عینیھ ویقول  م أت ث
ذكره       اء أن ی ا ش ذكر اهللا بم ل ی ھ فجع ع یدی ت فرف ي البی ر إل ث ینظ اله حی فا فع الص
ن            لیمان ب ا س لیمان ثن ن س ع ب اه الربی دیث ثن اقي الح ر ب ویدعوه واألنصار تحتھ ثم ذك
د اهللا    ل یحم المغیرة عن ثابت البناني عن عبد اهللا بن رباح بنحوه وقال فرفع یدیھ فجع

  ...اهللا ویدعوه بما شاء
  أبو یعلى

ن حرب      ر ب ة زھی أخبرنا أبو یعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي حدثنا أبو خیثم
ن           د اهللا ب ي معمر عن عب د عن أب حدثنا سفیان بن عیینة عن بن أبي نجیح عن مجاھ
مسعود قال دخل النبي  صلى اهللا علیھ وسلم المسجد وحول الكعبة ثالث مائة وستون 

ان   { بعود كان معھ ویقول صنما فجعل یطعنھا  جاء الحق وزھق الباطل إن الباطل ك
  }زھوقا 

ان الراھب   - ومن ذلك حدیثھ مع الراھب في ابتداء أمره، إذ خرج تاجرًا مع عمھ، وك
: ال یخرج ألحد، فخرج یتخللھم، حتى أخذ بید رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم ، فقال

  . مینھذا سید العالمین، یبعثھ اهللا رحمة للعال
جر وال حجر إال خر ساجدًا       : ما علمك، فقال: فقال لھ أشیاخ من قریش ق ش م یب إنھ ل

ھ      : و ذكر القصة، ثم قال... لھ، وال تسجد إال لنبي لم  وعلی ھ وس ل   صلى اهللا علی فأقب
غمامة تظللھ، فلما دنا من القوم وجدھم سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال الفيء 

  .  إلیھ
  :ه الترمذي في جامعھ  قالروا:  قلت

حدثنا الفضل بن سھل أبو العباس األعرج البغدادي حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو 
و          الخرج أب ھ ق ي موسى عن أبی ن أب ر ب نوح أخبرنا یونس بن أبي إسحاق عن أبي بك
طالب إلى الشام وخرج معھ النبي صل صلى اهللا علیھ وسلم في أشیاخ من قریش فلما 

ى رفوا عل ك     أش ل ذل انوا قب ب وك یھم الراھ رج إل الھم فخ وا رح وا فحل ب ھبط الراھ
تخللھم الراھب        ل ی ون رحالھم فجع م یحل یمرون بھ فال یخرج إلیھم وال یلتفت قال فھ
حتى جاء فأخذ بید رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  قال ھذا سید العالمین ھذا رسول  

م        رب العالمین یبعثھ اهللا رحمة للعالمین فقال ل  ال إنك ا علمك فق ریش م ھ أشیاخ من ق
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ي            جدان إال لنب جر وال حجر إال خر ساجدا وال یس ق ش م یب ة ل ن العقب حین أشرفتم م
م            م رجع فصنع لھ ل التفاحة ث ھ مث وإني أعرفھ بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتف

لھ طعاما فلما أتاھم بھ وكان ھو في رعیة اإلبل قال أرسلوا إلیھ فأقبل وعلیھ غمامة تظ
ھ         جرة علی ئ الش ال ف س م ا جل جرة فلم فلما دنا من القوم وجدھم قد سبقوه إلى فئ الش
دھم أن ال        و یناش یھم وھ ائم عل و ق ا ھ فقال انظروا إلى فئ الشجرة مال علیھ قال فبینم
د     إذا بسبعة ق یذھبوا بھ إلى الروم فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فیقتلونھ فألتفت ف

روم فا  ذا             أقبلوا من ال ي ھ ي خارج ف ذا النب ا أن ھ الوا جئن م ق ا جاء بك ال م ستقبلھم فق
ذا        ك ھ ى طریق ا إل ره بعثن ا خب الشھر فلم یبق طریق إال بعث إلیھ بأناس وإنا قد أخبرن
رأیتم    ال أف فقال ھل خلفكم أحد ھو خیر منكم قالوا إنما اخترنا خیرة لك لطریقك ھذا ق

اموا      أمرا أراد اهللا أن یقضیھ ھل یستطیع أحد م  ایعوه وأق ال فب الوا ال ق اس رده ق ن الن
ب               و طال ى رده أب ده حت زل یناش م ی ب فل و طال الوا أب ھ ق م ولی دكم اهللا أیك ال أنش معھ ق
وبعث معھ أبو بكر بالال وزوده الراھب من الكعك والزیت قال أبو عیسى ھذا حدیث 

ذا الوجھ    اني   ... حسن غریب ال نعرفھ إال من ھ ال الشیخ األلب حیح، :  ق ر    ص لكن ذك
  .      بالل فیھ منكر

  وأخرجھ التبریزي في مشكاتھ
عن أبي موسى قال خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معھ النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  
یھم              وا رحالھم فخرج إل ى الراھب ھبطوا فحل ا أشرفوا عل ریش فلم ي أشیاخ من ق ف

م ی          ال فھ یھم ق ال یخرج إل ھ ف ك یمرون ب ل ذل ل    الراھب وكانوا قب ون رحالھم فجع حل
ذا سید             ال ھ لم  ق ھ وس د رسول اهللا  صلى اهللا علی ذ بی ى جاء فأخ یتخللھم الراھب حت
ریش        ھ أشیاخ من ق ال ل المین فق العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثھ اهللا رحمة للع
جر وال حجر إال خر ساجدا وال       ق ش ما علمك فقال إنكم حین أشرفتم من العقبة لم یب

م         یسجدان إال ل ل التفاحة ث ھ مث وة أسفل من غضروف كتف نبي وإني أعرفھ بخاتم النب
ل      ھ فأقب لوا إلی ال أرس رجع فصنع لھم طعاما فلما أتاھم بھ وكان ھو في رعیة اإلبل فق
وعلیھ غمامة تظلھ فلما دنا من القوم وجدھم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال 

شجرة مال علیھ فقال أنشدكم باهللا أیكم ولیھ فيء الشجرة علیھ فقال انظروا إلى فيء ال
الال وزوده        ر ب و بك ھ أب ب وبعث مع قالوا أبو طالب فلم یزل یناشده حتى رده أبو طال

علق الشیخ أن ذكر بالل في الحدیث خطأ إذ لم یكن خلق .(الراھب من الكعك والزیت
  )بعد

  :وأورده األلباني في صحیح السیرة قال
ھ وس لى اهللا علی ھ  ص رى  خروج ع بحی تھ م ام وقص ى الش ب إل ي طال ھ أب ع عم لم  م

ي        حاق عن أب ي إس ن أب ونس ب الراھب  روى الحافظ أبو بكر الخرائطي من طریق ی
ھ رسول اهللا  صلى     :  بكر بن أبي موسى عن أبیھ قال خرج أبو طالب إلى الشام ومع

ب   ى الراھ رفوا عل ا أش ریش فلم ن ق یاخ م ي أش لم  ف ھ وس ي -اهللا علی رى: یعن  - بحی
ال یخرج وال        ھ ف ك یمرون ب ل ذل ھبطوا فحلوا رحالھم فخرج إلیھم الراھب وكانوا قب

ي        :  قال. یلتفت إلیھم د النب ذ بی ى جاء فأخ تخللھم حت فنزل وھم یحلون رحالھم فجعل ی
ادة    (ھذا سید العالمین: صلى اهللا علیھ وسلم  فقال ي زی ة البیھق ي روای ذا رسول   : وف ھ
ال  : فقال لھ أشیاخ من قریش).  حمة للعالمینرب العالمین یبعثھ اهللا ر : وما علمك؟ فق



 ٢٢١

جدون إال           جر وال حجر إال خر ساجدا وال یس ق ش م یب ة ل ن العقب إنكم حین أشرفتم م
ھ  ا      .  لنبي وإني أعرفھ بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتف م طعام م رجع فصنع لھ ث

ل     -فلما أتاھم بھ  ة اإلب ي رعی ال  -وكان ھو ف لوا إ :   فق ھ أرس ھ    . لی ة تظل ل وغمام فأقب
انظروا إلیھ علیھ غمامة فلما دنا من القوم وجدھم قد سبقوه إلى : فلما دنا من القوم قال

ال      ھ ق جرة علی يء الش ال ف ال      : فيء الشجرة فلما جلس م جرة م يء الش ى ف انظروا إل
روم إ      : قال.  علیھ إن ال روم ف ى ال ھ إل ذھبوا ب ن فبینما ھو قائم علیھم وھو ینشدھم أال ی

ال         وا ق د أقبل روم ق ن ال ر م بعة نف و بس إذا ھ ت ف وه فالتف فة فقتل وه بالص : رأوه عرف
ق          : ما جاء بكم؟ قالوا: فاستقبلھم فقال م یب ذا الشھر فل ي ھ ي خارج ف ذا النب ا أن ھ جئن

و    : قال. طریق إال بعث إلیھ ناس وإنا أخبرنا خبره إلى طریقك ھذه د ھ م أح فھل خلفك
ال . أخبرنا خبره إلى طریقك ھذهال إنما : خیر منكم؟ قالوا را أراد اهللا أن   : ق رأیتم أم أف

:  فبایعوه وأقاموا معھ عنده قال: قال. ال: یقضیھ ھل یستطیع أحد من الناس رده؟ فقالوا
فلم یزل یناشده حتى رده وبعث .  أبو طالب: أنشدكم اهللا أیكم ولیھ؟ قالوا: فقال الراھب

ذي والحاكم    .  الكعك والزیتمعھ أبو بكر بالال وزوده الراھب من  ذا رواه الترم وھك
حسن غریب ال نعرفھ : (والبیھقي وابن عساكر وغیر واحد من الحفاظ وقال الترمذي

ا موسى     : قلت).  إال من ھذا الوجھ إن أب حابة ف فیھ من الغرائب أنھ من مرسالت الص
ذه ال            إن ھ و مرسل ف ر سنة سبع من الھجرة فھ ي سنة خیب قصة  األشعري إنما قدم ف

كانت ولرسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  من العمر فیما ذكره بعضھم ثنتا عشرة سنة 
ار        ض كب غ أو من بع لم  فیكون أبل ولعل أبا موسى تلقاه من النبي  صلى اهللا علیھ وس

  الصحابة رضي اهللا عنھم أو كان ھذا مشھورا مذكورا أخذه من طریق االستفاضة
---------------------  

  في اآلیات في ضروب الحیوانات).. ٦(ول األقوم في معجزات النبي األكرمالق  .٢٤
  :الفصل الثامن عشر

  .فـي اآلیـات في ضـروب الحیوانات
ي     دثنا القاض ي، ح دثنا أب افظ، ح ن الح و الحس دثنا أب ك، ح د المل ن عب راج ب دثنا س ح

ده،   حدثنا أبو الفضل الصلقي، حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت، من أ: یونس، قال ھ وج بی
رو   قاال حدثنا أبو العالء أحمد بن عمران، حدثنا محمد بن فضیل، حدثنا یونس بن عم

ت        ا، قال د عن عائشة رضي اهللا عنھ دثنا مجاھ دنا      : ح ان عن إذا ك دنا داجن، ف ان عن ك
ذھب، وإذا خرج             م ی م یجيء ول ھ، فل ت مكان ر وثب لم ق ھ وس رسول اهللا صلى اهللا علی

  . سلم جاء وذھبرسول اهللا صلى اهللا علیھ و
  .رواه أحمد: قلت

  :حدثنا عبد اهللا حدثني أبي حدثنا أبو نعیم قال حدثنا یونس عن مجاھد قال قالت عائشة
ھ   - كان آلل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وحش فإذا خرج رسول اهللا صلى اهللا علی

د د           لم ق ھ وس إذا أحس برسول اهللا صلى اهللا علی ر ف ل وأدب خل  وسلم لعب واشتد وأقب
  .ربض فلم یترمرم مادام رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في البیت كراھیة أن یؤذیھ

ونس    : وأخرجھ أبو یعلى، ولفظھ دثنا ی حدثنا یحیى بن أیوب حدثنا شعیب بن حرب ح
لم          ھ وس ان لرسول اهللا صلى اهللا علی ت ك بن أبي إسحاق حدثنا مجاھد عن عائشة قال
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رم      وحش فكان یقبل ویدبر فإذا دخل رسو م یترم ض فل ھ وسلم رب ل اهللا صلى اهللا علی
  .كراھیة أن یؤذي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

حابھ إذ       - ل من أص ي محف ان ف لم ك وروى عن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
ال  الوا   : جاء أعرابي قد صاد ضبًا، فق ذا؟ ق ا ھ ي اهللا : م ال . نب الت والعزى، ال   : فق وال

ذا ا   ؤمن ھ ال          آمنت بك أو ی لم، فق ھ وس ي صلى اهللا علی دي النب ین ی لضب، وطرحھ ب
لم   ھ وس اً        : النبي صلى اهللا علی وم جمیع ین یسمعھ الق ھ بلسان مب ا ضب، فأجاب ك  : ی لبی

ال  : قال.وسعدیك یا زین من وافى القیامة د؟ ق ي      : من تعب ي السماء عرشھ، وف ذي ف ال
ا     ي الن ھ، وف ة رحمت ھ األرض سلطانھ، وفي البحر سبیلھ، وفي الجن ال . ر عقاب فمن  : ق

دقك، وخاب من          : أنا؟ قال ح من ص د أفل ین، وق المین، وخاتم النبی رسول اهللا رب الع
  . فأسلم األعرابي.كذبك
ك     : قلت ي ذل ر ف ا ظھ أخرجھ البیھقي باب ما جاء في شھادة الضب لنبینا بالرسالة وم

  .من دالالت النبوة
راءة      أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني من ساكني    امین من بیھق ق ة ن قری

ین          ي شعبان سنة اثنت دي الحافظ ف ن ع د اهللا ب علیھ من أصل كتابھ حدثنا أبو أحمد عب
د    ن عب وستین وثالثمائة بجرجان حدثنا محمد بن علي بن الولید السلمي حدثنا محمد ب
ن     األعلى حدثنا معمر بن سلیمان حدثنا كھمس عن داود بن أبي ھند عن عامر عن اب

حابھ  ، عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ عمر عن أن رسول اهللا كان في محفل من أص
إذ جاء أعرابي من بني سلیم قد صاد ضًبا وجعلھ في كمھ لیذھب بھ إلى رحلھ فیشویھ 

ي   : ما ھذا قالوا: ویأكلھ فلما رأى الجماعة قال ھ نب ذكر أن ى شق    ، ھذا الذي ی فجاء حت
ا اشتملت ال  : الناس فقال ك وال       والالت والعزى م ي من ض إل ى ذي لھجة أبغ نساء عل

ود    ك األس ررت بقتل ك فس ك فقتلت ت علی وًال لعجل ومي عج میني ق وال أن یس ت ول أمق
ھ : فقال عمر بن الخطاب، واألحمر واألبیض وغیرھم . یا رسول اهللا دعني فأقوم فأقتل

ال      : قال ي فق ى األعراب ل عل م أقب ا؟ ث ا  : یا عمر أما علمت أن الحلیم كاد أن یكون نبی م
ال       ي مجلسي ق ي ف م تكرمن ي  : حملك على أن قلت ما قلت وقلت غیر الحق ول وتكلمن

ب       ذا الض ك ھ ؤمن ب ك أو ی ت ب زى ال آمن الت والع ول اهللا وال تخفافا برس ا اس أیًض
فأجابھ ! یا ضب: وأخرج الضب من كمھ وطرحھ بین یدي رسول اهللا فقال رسول اهللا

. لبیك وسعدیك یا زین من وافي القیامة :الضب بلسان عربي مبین یسمعھ القوم جمیًعا
ي البحر     : قال ي األرض سلطانھ وف من تعبد یا ضب؟ قال الذي في السماء عرشھ وف

ال    ھ ق ار عقاب ي الن ھ وف ة رحمت ي الجن ول رب  : سبیلھ وف ال رس ب؟ ق ا ض ا ی ن أن فم
 ال أتبع: قال األعرابي، العالمین وخاتم النبیین وقد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك

أثًرا بعد عین واهللا لقد جئتك وما على ظھر األرض أبغض إلي منك وإنك الیوم أحب  
ي            داخلي وخارجي وسري وعالنیت ك ب ي ألحب ي وإنن ي ومن دي ومن عین إلي من وال

ي إن     : فقال رسول اهللا . أشھد أن ال إلھ إال اهللا وأنك رسول اهللا داك ب ذي ھ د هللا ال الحم
رآن   ھذا الدین یعلو وال یعلى وال یقب ل الصالة إال بق ي   . ل إال بصالة وال تقب ال فعلمن ق

ذا   ) قل ھو اهللا أحد(فعلمھ قال زدني فما سمعت في البسیط وال في الرجز أحسن من ھ
مرة كان لك ) قل ھو اهللا أحد(یا أعرابي إن ھذا كالم اهللا لیس بشعر إنك إن قرأت: قال

أجر م     ك ك ان ل رآن وإذا    كأجر من قرأ ثلث القرآن وإن قرأت مرتین ك ي الق رأ ثلث ن ق
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ھ     رآن كل رأ الق ي  . قرأتھا ثالث مرات كان لك كأجر من ق ال األعراب ا    : ق ھ إلھ م اإلل نع
لیم    : ألك مال؟ قال فقال: فقال لھ رسول اهللا. یقبل الیسیر ویعطى الجزیل ي س ي بن ما ف

حابھ    ال رسول اهللا ألص ى أبطروه    : قاطبة رجل ھو أفقر مني فق أعطوه حت ، أعطوه ف
ة    : بد الرحمن بن عوف فقالفقام ع ة عشراء دون البختی یا رسول اهللا إن لھ عندي ناق

ى اهللا عز وجل              ا إل رب بھ وك أتق وم تب ي ی دیت إل وفوق األعرى تلحق وال تلحق أھ
وم      : فقال رسول اهللا، وأدفعھا إلى األعرابي د اهللا ی ك عن ا ل قد وصفت ناقتك فأصف م

جوفاء قوائمھا من زبرجد أخضر وعنقھا من لك كناقة من درة : نعم قال: قال، القیامة
زبرجد أصفر علیھا ھودج وعلى الھودج السندس واألستبرق وتمر بك على الصراط 

رحمن   ، كالبرق الخاطف یغبطك بھا كل من رآك یوم القیامة د ال ال عب د رضیت   : فق ق
فخرج األعرابي فلقیھ ألف أعرابي من بني سلیم على ألف دابة معھم ألف سیف وألف 

الوا   : ح فقال لھمرم دون؟ فق ن تری ھ       : أی ا فنقتل فھ آلھتن ذي س ذا ال ى ھ ذھب إل ال ، ن ال : ق
أجمعھم   تفعلوا أنا أشھد أن ال إلھ إال اهللا وأن محمًدا رسول اهللا فحدثھم الحدیث فقالوا ب
ال إلھ إال اهللا محمد رسول اهللا ثم دخلوا فقیل للنبي فتلقاھم بال رداء فنزلوا عن ركابھم 

الوا  یقبلون حی م ق ا رسول   : ث وافوا منھ وھم یقولون ال إلھ إال اهللا محمد رسول اهللا ث ی
ال  أمرك ق ا ب د  : اهللا مرن ن الولی د ب ة خال ت رای وا تح رب وال  . كون ن الع ؤمن م م ی فل

  .غیرھم ألف غیرھم
ن       د ب ي أحم قلت قد أخرجھ شیخنا أبو عبد اهللا الحافظ في المعجزات باإلجازة عن أب

ن       عدي الحافظ فقال ك ي ب ن عل د ب ذكر أن محم تب إلي أبو عبد اهللا بن عدي الحافظ ی
ي السلمي     ن عل الولید السلمي حدثھم فذكره وزاد في آخره قال أبو أحمد أنبأنا محمد ب
ف           ھ مع رعی ھ من أصل كتاب دثنا بطول ا وح ذا مقطوًع كان ابن عبد األعلى یحدث بھ

  .الوراق
ھ واهللا   قلت وروى ذلك في حدیث عائشة وأبي ھریرة وما  ذكرناه ھو أمثل اإلسناد فی

  أعلم  
ذري - ًا    : ومن ذلك قصة كالم الذئب المشھورة عن أبي سعید الخ ا راع یرعى غنم بین

أال تتقي : لھ عرض الذئب لشاة منھا، فأخذھا الراعي منھ، فأقعى الذئب، وقال للراعي
تكلم بكالم ا     : قال الراعي! حلت بیني وبین رزقي! اهللا ب ی س العجب من ذئ ال  ! إلن فق

د    :الذئب ا ق اء م أال أخبرك بأعجب من ذلك؟ رسول اهللا بین الحرتین یحدث الناس بأنب
دق : قم فحدثھم، ثم قال: فأتى الراعي النبي اهللا فأخبره، فقال النبي.سبق دیث  . ص والح

  . فیھ قصة، وفي بعضھ طول
  . وروي حدیث الذئب عن أبي ھریرة-
ذئب   وفي بعض الطرق عن أبي ھریرة رضي اهللا- ال ال ھ، فق ت أعجب  :  عن ًا  ! أن واقف

على غنمك، وتركت نبیًا لم یبعث اهللا نبیًا قط أعظم منھ عنده قدرًا، قد فتحت لھ أبواب 
ذا الشعب،     ھ إال ھ الجنة، وأشرف أھلھا على أصحابھ، ینظرون قتالھم، وما بینك وبین

. رعاھا حتى ترجع أنا أ: من لي بغنمي؟ قال الذئب: قال الراعي. فتصیر من جنود اهللا
ھ     . فأسلم الرجل إلیھ غنمھ ومضى ي صلى اهللا علی وذكر قصتھ وإسالمھ ووجوده النب

فوجدھا . عد إلى غنمك تجدھا بوفرھا: وسلم یقاتل، فقال لھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم
  . كذلك، وذبح للذئب شاة منھا
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  .ذئبوأنھ كان صاحب القصة، والمحدث بھا ومكلم ال: وعن أھبان بن أوس-
وأنھ كان صاحب ھذه القصة أیضًا، وسبب إسالمھ : وعن سلمة بن عمرو بن األكوع-

  . بمثل حدیث أبي سعید
ع            - ة، م ن أمی ن حرب، وصفوان ب فیان ب ي س ھ جرى ألب ل أن وقد روى ابن وھب مث

ال              ك فق ا من ذل ذئب، فعجب ي الحرم، فانصرف ال دخل الظب ًا، ف ذ ظبی داه أخ ذئب وج
ك م : الذئب ى          أعجب من ذل ھ إل ة و تدعون ى الجن دعوكم إل ة ی د اهللا بالمدین ن عب د ب حم
  .و االت و العزى، لئن ذكرت ھذا بمكة لتتركنھا خلوفًا: فقال أبو سفیان. النار

  . وقد روي مثل ھذا الخبر، و أنھ جرى ألبي جھل وأصحابھ-
لم       - ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھما، عن رجل أت

ا رسول         ال ی م، فق ا لھ ي غنم یرعاھ وآمن بھ وھو على بعض حصون خیبر، وكان ف
  اهللا، كیف بالغنم؟ 

  . أحصب وجوھھا، فإن اهللا سیؤدي عنك أمانتك، ویردھا إلى أھلھا: قال
  . ففعل، فسارت كل شاة حتى دخلت إلى أھلھا

  :قال البیھقي في دالئل النبوة 
  .ا بالرسالة وما ظھر في ذلك من دالالت النبوةباب ما في كالم الذئب وشھادتھ لنبین 
ن            د ب ر محم و جعف ال أب ة ق اح القاضي بالكوف ن جن أخبرنا أبو محمد جناح بن نذیر ب

ن موسى      د اهللا ب دثنا عبی علي بن دحیم الشیباني حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ح
ال   ا راع یرعى   بین: حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن أبي نضرة عن أبي سعید ق م

ذئب        أقعى ال ذئب والشاة ف ین ال بالحرة إذ عرض ذئب لشاة من شیاھھ فحال الراعي ب
ي ال للراع م ق ھ ث ى ذنب ال  : عل ي؟ فق اقھ اهللا إل ین رزق س ي وب ول بین ي اهللا تح أال تتق

س : الراعي ذئب  .. العجب من الذئب مقع على ذنبھ یتكلم بكالم اإلن ال ال دثك  : فق أال أح
فساق الراعي  …اهللا بین الحرتین یحدث الناس بأنباء ما قد سبقبأعجب مني؟ رسول 

دیث     ھ بح ي فحدث شاة حتى أتى المدینة فزوى إلى زاویة من زوایاھا ثم دخل على النب
ا  .. قم فأخبرھم: فخرج رسول اهللا إلى الناس فقال للراعى.. الذئب قال فأخبر الناس بم

دق الراعي، أال إ  : قال الذئب؛ فقال رسول اهللا ھ من أشراط الساعة كالم السباع       ص ن
لإلنس، والذي نفسي بیده ال تقوم الساعة حتى تكلم السباع اإلنس، ویكلم الرجل شراك 

  ..نعلھ، وعذبة سوطھ،  ویخبره فأخذه بما أحدث أھلھ بعده
وأخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ وأبو سعید بن أبي عمرو قاال حدثنا أبو العباس محمد بن  

دثنا       یعقوب حدثنا أ ن الفضل ح ر عن القاسم ب حمد بن عبد الجبار حدثنا یونس بن بكی
  .أبو نضرة العبدي عن أبي سعید الخدري فذكره بنحوه

  . ھذا إسناد صحیح ولھ شاھد من وجھ آخر عن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنھ 
ن  أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن أنبأنا أبو بكر محم   د ب

ى          رأت عل ال ق ي ق دثنا النفیل ن المسیب ح د ب المؤمل بن الحسن حدثنا الفضل بن محم
ال        دري ق ي سعید الخ ن حوشب عن أب ي    : معقل بن عبد اهللا بن شھر ب ي ف ا أعراب بین

ھ     ھ فأدرك ن غنم اة م ذ ش ذئب فأخ ا ال دا علیھ ھ إذ ع نم ل ي غ ة ف واحي المدین ض ن بع
م  ي ث ذئب یمش ق ال ذھا وانطل ي فأخ تقبل   األعراب ھ مس تذفًرا بذنب ذئب مس ع ال رج

.. ویحك أال تحرج تنزع رزقًَا رزقنیھ اهللا؟ فطفق األعرابي بین یدیھ: األعرابي ثم قال
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ذا : قال الذئب.. العجب من ذئب یتكلم: فقال ال ..  واهللا إنك لتدع ما ھو أعجب من ھ : ق
ا  نبي اهللا في النخالت یحدث الناس عن أنباء : وما أعجب من ھذا؟  قال ما قد سبق وم

فساق األعرابي غنمھ حتى ألجى إلى بعض المدینة وسعى إلى النبي ... یكون بعد ذلك
اس   لیت بالن ال إذا ص م ق دقھ ث ي فص ھ األعراب ھ فحدث أذن ل ھ ف ھ باب رب علی ى ض حت

ال    .. الصالة فأحضرني ا صلى رسول اهللا ق ي     : فلم ام األعراب نم؟ فق ن صاحب الغ . أی
م   .. یت وبما سمعتحدث بما رأ: فقال لھ النبي ا رأى، ث فحدث األعرابي بما سمع وبم

والذي نفس محمد بیده ال تقوم الساعة حتى یخرج أحدكم من أھلھ فتخبره نعلھ أو : قال
  .سوطھ أو عصاه بما أحدث أھلھ بعده

د اهللا الحافظ       و عب ا أب قال عبد الحمید بن بھرام الفزاري عن شھر بن حوشب  أخبرن
د      وأبو سعید بن أبي عم ن عب د ب دثنا أحم وب ح رو قال حدثنا أبو العباس محمد بن یعق

الجبار حدثنا یونس بن بكیر عن عبد الحمید بن بھرام الفزاري حدثنا شھر بن حوشب 
اه   .. بینا رجل من أسلم في غنم لھ: عن أبي سعید أنھ قال . فذكر الحدیث بنحو من معن

ھ ال فی ذئب: وق ال ال ال:فق ب؟ فق م تعج ن مخاط: م ب م ايأعج ك إی ذئب.. بت ال ال : فق
دث   أعجب من ذلك رسول اهللا بین الحرتین في النخالت یحدث الناس بما قد خال ویح

  ..بما ھو آت وأنت ھا ھنا تتبع غنمك
ان      وروى عبد اهللا بن عامر األسلمي عن ربیعة بن أوس عن أنس بن عمرو عن أھب

  ..بن أوس كنت في غنم لي فكلمھ الذئب فأتى النبي فأسلم
ارس           أ   ن ف د اب و أحم دثنا أب حاق األصبھاني ح و إس دثنا أب خبرنا أبو بكر الفارسي ح

د        زة األسلمي سمع عب ن حم فین ب حدثنا محمد بن إسماعیل حدثني أبو طلحة حدثنا س
  .اهللا بن عامر األسلمي قال محمد إسناده لیس بالقوي قلت قد مضى ما یقویھ

ي داود   وأخبرنا أبو سعد المالیني أنبأنا أبو أحمد ب  ن أب ن عدي الحافظ حدثنا عبد اهللا ب
ذئب إال    م ال السجستاني أحد حفاظ عصره وعلماء دھره فال یقول مثل ھذا في ولد مكل

  .عن معرفة وفي إشھار ذلك في ولده قوة الحدیث
ول سمعت          رازي یق د ال ن أحم أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى قال سمعت الحسین ب

ول خرج   ذبني عن         أبا سلیمان المغربي یق ل یج ار فجع ى حم دان عل ض البل ت من بع
ا             لیمان فإنم ا س ا أب ال اضرب ی ي وق ع رأسھ إل الطریق فضربت رأسھ ضربات فرف

  ...على دماغك ھو ذا تضرب قلت لھ كلمك كالما یفھم فقال كما تكلمني وأكلمك
وعن عباس بن مرداس لما تعجب من كالم ضمار صنمھ، وإنشاده الشعر الذي ذكر -

ال       فیھ الن إذا طائر سقط، فق لم، ف ھ وس اس، أتعجب من كالم      : بي صلى اهللا علی ا عب ی
ى اإلسالم     دعو إل ضمار، وال تعجب من نفسك؟ إن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  ی

  . وأنت جالس، فكان سبب إسالمھ
  .ذكره البیھقي في دالئل النبوة  سبب إسالم مازن الطائي 
ا     أخبرنا أبو الحسین محمد بن الحسی  ال أخبرن داد ق ن بن محمد بن الفضل القطان ببغ

ین    ان وثالث نة ثم ائي س رب الط ن ح ي ب ن عل ر ب ن عم ى ب ن یحی د ب ر محم و جعف أب
ازن      ن م ان ب ن حی وثالث مائة قال حدثنا جدي أبو علي بن حرب بن محمد بن علي ب

لرجل  الوافد على رسول اهللا قال لقیت أبا المنذر ھشام بن محمد الكلبي فقال لي ممن ا
ة    د خطام فقلت من طيء ثم قال لي ثم ممن قلت من ولد نبھان قال ثم ممن قلت من ول
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ت   فقال لي لعلك من ولد السادن قلت نعم فأكرمني وأدناني وقربني ثم قال لي كنت لقی
وده             ازن وسبب إسالمھ ووف دمین فسألتھم عن قصة م شیوخا من شیوخ طيء المتق

لك بمن اهللا وفضلھ فكان مازن بأرض عمان على رسول اهللا وإقطاعھ أرض عمان وذ
ازن     ال م اجر ق بقریة تدعى سمایل وكان یسدن األصنام ألھلھ وكان لھ صنم یقال لھ ب
فعترت ذات یوم عتیرة وھي الذبیحة فسمعت صوتا من الصنم یقول یا مازن أقبل إلي 

ناب أقبل تسمع ما ال یجھل ھذا نبي مرسل جاء بحق منزل فآمن بھ كي تعدل عن حر 
رة         ام عتی د أی رت بع م عت ذا واهللا لعجب ث تشعل وقودھا بالجندل قال مازن فقلت إن ھ

یا مازن اسمع تسر ظھر خیر وبطن : أخرى فسمعت صوتا أبین من األول وھو یقول
ال            لم من حر سقر ق ا من حجر تس دع نحیت ر ف شر بعث نبي من مضر بدین اهللا الكب

ا رجل من أھل الحجاز       مازن فقلت إن ھذا واهللا لعجب وإنھ لخیر یراد بي وقدم علین
فقلنا ما الخبر وراءك قال خرج رجل بتھامة یقول لمن أتاه أجیبوا داعي اهللا عز وجل 
ذاًذا      رتھ أج نم فكس ى الص رت إل معت فث ا س أ م ذا واهللا نب ت ھ ال فقل د ق ھ أحم ال ل یق

ي اإلسالم فأسلمت وأنشأ        ت رسول اهللا فشرح ل ت وشددت راحلتي ورحلت حتى أتی
  :أقول

  كسرت باجر أجذاذا وكان لنا         ربا نطیف بھ ضال بتضالل
  بالھاشمي ھدانا من ضاللتنا         ولم یكن دینھ مني على بال
  یا راكًبا بلغا عمرا وإخوتھ         إني لمن قال دیني ناجر قالي

لطرب یعني بعمرو إخوتھ بني خطامة قال مازن فقلت یا رسول اهللا إني امرؤ مولع با
زلن     وال وأھ أذھبن األم نون ف ا الس ت علین اء وألح ن النس وك م ر والھل رب الخم وش
الذراري والرجال ولیس لي ولد فادع اهللا أن یذھب عني ما أجد ویأتیني بالحیا ویھب  

ي   ال النب ا          : لي ولدا فق ھ بالحی الحرام الحالل وآت رآن وب راءة الق الطرب ق ھ ب م أبدل اللھ
ان وتزوجت      ف:قال مازن . وھب لھ ولدا د وأخصبت عم ت أج أذھب اهللا عني كلما كن

  : أربع حرائر ووھب اهللا لي حیان بن مازن وأنشأت أقول
  إلیك رســـول اهللا  خبت مطیتي              تجوب الفیافي من عمان إلى العرج 
  لتشفع لي یا خیر من وطيء الحصا             فیغفر لي ربي  فأرجع بالفلـــج 

  فت فــي اهللا دینھم             فال رأیھم رأیي وال شرجھم شرجي إلى معشر خال
  وكنت أمرءا بالزعب والخمر مولعا             شبابي حتى آذن الجسم بالنھــج 

  فأصبحت ھمي في جھاد ونیـــة             فللھ ما صومـي  وهللا مــا حجي
عرھم فھجاني فقلت إن قال مازن فلما رجعت إلى قومي أنبوني وشتموني وأمروا شا 

  :ھجوتھم فإنما أھجو نفسي فتركتھم وأنشأت أقول
  وشتمكم عندنا مــــر مذاقتھ          وشتمنا عندكم  یا قومنا لئن

  ال ینشب الدھر أن یثبت  معایبكم          وكلكم أبدا في عیبنا فطــن
  يقال أبو جعفر إلى ھھنا حفظت وأخذتھ    من أصل جدي كأنھ یرید الباق

  فشعرنا مفحم عنكم  وشاعركـم           في حربنا مبلغ في شتمنا لسن
  ما في الصدور علیكم فاعلموا وغر         وفي صدوركم البغضاء واإلحن

ى موضعا             ھ أت ا تنحى عن قوم ا لم لفھم أن مازن ان عن س فحدثنا موادنا من أھل عم
ھ ث        د فی وم یتعب ھ مظل و ال یأتی ھ فھ د فی ى من       فابتنى مسجدا یتعب ا عل دعو محق م ی ا ث الث



 ٢٢٧

ظلمھ یعني إال استجیب وفي أصل السماع فیكاد أن یعافى من البرص فالمسجد یدعى 
أمورھم        یم ب ت الق دموا أو كن وم ن م إن الق مبرصا إلى الیوم قال أبو المنذر قال مازن ث
ك         ا علی ن عم عبن ا اب الوا ی ة فق فقالوا ما عسانا أن نصنع بھ فجاءني منھم أرفلة عظیم

  مرا فنھیناك عنھ فإذ أبیت فنحن تاركوك ارجع معنا فرجعت معھم فأسلموا بعد كلھم أ
ھكذا أخبرنا بھ غالبا وقد ذكره شیخنا أبو عبد اهللا الحافظ رحمھ اهللا عن أبي أحمد بن  

ذر         ي المن ن حرب عن أب ي ب أبي الحسن عن عبد الرحمن بن محمد الحنظلي عن عل
دن      ھشام بن محمد عن أبیھ عن عبد اهللا ت أس ال كن ن الغضویة ق  العماني عن مازن ب

دیث         ذكر الح رة وھي الذبیحة ف ده عتی وم عن صنما بالسمال قریة بعمان فعترنا ذات ی
  :بمعنى ما روینا وزاد بیتا بعد قولھ وكنت امرءا فقال

  فبدلني بالخمر خوفا وخشیة         وبالعھر إحصانا وحصن لي فرجي   
  :ا عن مازن أخبار كثیرة منھاوقد روي في معنى ما روین 

ا عصام جاء اإلسالم     *  حدیث عمرو بن جبلة فیما سمع من جوف الصنم یا عصام ی
  .وذھبت األصنام

  .حدیث طارق من بني ھند بن حرام یا طارق یا طارق بعث النبي الصادق* 
ا           *  اب ی ا ذب ال ی ن الحارث وق اب ب ى ذب ھ فنظر إل حدیث ابن دقشة فیما أخبر بھ رئی

  .اسمع العجب العجاب بعث محمد بالكتاب یدعو بمكة وال یجاب ذباب
م     *  ھ ث ي نوم ة ف حدیث عمرو بن مرة الغطفاني فیما رأى من النور الساطع في الكعب

  .ما سمع من الصوت أقبل حق فسطع ودمر باطل فانقمع
  .حدیث العباس بن مرداس فیما سمع من الصوت* 
ر      حدیث خالد بن سطیح حین أتتھ تابعتھ ف*  دایم وغی ر ال ائم والخی قالت جاء الحق الق

  .ذلك مما یطول بسیاق جمیعھ الكتاب وباهللا التوفیع
ر  : وعن أنس رضي اهللا عنھ- دخل النبي صلى اهللا علیھ وسلم حائط أنصاري وأبو بك

ھ         جدت ل ي الحائط غنم فس و   . وعمر ورجل من األنصار رضي اهللا عنھم وف ال أب فق
  .الحدیث... ھانحن أحق بالسجود لك من: بكر
ھ   : " ذكره ابن كثیر في البدایة والنھایة، ولفظھ: قلت دخل النبي  حائطًا لألنصار ومع

ر          و بك ال أب ھ، فق جدت ل ا  : أبو بكر وعمر ورجل من األنصار،وفي الحائط غنم فس ی
د   : رسول اهللا ، كنا نحن أحق بالسجودلك من ھذه الغنم، فقال جد أح إنھ الینبغي أن یس

ب  ..(ألمرت المرأة أن تسجد لزوجھا،ینبغي ألحد أن یسجد ألحد  ألحد، ولو كان غری
  )وفي إسناده من ال یعرف

ر    :وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ- دخل النبي صلى اهللا علیھ وسلم حائطًا، فجاء بعی
  .فسجد لھ، وذكر مثلھ

بن ومثلھ في الجمل، عن ثعلبة بن مالك، وجابر بن عبد اهللا، ویعلى بن مرة وعبد اهللا -
ي           :   جعفر، قال ھ النب ا دخل علی ل، فلم ھ الجم د علی د الحائط إال ش دخل أح وكان ال ی

ھ،           ھ، فخطم ین یدی رك ب ى األرض  وب لم دعاه، فوضع مشفره عل صلى اهللا علیھ وس
  . ما بین السماء واألرض شيء إال یعلم أني رسول اهللا إال عاصي الجن واإلنس: وقال

  .ومثلھ عن عبد اهللا بن أبي أوفى-
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أنھ،        - ألھم عن ش لم س ھ وس ي صلى اهللا علی ل أن النب دیث الجم ي ح ر ف ر آخ ي خب وف
  .فاخبروه أنھم أرادوا ذبحھ

إنھ شكا كثرة العمل، وقلة العلف : وفي روایة أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال لھم-  
  .نعم: من صغره فقالوا

  وقفة مع ابن كثیر فیما روي في قصة البعیر
  :لحیوانات من دالئل النبوةباب ما یتعلق با  

  .قصة البعیر الناد وسجوده لھ وشكواه إلیھ
  روایة أنس بن مالك-١
ھ  *  قال اإلمام أحمد حدثنا حسین ثنا خلف عن خلیفة عن حفص ھو ابن عمر عن عم

ھ استصعب          ھ وأن ل یسنون علی م جم أنس بن مالك قال كان أھل بیت من األنصار لھ
الوا   علیھم فمنعھم ظھره وأن األنصار لم  فق : جاءوا إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

زرع             د عطش ال ره وق ا ظھ ا ومنعن ھ استصعب علین ھ وأن ل نسني علی إنھ كان لنا جم
وا : والنخل فقال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم ألصحابھ دخل الحائط    ..قوم اموا ف فق

ت األ  ا رسول   : نصار والجمل في ناحیتھ فمشى النبي صلى اهللا علیھ وسلم نحوه فقال ی
ا  ". لیس علي منھ بأس: "اهللا إنھ قد صار مثل الكلب وإنا نخاف علیك صولتھ فقال فلم

ھ      ین یدی نظر الجمل إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجًدا ب
ل   فأخذ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  بناصیتھ أذل ما كانت قط حتى أدخلھ في العم

ك        فقال لھ أصح جد ل ك ونحن أحق أن نس جد ل ل تس ابھ یا رسول اهللا ھذه بھیمة ال تعق
رأة      : "فقال جد لبشر ألمرت الم ال یصلح لبشر أن یسجد لبشر ولو صلح لبشر أن یس

رق         ى مف ھ إل ان من قدم و ك ده ل أن تسجد لزوجھا من عظم حقھ علیھا والذي نفسي بی
ھ  رأسھ قرحة تتفجر بالقیح والصدید ثم استقبلتھ فلحستھ د    " ما أدت حق ذا إسناد جی وھ
  .وقد روى النسائي بعضھ من حدیث خلف ابن خلیفة بھ

  روایة جابر في ذلك -٢
ذیال       ح عن ال ا األجل رتین ثن قال اإلمام أحمد حدثنا مصعب بن سالم سمعتھ من أبي م
بن حرملة عن جابر بن عبد اهللا قال أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من سفر 

د إال     حتى إذ دخل الحائط أح ا دفعنا إلى حائط من حیطان بني النجار إذا فیھ جمل ال ی
ى الحائط             ى أت لم فجاء حت ھ وس ك لرسول اهللا  صلى اهللا علی ذكروا ذل ال ف شد علیھ ق
ال رسول اهللا    فدعا البعیر فجاء واضعا مشفره إلى األرض حتى برك بین یدیھ قال فق

ا  : "صلى اهللا علیھ وسلم اتوا خطاًم ى         " ھ ت إل م التف ال ث ى صاحبھ ق ھ إل ھ ودفع فخطم
ي رسول اهللا إال عاصي     : "الناس فقال م أن إنھ لیس شيء بین السماء واألرض إال یعل

تفرد بھ اإلمام أحمد وسیأتي عن جابر من وجھ أخر بسیاق آخر إن      ". الجن واإلنس
  شاء اهللا وبھ الثقة 

  روایة ابن عباس -٣
د           قال الحافظ أبو القاسم الطبران    ران أخو خال ن مھ د ب ا یزی ن موسى ثن ا بشر ب ي ثن

الجیار ثنا أبو بكر بن عیاش عن األجلح عن الذیال بن حرملة عن ابن عباس قال جاء 
ھ رسول     : قوم إلى رسول اهللا فقالوا یا رسول اهللا إن لنا بعیًرا قد ند في حائط فجاء إلی

حتى خطمھ وأعطاه أصحابھ تعال فجاء مطأطئا رأسھ : اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  فقال
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ال رسول اهللا صلى اهللا            ي فق ك نب م أن ھ عل ا رسول اهللا كأن دیق ی فقال لھ أبو بكر الص
س   : "علیھ وسلم رة الجن واإلن ذا  "... ما بین البتیھا أحد إال یعلم أني نبي اهللا إال كف وھ

م     د عن جابر اللھ  من ھذا الوجھ عن ابن عباس غریب جدا واألشبھ روایة اإلمام أحم
  .إال أن یكون األجلح قد رواه عن الذیال عن جابر وعن ابن عباس واهللا أعلم

  طریق اخرى عن ابن عباس  ٤-
ون         و ع ا أب فاطي ثن ل األس ن الفض اس ب ا العب ي ثن م الطبران و القاس افظ أب ال الح ق

الزیادي ثنا أبو عزة الدباغ عن أبي یزید المدیني عن عكرمة عن ابن عباس أن رجال 
ى             من األنصا م جاء إل اب ث ا الب د علیھم ا حائطا فس ا فأدخلھم ھ فحالن فاغتلم ان ل ر ك

ر من األنصار       ھ نف د مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فأراد أن یدعو لھ والنبي قاع
ا        ا حائًط ي أدخلتھم ا وإن ي اغتلم ین ل ان فحل ة ف ي حاج ت ف ي جئ ي اهللا إن ا نب ال ی فق

حابھ   وسددت علیھما الباب فأحب أن تدعو لي أن ی ال ألص ي فق وا  : سخرھما اهللا ل قوم
لم  ، افتح: معنا فذھب حتى أتى الباب فقال فأشفق الرجل على النبي صلى اهللا علیھ وس

ففتح الباب فإذا أحد الفحلین قریًبا من الباب فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا ، افتح: فقال
فجاء بخطام . منھائت بشيء أشد رأسھ وأمكنك : فقال رسول اهللا.. علیھ وسلم سجد لھ

ھ         ع ل ا رآه وق ى الفحل اآلخر فلم فشد رأسھ وأمكنھ منھ ثم مشى إلى أقصى الحائط إل
ال : ساجًدا فقال للرجل ا   : ائتني بشيء أشد رأسھ فشد رأسھ وأمكنھ منھ فق اذھب فإنھم

ال یعصیانك فلما رأى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ذلك قالوا یا رسول اهللا 
ال آمر أحدا أن یسجد ألحد ولو أمرت أحدا : "سجدا لك أفال نسجد لك قال ھذان فحالن

  .وھذا إسناد غریب ومتن غریب". أن یسجد ألحد ألمرت المرأة أن تسجد لزوجھا
دان          ن حم د ب وة عن أحم ل النب ھ دالئ ي كتاب ورواه الفقیھ أبو محمد عبد اهللا بن حامد ف

ن عون       السحري عن عمر بن محمد بن بجیر البحتري عن  د ب ن آدم عن محم بشر ب
أبي عون الزیادي بھ وقد رواه أیضا من طریق مكي بن إبراھیم عن قائد أبي الورقاء 

  .عن عبد اهللا بن ابي أوفى عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم بنحو ما تقدم عن ابن عباس
  روایة أبي ھریرة  -٥ 

ن     قال أبو محمد عبد اهللا بن حامد الفقیھ أخبرنا أحمد بن ح   د ب ن محم ر ب مدان أنا عم
ي           ھ عن أب د اهللا عن أبی ن عبی ى ب ر عن یحی بجیر حدثنا یوسف بن موسى حدثنا جری
ى حائط         ة فأشرفنا إل ى ناحی لم إل ھ وس ھریرة قال انطلقنا مع رسول اهللا صلى اهللا علی
لم    ھ وس فاذا نحن بناضح فلما أقبل الناضح رفع رأسھ فبصر برسول اهللا صلى اهللا علی

نھ على األرض فقال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فنحن أحق  فوضع جرا
سبحان اهللا أدون اهللا ما ینبغي ألحد أن یسجد ألحد : "أن نسجد لك من ھذه البھیمة فقال

جد      رأة أن تس رت الم ن دون اهللا ألم يء م جد لش د أن یس رت أح و أم دون اهللا ول
  ".لزوجھا

  روایة عبد اهللا بن جعفر في ذلك  -٦
ن            وب ع ي یعق ن أب د ب ن محم ن میمون ع دي ب ا مھ د ثن دثنا یزی د ح ام أحم ال اإلم ق

ن       د ب ا محم دي ثن ا مھ الحسن بن سعد عن عبد اهللا بن جعفر ح وثنا بھز وعفان قاال ثن
ال                ر ق ن جعف د اهللا ب ي عن عب ن عل ولى الحسن ب ن سعد م وب عن الحسن ب أبي یعق

خلفھ فأسر إلي حدیثا ال أخبر بھ أحًدا  أردفني رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ذات یوم
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أبًدا وكان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أحب ما استتر بھ في حاجتھ ھدف أو حائش 
اه        ت عین اه فجرجر وذرف د أت ل ق نخل فدخل یوما حائًطا من حیطان األنصار فإذا جم

رات   ول اهللا س ح رس اه فمس ت عین ن وذرف ول اهللا ح ا رأى رس ان فلم ز وعف ال بھ ھ وق
من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من األنصار فقال ھو لي یا رسول  : وذفراه فسكن فقال

ھ            : "اهللا فقال ك تجیع ى أن ھ شكا إل ك إن ا اهللا ل ي ملككھ ة الت ذه البھیم ي ھ أما تتقي اهللا ف
  .وقد رواه مسلم من حدیث مھدي بن میمون بھ". وتدئبھ

  روایة عائشة أم المؤمنین في ذلك  -٧
د     قال اإلمام أح   ن زی ي ب مد ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا حماد ھو ابن سلمة عن عل

ر من     ي نف عن سعید بن المسیب عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان ف
المھاجرین واألنصار فجاء بعیر فسجد لھ فقال أصحابھ یا رسول اهللا تسجد لك البھائم 

را      اعبدوا ر: "والشجر فنحن أحق أن نسجد لك فقال ت آم و كن وا أخاكم ول بكم وأكرم
ل       ن جب ل م ا أن تنق و أمرھ ا ول جد لزوجھ رأة أن تس د ألمرت الم جد ألح دا أن یس أح

ھ            ا أن تفعل ان ینبغي لھ یض ك ل اب ى جب ل أسود إل "... أصفر إلى جبل اسود ومن جب
ي شیبة عن         ن أب ر ب ي بك وھذا اإلسناد على شرط السنن وإنما روى ابن ماجھ عن أب

"... لو أمرت أحدا أن یسجد ألحد ألمرت المرأة أن تسجد لزوجھا"د بھ عفان عن حما
  . إلى آخره

  روایة یعلى بن مرة الثقفي أو ھي قصة أخرى  -٨ 
ة عن         ن بھدل قال اإلمام أحمد ثنا أبو سلمة الخزاعي ثنا حماد بن سلمة عن عاصم ب

ي     حسین عن أبي جبیرة عن یعلى بن سیابة قال كنت مع النبي صلى اهللا لم ف ھ وس علی
م      رى ث ى األخ داھما إل مت إح ین فانض أمر ودیت ھ ف ي حاجت أراد أن یقض ھ ف یر ل مس
ى     م جرجر حت أمرھما فرجعتا إلى منابتھما وجاء بعیر فضرب بجرانھ إلى األرض ث

زعم     : ابتل ما حولھ فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھ ی ر إن ول البعی أتدرون ما یق
ال    فبع. أن صاحبھ یرید نحره لم فق ھ وس ت   : ث إلیھ رسول اهللا صلى اهللا علی ھ أن أواھب

ال . یا رسول اهللا مالي مال أحب إلي منھ: لي؟ فقال ا   : فق ھ معروًف ال . استوص ب ال : فق
ھ    ال إن جرم ال أكرم ماال لي كرامتھ یا رسول اهللا قال وأتى على قبر یعذب صاحبھ فق

ال     ره وق ى قب ا      یعذب في غیر كبیر فأمر بجریدة فوضعت عل ھ م عسى أن یخفف عن
  .دامت رطبة

  طریق أخرى عنھ  -٩
ن                 د اهللا ب ن السائب عن عب ا معمر عن عطاء ب رزاق أن د ال ا عب د ثن قال اإلمام احم

ھ      جعفر عن یعلى بن مرة الثقفي قال ثالثة أشیاء رأیتھن من رسول اهللا صلى اهللا علی
ا رآ     ھ فلم ر یسنى علی ر جرجر ووضع    وسلم بینا نحن نسیر معھ إذ مررنا ببعی ه البعی

ال     لم  فق ھ وس ر؟ فجاء      : جرانھ فوقف علیھ النبي صلى اهللا علی ذا البعی ن صاحب ھ أی
ال : بعنیھ فقال: فقال ت          : ال بل أھبھ لك فق ھ ألھل بی ك إن ھ ل ل نھب ال ال ب ھ ق ل بعنی ال ب

ة            : مالھم معیشة غیره قال ل وقل رة العم ي كث ھ شكى ل ره فإن ذا من أم ا إذ ذكرت ھ أم
لم      ... حسنوا إلیھالعلف فأ ھ وس ام رسول اهللا صلى اهللا علی قال ثم سرنا فنزلنا منزال فن

ھ    فجاءت شجرة تشق األرض حتى غشیتھ ثم رجعت إلى مكانھا فلما استیقظ ذكرت ل
ھ    : فقال ھي شجرة استأذنت ربھا عز وجل في أن تسلم على رسول اهللا صلى اهللا علی
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ي صلى    وسلم فأذن لھا قال ثم سرنا فمررنا بماء فأ ذ النب تتھ امرأة بابن لھا بھ جنة فأخ
ا من    : اهللا علیھ وسلم بمنخره فقال ا رجعن اخرج إني محمد رسول اهللا قال ثم سرنا فلم

حابھ    ر أص سفرنا مررنا بذلك الماء فأتتھ امرأة بجزر ولبن فأمرھا أن ترد الجزر وأم
  .ینا منھ ریبا بعدكفشربوا من اللبن فسألھا عن الصبي فقالت والذي بعثك بالحق ما رأ

  طریق أخرى عنھ  -١٠
ن             رحمن ب د ال ي عب یم أخبرن ن حك ان ب ا عثم ر ثن قال اإلمام أحمد ثنا عبد اهللا بن نمی

ا        ا م لم ثالًث ھ وس عبد العزیز عن یعلى بن مرة قال لقد رأیت رسول اهللا صلى اهللا علی
ى إذا ك            ي سفر حت ھ ف د خرجت مع دي لق د بع ا أح ي وال یراھ د قبل بعض   رآھا أح ا ب ن

ذا صبي أصابھ            ا رسول اهللا ھ ت ی ا فقال ا صبي لھ الطریق مررنا بامرأة جالسة معھ
ال          رة ق م م ا أدري ك وم م ي الی ذ ف الء یؤخ ھ ب ھ : بالء وأصابنا من ھ   . ناولینی ھ إلی فرفعت

ال   ا وق د اهللا    : فجعلتھ بینھ وبین واسطة الرحل ثم فغر فاه فنفث فیھ ثالث ا عب بسم اهللا أن
ل : ثم ناولھا إیاه فقال، اخسأ عدو اهللا ". القینا في الرجعة في ھذا المكان فأخبرینا ما فع

ال         ا شیاه ثالث فق ان معھ ك المك ي ذل دناھا ف ا فعل صبیك    : قال فذھبنا ورجعنا فوج م
ال            نم ق ذه الغ اجترر ھ ى الساعة ف یًئا حت ھ ش ا حسسنا من الحق م : فقالت والذي بعثك ب

ا      و: انزل فخذ منھا واحدة ورد البقیة قال ى إذا برزن ة حت ى الجبان وم إل خرجت ذات ی
جرة      ". ویحك انظر ھل ترى من شيء یواریني: قال ك إال ش ا أرى شیئا یواری ت م قل

ال     : ما أراھا تواریك قال فما بقربھا قلت ا ق ب منھ ا أو قری جرة مثلھ ا   : ش فاذھب إلیھم
رز لحاجت         ا فب ال فاجتمعت إذن اهللا ق ا ب ا أن تجتمع م رجع   فقل إن رسول اهللا یأمركم ھ ث

ى    ا إل دة منكم ل واح ع ك ا أن ترج ول اهللا یأمركم ا إن رس ل لھم ا فق ب إلیھم ال اذھ فق
وى        ى ص ب حت ل نجی اء جم وم إذ ج ا ذات ی ھ جالس ت مع ال وكن ت ق ا فرجع مكانھ

ال   اه فق ال         : بجرانھ بین یدیھ ثم ذرفت عین ئًنا ق ھ لش ل إن ل ذا الجم ویحك انظر لمن ھ
ل  : األنصار فدعوتھ إلیھ فقال فخرجت ألتمس صاحبھ فوجدتھ لرجل من ما شأن الجم

وما شأنھ؟ قال ال أدري واهللا ما شأنھ عملنا علیھ ونضحنا علیھ حتى عجز : فقال. ھذا؟
فال تفعل ھبھ لي أو بعنیھ قال : عن السقایة فائتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم لحمھ قال

  .فوسمھ بسمة الصدقة ثم بعث بھ. بل ھو لك یا رسول اهللا
  طریق أخرى عنھ  -١٢

رة عن         ن م ى ب قال اإلمام أحمد ثنا وكیع ثنا األعمش بن المنھال عن عمرو عن یعل
النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ أتتھ امرأة بابن لھا قد أصابھ لمم فقال رسول اهللا صلى   

یًئا من        : اهللا علیھ وسلم ھ كبشین وش دت إلی رأ فأھ ال فب اخرج عدو اهللا أنا رسول اهللا ق
ا   : وشیًئا من سمن قال فقال رسول اهللاأقط  خذ األقط والسمن وأحد الكبشین ورد علیھ

اش        " اآلخر ن عی ر ب و بك ا أب ا أسود ثن ثم ذكر قصة الشجرتین كما تقدم وقال أحمد ثن
دا من             ا أظن أن أح ال م ى ق ن عمرو عن یعل ال ب عن حبیب بن أبي عمرة عن المنھ

لم     ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص اس رأى رس بي    الن ر الص ذكر أم ت ف ا رأی إال دون م
ر         : والنخلتین وأمر البعیر إال أنھ قال ى إذا كب ك سانیھ حت م أن رك یشكوك زع ا لبعی م

  .صدقت والذي بعثك بالحق قد أردت ذلك والذي بعثك بالحق ال أفعل: ترید نحره قال
  طریق أخرى عنھ  -١٣
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دان    روى البیھقي عن الحاكم وغیره عن األصم ثنا عباس بن محم   ا حم دوري ثن د ال
ال     ده ق بن األصبھاني ثنا یزید عن عمرو بن عبد اهللا بن یعلى بن مرة عن أبیھ عن ج
ي    ھ ف رأیت من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ثالثة أشیاء ما رآھا أحد قبلي كنت مع

یا رسول اهللا : طریق مكة فمر بامرأة معھا ابن لھا بھ لمم ما رأیت لمًما أشد منھ فقالت
ال   اب رى فق ا ت اد            : ني ھذا كم ر ن ى بعی ر عل م مضى فم ھ ث دعا ل ھ ف إن شئت دعوت ل

دھم     : فجيء بھ فقال. علي بصاحب ھذا البعیر: جرانھ یرغو فقال ول نتجت عن ذا یق ھ
ثم مضى ورأى شجرتین : فاستعملوني حتى إذا كبرت عندھم ارادوا أن ینحروني قال

ي ق   : متفرقتین فقال لي ا ل ال    : الاذھب فمرھما فلیجتمع ھ ق ا فقضى حاجت م  : فاجتمعت ث
أت        ھ وھی ا ب د ذھب م ان وق مضى فلما انصرف مر على الصبي وھو یلعب مع الغلم

ي صلى اهللا         : أمھ أكبشا فأھدت لھ كبشین وقالت ال النب م فق ن اللم ھ شيء م ما عاد إلی
  ".ما من شيء إال ویعلم أني رسول اهللا إال كفرة أو فسقة الجن واإلنس: علیھ وسلم

رة          فھ  ن م ى ب د المتبحرین أن یعل ة الظن أو القطع عن د غلب ذه طرق جیدة متعددة تفی
حدث بھذه القصة في الجملة وقد تفرد بھذا كلھ اإلمام أحمد دون أصحاب الكتب الستة 
ولم یرو أحد منھم شیًئا سوى ابن ماجھ فإنھ روى عن یعقوب بن حمید بن كاسب عن 

رة أن رسول اهللا صلى      یحیى بن سلیم عن خیثم عن یونس ابن خ ن م ى ب باب عن یعل
د  ائط أبع ى الغ ب إل ان إذا ذھ لم ك ھ وس دیث  . اهللا علی یم بح و نع افظ أب ى الح د اعتن وق

رط     ن ق د اهللا ب البعیر في كتابھ دالئل النبوة وطرقھ من وجوه كثیرة ثم أورد حدیث عب
إلیھ بأیتھن الیماني قال جيء رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بست زود فجعلن یزدلفن 

یبدأ وقد قدمت الحدیث في حجة الوداع قلت قد أسلفنا عن جابر بن عبد اهللا نحو قصة 
الشجرتین وذكرنا آنفا عن غیر واحد من الصحابة نحًوا من حدیث الجمل لكن بسیاق  
ان یصرع ودعاؤه           ذي ك دیث الصبي ال م وسیأتي ح اهللا أعل یشبھ أن یكون غیر ھذا ف

ي       علیھ السالم لھ وبرؤه ف ي عن أب د روى الحافظ البیھق ي الحال من طرق أخرى وق
ن    ونس ب عبد اهللا الحاكم وغیره عن أبي العباس األصم عن أحمد بن عبد الجبار عن ی
بكیر عن إسماعیل بن عبد الملك عن أبي الزبیر عن جابر قال خرجت مع رسول اهللا 

ل        ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی ي سفر وك راز  صلى اهللا علیھ وسلم ف م إذا أراد الب
ال          جر فق م وال ش ا عل یس فیھ الة من األرض ل زال بف تباعد حتى ال یراه أحد فنزلنا من

اد         : لي ى ال نك ا فمشینا حت اء وانطلقن ا فمألت األداوة م ق بن یا جابر خذ األداوة وانطل
لم  ق    : نرى فإذا شجرتان بینھما أذرع فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ا جابر انطل ی

ل ل  ت          فق ا ففعل س خلفكم ى أجل ي بصاحبتك حت ول اهللا الحق ك رس ول ل جرة یق ذه الش ھ
ا      ا رواحلن ا فركبن م رجعن فرجعت فلحقت بصاحبتھا فجلس خلفھا حتى قضى حاجتھ ث
د عرضت لرسول اهللا صلى       امرأة ق فسرنا كأنما على رؤسنا الطیر تظلنا وإذا نحن ب

أخذه الشیطان كل یوم ثالث مرات ال یا رسول اهللا إن ابني ھذا ی: اهللا علیھ وسلم فقالت
ة الرحل           ین مقدم ھ وب ھ بین ھ فجعل لم فتناول ھ وس یدعھ فوقف رسول اهللا صلى اهللا علی

ا        : فقال ا رجعن اه فلم ا إی م ناولھ رات ث اخسأ عدو اهللا أنا رسول اهللا وأعاد ذلك ثالث م
ھ  ت  وكنا بذلك الماء عرضت لنا تلك المرأة ومعھا كبشان تقودھما والصبي تحمل : فقال

د     ھ بع الحق إن عاد إلی ال رسول اهللا   . یا رسول اهللا أقبل مني ھدیتي فو الذي بعثك ب فق
م سرنا ورسول اهللا صلى اهللا     : صلى اهللا علیھ وسلم خدوا أحدھما وردوا اآلخر قال ث
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ال رسول اهللا    علیھ وسلم  بیننا فجاء جمل ناد فلما كان بین السماطین خر ساجدصا فق
ھو : یا أیھا الناس من صاحب ھذا الجمل فقال فتیة من األنصار: لمصلى اهللا علیھ وس

رت سنھ         : فما شأنھ؟ قالوا: لنا یا رسول اهللا قال ا كب ذ عشرین سنة فلم ھ من سنونا علی
ھ             ال رسول اهللا صلى اهللا علی ا فق ین غلمتن ا نحره لنقسمھ ب حیمة أردن ھ ش وكانت علی

یا : فأحسنوا إلیھ حتى یأتیھ أجلھ قالوا: قال. یا رسول اهللا ھو لك: تبیعونھ؟ قالوا: وسلم
ائم  لم     . رسول اهللا نحن أحق أن نسجد لك من البھ ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی : فق

د    ..ال ینبغي لبشر أن یسجد لبشر ولو كان ذلك كان النساء ألزواجھن " ذا إسناد جی وھ
ي   رجالھ ثقات وقد روى أبو داود وابن ماجھ من حدیث إسماعیل بن عبد  ن أب الملك ب

د    ذھب أبع ال   . الصفراء عن أبي الزبیر عن جابر أن رسول اهللا كان إذا ذھب الم م ق ث
اد   البیھقي وحدثنا أبو عبد اهللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا الحسین بن علي بن زی
ن               ونس ب ھ سمع ی ر أن ي الزبی ن سعد عن أب و اب اد ھ رة عن زی ثنا أبو حمنة ثنا أبو ق

یحدث أنھ سمع أبا عبیدة یحدث عن عبد اهللا بن مسعود عن النبي صلى خباب الكوفي 
اهللا علیھ وسلم أنھ كان في سفر إلى مكة فذھب إلى الغائط وكان یبعد حتى ال یراه أحد 
ل             جرتین وقصة الجم ذكر قصة الش جرتین ف ھ فبصر بش وارى ب د شیئا یت قال فلم یج

دیث جابر أصح       ي وح ال البیھق ا      بنحو من حدیث جابر ق رد بھ ة ینف ذه الروای ال وھ ق
ا            ذا أیًض د یكون ھ ت وق ر قل ي الزبی ن سعد عن أب زمعة ابن صالح عن زیاد أظنھ اب
دیث عن    محفوًظا وال ینافي حدیث جابر ویعلى بن مرو بل یشھد لھما ویكون ھذا الح
ي     اب عن أب أبي الزبیر محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر وعن یونس بن خب

ن     عبیدة بن عبد  ة ب دیث معاوی اهللا بن مسعود عن أبیھ واهللا أعلم وروى البیھقي من ح
د           ن زی د عن أسامة ب ن زی یحیى الصیرفي وھو ضعیف عن الزھري عن خارجة اب
ھ قصة الصبي             د اهللا وفی ن عب رة وجابر ب ن م ى ب دیث یعل حدیًثا طویًال نحو سیاق ح

ال   ویة فق اة مش ھ بش يء أم رع ومج ان یص ذي ك ذرا: ال اولیني ال الن م ق ھ ث : ع فناولت
ال  : ناولیني الذراع فناولتھ ثم قال ذي  : ناولیني الذراع فقلت كم للشاة من ذراع؟ فق وال

ال          ا وانتق نخالت واجتماعھم ر قصة ال م ذك ا دعوت ث نفسي بیده لو سكت لناولتیني م
ي سیاقھ قصة            یس ف نخالت ول ف ال ا خل ى صارت الحجارة رجًم الحجارة معھما حت

م ی   ن عساكر         البعیر فلھذا ل د روى الحافظ اب اهللا المستعان وق ورده بلفظھ وإسناده وب
ترجمة غیالن بن سلمة الثقفي بسنده إلى یعلى بن منصور الرازي عن شبیب بن شیبة 
ھ             ا مع رسول اهللا صلى اهللا علی ال خرجن ن سلمة ق عن بشر بن عاصم عن غیالن ب

د         ا عن جرتین واستتاره بھم ذكر قصة الش ا ف ا عجًب الخالء وقصة الصبي     وسلم فرأین
ر قصة     . بسم اهللا أنا رسول اهللا اخرج عدو اهللا: الذي كان یصرع وقولھ م ذك وفي ث فع

البعیرین النادین وأنھما سجدا لھ بنحو ما تقدم في البعیر الواحد فلعل ھذه قصة أخرى 
  .واهللا أعلم

ك مرجعھم م    ن وقد ذكرنا فیما سلف حدیث جابر وقصة جملھ الذي كان قد أعیي وذل
ھ وضربھ            دعا ل لم ف ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب وم فلحق ات الق تبوك وتأخره في أخری
ھ         ھ السالم من ا شراءه علی اس وذكرن ام الن فسار سیًرا لم یسر مثلھ حتى جعل یتقدم أم
دیث        دم ح اه وتق ا بین وفي ثمنھ اختالف كثیر وقع من الرواة ال یضر أصل القصة كم

ر  ة فركب        أنس في ركوبھ علیھ السالم على ف ي طلحة حین سمع صوًتا بالمدین س أب
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دوا رسول اهللا صلى      ذلك الفرس وكان یبطئ وركب الفرسان نحو ذلك الصوت فوج
ھ       د ركب ان ق ة وك ھ حقیق اهللا علیھ وسلم قد رجع بعد ما كان كشف ذلك األمر فلم یجد ل

ا و    ن تراعوا م دنا  عرًیا ال شيء علیھ وھو متقلد سیًفا فرجع وھو یقول لن تراعوا ل ج
د   من شيء وإن وجدناه لبحًرا أي لسابًقا وكان ذلك الفرس یبطأ قبل تلك اللیلة فكان بع

  .ذلك ال یجارى وال یكشف لھ غبار وذلك كلھ ببركتھ علیھ الصالة والسالم
  حدیث آخر غریب في قصة البعیر -١٤

وة وھو م       ل النب ھ دالئ ر   قال الشیخ أبو محمد عبد اهللا بن حامد الفقیھ في كتاب د كبی جل
ن             ز ب د العزی و سعید عن عب دثنا أب ي الفوارسي ح و عل ي أب حافل كثیر الفوائد أخبرن
شھالن القواس حدثنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن خالد الراسبي حدثنا عبد الرحمن 
بن علي البصري حدثنا سالمة ابن سعید بن زیاد بن أبي ھند الرازي حدثني أبي عن  

ا جلوسا مع رسول اهللا صلى       أبیھ عن جده حدثنا غنیم ب ال كن ن أوس یعني الرازي ق
لم         ھ وس لى اهللا علی ى رسول اهللا ص ى وقف عل دو حت ر یع ل بعی لم إذ أقب ھ وس اهللا علی

لم ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ا فق ك  : فزع ادقا فل ك ص ان ت كن ف ر اس ا البعی أیھ
ا   صدقك وإن تك كاذبا فعلیك كذبك مع أن اهللا تعالى قد أمن عائذنا وال یخاف الئذنا قلن

ھذا بعیر ھم أھلھ بنحره فھرب منھم فاستغاث : ما یقول ھذا البعیر؟ قال: یا رسول اهللا
ة         ى ھام ر عاد إل یھم البعی ا نظر إل بنبیكم فبینا نحن كذلك إذ أقبل أصحابھ یتعادون فلم

ذ ث       : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقالوا ا من ا ھرب من ذا بعیرن ا رسول اهللا ھ ة  ی الث
لم         ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی دیك فق ین ی ھ إال ب ر الشكایة   : أیام فلم نلق . یشكو م

ھ     : ما یقول قال: فقالوا یا رسول اهللا ون علی تم تحمل یقول إنھ ربي في إبلكم جوارا وكن
قد كان : في الصیف إلى موضع الكأل فإذا كان الشتاء رحلتم إلى موضع الدفء فقالوا

الوا   : فقال ذلك یا رسول اهللا ھ ق ا ال    : ما جزاء العبد الصالح من موالی ا رسول اهللا فإن ی
زع    نكم ألن اهللا ن ة م ى بالرحم ا أول وه وأن م تغیث تغاث فل د اس ال فق ره ق ھ وال ننح نبیع
ھ     ي صلى اهللا علی الرحمة من قلوب المنافقین وأسكنھا في قلوب المؤمنین فاشتراه النب

ال    م ق م ث ة درھ لم بمائ ا البعی: وس ھ اهللا  أیھ ت حر لوج ق فأن ة  . ر انطل ى ھام فرغا عل
آمین ثم رغا الثانیة فقال آمین ثم رغا : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال رسول اهللا

ا رسول    الثالثة فقال آمین ثم رغا الرابعة فبكى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقلنا ی
ت    اهللا ما یقول ھذا البعیر قال یقول جزاك اهللا أیھا النب را قل رآن خی ي عن االسالم والق

ن اهللا         ال حق ین ق ت آم ي قل ا سكنت رعب آمین قال سكن اهللا رعب أمتك یوم القیامة كم
ت         ا فبكی ل اهللا بأسھا بینھ ال ال جع ین ق ت آم دماء أمتك من أعدائھا كما حقنت دمي قل
ل عن اهللا أن       ي جبری دة وأخبرن ي واح وقلت ھذه خصال سألت ربي فأعطانیھا ومنعن

دا     "ء أمتك بالسیف فجرى القلم بما ھو كائنفنا م أر أح دا ل قلت ھذا الحدیث غریب ج
ي           ارة ف ة ونك ھ غراب ذا المصنف وفی دالئل أورده سوى ھ ي ال من ھؤالء المصنفین ف

   …إسناده ومتنھ أیضا واهللا أعلم
ھ        -  ا ل لم، وتعریفھ ھ وس لى اهللا علی ي ص ا النب باء وكالمھ ة الض ي قص د روي ف وق

ا        بنفسھا، وم دائھم لھ ا، ون ب الوحوش عنھ ي الرعي  وتجن ا ف ك  : بادرة العشب إلیھ إن
  . لمحمد، وإنھا لم تأكل ولم تشرب بعد موتھ حتى ماتت

  . ذكره اإلسفرایني
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دعا      - ا، ف وم فتحھ لم ی وروى ابن وھب، أن حمام مكة أظلت النبي صلى اهللا علیھ وس
  . لھا بالبركة

رة بن شعبة ـ أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم وروي عن أنس، وزید بن أرقم، والمغی - 
ر     : قال لم فسترتھ، وأم ھ وس أمر اهللا لیلة الغار شجرة، فثبتت تجاه النبي صلى اهللا علی

  . حمامتین فوقفتا بفم الغار
وأن العنكبوت نسجت على بابھ، فلما أتى الطالبون لھ، ورأوا ذلك : وفي حدیث آخر -

الوا ن الح : ق م تك د ل ھ أح ان فی و ك مع  ل لم یس ھ وس لى اهللا علی ي ص ھ والنب ان بباب مامت
  . كالمھم، فانصرفوا

ن      د ب ك وزی ن مال ذكر ھذا أبو نعیم في دالئل النبوة ثنا أبو مصعب قال أدركت أنس ب
جرة           ر اهللا ش ال أم لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی دثون أن النب أرقم والمغیرة فسمعتھم یتح

لم فست        ھ وس ي صلى اهللا علی ي وجھ النب ي     فنبتت ف جت ف وت فنس ر اهللا العنكب رتھ وأم
ار     م الغ ا بف وجھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم فسترتھ وأمر اهللا حمامتین وحشیتین فوقعن
انوا      ى إذا ك د حت وأقبل فتیان قریش من كل بطن رجل بعصیھم وسیوفھم وھراواھم ق

رى من النبي صلى اهللا علیھ وسلم  قدر أربعین ذراًعا فعجل بعضھم فنظر في الغار ی
ار       ي الغ م تنظر ف ك ل فیھ أحًدا فرأى حمامتین بفم الغار فرجع إلى أصحابھ فقالوا ما ل
قال رأیت حمامتین بفم الغار فعرفت أن لیس فیھ أحد فسمع النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

ال ا ق یھن     : م لم عل ھ وس لى اهللا علی ي ص مت النب ا فس ھ بھم د درأ عن رف أن اهللا ق فع
  .الحرموفرض جزاءھن وانحدرن في 

دنات خمس أو      : وعن عبد اهللا بن قرط -  لم ب ھ وس قرب إلى رسول اهللا صلى اهللا علی
  . سبع، لینحرھا یوم عید، فازدلفن إلیھ بأیھن یبدأ

كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم  في صحراء، فنادتھ ظبیة، یا رسول  : وعن أم سلمة -
ال ت : اهللا، ق ك؟ قال ا حاجت ي  : م ي، ول ذا األعراب ادني ھ ل،  ص ك الجب ي ذل ان ف خفش

  . فأطلقني حتى أذھب فأرضعھما وأرجع
ال     . نعم: وتفعلین؟ قالت: قال ي وق ھ األعراب ا، فانتب : فأطلقھا، فذھبت ورجعت، فأوثقھ

تطلق ھذه الظبیة فأطلقھا فخرجت تعدو في الصحراء، : یا رسول اهللا، ألك حاجة؟ قال
  . أشھد أن ال إلھ إال اهللا، وأنك رسول اهللا: وتقول

ت ت   :  قل ي فجع ة الت الم الظبی ي ك اء ف ا ج اب م وة، ب ل النب ي دالئ ي ف ھ البیھق أخرج
  :  بخشفھا وشھادتھا لنبینا بالرسالة، قال

ن دحیم الشیباني         ي ب ن عل د ب أنبأني أبو عبد اهللا الحافظ إجازة أخبرنا أبو جعفر محم
د  حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري حدثنا علي بن قادم حدثنا  أبو العالء خال

اء         ى خب ة مربوطة إل ر رسول اهللا بظبی ال م عید ق ي س ة عن أب ان عن عطی ن طھم ب
ال رسول      ي فق فقالت یا رسول اهللا حلني حتى أذھب فأرضع خشفي ثم ارجع فتربطن
ى           یال حت ت إال قل ا مكث ا فم ھ فحلھ ت ل ا فحلف ذ علیھ اهللا صید قوم وربیطة قوم قال فأخ

فربطھا رسول اهللا ثم أتى خباء أصحابھا فاستوھبھا  جاءت وقد نفضت ما في ضرعھا
ا          ا تعلمون م ائم من الموت م و علمت البھ منھم فوھبوھا لھ فحلھا ثم قال رسول اهللا ل

  .أكلتم منھا سمیًنا أبدا وروى من وجھ آخر ضعیف
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وري               د الھ ن محم د ب ي حام و عل ا أب ي أنبأن ن الحسن القاض د ب ر محم و بك ا أب أخبرن
زال    حدثنا بشر بن م راھیم الغ ن إب وسى حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا یعلى ب

ض          ي بع ي ف ع النب ت م ال  كن م ق ن أرق حدثنا الھیثم بن حماد عن أبي كثیر عن زید اب
ا رسول اهللا     ت ی سكك المدینة فمررنا بخباء أعرابي فإذا ظبیة مشدودة إلى الخباء فقال

و   إن ھذا األعرابي اصطادني ولي خشفان في البریة  ال ھ وقد تعقد اللبن في أخالفي ف
ول اهللا  ا رس ال لھ ة فق ي البری في ف ى خش أرجع إل دعني ف تریح وال ی ذبحني فاس إن : ی

ث        م تلب ا رسول اهللا فل ذاب العشار فأطلقھ تركتك ترجعین قالت نعم وإال عذبني اهللا ع
ھ    ال ل ة فق ھ قرب ي ومع ل األعراب اء وأقب ى الخب ول اهللا إل دھا رس ظ فش اءت تلم أن ج

  .فأطلقھا رسول اهللا. أتبیعنیھا؟ قال ھي لك یا رسول اهللا: سول اهللار
د رسول   : فأنا واهللا رأیتھا تسیح في البریة وتقول: قال زید بن أرقم  ال إلھ إال اهللا محم

  .اهللا
  .قال الھیثمي في مجمع الزوائد

   
   
   
   
   
   

ة    مر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمعلى قو  : عن أنس بن مالك قال   د صادوا ظبی م ق
فین فاستأذن         : فشدوھا إلى عمود فسطاط فقالت دین خش ي وضعت ول یا رسول اهللا إن

لم        ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی م أعود، فق ى     "   : لي أن أرضعھما ث ا حت وا عنھ خل
  .  " اأن  "   : قال  ؟ ومن لنا بذلك یا رسول اهللا  : قالوا  .  " تأتي خشفیھا فترضعھما وتأتي إلیكما

ا رسول     : قال  .  " تبیعوھا "   : قال  . فأطلقوھا فذھبت فأرضعت ثم رجعت إلیھم فأوثقوھا ی
    . اهللا ھي لك، فخلوا عنھا فأطلقوھا فذھبت

    . رواه الطبراني في األوسط وفیھ صالح المري وھو ضعیف
ت    لمة قال حراء ف      : وعن أم س ي الص لم ف ھ وس لى اهللا علی ان رسول اهللا ص اد ك إذا من

ا     : یا رسول اهللا فالتفت فلم یر أحدًا ثم التفت فإذا ظبیة موثوقة فقالت  : ینادیھ ي ی ادن من
ك  "   : رسول اهللا، فدنا منھا فقال ت   .  "  ؟ حاجت ي         : فقال ل فخلن ذا الجب ي ھ فین ف ي خش إن ل

ك  ع إلی م أرج عھما ث ب فأرض ى أذھ ال  . حت ین "   : ق ت  .  "  ؟ وتفعل ذ  : قال ذاب ع بني اهللا ع
ل  م أفع ار إن ل ھ      . العش ا، وانتب ت فأوثقھ م رجع فیھا ث عت خش ذھبت فأرض ا ف فأطلقھ

ال   ي فق ا رسول اهللا      : األعراب ك حاجة ی ال   ؟ أل ذه    "   : ق ق ھ م تطل ت    .  " نع ا فخرج فأطلقھ
    . أشھد أن ال إلھ إال اهللا وأنك رسول اهللا  : تعدو وھي تقول

    . بن تمیم وھو ضعیفرواه الطبراني وفیھ أغلب 
J -       ھ ولى رسول اهللا صلى اهللا علی فینة م ومن ھذا الباب ماروي من تسخیر األسد لس

ولى رسول اهللا صلى اهللا             ھ م ھ أن د فعرف ي األس الیمن فلق اذ ب ى مع ھ إل وسلم، إذا وجھ
  .علیھ وسلم  ومعھ كتابھ، فھمھم وتنحى عن الطریق، وذكر في منصرفھ مثل ذلك
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J -  أخرى عنھ ـ أن سفینة تكسرت بھ، فخرج إلى جزیرة فإذا األسد، فقلت وفي روایة
ى  : لھ أنا مولى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فجعل یغمزني بمنكبھ حتى أقامني عل

  . الطریق
  :ذكره البیھقي في دالئل النبوة قال

ة لرسول         ولى رسول اهللا كرام فینة م باب ما جاء في تسخیر اهللا عز وجل األسد لس
  اهللا وما روي في معناه  

د اهللا            و عب ا أب ى المزكي أنبأن ن یحی د ب ن محم راھیم ب أخبرنا أبو زكریاء یحیى بن إب
محمد بن یعقوب حدثنا محمد بن عبد الوھاب أنبأنا جعفر بن عون أنبأنا أسامة بن زید 

  عن محمد بن عمرو عن محمد بن المنكدر عن سفینھ مولى رسول اهللا قال 
د إذ    ركبت سفینة   ا أس ة فیھ في البحر فانكسرت فركبت لوحا منھا فاخرجني إلى أجم

ى    أقبل األسد فلما رأیتھ قلت یا أبا الحارث أنا سفینة مولى رسول اهللا فأقبل نحوي حت
ضربني بمنكبھ ثم مشى معى حتى أقامني على الطریق قال ثم ھمھم ساعة وضربني   

  بذنبھ فرأیت أنھ یودعني 
قتادة حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن زكریا حدثنا أبو عبد وأخبرني أبو نصر بن  

ن وھب عن           د اهللا ب دثنا عب دي ح ن ع دثنا یوسف ب اهللا محمد بن إبراھیم البوشنجي ح
  أسامة بن زید أن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان حدثھ عن محمد بن المنكدر 

ي         ر فانكسرت ب ت البح ال ركب ولى رسول اهللا ق فینة م ا     أن س ت فیھ ي كن فینتي الت س
ي          دخلت فخرج إل د ف ا األس ھ فیھ ى أجم وح إل ي الل ا فطرحن ن ألواحھ ت لوحا م فركب

  األسد فأقبل إلي فقلت یا أبا الحارث أنا مولى رسول
ى           ي عل ة ووقفن ن األجم أخرجني م ھ ف دفعني بمنكبی ي ی ل إل ھ وأقب أ رأس اهللا فطأط

  عھدي بھ  الطریق ثم ھمھم فظننت أنھ یودعني فكان ھذا آخر
دثنا             د الصفار ح ن محم ا إسماعیل ب داد أنبأن د ببغ ن بشران العب أخبرنا أبو الحسین ب

  أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الحجبي عن ابن المنكدر 
روم         ي أرض ال ر ف روم أو أس أرض ال یش ب أ الج ول اهللا أخط ولى رس فینة م أن س

ولى رسول       فانطلق ھاربا یلتمس الجیش فإذا ھو  ي م ا الحارث إن ا أب باألسد فقال لھ ی
ا سمع              ھ كلم ى جنب ام إل ى ق د یبصبصھ حت ل األس ت فأقب ت وكی اهللا كان من أمري كی
م رجع               غ الجیش ث ى بل ذلك حت زل ك م ی ھ فل ى جنب ل یمشي إل م أقب صوتا أھوى إلیھ ث

  األسد واهللا تعالى ھو أعلم
  فینة وبذلك سمي سفینة  باب ما جاء في معجزة أخرى ظھرت لھ في مواله س  
أخبرنا أبو منصور الظفري محمد بن أحمد العلوي رحمھ اهللا أخبرنا أبو جعفر محمد  

و       ن موسى وأب د اهللا ب دثنا عبی بن علي بن دحیم حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ح
ا            فینة م ت لس ال قل فینة ق ان عن س ن جمھ دثنا سعید ب نعیم عن حشرج بن نباتة قال ح

ال       اسمك قال  فینة ق م سماك س ت ول فینة قل ما أنا بمخبركم ثم قال سماني رسول اهللا س
خرج رسول اهللا ومعھ أصحابھ فثقل علیھم متاعھم فقال لي رسول اهللا ابسط كساءك    
و          فینة فل ت س ا أن ل فإنم ال رسول اهللا احم ي فق فبسطتھ فجعلوا فیھ متاعھم فحملوه عل

ا   حملت من یومئذ وقر بعیر أو بعیرین أو ثالث ة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة م
  ثقل علي إال أن یخفو
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J -  وأخذ ـ صلى اهللا علیھ وسلم  ـ بأذن شاة لقوم من عبد القیس بین إصبعھ، ثم خالھا
  . فصار لھا میسمًا، وبقي ذلك األثر وفي نسلھا بعد

J -    ر، و ذي أصابھ بخیب ال  وما روي عن إبراھیم بن حماد بسنده من كالم الحمار ال ق
ھ   .اسمي یزید بن شھاب: لھ ان یوجھ فسماه النبي صلى اهللا علیھ وسلم  یعفورا، وأنھ ك

ي صلى اهللا      إلى دور أصحابھ، فیضرب علیھم الباب برأسھ،    ویستدعیھم، وأن النب
  . علیھ وسلم  لما مات، تردى في بئر جزعًا وحزنًا، فمات

ي       قال ابن كثیر في البدایة والنھایة فأما ما ذكره ال ن موسى السبتي ف اض ب قاضي عی
ھ         ا ان دین وغیرھم ي أصول ال ر ف ھ الكبی كتابھ الشفا وذكره قبل إمام الحرمین في كتاب
ول اهللا   ھاب وأن رس ن ش اد ب مى زی ار یس لم حم ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان لرس ك
دھم   اب أح ى ب يء إل حابھ فیج ض أص ھ بع ب ل ھ لیطل ان یبعث لم ك ھ وس لى اهللا علی ص

لم أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یطلبھ وأنھ ذكر للنبي صلى اهللا علیھ فیقعقعھ فیع
وفي رسول اهللا صلى اهللا       ا ت ھ لم وسلم أنھ ساللة سبعین حمارا كل منھا ركبھ نبي وأن
ره   علیھ وسلم ذھب فتردى في بئر فمات فھو حدیث ال یعرف لھ إسناد بالكلیة وقد أنك

د سمعت      غیر واحد من الحفاظ منھم عبد الرحم ا اهللا وق وه رحمھم ن بن أبي حاتم وأب
ال الحافظ    شیخنا الحافظ أبا الحجاج المزي رحمھ اهللا ینكره غیر مرة إنكارا شدیدا وق
ابو نعیم في كتاب دالئل النبوة ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى العنبري ثنا أحمد 

د ا     دثني عب ذوعي ح ن الطائي    بن محمد بن یوسف ثنا ابراھیم ابن سوید الج ن أذی هللا ب
ھ      ي صلى اهللا علی ى النب عن ثور بن یزید عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال أت
ا   وسلم وھو بخیبر حمار اسود فوقف بین یدیھ فقال من أنت قال أنا عمرو بن فالن كن
ت     ود فكن ن الیھ سبعة إخوة كلنا ركبنا األنبیاء وأنا أصغرھم وكنت لك فملكني رجل م

كبوت بھ فیوجعني ضربا فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فأنت یعفور إذا ذكرتك 
  ھذا حدیث غریب جدا

ا سرقھا،     - ھ م وحدیث الناقة التي شھدت عند النبي صلى اهللا علیھ وسلم  لصاحبھا أن
  .وأنھا ملكھ

  أخرجھ الحاكم في المستدرك: قلت
ر     حدثني أبو محمد الحسن بن إبراھیم األسلمي الفارسي من     دثنا جعف ھ ح أصل كتاب

بن درستویھ حدثنا الیمان بن سعید المصیصي حدثنا یحیى بن عبد اهللا المصري حدثنا 
ا جلوسا           ال كن ر ق ن عم د اهللا ب عبد الرزاق عن معمر عن الزھري عن سالم عن عب
ة     ى ناق اني عل حول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمإذ دخل أعرابي جھوري بدوي یم

ا رسول اهللا إن      حمراء فأناخ بباب  الوا ی ھ ق المسجد فدخل فسلم ثم قعد فلما قضى نحب
ذ         ي خ ا عل ال ی ا رسول اهللا ق م ی الناقة التي تحت األعرابي سرقة قال أثم بینة قالوا نع
ي    أطرق األعراب حق اهللا من األعرابي إن قامت علیھ البینة وإن لم تقم فرده إلي قال ف

لم       ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب ال ل ك        ساعة فق ادل بحجت ر اهللا وإال ف ي ألم ا أعراب م ی ق
ا سرقني وال    فقالت الناقة من خلف الباب والذي بعثك بالكرامة یا رسول اهللا إن ھذا م
ملكني أحد سواه فقال لھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم یا أعرابي بالذي أنطقھا بعذرك ما 

أعانك على خلقنا وال الذي قلت قال قلت اللھم إنك لست برب استحدثناك وال معك إلھ 
ائلون أسألك أن            ول الق ا یق وق م ول وف ا نق ا كم ت ربن ك أن معك رب فنشك في ربوبیت
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ذي      لم وال ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب ال ل ي فق ي ببراءت د وأن تبرئن ى محم تصلي عل
ك             ون مقالت ة یكتب واه األزق درون أف ة یبت ت المالئك د رأی ي لق ا أعراب ة ی ي بالكرام بعثن

د اهللا المصري       فأكثر الصالة ع ن عب ى ب ات ویحی لي رواة ھذا الحدیث عن آخرھم ثق
  .ھذا لست أعرفھ بعدالة وال جرح

ز  - د أصابھم           : وفي العن ي عسكره، وق لم  ف ھ وس ت رسول اهللا صلى اهللا علی ي أت الت
ھ     عطش، ونزلوا على غیر ماء، وھم زھاء ثالثمائة، فحلبھا رسول اهللا صلى اهللا علی

ا أراك :   م قال لرافعوسلم، فأروى الجند، ث ت    .  أملكھا وم د انطلق دھا ق ا فوج . فربطھ
ا   :  فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: رواه ابن قانع و غیره، وفیھ إن الذي جاء بھ

  . ھو الذي ذھب بھا  
  :أخرج البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت

  جد  باب ما جاء في الشاة التي ظھرت فحلبت فأروت ثم ذھبت فلم تو  
أخبرنا أبو الحسین بن بشران ببغداد أنبأنا اسماعیل بن محمد الصفار حدثنا محمد بن  

م     ي ھاش الفرج األزرق حدثنا عصمة بن سلیمان الخزاز حدثنا خلف ابن خلیفة عن أب
  الرماني عن نافع وكانت لھ صحبة من رسول اهللا قال 

ا في موضع لیس فیھ ماء فشق كنا مع رسول اهللا في سفر لنا كنا أربعمائة رجل فنزلن 
ذلك على أصحابھ فقالوا رسول اهللا أعلم قال فجاءت شویھة لھا قرنان فقامت بین یدي 
ا     افع أملكھ ا ن رسول اهللا فحلبھا فشرب حتى روي وسقي أصحابھ حتى رووا ثم قال ی
م أر              ل فل ض اللی ي بع م قمت ف دا ث ا وت دت لھ ذتھا فوت ال فاخ ا ق اللیلة وما أراك تملكھ

افع            الش ا ن ال ی ل أن یسألني فق ھ من قب ي فاخبرت ت النب ل مطروحا فجئ اة ورأیت الحب
  ذھب بھا الذي جاء بھا 

ن               ف ب دثنا خل د األزدي ح و الولی د أب ن الولی ف ب ا خل ن سعد أنبأن د ب وفي كتاب محم
  خلیفة عن آبان بن بشیر عن شیخ من أھل البصرة عن نافع فذكره

اس        أخبرنا أبو سعد المالیني أنبأنا أ ن العب د ب ن محم اس ب دثنا العب دي ح بو أحمد بن ع
حدثنا أحمد بن سعید بن أبي مریم حدثنا أبو حفص الریاحي حدثنا عامر بن أبي عامر 

  الخزاز عن ابیھ عن الحسن بن سعد یعني مولى أبي بكر قال 
قال رسول اهللا احلب لي العنز قال وعھدي بذلك الموضع ال عنز فیھ قال فاتیت بعنز  

ز    حاف دت العن ة ففق ل قال فاحتلبتھا واحتفظت بالعنز واوصیت بھا قال فاشتغلنا بالرحل
  فقلت یا رسول اهللا فقدت العنز قال فقال إن لھا ربا 

أخبرنا األستاذ ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأنا عبد اهللا بن جعفر األصبھاني  
ھ   حدثنا یونس بن حبیب حدثنا أبو داود الطیالسي حدثنا زھ یر عن أبي إسحاق عن ابن

م   اء لك أعظم إن ي ب ال ائتن ي وق ا النب ا وحلبھ اة فاعتقلھ ول اهللا بش ت رس ا أت اب أنھ خب
  فأتیناه بجفنة العجین فحلب فیھا حتى مألھا ثم قال اشربوا وجیرانكم

J -  فاره : وقالصلى اهللا علیھ وسلم رح،  : لفرسھ وقد قام إلى الصالة في بعض أس ال تب
حتى نفرغ من صالتنا وجعلھ قبلتھ، فما حرك عضوًا حتى صلى صلى  بارك اهللا فیك
  .   اهللا علیھ وسلم
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ى           - لھ إل ا وجھ رس لم  لم ھ وس ي صلى اهللا علی دي ـ أن النب ویلتحق بھذا ما رواه الواق
وم    الملوك، فخرج ستة نفر منھم في یوم واحد، فأصبح كل رجل منھم یتكلم بلسان الق

  . الذین بعثھ إلیھم 
  . ث في ھذا الباب كثیر، وقد جئنا منھ بالمشھور، وما وقع في كتب األئمةوالحدی

  الفصل  التاسع عشر
النبوة صلى    في إحیاء الموتى و كالمھم، وكالم الصبیان و المراضع و شھادتھم لھم ب

  اهللا علیھ وسلم 
د، حدثنا أبوالولید ھشام بن أحمد الفقیھ بقراءتي علیھ، القاضي أبو الولید محمد بن رش

الوا        ًا، ق د سماعًا و إذان ره واح : والقاضي أبو عبد اهللا محمد بن عیسى التمیمي، و غی
ن           : حدثنا أبو علي الحافظ قال رحمن ب د ال د عب و زی دثنا أب ر الحافظ، ح و عم دثنا أب ح

  ... یحي، حدثنا أحمد بن سعید، حدثنا ابن األعرابي
رو،      حدثنا أبو داود، حدثنا و ھب بن بقیة، عن خالد ـ ھو ا  ن عم د ب لطحان، عن محم

عن أبي سلمة، عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ ـ أن یھودیة أھدت للنبي صلى اهللا علیھ 
ل            ا، و أك لم منھ ھ وس وسلم بخیبر شاة مصلیة سمتھا، فأكل رسول اهللا صلى اهللا علی

  . ارفعوا أیدیكم، فإنما أخبرتني أنھا مسمومة: القوم، فقال
إن كنت نبیًا لم : ما حملك على ما صنعت؟ قالت: للیھودیةوقال .. فمات بشر بن البراء

  . فأمر بھا فقتلت: قال. یضرك الذي صنعت، و إن كنت ملكًا أرحت الناس منك
ى   : فقال. أردت قتلك: قالت: وقد روى ھذا الحدیث أنس، وفیھ- ماكان اهللا لیسلطك عل

  . ذلك
  .ال: نقتلھا؟ قال: فقالوا

  . فما عرض لھا: من غیر وھب، قالوكذالك روى عن أبي ھریرة ـ -
  .و لم یعاقبھا: أخبرني ھذه الذراع قال: ورواه أیضًا جابر بن عبد اهللا، وفیھ-
  . أن فخذھا ُتَكلُِّمني أنھا مسمومة: وفي روایة الحسن-
  . إني مسمومة: وفي روایة أبي سلمة بن عبدالرحمن قالت-
  .نھافتجاوزع: وكذلك ذكر الخبر ابن إسحاق، و قال فیھ-
فما زلت أعرفھا في لھوات رسول اهللا صلى اهللا : وفي الحدیث اآلخر، عن أنس، قال-

  . علیھ وسلم
ذي            - ھ ال ي وجع ال ـ ف لم ق ھ وس وفي حدیث أبي ھریرة ـ أن رسول اهللا صلى اهللا علی

  . ما زالت أكلة خیبر تعادُّني، فاآلن أوان قطعت أبھري: مات فیھ
حاق- ن إس ى اب لم: وحك ان المس لم  إن ك ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص رون أن رس ون لی

  . مات شھیدًا مع ما أكرمھ اهللا بھ من النبوة
حنون  - ن س ال اب ل       : وق لم قت ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص دیث أن رس ل الح ع أھ أجم

  . الیھودیة التي سمتھ
  . و قد ذكرنا اختالف الروایات في ذلك عن أبي ھریرة، وأنس، وجابر-
  .رضي اهللا عنھما ـ أنھ دفعھا ألولیاء بشر بن البراء فقتلوھا وفي روایة ابن عباس-
  .وعفوه عنھ أثبت عندنا: وكذلك قد اختلف في قتلھ للذي سحره، قال الواقدي-
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ي آخره   -  ال ف ده   : وروى الحدیث البزار، عن أبي سعید، فذكر مثلھ، إال أنھ ق فبسط ی
  .منا أحدًا كلوا بسم اهللا، فأكلنا، وذكر اسم اهللا، فلم تضر: وقال

حیح، وخرجھ      : قال القاضي أبو الفضل* وقد خرج حدیث الشاة المسمومة أھل الص
  . األئمة، وھو حدیث مشھور

ول       - ل یق اب، فمن قائ ذا الب ي ھ ي      : واختلف أئمة النظر ف الى ف ھ اهللا تع ھو كالم یخلق
ا دون         دثھا اهللا ویسمعھا منھ جر وحروف وأصوات یح الشاة المیتة أو الحجر أو الش

  . غییر أشكالھا، و نقلھا عن ھیئتھات
ا اهللا    ر رحمھم ي بك ى    . وھو مذھب الشیخ أبي الحسن، والقاضي أب وا إل وآخرون ذھب

ده  الم بع م الك ا، ث اة بھ اد الحی ل  -. إیج ن، وك ي الحس یخنا أب ن ش ًا ع ذا أیض ي ھ وحك
وات، إذ ال        روف واألص ود الح رطًا لوج اة ش ل الحی م نجع م، إذ ل ل، واهللا أعل محتم

  . یل وجودھا مع عدم الحیاة بمجردھایستح
  

د كالم         ا، إذ ال یوج اة لھ د من شرط الحی فأما إذا كانت عبارة عن الكالم النفسي فال ب
النفس إال من حي، خالفًا للجبائي من بین سائر متكلمي الفرق في إحالة وجود الكالم   

ھ النط       ب من یصح من ى تركی ق اللفظي والحروف واألصوات إال من حي مركب عل
  . بالحروف واألصوات

ا    : والتزم ذلك في الحصى، والجذع، والذراع، وقال اة، وخرق لھ إن اهللا خلق فیھا حی
  . فمًا ـ ولسانًا، وآلة أمكنھا بھا من الكالم

د    ل أح وھذا لو كان لكان نقلھ والتھمم بھ آكد من التھمم بنقل تسبیحھ أو حنینھ، ولم ینق
ن ذلك، فدل على سقوط دعواه، مع أنھ ال ضرورة  من أھل السیر     والروایة شیئًا م

  .إلیھ في النظر، والموفق اهللا
  وقفة مع حدیث الشاة المسمومة

  البخاري في كتاب الھبة 
ن الحارث    : حدثنا عبد اهللا بن عبد الوھاب  د ب دثنا خال ن      : ح دثنا شعبة، عن ھشام ب ح

هللا علیھ وسلم بشاة أن یھودیة أتت النبي صلى ا:زید، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ
فما زلت أعرفھا في لھوات ). ال:(أال نقتلھا؟ قال: مسمومة فأكل منھا، فجيء بھا، فقیل

  .رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم
  .الشاة التي سمت للنبي  صلى اهللا علیھ وسلم  بخیبر: باب

  .رواه عروة، عن عائشھ، عن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم
ث  : یوسف حدثنا عبد اهللا بن  -  دثنا اللی رة رضي اهللا       : ح ي ھری دثني سعید، عن أب ح

  .لما فتحت خیبر أھدیت لرسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  شاة فیھا سم: عنھ قال
  ...  وروى في كتاب الطب؛ وفي أبواب الجزیة والموادعة

حدثني سعید، عن أبي ھریرة رضي اهللا : حدثنا اللیث قال: حدثنا عبد اهللا بن یوسف - 
  :عنھ قال

لما فتحت خیبر أھدیت للنبي صلى اهللا علیھ وسلم  شاة فیھا سم، فقال النبي  صلى اهللا 
ال  ). اجمعوا إلي من كان ھا ھنا من یھود(علیھ وسلم ھ، فق ي سائلكم عن    :(فجمعوا ل إن

الوا ). شيء فھل أنتم صادقي عنھ لم        : فق ھ وس ي  صلى اهللا علی م النب ال لھ م، ق من  (نع
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وكم الوا). أب ال: ق الن، فق الن:(ف وكم ف ل أب ذبتم، ب الوا). ك ال: ق دقت، ق تم :(ص ل أن فھ
نعم یا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما : فقالوا). صادقي عن شيء إن سألت عنھ

ا،      : قالوا). من أھل النار؟:(عرفتھ في أبینا، فقال لھم ا فیھ م تخلفون ا یسیرا، ث نكون فیھ
ھل  :(ثم قال). اخسؤوا فیھا، واهللا ال نخلفكم فیھا أبدا:(فقال النبي  صلى اهللا علیھ وسلم

ال   : فقالوا). أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنھ ا القاسم، ق ي    :(نعم یا أب تم ف ھل جعل
الوا ). ھذه الشاة سما   ال  : ق م، ق ك    :(نع ى ذل م عل ا حملك الوا ). م ا    : ق ت كاذب ا إن كن أردن

  .نستریح، وإن كنت نبیا لم یضرك
  قال ابن حجر

دیث أ ا       ح ل منھ مومة فأك اة مس لم بش ھ وس لى اهللا علی ي ص ت النب ة أت س أن یھودی ن
ب       ذكورة زین ة الم م الیھودی ازي واس الحدیث وسیأتي شرحھ في غزوة خیبر من المغ

  وقد اختلف في اسالمھا كما سیأتي 
ل        ا فأك ذكور ھن قولھ فأكل منھا فجيء بھا زاد مسلم وأحمد في روایتھ من الوجھ الم

ى رسول اهللا صلى اهللا    منھ فقال أنھ ا جعلت فیھ سما وزاد مسلم بعد قولھ فجيء بھا إل
علیھ وسلم فسألھا عن ذلك فقالت أردت ألقتلك قال ما كان اهللا لیسلطك علي قولھ فقیل 

  "أال نقتلھا؟ "أال نقتلھا في روایة أحمد ومسلم فقالوا یا رسول اهللا 
ق     قولھ في لھوات بفتح الالم جمع لھاة وھي سقف الف    ى الحل ة المشرفة عل م أو اللحم

  وقیل ھي أقصى الحلق وقیل ما یبدو من الفم عند التبسم
  وقال 

م   قولھ باب الشاة التي سمت للنبي صلى اهللا علیھ وسلم بخیبر أي جعل فیھا السم والس
اة    ي الوف مثلث السین قولھ رواه عروة عن عائشة لعلھ یشیر إلى الحدیث الذي ذكره ف

  الوجھ معلقا أیضا وسیأتي ذكره ھناك النبویة من ھذا 
قولھ حدثني سعید ھو بن أبي سعید المقبري قولھ لما فتحت خیبر أھدیت لرسول اهللا   

ي أواخر         د سبق مطوال ف ذا أورده مختصرا وق صلى اهللا علیھ وسلم شاة فیھا سم ھك
ا        ي من ك وا ل لم اجمع ھ وس ن الجزیة فذكر ھذا الطرف وزاد فقال النبي صلى اهللا علی

ن            ال ب اب الطب ق ي كت ذلك ف ق ب ا یتعل ھاھنا من یھود فذكر الحدیث وسیأتي شرح م
ت    ب بن ھ زین دت ل ر أھ تح خیب د ف لم بع ھ وس لى اهللا علی ي ص أن النب ا اطم حاق لم إس
ھ   الحارث امرأة سالم بن مشكم شاة مشویة وكانت سألت أي عضو من الشاة أحب الی

ا   م یسغھا       قیل لھا الذراع فأكثرت فیھا من السم فلم ا مضغة ول ذراع الك منھ اول ال تن
ن               ا وأن بشر ب ھ صفح عنھ ذكر القصة وأن ھ ف راء فأساغ لقمت ن الب ھ بشر ب وأكل مع
ن حسین عن الزھري عن سعید        البراء مات منھا وروى البیھقي من طریق سفیان ب
دت لرسول اللھصلى         ود أھ ن الیھ رأة م رة أن ام بن المسیب وأبي سلمة عن أبي ھری

ا         اهللا علی ا م ال لھ ا مسمومة وق حابھ أمسكوا فإنھ ال ألص ھ وسلم شاة مسمومة فأكل فق
حملك على ذلك قالت أردت إن كنت نبیا فیطلعك اهللا وإن كنت كاذبا فأریح الناس منك 
قال فما عرض لھا ومن طریق أبي نضرة عن جابر نحوه فقال فلم یعاقبھا وروى عبد 

ى    الرزاق في مصنفھ عن معمر عن الزھري عن أ احتجم عل ھ وزاد ف بي بن كعب مثل
ن        ا وأخرج ب ون قتلھ اس یقول ر والن الكاھل قال قال الزھري فأسلمت فتركھا قال معم
دفعھا         ال ف ي آخره ق ة وف ذه القصة مطول سعد عن شیخھ الواقدي بأسانید متعددة لھ ھ
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ق       و داود من طری ت وأخرج أب إلى والة بشر بن البراء فقتلوھا قال الواقدي وھو الثب
م             ی ذا منقطع ألن الزھري ل ھ وھ ر عن ة معم ونس عن الزھري عن جابر نحو روای

ي      ال البیھق یسمع من جابر ومن طریق محمد بن عمرو عن أبي سلمة نحوه مرسال ق
ي    ال البیھق وصلھ حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھریرة ق

راء   ن الب ذلك أجاب       یحتمل أن یكون تركھا أوال ثم لما مات بشر ب ا وب ة قتلھ من األكل
ت     ا قل ر قصاص ا ببش م قتلھ ھ ث تقم لنفس ان ال ین ھ ك ا ألن ان تركھ ھ ك ھیلي وزاد إن الس
ھ             ات بشر ألن بموت ى م ا حت ا أخر قتلھ ا أسلمت وإنم ا لكونھ ل أن یكون تركھ ویحتم
ت    ب بن میتھا زین ى تس ة عل ن عقب ى ب ق موس رطھ وواف اص بش وب القص ق وج تحق

ا     الحارث وأخرج الواق ال لھ لم ق ھ وس دي بسند لھ عن الزھري أن النبي صلى اهللا علی
ن     راھیم ب ما حملك على ما فعلت قالت قتلت أبي وعمي وزوجي وأخي قال فسألت إب
جعفر فقال عمھا یسار وكان من أجبن الناس وھو الذي أنزل من الرف وأخوھا زبیر 

زم السھیلي وعند وزوجھا سالم بن مشكم ووقع في سنن أبي داود أخت مرحب وبھ ج
د جزم     البیھقي في الدالئل بنت أخي مرحب ولم ینفرد الزھري بدعواه أنھا أسلمت فق
ك          اس من ا أرحت الن ت كاذب ا وإن كن د قولھ بذلك سلیمان التیمي في مغازیھ ولفظھ بع
ھ إال   وقد استبان لي اآلن أنك صادق وأنا أشھدك ومن حضر أني على دینك وأن ال إل

  .... بده ورسولھ قال فانصرف عنھا حین أسلمتاهللا وأن محمدا ع
قولھ باب ما یذكر في سم النبي صلى اهللا علیھ وسلم اإلضافة فیھ إلى المفعول  :  وقال

ازي          ة آخر المغ اة النبوی ي الوف ھ ف ا علق ى م قولھ رواه عروة عن عائشة كأنھ یشیر إل
لم   فقال قال یونس عن بن شھاب قال عروة قالت عائشة كان النبي صلى  ھ وس اهللا علی

ر           ت بخیب ذي أكل ام ال م الطع د أل ا أزال أج ا عائشة م یقول في مرضھ الذي مات فیھ ی
م      ك الس ن ذل ذا أوان انقطاع أبھري م زار     .. فھ و الب ن وصلھ وھ اك م د ذكرت ھن وق

ام نفسھ         ... وغیره ك األكل ال أن الطع م الناشىء عن ذل ام أي األل وقولھ أجد ألم الطع
ة     ك الغای ى تل ر           بقي إل م ذك دیث عائشة ث دیث أم مبشر نحو ح وأخرج الحاكم من ح

لم          ھ وس ي صلى اهللا علی دیت للنب ي أھ حدیث أبي ھریرة في قصة الشاة المسمومة الت
ة    ر الجزی ي أواخ را وف ھ مختص ھ أخرج ر وأن زوة خیب ي غ ره ف دم ذك د تق ر وق بخیب

  مطوال 
ة من     د      قولھ أھدیت بضم أولھ على البناء للمجھول تقدم في الھب ن زی ة ھشام ب روای

عن أنس أن یھودیة أتت النبي صلى اهللا علیھ وسلم بشاة مسمومة فأكل منھا فجىء بھا 
ب        ا زین ازي أنھ ي المغ دمت ف رأة وق الحدیث فعرف أن التي أھدت الشاة المذكورة ام
بنت الحارث امرأة سالم بن مشكم أخرجھ بن إسحاق بغیر إسناد وأورده بن سعد من  

اس   ن عب ي            طرق عن ب رت السم ف ا أكث ي مرسل الزھري أنھ ع ف بسند ضعیف ووق
الكتف والذراع ألنھ بلغھا أن ذلك كان أحب أعضاء الشاة إلیھ وفیھ فتناول رسول اهللا  
ي         ال إن الشاة تخبرن ھ ق ا ازدرد لقمت ھ فلم ا وفی صلى اهللا علیھ وسلم الكتف فنھش منھ

ا النب       تالف ھل قتلھ اك االخ ت ھن مومة وبین ا مس ي أنھ لم أو   یعن ھ وس ي صلى اهللا علی
تركھا ووقع في حدیث أنس المشار إلیھ فقیل اال تقتلھا قال ال قال فما زلت أعرفھا في 
ذكور       تالف الم ین االخ ع ب ة الجم دم كیفی لم وتق ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی وات رس لھ
دیث أن رسول اهللا صلى اهللا           ع أھل الح حنون أجم ن س د ب ول محم ومن المستغرب ق
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ي سائلكم           علیھ وسلم ھ أن ذلك قول أمور ب ین الم ى تعی م أقف عل قتلھا قولھ اجمعوا لي ل
ن      ال ب ة مواضع ق عن شيء فھل أنتم صادقوني عنھ كذا وقع في ھذا الحدیث في ثالث
ة   التین ووقع في بعض النسخ صادقي بتشدید الیاء بغیر نون وھو الصواب في العربی

اجتم   ة سبق األول بالسكون     ألن أصلھ صادقوني فحذفت النون لالضافة ف ا عل ع حرف
وحي أو           دء ال دیث ب ي ح رخي وف تم بمص ا أن ھ وم ت ومثل اء وأدغم واو ی ت ال فقلب
ال        ره ق ا غی د وجھھ د فق یس بجی مخرجي ھم انتھى وإنكاره الروایة من جھة العربیة ل
بن مالك مقتضى الدلیل أن تصحب نون الوقایة اسم الفاعل وأفعل التفضیل واألسماء  

ت كأصل        المعربة الم ك كان ا منعت ذل اء االعراب فلم ضافة إلى یاء المتكلم لتقیھا خف
یس         ول الشاعر ول ل كق ة المشابھة للفع متروك فنبھوا علیھ في بعض األسماء المعرب
دجال    ر ال دیث غی ي الح ھ ف ال ومن ان أم ا ك عاف م ھ أض إن ل ا ف د خائب وافیني لیرت الم

ذف المضاف إلى الیاء وأقیمت  أخوفني علیكم واألصل فیھ أخوف مخوفاتي علیكم فح
ل       بیھ بفع یل ش ل التفض ك أن أفع النون وذل ة ب ا مقرون وف بھ ل أخ ھ فاتص ي مقام ھ
دل    ا ت التعجب وحاصل كالمھ أن النون الباقیة ھي نون الوقایة ونون الجمع حذفت كم
ة ھي         ون الباقی ى أن الن علیھ الروایة األخرى بلفظ صادقي ویمكن تخریجھ أیضا عل

ى   نون الجمع فإ ن بعض النحاة أجاز في الجمع المذكر السالم أن یعرب بالحركات عل
النون مع الواو ویحتمل أن تكون الیاء في محل نصب بناء على أن مفعول اسم الفاعل 
ذا أیضا           ى ھ ون عل ي محل نصب وتكون الن ان ف إذا كان ضمیرا بارزا متصال بھ ك

ذبتم   نون الجمع قولھ من أبوكم قالوا أبونا فالن فقال رسو لم ك ل اللھصلى اهللا علیھ وس
ر     ن الب بل أبوكم فالن فقالوا صدقت وبررت بكسر الراء األولى وحكى فتحھا وھو م
ي     ون ف دخلون فتقیم ا أي ت الم مخفف م ال ا بض ا فیھ م تخلفونن یرا ث ا یس ون فیھ ھ نك قول
ق           ري من طری د أخرج الطب الم وق دید ال اني بتش المكان الذي كنا فیھ وضبطھ الكرم

قال خاصمت الیھود رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وأصحابھ فقالوا لن ندخل  عكرمة
ال رسول      حابھ فق دا وأص النار إال أربعین لیلة وسیخلفنا إلیھا قوم آخرون یعنون محم
ا          م فیھ دون ال مخلفك دون یخل تم خال ل أن ى رءوسھم ب اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بیده عل

اُلو ((_أحد فأنزل اهللا تعالى  ِھ          َوَق َد الّل ْذُتْم ِعن ْل َأتََّخ ُدوَدًة ُق ًا مَّْع اُر ِإالَّ َأیَّام َنا النَّ ن َتَمسَّ ْا َل
وَن        ا َال َتْعَلُم ِھ َم ى الّل وَن َعَل َدُه َأْم َتُقوُل یَِّئًة     * َعْھدًا َفَلن ُیْخِلَف الّلُھ َعْھ َب َس ن َكَس ى َم َبَل

حَ  ـِئَك َأْص ـَئُتُھ َفُأْوَل ِھ َخِطی ْت ِب ُدونَ َوَأَحاَط ا َخاِل ْم ِفیَھ اِر ُھ رة)  (اُب النَّ   - ٨٠: البق
ود        )٨١ اس أن الیھ ن عب د عن ب لیم عن مجاھ ومن طریق بن إسحاق عن سیف بن س

كانوا یقولون ھذه الدنیا سبعة آالف سنة وإنما نعذب بكل ألف سنة یوما في النار وإنما 
ھ    ن وج ا م ري أیض رج الطب ن وأخ ند حس ذا س ت وھ ام فنزل بعة أی ي س ن  ھ ر ع آخ

ار        ن تصیبنا الن الوا ل لم فق ھ وس عكرمة قال اجتمعت یھود تخاصم النبي صلى اهللا علی
دون ال     دون مخل تم خال ل أن ذبتم ب لم ك ھ وس لى اهللا علی ال النبیص وه وزاد فق ذكر نح ف

لم              ھ وس ي صلى اهللا علی دیقا للنب رآن تص زل الق الى فن دا إن شاء اهللا تع ا أب نخلفكم فیھ
من بن زید بن أسلم حدثني أبي زید بن أسلم أن رسول اهللا صلى ومن طریق عبد الرح

الوا        وراة ق ي الت ذین ذكرھم اهللا ف ار ال اهللا علیھ وسلم قال لیھود أنشدكم اهللا من أھل الن
ال   إن اهللا غضب علینا غضبة فنمكث في النار أربعین یوما ثم نخرج فتخلفوننا فیھا فق

وي     كذبتھم واهللا ال نخلفكم فیھا أبدا فنزل ران مرسالن یق القرآن تصدیقا لھ وھذان خب
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ي    ذا ف أحدھما اآلخر ویستفاد منھما تعیین مقدار األیام المعدودة المذكورة في اآلیة وك
ادة           ة قت ري أیضا من روای ا یسیرة وأخرج الطب ھ أیام حدیث أبي ھریرة حیث قال فی

ھ   وغیره أن حكمة العدد المذكور وھو األربعون أنھا المدة التي عبدو ا فیھا العجل قول
م         ھ واهللا ال نخلفك ذلك قول یھم ب اد أو دعاء عل الطرد واالبع اخسئوا فیھا ھو زجر لھم ب
اة     ن عص ار م دخل الن ن ی ا ألن م دكم فیھ یم بع ا وال نق ون منھ دا أي ال تخرج ا أب فیھ
ي     ا ف ت كاذب المسلمین یخرج منھا فال یتصور أنھ یخلف غیره أصال قولھ أردنا إن كن

ى       روایة المس ي عل م یضرك یعن ا ل ت نبی تملي والسرخسي إن كنت كذابا قولھ وإن كن
ك            ت أردت ألقتل ھ فقال س المشار إلی دیث أن ي ح ذكور وف م الم الوجھ المعھود من الس
ن حسین عن الزھري عن               فیان ب ة س ي روای ك وف ى ذل ان اهللا لیسلطك عل ا ك فقال م

ت أ     ذه القصة فقال ت   سعید بن المسیب عن أبي ھریرة في نحو ھ م إن كن ردت أن أعل
نبیا فسیطلعك اهللا علیھ وإن كنت كاذبا فأریح الناس منك أخرجھ البیھقي وأخرج نحوه 
ن سعد       د ب ع عن اس ووق موصوال عن جابر وأخرجھ بن سعد بسند صحیح عن بن عب
ت من          ي وزوجي وعمي وأخي ونل ت أب ت قتل عن الواقدي بأسانیده المتعددة أنھا قال

ت إن ك   ت فقل ا نل ومي م ي   ق ھ وف ترحنا من ا اس ان ملك ذراع وإن ك ا فسیخبره ال ان نبی
ود      دة الیھ ھ ومعان اد ل یم الجم ب وتكل ن الغی لم ع ھ وس لى اهللا علی اره ص دیث إخب الح
ع           نھم من دسیسة السم وم ع م ا وق یھم وبم م أب العترافھم بصدقھ فیما أخبر بھ عن اس

ا   ذلك فعاندوا واستمروا على تكذیبھ وفیھ قتل من قتل بالسم قص ة إنم اصا وعن الحنفی
ھ      ھ ففی ھ فأكل ھ علی ا إذا دس ا وأم ھ اتفاق تكرھھ علی ك إذا اس ل ذل ة ومح ھ الدی ب فی تج
ھ      راء ففی ن الب اختالف للعلماء فإن ثبت أنھ  صلى اهللا علیھ وسلم قتل الیھودیة ببشر ب
ا ال            ھ أن األشیاء كالسموم وغیرھ م وفی ك واهللا أعل ي ذل ول بالقصاص ف حجة لمن یق

د     تؤثر ب ھ بع ل إن ذواتھا بل بإذن اهللا ألن السم أثر في بشر فقیل إنھ مات في الحال وقی
ي الحال        ھ صار ف ة أن لون ن عقب حول ووقع في مرسل الزھري في مغازي موسى ب
وات        ي لھ ا ف ت أعرفھ ا زل س فم ول أن ا ق دید الصفرة وأم ي أصفر ش كالطیلسان یعن

اة ویجمع أیضا على لھى بضم أولھ رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم فاللھوات جمع لھ
ي الكالم             ي الطب ف ا مضى ف ا فیم دم بیانھ د تق ان وزن إنسان وق والقصر منون ولھی
ى      ین منقطع اللسان إل على العذرة وھل اللحمة المعلقة في أصل الحنك وقیل ھي ما ب
منقطع أصل الفم وھذا ھو الذي یوافق الجمع المذكور ومراد أنس أنھ  صلى اهللا علیھ 

سلم كان یعتریھ المرض من تلك األكلة أحیانا وھو موافق لقولھ في حدیث عائشة ما و
ت        ا زل ة عن الزھري مرسال م أزال أجد ألم الطعام ووقع في مغازي موسى بن عقب
ي          ھ ف ذا أوان انقطاع أبھري ومثل ان ھ ى ك دادا حت أجد من األكلة التي أكلت بخیبر ع

بكسر المھملة والتخفیف ما یعتاد واألبھر عرق الروایة المذكورة عند بن سعد والعداد 
ي     ك ف في الظھر تقدم بیانھ في الوفاة النبویة ویحتمل أن یكون أنس أراد أنھ یعرف ذل

  ...اللھوات بتغیر لونھا أو بنتوء فیھا أو تحفیر قالھ القرطبي
  مسلم في كتاب السالم باب السم

ن      . ارثحدثنا خالد بن الح . حدثنا یحیى بن حبیب الحارثي   دثنا شعبة عن ھشام ب ح
  زید، عن أنس؛
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فجيء . فأكل منھا. أن امرأة یھودیة أتت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بشاة مسمومة
ول اهللا ص  ى رس ا إل ت  . بھ ك؟ فقال ن ذل ألھا ع ك: فس ال. أردت ألقتل ان اهللا  " ق ا ك م

الوا " علي"قال أو قال " لیسلطك على ذاك ال   : قال ق ا؟ ق ال " ال"أال نقتلھ ت   : ق ا زل فم
  أعرفھا في لھوات رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

  قال النووي
أن یھودیة أتت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بشاة مسمومة فأكل منھا فجيء  :(قولھ 

ال  ا  : بھا إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فسألھا عن ذاك قالت أردت ألقتلك، ق وم
الوا كان اهللا لیسلطك على ذاك قال أو  ال  : قال علي، ق ا؟ ق ال : أال نقتلھ ت   : ال، ق ا زل فم

لم      ھ وس وات رسول اهللا صلى اهللا علی ة األخرى   ). أعرفھا في لھ ي الروای ت  :(وف جعل
ھ     ). سمًا في لحم تح أفصح جمع ات الف أما السم فبفتح السین وضمھا وكسرھا ثالث لغ

تح ال         . سمام وسموم   ات بف ع لھ اء جم الم والھ تح ال وات فبف ا اللھ ة  وأم الم وھي اللحم
ھ األصمعي    ك قال ي أصل الحن ة ف راء المعلق قف  . الحم ي س واتي ف ات الل ل اللحم وقی

أي العالمة كأنھ بقي للسم عالمة وأثر من سواد  ) ما زلت أعرفھا:(وقولھ. أقصى الفم
اء الخطاب        ) أال نقتلھا:(وقولھم. أو غیره ي بعضھا بت ر النسخ وف ي أكث النون ف . ھي ب

لى اهللا عل ھ ص لم وقول ھ وس ي "ی ال عل ى ذاك أو ق لطك عل ان اهللا لیس ا ك ان " م ھ بی فی
الى     ال اهللا تع ا ق م كم واهللا یعصمك من   {: عصمتھ صلى اهللا علیھ وسلم من الناس كلھ

ك         } الناس م المھل ي سالمتھ من الس لم  ف ھ وس وھي معجزة لرسول اهللا صلى اهللا علی
ا مسمومة وكالم عض     ر       لغیره وفي إعالم اهللا تعالى لھ بأنھ ي غی د جاء ف ھ فق ھ ل و من

ا       ي أنھ ذراع تخبرن لمإن ال ھ وس لى اهللا علی ال  ص لم ق ھ وس لى اهللا علی ھ ص لم أن مس
ت الحارث أخت مرحب         ب بن مسمومة وھذه المرأة الیھودیة الفاعلة للسم اسمھا زین
ال              ي ق وة للبیھق ل النب ة ودالئ ن عقب ازي موسى ب ي مغ ذه ف ا تسمیتھا ھ الیھودي روین

لم أم ال؟      : القاضي عیاض ھ وس ي صلى اهللا علی ا النب واختلف اَالثار والعلماء ھل قتلھ
الوا  ال  : فوقع في صحیح مسلم أنھم ق ا؟ ق رة وجابر     . ال: أال نقتلھ ي ھری ھ عن أب . ومثل

وفي روایة ابن عباس . وعن جابر من روایة أبي سلمة أنھ صلى اهللا علیھ وسلم  قتلھا
ا        أنھ صلى اهللا علیھ وسلم دفعھا إلى أولی ل منھ ان أك ن معرور وك راء ب ن الب اء بشر ب

ھ  : وقال ابن سحنون. فمات بھا فقتلوھا أجمع أھل الحدیث أن رسول اهللا صلى اهللا علی
ا أوًال        : قال القاضي. وسلم قتلھا م یقتلھ ھ ل ل أن ات واألقاوی ذه الروای ین ھ وجھ الجمع ب

ن ا   ك سلمھا     حین اطلع على سمھا وقیل لھ اقتلھا فقال ال فلما مات بشر ب راء من ذل لب
ا أي   ألولیائھ فقتلوھا قصاصًا، فیصح قولھم لم یقتلھا أي في الحال، ویصح قولھم قتلھ

  ....بعد ذلك واهللا أعلم
  وروى ھذا الحدیث

  أبو داود في أول كتاب الدیات باب فیمن سقى رجًال سمًا أو أطعمھ فمات، أیقاد منھ؟ 
د    -١ ا خال ن        حدثنا یحیى بن حبیب بن عربي، ثن ا شعبة، عن ھشام ب ن الحارث، ثن ب

  زید، عن أنس بن مالك
ا،              ل منھ اٍة مسمومة، فأك لم بش ھ وس ھ علی ھ صلى الّل ت رسول الّل ة أت أن امرأة یھودی

ت   ك فقال ك،  : فجيء بھا إلى رسول الّلھ صلى اهللا علیھ وسلم فسألھا عن ذل أردت ألقتل



 ٢٤٧

ك    : "فقال ى ذل ھ لیسلطك عل ال " ما كان الّل يَّ : "أو ق ال  "عل الوا : ق ال  : فق ا؟ ق : أال نقتلھ
  فما زلت أعرفھا في لھوات رسول الّلھ صلى اهللا علیھ وسلم " ال"
ن   -٢ حدثنا داود بن رشید، ثنا عباد بن العوام، ح وثنا ھارون بن عبد الّلھ، ثنا سعید ب

ال            ي سلمة، ق ن حسین، عن الزھري، عن سعید وأب فیان ب سلیمان، ثنا عباد، عن س
ھریرةأن امرأة من الیھود أھدت إلى النبي صلى الّلھ علیھ وسلم شاًة  عن أبي: ھارون

ال مومة ق و داود : مس ال أب لم ق ھ وس لى اهللا علی ي ص ا النب رض لھ ا ع ت : فم ذه أخ ھ
  مرحب الیھودیة التي سمت النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

ن شھا   : حدثنا سلیمان بن داود المھري، ثنا ابن وھب قال-٣ ب أخبرني یونس، عن اب
  :قال

دتھا           م أھ ر سمَّت شاة مصلیَّة ث ة من أھل خیب كان جابر بن عبد الّلھ یحدِّث أن یھودی
ل     ذِّراع فأك لم ال لرسول الّلھ صلى اهللا علیھ وسلم، فأخذ رسول الّلھ صلى اهللا علیھ وس

لم         ھ وس لى اهللا علی ھ ص ول الّل م رس ال لھ م ق ھ، ث حابھ مع ٌط من أص ا، وأكل رھ : منھ
ال      " ارفعوا أیدیكم" دعاھا، فق ة ف ى الیھودی لم إل وأرسل رسول الّلھ صلى اهللا علیھ وس

دي    : "من أخبرك؟ قال: قالت الیھودیة" أسممت ھذه الشاة؟: "لھا ي ی ذه ف ي ھ " أخبرتن
ك  : "نعم، قال: للذراع، قالت ى ذل ت " فما أردت إل ت : قال ن یضرَّه،     : قل ًا فل ان َنبّی إن ك

ا،     وإن لم یكن نبّیًا استرحنا منھ، فعفا عن م یعاقبھ لم ول ھ وس ھا رسول الّلھصلى اهللا علی
لم   وتوفي بعض أصحابھ الذین أكلوا من الشاة، واحتجم رسول الّلھ صلى اهللا علیھ وس
وًلى      الَقْرن والشفرة، وھو م على كاھلھ من أجل الذي أكل من الشاة، حجمھ أبو ھند ب

  .لبني بیاضة من األنصار
  محمد بن عمرو، عن أبي سلمةحدثنا وھب بن بقیة، ثنا خالد، عن  -٤

دیث       ر شاًة مصلیة، نحو ح أن رسول الّلھ صلى اهللا علیھ وسلم أھدت لھ یھودیة بخیب
ال  ة     : جابر ق ى الیھودی ل إل اريُّ، فأرس ن معرور األنص راء ب ن الب ر ب ات بش ا "فم م

ھ صلى اهللا          " حملك على اّلذي صنعت؟ ا رسول الّل أمر بھ دیث جابر، ف ذكر نحو ح ف
  .قتلت، ولم یذكر أمر الحجامةعلیھ وسلم ف

ي             -٥  ن عمرو، عن أب د ب د، عن محم ي موضع آخر، عن خال وثنا وھب بن بقیة ف
  :سلمة، ولم یذكر أبا ھریرة قال

دقة، زاد       ل الص ة وال یأك ل الھدی لم یقب ھ وس ھ   : كان رسول الّلھ صلى اهللا علی دت ل فأھ
ھ صلى اهللا      ل     یھودیة بخیبر شاًة مصلیة سمتھا، فأكل رسول الّل ا وأك لم منھ ھ وس  علی

ال   وم فق ا مسمومةٌ     : "الق ي أنھ ا أخبرتن دیكم فِإنھ وا أی ن    " ارفع راء ب ن الب ات بشر ب فم
ذي صنعت؟     : "معرور األنصاري، فأرسل إلى الیھودیة ى ال ك عل ا حمل ت " م إن : قال

كنت نبّیًا لم یضرَّك الذي صنعت، وإن كنت ملكًا أرحت الناس منك، فأمر بھا رسول  
ھ   الّلھ صلى  ات فی ذي م د من     : "اهللا علیھ وسلم فقتلت، ثم قال في وجعھ ال ت أج ا زل م

  ".األكلة التي أكلت بخیبر، فھذا أوان قطعت أبھري
ن      : حدثنا مخلد بن خالد، قال -٦ ر، عن الزھري، عن اب ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معم

  كعب بن مالك، عن أبیھ،
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لم   ھ     أن أمَّ ُمبشِّر قالت للنبي صلى اهللا علیھ وس ات فی ذي م ي مرضھ ال ك    : ف تھم ب ا ی م
ال    ر، وق یارسول الّلھ؟ فِإني ال أتھم بابني شیئًا إال الشاة المسمومة التي أكل معك بخیب

  ".وأنا ال أتھم بنفسي إال ذلك، فھذا أوان قطع أبھري: "النبي صلى اهللا علیھ وسلم
، عن الزھري، وربما حّدث عبد الرزاق بھذا الحدیث مرسًال عن معمر: قال أبو داود

ن            رحمن ب د ال ھ عن الزھري، عن عب دث ب ا ح لم وربم عن النبي صلى اهللا علیھ وس
ًال         رة مرس دیث م دِّثھم بالح ان یح رًا ك رزاق أن معم د ال ر عب ك، وذك ن مال ب ب كع

رزاق   د ال ا  : فیكتبونھ ویحدِّثھم مرة بھ فیسنده فیكتبونھ، وكلٌّ صحیح عندنا، قال عب فلم
  .عمر أسند لھ معمر أحادیث كان یوقفھاقدم ابن المبارك على م

ر، عن الزھري،           -٧ اح، عن معم ا رب د، ثن ن خال راھیم ب حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا إب
ن       و سعید ب ال أب عن عبد الرحمن بن عبد الّلھ بن كعب بن مالك، عن أمھ أمِّ مبشر، ق

  :كذا قال عن أمھ، والصواب عن أبیھ، عن أم مبّشر: األعرابي
د  دخلت على النب دیث   [ي صلى اهللا علیھ وسلم فذكر معنى حدیث مخلد بن خال نحو ح

ال         : جابر قال ة فق ى الیھودی ن معرور؛ فأرسل إل راء ب ن الب ك   : "فمات بشر ب ا حمل م
ذي صنعت؟   ھ           " على ال ھ صلى اهللا علی ا رسول الّل أمر بھ دیث جابر؛ ف ذكر نحو ح ف

  ]. وسلم فقتلت، ولم یذكر الحجامة
  أبن ماجھ في كتاب الطب

حدثنا أبو بكر . حدثنا بقیة. حدثنا یحیى بن عثمان بن سعید بن كثیر بن دینار الحمصي
اال       د، المصریین، ق ن یزی د ب ب، ومحم افع عن    : العنسي عن یزید بن أبي حبی دثنا ن ح

ال یزال یصیبك، كل عام، وجع من الشاة   ! یا رسول اهللا: قالت أم سلمة: ابن عمر قال
ي       م:((قال. المسمومة التي أكلت ي، وآدم ف وب عل ا، إال وھو مكت ا أصابني شيء منھ

  في إسناده أبو بكر العنسي، وھو ضعیف: في الزوائد)).طینتھ
لم من      ھ وس الدارمي في مجموعة ابواب في المقدمة باب ما أكرم النبي صلى اهللا علی

  كالم الموتى 
ال      -١  ي سلمة ق ي عن أب ان  : أخبرنا جعفر بن عون أنا محمد بن عمر اللیث رسول  ك

ر    ود خیب اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یأكل الھدیة وال یقبل الصدقة فأھدت لھ امرأة من یھ
شاة مصلیة فتناول منھا وتناول منھا بشر بن البراء ثم رفع النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
ي               ا النب راء فأرسل إلیھ ن الب ات بشر ب ا مسمومة فم ي انھ ذه تخبرن ال إن ھ م ق یده، ث

م یضرك شيء           صلى اهللا علیھ وس ا ل ت نبی ت إن كن ا صنعت فقال ى م ك عل لم ما حمل
ي مرضھ       ال ف ك، فق اس من ت       : وإن كنت ملكا أرحت الن ي أكل ة الت ت من األكل ا زل م

  بخیبر فھذا أوان انقطاع أبھري
كان جابر بن عبد : أخبرنا الحكم بن نافع أنا شعیب بن أبي حمزة عن الزھري قال -٢

ي صلى اهللا        اهللا یحدث ان یھودیة من أھل خ ى النب دتھا إل م أھ یبر سمت شاة مصلیة ث
رھط من          ل ال ا وأك ل منھ ذراع فأك ا ال لم منھ علیھ وسلم فأخذ النبي صلى اهللا علیھ وس
ي صلى      دیكم وأرسل النب أصحابھ معھ، ثم قال لھم النبیصلى اهللا علیھ وسلم ارفعوا أی

ا      ال لھ دعاھا، فق ة ف ى الیھودی ذا   : اهللا علیھ وسلم إل ت  أسممت ھ م ومن   : الشاة؟ فقال نع
ال     م ق ت نع ذراع  فقال : أخبرك، فقال النبیصلى اهللا علیھ وسلم أخبرتني ھذه في یدي ال

ھ         : فماذا أردت إلى ذلك قالت قلت ا استرحنا من م یكن نبی م یضره وإن ل ا ل إن كان نبی



 ٢٤٩

ذین            حابھ ال ض أص وفي بع ا وت م یعاقبھ لم ول ھ وس فعفا عنھا رسول اهللا صلى اهللا علی
ذي أكل من      أكلوا من الشاة واحتجم النبي صلى اهللا علیھ وسلم على كاھلھ من أجل ال

م حي        ة وھ ي ثمام الشاة حجمھ أبو ھند مولى بني بیاضة بالقرن والشفرة وھو من بن
  من األنصار

  الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة
ي ث        -١ دثني أب ل ح ن حنب د ب ن أحم د اهللا ب ن    أخبرنا أحمد بن جعفر ثنا عب راھیم ب ا إب ن

ك    ن مال خالد ثنا رباح عن معمر عن الزھري عن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن كعب ب
ى رسول اللھصلى اهللا           ت عل ت دخل ا قال الى عنھ عن أبیھ عن أم مبشر رضى اهللا تع
إني     تھم بنفسك ف علیھ وسلمفي وجعھ الذي قبض فیھ فقلت بأبي أنت یا رسول اهللا ما ت

ن معرور       ال اتھم بابني إال الطع راء ب ن الب ا بشر ب ام الذي أكلھ معك بخیبر وكان ابنھ
م   مات قبل النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  وأنا ال أتھ

  غیرھا ھذا أوان انقطاع أبھري ھذا صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه 
ا            -٢ ة ثن ن خزیم ا السري ب انئ ثن ن ھ ن صالح ب د ب ن داود    حدثنا محم ز ب د العزی عب

رة     ي ھری الحراني ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو اللیثي عن أبي سلمة عن أب
ھ        حابا ل لم وأص ھ وس ي صلى اهللا علی رضى اهللا تعالى عنھ أن امرأة یھودیة دعت النب
على شاة مصلیة فلما قعدوا یأكلون أخذ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لقمة فوضعھا 

مسكوا إن ھذه الشاة مسمومة فقال للیھودیة ویلك ألي شيء سممتني  قالت ثم قال لھم أ
ك            اس من ح الن ك أن أری ر ذل ان غی ھ ال یضرك وإن ك ا فإن ت نبی م إن كن أردت أن أعل
ى         حیح عل ھ وسلم ص ا رسول اهللا صلى اهللا علی وأكل منھا بشر بن البراء فمات فقتلھ

  شرط مسلم ولم یخرجاه
  الحاكم في كتاب األطعمة

اب             و عت ا أب ة الرقاشي ثن و قالب ا أب رو ثن د الصیرفي بم حدثنا أبو أحمد بكر بن محم
سھل بن حماد ثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبیھ عن أبي سعید الخدري رضى اهللا  
تعالى عنھ أن یھودیة أھدت شاة إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم سمیطا فلما بسط  

إن عضوا من أعضائھا       القوم أیدیھم قال لھم النبي صلى دیكم ف اهللا علیھ وسلم كفوا أی
م          ت نع ذا قال ال أسممت طعامك ھ ى صاحبتھا فق یخبرني أنھا مسمومة قال فأرسل إل
یطلعك   ت أن اهللا س ادقا علم ت ص ك وإن كن اس من ح الن ا أن أری ت كاذب ت إن كن أحبب

دا    علیھ فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم اذكروا اسم اهللا وكلوا فأكلن م یضر أح ا فل
  منا شیئا ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه

  البیھقي في كتاب الجراح باب من سقى رجال سما 
دارمي      -١ ن سعید ال ان ب أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ أخبرني أبو النضر الفقیھ ثنا عثم

ن زی        ا شعبة عن ھشام ب د ثنا عبد اهللا بن عبد الوھاب الحجبي ثنا خالد بن الحارث ثن
ا            ل منھ لم بشاة مسمومة فأك ھ وس ي صلى اهللا علی ت النب ة أت عن أنس أن امرأة یھودی
وات رسول اهللا صلى اهللا      ي لھ فجيء بھا فقبل أال نقلتھا قال ال قال فما زلت أعرفھا ف

  علیھ وسلم 
ن سلمة            -٢ د ب ا أحم وب ثن ن یعق د ب د اهللا محم و عب ا أب وأخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ ثن

ى    ومحمد بن ال دثنا یحی نضر ومحمد بن إسماعیل قال بن النضر أنبأ وقال اآلخران ح
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ى    ا إل بن حبیب بن عربي ثنا خالد بن الحارث فذكره بمثل إسناده إال أنھ قال فجيء بھ
ان اهللا       ا ك ال م ك فق ت أردت ألقتل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فسألھا عن ذلك فقال

الوا أال ن    ي ق ال عل ك أو ق ى ذل لطك عل دیث رواه    لیس اقي الح ر ب م ذك ال ال ث ا ق قتلھ
  البخاري في الصحیح عن الحجبي ورواه مسلم عن یحیى بن حبیب بن عربي 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا داود بن رشید ثنا  -٣
سفیان بن  عباد بن العوام قال وثنا ھارون بن عبد اهللا ثنا سعید بن سلیمان ثنا عباد عن

رأة من          رة أن ام ي ھری ال ھارون عن أب حسین عن الزھري عن سعید وأبي سلمة ق
ي          ا النب ا عرض لھ ال فم لم شاة مسمومة ق الیھود أھدت إلى النبي صلى اهللا علیھ وس

  صلى اهللا علیھ وسلم 
ن داود      -٤ لیمان ب ا س و داود ثن أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أب

دث       الم د اهللا یح ن عب ان جابر ب ال ك ھري ثنا بن وھب أخبرني یونس عن بن شھاب ق
لم   أن یھودیة من أھل خیبر سمت شاة مصلیة ثم أھدتھا لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
ھ      حابھ مع فأخذ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الذراع فأكل منھا وأكل رھط من أص

م ارفعوا أیدیكم وأرسل رسول اهللا صلى اهللا  ثم قال لھم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسل
رك      ة من أخب ت الیھودی علیھ وسلم إلى الیھودیة فدعاھا فقال لھا أسممت ھذا الشاة قال
ان     ت إن ك ت قل قال أخبرتني ھذه في یدي للذراع قالت نعم قال فما أردت إلى ذلك قال

صلى اهللا علیھ وسلم  نبیا فلن یضره وإن لم یكن نبیا استرحنا منھ فعفا عنھا رسول اهللا
ولم یعاقبھا وتوفي بعض أصحابھ الذین أكلوا من الشاة وأحتجم رسول اهللا صلى اهللا     
القرن والشفرة            د ب و ھن ھ أب ذي أكل من الشاة حجم علیھ وسلم على كاھلھ من أجل ال

  وھو مولى لبني بیاضة من األنصار 
و داود    -٥ ا أب د       وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر ثن ا خال ة ثن ن بقی ا وھب ب ثن

ھ     دت ل لم أھ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص لمة أن رس ي س ن أب رو ع ن عم د ب ن محم ع
رور          ن مع راء ب ن الب ر ب ات بش ال فم ابر ق دیث ج و ح اة مصلیة نح ر ش ة بخیب یھودی
ا    أمر بھ فأرسل إلى الیھودیة ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو حدیث جابر قال ف

  یھ وسلم فقتلت ولم یذكر أمر الحجامة رسول اهللا صلى اهللا عل
ا   -٦ وأخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ ثنا محمد بن صالح بن ھانئ ثنا السري بن خزیمة ثن

ي        ي عن أب رو اللیث ن عم د ب عبد العزیز بن داود الحراني ثنا حماد بن سلمة عن محم
ح     لم وأص ھ وس ھ  سلمة عن أبي ھریرة أن امرأة یھودیة دعت النبي صلى اهللا علی ابا ل

على شاة مصلیة فلما قعدوا یأكلون أخذ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  لقمة فوضعھا 
ت   ثم قال لھم أمسكوا إن ھذا الشاة مسمومة فقال للیھودیة ویلك ألي شيء سممتني قال
ك            اس من ح الن ك أن أری ر ذل ان غی ھ ال یضرك وإن ك ا فإن ت نبی م إن كن أردت أن أعل

  ء فمات فقتلھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمفأكل منھا بشر بن البرا
ا      -٧ ي ثن حاق الثقف ن إس أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبید ثنا إسماعیل ب

ي سلمة عن     أبو ھمام الولید بن شجاع قال عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أب
  أبي ھریرة أن النبي  صلى اهللا علیھ وسلمقتلھا یعني التي سمتھ 

ر الحافظ        -٨ ن عم ي ب أ عل أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث األصبھاني أنب
ن       رحمن ب د ال ن عب ى ب ثنا أحمد بن إسحاق بن بھلول ثنا أبي ثنا بن أبي فدیك عن یحی
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ي بشاة مسمومة            ر أت وم خیب لم ی ھ وس ده أن رسول اهللا صلى اهللا علی أبي لبیبة عن ج
ة فأك     رأة یھودی ھ ام ن        مصلیة أھدتھا ل لم ھو وبشر ب ھ وس ل رسول اهللا صلى اهللا علی

وفي بعث رسول اهللا صلى      البراء فمرضا مرضا شدیدا عنھا ثم إن بشرا توفي فلما ت
م             ك الس ت أطعمت ا قال اذا أطعمتین ال ویحك م ا فق أتى بھ ة ف ى الیھودی اهللا علیھ وسلم إل

ت      ره وإن كن ك أم ر    عرفت إن كنت نبیا أن ذلك ال یضرك وإن اهللا سیبلغ فی ى غی عل
  ذلك فأحببت أن أریح الناس منك فأمر بھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فصلبت 

ن              -٩ ا الحسن ب ن بطة األصبھاني ثن د اهللا ب و عب أ أب د اهللا الحافظ أنب و عب وأخبرنا أب
د        ن عب د ب ن محم رحمن ب د ال الجھم ثنا الحسین بن الفرج ثنا الواقدي أنبأ یحیى بن عب

لم      الرحمن بن لبیبة ع ھ وس رحمن أن رسول اهللا صلى اهللا علی ن جده محمد بن عبد ال
ھ         دنا أن رسول اهللا صلى اهللا علی ت عن دي الثب ال الواق أمر بھا فصلبت بعد أن قتلھا ق
وسلم قتلھا وأمر بلحم الشاة فأحرق قال الشیخ اختلفت الروایات في قتلھا وروایة أنس 

م یمت    بن مالك أصحھا ویحتمل أنھ صلى اهللا علیھ وسل م في االبتداء لم یعاقبھا حین ل
د من                ل واح أدى ك ا ف ر بقتلھ راء أم ن الب ات بشر ب ا م ل فلم ا أك حابھ مم أحد من أص

  .الرواة ما شاھد واهللا أعلم
  البیھقي في كتاب الضحایا 

اد    -١ ن زی د اهللا ب وحدثنا أبو زكریا بن أبي إسحاق أنبأ أبو سھل أحمد بن محمد بن عب
ن         القطان ثنا محمد بن رد عن عطاء عن جابر ب غالب ثنا أبو حذیفة ثنا سفیان عن ب

ي         ة المشركین ونشرب ف ي أوعی ل ف زو فنأك عبد اهللا رضى اهللا تعالى عنھ قال كنا نغ
ة شاة       لم یھودی ھ وس أسقیتھم قال الشافعي في روایة حرملة أھدت للنبي صلى اهللا علی

ھ   محنوذة سمتھا في ذراعھا فأكل منھا ھو یعني وغیره وقا ل رسول اهللا صلى اهللا علی
ت    ذا     أوان  قطع ان ھ ى ك ادني حت اة تع ن الش ت م ي أكل ة الت ت األكل ا زال لم م وس

  .. أبھري
ن      -٢ ب ب ن حبی ى ب أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا یحی

ك رضى اهللا        ن مال س ب د عن أن ن زی  عربي ثنا خالد بن الحارث ثنا شعبة عن ھشام ب
ل       لم بشاة مسمومة فأك ھ وس تعالى عنھ أن امرأة یھودیة أتت رسول اهللا صلى اهللا علی
ت أردت    ك فقال ن ذل ألھا ع لم فس ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس ا إل يء بھ ا فج منھ
ال        ال ال ق ا ق الوا أال نقتلھ ال فق ي ق ألقتلك قال ما كان اهللا لیسلطك على ذلك أو قال عل

حیح      فما زلت أعرفھا في لھوات  ي الص لم ف لم رواه مس ھ وس رسول اهللا صلى اهللا علی
دیث جابر          ھ ح ا فی د وروین ي عن خال عن یحیى بن حبیب ورواه البخاري عن الحجب

  وغیره في كتاب الجراح 
ا              -٣ ى األشفر ثن ن یحی د ب ن أحم د ب ر محم و بك ي أب د اهللا الحافظ أخبرن حدثنا أبو عب

ن شھاب    یوسف بن موسى المروروذي ثنا أحمد بن صالح  ثنا عنبسة ثنا یونس عن ب
لى اهللا           ان رسول اهللا ص ول ك ا تق الى عنھ ت عائشة رضى اهللا تع ال عروة كان ال ق ق
ت        ذي أكل ام ال م الطع د أل ي أج علیھ وسلم یقول في مرضھ الذي توفي فیھ یا عائشة أن
بخیبر فھذا أوان انقطاع أبھري من ذلك السم أخرجھ البخاري في الصحیح فقال وقال 

  یونس
  الدارقطني في كتاب الحدود والدیات 
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ن           رحمن ب د ال ن عب ى ب دیك عن یحی ي ف ن أب نا أحمد بن إسحاق بن بھلول نا أبي نا اب
ى بشاة مسمومة            ر أت وم خیب لم ی ھ وس ده أن رسول اهللا صلى اهللا علی أبي لبیبة عن ج

لم ھو وب       ھ وس ا رسول اهللا صلى اهللا علی شر  مصلیة أھدتھا لھ امرأة یھودیة فأكل منھ
وفي بعث رسول اهللا              ا ت وفي فلم م إن بشرا ت ا ث دیدا عنھ راء فمرضا مرضا ش بن الب
ك         ت أطعمت ا قال اذا أطعمتن ال ویحك م ا، فق صلى اهللا علیھ وسلم إلى الیھودیة فأتى بھ
ت      ره وإن كن ك أم السم عرفت إن كنت نبیا أن ذلك ال یضرك فإن اهللا تعالى سیبلغ من

لم      على غیر ذلك فأحببت أن أریح ال ھ وس ا رسول اهللا صلى اهللا علی ناس منك فأمر بھ
  فصلبت

  أحمد في مسند أھل البیت 
ن               ة عن اب اد عن ھالل عن عكرم دثنا عب دثنا سریج ح ي ح دثني أب د اهللا ح دثنا عب ح
مومة        اة مس لم ش ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص دت لرس ود أھ ن الیھ رأة م اس أن ام عب

ت ما حملك على ما صنعت ق: فأرسل الیھا فقال إن     : ال ا ف ت نبی ت أو أردت إن كن أحبب
ال      ك ق اس من ح الن ا أری ان رسول اهللا صلى اهللا    : اهللا سیطلعك علیھ وإن لم تكن نبی وك

فسافر مرة فلما أحرم وجد من ذلك شیئا  : علیھ وسلم إذا وجد من ذلك شیئا احتجم قال
  .فاحتجم

رأة   فلما اطمأن ب: وذكره الشیخ محمد الغزالي في فقھ السیرة قال    دت ام ھا المقام أھ
ي        رت من السم ف سالم بن مشكم للرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم شاة مسمومة وأكث
م            ا ث ا فالكھ ي مضغة منھ اول النب د تن ا  وق ھ أن الرسول یؤثرھ ا عرفت ذراع الشاة لم

إن ھذا العظم لیخبرني أنھ مسموم وكان معھ بشر بن البراء فأساغ :  لفظھا وھو یقول
بلغت من قومي ما : رده  فجيء بالمرأة الجانیة فاعترفت بما صنعت وقالتاللحم وازد

ا           ا فسیخبر فتجاوز عنھ ان نبی ھ وإن ك ا استرحت من ان ملك ال یخفى علیك فقلت إن ك
اقتص لھ منھا وقیل بل أسلمت  : النبي  ثم مات بشر بعد ما سرى السم في جسمھ فقیل

  ...  وعفا عنھا
ن         وقفة مع الصحیحین في كون ا    د ب حره الیھودي لبی لم  س ھ وس ي صلى اهللا علی لنب

  األعصم
اب              ي كت ة؛ وف اب الجزی ي كت اب األدب؛ وف ي كت ق؛ وف دء الخل اب ب ي كت البخاري ف

  .السحر: الدعوات وفي كتاب الطب باب
ولكنَّ الشیاطین كفروا یعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكین {: وقول اهللا تعالى

اروت   اروت وم ل ھ ر      بباب ال تكف ة ف ن فتن ا نح وال إنم ى یق د حت ن أح ان م ا یعلم وم
إذن      د إال ب ھ من أح فیتعلمون منھا ما یفرِّقون بھ بین المرء وزوجھ وما ھم بضارین ب
ن        رة م ي اآلخ ھ ف ا ل تراه م ِن اش وا َلَم د علم نفعھم ولق ا یضرُّھم وال ی اهللا ویتعلمون م

ى وال یفلح السا{: وقولھ تعالى/.١٠٢: البقرة/} خالق ھ /.٦٩:طھ /} حر حیث أت : وقول
تم تبصرون  { اء /} أفتأتون السحر وأن ھ /.٣:األنبی ا      {: وقول حرھم أنھ ھ من س ل إلی ُیخیَّ

  /.٦٦:طھ/} تسعى
د   {: وقولھ ي العق ات ف ق /} ومن شرِّ النَّفَّاث ات /: ٤:الفل َحرون {. السواحر : والنَّفَّاث } ُتْس

  .ُتَعمَّْون/: ٨٩: المؤمنون/
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أخبرنا عیسى بن یونس، عن ھشام، عن أبیھ، عن عائشة : سىحدثنا إبراھیم بن مو - 
  :رضي اهللا عنھا قالت

ن األعصم،    سحر رسوَل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم رجل من بني ُزَریق، یقال لھ لبید ب
ى       ھ، حت ا فعل ل الشيء وم حتى كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یخیل إلیھ أنھ یفع

َعْرِت  :(عندي، لكنھ دعا ودعا، ثم قال إذا كان ذات یوم أو ذات لیلة وھو یا عائشة، أَش
د       د رأسي، واآلخر عن دھما عن أن اهللا أفتاني فیما استفتیتھ فیھ، أتاني رجالن، فقعد أح

ال   : رجلي، فقال أحدھما لصاحبھ ال  : ما وجع الرجل؟ فق وب، ق ال   : مطب ھ؟ ق : من طبَّ
ر     في ُمشط وُمشاطة،: في أي شيء؟ قال: لبید بن األعصم، قال ة َذَك ع نخل فِّ َطْل . وُج

اس     ). في بئر َذْروان: وأین ھو؟ قال: قال ي ن لم ف ھ وس فأتاھا رسول اهللا صلى اهللا علی
ا         :(من أصحابھ، فجاء فقال أن رؤوس نخلھ اء، أو ك ا ُنقاعة الِحنَّ أن ماءھ ا عائشة، ك ی

رھت  قد عافاني اهللا، فك:(أفال استخرجتھ؟ قال: یا رسول اهللا: قلت). رؤوس الشیاطین
ي   .فأمر بھا فُدفنت). أن أَثوَِّر على الناس فیھ شرًا ن أب تابعھ أبو أسامة وأبو ضمرة واب

  ).في ُمشط وُمشاقة:(وقال اللیث وابن ُعَیینة، عن ھشام.الزناد، عن ھشام
  .من ُمشاقة الَكتَّان: ما یخرج من الشعر إذا مشط، والُمشاقة: الُمشاطة: یقال
  .ھل ُیستخرج السحر: باب
ُیؤخذ عن امرأتھ، أُیَحلُّ عنھ أو : رجل بھ ِطبٌّ، أو: قلت لسعید بن المسیَّب: ل قتادةوقا

  .ال بأس بھ، إنما یریدون بھ اإلصالح، فأما ما ینفع الناس فلم ُیْنَھ عنھ: ُیَنشُِّر؟ قال
َریج   : سمعت ابن ُعَیینة یقول: حدثني عبد اهللا بن محمد قال -  ن ُج أول من حدثنا بھ اب

ھ، عن عائشة     : یقول حدثني آل عروة، عن عروة، فسألت ھشامًا عنھ، فحدثنا عن أبی
  :رضي اهللا عنھا قالت

كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ُسِحَر، حتى كان یرى أنھ یأتي النساء وال یأتیھن، 
ال   : قال سفیان ذا، فق ان ك ِت أن    :(وھذا أشد ما یكون من السحر، إذا ك ا عائشة، أَعِلْم ی

د       اهللا قد  د رأسي، واآلخر عن دھما عن د أح أفتاني فیما استفتیتھ فیھ، أتاني رجالن، فقع
ال : رجليَّ، فقال الذي عند رأسي لآلخر ال  : ما بال الرجل؟ ق وب، ق ھ؟   : مطب ومن طبَّ

ًا   -لبید بن أعصم : قال ال  -رجل من بني ُزَریق حلیف لیھود كان منافق ال  : ق یم؟ ق : وف
ال   اقة، ق ط وُمش ي ُمش ن؟ ق : ف ر     : الوأی ي بئ ة ف ت َرعوف ٍر، تح ٍة َذَك فِّ طلع ي ُج ف

ھذه البئر :(فأتى النبي صلى اهللا علیھ وسلم البئر حتى استخرجھ، فقال: قالت). ذروان
یاطین     ا رؤوس الش أن نخلھ اء، وك ة الحنَّ ا نقاع أن ماءھ ا، وك ي أریتھ ال). الت : ق

ره أن  أما واهللا فق:(فقال -أي تنشَّرت  -أفال؟ : فقلت: فاستخرج، قالت د شفاني اهللا، وأك
  ).أثیر على أحد من الناس شرًا

  .السحر: باب  
  :حدثنا أبو أسامة، عن ھشام، عن أبیھ، عن عائشة قالت: حدثنا عبید بن إسماعیل - 

ى      ھ، حت ا فعل ُسحر النبي صلى اهللا علیھ وسلم حتى إنھ لیخیل إلیھ أنھ یفعل الشيء وم
دي، دعا اهللا و     وم وھو عن ال   إذا كان ذات ی م ق د     :(دعاه، ث ا عائشة أن اهللا ق َعْرِت ی أَش

ال    : قلت). أفتاني فیما استفتیتھ فیھ ا رسول اهللا؟ ق ا ذاك ی س    :(وم جاءني رجالن، فجل
دھما لصاحبھ       ال أح م ق يَّ، ث د رجل ا وجع الرجل؟    : أحدھما عند رأسي، واآلخر عن م

في : ُزَریق، قاللبید بن األعصم الیھودي من بني : ومن طبَّھ؟ قال: مطبوب، قال: قال
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ال اذا؟ ق ال: م ر، ق ٍة َذَك فِّ َطْلَع اطة وُج ط وُمش ي ُمش ال: ف و؟ ق أین ھ ر ذي : ف ي بئ ف
فذھب النبي صلى اهللا علیھ وسلم في أناس من أصحابھ إلى البئر، فنظر : قال). أروان

ال      ى عائشة فق م رجع إل أن      :(إلیھا وعلیھا نخل، ث اء، ولك ا نقاعة الحنَّ أن ماءھ واهللا لك
ال  : قلت). ا رؤوس الشیاطیننخلھ ھ؟ ق اني     :(یا رسول اهللا أفأخرجت د عاف ا فق ا أن ال، أم

  .أمر بھا فُدفنت). اهللا وشفاني، وخشیت أن أثوِّر على الناس منھ شرًا
  .تكریر الدعاء: البخاري كتاب الدعوات باب 

ھ، عن عائشة        : حدثنا إبراھیم بن منذر -   اض، عن ھشام، عن أبی حدثنا أنس بن عی
  :ي اهللا عنھارض

ا     أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ُطبَّ، حتى أنھ لیخیل إلیھ أنھ قد صنع الشيء وم
ال      م ق ھ، ث ھ دعا رب ھ      :(صنعھ، وإن ا استفتیتھ فی اني فیم د أفت ت  ). أشعرت أن اهللا ق فقال

ة ال  : عائش ول اهللا؟ ق ا رس ا ذاك ی ي،   :(فم د رأس دھما عن س أح الن، فجل اءني رج ج
ال   : فقال أحدھما لصاحبھواآلخر عند رجلي،  ال  : ما وجع الرجل؟ ق وب، ق من  : مطب

ال : في ماذا؟ قال: لبید بن األعصم، قال: طبَّھ؟ قال : في مشط ومشاطة وجف طلعة، ق
فأتاھا رسول اهللا صلى : وذروان بئر في بني زریق، قالت). في ذروان: فأین ھو؟ قال

ا   واهللا لكأن :(اهللا علیھ وسلم ثم رجع إلى عائشة، فقال أن نخلھ ماءھا نقاعة الحناء، ولك
ر،        : قالت). رؤوس الشیاطین ا عن البئ لم فأخبرھ ھ وس فأتى رسول اهللا صلى اهللا علی

ى      :(یا رسول اهللا فھال أخرجتھ؟ قال: فقلت ر عل فاني اهللا، وكرھت أن أثی د ش أما أنا فق
  ).الناس شرًا

ھ، عن عائشة       ت  زاد عیسى بن یونس واللیث بن سعد، عن ھشام، عن أبی حر  : قال س
  .رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فدعا ودعا، وساق الحدیث

  مسلم في كتاب السالم ؛ باب السحر
  :قالت. حدثنا ابن نمیر عن ھشام، عن أبیھ، عن عائشة. حدثنا أبو كریب  

ق     ي زری ود بن ھ  . سحر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یھودي من یھ ال ل ن   : یق د ب لبی
كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یخیل إلیھ أنھ یفعل الشيء،  حتى : قالت. األعصم

لم   . وما یفعلھ ھ وس . حتى إذا كان ذات یوم، أو ذات لیلة، دعا رسول اهللا صلى اهللا علی
ال  . ثم دعا. ثم دعا ا عائشة  "ثم ق ھ؟ جاءني       ! ی ا استفتیتھ فی اني فیم أشعرت أن اهللا أفت

د     . رجليرجالن فقعد أحدھما عند رأسي واآلخر عند  ذي عن د رأسي لل فقال الذي عن
من  : قال. مطبوب: ما وجع الرجل؟ قال: رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي

ال   : قال. لبید بن األعصم: طبھ؟ قال ي آي شيء؟ ق ي مشط ومشاطھ   : ف ال وجب   . ف ق
  ".في بئر ذي أروان: فأین ھو؟ قال: قال. طلعة ذكر

! یا عائشة"ثم قال . لیھ وسلم في أناس من أصحابھفأتاھا رسول اهللا صلى اهللا ع: قالت
  ".ولكأن نخلھا رؤوس الشیاطین. لكأن ماءھا نقاعة الحناء! واهللا

ال   ! یا رسول اهللا: قالت فقلت ھ؟ ق اني اهللا    . ال"أفال أحرقت د عاف ا فق ا أن وكرھت أن  . أم
  ".فأمرت بھا فدفنت. أثیر على الناس شرا

  :قالت. حدثنا ھشام عن أبیھ، عن عائشة. حدثنا أو أسامة. حدثنا أبو كریب 
دیث     . سحر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم دیث بقصتھ، نحو ح وساق أبو كریب الح

ر  ن نمی ھ. اب ال فی ر : وق ى البئ لم إل ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی ذھب رس ا . ف ر إلیھ فنظ
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م  : ولم یقل. فأخرجھ! یا رسول اهللا: قلت: وقالت. وعلیھا نخل ھ؟ ول ذكر  أفال أحرقت " ی
  ".فأمرت بھا فدفنت

J -      َي بصبي لم ُأِت وروى وكیع ـ رفعھ عن فھد بن عطیة ـ أن النبي صلى اهللا علیھ وس
  . من أنا؟ فقال رسول اهللا: قد شبَّ لم یتكلم قط،فقال

J ًا، جيء     : وروي عن معرض بن معیقیب ھ وسلم عجب رأیت من النبي صلى اهللا علی
  . فذكر مثلھ... بصبي یوم ُوِلد

و ونھ  وھ دیث شاص رف بح ة، وُیع ارك الیمام دیث مب ھ: ح ھ، وفی م راوی ھ : اس ال ل فق
ى شبَّ،      . صدقت بارك اهللا فیك: صلى اهللا علیھ وسلم  دھا حت تكلم بع م ی ثم إن الغالم ل

  . فكان یسمى مبارك الیمامة
  . وكانت ھذه القصة بمكة في حجة الوداع

  :أخرجھ البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت
  جاء في شھادة الرضیع واألبكم لنبینا بالرسالة إن صحت فیھ الروایة   باب ما

د      دثنا محم أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان حدثنا أحمد بن عبید الصفار ح
دن               امي وانصرفنا من ع د الیم و محم د أب ن عبی دثنا شاصونة ب دیمي ح ونس الك ن ی ب

اني     بقریة یقال لھا لحردة قال حدثني معرض بن عبد ا ب الیم ن معیقی هللا بن معرض ب
ا رسول اهللا       ت فیھ ة فرأی دخلت دارا بمك عن أبیھ عن جده قال حججت حجة الوداع ف
ھ رسول       ال ل د فق وم ول ووجھھ مثل داره القمر وسمعت منھ عجبا جاءه رجل بغالم ی
تكلم   م ی  اهللا یا غالم من أنا قال أنت رسول اهللا قال صدقت بارك اهللا فیك ثم أن الغالم ل

  .بعد ذلك حتى شب قال قال أبي فكنا نسمیھ مبارك الیمامة
  قال شاصونة بن عبید وقد كنت أمر على معمر فلم أسمع منھ  
د         ن أحم د ب و الحسین محم ا أب واخبرنا أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان الزاھد أنبأن

و  الفضل   بن جمیع الغساني بثغر صیدا أنبأنا العباس بن محبوب بن عثمان بن عبید اب
ب           ن معیقی د اهللا ب ن عب دثنا معرض ب ال ح د ق ن عبی حدثنا أبي حدثنا جدي شاصونة ب
عن أبیھ عن جسده قال حججت حجة الوداع فدخلت دارا بمكة فرأیت فیھا رسول اهللا  
د        د وق وم ول ة بغالم ی ووجھھ كدارة القمر فسمعت منھ عجبا أتاه رجل من أھل الیمام

ارك اهللا    لفھ في خرقة فقال لھ رسول اهللا ھ ب یا غالم من أنا فقال أنت رسول اهللا فقال ل
  فیك ثم أن الغالم لم یتكلم بعدھا 

ورواه أبو الفضل أحمد بن خلف بن محمد المقرىء القزویني عن أبي الفضل العباس  
ن              ي الحسن عن اب د اهللا الحافظ عن أب و عب ره شیخنا أب ن شاصونھ ذك بن محبوب ب

لف قال ابو عبد اهللا وقد أخبرني الثقة من أصحابنا عن العباس الوراق عن أحمد بن خ
دت          دیث فوج ذا الح ت حردة فسألت عن ھ یمن دخل أبي عمر الزاھد قال لما دخلت ال

  .فیھا لشاصونة أعقابا وحملت إلى قبره فزرتھ
  قلت ولھذا الحدیث أصل من حدیث الكوفیین باسناد مرسل بخالفھ في وقت الكالم  
ید بن أبي ھاشم العلوي بالكوفة أنبأنا أبو جعفر محمد بن علي بن أخبرنا أبو القاسم ز 

دحیم حدثنا إبراھیم بن عبد اهللا العبسي أنبأنا وكیع بن الجراح عن األعمش عن شمر   
ال       ا ق ن أن ال م ط ق بن عطیة عن بعض أشیاخھ أن النبي أتي بصبي قد شب لم یتكلم ق

  .أنت رسول اهللا
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د        وأخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ ح  ن عب د ب دثنا أحم وب ح ن یعق د ب دثنا أبو العباس محم
ال      ض أشیاخھ ق الجبار حدثنا یونس بن بكیر عن األعمش عن شمر بن عطیة عن بع
م              ذا ل ي ھ ا رسول اهللا إن ابن ت ی د تحرك فقال ى رسول اهللا ق ا إل ابن لھ جاءت امرأة ب

  .أنت رسول اهللایتكلم منذ ولد فقال رسول اهللا ادنیھ فأدنتھ منھ فقال من أنا فقال 
J -ي             : وعن الحسن ھ ف ة ل ھ طرح بنی ذكر أن لم، ف ھ وس ي صلى اهللا علی ى رجل النب أت

مھا     ا باس وادي،   وناداھ ى ال ھ إل انطلق مع ذا، ف إذن اهللا   : وادي ك ي ب ة، أجیب ا فالن ی
ول    ك وسعدیك  : فخرجت وھي تق ا  ! لبیی ال لھ ت أن     : فق إن أحبب لما، ف د أس ك ق إن أبوی
  .  حاجة لي فیھما، و جدت اهللا خیراً  منھماال: أردك علیھما؟ قالت

J  -     ،ا جیناه، وعزیناھ اء، فس وعن أنس أن شابًا من األنصار توفي ولھ أم عجوز عمی
ت . نعم: مات ابني؟ قلنا: فقالت ك         : قال ى نبی ك وإل ي ھاجرت إلی م أن ت تعل م إن كن اللھ

ذه المصیبة         ي ھ ن عل ال تحمل دة ف ى كل ش ي عل ا برحن  . رجاء أن تعینن ف فم ا أن كش
  . الثوب عن وجھھ، فطعم وطعمنا

  :أخرجھ البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت
باب ما جاء في المھاجرة إلى النبي التي أحیا اهللا تعالى بدعائھا ولدھا بعد ما مات وما 

  جاء في الكرامات التي ظھرت على العالء بن الحضرمي وأصحابھ  
دمیك     أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأنا أبو   ي ال ن أب اس ب عمرو بن مطر حدثنا أبو العب

  ) ح(ببغداد
وأنبأنا أبو سعد المالیني أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا محمد بن طاھر بن أبي  

دنا شابا      ال ع س ق الدمیك حدثنا عبید بن عائشة حدثنا صالح المري حدثنا ثابت عن أن
ا بر       ال فم اء ق ھ عجوز عمی ده أم ل ددنا      من األنصار وعن ي مات وم اض یعن ا أن ف حن

على وجھھ الثوب وقلنا ألمھ یا ھذه احتسبي مصابك عند اهللا قالت أمات ابني قلت نعم 
دیدة     د كل ش قالت اللھم إن كنت تعلم إني ھاجرت إلیك وإلى نبیك رجاء أن تعینني عن
وب عن        ى كشف الث ا برحت حت فال تحمل علي ھذه المصیبة الیوم قال أنس فو اهللا م

  .ھ وطعم وطعمنا معھوجھ
دنیا     ي ال وأخبرنا أبو الحسین بن بشران أنبأنا الحسین بن صفوان حدثنا عبد اهللا بن أب

دثنا          اال ح ن بسام ق راھیم ب ن إب ي وإسماعیل ب حدثنا خالد بن خداس بن عجالن المھلب
ا            دت شابا من األنصار فم ال  ع ك ق ن مال س ب صالح المري عن ثابت البناني عن أن

ت  كان بأسرع  من أن مات فأغمضناه ومددنا علیھ الثوب قال بعضنا ألمھ احتسبیھ قال
م          ت اللھ ى السماء وقال دیھا إل دت ی م فم ا نع وقد مات قلنا نعم قالت أحق ما تقولون قلن
ا فأسألك             ك ففرجتھ دیدة دعوت ي ش ت ب إذا نزل ى رسولك ف ك وھاجرت إل إني آمنت ب

ى       اللھم ال تحمل علي ھذه المصیبة الیوم قال فكش ا حت ا برحن ھ فم وب عن وجھ ف الث
  أكلنا وأكل معنا 

اكیر         ث من رد بأحادی صالح بن بشیر المري من صالحي أھل البصرة وقصاصھم تف
ن      س ب ن عوف وأن عن ثابت وغیره وقد روى حذیفة ھذا من وجھ آخر مرسال بین اب

  مالك 
ن  أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمي حدثنا أبو أحمد محمد ب  ن محمد ب

و         دثنا أب ق ح اذ التمیمي بدمش ن مع ھل ب ث س و اللی دثنا أب افظ ح حاق الح ن إس د ب أحم
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ونس عن             ن ی دثنا عیسى ب ن سلمة ح د ب ن یزی د ب دثنا محم حمزة إدریس بن یونس ح
عبداهللا بن عون عن أنس قال أدركت في ھذه األمة ثالثا لو كانوا في بني إسرائیل لما 

د رسول اهللا         تقاسمتھا األمم لكان عجبا ق ي الصفة عن ا ف ال كن زة ق ا حم لن ما ھن یا أب
فأتتھ امرأة مھاجرة ومعھا ابن لھا قد بلغ فأضاف المرأة إلى النساء وأضاف ابنھا إلینا 
ازه           ر بجھ ي وأم بض فغمضھ النب م ق ا ث ة فمرض أیام فلم یلبث أن أصابھ وباء المدین

ا      ا ق ھ فأعلمھ ت أم س ائ ى جلست     فلما أردنا أن نغسلھ قال یا أن ا فجاءت حت ل فأعلمتھ
دا              ان زھ ك طوعا وخلعت األوث ي أسلمت ل م إن ت اللھ م قال ا ث ذت بھم عند قدمیھ فأخ
وھاجرت إلیك رغبة اللھم ال تشمت بي عبدة األوثان وال تحملني من ھذه المصیبة ما 
وب عن          ى الث ھ وألق ى حرك قدمی ا حت ال طاقة لي بحملھا قال فو اهللا ما تقضى كالمھ

  ...ش حتى قبض اهللا رسول وحتى ھلكت أمھوجھھ وعا
   
اري   - د اهللا األنص ن عبی د اهللا ب ن عب ن     : وروي ع یس ب ن ق ت ب ن ثاب یمن دف ت ف كن

ول     ر یق اه القب و    : شماس، وكان قتل بالیمامة، فسمعناه حین أدخلن د رسول اهللا، أب محم
  .بكر الصدیق، عمر الشھید، عثمان البر الرحیم، فنظرنا فإذا ھو میت

النعمان بن بشیر أن زید بن خارجة خر میتًا في بعض أزقة المدینة، فرفع  وذكر عن-
أنصتوا،أنصتوا، فحسر : وسجي إذ سمعوه بین العشاءین والنساء یصرخن حولھ یقول

اب       : عن وجھھ،فقال ي الكت ك ف ان ذل ین، ك محمد رسول اهللا، النبي األمي، وخاتم النبی
ا  : مر، وعثمان، ثم قالاألول، ثم قال صدق، صدق، وذكر أبا بكر، وع السالم علیك ی

  . رسول اهللا،ورحمة اهللا و بركاتھ، ثم عاد میتًا كما كان
  :أخرج البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت

ة        ة والروای ده بالخالف ائمین بع باب ما جاء في شھادة المیت لرسول اهللا بالرسالة والق
  ت النبوة  في ذلك صحیحة ثابتة وفي ذلك داللة ظاھرة من دالال

أخبرنا أبو صالح بن أبي طاھر العنبري أنبأنا جدي یحیى بن منصور القاضي حدثنا  
ن         ى ب الل عن یحی ن ب لیمان ب دثنا س أبو علي محمد بن عمر وكشمرد أنبأنا القعنبي ح
ن              ي الحارث ب م من بن ن خارجة األنصاري ث د ب ن المسیب أن زی سعید عن سعید ب

دره  الخزرج توفي زمن عثمان بن عفا ن فسجى في ثوبھ ثم أنھم سمعوا جلجلة في ص
دیق الضعیف        ر الص و بك دق أب دق ص ثم تكلم ثم قال أحمد أحمد في الكتاب األول ص
وي          ن الخطاب الق ر ب دق عم دق ص اب األول ص ي الكت في نفسھ القوي في أمر اهللا ف
ع             اجھم مضت أرب ى منھ ان عل ن عف ان ب دق عثم دق ص اب األول ص ي الكت ین ف األم

دید الضعیف وقامت الساعة وسیأتیكم من جیشكم         وبقیت  ل الش اثنتان أتت الفتن وأك
  خبر بئر أریس وما بئر أریس 

م    قال یحیى قال سعید ثم ھلك رجل من خطمة فسجى بثوبھ فسمع جلجلة في صدره ث
  تكلم فقال ان أخا بني الحارث بن الخزرج صدق صدق 

ن الحسن       وأخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ حدثنا أبو بكر ب  ریش ب ا ق ھ أنبأن حاق الفقی ن إس
  حدثنا القعنبي فذكره بإسناده نحوه وھذا إسناد صحیح ولھ شواھد 

أخبرنا أبو الحسین بن بشران ببغداد أنبأنا ابو علي الحسین بن صفوان حدثنا أبو بكر  
ن إدریس عن            د اهللا ب دثنا عب ونس ح ن ی رحمن اب د ال لم عب بن أبي الدنیا حدثنا أبو مس
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د      إسما ن عب م اب ة القاس ى حلق عیل ابن أبي خالد قال جاءنا یزید بن النعمان بن بشیر إل
الرحمن بكتاب أبیھ النعمان بن بشیر بسم اهللا الرحمن الرحیم من النعمان بن بشیر إلى 
ك        و فإن ھ إال ھ ذي ال إل ك اهللا ال د إلی إني أحم ك ف م سالم علی ي ھاش ت أب د اهللا بن أم عب

أن زید بن خارجة وأنھ كان من شأنھ أنھ أخذه وجع في حلقھ كتبت إلي ألكتب إلیك بش
جعناه    وھو یومئذ من أصح أھل المدینة فتوفي بین صالة األولى وصالة العصر فأض
ال ان           د العصر فق ا أسبح بع امي وأن ي مق اني آت ف لظھره وغشیناه بردین وكساء فأت

األنصار وھو یقول  زیدا قد تكلم بعد وفاتھ فانصرفت إلیھ مسرعا وقد حضره قوم من
م        ة الئ ي اهللا عز وجل لوم الي ف أو یقال على لسان األوسط أجلد القوم الذي كان ال یب
ان        دق ك دق ص ؤمنین ص ر الم د اهللا أمی كان ال یأمر الناس أن یأكل قویھم ضعیفھم عب
وب        اس من ذن افي الن ؤمنین وھو یع ذلك في الكتاب األول قال ثم قال عثمان أمیر الم

ال نظام وأبیحت     كثیرة خلت ل یلتان وھي أربع ثم اختلف الناس وأكل بعضھم بعضا ف
ركم          ى أمی وا عل اس أقبل ا الن دره أیھ اب اهللا وق الوا كت األحماء ثم ارعوى المؤمنون وق
ذه           ر ھ دورا اهللا أكب درا مق ر اهللا ق ان أم ا ك دن ذم ال یعھ واسمعوا وأطیعوا فمن تولى ف

دی  ن رواحھ ھل        الجنة وھذه النار ھؤالء والنبیون والص د اهللا ب ا عب ك ی قون سالم علی
د       وم أح تال ی ذین ق ھ وسعدا الل ا لظى نزاعة للشوى      (احسست لي خارجة ألبی كال إنھ

ا سبقني من      ) تدعو من أدبر وتولى فجمع فأوعى رھط عم ثم خفض صوتھ فسألت ال
إذا الصوت من         ض ف ى بع كالمھ فقالوا سمعناه یقول انصتوا انصتوا فنظر بعضنا إل

ا رسول اهللا            تحت ال ك ی د رسول اهللا سالم علی ذا أحم ال ھ ھ فق فنا عن وجھ ثیاب فكش
ي      ان ضعیفا ف ورحمة اهللا وبركاتھ ثم قال أبو بكر الصدیق األمین خلیفة رسول اهللا ك

  جسمھ قویا في أمر اهللا صدق صدق وكان في الكتاب األول 
د  وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأنا أبو عمرو بن نجید حدثنا علي   بن الحسین بن الجنی

د          ي خال ن أب ا إسماعیل ب ة أنبأن ن معاوی ي اب حدثنا المعافى بن سلیمان حدثنا زھیر یعن
فذكره باسناده ومعناه زاد في وسط الحدیث وكان ذلك على تمام سنتین خلتا من إمارة 
ارة     ا من إم عثمان وقال في آخره فأما قولھ خلت لیلتان وبقي أربع فالسنتان اللتان خلت

یھن          ع ان ف یھن فك ائن ف ا ھو ك ع م واقي وأتوق ع الب ثمان قال فلم أزل أحفظ العدة األرب
ة   انتزاء أھل العراق وخالفھم وارجاف المرجفین وطعنھم على أمیرھم الولید بن عقب

  والسالم ورحمة اهللا 
ن بشیر            ان ب ن سالم عن النعم ب ب قلت ھذا إسناد صحیح وروى ذلك أیضا عن حبی

ا   وذكر فیھ بئر أری ذ خاتم س كما ذكر في روایة ابن المسیب واألمر فیھا أن النبي اتخ
ان      د عثم ي ی ان ف فكان في یده ثم كان في ید أبي بكر من بعده ثم كان في ید عمر ثم ك
ال       رت عم ك تغی د ذل حتى وقع في بئر أریس بعد ما مضى من خالفتھ ست سنین فعن

ن خارجة         د ب ى لسان زی ل عل ا قی تن كم اب   وظھرت أسباب الف ي كت اري ف ال البخ ق
و            ان ھ ي زمن عثم وفي ف درا ت التاریخ زید بن خارجة الخزرجي األنصاري شھد ب

  الذي تكلم بعد الموت
ارس               ن ف د ب و أحم دثنا أب حاق األصبھاني ح و إس ا أب ر الفارسي أنبأن أخبرناه أبو بك

د الموت عن جماعة بأسانید         تكلم بع ي ال د روي ف  حدثنا محمد بن إسماعیل فذكره وق
  صحیحة 
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دثنا            دنیا ح ي ال ن أب دثنا اب ن صفوان ح ا الحسین ب أخبرنا أبو الحسین بن بشران أنبأن
خلف بن ھشام البزار حدثنا خالد الطحان عن حصین عن عبد اهللا بن عبید األنصاري 
ین     ان األم دیق عثم أن رجال من قتلى مسیلمة تكلم فقال محمد رسول اهللا أبو بكر الص

  ال لعمر الرحیم ال أدري أیش ق
ن      ى ب دثنا یحی وقد أنبأنا أبو سعید بن أبي عمر وحدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب ح

د             ن عبی د اهللا ب ن عب رحمن ب د ال ن عب ا حصین ب ن عاصم أنبأن أبي طالب أنبأنا علي ب
م رجل من       ل إذ تكل وم الجم األنصاري قال بینما ھم یصورون القتلى یوم صفین أو ی

محمد رسول اهللا أبو بكر الصدیق عمر الشھید عثمان الرحیم  األنصار من القتلى فقال
  .ثم سكت خالد الطحان احفظ من علي بن عاصم وأوثق واهللا أعلم

----------------------  
  إبراء المرضى).. ٧(القول األقوم في معجزات النبي األكرم  .٢٥

  :الفصل العشرون
  .في إبراء المرضى وذوي العاھات

ال    أخبرنا أبو الحسن ع ره، ق ى غی ھ عل و   : لي بن مشرف فیما أجازنیھ و قرأت دثنا أب ح
ي، عن     : إسحاق الحبال، قال ورد، عن البرق حدثنا أبو محمد بن النحاس، حدثنا ابن ال

ن            ن شھاب، وعاصم ب دثنا اب حاق، ح ن إس د ب ائي، عن محم ابن ھشام، عن زباد البك
ال  ا، ق د بطولھ یة أح رھم بقض ة ذك ادة وجماع ن قت ر ب ال: عم ي :واوق ن أب عد ب ال س ق

ھ : إن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لیناولني السھم ال نصل لھ، فیقول:وقاص . ارم ب
  وقد رمى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یومئذ عن قوسھ حتى اندقت،

ل    : قال ابن إسحاق: قلت ى قت واؤه حت وقاتل مصعب بن عمیر دون رسول اهللا ومعھ ل
ت     وكان الذي قتلھ ابن قمئة ال ال قتل ریش فق ى ق لیثي وھو یظن أنھ رسول اهللا فرجع إل

  .. فلما قتل مصعب أعطى رسول اهللا اللواء علي بن أبي طالب …محمًدا
واء              ل ل ي طلحة وھو یحم ن أب ب طلحة ب ي طال ن أب ي ب قال ابن أسحاق وقد قتل عل

ي          ن أب ة ب ا أمی ر وأب ن زھی د ب ن حمی د اهللا ب  قریش والحكم بن األخنس بن شریق وعب
ي   حذیفة بن أبي المغیرة وأخذ اللواء بعد طلحة أبو سعد بن أبي طلحة فقال سعد بن أب

  ..وقاص رمیتھ فأصبت حنجرتھ فاندلع لسانھ اندالع لسان الكلب
قال ابن إسحاق فحدثني صالح بن كیسان عن بعض آل سعد عن سعد بن أبي وقاص  

ت رس     د رأی عد فلق ال س ول اهللا؛ ق د دون رس وم أح ى ی ھ رم ل  أن اولني النب ول اهللا ین
  .حتى أنھ لیناولني السھم ما لھ من نصل فأرمي بھ.. إرم فداك  أبي وأمي: ویقول

ا        دادي بھ ان البغ ن برھ رو ب أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو عبد اهللا الحسین بن عم
ال          ة ق ن عرف دثنا الحسن ب ال ح د الصفار ق في آخرین قالوا أخبرنا اسماعیل بن محم

ن المسیب          حدثنا مروا ال سمعت سعید ب م الزھري ق ن ھاش ن بن معاویة عن ھاشم ب
ول    اص یق ي وق ي رسول اهللا   : یقول سمعت سعد بن أب ل ل ة     ... نث ن عرف ال الحسن ب ق

ي وأمي   : یعني نفض كنانتھ یوم أحد وقال داك أب حیح    ". إرم ف ي الص رواه البخاري ف
  ...عن عبد اهللا بن محمد عن مروان بن معاویة
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ة    : ني عبد اهللا بن محمدحدث: البخاري ن معاوی دثنا مروان ب م     : ح ن ھاش دثنا ھاشم ب ح
ي   : سعد بن أبي وقاص یقول: سمعت سعید بن المسیب یقول: السعدي قال ي النب نثل ل

  ).أرم فداك أبي وأمي:(صلى اهللا علیھ وسلمكنانتھ یوم أحد، فقال
ال : حدثنا مسدد - ن   : حدثنا یحیى، عن یحیى بن سعید ق ال   سمعت سعید اب : المسیب ق

  .جمع لي النبي صلى اهللا علیھ وسلم أبویھ یوم أحد: سمعت سعًدا یقول
ال        : حدثنا قتیبة -   ھ ق ن المسیب أن ى، عن اب ث، عن یحی ي     : حدثنا لی ن أب ال سعد ب ق

ھ          : وقاص رضي اهللا عنھ د أبوی وم أح لم ی ھ وس ي رسول اهللا صلى اهللا علی ع ل لقد جم
  .وھو یقاتل) وأميفداك أبي :(كلیھما، یرید حین قال

سمعت علًیا رضي اهللا  : حدثنا مسعر، عن سعد، عن ابن شداد قال: حدثنا أبو نعیم -  
  .ما سمعت النبي صلى اهللا علیھ وسلم یجمع أبویھ ألحد غیر سعد: عنھ یقول

ي  : حدثنا یسرة بن صفوإن -   حدثنا إبراھیم، عن أبیھ، عن عبد اهللا ابن شداد، عن عل
د إال لسعد     : رضي اهللا عنھ قال ھ ألح ـع أبوی ما سـمعت النبي صلى اهللا علیھ وسلم جم

  ).یا سعد ارم، فداك أبي وأمي:(بن مالك، فإني سمعتھ یقول یوم أحد
د    ) یعني ابن سعد(حدثنا إبراھیم. مسلم حدثنا منصور بن أبي مزاحم ھ، عن عب عن أبی

ا جمع رسول اهللا صلى اهللا    : سمعت علیا یقول: قال. اهللا بن شداد ھ    م لم أبوی ھ وس  علی
  !".فداك أبي وأمي. ارم: "فإنھ جعل یقول لھ، یوم أحد. ألحد، غیر سعد بن مالك

لیمان  . حدثنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب   دثنا س الل   (ح ن ب ي اب ى  ) یعن وھو  (عن یحی
ي رسول اهللا صلى اهللا      :عن سعید، عن سعد بن أبي وقاص قال) ابن سعید ع ل د جم لق

  .یوم أحدعلیھ وسلم  أبویھ 
اد     ن عب دثنا حاتم  . حدثنا محمد ب ن إسماعیل   (ح ي اب ن مسمار، عن      ) یعن ر ب عن بكی

  عامر بن سعد، عن أبیھ؛
كان رجل من المشركین قد : قال. أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم جمع لھ أبویھ یوم أحد

لم      . أحرق المسلمین  ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب ال ل ي وأمي   . ارم: "فق داك أب ال  !" ف ق
ل  ھ نص یس فی ھم ل ھ بس ت ل قط . فنزع ھ فس بت جنب ھ. فأص فت عورت حك . فانكش فض

  .حتى نظرت إلى نواجذه. رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  :قال ابن حجر

نفض وزًنا ومعنى والكنانة جعبة السھام وتكون غالًبا من : نثل بفتح النون والمثلثة أي
ة     ة الثالث ي الروای ھ ف ي    : جلود وقول ذا ألب ا ك ا     كالھم ا كلیھم ت ولغیرھم ي الوق ذر وأب

روایتین األخریین       " ارم فداك أبي وأمي : "وقولھ، وھما جائزان ي ال ا ف ھو تفسیر لم
من قولھ جمع لي أبویھ ورأیت في ھذا الحدیث زیادة من وجھ آخر مرسل أخرجھا بن 
عائذ عن الولید بن مسلم عن یحیى بن حمزة قال قال سعد رمیت بسھم فرد علي النبي 

ي   صلى اهللا علیھ وسلم سھمي أعرفھ حتى والیت بین ثمانیة أو تسعة كل ذلك یرده عل
ان سبب      ، فقلت ھذا سھم دم فجعلتھ في كنانتي ال یفارقني ذه القصة بی وعند الحاكم لھ

ت           ق عائشة بن ھ من طری ازي روایت ي المغ ر وھو ف فأخرج من طریق یونس بن بكی
ا       سعد عن أبیھا قال جال الناس یوم أحد تلك ا ت أذود عن نفسي فأم ت فقل ة تنحی لجول

وه فمأل      اد المشركون أن یركب أن أنجو وإما أن استشھد فإذا رجل محمر وجھھ وقد ك
ي   ال ل : یده من الحصى فرماھم وإذا بیني وبینھ المقداد فأردت أن أسألھ عن الرجل فق
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مامھ فقمت وكأنھ لم یصبني شيء من األذى وأجلسني أ. یا سعد ھذا رسول اهللا یدعوك
فذكر الحدیث الحدیث السادس أورده من وجھین قولھ عن سعد ھو بن . فجعلت أرمي

إبراھیم بن عبد الرحمن بن عوف وابن شداد ھو عبد اهللا كما في الروایة الثانیة وأبوه 
راھیم         ن إب عد ب ن س و ب راھیم ھ ة وإب ة والمھمل تح التحتانی رة بف ل ویس حابي جلی ص

ن أ     ر سعد أي ب ھ وغی ة          المذكور قول ة الثانی ي الروای ا ف ك كم ن مال اص وھو ب ي وق ب
  ..وقولھ فیھا إال لسعد بن مالك في روایة الكشمیھني غیر سعد بن مالك

ا                   - ھ، فردھ ى وجنت ى وقعت عل ان ـ حت ن النعم ي اب ادة ـ یعن ذ عین قت وأصیب یومئ
  . رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فكانت أحسن عینیھ

  . بن قتادة، و یزید بن عیاض بن عمر بن قتادةوروى قصة قتادة عاصم بن عمر -
  . ورواھا أبو سعید الخدري عن قتادة

  أخرجھ أبو نعیم في دالئل النبوة
و           ا أب رحمن الشاذیاخي أن د ال و عب ا أب د النیسابوري أن أخبرنا أبو نصر سھل بن محم

ك              ا مال ة ثن ي خیثم ن أب و اب ر ھ و بك ا أب دغولي أن اس ال و العب ن  بكر الجوزقي ثنا أب اب
ھ             ادة أن ده قت ان عن ج ن النعم ادة ب ن قت ر ب ن عم إسماعیل ثنا ابن الغسیل ثنا عاصم ب

الوا     ا فق وم أن یقطعوھ أراد الق أتي  : أصیب عینھ یوم بدر فسالت حدقتھ على وجنتھ ف ت
لم   رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم تستشیره في ذلك فجاء نبي اهللا  صلى اهللا علیھ وس

اه ر  ى وضعھا          فأخبره الخبر فأدن ھ حت ع حدقت ھ فرف لم من ھ وس سول اهللا صلى اهللا علی
اال : "موضعھا ثم غمزھا براحتھ وقال ھ أي      " اللھم اكسھ جم ن لقی دري م ا ی ات وم فم

  .عینیھ أصیبت
  كما أخرجھ البیھقي في دالئل النبوة

أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد المالیني قال أخبرنا أبو أحمد عبد اهللا ابن عدي الحافظ 
ل أخبرنا أبو یعلي قال أخبرنا یحیى الحماني قال أخبرنا عبد الرحمن بن سلیمان بن قا

ھ        ھ أصیبت عین ان أن ن النعم ادة ب الغسیل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبیھ عن قت
ال      ا فسألوا رسول اهللا فق أرادوا أن یقطعوھ ) ال: (یوم بدر فسالت حدقتھ على وجنتھ ف

  .ان ال یدري أي عینیھ أصیبتفدعا بھ فغمز حدقتھ براحتھ فك
ادة  : قال األلباني صحیح بتعدد طرقھ عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبیھ عن جده قت

ا      أرادوا أن یقطعوھ ھ ف ى وجنت ابن النعمان أنھ أصیبت عینھ یوم بدر فسالت حدقتھ عل
ال    لم فق ھ وس ھ     ) ال:(فسألوا النبي صلى اهللا علی ھ براحت ز عینی ھ فغم دعا ب ان ال ... ف  فك

  .   یدري أي عینیھ أصیبت
يَّ وال    : وبصق على أثر سھم في وجھ أبي قتادة في یوم ذي قرد، قال- ا ضرب عل فم

  .قاح
قال قلت بأبي وأمي  " ما ھذا بوجھك یا أبا قتادة؟: "أخرج البیھقي في دالئل النبوة قال

ھ       ي نزعت ت أن د ظنن ا أكرمك لق ال . سھم أصابني والذي أكرمك بم ا   :"ق ا أب ي ی  ادن من
ھ رسول اهللا ووضع         : قال" قتادة زق فی م ب ا ث ا رفیًق فدنوت منھ قال فنزع النصل نزًع

  ..راحتھ علیھ فوالذي أكرم محمًدا بالنبوة ما ضرب علي ساعة قط وال قرح علي
ال       - ف ـ أن أعمى ق ن حنی ان ب ا رسول اهللا، ادعو اهللا أن    : وروى النسائي، عن عثم ی

  . یكشف لي عن بصري
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ي         : ضأفانطلق فتو: "قال ك بنب ي أسألك وأتوجھ إلی م إن ل، اللھ م ق ثم صلى ركعتین، ث
م          ك أن یكشف عن بصري، اللھ ى رب ك إل محمد نبي الرحمة، یا محمد، إني أتوجھ ب

  ". شفعھ في
  . فرجع و قد كشف اهللا عن بصره: قال

  :أخرج ھذا الحدیث كل من: قلت 
  ابن ماجھ * 

دني       حدثنا أحمد بن منصور بن یسار ثنا عثمان بن  ر الم ي جعف ا شعبة عن أب عمر ثن
ى             ف أن رجال ضریر البصر أت ن حنی ان ب ت عن عثم ن ثاب ة ب عن عمارة بن خزیم

ال  افیني  : النبي صلى اهللا علیھ وسلم فق ي أن یع ال . ادع اهللا ل ك    : "فق إن شئت أخرت ل
أمره أن یتوضأ فیحسن وضوءه ویصلي      . ادعو: فقال" وھو خیر وإن شئت دعوت ف

دعو ب  دعاء  ركعتین وی ذا ال ا          : "ھ ة ی ي الرحم د نب ك بمحم ي أسألك وأتوجھ إلی م إن اللھ
ي     م فشفعھ ف و   " محمد إني قد توجھت بك إلى ربي في حاجتي ھذه لتقضى اللھ ال أب ق

  .ھذا حدیث صحیح: إسحاق
  الترمذي    *  

ن      ر ع ي جعف ن أب عبة ع دثنا ش ر ح ن عم ان ب دثنا عثم یالن ح ن غ ود ب دثنا محم ح
ي         عمارة بن خزیمة بن ى النب ف أن رجًال ضریر البصر أت ن حنی ثابت عن عثمان ب

ال     لم فق ھ وس لى اهللا علی افیني : ص ال . ادع اهللا أن یع ئت   : ق وت وإن ش ئت دع إن ش
ذا     : فادعھ قال: قال. صبرت فھو خیر لك دعو بھ فأمره أن یتوضأ فیحسن وضوءه وی

ي         ة إن ي الرحم د نب ك محم ك بنبی ى    الدعاء اللھم إني أسألك وأتوجھ إلی ك إل توجھت ب
ب     حیح غری ربي في حاجتي ھذه لتقضى لي اللھم فشفعھ في قال ھذا حدیث حسن ص
ال نعرفھ إال من ھذا الوجھ من حدیث أبي جعفر وھو الخطمي وعثمان بن حنیف ھو  

  .أخو سھل بن حنیف
  
  الحاكم*  

عبة    ا ش رو ثن ن عم ان ب ا عثم رم ثن ن مك ن ب ا الحس ھ ثن لمان الفقی ن س د ب ا أحم أخبرن
ر     وأ ن جعف د ب ا محم خبرنا أحمد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثن

ن       : ثنا شعبة عن أبي جعفر المدني قال ان ب دث عن عثم ة یح ن خزیم سمعت عمارة ب
ال        لم فق ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب : حنیف رضى اهللا تعالى عنھ أن رجًال ضریًرا أت

ال  ك وإن شئت دعوت    إن شئ : ادع اهللا تعالى أن یعافیني ق ال . ت أخرت ذل . فادعھ : ق
ال  دعاء          : ق ذا ال دعو بھ ین وی أمره أن یتوضأ فیحسن الوضوء ویصلي ركعت م  "ف اللھ

أسألك وأتوجھ إلیك بنبیك محمد صلى اهللا علیھ وسلم نبي الرحمن یا محمد إني أتوجھ 
ھ           ي وشفعني فی م شفعھ ف ي اللھ ذه فتقضیھا ل ي حاجتي ھ دیث   " بك إلى ربك ف ذا ح ھ

  .حیح اإلسناد ولم یخرجاهص
  ابن خزیمة* 

ر        ي جعف ا شعبة عن أب ر ن حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قاال حدثنا عثمان بن عم
ف أن رجًال ضریًرا        ن حنی ان ب المدني قال سمعت عمارة بن خزیمة یحدث عن عثم

ال    لم فق ھ وس افیني : أتى النبي صلى اهللا علی ال . ادع اهللا أن یع ك    : ق إن شئت أخرت ذل
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ال      و و موسى ق ال أب ال      : ھو خیر وإن شئت دعوت ق أمره أن یتوضأ ق اال ف فادعھ وق
ك   بندار فیحسن وقاال ویصلي ركعتین ویدعوا بھذا الدعاء اللھم إني أسألك وأتوجھ إلی
ذه فتقضي         ي حاجتي ھ ي ف ى رب ك إل بنبیك محمد نبي الرحمة یا محمد إني توجھت ب

  .ثم كأنھ شك بعد في وشفعني فیھ: ھ قاللي اللھم شفعھ في زاد أبو موسى وشفعني فی
  أحمد* 
ال               -  ر ق ي جعف ا شعبة عن أب ر أنبأن ن عم ان ب دثنا عثم ي ح دثني أب د اهللا ح حدثنا عب

ف  ى     -:سمعت عمارة بن خزیمة یحدث عن عثمان بن حنی أن رجًال ضریر البصر أت
ال     لم فق ھ وس افیني : النبي صلى اهللا علی ال . ادع اهللا أن یع ك وإن إن شئت دعوت ل   : ق

ال  ر فق و خی رت ذاك فھ ئت أخ لي   : ش وءه فیص ن وض أ فیحس أمره أن یتوض ھ ف ادع
ا      ة ی ي الرحم د نب ركعتین ویدعو بھذا الدعاء اللھم إني أسألك وأتوجھ إلیك بنبیك محم

  .محمد إني توجھت بك إلى ربي في حاجتي ھذه فتقضي لي اللھم شفعھ فيَّ
ال       حدثنا عبد اهللا حدثني أبي حدثنا روح قال  -  دیني ق ر الم ي جعف حدثنا شعبة عن أب

أن رجًال ضریًرا أتى -:سمعت عمارة بن خزیمة بن ثابت یحدث عن عثمان بن حنیف
ال  : النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال افیني فق إن شئت أخرت   : یا نبي اهللا ادع اهللا أن یع

ك    وت ل ئت دع ك وإن ش ل آلخرت و أفض ك فھ ال. ذل ي: ق ل ادع اهللا ل أمره أن. ال ب  ف
ك   یتوضأ وأن یصلي ركعتین وأن یدعو بھذا الدعاء اللھم إني أسألك وأتوجھ إلیك بنبی
ي حاجتي       ي ف ى رب ك إل محمد صلى اهللا علیھ وسلم نبي الرحمة یا محمد إني أتوجھ ب

د أحسب      : قال. ھذه فتقضي وتشفعني فیھ وتشفعھ في ال بع م ق راًرا ث فكان یقول ھذا م
  .الرجل فبرأ أن فیھا أن تشفعني فیھ قال ففعل

  المنذري * 
ھ      لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس ى إل ى أت ھ أن أعم ف رضي اهللا عن ن حنی ان ب عن عثم

ال لم فق ال : وس ري ق ن بص ي ع ف ل ول اهللا ادع اهللا أن یكش ا رس ا : ی ال ی ك ق أو أدع
فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتین ثم قل :" رسول اهللا إنھ قد شق علي ذھاب بصري قال

د      اللھم إني أسألك وأ ا محم ة ی ي الرحم لم نب توجھ إلیك بنبیي محمد صلى اهللا علیھ وس
"  إني أتوجھ إلى ربي بك أن یكشف لي عن بصري اللھم شفعھ في وشفعني في نفسي 

  .. فرجع وقد كشف اهللا عن بصره
ھ      -  لى اهللا علی ي ص ى النب ث إل قاء، فبع ابھ استس نة أص ب األس ن مالع وروي أن اب

ًا،       وسلم، فأخذ بیده حثوة من األ ذھا متعجب ا رسولھ، فأخ م أعطاھ ا  ث رض، فتفل علیھ
  .یرى أنھ قد ھزىء بھ، فأتاه بھا، وھو على شفا، فشربھا، فشفاه اهللا

ان ال               - اه، فك اه ابیضت عین ك ـ أن أب ال فری دیك، ویق ن ف ب ب ي عن حبی ر العقیل وذك
ھ، فأبصر، ف          ي عینی لم ف ھ وس ث رسول اهللا صلى اهللا علی یئًا، فنف ھ  یبصر بھما ش رأیت

  .یدخل الخیط في اإلبرة، وھو ابن ثمانین
ا مبیضتین     : قلت ین كانت ي عین أخرجھ البیھقي في دالئل النبوة  باب ما جاء في نفثھ ف

  .ال یبصر صاحبھما بھما حتى أبصر
دثنا    أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبید حدثنا إسماعیل ابن الفضل ح

ال          عبد اهللا بن محمد بن أبي  ر ق ن عم ز ب د العزی دثنا عب ن بشر ح د ب شیبة حدثنا محم
اه   حدثني رجل من بني سالمان بن سعد عن أمھ أن خالھا حبیب بن فویك حدثھا أن أب
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یًئا فسألھ       ا ش اه مبیضتان ال یبصر بھم ال   : خرج إلى رسول اهللا وعین ا أصابك؟ فق : م
ث رسول ا         یض فأصیب بصري فنف ى ب ي عل ي  كنت أمرىء جملي فوقعت رجل هللا ف

  .عینھ فأبصر فرأیتھ یدخل الخیط في اإلبرة وإنھ البن ثمانین وأن عینیھ لمبیضتان
وُرمي كلثوم بن الحصین یوم ُأُحد في نحره، فبصق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، -

  . فیھ فبرأ
  . وتفل على شجة عبد اهللا بن أنیس فلم تمد-
  .بح بارئًاوتفل في عیني علي یوم خیبر، و كان رمدًا، فأص-

  :أخرجھ أبو نعیم في دالئل النبوة قال: قلت
وم     ال ی لم ق عن أبي حازم قال أخبرني سھل بن سعد أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

ھ اهللا  :" خیبر ألعطین ھذه الرایة غدا رجال یفتح اهللا على یدیھ یحب اهللا ورسولھ ویحب
أصبح الناس غدوا على رسول فبات الناس یدوكون لیلتھم أیھم یعطاھا فلما " ورسولھ

الوا    : اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كلھم یرجوا أن یعطاھا فقال ب فق ي طال ن أب : أین علي ب
ھ    ال . یا رسول اهللا یشتكي عین ھ  : ق لوا إلی ھ فبصق رسول اهللا صلى اهللا      . فأرس أتي ب ف

لى انفذ ع: "علیھ وسلم في عینھ ودعا لھ فبرأ حتى لم یكن بھ وجع فأعطاه الرایة وقال
رسلك حتى تنزل بساحتھم ثم ادعھم إلى اإلسالم وأخبرھم بما یجب علیھم من حق اهللا 

نعم    ر ال ك حم ال  "...فیھ، فواهللا ألن یھدي اهللا بك رجال واحدا خیر لك من أن یكون ل ق
دو كحجر    اإلمام رحمھ اهللا قولھ یدوكون أي یتفكرون والدوك في اللغة االختالط والم

العطار على رسلك أي سكونك والرسل الرفق وحمر النعم  یدق بھ والمداك عبد حجر
  .اإلبل الحمر وھي عزیزة عند العرب
  :وروى البیھقي في دالئل النبوة، قال

ي        دي عل ى ی ا عل ي بفتحھ ار النب باب ما جاء في بعث السرایا إلى حصون خیبر وإخب
وة ودال      ار النب ن آث ك م ر ذل ا ظھ ھ وم ھ ل ھ ودعائ ي اهللا عن ب رض ي طال ن أب الت ب

  .الصدق
ال         وب ق ن یعق د اهللا ب و عب ا أب أخبرنا أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحافظ قال أخبرن

رحمن    د ال ن عب وب ب دثنا یعق ال ح عید ق ن س ة ب دثنا قتیب ال ح یم ق ن نع د ب دثنا محم ح
ر    وم خیب ال ی : " اإلسكندراني عن أبي حازم قال أخبرنا سھل بن سعد أن رسول اهللا ق

ذه الرا  ین ھ ھ اهللا         ألعط ولھ ویحب ب اهللا ورس ھ یح ى یدی تح اهللا عل ال یف دا رج ة غ ی
ى       : قال" ورسولھ دوا عل اس غ ا أصبح الن ا فلم فبات الناس یدوكون لیلتھم أیھم یعطاھ

ا رسول اهللا   : رسول اهللا كلھم یرجوأن یعطاھا فقال أین علي بن أبي طالب؟ فقال ھو ی
ل اهللا في عینیھ ودعا لھ فبرأ حتى فأرسلوا إلیھ فأتى بھ فبصق رسو: یشتكي عینیھ قال

ھ          ي رضي اهللا عن ال عل ة فق ھ وجع فأعطاه الرای اتلھم    : كان لم یكن ب ا رسول اهللا أق ی
ى اإلسالم          : "حتى یكونوا مثلنا قال م إل م ادعھ زل بساحتھم ث ى تن ى رسلك حت انفذ عل

خیر لك وأخبرھم بما یجب علیھم من حق اهللا فیھ فواهللا ألن یھدي اهللا بك رجال واحدا 
  ".من أن یكون لك حمر النعم

  رواه البخاري ومسلم في الصحیح عن قتیبة بن سعید  
أخبرنا أبو طاھر الفقیھ قال أخبرنا أبو محمد حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد  

الرحیم بن منیب قال حدثنا جریر بن عبد الحمید قال أخبرنا سھیل بن أبي صالح عن   
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ال    رة ق ي ھری ن أب ھ ع ول اهللا  :أبی ال رس ب اهللا     :" ق ال یح دا رج ة غ ین الرای ألعط
ا فبعث   : قال عمر" ورسولھ یفتح اهللا علیھ فما أحببت األمارة قط حتى یومئذ فدعا علًی

اس؟    : قال علي" اذھب فقاتل حتى یفتح اهللا علیك وال تلتفت: "ثم قال ل الن ا أقات على م
ك     قاتلھم حتى یشھدوا وأن ال إلھ إال اهللا وأن م: "قال وا ذل إذا فعل حمدا عبده ورسولھ ف

  ". فقد منعوا منك دماءھم وأموالھم إال بحقھا وحسابھم على اهللا
  أخرجھ مسلم من وجھ آخر عن سھیل بن أبي صالح  
ال     ماعیلي ق ر اإلس و بك ا أب ال أخبرن ب ق د اهللا األدی ن عب د ب رو محم و عم ا أب أخبرن

حافظ قال أخبرني أبو بكر ابن عبد اهللا أخبرنا الحسن بن سفیان وأخبرنا أبو عبد اهللا ال
د        : قال أخبرنا الحسن بن سفیان قال ن إسماعیل عن یزی دثنا حاتم ب ال ح حدثنا قتیبة ق

ر             ي خیب ي ف ف عن النب د تخل ي ق ان عل ال ك ن األكوع ق بن أبي عبید عن سلمة ھو اب
ان مساء      : وكان رمًدا فقال ا ك النبي فلم ة  أنا أتخلف عن النبي فخرج علي فلحق ب اللیل

ألعطین الرایة غدا أو لیأخذن الرایة غدا : "التي فتحھا اهللا في صباحھا قال رسول اهللا
الوا    " رجل یحبھ اهللا ورسولھ أو قال یفتح اهللا علیھ ا نرجوه فق ي وم ذا  : فإذا نحن بعل ھ
  .علي فأعطاه رسول اهللا الرایة ففتح اهللا علیھ

اذ   ونفث علي ضربة بساق سلمة بن األكوع یوم خیبر - ن مع فبرئت، وفي رجل زید ب
ن  . حین أصابھا السیف إلى الكعب، حین قتل ابن األشرف، فبرئت وعلى ساق علي اب

  . الحكم یوم الخندق إذا انكسرت، فبرىء مكانھ، وما نزل عن فرسھ
روه        ر وب وم خیب ن األكوع ی البیھقي باب ما جاء في نفث رسول اهللا في جرح سلمة ب

  :من ذلك
أحمد بن الحسن القاضي قال أخبرنا أبو سھل أحمد ابن محمد بن عبد أخبرنا أبو بكر  

ن   اهللا بن زیاد النحوي قال حدثنا إسماعیل بن محمد الفسوي القاضي قال حدثنا مكي ب
  ) ح(إبراھیم

وأخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطیعي قال حدثنا عبد اهللا بن  
ال   أحمد بن حنبل قال حدثنا  د ق ي عبی ت  : أبي قال حدثنا مكي قال حدثنا یزید بن أب رأی

ذه ضربة أصابتني    : أثر ضربة في ساق سلمة فقلت یا أبا مسلم ما ھذه الضربة قال ھ
ا      : الناس أصیب سلمة قال: یوم خیبر فقال ات مًع ھ ثالث نفث ث فی فأتیت رسول اهللا فنف

  .فما اشتكیت منھا حتى الساعة
  .البخاري عن مكي بن إبراھیملفظ حدیث القاضي رواه  
لم  -  ھ وس فھ،  : "واشتكى علي بن أبي طالب، فجعل یدعو، فقال النبي صلى اهللا علی اش

  . ، ثم ضرب برجلھ، فما اشتكى ذلك الوجع بعد"أو عافھ
وقطع أبو جھل یوم بدر َید معوذ بن عفراء، فجاء یحمل یده، فبصق علیھا رسول اهللا -

  . رواه ابن وھب. فلصقت صلى اهللا علیھ وسلم، وألصقھا
ھ   - ومن روایتھ أیضًا أن خبیب بن یساف أصیب یوم بدر مع رسول اهللا صلى اهللا علی

وسلم بضربة على عاتقھ حتى مال شقھ، فرده رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، و نفث 
  . علیھ حتى صح

  أخرج أبو نعیم في دالئل النبوة
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ي   : ن جده رضي اهللا عنھ قالثنا خبیب بن عبد الرحمن بن خبیب عن أبیھ ع ت النب أتی
ا نشتھي أن نشھد    : صلى اهللا علیھ وسلم أنا ورجل من قومي في بعض مغازیھ فقلنا إن

ى المشركین     : "قال. ال: أسلمتم؟ قلنا: معك مشھًدا قال ا ال نستعین بالمشركین عل " فإن
عاتقي  قال فأسلمنا وشھدت مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وأصابتني ضربة على

ا       ا وألزقھ ل علیھ لم  فتف ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ت رس دي فأتی ت ی افتني فتعلق فج
ت             ھ وضربني وكان ذي قتلت ة ال م تزوجت ابن ذي ضربني ث ت ال رأت وقتل فالتأمت وب

ول  أقول      : تق ذا الوشاح ف حك ھ دمت رجًال وش ى     : ال ع اك إل دمت رجًال عجل أب ال ع
ة إذا وصلت   جافتني : قال اإلمام رحمھ اهللا. النار ھذا أي بلغت جوفي یقال طعنة جائف

ى الجراحة             ھ عل ھ أي رمى بریق ث وھو أن یرمي بریق وق النف ل ف إلى الجوف والتف
وشحك أي أثر بجسدك : فالتأمت أي انضم بعضھا الى بعض وال عدمت دعاء وقولھا

  .ھذا األثر یعني أثر الضربة على عاتقھ
اه، وغسل   وأتتھ امرأة من خثعم، معھا صبي بھ بال- ء ال یتكلم، فأتي بماء فمضمض ف

ول      ًال یفضل عق ل عق یدیھ، ثم أعطاھا إیاه  وأمرھا بسقیھ ومسھ بھ، فبرأ الغالم، وعق
  .الناس

جاءت امرأة بابن لھا بھ جنون، فمسح صدره، فثعَّ ثعَّة فخرج من   : وعن ابن عباس- 
  .جوفھ مثل الجرو األسود، فشفي

  :لنبوة قالأخرج البیھقي في دالئل ا: قلت
و    دثنا أب اال ح ل ق ن الفض ى ب ن موس د ب عید محم و س افظ وأب د اهللا الح و عب ا أب أخبرن
ن          ر ع ن بكی ونس ب دثنا ی ار ح د الجب ن عب د ب دثنا أحم وب ح ن یعق د ب اس محم العب

ال          ر عن جابر ق ي الزبی ك عن أب د المل ن عب ي     : إسماعیل ب خرجت مع رسول اهللا ف
د      ثم رجعنا فركبنا رواحلنا فسرن  …سفر امرأة ق إذا نحن ب ا ف ا كأنما علینا الطیر یظلن

ول اهللا       ا رس ت ی ھ فقال بي تحمل ا ص ول اهللا معھ ت لرس ذه   : عرض ذا یأخ ى ھ إن ابن
ھ رات ال یدع الث م وم ث ل ی یطان ك ھ بی. الش ھ فجعل ول اهللا فتناول ف رس ین فوق ھ وب ن

سول اهللا ذلك فأعاد ر: قال. إخسأ عدو اهللا أنا رسول اهللا: مقدمة الرحل فقال رسول اهللا
ا كبشان     رأة معھ ثالث مرات ثم ناولھا إیاه فلما رجعنا فكنا بذلك الماء عرضت لنا الم

یا رسول اهللا أقبل مني ھدیتي فو الذي بعثك بالحق إن : تقودھما والصبي تحملھ فقالت
  ..خذوا أحدھما منھا وردوا اآلخر: فقال رسول اهللا. عاد إلیھ

ال        إن ابني ھذا: وأتت امرأة فقالت رتین فق وم م ل ی ي ك ذه ف بھ لمم منذ سبع سنین یأخ
أخرج عدو اهللا أنا رسول اهللا ثم قال لھا : أدنیھ فأدنتھ منھ فتفل في فیھ وقال: رسول اهللا
ان    : رسول اهللا  ھ كبش تقبلھ ومع ع رسول اهللا اس ا رج نع فلم ا ص ا م ا فأعلمین إذا رجعن

ول اهللا  ي رس ال ل من فق ط وس ذ م : وأق بش فأخ ذا الك ذ ھ تخ ا أراد فقال ھ م ذي : ن وال
  .أكرمك ما رأینا بھ شیًئا منذ فارقتنا

ن    ي ب أخبرنا أبو القاسم زید بن أبي ھاشم العلوى بالكوفة أنبأنا أبو جعفر محمد بن عل
ن عمرو عن           ال ب ع عن األعمش عن المنھ ا وكی دحیم حدثنا إبراھیم بن عبد اهللا أنبان

رأة    یعلي بن مرة قال رأیت من النبي عجًبا خرجت ھ ام معھ في سفر فنزلنا منزًال فأتت
فبرأ فلما رجعنا : قال. أخرج عدو اهللا أنا رسول اهللا: بصبي لھا بھ لمم فقال رسول اهللا
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ي   ال النب د الكبشین      : جاءت أم الغالم بكبشین وشيء من أقط وسمن فق ذ أح ى خ ا یعل ی
  ... ورد علیھا اآلخر وخذ السمن واألقط قال ففعلت

ل        وانكفأت القدر - ھ، وتف ھ ودعا ل ل، فمسح علی على ذراع محمد بن حاطب وھو طف
  . فیھ فبرأ لحینھ

  :أخرجھ أبو نعیم في دالئل النبوة، قال: قلت
ا           اف ثن ن موسى الخف ا بشار ب ران ثن ن مھ اس ب وأخبرنا أبو الشیخ ثنا الفضل بن العب

ھ أم جم   ل  عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي حدثتني أمي عن محمد بن حاطب عن أم ی
ة أو    : بنت المجلل قالت ى لیل ة عل أقبلت بك من أرض الحبشة حتى إذا كنت من المدین

أت    در فانكف لیلتین طبخت لك طبیًخا ففني الحطب فخرجت أطلبھ وتركتك فتناولت الق
ت     لم فقل ھ وس ا رسول اهللا   : على ذراعك فلما قدمت المدینة أتیت النبي صلى اهللا علی ی

سمي بك فتفل في فیك ومسح على رأسك ودعا لك  ھذا محمد بن حاطب وھو أول من
ت الشافي ال     : بالبركة وجعل یتفل على یدك ویقول اس وأشف أن أذھب البأس رب الن

رأت  . شفاء إال شفاؤك ال یغادر سقًما ى ب ت ألمي  ، فما قمت من عنده حت ذا   : فقل من ھ
  .النبي صلى اهللا علیھ وسلم: الرجل؟ قالت

ي س- رحبیل الجعف ف ش ي ك ت ف ة، وكان ان الداب یف وعن ى الس بض عل ھ الق لعة تمنع
ا         ى لھ م یبق ا، ول ى رفعھ ھ حت ا بكف فشكاھا للنبي صلى اهللا علیھ وسلم، فما زال یطحنھ

  . أثر
ي       : قلت ي كف شرحبیل الجعف ھ ف ي نفث أخرج البیھقي في دالئل النبوة، باب ما جاء ف

  . ووضع كفھ على السلعة التي كانت بكفھ حتى ذھبت
دثنا   أخبرنا أبو ب  ارس ح كر الفارسي أنبأنا أبو إسحاق األصبھاني أنبأنا أبو أحمد بن ف

محمد بن إسماعیل قال قال لي علي حدثنا یونس بن محمد المؤدب حدثنا حماد بن زید 
رحمن عن     د ال حدثنا مخلد بن عقبة بن عبد الرحمن ابن شرحبیل الجعفي عن جده عب

یا رسول اهللا ھذه السلعة قد آذتني تحول   :أتیت رسول اهللا وبكفي سلعة فقلت: أبیھ قال
: أدن مني فدنوت منھ فقال لي: بیني وبین قائم السیف أن أقبض علیھ عنان الدابة فقال

ال   : اقبضھا فقبضتھا ثم قال: افتح كفك ففتحتھا ثم قال ھ فق دنوت من ا  : ادن منى ف افتحھ
حتى رفعھا عنھا  ففتحتھا فنفث في كفي ووضع كفھ على السلعة فما زال یطحنھا بكفھ

  .وما أدري أین أثرھا
ت     - اء، فقال ة الحی ت قلیل ھ، وكان : وسألتھ جاریة طعامًا، وھو یأكل، فناولھا من بین یدی

  . إنما أرید من الذي في فیك، فناولھا ما في فیھ، ولم یكن یسأل شیئًا فیمنعھ
  .شد حیاء منھافلما استقر في جوفھا ألقي علیھا من الحیاء ما لم تكن امرأة بالمدینة أ

  :الفصل الحادي والعشرون
  . في إجابة دعائھ صلى اهللا علیھ وسلم

م   *  وھذا باب واسع جدًا، وإجابة دعوة النبي صلى اهللا علیھ وسلم لجماعة بما دعا لھ
  . وعلیھم متواتر على الجملة، معلوم ضرورًة

ھ  - ھ    : وقد جاء في حدیث حذیفة رضي اهللا عن ان رسول اهللا صلى اهللا علی لم إذا   ك وس
  . دعا لرجل أدركت الدعوة ولَده وَولَد ولِده
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و          - دثنا أب د، ح ن محم و القاسم حاتم ب دثنا أب ھ، ح حدثنا أبو محمد العتابي بقراءتي علی
ن           د ب دثنا محم ن یوسف، ح د ب دثنا محم د المروزي، ح الحسن القابسي، حدثنا أبو زی

ادة، عن     إسماعیل، حدثنا عبد اهللا بن أبي األسود، حدثنا حرمي، ح   دثنا شعبة، عن قت
ال  ت أمي  : أنس رضي اهللا عنھ، ق ھ     : قال ا رسول اهللا، خادمك أنس، ادع اهللا ل ال . ی : ق

  . اللھم أكثر مالھ وولده، و بارك لھ فیما آتیتھ
اّدون       : قال أنس: ومن روایة عكرمة دي لیع د ول دي وول ر، وإن ول الي لكثی فواهللا إن م

  . الیوم على نحو المائة
وما أعلم أحدًا أصاب من رخاء العیش ما أصبت، ولقد دفنت بیدي ھاتین : وفي روایة

  . مائًة من ولدي، ال أقول سقطًا وال ولد ولد
  .رواه الشیخان: قلت

  .من زار قوما فلم یفطر عندھم: البخاري باب
ن الحارث  : حدثنا محمد بن المثنى قال -   س     : حدثني خالد ھو اب د، عن أن دثنا حمی ح

ھ ي اهللا عن من،   : رض ر وس ھ بتم لیم، فأتت لمعلى أم س ھ وس لى اهللا علی ي  ص ل النب دخ
ة من     ). أعیدوا سمنكم في سقائھ، وتمركم في وعائھ، فإني صائم:(قال ى ناحی ام إل ثم ق

لیم     ت أم س ا، فقال ا رسول اهللا   : البیت فصلى غیر المكتوبة، فدعا ألم سلیم وأھل بیتھ ی
ت ). ما ھي:(إن لي خویصة، قال س  : قال ا إال      خادمك أن ر آخرة وال دنی رك خی ا ت ، فم

اال     ). اللھم ارزقھ ماال، وولدا، وبارك لھ:(دعا لي بھ، قال ر األنصار م إني لمن أكث . ف
  .أنھ دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة: وحدثتني ابنتي أمینة

د  : حدثنا ابن أبي مریم أخبرنا یحیى قال دثني حمی ھ، عن      : ح سمع أنسا رضي اهللا عن
  .النبي صلى اهللا علیھ وسلم

  مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أنس بن مالك، رضي اهللا عنھ 
سمعت  . حدثنا شعبة . حدثنا محمد بن جعفر: قاال. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار  

س ! یا رسول اهللا:قتادة یحدث عن أنس، عن أم سلیم؛ أنھا قالت ھ . خادمك أن . ادع اهللا ل
  ".وبارك لھ فیما أعطیتھ. أكثر مالھ وولده! اللھم": فقال

سمعت . حدثنا شعبة عن ھشام بن یزید. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا محمد بن بشار  
حدثنا . حدثنا ھاشم بن القاسم. وحدثني زھیر بن حرب.  أنس بن مالك یقول، مثل ذلك

لم   : قال. سلیمان عن ثابت، عن أنس ھ وس ا  دخل النبي صلى اهللا علی ا ھو إال   . علین وم
دعا  . ادع اهللا لھ. خویدمك! یا رسول اهللا: فقالت أمي. أنا وأمي وأم حرام، خالتي قال ف

ھ  . أكثر مالھ وولده! اللھم: "وكان في آخر ما دعا لي بھ أن قال. لي بكل خیر وبارك ل
  ".فیھ
دثنا ح . حدثنا إسحاق. حدثنا عكرمة. حدثنا عمر بن یونس. حدثني أبو معن الرقاشي  

لم      :أنس قال ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی س إل ي   . جاءت بي أمي، أم أن د أزرتن وق
فھ  ي بنص ا وردتن ف خمارھ ت. بنص ول اهللا: فقال ا رس ي! ی یس، ابن ذا أن ھ . ھ ك ب أتیت

ر  ! فواهللا: قال أنس".أكثر مالھ وولده! اللھم: "فقال. فادع اهللا لھ. یخدمك الي لكثی . إن م
  .عادون على نحو المائة، الیوموإن ولدي وولد ولدي لیت

لیمان  (حدثنا جعفر. حدثنا قتیبة بن سعید   ن س ان    ) یعني اب ي عثم د، أب ال . عن الجع : ق
لم   : حدثنا أنس بن مالك قال ھ وس لیم    . مر رسول اهللا صلى اهللا علی فسمعت أمي، أم س
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یس ! یا رسول اهللا ! بأبي وأمي: فقالت. صوتھ ھ     . أن ي رسول اهللا صلى اهللا علی دعا ل  ف
  .وأنا أرجو الثالثة في اآلخرة. قد رأیت منھا اثنتین في الدنیا. وسلم ثالث دعوات

رحمن       - د ال ال عب ة، ق ن عوف بالبرك و رفعت حجرًا    : ومنھ دعاؤه لعبد الرحمن ب فل
لرجوت أن أصیب تحتھ ذھبًا، وفتح اهللا علیھ، ومات فحفر الذھب من تركتھ بالفؤوس 

اً     حتى مجلت فیھ األیدي، وأخذت كل ز  ًا وكن أربع انین ألف ف   . وجة ثم ة أل ل مائ . وقی
ًا، وأوصى      : وقیل انین ألف ف وثم ى نی بل صولحت إحداھن، ألنھ طلقھا في مرضھ عل

ة       ھ العظیم ھ، وعوارف ي حیات دقاتھ الفاشیة ف د ص ًا بع ین   : بخمسین ألف ًا ثالث ق یوم أعت
ل ش        ن ك ل م ھ تحم ر، وردت علی بعمائة بعی ا س ر فیھ رًة بعی دق م دًا، وتص يء، عب

  . فتصدق بھا وبما علیھا، وبأقتابھا وأحالسھا
  : قال ابن كثیر في البدایة والنھایة: قلت

عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف بن عبد الحارث بن زھرة بن كالب بن مرة أبو 
محمد القرشي الزھري أسلم قدیًما على یدي أبي بكر وھاجر إلى الحبشة وإلى المدینة 

 علیھ وسلم بینھ وبین سعد ابن الربیع وشھد بدًرا وما بعدھا وآخى رسول اهللا صلى اهللا
ین         ھ ب ھ عذت ب وأرخى ل ي كل ى بن وأمره رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حین بعثھ ال
ة         د الثمانی ة وأح م بالجن د العشرة المشھود لھ كتفیة لتكون إمارة علیھ لإلمارة وھو أح

یھم       السابقین إلى اإلسالم وأحد الستة أصحاب الشورى ذین انتھت إل ة ال د الثالث ثم أح
و    اول ھ منھم كما ذكرنا ثم كان ھو الذي اجتھد في تقدیم عثمان رضي اهللا عنھ وقد تق
ك رسول اهللا    وخالد بن الولید في بعض الغزوات فأغلظ لھ خالد في المقال فلما بلغ ذل

ق أ   : "صلى اهللا علیھ وسلم قال و أنف د ه ل ل   التسبوا أصحابي فوالذي نفسي بی دكم مث ح
وقال معمر عن الزھري   .. وھو في الصحیح". أحد ذھًبا ما بلغ مد أحدھم وال نصیفھ

ة   تصدق عبد الرحمن بن عوف على عھد النبي صلى اهللا علیھ وسلم بشطر مالھ أربع
ى خمسمائة      م حمل عل آالف ثم ثم تصدق بأربعین ألًفا ثم تصدق بأربعین الف دینار ث

ھ من         فرس في سبیل اهللا ثم حمل عل ة مال ان عام ي سبیل اهللا وك ة ف ى خمسمائة راحل
ارة    ا عم التجارة فأما الحدیث الذي قال عبد بن حمید في مسنده ثنا یحیى بن إسحاق ثن
ا ھاجر             ن عوف لم رحمن ب د ال ك أن عب ن مال س ب اني عن أن بن زاذان عن ثابت البن

ال     ان فق ن عف ان ب ین عثم ھ وب لم بین ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس ھ آخ ي : ل ان ل
ى   . بارك اهللا لك في حائطیك ما لھذا أسلمت : حائطین فاختر أیھما شئت فقال ي عل دلن

ال   ي          : السوق ق أتى النب زوج ف ع فت ان یشتري السمنة وأالقیطة واإلھاب فجم ھ فك فدل
  ".بارك اهللا لك أولم ولو بشاة: "صلى اهللا علیھ وسلم فقال

ال   فكثر مالھ حتى قدمت لھ سبعمائة راحلھ : قال ام ق دقیق والطع : تحمل البر وتحمل ال
ت عائشة      ة رجھ فقال ا     : فلما دخلت المدینة سمع ألھل المدین ل لھ ذه الرجھ؟ فقی ا ھ : م

: عیر قدمت بعبد الرحمن بن عوف سبعمائة تحمل البر والدقیق والطعام فقالت عائشة
ول    لم یق ھ وس ة      : "سمعت رسول اهللا صلى اهللا علی ن عوف الجن رحمن ب د ال دخل عب  ی

ا      : فلما بلغ عبد الرحمن ذلك قال". حبًوا ا وأحالسھا أاقتابھ ا بأحمالھ ة أنھ أشھدك یا أم
وقال اإلمام أحمد ثنا عبد الصمد بن حسان ثنا عمارة ھو ابن زاذان عن . في سبیل اهللا

ت       : ثابت عن أنس قال ة قال ي المدین ا إذ سمعت صوًتا ف ي بیتھ ذا؟  : بینما عائشة ف ماھ
الوا د ال: ق ر لعب ال  عی يء ق ل ش ل ك ام تحم ن الش دمت م وف ق ن ع ت : رحمن ب وكان
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ال ر ق بعمائة بعی ة : س ت عائش وت فقال ن الص ة م ت المدین ول اهللا : فارتج معت رس س
فبلغ ". قد رأیت عبد الرحمن ابن عوف یدخل الجنة حبًوا: "صلى اهللا علیھ وسلم یقول

ا  : ذلك عبد الرحمن بن عوف قال ا   لئن استطعت ألدخلھا قائًما فجعلھ ا وأحمالھ فأقتابھ
ي            . في سبیل اهللا ھ ف ا قول ن زاذان الصیدالني وھو ضعیف وأم ارة ب ھ عم رد ب د تف فق

ي         ا ف ض مخالف لم ط مح ان فغل ن عف سیاق عبد بن حمید أنھ آخى بینھ وبین عثمان ب
اري    ع األنص ن الربی عد ب و س ا ھ ھ إنم ھ وبین ى بین ذي آخ ن أن ال اري م حیح البخ ص

ھ وسلم صلى وراءه    رضي اهللا عنھما وثبت في ا لصحیح أن رسول اهللا صلى اهللا علی
ا        ارى ولم ة ال تب ة عظیم ذه منقب فار وھ الركعة الثانیة من صالة الفجر في بعض األس
ة       انوا مائ ار وك ة دین در بأربعمائ حضرتھ الوفاة أوصى لكل رجل ممن بقي من أھل ب

ي   ال عل ي وق ان وعل ى عثم ذوھا حت ت ص  : فأخ د أدرك وف فق ن ع ا اب ب ی فوھا اذھ
ت عائشة       ى كان ر حت غ كثی وسبقت زیفھا وأوصى لكل امرأة من أمھات المؤمنین بمبل

سقاه اهللا من السلسبیل وأعتق خلًقا من ممالیكھ ثم ترك بعد ذلك كلھ ماًال جزیًال  : تقول
رس             ة ف ر ومائ ف بعی رك أل دي الرجال وت ت أی ى مجل ؤس حت من ذلك ذھب قطع الف

ثمن       وثالثة آالف شاة ترعى بالبقیع و ع ال داھن من رب ا فصولحت إح كان نساؤه أربًع
ي               ن أب ھ سعد ب ي جنازت ل ف ان وحم ن عف ان ب ھ عثم ا مات صلى علی بثمانین ألًفا ولم
رة حسن الوجھ       یض مشرًبا حم وقاص ودفن بالبقیع عن خمس وسبعین سنة وكان أب
ر          یظ األصابع الیغی ین غل خم الكف ھ جمة ض ى ل فار أقن  دقیق البشرة أعین أھدب األش

  .شیبة رضي اهللا عنھ
  . ودعا لمعاویة بالتمكین في البالد، فنال الخالفة-

د إال       ى أح ا عل ا دع ھ فم ب اهللا دعوت ھ أن یجی ي اهللا عن اص رض ي وق ن أب عد ب ولس
  . استجیب لھ

  .أخرج الحاكم في المستدرك
ر عن              ن بكی ونس ب ا ی ار ثن د الجب ن عب د ب ا أحم وب ثن ن یعق حدثنا أبو العباس محمد ب

عن عثمان بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد عن أبیھا سعد بن أبي وقاص إسحاق 
ال  ك          : رضى اهللا تعالى عنھ ق لم تل ھ وس اس عن رسول اهللا صلى اهللا علی ا جال الن لم

أذود عن نفسي فأما أن أستشھد وإما أن أنجو حتى ألقى : الجولة یوم أحد تنحیت فقلت
ذلك إذا برجل مخمر وجھھ ما أدري من ھو رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فبینا أنا ك

ي وجوھھم             ھ ف م رمى ب ده من الحصي ث وه مأل ی د ركب فأقبل المشركون حتى قلت ق
و       ن ھ راًرا وال أدري م ك م ل ذل ل ففع أتوا الجب ى ی ري حت ابھم القھق ى أعق وا عل فنكب

داد یا سعد وبیني وبینھ المقداد بن األسود فبینا أنا أرید أن أسأل المقداد عنھ إذ قال المق
ھذا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یدعوك فقلت وأین ھو فأشار لي المقداد إلیھ فقمت 

أین كنت الیوم : ولكأنھ لم یصبني شيء من األذى فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
م سھمك    یا سعد فقلت حیث رأیت رسول اهللا فأجلسني أمامھ فجعلت أرمي وأقول اللھ

دد     : سول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقولفارم بھ عدوك ور م س اللھم استجب لسعد اللھ
لسعد رمیتھ إیھا سعد فداك أبي وأمي فما من سھم أرمي بھ إال وقال رسول اهللا صلى  

انتي        : اهللا علیھ وسلم ى إذا فرغت من كن ا سعد حت ھ إیھ اللھم سدد رمیتھ وأجب دعوت
وھو الذي قد : ھ فنبلني سھًما نضًیا قالنثر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ما في كنانت
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ت      ... ریش وكان أشد من غیره ذ كان ا سعد یومئ قال الزھري إن السھام التي رمى بھ
  .ألف سھم ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه

  :وأخرجھ مختصًرا من طریق أخرى قال
راھیم بن یحیى وحدثنا الشیخ أبو بكر بن إسحاق ثنا العباس بن الفضل األسفاطي ثنا إب

ن       یس ب د عن ق ي خال الشجري عن أبیھ حدثني موسى بن عقبة حدثني إسماعیل بن أب
م  : قال لي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: أبي حازم عن سعد بن أبي وقاص قال اللھ

و         جري وھ د الش ن خال انئ ب ن ھ ى ب سدد رمیتھ وأجب دعوتھ ھذا حدیث تفرد بھ یحی
  …شیخ ثقة من أھل المدینة

  كره األلباني في ظالل الجنھ في تخریج السن،  وذ
ال              یس عن سعد ق ن عوف عن إسماعیل عن ق ر ب ا جعف ي ثن ن عل ال  : ثنا الحسن ب ق

  …اللھم سدد رمیتھ وأجب دعوتھ: رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  دعا الرسول األمین واستجاب رب العالمین* 

ى        ابھ، ومت دوا أص ى ع ا رم ھ كلم ي اهللا عن عد رض ان س ان    فك ھ، وك ا اهللا أجاب دع
لم     ھ وس  -الصحابة رضي اهللا عنھم یرون أن ذلك بسبب دعوة الرسول صلى اهللا علی

  ).  اللھم سدد رمیتھ، وأجب دعوتھ:(لھ
لم      ھ وس ا   : ویروى أنھ سمع رجًال یسب صحابة رسول اهللا صلى اهللا علی طلحة وعلی

ھ    م  ینت اه فل نھم، فنھ ي اهللا ع ر رض ھ ... والزبی ال ل ك  إذن:(فق و علی ال )  أدع فق
ھ  فأسبغ الوضوء      ..)  أراك تتھددني كأنك نبي:(الرجل فانصرف سعد رضي اهللا عن

ا   : (وصلى ركعتین، ثم رفع یدیھ ودعا اللھم إن كنت تعلم أن ھذا الرجل قد سب أقواًم
رة     ة وعب ھ آی اھم، فاجعل ض   )  سبقت لھم منك الحسنى، وأنھ قد أسخطك سبُّھ إی م یم فل

یر حت ت قص دى  إال وق ن إح ت م اد فخرج دھا ص ا راد وال یص ة ال یردھ ّدت ناق ى ن
ا       ا، وم ین قوائمھ ھ ب الدور، وما أن دخلت في زحام الناس حتى ھاجمت الرجل فأخذت

  ...زالت تخَّبطھ حتى قتلتھ
ھ -وعمَّر سعد بن أبي وقاص  ا شاء اهللا   -رضي اهللا عن رزق     ... م ي ال ھ ف وبسط  اهللا ل

ر؛     ر وفی ر وخی ة غلیظة من           فكان ذا مال كثی ھ دعا بجب رب أجل ھ حین  أحس بق لكن
ى      :(صوف بالیة وقال د أن ألق ي أری در وإن وم ب كفنوني بھا فإني لقیت بھا المشركین ی

ي؟ إن  : (وكان رأسھ بحجر ابنھ، فبكى؛ فقال لھ) بھا اهللا عز وجل أیًضا ما یبكیك یا بن
صدق بشارة رسول اهللا صلى فقد كان إیمانھ ب) اهللا ال یعذبني أبًدا، وإني من أھل الجنة

  اهللا علیھ وسلم كبیًرا   
ھ سنة خمس وخمسین      اجرین       ) ٥٥(وكانت وفات ان آخر المھ ة وك من الھجرة النبوی

  ... وفاة، ودفن في البقیع
  . ودعا بعز اإلسالم بعمر رضي اهللا عنھ، أو بأبي جھل، فاستجیب لھ في عمر-
  . نذ أسلم عمرما زلنا أعزة م: قال ابن مسعود رضي اهللا عنھ-

دثني        ن الماجشون ح ك ب د المل ا عب ابن ماجھ حدثنا محمد بن عبید أبو عبید المدیني ثن
ال رسول اهللا صلى       ت ق الزنجي بن خالد عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن عائشة قال

  .اهللا علیھ وسلم اللھم أعز اإلسالم بعمر بن الخطاب خاصة
       . صحیح دون قولھ خاصة: قال الشیخ األلباني
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دثنا             دي ح و عامر العق دثنا أب اال ح ع ق ن راف د ب الترمذي حدثنا محمد بن بشار ومحم
ھ            ر أن رسول اهللا صلى اهللا علی ن عم افع عن ب د اهللا األنصاري عن ن خارجة بن عب

ال لم ق ن   : "وس ر ب ل أو بعم أبي جھ ك ب رجلین إلی ذین ال ب ھ الم بأح ز اإلس م أع اللھ
ب    ، الخطاب قال وكان أحبھما إلیھ عمر حیح غری قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن ص

  .صحیح: قال الشیخ األلباني.. من حدیث بن عمر
ال     م أعز اإلسالم    : التبریزي وعن ابن عباس عن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم ق اللھ

ھ    بأبي جھل بن ھشام أو بعمر بن الخطاب فأصبح عمر فغدا على النبي صلى اهللا علی
  .رواه أحمد والترمذي. سجد ظاھًراوسلم فأسلم ثم صلى في الم

راھیم     ن إب حدثنا عبید اهللا بن فضالة ثنا عیسى بن منصور النیسابوري حدثنا عیسى ب
ال       ھ ق العسقالني حدثنا سلیمان بن أبي سلیمان المدیني عن الزھري عن سالم عن أبی

الولید اللھم أعز اإلسالم بعمر بن الخطاب أو ب: "رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: قال
ي    : قال". بن المغیرة رة ف ن المغی فجعل اهللا الدعوة لعمر خاصة في نفسھ وفي الولید ب

ابنھ خالد بن الولید قال ابن عمر واهللا ما ذكر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یومئذ أبا 
  .جھل

  : قال الشیخ األلباني  
ال    لم ق م أ : (حدیث ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس عز اإلسالم بأحب    اللھ

ال ).  بأبي جھل أو بعمر بن الخطاب : ھذین الرجلین إلیك ر    : ق ھ عم ا إلی ان أحبھم . فك
ال  حیح   :(أخرجھ الترمذي وق دیث حسن ص د    )ح ن سعد، والحاكم، وأحم ال  .. ؛ واب وق

ھ   ) صحیح اإلسناد:(الحاكم افع عن . ووافقھ الذھبي وھو عنده من طریقین آخرین عن ن
ن            ثم رواه ھو وابن ماجھ   ن مسعود واب دیث اب ا من ح و أیًض دیث عائشة وھ من ح

وعن  . سعد من حدیث عثمان بن األرقم وسعید بن المسیب والحسن البصري مرسالً  
ال  اس ق ن عب اب  : اب ن الخط ر ب الم عم ر باإلس ناده . أول من جھ ي وإس رواه الطبران

یا رسول  : وعن عمر أنھ أتى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال). المجمع(حسن كما في
الم   ھ اإلس ت فی ر إال أعلن ي الكف تھ ف ا جلس ي ال أدع مجلًس ھ  . اهللا إن جد وفی أتى المس ف

دا رسول      ھ إال اهللا  وأن محم بطون قریش متحلقة فجعل یعلن اإلسالم ویشھد أن ال إل
  .اهللا

  إسالم عمر بن الخطاب   : قال الشیخ األلباني في صحیح السیرة
م       ولما قدم عمرو ب: قال ابن إسحاق ریش ول ى ق ة عل ي ربیع ن أب ن العاص وعبد اهللا ب

ا           م النجاشي بم لم وردھ ھ وس حاب رسول اهللا صلى اهللا علی یدركوا ما طلبوا من أص
ع     ره امتن ا وراء ظھ یكرھون وأسلم عمر بن الخطاب وكان رجًال ذا شكیمة ال یرام م

ما : د یقولفكان عبد اهللا بن مسعو.  بھ أصحاب رسول اهللا وبحمزة حتى غاظوا قریًشا
ى        ا حت ل قریًش ر قات ا أسلم عم كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فلم

ھ  ) صحیح البخاري(وثبت في: قلت.  صلى عند الكعبة وصلینا معھ عن ابن مسعود أن
ائي   . ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب : قال اد البك ال زی ن    : وق دثني مسعر ب ح

ھ    : قال ابن مسعود: قالكدام عن سعد بن إبراھیم  ا وإن ھجرت ان فتًح إن إسالم عمر ك
ر     ى أسلم عم كانت نصًرا وإن إمارتھ كانت رحمة ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حت

  .   فلما أسلم عمر قاتل قریًشا حتى صلى عند الكعبة وصلینا معھ



 ٢٧٣

  . روى البخاري في كتاب فضائل الصحابة
ال  : عن إسماعیل حدثنا یحیى،: حدثنا محمد بن المثنى یس ق د اهللا  : حدثنا ق ال عب ا  : ق م

  .زلنا أعزة منذ أسلم عمر
وأخرج ابن حبان في صحیحھ كتاب إخباره صلى اهللا علیھ وسلم عن مناقب الصحابة 

  ...رجالھم ونسائھم
ذكر البیان بأن المسلمین كانوا في عزة لم یكونوا في مثلھا عند إسالم عمر رضى  -١

  .اهللا تعالى عنھ
و    أ*   دثنا أب ة ح خبرنا محمد بن إسحاق بن إبراھیم مولى ثقیف حدثنا عثمان بن كرام

ن مسعود     د اهللا ب أسامة حدثنا إسماعیل بن أبي خالد عن قیس بن حازم قال سمعت عب
  .یقول ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر

دعاء المصطفى صلى اهللا           -٢ ك ب ان ذل ر ك ذكر البیان بأن عز المسلمین بإسالم عم
  .سلمعلیھ و

دثنا   *  اب ح أخبرنا الحسن بن سفیان حدثنا عبد الرحمن بن معرف حدثنا زید بن الحب
ر          ن عم ذكر عن ب ا ی ال سمعت نافًع ت ق خارجة بن عبد اهللا بن سلیمان بن زید بن ثاب

ك    :" قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم رجلین إلی ذین ال اللھم أعز الدین بأحب ھ
  .فكان أحبھما إلیھ عمر بن الخطاب" بن الخطاببأبي جھل بن ھشام أو عمر 

  : ذكر خبر قد یوھم بعض الناس أنھ مضاد لخبر بن عمر الذي ذكرناه -٣
روي         *  ن عیسى الف د اهللا ب دثنا عب ز بنصیبین ح د العزی أخبرنا عمرو بن عمر بن عب

حدثنا عبد الملك بن الماجشون حدثني مسلم بن خالد عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن  
ال عا لم ق ھ وس لى اهللا علی ي ص ة أن النب اب  : "ئش ن الخط ر ب الم بعم ز اإلس م أع اللھ

  خاصة 
  ذكر استبشار أھل السماء بإسالم عمر بن الخطاب رضى اهللا تعالى عنھ  -٤
أخبرنا الحسن بن سفیان من كتابھ حدثنا محمد بن عقبة السدوسي حدثنا عبد اهللا بن * 

د       ن حوشب عن مجاھ وام ب دثنا الع ى          خراش ح ر أت ا أسلم عم ال لم اس ق ن عب عن ب
ال    لم فق ھ وس د استبشر أھل      : جبریل صلوات اهللا علیھ النبي صلى اهللا علی د لق ا محم ی

  .السماء بإسالم عمر
  :ذكر إثبات الجنة لعمر بن الخطاب رضى اهللا تعالى عنھ -٥
ن    *  ان ع ن الیم ى ب ا یحی باح أخبرن ن الص د ب دثنا محم ة ح ن قحطب د اهللا ب ا عب أخبرن
ال    م ال ق سعر عن عبد الملك بن میسرة عن النزال بن سبرة عن عبد اهللا بن مسعود ق

  ".عمر بن الخطاب من أھل الجنة: "رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
وأصاب الناس في بعض مغازیھ عطش، فسألھ عمر الدعاء، فدعا، فجاءت سحابة، --

  . فسقتھم حاجتھم  ثم أقلعت
  : خ محمد الغزالي رحمھ اهللاجاء في فقھ السیرة للشی: قلت

ي        وك ف ى تب ا إل ال عمر خرجن قیل لعمر بن الخطاب حدثنا عن شأن ساعة العسرة فق
قیظ شدید فنزلنا منزًال أصابنا فیھ عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى أن الرجل  

دیق  ا  : لینحر بعیره فیعصر فرثھ فیشربھ ویجعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر الص ی
ھ      رسول  ادع ل را ف دعاء خی ي ال ال . اهللا إن اهللا قد عودك ف ك؟  : (فق م   ) أتحب ذل ال نع ق
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فرفع یدیھ إلى السماء فلم یرجعھما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت فمألوا ما معھم 
  .ثم ذھبنا ننظر فلم نجدھا جازت العسكر

  وأخرج البیھقي في دالئل النبوة
ن        أخبرنا أبو الحسین بن بشران العدل ببغداد  د ب ن أحم ج ب د دعل و محم ا أب قال أخبرن

دعلج قال حدثنا ابن خزیمة قال حدثنا یونس بن عبد األعلى قال أخبرنا ابن وھب قال 
ن       افع ب ة عن ن ي عتب أخبرنا عمرو بن الحارث عن سعد بن أبي ھالل عن عتبة بن أب

رة حدثنا من شأن ساعة العس    : جبیر عن عبد اهللا بن عباس إنھ قیل لعمر بن الخطاب
ا      : فقال عمر ى ظنن ھ عطش حت خرجنا إلى تبوك في قیظ شدید فنزلنا منزًال أصابنا فی

ى یظن أن      ال یرجع حت أن رقابنا ستنقطع حتى إن كان الرجل لیذھب یلتمس الرجل ف
ي      ا بق ل م رقبتھ ستنقطع حتى إن كان الرجل لینحر بعیره فیعصر فرثھ فیشربھ ویجع

دیق رضي       ر الص و بك ال أب ھ على كبده فق د      : اهللا عن ا رسول اهللا إن اهللا عز وجل ق ی
ا    : عودك في الدعاء خیرًا فادع اهللا لنا قال م یرجعھم ھ فل أتحب ذلك؟ قال نعم فرفع یدی

دھا جاوزت     م نج حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت فمألوا ما معھم ثم ذھبنا ننظر فل
  .العسكر

ن  أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال حدثنا أبو العباس محم  د بن یعقوب قال حدثنا أحمد ب
ال أصبح      ادة ق ن قت عبد الجبار قال حدثنا یونس عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر ب
ى   الناس وال ماء معھم فشكوا ذلك إلى رسول اهللا فدعا اهللا فأرسل سحابة فأمطرت حت

  ارتوى الناس واحتملوا حاجتھم من الماء
  . مطر، فدعا، فصحواودعا في االستسقاء، فسقوا، ثم شكوا إلیھ ال-
ت    ھ  : قل ق علی دیث المتف ى الح ھ اهللا إل اض رحم ي عی یر القاض ي  .. یش ة ف ذه وقف وھ

  :ریاض الصحیحین
  :روى البخاري في كتاب االستسقاء

  .االستسقاء في المسجد الجامع: باب -١
ال  : حدثنا محمد قال -  اض ق د اهللا     :أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عی ن عب دثنا شریك ب ح

  :أنھ سمع أنس بن مالك یذكر: ربن أبي نم
ھ     لى اهللا علی ول اهللا ص ر، ورس اه المنب ان وج اب ك ن ب ة م وم الجمع ل ی أن رجال دخ

یا رسول اهللا، : وسلم قائم یخطب، فاستقبل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قائًما، فقال
ا    ادع اهللا یغیثن بل، ف ي، وانقطعت الس ال . ھلكت المواش لى اهللا : ق ع رسول اهللا ص  فرف

ال واهللا، ما نرى : قال أنس). اللھم اسقینا، اللھم اسقنا، اللھم اسقنا:(علیھ وسلمیدیھ فقال
ت وال دار           ین سلع من بی ا وب ا بینن یًئا، وم حاب، وال قزعة، وال ش . في السماء من س

. فطلعت من ورائھ سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت: قال
ال ا : ق ا رأین ًتاواهللا م مس س ة،  . الش ة المقبل ي الجمع اب ف ك الب ن ذل ل م ل رج م دخ ث

ال      ا، فق تقبلھ قائًم ائم یخطب، فاس لم ق ھ وس ول اهللا،  : ورسول اهللا صلى اهللا علی ا رس ی
ادع اهللا یمسكھا       وال، وانقطعت السبل، ف ال . ھلكت األم م    : ق ھ، ث ع رسول اهللا یدی فرف

ام و :(قال ة     اللھم حولینا وال علینا، اللھم على اآلك ال، واآلجام والظراب، واألودی الجب
: فسألت أنسا : قال شریك.فانقطعت، وخرجنا نمشي في الشمس: قال). ومنابت الشجر

  .ال أدري: أھو الرجل األول؟ قال
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  .االستسقاء في خطبة الجمعة غیر مستقبل القبلة: باب -٢
  :بن مالكحدثنا إسماعیل بن جعفر، عن شریك، عن أنس : حدثنا قتیبة بن سعید قال - 

أن رجال دخل المسجد یوم الجمعة، من باب كان نحو دار القضاء، ورسول اهللا صلى 
ال    م ق ا، ث ا  : اهللا علیھ وسلم قائم یخطب، فاستقبل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قائم ی

فرفع رسول اهللا صلى اهللا . رسول اهللا، ھلكت األموال وانقطعت السبل، فادع اهللا یغثنا
س  ). اللھم أغثنا، اللھم أغثنا، اللھم أغثنا:(ھ، ثم قالعلیھ وسلم یدی ال أن ا  : ق وال واهللا، م

ت وال دار         ین سلع من بی ا وب ا بینن حاب، وال قزعة، وم ال . نرى في السماء من س : ق
م أمطرت    ال  . فطلعت من ورائھ سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ث ف

ة     ثم دخل رجل م   . واهللا ما رأینا الشمس ستا ي الجمع اب ف ك الب ة    -ن ذل ي الثانی  -یعن
ال      ا، فق تقبلھ قائم ائم یخطب، فاس لم ق ھ وس ول اهللا،  : ورسول اهللا صلى اهللا علی ا رس ی

فرفع رسول اهللا یدیھ، ثم : قال. ھلكت األموال، وانقطعت السبل، فادع اهللا یمسكھا عنا
ال ون :(ق راب، وبط ام والظ ى اآلك م عل ا، اللھ ا وال علین م حولین ت  اللھ ة ومناب األودی

ك    : قال شریك.فأقلعت، وخرجنا نمشي في الشمس: قال). الشجر ن مال ا ب : فسألت أنًس
  .ال أدري: أھو الرجل األول؟ فقال

  .االستسقاء على المنبر: باب -٣
بینما رسول اهللا صلى   :حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس قال: حدثنا مسدد قال -  

ال اهللا علیھ وسلم یخطب یوم الج ا رسول اهللا، قحط المطر،     : معة، إذا جاءه رجل فق ی
ى    . فادع اهللا أن یسقینا ا نمطر إل فدعا، فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلن

یا رسول اهللا، ادع اهللا أن یصرفھ : فقام ذلك الرجل أو غیره، فقال: قال. الجمعة المقبلة
لم  . عنا ھ وس ا   ال:(فقال رسول اهللا صلى اهللا علی ا وال علین م حولین ال ). لھ ت   : ق د رأی فلق

  .السحاب یتقطع یمینا وشماال، یمطرون وال یمطر أھل المدینة
  .من اكتفى بصالة الجمعة في االستسقاء: باب - ٤
ال            -  س ق د اهللا، عن أن ن عب ك، عن شریك ب ن مسلمة، عن مال جاء  :حدثنا عبد اهللا ب

دعا،  . المواشي، وتقطعت السبل    ھلكت : رجل إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم، فقال ف
ال    اء فق م ج ة، ث ى الجمع ة إل ن الجمع ا م بل،  : فمطرن ت الس وت، وتقطع دمت البی تھ

ام    :(فقام صلى اهللا علیھ وسلم  فقال. وھلكت المواشي فادع اهللا یمسكھا ى اآلك م عل اللھ
  .فانجابت عن المدینة انجیاب الثوب). والظراب، واألودیة ومنابت الشجر

  .دعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطرال: باب -٥
ن  : حدثنا إسماعیل قال -  حدثني مالك، عن شریك بن عبد اهللا بن أبي نمر، عن أنس ب

ال :مالك قال ا رسول اهللا، ھلكت    : جاء رجل إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فق ی
ل  . المواشي، وانقطعت السبل، فادع اهللا ھ وس م، فمطروا  فدعا رسول اهللا صلى اهللا علی

ال   لم فق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس ل إل اء رج ة، فج ى الجمع ة إل ا : من الجمع ی
فقال رسول اهللا صلى  . رسول اهللا، تھدمت البیوت، وتقطعت السبل، وھلكت المواشي

جر      :(اهللا علیھ وسلم ت الش ة، ومناب ام، وبطون األودی ال واآلك ). اللھم على رؤس الجب
  .ب الثوبفانجابت عن المدینة انجیا

  .حولینا وال علینا: الدعاء إذا كثر المطر: باب -٦
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ر    -   ي بك ن أب د ب دثنا محم س      : ح ن أن ت، ع ن ثاب د اهللا، ع ن عبی ر، ع دثنا معتم ح
الوا    :قال اس فصاحوا، فق ام الن : كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم یخطب یوم الجمعة، فق

ائم     جر، وھلكت البھ ر، واحمرت الش ول اهللا، قحط المط ا رس قینا ی ادع اهللا أن یس . ، ف
حاب، فنشأت           ). اللھم اسقنا:(فقال ي السماء قزعة من س رى ف ا ن م اهللا، م رتین، وأی م

ة     ى الجمع سحابة وأمطرت، ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف، لم تزل تمطر إل
ھ      لم یخطب صاحوا إلی ھ وس وت،   : التي تلیھا، فلما قام النبي صلى اهللا علی دمت البی تھ

ت الس اوانقطع ھا عن ادع اهللا یحبس م  . بل، ف لم، ث ھ وس لى اهللا علی ي ص م النب فتبس
ال ا  :(ق ا وال علین م حولین ر     ). اللھ ا، وال تمط ر حولھ ت تمط ة، فجعل طت المدین فكش

  .بالمدینة قطرة، فنظرت إلى المدینة وإنھا لفي مثل اإلكلیل
  .مسلم في كتاب االستسقاء؛  باب الدعاء في االستسقاء

وقال . أخبرنا: قال یحیى(ن یحیى ویحیى بن أیوب وقتیبة وابن حجرحدثنا یحیى ب-    
ك؛ أن        ) حدثنا إسماعل بن جعفر: اآلخرون ن مال س ب ر، عن أن ي نم ن أب عن شریك ب

ورسول اهللا صلى اهللا   . من باب كان نحو دار القضاء . رجًال دخل المسجد یوم جمعة
ائم یخطب   لم ق ھ وس ھ . علی ول اهللا صلى اهللا علی تقبل رس ا  فاس لم قائًم ال. وس م ق ا : ث ی

ول اهللا بل ! رس ت الس وال وانقطع ت األم ا. ھلك ادع اهللا یغثن ال. ف ول اهللا : ق ع رس فرف
س  ". أغثنا! اللھم. أغثنا! اللھم. أغثنا! اللھم: "ثم قال. صلى اهللا علیھ وسلم یدیھ ال أن : ق

ین سلع من ب    . ما نرى في السماء من سحاب وال قزعة! وال واهللا ا وب ت وال  وما بینن ی
رس   . دار ل الت حابة مث ھ س ت من ورائ ال فطلع رت  . ق طت السماء انتش ا توس م . فلم ث

ي       : قال. ما رأینا الشمس سبتا! فال واهللا: قال. أمطرت اب ف ك الب ثم دخل رجل من ذل
ال . فاستقبلھ قائما. ورسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قائم یخطب. الجمعة المقبلة ا  : فق ی

ا . ال وانقطعت السبلھلكت األمو! رسول اهللا ال . فادع اهللا یمسكھا عن ع رسول   : ق فرف
ھ  لم یدی ھ وس لى اهللا علی ال. اهللا ص م ق م: "ث ا! اللھ ا وال علین م. حولن ام ! اللھ ى اآلك عل

جر    ت الش ة، ومناب ي الشمس    . فانقلعت " والظراب، وبطون األودی ا نمشى ف . وخرجن
  .ال أدرى: أھو الرجل األول؟ قال: فسألت أنس بن مالك: قال شریك

ن مسلم عن األوزاعي    . وحدثنا داود بن رشید -    ن    . حدثنا الولید ب حاق ب دثني إس ح
ك       ن مال س ب ي طلحة عن أن ال . عبداهللا بن أب د رسول اهللا      : ق ى عھ اس عل أصابت الن

ر  . صلى اهللا علیھ وسلم فبینا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  یخطب الناس على المنب
ة وم الجمع ام أعرا. ی الإذ ق ي فق ول اهللا: ب ا رس ال ! ی اع العی ال وج ك الم اق . ھل وس

ة إال   : قال" حوالینا وال علینا! اللھم: "وفیھ قال. الحدیث بمعناه ى ناحی فما یشیر بیده إل
دا    . وسال وادى قناة شھًرا. حتى رأیت المدینة في مثل الجوبة. تفرجت م یجيء أح ول

  .من ناحیة إال أخبر بجود
دثنا  . حدثنا معتمر: قاال. حماد ومحمد بن أبي بكر المقدمي وحدثني عبداألعلى بن - ح

ك      ن مال س ب اني، عن أن ال . عبیداهللا عن ثابت البن لم      : ق ھ وس ي صلى اهللا علی ان النب ك
ر  ! یا نبي اهللا: وقالوا. فقام إلیھ الناس فصاحوا. یخطب یوم الجمعة قحط المطر، واحم

دیث    اق الح ائم وس ت البھ جر، وھلك ن رو. الش ھ م ى  وفی د األعل ة عب ن : ای عت ع فتقش
ة قطرة  . فجعلت تمطر حوالیھا. المدینة ا     . وما تمطر بالمدین ة وإنھ ى المدین فنظرت إل

  .لفي مثل األكلیل
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س،      . وحدثناه أبو كریب - ت، عن أن رة، عن ثاب حدثنا أبو أسامة عن سلیمان بن المغی
د  . فألف اهللا بین السحاب: وزاد. بنحوه ھ نفسھ أن   ومكثنا حتى رأیت الرجل الش ید تھم

  .یأتي أھلھ
د      .حدثنا ابن وھب. وحدثنا ھارون بن سعید األیلي - ن عبی ص ب دثني أسامة؛ أن حف ح

ى رسول اهللا   : اهللا بن أنس بن مالك حدثھ؛ أنھ سمع أنس بن مالك یقول جاء إعرابي إل
دیث         تص الح ر وإق ى المنب ة، وھو عل وم الجمع لم ی ت  : وزاد. صلى اهللا علیھ وس فرأی

  .یتمزق كأنھ المالء حین تطوىالسحاب 
ا      نة فیھ الة والس ة الص اب إقام ي كت ان ف ن حب رج  اب الة   (وأخ ي ص اء ف ا ج اب م ب

  ):االستسقاء
زة     . حدثنا أبو النضر. حدثنا أحمد بن األزھر -٧  ن حم ر ب ل، عن عم . حدثنا أبو عقی

ى وجھ رسول ا    : قال -حدثنا سالم، عن أبیھ؛ هللا ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إل
ول  . فما نزل حتى جیش كل میزاب بالمدینة. صلى اهللا علیھ وسلم على المنبر فأذكر ق

  :الشاعر
  ثمال الیتامى، عصمة لألرامل**** وأبیض یستسقى الغمام بوجھھ 

  .وھو قول أبي طالب
ادة   - ي قت ن            : وقال ألب و اب ات و ھ ي شعره وبشره، فم ھ ف ارك ل م ب ح وجھك، اللھ أفل

  .بن خمس عشرة سنةسبعین سنًة، وكأنھ ا
  :أخرج البیھقس في دالئل النبوة، قال 

ى سرح رسول اهللا وأھل              زاري أغار عل در الف ن ب ة ب ة أن عیین ن عقب ذكر موسى ب
رج    وم فخ یس الق ان رئ زاري ك عدة الف ال أن مس ا ویق ب منھ ات أو قری ة بالغاب المدین

د أخو   رسول اهللا معھ المسلمون یطلبونھم وأسرع نفر منھم ثمانیة أمیرھم  سعد بن زی
ي             د أب ھ اهللا عز وجل بی ادة مسعدة فقتل و قت اعتنق أب وم ف أدركوا الق بني عبد األشھل ف
قتادة وأخذ أبو قتادة بردة لھ حمراء كانت علیھ فسجاھا على مسعدة حین قتلھ ثم نفذوا 
ا رأوا       ادة فلم ي قت ل أب ى قتی في أثر السرح ومر رسول اهللا ومن معھ من المسلمین عل

ي قتادة على القتیل ظنوا أنھ أبو قتادة فاسترجع أحدھم وقال ھذا أبو قتادة قتیًال رداء أب
ول اهللا ال رس ھ  : فق ن قتیل وا ع وه فخل ھ رداءه لتعرف ل علی ادة جع ي قت ل أب و قتی ل ھ ب

  ... وسلبھ
ثم إن فوارس النبي أدركوا العدو والسرح فاقتتلوا قتاًال شدیًدا فاستنقذوا السرح وھزم  

دع             اهللا العدو ذ من المسلمین األج ل یومئ رأة مسعدة وقت ة ام ادة قرف و قت ل أب ویقال قت
ال           ًرا ویق ھ عم اًرا وابن ل أوب ن محصن فقت د عكاشة ب محرز بن نضلة قتلھ أو بار فش

  .. كانا ردیفین
وأخبرناه أبو الحسن بن الفضل القطان قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم  

ن            بن عبد اهللا بن المغ دثنا إسماعیل ب ال ح س ق ي أوی ن أب دثنا اب ال ح رة الجوھري ق ی
و األسود عن عروة      إبراھیم بن عقبة عن عمھ موسى بن عقبة فذكره ومعناه ذكره أب
ل             دع وقت ن نضلة األج ار محرز ب ل األخرم أوب ھ مسعدة وقت ادة وقتل في شأن أبي قت

  عكاشة بن محصن أوبارا وابنھ
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ال  وأخبرناه أبو عبد اهللا الحاف  ظ قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو عالثة ق
م     ذكره ول م ی حدثنا أبي قال حدثنا ابن لھیعة قال حدثنا أبو األسود عن عروة فذكره ول

  .یذكر سعد بن زید
وأخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال أخبرنا أبو أحمد علي بن محمد بن عبد اهللا بن حبیب  

ن         األزرقي بمرو قال حدثنا س ة ب دثنا عكرم ال ح ن ریحان المروزي ق یس ب یف بن ق
ي عن           دثنا أب ال ح ادة األنصاري ق ي قت ن أب د اهللا ب قتادة بن عبد اهللا بن عكرمة بن عب
ھ    ة فلقی أبیھ عن عبد اهللا بن أبي قتادة أن أبا قتادة اشترى فرسھ من دواب دخلت المدین

ا    مسعدة الفزاري فقال یا أبا قتادة ما ھذا الفرس فقال أ رس أردت أن اربطھ ادة ف بو قت
ي أسأل اهللا عز          ا أن ادة أم و قت ال أب مع رسول اهللا فقال ما أھون قتلكم وأشد جرأتكم ق

  .وجل أن ألقینیك وأنا علیھا قال آمین
ھ إذ رفعت رأسھا وصرت       فبینا أبو قتادة ذات یوم یعلف فرسھ تمًرا في طرف بردت

ي       : قالت لھ أمھأذنھا فقال أحلف باهللا لقد حست بریح خیل ف رام ف ا ن ا كن ي م ا بن واهللا ی
ا          ا رأسھا وصرت أذنیھ رس أیًض م رفعت الف د ث ین جاء اهللا بمحم ف ح ة فكی الجاھلی

م  : فقال أحلف باهللا لقد حست بریح خیل فوضع علیھا سرجھا فأسرجھا وأخذ سالحھ ث
ھ       ال ل حابة فق ھ رجل من الص ا  : نھض حتى أتى مكاًنا یقال لھ الزوراء فلقی ا أب ادة   ی قت
ال   حابھ فق ن؟ فأشار   : تسوط دابتك وقد أخذت اللقاح وقد ذھب النبي في طلبھا وأص أی

ا          م خالھ ھ ث ع دابت اب فقم د دب ا عن حابھ جلوًس لھ نحو الثنیة فإذا بالنبي في نفر من أص
  .امض یا أبا قتادة صحبك اهللا: فمر بالنبي فقال لھ

: ب أن ھجمنا على العسكر فقال ليقال أبو قتادة فخرجت فإذا بإنسان یحاكني فلم أنش 
أتي   : یأبا قتادة ما تقول أما القوم فال طاقة لنا بھم فقال أبو قتادة ى ی تقول إني واقف حت

وم ورمي بسھم        ادة فشق الق و قت النبي أرید أن تشد في ناحیة وأشد في ناحیة فوثب أب
دیدة ومضیت  فترعت فدحھ وأنا أظن أني قد نزعت الح: فوقع في جبھتھ قال أبو قتادة

ھ            ى وجھ ة عل اره وأداة كلیل رس ف ى ف ارس عل ي ف ع عل على وجھي فلم أنشب أن طل
إذا مسعدة      : مغفر لھ فاثبتني ولم أثبتھ قال ھ ف لقد لقانیك اهللا یأبا قتادة وكشف عن وجھ

ى اهللا        ت ذاك إل ال فقل ة أو مصارعة ق دة أو مطاعن الفزاري فقال أیما أحب إلیك مجال
م       عز وجل وإلیك قال فق ي ث ي عن دابت ت رجل ھ وأحل ال صراع فأحال رجلھ عن دابت

علقت دابتي وسالحي إلى شيء وعلق دابتھ وسالحھ إلى شيء ثم تواثبنا فلم أنشب أن 
رزق اهللا عز وجل الظفر علیھ فإذا أنا على صدره فواهللا إني لمن أھم الناس من رجل 

وم          ذ سیفي أن یق وم فآخ ا عالجت أن أق ھ م د عالجت من ین      متأبط ق ا ب ذ سیفھ وأن فیأخ
عسكرین ال أمن أن یھجم علي أحدھما إذا شيء یمس رأسي فإذا نحن قد تعالجنا حتى 
بلغنا سالح مسعدة فضربت بیدي إلى سیفھ فلما رأى أن السیف قد وقع بیدي قال یا أبا 

ال       : قتادة استحیني قال ادة فمن للصبیة ق ا قت ا أب قلت ال واهللا أو ترد أمك الھاویة قال ی
م      ذت سالحھ ث قلت النار قال ثم قتلتھ ثم أدرجتھ في بردي ثم أخذت ثیابھ فلبستھا وآخ
استویت على فرسھ وكانت فرسي نفذت حین تعالجنا فرجعت راجعة إلى العسكر قال 
ي       ھ وھو ف ن أخی ى اب فعر قبوھا ثم مضیت على وجھي فلم أنشب أنا حتى أشرفت عل

وا   م فوقف ت لھ ال فألح ا ق ر فارًس بعة عش ة  س یھم حمل ت عل نھم حمل وت م ا أن دن فلم
  .فطعنت ابن أخیھ طعنة دققت صلبھ قال واكشف من معھ قال وخشیت اللقاح برمحي
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وا         ا انتھ ال فلم روا ق یھم العسكر ف قال وأقبل النبي ومن معھ من أصحابھ فلما نظر إل
ا         حابة ی ال الرجل من الص ال فق ت ق إلى موضع العسكر إذا بفرس أبي قتادة قد عرقب
ح أمك رب            ال وی ا رسول اهللا فق ال فوقف علیھ ادة ق ي قت رس أب رسول اهللا عرقبت ف
ى     وا إل ى إذا انتھ حابھ حت ول اهللا وأص ل رس م أقب ال ث رتین ق رب م ي الح ك ف دو ل ع
ال رجل      ال فق ھ ق الموضع الذي تعالجنا فیھ إذا ھم بأبي قتادة فیما یرون سجي في ثیاب

ال رسول اهللا    یا رسول اهللا استشھد أبو : من الصحابة ال فق ادة ق ادة    : قت ا قت رحم اهللا أب
على آثار القوم یرتجز فدخلھم الشیطان أنھم ینظرون إلى فرس قد عرقبت وینظرون  
ى       دیق یسعى حت ر الص و بك إلى مسجى على ثیابي قال فخرج عمر بن الخطاب أو أب

ا رسول           دق اهللا ورسولھ مسعدة ی ر ص ال اهللا أكب اهللا كشف الثوب فإذا ھو مسعدة فق
ي    ال النب اح فق ح وجھك   : فكبر الناس ولم ینشب أن طلع علیكم أبو قتادة یحوش اللق أفل

دك                د ول ي ول دك وف ي ول ادة وف ا قت ك یأب ارك اهللا فی ادة سید الفرسان ب و قت ادة أب أبا قت
ال         ادة ق ا قت ا أب ذا بوجھك ی ا ھ دك م ت : واحسب عكرمة قال وفي ولد ولد ول أبي  : قل ب

ال    وأمي سھم أصابني والذي ھ ق ي نزعت ا   : أكرمك بما أكرمك لقد ظننت أن ي ی ادن من
ھ رسول اهللا ووضع        زق فی م ب ا ث أبا قتادة قال فدنوت منھ قال فنزع النصل نزعا رفیق

  ..راحتھ علیھ فوالذي أكرم محمدا بالنبوة ما ضرب علي ساعة قط وال قرح علي
ة - ال للنابغ اك : وق ض اهللا ف ن ... ال یفض ھ س قطت ل ا س ي روا. فم ة وف ن : ی ان أحس فك

ل           ة سنة، وقی ھ أخرى، وعاش عشرین ومائ ت ل ھ سن نبت : الناس ثغرًا، إذا سقطت ل
  .أكثر من ھذا

ا دعاه        ھ فیم الى ل ة اهللا تع ة وإجاب البیھقي في دالئل النبوة  باب ما جاء في دعائھ لنابغ
  :بھ
د            ن المؤمل ح د ب ر محم و بك ا أب دان أنبأن ن عب د ب ثنا أخبرنا أبو عثمان سعید بن محم

ال              ي ق د السكري الرق ن خال د اهللا ب ن عب دثنا إسماعیل ب ن سوار ح د ب جعفر بن محم
حدثنا یعلى بن األشدق قال سمعت النابغة نابغة بني جعدة یقول أنشدت رسول اهللا ھذا 

  :الشعر فأعجبھ
  بلغنا السماء مجدنا وثراءنــا         وإنا لنرجو فوق ذلك مظھـر

  أبا لیلى قال قلت إلى الجنة قال كذلك إن شاء اهللافقال لي إلي أین المظھر یا 
  فال خیر في حلم إذا لم تكن لھ         بوادر تحمي صفوه أن یكـدرا

  وال خیر في جھل إذا لم یكن لھ        حلیم إذا ما أورد األمر أصدرا
ة   …أجدت ال یفضض فوك : فقال النبي  ف ومائ قال یعلى فلقد رأیتھ ولقد أتى علیھ نی

  .ما ذھب لھ سنسنة و
ان    : ودعا البن عباس - ر وترجم د الحب اللھم فقھھ في الدین، وعملھ التأویل، فسمي بع

  . القرآن
  : أخرج البخاري: قلت

  ).اللھم علمھ الكتاب:(قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم: باب -١
ال  -  ال    : حدثنا أبو معمر ق وارث ق د ال دثنا عب ن       : ح ة، عن اب د، عن عكرم دثنا خال ح

  ).اللھم علمھ الكتاب:(ضمني رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وقال: قال عباس
  .وضع الماء عند الخالء -٢
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حدثنا ورقاء، عن عبید اهللا : حدثنا ھاشم بن القاسم قال: حدثنا عبد اهللا بن محمد قال - 
أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم دخل الخالء، فوضعت لھ : بن أبي یزید، عن ابن عباس

  ).اللھم فقھھ في الدین:(فأخبر، فقال). من وضع ھذا:(قال وضوًءا،
  ومسلم

  :باب من فضائل عبداهللا بن عباس، رضي اهللا عنھما 
ر  - ن النض ر ب و بك رب وأب ن ح ر ب دثنا زھی اال. ح م: ق ن القاس م ب دثنا ھاش دثنا . ح ح

سمعت عبیداهللا بن أبي یزید یحدث عن ابن عباس؛ أن : قال. ورقاء بن عمر الیشكري
ى الخالء    ال لم أت ھ وس ھ وضوًءا   . نبي صلى اهللا علی ال   . فوضعت ل ا خرج ق من  : "فلم

ر        -" وضع ھذا؟ ي بك ة أب ي روای الوا وف ر ق ت  -في روایة زھی اس  : قل ن عب ال . اب : ق
  ".فقھھ! اللھم"

ن       لیمان ب ا س ي السدوسي ثن ن عل ا ھشام ب دل ثن اذ الع ن حمش ي ب دثنا عل والحاكم  ح
ن     حرب وأبو سلمة قاال ثنا حماد بن سلمة عن عبد اهللا بن عثمان بن خثیم عن سعید ب

لم      ھ وس جبیر عن بن عباس رضى اهللا تعالى عنھما قال كان رسول اهللا صلى اهللا علی
اس         ن العب د اهللا ب ك عب ة وضع ل ھ میمون في بیت میمونة فوضعت لھ وضوءا فقالت ل

ل    : (وضوءا فقال ھ التأوی دین وعلم ي ال حیح    ) اللھم فقھھ ف دیث ص ذا ح م   ھ اإلسناد ول
  .یخرجاه

ة عن           ن خیثم ر ب دثنا زھی ن موسى ح دثنا حسن ب وأحمد حدثنا عبد اهللا حدثني أبي ح
اس أن      ن عب ر عن اب ن جبی رسول اهللا صلى   -:عبد اهللا بن عثمان بن خثیم عن سعید ب

ال  ي    : (اهللا علیھ وسلم وضع یده على كتفي أو على منكبي شك سعید ثم ق ھ ف م فقھ اللھ
  ).ویلالدین وعلمھ التأ

ن               لیمان ب دثنا س ي شیبة ح ن أب ر ب و بك دثنا أب فیان ح ن س ا الحسن ب وابن حبان أخبرن
حرب حدثنا حماد بن سلمة عن عبد اهللا بن عثمان بن خثیم عن سعید بن جبیر عن بن 
ھ            ت الحارث فوضعت لرسول اهللا صلى اهللا علی ة بن ت میمون ي بی ت ف عباس قال كن

ت م  ذا قال ع ھ ن وض ال م ورا فق لم  وسلم طھ ھ وس لى اهللا علی ال ص د اهللا فق ة عب یمون
  )اللھم فقھھ في الدین وعلمھ التأول(
  :قال ابن حجر 

ف     ھ خل ي قیام وقد أخرج أحمد من طریق عمرو بن دینار عن كریب عن بن عباس ف
ما بالك أجعلك حذائي فتخلفني : النبیصلى اهللا علیھ وسلم  في صالة اللیل وفیھ فقال لي

ا      فقلت أو ینبغي ألحد دني اهللا فھم ي أن یزی دعا ل أن یصلي حذاءك وأنت رسول اهللا ف
  .وعلما

ن             ا ھو أعم م التعلیم م راد ب ھ والم رآن ألن العرف الشرعي علی اب الق راد بالكت والم
حفظھ والتفھم فیھ ووقع في روایة مسدد الحكمة بدل الكتاب وذكر اإلسماعیلي أن ذلك 

ھ نظر ألن المصنف أخرجھ      ھو الثابت في الطرق كلھا عن خالد الحذاء  ال وفی كذا ق
ة          راد بالحكم ى أن الم ا فیحمل عل اب أیًض ظ الكت د بلف أیًضا من حدیث وھیب عن خال
ق عطاء عن       ذي من طری أیًضا القرآن فیكون بعضھم رواه بالمعنى وللنسائي والترم
رتین         ة م ي الحكم لم  أن أوت ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ي رس ا ل ال دع اس ق ن عب ب

ل  ي   فیحتم ده أن ف نة ویؤی ة الس رآن وبالحكم اب الق راد بالكت ون الم ة فیك دد الواقع تع
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د الشیخین   م       : روایة عبید اهللا بن أبي یزید التي قدمناھا عن دین لكن ل ي ال ھ ف م فقھ اللھ
ي أطراف             ره ف ا مسعود ذك ع أن أب ي الجم دي ف ر الحمی دین وذك ي ال یقع عند مسلم ف

ادة لیست   الصحیحین بلفظ اللھم فقھھ في الدین و علمھ التأویل قال الحمیدي وھذه الزی
د     دمناھا عن ي ق في الصحیحین قلت وھو كما قال نعم ھي في روایة سعید بن جبیر الت
ال       ة مرس ن عكرم ر ع ھ آخ ن وج عد م ن س ا ب ي ورواھ ان والطبران ن حب د واب أحم
ر          ان عم ر ك ن عم ن أسلم عن ب د ب وأخرج البغوي في معجم الصحابة من طریق زی

ا   یدعو بن عباس ویقربھ ویقول إني رأیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  دعاك یوًم
ن ماجة      ض نسخ ب فمسح رأسك وقال اللھم فقھھ في الدین وعلمھ التأویل ووقع في بع
ھ   م علم ظ اللھ اب بلف دیث الب ي ح ذاء ف د الح ن خال ي ع اب الثقف د الوھ ق عب ن طری م

تغربة م     ادة مس ذه الزی اب وھ ل الكت ة وتأوی ذي   الحكم د رواه الترم ھ فق ذا الوج ن ھ
ن سعد من         د ب دتھا عن د وج دونھا وق واإلسماعیلي وغیرھما من طریق عبد الوھاب ب

لم      ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص اني رس ال دع اس ق ن عب ن ب اوس ع ن ط ر ع ھ آخ وج
اب     : (فمسح على ناصیتي وقال ل الكت ة وتأوی ھ الحكم م علم د عن    ) اللھ د رواه أحم وق

ة   ھشیم عن خالد في  ق إجاب حدیث الباب بلغظ مسح على رأسي وھذه الدعوة مما تحق
ھ        ة التفسیر والفق ي معرف اس ف ن عب النبي صلى اهللا علیھ وسلم فیھا لما علم من حال ب
رآن        ل الق ا فقی ة ھن راد بالحكم ي الم في الدین رضي اهللا تعالى عنھ واختلف الشراح ف

م     كما تقدم وقیل العمل بھ وقیل السنة وقیل اإلصابة  ل الفھ ل الخشیة وقی في القول وقی
ام       ین االلھ ھ ب رق ب ور یف ل ن حتھ وقی ل بص ھد العق ا یش ل م ل وقی ل العق ن اهللا وقی ع
ض أھل      ا بع وال ذكرھ والوسواس وقیل سرعھ الجواب مع اإلصابة وبعض ھذه األق

ة    :(التفسیر في تفسیر قولھ تعالى ان الحكم ا لقم د آتین ي     ) ولق ا ف راد بھ رب أن الم واالق
  ... بن عباس الفھم في القرآن حدیث

  . ودعا لعبد اهللا بن جعفر بالبركة في صفقة یمینھ، فما اشترى شیئًا إال ربح فیھ-
  . ودعا للمقداد بالبركة، فكانت عنده غرائز المال - 

ال    -- د، فق ي الجع ن أب ى        : ودعا بمثلھ لعروة ب ا أرجع حت وم بالكناسة، فم ت أق د كن فلق
  . فكان لو اشترى التراب ربح فیھ: البخاري في حدیثوقال . أربح أربعین ألفًا

  . وروي مثل ھذا لغرقدة أیضًا
  :وأخرج البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت

ك               ي ذل ده ف ا بع ھ وطھورھ ي بیع ة ف ي البرك ارقي ف روة الب ھ لع ي دعائ باب ما جاء ف
  :وكذلك في تجارة عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب

 بن یوسف األصبھاني أنبأنا أبو سعید أحمد بن محمد بن زیاد حدثنا أبو محمد عبد اهللا 
دثون عن               ھ یح دة سمع قوم ن غرق فیان عن شبیب ب دثنا س ن نصر ح حدثنا سعدان ب
اع      ھ شاتین فب عروة البارقي أن النبي أعطاه دیناًرا لیشتري لھ شاة أضحیة فاشترى ب

ي بالبر  و اشترى       إحداھما بدینار وأتى النبي بشاة ودینار فدعا النب ان ل ھ فك ي بیع ة ف ك
  .التراب ربح فیھ

ن    أخبرنا أبو منصور المظفر بن محمد العلوي أنبأنا أبو جعفر بن دحیم حدثنا أحمد ب
ھ             م أن ھ زع ة عن أبی ن خلیف دثنا فطر ب ین ح ن دك حازم بن أبي غرزة حدثنا الفضل ب

ر       ا غالم شاب فم ى رسول اهللا وأن ي   سمع عمرو بن حریث قال انطلق بي أبي إل النب
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ي             ھ ف ارك ل م ب ال اللھ ي ق ھ النب دعا ل ھ ف على عبداهللا بن جعفر وھو یبیع شیئا یلعب ب
  ...تجارتھ

  :وروى ابن ماجھ في سننھ، قال
روة    ن ع دة ع ن غرق بیب ب ن ش ة ع ن عیین فیان ب ا س یبة ثن ي ش ن أب ر ب و بك دثنا أب ح

ھ شاتین    البارقي أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أعطاه دینارا یشتري لھ شاة فا شترى ل
ھ رسول اهللا        دعا ل دینار وشاة ف لم ب فباع إحداھما بدینار فأتى النبي صلى اهللا علیھ وس
ن             د ب دثنا أحم ھ ح ربح فی راب ل و اشترى الت ان ل ال فك ة ق صلى اهللا علیھ وسلم بالبرك
ي           ت عن أب ن الخری ر ب د عن الزبی ن یزی سعید الدارمي ثنا حبان بن ھالل ثنا سعید ب

ي             لبید لمازة بن ب فأعطاني النب دم جل ال ق ارقي ق د الب ي الجع ن أب زبار عن عروة ب
  . صلى اهللا علیھ وسلم دینارا فذكر نحوه

  صحیح        :  قال الشیخ األلباني
  . وندت لھ ناقة، فدعا فجاءه بھا إعصار ریح،، حتى ردھا علیھ -
  .ودعا ألم أبي ھریرة فأسلمت -

ة        قلت أخرج البھقي في دالئل النبوة     رة بالھدای ي ھری ھ ألم أب ي دعائ ا جاء ف باب م
  :وإجابة اهللا تعالى لھ فیھا

داد         دقاق ببغ د اهللا ال ن عب د ب ن أحم حدثنا أبو عبد اهللا الحافظ أنبأنا أبو عمرو عثمان ب
حاق الحضرمي         ن إس وب ب دثنا یعق د اهللا الرقاشي ح حدثنا عبد الملك بن محمد بن عب

رة حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا  ى وجھ    : أبو كثیر الغبري قال قال أبو ھری ا عل م
ال  : األرض مؤمن وال مؤمنة إال وھو یحبني قال قلت وما علمك بذلك یا أبا ھریرة؟ ق

إني كنت أدعو أمي إلى اإلسالم فتأبي وإني دعوتھا ذات یوم فاسمعتني في رسول اهللا 
ت أدعو          ي كن ا رسول اهللا إن ت ی ى رسول اهللا فقل ت إل ى اإلسالم     ما أكره فجئ أمي إل

ي    دي أم أب فتأبي علي وأنا دعوتھا فأسمعتني فیك ما أكره فادع اهللا یا رسول اهللا أن یھ
دعوة رسول اِهللا          ى أمي أبشرھا ب ا رسول اهللا فرجعت إل ھریرة إلى اإلسالم فدعا لھ
فلما كنت على الباب إذا الباب مغلق فدفعت الباب فسمعت حسي فلبست ثیابھا وجعلت 

ت أشھد أن ال   : ا خمارا وقالتعلى رأسھ ارفق یا أبا ھریرة ففتحت لي فلما دخلت قال
ا   إلھ إال اهللا وأن محمًدا رسول اهللا قال فرجعت إلى رسول اهللا وأنا أبكي من الفرح كم

أبشر یا رسول اهللا قد استجاب اهللا دعوتك وھدى : كنت أبكي من الحزن وجعلت أقول
الم فقل  ى اإلس رة إل ي ھری ؤمنین   اهللا أم أب ادة الم ى عب ي إل ي وأم ت ادع اهللا أن یجببن

ؤمنین        : (ویحببھم إلینا قال فقال رسول اهللا اده الم ى عب ھ إل ذا وأم دك ھ ب عبی اللھم حب
  .فما على األرض مؤمن وال مؤمنة إال وھو یحبني وأحبھ) وحببھم إلیھما

ار        ن عم ة ب ونس عن عكرم ن ی  رواه مسلم في الصحیح عن عمرو الناقد عن عمر ب
  ..وذكر فیھ غسلھا

ودعا لعلي أن یكفى الحر والقر، فكان یلبس في الشتاء ثیاب الصیف، وفي الصیف  --
  . ثیاب الشتاء، وال یصیبھ حر وال برد

  : أخرج البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت
اس         و العب دثنا أب ال ح ن الحسن القاضي ق أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ وأبو بكر أحمد ب

د     محمد بن ی ر عن محم ن بكی عقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا یونس ب
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ي      ن أب رحمن ب د ال بن عبد الرحمن بن أبي لیلى عن المنھال بن عمرو والحكم عن عب
لیلى قال كان علي یلبس في الحر والشتاء العباء المخشم التخین وما یبالي الحر فأتاني 

ر ال     ا من أمی د رأین ت     أصحابي فقالوا إنا ق ھ فقل ل رأیت یًئا فھ ؤمنین ش الوا    : م و ق ا ھ وم
الي الحر ویخرج       ا یب رأیناه یخرج إلینا في الحر الشدید في العباء المحشو التخین وم
ك شیئا       ي ذل علینا في البرد الشدید في الثوبین الخفیفین وما یبالي البرد فھل سمعت ف

ھ فس    ھ فأتیت ي     فقلت ال فقالوا سل لنا أباك عن ذلك فإنھ یسمر مع ا سمعت ف ال م ألتھ فق
ا                ال أو م ك فق م سألھ عن ذل ھ ث ھ فسمر مع ي رضي اهللا عن ى عل دخل عل ذلك شیئا ف
ھ      ھ وبعث د ل ر فعق شھدت معنا خیبر فقلت بلى قال فما رأیت رسول اهللا حین دعا أبا بك
ى         م بعث إل ال ث م ق ى ث ال بل إلى القوم فانطلق فلقي القوم ثم جاء بالناس وقد ھزموا فق

د    ر فعق ال          عم د ھزم فق ع وق م رج اتلھم ث وم فق ي الق انطلق فلق وم ف ى الق ھ إل م بعث ھ ث ل
ألعطین الرایة الیوم رجًال یحبھ اهللا ورسولھ ویحب اهللا ورسولھ :(رسول اهللا عند ذلك

ا     : فدعاني فأعطاني الرایة ثم قال) یفتح اهللا علیھ غیر فرار رد فم ھ الحر والب اللھم أكف
  .وجدت بعد ذلك برًدا وال حًرا

  .فما جعت بعد: ودعا اهللا لفاطمة ابنتھ أال یجیعھا، قالت -
  :أخرج البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت

  باب ما جاء في دعائھ البنتھ فاطمة علیھما السالم وما ظھر فیھ من اإلجابة  
افظ       د الح ن عبی د ب ر احم و جعف ا أب ال أنبأن ھ اهللا ق افظ رحم د اهللا الح و عب ا أب أخبرن

د  ذان ح اد      بھم ة القن ن طلح اد ب ن حم رو ب دثنا عم اني ح ن الحسین الكیس راھیم ب ثنا اب
ة   حدثنا مسھر بن عبد الملك بن سلع الھمداني عن عتبة أبي معاذ البصري عن عكرم

  عن عمران بن حصین قال 
د          ا وق ھ فنظر إلیھ ین یدی ت ب ا وقف كنت مع رسول اهللا إذ أقبلت فاطمة رضي اهللا عنھ

ا رسول     ذھب الدم من وجھھا وغ لبت الصفرة على وجھھا من شدة الجوع فنظر الیھ
ال ة  : اهللا فق ا فاطم ي ی م إدن ة ث ا فاطم ي ی ده   . إدن ع ی ھ فرف ین یدی ت ب ى قام دنت حت ف

ال           م ق ین أصابعھ ث رج ب الدة وف ي موضع الق درھا ف ى ص م مشبع   : (فوضعھا عل اللھ
ت  قال عمران فنظرت إلیھ) الجاعة ورافع الوضیعة ارفع فاطمة بنت محمد ا وقد ذھب

ا     ران فلقیتھ ال عم الصفرة من وجھھا وغلب الدم كما كانت الصفرة غلبت على الدم ق
ة            زول آی ل ن ا قب ا رآھ ھ إنم ران واألشبھ أن ا عم ك ی بعد فسألتھا فقالت ما جعت بعد ذل

  .الحجاب واهللا أعلم
ھ، فق     : وسألھ الطفیل بن عمرو آیًة لقومھ، فقال- ین عینی ور ب : الاللھم نور لھ فسطع ن

ة،             ة المظلم ي اللیل ان یضيء ف ى طرف سوطھ، فك ھ، فتحول إل وا مثل أخاف أن یقول
  . فسمي ذا النور

ال   حدثنا اإلمام أبو عثمان رحمھ اهللا إمالًء قال أخبرنا أبو علي زاھر بن أحمد الفقیھ ق
ن      د ب أخبرنا أبو لبابھ المیھني حدثنا عمار بن الحسن حدثنا سلمة بن الفضل عن محم

ة ورسول اهللا        إسحاق ب دم مك ھ ق دث أن رو الدوسي یح ن یسار قال كان الطفیل بن عم
بھا فمشى إلیھ رجال قریش وكان الطفیل رجًال شریفًا شاعرًا لبیبًا فقالوا لھ إنك قدمت 
حر         ھ كالس ا قول ا وإنم ا وشتت أمرن رق جماعتن بالدنا وھذا الرجل الذي بین أظھرنا ف

ین الرج      ھ وب ین أبی رء وب ا        یفرق بین الم ھ وأن ین زوجت ین الرجل وب ھ وب ین أخی ل وب
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ا           واهللا م ال ف ھ ق ھ وال تسمعن من ال تكلمن ا ف نخشى علیك وعلى قومك ما قد دخل علین
ي حین            ي أذن ى حشوت ف ھ حت ھ شیئًا وال أكلم زالوا بي حتى أجمعت أن ال أسمع من

  غدوت إلى المسجد كرسفًا فرقًا من أن یبلغني شيء من قولھ
أبى     قال فغدوت إلى ال  ھ ف ًا من مسجد فإذا رسول اهللا قائم یصلي عند الكعبة فقمت قریب

ي نفسي     ت ف نًا فقل اه واهللا   : اهللا إال أن یسمعني بعض قولھ فسمعت كالمًا حس ل أم واثك
ي من أن أسمع من        ا یمنعن یح فم إني لرجل لبیب شاعر ما یخفي علّي الحسن من القب

ناً       ھ حس أتي ب ذي ی ان ال إن ك ًا تركت     ھذا الرجل ما یقول ف ان قبیح ت وإن ك ال . قبل : ق
ت  : فمكثت حتى انصرف رسول اهللا إلى بیتھ فتبعتھ حتى إذا دخل بیتھ دخلت علیھ فقل

ددت       ى س وني أمرك حت یا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا فواهللا ما برحوا یخوف
نًا  أذني بكرسف لئال أسمع قولك ثم أبى اهللا عز وجل إال أن یسمعینھ فسمعت قوًال ح س

فاعرض علّي أمرك قال فعرض رسول اهللا علّي اإلسالم وتال علّي القرآن فال واهللا ما 
ا    ت ی سمعت قوًال قط أحسن منھ وال أمرًا أعدل منھ فأسلمت وشھدت شھادة الحق وقل
ادع اهللا أن    نبي اهللا إني امرؤ مطاع في قومي وإني راجع إلیھم فداعیھم إلى اإلسالم ف

  ...اللھم أجعل لھ آیًة: عونًا علیھم فیما أدعوھم إلیھ فقال یجعل لي آیة تكون لي
ع    قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنیة یقال كذا وكذا تطلعني على الحاضر وق

ا  : نور بین عیني مثل المصباح قال قلت اللھم في غیر وجھي إني أخشى أن یظنوا أنھ
أس سوطي كالقندیل المعلق مثلة وقعت في وجھي لفراق دینھم قال فتحول فوقع في ر

یھم         تھم فأصبحت ف ى جئ ة حت ن الثنی یھم م ان      .. وأنا أھبط إل ي وك اني أب ت أت ا نزل فلم
ال         ي ق ك ولست من ت من ت فلس ا أب ي ی ك عن ت إلی رًا فقل ت  : شیخًا كبی ي؟ قل ا بن م ی : ل

ت : یا بني فدیني دینك قال: أسلمت وتابعت دین محمد قال ت فاغتسل     : قل ا أب فاذھب ی
ال وطھر ثیاب م جاء       : ك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت ق ھ ث ر ثیاب ذھب فاغتسل وطھ ف

لم  الم فأس ھ اإلس ا، فعرضت علی ت لھ احبتي فقل ي ص م اتتن ك : ث ت من ي فلس ك عن إلی
فرق اإلسالم بیني وبینك أسلمت وتابعت  : لم بأبي أنت وأمي؟ قلت: قالت. ولست مني

ت     ال قل ك ق دیني دین ت ف د قال ن محم ي  : دی ى حن اذھبي إل ھ   ف رى فتطھري من ذي الش
بط من           اء یھ ھ وشل من م ھ وب ًى حول ى حم وكان ذو الشرى صنمًا لدوس وكان الحن

ت  : جبل إلیھ قالت ال قل ا  : بأبي وأمي أتخشى على الصبیة من ذي الشرى شیئًا  ق ال أن
ال  ك ق امن ل م    : ض لمت  ث الم فأس ا اإلس ت علیھ اءت فعرض م ج لت ث ذھبت واغتس ف

یا نبي اهللا إنھ قد غلبني : فأبطأوا علّي فجئت رسول اهللا فقلتدعوت دوسًا إلى اإلسالم 
ارجع إلى قومك فادعھم : اللھم أھد دوسًا ثم قال: على دوس الزنا فادع اهللا علیھم فقال

م    ق بھ ى اهللا وأرف دمت       . إل م ق ى اهللا ث أرض دوس أدعوھم إل م أزل ب یھم فل فرجعت إل
 بخیبر فنزلت المدینة بسبعین أو على رسول اهللا بمن أسلم معي من قومي ورسول اهللا

  .ثمانین بیتًا من دوس ثم لحقنا برسول اهللا بخیبر فأسھم لنا مع المسلمین
  . ودعا على مضر فأقحطوا، حتى استعطفتھ قریش، فدعا لھم فسقوا-
  :البخاري  في كتاب االستسقاء  
ي    حدثنا مغیرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن األ -حدثنا قتیبة  -  عرج، عن أب

رة  رة   : ھری ة اآلخ ن الركع ھ م ع رأس ان إذا رف لم  ك ھ وس لى اهللا علی ي ص أن النب
ن         :(یقول د ب ج الولی م أن ن ھشام، اللھ ج سلمة ب اللھم أنج عیاش بن أبي ربیعة، اللھم أن
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م            ى مضر، اللھ ك عل دد وطأت م اش ؤمنین، اللھ ج المستضعفین من الم م أن د، اللھ الولی
  )..اجعلھا سنین كسني یوسف

حى، عن   : حدثنا عثمان بن أبي شیبة قال -   حدثنا جریر، عن منصور، عن أبي الض
ال روق ق ال: مس د اهللا، فق د عب ا عن ن  : كن ا رأى م لم  لم ھ وس لى اهللا علی ي ص إن النب

م سبع كسبع یوسف    :(الناس إدباًرا، قال ى       ). اللھ ذتھم سنة حصت كل شيء، حت فأخ
ف، وینظر    دخان من الجوع       أكلوا الجلود والمیتة والجی رى ال ى السماء فی دھم إل . أح

ال     فیان فق و س اه أب د         : فأت رحم، وإن قومك ق أمر بطاعة اهللا وبصلة ال ك ت د، إن ا محم ی
یٍن     {: ھلكوا، فادع اهللا لھم، قال اهللا تعالى ُدَخاٍن مُِّب َماء ِب ْأِتي السَّ ى  * َفاْرَتِقْب َیْوَم َت َیْغَش

وَن     َربَّ* النَّاَس َھَذا َعَذاٌب َأِلیٌم  ا ُمْؤِمُن َذاَب ِإنَّ ا اْلَع ْد     * َنا اْكِشْف َعنَّ ذِّْكَرى َوَق ُم ال ى َلُھ َأنَّ
ْم      *ُثمَّ َتَولَّْوا َعْنُھ َوَقاُلوا ُمَعلٌَّم مَّْجُنوٌن* َجاءُھْم َرُسوٌل مُِّبیٌن  یًال ِإنَُّك َذاِب َقِل ُفو اْلَع ا َكاِش ِإنَّ

وَن   َیْوَم َنْبِطُش اْلَبْطَشَة ا* َعاِئُدوَن  ا ُمنَتِقُم دخان (}*ْلُكْبَرى ِإنَّ فالبطشة  )(. ١٦  - ١٠ال
  .یوم بدر، وقد مضت الدخان، والبطشة واللزام وآیة الروم

  :مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصالة 
ى      ن یحی اال . حدثني أبو الطاھر وحرملة ب ن وھب   : ق ا اب ن    . أخبرن ونس ب ي ی أخبرن

ن       أخبرني سعی: قال. یزید، عن ابن شھاب دالرحمن ب ن عب و سلمة ب د بن المسیب وأب
ول، حین     : عوف؛ أنھما سمعا أبا ھریرة یقول لم یق ھ وس كان رسول اهللا صلى اهللا علی

ع رأسھ   ده   : "یفرغ من صالة الفجر من القراءة، ویكبر، ویرف ا  . سمع اهللا لمن حم ربن
ن ھ   ! اللھم"ثم یقول، وھو قائم " ولك الحمد د وسلمة ب اش   أنج الولید بن الولی شام وعی

ا  . اشدد وطأتك على مضر ! اللھم. والمستضعفین من المؤمنین. بن أبي ربیعة واجعلھ
ف  ني یوس یھم كس م. عل یة  ! اللھ وان وعص ال وذك ان ورع ن لحی ت اهللا . الع عص

ْیِھْم     ({: ثم بلغنا أنھ ترك ذلك لما أنزل" ورسولھ وَب َعَل ْيٌء َأْو َیُت ِر َش َلْیَس َلَك ِمَن اَألْم
  ).١٢٨: آل عمران)(َبُھْم َفِإنَُّھْم َظاِلُموَنَأْو ُیَعذَّ

حدثنا ابن عیینة عن الزھري، عن : قاال. وحدثناه أبو بكر بن أبي شیبة وعمرو الناقد  
واجعلھا :"سعید بن المسیب، عن أبي ھریرة، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم إلى قولھ

  .ولم یذكر ما بعده" علیھم كسني یوسف
ى    . حدثنا الولید بن مسلم. مھران الرازي وحدثنا محمد بن   حدثنا األوزاعي عن یحی

ت       لم قن ھ وس دثھم؛ أن النبیصلى اهللا علی بن أبي كثیر، عن أبي سلمة؛ أن أبا ھریرة ح
ھ    " سمع اهللا لمن حمده: "إذا قال. بعد الركعة، في صالة، شھًرا ي قنوت ول ف م "یق ! اللھ

ة   ! اللھم. ھشامنج سلمة بن ! اللھم. أنج الولید بن الولید ي ربیع ن أب م . نج عیاش ب ! اللھ
ى مضر    ! اللھم. نج المستضعفین من المؤمنین ك عل دد وطأت م . اش یھم   ! اللھ ا عل اجعلھ

  ".سنین كسني یوسف
أرى : فقلت. ثم رأیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ترك الدعاء بعد: قال أبو ھریرة

  .وما تراھم قد قدموا؟: قال فقیل. مرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قد ترك الدعاء لھ
ت     --  ة، وال بقی ھ باقی ق ل ودعا على كسرى حین مزق كتابھ أن یمزق اهللا ملكھ، فلم تب

  .لفارس ریاسة في أقطار الدنیا
  ):صحیح(أخرج األلباني في السلسة الصحیحة؛ وقال:قلت
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ى كسر       ة السھمي إل دعوه  بعث رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عبد اهللا بن حذاف ى ی
ھ     إلى اإلسالم وكتب معھ كتاًبا قال عبد اهللا فدفعت إلیھ كتاب رسول اهللا صلى اهللا علی

ال       لم ق ھ وس ك رسول اهللا صلى اهللا علی : وسلم فقريء علیھ ثم أخذه فمزقھ فلما بلغ ذل
وكتب كسرى إلى باذان عاملھ على الیمن أن ابعث من عندك رجلین . اللھم مزق ملكھ

رجل الذي بالحجاز فلیأتیاني بخبره فبعث باذان قھرمان ورجال آخر جلدین إلى ھذا ال
لم   ھ وس لى اهللا علی ي ص ى النب اذان إل اب ب دفعا كت ة ف دما المدین ا فق ا كتاًب ب معھم وكت
ال       د وق ى اإلسالم وفرائصھما ترع فتبسم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ودعاھما إل

د فأخب       اني الغ ى تأتی ذا حت ا ھ ي یومكم ال        ارجعا عن د فق د فجاءاه من الغ ا أری ا بم ركم
  .   فذكره... لھما

  :وقال الشیخ محمد الغزالي في فقھ السیرة
ة      ن حذاف داهللا ب كتب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلى كسرى وبعث الكتاب مع عب

ارس   {: السھمي فیھ بسم اهللا الرحمن الرحیم من محمد رسول اهللا إلى كسرى عظیم ف
ي رسول اهللا    سالم على من اتبع  ھ إال اهللا وأن الھدى وآمن باهللا ورسولھ وشھد أن ال إل

حیح (} إلى الناس كافة لینذر من كان حیا أسلم تسلم فإن أبیت فعلیك إثم المجوس  ) ص
ھ       ( ز بكتاب ا صنع كسرى أبروی ھ م ویروى أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لما بلغ

  )  مزق اهللا ملكھ:(قال
ل ي دالئ ي ف ن   وروى البیھق رى اب ى كس ول اهللا إل ث رس ي بع اء ف ا ج اب م وة  ب النب

دیقھ        الى دعاءه وتص ھ اهللا تع ھ وأجاب ھ علی ھرمز وكتابھ إلیھ ودعائھ عنده تمزیق كتاب
  :  قولھ في ھالكھ وھالك جنوده وفتح كنوزه

ال             د الصفار ق ن عبی د ب ا أحم ال أخبرن دان ق ن عب د ب أخبرنا أبو الحسن علي بن أحم
و     )  ح(شریك قال حدثنا یحیىحدثنا عبید بن  ا أب ال أنبأن وأخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ ق

ر   بكر بن إسحاق الفقیھ قال أخبرنا أحمد بن إبراھیم بن ملحان قال حدثنا یحیى بن بكی
ة أن     ن عتب د اهللا ب قال حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شھاب قال حدثنا عبید اهللا بن عب

ى        عبد اهللا بن عباس أخبره أن رسول   ھ إل ره أن یدفع ى كسرى وأم ھ إل اهللا بعث بكتاب
ھ فحسبت أن         رأه كسرى مزق ا ق ى كسرى فلم عظیم البحرین یدفعھ عظیم البحرین إل

  ..ابن المسیب قال فدعا علیھم رسول اهللا أن یمزقوا كل ممزق
د اهللا الحافظ          ي عب ابي عن أب ي كت ر وف رواه البخاري في الصحیح عن یحیى بن بكی

اني   فیما لم أجد ن ن ھ سخة سماعي وقد أنبأني بھ إجازة أن أبا جعفر محمد بن صالح ب
ال    ى ق أخبرھم قال حدثنا أبو بكر محمد بن النضر الجارودي قال حدثنا محمد بن یحی
دثنا       ال ح ن شھاب ق حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وھب قال أنبأنا یونس عن اب

ا      عبد الرحمن بن عبد القارئ أن رسول رسول اهللا   ر خطیًب ى المنب ومي عل ام ذات ی ق
ال   م ق وك         : فحمد اهللا وأثنى علیھ وتشھد ث ى مل د أن أبعث بعضكم إل إني أری د ف ا بع أم

ریم     ن م ى ب ى عیس رائیل عل و إس ت بن ا اختلف ي كم وا عل ال تختلف اجم ف ال ... األع فق
اجرون ول اهللا: المھ ا رس ا   ..ی ا وأبعثن يء،  فمرن ى ش دا عل ك أب ف علی .. واهللا ال نختل

بعث شجاع بن وھب إلى كسرى فخرج حتى قدم على كسرى وھو بالمدائن فاستأذن ف
ا دخل         جاع فلم م أذن لش ارس ث اء ف م أذن لعظم علیھ فأما كسرى بإیوائھ أن یزین لھ ث
ا             ا كم ھ أن ى أدفع جاع ال حت ال ش ھ ق بض من اب رسول اهللا أن یق علیھ أمر كسرى بكت
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رة    أمرني رسول اهللا فقال كسرى أذنھ فدنا فناول ھ الكتاب ثم دعا كاتًبا لھ من أھل الحی
دأ        ارس فأغضبھ حین ب فقرأه فإذا فیھ من محمد عبد اهللا ورسولھ إلى كسرى عظیم ف
ن      جاع ب ر بش ھ وأم رسول اهللا بنفسھ وصاح وغضب ومزق الكتاب قبل أن یعلم ما فی

ال     م ق م سار ث ى    : وھب فأخرج فلما رأى ذلك قعد على راحلتھ ث الي عل ا أب أي واهللا م
الطریقین أكون إذا أدیت كتاب رسول اهللا فلما ذھب عن كسرى سورة غضبھ بعث       
جاع         دم ش ا ق رة فسبق فلم ى الحی ب إل إلى شجاع أن یدخل علیھ فالتمس فلم یوجد فطل
ول       ال رس ول اهللا ق اب رس ھ كت رى وتمزیق ر كس ن أم ان م ا ك ره بم ي أخب ى النب عل

  ). مزق كسرى ملكھ:(اهللا
موصول قبلھ في تمزیقھ كتابھ في ھذا أن النبي أخبر عن تمزیقھ اتفق ھذا المرسل وال 

رى        ى كس ھ إل دفع كتاب یمن ی روایتین ف ت ال یھم واختلف ا عل ھ دع ي األول أن ھ وف ملك
  .والروایة األولى موصولة فھي أولى واهللا أعلم

  . ودعا على صبي قطع علیھ الصالة أن یقطع ا هللا أثره، فأقعد -
ین  أخرج البیھقي في دال: قلت ئل النبوة  باب صالة النبي بتبوك ودعائھ على من مر ب

  :  یدیھ وما ظھر في ذلك من آثار النبوة
أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا  -

د     ن عب عید ب ن س ع ع دثنا وكی ال ح اري ق لیمان األنب ن س د ب دثنا محم ال ح و داود ق أب
دًا    : ى لیزید بن نمران عن یزید ابن نمران قالالعزیز عن مول وك مقع رأیت رجًال بتب

ال   ره   : (فقال مررت بین یدي النبي وأنا على حمار وھو یصلي فق م اقطع أث ا  ) اللھ فم
  مشیت علیھا بعد 

اه    **   قال أبو داود وحدثنا كثیر بن عبید قال حدثنا ابن حیوة عن سعید بإسناده ومعن
  ).قطع اهللا أثرهقطع صالتنا : (زاد فقال

ال                و داود ق دثنا أب ال ح ن داسة ق ر ب و بك ا أب ال أخبرن اري ق ي الروذب و عل أخبرنا أب
ا              ال أخبرن ن وھب ق ا اب اال أخبرن ن داود ق لیمان ب ذاني وس ن سعید الھم د ب حدثنا أحم
معاویة عن سعید بن غزوان عن أبیھ أنھ نزل بتبوك وھو حاج فإذا رجل مقعد فسألتھ 

زل           عن أمره فقال س ي حي أن رسول اهللا ن ا سمعت أن ھ م دث ب ال تح دیثًا ف أحدثكم ح
بتبوك إلى نخلة فقال ھذه قبلتنا ثم صلى إلیھا قال فأقبلت وأنا غالم أسعى حتى مررت 

  .قال فما قمت علیھما إلى یومي ھذا.. قطع صالتنا قطع اهللا أثره:  بینھ وبینھا فقال
اري ث      لیمان األنب ن س د ب دثنا محم ز عن         أبو داود ح د العزی ن عب ع عن سعید ب ا وكی ن

ال مررت      دا فق وك مقع مولى لیزید بن نمران عن یزید بن نمران قال رأیت رجال بتب
ال         ار وھو یصلي فق ى حم ا عل لم وأن ھ وس م اقطع   : (بین یدي النبي صلى اهللا علی اللھ

  .ضعیف:  فما مشیت علیھا بعد   قال الشیخ األلباني) أثره
ة  حدثنا أحمد بن سعید الھ مداني ح ثنا سلیمان بن داود قاال ثنا بن وھب أخبرني معاوی

د فسألھ عن             إذا رجل مقع وك وھو حاج ف زل بتب ھ ن ھ أن عن سعید بن غزوان عن أبی
أمره فقال لھ سأحدثك حدیثا فال تحدث بھ ما سمعت أني حي أن رسول اهللا صلى اهللا    

یھا فأقبلت وأنا غالم أسعى   علیھ وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال ھذه قبلتنا ثم صلى إل
ومي     ) قطع صالتنا قطع اهللا أثره: (حتى مررت بینھ وبینھا فقال ى ی ا إل فما قمت علیھ

  ھذا   
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  . ضعیف: قال الشیخ األلباني
فلم یرفعھا . ال استطعت: فقال. ال أستطیع: كل بیمینك فقال: وقال لرجل یأكل بشمالھ -

  .إلى فیھ
  .آداب الطعام والشراب وأحكامھما: باب رواه مسام في كتاب االشربة: قلت

اس  . حدثنا زید بن الحباب عن عكرمة بن عمار. حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثني إی
لم   بن سلمة بن األكوع؛ أن أباه حدثھ؛ أن رجًال أكل عند رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

: قال. ھ إال الكبرما منع) ال استطعت:(قال. ال أستطیع: قال) كل بیمینك: (فقال. بشمالھ
  .فما رفعھا إلى فیھ

  
  . اللھم سلط علیھ كلبًا من كالبك، فأكلھ األسد: وقال لعتبة بن أبي لھب-
  :أخرج البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت  

ال   أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبید الصفار قال حدثنا تمتام ق
ن      حدثنا عباس بن الفضل األزرق ق ل ب و نوف دثنا أب ال ح ال حدثنا األسود ابن شیبان ق

ال           : أبي عقرب عن أبیھ قال ال فق ھ ق دعو علی ي وی ي لھب یسب النب ن أب كان لھب اب
ده   : قال). اللھم سلط علیھ كلبك: (النبي وكان أبو لھب یحمل البز إلى الشام ویبعث بول

د فیعا    ھ دعوة محم انوا إذا    مع غلمانھ ووكالئھ ویقول إن ابني أخاف علی ال وك دوه ق ھ
ا       ھ زمان ك ب وا ذل ال ففعل نزل المنزل ألزقوه إلى الحائط وغطوا علیھ الثیاب والمتاع ق

  ألم أقل لكم إني أخاف علیھ دعوة محمد؟: فجاء سبع فنشلھ فقتلھ فبلغ ذلك أبا لھب فقال
  .كذا قال عباس بن الفضل ولیس بالقوي 
  بن أبي لھب وقال بعضھم عتیبة  لھب بن أبي لھب وأھل المغازي یقولون عتبة 
ي               ة رسول اهللا ف ي ابن وم یعن ت أم كلث ال كان ھ ق راءة علی د اهللا ق و عب ا أب ا أخبرن وفیم

الجاھلیة تحت عتیبة بن أبي لھب وكانت رقیة تحت أخیھ عتبة بن أبي لھب فلما أنزل 
سكما  رأسي ورؤو : قال أبو لھب البنیھ عتیبة وعتبة) تبت یدا أبي لھب:(اهللا عز وجل

ت       ك وقال ة ذل ة وسألتھ رقی حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد وسأل النبي عتبة طالق رقی
د صبت                ا ق ي فإنھ ا بن ا ی ة الحطب طلقھ ة وھي حمال ن أمی ت حرب اب وم بن لھ أم كلث

ال   وم فق ارق أم كلث ین ف ي ح اء النب وم وج ة أم كلث ق عتیب ا وطل دینك : فطلقھ رت ب كف
ال رسول    وفارقت ابنتك ال تحبني وال أحبك  ثم تسلط على رسول اهللا فشق قمیصھ فق

ان       : اهللا ي مك وا ف ى نزل ریش حت أما إني أسأل اهللا أن یسلط علیھ كلبھ فخرج نفر من ق
ل        ا وی ول ی ة یق ة فجعل عتیب من الشام یقال لھ الزرقاء لیًال فأطاف بھم األسد تلك اللیل

ي كبشة وھ           ن أب ي اب ي قتلن د عل ا دعا محم ي كم ا بالشام    أمي ھو واهللا آكل ة وأن و بمك
  فعوى علیھ األسد من بین القوم وأخذ برأسھ فضغمھ ضغمة فذبحھ 

ال          ي ق دثنا الثقف ال ح ن إسماعیل الحافظ ق قال أبو عبد اهللا فحدثنا بجمیع ذلك محمد ب
حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا زھیر بن العالء العبدي عن ابن أبي عروبة عن قتادة 

ة انصرف    قال زھیر وحدثنا ھشام بن عروة عن أبیھ أن األسد لما طاف بھم تلك اللیل
ة             راس عتیب ذ ب ى أخ د یتخطاھم حت ل األس ي وسطھم فأقب ة ف عنھم فناموا وجعل عتیب
ن         و العاص ب زوج أب ھ وت د ل م تل ففدغھ وتزوج عثمان بن عفان رقیة فتوفیت عنده ول

  .الربیع زینب فولدت لھ أمامة
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  :وأخرج في السنن
ا       أخبرنا أبو ع  ز ثن د العزی ن عب ي ب ا عل بد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي ثن

أبو عبید في قولھ والكلب العقور قال بلغني عن سفیان بن عیینة أنھ قال معناه كل سبع 
ب أال             ال للسبع كل ي الكالم أن یق د یجوز ف د ق و عبی ال أب ب ق یعقر ولم یخص بھ الكل

ي صلى اهللا     ترى أنھم یروون في المغازي أن عتبة بن دید األذى للنب أبي لھب كان ش
حابھ         : علیھ وسلم فقال ع أص ى الشام م ة إل ك فخرج عتب اللھم سلط علیھ كلبا من كالب

د          ا ق د ھھن ھ فصار األس حابھ فقتل ین أص فنزل منزال فطرقھم األسد فتخطى إلیھ من ب
الى   ھ تع ین     :).(لزمھ اسم الكلب قال ومن ذلك قول تم من الجوارح مكلب ا علم ذا  ) وم فھ

اسم مشتق من الكلب ثم دخل فیھ صید الفھد والصقر والبازي فلھذا قیل لكل جارح أو 
  ...عاقر من السباع كلب عقور

  .  فأكلھا. أكلك األسد: وقال المرأة- 
ى           -- ھ عل ي دعائ ھ، ف ن مسعود رضي اهللا عن د اهللا ب ة عب وحدیثھ المشھور، من روای

فلقد : قال. جد مع الفرث والدم، وسماھمقریش حین وضعوا السال على رقبتھ وھو سا
  . رأیتھم قتلوا یوم بدر

  أخرج البیھقي في دالئل النبوة : قلت 
ن   أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمھ اهللا قال أخبرنا عبد اهللا بن جعفر ب
ال        دثنا شعبة ق ال ح و داود ق دثنا أب أحمد األصبھاني قال حدثنا یونس بن حبیب قال ح

أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن میمون یحدث عن عبداهللا قال بینما رسول اهللا  حدثنا 
ساجد وحولھ ناس من قریش وثم سال بعیر فقالوا من یأخذ سال ھذا الجزور أو البعیر 
فیقذفھ على ظھره فجاء عقبة بن أبي معیط فقذفھ على ظھر النبي فلم یرفع رأسھ حتى 

ى       ره ودعت عل ھ من ظھ ت        جاءت فاطمة فأخذت ا رأی د اهللا فم ال عب ك ق من صنع ذل
اللھم علیك المأل من قریش اللھم علیك أبا جھل : (رسول اهللا دعا علیھم إال یومئذ فقال

بن ھشام وعتبة بن ربیعة وشیبة بن ربیعة وعقبة بن أبي معیط وأمیة بن خلف أو أبي 
قلیب أو قال في شك شعبة قال عبد اهللا فقد رأیتھم قتلوا یوم بدر وألقوا في ال) بن خلف

ھ                غ ب ل أن یبل ا فتقطع قب ان رجًال بادن ف ك ن خل ة ب ف أو أمی ن خل ي ب ر أن أب بئر غی
  ..البئر

  أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح من حدیث شعبة بن الحجاج  
د     ر محم أخبرنا أبو محمد جناح بن نذیر بن جناح القاضي بالكوفة قال حدثنا أبو جعف

ن عون     بن علي بن دحیم قال حدثنا أح ر ب ا جعف مد بن حازم بن أبي غرزة قال أخبرن
العمري قال أخبرنا سفیان بن سعید الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن میمون عن 
عبد اهللا قال كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم یصلي في ظل الكعبة فقال أبو جھل وناس 

وا فجاءوا من سالھا فط       ة فبعث ة مك ین   من قریش وقد نحرت جزور في ناحی رحوه ب
ا             ان یستحث ثالث ا انصرف وك ال فلم ھ ق ھ عن ة فطرحت ال فجاءت فاطم كتفي النبي ق

ة    : (قال ن ربیع اللھم علیك بقریش ثالثا بأبي جھل بن ھشام وبعتبة بن ربیعة وبشیبة ب
ي  ) وبالولید ابن عتبة وبأمیة بن خلف وبعقبة بن أبي معیط قال عبد اهللا ثم لقد رأیتھم ف

  .إسحاق ونسیت السابعقلیب بدر قال أبو 
  رواه البخاري ومسلم في الصحیح عن أبي بكر بن أبي شیبة عن جعفر بن عون  
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وأخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال أخبرني أبو الولید حسان بن محمد بن أحمد الفقیھ قال 
حدثنا أبو أحمد إسماعیل بن موسى بن إبراھیم الحاسب قال حدثنا عبد اهللا بن عمر بن 

ا   ان ق ن              أب رو ب حاق عن عم ي إس ا عن أب لیمان عن زكری ن س رحیم ب د ال دثنا عب ل ح
ل    و جھ ت وأب د البی لي عن ول اهللا یص ا رس ال بینم د اهللا ق ن عب ون األودي ع میم
ى سال               وم إل م یق ل أیك و جھ ال أب األمس فق د نحرت جزور ب وس وق ھ جل وأصحاب ل

وم    جد    جزور فیأخذه فیضعھ على كتفي محمد إذا سجد فانبعث أشقى الق ا س ذه فلم فأخ
النبي وضعھ بین كتفیھ قال فاستضحكوا وجعل بعضھم یمیل إلى بعض وأنا قائم أنظر 
ى         ع رأسھ حت ا یرف اجد م ي س ول اهللا والنب ن ظھر رس ھ ع ة طرحت ي منع ت ل و كان ل
یھم تسبھم    انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وھي جویریة فطرحت عنھ ثم أقبلت عل

ا وإذا سأل        فلما قضى النبي صالتھ رفع صو ان إذا دعا دعا ثالث یھم وك تھ ثم دعا عل
ریش   : (سأل ثالًثا ثم قال النبي ك بق م علی ا سمعوا صوتھ ذھب       ) اللھ رات فلم ثالث م

اللھم علیك بأبي جھل بن ھشام وعتبة بن ربیعة : (عنھم الضحك وخافوا دعوتھ ثم قال
ي م    ن أب ة ب یط وشیبة بن ربیعة والولید بن عتبة وأمیة بن خلف وعقب ر السابع   ) ع وذك

م      در ث وم ب رعى ی ذین سمى ص ت ال د رأی الحق لق ًدا ب ث محم ذي بع ھ فوال م أحفظ ول
  سحبوا إلى قلیب بدر 

  .رواه مسلم في الصحیح عن عبد اهللا بن عمر بن أبان 
ي صلى اهللا     -- د النب ز عن ودعا على الحكم بن أبي العاص، وكان یختلج بوجھھ، ویغم

  . كذلك كن، فلم یزل یختلج إلى أن مات: لعلیھ وسلم، أي ال، فرآه، فقا
  :أخرج البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت

دثنا             الوا ح رو ق ي عم ن أب و سعید ب ر القاضي وأب و بك أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ وأب
ذ   العباس محمد بن یعقوب حدثنا إبراھیم بن سلیمان حدثنا ضرار ابن صرد حدثنا عائ

ي      بن حبیب إسماعیل بن أبي خا ن أب دالرحمن ب ال سمعت عب لد عن عبد اهللا المزني ق
ھ           ال ل ھ فق ي بشيء اختلج بوجھ م النب إذا تكل ي ف ى النب س إل الن یجل ان ف ول ك ر یق بك

  ..فلم یزل یختلج حتى مات) كن كذلك: (النبي
رات،          -- ھ م م ُوِرَي فلفظْت ھ األرُض، ث ات لسبع، فلفظْت ة فم ن جثام م ب ودعا على محل

  . جانب الوادي: والصد.، ورجموا علیھ بالحجارةفألقوه بین ُصّدین
  :أخرج البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت

ال     باب ما ظھر على من أرتد ععن اإلسالم في وقت النبي ومات على ردتھ من النك
  ثم من قتل من شھد بالحق من ذلك وما في كل واحد منھما من دالئل النبوة  

ن          أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ ق   د ب دثنا محم وب ح ن یعق د ب اس محم و العب دثنا أب ال ح
ت عن           رة عن ثاب ن المغی لیمان ب دثنا س ال ح إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو النصر ق
انس بن مالك قال  كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان یكتب 

ا          وه ق ال فرفع اب ق ى لحق بأھل الكت ا حت انطلق ھارًب ب    لرسول اهللا ف ان یكت ذا ك لوا ھ
د   لمحمد فأعجبوا بھ فما لبث أن قصم اهللا عنقھ فحفروا لھ فواروه فأصبحت األرض ق

  . نبذتھ على وجھھا فتركوه منبوًذا
ن      ره ع ھ غی ر  زاد فی ي النض ن أب ع ع ن راف د ب ن محم حیح ع ي الص لم ف رواه مس

  .سلیمان مراًرا



 ٢٩١

راھیم    أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد اهللا البسطامي قال أخ  ن إب د اب برنا أبو بكر أحم
وراث         د ال دثنا عب ال ح ران ق ن مھ ر ب اإلسماعیلي قال أخبرنا أبو یعلى قال حدثنا جعف
رأ         د رسول اهللا وق ى عھ لم عل عن عبد العزیز عن أنس قال  كان رجًال نصرانًیا فأس
ا أرى یحسن    البقرة وآل عمران قال فكان یكتب للنبي قال فعاد نصرانًیا وكان یقول م

محمًدا إال ما كنت أكتب لھ فأماتھ اهللا عز وجل فأقبروه فأصبح قد لفظتھ األرض قالوا 
ھذا عمل محمد وأصحابھ أنھ لما لم یرض دینھم نبشوا عن صاحبنا فألقوه قال فحفروا 
یس من        ھ ل وا أن ھ األرض فعلم د لفظت لھ فأعمقوا في األرض ما أستطاعوا فأصبح وق

  .الناس وأنھ من اهللا عز وجل
رواه البخاري في الصحیح عن أبي معمر عن الوارث ورواه حمید الطویل عن أنس  

ا     ذكر أن أب ھ األرض ف ي اهللا ال تقبل ال نب ا زاد فق نقص ومم د وی اه یزی ك بمعن ن مال ب
م     راًرا فل اه م طلحة أتى األرض التي مات فیھا فوجده منبوًذا فقال ما بال ھذا قالوا دفن

  ..  تقبلھ األرض
لم،           وجحده رجل - ھ وس ي صلى اهللا علی ة للنب ا خزیم ي شھد فیھ بیع فرس ـ وھي الت

ال   : فرد الفرس بعد النبي صلى اهللا علیھ وسلم على الرجل، وقال ًا ف اللھم إن كان كاذب
  . فأصبحت شاصیة برجلھا، أي رافعًة. تبارك لھ فیھا

  .وھذا الباب أكثر من أن یحاط بھ
-----------------------  

  النبویة بین الغالة والمقصرین المعجزات  .٢٦
  المعجزات النبویة بین الغالة والمقصرین

  الدكتور یوسف القرضاوي 
  :الناس في قضیة المعجزات المحمدیة المادیة أصناف ثالثة

  :فالصنف األول
ب       ذه الكت ت ھ ا كان ب، أًی ھ الكت ت   : یبالغ في اإلثبات، وسنده في ذلك ما حوت سواء كان

ى، وسواء       للمتقدمین أو المتأخری ات أم ال تعن ى بتمحیص الروای ت تعن ن، وسواء كان
م أن  . وافق ذلك األصول أم خالفھا، وسواء قبلھ المحققون من العلماء أم رفضوه  المھ

دائح        ي قصیدة من قصائد الم ذكر ف یروى ذلك في كتاب وإن لم یعرف صاحبھ، أو ی
ع ا   " مولد"النبویة، أو في قصة  ي شھر ربی ألول من كل عام، أو    التي ُیتلى بعضھا ف

  .نحو ذلك
ول         مین، والمقب ث والس ا الغ ب فیھ اقش، فالكت تحق أن تن ة ال تس ة عامی ذه عقلی وھ

  .والمردود، والصحیح والمختلق الموضوع
ذین یتتبعون      ؤلفین ال ب "وقد ابتلیت ثقافتنا الدینیة بھؤالء الم ا  " یحشون "و" الغرائ بھ

  .المعقول بطون الكتب، وإن خالفت صحیح المنقول، وصریح
وبعض المؤلفین، ال یعنى بصحة ما یروي من ھذه األمور، على أساس أنھا ال یترتب 

ك   ر ذل ریم أو غی ل أو تح ن تحلی رعي، م م ش ا حك الل  . علیھ ي الح ذا إذا رووا ف ولھ
ات    رواة، ومحصوا المروی ي   . والحرام تشددوا في األسانید، ونقدوا ال ا إذا رووا ف فأم

  .ومثلھا المعجزات ونحوھا، تساھلوا وتسامحوا. بالفضائل والترغیب والترھی
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ومؤلفون آخرون، كانوا یذكرون الروایات بأسانیدھا فالن عن فالن عن فالن، ولكنھم 
ا   : ال یذكرون قیمة ھذه األسانید ة رواتھ ا قیم م  : أھي صحیحة أم غیر صحیحة؟ وم أھ

ى        دین عل ذابون مردودون؟ معتم م إذا  ثقات مقبولون أم ضعاف مجروحون، أم ك أنھ
  .ذكروا السند فقد أبرءوا أنفسھم من التبعة، وخلوا من العھدة

ي العصور      ا ف ى، أم غیر أن ھذا كان صالًحا وكافًیا بالنسبة للعلماء في العصور األول
وأصبح الناس یعتمدون . فلم یعد یعني ذكر السند شیًئا -وفي عصرنا خاصة-المتأخرة 

  .السندعلى النقل من الكتب، دون أي نظر إلى 
اریخ           ن ت ون م ین ینقل رنا، ح ي عص ؤلفین ف اب والم رة الكت ف جمھ و موق ذا ھ وھ

  .الطبري، أو طبقات ابن سعد أو غیرھا
  :والصنف الثاني

ك  ي ذل ھ ف ة، وعمدت یة الكونی ات الحس زات واآلی ار للمعج ي واإلنك ي النف الغ ف أن : یب
ذي وق    و ال دي  معجزة محمد صلى اهللا علیھ وسلم ھي القرآن الكریم وھ ھ التح أن : ع ب

  .یأتوا بمثلھ، أو بعشر سور مثلھ، أو بسورة من مثلھ
ات      ت آی ھ، نزل دیًقا ل ة تص ات الكونی ض اآلی ول بع ن الرس ركون م ب المش ا طل ولم

الى  . القرآن تحمل الرفض القاطع إلجابة طلباتھم ھ تع الوا {: كما في قول ؤمن   : وق ن ن ل
ا   ن األرض ینبوًع ا م ر لن ى تفج ك حت ك . ل ون ل ر   أو تك ب فتفج ل وعن ن نخی ة م جن

ة  . األنھار خاللھا تفجیًرا أو تسقط السماء كما زعمت علینا كسًفا أو تأتي باهللا والمالئك
زل   . أو یكون لك بیت من زخرف أو ترقي في السماء. قبیًال ى تن ولن نؤمن لرقیك حت

ل    رؤه، ق ا نق ًرا رسوًال؟      : علینا كتاًب ت إال بش ي، ھل كن  - ٩٠: اإلسراء (} سبحان رب
٩٣.(  

ال     ا فق ي یقترحونھ ة الت ا  {: وفي موضع آخر، ذكر المانع من إرسال اآلیات الكونی وم
وا        ة مبصرة، فظلم ود الناق ا ثم ون، وآتین منعنا أن نرسل باآلیات إال أن كذب بھا األول

  ).٥٩: اإلسراء(} بھا، وما نرسل باآلیات إال تخویًفا
ة  وفي سورة أخرى، رد على طلب اآلیات بأن القرآن وح ده كاف كل الكفایة لیكون آی

الى ال تع لم ق ھ وس لى اهللا علی د ص ى  {: لمحم اب یتل ك الكت ا علی ا أنزلن م أن م یكفھ أو ل
  ).٥١: العنكبوت(} علیھم؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم یؤمنون

وقد اقتضت الحكمة اإللھیة أن تكون معجزة محمد صلى اهللا علیھ وسلم معجزة عقلیة 
ا،      أدبیة، ال حسیة ماد د أن تجاوزت مراحل طفولتھ یة، وذلك لتكون ألیق بالبشریة بع

دة     ة الخال الة الخاتم ة الرس ق بطبیع ون ألی رد    . ولتك ي بمج یة تنتھ المعجزات الحس ف
  .أما العقلیة فتبقى. وقوعھا

ال  ا من   : "وقد أید ذلك ما جاء في صحیح البخاري عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ق م
ذي           األنبیاء من نبي إال وقد ان ال ا ك ھ البشر، وإنم ھ آمن علی ا مثل ات م أعطى من اآلی

  ".أوتیتھ وحًیا أوحاه اهللا إلّي، فأرجو أن أكون أكثرھم تابًعا یوم القیامة
  :ویبدو لي أن مما دفع ھذا الصنف إلى ھذا الموقف أمرین

زوم          : أوًال ات األسباب، ول ى ثب ة عل ة، القائم العلوم الكونی ي عصرنا ب اس ف  افتتان الن
تأثیرھا في مسبباتھا، حتى ظن بعض الناس أنھ لزوم عقلي ال یتخلف في حال، فالنار 
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وان،      ى حی ب إل ن أن ینقل اد ال یمك ع، والجم د أن تقط كین ال ب رق، والس د أن تح ال ب
  .إلخ... والمیت ال یمكن أن یرجع إلى الحیاة

د       : الثاني ى ح الحق والباطل، إل ات الخوارق، ب ي إثب اد یلغي    غلو الصنف األول ف یك
الم         ذا الع ا ھ ام اهللا علیھ ي أق انون األسباب والسنن، الت و      . ق و بغل اوم الغل ا یق ًرا م وكثی

  .مثلھ
  :الصنف الثالث

ار  رأي   . ھنا یظھر الرأي الوسط بین المبالغین في اإلثبات، والمغالین في اإلنك و ال وھ
  .الذي أرجحھ وأتبناه

  :وخالصة ھذا الرأي 
آلیة الكبرى والمعجزة األولى لرسولنا محمد صلى اهللا علیھ أن القرآن الكریم ھو ا -١

وبھ تمیزت نبوة محمد صلى . وسلم وھو الذي تحدى بھ العرب خاصة، والخلق عامة
س            ھ ھو نف دق نبوت ى ص دلیل عل وات السابقة، فال ن النب ا م اهللا علیھ وسلم على غیرھ

وي،    موضوع رسالتھ؛ وھو كتابھ المعجز بھدایتھ وبعلومھ، وبإعجازه  اللفظي والمعن
  .ماضیھ وحاضره ومستقبلھ: وبإتیانھ بالغیب

م     -٢ دة، ولكن ل أن اهللا تعالى أكرم خاتم رسلھ بآیات كونیة جمة، وخوارق حسیة عدی
  .یقصد بھا التحدي، أعني إقامة الحجة

ھ،        . بھا على صدق نبوتھ ورسالتھ الى ب ھ تع ة من ھ، أو رحم ا من اهللا ل بل كانت تكریًم
ذه الخوارق استجابة          وتأییًدا ل دث ھ م تح دائد؛ فل ي الش ھ ف ھ، وعنایة بھ وبمن آمن مع

ل   " اإلسراء "لطلب الكافرین، بل رحمة وكرامة من اهللا لرسولھ والمؤمنین، وذلك مث
ث           ھ األحادی رآن، وجاءت ب ھ الق ذي أشار إلی راج ال رآن، والمع الذي ثبت بصریح الق

ین آمنوا في غزوة بدر، وإنزال األمطار الصحیحة، ونزول المالئكة تثبیًتا ونصرة للذ
ك            م یصب المشركین من ذل ى حین ل دامھم، عل ت أق رھم، وتثبی إلسقائھم فیھا وتطھی

نھم  م         . شيء وھم بالقرب م وم الھجرة، رغ ار ی ي الغ ة اهللا لرسولھ وصاحبھ ف وحمای
و       ا ھ ك مم ر ذل ا، وغی وصول المشركین إلیھ، حتى لو نظر أحدھم تحت قدمیھ لرآھم

  .بنص القرآن الكریمثابت 
  .ومثل ذلك إشباع العدد الكثیر من الطعام القلیل في غزوة األحزاب، وفي غزوة تبوك

ھ السنة    -٣ إننا ال نثبت من ھذا النوع من الخوارق إال ما نطق بھ القرآن، أو جاءت ب
  .وما عدا ذلك مما انتفخت بھ بطون الكتب، فال نقبلھ، وال نعبأ بھ. الصحیحة الثابتة

  :ن الصحیح الثابتفم
ھ صلى اهللا         ) أ( ان یخطب علی ذي ك ذع ال ین الج ما رواه جماعة من الصحابة من حن

ذع صوت          ة، سمع للج ھ للخطب ام علی ر، وق ھ المنب علیھ وسلم أول األمر، فلما صنع ل
  .فأتاه النبي صلى اهللا علیھ وسلم فوضع یده علیھ فسكت. كحنین الناقة إلى ولدھا
دی    اج ال ة ت ال العالم بكيق ن      : ن الس ة م ن جماع ھ ورد ع واتر؛ ألن ذع مت ین الج حن

د القطع بوقوعھ       رة تفی حیحة كثی ذلك  . الصحابة، إلى نحو العشرین، من طرق ص وك
  .إنھ متواتر: قال القاضي عیاض في الشفاء
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ما رواه البخاري ومسلم وغیرھما من أصحاب السنن والمسانید عن جماعة من  ) ب(
فاره صلى         الصحابة، من إفاضة الماء بغ ھ وأس ي غزوات ك ف ادة، وذل ر الطرق المعت ی

  .اهللا علیھ وسلم مثل غزوة الحدیبیة، وغزوة تبوك وغیرھما
أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم وأصحابھ كانوا بالزوراء فدعا : روى الشیخان عن أنس

ین أصابعھ، وأطراف أصابعھ،      بقدح فیھ ماء، فوضع كفھ فیھ، فجعل الماء ینبع من ب
  .أصحابھ بھ جمیًعافتوضأ 

وم         لم ی ھ وس ي صلى اهللا علی ع النب انوا م وروى البخاري عن البراء بن عازب أنھم ك
ة     ع عشرة مائ ا        )١٤٠٠أي (الحدیبیة أرب وا فیھ م یترك ة فل ر الحدیبی م نزحوا بئ ، وأنھ

اء    ا بإن قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى اهللا علیھ وسالم فأتاھا، فجلس على شفیرھا، ثم دع
ا      : قال. توضأ، ثم تمضمض ودعا، ثم صبھ فیھامن ماء، ف م إنھ د، ث ر بعی ا غی فتركناھ
  .ماشیتنا نحن وركابنا) سقتنا وروتنا(أصدرتنا 

ة بأصح     واألحادیث في إجراء الماء لھ صلى اهللا علیھ وسلم كثیرة مستفیضة، ومروی
  .الطرق

ي صلى ا  ) جـ( لم   ما حفلت بھ كتب السنة من استجابة اهللا تعالى لدعاء النب ھ وس هللا علی
إنزال المطر      ھ ب ل دعائ در بالنصر،     . في مواضع یصعب حصرھا، مث وم ب ھ ی ودعائ

ودعائھ البن عباس بالفقھ في الدین، ودعائھ ألنس بكثرة الولد، وطول العمر، ودعائھ 
  .إلخ... على بعض من آذاه

لم، بعضھا    ) د( ھ وس ي  ما صح من األنباء بمغیبات وقت كما أخبر بھا صلى اهللا علی ف
ار     ھ لعم ارس، وقول رى وف یمن وبص الد ال تح ب ل ف ھ، مث د وفات ھا بع ھ، وبعض : حیات

إن ابني ھذا سید، وسیصلح اهللا بھ بین فئتین : "وقولھ عن الحسن" تقتلك الفئة الباغیة"
  .ومثل إخباره بفتح القسطنطینیة وغیرھا. إلخ"... من المسلمین

ره     أما ما لم یصح من الخوارق واآلیات، فال نثب -٤ ا، وإن شاع ذك ھ وزًن تھ وال نقیم ل
  .بین الناس

د           ار عن ي الغ ى ف لم حین اختف ھ وس ي صلى اهللا علی ونكتفي ھنا بما اشتھر من أن النب
ت ونمت     جرة نبت الھجرة من المدینة، جاءت حمامتان فباضتا على فم الغار كما أن ش

حیح، وال حسن، وال ضع      . فغطت مدخل الغار دیث ص ھ ح ا  . یففھذا ما لم یجئ ب أم
عفھا         اء، وض ض العلم نھا بع ة حس ھ روای اءت ب د ج ار فق ى الغ وت عل ج العنكب نس

  .آخرون
ا        ة كم ر مرئی ود غی وم الھجرة بجن وظاھر القرآن یدل على أن اهللا تعالى أید رسولھ ی

ود  } فأنزل اهللا سكینتھ علیھ وأیده بجنود لم تروھا{: قال تعالى والعنكبوت والحمام جن
ر بجنود غیر مشاھدة وال محسة أدل على القھر اإللھي والعجز مرئیة وال شك والنص

ة،       . البشري دائح النبوی ور المسلمین بسبب الم ین جمھ وإنما اشتھرت ھذه الخوارق ب
  :للبوصیري التي یقول فیھا" البردة"للمتأخرین وبخاصة مثل 

  خیر البریة لم تنسج ولم تحم**** ظنوا الحمام، وظنوا العنكبوت على 
  الدروع وعن عال من األطم**** هللا أغنت عن مضاعفة من وقایة ا

ھ         ي صلى اهللا علی ى النب ة المنسوبة إل فھذا ھو موقفنا من الخوارق والمعجزات النبوی
  .وسلم
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-------------------  
  في كرامتھ وبركاتھ).. ٨(القول األقوم في معجزات النبي األكرم  .٢٧

  :الفصل الثاني والعشرون
  ھ وانقالب األعیان لھ فیما لمسھ أو باشرهفي كرامتھ وبركات

ي               - و عل دثنا القاضي أب و ذر الھروي، إجازة، ح دثنا أب د، ح ن محم د ب أخبرنا أحم
الوا  ا، فق رحمن وغیرھم د ال ن عب د اهللا ب و عب ي أب ماعًا، والقاض د : س و الولی دثنا أب ح

ثم   و الھی الوا : القاضي، حدثنا أبو ذر، حدثنا أبو إسحاق، وأب دثنا  : ق دثنا   ح ري، ح الفرب
ك رضي اهللا     ن مال البخاري، حدثنا یزید بن زریع، حدثنا سعید، عن قتادة، عن أنس ب
ي       ًا ألب لم فرس ھ وس عنھ ـ أن أھل المدینة فزعوا مرًة، فركب رسول اهللا صلى اهللا علی

وجدنا فرسك بحرًا : یبطأ، فلما رجع قال: وقال غیره. طلحة كان یقُطف، أو بھ ِقطاف
  . یجارى فكان بعد ال

  :روى البیھقي في دالئل النبوة: قلت
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر األنباري حدثنا 
ن      د ب جعفر بن محمد بن شاكر حدثنا حسین بن محمد حدثنا جریر بن حازم عن محم

ال    ك ق ن مال ي طلحة بط       : سیرین عن أنس ب ا ألب ي فرًس اس فركب النب زع الن م   ف ا ث یًئ
قال فو ... لن تراعوا إنھ لبحر: خرج یركض وحده فركب الناس یركضون خلفھ فقال

  ...اهللا ما سبق بعد ذلك الیوم
  :وأخرج  البخاري في صحیحھ 

  .السرعة والركض في الفزع: ـ باب
د،  : حدثنا حسین بن محمد: حدثنا الفضل بن سھل -   حدثنا جریر بن حازم، عن محم

ھ     : ي اهللا عنھ قالعن أنس بن مالك رض فزع الناس، فركب رسول اهللا صلى اهللا علی
ھ،    وسلم فرًسا ألبي طلحة بطیًئا، ثم خرج یركض وحده، فركب الناس یركضون خلف

  .فما سبق بعد ذلك الیوم). لم تراعوا، إنھ لبحر: (فقال
  .إذا فزعوا باللیل: ـ باب

  :رضي اهللا عنھ قال حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس: حدثنا قتیبة بن سعید -  
اس،             جع الن اس، وأش اس، وأجود الن لم أحسن الن ھ وس كان رسول اهللا صلى اهللا علی

فتلقاھم النبي صلى اهللا علیھ وسلم : وقد فزع أھل المدینة لیلة، سمعوا صوتا، قال: قال
م تراعوا    :(على فرس ألبي طلحة عري، وھو متلقد سیفھ، فقال م تراعوا ل ال   ). ل م ق ث

  .یعني الفرس). وجدتھ بحرا:(صلى اهللا علیھ وسلمرسول اهللا 
  .من استعار من الناس الفرس: باب -
  :سمعت أنًسا یقول: حدثنا شعبة، عن قتادة قال: حدثنا آدم -  
ھ       ال ل ي طلحة یق كان فزع بالمدینة، فاستعار النبي  صلى اهللا علیھ وسلم فرًسا من أب

  ).يء، وإن وجدناه لبحًراما رأینا من ش:(المندوب فركب، فلما رجع قال
  .  الشجاعة في الحرب والجبن: باب - 

حدثنا حماد بن زید، عن ثابت، عن أنس رضي : حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد -  
ال ھ ق ود     : اهللا عن اس وأج جع الن اس وأش ن الن لم أحس ھ وس لى اهللا علی ي ص ان النب ك
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ي صلى اهللا       ان النب ة، فك رس،      الناس، ولقد فزع أھل المدین ى ف لم سبقھم عل ھ وس علی
  ).وجدناه بحرا:(وقال
  .اسم الفرس والحمار: ـ باب

ك      : حدثنا شعبة: حدثنا غندر: حدثنا محمد بن بشار -   ن مال س ب ادة، عن أن سمعت قت
ا       : رضي اهللا عنھ قال ا لن لم فرس ھ وس ي صلى اهللا علی كان فزع بالمدینة، فاستعار النب

  ).فزع، وإن وجدناه لبحراما رأینا من:(یقال لھ مندوب، فقال
  .الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخیل: ـ باب

  .كان السلف یستحبون الفحولة، ألنھا أجرى وأجسر: وقال راشد بن سعد
د  -  د اهللا  : حدثنا أحمد بن محم ا عب ادة    : أخبرن ا شعبة، عن قت ن    : أخبرن س ب سمعت أن

ستعار النبي صلى اهللا علیھ وسلم فرسا كان بالمدینة فزع، فا: مالك رضي اهللا عنھ قال
  ).ما رأینا من فزع، وإن وجدناه لبحرا:(ألبي طلحة یقال لھ مندوب، فركبھ، وقال

  .ركوب الفرس العري: ـ باب
ھ    : حدثنا عمرو بن عون -  استقبلھم  : حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس رضي اهللا عن

  .ج، في عنقھ سیفالنبي صلى اهللا علیھ وسلم على فرس عري، ما علیھ سر
  .الفرس القطوف: باب -  
س    : حدثنا یزید بن زریع: حدثنا عبد األعلى بن حماد - ادة، عن أن حدثنا سعید، عن قت

ھ   ھ         : بن مالك رضي اهللا عن ي  صلى اهللا علی رة، فركب النب ة فزعوا م أن أھل المدین
دنا :(وسلم فرسا ألبي طلحة كان یقطف، أو كان فیھ قطاف، فلما رجع قال فرسكم   وج

  .فكان بعد ذلك ال یجارى). ھذا بحرا
  .الحمائل وتعلیق السیف بالعنق: باب

ھ     : حدثنا سلیمان بن حرب -   حدثنا حماد بن زید، عن ثابت، عن أنس رضي اهللا عن
  :قال

ة     كان النبي  صلى اهللا علیھ وسلم أحسن الناس، وأشجع الناس، ولقد فرغ أھل المدین
ر،   لیلة، فخرجوا نحو الصوت، فا ستقبلھم النبي  صلى اهللا علیھ وسلم وقد استبرأ الخب

ول            ھ السیف، وھو یق ي عنق ي طلحة عري، وف رس ألب ى ف م    :(وھو عل م تراعوا، ل ل
  ).إنھ لبحر:(أو قال). وجدناه بحرا:(ثم قال). تراعوا
  .مبادرة اإلمام عند الفزع: ـ باب

ادة، عن أن   : حدثنا مسدد -   ك رضي اهللا    حدثنا یحیى، عن شعبة، حدثني قت ن مال س ب
  :عنھ قال

ما :(كان بالمدینة فزع، فركب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فرسا ألبي طلحة، فقال 
  ).رأینا من شيء، وإن وجدناه لبحرا

  .المعاریض مندوحة عن الكذب: باب - 
  :حدثني قتادة، عن أنس بن مالك قال: حدثنا یحیى، عن ُشعبة قال: حدثنا مسدَّد -    

ما :(بالمدینة فزع، فركب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فرسًا ألبي طلحة، فقال كان 
  ).رأینا من شيء، وإن وجدناه لبحرًا

  حسن الخلق والسخاء، وما یكره من البخل: باب
  :حدثنا حمَّاد، ھو ابن زید، عن ثابت، عن أنس قال: حدثنا عمرو بن عون -   
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لم أحسن       ھ وس ي صلى اهللا علی د        كان النب اس، ولق جع الن اس، وأش اس، وأجود الن الن
فزع أھل المدینة ذات لیلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلھم النبي صلى اهللا علیھ 

رس  ). لم تراعوا لم تراعوا:(وسلم قد سبق الناس إلى الصوت، وھو یقول وھو على ف
ال         ھ سیف، فق ي عنق ھ سرج، ف ا علی ي طلحة عري م ھ بحراً  :(ألب د وجدت ھ : وأ. لق إن

  ).لبحر
  . ونخس جمل جابر، وكان قد أعیا، فنشط حتى كان ما یملك زمامھ -

  :أخرج البخاري في قصة جمل جابر بن عبد اهللا أحادیث، منھا: قلت
  .الشفاعة في وضع الدین: باب -١ 

ھ     : حدثنا موسى -   حدثنا أبو عوانة، عن مغیرة، عن عامر، عن جابر رضي اهللا عن
  :قال

ي،     غزوت مع النب  ف عل ل، فتخل أزحف الجم ي صلى اهللا علیھ وسلم على ناضح لنا ف
ة   :(فوكزه النبي صلى اهللا علیھ وسلم من خلفھ، قال ى المدین ره إل ا  ). بعینھ ولك ظھ فلم

ت  تأذنت، قل ا اس ھ    : دنون لى اهللا علی ال ص رس، ق د بع دیث عھ ي ح ول اهللا، إن ا رس ی
ا، أصیب ع  : قلت). فما تزوجت بكرا أم ثیبا:(وسلم رك جواري صغارا،     ثیب د اهللا وت ب

ل  ). ائت أھلك:(فتزوجت ثیبا تعلمھن وتؤدبھن، ثم قال فقدمت فأخبرت خالي بیع الجم
زه          لم ووك ھ وس ي صلى اهللا علی ن النب ان م ذي ك فالمني، فأخبرتھ بإعیاء الجمل، وبال
ل            ل، فأعطاني ثمن الجم ھ بالجم دوت إلی ھ وسلم غ ي صلى اهللا علی إیاه، فلما قدم النب

  .مل، وسھمي مع القوموالج
  .إذا اشترط البائع ظھر الدابة إلى مكان مسمى جاز: باب -٢
ال : حدثنا أبو نعیم -   ول   : حدثنا زكریاء ق دثني جابر رضي اهللا    : سمعت عامرا یق ح

لم فضربھ،           : عنھ ھ وس ي صلى اهللا علی ر النب ا، فم د أعی ھ ق ل ل أنھ كان یسیر على جم
ھ،     یس یسیر مثل ال   فدعا لھ فسار بسیر ل م ق ة  :(ث ھ بوقی ت ). بعنی ال  : قل م ق ھ  :(ال، ث بعین

م         ). بوقیة ھ، ث دني ثمن ل ونق ھ بالجم دمنا أتیت ا ق ي، فلم فبعتھ، فاستثنیت حمالنھ إلى أھل
  ).ما كنت آلخذ جملك، فخذ جملك، فھو مالك:(انصرفت، فأرسل على إثري قال

  .استئذان الرجل اإلمام: باب -٣      
ن    : حدثنا إسحاق بن إبراھیم -   أخبرنا جریر، عن المغیرة، عن الشعبي، عن جابر ب

ال   ا ق ي اهللا عنھم د اهللا رض ال    : عب لم ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ع رس زوت م : غ
اد یسیر،         ال یك ا، ف د أعی ا ق فتالحق بي النبي صلى اهللا علیھ وسلم، وأنا على ناضح لن

ف رسول اهللا ص   : عیي، قال: قلت: قال). ما لبعیرك:(فقال لي لم   فتخل ھ وس لى اهللا علی
ي  رك   :(فزجره ودعا لھ، فما زال بین یدي اإلبل قدامھا یسیر، فقال ل رى بعی ف ت ). كی

ت : قال ال     : قل ك، ق د أصابتھ بركت ر، ق ھ :(بخی ال ). أفتبیعنی ا     : ق ن لن م یك فاستحییت، ول
ھ :(نعم، قال: فقلت: ناضح غیره، قال ى        ). فبعنی ره حت ار ظھ ي فق ى أن ل اه عل ھ إی فبعت

غ المدی الأبل ة، ق ت: ن دمت   : فقل ي، فتق أذن ل تأذنتھ ف روس، فاس ي ع ول اهللا، إن ا رس ی
ا         ھ بم ر، فأخبرت ي خالي، فسألني عن البعی الناس إلى المدینة حتى أتیت المدینة، فلقین

ال ي، ق ھ، فالمن نعت فی ین  : ص ي ح ال ل لم ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس د ك وق
ا    :(استأذنتھ  را أم ثیب ت ). ھل تزوجت بك ال   ت: فقل ا، فق را   :(زوجت ثیب ھال تزوجت بك

ك  ا وتالعب ت ). تالعبھ وات        : قل ي أخ ھد، ول دي، أو استش وفي وال ول اهللا، ت ا رس ی
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وم           ا لتق یھن، فتزوجت ثیب وم عل ؤدبھن وال تق ال ت ثلھن ف زوج م صغار، فكرھت أن أت
ھ      : علیھن وتؤدبھن، قال دوت علی ة، غ لم المدین ھ وس فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا علی

  .یر، فأعطاني ثمنھ ورده عليبالبع
  :وأخرج مسلم في صحیحھ

  .باب بیع البعیر واستثناء ركوبھ
دثني جابر   . حدثنا زكریا عن عامر. حدثنا أبي. حدثنا محمد بن عبد اهللا بن نمیر*   ح

ا   د أعی أراد أن یسیبھ  . بن عبد اهللا؛ أنھ كان یسیر على جمل لھ ق ال . ف ي   : ق ي النب فلحقن
ال . فسار سیرا لم یسر مثلھ. فدعا لي وضربھ .صلى اهللا علیھ وسلم ة  : (ق ھ بوقی ). بعنی

فلما بلغت أتیتھ . واستثنیت علیھ حمالنھ إلى أھلي. فبعتھ بوقیة). بعنیھ(ثم قال. ال: قلت
أتراني ماكستك آلخذ جملك؟ (فقال. فأرسل في أثري. ثم رجعت. فنقدني ثمنھ. بالجمل

  ).فھو لك. خذ جملك ودراھمك
حاق  (ن بن أبي شیبة وإسحاق بن إبراھیمحدثنا عثما*  ال إس ا : ق ان  . أخبرن ال عثم : وق

غزوت مع رسول  : قال. عن مغیرة، عن الشعبي، عن جابر بن عبد اهللا) حدثنا جریر
اد یسیر    . اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فتالحق بي ا وال  یك د أعی ال . وتحتي ناضح لي ق : ق

ت ) ما لبعیرك؟(فقال لي ل : قال قل ال . علی لم      فتخ: ق ھ وس ف رسول اهللا صلى اهللا علی ل
ھ  ا ل ره ودع یر  . فزج دامھا یس ل ق دي اإلب ین ی ا زال ب ال. فم ي: ق ال ل رى (فق ف ت كی

ا    . فاستحییت) أفتبیعنیھ؟:(قال. قد أصابتھ بركتك. بخیر: قال قلت) بعیرك؟ ن لن م یك ول
ال  . على أن لي فقار ظھره حتى أبلغ المدینة. فبعتھ أیاه. نعم: قال فقلت. ناضح غیره ق

ي  . إني عروس فاستأذنتھ! یا رسول اهللا: فقلت لھ أذن ل ة    . ف ى المدین اس إل دمت الن . فتق
ر . حتى انتھیت ھ    . فلقیني خالي فسألني عن البعی ا صنعت فی ھ بم ھ  . فأخبرت ي فی . فالمن

ي حین استأذنتھ          : قال ال ل لم ق ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی د ك ا تزوجت؟   :(وق م
فقلت ) أفال تزوجت بكرا تالعبك وتالعبھا؟(قال. تزوجت ثیبا: فقلت لھ) أبكرا أم ثیبا؟

دي ! یا رسول اهللا: لھ ي أخوات صغار   ) أو استشھد (توفي وال زوج   . ول فكرھت أن أت
ؤدبھن  . فال تؤدبھن وال  تقوم علیھن. إلیھن مثلھن یھن وت ال . فتزوجت ثیبا لتقوم عل : ق

ھ،    فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم المدینة، غد البعیر، فأعطاني ثمن وت إلیھ ب
  .ورده علي

حدثنا جریر عن األعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن  . حدثنا عثمان بن أبي شیبة* 
ابر ال. ج لم : ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ع رس ة م ى المدین ة إل ن مك ا م ل . أقبلن فاعت
بل ھو . ال :قال قلت). بعني جملك ھذا(ثم قال لي: وفیھ. وساق الحدیث بقصتھ. جملي

ھ . ال(قال! یا رسول اهللا. بل ھو لك. ال: قال قلت). بل بعنیھ. ال(قال. لك ال  ). بل بعنی ق
ة . قد أخذتھ(قال. فھو لك بھا. فإن لرجل علي أوقیة ذھب: قلت ). فتبلغ علیھ إلى المدین
بالل     : قال لم ل ھ وس ة من    (فلما قدمت المدینة، قال رسول اهللا صلى اهللا علی أعطھ أوقی

ي قیراطا  . فأعطاني أوقیة من ذھب: قال). وزده. ذھب ت  . وزادن ال فقل ارقني  : ق ال تف
ي : قال. زیادة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وم     . فكان في كیس ل ذه أھل الشام ی فأخ

  .الحرة
اد    . حدثنا أبو كامل الجحدري*  ن زی د ب د الواح ي     . حدثنا عب ري عن أب دثني الجری ح

فتخلف . كنا مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم في سفر: لقا. نضرة، عن جابر بن عبد اهللا
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ھ . وساق الحدیث. ناصحي لم     : وقال فی ھ وس ال   . فنخسھ رسول اهللا صلى اهللا علی م ق ث
  ).واهللا یغفر لك(فما زال یزیدني ویقول: قال: وزاد أیضا) اركب باسم اهللا(لي
اد  . وحدثني أبو الربیع العتكي*  دثنا حم ي الزب    . ح وب عن أب دثنا أی ر، عن جابر   ح . ی

ال      : قال ري، ق ا بعی د أعی لم، وق ھ وس ب  : لما أتى على النبي صلى اهللا علی . فنخسھ فوث
ھ       در علی ا أق ھ، فم ھ ألسمع حدیث ي صلى اهللا    . فكنت بعد ذلك أحبس خطام ي النب فلحقن

ال لم فق ھ وس ھ(علی س أواق). بعنی ھ بخم ھ من ت. فبعت ال قل ى : ق ره إل ي ظھ ى أن ل عل
ة  ولك ظھره(قال. المدینة ال ). إلى المدین ي        : ق ھ، فزادن ھ ب ة أتیت ى المدین دمت إل ا ق فلم

  .وقیة، ثم وھبھ لي
حدثنا بشیر بن عقبة عن أبي . حدثنا یعقوب بن إسحاق. حدثنا عقبة بن مكرم العمى* 

د اهللا    ن عب ال . المتوكل الناجي، عن جابر ب ھ      : ق سافرت مع رسول اهللا صلى اهللا علی
ا  أظنھ قال.(وسلم في بعض أسفاره ھ   ). غازی دیث وزاد فی تص الح ال : واق ا جابر  (ق ! ی

  ).لك الثمن ولك الجمل. لك الثمن ولك الجمل(قال. نعم: قلت) أتوفیت الثمن؟
ري   *  اذ العنب ن مع ي  . حدثنا عبید اهللا ب دثنا أب ھ سمع       . ح دثنا شعبة عن محارب؛ أن ح

ول  رً       : جابر بن عبد اهللا یق لم بعی ھ وس ي رسول اهللا صلى اهللا علی وقیتین  اشترى من ا ب
ال . ودرھم أو درھمین ذبحت      : ق رة ف ر ببق دم صراًرا أم ا ق ا  . فلم أكلوا منھ دم   . ف ا ق فلم

  .ووزن لي ثمن البعیر فأرجح لي. المدینة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتین
ارثي *  ب الح ن حبی ى ب دثني یحی ارث . ح ن الح د ب دثنا خال عبة. ح دثنا ش ا . ح أخبرن

فاشتراه  : غیر أنھ قال. ى اهللا علیھ وسلم بھذه القصةمحارب عن جابر، عن النبي صل
أمر ببقرة فنحرت،  : وقال. ولم یذكر الوقیتین والدرھم والدرھمین. مني بثمن قد سماه

  .ثم قسم لحمھا
ن جریج، عن عطاء، عن       . حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة*  حدثنا ابن أبي زائدة عن اب

ھ      ال ل لم ق ھ وس لى اهللا علی ي ص انیر   :(جابر؛ أن النب ة دن ك بأربع ذت جمل د أخ ك . ق ول
  ).ظھره إلى المدینة

وصنع مثل ذلك بفرس لجعیل األشجعي، خفقھا بمخفقة معھ، وبرَّك علیھا، فلم یملك  -
  . رأسھا نشاطًا، وباع من بطنھا باثني عشرألفًا

  :روى البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت
د ال        ن حام د ب دثنا محم ر القاضي ح و بك ز       أخبرنا أب د العزی ن عب ي ب دثنا عل ھروي ح

ن    د اهللا ب حدثنا محمد بن عبد اهللا الرقاشي حدثنا رافع بن سلمة بن زیاد قال حدثني عب
أبي الجعد األشجعي عن جعیل األشجعي قال غزوت مع النبي في بعض غزواتھ وأنا 
ول اهللا            ي رس اس فلحقن ات الن ي أخری ت ف ال فكن عیفة ق اء ض ي جعف رس ل ى ف عل

ع رسول اهللا       ) صاحب الفرسسر یا (فقال ال فرف اء ضعیفة ق فقلت یا رسول اهللا جعف
ا أمسك رأسھ إن     ) اللھم بارك لھ فیھا(مخفقة معھ فضربھا بھا وقال ي م قال فلقد رأیتن

  تقدم الناس قال فلقد بعت من بطنھا باثني عشر ألفا 
  . وركب حمارًا قطوفًا لسعد بن عبادة فرده ھمالًجا ال یسایر  - 
اًال إال رزق           وكانت - ا قت م یشھد بھ د، فل ن الولی د ب ي قلنسوة خال شعرات من شعره ف

  . النصر
  :روى البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت  
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باب ما جاء في قلنسوة خالد بن الولید واسنتصاره بما جعل فیھا من شعر رسول اهللا    
  :صلى اهللا علیھ وسلم

دثنا       حدثنا أبو عبد اهللا الحافظ حدثني علي بن عی  دة ح ن نج د ب ا أحم ري أنبأن سى الجب
د      ن الولی د ب ھ أن خال سعید بن منصور حدثنا ھشیم حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن أبی
إذا ھي             دوھا ف ا فوج م طلبوھ دوھا ث م یج ا فل ال اطلبوھ وم الیرموك فق فقد قلنسوة لھ ی

ب ش  اس جوان در الن ھ فابت ق رأس ول اهللا فحل ر رس د اعتم ال خال ة فق وة خلق عره قلنس
ت             اًال وھي معي إال رزق م أشھد قت ذه القلنسوة فل ي ھ ا ف فسبقتھم إلى ناصیتھ فجعلتھ

  ..النصر
ة            - ت جب ا أخرج ا ـ أنھ ي اهللا عنھ ر رض ي بك ت أب ماء بن ن أس حیح ـ ع ي الص وف

كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  یلبسھا، فنحن نغسلھا للمرضى : طیالسة، و قالت
  .یستشفى بھا

  :لم في صحیحھ؛ قالرواه مس: قلت
ولى           . حدثنا یحیى بن یحیى د اهللا، م ك، عن عب د المل د اهللا عن عب ن عب د ب ا خال أخبرن
  :قال. وكان خال ولد عطاء. أسماء بنت أبي بكر

ة  : فقالت. أرسلتني أسماء إلى عبد اهللا بن عمر  ي   : بلغني أنك تحرم أشیاء ثالث م ف العل
ھ ب كل وم رج وان، وص رة األرج وب، ومیث داهللاف. الث ي عب ال ل ن : ق رت م ا ذك ا م أم

ر  . رجب، فكیف بمن یصوم األبد وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عم
إنما یلبس الحریر من (سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول: بن الخطاب یقول

ھ  ) ال خالق لھ م من د اهللا،       . فخفت أن یكون العل رة عب ذه میث رة األرجوان، فھ ا میث وأم
  .فإذا ھي أرجوان

ت      ا فقال ماء فخبرتھ ى أس ت إل لم    : فرجع ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ة رس ذه جب . ھ
روانیة  ة كس ة طیالس ى جب ت إل اج. فأخرج ة دیب ا لبن دیباج. لھ وفین بال ا مكف . وفرجیھ

وكان النبي صلى اهللا . فلما قبضت قبضتھا. ھذه كانت عند عائشة حتى قبضت: فقالت
  .نغسلھا للمرضى یستشفى بھافنحن . علیھ وسلم یلبسھا

أمون          - ن الم ي القاسم ب ي، عن شیخھ أب و عل ال : وحدثنا القاضي أب دنا   : ق ت عن وكان
ى،           اء للمرض ا الم ل فیھ ا نجع لم، فكن ھ وس لى اهللا علی ي ص اع النب ن قص عة م قص

  . فیستشفون بھا
ھ،          - ى ركبت ھ لیكسره عل ان رضي اهللا عن د عثم وأخذ جھجاه الغفاري القضیب من ی

  .ح الناس بھ، فأخذتھ فیھا اآلكلة فقطعھا، ومات قبل الحولفصا
  :قلت

  :قال ابن حجر رحمھ اهللا في اإلصابة 
جھجاه بن سعید وقیل بن قیس وقیل بن مسعود الغفاري شھد بیعة الرضوان بالحدیبیة 
ن            ل م ع رج طلق فكس ي المص زاة بن ي غ ا ف ابر كن دیث ج ن ح یخان م وروى الش

الى      المھاجرین رجًال من األنص ھ تع زول قول ي ن دیث ف ا    {ار الح لیخرجن األعز منھ
ر        } األذل اجري ھو جھجاه وأن األنصاري ھو سنان وذك فذكر بن عبد البر أن المھ

ل               داعیا بالقبائ ى ت رة حت ن وب ازع ھو وسنان ب ھ شھد غزوة المریسیع فتن دي أن الواق
ال   وكان جھجاه أجیرا لعمر بن الخطاب فذكر القصة وقد تقدم لھ ذكر في ت ة جع رجم
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اري       ن یسار عن جھجاه الغف وروى بن أبي شیبة من طریق عبید األغر عن عطاء ب
ھ               دون اإلسالم فحضروا مع رسول اهللا صلى اهللا علی ھ یری ر من قوم ي نف دم ف ھ ق أن
وسلم المغرب فلما أن سلم قال لیأخذ كل رجل منكم بید جلیسھ فذكر الحدیث في شربھ 

ھ          قبل أن یسلم حالب سبع شیاه فلم   رد ب ب تف دیث غری ب شاة الح م یستتم حل لم ل ا أس
ى              ة وعاش جھجاه إل ي الترجم ذي ف ھ الترم د أشار إلی د وق دة عن عبی موسى بن عبی
افع         ره عن ن ك وغی ن مسلم عن مال خالفة عثمان فروى الباوردي من طریق الولید ب
اه        ذ عص ر فأخ ى المنب و عل ان وھ ى عثم اري إل اه الغف دم جھج ال ق ر ق ن عم ن ب ع

ا ورواه     فكسر ات منھ ة فم ده األكل ھا فما حال على جھجاه الحول حتى أرسل اهللا في ی
ر عن     ن عم بن السكن من طریق سلیمان بن بالل وعبد اهللا بن إدریس عن عبید اهللا ب
ا               ا وعمھ ھ وأبیھ لیمان عن عمت ن س یح ب ق فل ھ ورواه من طری ر مثل ن عم نافع عن ب

ده   أنھما حضرا عثمان قال فقام إلیھ جھجاه بن س عید الغفاري حتى أخذ القضیب من ی
ى اهللا            دخل داره ورم ان ف زل عثم اس ون ھ الن ھ فكسرھا فصاح ب ى ركبت فوضعھا عل
ق   الغفاري في ركبتھ فلم یحل علیھ الحول حتى مات ورویناه في المحاملیات من طری
اري نحو األول      حماد بن زید عن یزید بن حازم عن سلیمان بن یسار أن جھجاه الغف

  .ن السكن مات بعد عثمان بأقل من سنةوقال ب
  . وسكب من فضل و ضوئھ في بئر قباء فما نزفت بعد -

  :روى البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت
  .باب ما ظھر في البئر التي كانت بقباء من بركتھ صلى اهللا علیھ وسلم  
دثنا   ن    أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن العلوي اخبرنا أبو حامد الشرقي ح د ب أحم

ن سعید         ى ب ان عن یحی ن طھم راھیم ب حفص بن عبد اهللا قال حدثني أبي قال حدثنا إب
د       ال لق ا فق ھ علیھ ال فدللت أنھ حدثھ أن أنس بن مالك أتاھم بقباء فسألھم عن بئر ھناك ق
كانت ھذه وإن الرجل لینضح على حماره فینزح فنستخرجھا لھ فجاء رسول اهللا وأمر 

ا          بذنوب فسقي فإما أن  ال فم ر ق ي البئ د ف ھ فأعی ر ب م أم ھ ث یكون توضأ منھ أو تفل فی
  ...نزحت بعد

  . وبزق في بئر كانت في دار أنس، فلم یكن بالمدینة أعذب منھا -
ال    : ومر على ماء، فسأل عنھ، فقیل لھ - ح، فق اؤه مل ان    : اسمھ بیسان، وم ل ھو نعم ب

  .وماؤه طیب فطاب
  . صارت أطیب من المسكوأتي بدلو من ماء زمزم، فمج فیھ، ف -

  :روى البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت
و     ا أب الوا أنبأن أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو سعید بن أبي عمرو ق
و أسامة عن مسعر       دثنا أب العباس محمد بن یعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان ح

و مج       عن عبد الجبار بن وائل الحضرمي عن أبیھ قال  ي تمضمض من دل ت النب رأی
  ...فیھ مسًكا أو أطیب من مسك قال أبو أسامة یقول في ذلك الماء استنثر خارجا منھ

  . وأعطى الحسن والحسین لسانھ فمصاه، وكان یبكیان عطشًا فسكتا -
وكان ألم مالك عكة تھدي فیھا للنبي صلى اهللا علیھ وسلم  سمنًا، فأمرھا النبي صلى  -

ھ وس ا     اهللا علی ا بنوھ منًا، فیأتیھ وءة س ي ممل إذا ھ ا، ف ا إلیھ م دفعھ رھا، ث لم أال تعص
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ا           یم أدمھ ت تق ا سمنًا، فكان د فیھ ا، فتج د إلیھ یسألونھا األدم، ولیس عندھم شيء، فتعم
  . حتى عصرتھا

  :أخرجھ مسلم في صحیحھ، قال: قلت
بیب   ن ش لمة ب دثني س ین  . ح ن أع ن ب دثنا الحس ر،   . ح ي الزبی ل عن أب دثنا معق ن  ح ع

  جابر؛ 
ا سمًنا        ة لھ ي عك لم ف ھ وس ا   . أن أم مالك كانت تھدي للنبي صلى اهللا علی ا بنوھ فیأتیھ

ي صلى اهللا         . ولیس عندھم شيء. فیسألون األدم ھ للنب دي فی ت تھ ذي كان ى ال د إل فتعم
فأتت النبي صلى . فما زال یقیم لھا أدم بیتھا حتى عصرتھ. فتجد فیھ سمنا. علیھ وسلم

  ".لو تركتیھا ما زال قائما"قال . نعم: قالت" عصرتیھا؟"لم فقال اهللا علیھ وس
  :وذكر البیھقي في دالئل النبوة قصتین غیر ھذه، قال: قلت

اس     -١ دثنا العب وب ح أخبرنا محمد بن عبد اهللا الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن یعق
ة عن أ        ن خلیف ف ب دثنا خل م   بن محمد الدوري حدثنا علي بن نجیح القطان ح ي ھاش ب

الرماني عن یوسف بن خالد عن أوس بن خالد عن أم أوس البھزیة قالت سلیت سمنا   
ا             ھ ودع خ فی یًال ونف ة قل ي العك رك ف ھ وت ي فقبل ى النب ھ إل ة وأھدیت ي عك ھ ف ي فجعلت ل
م   بالبركة ثم قال ردوا علیھا عكتھا فردوھا علیھا وھي مملوءة سمًنا فظننت أن النبي ل

اخ قالت یا رسول اهللا إنما سلیتھ لك لتأكلھ فعلم أنھ قد استجیب یقبلھا فجاءت ولھا صر
ة      ي ووالی ر النب ة عم لھ فقال اذھبوا فقولوا لھا فلتأكل سمنھا وتدعو بالبركة فأكلت بقی
ھ           ان رضي اهللا عن ة عثم ھ ووالی ة عمر رضي اهللا عن ھ ووالی أبي بكر رضي اهللا عن

  .كانحتى كان من أمر علي رضي اهللا عنھ ومعاویة ما 
ر    -٢  ا ظھ باب فیما ظھر من الكرامات على أم شریك في ھجرتھا إلى رسول اهللا وم

  . من دالالت النبوة في العكة التي أھدتھا لھ
د             ن عب د ب دثنا أحم وب ح ن یعق د ب اس محم و العب دثنا أب أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ ح

ن    الجبار حدثنا یونس بن بكیر عن عبد األعلى عن أبي المساور القر د ب شي عن محم
ا أم شریك أسلمت     عمرو بن عطاء عن أبي ھریرة قال كانت امرأة من دوس یقال لھ
ا   في رمضان فأقبلت تطلب من یصحبھا إلى رسول اهللا فلقیت رجًال من الیھود فقال م

ى رسول اهللا    حبك     .لك یا أم شریك قالت أطلب رجًال یصحبني إل ا أص الى فأن ال فتع ق
ت  أل : قال ى ام انتظرني حت م    ف ت معھ اء فانطلق دین م اء ال تری ال معي م اء ق قاي م  س

ال         زل الیھودي ووضع سفرتھ فتعشى فق ى أمسوا فن ا أم شریك   : فساروا یومھم حت ی
ت  اء فقال ى العش الى إل ى   : تع ل حت تطیع أن أك ى وال أس إني عطش اء ف ن الم قني م اس

ل  ال جزاك اهللا خیًرا غربتني وم: ال أسقیك حتى تھودي فقالت: أشرب فقال نعتني أحم
د إذ   : ال واهللا ال أسقیك من قطرة حتى تھودین فقالت: ماء فقال ًدا بع ال واهللا ال أتھود أب

ت   ھداني اهللا لإلسالم فأقبلت إلى بعیرھا فعقلتھ ووضعت رأسھا على ركبتھ فنامت قال
فما أیقظني إال برد دلو قد وقع على جبیني فرفعت رأسي فنظرت إلى ماء أشد بیاضا  

م         من اللبن ل ث ى ابت قاء حت ى س حت عل م نض وأحلى من العسل فشربت حتى رویت ث
ا أصبحت جاء                 ي السماء فلم ي ف وارى من ى ت ا أنظر حت دي وأن ین ی ع ب م رف ھ ث مألت
الیھودي فقال یا أم شریك قلت واهللا قد سقاني اهللا فقال من أین أنزل علیك من السماء   

وارى       نعم واهللا لقد أنزل اهللا عز وجل علي من الس : قلت ى ت دي حت ین ی ع ب م رف ماء ث
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ھ القصة فخطب             ى رسول اهللا فقصت علی ت عل ى دخل ت حت م أقبل عني في السماء ث
ك           ك ولكن بضعي ل ا رسول اهللا لست أرضى نفسي ل رسول اهللا إلیھا نفسھا فقالت ی
ان        وا وك وا وال تكیل ال كل ین صاًعا وق فزوجني من شئت فزوجھا زیًدا وأمر لھا بثالث

ھدیة لرسول اهللا فقالت لجاریة لھا بلغي ھذه العكة رسول اهللا قولي أم معھا عكة سمن 
ذوھا            ا فأخ ت بھ ك فانطلق دیناھا ل من أھ ة س ذه عك ولي ھ الم وق ك الس ریك تقرئ ش

ول اهللا   ا رس ال لھ ا وق ا (ففرغوھ ا وال توكوھ دخلت أم   ) علقوھ ا ف ي مكانھ ا ف فعلقوھ
یس     ة أل ا فالن ة     شریك فنظرت إلیھا مملوءة سمنا فقالت ی ذه العك ي بھ ك أن تنطلق أمرت

ا    إلى رسول اهللا فقالت قد واهللا انطلقت بھا كما قلت ثم أقبلت بھا أصوبھا ما یقطر منھ
ال   ھ ق ا  (شيء ولكن ا وال توكوھ ا أم شریك حین        ) علقوھ د أوكتھ ا وق ي مكانھ ا ف فعلقتھ

ن     م ی ین صاعا ل قص رأتھا مملوءة فأكلوا منھا حتى فنیت ثم كالوا الشعیر فوجدوه ثالث
  واهللا أعلم... منھ شيء

  . وكان یتفل في أفواه الصبیان المراضع فیجزئھم ریقھ إلى اللیل-
ھ         - ھ موالی ھ حین كاتب ومن ذلك بركة یده فیما لمسھ وغرسھ، ولسلمان رضي اهللا عن

ام    على ثالثمائة ودیة یغرسھا لھم، كلھا تعلق وتطعم وعلى أربعین أوقیة من ذھب، فق
ك       صلى اهللا علیھ وسلم  ى تل ا إل ذت كلھ ره، فأخ وغرسھا لھ بیده إال واحدة غرسھا غی

  . الواحدة، فقلعھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم  وردھا، فأخذت
باب ما ظھر في النخل التي غرسھا النبي لسلمان الفارسي رضي اهللا عنھ وأطعمت   

  .من سنتھ من آثار النبوة واستبرائھ عند قدومھ علیھ وما وصف لھ من حالھ
حاق            ن إس ا موسى اب حاق أنبأن ن إس ر ب و بك ا أب أخبرنا محمد بن عبد اهللا الحافظ أنبأن

دثنا      د ح ن واق القاضي حدثنا عبد اهللا بن أبي شیبة حدثنا زید بن الحباب عن الحسین ب
ق         ى طب ة عل ى رسول اهللا بھدی ة أت دم المدین عبد اهللا بن بریدة عن أبیھ أن سلمان لما ق

ال  فوضعھا بین یدیھ فقال م حابك ق ي ال  : ا ھذا یا سلمان قال صدقة علیك وعلى أص إن
ة        ال ھدی ذا ق ا ھ ال م ھ فق آكل الصدقة فرفعھا ثم جاءه من الغد بمثلھا فوضعھا بین یدی
یھم أن           ب إل ال فاطل وم ق ال لق ت ق الوا لمن أن وا ق لك قال فقال رسول اهللا ألصحابھ كل

م  یكاتبوك قال فكاتبوني على كذا وكذا نخلة اغرسھا لھ م ویقوم علیھا سلمان حتى تطع
ھ من سنتھ        أطعم نخل ر ف قال فجاء النبي فغرس النخل كلھ إال نخلة واحدة غرسھا عم
ت      ده فحمل إال تلك النخلة فقال رسول اهللا من غرسھا قالوا عمر فغرسھا رسول اهللا بی

  ..من عامھا
دة غرستھا              ل یغرس إال واح ال فجع ھ ق ان عن سلمان أن ن عثم دي  وروینا عن اب بی

  ...فعلقن جمیعا إال واحدة
ا رسول اهللا صلى اهللا         : وفي كتاب البزار- دة، فقلعھ ھ إال الواح أطعم النخل من عام ف

  . علیھ وسلم وغرسھا فأطعمت من عامھا
  وقفة مع قصة سلمان الفارسي رضي اهللا عنھ، في مسند البزار 

ن   حدثنا موسى بن عبد اهللا الخزاعي قال أخبرنا بكر بن سلیمان *  د ب قال أخبرنا محم
إسحاق وأخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا عبد اهللا بن ھارون بن أبي عیسى عن أبیھ 
ن      د اهللا ب د عن عب عن بن إسحاق أنھ سمع عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبی
ل       ن أھ ًیا م ت رجًال فارس ال كن ھ ق ن فی ھ م ي حدیث دثني سلمان الفارس ال ح اس ق عب
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م    أصفھان من قریة منھ ھ ل ق اهللا إلی ا یقال حیى وكان أبي دھقان قریتھ وكنت أحب خل
ي المجوسیة           دت ف ة فاجتھ ا تحبس الجاری ھ كم ي بیت یزل بھ حبھ إیاي حتى حبسني ف
ة فشغل    حتى كنت قاطن النار أوقدھا ال أتركھا تخبو ساعة وكانت ألبي ضیعة عظیم

ذھب إلیھا فطالعھا وأمرني إني قد شغلت ھذا الیوم عن ضیعتي أ: یوًما فقال لي یا بني
ال تحبس علي فإنك إن احتبست علي كنت أھم إلي من : فیھا ببعض ما یرید ثم قال لي

فخرجت أرید ضیعتھ أسیر إلیھا فمررت بكنیسة من .. ضیعتي وشغلتني عن كل شيء
اس       ر الن ا أم ت ال أدري م كنائس النصارى فسمعت أصواتھم فیھا وھم یصلون، وكن

ا       لحبس أبي إیاي في ا یصنعون؛ فلم یھم أنظر م بیتھ، فلما سمعت أصواتھم دخلت عل
ي أمرھم     ت ف ذي       .. رأیتھم أعجبتني صالتھم ورغب دین ال ن ال ر م ذا واهللا خی ت ھ وقل

ت           . نحن علیھ م قل ي؛ ث ت الشمس وتركت ضیعة أب ى غرب دھم حت فما برحت من عن
بعث في طلبي وقد أین أصل ھذا الدین؟ قالوا رجل بالشام ثم رجعت إلى أبي وقد : لھم

ي  :قال قلت: أي بني أین كنت؟ ألم أكن عھدت إلیك ما عھدت: شغلتھ عن عملھ فقال إن
ى      م یصلون حت دھم وھ مررت بناس یصلون في كنیسة لھم فدخلت إلیھم فما زلت عن

مس ت الش ال.. غرب ر : فق دین خی ك ال ي ذل یس ف ي، ل ر .. أي بن ك خی ن آبائ ك ودی دین
یكم ركب من الشام     : فقلت. عثت إلى النصارىثم حبسني في بیتھ وب... منھ إذا قدم عل

م . فأخبروني بھم ت  . فقدم علیھم ركب من الشام تجار من النصارى، فأخبروني بھ فقل
فلما أرادوا الرجعة . إذا قضوا حوائجھم وأرادوا الرجعة إلى بالدھم فأذنوني بھم: لھم

ت    م خرج ي ث ن رجل د م ت الحدی م فألقی ي بھ م أخبرون ى بالدھ دمت   إل ى ق م حت معھ
ي الكنیسة      :الشام؛فلما قدمتھا قلت الوا األسقف ف ا؟ ق دین علم ھ  .. من أفضل ھذا ال فجئت

ھ ت ل تك  : فقل ي كنیس دمك ف ك أخ ون مع ت أن أك دین فأحبب ذا ال ي ھ ت ف د رغب ي ق إن
دقة         : قال.. وأتعلم منك وأصلي معك أمر بالص ان رجل سوء ی ھ وك دخلت مع دخل ف ف

ى   ویرغبھم فیھا فإذا جمعوا إ لیھ شیئا منھا اكتنزه لنفسھ، فلم یعط إنسانا منھا شیئا، حت
ب وورق    ن ذھ الال م ع ق ات       .. جم م م نع؛ ث ھ یص ا رأیت دیدا لم ا ش تھ بغض وأبغض

دقة     : فقلت لھم.  فاجتمعت إلیھ النصارى لیدفنوه أمركم بالص إن ھذا كان رجل سوء ی
ا  ویرغبكم فیھا، فإذا جئتموه بھا أكتنزھا لنفسھ فلم یعط إنسان ا أو لم یعط المساكین منھ

زه : قالوا وما علمك بذاك؟ قلت لھم. شیئا الوا . فأنا أدلكم على كن ھ  : ق دلنا علی دللتھم  . ف ف
ا    ا وورًق الوا   .. علیھ، فاستخرجوا ذھًب ا ق ا رأوھ ًدا  : فلم دفنوه أب م   ... واهللا ال ت فصلبوه ث

وه بالحجارة   ھ     . رجم وه مكان ل آخر فجعل م رج ان ث ول سلمان  . وك ال یق ت  : ق ا رأی فم
رجًال  یصلي الخمس أفضل منھ، وال أزھد في الدنیا وال أرغب في اآلخرة وال أدأب  

اة   .. لیال ونھارًا منھ فأحببتھ حبا لم أحبھ شیئا قط؛ فما زلت معھ زمانا ثم حضرتھ الوف
ا            د حضرك م ك، وق ھ شیئا قبل م أحب ا ل ك حب فقلت لھ یا فالن إني قد كنت معك فأحببت

ال ترى من أمر اهللا  ًدا     : فإلي من توصي بي؟ وما تأمرني؟  ق م أح ا أعل ي واهللا م أي بن
ل     ھ إال رج انوا علی ا ك ًرا مم وا كثی دلوا وترك اس وب ك الن د ھل ھ لق ت علی ا كن ى م عل

ھ      الحق ب ھ ف ت علی ا كن ى م و عل و فالن وھ ت  ... بالموصل وھ ب لحق ا مات وغی فلم
تھ أن ألحق بك وأخبرني یا فالن إن فالنا أوصاني عند مو: بصاحب الموصل فقلت لھ

ى أمر صاحبھ       . فأقم عندي: فقال.. أنك على أمره ر رجل عل ھ خی فأقمت عنده فوجدت
ات  ث أن م م یلب ھ  .  فل ت ل اة، قل رتھ الوف ا حض ك   : فلم اني إلی ا أوص الن إن فالن ا ف ی
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أمرني؟   وأمرني فألحق بك وقد حضر من أمر اهللا ما ترى فإلى من توصي بي؟ وما ت
الن         أي بني واهللا: قال ھ إال رجل بنصیبین وھو ف ا علی ا كن ل م  ما أعلم رجال على مث

ھ           ... فالحق بھ ي ب ا أمرن ھ بم ھ فأخبرت ت بصاحب نصیبین فجئت ب لحق فلما مات وغی
ر رجل    : صاحبھ فقال أقم عندي فأقمت عنده فوجدتھ على أمر صاحبیھ فأقمت مع خی

ى     یا فال: فو اهللا ما لبث أن نزل بھ الموت فلما حضر قلت لھ ي إل ا أوصى ب ن إن فالن
ي   ا بن م   : فالن،وأوصى بي فالن إلیك، فإلى من توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال ی ا أعل م

بقي أحد على ما آمرك أن تأتیھ إال رجال بعموریة من أرض الروم على مثل ما نحن  
: فلما مات وغیب لحقت بصاحب عموریة فأخبرتھ خبري فقال.. علیھ فإنھ على أمرنا

ي  أقم عندي فأق مت عند خیر رجل على ھدى أصحابھ وأمرھم واكتسبت حتى كانت ل
ھ   .. بقیرات وغنیمة ثم نزل بھ أمر اهللا ت ل الن       : فلما حضر قل ع ف ت م ي كن الن إن ا ف ی

م أوصى     الن ث فأوصى بي إلى فالن ثم أوصى فالن إلى فالن ثم أوصاني فالن إلى ف
ا   بي فالن إلیك فإلى من توصي بي؟ وما تأمرني؟  قال واهللا ى م  ما أعلم أصلح لك عل

دین              ي ھو مبعوث ب ان نب ك زم د أظل ھ ولكن ق اس آمرك أن تأتی ن الن كنا علیھ أحد م
ى        ھ عالمات ال تخف ین حرتین ب ى أرض ب اجرا إل أرض العرب مھ راھیم یخرج ب إب
بالد   یأكل الھدیة وال یأكل الصدقة بین كتفیھ خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك ال

ر من           .... مات وغیبثم .. فافعل ي نف ر ب م م ا شاء اهللا أن أمكث ث ة م ت بعموری فمكث
ذه      ي ھ ذه وغنیمت ي ھ كلب تجار فقلت لھم تحملوني إلى أرض العرب وأعطیكم بقرات
اعوني    وني فب قالوا نعم فأعطیتھم وحملوني معھم حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلم

ت النخل فرجوت أن یكون        ده فرأی ت عن ي      من رجل یھودي كن ذي وصف ل د ال البل
صاحبي ولم یحق في نفسي فبینا أنا عنده قدم علیھ ابن عم لھ من بني قریظة فابتاعني 
ي فأقمت              ا بصفة صاحبي ل ا عرفتھ ا ھو إال رأیتھ و اهللا م ة ف ى المدین ي إل منھ فحملن

ھ من شغل           ... بھا ا فی ا أن ع م ذكر م ھ ب ا أسمع ل فبعث اهللا رسولھ وأقام بمكة ما أقام م
ض              الرق؛ ھ بع ھ فی ل ل ذق لسیدي أعم ي رأس ع ي لف و اهللا إن ة ف ى المدین ثم ھاجر إل

قاتل اهللا بني قیلة : العمل؛ وسیدي جالس تحتي إذ أقبل ابن عم لھ حتى وقف علیھ فقال
ا           ي فلم ھ نب وم یزعمون أن ة الی یھم من مك دم عل واهللا إنھم اآلن لمجتمعون عند رجل ق

ت أن       ى ظنن رح حت ي الف ذني یعن ة       سمعتھ أخ ت عن النخل ى سیدي ونزل ي سأسقط عل
ك  ھ ذل ن عم ول الب ت أق ھ  : وجعل ي لكم یدي فلكمن ب س ول؟ فغض اذا تق ول؟ م اذا تق م

قلت ال شيء، إنما أردت أن أستفتیھ ... مالك ولھذا؟ أقبل على عملك: شدیدة ثم قال لي
ى رسول اهللا      . عما قال ت إل م ذھب ھ ث وقد كان عندي شيء قد جمعتھ فلما أمسیت أخذت

ك             و حاب ل ك رجل صالح ومعك أص ي أن د بلغن ھ ق ھ إن ت ل ھ فقل ھو بقباء فدخلت علی
ركم          ھ من غی رأیتكم أحق ب دقة ف دي ص ان عن ال . غرباء ذووا حاجة وھذا شيء ك : ق

ي نفسي   . وقربتھ إلیھ فقال رسول اهللا ألصحابھ كلوا وأمسك ھو فلم یأكل منھ ت ف : فقل
ھ     ثم انصرفت عنھ فجمعت شیئا فتحول.. ھذه واحدة ت ب م جئ رسول اهللا إلى المدینة ث

فأكل رسول اهللا منھا .. فقلت لھ إني قد رأیتك ال تأكل الصدقة، وھذه ھدیھ أكرمتك بھا
أكلوا   حابھ ف ي نفسي    . وأمر أص ت ف ال قل ان  : وق ان اثنت و     . ھات ت رسول اهللا وھ م جئ ث

م استدبر        ھ ث حابھ وھو جالس فسلمت علی ت ببقیع الغرقد قد اتبع جنازة رجل من أص
ول اهللا    ي رس ا رآن احبي؛ فلم ي ص ف ل ذي وص اتم ال ل أرى الخ ره ھ ى ظھ ر إل أنظ
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ى   استدبرتھ عرف أني استثبت في شيء وصف لي فألقى رداءه عن ظھره فنظرت إل
ت، فجلست    : فقال رسول اهللا ... الخاتم فعرفتھ، فأكببت علیھ أقبلھ وأبكي تحول فتحول

ن  ا ب دثتك ی ا ح دیثي كم ھ ح ت علی ھ، فقصص ین یدی ول اهللا أن  ب ب رس اس، فأعج عب
د      ... یسمع ذلك أصحابھ در وأح ع  رسول اهللا ب ھ م ى فات م  .. ثم شغل سلمان الرق حت ث

ول اهللا  ال رس لمان  : ق ا س ب ی ھ       . كات ا ل ة أحییھ ة نخل ى ثالثمائ احبي عل ت ص فكاتب
فأعانوني في النخل، الرجل .. أعینوا أخاكم:فقال رسول اهللا ألصحابھ.. وأربعین أوقیة

ا     بثالثی در م ن، والرجل بعشرین، والرجل بخمس عشرة، والرجل بعشر، والرجل بق
ي رسول اهللا  ... عنده حتى اجتمعت لي ثالثمائة إذا فرغت      : فقال ل ا سلمان، ف اذھب ی

دي       ا أضعھا بی أذني أكون معك أن ت      .. ف ى إذا فرغ حابي حت ا وأعانني أص رت لھ ففق
ودي ویضعھ رسول اهللا    جئتھ فأخبرتھ فخرج رسول اهللا معي إلیھا فجعلنا نق رب لھ ال

بیده حتى فرغنا فو الذي نفس سلمان بیده ما مات منھا نخلة واحدة فأدیت النخل وبقي 
ال  ا  : على المال فأتى  رسول اهللا بمثل بیضة الدجاجة من ذھب من بعض المعادن ق م

ال  لیمان        :فعل الفارسي المكاتب؟ فدعیت لھ فق ا س ك ی ا علی ا م أدِّ بھ ذه ف ذ ھ ت .. خ : فقل
فوزنت لھ .. خذھا فإن اهللا سیؤدي بھا عنك: وأین تقع ھذه یا رسول اهللا مما علي؟ قال

منھا؛ فو الذي نفس سلمان بیده أربعین أوقیة فأوفیتھم حقھم وعتق سلمان وشھدت مع 
  ..     رسول اهللا الخندق ثم لم یفتني معھ مشھد

ى لسانھ    ا عل ھ    وأعطاه مثل بیضة الدجاجة من ذھب بعد أن أدارھ ا لموالی وزن منھ ، ف
  . أربعین أوقیة وبقي عنده مثل ما أعطاھم

  :جاء في دالئل النبوة للبیھقي: قلت
ال لمان  ق ن س ي   : ع و ف ي وھ ملتان ل ي ش ازة وعل ع جن و یتب ول اهللا وھ ت رس م جئ ث

تدبرتھ   ول اهللا اس ي رس ا رآن ره فلم ي ظھ اتم ف ى الخ ر إل ھ ألنظ تدرت ب حابھ فاس أص
قد وصف لي فوضع رداءه عن ظھره فنظرت إلى الخاتم بین عرف أني أستثبت شیًئا 

ذا             ا سلمان ھك ال تحول ی ھ وأبكي فق ھ أقبل ت علی ي صاحبي فأكبب كتفیھ كما وصف ل
اس       ن عب ا اب ھ ی ھ فحدثت فتحولت فجلست بین یدیھ وأحب أن یسمع أصحابھ حدیثي عن

ى     ت صاحبي عل ة   كما حدثتك فلما فرغت قال رسول اهللا كاتب یا سلمان فكاتب ثالثمائ
نخلة أحییھا وأربعین أوقیة وأعانني أصحاب رسول اهللا بالنخل ثالثین ودیة وعشرین 
إذا فرغت     ا ف ودیة وعشر كل رجل منھم على قدر ما عنده فقال لي رسول اهللا فقر لھ
ا           رت لھ ول حف حابي یق ا وأعانني أص دي ففقرتھ ذي أضعھا بی فآذني حتى أكون أنا ال

ا         حیث توضع حتى فرغنا منھا  ا منھ د فرغن ا رسول اهللا ق ت ی ت رسول اهللا فقل ثم جئ
ذي         و ال ا ف ده ویسوى علیھ ودي ویضعھ بی فخرج معي حتى جاءھا وكنا نحمل إلیھ ال
ض    ن بع ل م اه رج دراھم فأت ي ال ت عل دة وبقی ة واح ا ودی ت منھ ا مات الحق م ھ ب بعث

مكاتب فدعیت أین الفارسي المسلم ال: المعادن بمثل البیضة من الذھب فقال رسول اهللا
ي     : لھ فقال ا عل ذه مم ع ھ خذ ھذه یا سلمان فأدھا مما علیك فقلت یا رسول اهللا وأین تق

فإن اهللا تعالى سیؤدي بھا عنك فو الذي نفس سلمان بیده لوزنت لھم منھا أربعین : قال
در    أوقیة فأدیتھا إلیھم وعتق سلمان وكان الرق قد حبسني حتى فاتني مع رسول اهللا ب

  ..تقت فشھدت الخندق ثم لم یفتني معھ مشھدوأحد ثم ع



 ٣٠٧

ل    ام مث وقال أعطاني النبي مثل ھذه من ذھب وحلق شریك بإصبعھ السبابة على اإلبھ
  ....الدرھم قال فلو وضع أحد في كفة ووضعت في أخرى لرجحت بھ في فكاك رقبتھ

وأین  وقال لما أعطاني رسول اهللا ذلك الذھب فقال اقض بھ عنك فقلت یا رسول اهللا  
إن اهللا    : تقع ھذه مما علي فقلبھا رسول اهللا على لسانھ ثم قذفھا إلي ثم قال ا ف ق بھ انطل

  .فانطلقت فوزنت لھم منھا حتى أوفیتھم منھا أربعین أوقیة... تعالى سیؤدي بھا عنك
سقاني رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم شربًة من سویق   : وفي حدیث حنش بن عقیل-

ا وشربت آخ   ا إذا عطشت،         شرب أولھ د شبعھا إذا جعت، وریھ ا برحت أج ا، فم رھ
  . وبردھا إذا ظمئت

ًا،              - رة ـ عرجون ة مطی ة مظلم ي لیل ھ العشاء ف ان، وصلى مع ن النعم ادة ب وأعطى قت
ت   : وقال إذا دخل انطلق بھ، فإنھ سیضيء لك من بین یدیك عشرًا ومن خلفك عشرًا، ف

ھ الش   ھ العرجون     .یطانبیتك فسترى سوادًا فاضربھ حتى یخرج، فإن انطلق فأضاء ل ف
  .حتى دخل بیتھ، ووجد السواد فضربھ حتى خرج

  رواه اإلمام أحمد: قلت
ن الحرث         یح عن سعید ب دثنا فل اال ح حدثنا عبد اهللا حدثني أبي حدثنا یونس وسریج ق

  :عن أبي سلمة قال
ال   - ھ ق لم أن ي ال : (كان أبو ھریرة یحدثنا عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ة  إن ف جمع

اه          اه إی را إال آت لم وھو في صالة یسأل اهللا خی ا مس و    ).. ساعة ال یوافقھ ا أب ال وقللھ ق
ذه             . ھریرة بیده ا سعید فسألتھ عن ھ ت أب و جئ ت واهللا ل رة قل و ھری وفي أب ا ت قال فلم

ذه           ا ھ ا سعید م ا أب ت ی وم عراجین فقل ده یق الساعة أن یكون عنده منھا علم فأتیتھ فأج
ي أرا  ان رسول اهللا           العراجین الت ة ك ا برك ا فیھ ل اهللا لن ذه عراجین جع ال ھ وم ق ك تق

ة           ي قبل رأى بصاًقا ف ا ف ھ بھ ا ونأتی ا نقومھ ا فكن صلى اهللا علیھ وسلم یحبھا یتخصر بھ
ال  دكم في صالتھ     : (المسجد وفي یده عرجون من تلك العراجین فحكھ وق ان أح إذا ك

قال سریج ).. تحت قدمھ فإن لم فال یبصق أمامھ فإن ربھ أمامھ ولیبصق عن یساره أو
ي   .. لم یجد مبصقا ففي ثوبھ أو نعلھ قال ثم ھاجت السماء من تلك اللیلة فلما خرج النب

ما :صلى اهللا علیھ وسلم لصالة العشاء اآلخرة برقت برقة فرأى قتادة بن النعمان فقال
ت أن          ل فأحبب ا رسول اهللا إن شاھد الصالة قلی ال علمت ی أشھدھا  السرى یا قتادة؟ ق

ك     : قال ر ب ى أم ت حت ال     .. فإذا صلیت فاثب ا انصرف أعطاه العرجون وق ذھا  : فلم خ
ة            ي زاوی ت سوادا ف ت وتراءی ت البی إذا دخل ك عشرا ف ًرا وخلف فسیضيء أمامك عش

ذلك  ..البیت فاضربھ قبل أن یتكلم فإنھ شیطان راجین ل ... قال ففعل فنحن نحب ھذه الع
ا    یا أبا سعید إن أبا ھریرة: قال قلت دك منھ حدثنا عن الساعة التي في الجمعة فھل عن

م أنسیتھا    : علم فقال سألت النبي صلى اهللا علیھ وسلم عنھا فقال ا ث إني كنت قد أعلمتھ
  .كما أنسیت لیلة القدر وقال ثم خرجت من عنده فدخلت على عبد اهللا بن سالم

وم   : ومنھا دفعھ لعكاشة جدل حطب، وقال- اد    اضرب بھ حین انكسر سیفھ ی در، فع ب
ده             زل عن م ی م ل ھ، ث ل ب تن، فقات دید الم یض، ش ة، أب ل القام في یده سیفًا صارمًا، طوی

  . وكان ھذا السیف یسمى العون . یشھد بھ المواقف إلى أن استشھد في قتال أھل الردة
  :روى البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت
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ن   أخبرنا أبو عبد اهللا قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرن ا أحمد قال أخبرنا یونس عن اب
وم         ل بسیفھ ی ذي قات و ال ن محصن وھ إسحاق في تسمیة من شھد بدرا قال وعكاشة ب

ال          ذًال من حطب وق أتى رسول اهللا فأعطاه ج ده ف ي ی ا    : بدر حتى انقطع ف ا ی ل بھ قات
تن         . عكاشة دید الم ة ش ل القام ده طوی ي ی یًفا ف اد س فلما أخذه من ید رسول اهللا ھزه فع
ھ               أبیض ده یشھد ب زل عن م ی م ل ى رسولھ ث الى عل تح اهللا تع ى ف ا حت ل بھ الحدیدة فقات

المشاھد مع رسول اهللا حتى قتل یعني في قتال أھل الردة وھو عنده وكان ذلك السیف 
  .. یسمى القوي

ال       د اإلصبھاني ق ن أحم وأخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال أخبرني أبو عبد اهللا محمد ب
الجھم قال أخبرنا الحسین بن الفرج قال أخبرنا الواقدي قال فحدثني  أخبرنا الحسن بن

عمر بن عثمان الجحشي عن أبیھ عن عمتھ قالت قال عكاشة بن محصن انقطع سیفي 
ى ھزم اهللا       ت حت ل وقاتل یض طوی یوم بدر فأعطاني رسول اهللا عوًدا فإذا ھو سیف أب

  .المشركین فلم یزل عنده حتى ھلك
  . ن جحش یوم أحد، وقد ذھب سیفھ ـ عسیب نخل، فرجع في یده سیفًاودفع لعبد اهللا ب-

  :روى البیھقي في دالئل النبوة ن قال: قلت
أخبرنا أبو الحسین بن بشران ببغداد قال أخبرنا إسماعیل بن محمد الصفار قال حدثنا 
رحمن     د ال ن عب أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعید ب

د ذھب    الجحش د وق ي قال أخبرنا أشیاخنا أن عبد اهللا ابن جحش جاء إلى النبي یوم أح
  .سیفھ فأعطاه النبي عسیًبا من نخل فرجع في ید عبد اهللا سیًفا

ز     - د، وأعن اة أم معب ة ش ر، كقص اللبن الكثی ل ب یاه الحوائ ي درور الش ھ ف ھ بركت ومن
ارفھا،       عتھ وش ة مرض نم حلیم س، وغ اة أن ور، وش ن ث ة ب ن   معاوی د اهللا ب اة عب وش

  . مسعود، وكانت لم ینز علیھا فحل، وشاة المقداد
وة          ل النب ي دالئ لم؛ ف ھ وس وقفة مع  حدیث أم معبد في صفة رسول اهللا صلى اهللا علی

  :للبیھقي
ا          ال أخبرن ھ ق ادة من أصل كتاب ن قت أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزیز بن عمر ب

ر قال حدثنا أبو زید عبد الواحد بن یوسف أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مط
د             ي بقدی ن یسار الخزاعي الكعب ت ب ن ثاب لیمان اب ن س وب ب ن أی بن أیوب بن الحكم ب
م الخزاعي عن              ن الحك وب ب دي أی م عن ج ن الحك لیمان ب دثني عمي س إمالء قال ح
د صاحب رسول اهللا أن رسول      حزام بن ھشام عن أبیھ ھشام عن جده حبیش بن خال

  ...ى اهللا علیھ وسلماهللا صل
ن   . ح  رو ب و عم ا أب ال أخبرن لمي ق ین الس ن الحس د ب رحمن محم د ال و عب دثنا أب وح

ت   مطرف قال حدثنا محمد بن محمد بن سلیمان بن الحكم ابن أیوب بن سلیمان بن ثاب
بن یسار الخزاعي بقدید یعرف بأبي عبد اهللا ابن أبي ھشام القافة قال حدثنا أبي محمد 

ال حدثنا عمي أیوب بن الحكم عن حزام بن ھشام عن أبیھ ھشام عن جده بن سلیمان ق
  ...حبیش بن خالد قتیل البطحاء یوم فتح مكة أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

د   . ح  ر محم وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال حدثنا أبو جعف
ي       بن موسى بن عیسى الحلواني قال حدثنا مكرم بن م دثني أب ال ح دي ق ن مھ حرز اب

ن      یش ب ده حب محرز بن مھدي عن حزام بن ھشام عن حبیش بن خالد عن أبیھ عن ج
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د أن رسول    خالد صاحب رسول اهللا قتیل البطحاء یوم الفتح وھو أخو عاتكة بنت خال
ر    و بك و وأب ة ھ ى المدین اجرًا إل ة مھ ن مك رج م ین أخ لم   ح ھ وس لى اهللا علی اهللا ص

ة      ومولى أبي بكر ى خیم روا عل ط م عامر بن فھیرة ودلیلھما اللیثي عبد اهللا بن االریق
ًا      م فسألوھا لحم أم معبد الخزاعیة وكانت برزة جلدة تحتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطع
نتین    رملین مس وم م ان الق ك وك ن ذل یئًا م دھا ش یبوا عن م یص ا فل تروه منھ رًا لیش وتم

ا أعوزن   ھ      فقالت واهللا لو كان عندنا شيء م ا فنظر رسول اهللا صلى اهللا علی اكم نحرھ
د     : وسلم  إلى شاة في كسر الخیمة فقال ا الجھ ت شاة خلفھ ما ھذه الشاة یا أم معبد؟ قال

ت : أبھا من لبن وقال أبو زید قال: قال.. عن الغنم د من    : ھل بھا من لبن؟ قال ھي أجھ
فدعا بھا .. حلبًا فاحلبھاأتأذنین لي أن أحلبھا؟ قالت بأبي وأمي إن رأیت بھا : قال..ذلك

ھ   ت علی اتھا فتفاج ي ش ا ف ا لھ الى ودع مى اهللا تع رعھا وس ده ض ح بی ول اهللا فمس رس
قاھا       م س اء ث ى عاله البھ ودرت واجترت ودعا بإناء یربض الرھط فحلب فیھ ثجًا حت
ھ           م شرب آخرھم رسول اهللا صلى اهللا علی ى رووا ث حابھ حت حتى رویت وسقى أص

ا    وسلم  ثم أراضوا ثم  م بایعھ دھا ث حلب فیھ ثانیًا بعد بدء حتى مأل اإلناء ثم غادره عن
ا   اوكن         ... وارتحل عنھ زًا یتس د یسوق أعن و معب ا أب ا زوجھ ى جاءھ ت حت ا لبث ل م فق

ھزًال ضحًا مخھن قلیل وقال أبو زید ضحًا مخھن قلیل فلما رأى أبو معبد اللبن عجب 
ال  د والشاء         : وق ا أم معب بن ی ذا الل ك ھ ن ل ت؟     من أی ي البی وب ف ال وال حل عازب حی

ت  ال      : فقال ذا ق ذا وك ھ ك ن حال ارك م ل مب ا رج ر بن ھ م ا أم  : ال واهللا إال أن ي ی فیھ ل ص
ة،ولم  : قالت.. معبد رأیت رجًال ظاھر الوضاءة،أبلج الوجھ، حسن الخلق، لم تعبھ نحل

ي  : وقال محمد بن موسى...تزر بھ صعلة،وسیم قسیم  وسیمًا قسیمًا في عینھ دعج، وف
رن،إن      ة، أزج أق ھ كثاث أشفاره غطف، وفي صوتھ صھل، وفي عنقھ سطع،وفي لحیت
د،      ن بعی اه م اس، وأبھ ل الن اء، أجم اله البھ ما وع م س ار، وإن تكل ھ الوق مت فعلی ص
ھ خرزات        أن منطق زر وال ھزر ك وأحاله وأحسنھ من قریب،حلو المنطق،فصل ال ن

ین غصنین    نظم ینحدرن، ربعة ال یأس من طول، وال تقتحمھ عین من قصر،غصنًا ب
ھ،         ال أنصتوا لقول ھ،إن ق ون ب اء یحف ھ رفق فھو أنضر الثالثة منظرًا وأحسنھم قدرًا، ل

  ... وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود ال عابس وال مفند
د           ة ولق ر بمك ا ذك ره م ن أم ا م ر لن ذي ذك ریش ال و واهللا صاحب ق د ھ و معب ال أب فق

ن إ  حبھ وألفعل ت أن أص ًا     ھمم ة عالی وت بمك بح ص بیًال فأص ك س ى ذل دت إل ن وج
  : یسمعون الصوت وال یدرون من صاحبھ وھو یقول

  جزى اهللا رب الناس  خیر جزائھ         رفیقین قاال خیمتي  أم معبـد
  ھما نزالھا بالھدى  واھتدت بـھ         فقد فاز من أمسى رفیق محمد

  ن فعال ال تجارى وسؤددفیا لقصي ما زوى اهللا عنكــم         بھ م
  لیھن بني كعب مقــام  فتاتھم         ومقعدھا للمؤمنین بمرصــد
  سلوا أختكم عن شاتھا وإنائھـا         فإنكم إن تسألوا الشاة تشھد
  دعاھا بشاة حائــل فتحلبـت        لھ بصریح ضرة  الشاة مزبد

  ثم مــورد فغادرھا رھنًا لدیھا بحالــب         یرددھا  في مصدر
و             اتف وھ ت األنصاري شاعر رسول اهللا شبب یجاوب الھ ن ثاب فلما سمع حسان ب

  یقول 
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  لقد خاب قوم زال عنھم  نبیھم         وقدس من  یسري إلیھم  ویغتدي
  ترحـل عن قوم فضلت عقولھم         وحـل على  قـوم  بنـور مجدد

  یتبع الحق  یرشد  ھداھم بــھ بعد الضاللة ربھم         وأرشدھم مـن
  وھل یستوي ضالل قوم تسفھوا         عمى وھـداة  یھتـدون  بمھتـد

  وقد نزلت منھ  على أھل یثرب         ركاب ھدى حـلت علیھم بأسعد
  نبي یرى ما ال یرى الناس حولھ         ویتلو كتـاب اهللا في كـل مسجد

  یوم أو في ضحا الغدوإن قال في یوم مقالة غائــب        فتصدیقھا في ال
  لیھن أبا بكر سعادة جـــده        بصحبتھ  من یسعد اهللا   یسعــد

  لیھـن بني كعب  مقـام فتاتھم        ومقعـدھا  للمؤمنین بمرصـــد
لفظ حدیث أبي نصر بن قتادة قال أبو نصر قال أبو عمرو بن مطرف قال أبو جعفر  

م أم    ن اس ًا ع ألت مكرم ى س ن موس د ب ن محم د   ب ت خال ة بن مھا عاتك ال اس د فق معب
  .وكنیتھا أم معبد وأبو معبد اسمھ أكثم بن أبي الجون ویقال لھ عبد العزى

ن عمرو األحمسي      د اب وحدثنا أبو عبد اهللا الحافظ قال أخبرنا أبو سعید أحمد بن محم
قال حدثنا الحسین بن حمید بن الربیع الخزاز قال حدثنا سلیمان بن الحكم بن أیوب بن 
د        ن محم م وسالم ب ن الحك وب ب سلیمان بن ثابت بن یسار الخزاعي قال حدثنا أخي أی
عر    ن ش ین م ان بیت وه بنقص ناده نح ذكره بإس ام ف ن ھش زام ب ن ح ًا ع ي جمیع الخزاع

  .حسان في آخره وقد ذكرھما في موضع آخر
  .ورواه یعقوب بن سفیان الفسوي عن مكرم بن محرز دون األشعار 
دثنا        أخبرنا أبو الحسین  ال ح ن درستویھ ق ر ب ن جعف بن الفضل قال أخبرنا عبد اهللا ب

یعقوب بن سفیان قال حدثنا أبو القاسم مكرم بن محرز بن المھدي بن عبد الرحمن بن 
  .عمرو الخزاعي قال حدثني أبي محرز بن المھدي فذكره

د العنب       ن محم ى ب ا یحی ال  وحدثنا أبو عبد اهللا الحافظ إمالء قال حدثنا أبو زكری ري ق
د اهللا      ي عب ال وأخبرن حدثنا الحسین بن محمد بن زیاد وجعفر بن محمد بن سوار ح ق
ال          ام ح ق ة اإلم ن خزیم حاق ب ن إس د ب دثنا محم بن محمد الدورقي في آخرین قالوا ح

  .وأخبرني مخلد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جریر قالوا حدثنا مكرم بن محرز
م سمعت     ر القطیعي          قال أبو عبد اهللا الحافظ ث ن جعف د ب ر أحم ا بك الشیخ الصالح أب

ر              ي بك ت لشیخنا أب ھ فقل دیث بطول ذكر الح ھ ف ن محرز عن آبائ رم ب دثنا مك ول ح یق
ى            أدخلني عل ن سبع سنین ف ا اب ي وأن ي أب ال أي واهللا حج ب سمعھ الشیخ من مكرم فق

  .مكرم بن محرز
اظ     وبلغني عن أبي محمد القتیبي رحمھ اهللا أنھ قال في تفسیر   ن ألف ما عسى یشكل م

  .ھذا الحدیث
  .برزة یرید أنھا خال لھا سن فھي تبرز لیست بمنزلة الصغیرة المحجوبة: قولھ 
  .مرملین یرید قد نفد زادھم: وقولھ 
ي السنة وھي            : وقولھ  ین ف روي مسنتین أي داخل ي الشتاء وی ین ف د داخل مشتین یری

  .الجدب والمجاعة
  . منھا كسر الخیمة یرید جانبًا: وقولھ 
  . فتفاجت یرید فتحت ما بین رجلیھا للحلب: وقولھ 



 ٣١١

ھ   ین            : وقول ا ب رھط م وا فیربضوا وال ى یثقل رویھم حت رھط أي ی ربض ال اء ی ا بإن دع
  .الثالثة إلى العشرة

  .ثجا یرید سیال: وقولھ 
ھ  ھ   : وقول د أن ھ یری یص رغوت و وب بن وھ ا الل اء بھ ال اإلن د ع اء یری اله البھ ى ع حت

  .مألھا
  . فشربوا حتى أراضوا یرید شربوا حتى رووا فنقعوا بالري: ھقول 
ھ وال ذات طرق وھو من          : وقولھ  یھن منقی یس ف زال فل تشاركن ھزًال أي عمھن الھ

  .االشتراك
  .والشاء عازب أي بعید في المرعى: قولھ 
  . قال غیر القتیبي ترید ظاھر الجمال، ظاھر الوضاءة: وقولھا 
  .لج الوجھ ترید مشرق الوجھ مضیئةوقولھا أب: قال القتیبي 
  . لم تعبھ نحلة فالنحل الدقة والضمیر: وقولھا 
ا  ھ    : وقولھ د أن رة تری قلة الخاص الع والص ع األض قل منقط قلة فالص ھ ص م تزری ول

  .ضرب لیس بمنتفخ وال ناحل ویروي لم تعبھ ثجلة ولم تزریھ صعلة
  .عظم البطن واسترخاء أسفلھ: والثجلة 
ي     صغر : والصعلة  دعج السواد ف الرأس والوسیم الحسن الوضيء وكذلك القسیم وال

  .العین وغیره
ال : قال القتیبي، في أشفاره عطف: وقولھا  ال أعرف العطف   : سألت عنھ الریاشي فق

م تنعطف والعطف أیضًا إن         فار ث وأحسبھ غطف بالغین معجمة وھو أن تطول األش
فار    و انعطاف األش و      كان ھو المحفوظ شبیھ بذلك وھ فاره وطف وھ ي أش وروى وف

  .الطول
  .في صوتھ صھل ویروي صحل أي كالبحة وھو أن ال یكون حادًا: وقولھا 
  .في عنقھ سطع أي طول إن تكلم سما ترید عال برأسھ أو یده: وقولھا 

  .في وصف منطقھ فصل ال نزر وال ھذر ترید أنھ وسط لیس بقلیل وال كثیر: وقولھا  
ھ  ال یأس من طول : وقولھا  یحتمل أن یكون معناه إنھ لیس بالطویل الذي یؤیس مباری

  .عن مطاولتھ ویحتمل أن یكون تصحیفًا وأحسبھ ال بائن من طول
  .ال تقتحمھ عین من قصر ال تحتقره وال تزدریھ: وقولھا 
أي مخدوم محشود ھو من قولك حشدت لفالن في كذا إذا أردت أنك أعددت : محفود 

  .لھ وجمعت
  . لمحشود المحفوف وحشده أصحابھ أطافوا بھغیره ا: وقال 
  ال عابس ترید ال عابس الوجھ وال معتد من العداء وھو الظلم :وقولھا 
ا  : وقول  الھاتف فتحلبت لھ بصریح والصریح الخالص والضرة لحم الضرع فغادرھ

  ..رھنًا لدیھا لحالب یرید أنھ خلف الشاة عندھا مرتھنة بأن تدر
  دالئل النبوة للبیھقيغنم حلیمة السعدیة في 

ال     ار ق د الجب وأخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد بن عب
رأة   حدثنا یونس بن بكیر قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني جھم بن أبي جھم مولى الم
ال        ن حاطب ق ولى الحارث ب ال م من بني تمیم كانت عند الحارث بن حاطب فكان یق
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ن سمع عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب یقول  حدثت عن حلیمة بنت الحارث حدثني م
ر       ن بك عد ب ي س ن بن وة م ي نس ة ف دمت مك ت  ق ا قال عتھ أنھ ي أرض أم رسول اهللا الت
ألتمس بھا الرضعاء وفي سنة شھباء فقدمت على أتان لي قمراء كانت أذمت بالركب  

ا   ع مع صبینا       ومعي صبي لنا وشارف لنا واهللا ما تبض بقطرة وم ك أجم ا ذل ام لیلن نن
ا    ذاك ما یجد في ثدیي ما یغنیھ وال في شارفنا ما یغذیھ فقدمنا مكة فو اهللا ما علمت من
اذا عسى أن     ا م امرأة إال وقد عرض علیھا رسول اهللا فتأباه إذا قیل إنھ یتیم تركناه قلن

ى أن تصنع إلینا تصنع إلینا أمھ إنما نرجو المعروف من أب الولید وأما أمھ فماذا عس
ره    فو اهللا ما بقي من صواحبي امرأة إال أخذت رضیعًا غیري فلما لم أجد رضیعًا غی
یس   قلت لزوجي الحارث بن عبد العزى واهللا إني ألكره أن أرجع من بین صواحبي ل

ال  ا      : معي رضیع ألنطلقن إلى ذلك الیتیم فآلخذنھ فق و اهللا م ھ ف ذھبت فأخذت ك ف ال علی
دیاي  أخذتھ إال أني  لم أجد غیره فما ھو إال أن أخذتھ فجئت بھ إلى رحلي فأقبل علیھ ث

بما شاء من لبن فشرب حتى روي وشرب أخوه حتى روي وقام صاحبي إلى شارفنا  
ال صاحبي     ة فق تلك فإذا إنھا لحافل فحلب ما شرب وشربت حتى روینا فبتنا بخیر لیل

ر        یا حلیمة واهللا إني ألراك قد أخذت نسمة مباركة أل  ة من الخی ھ اللیل ا ب ا بتن ري م م ت
ى         ین إل ا راجع ى خرجن رًا حت دنا خی ل یزی زل اهللا عز وج م ی ذناه فل ة حین أخ والبرك
ن     ى إن صواحباتي یقل بالدنا فو اهللا لقطعت أتاني بالركب حتى ما یتعلق بھا حمار حت

م واهللا إنھ       أقول نع ا ف ا معن ا لھي  ویلك یا ابنة أبي ذؤیب أھذه أتانك التي خرجت علیھ
ن أرض اهللا     ًا م م أرض ا أعل عد وم ي س دمنا أرض بن ى ق أنا حت ا لش یقلن واهللا إن لھ ف
ا             ا شئنا وم ب م ًا فنحل روح شباعًا لبن م ت ت غنمي لتسرح ث تعالى أجدب منھا فإن كان
ون    م لیقول ى إنھ ًا حت روح جیاع امھم لت بن وإن أغن رة ل اة بقط ھ ش بض ل د ت ا أح حولن

م فیسرحون       لرعیانھم ویحكم انظروا حیث تس ب فاسرحوا معھ ي ذؤی ة أب رح غنم ابن
ي    روح غنم بن وت رة ل ا قط ا فیھ ًا م امھم جیاع ون أغن رح فیریح ث تس ي حی ع غنم م

  .... شباعًا لبنًا نحلب ما شئنا فلم یزل اهللا تعالى یرینا البركة ونتعرفھا
  شاة ابن مسعود في دالئل النبوة للبیھقي

دثنا      حدثنا أبو بكر بن فورك رحمھ اهللا ت -١ ال ح ر ق ن جعف د اهللا ب عالى قال أخبرنا عب
یونس بن حبیب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن   
أتى          ة ف یط بمك ي مع ن أب ة ب ا لعقب عبد اهللا بن مسعود قال كنت غالًما یافًعا أرعى غنًم

ت     یا غالم عندك: علي رسول اهللا وأبو بكر وقد فرا من المشركین فقاال قینا قل بن تس ل
ت          د قل ا الفحل بع ـز علیھ م ین إني مؤتمن ولست بساقیكما فقاال ھل عندك من جذعة ل
اه         ل الضرع وأت دعا فحف ذ رسول اهللا الضرع ف نعم فأتیتھما بھا فأعتقلھا أبو بكر وأخ
ال للضرع        م ق قاني ث م س ر ث أبو بكر بصخرة منقعرة فحلب فیھا ثم شرب ھو وأبو بك

ي     أقلص فقلص فلما كا ب یعن ول الطی ذا المق ن بعد أتیت رسول اهللا فقلت علمني من ھ
ا    : القرآن فقال رسول اهللا ازعني فیھ ا ین إنك غالم معلم فأخذت من فیھ سبعین سورة م

  ...أحد
و    -٢ زال وأب أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو عبد اهللا الحسین بن عمر بن برھان الغ

الوا   الحسین بن الفضل القطان وأبو محمد عبد ا هللا بن یحیى بن عبد الجبار السكري ق
ن     ر ب و بك أخبرنا إسماعیل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن ابن عرفة قال حدثنا أب
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ت   عیاش عن عاصم بن أبي النجود عن زر ابن حبیش عن عبد اهللا بن مسعود قال كن
ا  ي أرعى غنما لعقبة بن أبي معیط فمر بي رسول اهللا وأبو بكر رضي اهللا عنھ فق : ل ل

ا الفحل     ز علیھ یا غالم ھل من لبن؟ قال قلت نعم ولكني مؤتمن قال فھل من شاة لم ین
م       ال ث ر ق ا بك قال فأتیتھ بشاة فمسح ضرعھا فنزل لبن فحلبھ في إناء فشرب وسقى أب
ذا               ي من ھ ا رسول اهللا علمن ت ی ذا فقل د ھ ھ بع م أتیت ال ث ص ق ص فقل قال للضرع اقل

  ...یرحمك اهللا فإنك غلیم معلم: القول قال فمسح رأسي وقال
ا حضرتم الصالة       - ھ، فلم أه، ودعا فی ومن ذلك تزویده أصحابھ سقاء ماء بعد أن أوك

  . نزلوا فحلوه، فإذا بھ لبن طیب وزبدة في فمھ ـ من روایة حماد بن سلمة
  . ومسح على رأس عمیر بن سعد، وبرَّك، فمات وھو ابن ثمانین، فما شاب-
  . عن غیر واحد، منھم السائب بن یزید، ومدلوك وروي مثل ھذه القصص-

  :روى البیھقي في دالئل النبوة، قال
دثنا    * -١ اس ح ن العب وأخبرنا أبو الحسین بن بشران أنبأنا أبو أحمد حمزة بن محمد ب

ولى           دثنا عطاء م ار ح ن عم ة ب ا عكرم ن مسعود أنبأن محمد بن غالب حدثنا موسى ب
من ھذا المكان ووصف بیده أنھ كان أسود الھامة السائب قال كان رأس السائب أسود 

إلى مقدم رأسھ وكان سائره مؤخره ولحیتھ وعارضاه أبیض فقلت یا موالي ما رأیت 
ع            ا م ي وأن ر ب ك إن رسول اهللا م م ذل ي ل ا بن دري ی أحًدا أعجب شعًرا منك قال وما ت

ال  من أنت؟ قلت السائب بن یزید أخو النمر فمسح یده على : الصبیان فقال : رأسي وق
  .فھو ال یشیب أبًدا) بارك اهللا فیك(
ي             *-٢ ھ النب لم ودعا ل ي فأس ى النب ھ ذھب إل دلوك أن فیان واسمھ م ي س ویذكر عن أب

ي    د النب ومسح رأسھ بیده ودعا لھ بالبركة فكان مقدم رأس أبي سفیان أسود ما مستھ ی
رحمن ع     د ال ن عب ن   وسائره أبیض ذكره البخاري في التاریخ عن سلیمان ب ن مطر ب

  .العالء الفزاري عن عمتھ وقطفة مواله لھم قالت سمعنا أبا سفیان فذكره
وأخبرناه أبو عبد اهللا الحافظ قال أنبأنا أبو الفضل محمد بن إبراھیم حدثنا الحسین بن  

ن              ا فطر ب ال أنبأن ا ق ھ إلین ب ب ا كت ن حجر فیم ي ب ر عل محمد بن زیاد القباني قال ذك
  .ثتني عمتي آمنة بنت أبي الشعثاء عن مدلوك أبي سفیانالعالء الفزاري قال حد

دثنا      أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ حدثنا أبو سعید أحمد بن محمد بن عمرو األحمسي ح
الحسین بن حمید بن الربیع حدثنا الفضل بن عون المسعودي أبو حمزة قال حدثتني أم 

د    ت أم ول دتھا وكان ت       عبد اهللا بنت حمزة بن عبد اهللا عن ج ت قل ة قال ن عتب د اهللا ب عب
ي     ي أو سداس الم خماس ي غ ر إن ي أذك ن النب ذكر ع ش ت ة إی ن عتب د اهللا ب یدي عب لس
أجلسني النبي في حجره ودعا لي ولولدي بالبركة قالت جدتي فنحن نعرف ذلك أنا ال 

  .نھرم
ھ         - ب نسائھ، ألن رسول اهللا صلى اهللا علی ب طی ب یغل د طی وكان یوجد لعتبة بن فرق

  .مسح بیده على بطنھ وظھرهوسلم 
  :روى البیھقي في دالئل النبوة، قال

ن        ة ب د أن عتب ن فرق ة ب رأة عتب ورویناه عن حصین بن عبد الرحمن عن أم عاصم ام
ة أن   فرقد كان ال یزید على أن یدھن رأسھ ولحیتھ وكان أطیبنا ریًحا فسألتھ فذكر عتب
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ھ ثم بسط یدیھ ونفث فیھما ومسح النبي فیما شكا إلیھ أخذ إزار عتبة فوضعھ على فرج
  ..إحداھما على ظھره واألخرى على بطنھ قال فھذه الریح من ذلك

ھ           - ت ل ھ، فكان ین، ودعا ل وم حن ان خرج ی وسلَت الدََّم عن وجھ عائذ بن عمرو، وك
  .غرة كغرة الفرس

ومسح على رأس قیس بن زید الجذامى، ودعا لھ، فھلك وھو ابن مائة سنة، ورأسھ  -
ھ من شعره أسود،      أبیض  ده علی وموضع كف النبي صلى اهللا علیھ وسلم وما مرت ی

  .كان یدعى األغر
  . وروي مثل ھذه الحكایة لعمرو بن ثعلبة الجھني -
  .ومسح وجَھ آخر، فما زال على وجھھ نور -

  لعل القاضي عیاض رحمھ اهللا یشیر إلى أبي زید األنصاري، : قلت
 الحافظ حدثنا أبو العباس أحمد بن ھارون بن إبراھیم أخبرنا أبو عبد اهللا* قال البیھقي

دثنا       ارة ح ن عم دثنا حرمي ب الفقیھ حدثنا عبد اهللا بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي ح
ي              ال ل ال ق د األنصاري ق و زی دثني أب ال ح ر ق ن أحم اء ب دثنا علب ت ح ن ثاب عزرة ب

م ق        ) أدن مني: (رسول اهللا ي ث ى رأسي ولحیت ده عل ال فمسح بی ھ وأدم   (الق م جمل اللھ
ان منبسط     ) جمالھ د ك قال فبلغ بضعا ومائة سنة وما في لحیتھ بیاض إال نبذ یسیر ولق

  .الوجھ ولم یتقبض وجھھ حتى مات
ومسح وجھ قتادة بن ملحان، فكان لوجھھ بریق حتى كان ینظر في وجھھ كما ینظر  -

  .في المرأة
  قال البیھقي  

وما ظھر على وجھھ ببركة مسح النبي إیاه من   باب ما روي في شأن قتادة بن ملحان
  النور  

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبید الصفار حدثنا عبد اهللا  
ن         ر ب دثنا معتم اال ح ى ق د األعل ن عب بن أحمد بن حنبل حدثنا یحیى بن معین وھریم ب

  ) ح(سلیمان
ظ     وحدثنا عبد اهللا بن أحمد بن حنبل قال حد  ذا لف ر وھ دثنا معتم ثنا أبي حدثنا عارم ح

ن ملحان       ادة ب د قت ت عن حدیث بن معین قال سمعت أبي یحدث عن أبي العالء قال كن
في مرضھ قال نراه الذي مات فیھ قال فمر رجل في مؤخر الدار قال فرأیتھ في وجھ 

ى     أن عل ھ ك ھ إال رأیت ھ   قتادة قال كان رسول اهللا مسح وجھھ قال وكنت قلما رأیت وجھ
  .الدھان

د     - ؤتي بالرجل ق ووضع یده على رأس حنظلة بن حزیم، وبرَّك علیھ، فكان حنظلة ی
ھ      ي صلى اهللا علی ورم وجھھ، والشاة قد ورم ضرعھا، فیوضع على موضع كف النب

  .وسلم فیذھب الورم
  : روى البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت

د     رھم      أنبأني أبو عبد الرحمن السلمي أن أبا عب ري أخب د العكب ن محم د اهللا ب اهللا عبی
ن   حدثنا أبو القاسم البغوي حدثنا ھارون بن عبد اهللا أبو موسى حدثنا محمد بن سھل ب
ة          دي حنظل ال سمعت ج ة ق ن حنیف ذیم ب ن ح مروان حدثنا الذیال بن عبید بن حنظلة ب

ى ا    ھ عل ي  یحدث أبي وأعمامھ أن حنیفة جمع بنیھ فذكر الحدیث في وصیتھ وقدوم لنب
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ومعھ حذیم وحنظلة وفي آخره قال بأبي أنت وأمي أنا رجل ذو سن وھذا ابني حنظلة 
ھ       : فسمت علیھ فقال النبي ال ل ده فمسح رأسھ وق ذ بی ال    : یا غالم فأخ ك أو ق ورك فی ب

ورم  . بارك اهللا فیك ورأیت حنظلة یؤتى بالشاة الوارم ضرعھا والبعیر واإلنسان بھ ال
ذھب   . بسم اهللا على أثر ید رسول اهللا: ھ ویقولفیتفل في یده ویمسح بصلعت حھ فی فیمس

  ...عنھ
رأة    - ونضح في وجھ زینب بنت أم سلمة نضحة من ماء، فما یعرف كان في وجھ ام

  . من الجمال ما بھا
ن     - د م ر واح ى غی عره، وعل توى ش رأ، واس ة، فب ھ عاھ بي ب ى رأس ص ح عل ومس

  .الصبیان والمرضى  والمجانین، فبرءوا
  . ه رجل بھ أدرة، فأمره أن ینضحھا بماء من عین مجَّ فیھا، ففعل، فبرأوأتا - 
لم یؤت النبي صلى اهللا علیھ وسلم بأحد بھ مس، فصك في صدره إال : وعن طاوس -

  .الجنون: والمس... ذھب
  :روى البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت
ا أب    *  د أنبأن ي الفوائ ن      أخبرنا الحاكم أبو عبد اهللا الحافظ ف د ب ن أحم د ب و الحسن محم

ن سلمة عن             اد ب دثنا حم ان ح دثنا عف ابلي ح اس الك ن العب دثنا اب تمیم األصم ببغداد ح
ا            ت ی ا فقال ابن لھ رأة جاءت ب اس أن ام ن عب ر عن اب فرقد السبخي عن سعید بن جبی
ال فمسح      ا ق د علین رسول اهللا إن بابني ھذا جنوًنا وإنھ یأخذه عند غدائنا وعشائنا فیفس

  .ل اهللا رأسھ ودعا لھ فثع ثعة فخرج من جوفھ مثل الجرو األسود فسعىرسو
ن          *  د ب اس محم دثنا العب اال ح رو ق ي عم ن أب أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ وأبو سعید ب

ن     ال ب یعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا یونس بن بكیر عن األعمش عن المنھ
رأة فقالت إن ابني ھذا بھ لمم منذ سبع وأتت ام...عمرو عن یعلي بن مرة عن أبیھ قال

ال رسول اهللا     رتین فق وم م ال        : سنین یأخذه في كل ی ھ وق ي فی ل ف ھ فتف ھ من ھ فأدنت أدنی
ا      : أخرج ا صنع فلم ا م ا فأعلمین عدو اهللا أنا رسول اهللا ثم قال لھا رسول اهللا إذا رجعن

ذا الكبش    رجع رسول اهللا استقبلھ ومعھ كبشان وأقط وسمن فقال لي رسول اهللا  ذ ھ خ
  .فأخذ منھ ما أراد فقالت والذي أكرمك ما رأینا بھ شیئا منذ فارقتنا

ي     *  ن عل د ب ر محم أخبرنا أبو القاسم زید بن أبي ھاشم العلوى بالكوفة أنبأنا أبو جعف
بن دحیم حدثنا إبراھیم بن عبد اهللا أنبانا وكیع عن األعمش عن المنھال بن عمرو عن 

رأة   یعلي بن مرة قال رأیت  ھ ام من النبي عجبا خرجت معھ في سفر فنزلنا منزال فأتت
ا     : بصبي لھا بھ لمم فقال رسول اهللا ا رجعن رأ فلم ال فب أخرج عدو اهللا أنا رسول اهللا ق

ي   ال النب د الكبشین      : جاءت أم الغالم بكبشین وشيء من أقط وسمن فق ذ أح ى خ ا یعل ی
  .ففعلت: قال. ورد علیھا اآلخر وخذ السمن واألقط

ذا أصح واألول وھم قالھ البخاري یعني روایتھ عن أبیھ وھم إنما ھو عن یعلى نفسھ ھ
  وھم فیھ وكیع مرة ورواه على الصحة مرة 

وھم        : قلت  ل أن یكون ال ر فیحتم ن بكی ونس ب م ی وقد وافقھ فیما زعم البخاري أنھ وھ
  .من األعمش واهللا أعلم

ن  أخبرنا أبو الفتح ھالل بن محمد بن جعفر الحفا*  ر ببغداد أنبأنا الحسین ابن یحیى ب
ن          د ب دثنا یزی ال ح د ق ن  حمی ده ب دثنا عبی عیاش حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ح
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ت         ھ قال ن األحوص عن أم رو ب ن عم لیمان ب د    : أبي زیاد عن س ت رسول اهللا عن رأی
ال   اس فق ل     : (جمرة العقبة راكبًا ووراءه رجل یستره من رمي الن اس ال یقت ا الن ا أیھ ی

ین  ) بعضكم بعضًا ومن رمى جمرة العقبة فلیرمھا بمثل حصى الخذف قالت ورأیت ب
ن     : أصابعھ حجرًا قالت فرمي ورمى الناس قالت ا اب رأة ومعھ ثم انصرف فجاءت ام

یا نبي اهللا ابني ھذا فأمرھا النبي فدخلت بعض األخبیة فجاءت بتور : لھا بھ مس قالت
ھ       ده فمج فی ذه بی اء فأخ ھ م قیھ          من حجارة فی ال اس ا فق م أمرھ ھ ث ھ وأعاده فی ودعا فی

ھ              ذت من ھ فأخ ذي من ت خ اء فقال ذا الم ي من ھ ي ل ت ھین ا فقل واغسلیھ فیھ قال فتبعتھ
ولقیت المرأة : حفنة فسقیتھ ابني عبد اهللا فعاش فكان من بره ما شاء اهللا أن یكون قالت

  .فزعمت أن ابنھا برىء وأنھ غالم ال غالم خیر منھ
ال            قال ثم سرن*  م ق ي بمنخره ث ذ النب ة فأخ ھ جن ا ب ابن لھ رأة ب ت ام ا فمررنا بماء فأن

ذلك             ا ب ا من مسیرنا مررن ا رجعن م سرنا فلم ال ث ي رسول اهللا  ق اخرج أني محمد أن
بن            حابھ فشربوا الل ر أص رد الجزر وأم ا أن ت أمر لھ بن ف الماء فأتتھ المرأة بجزر ول

  .رأینا منھ ریبا بعدك فسألھا عن الصبي فقالت والذي بعثك بالحق ما
ن  ***  أخبرنا أبو عبد اهللا الحسین بن الحسن الغفاري ببغداد حدثنا عثمان ابن أحمد ب

د          دثنا عب د ح ن أحم لیمان ب دثنا س ل ح ن حنب السماك حدثنا أبو علي حنبل بن إسحاق ب
: الرحیم بن جماد عن معاویة بن یحیى الصدفي أنبأنا الزھري عن خارجة بن زید قال

بطن             قال أس ا ب ى إذا كن ا حت ى حجھ ى الحجة الت ا مع رسول اهللا إل د خرجن ن زی امة ب
الروحاء نظر إلى امرأة تؤمھ فحبس راحلتھ فلما دنت منھ قالت یا رسول اهللا ھذا ابني 
ا             ذه رسول اهللا منھ ال فأخ ذا ق ھ ھ ى یوم ھ إل وم ولدت اق من ی والذي بعثك بالحق ما أف

إني      فوضعھ فیما بین صدره وواسطة الرحل ث دو اهللا ف ا ع ال أخرج ی م تفل في فیھ وق
رسول اهللا قال ثم ناولھا إیاه وقال خذیھ فال بأس علیھ قال أسامة فلما قضي رسول اهللا 

ت      د شوتھا فقال رأة بشاة ق ا  : حجتھ انصرف حتى إذا نزل بطن الروحاء أتتھ تلك الم ی
و ق        ف ھ ال وكی دئك ق ي مبت ھ ف ذي   رسول اهللا أنا أم الصبي الذي لقیتك ب ت وال ال فقال

  ...بعثك بالحق ما رابنى منھ شىء بعد
  :وأخرج أبو نعیم في دالئل النبوة، قال

ثم سرنا فإذا امرأة قد عرضت لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقالت یا رسول اهللا * 
ا    : إن ابني یصاب فأخذه النبي صلى اهللا علیھ وسلم فتفل في فیھ فقال دو اهللا أن أخسأ ع

ا           محمد ثم سرن ت ی لم وقال ھ وس دي لرسول اهللا صلى اهللا علی ا إذا ھي تھ ا رجعن ا فلم
  .رسول اهللا ما عرض لھ منذ فارقتنا

عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ أنھ قد جاءت امرأة إلى رسول اهللا صلى اهللا *  
ده            د أفس ي ق ا رسول اهللا إن ابن ت ی رة وقال ي عم ة ف ى مك علیھ وسلم ونحن مقبلون إل

ال  الشیطان  اعة ق ھ س ا یدع ي: "واهللا م ھ إل طة  " ارفعی ھ وواس ین فخذی ل رأسھ ب فجع
قد : أنا رسول اهللا فاخرج عدو اهللا ودفعھ إلیھا وقال: الرحل ثم فتح فمھ فبزق فیھ وقال

برأ ابنك فجیئینا علیھ إذا رجعنا إلى ھذا المنزل إن شاء اهللا فلما رجع أقبلت إلیھ بثالثة 
ھو ھذا یا رسول اهللا قد برأ وقد : كیف فعل ابنك؟ قالت: لھا أكبش یسوقھن الغالم فقال
  .یا بالل خذ منھا واحدا واترك لھا اثنین: أھدى لك ثالثة أكبش قال
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و     *  ا أب وف ثن ي المكف فصل حدثنا أبو رجاء بندار بن محمد أنا أبو أحمد محمد بن عل
بن أبي بكر المقدمي  بكر عبد اهللا بن محمد القباب ثنا أبو بكر بن أبي عاصم ثنا محمد

ى   ثنا محمد بن علي عن أبي جناب عن عبد اهللا بن عیسى عن عبد الرحمن بن أبي لیل
عن أبي بن كعب رضي اهللا عنھ قال جاء أعرابي إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

ھ : (فقال إن لي أخا وبھ وجع قال ال )وما وجع ین        : ؟ ق ھ فوضعھ ب أتني ب ال ف م ق ھ لم ب
سول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بفاتحة الكتاب وأربع آیات من أول سورة   یدیھ فعوذه ر

د  (البقرة وھاتین اآلیتین  ھ واح ات من آخر سورة        ) وإلھكم إل ة الكرسي وثالث آی وآی
ران   ن آل عم ھ م رة وآی ھد اهللا(البق راف  ) ش ن األع ة م ق  (وآی ذي خل م اهللا ال إن ربك

) وأنھ تعالى جد ربنا(سورة الجن  وآخر سورة المؤمنین وآیھ من) السموات واألرض
د (وعشر آیات من أول الصافات وثالث آیات من آخر سورة الحشر و ) قل ھو اهللا أح

والمعوذتین فقام الرجل كأنھ لم یشتك شیئا قط قال اإلمام رحمھ اهللا قال أھل اللغة اللمم 
  .الجنون

  ..ومجَّ في دلو من بئر، ثم صب فیھا، ففاح منھا ریح المسك -
ال     و - ار، وق وه الكف ي وج ا ف ى بھ ین، ورم وم حن راب ی ن ت ة م ذ قبض اھت :  أخ ش

  .الوجوه، فانصرفوا یمسحون القذى عن أعینھم
  رواه مسلم في كتاب الجھاد والسیر، باب في غزوة حنین، : قلت

دثني  . حدثنا عكرمة بن عمار. حدثنا عمر بن یونس الحنفي. حدثنا زھیر بن حرب  ح
ي حدثني أ. إیاس بن سلمة ال . ب ا       : ق لم حنین ھ وس ا مع رسول اهللا صلى اهللا علی . غزون

دمت   دو تق ا الع ا واجھن ة . فلم أعلو ثنی دو  . ف ن الع ل م تقبلني رج ھم . فاس ھ بس . فأرمی
ي  وارى عن نع  . فت ا ص ت م ا دری ة     . فلم ن ثنی وا م د طلع م ق إذا ھ وم ف ى الق ونظرت إل

ح . فالتقوا ھم وصحابة النبي صلى اهللا علیھ وسلم. أخرى ي صلى اهللا   فولى ص ابة النب
لم  ھ وس ا . علی ع منھزًم ان . وأرج ى بردت داھما . وعل زرا بإح األخرى  . مت دیا ب . مرت

لم،      . فجمعتھما جمیعا. فاستطلق إزاري ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی ومررت، عل
لم   . وھو على بغلتھ الشھباء. منھزًما ھ وس ن   (فقال رسول اهللا صلى اهللا علی د رأى اب لق

بض         ف) األكوع فزًعا م ق ة، ث زل عن البغل لم ن ھ وس لما غشوا رسول اهللا صلى اهللا علی
فما خلف ) شاھت الوجوه: (فقال. ثم استقبل بھ وجوھھم. قبضة من تراب من األرض

ة   ك القبض ا، بتل ھ تراًب أل عینی اًنا إال م نھم إنس دبرین. اهللا م وا م ز . فول زمھم اهللا ع فھ
  ... ئمھم بین المسلمینوقسم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم غنا. وجل

ھ،     -  ده فی وشكا إلیھ أبو ھریرة رضي اهللا عنھ النسیان، فأمره ببسط ثوبھ، وغرف بی
  . ثم أمره بضمھ، ففعل، فما نسي شیئًا بعد

إن أحكام : الحجة على من قال: أخرجھ البخاري كتاب االعتصام بالكتاب والسنَّة باب
ب بعضھم من         ان یغی ا ك ت ظاھرة، وم لم      النبي كان ھ وس ي صلى اهللا علی مشاھد النب

  .وأمور اإلسالم
ول : حدثني الُزھري: حدثنا سفیان: حدثنا علي  و   : أنھ سمعھ من األعرج یق ي أب أخبرن

ھ    : ھریرة قال إنكم تزعمون أن أبا ھریرة یكثر الحدیث على رسول اهللا صلى اهللا علی
لى اهللا علیھ وسلم على وسلم، واهللا الموعد، إني كنت امرأ مسكینًا، ألزم رسول اهللا ص

غلھم   ار یش ت األنص واق، وكان فق باألس غلھم الص اجرون یش ان المھ ي، وك لء بطن م
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من  :(القیام على أموالھم، فشھدت من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  ذات یوم، وقال
ي           ن ینسى شیئًا سمعھ من م یقبضھ، فل التي، ث ى أقضي مق فبسطت  ). یبسط رداءه حت

  ..و الذي بعثھ بالحق، ما نسیت شیئًا سمعتھ منھبردة كانت عليَّ، ف
  . وما یروى عنھ في ھذا كثیر-
ل،       - ى الخی ت عل ھ ال یثب ھ أن ر ل وضرب صدر جریر بن عبد اهللا، ودعا لھ، وكان ذك

  . فصار من أفرس العرب و أثبتھم
  :روى البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت

ن   أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ حدثنا أبو عبد ا د ب هللا محمد بن یعقوب الحافظ حدثنا محم
و          ا أب د  ح ـ وأنبأن ي خال ن أب دثنا إسماعیل ب عبد الوھاب الفرآء أنبأنا یعلى بن عبید ح
دثنا          ن عون الواسطي ح دثنا عمرو ب دارمي ح النضر الفقیھ حدثنا عثمان بن سعید ال

ي من ذي   أال تریح: (خالد عن إسماعیل عن قیس عن جریر قال، قال لي رسول اهللا  ن
قال، فضرب النبي في ..  یا رسول اهللا إني كفل ال أثبت على الخیل: فقلت)  الخلصة؟

  ).اللھم ثبتھ وأجعلھ ھادیًا مھدیًا: (صدري ثم قال
ومسح على رأس عبد الرحمن بن زید بن الخطاب وھو صغیر، وكان دمیمًا، ودعا  -

  لھ بالبركة، ففرع الرجال، طوًال وتمامًا
-----------------------  

  ]اطالعھ على الغیبیات) [٩(القول األقوم في معجزات النبي األكرم - ٩  .٢٨
  :لفصل الثالث والعشرون

  
  فیما أطلع علیھ من الغیوب وما یكون

  
واألحادیث في ھذا الباب بحر ال یدرك . ومن ذلك ما أطلع علیھ من الغیوب وما یكون

ره  زف غم ره، وال ین ة  . قع ن جمل زة م ذه المعج ع  وھ ى القط ة عل ھ المعلوم معجزات
ى         ى االطالع عل ا عل اق معانیھ ا، واتف رة رواتھ الواصل إلینا خبرھا على التواتر، لكث

  :الغیب
  
ره         * ى غی ھ عل د الفھري إجازة، وقرأت ن الولی د ب ر محم و   : حدثنا اإلمام أبو بك ال أب ق

د         : بكر ؤي، ح دثنا اللؤل ر الھاشمي، ح و عم دثنا أب ي التستري، ح و  حدثنا أبو عل ثنا أب
ن            ل، ع ي وائ ش، عن أب ر، عن األعم دثنا جری یبة، ح ي ش ن أب ان ب دثنا عثم داود، ح

ام             : حذیفة، قال ى قی ك إل ھ ذل ي مقام یئًا یكون ف رك ش ا ت ًا، فم ا رسول اهللا مقام قام فین
ھ      حابي ھؤالء، وإن ھ أص الساعة إال حدثھ، حفظھ من حفظھ، ونسیھ من نسیھ، قد علم

م إذا      لیكون منھ الشيء فأعرفھ فأ ھ، ث ذكره كما یذكر الرجل وجھ الرجل إذا غاب عن
ما أدري، أنسي أصحابي أم تناسوه، واهللا ما ترك رسول اهللا : ثم قال حذیفة. رآه عرفھ

ا    ماه  لن د س اعدًا إال ق ة فص ھ ثالثمائ ن مع غ م دنیا یبل ي ال ى أن تنقض ة إل د فتن ن قائ م
  .باسمھ، واسم أبیھ، وقبیلتھ
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اب .كتاب القدر رواه البخاري في: قلت دوراً    {: ب درًا مق ر اهللا ق ان أم : األحزاب /} وك
٣٨./-  

  
عود  ن مس ى ب دثنا موس ة   : ح ن حذیف ل، ع ي وائ ن أب ش، ع ن األعم فیان، ع دثنا س ح

یئًا         : رضي اهللا عنھ قال ا ش رك فیھ ا ت ة، م ھ وسلم خطب لقد خطبنا النبي صلى اهللا علی
د    إلى قیام الساعة إال ذكره، علمھ من علمھ وجھلھ من  ت ألرى الشيء ق جھلھ، إن كن

  .نسیت، فأعرفھ كما یعرف الرجل الرجل إذا غاب عنھ فرآه فعرفھ
  

ام         ى قی ا یكون إل ي فیم ار النب اب إخب وأخرجھ مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ب
راھیم         ن إب حاق ب ي شیبة وإس ن أب ان ب ان  (الساعة وحدثنا عثم ال عثم دثنا : ق ال  . ح وق

  :ن األعمش، عن شقیق، ما ترك شیًئا قالجریر ع) أخبرنا: إسحاق
  
ى    ، قام فینا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مقاًما  ك إل ھ ذل ما ترك شیًئا یكون في مقام

ھ  دث ب اعة، إال ح ام الس یھ  ، قی ن نس یھ م ھ ونس ن حفظ ھ م حابي  ، حفظ ھ أص د علم ق
أذكره . ھؤالء ذكر الرجل وج    . وإنھ لیكون منھ الشيء قد نسیتھ فأراه ف ا ی ھ الرجل  كم

  . ثم إذا رآه عرفھ. إذا غاب عنھ
  
ي   : وقال أبو ذر- ھ ف لقد تركنا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وما یحرك طائر جناحی

  .السماء، إال ذكرنا منھ علمًا
  

  أخرجھ األلباني في السلسلة الصحیحة؛: قلت
  
ب جنا        ا طائر یقل لم وم ھ وس ي   عن أبي ذر قال تركنا رسول اهللا صلى اهللا علی ھ ف حی

  .الھواء إال وھو یذكرنا منھ علما قال فقال صلى اهللا علیھ وسلم فذكره
  

ركم اهللا     (ولھ شاھد من روایة عمرو عن المطلب مرفوًعا بلفظ  ا أم یًئا مم ما تركت ش
وإسناده مرسل  ). بھ إال قد أمرتكم بھ وما تركت شیئا مما نھاكم عنھ إال قد نھیتكم عنھ

  حسن
  
حیح  - ل الص رج أھ د خ ا     وق لم مم ھ وس لى اهللا علی حابھ ص ھ أص م ب ا أعل ة م واألئم

ام،      یمن، والش دس، وال ت المق ة  وبی تح مك ھ، وف ى أعدائ ور عل ن الظھ ھ م دھم ب وع
  .والعراق، وظھور األمن، حتى تظعن المرأة من الحیرة إلى مكة ال تخاف إال اهللا

  
حات المسلمین روى مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ما یكون من فتو: قلت

  :قبل الدجال
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ن سمرة،          . حدثنا قتیبة بن سعید   ر، عن جابر ب ن عمی ك ب د المل حدثنا جریر عن عب
ي غزوة     : قال. عن نافع بن عتبة لم ف ھ وس أتى   . كنا مع رسول اهللا صلى اهللا علی ال ف ق

ل المغرب   اب الصوف   . النبي صلى اهللا علیھ وسلم قوم من قب یھم ثی د   . عل وه عن فوافق
ائتھم فقم : قال فقالت لي نفسي. إنھم لقیام ورسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قاعدف. أكمة

ھ   . لعلھ نجي معھم: ثم قلت: قال. ال یغتالونھ. بینھم وبینھ نھم وبین ال  . فأتیتھم فقمت بی ق
. تغزون جزیرة العرب، فیفتحھا اهللا: "قال. أعدھن في یدي. فحفظت منھ أربع كلمات

  ".ثم تغزون الدجال، فیفتحھ اهللا. ثم تغزون الروم، فیفتحھا اهللا. ثم فارس، فیفتحھا اهللا
  

  .ال نرى الدجال یخرج حتى تفتح الروم! یا جابر: فقال نافع: قال
  

ن سمرة  .. وأخرج السیوطي في الجامع الصغیر ھ    .عن جابر ب ي صلى اهللا علی أن النب
رة ال تخا     : (وسلم قال دخل الحی ى ت ة حت ًدا لتخرجن الظعینة من المدین ضعفھ   ). ف أح

  .األلباني في تحقیقھ
  
ھ      - د یوم ي غ ي ف دي عل ى    . وأن المدینة ستغزى، وتفتح خیبر على ی تح اهللا عل ا یف وم

نھم    .وقسمتھم كنوز كسرى وقیصر. ویؤتون من زھرتھا. أمتھ من الدنیا دث بی ا یح وم
  .من الفتون واالختالف واألھواء

  
  :روى البیھقي في دالئل النبوة قال: قلت

  
د       أخ ى عب رئ عل ال ق ھ ق برنا أبو عبد اهللا الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقی

د اهللا عن      ي عب ن أب الملك بن محمد وأنا أسمع قال حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا ھشام ب
عید       ي س ارعن أب ن یس اء ب ن عط ة ع ي میمون ن أب الل ب ن ھ ر ع ي كثی ن أب ى ب یحی

ر   ى المنب ال   الخدري قال جلس رسول اهللا عل وم فق ا     : (ذات ی یكم م ا أتخوف عل إن مم
ر بالشر      ) یفتح اهللا علیكم من زھرة الدنیا وزینتھا أتي الخی ا رسول اهللا وی فقال رجل ی

زل             ھ ین ت أن ِك فرأی رد علی م ی ا شأنك سألت رسول اهللا فل الن م فلم یرد علیھ قلنا یا ف
د     ھ حم ن السائل كأن ھ ال   علیھ الوحي قال فمسح الرحضاء عن ظھره فقال أی ال أن ه وق

ى إذا     ت حت یأتي الخیر بالشر وأنھ مما ینبت الربیع ما یقتل أو یلم إال آكلة الخضر أكل
و        ال حل ذا الم ت ورتعت وإن ھ امتألت خاصرتھا استقبلت مطلع الشمس فثلطت وبال
كین   ھ المس ى من ن أعط ال م احب الم م ص ھ ونع ھ فی ورك ل ھ ب ذه بحق ن أخ ر فم خض

ل   والیتیم وابن السبیل أو كم ذي یأك ا قال رسول اهللا والذي یأخذ بإشراف نفس كان كال
ھ      ال رسولھ ل ال اهللا وم وال یشبع فیكون علیھ حسرة یوم القیامة ورب متخوض في م

  ..النار یوم القیامة
  
  رواه البخاري في الصحیح عن معاذ بن فضالة، ورواه مسلم من وجھ آخر عن ھشام 
  
  .ثالث وسبعین فرقة، الناجیة منھا واحدة وسلوك سبیل من قبلھم، وافتراقھم على- 
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  أخرج الشیخان: قلت

  
ریم .ما ذكر عن بني إسرائیل: البخاري في كتاب األنبیاء،  باب : حدثنا سعید بن أبي م

حدثني زید بن أسلم، عن عطاء بن یسار، عن أبي سعید رضي  : حدثنا أبو غسان قال
  :اهللا عنھ

  
ال    لم ق ھ وس لى اهللا علی ي ص ا    ل: (أن النب بر، وذراع برا بش بلكم ش ن ق نن م بعن س تت

یا رسول اهللا، الیھود والنصارى؟  : قلنا). بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه
  ).فمن: (قال

  
  :مسلم في كتاب العلم، باب اتباع سنن الیھود والنصارى

  
ن    . حدثنا حفص بن میسرة. حدثني سوید بن سعید*  حدثني زید بن أسلم عن عطاء ب

لتتبعن سنن : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: أبي سعید الخدري، قال یسار، عن
بلكم ن ق ذین م ذراع. ال ا ب بر، وذراع برا بش ب . ش ر ض ي جح وا ف و دخل ى ل حت

  ".فمن؟"آلیھود والنصارى؟ قال ! یا رسول اهللا: قلنا" التبعتموھم
  

األلباني في  أخرجھ السیوطي  في الجامع الصغیر وعزاه إلى البیھقي، وصححھ: قلت
  :تحقیقھ

  
افترقت الیھود على إحدى : (عن عوف بن مالك، قال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم

ین         ى اثنت ارى عل ت النص ار وافترق ي الن ة وسبعون ف ي الجن دة ف ة فواح وسبعین فرق
ده         د بی س محم ذي نف ة وال ي الجن دة ف ار وواح ي الن دى وسبعون ف ة فإح وسبعین فرق

  .الث وسبعین فرقة فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النارلتفترقن أمتي على ث
  

  وروى حدیث االفتراق: قلت
  الترمذي في  أبواب اإلیمان ، باب افتراق ھذه األمة* 
  
ن               -١  د ب ن موسى، عن محم ا الفضل ب ار، أخبرن و عم ث أب ن حری دثنا الحسین ب ح

ھ صلى اهللا         ول الّل رة أن رس ي ھری ي سلمة عن أب ال عمرو، عن أب لم  ق ھ وس  -:علی
ل         " ى والنصارى مث ین وسبعین فرق ة، أو اثنت دى وسبعین فرق تفرقت الیھود على إح

  ".ذلك، وتفترق أمتي إلى ثالث وسبعین فرقة
  
دیث    . وفي الباب عن سعد وعبد الّلھ بن عمرو وعوف بن مالك  رة ح ي ھری حدیث أب

  .حسن صحیح
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ري، عن سفیان عن عبد الرحمن بن حدثنا محمود بن غیالن أخبرنا أبو داود الحف -٢ 
ال  ال رسول   : زیاد بن أنعم األفریقي، عن عبد الّلھ بن یزید عن عبد الّلھ بن عمرو ق ق

ل           " -:الّلھ صلى اهللا علیھ وسلم ذو النع ي إسرائیل ح ى بن ى عل ا أت ي م ى أمت أتین عل لی
ك    ي   وان. بالنعل حتى إن كان منھم من أتى أمة عالنیة لكان في أمتي من یصنع ذل بن

م        ة كلھ ى ثالث وسبعین مل ي عل إسرائیل تفرقت على ثنتین وسبعین ملة، وتفترق أمت
ھذا ". ما أنا علیھ وأصحابي: ، قال من ھي یا رسول الّلھ؟ قال"في النار إال ملة واحدة

  .حدیث حسن غریب
  باب شرح السُّنة -أبو داود  في  أول كتاب السنة * 
  
د،   ١  ي          ـ حدثنا وھب بن بقیة، عن خال ي سلمة، عن أب ن عمرو، عن أب د ب عن محم

  :ھریرة قال
  

لم   ھ وس ین وسبعین       : "قال رسول الّلھ صلى اهللا علی دى أو ثنت ى إح ود عل ت الیھ افترق
فرقًة، وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتین وسبعین فرقًة، وتفترق أمتي على ثالٍث 

  ".وسبعین فرقًة
  
ا     : الـ حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن یحیى قا٢  ا صفوان، ح وثن رة، ثن ثنا أبو المغی

ال    : عمرو بن عثمان، حدثنا بقیة قال دثني صفوان نحوه، ق د     : ح ن عب دثني أزھر ب ح
ال       ا فق ام فین ھ ق فیان أن ي س : الّلھ الحرازي، عن أبي عامر الھوزني، عن معاویة بن أب

ال    ا فق ام فین لم ق ھ وس لى اهللا علی ھ ص ول الّل ب: "أال إن رس ن ق ل  أال إنَّ م نن أھ لكم م
الٍث وسبعین       ى ث ة ستفترق عل ذه المل : الكتاب افترقوا على ثنتین وسبعین ملًة، وإنَّ ھ

  ".ثنتان وسبعون في النار، وواحدٌة في الجنة، وھي الجماعة
  

دیثھما  ك         : "زاد ابن یحیى وعمرو في ح م تل واٌم تجارى بھ ي أق ھ سیخرج من أمت وإن
احبھ ب لص ارى الكل ا یتج واء كم ال" األھ رو وق ھ : "عم ى من احبھ، ال یبق ب بص الكل

  ".عرٌق وال مفصٌل إال دخلھ
  الحاكم في المستدرك* 
  
ا       ار ثن و عم دثنا أب أخبرنا أبو العباس قاسم بن القاسم السیاري بمرو ثنا أبو الموجھ ح

رة أن رسول اهللا        ي ھری ي سلمة عن أب الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أب
افترقت الیھود على إحدى وسبعین فرقة أو اثنتین وسبعین : "صلى اهللا علیھ وسلم قال

ة   ر    ".. فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على ثالث وسبعین فرق دیث كث ذا ح ھ
ك      ن مال في األصول وقد روي عن سعد بن أبي وقاص وعبد اهللا بن عمرو وعوف ب

رو        ن عم د ب لم بمحم د احتج مس ي   عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مثلھ وق عن أب
  .سلمة عن أبي ھریرة واتفقا جمیعا على االحتجاج بالفضل بن موسى وھو ثقة
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  الدارمي في  باب السَِّیر * 
  
ى              -   ْن َأِب َراِزىُّ َع ِھ اْلَح ِد اللَّ ُن َعْب ُر ْب دََّثِنى َأْزَھ ْفَواُن َح دََّثَنا َص َرِة َح و اْلمِغی َأْخَبَرَنا َأُب

ھِ صلى اهللا       َعاِمٍر َعْبِد اللَِّھ ْبِن  وَل اللَّ ْفَیاَن َأنَّ َرُس ى ُس ِن َأِب ُلَحىٍّ اْلَھْوَزِنىِّ َعْن ُمَعاِوَیَة ْب
ال    ا َفَق اَم ِفیَن لم َق ھ وس ْیِن      « َ: علی ى ِثْنَت وا َعَل اِب اْفَتَرُق ِل اْلِكَت ْن َأْھ ْبَلُكْم ِم ْن َق َأَال ِإنَّ َم

َتْف َة َس ِذِه اُألمَّ ًة َوِإنَّ َھ ْبِعیَن ِملَّ اِر  َوَس ى النَّ ْبُعوَن ِف اِن َوَس ْبِعیَن اْثَنَت َالٍث َوَس ى َث َتِرُق َعَل
  َوَواِحَدٌة ِفى اْلَجنَِّة

  التبریزي في مشكاة المصابیح*
  

لم : وعن عبد اهللا بن عمرو قال ي    : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ى أمت أتین عل لی
ن        ان م ى إن ك ل بالنعل حت ذو النع ة     ما أتى على بني إسرائیل ح ھ عالنی ى أم ھم من أت

ة        بعین مل ین وس ى ثنت ت عل رائیل تفرق ي إس ك وإن بن نع ذل ن یص ي م ي أمت ان ف لك
ا         الوا ومن ھي ی دة ق ة واح ار إال مل وتفترق أمتي على ثالث وسبعین ملة كلھم في الن

  ).صحیح . ( رواه الترمذي. رسول اهللا قال ما أنا علیھ وأصحابي
  

  أحمد في المسند* 
  

د اهللا  حدثنا عبد اهللا  حدثني أبي ثنا أبو المغیرة قال ثنا صفوان قال حدثني أزھر بن عب
ن لحي         د اهللا ب ي عامر عب الھوزني قال أبو المغیرة في موضع آخر الحرازي عن أب

ر            : قال ام حین صلى صالة الظھ ة ق دمنا مك ا ق فیان فلم ي س ن أب حججنا مع معاویة ب
إن أھل الكتابین افترقوا في دینھم على ": إن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال: فقال

ا      ي األھواء كلھ ة یعن ثنتین وسبعین ملة وإن ھذه األمة ستفترق على ثالث وسبعین مل
ك        م تل اري بھ وام تج ي أق ي أمت یخرج ف ھ س ة وأن ي الجماع دة وھ ار إال واح ي الن ف

ھ واهللا         ھ عرق وال مفصل إال دخل ى من ب بصاحبھ ال یبق ا  األھواء كما یتجارى الكل ی
اس       ن الن ركم م لم لغی ھ وس معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء بھ نبیكم صلى اهللا علی

  ".أحرى أن ال یقوم بھ
  

  .إسناده حسن وحدیث افتراق األمة منھ صحیح بشواھد: تعلیق شعیب األرنؤوط
  
  ابن ماجھ  في باب افتراق األمم*
  
ي  . َحمَُّد ْبُن ِبْشٍرحّدثنا ُم. حّدثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَیَة -١  حّدثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمٍرو َعْن َأِب

َتَفرََّقِت اْلَیُھوُدَعَلى : ((َقاَل َرُسوُل اهللاِ صلى اهللا علیھ وسلم: َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة؛ َقاَل
  )).َقُةَوَتْفَتِرُق ُأمَِّتي َعَلى َثَالٍث َوَسْبِعیَن ِفْر. ِإْحَدى َوَسَبْعِیَن ِفْرَقًة
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اٍر اْلِحْمصيُّ           -٢  ِن ِدیَن ِر ْب ِن َكِثی ِعیِد ْب ِن َس اَن ْب ُن ُعْثَم ُرو ْب ّدثنا َعْم ُن   . ح اُد ْب ّدثنا َعبَّ ح
الَ       . ُیوُسَف ٍك؛ َق ِن َماِل ْوِف ْب ْن َع ْعٍد، َع ِن َس اَل  : حّدثنا َصْفَواُن ْبُن َعْمٍرو َعْن َراِشِد ْب َق

ةً     :((َرُسوُل اهللاِ صلى اهللا علیھ وسلم َبْعِیَن ِفْرَق َدى َوَس ى ِإْح وُد َعَل َدٌة  . اْفَتَرَقِت اْلُیُھ َفَواِح
ةً    ، َوَسْبُعوَن ِفي النَّاِر. ِفي اْلَجنَّة ْبِعیَن ِفْرَق یِن َوَس ى ِثْنَتْی َدى  . َواْفَتَرَقِت النََّصاَرى َعَل َفِإْح

ةِ       ي اْلَجنَّ َدٌة ِف اِر، َوَواِح ي النَّ ْبُعوَن ِف ِذي َنفْ . َوَس ِده  َوالَّ ٍد ِبَی ى   ! ُس ُمَحمَّ ي َعَل ِرَقنَّ ُأمَِّت َلَتْفَت
ْم؟  ! َیا َرُسوَل اِهللا: ِقیَل)).َواِحَدٌة ِفي اْلَجنَِّة َوَسْبُعوَن ِفي النَّاِر. َثَالٍث َوَسْبِعیَن ِفْرَقُة َمْن ُھ

  )).اْلَجَماعُةَ: ((َقال
  

: ، قال فیھ أبو حاتموراشد بن سعد. إسناده حدیث عوف بن مالك فیھ مقال: في الزوائد
ولیس لھ عنده سوى ھذا . وعباد ابن یوسف لم یخرج لھ أحد سوى ابن ماجة. صدوق
ديّ  . الحدي ن ع ا   : َقاَل اب رد بھ ث تف ات     . روى أحادی ي الثق ان ف ن حب ر اب اقي  . وذك وب

  .رجال اإلسناد ثقات
  
ِلمٍ  . حّدثنا ِھَشاُم ْبُن َعمَّاٍر -٣  ُن ُمْس دّ . حّدثنا اْلَوِلیُد ْب ْن      ح اّدُة َع ّدثنا َقَت ٍرو، ح و َعْم ثنا َأُب

لم : أَنِس اْبِن َماِلِك؛ َقاَل ِت    : ((َقاَل َرُسوَل اهللاِ صلى اهللا علیھ وس َراِئیَل اْفَتَرَق ي ِإْس إنَّ َبِن
َھا ِفي النَّاِر، ُكلُّ. وِإنَّ ُأمَِّتي َسَتْفَترُق َعَلى ِثْنَتْیِن َوَسْبِعیَن ِفْرَقًة. َعَلى ِإْحَدى َوَسَبْعِیَن ِفْرَقًة

  .رجالھ ثقات. إسناده صحیح: في الزوائد)). َوَھي اْلَجَماَعُة. إالَّ َواِحَدًة
  
  الھیثمي في مجمع الزوائد*
  

تفترق أمتي على ثالث  "   : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم   : عن أنس بن مالك قال
ا    : ، قالوا " وسبعین فرقة كلھن في النار إال واحدة ة  وم ك الفرق ال   ؟ تل ھ    "   : ق ا علی ا أن " م

ي   ال العقیل ھ      : رواه الطبراني في الصغیر وفیھ عبد اهللا بن سفیان ق ى حدیث ابع عل ال یت
  وأنھا ستكون لھم أنماط، -ھذا وقد ذكره ابن حبان في الثقات

  
  :أخرج البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت

  
دان أخ     ن عب د ب ن أحم ي ب ن عل و الحس ا أب د    أخبرن ن أحم لیمان ب م س و القاس ا أب برن

فیان عن             دثنا س ة ح و حذیف دثنا أب ن كیسان ح ن الحسن ب د ب الطبراني قال حدثنا محم
ھل لك من أنماط؟ قلت یا رسول : قال لي رسول اهللا: محمد بن المنكدر عن جابر قال

ال  اط    : اهللا وأني فق م أنم ا ستكون لك ك أنماطك        . إنھ ي نحي عن وم المرأت ول الی ا أق فأن
  .ألم یقل رسول اهللا إنھا ستكون لكم أنماط بعدي فأتركھا: فتقول

  
دثنا       ال ح ي ق دثنا أب ال ح قال وأخبرنا سلیمان حدثنا ابن حنبل یعني عبد اهللا بن أحمد ق

  .ابن مھران حدثنا سفیان فذكره بإسناده ومعناه إال أنھ قال أنى تكون لي أنماط
  
  .بد الرحمن بن مھديأخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح من حدیث ع 
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ویغدو أحدھم في حلة  ویروح في أخرى، وتوضع بین یدیھ صحفة وترفع أخرى،  - 

  وأنتم الیوم خیر منكم یومئذ،: ثم قال آخر الحدیث. ویسترون بیوتھم كما تستر الكعبة
  

  : روى الترمذي في السنن قال: قلت
  

حاق ح        اد عن     حدثنا ھناد حدثنا یونس بن بكیر عن محمد بن إس ن زی د ب دثني یزی
ول          ب یق ي طال ن أب ي ب دثني من سمع عل ع    : محمد بن كعب القرظي ح وس م ا لجل إن

رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في المسجد إذ طلع مصعب بن عمیر ما علیھ إال بردة 
ن    ھ م ان فی ذي ك ى لل لم بك ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ا رآه رس رو فلم ة بف ھ مرقوع ل

ًدا         النعمة والذي ھو الی م إذا غ ف بك لم كی ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی وم فیھ ثم ق
ترتم     رى وس ت أخ حفة ورفع ھ ص ین یدی عت ب ة ووض ي حل ة وراح ف ي حل دكم ف أح

ادة         : بیوتكم كما تستر الكعبة قالوا رغ للعب وم نتف ا الی ر من ذ خی یا رسول اهللا نحن یومئ
قال " تم الیوم خیر منكم یومئذألن: "ونكفى المؤنة فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ھ        د روى عن دني وق ن میسرة وھو م أبو عیسى ھذا حدیث حسن ویزید بن زیاد ھو ب
ن       ذي روى ع قي ال اد الدمش ن زی د ب م ویزی ل العل ن أھ د م ر واح س وغی ن أن ك ب مال

  ..الزھري روى عنھ وكیع ومروان بن معاویة ویزید بن أبي زیاد كوفي
  

  )صحیح لغیره:(رغیب والترھیب وقالوأخرج األلباني في صحیح الت
  
لم           ھ وس ال نظر رسول اهللا صلى اهللا علی ھ ق وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عن

ال     حابھ فق ي وجوه أص ى الجوع ف ى    : "إل دى عل ان یغ یكم زم یأتي عل ھ س روا فإن أبش
ا      ھ بمثلھ راح علی د وی ن الثری ر       " أحدكم بالقصعة م ذ خی ا رسول اهللا نحن یومئ الوا ی ق

  .رواه البزار بإسناد جید"  بل أنتم الیوم خیر منكم یومئذ: "قال
  
نھم وسلط         - روم رد اهللا بأسھم بی ارس وال ات ف دمتھم بن وأنھم إذا مشوا المطیطاء وخ

  وقتالھم الترك  والخزر والروم،. شرارھم على خیارھم
  

  :أخرج البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت
  

ن   أخبرنا أبو طاھر الفقیھ أخبرنا أ د ب بو بكر القطان حدثنا أحمد بن یوسف حدثنا محم
: قال رسول اهللا: یوسف قال ذكر سفیان عن یحیى بن سعید عن أبي موسى یحنس قال

  "...إذا مشت أمتي المطیطاء وخدمتھم فارس والروم سلك بعضھم على بعض"
  
ن               دثنا یوسف ب حاق ح ن إس د ب ن محم ا الحسن ب ري أخبرن و الحسن المق وأخبرنا أب
عقوب حدثنا أبو الربیع حدثنا زید بن الحباب حدثنا موسى بن عبیده حدثنا عبد اهللا بن ی

  .دینار عن ابن عمر عن النبي بمثلھ واهللا تعالى أعلم الصواب
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ى ال    - ر حت اب قیص ده، وذھ ارس بع رى وال ف ى ال كس ارس حت رى وف اب كس وذھ

  .قیصر بعده
  

  :قال روى مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة،: قلت
  
ر    (حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر * ي عم ن أب ظ الب اال ). واللف فیان عن    : ق دثنا س ح

ھ   : الزھري، عن سعید بن المسیب، عن أبي ھریرة، قال قال رسول اهللا صلى اهللا علی
والذي نفسي . وإذا ھلك قیصر فال قیصر بعده. قد مات كسرى فال كسرى بعده:"وسلم
  ".یل اهللالتنفقن كنوزھما في سب! بیده

  
ال  . حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق*   ھ، ق ذا  : حدثنا معمر عن ھمام بن منب ھ

لم      ھ وس ا   . ما حدثنا أبو ھریرة عن رسول اهللا صلى اهللا علی ث منھ ذكر أحادی ال  : ف وق
لم  ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ده  : "رس رى بع ون كس م ال یك رى ث ك كس ر . ھل وقیص

  ".ولتقسمن كنوزھما في سبیل اهللا. دهلیھلكن ثم ال یكون قیصر بع
  
ن سمرة،        . حدثنا قتیبة بن سعید*  ر، عن جابر ب ن عمی ك ب حدثنا جریر عن عبد المل

لم  : قال ھ وس ده     : "قال رسول اهللا صلى اهللا علی ال كسرى بع ك كسرى ف ذكر  " إذا ھل ف
  .بمثل حدیث أبي ھریرة سواء

  
دري  *   ل الجح اال . حدثنا قتیبة بن سعید وأبو كام ن        :ق ة عن سماك ب و عوان دثنا أب ح

مرة   ن س ابر ب ن ج رب، ع ال. ح ول  : ق لم یق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص معت رس : س
ي   " ذي ف رى ال ز آل كس ؤمنین، كن ن الم لمین، أو م ن المس ابة م تحن عص لتف

  .ولم یشك. من المسلمین: قال قتیبة"...األبیض
  
دھر  - ر ال ى آخ رون إل روم ذات ق ر أن ال ل . وذك ذھاب األمث اس، وب ن الن ل م فاألمث

  .وتقارب الزمان، وقبض العلم، وظھور الفتن، والھرج
  

  روى الشیخان في صحیحیھما،: قلت
  

  .كیف یقبض العلم: باب. البخاري في كتاب العلم
  

دیث رسول اهللا   : وكتب عمر بن عبد العزیز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من ح
ت دروس إني خف ھ، ف لم فاكتب ھ وس لى اهللا علی ل إال  ص اء، وال تقب اب العلم م وذھ العل

حدیث النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى یعلم من ال یعلم، فإن 
  .العلم ال یھلك حتى یكون سًرا
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ار      : حدثنا العالء بن عبد الجبار قال ن دین د اهللا ب لم، عن عب ن مس : حدثنا عبد العزیز ب
  .ذھاب العلماء: یز، إلى قولھبذلك، یعني حدیث عمر بن عبد العز

  
ال  -  ھ، عن          : حدثنا إسماعیل بن أویس ق ن عروة، عن أبی ك، عن ھشام ب دثني مال ح

ول   : عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال لم یق ھ وس إن : (سمعت رسول اهللا صلى اهللا علی
ى      اء، حت بض العلم م بق اهللا ال یقبض العلم انتزاًعا ینتزعھ من العباد، ولكن یقبض العل

لوا            إ م، فض ر عل أفتوا بغی ئلوا، ف اًال، فس ا جھ اس رؤوًس ذ الن ا، اتخ ق عالًم م یب ذا ل
  ).وأضلوا

  
  .حدثنا جریر، عن ھشام نحوه: حدثنا قتیبة: حدثنا عباس قال: قال الفربري

ر       ي آخ تن، ف ل والف ور الجھ ھ، وظھ م وقبض ع العل اب رف م ب اب العل ي كت لم  ف ومس
  .الزمان

  
ك    . حدثنا أبو التیاح. دثنا عبد الوارثح. حدثنا شیبان بن فروخ*   ن مال س ب حدثني أن

ت    : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: قال م، ویثب ع العل من أشراط الساعة أن یرف
  ".الجھل، ویشرب الخمر، ویظھر الزنى

  
ار  *   ن بش ى واب ن المثن د ب دثنا محم اال. ح ر : ق ن جعف د ب دثنا محم عبة. ح دثنا ش . ح

ك   سمعت قتادة یحدث عن ن مال ال . أنس ب دیثا سمعتھ من رسول اهللا      : ق دثكم ح أال أح
ھ    . صلى اهللا علیھ وسلم دي، سمعھ من د، بع إن من أشراط الساعة أن    : "ال یحدثكم أح

ى         ذھب الرجال، وتبق ر، وی ى، ویشرب الخم یرفع العلم، ویظھر الجھل، ویفشو الزن
  ".النساء، حتى یكون لخمسین امرأة قیم واحد

  
د*    دثنا محم ر  ح ن نمی د اهللا ب ن عب ي . ب ع وأب دثنا وكی اال. ح ش: ق دثنا األعم ح . ح

ال   . حدثنا وكیع). واللفظ لھ(وحدثني أبو سعید األشج  ل ق ي وائ : حدثنا األعمش عن أب
لم   : فقاال. كنت جالسا مع عبد اهللا وأبي موسى ھ وس إن : "قال رسول اهللا صلى اهللا علی

والھرج . وینزل فیھا الجھل، ویكثر فیھا الھرجیرفع فیھا العلم، . بین یدي الساعة أیاًما
  ".القتل

  
حدثني . أخبرني یونس عن ابن شھاب. أخبرنا ابن وھب. حدثني حرملة بن یحیى*   

ال       رة ق ا ھری ن عوف؛ أن أب رحمن ب ھ     : حمید بن عبد ال ال رسول اهللا صلى اهللا علی ق
لم   ح،     "وس ى الش تن، ویلق ر الف م، وتظھ بض العل ان، ویق ارب الزم رج یتق ر الھ " ویكث

  ".القتل"وما الھرج؟ قال : قالوا
  

ي شیبة     *    ن أب ر ب و بك ر، عن الزھري، عن         . حدثنا أب ى عن معم د األعل دثنا عب ح
یتقارب الزمان، وینقص : "سعید، عن أبي ھریرة، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

  .ثم ذكر مثل حدیثھما" العلم
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ر   (قالوا حدثنا إسماعیل  . حدثنا یحیى بن أیوب وقتیبة وابن حجر*   ن جعف ون اب ) یعن

د  . عن العالء، عن أبیھ، عن أبي ھریرة رو الناق . ح وحدثنا ابن نمیر وأبو كریب وعم
رة         : قالوا ي ھری ة، عن سالم، عن أب لیمان، عن حنظل ن س دثنا  . حدثنا إسحاق ب ح وح

ح . یرةحدثنا معمر عن ھمام بن منبھ، عن أبي ھر. حدثنا عبد الرزاق. محمد بن رافع
ونس، عن       . وحدثني أبو الطاھر ي ی ن الحارث، عن أب أخبرنا ابن وھب عن عمرو ب

رة ي ھری ال. أب م ق لم : كلھ ھ وس لى اهللا علی ي ص ن النب ن . ع ري ع دیث الزھ ل ح بمث
  ".ویلقى الشح"غیر أنھم لم یذكروا . حمید، عن أبي ھریرة

  
ن عروة، عن أ   . حدثنا قتیبة بن سعید*   ھ حدثنا جریر عن ھشام ب د اهللا   . بی سمعت عب

ول   : بن عمرو بن العاص یقول لم یق ھ وس إن اهللا ال : "سمعت رسول اهللا صلى اهللا علی
اء   . یقبض العلم انتزاعا ینتزعھ من الناس بض العلم م بق م   . ولكن یقبض العل ى إذا ل حت

  ".فضلوا وأضلوا. یترك عالًما، اتخذ الناس رؤًسا جھاًال، فسئلوا فأفتوا بغیر علم
  
دثن*   ى ح ن المثن د ب ر   . ا محم ن جعف د ب د الحمی ن عب ران ع ن حم د اهللا ب دثنا عب . ح

ي   أخبرني أبي، جعفر عن عمر بن الحكم، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، عن النب
  .بمثل حدیث ھشام بن عروة. صلى اهللا علیھ وسلم

  
و شریح؛ أن   . أخبرنا عبد اهللا بن وھب. حدثنا حرملة بن یحیى التجیبي   دثني أب ا   ح أب

د   ! یا ابن أختي: قالت لي عائشة: قال. األسود حدثھ عن عروة بن الزبیر ي أن عب بلغن
ھ        . فالقھ فسائلھ. اهللا بن عمرو مار بنا إلى الحج ي صلى اهللا علی د حمل عن النب ھ ق فإن

ھ   . وسلم علما كثیًرا قال فلقیتھ فساءلتھ عن أشیاء یذكرھا عن رسول اهللا صلى اهللا علی
لم روة. وس ال ع ال   : ق لم ق ھ وس لى اهللا علی ي ص ر؛ أن النب ا ذك ان فیم إن اهللا ال : "فك

ا اس انتزاًع ن الن م م زع العل م. ینت م معھ ع العل اء فیرف بض العلم ن یق ي . ولك ى ف ویبق
  ".فیضلون ویضلون. یفتونھم بغیر علم. الناس رؤًسا جھاًال

  
ھ      : قال عروة ك وأنكرت ذلك، أعظمت ذل دثت عائشة ب ت . فلما ح دثك  : قال ھ سمع   أح أن

  النبي صلى اهللا علیھ وسلم یقول ھذا؟
  

ھ : قال عروة دم    : حتى إذا كان قابل، قالت ل د ق رو ق ن عم ھ . إن اب ى    . فالق م فاتحھ حت ث
م        ي العل ك ف ره ل ذي ذك دیث ال ھ فساءلتھ   . تسألھ عن الح ال فلقیت ا     . ق ي نحو م ذكره ل ف

ى  ال عروة  . حدثني بھ، في مرتھ األول ذلك   : ق ا ب ا أخبرتھ ت . فلم د     :قال ا أحسبھ إال ق م
  .أراه لم یزد فیھ شیئا ولم ینقص. صدق

  
  ].ویل للعرب من شر قد اقترب: [وقال -
  
  متفق علیھ،: قلت  
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  :رواه البخاري في كتاب األنبیاء، وفي كتاب المناقب، وفي كتاب الفتن

  
ر   : حدثنا یحیى بن بكیر ن الزبی : حدثنا اللیث، عن عقیل، عن ابن شھاب، عن عروة ب

ت جحش    أن زین ب بن ب بنت أبي سلمة حدثتھ، عن أم حبیبة بنت أبي سفیان، عن زین
ال إلھ إال اهللا، : (أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم دخل علیھا فزًعا یقول:رضي اهللا عنھن

ذه            ل ھ أجوج مث أجوج وم وم من ردم ی تح الی رب، ف ق  ). ویل للعرب من شر اقت وحل
ا  : فقلت: جحش بإصبعھ اإلبھام والتي تلیھا، قالت زینب بنت یا رسول اهللا، أنھلك وفین

  ).نعم، إذا كثر الخبث: (الصالحون؟ قال
  
  :ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة 
  

حدثنا سفیان بن عیینة عن الزھري، عن عروة، عن زینب بنت . حدثنا عمرو الناقد   
لم اس      ھ وس ي صلى اهللا علی تیقظ أم سلمة، عن أم حبیبة، عن زینب بنت جحش؛أن النب

فتح الیوم من ردم . ویل للعرب من شر قد اقترب. ال إلھ إال اهللا: "من نومھ وھو یقول
ت . وعقد سفیان بیده عشرة" یأجوج ومأجوج مثل ھذه ا رسول اهللا  : قل ا   ! ی ك وفین أنھل

  ".إذا كثر الخبث. نعم: "الصالحون؟ قال
  
ن    ي     وحدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وسعید بن عمرو األشعثي وزھیر ب ن أب حرب واب

فیان،     . حدثنا سفیان عن الزھري، بھذا اإلسناد: قالوا. عمر ي اإلسناد عن س وزادوا ف
ت جحش            : فقالوا ب بن ة، عن زین ة، عن أم حبیب ت أم سلمة، عن حبیب ب بن .  عن زین

ن وھب  . حدثني حرملة بن یحیى ن شھاب     . أخبرنا اب ونس عن اب ي ی ي  . أخبرن أخبرن
ب بن   ر؛ أن زین ن الزبی روة ب فیان    ع ي س ت أب ة بن ھ؛ أن أم حبیب لمة أخبرت ي س ت أب

ت     لم قال ھ وس خرج رسول   :أخبرتھا؛ أن زینب بنت جحش، زوج النبي صلى اهللا علی
ویل للعرب  . ال إلھ إال اهللا: "اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یوما فزًعا، محمًرا وجھھ، یقول

رب  د اقت ر ق ن ش ذه . م ل ھ أجوج مث أجوج وم ن ردم ی وم م تح الی ق" ف بعھ  وحل بإص
إذا . نعم: "أنھلك وفینا الصالحون؟ قال! یا رسول اهللا: قالت فقلت. اإلبھام، والتي تلیھا

  ".كثر الخبث
  
ھ   - ا زوي ل ھ م ك أمت یبلغ مل ا،  وس ارقھا ومغاربھ أري مش ھ األرض ف ت ل ھ زوی وأن

وكذلك كان، امتدت في المشارق والمغارب مما بین أرض الھند أقصى المشرق  .منھا
ي      إلى بحر ط د ف م تمت م، ول نجة حیث ال عمارة وراءه، وذلك ما لم تملكھ أمة من األم

  .الجنوب وال في الشمال مثل ذلك
  

  :قلت رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ھالك ھذه األمة بعضھم ببعض
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د   . حدثنا أبو الربیع العتكي وقتیبة بن سعید   ن زی ة  (كالھما عن حماد ب ظ لقتیب ). واللف
ال     حدث ان، ق ي أسماء، عن ثوب ال رسول   : نا حماد عن أیوب، عن أبي قالبة، عن أب ق

ي األرض : "اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ا   . إن اهللا زوى ل ت مشارقھا ومغاربھ وإن . فرأی
ي سألت   . وأعطیت الكنزین األحمر واألبیض. أمتي سیبلغ ملكھا ما زوى لي منھا وإن

ة  نة عام ا بس ي أن ال یھلكھ ي ألمت ھم  وأن. رب وى أنفس ن س دوا م یھم ع لط عل . ال یس
ال  . فیستبیح بیضتھم ي ق د  : وإن رب ا محم رد     ! ی ھ ال ی ي إذا قضیت قضاء فإن ي  . إن وإن

دوا من سوى أنفسھم    . أعطیتك ألمتك أن ال أھلكھم بسنة عامة . وأن ال أسلط علیھم ع
ا     . یستبیح بیضتھم   یھم من بأقطارھ ع عل و اجتم ا     -ول ین أقطارھ ال من ب ى -أو ق  حت

  ".یكون بعضھم یھلك بعضا، ویسبي بعضھم بعضا
  

  :وأخرجھ ابن ماجھ في سننھ، قال
  

ھ         ادة أن ن بشیر عن قت ا سعید ب حدثنا ھشام بن عمار ثنا محمد بن شعیب بن شابور ثن
حدثھم عن أبي قالبة الجرمي عبد اهللا بن زید عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى 

ال    رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أن لم ق ھ وس ي   : "رسول اهللا صلى اهللا علی ت ل زوی
ر        فر أو األحم زین األص ت الكن ا وأعطی ارقھا ومغاربھ ت مش ى رأی األرض حت
ي سألت اهللا     ك وإن واألبیض یعني الذھب والفضة وقیل لي إن ملكك إلى حیث زوي ل
یعا       ھم ش ة وأن ال یلبس ھ عام یھلكھم ب ي جوعا ف ى أمت ا أن ال یسلط عل ل ثالث عز وج

ن أسلط        ویذ ي ل ھ وإن رد ل ال م یق بعضھم بأس بعض وإنھ قیل لي إذا قضیت قضاء ف
ي بعضھم            ى یفن ا حت ین أقطارھ یھم من ب ع عل ن أجم ھ ول على أمتك جوعا فیھلكھم فی
بعضا ویقتل بعضھم بعضا وإذا وضع السیف في أمتي فلن یرفع عنھم إلى یوم القیامة 

تعبد قب   لین وس ة مض ي أئم ى أمت وف عل ا أتخ تلحق  وإن مم ان وس ي األوث ل من أمت ائ
م     ین كلھ قبائل من أمتي بالمشركین وإن بین یدي الساعة دجالین كذابین قریبا من ثالث
یزعم أنھ نبي ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورین ال یضرھم من خالفھم   

قال أبو الحسن لما فرغ أبو عبد اهللا من ھذا الحدیث قال " حتى یأتي أمر اهللا عز وجل
  .صحیح: قال الشیخ األلباني...  ما أھولھ

  
ھ- ن        : وقول ب اب اعة ـ ذھ وم الس ى تق ق حت ى الح اھرین عل رب ظ ل الغ زال أھ ال ی

دلو             الغرب ـ وھي ال م المختصون بالسقي ب م العرب، ألنھ ى أنھ دیني إل ره  . الم و غی
  .یذھب إلى أنھم أھل المغرب، و قد ورد الغرب كذا في الحدیث بمعناه

  
لم      رواه م: قلت ھ وس ھ صلى اهللا علی اب قول ارة، ب ة   : (سلم في كتاب اإلم زال ظائف ال ت

  ).من أمتي ظاھرین على الحق ال یضرھم من خالفھم
  

ى *  ان، عن           . حدثنا یحیى بن یحی ي عثم د، عن أب ي ھن ن أب ا ھشیم عن داود ب أخبرن
لم : قال. سعد بن أبي وقاص زال أھل الغرب   : (قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس  ال ی

  ).ظاھرین على الحق حتى تقوم الساعة
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ال    حیحة، ق ى      : (وأخرجھ األلباني في السلسلة الص زال أھل الغرب ظاھرین حت ال ی

ت مشھور   ). صحیح ). ( تقوم الساعة دیث ثاب راد بأھل الغرب    . ( قال أبو نعیم ح الم
  ).في ھذا الحدیث أھل الشام 

  
فة من أمتي ظاھرین على الحق، ال تزال طائ: (وفي حدیث آخر، من روایة أبي أمامة

ذلك   م ك ل . قاھرین لعدوھم، حتى یأتیھم أمر اهللا وھ ال     : قی م، ق ن ھ ا رسول اهللا، وأی : ی
  ).بیت المقدس

  
ي  : (رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة،باب قولھ: قلت  ال تزال طائفة من أمت

  )ظاھرین على الحق ال یضرھم من خالفھم
  

ور    *  ن منص دثنا سعید ب عید    ح ن س ة ب ي وقتیب ع العتك و الربی الوا . وأب اد  : ق دثنا حم ح
د( ن زی و اب وب) وھ ن أی ان . ع ن ثوب ماء، ع ي أس ن أب ة، ع ي قالب ن أب ال. ع ال : ق ق

لم   ھ وس لى اهللا علی ق   : (رسول اهللا ص ى الح ي ظاھرین عل ة من أمت زال طائف ال . ال ت
ذلھم ن خ رھم م ذلك . یض م ك ر اهللا وھ أتي أم ى ی دیث قت). حت ي ح یس ف ة ول م (یب وھ

  ).كذلك
  

دة   . ح وحدثنا ابن نمیر. حدثنا وكیع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شیبة*  ع وعب دثنا وكی . ح
حدثنا مروان  ). واللفظ لھ(ح وحدثنا ابن أبي عمر . كالھما عن إسماعیل بن أبي خالد

سمعت رسول اهللا صلى  : قال. عن إسماعیل، عن قیس، عن المغیرة) یعني الفزاري(
ر         : (لم یقولاهللا علیھ وس أتیھم أم ى ی اس، حت ى الن ي ظاھرین عل لن یزال قوم من أمت

  ).اهللا، وھم ظاھرون
  

ر  : قاال. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار*  ن جعف دثنا شعبة   . حدثنا محمد ب ح
ال           ھ ق لم؛ أن ھ وس ي صلى اهللا علی ن سمرة، عن النب عن سماك بن حرب، عن جابر ب

  ).قاتل علیھ عصابة من المسلمین، حتى تقوم الساعةلن یبرح ھذا الدین قائما، ی(
  

اال . حدثني ھارون بن عبد اهللا وحجاج بن الشاعر*  د    : ق ن محم دثنا حجاج ب ال . ح : ق
ول    : قال ابن جریج د اهللا یق ن عب سمعت رسول   : أخبرني أبو الزبیر؛ أنھ سمع جابر ب

على الحق، ظاھرین    ال تزال طائفة من أمتي یقاتلون: (اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول
  ).إلى یوم القیامة

  
ن     . حدثنا منصور بن أبي مزاحم*  د ب ن یزی رحمن ب حدثنا یحیى بن حمزة عن عبد ال

سمعت رسول  : سمعت معاویة على المنبر یقول: قال. جابر؛ أن عمیر بن ھانئ حدثھ
أمر اهللا، ال یض       : (اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول ة ب ي قائم ة من أمت زال طائف رھم ال ت

  ).من خذلھم أو خالفھم، حتى یأتي أمر اهللا وھم ظاھرون على الناس



 ٣٣٢

  
ان  (حدثنا جعفر . أخبرنا كثیر بن ھشام. وحدثني إسحاق بن منصور*  ن برق ) وھو اب

ي     : قال. حدثنا یزید بن األصم دیثا رواه عن النب ر ح سمعت معاویة ابن أبي سفیان ذك
لم ھ وس لى اهللا علی ي . ص ن النب معھ روى ع م أس ره   ل ى منب لم عل ھ وس لى اهللا علی ص

لم : قال. وحدیثا غیره ھ      : (قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس را یفقھ ھ خی رد اهللا ب من ی
دین ي ال ن    . ف ى م اھرین عل ق ظ ى الح اتلون عل لمین یق ن المس ابة م زال عص وال  ت

  ).ناوأھم، إلى یوم القیامة
  

رو  .  بن وھبحدثنا عمي عبد اهللا. حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وھب*  حدثنا عم
ب . بن الحارث ن شماسة المھري      . حدثني یزید أبي حبی رحمن ب د ال دثني عب ال . ح : ق

ال تقوم : فقال عبد اهللا. كنت عند مسلمة بن مخلد، وعنده عبد اهللا بن عمرو بن العاص
ة  . الساعة إال على شرار الخلق دعون اهللا بشيء إال رده   . ھم شر من أھل الجاھلی ال ی

  .علیھم
  

ة : فقال لھ مسلمة. فبینما ھم على ذلك أقبل عقبة بن عامر د     ! یا عقب ول عب ا یق اسمع م
ول     . ھو أعلم: فقال عقبة. اهللا لم یق ھ وس ال : (وأما أنا فسمعت رسول اهللا صلى اهللا علی

تزال عصابة من أمتي یقاتلون على أمر اهللا، قاھرین لعدوھم، ال یضرھم من خالفھم، 
أتیھم الساعة، وھ    ك  حتى ت ى ذل د اهللا  ). م عل ال عب ریح     . أجل : فق م یبعث اهللا ریحا ك ث

ان إال قبضتھ   . مسھا مس الحریر. المسك . فال تترك نفسا في قلبھ مثقال حبة من اإلیم
  ثم یبقى شرار الناس، علیھم تقوم الساعة

  
ھ  : باب.وروى  البخاري  في كتاب االعتصام بالكتاب والسنَّة قول النبي صلى اهللا علی

  .وھم أھل العلم). ال تزال طائفة من أمتي ظاھرین على الحق: (وسلم
  

ن شعبة، عن         -*  رة ب یس، عن المغی حدثنا عبید اهللا بن موسى، عن إسماعیل، عن ق
ر        : (النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال أتیھم أم ى ی ي ظاھرین، حت ة من أمت ال تزال طائف

  ).اهللا وھم ظاھرون
  
ة معا     - ة، ووالی ي أمی ك بن ال اهللا ُدوال،       وأخبر بمل ة م ي أمی ة، ووصاه،  واتخاذ بن وی

  .وخروج ولد العباس بالرایات السود، وملكھم أضعاف ما ملكوا، وخروج المھدي
  

  .وقفة مع اإلمام الترمذي وما روى في  َباُب َما َجاَء في المھديِّ
  
ا سُ           -   ي أخبرن ا أب ٍد القرشيُّ أخبرن ُن ُمَحمَّ ُن أسباَط ب ُد ب وريُّ عن   َحدََّثَنا ُعبی فیاُن الثَّ

لم  -: عاصِم بِن َبھدلَة عن ِزرٍّ عن عبِد اِهللا قال ال : (َقاَل َرُسوُل اللَّھِ صلى اهللا علیھ وس
  ).َتذھُب الدُّنیا حتَّى یمِلَك العرَب رجٌل من أھِل بیتي ُیواطُئ اسمُھ اسمي
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  .ا حسٌن صحیٌحھذ. وفي الباِب عن َعليٍّ وأبي سعیٍد وأمِّ َسَلَمَة وأبي ُھَریَرَة
  
َة عن عاصٍم عن ِزرٍّ          -   ُن ُعیین فیاُن ب ا ُس اُر أخبرن َحدََّثَنا عبُد الجبَّاِر بُن العالِء العطَّ

ال        لم ق ھ وس ّيِ صلى اهللا علی ِد اِهللا عن النَّب واطُئ       : (عن عب ي ُی ِل بیت ي رجٌل من أھ َیل
  ).اسمُھ اسمي

  
ًا لطوََّل        قال عاصٌم أخبرنا أبو صالٍح عن أبي ُھَریَرَة قال دُّنیا إالَّ یوم ن ال َق م ْم یب لو ل

  .اُهللا ذلَك الیوَم حتَّى َبِلَي
  

  .ھذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح
  
دًا العميَّ         -  ال سمعُت زی عبُة ق ا ُش ٍر أخبرن َحدََّثَنا ُمَحمَُّد بُن بشَّاٍر َحدََّثَنا ُمَحمَُّد بُن جعف

  :عن أبي سعیٍد الُخدريِّ قالقال سمعُت أبا الصِّدِّیِق النَّاجي ُیحدُِّث 
  
ال       ( -  لم فق ھ وس يَّ اهللاِ صلى اهللا علی َألَنا َنب دٌث فس ي  : َخشینا أْن یكوَن بعَد َنبیِّنا ح إنَّ ف

قال ُقلنا وما ذاَك قال  -زید الشَّاكُّ  -ُأمَّتي المھديِّ َیخُرُج یعیُش خمسًا أو سبعًا أو تسعًا 
ِھ     سنَین قال َفیجيُء إلیِھ الرَّجُل فی( ي ثوِب ُھ ف ي ل قوُل یا مھديُّ أعطني أعطني قال َفَیْحث

  ).ما استطاَع أْن َیحِملُھ
  

  .ھذا حدیٌث حسٌن
  

دِّیِق       و الصِّ لم وأب ھ وس وقد ُرِوَي من غیِر وجٍھ عن أبي سعیٍد عن النَّبّيِ صلى اهللا علی
  .النَّاجيُّ اسمُھ بكُر بُن عمرو ویقاُل بكُر بُن قیٍس

  
ذه         وما ینال أھل بیت - ذي یخضب ھ قاھا ال ي، وأن أش ل عل یلھم وتشریدھم، وقت ھ وتقت

یمن عاداه       ان ف ار، فك اؤه الن من ھذه، أي لحیتھ من رأسھ، وأنھ قسیم النار، یدخل أولی
  .الخوارج والناصبة، وطائفة ممن ینسب إلیھ من الروافض كفروه

  
  قال ابن كثیر في البدایة والنھایة: قلت

  
  .م بمقتل علي بن أبي طالب فكان كما أخبرأخباره صلى اهللا علیھ وسل

  
دثني       ... حاق ح ن إس د ب ا محم ونس ثن قال اإلمام أحمد ثنا علي بن بحر ثنا عیسى بن ی

: زید بن محمد بن خیثم المحاربي عن محمد بن كعب بن خیثم عن عمار بن یاسر قال
رة     ى غزوة العثی ا ت   : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لعلي حین ول ا أب ا   -رابی لم

راب   ال          -یرى علیھ من الت ا رسول اهللا ق ى ی ا بل ین قلن اس رجل دثك بأشقى الن : أال أح
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أحیمر ثمود الذي عقر الناقة والذي یضربك یا علي على ھذه یعني قرنھ حتى یبل ھذه 
  .یعني لحیتھ

  
وروى البیھقي عن الحاكم عن األصم عن الحسن بن مكرم عن أبي النضر عن محمد 

وه من أھل         بن راشد عن ع ان أب ل عن فضالة األنصاري وك بد اهللا بن محمد بن عقی
ال             ھ ق ل من ي مرض أصابھ فقت ب ف ي طال ن أب ي ب ًدا لعل بدر قال خرجت مع أبي عائ
ى    ك إل فقال أبي ما یقیمك بمنزلك ھذا فلو أصابك أجلك لم یكن إال أعراب جھینة تحمل

علي إن رسول اهللا صلى    المدینة فإن أصابك أجلك ولیك أصحابك وصلوا علیك فقال
ي         ذه یعن ھ من دم ھ ي لحیت ذه یعن اهللا علیھ وسلم عھد إلي أن ال أموت حتى تخضب ھ

  .ھامتھ فقتل وقتل أبو فضالة مع علي یوم صفین
  

ال جاء     وقال أبو داود الطیالسي ثنا شریك عن عثمان بن المغیرة عن زید بن وھب ق
ك م       ق اهللا فإن ھ ات ال ل ي فق ى عل رأ       رأس الخوارج إل ة وب ق الحب ذي فل ال ال وال ت فق ی

د               ھ عھ ى لحیت ده إل ذه وأشار بی ذه تخضب ھ ى ھ ول من ضربة عل النسمة ولكن مقت
  .معھود وقضاء مقضي وقد خاب من افترى

  
ي        دركي عن عل ي سنان الم وقد روى البیھقي بإسناد صحیح عن زید بن اسلم عن أب

د      ھ وروى من ح لم بقتل ھ وس ن     في إخبار النبي صلى اهللا علی ثم عن إسماعیل ب یث ھی
ھ      ي رسول اهللا صلى اهللا علی سالم عن أبي إدریس األزدي عن علي قال إن ما عھد إل
ن         ز ب د العزی ة وعب ن خلیف ق قطر ب وسلم أن األمة ستغدر بك بعدي ثم ساقھ من طری

ول       ا یق ال سمعت علی امي ق د الحم ھ  : سیاه عن حبیب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن یزی إن
قال البخاري ثعلبة ھذا فیھ نظر وال  .. مي إلي إن األمة ستغدر بك بعديلعھد النبي األ

  .یتابع على حدیثھ ھذا
  

ي       ن أب نعاني ع حاق الص ن إس د ب ن محم م ع ن األص اكم ع ن الح ي ع وروى البیھق
ي              ن أب ب ب ق عن االعمش عن حبی ن زری ار ب اب عن عم ن خب األجوب األحوص ب

ذه من   ثابت عن ثعلبة بن یزید قال قال علي والذي  فلق الحبة وبرأ النسمة لتخضبن ھ
ھذه للحیتھ من رأسھ فما یحبس أشقاھا فقال عبد اهللا بن سبیع واهللا یا أمیر المؤمنین لو 
ا        الوا ی اتلي ق ر ق ي غی ل ب أن رجًال فعل ذلك ألثرنا عشیرتھ فقال أنشدك باهللا أن ال تقت

رككم رسول          ا ت رككم كم ال ولكن أت ؤمنین أال تستخلف ق ھ   أمیر الم اهللا صلى اهللا علی
م     ك ث دا ل وسلم قالوا فما تقول لربك إذا تركتنا ھمال قال أقول اللھم استخلفني فیھم ما ب
قبضتني وتركتك فیھم فإن شئت أصلحتھم وإن شئت أفسدتھم وھكذا روى البیھقي ھذا 
ھ    ي أن وھو موقوف وفیھ غرابة من حیث اللفظ ومن حیث المعنى ثم المشھور عن عل

ي    لما طعنھ ع دة فبق د الس بد الرحمن بن ملجم الخارجي وھو خارج لصالة الصبح عن
ن        ھ الحسن ب ى ابن ي إل علي یومین من طعنتھ وحبس ابن ملجم الخارجي وأوصى عل

ات        .. علي ا م ة فلم ا تجر الجاری ي كم وأمره أن یركب في الجنود وقال لھ ال یجر عل
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م         م ث دا واهللا أعل ل ح وًدا وقی ن ملجم ق رحمن ب ي       قتل عبد ال ي ف ن عل ركب الحسین ب
  .الجنود وسار إلى معاویة

  
حف وأن اهللا عسى أن یلبسھ قمیصًا،وأنھم          : وقال - ي المص رأ ف و یق ان وھ ل عثم یقت

الى    ھ تع ى قول ھُ    : (یریدون خلعھ،وأنھ سیقطر دمھ عل َیْكِفیَكُھُم الّل َقاٍق َفَس ي ِش رة   )(ِف البق
١٣٧ .(  

  
  قال ابن كثیر في البدایة والنھایة

  ة قتل عثمان رضي اهللا عنھصف*  
  
ال     اب ق : وقال خلیفة بن خیاط حدثنا ابن علیة ثا ابن عوف عن الحسن قال أنبأني رب

. ثالث لیس من إحداھن بد: ما یرید الناس؟ قال: فقال. بعثني عثمان فدعوت لھ األشتر
اروا من         : ما ھن؟ قال:قال ركم فاخت ذا أم ول ھ م أمرھم فتق ع لھ یخیـرونك بین أن تخل

اتلوك  ال ... شئتم، وبین أن تقتص من نفسك فأن أبیت فإن القوم ق م    : فق ع لھ ا أن أخل أم
ئن         و اهللا ل م من نفسي ف تص لھ ا أن اق أمرھم فما كنت ألخلع سرباًال سربلنیھ اهللا، وأم
دًوا      ا ع دي جمیًع اتلون بع قتلتموني ال تحابون بعدي، وال تصلون بعدي جمیًعا، وال تق

یجل كأنھ ذئب فاطلع من باب ورجع وجاء محمد بن أبي بكر في وجاء رو: قال... أبًدا
ع أضراسھ       ى سمعت وق ا حت ال بھ ال .. ثالثة عشر رجًلا فأخذ بلحیتھ فع ى   : فق ا أغن م

ك   ك كتب ال .. عنك معاویة، وما أغنى عنك ابن عامر، وما أغنت عن ا    : ق ي ی اسل لحیت
ي ن أخ ال. اب ھ یعن  :ق وم بعین ن الق ًال م تعدي رج ھ اس ا رأیت ھ  فأن ام إلی ھ فق ار إلی ي أش

  ..ثم مھ؟  قال ثم تعاوروا علیھ حتى قتلوه: قلت.. بمشقص فوجى بھ رأسھ
  

ن القاسم عن رجل عن خنساء             ھ اهللا عن العیص ب ر التمیمي رحم قال سیف بن عم
ي    ت ف موالة أسامة بن زید وكانت تكون مع نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان أنھا كان

ھ       الدار ودخل محمد بن أبي ي حلق ا ف ھ فبحأ بھ بكر وأخذ بلحیتھ وأھوى بمشاقص مع
ھ وانصرف    فقال مھال یا ابن أخي فو اهللا لقد أخذت مأخذا ما كان أبوك لیأخذ بھ فترك
مستحییا نادًما فاستقبلھ القوم على باب الصفة فردھم طویًلا حتى غلبوه فدخلوا وخرج 

ام     ى ق دمھم حت ا رأسھ      محمد راجًعا فأتاه رجل بیده جریدة یق ان فضرب بھ ى عثم عل
فشجھ فقطر دمھ على المصحف حتى لطخھ ثم تعاوروا علیھ فأتاه رجل فضربھ على 

ت   ھ وقال : الثدي بالسیف ووثبت نائلة بنت الفرافصة الكلبیة فصاحت وألقت نفسھا علی
اع              وا مت دھا وانتھب ذت السیف فقطع الرجل ی ؤمنین وأخ ر الم ل أمی ت شیبة أیقت یا بن

ھ ونحاه عن       الدار ومر رج حف فضرب رأسھ برجل ل على عثمان ورأسھ مع المص
ا    ال واهللا م المصحف وقال ما رأیت كالیوم وجھ كافر أحسن وال مضجع كافر أكرم ق

  ...تركوا في داره شیًئا حتى األقداح إال ذھبوا بھ
  

ق   وروى الحافظ ابن عساكر أن عثمان لما عزم على أھل الدار في االنصراف ولم یب
د من      عنده سوى یھم أح یس ف أھلھ تسوروا علیھ الدار وأحرقوا الباب ودخلوا علیھ ول
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ھ        ى غشى علی الصحابة وال أبنائھم إال محمد بن أبي بكر وسبقھ بعضھم فضربوه حت
ا   وصاح النسوة فانزعروا وخرجوا ودخل محمد بن أبي بكر وھو یظن أنھ قد قتل فلم

ال   اق ق د أف ال    :رآه ق ل؟ ق ا نعث ت ی ن أن ى أي دی ل    :عل الم، ولست بنعث ن اإلس ى دی عل
ھ  . كتاب اهللا بیني وبینكم: فقال. غیرت كتاب اهللا: فقال.. ولكني أمیر المؤمنین فتقدم إلی

ا     : وأخذ بلحیتھ وقال ا سادتنا وكبراءن ا أطعن إنا ال یقبل منا یوم القیامة أن نقول ربنا إن
ان   : فأضلونا السبیال وشطحھ بیده من البیت إلى باب الدار وھو یقول ا ك یا ابن أخي م

أبي          ... أبوك لیأخذ بلحیتي ى ب ارا ویكن ب حم دة من أھل مصر یلق وجاء رجل من كن
ان أسمھ سودان      ل ك رومان وقال قتادة أسمھ رومان وقال غیره كان أزرق أشقر وقی
ران           ن حم ان أسود ب ل عثم ذي قت م ال ان اس ال ك بن رومان المرادي وعن ابن عمر ق

م        ضربھ بحربة وبیده السیف  ى أقعصھ ث دره حت ھ في ص صلتا قال ثم جاء فضربھ ب
وقامت نائلة دونھ فقطع ... وضع ذباب السیف في بطنھ واتكى علیھ وتحامل حتى قتلھ

ا  ي         .السیف أصابعھا رضي اهللا عنھ ھ بمشاقص ف ر طعن ي بك ن أب د ب روى أن محم وی
قال  أذنھ حتى دخلت حلقھ والصحیح أن الذي فعل ذلك غیره وأنھ استحى ورجع حین

ا : لھ عثمان ھ ورجع       .. لقد أخذت بلحیة كان أبوك یكرمھ ك وغطى وجھ ذمم من ذل فت
د     م یف ھ فل اجز دون دوًرا   (وح درا مق ر اهللا ق ان أم اب    ) (وك ي الكت ك ف ان ذل وك

  …)مسطوًرا
  

ود      دم رأسھ بعم ھ ومق وروى ابن عساكر عن ابن عون أن كنانة بن بشر ضرب جبین
ن ح   ا         حدید فخر لجنبیھ وضربھ سودان ب ھ وأم ھ فقتل ا خر لجنب د م رادي بع ران الم م

ات    عمرو بن الحمق فوثب على عثمان فجلس على صدره وبھ رمق فطعنھ تسع طعن
  .وقال أما ثالث منھن فللھ وست لما كان في صدري علیھ

  
ن داود الصواف       حاق ب دادي وإس دقة البغ وقال الطبراني حدثنا أحمد بن محمد بن ص

الد بن خداش ثنا مسلم بن قتیبة ثنا مبارك عن الحسن قال التستري قاال ثنا محمد بن خ
ن أخي      ا اب حدثني سیاف عثمان أن رجًال من األنصار دخل على عثمان فقال ارجع ی
وم         لم ی ھ وس ي صلى اهللا علی ك النب ى ب فلست بقاتلي قال وكیف علمت ذلك قال ألنھ أت

ھ رجل آخر من األنص        م دخل علی ل    سابعك فحنكك ودعا لك بالبركة ث ھ مث ال ل ار فق
ھ    ال ألن ذلك سواء ثم دخل محمد بن أبي بكر فقال أنت قاتلي قال وما یدریك یا نعثل ق
أتى بك رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یوم سابعك لیحنكك ویدعو لك بالبركة فحربت 
على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال فوثب على صدره وقبض على لحیتھ ووجأه 

یده ھذا حدیث غریب جدا وفیھ نكارة وثبت من غیر وجھ أن أول بمشاقص كانت في 
یم   : ( قطرة من دمھ سقطت على قولھ تعالى و السمیع العل روى  ) فسیكفیكھم اهللا وھ وی

د               ان ق ھ ك د فأن یس ببعی ھ ول وا علی ا حین دخل تالوة أیًض ي ال ا ف أنھ كان قد وصل إلیھ
  .وضع المصحف یقرأ فیھ القرآن
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J- اح كالب الحوأب    . ما دام عمر حیًاوأن الفتن ال تظھر وبمحاربة الزبیر لعلي، وبنب
ى         ادت، فنبحت عل ا ك د م ر، وتنجو بع على بعض أزواجھ، وأنھ یقتل حولھا قتلى كثی

  ...عائشة عند خروجھا إلى البصرة
  

  .قال ابن كثیر في البدایة والنھایة: قلت
  

ي      وقال اإلمام أحمد حدثنا یحیى بن إسماعیل ثنا قیس قال ... ي ف ت عائشة یعن ا أقبل لم
ذا    اء ھ مسیرھا إلى وقعة الجمل وبلغت میاه بني عامر لیًال نبحت الكالب فقالت أي م
دمین              ل تق ا ب ان معھ ض من ك ال بع ة فق ي إال راجع ا أظنن ت م قالوا ماء الحوأب فقال
ال       لم ق ھ وس فیراك المسلمون فیصلح اهللا ذات بینھم قالت إن رسول اهللا صلى اهللا علی

  .كیف بإحداكن تنبح علیھا كالب الحوأب: ات یوملنا ذ
  

ن       یس ب د عن ق ي خال ورواه أبو نعیم بن حماد في المالحم عن یزید بن ھارون عن أب
یس       د عن ق ي خال ن أب أبي حازم بھ ثم رواه أحمد عن غندر عن شعبة عن إسماعیل ب

ا       ت م اح الكالب فقال ي  بن أبي حازم أن عائشة لما أتت على الحوأب فسمعت نب أظنن
ا       ال لن لم ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ة إن رس الب     : إال راجع ا ك بح علیھ تكن ین أی

ى  .. الحوأب فقال لھا الزبیر ترجعین عسى اهللا أن یصلح بك بین الناس وھذا إسناد عل
  .شرط الصحیحین ولم یخرجوه

  
ى عن  وقال الحافظ أبو بكر البزار ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ثنا عبید اهللا بن موس

ال          اس ق ن عب ة عن اب ي عن عكرم ة البجل ن قدام ال رسول اهللا صلى اهللا    : عصام ب ق
لیت شعري أیتكن صاحبة الجمل األدیب تسیر حتى تنبحھا كالب الحوأب : علیھ وسلم

ذا   یقتل عن یمینھا وعن یسارھا خلق كثیر ثم قال ال نعلمھ یروى عن ابن عباس إال بھ
  ..اإلسناد

  
  .الفئة الباغیة، فقتلھ أصحاب معاویةوأن عمارًا تقلتھ  - 
  

  .روى مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة: قلت
  
ر . حدثني محمد بن عمرو بن جبلة*  رم     . حدثنا محمد بن جعف ن مك ة ب دثنا عقب ح وح

دثنا شعبة   . غندر) أخبرنا: وقال أبو بكر. حدثنا: قال عقبة(العمي وأبو بكر بن نافع  ح
سعید بن أبي الحسن، عن أمھ، عن أم سلمة؛ أن رسول   سمعت خالًدا یحدث عن: قال

  ".تقتلك الفئة الباغیة"اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال لعمار 
  
یبة *   ي ش ن أب ر ب و بك دثنا أب ن   . وح ون، ع ن ع ن اب راھیم ع ن إب ماعیل ب دثنا إس ح

ت      ھ، عن أم سلمة، قال لم     : الحسن، عن أم ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ل : "ق تقت
  ".الفئة الباغیةعمارا 
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  .ویل للناس منك، وویل لك من الناس: وقال لعبد اهللا بن الزبیر -
  

دََّثَنا          :رواه الدارقطني في سننھ، قال: قلت ِز َح ِد اْلَعِزی ِن َعْب ِد ْب ُن ُمَحمَّ ِھ ْب ُد اللَّ دََّثَنا َعْب َح
دََّثَنا    ٍد َح ِر       ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْیٍد َحدََّثَنا َعِلىُّ ْبُن ُمَجاِھ ْوَلى آِل الزَُّبْی ٍد َم و ُمَحمَّ وِبىُّ َأُب اٌح النُّ َرَب

َتَجَم            لم اْح ھ وس ي َّصلى اهللا علی اِج ِإنَّ النَِّب وُل ِلْلَحجَّ ى َبْكٍرَتُق َت َأِب َماَء ِبْن َقاَل َسِمْعُت َأْس
  َفَدَفَع َدَمُھ ِإَلى اْبِنى َفَشِرَبُھ َفَأَتاُه

  
أَ  َالُم َف ِھ السَّ ُل َعَلْی الَ ِجْبِری َنْعَت: ْخَبَرُه َفَق ا َص كَ .)). َم بَّ َدَم ُت َأْن َأُص اَل َكِرْھ اَل . َق َفَق

الَ   .)).َال َتَمسََّك النَّاُر« النَِّبي ُّصلى اهللا علیھ وسلم  ِھ َوَق ى َرْأِس اس   : (َوَمَسَح َعَل ٌل ِللنَّ َوْی
  .)ِِمْنَك َوَوْیٌل َلَك ِمَن النَّاِس

  
  .فقتل نفسھ... إنھ من أھل النار: المسلمینوقال في قزمان ـ و قد أبلى مع -
  
  رواه البخاري في كتاب المغازي،: قلت 
  
  .األعمال بالخواتیم، وما یخاف منھا: باب-١ 
  
ال : حدثنا علي بن عیَّاش األلھاني الحمصي -   و حازم،    : حدثنا أبو غسان ق دثني أب ح

ال       ن سعد الساعدي ق لم إ     : عن سھل ب ھ وس ي صلى اهللا علی ل    نظر النب ى رجل یقات ل
من أحب أن ینظر إلى رجل : (المشركین، وكان من أعظم المسلمین غناء عنھم، فقال

فتبعھ رجل، فلم یزل على ذلك حتى جرح، فاستعجل   ). من أھل النار فلینظر إلى ھذا
ھ،       ین كتفی ى خرج من ب الموت، فقال بذبابة سیفھ فوضعھ بین ثدییھ، فتحامل علیھ حت

ة       : (لیھ وسلمفقال النبي صلى اهللا ع ل أھل الجن اس، عم رى الن ا ی إن العبد لیعمل، فیم
ة،          ار وھو من أھل الجن ل أھل الن اس، عم وإنھ لمن أھل النار، ویعمل، فیما یرى الن

  )وإنما األعمال بخواتیمھا
  
  .العمل بالخواتیم: وفي باب-٢ 
  
  :حدثني أبو حازم، عن سھل: حدثنا أبو غسان: حدثنا سعید بن أبي مریم -  
  
ي صلى         ع النب ا م ي غزوة غزاھ أن رجًال من أعظم المسلمین غناء عن المسلمین، ف

ى رجل   : (اهللا علیھ وسلم، فنظر النبي صلى اهللا علیھ وسلم  فقال من أحبَّ أن ینظر إل
د      ). من أھل النار فلینظر إلى ھذا ك الحال من أش ى تل فاتَّبعھ رجل من القوم، وھو عل

ح، فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سیفھ بین ثدییھ حتى الناس على المشركین، حتى جر
أشھد  : خرج من بین كتفیھ، فأقبل الرجل إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم مسرعًا، فقال

ى رجل من    : (قلَت لفالن: قال). وما ذاك: (أنك رسول اهللا، فقال من أحب أن ینظر إل
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لمی     ). أھل النار فلینظر إلیھ اء عن المس ا غن ھ ال یموت    وكان من أعظمن ت أن ن، فعرف
على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسھ، فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم  عند 

إن العبد لیعمل عمل أھل النار وإنھ من أھل الجنة، ویعمل عمل أھل الجنة وإنھ : (ذلك
  ).من أھل النار، األعمال بالخواتیم

  وأخرجھ التبریزي في مشكاة المصابیح
  
ال رسول      عن  أبي*   ا فق لم حنین ھریرة قال شھدنا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

ا حضر    اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لرجل ممن معھ یدعي اإلسالم ھذا من أھل النار فلم
ا رسول اهللا           ال ی ھ الجراح فجاء رجل فق رت ب ال وكث القتال قاتل الرجل من أشد القت

ھ       أرأیت الذي تحدثت أنھ من أھل النار قد قات رت ب ال فكث د القت ل في سبیل اهللا من أش
ك إذ   " أما إنھ من أھل النار: "الجراح فقال ى ذل فكاد بعض الناس یرتاب فبینما ھو عل

ا فاشتد رجال       انتحر بھ وجد الرجل ألم الجراح فأھوى بیده إلى كنانتھ فانتزع سھما ف
 صدق اهللا حدیثك من المسلمین إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقالوا یا رسول اهللا

لم   ھ وس ي    : "قد انتحر فالن وقتل نفسھ فقال رسول اهللا صلى اهللا علی ر أشھد أن اهللا أكب
دین             ذا ال د ھ ة إال مؤمن وإن اهللا لیؤی دخل الجن أذن ال ی م ف الل ق ا ب عبد اهللا ورسولھ ی

  ".     بالرجل الفاجر
  
ركم موتًا في النار آخ: وقال ـ في جماعة فیھم أبو ھریرة، وسمرة بن جندب، وحذیفة -

طلى        رم وخرف، فاص ًا، ھ رھم موت ان سمرة آخ ض، فك ن بع ھم یسأل ع ان بعض فك
  .بالنار فاحترق فیھا

  وقفة مع البیھقي في قصة سمرة بن جندب
  

  : باب ما روي في إخباره نفرا من أصحابھ بأن آخرھم موتا في النار
  
د    وب     أخبرنا أبو الحسین بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا عب دثنا یعق ر ح ن جعف اهللا ب

ي              ي مسلمة عن أب عبة عن أب دثنا ش ي ح دثنا أب اذ ح ن مع د اهللا ب دثنا عبی فیان ح ن س ب
ار   نضرة عن أبي ھریرة أن النبي قال لعشرة في بیت من أصحابھ آخركم موًتا في الن

  فیھم سمرة بن جندب
  
ت    قال أبو نضرة فكان سمرة آخرھم موًتا رواتھ ثقات إال أن أبا نضرة   م یثب دي ل العب

  .لھ عن أبي ھریرة سماع فاهللا أعلم وروي من وجھ آخر موصوال عن أبي ھریرة
  
ن      دثنا إسماعیل ب أخبرنا أبو الحسین بن بشران أخبرنا إسماعیل بن محمد الصفار ح

ن             ونس ب دثنا ی یم ح ن حك دثنا إسماعیل ب ر ح ي بك ن أب د ب إسحاق القاضي حدثنا محم
ال  عبید عن الحسن عن أنس بن ح كیم الضبي قال كنت أمر بالمدینة فألقى أبا ھریرة ف

ا         ال إن رح فق حتھ ف ھ وص ھ بحیات إذا أخبرت یبدأ بشيء یسألني حتى یسألني عن سمرة ف
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م   كنا عشرة في بیت وإن رسول اهللا قام فینا فنظر في وجوھنا وأخذ بعضادتي الباب ث
  .قال آخركم موًتا في النار

  
ت         فقد مات منا ثمانیة ولم یبق   ي من أن أكون ذق یس شيء أحب إل ره فل غیري وغی

  الموت
  
فیان               ن س وب ب دثنا یعق ر ح ن جعف د اهللا ب ا عب ن الفضل أخبرن و الحسین ب وأخبرنا أب

ت إذا    ال كن حدثنا الحجاج بن المنھال حدثنا حماد بن علي بن زید عن أوس بن خالد ق
أل       مرة س ى س دمت عل ن سمرة وإذا ق ذورة سألني ع ي مح ى أب دمت عل ي ق ن أب ني ع

ى    دمت عل محذورة فقلت ألبي محذورة مالك إذا قدمت علیك سألتني عن سمرة وإذا ق
ال          ي فق ت فجاء النب ي بی رة ف و ھری ا وسمرة وأب : سمرة سألني عنك فقال إني كنت أن

  .فمات أبو ھریرة ثم مات أبو محذورة ثم سمرة" آخركم موًتا في النار"
  
  .ن عمرو بدل أبي محذورة واألول أصحوروي من وجھ أخر ذكر فیھ عبد اهللا ب 
  
ن                د ب دثنا أحم ن الحسین القطان ح د ب ر محم و بك ا أب ھ أخبرن و طاھر الفقی ا أب أخبرن

ال        ون ق ره یقول ن طاووس وغی یوسف حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال سمعت اب
ات الرجل    النبي ألبي ھریرة ولسمرة بن جندب ولرجل آخر آخركم موتا في النار فم

ات           قبل ول م رة یق ا ھری یط أب ان إذا أراد الرجل أن یغ ة فك رة بالمدین و ھری ھم وبقي أب
سمرة بن جندب یعني فإذا سمعھ غشي علیھ وصعق ومات أبو ھریرة قبل سمرة فقتل 

  .سمرة بشًرا كثیًرا
  
  .ھذا مرسل وھو یؤكد ما قبلھ 
  
ب بن سفیان حدثنا أخبرنا أبو الحسین بن الفضل أخبرنا عبد اهللا بن جعفر حدثنا یعقو 

ي             د ف ن عبی ونس ب س ی ي مجل ا ف ال كن ي عامر ق ن أب سلیمان بن حرب حدثنا عامر ب
ون دار              ذه یعن ا نشفت ھ دم م ن ال ة نشفت م ي األرض بقع ا ف الوا م أصحاب الخز فق
ال        ذا ق ذا وك ون ك د اهللا یقول ا عب اإلمارة قتل فیھا سبعون ألفا فجاء یونس فقلت لھ یا أب

ل وق     ین قتی م من ب اد          نع ن زی اد واب ال زی د اهللا ق ا عب ا أب ك ی ل ذل ھ ومن فع ل ل ع قی طی
  .وسمرة قیل لم قال كان واهللا قدرا لم یكن عنھا مرحل

  
حاق        ن إس ل اب دثنا حنب أخبرنا أبو الحسین بن بشران أخبرنا أبو عمرو بن السماك ح

وارث        د ال ن عب د الصمد اب دثنا عب دثنا  قال حدثنا أبو عبد اهللا یرید أحمد بن حنبل ح ح
ا علمت                ان سمرة م ال ك ن سیرین ق د ب ن صبیح عن محم د اهللا ب دثنا عب أبو ھالل ح

  .عظیم األمانة صدوق الحدیث یحب اإلسالم وأھلھ
  
  .قلت بھذا وبصحبة رسول اهللا نرجو لھ بعد تحقیق قول رسول اهللا 
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ول رسول اهللا              ذلك ق دق ب ق فص ي الحری ات ف م إن سمرة م ض أھل العل وقد قال بع

افعین واهللا   ویحتم فاعة الش ا بش رج منھ ھ فیخ و بإیمان م ینج ھ ث ار بذنوب ورد الن ل أن ی
  .أعلم

  
د سماه         دثھم عن رجل ق ة ح وبلغني عن ھالل بن العالء الرقي أن عبد اهللا بن معاوی

  .أن سمرة استجمر فغفل عنھ أھلھ حتى أخذتھ النار
  
ة الغسیل   -  ي حنظل ال ف ت المال   : وق إني رأی ھ، ف ھ عن ألوھا   سلوا زوجت لھ فس ة تغس ئك

ت ل : فقال ن الغس ال ع ھ الح ًا، وأعجل رج جنب ھ خ ھ . إن ي اهللا عن عید رض و س ال أب : ق
  .ووجدنا رأسھ یقطر ماء 

  
ن حرب          : قلت فیان ب و س ي ھو وأب ر التق ي عم ن أب قال ابن إسحاق وقد كان حنظلة ب

ا        د عال أب ن شعوب ق ھ اب فیان  فلما استعاله حنظلة رآه شداد بن األسود وكان یقال ل س
  .فضربھ شداد فقتلھ

  
ال           ادة أن رسول اهللا ق ن قت ر ب ن عم دثني عاصم ب حاق ح إن صاحبكم  : "قال ابن إس

و      " لتغسلھ المالئكة ت خرج وھ یعني حنظلة فسلوا أھلھ ما شأنھ فسئلت صاحبتھ فقال
  ".جنب حین سمع الھائعة فقال رسول اهللا لذلك غسلتھ المالئكة

  
  .یزال ھذا األمر في قریش ما أقاموا الدینولن . الخالفة في قریش: وقال-
  

  .أخرجھ السیوطي في الجامع الصغیر عن عتبة بن عبد: قلت
  
ي        (  اد والھجرة ف ي الحبشة والجھ دعوة ف الخالفة في قریش والحكم في األنصار وال

  ).  المسلمین والمھاجرین بعد
  
  ).طب.. حم: (تخریج السیوطي*
  
  ).صحیح: (تحقیق األلباني*
  
  .الحجاج، والمختار: یكون في ثقیف كذاب ومبیر فرأوھما :وقال-
  

  .أبواُب الفتِن ب اُب َما َجاَء في َثقیٍف كذَّاٌب ومبیٌر
  
ِن ُعصٍم         -   ِد اِهللا ب ریٍك عن عب َحدََّثَنا َعليُّ بُن ُحْجٍر أخبرنا الفضُل بُن موسى عن َش

  ).في ثقیٍف كذَّاٌب مبیٌر(وسلم َقاَل َرُسوُل اللَّھِ صلى اهللا علیھ  -:  عن ابِن عمر قال
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  .وفي الباِب عن أسماَء بنِت أبي بكٍر

  
دیِث   -   َحدََّثَنا عبُد الرَّحَمِن بُن واقٍد أخبرنا َشریٌك نحو ھذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب من ح

ُن ُعصٍم، وإسرائیُل    : وشریٌك یقوُل. ابِن عمر ال نعرفُھ إالَّ من حدیِث َشریٍك عبُد اِهللا ب
وُل ُن    یق اُج ب ُر الحجَّ ٍد والُمبی ي ُعبی ُن أب اُر ب ذَّاُب المخت اُل الك َمَة ویق ُن ُعص ُد اِهللا ب عب

  ُیوسَف
  
  .وأن مسیلمة یعقره اهللا-
  

ن موسى     : أخرج أبو نعیم في دالئل النبوة،قال: قلت د ب ا أحم أخبرنا محمد بن أحمد أن
د      ثنا أحمد بن محمد بن زیاد ثنا عبد الكریم بن الھیثم ثنا أب ا شعیب عن عب ان ثن و الیم

دم        ال ق ھ ق اس رضي اهللا عن ن عب اهللا بن أبي حسین ثنا نافع بن جبیر بن مطعم عن اب
ي            ل ل ول إن جع ل یق لم فجع ھ وس د رسول اهللا صلى اهللا علی ى عھ مسیلمة الكذاب عل
ي صلى اهللا       ھ النب ل إلی ھ فأقب محمد األمر من بعده تبعتھ وقدمھا في بشر كثیر من قوم

لم ومع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ثابت بن قیس بن شماس وفي ید النبي علیھ وس
و             ھ ل ال ل حابھ فق ي أص ى مسیلمة ف ى وقف عل دة حت ة جری صلى اهللا علیھ وسلم قطع
ك اهللا   سألتني مثل ھذه القطعة ما أعطیتكھا ولن نعدوا أمر اهللا فیك ولئن أدبرت لیعقرن

م انصرف       عز وجل وإني ألراك الذي رأیت فیك ما ر ي ث ك عن ت یجیب ذا ثاب أیت وھ
ك أري   عنھ قال عبد اهللا ابن عباس فسألت عن قول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إن

  ...الذي أریت فیھ ما رأیت
  

ال      لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی دي       : "فأخبرنا أبو ھریرة أن النب ي ی ت ف ائم أری ا ن ا أن بین
ي المن  ي ف أوحي إل أنھما ف أھمني ش ب ف ن ذھ وار م ارا س ا فط ا فنفختھم ام أن انفخھم

فأولتھما كذابین بعدي فكان أحدھما العنسي صاحب صنعاء واآلخر مسیلمة صاحب     
  ".الیمامة

  
ك اهللا         ھ لیعقرن ن نتجاوز وقول ك أي ل ر اهللا فی دوا أم قال اإلمام رحمھ اهللا قولھ ولن نع

ا ر   ك م ت   أي لیقتلنك اهللا ویھلكنك تعالى وقولھ وإني ألراك الذي رأیت فی ت أي رأی أی
ي   في المنام فیك ما رأیت یعني ما ذكر من أمر السوارین ونفخھما فأما مسیلمة فقتل ف
خالفة أبي بكر رضي اهللا عنھ وكان یدعي النبوة وأما العنسي فھو األسود الكذاب تنبأ 

  .أیضا فقتل بعد وفاة النبي صلى اهللا علیھ وسلم
  
  .وإن فاطمة أول أھلھ لحوقًا بھ-
  

ت  ال    أخرج : قل ل النبوة،ق ي دالئ یم ف و نع ن      : أب د اهللا ب ا عب ي ثن ن موس د ب ا أحم أخبرن
ھ أن عروة           ي عن أبی ا أب ن سعد ثن راھیم ب ن إب جعفر ثنا أحمد بن یونس ثنا  یعقوب ب



 ٣٤٣

ھ        ا ابنت لم دع ھ وس حدثھ أن عائشة رضي اهللا عنھا حدثتھ أن رسول اهللا صلى اهللا علی
ت ثم سارھا فضحكت قالت عائشة فقلت فاطمة في مرضھ الذي توفي فیھ فسارھا فبك

ارك        م س ت ث لم فبكی ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ھ رس ارك ب ذي س ذا ال ا ھ ة م لفاطم
ي أول من           أخبرني أن م سارني ف ذلك ث ت ل ھ فبكی أخبرني بموت فضحكت قال سارني ف

  ...یتبعھ من أھلھ فضحكت
  
فكانت ذلك بمدة الحسن وأنذر بالردة، وبأن الخالفة بعده ثالثون سنة، ثم تكون ملكًا، -

  .بن علي
  

  :روى الترمذي في َباُب َما َجاَء في الِخالفِة، قال: قلت
  
َحدََّثَنا أحمُد بُن منیٍع أخبرنا ُسریُح بُن النُّعماِن أخبرنا َحشَرُج بُن ُنباتَة عن سعیِد بِن  -  

ِھ صلى اهللا ع   -:  ُجمھاَن قال َحدََّثني َسفینُة قال لم  َقاَل َرُسوُل اللَّ ھ وس ي   : (لی ُة ف الخالف
  ).أمَّتي ثالثوَن سَنًة ُثمَّ ملٌك بعَد ذلَك

  
ال- ًا          : وق ون ملك م یك ًة، ث ًة وخالف ون رحم م یك ًة، ث وة ورحم دا نب ر ب ذا األم إن ھ

  .عضوضًا، ثم یكون عتوًا وجبروتًا وفسادًا في األمة
  

دثنا ی     ر ح ن جعف ب   أخبرنا أبو بكر بن فورك رحمھ اهللا أخبرنا عبد اهللا ب ن حبی ونس ب
ي             ن سابط عن أب رحمن ب د ال ث عن عب ن حازم عن لی حدثنا أبو داود حدثنا جریر ب

إن اهللا بدأ ھذه : ثعلبة الخشني عن أبي عبیدة بن الجراح ومعاذ ابن جبل عن النبي قال
ة           ا عزة وجبری ا عضوضا وكائن ا ملك ة وكائن ة ورحم ا خالف األمة نبوة ورحمة وكائن

ون  وفساًدا في األمة یستحل ون الفروج والخمور والحریر وینصرون على ذلك ویرزق
  ...أبًدا حتى یلقوا اهللا عز وجل

  
  وأخبر بشأن أویس القرني-
  

  :روى مسلم في باب من فضائل أویس القرني، رضي اهللا عنھ؛ قال: قلت
  
حدثني . حدثنا سلیمان بن المغیرة. حدثنا ھاشم بن القاسم. حدثني زھیر بن حرب**  

ر   سعید الجری ى عم دوا إل . ري عن أبي نضرة، عن أسیر بن جابر؛ أن أھل الكوفة وف
ھل ھھنا أحد من القرنیین؟ فجاء ذلك : فقال عمر. وفیھم رجل ممن كان یسخر بأویس

ال      : فقال عمر. الرجل د ق لم ق ھ وس أتیكم من    "إن رسول اهللا صلى اهللا علی إن رجال ی
ھ . قد كان بھ بیاض. ال یدع بالیمن غیر أم لھ. الیمن یقال لھ أویس . فدعا اهللا فأذھبھ عن

  ".فمن لقیھ منكم فلیستغفر لكم. إال موضع الدینار أو الدرھم
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لم    : قاال. حدثنا زھیر بن حرب ومحمد بن المثنى*   ن مس ان ب دثنا عف اد   . ح دثنا حم ح
ال     ) وھو ابن سلمة( ن الخطاب ق ر ب ي  : عن سعید الجریري، بھذا اإلسناد، عن عم إن

س   : " صلى اهللا علیھ وسلم یقولسمعت رسول اهللا ھ أوی ال ل . إن خیر التابعین رجل یق
  ".فمروه فلیستغفر لكم. وكان بھ بیاض. ولھ والدة

  
: قال إسحاق(حدثنا إسحاق بن إبراھیم الحنظلي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار * 

ى     -) حدثنا: وقال اآلخران. أخبرنا ن المثن ظ الب ن ھشام     -واللف اذ ب دثنا مع دثني  . ح ح
كان عمر بن الخطاب،  : أبي عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أسیر بن جابر، قال

س        : إذا أتى علیھ أمداد أھل الیمن، سألھم ى أوی ى عل ى أت ن عامر؟ حت یكم أویس ب . أف
ان  : قال. نعم: من مراد ثم من قرن؟ قال: قال. نعم: أنت أویس بن عامر؟ قال: فقال فك

ھ إال موض     رأت من ال  بك برص فب م؟ ق م : ع درھ ال . نع ال   : ق دة؟ ق ك وال م : ل ال . نع : ق
داد     : "سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول ع أم ن عامر م یأتي علیكم أویس ب

م    . أھل الیمن من مراد، ثم من قرن ھ إال موضع درھ رأ من دة   . كان بھ برص فب ھ وال ل
ي ". افعلفإن استطعت أن یستغفر لك ف. لو أقسم على اهللا ألبره. ھو بھا بر . فاستغفر ل

ال : قال. الكوفة: أین ترید؟ قال: فقال لھ عمر. فاستغفر لھ : أال أكتب لك إلى عاملھا؟ ق
ي   ب إل اس أح راء الن ي غب ون ف ال. أك ن    : ق ل م ج رج ل ح ام المقب ن الع ان م ا ك فلم

رافھم ر. أش ق عم س. فواف ن أوی ألھ ع ال. فس اع: ق ل المت ت قلی ھ رث البی ال. تركت : ق
داد     : " صلى اهللا علیھ وسلم یقولسمعت رسول اهللا ع أم ن عامر م یأتي علیكم أویس ب

ھ  . أھل الیمن من مراد ثم من قرن رأ من م  . كان بھ برص فب دة   . إال موضع درھ ھ وال ل
ل     . لو أقسم على اهللا ألبره. ھو بھا بر ك فافع إن استطعت أن یستغفر ل أتى أویسا   " ف ف

ي . حأنت أحدث عھدا بسفر صال: قال. استغفر لي: فقال ال . فاستغفر ل ي  : ق . استغفر ل
ال : قال. فاستغفر لي. أنت أحدث عھدا بسفر صالح: قال م : لقیت عمر؟ ق فاستغفر  . نع
ھ اس. ل ھ الن ن ل ھ. ففط ى وجھ انطلق عل یر. ف ال أس ردة: ق وتھ ب ا رآه . وكس ان كلم فك

  من أین ألویس ھذه البردة ؟: إنسان قال
  أویس وقال البیھقي بعد ذكر ما رواه مسلم في شأن

  
ن             دثنا إسماعیل ب وب ح ن یعق د ب اس محم و العب دثنا أب د اهللا الحافظ ح وأخبرنا أبو عب
ن     عة ب ن صعص فر ع و األص دثنا أب الة ح ن فض ارك ب دثنا مب ة ح دثنا ھدب حاق ح إس

ي    : "معاویة وھو عم األحنف أن عمر بن الخطاب قال حدثنا رسول اهللا  ھ سیكون ف أن
ھ        التابعین رجل من قرن یقال لھ أویس  دعو اهللا أن یذھب ھ وضح فی ن عامر یخرج ب ب

ي               ھ ف دع ل ي فی ھ نعمك عل ر ب ا أذك ھ م دي من ي جس ي ف م دع ل عنھ فیذھبھ فیقول اللھ
  "...جسده ما یذكر بھ نعمة علیھ فمن أدركھ منكم فاستطاع أن یستغفر لھ فلیستغفر

  
عباس بن محمد حدثنا أبو عبد اهللا الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب حدثنا ال   

ي        ن أب رحمن ب د ال اد عن عب الدوري حدثنا أبو نعیم حدثنا شریك عن یزید بن أبي زی
س    یكم أوی لیلى قال لما كان یوم صفین نادى مناد من أصحاب معاویة أصحاب علي ف
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ر         ول خی ال سمعت رسول اهللا یق م ق م ث القرني قالوا نعم فضرب دابتھ حتى دخل معھ
  . التابعین أویس القرني

  
أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ حدثنا أبو زكریا یحیى بن محمد العنبري حدثنا محمد بن * 

عبد السالم حدثنا إسحاق بن إبراھیم أخبرنا عبد الوھاب الثقفي حدثنا خالد الخذاء عن 
یدخل الجنة : "عبد اهللا بن شقیق عن عبد اهللا بن أبي الجدعاء أنھ سمع رسول اهللا یقول

  ".ي أكثر من بني نعیمبشفاعة رجل من أمت
  
  ..قال الثقفي وقال ھشام بن حسان كان الحسن یقول إنھ أویس القرني 
  
  وبأمراء یؤخرون الصالة عن وقتھا، - 
  
دي   : قلت  روى مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب الندب إلى وضع األی

  .على الركب في الركوع، ونسخ التطبیق
  
ة عن األعمش،       . مداني، أبو كریبحدثنا محمد بن العالء الھ*   و معاوی دثنا أب ال ح ق

أصلى  : فقال. أتینا عبد اهللا بن مسعود في داره: قاال. عن إبراھیم، عن األسود وعلقمة
وا فصلوا  : قال. ال: ھؤالء خلفكم؟ فقلنا ة    . فقوم أذان وال إقام ا ب م یأمرن ا   . فل ال وذھبن ق

ھ  وم خلف ھ  . لنق ن یمین دنا ع ل أح دینا فجع ذ بأی مالھ فأخ ر عن ش ع . واآلخ ا رك ال فلم ق
ھ . وضعنا أیدینا على ركبنا ھ    . قال فضرب أیدینا وطبق بین كفی ین فخذی ا ب م أدخلھم . ث

ا : قال فلما صلى قال ا  . إنھ ستكون علیكم أمراء یؤخرون الصالة عن میقاتھ ویخنقونھ
وتى رق الم ى ش ا . إل الة لمیقاتھ لوا الص ك، فص وا ذل د فعل وھم ق إذا رأیتم و. ف ا واجعل

وإذا كنتم أكثر من ذلك، فلیؤمكم . وإذا كنتم ثالثة فصلوا جمیعا... صالتكم معھم سبحة
دكم ھ  . أح ى فخذی ھ عل رش ذراعی دكم فلیف ع أح أ. وإذا رك ھ . ولیجن ین كفی ق ب . ولیطب

  .فلكأني أنظر إلى اختالف أصابع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فأراھم
  
أخیر الصالة عن و      ا       وفي باب كراھیة ت أموم إذا أخرھ ھ الم ا یفعل ار، وم ا المخت قتھ

  :اإلمام
  

ن ھشام      د    . حدثنا خلف ب ن زی اد ب دثنا حم ي      . ح ع الزھران و الربی دثني أب ال وح ح ق
دري   ل الجح و كام اال . وأب ن     : ق د اهللا ب ن عب ران الجوني، ع ي عم ن أب اد ع دثنا حم ح

  :الصامت، عن أبي ذر؛ قال
  
ؤخرون     : "لمقال لي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس  راء ی ك أم ت علی كیف أنت إذا كان

ال : قال قلت" الصالة عن وقتھا، أو یمیتون الصالة عن وقتھا؟ صل  : "فما تأمرني؟ ق
  .عن وقتھا: ولم یذكر خلف". فإنھا لك نافلة. فإن أدركتھا معھم فصل. الصالة لوقتھا
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ران الجون    . حدثنا یحیى بن یحیى   ي عم د   أخبرنا جعفر بن سلیمان عن أب ي، عن عب
لم      : اهللا بن الصامت، عن أبي ذر؛ قال ھ وس ي رسول اهللا صلى اهللا علی ال ل ا   : "ق ا أب ی

ا   . فصل الصالة لوقتھا. إنھ سیكون بعدي أمراء یمیتون الصالة! ذر فإن صلیت لوقتھ
  ".وإال كنت قد أحرزت صالتك. كانت لك نافلة

  
ران،   حدثنا عبد اهللا بن إدری. وحدثنا أبو بكر بن أبي شیبة   ي عم س عن شعبة، عن أب

ع : عن عبد اهللا بن الصامت، عن أبي ذر؛ قال وإن . إن خلیلي أوصاني أن أسمع وأطی
د صلوا     . "وأن أصلي الصالة لوقتھا. كان عبدا مجدع األطراف وم وق فإن أدركت الق
  ".وإال كانت لك نافلة. كنت قد أحرزت صالتك

  
د   . وحدثني یحیى بن حبیب الحارثي   دثنا خال ن الحارث  ح دیل    . ب دثنا شعبة عن ب . ح

ال  : قال ي ذر؛ ق ال رسول   : سمعت أبا العالیة یحدث عن عبداهللا بن الصامت، عن أب ق
ذي    رب فخ لم، وض ھ وس لى اهللا علی ؤخرون    "اهللا ص وم ی ي ق ت ف ت إذا بقی ف أن كی

. ثم اذھب لحاجتك. صل الصالة لوقتھا: "ما تأمر؟ قال: قال: قال" الصالة عن وقتھا؟
  ".مت الصالة وأنت في المسجد، فصلفإن أقی

  
ن حرب     ة          . وحدثني زھیر ب ي العالی وب، عن أب راھیم عن أی ن إب دثنا إسماعیل ب ح

ن الصامت   . أخر ابن زیاد الصالة: البراء؛ قال د اهللا ب ھ كرسیا   . فجاءني عب ت ل . فألقی
ي  : وقال. فعض على شفتھ وضرب فخذي. فذكرت لھ صنیع ابن زیاد. فجلس علیھ إن

إني سألت رسول  : وقال. فضرب فخذي كما ضربت فخذك. أبا ذر كما سألتنيسألت 
ال  . اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كما سألتني ذك وق صل  : "فضرب فخذي كما ضربت فخ

  ".إني قد صلیت فال أصلي: وال تقل. فإن أدركتك الصالة معھم فصل. الصالة لوقتھا
  
حدثنا شعبة عن أبي نعامة . لحارثحدثنا خالد بن ا. وحدثنا عاصم بن النضر التیمي  

ال  :  عن عبد اهللا بن الصامت، عن أبي ذر؛ قال تم  "ق ف أن ال  " كی ت إذا   "أو ق ف أن كی
م إن أقیمت الصالة    . فصل الصالة لوقتھا. بقیت في قوم یؤخرون الصالة عن وقتھا ث

  ".فإنھا زیادة خیر. فصل معھم
  
اذ  . وحدثني أبو غسان المسمعي   ن   (حدثنا مع و اب ي عن مطر،     ) ھشام وھ دثني أب ح

نصلي یوم الجمعة خلف أمراء، : عن أبي العالیة البراء؛ قال قلت لعبد اهللا بن الصامت
ك : وقال. قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني. فیؤخرون الصالة . سألت أبا ذر عن ذل

ك  : وقال. فضرب فخذي ال . سألت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن ذل صلوا  : "فق
د اهللا ". صالتكم معھم نافلة. ا واجعلواالصالة لوقتھ ي اهللا    : قال وقال عب ي أن نب ر ل ذك

  .وسیكون في أمتھ ثالثون كذابًا فیھم أربع نسوة، صلى اهللا علیھ وسلم
  

روى مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ال تقوم الساعة حتى یمر الرجل : قلت
  .ءبقبر الرجل، فیتمنى أن یكون مكان المیت، من البال
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ي شیبة       * ن أب ر ب و بك ى وأب ى  (حدثنا یحیى بن یحی ال یحی ا : ق ر   . أخبرن و بك ال أب : وق

دري    . أبو األحوص) حدثنا ل الجح و كام دثنا أب ة   . ح وح و عوان دثنا أب ا عن   . ح كالھم
إن بین "سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول : سماك، عن جابر بن سمرة قال

  ".یدي الساعة كذابین
  

آنت سمعت ھذا من رسول اهللا صلى اهللا : قال فقلت لھ: دیث أبي األحوصوزاد في ح
  .نعم: علیھ وسلم ؟ قال

  
   
  
حدثنا شعبة عن سماك، . حدثنا محمد بن جعفر: قاال. وحدثني ابن المثنى وابن بشار* 

  .فاحذروھم: قال جابر: وسمعت أخي یقول: قال سماك. بھذا اإلسناد، مثلھ
  
ن منصور    حدثني زھیر بن حرب و*   حاق ب حاق  (إس ال إس ا : ق ر  . أخبرن ال زھی : وق

عن مالك، عن أبي الزناد، عن األعرج، عن    -وھو ابن مھدي  -عبد الرحمن ) حدثنا
ال تقوم الساعة حتى یبعث دجالون   : "أبي ھریرة، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

  ".كلھم یزعم أنھ رسول اهللا. كذابون قریب من ثالثین
  
ي   . حدثنا عبد الرزاق. د بن رافعحدثنا محم*  أخبرنا معمر عن ھمام بن منبھ، عن أب

  ینبعث: غیر أنھ قال. ھریرة، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم، بمثلھ
  

ذي    ي داود والترم وأخرجھ السیوطي في الجامع الصغیر وعزاه إلى أحمد ومسلم وأب
  )صحیح: (والبیھقي، وقال األلباني في تحقیقھ

  
ان    ن ثوب ن.ع ال     ع لم ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ي األرض : "رس إن اهللا زوى ل

ت         ي أعطی ا وإن ي منھ ا زوي ل یبلغ م ي س ك أمت ا وإن مل ارقھا ومغاربھ ت مش فرأی
ة وال یسلط      وا بسنة عام الكنزین األحمر واألبیض وإني سألت ربي ألمتي أن ال یھلك

ي عز وجل ق     ي    علیھم عدوا من سوى أنفسھم فیستبیح بیضتھم وإن رب د إن ا محم ال ی
ة وأن ال         م بسنة عام ك أن ال أھلكھ ك ألمت ي أعطیت رد وإن ھ ال ی إذا قضیت قضاء فإن
ین         ن ب یھم م ع عل و اجتم تھم ول تبیح بیض ھم فیس وى أنفس ن س دوا م یھم ع لط عل أس
ة المضلین وإذا      ي األئم ى أمت أقطارھا حتى یكون بعضھم یفني بعضا وإنما أخاف عل

عنھم إلى یوم القیامة وال تقوم الساعة حتى تلحق قبائل وضع في أمتي السیف لم یرفع 
ذابون       ي ك ي أمت ھ سیكون ف من أمتي بالمشركین حتى تعبد قبائل من أمتي األوثان وإن
ي           ة من أمت زال طائف دي وال ت ي بع ین ال نب ا خاتم النبی ثالثون كلھم یزعم أنھ نبي وأن

  ". على الحق ظاھرین ال یضرھم من خالفھم حتى یأتي أمر اهللا
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ى اهللا و  : وفي حدیث آخر- ثالثون دجاًال كذابًا، آخرھم الدجال الكذاب، كلھم یكذب عل
  .رسولھ

  
إن بین : "أن رسول اهللا قال.عن ابن عمر...أخرج السیوطي في الجامع الصغیر: قلت

  ".یدي الساعة ثالثین دجاًلا كذاًبا
  

  ).   صحیح: (تحقیق األلباني) حم: (تخریج السیوطي   
  
وال تقوم الساعة . یوشك أن یكثر فیكم العجم، یأكلون فیئكم، ویضربون رقابكم: الوق-

  .حتى یسوق الناس بعصاه رجل من قحطان
  

تغییر الزمان حتى ُتعبد األوثان؛ وفي كتاب : باب.روى البخاري في كتاب الفتن: قلت
  .المناقب

  
ور، عن أ  : حدثنا عبد العزیز بن عبد اهللا*  ي     حدثني سلیمان، عن ث ث، عن أب ي الغی ب

ال   : ھریرة لم ق ھ وس ى یخرج رجل      : (أن رسول اهللا صلى اهللا علی وم الساعة حت ال تق
  ).من قحطان، یسوق الناس بعصاه

  
ر الرجل      ى یم وأخرج مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ال تقوم الساعة حت

  .بقبر الرجل، فیتمنى أن یكون مكان المیت، من البالء
  
عن ثور بن زید، عن  ) یعني ابن محمد(أخبرنا عبد العزیز . یبة بن سعیدوحدثنا قت*  

ال تقوم الساعة  : "أبي الغیث، عن أبي ھریرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال
  ".حتى یخرج رجل من قحطان یسوق الناس بعصاه

  
ر ا      . حدثنا محمد بن بشار العبدي*   و بك د، أب د المجی ن عب ر ب ي حدثنا عبد الكبی . لحنف

رة، عن       : حدثنا عبد الحمید بن جعفر قال ي ھری دث عن أب م یح سمعت عمر بن الحك
ال  ھ         : "النبي صلى اهللا علیھ وسلم ق ال ل ك رجل یق ى یمل الي، حت ام واللی ذھب األی ال ت

  ".الجھجاه
  
  قال ابن حجر  عند شرح الحدیث  في كتاب المناقب 
  

م         ى یخرج رجل من قحطان ل وم الساعة حت ى اسمھ ولكن جوز       قولھ ال تق أقف عل
رة    ي ھری القرطبي أن یكون جھجاه الذي وقع ذكره في مسلم من طریق أخرى عن أب
دیث              ب ح ھ جھجاه أخرجھ عق ال ل ك رجل یق ى یمل الي حت ام واللی ذھب األی بلفظ ال ت
اس         الراعي وشبھ الن ك شبھھ ب ة عن المل القحطاني قولھ یسوق الناس بعصاه ھو كنای

ي         بالغنم ونكتة التشبی دخل ف دیث ی ذا الح نم وھ ي الغ ھ الراعي ف ھ التصرف الذي یملك
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د    د وق عالمات النبوة من جملة ما أخبر بھ صلى اهللا علیھ وسلم قبل وقوعھ ولم یقع بع
ابعین من أھل الشام      روى نعیم بن حماد في الفتن من طریق أرطاة بن المنذر أحد الت

ق      أن القحطاني یخرج بعد المھدي ویسیر على سیرة الم دي وأخرج أیضا من طری ھ
دي  "عبد الرحمن بن قیس بن جابر الصدفي عن أبیھ عن جده مرفوًعا  یكون بعد المھ

ھ      ا ھو دون الحق م ي ب ا ضعیف       " القحطاني والذي بعثن ھ مرفوًع ع كون اني م ذا الث وھ
ي زمن عیسى       و ف ك فھ اإلسناد واألول مع كونھ موقوًفا أصلح إسناًدا منھ فإن ثبت ذل

ا   ریم لم ن م ي  ب لمین وف ام المس دي إم د المھ زل یج الم إذا ن ھ الس ى علی دم أن عیس تق
ك             ك عشرین سنة واستشكل ذل ي المل ذر أن القحطاني یعیش ف ن المن روایة أرطاة ب
اب      ى ویج و لعیس ا ھ ر إنم اه واألم اس بعص وق الن ى یس ن عیس ي زم ون ف ف یك كی

د      ة وسیأتي مزی ة عام اب     بجواز أن یقیمھ عیسى نائبا عنھ في أمور مھم ي كت ذلك ف ل
  .الفتن إن شاء اهللا تعالى

  
  :وقال عند شرح الحدیث في كتاب الفتن    

  
ن         ور ھو ب الل وث ن ب قولھ حدثنا عبد العزیز بن عبد اهللا ھو األویسي وسلیمان ھو ب

دم      زید وأبو الغیث ھو سالم والسند كلھ مدنیون قولھ حتى یخرج رجل من قحطان تق
ریش ق     ب ق ل مناق اس بعصاه        شرحھ في أوائ ھ یسوق الن ذكرة قول ي الت ي ف ال القرطب

ى            ا إشارة إل ي ذكرھ رد نفس العصا لكن ف م ی ھ ول كنایة عن غلبتھ علیھم وانقیادھم ل
ل              ا تساق اإلب ة كم ھ یسوقھم بعصاه حقیق ل ان د قی ال وق م ق فھ بھ خشونتھ علیھم وعس

دیث اآل        ي الح ذكور ف ھ جھجاه الم ال ولعل ھ ق خر وأصل   والماشیة لشدة عنفھ وعدوان
ھ    الجھجاه الصیاح وھي صفة تناسب ذكر العصا قلت ویرد ھذا االحتمال إطالق كون
ھ          دم ان ا تق والي م ھ من الم ي جھجاه بأن من قحطان فظاھره انھ من األحرار وتقییده ف
یكون بعد المھدي وعلى سیرتھ وانھ لیس دونھ ثم وجدت في كتاب التیجان البن ھشام 

ان     ما یعرف منھ إن ثبت اسم ال ن عامر ك ران ب قحطاني وسیرتھ وزمانھ فذكر أن عم
ا      ا لم ملكا متوجا وكان كاھنا معمرا وانھ قال ألخیھ عمرو بن عامر المعروف بمزیقی
حضرتھ الوفاة إن بالدكم ستخرب وإن هللا في أھل الیمن سخطتین ورحمتین فالسخطة 

ة الحبشة ع       ة غلب بالد بسببھ والثانی یمن   األولى ھدم سد مأرب وتخرب ال ى أرض ال ل
ب أھل الشرك        ة ویغل د یرسل بالرحم والرحمة األولى بعثة نبي من تھامة اسمھ محم
ھ        ك من خرب ن صالح فیھل والثانیة إذا خرب بیت اهللا یبعث اهللا رجال یقال لھ شعیب ب

  ...ویخرجھم حتى ال یكون بالدنیا إیمان إال بأرض الیمن انتھى
  
ثم یأتي بعد كذلك قوم یشھدون . ثم الذین یلونھمخیركم قرني، ثم الذین یلونھم، : وقال-

  .وال یستشھدون، ویخونون وال یؤتمنون، وینذرون وال یوفون، ویظھر فیھم السمن
  

  ..ال یشھد على شھادة جور إذا أشھد: رواه البخاري في  كتاب الشھادات باب: قلت
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دثنا آدم -* عبة: ح دثنا ش ال : ح رة ق و جم دثنا أب رب : ح ن مض دم ب معت زھ ال س : ق
ال  ا ق ي اهللا عنھم ین رض ن حص ران ب لم: سمعت عم ھ وس لى اهللا علی ي ص ال النب : ق

ونھم ( ران  ). خیركم قرني، ثم الذین یلونھم، ثم الذین یل ال عم ي   : ق ر النب ال أدري، أذك
لم         ھ وس ي صلى اهللا علی ال النب ة، ق رنین أو ثالث ھ ق إن : (صلى اهللا علیھ وسلم بعد قرن

ون وال یؤ ا یخون دكم قوم ون،  بع ذرون وال یف ھدون، وین ھدون وال یستش ون، ویش تمن
  ).ویظھر فیھم السمن

  
دة، عن      : حدثنا محمد بن كثیر -* راھیم، عن عبی أخبرنا سفیان، عن منصور، عن إب

ذین       : (عبد اهللا رضي اهللا عنھ،عن النبي قال م ال ونھم، ث ذین یل م ال ي، ث خیر الناس قرن
  ).م یمینھ ویمینھ شھادتھتسبق شھادة أحدھ: یلونھم، ثم یجيء أقوام

  
  .وكانوا یضربوننا على الشھادة والعھد: قال إبراھیم

  
اب   حابة ب ائل الص اب فض ي كت ي  : وف حاب النب ائل أص لم -فض ھ وس لى اهللا علی  -ص

  .ورضي اهللا عنھم
  
حاق -* دثنا إس ر: ح دثنا النض رة : ح ي جم ن أب عبة، ع ا ش ن  : أخبرن دم ب معت زھ س

قال رسول اهللا صلى اهللا   : اهللا عنھما یقولسمعت عمران بن حصین رضي : مضرب
ونھم         : (علیھ وسلم ذین یل م ال ونھم، ث ذین یل م ال ي، ث ي قرن ران   -خیر أمت ال عم ال  : ق ف

ا   رنین أو ثالث ھ ق د قرن ر بع ھدون،   -أدري أذك ھدون وال یستش ا یش دكم قوم م إن بع ث
  ).ویخونون وال یؤتمنون، وینذرون وال یوفون، ویظھر فیھم السمن

  
دة، عن    : دثنا محمد بن كثیرح -*  أخبرنا سفیان، عن منصور، عن إبراھیم، عن عبی

ھ   ال     : عبد اهللا رضي اهللا عن لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی م     : (أن النب ي، ث اس قرن ر الن خی
ھ         ھ، ویمین دھم یمین ھادة أح بق ش وم تس يء ق م یج ونھم، ث ذین یل م ال ونھم، ث ذین یل ال

  ).شھادتھ
  

  .على الشھادة والعھد ونحن صغار وكانوا یضربوننا: قال إبراھیم
  
ن    .ما یحذر من زھرة الدنیا والتنافس فیھا: باب. وفي كتاب الرقاق -* د ب دثني محم ح

  :بشار
  
ال  : حدثنا ُشعبة قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر-* زة ق دم   : سمعت أبا حم دثني زھ ح

  سمعت عمران بن حصین رضي اهللا عنھما،: بن مضَّرب قال
  
ونھم    : ( علیھ وسلم قالعن النبي صلى اهللا  ذین یل م ال خیركم قرني، ثم الذین یلونھم، ث
م   -قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم بعد قولھ مرتین أو ثالثًا : فما أدري: قال عمران - ث
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یكون بعدھم قوم یشھدون وال یستشھدون ویخونون وال یؤتمنون، وینذرون وال یفون، 
  ).ویظھر فیھم السَِّمن

  
ان، عن أبي حمزة، عن األعمش، عن إبراھیم، عن عبیدة، عن عبد اهللا حدثنا عبد -* 

ال     لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ھ، عن النب ذین   : (رضي اهللا عن م ال ي، ث اس قرن ر الن خی
وم      دھم ق م یجيء من بع انھم     : یلونھم، ثم الذین یلونھم، ث انھم، وأیم تسبق شھادتھم أیم

  ).شھادتھم
  

  .م من ال یفي بالنذرإث: وفي كتاب األیمان والنذور باب
  
حدثنا زھدم بن مضرِّب : حدثني أبو جمرة: حدثنا مسدد، عن یحیى، عن شعبة قال -*

  سمعت عمران بن حصین یحدث،: قال
  
ونھم    : (عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال  ذین یل م ال خیركم قرني، ثم الذین یلونھم، ث
ران  - ھ     : ال أدري: قال عم د قرن ًا بع ین أو ثالث ر ثنت ذرون وال      - ذك وم، ین م یجيء ق ث

  ).یفون، ویخونون وال یؤتمنون، ویشھدون وال یستشھدون، ویظھر فیھم السمن
  

ل             اب فض نھم ب الى ع ي اهللا تع حابة رض ائل الص اب فض ي  كت لم  ف ھ مس وأخرج
  الصحابة، ثم الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم

  
األحوص عن منصور، عن    حدثنا أبو: قاال. حدثنا قتیبة بن سعید وھناد بن السري-*

قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ : قال. إبراھیم بن یزید، عن عبیدة السلماني، عن عبداهللا
ونھم  . خیر أمتي القرن الذین یلوني"وسلم  ذین یل ونھم   . ثم ال ذین یل م ال وم    . ث م یجئ ق ث

ھ  " ویمینھ شھادتھ. تسبق شھادة أحدھم یمینھ ي حدیث ال قت . لم یذكر ھناد القرن ف ة  وق یب
  ".ثم یجئ أقوام"
  
   
  
ي        -*  راھیم الحنظل ن إب حاق ب ي شیبة وإس حاق  (حدثنا عثمان بن أب ال إس ا : ق . أخبرن

ال      ) حدثنا: وقال عثمان د اهللا ق دة، عن عب راھیم، عن عبی : جریر عن منصور، عن إب
م  . ثم الذین یلونھم. قرني"أي الناس خیر؟ قال : سئل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ث

ذین  ونھمال ھادتھ     . یل ھ ش در یمین ھ، وتب دھم یمین ھادة أح در ش وم تب ئ ق م یج ال ". ث ق
  .كانوا ینھوننا، ونحن غلمان، عن العھد والشھادات: إبراھیم

  
ر    : قاال. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار -* ن جعف د ب دثنا محم دثنا شعبة  . ح ح . ح

اال . وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار  رحمن   : ق د ال دثنا عب فیان  . ح دثنا س ا  . ح كالھم
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دیثھما . بمعنى حدیثھما. بإسناد أبي األحوص وجریر. عن منصور سئل  : ولیس في ح
  .رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  
حدثنا أزھر بن سعد السمان عن ابن عون، عن . وحدثني الحسن بن علي الحلواني -*

لم        ھ وس ي صلى اهللا علی د اهللا، عن النب ال   إبراھیم، عن عبیدة، عن عب اس   "ق ر الن خی
ال       " ثم الذین یلونھم. ثم الذین یلونھم. قرني ة ق ي الرابع ة أو ف ي الثالث ال أدري ف م  "ف ث

  ".تسبق شھادة أحدھم یمینھ، ویمینھ شھادتھ. یتخلف من بعدھم خلف
  
راھیم     -* ن إب وب ب دثني یعق ي بشر     . ح دثنا ھشیم عن أب ن   . ح دثني إسماعیل ب ح وح

رة أخبرنا أ. أخبرنا ھشیم. سالم ال . بو بشر عن عبد اهللا بن شقیق، عن أبي ھری ال  : ق ق
ونھم . خیر أمتي القرن الذین بعثت فیھم"رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  ". ثم الذین یل

ث أم ال ر الثال م أذك ال . واهللا أعل مانة "ق ون الس وم یحب ف ق م یخل ل أن . ث ھدون قب یش
  ".یستشھدوا

  
افع     . جعفرحدثنا محمد بن . حدثنا محمد بن بشار -* ن ن ر ب و بك دثني أب دثنا  . ح وح ح

ن الشاعر    . غندر عن شعبة   دثني حجاج ب د   . ح وح و الولی دثنا أب ة    . ح و عوان دثنا أب ح
دیث شعبة    . كالھما عن أبي بشر، بھذا اإلسناد، مثلھ ي ح ر أن ف رة   : غی و ھری ال أب : ق

  .فال أدري مرتین أو ثالثة
  
ى  -* ن بشار   حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة ومحمد بن المثن در   . واب ا عن غن ال  . جمیع ق

ر : ابن المثنى دثنا شعبة  . حدثنا محمد بن جعف رة   . ح ا جم ن    . سمعت أب دم ب دثني زھ ح
ال       . مضرب لم ق ھ وس دث؛ أن رسول اهللا صلى اهللا علی سمعت عمران بن حصین یح

فال : قال عمران". ثم الذین یلونھم. ثم الذین یلونھم. ثم الذین یلونھم. إن خیركم قرني"
ة   أد رتین أو ثالث ھ، م د قرن لم بع ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ون . "ري أق م یك ث

ھدون    ھدون وال یستش وم یش دھم ق ون . بع ون وال یتمن ون   . ویخون ذرون وال یوف وین
  ".ویظھر فیھم السمن

  
اتم  -* ن ح د ب دثني محم عید . ح ن س ى ب دثنا یحی ر . ح ن بش رحمن ب د ال دثنا عب ح وح

ز . العبدي دث . حدثنا بھ ع   ح وح ن راف د ب دثنا شبابة  . ني محم ذا     . ح م عن شعبة، بھ كلھ
وفي حدیث شبابة  . ال أدري أذكر بعد قرنھ قرنین أو ثالثة: قال: وفي حدیثھم. اإلسناد

ھ سمع             : قال دثني؛ أن رس، فح ى ف ي حاجة عل ن مضرب، وجاءني ف دم ب سمعت زھ
ون  "وفي حدیث یحیى وشبابة . عمران بن حصین ذرون وال یف دیث   ". ین ي ح ز  وف بھ

  .كما قال ابن جعفر" یوفون"
  
ك األموي        -* د المل ن عب د ب ن سعید ومحم اال . وحدثنا قتیبة ب ة   : ق و عوان دثنا أب ح . ح

كالھما عن . حدثنا أبي. حدثنا معاذ بن ھشام: قاال. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار
ل     ھ وس ي صلى اهللا علی . مقتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصین، عن النب
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زاد في حدیث ". ثم الذین یلونھم. خیر ھذه األمة القرن الذین بعثت فیھم"بھذا الحدیث 
وزاد في . بمثل حدیث زھدم عن عمران. أذكر الثالث أم ال. واهللا أعلم: أبي عوانة قال

  ".ویحلفون وال یستحلفون"حدیث ھشام عن قتادة 
  
حدثنا حسین  : قاال) ألبي بكر واللفظ(حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وشجاع بن مخلد  -*
ي( ي الجعف ن عل و اب ة ) وھ ن عائش ي، ع د اهللا البھ ن عب دي، ع ن الس دة، ع ن زائ . ع

  :قالت
  
ال  : سأل رجل النبي صلى اهللا علیھ وسلم  ھ    "أي الناس خیر؟ ق ا فی ذي أن رن ال م  . الق ث

  ".ثم الثالث. الثاني
  
  .ال یأتي زمان إال والذي بعده شر منھ: وقال-
  

  .ال یأتي زمان إال الذي بعده شر منھ: ھ البخاري في كتاب الفتن بابأخرج: قلت
  

ن یوسف   -•              ال       : حدثنا محمد ب دي ق ن ع ر ب فیان، عن الزبی دثنا س ا  : ح أتین
ال  یكم     : أنس بن مالك، فشكونا إلیھ ما یلقون من الحجاج، فق أتي عل ھ ال ی اصبروا، فإن

  ا ربكم، سمعتھ من نبیكم صلى اهللا علیھ وسلمزمان إال والذي بعده شر منھ، حتى تلقو
  

  .ورواه الترمذي في  أبواُب الفتِن َباُب َما َجاَء في أشَراِط السَّاعِة•     
  

ديٍّ       ِن َع ِر ب وريِّ عن الزُّبی َحدََّثَنا ُمَحمَُّد بُن بشَّاٍر أخبرنا یحیى بُن سعیٍد عن ُسفیاَن الثَّ
ما مْن عاٍم (ال َفَشكوَنا إلیِھ ما َنلَقى من الحجَّاِج فقال َدخلنا على أنِس بِن مالٍك ق -:  قال

  .سمعُت ھذا من نبیُِّكم صلى اهللا علیھ وسلم). إالَّ والَّذي بعدُه شرٌّ منُھ حتَّى َتلَقوا َربَُّكم
  

  .ھذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح
  

روایة   وذكره السیوطي في الجامع الصغیر وعزاه إلى أحمد  والبخاري  والبیھقي من 
  ".  ال یأتي علیكم عام وال یوم إال والذي بعده شر منھ حتى تلقوا ربكم: "ومتنھ. أنس

  
  )     صحیح:  (قال  األلباني في صحیح الجامع

  
ال- ریش  : وق ن ق ة م دي أغیلم ى ی ي عل الك أمت ھ .ھ رة راوی و ھری ال أب ئت : ق و ش ل

  .بنو فالن  وبنو فالن: سمیتھم لكم
  

ت  ي  : قل اري ف اب رواه البخ تن ب اب الف لم   : كت ھ وس ي صلى اهللا علی ول النب الك : (ق ھ
  ).أمتي على یدي أغیلمة سفھاء
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ن سعید           : حدثنا موسى بن إسماعیل  -* ن عمرو ب ن سعید ب ى ب ن یحی رو ب دثنا عم ح

ھ         : أخبرني جدي قال: قال ي صلى اهللا علی جد النب ي مس رة ف ي ھری ع أب كنت جالسًا م
ال أ   روان، ق ا م ة، ومعن لم بالمدین رةوس و ھری ول : ب دوق یق ادق المص معت الص : س

ة  : فقال مروان). ھلكة أمتي على یدي غلمة من قریش( یھم غلم و   . لعنة اهللا عل ال أب فق
فكنت أخرج مع جدي إلى بني . بني فالن وبني فالن لفعلت: لو شئت أن أقول: ھریرة

ا        ال لن داثًا ق ًا أح م غلمان إذا رآھ وا  عسى ھؤالء   : مروان حین ملكوا بالشام، ف أن یكون
  .أنت أعلم: منھم؟ قلنا

  
اب   ب ب ي اإلسالم    : وفي كتاب المناق وة ف ات النب رحیم     .عالم د ال ن عب د ب دثني محم : ح

اح،    : حدثنا أبو أسامة: حدثنا أبو معمر إسماعیل ابن إبراھیم ي التی حدثنا شعبة، عن أب
ال     ھ ق رة رضي اهللا عن ال رسول اهللا صلى اهللا علی    : عن أبي زرعة، عن أبي ھری ھ ق

لم ریش  : (وس ن ق ي م ذا الح اس ھ ك الن الوا). یھل ال : ق ا؟ ق ا تأمرن اس : (فم و أن الن ل
  ).اعتزلوھم

  
  .سمعت أبا زرعة: أخبرنا شعبة، عن أبي التیاح: حدثنا أبو داود: قال محمود

  
ده        : حدثنا أحمد بن محمد المكي -*  ن سعید األموي، عن ج ى ب ن یحی حدثنا عمرو ب

ال ي ھر   : ق روان وأب ع م ت م ول    كن رة یق ا ھری معت أب رة، فس ادق  : ی معت الص س
ریش   : (المصدوق یقول ة من ق ال مروان  ). ھالك أمتي على یدي غلم ال   : فق ة؟ ق غلم

  .إن شئت أن أسمیھم بني فالن وبني فالن: أبو ھریرة
  

ة و الرافضة    ور القدری ا     .وأخبر بظھ ة أولھ ذه األم ى    .وسب آخر ھ ة األنصار حت وقل
وأنھم سیقلون . م یزل أمرھم یتبدد حتى لم یبق لھم جماعةیكونوا كالملح في الطعام، فل

  .بعده أثرًة
  
  .وأخبر بشأن الخوارج وصفتھم، والمخدج الذي فیھم، وأن سیماھم التحلیق-
  
وأن تلد األمة . و ُیرى رعاء الغنم رؤوس الناس، و العراة الحفاة یتبارون في البنیان-

  .ربتھا
  

اب اإلسالم    ان ب ان واإلحسان   مسلم في  كتاب اإلیم دیث     ... واإلیم وھو طرف من ح
  .جبریل، من روایة عبد اهللا بن عمر، عن أبیھ رضي اهللا عنھما

  
ال*  اعة  : ق ن الس أخبرني ع ال. ف ائل     : "ق ن الس أعلم م ا ب ؤول عنھ ا المس ال" م : ق

ة رعاء      . أن تلد األمة ربتھا: "قال. فأخبرني عن أمارتھا راة العال اة الع رى الحف وأن ت
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ر : "ثم قال لي. فلبثت ملیا. قال ثم انطلق". اولون في البنیانالشاء، یتط دري  ! یا عم أت
  ".فإنھ جبریل أتاكم یعلمكم دینكم: "قال. اهللا ورسولھ أعلم: قلت" من السائل؟

  
  ومن روایة أبي ھریرة رضي اهللا عنھ

  
ال ". -١ ول اهللا: ق ا رس ال ! ی اعة؟ ق ى الس ائل  : "مت ن الس أعلم م ا ب ؤول عنھ ا المس . م
ن أشراطھا       ول ذاك م ا ف ة ربھ دت األم ا إذا ول ن أشرا طھ ت . كن سأحدثك ع وإذا كان

ذاك من أشراطھا     اس ف ان      . العراة الحفاة رؤوس الن ي البنی بھم ف وإذا تطاول رعاء ال
لم  " في خمس ال یعلمھن إال اهللا. فذاك من أشراطھا ھ وس إن اهللا {: ثم تال صلى اهللا علی

دا    عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعل اذا تكسب غ م ما في األرحام وما تدري نفس م
  ]٣٤سورة لقمان، آیة  -٣١. [}وما تدري بأي أرض تموت إن اهللا علیم خبیر

  
ذوا  " ردوا على الرجل"فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم . قال ثم أدبر الرجل فأخ

لم    . لیردوه فلم یروا شیئا ھ وس ل  "فقال رسول اهللا صلى اهللا علی ذا جبری یعلم   . ھ جاء ل
  الناس دینھم

  
ال   ! یا رسول اهللا: قال -٢ وم الساعة؟ ق أعلم من السائل      " متى تق ا ب ا المسئول عنھ . م

راطھا ن أش أحدثك ع راطھا . وس ن أش ذاك م ا ف د ربھ رأة تل ت الم ت . إذا رأی وإذا رأی
ذاك من أشراطھا       وك األرض ف بكم مل بھم    . الحفاة العراة الصم ال ت رعاء ال وإذا رأی

ذاك من أشراطھا   یتطاولون ف ب ال یعلمھن إال اهللا     . ي البنیان ف ي خمس من الغی م  . ف ث
إن اهللا عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما في األرحام وما تدري نفس ماذا {: قرأ

سورة لقمان، / ٣١. [}تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن اهللا علیم خبیر
  ]٣٤آیة 

  
ل ام الرج م ق ال ث ول ا. ق ال رس لم فق ھ وس لى اهللا علی ى"هللا ص م " ردوه عل التمس فل ف

  .جاء لیعلم الناس دینھم. ھذا جبریل:فقال رسول اهللا . یجدوه
  وأخرجھ أبو داود في سننھ، باب القدر

  
أعلم من السائل   : "فأخبرني عن الساعة؟ قال: قال ال " ما المسئول عنھا ب أخبرني  : ق ف

ال ا ق ن أمارتھ ا، وأن ت : "ع ة ربتھ د األم اء  أن تل اء الش ة رع راة العال اة الع رى الحف
ال     : قال" یتطاولون في البنیان م ق ًا، ث ت ثالث ق فلبث دري من      : "ثم انطل ر، ھل ت ا عم ی

  ".فِإنھ جبریل أتاكم یعلمكم دینكم: "الّلھ ورسولھ أعلم، قال: قلت" السائل؟
  :والنسائي في سننھ باب نعت اإلسالم

  
  من روایة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ
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ال   ... اعة ق ن الس أخبرني ع ال ف ال     : ق ائل، ق ن الس ا م أعلم بھ ا ب ؤول عنھ ا المس : م
ة رعاء      : فأخبرني عن إماراتھا، قال راة العال اة الع رى الحف أن تلد األمة ربتھا، وأن ت
فلبثت ثالثا ثم قال لي رسول اهللا صلى اهللا علیھ : قال عمر. الشاء یتطاولون في البنیان

ال  : من السائل قلتیا عمر، ھل تدري : وسلم م، ق ھ    : اهللا ورسولھ أعل ل علی ھ جبری فإن
  السالم، أتاكم لیعلمكم أمر دینكم

  
ال   : قال: ومن روایة أبي ذر رضي اهللا عنھ ى الساعة؟ ق نكس  : یا محمد، أخبرني مت ف

ال          ع رأسھ فق ھ شیئا، ورف م یجب م أعاد فل ا  : فلم یجبھ شیًئا، ثم أعاد فلم یجبھ شیئا، ث م
بھم    المسئول عنھا ب ت الرعاء ال أعلم من السائل، ولكن لھا عالمات تعرف بھا إذا رأی

ا،   د ربھ رأة تل ت الم وك األرض ورأی راة مل اة الع ت الحف ان ورأی ي البنی اولون ف یتط
ھ  } إن اهللا عنده علم الساعة {خمس ال یعلمھا إال اهللا  ر  {إلى قول یم خبی م  } إن اهللا عل ث

وبشیرا، ما كنت أعلم بھ من رجل منكم، وإنھ ال، والذي بعث محمدا بالحق ھادیا : قال
  .لجبریل علیھ السالم نزل في صورة دحیة الكلبي

  
  .وأن قریشًا واألحزاب ال یغزونھ أبدًا، وأنھ ھو یغزوھم-
  

  رواه البخاري في كتاب المغازي  ـ باب غزوة الخندق، وھي األحزاب: قلت
  
حاق، عن      : حدثنا أبو نعیم -١ ي إس فیان، عن أب دثنا س ال     ح ن صرد ق لیمان ب ال  : س ق

  ).نغزوھم وال یغزوننا: (النبي صلى اهللا علیھ وسلم یوم األحزاب
  
دثنا إسرائیل  : حدثنا یحیى بن آدم: حدثني عبد اهللا بن محمد -٢ حاق    : ح ا إس سمعت أب

ول : سمعت سلیمان بن صرد یقول: یقول ، حین  :سمعت النبي صلى اهللا علیھ وسلم یق
  ).نغزوھم وال یغزوننا، نخن نسیر إلیھم اآلن: (أجلى األحزاب عنھ

  وقال البیھقي في دالئل النبوة
  
ن    أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب قال حدثنا أحمد ب

ن     دق ع ل الخن رف أھ ا انص ال فلم حاق ق ن إس ن اب ونس ع دثنا ی ال ح ار ق د الجب عب
د عامكم   : "فیما بلغنا الخندق قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لن تغزوكم قریش بع

ھ     تح اهللا علی ى ف ھذا ولكنكم تغزوھم فلم تغزوھم قریش بعد ذلك وكان ھو یغزوھم حت
  "...مكة

  
  .أخبر بالموتان الذي یكون بعد فتح بیت المقدس-
  

  .ما یحذر من الغدر: رواه البخاري في أبواب الجزیة والموادعة باب: قلت
  

  /.٦٢: األنفال/اآلیة } ریدوا أن یخدعوك فإن حسبك اهللاوإن ی{: وقولھ تعالى
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دي -  دثنا الحمی لم : ح ن مس د ب دثنا الولی ال  : ح ر ق ن زب الء اب ن الع د اهللا ب دثنا عب : ح

ال    : أنھ سمع أبا إدریس قال: سمعت بسر بن عبید اهللا ك ق ن مال ت  : سمعت عوف ب أتی
ن أ    ة م ي قب ال النبیصلى اهللا علیھ وسلمفي غزوة تبوك، وھو ف ین    : (دم، فق دد ستا ب اع

اعة دي الس م   : ی نم، ث اص الغ یكم كقع ذ ف ان یأخ م موت دس، ث ت المق تح بی م ف وتي، ث م
ت من     ى بی استفاضة المال حتى یعطى الرجل مائة دینار فیظل ساخطا، ثم فتنة ال یبق
أتونكم تحت            درون فی ي األصفر، فیغ ین بن نكم وب ة تكون بی م ھدن العرب إال دخلتھ، ث

  ).، تحت كل غایة اثنا عشر ألفاثمانین غایة
  
  ...ما وعد من سكنى البصرة، وأنھم یغزون في البحر كالملوك على األسراة- 
  
  .وأن الدین لو كان منوطًا بالثریا لنالھ رجال من أبناء فارس-
  

  } وآخرین منھم لما یلحقوا بھم{: قولھ: روى البخاري في كتاب التفسیر باب: قلت
  

  .ذكر اهللا فامضوا إلى: وقرأ عمر
  
ال  -* ي         : حدثني عبد العزیز بن عبد اهللا ق ور، عن أب الل، عن ث ن ب لیمان ب دثني س ح

كنا جلوسا عند النبي صلى اهللا علیھ وسلم : الغیث، عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال
ة  م     {: فأنزلت علیھ سورة الجمع وا بھ ا یلحق نھم لم ال . }وآخرین م ت : ق ا    : قل م ی من ھ

م یراج ول اهللا؟ فل ول اهللا   رس ع رس ي، وض لمان الفارس ا س ا، وفین أل ثالًث ى س ھ حت ع
ال   م ق لمان، ث ى س ده عل لم ی ھ وس لى اهللا علی ھ   : (ص ا، لنال د الثری ان عن ان اإلیم و ك ل

  ).رجال، أو رجل، من ھؤالء
  

ث، عن    : حدثنا عبد العزیز: حدثنا عبد اهللا بن عبد الوھاب ي الغی أخبرني ثور، عن أب
  ).لنالھ رجال من ھؤالء: (اهللا علیھ وسلم أبي ھریرة، عن النبي صلى

  
  و مسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنھم  باب فضل فارس

  
د    *  ن حمی د ب د  (حدثني محمد بن رافع وعب ال عب ا : ق ع   . أخبرن ن راف ال اب دثنا : وق ) ح

أخبرنا معمر عن جعفر الجزري، عن یزید بن األصم، عن أبي ھریرة، . عبد الرزاق
لو كان الدین عند الثریا لذھب بھ رجل من "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  : قال

  ".حتى یتناولھ. من أبناء فارس -أو قال  -فارس 
  

عن ثور، عن أبي الغیث، ) یعني ابن محمد(حدثنا عبد العزیز . حدثنا قتیبة بن سعید* 
ھ سورة    . كنا جلوسا عند النبي صلى اهللا علیھ وسلم: عن أبي ھریرة قال ت علی إذ نزل

ا رسول     : قال رجل}   وآخرین منھم لما یلحقوا بھم{: فلما قرأ. الجمعة من ھؤالء؟ ی
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لم   ! اهللا ھ وس ا     . فلم یراجعھ النبي صلى اهللا علی رتین أو ثالث رة أو م ى سألھ م ال  . حت ق
: قال فوضع النبي صلى اهللا علیھ وسلم  یده على سلمان، ثم قال. وفینا سلمان الفارسي

  ".كان اإلیمان عند الثریا، لنالھ رجال من ھؤالءلو "
  

دوا        : وھاجت ریح في غزاة، فقال ة وج ى ا لمدین وا إل ا رجع افق، فلم ھاجت لموت من
  .ذلك

  
  رواه مسلم في كتاب صفات المنافقین وأحكامھم: قلت

  
عن األعمش، عن ) یعني ابن غیاث(حدثنا حفص . حدثني أبو كریب، محمد بن العالء

دم من سفر        أبي سفیان،  لم  ق ھ وس ان   . عن جابر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا علی ا ك فلم
زعم أن رسول اهللا صلى اهللا    . قرب المدینة ھاجت ریح شدیدة تكاد أن تدفن الراكب ف

افق عظیم،    " بعثت ھذه الریح لموت منافق: "علیھ وسلم  قال إذا من فلما قدم المدینة، ف
  .من المنافقین، قد مات

  
  .ضرس أحدكم في النار أعظم من أحد: ائھقال لقوم من جلس-
  

  .فذھب القوم ـ یعني ماتوا، و بقیت أنا ورجل، فقتل مرتدًا یوم الیمامة: قال أبو ھریرة
  
رة ؛ وعزاه السیوطي       ،روى مسلم، والترمذي :قلت  ي ھری دیث أب د،والحاكم ح وأحم

  "ضرس الكافر"في الجامع الصغیر إلى البزار من روایة ثوبان، لكن فیھ 
  مسلم

  
ن صالح، عن           . حدثني سریج بن یونس* رحمن عن الحسن ب د ال ن عب د ب دثنا حمی ح

ھ   : ھارون بن سعد، عن أبي حازم، عن أبي ھریرة، قال قال رسول اهللا صلى اهللا علی
  ".وغلظ جلده مسیرة ثالث. ضرس الكافر، أو ناب الكافر، مثل أحد"وسلم

  الترمذي
  باب ما جاء في عظم أھل النار* 
  
ثنا علي بن حجر، أخبرنا محمد بن عمار حدثني جدي محمد بن عمار وصالح حد -١ 

ال     رة ق ي ھری لم      : مولى التوأمة عن أب ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ضرس  " -ق
ل           ار مسیرة ثالث مث ن الن ده م ل البیضاء ومقع ذه مث الكافر یوم القیامة مثل أحد وفخ

ھذا حدیث . والبیضاء جبل. مدینة والربذة، قولھ مثل الربذة یعنى بھ كما بین ال"الربذة 
  .حسن غریب
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ي   -٢ ن أب زوان ع ن غ یل اب ن فض دام، ع ن المق عب ب ا مص ب، أخبرن و كری دثنا أب ح
وأبو . ھذا حدیث حسن".  ضرس الكافر مثل أحد" -:حازم، عن أبي ھریرة رفعھ قال

  .حازم ھو األشجعي واسمھ سلمان مولى عزة األشجعیة
  
ا شیبان عن          حدثنا العباس بن مح-٣ ن موسى، أخبرن ھ ب د الّل ا عبی دوري، أخبرن مد ال

ال          لم ق ھ وس ھ علی ي صلى الّل رة عن النب ي ھری أن " -:األعمش عن أبي صالح عن أب
نم       د، وأن مجلسھ من جھ ل أح غلظ جلد الكافر اثنان وأربعین ذراًعا، وأن ضرسھ مث

  .شھذا حدیث حسن غریب صحیح من حدیث األعم". ما بین مكة والمدینة
  أحمد

  
ن  * حدثنا عبد اهللا حدثني أبي ثنا حسن ثنا عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دینار عن زید ب

ضرس : "أسلم عن عطاء بن یسار عن أبي ھریرة عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال
ة            ة وكثاف ى مك د إل ین قدی ا ب ار كم ن الن ده م الكافر مثل أحد وفخذه مثل البیضاء ومقع

  ".ذراعا بذراع الجبار جلده اثنان وأربعون
  الحاكم

  
ا بشر   -١ أخبرنا أبو عبد اهللا محمد بن یعقوب ثنا یحیى بن محمد بن یحیى ثنا مسدد ثن

رة رضى اهللا    بن المفضل ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعید المقبري عن أبي ھری
ل   : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: تعالى عنھ قال ة مث وم القیام  ضرس الكافر ی

ده من     ان ومقع أحد وعرض جلده سبعون ذراعا عضده مثل البیضاء وفخذه مثل ورق
ا      "  النار ما بیني وبین الربذة ذه السیاقة إنم م یخرجاه بھ ھذا حدیث صحیح اإلسناد ول

  ...اتفقا على ذكر ضرس الكافر فقط
  
هللا بن حدثنا الشیخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمد بن سلیمان  بن الحارث ثنا عبید ا-٢  

ھ       الى عن رة رضى اهللا تع ي ھری موسى أنبأ شیبان عن األعمش عن أبي صالح عن أب
إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا بذراع : "عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

  ".الجبار وضرسھ مثل أحد 
  

و بكر رضى اهللا             ال الشیخ أب م یخرجاه ق ى شرط الشیخین ول حیح عل ھذا حدیث ص
الى عن ي     تع ان ف ن ك ین مم ابرة اآلدمی ن جب ار م ار أي جب ذراع الجب ھ ب ى قول ھ معن

  .القرون األولى ممن كان أعظم خلًقا وأطول أعضاء وذراًعا من الناس
  
حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وھب أخبرني -٣  

ري أنھ سمع أبا ھریرة عمرو عن الحارث عن أبي ھالل عن سعید بن أبي سعید المقب
ول   ھ یق الى عن ى اهللا تع ل     : رض ھ مث د ورأس ل أح ة مث وم القیام افر ی رس الك إن ض

ین        ا ب ار كم ي الن ا وإن مجلسھ ف البیضاء وفخذه مثل ورقان وغلظ جلده سبعون ذراًع
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ل بطن أضم      ، المدینة والربذة ھ مث ال بطن ان یق حیح    . قال أبو ھریرة وك ذا إسناد ص ھ
  ...م یخرجاه لتوقیفھ على أبي ھریرة رضى اهللا تعالى عنھعلى شرط الشیخین ول

  السیوطي* 
  

ال     ... لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ظ      : "عن ثوبان، عن النب د وغل ل أح افر مث ضرس الك
  ".جلده أربعون ذراعا بذراع الجبار

  
  ).البزار: (تخریج السیوطي

  
  ) .صحیح: (تحقیق األلباني

  
ود،  - رز یھ ن خ رزًا م ل خ ذي غ م بال ھوأعل ي رحل دت ف ملة، . فوج ل الش ذي غ وبال

  .وحیث ھي
  

  :أخرج البیھقي في دالئل النبوة،قال:قلت
  

  باب ما جاء في الرجل الذي كان قد غل في سبیل اهللا عز وجل وإخبار النبي بذلك 
  
ى       دثنا یحی ال ح وب ق أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال أخبرنا أبو عبد اهللا محمد بن یعق

ن المفضل عن      بن محمد بن یحیى قا ل حدثنا مسدد قال حدثنا یحیى بن سعید وبشر ب
ي     د الجھن ن خال یحیى بن سعید عن محمد بن یحیى بن حبان عن أبي عمرة عن زید ب

ال        ذكروا لرسول اهللا فق ر ف وم خیب وفي ی ي ت ى   : "أن رجل من أصحاب النب صلوا عل
ال      " صاحبكم د أن رسول اهللا ق زعم زی ذلك ف اس ل د   إن : فتغیرت وجوه الن صاحبكم ق

  .غل في سبیل اهللا ففتشنا متاعھ فوجدنا خرًزا من خرز الیھود ال یساوي درھمین
  

  :وروى البخاري في كتاب المغازي،  باب غزوة خیبر
  

حدثنا أبو إسحاق، عن مالك بن أنس : حدثنا معاویة بن عمرو: حدثنا عبد اهللا بن محمد
ھ سمع أبا ھریرة رضي اهللا عنھ أن: حدثني سالم مولى بن مطیع: حدثني ثور قال: قال

ول اع   : یق ل والمت ر واإلب ا البق ا غنمن ة، إنم ا أو فض نم ذھب م نغ ر، ول ا خیب افتتحن
ھ         رى، ومع ى وادي الق لم إل ھ وس والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول اهللا صلى اهللا علی
ا ھو یحط رحل رسول اهللا              ي الضباب، فبینم د بن ھ أح داه ل دعم، أھ ھ م عبد لھ یقال ل

ھ  : هللا علیھ وسلم إذ جاءه سھم عائر، حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناسصلى ا ھنیئا ل
بل، والذي نفسي بیده، إن الشملة التي : (الشھادة، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

فجاء رجل حین    ) أصابھا یوم خیبر من المغانم، لم تصبھا المقاسم، لتشتعل علیھ ناًرا
ال    سمع ذلك من النبي صلى اهللا لم بشراك أو بشراكین، فق ت    :  علیھ وس ذا شيء كن ھ

  ).من نار -أو شراكان  -شراك، : (أصبتھ، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
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  .وناقتھ حین ضلت، وكیف تعلقت  بالشجرة بخطامھا

  
  :روى البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت

  
دعاء ال      ر ب ا ظھ ي     باب سبب تسمیة غزوة تبوك بالعسرة وم ة األزواد وف ي بقی ي ف نب

  .الماء وإخباره عن قول المنافقین في غیبتھ ثم بموضع ناقتھ من آثار النبوة
  

ض     ...  رج بع ھ فخ لت ناقت ق ض بعض الطری ان ب ى إذا ك ار حت ول اهللا س م إن رس ث
د         ة زی ي رحل ان ف ن حزم األنصاري وك أصحابھ في طلبھا وعند رسول اهللا عمارة ب

دري        وكان منافقًا فقال زید ل ر السماء وھو ال ی ركم خب ي ویخب ھ نب یس محمد یزعم أن
إن رجًال قال ھذا محمد یخبركم أنھ : "أمر ناقتھ فقال رسول اهللا وعمارة بن حزم عنده

نبي ویخبركم بأمر السماء وھو ال یدري أین ناقتھ وإني واهللا ما أعلم إال ما علمني اهللا 
انطلقوا    وقد دلني اهللا علیھا ھي في الوادي قد حبستھا ا ف جرة بزمامھ ا   " الش فجاءوا بھ

ال رجل ممن      فرجع عمارة إلى رحلھ فحدثھم عما جاء رسول اهللا من خبر الرجل فق
د   كان في رحل عمارة إنما قال زید واهللا ھذه المقالة قبل أن تأتي فأقبل عمارة على زی
ال       دو اهللا ف ا ع ي ی رج عن ا أدري اخ ة وم ي لداھی ي رحل ول أن ف ھ ویق ي عنق أ ف  یج
  .تصحبني فقال بعض الناس إن زیدًا تاب وقال بعض الناس لم یزل مصرًا حتى ھلك

  
  وقال*
  
  باب غزوة بني المصطلق وھي غزوة المریسیع وما ظھر فیھا من آثار النبوة  
  

وفقدت راحلة رسول اهللا من بین اإلبل فسعى لھا الرجال  یلتمسونھا فقال رجل من ...
ة         المنافقین كان في رفقة من األ حابھ یلتمسون راحل ال أص ن یسعى ھؤالء ق نصار أی

ھ         ان راحلت ھ اهللا بمك ال یحدث افق أف ال المن رسول اهللا حلت وفي روایة عروة ضلت فق
ال             ي نفسك ق ذا ف م خرجت وھ ت فل ك اهللا نافق الوا قاتل ال وق ا ق فأنكر علیھ أصحابھ م

ا ھو أعظ      دثنا م ًدا لیح م من شأن   خرجت ألصیب عرضا من الدنیا ولعمري إن محم
ا         ي نفسك م ذا ف ا أن ھ و علمن الناقة فسبھ أصحابھ وقالوا واهللا ما نكون منك بسبیل ول
صحبتنا ساعة فمكث المنافق شیئا ثم قام وتركھم فعمد لرسول اهللا یسمع الحدیث فوجد 

افقین شمت أن     : "اهللا قد حدثھ حدیثھ فقال رسول اهللا والمنافق یسمع ن المن إن رجال م
د       حلت أو ضلت ناق ھ وإن اهللا عز وجل ق ان ناقت ھ اهللا بمك ة رسول اهللا وقال أفال یحدث

ا     ق زمامھ د تعل أخبرني بمكانھا وال یعلم الغیب إال اهللا وھي في الشعب المقابل لكم وق
فعمدوا إلیھا فجاؤوا بھا وأقبل المنافق سریعا حتى أتى النفر الذین قال عندھم " بشجرة

ى          ما قال فإذا ھم جلوس مكانھم لم ی اهللا ھل أت دكم ب ال أنش د من مجلسھ فق نھم أح قم م
أحد منكم محمًدا فأخبره بالذي قلت قالوا اللھم ال وال قمنا من مجلسنا ھذا بعد قال فإني 
وجدت عند القوم حدیثي وقال واهللا لكأني لم أسلم إال الیوم وإن كنت لفي شك من شأنھ 
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ى رسول ا        حابھ فاذھب إل ال أص ھ رسول اهللا ق ھ     فأشھد أن وا أن ك فزعم هللا فلیستغفر ل
یزعمون أنھ ابن اللصیب .. ذھب إلى رسول اهللا فاعترف بذنبھ واستغفر لھ رسول اهللا

  …وفي روایة عروة بن اللصیت أو ابن اللصیت ولم یزل زعموا فشال حتى مات
  
  .وبشأن كتاب حاطب إلى أھل مكة-

  :وقفة مع الشیخین وقصة حاطب بن أبي بلتعة
  المغازي البخاري في كتاب

  
  .فضل من شھد بدرا: باب-١
  

راھیم  ال     : حدثني إسحاق بن إب س ق ن إدری د اهللا ب ا عب د     : أخبرن ن عب سمعت حصین ب
ھ       ي رضي اهللا عن رحمن السلمي،عن عل الرحمن، عن سعد بن عبیدة، عن أبي عبد ال

وام،          : قال ن الع ر ب وي والزبی د الغن ا مرث لم وأب ھ وس بعثني الرسول اهللا صلى اهللا علی
ال  وك ارس، ق رأة من المشركین،           : (لنا ف ا ام إن بھ أتو روضة خاخ، ف ى ت وا حت انطلق

ى المشركین   ا      ). معھا كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إل ر لھ ى بعی ا تسیر عل فأدركناھ
ا    لم، فقلن ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ث ق ت : حی اب، فقال اب،  : الكت ا كت ا معن م

ا      ا، فقلن ر كتاب م ن نا فل ا فالتمس لم،       :فأنخناھ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ذب رس ا ك م
زة     ي محتج ا، وھ ى حجزتھ وت إل د أھ ا رأت الج ك، فلم اب أو لنجردن رجن الكت لتخ

ر          ال عم لم، فق ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی ا إل ا بھ ھ، فانطلقن ا : بكساء، فأخرجت ی
 فقال النبي صلى . رسول اهللا، قد خان اهللا ورسولھ والمؤمنین، فدعني فألضرب عنقھ

واهللا ما بي أن ال أكون مؤمنا : قال حاطب). ما حملك على ما صنعت: (اهللا علیھ وسلم
ا عن      دفع اهللا بھ د ی باهللا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، أردت أن یكون لي عند القوم ی
ھ عن            دفع اهللا ب اك من عشیرتھ من ی ھ ھن حابك إال ل أھلي ومالي، ولیس أحد من أص

لم   فقال النبي صلى . أھلھ ومالھ ھ وس ًرا    : (اهللا علی ھ إال خی وا ل دق، وال تقول ال  ). ص فق
ھ       دعني فألضرب عنق ؤمنین، ف ال . عمر إنھ قد خان اهللا ورسولھ والم یس من   : (فق أل

ال   در؟ فق ال      : أھل ب در فق ى أھل ب ع إل ل اهللا اطل م       : لع ت لك د وجب ا شئتم، فق وا م اعمل
  .سولھ أعلماهللا ور: فدمعت عینا عمر، وقال). الجنة، أو فقد غفرت لكم
-----------------------  

  )١٠(القول األقوم في معجزات النبي األكرم -١٠  .٢٩
  :الفصل الرابع والعشرون

  .في عصمة اهللا تعالى لھ صلى اهللا علیھ وسلم مـن النـــاس
َك َوِإن لَّ   : (قال اهللا تعالى*   ن رَّبِّ َت    َیا َأیَُّھا الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلْیَك ِم ا َبلَّْغ ْل َفَم ْم َتْفَع

  ) ٦٧: المائدة) (ِرَساَلَتُھ َوالّلُھ َیْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ الّلَھ َال َیْھِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِریَن
ومُ   : (وقال تعالى- یَن َتُق َك ِح : الطور ) (َواْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّك َفِإنََّك ِبَأْعُیِنَنا َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربِّ

٤٨ (  
ْن      : (وقال- ُھ ِم ا َل ُھ َفَم ِلِل اللَّ َأَلْیَس اللَُّھ ِبَكاٍف َعْبَدُه َوُیَخوُِّفوَنَك ِبالَِّذیَن ِمن ُدوِنِھ َوَمن ُیْض

  ).٣٦: الزمر) (َھاٍد
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  .و قیل غیر ھذا. بكاف محمدًا  صلى اهللا علیھ وسلم  أعداءه المشركین: وقیل
  ). ٩٥: الحجر) (ْھِزِئیَنِإنَّا َكَفْیَناَك اْلُمْسَت: (وقال تعالى

ُر         : (وقال ُروَن َوَیْمُك وَك َوَیْمُك وَك َأْو ُیْخِرُج وَك َأْو َیْقُتُل ُروْا ِلُیْثِبُت ِذیَن َكَف َك الَّ َوِإْذ َیْمُكُر ِب
  ). ٣٠: األنفال) (الّلُھ َوالّلُھ َخْیُر اْلَماِكِریَن

ھ، والف - ي علی دفي بقراءت ي الص و عل ھید أب ي الش ا القاض ر أخبرن و بك افظ أب ھ الح قی
اال  افري  ق د اهللا المع د عب ال  : محم یرفي، ق ن الص و الحس دثنا أب ى  : ح و یعل دثنا أب ح

ى   و عیس دثنا أب روزي، ح اس الم و العب دثنا أب نجي، ح ي الس و عل دثنا أب دادي، ح البغ
د، عن           ن عبی دثنا الحارث ب راھیم، ح ن إب لم ب دثنا مس الحافظ، حدثنا عبد بن حمید، ح

ي    : عن عبد اهللا بن شفیق، عن عائشة رضي اهللا عنھا، قالتسعید الجریري،  ان النب ك
ة  ذه اآلی ت ھ ى نزل رس حت لم  یح ھ وس لى اهللا علی اِس: (ص َن النَّ ُمَك ِم ُھ َیْعِص ـ ) َوالّل

م        ال لھ ة، فق ن القب لم رأسھ م ھ وس اس،    : "فأخرج رسول اهللا  صلى اهللا علی ا الن ا أیھ ی
  ". انصرفوا، فقد عصمني ربي عز وجل

  :رواه  الترمذي في سننھ، قال: لتق
حدثنا عبد بن حمید حدثنا مسلم بن إبراھیم حدثنا الحرث بن عبید عن سعید الجریري 

ى    : عن عبد اهللا بن شقیق عن عائشة قالت كان النبي لم  یحرس حت صلى اهللا علیھ وس
اس  {نزلت ھذه اآلیة  ن الن لم      } واهللا یعصمك م ھ وس أخرج رسول اهللا صلى اهللا علی ف

ن    ".. یا أیھا الناس انصرفوا فقد عصمني اهللا : "أسھ من القبة فقال لھمر دثنا نصر ب ح
ب               دیث غری ذا ح و عیسى ھ ال أب ذا اإلسناد نحوه؛ ق راھیم بھ ن إب لم ب دثنا مس علي ح
ي صلى    وروى بعضھم ھذا الحدیث عن الجریري عن عبد اهللا بن شقیق قال كان النب

  عن عائشة    اهللا علیھ وسلم  یحرس ولم یذكروا فیھ 
  .حسن، وأخرجھ في السلسلة الصحیحة: وقال الشیخ األلباني

جرة       - حابھ ش ھ أص ار ل زًال اخت زل من وروى أن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم كان إذا ن
.. اهللا عز وجل  : من یمنعك مني؟ فقال: یقیل تحتھا، فأتاه أعرابي فاخترط سیفھ ثم قال
رأسھ الشجرة حتى سال دماغھ، فنزلت فرعدت ید األعرابي، وسقط سیفھ، وضرب ب

  .اآلیة
  . متفق علیھ:قلت

  : رواه البخاري في كتاب المغازي، قال -  
و سلمة  : حدثنا شعیب، عن الزھري قال: حدثنا أبو الیمان أن جابرا  : حدثني سنان وأب

  .أنھ غزا مع رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  قبل نجد: أخبر
ال   دثني أخ  : حدثنا إسماعیل ق ن          ح ق، عن اب ي عتی ن أب د ب لیمان، عن محم ي، عن س

ا       ي اهللا عنھم د اهللا رض ن عب ابر ب ن ج دؤلي، ع نان ال ي س ن أب نان ب ن س ھاب، ع ش
ل رسول اهللا           : أخبره ا قف د، فلم ل نج لم  قب ھ وس أنھ غزا مع رسول اهللا  صلى اهللا علی

ر العصاه، ف      ي واد كثی ة ف أدركتھم القائل زل رسول   صلى اهللا علیھ وسلم  قفل معھ، ف ن
زل رسول       جر، ون اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم وتفرق الناس في العضاه یستظلون بالش

ا سیفھ    ق بھ ال جابر  . اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  تحت سمرة فعل م إذا    : ق ة، ث ا نوم فنمن
ال       الس، فق ي ج ده أعراب إذا عن اه، ف دعونا فجئن لم  ی ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص رس

ي  : (لیھ وسلمرسول اهللا  صلى اهللا ع أن ھذا اخترط سیفي وأنا نائم، فاستیقظت وھو ف
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ھ رسول   ). اهللا، فھا ھو ذا جالس: من یمنعك مني؟ قلت: یده صلتا، فقال لي ثم لم یعاقب
  .اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم

  و مسلم في كتاب الفضائل-   
د    ن حمی د ب دثنا عب رزاق. ح د ال ا عب ن أ. أخبرن ري، ع ن الزھ ر ع ا معم ي أخبرن ب

أخبرنا ). واللفظ لھ(ح وحدثني أبو عمران، محمد بن جعفر بن زیاد . سلمة، عن جابر
ن    ) یعني ابن سعد(إبراھیم  عن الزھري، عن سنان بن أبي سنان الدؤلي، عن جابر ب
ال . عبد اهللا د         : ق ل نج ھ وسلم غزوة قب ا مع رسول اهللا  صلى اهللا علی ا  . غزون فأدركن

ل   ھ وس لى اهللا علی ر العضاه  رسول اهللا  ص ي واد كثی لى اهللا  . م ف زل رسول اهللا  ص فن
جرة ت ش لم تح ھ وس انھا. علی ن أغص ن م یفھ بغص ق س ال. فعل ي : ق اس ف رق الن وتف
جر  ال . الوادي یستظلون بالش لم     :  ق ھ وس ال رسول اهللا  صلى اهللا علی إن رجال  : " فق

ى رأسي   . أتاني وأنا نائم ائم عل م أشعر إال  . فأخذ السیف فاستیقظت وھو ق  والسیف  فل
ت : فقال لي. صلتا في یده ة    . اهللا: من یمنعك مني؟ قال قل ي الثانی ال ف م ق من یمنعك   : ث

ثم لم یعرض لھ رسول اهللا  ". فھا ھو ذا جالس. قال فشام السیف... اهللا: مني؟ قال قلت
حاق . صلى اهللا علیھ وسلم . وحدثني عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إس

حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي . أخبرنا شعیب عن الزھري. ا أبو الیمانأخبرن: قاال
وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ أن جابر بن عبد اهللا األنصاري، وكان من أصحاب النبي  
ل           ھ وسلم غزوة قب ي  صلى اهللا علی ع النب ھ غزا م صلى اهللا علیھ وسلم، أخبرھما؛ أن

ر نحو   . فأدركتھم القائلة یوًما. قفل معھ فلما قفل النبي صلى اهللا علیھ وسلم. نجد ثم ذك
  . حدیث إبراھیم بن سعد ومعمر

د    . حدثنا عفان. حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة   ن یزی ان ب دثنا أب ي     . ح ن أب ى ب دثنا یحی ح
لم   : قال. كثیر عن أبي سلمة، عن جابر ھ وس ى  . أقبلنا مع رسول اهللا  صلى اهللا علی حت

دیث الزھري  بمعنى . إذا كنا بذات الرقاع ذكر  . ح م ی ھ رسول اهللا      : ول م یعرض ل م ل ث
  .صلى اهللا علیھ وسلم

ذه القصة،     - وقد رویت ھذه القصة في الصحیح، وأن غورث بن الحارث صاحب ھ
جئتكم من عند خیر : وأن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  عفا عنھ  فرجع إلى قومھ، وقال

  . الناس
  :الأخرج البیھقي في دالئل النبوة، ق: قلت

ة              ھ وكیفی ن الحارث من قتل ھ غورث ب م ب ا ھ باب عصمة اهللا عز وجل رسولھ عم
  : صالتھ في الخوف

ا        ال أخبرن داد ق كري ببغ ار الس د الجب ن عب ى ب ن یحی د اهللا ب د عب و محم ا أب أخبرن
د      دثنا عب ال ح ادي ق ور الرم ن منص د ب دثنا أحم ال ح فار ق د الص ن محم ماعیل ب إس

زًال      الرزاق قال أخبرنا معم زل من ي ن ر عن الزھري عن أبي سلمة عن جابر أن النب
ي         جرة فجاء أعراب ي سالحھ بش ق النب ا وعل وتفرق الناس في العضاة یستظلون تحتھ

ال       ي فق ى النب ل إل م أقب ي      : فاستل السیف ث ال النب ك؟ فق ي وبین من  . اهللا: من یحول بین
ول ي یق ا والنب ا ثالًث ى قالھ ي؟ حت ك من ام ، اهللا: یھزم ال فش اء ق یف وج ي الس األعراب

م   فجلس عند النبي فدعا النبي أصحابھ فأخبرھم خبر األعرابي وھو جالس إلى جنبھ ل
   …یعاقبھ
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النبي              وا ب ا من العرب أرادوا أن یفتك ذكر أن قوم ذا وی ذكر نحو ھ ادة ی ان قت قال وك
ُروْا ِنْعمَ  (فأرسلوا ھذا األعرابي ویتلو  ْوٌم     َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا اْذُك مَّ َق ْیُكْم ِإْذ َھ ِھ َعَل َت الّل

ِل اْلُمؤْ        ِھ َفْلَیَتَوكَّ ى الّل َھ َوَعَل وْا الّل نُكْم َواتَُّق ِدَیُھْم َع ونَ َأن َیْبُسُطوْا ِإَلْیُكْم َأْیِدَیُھْم َفَكفَّ َأْی ) ِمُن
  ). ١١: المائدة(
  رواه البخاري في الصحیح عن محمود  
  ما عن عبد الرزاق دون قول قتادةورواه مسلم عن عبد بن حمید كالھ 

د       و عب ا أب ذي أخبرن دیث ال قال البخاري وقال إبان حدثنا یحیى بن أبي كثیر فذكر الح
اهللا الحافظ قال أخبرنا عبد اهللا بن محمد الكعبي قال حدثنا إسماعیل بن قتیبة قال حدثنا 

بن أبي كثیر عن  أبو بكر بن أبي شیبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا یحیى
ا   أبي سلمة عن جابر قال أقبلنا مع رسول اهللا حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتین
ال فجاء رجل من المشركین وسیف رسول         على شجرة ظلیلة تركناھا لرسول اهللا ق

ول اهللا      ال لرس ي اهللا فاخترطھ فق ذ سیف نب جرة فأخ ق بش ال : اهللا معل . ال: أتخافني؟ ق
ال فمن یم: قال ك  : نعك مني؟ ق ي من د      . اهللا یمنعن حاب رسول اهللا فأغم دده أص ال فتھ ق

ة       أخروا وصلى بالطائف م ت ین ث السیف وعلقھ قال فنودي بالصالة فصلى بطائفة ركعت
ان   وم ركعت ي   . األخرى ركعتین قال فكانت لرسول اهللا أربع ركعات وللق لم ف رواه مس

  . الصحیح عن أبي بكر بن أبي شیبة
ن الحارث   قال البخاري   قال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر اسم الرجل غورث ب

  .وقاتل فیھا محارب خصفة
ال             وب ق ن محب د ب ن أحم د ب اس محم و العب ا أب ال أخبرن أخبرناه أبو عبد اهللا الحافظ ق

  ).ح(حدثنا محمد بن معاذ قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عارم 
ال أخبرن      ب ق رو األدی و عم ا أب ن    وأخبرن د ب ا محم ال أخبرن ماعیلي ق ر اإلس و بك ا أب

یحیى المروزي قال حدثنا عاصم ھو ابن علي قاال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن  
ن        رأوا م ل ف فة بنخ ارب خص ول اهللا مح ل رس ال قات ابر ق ن ج یس ع ن ق لیمان ب س
ى رأس     ام عل ى ق ارث حت ن الح ورث ب ھ غ ال ل نھم یق ل م اء رج رة فج لمین غ المس

ذ  : من یمنعك مني؟ قال: بالسیف فقالرسول اهللا  اهللا قال فسقط السیف من یده قال فأخ
ذ     : رسول اهللا السیف فقال ر آخ ال كن خی ي؟ ق ال . من یمنعك من ھ إال   : ق تشھد أن ال إل

ول اهللا  ي رس ال. اهللا وإن وم       : ق ع ق ون م ك وال أك ى أن ال أقاتل دك عل ن أعاھ ال ولك
م ذكر صالة    ... جئتكم من عند خیر الناسفخلى سبیلھ فأتى أصحابھ وقال . یقاتلونك ث

دیث عاصم           ظ ح ذا لف ین ھ ة ركعت ات لكل طائف ع ركع ي  .. الخوف وأنھ صلى أرب وف
ى    ال فخل روایة عارم قال األعرابي أعاھدك أن ال أقاتلك وال أكون مع قوم یقاتلونك ق

  .. رسول اهللا یعني عنھ فجاء إلى قومھ فقال جئتكم من عند خیر الناس
ت مثل ھذه الحكایة، وأنھا جرت لھ یوم بدر، وقد انفرد من أصحابھ لقضاء وقد حكی -

  . و ذكر مثلھ... حاجتھ، فتبعھ رجل من المنافقین
ن        - ور ب ر، مع رجل اسمھ دعث وقد روي أنھ وقع لھ مثلھا في غزوة غطفان بذي أم

ھم الحارث، وأن الرجل أسلم، فلما رجع إلى قومھ الذین أغروه ـ وكان سیدھم وأشجع 
ال  : ـ قالوا لھ ك؟ فق ل       : أین ما كنت تقول، وقد أمكن یض طوی ى رجل أب ي نظرت إل إن

  .دفع في صدري، فوقعت لظھري، وسقط السیف، فعرفت أنھ ملك، وأسلمت
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  : قال البیھقي في دالئل النبوة قال: قلت
ال          اب ق ي عت ن أب د اب ا زی ال أخبرن دة ق قال الواقدي حدثني محمد بن زیاد بن أبي ھنی

ر    الوا ي بك ن أب قدي وأخبرنا الضحاك بن عثمان قال وحدثني عبد الرحمن بن محمد ب
دثني              د ح رھم ق دیث وغی ي الح ض ف ى بع ر وزاد بعضھم عل ي بك ن أب د اهللا ب عن عب
د     ر ق ذي أم أیضا قالوا بلغ رسول اهللا أن جمعا من غطفان من بني ثعلبة بن محارب ب

عھم رجل منھم یقال لھ دعثور بن تجمعوا یریدون أن یصیبوا من أطراف رسول اهللا م
ة رجل وخمسین          ي أربعمائ دب رسول اهللا المسلمین فخرج ف الحارث بن محارب فن
وق     ھ األعراب ف رجًال ومعھم أفراس فذكر الحدیث في مسیره إلى أن قال وھربت من
ذھب       ر ف ر كثی ابھم مط ھ فأص كر ب ر وعس ول اهللا ذا أم زل رس ال ون ن الجب ذرى م

ر        رسول اهللا لحاجتھ فأ د جعل رسول اهللا وادي ذي أم ھ وق ل ثوب صابھ ذلك المطر فب
ا     م اضطجع تحتھ بینھ وبین أصحابھ ثم نزع ثیابھ فنشرھا لتجف وألقاھا على شجرة ث
ان سیدھا     دعثور وك واألعراب ینظرون إلى كل ما یفعل رسول اهللا فقالت األعراب ل

ث إن غوث بأ        حابھ حی رد من أص د انف د وق م یغث    وأشجعھا قد أمكنك محم حابھ ل ص
ى     ام عل ى ق حتى تقتلھ فاختار سیفا من سیوفھم صارًما ثم أقبل مشتمًلا على السیف حت

ال     : رأس رسول اهللا بالسیف مشھوًرا فقال وم؟ ق ي الی اهللا عز  : یا محمد من یمنعك من
ى رأسھ   ، وجل ودفع جبریل في صدره فوقع السیف من یده فأخذه رسول اهللا وقام عل
ال أحد وأنا أشھد أن ال إلھ إال اهللا وأن محمًدا رسول اهللا ال : ؟ قالمن یمنعك مني: فقال

ال          . أكثر علیك جمًعا أبًدا م ق ھ ث ل بوجھ م أقب ر ث م أدب واهللا : فأعطاه رسول اهللا سیفھ ث
ك    : قال رسول اهللا، ألنت خیر مني ذلك من ا أحق ب الوا   . أن ھ فق أتى قوم ت    : ف ا كن ن م أی

ا       دك؟ ق ي ی ك والسیف ف د أمكن ى        : لتقول وق ي ولكن نظرت إل ك رأی ان واهللا ذل د ك ق
ھدت أن          ك وش ھ مل ت أن دري فوقعت لظھري فعرف دفع في ص ل ف یض طوی رجل أب
ة      ذه اآلی ت ھ محمًدا رسول اهللا واهللا ال أكثر علیھ وجعل یدعو قومھ إلى اإلسالم ونزل

دیھم         ( یكم أی وم أن یبسطوا إل م ق یكم إذ ھ ة اهللا عل روا نعم وا اذك فكف   یا أیھا الذین آمن
ان    ) أیدیھم عنكم ة عثم ى المدین اآلیة قال وكانت غیبتھ إحدى عشرة لیلة واستخلف عل

  ..بن عفان
كذا قال الواقدي وقد روي في غزوة ذات الرقاع قصة أخرى في األعرابي الذي قام  

ذه            ي ھ ر ف ا ذك ظ م د حف دي ق ان الواق إن ك ي ف على رأسھ بالسیف وقال من یمنعك من
  ..واهللا أعلم الغزوة فكأنھما قصتان

ْیُكْم        (وفیھ نزلت  ُطوْا ِإَل ْوٌم َأن َیْبُس مَّ َق ْیُكْم ِإْذ َھ ِھ َعَل َت الّل َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا اْذُكُروْا ِنْعَم
  ).  ١١: المائدة) (َأْیِدَیُھْم َفَكفَّ َأْیِدَیُھْم َعنُكْم َواتَُّقوْا الّلَھ َوَعَلى الّلِھ َفْلَیَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن

  :قال القرطبي: قلت
رط سیف           : قال جماعة  اع حین اخت ي غزوة ذات الرق ي ف ل األعراب ت بسبب فع نزل

ال   لم وق د؟     : النبي  صلى اهللا علیھ وس ا محم ي ی ي البخاري  ..  من یعصمك من أن : وف
ي  صلى اهللا             د النب اجتمعوا وھو جالس عن اس ف ا الن لم  دع ھ وس النبي  صلى اهللا علی

ھ ضرب    . وذكر الواقدي وابن أبي حاتم أنھ أسلم. یعاقبھ علیھ وسلم  ولم وم أن وذكر ق
وفي البخاري في غزوة ذات الرقاع أن اسم الرجل . برأسھ في ساق شجرة حتى مات

وقد ) بالغین منقوطة مفتوحة وسكون الواو بعدھا راء وثاء مثلثة(غورث بن الحارث 
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ن إدریس الرازي، وأبو عبد وذكر أبو حاتم محمد ب. ضم بعضھم الغین، واألول صح
دم            ا تق لم كم ھ أس ر أن ن الحارث، وذك ور ب دي أن اسمھ دعث ر الواق . اهللا محمد بن عم

یر     ي النض و بن اش وھو أخ ن جح رو ب حاق أن اسمھ عم ن إس د ب ر محم ر . وذك وذك
وقال قتادة ومجاھد . واهللا أعلم. بعضھم أن قصة عمرو بن جحاش في غیر ھذه القصة

ي         نزلت في ق: وغیرھما لم یستعینھم ف ھ وس ي صلى اهللا علی ود جاءھم النب وم من الیھ
وقد تنزل اآلیة : قال القشیري. دیة فھموا بقتلھ  صلى اهللا علیھ وسلم  فعصمھ اهللا منھم
ا سبق     ار م دیھم   . "في قصة ثم ینزل ذكرھا مرة أخرى الدك یكم أی أي " أن یبسطوا إل

  .أي منعھم" فكف أیدیھم عنكم. "بالسوء
ة الخطابي أن غورث بن الحارث المحاربي أراد أن یفتك بالنبي صلى اهللا  وفي روای-

ا   : علیھ وسلم، فلم یشعر بھ إال وھو قائم على رأسھ منتضیًا سیفھ، فقال ھ بم اللھم اكفنی
ده  وجع  : الزلخة . شئت، فانكب من وجھھ من زلخة زلخھا بین كتفیھ ونذر سیفھ من ی

َت    : (یھ نزلتوقیل في قصتھ غیر ھذا، وذكر ف. الظھر ُروْا ِنْعَم وْا اْذُك َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُن
َھ وَ   وْا الّل ِھ   الّلِھ َعَلْیُكْم ِإْذ َھمَّ َقْوٌم َأن َیْبُسُطوْا ِإَلْیُكْم َأْیِدَیُھْم َفَكفَّ َأْیِدَیُھْم َعنُكْم َواتَُّق ى الّل َعَل

  ). ١١: المائدة) (َفْلَیَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن
ْن   :( ل القرطبي عند تفسیره لقول اهللا تعالىقا: قلت ْم َأًذى ِم َوَلا ُجَناَح َعَلْیُكْم ِإْن َكاَن ِبُك

َذاًبا       اِفِریَن َع دَّ ِلْلَك َھ َأَع ْذَرُكْم ِإنَّ اللَّ َمَطٍر َأْو ُكْنُتْم َمْرَضى َأْن َتَضُعوا َأْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِح
  ).١٠٢النساء ) (ُمِھیًنا

النبي  صلى اهللا علیھ وسلم یوم بطن نخلة لما انھزم المشركون وغنم نزلت في : قیل  
اء    لم لقض ھ وس لى اهللا علی ي  ص رج النب ًرا وخ ا مطی ان یوًم ھ ك ك أن لمون؛ وذل المس
ن الحارث       ده غورث ب حابھ فقص حاجتھ واضًعا سالحھ، فرآه الكفار منقطًعا عن أص

ال  ) اهللا: (یوم؟ فقالمن یمنعك مني ال: فانحدر علیھ من الجبل بسیفھ، فقال م ق م  : (ث اللھ
فأھوى بالسیف إلى النبي  صلى اهللا علیھ وسلم   لیضربھ،  ). اكفني الغورث بما شئت

دره  . فانكب لوجھھ لزلقة زلقھا ، ...وذكر الواقدي أن جبریل علیھ السالم دفعھ في ص
ال         لم وق ھ وس ي  صلى اهللا علی ذه النب ده فأخ ي    : (وسقط السیف من ی ا  من یمنعك من ی

ال؛ ولكن أشھد : ؟ قال)تشھد لي بالحق وأعطیك سیفك: (فقال. ال أحد: ؟ فقال)غورث 
  .أال أقاتلك بعد ھذا وال أعین علیك عدًوا؛ فدفع إلیھ السیف

ل- ة      : وقی ذه اآلی ت ھ ا نزل ًا، فلم اف قریش لم یخ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس ك
  .من شاء فلیخذلني: استلقى، ثم قال

ن ح  - د ب ال  وذكر عب د، ق ى           : می ر ـ عل ة الحطب تضع العضاه ـ وھي جم ت حمال كان
  . طریق رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  فكأنما یطؤھا كثیبًا أھیل

بَّ     : (وذكر ابن إسحاق عنھا أنھا لما بلغھا نزول- ٍب َوَت ي َلَھ َدا َأِب ْت َی د ) (َتبَّ ، )١: المس
ل اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم وھو وذكرھا بما ذكرھا اهللا مع زوجھا من الذم ـ أنت رسو

فلما وقفت علیھما لم تر . جالس في المسجد ومعھ أبو بكر، وفي یدھا فھر من الحجارة
ر  : إال أبا بكر، وأخذ اهللا تعالى ببصرھا عن نبیھ  صلى اهللا علیھ وسلم، فقالت یا أبا بك
  . فاهأین صاحبك؟ فقد بلغني أنھ یھجوني، واهللا لو وجدتھ لضربت بھذا الفھر 

  :قال القرطبي عند تفسیره لسورة  المسد" قلت 
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ي لھب   : "قولھ تعالى دا أب ا    " تبت ی حیحین وغیرھم ي الص لم  (ف ظ لمس ن   ) واللف عن اب
ال  ت   : عباس ق ا نزل ربین   "لم ذر عشیرتك األق نھم   ] ٢١٤: الشعراء " [وأن ورھطك م

ف       فا، فھت عد الص ى ص لم حت ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص رج رس ین، خ ا: المخلص  ی
الن،   : (فقال. فاجتمعوا إلیھ. من ھذا الذي یھتف؟ قالوا محمد: فقالوا! صباحاه ي ف یا بن

ب             د المطل ي عب ا بن اف، ی د من ي عب ا بن الن، ی ي ف ا بن الن، ی ھ  ) یا بني ف اجتمعوا إلی . ف
دقي : (فقال الوا )أرأیتكم لو أخبرتكم أن خیال تخرج بسفح ھذا الجبل أكنتم مص ا  : ؟ ق م

و لھب  ). فإني نذیر لكم بین یدي عذاب شدید: (لقا. جربنا علیك كذبا ك،   : فقال أب ا ل تب
كذا قرأ " تبت یدا أبي لھب وقد تب: "أوما جمعتنا إال لھذا؟ ثم قام، فنزلت ھذه السورة

ورة  ر الس ى آخ ش إل ره. األعم دي وغی ي   : زاد الحمی زل ف ا ن ھ م معت امرأت ا س فلم
علیھ وسلم وھو جالس في المسجد زوجھا وفیھا من القرآن، أتت رسول اهللا صلى اهللا 

عند الكعبة، ومعھ أبو بكر رضي اهللا عنھ، وفي یدھا فھر من حجارة، فلما وقفت علیھ 
ر  ت . أخذ اهللا بصرھا عن رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم، فال ترى إال أبا بك ا  : فقال ی

ر        ذا الفھ ھ لضربت بھ و وجدت ھ یھجوني، واهللا ل اه،   أبا بكر، إن صاحبك قد بلغني أن ف
ا ***وأمره أبینا***مذمًما عصینا:   واهللا إني لشاعرة م انصرفت  ، ودینھ قلین ال  . ث فق

ي     : (یا رسول اهللا، أما تراھا رأتك؟ قال: أبو بكر ذ اهللا بصرھا عن د أخ ي، لق ). ما رأتن
ان      بونھ، وك ذمًما؛ یس لم م ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص مي رس ا تس ریش إنم ت ق وكان

ا      أال تعجبون لم: (یقول ذمما وأن ریش، یسبون ویھجون م ا صرف اهللا عني من أذى ق
  ).محمد

  :وقال البیھقي في دالئل النبوة
وإذا قرأت القرآن جعلنا بینك وبین الذین ال یؤمنون باآلخرة (باب قول اهللا عز وجل   

  :  وما جاء في تحقیق ذلك) حجاًبا مستوًرا
ن       أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال أخبرنا أبو بكر ب  ا بشر ب ال أخبرن ھ ق حاق الفقی ن إس

درس      ن ت ر عن اب موسى قال حدثنا الحمیدي قال حدثنا سفیان قال حدثنا الولید بن كثی
ي لھب   (عن أسماء بنت أبي بكر قالت لما نزلت  دا أب ل    ) تبت ی ت العوراء أم جمی أقبل

ول          ر وھي تق دھا فھ ي ی ة وف ا ولول ت حرب ولھ ا  : بن ذمًما أبین ا  ، م ھ قلین ره وأم، ودین
ر         .. عصینا و بك ا أب ا رآھ ھ فلم و بكر رضي اهللا عن والنبي جالس في المسجد ومعھ أب

راك  : قال ي  . یا رسول اهللا قد أقبلت وأنا أخاف أن ت ال النب ي   : "ق ن تران ا ل رأ  ، "إنھ وق
ون     (قرآًنا فاعتصم بھ كما قال وقرأ  ذین ال یؤمن ین ال ك وب وإذا قرأت القرآن جعلنا بین

ي  : فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول اهللا فقالت) اباآلخرة حجاًبا مستوًر یا أبا بكر إن
ول   : فقال، أخبرت أن صاحبك ھجاني ال ورب ھذا البیت ما ھجاك قال فولت وھي تق

  ...قد علمت قریش أني ابنة سیدھا
ال                د الصفار ق ن عبی د ب دثنا أحم ال ح دان ق ن عب د ب ن أحم ي ب أخبرنا أبو الحسن عل

ن     حدثنا أبو حصین محمد  دثنا اب ال ح بن الحسین قال حدثنا منجاب ھو ابن الحارث ق
ت    ل دخل مسھر عن سعید بن كثیر عن أبیھ قال حدثني أسماء بنت أبي بكر أن أم جمی
ي               د ف ا شأن صاحبك ینش ة م ي قحاف ن أب ا اب ت ی ده رسول اهللا فقال ر وعن على أبي بك

ت        عر فقال ا الش دري م ا ی ا صاحبي بشاعر وم ال واهللا م ي   : الشعر فق ال ف د ق یس ق أل
ي       ال النب دي فق ي جی ا ف ھ م دا      : "جیدھا حبل من مسد فما یدری دي أح رین عن ا ت ل لھ ق
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ن   : فسألھا أبو بكر فقالت، قال جعل بیني وبینھا حجاب" فإنھا لن تراني ا اب أتھزأ بي ی
  ..  أبي قحافة واهللا ما أرى عندك أحًدا

 علیھ وسلم حتى إذا رأیناه تواعدنا على النبي صلى اهللا: وعن الحكم بن أبي العاصي-
ى             ا حت ا أفقن ا، فم یًا علین ا مغش د، فوقعن ة أح ي بتھام ھ بق ا أن سمعنا صوتًا خلفنا ما ظنن

  . قضى صالتھ ورجع إلى أھلھ
  . ثم تواعدنا لیلة أخرى، فجئنا حتى إذا رأیناه جاءت الصفا والمروة، فحالت بیننا وبینھ

ھ- ي اهللا عن ر رض ن عم و: وع ا وأب دت أن ول اهللا    تواع ل رس ة قْت ة لیل ن حذیف م ب جھ
رأ       افتح وق ھ، ف ھ، فسمعنا ل ا منزل ُة  : ( صلى اهللا علیھ وسلم، فجئن ُة   * اْلَحاقَّ ا اْلَحاقَّ * َم

ِة     * َوَما َأْدَراَك َما اْلَحاقَُّة  اٌد ِباْلَقاِرَع وُد َوَع ذََّبْت َثُم ِة     * َك ُأْھِلُكوا ِبالطَّاِغَی وُد َف ا َثُم * َفَأمَّ
ومًا    *ا َعاٌد َفُأْھِلُكوا ِبِریٍح َصْرَصٍر َعاِتَیٍة َوَأمَّ اٍم ُحُس َة َأیَّ َسخََّرَھا َعَلْیِھْم َسْبَع َلَیاٍل َوَثَماِنَی

ٍة         ٍل َخاِوَی اُز َنْخ َأنَُّھْم َأْعَج ْرَعى َك ا َص ْوَم ِفیَھ َرى اْلَق ٍة     * َفَت ن َباِقَی م مِّ َرى َلُھ ْل َت َفَھ
  .).الحاقة*(

انُج،وفرا ھاربین، فكانت من مقدمات إسالم : ضد عمر، وقالفضرب أبو جھم على ع
  . عمر رضي اهللا عنھ

ھ    - ى قتل ت عل ریش، وأجمع ھ ق دما أخافت ة عن ة التام ھورة، والكفای رة المش ھ العب ومن
ى          الى عل رب اهللا تع د ض ھم، وق ى رؤوس ام عل ھ، فق ن بیت یھم م رج عل وه، فخ وبیت

  . مأبصارھم، وذر التراَب على رؤوسھم، وخلص منھ
  :روى البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت

ن ھارون         د ب ن محم ا الحسین ب ال أخبرن أخبرنا أبو عبد الرحمن بن محبور الدھان ق
د     دثنا محم ال ح قال أخبرنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد قال حدثنا یوسف بن بالل ق

ھ عز وجل      ي قول ا من  وجعلن (بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ف
ول ألبسنا         ) بین أیدیھم سًدا ومن خلفھم سًدا دا غطاء فأغشیناھم یق ریش س ار ق ال كف ق

  ...أبصارھم وغشیناھم
دثنا          : وقال ال ح وب ق ن یعق د ب اس محم و العب دثنا أب ال ح أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ ق

ر   أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا یونس عن ابن إسحاق قال وأقام رسول اهللا ینتظر أم
ھ السالم      ل علی اه جبری اهللا حتى إذا اجتمعت قریش فمكرت بھ وأرادوا بھ ما أرادوا أت
ب             ي طال ن أب ي ب ھ دعا رسول اهللا عل ت فی ان یبی ذي ك ھ ال فأمره أن ال یبیت في مكان
ى          م خرج رسول اهللا عل ل ث ھ أخضر ففع رد ل فأمره أن یبیت على فراشھ ویتسجى بب

من تراب فجعل یذرھا على رؤوسھم وأخذ اهللا  القوم وھم على بابھ وخرج معھ بحفنة
ِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِلیَن * َواْلُقْرآِن اْلَحِكیِم * یس (  عز وجل بأبصارھم عن نبیھ وھو یقرأ 

َتِقیٍم  *  َراٍط مُّْس ى ِص رَِّحیِم  * َعَل ِز ال َل اْلَعِزی ْم   * َتنِزی اُؤُھْم َفُھ ِذَر آَب ا ُأن ًا مَّ ِذَر َقْوم ِلُتن
وَن    * ُلوَن َغاِف ا ُیْؤِمُن ْم َل َالًال      * َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعَلى َأْكَثِرِھْم َفُھ اِقِھْم َأْغ ي َأْعَن ا ِف ا َجَعْلَن ِإنَّ

َوَجَعْلَنا ِمن َبْیِن َأْیِدیِھْم َسّدًا َوِمْن َخْلِفِھْم َسّدًا َفَأْغَشْیَناُھْم * َفِھَي ِإَلى اَألْذَقاِن َفُھم مُّْقَمُحوَن 
  ...وروي عن عكرمة ما یؤكد ھذا*) ْم َال ُیْبِصُروَن َفُھ
ذي نسج       - وت ال ات، ومن العنكب وحمایتھ عن رؤیتھم في الغار بما ھیأ اهللا لھ من اآلی

ما أربكم فیھ، وعلیھ من نسج  : تدخل الغار: علیھ، حتى قال أمیة بن خلف ـ حین قالوا  
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د   د محم ل أن یول ھ قب ا أرى أن وت م ا. العنكب ت حمامت ت  ووقف ار، فقال م الغ ى ف ن عل
  . لو كان فیھ أحد لما كانت ھناك الحمام: قریش

  :أخرج البیھقي في دالئل النبوة، قال: قلت
ن         ان ب دثنا عثم ال ح داد ق راھیم الھاشمي ببغ أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد اهللا بن إب

راھ  یم ح أحمد الدقاق قال حدثنا أحمد بن محمد بن عیسى البري قال حدثنا مسلم بن إب
ال            د العطار ق ن أحم د ب و صادق محم ن الحسن القاضي وأب وأخبرنا أبو بكر أحمد ب
دثنا       ال ح لم ق دثنا مس ال ح حدثنا أبو العباس األصم قال حدثنا محمد بن علي الوراق ق

سمعت أبا مصعب المكي قال أدركت أنس بن مالك وزید : عون بن عمرو القیسي قال
ر اهللا عز وجل         بن أرقم والمغیرة بن شعبة فسمعتھم  ار أم ة الغ ي لیل دثون أن النب یتح

ي       ھ النب ي وج جت ف وت فنس ر اهللا العنكب ترتھ وأم ي فس ھ النب ي وج ت ف جرة فنبت بش
ل بطن      ریش من ك فسترتھ وأمر اهللا حمامتین وحشیتین فوقفتا بفم الغار وأقبل فتیان ق

ل  رجل بعصیھم وھراویھم وسیوفھم حتى إذا كانوا من النبي بقدر أربعین ذ راًعا فجع
ا        ھ م الوا ل حابھ فق ى أص رجل منھم لینظر في الغار فرأى حمامتین بفم الغار فرجع إل
د فسمع            ھ أح یس فی ھ ل ار فعلمت أن م الغ امتین بف ت حم لك لم تنظر في الغار فقال رأی
یھن            ي فسمت عل دعاھن النب ا ف ھ بھم د درأ عن النبي ما قال فعرف أن اهللا عز وجل ق

  ..ي الحرموفرض جزاءھن وانحدرن ف
ي      - ي أب ھ وف ریش فی ت ق وقصتھ مع سراقة بن مالك بن جعشم حین الھجرة، وقد جعل

بكر الجعائل، فأنذر بھ، فركب فرسھ واتبعھ حتى إذا قرب منھ دعا علیھ النبي  صلى  
ا            ھ م األزالم، فخرج ل م  ب ا، واستقس وائم فرسھ، فخر عنھ اهللا علیھ وسلم ، فساخت ق

و      ثم ركب ودنا حتى سمع. یكره ت، وأب لم، وھو ال یلف قراءة النبي صلى اهللا علیھ وس
ال تحزن إن اهللا : فقال. أتینا: بكر رضي اهللا عنھ یلتفت فقال للنبي صلى اهللا علیھ وسلم

دخان،      ل ال ا مث معنا، فساخت ثانیة إلى ركبتھا  وخر عنھا، فزجرھا فنھضت ولقوئمھ
و    فناداھم باألمان، فكتب لھ النبي  صلى اهللا علیھ وس ل أب رة، وقی لم أمانًا، كتبھ ابن فھی

م   . بكر، وأخبرھم باألخبار، وأمره النبي  صلى اهللا علیھ وسلم أال یترك أحدًا یلحق بھ
اس    ول للن ا    : فانصرف یق ا ھن ا ھ تم م ل . كفی ا   : وقی ال لھم ل ق ي،   : ب ا عل ا دعوتم أراكم

  فنجا، ووَقع في نفسھ ظھور النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  . فادعوا لي
  :قال أبو نعیم في دالئل النبوة: تقل

م    ا فل ثم قلت قد نال الرحیل یا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فارتحلنا والقوم یطلبونن
ا   یدركنا أحد غیر سراقة بن مالك بن جعشم على فرس لھ فقلت ھذا الطلب قلد لحقنا ی

ا وب     " ال تحزن إن اهللا معنا: "رسول اهللا فقال ان بینن ا فك ا من ا دن د رمحین أو    فلم ھ قی ین
ى     ا عل ا واهللا م ثالثة قلت ھذا الطلب یا رسول اهللا قد لحقنا وبكیت قال لم تبكي قلت أم

ال رسول اهللا     ك فق ا شئت    : "نفسي أبكي یا رسول اهللا ولكن أبكي علی اه بم م اكفن " اللھ
ذا            د علمت أن ھ د ق ا محم ال ی م ق ا ث ب عنھ ا فوث فساخت فرسھ في األرض إلى بطنھ

ذه  عملك فادع ا هللا أن ینجیني مما أنا فیھ فو اهللا ألعمین على من ورائي من الطلب وھ
ك     ا حاجت ذ منھ كنانتي خذ سھما منھا فإنك ستمر على إبلي وغنمي بمكان كذا وكذا فخ

لم   ھ وس ك    : "فقال رسول اهللا صلى اهللا علی ي إبل ا ف ى    "... ال حاجة لن ا إل انطلق راجع ف
  .أصحابھ
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لناقة بمنزلة السرج للفرس أظھرنا دخلنا في وقت الظھر قال اإلمام رحمھ اهللا الرحل ل
وقائم الظھر وقت الزوال أنفض ما حولي أي أنظر ھل أرى أحد اعتقل شاة أي أمسك 
د         ى الواح ع عل ب یق ب أي الطال ذا الطل رجلھا وكثبة من لبن أي كثرة رویت مألت ھ

  ..نوالجمع فساخت فرسھ أي دخل یداھا ورجالھا في األرض ألعمین ألخفی
  :وقال ابن كثیر في البدایة والنھایة 

اه      ن أخي سراقة أن أب قال ابن شھاب فأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وھو اب
ي  : أخبره أنھ سمع سراقة بن مالك ابن جعشم یقول جاءنا رسل كفار قریش یجعلون ف

ھ أو       ن قتل ا لم د منھم ل واح ة ك ر دی ي بك لم وأب ھ وس لى اهللا علی ره رسول اهللا  ص أس
ام          ى ق نھم حت ل رجل م دلج إذ أقب ي م ومي بن فبینما أنا جالس في مجلس من مجالس ق

ال   وس فق ن جل ا ونح ًدا     : علین ا محم احل أراھ ودة بالس ا أس ت آنف ي رأی راقة إن ا س ی
ھ   : قال سراقة، وأصحابھ ت ل م فقل ا       : فعرفت أنھم ھ ت فالًن ك رأی م ولكن م لیسوا بھ إنھ

أمرت جاریتي أن       وفالًنا انطلقوا بأعیننا ثم لبثت دخلت ف م قمت ف في المجلس ساعة ث
ر       ذت رمحي فخرجت من ظھ تخرج بفرسي وھي من وراء أكمة فتحبسھا علي وأخ
دفعتھا     ا ف ي فركبتھ ت فرس ى أتی ھ حت ت عالی ھ األرض وخفض ت بزج ت فخطط البی
ى       دي إل ت ی ا فقمت فأھوی ففرت بي حتى دنوت منھم فعثرت بي فرسي فخررت عنھ

تخرجت  انتي فاس ره        كن ذي أك رج ال رھم أم ال فخ ا أض مت بھ ا األزالم فاستقس منھ
فركبت فرسي وعصبت األزالم فجعل فرسي یقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول 

ي   ، اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھو ال یلتفت وأبو بكر یكثر االلتفات ساخت یدا فرسي ف
ت فلم تكد تخرج األرض حتى بلغتا الركبتین فخررت عنھا فأھویت ثم زجرتھا فنھض

دخان فاستقسمت     ل ال یدیھا فلما استوت قائمة إذا ألثر یدیھا غبار ساطع في السماء مث
ي   األزالم فخرج الذي اكره فنادیتھم باألمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتھم ووقع ف
ھ      نفسي حین لقیت ما لقیت من الحبس عنھم أن سیظھر أمر رسول اهللا صلى اهللا علی

ھ ت ل لم فقل م   : وس اس بھ د الن ا یری ار م رتھم أخب ة وأخب ك الدی وا فی د جعل ك ق إن قوم
وعرضت علیھم الزاد والمتاع فلم یرداني ولم یسأالني إال أن قاال أخف عنا فسألتھ أن 

یكتب لي كتاب أمن فأمر عامر ابن فھیره فكتب لي رقعة من أدم ثم مضى رسول اهللا   
  . صلى اهللا علیھ وسلم

عن الزھري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبیھ  وقد روى محمد بن إسحاق
ا خرج من         األزالم أول م ھ استقسم ب ر أن عن عمھ سراقة فذكر ھذه القصة إال أنھ ذك
منزلھ فخرج السھم الذي یكره ال یضره وذكر أنھ عثر بھ فرسھ أربع مرات وكل ذلك 

ان    اداھم باألم ھ    یستقسم باألزالم ویخرج الذي یكره ال یضره حتى ن ب ل وسأل أن یكت
ي   كتابا یكون أمارة ما بینھ وبین رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم قال فكتب لي كتابا ف
و         لم وھ ھ وس ى رسول اهللا  صلى اهللا علی ھ إل عظم أو رقعة أو خرقة وذكر أنھ جاء ب
بالجعرانة مرجعھ من الطائف فقال لھ یوم وفاء وبر أدنھ فدنوت منھ وأسلمت قال ابن 

  . عبد الرحمن بن الحارث بن مالك بن جعشم وھذا الذي قالھ جیدھشام ھو 
ا             ذا الوجھ فلم تم ھ ال كفی ب إال رده وق دا من الطل ى أح ولما رجع سراقة جعل ال یلق
ظھر أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قد وصل إلى المدینة جعل سراقة یقص على 

سلم وما كان من قضیة جواده الناس ما رأى وما شاھد من أمر النبي صلى اهللا علیھ و
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ر   واشتھر ھذا عنھ فخاف رؤساء قریش معرتھ وخشوا أن یكون ذلك سبًبا إلسالم كثی
  . منھم وكان سراقة أمیر بني مدلج ورئیسھم فكتب أبو جھل لعنھ اهللا إلیھم

  سراقــة مستغو لنصر محمد*    بني مدلج إني أخاف سفیھكم    
  فیصبح  شتى بعد عز وسؤدد   *علیكم بھ أال یفرق جمعكـم      

  : قال فقال سراقة بن مالك یجیب أبا جھل في قولھ ھذا
  ألمر جوادي إذ تسوخ قوائمھ*    أبا حكم واهللا لو كنت شاھدا  

  رسول وبرھان فمن ذا یقاومھ*    عجیب ولم تشكك بأن محمدا  
  أخال لنا یوما ستبدو معالمھ*    علیك فكف القوم عنھ فإنني   

  وإن جمیع الناس طرا مسالمھ*   تود النصر فیھ فإنھم      بأمر 
یم بسنده       و نع د رواه أب حاق وق وذكر ھذا الشعر األموي في مغازیھ بسنده عن أبي إس

  من طریق زیاد عن ابن إسحاق وزاد في شعر أبي جھل أبیاتا تتضمن كفًرا بلیًغا 
  و قال الصفدي في الوافي بالوفیات

د ھي   سراقة المدلجي الصحابي ؟ سراقة بن مالك، ھو الذي یسأل عن متعة الحج ألألب
اس   . توفي في حدود األربعین للھجرة نقلت من خط الشیخ فتح الدین محمد بن سید الن

سراقة بن مالك بن جعشم الكناني یكنى أبو سفیان روى عنھ من  : بعدما حدثني بھ قال
  .  ھ محمد بن سراقةالصحابة ابن عباس وجابر، وروى عنھ سعید بن المسیب وابن

ان : وقیل. مات سراقة سنة أربع وعشرین في خالفة عثمان: وقیل عن  . مات بعد عثم
ع وعشرین       . انتھى. أبي عمر رحمھ اهللا تعالى ي سنة أرب دین ف : وقال الشیخ شمس ال

. ثم أسلم وحسن إسالمھ. وفیھا توفي سراقة بن مالك المدلجي الذي ساخت قوائم فرسھ
ا  ین          ثم ذكره في من م دود األربع ًال، وھي ح ب مجم ي طال ن أب ي ب ة عل ي خالف . ت ف

  ... وروى لسراقة البخاري واألربعة: قلت
ة         : وفي خبر آخر- ا ورد مك ًا، فلم م قریش ا، فخرج یشتد، یعل أن راعیًا عرف خبرھم

  . ضرب على قلبھ، فما یدري ما یصنع، وأنسي ما خرج لھ حتى رجع إلى موضعھ
ن إ       - ر اب ا ذك ریش           وجاءه ـ فیم خرة وھو ساجد، وق و جھل، بص ره ـ أب حاق وغی س

رى         ل یرجع القھق ھ، وأقب ى عنق داه إل ینظرون، لیطرحھا علیھ، فلزقت بیده، وبست ی
ذلك،   ، إلى خلفھ، ثم سألھ أن یدعو لھ، ففعل ریش ب فانطلقت یداه، وكان قد تواعد مع ق

ھ فح    ي دون ت   وحلف لئن رآه لیدمغنھ، فسألوه عن شأنھ، فذكر أنھ عرض ل ا رأی ل، م
أكلني    ي أن ی م ب ط، ھ ھ ق لم   . مثل ھ وس ي  صلى اهللا علی ال النب ا  : فق و دن ل، ل ذاك جبری

  . ألخذه
  : روى البیھقي في دالئل النبوة:قلت 

ال        وب ق ن یعق د ب اس محم و العب دثنا أب دثنا   : وأخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال ح ال ح ق
ن    ر عن اب دثني شیخ من       أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا یونس بن بكی ال ح حاق ق إس

ة        ي قصة طویل اس ف ن عب أھل مصر قدیم منذ بضع وأربعین سنة عن عكرمة عن اب
ن            ل ب و جھ ال أب ام عنھم رسول اهللا ق ا ق ین رسول اهللا فلم جرت بین مشركي مكة وب
فیھ   ھشام یا معشر قریش إن محمًدا قد أبى إال ما ترون من عیب دیننا وشتم آبائنا وتس

ب آل ا وس التھ   أحالمن ي ص جد ف إذا س ر ف دا بحج ھ غ ن ل د اهللا ألجلس ي أعاھ ا وإن ھتن
  فضحت بھ رأسھ فلیصنع بعد ذلك أبو عبد مناف ما بدا لھم 
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فلما أصبح أبو جھل أخذ حجًرا ثم جلس لرسول اهللا ینتظر وغدا رسول اهللا كما یغدو  
ل        اني وجع ركنین األسود والیم ین ال ة  وكانت قبلتھ الشام فكان إذا صلى صلى ب الكعب

دیتھم       ي أن وا ف ریش فجلس دت ق د غ لي وق ة یص ول اهللا ثم ام رس ام فق ین الش ھ وب بین
ھ        ا من ى إذا دن ل نحوه حت م أقب ینظرون فلما سجد رسول اهللا احتمل أبو جھل الحجر ث
ده         ذف الحجر من ی ى ق ى حجره حت رجع منتھا منتقعا لونھ مرعوًبا قد یبست یداه عل

مالك یا أبا الحكم فقال قمت إلیھ ألفعل ما قلت لكم : وقامت إلیھ رجال من قریش فقالوا
ھ وال      ل ھامت ت مث ا رأی البارحة فلما دنوت منھ عرض لي دونھ فحل من اإلبل واهللا م

  ..قصرتھ وال أنیابھ لفحل قط فھم أن یأكلني
ھ،       - لم  لیقتل ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب وذكر السمرقندي أن رجًال من بني المغیرة أت

ى         فطمس اهللا ع ھ، فرجع إل لم، وسمع قول ھ وس ي صلى اهللا علی لى بصره، فلم یر النب
  . أصحابھ فلم یرھم حتى نادوه

اِن    : ( وذكر أن في ھاتین القصتین، نزلت- ى اَألْذَق َي ِإَل ِإنَّا َجَعْلَنا ِفي َأْعَناِقِھْم َأْغَالًال َفِھ
وَن  م مُّْقَمُح ِدیِھْم )  ٨( َفُھ ْیِن َأْی ن َب ا ِم ْم َال  َوَجَعْلَن ْیَناُھْم َفُھ ّدًا َفَأْغَش ْم َس ْن َخْلِفِھ ّدًا َوِم َس

  .  یس –) ٩(ُیْبِصُروَن 
  :قال" الجامع ألحكام القرآن " ذكره القرطبي في تفسیره :قلت

الال    " اقھم أغ ي أعن ا ف ا جعلن ل ". إن احبیھ       : قی ام وص ن ھش ل ب ي جھ ي أب ت ف نزل
یصلي لیرضخن رأسھ بحجر؛   المخزومیین؛ وذلك أن أبا جھل حلف لئن رأى محمًدا

ق    ھ، والتص ى عنق ده إل ت ی ھ رجع أ إلی ا أوم ھ، فلم ًرا لیرمی ع حج ب فرف ا رآه ذھ فلم
ة         ل أي ھو بمنزل ذا تمثی ى ھ و عل ا؛ فھ الحجر بیده؛ قالھ ابن عباس وعكرمة وغیرھم
اني          ال الرجل الث ا رأى، فق رھم بم حابھ أخب ى أص من علت یده إلى عنقھ، فلما عاد إل

الحجر  . أنا أرضخ رأسھ: بن المغیرةوھو الولید  فأتاه وھو یصلي على حالتھ لیرمیھ ب
ى            رھم حت م ی حابھ فل ى أص راه، فرجع إل ل یسمع صوتھ وال ی فأعمى اهللا بصره فجع

م  . واهللا ألشدخن أنا رأسھ: فقال الثالث. واهللا ما رأیتھ ولقد سمعت صوتھ: نادوه فقال ث
. عقبیھ حتى خر على قفاه مغشیا علیھ أخذ الحجر وانطلق فرجع القھقرى ینكص على

ھ، وإذا فحل یخطر          : فقیل لھ وت من ا دن ت الرجل فلم ما شأنك؟ قال شأني عظیم رأی
ھ        وت من و دن الت والعزى ل و ال بذنبھ ما رأیت فحال قط أعظم منھ حال بیني وبینھ، ف

ي الى. ألكلن أنزل اهللا تع ان فھ  : "ف ى األذق ي إل الًال فھ اقھم أغ ي أعن ا ف ا جعلن م إن
  ".مقمحون

ي              - ي قریظة، ف ى بن ي قصتھ، إذ خرج إل ره ف حاق، وغی ن إس ره اب ا ذك ومن ذلك م
دھم لیطرح         ن جحاش أح أصحابھ، فجلس إلى جدار بعض آطامھم، فانبعث عمرو ب

  .علیھ رحى، فقام النبي صلى اهللا علیھ وسلم فانصرف إلى المدینة وأعلمھم بقصتھم
ن    أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال حدثن د ب دثنا أحم ا أبو العباس محمد بن یعقوب قال ح

ي   عبد الجبار قال حدثنا یونس بن بكیر عن ابن إسحاق قال ثم خرج رسول اهللا إلى بن
ة             ن أمی رو ب ا عم ذین قتلھم امر ال ي ع ن بن ین م ك القتیل ي ذین تعینھم ف یر یس النض

ف  الضمري فیما حدثني یزید بن رومان وكان بین بني النضیر وبني عامر عق   د وحل
ت          ا أحبب ى م ك عل ا القاسم نعین ا أب م ی فلما أتاھم رسول اهللا یستعینھم في الدیة قالوا نع
ل            ى مث دوا الرجل عل ن تج م ل الوا إنك بعض فق مما استعنت بنا علیھ ثم خال بعضھم ب
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ذا    ى ھ حالھ ھذه ورسول اهللا إلى جانب جدار من بیوتھم قاعد فقالوا من رجل یعلو عل
ن جحاش      البیت فیلقي علیھ ص نھم عمرو ب ذلك م خرة فیقتلھ بھا فیریحنا منھ فانتدب ل

ر من               ي نف ال ورسول اهللا ف ا ق خرة كم ھ ص ي علی ذلك فصعد لیلق ا ل ال أن بن كعب فق
ا أراد         ر من السماء بم اه الخب أصحابھ فیھم أبو بكر وعمر وعلي رضي اهللا عنھم فأت

ى المد  ا إل رج راجع وا فخ حابھ ال تبرح ال ألص ام وق وم فق ةالق ي ، ین تبطأ النب ا اس فلم
ا         ھ داخًل ال رأیت ھ فق ة فسألوه عن ا من المدین ا مقبًل وا رجًل ھ فلق ي طلب اموا ف حابھ ق أص
المدینة فأقبل أصحاب رسول اهللا حتى انتھوا إلیھ فأخبرھم الخبر بما أرادت یھود من  

  ...الغدر وأمر رسول اهللا بحربھم والسیر إلیھم فسار بالناس حتى نزل بھم
ْوٌم َأن  : (أن قولھ تعالى: قیلوقد  -  َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا اْذُكُروْا ِنْعَمَت الّلِھ َعَلْیُكْم ِإْذ َھمَّ َق

ِل اْلُمْؤِمنُ     ِھ َفْلَیَتَوكَّ ى الّل َھ َوَعَل وْا الّل نُكْم َواتَُّق ِدَیُھْم َع فَّ َأْی ِدَیُھْم َفَك ْیُكْم َأْی ُطوْا ِإَل ) وَنَیْبُس
  . في ھذه القصة نزلت)  ١١: المائدة(
وحكى السمرقندي أنھ خرج إلى بني النضیر یستعین في عقل الكالبیین اللذین قتلھما -

ا   : عمرو بن أمیة، فقال لھ حیي بن أخطب ك م اجلس یا أبا القاسم حتى نطعمك ونعطی
ألتنا ا،     . س ي اهللا عنھم ر رض ر وعم ي بك ع أب لم م ھ وس لى اهللا علی ي  ص س النب فجل

لم           وتوامر حیي  ھ وس ي صلى اهللا علی ھ السالم النب ل علی أعلم جبری ھ، ف معھم على قتل
  .بذلك، فقام كأنھ یرید حاجتھ حتى دخل المدینة

دادي   أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ رحمھ اهللا قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد اهللا البغ
ال أخبر      ي ق ا أب ال أخبرن د ق ة    قال حدثنا أبو عالثة محمد بن عمرو بن خال ن لھیع ا اب ن

داد        ) ح(قال حدثنا أبو األسود عن عروة  ن الفضل القطان ببغ و الحسین ب ا أب وأخبرن
ن               د اهللا ب ن عب ا القاسم ب ال أخبرن اب ق ن عت د اهللا ب ن عب د اب ر محم و بك قال أخبرنا أب
ة           ن عقب راھیم ب ن إب ا إسماعیل ب ال أنبأن س ق ي أوی المغیرة قال أخبرنا إسماعیل بن أب

ھ موسى ا   یر     عن عم ي النض ى بن رج إل ین خ دیث رسول اهللا ح ذا ح ال ھ ة ق ن عقب ب
ال      د لقت وا بأح یستعینھم في عقل الكالبیین وكانوا زعموا قد دسوا إلى قریش حین نزل
ل      ي عق م رسول اهللا ف رسول اهللا فحضوھم على القتال ودلوھم على العورة فلما كلمھ

حاجتك ونقوم فنتشاور ونصلح   الكالبیین قالوا اجلس یا أبا القاسم حتى تطعم وترجع ب
دار ینتظرون        ي ظل ج حابھ ف أمرنا فیما جئتنا لھ فجلس رسول اهللا ومن معھ من أص
أن یصلحوا أمرھم فلما خلوا والشیطان معھم ائتمروا بقتل رسول اهللا فقالوا لن تجدوه 
نھم      ال رجل م بالء فق أقرب منھ اآلن فاستریحوا منھ تأمنوا في دیاركم ویرفع عنكم ال

ھ وأوحى اهللا عز         إن ھ حجرا فقتلت دلیت علی ھ ف شئتم ظھرت فوق البیت الذي ھو تحت
ھ    وجل إلیھ فأخبره بما ائتمروا بھ من شأنھم فعصمھ اهللا عز وجل وقام رسول اهللا كأن
یھم            راث عل داء اهللا ف ي مجلسھم وانتظره أع حابھ ف رك أص یرید أن یقضي حاجة وت

ال    ھ فق حابھ        فأقبل رجل من المدینة فسألوه عن الوا ألص ة فق ة المدین د دخل أزق ھ ق لقیت
حاب رسول اهللا               ام أص م ق ا ث ي جاء لھ ھ الت ي حاجت ا ف یم أمرن و القاسم أن یق عجل أب

ال عز وجل         داء اهللا فق ذي أراد أع م بال رآن واهللا أعل ذین    (فرجعوا ونزل الق ا ال ا أیھ ی
دیھم     یكم أی وم أن یبسطوا إل ى اهللا     )آمنوا اذكروا نعمة اهللا علیكم إذ ھم ق ھ وعل ى قول إل

انتھم   )  فلیتوكل المؤمنون ى خی فلما أظھر اهللا عز وجل رسولھ على ما أرادوا بھ وعل
  ..أمر اهللا عز وجل رسولھ بإجالئھم وإخراجھم من دیارھم
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د              - ا جھل وع ھ ـ أن أب رة رضي اهللا عن ي ھری دیث، عن أب وذكر أھل التفسیر والح
دًا یصلي لیطأن رقب    ھ قریشًا لئن رأى محم لم       . ت ھ وس ي  صلى اهللا علی ا صلى النب فلم

ال     ھ، فسئل فق ًا بیدی : أعلموه، فأقبل، فلما قرب منھ ولى ھاربًا ناكصًا على عقبیھ، متقی
وًال       رت ھ ھ، وأبص وي فی دت أھ ارًا ك وء ن دق ممل ى خن رفت عل ھ أش وت من ا دن لم

ألت األرض     د م ة ق ق أجنح ًا، وخف لم    .عظیم ھ وس لى اهللا علی ي  ص ال النب ك : فق  تل
  . المالئكة، لو دنا الختطفتھ عضوًا عضوًا

روى مسلم قصة أبي جھل حین أراد ان ینفذ  فعلتھ الشنیعة التي أقسم بمعبوداتھ : قلت
  :الباطلة لئن رأى رسول اهللا ساجًدا لیطأن رقبتھ، قال

  ).أن رآه استغنى* إن اإلنسان لیطغى: (باب قولھ تعالى
. حدثنا المعتمر عن أبیھ: قاال. عبد األعلى القیسيحدثنا عبید اهللا بن معاذ ومحمد بن   

ر   : قال أبو جھل: حدثني نعیم بن أبي ھند عن أبي حازم، عن أبي ھریرة، قال ھل یعف
ك  ! والالت والعزى: فقال. نعم: محمد وجھھ بین أظھركم؟ قال فقیل لئن رأیتھ یفعل ذل

ھ   قال فأتى رسول. أو ألعفرن وجھھ في التراب. ألطأن على رقبتھ اهللا  صلى اهللا علی
ھ    . وسلم وھو یصلي  ى رقبت م لیطأ عل ى        . زع نكص عل ھ إال وھو ی ا فجئھم من ال فم ق
ھ   ي بیدی ھ   . عقبیھ ویتق ل ل ال فقی ال  : ق ك؟ فق ار وھوال       : مال دقا من ن ھ لخن ي وبین إن بین

لو دنا مني الختطفتھ المالئكة عضوا : "فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. وأجنحة
  ".عضوا

ھ      -ل فأنزل اهللا عز وجل قا رة، أو شيء بلغ ي ھری كال إن  {: -ال ندري في حدیث أب
عبدا إذا * أرأیت الذي ینھى* إن إلى ربك الرجعى* أن رآه استغنى* اإلنسان لیطغى

یعني أبا (أرأیت إن كذب وتولى * أو أمر بالتقوى* أرأیت إن كان على الھدى* صلى
ل رى  ) * جھ أن اهللا ی م ب م یعل ال ل * أل یة  ك فعا بالناص ھ لنس م ینت ة  * ئن ل یة كاذب ناص

  ].١٩ - ٦/العلق / ٩٦[} كال ال تطعھ* سندع الزبانیة* فلیدع نادیھ* خاطئة
ھ    : زاد عبید اهللا في حدیثھ قال ره ب ا أم ره بم ى   .وأم د األعل ن عب ھ  : وزاد اب دع نادی . فلی

  .یعني قومھ
لم    ھ وس ا ِإنَّ الْ : (ثم أنزل على النبي  صلى اهللا علی ى   َكلَّ اَن َلَیْطَغ َتْغَنى  * ِإنَس َأن رَّآُه اْس

ى  * ِإنَّ ِإَلى َربَِّك الرُّْجَعى * لَّى   * َأَرَأْیَت الَِّذي َیْنَھ دًا ِإَذا َص ى    * َعْب اَن َعَل َت ِإن َك َأَرَأْی
َرى  َأَلْم َیْعَلْم ِبَأنَّ ال* َأَرَأْیَت ِإن َكذََّب َوَتَولَّى * َأْو َأَمَر ِبالتَّْقَوى * اْلُھَدى  ِئن   * لََّھ َی ا َل َكلَّ

َكلَّا َلا * َسَنْدُع الزََّباِنَیَة * َفْلَیْدُع َناِدَیھ * َناِصَیٍة َكاِذَبٍة َخاِطَئٍة * لَّْم َینَتِھ َلَنْسَفعًا ِبالنَّاِصَیِة 
  ).١٩-٦سورة العلق * (. ُتِطْعُھ َواْسُجْد َواْقَتِرْب 

حنین، وكان حمزة قد قتل أباه وعمھ، وروي أن شیبة بن عثمان الحجبي أدركھ یوم  -
ع سیفھ لیصبھ    .الیوم أدرك ثأري من محمد: فقال فلما اختلط الناس أتاه من خلفھ، ورف

ًا،      : علیھ، قال ت ھارب رق، فولی فلما دنوت منھ ارتفع إلي شواظ من نار أسرع من الب
 وأحس بي النبي  صلى اهللا علیھ وسلم فدعاني، فوضع یده على صدري، وھو أبغض

ل : وقال لي. الخلق إلي، فما رفعھا إال وھو أحب الخلق إلي ھ   ... ادن فقات دمت أمام فتق
  . أضرب بسیفي وأقیھ بنفسي، ولو لقیت أبي تلك الساعة ألوقعت بھ دونھ 

  :قال البیھقي في دالئل النبوة: قلت
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د           ال ح ي ق د اهللا المزن ن عب د ب د أحم و محم دثنا أب ال ح ثنا اخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ ق
یوسف بن موسى قال حدثنا ھشام بن خالد قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا عبد اهللا 
بن المبارك عن أبي بكر الھذلي عن عكرمة مولى ابن عباس عن شیبة بن عثمان قال 
ا       زة إیاھم ّي وحم ل عل لما رأیت رسول اهللا یوم حنین قد عرى ذكرت أبي وعمي وقت

د    فقلت الیوم أدرك ثأري من محم ن عب اس ب د قال فذھب ألجئھ عن یمینھ فإذا أنا بالعب
ھ     ن یخذل ھ ول المطلب قایم علیھ درع بیضاء كأنھا فضة یكشف عنھا العجاج فقلت عم
ھ   قال ثم جئتھ عن یساره فإذا أنا بأبي سفیان بن الحارث بن عبد المطلب فقلت ابن عم

وره سورة       ق إال أن أس م یب ھ فل ن خلف ھ م م جئت ال ث ھ ق ن یخذل ي   ول ع ل یف إذ رف بالس
ري      ى بص دي عل عت ی ني فوض ت تمحش رق فخف ھ ب ھ كأن ي وبین ار بین ن ن واظ م ش

ھ     : ومشیت القھقري والتفت رسول اهللا وقال م أذھب عن ي اللھ یا شیب یا شیب أدن من
ا شیب        ال ی الشیطان قال فرفعت إلیھ بصري ولھو أحب إلي من سمعي وبصري وق

  .. قاتل الكفار
د اهللا الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قاال حدثنا أبو العباس وأخبرنا محمد بن عب 

محمد بن یعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بكیر الحضرمي قال 
ال خرجت      ھ ق حدثنا أیوب بن جابر عن صدقة بن سعید عن مصعب بن شیبة عن أبی

ة ب    ر    مع رسول اهللا یوم حنین واهللا ما أخرجني إسالم وال معرف ت أن تظھ ھ ولكن أنف
ا شیبة    ھوازن على قریش فقلت وأنا واقف معھ یا رسول اهللا إني أرى خیًال بلقًا قال ی

ال   م ق ِد شیبة   : "إنھ ال یراھا إال كافر فضرب یده على صدري ث م اھ م ضربھا   " اللھ ث
ال    " اللھم اھِد شیبة: "الثانیة ثم قال ة فق م ضربھا الثالث ِد شیبة   : "ث م اھ و اهللا " اللھ ا   ف م

  ...رفع یده من صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق اهللا أحب إلّي منھ
رو  - ن عم الة ب ن فض و   : وع تح، وھ ام الف لم ع ھ وس لى اهللا علی ي ص ل النب أردت قت

ما كنت تحدث بھ نفسك؟ : قال. نعم: أفضالة؟ قلت: یطوف بالبیت، فلما دنوت منھ قال
ده على صدري، فسكن قلبي، فو اهللا ما فضحك واستغفر لي، ووضع ی. ال شيء: قلت

  .رفعھا حتى ما خلق اهللا شیئًا أحب إلي منھ
ي         : قلت ر ف ن كثی ره اب ذي ذك ر ال ن عمی لعل القاضي عیاض رحمھ اهللا أراد فضالة ب

  :البدایة والنھایة، قال
ل         ي أراد قت ي اللیث وح یعن ن المل ر ب ن عمی وحدثني یعني بعض أھل العلم أن فضالة ب

ال رسول اهللا     النبي  صلى  ھ ق ا من اهللا علیھ وسلم وھو یطوف بالبیت عام الفتح فلما دن
ال .. أفضالة؟ قال نعم فضالة یا رسول اهللا: صلى اهللا علیھ وسلم دث    : "ق ت تح اذا كن م

م     . ال شيء، كنت أذكر اهللا: قال"  بھ نفسك؟ لم ث ھ وس قال فضحك النبي صلى اهللا علی
واهللا ما رفع : دره فسكن قلبھ فكان فضالة یقولثم وضع یده على ص.. استغفر اهللا: قال

ھ    ي من ى     .. یده عن صدري حتى ما من خلق اهللا شيء أحب إل ال فضالة فرجعت إل ق
ت       ا فقال دث إلیھ ت أتح امرأة كن ي فمررت ب دیث   : أھل ى الح م إل ال .. ھل ث : فق ال وانبع

  : فضالة یقول
  اإلســـالمیأبى علیك اهللا و*       قالت ھلم إلى الحدیث فقلت ال     

  بالفتح یوم تكسر األصنــام*       أو مـــا رأیت محمدا وقبیلھ     
  والشرك یغشى وجھھ األظالم*      لرأیت دیـن اهللا  أضحى بینا     
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ي              -  ى النب دا عل یس ـ حین وف ن ق د ب ل، وأرب ن الطفی ر عامر ب ومن مشھور ذلك خب
فلم . عنك وجھ محمد فاضربھ أنت أنا أشغل: صلى اهللا علیھ وسلم، وكان عامر قال لھ
ي و  : یره فعل شیئًا، فلما كلمھ في ذلك قال لھ واهللا ما ھممت أن أضربھ إال وجدتك بین

  .بینھ، أفأضربك
  :قال ابن كثیر في البدایة والنھایة: قلت

  وفد بني عامر وقصة عامر بن الطفیل واربد بن مقیس 
ل    قال ابن إسحاق وقدم على رسول اهللا صلى اهللا ع  ن الطفی لیھ وسلم وفد بني عامر ب

وأربد بن مقیس ابن جزء بن جعفر بن خالد وجبار بن سلمى بن مالك بن جعفر وكان 
ھؤالء الثالثة رؤساء القوم وشیاطینھم وقدم عامر بن الطفیل عدو اهللا على رسول اهللا 

ا           ا عامر إن الن ا أب ھ ی ھ قوم ال ل د ق ھ وق در ب د  صلى اهللا علیھ وسلم وھو یرید الغ س ق
واهللا لقد كنت آلیت أال أنتھي حتى تتبع العرب عقبي فأنا أتبع عقب : قال، أسلموا فأسلم

إذا     ھ ف ك وجھ ھذا الفتى من قریش ثم قال الربد إن قدمنا على الرجل فإني سأشغل عن
فعلت ذلك فأعلھ بالسیف فلما قدموا على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال عامر بن 

د خ   ا محم ل ی ال      الطفی د خالني ق ا محم ال ی ده ق اهللا وح ؤمن ب ى ت ال ال واهللا حت الني ق
ا رأى              یًئا فلم ر ش د ال یحی ل أرب ھ فجع ره ب ان أم ا ك د م ھ وینتظر من أرب ل یكلم وجع
عامر ما یصنع أربد قال یا محمد خالني قال ال حتى تؤمن باهللا وحده ال شریك لھ فلما 

ما واهللا المألنھا علیك خیًال ورجاًلا فلما أبى علیھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال أ
فلما خرجوا " اللھم اكفني عامر بن الطفیل: "ولى قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ت    ا كن ن م د أی ل الرب ن الطفی امر ب ال ع لم ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص د رس ن عن م
م ا          ك وأی ى نفسي من ر األرض رجل أخوف عل ى ظھ ان عل هللا ال أمرتك بھ واهللا ما ك

ھ إال          ي ب ذي أمرتن ا ھممت بال ي واهللا م ك ال تعجل عل أخافك بعد الیوم أبًدا قال ال أبال
رك أفأضربك بالسیف      ا أرى غی ى م ین   ، دخلت بیني وبین الرجل حت وخرجوا راجع

ل          ن الطفی ى عامر ب ق بعث اهللا عز وجل عل إلى بالدھم حتى إذا كانوا ببعض الطری
ي عامر            الطاعون في عنقھ فقتلھ اهللا في ا بن ول ی ل یق ي سلول فجع رأة من بن ت ام بی

ل          دة اإلب دة كغ ال أغ ن ھشام ویق ال اب أغدة كغدة البكر في بیت امرأة من بني سلول ق
دثتني   ار ح ن بك ر ب ق الزبی ن طری ي م افظ البیھق لولیة وروى الح ت س ي بی وت ف وم

ال أ  ى عامر   فاطمة بنت عبد العزیز بن موءلة عن أبیھا عن جدھا موءلة بن جمیل ق ت
أسلم على أن : فقال. یا عامر أسلم: فقال لھ، بن الطفیل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

أسلم فقال أسلم على أن لي الوبر ولك المدر قال ال : لي الوبر ولك المدر قال ال ثم قال
ل      رًدا وألربطن بك ا م فولى وھو یقول واهللا یا محمد ألمألنھا علیك خیًال جرًدا ورجاًل

لم    . فرًسانخلة  ھ وس ھ     : "فقال رسول اهللا صلى اهللا علی د قوم ي عامًرا وأھ م اكفن " اللھ
زل عن       لولیة فن ا س ال لھ فخرج حتى إذا كان بظھر المدینة صادف امرأة من قومھ یق
ل یجول     فرسھ ونام في بیتھا فأخذتھ غدة في حلقھ فوثب على فرسھ وأخذ رمحھ وأقب

ى سقط عن        وھو یقول غدة كغدة البكر وموت في بیت س ھ حت ك حال زل تل م ت لولیة فل
  .فرسھ میًتا

وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في االستیعاب في أسماء الصحابة موءلة ھذا فقال 
ى      عة أت ن صعص امر ب ي ع ن بن امري م ي الع بابي الكالب ف الض ن كثی ة ب و موءل ھ
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ة  رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم وھو ابن عشرین سنة فاسلم وعاش في اإلسال  م مائ
ذي روى    و ال سنة وكان یدعى ذا اللسانین من فصاحتھ روى عنھ ابنھ عبد العزیز وھ

  .قصة عامر بن الطفیل غدة كغدة البعیر وموت في بیت سلولیة
ن         ل ب ن جمی ف ب ن كثی ة ب ن موءل قال الزبیر بن بكار حدثتني ظمیا بنت عبد العزیز ب

ن ر  ن صعصعة      خالد بن عمرو بن معاویة وھو الضباب بن كالب ب ن عامر ب ة ب بیع
لم         لم فاس ھ وس ى رسول اهللا  صلى اهللا علی ھ أت قالت حدثني أبي عن أبیھ عن موءلة أن
ھ       ھ وساق أبل لم ومسح یمین وھو ابن عشرین سنة وبایع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
د     رة بع ا ھری حب أب م ص ون ث ت لب دقھا بن لم فص ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس إل

ان یسمى ذا اللسانین    رسول اهللا صلى  اهللا علیھ وسلم وعاش في اإلسالم مائة سنة وك
ن     ان اب تح وإن ك من فصاحتھ قلت والظاھر أن قصة عامر بن الطفیل متقدمة على الف
ي عن الحاكم عن         ا رواه الحافظ البیھق ك لم إسحاق والبیھقي قد ذكرھا بعد الفتح وذل

ن ع       ة ب ا معاوی حاق أنبأن ن إس د ب زاري عن       األصم أنبأنا محم حاق الف و إس ا أب رو ثن م
ل        ة وقت ر معون ي قصة بئ األوزاعي عن إسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحة عن أنس ف
عامر بن الطفیل حرام بن ملحان خال أنس بن مالك وغدره بأصحاب بئر معونة حتى 
قتلوا عن آخرھم سوى عمرو بن أمیة كما تقدم قال األوزاعي قال یحیى فمكث رسول 

ین صباًحا      اهللا  صلى ا ل ثالث ن الطفی ى عامر ب ي   : "هللا علیھ وسلم  یدعو عل م اكفن اللھ
فبعث اهللا علیھ الطاعون وروى عن ". عامر بن الطفیل بما شئت وابعث علیھ ما یقتلھ

ن    امر ب ان ع ال وك ان ق ن ملح ة اب ي قص س ف ن أن د اهللا ع ن عب حاق اب ن إس ام ع ھم
یكون : أخیرك بین ثالث خصال: قالالطفیل قد أتى رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم ف

ان              دك أو أغزوك بغطف ك من بع وبر وأكون خلیفت ي أھل ال لك أھل السھل ویكون ل
ي      ، بألف أشقر وألف شقراء ر وموت ف دة البعی دة كغ قال فطعن في بیت امرأة فقال غ

  .بیت امرأة من بني فالن ائتوني بفرسي فركب فمات على ظھر فرسھ
ا     قال ابن إسحاق ثم خرج أصح ي عامر شاتین فلم ابھ حین رأوه حتى قدموا أرض بن

ادة            ى عب ا إل د دعان ال ال شيء واهللا لق د ق ا أرب ا وراءك ی الوا وم قدموا أتاھم قومھم فق
شيء لوددت لو أنھ عندي اآلن فأرمیھ بالنبل حتى أقتلھ اآلن فخرج بعد مقالتھ بیوم أو 

ھ         ى جمل ھ وعل ھ فأرسل اهللا علی ھ یبیع ل ل ن     یومین معھ جم ال اب ا ق صاعقة فأحرقتھم
  إسحاق وكان أربد بن قیس أًخا لبید بن ربیعة المھ فقال لبید یبكي أربد 

  ال والد مشفق وال ولــــد*      ما أن تعرى المنون مـــن أحد       
  أرھب نوء السماك  واألســد*      أخشى على أربــد الحتوف وال       

  قمنا وقام النساء في كبــــد*      فعین ھال بكیت أربــــد إذ       
  أو یقصدوا في الحكوم  یقتصـد*      إن یشغبوا ال یبـــال شغبھم         
  مر لصیق األحشاء والكبـــد*     حلو أریب وفي حالوتــــھ         
  ألوت ریــاح  الشتاء  بالعضد*     وعین  ھال بكیت أربـــد إذ         

  حتى تجلت  غوابر المــــدد*     صرمة         وأصبحت  القحـــًا م
  ذو نھمة في العــــال ومنتقد*    أشجع من لیث غابة لحـــم          

  لیلة تمسي الجیاد كالفــــدد*     ال تبلغ العین كــــل نھمتھا        
  مثل الظباء األبكار بالجــــرد*    الباعث النــــوح  في مآتمھ         
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  رس یـوم الكریھـة النجـــد*    البرق والصواعق بالفــا        فجعني 
  جــــاء نكیبا وإن یعد یعـد*    والحارب  الجابــر الحریب إذا         
  ینبت غیث الربیع  ذو الرصــد*     یعفو على الجھد والسؤال كمـا         

  العدد قــــل وإن كثروا من*     كــــل  بني حرة مصیرھم         
  أمروا یوما فھم للھالك والنفــد*    إن یغبطــوا یھبطــوا  وإن         

وقد روى ابن إسحاق عن لبید أشعارا كثیرة في رثاء أخیھ ألمھ أربد بن قیس تركناھا 
  .اختصارا واكتفاء بما أوردناه واهللا الموفق للصواب

ن       ن یسار عن اب انزل اهللا    قال ابن ھشام وذكر زید بن أسلم عن عطاء ب ال ف اس ق عب
اهللا یعلم ما تحمل كل أنثى وما تغیض األرحام : (عز وجل في عامر وأربد قولھ تعالى

وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشھادة الكبیر المتعال سواء منكم من  
ین      ات من ب ھ معقب أسر القول ومن جھر بھ ومن ھو مستخف باللیل وسارب بالنھار ل

د      ) لفھ یحفظونھ من أمر اهللا یده ومن خ ر أرب م ذك لم ث ھ وس یعني محمًدا صلى اهللا علی
وإذا أراد اهللا بقوم سوًءا فال مرد لھ ومالھم من دونھ من وال  : ( وقتلھ، فقال اهللا تعالى

ده    د بحم بح الرع ال ویس حاب الثق ىء الس ا وینش ا وطمًع رق خوًف ریكم الب ذي ی و ال ھ
ھ ویرسل الصوا    ي اهللا        والمالئكة من خیفت م یجادلون ف ا من یشاء وھ عق فیصیب بھ

  ).وھو شدید المحال
وقد وقع لنا إسناد ما علقھ ابن ھشام رحمھ اهللا فروینا من طریق الحافظ أبي القاسم ... 

ن سعد العطار      سلیمان بن احمد الطبراني في معجمھ الكبیر حیث قال حدثنا مسعدة ب
رحمن     حدثنا إبراھیم بن المنذر الحزامي حدثني عبد د ال دثني عب العزیز بن عمران ح

ن        د ب اس أن أرب ن عب وعبد اهللا ابنا زید بن أسلم عن أبیھما عن عطاء بن یسار عن اب
ة            دما المدین ك ق ن مال ل ب ن الطفی ن كالب وعامر ب ر ب قیس بن جزء بن خالد بن جعف
ال        ھ فق ین یدی الس فجلسا ب ھ وھو ج ا إلی لم فانتھی ھ وس لى اهللا علی ى رسول اهللا ص  عل

ل   ن الطفی ھ           : عامر ب ال رسول اهللا صلى اهللا علی ي إن أسلمت فق ل ل ا تجع د م ا محم ی
أتجعل لي األمر إن أسلمت من   : قال عامر. مالك ما للمسلمین وعلیك ما علیھم: وسلم

ة  :  بعدك؟ فقال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم لیس ذلك لك وال لقومك ولكن لك أعن
ال . الخیل ة    : ق ي أعن ا اآلن ف ال رسول اهللا           أن در ق ك الم وبر ول ي ال ل ل د اجع ل نج خی

ك خیًال           ...ال: صلى اهللا علیھ وسلم ا علی ا واهللا المألنھ ال عامر أم ده ق ا من عن ا قف فلم
فلما خرج أربد وعامر قال . یمنعك اهللا: فقال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم. ورجاًلا

م  عامر یا أربد أنا اشغل محمًدا بالحدیث فاضربھ بال سیف فان الناس إذا قتلت محمًدا ل
أقبال      ل ف د أفع ال أرب یزیدوا على أن یرضوا بالدیة ویكرھوا الحرب فسنعطیھم الدیة ق

ھ    ، راجعین إلیھ فقال عامر یا محمد قم معي أكلمك فقام معھ رسول اهللا  صلى اهللا علی
وضع یده وسلم  فخلیا إلى الجدار ووقف معھ رسول اهللا یكلمھ وسل أربد السیف فلما 

ى عامر    على السیف یبست یده على قائم السیف فلم یستطع سل السیف فأبطأ أربد عل
ا ینصع فانصرف           د وم رأى أرب لم ف ھ وس بالضرب فالتفت رسول اهللا  صلى اهللا علی
ا       ى إذا كان لم حت ھ وس عنھما فلما خرج أربد وعامر من عند رسول اهللا  صلى اهللا علی

اال اشخصا     بالحرة حرة وإرقم نزال فخرج إل ن الحضیر فق یھما سعد بن معاذ وأسید ب
ا اهللا دوا اهللا لعنكم ا ع امر، ی ال ع ب  : فق یر الكتائ ن حض ید ب ال أس عد ق ا س ذا ی ن ھ م
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ى إذا   فخرجا حتى غذا كانا بالرقم أرسل اهللا على أربد صاعقة فقتلتھ وخرج عامر حت
ل    كان بالحرة أرسل اهللا قرحة فأخذتھ فأدركھ اللیل في بیت امرأة  ي سلول فجع من بن

لولیة یرغب عن أن یموت        ت س ي بی یمس قرحتھ في حلقھ ویقول غدة كغدة الجمل ف
ا     أنزل اهللا فیھم ا ف ھ راجًع م  : (في بیتھا ثم ركب فرسھ فأحضرھا حتى مات علی اهللا یعل

ھ      (إلى قولھ ) ما تحمل كل أنثى وما تغیض األرحام وما تزداد ین یدی ات من ب ھ معقب ل
ویرسل (ثم ذكر أربد وما قتلھ بھ فقال ، حمًدا  صلى اهللا علیھ وسلمیعني م) ومن خلفھ

دم من قصة       ) الصواعق فیصیب بھا من یشاء ا تق ى م ة عل اآلیة وفي ھذا السیاق دالل
  ..عامر وأربد وذلك لذكر سعد بن معاذ فیھ واهللا أعلم

ری     - وه لق ھ وعین ذروا ب ة أن ود والكھن ن الیھ رًا م الى أن كثی ھ تع متھ ل ن عص ش، وم
  . وأخبرھم بسطوتھ بھم، وحضوھم عل قتلھ، فعصمھ اهللا تعالى حتى بلغ فیھ أمره

  . ومن ذلك نصره بالرعب أمامھ مسیرة شھر، كما قال  صلى اهللا علیھ وسلم
  رواه الشیخان "" نصرت بالرعب "" حدیث : قلت

  :البخاري في كتب وأبواب متفرقة، منھا-١
  في كتاب التیمم* 

نا ن س د ب دثنا محم الح یم : ن ق دثنا ھش ال). ح(ح ال : ق ر ق ن النض عید ب دثني س : وح
ال   : أخبرنا سیار قال: أخبرنا ھشیم قال ر، ق ا  : حدثنا یزید، ھو ابن صھیب الفقی أخبرن
د    : (أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال: جابر بن عبد اهللا م یعطھن أح أعطیت خمسا، ل

دا وطھورا، فأیما رجل نصرت بالرعب مسیرة شھر، وجعلت لي األرض مسج: قبلي
ت          ي، وأعطی د قبل م تحل ألح انم ول ي المغ ت ل من أمتي أدركتھ الصالة فلیصل، وأحل

  ).الشفاعة، وكان النبي یبعث إلى قومھ خاصة، وبعثت إلى الناس عامة
  في أبواب المساجد*  

  ).جعلت لي األرض مسجدا وطھورا: (قول النبي  صلى اهللا علیھ وسلم : باب
حدثنا : حدثنا سیار، ھو أبو الحكم، قال: حدثنا ھشیم قال: د بن سنان قالحدثنا محم -  

ال    ر ق د الفقی ال    : یزی د اهللا ق ن عب دثنا جابر ب لم    :ح ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی : ق
ي ( اء قبل ن األنبی د م ن أح م یعطھ ا، ل ت خمس ھر، : أعطی یرة ش ب مس رت بالرع نص

ھ الصالة فلیصل،     وجعلت لي األرض مسجدا وطھورا، وأیما رجل من أ   ي أدركت مت
ة،      اس كاف ى الن ت إل ة، وبعث ھ خاص ى قوم ث إل ي یبع ان النب ائم، وك ي الغن ت ل وأحل

  ).وأعطیت الشفاعة
  في كتاب الجھاد والسیر*   

  ).نصرت بالرعب مسیرة شھر: (قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم: باب
ز  ل وع ھ ج ركوا     {: وقول ا أش ب بم روا الرع ذین كف وب ال ي قل نلقي ف اهللا  س آل /}ب

  .قالھ جابر، عن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم/. ١٥١: عمران
ر    -    ن بكی ى ب دثنا یحی ن        : ح ھاب، عن سعید ب ن ش ل، عن اب ن عقی ث، ع دثنا اللی ح

ھ   ال     : المسیب، عن أبي ھریرة رضي اهللا عن لم  ق ھ وس : أن رسول اهللا  صلى اهللا علی
ا ن    ( ا أن اتیح خزائن األرض    بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، فبین ت بمف ائم أتی

  ).فوضعت في یدي
  .وقد ذھب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وأنتم تنتثلوھا: قال أبو ھریرة



 ٣٨١

  في كتاب التعبیر* 
  .رواه سمرة.رؤیا اللیل: باب

حدثنا أیوب، : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي - 
  :ة قالعن محمد، عن أبي ھریر

ا      : (قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم ا أن م، ونصرت بالرعب، وبینم أعطیت مفاتیح الكل
دي  رة   ).نائم البارحة إذ أتیت بمفاتیح خزائن األرض حتى وضعت في ی و ھری ال أب : ق

  .فذھب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وأنتم تنتقلونھا
  في كتاب االعتصام بالكتاب والسنة* 

  ).ُبِعثُت بجوامع الكلم: (صلى اهللا علیھ وسلم  قول النبي : باب
ن شھاب، عن سعید      : حدثنا عبد العزیز بن عبد اهللا -   حدثنا إبراھیم بن سعد، عن اب

ع   :(بن المسیَّب، عن أبي ھریرة، أن رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم قال ُت بجوام ُبِعث
یح خزائن األرض فُوِضعت   الكلم، ونصرت بالرعب، وبینا أنا نائم رأیتني أتیت بمفات

ا،      : قال أبو ھریرة). في یدي تم َتْلَغثونھ لم وأن ھ وس فقد ذھب رسول اهللا  صلى اهللا علی
  .أو َتْرَغثونھا، أو كلمة تشبھھا

  .مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصالة-٢
داهللا     . حدثنا یحیى بن یحیى ن عب أخبرنا ھشیم عن سیار، عن یزید الفقیر، عن جابر ب

د  : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: ري؛ قالاألنصا أعطیت خمسا لم یعطھن أح
ر وأسود   . قبلي ل أحم ي   . كان كل نبي یبعث إلى قومھ خاصة، وبعثت إلى ك ت ل وأحل

جدا    . الغنائم، ولم تحل ألحد قبلي ة طھورا ومس ي األرض طیب ا رجل   . وجعلت ل فأیم
ین ی  . أدركتھ الصالة صلى حیث كان ت  . دي مسیرة شھر  ونصرت بالرعب ب وأعطی

  ".الشفاعة
ي     ائي ف ي، و النس واب الس ي أب ذي ف الة، و الترم اب الص ي كت ان ف ن حب وأخرجھ اب
ي          د ف اب التفسیر، و أحم ي كت اب الصالة، و الحاكم ف كتاب الجھاد، و البیھقي في كت

  .وغیرھم... مسند، و الدارمي في كتاب السیر
٠----------------------  

  )١١(م في معجزات النبي األكرمالقول األقو  .٣٠
  :الفصل الخامس العشرون

  .من معجزاتھ الباھرة ما جمعھ اهللا لھ من المعارف والعلوم
ومن معجزاتھ الباھرة ما جمعھ اهللا لھ من المعارف والعلوم، و خصھ بھ من االطالع  
ة            ھ، وسیاس وانین دین أمور شرائعھ، وق ھ ب دین، ومعرفت دنیا وال ع مصالح ال ى جمی عل

ابرة         ع اء والرسل والجب ص األنبی ھ، وقص م قبل ي األم ان ف باده، ومصالح أمتھ، وما ك
بھم، ووعي سیرھم،           ظ شرائعھم وكت ھ، وحف ى زمن دن آدم إل والقرون الماضیة من ل
ددھم         ة بم م، والمعرف انھم واختالف آرائھ یھم، وصفات أعی وسرد أنبائھم، وأیام اهللا ف

ل أم      ائھم، ومحاجة ك م حكم ة من       وأعمارھم، وحك ل فرق رة، ومعارضة ك ة من الكف
وا          ا كتم ارھم بم ا، وإخب آت علومھ م بأسرارھا ومخب بھم، وإعالمھ الكتابیین بما في كت

ا، واإلحاطة         .من ذلك وغیروه اظ فرقھ ب ألف ات العرب، وغری ى لغ واء عل إلى االحت
عارھا،   اني أش ا ومع ا، وِحَكمھ ا وأمثالھ ظ ألیامھ احتھا، والحف روب فص بض
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ا والتخصیص بجو ة        . امع كلمھ م البین حیحة، والحك ال الص ة بضرب األمث ى المعرف إل
اقض         ذي ال تن د الشرع ال د قواع ى تمھی لتقریب التفھیم للغامض، والتبیین للمشكل، إل
د اآلداب وكل شيء     فیھ وال تخاذل، مع اشتمال شریعتھ على محاسن األخالق ومحام

یئًا إ   لیم ش ذالن   مستحسن مفضل، لم ینكر منھ ملحد ذو عقل س ة الخ ل   .ال من جھ ل ك ب
ب        ھ صوبھ، واستحسنھ دون طل دعو إلی ا ی جاحد لھ وكافر من الجاھلیة بھ إذا سمع م

ھ       . إقامة برھان علیھ یھم من الخبائث،وصان ب ات، وحرم عل ثم ما أحل لھم من الطیب
ار آجًال         ف بالن دود عاجًال، والتخوی ات والح أنفسھم وأعراضھم وأموالھم من المعاقب

لم علمھ وال یقوم بھ وال ببعضھ إال من مارس الدرس والعكوف على الكتب، مما ال یع
ب،    ارف، كالط ون المع وم، وفن روب العل ى ض واء عل ى االحت ذا إل ض ھ ة بع ومثافن
ذه        ذ أھل ھ ا اتخ وم مم ن العل والعبارة، والفرائض، والحساب، والنسب، وغیر ذلك م

  ًال في علمھم،المعارف كالمھ  صلى اهللا علیھ وسلم فیھا قدوة وأصو
  ".وھي على رجل طائر. الرؤیا ألول عابر: " كقولھ  صلى اهللا علیھ وسلم-

  :روى ھذا الحدیث كل من: قلت
  .أبو داود 
ھ          دس عن عم ن ع ع ب حدثنا أحمد بن حنبل ثنا ھشیم أخبرنا یعلى بن عطاء عن وكی

ى رجل طا    :" قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: أبي رزین قال ا عل م   الرؤی ا ل ئر م
  "..  تعبر فإذا عبرت وقعت قال وأحسبھ قال وال یقصھا إال على واد أو ذي رأي

  .صحیح: قال الشیخ األلباني
  ابن ماجھ

ي     ھ أب حدثنا أبو بكر ثنا ھشیم عن یعلى بن عطاء عن وكیع بن عدس العقیلي عن عم
ر  الرؤیا على رجل طائر م: " رزین أنھ سمع النبي صلى اهللا علیھ وسلم یقول ا لم تعب

ال وأحسبھ         وة ق ن النب ین جزًءا م فإذا عبرت وقعت قال والرؤیا جزء من ستة وأربع
  ".قال ال یقصھا إال على واد أو ذي رأي 

  .صحیح: قال الشیخ األلباني 
  الترمذي

ن عطاء         ى ب ي یعل ال أخبرن حدثنا محمود بن غیالن حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة ق
ھ  : أبي رزین العقیلي قال قال سمعت وكیع بن عدس عن قال رسول اهللا صلى اهللا علی

م        :" وسلم ا ل ى رجل طائر م وة وھي عل رؤیا المؤمن جزء من أربعین جزًءا من النب
  ".یتحدث بھا فإذا تحدث بھا سقطت قال وأحسبھ قال وال یحدث بھا إال لبیبا أو حبیبا

  .  صحیح: قال الشیخ األلباني 
حق، و رؤیا یحدث بھا الرجل نفسھ، و رؤیا تخزین من   رؤیا: الرؤیا ثالث: "وقولھ-

  ".الشیطان
  متفق علیھ: قلت

  .القید في المنام: باب. رواه البخاري في كتاب التعبیر
ن سیرین  : سمعت عوفًا: حدثنا معتمر: حدثنا عبد اهللا بن صبَّاح -   ھ  : حدثنا محمد ب أن

إذا اقترب الزمان لم تكد : (سلمقال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ و: سمع أبا ھریرة یقول
وما كان ). رؤیا المؤمن تكذب، ورؤیا المؤمن جزء من ستة وأربعین جزءًا من النبوة
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ذب  د  . من النبوة فإنھ ال یك ال محم ال    : ق ذه، ق ول ھ ا أق ال  : وأن ان یق ا ثالث  : وك : الرؤی
ال یقصَّ      ھ ف یئًا یكرھ ھ حدیث النفس، وتخویف الشیطان، وبشرى من اهللا، فمن رأى ش

ال       : على أحد ولیقم فلیصل، قال د، ویق ان یعجبھم القی وم، وك ي الن لَّ ف : وكان یكره الُغ
  .القید ثبات في الدین

رة، عن             ي ھری ن سیرین، عن أب و ھالل، عن اب ونس، وھشام، وأب وروى قتادة، وی
ین        دیث عوف أب دیث، وح ي الح ھ ف . النبي  صلى اهللا علیھ وسلم، وأدرجھ بعضھم كل

ال : قال أبو عبد اهللا.أحسبھ إال عن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم في القیدال : وقال یونس
  .تكون األغالل إال في األعناق
  ورواه مسلم في كتاب الرؤیا

ر المكي     ختیاني،        . حدثنا محمد بن أبي عم وب الس ي عن أی د الوھاب الثقف دثنا عب ح
ھ وس            ي  صلى اهللا علی رة، عن النب ي ھری ن سیرین، عن أب د ب ال.لمعن محم إذا : "ق

ورؤیا المسلم . وأصدقكم رؤیا أصدقكم حدیًثا. اقترب الزمان لم تكد رؤیا المسلم تكذب
ة   ا ثالث ا الصالحة بشرى من     : جزء من خمسة وأربعین جزًءا من النبوة والرؤی فرؤی

رء نفسھ     . ورؤیا تحزین من الشیطان. اهللا دث الم ا یح ا مم ا    . ورؤی دكم م إن رأى أح ف
ات  . وأحب القید أكره الغل: "قال". وال یحدث بھا الناس. یكره، فلیقم فلیصل والقید ثب

  .فال أدري ھو في الحدیث أم قالھ ابن سیرین" في الدین
  .إذا تقارب الزمان لم تكد رؤیا المؤمن تكذب: وقولھ-

  .القید في المنام: باب. رواه البخاري في كتاب التعبیر: قلت
ن سیرین  : سمعت عوفًا: معتمر حدثنا: حدثنا عبد اهللا بن صبَّاح -   ھ  : حدثنا محمد ب أن

إذا اقترب الزمان لم تكد : (قال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم: سمع أبا ھریرة یقول
  ).رؤیا المؤمن تكذب

  .ورواه مسلم في كتاب الرؤیا 
ر المكي     ختیاني،        . حدثنا محمد بن أبي عم وب الس ي عن أی د الوھاب الثقف دثنا عب ح

ن    د ب لم         عن محم ھ وس ي  صلى اهللا علی رة، عن النب ي ھری ال.سیرین، عن أب إذا : "ق
  ).اقترب الزمان لم تكد رؤیا المسلم تكذب

  .أصل كل داء البردة: وقولھ-
  قال العجلوني في كشف الخفا: قلت

عفھ    یح ض ن َنج ام ب ھ َتمَّ ند فی ل بس ي العل دارقطني ف تغفري وال یم والمس و نع رواه أب
ا       الدارقطني ووثقھ ابن م د المستغفري كم ة عن ي روای ھ، وف عین وغیره عن أنس رفع

ھ، ومن        اس مرفوعا مثل ن عب في النجم أصل كل داء الَبَردة، وألبي نعیم أیًضا عن اب
ھ      ردة، ومفردات ن الب ل داء م ل ك ھ أص عید رفع ي س ن أب رث ع ن الح ر ب دیث عم ح

ن الب    ول الحس ن ق ھ م واب أن بھ بالص ره األش دارقطني كغی ال ال عیفة، وق ري، ض ص
كون   ھ بس دثون یروون دارقطني المح ال ال عود، ق ن مس الم اب ن ك ائق م ي الف اه ف وحك

رارة         ' والحرُّ  ' الراء، ولذلك ضمَّ إلیھ بعضھم  ا تب ة ألنھ ى التخم ا بمعن والصواب فتحھ
د أورد         ت وسكن، وق رد إذا ثب ذھاب من ب ة ال الشھوة، أو ألنھا ثقیلة على المعدة بطیئ

ھ أبو نعیم أیًضا عن أب ذلك المستغفري       : ي ھریرة رفع رد، وك استدفئوا من الحر والب
ا  ا مرفوًع س أیض ن أن ا رواه ع ع م ي،    : م ن أمت رد ع اع الب رح بارتف ة لتف إن المالئك
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ى          ل عل ا دلی ك منھم عیفان، وذل ا ض رد، وھم الء الب ل ك ر أص ا م ا كم وروى أیًض
  . المحدثین الذین رووه بالسكون

دن،    : ة رضي اهللا عنھ من قولھوما روي عنھ في حدیث أبي ھریر- دة حوض الب المع
ھ         ... والعروق إلیھا واردة م علی ھ موضوعًا تكل ححھ وكون دیثًا ال نص ذا ح ان ھ وإن ك

  .الدارقطني
  قال العجلوني في كشف الخفا: قلت
ا    ... رة مرفوًع ي ھری دن، والعروق       : وللطبراني في األوسط عن أب دة حوض الب المع

معدة صدرت العروق بالصحة، وإذا فسدت المعدة صدرت إلیھا واردة، فإذا صحت ال
وذكره الدارقطني في العلل، وقال اختلف فیھ على الزھري، ثم قال ال  . العروق بالسقم

ن   یصح وال یعرف من كالم النبي صلى اهللا علیھ وسلم وإنما ھو من كالم عبد الملك ب
ن جریج      ولم یرو ھذا م  : ومثلھ في الآللئ، وزاد . سعید بن الحرث راھیم اب نًدا عن إب س

  .وكان طبیًبا، فجعل لھ إسناد، ولم یسند غیر ھذا الحدیث انتھى
  :وقال السیوطي في الآلليء المصنوعة

راھیم عن    حدثنا عبد الّلھ بن الحسن الحراني حدثنا یحیى بن عبد الّلھ البابلتي حدثنا إب
ي سلمة       رة     جریج الرھاوي عن زید بن أبي أنیسة عن الزھري عن أب ي ھری عن أب

المعدة حوض البدن والعروق إلیھا واردة : "قال رسول الّلھ صلى الّلھ علیھ وسلم: قال
روق    درت الع دة ص قمت المع حة وإذا س روق بالص درت الع دة ص حت المع إذا ص ف

رد    " بالسقم دارقطني تف ال ال قال العقیلي باطل ال أصل لھ وإنما یروي عن ابن أبحر ق
ھ إسناداً      برفعھ ابن جریج ولم یسن ل ل ًا فجع ان طبیب ره وك راھیم   . ده غی ال األزدي إب ق

ي      ي الطب والبھیق یم ف متروك قلت أخرجھ الطبراني في األوسط وابن السني وأبو نع
راھیم           ر وإب دیث منك ذا ح زان ھ ي المی ال ف في شعب اإلیمان وقال إسناده ضعیف وق

ابلتي    لیس بعمدة قال في اللسان إبراھیم ذكره ابن حبان في الثقات  ھ الب ال روى عن وق
خبرًا منكرًا قال وقد جزم الدارقطني بأن إبراھیم المنفرد بھ وقد بین العقیلي أمره بیانًا 
ان   شافیًا وأخرج من طریق أبي داود الحراني أن ھذا الشیخ لم یكتب لھ بھذا أصًلا وك

ب ك   ان یقول كتبت عن ابن أبي وضاع كتابي فقیل لھ من كنت تجالس فقال فالن الطی
ك       د المل ن عب فیان عن اب یقرب منزلي فكتب إلیھ ثم أخرج من طریق الحمیدي عن س
بن أبحر عن أبیھ قال المعدة حوض البدن الحدیث مقطوع قال العقیلي ھذا أولى والّلھ 

  ...أعلم
  ...خیر ما تداویتم بھ السعوط واللدود، والحجامة، والمشي: وقولھ -

  .الطب، َباُب َما َجاَء في السَّعوِط وغیِرِه رواه الترمذي في سننھ ـ أبواب: قلت
ُن منصوٍر عن      -   اُد ب َحدََّثَنا ُمَحمَُّد بُن مدُّویِة أخبرنا عبُد الرَّحَمِن بُن َحمَّاٍد أخبرنا عبَّ

إنَّ خیَر ما َتَداویُتْم : (قاَل َرُسوُل اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم: ِعْكِرَمَة عن ابِن َعبَّاٍس قال
لم      ) عوُط واللَُّدوُد والحجامُة والمشيُّبِھ السَّ ھ وس ِھ صلى اهللا علی وُل اللَّ فلمَّا اشَتَكى َرُس

  .قال فُلدُّوا كلُُّھم غیَر الَعبَّاِس) ُلدُّوُھْم(لدَُّه أصحابُھ فلمَّا فرُغوا قال 
َة   َحدََّثَنا ُمَحمَُّد بُن یحیى أخبرنا یزیُد بُن ھاروَن أخبرنا عبَّاُد بُن منصوٍر  -  عن ِعْكِرَم

ال   اٍس ق لم      : عن ابِن َعبَّ ھ وس ِھ  صلى اهللا علی وُل اللَّ اَل َرُس ِھ     : (ق َداویُتم ب ا َت َر م إنَّ خی
َر     و البَص ُھ یجُل ُد فإنَّ ِھ اإلثِم ُتْم ب ا اكَتَحل َر م يُّ وخی ُة والمش عوُط والحجام دوُد والسَّ اللَّ
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َد     وكاَن َرُسوُل اللَِّھ  صلى اهللا: قال) وُینبُت الشَّعَر ا عن ُل بھ ٌة یكتح  علیھ وسلم لُھ مكحل
  .النَّوِم ثالثًا في كلِّ عیٍن

  .ھذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب ھو حدي ُث عبَّاُد بُن منصوٍر
  .ضعیف: قال الشیخ األلباني

  .وخیر الحجامة یوم سبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرین... -
  :رواه أبو داود في سننھ: قلت

ھ       حدثنا أبو توبة الرب رحمن الجمحي عن سھیل عن أبی یع بن نافع ثنا سعید بن عبد ال
لم     : عن أبي ھریرة قال ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی من احتجم لسبع عشرة     : "ق

  "..وتسع عشرة وإحدى وعشرین كان شفاء من كل داء
  .حسن: قال الشیخ األلباني

  .وفي العود الھندي سبعة أشفیة، منھا ذات الجنب... -
  .فق علیھمت: قلت

  .ذات الَجْنِب: رواه البخاري في كتاب الطب، باب*  
ال         : حدثني محمد -   حاق، عن الُزھري ق ن بشیر، عن إس اب ب ا عتَّ ي  : أخبرن أخبرن

ي        : عبید اهللا بن عبد اهللا اجرات األول الالت ت من المھ ت ِمْحَصن، وكان یس بن أن أم ق
ھ  بایعن رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم، وھي أخت ُعكَّ ا  : اشة بن محصن، أخبرت أنھ

ال   ذرة، فق وا  : (أتت رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم بابن لھا قد علقت علیھ من الع اتق
ھ سبعة       إن فی دي، ف ود الھن اهللا، على ما َتْدَغْرَن أوالدكنَّ بھذه األعالق، علیكم بھذا الع

  .غةوھي ل: قال. یرید الُكْست، یعني الُقْسط). أشفیة، منھا ذات الجنب
  .باب التداوي بالعود الھندي، وھو الكست -وأخرجھ مسلم في كتاب الطب* 
ن شھاب    . أخبرنا ابن وھب. حدثني حرملة بن یحیى    د؛ أن اب أخبرني یونس بن یزی

ت محسن   : أخبره قال  -أخبرني عبید اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعد؛ أن أم قیس بن
ای      ي ب اجرات األول الالت ت من المھ ي     وكان لم، وھ ھ وس عن رسول اهللا  صلى اهللا علی

أخبرتني أنھا أتت رسول اهللا  : قال -أخت عكاشة بن محصن، أحد بني أسد بن خزیمة 
ال  (صلى اهللا علیھ وسلم بابن لھا لم یبلغ أن یأكل الطعام وقد أعلقت علیھ من العذرة  ق

ذرة  : یونس ھ ع ت " أعلقت غمزت فھي تخاف أن یكون ب ال رسول اهللا  : قال   صلى  فق
یعني (عالمھ تدغرن أوالدكن بھذا اإلعالق؟ علیكم بھذا العود الھندي :"اهللا علیھ وسلم

  "..منھا ذات الجنب. فإن فبھ سبعة أشفیة) بھ الكست
ث              : "وقولھ- ام، و ثل ث للطع د فثل ان ال ب إن ك ن آدم وعاء شرًا من بطن، ف ا مأل اب م

  ".للشراب، و ثلث للنفس
  :د، والحاكم،و الترمذي وھذا لفظھرواه ابن ماجة،وأحم: قلت 

دثني          اش ح ن عی ا إسماعیل ب ارك أخبرن ن المب د اهللا ب حدثنا سوید بن نصر أخبرنا عب
دي    ن مع أبو سلمة الحمصي وحبیب بن صالح عن یحیى بن جابر الطائي عن مقدام ب

ًرا من   : "كرب قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول ما مأل آدمي وعاء ش
ث لشرابھ     بطن بح ھ وثل ث لطعام سب بن آدم أكالت یقمن صلبھ فإن كان ال محالة فثل

ن  ، "وثلث لنفسھ حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعیل بن عیاش نحوه وقال المقدام ب
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ھ   معدي كرب عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ولم یذكر فیھ سمعت النبي صلى اهللا علی
  .صحیح: وقال الشیخ األلباني...وسلم قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن صحیح

ال    : وقولھ ـ وقد سئل عن سبأ   - رأة، أم أرض؟ فق و أم ام د عشرة   : أرجل ھ :  رجل ول
  .الحدیث بطولھ... تیامن منھم ستة  و تشاءم أربعة

ٍد   : ( ذكره البغوي في تفسیره، عند قولھ تعالى حكایة عن الھدھد: قلت َر َبِعی َفَمَكَث َغْی
قرأ أبو عمرو، : ، قال)٢٢النمل (ْم ُتِحْط ِبِھ َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ ِبَنَبٍإ َیِقیٍن َفَقاَل َأَحطُت ِبَما َل

البزي عن ابن كثیر من سبأ و لسبأ في سورة سبأ، مفتوحة الھمزة، وقرأ القواص عن 
د،           م البل ھ اس م یجره جعل اإلجراء، فمن ل رأ اآلخرون ب ابن كثیر ساكنة بال ھمزة، وق

أن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم سئل "رجل، فقد جاء في الحدیث ومن أجراه جعلھ اسم 
  ".كان رجًال لھ عشرة من البنین تیامن منھم ستة وتشاءم أربعة: "عن سبأ فقال

غلھا       - ى ش رب عل طرت الع ا اض ك مم ر ذل اعة، وغی ب قض ي نس ھ ف ذلك جواب وك
  .بالنسب إلى سؤالھ عما اختلفوا فیھ من ذلك

ھ- رب  : وقول ر رأس الع احمی متھا . ونابھ ا وغلص ذحج ھامتھ ا . وم واألزذ كاھلھ
  .وجمجمتھا، وھمدان غاربھا وذروتھا

  ".إن الزمان قد استدار كھیئتھ یوم خلق اهللا السموات واألرض: "وقولھ-
إن عدة الشھور عند اهللا اثنا عشر {: قولھ: رواه البخاري في كتاب التفسیر، باب: قلت

یم    شھًرا في كتاب اهللا یوم خلق السماو دین الق ك ال }، ات واألرض منھا أربعة حرم ذل
یظ تحریم        اب تغل دیات ب وأخرجھ مسلم في كتاب القسامة والمحاربین والقصاص وال

  :الدماء واألعراض واألموال
ن   : حدثنا عبد اهللا بن عبد الوھاب - حدثنا حماد بن زید، عن أیوب، عن محمد، عن اب

د استدار   : ( علیھ وسلم قالأبي بكرة، عن أبي بكرة، عن النبي  صلى اهللا إن الزمان ق
ة حرم،           ا أربع ا عشر شھًرا، منھ ق اهللا السماوات واألرض، السنة اثن كھیئتھ یوم خل

ات الث متوالی ادى    : ث ین جم ذي ب ر ال ب مض رم، ورج ة والمح دة وذو الحج ذو القع
  ).وشعبان

  .زوایاه سواء: وقولھ في الحوض-
ت اب إ : قل ائل ب اب الفض ي كت لم ف لم  رواه مس ھ وس لى اهللا علی ا ص وض نبین ات ح ثب

  :وصفاتھ
ة       . وحدثنا داود بن عمرو الضبي*   ي ملیك ن أب ر الجمحي عن اب ن عم . حدثنا نافع ب

ال اص    : ق ن الع رو ب ن عم د اهللا ب ال عب ال: ق لم  : ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص : رس
ورق    . وزوایاه سواء . حوضي مسیرة شھر" یض من ال اؤه أب ب من    . وم وریحھ أطی

  ".فمن شرب منھ فال یظمأ بعده أبدا. وكیزانھ كنجوم السماء.. سكالم
ذكر     - دیث ال ي ح ھ ـ ف ى   : "وقول ون عل ة وخمس ك مائ ا، فتل ر أمثالھ وإن الحسنة بعش

  ".باللسان، وألف وخمسمائة في المیزان
  :لعل القاضي عیاض رحمھ اهللا جمع ھنا بین طرفین من حدیثین: قلت

  ...الحسنة بعشر أمثالھا -١
  .حسن إسالم المرء: في باب:ه البخاري في كتب وأبواب متفرقة، منھاروا
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لم : قال مالك*  ره    : أخبرني زید بن أس ن یسار أخب دري    : أن عطاء ب ا سعید الخ أن أب
إذا أسلم العبد فحسن إسالمھ، : (أنھ سمع رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم یقول: أخبره

ى  : د ذلك القصاصیكفر اهللا عنھ كل سیئة كان زلفھا، وكان بع الحسنة بعشر أمثالھا إل
  ).سبعمائة ضعف، والسیئة بمثلھا إال أن یتجاوز اهللا عنھا

ال *  ال    : حدثنا إسحاق بن منصور ق رزاق ق د ال دثنا عب ام،     : ح ر، عن ھم ا معم أخبرن
لم : عن أبي ھریرة قال دكم إسالمھ   :(قال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وس : إذا أحسن أح
ب   فكل حسنة یعملھا  ا تكت تكتب لھ بعشر أمثالھا إلى سبعمائة ضعف، وكل سیئة یعملھ

  ).لھ بمثلھا
ا      ث، منھ ة أحادی ي جمل اب   : ورواه مسلم ف ي ب م      "ف ت وإذا ھ د بحسنة كتب م العب إذا ھ

  ": بسیئة لم تكتب
ع*    ن راف د ب دثنا محم رزاق. وح د ال دثنا عب ھ؛  . ح ن منب ام ب ن ھم ر ع ا معم أخبرن
ث  ھذا ما حدثنا أبو ھ:قال ریرة عن محمد رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم فذكر أحادی

دي   : قال اهللا عز وجل: "قال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم:  منھا قال دث عب إذا تح
ا   . بأن یعمل حسنة فأنا أكتبھا لھ حسنة ما لم یعملھا ا بعشر أمثالھ . فإذا عملھا فأنا أكتبھ

ھ  ا ل ا أغفرھ یئة فأن ل س أن یعم دث ب ا وإذا تح م یعملھ ا ل ھ  . م ا ل ا أكتبھ ا فأن إذا عملھ ف
رب ذاك عبدك یرید : قالت المالئكة: " وقال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم". بمثلھا

یئة  ل س ھ(أن یعم ر ب و أبص ال) وھ وه: فق ا . ارقب ھ بمثلھ ا ل ا فاكتبوھ إن عملھ وإن . ف
ھ حسنة   ا من جراي    . تركھا فاكتبوھا ل ا تركھ ال رسول اهللا    ". إنم ھ   وق صلى اهللا علی

ى سبعمائة        " وسلم  ا إل ب بعشر أمثالھ ا تكت إذا أحسن أحدكم إسالمھ فكل حسنة یعملھ
  ".وكل سیئة تكتب بمثلھا حتى یلقى اهللا. ضعف

  ...خصلتان أو خلتان ال یحافظ علیھما عبد مسلٌم إال دخل الجنة -٢ 
عن أبیھ، عن  رواه أبو داود ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن عطاء بن السائب،

خصلتان أو خلتان ال یحافظ : "عبد الّلھ بن عمرو، عن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم قال
ل      ر ك ي دب علیھما عبد مسلٌم إال دخل الجنة، ھما یسیٌر، ومن یعمل بھما قلیٌل، یسبح ف
ٌف       ان، وأل ٌة باللس ون ومائ ذلك خمس رًا، ف ر عش رًا، ویكب د عش رًا، ویحم الٍة عش ص

ین،   وخمسمائٍة في  ًا وثالث المیزان، ویكبر أربعًا وثالثین إذا أخذ مضجعھ، ویحمد ثالث
زان    ي المی ف ف ھ     " ویسبح ثالثًا وثالثین، فذلك مائٌة باللسان، وأل ت رسول الّل د رأی فلق

یا رسول الّلھ، كیف ھما یسیر ومن یعمل بھما : صلى اهللا علیھ وسلم یعقدھا بیده، قالوا
ال   ل؟ ق ي   : "قلی دكم یعن أتي أح ي      ی ھ ف ھ، ویأتی ل أن یقول ھ قب ھ فینوم ي منام الشیطان ف

  ".صالتھ فیذكره حاجًة قبل أن یقولھا
ب    و كری دََّثَنا أب ن فضیل،        . وأخرجھ ابن ماجھ َح د ْب ة، و ُمَحمَّ ن علی دََّثَنا إسماعیل ْب َح

ن            ھ ْب د الّل ن َعْب ھ، َع ن أبی ن السائب، َع ن عطاء ْب وأبو یحیى التیمي، وأبو األجلح، َع
لم       -: ؛ َقاَلعمرو ھ وس ِھ  صلى اهللا علی ول اللَّ ال َرُس خصلتان ال یحصیھما رجل    : (ق

ل . وھما یسیر. مسلم إال دخل الجنة ر كل صالة      . ومن یعمل بھما قلی ي دب یسبح اهللا ف
دھا       ) ویحمد عشرًا. ویكبر عشرًا. عشرًا لم یعق ھ وس ِھ صلى اهللا علی ول اللَّ فرأیت َرُس
ده ة با : (بی ون ومائ ذلك خمس انف زان  . للس ي المی مائة ف ف وخمس ى . وأل وإذا أوى إل

زان   . فراشھ سبح وحمد وكبر مائة ي المی ف ف ي    . فتلك مائة باللسان، وأل ل ف أیكم یعم ف
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یأتي أحدكم الشیطان،  : ((وكیف ال یحصیھما؟ قال: قالوا) الیوم ألفین وخمسمائة سیئة
ول   ذا   : وھو في الصالة، فیق ذا وك ر ك د ال ی   . اذك ك العب ى ینف ل حت ي    . عق ھ وھو ف ویأتی

  )).مضجعھ، فال یزال ینومھ حتى ینام
  ورواه البخاري في األدب المفرد

خلتان : (عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنھما عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال* 
ل        ا قلی ل بھم ا یسیر ومن یعم ة وھم ل ) ال یحصیھما رجل مسلم إال دخل الجن ا  : قی وم

ًرا ویسبح       (: ھما یا رسول اهللا؟ قال د عش ًرا ویحم یكبر أحدكم في دبر كل صالة عش
زان    ي المی ي   ) عشًرا فذلك خمسون و مائة على اللسان وألف وخمسمائة ف ت النب فرأی

ة  (صلى اهللا علیھ وسلم یعدھن بیده  وإذا أوى إلى فراشھ سبحھ وحمده وكبره فتلك مائ
ة    وم واللیل ي الی ین وخمسمائة سیئة؟    على اللسان وألف  في المیزان فأیكم یعمل ف ) ألف

ذكره    : (یا رسول اهللا كیف ال یحصیھما؟ قال: قیل یأتي أحدكم  الشیطان في صالتھ فی
  ).حاجة كذا وكذا فال یذكره

  .نعم موضع الحمَّام ھذا: وقولھ ـ وھو بموضع ـ -
ت ا: قل ف الخف ي كش وني ف ال العجل ذكر  : ق خ وی ذھب بالوس ھ ی ام فإن ت الحم م البی نع

  .اآلخرة
وتقدم في حرف الباء من   . ابن منیع بسند ضعیف عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھرواه 

ھ           ھ األصوات وتكشف فی ع فی ام ترف ت الحم ئس البی اس ب روایة ابن عدي عن ابن عب
د       ام وإال فق ت الحم ئس البی حة ب العورات وھما محموالن على حالتین على فرض ص

ن أحم   ذاب     نقل في المیزان عن الدارقطني أنھ قال فیھ ب روك ك زار مت د القیراطي الب
ي شرح     . وأن ابن عدي خرج الحدیث فقال یسرق الحدیث ثم ساق لھ ھذا الخبر كذا ف

  .المناوي ملخًصا
  .ما بین المشرق والمغرب قبلة: وقولھ -

ي    ... رواه النسائي، وابن ماجھ، والبیھقي، وابن أبي شیبة، والحاكم : قلت ذي ف والترم
  :َما َبیَن الَمْشِرِق َوالَمْغِرِب ِقْبَلٌة، قال َباُب َما َجاَء َأنَّ

ي     -  ن َأِب َلَمَة َع َحدََّثَنا ُمَحمَُّد بُن َأِبي َمْعَشٍر َأْخَبَرنا َأِبي َعن ُمَحمَِّد بِن َعْمٍرو َعن َأِبي َس
  ".ِقْبَلٌة َما َبیَن الَمْشِرِق َوالَمْغِرِب" -َقاَل َرُسوُل اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم: ُھَرْیَرَة َقاَل

  .ِمْثَلُھ: َحدََّثَنا َیْحَیى بُن ُموَسى َأْخَبَرنا ُمَحمَُّد بُن َأِبي َمْعَشٍر - 
  .حدیُث َأِبي ُھَرْیَرَة َقْد ُرِوَي َعْنُھ ِمْن َغیِر َوْجٍھ: َقاَل َأُبو ِعیَسى

ٍم  َوَقْد َتَكلََّم َبْعُض َأھِل الِعلِم في َأِبي َمْعَشٍر ِمْن ِقَبِل ِحْفِظِھ،  َواْسُمُھ َنِجیٌح َمْوَلى َبِني َھاِش
دُ   . َال َأْرِوي َعْنُھ َشیئًا: َقاَل ُمَحمٌَّد اَل ُمَحمَّ اُس َق ِن    : َوَقْد َرَوى َعنُھ النَّ ِد اهللا ب دیُث َعب َوح

َة َعن َجْعَفٍر الَمْخِرميِّ َعن ُعْثَماَن بِن ُمَحمٍَّد اَألْخَنسيِّ َعن َسعیٍد الَمْقُبريِّ َعن َأِبي ُھَرْیَر
َوِإنََّما ِقیَل َعبُد اهللا بُن " َما َبیَن الَمْشِرِق َوالَمْغِرِب ِقْبَلٌة: "النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم َقاَل

ةَ   ِن َمْخَرَم ى   . َجْعَفٍر الَمْخِرميُّ َألنَُّھ من َوَلِد المسوِر ب و ِعیَس اَل َأُب ٌن    : َق ِدیٌث َحَس َذا َح َھ
  ...َصحیٌح

  
لم   َوَقْد ُرِوَي َعن ھ وس ِرِق    : "َغیِر َواِحٍد ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ  صلى اهللا علی یَن الَمْش ا َب َم
  .ِمْنُھْم ُعَمُر بُن الَخطَّاِب َوَعليُّ بُن َأِبي َطالٍب َوابِن َعبَّاٍس" َوالَمْغِرِب ِقْبَلٌة
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ن َیَساِرَك َفَما َبْیَنُھَما ِقْبَلٌة ِإَذا ِإَذا َجَعْلَت الَمْغِرَب َعن َیِمیِنَك َوالَمْشِرَق َع: َوَقاَل ابُن ُعَمَر
ةَ  َتْقَبْلَت الِقْبَل اَركِ .اْس ُن الُمَب اَل اب ةٌ  : َوَق ِرِب ِقْبَل ِرِق َوالَمْغ یَن الَمْش ا َب ِل  .َم َذا َألھ َھ

  ..َواْخَتاَر َعبُد اهللا بِن الُمَباَرِك الَتَیاُسُر َألھِل َمرٍو.الَمْشِرِق
  .نا أفرس بالخیل منكأ: وقولھ لعیینة، أو األقرع-

  أخرجھ الھیثمي في مجمع الزوائد: قلت
ًا خیًال          : وعن عمرو بن عبسة قال لم یعرض یوم ھ وس كان رسول اهللا  صلى اهللا علی

لم      ھ وس ال رسول اهللا  صلى اهللا علی ا   "   :وعنده عیینھ بن حصن بن بدر الفزاري فق أن
ي  صلى اهللا       وأنا أفرس با  : فقال عیینة  .  " أفرس بالخیل منك ھ النب ال ل ك، فق لرجال من

ى مناسج      : قال  .  "  ؟ وكیف ذاك "   :علیھ وسلم احھم عل خیر أم على عواتقھم، جاعلي رم
لم       . خیولھم، البسي البرد من أھل نجد ھ وس ذبت،   "   : فقال رسول اهللا  صلى اهللا علی ك

ذا       ى لخم وج ان إل ان یم یمن، واإلیم أكول   بل خیر الرجال رجال أھل ال ة، وم م وعامل
ة،    ن قبیل ر م ة خی ارث، وقبیل ي الح ن بن ر م رموت خی ا، وحض ن أكلھ ر م ر خی حمی

جمداء   : وقبیلة شبیلة، واهللا ال أبالي أن یھلك الحارثان كالھما، لعن اهللا الملوك األربعة
  "ومخوساء ومشرحاء وأبضعة وأختھم العمّرد

  .ُمِملضع القلم على أذنك، فإنھ أذكر لل: وقولھ لكتابھ-
  :رواه الترمذي: قلت

حدثنا قتیبة حدثنا عبید اهللا بن الحرث عن عنبسة عن محمد بن زاذان عن أم سعد عن 
زید بن ثابت قال دخلت على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وبین یدیھ كاتب فسمعتھ  

ي   : یقول ر للممل ھ أذك ب ال       .. ضع القلم على أذنك فإن دیث غری ذا ح و عیسى ھ ال أب ق
ھ ن   نعرف د ب رحمن ومحم د ال ن عب ة ب عیف وعنبس ناد ض و إس ھ وھ ذا الوج ن ھ إال م

  .موضوع: قال الشیخ األلباني..   زاذان یضعفان في الحدیث
عن زید بن ثابت  قال دخلت على النبي  صلى اهللا علیھ وسلم وبین یدیھ كاتب فسمعتھ 

آل   : یقول ر للم ھ أذك ذا   . ضع القلم على أذنك فإن ال ھ ذي وق ب    رواه الترم دیث غری ح
  .وفي إسناده ضعف

قلت ورد من حدیث أخرجھ ابن عساكر : وذكره السیوطي في الآلليء المصنوعة قال
ا            تح منصور أنبأن و الف ا أب ي منصور أنبأن ن أب ي الرجاء ب أنبأنا أبو الفرج سعید بن أب
دثنا طاھر         ري ح ر المق و بك ا أب اال أنبأن الحسین بن علي بن القاسم طاھر بن محمود ق

و مسعدة    محم دثنا أب د البزار الدمشقي حدثنا ھشام بن عمار حدثنا عثمان بن عمرو ح
قال رسول الّلھ صلى اهللا : األنصاري عن عمرو بن األزھري عن حمید عن أنس قال

، وقال الدیلمي أنبأنا "إذا كتبت فضع قلمك على أذنك فإنھ أذكر لك: "علیھ وسلم لكاتبھ
ن         عبدوس عن ابن بالل أنبأنا أبو صا  راھیم ب ن ھشام عن إب د ب لح القاضي عن محم

د           ر عن حمی ي زھی ن أب رو ب ا الواسطي عن عم محمد القرشي عن إبراھیم بن زكری
ك    : "قال رسول الّلھ صلى اهللا علیھ وسلم: عن أنس قال ف أذن م خل إذا كتبت فضع القل
ب، و   .والّلھ أعلم" فإنھ أذكر لك ي   ھذا مع أنھ صلى اهللا علیھ وسلم كان ال یكت ھ أوت لكن

  :علم كل شيء، حتى قد وردت آثار بمعرفتھ حروف الخط  وحسن تصویرھا
  .رواه ابن شعبان من طریق ابن عباس".ال تمدوا بسم اهللا الرحمن الرحیم: "كقولھ-
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ھ  صلى اهللا    - وقولھ في الحدیث اآلخر الذي یروى عن معاویة أنھ كان یكتب بین یدی
ھ    ال ل لم فق دواة، وح   : علیھ وس ق ال ور       أل رق السین، وال تع اء، وف م الب م، وأق رف القل

  ".المیم، وحسن اهللا، ومد الرحمن، وجود الرحیم
ذا    م ھ وھذا، وإن لم تصح الروایة أنھ صلى اهللا علیھ وسلم كتب فال یبعد أن یرزق عل

اني  . ویمنع القراءة والكتابة وأما علمھ صلى اهللا علیھ وسلم بلغات العرب، وحفظھ مع
  .مشھور، قد نبھنا على بعضھ أول الكتابأشعارھا، فأمر 

دیث   ي الح ھ ف م، كقول ات األم ن لغ ر م ھ لكثی ذلك حفظ نھ: وك نھ، س نة .. س ي حس وھ
  .بالحبشیة

ھ، عن    : رواه حدثنا حبان بن موسى: قلت أخبرنا عبد اهللا، عن خالد بن سعید، عن أبی
: والسیر بابأتیت رسول البخاري في كتاب الجھاد : أم خالد بنت خالد بن سعید قالت

ي وقمیص      .من تكلم بالفارسیة والرطانة ي وعل ع أب لم م رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
وھي بالحبشیة : قال عبد اهللا). سنھ سنھ: (أصفر، قال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم

ھ   : حسنة، قالت فذھبت ألعب بخاتم النبوة، فزبرني أبي، قال رسول اهللا  صلى اهللا علی
لم ا: (وس لم    ).دعھ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا  ص ال رس م ق ي   : (ث م أبل ي، ث ي وأخلق أبل

  .فبقیت حتى ذكر: قال عبد اهللا). وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي
ظ       دًا داود بلف ًا جدی بس ثوب ْدعى لمن ل : وأخرجھ  أبو داود في كتاب اللباس باب فیما ُی

  .سناه سناه
ا إسحاق بن سعید، عن أبیھ، عن ـ،حدثنا إسحاق بن الجراح األذني، ثنا أبو النضر، ثن 

أم خالد بنت خالد بن سعید بن العاص أن رسول الّلھ  صلى اهللا علیھ وسلم أتَي بكسوة 
ذه؟   : "فیھا خمیصة صغیرة فقال رون أحقُّ بھ ال   " من ت وم فق أمِّ   : "فسكت الق وني ب ائت

ي   مرتین، وجعل ینظر " أبلي وَأْخِلقي: "فأتي بھا فألبسھا إیاھا ثم قال" خالٍد م ف إلى عل
ول    فر ویق ر أو أص دٍ  : "الخمیصة أحم ا أمَّ خال ناه سناه ی ة  " س ي كالم الحبش : وسناه ف

  .الحسن
  .ویكثر الھرج وھو القتل بھا: وقولھ  -

تن    : قلت اب الف تن كت اب الف اب .رواه البخاري في كت تن  : ب ور الف ن    .ظھ اش ب دثنا عی ح
رة،     حدثنا معمر، عن الُزھري، ع   : أخبرنا عبد األعلى: الولید ي ھری ن سعید، عن أب

ال   لم ق حُّ،       : (عن النبي  صلى اهللا علیھ وس ى الشُّ م، ویلق نقص العل ان، وی ارب الزم یتق
ل  : (یا رسول اهللا، أیُّما ھو؟ قال: قالوا). وتظھر الفتن، ویكثر الھرج ل القت ال  ). القت وق

ي        د، عن أب شعیب، عن یونس، واللیث، وابن أخي الُزھري، عن الُزھري، عن حمی
  یرة، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلمھر

وأخرجھ مسلم في كتاب العلم باب رفع العلم وقبضھ، وظھور الجھل والفتن، في آخر 
ر  ي   . الزمان حدثنا محمد بن عبد اهللا بن نمی ع وأب دثنا وكی اال . ح دثنا األعمش  : ق ح . ح

ل  . حدثنا وكیع). واللفظ لھ(وحدثني أبو سعید األشج  ي وائ ال  حدثنا األعمش عن أب : ق
لم   : فقاال. كنت جالًسا مع عبد اهللا وأبي موسى ھ وس إن : "قال رسول اهللا صلى اهللا علی

والھرج  . یرفع فیھا العلم، وینزل فیھا لجھل، ویكثر فیھا الھرج. بین یدي الساعة أیاًما
  "...القتل

  .َأْشَكْنَب َدْرَد أي وجع البطن بالفارسیة: وقولھ ـ في حدیث أبي ھریرة -
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ْن  . حّدثنا السَِّريُّ ْبُن ِمْسِكیٍن. َجْعَفُر ْبُن ُمَساِفٍر حّدثنا   حّدثنا ُذَؤاُد ْبُن ُعْلَبَة َعْن َلْیٍث، َع
الَ      َرَة؛ َق ي ُھَرْی ْن َأِب ٍد، َع ْرتُ      : ُمَجاِھ لم َفَھجَّ ھ وس يُّ  صلى اهللا علی َر النَِّب لَّْیُت  . َھجَّ َفَص

يُّ  . ُثّمض َجَلْسُت ى النَِّب الَ     َفاْلَتَفَت ِإَل لم َفَق ھ وس َكَمْت َدْرْد؟ : ((صلى اهللا علی تُ )) اِش : ُقْل
  )).قْم َفَصلِّ، َفِإنَّ ِفي الصالِة ِشَفاًء((َقاَل ! َیا َرُسوَل اِهللا. َنَعْم

انُ    ِن اْلَقطَّ و اْلَحَس رٍ    . حّدثنا َأُب ُن َنْص َراِھیُم ْب ّدثنا ِإْب َلَمةَ   . ح و َس ّدثنا َأُب ُن   . ح ّدثنا ذَؤاُد ْب ح
  .َیْعِني َتْشَتِكي َبْطَنَك، ِباْلَفاِرِسیَِّة. اِشَكَمْت َدْرْد: َفَذَكَر َنْحَوُه، َوَفاَل ِفیِھ. ُعْلَبَة

  .َفاْسَتْعَدوا َعَلْیِھ. َحدََّث ِبِھ َرُجٌل َألْھَلِھ: َقاَل َأُبو َعْبِد اِهللا
امش جاء في ھ . وقد ضعفھ الجمھور. في إسناده لیث، وھو اْبِن أبي سلیم: في الزوائد

لم  ((َقاَل الفیروز آبادي في : الطبعة الھندیة ما یأتي باب تكلم النبّي  صلى اهللا علیھ وس
أمونون، إال ُذؤاد      : ثم قال. ما صح شيء)): بالفارسیة م م دیث كلھ ذا الح قلت رجال ھ

منكر الحدیث جدا، یروي َعْن الثقات ماال أصل  : َقاَل اْبِن حبان. ْبُن علبة فإنھ ضعیف
  .كما ذكره في التھذیب. لضعفاء ماال یعرفلھ، ومن ا

درس و   - إلى غیر ذلك مما ال یعلم بعض ھذا وال یقوم بھ و ا ببعضھ إال من مارس ال
أمي، لم یكتب : وھو رجل كما قال اهللا تعالى. العكوف على الكتب ومثافنة أھلھا عمره

م وال  م عل وم لھ ین ق أ ب فتھ، وال نش ذه ص ن ھ حبھ م رف بص رأ، وال ع م یق راءة ول  ق
الى          ال اهللا تع ا، ق ل بشيء منھ و ـ قب َت   : (لشيء من ھذه األمور، وال عرف ھ ا ُكن َوَم

ونَ   اَب اْلُمْبِطُل وت ) (َتْتُلو ِمن َقْبِلِھ ِمن ِكَتاٍب َوَلا َتُخطُُّھ ِبَیِمیِنَك ِإذًا لَّاْرَت ا  )  ٤٨:العنكب إنم
یان، وإنما حصل ذلك كانت غایة معارف العرب النسب وأخبار أوائلھا، والشعر، والب
ھ     ھ عن ة أھل ھ، ومباحث ن نقطة من     . لھم بعد التفرغ علم ذلك، واالشتغال بطلب ذا الف وھ

اه، وال        . بحر علمھ  صلى اهللا علیھ وسلم ا ذكرن د لشيء مم د الملح ى جح وال سبیل إل
نھم    اه اهللا ع ذي حك ولھم ال ناه إال ق ا نصص ع م ي دف ة ف رة حیل د الكف َذا ِإالَّ :(وج ِإْن َھ

ینَ َأَس ام   ) (اِطیُر اَألوَِّل رٌ   (و) ٢٥األنع ُھ َبَش ا ُیَعلُِّم ھ     ) َإنَم وَلھم بقول رد اهللا عز وجل ق : ف
ـَذا       ( يٌّ َوَھ ِھ َأْعَجِم ُدوَن ِإَلْی ِذي ُیْلِح اُن الَّ ٌر لَِّس اٌن   َوَلَقْد َنْعَلُم َأنَُّھْم َیُقوُلوَن ِإنََّما ُیَعلُِّمُھ َبَش ِلَس

ھ        )  ١٠٣: النحل) (َعَرِبيٌّ مُِّبیٌن ھ إلی ذي نسبوا تعلیم إن ال ان، ف ابرة العی ثم ما قالوه مك
ن     ر م زول الكثی رة، ون د الھج ھ بع ا عرف لمان إنم ي، وس د الروم لمان، أو العب ا س إم

ي       .القرآن، وظھور ما ال ینعد من اآلیات ى النب رأ عل ان یق لم وك وأما الرومي فكان أس
ي اسمھ     ف ف لم، و اختل ل . صلى اهللا علیھ وس لم      ب : قی ھ وس ي صلى اهللا علی ان النب ل ك

اء    د، والخطب حاء اللُّ م الُفص ان، وھ ي اللس ا أعجم روة، وكالھم د الم ده عن س عن یجل
فھ،     م رص ن فھ ل ع ھ، ب ان بمثل ھ، واإلتی ى ب ا أت ة م ن معارض زوا ع د عج ن، ق اللُّْس

ام الرومي،   ! وصورة تألیفھ ونظمھ، فكیف بأعجمي ألكن نعم، وقد كان سلمان، أو بلع
دى             أو ی ھ م ین أظھرھم یكلمون ي اسمھ ـ ب ى اختالفھم ف ر، أو یسار ـ عل عیش، أو جب

د  صلى اهللا     ھ محم أعمارھم، فھل حكي عن واحد منھم شيء من مثل ما كان یجيء ب
ى    ذ عل علیھ وسلم؟ وھل عرف واحد منھم بمعرفة شيء من ذلك؟ وما منع العدو حینئ

ده     ھ،وقوة حس دده، ودؤوب طلب رة ع ى -كث س إل ا      أن یجل ًا م ھ أیض ذ علی ذا فیأخ ھ
ان                ا ك ن الحارث بم ل النضر ب ى شغبھ، كفع ھ عل ا یحتج ب ھ م تعلم من ھ وی یعارض ب

وال غاب للنبي  صلى اهللا علیھ وسلم عن قومھ، وال كثرت . یمخرق بھ من أخبار كتبھ
إنھ استمد منھم، بل لم یزل بین أظھرھم یرعى : اختالفاتھ إلى بالد أھل الكتاب، فیقال
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ره وشبابھ، على عادة أبنائھم، ثم لم یخرج عن بالدھم إلى سفرة أو سفرتین،   في صغ
ي         ي سفره ف ان ف ل ك ر، ب ف الكثی لم یطل فیھما مكثھ مدة یحتمل فیھا تعلیم القلیل، فكی
ة من               ھ بمك دة مقام ھ م م یغب عنھم، وال خالف حال ة عشیرتھ، ل ھ ورفاق حبة قوم ص

نجم      ر أو قس، أو م ى حب ان         تعلیم و اختالف إل ھ لك د كل ذا بع ان ھ و ك ل ل اھن، ب أو ك
ل   مجيء ما أتى بھ من معجز القرآن قاطعًا لكل عذر، ومدحضًا لكل حجة، ومجلیًا لك

  .أمر
  :الفصل السادس والعشرون

  .من خصائصھ وكراماتھ وباھر آیاتھ أنباؤه مع المالئكة والجن
اؤه      ھ أنب اھر آیات ھ، وب لم، وكرامات ھ وس لى اهللا علی ھ ص ن خصائص ة  وم ع المالئك م

  والجن، وإمداد اهللا لھ بالمالئكة، وطاعة الجن لھ، ورؤیة كثیر من أصحابھ لھم،
َو       : (قال اهللا تعالى* َھ ُھ ِإنَّ اللَّ ِھ َف اَھَرا َعَلْی ا َوِإن َتَظ ِإن َتُتوَبا ِإَلى اللَِّھ َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَم

  ).٤: التحریم) (َمَلاِئَكُة َبْعَد َذِلَك َظِھیٌرَمْوَلاُه َوِجْبِریُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنیَن َواْل
ال - وِب        : (وق ي ُقُل ُأْلِقي ِف وْا َس ِذیَن آَمُن وْا الَّ ْم َفَثبُِّت ي َمَعُك ِة َأنِّ ى اْلَمآلِئَك َك ِإَل وِحي َربُّ ِإْذ ُی

  ).١٢: األنفال) (َبَناٍن الَِّذیَن َكَفُروْا الرَّْعَب َفاْضِرُبوْا َفْوَق اَألْعَناِق َواْضِرُبوْا ِمْنُھْم ُكلَّ
ا  * ِإْذ َتْسَتِغیُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأنِّي ُمِمدُُّكم ِبَأْلٍف مَِّن اْلَمآلِئَكِة ُمْرِدِفیَن : (وقال- َوَم

ِھ            ِد الّل ْن ِعن ُر ِإالَّ ِم ا النَّْص وُبُكْم َوَم ِھ ُقُل ِئنَّ ِب َرى َوِلَتْطَم ُھ ِإالَّ ُبْش ٌز   َجَعَلُھ الّل َھ َعِزی ِإنَّ الّل
  ).١٠ – ٩سورة األنفال ) (َحِكیٌم

ُتوا      : (وقال- اُلوا َأنِص ُروُه َق ا َحَض ْرآَن َفَلمَّ َوِإْذ َصَرْفَنا ِإَلْیَك َنَفرًا مَِّن اْلِجنِّ َیْسَتِمُعوَن اْلُق
  ).٢٩: األحقاف) (َفَلمَّا ُقِضَي َولَّْوا ِإَلى َقْوِمِھم مُّنِذِریَن

ال        حدثنا سفیان * - ث السمرقندي، ق و اللی دثنا أب ھ، ح ھ بسماعي علی : بن العاص الفقی
لم،      دثنا مس فیان، ح ن س حدثنا عبد الغافر الفارسي، حدثنا أبو أحمد الجلودي، حدثنا اب
ن        لیمان الشیباني، سمع زر ب حدثنا عبید اهللا بن معاذ، حدثنا أبي  حدثنا شعبة، عن س

َرى     َلَقْد:(حبیش، عن عبد اهللا في قولھ تعالى ِھ اْلُكْب اِت َربِّ ْن آَی نجم ) (َرَأى ِم ـ  )  ١٨: ال
  .رأى جبریل علیھ السالم في صورتھ، لھ ستمائة جناح: قال
الى     : قال القرطبي في تفسیره: قلت ھ تع ي تفسیر قول رة ف : وقال ابن مسعود وأبو ھری

رى " ة أخ د رآه نزل ل " ولق ھ جبری لم   . أن حیح مس ي ص ا ف ذا أیض ت ھ ن  . ثب ال اب وق
رأیت جبریل باألفق األعلى لھ ستمائة جناح : (قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم: مسعود

  .ذكره المھدوي) یتناثر من ریشھ الدر والیاقوت
  :والحدیث في صحیح مسلم ھو

ي  *  ع الزھران و الربی دثني أب اد  . ح دثنا عب وام  (ح ن الع و اب ال ) وھ دثنا الشیباني ق : ح
/ النجم/٥٣[} فكان قاب قوسین أو أدني{: سألت زر بن حبیش عن قول اهللا عز وجل

ال ] ٩-اآلیة ھ          : ق ل ل لم رأى جبری ھ وس ي  صلى اهللا علی ن مسعود؛ أن النب ي اب أخبرن
  .ستمائة جناح

حدثنا حفص بن غیاث عن الشیباني، عن زر، عن     . حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة*    
ال  ا رأى    {: عبد اهللا؛  ق ؤاد م ذب الف ا ك نجم /٥٣[} م ة / ال ل  : الق ] ١١-اآلی رأى جبری

  .علیھ السالم لھ ستمائة جناح
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سمع . حدثنا شعبة عن سلیمان الشیباني. حدثنا أبي. حدثنا عبید اهللا بن معاذ العنبري* 
نجم / ٥٣[} لقد رأى من آیات ربھ الكبرى{: زر بن حبیش عن عبد اهللا؛ قال ة  / ال اآلی

  .رأى جبریل في صورتھ، لھ ستمائة جناح: قال] ١٨
ا شاھده من         والخبر في- - ة، وم ا من المالئك محادثتھ مع جبریل وإسرافیل وغیرھم

  .كثرتھم وعظم صور بعضھم لیلة اإلسراء مشھور
ل   - وقد رآھم بحضرتھ جماعة من أصحابھ في مواطن مختلفة،  فرأى أصحابھ جبری

  ...  علیھ السالم في صورة رجل یسألھ عن اإلسالم واإلیمان
  :وھو كما عند مسلم، اهللا إلى حدیث جبریل أشار القاضي عیاض رحمھ: قلت -

ال   . عن عبد اهللا بن عمر ن الخطاب، ق د رسول اهللا      : حدثني أبي عمر ب ا نحن عن بینم
اب         اض الثی دید بی ا رجل ش ع علین وم، إذ طل لم ذات ی دید سواد   . صلى اهللا علیھ وس ش

ي      . وال یعرفھ منا أحد. ال یرى علیھ أثر السفر. الشعر ى النب س إل ى جل صلى اهللا  حت
لم ھ وس ھ . علی ى ركبتی ھ إل ند ركبتی ھ . فاس ى فخذی ھ عل ع كفی ال. ووض د: وق ا محم ! ی

لم . أخبرني عن اإلسالم اإلسالم أن تشھد أن ال   : "فقال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وس
یم الصالة  . إلھ إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم اة  . وتق ؤتي الزك . وت

ھ . صدقت: قال" ج البیت، إن استطعت إلیھ سبیالوتح. وتصوم رمضان . قال فعجبنا ل
ال . یسألھ ویصدقھ ان   : ق أخبرني عن اإلیم ال . ف ھ،     : "ق ھ، وكتب اهللا، ومالئكت ؤمن ب أن ت

ال " وتؤمن بالقدر خیره وشره. ورسلھ، والیوم اآلخر دقت : ق ال . ص أخبرني عن   : ق ف
راك   فإن لم تكن . أن تعبد اهللا كأنك تراه: "قال. اإلحسان ھ ی راه، فإن ال ". ت أخبرني  : ق ف

أعلم من السائل   : "قال. عن الساعة ال " ما المسؤول عنھا ب ا   : ق أخبرني عن أمارتھ . ف
ي         . أن تلد األمة ربتھا: "قال ة رعاء الشاء، یتطاولون ف راة العال اة الع رى الحف وأن ت

ي . فلبثت ملیا. قال ثم انطلق". البنیان ر  : "ثم قال ل ا عم دري من السائل   ! ی ت " ؟أت : قل
  ".فإنھ جبریل أتاكم یعلمكم دینكم: "قال. اهللا ورسولھ أعلم

  .ورأى ابن عباس، وأسامة بن زید، وغیرھما عنده جبریل في صورة دحیة -
  :ومنھم أم سلمة رضي اهللا عنھا كما ثبت في صحیح مسلم: قلت

  باب من فضائل أم سلمة، أم المؤمنین، رضي اهللا عنھا
ى القیسي    حدثني عبد األعلى بن ح   د األعل ن عب ر   . ماد ومحمد ب ا عن المعتم . كالھم

. حدثنا أبو عثمان عن سلمان. سمعت أبي: حدثنا معتمر بن سلیمان قال: قال ابن حماد
ا        : قال دخل السوق وال آخر من یخرج منھ ا  . ال تكونن، إن استطعت، أول من ی فإنھ

  .معركة الشیطان، وبھا ینصب رایتھ
ده أم سلمة  وأنبئت أن جبریل علی: قال . ھ السالم أتى نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وعن

ذا؟  : "فقال نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ألم سلمة . قال فجعل یتحدث ثم قام أو " من ھ
ى سمعت   . ما حسبتھ إال إیاه! ایم اهللا: قال فقالت أم سلمة. ھذا دحیة: قالت. كما قال حت

ان . أو كما قال. خبرنا خطبة نبي اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  یخبر : قال فقلت ألبي عثم
  .من أسامة بن زید: ممن سمعت ھذا؟ قال

ھ شبھا     . رأیت جبریل علیھ السالم: وقال صلى اهللا علیھ وسلم  ت ب فإذا أقرب من رأی
  ".دحیة بن خلیفة) "وفي روایة ابن رمح". (دحیة

  وقفة مع البیھقي في دالئل النبوة
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  جبریل علیھ السالم یوم بني قریظة  باب ما جاء في رؤیة من رأى  
أخبرنا أبو سعید بن أبي عمرو قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق االسفرئیني *  

ن حازم       ر ب دثنا جری ال ح قال حدثنا محمد بن أیوب قال أخبرنا موسى بن إسماعیل ق
ي غنم موكب       ي سكة بن قال حدثنا حمید بن ھالل عن أنس قال رأیت الغبار ساطعا ف

  .بریل علیھ السالم حین سار رسول اهللا إلى بني قریظةج
وأخبرنا أبو سعید احمد بن محمد المالیني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال * 

أخبرنا محمد بن عبدة قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا وھب بن جریر 
أني أنظر         ال ك س ق ن ھالل عن أن ي     قال حدثني أبي عن حمید ب ار ساطعا ف ى الغب إل

  .موكب جبریل حین سار إلى بني قریظة في سكة بني غنم
  .رواه البخاري في الصحیح عن موسى بن إسماعیل عن جریر بن حازم 
ى             ر عل ر فم ي أث ره أن رسول اهللا خرج ف ة وغی ن عقب وذكرنا عن مغازي موسى ب

ة       ا دحی ر علین الوا م ا ق رس    مجلس بني غنم فسألھم مر علیكم فارس آنف ى ف ي عل الكلب
ال ذاك        ول اهللا ق ذكروا أن رس ة ف ھ الألم اج علی ن دیب ة م ط أو قطیف ھ نم یض تحت أب

  .جبریل وكان یشبھ دحیة الكلبي بجبریل علیھ السالم
ا             *  ال أخبرن د الصفار ق ن عبی د ب ا أحم ال أخبرن دان ق ن عب د ب ن أحم وأخبرنا علي ب

ن غ     و اب د ھ د الواح ن       احمد بن علي الحزاز قال حدثنا عب و اب اد ھ دثنا حم ال ح اث ق ی
رغ من األحزاب         ا ف ي لم سلمة قال حدثنا ھشام بن عروة عن أبیھ عن عائشة إن النب
ا وضعنا              د وضعتم أسلحتكم وم د ق ا محم ال ی ل فق دخل مغتسال لیغتسل فجاءه جبری

یا رسول اهللا لقد رأیتھ من خلل الباب قد : أسلحتنا انھض إلى بني قریظة فقالت عائشة
  .التراب عصب رأسھ

ي            *  ن أب رو ب و عم ا أب ال أخبرن زاز ق د الوھاب الب ن عب أخبرنا أبو صالح منصور ب
دثنا     ال ح واریري ق جعفر قال أخبرنا الحسن بن سفیان قال حدثنا عبید اهللا بن عمر الق
د        ن محم د اهللا عن القاسم ب ھ عبی عبد الرحمن بن مھدي عن عبد اهللا بن عمر عن أخی

ى ا  ھ فسألت          عن عائشة أن رجًلا أت ین كتفی ا ب ة طرفھ ھ عمام رزون وعلی ى ب ي عل لنب
  ".رأیتیھ ذاك جبریل علیھ السالم: النبي فقال

ھ عن عائشة وروى        رواه ابن وھب عن عبد اهللا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبی
  .في ذلك أیضا عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة قد أخرجناه في الفضائل

  :مة زوج النبي جبریل علیھ السالمباب ما جاء في رؤیة أم سل  
و       *  دثنا أب ال ح وب ق ن یعق د ب أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال أخبرنا أبو عبد اهللا محم

ر   بكر بن إسحاق وعبد اهللا بن محمد قاال حدثنا محمد بن عبد األعلى قال حدثنا المعتم
ال   ونن إن  : بن سلیمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان النھدي عن سلمان ق ال تك

ا        ة الشیطان وبھ ا معرك ا فإنھ استطعت أول من یدخل السوق وال آخر من یخرج منھ
ال        ده أم سلمة ق ي وعن ى النب ینصب رایتھ أو كما قال وثبت أن جبریل علیھ السالم أت

ة   : قلت، ؟ أو كما قالت"من ھذا: "فجعل یتحدث ثم قام فقال نبي اهللا ألم سلمة ذا دحی ھ
ل أو    الكلبي قال فقالت أ ر جبری ي یخب م سلمة ما حسبتھ إال إیاه حتى سمعت خطبة النب

  .كما قال فقلت ألبي عثمان ممن سمعت ھذا قال من أسامة
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  .رواه البخاري في الصحیح عن عباس بن الولید عن المعتمر 
  ورواه مسلم عن محمد بن عبد األعلى 

حابة    باب ما جاء في رؤیة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ ومن كان م   ھ من الص ع
  .في مجلس النبي جبریل علیھ السالم

ھ       *  حاق الفقی ن إس ر ب و بك ا أب أخبرنا أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحافظ قال أخبرن
ن سعید      ى ب ى یحی قال أخبرنا عبد اهللا بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال قرأت عل

ى  د       عن عثمان بن غیاث قال حدثنا عبد اهللا بن بریدة عن یحی ن عب د ب ر وحمی ن یعم ب
تم            ال إذا رجع ھ فق ون فی ا یقول در وم ھ الق ذكرنا ل ر ف ن عم الرحمن قاال لقینا عبد اهللا ب
ي      ال أخبرن م ق رات ث إلیھم فقولوا لھم إن ابن عمر منكم بريء وأنتم منھ براء ثالث م
عمر بن الخطاب أنھم بینما ھم جلوس عند رسول اهللا جاءه رجل حسن الوجھ حسن    

ذا       الشعر ع ذا وال ھ ا نعرف ھ الوا م ض فق لیھ ثیاب بیاض فنظر القوم بعضھم إلى بع
ھ   : صاحب سفر ثم قال یا رسول اهللا آتیك قال ى ركبتی نعم قال فجاء فوضع ركبتیھ عل

ده وأن  : "ما اإلسالم؟ قال: فقال، ویدیھ على فخذیھ اإلسالم شھادة أن ال إلھ إال اهللا وح
فما : قال" ؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البیتمحمًدا رسول اهللا وتقیم الصالة وت

ھ  : "اإلیمان؟ قال در كل "  أن تؤمن باهللا ومالئكتھ والجنة والنار والبعث بعد الموت والق
ال : قال راك         : "فما اإلحسان؟ ق ھ ی راه فإن م تكن ت إن ل راه ف ك ت د اهللا كأن ال "  أن تعب : ق

أعلم من السائل    : "فمتى الساعة؟ قال ا ب ال "  ما المسؤول عنھ ال   : ق ا أشراطھا؟ ق : فم
ابھن    " اء أرب دت اإلم ان وول م  " أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء یتطاولون في البنی ث

ال   : قال م ق ا ث ن الخطاب    : علي بالرجل فطلبوه فلم یروا شیًئا فلبث یومین أو ثالًث ا اب ی
ذا؟   ذا وك م   " أتدري من السائل عن ك ال اهللا ورسولھ أعل ال . ق ل جاء  : "ق كم ذاك جبری

  .وذكر الحدیث". یعلمكم دینكم
  رواه مسلم في الصحیح عن محمد بن حاتم عن یحیى بن سعید 
د رسول         ا نحن عن ھ بینم ال فی وأخرجھ من حدیث كھمس بن الحسن عن ابن بریده ق

ھ     ر السفر وال یعرف اهللا ذات یوم إذ طلع علینا رجل شدید سواد الشعر ال یرى علیھ أث
ال   فینا أحد حتى جلس إلى الن دقت ق ھ ص ھ یسألھ    : بي وقال في كل ما نجیبھ ب ا ل فعجبن

ال      . ویصدقھ اه رجل فق اس فأت ارًزا للن ا ب ا  : رواه أبو ھریرة قال كان رسول اهللا یوًم ی
ذوا  ، ردوا علي الرجل: رسول اهللا ما اإلیمان؟ وقال في آخره ثم أدبر الرجل فقال فأخ

أخرجاه في ". جاء لیعلم الناس دینھم ھذا جبریل: لیردوا فلم یروا شیًئا فقال رسول اهللا
  .الصحیح

ع          د م ي المقاع ا ف ھ السالم جالًس باب ما جاء في رؤیة حارثة بن النعمان جبریل علی
  .رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ن       *  و سعید ب ا أب ال أخبرن ھ اهللا ق حدثنا أبو محمد عبد اهللا بن یوسف األصبھاني رحم
ر عن       األعرابي حدثنا أحمد بن منصور  ا معم ال أخبرن رزاق ق د ال الرمادي حدثنا عب

ال مررت        ان ق ن النعم ة ب الزھري قال أخبرني عبد اهللا بن عامر بن ربیعة عن حارث
ھ ومررت          د فسلمت علی ي المقاع ھ السالم جالس ف على رسول اهللا ومعھ جبریل علی

ت " ھل رأیت الذي كان معي: "فلما رجعنا وانصرف رسول اهللا قال لي م ق  : قل : النع
  "فإنھ جبریل وقد رد علیك السالم"
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  .باب ما جاء في رؤیة عبد اهللا بن عباس جبریل علیھ السالم  
ن   *  د ب أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ قال أخبرنا الحسن ابن محم

دثنا         ال ح ن حرب ق لیمان ب دثنا س ال ح إسحاق قال حدثنا یوسف بن یعقوب القاضي ق
د           حماد بن سلمة قال ح ي عن ع أب ت م ال كن اس ق ن عب ار عن اب ي عم دثنا عمار بن أب

ر أن     م ت ي أل رسول اهللا ومعھ رجل یناجیھ فكان كالمعرض عني فلما خرجنا قال یا بن
ده رجل    ابن عمك كان كالمعرض عني عن أبیھ عن أبي فرك فقلت یا أباه إنھ كان عن

د اهللا   ت لعب ال   یناجیھ فرجع إلى رسول اهللا فقال یا رسول اهللا قل ذا فق ذا وك ان   :  ك ھ ك إن
ال رسول اهللا   د     : عندك رجل تناجیھ ویناجیك فھل كان عندك أحد فق ا عب ھ ی وھل رأیت

  ".ذاك جبریل علیھ السالم ھو الذي كان یشغلني عنك: نعم قال: اهللا؟ قلت
  باب ما جاء في رؤیة األنصاري جبریل علیھ السالم وحدیثھ معھ   
و         أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحس*  دثنا أب اال ح رو ق ي عم ن أب و سعید ب ن القاضي وأب

د   العباس محمد بن یعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا محمد بن عب
الوھاب قال حدثنا یعقوب القمي عن جعفر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال عاد 

د     ي ال تكلم ف ا استأذن   رسول اهللا رجًال من األنصار فلما دنا من منزلھ سمعھ ی اخل فلم
لم        ھ وس ھ رسول اهللا صلى اهللا علی ال ل ًدا ق رك    : علیھ دخل فلم یر أح م غی سمعتك تكل

دخل            : قال ي من الحمى ف ا ب اس مم ا بكالم الن داخل اغتماًم ت ال د دخل یا رسول اهللا لق
ال   ھ ق دیًثا من ن ح ا وال أحس رم مجلًس دك أك ط بع ًال ق ت رج ا رأی ل م ي داخ ك : عل ذل

  ".جاًلا لو أن أحدكم یقسم على اهللا ألبرهجبریل وأن منكم لر
م          ن ھاش راھیم ب دثنا إب ال ح د ق ن عبی وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد ب

ذكره   قال حدثنا محمد بن عبد الوھاب قال حدثنا یعقوب القمي عن جعفر بن المغیرة ف
  .بإسناده مثلھ

  .جبریل علیھ السالم باب ما جاء في رؤیة محمد بن مسلمة األنصاري البدري  
حاق         *  ن إس د ب و أحم ا أب ل أخبرن ن المؤم ي ب أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن عل

ن               د ب دثنا محم ال ح ي معشر السلمي ق ن أب ة الحسین ب و عروب ا أب ال أخبرن الحافظ ق
ن مسلمة          د ب ونس عن الحسن عن محم دثنا ی المثني قال حدثنا عباد بن موسى قال ح

هللا على الصفا واضًعا خده على خد رجل قال فذھبت فلم ألبث قال مررت فإذا رسول ا
ال     ھ فق ال فقمت ل ن         : أن ناداني رسول اهللا ق د ب ال محم لم؟ ق ا منعك أن تس د م ا محم ی

اس فكرھت       : مسلمة ن الن د م ھ بأح ا فعلت یا رسول اهللا رأیتك فعلت بھذا الرجل شیًئا م
جبریل قال محمد بن مسلمة : لأن أقطع علیك حدیثك فمن كان یا رسول اهللا یكلمك؟ قا

ال   ال      : لم یسلم أما أنھ لو سلم لرددنا علیھ السالم ق ا رسول اهللا؟ ق ك ی ال ل ا ق ا  : "وم م
  ".زال جبریل یوصیني بالجار حتى كنت أنتظر متى یأمرني فأورثھ

لیم       ي التس ھ ف باب ما جاء في رؤیة حذیفة بن الیمان الملك الذي روى أنھ استأذن رب
  . صلى اهللا علیھ وسلمعلى رسول اهللا

دثنا      *  ال ح وب ق ن یعق د ب أخبرنا محمد بن عبد اهللا الحافظ قال حدثنا أبو العباس محم
الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زید بن الحباب قال حدثني إسرائیل ح وأخبرنا أبو 
دثنا   نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو علي الرفاء قال حدثنا محمد بن صالح األشج قال ح

بد اهللا بن عبد العزیز قال حدثنا إسرائیل بن یونس عن میسرة بن حبیب النھري عن ع
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ول اهللا      لى رس ال ص ان ق ن الیم ة ب ن حذیف یش ع ن حب ن زر ب رو ع ن عم ال ب المنھ
ي   ال ل ھ فق رض ل د ع ارض ق إذا ع ھ ف رج فتبعت م خ اء ث ت : (العش ل رأی ة ھ ا حذیف ی

مالئكة أستأذن ربھ یسلم علي ذاك ملك من ال(قلت نعم قال ) العارض الذي عرض لي
ة سیدة نساء أھل         ة وأن فاطم ویبشرني بالحسن والحسین أنھما سیدا شباب أھل الجن

  .لفظ حدیث أبي عبد اهللا الحافظ وقد أخرجتھ في كتاب الفضائل بطولھ) الجنة
ي قصة األحزاب أن           ا ف ك وروین ي المل ا یعن ى األرض قبلھ زاد ابن قتادة لم یھبط إل

  .ماعة من المالئكة في اللیلة التي بعثھ فیھا رسول اهللا طلیعةحذیفة رأى ج
باب ما جاء في رؤیة عمران بن حصین المالئكة وتسلیمھم علیھ وذھابھم عنھ حین    

  .اكتوى وعودھم إلیھ بعد ما تركھ
ا        *  ال أخبرن ھ ق حاق الفقی ن إس ر ب و بك أخبرنا محمد بن عبد اهللا الحافظ قال أخبرنا أب

ال    محمد بن أیوب  دي ق لم العب قال أخبرنا مسلم بن إبراھیم قال حدثنا إسماعیل بن مس
ال       خیر ق ن الش د اهللا ب ن عب ن     : حدثنا محمد بن واسع عن مطرف اب ران ب ي عم ال ل ق

ي     ال ل ھ فق دوت علی دا   : حصین ذات یوم إذا أصبحت فأغد علي فلما أصبحت غ ا غ م
الي     أحدثك حدیثین أما إحداھما فأكت: قال. المیعاد: بك؟ قلت ال أب ا اآلخر ف مھ علي وأم

  ..أن تفشیھ علي
  فأما الذي تكتم علي فإن الذي كان أنقطع قد رجع یعني تسلیم المالئكة 
حیح  . واآلخر تمتعنا مع رسول اهللا قال فیھا رجل برأیھ ما شاء  أخرجھ مسلم في الص

  .من حدیث إسماعیل بن مسلم
دثنا    أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال أخبرنا عبد اهللا*  ال ح  بن إسحاق بن الخراساني ق

د       ر محم و بك دثنا أب عبد اهللا بن الحسن الھاشمي قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة ح ح
ن               ونس ب دثنا ی ال ح ر ق ن جعف د اهللا ب ا عب ال أخبرن ھ اهللا ق ورك رحم ن ف ن الحسن ب ب

دوي           ن ھالل الع د ب ي حمی ال أخبرن دثنا شعبة ق ال ح ال  حبیب قال حدثنا أبو داود ق ق
أال : قال لي: سمعت مطرف بن عبد اهللا بن الشخیر یحدث عن عمران بن حصین قال

ھ     ھ عن م ین أحدثك حدیثا لعل اهللا أن ینفعك بھ؟ أن رسول اهللا جمع بین حج وعمرة ثم ل
ولم ینزل قرآنا یحرمھ وأنھ قد كان یسلم علي فلما اكتویت أنقطع عني فلما تركت عاد 

  .إلي یعني المالئكة
ا      وفي ر  ك فلم ي ذل ع عن ت رف وایة شبابة وأنھ كان یسلم علي حتى اكتویت فلما اكتوی

  .تركت ذلك عاد إلي یعني تسلیم المالئكة
  .أخرجھ مسلم في الصحیح عن حدیث شعبة 
ن        *  اس ب دثنا العب ال ح وب ق ن یعق اس ب أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال حدثنا أبو العب

ن شوذب عن        محمد الدوري قال حدثنا ھارون بن معر دثنا ضمرة عن اب ال ح وف ق
ال     خیر ق ن الش د اهللا ب ر   : قتادة عن مطرف بن عب ا عم ال لن د أن    : ق ن حصین بع أن اب

  اكتوى وكان یأتیھ آت ینبھھ
م   ال لھ ھ فق اد إلی اوي ع ار المك ھ آث قطت عن ا س ھ فلم ك عن وى أمس ا اكت الة فلم : للص

يّ    د عاد إل دیث   ، أعلموا أن الذي كان یأتیني ق ر الح ة     وذك ي عروب ن أب ورواه سعید ب
دث أن              ي وإن مت فح أكتم عل إن عشت ف ي ف لم عل د س ھ ق م أن ھ وأعل عن قتادة قال فی

  .شئت
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أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي المقرئ قال حدثنا أبو * 
دثنا س        ال ح وفي ق اد الك ي زی ن أب یار عیسى الترمذي في التاریخ قال حدثنا عبد اهللا اب

ا أن       ن حصین یأمرن ران ب ان عم قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن غزالة قالت ك
لیم        ذا تس ي ھ ى یعن و عیس ال أب دا ق رى أح یكم وال ن الم عل مع الس دار ونس نس ال نك

  .المالئكة
ن سلمة       *  اد اب ن حرب عن حم وفي حدیث یوسف بن یعقوب القاضي عن سلیمان ب

د المطلب قال یا رسول اهللا أرني جبریل علیھ عن عمار بن أبي عمار أن حمزة بن عب
ال     ) أنك ال تستطیع أن تراه: (السالم في صورتھ فقال ھ ق ى فأرین ال بل د (ق د  ) فاقع فقع

فنزل جبریل علیھ السالم على خشبة كانت في الكعبة یلقي المشركون علیھا ثیابھم إذا 
ل الزبرجد كالزرع فرفع طرفھ فرأى قدمیھ مث) أرفع طرفك فأنظر(طافوا فقال النبي 

  .األخضر فخر مغشًیا علیھ
  ھكذا روي ھذا عن عمار بن أبي عمار وھو مرسل 

راءة               د ق ت عن ي نزل ة الت ره السكینة والمالئك ن الحضیر وغی ة أسید ب باب في رؤی
  القرآن 

راھیم     *  ن إب د ب ا أحم أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرن
حاق        بن ملحان قا و إس دثنا أب ال ح ر ق دثنا زھی ال ح ل حدثنا عمرو بن خالد الحراني ق

  عن البراء قال
حابة        تھ س وط بشطنین فتغش ھ حصان مرب ى جانب ورة الكھف وإل رأ س ل یق ان رج ك

ال            ك فق ذكر ذل ي ف ى النب ا أصبح أت ر فلم ھ ینف ل فرس دنو وجع دنو وت ت ت ك : (فجعل تل
  ).السكینة تنزلت من للقرآن

د  وأخبرنا أبو ع بد اهللا قال حدثنا أبو عبد اهللا محمد بن یعقوب قال حدثنا یحیى بن محم
ة عن       ن معاوی ر ب بن یحیى قال حدثنا یحیى بن یحیى قال أخبرنا أبو خیثمة وھو زھی

  .أبن إسحاق عن البراء فذكره بمثلھ
  رواه البخاري في الصحیح عن عمرو بن خالد ورواه مسلم عن یحیى ابن یحیى  
ا أب*  ال  وأخبرن بھاني ق ر األص ن جعف د اهللا ب ا عب ھ اهللا أخبرن ورك رحم ن ف ر ب و بك

حدثنا یونس بن حبیب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء 
ركض         ال فرسھ ت ركض أو ق ھ ت ة إذ رأى دابت یقول بینما رجل یقرأ سورة الكھف لیل

ك ل   ذكر ذل ة ف ل الغمام بابة أو مث ل الض إذ مث ر ف الفنظ ول اهللا فق كینة : (رس ك الس تل
  ).تنزلت للقرآن أو تنزلت عند القرآن

  .رواه مسلم في الصحیح عن محمد بن مثنى عن أبي داود 
ال         * د الصفار ق ن عبی د ب ا أحم ال أخبرن دان ق أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عب

ث عن      دثنا اللی ال ح ر ق اد    حدثنا أحمد بن إبراھیم بن ملحان قال حدثنا ابن بكی ن الھ اب
ل            ن اللی رأ م و یق ا ھ ال بینم ن حضیر ق عن محمد بن إبراھیم بن الحارث عن أسید ب
رس      ت الف رأ فجال كنت فق كت فس رس فس ت الف وط إذ جال ھ مرب رة وفرس ورة البق س
ھ           ا من ھ قریب ان أبن رس فسكت فسكنت فأنصرف وك ت الف فسكت فسكنت ثم قرأ فجال

ى   دث        فأشفق أن تصیبھ فلما أخبره رفع رأسھ إل ا أصبح ح ا فلم ا یراھ ى م السماء حت
رسول اهللا فقال بینما أنا اقرأ البارحة والفرس مربوطة إذ جالت فقال رسول اهللا صلى 
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لم  ھ وس یر (اهللا علی ن الحض رأ اب یر اق ن الحض رأ اب ت  ) اق رأت فجال رات فق الث م ث
حیى فاشفقت یا رسول اهللا إن تطأ ی) اقرأ ابن الحضیر(فسكت فسكنت فقال رسول اهللا 

ال           ا أمث ة فیھ ل الظل إذا ھو مث ى السماء ف وكان قریًبا فانصرفت إلیھ فرفعت رأسي إل
ال رسول اهللا        ا ق ى ال أراھ ى السماء حت ك   (المصابیح عرجت إل ا ذل دري م ال ) وت : ق

ال   ول اهللا ق ا رس ت ال ی اس      : (قل بح الن رأت ألص و ق وتك ول ت لص ة أت ك المالئك تل
اب عن       قال و) ینظرون إلیھا ال تتوارى منھم ن خب د اهللا ب دیث عب ذا الح حدثنا أیًضا ھ

  .أبي سعید الخدري عن أسید بن الحضیر
أخرجھ البخاري في الصحاح فقال وقال  اللیث وأخرجھ مسلم من حدیث إبراھیم بن  

  .سعد عن یزید بن الھاد عن عبد اهللا بن خباب
دی          ك عن أسید ومن ح ن مال ن كعب ب ث وروي ذلك أیضا من حدیث الزھري عن اب

  .عبد الرحمن بن أبي لیلى عن أسید
  باب سماع الصحابي قراءة من أسمعھ قرآنھ وأخفاه شخصھ والحمد هللا وحده  
ن          *  د ب دثنا أحم ال ح و منصور النصروي ق ا أب ال أخبرن أخبرنا أبو نصر بن قتادة ق

ال     نجدة قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا أبو األحوص عن أبي الحسن التیمي ق
رأ    سمعت رج ا   (ًال یقول كنت أسیر مع رسول اهللا في لیلة ظلماء فسمع رجًال یق ل ی ق

  ).أما ھذا فقد برىء من الشرك(فقال رسول اهللا ) أیھا الكافرون
فكففت راحلتي ) أما ھذا فقد غفر لھ: (فقال) قل ھو اهللا أحد(وسرنا فسمعنا رجًلا یقرأ  

  .ألنظر من ھو فنظرت یمیًنا وشماًال فما رأیت أحًدا
لم     باب سماع عوف بن مالك وغیره صوت الملك الذي أتى النبي صلى اهللا علیھ وس

  .بالشفاعة
ونس     *  دثنا ی ال ح ر ق أخبرنا أبو بكر بن فورك رحمھ اهللا قال أخبرنا عبد اهللا بن جعف

ن       یح عن عوف ب ي المل بن حبیب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ھمام عن قتادة عن أب
ھ  مالك األشجعي قال ك نا مع النبي في سفر فعرسنا وافترش كل رجل منا ذراع راحلت

ثم انتبھت بعض اللیل وإذا لیس بین یدي راحلة رسول اهللا أحد فانطلقت فإذا أنا بمعاذ 
ا أسمع       اال ال وأن ا رسول اهللا فق بن جبل وعبد اهللا بن قیس قائمان فقلت لھما ھل رأیتم

ال صوتا فإذا مثل ھزیز الرحا وأتانا رسول اهللا  ي      : " فق ي فخیرن اني آت من رب ھ أت أن
فاعة         أخترت الش فاعة ف ین الش ة وب ي الجن دخل نصف أمت ین أن ی دك اهللا  " ب ا نناش فقلن

ول اهللا   ال رس فاعتك فق ل ش ن أھ ا م ا جعلتن حبة لم فاعتي : " والص ل ش ن أھ تم م " أن
فاعتك  : وجعل الرجل یجيء فیقول ول ، یا رسول اهللا اجعلني من أھل ش ت من   : فیق أن

اللھم أني أشھدك أن شفاعتي لمن مات : "شفاعتي فلما أضبوا علیھ قال رسول اهللا أھل
  ".من أمتي ال یشرك باهللا شیًئا

اب      - ا ثی ین علیھم ورة رجل ي  ص ل ف ل ومیكائی اره جبری ھ یس ن یمین عد ع ورأى س
  .بیض

  .ومثلھ غیر واحد-
ي صلى اهللا     : قلت ل عن النب لم،   روى مسلم في باب في قتال جبریل ومیكائی ھ وس علی

  .یوم أحد
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حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن مسعر، عن سعد  . حدثنا أو بكر بن أبي شیبة*   
لم   : قال. بن إبراھیم، عن أبیھ، عن سعد ھ وس رأیت عن یمین رسول اهللا صلى اهللا علی

اض    اب بی ا ثی ین علیھم د، رجل وم أح مالھ، ی د . وعن ش ل وال بع ا قب ا رأیتھم ي . م یعن
  .یل علیھما السالمجبریل ومیكائ

حدثنا إبراھیم بن . أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث. وحدثني إسحاق بن منصور*  
لقد رأیت یوم أحد، عن یمین : حدثنا سعد عن أبیھ، عن سعد بن أبي وقاص، قال. سعد

ھ  . رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم وعن یساره، رجلین علیھما ثیاب بیض یقاتالن عن
  .ما رأیتھما قبل وال بعد .كأشد القتال

  .وسمع بعضھم زجر المالئكة خْیَلھا یوم بدر-
  .وبعضھم رأى تطایر الرؤوس من الكفار، وال یرون الضارب-
ورأى أبو سفیان بن الحارث یومئذ رجاًال بیضًا على خْیل ُبلق بین السماء واألرض، -

  .ما یقوم لھا شيء
  قال البیھقي في دالئل النبوة

اء ال اب التق اء اهللا   ب ة وإلق ي بالقبض ي النب ي رم ر ف ا ظھ ة وم زول المالئك ین ون جمع
  : تعالى الرعب في قلوبھم من آثار النبوة

ن  *   أخبرنا أبو زكریا یحیى بن إبراھیم بن محمد بن یحیى المزكي قال حدثنا أحمد ب
ن    د اهللا ب محمد بن عبدوس الطرایفي قال حدثنا عثمان بن سعید الدارمي قال حدثنا عب

ھ        ص ي قول اس ف ن عب ي طلحة عن اب الح قال حدثني معاویة بن صالح عن علي بن أب
غ        ) وإذ یعدكم اهللا إحدى الطائفتین(عز وجل  د الشام فبل ة تری ر أھل مك ت عی قال أقبل

أھل المدینة ذلك فخرجوا ومعھم رسول اهللا یریدون العیر فبلغ ذلك أھل مكة فأسرعوا 
ي  ان اهللا عز        السیر إلیھا لكیال یغلب علیھا النب ر رسول اهللا وك حابھ فسبقت العی وأص

وجل وعدھم إحدى الطائفتین وكانوا أن یلقوا العیر أحب إلیھم وأیسر شوكة وأحضر  
وم      ره الق وم فك د الق لمین یری ول اهللا بالمس ار رس ت س ر وفات بقت البعی ا س ا فلم مغنم

دعصة فأصاب   مسیرھم لشوكة القوم فنزل النبي والمسلمون وبینھم وبین الماء رملة 
م      ون أنك ھم تزعم یظ یوسوس وبھم الغ ي قل یطان ف ى الش دید وألق عف ش لمین ض المس
یھم       أمطر اهللا عل ذا ف تم ك اء وأن أولیاء اهللا وفیكم رسولھ وقد غلبكم المشركون على الم
مطًرا شدیًدا فشرب المسلمون وتطھروا فأذھب اهللا عنھم رجز الشیطان وصار الرمل 

وم       كدا ذكر كلمة أخبر أنھ أ ى الق دواب فساروا إل ھ وال اس علی صابھ المطر ومشى الن
ي            الم ف ھ الس ل علی ان جبری ة فك ن المالئك ألف م ؤمنین ب ھ والم الى نبی د اهللا تع وم
د من        ي جن یس ف ة وجاء إبل خمسمائة من المالئكة مجنبة ومیكائیل في خمسمائة مجنب

ن   الشیاطین معھ رایة في صورة رجال من بني مدلج والشیطان في صور    ة سراقة ب
م       ي جار لك اس وإن ن الن مالك بن جعشم فقال الشیطان للمشركین ال غالب لكم الیوم م

: فلما اصطف القوم قال أبو جھل اللھم أوالنا بالحق فانصره ورفع رسول اهللا یده فقال
فقال لھ جبریل خذ قبضة من " یارب إن تھلك ھذه العصابة فلن تعبد في األرض أبًدا"

ذ قبض  راب فأخ د إال    الت ن أح ركین م ن المش ا م وھھم فم ا وج ى بھ راب فرم ن ت ة م
ھ     ل علی ل جبری أصاب عینیھ ومنخریھ وفمھ تراب من تلك القبضة فولوا مدبرین وأقب
م       ده ث یس ی زع إبل السالم إلى إبلیس فلما رآه وكانت یده في ید رجل من المشركین انت
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ك لن    زعم أن ال   ولى مدبًرا وشیعتھ فقال الرجل یا سراقة ألم ت ا ال   (ا جار ق ي أرى م إن
  ...وذلك حین رأى المالئكة) ترون إني أخاف اهللا واهللا شدید العقاب

أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال أخبرني محمد بن أحمد األصبھاني قال حدثنا الحسن  *
ن    ى ب دثني موس ال فح دي ق دثنا الواق ال ح رج ق ن الف ین ب دثنا الحس ال ح م ق ن الجھ ب

ال سمعت            یعقوب الزمعي عن عم ة ق ي حثم ن أب لیمان ب ن س ر اب ا بك ال سمعت أب ھ ق
ح        ى أل ك حت ره ذل ل الشیخ یك مروان بن الحكم یسأل حكیم بن حزام عن یوم بدر فجع
ع           ل وق ى األرض مث ع من السماء إل ا فسمعت صوتا وق علیھ فقال حكیم التقینا فاقتتلن

  .الحصى في الطست وقبض النبي القبضة فرمى بھا فانھزمنا
د اهللا     قال ا  د عن عب ن عب لواقدي فحدثنا أبو إسحاق بن محمد عن الرحمن بن محمد ب

در ونحن        وم ب ا ی ول انھزمن دیلي یق بن ثعلبة بن صعیر قال سمعت نوفل بن معاویة ال
ب   د الرع ن أش ك م ان ذل ا وك ن خلفن دینا وم ي أی اس ف ي الطس ا ف ع الحص مع كوق نس

  ...علینا
مد بن عبید قال حدثنا زیاد بن الخلیل التستري أخبرنا أحمد بن عبدان قال أخبرنا أح* 

ن             ي سلمة عن موسى ب ن أب ي اب اس یعن دثني عب ال ح ذر ق قال حدثنا إبراھیم بن المن
یعقوب عن یزید بن عبد اهللا عن أبي بكر بن سلیمان بن أبي حثمة عن حكیم بن حزام 
ي طست فرمى         ھ صوت حصاة ف ى األرض كأن ع إل  قال سمعنا صوًتا من السماء وق

رسول اهللا تلك الحصاة یوم بدر فما بقي منا أحد یزید بن عبد اهللا ھذا ھو ابن وھب بن 
  .زمعة عم موسى ابن یعقوب

ن     د ب دثنا أحم أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب قال ح
ن  عبد الجبار قال حدثنا یونس عن ابن إسحاق قال حدثنا یزید بن رومان عن عروة   ب

الزبیر قال حدثني الزھري ومحمد بن یحیى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد 
ان     ال فك ى أن ق در إل وم ب ي ی دیث ف ذكر الح ا ف ن علمائن رھم م ر وغی ي بك ن أب اهللا ب
وم بعضھم من         دانا الق د ت ا وق ا غیرھم رسول اهللا في العریش ھو وأبو بكر وما معھم

ول    بعضھم فجعل رسول اهللا یناشد ربھ ما ك    : "وعده من نصره ویق ك أن تھل م إن اللھ
وأبو بكر یقول بعض مناشدتك لربك یا رسول اهللا فإن اهللا " ھذه العصابة الیوم ال تعبد

ا   : "موفیك ما وعدك من نصره وخفق رسول اهللا خفقة ثم ھب فقال رسول اهللا أبشر ی
اه   ى ثنای وده عل ھ یق ان فرس ذ بعن ل آخ ذا جبری ر اهللا ھ اك نص ر أت ا بك ع أب ي " النق یعن

الغبار ثم خرج رسول اهللا فعبأ أصحابھ وھیأھم وقال ال یعجلن رجل بقتال حتى نؤذنھ 
فإذا أكثبوكم القوم یقول اقتربوا منكم فانضحوھم عنكم بالنبل ثم تزاحم الناس فلما تدانا 
نفخ      ا ف ا قریًش بعضھم من بعض خرج رسول اهللا فأخذ حفنة من حصباء ثم استقبل بھ

ا    بھا في وجو وا ی ھھم وقال شاھت الوجوه یقول قبحت الوجوه ثم قال رسول اهللا احمل
ل من أشرافھم وأسر          ل من قت معشر المسلمین فحمل المسلمون وھزم اهللا قریشا وقت

  ...من أسر منھم
وذب       *  ن ش د ب ن أحم ر ب ن عم د اهللا ب ا عب ال أخبرن اري ق ي الروذب و عل ا أب أخبرن

مع أبي وجدي في المجلس وھو یحدث وأنا الواسطي بھا قال حضرت أحمد بن سنان 
ر       : أسمع قال حدثنا یزید بن ھارون قال ي بك ن أب د اهللا ب ال عب حاق ق قال محمد بن إس

قال حدثني بعض بني ساعدة عن أبي أسید مالك بن ربیعة وكان شھد یوم بدر قال بعد 



 ٤٠٢

ذي   عب ال تكم الش ري ألری ي بص در اآلن ومع م بب ت معك و كن ال ل ره ق ب بص أن ذھ
  ...جت منھ المالئكةخر

  .وقد كانت المالئكة تصافح عمران بن الحصین-
  :قال البیھقي في دالئل النبوة

ن        *  اس ب دثنا العب ال ح وب ق ن یعق اس ب أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال حدثنا أبو العب
ن شوذب عن         دثنا ضمرة عن اب ال ح محمد الدوري قال حدثنا ھارون بن معروف ق

د    ن عب ال    قتادة عن مطرف ب خیر ق ن الش د أن       : اهللا ب ن حصین بع ر أن اب ا عم ال لن ق
ار    ھ آث قطت عن ا س ھ فلم ك عن وى أمس ا اكت الة فلم ھ للص ھ آت ینبھ ان یأتی وى وك اكت
دیث      ر الح ي وذك اد أل د ع أتیني ق ان ی ذي ك وا أن ال م أعلم ال لھ ھ فق اد ألی اوي ع المك

أكتم     ورواه سعید بن أبي عروبة عن قتادة قال فیھ وأعلم أنھ قد سلم إن عشت ف علي ف
  .علي وإن مت فحدث أن شئت

دثنا       *   ال ح رئ ق ي المق ن عل د ب أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال أخبرنا أبو حامد أحم
دثنا              ال ح وفي ق اد الك ي زی ن أب د اهللا اب دثنا عب ال ح اریخ ق ي الت ذي ف أبو عیسى الترم

ن بن حصین یأمرنا سیار قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن غزالة قالت كان عمرا
لیم             ذا تس ي ھ و عیسى یعن ال أب ًدا ق رى أح یكم وال ن أن نكنس الدار ونسمع السالم عل

  .المالئكة
  .وأرى النبي صلى اهللا علیھ وسلم لحمزة جبریل في الكعبة، فخر مغشیًا علیھ-

  :قال البیھقي في دالئل النبوة
ن سلمة    وفي حدیث یوسف بن یعقوب القاضي عن سلیمان بن حرب عن ح *   اد اب م

عن عمار بن أبي عمار أن حمزة بن عبد المطلب قال یا رسول اهللا أرني جبریل علیھ 
ال  ) أنك ال تستطیع أن تراه: (السالم في صورتھ فقال ھ ق د : (قال بلى فأرین د  ) فاقع فقع

فنزل جبریل علیھ السالم على خشبة كانت في الكعبة یلقي المشركون علیھا ثیابھم إذا 
فرفع طرفھ فرأى قدمیھ مثل الزبرجد كالزرع ) أرفع طرفك فأنظر(النبي طافوا فقال 

  .ھكذا روي ھذا عن عمار بن أبي عمار وھو مرسل.. األخضر فخر مغشیا علیھ
  .ورأى عبد اهللا بن مسعود الجن لیلة الجن، و سمع كالمھم، وشبھھم برجال الزط-

  :روى الترمذي في سننھ، قال:قلت
نا بن أبي عدي عن جعفر بن میمون عن أبي تمیمة الھجیمي حدثنا محمد بن بشار حدث

م   : عن أبي عثمان عن بن مسعود قال صلى رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم العشاء ث
م خط         ة فأجلسھ ث ى بطحاء مك ھ إل انصرف فأخذ بید عبد اهللا بن مسعود حتى خرج ب

ال  م ق ا ث ھ خط ال تكل   : علی ال ف ك رج ینتھي إلی ھ س ك فإن رحن خط إنھم ال  ال تب م ف مھ
ثم مضى رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم حیث أراد فبینا أنا جالس في : قال، یكلمونك

زط أشعارھم وأجسامھم ال أرى عورة وال أرى قشرا        أنھم ال خطي إذ أتاني رجال ك
وینتھون إلي ال یجاوزون الخط ثم یصدرون إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حتى 

: ل لكن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قد جاءني وأنا جالس فقالإذا كان من آخر اللی
لقد أراني منذ اللیلة ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي فرقد وكان رسول اهللا  صلى 
د    لم متوس ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص د ورس ا قاع ا أن خ فبین د نف لم إذا رق ھ وس اهللا علی

س      فخذي إذا أنا برجال علیھم ثیاب بیض اهللا أعلم ي فجل انتھوا إل ال ف ما بھم من الجم



 ٤٠٣

م            ھ ث د رجلی نھم عن ة م لم وطائف ھ وس د رأس رسول اهللا  صلى اهللا علی طائفة منھم عن
نھم  الوا بی ھ       : ق ان وقلب ھ تنام ي إن عینی ذا النب ي ھ ا أوت ل م ي مث ط أوت ًدا ق ا عب ا رأین م

ى             اس إل دعا الن ة ف ل مأدب م جع ى قصًرا ث ل سید بن ا مث ھ مثًل ھ   یقظان اضربوا ل طعام
وشرابھ فمن أجابھ أكل من طعامھ وشرب من شرابھ ومن لم یجبھ عاقبھ أو قال عذبھ 

ال         ك فق د ذل لم عن ھ وس ال    : ثم ارتفعوا واستیقظ رسول اهللا صلى اهللا علی ا ق سمعت م
ال . ھؤالء وھل تدري من ھؤالء؟ قلت اهللا ورسولھ أعلم ة  : ق م المالئك ا   ... ھ دري م فت

ارك      : قال.. ورسولھ أعلمالمثل الذي ضربوا؟ قلت اهللا رحمن تب ذي ضربوا ال ل ال المث
  .وتعالى بنى الجنة ودعا إلیھا عباده فمن أجابھ دخل الجنة ومن لم یجبھ عاقبھ أو عذبھ

  
و         ة ھ و تمیم ھ وأب ذا الوج ن ھ ب م حیح غری ن ص دیث حس ذا ح ى ھ و عیس ال أب ق

رحم   د ال مھ عب دي اس ان النھ و عثم د وأب ن مجال ف ب مھ طری ي واس ل الھجیم ن م ن ب
م یكن         ن طرخان ول لیمان ب ر وھو س وسلیمان التیمي قد روى ھذا الحدیث عنھ معتم
ت      ا رأی عید م ن س ى ب ال یحی ي ق ال عل یھم ق ب إل یم فنس ي ت زل بن ان ین ا ك ا وإنم تیمًی

  أخوف هللا تعالى من سلیمان التیمي  
  .    حسن صحیح: قال الشیخ األلباني

ى صورتھ،   وذكر ابن سعد أن مصعب بن عمیر لما ق- تل یوم أحد أخذ الرایة ملك عل
ھ    ول ل لم یق ھ وس لى اهللا علی ي ص ان النب ك   : فك ھ المل ال ل عب فق ا مص دم ی ت : تق لس

  .بمصعب، فعلم أنھ ملك
  :قال ابن إسحاق

ل،     ى قت وقاتل مصعب بن عمیر دون رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ومعھ لواؤه حت
و ی    ي، وھ ة اللیث لم،       فكان الذي أصابھ ابن قمیئ ھ وس ھ رسول اهللا صلى اهللا علی ظن أن

قد قتلت محمدًا، فلما قتل مصعب أعطى رسول اهللا صلى اهللا   : فرجع إلى قریش فقال
  علیھ وسلم علي بن أبي طالب اللواء،

ال        - ھ ق ھ ـ أن ن الخطاب رضي اهللا عن ر ب : وقد ذكر غیر واحد من المصنفین عن عم
ل      ھ وس ي صلى اهللا علی ع النب ى       بینا نحن جلوس م لم عل ده عصا، فس ل شیخ بی م إذ أقب

لم      ھ وس ال صلى اهللا علی ھ، وق ة الجن  : النبي  صلى اهللا علیھ وسلم، فرد علی من  . نغم
ده      ا ومن بع ي نوًح ھ لق ي  ... أنت؟ قال أنا ھامة بن الھیم بن القس بن إبلیس، فذكر أن ف

  .حدیث طویل، وأن صلى اهللا علیھ وسلم علمھ سورًا من القرآن
  :لبیھقي في دالئل النبوة، قالأخرجھ ا: قلت

  :باب ما روي في قدوم ھامة بن ھیم بن القیس بن إبلیس على النبي وإسالمھ 
أخبرنا أبو الحسین محمد بن الحسین بن داود العلوي رحمھ اهللا أنبأنا أبو نصر محمد  

ن    د ب بن حمدویھ بن سھل الغازي المروزي حدثنا عبد اهللا بن حماد اآلملي حدثنا محم
ال         أبي ر ق ن عمر عن عم افع عن اب ال عمر رضي اهللا    : معشر أخبرني أبي عن ن ق
لم      : عنھ ده عصا فس ل شیخ بی بینا نحن قعود مع النبي على جبل من جبال تھامة إذ أقب

ت     : على النبي فرد علیھ السالم ثم قال تھم من أن ة جن وغمعم ن     ؟ نغم ة ب ا ھام ال أن ق
ا بینك وبین إبلیس إال أبوان فكم أتى علیك فم: قال رسول اهللا، ھیم بن القیس بن إبلیس

ن        ؟ من الدھور ًا اب ت غالم ل كن ل ھابی ل قابی الي قت قال أفنیت الدنیا عمرھا إال قلیًال لی
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ال رسول اهللا         ة األرحام فق ام وقطیع ر بفساد الطع أعوام أفھم الكالم وأمر باآلكام وآم
ن الت   ) بئس عمل الشیخ المقوسم والشاب المتلوم( ي م ى اهللا    قال ذرن ب إل ي تای رداد أن

ى       ھ عل م أزل أعاتب ھ فل عز وجل إني كنت مع نوح في مسجده مع من آمن بھ من قوم
ادمین وأعوذ       ن الن ك م ى ذل دعوتھ على قومھ حتى بكى وأبكاني وقال ال جرم أني عل
ي دم السعید الشھید              ي ممن اشترك ف وح إن ا ن ت ی ال قل باهللا أن أكون من الجاھلین ق

ل الحسرة      ؟ ھل تجد لي عند ربك توبة ھابیل بن آدم ف ھ قب الخیر وأفعل م ب قال یا ھام ھ
ى اهللا عز وجل           اب إل د ت یس من عب ھ ل والندامة إني قرأت فیما أنزل اهللا عز وجل إن
بالغ أمره ما بلغ إال تاب اهللا علیھ قم فتوضأ وأسجد هللا سجدتین قال ففعلت من ساعتي 

ال فخررت هللا ساجدًا      ما أمرني بھ فناداني أرفع رأسك فقد نزل ت توبتك من السماء ق
ھ        ...جزًال ى دعوت ھ عل م أزل أعاتب ھ فل وكنت مع ھود في مسجده مع من آمن من قوم

على قومھ حتى بكى علیھم وأبكاني فقال ال جرم أني أنا على ذلك من النادمین وأعوذ 
ومھ فلم وكنت مع صالح في مسجده مع من آمن بھ من ق... باهللا أن أكون من الجاھلین

ك من             ى ذل ا عل ال أن اني فق یھم وأبك ى بكى عل ھ حت ى قوم أزل أعاتبھ على دعوتھ عل
ع یوسف   ...وكنت زوار یعقوب... النادمین وأعوذ باهللا أن أكون من الجاھلین وكنت م

اه اآلن   ا ألق ن     ... بالمكان األمین وكنت ألقي إلیاس في األدویة وأن ت موسى ب ي لقی وإن
وقال إن لقیت عیسى یعني ابن مریم فأقرئھ عن موسى   ... ةعمران فعلمني من التورا

ال ى ق الم وأن عیس ول اهللا  : الس ل رس ال فأرس الم ق ي الس ھ من دًا فأقرئ ت محم إن لقی
ك        : عینیھ فبكى ثم قال ام بأدائ ا ھ ك السالم ی دنیا وعلی وعلى عیسى السالم ما دامت ال

ھ رسول   قال یا رسول اهللا أفعل بي ما فعل موسى إنھ عل. األمانة مني من التوراة فعلم
الت و    ة والمرس ت الواقع اءلون (اهللا إذا وقع م یتس ورت (و ) ع مس ك ) إذا الش

ال      ) قل ھو اهللا أحد(والمعوذتین و  ا ق دع زیارتن ة وال ت ا ھام وقال أرفع إلینا حاجتك ی
  .فقال عمر فقبض رسول اهللا ولم ینعھ إلینا فلسنا ندري أحي أم میت

  قد روى عنھ الكبار إال أن أھل العلم بالحدیث یضعفونھقلت أبو معشر المدني  
  .وقد روي ھذا الحدیث من وجھ آخر أقوى منھ واهللا أعلم 
ھ ناشرة شعرھا           - ي خرجت ل ھ العزى للسوداء الت د ھدم د عن وذكر الواقدي قتل خال

  .تلك العزى: عریانة، فجزَّ لھا بسیفھ وأعلم النبي صلى اهللا علیھ وسلم، فقال لھ
  :روى البیھقي في دالئل النبوة، قال :قلت  

ك من      ي ذل ر ف باب ما جاء في بعثة خالد بن الولید إلى نخلة كانت بھا العزى وما ظھ
  :اآلثار

ن      د ب ا أحم أخبرنا محمد بن أبي بكر الفقیھ قال أخبرنا محمد بن أبي جعفر قال أخبرن
ا   ن    علي بن المثنى قال حدثنا أبو كریب قال حدثنا محمد ابن فضیل ق د ب دثنا الولی ل ح

ة    ى نخل د إل ن الولی د ب ث خال ة بع ول اهللا مك تح رس ا ف ال لم ل ق ي الطفی ن أب ع ع جمی
ى ثالث سمرات فقطع السمرات         ت عل د وكان وكانت بھا العزى فأتاھا خالد ابن الولی

ال          أخبره فق ي ف ى النب م أت ا ث ان علیھ ذي ك ت ال یئًا      : وھدم البی م تصنع ش ك ل ارجع فإن
ظرت إلیھ السدنة وھم حجابھا امعنوا في الجبل وھم یقولون یا عزى فرجع خالد فلما ن

رة          ة ناش رأة عریان إذا ام د ف ا خال ال فأتاھ رغم ق وتي ب ة وإال فم زى عوری ا ع ة ی خبلی
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أخبره   شعرھا تحثو التراب على رأسھا فعممھا بالسیف حتى قتلھا ثم رجع إلى النبي ف
  .فقال تلك العزى

أمكنني      إ: وقال صلى اهللا علیھ وسلم - ي صالتي، ف ن شیطانًا تفلت البارحة لیقطع عل
ھ        ى تنظروا إلی جد حت اهللا منھ، فأخذتھ فأردت أن أربطھ إلى ساریة من سواري المس

َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَھْب ِلي ُمْلكًا لَّا َینَبِغي ِلَأَحٍد مِّْن :( كلكم، فذكرت دعوة أخي سلیمان
  .فرده اهللا خاسئًا).  ٣٥: صـ) (َبْعِدي ِإنََّك َأنَت اْلَوھَّاُب

ووھبنا لداود سلیمان نعم {: قول اهللا تعالى: رواه البخاري في كتاب التفسیر باب: قلت
  .الراجع المنیب/. ٣٠: ص/} العبد إنھ أواب

اد، عن    : حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا محمد بن بشار - ن زی حدثنا شعبة، عن محمد ب
ھ، عن الن    لم    أبي ھریرة رضي اهللا عن ھ وس ي  صلى اهللا علی ا من الجن    : (ب إن عفریت

ى          أردت أن أربطھ عل ھ، ف ھ فأخذت أمكنني اهللا من ي صالتي، ف تفلت البارحة لیقطع عل
رب {: ساریة من سواري المسجد حتى تنظروا إلیھ كلكم، فذكرت دعوة أخي سلیمان

  ).فرددتھ خاسئا. }اغفر لي وھب لي ملكا ال ینبغي ألحد من بعدي
  .تمرد من إنس أو جان، مثل زبنیة جماعتھا الزبانیةم} عفریت{

  /.٣٥/} ھب لي ملكا ال ینبغي ألحد من بعدي إنك أنت الوھاب{: قولھ: وفي باب
ن   : حدثنا إسحاق بن إبراھیم -   د ب حدثنا روح ومحمد بن جعفر، عن شعبة، عن محم

  :زیاد، عن أبي ھریرة، عن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم قال
الة،      إن عفریت(  ي الص ع عل ا، لیقط ة نحوھ ة، أو كلم ي البارح ت عل ن تفل ن الج ا م

ى تصبحوا          جد، حت ى ساریة من سواري المس فأمكنني اهللا منھ، وأردت أن أربطھ إل
رب اغفر لي ملكا ال ینبغي ألحد من {: وتنظروا إلیھ كلكم، فذكرت قول أخي سلیمان

  .فرده خاسًئا: قال روح). }بعدي
  .األسیر أو الغریم یربط في المسجد: باب. اجدوفي كتاب أبواب المس

أخبرنا روح ومحمد بن جعفر، عن شعبة، عن محمد : حدثنا إسحق بن إبراھیم قال -  
إن عفریتا من الجن  : (قال: بن زیاد، عن أبي ھریرة، عن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم

أمكنني ا    -أو كلمة نحوھا  -تفلت علي البارحة  ي الصالة، ف أردت   لیقطع عل ھ، ف هللا من
ذكرت   أن أربطھ إلى ساریة من سواري المسجد، حتى تصبحوا وتنظروا إلیھ كلكم، ف

لیمان    ول أخي س دي         {: ق د من بع ا ال ینبغي ألح ي ملك ي وھب ل ر ل ال  ). }رب اغف ق
  .فرده خاسًئا: روح

وده   : وفي كتاب بدء الخلق باب یس وجن ود  . صفة إبل دثنا محم دثنا شبابة  : ح دثنا  : ح ح
ھ    شعبة، عن محمد بن زیاد، عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ، عن النبي  صلى اهللا علی

لم ال: وس الة، فق لى ص ھ ص الة  : (أن ع الص ي، یقط د عل ي، فش رض ل یطان ع إن الش
  .فذكره). علي، فأمكنني اهللا منھ

ي   ورواه مسلم في كتاب كتاب المساجد ومواضع الصالة،  باب جواز لعن الشیطان ف
  :ذ منھ، وجواز العمل القلیل في الصالةأثناء الصالة، والتعو

أخبرنا . أخبرنا النضر بن شمیل: قاال. حدثنا إسحاق بن إبراھیم وإسحاق بن منصور  
قال رسول اهللا صلى : سمعت أبا ھریرة یقول: قال) وھو ابن زیاد(حدثنا محمد . شعبة

ي البارحة     : "اهللا علیھ وسلم ك عل ل یفت ي  . إن عفریتا من الجن جع . الصالة  لیقطع عل
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ھُ   ھ فَذَعتُّ ي من واري      . وإن اهللا أمكنن ن س اریة م ب س ى جن ھ إل ت أن أربط د ھمم فلق
: ثم ذكرت قول أخي سلیمان) أو كلكم(أجمعون . حتى تصبحوا تنظرون إلیھ. المسجد

  ".فرده اهللا خاسًئا). رب اغفر لي وھب لي مالكا ال ینبغي ألحد من بعدي(
  .زیادشعبة عن محمد بن : وقال ابن منصور

ي      ) ھو ابن جعفر(حدثنا محمد . حدثنا محمد بن بشار   ن أب ر ب و بك دثناه أب ح قال وح
ذا اإلسناد     . حدثنا شبابة. شیبة ي ھ ر      . كالھما عن شعبة، ف ن جعف دیث اب ي ح یس ف ول
اب [فذعتھ : وأما ابن أبي شیبة فقال في روایتھ. فذعتھ: قولھ : ما الفرق؟؟ مراجعة الكت

  ].لعلھ بالدال؟؟
: یقول. حدثنا عبد اهللا بن وھب عن معاویة بن صالح. نا محمد بن سلمة المراديحدث  

ال      درداء؛ ق ي ال ام رسول   : حدثني ربیعة بن یزید عن أبي إدریس الخوالني، عن أب ق
ول    ك   "اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فسمعناه یق اهللا من ال  " أعوذ ب م ق ة اهللا  : "ث ك بلعن " ألعن

قد سمعناك ! یا رسول اهللا: فلما فرغ من الصالة قلنا. یًئاوبسط یده كأنھ یتناول ش. ثالًثا
ال . ورأیناك بسطت یدك. تقول في الصالة شیًئا لم نسمعك تقولھ قبل ذلك دو  : "ق إن ع

ي  ي وجھ ھ ف ار لیجعل ن ن ھاب م اء بش یس، ج ت. اهللا، إبل ك: فقل اهللا من وذ ب الث . أع ث
! واهللا. ثم أردت أخذه. الث مراتث. فلم یستأخر. ألعنك بلعنة اهللا التامة: ثم قلت. مرات

  "...لوال دعوة أخینا سلیمان ألصبح موثقا یلعب بھ ولدان أھل المدینة
  .وھذا باب واسع

  :الفصل  السابع والعشرون
  .من دالئل نبوتھ وعالمات رسالتھ صلى اهللا علیھ وسلم

ان واألحب           - ار عن الرھب ھ األخب ت ب ا ترادف ھ وعالمات رسالتھ م ار ومن دالئل نبوت
ین   وعلماء أھل الكتاب، من صفتھ وصفة أمتھ، واسمھ وعالماتھ، وذكر الخاتم الذي ب
ن        ع، واألوس ب دمین، من شعر تب دین المتق كتفیھ، وما وجد من ذلك في أشعار الموح

  .الحارثة، وكعب ابن لؤي، وسفیان بن مجاشع، وقس بن ساعدة
د بن عمرو بن نفیل، وما ذكر عن سیف بن ذي یزن وغیرھم، وعرف بھ من أمره زی

ع ـ         ود، وشامول عالمھم صاحب تب اء یھ وورقة بن نوفل، وعثكالن الحمیري، وعلم
  .من صفتھ وخبره

اه         ا ثق ھ عنھم وه، ونقل اء وبین ھ العلم د جمع ما ُألفي من ذلك في التوراة واإلنجیل مما ق
ب،           ق، وكع امین، ومخیری ن ی عیة، واب ي س الم، وابن ن س ل اب نھم، مث لم م ن أس م

اھھم ممن أسلم من علماء یھود، وبحیرا، ونصطور الحبشة، وصاحب بصرى،   وأشب
ة،     ارى الحبش ي، ونص لمان، والنجاش ارود، وس ام، والج قف الش غاطر، وأس وض

اء النصارى    ل،     .وأساقف نجران، وغیرھم ممن أسلم من علم ذلك ھرق رف ب د اعت وق
یخ        ر، والش احب مص وقس ص اھم، ومق ارى، ورئیس ا النص ة عالم احب روم وص
ا،     ن باطی ر ب د، والزبی ن أس وه، وكعب ب ب، وأخ ن أخط وریا، واب ن ص صاحبھ، واب

  .وغیرھم من علماء الیھود، ممن حملھ الحسد والنفاسة على البقاء على الشقاء
وقد قرع أسماع الیھود والنصارى بما ذكر أنھ في . واألخبار في ھذا كثیرة ال تنحصر

یھم ب    حابھ، واحتج عل حفھم،       كتبھم من صفتھ وصفة أص ك ص ھ من ذل ا انطوت علی م
ى       ة عل ى المباھل ره، ودعوتھم إل وذمھم بتحریف ذلك وكتمانھ، ولیھم ألسنتھم ببیان أم
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و  . الكاذب، فما منھم إال من نفر عن معارضتھ، وإبداء ما ألزمھم من كتبھم إظھاره ول
ب           وال وتخری وس واألم ذل النف ن ب یھم م اره أھون عل ان إظھ ھ لك دوا خالف قول وج

دی م ال ال لھ د ق ال، وق ذ القت اِدِقینَ  :(ار ونب ُتْم َص ا ِإن ُكن التَّْوَراِة َفاْتُلوَھ ْأُتوْا ِب ْل َف آل ) (ُق
ن  ) ٩٣: عمران إلى ما أنذر بھ الكھان، مثل شافع بن كلیب، وشق، وسطیح، وسراد ب

قارب، وخنافر، وأفعى بحران وجذل بن جذل الكندي، وابن خلصة الدوسي، وسعدى 
إلى ما ظھر على ألسنة األصنام . مة بنت النعمان، ومن ال ینعد كثرةبنت كریز، وفاط

ب،       ائح النص ن ذب ان، وم ف الج ن ھوات مع م التھ، وس ت رس ول وق ھ، وحل ن نبوت م
ھ بالرسالة      لم والشھادة ل وأجواف الصور، وما وجد من اسم النبي صلى اهللا علیھ وس

ره مشھ     ا أكث دیم م لم بسبب     مكتوبًا في الحجارة والقبور بالخط الق ور، وإسالم من أس
  .ذلك معلوم مذكور

  :الفصل الثامن والعشرون
  .فیما ظھر من اآلیات عند مولده صلى اهللا علیھ وسلم

ب،      - ھ ومن حضره من العجائ ومن ذلك ما ظھر من اآلیات عند مولده، وما حكتھ أم
ور          ن الن ھ م ا رأت ى السماء، وم  وكونھ رافعًا رأسھ عندما وضعتھ شاخصًا ببصره إل

دلي النجوم،       ي العاص من ت الذي خرج معھ والدتھ، وما رأتھ إذ ذاك أم عثمان بن أب
ن      . وظھور النور عند والدتھ، حتى ما تنظر إال النور رحمن ب د ال فاء أم عب ول الش وق

دي     : عوف ى ی لم عل ھ وس لما سقط فـیـمـا ظـھـر مـن اآلیـات عند مولده صلى اهللا علی
ول  ائًال یق معت ق ك: واستھل س ى   حم رب حت رق والمغ ین المش ا ب ي م اء ل اهللا، وأض

  .نظرت إلى قصور الروم
ارفھا          - بن ش ھ، ول ا ل ھ، ودرور لبنھ ئراه من بركت ا ِض ة وزوجھ ھ حلیم ت ب ا تعرف وم

وما جرى من العجائب لیلة مولده، من  . وخصب غنمھ، و سرعة شبابھ وحسن نشأتھ
ة،     رة طبری ارس،    ارتجاج إیوان كسرى، وسقوط شرفاتھ، وغیض بحی ار ف ود ن وخم

ھ وھو صغیر          . وكان لھا ألف عام لم تخمد ب وآل ي طال ھ أب ان إذا أكل مع عم وأنھ ك
  .شِبعوا و َرَوْوا، فإذا غاب فأكلوا في غیبتھ لم یشبعوا

ده     - د مول ات عن وكان سائر ولد أبي طالب یصبحون شعثًا و یصبح فیما ظھر من اآلی
  .صلى اهللا علیھ وسلم قیًال ھینًا كحیًال

ھ           : قالت أم أیمن حاضنتھ  -  ده صلى اهللا علی د مول ات عن ر من اآلی ا ظھ ھ فیم ا رأیت م
  .وسلم شكا جوعًا قّط  وال عطشًا صغیرًا وال كبیرًا

  .ومن ذلك حراسة السماء بالشھب، وقطع رصد الشیاطین، ومنعھم استراق السمع-
ا خص    - ة، وم ور الجاھلی ھ من   وما نشأ علیھ من ُبغض األصنام، والعفة عن أم ھ اهللا ب

ھ       ذ إزاره لیجعل ة، إذ أخ اء الكعب د بن ذلك وحماه حتى في ستره في الخبر المشھور عن
  .على عاتقھ، لیحمل علیھ الحجارة وتعرى، فسقط إلى األرض حتى رد إزاره علیھ

  .إني قد نھیت عن التعري: ما بالك؟ فقال: فقال لھ عمھ
  .ومن ذلك إظالل اهللا لھ بالغمام في سفره-
روایة أن خدیجة ونساءھا رأینھ لما قدم، وما كان یظالنھ، فذكرت ذلك لمیسرة، وفي -

  .فأخبرھا أنھ رأى ذلك منذ خرج معھ في سفره
  .وقد روي أن حلیمة رأت غمامة تظلھ، وھو عندھا- 
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  .وروي ذلك عن أخیھ من الرضاعة-
ا          - جرة یابسة، فاعشوشب م ھ تحت ش ل مبعث فاره قب ض أس ي بع  ومن ذلك أنھ نزل ف

  .حولھا وأینعت ھي فأشرقت وتدلت علیھ أغضانھا بمحضر من رآه
  .ومْیل فيء الشجرة إلیھ في الخبر اآلخر حتى أظلتھ-
  .وما ذكر من أنھ كان ال ظل لشخصیتھ في شمس وال قمر، ألنھ كان نورًا-

  .وأن الذباب كان ال یقع على جسده وال ثیابھ
ره     ومن ذلك تحبیب الخلوة إلیھ حتى أوحي إلیھ، ث ھ، وأن قب و أجل ھ ودن م إعالمھ بموت

ھ        ر اهللا ل ة، وتخیی اض الجن في المدینة وفي بیتھ، وأن بین بیتھ ومنبره روضة من ری
ى    ة عل عند موتھ، وما اشتمل علیھ حدیث الوفاة من كراماتھ، تشریفھ، وصالة المالئك

ي بعضھا      اه ف ا روین ى م ده عل م یستأذن عل     . جس ھ، و ل وت علی ك الم ى و استئذان مل
لھ  . غیره قبلھ د غس ا روي من   . و نداؤھم الذي سمعوه أال ینزعوا القمیص عنھ عن وم

ھ       . تعزیة الخضر والمالئكة أھل بیتھ عند موتھ حابھ من كرامت ى أص ر عل ا ظھ إلى م
  .وبركتھ في حیاتھ وموتھ، كاستسقاء عمر بعمھ، وتبرك غیر واحد بذریتھ

------------------------  
  )الخـاتمة(في معجزات النبي األكرمالقول األقوم   .٣١

  :معجزات نبینا صلى اهللا علیھ وسلم أظھر من سائر معجزات الرسل علیھم السالم 
حة،          : قال القاضي أبو الفضل*  ھ واض ى نكت من معجزات اب عل ذا الب ي ھ ا ف قد أتین

ر سوى        ا الكثی ة، وتركن ة والغنی ا الكفای وجمل من عالمات نبوتھ مقنعة، في واحد منھ
د، ومن         ما ص المقص ى عین الغرض وف ذكرنا، واقتصرنا من األحادیث الطوال عل

كثیر األحادیث وغریبھا على ما صح واشتھر إال یسیرًا من غریبھ مما ذكره مشاھیر  
و تقصي    . األئمة، وحذفنا اإلسناد في جمھورھا، طلبًا لالختصار اب ل وبحسب ھذا الب

ومعجزات نبینا صلى اهللا علیھ وسلم . عدةأن یكون دیوانًا جامعًا یشتمل على مجلدات 
  :أظھر من سائر معجزات الرسل بوجھین

ا      : أحدھما  غ منھ و أبل ا ھ ا، أو م ا مثلھ . كثرتھا، وأنھ لم یؤت نبي معجزًة إال وعند نبین
دم من     وقد نبھ الناس على ذلك، فإن أردتھ فتأمل فصول ھذا الباب، ومعجزات من تق

ا      ك إن ش ى ذل ف عل اء ـ تق الىاألنبی ھ  . ء اهللا تع رآن، وكل ذا الق رة فھ ا كثی ا كونھ وأم
ورة   ین س ة المحقق ض أئم د بع ھ عن از فی ع اإلعج ا یق ل م ز، وأق اَك : (معج ا َأْعَطْیَن ِإنَّ

  . ، أو آیة في قدرھا)اْلَكْوَثَر
زة     ت معج ف كان ھ كی ة من ل آی ى أن ك ھم إل ة  . وذھب بعض ل جمل وزاد آخرون أن ك

ت م  زة، وإن كان ھ معج ة من ینمنتظم ة أو كلمت ھ  .ن كلم اه أوًال، لقول ا ذكرن ق م والح
ونس (، )ُقْل َفْأُتوْا ِبُسوَرٍة مِّْثِلِھ: (تعالى ا ینصر         )  ٣٨: ی ع م ھ، م داھم ب ا تح ل م و أق فھ

ات نحو من         . ھذا من نظر وتحقیق یطول بسطھ   ن الكلم رآن م ي الق ذا فف ان ھ وإذا ك
ْوَثَر  : (اتسبعة وسبعین ألف كلمة ونیف على عدد بعضھم، وعدد كلم ِإنَّا َأْعَطْیَناَك اْلَك

ْر    *  َك َواْنَح لِّ ِلَربِّ َأْبَتُر   * َفَص َو اْل اِنَئَك ُھ ى     *) ِإنَّ َش رآن عل ات، فتجزؤ الق عشر كلم
ي    ) ِإنَّا َأْعَطْیَناَك اْلَكْوَثَر(نسبة عدد  ا معجز ف أزید من سبعة آالف جزء، كل واحد منھ

ل     : نثم إعجازه ـ كما تقدم ـ بوجھی  . نفسھ ي ك ھ، فصار ف طریق بالغتھ، وطریق نظم
ذا الوجھ      دد من ھ ھ وجوه إعجاز     . جزء من ھذا العدد معجزتان، فتضاعف الع م فی ث
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ر        ة الخب ذه التجزئ دة من ھ أخر من اإلخبار بعلوم الغیب، فقد یكون في السورة الواح
رة أخرى           دد ك ا بنفسھ معجز، فتضاعف الع ر منھ ب، كل خب م  . عن أشیاء من الغی ث

اد       و ال یك رآن، ف ي حق الق ذا ف جوه اإلعجاز األخر التي ذكرناھا توجب التضعیف، ھ
  .یأخذ العد معجزاتھ، وال یحوي الحصر براھینھ

واب       ذه األب ي ھ لم ف ھ وس ثم األحادیث الواردة، واألخبار الصادرة عنھ  صلى اهللا علی
  .وعما دل على أمره مما أشرنا إلى جملھ یبلغ نحوًا من ھذا

وضوح معجزاتھ صلى اهللا علیھ وسلم، فإن معجزات الرسل كانت بقدر : انيالوجھ الث
ھ     ھ قرن ذي سما فی ھ       .ھمم أھل زمانھم، وبحسب الفن ال م أھل ة عل ان موسى غای ا ك فلم

السحر بعث إلیھم موسى بمعجزة ُتشبھ ما یدعون قدرتھم علیھ، فجاءھم منھا ما خرق 
حرھم  ل س درتھم، وأبط ي ق ن ف م یك ادتھم، ول ذ. ع ان  وك ا ك ى م ى أغن ن عیس لك زم

م یحتسبوه من        ا ل اھم م ھ، وأت الطب، وأوفر ما كان أھلھ، فجاءھم أمر ال یقدرون علی
ذا سائر معجزات    . إحیاء المیت، وإبراء األكمھ واألبرص دون معالجة وال طب وھك

  . األنبیاء
ا         ارف العرب وعلومھ ة مع لم، وجمل ھ وس دًا صلى اهللا علی  ثم إن اهللا تعالى بعث محم

ة   : أربعة ذه األربع البالغة، والشعر، والخبر، والكھانة، فأنزل علیھ القرآن الخارق لھ
نظم    ن ال م، وم ط كالمھ ن نم ة ع ة الخارج از، والبالغ احة، واإلیج ن الفص ول م فص
ي             وا ف ھ، ال علم ى طریق ي المنظوم إل دوا ف م یھت ذي ل ب ال الغریب، واألسلوب العجی

ار    آت       أسالیب األوزان منھجھ، ومن األخب وائن والحوادث واألسرار والمخب عن الك
دقھ، وإن           ك وص حة ذل ا بص ر عنھ رف المخب ت، ویعت ا كان ى م والضمائر، فتوجد عل

ان أ دو'ك دى الع ن   . ع ا م م اجتثھ رًا، ث ذیب عش رًة وتك دق م ي تص ة الت ل الكھان فأبط
اء       . أصلھا برجم الشھب، ورصد النجوم رون السالفة، وأنب ار عن الق وجاء من األخب

نبیاء، واألمم البائدة، والحوادث الماضیة ـ ما یعجز من تفرغ لھذا العلم عن بعضھ   األ
ا     ا المعجز فیھ ذه       . على الوجوه التي بسطناھا و بین ة لھ ذه المعجزة الجامع ت ھ م بقی ث

ة           وم القیام ى ی ًة إل رآن ثابت ي معجزات الق ا ف ي ذكرناھ الوجوه إلى الفصول األخر الت
أتي،    ة ت ل أم ة لك ة الحج وه     بین ل وج ھ، وتأم ر فی ن نظ ى م ك عل وه ذل ى وج ال یخف

  . إعجازه
ھ        ر فی ال یمر عصر وال زمن إال یظھ إلى ما أخبر بھ من الغیوب على ھذه السبیل، ف
ر    یس الخب صدقھ بظھور مخبره على ما أخبر، فیتجدد اإلیمان، ویتظاھر البرھان، ول

د       . كالعیان كما قیل نفس أش ین، وال ي الیق ادة ف ین     وللمشاھدة زی ى عین الیق ة إل طمأنین
  . منھا إلى علم الیقین، وإن كان كل عندھا حقًا

ا           ا، ومعجزة نبین دم ذواتھ دمت بع وسائر معجزات الرسل انقرضت بانقراضھم، وُع
ذا أشار صلى     صلى اهللا علیھ وسلم ال تبید وال تنقطع، وآیاتھ تتجدد وال تضمحل، ولھ

د،      اهللا علیھ وسلم   بقولھ فیما حدثنا القاضي و الولی دثنا القاضي أب الشھید أبو علي، ح
حدثنا الفربري، حدثنا : حدثنا أبو ذر، حدثنا أبو محمد، وأبو إسحاق، وأبو الھیثم، قالوا

رة رضي اهللا    عبد العزیز بن عبد اهللا، حدثنا اللیث، عن سعید، عن أبیھ، عن أبي ھری
نبي إال أعطي من اآلیات ما ما من األنبیاء : "عنھ، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

رھم     ي أكث أرجو أن مثلھ آمن علیھ البشر، وإنما كان الذي أوتیت وحیًا أوحاه اهللا إلي، ف
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حیح إن شاء         ". تابعًا یوم القیامة و الظاھر والص دیث عن بعضھم، وھ ى الح ھذا معن
  .اهللا

ت   اب     : قل رآن، ب اب فضائل الق ي كت ا    : رواه البخاري ف وحي، وأول م زول ال ف ن كی
  . نزل

ف  - ن یوس د اهللا ی دثنا عب ث: ح دثنا اللی ي  : ح ھ،عن أب ن أبی ري، ع عید المقب دثنا س ح
لم   : ھریرة قال ھ وس ھ        : (قال النبي صلى اهللا علی ا مثل ي إال أعطي م اء نب ا من األنبی م

رھم     أرجو أن أكون أكث آمن علیھ البشر، وإنما كان الذي أوتیتھ وحیا أوحاه اهللا إلي، ف
  ).تابًعا یوم القیامة

حدثنا  -). ُبِعثُت بجوامع الكلم: (قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم: كتاب االعتصام، باب
ي   : عبد العزیز بن عبد اهللا حدثنا اللیث، عن سعید، عن أبیھ، عن أبي ھریرة، عن النب

ھ أومن، أو   : (صلى اهللا علیھ وسلم قال ما من األنبیاء نبيٌّ إالَّ أعِطَي من اآلیات ما مثل
یھ البشر، وإنما كان الذي أوتیتھ وحیًا أوحاه اهللا إليَّ، فأرجو أنِّي أكثرھم تابعًا آمن، عل

  ).یوم القیامة
د صلى اهللا          ا محم ان برسالة نبین اب وجوب اإلیم ان، ب وأخرجھ مسلم في كتاب اإلیم

ن سعید   ث عن سعید     . علیھ وسلم إلى جمیع الناس ونسخ الملل  حدثنا قتیبة ب دثنا لی ح
ال بن أبي سعید ا  : "، عن أبیھ، عن أبي ھریرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ق م

ذي    . من األنبیاء من نبي إال قد أعطي من اآلیات ما مثلھ آمن علیھ البشر ان ال ا ك وإنم
  ".فأرجو أن أكون أكثرھم تابعا یوم القیامة. أوتیت وحیا أوحى اهللا إلي

دی     ذا الح ل ھ ي تأوی ا صلى اهللا     وذھب غیر واحد من العلماء ف ث وظھور معجزة نبین
ھ، وال    ل فی علیھ وسلم إلى معنى آخر من ظھورھا بكونھا وحیًا وكالمًا ال یمكن التخیی
ا      دون لھ د رام المعان ل ق زات الرس ن معج ا م إن غیرھ یبھ، ف ھ، وال التش ل علی التحی
بھ           الھم وعصیھم وِش حرة حب اء الس ى الضعفاء كإلق ا عل ل بھ بأشیاء طمعوا في التخیی

ھ  ھ ل فی احر، أو یتحی ھ الس ا یخیل حر، وال   . ذا مم ة وال للس یس للحیل الم ل رآن ك والق
ا ال     التخییل فیھ عمل، فكان من ھذا الوجھ عندھم أظھر من غیره من المعجزات، كم

  . یتم لشاعر وال لخطیب أن یكون شاعرًا أو خطیبًا بضرب من الحیل والتمویھ
ى  ص وأرض ل األول أخل ذا الت. والتأوی ي ھ ن،   وف ھ الجف ض علی ا یغم اني م ل الث أوی

دور  . ویغضى ووجھ ثالث على مذھب من قال بالصَّرفة، وأن المعارضة كانت في مق
ھ من جنس       ان بمثل البشر، فصرفوا عنھا، أو على أحد مذھبي أھل السنة من أن اإلتی
درھم، وال         م یق الى ل د، ألن اهللا تع ون بع ل، وال یك ك قب ن ذل م یك ن ل دورھم، ولك مق

ي   . م علیھیقدرھ ا ف وبین المذھبین فرق بین، وعلیھما جمیعًا، فَتْترُك العرب اإلتیان بم
باء      الء، والس البالء والج اھم ب دورھم، ورض نس مق ن ج و م ا ھ دورھم، أو م مق
ز   واإلذالل، وتغییر الحال، وسلب النفوس واألموال،       والتقریع والتوبیخ، والتعجی

ة للعجز ع   ین آی د أب د والوعی م  والتھدی تھ وأنھ ن معارض ھ، والنكول ع ان بمثل ن اإلتی
الي الجویني       . منعوا عن شيء ھو من جنس مقدورھم و المع ام أب ذا ذھب اإلم وإلى ھ

ال ره، ق ب    : وغی ھا، كقل ي أنفس ة ف ال البدیع ادة باألفع رق الع ي خ غ ف دنا أبل ذا عن وھ
ن اخت     ك م دارًا أن ذل اظر ب ال الن ى ب بق إل د یس ھ ق ا، فإن ًة ونحوھ ا حی اص العص ص

حیح           ك ص رد ذل ى أن ی م إل ل عل ن، وفض ك الف ي ذل ة ف ة معرف ك بمزی احب ذل ص
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م       .النظر ھ فل أتوا بمثل م لی وأما التحدي للخالئق مئین من السنین بكالم من جنس كالمھ
ا           ق عنھ ع اهللا الخل دمھا إال من م ع ى المعارضة ث دواعي عل وفر ال یأتوا، فلم یبق بعد ت

اع        آیتي أن یمن : بمثابة ما لو قال نبي ھ، وارتف درتھم علی ع مق اس م ام عن الن ع اهللا القی
ة،                ر آی ك من أبھ ان ذل ام ـ لك الى عن القی ك، وعجزھم اهللا تع ان ذل ة عنھم، فك الزمان

  . و باهللا التوفیق. وأظھر داللة
اج           ى احت اء، حت ات األنبی ى سائر آی ھ عل ور آیت وقد غاب عن بعض العلماء وجھ ظھ

رب،    ام الع ة أفھ ك بدق ن ذل ذر ع وا     للع م أدرك ا، وأنھ ور عقولھ ا، ووف اء ألبابھ وذك
ي            بط و بن ن الق رھم م م، وغی ك بحسب إدراكھ تھم، وجاءھم من ذل المعجزة فیھ بفطن
إسرائیل وغیرھم لم یكونوا بھذه السبیل، بل كانوا من الغباوة وقلة الفطنة بحیث جوز 

ان    د إیم دوا  علیھم فرعون أنھ ربھم، وجوز علیھم السامري ذلك في العجل بع ھم، وعب
لبھ،  ى ص اعھم عل ع أجم یح م مْ (المس بَِّھ َلُھ ـِكن ُش َلُبوُه َوَل ا َص وُه َوَم ا َقَتُل اء  ) (َوَم النس

ا ال یشكون      )١٥٧ امھم م ظ أفھ در غل ، فجاءتھم من اآلیات الظاھرة البینة لألبصار بق
َرةً    (فیھ، ومع ھذا فقالوا  َھ َجْھ َرى اللَّ ى َن رة الب) (َلن نُّْؤِمَن َلَك َحتَّ م یصبروا   ) ٥٥: ق ول

  . على المن والسلوى، واستبدلوا الذي ھو أدنى بالذي ھو خیر
ى اهللا     رب باألصنام إل والعرب على جاھلیتھا أكثرھا یعترف بالصانع، وإنما كانت تتق

ھ و  . زلفى ومنھم من آمن باهللا وحده من قبل الرسول  صلى اهللا علیھ وسلم  بدلیل عقل
رسول بكتاب اهللا فھموا حكمتھ، وتبینوا بفضل إدراكھم ألول ولما جاءھم ال. صفاء لبِّھ

حبتھ،       ا في ص دنیا كلھ وھلة معجزتھ، فآمنوا بھ، وازدادوا كل یوم إیمانًا، ورفضوا ال
ذا       ى ھ ي معن ى ف وھجروا دیارھم وأموالھم، وقتلوا آباءھم  وأبناءھم في نصرتھ، وأت

ھ و  یج إلی و احت رج ل ھ زب ب من ق، ویعج ھ رون وح ل ا یل ان بم ن بی دمنا م ا ق ق، لكن حق
ذه المسالك      معجزة نبینا صلى اهللا علیھ وسلم وظھورھا ما یغنى عن ركوب بطون ھ

  ...وباهللا أستعین ـ وھو حسبي، ونعم الوكیل. وظھورھا
  )  َربََّنا آَمنَّا ِبَما َأنَزَلْت َواتََّبْعَنا الرَُّسوَل َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّاِھِدیَن(

  مھتم بحمد اهللا وكر
  ١٤٢٦ذي الحجة  ١٨وكان الفراغ منھ یوم 

  .أبو یوسف محمد زایـد  
---------------------------  

  تعدد مصاحف القرآن -٣٢
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
التحریف  : یقولون لم تعددت المصاحف ؛ ألیس فى ذلك دلیل على اإلختالف المؤذن ب

  :ة الصلة بالشبھة السابقة ونقول لھموھى وثیق: ؟ الرد على الشبھة
  :التعدد الذى عندنا

ا       " المصحف " بدأ جمع القرآن فى  ذا جمًع ان ھ ھ وك فى عھد أبى بكر رضى اهللا عن
  .لما كتب فى حضرة رسول اهللا كما تقدم

ان            د عثم ى عھ ةأو سبعة ف ى مصاحف أربع ر ف ى بك د أب ثم كان نسخ ما ُجمع فى عھ
الجمع األ   ھ ، ف ى اهللا عن ى        رض اة النب ى حی ة ف ائق الخطی م الوث ى ض ان بمعن ول ك

  .وترتیب سورھا سورة بعد أخرى ، دون إعادة كتابتھا من جدید
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ا دون أن      ا لھ ًال أمیًن حف نق وكان الجمع الثانى ھو إعادة كتابة الوثائق النبویة فى مص
  .یمسھا أدنى تغییر أو تبدیل

ام   " ومن   حف اإلم ائق ا    " المص ن الوث خھ م م نس ذى ت خ     ال م نس ا ، ث ا لھ ة مطابًق لنبوی
  .مصاحف أربعة ، أو سبعة وزعت على األمصار اإلسالمیة فى ذلك الوقت

ام    ة الش رة الكوف از البص ورة       . الحج ون بالص ا تك بھ م ت أش احف كان ذه المص وھ
دیدة الوضوح        ا ، ش تم تصویرھا فیتوغرافًی دما ی ة عن ووجھ  . الضوئیة للوثائق الحدیث

والمصاحف التى نسخت منھ ، وأصل  " األم " بین المصحف الشبھ ھو التطابق التام 
  ".الوثائق الخطیة النبویة " ھذه المصاحف كلھا ھو 

لكنھ . ھذا لون من ألوان تعدد المصحف عندنا ، وھو أول تعدد ظھر فى تاریخ القرآن
ل      د ، مث تعدد أوراق ال تعدد كالم ؛ فالكالم الذى ُكِتَب فى جمیع المصاحف كالم واح

اب الذى ُتطبع منھ مئات النسخ أو آالفھا ، فإن كل نسخة منھ تكرار حرفى للنسخ  الكت
  .األخرى

ع    د جم أما اللون الثانى من تعدد المصاحف عندنا فھو مصاحف األفراد التى كتبت بع
ل        ھ ، قی ت قبل ر ، أو كتب ى بك د أب ى عھ رة ف رآن ألول م ذه   :الق ع ھ ان جم إن عثم

ا  احف وحرقھ م یح  . المص ھ ل ل إن ا    وقی حیح منھ ر الص تبعد غی ل اس ا ب ا . رقھ ومنھ
  .مصحف ابن مسعود لخالف غیر كبیر بینھ وبین المصحف اإلمام

إن     دد ف ذا التع ثم تعددت نسخ المصحف بعد ذلك ، باتساع األقطار اإلسالمیة ، ومع ھ
الم          ى الع احف ف ع المص ى جمی دة ف ل واح ز وج ن اهللا ع ا م وحى بھ وص الم النص

  .اإلسالمى كلھ
ة   أما ما ا ا بالنصوص المنزل . ستحدث من إضافات فھى إجراءات خارجیة ال صلة لھ

دم أو          ة ، وأع ھ األم ع علی ذى جم ان ، ال حف عثم رارًا لمص وكل المصاحف كانت تك
ردى عرضة للخطأ والسھو أو        ل الف راد ، ألن العم استبعد ما عداه من مصاحف األف

  .النسیان
ذى  وإذا كان إعدام ھذه المخطوطات الفردیة یبد"  و فیھ شىء من القسوة فى الوقت ال

ان     ان ك ى أن عثم لم یوجد فیھ بالفعل أى تحریف على اإلطالق ، فإنھ یدل مع ذلك عل
وم            ع المسلمین الی ة األمور ، ویرجع فضل تمت ى إدراك حقیق ا ف بعید النظر ، وعمیًق

  .بوحدة كتابھم واستقراره إلى ھذا العمل المجید من جانب عثمان
یف إل  ا أض ود     ومھم و األس ا أب ة ابتكرھ ات خارجی ن عالم انى م حف العثم ى المص

الدؤلى وأتباعھ ، ونصر بن عاصم ویحیى بن یعمر ، والحسن البصرى ، والخلیل بن 
نص    إن ال د ف ى(أحم ود     ) اإللھ زمن ، ووج ل ال دى فع دوام ، یتح ى ال ا ھو عل اق كم ب

دة    روف الزائ ض الح ة(بع رت    ) لحكم ى اقتص ة الت ات المدغم ة  أو الكلم ى كتاب عل
د شھادة         ا والمخطوط ، ُیع وع منھ وم ، المطب ى الی المصحف فى جمیع نسخ القرآن إل
ا         ى وصل إلین ل ، حت ى جی ل إل بلیغة على األمانة التى انتقل بھا البناء القرآنى من جی

  ).١(بھذا الكمال المنقطع النظیر 
ع عشرة       : فإن قالوا رآن من أرب دد سور الق ى ع ة   إن بعض المصاحف تختلف ف ومائ

  ).٢(سورة ، إلى اثنتى عشرة ومائة سورة ، إلى ست عشرة ومائة سورة 
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ف  . وكذلك تختلف المصاحف فى عدِّ آیات القرآن كلھ ، وفى كلماتھ وعدد حروفھ فكی
رار   . تقولون إن تعدد المصاحف عندكم كائن على صورة واحدة حف تك وإن كل مص

ا ال     لما عداه من مصاحف ؟ إن قالوا ھذا قلنا لھم ،  داد كلھ ذه األع ى ھ إن االختالف ف
ا      " المصاحف " یخرج  ا ؛ ألن النصوص الموحى بھ ام بینھ عن الوحدة والتطابق الت

دد     ال إن ع من اهللا عز وجل إلى خاتم رسلھ واحدة فى جمیع المصاحف ، فمثًال من ق
ورة     ة س ورة التوب ال وس ورة األنف ر س ورة اعتب ة س رة ومائ الث عش رآن ث ور الق س

ا ب   واحدة  رحیم    " ؛ إلنھما لم یفصل بینھم رحمن ال ذلك االختالف   " بسم اهللا ال ، وك
ذا          دة ، وھك ة واح ین آی ل آیت ھ َجْع ریم مرجع رآن الك ات الق دد آی ى ع دت  . ف وسواء ع

واالختالف . اآلیتان آیة واحدة ، أو عدتا آیتین فنصھما موجود فى المصحف الشریف
و ال   دود ، وھ ھ بالمع اس فی دد ال مس ى الع ین  ف وحى األم ا ال زل بھ ى ن وص الت . نص

ا ،           ارج عنھ ارى خ أمر اعتب دادھا ف ا تع حف ، أم ى المص طورة ف وص مس فالنص
ة    . ووصف عارض طارئ علیھا ى حقیق فاإلصابة والخطأ فیھ ال ینعكس بأى حال عل

إن الشیعة یقولون إن عثمان رضى اهللا  : النصوص المذكورة فى المصحف وإن قالوا
ذكر   عنھ حذف من القرآن ش یًئا یتعلق بعلى بن أبى طالب رضى اهللا عنھ ، وبعضھم ی

ع   " سورة النورین " سورة باسم  د جم كانت مما نزل فى القرآن واستبعدھا عثمان عن
م           . المصحف رآن ل ون إن الق ف تقول ا فكی ى النصوص الموحى بھ دیًال ف د تع وھذا ُیع

  .یمس ، وإن المصاحف متطابقة تماًما ؟
ض     : قالوه فعًال فإننا نقول لھم إن قالوا ذلك وھم قد دث من بع د ح إن كان ھذا القول ق

  .الشیعة فالشیعة كان منھم غالة دخالء على التشیع ، وقد انقرضوا من الوجود اآلن
ا ،       ان خافًت ھ ك ى خالفت ومما یدفع ھذه الفریة عن عثمان رضى اهللا عنھ ، أن التشیع ف

ھ     بل وفى دور النشأة ، وعلى ید عبد اهللا بن سب  ون علی ان المسلمون یطلق ذى ك : أ ، ال
ومولد التشیع كان بعد حادثة التحكیم بین . ابن السوداء وھو یھودى حاقد على اإلسالم

  .علّى رضى اهللا عنھ ومعاویة بن أبى سفیان رضى اهللا عنھ
ة   ومعنى ھذا أن الحاجة إلى غمط حق علّى رضى اهللا عنھ لم یكن لھا وجود فى خالف

ان      فما الذى. عثمان ل ك ھ فھ دث من یحمل عثمان إذن على غمط حقھ وھب أن ذلك ح
ا نفسھ      ذا أن علًی ُحفاظ القرآن من الصحابة سیتركونھ یعبث بكتاب اهللا ، واألھم من ھ
حاب               ذلك كل أص رآن ، وك ع الق ان من جم ھ عثم ام ب ا ق ى م ى عل ھ أثن رضى اهللا عن

  ).٣(رسول اهللا الذین كانوا أحیاء فى خالفة عثمان 
حف      ومھما ذا المص إن ھ ر ، ف انى (یكن من أم الم      ) العثم ى الع داول ف د المت و الوحی ھ

ا             ذكر ھن ان ، ون ا من الزم ة عشر قرًن ذ أربع رق الشیعة ، من اإلسالمى بما فیھ من ف
  ":األم " كما ورد بكتاب أبى جعفر ) أھم فرق الشیعة(رأى الشیعة اإلمامیة 

ذى أوحى اهللا    رآن ، ال ة الق ى جمل ا ف ا   إن اعتقادن ل م د ھو ك ھ محم ى نبی ھ إل الى ب  تع
ین       ھ ب دد السور المتعارف علی تحویھ دفتا المصحف المتداول بین الناس ال أكثر، وع

ان    " أى الشیعة " أما عندنا . سورة ١١٤المسلمین ھو  حى والشرح تكون فسورة الض
  .سورة واحدة ، وكذلك سورتا الفیل وقریش ، وأیًضا سورتا األنفال والتوبة

  ).٤(ینسب إلینا أن القرآن أكثر من ذلك فھو كاذب  أما من
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فماذا یقول خصوم القرآن بعد ھذا البیان ؟ إن االختالف بین مصاحف السنة والشیعة  
اد       ع اعتم د الشیعة ، م ض عن ھو فى تعداد السور فحسب ، یدمج بعض السور فى بع

ان ،  وھذا ال یضیر فى قضیة ا. كل النصوص الموحى بھا فى مصاحف الفریقین إلیم
  . وال فى وحدة المصحف فى العالم اإلسالمى

  .محمد عبد اهللا دراز. د) ٥١-٥٠(مدخل إلى القرآن الكریم ) ١(
  .مرجع سبق ذكره) ١/٢٤٩(البرھان فى علوم القرآن : انظر) ٢(
  .مرجع سبق ذكره) ٣٦(مدخل إلى القرآن الكریم : انظر) ٣(
  .ذكره مرجع سبق) ٣٩(مدخل إلى القرآن الكریم ) ٤(

  م ١٢/١٤/٢٠٠٣ھـ الموافق  ٢٠/١٠/١٤٢٤: تاریخ النشر في الموقع
--------------------  

  تعدد قراءات القرآن -٣٣
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  
ة  ف ؟       : مقدم ن التحری وع م و ن ھ ، وھ تالف فی ى اإلخ دل عل راءات أال ی دد الق تع

ى اللغوى       جمع قراءة ، وقراءات القر: القراءات ھ المعن راد ب آن مصطلح خاص ال ی
رآن        وم الق ى عل ا ف ل لھ وب ، ب المطلق ، الذى یفھم من اطالع أى قارئ على أى مكت

ریم، فإضافة     رآن الك راءة  " معنى خاص من إضافة كلمة قراءة أو قراءات للق أو " ق
ى اللغوى      " قراءات " ك المعن راءات من ذل راءة أو الق  إلى القرآن تخصص معنى الق

حیفة      ان ص وب ، سواء ك العام ، فالمعنى اللغوى العام یطلق ویراد منھ قراءة أى مكت
أو كتاًبا ، أو حتى القرآن نفسھ إذا قرأه قارئ من المصحف أو تاله بلسانھ من ذاكرتھ 

  :الحافظة لما یقرؤه من القرآن ومنھ قول الفقھاء
ون ج  اء تك رب والعش ن المغ ین م ركعتین األولی ى ال راءة ف ا الق رَّ فیھم إن أس ًرا ، ف ھ

جود السھو إن أسر ساھًیا         ا س جد لھم . المصلى فقد ترك ُسنة من سنن الصالة ، ویس
ھ اآلن من مصطلح         ا نحن فی ھ م ق علی : فقراءة القرآن ھنا معنى لغوى عام ، ال ینطب

ًدا    . قراءات القرآن ا تحدی راد منھ وقد وضع العلماء تعریًفا للقراءات القرآنیة یحدد الم
  :فقالوا فى تعریفھا. ادقیًق
ا    "  دید وغیرھم ف وتش ن تخفی ا م روف أو كیفیتھ ى الح وحى ف اظ ال تالف ألف اخ
  )).١/٣١٨(البرھان فى علوم القرآن (

  :وقد عرفھا بعض العلماء فقال
راءات"  لم       : الق ھ وس لى اهللا علی ى ص ا النب ا نطقھ رآن كم اظ الق ق بألف ى النط .." ھ
  ).القراءات القرآنیة تاریخ وتعریف(

ى إذن      ل ، فھ د اهللا عزَّ وج ن عن ة وحى م راءات القرآنی ھ أن الق ب مالحظت ا تج ومم
  :قرآًن ، ولنضرب لذلك بعض األمثلة

ُكْم  : (قولھ تعالى ص عن عاصم ، أو      ). ١)(لقد جاءكم رسول من أْنُفِس راءة حف ذه ق ھ
ا ،  القراءة العامة التى ُكتب المصحف فى خالفة عثمان بن عفان رضى اهللا عنھ علی ھ

ة  ة كلم ى اآلی اھد ف ُكم"والش ع" أنُفِس ى جم ین ، وھ ر الس اء وكس م الف س : " بض " َنْف
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ا  ون          : بسكون الفاء ، ومعناھ ا تعرف ھ كم یكم تعرفون ا عل یس غریًب د جاءكم رسول ل لق
  .أنفسكم ألنھ منكم نسًبا ومولًدا ونشأة ، وبیئة ، ولغة

م   ر عاص رأ غی ُكْم    : " وق ن َأْنَفِس ول م اءكم رس د ج ین ،    " لق ر الس اء وكس تح الف بف
  .لقد جاءكم رسول من أزكاكم وأطھركم: ومعناھا

س " و ة " أْنَف ن النفاس یل م ل تفض ا أفع ة . ھن كم " فكلم ى  " أنفس ت عل رى قرئ ا ت كم
  .وجھین من حیث النطق

  .وھذا ھو معنى القراءة والقراءات القرآنیة
د         ا ونحن نتص ى أذھانن ة ینبغى أن نستحضرھا ف رد   مع مالحظة مھم أتى لل ا ی ى فیم

دخل      رآن من م ذه     : على الشبھة التى سیوردھا خصوم الق رآن أن ھ راءات الق دد ق تع
ة      ات اآلی ة دون كلم ى اآلی ات ف ا كلم ل لھ رآن ، ب ات الق ل كلم مل ك راءات ال تش الق
ت       ل كان راءات ، ب م تشملھا الق األخرى ، وقد رأینا فى اآلیة السابقة أن كلمات اآلیة ل

  ".أنفسكم " ى فى كلمة واحدة ھ
وھذا ھو شأن القراءات فى جمیع القرآن ، كما ینبغى أن نستحضر دائًما أن كثیًرا من 

  .اآلیات خلت من تعدد القراءات خلوا تاما
  :ومثال آخر ، قولھ تعالى

  :، وفیھا قراءتان" مالك " والشاھد فى اآلیة كلمة " مالك یوم الدین " 
َك  " اسم فاعل من  " مالك "  ص وآخرین    " َمِل راءة حف ك  . " وھى ق م   " َمِل صفة الس

  :فاعل ، وھى قراءة
  .نافع وآخرین

  .القاضى المتصرف فى شئون یوم الدین، وھو یوم القیامة" مالك " ومعنى األولى 
ل    " مالك " فھو أعم من معنى " َمِلك " أما معنى  د ك أى من بیده األمر والنھى ومقالی

  .ما ظھر منھا وما خفى. شىء
  .المعنیین الئق باهللا تعالى ، وھما مدح هللا عز وجل وكال

ذا      ى الرسم ھك ت ف ك  "ولما كانت ھذه الكلمة تحتمل القراءتین كتب ف   " مل ذف األل بح
الم ، لیصلح رسمھا      یم وال بعد حرف المیم ، مع وضع شرطة صغیرة رأسیة بین الم

  .للنطق بالقراءتین
  :ومثال ثالث ھو قولھ تعالى

  ).٢)( یوم ُیكشف عن ساق(
وفیھا قراءتان األولى قراءة جمھور القراء ، وھى  " ُیكَشف " والشاھد فى اآلیة كلمة 

راءة     . بضم الیاء وسكون الكاف ، وفتح الشین" ُیكشف "  ة ق اء للمفعول ، والثانی بالبن
بفتح التاء وسكون الكاف ، وكسر الشین ، بالبناء للفاعل ، وھو " َتْكِشُف " ابن عباس 
ا      . ى یوم تكشف الساعة عن سیاق   الساعة ، أ وم ، وقرأھ اء للمعل اء ، والبن ا بالت قرأھ

  .الجمھور بالیاء والبناء للمجھول
  :والعبارة كنایة عن الشدة ، كما قال الشاعر

  ).٣(وبدا من الشر البراح * * * كشفت لھم ساقھا 
  :ھذه نماذج سقناھا من القراءات القرآنیة تمھیًدا لذكر الحقائق اآلتیة

  .إن القراءات القرآنیة وحى من عند اهللا عز وجل -
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د           - ا ، وق ورة وردت فیھ ات محص ا كلم ل لھ رآن ، ب ات الق ل كلم دخل ك ا ال ت إنھ
  .أحصاھا العلماء وبینوا وجوه القراءات فیھا

ى   - إن الكلمة التى تقرأ على وجھین أو أكثر یكون لكل قراءة معنى مقبول یزید المعن
  .ویثریھ

ذى         إن القراءات  - ز ، وكالم اهللا ال اب العزی ات الكت ى آی ل ف ى خل القرآنیة ال تؤدى إل
  .أنزلھ على خاتم رسلھ علیھم الصالة والسالم

رآن وسیلة         ات الق ض كلم راءات بع دد ق ومع ھذا فإن خصوم اإلسالم یتخذون من تع
د العصر     القرآن بع للطعن فیھ ، ویرون أن ھذه القراءات ما ھى إال تحریفات لحقت ب

  .وىالنب
ھ          دس بعھدی اب المق م تتھمون الكت وا للمسلمین ، إنك دون أن یقول أنھم یری وراة (وك الت

رآن (بالتحریف والتغییر والتبدیل ، وكتابكم المقدس ) واإلنجیل ات   ) الق ل بالتحریف حاف
ھ     اروا حول ًال ، وأث والتغییرات والتبدیالت ، التى تسمونھا قراءات ؟ وھذا ما قالوه فع

نھم        لغًطا كثیًرا ،  یًال م ذین تحالفوا إال قل وبخاصة جیش المبشرین والمستشرقین ، ال
  .على تشویھ حقائق اإلسالم ، وفى مقدمتھا القرآن الكریم

ًرا ،      ا كثی ون حولھ ى یطنطن ونكتفى بما أثاره واحد منھم قبل الرد على ھذه الشبھة الت
ر   : " ذلكم الواحد ھو المستشرق الیھودى المجرى المسمى  د زیھ ى    "جول ود عل الحق

  .اإلسالم وكل ما یتصل بھ من قیم ومبادئ
ى      دین عل إن ھذا الرجل لھو أشد خطًرا من القس زویمر زعیم جیش المبشرین الحاق

  .اإلسالم فى عھد االحتالل اإلنجلیزى للھند ومصر
  :أوھام جولد زیھر حول القراءات القرآنیة

راءات   ا من       المحاولة التى قام بھا جولد زیھر ھى إخراج الق ا وحًی ة من كونھ القرآنی
لمین ،      اء المس ا علم یالت توھمھ ا تخ ى كونھ ین إل روح األم ھ ال زل ب د اهللا ، ن عن
ى     رة الت ى الفت ان ف ھ ك ى ؛ ألن ة الخط العرب وھم طبیع ذا الت ید ھ ى تجس وساعدھم عل
ى        اء ف اء ث ى نطق الی ظھرت فیھا القراءات غیر منقوط وال مشكول ، وھذا ساعد عل

ومنھم من قرأ بالیاء " تقولون " فمنھم من قرأ بالتاء " ! تفعلون " أو " ن تقولو" مثل 
  ".یقولون " 

الفتح أو    ھذا من حیث النقط وجوًدا وعدًما ، أما من حیث الشكل أى ضبط الحروف ب
الى     ھ تع بب قول ذا الس ى ھ ع إل ثًال ، وأرج م م اح   : (الض ل الری ذى أرس و ال وھ

  ).٤..)(ُبشًرا
م  رأ عاص د ق را ُب: " فق زة   " ش ائى وحم ا الكس اء وقرأھ م الب را : " بض النون " َنْش ب

  .المفتوحة بدًال من الباء المضمومة عند عاصم
ى  " ُنُشرا : " وقرأ الباقون بالنون المضمومة والشین المضمومة ، بینما كانت الشین ف

  ).٥(القراءات األخرى ساكنة 
ذا الكالم       وفى ھذا یقول جولد زیھر نقًال عن الترجمة العربیة لكت ھ ھ ر فی ذى ذك ھ ال اب

)٦:(  
والقسم األكبر من ھذه القراءات یرجع السبب فى ظھوره إلى خاصیة الخط العربى " 

وق         نقط ف ا لل ة تبًع رأ بأشكال مختلف د یق ، فإن من خصائصھ أن الرسم الواحد للكلمة ق
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كل         دان الش ة ، وفق ات النحوی ود الحرك دم وج ا أن ع ا ، كم روف أو تحتھ أى (الح
ا       ) ركاتالح ة موقعھ ة من ناحی ة حاالت مختلف فى الخط العربى یمكن أن یجعل للكلم

فھذه التكمیالت للرسم الكتابى ثم ھذه االختالفات فى الحركات والشكل  . من اإلعراب
ل نقطھ أو شكلھ من        ا أھم راءات ، فیم ، كل ذلك كان السبب األول لظھور حركة الق

  ".القرآن 
د أن          إن المتأمل فى ھذا الكالم ،  درك أن الرجل یری ر ، ی د زیھ اه عن جول ذى نقلن ال

  .یقول فى دھاء وخبث
امتھم ، وأن          تھم وع لمین خاص دى المس ا ل رف بھ ات معت راءات تحریف ذه الق إن ھ
ل صراحة            م یق ھ ل ض الضیاع إن ى رسولھم أصابھا بع ة عل النصوص اإللھیة المنزل

  .ن الحكیمبالتحریف وإنما وضع المبررات لوجود التحریف فى القرآ
ا ،         دم ذكرھم ذین تق ى السببین الل راءات وینسبھا إل ثم أخذ بعد ذلك یورد أمثلة من الق

  :وھما
  .تجرد المصحف من النقط فى أول عھده -
  .تجرد كلماتھ من ضبط الحروف -

  :فإلى السبب األول نسب قولھ تعالى
ا    ونادى أصحاب األعراف رجاًال یعرفونھم بسیماھم قالوا ما أغنى عنكم ( م وم جمعك

  ).٧)(كنتم تستكبرون
وقد قارنھا جولد زیھر بقراءة . وھى قراءة الجمھور" تستكبرون " والشاھد فى كلمة 

ول    " تستكثرون " شاذة  د أن یق اء ، یری اء ث ى األصل     : بإبدال الب ت ف ة كان " إن الكلم
  :غیر منقوطة الحروف األول والثالث والخامس فاخُتِلف فى قراءتھا" یستكبرون 

تستكبرون ، ومنھم من قرأ الخامس : واألول تاء فنطق" باء " منھم من قرأ الخامس ف
  .تستكثرون" فنطق " ثاء " 

  .ھذا ھو سبب ھاتین القراءتین عنده
  ).٨..)(وما كان استغفار إبراھیم ألبیھ إال عن موعدة وعدھا إیاه:(وكذلك قولھ تعالى
  .رد الغائب الذكرضمیر نصب منفصل للمف" إیاه " والشاھد فى كلمة 

" اباه " باء " إیاه " بإبدال الیاء من " اباه " ثم قارنھا بقراءة شاذة لحماد الراویة ھكذا 
  ).٩(أى وعدھا إبراھیم علیھ السالم أباه ؟ 

بط         ن الض حف ع ات المص رد كلم و تج انى ، وھ بب الث راءات للس تالف الق ا اخ أم
  :بالحركات ، فمن أمثلتھ عنده قولھ تعالى

  ).١٠)(ِعْنَدُه علم الكتاب  وَمْن(
  !؟ " َمْن ِعْنِدِه " "ِمْن ِعْنِده " " َمْن عْنَدُه : " وقارن بین قراءاتھا الثالث

ا      ى كونھ د اهللا ، إل ھذا ھو منھجھ فى إخراج القراءات القرآنیة من كونھا وحًیا من عن
ق األلفاظ أوھاًما كان سببھا نقص الخط العربى الذى كتب بھ المصحف أوًال عن تحقی

ا     ق بھ ة النط ث كیفی ن حی ا وم ث حروفھ ن حی رین   . م ن المبش ر م ره كثی ى أث واقتف
  .والمستشرقین

  :الرد على ھذه الشبھة
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لقد حظى كتاب اهللا العزیز بعنایة منقطعة النظیر ، فى حیاة النبى صلى اهللا علیھ وسلم 
  .، وبعد وفاتھ

  .القرآن كان ھو السماع الصوتىومن الحقائق الراسخة رسوخ الجبال أن طریق َتَلقِّى 
  .سماع صوتى من جبریل لمحمد علیھما السالم -
  .وسماع صوتى من الرسول إلى كتبة الوحى أوًال وإلى المسلمین عامة -
  .وسماع صوتى من كتبة الوحى إلى الذین سمعوه منھم من عامة المسلمین -
علمونھ منھم من أفراد وسماع صوتى حتى اآلن من حفظة القرآن المتقنین إلى من یت -

  .المسلمین
ھذا ھو األصل منذ بدأ القرآن ینزل إلى ھذه اللحظة وإلى یوم الدین ، فى تلقى القرآن 

  .من مرسل إلى مستقبل
ن تكون       ى مصاحف ھى األصل ، ول رآن یجب أن ُیسمع    . ولیست كتابة القرآن ف الق

ى سماع    بوعى قبل أن یقرأ من المصحف ، وال یزال متعلم القرآن فى أش د الحاجة إل
تحیل أن          ات مس ارات أو كلم رآن عب ى الق ین ، وف افظین متقن یوخ ح ن ش رآن م الق
ا       و ظل یتعلمھ حف ، ول ى المص یتوصل أحد إلى نطقھا الصحیح عن مجرد القراءة ف

  .وحده أیاًما وأشھرا
ى الحضیض ، وال    وبھذا تھوى األفكار التى أرجع إلیھا جولد زیھر نشأة القراءات إل

حابة ومن    یكون لھا أى وزن فى البحث العلمى المقبول ؛ ألن المسلمین من جیل الص
تبعھم بإحسان لم یتعلموا القرآن عن طریق الخط العربى من القراءة فى المصاحف ، 
م         لم ، ث ھ وس د صلى اهللا علی م محم وإنما تعلموه سماًعا واعًیا ملفوًظا كما خرج من ف

ھ شیوًخا أجالء حفظو     ان صاحب الرسالة        قیض اهللا لكتاب ا ك ا كم ا طرًی وه غًض ه وتل
  .یحفظھ ویتلوه كما سمعھ من جبریل أمین الوحى

ذون        .. أجل ان المسلمون یأخ و ك ال ل كان سیكون ألفكار جولد زیھر وجھ من االحتم
  .القراءة قراءة من مصاحف

 أما وقد علمنا أن طریق تلقى القرآن ھو السماع الموثق ، فإن أفكار جولد زیھر تذھب
  .ھباء فى یوم ریح عاصف

لم ،    : ثانًیا ھ وس إن القراءات الصحیحة مسموعة من جبریل لرسول اهللا صلى اهللا علی
د ومن        وحى ، ومسموعة من محم ة ال ومسموعة من محمد صلى اهللا علیھ وسلم لكتب
ب           ى تعاق رآن ف م شیوخ الق در اإلسالم األول ، ث كتبة الوحى لعموم المسلمین فى ص

  .اهللا األرض ومن علیھا األجیال حتى یرث
  

" فتثبتوا " و " فتبینوا " لقد سمع المسلمون من محمد المعصوم عن الخطأ فى التبلیغ 
  :فى قولھ تعالى

  .بالباء والیاء والنون) ١١)(یا أیھا الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا (
را     " فتثبتوا " وسمعوھا منھ  اء وكال الق اء والت اء والب ھ    بالتاء والث رآن موحى ب ءتین ق

د اهللا  ان ناشئتان عن االضطراب           . من عن ا قراءت ر، إنھم د زیھ وھم جول ا ت یس كم ول
  .الحاصل من خلو كلمات المصحف من النقط والشكل فى أول أمره ؟
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وء    ة ض ة ، كعالق ة وثیق ا عالق ین معنییھم إن ب ا ، ف ف لفظاھم ان ، وإن اختل والقراءت
  :الشمس بقرصھا

وا  " مصدر المتصید من ألن التبین ، وھو ال ر      " فتبین ى الخب ب ف تفحص والتعق ھى ال
ت     ق الموصل للتثب و الطری و   . الذى یذیعھ الفاسق بین الناس ، وھذا الَبین ھ ت ھ فالتثب

  .ومن تثبت فقد تبین. ومن تبیَّن فقد تثبت. ثمرة التبین
ا ، إن    ا بینھم ا وم ا فیھم ماوات واألرض وم راءات ، ورب الس ذه الق ا أروع ھ فم
ره    رآن ، وإن ك از الق وه إعج ن وج راق م دید اإلش ھ ش ى وج رآن لھ راءات الق ق

  .الحاقدون
وكما سمع المسلمون من فم محمد ، الذى ال ینطق عن الھوى صلى اهللا علیھ وسلم فى 

وا  : " اآلیة السابقة وا  " و " فتبین ذلك ،    " فتثبت ھ ك ل  " سمعوا من ُل  " و " ُیَفصِّ " ُنفصِّ
  :فى قولھ تعالى

  ).١٢)(خلق اهللا ذلك إال بالحق یفصل اآلیات لقوم یعلمون ما (
  :وفاعل الفصل فى القراءتین واحد ھو اهللا عز وجل" نفصل اآلیات " و 

ى    راءة األول ى الق و ف راءتین ، فھ ى الق ل ف ن الفاع ر ع ف التعبی د اختل ل " وق " یَفصِّ
  :ضمیر مستتر عائد على اهللا عز وجل فى قولھ

رد   . أى یفصل ھو اآلیات)بالحق ما خلق اهللا ذلك إال( ى مف فالفاعل ھنا مفرد لعوده عل
  ".اهللا " 

  .أى نفصل نحن" ُنَفصِّل"وفى القراءة الثانیة ُعبِّر عن الفاعل بضمیر الجمع للمتكلم 
لھا معنى فى اللغة العربیة ھو التعظیم إذا " نفصل " واهللا واحد أحد ، ولكن النون فى 

" الجماعة " ووجھ التعظیم بالغًة تنزیل الفرد منزلة . ماعةكان المراد منھا فرًدا ال ج
  .تعظیًما لشأنھ ، وإجالًال لقدره

  .وفى ھاتین القراءتین تكثیر للمعنى ، وھو وصف مالزم لكل القراءات
ھى االنتقال .. " ما خلق اهللا: " بعد قولھ" نفصل " وللبالغیین إضافة حسنة فى قراءة 

ى    ة ف ق اهللا  " من الغیب ا خل ى    "  م تكلم ف ى الم ة التفصیل    " نفصل  " إل لإلشعار بعظم
  .وروعتھ

إن إرجاع القراءات القرآنیة لطبیعة الخط العربى الذى كان فى أول أمره خالًیا : وبعد
رى   " ومن بعده " جولد زیھر " من النقط والشكل ، كما توھم  ر جیف ة   " آث ى المقدم ف

ى داود السجست      اب المصاحف ، ألب ا لكت ا المستشرق   التى كتبھ جان  " انى ، وتابعھم
رك  ر  " بی ى الفك اء عل ؤالء األدعی ل ھ انده جھ ٍم س رد َوْھ ة مج ذه النظری ، إن ھ

ى            رآن ، لحاجات ف ى الق ى اإلسالم والتطاول عل د عل اه الحق دؤه ومنتھ اإلسالمى، مب
  ".الیعاقیب " نفوس 

رد عل     ى ال ا ف ذه الشبھة أن   وقد قدمنا فى إیجاز ما أبطل ھذه األوھام ، وبقى علین ى ھ
نذكر فى إیجاز كذلك جھود علمائنا فى تمحیص القراءات ، وكیف وضعوا الضوابط  
ى    رآن ف الدقیقة لمعرفة القراءات الصحیحة ، من غیرھا مما كان شائًعا وقت جمع الق

  ".رضى اهللا عنھ " عھد عثمان بن عفان 
  :تمحیص القراءات
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د       وضع العلماء األقدمون ضوابط محكمة للقراءات ى ھى وحى من عن الصحیحة الت
  :وتلك الضوابط ھى. اهللا
  .صحة السند ، الذى یؤكد سماع القراءة عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  -١
ة      -٢ ى خالف ة ف ھ األم ت علی ذى أجمع ریف ، ال حف الش راءة لرسم المص ة الق موافق

لمصحف من عثمان رضى اهللا عنھ مع مالحظة أن الصحابة الذین نسخوا القرآن فى ا
ر      ال تغیی ة ب ائق النبوی الوثائق النبویة فى خالفة عثمان ، نقلوه كما ھو مكتوب فى الوث

ھ   . أو تبدیل ورسم المصحف الذى بین أیدینا اآلن سنة نبویة ؛ ألن النبى صلى اهللا علی
  .وسلم أقر تلك الوثیقة ، واحتفظ بھا فى بیتھ حتى آخر یوم فى حیاتھ الطیبة

ة   ع أئم ذلك أجم ن     ول ن م ى أى زم حف ف ة المص ریم كتاب ى تح ة عل ذاھب الفقھی الم
ذا   . األزمان ، على غیر الرسم المعروف بالرسم العثمانى للمصحف الشریف  ل ھ ونق

  ).١٣(اإلجماع عنھم كثیر من علماء تاریخ القرآن 
زل    -٣ ة ؛ ألن اهللا أن ة العربی ب اللغ وه تراكی ن وج ھ م ة لوج راءة موافق ون الق أن تك

  .سان العربى المبینكتابھ بالل
  .أن یكون معنى القراءة غیر خارج عن قیم اإلسالم ومقاصده األصول والفروع -٤

  .فإذا تخلف شرط من ھذه الشروط فال تكون القراءة مقبولة وال یعتد بھا
حیحة ، أو      ر الص راءات غی ن الق وعمًال بھذه الضوابط تمیزت القراءات الصحیحة م

  .أو الباطلةما یسمى بالقراءات الشاذة ، 
راءات   ا الق روا فیھ دة حص نفات عدی عوا مص ل وض ذا ، ب ا بھ ف علماؤن م یكت ول

  .الصحیحة ، ووجھوھا كلھا من حیث اللغة ، ومن حیث المعنى
ا      ا تقویًم د أن یقومھ ا ، واجتھ كما جمع العالمة ابن جنى القراءات الشاذة ، حاصًرا لھ

  .كبیرین أفرغ ما ملك من طاقاتھ فیھ ، وأخرجھا فى جزءین
ى        ة ف ائق النبوی ر بنسخ الوث أما ذو النورین عثمان بن عفان رضى اهللا عنھ ، حین أم

دكتور    ا للمرحوم ال / المصاحف ، فقد أراد منھ ھدفین ، ننقل للقارئ الكریم كالًما طیًب
  :محمد عبد اهللا دراز فى بیانھما

  :وفى رأینا أن نشر المصحف بعنایة عثمان كان یستھدف أمرین" 
ى إطار         : ھماأول دخل ف ت ت ى كان ة ، الت راءات المختلف ى الق إضفاء صفة الشرعیة عل

ا     ھ منًع ا فی ھ ، وحمایتھ ع علی وى مجم ل نب ا أص حف ولھ ى المص دون یعن نص الم ال
ارى     ر التم ان یعتب دال (لوقوع أى شجار بین المسلمین بشأنھا ، ألن عثمان ك ) أى الج

  .فى القرآن نوًعا من الكفر
ة  (د ما ال یتطابق تطابًقا مطلًقا مع النص األصلى استبعا: ثانیھما ائق النبوی ة  ) الوث وقای

ن أى         ھ م نص ذات ة لل نھم ، وحمای ا بی ر فیم قاق خطی ى انش وع ف ن الوق لمین م للمس
تحریف ، نتیجة إدخال بعض العبارات المختلف علیھا نوًعا ما ، أو أى شروح یكون  

  ).١٤" (األفراد قد أضافوھا إلى مصاحفھم 
ة          ھذه  ھ ، وحمای دد قراءات ریم وتع القرآن الك ل األول ب ة المسلمین من الرعی ھى عنای

  .كتاب اهللا من كل دخیل على نصوص الوحى اإللھى
ھذا ، وإذا كان جولد زیھر ، وآثر جیفرى المبشر اإلنجلیزى ، وجان بیرك قد أجھدوا 

تشكیك فیھ ، فإن أنفسھم فى أن یتخذوا من قراءات القرآن منفًذا لالنقضاض علیھ ، وال
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بھة     ذه الش ى ھ ا عل تم ردن الحق ، ونخ رآن ب ھدوا للق رقین ش ن المستش رھم م غی
ل    بمستشرق نزیھ ، أثنى على القرآن وقال إنھ النص االلھى الوحید ، الذى سلم من ك

  .تحریف وتبدیل ، ال فى جمعھ ، و فى تعدد مصاحفھ ، وال فى تعدد قراءاتھ
ھ       إن الق: [ قال المستشرق لوبلوا یس فی ذى ل د ، ال انى الوحی اب الرب رآن ھو الیوم الكت

  ].أى تغییر یذكر 
إن : [ كالما طیبًا فى الثناء على القرآن ، وھو) مویر. د(ومن قبلھ قال مستشرق آخر 

دون أى   المصحف الذى جمعھ عثمان ، قد تواتر انتقالھ من ید لید ، حتى وصل إلینا ب
ل نستطیع   تحریف ، ولقد حفظ بعنایة شدیدة ، بح یث لم یطرأ علیھ أى تغییر یذكر ، ب

ا ،      ر لھ ى ال حص خ الت ى النس الق ف ى اإلط ھ أى تغییرعل رأ علی م یط ھ ل ول إن أن نق
رق           ع الف د لجمی رآن واح د إال ق م یوج عة ، فل المیة الواس بالد اإلس ى ال ة ف المتداول

ى  اإلسالمیة المتنازعة وھذا االستعمال اإلجماعى لنفس النص المقبول من ال جمیع حت
د             ى عھ ذى یرجع إل ا وال زل، الموجود معن نص الُمن حة ال ى ص ل عل الیوم حجة ودلی

  ). ١٥(الخلیفة عثمان بن عفان رضى اهللا عنھ الذى مات مقتوال
  .١٢٨: التوبة) ١(
  .٤٢: القلم) ٢(
  ).٣/١٧٧(معانى القرآن للقراء ) ٣(
  .٤٨: الفرقان) ٤(
  .د الفتاح شلبى ، مكتبة وھبةعب/ للدكتور ) ٢٩(رسم المصحف : انظر) ٥(
  .محمد یوسف موسى. ، ترجمة د) ٤ص(المذاھب اإلسالمیة ) ٦(
  .٤٨: األعراف) ٧(
  .١١٤: التوبة) ٨(
  .، مرجع سبق ذكره) ٣٠(رسم المصحف ) ٩(
  .٤٣: الرعد) ١٠(
  .٦: الحجرات) ١١(
  .٥: یونس) ١٢(
  .البرھان فى علوم القرآن ، مرجع سبق ذكره: ینظر) ١٣(
  .مرجع سبق ذكره) ٤٣ص" (مدخل إلى القرآن الكریم " ) ١٤(
  ).مدخل إلى القرآن الكریم(نقال عن  w.MUIRتألیف : حیاة محمد ) ١٥(

----------------  
  الكالم األعجمى -٣٤

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

ین    :(جاء فى سورة الشعراء روح األم ھ ال ن الم    * نزل ب ك لتكون م ى قلب ذرین  عل * ن
ر ذى عوج     :(وجاء فى سورة الزمر). ١) (بلسان عربى مبین ًا غی ا عربی ). ٢) (قرآن

ى سورة   ). ٣) (فإنما یسرناه بلسانك لعلھم یتذكرون: (وجاء فى سورة الدخان وجاء ف
ذا      : (النحل ھ أعجمى وھ دون إلی ذى یلح ولقد نعلم أنھم یقولون إنما یعلمھ بشر لسان ال

  ).٤) (لسان عربى مبین
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ألو ن نس ن    : " نح رة ، م ة كثی ات أعجمی ھ كلم ا ، وب ا مبیًن رآن عربی ون الق ف یك كی
ا   فارسیة ، وآشوریة ، وسریانیة ، وعبریة ، ویونانیة ، ومصریة ، وحبشیة ، وغیرھ

  ".؟ 
ات            روا الكلم بھة ذك ذه الش دا لھ دد ، وتأكی ذا الص ى ھ واردة ف بھة ال ص الش ذا ن ھ

  :القرآن الكریم وھىاألعجمیة حسب زعمھم التى وردت فى 
ل      اة زنجبی ر حور زك آدم أباریق إبراھیم أرائك استبرق إنجیل تابوت توراة جھنم حب
اعون    ردوس م ون ف دن فرع اغوت ع راط ط ورة ص كینة س رادق س جیل س بت س س

  .مشكاة مقالید ماروت ھاروت اهللا
  :الرد على ھذه الشبھة

ى     ھذه ھى شبھتھم الواھیة ، التى بنوا علیھا دعوى ضخمة ، اء ، وھى نف ولكنھا جوف
ارب من       ى ق د المحیطات عل أن یكون القرآن عربیا مثلھم كمثل الذى یھم أن یعبر أح

  .بوص ، ال یلبث أن تتقاذفھ األمواج ، فإذا ھو غارق ال محالة
ت      ذى بنی وھن ال ة ال ولن نطیل الوقوف أمام ھذه الشبھة ، ألنھا منھارة من أساسھا بآف

  :علیھا باآلتى ونكتفى فى الرد. علیھ
دیمًا     - اء المسلمین ق إن وجود مفردات غیر عربیة األصل فى القرآن أمر أقر بھ علم

ا         . وحدیثًا ول سنذكره فیم اره وجھ مقب ان إلنك ام الشافعى ك ومن أنكره منھم مثل اإلم
  .یأتى إن شاء اهللا

صل ونحن من الیسیر علینا أن نذكر كلمات أخرى وردت فى القرآن غیر عربیة األ -
" بمعنى النھر فى سورة " الیم " ومثل " سبأ " ِمْنَسَأة بمعنى عصى فى سورة : ، مثل

  .وغیرھا" القصص 
ردات ،    - ات مف ى كلم ا ھ ل إنم ة األص ر عربی ات غی ن كلم رآن م ى الق ا ف ل م إن ك

خاص ،  " إبراھیم ، یعقوب ، إسحاق ، فرعون : " أسماء أعالم مثل ، وھذه أعالم أش
  .أعجمیة" طاغوت " ، إذا سلمنا أن كلمة " طاغوت ، حبر :"أو صفات ، مثل

دة إسمیة ، أو         - ة واح ھ جمل یس فی ة ، فل ر عربی إن القرآن یخلو تماًما من تراكیب غی
  .فعلیة من غیر اللغة العربیة

ة ال          - ر العربی ة أو غی ة العربی ت اللغ ة سواء كان ى أى لغ إن وجود مفردات أجنبیة ف
ى        یخرج تلك اللغة عن أصالت  ة الت ى اللغ رجم إل ھا ، ومن المعروف أن األسماء ال تت

فالمتحدث باإلنجلیزیة إذا احتاج إلى ذكر اسم من لغة غیر لغتھ ، . تستعملھا حتى اآلن
ار         ى نشرات األخب ا نسمعھ اآلن ف ذا م یذكره برسمھ ونطقھ فى لغتھ األصلیة ومن ھ

  :وال یقال. ة ُنطقًا عربیَّاباللغات األجنبیة فى مصر ، فإنھا تنطق األسماء العربی
ض      رد أن بع ثًال ، لمج ة م یة أو اإلنجلیزی ة الفرنس ت باللغ ار لیس رة األخب إن نش

  .المفردات فیھا نطقت بلغة أخرى
والمؤلفات العلمیة واألدبیة الحدیثة ، التى تكتب باللغة العربیة ویكثر فیھا مؤلفوھا من 

وا ع ى نقل ادر الت ة والمص ماء األجنبی ر األس ة ذك األحرف األجنبی مونھا ب ا ، ویرس نھ
ات       : والنطق األجنبى ال یقال ض الكلم ة ، لمجرد أن بع ة العربی ر اللغ إنھا مكتوبة بغی

  .األجنبیة وردت فیھا ، والعكس صحیح
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ى         ادوا ف م أال یتم ا بھ ان حری ون أنفسھم فك ومثیرو ھذه الشبھة یعرفون ذلك كما یعرف
  .فسھم ، وإما خجًال من ذكر ما یثیر الضحك منھمھذه اللغو الساقط إما احترامًا ألن

ر         - ى غی ا إل ا وعزوھ ى ذكروھ ردات الت ذه المف ض ھ بة بع ى نس رفون ف م مس إنھ
  :العربیة

فالزكاة والسكینة ، وآدم والحور ، والسبت والسورة ، ومقالید ، وعدن واهللا ، كل ھذه 
وقد ورد فى المعاجم . ةمفردات عربیة أصیلة لھا جذور لُغویة عریقة فى اللغة العربی

  :العربیة ، وكتب فقھ اللغة وغیرھا تأصیل ھذه الكلمات عربیَّا فمثًال
  .وأصل ھذه المادة ھى الطھر والنماء. الزكاة من زكا یزكو فھو زاٍك

ى      ق ف ذر لغوى عمی وكذلك السكینة ، بمعنى الثبات والقرار ، ضد االضطراب لھا ج
  :یقال. اللغة العربیة

  .یسكن ، ساكن ، مسكن ، أسكن: ام ، ویتفرع عنھسكن بمعنى أق
ة        - م تكن عربی ریم ، وإن ل رآن الك ى الق إن ھذه المفردات غیر العربیة التى وردت ف

رآن          زول الق ل عصر ن ا قب ة باستعمال العرب لھ فى أصل الوضع اللغوى فھى عربی
ھ  رآن     .. وفی زول الق ل ن ى قبی ى اللسان العرب رة ف تعملة بكث ت سائغة ومس ذا  وكان وبھ

االستعمال فارقت أصلھا غیر العربى ، وُعدَّْت عربیة نطقًا واستعماًال وخطا.  
رآن ال یخرج       ات الق دد كلم إذن فورودھا فى القرآن مع قلتھا وندرتھا إذا ما قیست بع

ھ   ن كون رآن ع ین  " الق ى مب ان عرب ال " بلس اءات أن یق ذب االدع ن أك ظ : وم إن لف
ین     عبرى أو سر " اهللا " الجاللة  اتین اللغت ذه عن ھ رآن أخ ذا   . یانى وإن الق یس لھ إذ ل

  :وجود فى غیر العربیة" اهللا " اللفظ الجلیل 
عدة إطالقات ، مثل ایل ، الوھیم ، وأدوناى ، ویھوا " اهللا " فالعبریة مثًال تطلق على 

ة     " اهللا " فأین ھذه األلفاظ من كلمة . أو یھوفا ى اللغةالیونانی ة وف ة العربی ى  فى اللغ الت
ا    د اهللا فیھ وى  " ترجمت منھا األناجیل إلى اللغة العربیة حیث نج ى   " ال د وردت ف وق

ذا          ھ ھك تغیثًا برب الم مس ھ الس ى علی ذكرھا عیس ل ی ض األناجی وى  " بع وى ال " ال
  .وترجمتھا إلھى إلھى

ى      ى ف إن نفى عروبة القرآن بناء على ھذه الشبھة الواھیة أشبھ ما یكون بمشھد خراف
  .معقولأدب الال

  .١٩٥-١٩٣: الشعراء) ١(
  .٢٨: الزمر) ٢(
  .٥٨: الدخان) ٣(
  .١٠٣: النحل) ٤(

---------------------  
  الكالم العاطل -٣٥

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

سورة بالقرآن الكریم حروف عاطلة ، ال ُیفھم  ٢٩یدعى المشكُِّكون أنھ جاء فى فواتح 
  :ا یلى مع ذكر المواضع التى وردت فیھامعناھا نذكرھا فیم
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روف ر :الح ورة ال م   : الس ر ال راھیم ، الحج ف ، إب ود ، یوس ونس ، ھ رة ، آل : ی البق
ر  جدة الم ان ، الس روم ، لقم وت ، ال ران ، العنكب ص: عم د الم م: الرع راف ح : األع

ص : الشورى ص: غافر، فصلت ، الزخرف ، الدخان ، الجاثیة ، األحقاف حم عسق
ریم ن : ق كھیعص : طھ ق : الشعراء ، القصص طھ: نمل طسمال: طس س  : م م ی : القل

ون  (إن كانت ھذه الحروف ال یعلمھا إال اهللا : " یس ونحن نسأل ا یقول دتھا   ) كم ا فائ فم
  ".لنا ، إن اهللا ال یوحى إال بالكالم الواضح فكالم اهللا بالغ وبیان وھدى للناس 

  :الرد على ھذه الشبھة
ذه ال  و    " الكالم العاطل   " حروف وصف   أطلقوا على ھ و  " والكالم العاطل ھ " اللغ

  .الذى ال معنى لھ قط
ى   أما ھذه الحروف ، التى ُأفتتحت بھا بعض سور القرآن ، فقد فھمت منھا األمة ، الت

زال الدراسات   ) ١(ُأنزل علیھا القرآن بلغتھا العریقة ، أكثر من عشرین معنى ، وما ت
ت         القرآنیة الحدیثة تضیف جدی  و كان دمون فل دھا األق ى رص انى الت ك المع ى تل " دًا إل

  .كما یدعى خصوم اإلسالم ، ما فھم منھا أحد معنى واحدًا" عاطلة 
ذه        ز من أن ھ اب اهللا العزی ى كت " الحروف  " ولو جارینا جدًال ھؤالء المتحاملین عل

ا  " طل  كالم عا " عاطلة من المعانى ، لوجدنا شططًا فى اتھامھم القرآن كلھ بأنھ  ألنھ
ى صلى     " یس " و" طھ" ال تتجاوز ثمانى وعشرین آیة ، باستبعاد  ا اسمان للنب ألنھم

دیر     داء والتق ا أداة الن ذف منھم ا  : اهللا علیھ وسلم ، ح ا  " طھ  " ی س  " ی ر   " ی دلیل ذك ب
  :الضمیر العائد علیھ ھكذا

  ).٣) (إنك لمن المرسلین(و ) ٢) (ما أنزلنا علیك القرآن لتشقى(
تب بعًا       وباس ور س ذه الس بح ھ رین ُتص ع والعش ور التس ن الس ورتین م اتین الس عاد ھ

ة     روف المقطع ذه الح ا ھ رت فیھ ى ذك ورى ، الت ورة الش ا س ورة ، منھ رین س وعش
  :مرتین ھكذا

ى          " حم ، عسق " ة ف انى وعشرین آی ذه المالحظة ثم ات موضوع ھ دد اآلی فیكون ع
ریم       رآن الك ات الق دد آی ھ ، وع رآن كل اٍن    . ةآی  ٦٢٣٦الق ف ثم ق وص ف ینطب فكی

  .آیة ؟ ٦٢٠٨وعشرین آیة على 
ى ھؤالء       " الحروف " والمعانى التى ُفھمْت من ھذه  رد عل ى ال أتى ف ا ی نختار منھا م

  .الخصوم
  :الرأىاألول

ى   ". الم ، و الر ، والمص : یرى بعض العلماء القدامى أن ھذه الفواتح ، مثل تشیر إل
ن الح    ف م ھ مؤل رآن ، بأن از الق ا   إعج اغوا منھ رب ، وص ا الع ى عرفھ روف الت

  .مفرداتھم ، وصاغوا من مفرداتھم تراكیبھم
رآن معجزًا ؛ ال    وأن القرآن لم یغیر من أصول اللغة ومادتھا شیئًا ، ومع ذلك كان الق
وق صانع             ا یتف م اهللا عز وجل ، كم زل بعل ھ ن تھم ، ولكن ألن ایر لغ ألنھ نزل بلغة تغ

رتھ فى صنعتھ مع أن المادة التى استخدمھا الصانعان  على صانع آخر فى حذقھ ومھا
  .واحدة وفى ھذا قطع للُحجة عنھم" النموذج المصنوع " فى 

  :ویؤید ھذا قولھ سبحانھ وتعالى
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أم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثلھ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اهللا (
نما أنزل بعلم اهللا وأن ال إلھ إال ھو فھل فإلم یستجیبوا لكم فاعلموا أ* إن كنتم صادقین 

  ).٤) (أنتم مسلمون 
ازل         ھ كالم اهللا ، ن و أن د ھ ر واح یعنى أن اللغة واحدة ، وإنما كان القرآن معجزًا ألم

  .وفق علم اهللا وصنعھ ، الذى ال یرقى إلیھ مخلوق
  :الرأى الثانى

روف  ذه الح ة " إن ھ رآن   " الُمقطع ور الق ض س ا بع دئت بھ ى ب ى أدوات الت ا ھ إنم
ا         وب من الشواغل الصارفة لھ غ القل ا تفری صوتیة مثیرة النتباه السامعین ، یقصد بھ

  .فى مطلع سورة البقرة ، وھى تنطق ھكذا" الم " فمثًال . عن السماع من أول وھلة
ا           " ألف الم میم "  ا یتسع لتسعة أصوات ، یتخللھ در م زمن بق تستغرق مسافة من ال

ا تقرع السمع تھیؤه ، وتجذبھ لعقبى الكالم قبل أن یسمع السامع المد مد الصوت عندم
  :قولھ تعالى بعد ھذه األصوات التسعة

  ).٥) (ذلك الكتاب ال ریب فیھ ھدى للمتقین (
ض        ق بع ذلك یطل الى ، ول ان الع وإثارة االنتباه بمثل ھذه المداخل سمة من سمات البی

ارة  فى فواتح السور " الحروف " الدارسین على ھذه  رع عصى   " عب وھى  ) ٦" (ق
ل        ھ الغاف ائم ، وتنبی اظ الن ى إیق ت تستعمل ف ا     . وسیلة كان ة ، وتطبیقھ ة لطیف وھى كنای

ذه   ر مستنكر  " الحروف  " على ھ ھ ،       . غی اس لسماع كالم ا الن ألن اهللا عز وجل دع
  :وتدبر معانیھ ، وفى ذلك یقول سبحانھ وتعالى

  ).٧) (لعلكم ترحمونوإذا ُقرئ القرآن فاستمعوا لھ وأنصتوا (
  :الرأى الثالث

ذه    ى ھ ام الزمخشرى أن ف رى اإلم از  " الحروف  " وی رار اإلعج ًا من أس را دقیق س
  :القرآنى المفحم ، وخالصة رأیھ نعرضھا فى اآلتى

د         "  ذه األسماء یقص واتح من ھ ى الف واعلم أنك إذا تأملت ما أورده اهللا عز سلطانھ ف
ة عشر سواء ، وھى    الحروف وجدتھا نصف حروف المعج   الم   : م ، أربع ف وال األل

اء ،     ین والح اء والس ین والط اء والع اء ، والی اف والھ راء والك اد ، وال یم والص والم
  ".والقاف والنون ، فى تسع وعشرین سورة ، على حذو حروف المعجم 

اس الحروف ،      ى أنصاف أجن ثم إذا نظرت فى ھذه األربعة عشر وجدتھا مشتملة عل
  :فیھا بیان ذلك أن

  :من المھموسة نصفھا
  ".الصاد ، والكاف ، والھاء والسین والخاء " 

  :ومن المجھورة نصفھا
  .األلف والالم والمیم ، والراء والعین والطاء ، والقاف والیاء والنون

  :ومن الشدیدة نصفھا
  ".األلف والكاف ، والطاء والقاف " 

  :ومن الرخوة نصفھا
  ".د ، والھاء والعین ، والسین والحاء والیاء والنون الالم والمیم ، والراء والصا" 

  :ومن المطبقة نصفھا
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  ".الصاد والطاء " 
  :ومن المنفتحة نصفھا

اف       "  ین والسین والحاء ، والق اء والع األلف والالم ، والمیم والراء ، والكاف ، والھ
  ".والیاء والنون 

  :ومن المستعلیة نصفھا
  ".القاف والصاد ، والطاء " 

  :المنخفضة نصفھاومن 
اء        "  ین والسین ، والح اء ، والع اء ، والی راء والكاف والھ یم ، وال الم والم ف وال األل

  ".والنون 
  ).٨" (القاف والطاء : " ومن حروف القلقلة نصفھا

  :إن ھذه الحروف المذكورة یلحظ فیھا ملحظان إعجازیان: یرید أن یقول
ى     : األول ة ، وھ ة العربی دد األبجدی ث ع ن حی اً  م رون حرف ة وعش ذه  . ثمانی إن ھ ف

ى أن           ة ، یعن روف األبجدی ف ح ادل نص ور تع واتح الس ى ف ذكورة ف روف الم الح
  :المذكور منھا أربعة عشر حرفًا والذى لم یذكر مثلھا أربعة عشر حرفا

  .حرفًا ھى مجموع األبجدیة العربیة ٢٨=  ١٤+١٤
  :من حیث صفات الحروف وھى: الثانى

  .رةالھمس فى مقابلة الجھا
  .الشدة فى مقابلة الرخاوة

  .االنطباق فى مقابلة االنفتاح
  .واالستعالء فى مقابلة االنخفاض

  .والقلقلة فى مقابلة غیرھا
ادل نصف             رآن تع بعض سور الق ة ل واتح القرآنی ى الف ذكورة ف ذه الحروف الم نجد ھ

ھ من   . أحرف كل صفة من الصفات السبع المذكورة وھذا االنتصاف مع ما یالحظ فی
د     ى محم زل عل التناسب الدقیق بین المذكور والمتروك ، ال یوجد إال فى كالم اهللا المن

لم  ھ وس لى اهللا علی رى  . ص ذلك ن اب ، ل ذوى األلب ذھل ل ازى م زى إعج و ذو مغ وھ
  :اإلمام جار اهللا الزمخشرى یقول ُمعقبًا على ھذا الصنع الحكیم

ھ      "  ىء حكمت ل ش ى ك ت ف ذى دق بحان ال ابق ل  . فس و المط ل  وھ ائف التنزی لط
فكأن اهللا عز اسمھ عدد على العرب األلفاظ التى منھا تراكیب كالمھم ، . واختصاراتھ

  ).٩(إشارة إلى ما ذكرت من التبكیت لھم ، وإلزام الُحجة إیاھم 
ى     ائف ، الت رار واللط دقائق واألس ھاب ال ى إس ذكر ف رى ، ی ام الزمخش ذ اإلم م أخ ث

دئ  " الحروف  " تستشف من ھذه  ى ب ك        الت ى ذل ھ ف رآن ، وتابع ض سور الق ا بع ت بھ
یر    فل تفس ة بأس اف ، والمطبوع ى الكش عھا عل ى وض یتھ الت ى حاش ریف ف ید الش الس

ى       . الزمخشرى ذى نتوخاه ف د ال وذكر ما قالھ الرجالن ھنا یخرج بنا عن سبیل القص
ى           . ھذه الرسالة  ا ف ى المواضع المشار إلیھ ھ ف االطالع علی رام ب راء الك ونوصى الق

وم    الھ ا خص ى أثارھ بھة الت ذه الش ى ھ رد عل ى ال مٌّ ف ٌر مھ ى أم ذكورة وبق وامش الم
  :نذكره فى إیجاز فى األتى. اإلسالم ، وھى شبھة وصف القرآن بالكالم العاطل
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دعوة      " الحروف " لو كانت ھذه  ا العرب المعارضون لل ا تركھ من الكالم العاطل لم
ان   فى عصر نزول القرآن ، وھم المشھود لھم بالفص ى البی احة والبالغة ، والمھارة ف

ذه   واتح  " إنشاًء ونقدًا ؛ فعلى قدرما طعنوا فى القرآن لم یثبت عنھم أنھم عابوا ھ " الف
ذكر   ذا المجال   " االختصاص  " وھم أھل ال ى ھ ن یكون   . ف ذین  " الخواجات  " وأی ال

  !م وعیوبھ ؟یتصدون اآلن لنقد القرآن من أولئك الذین كانوا أعلم الناس بمزایا الكال
وقد ذكر القرآن نفسھ مطاعنھم فى القرآن ، ولم یذكر بینھا أنھم أخذوا على القرآن أىَّ 

ھ   ى تراكیب ھ ، وال ف ى جمل ھ وال ف ى مفردات ذ ، ال ف ھ  . مأخ لَّموا ل س س ى العك ل عل ب
ى          نظم القرآن ذا ال دحوا ھ ر المسلمین امت ض العرب غی بالتفوق فى ھذا الجانب ، وبع

  .م اإلنس والجنورفعوه فوق كال
  .ولشدة تأثیره على النفوس اكتفوا بالتواصى بینھم على عدم سماعھ ، والشوشرة علیھ

ى         ة ، وال عل ة العربی ب اللغ م تراكی ى فھ م عل والطاعنون الجدد فى القرآن ال قدرة لھ
ھ    ون خبرت ىء أن تك د ش دى لنق یمن یتص رط ف لیمًا ، والش وغًا س ا ص وغ تراكیبھ ص

  . وھذا الشرط منعدم أصًال عندھم. لشىء الذى ینقدهوتجربتھ أقوى من ا
ر  : انظر للوقوف على ھذه المعانى) ١( رازى  " التفسیر الكبی تفسیر سورة   . للفخر ال

  .البقرة
  .٢: طھ) ٢(
  .٣: یس) ٣(
  .١٤-١٣: ھود) ٤(
  .٢: البقرة) ٥(
  .یعنى الضرب بالعصى على األرض لتنبیھ المراد تنبیھھ) ٦(
  .٢٠٤: األعراف) ٧(
  ).١٠٣ -١٠٠ص  ١ج(الكشاف ) ٨(
  ).١٠٣ص  ١ج: (الكشاف) ٩(

------------------------  
  الكالم المتناقض أ -٣٦

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  
ھ     : (جاء فى سورة النساء"  دوا فی ر اهللا لوج د غی أفال یتدبرون القرآن ولو كان من عن

  ).١) (اختالفا كثیرًا
  :التناقض الكثیر مثل ولكننا نجد فیھ

دل الم اهللا ال یتب دل : ك الم اهللا یتب ات اهللا (ك دیل لكلم ان ): (٢) (ال تب ة مك دلنا آی وإذا ب
ا      ): (٤) (ال مبدل لكلماتھ ) (٣..) (آیة ر منھ أت بخی ة أو ننسھا ن ) ٥) (ما ننسخ من آی
ھ لحافظون       ( ا ل ذكر وإن ا ال ت     ): (٦) (إنا نحن نزلن ا یشاء ویثب ده أم  یمحو اهللا م وعن

ى           ) ٧) (الكتاب  ات عل ض اآلی ین بع ابلون ب ذه الشبھة یق ى عرض ھ ھذه طریقتھم ف
ا            ى غرار م ا ، عل ة لھ ة المقابل ى اآلی اقض معن ة تن ل آی اعتبار تصورھم ، وھو أن ك

  .ترى فى ھذا الجدول الذى وضعوه لبیان التناقض فى القرآن حسب زعمھم
  :الرد على ھذه الشبھة
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ونس   الصورة األولى للتن ة ی ین آی ات اهللا  : (اقض الموھوم ب دیل لكلم ة النحل   ) ال تب وآی
ة ( ان آی ة مك دلنا آی ى   ..) وإذا ب ون معن م یجھل دو أنھ امھم ویب ى أوھ ا إال ف ال وجود لھ

دًا     . التناقض تماًما ان أب ین ال یجتمع رین كلی فالتناقض من أحكام العقل ، ویكون بین أم
ان أ  د من وجود         فى الوجود فى محل واحد ، وال یرتفع ل ال ب ك المحل ، ب دًا عن ذل ب

اة     وت والحی ل الم ر ، مث اء اآلخ دھما وانتف ا وال    . أح ا میت ا وإم ا حی ون إم فاإلنسان یك
د ؛ ألن      ى آن واح ًا ف ا و میت ون حی ال أن یك د ، ومح ت واح ى وق ھ ف ان عن یرتفع

  .النقیضین ال یجتمعان فى محل واحد
ھ صورة    ومحال أن یكون إنسان ما ال حى وال می رآن كل ت فى آن واحد ولیس فى الق

دون      الء أو المعان ھ الجھ ا یدعی ى إال م اقض العقل ور التن ن ص ا م ى  . م ور عل والعث
ونس    ال (التناقض بین اآلیتین المشار إلیھما محال محال ؛ ألن قولھ تعالى فى سورة ی

ات ، ویتسع   معناه ال تبدیل لقضاء اهللا الذى یقضیھ فى شئون الكائ ) تبدیل لكلمات اهللا ن
ة  ھ الكونی نن اهللا وقوانین مل س ا لیش دیل ھن ى التب ة ، . معن وانین الكیمیائی ا الق ومنھ

رات تطرأ           ین عناصرالموجودات ،أو تغیی اعالت ب ا من تف تج عنھ ا ین والفیزیائیة وم
البرودة   . علیھا دھا وانكماشھا ب . كتسخین الحدید أو المعادن وتمددھا بالحرارة ، وتجم

  .هللا عّز وجّلھذه ھى كلمات ا
ا       .. وقد عبر عنھا القرآن فى مواضع أخرى ب   ى تخضع لھ وانین الت السنن وھى الق

ادات  ات والجم وان والنب ان والحی ات ، اإلنس ع الكائن ود ،  . جمی ى الوج ئ ف ل ش إن ك
ى              وة ف دور ق ى مق یس ف ى ل ة ، الت ھ الكلی ة أو كلمات ق السنن اإللھی یجرى ویتفاعل وف

  .ل مفعولھا فى الكونالوجود أن تغیرھا أو تعط
  .، التى ال نجد لھا تبدیًال ، وال نجد لھا تحویًال" كلمات اهللا " ذلك ھو المقصود بھ ب 

الى    ھ تع ًا قول ل  : (ومن ھذه الكلمات أو القوانین والسنن اإللھیة النافذة طوعًا أو كرھ ك
ذه السنة اإلل        ). ٨) (نفس ذائقة الموت ان أن یعطل ھ ا ك د مھم دور أح ى مق ة  فھل ف ھی

ات اهللا        " سیف المنایا " فیوقف  دنیا ؟ فكلم اة ال ذه الحی ى ھ ودًا ف اء خل ویھب كل األحی
ننھ     ودات وس ى الموج ردة ف ھ المط ات وقوانین ى الكائن ائھ ف ن قض ارة ع ى عب إذن ھ

  .النافذة فى المخلوقات
دیل  : (وال تناقض فى العقل وال فى النقل وال فى الواقع المحسوس بین مدلول آیة ال تب

  :وآیة) كلمات اهللال
  ..).وإذا بدلنا آیة مكان آیة(

ة  ا ، أى         : ألن معنى ھذه اآلی ة مكانھ ا ، ووضعنا آی م بھ ا الحك ة ، أى وقفن ا آی إذا رفعن
ت  : قال جھلة المشركین. وضعنا الحكم بمضمونھا مكان الحكم بمضون األولى إنما أن

  ).٩(مفِتٍر 
  .ألخرىفلكل من اآلیتین معنى فى محل غیر معنى ومحل ا

ى سورة النحل   ) ال تبدیل لكلمات اهللا(فاآلیة فى سورة یونس  ة   : (واآلیة ف دلنا آی وإذا ب
لكل منھما مقام خاص ، ولكن ھؤالء الحقدة جعلوا الكلمات بمعنى اآلیات ..) مكان آیة

رآن       ى الق اس أن ف وا الن ًا ، لیوھم ات زورًا وبھتان ى الكلم ات بمعن وا اآلی ، أو جعل
  .ت ھیھات لما یتوھمونوھیھا. تناقضًا
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ھ (أما اآلیتان  ا         (و) ال مبدل لكلمات ا أو مثلھ ر منھ أت بخی ة أو ننسھا ن ا ننسخ من آی ) م
  .وقد تقدم ذكرھما فى الجدول السابق

  :ھاتان اآلیتان بریئتان من التناقض براءة قرص الشمس من اللون األسود
وھذا ھو ما . ینھ فى الكائناتمعناھا ال مغیر لسننھ وقوان) ال مبدل لكلماتھ(فآیة الكھف 

  .علیھ المحققون من أھل العلم ویؤیده الواقع المحسوس والعلم المدروس
فإنھ " القرآن " آیاتھ المنـزلة فى الكتاب العـزیز " كلماتـھ " وحتى لو كان المراد من 

ى أن       ا اهللا عز وجل ، إل ـ كذلك ـ ال مبدل لھا من الخلق فھى باقیة محفوظة كما أنزلھ
  ).١٠(رث اهللا األرض ومن علیھا ی

ة   : (أما آیة البقرة ا اهللا        ) ما ننسخ من آی ى یجریھ ا المعجزة ، الت ة فیھ المراد من اآلی ف
  .على أیدى رسلھ

ون      . ونسخھا رفعھا بعد وقوعھا ھ المحقق ا علی ذا م رآن ، وھ ولیس المراد اآلیة من الق
  .من أھل التأویل

  ).تعلم أن اهللا على كل شىء قدیر  ألم: (بدلیل قولھ تعالى فى نفس اآلیة
ك     ابع تل المعجزات وتت لھ ب ده رس ن تأیی اده ع ر عب د أخب ل ق ز وج ون اهللا ع ویك

  .المعجزات ؛ ألنھا من صنع اهللا ، واهللا على كل شىء قدیر
ى تعارض ، فضًال       فاآلیتان ـ كما ترى ـ لكل منھما مقام خاص بھا ، ولیس بینھما أدن

  .عن أن یكون بینھما تناقض
ذكر     : (أما اآلیتان األخیرتان الواردتان فى الجدول ، وھما آیة الحجر ا ال ا نحن نزلن إن

ذلك ؛   ) یمحو اهللا ما یشاء ویثبت: (وآیة الرعد) وإنا لھ لحافظون ا ك فال تعارض بینھم
ر ،            ف والتغیی دیل والتحری ن التب رآن م ھ حافظ للق ار من اهللا بأن ى إخب ألن اآلیة األول

ات الضی   ا           ومن كل آف ل م رآن محفوظًا من ك الى ، فظل الق اره تع دق إخب د ص اع وق
وراة      ى ، ومن أشھرھا الت یمسھ مما مس كتب الرسل السابقین علیھ فى الوجود الزمن

  .واإلنجیل الذى أنزلھ اهللا على عیسى علیھ السالم. وملحقاتھا
ة   ة الثانی ا اآلی ت   : (أم اء ویثب ا یش و اهللا م و    ) یمح ھ ھ ن اهللا بأن ار م ى إخب ده  فھ وح

د  ھ ماضیة ، وقضاؤه    . المتصرف فى شئون العباد دون أن یحد من تصرفھ أح فإرادت
ع ،       ِقى ، یعطى ویمن ِعد وُیْش ِرُض ، ُیْس نافذ ، یحیى ویمیت ، یغنى ویفقر ، ُیصحُّ وُیْم

فأین ). ١١) (ال ُیسأل عما یفعل وھم ُیسـألون (ال راد لقضائھ ، وال معقب على حكمھ 
ـض المزعوم   ة       التناق و ألغت آی ان سیكون ل اقض ك رى ؟ التن ا ت ین ی اتین اآلیت ین ھ ب

رى ى األخ ق    . معن ر طری واٍز غی ٍق مت ى طری یر ف ا یس ل منھم ین ك ى اآلیت ا ومعن أم
وم ،    ذیان المحم ل والھ ن الخب رب م ا ض اقض بینھم ود تن ول بوج إن الق رى ، ف األخ

ل ور       وارى العق د ، ویت د والحس تكلم الحق ا ی ول حینم اذا نق ة  ولكن م اجیر الجھال اء دی
  .الحاقدة ؟ نكتفى بھذا الرد الموجز المفحم ، على ما ورد فى الجدول المتقدم ذكره

  :وھناك شبھ أخرى یمكن سردھا بإیجاز
الى      -١ ھ تع ین قول ـموا تناقضـًا ب م       : (إنھـم توھ ى األرض ث ر من السماء إل دبر األم ی

تعرج : (وبین قولھ تعالى). ١٢) (یعرج إلیھ فى یوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون 
وفى عبارة شدیدة ). ١٣) (المالئكة والروح إلیھ فى یوم كان مقداره خمسین ألف سنة 

ى   اإلیجاز نرد على ھذه الشبھة الفرعیة ، التى تصیدوھا من اختالف زمن العروج إل
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ع     ف سنة ، وم السماء ، فھو فى آیة السجدة ألف سنة وھو فى آیة المعارج خمسون أل
ذا اقض  ھ ن التن ان م ین خالیت إن اآلیت یم ف ـارق العظ ان ال . الف ا عروج اذا ؟ ألنھم ولم

  .عروج واحد ، وعارجان ال عارج واحد
ارج       ة المع ى آی ارج ف ر ، والع فالعارج فى آیة السـجدة األمر ، والعـروج عروج األم

  .ھم المالئكة والعروج ھو عروج المالئكة
ا قصـرًا أو طوالً    .اختلف العـارج والعـروج فى اآلیتین وشرط  . فاختلف الزمن فیھم

  .التناقض ـ لو كانوا یعلمون ـ ھو اتحاد المقام
ا -٢ الوا أیًض الى: وق ھ تع ین قول رین : (إن ب ن اآلخ ل م ین وقلی ن األول ة م ). ١٤) (ثل

ة من اآلخرین    : (وقـولھ تعالى ـاقض   . تناقضا ) ١٥) (ثلة من األولین وثل ـاھد التن وش
وثلة من ) (٤٠(وقال فى اآلیة (وقلیل من اآلخـرین )(١٣(ل فى اآلیة عندھم أن اهللا قا

ًا    ) وقـلیل من اآلخرین* ثلة من األولین : (إذ كیف قال أوًال) اآلخرین ال ثانی م ق ة  (ث ثل
ة الحق         (وثلة من اآلخرین   * من األولین  ى اإلنصاف ، ومعرف ة ف دیھم نی ان ل و ك ول

ى الحق من        ناصعًا ونظروا فى المقامین اللذین ورد  ذا االختالف لوصلوا إل ا ھ فیھم
  .أقصر طریق

  .ولكنھم یبحثون عن العیوب ولو كلفھم ذلك إلغاء عقولھم
ى سـورة            اس ف م الن ام الكالم ؛ ألن اهللا عز وجل قس ھذا االختالف سببھ اختالف مق

  ):وكنتم أزواجًا ثالثة: (فقال. الواقعة ، یوم القـیامة ثالثة أقسام
  .وأصحاب المشئمة. * وأصحاب المیمنـة. *ونالسابقون السابق*

ة    م منزل ـون لھ ون  : " ثم بین مصیر كل قسـم من ھـذه األقسام فالسابقون السابق المقرب
  :فى جنات النعیم ثم بیَّن أن الذین یتبوأون ھذه المنزلة فریقان

بقین كـثیرون من السـابقین األولیـن ، وقلــیلون من األجیال المتأخـرین وذلك ألن السا
م یشاركھم من    . األولین بلغوا درجات عالیة من اإلیمان وعمل الباقیات الصالحات ول

  .األجیال المتأخرة عن زمنھم إال قلیل
ین          الء السابقین األول ى من ب ى اإلسالم أدن بالؤھم ف ة ف . أما أصحاب الیمین أو المیمن

ین ویش    ذه   لذلك كانت درجاتھم فى الجنة أدنى من درجات السابقین األول ى ھ اركھم ف
المنزلة كثیر من األجیال الالحقة بھم ؛ ألن فرصة العمل بما جعلھم أصحاب الیمین ، 

  .متاحة فى كل زمان
ین  (ویمكن أن نمثل للسابقین األولین بأصحاب رسول اهللا حاب الیم ابعین ،  ) وألص بالت

أظنھ  واذا صح ھذا التمثیل ، وال. الذین أدركوا الصحابة ولم یدركوا صاحب الرسالة
  :إال صحیحًا ، صح أن نقول

إن قلیًال منا ، بل وقلیل جدًا ، من یسیر فى حیاتھ سیرة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا   
  .علیھ وسلم وإن كثیرًا منا من یمكن أن یسیر سیرة التابعین رضى اهللا عنھم

  :وعلى ھذا فال تناقض أبدًا بین اآلیتین
  ).وقلیل من اآلخرین* ثلة من األولین (
  ).وثلة من اآلخرین* ثلة من األولین (و
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ى       : وقالوا أیًضا -٣ اس عل ره الن ة أخـرى ُتك ـاق ، وآی إن فى القرآن آیة تنھى عن النف
أن   (: النفاق أما اآلیة التى تنھى عن النفاق ـ عندھم ـ فھى قولھ تعالى   افقین ب وبشر المن

  ).١٦) (لھم عذاًبا ألیما
ى ال    اس عل ره الن الى        وأما اآلیة التى ُتك ھ تع دھم ـ فھى قول ـاق ـ عن ود   : (نف ت الیھ وقال

ول           أفواھھم یضاھئون ق ولھم ب ك ق ن اهللا ذل ت النصارى المسیح اب عزیر ابن اهللا وقال
  ).١٧) (الذین كفـروا من قـبل قاتلھـم اهللا َأنَّى یؤفكـون 

ًا ، وأن    ى نھی ة األول  من المحال أن یفھم من لھ أدنى حظ من عقل أو تمییز أن فى اآلی
فى اآلیة الثانیة إكراھًا ویبدو بكل وضوح أن مثیرى ھذه الشبھات فى أشد الحاجة إلى 

  .وزن وخزن وزرع: من یعلمھم القراءة والكتابة على منھج
م    ة ؛ ألنھ ة والتھتھ دون إال الرطان ان ، ال یجی و اللس م أعجمی وح أنھ ل وض دو بك ویب

ل المعجز   ذه  . جھلة باللغة العربیة ، لغة التنزی ع ھ د      وم ُبون أنفسھم لنق المخازى ُیَنصَّ
  .القرآن ، الذى أعجز اإلنس والجن

و        ھ أسلوب لغوى معروف ، ھ ل ل ال نھى فى اآلیة األولى ، ألن النھى فى لغة التنزی
  .ال تفعل كذا: الناھیة على الفعل المضارع مثل" ال " دخول 

والنھى ، وال إكـراه  إیاك أن تفعل ، جامًعا بین التحذیر: ویقـوم مقامھ أسلوب آخر ھو
  .فى اآلیة الثانیـة

ان    ا ك وقد جھل ھؤالء الحقدة أن اإلكراه من صفات األفعال ال من صفات األقـوال أم
  .الحرى بھم أن یستحیوا من ارتكاب ھذه الحماقات الفاضحة

أما النھـى . تحمل إنذارًا ووعیدًا) وبشر المنافقین بأن لھم عذابا ألیما: (إن اآلیة األولى
ق        ن طری ـجل ع ة تس ة الثانی ـیھا واآلی ھ ف ـود ل ال وج ر " ف ود  " الخب راف الیھ انح

ھ    ت علی ذى قام اس ال ى األس د ، وھ دة التوحی رھم بعقی دة ، وكف ى العقی ارى ف والنص
  .رساالت اهللا عز وجل

ولیس فى ھذه اآلیة نفاق أصًال ، ولكن فیھا رمز إلى أن الیھود والنصارى حین نسبوا 
  . لم یكونوا على ثقة بما یقولون ، ومع ھذا فإنھم ظلوا فى خداع أنفسھمهللا" األبنیة " 

ت نفسھ     " المودرن " وكیف یكون الـقرآن قد أكرھھـم على ھذا النـفاق  ى الوق وھو ف
  :یدعو علیھم بالھالك بقبح إشراكھم باهللا

  ). قاتلھم اهللا(
  .٨٢: النساء) ١(
  .٦٤: یونس) ٢(
  .١٠١: النحل) ٣(
  .٢٧: الكھف) ٤(
  .١٠٦: البقرة) ٥(
  .٩: الحجر) ٦(
  .٣٩: الرعد) ٧(
  .١٨٥: آل عمران) ٨(
  ).٣٣٣ـ ص  ٣ج(تفسیر فتح القدیر ) ١٠) (٢/٢٣٢ج(انظر تفسیر فتح القدیر ) ٩(
  .٢٣: األنبیاء) ١١(



 ٤٣٢

  .٥: السجدة) ١٢(
  .٤: المعارج) ١٣(
  .١٤ـ  ١٣: الواقعة) ١٤(
  .٤٠ـ  ٣٩: الواقعة) ١٥(
  .١٣٨: النساء) ١٦(
  .٣٠: التوبة) ١٧(

--------------------  
  الكالم المفكك -٣٧

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

زیال   : (جاء فى سورة اإلسراء اه تن ) وقرآًنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلن
ى تضاعیف عشرین سنة       " نزلناه مفرقًا منجمًا ) : وقرآنا فرقناه). (١( زل ف ھ ن " فإن
  ):لتقرأه على الناس على مكث(

حسب الحوادث ) ونزلناه تنزیال(فإنھ أیسر للحفظ وأعون على الفھم . على مھل وتؤدة
  :، بعد ھذه المقدمة قالوا

أخر بعضھ   "  كیف یكون القرآن وحیًا ، وھو متقطع مفرق یأتى بعضھ فى وقت ، ویت
رب أو الیھ     ان الع دما ك ك عن د یرتب ان محم د ك ر ، لق ت آخ ى وق ارى إل ود أو النص

  .وأحیانًا كان یحتج بأن جبریل تأخر. یسألونھ
  :الرد على ھذه الشبھة

دة         رة واح زل م م ین ھ ل ًا ألن رآن وحی ى    . إنھم یستبعدون أن یكون الق ًا عل ھ مفرق فنزول
ھ           ت أن دة ویثب ذه واح د اهللا ، ھ ًا من عن ھ وحی ھ كون مدى ثالث وعشرین سنة ینفى عن

  :ل لھم على وفق طریقتھمكالم مفكك ، وھذه ثانیة ونقو
  :ونحن نسأل

إن كل وحى من عندى : من أین لكم ھذا الدلیل ؟ َأَنزل علیكم وحى من اهللا قال لكم فیھ
تم  ! وكل ما خالف ھذا ال یكون وحیًا ؟ . یكون نزولھ دفعة واحدة ھاتوا برھانكم إن كن

  .ھذا عن األولى. صادقین
الء    ة       أما عن الثانیة ، فمن یجاریكم من العق ذى وضعتموه لمعرف ار ال ذا المعی ى ھ عل

الء ھو    الكالم المفكك الذى تتھمون كالم رب العالمین بھ ؟ إن الكالم المفكك عند العق
ث        ب وال من حی ردات والتراكی ث المف الكالم الذى ال یناسب بعضھ بعضًا ، المن حی

ب  وھذا معیار عام ال یخص كالمًا دون كالم ، فمن النا. المعانى والدالالت س من یكت
در   . كتابًا فى سنة ، أو خمس ، أو عشر ، ویأتى ما كتبھ آیة فى الجودة واإلتقان و ق ول

ھ            ى ساعة أو ساعتین أو ثالث لجاء كتاب ة صفحة ف ًا من مائ " إلنسان أن یكتب كتاب
  .یصد عنھ الناس" تخالیط 

ارب فى والقرآن ، الذى نزل مفرقًا فى ثالث وعشرین سنة ، لیس لھ مثیل والحتى مق
ل           ھ من ك ھ ، وسالمة لغت اه وصفاء عبارات حة معن ھ وص آلف نظم جھ ، وت ام نس إحك

  .عیب أو قصور



 ٤٣٣

ذا          ع ھ ف من السنین ، وم ف ونصف األل كتاب قطع عمرًا من الدھر یقترب من األل
فھو كتاب كل عصر سام فوق كل كالم قیل بعده أو قبلھ أو فى عصر نزولھ و معانیھ 

وكفاه فضًال سبقھ . قًا فى میادین المعرفة یذھل ویدھشتكشف للناس فى كل عصر سب
ین السماء           ا ب ة واألرضیة وم ة العلوی ادین المعرف ف می ى مختل للحضارات الحدیثة ف

  .واألرض ، وما فى أعماق األنھار والبحار والمحیطات ، وما فى أعماق األرض
رآن    ى الق ذى ورد ف ا  :(وكل ھذا وفاء بالوعد اإللھى ، ال ى     سنریھم آیاتن اق وف ى اآلف ف

  ).٢) (أنفسھم حتى یتبین لھم أنھ الحق 
م   إن القرآن الذى تفترون علیھ ھو كتاب الوجود كلھ ، كم حاول الحاقدون قبلكم ومعك
دى            اق یتح ى اآلف ا السابحة ف ة اهللا العلی ى ھو كلم اھم ، وبق أن یحدثوا فیھ شرخًا فأعی

ك الظالم  تعاقب الدھور والعصور ، وھو المنارة الشامخة یتألأل .  ضوؤھا ماحیًا حیال
ھ عوجا    ( ل ل دیدًا     * الحمد هللا الذى أنزل على عبده الكتاب ولم یجع ذر بأسا ش ًا لین قیم

نًا      م أجرًا حس ا   * من لدنھ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات أن لھ اكثین فیھ م
دا      * أبدًا  ذ اهللا ول الوا اتخ ذین ق ذر ال ائھ     * وین م وال آلب ھ من عل الھم ب ة   م رت كلم م كب

  ). ٣) (تخرج من أفواھھم إن یقولون إال كذبا 
  .١٠٦: اإلسراء) ١(
  .٥٣: فصلت) ٢(
  .٥ -١: الكھف) ٣(

---------------------  
  الكالم المكرر -٣٨

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

ا    و حولھ روا اللغ ذًا    . ھذه الشبھة من الشبھات التى أكث ذلك منف ذوھا ك ى   واتخ للطعن ف
  .القرآن الكریم بأنھ لیس وحیًا من عند اهللا

ذى        ص ال ض القص روا بع رآن وذك ى الق وركزوا كل التركیز على تكرار القصص ف
تكرر ، مع اإلشارة إلى مواضعھ فى سور القرآن ، كما ذكروا تكرار بعض العبارات 

  .والجمل
الوا   رآن ، وق ى الق ة آدم ف رار قص ول تك رًا ، ح وًا كثی وا لغ س  ولغ ررت خم ا تك إنھ

  .ونحن نقول بل تكررت سبع مرات. مرات
وادعوا أن القرآن إذا " الرحمن " كما فعلوا الشىء نفسھ مع التكرار الوارد فى سورة 

  .ُحذف منھ المكرر لم یبق منھ إال ما یمأل كراسة واحدة
ًا حول ا          ًا بلیغ ا درس نھم فیھ ة ، نلق ة متأنی یھم سنقف وقف رار  لذلك فإننا فى الرد عل لتك

ة آدم     رار قص رحمن ، وتك ورة ال ى س ة ف وظ وبخاص رآن المحف ى الق وارد ف ى (ال ف
  .لنقیم الحجة هللا. مواضع سبعة

  :الرد على ھذه الشبھة* 
  :یقع التكرار فى القرآن الكریم على وجوه

  .مرة یكون المكرر أداة تؤدى وظیفة فى الجملة بعد أن تستوفى ركنیھا األساسیین
  .مع أختھا لداع ، بحیث تفید معنى ال یمكن الحصول علیھ بدونھا وأخرى تتكرر كلمة



 ٤٣٤

  .فاصلة تكرر فى سورة واحدة على نمط واحد
  .قصة تتكرر فى مواضع متعددة مع اختالف فى طرق الصیاغة وعرض الفكرة

ى       ًا شرعیا أو یحث عل رر حكم بعض األوامر والنواھى واإلرشادات والنصح مما یق
  .لة أو یرغب فى خیر أو ینفر من شرفضیلة أو ینھى عن رذی

ا        ا یلحظ علیھ ذكرھا مم م ن ى ل وتكرار القرآن فى جمیع المواضع التى ذكرناھا ، والت
ره من األسالیب ألن          . سمة التكرار ى غی ع ف ا یق ى م رار القرآن این التك فى ھذا كلھ یب

روف    ولى مع ن ق رار وھو ف طراب     . التك ق واالض ن القل ھ م لوب مع لم األس د ال یس ق
نف د والطع دفًا للنق ون ھ ر  . یك ذا التعبی ح ھ لوب إذا ص ى األس ة ف رار رخص ألن التك

  .والرخص یجب أن تؤتى فى حذر ویقظة
  :وظیفة التكرار فى القرآن* 

یس   . مع ھذه المزالق كلھا جاء التكرار فى القرآن الكریم محكمًا رًا فل وقد ورد فیھ كثی
إ  ھ       فیھ موضع قد أخذ علیھ َدْع دعاوى المغالین ف م ل ارات ؛ فھ رآن ت ین الق نھم وب ن بی

وب            ذ والعی ھ مع سالمتھ من المآخ رار فی إن التك اب اهللا ف م لكت أعداء وإذا أحسنا الفھ
  :یؤدى وظیفتین

  .من الناحیة الدینیة: أوالھما
  .من الناحیة األدبیة: ثانیھما

و منھ     ن من   فالناحیة الدینیة باعتبار أن القرآن كتاب ھدایة وإرشاد وتشریع ال یخل ا ف
ار     ده وإظھ فنونھ ، وأھم ما یؤدیھ التكرار من الناحیة الدینیة ھو تقریر المكرر وتوكی

  .العنایة بھ لیكون فى السلوك أمثل ولالعتقاد أبین
ع            ى جمی ھ ف دف من ان الھ دد وإن ك ا متع رار فیھ إن دور التك ة ف ة األدبی ا الناحی أم

رض   ى مع ا ف انى وإبرازھ د المع ى تأكی ؤدى إل عھ ی انمواض وح والبی یكن . الوض ول
  .حدیثنا عنھ على حسب المنھج الذى أثبتناه فى صدر ھذا البحث

  :تكرار األداة* 
الى   ھ تع ا قول ن أمثلتھ دوا       : (وم م جاھ وا ث دما فتن ن بع اجروا م ذین ھ ك لل م إن رب ث

  ).١) (وصبروا إن ربك من بعدھا لغفور رِحِیم
ابوا    ( م ت ة ث ك من       ثم إن ربك للذِین عملوا السوء بجھال ك وأصلحوا إن رب د ذل من بع

  ).٢) (بعدھا لغفور رحیم 
اء ب   . فیھما" إنَّ " والظاھر من النظر فى اآلیتین تكرار  وھذا الظاھر یقتضى االكتف

لغفور رحیم  " وھو فى الموضعین أعنى الخبر . ولم یطلب إال خبرھا. األولى" إنَّ " 
  .ولھذه المخالفة سبب.مرة أخرى" إنَّ " لكن ھذا الظاھر خولف وأعیدت " 

ع   . األولى وخبرھا" إنَّ " وھذا السبب ھو طول الفصل بین  ھ م وھذا أمر ُیشِعر بتنافی
د " إنَّ " الغرض المسوقة من أجلھ  تلحظ      . وھو التوكی ا ل ذا اقتضت البالغة إعادتھ لھ

  .النسبة بین الركنین على ما حقھا أن تكون علیھ من التوكید
ا   : ىعلى أن ھناك وظیفة أخرى ھ " لو أن قارئًا تال ھاتین اآلیتین دون أن یكرر فیھم

التین   " إنَّ  ین الح رق ب ى    : ثم تالھما بتكرارھا مرة أخرى لظھر لھ الف ق وضعف ف قل
  .األولى ، وتناسق وقوة فى الثانیة

  ):٣(ومن أجل ھذا الطول كررت فى قول الشاعر 



 ٤٣٥

ذا  َعَلى ِمْث*** وإن امرًأ َطاَلْت َمَواِثیُق َعْھِدِه  ِل َھذَا إنَُّھ َلَكِریُم یقول ابن األثیر رائیًا ھ
  .وكان بین اسمھا وخبرھا فسحة طویلة من الكالم" إنَّ " فإذا وردت : ".. الرأى

  ).٤" (أحسن فى حكم البالغة والفصاحة كالذى تقّدم من اآلیات " إنَّ " فإعادة 
  :تكرار الكلمة مع أختھا* 

الى ھ تع ا قول ن أمثلتھ ك: (وم م    أولئ رة ھ ى اآلخ م ف ذاب وھ وء الع م س ذین لھ ال
  ).٥) (األخسرون

د تكررت    م  " فق ا    " ھ دأ خبرھ ى مبت رتین ، األول میر  ". األخسرون  : " م ة ض والثانی
  .ُھْم األولى باألخسریة: فصل جئ بھ لتأكید النسبة بین الطرفین وھى

الى    ھ تع ذلك قول ا        :(وك ى أعن ك األغالل ِف ربھم وأولئ روا ب ذین كف ك ال ك  أولئ قھم وأولئ
  ).٦) (أصحاب النار ھم فیھا خالدون

ا إال     . ثالث مرات" أولئك " تكررت ھنا  ا جاورھ ع م ولم تجد لھذه الكلمة المكررة م
ة نًا وروع ة. حس األولى والثانی ث  : ف رى البع ى منك ا عل ًا عام جالن حكم رھم : تس كف

  .بربھم وكون األغالل فى أعناقھم
ین  : والثالثة ار  . بیان لمصیرھم المھ ود      . ودخولھم الن ى وجھ الخل ا عل ومصاحبتھم لھ

  .الذى ال یعقبھ خروج منھا
ى واضطرب     (َأولئك (ولو أسقطت رك المعن ث ل انى والثال فتصبح  . من الموضعین الث

ى   ة عل واو الداخل اقھم   :(ال ى أعن الل ف ال(. األغ ة   . واو ح واو الداخل بح ال وتص
  .رك معھ المعنىعاطفة عطفًا ی(َأصحاب النار ھم فیھا خالدون :(على

ھ  د النسبة   . لذلك حسن موضع التكرار فى اآلیة لما فیھ من صحة المعنى وتقویت وتأكی
  .فى المواضع الثالثة للتسجیل علیھم بسوء المصیر

  :تكرار الفاصلة*** * 
دءًا             رتین ب رار الفاصلة م ى مبحث الفواصل بسوء المصیر من تك ا ف سبق أن ذكرن

ولكنَّا ھنا أمام فاصلة . أسلوب التكرار فى تلك الصوروقد وجھنا . وثالث مرات نھایة
  .لم تقف فى تكرارھا عند حد المرات الثالث

  ).٧(لذلك آثرنا أن نبحثھا ھنا إذ ھى بھذا الموضع أنسب . بل تعدت ذلك بكثیر
الرحمن القمر المرسالت  : " ونعتمد فى دراستنا لتكرار الفاصلة على ثالث سور ھى

ذه الظاھرة األسلوبیة   وھى السور التى ب".  ا ،      . رزت فیھا ھ ى غیرھ رد ف م ی بشكل ل
  .كما ورد فیھا
ذبان  :(فقد تكررت ى  ) ٨) (فِبأى آالء ربكما تك رحمن  " ف ان   (وتكررت  ". ال ف ك فكی

ذر  ذابى ون ى  ) ٩) (ع ر  " ف ررت ". القم ذبین   : (وتك ذ للمك ل یومئ ى  ) ١٠) (وی " ف
  ".المرسالت 

  ":القمر " تكرار الفاصلة فى * 
نجد العبارة " ففى سورة القمر . ذا التكرار فى المواضع الثالثة أسباب ومقتضیاتولھ

ى  ذر  : (المكررة وھ ذابى ون ان ع ف ك ع   (فكی ن مواض ل موضع م ى ك د صاحبت ف ق
وح            وم ن ب قصة ق ھ عق رت فی ان أول موضع ُذِك ة الشأن ، وك . تكرارھا قصة عجیب

وح ع     ین ن نھم وب م انتصار اهللا     وبعد أن صوَّر القرآن مظاھر الصراع بی ھ السالم ث لی
  .فأغرقھم إال َمن آمن وعصمھ اهللا. حیث سلَّط علیھم الطوفان. لنوح علیھم



 ٤٣٦

ت   . ونجد أن اهللا نجَّى نوحًا وتابعیھ ار، ولتلف ولكن تبقى ھذه القصة موضع عظة وادك
ا   الى عقبھ ھ تع اء قول أنھا ج ن ش ل م ار وللتھوی ا األنظ ذابى : (إلیھ ان ع ف ك فكی

ف  " باسم االستفھام  ُمصدَّرًا(ونذر ب        " كی ذا التعجی د لھ د مھَّ ان ، ولق ا ك ب مم للتعجی
  ).١١) (ولقد تركناھا آیة فھل من مدِكر: (وھى قولھ تعالى. باآلیة السابقة علیھ

" والموضع الثانى لذكرھا حین قص علینا القرآن قصة عاد وعتوھا عن أمر اهللا وفى 
ان    : (قال تعالى. ونھایة ھذه نجد العبارة اكتنفت القصة بدءًا" عاد  ف ك اُد فكی كذبت ع

ٍس مستمر     ِ*عذابِى ونذر  وِم نْح ى ی اس   * إنا أرسلنا علیھم ریحًا صرصرًا ف زع الن تن
  ).١٢) (فكیف كان عذابى ونذر * كأنھم أعجاز نخل منقعر 

ام   مع مالحظة أن   . وتكرار العبارة ھكذا فى البدایة والنھایة إخراج لھا مخرج االھتم
ة أحداث ال ذا    .. قصة ھنا ُصورت فى عبارات قصیرة ولكنھا محكمة وافی م یسلك ھ ول

وح    وم ن المسلك فى قصة نوح أعنى قصر العبارات والسبب فیما یبدو لى أن إھالك ق
اء     ى الم اإلغراق ف ان ب ا تكون سبب ھالك       . ك رًا م بب   . وھى وسیلة كثی ت س د كان فق

ھ   ون وملئ الك فرع ذ   .. ھ الریح ف الك ب ون اإلھ ا أن یك ل    أم ى التأم دعو إل ر ی لك أم
  .والتفكر

أن ھذه القصة قصة عاد وردت فى موضع آخر من القرآن . ولعل مما یقوى رأینا ھذا
ة         ث طریق ن حی یًال م ھ قل ف مع رة ، ویختل ث الفك ن حی وع م ذا الموض ع ھ ق م یتف

  .العرض وزیادة التفصیل
ة  : (جاء فى سورة الحاقة خرھا  * وأما عاد فأھلكوا بریح صرصٍر عاتی یھم سبع   س عل

ة          أنھم أعجاز نخل خاوی ا صرَعى ك وم فیھ رى الق ل  * لیاٍل وثمانیة أیام ُحسومًا فت فھ
  ).١٣) (ترى لھم من باقیة

  .فإرسال الریح ھكذا سبع لیال وثمانیة أیام حسومًا مدعاة للعظة واالعتبار
ھ إال جع  * وفى عاد إذ أرسلنا علیھم الریح العقیم : (ومثلھ ت علی ھ  ما تذر من شئ أت لت

  ).١٤) (كالرمیم
روا أن اهللا      ( م ی وة أول ا ق د من فأما عاد فاستكبروا فى األرض بغیر الحق وقالوا َمن أش

فأرسلنا علیھم ریحًا صرصرًا * الذى خلقھم ھو أشد منھم قوة وكانوا بآیاتنا یجحدون 
م ال     فى أیام نحسات لنذیقھم عذاب الخزى فى الحیاة الدنیا ولعذاب اآلخرة أخزى وھ

  ).١٥) (رون ینص
ا   " عاد " فقد بطرت  ا علیھ م ربھ ى األرض        . نع ین ف ھ من أسباب التمك ا فی ا م وغرھ

ھ      ا ب ل لھ ا ال قب ا اهللا بم . وقوة البطش أن تبارز ربھا ومولى نعمھا بالمعاصى ، فأھلكھ
ادرة واعظة              ة ھ ھ قوی أتى عبارات ھ قصة ھؤالء ، ت رآن فی ذكر الق وفى كل موضع ی

  ..زاجرة
اد  * ألم تر كیف فعل ربك بعاد : (رجاء فى موضع آخ ق    * إرم ذات العم م ُیخل ى ل الت

ر     ) ١٦) (مثلھا فى البالد  ى األرض بغی وكانت عاقبتھا خسرًا وھالكًا مع من طغى ف
  ).١٧) (إن ربك لبالمرصاد* فصب علیھم ربك سوط عذاب : (الحق

ارة       ذه العب ھ ھ ذى ذكرت فی ر ال ذ    : (أما الموضع األخی ذابى ون ان ع ف ك فحین  (ر فكی
د   " ثمود " قص اهللا علینا قصة  اب بع ، وقد جاءت فیھا كذلك مھیئة لتلقى صورة العق
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ا   . التشویق إلیھا عند السامع  ت نظره إلیھ ذر    : (ولف ذابى ون ان ع ف ك لنا   * فكی ا أرس إن
  ).١٨) (علیھم صیحة واحدة فكانوا كھشیم المحتظر

رار  ى موضع     فلیست  . ومن ھنا ندرك شدة اقتضاء المقام لھذا التك ارات ف دى العب إح
ر      ع اآلخ ى الموض ا ف ن أختھ ة ع ن       . بمغنی ام م ھ المق ب تطلب اق عجی و اتس ا ھ إنم

  .الدینیة واألدبیة: الناحیتین
من الناحیة الدینیة حیث تحمل المومنین على التذكر واالعتبار عقب كل قصة من ھذه 

ذر : (القصص ، ومن الناحیة األدبیة ألن العبارة ل    (فكیف كان عذابى ون ب ك أتى عق ت
  .النھایة وختام أحداث القصة" كنھ " قصة أیضًا الفتة أنظار المشاھدین إلى 

وقد مھد القرآن لھذا التكرار حیث لم یأت إال بعد خمس عشرة آیة تنتھى كلھا بفاصلة  
رف   ا بح د نھایاتھ دة تتح راء " واح ا " ال ا قبلھ ك م زام تحری ع الت ج  . م و نھ ك ھ وذل

وى بجو          وق. فواصل السورة كلھا ًا من اإلحساس الق ذا النسق الشاجى نوع د أشاع ھ
  .والسورة فوق كل ھذا مكیة النزول والموضوع. اإلنذار

ذه السورة        ى ھ و السائد ف ریم     . كما أن الطابع القصصى ھ رآن الك د أن صور الق فبع
حریصًا (وقد كان الرسول . وَبیَّن ضالل مسلكھم. موقف أھل مكة من الدعوة الجدیدة

لھذا اقتضى الموقف العام . یتھم فى وقت ھم فیھ أشد ما یكونون إعراضًا عنھعلى ھدا
لیة للرسول     ك تس ى ذل ھ وزجر لمن عارضھ      (سوق ِعَبر الماضین لیكون ف ومن اتبع

  .وصد عنھ
د              م تستدعى تأكی ة األم ة خاصة تربی إن أسس التربی ذا ھو طابع السورة ف وما دام ھ

ذ   رار ال ھ أصیل        الحقائق بكل وسیلة ومنھا التك ى لكأن ذه ؛ حت ى سورتنا ھ ى لمسناه ف
  .فیھا ولیس بمكرر

  ":القمر " تكرار آخر فى سورة * 
الى       " القمر " وفى ھذه السورة  ھ تع رار ، ھو قول د  :(مظھر آخر من مظاھر التك ولق

ذه  ). ١٩) (یسرنا القرآن للذكر فھل من مدكر حیث ورد فى السورة أربع مرات ، وھ
  .یسوقھ اهللا من قصص دعوة صالحة للتأمل فیما

ر واستفھام    (ولقد یسرنا القرآن للذكر فھل من مدكر : (وقد اشتملت ھذه اآلیة ى خب عل
  .، والخبر تمھید لالستفھام الذى فیھا ولفت النظر إلیھ

  ":الرحمن " التكرار فى سورة *** * 
ى   رحمن  " أما التكرار الوارد ف الى   " ال ھ تع ى قول ذبان   : (ف ا تك أى آالء ربكم ث  ح(فب ی

ذلك         بابھ ك ھ أس رة فل ین م دى وثالث ا إح ة فیھ ررت اآلی ذه   . تك جل ھ ن أن نس ویمك
  :المالحظات

ھو أكثر صور التكرار الوارد فى " الرحمن " إن ھذا التكرار الوارد فى سورة : أوًال
  .القرآن على اإلطالق

اً        : ثانیًا دًا رائع ھ تمھی َد ل د ُمھِّ ذا الموضع ق ى ھ ث جاء ب  .إنھ أى التكرار ف ى   حی د اثنت ع
ثالث مرات " المیزان " وقد تكررت فى ھذا التمھید كلمة . عشرة آیة متحدة الفواصل

  :متتابعة دونما نبو أو ملل
زان   ( زان    * والسماء رفعھا ووضع المی ى المی وا ف وزن بالقسط    * أال تطغ وا ال وأقیم

  ).٢٠) (وال تخسروا المیزان 
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تالئم صور        وھذا التمھید قد أشاع كذلك لحنًا صوتیا عذبًا ة ل ة طبیعی ة مقدم ان بمثاب ك
ى        د راعى ف رآن ق ًا ؛ ألن الق ا ھجوم التكرار ولتألفھا النفس وتأنس بھا فال تھجم علیھ

  .فواصل المقدمة التمھیدیة ما انبنت علیھ فواصل اآلیة المكررة
ین          : ثالثًا ى الَثَقل نعم عل داد ال ذه السورة ھو طابع تع ى ھ ب عل س  : إن الطابع الغال اإلن

ارة        ذه العب أتى ھ ددھا اهللا ت م یع ة أو ِنَع ل نعم د ك ن ، وبع ا  : (والج أى آالء ربكم فب
  (.تكذبان

ھ             رحمن أن ھ سورة ال ت ب ذى حفل رار ال ة التك م ِعّل وعلى ھذا األساس یمكن بیسر فھ
  .تذكیر وتقریر لنعمھ

  .وأنھا من الظھور بمكان فال یمكن إنكارھا أو التكذیب بھا
ة وأخرى ألن       .. رحمنفتكرار الفاصلة فى ال"  ل نعم ین ك نَِّعم والفصل ب یفید تعداد ال

ھ اده بآالئ اءه وذكَّرعب ورة نعم ى الس دَّد ف بحانھ ع ھ . اهللا س درھا وقدرت ى ق بھھم عل ون
م  . وجعلھا فاصلة بین كل نعمة لتعرف موضع ما أسداه إلیھم منھا. علیھا ولطفھ فیھا ث

وبیخ  رحمن      فیھا إلى ذلك معنى التبكیت والتقریع والت ِنَعم واآلالء من ال داد ال ؛ ألن تع
دھا      اس بتعدی ن الن ھ م نَعم علی ادى الم ر أی ا یبكت منك ا كم ن أنكرھ ت لم ). ٢١" (تبكی

د      : ولقائل أن یسأل د وتھدی ة من وعی یس بنعم . إن ھذه الفاصلة قد تكررت بعدما ھو ل
ار ونح      (فكیف یستقیم التوجیھ إذن بعد ھذه اآلیات  ا شواظ من ن ال  یرسل علیكم اس ف

  ).٢٢) (فبأى آالء ربكما تكذبان* تنتصران 
دام  ( ى واألق ذ بالنواص یماھم فیؤخ ون بس رف المجرم ذبان* یع ا تك أى آالء ربكم ) فب
)٢٣.(  
ون    ( ا المجرم ذب بھ ى یك نم الت ذه جھ یم آن   * ھ ین حم ا وب ون بینھ أى آالء * یطوف فب

  ).٢٤) (ربكما تكذبان
  .عموظاھر ھذه اآلیات بالء وانتقام ولیس بن

آل الضالین عصمة           : والجواب ان م د وبی ذار والوعی ى اإلن درك أن ف ل ی ن المتأم ولك
  .لإلنسان من الوقوع فیما وقعوا فیھ فیكون مصیره مصیرھم

ة نوعان         نعم ، ألن النعم ذه المواضع مندرجة تحت ال ین أن ھ : ومن ھذا االعتبار یتب
  .ین فلذلك كررت الفاصلةوالسورة اشتملت على كال النوع. ودفع الشر. إیصال الخیر

  ":المرسالت " التكرار فى سورة * 
ى سورة    ى        ". المرسالت " بقى التكرار الوارد ف ھ ف ى نظیری ا صنع ف د صنع م " وق

  .ولھ مثلھما ھدف عام اقتضاه.. من التقدیم لھ بتمھید" الرحمن " و " القمر 
ى   بق ف ا س ف عم د یختل د أن التمھی ر و " بی رحمن " القم د رأ". ال اد فق ا اتح ا فیھم ین

ھ    ا قبل ین فیم ج مع زام نھ ع الت رة م روف األخی ى الح لة ف ر  . الفاص إن األم ا ف ا ھن أم
  . یختلف

  .١١٠: النحل)١(
  .١١٩: النحل) ٢(
  .ولم ینسب لقائل معین ٢/١٠٥: دیوان الحماسة) ٣(
  .الحوفى/ بدوى طبانة ود/ تحقیق د) ٧ص ٣ج(المثل السائر ) ٤(
  .٥: النمل) ٥(
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  .٥ :الرعد) ٦(
ا ) ٧( ر كتابن ة       : انظ ماتھ البالغی ریم وس رآن الك ى الق ر ف ائص التعبی ث  (خص مبح

  .مرة ٣١وردت ) ٨(مكتبة وھبة بالقاھرة ) الفواصل
  .مرات ٤وردت ) ٩(
  .١٥: القمر) ١١(مرات  ١٠وردت ) ١٠(
  .٢١ ١٨: القمر) ١٢(
  .٨ ٦: الحاقة) ١٣(
  .٤٢ ٤١: الذاریات) ١٤(
  .١٦ ١٥: فصلت) ١٥(
  .٨ ٦: جرالف) ١٦(
  .٣١ ٣٠: القمر) ١٨. (١٤ ١٣الفجر ) ١٧(
  .٤٠،  ٣٢، ٢٢،  ١٧: القمر) ١٩(
  .٩-٧: الرحمن) ٢٠(
  .١٤٥-١٤٤ص : خزانة األدب للحموى) ٢١(
  .٣٦ – ٣٥: الرحمن) ٢٢(
  .٤٢-٤١: الرحمن) ٢٣(
  .٤٥-٤٣: الرحمن) ٢٤(

-------------------------  
  الكالم المنسوخ -٣٩

  مدى زقزوق، وزیر األوقافد محمود ح.أ: الكاتب
  

ھ  : النسخ فى اللغة ھو اإلزالة والمحو ، یقال نسخت الشمُس الظلَّ ، یعنى أزالتھ ومحت
  .، وأحلت الضوء محلھ

ن        ًال ع ت نق واء كان ة ، س ى الكتاب ق عل خ یطل بح النس ة فأص ذه الدالل ورت ھ م تط ث
  .مكتوب ، أو ابتدأھا الكاتب بال نقل

م  ون ھ اخ أو الوراق اء   والنُّس ب العلم خون كت انوا ینس ة ك ى الكتاب ن محترف ة م جماع
  ).ینقلون ما كتب فیھا فى أوراق جدیدة فى عدة نسخ ، مثل طبع الكتب اآلن(

  :أما النسخ فى الشرع فلھ عدة تعریفات أو ضوابط ، یمكن التعبیرعنھا بالعبارة اآلتیة
ن    "  ابق م ص شرعى س اَده ن مٍٍ َأَف ل بُِِحْك ُف العم و وْق نة ،   النسخ ھ ن الس رآن أو م الق

ة         اب أو السنة ، ِلحكم وإحالل حكم آخر محلھ أفاده نص شرعى آخر الحق من الكت
) ١(قصدھا الشرع ، مع صحة العمل بحكم النص السابق ، قبل ورود النص الالحق  

ى             وت حت ى البی ات ف ل نسخ حبس الزانی ریم ، مث رآن الك ى الق ة ف والنسخ موجود بقل
  ).٢(بالجلد مائة ، والرجم حتى الموت محل ذلك الحبس  الموت ، وإحالل الحكم

ارة  . النسخ و وروده فى القرآن ، على أن القرآن لیس وحیًا من عند اهللا ونذكر ھنا عب
  :لھم صوَّروا فیھا ھذه الشبھة

القرآن وحده من دون سائر الكتب الدینیة ، یتمیز بوجود الناسخ والمنسوخ فیھ ، مع " 
ى كالم     أن كالم اهللا الحقی قى ال یجوز فیھ الناسخ والمنسوخ ؛ ألن الناسخ والمنسوخ ف
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وانین         ذى یضع ق و ال اهللا ھو ضد حكمتھ وصدقھ وعلمھ ، فاإلنسان القصیر النظر ھ
  .ویغیرھا ویبدلھا بحسب ما یبدو لھ من أحوال وظروف

ھ   ل حدوث ئ قب ل ش م بك ن اهللا یعل خھ   . لك ھ وینس ھ ویبدل ر كالم ال إن اهللا یغی ف یق فكی
  !ویزیلھ ؟ لیس اهللا إنسانًا فیكذب ، وال ابن إنسان فیندم ؟

  :الرد على ھذه الشبھة* 
ات ،        درة من اآلی ین ن رآن ب ى الق نحن ال ننكر أن فى القرآن نسخًا ، فالنسخ موجود ف
ى     دة ، وبعضھم ینف وبعض العلماء المسلمین یحصرھا فیما یقل عن أصابع الید الواح

  ).٣(ى القرآن نفیًا قاطعًا ورود النسخ ف
خ       وا للنس د خصص رج ، وق ال ح ھ ب ول فیقرون اء األص اء ، وعلم ور الفقھ ا جمھ أم

دثین    دماء ومح نھم ق . فصوًال مسھبة فى مؤلفاتھم فى أصول الفقھ ، قل من لم یذكره م
والذى ننكره كذلك أن یكون وجود النسخ فى القرآن عیبًا أو قدحًا فى كونھ كتابًا منزًال 

  .ك ظن الذین كفروا ، فویل للذین كفروا من النارذل. من عند اهللا
رة     ى فت إن الناسخ والمنسوخ فى القرآن ، كان إحدى السمات التربویة والتشریعیة ، ف
نزول القرآن ، الذى ظل یربى األمة ، وینتقل بھا من طور إلى طور ، وفق إرادة اهللا 

  .الحكیم ، الذى یعلم المفسد من المصلح ، وھو العزیز الحكیم
الوا               ھ فتع دأ الناسخ والمنسوخ فی رآن ، ساخرین من مب ات الق وه من آی ا ذكرتم ا م أم

  :اسمعوا اآلیات التى ذكرتموھا فى جداول المنسوخ والناسخ وھى قسمان
  ).منسوخ وناسخ(أحدھما فیھ نسخ فعًال 

ذا         ى ھ ذر ف م الع تمس لك ھ ، ونحن نل ھ وال منسوخ فی ا ال ناسخ فی ط " وثانیھم " الخل
  .م سرتم فى طریق ال تعرفون كیفیة السیر فیھألنك

  :ما فیھ نسخ: القسم األول
ان         ان التالیت دول الناسخ والمنسوخ اآلیت ى ج ا ف : من اآلیات التى فیھا نسخ ، وذكروھ

ھدوا   ( إن ش نكم ف ة م یھن أربع ھدوا عل ائكم فاستش ن نس ة م أتین الفاحش ى ی والالت
  ).٤) (عل اهللا لھن سبیال فأمسكوھن فى البیوت حتى یتوفاھن الموت أو یج

ا        : (ثم قولھ تعالى ذكم بھم دة وال تأخ ة جل ا مائ د منھم ل واح الزانیة والزانى فاجلدوا ك
  ).٥) ( ٠٠٠رأفة فى دین اهللا 

ى      ات حت وت للزانی ى البی ھاتان اآلیتان فیھما نسخ فعًال ، والمنسوخ ھو حكم الحبس ف
  .َیُمْتَن ، أو یجعل اهللا َلُھنَّ حكمًا آخر

فھذا الحكم حكم حبس الزانیة فى البیت ، حین شرعھ اهللا   . ن ذلك فى أول اإلسالموكا
م اهللا أزالً      ى عل دد ف ان مح ھ زم . عز وجل أومأ فى اآلیة نفسھا إلى أنھ حكم مؤقت ، ل

ى           ھ ف م آخر محل ھ سیحل حك ًا ، وأن م اهللا مؤقت ى عل والدلیل على أن ھذا الحكم كان ف
ھ  الزمن الذى قدره اهللا عز وجل  ل اهللا لھن سبیًال    : (ھو قول م    (. أو یجع و الحك ذا ھ ھ

  .المنسوخ اآلن وإن كانت اآلیة التى تضمنتھ باقیة قرآنًا یتلى إلى یوم القیامة
فى اآلیة التى تقدمت ، وبین اهللا أن حكم " النور"أما الناسخ فھو قولھ تعالى فى سورة 

ة  . ا فى جمیع الزناةالزانیة والزانى ھو مائة جلدة ، وھذا الحكم لیس عاّم بل فى الزانی
ت          . والزانى غیر المحصنین د بین زواج فق ا ال ذان سبق لھم ا الل ا المحصنان ، وھم أم

  .السنة قولیا وعملیا أن حكمھما الرجم حتى الموت
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ابق ،         م س ل بحك ف العم ریعیة ، ووق ام التش ور األحك ة ، فتط ك غراب ى ذل یس ف ول
  .تضاه منھج التربیة فى اإلسالموإحالل حكم آخر الحق محلھ مما اق

نین ،    اة المحص ى الزن رجم ف نین ، وال ر المحص ى غی د ف م الجل ى أن حك زاع ف وال ن
  .أحسم لألمر ، وأقطع لمادة الفساد

ًا   ولیس معنى ھذا أن اهللا حین أنزل عقوبة حبس الزانیات لم یكن یعلم أنھ سینزل حكم
  .آخر یحل محلھ ، وھو الجلد والرجم حاشا هللا

اس    وا ھ مس ون فی ا أن یك دبیره ، أمَّ ن ت ة اهللا وحس ب حكم ا یناس ام مم ھ ع خ بوج لنس
ھ       . بكمال اهللا ذى أنزل ج ال دین للحق األبل ول أو المعان فھذا ال یتصوره إال مرضى العق

  .اهللا وھذا النسخ كان معموًال بھ فى الشرائع السابقة على شریعة اإلسالم
: عن عیسى علیھ السالم فى قولھ لبنى إسرائیلومن أقطع األدلة على ذلك ما حكاه اهللا 

  ).٦) (وألحل لكم بعض الذى ُحرِّم علیكم(
وفى أناجیل النصارى طائفة من األحكام التى ذكروھا وفیھا نسخ ألحكام كان معموًال 

  .بھا فى العھد القدیم
د         ض مسائل العھ ین بع وع النسخ ب دًا وق ومثیروھذه الشبھات ضد القرآن یعرفون جی

  .م والعھد الجدیدالقدی
  ).٧(ومع ھذا یدعون بإصرار أن التوراة واألناجیل اآلن متطابقان تمام االنطباق 

  :ومن ھذا القسم أیضًا اآلیتان اآلتیتان
وا         ( نكم عشرون صابرون یغلب ال إن یكن م ى القت ؤمنین عل ى حرض الم ا النب ا أیھ ی

  ).٨) (نھم قوم ال یفقھونمائتین وإن یكن منكم مائة یغلبوا ألفًا من الذین كفروا بأ
ة صابرة          : (وقولھ تعالى نكم مائ إن یكن م یكم ضعفًا ف م أن ف اآلن خفف اهللا عنكم وعل

  ).٩) (یغلبوا مائتین وإن یكن منكم ألف یغلبوا ألفین بإذن اهللا واهللا مع الصابرین
: ١(فاآلیة األولى توجب مواجھة المؤمنین لعدوھم بنسبة  . واآلیتان فیھما نسخ واضح

  ).٢: ١(، واآلیة الثانیة توجب مواجھة المؤمنین للعدو بنسبة ) ١٠
وھذا التطور التشریعى قد بین اهللا الحكمة التشریعیة فیھ ، وھى التخفیف على جماعة 
ان ھؤالء       و ك المؤمنین فى األعباء القتالیة فما الذى یراه عیبًا فیھ خصوم اإلسالم ؟ ل

دع  الحسدة طالب حق مخلصین الھتدوا إلیھ م ن أقصر طریق ، ألن اهللا عزوجل لم ی
ین      اتین اآلیت ى ھ اب ف ا مرت ون عن    . مجاًال لریبة یرتابھ نھم یبحث ى  " العورات  " لك ف

  .دین أكملھ اهللا وأتم النعمة فیھ ، ثم ارتضاه للناس دینًا
  :وقد قال اهللا فى أمثالھم

روا   ( ذین كف ال ال حر    ولو نزلنا علیك كتابًا فى قرطاس فلمسوه بأیدیھم لق ذا إال س إن ھ
  ).١٠) (مبین

  :ومن ھذا القسم أیضًا اآلیتان اآلتیتان
ر         ( ول غی ى الح ًا إل م متاع یًة ألزواجھ ًا وص ذرون أزواج نكم وی ون م ذین یتوف وال

  ).١١...) (إخراج
الى  ة أشھر          :(وقولھ تع ًا یتربصن بأنفسھن أربع ذرون أزواج نكم وی ون م ذین یتوف وال

  ).١٢...) (وعشرًا
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ان ا ل ، ھات ا   أج وفى عنھ دة المت و ع د ، ھ وعھما واح خ ؛ ألن موض ا نس ان فیھم آلیت
  .زوجھا

  .حددت العدة بعام كامل: اآلیة األولى
  .حددت العدة بأربعة أشھر وعشر لیال: واآلیة الثانیة

ة             د اآلی ى السورة بع ا ف ان ترتیبھ ى ، وإن ك ة األول الوة ھو اآلی ًا ال ت والمنسوخ حكم
  .الثانیة

الثانیة ، التى حددت عدة المتوفى عنھا زوجھا بأربعة أشھر وعشر  والناسخ ھو اآلیة 
  .لیال ، وإن كان ترتیبھا فى السورة قبل اآلیة المنسوخ حكمھا

خة من     ة الناس وحكمة التشریع من ھذا النسخ ظاھرة ھى التخفیف ، فقد استبعدت اآلی
بًا ، والمعروف مدة العدة المنصوص علیھا فى اآلیة المنسوخ حكمھا ثمانیة أشھر تقری

ھ    وم ب ھ  .. أن االنتقال من األشد إلى األخف ، أدعى المتثال األمر ، وطاعة المحك وفی
  .وھو ھدف تربوى عظیم عند أولى األلباب. بیان لرحمة اهللا عز وجل لعباده

  :القسم الثانى
ا           ا ، وإنم خًا وھى ال نسخ فیھ ا نس ى أن فیھ ات عل ھ آی أما القسم الثانى ، فقد ذكروا فی

  .انوا فیھا حاطبى لیل ، ال یفرقون بین الحطب ، وبین الثعابین ، وكفى بذلك حماقةك
  .وھا نحن نعرض نموذجین مما حسبوه نسخًا ، وھو أبعد ما یكون عن النسخ

  :النموذج األول
  ).١٣) (ال إكراه فى الدین قد تبین الرشد من الغى(
ا حرم اهللا ورسولھ وال      قاتلوا الذین ال یؤمنون باهللا وال بالیوم اآلخر وال ( یحرمون م

م صاغرون    د وھ ) یدینون دین الحق من الذین أوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزیة عن ی
)١٤.(  

دین ،    ى ال راه ف ع اإلك ین تمن دى اآلیت خًا ، إح ین تناس اتین اآلیت ین ھ وا أن ب زعم
الى     ھ تع احش ، ألن قول أ ف ذا خط دین وھ ى ال راه ف ال واإلك أمر بالقت رى ت  ال(واألخ

  .سلوك دائم إلى یوم القیامة) إكراه فى الدین
ة            ذه اآلی دأ اإلسالمى العظیم ؛ ألن موضوع ھ ذا المب ن تنسخ ھ م ول " واآلیة الثانیة ل

  ).ال إكراه فى الدین: (غیر موضوع اآلیة األولى" قاتلوا 
. لھ سبب نزول خاص) قاتلوا الذین ال یؤمنون باهللا وال بالیوم اآلخر: (ألن قولھ تعالى

م المسلمون           ا معھ ى أبرمھ ود الت د نقضوا العھ ود ق ان الیھ د ك داء   . فق ع أع آمروا م وت
ا خطرًا            ة ، وأصبح وجودھم فیھ ى المدین ة اإلسالمیة ف ى الدول المسلمین للقضاء عل

م بالخضوع         . على أمنھا واستقرارھا  وا عن أذاھ ى یكف الھم حت أمر اهللا المسلمین بقت ف
  .فى غیر استعالء لسلطان الدولة ، ویعطوا الجزیة

ا  . إن ھذه اآلیة لم تأمر بقتال الیھود إلدخالھم فى اإلسالم: أجل ولو كان األمر كذلك م
الھم سواء          ر بقت الھم ، والستمر األم ى الكف عن قت جعل اهللا إعطاءھم الجزیة سببًا ف
ى            ت ف م یثب راد ول ر م ذا غی وا وھ ى ُیسلموا أو ُیقتل ا ، حت أعطوا الجزیة أم لم یعطوھ

  .یخ اإلسالم أنھ قاتل غیر المسلمین إلجبارھم على اعتناق اإلسالمتار
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ومثیرو ھذه الشبھات یعلمون جیدًا أن اإلسالم أقر الیھود بعد الھجرة إلى المدینة على 
ث       روا خب ود ، وأظھ ا نقضوا العھ عقائدھم ، وكفل لھم حریة ممارسة شعائرھم ، فلم

  .ةنیاتھم قاتلھم المسلمون وأجلوھم عن المدین
ى   ذلك أن النب ون ك انوا     (ویعلم ران ، وك ب ونج ارى تغل ع نص ْلِمیا م لحًا ِس د ص عق

اتھم       م حری ل لھ دھم النصرانیة وكف یعیشون فى شبھ الجزیرة العربیة ، ثم أقرھم عقائ
  .االجتماعیة والدینیة

ارى الشام    ض نص ع بع ك م ل ذل الم ،   . وفع ماحة اإلس ن عن س ا تعل ائع كلھ ذه الوق ھ
  .، وأنھ لم یضق بمخالفیھ فى الدین واالعتقادورحابة صدره 

د     ھ الحق ھ ؟ إن رئ من و ب ا ھ الم م ى اإلس روا عل وم أن یفت ؤالء الخص اغ لھ ف س فكی
  .وال شىء غیرھما ، إال أن یكون العناد. والحسد

  :النموذج الثانى
ن    ( ر م ا أكب اس وإثمھم افع للن ر ومن م كبی ا إث ل فیھم ر ق ر والمیس ن الخم ألونك ع یس

  ).١٥() نفعھما
  ).١٦) (إنما الخمر والمیسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه(

ى    . واآلیتان ال ناسخ وال منسوخ فیھما ة األول ى اآلی بل إن فى اآلیة الثانیة توكیدًا لما ف
ا    : " ، فقد جاء فى اآلیة األولى ر من نفعھم " فیھما إثم كبیر ومنافع للناس وإثمھما أكب

أین النسخ إذن   )رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه: (یة الثانیة ھذا المعنىثم أكدت اآل ف
  .؟

أثمان بیع الخمر ، وعائد التجارة فیھا ، وحیازة : أما المنافع فى الخمر والمیسر ، فھى
ر   " القمار " األموال فى لعب المیسر  وھى منافع خبیثة لم یقرھا الشرع من أول األم
ا     یًال لم ا قل ذ            ، ولكنھ ھادنھ م أخ ل اإلسالم ، ث اة اإلنسان قب ى حی ة ف ا من قیم ان فیھ ك

ى ال     ًا حاسمًا ، حت القرآن یخطو نحو تحریمھا خطوات حكیمة قبل أن یحرمھا تحریم
  .یضر بمصالح الناس

ا ،             ذ رواجھ د مناف اس االقتصادیة وس اة الن ى حی ا ف ى تضئیل دورھ درج ف وبعد أن ت
ا آ  ى أنشطة      ونبھ الناس على أن حسم األمر بتحریمھ ون إل ذوا یتحول ة وأخ ٍت ال محال

ل  : (اقتصادیة أخرى ، جاءت آیة التحریم النھائى فى سورة المائدة ھذه رجس من عم
ھ        ) الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ھ التشریعیة ، وقیمت ة النسخ وحكمت ذه ھى حقیق ھ

  . التربویة ومع ھذا فإنھ نادر فى القرآن
ع    ) ١( ھ جم ا فی ف راعین ع          ھذا التعری ات األصولیین م ره من تعریف ى غی رق ف ا تف م

  .مراعاة الدقائق والوضوح
ا سیأتى    ) ٢( رآن كم ى الق ى السنة ،        . الجلد ورد ف ا ف ا وعملی د ورد قولی رجم فق ا ال أم

  .فخصصت الجلد بغیر المحصنین
ة   ) ٣( ة وھب رتھ مكتب اص نش ف خ ھ مؤل ھ فی رى ول ال الجب د المتع دكتور عب نھم ال م

  .ور محمد البھى ومنھم الشیخ محمد الغزالىبالقاھرة ، والدكت
  .١٥: النساء) ٤(
  .٢: النور) ٥(
  .٥٠: آل عمران) ٦(
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  .طبعة دار الوفاء" اإلسالم فى مواجھة االستشراق العالمى " انظر كتابنا ) ٧(
  .٦٥: األنفال)٨(
  .٦٦: األنفال)٩(
  .٧: األنعام) ١٠(
  .٢٣٤:البقرة) ١٢( ٢٤٠: البقرة)١١(
  .٢٥٦: البقرة) ١٣(
  .٢٩: التوبة) ١٤(
  .٢١٩: البقرة) ١٥(
  .٩٠: المائدة) ١٦(

---------------  
  الكالم الغریب -٤٠

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

ا   : فى القرآن كثیر من الكلمات الغریبة ، وھاكم بعضًا منھا لین ، حنان فاكھًة وأبا ، غس
ون ،   ة ، مبلس رقیم ، كالل ربا ،      ، أوَّاه ، ال ؤا ، س حص ، یتفی ین ، حص وا ، حن أخبت

  ..المسجور ، قمطـریر ، عسعس ، سجیل ، الناقور ، فاقرة ، استبرق ، مدھامتان
  !؟.. ألیسـت ھــذه األلفـاظ الغریبة مخـالفة للسـلیم من اإلنشاء: ونحـن نسـأل

  :الرد على ھذه الشبھة* 
  .كما یعرفھ اللغویون والنقاد ال وجود فى القرآن لكلمة واحدة من الغریب حًقا ،

ـة        ف الفصاح ھ وص لب عن ھ س د فی الم ، وإذا وج ى الك ًا ف د عیب ذى یع ب ـ ال فالغری
والبالغـة ـ ھو ما لیس لھ معنى یفـھم منـھ على جھة االحتمال أو القطع ، وما لیس لھ  

  .وجود فى المعاجم اللغویة وال أصل فى جذورھا
ى القرآن الكریم ، وال یحتج علینا بوجود األلفاظ والغریب بھذا المعنى لیس لھ وجود ف

إستبرق ، وسندس ، والیم ، ألن : التى استعـملت فى القرآن من غیر اللغة العربیة مثل
رآن ، وشائعة            زول الق ل ن ى قب د العرب حت ت مأنوسة االستعمال عن ھذه األلفاظ كان

  .شیوعًا ظاھرًا فى محادثاتھم الیومیة وكتاباتھم الدوریة
ى ب وھ ت تراكی ردات ولیس ادن أو  . مف اكن أو مع خاص أو أم ردة ألش ماء مف ل أس ب
  .آالت

ـتعمال          ة االس اع ـ عربی ة األصل ، فھى ـ باإلجم ـانیھا  . ثم إنھا وإن لم تكن عربی ومع
  .كانت ـ وما تزال ـ معـروفة فى القـرآن ، وفى االستعمال العام

ا ،  ل  ومنھا الكلمات التى ذكروھا مما ھو لیس عربیی ا  :مث لین ، ومعناھ دید ،  : غس الص
ان یسیل من       ا ك أى صدید أھل النار ، وما یسیل من أجسادھم من أثر الحـریق ، ولم

ھ األدران      ل ب ذى ُیغَس اء ال ل أجسامھم شبھ بالم ى  . ك اؤه عل ا بن ھ   : أم ین فظاھر أن فعل
ة ل. للمبالغ را : " ومث ا" قمطری دیداً : ومعناھ ویًال ، أو ش ل. ط تبرق : " ومث " إس
ة          . الدیباج: ومعناھـا ة األصل فھى عربی ر عربی ة غی رآن من لغ ى الق وھكذا كل ما ف

  .وكانت العرب تلوكھا بألسنتھا قبل نزول القرآن. االستعمال بألفاظھا ومعانیھا
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ة        ة اللغ ى حیوی ل عل ـتماع البشرى ودلی . واستعـارة اللغات من بعضـھا من سنن االج
ـ  . حتى فى العصر الحدیثوھذه الظاھرة فاشیة جدًا فى اللغات  " ویسمیھا اللغویون ب

ة         " التقارض  ة واأللمانی ا كاإلنجلیزی ت لغات سامیة أو غیرھ ات ، سواء كان بین اللغ
  .والفرنسیة وفى اللغة األسبانیة كلمات مستعملة اآلن من اللغة العربیة

ھ وجود ح     ا ل ة أو م ى اآلن  أما مااقترضتھ اللغة العربیة من غیرھا من اللغات القدیم ت
ـرَّب  " فقد اھتم بھ العلماء المسلمون ونصوا علیھ كلمة كلمة ، وأسـموه بـ  ل  " المع مث

ـ   ـمونھ ب د یس والیقى ، وق ة الج اب العالم دخیل " كت ن  " ال روه م ا ذك بة لم ذا بالنس ھ
  .الكلمات غیر العربیة األصل ، التى وردت فى القرآن الكریم

ل وا  ة األص ى عربی ات فھ ة الكلم ا بقی وم  أم بھات ق ذه الش رى ھ ن مثی تعمال ولك الس
ال  " حنان " یجھلون فكلمة  ى ، یق ى  : لھا جذر لغوى عرب ال   . حنَّ ، بمعن ھ وم رق قلب

رین    ى اآلخ ف عل ى العط ارع. إل در : والمض ن والمص د   : یح ین ، وق ان والحن الحن
  .یستعمالن استعمال األسماء

  :ومنھ قول الشاعر
زارك * حننت إلى ریَّا ونفسك باعـدت   ا       م ا وأم اء ونفساكما مع و  " أوَّاه " من ری فھ

  ".فعَّال " على صیغـة المبالغة " التـأوُّه " اسـم فاعـل من 
  .ظھر وتبیَّن: ومعناه" حصحص " وكذلك 

  :ومنھ قـول الشــاعر العـربى القدیم
كذوب إذا ما حصحص الحق كاذب أما الناقـور فھو اسـم * من ُمْبلٌغ عنى ِخداشًا فإنـھ 

  .كالفاروق من الفراق" النقر  "من 
ا        ة ؛ ألنھ ذه الكلمات غریب أن ھ دًال ب وحتى لو جارینا ھؤالء الحاقدین ، وسلمنا لھم ج

ن    ات م ا كلم ة ، فإنھ ر عربی رَّب " غی رة   " المع تعملوه بكث رب واس ھ الع ذى عرَّب ال
رآن      . فصار عربیًا باالستعمال زول الق ل ن د العرب قب ة عن ر  . ومعانیھ معروف ا أكث  وم

  .الكلمات التى دخلت اللغة العربیة ، وھجر أصلھا وصارت عربیة
ى                ھ ف ى أصًال ، وال وجود ل ھ معن یس ل ا ل ب م ة ، إلن الغری فھى إذن ـ لیست غریب

  .المعاجم اللغویة ، التى دونت فیھا ألفاظ اللغة
ـال * * *  د یق ـرون  : ق ف تنك ب " كی اعتراف    " الغری ود ب و موج رآن ، وھ ى الق ف

اء ،   ى            العلم ًا ف د وضع كتاب الم السنى ، فق ة الع ن قتیب لم ب ن مس د ب ام محم ل اإلم " مث
رآن   ذلك           " غریب الق رآن سورة سورة ؟ وك ى سور الق ا جاء ف ق م ى وف وأورده عل

  .صنع السجستانى وتفسیره لغریب القرآن مشھور
  .فى شرح غریب القرآن" المفردات " ومثلھ الراغب األصفھانى فى كتابھ 

م    ثم اإلمام جال ل اس اب یحم ات  " ل الدین السیوطى ، العالم الموسوعى ، فلھ كت مبھم
  ".القرآن 

رآن     ى الق ب ف ورود الغری ذاذ ب ة األف ؤالء األئم ن ھ ـریحًا م ًا ص ك اعتراف د ذل أال ُیع
ى          دیار المصـریة ف ى ال وف ، مفت دثین الشیخ حسنین مخل الكریم ؟ ومن العلماء المح

  ".كلمات القرآن ال یجھلھ أحد " وكتـابھ  النصف األول من القـرن العشـرین ،
رآن          ى الق ًا ف ا رأوه غریب اموا بشرح م رآن ق ع مفسرى الق ف یسوغ   . كما أن جمی فكی

القول ـ اآلن ـ بإنكار وجود الغریب فى القرآن أمام ھذه الحقائق التى ال تغیب عن أحد 
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ذا    السؤال ، ومن    ؟ من حق غیر الملم بفقھ ھذه القضیة ـ قضیة الغریب ـ أن یسألوا ھ
  .واجبنا أن نجیب علیھ إجابة شافیة وافیة بعون اهللا وتوفیقھ

  :والجـواب
ھ          ھ وأھمیت ھ لوجاھت ة علی ب اإلجاب ى جوان أن نستقص دیر ب ؤال ج ذا الس ول  . ھ فنق

  .مستمدین الھدایة والتوفیق من اهللا العلى الحكیم
ا   إن الغـریب الذى نسـب فى كـتب العـلماء ـ رضى اهللا عن: فأوًال ھم ـ إلى القرآن ، إنم

  .ھو غریب نسبى ولیس غریبًا مطلقًا
حاب        ع أص ًا لجمی ان مفھوم دین ك اء الراش فالقرآن فى عصر الرسالة ، وعصر الخلف

صلى اهللا علیھ وسلم ولم یرد فى روایة صحیحة أن أصحاب رسول اهللا صلى . رسول
ا     اهللا علیھ وسلم غاب عنھم فھم ألفاظ القرآن من حیث الداللة ال ل م ة ، وك ة البحت لغوی

ر    اظ ال غی ات   . وردت بھ الروایة أن بعضھم سأل عن واحد من بضعة ألف وھى روای
ا            اظ المسئول عنھ ا ، واأللف دم وقوعھ رجح ع رائن األحوال ت ق ، وق ى توثی مفتقرة إل

  :ھى
وقد نسبوا الجھل بمعانى ھذه الكلمات إما . غسلین ، قسورة ، أبَّا ، فاطر ، أوَّاه ، حنان

ا ،              إ اس رضى اهللا عنھم ن عب ى اب ا إل ھ ـ ، وإم ن الخطاب ـ رضى اهللا عن ر ب لى عم
  .وكال الرجلین أكبر من ھذه االتھامات

أن عمر كما " أبا " ومما یضعف إسناد الجھل إلى عمر رضى اهللا عنھ ، بمعنى كلمة 
ع أن سـورة          ى خـالفتھ ، م ـناھا ف ة سأل عن مع ى وردت  " عبس  " تقـول الروای الت

ر جاھال        ُل أن یظل عم ل ُیعَق فیھا ھذه الكلمة من أوائل ما نزل بمكة قبل الھجرة ، فھ
إن    ) قرابة ربع قرن(طوال ھذه المدة " أبا " بمعنى  ھ ف ؟ أما ابن عباس رضى اهللا عن

ھ سأل    " فاطر " و " غسلین " صحت الروایة عنھ أنھ سأل عن معانى  ل أن فإنھ یحتم
نھ ة س ى حداث ا ف روف. عنھ ـ  ومع ًا ب ان معروف اس ك ن عب رآن " أن اب ان الق " ترجم

د ورد أن الرسول صلى اهللا        رآن ، وق انى الق ھ بمع ومعنى ھذا أنھ كان متمكنًا من الفق
  :علیھ وسلم دعا لھ قائًال

  ].اللھم فقھھ فى الدین ، وعلمھ التأویل[
  .ھذا فیما یتعلق بشأن الروایات الواردة فى ھذا الشأن

  :فنقول" غریب القرآن " المؤلفات قدیمًا وحدیثًا حول ما سمى بـ أما فیما یتعـلق ب
اب    رآن   " إن أول مؤلف وضع فى بیان غریب القرآن ھو كت ب الق ة   " غری ن قتیب الب

اب للمسلمین   ) فى القرن الثالث الھجرى( وھذا یرجح أن ابن قتیبة ، لم یكتب ھذا الكت
ى اإلسالم ،    العرب ، بل كان القصد منھ ھو أبناء الشعوب غیر ا ت ف لعربیة التى دخل

  .وكانوا یتحدثون لغات غیر اللغة العربیة
م         ث ، فل رن الثال انى الھجریین ، والنصف األول من الق أما مسلموالقرنین األول والث
ن                 ـد اهللا ب ـیر عب رآن ، سوى تفسـ ب الق ان غری ب حول بی ـلم ـ كت ا نع ا ـ فیم ن فیھ یك

رآن  مج" عباس ـ رضى اهللا عنھ ـ ، وكتاب    ى      " ازات الق ن المثن ر ب دة معم ى عبی ألب
ب        ) ھـ ٢١٠م ( دة ، لیسا من كت ى عبی اس ، ومجازات أب ن عب ـسیر اب ى تف ا أعن وھم

  ).١(محاولتان مبكرتان لتفسیر القرآن الكریم مفردات وتراكیب : الغریب ، بل ھما
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حقة ولما تقادم الزمن على نزول القرآن ، وضعف المحصول اللغوى عند األجیال الال
ردات  " الراغب األصفھانى ، صاحب كتاب : ، قام بعض العلماء المتأخرین ـ مثل   مف

ـ بوضع كتب " مبھمات القرآن " ، وجـالل الدین السیوطى ، صاحب كتاب " القرآن 
ا         ت معانیھ ى غاب ردات الت ض المف ان بع دم بی م ، وتق ى الفھ اب اهللا إل رب كت تق

  .واستعماالتھا عن األجیال المتأخرة
  :ا یسلمنا إلى حـقیقة الحـت فى األفق من قبل ، نعید ذكرھا ھنا فى اآلتىوھذ

ھ   رآن   " إن ما یطلق علی ب الق وم        " غری ب عل ا كت ة ومنھ ات التراثی ض المؤلف ى بع ف
القرآن ، وما تناولھ مفسرو القرآن الكریم فى تفاسیرھم ، ھو غریب نسبى ال مطلق ، 

ة ، أو من لھجات    غریب نسبى باعتبار أنھ مستعار من لغات أ خرى غیر اللغة العربی
ى            ات الت ار البیئ ب نسبى باعتب رآن وغری زل الق ا ن ى بھ ریش الت ر لھجة ق ة غی عربی
ل      ا قب دثون بھ اٍت یتح دخلھا اإلسالم ، وأبناؤھا دخالء على اللغة العربیة ، ألن لھم لغ

ب  دخولھم فى اإلسالم ، وظلت تلك اللغـات سائدة فیھم بعد دخولھم فى اإلسال م وغری
ًا           أخرة زمن ال المت ة ، ألن األجی ات العربی ى البیئ ى ف ان ، حت ار األزم بى باعتب نس

ت   . ضعفت صلتھـم باللغة العربیة الفصحى مفردات وتراكیب ف كان وكل ھذه الطوائ
ھ ،    ذوق معانی رآن ، وت ـم الق ى فھ نھم عل ا یعی ى م ة إل س الحاج ى أم زال ، ف ا ت ، وم

  .القرآن ھو فھم معانى مفرداتھ ، وبعض أسالیبھوالمدخل الرئیس لتذوق معانى 
دیم         ًا ع یس غریب ب فصیح سائغ ، ول ة غری والغریب النسبى بكل االعتبارات المتقدم
اء   المعنى ، أو ال وجود لھ فى معاجم اللغة ومصادرھا ، وھذا موضع إجماع بین علم

  .اللغة والبیان ، فى كل عصر ومصر
  .الكارھین لما أنزل اهللا على خاتم أنبیائھ ورسلھوال وزن لقول من یزعم غیر ھذا من 

ر صلة بموضوع        ھ كبی م ، ل ر مھ ب  " مسائل ابن األزرق بقى أم رآن   " الغری ى الق ف
ـ      دمین ب ب األق ى كت ن األزرق   " ذلك األمر ھو ما عرف ف ول   " مسائل اب وجز الق ون

رى ھ    ة مثی ى مواجھ ارللحق ، ف ى االنتص ا ف ن دورھ ف ع ازًا یكش ا إیج ا ھن ذه عنھ
ارى    ن األنب الشبھات ومسائل ابن األزرق مسطـورة فى كثیر من كتب التراث مثـل اب

ھ  ى كتاب ف " ف ھ  " الوق ى كتاب ى ف ر " والطبران م الكبی ھ  " المعج ى كتاب رد ف " والمب
  .وغیرھم" اإلتقان فى علوم القرآن " وجـالل الدین السـیوطى فى كتابھ ". الكامل 

ة یفسر         أ: ولھذه المسائل قصة إیجازھا ًا بجوار الكعب ان جالس اس ك ن عب د اهللا ب ن عب
نافع بن األزرق ، ونجدة بن عویمر ، فقال نافع : القرآن الكریم ، فأبصره رجالن ھما

ھ    " لنجدة  ھ ب م ل ا ال عل ھ   . قم بنا إلى ھذا الذى یجترئ على القرآن ویفسره بم ا إلی فقام
  :فقاال لھ

 ، فتفسرھا لنا ، وتأتینا بما یصادقھ من كالم إنَّا نرید أن نسألك عن أشیاء فى كتاب اهللا
  .فإن اهللا أنزل القرآن بلسان عربى مبین. العرب

اس  ن عب ال اب ا  : فق دا لكم ا ب النى عم ف ،     . س ال توق ب ب و یجی أالنھ وھ ذا یس م أخ ث
ة ،      ل كلم ى ك ھ عل ة  " مستشھدًا فى إجابات ا یحفظھ من الشعر       " قرآنی ا بم سأاله عنھ

أثور عن ش     ى الم ى       العرب زل بلسان عرب رآن ن ین للسائلین أن الق ة ، لیب عراء الجاھلی
  .مبین
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اٍن       ة وثم ا مائ ر منھ ائل وذك ذه المس ع ھ د جم یوطى ق دین الس الل ال ام ج ان اإلم وك
: وثمانین كلمة ، وقد حرص على ذكر إجابات ابن عباس علیھا رضى اهللا عنھ ، وقال

  ).٢(ابن عباس إنھ أھمل نحو أربع عشرة كلمة من مجموع ما سئل عنھ 
ة    ى مواجھ وھا نحن أوالء نورد نماذج منھا ، قبل التعلیق علیھا ، ولماذا أشرنا إلیھا ف

  .وغیر مفھومة" غریبة " ھذه الشبھة التى تزعم أن ألفاظ الكتاب العزیز 
  :قال نافع بن األزرق البن عباس" عزین : " النموذج األول

  ).٣) (مال عزینعن الیمین وعن الش: (أخبرنى عن قولھ تعالى
ال  : فسألھ نافع. الحلق من الرفاق: عزین: قال ابن عباس وھل تعرف العرب ذلك ؟ فق

  :نعم ، أما سمعت قول عبید بن األبرص: ابن عباس
ون حول              ى جماعات یلتف ا یعن وا حول منسره عزین ى یكون ھ حت فجاءوا ُیھرعون إلی

ى   ، وھو مشتق من االعتزاء ، أى ینضم بعضھم إلى ب(الرسول عض ، قال الراغب ف
  ).٤(الجماعة المنتسب بعضھا إلى بعض : العزین: المفردات

) وابتغوا إلیھ الوسیلة: (أخبرنى عن قولھ تعالى: قال نافع" الوسیلة : " النموذج الثانى
ن    : الحاجة ، قال نافع: الوسیلة: قال ابن عباس). ٥( ال اب ك ؟ ق وھل تعرف العرب ذل

  :ل عنتــرةنعم ، أما سمعـت قـو: عباس
ى  بى یعن ى وتخض ذوك تكحل یلة أن یأخ ك وس م إلی ال لھ ن اهللا : إن الرج وا م اطلب

اح أن          . حاجاتكم ا إلم اس فیھ ن عب ا فسرھا اب ى الحاجة كم ى معن واستعمال الوسیلة ف
یلة     ى الوس ى اهللا ؛ إلن معن ون إل وائج یك اء الح ق قض ى   : طری ل إل ق الموص الطری

  .الغایات
ث  وذج الثال رعًة: " النم ًا  ش ھ    " ومنھاج ى قول اج ف رعة والمنھ ن الش افع ع ألھ ن وس

الى  ًا     : (تع نكم شرعًة ومنھاج ا م اس   ). ٦) (لكل جعلن ن عب ال اب دین ، : الشرعة : فق ال
  :الطریق ، واستشھد بقول أبى سفیان الحارث بن عبد المطلب: والمنھاج

  .لقد نطق المأمون بالصدق والھدى وبین لإلسالم دینًا ومنھجًا
ى آدم   : (فى قولھ تعالى" ریشًا " وسألھ نافع عن كلمة " ریشًا : " الرابعالنموذج  ا بن ی

  ).٧.. ) (قد أنزلنا علیكم لباسًا یوارى سوءاتكم وریشًا ولباس التقوى ذلك خیر
  :ففسره ابن عباس بالمال ، واستشھد بقول الشاعر

و   رى النم : ذج الخامس فریشى بخیر طـالما قد بریتنى وخیر الموالى من یریش وال یب
ة  " َكبد "  د  " وسألھ نافع عن كلم الى   " َكب ھ تع ى قول د      : (ف ى كب ا اإلنسان ف د خلقن ) لق
)٨.(  

  :ثم استشھد بقول َلِبید بن ربیعة. فى اعتدال واستقامة: فقال ابن عباس
ى       اس ف ن عب ج اب ذا نھ د وھك ى كب وم ف ام الخص ا وق د إذ قمن ت أرب ال بكی ین ھ ا ع ی

ـظة         التى ) ١٨٨(المسائل الـ  رة حاف ة ، وذاك ا بسرعة مذھل ب عنھ ھ ، یجی وجھت إلی
ى          ًا ومعن ة لفظ ـد الموافق ار الشواھ ى استحض ة ف ـرعة بدیھ ـرب ، وس عار الع ألش

  ).٩(للكلمات القرآنیة ، التى سئل عنھا 
  .وھذا یؤكد لنا حقیقتین أمام ھذه الشبھات التى أثارھا الحاقدون ضد القرآن الكریم

  .ت التى نسبت البن عباس الجھل ببعض معانى كلمات القرآنكذب االدعاءا: األولى
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ھ ، وأن     : الثانیة اب الكالم من أجل أن القرآن كلھ ال غریب فیھ بمعنى الغریب الذى یع
د     ق ، وق ب المطل نسبة الغریب إلیھ فى كتابات السلف ، تعنى الغریب النسبى ال الغری

ار    تقدم توضیح المراد من الغریب النسبى فى ھذا المبح ان ، وباعتب ار الزم ث ، باعتب
ان             ا ك رآن إنم ب الق ات تشرح غری دماء من مؤلف ا وضعھ الق ان ، وأن م البیئة والمك

ر العرب            ت اإلسالم من غی ى دخل اء الشعوب الت ا أبن ھ إم ال   . المقصود ب ا لألجی وإم
  .اإلسالمیة المتأخرة زمنا ، التى غابت عنھا معانى بعض األلفاظ

  .األلفاظ المشتركة والمترادفة والمتضادة، واالحتمالیة المعنى وقد یضاف إلى ھذا كلھ
أنوس االستعمال           ر م ھ وغی ى ل ب ال معن رآن غری ى الق ا أن یكون ف ذا محال ،   . أم فھ

  . والحمد هللا رب العالمین.. محال
رآن  " ھذا وقد ظھرت مؤلفات أخرى فى ھذا الموضوع مثل ) ١( راء  " معانى الق للف

  .، وغیره من األقدمین
  .وھى لیست من كتب الغریب، بل لھا مجاالت بحث أخرى كالقراءات

  .فصل ما یجب على المفسر لكتاب اهللا. اإلتقان فى علوم القرآن) ٢(
  .٣٧: المعارج) ٣(
ة ) ٤( ول العام ھ ق زوة " ومن اب  " ع ى كت زاى ف ین وال ى الع ر حرف ة انظ أى جماع

  .الراغب
  .٣٥: المائدة) ٥(
  .٤٨:المائدة) ٦(
  .٤: البلد) ٨( ٢٦راف األع) ٧(
رآن   " انظر ) ٩( انى للق رحمن    /د. اإلعجاز البی د ال ت الشاطئ  (عائشة عب دار : ط) بن

  .المعارف بالقاھرة
-----------------  

  الكالم المنقول عن غیره دعوى أن القرآن مقتبس من التوراة -٤١
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  
. ُوُروُد مواضع بینھا تشابھ فى كل من التوراة والقرآن الكریم الشبھة التى تمسكوا بھا

الوا  . ومن أبرزھا الجانب القصصى ا ، وق إن : وبعض المواضع التشریعیة تمسكوا بھ
القرآن مقتبس من التوراة ، وبعضھم یضیف إلى ھذا أن القرآن اقتبس مواضع أخرى 

  ".األناجیل " من 
  :الرد على ھذه الشبھة* 

  :االقتباس عمومًا ؟ االقتباس عملیة فكریة لھا ثالثة أركانكیف یتحقق 
  .الشخص الُمقَتَبس منھ: األول
  ).اسم فاعل(الشخص الُمقَتِبس : الثانى
  ).اسم مفعول(المادة الُمقَتَبَسة نفسھا : الثالث

ادة           ا الم اس ، أم ى ھى موضوع االقتب رة ، الت ى الفك والشخص المُقَتَبس منھ سابق إل
داھما  المُقَتَبَس بس ، إح خص الُمِقَت د الش ان عن ا طریقت رة  : ة فلھ بس الفك ذ المقت أن یأخ

  :والثانیة. بلفظھا ومعناھا كلھا أو بعضھا
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  .أن یأخذھا بمعناھا كلھا أو بعضھا كذلك ویعبر عنھا بكالم من عنده
والمقتبس فى عملیة االقتباس أسیر المقتبس منھ قطعًا ودائر فى فلكھ ؛ إذ ال طریق لھ 

  .فھو أصل ، والمقتبس فرع ال محالة. معرفة ما اقتبس إال ما ذكره المقتبس منھ إلى
  :وعلى ھذا فإن المقتبس البد لھ وھو یزاول عملیة االقتباس من موقفین ال ثالث لھما

  .أن یأخذ الفكرة كلھا بلفظھا ومعناھا أو بمعناھا فقط: أحدھما
  .نى أو بالمعنى فقطأن یأخذ جزًء من الفكرة باللفظ والمع: وثانیھما

ویمتنع على المقتبس أن یزید فى الفكرة المقتبسة أیة زیادة غیر موجودة فى األصل ؛ 
ھ ،           : ألننا قلنا بس من د المقت ا ورد عن بس إال م ا اقت ة م ھ لمعرف ق ل بس ال طری إن المقت

ق      ن طری ى إال ع ادرھا األول ھ بمص لة ل ھ ال ص ال أن رة والح ى الفك د عل ف یزی فكی
  .ھالمقتبس من

  .إذا جرى االقتباس على ھذا النھج صدقت دعوى من یقول إن فالنًا اقتبس منى كذا
أما إذا تشابھ ما كتبھ اثنان ، أحدھما سابق والثانى الحق ، واختلف ما كتبھ الثانى عما 

  :كتبھ األول مثل
  .أن تكون الفكرة عند الثانى أبسط وأحكم ووجدنا فیھا مالم نجده عند األول -١
ف  أو أ -٢ ن یصحح الثانى أخطاء وردت عند األول ، أو یعرض الوقائع عرضًا یختل

  .عن سابقھ
  .فى ھذه الحال ال تصدق دعوى من یقول إن فالنا قد اقتبس منى كذا

ك     ) اتھاًما(وَردُّ ھذه الدعوى مقبول من المدعى علیھ ، ألن المقتبس  ى فل در ف م ی لما ل
فیما ذكر من وقائع فإن معنى ذلك أن الثانى بل زاد علیھ وخالفھ ) فرضًا(المقتبس منھ 

ا استقى        ا م ائع نفسھا واستقى منھ در الوق . تخطى ما كتبھ األول حتى وصل إلى مص
ا عن     م ینقلھ فھو إذن لیس مقتبسًا وإنما مؤسس حقائق تلقاھا من مصدرھا األصیل ول

  .ناقل أو وسیط
  :عاه القوم ھنا وننظروسوف نطبق ھذه األسس التى تحكم عملیة االقتباس على ما اد

اس    ة االقتب ھل القرآن عندما اقتبس كما یدعون من التوراة كان خاضعًا لشرطى عملی
ك       : وھما ى فل رًا ف ذلك دائ ا فیكون ب نقل الفكرة كلھا ، أو االقتصار على نقل جزء منھ

وراة ؟ أم أن  ) معظمھ(التوراة ، وتصدق حینئذ دعوى القوم بأن القرآن  مقتبس من الت
  :ن لم یقف عند حدود ما ذكرتھ التوراة فى مواضع التشابھ بینھما ؟ بلالقرآ

  .عرض الوقائع عرضًا یختلف عن عرض التوراة لھا ١
  .أضاف جدیدًا لم تعرفھ التوراة فى المواضع المشتركة بینھما ٢
  .وردت فى التوراة فى مواضع متعددة" خطیرة " صحح أخطاء  ٣
  .یس لھا مصدر سواهخاصة بھ ل" مادة " انفرد بذكر  ٤
رآن      ٥ ره الق ا ذك و م حیح ھ ون الص ة یك ول واقع وراة ح ع الت ھ م ة اختالف ى حال . ف

ع           و الواق ال األول ھ ان االحتم م إذا ك ل والعل وراة بشھادة العق ى الت والباطل ما جاء ف
  ..فالقرآن مقتبس من التوراة

ذه    أما إذا كان الواقع ھو االحتمال الثانى فدعوى االقتباس باطلة ویك  ى ھ رآن ف ون للق
وراة وال    الحالة سلطانھ الخاص بھ فى استقاء الحقائق ، وعرضھا فال اقتباس ال من ت

  .من إنجیل وال من غیرھما
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اس      ام باالقتب حة االتھ دمناھا لص ال أظن أن القارئ یختلف معنا فى ھذه األسس التى ق
  .عمومًا

ین ا      ابھ ب ور التش ض ص تعرض بع ك إال أن نس د ذل ا بع ا علین رآن ،  وم وراة والق لت
لمًا أو      ان مس ارئ سواء ك ونطبق علیھا تلك األسس المتقدمة تاركین الحریة التامة للق
ى            ى نف ى صواب ف ة أنحن عل ھ المقارن ا سوف تسفر عن غیر مسلم فى الحكم على م

  .االقتباس عن القرآن ؟
وفًا           ق موص ل فری ا ك رأى یصبح فیھ ى ال ت مسألة اختالف ف ك لیس د ذل والمسألة بع

  .السالمة ، وأنھ على الحق أو شعبة من حقب
وإنما المسألة مسألة مصیر أبدى من ورائھ عقیدة صحیحة توجب النجاة لصاحبھا یوم 

  .ال ینفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سلیم
أو عقیدة فاسدة تحل قومھا دار البوار یوم یقدم اهللا إلى ما عملوا من عمل فیجعلھ ھباًء 

  .منثورًا
ھ السالم      . صورة األولى من التشابھ بین التوراة والقرآنال لقطة من قصة یوسف علی

ز مصر لیوسف          رأة عزی راودة ام دء م ھ  (مع امرأة العزیز تبدأ ھذه اللقطة من ب علی
واللقطة كما جاءت . لیفعل بھا الفحشاء وتنتھى بقرار وضع یوسف فى السجن) السالم

  :فى المصدرین ھى
ى ال: أوًال ھا ف وراةنصوص ت   ) " ١: (ت یده رفع رأة س ور أن ام ذه األم د ھ دث بع وح

ت  رأة سیده      : عینھا إلى یوسف وقال ال الم أبى وق ھو ذا سیدى ال   : اضطجع معى ، ف
ت أعظم      ذا البی ى ھ یعرف معى ما فى البیت وكل ما لھ قد دفعھ إلى یدى ، لیس ھو ف

ى ھ  . من ك امرأت رك ألن یئا غی ى ش ك عن م یمس ر . ول ذا الش نع ھ ف أص یم ،  فكی العظ
ا أن یضطجع            م یسمع لھ ھ ل ا أن ا فیوم ت إذ كلمت یوسف یوًم وأخطئ إلى اهللا ، وكان

  ..بجانبھا لیكون معھا
ت           م یكن إنسان من أھل البی ھ ول ت لیعمل عمل ثم حدث نحو ھذا الوقت أنھ دخل البی
ى            دھا وخرج إل ى ی ھ ف رك ثوب ة اضطجع معى فت ھ قائل ھناك فى البیت فأمسكتھ بثوب

ادت أھل           خارج ، و ا ن ى خارج أنھ دھا ، وھرب إل ى ی ھ ف رك ثوب كان لما رأت أنھ ت
  :بیتھا وكلمتھم قائلة

رخت      "  ى فص ّى لیضطجع مع داعبنا دخل إل ى لی ا برجل عبران د جاء إلین انظروا ق
ھ بجانبى          رك ثوب ھ ت ى رفعت صوتى وصرخت أن بصوت عظیم ، وكان لما سمع أن

انبھا حتى جاء سیده إلى بیتھ فكلمتھ بمثل َفَوَضَعْت ثوبھ بج. وھرب وخرج إلى خارج
ا رفعت     ان لم ھذا الكالم قائلة دخل إلىَّ العبد العبرانى الذى جئت بھ إلینا لیداعبنى وك
ا سمع سیده كالم       ان لم صوتى وصرخت أنھ ترك ثوبھ بجانبى وھرب إلى خارج فك

  ..ىامرأتھ الذى كلمتھ بھ قائلة بحسب ھذا الكالم صنع بى عبدك أن غضبھ حم
ك محبوسین      ان أسرى المل فأخذ سیُده یوسف ووضعھ فى بیت السجن المكان الذى ك

  ".فیھ 
ْت    (نصوص القرآن األمین  واَب وقال ِت األب َوَراَوَدْتُھ التى ھَو فى بیتھا عن نفسھ وغّلق

مَّ   *ھیت لك قال معاذ اهللا إنُھ ربى أحسَن مثواى إنُھ الُیفلُح الظالمون  ھ َوَھ ولقد َھمَّْت ب
ا     ب ن عبادن ھ م اء إن وَء والفحش ُھ الس رَف عن ذلك لنص ھ ك ان رب وال أن رأى برھ ا ل ھ
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ا         * المخَلصین  ت م اب قال دى الب ا سیدھا ل ٍر وألفی ن ُدب واستبقا الباب وقدت قمیصھ م
قال ھى راودتنى عن نفسى  * جزاُء من أراد بأھلَك سوًءا إال أن ُیسجن أو عذاُب ألیم 

ان     وشھد شاھٌد من أھلھا إن كان ق اذبین وإن ك ن الك میَصھ ُقد من ُقُبل فصدقت وھو م
ھ     * قمیصھ ُقد من ُدبٍر فكذبت وھو من الصادقین  ال إن ٍر ق ن ُدب فلما رأى قمیصھ ُقد م

یوسف أعرض عن ھذا واستغفرى لذنبِك إنك كنِت من  * من كیدُكنَّ إن كیدكن عظیم 
  ).٣) (نَُّھ حتى حین ثم بدا لھم من بعد مارأوا اآلیات َلَیْسجُن) ٢... (الخاطئ

  :تلك ھى نصوص الواقعة فى المصدرین
ة  ة فاحص راءة متأنی رات ق ین م رأ النص ارئ أن یق و الق ى . وأدع ھ ف د بنفس وأن یجتھ

ك            ا نستخلصھ من تل ا فیم ل أن یسترسل معن درین قب ى المص روق ف التعرف على الف
م ندركھ ، وقد ندرك ثم یكمل ما یراه من نقص لدینا أو لدیھ فقد یدرك ھو ما ل. الفروق

  ..نحن ما لم یدركھ وربَّ قارئ أوعى من كاتب
القرآن األمین المراودة حدثت مراًرا وُنصح یوسف المرأة : الفروق كما نراھا التوراة

ى         : سیده كان قبل المرة األخیرة رأة عل زم الم ت بع دة اقترن رة واح دثت م راودة ح الم
  .یوسف لینفذ رغبتھا

ى تغ ارة إل ن اإلش و م رب  تخل ا وھ ھ بجانبھ رك ثوب ف ت ول إن یوس واب وتق ق األب لی
ا   یشیر  .: وانتظرت ھى قدوم زوجھا وقصت علیھ القصة بعد أن أعلمت بھا أھل بیتھ

ى      ف وحین وصال إل إلى تغلیق األبواب وأن یوسف ھم بالخروج َفَقدَّْت ثوبھ من الخل
  .الالباب فوجئا بالعزیز یدخل علیھما فبادرت المرأة بالشكوى فى الح

ز         دى العزی دافع یوسف عن نفسھ ل م ی ز ول .: لم یكن یوسف موجودًا حین دخل العزی
ال         رأة ، وق د وشایة الم ع عن نفسھ بع یوسف كان موجودًا حین قدم العزیز ، وقد داف

  .ھى راودتنى عن نفسى
رأة  : تخلو من حدیث الشاھد وتقول إن العزیز حمى غضبھ على یوسف بعد سماع الم

ھ یًال ش ذكر تفص ھ   ی ھ المرأت ھادة ولوم ك الش ز بتل اع العزی ذكر اقتن ا ی اھد كم ادة الش
  .وتثبیت یوسف على العفة والطھارة. وتذكیرھا بخطئھا

تقول إن العزیز فى الحال أمر بوضع یوسف فى السجن ولم یعرض أمره على رجال 
  .حاشیتھ

  .یشیر إلى أن القرار بسجن یوسف كان بعد مداولة بین العزیز وحاشیتھ
من حدیث النسوة الالتى ُلْمَن امرأة العزیز على مراودتھا فتاھا عن نفسھ ، وھى  تخلو

  .فجوة ھائلة فى نص التوراة
اھن             ا إی نھن ودعوتھ ز م رأة العزی ف ام ذكر موق ا ی دیث النسوة بالتفصیل كم یذكر ح
ا            ین م ارزة ب روق ب ذه ستة ف ا ھ ذ رغبتھ ى أن ینف ملتمسة أعذارھا لدیھن ومصرة عل

والنظر الفاحص فى المصدرین یرینا أنھما . آن األمین ، وما ذكرتھ التوراةیورده القر
الواقعة من حیث ھى واقعة وكفى ، ویختلفان بعد ھذا فى كل " أصل " لم یتفقا إال فى 

  .شىء
  :على أن القرآن قام ھنا بعملین جلیلى الشأن

  :أنھ أورد جدیدًا لم تعرفھ التوراة ومن أبرز ھذا الجدید: أولھما
  .حدیث النسوة وموقف المرأة منھن) ١(
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  .شھادة الشاھد الذى ھو من أھل امرأة العزیز) ٢(
  :تصحیح أخطاء وقعت فیھا التوراة ومن أبرزھا: ثانیھما

  .لم یترك یوسف ثوبھ لدى المرأة بل كان البسًا إیاه ولكن قطع من الخلف) ١(
  .غیاب یوسف حین حضر العزیز وإسقاطھا دفاعھ عن نفسھ) ٢(

  :اعتراض وجوابھ
ى          : قد یقول قائل ا ف وراة ، وأن الصواب ھو م ى الت ا ف لماذا تفترض أن الخطأ ھو م

اذا           ! القرآن ؟ لم ؟ ولم ت مس اب المسلمین وأن ھ كت رآن ؛ ألن ك للق زًا من ك تحی ألیس ذل
ت ال         اتراه أن رك ، وم ھ غی ول ب د یق تفترض العكس ؟ وإذا لم تفترض أنت العكس فق

راه اآلخ ا ی ادر م ث. رونیص ال البح ى مج راض وارد ف ذا االعت ن . ھ د م وإذن فالب
  .إیضاح

  :والجواب
  :ولنا فى ھذا الحكم داعیان. لم نتحیز للقرآن ألنھ قرآن

ط   -لم یرد فى القرآن : األول ین           -ق ھ الباطل من ب ھ ال یأتی ا ھو خالف الحق ؛ ألن م
د  یم حمی ن حك ل م ھ تنزی ن خلف ھ وال م ة  . یدی ذه الحقیق ت ھ د ثبت االت وق ل مج ى ك ف

ل العصور    " مفاھیم " البحوث التى أجریت على  ى ك داعى   . القرآن العظیم ف ذا ال وھ
  .وحده كاٍف فى تأیید ما ذھبنا إلیھ

وراة    : وھو منتزع من الواقعة نفسھا موضوع المقارنة وإلیك البیان: الثانى ن الت كل م
  :فا بعد ذلكثم اختل. وإعراضھ عن الفحشاء"عفة یوسف " والقرآن متفقان على 

ول   التوراة تق ول     : ف رآن یق رأة وھرب والق دى الم ھ ل ھ كل رك ثوب ف ت م  : إن یوس ھ ل إن
یترك الثوب بل أمسكتھ المرأة من الخلف ولما لم یتوقف یوسف علیھ السالم اقتطعت  

  .قطعة منھ وبقیت ظاھرة فى ثوبھ
ھ ؟ أن یترك ! فأى الروایتین ألیق بعفة یوسف المتفق علیھا بین المصدرین ؟ ! ثوبھ كل

  !أم أن ُیخرق ثوبھ من الخلف ؟
ا ؛ ألن      " عفیفًا " إذا سلمنا بروایة التوراة فیوسف لیس  ى دعواھ ى حق ف رأة عل والم

  .یوسف ال یخلع ثوبھ ھكذا سلیمًا إال إذا كان ھو الراغب وھى اآلبیة
ف      رأة فكی ى ام ل ، وھ ف رج ھ ؛ ألن یوس ھ ثوب ى أخلعت ى الت رأة ھ ال إن الم وال یق

ادى            تتغ دلیل م الثوب ك ع تحتفظ ھى ب ا یمتن م لم ھ بكل سھولة ، ث لب علیھ وتخلع ثوب
  !على جنایتھ المشینة ؟

  !؟..وترك ثوبھ لدى غریمتھ" عریاًنا " وھل خرج یوسف 
ى          ة الت ع العف افى م ذا یتن ة صریحة لیوسف وھ والخالصة أن روایة التوراة فیھا إدان

  .وافقت فیھا القرآن األمین
ة ال ا روای ھ   أم ف علی ة لیوس راءة كامل ز ، وب رأة العزی ریحة الم ة ص ى إدان رآن فھ ق

  .السالم 
ارًا      . لقد دعتھ المرأة إلى نفسھا ففر منھا زال ف ا ی ف وھو م فأدركتھ وأمسكتھ من الخل

ل      ف بفع ى الخل داھما إل ین إح ذب عنیفت ى ج ھ لعملیت رض ثوب ا فتع ن وجھھ ًا م ھارب
  .فانقطع ثوبھ من الخلف المرأة والثانیة إلى األمام بحركة یوسف
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ا       ذا قلن درین ولھ ى المص ا لیوسف ف رآن  : وھذا یتفق تمامًا مع العفة المشھود بھ إن الق
  .صحح ھذا الخطأ الوارد فى التوراة

  !فھل القرآن مقتبس من التوراة ؟.. 
رر       ول ویق ا یق ھ فیم فھل تنطبق على القرآن أسس االقتباس أم ھو ذو سلطان خاص ب

  .؟
ا أو بعضھا    المقتبس ال بد رة كلھ رآن یتجاوز       . من أن ینقل الفك ا الق د رأین ا نحن ق وھ

  .ھذه األسس فیأتى بجدید لم یذكر فیما سواه ، ویصحح خطأ وقع فیھ ما سواه
ول      مل األص تالف یش و اخ ا ھ یاغة ، وإنم ٍك وص تالف َحْب ا اخ تالف فیھ یس االخ فل

  ).٤(وشرف المعانى ھذا باإلضافة إلى إحكام البناء وعفة األلفاظ . والفروع
رآن          ره الق ذى ذك ًا لل ن یصلح أن یكون أساس ا ال یصلح ول . إن الذى روتھ التوراة ھن

رآن   . وإنما أساس القرآن ھو الوحى الصادق األمین در الق " الوضىء  " ذلك ھو مص
ل    ى ك وسیظل ذلك ھو مصدره تتساقط بین یدیھ دعاوى الباطل ومفتریات المفترین ف

  .عصر ومصر
ى آدم           الصورة ال ل ابن ل وقابی رآن قصة ھابی وراة والق ین الت ثانیة من صور التشابھ ب

  :نصوص التوراة
ل أیضا      "  دم ھابی رب ، وق ا لل حدث من بعد أیام أن قابین قدم من أثمار األرض قربان

ابین   ى ق ن إل ھ ولك ل وقربان ى ھابی رب إل ر ال مانھا ، فنظ ن س ھ ، وم ار غنم ن أبك . م
م ینظر   ا  . وقربانھ ل اظ ق ھ   فاغت دًا وسقط وجھ اذا اغتظت      . بین ج ابین لم رب لق ال ال فق

وإن لم تحسن فعند الباب خطیة رابضة . ولماذا سقط وجھك ؟ إن أحسنت أفال رفع ؟؟
ل     . وكلم قابین ھابیل أخاه . وإلیك اشتیاقھا ، وأنت تسود علیھا ى الحق ا ف دث إذ كان وح
ابین أی  . أن قابین قام على ھابیل أخیھ وقتلھ م     فقال الرب لق ال ال أعل ل أخوك فق ن ھابی

اآلن  . أحارس أنا ألخى ؟ فقال ماذا فعلت ؟ صوت دم أخیك صارخ إلىَّ من األرض ف
ت األرض      ى عمل دك مت ملعون أنت من األرض التى فتحت فاھا لتقبل دم أخیك من ی

رب   . ؟؟ تعود تعطیك قوتھا ابین لل ال ق ى أعظم   : تائھًا وھاربًا تكون فى األرض فق ذنب
ى وأكون      من أن یحتم ل أنك قد طردتنى الیوم على وجھ األرض ، ومن وجھك أختف

  :تائھًا وھاربًا فى األرض فیكون كل من وجدنى یقتلنى فقال لھ الرب
ھ   تقم من ة لكى ال      . لذلك كل من قتل قابین فسبعة أضعاف ین ابین عالم رب لق ل ال وجع

  .یقتلھ كل من وجده
  ).٥" (ى عدن فخرج قابین من لدن الرب وسكن فى أرض نود شرق

ین   رآن األم وص الق ن     (نص ل م ًا فتقب ا قربان الحق إذ قرب ى آدم ب أ ابن یھم نب ل عل وات
ین     ن المتق ُل اهللا م ئن بسطت   * أحدھما ولم یتقبل من اآلخر قال ألقتلنك قال إنما یتقب ل

د * إلىَّ یدك لتقتلنى ما أنا بباسٍط یدى إلیك ألقتلك إنى أخاُف اهللا ربَّ العالمین   إنى أری
ك جزاء الظالمین        ار وذل حاب الن ھ   * أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من أص فطوعت ل

فبعث اهللا غراًبا یبحث فى األرض لُیِرَیُھ * نفسُھ قتل أخیھ فقتلھ فأصبح من الخاسرین 
أوارَى         * كیف یوارى سوءة أخیھ  راب ف ذا الغ ل ھ اویلتى أعجزت أن أكون مث ال ی ق

ل        من * سوءة أخى فأصبح من النادمین  ھ من قت ى إسرائیل أن ى بن ا عل أجل ذلك كتبن
ا       ا أحی ا فكأنم ًا ومن أحیاھ نفسًا بغیر نفس أو فساٍد فى األرض فكأنما قتل الناس جمیع
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ى األرض       ك ف د ذل نھم بع رًا م م إن كثی ات ث لنا بالبین اءتھم رس د ج ًا ولق اس جمیع الن
  ).٦) (لمسرفون 

ا  الفروق بین المصدرین اتفق المصدران حول نقطتین  اثنتین ال ثالث لھما واختلفا فیم
د األخوین لآلخر    . مسألة القربان: اتفقا فى. عداھما ل أح اتین     . وفى قت دا ھ ا ع ا فیم أم

النقطتین فإن ما ورد فى القرآن یختلف تمامًا عما ورد فى التوراة ، وذلك على النحو  
  :اآلتى

و     /التوارة ابین وھ د األخوین بق ل " القرآن األمین تسمى أح انى  "  القات ل  " والث " ھابی
الیسمیھما ویكتفى ببنوتھما آلدم كما اكتفى بذكر ./ كما تصف القربانین وتحدد نوعھما

  .القربانین ولم یحددھما
تروى حوارًا بین قابین والرب بعد قتلھ أخاه ،وتعلن غضب الرب على قابین وطرده  

بین اهللا ، وال یذكر ال یذكر حوارًا حدث بین القاتل و./ من وجھ الرب إلى أرض بعیدة
  .أن القاتل طرده اهللا من وجھھ إلى أرض بعیدة ، إذ لیس على اهللا بعید

وین     ین األخ وار ب ن أى ح و م وراة تخل ى آدم    ./ الت ین ابن ذى دار ب دیث ال ذكر الح ی
حاب      ھ سیكون من أص ویفصل القول عما صدر من القتیل قبل قتلھ وتھدیده ألخیھ بأن

  ..النار إذا قتلھ ظلمًا
راب  ! / مقابل فى التوراة لھذه الروایة ولْم تبین مصیر جثة القتیل ؟ ال یذكر مسألة الغ

  .، الذى بعثھ اهللا لٍُِیرى القاتل كیف یتصرف فى جثة أخیھ ، ویوارى عورتھ
ى   دم إل ب الن ابین " تنس رات األرض ، وال   " ق ن خی ھ م دده اهللا بحرمان ا ھ ل لم القات

ھ ناعة ذنب عر بش ھ یش رح ب./ تجعل دم یص ل " ن ة  " القات ھ فداح ھ وإدراك ھ أخی د دفن بع
  .جریمتھ

اریخ     وراة إال مجرد الت ى الت ة من      . ال ھدف لذكر القصة ف ة خالی ات ذھنی فھى معلوم
  .روح التربیة والتوجیھ

ا   / ادل علیھ ى   . یجعل من ھذه القصة ھدفًا تربویًا ویبنى شریعة القصاص الع وم بن ویل
  .مجىء رسل اهللا إلیھمإسرائیل على إفسادھم فى األرض بعد 

ابین " أضف إلى ھذه ما تحتوى علیھ التوراة من سوء مخاطبة  ى    " ق رى ف رب ، فت ال
ھ   " أحارس أنا ألخى : " العبارة التى فوق الخط فیھا فظاظة لوصدرت من إنسان ألبی

  !؟..وخالقھ" ربھ " إلى " مربوب " لعد عاقا جافا فظا غلیظا فكیف تصدر من 
رب   " تنھج التوراة فال ھى تعرف  ولكن ھكذا  در ال ع      " ق ھ حوارًا م ل عن وال من تنق

  .الرب
ى      ى بن وال غرابة فى ھذا فالتوراة تذكر أن موسى أمر ربھ بأن یرجع عن غضبھ عل

  .إسرائیل ، بل تھدیده إیاه سبحانھ باالستقالة من النبوة إذا ھو لم یستجب ألمره
ا ورد     والواقع أن ما قصَُّھ علینا القرآن وھو  ًا عم ف تمام ى آدم مختل الحق من أمر ابن

  .فى التوراة فى ھذا الشأن
ال   ف یق ة       : فكی ب البالغ ى قال اغھا ف وراة وص ن الت داث م ذه األح بس ھ رآن اقت إن الق

  !العربیة ؟
دول   ن ج ت م د رأی ا ق یل كم تالف أص و اخ ل ھ یاغة ، ب ى الص یس ف تالف ل إن االخ

  .الفروق المتقدم
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  :إن ھذه القصة مقتبسة من التوراة قال العقل: إذا قیلوالحاكم ھنا ھو العقل ف
ص       *  ى ن ر موجود ف ھ ، وھو غی فمن أین أتى القرآن بكالم الشقیق الذى قتل مع أخی

  !التوراة التى ُیدعى أنھا مصدر القرآن ؟
ھ   *  ومن أین أتى القرآن بقصة الغراب الذى جاء لُیرى القاتل كیف یوارى سوءة أخی

  !؟              لتوراة الُمدَّعى أصالتھا للقرآن وھى غیر واردة فى ا
ین  *  رب  " ولماذا أھمل القرآن الحوار الذى تورده التوراة ب ذا    " ال ل وھ ابین القات وق

  !الحوار ھو ھیكل القصة كلھا فى التوراة ؟
ر  . إن فاقد الشىء ال یعطیھ أبدًا ، وھذا ھو حكم العقل والحقائق الواردة فى القرآن غی

  !؟..فى التوراة قطعًا فكیف تعطى التوراة شیئًا ھى لم تعرف عنھ شیئًا قطموجودة 
حیح ،    .. ال ا الص ى وجھھ إن القرآن لھ مصدره الخاص بھ الذى استمد منھ الوقائع عل

ى    وراة ف ة   " ومجرد التشابھ بینھ وبین الت رآن     " أصل الواقع ى استقالل الق ؤثر ف ال ی
  .أبدًا

ض التشریعات         الصورة الثالثة من صورالتشابھ  ین بع ة ب رآن مقارن وراة والق ین الت ب
المحرمات من النساء قاَرنَّا فیما سبق بین بعض المسائل التاریخیة التى وردت فى كل 

ا    . من التوراة والقرآن األمین ھ فیم وأثبتنا بأقطع األدلة أن القرآن لھ سلطانھ الخاص ب
ذه     . اةیقول ویقرر ، ورددنا دعوى أن القرآن مقتبس من التور ى ھ ل ف م العق وَبیَّنَّا حك

  .أدلة على ذلك" المحكى " الدعوى كما أقمنا من الواقع 
ون    م یقول درین ؛ ألنھ إن : ونرید ھنا أن نقارن بین بعض المسائل التشریعیة فى المص

  .المسائل واألحكام التشریعیة التى فى القرآن ال مصدر لھا سوى االقتباس من التوراة
ن النساء   وقد اخترنا نص الم حرمات من النساء فى التوراة لنقابلھ بنص المحرمات م

  .فى القرآن الحكیم لیظھر الحق
  :فى التوراة: النص فى المصدرین أوًال

عورة امرأة أبیك ال . إنھا أمك ال تكشف عورتھا. عورة أبیك وعورة أمك ال تكشف" 
و    . إنھا عورة أبیك. تكشف ت أمك المول ك أو بن ت ، أو   عورة أختك بنت أبی ى البی دة ف

  .المولودة خارجًا ال تكشف عورتھا
ك     ا عورت ا إنھ ك     . عورة ابنة ابنك أو ابنة بنتك ال تكشف عورتھ رأة أبی ت ام عورة بن

ة  . المولودة من أبیك ال تكشف عورتھا إنھا أختك عورة أخت أبیك ال تكشف إنھا قریب
ك  ك          . أبی ة أمك عورة أخى أبی ا قریب ى  عورة أخت أمك ال تكشف إنھ ال تكشف ، إل

  .إنھا امرأة ابنك ال تكشف عورتھا. عورة كنتك ال تكشف. امرأتھ ال تقرب إنھا عمتك
ك   ا ال تكشف ، وال     . عورة امرأة أخیك ال تكشف إنھا عورة أخی رأة ، وبنتھ عورة ام

رأة  . إنھ رذیلة. تأخذ ابنة ابنتھا أو ابنة بنتھا لتكشف عورتھا إنھما قریبتاھا وال تأخذ ام
  ).٧(ختھا للضر لتكشف عورتھا معھا فى حیاتھا على أ

  :فى القرآن الحكیم: ثانیًا
وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ماقد سلف إنھ كان فاحشة ومقًتا وساء سبیال  (

ات     *  ات األخ وبن االتكم وبن اتكم وخ واتكم وعم اتكم وأخ اتكم وبن یكم أمھ ت عل حرم
ائبكم      األخت وأمھاتكم الالتى أرضعنكم وأخو ات نسائكم ورب اتكم من الرضاعة وأمھ

اح      ال جن تم بھن ف الالتى فى حجوركم من نسائكم الالتى دخلتم بھن فإن لم تكونوا دخل
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د سلف إن     ا ق علیكم وحالئل أبنائكم الذین من أصالبكم وأن تجمعوا بین األختین إال م
  ).٨.. ) (اهللا كان غفورًا رحیما والمحصنات من النساء

یم   . نصان فى المصدرینھذان ھما ال رآن الحك ص الق م    . نص التوراة ، ون ا ھى أھ فم
  !الفروق بینھما یاترى ؟

انع       ف إذ ال م وه من التحری وراتى وخل وقبل إجراء المقارنة نفترض صحة النص الت
ھ من إرادة            ص أصلى تشریعى خال مترجم ًا عن ن ًال مترجم نص فع أن یكون ھذا ال

  .تحریفھ
رآن          والمھم ھو أن نعرف ھل یم  ھ الق بس من ذا أصًال اقت وراة ھ ص الت كن أن یكون ن

ر   د كبی ى ح ل إل وراتى قاب نص الت أن ال ًا ب اء ، علم ن النس ات م رة المحرم یم فك الحك
  .إلجراء دراسات نقدیة علیھ ، ولكن ھذا ال یعنینا ھنا

  :الفروق بین المصدرین
  :التوراة

  .ال تقیم شأًنا للنسب من جھة الرضاعة -١
  .امرأة العم وتدعوھا عمةتحرم نكاح  -٢
  .تحرم نكاح امرأة األخ ألخیھ -٣
  .ال تذكر حرمة النساء المتزوجات من رجال آخرین زواجھم قائم -٤
م       -٥ ة األب األم الع ل قراب زوج مث ر ال  ٠٠٠تجعل التحریم غالبًا للقرابة من جھة غی

  .وھكذا
  :القرآن األمین

  .یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب -١
  .یحرم نكاح امرأة العم وال یدعوھا عمة ال -٢
  .ال یحرم نكاح امرأة األخ ألخیھ إذا طلقھا أو مات عنھا أخوه -٣
ف          -٤ یھن وص ق عل ًا ویطل ًا قائم رین زواج ن آخ ًال م ات فع اح المتزوج رم نك یح

  .المحصنات من النساء
  .أو قرابة زوجتھ أحیانًا. یجعل التحریم لقرابة الزوج ممن حرمت علیھ -٥
ى ،   ھ نص القرآن ًال لل ون أص وراتى ألن یك نص الت ل ال حة ال تؤھ روق الواض ذه الف

ى      ا ورد ف ز عم دره المتمی اص ومص لطانھ الخ ى س نص القرآن ا ، فلل ا ، وعقلی علمی
  .وإال لما كان بین النصین فروق من ھذا النوع المذكور. التوراة

  :وقفة مع ما تقدم
و      نكتفى بما تقدم من التوراة وإن كانت  ات ، ول ذه المقارن ل ھ َرًا لمث التوراة مصدرًا َث

رات   ات الم ع  . أرخینا عنان القلم لما وقفنا عند حد قریب ولتضاعف ھذا الحجم مئ وم
ى أن        ى نف د عل ل جدی رآن إال وھى دلی ھذا فما من مقارنة تجرى بین التوراة وبین الق

ین ح     القرآن وحى أم ھ ، ف ا    یكون القرآن مقتبسًا من كتاب سابق علی ات اهللا كم ظ كلم ف
ا     (أنزلت على خاتم النبیین  وق م رآن ف ة أن الق وقد رأینا فى المقارنات الثالث المتقدم

و    ذا ھ یأتى بھ من جدید لیس معروفًا فى سواه إنھ یصحح أخطاء وقعت فیما سواه وھ
ھ من    : (التى َخصَّ اهللا بھا القرآن فى قولھ تعالى" الھیمنة " معنى  ین یدی مصدًقا لما ب

  ).٩) (لكتاب ومھیمًنا علیھ ا
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ل    دق لك فاألمور التى لم یلحقھا تحریف فى التوراة جاء القرآن مصدقًا لھا أو ھو مص
  .من التوراة واإلنجیل بالصفة التى أنزلھا اهللا علیھما قبل التحریف والتبدیل

ا    حح م ًا ، وص حیحًا أمین ا ص ھا قص رآن فقص ا الق ت ، وتعقبھ ى ُحرف ور الت ا األم أم
زل      " الھیمنة " وه بھما من أخطاء ، فذلك ھو سلطان ألحق ا من من رآن بھ المشھود للق

  .الكتاب على رسلھ
ب        " األخیرة " فالقرآن ھو كلمة اهللا  ا معق یس وراءھ ا سواھا ، ول ل م ى ك المعقبة عل

  .یتلوھا ؛ ألن الوجود اإلنسانى لیس فى حاجة مع وجود القرآن إلى غیر القرآن
د     كما أن الكون لیس فى ة بع حاجة مع الشمس إلى شمس أخرى تمده بالضوء والطاق

  .وفاء الشمس بھما
ك ألن    دیم وذل ولنأخذ صورة مقارنة من العھد الجدید أیًضا حیث یختلف عن العھد الق
ا یصعب     نص اإلنجیل الذى سندرسھ یقابلھ من القرآن نصان كل منھما فى سورة مم

ابال بال      دول مق ى ج ى ف نص اإلنجیل رآنیین  معھ وضع ال ا سنھمل    . نصین الق ذا فإنن ولھ
ذى       وع ال ا والموض ة بینھ وص ، والموازن رض النص ى بع ا ونكتف دول ھن ام الج نظ
ك            ھ السالم وذل ھ یحى علی ھ السالم بابن ا علی سنخضعھ للمقارنة ھنا ھو بشارة زكری

  :على النحو اآلتى
ا ب   ارة زكری رآن بش ل والق ن اإلنجی ة م ورة الرابع ى " الص ا" (یحی الم علیھم ) الس

  :النص اإلنجیلى
د    "  ھ ول ا وامرأت ى زكری ا یعن ن لھم م یك ا    . ل رأة زكری ى ام ابات یعن ت الیص إذ كان

اقرًا ام اهللا   .ع ھ أم ة غرفت ى نوب ن ف و یكھ ا ھ ا فبینم ى أیامھم دمین ف ا متق ان كالھم وك
ل            ان ك رب ویبخر ، وك ل ال ى ھیك دخل إل وت أصابتھ القرعة أن ی حسب عادة الكھن

ت البخور   جمھور الشعب یص  ًا وق ین        . لى خارج ًا عن یم رب واقف ھ مالك ال ر ل فظھ
ا   : فقال لھ المالك. فلما رآه زكریا اضطرب ووقع علیھ خوف. مذبح البخور التخف ی

ا ،      میھ یوحن دًا وتس ك ول تلد ل ابات س ك الیص معت وامرأت د س ك ق ا ؛ ألن طلبت زكری
. ون عظیمًا أمام الربوكثیرون سیفخرون بوالدتھ ؛ ألنھ یك. ویكون لك فرح وابتھاج

ى     رین من بن وخمرًا ومسكرًا ال یشرب ، ومن بطن أمھ یمتلئ بروح القدس ویرد كثی
ى      اء إل وب اآلب رد قل ھ لی ا وقوت روح إیلی ھ ب دم أمام م ، ویتق رب إلھھ ى ال رائیل إل إس

ا للمالك  . والعصاة إلى فكر األبرار ، لكى یھئ للرب شعبًا مستعدا.األبناء : فقال زكری
  !؟..أعلم ھذا و أنا شیخ وامرأتى متقدمة فى أیامھاكیف 

وھا . وأرسلت ألكلمك وأبشرك بھذا. أنا جبرائیل الواقف قدام اهللا: فأجاب المالك وقال
دق               م تص ك ل ذا ألن ھ ھ ذى یكون فی وم ال ى الی تكلم إل در أن ت أنت تكون صامتًا وال تق

ا ومت   . كالمى الذى سیتم فى وقتھ ى     وكان الشعب منتظرین زكری ھ ف ین من إبطائ عجب
ل           . الھیكل ى الھیك ا ف د رأى رؤی ھ ق وا أن م ففھم م یستطع أن یكلمھ ا خرج ل ان  . فلم فك

  ).١٠.." (وبقى صامتًا. یومئ إلیھم
  :النصوص القرآنیة

  :سورة آل عمران) ١(
دعاء             ( ك سمیُع ال ًة إن ًة طیب ُدنك ذری ن ل ى م ال رب ھب ل ُھ ق ا ربَّ * ھناِلَك دعا زكری

ٍة من    فنادتھ المالئك دقًا بكلم ة وھو قائم یصلى فى المحراب أن اهللا ُیبشرك بیحیى مص
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ى        * اهللا وسیدًا وحصورًا ونبیا من الصالحین    د بلغن ى غالٌم وق ى یكون ل ال رب أن ق
ك أال  * الكبر وامرأتى عاقر قال كذِلَك اهللا یفعُل ما یشاء  قال ربِّ اجعل لى آیة قال آیت

  ).١١) (رمزًا واذكر ربك كثیرًا وسبح بالعشى واإلبكارُتكلم الناَس ثالثَة أیام إال 
  :سورة مریم) ٢(
ا    * ذكر رحمة ربك عبده زكریا ( داًء خفی ھ ن ى وھن العظم     * إذ نادى ربَّ ال رب إن ق

ى  * منى واشتعل الرأس شیبًا ولم أكن بدعائك ربِّ شقیا  وإنى خفت الموالى من ورائ
دنك   ا  وكانت امرأتى عاقرًا فھب لى من ل ھ      * ولی وب واجعل رث من آل یعق ى وی یرثن

ل سمیا     * ربِّ رضیا  ھ من قب ال  * یا زكریا إنا نبشرك بغالم اسمھ یحیى لم نجعل ل ق
ا      ر عتی ذلَك   * رب ًأنَّى یكون لى غالم وكانًت امرأتى عاقرًا وقد بلغت من الكب ال ك ق

ا * قال ربَك ھو علىَّ ھیٌن وقد خلقتك من قبل ولم تك شیئا  ال     ق ة ق ى آی ل ل ل رب اجع
فخرج على قومھ من المحراب فأوحى إلیھم أن * آیتك أال تكلم الناس ثالث لیال سویا 

م صبیا   * سبحوا بكرة وعشیا  دنَّا    * یا یحیى خذ الكتاب بقوة وآتیناه الحك ًا من ل وحنان
ارًا عصیا   * وزكاًة وكان تقیا  ھ ی   * وبرًا بوالدیھ ولم یكن جب وم   وسالم علی د وی وم ول

  ).١٢) (یموت ویوم یبعث حیا
ین . ذلك ھو نص اإلنجیل ا ھى      . وذان ھما نصا القرآن األم ى نناقشھا ھن والقضیة الت

دین  " دعوى   ن         " الحاق بس م ھ مقت بال أن ا ادعوا ق ل كم بس من األناجی رآن مقت أن الق
  .التوراة

رات    وندعو القارئ أن یراجع النص اإلنجیلى مرات ، وأن یتلو النصوص ة م القرآنی
  :، ویسأل نفسھ ھذا السؤال

رآن            ى الق ا ورد ف دًرا لم ى مص نص اإلنجیل ا أن یكون ال ا وعقلی ھل من الممكن علمی
  !األمین ؟

دقائق ال وجود       ة ب راد النصوص القرآنی إن المقارنة بین ھذه النصوص تسفر عن انف
  .لھا فى النص اإلنجیلى

  :ومن أبرز تلك الدقائق ما یلى
  :فى سورة آل عمران: أوًال

ا هللا    " آل عمران" تقدم على قصة البشارة فى) أ( ى بطنھ ا ف قصة نذر امرأة عمران م
  .وھذا لم یرد فى النص اإلنجیلى. محررًا

ى    " مریم " اإلخبار بأنھا ولدت أنثى ) ب( أت ف م ی وكانت ترجو المولود ذكرا وھذا ل
  .النص اإلنجیلى

ووجود رزقھا عندھا دون أن یعرف مصدره واهللا  "مریم "كفالة زكریا للمولودة ) ج(
  .وھذا بدوره لم یرد فى النص اإلنجیلى. سبحانھ وتعالى أعلم سؤالھ إیاھا عن مصدره

ران      ) د( رأة عم ودة ام ین قصة مول ا وب . القرآن یربط بین قصة الدعاء بمولود لزكری
  .وھذا ال وجود لھ فى النص اإلنجیلى

  .القرآن ولیس لھ ذكر فى النص اإلنجیلى دعاء زكریا منصوص علیھ فى) ه(
  :فى سورة مریم: ثانیًا

رد  . ما رتبھ زكریا على ھبة اهللا لھ ولیا ، وھو أن یرثھ ویرث من آل یعقوب) أ( ولم ی
  .ھذا فى النص اإلنجیلى
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نص      ) ب( ھ وال والى من ورائ ھ الم السبب الذى حمل زكریا على دعاء ربھ وھو خوف
  .اإلنجیلى یخلو من ھذا

یا       ) ج( رة وعش أن یسبحوا بك ھ ب ا أوحى لقوم نص     . كون زكری ى ال ذا ف وال وجود لھ
  .اإلنجیلى

وم     " یحیى " الثناء على المولود ) د( ھ وی وم والدت من أنھ بار بوالدیھ علیھ سالم اهللا ی
  .موتھ ویوم بعثھ حیا ورد فى القرآن وال مقابل لھ فى النص اإلنجیلى

القرآن ال     اص ب د خ ھ جدی ذا كل ى سواه    ھ ھ ف ر ل ور    . ذك د ص رآن ق ى أن الق ذا یعن وھ
  .الواقعة المقصوصة تصویرًا أمیًنا كامًال

  .وھذه ھى المھمة األولى التى تعقب بھا القرآن المھیمن ما ورد فى اإلنجیل المذكور
ا       ام بمثلھ ا ق ى ، كم نص اإلنجیل وبقیت مھمة جلیلة ثانیة قام بھا القرآن المھیمن نحو ال

ة نحو النصوص ال ة ھى   . توراتیة المتقدم ك المھم ى وردت    : وتل حیح األخطاء الت تص
  .فى النص اإلنجیلى

  :ومن ذلك
  .النص اإلنجیلى یجعل الصمت الذى قام بزكریا عقوبة لھ من المالك)  أ(

ھ   ا رب د حرص   . فصحح القرآن ھذه الواقعة ، وجعل الصمت استجابة لدعاء زكری وق
ك أال       (آل عمران ففى . على ھذا النصان القرآنیان معًا ال آیت ة ق ى آی ل ل ال رب اجع ق
ریم (تكلم الناس ثالثة أیام إال رمزًا م        : (وفى م ك أال تكل ال آیت ة ق ى آی ل ل ال رب اجع ق

  (.الناس ثالث لیال سویا 
د           ة من المالك ، وق یس عقوب ھ السالم من اهللا ، ول ا علی فالصمت فكان تكریما لزكری

ریم وراء    رآن الك ال    انساق بعض مفسرى الق ى فق ف اإلنجیل ذا التحری إن الصمت  : ھ
  .كان عقوبة لزكریا ، ولكن من اهللا ال من المالك

  .وھا نحن نرفض ھذا كلھ سواء كان القائل بھ مسلما أو غیرمسلم
  !فما ھو الذنب الذى ارتكبھ زكریا حتى یعاقب من اهللا أو حتى من المالك ؟

  !ھل إقراره بكبر سنھ وعقر امرأتھ ھو الذنب ؟
وقع ھذا من إبراھیم علیھ السالم حین بشر بإسحق ، ووقع من سارة حین بشرت    لقد 

  .بھ فلم یعاقب اهللا منھما أحدًا
ھ " مریم " وقد وقع ھذا من  ا السر   . حین ُبشَِّرْت بحملھا بعیسى ولم یعاقبھا اهللا علی فم

در         ذى ص ع أن ال ده م ا وح ا بزكری ة وإنزالھ فى ترك إبراھیم وسارة ومریم بال عقوب
  .منھ صدر مثلھ تمامًا من غیره

  .فاهللا ال یحابى أحدًا.. كال! ؟..أفى المسألة محاباة
ذا تعصبًا    إن أكبر دلیل على نفى ھذا القول ھو خلو النصوص القرآنیة منھ ، ولیس ھ

  .وإنما ھو الحق ، والمسلك الكریم الالئق بمنزلة الرسل عند ربھم. منا للقرآن
ج        إن الصمت الذى حل بزكریا كان د ظل لسانھ یل ذا فق ع ھ بالنسبة لتكلیم الناس ، وم

  .بحمد اهللا وتسبیحھ فى العشى واإلبكار كما نص القرآن األمین
د           ) ب( وم أن ول ى ی ل إل ا من الھیك دة الصمت بخروج زكری دد م النص اإلنجیلى یح

  .یحیى
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ج من وھذا خطأ ثاٍن صححھ القرآن المھیمن فجعل مدتھ ثالثة أیام بلیالیھن بعد الخرو
  .المحراب

ان        ) ج( ا النصان القرآنی د ، بینم ى لسان مالك واح النص اإلنجیلى یجعل البشارة عل
فنادتھ المالئكة وھو قائم یصلى فى المحراب : (یجعالنھا على لسان جمع من المالئكة

) (١٣.(  
  ).١٤.. ) (یا زكریا إنا نبشرك بغالم(

  .آن األمینوھذا خطأ ثالث وقع فیھ النص اإلنجیلى فصححھ القر
مبة ب   ) د( ل التس ى یجع نص اإلنجیل ى " ال د أن    " یحی ا بی ار زكری ن اختی ا م یوحن

  .المالك قد تنبأ بھا
ا          ى زكری ل التسمیة من وحى اهللا إل ین فجع رآن األم ححھ الق : (.. وھذا خطأ رابع ص

  ).١٥) (اسمھ یحیى لم نجعل لھ من قبل سمیا 
اءه المالك وقع علیھ خوف واضطراب إن زكریا حین ج: " النص اإلنجیلى یقول) ه(

."  
  .فدل خلوه منھ على أنھ لم یقع.. وقد خال النص القرآنى من ھذا

جلھا إذا           ة أن یس ذه الواقع اظرة لھ ائع المن ِھ للوق ى َقصِّ ا ف یم َعوََّدَن ذلك أن القرآن الحك
ھ الس   الم حدثت وال یھملھا ، بدلیل أنھ قد َنصَّ علیھا فى واقعة السحرة مع موسى علی

ال ى   : (فق ة موس ھ خیف ى نفس أوجس ف الب    ). ١٦) (ف د انق ذلك عن أنھ ك ى ش ال ف وق
رة  ْب          : (العصى حیة ألول م م ُیَعقِّ دِبرًا ول ى ُم انُّ َولَّ ا َج ز كأنھ ا تھت ا رآھ ). ١٧) (فلم

راھیم      ة عن إب ال حكای وحكاھا عن إبراھیم علیھ السالم حین جاءتھ المالئكة تبشره فق
ك  ). ١٨) (لون إنا منكم وج: (لضیوفھ ا المل ى   : (وحكاھا عن مریم حین جاءھ ت إن قال

  ).١٩) (أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقیا 
دث  (وِحْرُص القرآن على ذكر ھذا االنفعال  ھ     ) الخوف ، إذا ح وه من ى أن خل دل عل ی

یعتبر تصحیحًا لما "الخلو " بالنسبة لزكریا دلیل على أنھ لم یقع منھ خوف قط ، وھذا 
  .جیل من نسبة حدث إلى زكریا ھو فى الواقع لم یصدر منھورد فى اإلن

ا    ذكورة ھن فھذه خمسة أخطاء قام بتصحیحھا القرآن األمین نحو نصوص اإلنجیل الم
  :وبھذا نقول. فى المقارنة

  :إن القرآن أدى ھنا فى تعقبھ للنص اإلنجیلى مھمتین جلیلتین
  .ًالتصویر الواقعة المقصوصة تصویرًا أمینًا كام: األولى
  .تصحیح األخطاء الواردة فى النص اإلنجیلى المقارن: الثانیة

  :وقفة أخیرة مع دعوى االقتباس
ل        دس ك اب المق ن الكت بس م رآن اقت موضوع الدعوى كما یروج لھا المبشرون أن الق

  .َقَصِصِھ التاریخى
ددة     ة مح ة دینی ة تاریخی ى حادث ا ھ اس ھن وى االقتب وع دع ى موض ى ھ ة الت والواقع

م  : ة زكریا علیھ السالم بیحیى عبد اهللا ورسولھ ووثائق تسجیلھا ھماببشار اإلنجیل ، ث
  .القرآن األمین



 ٤٦٢

ل ؛ ألن       ا بقلی د زمن وقوعھ ا بع وصلة اإلنجیل بالواقعة المقصوصة أنھ سجلھا فرًض
د             جلھا بع ھ س ا أن ین بھ رآن األم ا السالم وصلة الق ى علیھم عیسى كان معاصرًا لیحی

  ".حوالى سبعمائة سنة  "حدوثھا بزمن طویل 
وقرب اإلنجیل من وقوع الحادثة المقصوصة ، وُبعد القرآن الزمنى عنھا یقتضى إذا  

  :سلمنا جدًال بدعوى االقتباس المطروحة أن یأتى االقتباس على إحدى صورتین
وتظل القصة  . أن یقتبس القرآن جزًءا مما ورد من القصة الكلیة فى اإلنجیل: أوالھما

  .على حسب زعمھم) اإلنجیل(ما ھى علیھ فى المصدر المقتبس منھ فیھ ناقصة ع
أن یقتبس القرآن القصة كلھا كما ھى فى اإلنجیل بال نقص وال زیادة ، سواء  : ثانیھما

، بشرط أن  ) البالغة العربیة كما یدعون(أخذھا بألفاظھا أو صاغھا فى أسلوب جدید 
ائم  یتقید بالمعانى الواردة فى المصدر المقتبس من ى اآلن (ھ ؛ ألن الفرض ق ى  ) حت عل

  .أن القرآن لم یكن لھ مصدر یستقى منھ الواقعة غیر اإلنجیل المقتبس منھ
ة    ائع التاریخی ومحظور على القرآن عمال بھذه القیود التى تكتنف قضیة االقتباس للوق
درھا    ى مص یس ف ا ل ة م ى الواقع یف إل د أو یض أتى بجدی د أن ی درھا األوح ن مص م

  .األوحد
  !فماذا صنع القرآن إذن ؟ ھل اقتبس من اإلنجیل جزًءا من الواقعة ؟ أم الواقعة كلھا ؟

  !دائرًا فى فلك اإلنجیل دورة ناقصة أو دورة كاملة ؟
م    : لو كان القرآن قد فعل ھذا دة ل اقتبس جزءًا من الواقعة كلھا ، َو َلْو مع صیاغة جدی

. ذه ما یؤیدھا من الواقع القرآنى نفسھ تغیر من المعنى شیئا ؛ لكان لدعوى االقتباس ھ
  .ولما تردد فى تصدیقھا أحد

ة      . ولكننا قد رأینا القرآن لم یفعل شیًئا مما تقدم ة وال الواقع بس جزءًا من الواقع لم یقت
  .كلھا

ا       . وإنما صورھا تصویرًا أمینًا رائعًا ل دقائقھ تقط بعدساتھ ك ا ، وال جل كل حقائقھ . س
د        وعرضھا عرضًا جدیدًا نقی ت كالسبب الموح ائع كان ین وق ا وب ط بینھ ا صافیًا ، ورب

  .لھا فى بناء محكم وعرض أمین
ھ       .. ولم یقف القرآن عند ھذا الحد م یعرف ذى ل د ال دا من الجدی بل قام بإضافة الكثیر ج

ر        . اإلنجیل ف والتزوی ل التحری ھ بفع ى وردت فی رًا من األخطاء الت ا  . وصحح كثی إم
  .وھذا ال یتأتى من مقتبس لیس لھ مصدر سوى ما اقتبس منھ. بالنص وإما بالسكوت

ل الحواجز     وإنما یتأتى ممن لھ مصدره ووسائلھ وسلطانھ المتفوق ، بحیث یتخطى ك
و       " مسرحھا " ، ویسجل الواقعة من  جلھا ھ ا ھو ، وس ا ھو ، وعقلھ ا رآھ ان  . كم وك

  .ھذا ھو القرآن
ادق األ    وحى الص و ال رآن ھ د للق در الوحی ینإن المص ار   .. م جلھ األحب ا س یس م ول
  .والكھان ، والفریسیون ، والكتبة فى توراة أو أناجیل

ا      ل منھ ى اإلنجی وراة وال ف ى الت یس ف ھ ل ھ وكل محتویات رآن وتوجیھات د الق إن مقاص
ذكر ىء ی ھ . ش ىء ال یعطی د الش ع   . وفاق م یخض ن ل م ، وم ل والعل م العق و حك ذا ھ ھ

  . ظلم نفسھلموازین الحق من عقل وعلم ونقل فقد 
  ).١٩ ٧(الفقرات ) ٣٩(سفر التكوین اإلصحاح ) ١(
  .لم نذكرالنص القرآنى الخاص بحدیث النسوه إذ ال مقابل لھ فى التوراة) ٢(
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  .٣٥ثم آیة  ٢٩-٢٣: یوسف) ٣(
ا       " اضطجع معى " تأمل عبارة التوراة ) ٤( اد تجسم معناھ حة تك ة فاض دھا مبتذل تج

ا عن نفسھ       (ثم تأمل عبارة القرآن . تجسیمًا ى بیتھ ى ھو ف ة   (و راودتھ الت دھا كنای تج
  .لطیفة شریفة بعیدة عن التبذل واإلسفاف

  ..واأللفاظ أوعیة المعانى والمعانى ظالل األلفاظ
  .٣٢-٢٧: المائدة) ٦) (١٦-٣-٤(سفر التكوین ) ٥(
  ).١٨ ٧ ١٨(سفر الالویین ) ٧(
  .٢٤-٢٢: النساء) ٨(
  .٤٨: المائدة) ٩(
  .اإلصحاح األول) ٢٢ -٧(ا إنجیل لوق) ١٠(
 - ٨: مریم) ١٢(لألھمیة  ٣٧-٣٥وراجع قبلھ اآلیات من . ٤١-٣٨: آل عمران) ١١(

  .٣٩: آل عمران) ١٣( ١٥
  .٧:مریم) ١٤(
  .٧:مریم) ١٥(
  .٦٧: طھ) ١٦(
  .٣١: القصص) ١٧(
  .٥٢: الحجر) ١٨(
  .١٨: مریم) ١٩(

  المعطوف على المنصوب رفع -٤٢
  زقزوق، وزیر األوقافد محمود حمدى .أ: الكاتب

  
  :منشأ ھذه الشبھة

ر      ( وم اآلخ اهللا والی ن ب ن آم ارى م ابئون والنص ادوا والص ذین ھ وا وال ذین آمن إن ال
  ).١) (وعمل صالحًا فال خوف علیھم وال ھم یحزنون 

د         ا بع روا فیم م نظ دھم ، ألنھ بھة عن ذه الش أ ھ ى منش ة ھ ذه اآلی واو " ھ ى " ال " ف
د   " الذین آمنوا " وبین وقارنوا بینھ " الصابئون  ع بع وھى حرف ناسخ    " إن " الواق

و   " إن " واسم  " الخبر " ویرفع " المبتدأ " ینصب  ا ھ ذین  " ھن ھ    " ال ى ألن وھو مبن
  .اسم موصول

واو "فجاءت مرفوعة ب " الصابئون " أما " الذین ھادوا " وقد عطف علیھ  ا  " ال ألنھ
  ".النصارى " جمع مذكر سالم وجاء بعدھا 

" النصارى  " وكذلك " الصابئون " فى الموضعین السابقین على " الذین " ن وكل م
م الموصول       ك ألن االس ى النطق ، وذل " إعرابھا تقدیرى ال یظھر ال فى الخط وال ف

ا    " الذین  دة ، أم ة واح ذر     " النصارى "من المبنیات على حال و اسم مقصور ، یتع فھ
مفتوحة أصالة ، ومحال " الراء " و  ظھور حركة اإلعراب علیھ ، وھى ھنا الفتحة ،

تٍح وضٍم ،     . أن تظھر فتحتان على موضع واحد ین ، كف ان مختلفت سواء كانت الحركت
  .أو متجانستین ، كفتحتین وضمتین
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؛ ) نحویًا(وخصوم القرآن نظروا فى نظم ھذه اآلیة الحكیمة وقالوا إن فیھا خطأ لغویًا 
فكان حقھا أن تنصب ،  " ن الذین آمنوا إ" معطوفة على منصوب " الصابئون " ألن 

وھدفھم " والصابئون " ھكذا " الواو " لكنھا جاءت مرفوعة ب " والصابئین " فیقال 
  :من تصید ھذه الشبھات إثبات

  .أن فى القرأن تحریفًا لمخالفتھ بدھیات القواعد النحویة -
  .خطأأو ھو لیس من عند اهللا ، ألن ما كان من عند اهللا ال یكون فیھ  -
  
  :الرد على الشبھة 

و   " الصابئون " للنحاة والمفسرین فى توجیھ رفع  ا ھ فى ھذه اآلیة عدة آراء ، منھا م
ك ،     ا ھو دون ذل قوى مشھود لھ فى االستعمال اللغوى عند العرب الخلص ، ومنھا م

  :وقد بلغت فى جملتھا تسعة توجھات نذكر منھا ما یلى
رة : األول اة البص ور نح ھ جمھ ا قال الوا  م ا ، ق یبویھ وأتباعھم ل وس " إن : ، الخلی

ھ        " مبتدأ " مرفوع على أنھ " الصابئون  ا قبل ر م ھ خب دل علی ذوف ی ره مح إن " وخب
وا   ذین آمن الوا" ال أخیر   : ق أخیر ، أى ت ھ الت ة فی ابئون " والنی د  " والص ا بع ى م " إل
ارى  دھم   ". والنص ى عن نظم والمعن دیر ال ذین  : " وتق وا وال ذین آمن ادوا   إن ال ھ

ون             م یحزن یھم وال ھ وف عل ال خ ر ف وم اآلخ اهللا والی نھم ب ن م ن آم ارى م والنص
  ).٢" (والصابئون كذلك 

  :ومن شواھد ھذا الحذف عند العرب قول الشاعر
دأ              ن المبت ر م ذف الخب د ح ف فق رأى مختل دك راض وال ا عن ت بم دنا وأن ا عن نحن بم

  ".راض " لداللة الثانى علیھ " راضون " األول ، وتقدیره 
  .نحن بما عندنا راضون ، وأنت بما عندك راض: والمعنى

  :وقول اآلخر
دیر         ب والتق ا لغری ار بھ إنى وقیَّ ھ ف ة رحل ار    : ومن بك أمسى بالمدین ب وقی إنى لغری ف

  .كذلك
  :وقول الشاعر

م    ریقین أنھ اة  " وإال فاعلموا أنَّا وأنتم بغاة ما بقینا فى شقاق الشاعر یصف الف إن " بغ
  :فى الشقاق ، والتقدیراستمروا 

  .اعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك
" إن " وھكذا ورد فى االستعمال اللغوى عند العرب ، أن الجملة االسمیة المؤكدة ب 

إن " وأن یذكر خبر واحد یكون السم  " إن " یجوز أن یذكر فیھا مبتدأ آخر غیر اسم 
" إن " ، أو یحذف خبر اسم علیھ " إن "ویحذف خبر المبتدأ الثانى لداللة خبر اسم " 

المحذوف ونظم اآلیة " إن " ویكون الخبر المذكور للمبتدأ الثانى دلیًال على خبر اسم 
ا       ى عرفناھ ذه األسالیب الفصیحة ، الت التى كانت منشأ الشبھة عندھم ال یخرج عن ھ

  .فى األبیات الشعریة الثالثة ، وھى لشعراء فصحاء یستشھد بكالمھم
انى الى" ن إ" أن : الث ھ تع ى قول وا : " ف ذین آمن ى " إن ال ت ھ خة ، " إنَّ " لیس الناس

ى        ل ھى بمعن ر ، ب ع الخب دأ وترف ال      : التى تنصب المبت ى حرف جواب ، ف م ، یعن نع
وع المحل    تعمل فى الجملة االسمیة ال نصبًا ، وال رفعًا ، وعلى ھذا فالذى بعدھا مرف
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ھ  " الصابئون " حل رفع ، وكذلك اسم موصول ، وھو مبنى فى م" الذین " ، ألن  فإن
  ".صابئ " ألنھ جمع مذكر سالم ، مفرده " الواو " مرفوع لفظًا ، وعالمة رفعھ 

  :قال قیس بن الرقیات. وقد استعملھا العرب كذلك
ت     رَت ، فقل د كب برز الغوانى من الشباب یلمننى ، وآلو مھنَّْھ ویقلن شیٌب قد عالك وق

  .نعم: أى فقلت) ٣(إنَّْھ 
ذین  " وعلى ھذا فإن كال من   ا     " الصابئون  " و " ال والنصارى ، أسماء مرفوعة إم

درة       " الذین : محًال ، وھما ع ، والنصارى مرفوعة بضمة مق فھى مبنیة فى محل رف
ل  فھى  " الصابئون  : " ألنھا اسم مقصور ال تظھر على آخره حركات ، وإما لفظًا مث

  .مرفوعة لفظًا بواو الجماعة
  .كان فى المذھب األول فال خطأ فى اآلیة كما زعم خصوم القرآنوعلیھ كما 

اء      ى جمھور علم زو إل أما المفسرون فقد اختار الزمخشرى منھم المذھب األول المع
  :البصرة ، ومن شیوخھم الخلیل وسیبویھ ، فقال

ھ      " والصابئون "  ة ب ذوف والنی ره مح داء ، وخب ى    ) ٤(رفع على االبت ا ف أخیر عم الت
  :ن اسمھا وخبرھا كأنھ قیلحیز إن م

  ).٥" (إن الذین آمنوا والذین ھادوا والنصارى حكمھم كذا ، والصابئون كذلك " 
  :وقال اإلمام الشوكانى

ابئون "  دیر     " والص ذوف والتق ره مح داء ، وخب ى االبت ع عل وا  : مرتف ذین آمن إن ال
ال خوف    م   والذین ھادوا من آمن منھم باهللا والیوم اآلخر وعمل صالحًا ف یھم وال ھ عل

  ).٦" (یحزنون والصابئون والنصارى كذلك 
یبویھ        ل وس ن الخلی ال م ا ك الف بھ دة خ افة جدی ى إض وكانى إل ام الش ح اإلم د ألم وق

وا   و        " الصابئون " والزمخشرى ؛ ألن ھؤالء جعل ا ھ دم ، أم ا تق أخیر كم دما من ت مق
  :فجعلھ قارا فى موضعھ غیر مقدم من تأخیر بدلیل قولھ

ة    " ئون والنصارى كذلك والصاب"  ذه إضافة حسنة ومقبول ل    . وھ ھ یمكن َجْع " وعلی
ًا      " الصابئون " مرفوعة عطفًا على " النصارى  ا منصوبة عطف ى جعلھ وال حاجة إل

، والواقع أن ھذا المذھب على جملتھ الذى ذھب إلیھ جمھور " إن الذین آمنوا " على 
ام الشوكانى       ھ اإلم ابعھم فی ھ       علماء البصرة ، وت ى توجی ا أورده النحاة ف وى م و أق ھ

  ).٧(أما بقیة اآلراء ، فھى دون ذلك بكثیر . فى ھذه اآلیة الكریمة" الصابئون " رفع 
عند جمھور النحاة والمفسرین ، أما توجیھھ بالغة  " الصابئون " ھذا ھو توجیھ رفع 

  :فھو ما یأتى
ة     " الصابئون " إن مخالفة إعراب  ت مقدم ا سواء كان ا قبلھ ى رأى     عم أخیر عل من ت

وعما بعدھا إن قدرنا ) ٨(الجمھور أو غیر مقدمة على رأى اإلمام الشوكانى وآخرین 
ة لمحة   " معطوفًا على " والنصارى "  إن الذین آمنوا والذین ھادوا ، بأن ھذه المخالف

  :بالغیة رائعة ؛ تشیر إلى وجود فرق كبیر بین ھذه الطوائف األربع
  .الذین آمنوا -
  .ن ھادواالذی -
  .النصارى -
  .الصابئون -
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اب      ا كت ا لھ ة منھ ل طائف و أن ك وى ھ ط ق ا راب ربط بینھ ى ی ثالث األول الطوائف ال ف
  .ورسول من عند اهللا عز وجل

  .فالذین آمنوا لھم كتاب ھو القرآن ، ورسول ھو محمد صلى اهللا علیھ وسلم 
  .السالم والذین ھادوا لھم كتاب ھو التوراة ، ولھم رسول ھو موسى علیھ

  .والنصارى لھم كتاب ھو اإلنجیل ، ولھم رسول ھو عیسى علیھ السالم
أما الصابئون ، فلیس لھم كتاب وال رسول ، وھم على ضالل مطبق ال ذرة من ھدایة 

  .فیھ
والمقام الذى تتحدث عنھ اآلیة ھو فتح باب القبول عند اهللا لكل من آمن إیمانًا صحیحًا 

فاإلیمان یمحو ما قبلھ وال ینظر اهللا إلى ماضیھم  . الحاتصادقًا وداوم على عمل الص
انھم        ى إیم وا لیستمروا عل ذین آمن دأت بال الذى كانوا علیھ من كفر ومعاٍص ، واآلیة ب
انھم            ى إیم ر الجزاء عل ل الصالحات واهللا سیجزیھم خی وا بعم ھ ، ویلتزم م فی ذى ھ ال

  ).٩(المستمر ، وصالحھم الدائم 
ى   : ، یعنىثم ثنت بالذین ھادوا  الیھود ، وھم كانوا فى عصر نزول القرآن قد غالوا ف

دینھم ، وحادوا عن الحق ، وغیَّروا وبدَّلوا فیما أنزلھ اهللا على أنبیائھم فوعدھم اهللا إذا 
آمنوا إیمانًا صحیحًا صادقًا ، وتابوا إلى اهللا من كل ما ابتدعوه فى عقائدھم واتبعوا ما 

یھم         أنزل اهللا على خاتم رسلھ ؛ ذاب اهللا ، ال خوف عل ٍن من ع ى أم بأنھم سیكونون ف
  .وال ھم یحزنون

وا       نھم ، إذا آمن ى دی رًا ف دا وغالوا كثی وا هللا صاحبة وول ث جعل ارى حی ذلك النص وك
إیمانًا صحیحًا صادقًا ، وبرئوا من عقائدھم التى ابتدعوھا ، وأصلحوا شأنھم ، وآمنوا 

موا العمل الصالح ، كان سعیھم عند اهللا مشكورًا ، بما أنزلھ اهللا على خاتم رسلھ ، ولز
  .ووقاھم اهللا عز وجل من الخوف والحزن یوم یقوم الناس لرب العالمین

ذا الفضل للصابئین          ل ھ أن یجع ده ب ا عن ثالث فیم ثم زاد اهللا فى ترغیب ھذه الفرق ال
نھم إذا آمنوا الذین خرجوا عن جمیع الرساالت السماویة ، وإذا كان اهللا یقبل منھم إیما

  .، ویثیبھم على عمل الصالحات
وا       وا وعمل د اهللا ، إذا آمن القبول عن ى ب ارى أول ود والنص وا والیھ ذین آمن إن ال ف

  .الصالحات
ة أو   " الصابئون " ومن أجل ھذا خولف إعراب و  ذه اآلی لیلفت األذھان عند قراءة ھ

ارئ أ       ة ، ولیتساءل الق ذه المخالف ام ھ وف أم ذه     سماعھا إلى الوق ا سبب ھ و السامع م
  .المخالفة ، ثم یقوده ھذا التساؤل إلى الحصول على ھذا المعنى الذى تقدم

ت       راد لف ى ی ات ، الت ض الكلم ى بع وتى ف النبر الص ون ب ا تك بھ م ة أش ذه المخالف فھ
الوا   امعین ؛ ق د الس ا عن ار إلیھ ى : األنظ واو ف ابئون " وال ف " والص ت لعط لیس

ة    " الواو " و" الجمل " نما ھى لعطف المفردات على نظائرھا ، وإ ى تعطف جمل الت
ًا وال نصبًا وال جراً      ة ، ال رفع ة المعطوف ل  . على أخرى ال تعمل فى مفردات الجمل ب

  .تربط بین الجملتین المعطوفة والمعطوف علیھا فى المعنى دون الحركات اإلعرابیة
خصوم القرآن منشأ لشبھات ولھذه اآلیة نظائر فى مخالفة إعرابھا لما قبلھا اتخذ منھا 

  .مماثلة وسیأتى الحدیث عنھا كال فى موضعھ إذا شاء اهللا تعالى
  :والخالصة
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ة ذه اآلی اهللا     : (إن ھ ن ب ن آم ارى م ابئون والنص ادوا والص ذین ھ وا وال ذین آمن إن ال
ر  وم اآلخ وى(والی ر نح وى أو غی أ نح ن أى خط و م حة . تخل ة الص ى غای ى ف ل ھ ب

ا و د بین از ، وق ع   واإلعج ا رف ح إلیھ ى ألم ة الت انى البیانی حتھا ، والمع وه ص " ج
وھؤالء الذین یلحدون فى آیات اهللا ال درایة لھم بالنحو وال بالصرف وال " الصابئون 

رھم     ل تفكی ى ك بالبالغة ، ولیسوا ھم طالب حق ، وال باحثین عنھ ، والذى سیطر عل
ث  و البح ورات " ھ ن الع و " ع ل ھ ھ ب ورات فی اب ال ع ى كت ح ف غ وأفص ى وأبل أنق

م      ا ھ الحق وم اھم ب ل إال جئن ا بمث ھ ، وال یأتونن ى الكون كل ان ف دق بی وأصح ، وأص
  . بسابقین

  .٦٩: المائدة) ١(
  ).٤/٣٥٤(الدر المصون للسمین الحلبى : انظر) ٢(
  ).١/٤٧٥(والكتاب لسیبویھ ) ٦٦(البیتان فى دیوانھ ) ٣(
یعنى أن حقھ أن یذكر بعد النصارى " الصابئون " عائد على " بھ " الضمیر فى ) ٤(

  .، ولكنھ ُقدِّم من تأخیر
  ).١/٦٣٠(الكشاف ) ٥(
  ).٢/٧١(فتح القدیر ) ٦(
ى     : انظر) ٧( ذه اآلراء وشواھدھا ومناقشتھا ف در المصون   " تفاصیل ھ للسمین  " ال

  .وما بعدھا) ٤/٣٥٢(الحلبى 
  ).٤/٣٦٠(المصدر السابق : انظر) ٨(
ؤمنین     " الذین آمنوا  "بعض العلماء یفسر ) ٩( ر م م غی افقون ألنھ فى اآلیة بأنھم المن

اطن ى الب ون      . ف ًال ، ویك وا فع ذین آمن م ال راد ھ و أن الم اه ، وھ ا أثبتن وب م واألص
  .المطلوب منھم أمرین ثباتھم على ھذا اإلیمان

اهللا ورسول     :(كما فى قولھ تعالى. ثم إدامة عمل الصالحات وا ب وا آِمن ذین آَمن ھ یا أیھا ال
  .١٣٦: النساء(

  .دوموا على إیمانكم: أى
-------------------------  

  نصب المعطوف على المرفوع -٤٣
  

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  :وتكلموا على ھذه الشبھة فى آیتین

  :األولى
ا  : (ھو قولھ تعالى لكن الراسخون فى العلم منھم والمؤمنون یؤمنون بما أنزل إلیك وم

ر          وم اآلخ اهللا والی ون ب اة والمؤمن ون الزك ین الصالة والمؤت ك ، والمقیم زل من قبل أن
  ).١) (أولئك سنؤتیھم أجرًا عظیمًا 

ة       ى كلم نھم عل ة، فوقعت أعی ین  " نظروا فى ھذه اآلی ا     " المقیم ین م ا وب ارنوا بینھ فق
ا خون : " قبلھ ون " ـ " الراس دھا " المؤمن ا بع ین م ون " وب ون الم" ـ " المؤت " ؤمن

ین  " ألنھ جمع مذكر سالم ؛ أما " الواو " فوجدوا ما قبلھا وما بعدھا مرفوعًا بـ  المقیم
ـ   .ألنھا كذلك جمع مذكر سالم" الیاء " فوجدوھا منصوبة بـ "  ع ب واو  " حقھ أن یرف ال
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وسرعان ما صاحوا وقالوا إن فى القرآن خطأ نحویًا من ". الیاء " ینصب ویجر بـ " 
د ،    وع جدی و  ن ى        " ھ وف عل ب المعط وع ، أو نص ى المرف وب عل ف المنص عط

  ".المرفوع 
  :ثم علقوا قائلین

ذا  " والمقیمون الصالة   : " وكان یجب أن یرفع المعطوف على المرفوع فیقول"  ، ھ
لھ             ى خاتم رس زل اهللا عل ا أن ة م اد وكراھی ن العن م م ل ، أو حظھ ھو مبلغھم من الجھ

  .صلى اهللا علیھ وسلم 
  :الشبھةالرد على  

نھم ،         ود تنصف من استحق اإلنصاف م ھذه اآلیة وردت فى سیاق الحدیث عن الیھ
ذه              ى سبقت ھ ات الت ى اآلی نھم ، وحاد عن الحق ، ف د م الى من عان بعد أن ذم اهللا تع

  .اآلیة
بالیاء خالفًا لنسق ما قبلھ وما بعده لفت أنظار النحاة والمفسرین " المقیمین " ومجىء 

  .وا القول فى توجیھھ ـ مع إجماعھم على صحتھوالقراء ، فأكثر
ى             رد عل ى ال ا ف ل ودل منھ ا ق ر م ى ذك ا نحن نقتصر عل وقد اختلفت أراؤھم فیھ وھ
ا       ل م ذكر ك ن ن لم ول ھؤالء الكارھین لما أنزل اهللا على خاتم رسلھ صلى اهللا علیھ وس

  .قیل توخیًا لإلیجاز المفھم
ى     منصوب" المقیمین " وأشھر اآلراء فیھا أن  دح ف ھ الم على االختصاص المراد من

ارة        ن طھ ا م ب لھ ا یج ل م الة بكام ؤدین للص ام ؛ ألن الم ة المق ع بدالل ذا الموض ھ
  .ومبادرة وخشوع وتمكن ، جدیرون بأن ُیمدحوا من اهللا والناس

  :یقول اإلمام الزمخشرى
اب واسع وال ی   " المقیمین " و "  ت  ُنِصَب على المدح ، لبیان فضل الصالة وھو ب لتف

ى     م ینظر ف إلى ما زعموا من وقوعھ لحنًا فى خط المصحف ، وربما التفت إلیھ من ل
ن      اص م ى االختص ب عل ى النص م ف ا لھ رب ، وم ذاھب الع رف م م یع اب ، ول الكت

  ).٢" (االفتنان 
ین  " الزمخشرى أوجز كالمھ فى الوجھ الذى ُنصب علیھ  وھو االختصاص   " المقیم

  ).٢(مع إرادة المدح 
ة   االختص ذه اآلی اص ھو مخالفة إعراب كلمة إلعراب ما قبلھا بقصد المدح كما فى ھ
  .ویسمى االختصاص والقطع. ، أو الذم

ى خطأ         ھ إشارتھ إل ى كالم ف ف ومع إیجازه فى عبارتھ كان حكیمًا فیھا ، ومن الطری
ول إن نصب     ین  " من یق م وصفھ          " المقیم حف ـ ال سمح اهللا ـ ث ى خط المص لحن ف

ذا ل بم ھ اهللا ـ            بالجھ ھ ـ رحم الیب ، وكأن ى األس نن ف ان ، والتف ى البی رب ف ھب الع
  .یتصدى للرد على ھؤالء الطاعنین فى القرآن ، الذین نرد علیھم فى ھذه الرسالة

رین      اة والمفس د النح و المشھور عن رى ھ ام الزمخش ھ اإلم ر علی ذى اقتص رأى ال وال
  .والقراء

  ).٤(حاة سیبویھ وأبو البقاء العكبرى وقد سبق الزمخشرى فى ھذا التوجیھ شیخ الن
ًا       اس كتاب ى الن ا اهللا عل ى جعلھ الة الت ل الص ان لفض ع بی اص أو القط ذا االختص وھ
ز     اب العزی ات الكت ن آی ر م ى كثی ا ف ة علیھ ا والمحافظ اده بإقامتھ ر عب ًا ، وأم موقوت
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النھر               لم ـ ب حیحى البخارى ومس ا فى ص لم ـ كم ھ وس ا رسولھ صلى اهللا علی ،  ومثَّلھ
ن      مھ م ق بجس ا عل ل م ل ك رات ، فیزی س م وم خم ى الی ف ف ھ المكل تحم فی ذى یس ال
ل المعاصى    األدران واألوساخ ، وكذلك الصلوات الخمس فإنھا تمحو الخطایا ، وتزی

  .كما یزیل الماء أدران األجسام
رأى ،             ذا ال ھ ھ ا بلغ وة والشیوع م ن الق غ م ا ال تبل رة ، ولكنھ أما اآلراء األخرى فكثی

  .النصب على االختصاص أو القطع وھو
ومن ذلك ما . وقد أوردوا علیھ شواھد عدة من الشعر العربى المحتج بھ لغویًا ونحویًا

  :أورده سیبویھ
  :ویـأوى إلى نسـوة ُعطٍَّل وُشْعثًا مراضیع مثل الثعالى ومنھا قول الخرنق بنت ھفان

ـة الجْزر ا     ـداة وآف مُّ الع ون     ال یبعدْن قومى الذین ھمو ًس ـرٍك والطیب ل معتـ ازلین بك لن
فى البیتین األولیین وھو  " ُشعثا " والشاھد فى ھذه األبیات ، نصب ) ٥(معاقد اُألْزر 

  ".ُعطٍَّل " معطوف على مجرور 
و   " النازلین " والشاھد فى البیتین اآلخرین نصب  وع ، وھ " وھو معطوف على مرف

  ".سمُّ العداة 
آن غیر مفتقر إلى شواھد من خارجھ على صحة أسالیبھ ھذا ، وقد قلنا من قبل إن القر

ل        نھم من جع ل من شأنھ ، وم " ، ومع ھذا فإن ورود ھذه الشواھد نرحب بھ وال نقل
مجرورًا ال منصوبًا ، وقال إن جره ألنھ معطوف على الضمیر المجرور  " المقیمین 
  :والمعنى على ھذا" منھم " محًال فى 

  .ن الصالةلكن الراسخون منھم والمقیمی
ى     ى الكاف ف ك   " وبعضھم قال إنھ مجرور بالعطف عل زل إلی ھ    " أن ال إن وبعضھم ق

  ".بما أنزل إلیك " فى " ما " مجرور بالعطف على 
  ).٦" (قبلك " فى " الكاف " أو ھو مجرور بالعطف على 

  :والخالصة
ى سیبوی           رأى األول ، المنسوب إل و ال ھ ـ ھ ھ ـ لقوت ى  إن الذى ینبغى الركون إلی ھ وأب

ف      ن التكل و م ال تخل البقاء العكبرى والزمخشرى وابن عطیة ، أما ما عداه من آراء ف
  .أو الضعف

ى االستعمال    أما النصب على االختصاص فال مناص من قبولھ ؛ ألنھ أسلوب شائع ف
ذى ال           ھ النحوى ، ال ى مجرد التوجی د عل ر زائ اللغوى العربى ، وفیھ من البالغة أم

  .النصب أو الجر یتجاوز بیان عامل
  :الثانیة

والموفون بعھدھم إذا عاھدوا والصابرین فى البأساء والضراء وحین  : (.. قولھ تعالى
  ).٧) (البأس 

بحانھ   ھ س و قول بھة ھ ذه الش ى ھ اھدھم عل راء  : " وش اء والض ى البأس ابرین ف والص
ون ب : " بعد قولھ تعالى" الیاء " ألنھ جاء منصوبًا بـ " وحین البأس  دھم إذا  والموف عھ

  ".عاھدوا 
ى    : وكان یجب أن یرفع المعطوف ـ یعنى  وع ـ یعن ون ـ   : الصابرین ـ على المرف الموف

  .، ھذا قولھم"والموفون والصابرون : فیقول
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  :الرد على الشبھة 

ُیحسن بنا أوًال أن نذكر ھذه اآلیة بتمامھا لننظر فیھا نظرة ُجملیة قبل مواجھة ما آثاره 
  :الخصوم حولھا

اهللا   () ١( ن ب ن آم ر م ن الب رب ولك رق والمغ ل المش وھكم قب وا وج ر أن تول یس الب ل
  ).والیوم اآلخر والمالئكة والكتاب والنبیین

ن السبیل والسائلین       ) (٢( امى والمساكین واب ى والیت وآتى المال على حبھ ذوى القرب
  ).وفى الرقاب

  ).وأقام الصالة وآتى الزكاة) (٣(
  ).عاھدواوالموفون بعھدھم إذا ) (٤(
م      ) (٥( ك ھ دقوا وأولئ ذین ص ك ال والصابرین فى البأساء والضراء وحین البأس أولئ

  ).المتقون
ًا          انى وقیم ا تضم مع دة منھ دات كل وح ى وح ترى أننا وزعنا كلمات ھذه السورة عل

  .متجانسة
ى   دة األول دة وھى    : الوح وم العقی تظم تحت مفھ ة تن یم إیمانی الیوم  : ق اهللا ، وب ان ب اإلیم

  .خر ، وبالمالئكة ، وبالوحى ، ثم باألنبیاء والرسل صلى اهللا علیھ وسلم اآل
ة دة الثانی دأ  : والوح ت مب رھا تح تظم عناص ر  " تن الى الح اق الم اة(اإلنف ر الزك ) غی

  :ویبین اهللا فیھا الصفات التى تتحقق فى المنفق علیھ ، وھم
  .ذوو القربى من النسب -
  .منفقالیتامى مھما تباعدت صلتھم عن ال -
ل ، أو لعجز           - دم وجود عم ا لع در رزق كسبى ، إم م مص یس لھ المساكین ، الذین ل

  .عنھ
ى            - اء ف انوا أغنی ال وإن ك م م یس معھ ى السفر ، ول الغرباء الذین تعوزھم الحاجة ف

  .بالدھم
  .المحتاجون ـ حقًا ـ الذین یستعطفون الناس لسد حاجتھم فى غیر معصیة -
رق ، إ    - اب من ال ال          عتق الرق دار من الم ى مق ده عل ب السید عب ًا ، أو كات ا تطوع م

  .لیصیر حرًا
درج عنصراھا  : والوحدة الثالثة ان        : ین ین من أرك ین عملی اة تحت ركن الصالة والزك

  .اإلسالم ، والزكاة إنفاق واجب ، ولیس حرًا
  .ھى حسن المعاملة مع الناس بوفاء الوعد العھد: والوحدة الرابعة

نتظم عناصرھا تحت مبدأ الصبر الجمیل فى كل عمل خیر یؤدیھ ت: والوحدة الخامسة
  .المكلف ، وبخاصة فى الشدائد والمحن ومالقاة العدو

ر       : أما الوحدة السادسة ا ذك ة ، وبخاصة م ى اآلی ذكورین ف فھى بیان فضل ھؤالء الم
  :قبل الفاصلة مباشرة ، ومنزلتھم عند اهللا

  ".أولئك الذین صدقوا وأولئك ھم المتقون " 
ى   وإذا تأملت ھذه الوحدات ، وعناصرھا المندرجة تحتھا ، وجدت أن أشدھا وقعًا عل
دائد واألخطار ،       ى المحن والش النفس ، وأكثرھا أعباء ، وأشقھا كلفة ، ھى الصبر ف
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ى    ا إل وبخاصة فى مالقاة العدو ، والتعرض لزحفھ وسالحھ ، وقد یفضى باإلنسان إم
ر      . وإما إلى الموت حدوث عاھات مؤلمة فى الجسم ،  ر والف ى ساحات الك ل ف فالمقات

  .إنما یصارع الموت ، ومقدمات الموت
مخالفًا إلعراب ما قبلھا ، لیلفت اهللا أذھان العباد إلى " الصابرین " ولھذا جاء إعراب 

ز             ع تركی د م ھ یفی ا قبل ذا اإلعراب المخالف لم ذه المجاالت ، وھ ى ھ أھمیة الصبر ف
و   االنتباه ، وتوفیر ال وس ، ھ عنایة بتأمُّل ھذا الخلق العظیم ، یفید أمرًا آخر مبھجًا للنف

  .مدح ھؤالء الصابرین شدیدى العزیمة ، قویى االحتمال
ھ    " الصابرین " فانظر إلى نفائس ھذه المعانى ، التى دل علیھا نصب  ا قبل مع كون م

  .لتنزیل الحكیمإنھا بالغة القرآن المعجز ، وعبقریة اللغة العربیة لغة ا. مرفوعًا
ـ   ون ب اة واللغوی میھ النح ذى یس و ال ھ ، ھ ا قبل راب م الف إلع راب المخ ذا اإلع " وھ

ة          " القطع  ة ، وآی ذه اآلی ى ھ ا ف دح كم ا للم ذه الدراسة ، إم كما تقدم فى نظیریھ فى ھ
  .وقد تقدمت" والمقیمین الصالة " النساء 

َة الحطب    "وإما بقصد الذم ، كما فى قولھ تعالى فى سورة المسد  أى " وامرأتھ حمال
ھ       ق رسول اهللا صلى اهللا علی ى طری امرأة أبى لھب التى كانت تحمل الشوك وتنثره ف

" امرأُتھ " جاءت منصوبة بعد رفع ما قبلھا ، وھى " حمالة " ألن كلمة . وسلم لتؤذیھ
  .أذم أو ألعن حمالة الحطب: فھذا قطع كذلك ، القصد منھ الذم ، أى

ع للمدح أو الذم ، فإنھ من أرقى األسالیب البالغیة ، یحتوى على فضیلة وأیًا كان القط
اإلیجاز وھى أن تكون المعانى أكثر وأوفر من األلفاظ التى تدل علیھا ، أو المستعملة 
ة ،          یم بیانی ة ق اب ثالث ة من ذه الكلم ت ھ ا ناب فیھا ، ألن كل كلمة ُقِطَع إعرابھا عما قبلھ

  :م ، وإن كانت محذوفة وھىرامزة إلى وجودھا فى المقا
ا        ١ ا عن إعراب م ـ الكالم الذى عمل اإلعراب المخالف فى الكلمة المقطوع إعرابھ

ة  . أمدح أو أخص الصابرین بالمدح" الصابرین " قبلھا ، وھو فى  د  " وفى آی " المس
  .أذم أو ألعن

  .ـ إفادة المدح أو الذم بغیر األلفاظ التى تدل علیھما ٢
دالالت الساحرة     ـ فضیلة اإلیج  ٣ انى اآلسرة وال م بالمع فسبحان من   . از البیانى المفع

  !  ھذا كالمھ 
  :والخالصة

اة     ات النح ر توجیھ ى ذك ة إل ى حاج ا ف ال ، ال أران وجز ، وإن ط ان الم ذا البی د ھ بع
وع    " الصابرین  " والمفسرین وعلماء القراءات واللغویین ، لمجئ   د مرف منصوبًا بع

ذلك           فى ھذه اآلیة ، ألن تو ى حاجة ك اك ، ولسنا ف اتھم ھن ل توجیھ ا ـ مث جیھاتھم ـ ھن
ق      ة ، وطرائ د اللغ ى قواع إلى االستشھاد بالمأثور عن العرب الذین یحتج بكالمھم عل
ى       ریم ُحجة ف رآن الك دًا ، ألن الق استعماالتھا ، لسنا فى حاجة إلى ذلك ، وإن كان مفی

ى   ھ عل ن خارج دلیل م ة ال ر إلقام ر مفتق ھ ، غی وذج نفس و النم ھ ، فھ ىء فی حة ش ص
ا       ا ، وبالغتھ ا ، وصرفھا ، وبیانھ دھا ، ونحوھ ة ، قواع ة العربی ى للغ از األعل . الممت

ىء          ى مج ام ف ا اللث ا عنھ ى أمطن انى الت ة المع ذه اآلی ى ھ بنا ف ابرین " وحس " الص
  . منصوبًا بعد مرفوع

  .١٦٢: النساء) ١(
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  ).١/٥٨٢(الكشاف ) ٢(
  ).١/٢٤٨(الكتاب ) ٣(
  ).١/٢٠٢(إمالء ما من بھ الرحمن  )٤(
  ).٤/١٥٤(فى ھذه الشواھد الدر المصون : انظر) ٥(
  ).٤/١٥٥(الدر المصون : انظر) ٦(
  .١٧٧: البقرة) ٧(
٠----------------------  

  نصب الفاعل -٤٤
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  
  :وتكلموا على ھذه الشبھة فى آیتین

  :األولى
ا  : (ھ تعالىھو قول لكن الراسخون فى العلم منھم والمؤمنون یؤمنون بما أنزل إلیك وم

ر          وم اآلخ اهللا والی ون ب اة والمؤمن ون الزك ین الصالة والمؤت ك ، والمقیم زل من قبل أن
  ).١) (أولئك سنؤتیھم أجرًا عظیمًا 

ة       ى كلم نھم عل ة، فوقعت أعی ین  " نظروا فى ھذه اآلی ین   " المقیم ا وب ارنوا بینھ ا   فق م
ا خون : " قبلھ ون " ـ " الراس دھا " المؤمن ا بع ین م ون " وب ون " ـ " المؤت " المؤمن

ین  " ألنھ جمع مذكر سالم ؛ أما " الواو " فوجدوا ما قبلھا وما بعدھا مرفوعًا بـ  المقیم
ـ   .ألنھا كذلك جمع مذكر سالم" الیاء " فوجدوھا منصوبة بـ "  ع ب واو  " حقھ أن یرف ال
وسرعان ما صاحوا وقالوا إن فى القرآن خطأ نحویًا من ". الیاء " ینصب ویجر بـ " 

و     د ، ھ وع جدی ى        " ن وف عل ب المعط وع ، أو نص ى المرف وب عل ف المنص عط
  ".المرفوع 

  :ثم علقوا قائلین
ذا  " والمقیمون الصالة   : " وكان یجب أن یرفع المعطوف على المرفوع فیقول"  ، ھ

ن ا     م م ل ، أو حظھ لھ        ھو مبلغھم من الجھ ى خاتم رس زل اهللا عل ا أن ة م اد وكراھی لعن
  .صلى اهللا علیھ وسلم 

  
  :الرد على الشبھة 

نھم ،         ود تنصف من استحق اإلنصاف م ھذه اآلیة وردت فى سیاق الحدیث عن الیھ
ذه              ى سبقت ھ ات الت ى اآلی نھم ، وحاد عن الحق ، ف د م الى من عان بعد أن ذم اهللا تع

  .اآلیة
ء خالفًا لنسق ما قبلھ وما بعده لفت أنظار النحاة والمفسرین بالیا" المقیمین " ومجىء 

  .والقراء ، فأكثروا القول فى توجیھھ ـ مع إجماعھم على صحتھ
ى             رد عل ى ال ا ف ل ودل منھ ا ق ر م ى ذك ا نحن نقتصر عل وقد اختلفت أراؤھم فیھ وھ

ذكر    ن ن لم ول ا    ھؤالء الكارھین لما أنزل اهللا على خاتم رسلھ صلى اهللا علیھ وس ل م ك
  .قیل توخیًا لإلیجاز المفھم
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ى    " المقیمین " وأشھر اآلراء فیھا أن  دح ف ھ الم منصوب على االختصاص المراد من
ارة        ن طھ ا م ب لھ ا یج ل م الة بكام ؤدین للص ام ؛ ألن الم ة المق ع بدالل ذا الموض ھ

  .ومبادرة وخشوع وتمكن ، جدیرون بأن ُیمدحوا من اهللا والناس
  :یقول اإلمام الزمخشرى

ت     " المقیمین " و "  اب واسع وال یلتف ُنِصَب على المدح ، لبیان فضل الصالة وھو ب
ى     م ینظر ف إلى ما زعموا من وقوعھ لحنًا فى خط المصحف ، وربما التفت إلیھ من ل
ن      اص م ى االختص ب عل ى النص م ف ا لھ رب ، وم ذاھب الع رف م م یع اب ، ول الكت

  ).٢" (االفتنان 
ین  " الوجھ الذى ُنصب علیھ الزمخشرى أوجز كالمھ فى  وھو االختصاص   " المقیم

  ).٢(مع إرادة المدح 
ة    ذه اآلی االختصاص ھو مخالفة إعراب كلمة إلعراب ما قبلھا بقصد المدح كما فى ھ

  .ویسمى االختصاص والقطع. ، أو الذم
ى خطأ         ھ إشارتھ إل ى كالم ف ف ومع إیجازه فى عبارتھ كان حكیمًا فیھا ، ومن الطری

ول   ین  " إن نصب   من یق م وصفھ          " المقیم حف ـ ال سمح اهللا ـ ث ى خط المص لحن ف
ھ اهللا ـ             ھ ـ رحم الیب ، وكأن ى األس نن ف ان ، والتف ى البی رب ف ذاھب الع ل بم بالجھ

  .یتصدى للرد على ھؤالء الطاعنین فى القرآن ، الذین نرد علیھم فى ھذه الرسالة
و المش    رى ھ ام الزمخش ھ اإلم ر علی ذى اقتص رأى ال رین وال اة والمفس د النح ھور عن

  .والقراء
  ).٤(وقد سبق الزمخشرى فى ھذا التوجیھ شیخ النحاة سیبویھ وأبو البقاء العكبرى 

ًا       اس كتاب ى الن ا اهللا عل ى جعلھ الة الت ل الص ان لفض ع بی اص أو القط ذا االختص وھ
اب العزی    ات الكت ن آی ر م ى كثی ا ف ة علیھ ا والمحافظ اده بإقامتھ ر عب ًا ، وأم ز موقوت

النھر ،                لم ـ ب حیحى البخارى ومس ا فى ص لم ـ كم ھ وس ا رسولھ صلى اهللا علی ومثَّلھ
ن      مھ م ق بجس ا عل ل م ل ك رات ، فیزی س م وم خم ى الی ف ف ھ المكل تحم فی ذى یس ال
ل المعاصى    األدران واألوساخ ، وكذلك الصلوات الخمس فإنھا تمحو الخطایا ، وتزی

  .كما یزیل الماء أدران األجسام
رأى ،            أما اآلرا ذا ال ھ ھ ا بلغ وة والشیوع م ن الق غ م ا ال تبل رة ، ولكنھ ء األخرى فكثی

  .وھو النصب على االختصاص أو القطع
ومن ذلك ما . وقد أوردوا علیھ شواھد عدة من الشعر العربى المحتج بھ لغویًا ونحویًا

  :أورده سیبویھ
  :ول الخرنق بنت ھفانویـأوى إلى نسـوة ُعطٍَّل وُشْعثًا مراضیع مثل الثعالى ومنھا ق

ون          ـرٍك والطیب ل معتـ ازلین بك ـة الجْزر الن ـداة وآف مُّ الع ال یبعدْن قومى الذین ھمو ًس
فى البیتین األولیین وھو  " ُشعثا " والشاھد فى ھذه األبیات ، نصب ) ٥(معاقد اُألْزر 

  ".ُعطٍَّل " معطوف على مجرور 
و    "النازلین " والشاھد فى البیتین اآلخرین نصب  وع ، وھ " وھو معطوف على مرف

  ".سمُّ العداة 
ھذا ، وقد قلنا من قبل إن القرآن غیر مفتقر إلى شواھد من خارجھ على صحة أسالیبھ 

ل        نھم من جع ل من شأنھ ، وم " ، ومع ھذا فإن ورود ھذه الشواھد نرحب بھ وال نقل
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میر المجرور  مجرورًا ال منصوبًا ، وقال إن جره ألنھ معطوف على الض" المقیمین 
  :والمعنى على ھذا" منھم " محًال فى 

  .لكن الراسخون منھم والمقیمین الصالة
ى     ى الكاف ف ك   " وبعضھم قال إنھ مجرور بالعطف عل زل إلی ھ    " أن ال إن وبعضھم ق

  ".بما أنزل إلیك " فى " ما " مجرور بالعطف على 
  ).٦" (قبلك " فى " الكاف " أو ھو مجرور بالعطف على 

  :ةوالخالص
ى             ى سیبویھ وأب رأى األول ، المنسوب إل و ال ھ ـ ھ ھ ـ لقوت إن الذى ینبغى الركون إلی
ف      ن التكل و م ال تخل البقاء العكبرى والزمخشرى وابن عطیة ، أما ما عداه من آراء ف

  .أو الضعف
ى االستعمال    أما النصب على االختصاص فال مناص من قبولھ ؛ ألنھ أسلوب شائع ف

ذى ال          اللغوى العربى ، وف ھ النحوى ، ال ى مجرد التوجی د عل ر زائ یھ من البالغة أم
  .یتجاوز بیان عامل النصب أو الجر

  :الثانیة
والموفون بعھدھم إذا عاھدوا والصابرین فى البأساء والضراء وحین  : (.. قولھ تعالى

  ).٧) (البأس 
بحانھ   ھ س و قول بھة ھ ذه الش ى ھ اھدھم عل را : " وش اء والض ى البأس ابرین ف ء والص

دھم إذا   : " بعد قولھ تعالى" الیاء " ألنھ جاء منصوبًا بـ " وحین البأس  ون بعھ والموف
  ".عاھدوا 

ى    : وكان یجب أن یرفع المعطوف ـ یعنى  وع ـ یعن ون ـ   : الصابرین ـ على المرف الموف
  .، ھذا قولھم"والموفون والصابرون : فیقول

  
  :الرد على الشبھة 

یة بتمامھا لننظر فیھا نظرة ُجملیة قبل مواجھة ما آثاره ُیحسن بنا أوًال أن نذكر ھذه اآل
  :الخصوم حولھا

اهللا   ) (١( ن ب ن آم ر م ن الب رب ولك رق والمغ ل المش وھكم قب وا وج ر أن تول یس الب ل
  ).والیوم اآلخر والمالئكة والكتاب والنبیین

ائل      ) (٢( ن السبیل والس امى والمساكین واب ى والیت ین وآتى المال على حبھ ذوى القرب
  ).وفى الرقاب

  ).وأقام الصالة وآتى الزكاة) (٣(
  ).والموفون بعھدھم إذا عاھدوا) (٤(
م      ) (٥( ك ھ دقوا وأولئ ذین ص ك ال والصابرین فى البأساء والضراء وحین البأس أولئ

  ).المتقون
ًا          انى وقیم ا تضم مع دة منھ دات كل وح ى وح ترى أننا وزعنا كلمات ھذه السورة عل

  .متجانسة
دة األ  ى الوح دة وھى    : ول وم العقی تظم تحت مفھ ة تن یم إیمانی الیوم  : ق اهللا ، وب ان ب اإلیم

  .اآلخر ، وبالمالئكة ، وبالوحى ، ثم باألنبیاء والرسل صلى اهللا علیھ وسلم 
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ة دة الثانی دأ  : والوح ت مب رھا تح تظم عناص ر  " تن الى الح اق الم اة(اإلنف ر الزك ) غی
  :منفق علیھ ، وھمویبین اهللا فیھا الصفات التى تتحقق فى ال

  .ذوو القربى من النسب -
  .الیتامى مھما تباعدت صلتھم عن المنفق -
ل ، أو لعجز           - دم وجود عم ا لع در رزق كسبى ، إم م مص یس لھ المساكین ، الذین ل

  .عنھ
ى            - اء ف انوا أغنی ال وإن ك م م یس معھ ى السفر ، ول الغرباء الذین تعوزھم الحاجة ف

  .بالدھم
  .ـ الذین یستعطفون الناس لسد حاجتھم فى غیر معصیة المحتاجون ـ حقًا -
ال              - دار من الم ى مق ده عل ب السید عب ًا ، أو كات ا تطوع رق ، إم اب من ال عتق الرق

  .لیصیر حرًا
درج عنصراھا  : والوحدة الثالثة ان        : ین ین من أرك ین عملی اة تحت ركن الصالة والزك

  .اإلسالم ، والزكاة إنفاق واجب ، ولیس حرًا
  .ھى حسن المعاملة مع الناس بوفاء الوعد العھد: ة الرابعةوالوحد

تنتظم عناصرھا تحت مبدأ الصبر الجمیل فى كل عمل خیر یؤدیھ : والوحدة الخامسة
  .المكلف ، وبخاصة فى الشدائد والمحن ومالقاة العدو

ر       : أما الوحدة السادسة ا ذك ة ، وبخاصة م ى اآلی ذكورین ف فھى بیان فضل ھؤالء الم
  :لفاصلة مباشرة ، ومنزلتھم عند اهللاقبل ا

  ".أولئك الذین صدقوا وأولئك ھم المتقون " 
ى   وإذا تأملت ھذه الوحدات ، وعناصرھا المندرجة تحتھا ، وجدت أن أشدھا وقعًا عل
دائد واألخطار ،       ى المحن والش النفس ، وأكثرھا أعباء ، وأشقھا كلفة ، ھى الصبر ف

ى   وبخاصة فى مالقاة العدو ، والت ا إل عرض لزحفھ وسالحھ ، وقد یفضى باإلنسان إم
ر      . حدوث عاھات مؤلمة فى الجسم ، وإما إلى الموت  ر والف ى ساحات الك ل ف فالمقات

  .إنما یصارع الموت ، ومقدمات الموت
مخالفًا إلعراب ما قبلھا ، لیلفت اهللا أذھان العباد إلى " الصابرین " ولھذا جاء إعراب 

ذه ال   ى ھ ز          أھمیة الصبر ف ع تركی د م ھ یفی ا قبل ذا اإلعراب المخالف لم مجاالت ، وھ
وس ، ھو    االنتباه ، وتوفیر العنایة بتأمُّل ھذا الخلق العظیم ، یفید أمرًا آخر مبھجًا للنف

  .مدح ھؤالء الصابرین شدیدى العزیمة ، قویى االحتمال
و " الصابرین " فانظر إلى نفائس ھذه المعانى ، التى دل علیھا نصب  ھ   مع ك ا قبل ن م

  .إنھا بالغة القرآن المعجز ، وعبقریة اللغة العربیة لغة التنزیل الحكیم. مرفوعًا
ـ   ون ب اة واللغوی میھ النح ذى یس و ال ھ ، ھ ا قبل راب م الف إلع راب المخ ذا اإلع " وھ

ة          " القطع  ة ، وآی ذه اآلی ى ھ ا ف دح كم ا للم ذه الدراسة ، إم كما تقدم فى نظیریھ فى ھ
  .وقد تقدمت" ین الصالة والمقیم" النساء 

َة الحطب   " وإما بقصد الذم ، كما فى قولھ تعالى فى سورة المسد  أى " وامرأتھ حمال
ھ       ق رسول اهللا صلى اهللا علی ى طری امرأة أبى لھب التى كانت تحمل الشوك وتنثره ف

" امرأُتھ " جاءت منصوبة بعد رفع ما قبلھا ، وھى " حمالة " ألن كلمة . وسلم لتؤذیھ
  .أذم أو ألعن حمالة الحطب: ا قطع كذلك ، القصد منھ الذم ، أىفھذ
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وأیًا كان القطع للمدح أو الذم ، فإنھ من أرقى األسالیب البالغیة ، یحتوى على فضیلة 
اإلیجاز وھى أن تكون المعانى أكثر وأوفر من األلفاظ التى تدل علیھا ، أو المستعملة 

ة ،         فیھا ، ألن كل كلمة ُقِطَع إعرابھا عم یم بیانی ة ق اب ثالث ة من ذه الكلم ت ھ ا ناب ا قبلھ
  :رامزة إلى وجودھا فى المقام ، وإن كانت محذوفة وھى

ا        ١ ا عن إعراب م ـ الكالم الذى عمل اإلعراب المخالف فى الكلمة المقطوع إعرابھ
ة  . أمدح أو أخص الصابرین بالمدح" الصابرین " قبلھا ، وھو فى  د  " وفى آی " المس

  .عنأذم أو أل
  .ـ إفادة المدح أو الذم بغیر األلفاظ التى تدل علیھما ٢
دالالت الساحرة       ٣ انى اآلسرة وال م بالمع فسبحان من   . ـ فضیلة اإلیجاز البیانى المفع

  !  ھذا كالمھ 
  :والخالصة

اة     ات النح ر توجیھ ى ذك ة إل ى حاج ا ف ال ، ال أران وجز ، وإن ط ان الم ذا البی د ھ بع
وع    " الصابرین  " ءات واللغویین ، لمجئ  والمفسرین وعلماء القرا د مرف منصوبًا بع

ذلك            ى حاجة ك اك ، ولسنا ف اتھم ھن ل توجیھ ا ـ مث فى ھذه اآلیة ، ألن توجیھاتھم ـ ھن
ق      ة ، وطرائ د اللغ ى قواع إلى االستشھاد بالمأثور عن العرب الذین یحتج بكالمھم عل

داً  ى      استعماالتھا ، لسنا فى حاجة إلى ذلك ، وإن كان مفی ریم ُحجة ف رآن الك ، ألن الق
وذج   و النم ھ ، فھ ىء فی حة ش ى ص ھ عل ن خارج دلیل م ة ال ر إلقام ر مفتق ھ ، غی نفس

ا       ا ، وبالغتھ ا ، وصرفھا ، وبیانھ دھا ، ونحوھ ة ، قواع ة العربی ى للغ از األعل . الممت
ىء          ى مج ام ف ا اللث ا عنھ ى أمطن انى الت ة المع ذه اآلی ى ھ بنا ف ابرین " وحس " الص

  . بعد مرفوع منصوبًا
  .١٦٢: النساء) ١(
  ).١/٥٨٢(الكشاف ) ٢(
  ).١/٢٤٨(الكتاب ) ٣(
  ).١/٢٠٢(إمالء ما من بھ الرحمن ) ٤(
  ).٤/١٥٤(فى ھذه الشواھد الدر المصون : انظر) ٥(
  ).٤/١٥٥(الدر المصون : انظر) ٦(
  .١٧٧: البقرة) ٧(

-----------------------  
  تذكیر خبر االسم المؤنث -٤٥

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

  :الشبھة
وال تفسدوا فى األرض بعد إصالحھا وادعوه خوفًا وطمعًا إن رحمة : (ھو قولھ تعالى

  ).١) (اهللا قریب من المحسنین 
" خبر " وھى " قریب " وموضع الشاھد عند المعترضین فى اآلیة الكریمة ھو كلمة 

  ".رحمة " " إن " اسم 
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فى نظم ھذه اآلیة توھموا كذلك أن فیھا خطًأ نحویًا منشؤه عدم التطابق  وحین نظروا 
ث " رحمت  " فى التأنیث ، ألن المبتدأ " قریب " والخبر " رحمة " بین المبتدأ  . مؤن
  :فھو فى اآلیة مذكر قالوا" قریب " أما الخبر 

  .قریبة: اسمھا فى التأنیث فیقال" إن " وكان یجب أن یتبع خبر 
  
  :ى الشبھةالرد عل 

ذكیر  " ذكر علماؤنا فى توجیھ ھذا  ر ،       " الت ث من الخب ة التأنی ذف عالم الحاصل بح
عدة وجوه ، ال نرید أن نطیل بذكرھا كلھا ، لذلك نكتفى بما یرد كید ھؤالء الطاعنین   

  .فى نحورھم
" فلذلك جاء الخبر ] أو الرضوان [ فى معنى الغفران " رحمة اهللا " بعضھم یجعل  -

  .مذكرًا "قریب 
  ).٢(وقد اختار ھذا الرأى النضر بن شمیل والزجاج 

شىء أو أمر قریب ، : صفة لخبر محذوف مذكر تقدیره" قریب " ومنھم من جعل * 
  ".قریب " ودلیل ھذا الحذف ھو تذكیر 

  .ذات حیض: ومنھم من جعلھ من باب النسب ، أى ذات قرب ، كقولھم فى حائض* 
ب  " ومنھم من جعل *  و       مص " قری ق ، وھ ل النقی درًا مستعمًال استعمال األسماء مث

ب    . صوت الضفادع راد وإن     . والضغیب وھو صوت األرن ھ اإلف زم فی در ُیلت والمص
  .جرى على جمع ، والتذكیر وإن جرى على مؤنث كما فى ھذه اآلیة الكریمة

ث    *  رون أن تأنی رى آخ ة  " وی ى      " رحم از ف ًا ج ًا ال حقیقی ًا مجازی ان تأنیث ا ك لم
ٍد سواء    اال ى ح ذكیرھما عل ان   . ستعمال اللغوى تأنیث خبره وصفتھ ، وجاز ت سواء ك

  .فى ضرورة الشعر ، أو فى النثر
  :وقال الحلبى تلمیذ أبى حیان ، وھما من األئمة األعالم فى النحو

ل       "  ى ضرورة الشعر ، ب ك عل وھذا یجئ على مذھب ابن كیسان ، فإنھ ال یقصر ذل
  ).٣" (یجیزه فى السعة 

ا العرب      : " قال الفراءو دمھا فیؤنثھ ة النسب أو ع قریبة وبعیدة إما أن یراد بھما قراب
  :لیس إال ، كقولھم

ى النسب         ى أى ف دة من ى النسب وبعی ى أى ف ة من رب     . فالنة قریب ا الق د بھ ا إذا أری أم
 المكانى أو الزمانى فإنھ یجوز الوجھان ؛ ألن قریبًا وبعیدًا قائم مقام المكان أو الزمان

  :، فتقول
  :قال الشاعر. فالنة قریبة وقریب ، وبعیدة وبعید ، والتقدیر ھى فى مكان قریب وبعید

د      ك بعی راء من دنو وال عف ع    ) ٤" (عشیة ال عفراء منك قریبة فت ى أن الشاعر جم یعن
ث ؛ ألن    ب  " بین الوجھین التأنیث والتذكیر والموصوف مؤن د  " و " قری د  " بعی أری

  .ن والبعد فیھبھما القرب فى المكا
ا           ھ ، وإنم زم تأنیث رب النسب فیل ھ ق رادًا ب ا م ذكور فیھ واآلیة الكریمة لیس القرب الم

  .التأنیث والتذكیر: المراد قرب الزمان ، والعرب تجیز فیھ الوجھین
وألمرئ القیس ، وھو من شعراء الجاھلیة ، وشعرھم ُحجة فى إثبات اللغة ، بیت نحا 

  :فیھ ھذا المنحى ؛ فقال
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كرا  ل ھ ُیش ة ابنت ب ، وال البسباس الم قری ى وال أم س ل إن أمس ى ) ٥(ھ الوی اھد ف والش
ر  " أم سالم " مع جریانھ على مؤنث " قریب " البیت تذكیر  ب  " وھو نظی ى  " قری ف
  .اآلیة الكریمة

  :والخالصة
رأینا فى الرد على ھذه الشبھة أن القرآن الكریم لم یخرج عن سنن البیان العربى حین 

ى    " قریب " ر ذكَّ ر حقیق ة اهللا  " فى اآلیة ، وھى مجراة على مؤنث مجازى غی رحم
."  

ھ     راء رحم ھ الف وكان أصح وأثبت ما ذكرناه فى الرد على خصوم القرآن ، ھو ما قال
اهللا ، من أن العرب كانوا یفرقون بین القرب والبعد من النسب وبین القرب والبعد فى 

  :المكان والزمان
  .فیھ تأنیث ما جرى خبرًا أو صفة لمؤنثیلتزم : فاألول

التأنیث : وھو القرب والبعد فى المكان والزمان فإنھم یجیزون فیھ الوجھین: أما الثانى
ات            ى إثب م ُحجة ف ض الشواھد الشعریة لشعراء ھ ھ اهللا بع ر رحم والتذكیر ، وقد ذك

ا ح   . اللغة ، وطرائق استعماالتھا اول خصومھ  وبھذا تظھر براءة القرآن الناصعة مم
  . إلصاقھ بھ من خطأ

  .٥٦: األعراف) ١(
ران اهللا ،  " رحمة اهللا " وعلى ھذا یكون التذكیر قرینة على صحة حمل ) ٢( على غف

  :انظر. أو رضوانھ
  ).٢/٣٨٠(معانى القرآن للزجاح 

ھ    ) ٣( دعو إلی رورة ت تراط ض ر دون اش ى النث ى ف ر. یعن ون  : انظ درر المص ال
)٥/٣٤٥.(  
ن حزام   ) ٢/٣٨٢(ن معانى القرآ) ٤( روة ب و     . والبیت لع د أورده للغرض نفسھ أب وق

  ).٤/٣١٣(حیان فى البحر 
  ).٥٦٢(الشاھد رقم . الدر المصون) ٥(

------------------  
  تأنیث العدد ، وجمع المعدود -٤٦

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

  :منشأ ھذه الشبھة
قاه        وقطعناھم اثنتى: (ھو قولھ تعالى ى موسى إذ استس ا إل ًا وأوحین عشرة أسباطًا أمم

اس    ل أن م ك د عل ًا ق رة عین ا عش ھ اثنت ت من ر فانبجس اك الحج ِرب بعص ھ أن اض قوم
  ).١.. ) (مشربھم

ھ عز وجل         ذه الشبھة ھو قول ًا     " وشاھدھم على اللغط بھ ى عشرة أسباطًا أمم " اثنت
  :والصواب الذى توھموه عبروا عنھ بقولھم

  ".اثنى عشر سبطا : أن ُیَذكَّر العدد ، ویأتى بمفرد المعدود فیقولكان یجب " 
  
  :الرد على الشبھة 
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د العرب             ة عن ى إسرائیل كالقبیل ى بن أن السبط ف ة ب ى اآلی دد ف ث الع . وجَّھ النحاة تأنی
ا         دد المركب ، وھم ى الع ث جزئ ذلك أن ل ، ول ھ أراد باألسباط القبائ ى أن ى ، : یعن اثنت

  ).٢(وعشرة 
  .ھ ، ووجھ آخر ھو تأویل السبط بالجماعة أو الفرقة أو الطائفةھذا وج

اة             ظ ، ومراع ى دون اللف ھ المعن د روعى فی رد فق ھ أن یف ان حق ع أسباط ، وك ا جم أم
دو أن       ى ، ویب نظم القرآن ى ال ورود ف المعنى دون اللفظ ، أو اللفظ دون المعنى كثیر ال

رآن من كل خطأ یجھل          ى سالمة الق رآن     ھؤالء الطاعنین ف ى الق ذه األسالیب ف ون ھ
ا            رویج م ى ت ًا ف ارات حب ة ، ویتشبثون بظواھر العب ة عام ة العربی خاصة ، وفى اللغ
یریدون ترویجھ من الشبھات الواھیة وكان العرب النازل بلغتھم القرآن یذكِّرون عدد 

  .ثالثة أنفس ، أى رجال ویقولون عشر أبطن: المؤنث مراعاة للفظ فیقولون
ذكر   " ثالثة أنفس  "ففى األول  دود م " رجال  " ذكَّروا العدد نظرًا للمعنى ؛ ألن المع

ل     " عشر أبطن " وفى الثانى أنثوا العدد  ة أى عشر قبائ و القبیل دود ھ ذا  . ألن المع وھ
  ).٣(باب واسع ال تحصر شواھده 

ارد أسباطًا أممًا فلھ نظائر فى االستعمال المأثور الو" أما جمع المعدود الذى فى اآلیة 
  :عن العرب ومنھ قول الشاعر

ة  " فیھا اثنتان وأربعون حلوبة ُسودًا كخافیة الغراب األسحم فقد وصف الشاعر  حلوب
  .وھو جمع سوداء" ُسودًا " وھى مفرد ، بقولھ " 

  .الشواھد نظائر من المأثور عن العرب الخلَّص.. ولھذه
  :والخالصة

دالئل  . احت نظائرھا من قبلفقد طاحت ھذه الشبھة ، وانمحت آثارھا ، كما ط ومن ال
ة          ى بدلی ض النحاة أضاف إل دم ، أن بع ا تق وق م " القویة على صحة تأنیث العدد ، ف

ًا  " و " أسباطا  " وقعت نعتًا ل " أمما " أن " أسباطا " من " أمما  ة لفظاً  " أمم . مؤنث
ھ أن    فإن الذى. أو كانت نعتًا لھ" أسباطًا " بدًال من " أممًا " وسواء كانت  زاع فی ال ن

ھ  راد من       . المؤنث ال یبدل من المذكر ، وال یقع نعتًا ل ى أن الم اطع عل ل ق ذا دلی " وھ
ى  . وإن كان مذكَّرًا فى اللفظ ، معنى مؤنث ال محالة" أسباطًا  ولذلك أنث النظم القرآن

  ".اثنتى عشرة " جزئى العدد المركب 
دود   ع المع ا جم ًا " أم باطًا أمم ھ ال" أس ى   وإن وجھ ى ف د بق ائبًا ، فق ًا ص اة توجیھ نح

  :مجیئھ جمعًا ملمح بالغى دقیق ذلك الملمح نوضحھ فى اآلتى
ل  ذا الفع ة بھ ة الكریم دأت اآلی اھم " ب دید " قطَّعن اء " بتش ى وزن " الط ل " عل " َفعَّ

ق     ع والتفری رة التقطی ر ، أى كث د التكثی دید یفی ذا التش ع   . وھ بھ بالغة جم ذا یناس " وھ
باطًا أم ًا أس ل   " م ا ك ن أجلھ زال م وع ت ذا الن ن ھ ة م انى البالغی ا ، والمع ال إفرادھم

  . ولغة القرآن وبالغتھ أوسع من قواعد اللغة وفنونھا البالغیة. الموانع والسدود
  .١٦٠: راف) ١(
  ).٥/٤٨٥(الدر المصون : انظر) ٢(
د " أسباطا " من " أمما " ومما رجح التأنیث فى اآلیة إبدال ) ٣( أن األسباط   مما یؤك

  .معناھا ھنا مؤنث بمعنى قبائل أو جماعات
-------------------  
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  جمع الضمیر العائد على المثنى -٤٧
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  
  :منشأ ھذه الشبھة

ھذان خصمان اختصموا فى ربھم فالذین كفروا قطعت لھم ثیاب من : (ھو قولھ تعالى
  ).١) (سھم الحمیم نار یصب من فوق رءو

  :یقولون
ا  : " كان یجب أن یثنى الضمیر العائد على المثنى ، فیقول خصمان اختصما فى ربھم

.! "  
  
  :الرد على الشبھة 

  :أشرنا من قبل إلى طریقتین من طرق التعبیر اللغوى الفصیح ، وھما
  .طریقة مراعاة اللفظ -
رآن الضمیر ال     - ع الق ث جم و من      وطریقة مراعاة المعنى فحی ى ، فھ ى المثن د عل عائ

  .استعماالت الطریقة الثانیة ، التى یراعى فیھا جانب المعنى على جانب اللفظ
  :وینبغى أن نعرف أن المثنى نوعان

ذین یخافون    : (مثنى حقیقى ، ومثالھ من القرآن الكریم قولھ تعالى - ن ال قال رجالن م
  ).٢) (أنعم اهللا علیھما 

و      مثنى حقیقى ؛ " رجالن " ف  ذا ھ دة ؛ ھ ى الوجود ؛ أو ذات واح ألن واحده فرد ف
  .وإذا ُوِصَف أو استؤنف الحدیث عنھ وجب تثنیة الضمیر العائد علیھ. المثنى الحقیقى

الى       *  ھ تع رآن قول ن الق ھ م ى اللفظى ومثال و المثن ى ، فھ ن المثن انى م وع الث ا الن : أم
  ).٣) (مثل الفریقین كاألعمى واألصم والبصیر والسمیع (

  .وھذا النوع من المثنى ضابطھ أن واحده جمع فرد من عدة أفراد ، ولیس فردًا واحدًا
  .یسمى مثنى لفظًا ومعنى) المثنى الحقیقى(والنوع األول 

ى   (أما الثانى  ر الحقیق ى غی ى       ) المثن ى المعن ًا ف ظ ، وجمع ى اللف ى ف ى  . فیسمى مثن وف
  .ب اللفظ ، أو جانب المعنىوصفھ أو استئناف الحدیث عنھ یجوز أن یراعى فیھ جان

ذان خصمان   ": " الحج  " ومنھ ما ورد فى آیة  ھ       " ھ ًا روعى فی اه جمع ان معن ا ك لم
م   : " جانب المعنى فقال عز وجل ى ربھ رد الخصمین    " اختصموا ف ومعروف أن مف

ذه    -ھنا  -خصم ، وھو اسم جنس یندرج تحتھ  ى ھ أفراد كثیرون وبھذا نزل القرآن ف
دث ع ة ، فتح میر اآلی مین بض ع " ن الخص و " الجم ذى ھ ة " ال " " واو الجماع

  ".فى ربھم : " فى قولھ تعالى" ھم " ثم بضمیر الجماعة " اختصموا 
  :ونظیره فى القرآن قولھ تعالى

ھذا فى جملة " اقتتلوا " أعاد الضمیر جمعًا ). ٤) (وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا (
ل       " ئفتان طا" الخبر ، مع أن المبتدأ مثنى  ى ، ب ر حقیق ى غی ظ مثن ذا اللف وذلك ألن ھ

  .ھو مثنى فى اللفظ ، جمع فى المعنى
" اقتتلوا " وفى ھذه اآلیة راعى النظم القرآنى المعجز المعنى فى جملة الخبر وحدھا 

  :ثم راعى اللفظ فى بقیة اآلیة ھكذا



 ٤٨١

ر  فأصلحوا بینھما فإن بغت إحداھما على األخرى فقاتلوا التى تبغى ح( تى تفئ إلى أم
  (.اهللا فإن فاءت فأصلحوا بینھما 

  .وكال المنھجین فصیح صحیح بلیغ
ى  ى ف اة المعن وَّغ مراع ذى س وا " وال و " اقتتل ٍع ، ھ د جم ھ بع ؤمنین " وقوع ، " الم

  .ولیس فوق ذلك درجة من الصحة واإلصابة ، وإن كره الحاقدون
  :والخالصة

موا " أن  م   " و " اختص ى ربھ ذوق ال" ف ھد أن   ال لیم یش موا " س ن   " اختص غ م أبل
  .أبلغ من ربھما" ربھم " اختصما ، وأن 

موا " ألن  راد ال  " اختص ع أف ین جمی ومة ب ادل الخص د تب مان " یفی ن أول " خص م
ھ   " وھلة ، وكذلك  ع فی م  " ربھم ؛ إن ضمیر الجم ة اهللا     " ھ ة ربوبی د من أول وھل یفی
  .لكل فرد منھم

ى    دث الرئیس و الح ام ھ ة   واالختص ذه الواقع ى ھ م     . ف ظ الفخ ذا اللف ھ بھ ر عن " فُعبِّ
ده     " اختصموا  ل بع و قی ا   " ومحال أن یستقیم ل ى ربھم ھ ،     " ف ذا كالم فسبحان من ھ

  . الذى ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ ، تنزیل من حكیم حمید
  .١٩: الحج) ١(
  .٢٣: المائدة) ٢(
  .٢٤: ھود) ٣(
  .٩: الحجرات) ٤(

------------------  
  اإلتیان باسم الموصول العائد على الجمع مفردًا -٤٨

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

  :منشأ ھذه الشبھة
كالذین من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر : (قولھ تعالى -عندھم  -ومنشأ ھذه الشبھة 

م    تمتعتم بخالقك م فاس تمتعوا بخالقھ واًال وأوالدًا فاس بلكم   أم ن ق ذین م تمتع ال ا اس كم
بخالقھم ، وخضتم كالذى خاضوا أولئك حبطت أعمالھم فى الدنیا واآلخرة وأولئك ھم 

  ).١) (الخاسرون 
ر   " وخضتم كالذى خاضوا  : " فى اآلیة ھو قولھ تعالى -عندھم  -والشاھد  ا ذك وآثرن

ال فى الجزء الذى اآلیة بتمامھا ألن الرد على ھذه الشبھة یقتضى النظر فى اآلیة كلھا 
  .استشھدوا بھ وحده

وكان یجب  : " ھو قولھم(وخضتم كالذى خاضوا : (وكان تعلیقھم على قولھ عز وجل
  (!خضتم كالذین خاضوا : (أن یجمع اسم الموصول العائد على ضمیر الجمع فیقول

  
  :الرد على الشبھة 

افقین ؛ ألن   -بتمامھا  -ھذه اآلیة  ھ      وردت فى سیاق الحدیث عن المن ا ھو قول ا قبلھ م
ا ھى حسبھم        : (عز وجل دین فیھ نم خال ار جھ ار ن وعد اهللا المنافقین والمنافقات والكف

  ).٢) (ولعنھم اهللا ولھم عذاب مقیم 



 ٤٨٢

  .واآلیة مسوقة لتھدید المنافقین والكفار ، لعلھم یقلعون عما ھم فیھ من نفاق وكفر
اطبین    بیھ المخ ى تش ا عل دیث فیھ ر الح د أدی افق(وق ارالمن ابرة ، ) ین والكف األمم الغ ب

ار         ة ، فس ھواتھم الفانی ى ش وا ف دا ، وانغمس اًال وول ر م وة ، وأكث نھم ق د م ت أش كان
د اهللا     ا عن وا م المنافقون والكفار سیرتھم فركنوا إلى متع الحیاة الدنیا الفانیة ، ولم یبتغ

  .یئات، وأن المنافقین والكفار فعلوا كل ما فعلھ من قبلھم من المعاصى والس
  :ثم بین اهللا عز وجل أنھم الخاسرون فى الدنیا واآلخرة فالذى معنا فى اآلیة فریقان

  .فریق سابق فى الزمن ، لم یكن موجودًا فى عصر نزول القرآن -
ة         - ذه اآلی ى ھ ذین خاطبھم اهللا ف م ال رآن ، وھ فریق كان حاضرًا فى عصر نزول الق

  .دثت عنھ اآلیةولیس فى ھذه اآلیة فریق ثالث تح. الكریمة
ال        أن الصواب أن یق ة ، ب ذه اآلی ى ھ رآن عل : " ومن ھذا یتضح أن تعقیب خصوم الق

ة ،   " وخضتم كالذین خاضوا  ان ال ثالث فاسد من كل الوجوه ؛ ألن معنا فى اآلیة فریق
نظم طرف      " خضتم كالذین خاضوا : " ولو قیل ى ال رز ف النفكت رابطة الكالم ، ولب

  .یاق اآلیةثالث ال وجود لھ فى س
  :بیان ذلك

ریقین     ین الف ة ب ار   " أن المقارنة جرت فى اآلی افقین والكف ابرة   " و " المن م الغ ". األم
  :ودارت المقارنة على ھذا المنھج

  .فاستمتعوا بخالقھم -
  .فاستمتعتم بخالقكم -
  .كما استمتع الذین من قبلكم بخالقھم -
  .وخضتم كالذى خاضوا -

  ).٣(ل خوضھم وخضتم خوضًا مث: والمعنى
" فالذى فى اآلیة اسم موصول مفرد ، یعود على المصدر المفھوم من الفعل الماضى 

وھذا ھو النسق . فشبھ اهللا عز وجل خوض المنافقین بخوض الذین من قبلھم" خضتم 
م        ین بسلوك السابقین من األم الذى دارت علیھ المقارنة فى اآلیة تشبیھ سلوك الالحق

  .عن أمر ربھا وعصت رسلھالغابرة ، التى عتت 
ال   ) ٤" (كالخوض الذى خاضوا : " واختار اإلمام الشوكانى أن المعنى ھ ق ، ومن قبل

  :اإلمام الزمخشرى
  ).٥" (وخاضوا فخضتم كالذى خاضوا " 

زل اهللا عز     ا أن ھذا ھو الحق فى ھذه العبارة ، ال كما قال خصوم القرآن الكارھون لم
  . وجل

  .٦٩: التوبة) ١(
  .٦٨: وبةالت) ٢(
  ).٦/٨٤(الدر المصون : انظر) ٣(
  ).٢/٤٣٣(فتح القدیر ) ٤(
  ).٢/٢٠١(الكشاف ) ٥(

-------------------  
  جزم الفعل المعطوف على المنصوب -٤٩



 ٤٨٣

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

  :منشأ ھذه الشبھة
دكم ا : (ھو قولھ تعالى وال    وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن یأتى أح ول ربِّ ل لموت فیق

  ).١) (أخرتنى إلى أجل قریب فأصدَّق وأكن من الصالحین 
دھم   -وشاھد ھذه الشبھة   الى    -عن ھ تع واو ساكن     " وأكن  : " ھو قول ذوف ال ھ مح ألن

وال یحذف الواو منھ إال إذا سكن آخره ) أجوف(النون ، وھو فعل معتل الوسط بالواو 
ان مجزوم  ره إال إذا ك كن آخ ازم أو  ، وال یس ھ ج ل علی ارع إذا دخ زم المض ًا ، ویج

  .عطف على مجزوم
العطف   -ھنا  -ولما لم یدخل على الفعل  جازم ، ولم یتقدم علیھ مجزوم یصح جزمھ ب

ل    ذا الفع ع أن المعطوف    " أكن  " علیھ ، ساغ لخصوم القرآن أن یقولوا إن ھ جزم م
ل   و الفع وب ، وھ ھ منص دق " علی الو " فأص ذا فق ى ھ وا عل ب أن : " اوعلق ان یج ك

  ".فأصدق وأكون : " ینصب الفعل المعطوف على المنصوب فیقال
  
  :الرد على الشبھة 

ل          ورود الفع اتھم ل ت توجیھ د اختلف رین ، وق اة والمفس ار النح ة أنظ ذه اآلی ت ھ لفت
ب       ذا التركی حة ھ ى ص ًا عل المجزوم مردوفًا على الفعل المنصوب ، مع اتفاقھم جمیع

ر   ى           نحویًا ألن نظم الق ذروة ف وا ال ذین بلغ د خصومھ ال حة من أل ھ بالص آن مشھود ل
رآن     ى الق وا ف الفصاحة والبالغة ، وھم مشركو العرب ، حیث لم ُیرو عنھم أنھم طعن

  .فى صحة أسالیبھ ، وضروب تراكیبھ ، والتسلیم لھ بالسمو والرفعة فى ھذا المجال
ولین تملى على النبى صلى فعلى كثرة ما اتھموه بأنھ سحر ، أو شعر ، أو أساطیر األ

ذكروا   م ی یال ل رة وأص لم بك ھ وس ط  -اهللا علی ة أو  -ق ة ، أو نحوی اء لغوی ھ أخط أن ب
ن              د ب ى لسان الولی ھ عل وا علی راھم أثن ك ن ى العكس من ذل ل عل صرفیة أو بیانیة ، ب

" فصلت " المغیرة ، لما سمع من النبى صلى اهللا علیھ وسلم اآلیات األولى من سورة 
ذه     حین  ا یؤخ ان م و ك نفى عنھ كل عیب أو نقص فى أسالیبھ ونظمھ المحكم البدیع ول

ا   -من الشبھات التى نعرض لھا  -اآلن  -خصوم القرآن  ا ،     -ھن ادروا بإعالنھ ًا لب حق
ده    ًا ضروسًا ض ل         . والتخذوھا حرب ذا القبی وب من ھ ر عی ق عن ذك وسكوتھم المطب

اء   ع األخط ن جمی المة م ھ بالس نھم ل لیم م الء  تس ل العق ة وك دة األم ى عقی ذه ھ ، وھ
ن     مى م ة وأس د اللغ ن قواع ع م رآن أوس ى أن الق ل إل ن قب رنا م د أش فین ، وق المنص
ة أو     دة نحوی ر قاع ى غی ىء عل ھ ش إذا ورد فی ر ف د البش ة عن ان المعروف الیب البی أس

ألن القرآن نفسھ . صرفیة معروفة لدى الناس ، فلیس معناه أن القرآن قد أخطأ أو سھا
  .مصدر من مصادر إثبات اللغة فى نفسھا وفى طرق استعماالتھا
ھ    ال مشاحنة فی ر     . فما جاء منھ على ما نعرفھ أو نألفھ من القواعد ف ى غی ا جاء عل وم

ا            إن أدركناھ ھ ، ف ة فی ى التماس العل د ف ا أن نجتھ حتھ ، وعلین ان بص ذلك وجب اإلیم
ى   و ف ا ھ ا هللا ، كم ر فیھ نا األم د هللا وإال فوض ن   فالحم ة م ابھات القرآنی ض المتش بع

ل     ز وج ال ع ا ق انى ، كم اظ والمع ات      : (األلف ھ آی اب من ك الكت زل علی ذى أن و ال ھ
ا تشابھ       غ فیتبعون م وبھم زی محكمات ھن أم الكتاب وأخر متشابھات فأما الذین فى قل



 ٤٨٤

و         م یقول ى العل خون ف ھ إال اهللا والراس م تأویل ا یعل ھ وم ن منھ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویل
  ).٢) (آمنا بھ كل من عند ربنا وما یذكر إال أولو األلباب 

وبعد ھذه الوقفة الكاشفة الشافیة نعود إلى ما قالھ النحاة والمفسرون فى توجیھ مجىء  
الفعل المجزوم مردوفًا على الفعل المنصوب فى اآلیة الكریمة ، التى اتخذ منھا الذین 

  :ابتغاء الفتنةفى قلوبھم زیغ وسیلة للطعن فى القرآن ، 
مجزومًا مردوفًا على الفعل المنصوب  " وأكن " وّجھ اإلمام الزمخشرى مجئ الفعل 

فى محل جزم لتضمنھ معنى الشرط ، .. " لوال أخرتنى" بأن قولھ تعالى " فأصدق " 
  ).٣(إن أخرتنى أصدْق وأكن من الصالحین : فكأنھ قیل

  ).٥(، وأبو على الفارسى ) ٤(وكذلك قال ابن عطیة 
  :الخالصة

رو   " أكن " لم تكن ھذه القراءة ھى الوحیدة فى جزم الفعل  و عم وأكون  " فقد قرأه أب
  ".فأصدق " بالنصب عطفًا على " 

لوال أخرتنى إلى " ونرى أن التوجیھ بأن ھذا الفعل مجزوم على تضمن عبارة التمنى 
دید " إن أخرتنى "  -أو على الشرط المقدر ب" أجل قریب  د سبق    ھو توجیھ س ، وق

  ).٦(إلى القول بھ علمان من أئمة النحو ، ھما الخلیل وسیبویھ 
ى  " على الشرط الصریح  " لوال أخرتنى " والذى سوَّغ إیثار عبارة التمنى  إن أخرتن

اعة    "  ى س أخیر وھ ن الت أس م ا الی ھ فیھ اعة یملك ى س ا ف ارة یقولھ ذه العب ل ھ أن قائ
ا الشرط     حضور الموت ، والتمنى كما نعلم یستعمل ذر ، أم فى طلب المحال أو المتع

  .فیستعمل فى األمور التى ال استحالة فیھا وال تعذر
ى   داع بالغ ض ل ل بع ھا مح الل بعض یغ وإح ادل الص ن تب و إذن م ة إرادة . فھ وقرین

ل   زم الفع و ج ى ھ ارة التمن ن عب رط م ن " الش رتھ " أك ن حض ى أن م ره البالغ وس
عھ شدة الحاجة التى نزلت بھ إلى طمٍع من نوع ما الوفاة وھو مقصر فى طاعة اهللا تدف

وع    ذر الوق و مستحیل أو متع ا ھ ة    . ، مم ارة القرآنی تقامة العب ا اس ر لن دم یظھ ا تق ومم
  . وُبْعدھا عن كل خلل ، ووفاؤھا بالمعنى المراد نحوًا وبیانًا

  .١٠: المنافقون) ١(
  .٧: آل عمران) ٢(
  ).٤/١١٢(الكشاف ) ٣(
  ).١٦/٢٣( المحرر الوجیز) ٤(
  ).٤/٣٨٦(الحجة فى القراءات ) ٥(
  ).٨/٢٠٠(حاشیة الشھاب على البیضاوى ) ٦(

--------------------  
  َجْعُل الضمیر العائد على المفرد جمعًا -٥٠

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

  :منشأ ھذه الشبھة
اءت ما حولھ ذھب اهللا بنورھم مثلھم كمثل الذى استوقد نارًا فلما أض: (ھو قولھ تعالى

  ).١) (وتركھم فى ظلمات ال یبصرون 



 ٤٨٥

ھ  : (ذكروا ھذه اآلیة ، ووقفوا عند قولھ تعالى ) الذى استوقد نارًا فلما أضاءت ما حول
ورھم  ( ائلین (ذھب اهللا بن ھ ق وا علی ى  : وعلق د عل میر العائ ل الض ب أن یجع ان یج وك

  " !. بنوره استوقد ـ ذھب اهللا: " المفرد مفردًا ، فیقول
  
  :الرد على الشبھة 

واقفھم ،   ھذه اآلیة مضروبة مثًال لبیان حال المنافقین فى تذبذب أحوالھم وتقلبھم فى م
ى      . وانتھازھم الفرص السانحة لتحقیق أغراضھم الدنیویة دأ خلق ى مب اتھم عل دم ثب وع

افع الدنیا قویم ، وقد تقدم على ھذه اآلیة آیة أخرى تصف سعیھم الضال ، وإیثارھم من
ین ، وھى        یھم بالخسران المب العاجلة الفانیة ، على ما عند اهللا ـ عز وجل ـ مقضیًا عل

الى ھ تع انوا   : (قول ا ك ارتھم وم ت تج ا ربح دى فم اللة بالھ تروا الض ذین اش ك ال أولئ
  ).٢) (مھتدین 

ا       : (ثم استأنف القرآن الحدیث عنھم فى ا أضاءت م ارًا فلم ذى استوقد ن مثلھم كمثل ال
  (.حولھ ذھب اهللا بنورھم وتركھم فى ظلمات ال یبصرون 

و     والمثل ـ بفتح الثاء ـ ھو الشأن والقصة الغریبة التى یكون علیھا المتحدث عنھ ، وھ
خة        ة الراس ھ ، وقصتھم الغریب م علی ـ ھنا ـ المنافقون ، َمثََّل اهللا حالھم وشأنھم الذى ھ

ب     اس طل ن الن ق       فى طباعھم بمثل رجل ، أو فریق م ى تحقی ا ف اع بھ اٍر لالنتف اد ن إیق
ا سرعان     رح بھ الرؤیة ، وإبصار الطریق للسیر فیھ ، فلما أضاءت النار ما حولھ وف

  .ما أطفاھا اهللا فأظلمت علیھ الدنیا ، فوقع فى حیرة وارتباك
ى  " الذى " لیس عائدًا على " بنورھم " وجمع الضمیر فى  ذى  (المفرد المذكور ف كال

ارًا  توقد ن د   ،(اس میر بع ع الض اة جم ھ النح د وجَّ ذى " وق الوا" ال یس : فق ذى ل إن ال
روا أن  " الذین " بمعنى المفرد ، بل ھو بمعنى  ذى  " وذك ى االستعمال اللغوى    " ال ف

  :لھ معنیان
  .أن یكون بمعنى المفرد ، وھو الغالب والكثیر فیھ: األول

انى القرا : والث ا ب رَّق بینھم ع ، وُیف ى الجم ون بمعن اأن یك ى معن ة الت ى اآلی : " ئن ، فف
  .بمعنى الفریق أو الفوج الذى استوقد النار" الذى 

أراد : وقد عبروا عن ھذا بقولھم" الذى " ھذا رأى فى توجیھ رد الضمیر جمعًا على 
  ).٣(بالذى جنس المستوقد ، ال فردًا معینًا 

ام الزمخشرى أن     رى اإلم ذى  " وی ا ـ         " ال و ـ ھن ذین  "ھ ھ   " ال ذفت من ون " ح " الن
ل   ذى خاضوا    " الستطالتھ ، وھو مث ى الكالم تشبیھ الجماعة      " وخضتم كال یس ف ول

اراً        ذى استوقد ن افقین ، بحال ال . بالواحد على ھذا التأویل ، وأن المشبھ ھو حال المن
ذى استوقد         ذات ال افقین ب یس تشبیھ ذوات المن تشبیھ معنى مركب بمعنى مركب ، ول

ا         نارًا ، فھذا غیر مقصود   افقین المضروب لھ ا المقصود ھو تشبیھ قصة المن ، وإنم
ى   : " المثل ، بقصة المستوقد للنار ، وأن وجھ الشبھ بین القصتین ھو فبقوا خابطین ف

ار       اء الن ى إحی دح ف د الك " ظالم ، متحیرین متحسرین على فوت الضوء ، خائبین بع
)٤.(  

  :ویقول اإلمام الشوكانى
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ذى  " و  ذی" ال ع ال وع موض ى موض ود ف ك موج توقدوا ، وذل ذین اس ل ال ن ، أى كمث
  :كالم العرب ، كقول الشاعر

ذى  " وإن الذى حانت بفلج دماؤھم ھُم القوم ، كل القوم ، یا أم خالد ومنھ  وخضتم كال
  ).٥" (والذى جاء بالصدق وصدَّق بھ ، أولئك ھم المتقون " و " خاضوا 

  :والخالصة
اة والمفس  ة النح رض ألئم ذا الع د ھ ى  بع ى ف تعمال القرآن ًا أن االس ح جلی " رین یتض

ورھم    ب اهللا بن ھ ذھ ا حول اءت م ا أض ارًا فلم توقد ن ذى اس ل ال ثلھم كمث تعمال " م اس
م ، وإن    عربى فصیح فى غایة الفصاحة ، ولھ شواھد فى كالم العرب المحتج بكالمھ

؛ ألنھ كان القرآن غنیًا عن االستشھاد من خارجھ على عروبتھ وسالمتھ من كل خطأ 
ل شبھة               ة األعالم یحی ھ األئم ا قال إن م ذا ف ع ھ ة ، وم ة العربی من أصح مصادر اللغ
ى إبطال     ھؤالء المتطاولین على كتاب اهللا العزیز ھباًء منثورًا ، ھذا ھو دور النحو ف

  :ھذه الشبھة ، وللبالغة دور مھم فى الرد علیھم نلخصھ فى اآلتى
الى  إن المثل فى اآلیة مسوق أساسًا لتمثی ھ تع ذى   : " ل شأن المنافقین ، أما قول ل ال كمث

، فأمر عارض اقتضاه مقام الحدیث عن تمثیل حال المنافقین فھو أشبھ  " استوقد نارًا 
ما یكون بالجملة االعتراضیة ، لوال أنھا مشبھ بھ ، ولما أدت الدور المراد منھا تحول 

ذا ا        دأ ھ ھ الكالم ، وب الى    الحدیث إلى األصل المسوق من أجل ھ تع : " لتحول من قول
ى  " بنورھم " َفَجْمُع الضمیر فى " ذھب اهللا بنورھم  ثلھم  " منظور فیھ إلى نظیره ف م

ا  " بنورھم " فكان ضمیر الجمع فى "  ذى استوقد   " مطابقًا أصالة لمقام الحدیث أم ال
  .فصار مسكوتًا عنھ بعد آداء دوره المراد منھ" نارًا 

ى  وعلى ھذا فإن التوجیھ البال ورھم  " غى لجمع الضمیر ف ات    " بن ى عن التوجیھ یغن
ار    ى اعتب ذى  " التى أبداھا النحاة والمفسرون إذ ال معول فى التوجیھ البالغى عل " ال

  .حذف منھ النون" الذین " بمعنى الذین ، أو ھو 
ى    میر ف راد الض و إف واب ھ بھة أن الص ذه الش رو ھ ھ مثی ا قال تقیم م ال أن یس " ومح

  :لو قیلألنھ " نورھم 
افقین           ر المن ى غی الم إل ول الك ر ، لتح ات ال یبص ى ظلم ھ ف وره وترك ب اهللا بن ذھ

ا   ة وعجزھ ول   . المضروب لھم المثل ، ولزالت كل الروابط بین صدر اآلی ذا ال یق وھ
  . بھ عاقل

  .١٧: البقرة) ١(
  .١٦: البقرة) ٢(
ى البیضاوى  وحاشیة الشھاب عل   ) ١/٣٠(أنوار التنزیل لإلمام البیضاوى : انظر)٣(
)١/٣٦٥.(  
  ).١/١٩٩(الكشاف ) ٤(
  ).١/٥٥(فتح القدیر ) ٥(

--------------------  
  اإلتیان بجمع كثرة فى موضع جمع القلة -٥١

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
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  :منشأ ھذه الشبھة
د ا    : (ھو قولھ تعالى ذتم عن ل اتخ دودة ق ن   وقالوا لن تمسنا النار إال أیامًا مع دًا فل هللا عھ

  ).١) (یخلف اهللا عھده أم تقولون على اهللا ما ال تعلمون 
دھم ـ    " معدودة " أخذوا من ھذه اآلیة كلمة  وتوھموا أن القرآن أخطأ فیھا ؛ ألنھا ـ عن

  :جمع كثرة ، والمقام الذى استعملت فیھ یتطلب جمع القلة ، ثم علقوا قائلین
  ".أیامًا معدودات : نھم أرادوا القلة ، فیقولوكان یجب أن یجمعھا جمع قلة ، حیث إ" 

ذین            ذاذ ال اء األف م العلم م یحسبون ـ أو ال یحسبون ـ أنھ م ، وھ ھكذا عبروا عن جھلھ
ادون      یعلمون ما لم یعلمھ أحد ـ حتى اهللا ـ من شئون اللغة والبیان ، وھم ـ بحق ـ ال یك

  .یفقھون حدیثًا
  
  :الرد على الشبھة 

د         ھذه اآلیة نزلت تحكى ذى مأل أنفسھم ، فق قوًال قالھ الیھود ، یكشف عن الغرور ال
ا ،        دوا فیھ ن ُیخل م ل ًا ، وأنھ ًا خفیف زعموا أنھم إذا دخلوا النار ، فإنھا ال تمسھم إال مس

  .بل یقضون عدة أیام
  .وھذا تطاول منھم ، ألن شئون اآلخرة ال یعلمھا إال اهللا

ى  لذلك كذَّبھم اهللا ، وألزمھم الُحجة البا لغة لھ علیھم وحصر مصدر ھذا الذى ادعوه ف
  :أمرین
ع     : األول ى الواق م ف ده ، وھ أن یكون عندھم من اهللا عھد بما قالوا ، واهللا ال یخلف عھ

ذى سیصیبھم     ذاب ال ال عھد عندھم من اهللا یحدد فیھ مدة مكثھم فى النار ، ودرجة الع
  .فیھا

م ـ       أو ُھْم یفترون على اهللا عز وجل ، وماد: الثانى د من اهللا ، فھ دھم عھ یس عن اموا ل
  .إذًا ـ كاذبون والذین یفترون على اهللا الكذب ال یفلحون

ى خاتم              زل اهللا عل ا أن ارھون لم ا ھؤالء الك ى علیھ ى بن ة ، الت رة والقل أما مسألة الكث
ت             د غاب یئًا فق م وإن حفظوا ش ا ، وھ ا ھن ار لھ ال اعتب لم ، ف ھ وس رسلھ صلى اهللا علی

ولذلك أوقعھم جھلھم فیما حاولوا أن یفروا منھ ؛ ألنھم قالوا إن معدودة ، . عنھم أشیاء
ة ـ أى      جمع كثرة ، واستعمال جمع الكثرة ـ ھنا ـ خطأ ؟ ؛ ألن الیھود أرادوا جمع القل

ة    ًا قلیل ار أیام انوا        . أنھم یمكثون فى الن ذى ك المعنى ال ر واٍف ب رآن غی ر الق فجاء تعبی
ى  ب عل ان الواج دونھ ، وك ول یقص رآن أن یق ن  : الق دًال م دودات ، ب ًا مع ًا (أیام أیام

دودة  ارات     (مع ك لالعتب ون وذل انوا یعلم و ك أ ل ض الخط و مح ولھم ، وھ و ق ذا ھ ھ
  :اآلتیة
أوًال دودة " ألن : ف ة      " مع ع قل رة وال جم ع كث ت جم رًدا ، لیس ل مف ًا ب ت جمع . لیس

  .العربیة ، لغة اإلعجاز جعلوھا جمع كثرة ، بسبب جھلھم باللغة" العباقرة " وھؤالء 
التى یقولون إنھا الصواب وكان حق القرآن أن یعبر بھا بدًال " معدودات " أن : وثانیًا
وھى لیست جمع قلة كما توھموا ، . جمع قلة" معدودات " ظانین أن " معدودة " من 

ة       " مفعوالت  " فھى على وزن  یس من أوزان جموع القل وزن ل ذا ال ل من   ) ٢(وھ ب
وع الكثرة وال ینفعھم قولھم إن الیھود أرادوا القلة ، ألن ھذه القلة یدل علیھا أوزان جم

  .سیاق الكالم ال المفردات المستعملة فى التركیب



 ٤٨٨

ب    : وثالثًا ھ من جان إن ھذا التعبیر ال ینظر فیھ إلى جانب قلة أو كثرة ، ولكن ینظر فی
م دخال    ھ ؛ ألنھ ة اإلعجاز    آخر لیس عند ھؤالء األدعیاء شرف االتصاف ب ى لغ ء عل

  .والتنزیل
  ).٣(معاملة غیر العاقل معاملة العاقل أو عدم معاملتھ : ھذا الجانب ھو

ق     " معدودة " ووصف األیام بـ  ا ھو الئ ا بم فى ما حكاه اهللا عن الیھود ھو وصف لھ
ى             ا جاء عل الء ، وم ر العق ذى لغی ا الوصف ال أجرى علیھ ل ف ام ال تعق بھا ، ألن األی

یسأل عنھ ، ولكنھم لجھلھم المركب بلغة اإلعجاز حسبوا الصواب خطأ ،  األصل فال 
  .ألنھم زجوا بأنفسھم فیما ال ناقة لھم فیھ وال جمل. والخطأ صوابًا

ذه          رو ھ ا مثی ة ال یعرف عنھ ا دواٍع بالغی ل ، فلھ ة العاق أما معاملة غیر العاقل معامل
  .الشبھات كثیرًا وال قلیًال

ل إال        وھى فى النظم القرآنى م  ة العاق ل معامل ر العاق ان ، وال یعامل غی رة بمك ن الكث
  .بتنزیلھ منزلة العاقل لداع بالغى یقتضى ذلك التنزیل

ـ      " أیامًا " وإذا كان القرآن قد عبَّر فى وصف  ذه ب رة ھ ة البق ى آی دودة  " ف وھو  " مع
ـ           ر عن وصفھا ب ھ عبَّ ى األصل ، فإن ل جاٍر عل دودات  " وصف غیر العاق ى  " مع ف

  :موضع آخر ، ھو قولھ تعالى
) ذلك بأنھم قالوا لن تمسنا النار إال أیامًا معدودات وغرھم فى دینھم ما كانوا یفترون (
)٤.(  

وا        دل أن یخطِّئ عین ب ى الموض ر ف تالف التعبی ن اخ ؤالء ع أل ھ ى أن یس ان ینبغ فك
  .الصواب وھم جاھلون

  .وھا نحن نضع بین أیدیھم الحق ناصع البیاض
رة      " معدودة " ـ " أیامًا " قرة جاء وصف فى آیة الب ع كث یس جم راد ، ول بصیغة اإلف

  .كما زعموا
  .جمعًا ال إفرادًا" معدودات " ـ " أیامًا " وفى آیة آل عمران جاء وصف 

و       د ، ھ ًا  " فلماذا ـ إذًا ـ اختلفت صیغة الوصف ، والموصوف واح ا  " أیام ؟ إذا قارنَّ
  :نیة على اإلیجاز ھكذابین اآلیتین وجدنا آیة البقرة مب

  .. ".وقالوا لن تمسنا النار إال أیامًا معدودة" 
  :ووجدنا آیة آل عمران مبنیة على اإلطناب ھكذا

  ".ذلك بأنھم قالوا لن تمسنا النار إال أیامًا معدودات " 
  ".وقالوا " وازن بین صدر آیة البقرة 
  ".ذلك بأنھم قالوا " وبین صدر آیة آل عمران 

د ،  " ذلك بأنھم " لة تجد أن جم ھذه العبارة اشتملت على اسم اإلشارة الموضوع للبعی
  .الرابط بین الكالمین السابق علیھ ، والالحق بھ

  ".بأنھم " فى " إن " الداخلة على " الباء " ثم تجد 
  ".ھم " التى تفید التوكید ، ثم ضمیر الجماعة " إن " ثم 

إذًا المقامان مختلفان " وقالوا " ، إال واو العطف ھذه األدوات لم یقابلھا فى آیة البقرة 
  .، أحدھما إیجاز ، والثانى إطناب
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رة ؟ و   ". معدودة " وھذا یبین بكل قوة ووضوح لماذا كان  ة البق دودات  " فى آی " مع
ألن المقام فیھا مقام " معدودة " فى آیة البقرة " أیامًا " فى آیة آل عمران كان وصف 

ذا  إیجاز كما تقدم فنا دودة  " سب ھذا المقام اإلیجازى أن یكون الوصف موجزًا ھك مع
."  

ف  " بزیادة " معدودات " وكان الوصف فى آیة آل عمران مطنبًا  ام   " األل لیناسب مق
  ).٥(اآلیة اإلطنابى كما تقدم 

دارك   ا م ت عنھ ى عمی زة الت ة المعج ائف البیانی دقائق واللط ذه ال ى ھ انظر إل " ف
  .نالمتعالمی" الخواجات 

  .٨٠: البقرة) ١(
  .ِفْعَلة ـ أْفَعال ـ أفُعل ـ أْفِعَلة: أوزان جموع القلة ھى) ٢(
  .غیر العاقل ھو ماعدا اإلنسان من مخلوقات اهللا األرضیة) ٣(
  .٢٤: آل عمران) ٤(
مالك التأویل ، القاطع لذوى اإللحاد والتعطیل فى توجیھ المتشابھ من آى   : انظر) ٥(

  .دار النھضة العربیة. مة أحمد بن الزبیر القرناطىللعال) ١/٢٨١(التنزیل 
---------------------  
  اإلتیان بجمع قلة فى موضع جمع الكثرة -٥٢

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

  :منشأ ھذه الشبھة
ب  : (أما منشأ ھذه الشبھة فھو قولھ تعالى یا أیھا الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كت

  ).١) (أیامًا معدودات * الذین من قبلكم لعلكم تتقون  على
ل          ز وج ھ ع و قول دھم ـ ھ دودات  " والشاھد ـ عن ال ـ أن    " مع ون جھ م یفھم " ألنھ

ى شھر رمضان     " معدودة " جمع قلة ، وأن " معدودات  جمع كثرة ، وأیام الصیام ف
ًا ون یوم و    . ثالث دھم وھ رة عن ع الكث بھا جم رة یناس ام كثی ى أی ن " دودة مع" فھ ولك

ع   دھم ، موض ة عن ع قل ة جم ع كلم أ فوض رآن أخط دودة " الق رة " مع ع كث ى جم وھ
ث   " ثم عقبوا على ھذا فقالوا . عندھم كما تقدم رة ، حی وكان یجب أن یجمعھا جمع كث

  ".أیامًا معدودة : " أن المراد جمع كثرة ، عدتھ ثالثون یومًا ، فیقول
  
  :الرد على الشبھة 

دوا األ  انیة ، أو     سبق أن ع ًا الرمض ین یوم أن الثالث وا ب ا جزم ة ، وھن ع قل ین جم ربع
ا      ر عنھ ین عبَّ رة أخرى ح أ م رآن أخط رة ، وأن الق ع كث ًا جم رین یوم التسعة والعش

ف تكون األربعون      " معدودات " بجمع القلة  دھر ؟ كی وادر ال ألیست ھذه نادرة من ن
عن عاقل على وجھ األرض ؟  أقل من الثالثین أو التسعة والعشرین ؟ ھل ھذا یصدر

فھو عین الصواب لغة " معدودات : " وما عدوه خطًأ فى ھذه اآلیة ، وھو قولھ تعالى
ل أسلوب بالغى           ة العاق ل معامل ر العاق ة غی ى أن معامل ل إل وبیانًا ، وقد أشرنا من قب
داٍع       ل ل ل بالعاق ر العاق ا غی بھ فیھ تعارة ، ش ین اس د البالغی توى ، وھو عن ع المس رفی

  .بالغى ، یراعیھ البلیغ فى كالمھ
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ة ، ھى      " معدودات " وكلمة  رآن لخصوصیة بیانی ا الق فى وصف أیام الصیام أتى بھ
تعظیم شأن تلك األیام ، حتى لكأنھا لرفعة منزلتھا عند اهللا عز وجل صارت من ذوى 

  .العقول ، وھى أوقات ال روح فیھا كاألحیاء العاقلین
ة ، أو كثرة ، بل المراد التنویھ بفضلھا ، وعلو منزلتھا عند فلیس المدار فیھا اعتبار قل

  .اهللا تعالى
  :أما القلة فتفھم من سیاق الكالم ، الذى حدد أیام الصیام بالشھر الواحد

ان فمن          ( دى والفرق ات من الھ اس وبین دًى للن رآن ھ ھ الق شھر رمضان الذى أنزل فی
  ).٢) (شھد منكم الشھر فلیصمھ 

ا أحاط            ولھذا التنزیل مو الدة م ریم وحسبنا من الق رآن الك ى الق رة ف اضع أخرى كثی
  . بالعنق

  .١٨٤-١٨٣: البقرة) ١(
  .١٨٥: البقرة) ٢(

------------------------  
  َجْمُع اسِم َعَلٍم یجب إفراده -٥٣

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

  :منشأ ھذه الشبھة
ون    * لمرسلین وإن إلیاس لمن ا: (ھو قولھ تعالى ھ أال تتق ال لقوم ًال   * إْذ ق دعون بع أت

ین  * وتذرون أحسن الخالقین  إنھم لمحضرون    * اهللا ربكم ورب آبائكم األول ذبوه ف فك
  ).١) (سالم على إلیاسین * وتركنا علیھ فى اآلخرین * إال عباد اهللا المخلصین * 

و      دھم ھ ى الشبھة عن نھم ـ لسو   " إلیاسین  " موضع الشاھد عل وا    ولك دھم ـ اتبع ء قص
ذوفات أن یقتصروا        ذه الح دل ھ یھم ب ان یكف طریقة حذف مزریة فى ھذه اآلیات ، وك

ى  ین " عل وا إن  " إلیاس و أن یقول روا ھ ا ذك ر م ى ذك داعى إل ون ال د یك دھا ، وق وح
ع      " إلیاس " القرآن تحدث عن  م عاد فجم رد ، ث دیث المف " والضمائر العائدة علیھ ح

" إلیاسین " ، ھكذا " الیاء " د ، جمع المذكر السالم المجرور بـ وھو علم مفر" إلیاس 
  :، ثم علقوا على ھذا الذى فھموه بقولھم

م     " إلیاس " بالجمع عن " إلیاسین " فلماذا قال "  ر اس ًا تغیی المفرد ؟ فمن الخطأ لغوی
  .الَعَلم حبًا فى السجع المتكلف

ین  " وجاء فى سورة  ون   " (الت ین والزیت ین    * ور سینین  وط * والت د اآلم ذا البل ) وھ
)٢.(  

جع   فلماذا قال سینین بالجمع عن سیناء ؟ فمن الخطأ لغویًا تغییر اسم الَعَلَم حبًا فى الس
ف  د" المتكل الحرف الواح اه ب ولھم ، ذكرن ذا ق ذه . ھ ریم أن ھ ارئ الك رى الق ا ی وكم

ى  " إلیاسین " إحداھما فى : الشبھة شبھتان ان المقصود    "سینین  " ، والثانیة ف وإن ك
  .لھم من الشبھتین واحدًا

  
  :الرد على الشبھة 
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ام    ین ، فاإلم ى إلیاس اس عل ىء إلی ات لمج دة توجیھ ون ع رون واللغوی رض المفس ع
ة السریانیة ،          ى اللغ ى ف ھ معن ان ل ا ك ون ربم الزمخشرى قال مرة إن زیادة الیاء والن

ا أن إدریسین      اس ، كم ى إلی ذا      وقال مرة إن إلیاسین لغة ف ى ھ س ، وعل ى إدری ة ف لغ
وإذا كان جمعًا فإن المراد إلیاس مضمومًا إلیھ من آمن بھ . لیس جمعًا" إلیاسین " فإن 

من قومھ ، كما قالوا الخبیبون والمھلبون ، فى الخبیب والمھلب أى تسمیة االتباع اسم 
  ).٣(المتبوع 

ى    ن عامر وعل ھو  " یاسین  " وأن آل یاسین ، ویاسین ،   : ویقوى ھذا قراءة نافع واب
  .من أنبیاء بنى إسرائیل) ٤(واحد " إیلیا " أبو 

  ).٥(ویرى ھذا الرأى آخرون غیر من تقدم ذكرھم 
ى   " إیلیا " ھو " إلیاس " ویرى باحث حدیث أن  ذكور ف أحد أنبیاء بنى إسرائیل ، الم

  ).٦" (إیلیا " سفر الملوك األول بھذا االسم 
  :یاھو+ ى + إیل " أى " لیاھو إ" وأن أصلھ فى اللغة العبریة 

  .اهللا إلھى أو اهللا ربى: ومعناه. أى إیلى یاھو ، أو یھو
ة       ) إلیاس(وأن مجیئھ فى القرآن مرتین  ة والعجم ع من الصرف للعلمی ة المن ى حال . ف

ذا   ، وأن عالمة صرفھ   " إلیاسین  " أما فى سورة الصافات فكان مجیئھ مصروفًا ھك
أى أن أصلھ  " السین  " فتولد عن إشباع الكسرة تحت     "  الیاء" أما " التنوین " ھى 

ا أشبعت الكسرة صار     " إلیاسن  " فى حالة الصرف   وأن المقتضى  " إلیاسین  " فلم
  .لصرفھ ھنا ھو رؤوس اآلى

ا   " طور سنین   " أما الشبھة الثانیة وھى  . ھذا فیما یختص بالشبھة األولى الرد علیھ ف
  :فى اآلتى

ت  ینین " لیس ًا كم" س واھر  جمع د ظ ون عن ذین یقف بھات ، ال ذه الش رو ھ وھم مثی ا ت
ھ مألوا    الكلمات فإن وجدوا فیھا ما یشبع رغبتھم فى التشفى من القرآن والتحامل علی

م لیست   .. الدنیا ضجیجًا ، وإن لم یجدوا مألت قلوبھم الحسرة ، ورجعوا خائبین  " نع
یناء  " السین ، كما أن بكسر " سیناء"جمعًا كما زعموا ، بل ھى لغة فى " سینین  " َس

ا  ة فیھ ین لغ تح الس ین. بف اتین اللغت الفتح وردت  : وبھ یناء ب ر ، وَس یناء ، بالكس ِس
  :القراءات ، فھى إذن فى القرآن لھا ثالثة لغات

  .ِسیناء بكسر السین -
  .َسیناء بفتح السین -
  .وِسنیین ، بكسر السین ویاءین ونونین -

  ):٧(قرآن عدة أسماءكما أن البلد الحرام لھا فى ال
  . البلد األمین -أم القــرى  -بكــــة  -مكــــة  -
  .١٣٠-١٢٣: الصافات) ١(
  .٣-١: التین) ٢(
  ).٣/٣٥٢(الكشاف ) ٣(
  ).٩/٣٢٨(الدر المصون ) ٤(
  ).٥٧٩(وعلل القراءات ) ٢/٣٩١(معانى القرآن للفراء ) ٥(
  ).٣٣-٣١(الفقرات ) ١٦(اإلصحاح ) ٦(
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ر) ٧( ا : انظ ن إعج القرآن   م رًا ب ى مفس م األعجم رآن ، العل تاذ ) ٢/١٦٧(ز الق لألس
  .رؤوف سعد

--------------------  
  اإلتیان بالموصول بدل المصدر -٥٤

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

  :منشأ ھذه الشبھة
ر من         : (ھو قولھ تعالى ن الب ل المشرق والمغرب ولك وا وجوھكم قب لیس البر أن تول

وموضع الشاھد على الشبھة ـ ) ١..(باهللا والیوم اآلخر والمالئكة والكتاب والنبیین آمن
  :عندھم ـ ھو قولھ عز وجل

اهللا    : والصواب أن یقال: " وعلقوا علیھ فقالوا" من آمن باهللا "  وا ب ر أن تؤمن ولكن الب
  ".، ألن البر ھو اإلیمان ال المؤمن 

  
  :الرد على الشبھة 

  :لذى وضعوه العبارة اآلتیةقالوا فى العنوان ا
  ".أتى باسم الفاعل بدل المصدر " 

  ".ولكن البر من آمن باهللا : " یقصدون قولھ تعالى
ى اإلطالق   ال  : ولیس فى ھذا القول اسم فاعل عل ر  " ف " من  " اسم فاعل ؟ وال   " الب

د    " اهللا " اسم فاعل ؟ وال " آمن " اسم فاعل ؟ وال  ًا ـ یقص ون اسم فاعل ؟ وھم ـ قطع
أى الذى آمن فمن أین أتوا " آمن " ھذا اسم موصول ، وصلتھ " َمْن " و " من آمن " 

رة              ھ من دائ وا ب م أت رى ؟ إنھ ا ت ة ی ى اآلی در ف باسم الفاعل الموضوع موضع المص
جھلھم الواسعة ببدھیات اللغة ، التى ھم أمیون فیھا ، ومع ھذا ینصبُّون أنفسھم قضاة  

ة البیان المعجز ، الذى ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من على كتاب اهللا العزیز ذرو
ا          ة یتعلمون فیھ دارس أولی وا بم یھم أن یلتحق ان یجب عل ك الخط   " خلفھ ، وك إذا " ف

ولھذا الخطأ الشنیع عدلنا عن . أرادوا أن یبحثوا ألنفسھم عن مكان مناسب ألوضاعھم
  ".اإلتیان بالموصول بدل المصدر " عنوانھم إلى العنوان الذى وضعناه لھذه الشبھة 

وھو خالف األصل ؛  " البر " خبرًا عن " من آمن " ھذا ، وللعلماء فى توجیھ وقوع 
ى و    ى ذھن ر معن ن  " ألن الب ن آم ن    " م ا ع ر بھ ذوات ال یخب انى " ذات ، وال المع

  :، للعلماء فى ھذه المسألة ستة توجیھات نذكر منھا أقواھا فى اآلتى" الذھنیة 
  :م الزمخشرى أورد فیھا ثالثة توجیھاتاإلما

ھ   . ولكن البر بر من آمن . أن فى الكالم مضافًا محذوفًا ، والتقدیر: األول ذا التوجی وھ
  .اشتھر بین جمھور العلماء ، وردده كثیر منھم

ر  " بـ " البر " تأویل : الثانى دیره        " ذو الب ذف مضاف لكن تق ى الكالم ح ى أن ف یعن
ذا  " من آمن " وجیھ األول فكان تقدیر المضاف المحذوف قبل أما الت" البر " قبل  وھ

  ".لیس " الذى ھو اسم " البر " المضاف خبر 
ا  " البر " أن یكون المصدر ، وھو : الثالث موضوع موضع اسم الفاعل للمبالغة ، كم

  .فى قول الخنساء تصف فرس أخیھا صخر
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ا     ال وإدب ا ھى إقب دران حال     ترتع ما رتعت حتى إذا ادَّكرت فإنم ار مص ال وإدب ر فإقب
  .محل اسم الفاعل ، والتقدیر ؛ ھى مقبلة مدبرة

. ولكن البر برُّ من آمن ، شیخ النحاة سیبویھ    . وقد سبق الزمخشرى إلى الرأى األول
  .وقد اختار سیبویھ ھذا الرأى ورجحھ العتبار قوى فحواه

  .حو المشرق والمغربأن السابق علیھ ھو نفى كون البر ھو تولیة وجوه المخاطبین ن
والذى یستدرك ینبغى أن یكون من جنس ما وقع علیھ النفى ، وھو ـ ھنا ـ البر : ثم قال

  :یرید شیخ النحاة أن یقول) ٣(
ن " إن  ا     " لك ى أن یكون تدراك ینبغ ى االس ى ، وإن طرف ى المعن تدراك ف أداة اس

  :متجانسین ، واالستدراك
الى   إما إثبات بعد نفى ، أو نفى بعد إثبات ھ تع وا     : (، فمثًال قول رى آمن و أن أھل الق ول

انوا       ا ك ذناھم بم ذبوا فأخ ن ك ماء واألرض ولك ن الس ات م یھم برك ا عل وا لفتحن واتق
تدراك  ) ٤(یكسبون   ل أداة االس ا قب و   " لكن  " م دھا ھ ا بع وى ، وم ان والتق و اإلیم ھ

  .بیة وخلقیةالتكذیب ، فبین ما قبلھا وما بعد تجانس ظاھر ، ألنھما سلوكیات قل
دھا      ا بع ى ، وم وكذلك ما قبل لكن فى اآلیة موضوع الدراسة ھو البر الظاھرى المنف

  .ینبغى أن یكون ھو البر الحقیقى المثبت
ذه المسألة ،        ھ البالغى لھ ة بالتوجی وھذه لمحة طیبة من شیخ النحاة ، ولھا صلة وثیق

  .سنعرضھا فى الخالصة إن شاء اهللا
دد أن    ومن اآلراء التى طرحت   ذا الص ى ھ ر  " ف م الفاعل إلرادة     " الب ع اس ع موق وق

دل   " المبالغة على وزان قول العرب   ى       " رجل ع دلوا عن رجل عادل ، إل ث ع حی
ھ           دل صار كأن ر الع ان كثی ا ك ذا الرجل لم ار أن ھ اإلخبار عنھ بالمصدر ، على اعتب

  .وھذا رأى نحاة الكوفة. العدل نفسھ ، ال فرق بینھما
  :واقعًا موقع اإلیمان وقال" من آمن " قد جعل أما الفراء ف

  :والعرب تجعل االسم خبرًا للفعل ، واستشھد على ھذا بقول الشاعر
ات   لعمرك ما الفتیان أن تنبت اللحى ولكنما الفتیان كل فتى َنِدى حیث جعل الشاعر نب

  .اللحیة خبرًا عن الفتیان
  .لعمرك ما الفتوة أن تنبت اللحى: والمعنى
" ھذا القدر ـ مما ذكره النحاة ، ویكاد یجمع علیھ المفسرون ـ فى توجیھ وقوع  نكتفى ب

خبرًا عن البر ، مع تسلیم الكافة بصحة االستعمال اللغوى فیھ ، واجتھادھم " من آمن 
  .ھذا كان محاولة لفھم ھذا االستعمال

  :والخالصة
طلت ھذه الشبھة ولم من خالل النقول التى تقدمت عن النحاة واللغویین والمفسرین ، ب

سواء أخذنا بتوجیھ " البر " خبرًا عن " من آمن " یبق لھا أثر ، فال غرابة فى وضع 
أو " ولكن البر بر من آمن " شیخ النحاة سیبویھ ؛ أن فى الكالم حذف مضاف تقدیره 

ل أو الفاعل     م الفاع ع اس در موق وع المص ذى أجاز وق ھ ال ذنا بالتوجی ا .. أخ ذه كلھ فھ
وأنت : " ربیة فصیحة مستعملة ، ومن شواھدھا فى القرآن كذلك قولھ تعالىأسالیب ع

  .أى مقیم بھذا البلد" حالٌّ " موقع اسم الفاعل " حل " فوقع المصدر " حل بھذا البلد 
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فإذا ولینا وجوھنا شطر البالغة بعد النحو واللغة ، والبالغة أوسع خطى منھما ، فإننا 
ر ألن    " لكن البر من آمن و" نلمح فى التعبیر القرآنى  ًا ذا مغزى كبی معنى لطیفًا دقیق

ن "  ن آم ا  " م ى قلوبھ ان ف ن اإلیم ى ذوات تمك دل عل ان . ی الٌّ " فاإلیم ك " ح ى تل ف
ل     د قی ان ق و ك ان    : " القلوب ، ول ر اإلیم ن الب رة ال      " ولك ان مجرد فك ذا اإلیم ان ھ لك

ذوات  ن ال ولة ع ى مفص ل ھ ا ، ب ل لھ رى ال. مح ان نظ ى إیم ىیعن یس .  عمل ذا ل وھ
ـ     ا ب دلول علیھ ذوات الم فًا لل ذا وص ل ھ ا جع ن لم دید ، لك ن " بس ان " م تحم اإلیم ال

ة    ى مقابل بالمؤمن ، والمؤمن باإلیمان ، فتحول إلى إیمان عملى متمكن فى القلوب ، ف
. اإلیمان الشكلى الذى لم یرضھ القرآن ، وھو توجھ الوجوه نحو المشرق والمغرب     

  . إلیھ سیبویھ من قبلوھذا ما ألمح 
  .١٧٧: البقرة) ١(
  ).١/٣٣٠(الكشاف ) ٢(
  ).١/١٠٨(الكتاب ) ٣(
  .٩٦: األعراف) ٤(

----------------  
  وضع الفعل المضارع موضع الماضى -٥٥

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

  :منشأ ھذه الشبھة
ل آدم خل  : (ھو قولھ عز وجل د اهللا كمث ھ كن        إن مثل عیسى عن ال ل م ق راب ث ھ من ت ق

  ).١) (فیكون
  :ذكروا ھذه اآلیة ، ثم قالوا فى تصویب الخطأ الذى توھموه فیھا

قال : " كان یجب أن یعتبر المقام الذى یقتضى صیغة الماضى ، ال المضارع فیقول" 
  !؟" لھ ُكْن فكان 

  
  :الرد على الشبھة 

الى  ھ تع اة قول رون والنح ھ المفس ون " وجَّ ْن فیك ا  "ُك ول فیھ رى الق أوجز الزمخش ف
  ).٢(ھى حكایة حال ماضیة : فقال

  ).٣(وقد أخذ ھذه العبارة عن الزمخشرى اإلمام البیضاوى ولم یزد علیھا 
ان أن             د اإلمام یة ؟ یری ال الماض ة الح ى حكای ا ھ ان م ى بی اج إل ارة تحت ى عب وھ

ارع  ون " المض اطبین     " یك ور للمخ ل یص ز وج ة أن اهللا ع ى اآلی ھ ف ب  داللت ترتی
األحداث ساعة حدوثھا فى الزمن الذى خلق اهللا فیھ آدم ، وفائدتھ نقل أذھانھم إلى تلك 

  .اللحظة كأنھم یعاینونھا بأبصارھم
انى ، ھى بعث        اء المع د علم وھذه ھى داللة المضارع إذا وضع موضع الماضى عن

  .الماضى وتصویره فى صورة الذى یحدث فى الحال
وان     ومن أمثلتھ عندھم قول ال ُبع ، وھو حی ین الضَّ شاعر یحكى صراًعا حدث بینھ وب

  .مفترس
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ى   ) ٤(فأضربھا بال دھش فخـرَّت صریًعا للیدین ، وللجران  الشاعر ضرب الضبع ف
بالمضارع  " فضربتھا " الماضى ، فلما حكى صراعھ معھا للناس عبَّر عن الماضى 

ى ال      " فأضربھا  "  دول عن الماضى إل ة للع ة البالغی ار   والدالل مضارع ھى استحض
  .صورة الحدث الذى وقع فى الماضى ، كأنھ یحدث اآلن فى زمن التكلم

یخان  ا أراده الش ذا م ارة  : ھ اوى من عب رى والبیض یة " الزمخش ال ماض ة ح " حكای
رو     " فیكون " إلى " فكان " لیبینا سر العدول عن  ى ادعى مثی ة ، الت فى اآلیة الكریم

  .ا ، وھم عن معرفة الصواب والخطأ بمعزلھذه الشبھات أن فیھا خطًأ نحوًی
  ":فیكون " وقال بعض المفسرین اللغویین فى توجیھ 

ى       "  ھ من االستقبال ، والمعن ى باب ون ،    : یجوز أن یكون عل أمر اهللا فیك ا ی فیكون كم
ى  " فیكون  " حكایة للحال التى یكون علیھا آدم حین خلقھ اهللا ، ویجوز أن یكون  بمعن

ھ  كان ، وعلى ھذا أ " كثر المفكرین والنحویین ، وبھذا فسره ابن عباس رضى اهللا عن
)٥.(  

  :ونعید السؤال مرة أخرى
ذا السؤال       ى ھ اه ؟ الجواب عل لماذا ُعِدل عن معنى الماضى إلى لفظ المضارع ومعن
اة     ھ النح ا عن ى تناقلھ رى ، الت ام الزمخش ارة اإلم یح عب ى توض دمناه ف ا ق و م ھ

ذھن   والمفسرون وھو إیثار المض ى ال ارع على الماضى الستحضار صورة الحدث ف
  .، وكأن األبصار تراه اآلن

ھ   ا ال   " فیكون  " ھذه خالصة أمینة ووافیة لما قالھ العلماء فى توجی مضارًعا مرفوًع
  .مجزوًما جواًبا لألمر ، وال ماضًیا

  :والخالصة
لبالغة فى بعد عرض توجیھات المفسرین والنحاة ، یطیب لنا أن نستكشف إسھامات ا

ى    ر القرآن ھ كن فیكون      " تأصیل التعبی ال ل م ق ذه الشبھات      " ث رو ھ ره مثی ذى اعتب ال
ى     ة ، الت ذورھا العمیق اس البالغة ، وج ان أس وى ، والنحو وإن ك أ النح ا بالخط معیًب
ى أن    ا ، وھ وف علیھ ب الوق ة یج اك حقیق إن ھن ة ، ف اءات البالغی ل اإلیح رت ك أثم

ى النحو ، فالنحو ـ ومعھ الصرف ـ یھتم باستقامة األسالیب    البالغة تبدأ من حیث ینتھ
انى      ن المع ا م ا فیھ وص وراء م الیب ، وتغ ى األس ر ف ة فتنظ ا البالغ حتھا ، أم وص
ة         ظ وجمل ل لف ة وراء ك اءات الكامن ن اإلیح ث ع ة وتبح رار الدفین ة ، واألس الخبیئ

انى  ر     وتركیب ، أو تبحث عن معنى المعنى ال معنى اللفظ ، أو المع ة غی ة الخفی الثانی
  .المباشرة الظاھرة

ؤالء             ا ھ ى توھمھ ذه الشبھة الت ة ھ ى إزال ا ف ات كافًی دمناه من توجیھ ا ق ان م " وإذا ك
فإن دور البالغة فى تأصیل ھذا التعبیر القرآنى مسایر لتوجیھات النحاة  " الخواجات 
  .والمفسرین

ا   " كن فیكون " إن ھذا التعبیر  ل     ھو الواجب بالغة وبیاًن ا لوقی ا أم " وإعجاًزا ونظًم
ارات   " كن فكان  ك لالعتب لخال ھذا التعبیر من ثالثة أرباع الحسن الذى ھو فیھ ، وذل

  :اآلتیة
ھ         : فأوًال ر عن ذلك یعب ا االنقطاع عن الوجود المستمر ، ول داللة الماضى األصل فیھ

  .ما دل على حدث وقع وانقطع قبل زمن التكلم: النحویون بأنھ
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ل       وھذا غیر م و قی ھ ل ھ آلدم ، ألن ة خلق ة اهللا كیفی ى حكای ذا     : راد ف دق ھ ان لص كن فك
  .التعبیر عن وجوده لحظة واحدة من الزمن ، ولو كان قد مات لحظة خلقھ

اث ،    " كن فیكون " أما  فداللتھا استمرار وجوده حتى أنجب َمْن أنجب من ذكور وإن
  :لوما بث منھما من آباء البشر وأمھاتھ ، كما قال عز وج

  ).٦) (وبث منھما رجاًال كثیًرا ونساًء (
  .ألن داللة المضارع تبدأ من الحال ، وتستمر فى االستقبال

و  " أى " فیكون " یؤذن بتقدیر مسند إلیھ قیل " كن فیكون " أن ھذا التعبیر : وثانیًا فھ
  :آلدم" الكینونة " وفى ھذا تكرار إسناد " یكون 

" ومرة بإسناد فعل الجملة الخبریة " ھو " آدم  خبًرا عن ضمیر" یكون " مرة یجعل 
وتكرار اإلسناد  . إلى ضمیر آدم المستكن فى الفعل وجوًبا ، على أنھ فاعل لھ" یكون 

  .من أقوى أسالیب التوكید فى البالغة العربیة
ات  " یكون " فى الفعل المضارع : وثالثًا ا  ) الفواصل (تناسب آسر لرءوس اآلی ألن م

ون    قبلھ كلھا فواصل ع الن مبنیة على حرف المد إما الیاء ، وھو األكثر ، وإما الواو م
  .، وھو كثیر ، أو مع المیم

وه    ن وج ھ م ز ، وج ى المعج نظم القرآن ى ال وتى ف ق الص دھا ، والتناس ا بع ذلك م وك
ة لألسماع ،        ھ حالوة جذاب ل لتالوت إعجازه ، التى باین بھا كالم البشر والجن ، وجع

  . لقلوب ، وأسرت العقول ، واستولت على ألباب أولى األلبابكما جذبت معانیھ ا
  .٥٩: آل عمران) ١(
  ).١/٤٣٣(الكشاف ) ٢(
  ).١/١٦٢(أنوار التنزیل ) ٣(
  .یعنى سقطت على األرض على جنبھا) ٤(
  ).٢٢١-٣/٢٢٠(الدر المصون : انظر) ٥(
  .١: النساء) ٦(

------------------  
  "لمَّا " عدم اإلتیان بجواب  -٥٦

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

  :منشأ ھذه الشبھة
الى ھ تع و قول ھ   : (ھ ا إلی ب وأوحین ة الج ى غیاب وه ف وا أن یجعل ھ وأجمع وا ب ا ذھب فلم

  ).١) (لتنبئنھم بأمرھم ھذا وھم ال یشعرون 
ھ جل شأنھ       دھم ھو قول ى       : (وموطن الشاھد عن وه ف وا أن یجعل ھ وأجمع وا ب ا ذھب فلم

  .. (.الجب وأوحینا إلیھغیابة 
ذكر جواب       " لما " بحثوا عن جواب  م ی ھ ل رآن بالخطأ ؛ ألن " فلم یجدوه ، فرموا الق

  :ثم قالوا" لما 
  ".فأین جواب لما ؟ ولو حذفت الواو التى قبل لما الستقام المعنى " 
  
  :الرد على الشبھة 
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  .نھ نحویاقلنا إن ھذه الشبھة تتعلق بفن الحذف ، وھو مبحث بالغى أكثر م
إن كل محذوف عندھم غلط شنیع ، وكل حذف خلط فظیع والناس ـ كما قیل فى المثل  

  .ـ أعداء ما جھلوا
ذف البالغى ،             ى وصف الح ین ـ ف اھر الجرجانى ـ شیخ البالغی د الق ام عب یقول اإلم

  :وروائع ثماره ، وبدیع آثاره
ر، شبیھ  "  رى     ھو بحث دقیق المسلك ، لطیف المأخذ ، عجیب األم ك ت حر ، فإن بالس

ا       دك أنطق م ادة، وتج د لإلف بھ ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزی
  ).٢" (تكون إذا لم تنطق ، وأتم ما تكون بیانًا إذا لم ُتبن 

ى أعطاف الكالم سریان النسیم       ھذه ھى منزلة الحذف فى البیان العربى ، السارى ف
عًا ال حصر لھ فى القرآن الكریم ، إذ لم تكد تخلو فى الریاض الفیحاء ، وقد شاع شیو

رآن         ى الق ذف ف ا الح دل علیھ ى ی انى الت منھ سورة من سوره ، وال آیة من آیاتھ والمع
وھو منھج واسع وحكیم من مناھج اللغة العربیة ال . تكاد تعادل ربع معانى القرآن كلھ

  .مثیل لھ
ى ، یس        ن جن ة اللغوى العظیم اب د العالم ھ   ولذلك نج ى كتاب ًما  " الخصائص "میھ ف اس

  ".شجاعة العربیة : طریًفا ، ھو
و    ھ ، وھ ن  " وینتمى الحذف البالغى إلى فن بالغى حصر بعض العلماء البالغة فی ف

  .أى قلة األلفاظ مع كثرة المعانى" اإلیجاز 
  .ولھ مقامات یتألق فیھا ، ومقتضیات یوفى بأغراضھا

ة سو      ى آی وارد ف ذف ال ا من عشا بصره ،      " یوسف  " رة ومن مقاماتھ الح ى رآھ الت
  .وغلظ قفاه ، وضل عقلھ خطأ ینبغى أن یصوَّب ، ولحًنا یجب أن یقوَّم

واب   ذف ج ا " إن ح ف  " لم وة یوس ن إخ دث م ا ح ع م ل وتفظی ھ تھوی راد من ا الم ھن
م    نھم أنھ د روى ع حراء ، وق ى الص ھ إل ذھاب ب وھم بال م أب د أن أذن لھ ف ، بع لیوس

ادوا      أخذوا یؤذونھ با ى ك دوه ، حت ذى قص ان ال لقول والفعل وھم فى الطریق إلى المك
  :یقتلونھ ، والدلیل على ھذا قولھ تعالى حكایة عن أحد إخوتھ

وا        ( یكم وتكون م وجھ أب ُل لك ة الجب یخ قال قائل منھم ال تقتلوا یوسف وألقوه فى غیاب
  ).٣) (من بعده قومًا صالحین 

  .لعزم علیھ ومباشرة أسبابھفالنھى عن القتل ال یكون إال عند ا
لتذھب النفس فى تصوره كل مذھب ، وحذف ھذا الجواب " لما " لذلك حذف جواب 

ام      دره اإلم ذلك ق اعتھ ، ل ھ وبش ى غرابت نھم ، وعل دث م ا ح ول م ى ط ة عل ھ دالل فی
  :الزمخشرى فقال

وإذا  وأظھروا لھ العداوة وأخذوا یھینونھ ویضربونھ ،.. فعلوا بھ ما فعلوا من األذى" 
  ).٤.. " (استغاث بواحد منھم لم یغثھ إال باإلھانة والضرب

  ).٥(وسار على ھذا النھج اإلمام البیضاوى 
ى     ذا االختالف ف وذھب غیرھما فى تقدیر الجواب مذاھب أخرى ، والذى أتاح لھم ھ

  ).٦(تقدیر الجواب المحذوف ھو الحذف نفسھ 
ا  " ى ف " الواو " أما اقتراح مثیرى الشبھة أن یحذف  ى فخطأ    " وأوحین لیستقیم المعن

یم ؛ ألن  ا " جس واب  " أوحین و ج یس ھ ا " ل واب  " لم ى الج وف عل و معط ا ھ وإنم
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ھو ما حدث لیوسف من إخوتھ بمجرد خروجھم بھ من عند " لمَّا " المقدر ألن جواب 
  .أبیھم وبعدھم عنھ قلیًال

  . ة والترتیبألنھا تفید الفوری" فلما " ودلیل ذلك ھو العطف بالفاء فى 
  .١٥: یوسف) ١(
  .تحقیق الشیخ محمد محمد شاكر) ١٤٦(دالئل اإلعجاز ) ٢(
  .٩: یوسف) ٣(
  ).٣٠٧-٣/٣٠٦(الكشاف ) ٤(
  ).١/٣٨٧(أنوار التنزیل ) ٥(
  ).٦/٤٥٣(الدر المصون ) ٦(

---------------------  
  اإلتیان بتركیب أدى إلى اضطراب المعنى -٥٧

  زوق، وزیر األوقافد محمود حمدى زق.أ: الكاتب
  

  :منشأ ھذه الشبھة
اهللا ورسولھ وتعزروه         : (ھو قولھ تعالى وا ب ذیًرا لتؤمن ًرا ون لناك شاھًدا ومبش إنا أرس

  ).١) (وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصیًال 
  :وموطن ھذه الشبھة ـ عندھم ـ ھو الضمائر الثالثة فى

  ".تسبحوه " ـ " توقروه " ـ " تعزروه " 
  :الواذكروا ھذا ، ثم ق

اب   "  ى خط د إل اب محم ن خط ات م بب االلتف ى ، بس ى المعن طرابًا ف رى اض ا ت وھن
ى الرسول    " وتعزروه وتوقروه " غیره ، وألن الضمیر المنصوب فى قولھ  د عل عائ

  .المذكور آخًرا
ھذا ما یقتضیھ المعنى ، . عائد على اسم الجاللة المذكور أوًال" وتسبحوه " وفى قولھ 

ا  ظ م ى اللف یس ف بس  ول ل الل ا یزی ھ تعییًن ول . یعین ان الق إن ك وقروه  : ف زروه وت وتع
وتسبحوه بكرة وأصیًال عائًدا على الرسول یكون كفًرا ألن التسبیح هللا فقط ، وإن كان 

ًرا ؛ ألن اهللا سبحانھ      " وتعزروه وتوقروه وتسبحوه  " القول  ى اهللا یكون كف ًدا عل عائ
  ".وتعالى ال یحتاج لمن یعزره ویقویھ 

  
  :لرد على الشبھةا 

رى    م أرادوا   . لقد أطالوا ـ على خالف عادتھم ـ فى بیان ھذه الشبھة كما ت والسبب أنھ
ى رأى        ا قبضتھم ، عل وا علین ق لیحكم ا الطری أن یضیقوا علینا الخناق أو یسدوا علین

  :بیان ذلك أنھم یقولون لنا" حلِّق ُحوْش " المثل العامى 
رتم ألن الرسول بشر ، والبشر      إذا جعلتم الضمائر الثالثة عائدة على الرسول فقد كف

  .ال یجوز أن یسبحھم أحد ، ألن التسبیح ال یكون إال هللا
اج    ھ ال یحت وإذا جعلتم الضمائر الثالثة عائدة على اهللا فقد كفرتم ألن اهللا غنى عن خلق

ھ     ة وال خالف ى تقوی نھم إل ارھین        . م ول لھؤالء الك ذھبون ؟ ونق تم ت أین ـ إذن ـ أن ا  ف لم
  :أنزل اهللا على خاتم رسلھ
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ا        ع حاجاتن ر اهللا ، وال نرف دًا غی نحن ـ المسلمین ـ ال نسبح أحدًا غیر اهللا ، وال نعبد أح
إلى أحٍد غیر اهللا ، وال نطلب غفران ذنوبنا من أحٍد غیر اهللا ، وال نقدم كشف حساباتنا 

ر اهللا   دًا غی ا . إلى أحد غیر اهللا ، وال نرجو وال نخاف أح ى    والكت ھ اهللا عل ذى أنزل ب ال
ى          ھ ، وال ف ى مبانی ق وال اضطراب ، ال ف ھ وال دوران ، وال قل فَّ فی خاتم رسلھ ال ل
معانیھ ، وال فى مقاصده وقیمھ ، فمن توَّھم فیھ اضطرابًا فاالضطراب فى عقلھ ھو ، 

  .وفى فھمھ ھو ال یتعداه إلى كتاب اهللا ، وال إلى المؤمنین بھ
كیبھا بأنھ أدى إلى اضطراب المعنى المؤدى إلى الكفر ، أجلى واآلیة التى وصفوا تر

ذه          ًأ لھ ا منش ذوا منھ ى اتخ ة ، الت من الشمس فى رائعة النھار ومرجع الضمائر الثالث
  .الشبھة محددة ـ عقًال وشرعًا ـ دون أى التواء

ى شك    " وتسبحوه " فالضمیر فى  ًا دون أدن ى اهللا قطع ادة ،   . عائد عل ألن التسبیح عب
  :لم یؤذن اهللا لعباده أن یعبدوا أحدًا غیرهو
  ).٢) (وقضى ربك أال تعبدوا إال إیاه (
  ).٣) (اعبدوا اهللا ما لكم من إلھ غیره (
  ).٤) (یعبدوننى ال یشركون بى شیئًا (

  .دون خلط أو تشویش(فھو الرسول " وتعزروه " أما مرجع الضمیر فى 
ًال ، وال شرعًا أن یكون عائدًا على اهللا ، فال مانع ال عق" وتوقروه " وأما الضمیر فى 

ما لكم ال ترجون  (ألن توقیر اهللا ھو إكباره وتعظیمھ ، وقد قال نوح لقومھ موبخًا لھم 
  ).٥) (هللا وقارًا وقد خلقكم أطوارًا 

ن        ھ م ھ منزلت ھ وإنزال و احترام وقیره ھ ول ، وت ى الرس دًا عل ون عائ وز أن یك ویج
  .التكریم والطاعة

و بی ذا ھ رون  ھ اة أو المفس ھ النح ا قال ى م وع إل بس ، دون الرج ن ل وه م ا توھم ان م
  .فالمسألة ال تحتاج إلى أكثر مما أوجزناه

  :والخالصة
ى اإلنسان          اء ، وف ابین أو األغبی ًا للمتغ یس خطاب اء ، ول الء األذكی القرآن خطاب للعق

ع   حاسة كثیرًا ما یعوِّل علیھا القرآن فى خطابھ ، تستجلى خفایا معان درك روائ یھ ، وت
  .إیماءاتھ ودقائق أسراره

  .تلك الحاسة ھى الخصائص العقلیة ، والملكات الذھنیة أو الذوقیة المثقفة
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن فال تعضلوھن أن ینكحن أزواجھن  : (فمثًال قولھ تعالى

  ).٦) (إذا تراضوا بینھم بالمعروف 
والنظرة العجلى تحسب أن المخاطب " عضلوھن طلقتم ـ ت" ترى الخطاب فیھا واحدًا 

فى الموضعین صنف واحد من الرجال لكن العقل ـ بمعونة الشرع ـ سرعان ما یفرق   
ـ   تم  " بین الذین خوطبوا ب ـ    " طلق وا ب ذین خوطب فالمخاطب األول  " تعضلوھن  " وال

ور المطل     اء أم م أولی انى ھ ات ،  ھم األزواج الذین یطلقون زوجاتھم ، والمخاطب الث ق
د        دة أن یعی د الع دة أو بع ى الع ًا ف یقول لھم القرآن إذا أراد الزوج المطلق طالقًا رجعی
اء        ى أولی ك ، فعل ى ذل ة ف زوجتھ إلیھ بالمراجعة أو العقد الجدید وكانت الزوجة راغب

  .أمرھا أال یقفوا فى طریقھا
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ذه اآلیة شبیھة  فالذى فرَّق بین مرجعى الضمیرین ـ ھنا ـ العقل ، بمعونة الشرع ، وھ  
رى    . باآلیة التى أثیرت حولھا الشبھات ، التى فرغنا من الرد علیھا ان نظر مثی ولو ك

طراب     ى اض ًا أدى إل ا تركیب الوا إن فیھ ذه ، لق رة ھ ة البق ى آی ع عل بھات وق ذه الش ھ
  . المعنى ، وال وجود الضطراب إال فى أوھامھم

  .٩-٨: الفتح) ١(
  .٢٣: اإلسراء) ٢(
  .٧٣،  ٦٥،  ٥٩ :األعراف) ٣(
  .٥٥: النور) ٤(
  .١٤،  ١٣: نوح) ٥(
  .٢٣٢: البقرة) ٦(

------------------------  
  َصْرُف الممنوع من الصرف -٥٨

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

  :منشأ ھذه الشبھة
  .ھو آیتان من سورة واحدة

  ).١) (ًال وسعیرًاإنا اعتدنا للكافرین سالسًال وأغال: (إحداھما قولھ تعالى
  ).٢) (ویطاف علیھم بآنیة من فضة وأكواب كانت قواریرا: (والثانیة

ال   : ذكروھا ثم قالوا" سالسال " وشاھدھم فى اآلیة األولى كلمة  اذا ق " سالسال  " فلم
ة     ة الثانی الوا عن اآلی ى   : بالتنوین مع أنھا ال ُتَنوَُّن المتناعھا عن الصرف ؟ وق اذا آت لم

ى وزن مصابیح   با" بھا ؟  لتنوین مع أنھا ال ُتَنوَُّن ؛ المتناعھا عن الصرف ، ألنھا عل
رات ـ                دم م ا تق م ـ كم رائھم ألنھ م وافت غ جھلھ م أو مبل غ علمھ ولھم ، وھو مبل ذا ق ؟ ھ
ان الصمت استر     یحفظون شیئًا وتغیب عنھم أشیاء ، وما حفظوه لیس بمغٍن لھم ، وك

  .لھم لو كانوا یحترمون أنفسھم
  
  :رد على الشبھةال 

  :فى ھذه الشبھة افتراء وجھل
ـ    رآن ب وین  " أما االفتراء فھو قولھم إن الكلمتین سالسال وقواریرا تق وین " التن : والتن

ب ،           ف ، وال تكت ى الوصل دون الوق ة المصروفة تنطق ف ى آخر الكلم نون ساكنة ف
  .یعنى ال صورة لھا فى الكتابة والخط

ان ،        وھذا افتراء منھم ؛ ألن الكل ا ال تنون ص عن عاصم وغیرھم راءة حف ى ق متین ف
ى   ف  " وإنما یوقف علیھما بالفتح ال غیر وال یلتفت إل ا      " األل ل منھم ى آخر ك ذى ف ال

  ".قواریرا " ـ " سالسال " ھكذا 
ر           ن كثی افع واب رأ ن د ق رآن فق زل الق ا ن ذاھب ، وبھ ین م اتین الكلمت ى ھ راء ف وللق

ر  و جعف ائى وأب واریرًا" والكس ًا  "  ق عین مع ى الموض ة ف روفة منون التنوین مص " ب
  ".سالسًال " و " قواریرًا 
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بدون تنوین على " قواریرا " و " سالسال " وقرأ الباقون ، ومنھم حفص عن عاصم 
ذین           وع وال ى الجم یغة منتھ ى ص رف ھ ن الص ع م ة المن رف وعل ن الص ع م المن

  .لھم سند فى ذلك) مصروفتین(قرأوھما بالتنوین 
رف الكلمتین أن بعض العرب كانت تصرف كل الكالم ، ولیس فى لھجتھم  ووجھ ص

ر مصروف   زل أصًال        . كالم مصروف وكالم غی رآن ن ھ مصروف ، والق ل ھو كل ب
  ). ٣(بلغة قریش ، ثم بلھجات القبائل العربیة األخرى 

  .٤: اإلنسان) ١(
  .١٥: اإلنسان) ٢(
راءات    : انظر ) ٣( ة والصرفیة للق ات النحوی دكتور) ١/٥٩٨(التوجیھ د  :لل ى محم عل

  .فاخر
-------------------  

  اإلتیان بتوضیح الواضح -٥٩
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  
  :منشأ ھذه الشبھة

  :ھو قولھ جل ثناؤه
د فصیام        (..  م یج دى فمن ل فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استیسر من الھ

  ).١.. ) (عة إذا رجعتم تلك عشرة كاملةثالثة أیام فى الحج وسب
ھ   " تلك عشرة كاملة : " موطن الشاھد على ھذه الشبھة عندھم ھو قولھ تعالى د قول بع

ذه الشبھة     " فصیام ثالثة أیام فى الحج وسبعة إذا رجعتم : " عز شأنھ ى تصویر ھ وف
  :قالوا

ھ  تالفیًا إلی" كاملة " تلك عشرة ؟ مع حذف كلمة : فلماذا لم یقل"  ضاح الواضح ؟ ألن
  !؟" َمْن الذى یظن أن العشرة تسعة 

  
  :الرد على الشبھة 

ى         ًا ف ث یظھر ضعیفًا نحیف ھ الشھریة حی من اآلیات الكونیة هللا حركة القمر فى رحلت
ة   أولى لیالیھ ، حتى ال یكاد یراه أحد إال بأجھزة الرصید الحساسة ، ثم ینمو ویكبر لیل

  :یة تصحبھا ظاھرتان فى تطور القمروراء لیلة ، وفى كل لیلة تال
ھ ال یمكث إال          : الظاھرة األولى ى لیالی ى أول و ف د غروب الشمس ، فھ ھ بع إطالة مكث

  .لحیظات فى شكلھ الضعیف النحیف
  .فھى تطور حجمھ من الضعف والنحافة إلى القوة والضخامة: أما الظاھرة الثانیة

د غرو      ھ بع دة مكث د م و      أما فى اللیالى التالیة فتزی ة تل ھ ، لیل ر حجم ب الشمس ، ویكب
  .لیلة

  .وفى لیلة الخامس عشر من بدء والدتھ تصل الظاھرتان إلى أقصى درجة لھما
  .فیمتد مكثھ طول اللیل ، منیرًا فى الوجود
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ویحیل اللیل المظلم % ١٠٠ویكتمل قرصھ فیمأل الدائرة المخصصة لھ ویكتمل نوره 
ھ الشعراء ،    إلى نور قوى ھادئ فیھ منافع للناس ، و ى بجمال ُیعِجب الناظرین ، ویتغن

  :ویشبھون بھ كل ما یرونھ
  .حسنًا جمیًال* 
  .بھیًا ساحرًا* 
  .رفیع الشأن شامخًا* 

رون عن               ھ ، ویعب ون ب ى الحس ـ یفتن ر الشعراء المرھف اس ـ غی ن الن ة م حتى العام
ع عشرة    : " ویمجدون بوصفھ كل جمیل ، فیقولون. بھائھ وسحره ر أرب ر  أ" قم ى قم

وم الخامس عشر من       اللیلة التى یرون فیھا القمر یوم الرابع عشر ، التى سیعقبھا الی
  .الشھر ، والقمر فى ھذه اللیلة یبلغ كمال شبابھ ونضجھ

ارة         اب والبھ ث اإلعج ھ مبع ة كمال ى لیل ة ف ر ، وبخاص ان القم اة ك ر الحی ذ فج ومن
ذم  واالبتھاج فى نفس كل من یراه ، ولم یشذ عن ھذا اإلح ساس أحد ، فإن رأیت من ی

  .القمر فى لیلة كمالھ فاعلم أنھ رجل مریض الحس ، فاسد الذوق ، غریب األطوار
  :واألسالیب البیانیة شأنھا شأن القمر ، فى تدرج أنماطھا وتفاوت درجاتھا

ط       ا المتوس ة ومنھ ائص الفنی ن الخص و م ذى یخل ادى ، ال ومى الع دیث الی ا الح فمنھ
  .یمدح وال یذمالدرجة ، الذى ال 

  .ومنھا البیان العالى المؤثر فى النفوس ، الممتع للعواطف المثرى للفكر
ومنھا البیان األعلى ، المعصوم من النقد ، الذى یحس الناس برونقھ وإحكامھ وجمالھ 

  .وكمالھ وجاللھ ، وھو القرآن المعجز العظیم
ل  ھ     ومن أسالیب ھذا البیان األعلى الذى ال یضارعھ بیان ، أس ى قول ا ف د كم وب التوكی

  (.تلك عشرة كاملة (تعالى 
ة      ان قیم ى بی ة ف ة    " ونبدأ بأقوال األئم ك عشرة كامل وفیر     " تل ة األسلوب وت ى تقوی ف

  :العنایة بالمعنى ، نبدأ بما قالھ اإلمام الزمخشرى
ت " ما فائدة الفذلكة : فإن قلت"  ك       : ؟ قل ى نحو قول د تجئ لإلباحة ف واو ق جالسى  : ال

، وابن سیرین ، أال ترى أنھ لو جالسھما جمیعًا ، أو واحدًا منھما كان ممتثًال ، الحسن 
  .نفیًا لتوھم اإلباحة) ٢(َفُفْذِلَكْت 

وأیضًا ففائدة الفذلكة فى كل حساب أن ُیْعَلم العدد جملة كما ُعِلم تفصیًال لیحاط بھ من  
  .جھتین فیتأكد العلم بھ

  :وفى أمثال العرب
  ".لم علمان خیر من ع" 

ة  " وكذلك  ا ، وال         " كامل اون بھ ادة توصیة بصیامھا ، وأال یتھ ھ زی د آخر ، وفی تأكی
  .ینقص من عددھا

  ).٣" (كاملة فى وقوعھا بدًال من الھدى " وقیل 
  :یعنى أن فى ھذه العبارة توكیدین

  ".تلك عشرة : األول فى
  ".كاملة " والثانى فى 
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ھ   وقد بین اإلمام ـ رحمھ اهللا ـ المعانى    ا قال التى أفادھا ھذا التركیب ولنا إضافة على م
  .سنوضحھا فى الخالصة التى تعودنا على جعلھا خاتمة كل مبحث

ول     دًا فیق ھ جدی ك  : " ویتابع اإلمام البیضاوى ما قالھ اإلمام الزمخشرى ویضیف إلی تل
إذا  وسبعة" ـ أى فى " الواو " فذلكة الحساب ، وفائدتھا أال یتوھم متوھم أن " عشرة 

تم  م         " رجع ا عل ة كم دد جمل م الع یرین ، وأن یعل ن س ن واب ى الحس ك جالس ـ كقول
  ..تفصیًال

ة " و  ال       " كامل ة كم دد ، أو مبین ى الع ة عل ى المحافظ ة ف د المبالغ دة تفی فة مؤك ص
  ).٤" (العشرة ، فإنھ أول عدد كامل إذ بھ تنتھى اآلحاد وتتم مراتبھا 

والكتابة ال تكون إال  " كتبُت بیدى " إنھ مثل : قال وحذا اإلمام الشوكانى حذوھما ، ثم
  ).٥(بالید 

ة العرب ،    ویسوق غیرھم شواھد من الشعر العربى على تأصیل ھذا األسلوب فى لغ
  :مثل

  :وقول اآلخر. سنتان: فسرُت إلیھُم عشرین شھرًا وأربعــة فذلـك ِحّجتان أى
ذلك تسعة فى الیوم ربى وُشرب ثالث بالغداة فُھنَّ حسبى وست حین یدركنى العشاء ف

  :والخالصة) ٦(المرء بعد اِلرى داء 
ة     ى جمل ى معن ارة إل ى اإلش ة ف اب األئم د أص ة  " لق ك عشرة كامل ى " تل ة ف وبخاص

تفید اإلباحة ، فلیس " أو " بمعنى " الواو " قولھم إنھا أفادت دفع توھم من یحسب أن 
  :لى الحج كفارتھ الصیامببعید أن یفھم بعض الناس أن المتمتع بالعمرة إ

ھ صیام          ده فعلی ى بل ى رجع إل م یصم حت فإن صام فى الحج فیكفیھ ثالثة أیام ، ومن ل
الحج         رمین ب ى المح ف عل ج للتخفی ى الح ة ف اء بالثالث م االكتف ام ، وأن یفھ بعة أی س
ر مشغول    ویؤدون مناسكھ ، أما بعد الرجوع إلى الوطن فال داعى للتخفیف ، ألنھ غی

اس    . ، ولیس غریبًا عن بلدهبالمناسك  ض الن لیس ببعید أن یقع ھذا الفھم فى أذھان بع
  .حتى الفقھاء المجتھدین

  .دافعًا لذلك الفھم" كاملة " واصفًا لھا بأنھا " تلك عشرة : " لذلك كان قولھ تعالى
ذكر  ة " وب الى  " كامل ھ تع وَّل قول رة  : " تح ك عش ل     " تل ر قاب م غی ص محك ى ن إل

  .أویللالحتمال أو الت
تفید تعظیم " تلك عشرة " وصفًا لـ " كاملة " أما من حیث البالغة والبیان ، فإن كلمة 

  .ھذه األیام العشرة وكمال فضلھا عند اهللا عز وجل
بدلیل أنھ أشار إلیھا باسم اإلشارة الموضوع للبعید ، تنویھًا ببعد منزلتھا ، وكان یمكن 

ذه اسم إشار      ة ، وھ ًا       أن یقال ھذه عشرة كامل یًا أو قرب ًا حس ان قرب ب سواء ك ة للقری
  .معنویا

دَّھا          ى ع ارة ، الت ك العب وال وجود تل ُتفَھم ل ت ل ھذه المعانى والدقائق واألسرار ما كان
  . مثیرو الشبھات عیبًا من عیوب الكالم

  .١٩٦: البقرة) ١(
ارة إجمال المعنى فى عبارة موجزة بعد بسطھ فى عب: الفذلكة مصطلح فنى معناه) ٢(

  .طویلة
  ).١/٣٤٥(الكشاف ) ٣(
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  ).١/١١١(نوار التنزیل ) ٤(
  ).١/٢٢٧(فتح القدیر ) ٥(
  ).٢/٣٢٠(الدر المصون ) ٦(

--------------------  
  االلتفات من المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى -٦٠

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

  :منشأ ھذه الشبھة
و الذى یسیركم فى البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرین بھم ھ: (ھو قولھ تعالى

بریح طیبة وفرحوا بھا جاءتھا ریح عاصف وجاءھم الموج من كل مكان وظنوا أنھم 
  ).١) (أحیط بھم دعوا اهللا مخلصین لھ الدین لئن أنجیتنا من ھذه لنكونن من الشاكرین 

  ".نتم فى الفلك وجرین بھم حتى إذا ك: " وشاھدھم فى اآلیة ھو قولھ تعالى
  
  :الرد على الشبھة 

د     ب ، وال من بعی ھذه الشبھة المثارة ھنا على ھذه اآلیة ، لیست لھا صلة ، ال من قری
ا عنصران         ًا ـ لھ ، بالنحو والصرف بل ھى مسألة بالغیة صرفة ، والبالغة ـ عموم

  .تھكبیران ، أحدھما خارجى عن شخصیة البلیغ ، والثانى ممتزج بشخصی
  :العنصر األول الخارجى

ًا من             ًا راقی ا علم وم البالغة باعتبارھ وِّن عل ى تك د واألصول الت ھو مجموعة القواع
  .علوم اللسان ؛ ألن لكل علم أو فن أصولھ ومبادئھ الخاصة بھ

  .وھذه القواعد واألصول یمكن َتَعلُّمھا وإتقانھا لكل راغب صادق الرغبة فیھا
  :العنصر الثانى الذاتى

اس    ا و اإلحس د ھ ى الجس روح ف رى ال ھ مج رى فی ذى یج غ ، وال ذات البلی زج ب لممت
رة باألسالیب إنشاًء ودراسة           ذوق ، والخب ى الت درة عل ى ، والق ال الفن المرھف بالجم

ًا دًا وتقویم یس    . ونق ة ، ل ول البالغی د واألص ارف بالقواع ون الع الزم أن یك یس ب ول
  .بالزم أن یكون بلیغًا

  :خشرى البلیغ الذواقة ، فى االلتفات من الخطاب إلى الغیبةیقول اإلمام الزم
ت   "  ة قل ى الغیب ذكر    : فإن قلت ما فائدة صرف الكالم من الخطاب إل ھ ی ة ، كأن المبالغ

  ).٢" (حالھم لغیرھم لیعجبَّھم منھا ، ویستدعى منھم اإلنكار والتقبیح 
  :ھذه العبارة فى حاجة إلى إیضاح ، ھو اآلتى

دث اهللا عنھم فى ھذه اآلیة ، أنعم اهللا علیھم بالتسییر فى البر والبحر ، ھؤالء الذین تح
ى      وا إل اء ، فتوجھ اب الم وامتحنھم بالریح العاصف بعد أن أقلعت بھم الفلك تمخر عب

لھ    وا فض كروه ویعرف اھم أن یش دین اهللا إذا أنج اء ، واع ھ اإلنج ون من ا . اهللا یطلب فلم
  :عادوا إلى معصیتھ كما قال ربنا عز وجلأنجاھم نسوا ما وعدوا اهللا بھ ، و

  ).٣.. ) (فلما أنجاھم إذا ھم یبغون فى األرض بغیر الحق(
ر    ابھم المباش ن خط ات ع دة االلتف ت فائ ك  " وكان ى الفل تم ف التھم  " كن ة ح ى حكای إل

  .العجیبة إلى غیرھم ، لكى یستثیر سخطھم علیھم ، ویقبِّحوا سوء صنیعھم مع اهللا
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  :والخالصة
ا قا ذا  م ھ ھ ف دل علی ى لطی ة ، ومعن ة طیب ة لمح ذه اآلی ى ھ رى ف ام الزمخش ھ اإلم ل

  .االلتفات من المخاطب إلى الغائب ، وقد تناقلھ عنھ المفسرون من بعده
ھ                 ا فھم ًا آخر ، یسایر م ا بالغی د أضافوا ملمًح د الزمخشرى ـ فق ون ـ بع ا البالغی أم

  :اإلمام الزمخشرى وال ینافره ، فقد قالوا
ل   " الغیبة " لسر فى االلتفات من الخطاب إلى الغیبة ، أن إن ا"  جرین  " تناسب الفع
ى    "  ك ، حت ون الفل فھم كانوا على الشاطئ والفلك ترسو إلى جنبھ ، وأخذ الناس یركب

غابوا عن األنظار   ) الجرى(إذا تكاملوا على ظھره ، وأقلعت آخذة فى السیر السریع 
ى ُیخاَطُبو    دیث عنھم       . ا، فھم لیسوا حاضرین حت نھم غائبون غائبون فجرى الح ولك

  ".مجرى الحدیث عن الغائب 
ر    ذا التعبی م   " إن كلتا اللمحتین البالغیتین تنبثقان من ھ دة   " وجرین بھ افر واح وال تن

  .منھما األخرى
  .ھذا ما لم یكن مثیرو ھذه الشبھات أھًال لفھمھ لبالدة حسھم ، وفساد ذوقھم

یق من فنون البیان فى البالغة العربیة ، طرقھ الشعراء فى وااللتفات ـ عامة ـ فن عر   
ى           یم ، وف ذكر الحك ى ال اذج وصور ف ھ نم م ، ووردت من ى كالمھ الجاھلیة ، وشاع ف
ھ    ًال أن اه فض ب ، وكف ھ ال تنض ر ، ودالالت راره ال تحص ین ، وأس اتم النبی ث خ أحادی

ى       ون ، ف ى ل ون إل م من ل ذاب ، ال    یروِّح عن مشاعر السامعین وینتقل بھ معرض ج
  . یقدره حق قدره إال من ُرزق حسن الفھم ، والقدرة على التذوق لمرامى الكالم

  .٢٢: یونس) ١(
  ).٢/٢٣١(الكشاف ) ٢(
  .٢٣: یونس) ٣(

--------------------  
  اإلتیان بفاعلین لفعل واحد -٦١

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

  :منشأ ھذه الشبھة
ثلكم          : (تعالى ھو قولھ ذا إال بشر م وا ھل ھ ذین ظلم وبھم وأسروا النجوى ال الھیة قل

  ).٢) (أفتأتون السحر وأنتم تبصرون 
وا   " ، " وأسروا  : " وشاھدھم فى ھذه اآلیة ھو الجمع بین ذین ظلم وا   " ال م جزم ألنھ

أن  " أسروا " فى " الواو " بأن  ذین  " فاعل ، كما جزموا ب ى  " ال وا   " ف ذین ظلم " ال
  .فاعل كذلك

  :ولما كان كل فعل ال یتطلب إال فاعًال واحدًا ، صاحوا بأعلى صوت قائلین
  !إن القرآن أخطأ فجعل للفعل الواحد فاعلین ؟

  
  :الرد على الشبھة 
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أبدل : " قال شیخ المفسرین البیانیین اإلمام جار اهللا محمود بن عمر الزمخشرى یقول
ا      إش " وأسروا " " واو " الذین ظلموا من  احش فیم الظلم الف أنھم الموسومون ب عاًرا ب

  .أسروا بھ
  .أكلونى البراغیث: أو جاء على لغة من قال

  .أو ھو منصوب المحل على الذم
  :ُقدِّم علیھ والمعنى" وأسروا النجوى " أو ھو مبتدأ خبره 

م     . ھؤالء أسروا النجوى ھ ظل م بأن ى فعلھ فوضع المظھر موضع المضمر تسجیًال عل
)٣.(  

  :إلمام ـ رحمھ اهللا ـ فى توجیھ ھذا التركیب أربعة آراء كلھا صحیح فصیحذكر ا
ى    " الذین ظلموا " إن : األول واو  " بدل كل من كل من معن ى  " ال ھ  " أسروا  " ف ألن

  .واو جماعة معناه الجمع
إنھ جاء على لغة بعض القبائل العربیة ، التى تجمع بین الضمیر إذا وقع فاعًال : الثانى

  .یفسرهوبین ما 
  ).٤] (یتعاقبون فیكم مالئكة باللیل ، ومالئكة بالنھار : [ وعلیھ جاء الحدیث الشریف

ث  و   : الثال ذوف ھ ل مح دیر فع ى تق ذم ، عل ى ال ل نصب عل ى مح ون ف أذم أو : أن یك
  .أخص الذین ظلموا بالذم

  .أن یكون ھو المبتدأ ، وما قبلھ خبر عنھ ، أى الذین ظلموا أسروا النجوى: الرابع
م  " أسروا النجوى " أما الذى اقتضى تقدیم خبره علیھ  فھو التسجیل علیھم بقبح ظلمھ

  .وھذا كلھ كالم طیب فى غایة النفاسة. وفحوشتھ
ویردد اإلمام الشوكانى ما قالھ اإلمام جار اهللا ـ رحمھ اهللا ـ ویضیف إلى ما قالھ جدیدًا 

  :، ومن ھذا الجدید
  .یقول الذین ظلموا: وف تقدیرهفاعل لفعل محذ" إن الذین ظلموا " 

: آیة أخرى من كتاب اهللا ، ھى قولھ عز وجل" أكلونى البراغیث " ثم یورد على لغة 
  ).٥) (ثم عموا وصموا كثیر منھم (

و   میر ، وھ ین الض ة ب ى اآلی َع ف د ُجِم واو " فق ى " ال وا " ف موا "و " عم ین " ص وب
  ".كثیر " االسم الظاھر 

  :كما ذكر قول الشاعر
والشاھد فى البیت حیث ) ٦(كن دیافى أبـوه وأمــھ بحوران یعصرن السلیط أقاربـھ ول

وھو " یعصرن " َجَمع الشاعر ، وھو عربى فصیح یحتج بكالمھ بین نون النسوة فى 
ـ    م الظاھر   " یعصر  " فاعل ل ین االس ھ  " وب د    " أقارب ل واح ى الكالم إال فع یس ف ول

  ).٧(یكفى فیھ فاعل واحد 
  :ة مذاھب أخرى ، منھاوفى المسأل

ر ،      " الواو " ھى الفاعل ، أما " الذین ظلموا " إن *  ع الفاعل ال غی ة جم فھى عالم
  :وأن العرب كانت تفعل ذلك حتى فى المثنى ، فیقولون

  :كما استشھد من ذھب ھذا المذھب بقول الشاعر. قاما أخواك
ع     ث جم ـزل حی ین  یلوموننى فى اشتراء النخیـل قومى ، فكلھمو یع واو  " ب ى  " ال " ف

  ).٨" (قومى" وبین االسم الظاھر فى " یلوموننى 
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دة وجوه من       ى ع ھذا ما قالھ المفسرون وبعض النحاة فى ھذا التركیب وتخریجھ عل
دون أن یكون عندھم علم بأن بعضًا من الناس ، سیأتون ویقولون مثل ما قال . الصحة

نزیل وخصائصھا التعبیریة والبیانیة مثیرو ھذه الشبھات ، مع جھلھم المركب بلغة الت
  .، وھم فیھا عوام أو أشباه عوام

  :والخالصة
ى    الون ف ؤالء المغ ف ھ دًى تعس ى أى م ك إل بھة یری ذه الش ى ھ رد عل ن ال دم م ا تق م
ذى     ل ال م مث التحامل على القرآن ، المسرفون فى إظھار الحقد علیھ والطعن فیھ ، إنھ

م رادع من    " البوص  " ن یرید أن یعبر محیطًا بقارب مصنوع م   ، دون أن یكون لھ
  .أنفسھم یحفظون بھ ماء وجوھھم إن كان فى وجوھھم ماء

ره    ا ذك وقبل أن نودع الحدیث فى الرد علیھم على ما أثاروه حول اآلیة نضیف إلى م
  :األئمة إضافتین من حیث التوجیھ البالغى

المعانى ـ البیان (غة الثالثة إن فى أسالیب علم المعانى ، وھو أحد علوم البال: إحداھما
" أسلوبًا ال یعرف عنھ مثیرو ھذه الشبھات شیئًا ، ھو ما یسمیھ البالغیون بـ ) ـ البدیع

  ".االستئناف البیانى 
ًا             ى ذھن السامع تساؤًال لطیف ر ف ة من الكالم تثی دم جمل وضابط ھذا األسلوب أن تتق

ب      یدب فى نفسھ أو یسرى سریان الماء فى العود األخضر  ة أخرى تجی أتى جمل ، فت
ى ذھن       . على ذلك التساؤل ، الذى لیس لھ صورة فى الكالم  رق كالشعاع ف ل ھو یب ب

  :السامع ومن أمثلتھ فى القرآن
ر ھؤالء مقطوُع مصبحین        ( ر أن داب ك األم ھ ذل ة  ). ٩) (وقضینا إلی ر  " فجمل أن داب

ر الذى قضاه اهللا ما ھو ذلك األم: جواب على سؤال تقدیره" ھؤالء مقطوع مصبحین 
)١٠.(  

فوسوس إلیھ الشیطان قال یا آدم ھل أدلك على شجرة الخلد وملك : (ومثلھ قولھ تعالى
  ).١١) (ال یبلى 
ًا  " فوسوس إلیھ الشیطان " فجملة  ال الشیطان    " أثارت فى النفس تساؤًال لطیف اذا ق م

  :آلدم ؟ فكان الجواب
  (.یبلى  قال یا آدم ھل أدلك على شجرة الخلد وملك ال(

  :ھذا ھو االستئناف البیانى عند البالغیین وھو ـ مرة أخرى ـ
  ".تنزیل جملة منزلة جواب على سؤال تضمنتھ الجملة التى قبلھا " 

انى     (وأسروا النجوى الذین ظلموا : (واآلیة التى معنا ى نسق االستئناف البی جرت عل
ة   ھ ، ألن جمل ذى عرفت وى  (ال نفس ا (وأسروا النج ى ال ر ف اؤل نفسھ تثی م : لتس ْن ھ َم

  :؟ فكان الجواب(أسروا النجوى (الذین 
  (.الذین ظلموا (

و    : ال یقال واو  " إن ھذا السؤال ال یقتضى المقام إثارتھ ألن مرجع الضمیر ، وھ " ال
  :مذكور قبلھ فى قولھ تعالى" أسروا " فى 

م  * اقترب للناس حسابھم وھم فى غفلة معرضون ( دث  ما یأتیكم من ذكر من ربھ مح
  ).١٢.. ) (الھیة قلوبھم* إال استمعوه وھم یلعبون 
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اس         : ألنا نقول ة ، ھى أحوال للن ائع عام ع السورة ، وق ى مطل إن الوقائع المذكورة ف
  .جمیعًا ، إال من عصمھ اهللا

یس   اس  " أما إسرار النجوى ، فھى واقعة خاصة وقعت من مشركى العرب ، فل " الن
  :ھم الذین قالوا قبلھا ھم فاعلیھا ، بل فاعلوھا

  ).١٣) (ھل ھذا إال بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ؟؟؟ (
  .الواو" أسروا " وإنما فاعل " أسروا " الذین ظلموا لیس فاعال لـ " وعلى ھذا فإن 

ة السؤال   " الذین ظلموا " أما  ذین    : فواقعھ فى كالم جدید ، ھو خبر عن جل م ال من ھ
ھ   ذا وج وى ؟ وھ م  أسروا النج المین وھ بھة المتع ذه الش رى ھ ى مثی ھ عل رد ب ر ی آخ

  .جاھلون
اح اإلعجاز        ة ، مفت أما اإلضافة الثانیة ، فھى أسلوب آخر من أسالیب البالغة العربی

  .المفحم
اھر الجرجانى ،            د الق ام عب ازع اإلم ال من ین ب ھ شیخ البالغی دث عن ذلك األسلوب تح

  :وأسماه
  ).١٤" (اإلضمار على شریطة التفسیر " 

ھ            ذكر مرجع ك ب د ذل م تفسره بع أتى بالضمیر أوًال ث ذا األسلوب ھو أن ت . وضابط ھ
  :ومن أمثلتھ شعًرا قول الشاعر

ھى الدنیا تقول بملء فیھـــا حذار حذار من بطشى وفتكـى وال یغُرركُم منى ابتســــام 
ة   وا     " فقولى مضحك والفعل مبكــى وتخریج اآلی ذین ظلم ى " وأسروا النجوى ال  عل

  .ھذا األسلوب سائع رائع
  ".الذین ظلموا " ثم فسره ثانیًا ھكذا " وأسروا " فقد أتى بالضمیر أوًال 

ف            ى الكالم كی ى عقب نفس إل ك الشعور ، وتشویق ال وبالغة ھذا األسلوب ھى تحری
تكون ، فیتمكن المعنى المسوق من أجلھ الكالم فى النفوس كل التمكن ؛ ألن النفس إذا 

  .عد انتظاره استقر ذلك الشىء فیھاظفرت بالشىء ب
ا   م یجھلونھ اس ـ   . ھذه الخصائص البیانیة محروٌم منھا مثیرو ھذه الشبھات ؛ ألنھ والن

  . كما جاء فى المثل ـ أعداء ما جھلوا
ى  " أما عبارتھم فھى  . لیست ھذه عبارتھم ، بل ھى تعبیر بدیل من عندنا عنھا) ١( أت

ان             وھى خط  " بضمیر فاعل مع وجود فاعل       انع من اإلتی ھ ال م رى ـ ألن ا ت أ ـ كم
  .جاء صدیقى الكریم ُخلقھ: بضمیر فاعل عائد على الفاعل فى الكالم الفصیح مثل

  .٣: األنبیاء) ٢(
  ).٢/٥٦٢(الكشاف ) ٣(
  .البخارى ومسلم: رواه الشیخان) ٤(
  .٧١: المائدة) ٥(
  .الزیت: والسلیط. موضعان: دیاف وحوران) ٦(
  ).٤٧٠-٣/٤٦٩(فتح القدیر ) ٧(
  ).١٣٣-٨/١٣٢(الدر المصون ) ٨(
  .٦٦: الحجر) ٩(
  .مبحث الفصل والوصل: اإلیضاح للخطیب القزوینى: انظر) ١٠(
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  .١٢٠: طـھ) ١١(
  .٣-١: األنبیاء) ١٢(
  .٣: األنبیاء) ١٣(
از  ) ١٤( ل اإلعج ة      ) ١٦٣(دالئ اكر ، مكتب د ش ود محم ة محم یخ العالم ق الش تحقی

  .الخانجى ، القاھرة
-----------------  

  اإلتیان بالضمیر العائد على المثنى مفرًدا -٦٢
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  
  :منشأ ھذه الشبھة

انوا      : (ھو قولھ تعالى یحلفون باهللا لكم لیرضوكم واهللا ورسولھ أحق أن ُیرضوه إن ك
  ).١) (مؤمنین 

ر        م ذك ر اهللا ، ث ت نظرھم ذك ة ، ولف ذه اآلی اع       ذكروا ھ م إیق ھ، ث ًا علی رسولھ معطوف
وھو شاھدھم " ُیرضوه " فى " الھاء " على الضمیر المفرد، وھو " ُیرضى " الفعل 

  :فى ھذه الشبھة ، ثم قالوا
ول  "  ولھ فیق ة ورس م الجالل ین ، اس ى االثن د عل میر العائ ثنِّ الض م ی اذا ل أن : فلم

  !؟" ُیرضوھما 
  
  :الرد على الشبھة 

ا ھى    ھذه اآلیة ، والترك یب الذى حسبوه أو عاندوا وقالوا إنھ خطأ لغوى نحوى ، إنم
  .لمحة قرآنیة تتعلق بعقیدة توحید اهللا عز وجل
ل  " التوحید " ومثیرو ھذه الشبھات ، ال یعرفون عن حقیقة  شیئًا ، وضوابطھم فیھ مث

  .الغربال إذا وضع فیھ سائل ال یبقى فیھ منھ شىء
م   وقد فات ھؤالء أمر عظیم ، ترتب  علیھ جھل شنیع ذلك أنھم لم یعرفوا أصًال ، أو ل

ع   یستحضروا فى أذھانھم وھم یسطرون ھذه الشبھة ، متى ُیثنَّى المعدود ، ومتى یجم
  .، ومتى یظل مفردًا

ھ        : وھى من البدیھات ، بیان ذلك دود وجمع ة المع ى تثنی اك شرطًا موضوعیا ف أن ھن
  :ذلك الشرط ھو

  .قلمان ویجمع فیقال أقالم: واقع ، فَقَلم یثنى فیقالالتجانس بین األفراد فى ال
ت           ار ، فقل م والحم ت القل و ثنی ك ل ع ، ألن لكن حمارًا ـ مثًال ـ ال یثنى مع القلم وال یجم

  .قلمان ، أو حماران ، وأنت ترید قلمًا وحمارًا لم یفھم أحٌد من العقالء ما ترید
انس   ا تج ردان بینھم ا ف رأة ، وھم ل والم ى الرج ة وحت ن جھ تالف م ة ، واخ ن جھ م

ول   . أخرى ا فتق ول  : فإنك ال تستطیع أن تثنیھم د    : رجالن ، أو تق ت تری ان ، وأن امرأت
رأة  اس     . رجًال وام ھ الن ذى یحس ع ال ى الواق وز ف الء ، وال یج د العق وز عن ذا ال یج ھ

  .ویحترمونھ
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رآن     ى الق اذا ورد ف ان لم دا لبی رورى ج د ض ذا التمھی وه " ھ  دون أن" أن ُیرض
ین رسولھ ،      ین اهللا ، وب یس ب ُیرضوھما كما اقترح مثیرو ھذه الشبھات ؟ وذلك ألنھ ل

  .وال بین اهللا وبین أىِّ شىء فى الوجود تجانس من أى نوع من األنواع
ھ أم    یس ل فاهللا ھو الفرد الصمد ، الواحد األحد ، الذى لم یلد فلیس لھ ولد ، ولم یولد فل

ارئ المص . وال أب الق الب و الخ ى   ھ ىء ف ھ ش یس كمثل د ، ول وًا أح ھ كف یس ل وِّر ، ل
  ).اسم مفعول(الوجود وغیره ، ھو المخلوق المبروء المصوَّر 

  .ال فى ذاتھ وال مع أحٍد من خلقھ. من أجل ھذا ؛ فإن اهللا ال ُیجَمع وال ُیثنىَّ
  :وعلى ھذا جرى بیان القرآن المعجز ، فلم یقل كما یقترح ھؤالء الغافلون

ذین ینتمى        . ھ أحق أن ُیرضوھما  واهللا ورسول راد ال ردًا من جنس األف یس ف ألن اهللا ل
  .إلیھم رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم 

بل ھو فرد ال مثیل لھ فى الوجود أبدًا ، فال یكون مع غیره ثانى اثنین ، أو ثالث ثالثة 
  .، تعالى اهللا عما یقولون ُعُلوا كبیًرا

أما ما علیھ النظم القرآنى الحكیم . ھذه الشبھاتفالخطأ كل الخطأ ھو ما توھمھ مثیرو 
ق        ى معارضھ ، وآل ى َأْجَل ، فھو لیس كل الصواب فحسب ولكنھ اإلعجاز المفحم ، ف

  .آفاقھ وَمْن أحسن من اهللا حدیثًا
وب   التوحید فى القرآن عقیدة متمكنة فى الواقع الخارجى مستقرة كل االستقرار فى قل

  .المؤمنین
ًدا ،      وھو ـ كذلك ـ عقید   دًا أح رآن إال واح ة الق ى لغ ة فى البیان القرآنى ، فلم یأت اهللا ف

ة    یس ثالث ار          (لیس اثنین ، ول ن الن روا م ذین كف ل لل روا فوی ذین كف ك ظن ال ) ٢) (ذل
ولیس ما لفت أنظار مثیرى ھذه الشبھات فى اآلیة المتقدمة ھو الوحید فى القرآن ، بل 

  :ملھ نظائر عمیت عنھا أبصارھم وبصائرھ
  :ففى اآلیة الثالثة من سورة التوبة نفسھا ، ورد قولھ تعالى

  ).٣.. ) (أن اهللا برئ من المشركین ورسولھ(.. 
إن اهللا ورسولھ بریئان من المشركین ، ألن وصف اهللا بالبراءة من المشركین : لم یقل

  .، وصف توحیدى تابع للواحد األحد ، الذى لیس لھ مثیل فى كل الوجود
ذى     " أن اهللا برئ من المشركین ورسولھ  "  :ولذلك قال نھم ، وال رئ م أى ورسولھ ب

  .دل على ھذا ، ما ذكره فى جانب اهللا أوًال
من ُأولى العزم من الرسل ، وموسى علیھ السالم ، أى وموسى من (محمد : كما تقول

  .ُأولى العزم من الرسل
ك الوصف خب      ر ذل ى ذك د ،   تثبت الوصف المحذوف لموسى ، استنادًا إل رًا عن محم

  .علیھما الصالة والسالم
  .ھذا ما یفھمھ العقالء من بلیغ الكالم

الى            ھ تع ذلك ـ ورد قول ة نفسھا ـ ك ى سورة التوب اھم اهللا      : (وف ا آت م رضوا م و أنھ ول
  ).٤) (ورسولھ وقالوا حسبنا اهللا سیؤتینا اهللا من فضلھ ورسولھ إنَّا إلى اهللا راغبون 

  :لنظم القرآنى المعجز المفحم فى ثالثة مواطنروعیت عقیدة التوحید فى ا
ة ، دون عود        " ما آتاھم اهللا ورسولھ  : " األول م الجالل ى اس ث عطف رسولھ عل حی

  .ضمیر مثنى
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ة " حسبنا اهللا : " الثانى ألن الحسب ال یكون إال   . دون عطف رسولھ على اسم الجالل
  .هللا

  .من فضلھما: َثنِّى فیقولدون أن ُی" سیؤتینا اهللا من فضلھ ورسولھ : " الثالث
  .بعد تمام الجملة األولى" رسولھ " وإنما ُعِطف 

  :ما دل علیھ الكالم السابق ، أى" ورسولھ " ثم حذف من جملة 
  .وسیؤتینا رسولھ من فضلھ

ھذا ھو التوحید فى القرآن ، دقة وإحكام ، ومبالغة فى تنزیھ اهللا عن المساوى والمثیل 
رأ عن    والكفء حتى فى اللفظ توح ة ومب ید نقى ، خالص ، مبرأ عن الشبھات المعنوی

  .الشبھات اللفظیة
انى     ى المع ًا هللا ، ال ف ولم یرد فى القرآن الحكیم اسم یكون ثانیًا هللا ، وال اسم یكون ثالث

  .رسالة كل الرسل واألنبیاء. ، وال فى األلفاظ وذلك ھو التوحید الخالص
  :والخالصة

و  أن فى اآلیة أسلوب اإلیجاز واهللا أحق أن  : " البلیغ ألن معناھا الذى لم یھتدوا إلیھ ھ
ذف  " ُیرضوه ورسولھ أحق أن یرضوه   ة   " أحق أن یرضوه   " فُح من األول ، لدالل

  .علیھ" ورسولھ أحق أن یرضوه " الثانى 
  :وھو نوعان" االحتباك : " وھذا فن بالغى یطلقون علیھ

ا یدل علیھ فى جملة ثانیة جاءت بعدھا أن یحذف كالم من جملة أولى ویذكر م: األول
  .مثل اآلیة التى اتخذوھا منشأ لھذه الشبھة. مباشرة
انى ا ،   : والث ى قبلھ ة الت ى الجمل ر ف ا ذك ھ م دل علی الم ی ة ك ة ثانی ن جمل ذف م أن یح

  ).٥.. ) (ألم یروا أنا جعلنا اللیل لیسكنوا فیھ والنھار مبصرًا: (ومثالھ قولھ تعالى
  .دلیل قوى علیھ" لیسكنوا " ر مبصرًا لیسعوا فیھ ، فحذف ألن والنھا: والمعنى

ل    : وقد تلحظ حذفًا من األول ـ كذلك ـ لداللة الثانى علیھ ، وھو   ا اللی ًا ، أى جعلن مظلم
  . دلیًال علیھ" مبصرًا " مظلمًا ، وحذف ألن ما فى الثانى ، وھو 

  .٦٢: التوبة) ١(
  .٢٧: سورة ص) ٢(
  .٣: التوبة) ٣(
  .٥٩: رةسو) ٤(
  .٨٦: النمل) ٥(

------------------  
  اإلتیان بالجمع مكان المثنى أ -٦٣

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

  :منشأ ھذه الشبھة
الى  و          : (ھو قولھ تع إن اهللا ھ ھ ف ا وإن تظاھرا علی د صغت قلوبكم ى اهللا فق ا إل إن تتوب

  ).١) (مواله وجبریل وصالح المؤمنین 
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اھد  و    والش دھم ھ ة عن ى اآلی ا  " ف اف  " قلوبكم اء المض ث ج وب (حی ا ، ) قل جمع
الى  . مثنى" كما " والمضاف إلیھ  ھ تع ا  : " والمتحدث عنھ فى قول ذلك  " تتوب ى ك . مثن

  :لماذا لم یقل: " وقد علقوا على ھذا فقالوا
  !؟" ألنھ لیس لالثنین أكثر من قلبین " قلباكما 

  
  :الرد على الشبھة 

ع  العرب كانوا ی ستثقلون اجتماع تثنیین فى كلمة واحدة ، فیعدلون عن التثنیة إلى الجم
  .، ألن أول الجمع عندھم االثنان

  :فى اآلیة قولھم" قلوب " ومما قالھ أئمة اللغة والنحو فى جمع 
من أفصح الكالم حیث أوقع الجمع موقع المثنى ، استثقاًال لمجئ تثنتین " قلوبكما " و 

  ).٢(" قلباكما " لوقیل 
  :ومثل ھذه اآلیة قولھ تعالى

  ).٣) (والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما (
ع   دى  " فقد أوقع الجم ى  " أی ع المثن دى : موق م ،       . ی ى كالمھ نة العرب ف ى ُس ًا عل جری

والقرآن بلغتھم نزل وال ُیفھم من ھذا أن الجمع حل محل التثنیة إلصالح اللفظ فحسب 
ھ  ، وإن كان إصالح اللفظ وإحالل ا لخفیف منھ محل الثقیل سبًبا مقبوًال كافًیا فى توجی

ر       رى غی اٍن أخ ا بمع ر لظفرن ا الفك ا النظر ، وأعملن و أنعمن ا ل د أنن تعمال بی ذا االس ھ
  .إصالح اللفظ ، ھذه المعانى یومئ إلیھا برفق مجىء الجمع فىمقام التثنیة

  .وسیأتى البیان بعد قلیل
  ):٤(والخالصة

دم أن   ا تق ا مم ح لن الى اتض ھ تع ا " قول حیحًا  " قلوبكم یس ص الم ، ول ح الك ن أفص م
تھم        ى جعل ة ، ھى الت ة العربی ن اللغ فحسب ، ولكن ضآلة حظ مثیرى ھذه الشبھات م

  .یھرفون بما ال یعرفون ، ویتعالمون وھم أمیون
أما ما یعود على المعنى من وضع الجمع موضع التثنیة فوق إصالح اللفظ كما تقدم ، 

  :یأتىفبیانھ فیما 
  :ولنبدأ بآیة المائدة ، نجد أن لجمع األیدى داللة على الجمع فعًال ، وذلك من جھتین

  :لیس فردین ، بل نوعین" السارقة " و " السارق " أن المراد من : األولى
ف    *  ة أو أل ة أو أربع ین أو ثالث دًا أو اثن ان واح واء ك ال ، س ن الرج رق م ذى یس ال

  .الفردوھكذا ؛ ألن المراد النوع ال 
ق     ) امرأة(التى تسرق من النساء ، ال على سبیل الفردیة *  واحدة ولكن كل من ینطب

  .علیھا وصف السرقة
  .فالسارقون ال یحصرون فى عدد معین ، من عصر نزول القرآن إلى یوم القیامة

  .والسارقات ال یحصرن فى عدد محدد ، بل ھن جمع ال یعلمھ إال اهللا
ث      " السارقة  " و " لسارق  ا" فأنت ترى أن اللفظ فى  و من حی ردًا ، فھ ان مف وإن ك

  .الذكور واإلناث: المعنى جمع ال حصر لھ فى النوعین معًا
رة   : الجھة الثانیة د م إن السارق أو السارقة قد تتكرر منھما السرقة ، فیقام علیھما الح

  .أخرى بقدر مرات السرقة



 ٥١٣

عین  ال الوض ى ك ة (وعل ة الثانی ى والجھ ة األول ة) الجھ ون كلم دى : " تك ا" أی . جمع
ت     " ھما " مضافة إلى الضمیر  ا رأی ع كم ى الجم ا ال   . فیھا داللة ملحوظة عل ذا م وھ

  .یھتدى إلیھ أمثال مثیرى ھذه الشبھات
  :فقد فسرھا العلماء تفسیرین" التحریم " أما آیة 
زاغت وأثمت ، وھذا تفسیر ابن عباس رضى اهللا عنھ : بمعنى" صغت " أن : أحدھما

)٥.(  
ى         ى النب دث من زوجت ا ح ع لم ل وتفظی وعلى ھذا یكون مجىء القلبین جمعًا فیھ تھوی
ھ صلى اهللا         ا یؤذی ك م ى ذل ھ السالم، ألن ف صلى اهللا علیھ وسلم ، من إفشاء سره علی

  ).٦(علیھ وسلم 
بمعنى زاغت أى مالت " إن صغت : " أما التفسیر الثانى فھو قریب من األول ، وھو

  .وتوجیھھ توجیھ التفسیر األول) ٧(ب عن الحق والصوا
ظ            ة والروعة واإلعجاز وھو مراعاة اللف ى الطراف ة ف ف غای ى لطی وفى اآلیتین معن

  .والمعنى معًا
و        ھ ، وھ ة المضاف إلی ى تثنی ظ ف ا  " مراعاة اللف ى  " ھم دیھما  " ف ا "و" أی ى  " كم " ف

  ".قلوبكما 
  .ثم مراعاة المعنى فى جمع األیدى والقلوب

  ".السارق والسارقة : "ضمیر المضاف إلیھ فیھما جاءت حمًال على اللفظ فىفتثنیة ال
ى وجھ      ام عل وجمع األیدى والقلوب جاء حمًال على المعنى المفھوم من إیحاءات المق

  .الحقیقة فى جمع األیدى
  .والمفھوم من المقام على وجھ التنزیل التھویلى فى جمع القلوب

  . ، وال تجف ینابیعھ ، ألنھ تنزیل من حكیم حمیدإن القرآن ال تنتھى عجائبھ : أجل
  .٤: التحریم) ١(
  ).١٠/٣٦٦(الدر المصون ) ٢(
  .٣٨: المائدة) ٣(
  ).٤/٢٦٢(المصدر نفسھ : انظر) ٤(
  ).٥/٣٠١(فتح القدیر لإلمام الشوكانى ) ٥(
ر) ٦( یر :انظ ب التفس ن كت اب م ى كت ا ف ة بتمامھ ورة : القص یر س ریم " تفس ؛ " التح

  .سابق ـ مثًالولیكن ال
  ).١٠/٢٦٥(الدر المصون ) ٧(

--------------------  
  !صُب المضاف إلیھ  -٦٤

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

  :منشأ ھذه الشبھة
ھ          : (ھو قولھ تعالى ى إن ولن ذھب السیئات عن د ضراَء مستھ لیق اء بع ولئن أذقناه نعم

  ).١) (لفرح فخور 
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ة    " ضراَء " ة ھى كلمة وشاھدھم فى ھذه اآلی وھى مضاف إلیھ ، والمضاف ھو كلم
ة   " الراء " وقد رأوا فتحة بعد " بعد "  یھم   " ضراَء  " فوق الھمزة من كلم أملى عل ف

  !جھلھم أن القرآن أخطأ فنصب المضاف ، وھو من حقھ أن ُیجر ؟
  ").َبْعَد ضراِء : " وكان یجب أن یجر المضاف إلیھ فیقول: (ثم قالوا

  
  :د على الشبھةالر 

وع من الصرف ،    " ضراَء " المضاف إلیھ فى اآلیة  مجرور ال منصوب ، وھو ممن
وع  . والمانع لھ من الصرف ألف التأنیث الممدودة وتالمیذ اإلعدادى یعرفون أن الممن

  .من الصرف ُیجر بالفتحة نیابة عن الكسرة
. جر ال عالمة نصب فھذه الفتحة عالمة. ولذلك وضعت الفتحة فوق الھمزة بعد الراء

  :والممنوع من الصرف ال یجر بالفتحة إال فى حالتین
  .أن یكون مضافًا ، أو معرفًا باأللف والالم

الم     " ضراء " و  األلف وال ة ب وع    . فى اآلیة لیست مضافًا ، وال معرف ى جر الممن وف
  :من الصرف یقول ابن مالك

  .١٠: ھود) ١(ف وجر بالفتحة ما ال ینصـرف ما لم یضف أو یك بعد أل رد
-----------------  

  ھل تناقض القرآن فى مادة خلق اإلنسان -٦٥
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  
ق اإلنسان   ین    .. یعطى القرآن معلومات مختلفة عن خل اء مھ ) ٢٠: المرسالت (من م

  )..٣٠: األنبیاء(من ماء 
من حمأ مسنون ).. ٢: العلق(لق من ع).. ٧: السجدة(من طین ).. ٧٧: یس(من نطفة 

  )..٢٦: الحجر(
  ).٦٧: مریم(ولم یك شیًئا 

  ).انتھى(فكیف یكون كل ذلك صحیًحا فى نفس الوقت ؟ 
  
  :الرد على الشبھة 

ریم من        رآن الك ى الق ا جاء ف لیس ھناك أدنى تناقض بل وال حتى شبھة تناقض بین م
یكون ھناك منھج علمى فى  وحتى یتضح ذلك ، یلزم أن.. معلومات عن خلق اإلنسان

ریم       رآن الك ات الق د من آی ى عدی نھج   .. رؤیة ھذه المعلومات ، التى جاءت ف ذا الم وھ
  ..والنظر إلیھا فى تكاملھا.. العلمى یستلزم جمع ھذه اآلیات

ق                ة الخل ھ السالم ـ ومرحل ق اهللا لإلنسان األول آدم ـ علی ة خل ین مرحل ز ب ع التمیی م
دوث التناسل    لساللة آدم ، التى توالت وتكاثرت بعد خلق حواء ، واقترانھا بآدم ، وح

  ..عن طریق ھذا االقتران والزواج
ن                  *  م یك د أن ل ده بع ان األول ـ آدم ـ فأوج الى ـ اإلنس بحانھ وتع ق اهللا ـ س د خل لق

  .موجوًدا" شیًئا " بعد أن لم یكن " شیًئا " أى أنھ قد أصبح .. موجوًدا
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ى الع   ط ف م اإللھى  وإنما كان وجوده فق ة      .. ل ة الكریم ى اآلی ذا ھو معن ذكر  (وھ أو ال ی
  ).١) (اإلنسان أنا خلقناه من قبل ولم یك شیًئا 

الذى أضیف  ] التراب [ فلقد بدأت بـ .. أما مراحل خلق اهللا ـ سبحانھ وتعالى ـ آلدم   * 
ى  ] طیًنا [ فصار ] الماء [ إلیھ  أ  [ ثم تحول ھذا الطین إل ا ، أل  ] حم ھ  أى أسود منتًن ن

ار سمى    ].. المسنون [ تغیر والمتغیر ھو  [ فلما یبس ھذا الطین من غیر أن تمسھ الن
ألن الصلصال ھو الطین الیابس من غیر أن تمسھ نار ، وسمى صلصاًال  ] صلصاًال 

  .ألنھ یصّل ، أى ُیصوِّت ، من یبسھ أى لھ صوت ورنین
اء .. وبعد مراحل الخلق ھذه ـ التراب  الطین .. فالم أ المسنون  فالح.. ف فالصلصال ـ   .. م

ى  الى ف بحانھ وتع خ اهللا س ادة " نف وق  " م ذا المخل دا ھ ھ ، فغ ن روح ذه م ق ھ " الخل
  .ھو آدم علیھ السالم" إنساًنا 

یس               *  ل ـ ول ل المراح ور تكام ة ، فتص ات القرآنی ر اآلی ل تعب ذه المراح ن ھ وع
عیسى عند اهللا كمثل إن مثل : (التعارض المتوھم والموھوم ـ فتقول ھذه اآلیة الكریمة 

ة    ). ٢) (آدم خلقھ من تراب  ت البدای التراب كان دأ       (فب ھ وب ذى أحسن كل شىء خلق ال
راب       ). ٣) (خلق اإلنسان من طین   ى الت اء إل دما أضیف الم ك عن م   (وذل فاستفتھم أھ

اء      ) ٤) (أشد خلًقا أم من خلقنا إنا خلقناھم من طین الزب  وة الم ت ق دما زال ك عن وذل
  .أى جامًدا" الزًبا " أصبح عن الطین ، ف

ھ ، سمى    *  تن رائحت ًأ مسنوًنا   [ وفى مرحلة تغیر الطین ، واسوداد لونھ ، ون ، ] حم
ھو ) لم َیَتَسنَّھ(بینما الذى .. والمسنون ھو المتغیر.. ألن الحمأ ھو الطین األسود المنتن

ا اإلنسان    : (وعن ھذه المرحلة عبرت اآلیات.. الذى لم یتغیر د خلقن من صلصال   ولق
وإذ قال ربك للمالئكة إنى * والجان خلقناه من قبل من نار السموم * من حمأ مسنون 

وا     * خالق بشًرا من صلصال من حمأ مسنون  ھ من روحى فقع فإذا سویتھ ونفخت فی
* إال إبلیس أبى أن یكون مع الساجدین  * فسجد المالئكة كلھم أجمعون * لھ ساجدین 

ك أال تك  یس مال ا إبل ال ی اجدین ق ع الس ن   * ون م ھ م ر خلقت جد لبش ن ألس م أك ال ل ق
وم     * قال فاخرج منھا فإنك رجیم * صلصال من حمأ مسنون  ى ی ة إل ك اللعن وإن علی

  ).٥) (الدین 
انى          ت مع ت وتكامل ا وتتابع ت فیھ ان األول ، توال ق اإلنس ل خل ى مراح ك ھ تل

  ..والماء.. التراب: المصطلحات
  .دونما أیة شبھة للتعارض أو التناقض.. لصلصالوا.. والحمأ المسنون.. والطین

دثت     *  ى تح ة الت ات القرآنی وكذلك الحال والمنھاج مع المصطلحات التى وردت باآلی
  .عن خلق ساللة آدم ـ علیھ السالم ـ

أ المسنون   .. فكما تدرج خلق اإلنسان األول آدم من التراب إلى الطین ى الحم ى  .. إل إل
[ كذلك تدرج خلق الساللة والذریة بدءًا من .. من روحھ حتى نفخ اهللا فیھ.. الصلصال

الَعَلَقة [ إلى ].. المنّى [ ـ التى ھى الماء الصافى ـ وُیَعبَُّر بھا عن ماء الرجل  ] النطفة 
ى   ]  رحم إل [ التى ھى الدم الجامد ، الذى یكون منھ الولد ، ألنھ یعلق ویتعلق بجدار ال

  ..تنضج ، والمماثلة لما یمضغ بالفموھى قطعة اللحم التى لم ] المضغة 
ذى أصبح   ] الخلق اآلخر [ إلى .. الذى یكسو العظام] اللحم [ إلى ].. العظام [ إلى  ال

  ).٦(بقدرة اهللا فى أحسن تقویم 
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ل     وین نس ق وتك ى خل ل ف ذه المراح ل ھ والى وتكام ن ت دثت ع ى تح ات الت ن اآلی وم
یا أیھا الناس إن كنتم فى ریب من  : (لىاإلنسان األول وساللتھ ، قول اهللا سبحانھ وتعا

ر                ة وغی م من مضغة مخلق ة ث م من علق ة ث م من نطف راب ث اكم من ت البعث فإنا خلقن
مخلقة لنبین لكم ونقر فى األرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفًال ثم لتبلغوا 

یًئا   أشّدكم ومنكم من یتوفى ومنكم من یرد إلى أرذل العمر لكیال یعلم من بعد  م ش ) عل
)٧.(  

رار      * ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طین     : (وقولھ سبحانھ ى ق ة ف اه نطف م جعلن ث
ین  ونا    * مك ا فكس غة عظاًم ا المض غة فخلقن ة مض ا العلق ة فخلقن ة علق ا النطف م خلقن ث

  ).٨) (فتبارك اهللا أحسن الخالقین * العظام لحًما ثم أنشأناه خلًقا آخر 
اء الرجل   ]  النطفة[ وإذا كانت *  رأة ، توصف       .. ھى م اء الم دما تختلط بم ا عن فإنھ

ة      : (ـ أى مختلطة ـ كما جاء فى قولھ تعالى ] أمشاج [ بأنھا  ا اإلنسان من نطف ا خلقن إن
  ).٩) (أمشاج نبتلیھ فجعلناه سمیًعا بصیًرا 

ذه   *  ف ھ ا توص ة [ كم ا  ] النطف ین [ بأنھ اء مھ عفھ ] م ھ وض یر  .. لقلت ك تش ى ذل وإل
ق اإلنسان من طین     : (الكریمة اآلیات ل   * الذى أحسن كل شىء خلقھ وبدأ خل م جع ث

ین  ). (١٠) (نسلھ من ساللة من ماء مھین  رار    * ألم نخلقكم من ماء مھ ى ق اه ف فجعلن
  ).١١) (فقدرنا فنعم القادرون * إلى َقَدٍر معلوم * مكین 

ھ واندفاعھ  لت] دافق [ ـ أى ماء الرجل ـ بأنھ  ] النطفة [ وكذلك ، وصفت *  ا  .. دفق كم
یخرج من بین * خلق من ماء دافق * فلینظر اإلنسان ِممَّ خلق (جاء فى اآلیة الكریمة 

  ).١٢) (الصلب والترائب 
ق       ریم عن مراحل الخل رآن الك ر الق ق اإلنسان األول  .. ھكذا عب ق سالالت   .. خل وخل

  ..وذریات ھذا اإلنسان
ذه الم   طلحات ھ ق ، ومص ل الخل ت مراح ذا قام از  وھك ى اإلعج واھد عل ل ، ش راح

  .العلمى للقرآن الكریم
ر          د انبھ ى لق ذه المراحل ومصطلحاتھا ، حت ى ھ دق عل عندما جاء العلم الحدیث لیص

  .بذلك علماء عظام فاھتدوا إلى اإلسالم
ذه             ین ھ ات ب ود تناقض ن وج ان ع دث إنس ھ ـ أن یتح ك ومع د ذل وز ـ بع ف یج فكی

د    : (یقول لقد صدق اهللا العظیم إذ.. المصطلحات ان من عن أفال یتدبرون القرآن ولو ك
  ).١٣) (غیر اهللا لوجدوا فیھ اختالًفا كثیًرا 

  .٦٧: مریم) ١(
  .٥٩: آل عمران) ٢(
  .٧: السجدة) ٣(
  .١١: الصافات) ٤(
ى . ٣٥ـ٢٦: الحجر) ٥( الراغب  : انظر معانى المصطلحات الواردة فى ھذه اآلیات ف

ن مح   د  األصفھانى أبو القاسم الحسین ب رآن     [ م ب الق ى غری ردات ف ة دار  ] المف طبع
نة          اھرة ـ س ر ـ الق رب [ م و١٩٩١التحری ان الع ة دار     ] لس ور ـ طبع ن منظ ـ الب

  .المعارف ـ القاھرة
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طلحات  ) ٦( ذه المص انى ھ ى مع ر ف رآن [ انظ ب الق ى غری ردات ف در ] المف ـ مص
  .سابق ـ

  .٥: الحج) ٧(
  .١٤ـ١٢: المؤمنون) ٨(
  .٢: اإلنسان) ٩(
  .٨ـ٧: السجدة) ١٠(
  .٢٣ـ٢٠: المرسالت) ١١(
  .٧ـ٥: الطارق) ١٢(
  .٨٢: النساء) ١٣(

-----------------------  
  حول موقف القرآن من الشرك باهللا -٦٦

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

ومع ذلك فقد غفر ). ٤٨: سورة النساء آیة(یوضح القرآن أن اهللا ال یغفر أن یشرك بھ 
ر         اهللا مس والقم وم والش د النج ھ عب م أن ا رغ ھ نبّی ل جعل الم ـ ب ھ الس راھیم ـ علی  إلب
  ).انتھى(فما اإلجابة ؟ ). ٧٨ـ٧٦: األنعام(
  
  :الرد على الشبھة 

ا الجاھلون   : (الشرك محبط للعمل ك    * قل أفغیر اهللا تأمرونى أعبد أیھ د أوحى إلی ولق
ك ولت   ركت لیحبطن عمل ئن أش ك ل ن قبل ذین م ى ال رین وإل ن الخاس ونن م ل اهللا * ك ب

ك لمن   ) (١) (فاعبد وكن من الشاكرین  إن اهللا ال یغفر أن ُیشرك بھ ویغفر ما دون ذل
  ).٢) (یشاء ومن یشرك باهللا فقد افترى إثًما عظیًما 

ى      واألنبیاء والرسل ھم صفوة اهللا من خلقھ ، یصطفیھم ویستخلصھم ، ویصنعھم عل
دارتھم          عینھ ، وینزھھم حتى قبل البعثة ى تخل بج ور الت یھم عن األم وحى إل م وال لھ

ومن ذلك الشرك ، الذى لو حدث منھم واقترفوه لكان مبرًرا لغیرھم .. للنبوة والرسالة
ولذلك ، لم یرد فى القرآن الكریم ما یقطع بشرك أحد من األنبیاء .. أن یقترفھ ویقع فیھ
  .الرحمن إبراھیم ـ علیھ السالم ـبمن فى ذلك أبو األنبیاء وخلیل .. والرسل قبل بعثتھ

الى   .. أما اآلیات التى یشیر إلیھا السؤال ول اهللا سبحانھ وتع راھیم   : (وھى ق ال إب وإذ ق
وكذلك نرى إبراھیم * ألبیھ آزر أتتخذ أصناًما آلھة إنى أراك وقومك فى ضالل مبین 

وكًبا قال فلما جن علیھ اللیل رأى ك* ملكوت السموات واألرض ولیكون من الموقنین 
ل     * ھذا ربى فلما أفل قال ال أحب اآلفلین  ا أف ى فلم ذا رب فلما رأى القمر بازًغا قال ھ

ذا     * قال لئن لم یھدنى ربى ألكونن من القوم الضالین  ال ھ فلما رأى الشمس بازغة ق
ذى  * ربى ھذا أكبر فلما أفلت قال یا قوم إنى برئ مما تشركون  إنى وجھت وجھى لل

ال أتحاّجونى     * رض حنیًفا وما أنا من المشركین   فطر السموات واأل ھ ق ھ قوم وحاّج
فى اهللا وقد ھدان وال أخاف ما تشركون بھ إال أن یشاء ربى شیًئا وسع ربى كل شىء 

ذكرون    ال تت م           * علًما أف ا ل اهللا م م أشركتم ب ا أشركتم وال تخافون أنك ف أخاف م وكی
األمن    ریقین أحق ب تم تعلمون    ینزل بھ علیكم سلطاًنا فأى الف م    * إن كن وا ول ذین آمن ال
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ى    * یلبسوا إیمانھم بظلم أولئك لھم األمن وھم مھتدون  راھیم عل ا إب وتلك حجتنا آتیناھ
  ).٣) (قومھ نرفع درجات من نشاء إن ربك حكیم علیم 

أما ھذه اآلیات ، فلیس فیھا دلیل على أن إبراھیم ـ علیھ السالم ـ قد مر بمرحلة شرك    
.. یقع فى ذلك، وإنما ھى تحكى كیف آتى اهللا إبراھیم الحجة على قومھ ، وحاشا هللا أن

  ..حجة التوحید ، ودحض الشرك
فھى حجاج وحوار یسلم فیھ إبراھیم جدًال ـ كشأن الحوار ـ بما یشركون ، لینقض ھذا 
الشرك ، ویقیم الحجة على تھاوى ما بھ یحتجون ، وعلى صدق التوحید المركوز فى 

من ھذا الحوار والحجاج واالحتجاج إلى أن الخیار الوحید المتبقى ـ  لیخلص .. فطرتھ
  ..بعد ھذه الخیارات التى سقطت ـ ھو التوحید

ان          ق والبرھ ى المنط ائم عل د الق ى التوحی رة إل د الفط ن توحی درج م وار الت و ح فھ
وم   ج الخص د دعاوى وحج ذى فن ى  .. واالستدالل ، ال ن (واالستدالل الیقین ون م ولیك

  .ولیس فیھ انتقال من الشرك إلى التوحید( الموقنین
  .تلك ھى الحقیقة التى رجحھا المفسرون

ارى   *  د األنص ن أحم د ب د اهللا محم و عب القرطبى ، أب ـ ٦٧١[ف ى ] م١٢٧٣ھ ول ف یق
  :ـ مورد اآلراء المختلفة حول ھذا الموضوع] الجامع ألحكام القرآن [ تفسیره 

اه ع   (ھذا ربى : (قولھ تعالى ى معن ف ف ل   اختل وال ، فقی ى أق ة      : ل ى ُمھل ھ ف ذا من ان ھ ك
  .النظر وحال الطفولّیة وقبل قیام الحجة ، وفى تلك الحال ال یكون كفر وال إیمان

ت  : ھذا ال یصح ، وقالوا: وقال قوم غیر جائز أن یكون هللا تعالى رسول یأتى علیھ وق
ود سواه    رئ من األوقات إال وھو هللا تعالى موحِّد وبھ عارف ، ومن كل معب الوا . ب : ق

ھ          ُل ، وأراه ملكوت ده من قب اه رش ى من عصمھ اهللا وأت وكیف یصح أن یتوھم ھذا عل
لیكون من الموقنین ، وال یجوز أن یوصف بالخلو من المعرفة ، بل عرف الرب أول 

ال  .. النظر ھ ق د األصنام     : (وقد أخبر اهللا تعالى عن إبراھیم أن ّى أن نعب ى وبن ) واجنبن
ط  ) ٥) (إذ جاء ربھ بقلب سلیم (: وقال عز وجل) ٤( ال  .. أى لم یشرك ق د ق ذا  : (لق ھ

ونظیر ھذا قولھ . على قول قومھ ، ألنھم كانوا یعبدون األصنام والشمس والقمر(ربى 
الى ركائى  : (تع ن ش ى     ). ٦) (أی ھ ، والمعن ریك ل د ال ش ال واح ل وع و ج ن : وھ أی

  ..شركائى على قولكم
ال  : وقیل ا ق ى   : (إنم ذا رب ر  (ھ ل        لتقری ا أف وافقتھم ، فلم أظھر م ھ ، ف ى قوم الُحجة عل

ال  انوا یعظمون النجوم         : النجم قّرر الُحجة ، وق ا ، وك َر ال یجوز أن یكون رب ا َتَغیَّ م
  .ویعبدونھا ویحكمون بھا

نور : (ومن أحسن ما قیل فى ھذا ما صح عن ابن عباس أنھ قال فى قولھ ـ عز وجل ـ
ؤمن یعرف اهللا عز وجل ویستدل علیھ بقلبھ ، فإذا كذلك قلب الم: قال) ٧) (على نور 

ھ السالم ـ ، عرف اهللا عز وجل             راھیم ـ علی ذلك إب ور ، وك ى ن عرفھ ازداد نوًرا عل
  .بقلبھ واستدل علیھ بدالئلھ ، فعلم أن لھ ربا وخالًقا
  (.أتحاجونى فى اهللا وقد ھدان : (فلما عرَّفھ اهللا عز وجل بنفسھ ازداد معرفة فقال

ى       : لوقی م ، والمعن ًرا لفعلھ وبیخ ، منك ى االستفھام والت ى معن ى ، أو   : ھو عل ذا رب أھ
دون   : " (وفى التنزیل. فحذف الھمزة! مثل ھذا یكون ربا ؟ م الخال ). ٨) (أفإن مت فھ
  ).٩.. " (أى أفھم الخالدون ؟
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ى ومع ھذا الرأى أیًضا الزمخشرى ، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر الخوارزم* 
ل     [ ، صاحب تفسیر  ] م ١١٤٤ـ   ١٠٧٥ھـ ٥٣٨ـ   ٤٦٧[ ائق التنزی الكشاف عن حق

  :الذى یقول فى تفسیر ھذه اآلیات] وعیون األقاویل فى وجوه التأویل 
أراد أن       "  ب ، ف ر والكواك مس والقم نام والش دون األص ھ یعب وه آزر وقوم ان أب وك

ق النظ   رِّفھم   ینبھھم على الخطأ فى دینھم ، وأن یرشدھم إلى طری ر واالستدالل ، ویع
دوث      ل الح ام دلی ا ، لقی أن النظر الصحیح مؤدٍّ إلى أن شیًئا منھا ال یصح أن یكون إلھ
ا            ا وأفولھ ر طلوعھ دبًرا دب نعھا وم انًعا ص دثھا وص ِدًثا أح ا ُمْح ا ، وأن وراءھ فیھ

  ".وانتقالھا ومسیرھا وسائر أحوالھا 
ر   قول من ینصف خصمھ مع علمھ بأن(: ھذا ربى ( ھ مبطل ، فیحكى قولھ كما ھو غی

د             ھ بع رُّ علی م یك َغب ، ث ى الحق وأنجى من الشَّ ك أدعى إل متعصب لمذھبھ ، ألن ذل
  .حكایتھ فیبطلھ بالُحجة

ال أحب عبادة األرباب المتغیرین من حال إلى حال ، المنتقلین من (: ال أحب اآلفلین (
  .ت األْجراممكان إلى مكان ، المحتجبین بستر ، فإن ذلك من صفا

تنبیھ لقومھ على أن من اتخذ القمر إلھا وھو نظیر الكواكب فى (: لئن لم یھدنى ربى (
  ..األفول فھو ضال ، وأن الھدایة إلى الحق بتوفیق اهللا ولطفھ

أى للذى دلت ھذه المحدثات علیھ (إنى وجھت وجھى للذى فطر السموات واألرض (
  ).١٠(وعلى أنھ مبتدئھا ومبدعھا 

ى*  ار               وعل اب النج د الوھ یخ عب دثین ـ الش ن المح ا م رأى أیًض ذا ال [ ھ
د  : " ـ الذى یقول] قصص األنبیاء [ ـ صاحب ] م١٩٤١ـ١٨٦٢ھـ ،١٣٦٠ـ١٢٧٨ لق

زام أو    ى اإلل درج ف ة الت ھ بطریق ن قوم ف دی ھ وتزیی اج لدین ى االحتج راھیم ف ى إب أت
  ).١١.. " (التدرج فى تكوین العقیدة

راھیم ال    ف إب ھ السالم ـ من الشرك        وذلك ھو موق ل ـ علی ھ   .. خلی د عصمھ اهللا من .. لق
ذه      دم ھ ى ھ وإنما ھى طریقة فى الجدال یتدرج بھا مع قومھ ، من منطلقاتھم لیصل إل
ى      وزة ف ة المرك د الفطری دة التوحی ى عقی ى عل دلیل العقل ة ال ى إقام ات ، وإل المنطلق

  . القلوب
  .٦٦ـ٦٤: الزمر) ١(
  .٤٨: النساء) ٢(
  .٨٣ـ٧٤: األنعام) ٣(
  .٣٥: إبراھیم) ٤(
  .٨٤: الصافات) ٥(
  .٧٤: القصص) ٦(
  .٣٥: النور) ٧(
  .٣٤: األنبیاء) ٨(
، طبعة دار الكاتب العربى للطباعة  ٢٦،  ٢٥ص  ٧ج] الجامع ألحكام القرآن ) [ ٩(

  .م١٩٦٧ھـ ١٣٨٧والنشر ـ القاھرة 
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اریخ ـ وھى    طبعة دار الفكر ـ بیروت ـ بدون  ٣١،  ٣٠ص  ٢ج] الكشاف ) [ ١٠( ت
ران   ران     " طبعة مصورة عن طبعة طھ اب ـ تھ دون    " انتشارات أفت وھى األخرى ب

  .تاریخ للطبع
ان ـ      ٨٠ص ] قصص األنبیاء ) [ ١١( روت ـ لبن طبعة دار إحیاء التراث العربى ـ بی

  .بدون تاریخ للطبع
------------------------  

  عصون اهللاحول عصیان إبلیس وھو من المالئكة الذین ال ی -٦٧
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

د عصى     ]  ٦: التحریم[ یؤكد القرآن أنھ ال یمكن للمالئكة أن تعصى اهللا  ك فق ع ذل وم
ة     ى اآلی ا ف ة ، كم ن المالئك ان م ذى ك یس ال رة [ إبل حیح ؟]  ٣٤: البق ا ص . فأیھم

  ).انتھى(
  :الرد على الشبھة 

ھ  المالئكة مخلوقات مجبولة على م ال یعصون   .. طاعة اهللا وعبادتھ والتسبیح لھ وب فھ
الى  بحانھ وتع اس         :(اهللا س ا الن اًرا وقودھ یكم ن كم وأھل وا أنفس وا ق ذین آمن ا ال ا أیھ ی

ؤمرون       ا ی ون م ا أمرھم ویفعل ) والحجارة علیھا مالئكة غالظ شداد ال یعصون اهللا م
)١.(  

ال یعصون اهللا ما أمرھم [ لى النار ومع تقریر ھذه اآلیة أن ھؤالء المالئكة القائمین ع
ؤمرون    ا ی ة            ] ویفعلون م ى قم ة ـ ف یس ـ وھو من المالئك ریم أن إبل رآن الك رر الق یق

ى واستكبر        : (العصیان والعصاة  یس أب جدوا إال إبل جدوا آلدم فس ة اس ا للمالئك وإذ قلن
  ).٢) (وكان من الكافرین 

ك ب     ین ، وذل انى اآلیت ین مع ع ب ة للجم اك إمكانی ولوھن ة ال  : أن نق وم المالئك إن عم
ى الطاعة       ون عل ذا ال   .. یعصون اهللا ـ سبحانھ وتعالى ـ فھم مفطورون ومجبول لكن ھ

ا          ة ـ كم م المالئك رآن تحت اس ینفى وجود صنف ھم الجن ـ ومنھم إبلیس ، شملھم الق
 وصف المالئكة أیًضا بأنھم ِجنَّة ـ لخفائھم واستتارھم ـ وھذا الصنف من الجن ، منھم  

  ..الطائعون ومنھم العصاة
ده    د عب ـ ، ١٣٢٣ـ   ١٢٦٥[وفى تفسیر اإلمام محم ة  ] م١٩٠٥ـ   ١٨٤٩ھ رة [ آلی : لبق

  :یقول]  ٣٤
ى  "  أى سجدوا إال إبلیس ، وھو فرد من أفراد المالئكة ، كما یفھم من اآلیة وأمثالھا ف

ین   ولیس عندنا دلیل.. القصة ، إال آیة الكھف فإنھا ناطقة بأنھ كان من الجن على أن ب
المالئكة والجن فصًال جوھرًیا یمیز أحدھما عن اآلخر ، وإنما ھو اختالف أصناف ، 

ظ     . فالظاھر أن الجن صنف من المالئكة. عندما تختلف أوصاف رآن لف ق الق د أطل وق
وجعلوا بینھ وبین : (الجنَّة على المالئكة ، على رأى جمھور المفسرین فى قولھ تعالى

  ).٤" (وعلى الشیاطین فى آخر سورة الناس  ).٣) (الجنة نسبا 
ى تفسیره              ى ـ ف د القرطب ا عن رأى أیًض ذا ال د ھ رآن    [ ونحن نج ام الق ] الجامع ألحك

  :فیقول
نھم ،       : وقال سعید بن جبیر"  یس م ار ، وإبل وا من ن ة ، خلق إن الجن ِسْبط من المالئك

ور ن ن ة م ائر المالئك ق س تتا .. وُخل ا الس مى جن د تس ة ق ل. رھاوالمالئك ى التنزی : وف
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ة نسبا    ( ین الجن لیمان ـ          ) ٥) (وجعلوا بینھ وب ر س ى ذك یس ـ ف ال الشاعر أعشى ق وق
  :علیھ السالم

  ).٦(وَسخَّر من جّن المالئكة تسعة قیاًما لدیھ یعملون بال أجر 
ون اهللا  ة ال یعص ون المالئك ین ك اقض إًذا ب ال تن یس.. ف یان إبل ین عص ن .. وب و م وھ

نھم الطائعون       الجن ، الذین أطل ل الجن ھؤالء م ق علیھم اسم المالئكة ـ فھو مثلھ كمث
  . ومنھم العصاة

  .٦: التحریم) ١(
  .٣٤: البقرة) ٢(
  .١٥٨: الصافات) ٣(
محمد . د. ، دراسة وتحقیق ١٣٣ص  ٤ج] األعمال الكاملة لإلمام محمد عبده ) [ ٤(

  .م١٩٩٣ھـ ١٤١٤القاھرة . عمارة ، طبعة دار الشروق
  .١٥٨: فاتالصا) ٥(
  .مصدر سابق ٢٩٥،  ٢٩٤ص ١ج] الجامع ألحكام القرآن ) [ ٦(

----------------------  
  مع أنھم من المخلوقات الطائعة القانتة هللا: حول عصیان البشر -٦٨

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

ومع ذلك ]  ٢٦: الروم[ كل المخلوقات فى السموات واألرض طائعة وقانتة هللا تعالى 
  ).انتھى]. ( ١٠: الحاقة: [ نجد حاالت كثیرة من عدم الطاعة من جانب البشر مثًال

  
  :الرد على الشبھة 

الى ـ     ھ من   (كل المخلوقات فى السموات واألرض ، طائعة وقانتة هللا ـ سبحانھ وتع ول
  ).١) (فى السموات واألرض كل لھ قانتون 

ك یشھد          فھم قانتون هللا ، أى خاضعون ومطیعون  ع ذل الى ـ وم ھ ـ سبحانھ وتع إلرادت
ب       دم الطاعة من جان الواقع ، وتحكى اآلیات القرآنیة الكثیر من حاالت العصیان وع

  :البشر وذلك من مثل قولھ سبحانھ
ذة      * وجاء فرعون ومن َقْبَلھ والمؤتفكات بالخاطئة ( ذھم أخ م فأخ فعصوا رسول ربھ

  ).٢) (رابیة 
ا    دھا إش ة وح ذه اآلی ى ھ ون فف یان فرع ى عص ن  .. رات إل بقھ م ن س یان م وعص

المؤتفكات ـ أى ُقرى قوم لوط ـ الذین أخذھم اهللا أخذة رابیة ، أى زائدة فى الشدة على 
  .غیرھا

حتى أن المأثور النبوى الشریف .. بل إن تاریخ اإلنسان ھو صراع بین أھل العصیان
  .ونقد تحدث عن أن كل بنى آدم خطاء ، وخیر الخطائین التواب

فكیف یتسق شیوع العصیان فى البشر ، مع اآلیة القرآنیة التى تحدثت عن أن كل من  
  ..فى السموات واألرض قانتون ـ أى خاضعون ومطیعون ـ هللا سبحانھ وتعالى ؟

ة والقضاء اإللھى      واع اإلرادة اإللھی م أن .. إن مفتاح اإلجابة عن ھذا التساؤل ، ھو فھ
  :لكن إرادتھ وقضاءه نوعان.. ، وال یقضى بالشر فاهللا سبحانھ ال یرید العصیان
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ذى    .. ـ إرادة وقضاء تكوینى وحتمى للمخلوقات غیر الُمَخیَّرة  ١ ل القضاء ال وذلك مث
  :تتحدث عنھ اآلیة

  ).٣) (فقضاھن سبع سموات فى یومین وأوحى فى كل سماء أمرھا (
  ).٤) (وإذا قضى أمًرا فإنما یقول لھ كن فیكون (

ون    ذا الل ى ھ ارة          فف ر المخت ات غی انى تكون المخلوق ر اإللھى والقضاء الرب من األم
  ..مجبولة على القنوت والطاعة والخضوع هللا سبحانھ وتعالى

ر      ٢ ا تخیی ر    ..ـ إرادة وقضاء معھم ك خاص باإلنسان الُمَخیَّ ف ..وذل المسئول  .. المكل
  .والذى لھ ـ بسبب ھذا التخییر والحریة ـ حساب وجزاء

ذا تش   ان وإلى مثل ھ ا        : (یر اآلیت دین إحسانا إم اه وبالوال دوا إال إی ك أال تعب وقضى رب
وًال            ا ق ل لھم ا وق ا أف وال تنھرھم ل لھم ال تق ا ف دھما أو كالھم ر أح دك الكب بلغن عن ی

انى صغیرا   * كریًما  واخفض لھما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمھما كما ربی
) (٥.(  

ر إزاءه     فنحن ھنا أمام قضاء إلھى ، شاء اهللا س  رك لإلنسان المخی الى أن یت بحانھ وتع
ل     ق العم زاء وف ون الج ب ، ولیك ن الطی ث م ز الخبی یان لیتمی ة والعص ة الطاع حری

ار درات     .. واإلرادة واالختی ھ ق دین ، ل داه اهللا النج ذى ھ ر ، ال ان الُمَخیَّ فاإلنس
یان ة والعص تطاعات الطاع افر .. واس ؤمن والك ان الم نس اإلنس ن ج ان م ذلك ك ،  ول

ن اهللا      ر دی ات   .. والمطیع والعاصى ومن یبتغى وجھ اهللا ومن یبتغى غی ا المخلوق بینم
أفغیر دین اهللا یبغون ولھ أسلم من فى (غیر المختارة مجبولة على الطاعة والخضوع 

ھ یرجعون      ا وإلی ا وكرًھ الى ) ٦) (السموات واألرض طوًع ھ تع جد : (، وقول وهللا یس
الى  ) ٧) (كرًھا من فى السموات واألرض طوًعا و م استوى   : (، وقولھ سبحانھ وتع ث

ا طائعین             ا أتین ا قالت ا أو كرًھ ا طوًع ا ولألرض ائتی ال لھ ) إلى السماء وھى دخان فق
)٨.(  

ى الطاعة والخضوع     ة عل ات    .. ففى مخلوقات اهللا مخلوقات مجبول ذه المخلوق ى ھ وف
  !. دین اهللا  مخیرون ، منھم من یطیع ومنھم من یختار العصیان ، فیبتغى غیر

  .٢٦: الروم) ١(
  .١٠ـ  ٩: الحاقة) ٢(
  .١٢: فصلت) ٣(
  .١١٧: البقرة) ٤(
  .٢٤ـ٢٣: اإلسراء) ٥(
  .٨٣: آل عمران) ٦(
  .١٥: الرعد) ٧(
  .١١: فصلت) ٨(

---------------  
  حول مدة خلق السموات واألرض -٦٩

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
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ور ا ن س ر م ح كثی ام توض تة أی ى س ت ف د خلق موات واألرض ق رآن أن الس ا . لق وھن
  :مشكلتان

  .أنھ من الثابت علمًیا أن خلق السموات واألرض قد استغرق بالیین السنین: األولى
ة تة      : الثانی ن س دًال م ام ب ة أی ق ثمانی دة الخل ت م ھ كان ى نفس ر القرآن ى التعبی ھ ف [ أن
  ]. ١٢ـ٩: فصلت

  ).انتھى. (یات ؟فكیف یمكن التوفیق بین ھذه اآل
  
  :الرد على الشبھة 

فى كثیر من السور القرآنیة تتحدث آیات كثیرة عن خلق اهللا سبحانھ وتعالى السموات 
  :ومن ھذه اآلیات.. واألرض وتقدیر ما فیھما فى ستة أیام

  ).١) (إن ربكم اهللا الذى خلق السموات واألرض فى ستة أیام (
  ).٢) (تة أیام وھو الذى خلق السموات واألرض فى س(
  ).٣) (الذى خلق السموات واألرض وما بینھما فى ستة أیام (
  ).٤) (اهللا الذى خلق السموات واألرض وما بینھما فى ستة أیام (
  ).٥) (ولقد خلقنا السموات واألرض وما بینھما فى ستة أیام (
  ).٦) (ھو الذى خلق السموات واألرض فى ستة أیام (

تحدید زمن الخلق للسموات واألرض فى ستة أیام ، وبین ولیس ھناك تعارض بین * 
" للیوم " ما یراه العلم من استغراق ذلك الخلق بالیین السنین ، ذلك أن المدى الزمنى 

ذى     " للیوم " عند اهللا ، سبحانھ وتعالى لیس ھو المدى الزمنى  ویم ال ى العرف والتق ف
ك      وفى ال. تعارف علیھ اإلنسان فى ھذه الحیاة الدنیا ى ذل ات شاھدة عل ریم آی قرآن الك

  :منھا
ا   ( د موتھ أو كالذى مر على قریة وھى خاویة على عروشھا قال أنى یحیى ھذه اهللا بع

فأماتھ اهللا مائة عام ثم بعثھ قال كم لبثت قال لبثت یوًما أو بعض یوم قال بل لبثت مائة 
ك      ارك ولنجعل ى حم ر إل م یتسنھ وانظ رابك ل ى طعامك وش انظر إل اس عام ف ة للن آی

وانظر إلى العظام كیف ننشزھا ثم نكسوھا لحما فلما تبین لھ قال أعلم أن اهللا على كل 
  ).٧) (شىء قدیر 

ة عام             غ مائ ا ـ بل ى حساب اإلنسان ـ ھن وم ، ف بعض الی ة  .. ف وم   ٣٧٠٠٠أى قراب ! ی
 فما حسبوه یوًما أو بعض یوم قد بلغ ثالثمائة عام.. وكذلك الحال فى قصة أھل الكھف

قال قائل منھم كم لبثتم قالوا .. (بالتقویم الشمسى وثلثمائة وتسعة أعوام بالتقویم القمرى
ة  (، ) ٨) (لبثنا یوًما أو بعض یوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم  ولبثوا فى كھفھم ثالث مائ

ھ          * سنین وازدادوا تسًعا  ب السموات واألرض أبصر ب ھ غی وا ل ا لبث م بم ل اهللا أعل ق
  ).٩) (م من دونھ من ولى وال یشرك فى حكمھ أحدا وأسمع ما لھ

وكذلك الحال یوم ینفخ فى الصور ـ یوم البعث ـ یحسب بعض المجرمین أن مكثھم    * 
الٍ    وم         .. فى الدنیا لم یتجاوز عشر لی د الی م یتع ثھم ل نھم أن مك ا یحسب آخرون م بینم

ا      : (الواحد ذ زرق نھم إن  یتخا * یوم ینفخ فى الصور ونحشر المجرمین یومیئ فتون بی
را  تم إال عش ا    * لبث تم إال یوم ة إن لبث ثلھم طریق ول أم ون إذ یق ا یقول م بم ن أعل ) نح

)١٠.(  
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طلح  *  إن لمص الى ف بحانھ وتع د اهللا ، س ا عن وم " أم ھ " الی ة طول م حقیق دى ال یعل م
ألف      : (وأمده إال ھو ك ك د رب ا عن ده وإن یوًم ویستعجلونك بالعذاب ولن یخلف اهللا وع

  ).١١) (تعدون  سنة مما
ا   ى تقویمن ن ف د نح ا نع نة مم ألف س دده ب ة ال تح بیھ ـ    .. واآلی تخدم أداة التش ا تس وإنم

اف ـ    َأْلف (الك اة        ) ك ذه الحی ى ھ ا ف وم لن ر معل دى غی د    .. لیظل الم ن التحدی ر ممك وغی
  .بوحداتنا نحن فى القیاس الزمنى

زاء ـ             دین ـ الج وم ال ام اهللا.. فی ى   .. وأی تة الت ام الس موات   واألی ا الس ق اهللا فیھ خل
  ..مداھا ـ بمقاییس أیامنا نحن ـ ال یعلمھا إال اهللا ، سبحانھ وتعالى.. واألرض

وزمن للضوء ـ    .. وسرعات للضوء  .. ثم إن ما اكتشفھ العلم من سرعات للصوت * 
اییس لمصطلح           اھیم والمق اوت واختالف المف ل تف وم  " سنة ضوئیة ـ یجع ًرا  " الی أم

  .مقرًرا ومألوًفا
  ..ھذا عن المشكلة األولى من مشكلتى السؤال

أما المشكلة الثانیة ـ من مشكلتى السؤال ـ والخاصة بحدیث بعض اآلیات القرآنیة عن   
یس ستة             ام ، ول ة أی د استغرق ثمانی ھ ق ى أن م عل د یفھ أن الخلق للسموات واألرض ق

ام لت.. أی ورة فص ام س ى آی ى : (وھ ق األرض ف ذى خل رون بال نكم لتكف ل أئ ومین ق ی
المین    ك رب الع داًدا ذل ھ أن ون ل ا   * وتجعل ارك فیھ ا وب ن فوقھ ى م ا رواس ل فیھ وجع

ى السماء وھى دخان       * وقدر فیھا أقواتھا فى أربعة أیام سواء للسائلین   م استوى إل ث
ى   * فقال لھا ولألرض ائتیا طوًعا أو كرًھا قالتا أتینا طائعین  فقضاھن سبع سموات ف

دیر          یومین وأوحى فى كل سماء  ك تق ا ذل دنیا بمصابیح وحفًظ ا السماء ال ا وزین أمرھ
  ).١٢) (العزیز العلیم 

ذه   ا  " المشكلة  " ھ ة      !.. ال وجود لھ دة الزمنی ین الم اوت ب اقض وال تف اك تن یس ھن فل
  ..التى جاءت فى ھذه اآلیات وبین اآلیات األخرى التى ورد فیھا تحدید األیام الستة

ھ      ففى ھذه اآلیات ـ من سورة فصل   ا بأن الى یخبرن د أن اهللا سبحانھ وتع ق  : (ت ـ نج خل
  (.األرض فى یومین 

ا    (ثم  ا أقواتھ ّدر فیھ ام   (جعل فیھا رواسى من فوقھا وبارك فیھا وق ى تم ام   (ف ة أی أربع
ون   (..  ا األرض ، فیك ق فیھم ذین خل ومین الل ى الی افان إل رین یض ومین آخ ى ی أى ف

ام    ة أی وع أربع و  .. المجم یس وارًدا أن یك د     ول وات ق دیر األق ى وتق ق الرواس ن خل
  ..استغرق أربعة أیام

ا     ة     .. ولعل الشبھة ـ التى جاءت فى السؤال ـ قد أتت من ھن وھم إضافة أربع أى من ت
ا األرض ، فیكون المجموع ستة        ت فیھم ذین خلق ومین الل ا   .. إلى الی وإذا أضیف إلیھ

یكون المجموع  (ومین فقضاھن سبع سموات فى ی(الیومان اللذان خلقت فیھما السماء 
ام    تة أی یس س ام ، ول ة أی وھم     .. ثمانی ذا ال ة ھ ة بإزال بھة متحقق ذه الش ة ھ ن إزال .. لك

ومین  ى ی ت ف األرض خلق م    .. ف ا تم تغرق م د اس وات ق دیر األق ى وتق ق الرواس وخل
ثم استغرق خلق السموات السبع   .. أى استغرق ھو اآلخر یومین.. الیومین أربعة أیام

  ..جموع ستة أیام من أیام اهللا ، سبحانھ وتعالىفكان الم.. یومین
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ى               ال القرطب وھم ـ فق ذا ال ة لھ ة ـ المزیل ذه الحقیق ى ھ ھ المفسرون عل د نب ى  : " (ولق ف
ى       : ومثالھ قول القائل(. أربعة أیام  ام وإل ى عشرة أی داد ف ى بغ خرجت من البصرة إل

  ).١٣" (الكوفة فى خمسة عشر یوًما ، أى فى تتمة خمسة عشر یوًما 
  :وقال الزمخشرى

كل ذلك فى : لمدة خلق اهللا األرض وما فیھا ، كأنھ قال) ١٤(فذلكة (فى أربعة أیام " (
ام ،     : وقال الزجاج .. أربعة أیام كاملة مستویة بال زیادة وال نقصان ة أی ة أربع ى تتم ف

  ).١٥" (یرید بالتتمة الیومین 
ى               رى ـ عل ى األخ د ھ لت ـ تؤك ورة فص ن س ات ـ م ذه اآلی موات  فھ ق الس أن خل

ومن ثم فال تناقض بین آیات القرآن وال تفاوت فى مدة .. واألرض إنما تم فى ستة أیام
  . وحاشا أن یكون شىء من ذلك فى الذكر الحكیم.. الخلق اإللھى للسموات واألرض

  .٣: ، یونس ٥٤: األعراف) ١(
  .٧: ھود) ٢(
  .٥٩: الفرقان) ٣(
  .٤: السجدة) ٤(
  .٣٨: ق) ٥(
  .٤: حدیدال) ٦(
  .٢٥٩: البقرة) ٧(
  .١٩: الكھف) ٨(
  .٢٦ـ٢٥: الكھف) ٩(
  .١٠٤ـ١٠٢: طھ) ١٠(
  .٤٧: الحج) ١١(
  .١٢ـ٩: فصلت) ١٢(
  .ـ مصدر سابق ٣٤٣ص  ١٥ج] الجامع ألحكام القرآن ) [ ١٣(
  .جملة ما فصل وخالصتھ: الفذلكة) ١٤(
  .ـ مصدر سابق ٤٤٤ص  ٣ج] الكشاف ) [ ١٥(

----------------  
  حول خالف القرآن للكتاب المقدس فى أسماء بعض الشخصیات التاریخیة -٧٠
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  
اب   ب الكت مائھم حس ة ألس ة مخالف یات التاریخی بعض الشخص ماء ل رآن أس ى الق یعط

ان اسمھم       . المقدس الذى سبق القرآن بعدة قرون ھ السالم ـ ك راھیم ـ علی فمثًال والد إب
Teral  ارح " أو رآن آزر" ت میھ الق ك یس ع ذل ھ     . ، وم ف ـ علی ان یوس ذى ك م ال واس

و      Potipharالسالم ـ فى بیتھ   رآن فھ ى الق ھ ف ز  " أما االسم المعطى ل : یوسف " [ عزی
  ).انتھى].( ٣٠

  
  :الرد على الشبھة 
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ھ    : أوًال ة ل رآن ومرجعی ى الق ة عل دس حج اب المق ن الكت ل م ح أن نجع ألن .. ال یص
ذا            الثا ود والنصارى أن ھ اء الیھ ر من علم ا كثی ام بھ ى ق بت ـ حتى فى الدراسات الت

  ..الكتاب المقدس قد أعیدت كتابتھ ، وأصابھ التحریف
اكن   ماء األم ى أس ة ف حیفات وخاص رات وتص ھ تغیی ت علی د أدخل ھ ق ا أن ترجمات كم

  ..واألشخاص
ا ق وال  : وثانًی ظ والتوثی ن الحف توى م ع بمس د تمت رآن ق ھ  ألن الق ل جعل ى النق واتر ف ت

ھ        یش علی ذى نع ب ال ذا الكوك ر ھ ى ظھ حیح عل د الص وحى الوحی اكم  .. ال و الح فھ
  ..والمرجع لكل ما عداه من النصوص الدینیة األخرى

  :فنقول.. ومن ھذا المنطلق نناقش الشبھات التى یثیرھا ھذا السؤال.. وفى ھذا اإلطار
ھ ا       *  راھیم ـ علی ل إب د الخلی م وال بة الس ادر       بالنس م المص ف معظ الم ـ ال تختل لس

لیس اسم  " آزر " اإلسالمیة ـ سواء منھا تفاسیر القرآن ، أو قصص األنبیاء على أن   
اسم صنم ، " آزر " ومن العلماء من یرى أن " تارح " وعلى أن اسمھ .. والد إبراھیم

ى         دم المفعول ف ذا الصنم ، تق راھیم لھ د إب ادة وال ذا   وأن اآلیة خطاب استنكارى لعب ھ
  ..والمعنى أتتخذ آزر إلھا ومعبوًدا ؟.. الخطاب

ى حاشیة     " تارح " لقب أطلق على " آزر " ومن العلماء من یرى أن  ل ف د أن عم بع
  ..الملك الذى كان حاكًما فى ذلك التاریخ

  :ونحن نقرأ ـ حول ھذه القضیة ـ فى تفسیر القرطبى
د     تكلَّم) وإذ قال إبراھیم ألبیھ آزر: (قولھ تعالى"  ر محم و بك العلماء فى ھذا ، فقال أب

ھ  ین   : بن محمد بن الحسن الجوینى الشافعى األشعرى فى النكت من التفسیر ل یس ب ول
ارح    راھیم ت د إب ى أن اسمھ       . الناس اختالف فى أن اسم وال دل عل رآن ی ى الق ذى ف وال

ال : وقیل.. آزر ا      : آزر اسم صنم كأنھ ق ذ آزر إلھ ھ أتتخ راھیم ألبی ال إب ذ  وإذا ق ، أتتخ
  ..أصناًما آلھة

فقد قال محمد بن إسحاق . ما ادعاه من االتفاق لیس علیھ وفاق] أى القرطبى [ قلُت ـ  
  :والكلبى والضحاك

وب     ل إسرائیل ویعق تُ . إن آزر أبو إبراھیم ـ علیھ السالم ـ وھو تارح ، مث فیكون  : قل
مان  ھ اس ل . ل ال مقات م  : وق ارح اس ب ، وت ن  . آزر لق ى ع اه الثعلب حاق   وحك ن إس اب

آزر اسم أعجمى ، وھو مشتق    : وقال الجوھرى.. ویجوز أن یكون العكس. القشیرى
ادة األصنام     ى عب ھ عل د   .. من آزر فالن فالًنا إذا عاونھ ، فھو مؤازٌر قوم ال مجاھ وق

ا   : ویماٍن ذ آزر إلھ ذ أصناًما  . آزر اسم صنم ، أى أتتخ اب     .. أتتخ ى كت ى ف ال الثعلب وق
ا        إن اسم أبى: العرائس رود قیًِّم ع النم ا صار م ارح ، فلم إبراھیم الذى سماه بھ أبوه ت

وقال مجاھد إن آزر لیس باسم أبیھ وإنما ھو اسم صنم ، . على خزانة آلھتھ سماه آزر
ن    وھو إبراھیم ابن تارح بن ناخور بن ساروع ابن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ ب

  .)١" (أرفخشد بن سام بن نوح ـ علیھ السالم ـ 
  ]:قصص األنبیاء [ ونفس التفسیرات الموضحة لھذه الشبھة نجدھا فى 

روى عن مجاھد ": تاج العروس  ٢ج ١٢ص " قال السید المرتضى الزبیدى ـ فى " 
  :فى قولھ تعالى



 ٥٢٧

ى    : قال) آزر أتتخذ أصناًما( ٌب عل لم یكن بأبیھ ، ولكن آزر اسم صنم ، فموضعھ َنْص
وإذ قال إبراھیم أتتخذ آزر إلھا ، أى أتتخذ أصناًما  "  :إضمار الفعل والتالوة كأنھ قال

  ".آلھة 
  ".التقدیر أتتخذ آزر إلھا : " وقال الصغانى

ى أول       اج العروس السابقة ف ارة ت وقد نقل شیخ العروبة المرحوم أحمد زكى باشا عب
  ".تكملة كتاب األصنام البن الكلبى " كتابھ 

و  ى األق د أول ھ مجاھ ذى قال ول ال ذا الق القبولوھ دى ب د  . ال عن ون وال ك یك ى ذل وعل
ھ  " آزر " ومما یستأنس لھ بأن . إبراھیم لم یذكر باسم الَعَلمى فى القرآن الكریم اسم إل

ھ         د المصریین اإلل ة عن ة القدیم ى اآللھ د ف س  " أننا نج وى    " أوزوری ھ الق اه اإلل ومعن
  ).٢.. " (لھةالمعین ، وقد كانت األمم السالفة یقلد بعضھم بعًضا فى أسماء اآل

  .فلیست ھناك مشكلة ، إذن ، حول ھذا الموضوع
ھ       ذى اشترى وآوى یوسف ـ علی أما الشبھة الثانیة فى ھذا السؤال ، والخاصة باسم ال

اب    " عزیز " السالم ـ فى بیتھ ، والذى أطلق علیھ القرآن الكریم اسم   ا سماه الكت بینم
  .، مشكلة من المشكالتفإنھا ال تمثل ، ھى األخرى .. Potipharالمقدس 

ان     ذى آوى یوسف ك ار  " واسمھ  ".. رئاسة الشرطة   " ذلك أن منصب ھذا ال فوطیف
ھ "..  ز " ولقب ذه   " العزی ھ ھ ف ب ماء التعری ین أس اقض ب ال تن ك  .. ف ت ذل د تناول ولق

  ]:قصص األنبیاء [ ففى .. المصادر اإلسالمیة
ة ، واسمھ      "  یس شرطة المدین ار  " وكان سیده رئ ى     " فوطیف ر عن منصبھ ف ، ویعب

  ).٣.. " (، أى رئیس الشرطة" سرھا طباحیم " العبریة بـ 
  :وفى تفسیر القرطبى

وقال ابن . واسمھ قطفیر.. ھذا الذى اشتراه ملك مصر ، ولقبھ العزیز: قال الضحاك" 
  .إطفیر: إسحاق

ك مصر      : وقال ابن عباس.. اشتراه المرأتھ ر مل ر وزی ا اشتراه قطفی ذا  .. إنم ان ھ  وك
  ).٤.. " (العزیز الذى اشترى یوسف على خزائن الملك

ة        ل من لغ أما الخالفات واالختالفات الطفیفة فى نطق االسم فھى واردة ، بسبب النق
ة  ى لغ ة  .. إل ى لھج ة إل ن لھج ات .. وم خ للمخطوط بب النس حیف . وبس والتص
  .، إذن ، حول ھذه األسماء.. فال مشكلة.. والتحریف

  .ـ مصدر سابق ٢٣،  ٢٢ص  ٧ج] لقرآن الجامع ألحكام ا) [ ١(
  .ـ مرجع سابق ٧٢ص ] قصص األنبیاء ) [ ٢(
  .١٢٢المرجع السابق ص ) ٣(
  .ـ مصدر سابق ـ ١٥٨ص  ٩ج] الجامع ألحكام القرآن ) [ ٤(

---------------------  
  واختالفھ فى ذلك مع الكتاب" أخت ھارون " حول تسمیة القرآن الكریم مریم  -٧١

  المقدس
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: اتبالك
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ولعل ]  ٢٨: مریم" [ أخت ھارون " یسمى القرآن والدة المسیح ـ علیھ السالم ـ باسم 
ا           ت أخًت ریم أخرى كان ریم أم المسیح ، وم ین م ط ب لم ، خل محمًدا صلى اهللا علیھ وس

ھ ، وال ی               ھ السالم ـ ومعاصًرا ل ا لموسى ـ علی ان أًخ ذى ك ارون ال ذا    لھ ل ھ د مث وج
  ).انتھى. (التناقض فى الكتاب المقدس

  
  :الرد على الشبھة 

م        أخت ھارون   " یتحدث القرآن الكریم عن مریم ـ أم المسیح ـ علیھما السالم ـ ، باس
ة     "..  ى اآلی ا ف ا إیاھ ول مخاطًب ا     : (٢٨: وذلك فى سورة مریم ، فیق ا أخت ھارون م ی

ولیس لھذه التسمیة ذكر فى اإلنجیل(.. ا كان أبوك امرأ َسْوٍء وما كانت أمك بغی.  
ى   (بل الثابت ـ فى القرآن واألناجیل ـ أن مریم ھى ابنة عمران   ران الت ومریم ابنة عم

  ).١) (أحصنت فرجھا 
وذا  " وعمران ھذا ھو من نسل داود ـ علیھ السالم ـ أى من سبط ونسل     یس  " یھ ، ول

رآن    فكیف" الالویین " سبط " ھارون " من سبط ونسل  ا الق " أخت ھارون   " دعاھ
  .؟

والحقیقة .. ھذا ھو التساؤل واالعتراض الذى یورده البعض شبھة على القرآن الكریم
ـ        ریم ب ى ، أن تسمیة م ، لیست تسمیة   " أخت ھارون   " التى تفھم من السیاق القرآن

دما حمل          ھ عن ا ب ا ونادوھ ا خاطبوھ ا ، وم ا لھ ھ قومھ ت قرآنیة وإنما ھى حكایة لما قال
ى عرضھا وشرفھا         ا ف ل ، واتھموھ بعیسى ـ علیھ السالم ـ عندما استنكروا ذلك الحم

رأ  * یا مریم لقد جئت شیًئا فریا : (فقالوا لھا.. وعفافھا یا أخت ھارون ما كان أبوك ام
  ).٢) (َسْوء وما كانت أمك بغًیا 

  .فلماذا نسبھا قومھا إلى ھارون ؟
ان رجًال        فمنھ.. یختلف المفسرون فى التعلیل ھ ـ ك ول إن ھارون ـ المشار إلی م من یق

  .فاسًقا، اشتھر بفسقھ، فنسبھا قومھا إلیھ، إعالًنا عن إدانتھم لھا
الح        ھوًرا بالص الًحا ، مش ًال ص ان رج ذا ك ارون ھ ول إن ھ ن یق رین م ن المفس وم

ة ت ،       .. والعف ا فعل ا بم ا ، وتعریًض ا علیھ ا ، وتھكًم خریة منھ ھ س ا إلی بھا قومھ فنس
د            وا م ـ ق ى زعمھ ا ھى ـ ف ادة بینم ى العب ل ف وى والتبت ستھزاء بدعواھا الصالح والتق

  ..حملت سفاًحا
ى إسرائیل ـ        : وقیل اد وصلحاء بن ن ُعّب ان م إنھ كان لھا أخ من أبیھا اسمھ ھارون وك

  ).٣(واسم ھارون من األسماء الشائعة فى بنى إسرائیل .. فنسبوھا إلیھ ـ
ك ـ أن         ل ذل ـ      والشاھد ـ من ك ریم ب ذه التسمیة لم ًرا   " أخت ھارون   " ھ ، لیست خب

ا        ھ قومھ ا قال ریم لم رآن الك ن الق ة م ى    .. قرآنًیا ، وإنما ھى حكای االت الت ذه االحتم وھ
اریخ        ن الت راث م ى ت ادات مستندة إل ذكرھا المفسرون ، تعلیًال لھذه التسمیة ھى اجتھ

  . والقصص والمأثورات
  .١٢: التحریم) ١(
  .٢٨ ،٢٧: مریم) ٢(
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الجامع  [ ـ مرجع سابق ـ و     ٣٨٤،  ٣٨٣ص ] قصص األنبیاء [ انظر فى ذلك ) ٣(
رآن    ام الق در سابق ـ        ١٠١،  ١٠٠ص  ١١ج] ألحك ص  ٢ج] الكشاف  [ و . ـ مص

  .ـ مصدر سابق ـ ٥٠٨
------------------  

  حول خالف القرآن للكتاب المقدس فى عصر نمرود -٧٢
  زیر األوقافد محمود حمدى زقزوق، و.أ: الكاتب

  
ار       ى الن إبراھیم ف ى نمرود ب رآن والمفسرین ألق ول الق اء [ حسب ق ]  ٦٩ـ٦٨: األنبی

ھ السالم ـ                راھیم ـ علی ى زمن إب ا ف ول أن یكون نمرود حی یس من المعق اب  [ول الكت
  ).انتھى]. ( ٢٦ـ١٣: ١١،  ٢٥ـ٢٢: ١٠،  ١١،  ١٠: ٨المقدس ـ سفر التكوین 

  
  :الرد على الشبھة 

ص    ى قص دة          ف ھ السالم ـ مشاھد عدی ل ـ علی راھیم الخلی ریم عن إب رآن الك ا  .. الق منھ
دونھا          ى یعب ھ الت د أن حطم أصنام قوم ار ، بع ق بالن الوا  : (معجزة نجاتھ من التحری ق

راھیم  * حّرقوه وانصروا آلھتكم إن كنتم فاعلین  قلنا یا نار كونى برًدا وسالًما على إب
  ).١) (خسرین وأرادوا بھ كیًدا فجعلناھم األ* 

ألم تر إلى الذى حاّج إبراھیم : (ویحكى القرآن محّجة إبراھیم للملك ـ فى سورة البقرة 
ت     ى وأمی ا أحی فى ربھ أن آتاه اهللا الملك إذ قال إبراھیم ربى الذى یحیى ویمیت قال أن
ر       ذى كف قال إبراھیم فإن اهللا یأتى بالشمس من المشرق فأت بھا من المغرب فبھت ال

  ).٢) ( یھدى القوم الظالمین واهللا ال
ن       رآن م د الق ھ ؛ ألن قص ى رب راھیم ف اج إب ذى ح ك ال م المل م یس ریم ل رآن الك والق

ا      رة منھ ة ، والعب ى      .. القصص ھو مضمون المحاّج ؤخر ف دم وال ی ك ال یق م المل واس
رة مون والِعب ـ          . المض راھیم ـ ب ھ إب ذى حاّج ك ـ ال ذا المل میة ھ ا تس روذ " أم " الّنم

ت مھ واالخ ق اس ى نط ھ. الف ف دة ملك اریخى ، أورده  .. وم ص ت ا قص فجمیعھ
  ..المفسرون

د         ).. ٣(فھو غیر ملزم للقرآن الكریم  ار ض ك كشبھة تث ورد ذل م ال یصح أن ی ومن ث
ذى     .. القرآن ك ال م المل ى أن اس فلیس لدینا فى التاریخ الموثق والمحقق ما یثبت أو ینف

روذ  الّن" حاّج إبراھیم الخلیل فى ربھ ھو  ى       ". م اج إل اریخى یحت ص ت ا ھو قص وإنم
  ..تحقیق

ى السؤال     ا ف وین   [ولقد راجعُت العھد القدیم ، فى المواضع التى جاء ذكرھ سفر التك
حاح  حاح  ١١،  ١٠: ٨اإلص حاح  ٢٥ـ٢٢: ١٠واإلص ى ] ٢٦ـ١٣: ١١واإلص وھ

  ". الّنمروذ" تحكى عن قبائل نوح ، وموالید ابنھ سام ، فلم أجد فیھا ذكر الملك 
إبراھیم " التى كتبھا المستشرقون ـ وقد حرر مادة ] دائرة المعارف اإلسالمیة [ وفى 

ا  "  رغ  . ج" فیھ راض        " إیزب راھیم دون اعت ى قصة إب ك نمروذ ف ر المل أتى ذك .. ـ ی
داللة الحائرین ـ  [ وفى أثنائھا إشارات إلى مصادر عبریة أشارت إلى النمروذ ـ منھا  

  ..فصل نوح" سفر ھیاشار " ومنھا ]..  ٢٩ لموسى بن میمون ـ الفصل
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حاح    " نمرود " وتأتى اإلشارة إلى  دیم ـ اإلص : ١٠الملك فى سفر التكوین ـ بالعھد الق
  "..الذى ابتدأ یكون جباًرا فى األرض " باعتباره  ١١ـ٨

ة من    .. " وبھ كان ُیضرب المثل فى التجبر ّد وكلن وكان ابتداء مملكتھ بابل وأرك وأك
  ..إلخ.. إلخ.. " من تلك األرض خرج أشور وبنى نینوى. رأرض شنغا

م       .. وأخیًرا رار الس ع تك ا یمن اك م یس ھن ر من       " نمروذ  " فل ى أكث ك ف ر من مل ألكث
اریخ  ر وت ص                  .. عص ة بالقص بھة ـ خاص اك ش ت ھن بھة ـ إًذا كان ى أن الش ویبق

  .. وال عالقة لھا بالقرآن الكریم.. التاریخى
  .٧٠ـ٦٨: األنبیاء) ١(
  .٢٥٨: البقرة) ٢(
در سابق ـ      ٢٨٥ـ ٢٨٣ص  ٣ج] الجامع ألحكام القرآن [ القرطبى : انظر) ٣( ـ مص

  .ـ مصدر سابق ـ ٣٨٩ـ٣٨٧ص  ١ج] الكشاف [ والزمخشرى 
----------------------  

  وھل كان عبًدا صالًحا ؟ أم من عبدة األوثان ؟.. حول اإلسكندر ذى القرنین -٧٣
  زوق، وزیر األوقافد محمود حمدى زق.أ: الكاتب

  
]. ٨٨ـ٨٧: الكھف[كعبد صالح یؤمن باهللا ) ذو القرنین(یمدح القرآن اإلسكندر األكبر 

ان     دة األوث ان من عب ف یصح   . ولكن جمیع مؤرخى اإلغریق یجمعون على أنھ ك فكی
  ).انتھى. (ذلك ؟

  
  :الرد على الشبھة 

رنین   ٩٨ـ ٨٣: فى القرآن الكریم ـ بسورة الكھف    ة ذى الق ویسألونك عن ذى   ( :حكای
بًبا    * القرنین قل سأتلو علیكم منھ ذكًرا  إنا َمّكنَّا لھ فى األرض وآتیناه من كل شىء س

  .إلى آخر اآلیات) ١) (
ھ   : (فیقول" ذو القرنین " وخالل ھذه اآلیات یتبدى عدل  قال أما من ظلم فسوف نعذب

ا من آمن وعمل صال     * ثم ُیرد إلى ربھ فیعذبھ عذاًبا نكرا  ھ جزاء الحسنى    وأم ًحا فل
  ).٢) (وسنقول لھ من أمرنا یسرا 

  ".ذو القرنین " تلك ھى تسمیة القرآن الكریم لھذا الملك 
فذلك قصص لم ] م.ق٣٢٤ـ٣٥٦[أما أن ذا القرنین ھذا ھو اإلسكندر األكبر المقدونى 

ى       .. یخضع لتحقیق تاریخى د شككوا ف ص ق ذا القص ذین أوردوا ھ بل إن المفسرین ال
  ..وصحتھصدقھ 

من یسوق األحادیث عن األعاجم   " ـ مثًال ـ یروى عن  ] م٧٦٨ھـ ١٥١[فابن إسحاق 
ن   " أنھ كان من أھل مصر ، وأن اسمھ " فیما توارثوا من علم ذى القرنین  ان ب مرزب

  ".مردیة الیونانى 
ـ  ٢١٣[فھو ابن ھشام  " اإلسكندر " أما الذى سماه  ظ     ] م٨٢٨ھ ص وحف ذى لخ [ ـ ال

حاق ـ    ـ ال ] السیرة   ن إس ة اإلسكندریة ،         .. ب ى مدین ذى بن ھ اإلسكندر ال دد أن وھو یح
  .فنسبت إلیھ
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وھب " ھو اإلسكندر المقدونى عن " ذو القرنین " وكذلك جاءت الروایات القائلة إن 
ھ  ن ُمنبِّ ـ ١١٤ـ٣٤" [ب ن  ) ٣] (م٧٣٢ـ٦٥٤ھ ر م ة الكثی در لروای و مص وھ

  .اإلسرائیلیات والقصص الخرافى
ن   كك اب د ش ص          ولق د القص دوین ونق ى ت وعى ملحوظ ف ز ب ذى تمی و ال حاق ـ وھ إس

رنین                ذى دار حول تسمیة ذى الق ص ـ ال ذا القص ا روى من ھ اریخى ـ شكك فیم الت
وشكك أیًضا فى صدق ما نسب للرسول صلى اهللا .. باإلسكندر ، أو غیره من األسماء

  :وذلك عندما قال ابن إسحاق.. علیھ وسلم حول ھذا الموضوع
  ".أقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ذلك أم ال ؟ ..  أعلم أى ذلك كان ؟فاهللا" 

والحق : " ویثنى القرطبى على شك وتشكیك ابن إسحاق ھذا ، عندما یورده ، ثم یقول
ال  ا ق م   ".. م ذى ل ص ، ال ذا القص ى ھ حاق ف ن إس كیك اب ك وتش و ش ق ھ أى أن الح

و     یخضع للتحقیق والتمحیص وإن یكن موقف ابن إس ى ، ھ ذلك القرطب ذا ، وك حاق ھ
  .لون من التحقیق والتمحیص

وثنى ـ ھو ذو         ك ال دونى ـ المل فلیس ھناك ، إًذا ما یشھد على أن اإلسكندر األكبر المق
  .. القرنین ، العادل ، والموحد هللا

  .٨٤ـ٨٣: الكھف) ١(
  .٨٨ـ٨٧: الكھف) ٢(
  .سابق ـ مصدر ٥٠ص  ١١ج] الجامع ألحكام القرآن [ القرطبى ) ٣(

-------------------  
  حول غروب الشمس فى عین حمئة ومخالفة ذلك للحقائق العلمیة -٧٣

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

رآن   ب الق ة ، حس ین حمئ ى ع مس ف رب الش ف[ تغ م ]  ٨٦: الكھ الف للعل ذا مخ وھ
  ).انتھى(ثابتة ؟ فكیف یقال إن القرآن ال یتناقض مع الحقائق العلمیة ال. الثابت

  
  :الرد على الشبھة 

غ   : (حدیث عن أنھ إبان رحلتھ" ذو القرنین " فى حكایة القرآن الكریم لنبأ  ى إذا بل حت
  ).١.. ) (مغرب الشمس وجدھا تغرب فى عین حمئة ووجد عندھا قوًما

  .والعین الحمئة ، ھى عین الماء ذات الحمأ ، أى ذات الطین األسود المنتن
دور حول نفسھا     ولما كان ال ا ت علم الثابت قد قطعت حقائقھ بأن األرض كرویة ، وأنھ

ة أو            ر عین ، حمئ ى عین أو غی اء ف یس اختف إن غروب الشمس ل وحول الشمس ، ف
ة  نص           : والسؤال .. غیر حمئ ین ال ت وب م الثاب ذا العل ائق ھ ین حق اك تعارض ب ھل ھن
  .القرآنى ؟

ائق    لیس ھناك أدنى تعارض ـ وال حتى شبھة تعارض ـ   ین الحق بین النص القرآنى وب
ذلك أن حدیث القرآن ھنا ھو عن الرؤیة البصریة للقوم الذین ذھب إلیھم ذو .. العلمیة

ذه               ى ھ ا ـ ف اء الشمس ـ غروبھ رون اختف م ی د جعلھ ق بصرھم ق القرنین ، فمنتھى أف
د غروب          .. البحیرة ـ العین الحمئة ـ   ى شاطئ البحر عن ا عل س من ل من یجل وذلك مث
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ب      ال ى قل ًدا ـ ف شمس ، فإن أفق بصره یجعلھ یرى قرص الشمس یغوص ـ رویًدا روی
  .ماء البحر

یط   ر المح ى البح ة ، أو ف ین الحمئ ى الع ا ف ى غروًب بھ الرائ ا یحس ا عم ة ھن .. فالحكای
ول    دوران األرض ح ة ب ة الخاص ة العلمی رآن بالحقیق ار الق ن إخب ة ع ت الحكای ولیس

  .فى مسألة الغروبالشمس ، وعن ماذا یعنیھ العلم 
ر    ن عم ـ  ٥٠٧ـ ٤٢٩[وقد نقل القفال ، أبو بكر الشاشى محمد بن أحمد بن الحسین ب ھ

ة ،  ] م١١١٤ـ١٠٣٧/ عن بعض العلماء تفسیًرا لھذه الرؤیة ، متسًقا مع الحقیقة العلمی
ال  ھ   : " فق راد أن یس الم رنین [ ل ى    ] أى ذو الق ا حت رًقا ومغرًب ى الشمس مش انتھى إل

ل    .. مھا ومسَّھاوصل إلى ِجْر ون األرض ، ب فھى أعظم من أن تدخل فى عین من عی
ارة  . ھى أكبر من األرض أضعاًفا مضاعفة أى [ وإنما المراد أنھ انتھى إلى آخر العم

ى رأى   ] البقاع المعمورة والمأھولة  دھا ف من جھة المغرب ومن جھة المشرق ، فوج
ى األ        ا نشاھدھا ف ا أن ة ، كم ى عین حمئ ى     العین تغرب ف دخل ف ا ت رض الملساء كأنھ

م  ). ٢) (وجدھا تطلع على قوم لم نجعل لھم من دونھا ِسترا : (األرض ، ولھذا قال ول
یھم       ع عل م أول من تطل ل أراد أنھ .. " یرد أنھا تطلع علیھم بأن تماّسھم وتالصقھم ، ب

)٣.(  
ى   ة الرائ ة الخاصة با    .. فالوصف ھو لرؤیة العین ، وثقاف ة العلمی یس للحقیق لشمس  ول

  .فى عالقتھا باألرض ودورانھا ، وحقیقة المعنى العلمى للشروق والغروب
  .. فال تناقض بین النص القرآنى وبین الثابت من حقائق العلوم

  .٨٦: الكھف) ١(
  .٩٠: الكھف) ٢(
  .ـ مصدر سابق ـ ٥٠،  ٤٩ص  ١١ج] الجامع ألحكام القرآن [ القرطبى ) ٣(

-----------------  
  هللا للذكر وھل الذكر ھو كل القرآن ؟ أم بعض القرآن؟حول حفظ ا -٧٤

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

ة          ة الكریم ول اآلی ا تق ظ ، كم د حف رآن ق أن الق ون ب ا    : (ھناك من ال یؤمن ا نحن نزلن إن
ون )الذكر وإنا لھ لحافظون ھ        : ، ویقول یس كل رآن ، ول ن الق ذكر جزًء ا م د یكون ال . ق

ى       ویستدلون  ة ف اك آی ى أن ھن بكالم لعمر بن الخطاب ـ رضى اهللا عنھ ـ بأنھ أقسم عل
ة من                   ت ورق ھ أكل ر موجودة ـ وأن غنم ة غی ذه اآلی رجم ـ وھ دث عن ال رآن تتح الق

  ).انتھى(القرآن كانت بید عائشة رضى اهللا عنھا 
  
  :الرد على الشبھة 

  :وفى الجواب عن ھذه الشبھة نسأل
  .وتعالى ـ الرسل ، وأنزل الكتب ؟لماذا بعث اهللا ـ سبحانھ 

ھ ن اهللا لخلق ة م ك رعای ان ذل د ك م.. لق ا بھ ى ال     .. ولطًف م ـ ك ابھ لھ ون حس ى یك وحت
ا   وإن من  .. (یتساوى المحسن والمسىء ـ وجزاؤه إیاھم على أفعالھم عدًال إلھًیا خالًص

  ).٢) (وما كنا معذبین حتى نبعث رسوًال ) (١) (أمة إال خال فیھا نذیر 
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  ).٣) (ال یكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل لئ(
ى        ة إل ب الرساالت والشرائع موكول ظ كت وقبل ختم النبوة والرسالة ، كانت مھمة حف

ف   ذا التكلی ا  : (أمم ھذه الرساالت كجزء من التكلیف لھم واالختبار الستقامتھم فى ھ إن
انیون    أنزلنا التوراة فیھا ھدى ونور یحكم بھا النبیون الذین أسلموا   ادوا والرب ذین ھ لل

اس واخشون      ال تخشوا الن واألحبار بما استحفظوا من كتاب اهللا وكانوا علیھ شھداء ف
افرون            م الك ك ھ زل اهللا فأولئ ا أن م بم م یحك ن ل یًال وم ا قل اتى ثمًن تروا بآی ) وال تش

اء     ).٤( التحریف واإلخف ا وب لكنھم فرطوا فى القیام بتكلیف الحفظ للكتب بالنسیان حیًن
ر  ا آخ ن       : (حیًن َم ع ون الَكِل یة یحرف وبھم قاس ا قل اھم وجعلن اقھم لعن ھم میث ا نقض فبم

نھم             یًال م نھم إال قل ة م ى خائن ع عل زال تطل ھ وال ت روا ب ا ذك ا مم مواضعھ ونسوا حًظ
نین   ب المحس فح إن اهللا یح نھم واص اعف ع ذنا  * ف ارى أخ ا نص الوا إن ذین ق ن ال وم

ھ        روا ب ا ذك ا مم اقھم فنسوا حًظ ة        میث وم القیام ى ی داوة والبغضاء إل نھم الع ا بی فأغرین
انوا یصنعون      ا ك ئھم اهللا بم م      * وسوف ینب ین لك اءكم رسولنا یب د ج اب ق ل الكت ا أھ ی

ین     اب مب ور وكت كثیًرا مما كنتم تخفون من الكتاب ویعفو عن كثیر قد جاءكم من اهللا ن
ھ     یھدى بھ اهللا من اتبع رضوانھ سبل السالم ویخرجھم من الظل*  ور بإذن ى الن ات إل م

  ).٥) (ویھدیھم إلى صراط مستقیم 
ان        بعض اآلخر ، ك ون ال وعندما كانوا یحرفون ھذه الكتب ، أو ینسون بعضھا ویخف

  ..اهللا یبعث رسوًال جدیًدا بكتاب جدید
وات                 د ـ ختم النب وغ اإلنسانیة سن الرش ع بل الى ـ م دما أراد اهللا ـ سبحانھ وتع ا عن أم

رسالة محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، فكان البد لحفظ كتاب الشریعة والرساالت بنبوة و
ھ     ق ب ف ، وال یلی ھ التحری أتى من ال ، وال یت ھ اإلھم وز علی افظ ال یج ن ح ة م الخاتم

د         .. النسیان  اب المعجز الخال دائم للكت ظ المعصوم ال د من الحف ان الب رك  . أى ك ألن ت
یھم اإل      وز عل ذین یج اتم للبشر ، ال اب الخ ظ الكت اه   حف ف والنسیان معن ال والتحری ھم

ث ال وحى سیأتى وال رسول           اب ، حی ذا الكت ف والضیاع لھ دوث التحری طروء وح
  ..سیبعث وال كتاب سینزل

یھم ،              م ، وال ُحجة عل ة لھ اس وال رعای ا ـ سیضل الن دث ـ افتراًض و ح ذى ل األمر ال
  .تجعل من حسابھم وجزائھم عدًال إلھًیا مناسًبا

ھمة حفظ الوحى الخاتم ـ القرآن الكریم ـ فى الرسالة الخاتمة إلى اهللا   ولذلك ، انتقلت م
ـ سبحانھ وتعالى ـ الذى ال یتخلف حفظھ أبًدا ، بعد أن كانت ھذه المھمة فى الرساالت  
یھم من           زل عل ا أن م أن یحفظوا م ھ لھ ا من اس ، أى طلًب السابقة ، استحفاًظا من اهللا للن

  ).٦) (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون : (ؤكدفكان الوعد اإللھى الم. الكتاب
اب سابق     أ لكت م یتھی ل  .. ولذلك ھیأ اهللا لتدوین القرآن الكریم من كتبة الوحى ما ل وجع

ا   ا وإنجاًزا ربانًی ًدا إلھًی ھ وع ھ   : (جمع ل ب انك لتعج ھ لس رك ب ھ * ال تح ا جمع إن علین
ھ  ثم إن علینا ب* فإذا قرأناه فاتبع قرآنھ * وقرآنھ  ل      ). ٧) (یان رآن ـ ك ظ للق ان الحف فك

وإنجاًزا ربانًیا ، وذلك حتى تستمر حجة اهللا على عباده ، ویكون  . القرآن ـ وعًدا إلھیا 
  .حسابھ لھم عدًال خالًصا

د    : ولم یقل أحد ، وال جائز فى العقل ـ فضًال عن النقل ـ أن یقال   ذى تعھ ذكر ، ال إن ال
رآن ، ول   رآن  اهللا بحفظھ ، ھو بعض الق ل الق رآن     .. یس ك ن الق ألن ضیاع أى جزء م
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اده   ى عب ف    .. إنما یعنى تخلف رعایة اهللا لخلقھ ، وسقوط ُحجتھ عل رآن ال یق م إن الق ث
.. بالحفظ عندما یطلق علیھ الذكر ، فضًال عن أن مصطلح الذكر إنما یشمل كل القرآن

اب اهللا      ى كت رة ف ات الكثی ك اآلی ذكر ال  .. تشھد على ذل المراد بال رآن ف رآن  .. ق ل الق .. ك
الى        .. والكتاب ول اهللا سبحانھ وتع دلیل ق یس بعضھ ـ ب اب ـ ول فاسألوا أھل   : (كل الكت

ب السابقة   ) ٨) (الذكر  ا        .. ، أى أھل الكت ل م ل ـ أى ك رآن والتنزی ى الق واهللا یشیر إل
ذكر         ظ ال وحى ـ بلف ھ ال زل ب نكم         (ن ى رجل م م عل ر من ربك تم أن جاءكم ذك أو عجب

ون  (، ) ٩) (لینذركم  ا  (، ) ١٠) (وقالوا یا أیھا الذى ُنِزل علیھ الذكر إنك لمجن وأنزلن
م یتفكرون        یھم ولعلھ ّزل إل ا ُن اس م ارك    (، ) ١١) (إلیك الذكر لتبین للن ر مب ذا ذك وھ

ین   (، ) ١٢) (أنزلناه أفأنتم لھ منكرون  رآن مب اد  (، ) ١٣) (إن ھو إال ذكر وق وإن یك
وما ھو إال  * ھم لما سمعوا الذكر ویقولون إنھ لمجنون الذین كفروا لیزلقونك بأبصار

  ).١٤) (ذكر للعالمین 
فاستمسك بالذى أوحى إلیك إنك (والذكر ھو كل ما جاء بھ الوحى ، فالوحى ھو الذكر 

ك ولقومك وسوف ُتسألون     * على صراط مستقیم  ل إن سیاق   ). ١٥) (وإنھ لذكر ل ب
وحى    شاھد على أن (إنا نحن نزلنا الذكر (آیة  و ال اب ھ ك   (الذكر والقرآن والكت ر تل آل

وقالوا یا أیھا (، )وما أھلكنا من قریة إال ولھا كتاب معلوم) (آیات الكتاب وقرآن مبین 
  ).١٦) (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون (، (الذى ُنزل علیھ الذكر إنك لمجنون 

ع   ثم إن القرآن الكریم یؤكد أن الحفظ ، ونفى الشك والریبة إنما ھو لكل القرآن ولجمی
تنزیل ) (١٧) (ذلك الكتاب ال ریب فیھ ھدى للمتقین : (التنزیل ، ولیس لبعض القرآن

) ١٩) (ذلك بأن اهللا نزل الكتاب بالحق ) (١٨) (الكتاب ال ریب فیھ من رب العالمین 
اب    ) (٢٠) (نزل علیك الكتاب بالحق مصدًقا لما بین یدیھ ( ك الكت ا إلی الحق  إنا أنزلن ب

اب    ) (٢١) (لتحكم بین الناس  ھ من الكت وأنزلنا إلیك الكتاب بالحق مصدًقا لما بین یدی
ولو ضاع شىء من    ).. ٢٣) (ما فرطنا فى الكتاب من شىء ). (٢٢) (ومھیمًنا علیھ 

ت حجة        ة ، والنتف ذه اآلی ھ ھ ذى تنفی ھذا الكتاب أى القرآن والتنزیل لحدث التفریط ال
م ترحمون    وھذ(اهللا على البشر  وا لعلك وا  * ا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتق أن تقول

افلین    و   * إنما أنزل الكتاب على طائفتین من قبلنا وإن كنا عن دراستھم لغ وا ل أو تقول
ة    دى ورحم م وھ ن ربك ة م اءكم بین د ج نھم فق دى م ا أھ اب لكن ا الكت زل علین ا أن ) أن

القرآن الكریم ـ تنتفى وتسقط إذا حدث  فحجة اهللا على الناس ـ بعد ختم الوحى).. ٢٤(
وما أھلكنا من قریة إال ولھا كتاب معلوم : (جھل بشىء مما أنزل فى الكتاب ـ القرآن ـ

ھ ،      ) ٢٥) ( ان كل شىء فی ل تبی ولو أن القرآن ضاع منھ شىء لتخلف وعد اهللا بتنزی
ھ    ى أمت لم عل ل أ    : (لتتم شھادة الرسول صلى اهللا علیھ وس ى ك وم نبعث ف ة شھیًدا   وی م

ا لكل شىء           اب تبیاًن ك الكت ا علی ى ھؤالء ونزلن علیھم من أنفسھم وجئنا بك شھیًدا عل
  ).٢٦) (وھدى ورحمة وبشرى للمسلمین 

د      اب جدی زول كت د ، ون ى  .. وختم النبوة والرسالة ، یعنى انتفاء بعث رسول جدی وحت
اس ،  تقوم ُحجة اهللا على عباده البد من بقاء القرآن كلھ محفوًظا ، لی كون قّیما على الن

  :أى دائم القیام على ھدایتھم وإرشادھم
ھ عوجا    ( ل ل دیًدا     * الحمد هللا الذى أنزل على عبده الكتاب ولم یجع ا ش ذر بأًس ا لین قیم

  ).٢٧) (من لدنھ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات أن لھم أجًرا حسًنا 
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د اهللا    د وع رآن ، فلق ل الق و ك اب ھ ان الكت ذین  وإذا ك ھ لل ھ ویورث أن یحفظ بحانھ ب س
رأه        ھ وق لھ ، وجمع ن رس طفى م ى المص ھ عل د أن أنزل اده ، بع ن عب طفاھم م : اص

ر            ( اده لخبی ھ إن اهللا بعب ین یدی ا ب دًقا لم ق مص و الح اب ھ ك من الكت ا إلی ذى أوحین وال
د    * بصیر  نھم مقتص ثم أورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنھم ظالم لنفسھ وم

  ).٢٨) (م سابق بالخیرات بإذن اهللا ذلك ھو الفضل الكبیر ومنھ
ھ        ث ب وظ من العب ومن صفات القرآن ـ كل القرآن ـ أنھ كتاب عزیز ، أى منیع ، محف

وأنھ ممتنع عن اإلبطال ، ال یأتیھ الباطل من بینھ یدیھ وال من خلفھ ، بأى حال .. وفیھ
ز   إن الذین كفروا بالذكر لما جاءھم و: (من األحوال اب عزی ھ الباطل   * إنھ لكت ال یأتی

  ).٢٩) (من بین یدیھ وال من خلفھ تنزیل من حكیم حمید 
  ..والذكر فى ھذه اآلیة ھو كل الكتاب ، العزیز على أى عبث بھ وفیھ

وق تطاول المتطاولین ،             یم ، ف ّى حك اب عل ھ كت رآن ـ أن ل الق ومن صفات القرآن ـ ك
وًرا ة ودھ انوا أو أزمن ًرا ك ون إن ج: (بش م تعقل ا لعلك ا عربًی اه قرآًن ى أم * علن ھ ف وإن

  ).٣٠) (الكتاب لدینا لعلى حكیم 
ون            اب مكن ى كت ھ ف رآن ـ أن ل الق رآن ـ ك وظ عن    : ومن صفات الق أى مصون ومحف

  ).٣١) (فى كتاب مكنون * إنھ لقرآن كریم (اللعب والعبث والتحریف 
رآن  ذا الق ى لھ ظ اإللھ ذا الحف ى ھ اریخ عل ّدق الت د ص د ولق اریخ .. المجی رأ ت ن یق وم

ن           نوات م د س ابھا بع ا أص م م ة ـ یعل اء الیھودی ھ علم ذى كتب ك ال ى ذل وراة ـ حت الت
ذى صنعھ   .. نزولھا ره من   " عزرا  " وكیف أعیدت كتابة أسفارھا على النحو ال وغی

ى الشھیرة    .. األحبار ، فى صورة ملیئة بالتحریف ومن یتأمل تناقضات األناجیل ـ حت
ل         منھا ـ وال  ل أناجی ر الشھیرة ـ من مث ین غی ا وب مخطوطات  " فروق الجوھریة بینھ

ت    " ، و " نجع حمادى  ا   " ، " مخطوطات البحر المی ل برناب ا أصاب    " إنجی م م یعل
ھ السالم ـ لكن              ة المسیح ـ علی دودة من بعث د سنوات مع ل بع رآن    .. اإلنجی و الق ا ھ ھ

ھ حرف وال     الكریم كما نزل بھ الروح األمین على قلب الصادق  ر فی م یتغی األمین ، ل
ا             ة عشر قرًن ر من أربع ھ أكث ى نزول د مضى عل ّد وق ة وال م رسم وال حركة وال ُغّن
المیة      ذاكرة اإلس ا ال دت فیھ اط ، وفق ع واالنحط ن التراج أطوار م ھ ب ا أمت رت فیھ م

ذاھب وفلسفات      ا م دثرت فیھ اة ، وان .. مالیین المخطوطات التى أبادتھا غزوات الطغ
ر الحافظین      وظل ال ظ اهللا خی ا بحف ا محفوًظ ًزا منیًع و     .. قرآن الكریم عزی اریخ ـ ھ فالت

  ..اآلخر ـ قد غدا شاھًدا على ھذا الحفظ اإللھى لكل القرآن الكریم
وختم الوحى ـ یجعل حفظ القرآن ـ كل القرآن ـ .. فبرھان العقل ـ المتعلق بختم الرسالة

  .إلقامة الحجة على الناس ـ ضرورة عقلیة
ـ شاھد .. والذكر.. والتنزیل.. والكتاب.. كذلك النقل المتكرر فى القرآن ـ بلفظ القرآنو

ذا               ة وكل سورة من ھ ل آی ة وك ل كلم ظ اإللھى لكل حرف وك ى الحف ھو اآلخر عل
  ..فھو وحى اهللا الخاتم.. القرآن الكریم

ى اهللا  اس عل ون للن ى ال یك دة ، ك ة خال ھ ، وحج ھ وحفظ الى بجمع بحانھ وتع د س  تعھ
  .حجة إذا ما ضاع شىء من ھذا التنزیل العزیز المنیع الحكیم

ى رسول اهللا     زل عل أما بعض المرویات التى یفھم منھا البعض شكا فى حفظ كل ما ن
د   .. صلى اهللا علیھ وسلم من القرآن فإن منطق العقل ، ومنھاج البحث العلمى ، وقواع
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ا  ا العلم ق علیھ ى اتف ات ، الت وص والمروی د النص ارات نق ل الحض ن ك الء م ء والعق
ة  اق الفكری فات واألنس ارض    .. والفلس ین المتع ة ب رورة الموازن ى ض د عل ا تؤك كلھ

ات .. والمتناقض من الروایات .. واألخذ بالمصدر األوثق عند تعذر الجمع بین المروی
ل         رآن ـ ك ظ الق ى أن حف ل الصریح عل فإذا كان لدینا ـ على نحو ما قدمنا ـ شھادة العق

وحى        القرآ ال ال وة والرسالة واكتم ة ختم النب .. ن ـ ھو ضرورة عقلیة ، تقتضیھا حقیق
ریم ، أى   رآن الك ات الق وص آی ة بنص ذه مدعوم ریح ھ ل الص ھادة العق ت ش وإذا كان

ل      .. بالمصدر المعجز ، قطعى الداللة والثبوت رك شھادة العق فھل یكون عاقًال من یت
ت   حیح ، ویلتف ز الص ل المعج ریح ، والنق ن   الص م اهللا م ات یعل ن روای ة م ى روای إل

  .رواھا ؟ ولماذا رواھا ؟
ع             ل م ى التعام دنیا ، ف الء ال ل عق ھ ك ع علی ذى أجم ى ، ال ث العلم ق البح إن منط
بھة             ة حاسمة للش ذه اإلجاب ى نرجو أن تكون ھ ذه القضیة الت د حسم ھ النصوص ، ق

  .. حكمة والرشادواهللا من وراء القصد ، منھ نلتمس الھدایة وال.. المثارة حولھا
  .٢٤: فاطر) ١(
  .١٥: اإلسراء) ٢(
  .١٦٥: النساء) ٣(
  .٤٤: المائدة) ٤(
  .١٦ـ١٣: المائدة) ٥(
  .٩: الحجر) ٦(
  .١٩ـ١٦: القیامة) ٧(
  .٧: األنبیاء) ٨(
  .٦٩: األعراف) ٩(
  .٦: الحجر) ١٠(
  .٤٤: النحل) ١١(
  .٥٠: األنبیاء) ١٢(
  .٦٩: یس) ١٣(
  .٥٢ـ٥١: القلم) ١٤(
  .٤٤ـ٤٣: الزخرف) ١٥(
  .٩، ٦، ٤، ١: الحجر) ١٦(
  .٢: البقرة) ١٧(
  .٢: السجدة) ١٨(
  .١٧٦: البقرة) ١٩(
  .٣: آل عمران) ٢٠(
  .١٠٥: النساء) ٢١(
  .٤٨: المائدة) ٢٢(
  .٣٨: األنعام) ٢٣(
  .١٥٧ـ١٥٥: األنعام) ٢٤(
  .٤: الحجر) ٢٥(
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  .٨٩: النحل) ٢٦(
  .٢ـ١: الكھف) ٢٧(
  .٣٢ـ٣١: فاطر) ٢٨(
  .٤٢ـ٤١: صلتف) ٢٩(
  .٤ـ٣: الزخرف) ٣٠(
  .٧٨ـ٧٧: الواقعة) ٣١(

-----------------  
  حول تاریخیة أو خلود أحكام القرآن الكریم -٧٥

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

ى ،        ھ وقت ان ، وأن ھناك ـ بالنسبة للقرآن الكریم ـ من یعتبرون أنھ غیر صالح لكل زم
د مض     ت ق ر        أى أنھ جاء لوق ھ یجب أن تتغی ع العصر الحالى ، وأن تالءم م ى ، وال ی

  :وعلى سبیل المثال. تفسیراتھ بما یناسب ھذا الوقت
ون ) للذكر مثل حظ األنثیین(ـ إرث المرأة  ین       : یقول زمن مع د جاءت ل ة ق ذه اآلی إن ھ

  .ویجب أن تتغیر ، بحیث یتساوى الرجل والمرأة فى اإلرث
ث    ـ وكذلك األمر بالنسبة لشھادة  المرأة من حی المرأة حیث یطالبون بمساواة الرجل ب

  ).انتھى.. (الشھادة
  
  :الرد على الشبھة 

ریم       رآن الك ام الق ى  .. أما القول بتاریخیة ـ أو تاریخانیة ـ ووقتیة أحك ر   " بمعن ا غی أنھ
  :فإن لنا علیھا مالحظات نسوقھا فى عدد من النقاط".. صالحة لكل زمان 

ا دعوى ل : أولھ ذه ال ى       أن ھ ویر الغرب فة التن ا فالس بق وتبناھ د س دة ، فلق ت جدی یس
ل    .. الوضعى العلمانى ، بالنسبة للتوراة واإلنجیل فرأوا أن قصصھا مجرد رموز ، ب

ل     ا یمث دین إنم ة   " ورأوا أن الدین والت ة تاریخی ر التطور اإلنسانى ،     " مرحل ى عم ف
ق ال         ى طری ا ـ عل م تلتھ رى ، ث ل البش ة العق ة طفول ت مرحل ة      مثل ج ـ مرحل " نض

رى         " المیتافیزیقا  ى ال ت ة الوضعیة ، الت وارت ھى األخرى لحساب المرحل ، التى ت
ل والتجارب      ة إال العق م والمعرف علًما إال إذا كان نابًعا من الواقع ، وال ترى سبًال للعل

ى         .. الحسیة  رائعھ ـ فھ ام ش دین وأحك ن ال ك ـ م دا ذل ا ع ان " وم ة " إیم ل مرحل َمثَّ
م إال     تاریخیة  م الوضعى ـ اللھ على درب التطور العقلى ، ولم یعد صالًحا لعصر العل

  !.لحكم العامة والسیطرة على نزعاتھم وغرائزھم 
ویر  " تاریخیة وتاریخانیة " ھكذا بدأت وتبلورت نزعة  النصوص الدینیة فى فكر التن

  ..الغربى العلمانى والنھضة األوروبیة الحدیثة
ب         وإذا كان ھذا القول قد  ى الغرب ـ بالنسبة لكت ررات ـ ف جاز ، ووجد لھ بعض المب

ة والمسیحیة ،                  ذین جاءتھم الیھودی ى إسرائیل ـ ال نھم ـ بن وم بعی رساالت خاصة بق
  ..ولزمان معین.. ونزلت لھم التوراة واإلنجیل ـ

وى              إن دع ع ، ف ا تطور الواق وراة ـ تجاوزھ ى الت ة ف وبتفاصیل تشریعات ـ وخاص
  ..دینى ال مكان لھا وال ضرورة تستدعیھا بالنسبة للقرآن الكریمتاریخیة النص ال
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وات         ا النب ت بھ ى ختم الة الت ة ، والرس ریعة الخاتم اب الش و كت رآن ھ ك أن الق ذل
دث         ة لح ة النصوص الدینی دة تاریخی ھ قاع ا علی راغ  " والرساالت ، فلو طبقن ى  " ف ف

د  المرجعیة الدینیة ، إذ ال رسالة بعد رسالة محمد صلى اهللا  علیھ وسلم ، وال وحى بع
ت    " الفراغ " وإذا حدث ھذا .. القرآن اس ، زال ى الن فى المرجعیة والحجة اإللھیة عل

ى الحساب والجزاء ، إذ سیقولون     ا      : حجة اهللا على العباد ف ت علین د أنزل ا ، لق ا ربن ی
ع المتطور    ات   كتاًبا نسخھ التطور ، فماذا كان علینا أن نطبق ، بعد أن تجاوز الواق آی

  !.وأحكام الكتاب الذى أنزلتھ لھدایتنا ؟
ى     : وثانى ھذه النقاط أن التاریخیة والتاریخانیة ـ أى وقتیة األحكام ـ ال یقول بھا أحد ف

  ..أحكام العبادات
وھم یخطئون إذا ظنوا أن ھناك . وإنما یقول بھا أصحابھا فى آیات وأحكام المعامالت

ریم ـ        حاجة إلیھا فى أحكام المعامالت الت رآن الك ك أن الق ریم ذل رآن الك ى جاء بھا الق
د        د وقف عن امالت ـ ق ى المع فة  " ف ات  " و " فلس د  " و " كلی ات  " و " قواع " نظری

  ..التشریع ، أكثر مما فّصل فى تشریع المعامالت
فھو قد فصل فى األمور الثوابت ، التى ال تتغیر بتغیر الزمان والمكان ، مثل منظومة 

دود        القیم واألخال ام التفصیلیة ، والح ا األحك ى تستنبط منھ ق ، والقواعد الشرعیة الت
م     .. المتعلقة بالحفاظ على المقاصد الكلیة للشریعة امالت لعل ام المع ونزل تفصیل أحك

ھ ـ          ذا الفق ى یظل ھ ك حت ة ، ذل الفقھ ، الذى ھو اجتھاد محكوم بثوابت الشریعة اإللھی
ا وأ       امالت ـ متطوًرا دائًم ھ المع ع        فق ر الواق ان ، لیواكب تغی ان والمك ر الزم ًدا ، عب ب

ومستجدات األحداث ، فى إطار كلیات الشریعة وقواعدھا ومبادئھا ، التى تحفظ على 
  ..أحكامھ المتطورة إسالمیتھا ، دائًما وأبًدا

ت ـ أى الشریعة       " الصیغة اإلسالمیة " وھذه  النص اإللھى الثاب الفریدة التى جاءت ب
ًدا        التى ھى وضع إ ا وأب در دائًم ة والمص ة المرجعی .. لھى ثابت ـ تحفظ إسالمیة وإلھی

روع ـ          م الف ھ ھو عل دد والمتطور ـ والفق ھ المتج .. بینما وكلت أمر المتغیرات إلى الفق
ھى التى وازنت بین ثبات النص وتطور التفسیر البشرى   " الصیغة اإلسالمیة " ھذه 

ت  ى الثاب نص اإللھ ات  .. لل ین ثب ت ب ى  ا" وجمع ع اإللھ ور " لوض اد " وتط االجتھ
ى  ى     ".. الفقھ اد الفقھ ور االجتھ ین تط نص ، وب ة وال ات المرجعی ین ثب ت ب أى جمع

  ..المواكب لمتغیرات الواقع عبر الزمان والمكان
ة     : ثالث ھذه النقاط ة وتاریخانی ل دعاة تاریخی تتعلق باألمثلة التى سیقت وتساق من قب

ى        النصوص الدینیة ، للتدلیل على ض م ـ عل ى زعمھ ة ـ ف رورة تطبیق ھذه التاریخانی
  ..أحكام القرآن الكریم فى المعامالت

ا ـ       ة ـ وھى ھن ذه األمثل رأة وشھادتھا    : " ونحن عندما ننظر فى ھ راث الم زداد  " می ن
ام       ى األحك ریم ، وعل رآن الك ى الق ة عل ذه التاریخانی ق ھ وى تطبی أ دع ا بخط یقیًن

ھ   واردة فی ریعیة ال یس  .. التش ب       فل د جان الم ق ى اإلس رأة ف ث الم حیًحا أن توری ص
ر      ان المعاص ى دون الزم ان الماض الًحا للزم ھ ص ون حكم ى یك ا ، حت اف لھ اإلنص

ل    .. فاألنثى ـ فى اإلسالم ـ ال ترث نصف الذكر دائًما وأبًدا  .. والمستقبل م یق رآن ل والق
  .یوصیكم اهللا فى الوارثین للذكر مثل حظ األنثیین
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ى    ك ف ل ذل ا جع ة     وإنم ى حال ا ھ ة بعینھ ل     " األوالد " حال ق وك ى مطل یس ف ، ول
وارثین  ین    : (ال ل حظ األنثی ذكر مث م لل ى أوالدك یكم اهللا ف ان  ). ١) (یوص دما ك ا عن أم

ظ    و لف ا ھ ا عاًم تخدم لفًظ د اس رآن ق إن الق راث ف ا للمی د عاًم یب " التقعی ل " النص لك
لوالدان واألقربون وللنساء للرجال نصیب مما ترك ا: (الذكور واإلناث على حد سواء

  ).٢) (نصیب مما ترك الوالدان واألقربون مما قلَّ منھ أو كثر نصیًبا مفروًضا 
ى             ة ـ عل الجنس ـ ذكورة أو أنوث ا ب ة لھ راث ال عالق ى أنصبة المی ومعاییر التفاوت ف

اییر   ! اإلطالق ـ على غیر ما یحسب ویظن الكثیرون ـ إن لم یكن األكثرون     ا مع وإنم
  :التفاوت ثالثةھذا 

  .فكلما كان الوارث أقرب إلى الموّرث زاد نصیبھ فى المیراث. ـ درجة القرابة ١
فة        ٢ ى فلس ة ف ة بالغ ة إلھی ك حكم ال وتل ل األجی ى تسلس وارث ف ل ال ع الجی ـ وموق

ا ،         اة وأعباءھ تقبل الحی ل یس ن جی غیًرا م وارث ص ان ال ا ك راث ـ وكلم اإلسالم للمی
ئولیات المت ھ المس روأمام راث أكب ن المی یبھ م ان نص ة ، ك رث .. نامی وفى ی ابن المت ف

ا             ھ ـ وكلتاھم ر من أم رث أكث وفى ت ت المت ر ـ وبن أكثر من أب المتوفى ـ وكالھما ذك
  .بل إن بنت المتوفى ترث أكثر من أبیھ.. أنثى

ف      ٣ ھ ویكل ذى یتحمل ـ والعامل الثالث فى تفاوت أنصبة المیراث ھو العبء المالى ال
وارث ھ ال المیة ب ریعة اإلس ا للش ة .. طبًق ة القراب اوت درج ت وتس إذا اتفق ع .. ف وموق

ین               الى ب اوت العبء الم ع تف ز األوالد ـ أوالد المورث ـ م ل مرك وارث ـ مث ل ال الجی
ى سیعولھا ھى              ت ـ الت ین البن ة زوجة وأسرة وأوالد ـ وب ف بإعال الولد الذكر ـ المكل

وھو تقسیم لیس فیھ أیة شبھة .. حظ األنثیینوأوالدھا زوج ذكر ـ ھنا یكون للذكر مثل 
  ..لظلم األنثى

  ..بل ربما كان فیھ تمییز وامتیاز لھا ، احتیاًطا الستضعافھا
ات            ة آی ا دعاة تاریخی ا ویتجاھلھ ى یجھلھ ث اإلسالمیة ـ الت ى المواری وھذه الحقائق ف

ث اإلسالمى ـ المیراث ـ ھى التى جعلت المرأة ـ فى الجداول اإلجمالیة لحاالت المیرا
ترث مثل الرجل ، أو أكثر من الرجل ، أو ترث وال یرث الرجل فى أكثر من ثالثین 
ع          ى أرب ذكر ف رث ال ا ی رث نصف م حالة من حاالت المیراث اإلسالمى، بینما ھى ت

  ) !.٣(حاالت فقط 
رأة  ".. شھادة المرأة " وكذلك الحال مع  ففى األمور والمیادین التى تقل فیھا خبرة الم

ل من شھادتھ    ع ذه       .. ن الرجل ، تكون شھادتھا أق ى ھ ة ف در شھادتھا كلی ى ال تھ وحت
ھا ،     ات جنس ن بن دة م ھادة واح دعم بش ى أن ُت ھادتھا ، عل رآن بش مح الق ادین ، س المی

ى تكون      .. تذكرھا بما تنساه من وقائع الشھادة المرأة ، والت ى تختص ب أما المیادین الت
ل  .. ا فیھا تكون أعلى ، وأحیاًنا ضعف شھادة الرجل  خبرتھا فیھا أكثر ، فإن شھادتھ ب

  .إن شھادتھا تعتمد حیث ال تعتمد شھادة الرجل فى بعض ھذه المیادین
رة  ورة البق ة س ون أن آی ذین یظن ل   : (وال ى أج دین إل داینتم ب وا إذا ت ذین آمن ا ال ا أیھ ی

ا عل      ب كم ب أن یكت أب كات دل وال ی ب بالع نكم كات ب بی اكتبوه ولیكت مى ف ھ اهللا مس م
فلیكتب ولیملل الذى علیھ الحق ولیتق اهللا ربھ وال یبخس منھ شیًئا فإن كان الذى علیھ 
ھدوا          دل واستش ھ بالع ل ولی و فلیمل ل ھ تطیع أن یم عیًفا أو ال یس فیًھا أو ض ق س الح
ان ممن ترضون من الشھداء        شھیدین من رجالكم فإن لم یكونا رجلین فرجل وامرأت
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حداھما األخرى وال یأب الشھداء إذا ما دعوا وال تسأموا أن أن تضل إحداھما فتذكر إ
ابوا     ى أال ترت تكتبوه صغیًرا أو كبیًرا إلى أجلھ ذلكم أقسط عند اهللا وأقوم للشھادة وأدن
إال أن تكون تجارة حاضرة تدیرونھا بینكم فلیس علیكم جناح أال تكتبوھا وأشھدوا إذا  

م اهللا       تبایعتم وال یضار كاتب وال شھید وإن تف  وا اهللا ویعلمك م واتق ھ فسوق بك وا فإن عل
إن أمن     * واهللا بكل شىء علیم  وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتًبا فرھان مقبوضة ف

ا    بعضكم بعًضا فلیؤدِّ الذى اؤتمن أمانتھ ولیتق اهللا ربھ وال تكتموا الشھادة ومن یكتمھ
  ).٤) (فإنھ آثم قلبھ واهللا بما تعملون علیم 

إطالق ،    ٢٨٢ن أن ھذه اآلیة ـ الذین یظنو ـ تجعل شھادة المرأة نصف شھادة الرجل ب
ن خاص  .. وفى كل الحاالت مخطئون وواھمون ت   .. فھذه اآلیة تتحدث عن َدی ى وق ف

  ..خاص ، یحتاج إلى كاتب خاص ، وإمالء خاص ، وإشھاد خاص
یس  إال أن تكون تجارة حاضرة تدیرونھا : (.. وھذه اآلیة ـ فى نصھا ـ استثناء   بینكم فل

  ).علیكم جناح أال تكتبوھا
ھ        دت ب ا قی دھا بم ال تقی وع ، ف ثم إنھا تستثنى من ھذه الحالة الخاصة اإلشھاد على البی

د أن        .. حالة ھذا الدین الخاص ذى یری دین ، ال ة ، لصاحب ال دث ، مخاطب ا تتح ثم إنھ
القاضى ـ    وال تخاطب الحاكم ـ   .. یستوثق لدینھ الخاص ھذا بأعلى درجات االستیثاق

ھود         دد الش اھد وع ن جنس الش ین ، بصرف النظر ع ة والیم م بالبین ھ أن یحك ذى ل ال
ین      .. الذین تقوم بھم البینة م بشھادة رجل رأتین .. فللحاكم ـ القاضى ـ أن یحك أو .. أو ام

  ..طالما قامت البینة بھذه الشھادة.. أو امرأة واحدة.. أو رجل واحد.. رجل وامرأة
ة من الفقھ اإلسالمى فى ھذه القضیة ـ التى یجھلھا الكثیرون ـ فعلیھ ومن یرد االستزاد

ة   ذه  ] م١٣٢٨ـ ١٢٦٣/ھـ ٧٢٨ـ ٦٦١[ أن یرجع إلى آراء شیخ اإلسالم ابن تیمی وتلمی
ھ  ] م١٣٥٠ـ١٢٦٢/ھـ٧٥١ـ٦٩١[العظیم ابن قیم الجوزیة  ة   [ فى كتاب الطرق الحكمی

رأة   ففیھ ـ وفق نص ابن تیمی ).. ٥] (فى السیاسة الشرعیة  ة ـ أن ماجاء عن شھادة الم
فى آیة سورة البقرة ، لیس حصًرا لطرق الشھادة وطرق الحكم التى یحكم بھا الحاكم  

  ..، وإنما ذكر لنوعین من البینات فى الطرق التى یحفظ بھا اإلنسان حقھ
وق              ھ الحق ظ ب ا تحف وقھم ، وم ھ حق ا یحفظون ب یم وإرشاد لم م وتعل فاآلیة نصیحة لھ

  .م بھ الحاكم شىء ، فإن طرق الحكم أوسع من الشاھدین والمرأتینشىء وما یحك
ل    ن حنب دل    ] م٨٥٥ـ ٧٨٠/ھـ ٢٤١ـ ١٦٤[ولقد قال اإلمام أحمد ب إن شھادة الرجل تع

ا          ین فیم دل شھادة رجل رأة تع ھ ، وأن شھادة الم رة فی شھادة امرأتین فیما ھو أكثر خب
  ..ھى أكثر خبرة فیھ من الرجل

رة الرجل       فالباب مفتوح أمام الخ ت خب إذا تخلف برة التى ھى معیار درجة الشھادة ، ف
دان     .. فى المیدان تراجع مستوى شھادتھ فیھ ى المی رأة ف رة الم وإذا تقدمت وزادت خب

ذا         .. ارتفع مستوى شھادتھا فیھ ى ھ یم وإطالق ف ھ اإلسالمى تعم ى الفق اك ف ولیس ھن
القاضى ـ بناء علیھا ، بصرف   الموضوع ، إذ الشھادة سبیل للبینة التى یحكم الحاكم ـ 

  .النظر عن جنس الشھود وعددھم
ام     ذه األحك ة ھ ولو فقھ الداعون إلى تاریخیة وتاریخانیة آیات األحكام فى القرآن حقیق
التى توھموا الحاجة إلى تجاوزھا ـ فقالوا بتاریخیة ووقتیة معانى نصوصھا القرآنیة ـ   

ات و  ات التشریع ،     ألدركوا أن وقوف النص القرآنى عند كلی د ونظری فلسفات وقواع



 ٥٤١

ریم       رآن الك ام الق ل أحك ذى جع مع ترك تفصیالت التشریع الجتھادات الفقھاء ، ھو ال
ان ،      .. فى المعامالت ـ فضًال عن العبادات  ان ومك والقیم واألخالق ـ صالحة لكل زم

ذه          ى ھ ا حاجة إل ة  " فكانت شریعتھ آخر وخاتم الشرائع السماویة ، دونم " التاریخی
المى ،        نص اإلس یة ال ا إدراك لخصوص ى ، دونم ر الغرب ن الفك تعاروھا م ى اس الت

ھ اإلسالمى والحضارة اإلسالمیة      ة      .. وتمیز مسیرة الفق ة األمثل وا حقیق م فقھ و أنھ ول
  ..التى توھموھا دواعى لھذه التاریخیة ـ من مثل میراث المرأة

  !.. اتوشھادتھا ـ لكفونا مئونة ھذا الجھد فى كشف ھذه الشبھ
  .١١: النساء) ١(
  .٧: النساء) ٢(
ارة  . د: لمزید من التفاصیل ، أنظر) ٣( و الحل ؟     [ محمد عم ة  ] ھل اإلسالم ھ طبع

رأة وقضیة المساواة   [صالح سلطان . ود. م١٩٩٨القاھرة . دار الشروق ] میراث الم
  .م١٩٩٩القاھرة .طبعة دار نھضة مصر

  .٢٨٣ـ٢٨٢: البقرة) ٤(
  .م١٩٧٧جمیل غازى ، طبعة القاھرة . د: یقتحق. ١٠٤ـ١٠٣ص ) ٥(

-----------------------  
  جمع القرآن الكریم-٧٦

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

اتخذ المعترضون من وقائع جمع القرآن ولیجة یتسللون من خاللھا للنیل من القرآن ، 
  .وإیقاع التشكیك فى كونھ وحًیا من عند اهللا عز وجل 

ذه  و ن ھ لل م ى التس أھم إل ذى ألج ع أن ال ة " الواق رآن " الولیج ع الق ائع جم ى وق وھ
  :أمران رئیسیان 

نص          : األول  و ال ى ال یظل ھ ھ حت ان ب ة اإلیم رآن وخلخل محاولتھم نزع الثقة عن الق
  .اإللھى الوحید المصون من كل تغییر أو تبدیل ، أو زیادة أو نقص 

انى  ا : الث ل الكت دى أھ ا ل ر م ارى(ب تبری ود والنص اب  ) الیھ ى الكت ھ إل د وج ن نق م
  :المقدس بكال عھدیھ 

دس من      ) األناجیل(والجدید ) التوراة(القدیم  اب المق دى الكت ى ناق لیقطعوا الطریق عل
  .المسلمین ، ومن غیر المسلمین 

  :ومواطن الشبھة عندھم فى وقائع جمع القرآن والمراحل التى مرَّ بھا ، ھى 
د       أن القرآن لم ُید و الشأن اآلن ، إال بع ا ھ حف أو مصاحف كم وَّن ولم یكتب فى مص

حف         ى مص ًا ف م یكن مجموع ھ ، فل ى حیات وأن . وفاة النبى صلى اهللا علیھ وسلم أما ف
  :جمعھ مر بعدة مراحل 

ر    : األولى  ى بك ة أب ھ    -فى خالف ام        -رضى اهللا عن ق تم ر موث دائى غی ع ابت وھو جم
  .التوثیق كما یزعمون ؟ 

ة         : انیة الث ذه المرحل ى ھ ع ف ان الجم د ك ھ وق فى خالفة عثمان بن عفان رضى اهللا عن
د     ا بع رآن فیم رآن  . قابًال إلدخال كثیر من اإلضافات التى افتقر إلیھا تدوین الق ألن الق

  .لم یكن فیھما مضبوًطا مشكوًال 



 ٥٤٢

  :اإلضافات التى ُأْلِحَقْت بالنص القرآنى وأبرزھا : الثالثة 
ز   َنْقط حرو*  فھ لتمییز بعضھا من بعض ، مثل تمییز الخاء من الجیم والحاء ، وتمیی

اء          اء والب ن الی ل م ا عن ك ین فوقھ الجیم من الخاء والحاء ، وتمییز التاء بوضع نقطت
  .والنون والثاء 

ل     -١ اَلِمین    : " ضبط كلماتھ بالضم والفتح والكسر والجزم ، مث ِھ َربِّ اْلَع ُد ِللَّ " اْلَحْم
  .ر طارئ على جمع القرآن فى مرحلتیھ السابقتین وھذا أم

ف  -٢ ل  :عالمات الوق ى م   :مث ا      -٣ ٠٠ ٠٠ج صلى ال قل وم فیھ دوائر المرق وضع ال
  .أرقام اآلیات فى كل سورة 

اء          د الخلف ى عھ ل وال ف وى ، ب ى العصر النب إن كل ھذه اإلضافات لم تكن موجودة ف
  .الراشدین 

بھ   وروا أن الش ھ لیص ذا كل ذكرون ھ اوى   ی حف الح ع المص ى جم ت ف ى لوحظ ة الت
وب    ب  (للقرآن الكریم ، تزرع الشكوك والری رآن واستقراره     ) جمع ری دة الق ى وح ف

ود   . وسالمتھ من التحریف  د الیھ فعالم إذن یصر المسلمون على اتھام التوراة التى بی
ھ السالم ؟ أ           ى موسى علی ا اهللا عل ى أنزلھ وراة الت ة الت ل حقیق ا ال تمث اذا اآلن أنھ و لم

ى مجموعة       ذا الوصف عل ون ھ ل  " یطلق رد     " : األناجی د النصارى اآلن ؟ ال ى بی الت
  :على ھذه الشبھة 

ى      حف ف ى مص ھ ف إن تأخیر تدوین القرآن عن حیاة النبى صلى اهللا علیھ وسلم وجمع
ة              ل كلم رآن وصلة ك دة الق ا بوح ھ مطلًق ھ ، المساس ل ى بكر رضى اهللا عن خالفة أب

ى    بالوحى اإللھى ھ اهللا عل ؛ ألن القرآن قبل جمعھ فى مصاحف كان محفوًظا كما أنزل
  .خاتم المرسلین 

م             ظ ل ى الحف ات ف انوا ذوى ملك ر ك در اإلسالم المبك ل اإلسالم ، وفى ص والعرب قب
راءة        ة والق م ، ومن یعرف الكتاب یماثلھم فیھا شعب أو أمة ، من قبلھم أو معاصرة لھ

ن    ون ع انوا یحفظ ون فك یھم قلیل الم       ف ور الك ن منث ھ م دون حفظ ا یری ب م ر قل ظھ
  .ومنظومھ 

ذه       ھ ، ھ رف معانی ھ ، وش الوة جرس ھ ، وح اء ألفاظ رآن ، ونق م الق ة نظ وروع
ع         ع من أنفسھم موق ون ، فوق وا یعرف م یكون الخصائص والسمات فاجأت العرب بما ل

ھ ، وبخاصة       امھم ب ذین  السحر فى شدة تأثیره على العقول والمشاعر ، فاشتد اھتم ال
ین ،   كانوا من السابقین إلى اإلیمان بھ ، وكانوا یترقبون كل جدید ینزل بھ الوحى األم

  .یجمعون بین حفظھ والعمل بھ 
وحى            اب ال أمر ُكت وحى ی ھ شئ من ال زل علی ا ن لم كلم وكان النبى صلى اهللا علیھ وس

  .لناس بكتابتھ فوًرا ، سماًعا من فمھ الطاھر ثم ینشر ما نزل من الوحى بین ا
  :وقد ساعد على سھولة حفظھ أمران 

ة    ) ُمَنجًَّما(نزولھ : األول  زل دفع م ین أى مفرًقا على مدى ثالث وعشرین سنة ؛ ألنھ ل
  .واحدة كما كان الشأن فى الوحى إلى الرسل السابقین 

ى مجال             ا ف ى بھ ة ، والترق ة األم ا ھو ارتباطھ بتربی رآن ُمَفرًَّق زول الق والسبب فى ن
ة           التربیة ة حرك اة ، ومواكب د من مشكالت الحی ان یج ا ك طوًرا بعد طور ومعالجة م

  .بناء الدعوة من أول شعاع فیھا إلى نھایة المطاف 



 ٥٤٣

انى  اع     : الث ھ ، واإلیق ام تراكیب ھ ، وإحك فاء مفردات ى ص ى ف نظم القرآن ائص ال خص
اع   الصوتى ألدائھ متلوا باللسان ، مسموًعا باآلذان ، وما یصاحب ذلك من إم اع وإقن ت

ال         ى اإلقب دید إل ل الش ھ ، والمی ذب إلی ، كل ذلك أضفى على آیات القرآن خاصیة الج
  .علیھ ، بحیث یجذب قارئھ وسامعھ واقًعا فى أسره غیر ملوٍل من طول الصحبة معھ 

ذكر  . وتؤدى فواصل اآلیات فى القرآن دوًرا ُمِھما فى اإلحساس بھذه الخصائص  ولن
  :سور القرآن الكریم من " مثًال " لھذا 

المغیرات صبًحا   * فالموریات قدحا * والعادیات ضبحا (بسم اهللا الرحمن الرحیم  * ف
* وإنھ على ذلك لشھید  * إن اإلنسان لربھ لكنود * فوسطن بھ جمًعا * فأثرن بھ نقًعا 

* وُحصل ما فى الصدور * أفال یعلم إذا ُبعثر ما فى القبور * وإنھ لحب الخیر لشدید 
  ) .١)(ربھم بھم یومئذ لخبیر إن

إحدى عشرة آیة ، وقد وزعت من حیث الفواصل ] العادیات [ عدد آیات ھذه السورة 
الثالث اآلیات : ، وھى الكلمات الواقعة فى نھایات اآلیات ، على أربعة محاور ، ھى 

  .ضبحا قدحا صبحا : األولى ، وكل فاصلة فیھا تنتھى بحرف الحاء 
  .نقعا َجْمعا : والخامسة ، كل فاصلة فیھما انتھت بحرف العین واآلیتان الرابعة 

دال    رف ال لھا بح ت فواص ة ، انتھ ابعة والثامن ة والس ات السادس ھید : واآلی ود لش لكن
  .لشدید 

: أما اآلیات التاسعة ، والعاشرة ، والحادیة عشرة ، فقد انتھت فواصلھا بحرف الراء 
  .القبور الصدور لخبیر 

حروف الفواصل فى ھذه السورة ماعدا اآلیات الثالث األولى مسبوقة مع مالحظة أن 
  " .لشھید لشدید : " فى " الیاء " و " لكنود : " فى " الواو " ھو " مد " بحرف 

وحروف المد تساعد " لخبیر : " فى " الیاء " القبور الصدور ثم : " فى " الواو " ثم 
ذ . الصوت وحالوتھ فى السمع " تطریة " على  ات     ل د كلم " لك صاحبت حروف الم

د       " الفواصل  ا من طراز فری ا غنائًی ا طابًع ) ٢(فى القرآن كلھ تقریًبا ، وأضفت علیھ
ق           اھم عن طری دة أسره إی رآن بش ى الق ال عل جذب اإلسماع ، وحرك المشاعر لإلقب

  .السماع ، لیكون ذلك وسیلة لإلقبال على فقھ معانیھ ، ثم اإلیمان بھ 
  :الحفظ فى ھذه السورة أمران ومن سمات سھولة 

  .أنھا سورة قصیرة ، حیث لم تتجاوز آیاتھا إحدى عشرة آیة 
ألف  . قصر آیاتھا ، فمنھا ما تألف من كلمتین ، وھى اآلیات الثالث األولى  ومنھا ما ت

ات ،   . من ثالث كلمات ، وھى اآلیتان الرابعة والخامسة  ع كلم ومنھا ما تألف من أرب
ات   ى اآلی ة   الس: وھ ابعة والثامن ة والس ا    . ادس س ، وھم ا خم ب كلماتھ ان فحس وآیت

  .وآیة واحدة كلماتھا سبع ، ھى اآلیة التاسعة . العاشرة والحادیة عشرة 
ٌم   . فى السورة رائع كروعة نظمھا " عقد المعانى " ونظام  ى َقَس فاآلیات الثالث األول

  .جلیل ِبَخْیِل المجاھدین فى سبیل اهللا 
ر  واآلیتان الرا بعة والخامسة استطراد مكمل لمعانى المقسم بھ ، شدة إغارتھا التى تثی

  .غبار األرض ، وسرعة َعْدوِِھٍَا ومفاجأتھا العدّو فى اإلغارة علیھ 



 ٥٤٤

ة   ة السادس ى اآلی ھ ف م علی أتى المقس م ی ود : " ث ھ لكن ان لرب اص هللا ، " : إن اإلنس ع
ى    اح إل ھ ، شھید       كفور بإنعامھ علیھ وفى اآلیة السابعة إلم ھ عاق لرب م اإلنسان بأن عل

  .على كفرانھ نعمتھ 
  .وفى اآلیة الثامنة تقبیح لمعصیة اإلنسان لربھ ، وإیثار حطام الدنیا على شكر المنعم 

فھى إنذار لإلنسان الكفور بنعم ربھ إلیھ ) ١١(إلى ) ٩(أما اآلیات الثالث األخیرة من 
.  

بل ھى مع غیرھا ، سمات " والعادیات " وھذه السمات ، لیست وقًفا كلھا على سورة 
عامة للقرآن كلھ ، وبھذا صار القرآن سھل الحفظ لمن حاولھ وصدق فى طلبھ وسلك 

ھ     ین        ) ٣(الطریق الحق الموصل إلی ین المسلمین وب ى ب ة األول ان العالق ظ ك إن الحف
ا وھكذ. كتاب ربھم وكان الحفظ لھ وسیلة واحدة ضروریة یعتمد علیھا ، ھى السماع 

  .وصل إلینا القرآن ، من بدایة نزولھ إلى نھایتھ 
  .وأول سماع فى حفظ القرآن كان من جبریل علیھ السالم الذى وصفھ اهللا باألمین 

ل    وأول سامع كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، سمع القرآن كلھ مرات من جبری
.  

  .ن من جبریل وثانى ُمَسمِّع كان ھو علیھ الصالة والسالم بعد سماعھ القرآ
ور     أما ثانى سامع للقرآن فھم ُكتَّاُب الوحى ، سمعوه من النبى علیھ الصالة والسالم ف
ھ اهللا           ا أنزل ى م رغ من تلق وحى ، وف زل ال ان إذا ن ھ ك سماعھ القرآن من جبریل ؛ ألن

  .إلیھ دعا ُكتَّاَب الوحى فأملى على مسامعھم ما نزل فیقومون بكتابتھ على الفور 
م           ثم یشیع ع ا من ف ؤمنین ، إم ین الم رآن ب ن الق زل م ا ن ة م ن طریق السماع ال الكتاب

  .الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ، أو من أفواه كتاب الوحى 
رق           ق الط ھ هللا ، أوث ا أنزل ھ كم تمرار حفظ رآن واس ظ الق الى لحف ر اهللا تع د یسَّ وق

م مرة فى شھر  وأعالھا قدًرا فكان صلى اهللا علیھ وسلم یقرؤه على جبریل فى كل عا
ل    . رمضان المعظم  ى جبری الوة عل ثم فى العام الذى لقى فیھ ربھ َتمَّ عرض القرآن ت

  .زیادة فى التثبت والتوثیق . مرتین 
لم یكن للقراء مرجع سوى المحفوظ فى صدر النبى ) فترة حیاة النبى(وفى ھذه الفترة 

ا   علیھ الصالة والسالم ، وھو األصل الذى ُیرجع إلیھ عند ال ان مكتوًب تنازع ، أما ما ك
  .فى الرقاع والورق فلم یكن مما یرجع إلیھ الناس ، مع صحتھ وصوابھ 

وكذلك فى عھدى الشیخین أبى بكر وعمر رضى اهللا عنھما كان االعتماد على الحفظ 
  .فى الصدور ھو المعول علیھ دون الكتابة ؛ ألنھا كانت مفرقة ، ولم تكن مجموعة 

حاب  وظ الص ت حظ در    وكان ظ الق ن یحف نھم م ان م ة ، فك رآن متفاوت ظ الق ن حف ة ، م
ھ   رآن كل ظ الق ن یحف نھم م ر ، وم در الكثی ظ الق ن یحف نھم م یر ، وم ع . الیس م جم وھ

رآن ،    ا للق بعون حافًظ ر س ى بك ة أب ى خالف ة ف ة الیمام ى موقع نھم ف ات م رون م كثی
  " .الُقرَّاء " وكانوا یسمون حفظة القرآن ب 

ك  ى ذل دح ف ن   وال یق ھ م رآن كل وا الق ذین حفظ ى أن ال ذھب إل ات ت ض الروای أن بع
حیحى           ى ص ات ف ذه الروای ض ھ د وردت بع بعة ، وق ة أو س انوا أربع حابة ك الص
ھ     رآن كل وا الق م حفظ و أنھ اص ، ھ ھ خ ھ توجی ا ل ا ورد فیھم لم ألن م ارى ومس البخ
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ا  م  وعرضوا حفظھم على رسول اهللا تالوة علیھ فأقرھم على حفظھم ، ولیس معن ه أنھ
  ) .٤(ھم الوحیدون الذین حفظوا القرآن من الصحابة 

ھ          ى صلى اهللا علی اة النب ى حی حف ف ى مص رآن ف أول جمع للقرآن الكریم لم یجمع الق
ى      زل اهللا ف ا أن وسلم ، وال فى صدر خالفة أبى بكر رضى اهللا عنھ ، وكان حفظھ كم

  .الصدور ھو المتبع 
ب      . فى رقاع متفرًقا وفى ھذه األثناء كان القرآن مكتوًبا  ى كت ا الت اع وغیرھ ذه الرق ھ

ا أى   فیھا القرآن إمالء من فم النبى صلى اهللا علیھ وسلم ، ظلت كما ھى لم یطرأ علیھ
  .تغییر من أى نوع 

حف    ى مص ولما قتل سبعون رجًال من ُحفَّاِظھ دعت الحاجة إلى جمع ما كتب مفرًقا ف
  .عمر رضى اهللا عنھما واحد فى منتصف خالفة أبى بكر باقتراح من 

ى     حف ف وبعد وفاة أبى بكر تسلم المصحف عمر بن الخطاب ، وبعد وفاتھ ظل المص
  ) .٥(حوزة ابنتھ أم المؤمنین حفصة رضى اهللا عنھا 

  .وفى ھذه الفترة كان حفظ القرآن فى الصدور ھو المتبع كذلك 
ھ الصالة و        ى علی ال النب د انتق حابة بع ق    وانضم إلى ُحفَّاظھ من الص ى الرفی السالم إل

اوت       ظ بتف اب اهللا ھى الحف تھم بكت األعلى ، التابعون من الطبقة األولى ، وكانت عالق
ھ        رآن كل ظ الق نھم بحف حظوظھم فیھ قلة وكثرة ، وحفًظا للقرآن كلھ ، وممن اشتھر م

  .التابعى الكبیر الحسن البصرى رضى اهللا عنھ وآخرون 
ى    كان ھذا أول جمع للقرآن ، والذى تم ف وحى ف ة ال یھ ھو جمع الوثائق التى كتبھا كتب

ا ،        ى نسق نزولھ ا عل ة آیاتھ حضرة رسول اهللا ، بمعنى تنسیق وثائق كل سورة مرتب
وال معنى لھذا الجمع إال ما ذكرناه ، وإطالق وصف المصحف علیھ إطالق مجازى   

  .والقصد منھ أن یكون مرجًعا موثوًقا بھ عند اختالف الحفاظ . صرف 
ھ من      ومما ی یًئا أو یحذف م یضف ش جب التنبیھ إلیھ مرات أن الجمع فى ھذه المرحلة ل

ھ       ھ الصالة والسالم إمالًء من تلك الوثائق الخطیة ، التى تم تدوینھا فى حیاة النبى علی
  .على كتبة وحیھ األمناء الصادقین 

ان رضى اهللا         ) ٦(مرحلة الجمع الثانیة  ن عف ان ب ة عثم ى خالف ة ف ذه المرحل ت ھ  كان
ى   . عنھ وكان حافًظا للقرآن كلھ كما ورد فى الروایات الصحیحة  والسبب الرئیسى ف

اللجوء إلى ھذا الجمع فى ھذه المرحلة ھو اختالف الناس وتعصبھم لبعض القراءات 
، إلى حد االفتخار بقراءة على قراءة أخرى ، وشیوع بعض القراءات غیر الصحیحة 

ى   ان ،        وھذا ما حمل حذیفة بن الیمان عل ن عف ان اب ؤمنین عثم ر الم ى أمی زع إل أن یف
ود والنصارى             رق الیھ ا تف رآن كم رق حول الق ل أن تتف ة قب درك األم ھ أن ی ویھیب ب

ى    . حول أسفارھم المقدسة  رآن ف ع الق حف  " فنھض رضى اهللا عنھ للقیام بجم " مص
دب یجمع الناس حول أداء واحد متضمًنا الصالحیة للقراءات األخرى الصحیحة ، ون

ن   : وثالثة من قریش ) زید بن ثابت(لھذه المھمة الجلیلة رجًال من األنصار  د اهللا ب عب
ن ھشام      ن الحارث ب ت    . الزبیر ، سعد بن أبى وقاص ، وعبد الرحمن ب ن ثاب د ب وزی

ھ     ة؛ ألن ة الجلیل ھذا كان ھو رئیس الفریق الذى ندبھ عثمان رضى اهللا عنھ لھذه المھم
  :فیھ مؤھالت أربعة للقیام بھذه المسئولیة وھى  أى زید بن ثابت قد تحققت

  .كان من كتبة الوحى فى الفترة المدنیة 
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  .كان حافًظا متقًنا للقرآن سماًعا مباشًرا من فم رسول اهللا 
ھ الصالة والسالم      ى علی كان ھو الوحید الذى حضر العرضة األخیرة للقرآن من النب

قرآن فى خالفة أبى بكر رضى اهللا عنھ على جبریل علیھ السالم كان ھو الذى جمع ال
.  

یم       ق وحك نھج دقی ى م ة عل منھج الجمع فى ھذه المرحلة وقد تم الجمع فى ھذه المرحل
  :للغایة قوامھ أمران 

دم أن         : األول  د تق ھ ، وق ى بكر رضى اهللا عن ة أب ى خالف المصحف الذى تم تنسیقھ ف
ى   مكّونات ھذا المصحف ھى الوثائق الخطیة التى سجلھا كت بة الوحى فى حضرة النب

  .علیھ صلى اهللا علیھ وسلم سماًعا مباشًرا منھ 
ا         ى أقرھ ائق الت ك الوث ى تل ھ وجود ف فكان ال ُیقبل شئ فى مرحلة الجمع الثانى لیس ل

  .النبى علیھ الصالة والسالم 
د  : الثانى  أن تكون اآلیة أو اآلیات محفوظة حفًظا مطابًقا لما فى مصحف أبى بكر عن
ین ل    رجل ى األق لم عل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص حاب رس ن أص ظ  . م ى حف ال یكف ف

  :الرجل الواحد ، وال یكفى وجودھا فى مصحف أبى بكر ، بل البد من األمرین مًعا 
  .وجودھا فى مصحف أبى بكر  -١
ة            -٢ و خزیم ذا الشرط أب د استثنى من ھ ثم سماعھا من حافظین ، أى شاھدین ، وق

حفظھ مقام حفظ رجلین فى آیة واحدة لم توجد محفوظة إال عند  األنصارى ، حیث قام
ین      أبى خزیمة ، وذلك ألن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم جعل شھادتھ بشھادة رجل

  .عدلین 
حف           ى مص رة ، ف رآن ،ألول م م ، بنسخ الق نھج المحك ذا الم ق ھ قام ھذا الفریق ، وف

م یعارض     واحد ، وقد أجمع علیھ جمیع أصحاب رسول اهللا صل   لم ول ھ وس ى اهللا علی
عثمان منھم أحًدا ، حتى عبد اهللا بن مسعود ، وكان لھ مصحف خاص كتبھ لنفسھ ، لم 

م    " الجماعى"یعترض على المصحف  ھ ، ث الذى دعا إلى كتابتھ عثمان رضى اهللا عن
ع األقطار والعصور ونسخ         ى جمی ول ، ف تلقت األمة ھذا العمل الجلیل بالرضا والقب

ل     " المصحف اإلمام " عثمان ، الذى سمى من مصحف  بضعة مصاحف ، أرسل ك
حف     ى المص مصحف منھا إلى قطر من أقطار اإلسالم ، مثل الكوفة والح جاز ، وبق

دا       ل ماع ى ك ان إل د عثم م عم ھ ، ث ى اهللا عن ان رض وزة عثم ى ح حف " األم ف المص
، ومنھا مصحف  من مصاحف األفراد المخالفة أدنى مخالفة للمصحف اإلمام" اإلمام 

ى           وى عل ت تحت ا كان ا أو استبعادھا ؛ ألنھ ر بحرقھ ن مسعود وأم الصحابى الجلیل اب
قراءات غیر صحیحة ، وبعضھا كان ُیدخل بعض عبارات تفسیریة فى صلب اآلیات 

  .أو فى أواخرھا 
ین         ره ، من أن أصل الجمع ا سبق ذك د م الفرق بین الجمعین من نافلة القول ، أن نعی

ائق        اللذین حد و الوث ًدا ، ھ ان واح ا ك ان رضى اهللا عنھم ثا فى خالفتى أبى بكر وعثم
ھ الطاھر             لم إمالًء من فم ھ وس ى صلى اهللا علی الخطیة التى حررت فى حضرة النب
دخل    م ت ائق ل ذه الوث ھ ھ ت علی ا تلی ا كم ھ وإقرارھ م تالوتھاعلی وحى ، ث ة ال ى كتب عل

ى      ا اآلن ف ى نراھ ى الت دیالت ، وھ ة تع ا أی ین   علیھ داول ب ریف المت حف الش المص
  .المسلمین 
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وكان الھدف من الجمع األول فى خالفة أبى بكر رضى اهللا عنھ ھو جمع تلك الوثائق 
ى جامع    المتفرقة فى مكان واحد منسقة السور واآلیات ، دون نقلھا فى مصحف حقیق

  .فھذا الجمع بلغة العصر مشروع جمع ال جمع حقیقى فى الواقع . لھا 
ى       ولھذا ع ت النب ى بی ة ف دت متفرق أوراق وج بَّر عنھ أحد العلماء بأنھ أشبھ ما یكون ب

  .فربطت بخیط واحد ، مانع لھا من التفرق مرة أخرى 
ة ،    ائق الخطی أما الجمع فى خالفة عثمان رضى اهللا عنھ فكان نسًخا ونقًال لما فى الوث

ا    التى حررت فى حیاة النبى علیھ الصالة والسالم وأقرھا بعد تال ھ ، وجمعھ ا علی وتھ
د   ان واح ى مك د ف حف واح ى مص ة  . ف ات ورقی ى بقصاص ائق األول بھنا الوث وإذا ش

ى              رق ف ك الكالم المف ان ھو نسخ ذل ة عثم ى خالف ع ف ان الجم مسطر علیھا كالم ، ك
  .القصاصات فى دفتر واحد 

  :أما الھدف من الجمع فى خالفة عثمان فكان من أجل األمور اآلتیة 
ل        توحید ال -١ لم من الخل م تس ا ل راد ألنھ . مصحف الجماعى واستبعاد مصاحف األف

  .وقد تم ذلك على خیر وجھ 
حیحة ،    -٢ راءات الص القضاء على القراءات غیر الصحیحة ، وجمع الناس على الق

ام         ى الع ل ف ى جبری رة عل ى العرضة األخی التى قرأ بھا النبى علیھ الصالة والسالم ف
  .الذى توفى فیھ 

ض      . ة األمة من التفرق حول كتاب ربھا حمای -٣ راءة بع ى التعصب لق والقضاء عل
  .القراء على قراءة قراء آخرین 

وفى جمیع األزمنة فإن القرآن یؤخذ سماًعا من ُحفَّاظ مجودین متقنین ، وال یؤخذ عن 
طریق القراءة من المصحف ؛ إلن الحفظ من المصحف عرضة لكثیر من األخطاء ، 

رآن وحفظھ      فالسماع ھو األ  ى الق ى تلق ا تسمعھ األذن ،     . صل ف ألن اللسان یحكى م
ین حاصل     ین الجمع لذلك نزل القرآن ملفوًظا لیسمع ولم ینزل مطبوًعا لُیقرأ فالفرق ب

  :من وجھین 
ى حررت     : الوجھ األول  ة الت ائق الخطی جمع أبى بكر رضى اهللا عنھ كان تنسیًقا للوث

م على صورتھا األولى حسب ترتیب النزول سوًرا فى حیاة النبى علیھ الصالة والسال
  .وآیات 

ى       ة ف ائق الخطی ى الوث وجمع عثمان رضى اهللا عنھ كان نقًال جدیًدا لما ھو مسطور ف
  " .المصحف اإلمام " كتاب جدید ، أطلق علیھ 

ظ             ان حف ر ك ى بك ع أب ى جم دف من الجمع وھو ف ث الھ أما الوجھ الثانى فھو من حی
مفرقة فى نسق واحد مضموًما بعضھا إلى بعض ، منسقة فیھ السور  الوثائق النبویة ال

  .واآلیات كما ھى فى الوثائق ، لتكون مرجًعا حافًظا آلیات الذكر الحكیم 
ى صلى         ا النب ى قرأھ حیحة الت راءات الص ى الق وھو فى جمع عثمان ، جمع األمة عل

  .اهللا علیھ وسلم فى العرضة األخیرة على جبریل علیھ السالم 
ى ،         ) النصوص(ما المتون أ ى صورتھا األول ت عل ین فظل وحى األم ا ال زل بھ التى ن

  .التى حررت بھا فى حیاة النبى علیھ الصالة والسالم 
ر    دیل أو تغیی فالجمعان البكرى والعثمانى لم ُیْدخِِِِِال على رسم اآلیات وال نطقھا أى تع

رآن ت        ظ الق اكن والعصور واكب حف ل األم ى ك ى المصاحف ،    أو تبدیل ، وف ھ ف دوین
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وبقى السماع ھو الوسیلة الوحیدة لحفظ القرآن على مدى العصورحتى اآلن وإلى یوم 
  .الدین

  :فذلكة سریعة 
  :العرض الذى قدمناه لتدوین القرآن یظھر من خاللھ الحقائق اآلتیة 

ة من       ) نصوصھ(إن تدوین متون القرآن  -١ ل أول آی ت ب تم منذ فجر أول سورة نزل
، وكان كلما نزل نجم من القرآن أماله علیھ الصالة والسالم على كاتب الوحى القرآن 

ى     دون ف ھ م فدونھ سماًعا منھ لتوه ، ولم یلق علیھ الصالة والسالم ربھ إال والقرآن كل
ذكر       . الرقاع وما أشبھھا من وسائل التسجیل  م ی رآن وإن ل ع األول للق و الجم ذا ھ وھ

  .فى كتب المصنفین إال نادًرا 
ذى             -٢ ت ال زال ھو األصل الثاب ا ی ان وم رآن ك ر للق ع المبك دوین أو الجم إن ھذا الت

  .قامت على أساسھ كل المصاحف فیما بعد ، حتى عصرنا الحالى 
إن الفترة النبویة التى سبقت جمع القرآن فى خالفة أبى بكر رضى اهللا عنھ ، لم تكن  -

رآن   وم الق ض خص زعم بع ا ی رآن ، كم ال للق رة إھم رقین فت رین والمستش ن المبش م
القرآن       دیدة ب ة ش رة عنای ت فت دوا  ) . ٧(والملحدین بل العكس ھو الصحیح ، كان اعتم

  :فیھا على ركیزتین بالغتى األھمیة 
  .السماع من الحفظة المتقنین لحفظ القرآن وتالوتھ : األولى 
  .الحفظ المتقن فى الصدور : الثانیة 

ز      والسماع والحفظ ھما أقدم الوسائل  اب اهللا العزی الوة كت ظ وت ذا   . لحف وسیظالن ھك
  .إلى یوم الدین 

ب   - إن القرآن منذ أول آیة نزلت منھ ، حتى اكتمل وحیھ لم تمر علیھ لحظة وھو غائ
د   عن المسلمین ، أو المسلمون غائبون عنھ ، بل كان مالزًما لھم مالزمة الروح للجس

.  
رات     إن تاریخ القرآن واضح كل الوضوح ، ومعروف  ھ فت ر علی م تم كل المعرفة ، ل

دس         اب المق دى الكت ى عھ أن ف و الش ا ھ طراب ، كم رات اض وض ، أو فت ) ٨(غم
رآن ،           . التوراة واإلنجیل  اریخ الق ى ت ھ من أوضاع ال یمكن قیاسھا عل ا خضعا ل وم

فلیس لخصوم القرآن أى سبب معقول أو مقبول فى اتخاذھم مراحل جمع القرآن منافذ 
ھ ، أ ن فی ة ،    للطع ات تاریخی ن آف دس م ابھم المق رى كت ا اعت ھ م ررون ب رًرا یب و مب

وغموض شدید اإلعتام صاحب وما یزال یصاحب ، واقعیات التوراة واألناجیل نشأة  
  .، وتدویًنا ، واختالًفا واسع المدى ، فى الجوھر واألعراض التى قامت بھ 

ھ   وقد بقى علینا من عناصر شبھاتھم حول جمع القرآن ومراحلھ  ما سبقت اإلشارة إلی
  .النقط والضبط وعالمات الوقف : من قبل ، وھى 

  .المراد بالَنْقط ھو وضع النُّقط فوق الحروف أو تحتھا مثل نقطة النون ونقطة الباء 
ع   ات األرب ع الحرك و وض بط فھ ا الض وق : أم كون ف رة والس ة والكس مة والفتح الض

ة        وتى للكلم ق الص ب النط ا حس روف أو تحتھ و     . الح د النح یھ قواع بما تقتض حس
  .والصرف 

ف      ى یجوز الوق ة الت أما عالمات الوقف فھى كالنقط والضبط توضع فوق نھایة الكلم
  :وھذه األنواع الثالثة ُیلحظ فیھا ملحظان عامَّان . علیھا أو وصلھا بما بعدھا 
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م     : األول  ل الرس ن ھیك ر م د وال تغی ن بعی ب أو م ة من قری م الكلم س جس ا ال تم أنھ
  .الكلمات ) أصول" (متون " العثمانى للكلمات ، بل ھى زیادة إضافیة خارجة عن 

ھ صوتًیا     : الثانى  ى ، ولتالوت نص القرآن أنھا كلھا أدوات أو عالمات اجتلبت لخدمة ال
  :تالوة متقنة أو بعبارة أخرى 

ھ أداء صوتًیا      ى أدائ رآن عل ھى وسائل إیضاح اصطالحیة متفق علیھا تعین قارئ الق
حكًما ، ولیست ھى من عناصر التنزیل ، ولو جرد المصحف منھا ما نقص كالم اهللا م

وقد كان كتاب اهللا قبل إدخال ھذه العالمات ھو ھو كتاب اهللا ، إذن فلیست ھى   . شیًئا 
زعم خصوم          ا ی ھ ، كم اب اهللا فأضاع معالم ى كت تغییًرا أو تبدیًال أو تحریًفا أدخل عل

  .القرآن الموتورون 
النقط اء     ف الجیم والح ة ك روف المتماثل ین الح ز ب حف للتمیی م المص ى رس یفت إل أض

اف      اء والق والخاء ، والباء والتاء والثاء والنون والسین والشین ، والطاء والظاء والف
  .والعین والغین ، والصاد والضاد 

ی   رآن المتقن ن وقبل إضافة النقط إلى الحروف كان السماع قائمًا مقامھا ، ألن حفاظ الق
المجوِّدین لیسوا فى حاجة إلى ھذه العالمات ، ألنھم یحفظون كتاب ربھم غًضا طرًیا 
ى     ر ف ن النظ تغنون ع ن ال یس اظ مم ر الحف ا غی لھ ، أمَّ اتم رس ى خ ھ اهللا عل ا أنزل كم
ى ،          تالوة المثل ى ال دھم إل ة ترش ة والضبطیة والوقفی ات النقطی المصحف فھذه العالم

ى ا ة ف دمات جلیل م خ دم لھ ائل  وتق ل وس ن قب ا م ا قلن ا كم حف ؛ ألنھ ى المص ر ف لنظ
  .إیضاح لقراء المصحف الشریف 

اًال             ذلك مث ذ ل ا ، ولنأخ ى أخطاء ال حصر لھ وع ف ة من الوق فمثًال نقط الحروف وقای
  ) .٩)(كمثل جنة بربوة: (واحًدا ھو قولھ تعالى 

ى أخطا     " جنة " لو تركت  ر الحافظ ف ارئ غی رة ؛  بغیر نقط وال ضبط لوقع الق ء كثی
ل    ة        : ألنھا تصلح أن تنطق على عدة احتماالت ، مث ة خیَّ ة ِحت ة ُجن ة خبَّ ة ِحنَّ ة حی َحبَّ

  .جیَّة حبة جبَّة 
ا ،     ًدا دقیًق دد تحدی ولكن لما نقطت حروفھا ، وُضبطت كلماتھا اتضح المراد منھا وتح

  .طارًدا كل االحتماالت غیر المرادة 
ن التابعین كان أشھرھم أبواألسود الدؤلى ، وأول من نقط حروف المصحف جماعة م

ار              م من كب د ، وكلھ ن أحم ل اب ر ، والخلی ن َیْعُم ى ب ى ، ویحی ن عاصم اللیث ونصر ب
  ) .١٠(التابعین 

أن نقط حروف الكلمات القرآنیة ، وضبط كلمات آیاتھ لیس من التنزیل ، : والخالصة 
دیًال    وأنھ حدث فى عصر كبار التابعین ، وإلحاق ذلك بالمصح ا وال تع یس تحریًف ف ل

  .لكالم القرآن 
وھو من البدع الحسنة وقد أجازه العلماء ألن فیھ تیسیًرا على ُقرَّاء كتاب اهللا العزیز ، 
وإعانة لھم على تالوتھ تالوة متقنة محكمة ، وھو من المصالح المرسلة ، التى سكت  

  .الشرع عنھا فلم یأمر بھا ولم ینھ عنھا 
  .یقوم مقام األمر بھا ، ووقوع المضرة یقوم مقام النھى عنھا وتحقیق المصلحة 
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ف   . وھذه سمة من سمات مرونة الشریعة اإلسالمیة العادلة الرحیمة ات الوق أما عالم
ل   ع الجم ل م ة التعام ى كیفی وجیھھم إل رآن وت راء الق اد ق ى إرش ة ف ا أدوار إیجابی فلھ

  .صالة والتراكیب القرآنیة حین ُتتلى فى صالة أو فى غیر 
بحانھ     ا واهللا س وق أنھ حف ف ات المص م كلم ى رس افات إل ذه المض ل ھ ع أن ك والواق
ؤدى     ى ، ت نص القرآن وتعالى أعلم وسائل إیضاح كما تقدم ، اجتلبت من أجل خدمة ال

وقد أشرنا من قبل . فى الوقت نفسھ خدمة جلیلة لمعانى المفردات والتراكیب القرآنیة 
الفتحة والضمة : الحروف ، وعالمات الضبط األربع  إلى مھمات النقط فوق أو تحت

  .والكسرة والسكون ، فوق أو تحت رسم الكلمات 
ى توضع          ف ، الت ات الوق ا عالم ى تؤدیھ ة الت ام الجلیل ونسوق اآلن تمثیًال سریًعا للمھ

  :فوق نھایات الكلمات التى ُیْوَقُف علیھا أو ال ُیوقف 
الى   ھ تع ال    :(قول ر      وإن یمسسك اهللا بضر ف ھ إال ھوصلى ، وإن یمسسك بخی كاشف ل

  ) .١١)(فھو على كل شىء قدیر
ة    ) صلى(نرى العالمة  ى كلم واو ف ف     " ھو  " فوق حرف ال ى أن الوق ز إل وھى ترم

و    " ھو " على ھذه الكلمة  دھا وھ ا بع ذلك   " وإن یمسسك  " جائز ووصلھا بم جائز ك
  . توقف ، أولى من الوقف إال أن الوصل ، وھو ھنا تالوة اآلیة كلھا دفعة واحدة بال

والسبب فى جواز الوقف والوصل ھنا أن كًال من الكالمین معناه تام یحسن السكوت   
ث       ق ، ومن حی ا تناسب وثی علیھ ، وكذلك یحسن وصلھ بما بعده ألنھما كالمان بینھم

ل        " إْن " البناء التركیبى ، ھما شرط  ا فع ا فعل مضارع ، وھم ال الشرط فیھم ، وِفْع
و   " یمسسك " كرر فى شرطى الكالمین واحد ت ا  " اهللا " والفاعل ھ م  . فیھم األول اس

ظاھر ، والثانى ضمیر عائد علیھ ، أما كون الوصل أولى من الوقف ، فألن التناسب  
بین الكالمین أقوى من التباین لفًظا ومعنى ، مع مالحظة أن جواز الوقف یتیح لقارئ 

الى      القرآن نفحة من راحة الصمت ، ثم یبد ھ تع دھا وقول تالوة بع ة ال ى   :(أ رحل ل رب ق
  ) .١٢)(أعلم بعدتھم ما یعلمھم إال قلیل قلى فال تمار فیھم إال مراًء ظاھًرا

ة    ) قلى(عالمة الوقف  ة من كلم ل "موضوعة فوق الالم الثانی ى جواز    " قلی ز إل وترم
د       " قلیل " الوصل والوقف على كلمة  ا بع ى من وصلھا بم ا أول ھا ، وأن الوقف علیھ

وفى الوقف راحة لنفس القارئ كما تقدم وجواز الوقف لتمام المعنى فى الجزء األول 
  .من اآلیة 

زء األول     ى الج ب عل رع ومرت الم مف ن الك انى م زء الث ألن الج ل ، ف واز الوص وج
)١٣. (  

ان   " قلیل " أما كون الوقف على كلمة  ان خبریت أولى فى ھذه اآلیة فألن ما قبلھا جملت
  ..).قل ربى : (قعتان مقول القول لقولھ تعالى ، وھما وا
ة إنشائیة    " فال تمار فیھم " أما جملة  ى شأن       ) ١٤(فھى جمل دال ف ا نھى عن الج فیھ

رى          این للكالم الخب ددھم والكالم اإلنشائى مب ان ع م ك ان  . أھل الكھف ك إذن فالكالم
  .ھذه واحدة . غیر متجانسین 
یھم إال " أما الثانیة فإن  ًدا       فال تمار ف نھم أح یھم م راء ظاھًرا وال تستفت ف ر  "  م ، غی

  .داخل فى مقول القول الذى أشرنا إلیھ قبًال 
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ى            ا إل ى ، إلماًح ف أول ان الوق ذلك ك ین ل ین الكالم ا ب ًدا م وھذان الملحظان أحدثا تباع
ة      . ذلك التباین بین الكالمین  ین نھای ین بالسكوت لحظة ب والوقف ھو القطع بین كالم

ن      الكالم األ  ریم ، م رآن الك الوة الق ى ت أن عظیم ف ھ ش انى ، ول ة الكالم الث ول، وبدای
اظ    ث األلف الى        ) األداء الصوتى (حی ھ تع دمتھا ، وقول انى وخ ذوق المع ث ت : ومن حی

ت تقرضھم ذات         ( ین وإذا غرب م ذات الیم زاور عن كھفھ وترى الشمس إذا طلعت ت
  .) ١٥)(الشمال وھم فى فجوة منھج ذلك من آیات اهللا

وق   ) ج(عالمة الوقف  اء  " موضوعة ف ة   " الھ ة كلم ھ  " نھای ى جواز    " من ز إل وترم
ات اهللا   " وعلى جواز وصلھ بما بعده " منھ " الوقف على  ذا الجواز   " ذلك من آی وھ

ذا  . مستوى الطرفین ، ال یترجح فیھ الوقف على الوصل، وال الوصل على الوقف وھ
  .وجزء ما قبلھ " منھ " لكالم ، جزء ما بعد راجع إلى المعنى المدلول علیھ بجزئى ا

ات اهللا    " كالم خبرى ال إنشائى وكذلك ما بعدھا " منھ " وذلك ألن ما قبل  ك من آی ذل
  .فھما إذن متجانسان .. " 

ة     ل كلم الم قب ول الك ًدا لط ب ج ف مناس ھ " والوق نفس ،   " من ة لل ف راح ى الوق وف
  .والراحة تساعد على إتقان التالوة 

ل  الى   والوص ھ تع ى ؛ ألن قول ث المعن ن حی ًدا م ب ج ات اهللا  : " مناس ن آی ك م " ذل
ع   ر  " تركیب واقع موق ى          " الخب ره اهللا عز وجل من أوضاع أھل الكھف ف ا ذك عم

  .طلوع الشمس وغروبھا عنھم 
الى   ھ تع ة      : (وقول وا الجن یكم ادخل الم عل ون س نال یقول ة طیبی اھم المالئك ذین تتوف ال

)(..١٦. (  
ة الو ف عالم ى  ) ال(ق وعة عل ون " موض ة  " الن ة كلم ین"نھای ى أن  " طیب ز إل ترم

وھى التالیة " یقولون " ممنوع والسبب فى ھذا المنع أن جملة " طیبین " الوقف على 
  " .تتوفاھم " وھم فاعل " المالئكة " حال من " طیبین"لكلمة 

ا   ین  " أم ل       " طیب ة للفع ى المفعولی ال من الضمیر المنصوب عل اھم " فھى ح " تتوف
ى  " ھم " وھو ضمیر الجماعة الغائبین  ین  " ولو جاز الوقف عل دث فاصل   " طیب لح

ذا  " المالئكة " وبین صاحب الحال " یقولون " زمنى بین جملة الحال  ولم تدع إلى ھ
  .الفعل ضرورة بیانیة 

وھو وصف ،   " الحال"ممنوًعا لئال یؤدى إلى قطع " طیبین " لذلك كان الوقف على 
ا       . وھو الموصوف " المالئكة " حبھ عن صا ف ھن ع الوق ذا ال یجوز بالغة ؛ فمن وھ

د               ا مضارع یفی ة فعلھ ة فعلی ا جمل ى ، ومجىء الحال ھن اء بحق المعن ان سببھ الوف ك
ذا     ول ھ ة تق ال ؛ ألن المالئك ى الح اة لمقتض تقبال مراع ال واالس دث بالح وع الح وق

  .ن الموت لم ولن یتوقف الكالم لمن تتوفاھم من الصالحین فى كل وقت أل
إنما اهللا إلھ واحد سبحانھ أن یكون لھ ولدم لھ ما فى السماوات وما فى : (وقولھ تعالى 

  ) .١٧)(األرض وكفى باهللا وكیال 
ة      ) م(عالمة الوقف  دال من كلم ى حرف ال د  " موضوعة عل زوم    " ول ى ل ة عل للدالل

ة     ذه الكلم ى ھ ف عل د  " الوق د   " ول ا بع لھا بم اع وص و وامتن ى   : " ھا وھ ا ف ھ م ل
  " .السماوات وما فى األرض 
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ع             ى ولیمتن حة المعن ھ ص ذا الوقف سیترتب علی ا ألن ھ ا الزًم ف ، ھن ان الوق وإنما ك
  .إیھام غیر صحتھ أما وصلھ بما بعده فیترتب علیھ إیھام فساد المعنى 

الى    ھ تع ا      : " بیان ذلك أن الوصل لو حدث ألوھم أن قول ى السماوات وم ا ف ھ م ى  ل ف
ف ل " األرض  د " وص ماوات     " الول ى الس ا ف ھ م د ، ل یس هللا ول ى ، أى ل المنف

ماوات      ى الس ا ف ھ م یس ل ن ل د ولك بحانھ ول ون هللا س ع أن یك ذا ال یمن واألرض ، وھ
  .وھذا باطل قطًعا ! واألرض ؟

لھ ما فى السماوات " ثم یستأنف التالوة من " ولد " أما عندما یقف القارئ على كلمة 
ى  ین أن یكون هللا         " األرض  وما ف ى ، ویتع د المنف ذا الوصف للول ع أن یكون ھ فیمتن

ا  " ولد " عز وجل ، وھذا ناتج عن قطع التالوة عند  أى بالفاصل الزمنى بین تالوة م
  .وما بعدھا حتى آخر اآلیة " ال " قبل عالمة الوقف 

ة ا    راد من اآلی ة  فأنت ترى أن الوقف ھنا یؤدى خدمة جلیلة للمعنى الم ھ  . لكریم ومثل
الذین آتیناھم الكتاب یعرفونھ كما یعرفون أبناءھمم الذین خسروا أنفسھم :(قولھ تعالى 

  ) .١٨)(فھم ال یؤمنون 
ة    ) م(عالمة الوقف  یم من كلم م  " موضوعة فوق الم ف     " ھم زوم الوق ى ل ة عل للدالل

  " .الذین خسروا أنفسھم " علیھا ، وامتناع وصلھا بما بعدھا ، وھو 
ھ أن         وسر ھ سیترتب علی راد ، ألن ر م ًدا غی ى فاس ذلك اللزوم ؛ أن الوصل یوھم معن

  :یكون قولھ تعالى 
وھذا غیر مراد ، بل المراد ما ھو أعم " أبناءھم " وصًفا ل " الذین خسروا أنفسھم " 

اءھم "من  ان         " أبن ان ومك ى كل زم ذین خسروا أنفسھم ف م ال ى     . وھ م عام ف و حك فھ
  .، ولیس خاًصا بأبناء الذین آتاھم اهللا الكتاب  الذین خسروا أنفسھم

ا ، أو    ى تؤدیھ ة الت انى الحكیم ن المع اذج م ى نم ك ھ ف ، وتل ات الوق ى عالم ذه ھ ھ
  .جاءت رامزة إلیھا ، وبقیت حقیقة مھمة ، البد من اإلشارة إلیھا 

د عصر            رآن ، بع ى الق ل عل دیًال ُأْدِخ ف تع ات الوق رون عالم رآن یعتب إن خصوم الق
  .نزول وعصر الخلفاء الراشدین ال

دت        ى أوج ى الت ت ھ ا لیس ات وغیرھ ذه العالم ھ ، ألن ھ وا فی ر وقع م كبی ذا وھ وھ
ان       ا الوقف سواء ك دل علیھ المعانى التى أشرنا إلى نماذج منھا ، فھذه المعانى التى ی
ف       ف ، أو الوق ى من الوق جائز الطرفین ، أو الوقف أولى من الوصل أو الوصل أول

ان      . أو الوقف الممنوع الالزم  ذ ك ت ملحوظة من ل وكان ھذه المعانى من حقائق التنزی
القرآن ینزل ، وكان حفاظ القرآن وتالوه من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

ى    رآن ف حف  " یطبقونھا فى تالوتھم للقرآن ، قبل أن ُیدوَّن الق و الحق    " المص ذا ھ ھ
ع     ا للجمی ابعین        الذى ینبغى أن یكون معروًف ى عصر الت ات ف ذه العالم ا وضع ھ ، أم

ن        كلھا جزءا م رآن ، دون أن تكون بش الوة الق آداب ت ارفین ب ر الع ا لغی فجاءت عوًن
  ) .١٩(التنزیل 

  :تنسیق المصحف 
رحیم    : " الفواصل بین سوره ب  " تنسیق المصحف : نعنى ب  رحمن ال " بسم اهللا ال

اآلیات ، ووضع خطوط رأسیة تحت   وترقیم آیات كل سورة داخل دوائر فاصلة بین 
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ددة من             ادیر مح ى مق ت عل ى أطلق اب الت م األلق رآن ، ث ات الق ى آی مواضع السجود ف
  :اآلیات مثل 

زء    زب الج ع الح ھا      . الرب ق بعض ة ُأْلِح ریة خالص راءات بش ال إج ذه األعم ألن ھ
ى    جود ف بسطور المصحف ، وھو ترقیم اآلیات َوُوِضع بعضھا تحتھا ، كعالمات الس

  .أثناء التالوة 
أما ماعدا ھذین فھى إجراءات اعتباریة عقلیة ، تدل علیھا عبارات موضوعة خارج   
إطار أو ُسور اآلیات ولیس فى ھذا مطعن لطاعن ؛ ألّنَا نقول كما قلنا فى نظائره من  
وحى ال        ات ال ریم توضع خارج كلم رآن الك قبل إنھا وسائل إیضاح وتوجیھ لقرَّاء الق

  .تؤدى خدمة جلیلة للنص المقدس مقروءًا أو مْتُلوا فى متونھا ، و
وال یدعى مسلم أنھا لھا قداسة النص اإللھى ، أو أنھا نازلة من السماء بطریق الوحى 

  .األمین 
ذا    ) ٢٠(والمستشرقون الذین یشاركون المبشرین  رآن ، ینھجون ھ فى َتصیُّد التھم للق

نھج  یقى " ال ة وا " التنس الھم العلمی ى أعم وص  ف ق النص ى تحقی ة ف ة، وبخاص لفكری
ھ من نصوص       ا یقومون بتحقیق فیضعون الھوامش والمالحق والفھارس الفنیة لكل م

ال        . التراث  ذه األعم نھم ینسب ھ ًدا م ر واح م ن ولھم مھارة فائقة فى ھذا المجال ، ول
دیًال       ذه اإلضافات تع دَّ ھ نھم ع أو اإلضافیة إلى مؤلف النص نفسھ ، كما لم نر أحًدا م

  .تحریًفا أو تغییًرا للنص الذى قام ھو بتحقیقھ وخدمتھ 
ق         نص المحق ال اإلضافیة وسائل إیضاح لل ذه األعم ة   . بل إنھ یعد ھ وتیسیرات مھم

  .للقراء 
وھذا ھو الشأن فى عمل السلف رضى اهللا عنھم فى تنسیق المصحف الشریف ، وھو 

ى   " قدسیة اآلیات " تنسیق ال مساس لھ ب  ا وضعت ف ى الصورة     ألنھ حف عل المص
  .التى ُرِسَمْت بھا بین یدى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

ة      ) ٢١(تاریخ القرآن  ى آخر آی ھ ، إل ھذا ھو تاریخ القرآن ، منذ نزلت أول سورة من
نزلت منھ ، كان كتاًبا محفوظا فى الصدور ، متلوا باأللسنة ، مسطوًرا على الرقاع ، 

احف ، ل    ى مص ا ف م مجموًع یاع ،     ث ات ض رض، وال آف و وق ل مح ع لعوام م یخض
ھ أو   " أعینھا " وضعتھ األمة فى  منذ َنَزَل فلم یضل عنھا أو یغب ، ولم تضل ھى عن

رف       ا تع ھ كم ل ، تعرف ره الطوی دى عم ى م وارده ، عل ادره وم رف مص ب ، تع تغ
  .أبناءھا ، بال زیغ وال اشتباه 

ًفا عن      ھذا ھو تاریخ القرآن ، وضعناه وضًعا موجًزا ، ة ، كاش الم الرحل لكنھ ُمِلمٌّ بمع
  :وضعناه لنقول لخصوم القرآن واإلسالم . أسرارھا 

ھ ؟ وھل أصاب            ة عن زع الثق ھ ، أو ن اب فی ى االرتی دعو إل ا ی ھل فى تاریخ القرآن م
ة    ة، أو األم ن األم ة ع اب لحظ وه غ ل رأیتم طراب ؟ وھ ل أو اض ة خل ھ المحكم آیات

تم    ل رأی ة؟ وھ ھ لحظ ت عن ھ    غاب ل جمع ور مراح أتھ وتط دره ونش ًال بمص ھ جھ فی
ى سوق           ك ھى بضاعتنا عرضناھا ف دیًال تل ًرا أو تب ھ تغیی وتدوینھ ؟ أو رأیتم فى آیات
العرض والطلب غیر خائفین أن یظھر فیھا غش أو رداءة ، أو تصاب ببوار أو كساد 

  .من منافس یناصبھا العداء 
  ) .٢٢(تاریخ الكتاب المقدس بعھدیھ فما ھو الذى عندكم من . ھذا ھو ما عندنا 
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دیم  وراة(الق د    ) الت ود اآلن ، والجدی دى الیھ ین أی ى ب ل(الت دى   ) األناجی ین أی ى ب الت
  .النصارى اآلن 

ما الذى تعرض لھ الكتاب المقدس فى تاریخھ األول المقابل لفترة تاریخ القرآن ، التى 
یخ الكتاب المقدس فى رحلتھ فرغنا من عرضھا تعالوا معنا نفحص تلك الفترة من تار

  :المبكرة 
  :مولد التوراة وتطورھا 

) مولدھا وتطورھا(یضطرب أھل الكتاب عامة ، والیھود خاصة حول تاریخ التوراة 
اضطراًبا واسع المدى ویختلفون حولھا اختالًفا یذھبون فیھ من النقیض إلى النقیض ، 

د       ولھذا عرضوا لتاریخ القرآن بالطعن والتجریح لیكون  ى فق وراة سواسیة ف ھو والت
ا   الثقة بھما ، أو على األقل لُیحرجوا المسلمین بأنھم ال یملكون قرآًنا مصوًنا من كل م

دیل    ف والتب رآن ،       . یمس قدسیتھ وسالمتھ من التحری اریخ الق ل ت د عرضنا من قب وق
بما  وھا نحن نعرض تاریخ التوراة حسبما ھو فى كتابات أھل الكتاب أنفسھم ، مقارًنا

  .سبق من حقائق تاریخ القرآن األمین 
ذه          : الكتاب المقدس بعھدیھ  ى ھ د ، وإل ذ وج ان من ان قاتلت ھ آفت ق ب د تتعل القدیم والجدی
  :اللحظة التى نعیش فیھا 

آفة تتعلق بتاریخھ متى ولد ، وعلى ید من ولد ، وكیف ولد ، ثم ما ھو محتوى الكتاب 
  ) .٢٣(م آخرین ؟ المقدس ؟ وھل ھو كالم اهللا ، أم كال

ره المسلمون ،     م یث والمھم فى الموضوع أن ھذا الغموض فى تاریخ الكتاب المقدس ل
بل أعلنھ أھل الكتاب أنفسھم یھوًدا أو نصارى ممن اتسموا بالشجاعة ، وحریة الرأى 
ع   دس ، م اب المق ت بالكت ى أحاط كالت الت عوبة المش الص بص راف الخ ، واالعت

ى  .على الحلول ، مع بقاء الیھودیة والنصرانیة كما ھما اإلشارة إلى استعصائھا  ومعن
ى        " المیثاق " العھد عند أھل الكتاب ھو  ذه اهللا عل اق أخ دھم ھو میث دیم عن د الق والعھ

ذه فى عصر عیسى          اق أخ د میث د الجدی الیھود فى عصر موسى علیھ السالم ، والعھ
ى  والمشكلتان اللتان أحاطتا بالكتاب ال) ٢٤(علیھ السالم مقدس یمكن إیجازھما فى اآلت

:  
  .مشكلة أو أزمة تحقیق النصوص المقدسة ، التى تمثل حقیقة العھدین  -
فار (مشكلة أو أزمة المحتوى ، أى المعانى واألغراض التى تضمنتھا كتب  - ) أى أس

  " .اإلصحاحات "العھدین ، وفصولھما المسماة عندھم ب
ا ھى    والذى یدخل معنا فى عناصر ھذه الدراسة ھ ى ؛ ألنھ و المشكلة أو األزمة األول

  .المتعلقة بتاریخ الكتاب المقدس دون الثانیة 
  :متى ؟ وعلى ید َمْن ولدت التوراة 

  .ھذا السؤال ھو المفتاح المفضى بنا إلى إیجاز ما قیل فى اإلجابة 
وما یزال یتردد . وھو تساؤل صعب ، ونتائجھ خطیرة جًدا ، وقد تردد منذ زمن قدیم 

  .وبصورة ملحة ، دون أن یظفر بجواب یحسن السكوت علیھ  ،
یة ،        ى الجنس ت األمریك دیث وول دیوران ر الح ى العص اؤل ف ذا التس ار ھ ن أث ومم

  :المسیحى العقیدة ، وكان مما قال 
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ھ   ) یعنى التوراة(كیف ُكتبت ھذه األسفار "  ومتى ُكتبت ؟ ذلك سؤال برئ ال ضیر فی
ن ألف مجلد ، ویجب أن نفرغ منھ ھنا فى فقرة واحدة ، ، ولكنھ سؤال ُكتب فیھ خمسو

واب ؟ ر ج ن غی دھا م ھ بع روج  ) ٢٥! (نترك ى أن خ احثین إل ن الب ر م ب كثی د ذھ فق
ذه یوشع      ١٢١٠موسى من مصر كان فى حوالى  قبل میالد السید المسیح ، وأن تلمی

ذا   . قبل المیالد  ١١٣٠مات عام ) الیھود(بن نون الذى خلفھ فى بنى إسرائیل  ومن ھ
 ٤٤٤التاریخ ظلت التوراة التى أنزلھا اهللا على موسى علیھ السالم مجھولة حتى عام  

رون      ة سبعة ق یالد ، أى قراب ام    ) سنة ٧٠٠(قبل الم ذا الع ى ھ ط عرف   ) ٤٤٤. (ف فق
ة ؟ وول      ان الطویل ذه األزم د ھ الیھود أن لھم كتاًبا اسمھ التوراة ولكن كیف عرفوه بع

  .ابة على ھذا السؤال طریقتین إحداھما تنافى األخرى دیورانت یضع فى اإلج
  :الطریقة األولى 

ن    رافھم ع ر اهللا ، وانص ة غی ادة آلھ ر ، وعب ن كف عبھم م ل بش ا ح الھم م ود ھ أن الیھ
یوشیا  " أبلغ ملك بنى إسرائیل " الكاھن خلقیا " وأن " یھوه " عبادة إلھ بنى إسرائیل 

خ  "  ا ض ل ملًف ات الھیك ى ملف د ف ھ وج ع   أن ى جمی الم ف ھ الس ى علی ھ موس ًما قضى فی
ور  " الشریعة  " كبار الكھنة وتال علیھم سفر  " یوشیا" المشكالت ، فدعا الملك  المعث

علیھ فى الملفات ، وأمر الشعب بطاعة ما ورد فى ھذا السفر ؟ ویعلق وول دیورانت 
ان مسطوًرا ف   : "على السفر فیقول اذا ك ھ ؟ وھل   ال یدرى أحد ما ھو ھذا السفر؟ وم ی

  .؟ " ھو أول مولد للتوراة فىحیاة الیھود 
  :الطریقة الثانیة 

ى إدارة     أن بنى إسرائیل بعد عودتھم من السبى البابلى شعروا أنھم فى حاجة ماسة إل
م           د حك ى وضع قواع ة ف ام ، فشرع الكھن ة والنظام الع دینیة تھىء لھم الوحدة القومی

وال الكھن      أثور من أق ى الم دعا عزرا ،      دینى یعتمد عل ر اهللا ؟ ف ى أوام دماء وعل ة الق
وھو من كبار الكھان ، علماء الیھود لالجتماع وأخذ یقرأ علیھم ھو وسبعة من الكھان 
ى أن       اء والشعب عل ان والزعم م الكھ سفر شریعة موسى ولما فرغوا من قراءتھ أقس

  ) .٢٦(یطیعوا ھذه الشرائع ، ویتخذوھا دستوًرا لھم إلى أبد اآلبدین 
ا     ھذ دًرا حقیقًی ا ال یصلح مص ا ما ذكره دیورانت نقًال عن مصادر الیھود ، وكل منھم

ف    للتوراة التى أنزلھا اهللا على موسى ؛ ألن الروایة األولى ال تفید أكثر من نسبة المل
  .إلى أقوال موسى وأحكامھ فى القضاء بین الخصوم " خلقیا " الذى عثر علیھ 

را  ب ص ة تنس ة الثانی راءتھم   وألن الروای د ق ان ، بع عھ الكھ ذى وض ام ال حة أن النظ
  ! السفر كان خلیًطا من أقوال كھانھم القدماء ، ومن أوامر اهللا ؟

  . ١١-١: العادیات ) ١(
ات  " سورة  ) ٢( ل       " والعادی ة ، قب ى مك وحى ف ا ال دأ بھ د ب ى ق ن قصار السور الت م

ذه السور ذات        دأ بھ رآن ب احثین أن الق ض الب ى    الھجرة ، ویرى بع ة ف ة الغنائی الطبیع
  .مكة ، لجذب أھل مكة إلیھ عن طریق السمع أوًال ، ثم لتدبر معانیھ ثانًیا

ات  " انظر تفسیر سورة  ) ٣( ة       " والعادی ن التفاسیر المتداول ى أى تفسیر شئت م : ف
  .الكشاف روح المعانى التفسیر الواضح للدكتور حجازى ، أو فى غیرھا 

  .وما بعدھا ) ١/٢٤١(لقرآن لإلمام الزركشى البرھان فى علوم ا: ینظر ) ٤(
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ظ    ) ٥( لمین ، ألن حف دى المس ین أی داوًال ب ن مت م یك دد ، فل رد ال متع حف ف و مص ھ
  .القرآن فى الصدور كان ھو المرجع 

ر ) ٦( ى   : انظ ان ف ة عثم ى خالف رآن ف ع الق رآن  " جم وم الق ى عل ان ف " و " البرھ
ام ال رآن واألول لإلم وم الق ى عل ان ف دین االتق الل ال ام ج انى لإلم ى ، والث زركش

اس      ) ٧(السیوطى   ل الن ر ، التك حف من أول األم ى مص ع ف ان جم و ك رآن ل ألن الق
  .على المصحف المكتوب ، وقل اھتمامھم بحفظھ 

د من        ) ٨( دیم والجدی ھ الق دس بعھدی اب المق ھ الكت سیأتى حدیث مفصل عما تعرض ل
  .أوضاع وآفات شدیدة الخطورة 

  . ٢٦٥ :البقرة ) ٩(
  .تحقیق محمد الصادق قمحاوى  ١٢٩المقنع ألبى عمرو الدانى ص ) ١٠(
  . ١٧: األنعام ) ١١(
  . ٢٢: الكھف ) ١٢(
التفریع ھو تولد كالم من كالم آخر ، وتأتى الفاء دلیًال على ھذا التفریع كما فى ) ١٣(

  .اآلیة الكریمة 
دث  خبر ، وإنشاء ، فكل كالم أخب: الكالم كلھ قسمان ) ١٤( رت فیھ غیرك بأمر قد ح

رى ،    : قبل زمن التكلم أو بعده مثل  حضر فالن أمس ، أو سیحضر غًدا ھو كالم خب
أطع والدیك فھو كالم إنشائى   : أما إذا طلبت شیًئا لم یكن حاصًال فى زمن التكلم مثل 

.  
  . ١٧: الكھف ) ١٥(
  . ١٧١: النساء ) ١٧( ٣٢: النحل ) ١٦(
  . ٢٠: األنعام ) ١٨(
د ھى    . ھى مثل عالمات اإلعراب كالفتحة والضمة والكسرة والسكون ) ١٩( م ُتوج ل

  .أحكام اإلعراب ، وإنما ھى مجرد رموز دالة علیھا 
م         ) ٢٠( ھ عن اإلسالم ، وھ ا یكتبون اس بم ة الن ة عام المبشرون ھم الذین یریدون فتن

رقین   اتذة المستش ا    . أس ین والطبق ة المثقف دون فتن رقون فیقص ا المستش ا ، أم ت العلی
  .ویصورون اإلسالم فى غیر صورتھ إال قلیًال منھم تجدھم منصفین لإلسالم 

ى   ) ٢١( ھ ف م جمع ى أن ت ر ، إل ھ المبك ر تاریخ ھ عب رآن رحلت اریخ الق د بت نقص
ھ مجوًدا ،          ع من رموز واصطالحات لتیسیر تالوت ذا الجم المصاحف ، وما لحق بھ

  .عانى ولسھولة اإلحاطة بما فیھ من األلفاظ والم
د   ) ٢٢( د الجدی رون بالعھ ده ، ویكف دیم وح د الق ون بالعھ ود یؤمن ل(الیھ ا ) األناجی أم

  .النصارى فیعتبرون العھد القدیم شطًرا من الكتاب المقدس ، ویؤمنون بالعھدین مًعا 
ى   ) ٢٣( ھ ف م جمع ى أن ت ر ، إل ھ المبك ر تاریخ ھ عب رآن رحلت اریخ الق د بت نقص

ذا ال  ھ مجوًدا ،        المصاحف ، وما لحق بھ ع من رموز واصطالحات لتیسیر تالوت جم
  .ولسھولة اإلحاطة بما فیھ من األلفاظ والمعانى 

ى   ) ٢٤( ھ ف م جمع ى أن ت ر ، إل ھ المبك ر تاریخ ھ عب رآن رحلت اریخ الق د بت نقص
ھ مجوًدا ،          ع من رموز واصطالحات لتیسیر تالوت ذا الجم المصاحف ، وما لحق بھ

  .األلفاظ والمعانى ولسھولة اإلحاطة بما فیھ من 



 ٥٥٧

  .ترجمة محمد بدران ) ٣٦٧: ص  ٢ج(قصة الحضارة ) ٢٥(
  ) .٣٥٦ص ٢ج(قصة الحضارة ) ٢٦(

--------------------  
  حول عصمة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وموقف القرآن من العصمة -٧٧
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  
أن الرسول مع     ون ب ك        ھناك من ال یعترف ى ذل ة عل دمون األدل صوم عن الخطأ ، ویق

وكذلك عندما جامل الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ، زوجاتھ ، ] عبس وتولى [ بسورة 
  ).انتھى(ونزلت اآلیة الكریمة التى تنھاه عن ذلك 

  
  :الرد على الشبھة 

 -علیھم السالم  -إن عصمة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ، وكذلك عصمة كل الرسل 
.. بشر ُیوَحى إلیھ: فالرسول.. ومھمة الرسالة.. ن تفھم فى نطاق مكانة الرسولیجب أ
إن   .. لھ خصوصیة االتصال بالسماء ، بواسطة الوحى -مع بشریتھ  -أى أنھ  ذلك ف ول

اك          یمن یصطفیھ ، كى تكون ھن ھ ف ى عین ھذه المھمة تقتضى صفات یصنعھا اهللا عل
  .والمھام الخاصة الموكولة إلى صاحبھامناسبة بین ھذه الصفات وبین ھذه المكانة 

ا  .. والرسول مكلف بتبلیغ الرسالة ، والدعوة إلیھا ، والجھاد فى سبیل إقامتھا وتطبیقھ
ة اهللا         ن طاع زء م ى ج ة ھ اس طاع ى الن ھ عل الى   -ول بحانھ وتع وا اهللا  ( -س أطیع

أطاع   من یطع الرسول فقد) (٢) (قل أطیعوا اهللا والرسول ) (١) (وأطیعوا الرسول 
بكم اهللا   ) (٣) (اهللا  اتبعونى یحب ون اهللا ف تم تحب ل إن كن مة  ) ٤) (ق ت عص ذلك كان ول

بالغ          ذا ال ى ھ ة ف دقھم والثق ن ضرورات ص ھ عن اهللا ضرورة م ا یبلغون الرسل فیم
ل     -وبداھة العقل .. اإللھى الذى اختیروا لیقوموا بھ بین الناس م   -فضًال عن النق تحك

ل الرسالة إذا   أن ُمْرِس ان     ب التھ ، ك ى رس دق عل ذى یضفى الص ول ال ر الرس م یتخی ل
ؤھلھم العصمة           .. عابًثا اس رسًال ت ن الن ذى یصطفى م ى اهللا ، ال ا یستحیل عل وھو م

ى    بالغ اإللھ ى ال دق عل ة والص ذى   .. إلضفاء الثق ذا ال دق ھ اس بص ى الن ة عل والُحج
  .یبلغون

یما یبلغ عن اهللا ، یقول وفى التعبیر عن إجماع األمة على ضرورة العصمة للرسول ف
: ومن لوازم ذلك بالضرورة: ".. -كل الرسل  -اإلمام محمد عبده عن عصمة الرسل 

ى    انتھم ف وجوب االعتقاد بعلو فطرتھم ، وصحة عقولھم ، وصدقھم فى أقوالھم ، وأم
تبلیغ ما عھد إلیھم أن یبلغوه ، وعصمتھم من كل ما یشوه السیرة البشریة ، وسالمة     

ا یضاد   أبدانھم  مما تنبو عنھ األبصار وتنفر منھ األذواق السلیمة ، وأنھم منزھون عم
ھ             ا ال یمكن مع دودة من الجالل اإللھى بم م مم ذه الصفات ، وأن أرواحھ شیًئا من ھ

ة  یم     .. لنفس إنسانیة أن تسطو علیھا سطوة روحانی ة الصانع الحك ذى   -إن من حكم ال
اد والتعل   دة اإلرش ى قاع ان عل ام اإلنس ریة    -یم أق س البش ب األنف ن مرات ل م أن یجع

مرتبة ُیعدُّ لھا ، بمحض فضلھ ، بعض َمْن یصطفیھ من خلقھ ، وھو أعلم حیث یجعل 
ھ            ون مع ا یلیق ال م ن الكم أرواحھم م غ ب لیمة ، ویبل الفطرة الس زھم ب التھ ، یمی رس

كشافھ لالستشراق بأنوار علمھ ، واألمانة على مكنون سره ، مما لو انكشف لغیرھم ان
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ھ ،    ب بإذن لھم لفاضت لھ نفسھ ، أو ذھبت بعقلھ جاللتھ وعظمتھ ، فیشرفون على الغی
ویعلمون ما سیكون من شأن الناس فیھ ، ویكونون فى مراتبھم العلویة على نسبة من   
د       م وف ا ، ھ العالمین ، نھایة الشاھد وبدایة الغائب ، فھم فى الدنیا كأنھم لیسو من أھلھ

اس م    ى لب یس من سكانھا   اآلخرة ف ك     .. ن ل دا ذل ا ع ا فیم أى االتصال بالسماء   [  -أم
ا   غ عنھ ربون          -] والتبلی أكلون ویش راده ، ی ائر أف رى س ا یعت ریھم م ر یعت م بش فھ

یھم        د إل ام ، ویمرضون وتمت غ األحك ھ بتبلی وینامون ویسھون وینسون فیما ال عالقة ل
  ).٥" (أیدى الظلمة ، وینالھم االضطھاد ، وقد یقتلون 

مة  المعجزة  -فالعص یات    -ك ن مقتض الة ، وم دق الرس رورات ص ن ض رورة م ض
  ..-علیھم السالم  -حكمة من أرسل الرسل 

ان  .. یجوز على جسده ما یجوز على أجساد البشر  -كبشر  -وإذا كان الرسول  وإذا ك
ار      ر واالختی ل والفك ال العق الرسول كمجتھد قد كان یمارس االجتھاد والشورى وإعم

ھ معصوم   .. بدائل فى مناطق ومیادین االجتھاد التى لم ینزل فیھا وحى إلھى  بین ال فإن
غ عن اهللا       ادین التبلی اطق ومی ى من الى    -ف ھ الخطأ أو       -سبحانھ وتع و جاز علی ھ ل ألن

غ         ادین التبلی اطق ومی ى من ى ف ر األول ار غی السھو أو مجانبة الحق والصواب أو اختی
ا    لب الرس ى ص ك إل رق الش ن اهللا لتط ن    ع ة م ى حكم ل وإل بالغ ، ب وحى وال لة وال
كذلك كانت العصمة صفة أصیلة وشرًطا    .. اصطفاه وأرسلھ لیكون ُحجة على الناس

فالرسول فى ھذا النطاق .. -علیھم السالم  -ضرورًیا من شروط رسالة جمیع الرسل 
ن اهللا   - غ ع اق التبلی وى  ( -نط ن الھ ق ع ا ینط وحى  * وم ى ی و إال وح ). ٦) (إن ھ

غة ما ھو بقول بشر ، ولذلك كانت طاعتھ فیھ طاعة هللا ، وبغیر العصمة ال یتأتى وبال
  .لھ ھذا المقام

رة         ى ثم ى ھ ھ ، والت ى فی ا ال وح لم فیم ھ وس لى اهللا علی ول ص ادات الرس ا اجتھ أم
ا     ى ، كم إلعمالھ لعقلھ وقدراتھ وملكاتھ البشریة ، فلقد كانت تصادف الصواب واألول

یھم       .. ذلك كان یجوز علیھا غیر حابة ، رضوان اهللا عل ان الص ف ك ا كی ومن ھنا رأین
ادات الرسول       رارات وآراء واجتھ فى كثیر من المواطن وبإزاء كثیر من مواقف وق

ذى     -قبل اإلدالء بمساھماتھم فى الرأى  -صلى اهللا علیھ وسلم یسألونھ  ذا السؤال ال ھ
  :شاع فى السُّنة والسیرة

وحى  "  و ال رأى والمشورة ؟   یا رسول اهللا ، أھ ال  .. " ؟ أم ال إن ق وحى  : ف ھ ال ان  . إن ك
ى    .. منھم السمع والطاعة لھ ، ألن طاعتھ ھنا ھى طاعة هللا وھم یسلمون الوجھ هللا حت

وحى   -ولو خفیت الحكمة من ھذا األمر عن عقولھم ، ألن علم اهللا  ق   -مصدر ال مطل
ا إال اهللا  وكلى ومحیط ، بینما علمھم نسبى ، قد تخفى علیھ الحكمة ال ى ال یعلمھ ا  .. ت أم

رأى والمشورة   : -جواًبا عن سؤالھم    -إن قال لھم الرسول  ھ ال دون ،   .. إن إنھم یجتھ ف
وبون یرون ، ویص و   .. ویش ا ھ وًما ، وإنم یس معص ا ل لم ھن ھ وس لى اهللا علی ھ ص ألن

ادات   .. واحد من المقدمین فى الشورى واالجتھاد ى اجتھ ووقائع نزولھ عن اجتھاده إل
فى مكان القتال یوم  -ابة كثیرة ومتناثرة فى كتب السنة ومصادر السیرة النبویة الصح

در زوة ب راھا .. غ ن أس ف م ى الموق د  .. وف ة ُأح وم موقع ال ی ان القت ى مك ى .. وف وف
  .إلخ.. إلخ.. مصالحة بعض األحزاب یوم الخندق
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ة  وألن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قد أراد اهللا لھ أن یكون القدوة واألس د  (وة لألم لق
) كان لكم فى رسول اهللا أسوة حسنة لمن كان یرجو اهللا والیوم اآلخر وذكر اهللا كثیًرا 

)٧.(  
وحى لتصویب    وحتى ال یقتدى الناس باجتھاد نبوى لم یصادف األولى ، كان نزول ال

ادات    -أحیاًنا  -اجتھاداتھ التى لم تصادف األولى ، بل وعتابھ  ذه االجتھ على بعض ھ
ھ یزكى     * أن جاءه األعمى * عبس وتولى : (تیارات من مثلواالخ دریك لعل ا ی * وم

ك أال یزكى   * فأنت لھ تصدى * أما من استغنى * أو یذكر فتنفعھ الذكرى  * وما علی
ھ تلھى    * وھو یخشى   * وأما من جاءك یسعى     ت عن ل  ). ٨) (فأن ا   : (ومن مث ا أیھ ی

قد فرض اهللا * اجك واهللا غفور رحیم النبى لم تحرم ما أحل اهللا لك تبتغى مرضاة أزو
ض أزواجھ     * لكم تحلة أیمانكم واهللا موالكم وھو العلیم الحكیم  ى بع ى إل وإذ أسر النب

ھ        ا ب ا نبأھ ض فلم حدیًثا فلما نبأت بھ وأظھره اهللا علیھ عّرف بعضھ وأعرض عن بع
ل ). ٩) (قالت من أنبأك ھذا قال نبأنى العلیم الخبیر  ان لنب   : (ومن مث ا ك ى أن یكون  م

ز      د اآلخرة واهللا عزی دنیا واهللا یری لھ أسرى حتى یثخن فى األرض تریدون عرض ال
  ).١٠) (لوال كتاب من اهللا سبق لمسكم فیما أخذتم عذاب عظیم * حكیم 

ھ وحى ،           م یسبق فی ا ل ة فیم ادات النبوی وغیرھا من مواطن التصویب اإللھى لالجتھ
  .دات المخالفة لألولىوذلك حتى ال یتأسى الناس بھذه االجتھا

دق   فالعصمة للرسول صلى اهللا علیھ وسلم ، فیما یبلغ عن اهللا شرط الزم لتحقیق الص
ن        ره م ول وغی ین الرس ارق ب اك ف ون ھن دونھا ال یك ى ، وب بالغ اإللھ ى ال ة ف والثق
وحى المعصوم والمعجز         ین ال ارق ب اك ف الحكماء والمصلحین ، ومن ثم ال یكون ھن

فات وا  ین الفلس واب     وب أ والص ا الخط وز علیھ ى یج ریة الت داعات البش دون .. إلب فب
 -قول اهللا  -بالعصمة  -العصمة تصبح الرسالة والوحى والبالغ قول بشر ، بینما ھى 

فعصمة الُمَبلِّغ .. -علیھ الصالة والسالم  -الذى بلغھ وبینھ المعصوم  -سبحانھ وتعالى 
ة لمن    -أیًضا  -بل إنھا .. ھى الشرط لعصمة البالغ الشرط لنفى العبث وثبوت الحكم

  . اصطفى الرسول وبعثھ وأوحى إلیھ بھذا البالغ
  .٥٩: النساء) ١(
  .٣٢: آل عمران) ٢(
  .٨٠: النساء) ٣(
  .٣١: آل عمران) ٤(
ده ) [ ٥( د عب ام محم ة لإلم ال الكامل . ٤٢١، ٤٢٠،  ٤١٦،  ٤١٥ص  ٢ج] األعم

  .د: دراسة وتحقیق
  .م١٩٩٣سنة  طبعة القاھرة. محمد عمارة

  .٤-٣: النجم) ٦(
  .٢١: األحزاب) ٧(
  .١٠-١: عبس) ٨(
  .٣-١: التحریم) ٩(
  .٦٨-٦٧: األنفال) ١٠(

-----------------  
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  خلو الكتب السابقة من البشارة برسول اإلسالم: دعوى -٧٨
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  
وبنوا ھذا الزعم على أربع شعب . ولزعموا أن محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم لیس برس

  :ھى
  !؟.إن العھد والنبوة والكتاب محصورة فى نسل إسحق ال إسماعیل -١
  !؟.إن محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم لم یأت بمعجزات -٢
  !؟).١(إن القرآن من نوادر األعمال اإلنسانیة ، فلیس ھو معجزًا  -٣
ابقة   -٤ ب الس ا واأل  -إن الكت وراة وملحقاتھ ل الت ول     -ناجی ارة برس ن البش ت م خل

  !؟.اإلسالم
  
  :الرد على الشبھة 

ذه         دى ھ ین ی وجزة ب ة م دم كلم د أن أق رة أری ة مباش ا مواجھ ل أن نواجھھ ن قب ولك
  .المواجھة ، رأیت أن تقدیمھا من أوجب الواجبات فى ھذا المجال

ى الك    : ؟ أجل ..وعدمھا سواء " البشارات " وجود  دمھا ف ب  إن وجود البشارات وع ت
ا  فرسالة رسول   . المشار إلیھا آنفا سواء ، وجودھا مثل عدمھا ، وعدمھا مثل وجودھ

اإلسالم صلى اهللا علیھ وسلم لیست فى حاجة إلى دلیل یقام علیھا من خارجھا ، بحیث 
تلك الرسالة ؛ فھى رسالة  -ال سمح اهللا  -بطلت " الخارجى " إذا لم یوجد ذلك الدلیل 
ا ، ووجود ا   ة      دلیلھا فیھ ب متقدم ى كت ا ف ا   -لبشارات بھ ا     -زمن ا ال یضیف إلیھ علیھ

  .جدیدًا ، وعدم وجود تلك البشارات ال ینال منھا شیئًا قط
ص  . فھى حقیقة قائمة بذاتھا لھا سلطانھا الغنىعما سواھا ودلیلھا قائم خالد صالح للفح

م یختف ، فى كل زمان ومكان ، باق بقاء رسالتھ أبد الدھر أشرق ولم یغب ، ظھر ول
م   . قوى ولم یضعف اء كلھ دق األنبی اء مضوا    . عال ولم یھبط ، إنھ دلیل ص ل األنبی فك

دلیل   رآن العظیم   " ولم یبق من أدلة صدقھم إال ما جاء فى ھذا ال م    " الق ث شھد لھ حی
  ..بالصدق والوفاء وأنھم رسل اهللا المكرمون

رسول اإلسالم إنما نتلمس فال یظنن أحُد أننا حین نتحدث عن بشارات الكتب السابقة ب
ى دعواه الرسالة          دق رسول اإلسالم ف ات ص ا إلثب فرسول  . أدلة نحن فى حاجة إلیھ

حتى ولو سلم لنا الخصوم بوجودھا فلھ " تلك البشارات " اإلسالم لیس فى حاجة إلى 
  .من أدلة الصدق ما لم یحظ بھ رسول غیره

  :وستعالج البشارة بھ صلى اهللا علیھ وسلم على قسمین
  .بشاراتھ صلى اهللا علیھ وسلم فى التوراة -١
  .بشاراتھ صلى اهللا علیھ وسلم فى اإلنجیل -٢

ا ،    : أوًال وراة وملحقاتھ ى الت البشارات فى التوراة تعددت البشارات برسول اإلسالم ف
م      ة تسمح لھ ولكن الیھود أزالوا عنھا كل معنى صریح ، وصیروھا نصوصًا احتمالی

لى اهللا ھ ص رفھا عن ة    بص ا قوی دیلھا وتحریفھ د تع ت بع د بقی ذا فق ع ھ لم وم ھ وس علی
لم    " األصلى " الداللة على معناھا  ھ وس من حملھا على رسول اإلسالم صلى اهللا علی

  .ألن حملھا على غیره متعذر أو متعسر أو محال
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د   -ولكن صاحب الرسالة قادر " عنوانھا " فھى أشبھ ما تكون برسالة مغلقة ُمحى  بع
" لھ " الذى فیھا یقطع بأنھا " الداخلى " ن یثبت اختصاصھا بھ ، ألن الكالم أ -فضھا 

ن   ا م ا فیھ واه ؛ لم رائن " دون س رض " ق حة ونع ات واض ى  -وبین ا یل ًا  -فیم بعض
  :منھا

  ".وھذه ھى البركة التى بارك بھا موسى رجل اهللا بنى إسرائیل قبل موتھ " 
  :فقال

اران    جاء الرب من سیناء ، وأشرق لھم "  ل ف ى  ). ٢" (من ساعیر ، وتألأل من جب ف
  :ھذا النص إشارة إلى ثالث نبوات

  .نبوة موسى علیھ السالم التى تلقاھا على جبل سیناء: األولى
ى   : الثانیة ث تلق نبوة عیسى علیھ السالم وساعیر ھى قریة مجاورة لبیت المقدس ، حی

  .عیسى علیھ السالم أمر رسالتھ
ھ   نبوة محمد صلى: الثالثة ھ   -اهللا علیھ وسلم وجبل فاران ھو المكان الذى تلقى فی علی

د ومنشأ    -الصالة والسالم  أول ما نزل علیھ من الوحى وفاران ھى مكة المكرمة مول
  .ومبعث محمد صلى اهللا علیھ وسلم

  :تضمنت خبرًا وبشارتین -مرة أخرى  -وھذه العبارة 
  .ھ إلیھم رسوًالفالخبر ھو تذكیر موسى بفضل اهللا علیھ حیث أرسل

  :والبشارتان
  .والثانیة خاصة بمحمد صلى اهللا علیھ وسلم. خاصة بعیسى علیھ السالم: األولى

ى ا النف ود منھم ف الیھ ارة  : وموق ة بش ریم وال الثانی ن م ى اب ارة بعیس ى بش ال األول ف
  .برسول اإلسالم

م فى ذلك ولھ. خاص ببشارة رسول اإلسالم -عندھم  -أما موقف النصارى فإن النفى 
ى   . ولیست مكة" إیالت " ھى " فاران " مغالطات عجیبة ، حیث قالوا إن  ع عل وأجم

ذا  ل " ھ اب" الباط عو كت دس: واض اب المق اموس الكت و . ق ح إذ ل ھ واض دفھم من وھ
ھى مكة المكرمة ، للزمھم إما التصدیق برسالة رسول اإلسالم   " فاران " َسلَُّموا بأن 

اب   ع الرق دھم قط ذا عن ھ  ، وھ ان ل ن اإلذع یھم م ھل عل ة ! ؟.. أس زمھم مخالف ، أو یل
د    " فاران " كتابھم المقدس ، ولم یقتصر ورود ذكر  ب العھ على ھذا الموضع من كت

وراة  إن : القدیم ، فقد ورد فى قصة إسماعیل علیھ السالم مع أمھ ھاجر حیث تقول الت
م   ا إس اجر ابنھ د والدة ھ ارة بع تجاب لس الم اس ھ الس راھیم علی ى إب ا ھ اعیل وطردھ

ى     ت وسكنت ف اران   " وابنھا فنزل ة ف زم من دعوى واضعى       ). ٣" (بری ھ یل ى أن عل
ى     اعترافھم وارد ف ذب ب إیالت أن الك اران ب یرھم ف ن تفس دس م اب المق اموس الكت ق

ى من   . التوراة ى تكون البشارة صادقة    " إیالت  " ألنھ لم یبعث نب ومستحیل أن  . حت
ى        یكون ھو عیسى علیھ السالم ؛  دء الرساالت وعیسى تلق دث عن ب ارة تتح ألن العب
  .اإلنجیل بساعیر ولیس بإیالت

وباعتراف الكثیر منھم ، وجبل فاران ھو جبل " مكة المكرمة " إال " فاران " فلیست 
الذى بھ غار حراء ، الذى تلقى فیھ رسول اإلسالم صلى اهللا علیھ وسلم بدء " النور " 

  .الوحى
  .أشھر من الشمس" فاران " اجر إلى مكة المكرمة وھجرة إسماعیل وأمھ ھ
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  :وترتیب األحداث الثالثة فى العبارة المذكورة
اران  ث      . جاء من سیناء وأشرق من ساعیر وتألأل من ف ل ثال ى دلی ب الزمن ذا الترتی ھ

  .تبشیر قطعى برسول اإلسالم صلى اهللا علیھ وسلم" تألأل من جبل فاران " على أن 
  ".تألأل " بدل " واستعلن من جبل فاران : " كانت العبارة" النسخ " وفى بعض 

وقوة " أشرق " و " جاء " أقوى داللة من " استعلن " و " تألأل " وأیًا كان اللفظ فإن 
ى   دلوالت  " الداللة ھنا ترجع إل ة " الم وم     . الثالث " المجئ  " فاإلشراق جزء من مفھ

  ).یھما السالمعل(وھكذا كانت رسالة عیسى بالنسبة لرسالة موسى 
رث اهللا            ى أن ی ة ، إل ع اإلسالم ، رسوال ورسالة وأم ذا ھو واق أما تألأل واستعلن فھ

  .األرض ومن علیھا
وراة أن ھاجرأم إسماعیل        ) فاران ھى إیالت (ھذه المغالطة  زعم الت ث ت ل حی ا مثی لھ

د أن طردا من وجھ         ا إسماعیل بع ت  " سارة  " عندما أجھدھا العطش ھى وابنھ طلب
" ببئر سبع " فى المكان المعروف اآلن " الرب " ء فلم تجده إال بعد أن لقیا مالك الما

ذلك  ! ؟ ذلك ل اران دعوى     ! ؟..وأنھا سمیت ب ذبت ف ا ك ذَّبت  " إیالت  " وكم زم  " ك زم
اران    ؟" بئر سبع " دعوى " الطھور  ة    -وستظل ف ة المكرم ور    -مك زم الطھ " وزم
  .عم الحقد والھوىتتحطم على صخورھما كل مزا" عمالقین 

ھ         ھ إال البشارة برسول اإلسالم صلى اهللا علی ل ل ویجئ نص آخر فى التوراة ال محم
  .وسلم مھما غالط المغالطون

  :وھو قول اهللا لموسى حسب ما تروى التوراة
أقیم لھم نبیًا من وسط إخوتھم مثلك ، وأجعل كالمى فى فمھ فیكلمھم بكل ما أوصیھ " 

  ).٤" (الذى ال یسمع لكالمى الذى یتكلم بھ باسمى أنا أطالبھ  بھ ، ویكون أن اإلنسان
حدث ھذا حسب روایات التوراة وعدًا من اهللا لموسى فى آخر عھده بالرسالة ، وكان 

ھ اهللا  ده ، فأعلم ن بع رائیل م ى إس ر بن ھ أم ة  -یھم ة التوراتی ذه الروای ب ھ ھ  -حس أن
  .سیبعث فیھم رسوال مثل موسى علیھ السالم

وة  ابین  ولق ل الكت ف أھ د وق لم فق ھ وس لى اهللا علی د ص وة محم ى نب نص عل ة ال  -دالل
ارى   ود والنص ارة       -الیھ یس بش نص ل و أن ال د ، وھ دفھما واح ین ھ وقفین مختلف م

  .برسول اإلسالم
  :أما الیھود فلھم فیھ رأیان

زة " أقیم " أن العبارة نفسھا لیست خبرًا بل ھى نفى ، ویقدرون قبل الفعل : األول  ھم
ذا     " إنكاریًا " استفھام یكون االستفھام معھا  دھم ھك نص عن دیر ال ًا    " وتق م نبی یم لھ أأق

  !           ؟..من وسط إخوتھم مثلك
ر من كالم            ى أكث ھ إل ان بطالن ى بی ذھب ف ن ن بطالن ھذا الرأى وھذا الرأى باطل ول

زة استفھام إنك   . التوراة نفسھا ة  وذلك ؛ ألنھ لو كان النص كما ذكروا بھم ارى محذوف
ا صح أن یعطف        .. ھى فى قوة المذكور لكان الكالم نفیًا فعالً  ًا لم ان الكالم نفی و ك ول

  :علیھ قولھ بعد ذلك
ھ   "  ا أطالب ذا  ! ؟" ویكون أن اإلنسان الذى ال یسمع لكالمى الذى یتكلم بھ باسمى أن فھ

ذ    ھ المقطع ال ھ المقطع إثبات قطعًا فھو مرتب على إقامة النبى الذى وعد ب دل  . ى قبل ف
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ى " العطف " ھذا  ك    . على أن المقطع السابق وعد خبرى ثابت ال نف ى ذل ب عل ویترت
  !؟..بطالن القول الذاھب إلى تقدیر االستفھام

انع أن       : الثانى الوا ال م ر وق اطوا لألم ول باالستفھام فاحت وقد أحس الیھود ببطالن الق
بھ عیسى ابن مریم علیھ السالم  یكون النص خبرًا ووعدًا مثبتًا ، ولكنھ لیس المقصود

ى من             ھ نب راد ب ل الم لم ، ب ھ وس د اهللا رسول اإلسالم صلى اهللا علی وال محمد بن عب
  !؟..أنبیاء إسرائیل یوشع بن نون فتى موسى ، أو صموئیل

  :موقف النصارى
ون أن یكون        ھ السالم وینف ى عیسى علی أما النصارى فیحملون البشارة فى النص عل

ون أن       المراد بھا رس ود ینف بال أن الیھ ا ق د علمن لم ، وق ول اإلسالم صلى اهللا علیھ وس
  .تكون لعیسى علیھ السالم

ى             یس من بن ھ ل ى الموعود ب ون إن النب ك إذ یقول ى ذل ة ف وللنصارى مغالطات عجیب
ى إسرائیل        . إسماعیل بل من بنى إسرائیل  ى بن ف یرسل اهللا إل د إسماعیلى فكی ومحم

نھم یس م ًال ل ا ! ؟.رج زات   كم أت بمعج م ی د ل زات ومحم ى بمعج ى أت الوا إن موس ق
  .وقد رددنا على ھذه الفریة فیما تقدم. فكیف یكون مثلھ

  :الحق الذى ال جدال فیھ
ل  ارى باط ود والنص ھ الیھ ب إلی ا ذھ ل م ع أن ك ل. والواق ان . باط ى بی ذھب ف ن ن ول

إن    أما الحق الذى. بطالنھ إلى أبعد من داللة النص المتنازع علیھ نفسھ ھ ف ال جدال فی
لم       ھ وس الم صلى اهللا علی ول اإلس ول إال البشارة برس ل مقب ھ محم یس ل نص ل ذا ال ھ

  :وإلیكم البیان
  :إن النص المتنازع علیھ یقید البشارة بالنبى الموعود بھ فیھ بشرطین

  .أنھ من وسط إخوة بنى إسرائیل: أحدھما
ا ا     : وثانیھم ریعة وجھ احب ش الم ص ھ الس ى علی ل موس ھ مث ذان  أن داء اهللا وھ د ألع

ى    ود ف الشرطان ال وجود لھما ال فى یوشع بن نون ، وال فى صموئیل كما یدعى الیھ
  .أحد قولیھم

  .وال فى عیسى علیھ السالم كما یدعى النصارى
ى إسرائیل ولیسو من          أما انتفاء الشرط األول فألن یوشع وصموئیل وعیسى من بن

  .وسط إخوة بنى إسرائیل
راد   ان الم و ك د  ول ى الوع ال ف نھم لق دًا م نھم : واح ًا م م نبی یم لھ نھج  ! ؟.. أق و م ذا ھ ھ

  :الوحى فى مثل ھذه األمور كما قال فى شأن النبى صلى اهللا علیھ وسلم
نھم   ( وًال م ین رس ى األمی ث ف ذى بع و ال راھیم   ). ٥... ) (ھ ان إب ى لس اء عل ا ج وكم

  ).٦. ) (..ربنا وابعث فیھم رسوًال منھم) (علیھما السالم(وإسماعیل 
ألن    انى ، ف انوا       : وأما انتفاء الشرط الث ریم ك ن م ال صموئیل وال یوشع وال عیسى اب

  .علیھ السالم" موسى " مثل 
فموسى كان صاحب شریعة ، ویوشع وصموئیل وعیسى وجمیع الرسل الذین جاءوا  
ا        نھم صاحب شریعة ، وإنم دًا م بعد موسى علیھ السالم من بنى إسرائیل لم یكن واح

  .ا على شریعة موسىعلیھ السالمكانو
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إن . وحتى عیسى ما جاء بشریعة ولكن جاء متممًا ومعدًال فشریعة موسى ھى األصل
عیسى كان مذكرًا لبنى إسرائیل ومجددًا الدعوة إلى اهللا على ھدى من شریعة موسى   

ین ھؤالء   !! علیھ السالم  د شرطى البشارة      -فالمثلیة ب ھ     -وھى أح ین موسى علی وب
  !؟. م ال وجود لھاالسال

وة والوضوح         نفس الق لم وب ھ وس الشرطان متحققان فى رسول اإلسالم صلى اهللا علی
اللذین انتفى الشرطان بھما عمن ذكروا من األنبیاء ثبت ذلك الشرطان لمحمد بن عبد 

  :اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
مى        وب المس و یعق و أب ذى ھ حق ، ال و إس ماعیل أخ ماعیل ، وإس ل إس ن نس و م  فھ

رائیل رائیل   . إس ى إس وة بن ط إخ ن وس و م ومتھم  -فھ و عم رائیل   -بن ن إس یس م ول
  :وبھذا تحقق الشرط األول من شرطى البشارة. نفسھا

صاحب شریعة جلیلة الشأن لھا سلطانھا الخاص بھا  -علیھ الصالة والسالم  -ومحمد 
ت  - ت فأوع ى  -جمع ان موس ا ك رائیل  -مثلم ى إس ل بن ر رس ریع -أكب احب ش ة ص

ى مبعث      د الرساالت إل مستقلة كانت لھا منزلتھا التى لم تضارع فیما قبل من بدء عھ
  .عیسى علیھ السالم

و      ھ  " وبھذا یتحقق الشرط الثانى من شرطى البشارة وھ د    " المثلی ین موسى ومحم ب
  .، فعلى القارئ أن یتأمل ثم یحكم) علیھما صلوات اهللا وسالمھ(

ى ال یصح      فى المزامیر المنسوبة إلى داود ارات الت ن العب علیھ السالم وردت كثیر م
  :ومن ذلك قول داود كما تروى التوراة. حمل معناھا إال على رسول اإلسالم

ى        . أنت أبرع جماًال من بنى البشر"  ذلك باركك اهللا إل فتیك، ل ى ش ة عل انسكبت النعم
اركب من  . تحموبجاللك اق. تقلد سیفك على فخذك أیھا الجبار ، جاللك وبھاؤك. األبد

ك      .. أجل الحق والدعة داء المل ب أع ى قل ى اهللا   -بتلك المسنونة ف ك    -یعن شعوب تحت
  ).٧" (من أجل ذلك مسحك اهللا إلھك بدھن االبتھاج أكثر من رفقائك .. یسقطون

اسمعى یانیت وأمیلى أذنك ، وانسى شعبك وبیت أبیك ، فیشتھى الملك الملك حسنك ؛ 
ة     . ألنھ ھو سیدك فاسجدى لھ ى الشعوب تترضى وجھك بھدی ا  . وبنت صور أغن كلھ
ى      . مجد ابنة الملك فى خدرھا ك ف ى المل منسوجة بذھب مالبسھا مطرزة ، تحضر إل

. إثرھا عذارى صاحباتھا مقدمات إلیك یحضرن بفرح وابتھاج یدخلن إلى قصر الملك
ل    ى ك دور عوضًا عن آبائك یكون بنوك نقیمھم رؤساء فى كل األرض اذكر اسمك ف

وقفة مع ھذا الكالم فى المقطع " فدور من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدھر واآلبد 
لى اهللا    ) أ(األول  الم ص ول اإلس ى رس ا داود إال عل ى ذكرھ اف الت ق األوص ال تنطب

  .علیھ وسلم
  .فھو الذى قاتل بسیفھ فى سبیل اهللا وسقطت أمامھ شعوب عظیمة كالفرس والروم

ة         وھو الممسوح بالبركة  ین ، ورسالتھ عام ھ خاتم النبی اء ؛ ألن ھ األنبی أكثر من رفقائ
  ).٨) (وما أرسلناك إال رحمة للعالمین (خالدة 

ى     یم ، وف رآن الحك ى الق الم ف ول اإلس رك رس ا ت ا مثلم دى وبیان ول ھ رك رس م یت ول
جلتھا ،      ى س ادر الت ددت المص ات اآلالف ، وتع ت مئ ى بلغ ھ ، الت ھ وتوجیھات أحادیث

  .روائع البیان ، وصفاء األلفاظ ، وشرف المعانى ما لیس فى غیرھاوفیھا من 
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انى    ع الث ا المقط ریفة   ) ب(أم ة الش اف للكعب و أوص م    . فھ اھا األم ى تترض ى الت فھ
وھى ذات المالبس المنسوجة بالذھب والمطرزة ، وھى التى یذكر اسمھا فى . بالھدایا

من كل مكان فیدخل الجمیع فى  رجاًال ونساًء" الحجیج " كل دور فدور وتأتیھا قوافل
ة      " قصر الملك "  ا رسالة عام د ؛ ألن الرسالة المرتبطة بھ : ویحمدھا الناس إلى األب

دون    . بل والمالئكة. لكل شعوب األرض اإلنس والجن ا القاص وفى مواسم الحج یأتیھ
  .من جمیع بقاع األرض مسلمین ، ورعایا مسلمین من بالد لیست مسلمة

دم     لم ینتھ : خالدة ا تق و الحال فیم ا ھ ن اهللا    . العمل بھا بوفاة رسولھا ، كم ا ھى دی وإنم
  .إلى األبد األبید

ر       ى تبش حة الت ارات الواض ئ باإلش دیم مل د الق فار العھ ول أس فره من أط وأشعیا وس
دم          ا وھو ع ھ ھن ذنا ب ذى أخ نھج ال وال الم لم ، ول ھ وس لى اهللا علی برسول اإلسالم ص

ا        التطویل لذكرنا من ذلك الك ى م ة عل ھ القوی ذا المقطع لداللت ى بھ ثیر ؛ ولذا فإننا نكتف
  :نقول

ك  "  رق علی رب أش د ال ورك ، ومج اء ن د ج ھ ق تنیرى ؛ ألن ومى اس ى .. ق ا ھ ھ ھ ألن
ك    . الظلمة تغطى األرض والظالم الدامس األمم ده علی رب ، ومج أما علیك فیشرق ال

  .فتسیر األمم فى نورك ، والملوك فى ضیاء إشراقك. یرى
ك  . ارفعى عینیك حوالیك وانظرى د ،     . قد اجتمعوا كلھم جاءوا إلی وك من بعی أتى بن ی

ھ تحول      ك ویتسع ؛ ألن وتحمل بناتك على األیدى ، حینئذ تنظرین وتنیرین ویخفق قلب
ة      دیان ، وعیف ران م ال بك إلیك ثروة البحر ، ویأتى إلیك غنى األمم تغطیك كثرة الجم

ا و  . كلھا تأتى من شبا  ل ذھب رب    تحم ا ، وتبشر بتسابیح ال ع     . لبان دار تجتم كل غنم قی
  .كباش نبایوت تخدمك تصعد مقبولة على مذبحى ، وأزین بیت جمالى. إلیك

ا     ى بیوتھ ام إل حاب وكالحم ائرون كس ؤالء الط ن ھ فن   . م ى وس ر تنتظرن إن الجزائ
  ).٩(… ترشیش فى األول لتأتى من بعید ، وفضتھم وذھبھم معھم ال سم الرب إلھك 

یًال ال   .. نو الغریب یبنون أسوارك ، وملوكھم یخدمونكوب ارًا ول وتفتح أبوابك دائما نھ
  ).١٠... (تغلق ، لیؤتى إلیك بغنى األمم وتقاد ملوكھم

  :داللة ھذه النصوص
ا    ة وكعبتھ ة المكرم ف لمك عیا وص ى أش وب إل الم المنس ذا الك إن ھ ب ف ى ری ال أدن ب

  .الشامخة
ن موسم الحج المبارك فیھ یجتمع بنوھا حولھا من كل فالمقطع األول إنما ھو حدیث ع

ألم یشر النص إلى غنم قیدار . مكان وفیھ لمحة قویة جداًُ إلى نحر الھدى صبیحة العید
ل العرب        ھ قبائ ذى تشعبت من ھ السالم ال نص    . ، وقیدار ھوولد إسماعیل علی م ی م أل ث

د من أوضح     على المذبح الذى تنحر علیھ الذبائح ؟ كما أشار النص ثالث إشارات تع
ة    ة المكرم نص مك ك اإلشارات ھى طرق حضور      . األدلة على أن المراد بھذا ال وتل

أما فى العصر . ثم السفن. ركوب الجمال: ففى القدیم كانت وسائل النقل. الحجاج إلیھا
وى    ل الج یلة النق دت وس د ج دیث فق ائرات " الح ذه  " الط منت ھ عیا تض ارة أش وبش

  :النحو اآلتى الوسائل الثالث على
  !؟.تغطیك كثرة الجمال: الجمال ، قال فیھا -١
  !وسفن ترشیش تأتى ببنیك من بعید ؟: السفن ، قال فیھا -٢
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  !!؟. من ھؤالء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بیوتھا: النقل الجوى ، وفیھ یقول -٣
  .ألیس ھذا أوضح من الشمس فى كبد السماء

یًال    على أن النص ملئ بعد ذلك بالدقا واب ل ئق واألسرار ، ومنھا أن مكة مفتوحة األب
  !؟.. ونھارًا لكل قادم فى حج أو عمرة

ول      ى ق ى ف ذا المعن ومنھا أن خیرات األمم تجبى إلیھا من كل مكان ، والقرآن یقرر ھ
  :اهللا تعالى

  ).١١) (أولم نمكن لھم حرما آمنا یجبى إلیھ ثمرات كل شىء (
ى غی  (ومنھا أن بنى الغریب  ون أسوارھا  ) ر العرب یعن ة     . یبن دى العامل م من األی وك

ت األرض   وق األرض وتح ا ف یدون قالعھ ا ویش ون فیھ رات یعمل اآلن ، وذوى الخب
ر     ا أو من غی ومنھا أنھ ما من عاصمة من عواصم العالم إال دخلت فى محنة من أھلھ

الكائدین ، فظلت بمأمن من غارات الغائرین وكید " العاصمة المقدسة " أھلھا إال ھذه 
  .ومثلھا المدینة المنورة

روات البحر العظمى    . ومنھا كثرة الثروات التى َمنَّ اهللا بھا علیھا ألیس البترول من ث
ة        ھ أم م تصل إلی دل ل ة بمع التى تفجرت أرض الحجاز وشبھ الجزیرة منھ عیونًا دفاق

  .أضف إلى ذلك سبائك الذھب والفضة. من األمم
ى       والحدیث عن مكة المكرمة ح أت إال عل م ی دھا ل دیث عن رسول اإلسالم ؛ ألن مج

  .یدى بعثتھ صلى اهللا علیھ وسلم
ود  (ومع ھذا فإن أھل الكتاب . ھذه الحقائق ال تقبل الجدل ذه   ) وخاصة الیھ ون ھ یحمل

ذا  " صھیون " األوصاف على مدینة  ولھذا فإنھم عمدوا إلى النص وعدلوه لیصلح لھ
  .الزعم

د   ین ی ة    ولكننا نضع األمر ب ل مل ق     . ى المنصفین من ك ذه األوصاف یمكن أن تطل أھ
  ".صھیون " على مدینة 
. فى القدس مرارًا وتعرض ألعمال شنیعة على كل العصور" بیت الرب " لقد خرب 

أما الكعبة الشریفة والمسجد الحرام فلم یصل أحد إلیھما بسوء ، ثم أین ثروات البحر  
  .یعیشون عالة على صدقات األمم) إلى اآلن(ا والبر التى تجبى إلى تلك المدینة وأھلھ

وأین ھى المواكب التى تأتى إلیھا برًا وبحرًا وَجّوًا ، وھل أبوابھا مفتوحة لیًال ونھارًا 
  .، وأین ھم بنوھا الذین اجتمعوا حولھا
.. وأین ھو التسبیح الذى یشق عنان السماء منھا. وما صلة غنم قیدار وكباش مدین بھا

ذه        ؟..وأین.. وأین یم ھ ا أن نق إن ھذه المغالطات ال تثبت أمام قوة الحق ، ونحن یكفین
ول فحسبك من     األدلة من كتبھم على صدق الدعوى ، وال یھمنا أن یذعن القوم لما نق

  .خصمك أن تثبت باطل ما یدعیھ أمام الحق الذى تدافع عنھ
  .یھوالفاصل بیننا ـ فى النھایة ـ ھو اهللا الذى ال ُیبدل القول لد

ھ سفر صغیر        " حبقوق " وتنسب التوراة إلى نبى یدعى  دیم ، ول د الق اء العھ ن أنبی م
  .قوامھ ثالثة إصحاحات

وھذا . تضمنھا اإلصحاح الثالث من سفره. تنسب إلیھ التوراة نصوصًا كان یصلى بھا
لم   ھ وس اطع   . اإلصحاح یكاد یكون كلھ بشارة برسول اإلسالم صلى اهللا علی یكم مق وإل

. اهللا جاء من تیمان ، والقدوس من جبل فاران ـ ساله ـ جاللھ غطى السماوات    : "منھ



 ٥٦٧

اك استتار       ھ شعاع ، وھن واألرض امتألت من تسبیحھ وكان لمعان كالنور لھ من یدی
  .قدرتھ

ھ خرجت الحمى    . قدامھ ذھب الوبأ د رجلی اس األرض ، نظر فرجف     . وعن وقف وق
  .القوماألمم ودكت الجبال الدھریة ، وخسفت آكام 

م ، خرجت لخالص شعبك       ت    ٠٠٠مسالك األزل یسخط دست األم حقت رأس بی س
  ).١٢..(سلكت البحر بخیلك ٠٠٠الشریر معریًا األساس حتى العنق 

  :دالالت ھذه اإلشارات
ذه النصوص    ال یستطیع عاقل عالم بتاریخ الرساالت ومعانى التراكیب أن یصرف ھ

لى اهللا      ر البشارة برسول اإلسالم ص ى غی لم  عل ھ وس ى   .  علی ذكورتان ف ان الم فالجھت
ا   ان : مطلع ھذا المقطع وھم اران    : تیم ل ف یمن ، وجب ى ال ذى     : یعن ور ال ل الن ى جب یعن

اران   ى ھى ف ة الت ة المكرم ان . بمك ان عربیت ان الجھت رة  . ھات بھ الجزی ز لش ا رم وھم
  .العربیة التى كانت مسرحًا أولیًا لرسالة محمد صلى اهللا علیھ وسلم

أتى    فلیس الم ت ت راد إذن نبیًا من بنى إسرائیل ؛ ألنھ معلوم أن رسل بنى إسرائیل كان
ة الشام شماالً     الد العرب    . من جھ ة ب ـارة      . ال من جھ دة للبش ت مؤك ذه البشارة أت وھ

د ذكرت أن اهللا    ة ، وق ألأل أو استعلن من    : المماثلة ، التى تقدم ذكرھا من سفر التثنی ت
  .جبل فاران

ھ          بید أن بشارة التثن  دم موسىعلیھ السالم والتبشیر بعیسى علی ار بمق ة شملت اإلخب ی
وق فھى خاصة برسول اإلسالم       السالم وبمحمد صلى اهللا علیھ وسلم أما بشـارة حبق

ًا    " التحدید " ولو لم یكن فى كالم حبقوق إال ھذا . صلى اهللا علیھ وسلم ك كافی ان ذل لك
وسلم ومع ھذا فقد اشتمل كالم    فى اختصاص بشارتھ برسول اإلسالم صلى اهللا علیھ

  :حبقوق على دالئل أخرى ذات مغزى
  !؟.. اإلشارة إلى كثرة التسبیح حتى امتألت منھ األرض: منھا

  .دكھ صلى اهللا علیھ وسلم لعروش الظلم والطغیان وقھر الممالك الجائرة: ومنھا
  .المأن خیل جیوشھ ركبت البحر ، وھذا لم یحدث إال فى ظل رسالة اإلس: ومنھا

ا           ال ولكنن ذا المج ى ھ دنا ف ا یفی ارات مم الرمز واإلش ئ ب وق مل الم حبق ى أن ك عل
  :نتجاوزه ألمرین

  .أن فى اإلشارات الصریحة غناء عنھا: أحدھما
  .عدم التطویل ـ ھنا ـ كما اتفقنا: وثانیھما

د     د الجدی فار العھ د أس د الجدی ى العھ لم ف ھ وس لى اهللا علی اراتھ ص ل (بش األناجی
برسول اإلسالم صلى  " بشارات " حافلة بالنصوص التى یتعین أن تكون ) والرسائل

  .اهللا علیھ وسلم
ماوات     وت الس وت اهللا أو ملك ـد بملك ورة الوع ى ص ًا ف ـلن أحیان ـارات تع ك البش . تل

ـدس ـروح الق ـرى بال ا أخ ة . وأحیان ى كلم ارقلیط ، وھ ـزى أو الف ـم المع رات باس وم
ل فى صیغھا         یونانیة سیأتى فیما بعد معناھ  ى األناجی ك ھى صورة البشارات ف ا ، تل

  .المعروفة اآلن
ى           مى ف الم المس ھ الس ى علی ى یحی ـندة إل ارة مس ذه العب ى وردت ھ ل مت ى إنجی فف

  .یوحنا المعمدان: األناجیل
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  ).١٣" (توبوا ؛ ألنھ قد اقترب ملكوت السماوات : " وفیھا یقول
ى ؟    ھ یحی ا          !فمن ھو ملكوت السماوات الذى بشر ب ھ السالم ـ كم ھل ھو عیسى علی

  !؟..یقول النصارى
ارة  .. ھذا احتمال س العب : ولكن متَّى نفسھ یدفعھ حیث روى عن عیسى علیھ السالم نف

  ).١٤" (توبوا ؛ ألنھ قد اقترب ملكوت السماوات " 
ذه                  ا وردت ھ ھ السالم لم ذه ـ عیسى علی ـوت السماوات ـ ھ راد بملك ان الم ـو ك " فل

ـارة ال      على" البشارة  ائم موجود ، والبش و ق لسان عیسى ؛ إذ كیف یبشر بنفسھ ، وھ
روه  " تكون إال بشئ محـبوب سیأتى ، كما أن اإلنذار ـ قسیمھ ـ ال یكون إال بشىء    مك

  .التبشیر واإلنذار ـ أمران مستقبالن: فكالھما. قد یقع" 
تفاد م  وم المس ذلك العم یص ل ھ تخص ى نفس ن عیس ارة ع ذه العب ارة إن ورود ھ ن عب

  .یحیى علیھما السالم
ر عیسى         راد بملكوت السماوات رسول آخر غی ى أن الم د    . فدل ذلك عل أت بع م ی ول

  .عیسى ـ باعتراف الجمیع ـ رسول غیر رسول اإلسالم صلى اهللا علیھ وسلم
وًال         ـ ق ھ السالم ارة عیسى علی ى عب فدل ذلك على أنھ ھو المراد بملكوت السماوات ف

ال      دًا ـ وباحتم ھ            واح ى علی دنا ـ أن یكون یحی انع عن ى ،إذ ال م ارة یحی ى عب أرجح ف
  .السالم قد بشر بھا بعیسى علیھ السالم

ى رسول اإلسالم صلى اهللا        أما بشارة عیسى فال موضع لھا إال الحمل ـ القطعى ـ عل
  .علیھ وسلم

رى وفى صیغة الصالة التى علمھا المسیح لتالمیذه ـ كما یروى َمتَّى نفسھ ـ بشارة أخ  
أبانا الذى فى السماوات : فصلوا أنتم ھكذا" وھذا ھو نص َمتَّى فى ھذا . بنبى اإلسـالم

  ).١٥" (لیتقدس اسمك لیأت ملكوتك 
  :ووردت ھذه الصیغة فى إنجیل لوقا ھكذا

ـولوا "  لیتم فق ى ص ك    : مت أت ملكوت مك لی ـدس اس ماوات لیتق ى الس ذى ف ا ال .. " أبان
)١٦.(  

یح جم ا أن المس ذكر لوق ـون  وی یاطین ، ویشف رون الش ف یقھ م كی ذه ، وعلمھ ع تالمی
  ).١٧" (وأرسلھم لیكرزوا ـ أى یبشروا ـ بملكوت اهللا : " األمراض ثم قال

جاء یسوع إلى الجبل یكرز : " أما مرقس فیسند ھذه البشارة إلى المسیح نفسھ إذ یقول
  ).١٨" (قد كمل الزمان واقترب ملكوت اهللا : ببشارة ملكوت اهللا ویقول

ى وعیسى       ى أن یحی ـون عل ذة یتفق ا السالم  (فھـؤالء ثالثة من التالم د بشرا   ) علیھم ق
  .بملكوت اهللا الذى اقترب

اد          لم ؟ وأك ھ وس فمن المراد بملكوت اهللا إذا لم یكن ھو رسول اإلسالم صلى اهللا علی
اء عصر الرساالت    " المسیح ، قد كمل الزمان " أجزم بأن عبارة  ال تعنى سوى انتھ

  ..!لموقوتة وإقبال الرسالة الخالدةا
ددة       . ـ أما یوحنا صاحب رابع األناجیل  ٣ـ  ى مواضع متع ذه البشارات ف ذكر ھ فإنھ ی

ھ السالم         . من إنجیلھ ھ عن المسیح علی ا یروی ك م ظ    " ومن ذل ى ال یحف ذى ال یحبن ال
لنى          ذى أرس ألب ال ل ل ى ب یس ل ذى تسمعونھ ل ا  . كالمى ، والكالم ال تكم وأن ذا كلم  بھ

دكم زى  . عن ا المع زى   (وأم ین ع عف الع ل المض ن الفع ل م م فاع روح ) ١٩) (اس ال
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م          ھ لك ا قلت ذكركم بم م كل شىء وی و یعلمك لھ األب باسمى فھ ذى سیرس دس ، ال " الق
)٢٠.(  

ذه      ع تالمی ى ـ م ق    : " كما یروى یوحنا قول المسیح ـ اآلت م أن انطل ر لك ھ خی م  . إن إن ل
یكم    أنطلق ال یأتیكم المعزى ، ولكن إن  لھ إل ت أرس الم     . ذھب ى جاء ذاك یبكت الع ومت

  ).٢١" (على خطیة ، وعلى بر وعلى دینونة 
وأما إذا جاء ذاك روح الحق ، فھو یرشدكم إلى : " ویروى كذلك قول المسیح لتالمیذه

ة      . جمیع الحق ؛ ألنھ ال یتكلم من نفسھ أمور آتی ركم ب ھ ، ویخب تكلم ب بل كل ما یسمع ی
  ).٢٢! (؟".. 

ن  الم   فم ھ الس یح علی ھ المس ر ب ذى بش ق ال دس أو روح الح زى أو روح الق و المع ھ
  !؟..حسبما یروى یوحنا

  :إن المسیح یقول
د ذھاب المسیح ، والمسیح ـ نفسھ ـ            أتى إال بع دس ال ی روح الق رِّى أو ال إن ذلك الُمَع

ى        ًا وأبق م نفع ھ شأنا ، وأع لُّ من ال    ُیقـِرُّ بأن ذلك الُمَعرِّى أو الروح َأَج ذلك ق رًا ، ول أث
  .إن لم أنطلق ال یأتیكم الُمَعرِّى. خیر لكم أن أنطلق: لتالمیذه
ان    " خیر " وكلمة  و ك " أفعل تفضیل بمعنى أكثر خیرًا لكم ذھابى لیأتیكم المعزى ول

ا ساغ للمسیح       " الُمَعـزَّى  ة ولم ى الخیری مسـاویا للمسیح فى الدرجة لكانا مستویین ف
  .أنطلقأن یقول خیر لكم أن 

اطع   . أقل فضًال من المسیح" المعزَّى " ومن باب أولى لو كان  ل ق فعبارة المسیح دلی
  .على أنھ بشر بمن ھو أفضل منھ ، ال مساٍو لھ وال أقل

ى المسیح نفسھ      ثم یصف المسیح ذلك الُمَعرَّى أو الروح بأوصـاف لیست موجـودة ف
  :ومن تلك األوصاف. علیھ السالم

دنیا  .س كل شىءأـ إنھ یعلم النا وھذا معناه شمول رسالتھ لكل مقومات اإلصالح فى ال
  .وذلك ھو اإلسالم. والدین

ة     ى خطی الم عل ت الع ھ یبك ة . ب ـ إن ا كلم اھد ھن الم " والش مول " الع اه ش ذا معن وھ
ولم توصف شریعة . اإلسالم لكل أجـناس البشر ، عربا وعجمًا ، فى كل زمان ومكان

  .المبھذین الوصفین إال اإلس
د صلى    . جـ ـ إنھ یخـبر بأمور آتیة ، ویذكـر بما مضى  وقد تحقق ھذا فى رسالة محم

  .اهللا علیھ وسلم
ى وجھ التفصیل                یس عل روا ولكن ل ا من سبقھ أو أخب ر بھ م یخب ة ل أمور آتی أخبر ب ف
ا        ر بھ رآن من أمور أخب ى الق والتأكید الذى كان على یدیھ صلى اهللا علیھ وسلم فكم ف

اة اآلخرة من     قبل أن تقع  ى الحی فوقعت كما أخبر ، وكم فیھ من اإلخبار بما سیكون ف
ار ، وحوار     أوصاف الجنة ، والنار ، والبعث ، وعالمات الساعة ، وتخاصم أھل الن

  .، وندم من باعوا دینھم بدنیاھم" رجال األعراف " أصحاب الجنة مع 
  .إلخ.. إلخ

ام الحضار   لین     وذكر بما مضى من أحوال األمم ، وقی م سقوطھا وأحوال المرس ات ث
اء ، ومسلك           ة واإلخالص والوف دق واألمان م بالص وامھم والشھادة لھ ھ أق وما بلغوا ب
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ة    ل ، وعاقب ل الباط ین وأھ ین المحق ذى دار ب راع ال لھم والص ن رس وام م ض األق بع
  .إلخ..إلخ.. بعض المكذبین

ادة  ثم استوعبت رسالتھ الحیاة كلھا فأرست قواعد االعتقاد الصحی ح وسنت طرق العب
ا ،             ا وآجلھ اة عاجلھ ق بالحی ا ھو متعل ل م ى ك المثمرة ، ووضعت أصول التشریع ف

اً   ھم بعض اس بعض ین الن الق ، وب وق والخ ین المخل لیمة ب ة الس حت العالق . ووض
ل نفس ولكل جماعة           دى لك ق الھ وب ورسمت طری وحررت العقول ، وطھرت القل

ى كل شىء     . ولكل أمة دت إل ا أرش ى        . أى أنھ ھ إل اج تعلم ا یحت وعلمت كل شىء مم
  ..!وحى وتوقیف

  .ذلك ھو اإلسالم ، وال شىء غیر اإلسالم
وشھدت ـ فیما شھدت ـ للمسیح علیھ السالم بأنھ رسول كریم أمین أدى رسالتھ وبشر    

  .وأنذر بنى إسرائیل
  ).٢٣) (ذلك عیسى ابن مریم قول الحق الذى فیھ یمترون (وأنھ عبده ورسولھ 

رسول اإلسالم لعیسى علیھ السالم منصوص علیھا فى بشارات عیسى نفسھ    وشھادة
فاسمع إلى یوحنا وھو یروى عن المسیح علیھ السالم قولھ ). صلى اهللا علیھ وسلم(بھ 

د   " أنا " ومتى جاء المعزَّى الذى سأرسلھ . " اآلتى إلیكم من األب روح الحق من عن
  ).٢٤" (تم أیضًا ألنكم معى من االبتداء وتشھـدون أن.. األب ینبثق فھـو یشھـد لى

روح القـدس ھذا ، أو المعزَّى ، أو روح الحق ال یمكن أن یكون عیسى ؛ ألن عـیسى 
ًا         ھ نبی راد ب ذا وال یمكن أن یكون الم ال ھ لم یبشر بنفسـھ ، وھو كان موجودًا ساعة ق

ى لم یأت بعده ألننا متفقون على أن عیس) صلى اهللا علیھ وسلم(بعد عیسى غیر محمد 
  .نبى قبل رسول اإلسالم صلى اهللا علیھ وسلم

لى اهللا   د ص یرا بمحم ق تبش زَّى ، أو روح الح دس ، أو المع ون روح الق ین أن یك فتع
ى       ھ معن ق فی ا یتحق إذ ھو  " األفضلیة  " علیھ وسلم إذ فیھ تجتمع تلك األوصاف ، كم

خیر : حملنا قبال قول عیسى خاتم النبیین ، الذى جاء بشریعة خالدة عامة ، وعلى ھذا
ھ    " إن لم أنطلق ال یأتیكم الُمَعزِّى . لكم أن أنطلق أن المبشر ب وھذا إقرار من عیسى ب

  .أفضل من الُمَبشِّر وكفى بذلك شواھد
م   ارقلیط  " أما البشارة باس اب        " الف ة المعاصرة للكت ات العربی ا الترجم ت منھ د خل فق

ددة ؛ لدرجة أن     ومعـلوم أن الكتاب المقدس خ. المقـدس ات متع ضع للترجمات وطبع
  .الترجمات العربیة لتختلف من نسخة إلى أخرى اختالفا بینًا

ارقلیط      ة الف وتحت یدى ـ اآلن ـ نسختان من الطبعـات العربیة كلتاھما خالیتان من كلم
  .، وموضوع مكانھا كلمة المعزى

د ن     ا ق ل منھم ة ، ك ت      بید أننى وجدت أن ابن القیم ، وابن تیمی ة كان ل عن نسخ خطی ق
م       ا التصریح باس ا نصوصًا فیھ ارقلیط  " معاصرة لھم ت اهللا   " الف ا أن الشیخ رحم كم

ھ  ) رحمھ اهللا(الھندى  ار الحق   " نقل فى كتاب ة    " نصوصًا  " إظھ عن ترجمات عربی
  ":الفارقلیط " م وتمت فى لندن معنى ١٨٤٤ـ  ١٨٣١ـ  ١٨٢١: ترجع إلى أعوام

  :حد مما یأتىكلمة یونانیة معناھا وا
  .الحامد ـ الحماد ـ المحمود ـ األحمد
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ع مشتقاتھ المشار       " فارقلیط " فمعنى . أو معناھا كل ما تقدم د وجمی دور حول الحم ی
  .إلیھا

د         و الحام لم فھ ھ وس وكل واحد منھا یصح إطالقھ على رسول اإلسالم صلى اهللا علی
  .والحّماد والمحمود واألحمد ، والمحمد

إن كنتم تحبوننى فاحفظوا : " للندنیة ـ المتقدم ذكرھا ورد النص ھكذاوفى الطبعات ـ ا
  ".وأنا أطلب من اآلب فیعطیكم فارقلیط آخر ، لیثبت معكم إلى األبد . وصایاى

ارقلیط "  و    " الف ىء ، وھ ل ش م ك و یعلمك مى ھ لھ اآلب باس ذى یرس ـدس ال روح الق
  ).٢٥" (یذكركم كل ما قلتھ لكم 
ـی ذین النص ة ھ ن   ومقارن ا م ل یوحن ن إنجی ا ع اه آنف ذى نقلن ا ال ل لھم النص المقاب ن ب

ة        ـذفت كلم ـثة ح ات الحدی ك أن الطبع ة تری ة الحدیث ات العربی ارقلیط " الطبع " الف
ة   ا كلم ة " المعزى  " ووضعت مكانھ ذفت جمل ة ح ات الحدیث ك أن الطبع ا تری : " كم
أن     وھو نص على خلود اإلسالم على أنھم" لیثبت معـكم إلى األبد  وا ب عادوا واعترف

ة   " المعزى " كلمة  التى فى الطبعات الحدیثة للكتاب المقـدس أصلھا مترجـم عن كلم
ارقلیط  " ومعناھا المعزى ، ولیست " باراكلیتس " یونانیة لفظًا ومعنى وھى  " أو " ف

  !؟.. والتى یتمسك بھا المسلمون ٠٠٠التى معناھا الحماد والحامد " بارقلیط 
  :الت مردودة لسببینوھذه المحاو

ا ا            : أولھم ى فیھ ة الت ات القدیم ل بالطبع اموا بعم ذین ق لمین ـ ال ن ـ المس یس نح " ل
ارقلیط   دیماً    " الف ا النصارى ق ا طبعھ م     . وإنم ة وھ ات الحدیث ى الطبع م حجة عل فعملھ

  .غیر متھمین فى عملھم ھذا
ة   : وثانیھما ت الكلم اراكلیتس  : ھى " ولو كان ا    " الب ت منھ اذا خل ة   فلم ات القدیم الطبع

  !والنسخ المخطوطة ؟
  !؟..بل ولماذا خلت منھا الطبعات الحدیثة

دار ان الم ا ك نحن ال  : وأی دس ف روح الق زى ، أو ال اراكلیتس ، أو المع ارقلیط ، أو ب ف
مثل یعلمكم . نعول على الكلمة نفسھا بقدر ما نعول على األوصاف التى أجریت علیھا

  .كل شىء ـ یمكث معكم إلى األبد
ى        دتم ف ا اجتھ لم ومھم ھ وس لى اهللا علی ـالم ص ـول اإلس ى لرس ـاف ھ ـذه األوص فھ

  .صرفھا عنھ فلن تنصرف
م   ا وھى    " شبھة  " ولھ م تردادھ و لھ ى     : أخرى یحل ھ وسلم عرب د صلى اهللا علی محم

ة        ر عربی اس غی م وأجن ى أم لھ اهللا إل ف یرس ف اهللا   .. الجنس واللسان ، فكی ف یكل وكی
الة ال یعرف  اس برس ا الن دث معھ م بالتح د لھ ا وال عھ تطیعون أن . ون لغتھ ف یس وكی

  !  ؟.یفھموا القرآن ، وتوجیھات رسول اإلسالم ، وھما باللغة العربیة
  :رد الشبھة نرد علیھا من طریقین

ـوم أنفسھم    : األول ـع الق ال      . وھو مستمد من واق ا ق ًا لم دعون تبع م ی ولس  " فھ أن " ب
وأنھ أمر حوارییھ أن یكرزوا كل العالم . الم كلھعیسى علیھ السالم مرسل لخالص الع

ول  ى تق ورات الت رت المنش ذه كث ا ھ ى أیامن الص ، وف الة الخ ص : برس یح مخل المس
ھ ؟       : وھنا نسأل القوم سؤاًال. العالم ھ السالم وحواریی ـح علی ة المسی ت لغ ة كان ! أیة لغ

إن المسیح ك   ! ھل ھى العبرانیة أم الیونانیة ؟ دة   وأیا كان الجواب ف ة واح تكلم لغ . ان ی
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ھل  ! إنھ منقذ لكل العالم ؟: فعلى أى أساس إذن قلتم.. وأوحى إلیھ اإلنجیل بلغة واحدة
دة  ! كل العالم كان وما یزال یعرف لغة المسیح ؟ أم أن العالم أیام المسیح كان یتكلم بع

  !؟..واآلن یتكلم بمئات اللغات.. لغات
ذ        یح ھو منق تم أن المس د ادعی تم ق إن كن ة       ف تكلم بلغ ان ی ھ ك لیمكم بأن ع تس الم م ل الع ك

الم     ل الع رق   ! ؟.واحدة فلماذا تنكرون على رسول اإلسالم أن یكون مرسًال لك ا الف وم
ا     ھ م بین رسول اإلسالم صلى اهللا علیھ وسلم والمسیح علیھ السالم حتى تحظروا علی

  !!أھذا إنصاف .. أھذا عدل! استبحتموه للمسیح ؟
  !؟..یة المسیح فأنتم مدینونوإن تنازلتم عن عالم

  .ومن تاریخھ الطویل الحافل بكل عجیب. وھو مستمد من طبیعة اإلسالم: الثانى
ذى     : نعم رآن العظیم ال إن محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم عربى اللسان ، والجنس ، والق

ى اإلسالم   . جاء بھ عربى اللسان ، عالمى التوجیھ والتشریع والسلطان ووحدة اللغة ف
ة  . وحدة العقیدة فیھمثل  ولم یحل دون انتشار اإلسالم بین األمم والشعوب غیر العربی

ھذه االعتبارات لم تحل  . أن لغة رسالتھ عربیة ورسولھ عربى ورواده األوائل عرب
  .دون نشر اإلسالم لجمیع شعوب األرض باختالف لغاتھا وعقائدھـا وأجناسھا

  .ذه أبرز مالمحھوكان سلوك الدعوة إلى اإلسالم حكیما ، وھ
ى   : أوًال ھ إل إن صاحب الدعوة صلى اهللا علیھ وسلم أرسل رسلھ یحملون رسائلھ وكتب

وع صلح       د وق ة بع ذه الطریق كل رؤساء القبائل وملوك األمم والشعوب ، وقد بدأت ھ
م          ة من ھ م بلغ ى عل ان عل ك ك یس أو مل الحدیبیة ، وكل حامل رسالة أو كتاب إلى رئ

  .المبعوث إلیھم
  .أرسل النبى صلى اهللا علیھ وسلم إلى ھرقل دحیة بن خلیفة الكلبىفقد 

ة   ى بلتع ى كسرى    . وأرسل إلى المقوقس عظیم القبـط بمصـر حاطب بن أب وأرسل إل
  .عبد اهللا بن حذافة السھمى

دى           ن ذھب األس جاع ب انى ش ى شمر الغس ن أب ى الحارث ب ؤالء  . وأرسل إل ان ھ وك
  .ھمالرسل عالمین بلغات من أرسلوا إلی

ا     كما كان صلى اهللا علیھ وسلم یحتفظ بمترجمین یترجمون لھ ما یرد من رسائل لغتھ
  .غیر العربیة

رد من            : ثانیًا ا ی م م ذلك ـ یترجمون لھ دیھم مترجمون ـ ك ان ل إن الملوك والرؤساء ك
ى       ة إل ر العربی ا ، ومن غی رسول اإلسالم أو یقومون بالترجمة من العربیة إلى غیرھ

  .وفدًا یحمل رسائل شفویة للتبلیغ" المرسل " لة ما إذا كان العربیة فى حا
ى ، ومن النصارى      : ثالثًا ون اللسان العرب إن الیھود وكثیرًا من النصارى كانوا یعرف

ان من       روم ك رس وال من ھم عـرب خلص كنصـارى نجـران ، كما أن العجم من الف
  .بینھم عرب یعایشونھم ویقیمون بینھم

لدعوة صلى اهللا علیھ وسلم یحض أصحابھ على تعلم لغات األمم كان صاحب ا: رابعًا
  .من تعلم لغة قوم أمن غوائلھم: ومما یروى عنھ ـ علیھ الصالة السالم ـ قولھ

ًا ث ،      : خامس د ، والبع اب والوف الة والكت دعوة بالرس ة ال دعوة مرحل ازت ال ا اجت لم
ة       ود المسلمون ینشرون اللغ ان الجن ا ینشرون    ودخلت فى مرحلة الفتح ك ة كم العربی

ده ،  . اإلسالم نفسھ وما من أرض حل بھا اإلسالم إال وقد حلت بھا اللغة العربیة تعض
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ت   وتؤازره فى انسجام عجیب ، فقضت اللغة العربیة على لغات األمم والشعوب وحل
قضت على القبطیة فى مصر وعلى الفارسیة فى الشام وعلى البربریة فى . ھى محلھا

ات ، وأصبحت ھى         شمال غرب أفریق ن اللغ ا م ى السریانیة وغیرھ یا كما قضت عل
  .لغة الحیاة واإلدارة والكتابة والنشر والتألیف

قام العرب المسلمون بترجمة ما دعت إلیھ المصلحة من تراث األمم المفتوحة : سادسًا
رب      ن الع ة م ر العربی رف غی ن ال یع ة لم ة ، والمعرف ر ، والثقاف ذ الفك ، ففتحوا نواف

لمینالم ن       . س رب م ر الع رورة لغی لح ض ا یص المى م ر اإلس ن الفك وا م ا ترجم كم
  .المسلمین فنقلوه من العربیة إلى غیر العربیة وفاًء بحق الدعوة والتبلیغ

اتھم            : سابعًا وا لغ ة وترك م العربی ى تعل وا اإلسالم عل ذین دخل ن ال ر العرب م أقبل غی
ة  ان واللغ ى اللس بحوا عرب لیة وأص ـؤال. األص ن ھ م  وم ان لھ ون ك الم ال یحص ء أع

انیون ،    ون ، والبی ون ، والنحوی نھم اللغوی المى م ر اإلس اء الفك ى إنم یم ف ل عظ فض
فة ،  ون ، والفالس دثون ، والمتكلم رون ، والمح ولیون ، والمفس ـھاء ، واألص والفق
ة      اء والرحال ل والشعراء واألدب والمناطـقة ، والریاضیون ، واألطباء ، والفلكیون ، ب

  .غرافیون ، وغیرھم ، وغیرھموالج
ر العرب         ر من غی ھ كثی غ فی إن كل مجال من مجـاالت النشـاط العلمى فى اإلسالم نب

ا     ر أبنائھ ذق وأمھ ا   . بعد تعلمھم اللغة العربیة التى كانوا فیھا مثل أنجب وأح و رحن ول
ك التفصی   ل نحصى ھؤالء لضاق بنا السھل والوعر ، فلتكن اإلشارة إلیھم نائبًا عن ذل

  .غیر المستطاع
زمن            ل من ال ض طوی م یم م تحل دون نشر اإلسالم ، فل إن وحدة اللغة فى اإلسالم ل

  .حتى بلغت الدعوة مشارق األرض ومغاربھا
ى           ى شواطئ المحیط األطلسى ف ى أقصى الشرق ، وإل وصلت إلى الھند والصین ف

وبى فرنس     رانس جن ال الب ى جب ًا وإل ة جنوب الد النوب ى ب رب وإل ى الغ ماًالأقص . ا ش
  :وتوطدت فى قلب الكون

ر        رین ومص ا وراء النھ رین وم ین النھ ا ب الد م ارس وب ام وف یمن والش از وال الحج
وجنوب الوادى ، وتركت اللغة العربیة الواحدة آثارھا فى كل قطر أشرقت فیھ شمس 
ة      ار العربی اإلسالم ، وحتى ما فارقھ اإلسالم ـ كأسبانیا ـ ما تزال حضارة اإلسالم وآث

اة         . تغزو كل بیت فیھا ى كل مجاالت الحی اھج اإلصالح ف وكما استوعب اإلسالم من
رى   قیقتھ الكب ـبت ش ـانیة استوع ة " اإلنس ة العربی عت  " اللغ ر ووس اط التعبی ل أنم ك
ل ، فھى   .. بسلطانھا كل وسائل التسجیل والتدوین وامتلكت ناصیة البیان الرائع الجمی

  .وقانون وسالم وحرب ، ودین ودنیا. انلغة علم ، ولغة فن ومشاعر ، ووجد
نھم       ر م م یعجز الكثی وع األرض اآلن ل إن أكثر من ألف ملیون مسلم ینتشرون فى رب

ى  " القرآن العظیم " من غیر العرب عن حفظ كتاب اهللا  ویتلونھ كما أنزل بلسان عرب
  .فإذا عاد إلى حدیثھ الیومى لجأ إلى لغة أمھ وأبیھ وبیئتھ. فصیح

عربى استطاع أن یحفظ أو یقرأ القرآن بلغتھ العربیة الفصحى لھو قادر ـ  ومسلم غیر
ھ    لو أدى المسلمون العرب واجبھم نحو لغة التنزیل ـ أن یقرأ بھا كتب الحدیث ، والفق

  .، والتشریع ، والنحو ، والصرف ، والبالغة ، واألدب وسائر العلوم والفنون
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د  . ةولكنھ ذنب العـرب المسـلمین ال ذنب اللغ فھى مطواعة لمن یرید أن یتقنھا إن وج
ا      . معلمًا مخلصًا دة ، كم ة واح واألمل كبیر ـ اآلن ـ فى أن یلتقى كل المسلمین على لغ

  .التقوا على عقیدة واحدة
ان         ى اللس ان عرب دعوة وإن ك المى ال لم ع ھ وس لى اهللا علی ـالم ص ـول اإلس إن رس

  .والجنس
ة ورسولھ     وإن اإلسالم الحنیف عالمى التوجیھ و ھ عربی ة تنزیل السلطان وإن كانت لغ

  . عربیًا ، ورواده األوائل عربًا
ى     ) ١( ذه االدعاءات ف ى ھ الم       " رددنا عل ى الع ة االستشراق ف ى مواجھ " اإلسالم ف

  .مرجع سبق ذكره
  ).٢-١(الفقرات ) ٣٣(اإلصحاح : سفر التثنیة) ٢(
  ).٢١ - ٢١(سفر التكوین ) ٣(
  ).١٩ - ١٨(الفقرات ) ١٨(ح اإلصحا: سفر التثنیة) ٤(

  .أى ال أفعل ھذا  كیف أقیم لھم نبیًا من وسط إخوتھم ؟: ویكون المعنى علیھ
  .٢: الجمعة) ٥(
  .١٢٩: البقرة) ٦(
  .١٠٧: األنبیاء) ٨. (مع الحذف الیسیر) ١٧ - ٢(الفقرات ) ٤٥(المزمور ) ٧(
وھذا مقطع  ! ؟" جدك قدوس إسرائیل ألنھ م" مكان النقط ھنا كالم لم نذكره ھو ) ٩(

  !!مضاف بكل تأكید والھدف منھ صرف الكالم عن معناه الظاھر
  .مع حذف یسیر) ١٢-٤(الفقرات ) ٦٠(سفر أشعیاء األصحاح ) ١٠(
  .٥٧: القصص) ١١(
  .مع الحذف) ١٥ـ ٣ـ ٣) (١٢(
  ).٢(الفقرة ) ٣(اإلصحاح ) ١٣(
  ).١٧(الفقرة ) ٤(اإلصحاح ) ١٤(
  ).١٠ـ٩(الفقرة ) ٦(اإلصحاح ) ١٥(
  ).٢(الفقـرة ) ١١(اإلصحـاح ) ١٦(
  ).٢(الفقرة ) ٩(اإلصحاح ) ١٧(
  ).١٥ـ ١٤(الفقرة ) ١(اإلصحاح ) ١٨(
  .ھذا إیضاح ولیس من النص) ١٩(
  ).٢٦ـ  ٢٤(الفقرات ) ١٤(اإلصحاح ) ٢٠(
  ).٨ـ ٧(الفقرتان ) ١٦(اإلصحاح ) ٢١(
  ).١٣(الفقرة ) ١٦(اإلصحاح ) ٢٢(
  .٣٤: مریم) ٢٣(
  ).٢٧ـ  ٢٦(فقرتا ) ١٥(إلصحاح ا) ٢٤(
اب ) ٢٥( ر كت ق " انظ ار الح ق   ٥٢٨ص " إظھ دى تحقی ت اهللا الھن یخ رحم للش

  .نشر دار التراث. الدكتور أحمد حجازى السقا
---------------------  

  قوم النبى محمد صلى اهللا علیھ وسلم زناة من أصحاب الجحیم -٧٩
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  قافد محمود حمدى زقزوق، وزیر األو.أ: الكاتب
  
  
  :الرد على الشبھة 

ة           ى خطیئ یھم ف ھ ومن أرسل إل ع قوم لم أن یق ھ وس ما ذنب النبى محمد صلى اهللا علی
رئ   الزنا أو أن یكونوا من أصحاب الجحیم ؟ مادام ھو صلوات اهللا وسالمھ علیھ قد ب
من ھذه الخطیئة والسیما فى مرحلة ما قبل النبوة ، وكانت مرحلة الشباب التى یمكن  

ع الجاھلى   أن تكو ن إغراء لھ وألمثالھ أن یقعوا فى ھذه الخطیئة ؛ السیما وأن المجتم
ة          ى یمارسھا أھل الجاھلی ة الت ور العادی ھ من األم كان یشجع على ذلك وكان الزنا فی

ا یًبا أیًض باًنا وش ى  . ش ق عل ا ، وُتعل ع بھ رف المجتم ة یعت وت قائم ھ بی ا فی ان للزن وك
ا الب     ا بھ ات یعرفھ ا عالم م      أبوابھ ا باس وت البغای رف بی ة ، وتع ن الخطیئ احثون ع

  .أصحاب الرایات
ع أن ممارستھا           ة ، وم ذه الخطیئ ع الجاھلى بھ ى من المجتم راف العلن ومع ھذا االعت
ًدا       إن محم ب من یمارسونھ ؛ ف للشباب وحتى للشیب لم تكن مما یكره المجتمع أو یعی

تب السیر والتواریخ لھ صلى اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لم یقع فیھا أبًدا بل شھدت كل ك
ا الرجال     زدان بھ علیھ وسلم بالطھارة والعفة وغیرھما من الفضائل الشخصیة التى ی

  .وتحسب فى موازین تقویمھم وتقدیرھم ، وأرسلھ اهللا سبحانھ لیغیر ھذا المنكر
لم        : ھذه واحدة والثانیة ھ وس د صلى اهللا علی ا محم ا إلیھ ا ودع  أن الرسالة التى دعا بھ

ى        دیدًا للزان ًا ش ریم عقاب رآن الك ى الق ا ف ت آیاتھ ًا وحمل ًا قاطع ا تحریم ت الزن حّرم
ًا               ذھا علن تم تنفی دة قاسیة ی ة جل ا مائ ل منھم د ك ة ھى أن یجل ة بدنی دأ بعقوب والزانیة یب
ة          ول اآلی ا تق ا كم ورط فیھ ن الت م ع رًا لھ رة وزج ون عب اس لتك ھدھا الن ث یش بحی

ى  الزانیة والزانى ف:(الكریمة اجلدوا كل واحد منھما مائة جلدة وال تأخذكم بھما رأفة ف
  ).١) (دین اهللا إن كنتم تؤمنون باهللا والیوم اآلخر ولیشھد عذابھما طائفة من المؤمنین 

فإذا كان الزانیان محصنین أى كل منھما متزوج ارتفعت العقوبة إلى حّد اإلعدام رمیًا 
  .بالحجارة حتى الموت

ْن           وال تقف العقوبة عن لم تضع َم ھ وس د صلى اهللا علی رى أن رسالة محم ل ن ك ب د ذل
یمارسون ھذه الخطیئة فى مرتبة دونیة من البشر حتى لكأنھم صنف منحط وشاذ عن 

الزانى ال ینكح إال زانیة أو مشركة : (بقیة األطھار األسویاء فتقول اآلیة الكریمة عنھم
  ).٢) (لى المؤمنین والزانیة ال ینكحھا إال زاٍن أو مشرك وحرم ذلك ع

ر   من الذى یحمل المسئولیة عن الخطیئة ؟ فإذا كان محمد صلى اهللا علیھ وسلم قد طھ
من ھذه الخطیئة فى المجتمع الذى كان یراھا عادیة ومألوفة ، ثم كانت رسالتھ صلى   
ة        ى مرتب ا ف ع مرتكبیھ ریح ، وتض اطع والص ریم الق ا التح لم تحرمھ ھ وس اهللا علی

  ..ذ عن األسویاء من البشراالنحطاط والشذو
ى منطق             اة ؟ وھل یصح ف ھ زن ض قوم أن بع لم ب ھ وس فِلَم ُیَعّیر محمد صلى اهللا علی
رین        وه أوزار اآلخ وب ؟ وأن یحمل ن العی ره م ى غی ا ف انًا بم وا إنس الء أن یعیب العق

  .وخطایاھم ؟
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ھ وھو خاص بالمسئولیة عن الخطی       ھ إلی ة  وھنا یكون للمسألة وجھ آخر یجب التنوی ئ
نھم           ة ع ا نیاب ن أن یحملوھ رین یمك ا ؟ أم أن آخ ن یرتكبونھ ة بم ة خاص ى فردی أھ

  !ویؤدون كفارتھا ؟ 
  :أن اإلسالم یمتاز بأمرین مھمین

ا          : أولھما ا وال یجوز أن یحملھ ده عقوبتھ ا وح ع فیھ ة یتحمل من وق أن الخطیئة فردی
ول    رآن یق ات الق ًا   ال: (عنھ أو حتى یشاركھ فى حملھا غیره وصریح آی ف اهللا نفس  یكل

ا اكتسبت   م ). ٣) (إال وسعھا لھا ما كسبت وعلیھ م ا     : (ث ل نفس إال علیھ وال تكسب ك
  .وورد ھذا النص فى آیات كثیرة). ٤) (وال تزر وازرة وزر أخرى

ل        : أما األمر الثانى ورث ، وال تنق ا ال ت و أنھ ة فھ ى مسألة الخطیئ فیما أقره اإلسالم ف
آخر حتى ولو بین اآلباء وأبنائھم وفى ھذا یقول القرآن من مخطئ لیتحمل عنھ وزره 

  ).٥) (واتقوا یومًا ال تجزى نفس عن نفس شیئًا :(الكریم
  ).٦) (ھنالك تبلو كل نفس ما أسلفت (
  ).٧) (لیجزى اهللا كل نفس ما كسبت إن اهللا سریع الحساب(
  ).٨) (یوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسھا (
  ).٩) (وھم ال یظلمون ولتجزى كل نفس بما كسبت (
  ).١٠) (كل نفس بما كسبت رھینة(

ورث وال          ا ال ت ة وأنھ ا فردی رَّه اإلسالم من أن الخطای ا أق وغیر ھذا كثیر مما یؤكد م
  .یجزى فیھا والد عن ولده ، وال مولود ھو جاز عن والده شیئًا

لم وال یعاب شخصھ     اب  وما دام األمر فال أن فلم یالم محمد صلى اهللا علیھ وس أو تع
ا    رف بھ ان یعت ى ك ة الت وا الخطیئ اة مارس م زن ى كلھ ھ أو حت ض أھل أن بع التھ ب رس
ن   دھم م ا عن اب بھ روءة أو یع رف والم نقص الش یئًا أو ی ا ش زى فیھ ھ وال یج مجتمع

  .یمارسھا
ل زواجھ وال    وحسب محمد صلى اهللا علیھ وسلم أنھ لم یقع أبدًا فى ھذه الخطیئة ال قب

ال  ت رس م كان ده ، ث ھوة   بع ریف الش ى تص ر وإل ف والتطھ ى التعف رى إل وة كب تھ دع
البشریة فى المصرف الحالل الذى حض اإلسالم علیھ وھو النكاح الشرعى الحالل ، 
ى     ى الحالل ، حت ودعا المسلمین إلى عدم المغاالة فى المھور تیسیرًا على الراغبین ف

ر  كان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یزوج الرجل بأقل وأیسر ما  یملك من المال ، وأث
ى         ا یف ھ م ان مع ا ك زواج وم ى ال عنھ صلى اهللا علیھ وسلم أن شابًا جاءه یرغب إلیھ ف

  ).١١] (التمس ولو خاتمًا من حدید : [ بالمراد فقال لھ صلى اهللا علیھ وسلم
أكثر من ھذا أنھ صلى اهللا علیھ وسلم كان یزوج بعض الصحابة بما یحفظ من القرآن 

  .الكریم
ا          لھذا  ادرة ، ربم درة ن ى ن ھ إال ف وى كل د النب ى العھ ع ف لم تقع خطایا الزنا فى المجتم

ى        ع ف ا المجتم د بھ د الشرعى لیسترش ألن الحق سبحانھ شاء أن تقع وأن یقام فیھا الح
ى القضاء         یًال ف ًا ودل ددة یكون ھادی مستقبل األیام ؛ كتشریع تم تطبیقھ فى حاالت مح

  .والحكم
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د ص     ام محم ام          ھذا عن اتھ حنا اتھ ا أوض اة ، وھو كم ھ زن أن أھل لم ب ھ وس لى اهللا علی
وقد . متھافت ال ینال من مقام النبوة وال یرتقى إلى أقدام صاحبھا صلى اهللا علیھ وسلم

  .أتینا علیھ بما تستریح إلیھ ضمائر العقالء وبصائر ذوى القلوب النقیة
جحیم ، فھى شھادة لجالل أما عن اتھامھ صلى اهللا علیھ وسلم بأن أھلھ من أصحاب ال

  .على محمد فأكمل بھ الدین وأتم بھ النعمة -التشریع الذى أنزلھ الحق 
یس   بل إن ما یعیبون بھ محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم من أن أھلھ من أصحاب الجحیم ل
أبدًا عیًبا فى منطق العقالء ذوى النصفة والرشد ؛ بل إنھ وسام تكریم لمحمد صلى اهللا 

م  علیھ وسلم  ولرسالتھ الكاملة والخاتمة فى أن التشریع الذى نزلت بھ سوَّى بین من ھ
ًا            ام ثواب ع األحك ى جمی ھ ف اء عن م غرب ین من ھ لم وب أقرباء محمد صلى اهللا علیھ وس

  .وعقوبة
زام       ى الت ص صراحة عل بل إن التشریع الذى نزل على محمد صلى اهللا علیھ وسلم ن

وا  :(قربى فقال القرآن العدل خاصة حین یكون أحد أطرافھ ذا ما كان للنبى والذین آمن
حاب      م أص م أنھ ین لھ ا تب د م ن بع ى م ى قرب انوا أول و ك ركین ول تغفروا للمش أن یس

  ).١٣) (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى : (وقولھ). ١٢) (الجحیم
رف            زوم ذوى الش ى مخ ن بن ة ـ م رأة المخزومی دیث الم ة فح نة النبوی ى الس ا ف أم

د    والمكان ة ـ التى ارتكبت جریمة السرقة وھى جریمة عقوبتھا حّد السرقة وھو قطع ی
ا      ق علیھ ئال یطب ة ل السارق كما تنص علیھ آیات القرآن ، وشغل بأمرھا مجتمع المدین

حبِّ رسول   –الحّد فتقطع یدھا وھى ذات الشرف والمكانة فسعوا لدى أسامة بن زید 
لم  ھ وس لى اهللا علی فع لھ -اهللا ص م  أن یش لم فكل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص دى رس ا ل

ام فخطب       : [ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال م ق دود اهللا ؟ ث د من ح أتشفع فى ح
وه ،  : فقال یا أیھا الناس إنما ضل من كان قبلكم أنھم كانوا إذا سرق فیھم الشریف ترك

د سرقت    وإذا سرق فیھم الضعیف أقاموا علیھ الحد ، وایم اهللا لو أن فاطم ت محم ة بن
  ).١٤] (لقطع محمد یدھا 

ذى       ھ ال أبى لھب عم وعلیھ فكون بعض آل محمد وذوى قرباه من أصحاب الجحیم ك
  :نزلت فیھ سورة المسد

  ..وغیره ممن كان نصیًرا لھم مع بقائھ على شركھ) ١٥) (تبت یدا أبى لھب وتب (
نفع       م ت ى شركھم ول وا عل م بق د   كون ھؤالء من أصحاب الجحیم ألنھ رابتھم لمحم ھم ق

ى   صلى اهللا علیھ وسلم ھو فى الواقع شھادة تقدیر تعطى لمحمد ورسالتھ التى سوَّت ف
از            ى االنحی أثیر ف ى ت ة أدن ل القراب ل لعام م تجع ب ، ول ین الغری العدل بین القریب وب

یس    . ضد الحق لصالح القریب على الغریب وما قالھ المبطلون ھو فى الحق وسام ول
  .باتھام

  . اهللا وسلم على النبى العظیموصلى 
  .٢: النور) ١(
  .٣: النور) ٢(
  .٢٨٦: البقرة) ٣(
  .١٦٤: األنعام) ٤(
  .٤٨البقرة ) ٥(



 ٥٧٨

  .٣٠: یونس) ٦(
  .٥١: إبراھیم) ٧(
  .١١١: النحل) ٨(
  .٢٢: الجاثیة) ٩(
  .٣٨: المدثر) ١٠(
  ].كتاب النكاح [ رواة البخارى ) ١١(
  .١١٣: التوبة) ١٢(
  .١٥٢: األنعام) ١٣(
  ].كتاب أحادیث األنبیاء [ رواة البخارى ) ١٤(
  .١: المسد) ١٥(

---------------------  
  مات النبى صلى اهللا علیھ وسلم بالسم -٨٠

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  
  
  :الرد على الشبھة 

دھا      دفعھا حق ة ی د والكراھی ى   حین تصاب القلوب بالعمى بسبب ما یغشاھا من الحق إل
ى   تشویھ الخصم بما یعیب ، وبما ال یعیب ، واتھامھ بما ال یصلح أن یكون تھمة ، حت
ة ،    ل القام إنك لترى من یعیب إنسانًا مثًال بأن عینیھ واسعتان أو أنھ أبیض اللون طوی
ھ ؛       د ضربھ وأسال دم اس ق أو مثًال قد أصیب بالحمى ومات بھا ، أو أن فالنًا من الن

الء          فھذا كأن أو أن ت ا یستھجنھ العق ك مم ر ذل ثًال ؛ وغی ر م ھ أحم أن لون عیب الورد ب
  .ویرفضونھ ویرونھ إفالًسا وعجًزا

أن محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم قدمت لھ امرأة من نساء الیھود شاة مسمومة فأكل منھا 
  .فمات صلى اهللا علیھ وسلم

  :وینقلون عن تفسیر البیضاوى
ن      -ألت زینب بنت الحارس  أنھ لما فتحت خیبر واطمأن الناس س رأة سالم ب وھى ام

ا  -) الیھودى(مشكم  ھ  : عن أى الشاة أحب إلى محمد صلى اهللا علیھ وسلم ؟ فقیل لھ إن
یحب الذراع ألنھ أبعدھا عن األذى فعمدت إلى عنزة لھا فذبحتھا ثم عمدت إلى سّم ال 

ى    ا إل ة لھ الرسول صلى اهللا    یلبث أن یقتل لساعتھ فسمَّت بھ الشاة ، وذھبت بھا جاری
  .یا محمد ھذه ھدیة أھدیھا إلیك: علیھ وسلم وقالت لھ

لم .. وتناول محمد الذراع فنھش منھا ذه     : فقال صلى اهللا علیھ وس إن ھ دیكم ف وا أی ارفع
ك ؟        ت ذل م فعل ة فسألھا ل ى الیھودی الذراع والكتف تخبرنى بأنھا مسمومة ؛ ثم سار إل

ت  ت    : قال ا نل ومى م ن ق ت م ان ذل … نل تح  وك د ف ر  " ك بع ون  " خیب ر حص د أكب أح
  .الیھود فى المدینة وأنھ صلى اهللا علیھ وسلم قد عفا عنھا

  :ثم یفصحون عن تفسیر البیضاوى
ذا      أنھ صلى اهللا علیھ وسلم لما اقترب موتھ قال لعائشة ـ رضى اهللا عنھا ـ یا عائشة ھ

  ).١(أوان انقطاع أبھرى 
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ھ       فلیس فى موتھ صلى اهللا علیھ وسلم بعد  ع اهللا ل م إال أن جم ذلك السُّ أثًرا ب سنوات مت
ھ   بین الحسنیین ، أنھ لم یسلط علیھ من یقتلھ مباشرة وعصمھ من الناس وأیًضا كتب ل
النجاة من كید الكائدین وكذلك كتب لھ الشھادة لیكتب مع الشھداء عند ربھم وما أعظم 

  .أجر الشھید
لشاة المسمومة وحیاتھ بعد ذلك سنوات  ال شك أن عدم موتھ بالسم فور أكلھ ل.. وأیًضا

ھ              ى أن دقھ ، وعل ى ص رھن عل ھ یب ا من أعالم نبوت ھ ، وَعَلًم ُیعد معجزة من معجزات
  .رسول من عند اهللا حًقا ویقیًنا

أثره بالسم من        م ت ھ رغ ھ ل وقد اقتضت حكمة اهللا تعالى أن یموت فى األجل الذى أجل
  . بسنوات لحظة أكلھ للشاة المسمومة حتى موتھ بعد ذلك

  .األبھران عرقان متصالن بالقلب وإذا قطعا كانت الوفاة) ١(
-----------------------  

  تعدد زوجات النبى محمد صلى اهللا علیھ وسلم -٨١
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  
  :قالوا إنھ صلى اهللا علیھ وسلم

  ).زید بن حارثة(تزوج زوجة ابنھ بالتبنى * 
  ).الخالصة أنھ شھوانى(لنفسھ الزواج من أى امرأة تھبھ نفسھا  أباح* 
  
  :الرد على الشبھة 

الثابت المشھور من سیرتھ صلى اهللا علیھ وسلم أنھ لم یتزوج إال بعد أن بلغ الخامسة  
  .والعشرین من العمر

ى    ة ف اھلى رغب ع الج راف المجتم ن أع ان م ر ك زواج المبك ذلك أن ال ت ك والثاب
  .البنین خاصة لیكونوا للقبیلة ِعزا ومنعة بین القبائلاالستكثار من 

تقامة      تھاره باالس لم اش ھ وس لى اهللا علی یة ص یرتھ الشخص ى س ذلك ف ت ك ن الثاب وم
ع        تالء المجتم م ام ھوة ، رغ رام للش ائن الح ریف الش ة والتص ن الفاحش ف ع والتعف

ا          وت یستقبلن فیھ ت لھن بی ى كان ات الالت اة ویضعن   الجاھلى بشرائح من الزانی الزن
  .لیعرفھا طالب المتع المحرمة" رایات " علیھا 

م          ة ـ ل ع مك ى مجتم ومع ھذا كلھ ـ مع توفر أسباب االنحراف والسقوط فى الفاحشة ف
ُیعَرف عن الرسول محمد صلى اهللا علیھ وسلم إال التعفف والطھارة بین جمیع قرنائھ 

  .شیطان؛ ذلك ألن عین السماء كانت تحرسھ وتصرف عنھ كید ال
ازف            ع المع د مواق ى أح وم إل ذوه ذات ی ھ الشباب أخ ض أتراب ك أن بع وُیْرَوى فى ذل

  .واللھو فغشَّاه اهللا بالنوم فما أفاق منھ إال حین أیقظھ أترابھ للعودة إلى دورھم
  ..ھذه واحدة

م یبحث عن           زواج ل ى ال غ الخامسة والعشرین ورغب ف " أما الثانیة فھى أنھ حین بل
وإنما تزوج امرأة . تكون أحظى للقبول وأولى للباحثین عن مجرد المتعة التى" البكر 

ار        ا أوالد كب ب ، ولھ ل ھى ثی ًرا ب تكبره بحوالى خمسة عشر عاًما ، ثم إنھا لیست بك
ا     ھ فمشھور أنھ أعمار أحدھم یقترب من العشرین ؛ وھى السیدة خدیجة وفوق ھذا كل
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ا لمست بنفسھا ـ من           د م ھ بع ى اختارت ھ       ھى الت ا ـ من أمانت خالل مباشرتھ لتجارتھ
  .وعفتھ وطیب شمائلھ صلى اهللا علیھ وسلم

م        ا ول ة حیاتھ ا طیل والثالثة أنھ صلى اهللا علیھ وسلم بعد زواجھ منھا دامت عشرتھ بھ
ا  . یتزوج علیھا حتى مضت عن دنیاه إلى رحاب اهللا ا    -وقضى معھ  -رضى اهللا عنھ

ھ السیدة    زھرة شبابھ وكان لھ منھا أوالده جمی ت أم ة  " ًعا إال إبراھیم الذى كان " ماری
  .القبطیة

محبا لھا  -رضى اهللا عنھا  -والرابعة أنھ صلى اهللا علیھ وسلم عاش عمره بعد وفاتھا 
یحفظ لھا أطیب الذكریات ویعدد مآثرھا وھى مآثر لھا خصوص فى حیاتھ وفى نجاح 

بل ]. نى الناس وأعانتنى بمالھا صدقتنى إذ كذب: [ دعوتھ فیقول فى بعض ما قال عنھا
كان صلى اهللا علیھ وسلم ال یكف عن الثناء علیھا والوفاء لذكراھا والترحیب بمن كن 

  .رضى اهللا عنھا -من صدیقاتھا ، حتى أثار ذلك غیرة السیدة عائشة 
  :أما تعدد زوجاتھ صلى اهللا علیھ وسلم فكان كشأن غیره من األنبیاء لھ أسبابھ منھا

د  : أوًال كان ُعْمُر محمد صلى اهللا علیھ وسلم فى أول زواج لھ صلى اهللا علیھ وسلم بع
وفاة خدیجة تجاوز الخمسین وھى السّن التى تنطفىء فیھا جذوة الشھوة وتنام الغرائز 
ؤنس   الحسیة بدنیا ، وتقل فیھا الحاجة الجنسیة إلى األنثى وتعلو فیھا الحاجة إلى من ی

  .-رضى اهللا عنھا  -الد والبنات الالتى تركتھم خدیجة الوحشة ویقوم بأمر األو
  .وفیما یلى بیان ھذا الزواج وظروفھ

ر   -رضى اهللا عنھا  -كان رحیل السیدة خدیجة : سودة بنت زمعة: الزوجة األولى مثی
حابة   رضوان اهللا   -أحزان كبرى فى بیت النبى صلى اهللا علیھ وسلم وفى محیط الص

م تصادف   . الوحدة وافتقاد من یرعى شئونھ وشئون أوالده    إشفاًقا علیھ من -علیھم  ث
فقدانھ صلى اهللا علیھ وسلم عمھ أبا طالب نصیره وظھیره وُسمَِّى العام الذى رحل فیھ 

  .نصیراه خدیجة وأبو طالب عام الحزن
مناخ الحزن والوحدة وافتقاد من یرعى شئون الرسول وشئون أوالده .. فى ھذا المناخ

لھ : لرسول واحدة من المسلمات ُتسمى خولة بنت حكیم السلمیة وقالتسعت إلى بیت ا
لم          ھ وس د خدیجة فأجاب صلى اهللا علی ة لفق ك خّل د دخلت : [ یا رسول اهللا كأنى أراك ق

  .أال أخطب علیك ؟: ، فقالت یا رسول اهللا] أجل كانت أم العیال وربة البیت 
ت   ! دیخة ؟من بعد خ –ولكن : فقال الرسول صلى اهللا علیھ وسلم فذكرت لھ عائشة بن

  :أبى بكر فقال الرسول
قال الرسول ولكن  .. تخطبھا الیوم ثم تنتظر حتى تنضج: لكنھا ما تزال صغیره فقالت

ة       ت خول دمھن ؟ فقال ول یخ ات الرس ن لبن ت وم ن للبی ة ،    : م ت زمع ودة بن ا س إنھ
  .سلم بمكةفتم الزواج ودخل بھا صلى اهللا علیھ و: وعرض األمر على سودة ووالدھا

ا          وفى عنھ ن عمرو وت ت زوجة للسكران ب ذه كان وھنا تجدر اإلشارة إلى أن سودة ھ
رأة       ت أول ام لم وكان ھ وس لى اهللا علی ول ص ا الرس ت تزوجھ ا حّل ة فلم ا بمك زوجھ
ن        ر م ان سنة عش ى رمض ك ف ان ذل ة ، وك د خدیج لم بع ھ وس لى اهللا علی ا ص تزوجھ

  .النبوة



 ٥٨١

ال وال حسب    " سودة " ألن  وعجب المجتمع المكى لھذا الزواج ذات جم ھذه لیست ب
وال تصلح أن تكون خلًفا ألم المؤمنین خدیجة التى كانت عند زواج الرسول صلى اهللا 

  .علیھ وسلم بھا جمیلة وضیئة وحسیبة تطمح إلیھا األنظار
د خدیجة ، فھى         : وھنا أقول للمرجفین الحاقدین ى للرسول بع ذه ھى الزوجة األول ھ

اجرت  ة ھ ول   مؤمن َل الرس د َقِب ة وق ى الحبش دینھم إل ّروا ب ن ف ع م ى م رة األول الھج
  .زواجھا حمایة لھا وجبًرا لخاطرھا بعد وفاة زوجھا إثر عودتھما من الحبشة

ة خرجت     رأة مؤمن ولیس الزواج بھا سعاَر شھوة للرسول ولكنھ كان جبًرا لخاطر ام
رأة    مع زوجھا من أھل الھجرة األولى إلى الحبشة ولما عادا  ا ام ا وتركھ توفى زوجھ

  .تحتاج ھى وبنوھا إلى من یرعاھم
ھ الرسول صلى اهللا          : الزوجة الثانیة بعد خدیجة ول عن ذى یق ر ال ى بك ت أب عائشة بن

ًذا             : " علیھ وسلم ت متخ و كن ر ، ول ا بك حبتھ أب ھ وص ى مال ّى ف اس عل ن الن إن من آم
  ..".خلیًال التخذت أبا بكر خلیًال ، ولكن أخوة اإلسالم

دثًا عن            لم متح ھ وس ھ الرسول صلى اهللا علی ال عن ذى ق ر ال ومعروف من ھو أبو بك
دعوة  ھ لل ر    " عطائ ى بك ال أب ى م ا نفعن ط م اٌل ق ى م ا نفعن ى أم " م ة ھ ، وأم عائش

زل رسول اهللا            ت ن ا توفی یالت ، ولم حابیات الجل انى من الص ت عامر الكن رومان بن
ال صلى اهللا علیھ وسلم إلى قبرھا واستغفرلھا  ت أم       : " وق ا لقی ك م م یخف علی م ل اللھ

  :، وقال عنھا یوم وفاتھا" رومان فیك وفى رسولك صلى اهللا علیھ وسلم 
ان       "  ى أم روم ین فلینظر إل دھش   " من سّره أن ینظر إلى امرأة من الحور الع م ی ول

م     ذا ل ًا ؛ ول ًرا متوقع  مكة نبأ المصاھرة بین أعز صاحبین ؛ بل استقبلتھ كما تستقبل أم
وا مجاًال      -یجد أى رجل من المشركین فى ھذا الزواج أى مطعن  م یترك ذین ل وھم ال

  .للطعن إال سلكوه ولو كان زوًرا وافتراء
ة   وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن زواج الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بفتاة بینھ وبینھا قراب

ى ذ      ا ف ان مألوًف ر ك ذا األم ع  خمسین عاًما لیس بدعا وال غریًبا ألن ھ ك المجتم لكن  . ل
اب      ض أھل الكت د صلى اهللا     -المستشرقین ومن تحمل قلوبھم الحقد من بع ى محم عل

ھ رجل شھوانى            -علیھ وسلم  ھ بأن ا للرسول وتشھیًرا ب زواج اتھاًم ذا ال جعلوا من ھ
ار          ن زواج الكب ع م ك المجتم ى ذل ا ف ان واقًع ا ك ل م ى تجاھ دین إل ل عام افلین ب غ

  :نماذجبالصغیرات كما فى ھذه ال
ى   - فقد تزوج عبد المطلب جد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم من ھالة بنت عم آمنة الت

  .تزوجھا أصغر أبنائھ عبد اهللا ـ والد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
  .وتزوج عمر بن الخطاب ابنة على بن أبى طالب وھو أكبر سنا من أبیھا -

ھ الشاب      زوج ابنت ر أن یت ى بك ارق    " حفصة  " ة ـ وعرض عمر على أب ا من ف وبینھم
  ).١" (عائشة " السن مثل الذى بین المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم وبین 

لم بعائشة            ھ وس ھ الرسول صلى اهللا علی زوج فی ذى ت ع ال ع المجتم ذا واق لكن  . كان ھ
نھم إال زواج     َر أعی م ت اب ل ل الكت ض أھ ن بع ًدا م وبھم حق ة قل رقین والممتلئ المستش

والتھم     -ى جعلوھا حدث األحداث محمد بعائشة والت د مق ى ح زوج الرجل    -عل أن یت
  ).٢(الكھل بالطفلة الغریرة العذراء 

  !قاتل اهللا الھوى حین یعمى األبصار والبصائر 
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  :حفصة بنت عمر األرملة الشابة: الزوجة الثالثة
حاب            ن أص ل م حابى جلی و ص ھمى وھ ة الس ن حذاف یس ب ا حن ا زوجھ وفى عنھ ت

ث    -الحبشة ثم إلى المدینة إلى  -الھجرتین  د حی ذلك بعد جراحة أصابتھ فى غزوة ُأح
  .فارق الحیاة وأصبحت حفصة بنت عمر بن الخطاب أرملة وھى شابة

ال          رى جم ھ أن ی ان یحزن ذى ك ن الخطاب ال ر ب وكان ترّملھا مثار ألم دائم ألبیھا عم
  ..ابنتھ وحیویتھا تخبو یوًما بعد یوم

ة وط   وة الحانی ب     وبمشاعر األب ل من أن یخط ھ الرج ردد فی ذى ال یت ع ال ة المجتم بیع
  ..البنتھ من یراه أھًال لھا

یعرض علیھ الزواج من حفصة  " أبى بكر " بھذه المشاعر تحدث عمر إلى الصدیق 
  .لكن أبا بكر یلتزم الصمت وال یرد باإلیجاب أو بالسلب

ھ ال         رض علی ان فیع ن عف ان ب ورین عثم ى ذى الن ى إل ر ویمض ھ عم ن فیترك زواج م
  ..حفصة فیفاجئھ عثمان بالرفض

فتضیق بھ الدنیا ویمضى إلى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یخبره بما حدث فیكون رد 
یتزوج حفصَة خیٌر من عثمان ویتزوج : [ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم علیھ ھو قولھ

  ).٣] (عثمان خیًرا من حفصة 
لم    بفطرتھ إذ معنى -رضى اهللا عنھ  -وأدركھا عمر  ھ وس قول الرسول صلى اهللا علی

یتزوج     ھ وس ول نفس و الرس ة ھ ھ حفص یتزوج ابنت ن س و أن م ر ھ عره عم ا استش فیم
  .عثمان إحدى بنات الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

وانطلق عمر إلى حفصة والدنیا ال تكاد تسعھ من الفرحة وارتیاح القلب إلى أن اهللا قد 
  .فّرج كرب ابنتھ
  :سلمة بنت زاد الراكبأم : الزوجة الرابعة

و سلمة  (من المھاجرین األولین إلى الحبشة وكان زوجھا  د     ) أب د األس ن عب د اهللا اب عب
رب  ى یث اجر إل ن ھ ى أول م ة(المخزوم ھ ) المدین لى اهللا علی د ص حاب محم ن أص م

لم  اة      . وس د وف لم كزوجة بع ھ وس لى اهللا علی ى ص ت النب ى بی اءت إل اكین " ج أم المس
  .بزمن غیر قصیر" ھاللیة زینب بنت خزیمة ال

ان ال       ب زاد الراكب ؛ إذ ك روفین بلق ریش المع سلیلة بیت كریم ، فأبوھا أحد أجواد ق
  .یرافقھ أحد فى سفر إال كفاه زاده

ھ   وزوجھا الذى مات عنھا صحابى من بنى مخزوم ابن عمة المصطفى صلى اهللا علی
ى         م إل ى الحبشة ث ة وسلم وأخوه من الرضاعة ذو الھجرتین إل ت ھى و   . المدین وكان

الم   ى اإلس ابقین إل ن الس ا م ا   . زوجھ دث لھ د ح ا وق ة مًع ى المدین ا إل ت ھجرتھم وكان
  ..رضى اهللا عن أم سلمة. ولطفلھا أحداث ألیمة ومثیرة ذكرتھا كتب السیر

  .وال نامت أعین المرجفین
  :زینب بنت جحش: الزوجة الخامسة

ب ،     دین من زین رحم      لم أَر امرأة قط خیًرا فى ال دیًثا وأوصل لل دق ح ى هللا وأص وأتق
ى اهللا عز      ھ إل رب ب وأعظم صدقة وأشد تبدیال إال لنفسھا فى العمل الذى تتصدق وتتق

  ).٤(وجل ؟ 
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ة    ؤمنین عائش دثت أم الم ذا تح ا  -ھك ى اهللا عنھ ن  –رض ّرتھا " ع ت  " ض ب بن زین
  :أما المبطلون الحاقدون من بعض أھل الكتاب فقالوا. جحش

د   ب محم ھ        ُأْعِج لم ـ وحاشا ل ھ وس اه    -صلى اهللا علی ة    " بزوجة متبن ن حارث د ب " زی
  .فطلقھا منھ وتزوجھا

ھ   ى كتاب ل ف دكتور ھیك رد ال د " وی اة محم ذا  ) ٥" (حی ى ھ لم عل ھ وس لى اهللا علی ص
ول رى ،     : فیق ارة أخ م ت م العل یر باس ارة والتبش وف ت یر المكش ھوة التبش ا ش إنھ

ى  والخصومة القدیمة لإلسالم تأصلت  فى النفوس منذ الحروب الصلیبیة ھى التى تمل
  .على ھؤالء جمیًعا ما یكتبون

والحق الذى كنا نود أن یلتفت إلیھ المبطلون الحاقدون على اإلسالم ورسولھ صلى اهللا 
ن       .. علیھ وسلم د ب التبنى زی ھ ب ھو أن زواج محمد صلى اهللا علیھ وسلم من زوجة ابن

ادھا اإلسالم إلبطال ھذه العادة ـ عادة التبنى ـ التى   حارثة إنما كان لحكمة تشریعیة أر
ر    ار غی اة آث اس والحی ع الن ى واق ا ف ان لھ ور ك ائق األم ف لحق ة تزیی ى الحقیق ى ف ھ

  .حمیدة
ل       وة ب ت النب ارت السماء بی وألن ھذه العادة كانت قد تأصلت فى مجتمع الجاھلیة اخت

تم   لم لی ھ وس لى اهللا علی ھ ص ة نفس الة الخاتم ى الرس الن   نب ھ اإلع ى بیت ھ وف ى یدی عل
  .العلمى عن إبطال ھذه العادة

م          ذا الحك ًا عن ھ ى جاءت إعالن ة الت ات القرآنی وتجدر اإلشارة ھنا إلى مجموعة اآلی
ى موضوع         ذه ـ المسألة و ف ى ھ د ف المخالف لعادات الجاھلیة وتفسیًرا للتشریع الجدی

  :الزواج بزینب حیث تقول
  ).٦) (الكم ولكن رسول اهللا وخاتم النبیینما كان محمد أبا أحد من رج(
) ادعوھم آلبائھم ھو أقسط عند اهللا فإن لم تعلموا آباءھم فإخوانكم فى الدین وموالیكم (
)٧.(  
ى     ( ى ف ق اهللا وتخف وإذ تقول للذى أنعم اهللا علیھ وأنعمت علیھ أمسك علیك زوجك وات

اه فل ق أن تخش اس واهللا أح ى الن ھ وتخش ا اهللا مبدی ك م ًرا نفس ا وط د منھ ى زی ا قض م
نھن وطًرا    زوجناكھا لكیال یكون على المؤمنین حرج فى أزواج أدعیائھم إذا قضوا م

  ).٨) (وكان أمر اهللا مفعوًال
مرة أخرى نذكر بأن زواج الرسول صلى اهللا علیھ وسلم من زینب لم تكن وراءه أبًدا 

ھ        در اهللا وإرادت ًرا من ق ان أم ا ك ى من     شھوة أو رغبة جنسیة وإنم إلبطال عادة التبن
ى            ت عادة التبن ذى كان ع الجاھلى ال ى المجتم وة ف أقوى ق داه ب خالل تشریع یتردد ص
ت          ى بی ر ف تم التغیی ا أن ی ان السبیل ألبطالھ ھ ، فك أصًال من أصولھ وتقلیًدا مستقًرا فی

  .النبوة وعلى ید الرسول نفسھ صلى اهللا علیھ وسلم
نفسھا إلى ھذا األمر فكانت تباھى بھ ضراتھا " زینب بنت جحش " وقد فطنت السیدة 

  :وتقول لھن
  ).٩" (زوجكن أھالیكن وزوجنى ربى من فوق سبع سَموات " 

ق           ى تطلی ھ ف ا عن رغبت ى الرسول معرًب ردد عل أما لماذا كان زید بن حارثة نفسھ یت
ون    -زینب ؛ فلم یكن  م المرجف أراد أن        -كما زع ا ف ھ شعر أن الرسول یرغب فیھ أن

  ..زل عنھا لھیتنا
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ولكن ألن حیاتھ معھا لم تكن على الوفاق أو التواد المرغوب فیھ ؛ ذلك أن زینب بنت 
ا لرجل     جحش لم تنس أبًدا ـ وھى الحسیبة الشریفة والجمیلة أیًضا أنھا أصبحت زوًج
ھ    كان رقیًقا عند بعض أھلھا وأنھ ـ عند الزواج بھا ـ كان مولًى للرسول صلى اهللا علی

  .ھ بعد ما اشتراه ممن أسره من قریش وباعھ بمكةوسلم أعتق
ھ    فھو ـ وإن تبناه محمد وبات یسمى زید بن محمد فى عرف المجتمع المكى كلھ ، لكن

األمس           ان ب ا ك زال ـ كم ا ی ة أیضا م األسیر   -عند العروس الحسیبة الشریفة والجمیل
ا           ا من الحسب والجم ل حالھ ى مث م من تكون ف ل ُحل ذا   الرقیق الذى ال یمث یس ھ ل ول

  .بغریب بل إنھ من طبائع األشیاء
أ          ة فانطف ن حارث د ب ى زی زواج ، وانعكس الحال عل ومن ثم لم تتوھج سعادتھا بھذا ال
ى           د إل د ذھب زی ل لق ا ب نفس لفراقھ أ ال ات مھی فى نفسھ توھج السعادة ھو اآلخر ، وب

ى البخارى من ح     س  الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یشكو زینب إلیھ كما جاء ف دیث أن
ھ  : قال ول ل ك   : [ جاء زید یشكو إلى الرسول فجعل صلى اهللا علیھ وسلم یق أمسك علی

  .لو كان النبى كاتًما شیًئا لكتم ھذا الحدیث: قال أنس) ١٠] (زوجك واتق اهللا 
ة    ھ اآلی ا حكت ك زوجك    : لكن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم كان یقول لھ كم أمسك علی

  .وال تسارع بتطلیقھا
ا سبقت اإلشارة     -نت جحش ھى بنت عمة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وزینب ب كم

واله    – ا لم ذى زوجھ و ال د " وھ ھ ؛     " زی ا لنفس ا الختارھ ة فیھ ھ رغب ت ب و كان ول
ر     ع الجاھلى غی وخاصة أنھ رآھا كثیرًا قبل فرض الحجاب ، وكان النساء فى المجتم

  .؛ ولكنھ لم یفعل! لبدایة ؟من أن یتزوجھا من ا –إًذا  –محجبات فما كان یمنعھ 
ا     م جمیًع ل اإلرادة البشریة لھ د    : فاألمر كلھ لیس من عم د وال لمحم ب وال لزی ال لزین

صلى اهللا علیھ وسلم ، ولكنھ أمر قدرى شاءتھ إرادة اهللا إلعالن حكم وتشریع جدیدین 
  .التى كانت سائدة فى المجتمع آنذاك" التبنى " فى قضیة إبطال عادة 

ذا   د ھ ورة       یؤك ى س وع ف ت بالموض ى تعلق ة الت ات الكریم وع اآلی ھ مجم دل علی وی
  .األحزاب

اس     :(أما الجملة التى وردت فى قولھ تعالى ھ وتخشى الن ا اهللا مبدی وتخفى فى نفسك م
ان       ). ١١) (واهللا أحق أن تخشاه ا ك تم م لم ھو ك ھ وس فإن ما أخفاه النبى صلى اهللا علی

ھ خشیة       اهللا قد أخبره بھ من أن زینب ـ یومً  م یصرح ب ھ ل ا ما ـ ستكون زوًجا لھ ؛ لكن
  ).١٢(إنھ تزوج زوجة ابنھ بالتبنى : أن یقول الناس

  :جویریة بنت الحارث الخزاعیة: الزوجة السادسة
ق الرسول            د أعت ا فق ا منھ ى قومھ ة عل رأة أعظم برك األمیرة الحسناء التى لم تكن ام

ة بی  ل مائ ا أھ ھ بھ د زواج لم بع ھ وس لى اهللا علی طلق ص ى المص ن بن ى (ت م ى ھ الت
  ).منھم

زوة المسماة          ى الغ ود ف ن الیھ ى المصطلق م ة بن كانت ممن وقع فى األسر بعد ھزیم
ھ           . باسمھم ى الرسول صلى اهللا علی ذھبت إل ال ف ى م ى أسره عل وكاتبھا من وقعت ف

  .أو خیر من ذلك ؟: " وسلم فقال لھا
  .أقضى عنك كتابتك وأتزوجك: وما ھو ؟ قال: قالت

  .نعم یا رسول اهللا: وقد أفاقت من مشاعر الھوان والحزن: التق
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  ).١٣" (قد فعلت : قال
ن    : وذاع الخبر بین المسلمین ت الحارث ب أن رسول صلى اهللا علیھ وسلم قد تزوج بن

  ..ضرار زعیم بنى المصطلق وقائدھم فى ھذه الغزوة
زواج   معنى ھذا أن جمیع من بأیدیھم من أسرى بنى المصطلق قد أصبحوا  ذا ال بعد ھ

  .كأنھم أصھار رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ى       د ف لم تجس ھ وس وإذا تیار من الوفاء والمجاملة من المسلمین للرسول صلى اهللا علی

ون  م یقول طلق وھ ى المص رى بن ن أس دیھم م ن بأی ل م لمین لك الق المس ھار : إط أص
  .رسول اهللا ، فال نبقیھم أسرى

لى اهللا ول ص ع أن زواج الرس ذى   وم ا وال ید قومھ ت س یرة بن ذه األس لم بھ ھ وس  علی
د عزة           ذل من بع ھ من ال ا یمكن أن تتعرض ل ذعورة مم و   .. جاءتھ ضارعة م إذا ھ ف

ن      دة م بح واح ذا تص المھا وب ن إس ة ألن تعل ا الفرص یح لھ م یت الزواج ، ث ا ب یرحمھ
  .أمھات المؤمنین

  .إنھ نظر إلیھا: ویقولون
ذا  : وأقول ذعورة         أما أنھ نظر إلیھا فھ ا ضارعة م ان نظره إلیھ ا ك ھ ـ وربم  –ال یعیب

ا بمن       أمر بھ ان ی ى ك ھو الذى حرك فى نفسھ صلى اهللا علیھ وسلم عاطفة الرحمة الت
ول   ا ویق ل حالتھ ى مث وم ذل  : [ ف ز ق وا عزی ا  ] ارحم ارت م ا فاخت ا وخیرھ ، فرحمھ

  .یحمیھا من ھوان األسر ومذلة األعزة من الناس
ة    -أذون بھ عند اإلقدام على الزواج على أن النظر شرًعا م ذه الحال ا   -كما فى ھ وكم

زواج      ى ال ھ ف د رغبت ھ   -أمر بھ صلى اهللا علیھ وسلم أحد أصحابھ عن ائًال ل انظر  : [ ق
  ).١٤] (إلیھا فإنھ أحرى أن یؤدم بینكما 

ى السبعین          ن مروان وھى ف ك ب د المل ا عب وقد توفیت فى دولة بنى أمیة وصلى علیھ
  .رضى اهللا عنھا -من العمر 

  :صفیة بنت ُحیّى ـ عقیلة بنى النضیر: الزوجة السابعة
ى      ام المسلمین ف إحدى السبایا الالتى وقعن فى األسر بعد ھزیمة یھود بنى النضیر أم
ا     لم فأعتقھ ھ وس لى اهللا علی ى ص یب النب ن نص ت م م ، كان ذا االس ماة بھ ة المس الوقع

ھ إ   : وتزوجھا م یكن عتق ان        فماذا فى ذلك ؟ ول ا ك ك ؛ وإنم ى ذل دًعا ف ا ب ا وتزوجھ یاھ
  .موقًفا جانب اإلنسانیة فیھ ھو األغلب واألسبق

ر   فلم یكن ھذا الموقف إعجاًبا بصفیة وجمالھا ؛ ولكنھ موقف اإلنسانیة النبیلة التى یعب
روف          تھن ظ ن أوقع ق بم ة والرف درة والرحم د المق العفو عن ل ب لوك النبی ا الس عنھ

ى ح   رب ف ى الح ة ف ن    الھزیم لمن وحس د أس یما وق ة ال س عاف والمذل ة االستض ال
  .إسالمھن

ى النضیر    " صفیة بنت ُحیّى " فقد فعل ذلك مع  ة بن ود (بنت الحارس عقیل ام  ) الیھ أم
بعد انھزام األحزاب ورّدھم ) غزوة بنى قریظة(المسلمین فى الموقعة المعروفة باسم 

  .مدحورین من وقعة الخندق
  :بنت أبى سفیان نجدة نبویة لمسلمة فى محنةأم حبیبة : الزوجة الثامنة
د  " رملة " إنھا أم حبیبة  بنت أبى سفیان كبیر مشركى مكة وأشد أھلھا خصومة لمحم

  .صلوات اهللا وسالمھ علیھ
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ى       ى الھجرة األول اجرین بإسالمھما ف كانت زوًجا لعبید اهللا بن جحش وخرجا مًعا مھ
ھد النجاشى كانت ھى المھجر اآلمن إلى الحبشة ، وكما ھو معروف أن الحبشة فى ع

للفارین بدینھم من المسلمین حتى یخلصوا من بطش المشركین بھم وعدوانھم علیھم ؛ 
انى   –ظل النجاشى  –فإذا ھم یجدون فى  رعایة وعنایة لما كان یتمتع بھ من حس إیم

ى لسان عیس      بھم عل ى كت ى جعلھ یرحب بأتباع النبى الجدید الذى تم التبشیر بمقدمھ ف
ھ  –علیھ السالم  –بن مریم وإذ :(كما تحدث القرآن عن ذلك فى صورة الصف فى قول

دى من                ین ی ا ب دًقا لم یكم مص ى رسول اهللا إل ى إسرائیل إن ا بن ریم ی ن م قال عیسى ب
  ).١٥) (التوراة ومبشًرا برسول یأتى من بعدى اسمھ أحمد

ة ق         ى تعرضت لمحن دھا الت ت وح فیان كان ى س ت أب م یتعرض    لكن أم حبیبة بن اسیة ل
ن           د اهللا ب ا عبی ك أن زوجھ ى الحبشة ؛ ذل ل إل اجرین األوائ لمثلھا أحد من ھؤالء المھ
ا أصعب وأدق حال           ى النصرانیة وم ھ ف داده عن اإلسالم ودخول جحش قد أعلن ارت

  ..محنتھا فى زوجھا الذى ارتد وخان: امرأة باتت فى محنة مضاعفة
ھ    ذى فارقت ا ال ن اهللا          ومحنتھا السابقة مع أبیھ ى دی ت ف ذ دخل ة من ى مك اه ف مغاضبة إی

  )..اإلسالم(
ة           ت محن م كان ث ال أھل وال وطن ث راب حی ة االغت ت محن وفوق ھاتین المحنتین كان

ان  ".. حبیبة " حملھا بالولیدة التى كانت تنتظرھا والتى رزقت بھا من بعد وأسمتھا  ك
ة    ل ناحی األب الغاضب    ھذا كلھ أكبر من عزم ھذه المسلمة الممتحنة من ك تالة ب والمب

  !!والزوج الخائن 
ة        ف الرعای ن لط ا م خرت لھ لم س ھ وس لى اهللا علی د ص ین محم م ع ین اهللا ث ن ع لك
دة ،     ة جدی ل كنی وسخائھا ما یّسر العین ویھون الخطب ، وعادت بنت أبى سفیان تحم

صلوات  -وزوج سید المسلمین " أم المؤمنین " أصبحت " أم حبیبة " وبدل أن كانت 
  .اهللا وسالمھ علیھ

اجرین          : والحق أقول ادة المھ أكرم وف ص النصارى ف ان نجاشى الحبشة من خّل لقد ك
فیان بصفة خاصة    ھ        . عامة وأم المؤمنین بنت أبى س ھ إلی ا بعث ب ا مم ى أمرھ ذ ف فأنف

  .رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أن یخطبھا لھ
ت  ة بن لم ألم حبیب ھ وس لى اهللا علی ول ص ة الرس ت خطب اذ   وكان م اإلنق فیان نع ى س أب

ة سید          زوج الخائن برعای ة ؛ عوضتھا عن ال ى الغرب والنجدة لھذه المسلمة المبتالة ف
ب األب    ن غض تھا ع لم ؛ وعوض ھ وس لى اهللا علی ر ص فیان " البش ى س ة " أب برعای

  .الزوج الحانى الكریم صلوات اهللا علیھ
ى      كما كانت ھذه الخطبة فى مردودھا السیاسى ـ لطمة كبیرة   ة أب ى مك ر ف رأس الكف ل

إن ھذا الفحل ال : " سفیان بن حرب الذى كان تعقیبھ على زواج محمد البنتھ ھو قولھ
ة    " یجدع أنفھ  وى أھل مك ؛ كنایة عن االعتراف بأن محمًدا لن تنال منھ األیام ولن یق

ى           -وھو على رأسھم  - وم من نصر إل ل ی ل ك ھ ینتق ھ ألن على ھزیمتھ والخالص من
  .نصر
ب أو      كان ھ استشفاف لستر الغی ھذا االعتراف من أبى سفیان بخطر محمد وقوتھ كأن

  :كما یقول المعاصرون
  .تنبؤ بالمستقبل القریب وتمام الفتح
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ى اإلسالم وشھد     فما لبث أن قبل أبو سفیان دعوة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم إیاه إل
  .أال إلھ إال اهللا وأن محمًدا رسول اهللا

ائالً    وتقدم أحد الصح لم یسألھ ق ھ وس فیان   : " ابة إلى رسول اهللا صلى اهللا علی ا س إن أب
ال صلوات      ده وغیظھ ، فق رجل یحب الفخر فھال جعلت لھ ما یحل عقدتھ ویسكن حق
د          ة عن ل مك یم ألھ ارى العظ اریخى الحض ھ الت من إعالن ى ض ھ ف المھ علی اهللا وس

  :استسالمھم وخضوعھم بین یدیھ
  .من دخل داره فھو آمن* 
  .ومن دخل المسجد الحرام فھو آمن *

  ).١٦"(ومن دخل دار أبى سفیان فھو آمن * 
ا          ن اهللا أفواًج ى دی اس ف د ودخل الن واء التوحی ع ل اخ   . وانتصر اإلسالم وارتف ى من وف

زوج ونجاة األب   .. النصر العظیم كانت ھى سیدة غمرتھا السعادة الكبرى بانتصار ال
  .واألھل من شر كان یوشك أن یحیط بھم

ة        ة من خیان دة النبوی ا النج ى أحاطتھ تلكم ھى أم المؤمنین أم حبیبة بنت أبى سفیان الت
  .الزوج وبالء الغربة ووضعتھا فى أعز مكان من بیت النبوة

  :میمونة بنت الحارث الھاللیة أرملة یسعدھا أن یكون لھا رجل: الزوجة التاسعة
امرى ؛ فانتھت   توفى عنھا زوجھا أبو رھم بن .. آخر أمھات المؤمنین عبد العّزى الع

لم ؛        ھ وس ا رسول اهللا صلى اهللا علی ذى زوجھ والیة أمرھا إلى زوج أختھا العباس ال
ى       ا الرسول ـ ف ى بھ رب  " سرف  " حیث بن یم " ق ث      " التنع ة حی ة من مك ى مقرب عل

  .یكون بدء اإلحرام للمعتمرین من أھل مكة والمقیمین بھا
البعیر وما علیھ : رى قفزت من فوق بعیرھا وقالتإنھ لما جاءھا الخاطب بالبش: وقیل

زل    : لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، وقیل ى ن ى والت إنھا ھى التى وھبت نفسھا للنب
الى ھ تع ا قول تنكحھا  : (فیھ ى أن یس ى إن أراد النب ھا للنب ت نفس ة إن وھب رأة مؤمن وام

  ).١٧..) (خالصة لك من دون المؤمنین
  . ن وآخر زوجاتھ صلوات اهللا وسالمھ علیھكانت آخر آمھات المؤمنی

  .وما بعدھا ٢٥٠ص : تراجم لسیدات بیت النبوة للدكتورة بنت الشاطئ) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
اطىء ص  ) ٣( ت الش دكتورة بن وة لل ت النب یدات بی لم ) ٤( ٣٢٤انظر س حیح مس ص

  .كتاب الفضائل
  .٢٩حیاة محمد ص ) ٥(
  .٤٠: األحزاب) ٦(
  .٥: األحزاب) ٧(
  .٣٧: األحزاب) ٨(
  ).٦١٠٨كتال التوحید (رواه البخارى ) ٩(
  ).كتاب التوحید(رواه االبخارى ) ١٠(
  .٣٧: األحزاب) ١١(
  .٣٥٤عن سیدات بیت النبوة لبنت الشاطئ ص  ٣٧١/  ٨انظر فتح البارى ) ١٢(
  .١٤كتال النكاح باب _ فتح البارى : رواه البخارى) ١٣(
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  .٣٦ارى ـ كتاب النكاح باب فتح الب: رواه البخارى) ١٤(
  .٦: الصف) ١٥(
  ".كتاب المغازى "  –فتح البارى  –رواه البخارى ) ١٦(
  .٥٠: األحزاب) ١٧(

---------------------  
  محاولة النبى محمد صلى اهللا علیھ وسلم االنتحار -٨٢

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  
  
  :الرد على الشبھة 

ال الحق الذى یج  ا خصوم اإلسالم ـ          .. ب أن یق ا ـ ی ى استندتم إلیھ ة الت ذه الروای أن ھ
لیست صحیحة رغم ورودھا فى صحیح البخارى ـ رضى اهللا عنھ ـ ؛ ألنھ أوردھا ال   

یعنى أنھ بلغھ ھذا " البالغات " على أنھا واقعة صحیحة ، ولكن أوردھا تحت عنوان 
ى مص ات ف روف أن البالغ الغ ، ومع رد ب ر مج دیثالخب اء الح ى : طلح علم ا ھ إنم
  ).١(مجرد أخبار ولیست أحادیث صحیحة السند أو المتن 
  :بقولھ) ٢(وقد علق اإلمام ابن حجر العسقالنى فى فتح البارى 

ذا    "  یس ھ بالغ ، ول ذا ال ارى ھ ى البخ ھ حك رى ، وعن و الزھ ذا ھ ا ك ل بلغن إن القائ
انى البالغ موصوًال برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، وق و الظاھر    : ال الكرم ذا ھ وھ

."  
ى االنتحار ،        ؤمنین ـ عل ام الم ھذا ھو الصواب ، وحاش أن یقدم رسول اهللا ـ وھو إم

  .أو حتى على مجرد التفكیر فیھ
ًا وال               م یكن ملك ان بشرًا من البشر ول لم ك ھ وس دًا صلى اهللا علی إن محم ٍل ف وعلى ك

  .مدعًیا لأللوھیة
زة كان صلى اهللا علیھ وسلم یعتنى بھا ، وقد قال القرآن والجانب البشرى فیھ یعتبر می

  ).٣) (قل سبحان ربى ھل كنت إال بشرًا رسوًال:(الكریم فى ذلك
وم عصرنا     -ومن ثم فإذا أصابھ بعض الحزن أو اإلحساس بمشاعر ما نسمیھ  ى عل ف

باإلحباط أو الضیق فھذا أمر عادى ال غبار علیھ ؛ ألنھ من أعراض بشریتھ صلى    -
  .اهللا علیھ وسلم

الوحى بعد أن تعلق بھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم كان یذھب إلى ) تأخر(وحین فتر 
ان             و محّب للمك ل ، فھ اء جبری ھ یستشرف لق وحى فی ھ ال زل علی ان ین المكان الذى ك
ا           ك أیھ ى ذل اذا ف ة ، فم ض السكن والطمأنین الذى جمع بینھ وبین حبیبھ بشىء من بع

داء  الظالمون دائمًا لم حمد صلى اهللا علیھ وسلم فى كل ما یأتى وما یدع ؟ وإذا كان أع
ة   ة الكریم ى اآلی تندون إل لم یس ھ وس لى اهللا علی د ص ى  : (محم ك عل اخع نفس ك ب فلعل

  ).٤) (آثارھم إن لم یؤمنوا بھذا الحدیث أسفًا
د           ى محم ن حزن النب ى ع ر أدب ا تعبی ى االنتحار ، ولكنھ ى معن دًا إل ة ال تشیر أب فاآلی

ان       ص ن اإلیم ھم ع الم ، وإعراض ن اإلس ھ ع دود قوم بب ص لم بس ھ وس لى اهللا علی
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بالقرآن العظیم ؛ فتصور كیف كان اھتمام الرسول الكریم صلى اهللا علیھ وسلم بدعوة 
  .الناس إلى اهللا ، وحرصھ الشدید على إخراج الكافرین من الظلمات إلى النور

ھ    وھذا خاطر طبیعى للنبى اإلنسان البشر الذى ی علن القرآن على لسانھ صلى اهللا علی
: -ردًا على ما طلبھ منھ بعض المشركین -وسلم اعترافھ واعتزازه بأنھ بشر فى قولھ 

ل      * وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من األرض ینبوعًا ( ة من نخی ك جن أو تكون ل
أتى   أو تسقط السماء كما زعمت علینا كسفًا* وعنب فتفجر األنھار خاللھا تفجیرًا  أوت

ؤمن         * باهللا والمالئكة قبیًال  ن ن ى السماء ول ى ف ت من زخرف أو ترق أو یكون لك بی
رؤه  ا نق ا كتاب زل علین ى تن ك حت ان رده). لرقی ى:(فك بحان رب وه ) س ا طلب ًا مم متعجب
  ).٥) (ھل كنت إال بشرًا رسوًال:(ومؤكدًا أنھ بشٌر ال یملك تنفیذ مطلبھم

ر عن           أما قولھم على محمد صلى اهللا ع  ول یعب و ق ھ معجزة فھ ھ لیست ل لم أن ھ وس لی
  .الجھل والحمق جمیعًا

ھ        ل معجزة الرسول صلى اهللا علی حیث ثبت فى صحیح األخبار معجزات حسیة تمث
ین أصابعھ     وسلم ، كما جاءت الرسل بالمعجزات من عند ربھا ؛ منھا نبع الماء من ب

ة ، و   وم الجمع ى      ، ومنھا سماع حنین الجذع أمام الناس ی ى یكف ام حت ر الطع ا تكثی منھ
الجم الغفیر ، ولھ معجزة دائمة ھى معجزة الرسالة وھى القرآن الكریم الذى وعد اهللا 

  . بحفظھ َفُحِفَظ ، ووعد ببیانھ ؛ لذا یظھر بیانھ فى كل جیل بما یكتشفھ اإلنسان ویعرفھ
  .، طبعة التعاون ٣٨ص  ٩انظر صحیح البخارى ج) ١(
  .٣٧٦ ص ١٢فتح البارى ج) ٢(
  .٩٣: اإلسراء) ٣(
  .٣: الشعراء) ٤(
  .٩٣: اإلسراء) ٥(

---------------------  
  والدة النبى محمد صلى اهللا علیھ وسلم عادیة -٨٣

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  
  
  :الرد على الشبھة 

ا         ارك وتع ة من اهللا تب ى ھب لى للسیدة  ألن والدة السید المسیح ـ علیھ السالم ـ تمت عل
ین رجل     بعض أھل   . العذراء مریم ـ علیھا السالم ـ ولیس من خالل الزواج بینھا وب ف

اب  ة  (الكت نھم خاص ارى م ذه      ) النص ل ھ د بمث د أن یول ى ال ب ل نب ورون أن ك یتص
  .الطریقة

ذا         إن ھ ق اهللا ف ین خل ره من مالی ل غی وإذا كانت والدة محمد صلى اهللا علیھ وسلم مث
  .بھ صلى اهللا علیھ وسلم ویطعنون فى صحة نبوتھعندھم مما یعیبونھ 

ى             -١ دة من القسمات الت لم ھى واح ھ وس د صلى اهللا علی دركوا أن بشریة محم فلم ی
ى            ة رسل اهللا إل ا من بقی راھیم وغیرھم وح وإب ذ ن الى من شاركھ فیھا كل رسل اهللا تع

رأة    د من     .موسى ـ علیھ السالم ـ الذین ولدوا جمیعًا من الزواج بین رجل وام م یول ول
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م          ھ ل ذا خصوصیة ل ان ھ غیر الزواج بین امرأة ورجل إال عیسى ـ علیھ السالم ـ وك
  .تحدث مع أى نبى قبلھ ، ولم تحدث كذلك مع محمد صلى اهللا علیھ وسلم

كانت والدة محمد صلى اهللا علیھ وسلم إعالنًا لكونھ بشرًا من البشر یولد كما یولد  -٢
ى رضاه    البشر ویجرى علیھ من األحو حوه ، وف ال فى أكلھ وشربھ ، وفى نومھ وص

وت     رض والم حة والم الزواج والص ر ك ى البش رى عل ا یج ك مم ر ذل بھ وغی وغض
  .أیضًا

ة      -٣ م الطبیع ى فھ كان محمد صلى اهللا علیھ وسلم یعتز بھذه البشریة ویراھا سبیلھ إل
د      ـھا ، وق ا یناسب ا بم رآن   البشریة وإدراك خصائصھا وصفاتھا فیتعامل معھ ر الق اعتب

الى  ھ تع ى قول ھ ف زة ل ك می تم  : (ذل ا عن ھ م ز علی كم عزی ن أنفس ول م اءكم رس د ج لق
  ).١) (حریص علیكم بالمؤمنین رءوف رحیم

ھ   كما أعلن محمد صلى اهللا علیھ وسلم اعتزازه بھذه البشریة وعجزھا حین أعلن قوم
اء من األرض ، أو   ت من      أنھم لن یؤمنوا بھ إال إذا فجر لھم ینابیع الم ھ بی أن یكون ل

ان رده صلى      ھ ، فك ًا یقرأون زخرف ، أو أن یروه یرقى فى السماء وینزل علیھم كتاب
  ).٢) (قل سبحان ربى ھل كنت إال بشرًا رسوًال: (اهللا علیھ وسلم كما حكاه القرآن

ى أن یكون      -٤ یھم ؛ بمعن لقد قرر القرآن قاعدة كون الرسل من جنس من یرسلون إل
ر البشر      المرسلون إلى  الناس بشرًا من جنسھم ، ولو كان أھل األرض من جنس غی

ى األرض     : (لكانت رسل اهللا إلیھم من نفس جنسھم وذلك فى قولھ تعالى ان ف و ك ل ل ق
  ).٣) (مالئكة یمشون مطمئنین لنزلنا علیھم من السماء ملكًا رسوًال 

نھم   ربنا وابعث ف  :(وعلى المعنى نفسھ جاءت دعوة إبراھیم علیھ السالم یھم رسوال م
ا     : (وقولھ تعالى). ٤) (یتلو علیھم آیاتك  یكم آیاتن و عل نكم یتل كما أرسلنا فیكم رسوًال م

). ٦) (لقد َمّن اهللا على المؤمنین إذ بعث فیھم رسوال من أنفسھم (وقولھ تعالى ). ٥) (
و الذى ھ(وقولھ تعالى ). ٧.. ) (فأرسلنا فیھم رسوال منھم أن اعبدوا اهللا(وقولھ تعالى 

  ).٨) (بعث فى األمیین رسوال منھم 
الى ـ      وغیر ھذا كثیر مما أكده القرآن وھو المنطق والحكمة التى اقتضتھا مشیئتھ ـ تع
اس من جنسھم      ى الن لما ھو من خصائص الرساالت التى توجب أن یكون المرسل إل

  .ا عنھحتى یحسن إبالغھم بما كلفھ اهللا بإبالغھ إلیھم وحتى یستأنسوا بھ ویفھمو
اس من       " بشریة الرسول " ومن ھنا تكون  ى الن ا یجرى عل ھ م بمعنى أن یجرى علی

البالء والموت ومن الصحة والمرض وغیرھا من الصفات البشریة فیكون ذلك أدعى 
  . لنجاح البالغ عن اهللا

  .١٢٨: التوبة) ١(
  .٩٣: اإلسراء) ٢(
  .٩٥: اإلسراء) ٣(
  .١٩٥: البقرة) ٤(
  .١٥١البقرة ) ٥(
  .١٦٤: آل عمران) ٦(
  .٣٢: المؤمنون) ٧(
  .٢: الجمعة) ٨(
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------------------  
  یحتاج محمد صلى اهللا علیھ وسلم إلى الصالة علیھ -٨٤

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  
  
  :الرد على الشبھة 

ل      ؤمنین لیست دلی الحق أن الصالة على محمد صلى اهللا علیھ وسلم من ربھ ومن الم
حاجة بل ھى مظھر تكریم واعتزاز وتقدیر لھ من الحق سبحانھ وتقدیر لھ من أتباعھ  
، ولیست كما یزعم الظالمون لسد حاجتھ عند ربھ ألن ربھ قد غفر لھ ما تقدم من ذنبھ 

  .وما تأخر
ألن أى مقارنة منصفة بین ما كان علیھ صلى اهللا علیھ وسلم وبین غیره من أنبیاء اهللا 

ھ اهللا             ورسلھ ترتفع ب م ب ذى أت ال ال ام الكم ى مق ل إل ام العصمة ؛ ب ى مق ط إل یس فق ھ ل
د رسالتھ صلى اهللا       د البشریة بع الرساالت ، وأتم بھ التنزیل ، وأتم بھ النعمة ، فلم تع

  .علیھ وسلم بحاجة إلى رسل ورساالت
ل احتیاجات            ت ك ة حمل ة والكامل لم وھى الخاتم ھ وس لذلك فإن رسالتھ صلى اهللا علی

ن   البش ھ م ون علی ى أن تك ا ینبغ امالت وم م ومع ریعات ونظ ن تش ا م ا یلزمھ ریة وم
  .أخالق وحضارة مما افتقدت مثل كمالھ كل الرساالت السابقة

ا       ا كم ة للبشریة كلھ ة عام وحسب رسالة محمد صلى اهللا علیھ وسلم أنھا جاءت رحم
ا رسالة    فلم تكن كما جا ). ١) (وما أرسلناك إال رحمة للعالمین: (قال القرآن ا قبلھ ء م

دوا اهللا         :(خاصة بقوم رسولھم كما قال تعالى وم اعب ا ق ال ی وًدا ق ى عاد أخاھم ھ ) وإل
)٢.(  
  ).٣) (وإلى ثمود أخاھم صالًحا قال یا قوم اعبدوا اهللا (
  ).٤) (وإلى مدین أخاھم شعیًبا قال یا قوم اعبدوا اهللا (

  ..وھكذا كل رسول كان مرسًال إلى قومھ
ة محمد صلى اهللا علیھ وسلم إلى العالمین وإلى الناس كافة كما جاء فى لت كانت رسال

  :قولھ تعالى
ذیراً    (، )٥) (وما أرسلناك إال رحمة للعالمین( اس بشیرًا ون ة للن ) وما أرسلناك إال كاف
)٦.(  

ة           ت ھى الخاتم د كان ة فق ا عالمی وق كونھ ت ف لم كان ورسالة محمد صلى اهللا علیھ وس
أشرنا ـ تفى باحتیاجات البشر جمیعًا وتقوم بتقنین وتنظیم شئونھم     والكاملة التى ـ كما 

  .المادیة والمعنویة عبر الزمان والمكان بكل ما فیھ خیرھم فى الدنیا واآلخرة
الى   ال اهللا تع د من رجالكم ولكن رسول اهللا وخاتم           :(وفى ھذا ق ا أح د أب ان محم ا ك م

  ).٧) (النبیین
ال   دین برس لم     وقال فى وصفھ إلكمال ال ھ وس د صلى اهللا علی وم  ): (اإلسالم (ة محم الی

  ).٨) (أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتى ورضیت لكم اإلسالم دینا
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ى        ة ؛ یعن ة والخاتم ا الرسالة الكامل المین ، وبإعتبارھ ى الع د إل وم رسالة محم إن عم
داقًا لق     ا مص رث اهللا األرض ومن علیھ ھ  امتداد دورھا واستمرار وجودھا إلى أن ی ول

  ). ٩) (ھو الذى أرسل رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ: (تعالى
  .١٠٧: األنبیاء) ١(
  .٦٥: األعراف) ٢(
  .٧٢: األعراف) ٣(
  .٨٥: األعراف) ٤(
  .١٠٧: األنبیاء) ٥(
  .٢٨: سبأ) ٦(
  .٤٠: األحزاب) ٧(
  .٣: المائدة) ٨(
  .٩: ـ والصف ٢٨: ـ الفتح ٣٣: التوبة) ٩(

-------------------  
  حمد صلى اهللا علیھ وسلم ُأّمى فكیف عّلم القرآن ؟م -٨٥

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  
  
  :الرد على الشبھة 

ًذا من          ة أخ راءة والكتاب ھ من ال یعرف الق راد ب ة  " واألمى إما أن یكون الم ، " األمی
ًذا م       ود أخ ن الیھ یس م ة  " ن وإما أن یكون المراد بھ من ل حسب المصطلح   " األممی

  .الیھودى الذى یطلقونھ على من لیس من جنسھم
یس          ة فل راءة والكتاب ا من ال یعرف الق راد بھ ا أن الم فإذا تعاملنا مع ھذه المقولة علمن
ھ      زل علی ا ن ى أن م ھذا مما یعاب بھ الرسول ، بل لعلھ أن یكون تأكیًدا ودلیًال قوًیا عل

د وال       من القرآن إنما ھو وحى ُأو ھ عن أح م ینقل اب ول ى كت حى إلیھ من اهللا لم یقرأه ف
  (.بھذا یكون االتھام شھادة لھ ال علیھ . تعلمھ من غیره

  :وقد رد القرآن على ھذه المقولة رًدا صریًحا فى قولھ
رة وأصیال    ( ھ بك م     * وقالوا أساطیر األولین اكتتبھا فھى تملى علی ذى یعل ھ ال ل أنزل ق

  ).١) (رض إنھ كان غفوًرا رحیًما الّسر فى السموات واأل
زل           ذى أن اب ال ة أن یكون الكت راءة وال الكتاب ذى ال یعرف الق وحسب النبى األمى ال
علیھ معجًزا لمشركى العرب وھم أھل الفصاحة والبالغة ؛ بل ومتحدًیا أن یأتوا بمثلھ 

  .أو حتى بسورة من مثلھ
لیس من " كما قال بعض كبارھم ـ  كفاه بھذا دلیًال على صدق رسالتھ وأن ما جاء بھ ـ

  ".سجع الكھان وال من الشعر وال من قول البشر 
د   ھ  (أما إذا تعاملنا مع مقولتھم عن محم ى  " أن ین ـ أى       " ُأّم ھ من األممی ى أن ى معن عل

ر  . من غیر الیھود ـ فما ھذا مما یعیبھ  بل إنھ لشرف لھ أنھ من األممیین أى أنھ من غی
  .الیھود
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داد ك ألن اعت ن   ذل داھم م ن ع ى م الى عل ود بالتع ین " الیھ ھم " األممی ار أنفس واعتب
  .وحدھم ھم األرقى واألعظم وأنھم ھم شعب اهللا المختار ـ كما یزعمون

د        ھ محم ا جاء ب ع م ا م ى البشر       (كل ھذا مما یتنافى تماًم ین بن ة ب من المساواة الكامل
ره ا  ا ذك و م ى نح نتھم عل وانھم وألس عوبھم وأل تالف ش م اخ ر رغ ذى اعتب رآن ؛ ال لق

ًدا ـ ال             ھ ـ أب ایز ؛ لكن ارف والتم وان واأللسنة ھو لمجرد التع اس واألل اختالف األجن
م شعب اهللا      یعطى تمیًزا لجنس على جنس ، فلیس فى اإلسالم ـ كما یزعم الیھود ـ أنھ

  .المختار
ى      ا ف التقوى والصالح كم ة  ولكن التمایز والتكریم فى منظور اإلسالم ؛ إنما ھو ب اآلی

یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوًبا وقبائل لتعارفوا إن : (الكریمة
  ).٢) (أكرمكم عند اهللا اتقاكم 

  .٦-٥: الفرقان) ١(
  .١٣: الحجرات) ٢(

-----------------  
  محمد صلى اهللا علیھ وسلم یحّرم ما أحل اهللا -٨٦

  وقافد محمود حمدى زقزوق، وزیر األ.أ: الكاتب
  
  
  :الرد على الشبھة 

ى              ا جاء ف ى م ام إل ذا االتھ ھ ھ ى توجی لم ف ھ وس د صلى اهللا علی استند الظالمون لمحم
الى     ھ تع ك تبتغى          : (مفتتح سورة التحریم من قول ّل اهللا ل ا أح ّرم م م تح ى ل ا النب ا أیھ ی

  ).١) (مرضاة أزواجك واهللا غفور رحیم 
دث  ر ح ى أم یر إل دھا تش ات بع ة وآی ذه اآلی لم  وھ ھ وس لى اهللا علی ى ص ت النب ى بی ف

ان صلى       ة إذ ك عاتبتھ نساؤه وتظاھرن علیھ بدوافع الغیرة المعروفة عن النساء عام
وتھن ، فأسر          ى بی د ف ا ال یوج دھا طعاًم داھن وأكل عن اهللا علیھ وسلم قد دخل عند إح

او  ذا  إلى إحداھن باألمر فأخبرت بھ أخریات فعاتبنھ فحّرم صلى اهللا علیھ وسلم تن ل ھ
  .الطعام على نفسھ ابتغاء مرضاتھن

ل       ارة وحم والواقعة صحیحة لكن اتھام الرسول بأنھ یحّرم ما أحل اهللا ھو تصّید للعب
  ..لھا على ما لم ترد لھ

ك  (فمطلع اآلیة  اب     (لم تحرم ما أحل اهللا ل ط من ب ى    " المشاكلة  " ھو فق ھ النب ا قال لم
یس   ا        لنسائھ ترضیة لھن ؛ والنداء القرآنى ل لم بتحریم م ھ وس ھ صلى اهللا علی ا ل اتھاًم

أحل اهللا ؛ ولكنھ من باب العتاب لھ من ربھ سبحانھ الذى یعلم تبارك وتعالى أنھ صلى 
دد           ھ یش ھ اهللا ؛ ولكن ًال أحّل ًرا أو عم یًئا أو أم ّرم ش ھ أن یح اهللا علیھ وسلم یستحیل علی

  .على نفسھ لصالح مرضاة زوجاتھ من خلقھ العالى الكریم
ال    ول الة فق غ الرس ام تبلی ھد اهللا للرسول بتم د ش ل   :(ق ض األقاوی ا بع ّول علین و تق * ول

  ).٢) (فما منكم من أحد عنھ حاجزین * ثم لقطعنا منھ الوتین * ألخذنا منھ بالیمین 
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ى   وعلیھ فالقول بأن محمًدا صلى اهللا علیھ وسلم یحّرم ما أحل اهللا من المستحیالت عل
وما ینطق عن  : (هللا تبارك وتعالى وقد دفع عنھ مثل ذلك بقولھمقام نبوتھ التى زكاھا ا

  ).٣) (إن ھو إال وحى یوحى* الھوى 
د أو      ا ھو إال وع ھ ، وم فمقولة بعضھم أنھ یحّرم ھو تحمیل اللفظ على غیر ما جاء فی
ھ           ھ وال صلة ل ھ كفارت ین ل ة یم و بمثاب بعض نسائھ فھ عھد منھ صلى اهللا علیھ وسلم ل

  . اهللابتحریم ما أحل 
  .١: التحریم) ١(
  .٤٧ -٤٤: الحاقة) ٢(
  .٤ -٣: النجم) ٣(

------------------------  
  محمد صلى اهللا علیھ وسلم یعظم الحجر األسود -٨٧

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  
  
  :الرد على الشبھة 

ان یعظم الحجر األ      ھ ك ل ویعظم     إنھم فى ھذه المقولة ـ یریدون أن یتھموه بأن سود ـ ب
الكعبة كلھا بالطواف حولھا وھى حجر ال یختلف فى زعمھم عن األحجار التى كانت 

  !!تصنع منھا األوثان فى الجاھلیة وكأن األمر سواء 
ھ من              ان فی ا ك ا استبقاه اإلسالم من أحوال السابقین م ض م وحقیقة األمر أن من بع

اء الرسول صلى اهللا      تعاون على خیر أو أمر بمعروف ونھى عن منكر ، من  ك ثن ذل
ف الفضول   " علیھ وسلم على حلف كان فى الجاھلیة یسمى   ل إنسانى    " حل وھو عم

ة          یر ، وإعان داء األس وم ، وف رة المظل ى نص اون عل ھ التع ن خالل تم م ان ی ریم ك ك
  ..الغارمین ، وحمایة الغریب من ظلم أھل مكة وھكذا
ذا        ى ھ لم عل ھ وس ى الرسول صلى اهللا علی ال   وقد أثن ف وق ھ     : الحل ى مثل ت إل و دعی ل

  .ألجبت
راھیم         وه عن إب ا ورث ھ   -وأیًضا كان مما استبقاه اإلسالم من فضائل السابقین مم علی

  .تعظیمھم للبیت الحرام وطوافھم بھ ؛ بل وتقبیلھم للحجر األسود -السالم 
  .وھناك بعض مرویات تقول إن ھذا الحجر من أحجار الجنة

ل          وھنا فقط ال یكون أمامن  ان یقب لم ك ھ وس ت من أن الرسول صلى اهللا علی ا ثب ا إال م
ن الخطاب ـ       ر ب الحجر األسود عند طوافھ بالبیت ، وھو ما تنطق بھ الروایة عن عم

ذا الحجر    ك حجر ال تضر      : (رضى اهللا عنھ ـ أنھ قال عن تقبیلھ لھ م أن ى ألعل واهللا إن
  .)وال تنفع ، ولوال أنى رأیت رسول اهللا یقبلك ما قبلتك

  :وھنا نقول
اب           لم للحجر األسود من ب ھ وس ل الرسول صلى اهللا علی من المستحیل أن یكون تقبی

  .المجاراة أو المشاكلة لعبدة األصنام فیما كانوا یفعلون



 ٥٩٥

أى تقبیل الحجر األسود    -ومستحیل أیًضا أن یكون صلى اهللا علیھ وسلم قد فعل ذلك 
ًدا عن أى   دون وحى أو إلھام وجھھ صلى اهللا علیھ وسل - م إلى تقبیل الحجر بعیًدا بعی

  .شبھة وثنیة أو مجاراة لعبدة األصنام
فقد أصبح تقبیل الحجر األسود ] خذوا عنى مناسككم: [وألنھ صلى اهللا علیھ وسلم قال

  .من بعض مناسك الحجاج والعمار للبیت الحرام
یم    ر بتعظ ذى أم ر اهللا ال ال ألوام و امتث ود ھ ر األس یم الحج ا أن تعظ ر  كم ذا الحج ھ

األمر              رجم حجر آخر كمنسك من مناسك الحج ف ر ب ذى أم بالذات ، وھو سبحانھ ال
بالنسبة للتعظیم أو الرجم ال یعدو كونھ إقراًرا بالعبودیة هللا تعالى وامتثاًال ألوامره عز 

  .وجل واستسالًما ألحكامھ
----------------------  
  كاد محمد صلى اهللا علیھ وسلم أن یفتن -٨٨

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: كاتبال
  
  
  :الرد على الشبھة 

وإن كادوا لیفتنونك عن الذى أوحینا :(أخذوا ذلك من فھم مغلوط آلیات سورة اإلسراء
یھم     * إلیك لتفترى علینا غیره وإًذا التخذوك خلیال  ركن إل دت ت د ك ولوال أن ثبتناك لق

ا نصیًرا        إًذا ألذقناك ضعف الحیاة* شیًئا قلیًال  ك علین د ل م ال تج ات ث ) وضعف المم
)١.(  

ھ             الوا للرسول صلى اهللا علی ف ق د ثقی ة أن وف ذه اآلی زول ھ ى سبب ن بعض ما قیل ف
ك كسرناھا     ) األصنام (وسلم أّجلنا سنة حتى نقبض ما یھدى آللھتنا من  إذا قبضنا ذل ف

  .وأسلمنا ، فَھّم صلى اهللا علیھ وسلم بقبول ذلك فنزلت اآلیة
الى قول یھم    : " ھ تع ركن إل دت ت ا عرضوه       " ك ول م ل لقب ت أن تمی أى ھممت أو قارب

اة         ذاب الحی ذبناك ضعف ع ت لع و فعل علیك لوال تثبیت اهللا لك بالرشد والعصمة ، ول
ى  ات ؛ یعن ذاب المم ل   : وع م تفع ت اهللا ل ك بتثبی وه لكن ا عرض تجیب لم ت أن تس قارب

  .لعصمة اهللا لك
ة لشىء   " الھّم " الثقافة اإلسالمیة یعرفون أن وكل َمْن ُھْم على مقربة من  أى المقارب

ن      ع ع ا وض ھ وھو مم زاء علی یة وال ج ر معص ھ ال یعتب وع فی ھ أو الوق ام ب دون القی
  :األمة وجاء بھ ما صح عن النبى صلى اهللا علیھ وسلم قولھ

ھ  ( تكلم ب ھ ) وضع عن أمتى ما حدثت بھ نفسھا ما لم تعمل بھ أو ت ھ ال  .. ، وعلی م  فإن إث
  . وال شىء یؤخذ على محمد صلى اهللا علیھ وسلم فى ذلك

  .٧٥-٧٣: اإلسراء) ١(
-----------------------  

  قاتل محمد صلى اهللا علیھ وسلم فى الشھر الحرام -٨٩
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
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  :الرد على الشبھة 
  :وذلك لما ورد فى آیات سورة البقرة

ھ       یسألونك عن ( ر ب دٌّ عن سبیل اهللا وكف ر وص الشھر الحرام قتاٍل فیھ قل قتال فیھ كبی
ون            ل وال یزال ن القت ر م ة أكب د اهللا والفتن ر عن ھ أكب ھ من والمسجد الحرام وإخراج أھل

  ).١) (یقاتلونكم حتى یردوكم عن دینكم إن استطاعوا 
ھ    لى اهللا علی د ص ولھم محم امھم ورس ھم إم ى رأس ًا وعل لمون جمیع م والمس لم ھ وس

ًرا أو   أحفظ الناس لحرمة األشھر الحرم وعدم القتال فیھا واعتبار القتال فیھا حدًثا كبی
  ..كأنھ كبیرة من الكبائر

ال          ركین بالقت ن المش دائھم م ن أع وا م ا ووجھ لمون إذا م ھ المس ذى یفعل ا ال ن م لك
ل       اذا یفع ل م ب ب ذا فحس یس ھ راض ، ل وال واألع س واألم ى األنف دوان عل والع

ھ من           الم ى ب م أول ھ وھ م أھل جد الحرام وھ سلمون إذا فوجئوا بمن یخرجھم من المس
  !غیرھم ؟

انون  ارى  " إن ق دفع الحض اد     " ال ن إفس ون م ة الك ریم لحمای رآن الك ره الق ذى یق ال
ا ،          ود أیًض ادة للمسلمین والنصارى والیھ وت العب ة بی م لحمای المتجبرین والظلمة ، ث

ان الكری   ھ اآلیت ان والذى عبرت عن دت       : (مت بعض لفس اس بعضھم ب ع اهللا الن وال دف ول
ھ). ٢) (األرض ع    : (وقول وامع وبی دمت ص بعض لھ ھم ب اس بعض ع اهللا الن وال دف ول

وى          ًرا ولینصرن اهللا من ینصره إن اهللا لق م اهللا كثی ا اس ذكر فیھ وصلوات ومساجد ی
ھ  ھذا القانون القرآنى ـ ولیس قانون من ضربك على خدك األیمن  ). ٣) (عزیز فأدر ل

م           رین وظل اد المتجب ن إفس اس م ون والن ى الك ذى یحم ده ال و وح ر ـ ھ دك األیس خ
  .الظالمین

روة     وة والث ن الق نحھم م ا یم ى األرض بم م ف ن اهللا لھ ن یمك اس أن م ى أس ك عل وذل
ى     -والعلم یجب   انون القرآن ى     -وبحسب الق اًرا ؛ بمعن وا صالحین وأخی أن : أن یكون

علمھم ال فى الطغیان والتجبر ولكن فى حمایة القیم النبیلة یستخدموا قوتھم وثروتھم و
نعم   التى تحمى بھا العدل والحق وتمكن لكل ما ھو خیر ، وتنفى كل ما ھو شر حتى ت

  .البشریة باألمن واالستقرار ، وتعتدل أمور الحیاة والناس
ول   ث یق ذین إن : (وھذا ما جاءت اآلیة التالیة لآلیتین السابقتین لتقره حی ى    ال اھم ف مكن

ة        ر وهللا عاقب وا عن المنك المعروف ونھ روا ب األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأم
  ).٤) (األمور

رین      وألن إقرار حقوق عباد اهللا فى أرض اهللا وحمایة المستضعفین من بطش المتجب
وا من             ا لمن ُظلم ال فیھ یح القت د أب ة األشھر الحرم فق ال یقل حرمة عند اهللا من حرم

  .ین ومن ُفتنوا فى دینھم وُأخرجوا من دیارھم ظلًما وعدواًناالمسلم
یسألونك عن الشھر الحرام قتال فیھ قل قتال فیھ كبیر وصد عن :(وھذا ما تقرره اآلیة

ر من         ة أكب د اهللا والفتن ر عن ھ أكب ھ من سبیل اهللا وكفر بھ والمسجد الحرام وإخراج أھل
  ). ٥) (دینكم إن استطاعوا القتل وال یزالون یقاتلونكم حتى یردوكم عن 

  .٢١٧: البقرة) ١(
  .٢٥١: البقرة) ٢(
  .٤٠: الحج) ٣(
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  .٤١: الحج) ٤(
  .٢١٧: البقرة) ٥(

---------------------  
  محمد صلى اهللا علیھ وسلم مذنب كما فى القرآن -٩٠

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  
  
  :الرد على الشبھة 

لیغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك ": (الفتح " اطئ فى مفتتح سورة أخذوھا من فھمھم الخ
تقیًما       راًطا مس دیك ص ك ویھ ھ علی تم نعمت أخر وی ا ت الوا). ١) (وم د  : فق اب محم كت

  !!یعترف علیھ ویصفھ بأنھ مذنب 
وح        ر مفت اب كبی لم كت ھ وس لى اهللا علی اء ص اتم األنبی ق وخ ید الخل د س یرة محم وس

ھ وسلمھ ،     . ھ كل شىء فى حیاتھاستوفى فیھ ُكتَّاب سیرت ى حرب ھ وف فى صحوه ونوم
  .وفى عبادتھ وصلواتھ ، فى حیاتھ مع الناس بل وفى حیاتھ بین أھلھ فى بیتھ

ًال            ھ عم ذكرون ل دیًثا أو ی ھ ح روون عن انوا ی حابتھ حین ك ل إن ص لیس ھذا فحسب ب
ة ا       د لكاف الغ التحدی ة وب الغ الدق ًفا ب ھ وسلم وص ى  یصفونھ صلى اهللا علی لتفاصیل حت

تأل    : لیقول أحدھم د ام ذا وق قال صلى اهللا علیھ وسلم كذا وكان متكئًا فجلس ، أو قال ك
ھ صلى اهللا   : وجھھ بالسرور وھذا ما یمكن وصفھ بلغة عصرنا إنھ تسجیل دقیق لحیات

  ..علیھ وسلم بالصوت والصورة
ة المھداة إلى عباد إنھ الرحم: ثم جاء القرآن الكریم فسجل لھ شمائلھ الكریمة فقال عنھ

ووصفھ بأنھ الرؤوف الرحیم بمن أرسل  ). ٢) (وما أرسلناك إال رحمة للعالمین: (اهللا
المؤمنین             :(إلیھم یكم ب تم حریص عل ا عن ھ م ز علی د جاءكم رسول من أنفسكم عزی لق

ھ         ). ٣) (رؤوف رحیم ى قول لم ف ھ وس رآن مجمل شمائلھ صلى اهللا علی ص الق : ثم لخ
  ).٤) (وإنك لعلى خلق عظیم(

دیث نفسھ          ا ھو من خلجات الرسول وح ى م أكثر من ھذا أن تكفل القرآن بإذاعة حت
ى      ى سورة األحزاب ف الذى بینھ وبین اهللا مما ال یطلع الناس علیھ على نحو ما جاء ف
أمر الزواج بزینب بنت جحش والذى كان القصد التشریعى فیھ إبطال عادة التبنى من 

ى نفسك   :(قولھ تعالى ا        وتخفى ف اس واهللا أحق أن تخشاه فلم ھ وتخشى الن ا اهللا مبدی م
ى أزواج            رج ف ؤمنین ح ى الم ون عل ى ال یك ا لك را زوجناكھ ا وط د منھ ى زی قض

  ).٥) (أدعیائھم إذ قضوا منھن وطًرا و كان أمر اهللا مفعوًال
ھ    : أقول اریخ من مع أن سیرة محمد صلى اهللا علیھ وسلم ھى كتاب مفتوح لم یخف الت

ا ال          شیئًا بل و لم مم ھ وس ھ نفسھ صلى اهللا علی دث ب ا یح ى م تدخل القرآن لیكشف حت
  .یطلع علیھ الناس ، ولم یذكر لھ صلى اهللا علیھ وسلم ذلًة وال ذنًبا فى قول أو عمل

  !!!؟ " مذنب " أفبعد ھذا ال یتورع ظالموه من أن یقولوا أنھ 
ى شىء       لم عل ھ وس د صلى اهللا علی من سالمة النظر     ولو كان ھؤالء الظالمون لمحم

ؤمنین       ًا للم ا تثبیت ت كلھ ى كان تح ، والت ورة الف ة س ى بقی وا إل وب النتبھ فاء القل وص
د والنصر     م بالتأیی لم       .. وللرسول وتبشیًرا لھ ھ وس د صلى اهللا علی ان محم و ك ا   -ل كم
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دھم    –ادعیتم  من المذنبین والعاصین لكان من المستحیل أن یجعلھ اهللا تعالى ممن یؤی
دیھم صراًطا مستقیمًا ؛ ألن النصر یكون للصالحین ال         بنوره ویت ھ ویھ یھم نعمت م عل
  .للمذنبین

أخر   :(ونقف أمام الذنب فى منطوق اآلیة ا ت ذنب  (لیغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وم فال
الى ھى        ارك وتع ام ؛ ألن سنة اهللا تب ھنا لیس مما تعارف علیھ الناس من الخطأ واآلث

ره     . متھم خاتمھم صلى اهللا علیھ وسلمعصمة جمیع أنبیائھ وفى ق ھ ویق ا یعرف ذا مم وھ
ود         ن الیھ م عن مواضعھ م ى الكل اء ومحّرف ویقرره أتباع كل الرساالت إال قتلة األنبی

  .الذین خاضوا فى رسل اهللا وأنبیائھ بما ھو معروف
ما فالذنب ھو ما یمكن اعتباره ذنبًا على مستوى مقام نبوتھ صلى اهللا علیھ وسلم ذنًبا م

  .تقدره الحكمة اإللھیة ـ ال ما تحدده أعراف الناس
ھ      دیر قوم ت محل تق ومع ھذا كلھ فإن سیرة محمد صلى اهللا علیھ وسلم قبل البعثة كان
ع        ز عن جمی ر والتمی ة والطھ وإكبارھم لھ لما اشتھر بھ صلى اهللا علیھ وسلم من العف

  .أترابھ من الشباب حتى كان معروًفا بینھم بالصادق األمین
ھ من أھل        دون علی لم والحاق ھ وس أفبعد ھذا ال یستحى الظالمون لمحمد صلى اهللا علی

  :الكتاب أن یقولوا
  !!إنھ مذنب ؟

  ). ٦) (كبرت كلمة تخرج من أفواھھم إن یقولون إال كذبا(
  .٢: الفتح) ١(
  .١١٧األنبیاء ) ٢(
  .١٢٨: التوبة) ٣(
  .٥: القلم) ٤(
  .٣٧: األحزاب) ٥(
  .٥: الكھف) ٦(
---------------------  

  تعّلم محمد صلى اهللا علیھ وسلم من غیره -٩١
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  
  
  :الرد على الشبھة 

ھ عز وجل            ال رب ذى ق لم ال ھ وس د صلى اهللا علی ى محم وھى من أسوأ المفتریات عل
  ).١) (إن ھو إال وحى یوحى * وما ینطق عن الھوى : (عنھ

زور ،     لكن الحق ول ومن ال ن الق د حین یتمكن من قلوب الحاقدین یدفعھم إلى المنكر م
  .حتى إنھم لیتجرأون على قوٍل ال یقبلھ عقل عاقل ، وال یجرؤ على مثلھ إال المفترون

م      ت العل ى أثب ات الت وحى باآلی ھ ال زل علی ان ین ین ك ھ ح وا أن ة زعم ذه المقول ى ھ ف
ا تتصل بمراحل    الحدیث المعاصر أنھا من أبرز آیات اإل عجاز العلمى فى القرآن فیم

ر      ة وغی خلق اإلنسان من ساللة من طین ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخّلق
  ..مخلقة ثم یكون إنشاؤه خلًقا آخر
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  ).٢) (تبارك اهللا أحسن الخالقین :(زعموا أن كاتب وحیھ قال مادًحا َمْن ھذا خلقھ
اكتبھا فھكذا نزلت : ا صلى اهللا علیھ وسلم قال لھثم أفرطوا فى زعمھم فقالوا إن محمًد

  :وھنا البد من وقفة! ؟.. علّى
ذ       : فأوًال وحى یأخ ھ ال زل علی ان إذا ن لم ك مما ھو ثابت أن الرسول صلى اهللا علیھ وس

ھ   ى      .. العرق یتصبب من جسده ویكون فى غیبة عمن حول ذ ف وحى أخ إذا انقضى ال ف
  .وھذا ما تقرره كل كتب السیرة ذكر وتالوة ما نزل علیھ من القرآن ،

ھ إال     : ثانیًا ب وحی ى كات معنى ما سبق أنھ صلى اهللا علیھ وسلم ال یأخذ فى اإلمالء عل
ى             ق اإلنسان ف ة بمراحل خل ات المتعلق زول اآلی ال ن وحى واكتم زول ال ال ن بعد اكتم

  ".المؤمنون " سورة 
ا     وبھذا یتضح كذب المقولة أن كاتب وحیھ صلى اهللا ع: ثالًثا ذى أمالھ و ال لم ھ لیھ وس

  .علیھ وأنھ أمر بإثباتھا
ا     " تبارك اهللا " أن لفظة : رابًعا ى جمیعھ رات ، تلتق تكررت فى القرآن الكریم تسع م

  :فى مواضع یكون الحدیث فیھا عن قدرة الخالق فیما خلق من مثل قولھ تعالى
  ).٣) (أال لھ الخلق واألمر تبارك اهللا رب العالمین (
ذیًرا  تبارك الذ( المین ن ل    ). (٤) (ى نزل الفرقان على عبده لیكون للع ذى جع ارك ال تب

  ).٥) (فى السماء بروجا وجعل فیھا سراًجا وقمًرا منیًرا
  ).٦) (تبارك الذى لھ ملك السموات واألرض وما بینھما (
  ).٧) (تبارك الذى بیده الملك وھو على كل شىء قدیر (

ة  فلماذا تعلم محمد صلى اهللا علیھ وسل ون  " م من كاتب وحیھ آی ا  " المؤمن دون غیرھ
  !! مما جاء فى بقیة السور ؟

  .٤ـ٣: النجم) ١(
  .١٤: المؤمنون) ٢(
  .٥٥: األعراف) ٣(
  .١: الفرقان) ٤(
  .٦١: الفرقان) ٥(
  .٨٥: الزخرف) ٦(
  .١: الملك) ٧(

--------------------  
  الشیطان یوحى إلى محمد صلى اهللا علیھ وسلم -٩٢

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ :الكاتب
  
  
  :الرد على الشبھة 

د        ت ق ة كان ى أكذوب ة إل ذه المقول الظالمون لمحمد صلى اهللا علیھ وسلم یستندون فى ھ
اس       ى الصالة بالن رأ ف ان یق تناقلتھا بعض كتب التفسیر من أنھ صلى اهللا علیھ وسلم ك

ورة  نجم" س ى ق  : ال لم إل ھ وس لى اهللا علی ل ص ا وص الىفلم ھ تع الت  : (ول رأیتم ال أف
  :؛ تقول األكذوبة) ١) (ومناة الثالثة األخرى* والعزى
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العلى وإن شفاعتھن ) ٢(ـ حسب زعمھم ـ تلك الغرانیق : إنھ صلى اهللا علیھ وسلم قال
  .لترتجى

ن             ھ م انوا خلف ن ك جد كل م جد وس م س راءة ث ى الق لم ف ھ وس م استمر صلى اهللا علی ث
  !!ت أنھ سجد معھم من كان وراءھم من المشركین المسلمین وأضافت الروایا

ة    ت بقص ى عرف ة الت ت األكذوب ق " وذاع ى       " الغرانی ا ف ون أذاعتھ ن تك ال ـ م وق
وإن . إن محمدًا أثنى على آلھتنا وتراجع عما كان یوجھھ إلیھا من السباب : صالحھم ـ 

م      ھ بھ انوا یوقعون ا ك ھ م ؤمنین ب ن الم یدفعون ع الحونھ وس ة سیص ركى مك ن مش م
  .العذاب

ركین     روا أن المش ث ذك رین حی ن المفس دد م ا ع ى ذكرھ ة حت ذه المقول رت ھ وانتش
ما ذكرت آلھتنا بخیر قبل الیوم : سجدوا كما سجد محمد صلى اهللا علیھ وسلم وقالوا لھ

  .ولكن ھذا الكالم باطل ال أصل لھ
ز       ا المرتك ى اعتبرھ ات الت ى تفسیره اآلی ذى استند    وننقل ھنا عن اإلمام ابن كثیر ف ال

  :إلیھ الظالمون لإلسالم ورسولھ وھى فى سورة الحج حیث تقول
ھ فینسخ     ( ى أمنیت وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبى إال إذا تمنى ألقى الشیطان ف

یم      یم حك ھ واهللا عل م اهللا آیات م یحك یطان ث ى الش ا یلق ین   ) ٣) (اهللا م ره لآلیت د ذك وبع
ان من رجوع      " لمفسرین ھنا قصة ذكر كثیر من ا: " السابقتین یقول ا ك ق وم الغرانی

  .ظنا منھم أن مشركى مكة قد أسلموا" كثیر ممن ھاجروا إلى الحبشة 
لة      -" الغرانیق " أى قصة  -ولكنھا : ثم أضاف ابن كثیر یقول رة مرس من طرق كثی

ى   ) ٤: (ولم أرھا مسندة من وجھ صحیح ، ثم قال ابن كثیر عن ابن أبى حاتم بسنده إل
نجم   " قرأ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بمكة : " سعید بن جبیر قال ا  " سورة ال فلم

ّزى    . (بلغ ھذا الموضع الت والع رأیتم ال ة األخرى    * أف اة الثالث ر   (. ومن ن جبی ال ب : ق
  .تلك الغرانیق العال وإن شفاعتھن لترتجى: فألقى الشیطان على لسانھ

لنا من   : (فأنزل اهللا ھذه اآلیة.. ل الیومما ذكر آلھتنا بخیر قب: فقال المشركون وما أرس
ى      ا یلق خ اهللا م ھ فینس ى أمنیت یطان ف ى الش ى ألق ى إال إذا تمن ول وال نب ن رس ك م قبل

ھ سبحانھ     (الشیطان ثم یحكم اهللا آیاتھ واهللا عزیز حكیم لیقرر العصمة والصون لكالم
  .من وسوسة الشیطان

ع          إذا كان اهللا تعالى ینسخ: وربما قیل ھنا م یمن اذا ل ھ فلم م آیات ى الشیطان ویحك ا یلق م
د         ھ ق اء والجواب عن ات األنبی ى أمنی الشیطان أصًال من إلقاء ما یلقیھ من الوساوس ف

  :جاء فى اآلیتین اللتین بعد ھذه اآلیة مباشرة
یة  : أوًال افقین والقاس ن المن رض م وبھم م ى قل ذین ف ة لل یطان فتن ھ الش ا یلقی ل م لیجع

ا   قلوبھم من الكف ى منھم ة األول ة      :(ار وھو ما جاء فى اآلی ى الشیطان فتن ا یلق ل م لیجع
  ).٥) (للذین فى قلوبھم مرض

و    : ثانیًا انھم ؛ وھ ى إیم لمیز المؤمنین من الكفار والمنافقین فیزداد المؤمنون إیمانا عل
ت  :(ما جاء فى اآلیة الثانیة ھ فتخب  ولیعلم الذین أوتوا العلم أنھ الحق من ربك فیؤمنوا ب

  ).٦) (لھ قلوبھم وإن اهللا لھادى الذین آمنوا إلى صراط مستقیم 
ومن القدماء اإلمام الفخر الرازى . وقد أبطل العلماء قدیًما وحدیًثا قصة الغرانیق: ھذا

  ):٧(الذى قال ما ملخصھ 
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القرآن والسنة          "  ا ب ى بطالنھ د استدلوا عل ق وق د أھل التحقی قصة الغرانیق باطلة عن
ل  :(منھا قولھ تعالى: ا القرآن فمن وجوهوالمعقول ؛ أم * ولو تقول علینا بعض األقاوی

  ).٨) (فما منكم من أحد عنھ حاجزین* ثم لقطعنا منھ الوتین * ألخذنا منھ بالیمین 
وحى   * وما ینطق عن الھوى :(وقولھ سبحانھ ھ سبحانھ   ) ٩(. (إن ھو إال وحى ی وقول

اء نفسى إن       قل ما :(حكایة عن رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم ھ من تلق ى أن أبدل یكون ل
  ).١٠) (أتبع إال ما یوحى إلّى 

  :وأما بطالنھا بالسنة فیقول اإلمام البیھقى
نجم  " روى اإلمام البخارى فى صحیحھ أن النبى صلى اهللا علیھ وسلم قرأ سورة  " ال
الغرانیق " فسجد وسجد فیھا المسلمون والمشركون واإلنس والجن ولیس فیھا حدیث 

  .وقد روى ھذا الحدیث من طرق كثیرة لیس فیھا ألبتة حدیث الغرانیق" 
  :بالمعقول فمن وجوه منھا" الغرانیق " فأما بطالن قصة 

أ ـ أن من جّوز تعظیم الرسول لألصنام فقد كفر ألن من المعلوم بالضرورة أن أعظم  
ًال أن  سعیھ صلى اهللا علیھ وسلم كان لنفى األصنام وتحریم عبادتھا ؛ فكیف یجو  ز عق

ھ  : یثنى علیھا ؟ ب ـ ومنھا  أننا لو جّوزنا ذلك الرتفع األمان عن شرعـھ صلى اهللا علی
ل    -وسلم فإنھ ال فرق  ادة         -فى منطق العق ین الزی ل وحى اهللا وب ى نق ین النقصان ف ب

  . فیھ
  .٢٠- ١٩: النجم) ١(
ذلك تشبیھً  : المراد بالغرانیق) ٢( الطیور   األصنام ؛ وكان المشركون یسمونھا ب ا ب ا لھ

  .البیض التى ترتفع فى السماء
  .٥٢: الحج) ٣(
  .وما بعدھا ٣٢٥ص  ٩طنطاوى ج. التفسیر الوسیط للقرآن لشیخ األزھر د: عن) ٤(
  .٥٣: الحج) ٥(
  .٥٤: الحج) ٦(
  .٣٢١ص : التفسیر السابق) ٧(
  .٤٧ـ  ٤٤: الحاقة) ٨(
  .٤ -٣: النجم) ٩(
  .١٥: یونس) ١٠(

----------------  
  حول االستغناء بالقرآن عن السنة وعالقة السنة بالقرآن -٩٣

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
ریم    القرآن الك ون ب ْن یكتف اك َم رون   .. ھن ث ، ویظھ حة األحادی ى ص ككون ف ویش

ول ،    رأة للقب ارة الم دم زی ى ع نص عل ذى ی دیث ال ذكرون الح ا ، وی ات بینھ التناقض
رتكم   ) فى معناه(والحدیث الذى یقول  د أم أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قال إننى ق

ھ     .. بعدم زیارة القبور من قبل ، واآلن أسمح لكم بزیارة القبور ك بأن ى ذل فیشیرون إل
اقض ر    .. تن ة عب ث النبوی ن األحادی ر م دت الكثی د فق ة ق أن األم ك ب ى ذل دللون عل وی

  ).انتھى.. (الصحیحة الزمان ، أو أن ھذه األحادیث قد حرفت عن معانیھا
  :الرد على الشبھة 
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ة           ث النبوی ى األحادی ذین یشككون ف ة الجواب عن شبھة ھؤالء ال ى   . فى بدای ھ عل ننب
ذلك .. مستوى جھل كل الذین یثیرون مثل ھذه الشبھات حول الحدیث النبوى الشریف

م            ور ث ارة القب ن زی ى ع دیث النھ ھ ح ذى یمثل ریع ال ى التش ور ف درج والتط أن الت
ھذا التدرج والتطور فى التشریع ال عالقة لھ بالتناقض بأى وجھ من الوجوه .. احتھاإب

  .، أو أى حال من األحوال
ذه      ض ھ ین بع ثم إن التشكیك فى بعض األحادیث النبویة ، والقول بوجود تناقضات ب

ة  ة ،       .. األحادیث ، أو بینھا وبین آیات قرآنی ث النبوی ل األحادی ى مجم ل والتشكیك ف ب
د ریم  وال القرآن الك اء ب ة واالكتف نة النبوی دار الس ى إھ ة  .. عوة إل دعوة قدیم ذه ال إن ھ

ھ   .. وجدیدة ، بل ومتجددة ذب علی .. وكما حّذر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من الك
  .فلقد حّذر من إنكار سنتھ ، ومن الخروج علیھا
  :ونحن بإزاء ھذه الشبھة نواجھ بلونین من الغلو

ویرى أن اإلسالم ھو القرآن .. السنة النبویة ، اكتفاء بالقرآن الكریم یھدر كل: أحدھما
  .وحده

ة ،     : وثانیھما لم سنة نبوی ھ وس یرى فى كل المرویات المنسوبة للرسول صلى اهللا علی
تویات        یص لمس ث وتمح ص وبح ا فح ا ، دونم ف فیھ ر المتوق ة " یكف " و " الروای

ز   . فى ھذه المرویات" الدرایة  ا تمیی ا       ودونم ار م ین إنك راوى وب ف إزاء ال ین التوق ب
  ..ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ة ،      وم الضبط للروای وبین ھذین الغلوین یقف علماء السنة النبویة ، الذین وضعوا عل
ى    .. وحددوا مستویات المرویات ، بناء على مستویات الثقة فى الرواة وا ـ ف ثم لم یكتف

والجرح والتعدیل للرجال ـ الرواة ـ وإنما اشترطوا   " وایة الر" فرز المرویات ـ بعلم  
الھم        " الدرایة " سالمة  دول الضابطون عن أمث ا الع ى رواھ ات الت أیًضا لھذه المروی

  .حتى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
د اشترطوا      اء بالسنة ق نص والمضمون     " أى أن ھؤالء العلم تن وال د الم د أن  " نق بع

رواة  نقد الر" اشترطوا  تن والمضمون من       " وایة وال لم الم ى یس ك حت ذوذ  " وذل الش
ة  ة القادح نًدا ،   " والعل ھ س وى من و أق دیث ھ ع ح ى م ارض حقیق ھ تع ون فی ال یك ، ف

ر           ون األث ى أال یك اب أول ن ب الم ، وم د اإلس ریعة وعقائ د الش ھ بمقاص ق من وألص
  ..المروى متناقًضا تناقًضا حقیقیا مع محكم القرآن الكریم

ة   و نة النبوی وم الس ة عل و خالص ذى ھ م ، ال ى المحك اج العلم ذا المنھ ا ھ ا طبقن و أنن ل
  ..ومصطلح الحدیث ، لما كانت ھناك ھذه المشكلة ـ القدیمة

ة أو     .. المتجددة ـ ن الغفل أتى م ولكن المشكلة ـ مشكلة الغلو ، بأنواعھ ودرجاتھ ـ إنما ت
ھ     التغافل عن تطبیق قواعد ھذا المنھج الذى أبدعت ذى سبقت ب ھ األمة اإلسالمیة ، وال

النقد الخارجى والداخلى للنصوص والمرویات " حضارتنا كل الحضارات فى میدان 
ة  " مع إھمال " الروایة " وھذه الغفلة إنما تتجلى فى تركیز البعض على "..  " الدرای

س ن          .. أو العك ب م أن یطل ات ، ك تویات المروی ین مس بعض ب ز ال دم تمیی ى ع وف
وت    األحاد ة الثب ل   .. یث ظنیة الثبوت ما ھو من اختصاص النصوص قطعی أو من مث

یم  وى " تحك ریح   " أو " الھ ر الص ل غی ة    " العق حیحة ، الخالی ات الص ى المروی ف
  ..متونھا ومضامینھا من الشذوذ والعلة القادحة
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ف إزاء    ین التوق رواة   " وھناك أیًضا آفة الذین ال یمیزون ب ة وال م بشر    " الروای ـ وھ
یر معصومین ، وفیھم وفى تعدیلھم وقبول مرویاتھم اختلف الفقھاء وعلماء الحدیث غ

ا عن       " السنة  " والمحدثون ـ وبین التوقف إزاء   ا ودرایتھ حة روایتھ ى ثبتت ص ، الت
لم   ھ وس لى اهللا علی وم ص واة أو       .. المعص یس الھ ین ـ ول اء المتخصص ف العلم فتوق

رواة   " المتطفلین ـ إزاء   ة وال ف إزاء   " الروای حت   " السنة  " شىء ، والتوق التى ص
واألول حق من حقوق علماء ھذا الفن .. وسلمت من الشذوذ والعلل القادحة شىء آخر

  ..، أما الثانى فھو تكذیب للمعصوم صلى اهللا علیھ وسلم ، والعیاذ باهللا
ى  م    أما الذین یقولون إننا ال حاجة لنا إلى السنة النبویة ، اكتفاء بالبالغ القرآن ذى ل ، ال

  ..یفرط فى شىء
  :فإننا نقول لھم ما قالھ األقدمون ـ من أسالفنا ـ لألقدمین ـ من أسالفھم ـ

ات      ى لآلی ق العمل ى التطبی ى ، وھ بالغ القرآن وى لل ان النب ى البی ة ھ نة النبوی إن الس
امالت         الیف وشعائر ومناسك ومع ادات وتك رائض وعب ى ف القرآنیة ، التى أشارت إل

ة           و.. اإلسالم ة وأم اة معیشة ، ودول ى حی رآن إل ذى حّول الق ى ، ال ق العمل ھذا التطبی
ات الرسول صلى     " أقام الدین " ومجتمع ونظام وحضارة ، أى الذى  دأ بتطبیق ، قد ب

ا       ان قیاًم ا ك اهللا علیھ وسلم للبالغ القرآنى ، لیس تطوًعا وال تزّیًدا من الرسول ، وإنم
یھم   (ریم بفریضة إلھیة نص علیھا القرآن الك زل إل وأنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما ن

  ).١) (ولعلھم یتفكرون 
ولى الشارح والمفسر            ان الق ة والبی ى ھى السنة العملی رآن ـ الت فالتطبیقات النبویة للق

ریم      رآن الك ى الق ًدا عل ھى مقتضیات   .. والمفّصل ـ ھى ضرورة قرآنیة ، ولیست تزّی
وتأسًیا بالرسول صلى .. یل أن نستغنى عنھا بالقرآنویستح.. قرآنیة ، اقتضاھا القرآن

ریم    رآن الك وا   : (اهللا علیھ وسلم ، وقیاًما بفریضة طاعتھ ـ التى نص علیھا الق ل أطیع ق
من یطع الرسول فقد أطاع  ) (٣) (أطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول ) (٢) (اهللا والرسول 

ا    ) (٥) (هللا قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعونى یحببكم ا) (٤) (اهللا  ك إنم ذین یبایعون إن ال
ایعون اهللا  ق  ). ٦) (یب ان تطبی ھ ، ك ة ل لم ، وطاع ھ وس لى اهللا علی ول ص ًیا بالرس تأس

امالت           ادات والمع ذه العب ده ـ لھ حابة ومن بع ل الص ى جی ة ،   .. األمة ـ ف فالسنة النبوی
ى         ھا ف دوینھا وتمحیص ل ت ى اكتم وى ، والت د النب ى العھ دوینھا ف دأ ت ى ب ر الت عص

ا   التابعین وتابعیھم ، لیست إال التدوین للتطبیقات التى جسدت البالغ القرآنى دیًنا ودنی
  .فى العبادات والمعامالت

ى          ذى یغن د ال األمر الزائ ة ، ولیست ھى ب فالقرآن الكریم ھو الذى َتَطلََّب السنة النبوی
  .عنھ ویستغنى دونھ القرآن الكریم

بال      ین ال ة ب ة الطبیعی ا العالق بالغ          أم ذا ال وى لھ ق النب ین التطبی رآن ـ وب غ اإللھى ـ الق
ین     ة ب ین  " الدستور  " اإللھى ـ السنة النبویة ـ فھى أشبھ ما تكون بالعالق انون  " وب الق

  ..فالدستور ھو مصدر ومرجع القانون". 
الف أو      انون یخ توریة لق ة وال دس تور ، وال ُحج ق الدس یل وتطبی و تفص انون ھ والق

  .وال غناء وال اكتفاء بالدستور عن القانون. .یناقض الدستور
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ین        غ ، ومب ا ھو مبّل ط ، وإنم غ فق إن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، لیس مجرد مبّل
ى       ة ـ أى إل اة عملی ى حی للبالغ ، ومطبق لھ ، ومقیم للدین ، تحّول القرآن على یدیھ إل

  .سنة وطریقة یحیاھا المسلمون
ة    وإذا كان بیان القرآن وتفسیر ى األم ة عل ه وتفصیلھ ھو فریضة إسالمیة دائمة وقائم

  ..إلى یوم الدین
یم            ان ، ومق بالغ ، ومنجز البی ل ال ا ـ حام ا ـ أول من أقامھ فإن ھذه الفریضة قد أقامھ

  .اإلسالم ـ علیھ الصالة والسالم
ى     عونھ ف ا یض غ إنم رد مبلِّ لم مج ھ وس لى اهللا علی ول ص ورون أن الرس ذین یتص وال

ى ،          صورة أدنى بالغ القرآن وى لل ان النب ھ البی دما ینكرون علی م ، عن من صورتھم ھ
ریم     رآن الك ق للق یر والتطبی ان والتفس ذا البی ام بھ م القی ون ھ ا یمارس ذا !.. بینم " وھ

  !.یستعیذ المؤمن باهللا منھ ومن أھلھ ومن الشیطان الرجیم " مذھب 
  .٤٤: النحل) ١(
  .٣٢: آل عمران) ٢(
  .٥٩: النساء) ٣(
  .٨٠: النساء) ٤(
  .٣١: آل عمران) ٥(
  .١٠: الفتح) ٦(

------------------  
  مع العقل -القرآن  -حول تناقض النقل  -٩٤

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
ل  " و " العقل " ھناك َمْن یقیمون التناقض بین  ة اإلسالمیة    " النق دعون أن الثقاف ، وی

م          نقلیة ال عقلیة ، ویعتقدون ؤھلین ، ألنھ ر م دون استثناء غی ة ب اء األم ع علم أن جمی
  ..اعتمدوا على النقل ولیس التفكیر

رع        ل الف دین ، األصل قب ور ال ل أم ى ك ل األساسیات    .. وأنھ یجب التفكیر ف اء ك وإلغ
الموجودة التى تعتبرھا األمة من المسلمات ، والبحث من جدید عن الحقیقة ، معتمدین 

  ).نتھىا.. (على العقل فقط
  :الرد على الشبھة 

ط     ل فق ى العق ى        -إن القول باالعتماد عل وحى اإللھى ، ف و ال ذى ھ ل ، ال أى دون النق
ا        .. -بالغھ القرآنى وبیانھ النبوى  ل م ى ك ده أداة إلعادة النظر ف ل وح واستخدام العق

ى ضبط    .. تعتبره األمة من المسلمات اج إل ول یحت ى تصویب  .. ھو ق ویمكن أن  .. وإل
  :ذلك من خالل إشارات إلى عدد من الحقائقیتم 

ى الشرائع           : أوالھا ھ ف ر ل د ، وال نظی ان عال وفری ى اإلسالم ھو مك أن مقام العقل ف
ة  ل        .. السابقة على الشریعة اإلسالمیة الخاتم ف بك اط التكلی ى اإلسالم ھو من ل ف فالعق

  .أى شرط التدین بدین اإلسالم.. فرائض وأحكام اإلسالم
ا المى   أن: وثانیتھ ل اإلس ة   -النق ھ القرآنی ة معجزت د    -وخاص ة ، ق زة عقلی و معج ھ

ارتضت العقل حكًما فى فھمھا وفى التصدیق بھا ، وفى التمییز بین المحكم والمتشابھ 
فلیس للقرآن كھنوت یحتكر تفسیره ، وإنما .. فى آیاتھا ، وأیًضا فى تفسیر ھذه اآلیات
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رین    اء المفس ول العلم ر عق رة لنظ و ثم االت    ..ھ زات الرس ت معج ین كان ى ح وعل
السابقة معجزات مادیة ، تدھش العقول ، فتشلھا عن التفكیر والتعقل ، جاءت معجزة  

دبر ،          -القرآن الكریم  -اإلسالم  ر ویت ل ویتفك ل كى یتعق ة ، تستنفر العق معجزة عقلی
ا       ى تفسیر آیاتھ اره القاضى ف ھ باعتب ل اإلسالمى سبیالً    .. وتحتكم إلی ان النق ة   فك لتنمی

ة  .. العقالنیة اإلسالمیة وكان ھذا التطور فى طبیعة المعجزة متناسًبا ومتسًقا مع مرحل
اء   النضج التى بلغتھا اإلنسانیة ، ومع ختم السماء سلسلة الرساالت والوحى إلى األنبی

  ..والرسل وأمم الرساالت
ان بوجود اهللا وو     -فى اإلسالم  -أن العقل : وثالثتھا ھ وصفاتھ  ھو سبیل اإلیم .. حدانیت

ھ    ألن اإلیمان باهللا سابق على التصدیق بالرسول وبالكتاب الذى جاء بھ الرسول ، ألن
متوقف على صدق الرسول   -النقل  -شرط لھما ، ومقدم علیھما ، فالتصدیق بالكتاب 

ذا الرسول     الذى أتى بھ ، والتصدیق بالرسول متوقف على وجود اإللھ الذى أرسل ھ
ھ ى إلی ود اهللا   و.. وأوح ان بوج بیل اإلیم و س ل ھ الى   -العق بحانھ وتع ن   -س ك ع وذل

طریق تأمل وتدبر بدیع نظام وانتظام المصنوعات الشاھدة على وجود الصانع المبدع 
ھو أداة اإلیمان بجوھر الدین  -فى اإلسالم  -فالعقل .. لنظام وانتظام ھذه المصنوعات

ة  - ده  -األلوھی د عب ام محم ارة اإلم و    : "..وبعب الم ھ ھ اإلس ع علی اس وض أول أس ف
ى سبیل        ھ عل د أقامك من حیح ، فق النظر العقلى ، والنظر عنده ھو وسیلة اإلیمان الص

  ).١.. " (الُحجة ، وقاضاك إلى العقل ، ومن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى سلطتھ
االت   ب الرس ى حق ان ف بل اإلیم ن س تبعًدا م ا ومس ل غریًب ان العق ین ك ى ح ك عل وذل

  ..ابقة على اإلسالمالس
خراًفا " حقب المعجزات المدھشة للعقول ، عندما كانت اإلنسانیة فى مراحل الطفولة 

الة  ى  " ض اج إل ان ال یحت ل ، ألن اإلیم ال عق ا ، دون إعم ى قلبھ ى إل ا ُیلق ؤمن بم ، ت
ل  ال عق رانى     .. إعم وف النص دیس والفیلس ارة الق ق عب یلم  " وف -١٠٣٣" [أنس

  ].م١١٠٩
ات المتناقضة    " النقل " و " العقل " أن المقابلة بین : ورابعتھا ار الثنائی ھى أثر من آث

ًیا     ا كنس ت الُھوًت  -التى تمیزت بھا المسیرة الفكریة للحضارة الغربیة ، تلك التى عرف
انى    -نقًال  ال عقالنًیا ، فجاءت عقالنیتھا ، فى عصر النھضة والتنویر الوضعى العلم

ل الالعق  ى النق ورة عل ھ ، ث ا ل ى ونقًض ة .. الن یرة الفكری الم ، والمس ى اإلس ا ف أم
ھ  ارتھ وأمت داع   -لحض ار واإلب ر االزدھ ى عص ة ف ًدا   -وخاص ن أب م یك ل ل إن النق ف

ل      یس النق ون ، ول و الجن ل ھ ل اإلسالمى   .. مقابًال للعقل ، ألن المقابل للعق  -وألن النق
ة ، والباعث      -القرآن الكریم  ة المؤمن در العقالنی داعى الستخدام    ھو مص ا ، وال علیھ

ى   .. العقل والتفكر والتدبر فى آیات اهللا المنظورة والمسطورة جمیًعا رآن الت وآیات الق
" اللُّب " واآلیات التى تتحدث عن .. تحض على العقل والتعقل تبلغ تسًعا وأربعین آیة

ھى  النُّ" كما یتحدث القرآن عن  . ھى ست عشرة آیة -بمعنى عقل وجوھر اإلنسان  -
ل   -"  ین   -بمعنى العق ى آیت ة عشر موضًعا       .. ف ى ثمانی ر ف ر والتفك وعن  .. وعن الفك

ع  " التدبر " وعن .. فى عشرین موضًعا -بمعنى العقل والتعقل  -الفقھ والتفقھ  فى أرب
وعن .. فى تسع عشرة آیة" الحكمة " وعن .. فى سبع آیات" االعتبار " وعن .. آیات

ناھیك عن آیات العلم .. فى مائة واثنین وثالثین موضًعا -لعقل كأداة للفقھ وا" القلب " 
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ة         ة آی ر من ثمانمائ رآن أكث ى الق غ ف ى تبل ل اإلسالمى   .. والتعلم والعلماء الت أى  -فالنق
تعّلم  -الشرع اإللھى  و أداة    .. ھو الداعى للتعقل والتدبر والتفقھ وال ل اإلنسانى ھ والعق

ذ     دین بھ اط الت دون     .. ا الشرع اإللھى  فقھ الشرع ، وشرط ومن ر للشرع ب ذلك ال أث ول
ھ من       ل بإدراك ا ال یستقل العق العقل ، كما أنھ ال غنى للعقل عن الشرع ، وخاصة فیم

  .أمور الغیب وأحكام الدین
ن    ة م و ملك داع ، ھ ة واإلب ى الحكم ألق ف ة والت ن العظم غ م ا بل ل ، مھم ك أن العق ذل

ات اإلنسان       ل ملك ات اإلنسان ، وك ال  -ملك ة والمعاصرة   ب بة   -خبرة التاریخی ھى نس
ھ            د یبلغ ل الواح ھ عق ا یقصر عن ًدا ، وم ھ غ ا تعلم وم م اإلدراك والقدرات ، تجھل الی

  ..النفس والكون -وإذا كانت میادین عالم الشھادة .. عقل اآلخر
إن   -بالنسبة لإلنسان   -مفتوحة على مصاریعھا أمام العقل وأمام التجربة .. أى الدنیا ف

ل    -وخاصة فى معارف عالم الغیب  -میادین ھناك  ا النق وحى   -سبیل معرفتھ  -أى ال
دان   ام    -والوج ب واإللھ ا اإلنسان ھى       -القل دى بھ ى یھت دایات الت ل " فالھ " و " العق

ل  ة " و " النق دان " و " التجرب واه   ".. الوج ده دون س ل وح ت العق وع .. ولیس وبتن
ع   انیة ، م ة اإلنس بل المعرف دایات وس انیة   الھ ة اإلنس ادر المعرف وع مص وحى  -تن ال

ورة   ات اهللا المنظ ون وآی ع الك طورة ، م ات اهللا المس ة   -وآی وازن المعرف ل وتت تتكام
ة إذا       -وھذه ھى نظریة المعرفة اإلسالمیة  -اإلنسانیة  ذه المعرف وازن ھ ل ت ا یخت بینم

ده     -فى المصادر  -ھى وقفت  الم الشھادة وح ى الوسا   -عند الكون وع ئل وإدراك وف
دان    ل والوج دھما ، دون النق د  .. المعرفة عند العقل وحده ، أو العقل والتجربة وح ولق

ى      وازن ف ل والت ذا التكام ر عن ھ ده     -عب د عب ام محم ة اإلسالمیة اإلم ة المعرف نظری
" عن   -من سورة الفاتحة    -)اھدنا الصراط المستقیم(فى تفسیره آلیة  -عندما تحدث 

ع  دایات األرب تالزم     -" الھ ن ال ر ع ا عب دان كم ة ، والوج ل ، والتجرب ل ، والنق العق
ال      دما ق ة اإلسالمیة عن ل المعرف و   : ".. الضرورى بین العقل والنقل ، لتكام ل ھ فالعق

و    .. ینبوع الیقین فى اإلیمان باهللا ، وعلمھ وقدرتھ ، والتصدیق بالرسالة ل ، فھ ا النق أم
أ       ب ، ك م الغی ك من عل د ذل ادات  الینبوع فیما بع رآن  .. حوال اآلخرة والعب و   -والق وھ

ولھم    -المعجز الخارق  ھ بعق و معجزة ُعرضت    .. دعا اإلسالُم الناس إلى النظر فی فھ
ا            ا ، ونشر م ى أنحائھ ھ حق النظر ف ت ل ا ، وأطلق على العقل ، وعرفتھ القاضى فیھ

ا  وإذا قّدرنا عقل البشر قدره ، وجدنا غایة ما ینتھى إل.. انطوى فى أثنائھا یھ كمالھ إنم
ع تحت اإلدراك اإلنسانى     ى تق .. ھو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات الت

ھ      ھ قوت ا ال تبلغ ھ فمم ھ حقیقت ا ال      .. أما الوصول إلى كن اة األخرى م ومن أحوال الحی
ھ      .. یمكن لعقل بشرى أن یصل إلیھ وحده ین یستعین ب ى ُمع ا إل لھذا كان العقل محتاًج

  ).٢.. " (فى الدنیا واآلخرةفى وسائل السعادة 
رف   الم ال یع الق   -فاإلس ى اإلط ل      -عل ل والنق ین العق ة ب ة المتناقض ذه الثنائی .. ھ

ول   حیح المنق د     .. وصریح المعقول ال یمكن أن یتعارض مع ص ام محم ر اإلم د عب ولق
ال       ذه القضیة فق ة ھ دما صاغ حقیق د  : " عبده عن ما قد یتوھمھ البعض تعارًضا عن لق

ا  تقرر بین  المسلمین أن الدین إن جاء بشىء قد یعلو على الفھم ، فال یمكن أن یأتى بم
ور     ).. ٣.. " (یستحیل عند العقل ض أم ل ، من بع ففارق بین ما یعلو على إدراك العق

  .الدین ، وبین ما یستحیل فى العقل الذى برئ ویبرأ منھ الدین
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ة   -ومن بین علماء اإلسالم الذین عبروا  ل    ع  -بصدق وعبقری ل والنق ل العق  -ن تكام
ال  -ُحجة اإلسالم  -الحكمة والشریعة  د    : " أبو حامد الغزالى عندما ق إن أھل السنة ق

تحققوا أن ال معاندة بین الشرع المنقول والحق المعقول ، وعرفوا أن من ظن وجوب 
ة البصائر    .الجمود على التقلید واتباع الظواھر ، ما ُأتوا بھ إال من ضعف العقول وقل

ھ إال من      وا ب ا ُأت وأن من تغلغل فى تصرف العقل حتى صادموا بھ قواطع الشرع ، م
د       . خبث الضمائر ا بعی راط ، وكالھم ى اإلف ل ھؤالء إل فمیل أولئك إلى التفریط ، ومی

اط   زم واالحتی ن الح ل .. ع ال العق ال     : فمث ات واآلذاء ، ومث ن اآلف لیم ع ر الس البص
رآن یاء ،   : الق رة الض مس المنتش تغنى إذا    الش داء المس ب االھت ون طال أْخِلق أن یك ف

ان       ین العمی ھ وب رق بین ال ف اء ، ف ل  . استغنى بأحدھما عن اآلخر فى غمار األغبی فالعق
  ).٤.. " (مع الشرع نور على نور

ل       ل والنق ین العق ة ب ذه العالق آخى    -وھ ل والت ة التكام و      -عالق ا أب د علیھ ى أك ھى الت
د  ن رش د اب ة٦٥٤-٥٢٠[الولی ال] م١١٩٨-١١٢٦/ھجری دما ق ا : ".. عن ر  -فإن معش

ھ    -المسلمین   ا ورد ب ة م ى مخالف انى إل ؤدى النظر البرھ ھ ال ی ع ، أن ى القط م عل نعل
ھ     ھد ل ھ ویش ل یوافق ق ، ب اد الح ق ال یض إن الح رع ، ف احبة  .. الش ى ص ة ھ فالحكم

یعة   ت الرض ریعة ، واألخ الجوھر    .. الش ان ب الطبع ، المتحابت طحبتان ب ا المص  وھم
  ).٥.. " (والغریزة

الم الشھادة       ادین ع ى سائر می ل ف وھو سبیل   . فالباب مفتوح على مصراعیھ أمام العق
ل      .. الفقھ والفھم والتكلیف فى الشرع والدین ل للعق ؤازرة الشرع والنق لكن البد من م

ض            ل من وراء بع م والعل ب والحك الم الغی ار ع ھ من أخب ل بإدراك فیما ال یستقل العق
ل     -عند البعض  -وما قد یبدو من تعارض .. دات فى الدینأحكام العبا ین العق ا ب أحیاًن

ین      ل وب ین العق ل أو      " ظاھر  " والنقل ، فھو تعارض ب ى النق ة معن یس حقیق ل ول النق
و   .. العقل" صراحة " أو تخلف .. النقل" صحة " مرجعھ إلى تخلف  ا یعل أو وجود م

ل      ع العق ا یتعارض م م ، ال م ع الشرع   فالعق .. على الفھ ال ُحجة اإلسالم      -ل م ا ق كم
وما الحدیث عن التعارض بینھما إال أثر من آثار الغلو ".. نور على نور "  -الغزالى 

  .فى أحدھما ، تفریًطا أو إفراًطا
رة البشریة    فیة     -وإذا كانت البداھة والخب ة الفلس ى الحكم ول  -وحت ادئ   : تق إن من مب
ل     الدین والشرائع ما ال یستقل العقل ب ف یجوز لعاق إدراك كنھھ وحقیقة جوھره ، فكی

لقد قال الفیلسوف الفقیھ أبو ! أن یدعو إلى تحكیم العقل وحده فى كل أساسیات الدین ؟
قال . الولید ابن رشد وھو الذى احترم عقالنیتھ المتألقة األوروبیون والمسلمون جمیًعا

تق   ى ال یس رائع الت ادئ الش ى مب دماء ف فة الق ن رأى الفالس اع ل بإدراكھ إن : " ل العق
ھل  : الحكماء من الفالسفة لیس یجوز عندھم التكلم وال الجدل فى مبادئ الشرائع مثل

ك   . اهللا تعالى موجود ؟ وھل السعادة موجودة ؟ وھل الفضائل موجودة ؟        وفاعل ذل
ة  ل إنسان     .. عندھم محتاج إلى األدب الشدید ، ولذلك وجب قتل الزنادق ى ك فیجب عل

لم بم  ة   أن یس انیة ، وكیفی ول اإلنس وق العق ة تف ور إلھی ا أم رائع ، ألن مبادئھ ادئ الش ب
ل        ا مع جھ رف بھ د أن یعت وجودھا ھو أمر معجز عن إدراك العقول اإلنسانیة ، فالب

  ).٦.. " (أسبابھا
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رائع            ادئ الش ن مب ھ م ل بإدراك تقل العق ا ال یس ل فیم م العق ل یحكِّ اك عاق یس ھن فل
  .حقائق المغیباتوالمعجزات ، وكنھ وجوھر و

  .ولیس ھناك عاقل یغفل أو یتغافل عن مكانة ودور العقل فى دین اإلسالم
وحدود قدراتھ ، ھو لب االحترام للعقل ، ولیس .. ومیدان عملھ.. وإدراك وظیفة العقل

  . فیھ انتقاص من سلطانھ ، الذى تألق فى دین اإلسالم وفكر المسلمین
  .٣٠١ص  ٣ج] د عبده األعمال الكاملة لإلمام محم) [ ١(
  .٣٩٧،  ٣٧٩،  ٣٢٥ص  ٣المصدر السابق ج) ٢(
  .٢٥٧ص  ٣ج] األعمال الكاملة ) [ ٣(
  .مكتبة صبیح بدون تاریخ. طبعة القاھرة. ٣، ٢ص ] االقتصاد فى االعتقاد ) [ ٤(
ال   ) [ ٥( ن االتص ریعة م ة والش ین الحكم ا ب ال فیم ل المق . ٦٧، ٣٢، ٣١ص ] فص

  .م١٩٩٩القاھرة سنة . طبعة دار المعارف. عمارة محمد. دراسة وتحقیق د
  .م١٩٠٣، طبعة القاھرة سنة  ١٢٥،  ١٢٢،  ١٢١ص] تھافت التھافت ) [ ٦(

----------------------  
  اإلسالم انتشر بالسیف ، ویحبذ العنف -٩٥

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  :الرد على الشبھة 

  :ًرا ، ونرد علیھا بالتفصیل حتى نوضح األمر حولھاوھى من أكثر الشبھ انتشا
لم   ھ وس دًا صلى اهللا علی ھ محم ًا نبی الى مخاطب ول اهللا تع ة : (یق لناك إال رحم ا أرس وم

  ).١) (للعالمین
تص     ال یخ ھ ف ان كل مل المك ذى یش ر ، ال ع الكبی اره الواس ى بإط ان القرآن ذا البی إن ھ

أطواره المختلف     ان ب ان ، والزم ان      بمكان دون مك ال یختص بزم ة ف ھ المتعاقب ة وأجیال
اس    ة ، والن ة دون حال تص بحال ال یخ ا ف لمھا وحربھ ا س االت كلھ ان ، والح دون زم
ل اإلنسان     ة ؛ لیجع أجمعین مؤمنھم وكافرھم عربھم وعجمھم فال یختص بفئة دون فئ
ین واآلخرین ،            وة سید األول ة نب ى لحقیق ة التوصیف القرآن ى عظم أمًال ف مشدوھا مت

رحمة عامة شاملة ، تجلت مظاھرھا فى كل موقف ) ا أرسلناك إال رحمة للعالمینوم(
  .لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم تجاه الكون والناس من حولھ

ى       ى البشر ، وھى من أنق والجھاد فى اإلسالم حرب مشروعة عند كل العقالء من بن
  :أنواع الحروب من جمیع الجھات

  .من ناحیة الھدف -١
  .حیة األسلوبمن نا -٢
  .من ناحیة الشروط والضوابط -٣
  .من ناحیة اإلنھاء واإلیقاف -٤
  .من ناحیة اآلثار أو ما یترتب على ھذه الحرب من نتائج -٥

د     ن اإلسالم وعن وھذا األمر واضح تمام الوضوح فى جانبى التنظیر والتطبیق فى دی
  .المسلمین

ة ، إال أ   ذه الحقیق دین     وبالرغم من الوضوح الشدید لھ ة ال ن التعصب والتجاھل بحقیق
ة ،     اإلسالمى الحنیف ، واإلصرار على جعلھ طرفًا فى الصراع وموضوعًا للمحارب
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ى شاع أن                 د المسلمین ، حت اد ـ عن وم الجھ وم ـ مفھ ذا المفھ ى ھ دیدًا ف ًا ش دث لبس أح
اإلسالم قد انتشر بالسیف ، وأنھ یدعو إلى الحرب وإلى العنف ، ویكفى فى الرد على 
ط األوراق ،    دم خل ھذه الحالة من االفتراء ، ما أمر اهللا بھ من العدل واإلنصاف ، وع
ى        ال سبحانھ ف ث ق ى اآلخرین ، حی والبحث عن الحقیقة كما ھى ، وعدم االفتراء عل

  ).٢) (ِلَم َتلِبُسوَن الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون : (كتابھ العزیز
ى        ولقد فطن لبطالن ھذا االدعاء ال ف ث ق ل ، حی كاتب غربى كبیر ھو توماس كارلی

إن اتھامھ ـ أى سیدنا محمد صلى اهللا  : " ما ترجمتھ" األبطال وعبادة البطولة " كتابھ 
ر     علیھ وسلم ـ بالتعویل على السیف فى حمل الناس على االستجابة لدعوتھ سخف غی

رد سیفھ لیق         م أن یشھر رجل ف ى الفھ ا یجوز ف اس ، أو    مفھوم ؛ إذ لیس مم ھ الن ل ب ت
ھ طائعین          وا ب د آمن ى حرب خصومھم ، فق درون عل یستجیبوا لھ ، فإذا آمن بھ من یق

  ).٣" (مصدقین ، وتعرضوا للحرب من غیرھم قبل أن یقدروا علیھا 
دث   " حضارة العرب   " ویقول المؤرخ الفرنسى غوستاف لوبون فى كتابھ  وھو یتح

ده صلى اهللا      ى عھ لم وفى عصور الفتوحات من       عن سر انتشار اإلسالم ف ھ وس علی
ده ـ     الم إذن      : " بع ر اإلس م ینتش القوة ، ول رض ب ان ال تف اریخ أن األدی ت الت د أثب ق

رت      ى قھ ھ الشعوب الت دھا اعتنقت دعوة وح دھا ، وبال دعوة وح ل انتشر بال بالسیف ب
م یكن            ى ل د ـ الت ى الھن رآن من االنتشار ف غ الق العرب مؤخرًا كالترك والمغول ، وبل

ا      ون نفس فیھ .. العرب فیھا غیر عابرى سبیل ـ ما زاد عدد المسلمین إلى خمسین ملی
ط ،    ا ق زء منھ رب أى ج تح الع م یف ى ل ین الت ى الص ارًا ف ل انتش الم أق ن اإلس م یك ول
ا     ى عشرین ملیون وسترى فى فصل آخر سرعة الدعوة فیھا ، ویزید عدد مسلمیھا عل

  ).٤" (فى الوقت الحاضر 
ى اهللا      ھذا وقد مكث ر دعو إل ًا ، ی ة عشر عام سول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بمكة ثالث

ار          ى اإلسالم خی ة أن دخل ف ذه المرحل اج ھ ان نت بالحكمة والموعظة الحسنة ، وقد ك
دى      م یكن ل راء ، ول المسلمین من األشراف وغیرھم ، وكان الداخلون أغلبھم من الفق

رى بھا ھؤالء الداخلین ، ولم یكن إال  رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ثروة عظیمة یغ
الدعوة ، والدعوة وحدھا ، ولم یقف األمر عند ھذا الحد بل تحمَّل المسلمون ـ السیما   
ا تعجز        بالء م وان ال ذاب وأل الفقراء والعبید ومن ال عصبیة لھ منھم ـ من صنوف الع

ل  الجبال الرواسى عن تحملھ ، فما صرفھم ذلك عن دینھم وما تزعزعت عقید تھم ، ب
زادھم ذلك صالبة فى الحق ، وصمدوا صمود األبطال مع قلتھم وفقرھم ، وما سمعنا 
أن أحدًا منھم ارتّد سخطًا عن دینھ ، أو أغرتھ مغریات المشركین فى النكوص عنھ ، 
ى           ا عل نتكلم ھن اء ، وس فاء ونق ار إال ص ده الن ز ال تزی ذھب اإلبری انوا كال ا ك وإنم

رى وال   انبین التنظی الم    الج ادر اإلس ى مص ا ورد ف التنظیرى م د ب ى ، ونقص تطبیق
ى          ) الكتاب والسنة( داء من الحروب الت رون ابت ر الق دث عب ا ح التطبیقى م ، ونعنى ب

شارك فیھا النبى صلى اهللا علیھ وسلم ، وانتھاء بعصرنا الحاضر ، ثم نختم ببیان ھذه 
  .النقاط الخمسة التى ذكرناھا سابقًا

ین   الجانب التنظ: أوًال ث تب یرى ورد فى القرآن الكریم وفى السنة النبویة آیات وأحادی
ى            د ف ث ، أن المجاھ ات واألحادی ذه اآلی رى المطالع لھ ى اإلسالم ، وی اد ف شأن الجھ
ة            ى أخالق الفروسیة العالی درب عل ى الم ل األخالق ارس النبی ك الف سبیل اهللا ، ھو ذل
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ر وا   ى األوام ل إل تطیع أن یمتث ى یس ة ؛ حت بط الراقی أمره بض ى ت ة الت واھى الربانی لن
النفس قبل المعركة وأثناء المعركة وبعد المعركة ، فقبل المعركة یجب علیھ أن یحرر 
نفسھ من كل األطماع ، وأال یخرج مقاتال من أجل أى مصلحة شخصیة ، سواء كانت 
ا ، أو من أجل أى            ى ینتمى إلیھ ة الت تلك المصلحة من أجل نفسھ أو من أجل الطائف
عرض دنیوى آخر ، وینبغى أن یتقید بالشروط التى أحل اهللا فیھا الجھاد ، وأن یجعل 
ذلك لوجھ اهللا تعالى ، ومعنى ھذا أنھ سوف یلتزم بأوامر اهللا ، ویستعد إلنھاء الحرب  
ا أو سببًا من أسباب استمرارھا ،        فورًا ، إذا ما فقدت الحرب شرطًا من شروط حلھ

تصرًا ، أو أصابھ األذى من عدوه ، فإن اهللا یأمره بضبط وسواء أكان ذلك الفارس من
ذلك الحال         ا ، وك انى العلی زام بالمع ى االلت د عل النفس ، وعدم تركھا لالنتقام ، والتأكی
ارس          ى ال یتحول الف ر ؛ حت اد األكب د نفسھ الجھ ھ أن یجاھ بعد القتال ، فإنھ یجب علی

ھ أو      ھ أو لجماعت ؤٍذ لمجتمع خٍص م الرغم من أن لفظة     المجاھد إلى ش لآلخرین ، وب
إال أن الرسول صلى . الجھاد إذا أطلقت انصرف الذھن إلى معنى القتال فى سبیل اهللا

اد      ال بالجھ د القت اهللا علیھ وسلم قد أسماه بالجھاد األصغر ، وسمى الجھاد المستمر بع
  .نسان كلھاألكبر ؛ ألن القتال یستمر ساعات أو أیام ، وما بعد القتال یستغرق عمر اإل

م       ذه القضیة ، ث دثت عن ھ وفیما یلى نورد اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة التى تح
ى    ا مت بعد ذلك نستخرج منھا األھداف والشروط والضوابط واألسالیب ، ونعرف منھ

  :تنتھى الحرب ، واآلثار المترتبة على ذلك
  :القرآن الكریم: أوًال

ذین ی ( -١ بیل اهللا ال ى س اتلوا ف دین  وق ب المعت دوا إن اهللا ال یح اتلونكم وال تعت * ق
ل وال           ن القت د م ة أش ث أخرجوكم والفتن واقتلوھم حیث ثقفتموھم وأخرجوھم من حی
زاء      ذلك ج اقتلوھم ك اتلوكم ف إن ق ھ ف اتلوكم فی ى یق رام حت جد الح د المس اتلوھم عن تق

  ).٥) (الكافرین
ور رحیم    ( -٢ إن اهللا غف ى   * فإن انتھوا ف اتلوھم حت دین هللا     وق ة ویكون ال ال تكون فتن

  ).٦) (فإن انتھوا فال عدوان إال على الظالمین
كتب علیكم القتال وھو كره لكم وعسى أن تكرھوا شیئًا وھو خیر لكم وعسى أن  ( -٣

  ).٧) (تحبوا شیئًا وھو شر لكم واهللا یعلم وأنتم ال تعلمون 
ر     یسألونك عن الشھر الحرام قتال فیھ قل قتال فیھ كبی( -٤ د عن سبیل اهللا وكف ر وص

  ).٨) (بھ والمسجد الحرام وإخراج أھلھ منھ أكبر عند اهللا والفتنة أكبر من القتل 
ا            ( -٥ ى سبیل اهللا وم ا أصابھم ف وا لم ا وھن ر فم ون كثی ھ ربی ل مع وكأین من نبى قات

  ).٩) (ضعفوا وما استكانوا واهللا یحب الصابرین 
  ).١٠) (ل اهللا أمواتا بل أحیاء عند ربھم ُیْرَزُقون وال تحسبن الذین ُقِتُلوا فى سبی( -٦
رن          ( -٧ وا ألكف اتلوا وقتل ى سبیلى وق ارھم وأوذوا ف فالذین ھاجروا وأخرجوا من دی

  ).١١) (عنھم سیئاتھم 
ى سبیل اهللا      ( -٨ ل ف اآلخرة ومن یقات فلیقاتل فى سبیل اهللا الذین یشرون الحیاة الدنیا ب

  ).١٢) (أجرا عظیمًا فُیقتل أو َیِغلب فسوف نؤتیھ 
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دان   ( -٩ اء والول ال والنس ن الرج عفین م بیل اهللا والمستض ى س اتلون ف م ال تق ا لك وم
الذین یقولون ربنا أخرجنا من ھذه القریة الظالم أھلھا واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل 

  ).١٣) (لنا من لدنك نصیرًا 
ا     ( -١٠ لم فم یكم الس وا إل اتلوكم وألق یھم سبیًال      فإن اعتزلوكم فلم یق م عل ل اهللا لك ) جع

)١٤.(  
م   ( -١١ وإذ یعدكم اهللا إحدى الطائفتین أنھا لكم وتودون أن غیر ذات الشوكة تكون لك

افرین     ر الك لیحق الحق ویبطل الباطل     * ویرید اهللا أن یحق الحق بكلماتھ ویقطع داب
  ).١٥) (ولوكره المجرمون 

  ).١٦) (ذ رمیت ولكن اهللا رمى فلم تقتلوھم ولكن اهللا قتلھم وما رمیت إ( -١٢
ون    ( -١٣ ا یعمل إن اهللا بم وقاتلوھم حتى ال تكون فتنة ویكون الدین كلھ هللا فإن انتھوا ف

  ).١٧) (بصیر
وال تكونوا كالذین خرجوا من دیارھم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اهللا ( ١٤

  ).١٨) (واهللا بما یعملون محیط
  ).١٩) (ا وتوكل على اهللا إنھ ھو السمیع العلیم وإن جنحوا للسلم فاجنح لھ( -١٥
ؤتكم      ( -١٦ را ی وبكم خی ى قل م اهللا ف یا أیھا النبى قل لمن فى أیدیكم من األسرى إن یعل

  ).٢٠) (خیرًا مما أخذ منكم ویغفر لكم واهللا غفور رحیم 
ور رحیم    ( -١٧ إن و* فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبیلھم إن اهللا غف

وم    أنھم ق أحد من المشركین استجارك فأجره حتى یسمع كالم اهللا ثم أبلغھ مأمنھ ذلك ب
  ).٢١) (ال یعلمون 

إن اهللا اشترى من المؤمنین أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة یقاتلون فى سبیل اهللا ( -١٨
  ).٢٢) (َفَیقُتُلون َوُیقَتُلون 

الذین ُأْخِرُجوا من * ا وإن اهللا على نصرھم لقدیر ُأِذَن للذین ُیَقاَتُلون بأنھم ُظِلُمو( -١٩
  ).٢٣) (دیارھم بغیر حق إال أن یقولوا َربَُّنا اهللا

  :األحادیث النبویة الشریفة: ثانیًا
ال    -١ ل اهللا  : " عن أبى ھریرة ـ رضى اهللا عنھ ـ عن النبى صلى اهللا علیھ وسلم ق تكف

ھ     لمن جاھد فى سبیلھ ال یخرجھ من بیتھ إال جھاد ف أن یدخل ھ ب دیق كلمت ى سبیلھ وتص
  ).٢٤" (الجنة أو یرجعھ إلى مسكنھ الذى خرج منھ مع ما نال من أجر أو غنیمة 

ال    : عن وھب بن منبھ ، قال -٢ ف إذ بایعت ، ق اشترطت  : سألت جابرًا عن شأن ثقی
ى صلى     على النبى صلى اهللا علیھ وسلم أن ال صدقة علیھا وال جھاد ، وأنھ سمع النب

  ).٢٥" (سیتصدقون ویجاھدون إذا أسلموا : " علیھ وسلم بعد ذلك یقولاهللا 
یفًا   -٣ عن سعد بن زید بن سعد األشھلى أنھ أھدى إلى رسول صلى اهللا علیھ وسلم س

ال     ن مسلمة ، وق د ب ى سبیل اهللا     : " من نجران فلما قدم علیھ أعطاه محم ذا ف د بھ جاھ
ى       فإذا اختلفت أعناق الناس فاضرب بھ الحجر ، ث  ى حت ًا ملق ك وكن حلس م ادخل بیت

ة قاضیة    ك منی ال الحاكم  . تقتلك ید خاطئة أو تأتی ان      : ق ا جانسھا ك ذه األسباب وم فبھ
  ).٢٦" (اعتزال من اعتزل عن القتال مع على ـ رضى اهللا عنھ ـ وقتال من قاتلھ 
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ى     : " عن سعید بن جبیر قال -٤ رى ف ف ت خرج علینا أو إلینا ابن عمر فقال رجل كی
ل المشركین    قت لم یقات ال الفتنة فقال وھل تدرى ما الفتنة كان محمد صلى اهللا علیھ وس

  ).٢٧" (وكان الدخول علیھم فتنة ولیس كقتالكم على الملك 
ال        -٥ ا ـ ق رو ـ رضى اهللا عنھم ن عم ى صلى اهللا      : عن عبد اهللا ب ى النب جاء رجل إل

  :علیھ وسلم فقال
  ).٢٨" (ففیھما فجاھد : قال. نعم: ؟ قالأحى والداك : " إنى أرید الجھاد فقال

  :ویتضح من ھذه اآلیات واألحادیث أن ھدف الحرب فى اإلسالم یتمثل فى اآلتى
  .رد العدوان والدفاع عن النفس -١
  .تأمین الدعوة إلى اهللا وإتاحة الفرصة للضعفاء الذین یریدون اعتناقھا -٢
  .المطالبة بالحقوق السلیبة -٣
  .دلنصرة الحق والع -٤

  :ویتضح لنا أیضا أن من شروط وضوابط الحرب
  .النبل والوضوح فى الوسیلة والھدف) ١(
  .ال قتال إال مع المقاتلین وال عدوان على المدنیین) ٢(
  .إذا جنحوا للسلم وانتھوا عن القتال فال عدوان إال على الظالمین) ٣(
  .لیق باإلنسانالمحافظة على األسرى ومعاملتھم المعاملة الحسنة التى ت) ٤(
لحة       ) ٥( ر مص وان لغی ل الحی ن قت ى ع ك النھ ى ذل دخل ف ة وی ى البیئ ة عل المحافظ

دم   ار ، وھ ث اآلب اه ، وتلوی ار ، والمی زروع والثم اد ال جار ، وإفس ق األش وتحری
  .البیوت

  .المحافظة على الحریة الدینیة ألصحاب الصوامع والرھبان وعدم التعرض لھم) ٦(
ل          اآلثار المترتبة على  م بنب د اتس ى اإلسالم ق اد ف ا سبق أن الجھ ا مم الجھاد یتضح لن

اد       ذا الجھ ن ھ دة ع ار المتول ار والثم ون اآلث رو أن تك ال غ ا ، ف یلة مع ة والوس الغای
دمات ،      رع عن المق ائج ف متناسقة تماما فى ھذا السیاق من النبل والوضوح ؛ ألن النت

  :ونلخص ھذه اآلثار فى النقاط التالیة
  .النفس على الشھامة والنجدة والفروسیة تربیة) ١(
إزالة الطواغیت الجاثمة فوق صدور الناس ، وھو الشر الذى یؤدى إلى اإلفساد  ) ٢(

  .فى األرض بعد إصالحھا
  .إقرار العدل والحریة لجمیع الناس مھما كانت عقائدھم) ٣(
  .تقدیم القضایا العامة على المصلحة الشخصیة) ٤(
  .اسبة لتأمین الناس فى أوطانھمتحقیق قوة ردع من) ٥(

  :یقول اهللا سبحانھ وتعالى فى سورة الحج
اس       ( ع اهللا الن وال دف ا اهللا ول وا ربن ق إال أن یقول ر ح ارھم بغی ن دی وا م ذین أخرج ال

رًا     م اهللا كثی ا اس ذكر فیھ اجد ی لوات ومس ع وص وامع وبی دمت ص بعض لھ ھم ب بعض
  ).٢٩) (ولینصرن اهللا من ینصره إن اهللا لقوى عزیز 

  :قال اإلمام القرطبى عند تفسیره لھذه اآلیة
ؤمنین  ) ولوال دفع اهللا الناس بعضھم ببعض( أى لوال ما شرعھ اهللا تعالى لألنبیاء والم

من قتال األعداء ، الستولى أھل الشرك وعطلوا ما بینتھ أرباب الدیانات من مواضع  



 ٦١٣

دین   ادة  العبادات ، ولكنھ دفع بأن أوجب القتال لیتفرغ أھل ال دم    . للعب ر متق اد أم فالجھ
ال        ھ ق دات ؛ فكأن ھ صلحت الشرائع واجتمعت المتعب ال ،   : فى األمم ، وب ى القت أذن ف

ھ   . فلیقاتل المؤمنون ال بقول ى القت اس   : (ثم قوى ھذا األمر ف ع اهللا الن وال دف ة ؛  ) ول اآلی
ة  ل أم ى ك ق ف ى الح ب عل اد لتغل ال والجھ وال القت ارى. أى ل ن النص بع م ن استش  فم

ھ      ذب عن ذى ی دین ال ى ال . والصابئین الجھاد فھو مناقض لمذھبھ ؛ إذ لوال القتال لما بق
وأیضًا ھذه المواضع التى اتخذت قبل تحریفھم وتبدیلھم وقبل نسخ تلك الملل باإلسالم 
ى         ائس ، وف ى زمن موسى الكن دمت ف دفع لُھ إنما ذكرت لھذا المعنى ؛ أى لوال ھذا ال

وامع والبی ى الص ن عیس اجد زم لم المس ھ وس لى اهللا علی د ص ن محم ى زم . " ع ، وف
ى      : قال ابن عطیة. من ھدمت البناء أى نقضتھ فانھدم" لھدمت  ل ف ا قی ذا أصوب م ھ

  ).٣٠" (تأویل اآلیة 
  :حروب النبى صلى اهللا علیھ وسلم) ١(الناحیة التطبیقیة : ثانیًا

  :الحرب ظاھرة اجتماعیة) أ(
اإلنسان على ظھر ھذه البسیطة ، فمنذ ُوجد اإلنسان  الحرب ظاھرة إنسانیة قدیمة قدم

ة نشأت الحرب ،        ة الحتمی ات االجتماعی وھو یصارع ویحارب ، وكعالقة من العالق
فاالحتكاك بین البشر البد وأن ُیَولِّد صدامًا من نوع ما ، لقد جبل اإلنسان على غریزة 

ھ   التملك التى تدعوه إلى التشبث بما یملكھ ، حیث إن ھذه ا ظ علی لغریزة ھى التى تحف
ى أبسط صورھا          ة ، ف زة المقاتل ا غری د عنھ ى تتول البقاء فى الحیاة ، وھى بالتالى الت
ھ    بح حاجات ان وتص یة اإلنس د نفس د تتعق اة ، وق تمرار والحی ى االس ھ ف ن حق ًا ع دفاع

ة  ومتطلباتھ مركبة ، فال یقاتل طالبًا للقوت أو دفاعًا عنھ فقط ، وإنما یقاتل طلبًا  للحری
ھ      . ورفعًا للظلم واستردادا للكرامة ى مقدمت ة ف ذه الحقیق دون ھ وُیَفصِّل العالمة ابن خل

ا اهللا ،       : " فیقول ذ برأھ ة من ى الخلیق ة ف زل واقع اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم ت
إذا         ا أھل عصبیتھ ، ف ل منھ ض ویتعصب لك وأصلھا إرادة انتقام بعض البشر من بع

ذلك وت ذامروا ل ت  ت دافع ، كان رى ت ام واألخ ب االنتق داھما تطل ان ؛ إح ت الطائفت وافق
ا غضب هللا        دوان وإم ا ع رة ومنافسة وإم الحرب وھو أمر طبیعى فى البشر ، إما غی

  ).٣١" (ولدینھ ، وإما غضب للملك وسعى فى تمھیده 
  :الحرب فى الكتب المقدسة قبل اإلسالم) ب(

ر   ارات البش م والحض ا األم ا تجاوزن ة   إذا م ماویة المقدس ب الس ى الكت ا ف یة ، وتأملن
ل     ( وراة ـ اإلنجی ة     ) الت باب المادی اوزت األس د تج ة ق ب المقدس ذه الكت رى أن ھ ، ن

ان     د أن ك الغریزیة التى یقاتل اإلنسان من أجلھا إلى أسباب أكثر ُرِقیا وحضارة ، فبع
أ  ر الشخصى من   اإلنسان یقاتل رغبة فى امتالك الطعام أو األرض ، أو رغبة فى الث

د أضافت أسبابًا أخرى ،      اآلخرین ، أو حتى ردا للعدوان ، نرى أن الكتب المقدسة ق
دل ،       ة للع نفس إقام ذل ال ى ب أسبابًا إلھیة تسمو بالبشریة عن الدنایا وظلم اآلخرین ، إل
ب          ددت الكت د ح نھج اهللا ، لق ن م روج ع ر والخ ة للكف وم ، ومحارب رة للمظل ونص

اء    السماویة المناھج و ة بن األطر التى ُیْسَمح فیھا بإقامة القتال وعبرت باإلنسان مرحل
ل       ادئ والمث حیة من أجل المب المجد الشخصى المؤسس على األنا ، إلى مرحلة التض

  .اإللھیة العلیا ، التى تعمل فى إطار الجماعة البشریة ال فى محیط الفرد الواحد
  :الحرب فى العھد القدیم
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ت وثالثین آیة تقع فى ثمانیة أسفار من أسفار العھد القدیم وردت أسباب الحرب فى س
انى ـ                  : (ھى  وك الث ة ـ یوشع ـ القضاة ـ صموئیل األول ـ المل دد ـ التثنی وین ـ الع التك

  ).حزقیال
ھ السالم ـ      ) ١( ففى سفر العدد ـ اإلصحاح الثالث عشر ، ورد ما یفید أن موسى ـ علی

ھ من مصر بعث رسال یت        د خروجھ بقوم ان ـ فلسطین ـ       بع ر أرض كنع حسسون أم
  :لیستقروا فیھا

ى          "  اران إل ة ف ى بری ى إسرائیل إل فساروا حتى أتوا موسى وھارون وكل جماعة بن
روه ،      ر األرض وأخب م ثم ة ، وأروھ ل الجماع ى ك ًرا وإل ا خب ادش ، وردوا إلیھم ق

الوا  ًا و          : وق یض لبن ا تف ا إنھ ا وحق لتنا إلیھ ى أرس ى األرض الت ا إل د ذھبن ذا  ق عسًال وھ
دًا وأیضا       ة ج دن حصینة عظیم ثمرھا غیر أن الشعب الساكن فى األرض معتز والم

  ).٣٢" (قد رأینا بنى عناق ھناك 
  :وجاء فى سفر صموئیل األول ـ اإلصحاح الخامس والعشرون) ٢(

د          : فأجاب نابال عبید داود وقال"  وم العبی ر الی د كث ن یسى ق و اب من ھو داود ومن ھ
ذى ذبحت            الذین یقحصون ائى وذبیحى ال زى وم ذ خب ام سیده ، أآخ د من أم كل واح

وا       ى طریقھم ورجع ان داود إل لجارى وأعطیھ لقوم ال أعلم من أین ھم ؟ فتحول غلم
  :وجاءوا وأخبروه حسب كل ھذا الكالم ، فقال داود لرجالھ

ل        ة رج و أربعمائ یفھ وصعد وراء داود نح د داود س یفھ وتقل نكم س د م ل واح د ك لیتقل
  ).٣٣" (ومكث مائتان مع األمتعة 

  :وفى سفر الملوك الثانى ـ اإلصحاح الثالث) ٣(
ف      "  ة أل رائیل مائ ك إس أدى لمل واش ، ف احب م انى ص وآب الث ك م ع مل ان میش وك

ك          ى مل وآب عل ك م د موت آخاب عصى مل خروف ومائة ألف كبش بصوفھا ، وعن
وم من السامرة و        ك الی ى ذل ورام ف ك یھ ل إسرائیل وذھب     إسرائیل وخرج المل د ك ع

قد عصى على ملك موآب ، فھل تذھب معى : وأرسل إلى یھو شافاط ملك یھوذا یقول
  ).٣٤" (إلى موآب للحرب ؟ 

  :جاء فى حزقیال اإلصحاح الواحد والعشرون) ٤(
ائال  "  رب ق الم ال ى ك ان إل ى    : وك م عل لیم وتكل و أورش ك نح ل وجھ ن آدم اجع ا اب ی

ك     المقادس وتنبأ على أرض إسرائ ذا علی رب ھأن ال ال یل وقل ألرض إسرائیل ھكذا ق
وأستل سیفى من غمده فأقطع منھ الصدیق والشریر من حیث إنى أقطع منك الصدیق 
والشریر فلذلك یخرج سیفى من غمده على كل بشر من الجنوب إلى الشمال فیعلم كل 

  ).٣٥" (بشر أنى أنا الرب سللت سیفى من غمده ال یرجع أیضًا 
  :ى سفر یوشع اإلصحاح الثالث والعشرونوجاء ف) ٥(

و المحارب عنكم انظروا    "  م    : وأنتم قد رأیتم كل ما عمل الرب إلھكم ھ د قسمت لك ق
ى   بالقرعة ھؤالء الشعوب الباقین ملكًا حسب أسباطكم من األردن وجمیع الشعوب الت
امكم     ن أم یھم م و ینف م ھ رب إلھك مس وال روب الش و غ یم نح ر العظ تھا والبح قرض

  ).٣٦" (ردھم من قدامكم فتملكون أرضھم كما كلمكم الرب إلھكم ویط
  :وجاء فى سفر القضاة اإلصحاح األول) ٦(
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ار       "  ة بالن د السیف وأشعلوا المدین وحارب بنو یھوذا أورشلیم وأخذوھا وضربوا بح
  ".وبعد ذلك نزل بنو یھوذا لمحاربة الكنعانیین سكان الجبل وسكان الجنوب والسھل 

  :ر القضاة اإلصحاح الثامن عشروفى سف) ٧(
ى شعب              "  ش إل ى الی ھ وجاءوا إل ذى ل اھن ال ًا والك ا صنع میخ ذوا م د أخ فأما ھم فق

ا    ذ ألنھ مستریح مطمئن فضربوھم بحد السیف وأحرقوا المدینة بالنار ولم یكن َمْن ینق
ت رحوب            ذى لبی وادى ال ى ال ع إنسان وھى ف ر م م أم بعیدة عن صیدون ولم یكن لھ

د إلسرائیل        فبنوا ا ذى ول یھم ال ة دان باسم دان أب م المدین لمدینة وسكنوا بھا ودعوا اس
  ).٣٧" (الیش : ولكن اسم المدینة أوال

  :وفى صموئیل األول اإلصحاح الرابع) ٨(
ا   "  ة ، وأم ر المعون د حج وا عن رب ونزل طینیین للح اء الفلس رائیل للق رج إس وخ

اء إسرائیل واشتبكت الحرب     الفلسطینیون فنزلوا فى أفیق واصطف الفلسطین  یون للق
ة آالف           ل نحو أربع ى الحق ام الفلسطینیین وضربوا من الصف ف فانكسر إسرائیل أم

  ).٣٨" (رجل 
  :وفى التكوین اإلصحاح الرابع والثالثون) ٩(

وب شمعون والوى أخوى           "  ى یعق وجعین أن ابن انوا مت ث إذ ك وم الثال ى الی دث ف فح
ا سیفھ     د منھم ور          دینة أخذ كل واح تال حم ر وق ل ذك تال ك أمن وق ة ب ى المدین ا عل وأتی

ا        ة وم ى المدین ا ف ل م رھم وك وشكیم ابنھ بحد السیف ألنھم بخسوا أختھم ، غنمھم وبق
" فى الحقل أخذوه وسبوا ونھبوا كل ثروتھم وكل أطفالھم ونسائھم وكل ما فى البیوت 

)٣٩.(  
  :وفى سفر التكوین اإلصحاح الرابع عشر) ١٠(

م"  ا س ة  فلم ة وثمانی ھ ثالثمائ دان بیت رنین ول ھ المتم ر غلمان بى ج اه س رام أن أخ ع إب
ى        ة الت ى حوب بعھم إل ده فكسرھم وت عشر وتبعھم إلى دان وانقسم علیھم لیًال ھو وعبی
ھ والنساء       من شمال دمشق واسترجع كل األمالك واسترجع لوطًا أخاه أیضًا وأمالك

  ).٤٠" (أیضًا والشعب 
  :اإلصحاح الواحد والعشرون وفى سفر العدد) ١١(

ھ وأرضھ            "  ع قوم دك مع جمی ى ی ھ إل د دفعت ى ق ھ ألن فقال الرب لموسى ال تخف من
ھ       ربوه وبنی ون فض ى حبش اكن ف وریین الس ك األم یحون مل ت بس ا فعل ھ كم ل ب فتفع

وا أرضھ          م شارد وملك ق لھ م یب ى ل ھ حت دد    ) ١٢) (٤١" (وجمیع قوم ى سفر الع وف
  :اإلصحاح الخامس والعشرون

دھم       "  م ضایقوكم بمكای دیانیین واضربوھم ألنھ ثم كلم الرب موسى قائال ضایقوا الم
  ).٤٢" (التى كادوكم بھا 

  :وفى سفر العدد اإلصحاح الثالث والثالثون) ١٣(
د              وام ق ى أق ًا عل ھ السالم ـ أن یشن حرب ر موسى ـ علی د أم تطالعنا التوراة ، أن اهللا ق

وكلم الرب موسى فى عربات مو آب على أردن : " ـ  عبدوا غیر اهللا ـ سبحانھ وتعالى
ائال ا ق م : " أریح ل لھ رائیل وق ى إس م بن ان  : كل ى أرض كنع ابرون األردن إل م ع إنك

ل       دون ك اویرھم وتبی ع تص ون جمی امكم وتمح ن أم كان األرض م ل س ردون ك فتط
  ).٤٣" (أصنامھم المسبوكة وتخربون جمیع مرتفعاتھم 
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فقال "  ٤٧: ٤٥ر صموئیل اإلصحاح السابع عشر آیة وشبیھ بھ ما ورد فى سف) ١٤(
طینى م رب      : داود للفلس ك باس ى إلی ا آت رس ، وأن رمح وبت یف وب ى بس أتى إل ت ت أن

رتھم     ذین عی رائیل ال فوف إس ھ ص ود إل ھ     ٠٠٠الجن د إل ھ یوج ل األرض أن تعلم ك ف
  ).٤٤" (إلسرائیل 

  :وفى سفر صموئیل األول اإلصحاح الثالث والعشرون) ١٥(
ربھم        ف"  یھم وض اق مواش طینیین وس ارب الفلس ة وح ى قعیل ھ إل ذھب داود ورجال

  ).٤٥" (ضربة عظیمة وخلص داود سكان قعیلة 
  :فى سفر المزامیر المزمور الثامن عشر) ١٦(

ھ       ة أعدائ ى محارب وة عل ھ الق ھ یعطی ده ألن رب ویمج دى   : " یسبح داود ال م ی ذى یعل ال
یھم      أتب.. القتال فتحنى بذراعى قوس من نحاس ى أفن أدركھم وال أرجع حت دائى ف ع أع

رع    ال تص وة للقت ى بق ى تمنطقن ت رجل قطون تح ام ، یس تطیعون القی ال یس حقھم ف أس
  ).٤٦" (تحتى القائمین على وتعطینى أقفیة أعدائى ومبغضى أفنیھم 

وم     فارھم ، فمفھ بھم وأس ھذه بعض من حروب بنى إسرائیل التى سجلتھا نصوص كت
یس ال ، ل رب والقت روب    الح ا ح ة ، وكأنھ ر التوراتی ة النظ ن وجھ ًا م ًا كریھ مفھوم

ھ       رب ومعونت ة ال تم بمبارك ا ت مستمدة من الشریعة الدینیة التوراتیة ، وھى كانت دائم
  ).٤٧(وكأن الرب ـ حسب تعبیر التوراة ـ قد استل سیفھ من غمده فال یرجع 

  :الحرب فى العھد الجدید
ن الحروب بالكلیة ، بل جاء نص واضح صریح كذلك نرى اإلنجیل لم یھمل الكالم ع

ا        ن وداعتھ رغم م ى ال یحیة عل رر أن المس ف یق ل وال التحری ل التأوی ، ال یحتم
ھیر  نص الش ى ال ت ف ى تمثل ماحتھا الت ھ " وس أدر ل ن ف دك األیم ى خ ربك عل ن ض م

ر  یف           " األیس ل الس د یحم الم ـ ق ھ الس یح ـ علی ید المس ى أن الس یر إل ا تش ـ إال أنھ
ى لسان السید         ویخوض ل عل ى اإلنجی ذلك ؛ فجاء ف غمار القتال إذا دعتھ الظروف ل

  :المسیح
یفًا    "  ل س ال تظنوا أنى جئت ألرسى سالمًا على األرض ، ما جئت ألرسى سالمًا ، ب

ا     ة مع حماتھ ، فإنى جئت ألجعل اإلنسان على خالف مع أبیھ ، والبنت مع أمھا والكن
  ).٤٨" (یتھ وھكذا یصیر أعداء اإلنسان أھل ب

لم   ھ وس : [ ولعلنا نالحظ التشابھ الكبیر بین ھذه المقولة وحدیث الرسول صلى اهللا علی
  ).٤٩] (بعثت بالسیف بین یدى الساعة حتى یعبد اهللا وحده 

مما سبق یتبین لنا واضحًا وجلیا أن الحرب والقتال سنة كونیة سرت فى األمم جمیعًا، 
ت من     ة خل م أم ب        ولم نر فى تاریخ األم ا من استعراض الكت ال ، ورأین حروب وقت

م تخل شریعة من الشرائع السماویة             ھ سنة شرعیة ل المقدسة ـ التوراة واإلنجیل ـ أن
  .السابقة على اإلسالم من تقریره والقیام بھ كما مر

ى سنن من      لقد كان ھذا القدر كافیا فى إثبات أن محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم سائر عل
ھ     سبقھ من األنبیا ا ب ھ اإلسالم ؛ ال مم ء ، وأن الجھاد لتقریر الحق والعدل مما یمدح ب

ى    ا ف یشان ، وأن ما ھو جواب لھم فى تبریر ھذه الحروب وسفك الدماء كان جوابًا لن
  .مشروعیة ما قام بھ النبى صلى اهللا علیھ وسلم من القتال والجھاد
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بھ   ل الش ا یزی ث مم ب البح ة جوان یم بقی ى تتم رع اآلن ف ع ولنش ة ویقط یم الحج ة ویق
دین            لم ، ممھ ھ وس ى صلى اهللا علی تكلم عن غزوات النب ى المشككین ، فن الطریق عل
ھ      دماء ألتف ال وسفك لل لذلك بالحالة التى كانت علیھا الجزیرة العربیة من حروب وقت
وس    ى نف لة ف زة متأص ان غری ال ك اظر أن القت دو للن ى یب أنًا ، حت ا ش باب وأقلھ األس

  .ج إلى قوة إقناع أو استنفارھؤالء ال تحتا
تھر         ا اش ى م اریخ واألدب العرب ب الت جلت كت الم س ل اإلس رب قب د الع رب عن الح
ین       ى نشبت ب ة الت م القتالی وعرف بأیام العرب ، وھى عبارة عن مجموعة من المالح
م            ذه المالح رد ھ ا س یس یعنین لم ، ول ھ وس لى اهللا علی ى ص ث النب ل مبع رب قب الع

ة          وتفاصیلھا ولكن ال ى تصلح للمقارن ب الت ض الجوان ى بع ا أن نقف عل ا ھن ذى یعنین
  ).األسباب ـ الزمن المستغرق ـ اآلثار التى خلفتھا ھذه الحروب(

اعلم أن الحروب الواقعة بین العرب فى الجاھلیة : " قال العالمة محمد أمین البغدادى
ذكر  أكثر من أن تحصر ، ومنھا عدة وقائع مشھورة ال یتسع ھذا الموضع ل ذكرھا ولن

  ).٥٠" (بعضًا منھا على سبیل اإلجمال 
رة للعرب         ًا كثی واریخ أیام ب الت د ذكرت كت وم           (وق راء ـ ی البسوس ـ وداحس والغب

 ٠٠٠النسار ـ یوم الجفار ـ یوم الفجار ـ یوم ذى قار ـ یوم شعب جبلة ـ یوم رحرحان 
دی        ) إلخ رى أن الحماسة الش ام ی ذه المالحم واألی ى ھ ل ف اء   والمتأم دة والعصبیة العمی

ت ھى     ل ، كان وعدم االكتراث بعواقب األمور والشجاعة المتھورة التى ال تتسم بالعق
ا          ى قامت من أجلھ ة األسباب الت الوقود المحرك لھذه الحروب ، ھذا فضًال عن تفاھ
ى بعضھا عشرات السنین ،          ى استمرت ف ة الت ة الطویل ھذه المجازر ، والمدة الزمنی

بة التى خلفتھا ھذه الحروب ، وعلى الرغم من أننا لم نقف على إحصاء واآلثار الرھی
اء          ن الفن ا م ى وصف آثارھ ت ف ى قیل ات الت دقیق لما خلفتھ ھذه الحروب إال أن الكلم

ھ الحرب     ٠٠٠والخراب وتیتم األطفال وترمل النساء  ا أحدثت إلخ لتوقفنا على مدى م
ا ا  ًا       فى نفوس الناس من الیأس والشؤم ، ویصف لن ى سلمى طرف ن أب ر ب لشاعر زھی

  :من ذلك فى معلقتھ المشھورة وھو یخاطب الساعین للسالم بین عبس وذبیان
: تداركتما عبسا وذبیان بعدما تفانوا ودقوا بینھم عطر منشم فھو یقول للساعین للسالم 

وا          دما یأسوا ، ودق ان بع ذتما عبسا وذبی ا ، أنق إنكما بتحملكما دیات الحرب من مالكم
ى          بی ل ف ا المث ع العطر یضرب بھ ت تبی رأة كان نھما عطر منشم ، ومنشم ھو اسم الم

ذه الحرب              اء ھ ن انتھ اس م وس الن ذى أصاب نف أس ال ى عظم الی ل عل التشاؤم ، دلی
)٥١.(  

ھذه إطاللة سریعة ومختصرة على الحروب وأسبابھا لدى العرب قبل اإلسالم واآلن  
ق لغزوات        نشرع فى الكالم على تشریع الجھاد فى اإل ل موث ك بتحلی ع ذل م نتب سالم ث

  .النبى صلى اهللا علیھ وسلم
  :الجھاد فى شرعة اإلسالم

ة        د ثالث ا ، بع ة بھ ھ النبوی لما استقر النبى صلى اهللا علیھ وسلم بالمدینة وأسس حكومت
ا ثالث             ك تخللتھ ى سبیل ذل ذاب ف ل األذى والع ى اهللا وتحم دعوة إل ًا من ال عشر عام

ھ       ھجرات جماعیة كب ى رسول اهللا صلى اهللا علی دوا عل یرة ـ ھاجت ثائرة قریش وحق
وسلم لما أحرزه من استقرار ونجاح لھذه الدولة الولیدة ـ دون ظلم أو استبداد أو سفك 
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ام       وًال أن تن یس معق ل ، إذ ل للدماء ـ ولذلك فقد كان صلى اهللا علیھ وسلم مقصودًا بالقت
و ، ومصالح      دم والنم ذا التق ى ھ رة       أعینھم عل ى جزی ة ف ة الدینی ى الزعام ة عل ھم قائم

ذه        ى زوال ھ ا یكون سببًا ف ى ربم العرب ، وھذه الدولة الجدیدة قائمة على أساس دین
ة ة الموروث ة الوثنی ة الدینی ھ  . الزعام لمیة فی ول الس ت المی ًا بلغ الم دین ان اإلس وإذا ك

ل السلمیة ال تتسع إال أن المیو) ٥٣) (فاصفح عنھم وقل سالم : (مداھا فى قولھ تعالى
ھ اهللا    ذى أنزل نھم ال ن دی ھم وع ن أنفس دفاع ع ن ال د م دین الجدی ذا ال ائمین بھ ع الق لمن
ان       ا، فك وة تحمیھم ا ق لإلنسانیة كافة ، فى عالم یضیع فیھ الحق والعدل إن لم یكن لھم
ال مناص من السماح للمسلمین بحمایة أنفسھم ودینھم بالسالح الذى یشھره خصومھم  

ُأِذَن للذین ُیَقاَتُلوَن بأنھم ُظِلُموا وإن اهللا :(ھم ، ولذلك كان التعبیر بقولھ تعالىفى وجوھ
الذین أخرجوا من دیارھم بغیر حق إال أن یقولوا ربنا اهللا ولوال * على نصرھم لقدیر 

م    ا اس دفع اهللا الناس بعضھم ببعض لھدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذكر فیھ
  ).٥٣) (اهللا من ینصره إن اهللا لقوى عزیز اهللا كثیرًا ولینصرن 

ال  : أقول كان التعبیر باإلذن الذى یدل على المنع قبل نزول اآلیة یدل على طروء القت
  .فى اإلسالم وأنھ ظل ممنوعًا طیلة العھد المكى وبعضًا من العھد المدنى

دی     "  نفس وال دفاع عن ال ن ـ أن  ھذا ولم یغفل اإلسالم حتى فى ھذا الموطن ـ موطن ال
فاء     ام وال ش ینصح ألتباعھ بعدم العدوان ؛ ألن الموضوع حمایة حق ال موضوع انتق
ى             ا من نب ائم علیھ إن الق ة ، ف ة النبوی زات الحكوم ذا من ممی دور ، وھ حزازات الص
اس            دم المس ع ع الھ ، م داء الستئص د ال ث یوج رطھ حی ع مش الجراح یض ون ك یك

اة      ده استبقاء حی لیمة ، ومقص ى نظر        باألعضاء الس ھ ف الم كل ھ ، والع المریض ال قتل
اً        لیمًا قوی خص مریض تعمل الستدامة وجوده س ذا   .. الحكومة النبویة ش ة ھ إن طبیع

ین    نھم وب العالم مبنیة على التدافع والتغالب لیس فیما بین الناس فحسب ، ولكن فیما بی
وال أظن أن  الوجود المحیط بھم ، وبین كل فرد والعوامل المتسلطة علیھ من نفسھ ،   

اموس          فھ دارون وروسل والس ودعوه ن ذى اكتش اموس ال ل الن ا یجھ قارئًا من قرائن
" تنازع البقاء وبنوا علیھ كل تطور أصاب األنواع النباتیة والحیوانیة واإلنسان أیضًا 

)٥٤.(  
دعو إال للصالح        "  ان ی ا ك دین النصرانى للمسیح ، وم ألم تر كیف تصدى خصوم ال

وه        والسالم حتى إنھ ذین اتبع وا بال ا زال نھم ، وم م استصدروا أمرًا بصلبھ فنجاه اهللا م
یضطھدونھم ویقتلونھم حتى مضت ثالثة قرون وھم مشردون فى األرض ال تجمعھم 
جامعة ، إلى أن حماھم من أعدائھم السیف على ید اإلمبراطور قسطنطین الذى أعمل 

دائھم    وثنیین من أع ذه    .. السیف فى ال رو ھ د مثی ر      أفیری ى غی ن عل وم دی الشبھة أن یق
ة           وة الحیوانی ازع واستخدام الق دافع والتن ى سنن الت ى عل السنن الطبیعیة فى عالم مبن

دل    ول المعترضون  " ؟ " لطمس معالم الحق ودك صروح الع ددتم من    : یق اذا أع وم
یم ،          ق التحك ا عن طری ى إبطال الحروب وحسم منازعاتھ حجة حین تجمع األمم عل

د  : دعوكم إلى الجھاد وحثكم على االستبسال فیھ ؟ نقولوھذا قرآنكم ی أعددنا لھذا العھ
الى ھ تع یم   : (قول میع العل و الس ھ ھ ى اهللا إن ل عل ا وتوك اجنح لھ لم ف وا للس ) وإن جنح

)٥٥.(  
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ل    "  دة ، وھى أدل دلی ھذه حكمة بالغة من القرآن ، بل ھذه معجزة من معجزاتھ الخال
ا      على أنھ لم یشرع الحرب لذاتھا ،  ا م د منھ ى الب اع الت ولكن ألنھا من عوامل االجتم

دث تطور            ف أن یح م ین ھ ل ر أن ھ ، غی أثورتین عن ھ ونفسیتھ الم دام اإلنسان فى عقلیت
ھ    عالمى یتفق فیھ على إبطال الحرب فصرح بھذا الحكم قبل حدوثھ لیكون ُحجة ألھل

دھا    من ناحیة ، ولیدل على أنھ ال یرید الحرب لذاتھا من ناحیة أخرى   ان یری و ك ، ول
  ).٥٦" (لذاتھا لما نوه لھذا الحكم 

  :نظرة تحلیلیة لغزوات النبى صلى اهللا علیھ وسلم: ثانیًا
ى      ا التعرف عل إذا تتبعنا ھذه الغزوات وقسمناھا حسب الطوائف التى ضمتھا ، أمكنن

  :القبائل التى حدثت معھا ھذه المعارك وھى كاآلتى
  :قریش مكة) ١(

ن    وھى القبیلة الت ر ب ى ینتمى إلیھا النبى صلى اهللا علیھ وسلم ، حیث أن قریش ھو فھ
ھ            ى صلى اهللا علی د للنب ریش ج ولین فق ى كال الق ة ، وعل ن كنان مالك ، وقیل النضر ب

م الغزوات    ت معھ واط ـ سفوان ـ ذو           : وسلم ، وكان غ ـ ضرار ـ ب سیف البحر ـ الراب
راء األس         د ـ حم ردة ـ أح در اآلخرة ـ األحزاب ـ سریة        العشیرة ـ السویق ـ ذو ق د ـ ب

  .ھـ ـ فتح مكة٨العیص ـ سریة عمرو بن أمیة ـ الحدیبیة ـ سیف البحر الثانیة 
  :قبیلة بنو غطفان وأنمار) ٢(

بنو غطفان بطن من قیس ابن عیالن بن مضر ،  : " غطفان من مضر ، قال السویدى
ر الشعوب والبطون    : قال فى العبر ى     ) ٥٧" (وھم بطن متسع كثی ن حجر ف ال اب ، ق

اق  : " فتح البارى ا  ) ٥٨" (تمیم وأسد وغطفان وھوازن جمیعھم من مضر باالتف ، أم
ن حجر   اب    : " أنمار فھم یشتركون فى نفس النسب مع غطفان ، قال اب د ب وسیأتى بع

ان   ى مضر     ) ٥٩" (أن أنمار فى قبائل منھم بطن من غطف ار ینتسبون إل ، أى أن أنم
یس عیالن        : أیضًا ونسبھم كالتالى ن ق ن سعد ب ان ب ن غطف أنمار بن بغیض بن ریث ب

  ).٦٠(بن مضر 
ى المصطلق ـ     : والغزوات التى ضمتھا ھى قرقرة الكدر ـ ذى أمر ـ دومة الجندل ـ بن

ة ـ          ة ـ الخرب ة ـ المیفع اع ـ ترب ن جابر ـ ذات الرق الغابة ـ وادى القرى ـ سریة كرز ب
  ).٦١(سریة أبى قتادة ـ عبد اهللا بن حذافة 

  :بنو سلیم) ٣(
بضم السین المھملة قبیلة عظیمة من قیس عیالن والنسبة إلیھم سلمى : " قال السویدى

ر       ن مض یالن ب ن ع یس ب ن ق فة ب ن أوالد خص لیم م ى  ) ٦٢(، وس زوات الت ، والغ
ى  لیم ھ ى س ع بن لم م ھ وس لى اهللا علی ھا ص ى        : خاض ریة أب وم ـ س ة ـ جم ر معون بئ

  ).٦٣(بنى سلیم العوجاء ـ غزوة بنى ملوح و
  :بنو ثعلبة) ٤(

، نسبھ الدكتور ) ٦٤(ثعلبة ھو ابن سعد بن ضبة بن أد بن طابخة بن إلیاس بن مضر 
ن مضر          : على الجندى إلى مر بن أد ھكذا اس ب ن إلی ن طابخة ب ن أد ب ر ب ن م ثعلبة ب

م ھى      ) ٦٥( لم معھ ھ وس غزوة ذى القصة ـ    : ، والغزوات التى غزاھا صلى اهللا علی
  ).٦٦(ى ثعلبة ـ غزوة طرف ـ سریة الحسمى غزوة بن

  :بنو فزارة وعذرة) ٥(
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وكانت : بنو فزارة بطن من ذبیان من غطفان ، قال فى العبر: " قال فى سبائك الذھب
ث  : منازل فزارة بنجد ووادى القرى ، ونسب فزارة فزارة بن ذبیان بن بغیض بن ری

  .بن غطفان بن سعد بن قیس عیالن بن مضر
د  : بنوه بطن من قضاعة ، ونسبھم ھكذا: رةأما بنو عذ عذرة بن سعد بن جھینة بن زی

ن قضاعة          ن الحافى ب لم ب ن أس ن سود ب ى قضاعة أیضًا     ). ٦٧(بن لیث ب ونسبھم إل
ن       : الدكتور على الجندى معتمدًا على أنساب ابن حزم ھكذا لم ب ن أس ن سعد ب ذرة ب ع

ن قضاعة    و ع    ) ٦٨(عمران بن الحافى ب ذا فبن ى ھ ا     ، وعل ذرة لیسو من مضر وإنم
  :وكان معھما الغزوات والسرایا اآلتیة. كانوا موالین لبنى فزارة وھم من مضر

  ).٦٩(سریة أبى بكر الصدیق ـ سریة فدك ـ سریة بشیر بن سعد ـ غزوة ذات أطلح 
  :بنو كالب وبنو مرة) ٦(

ن م : أما بنو كالب فھم ن   بنو كالب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فھر ب ك ب ال
اء كعب       م أبن رة ھ و م النضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر ، وبن
دكتور         ا ال ى ذكرھ لة النسب الت ذه نفس سلس بن لؤى فیكون كالب بطن من مرة ، وھ

غزوة : ، والغزوات التى كانت معھم) ٧٠(على الجندى معتمدًا على أنساب ابن حزم 
  ).٧١(ى مرة ـ سریة ضحاك قریظة ـ غزوة بنى كالب ـ غزوة بن

  :عضل والقارة) ٧(
عضل : ، ونسبھم ھكذا" عضل بطن من بنى الھون من مضر: "قال فى سبائك الذھب

بن الھون بن خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر ، وأما القارة فلم یذكرھا السویدى  
د الخضرى نسبھا         دى ، إال أن األستاذ الشیخ محم دكتور الجن ى   فى السبائك وال ال إل

اة        اف المثن دة ال بالق اء الموح ارة بالف ر الف د غزاھم   ) ٧٢(خزیمة بن مدركة ، وذك وق
  ).٧٣(النبى صلى اهللا علیھ وسلم غزوة واحدة ھى غزوة الرجیع 

  :بنو أسد) ٨(
ویدى  ال الس ذا  : " ق بھم ھك ة ، ونس ى خزیم ن بن ى م د ح و أس ن  : بن ة ب ن خزیم د ب أس

ھ    ، والغز) ٧٤(مدركة بن إلیاس بن مضر  وات التى غزاھم رسول اهللا صلى اهللا علی
  ).٧٥(سریة قطن ـ سریة عمر مرزوق ـ غزوة ذات السالسل : وسلم ھى

  :بنو ذكوان) ٩(
ى صلى   : " قال السویدى بنو ذكوان بطن من بھتة من سلیم ، وھم من الذین مكث النب

ى رعل     یھم وعل ذا ونسبھم  ) ٧٦(اهللا علیھ وسلم شھرًا یقنت فى الصالة یدعو عل : ھك
ن مضر                یس عیالن ب ن ق ة خصفة ب ن عكرم ن منصور ب لیم ب ن س ة ب ن بھت ذكوان ب

ر         ) ٧٧( دة ھى غزوة بئ لم إال غزوة واح ھ وس ، ولم یغزھم رسول اهللا صلى اهللا علی
  .معونة

  :بنو لحیان) ١٠(
و   ذیل ھ ذیل ، وھ ن ھ ان م ى لحی روف أن بن ن المع ر : م ن مض ة ب ن مدرك ، )٧٨(اب

  ).٧٩(غزوة بنى لحیان :لیھ وسلم غزوة واحدة ھىوغزاھم النبى صلى اهللا ع
  :بنو سعد بن بكر) ١١(
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یس      : نسبھم ن ق ن خصفة ب ة اب سعد بن بكر بن ھوازن بن سلیم بن منصور بن عكرم
دة ھى      ) ٨٠(عیالن بن مضر  ھ وسلم سریة واح ، وقد أرسل لھم النبى صلى اهللا علی

  .سریة فدك
  :بنو ھوازن) ١٢(

یس عیال     ذا  بنو ھوازن بطن من ق ن       : ن ، ونسبھم ھك ن منصور ب لیم ب ن س ھوازن ب
لم    )٨١(عكرمة بن خصفة بن قیس عیالن بن مضر  ھ وس ، وقد غزاھم صلى اهللا علی

  .غزوة ذات عرق
  :بنو تمیم) ١٣(

ك        : " بنو بطن من طابخة ، قال فى العبر رة من ھنال د دائ أرض نج ازلھم ب ت من وكان
مر بن أد بن طابخة بن إلیاس بن مضر  تمیم بن : على البصرة والیمن ، ونسبھم ھكذا

) "٨٢.(  
  :بنو ثقیف) ١٤(

ر  : بنو ثقیف بطن من ھوازن اشتھروا باسم أبیھم ثقیف ، ونسبھم ثقیف بن منبھ بن بك
ن مضر    ، ) ٨٣(بن بھتة بن سلیم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قیس عیالن ب

  .ین ـ غزوة الطائفغزوة حن: وقد غزاھم النبى صلى اهللا علیھ وسلم غزوتین ھما
ول  ع أن نق ذا التتب الل ھ ن خ تطیع م ى  : ونس ب إل ا تنتس ت جمیعھ ل كان ذه القبائ إن ھ

مضر وھو جد النبى صلى اهللا علیھ وسلم أو من واالھم ، وبالمعنى األدق كانت نتیجة 
م ،           دتھم معھ ریش حسب معاھ ع ق انوا م د ك ود فق ا الیھ غضب إخوتھ من أجداده ، أم

ھ      وبذلك ظھر جلیًا أ ى صلى اهللا علی لھا النب ن الغزوات والسرایا التى خاضھا أو أرس
ذ        ال حینئ ال یمكن أن یق أن : وسلم ، كانت موجھة فى نطاق ضیق ھو نسل مضر ، ف

ھ خاض            ًا ، أو أن د العرب جمیع ار الحرب ض د أشعل ن لم ق النبى صلى اهللا علیھ وس
ر  ان األم و ك الم ، ول اق اإلس ى اعتن اس عل راه الن روب إلك ت  الح ون لوقع ا یقول كم

حرب عدوانیة أو دفاعیة ضد أى قبیلة من مئات القبائل العربیة ، وھذه الحقیقة تحتاج 
ل      ول قائ د یق ة ؛ إذ ق إلى مزید من التعمق والتحلیل فى بعض خصائص القبائل العربی

ع     : أو یعترض معترض ال م إن ھذا الذى توصلنا إلیھ بالبحث ـ أال وھو انحصار القت
ى شىء وال یستخرج           المضریین ـ  دل عل ة ال ت ًا ، واألمور االتفاقی دث إال اتفاق م یح ل

منھا قانون كلى نحكم بھ على جھاد النبى صلى اهللا علیھ وسلم ، إذ كان من الممكن أن 
ًا ،    یقاتل النبى صلى اهللا علیھ وسلم ربیعة بدًال من مضر ، أو یقاتل ربیعة ومضر مع

  .دنانیة أو یقاتلھما معًا ، وھكذاأو یقاتل القحطانیة بدًال من الع
ار           د ال أن تشتعل ن د الواح ل الج راد وقبائ ین أف ودة ب ة والم ذلك المتوقع أن تزید األلف

  !الحرب والقتال بینھم ، فما الذى عكس ھذا التوقع وقلب األمر رأسًا على عقب ؟
  :ولإلجابة على ھذه الشبھة نقول

ًا    " ور كان من أشھر األمثلة العربیة المثل المشھ ًا أو مظلوم د  " انصر أخاك ظالم وق
ذى أضافھ اإلسالم         دیل ال ذا التع ًا ـ دون ھ كان العرب یطبقون ھذا المثل تطبیقًا حرفی
ى           ال ف ل ح ى ك ًا عل رًا حقیقی امھم نص ى أعم وانھم وبن رون إخ انوا ینص ھ ـ فك علی

ل      ان لك ف ك ى حل رد  صوابھم وخطئھم وعدلھم وظلمھم ، وإذا دخلت قبیلتان منھم ف ف
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راد      ده األف د یعق ف ق من أفراد القبیلتین النصرة على أفراد القبیلة األخرى ، وھذا الحل
  .وقد یعقده رؤساء القبائل واألمر واحد فى الحالین

د              ا تتشعب البطون ق راھم حینم ك ت ائھم ، إذ ب ى حلف یھم وف ى أب ى بن ذلك ف بینما ھم ك
ل        د القبائ روة ، فنج ى الشرف والث ل      نافس بعضھم بعضًا ف د ك ا أب واح ى یجمعھ الت

وارد      ى م ا واالستیالء عل واحدة قد وقفت ألختھا بالمرصاد تنتھز الفرصة للغض منھ
ى األوس      ین بطن ان ب ا ك رزقھا ، وترى العداء قد بلغ منھا الدرجة التى ال تطاق ، كم
مس     د ش ین عب ل ، وب ى وائ ب ابن ر وتغل ین بك ان ، وب بس وذبی ین ع زرج ، وب والخ

م ،  دھا   إ ٠٠٠وھاش دة ، تزی ة الواح ین القبیل ائدة ب اع س ت روح االجتم خ ، فكان ل
العصبیة حیاة ونموًا ، وكانت مفقودة تمامًا بین القبائل المختلفة ؛ فكانت قواھم متفانیة 

  .فى قتالھم وحروبھم ونزاعاتھم
  :وقد علل الشیخ محمد الخضرى بك ھذه الحقیقة العجیبة بأمرین

  :األمر األول
دة الحیاة بین بنى األب الواحد ، إذ أن حیاتھم كانت قائمة على المراعى التنافس فى ما

  .التى یسیمون فیھا أنعامھم ، والمناھل التى منھا یشربون
  :األمر الثانى

د صالح         ھ ول ر اإلخوة ول ات أكب ك إذا م تنازع الشرف والریاسة ، وأكثر ما یكون ذل
ا لآلخر ،     ألن یكون موضع أبیھ ، فینازع أعمامھ ریاسة العشی  د منھم لم أح رة وال یس

داوة والبغضاء ،    وقد یفارق رئیس أحد البیتین الدیار مضمرًا فى نفسھ ما فیھا من الع
ین األوس           ان الحال ب ا ك د كم افر أش ة یكون التن ذه الحال وقد یبقیا متجاورین ، وفى ھ
یس ،           ان من ق ین عبس وذبی ة ، وب ة من مك ین ھاشم وأمی  والخزرج من المدینة ، وب

ة  ن ربیع ب م ر وتغل ین بك ین ال  . وب ین شخص اعتین أو ب ین جم ور ب د النف ى وج ومت
زاع كاف لنشوب        ل إن أیسر الن ة ، ب یحتاج شبوب نار الحرب بینھما إلى أسباب قوی
ة الحروب      ة دائم رة العربی نار الحرب وتیتم األطفال وتأیم النساء ؛ لذلك كانت الجزی

  ).٨٤(والمنازعات 
اء األب       ھذه الحقیقة التى ت ین أبن وصلنا إلیھا ـ وھى أن نار الحرب سریعة النشوب ب

ھ        ت نتیجة غضب إخوت ا كان أو الجد الواحد ـ تدعم ما توصلنا إلیھ من أن الحرب إنم
ذى        و ال أى سبب ھ من أجداده ، وإذا كان الخالف محصورًا فى السببین السابقین ، ف

افس  أجج نار الغیرة والحقد على رسول اهللا صلى اهللا علی ھ وسلم ؟ ھل السبب ھو التن
ى           ى النب ؤول إل ى ت زاع الشرف والسیادة الت فى مادة الحیاة الدنیا ، أم الخوف من انت
یس         ا عن السبب األول فل وة ؟ أم ھ بالرسالة والنب صلى اهللا علیھ وسلم إذ ھم أذعنوا ل

ى رسول اهللا صل      ًا عل ى واردًا على اإلطالق ، فلقد ضرب كفار مكة حصارًا تجویعی
ب          ى طال ى شعب أب ب ، فانحازوا إل د المطل ى عب اهللا علیھ وسلم وعلى بنى ھاشم وبن
م من     ى إنھ ثالث سنوات كاملة ، عاشوا فیھا الجوع والحرمان ما ال یخطر ببال ، حت
ین شیوخھم ،     الھم وأن شدة الجوع قد أكلوا ورق الشجر وكان یسمع من بعید بكاء أطف

حابھ أن   ومع ذلك فقد التزم النبى صلى اهللا أمر أص  علیھ وسلم الصبر والثبات ، ولم ی
ھ الجوع        ذى یمكن أن یفعل ا ال م م یشنوا حربًا أو قتاًال لفك ھذا الحصار ، والخبیر یعل

  .بالنفس البشریة ، إن لم یصحبھا نور من وحى أو ثبات من إیمان
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د تعب     ى ح ؤالء وعل وب ھ ى قل ار ف ذه الن عال ھ یًال بإش انى إذن كف بب الث ان الس ر ك ی
ل أن  : " األستاذ العالمة محمد فرید وجدى كان مقصودًا بالقتل من قریش ، ولیس یعق

ة     بالد العربی ى ال تغمض قریش عینھا ، ومصلحتھا الحیویة قائمة على زعامة الدین ف
ا          ا بزھ رى ، وربم ًا ألم الق رب یصبح منافس بالد كیث ى ال ، وعن قیام زعامة أخرى ف

ى  ر عل ول ، وك ى العق وروث  سلطانًا عل ا الم لبھا حقھ راءھا وس اد خض ریش فأب " ق
، والذى یؤید ھذا ویقویھ ذلك الحوار الذى دار بین األخنس بن شریق وبین أبى ) ٨٥(

رآن   : جھل ؛ إذ قال لھ األخنس یا أبا الحكم ما رأیك فیما سمعت من محمد ؟ ـ یعنى الق
وا   وا   ـ فقال ما سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف ، أطعم ا ، وحمل فأطعمن

الوا        ان ق ا كفرسى رھ ى الركب ، وكن فحملنا ، وأعطوا فأعطینا ، حتى إذا تجاثینا عل
  .واهللا ال نؤمن بھ أبدًا وال نصدقھ! منا نبى یأتیھ الوحى من السماء ، فمتى ندرك ھذا ؟

لیست الصدفة إذن وال محض االتفاق ھما اللذان دفعا النبى صلى اهللا علیھ وسلم لقتال 
بناء أجداده من مضر دون ربیعة أو غیرھا من العرب ، بل الطبیعة العربیة المتوثبة أ

ت     دائمًا ، لمن ینازعھا الشرف والسیادة من أبناء األب الواحد ـ على ما بیناه آنفًا ـ كان
لم       ھ وس ا اضطر صلى اهللا علی ھى السبب الرئیسى الشتعال ھذه الحروب ولوالھا لم

ھ       للقتال بعد ثالثة عشر ع ا اهللا ب ت م ا من المشاق والعن امًا من الدعوة والصبر تخللھ
اللھم اھد قومى فإنھم ال یعلمون  " علیم ، ومع ذلك فقد كان ھجیراه ـ بأبى ھو وأمى ـ   

."  
ث        ال ، من حی ذا القت ة عن ھ وثمة أمر آخر ینبغى اإلشارة إلیھ ، یتعلق باآلثار الناجم

ة عن        أعداد القتلى التى نجمت عن ھذه الغزوات ا صورة بیانی ى یعطین دول اآلت والج
  :ھذه اآلثار كاآلتى

 ٧٠/ ُأحـد /  ٧٠/  ١٤/ المالحظة بـدر / قتلى المشركین / شھداء المسلمین / الغزوة 
ر  /  ٣/ ـ  / بنو المصطلق  /  ٣/  ٦/ الخندق /  ٢٢/  ى     /  ١٩/ خیب ود ف دخل الیھ م ی ل

م قضائى ،    ھذه اإلحصائیة ألن لھم حكم آخر بسبب خیانتھم ،  ى حك فھم ُقتلوا بناء عل
  .بسبب الحرب

ارك  / ـ  /  ١٣/ الطائف /  ٧١/  ٤/ حنیـن /  ١٤/  ١٤/ مؤتـة / ـ /  ٦٩بئر مونة  مع
  .من الجانبین ٧٥٦/  ٤٣٩/  ٣١٧/ المجموع /  ٢٥٦/  ١١٨/ أخرى 

خص رسول اهللا صلى      وبعد فقد بدا للناظرین واضًحا وجلًیا أن اإلسالم متمثًال فى ش
هللا علیھ وسلم أبعد ما یكون عن حمل الناس على اعتناق اإلسالم بالسیف ، وھو الذى ا

ھكذا دون " اذھبوا فأنتم الطلقاء : " قال صلى اهللا علیھ وسلم ألعدائھ بعدما قدر علیھم
  .شرط أو قید ، أقول حتى دون اشتراط اإلسالم

  :والنتائج الحقیقیة
ى     تحویل العرب الوحوش إلى عرب متحضر) ١( وثنیین إل دین ال ین ، والعرب الملح

  .عرب مسلمین موحدین
وق مساحتھا      ) ٢( الد تف ى ب ام ف القضاء على أحداث السلب والنھب وتعزیز األمن الع

  .مساحة فرنسا بضعفین
  .إحالل األخوة والروحانیة محل العداوة والبغضاء) ٣(
  ).٨٦(إثبات الشورى مكان االستبداد ) ٤(
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دد   ھذا وقد وضع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ضوابط وقیود كان من شأنھا أن تح
وظیفة الجھاد فى نشر اإلسالم فى ربوع المعمورة ، دون سفك للدماء ما استطعنا إلى 

  .ذلك سبیًال
ى سواء إن      : (ومن ھذه الضوابط قولھ تعالى یھم عل ذ إل ة فانب وإما تخافن من قوم خیان

  ).٨٧) (اهللا ال یحب الخائنین 
ى ینقضى       فإن كان  در حت ال یجوز للمسلمین الغ بین المسلمین والكفار عھد أو أمان ف

دل           ا ی رائن أحوالھم م ر من ق أن ظھ ة ب دائھم خیان األمد ، فإن خاف المسلمون من أع
ا      د بینن ھ ال عھ لمون أن رھم المس ذ یخب نھم ، فحینئ ریح م ر تص ن غی انتھم م ى خی عل

  .بذلكوبینكم حتى یستوى علم المسلمین وعلم أعدائھم 
یھم             ذ إل م یحتج أن ینب داء ل ة من األع ة المحقق دت الخیان ھ إذا وج ى أن ة عل ت اآلی ودل

  .عھدھم ، ألنھ لم یخف منھم بل علم ذلك
ى         دل عل ا ی نھم م د م أن یوج ة ب ودل مفھوم اآلیة أیضًا على أنھ إذا لم یخف منھم خیان

  ).٨٨(لى أن تتم مدتھ عدم الخیانة ، أنھ ال یجوز نبذ العھد إلیھم ، بل یجب الوفاء إ
  :انتشار اإلسالم أ ـ معدالت انتشار اإلسالم

دعوة ال          ان بال ا ـ وھى أن انتشار اإلسالم ك الذى یؤكد على الحقیقة التى توصلنا إلیھ
دالت          ق مع ان وف ا ، ك ة وخارجھ رة العربی ى الجزی الم ف ار اإلس یف ـ أن انتش بالس

ة   ة والكیفی احیتین الكمی ن الن ًا م بة تمام دعوة    متناس ة ال ى لحرك ور الطبیع ع التط ، م
اإلسالمیة ، وال یوجد فى ھذه المعدالت نسب غیر طبیعیة أو طفرات تدل على عكس 

  :ھذه الحقیقة ، والجدول اآلتى یوضح ھذه النسب
ع     / مصر / سوریة / العراق / فارس / السنوات بالھجرى  دلس نسبة المسلمین م األن

ام   ة ع ة أول مائ ن  %/٢ %/٢%/ ٣%/ ٥/ نھای ل م ارت  % ١أق ى ص نوات الت الس
ا    بة فیھ كان % ٢٥النس ن الس ى   ٢٩٥/ ٢٧٥/ ٢٧٥/ ٢٢٥/ ١٨٥/ م نوات الت الس

ا   بة فیھ ارت النس كان % ٥٠ص ن الس نوات  ٣٥٥/ ٣٣٠/ ٣٣٠/ ٢٨٠/ ٢٣٥/ م الس
ا   بة فیھ ارت النس ى ص كان% ٧٥الت ن الس *  ٤٠٠/ ٣٨٥/ ٣٨٥/ ٣٢٠/ ٢٨٠/ م

  .ة عندما بدأ تنزیل القرآن الكریمقبل الھجر ١٣حسبت السنوات منذ عام 
ى         عب األول ف ان الش ة ك رة العربی بھ الجزی عب ش رى أن ش ات أخ ح معلوم وتوض
الدخول فى اإلسالم ، وقد أصبح معظمھم مسلمین فى العقود األولى بعد تنزیل القرآن 

  .الكریم
ة ،          ى البدای ر العرب ف دد المسلمین من غی وق ع وھكذا كان عدد العرب المسلمین یف
م           ر العرب ، ول ب من أجل المسلمین غی اقف اإلسالمى والتعری ومھدوا الطریق للتث
م             ل األم ن ك ددة م ذاھب متع ان وم ن أدی ولھم م ى أص ؤالء ف ى ھ ت عل ض وق یم

  .والحضارات السابقة
ى         ار ف د واالبتك ة للتقلی ات توأمی د عملی كان على ھؤالء جمیعًا أن یوظفوا بشكل موح

األصلیة تحت التأثیر الثورى والمتحول األكثر عمقًا  وقت واحد وذلك حسب خلفیاتھم
ة        ة بتنقی یق المزدوج ة التنس ق عملی ن طری اموا ع اتھ ، وق المى ومؤسس ر اإلس للفك
القبول       ا ب ك إم ریم وذل رآن الك تراثھم من علوم وتكنولوجیا وفلسفات عصر ما قبل الق
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تھم    الجزئى أو الرفض الجزئى ، وقاموا كذلك باالبتكار من خالل انطال م من أنظم قھ
  .الفكریة الحسیة وتراثھم فى ضوء القرآن الكریم والسنة

ومن ھنا ولدت العلوم اإلسالمیة والتكنولوجیا اإلسالمیة والحضارة اإلسالمیة الحدیثة 
  ).٨٩(متناسبة مع األیدولوجیة والرؤیة اإلسالمیة الشاملة 

  :خصائص ذلك االنتشار
  .ـ عدم إبادة الشعوب

  .د حكامًاـ جعلوا العبی
  .ـ لم یفتحوا محاكم تفتیش

  .ـ ظل الیھود والنصارى والھندوك فى بالدھم
  .ـ تزاوجوا من أھل تلك البالد وبنوا ُأسرًا وعائالت على مر التاریخ

ت          ى الوق رول ف ى عصر البت رًا إل ـ ظل إقلیم الحجاز ـ مصدر الدعوة اإلسالمیة ـ فقی
  .البالد المستعمرة إلى مراكزھاالذى كانت الدول االستعماریة تجلب خیرات 

ى     (ـ تعرضت بالد المسلمین لشتى أنواع االعتداءات  الحروب الصلیبیة ـ االستعباد ف
ى            نھم ف ى م ذیب من بق دلس وتع ى األن ارھم ف غرب إفریقیا ـ إخراج المسلمین من دی

یش  اكم التفت البون      ) مح م یط ف وأنھ لمین نظی اریخ المس ھ أن ت ذا كل ن ھ ص م ونخل
ى       خصومھم با ذار حت ك االعت یئًا یستوجب ذل وا ش إلنصاف واالعتذار ، وأنھم لم یفعل

  .التاریخ المعاصر
ة ـ    ١ـ سریة سیف البحر ـ رمضان      ١ ب ـ        ٣٠ھجری د المطل ن عب زة ب راكب ـ حم

أبو جھل ـ انصرف المسلمون بدون قتال ـ بعثت ھذه السریة لدراسة أحوال مكة   ٣٠٠
  .فانصرفوا عنھمووجد األعداء أن المسلمین منتبھون 

ن    ٢٠٠ـ عبیدة بن الحارث ـ     ٦٠ھجریة ـ   ١ـ سریة الرابغ ـ شوال سنة    ٢ ة ب عكرم
د                  ذه السریة لتفق ت ھ ال ـ بعث دون قت و صیان ـ انصرف المسلمون ب ل أو أب ى جھ أب

  .أحوال أھل مكة فرأت جمعًا عظیمًا من قریش بأسفل ثنیة المرة
دة سنة       ٣ ى ذى القع اص ـ خرج        ٨٠ة ـ  ھجری  ١ـ سریة ضرار ـ ف ى وق ن أب سعد ب

  .حتى بلغ الجحفة ثم رجع ولم یلق كیدًا
د صلى اهللا      ٧٠ھجریة ـ   ٢ـ غزوة ودان وھى غزوة األبواب ـ صفر   ٤ ـ سیدنا محم

  .علیھ وسلم ـ عاھد عمرو بن مخثى الضمرى على أال یعین قریش وال المسلمین
لم ـ      ـ سیدنا    ٢٠٠ھجریة ـ  ٢ـ غزوة بواط ـ ربیع األول   ٥ ھ وس د صلى اهللا علی محم

ى                    ١٠٠ ى ف ة لق ى المدین م رجع إل ة رضوى ث واط ناحی ى ب غ إل ف ـ بل ن خل ة ب ـ أمی
  .الطریق قریشًا وأمیة ـ رضوى اسم جبل بالقرب من ینبع

ع األول      ٦ ى ـ ربی ة ـ    ٢ـ غزوة صفوان أو بدر األول د صلى      ٧٠ھجری ـ سیدنا محم
م         اهللا علیھ وسلم ـ كرز بن جابر الفھرى ـ   غ صفوان فل ى بل دو حت ب الع ى طل خرج ف

  .یدركھ ـ كان كرز بن جابر قد أغار على مواشى ألھل المدینة
ادى اآلخرة        ٧ ة ـ    ٢ـ غزوة ذى العشیرة ـ جم د صلى اهللا      ١٥٠ھجری ـ سیدنا محم

ة         ین مك علیھ وسلم ـ وادع بنى مذلج وحلفائھم من بنى ضمرة ـ ذو العشیرة موضع ب
  .والمدینة من بطن ینبع
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ة ـ    ٢ـ سریة النخلة ـ فى رجب   ٨ ادة         ١٢ھجری ة تحت قی ن جحش ـ قافل د اهللا ب ـ عب
  .بنى أمیة ـ أطلق األسیران وودى القتیل ـ أرسلوا الستطالعن قریش فوقع الصدام

ـ سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم  ٣١٣ھجریة ـ  ٢ـ غزوة بدر الكبرى ـ رمضان  ٩
ة       ٧٠ـ   ٧٠ـ  ٢٢ـ أبو جھل ـ   ١٠٠٠ـ  در ومك ین ب دو ـ ب ـ انتصر المسلمون على الع

سبعة منازل وبین بدر والمدینة ثالثة منازل لما علم بخروج قریش إلى المدینة ارتحل 
  .دفاعًا عن المسلمین

ى رمضان             ١٠ دى الخطمى ـ ف ن الع ر ب ة ـ     ٢ـ سریة عمی ر ـ       ١ھجری ـ    ١ـ عمی
ض     ١عصماء بن مروان ـ   ت تح د     ـ قتل عمیر اختھ التى كان ى الحرب ض ا عل قومھ

  .المسلمین
ـ الخطمیة   ١ـ سالم ـ    ١ھجریة ـ   ٢ـ سریة سالم بن عمیر األنصارى ـ فى شوال    ١١

  .أبو عكفة ـ كان أبو عكفة الیھودى یستفز الیھود على المسلمین فقتلھ سالم
ى       ٢ـ غزوة بنى قینقاع ـ فى شوال    ١٢ ة بن لم ـ قبیل ھجریة ـ النبى صلى اهللا علیھ وس
  .اع ـ تم إجالئھم ـ أتوا بالشر فى المدینة حین كان المسلمون فى بدر فأجلوا لذلكقینق
لم ـ        ٢٠٠ھجریة ـ   ٢ـ غزوة السویق ـ فى ذى الحجة   ١٣ ھ وس ى صلى اهللا علی ـ النب

و             ٢٠٠ ھ ـ بعث أب م یدرك ھ فل ى طلب لم ف ھ وس ـ أبو سفیان ـ خرج النبى صلى اهللا علی
ا  سفیان من قریش إلى المدینة فأتو ا ناحیة منھا فحرقوا فى أسوال من نخل ووجدوا بھ

  .رجلین فقتلوھما
لیم ـ محرم         ١٤ ى س در أو غزوة بن ة ـ    ٢ـ غزوة قرقرة الك د     ٧٠ھجری ـ سیدنا محم

ـ خرج العدو یغزو المدینة فانصرف  ١صلى اهللا علیھ وسلم ـ كرز بن جابر الفھرى ـ 
  .فأطلق سراحھ حین رأى جمعًا من المسلمین ـ أسر عبد اسمھ یسار

ان       ١ھجریة ـ  ٢ـ سریة قررة الكدر ـ   ١٥ ى غطف ة بن ـ غالب بن عبد اهللا اللیثى ـ قبیل
لیم ـ     ى س ع              ٣وبن اًال إذ اجتم ذه السریة إكم ت ھ اقون ـ بعث ر الب داء وف ل من األع ـ قت

  .األعداء مرة أخرى
ن مسلمة األن      ٣ـ سریة محمد بن مسلمة ـ ربیع األول ـ     ١٦ د ب ة ـ محم صارى  ھجری

ـ كان كعب بن األشرف یحرض    ١ـ   ١ـ كعب بن األشرف الیھودى ـ    ١الخزرجى ـ  
  .القبائل من الیھود ضد المسلمین ودعا قریشًا للحرب فوقعت غزوة أحد

ع سنة            ١٧ ى ربی ار ـ ف ان أو أنم ر أو غزوة غطف ة ـ    ٣ـ غزوة ذى أم ـ   ٤٥٠ھجری
ـ اجتمعت بنو ثعلبة وبنو محارب  النبى صلى اهللا علیھ وسلم ـ بنو ثعلبة وبنو محارب   

ى صلى اهللا      لإلغارة على المدینة فانصرفوا حین رأوا جمعًا من المسلمین ـ خرج النب
علیھ وسلم فى أصحابھ حتى بلغ نجد وھنا أسلم وعثود الذى ھم بقتل رسول اهللا صلى 

  .اهللا علیھ وسلم
ادى اآلخرة سنة        ١٨ ى جم ة ـ    ٣ـ سریة قردة ـ ف د ب    ١٠٠ھجری و    ـ زی ة ـ أب ن حارث

راق ـ أسر     ١سفیان ـ  ـ خرج زید بن حارثة فى بعث فتلقى قریشًا فى طریقھم إلى الع
  .فراء بن سفیان دلیل القافلة التجاریة فأسلم

 ٢٨٠٠راجل ـ النبى صلى اهللا علیھ وسلم ـ  ٦٥٠ھجریة ـ  ٣ـ غزوة ُأحد ـ شوال  ١٩
فیان األموى ـ         ٢٠٠راجل ـ      و س ت خسارة فادحة      ٣٠ـ     ٧٠ـ     ٤٠راكب أب ـ لحق
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ال                ة أیم ة ثالث د والمدین ین أح ار نتیجة لرعب أصابھم ـ ب بالمسلمین ولكن فشل الكف
  .كانوا األعداء زحفوا من مكة إلى ُأحد

رم سنة     ٧ـ غزوة حمراء األسد ـ فى   ة ـ    ٣من شوال المك ى صلى     ٥٤٠ھجری ـ النب
فیان ـ     ٢٧٩٠اهللا علیھ وسلم ـ  ة     ٢ـ أبو س و عزة ومعاوی ى      أب رة ـ خرج النب ن المغی ب

ى                 د خرج المسلمون إل وم ُأح د من ی ا آن الغ دو ـ لم ًا للع لم مرعب ھ وس لى اهللا علی ص
و عزة            ل أب م ضعفًا ، أسر رجالن ، وقت ًا بھ ة ظان یھم ثانی معسكر العدو لئال یغیر عل
ده وحث     ض عھ الشاعر ألن كان وعد فى بدر بأنھ ال یظاھر أبدًا على المسلمین ثم نق

  .ین على المسلمینالمشرك
نة               ٢١ رة محرم الحرام س ى غ ى سلمة المخزومى ـ ف ریة قطن أو سریة أب  ٤ـ س

ة ـ    ى               ١٥٠ھجری وا من اإلغارة عل م یتمكن و سلمة المخزومى ـ طلحة وسلمة ـ ل أب
ى              ق أراد اإلغارة عل ا المسلمون ـ ھو رئشیس قطاع الطری ام بھ ة بمظاھرة ق المدین

  .ا فوصلوا إلى قطن وھو مسكنھ فتفرق جمعھالمدینة ولكن المسلمین تظاھرو
ة ـ    ٤من محرم الحرام سنة      ٥ـ سریة عبد اهللا بن أنیس ـ فى    ٢٢ د اهللا    ١ھجری ـ عب

ـ سمع عبد اهللا بأن سفیان استنفر  ١ـ سفیان الھذیلى ـ  ١بن أنیس الجھنى األنصارى ـ 
  .قومًا ضد المسلمین بعرفى فوصل علیھا وقتل بھا أبا سفینان

ة ـ    ٤سریة الرجیع ـ فى صفر  ـ   ٢٣ ت ـ      ١٠ھجری ن ثاب ـ من عضل     ١٠٠عاصم ب
  .ـ استشھاد عشرة قراء ١٠والقارة ـ 

ة ـ   ٢٤ ك ـ            ٧٠ـ سریة بئر معون ن مال رة ـ عامر ب ر ـ جماعة كبی ن عم ذر ب ـ   ١ـ من
٦٩.  
ع األول            ٢٥ ة الضمیرى ـ ربی ن أمی ر ب ة ـ     ٤ـ سریة عم ة       ١ھجری ن أمی ر ب ـ عم

  .یلة بنى كالبقب ٢الضمرى ـ 
ع أول        ٢٦ ى النضیر ـ ربی ة          ٤ـ غزوة بن لم ـ قبیل ھ وس ى صلى اهللا علی ة ـ النب ھجری

  .النضیر ـ تم إجالئھم بأنھم ھموا بقتل الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
لم ـ    ١٥١٠ھجریة ـ   ٤ـ غزوة بدر األخرى ـ ذى القعدة    ٢٧ النبى صلى اهللا علیھ وس

ھة ـ خرج أبو سفیان فى أھل مكة حتى نزل بناحیة أبو سفیان ـ لم تحدث مواج ٢٠٥٠
فینان      و س ھ فرجع أب الظھران أو عسفان ولما علم النبى صلى اهللا علیھ وسلم خرج إلی

  .رجع النبى أیضًا
لم ـ أھل       ١٠٠٠ھجریة ـ  ٥ـ غزوة دومة الجندل ـ سنة  ٢٨ ھ وس النبى صلى اهللا علی

  .ن یصل إلیھا ولم یلق كیدًاالدومة ـ رجع الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قبل أ
طلق ـ         ٢٩ ى المص زوة بن لم ـ          ٥شعبان   ٢ـ غ ھ وس لى اهللا علی ى ص ة ـ النب ھجری

ى المصطلق ـ         ن ضرار سید بن ق األسرى       ١٠ـ   ١٩الحارث ب دو وأطل زم الع ـ انھ
  .كلھم
دق ـ شوال        ٣٠ ة ـ    ٥ـ غزوة األحزاب أو الخن ھ      ٣٠٠٠ھجری ى صلى اهللا علی ـ النب

  .ـ انقلب العدو خاسرًا ١٠ـ  ٦بو سفیان ـ أ ١٠٠٠٠وسلم ـ 
ـ عبد اهللا بن عتیك األنصارى  ٥ھجریة ـ  ٥ـ سریة عبد اهللا بن عتیك ـ ذى القعدة  ٣١

  .١ـ سالم بن أبى الحقیق ـ  ١ـ 
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ـ   ٤٠٠ـ  ٢٠٠ـ   ٤ـ غزوة بنى قریظة ـ النبى صلى اهللا علیھ وسلم ـ بنو قریظة ـ    ٣٢
ذا     من األعداء من قتل ومنھم من أسر ان ھ ـ قتلھم كان حكمًا قضائیًا بسبب الخیانة وك

  .الحكم موافقًا لنصوص التوراة التى كانوا یؤمنون بھا
ن مسلمة ـ       ٣٠ـ سریة الرقطاء ـ      ٣٣ د ب ال ـ       ٣٠ـ محم ن آث ة ب ة     ١ـ ثمام ر ثمال ـ أث

ق             د أن أطل لم بع د ، وأس ة سید نج ان ثمام لم ـ ك ھ وس فأطلقھ رسول اهللا صلى اهللا علی
  .ھ من األسرسراح

ا من      ٢٠٠ھجریة ـ  ٦ـ غزوة بنى لحیان ـ  ٣٤ و لحی ـ النبى صلى اهللا علیھ وسلم ـ بن
ب أھل          زوة لتأدی ت الغ ھ ـ كان بطون ھذیل ـ تفرق العدو حین علم بمقدم المسلمون إلی

  .الرجیع الذین قتلوا عشرة من القراء
ردة ـ        ٣٥ ة ـ     ٦ـ غزوة ذى ق ھ       ٥٠٠ھجری ى صلى اهللا علی ل من      ـ النب لم ـ خی وس

دة ـ     رأة واح اح لرسول       ١ـ   ٣غطفن تحت قیادة عیینة الفزارى ـ ام ى لق ـ أغاروا عل
  .اهللا فخرج المسلمون ولحقوا بھم

رق             ٤٠ـ سریة عكاشة محصن ـ       ٣٦ د ـ تف و أس دى ـ بن ن محصن األس ـ عكاشة ب
عثت إلیھم األعداء ولم تحدث مواجھة ـ كان بنو أسد قد أجمعوا اإلغارة على المدینة فب

  .ھذه السریة
ة ـ     ٦ـ سریة ذى القصة ـ        ٣٧ ن مسلمة ـ         ١٠ھجری د ب ة ـ      ١٠٠ـ محم و ثعلب  ١بن

ـ استشھد تسعة من الدعاة وأصیب محمد بن مسلمة بجرح ـ كان عشرة من  ٩جریح ـ 
  .القراء ذھبوا للدعوة وبینما ھم نائمون قتلھم بنو ثعلبة وذو القصة اسم موضع

ة      ٣٨ ى ثعلب ة ـ     ٦ـ    ـ سریة بن ة ـ              ٤٠ھجری و ثعلب ن الجراح ـ بن دة ب و عبی ـ    ١ـ أب
  .انصرف العدو وغنم المسلمون ما كان لھم من متاع

وم ـ      ٣٩ لیم ـ             ٦ـ سریة الجم و س ة ـ بن ن حارث د ب ة ـ زی ـ أسر مجموعة     ١٠ھجری
  .رجال وأطلقھم النبى صلى اهللا علیھ وسلم

ة ـ ھرب        ـ زی  ١٥ھجریة ـ   ٦ـ سریة الطرف أو الطرق ـ    ٤٠ و ثعلب ة ـ بن ن حارث د ب
ذى      األعداء وأصاب المسلمون عشرین بعیرًا ـ بعثت ھذه السریة لمعاقبة المجرمین ب

  .القصة
رى ـ       ١٢ـ سریة وادى القرى ـ   ٤١ ـ   ٩جریح ـ    ١ـ زید بن حارثة ـ سكان وادى الق

وا عل              ة فحمل ًا للجول دًا ذاھب ان زی د ـ ك ل من المسلمین تسعة رجال وجرح واح ھ  قت ی
  .وعلى أصحابھ

ن     ٦ـ دومة الجندل ـ  ٤٢ ھجریة ـ عبد الرحمن بن عوف ـ قبیلة بنى كلب ـ األصبغ ب
ان             رو وك ن عم بغ ب لم األص دعوة ـ أس ال ال ى مج وس ف اح ملم ق نج رو ـ تحق عم

  .نصرانیًا وأسلم معھ كثیر من قومھ
ر ـ     ٢٠٠ھجریة ـ   ٦ـ سریة فداك ـ   ٤٣ ن بك ت   ـ على بن أبى طالب ـ بنو سعد ب ھرب

بنو سعد وأصاب المسلمون مائة بعیر وألفى شاة ـ بلغ النبى صلى اهللا علیھ وسلم أنھم  
  .یریدون أن یمدوا یھود خیبر فقام علّى رضى اهللا اهللا عنھ بالمظاھرة علیھم

زارة تحت         ٧ـ سریة أم فرقة ـ    ٤٤ و ف ھ ـ بن ھجریة ـ أبو بكر الصدیق رضى اهللا عن
  .العدو ـ كانت بنو فزارة قد أغاروا على قافلة زید بن حارثةـ انھزم  ٢قیادة أم قرفة ـ 
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ن    ٣٠ـ عبد اهللا بن رواحة ـ  ٣٠ھجریة ـ   ٦ـ سریة عبد اهللا بن رواحة ـ  ٤٥ ـ أسیر ب
  .ـ وقع اشتباك لسوء فھم الفریقین فقتل الیھود جمیعًا ٣٠ـ  ١رزام الیھودى ـ 

رنیین ـ      ٤٦ ة ـ    ٦ـ سریة الع ن جابر      ٢٠ھجری ل      ـ كرز ب الفھرى ـ رجال من عك
ة      ٨ـ   ١وعریننة ـ  ـ قتلوا الراعى واستاقوا اإلبل فأسروا ومثل بھم ـ استوخموا المدین

ھ           ى صلى اهللا علی وا یسارا راعى النب م قتل حوا ث ا فص فشربوا من ألبان اإلبل وأبوالھ
  .وسلم واستاقوا اإلبل

یة الضمرى ـ كان  ـ عمرو بن أم  ١ھجریة ـ   ٦ـ سریة عمرو بن أمیة الضمرى ـ   ٤٧
ھ     ن خلق ن حس لم م م أس لم ث ھ وس لى اهللا علی ى ص ل النب ة لیقت ى مك اء إل د ج رو ق عم

  .الشریف ثم ذھب إلى مكة یدعو أھلھا
ة ـ    ٤٨ ة ـ    ٦ـ غزوة الحدیبی ة ـ          ١٤٠٠ھجری لم ـ أھل مك ھ وس ى صلى اهللا علی ـ النب

وبین ریش عشر   سھیل بن عمرو القرشى ـ تم الصلح بین النبى صلى اهللا علیھ وسلم  
  .سنوات ـ كان النبى قد خرج معتمرًا فصدتھ قریش عن البیت فى الحدیبیة

ر     ٤٩ ة ـ    ٧ـ غزوة خیب لم ـ        ١٠٠ھجری ھ وس ى صلى اهللا علی ود    ١٠٠٠٠ـ النب ـ یھ
ق ـ      ى الحقی ن أب ة ب ًا ـ   ٥٠خیبر كنان ًا ـ       ٩٣ـ  ١٨جریح ًا مبین تح اهللا للمسلمین فتح ـ ف

ى صلى اهللا   كان الیھود قد قاتلوا الم سلمین فى ُأحد واألحزاب ونقضوا عھدھم مع النب
  .علیھ وسلم فأفسد خططھم العدوانیة

لم ـ        ١٣٨٢ھجریة ـ   ٦ـ غزوة وادى القرى ـ المحرم    ٥٠ ھ وس ى صلى اهللا علی ـ النب
  .الیھود من وادى القرى

ان ـ النبى صلى اهللا علیھ وسلم ـ بنو غطف    ٤٠٠ھجریة ـ   ٧ـ غزوة ذات الرقاع ـ    ٥١
وا                  د جمع ان ق و عطف ت بن دو ـ كان رق الع ار ـ تف و أنم ة وبن و ثعلب و محارب وبن وبن

  .جموعًا من القبائل لإلغارة على المسلمین فلما قام المسلمون بحشودھم تفرقوا جمیعًا
ریش ـ     ٧٢ھجریة ـ   ٧ـ سریة عیص ـ فى صفر  ٥٢ ة ق ـ أبو جندل وأبو بصیر ـ قافل

  .لیھم بأمر النبى صلى اهللا علیھ وسلمـ أخذ أموال العدو ثم ردھا إ ٩
ـ  ١ـ غالب بن عبد اهللا اللیثى ـ بنو الملوح ـ  ٦٠ھجریة ـ  ٧ـ سریة الكدید ـ صفر  ٥٣

ذه                 یھم ھ ت إل ن سوید فبعث حاب بشیر ب وا أص د قتل وح ق و المل ت بن ع اشتباك ـ كان وق
  .السریة للتوبیخ

ل   ھجریة ـ غالب بن عبد ا  ٧ـ سریة فدك ـ فى صفر سنة  ٥٤ هللا اللیثى ـ أھل فدك ـ قت
  .ناس من العدو

ادى اآلخرة     ٥٥ ة ـ    ٧ـ سریة حسمى ـ فى جم ة ـ      ٥٠٠ھجری ن حارث د ب ـ   ١٠٢ـ زی
ق     ٢ـ   ١٠٠الھنید بن عوض الجزرى ـ   ھ وأطل ـ انتصر المسلمون وقتل الھنید مع ابن

الھنید فى  الباقون بعد توبتھم ـ كان دحیة الكلبى محمًال ببعض الھدایا من قیصر فقابلھ  
  .ناس وقطع علیھ الطریق

رق            ٧ـ سریة تربة ـ فى شعبان سنة    ٥٦ ة ـ تف ن الخطاب ـ أھل ترب ر ب ة ـ عم ھجری
ام                ان فق ى غطف ع بن د اصطلحوا م ة ق ان أھل ترب زالن ك ة من ة ومك ین ترب دو ـ ب الع

  .المسلمون بالمظاھرة فى محالھم
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و     ھجریة ـ أبو بكر ال ٧ـ سریة بنى كالب ـ فى شعبان  ٥٧ ھ ـ بن صدیق رضى اهللا عن
وا                انوا أجمع ل آخرون ـ ك داء جماعة وقت ر المسلمون سبى من األع كالب ـ انتص

  .الھجوم على المسلمین مع بنى محارب وبنى أنمار
ھجریة ـ غالب بن عبد اهللا اللیثى ـ أھل المیفعة ـ وقع  ٧ـ سریة المیفعة ـ رمضان  ٥٨

  .اشتباك ـ كانوا حلفاء أھل خیبر
ا أسامة        ٧یة خربة ـ فى رمضان ـ سر ٥٩ ة ـ بینم ھجریة ـ أسامة بن زید ـ أھل خرب

ال ال   وأصحابھ یمشون فى الطریق إذ ھبط إلیھم رجل من الجبل فقتلھ أسامة بعد أن ق
  .إلھ إال اهللا

بشیر بن سعد ـ بنو مرة بالقرب من فدك   ٣٠ھجریة ـ  ٧ـ سریة بنى مرة ـ شوال   ٦٠
  .أھل خیبرـ وقع اشتباك كانوا حلفاء 

و     ٣٠ھجریة ـ   ٧ـ سریة بشیر بن سعد األنصارى ـ فى شوال    ٦١ بشیر بن سعد ـ بن
فزارة وعذرة ـ جرح جمیع المسلمین وأسر منھم رجالن ـ كانت بنو فزارة وعذرة قد   

  .ساعدوا الیھود فى خیبر فبعثت إلیھم ھذه السریة للترویع
 ٤٩ـ   ١أبى العوجاء ـ بنو سلیم ـ   ـ ابن ٥٠ھجریة ـ   ٧ـ سریة ابن أبى العوجاء ـ  ٦٢

ى            واھم ف د ق ام المسلمون بحش اقون ـ ق ـ أصیب ابن أبى العوجاء بجرح واستشھد الب
  .محالھم ألنھم كانوا یجمعون لإلغارة على المدینة

ح ـ      ٦٣ ة ـ    ٨ـ سریة ذات أطل الى ذات         ١٥ھجری ر األنصارى ـ أھ ن عمی ـ كعب ب
انوا یجمعون        ـ استشھد المسل  ١٤أطلح بنو قضاعة ـ  نھم ـ ك د م رأ واح ًا وب مون جمیع

ة لتخوفیھم فاستشھد المسلمون       یھم كتیب فى عدد كبیر لإلغارة على المسلمین فبعث إل
  .جمیعًا

دى ـ        ٢٥ھجریة ـ   ٨ـ سریة ذات عرق ـ فى ربیع األول    ٦٤ ن وھب األس جاع ب ـ ش
رارًا  بنو ھوازن أھالى ذا عرق ـ كانت ھوازن قد مّدوا ید المعونة ألعدا  ء المسلمین م

  .ثم اجتمعوا على مشارف المدینة فاحتشد المسلمون لتخویفھم
ة      ٣٠٠٠ھجریة ـ   ٨ـ سریة مؤنة ـ فى جمادى األولى سنة    ٦٥ ة ـ مائ ـ زید بن حارث

ان            ١٢ألف ـ شرحبیل الغسانى ـ      ودین ـ انتصر المسلمون ـ ك دد المفق م نعرف ع ـ ل
ل رسول اهللا صلى اهللا علی      د قت ة      شرحبیل ق ذلك الحرب وھزم ثالث لم فوقعت ل ھ وس

  .آالف مائة ألف
ادى اآلخرة          ٦٦ ة ـ     ٨ـ سریة ذات السالسل ـ جم ن العاص       ٥٠٠ھجری رو ب ـ عم

ت               داء بمظاھرة المسلمین ـ كان و قضاعة ساكنوا السالسل ـ ھرب األع القرشى ـ بن
  .قضاعة قد تجمعت لإلغارة على المدینة

ى رجب           ٦٧ ة ـ     ٨ـ سریة سیف البحر ـ ف ام            ٣٠٠ھجری ریش ـ أق دة ـ ق و عبی ـ أب
م       ذه السریة تشتیت ھم المسلمون على الساحل أیامًا ثم انصرفوا ـ كان الغرض من ھ

  .قریش
ـ أبو قتادة األنصارى ـ بنو غطفان ـ     ١٥ھجریة ـ   ٨ـ سریة محارب ـ فى شعبان   ٦٨

فأرسلت إلیھم ھرب العدو خائفًا وأصاب المسلمون أنعامًا ـ تجمع بنو غطفان بخضرة 
  .سریة مكونة من خمسة عشر رجًال لالستطالع
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ة ـ رمضان      ٦٩ تح مك ة ـ   ٨ـ غزوة ف لم ـ        ١٠٠٠٠ھجری ھ وس ى صلى اهللا علی ـ النب
دة        ١٢ـ   ٢قریش مكة ـ  ة واح د إال كتیب ـ انتصر المسلمون ـ لم یتعرض للمسلمین أح

  .وال تثریب علیھم ثم دخل النبى صلى اهللا علیھ وسلم مكة وجعل الناس كلھم طلقاء
ى رمضان        ٧٠ د ـ ف ت            ٨ـ سریة خال د ـ الصنم العزى ـ كان ن الولی د ب ة ـ خال ھجری

  .العزى صنم بنى كنانة فحطمھا خالد رضى اهللا عنھ
ت          ٨ـ سریة عمرو بن العاص ـ  ٧١ ن العاس ـ الصنم سواع ـ كان رو ب ة ـ عم ھجری

  .ھسواع صنم بنى ھذیل فحطمھا عمرو بن العاص رضى اهللا عن
د األشھلى األنصارى ـ          ٨ـ سریة سعد األشھلى ـ رمضان     ٧٢ ن زی ة ـ سعد ب ھجری

  .الصنم مناة ـ كانت مناة صنمًا لألوس والخزرج فھدمھا سعد األشھلى رضى اهللا عنھ
د ـ شوال    ٧٣ ة ـ   ٨ـ سریة خالد بن الولی ة ـ        ٣٥٠ھجری و جذیم د ـ بن ن الولی د ب ـ خال
بنى جذیمة ممن كانوا أسلموا فكره الرسول صلى ـ قتل خمسة وتسعون رجًال من  ٩٥

و                ت بن ًا وكان د بعث داعی ن الولی د ب ان خال ة ـ ك م الدی تلھم وودى بھ لم ق ھ وس اهللا علی
  .جذیمة قد أسلموا من قبل فشك خالد فى إسالمھم وقتل منھم رجاًال

ین أو أوطاس أو ھوازن ـ شوال        ٧٤ ة ـ    ٨ـ غزوة حن ى صلى     ١٢٠٠٠ھجری ـ النب
م ـ             اهللا ع و أحس ز وبن و مع و ھوازن وبن ف وبن و ثقی لم ـ بن ھ وس ـ   ٧١ـ   ٦٠٠٠ـ   ٦لی

ع األسرى وأعطاھم        انتصر المسلمون ـ أطلق النبى صلى اهللا علیھ وسلم سراح جمی
  .الكسوة كذلك

ة ـ    ٨ـ غزوة الطائف ـ شوال    ٧٥ و         ١٢٠٠٠ھجری لم ـ بن ھ وس ى صلى اهللا علی ـ النب
د محاصرة      ـ جمع كثی  ١٣ثقیف ـ جمع كثیر ـ    لم بع ھ وس ر ـ رجع النبى صلى اهللا علی

  .دامت شھرًا ـ لما رفع النبى صلى اهللا علیھ وسلم عنھم الحصار قدموا علیھ وأسلموا
ـ عیینى بن حصن الفزارى  ١٥٠ھجریة ـ  ٩ـ سریة عیینة بن حصن ـ فى محرم  ٧٦

یم ـ        ى تم ة بن ة             ٦٢ـ قبیل ذه القبیل ورة ـ قامت ھ ى الث م القضاء عل ل   ـ ت إغراء القبائ ب
 ٢١رجًال و  ١١التابعة لھا ومنعتھا عن أداء الجزیة ولما خرج إلیھم عیینى أسر منھم 

  .ولدًا فأطلقھم النبى صلى اهللا علیھ وسلم حین قدم علیھ سیدھم ٢٠امرأة و 
ة خثم ـ        ٢٠ھجریة ـ   ٩ـ سریة قطبة بن عامر ـ فى صفر   ٧٧ ن عامر ـ قبیل ـ قطبة ب

د المسلمین          أكثر من النصف ـ أكر  ؤامرة ض دبرون م انوا ی وا وانتشروا ـ ك ھم ـ تفرق
  .فجاء قطبة ببعضھم أسیرًا فأطلقھم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ع أول     ٧٨ حاك رضى اهللا      ٩ـ سریة الضحاك ابن سفیان الكالبى ـ ربی ة ـ الض ھجری
م ا           اعترض لھ ى كالب داعین ف ى بن ار  عنھ ـ قبیلة بنى كالب ـ بعث المسلمون إل لكف

  .فوقع اشتباك
ع أول           ٧٩ ة ـ ربی ن حذاف د اهللا ب ة ـ      ٩ـ سریة عب ة       ٣٠٠ھجری ن حذاف د اهللا ب ـ عب

دة     القرشى السھمى ـ القراصنة من الخثعمیین ـ ھربوا ـ كانوا قد اجتمعوا فى ساحل ج
  .یریدون اإلغارة على مكة فتفرقوا حین رأوا ھذه السریة

ى طىء ـ أسرت        ـ  ١٥٠ھجریة ـ   ٩ـ سریة بن طىء ـ  ٨٠ ھ ـ بن ى رضى اهللا عن عل
  .سفانة بنت حاتم وغیرھا من الناس
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ـ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ـ ھرقل قیصر     ٣٠٠٠ھجریة ـ   ٩ـ غزوة تبوك ـ    ٨١
م رجع       داء ث الروم ـ قام النبى صلى اهللا علیھ وسلم بالتجمع مع أصحابھ وأرھب األع

  .إلى المدینة
دل ـ   ٨٢ دل ـ أسر           ـ ٤٢٠ـ سریة دومة الجن ة الجن ر دوم در أمی د ـ أكی ن الولی د ب خال

ف         د الحل در وعق ھ وسلم سراح أكی أكیدر وقتل أخوه ـ أطلق رسول اهللا صلى اهللا علی
  . مع حكومات نصرانیة أخرى

  .١٠٧: األنبیاء) ١(
  .٧١: آل عمران) ٢(
  .ط الھیئة المصریة العامة للكتاب ١٦٦حقائق اإلسالم وأباطیل خصومھ ص ) ٣(
  .ط الھیئة المصریة للكتاب ١٢٩،  ١٢٨غوستاف لوبون حضارة العرب ص  )٤(
  .١٩١-١٩٠: البقرة) ٥(
  .١٩٣، ١٩٢: البقرة) ٦(
  .٢١٦: البقرة) ٧(
  .٢١٧: البقرة) ٨(
  .١٤٦: آل عمران) ٩(
  .١٦٩: آل عمران) ١٠(
  .١٩٥: آل عمران) ١١(
  .٧٥،  ٧٤: النساء) ١٣(، ) ١٢(
  .٩٠: النساء) ١٤(
  .٨ـ٧: لاألنفا) ١٥(
  .١٧: األنفال) ١٦(
  .٣٩: األنفال) ١٧(
  .٤٧: األنفال) ١٨(
  .٦١: األنفال) ١٩(
  .٧٠: األنفال) ٢٠(
  .٦ـ٥: التوبة) ٢١(
  .١١١: التوبة) ٢٢(
  .٤٠-٣٩: الحج) ٢٣(
  .رواه مسلم ـ كتاب اإلمارة ـ باب فضل الجھاد والخروج فى سبیل اهللا) ٢٤(
ر       رواه أبو داود فى سننھ ـ كتاب ا ) ٢٥( ى خب ا جاء ف اب م لخراج واإلمارة والفئ ـ ب

  .الطائف
رواه الحاكم فى مستدركھ ـ كتاب معرفة الصحابة رضى اهللا عنھم ـ ذكر إسالم ) ٢٦(

  .أمیر المؤمنین على ـ رضى اهللا عنھ ـ
الى         ) ٢٧( ول اهللا تع اب ق اب التفسیر ـ ب ى ال تكون    (رواه البخارى ـ كت اتلوھم حت وق

  (.فتنة 
  .د الرازق ـ كتاب الجھاد ـ باب الرجل یغزو وأبوه كارهمصنف عب) ٢٨(
  .٤٠: الحج) ٢٩(
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  .تفسیر سورة الحج ١٢القرطبى ج ) ٣٠(
  .فصل فى الحروب ومذاھب األمم فى ترتیبھا ٢٢٦/  ١تاریخ ابن خلدون ) ٣١(
  .٢٩-٢٦: سفر العدد ـ اإلصحاح الثالث عشر ـ اآلیات) ٣٢(
  .١٤-١٠لخامس والعشرون آیة سفر صموئیل األول ـ اإلصحاح ا) ٣٣(
  .٨ـ  ٤سفر الملوك الثانى ـ اإلصحاح الثالث ، اآلیات ) ٣٤(
  .٥ـ ١آیات  ٢١سفر حزقیال ـ أصحاح ) ٣٥(
  .٥ـ٣سفر یوشع ـ اإلصحاح الثالث والعشرون ـ اآلیات ) ٣٦(
  .٣٠ـ٢٧سفر القضاة ـ اإلصحاح الثامن عشر ـ اآلیات ) ٣٧(
  .٤ـ١اح الرابع ، اآلیات سفر صموئیل األول ـ اإلصح) ٣٨(
  .٢٩ـ٢٥سفر التكوین ـ اإلصحاح الرابع والثالثون ـ اآلیات ) ٣٩(
  .١٦ـ  ١٤سفر التكوین ـ اإلصحاح الرابع عشر ـ اآلیات ) ٤٠(
  .٣٥ـ٣٤سفر العدد ـ اإلصحاح الواحد والعشرون اآلیتان ) ٤١(
  .١٦سفر العدد ـ اإلصحاح الخامس والعشرون اآلیة ) ٤٢(
  .٥٣ـ٥٠حاح الثالث والثالثون اآلیات اإلص) ٤٣(
  .٤٧ـ٤٥سفر صموئیل ـ اإلصحاح السابع عشر اآلیات ) ٤٤(
  .٦سفر صموئیل األول ـ اإلصحاح الثالث والعشرون اآلیة ) ٤٥(
  .٤١-٣٥سفر المزامیر ـ المزمور الثامن عشر اآلیات ) ٤٦(
  .٥سفر حزقیال اإلصحاح الواحد والعشرون آیة ) ٤٧(
  .٣٦-٣٤ى ـ اإلصحاح العاشر آیة إنجیل مت) ٤٨(
  .رواه أحمد وأبو داود) ٤٩(
  .٤٤٣سبائك الذھب ) ٥٠(
  .، ط مصطفى الحلبى ٨٣شرح المعلقات السبع للزوزنى ص ) ٥١(
  .٨٩: الزخرف) ٥٢(
  .٤٠-٣٩: الحج) ٥٣(
دى ص  ) ٥٤( د وج د فری فة لمحم م والفلس وء العل ت ض ة تح یرة المحمدی ،  ١٦٤الس

  .بتصرف ١٦٣
  .٦١: فالاألن) ٥٥(
  .١٦٦،  ١٦٥السیرة النبویة لمحمد فرید وجدى ) ٥٦(
ط دار الكتب العلمیة ، موسوعة القبائل العربیة لمحمد  ١٢٠سبائك الذھب ص ) ٥٧(

  .دار الفكر العربى ٥١/  ١سلیمان الطیب 
  .دار المعرفة ـ بیروت ٥٤٣/  ٦فتح البارى ) ٥٨(
  .٤٢٤/  ٧فتح البارى ) ٥٩(
  .٤٧٢على الجندى . لجاھلى دتاریخ األدب ا) ٦٠(
  .٤٦٢رحمة للعالمین للمنصور فورى ص ) ٦١(
  .٤٧٣فى تاریخ األدب الجاھلى ) ٦٢(
  .٤٦٢رحمة للعالمین للمنصور فورى ص ) ٦٣(
  .٨سبائك الذھب ) ٦٤(
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  .٤٧٠تاریخ األدب الجاھلى ص ) ٦٥(
  .٤٦٢رحمة للعالمین المنصور فوزى ص ) ٦٦(
  .٨٧سبائك الذھب ) ٦٧(
  .٤٦٦ریخ األدب الجاھلى ص تا) ٦٨(
  .٤٦٣رحمة للعالمین للمنصور فورى ص ) ٦٩(
  .٤٦٧، تاریخ األدب الجاھلى ص  ٢٩٥سبائك الذھب ) ٧٠(
  .٤٦٣رحمة للعالمین ص ) ٧١(
  .١٥٦تاریخ الدولة األمویة للشیخ محمد الخضرى ص ) ٧٢(
  .٤٦٣رحمة للعالمین ص ) ٧٣(
  .٤٦٧جاھلى ص ، تاریخ األدب ال ٢٥٦سبائك الذھب ص ) ٧٤(
  .٤٦٣رحمة للعالمین ص ) ٧٥(
  .١٢٧سبائك الذھب ص ) ٧٦(
  .١٢٦سبائك الذھب ص ) ٧٧(
  .٤٦٧تاریخ األدب الجاھلى ص ) ٧٨(
  .٤٦٣رحمة للعالمین ص ) ٧٩(
  .٤٧٣، تاریخ األدب الجاھلى ص  ١٤٨سبائك الذھب ص ) ٨٠(
  .٤٧٣، وتاریخ األدب الجاھلى ص  ١٢٤سبائك الذھب ص ) ٨١(
  .٤٧٠، تاریخ األدب الجاھلى ص  ٨٦،  ٨٥بائك الذھب ص س) ٨٢(
  .٤٧٣، تاریخ األدب الجاھلى ص  ١٤٨،  ١٤٧سبائك الذھب رقم ) ٨٣(
م ،   ٣٣،  ٣٢تاریخ الدولة األمویة الشیخ محمد الخضرى بك ص ) ٨٤( ، ط دار القل

  .بیروت
دى  ) ٨٥( د وج د فری تاذ محم فة األس م والفلس وء العل ت ض ة تح یرة المحمدی ص  الس

  .، ط الھیئة المصریة العامة للكتاب ١٦٢
  .٤٦٩رحمة للعالمین ص ) ٨٦(
  .٥٨: األنفال) ٨٧(
  .٣٢١/  ٢تفسیر ابن كثیر ) ٨٨(
سید وقار أحمد حسینى ـ . الفكر اإلسالمى فى تطویر مصادر المیاه والطاقة ، د) ٨٩(

تانفورد    ة س ى جامع ر ف الم زائ ة د ٧٥-٧١ع ونى طب . ، ترجم ا زیت میة زكری ةس : ع
  .فصلت للدراسات والترجمة والنشر

and emergence of a Muslim Society in Richard W. bulliet, Conversion of Islam Meier 
& ed. Nehemia Levtzion (New York Holmes Iran in Conversion to Islam, (Publ., Inc, 

١٩٧٩) Pp. ٥١-٣٠, p٣١ for fig ١.١.  
-----------------------  

  ھل الجبال تحفظ توازن األرض ؟ واألرض تدور حول نفسھا ؟ -٩٦
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  :الرد على الشبھة 
ور  ى المزم دتھا  [  ٢: ٧٥ف ت أعم ا وزن ز ] أن ى م س األرض [  ٥: ١٠٤وف المؤس

ا أن اهللا جع  ] على قواعد فال تتزعزع إلى الدھر واألبد  ال  وفى علم الجیولوجی ل الجب
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اه      ع المی دور م اه وت لحفظ األرض ؛ وذلك مثل الفقاعات تشاھد كالقبة على سطح المی
دء       ى ب وین األرض ف ل تك ر مراح ال آخ ا ، وأن الجب ع أطرافھ ى جمی ة ف ى مثبت وھ

  .الخلیقة
  .وللدكتور زغلول النجار كتاب مستقل عن الجبال

  ).١) (لعلمھ الذین یستنبطونھ منھم : (وصدق اهللا
  ). ٢) (وما یعقلھا إال العالمون : (اهللاوصدق 

  .٨٣: النساء) ١(
  .٤٣: العنكبوت) ٢(

-----------------  
  ھل النجوم رجوم الشیاطین ؟ -٩٧

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  
  
  :الرد على الشبھة 

و           ین ، وھ دق ویق ا عن ص المین یخبرن ھ من رب الع إن اإلسالم دین ، وھو موحى ب
ذ   : (قائل سبحانھال ت متخ ما أشھدتھم خلق السموات واألرض وال خلق أنفسھم وما كن

واإلسالم لیس بدعًا من األدیان ولذلك نرى أن الكتب المقدسة ). ١) (المضلین عضدا 
  :تذكر ذلك ؛ فإن اهللا تعالى یقول

دیدًا وشھبًا      ( ًا ش ت حرس دناھا ُملئ ا     * وأنا لمسنا السماء فوج د منھ ا نقع ا كن د  وأن مقاع
ة عن الجن   ). ٢) (للسمع فمن یستمع اآلن یجد لھ شھابًا رصدا  یس  . قال ذلك حكای ول

ن       ًا م ماء حراس ى الس ل عل و أن اهللا جع ى ھ ا المعن ف ، وإنم م المؤل ا فھ ى كم المعن
  .المالئكة ، وخلق لھم أدوات عقاب تناسب أجسام الشیاطین

ھب ى الش ھاب. وھ ة بش د المالئك اه أح یطان رم اء ش إذا ج ب  ف ھب كواك ت الش ولیس
  .كالقمر والشمس ، وإنما ھى أدوات عقاب كالسیف فى ید الجندى المحارب

ة            ة وھى جن ا طرد آدم من الجن وین ؛ أن اهللا لم ث من سفر التك حاح الثال ى اإلص وف
روبیم ،    عدن ، لیعمل األرض التى ُأخذ منھا ، أقام شرقى جنة عدن مالئكة تسمى الك

رب   : " أیادیھم لحراسة طریق شجرة الحیاةووضع لھیب سیف متقلب فى  فأخرجھ ال
ة      ام شرقى جن اإللھ من جنة عدن لیعمل األرض التى ُأخذ منھا ؛ فطرد اإلنسان ، وأق

  ).٣" (عدن الكروبیم ، ولھیب سیف متقلب لحراسة طریق شجرة الحیاة 
رون ول المفس ربین: " ویق ة المق ن المالئك روبیم م یة بمع. إن الك ى الفارس و ف ى وھ ن

ئال یرجع اإلنسان    " وكان عملھم وقت طرد آدم ھو ". الحارس  حراسة الفردوس ؛ ل
  ".إلیھ 

یا معشر الجن واإلنس إن : (فى قولھ تعالى. وفى القرآن تفسیر الشھب بشواظ من نار
فبأى * استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات واألرض فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان 

  ).٤) (یرسل علیكما شواظ من نار ونحاس فال تنتصران  *آالء ربكما تكذبان 
ولم یجعل للجن كواكب ُترمى   . فقد جعل للجن غیر ما جعل لإلنس من أدوات العقاب

  ". شھب " أى " شواظ " بھا كالقمر والشمس ، وإنما جعل للجن 
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  .٥١: الكھف) ١(
  .٩ـ٨: الجن) ٢(
  .٢٤-٢٣: ٣تك ) ٣(
  .٣٥ـ٣٣: الرحمن) ٤(

-------------------  
  القرآن یتناقض مع العلم -٩٨

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

ثلھن        ق سبع سموات ومن األرض م رآن أن اهللا خل ى الق ول عن    . إنھ جاء ف ف یق فكی
رآن           ى الق ا ؟ وف د سبعة مثلھ ھ یوج ین الكواكب ـ إن أن : (أرضنا وھى واحدة من مالی

اً  قفًا محفوظ ماء س ع ، وأن اهللا) الس ئال تق كھا ل ر    .  یمس اء غی ن الفض ول ع ف یق فكی
  :المتناھى

ول   . إنھ سقف قابل للسقوط ؟ وفى القرآن أن اهللا زین السماء الدنیا بمصابیح  ف یق فكی
  عن مالیین الكواكب التى تسبح فى ھذا الفضاء غیر المتناھى إنھا مصابیح ؟ 

  :الرد على الشبھة 
  :ھذا السؤال مكون من ثالثة أجزاء

الم سبعة أرضین       : األول الجزء ى الع یس ف ھ ل و أن ول عن األرض   . ھ ف یق ا  : فكی إنھ
ض     ن بع ذه م بعة ؛ أخ ف إن األرض س ول المؤل بعة ؟ وق موات س ا أن الس بعة كم س

ریم  رآن الك رى الق ون  . مفس یبون ویخطئ دون ، ویص رین مجتھ م أن المفس و یعل . وھ
و      ذا الجزء من السؤال ھ و   : والرد علیھ فى ھ ة ھ ص اآلی ق سبع    (: أن ن ذى خل اهللا ال

دیر           ى كل شىء ق وا أن اهللا عل نھن لتعلم ر بی زل األم ثلھن یتن سموات ومن األرض م
  ).١) (وأن اهللا قد أحاط بكل شىء علمًا 

ـ  ى ب ھ أت ْن(إن ى األرض ) ِم دد ف ى الع یض ؛ لینف د التبع ى تفی ى . الت ة ف ت المثلی ولیثب
  :فیكون المعنى. قدرتھ

. وخلقت من األرض مثل ما خلقت أنا السماء بالقدرةأنا خلقت سبع سموات بقدرتى ، 
  (.لتعلموا أن اهللا على كل شىء قدیر : (ولھذا المعنى عّلل بقولھ

وھى  . ھو أن السماء محكمة ، وأن األرض غیر محكمة: وبیان التبعیض فى األرض
ى   . غیر محكمة لحدوث الزالزل فیھا ، وللنقص من أطرافھا وقد عّبر عن التبعیض ف

ا    : (آخر فقالموضع  نقص  ). ٢) (أفال یرون أنا نأتى األرض ننقصھا من أطرافھ وال
ا یمسك السماء      درة اهللا ، كم من األطراف یدل على أن الباقى من األرض ممسوك بق

  .كلھا
انى  قوط  : والجزء الث ل للس قف قاب ماء س ن   . ھو أن الس زء م ذا الج ى ھ ھ ف رد علی وال

ى المجاز  . ھا المجازأن كل لغة فیھا الحقیقة وفی: السؤال ھو إن السماء   . والتعبیر عل ف
ى     دة ، وعل و األعم ة ھ ى الحقیق قوط عل ن الس قف م انع للس ت ، والم قف البی بھ س ش

ھ   ىء بقدرت ل ش و اهللا ؛ ألن ك از ھ ل   . المج ى اإلنجی وراة وف ى الت ر ف ذلك نظی : " ول
قف    بط الس ل یھ رى  ". بالكس ة أخ ى ترجم قف    : " وف ار الس ل ینھ راء الكس ن ج . م

ت   وبتر ة  " [ اخى الیدین یسقط البی ول  ]  ١٨: ١٠جامع د أن یق ؤدى   : یری إن الكسل ی
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وت  راب البی ى خ ؤدى إل ر ی ر ، والفق ى الفق قف . إل ار الس راب بانھی ن الخ ر ع . وعب
ة  . والسقف ال ینھار بالكسل ، وإنما بھّد األعمدة التى تحملھ فسقط  : " وفى سفر الرؤی

ق  ]  ١٠: ٨رؤ " [ من السماء كوكب   ف یس ر إرادة اهللا ؟     كی ط كوكب من السماء بغی
ة  فر الرؤی ى س قطت  : " وف ماء س وم الس ھ  ]  ١٣: ٦رؤ " (ونج ى علی ول عیس ، ویق

  :السالم
إرادة اهللا   ى األرض إال ب ع إل د  : " إن العصفور ال یق س واح اع عصفوران بَفْل ا یب . أم

یكم        ة عن أب ى األرض خفی ا إل د منھم ى  " [ ومع ذلك ال یقع واح ى  ].  ٢٩: ١٠مت وف
 ٣١: ١٠عب " [ حقًا ما أرھب الوقوع فى یدى اهللا الحى ؟ : " الرسالة إلى العبرانیین

.[  
ھ      : والجزء الثالث ف دل بقول ا مصابیح ؟ والمؤل وھو أنھ كیف یقول عن الكواكب إنھ

ھ             ى جھل ذا عل ھ ھ دنیا ، ودل أیضًا بقول اة ال ى الحی ع والمشاھد ف ار الواق ھذا على إنك
د كمصباح     : " ففى سفر الرؤیة. بالتوراة وباإلنجیل ، ]١٠: ٨رؤ "[كوكب عظیم متق

ابیح   " رش سبعة مص ام الع ول   ]٥: ٤رؤ "[وأم ى ق ى المجاز ف اء المصباح عل ، وج
  ].  ٢٣: ٦أم " [ الوصیة مصباح والشریعة نور : " صاحب األمثال

  .١٢: الطالق) ١(
  .٤٤: األنبیاء) ٢(

----------------------  
  م كفًراكیف یكون العل -٩٩

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

ھ  ى قول رض عل ر  : (یعت ى الكف ادة ف ئ زی ا النس نة  ) ١) (إنم ى الس ذى ف ئ ال أن النس
  فكیف یكون العلم كفرًا ؟ .. القبطیة من الحساب الفلكى

  :الرد على الشبھة 
رم مكان األشھر  أن النسئ فى اآلیة ھو ما كان یفعلھ المشركون من تبدیل األشھر الح

ة             ى تضبط السنة القبطی ام الت ھ باألی ة ل ا ، وال عالق ال فیھ ذلك القت الحالل لیستحلوا ب
ارفون   للزراعة ، ومن ھنا یتبین مدى محاولة التلبیس والتدلیس الذى یضحك منھا الع
مع حزنھم أن یصل الترصد ضد كالم اهللا سبحانھ والعمل على أن ال یصل إلى الخلق 

اره ـ     اظ             باعتب رخیص من التالعب باأللف د ال ذا الح ى ھ المین ـ إل رة للع ة األخی الكلم
  . والمصطلحات

  .٣٧: التوبة) ١(
--------------------  

  !رّى مصر بالغیث  -١٠٠
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  
 ثم یأتى من بعد ذلك: (وفى القرآن. إن أرض مصر ُتروى بالنیل ، وال تروى بالمطر

  ).١) (عام فیھ ُیغاث الناس وفیھ یعصرون 
  فكیف ینسب خصب مصر للغیث والمطر ؟ . وھذا یدل على غوثھم بالمطر



 ٦٣٨

  :الرد على الشبھة 
  :ھنا كلمتان

  (.یعصرون ( -٢( یغاث ( -١
ماء    ن الس اء م زول م ى ن دل عل ة ت ى الحقیق وث عل ة الغ ى  . وكلم ر عل ة العص وكلم

ب     یر العن ى عص دل عل ة ت ب     ألن . الحقیق و العن ر ھ ى العص اس ف ین الن ائع ب . الش
د لعصیر       م یوجھ النق والمؤلف یوجھ النقد على المعنى الحقیقى فى نزول المطر ، ول

ب ل . العن ة مث ى الحقیق اءت عل ث ج ة الغی ر : " وكلم ن مط م یك ث ول امتنع الغی " [ ف
ل  ]  ٣: ٣إرمیاء  ى    : " ، وجاءت على المجاز مث ث المعی إشعیاء  " [ ألعرف أن أغی

٤: ٥٠ .[  
ة  و         . أما على المجاز فالشبھة منتفی ذا ھو غرض المعترض وھ ة فھ ى الحقیق ا عل وأم

  .مغرض فى ذلك
ألوف   ى الم ارج عل ھ خ ر كل ك ألن األم ألوف. وذل ى الم ھ عل ان خروج دة : وبی أن الم

أكلن سبًعا سماًنا أو   . خمس عشرة سنة أكلھن سبع عجاف     : سبع شداد ی . سبع سمان ی
  .فیھا الخیر قلیًالوالسنة األخیرة یأتى 

اكن  . والمناسب لقلة الخیر ؛ نزول المطر وقلة المیاه تكفى لرى العنب والفواكھ فى أم
اء           ا م ى سیكثر فیھ ة الت ذرا للسنوات اآلتی ذره ب زراعتھ ، وتكفى إلنبات قمح یكون ب

  .وھذا أمر غیر مستبعد فى العقل. النیل
ى    . فكیف یكون شبھة ؟ أما عن العصر  ھ یكون عل ل  فإن ة مث ب   : " الحقیق ذت العن فأخ

روع      د ف ى ی أس ف ت الك ون، وأعطی أس فرع ى ك رتھ ف وین " [وعص ، ]١١: ٤٠تك
  :١٤رؤیة" [ فألقاه إلى معصرة غضب : " ویكون على المجاز مثل

١٩ .[  
ى      . وإذا ثبت وجود العصر ، ولیس لماء النیل وجود  ات وعاش ؟ وف ى النب ف حی فكی

ًا ھزیالً   السنوات السبع العجاف كانت سنابل  ف  . القمح تخرج من األرض خروج فكی
اه    در للمی خرجت وھى ھزیلة والنیل ال یروى األراضى ؟ البد من القول بوجود مص

ة  : " ففى حلم فرعون. إما آبار عیون ، وإما مطر. غیر النیل وھو ذا سبع سنابل طالع
الریح ال       . فى ساق واحد سمینة وحسنة  ة وملفوحة ب م ھو ذا سبع سنابل رقیق شرقیة  ث

ا  ة وراءھ وین " [نابت ھ]٦-٥: ٤١تك ال فی الم وق رر الك ا : " ، وك ة وراءھ ك "[نابت ت
  .٤٩: یوسف) ١(كیف تكون نابتة ولیس لماء النیل من سواقى؟ ] ٢٣: ٤١

------------------  
  الرعد ملك من المالئكة -١٠١

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

وإن فى األحادیث النبویة أن الرعد ملك من مالئكة . سبح اهللاإن فى القرآن أن الرعد ی
ونحن نعلم أن الرعد ھو الكھرباء الناشئة عن تصادم السحاب فكیف یكون الرعد . اهللا

  ملكًا ؟ 
  :الرد على الشبھة 
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د یسبح هللا     وراة أن الرع ى الت لُّ  . إن المؤلف ال ینكر تسبیح الرعد هللا ؛ وذلك ألن ف وك
فمن أّكد لھ أن الرعد ملك ؟ . وإنما ھو ینكر كون الرعد َمَلكًا. ھ یسبحھشىء خلقھ ؛ فإن

ك   ھ مل د        . لیس فى القرآن أن یس أن الرع ا ؛ ول د ملًك ذكر أن للرع ة ت ث النبوی واألحادی
ح رق واض ك ، والف ابیح هللا. مل ن التس وراة ع ى الت بح : " فف ق ؛ یس وف ُیخل عب س ش

ھ وس    " الرب  د صلى اهللا علی ور  [لم ؛ یقصد شعب محم ى سفر   ] ١٨: ١٠٢مزم ،وف
ور  ا        : " الزب دب فیھ ا ی ل م ز " [تسبحھ السموات واألرض والبحار وك ]. ٣٤: ٦٩م

  :وفى سفر الزبور
سبحوا الرب من السموات ، سبحوه فى األعالى ، سبحوه یا جمیع مالئكتھ ، سبحوه " 

ور ، سبحیھ  یا كل جنوده ، سبحیھ یا أیتھا الشمس والقمر ، سبحیھ یا جمیع كواكب الن
وق السموات    ى ف رب   . یا سماء السموات ، ویا أیتھا المیاه الت م ال ر   . لتسبح اس ھ أم ألن

  .وضع لھا حدًا فلن تتعداه. فُخلقت ، وثبتھا إلى الدھر واألبد
ل اللجج   رد  . سبحى الرب من األرض یا أیتھا التنانین وك ار والب ثلج والضباب  . الن . ال

الوحوش وكل . ل اآلكام ، الشجر المثمر وكل اَألرزالریح العاصفة كلمتھ ، الجبال وك
  .البھائم ، الدبابات والطیور ذوات األجنحة

اة األرض  ل قض اء وك عوب ، الرؤس ل الش وك األرض وك ذارى ، . مل داث والع األح
  .أیًضا الشیوخ مع الفتیان

ده  مھ وح الى اس د تع ھ ق رب ؛ ألن م ال بحوا اس موات . لیس وق األرض والس ده ف " مج
  ].١٤٨ مزمور[

ة   ل األربع ى األناجی یم   : " وف وت عظ بحون اهللا بص ا " [یس م  " ، ] ٣٧: ١٩لوق وھ
د       " ، ] ٢٠: ٢لو " [یمجدون اهللا ویسبحونھ  ع المالك جمھور من الجن ة م وظھر بغت

ائلین  بحین اهللا وق ماوى مس الم ،   : الس ى األرض الس الى ، وعل ى األع د هللا ف المج
اس المسرة    و  " [وبالن ان ] ١٣: ٢ل ع            ، وك الى م ھ السالم ـ یسبح اهللا تع عیسى ـ علی

ون     : " ففى مرقس. الحواریین ل الزیت ى جب ر  " [ثم سبحوا وخرجوا إل ، ] ٢٦: ١٤م
ى  "[ ثم سّبحوا وخرجوا إلى جبل الزیتون : " وفى متى ومن یسبح اهللا   ]. ٣٠: ٢٦مت

  .كیف یكون ھو اهللا أو إلھ مع اهللا ؟
ریم  رآن الك ى الق ك األ : (وف م رب بح اس ى س ور) ١) (عل ى الزب م  : " ، وف بحوا اس س

رب  . الرب ال  " سبحوا یا عبید ال ى أن ق ى السموات        : " إل رب صنع ف ا شاء ال ل م ك
  .فى البحار وفى كل اللجج. وفى األرض

ى األرض   ن أقاص حاب م عد الس ر . المص ا للمط انع بروق ن  . الص ریح م رج ال المخ
  ].١٣٥مز ).. " [٢(خزائنھ 

  .١: األعلى) ١(
ى س) ٢( رف واقح: (ورة الحج اح ل لنا الری م ) [وأرس ة رق ئ إال (ـ ] ٢٢آی ن ش وإن م

  ].٢١آیة رقم ) [عندنا خزائنھ
---------------------  

  الوادى طوى -١٠٢
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
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  .فمن أین جاء بھ القرآن ؟. فى سیناء" طوى " إنھ ال یوجد وادى اسمھ 
  
  :الرد على الشبھة 

دس طوى   : (إنھ فھم من قولھ تعالى أن ) ١) (إنى أنا ربك فاخلع نعلیك إنك بالواد المق
وذلك ألن اهللا لما عبر عن السموات بأنھا . وفھمھ خاطئ. اسم للوادى المقدس) طوى(
. أن ال إلھ غیره یملك من أمر السموات من شىء  : یعنى بذلك) ٢) (مطویات بیمینھ (

ى مل   ا ف ا من شىء       عبر عن األرض بأنھ ھ آخر فیھ یس إلل ھ ول ى السماء    . ك الطى ف ف
دس ؛  . كنایة عن القدرة والطى فى األرض كنایة عن القدرة والكنایة مناسبة للواد المق
ى السموات     . والمقصود األرض كلھا لئال ُیظن أن التقدیس لغیره ى ف وكرر اهللا المعن

  :فقال
أى ) طوى (تكون األرض  وشبھھ أن  ). ٣) (یوم نطوى السماء كطى السجل للكتب (

  .فى قبضتھ
رانیین   ى العب دء أسست األرض ، والسموات       : " وفى الرسالة إل ى الب ا رب ف ت ی وأن

ر،  . ھى عمل یدیك ھى تبید ولكن أنت تبقى وكلھا كثوب تبلى ، وكرداء تطویھا؛ فتتغی
  .فقد عبر عن طیھا بطى الرداء] ٢٢ـ٢٠: ١عب " [ولكن أنت أنت، وسنوك لن تفنى 

ى  فیكون  دس    (المعن الوادى المق ك ب ذى سیصیر   (إن ا أن    ) طوى (ال ى مطوى كم بمعن
  .السماء ستكون مطویة بقدرتھ

از    ن إعج ر م ب آخ و جان یر ، وھ ى التفاس ل عل رآن ب ى الق رض عل و ال یعت ا ھ وھن
ذ        ف ویؤخ د یختل اء والمفسرین ق ن العلم القرآن یزید فى إثباتھ وذلك أن كالم البشر م

ب         منھ وُیرد ؛ ولكن كالم ھ ، شىء عجی ھ وال من خلف ین یدی اهللا ال یأتیھ الباطل من ب
حقًا ذلك القرآن الذى یقف أمام ھؤالء جمیعًا بكل ذلك الفھم الخاطئ والتصید المستمر 

  . وإذ بھ یتعالى علیھم ویبقى فى علیائھ معجزًا للبشر إلى یوم الدین
  .١٢: طـھ) ١(
  .٦٧: الزمر) ٢(
  .١٠٤: األنبیاء) ٣(

---------------------  
  ھل الزیتون یخرج من طور سیناء ، وھو یخرج من فلسطین ، فكیف ذلك ؟ -١٠٢
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  :الرد على الشبھة 
ى       د ف ى یوج ذا المعن مال مصر ، وھ ى ش طین والشام ھ ن فلسطین وفلس أن سیناء م

  :التوراة ففى سفر الزبور
  .١٧: ٦٨ مز] سینا فى القدس [ 

ل إن           ض ب دیار بعضھا عن بع ى فصلت ال ة الت وال تعتمد التقسیمات السیاسیة الحدیث
ال یمكن             ا تقسیمات سایكس بیكون ف د ، أم ذا الح ى ھ د إل ت تمت مصر فى األصل كان

  .تفسیر النصوص المقدسة علیھا
----------------  

  جبل قاف المحیط باألرض كلھا -١٠٤



 ٦٤١

  وق، وزیر األوقافد محمود حمدى زقز.أ: الكاتب
  

ریم     رآن الك ى الق اء ف ھ ج د  . ق: (إن رآن المجی رائس    ) ١) (والق اب ع ن كت ل م ونق
اف  ) ق(أن معنى : المجالس ل ق اء أن      . جبل یقال لھ جب ص األنبی اب قص ل من كت ونق

  .إن أعلى قمة فى األرض ھى جبل قاف: رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال
ة  إن الكلمة العبران: وقال المؤلف او  " ی اه  " ت م     " الخط  " ومعن حابة ل ا سمعھا الص لم

اف      " الخط " یعرفوا أن معناھا  ة اسمھا ق ال عظیم ا سلسلة جب ف  . بل توھموا أنھ فكی
  یعتبر بعض القرآن ما نسمیھ األفق ـ وھو خط وھمى ـ جبًال حقیقیًا ؟ 

  :الرد على الشبھة 
رآن        حة الق ى ص ة عل یس ُحج الس ل رائس المج ف ع الم مؤل ث إن ك ، وإن األحادی

ى  . الموضوعة لیست ُحجة على صحة القرآن إن  ) ق(ولم یجمع المسلمون على معن ف
اء    ) ق(منھا أن . لھم فى المعنى آراء كثیرة ف والی ل األل حرف من حروف الھجاء مث

  .فاعتراض المؤلف على القرآن لیس فى موضعھ. إلخ.. والتاء
  .١: سورة ق) ١(

-----------------------  
  ھامان وزیر فرعون -١٠٥

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

ان      . جاء فى القرآن أن ھامان كان وزیرًا لفرعون ان ك اریخى ؛ ألن ھام ذا خطأ ت وھ
ف   . وزیرًا ألحشویرش ملك الفرس فى مدینة بابل اء أل وبین فرعون وأحشویرش زھ

  .سنة
  
  :الرد على الشبھة 

ان   من أعلم المؤلف بأن ھامان ك ى أن ھام ان وزیرًا لفرعون ؟ وھذا السؤال على معن
خص م ش ق   . اس ذین ال یوث رواة ال خص إال ال م ش ان اس أن ھام ھ ب د أعلم وال أح

خص  . بمرویاتھم خص     . وإذا أصّر على أن ھامان اسم ش أن فرعون اسم ش ّلم ب . فلیس
ك  " ومعلوم أنھ لقب  ھ السالم ـ           " المل ى زمن یوسف ـ علی رئیس المصریین ف ان ل  ك

دل   " فرعون " وأن لقب  كان لرئیس المصریین فى زمن موسى ـ علیھ السالم ـ مما ی
  .على تغیر نظام الحكم

ان " وإذا صح أن   خص    " ھام م ش ك ، ال اس ن المل ب ع ل نائ ب لك ح أن . لق ھ یص فإن
وك    ك من المل ى    . ُیطلق على النائب عن فرعون أو عن أى مل ك یكون معن ى ذل : وعل

ھ       ) ١) (ھما إن فرعون وھامان وجنود( ب بفرعون ، ونائب یس مصر الملق ھو إن رئ
مثل لقب الملك الذى ُیطلق على : ومثل ذلك) وجنودھما كانوا خاطئین(الملقب بھامان 

رؤساء البالد ؛ فإنھ یطلق على رؤساء فارس والیونان ومصر والیمن وسائر البالد ، 
  .وال یتوجھ على إطالقھ خطأ من أخطاء التاریخ

ب  وفى اإلنجیل  رأى     " المضّل  " أن الیھود كانوا یطلقون لق ى ال ى من یخالفھم ف . عل
ا مضل      : وإذا أطلقھ العبرانیون على رجل منھم یقولون لھ ولھم ی دل ق ا سامرى ، ب . ی
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وإذا أطلقھ السامریون على رجل منھم یقولون . وذلك ألنھم یعتبرون السامریین كفارًا
وإذا سمع  . نھم یعتبرون العبرانیین كفارًاوذلك أل. یا عبرانى ، بدل قولھم یا مضل: لھ

ا     " سامرى " العبرانى عنھم كلمة  ا أنھ م منھ ا یفھ ال یفھم منھا أنھا اسم شخص ، وإنم
ھ     . لقب للذم الوا لعیسى ـ علی وعن ھذا المعنى جاء فى إنجیل یوحنا أن علماء الیھود ق
ك شیطان   : " السالم ـ  ھ  " إنك سامرى ، وب یھم بقول ا : " ورد عل ى شیطان ،     أن یس ب ل

دین     . أنا لست أطلب مجدى. لكنى أكرم أبى وأنتم تھینوننى ب وی د من یطل و  " [ُیوج ی
  ]. ٥٠ـ٤٨: ٨
  .٨: القصص) ١(

------------  
  قارون وھامان مصریان -١٠٦

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
ا         اوم ھام ف ق ان فارسى فكی ى اهللا  إن قارون یھودى ، وفرعون مصرى ، وھام ن نب

  موسى وھو لم یكن فى زمانھ ؟ 
  :الرد على الشبھة 

رئیس          ب ال ى نائ دل عل ب ی ا ھو لق خص ، وإنم ى   . إن ھامان لیس اسم ش ذا المعن وبھ
  .یكون ھامان ـ أى النائب عن فرعون ـ قد قاوم نبى اهللا موسى علیھ السالم

------------------  
  العجل الذھبى من صنع السامرى -١٠٧

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

إن مدینة السامرة فى فلسطین لم یكن لھا وجود لما خرج بنو إسرائیل من مصر ، مع 
بھم   . موسى ، وسكنوا أرض سیناء ذھبى كطل ف  . وفیھا عمل لھم ھارون العجل ال فكی

  نتخیل سامریًا یضع لھم العجل قبل أن یكون للسامریین وجود ؟ 
  :الرد على الشبھة 

ى  . ـ إنھ لیس فى فلسطین مدینة تسمى بمدینة السامرة  ١ وإنما كان للسامریین مملكة ف
وكانت ھذه المملكة مكونة من " شكیم " المسماة قدیمًا " نابلس " فلسطین ، عاصمتھا 

" المسماة قدیمًا " القدس " وكان للسبطین مملكة فى فلسطین عاصمتھا . عشرة أسباط
  ".أورشلیم 

ود   ـ ولما صع  ٢ د الیھ د موسى علیھ السالم إلى جبل الطور وتلقى التوراة ، نزل فوج
فأمسك  . فسأل عن ذلك فدلوه على من أغراھم بعبادتھم. یعبدون عجًال جسدًا لھ خوار

ألھ   ھ وس امرى  (ب ا س ك ی ا خطب ة     )م ل ؟ ألن كلم ا المض ھ أیھ ذى فعلت ذا ال ا ھ أى م
  .من األسماء وال تطلق على شخص كاسم. تطلق على المضل) سامرى(

ى یتوجھ اإلشكال          ذى أضلھم رجل مسمى بالسامرى ، حت . وبھذا المعنى ال یكون ال
وإال یلزم أن یكون السامرى من أسماء المسیح عیسى ـ علیھ السالم ـ فإن الیھود قالوا   

  :٨یو " [إنك سامرى ، وبك شیطان : " لھ
٤٨ .[  

 -----------------------  



 ٦٤٣

  أبو إبراھیم آزر -١٠٨
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: اتبالك

  .وقد أخطأ القرآن فى قولھ إن أباه اسمھ آزر. إن فى التوراة أن أبا إبراھیم اسمھ تارح
  :الرد على الشبھة 

ة  ل    . إن األنساب مختلفة بین التوراة السامریة والعبرانیة والیونانی دد السنین لك وإن ع
نسخ التوراة الثالثة ، ولوقا كاتب اإلنجیل زاد  أب من آدم إلى إبراھیم مختلف فیھ بین

  .نقال عن الیونانیة. على األسماء قینان
ده      ل أن یوجھ نق ھ قب حیح كتب ذلك جاء   . ومعنى ھذا أنھ كان یجب على المؤلف تص ول

  :فى القرآن الكریم
  ). ١) (إن ھذا القرآن یقص على بنى إسرائیل أكثر الذى ھم فیھ یختلفون (
  .٧٦: النمل) ١(

------------------  
  مریم العذراء بنت عمران -١٠٩

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

ا أخت ھارون    : وقال. إن القرآن نسب مریم العذراء إلى عمران أبى موسى النبى إنھ
] ٢٣: ٣لوقا [النبى ـ علیھ السالم ـ وھذا یخالف ما جاء فى إنجیل لوقا أنھا بنت ھالى   

  .تاریخ ألن بین مریم وھارون ألف وستمائة سنةویخالف ال
  
  :الرد على الشبھة 

دأ   : " والنص ھو. ونقلھ خطأ. إن المؤلف نقل عن اإلنجیل أن مریم بنت ھالى ا ابت ولم
ات    . یسوع كان لھ نحو ثالثین سنة ن متث الى ب وھو على ما كان ُیظن ابن یوسف بن ھ

ن یوسف        ا ب ن یّن ن ملكى ب ى أن أو " بن الوى ب ى    إل ن داود   " صل نسبھ إل ان ب " ناث
وھذا النص ال یدل على أنھ نسب مریم كما قال المؤلف ، وإنما یدل على . علیھ السالم

ى           . أنھ نسب المسیح ف ینسبون المسیح إل ا ؟ وكی یس لھ رآن بنسب ل ذب الق ف یك فكی
ولم : " وفى اإلنجیل أنھ ال أب لھ وال سبط لھ ؟ ذلك قولھ عن یوسف. یوسف بن ھالى

ر  ی ى  " [عرفھا حتى ولدت ابنھا البك ى      ] ٢٤: ١مت رآن بنسب عل ذبون الق ف یك ، وكی
ان ُیظن   : " سبیل الظن ؟ ذلك قولھ ن      " وھو على ما ك ى أن المسیح اب ل مت ى إنجی وف

  .یوسف بن یعقوب بن مّتان بن الیعازر بن آلیود
  ]. ١متى [ إلى أن أوصل نسبھ إلى سلیمان ـ علیھ السالم ـ 

ھ السالم ـ وھو أب مباشر           أن مر: والحق ران األب المباشر لموسى ـ علی یم ابنة عم
ا    ى منھ لت ھ ى تناس ة الت یس العائل ھ رئ ریم ألن و أب لم ى ، وھ ن . لموس ارون اب وھ

ا من        . عمران ى أنھ ى معن ا عل وھى من نسل ھارون ـ علیھ السالم ـ فیكون ھو أخوھ
ل  " حنة " سمھا وأمھا ا" یھویا قیم " أما أبوھا المباشر فاسمھ . نسلھ كما جاء فى إنجی

  .یعقوب الذى ال یعترف بھ النصارى
  :والنسب ھكذا
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وب      م    . إبراھیم ـ إسحاق ـ یعقوب ـ الوى وھو االبن الثالث لیعق ة ھ وأنجب الوى ثالث
  .جرشون وقھات ومرارى

  .وبنو عمرام ھارون وموسى ومریم. وبنوقھات عمرام ویصھار وحبرون وعزئییل
ن أ ى ع ى موس د وص ى  وق ى بن د اإلرث ف ى تری باط الت ز األس الى أن تتمی ر اهللا تع م

دد   . وذلك بأن تتزوج كل بنت فى سبطھا . إسرائیل ى سفر الع ت    : " فف ت ورث ل بن وك
رث   نصیبًا من أسباط بنى إسرائیل ؛ تكون امرأة لواحد من عشیرة سبط أبیھا ؛ لكى ی

ھ     د نصیب آبائ دد " [بنو إسرائیل كلُّ واح أن  ]. ٨: ٣٦ع رغ سبط الوى    ووصى ب یتف
للعلم والدین ، وال یكون لھ نصیب فى األرض ، وإنما یسكن بین األسباط فى مدنھم ، 

ده    دء       . ووصى بأن تكون اإلمامة فى نسل ھارون وح ى ب د ف ذه الشریعة نج ى ھ وعل
زوجة زكریا ـ علیھ السالم ـ كانت من نسل ھارون من   " ألیصابات " أن : إنجیل لوقا

ان زك  بط الوى ، وك بط الوى   س ن س ارون م ل ھ ن نس ا م ابات  . ری ت ألیص وتزوج
ت أن   . وأن مریم العذراء كانت قریبة أللیصابات. زكریا ا ؛ یثب وإذا ثبت أنھا قریبة لھ

كان فى أیام ھیرودس ملك الیھودیة كاھن : " یقول لوقا. مریم ھارونیة من سبط الوى
ات ھارون ، وا         ھ من بن ا ، وامرأت ة أِبّی ا من فرق خ  .. سمھا ألیصابات  اسمھ زكری " إل

  :ویقول لوقا
؛ قال لھا المالك ذلك وھو یبشرھا بالحمل بعیسى " إلخ .. وھو ذا ألیصابات نسیبتك" 

ى      . ـ علیھ السالم ـ فإذا صح أنھا قریبة لھا ونسیبة لھا  رآن ف ف الق ف یخطئ المؤل فكی
ار                ى ھ ة من بن ا ھى فرق ة أِبّی ھ السالم ـ ؟ وفرق ى ھارون ـ علی ون ، وھى  نسبتھا إل

ت     الفرقة الثامنة من الفرق التى عدھا داود ـ علیھ السالم ـ للعمل فى المناظرة على بی
  .وخبرھم فى اإلصحاح الرابع والعشرین من سفر أخبار األیام األول. الرب

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

ا أخت ھارون    : الوق. إن القرآن نسب مریم العذراء إلى عمران أبى موسى النبى إنھ
] ٢٣: ٣لوقا [النبى ـ علیھ السالم ـ وھذا یخالف ما جاء فى إنجیل لوقا أنھا بنت ھالى   

  .ویخالف التاریخ ألن بین مریم وھارون ألف وستمائة سنة
  
  :الرد على الشبھة 

دأ   : " والنص ھو. ونقلھ خطأ. إن المؤلف نقل عن اإلنجیل أن مریم بنت ھالى ا ابت ولم
ات    . لھ نحو ثالثین سنة یسوع كان ن متث الى ب وھو على ما كان ُیظن ابن یوسف بن ھ

ن یوسف        ا ب ن یّن ن ملكى ب ى     " بن الوى ب ى أن أوصل نسبھ إل ن داود   " إل ان ب " ناث
وھذا النص ال یدل على أنھ نسب مریم كما قال المؤلف ، وإنما یدل على . علیھ السالم

رآن بنسب ل     . أنھ نسب المسیح ذب الق ف یك ى      فكی ف ینسبون المسیح إل ا ؟ وكی یس لھ
ولم : " وفى اإلنجیل أنھ ال أب لھ وال سبط لھ ؟ ذلك قولھ عن یوسف. یوسف بن ھالى

ر   ى  " [یعرفھا حتى ولدت ابنھا البك ى      ] ٢٤: ١مت رآن بنسب عل ذبون الق ف یك ، وكی
ان ُیظن   : " سبیل الظن ؟ ذلك قولھ ن      " وھو على ما ك ى أن المسیح اب ل مت ى إنجی وف

  .سف بن یعقوب بن مّتان بن الیعازر بن آلیودیو
  ]. ١متى [ إلى أن أوصل نسبھ إلى سلیمان ـ علیھ السالم ـ 



 ٦٤٥

ھ السالم ـ وھو أب مباشر           : والحق ران األب المباشر لموسى ـ علی أن مریم ابنة عم
ا    ى منھ لت ھ ى تناس ة الت یس العائل ھ رئ ریم ألن و أب لم ى ، وھ ن . لموس ارون اب وھ

ا من        وھى من . عمران ى أنھ ى معن ا عل نسل ھارون ـ علیھ السالم ـ فیكون ھو أخوھ
ل  " حنة " وأمھا اسمھا " یھویا قیم " أما أبوھا المباشر فاسمھ . نسلھ كما جاء فى إنجی

  .یعقوب الذى ال یعترف بھ النصارى
  :والنسب ھكذا

وب      ة  . إبراھیم ـ إسحاق ـ یعقوب ـ الوى وھو االبن الثالث لیعق م   وأنجب الوى ثالث ھ
  .جرشون وقھات ومرارى

  .وبنو عمرام ھارون وموسى ومریم. وبنوقھات عمرام ویصھار وحبرون وعزئییل
ى    ى بن د اإلرث ف ى تری باط الت ز األس الى أن تتمی ر اهللا تع ن أم ى ع ى موس د وص وق

دد   . وذلك بأن تتزوج كل بنت فى سبطھا . إسرائیل ى سفر الع ت    : " فف ت ورث ل بن وك
رث  نصیبًا من أسباط بنى إس رائیل ؛ تكون امرأة لواحد من عشیرة سبط أبیھا ؛ لكى ی

ھ     د نصیب آبائ دد " [بنو إسرائیل كلُّ واح رغ سبط الوى     ]. ٨: ٣٦ع أن یتف ووصى ب
للعلم والدین ، وال یكون لھ نصیب فى األرض ، وإنما یسكن بین األسباط فى مدنھم ، 

ده    ذه الشر   . ووصى بأن تكون اإلمامة فى نسل ھارون وح ى ھ دء    وعل ى ب د ف یعة نج
زوجة زكریا ـ علیھ السالم ـ كانت من نسل ھارون من   " ألیصابات " أن : إنجیل لوقا

بط الوى     ن س ارون م ل ھ ن نس ا م ان زكری بط الوى ، وك ابات  . س ت ألیص وتزوج
ت أن   . وأن مریم العذراء كانت قریبة أللیصابات. زكریا ا ؛ یثب وإذا ثبت أنھا قریبة لھ

كان فى أیام ھیرودس ملك الیھودیة كاھن : " یقول لوقا. وىمریم ھارونیة من سبط ال
ات ھارون ، واسمھا ألیصابات           ھ من بن ا ، وامرأت ة أِبّی ا من فرق خ  .. اسمھ زكری " إل

  :ویقول لوقا
؛ قال لھا المالك ذلك وھو یبشرھا بالحمل بعیسى " إلخ .. وھو ذا ألیصابات نسیبتك" 

ى      . لھا ونسیبة لھاـ علیھ السالم ـ فإذا صح أنھا قریبة   رآن ف ف الق ف یخطئ المؤل فكی
ى ھارون ، وھى                  ة من بن ا ھى فرق ة أِبّی ھ السالم ـ ؟ وفرق ى ھارون ـ علی بتھا إل نس
ت     الفرقة الثامنة من الفرق التى عدھا داود ـ علیھ السالم ـ للعمل فى المناظرة على بی

  .ام األولوخبرھم فى اإلصحاح الرابع والعشرین من سفر أخبار األی. الرب
----------------------  

  یوسف ھّم بالفساد -١١٠
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  
رآن      ى الق م    . إن یوسف ـ علیھ السالم ـ ھم باالمرأة وھمت بھ حسبما جاء ف م یھ ھ ل وأن

وراة         ى الت ھ حسبما جاء ف م ب م تھ ا ول و المناسب ألحوال        . بھ وراة ھ ى الت ا جاء ف وم
  .اءاألنبی

  
  :الرد على الشبھة 

ھ     ١ م یعرف ل ل رف اهللا ورج ل ع ین رج رق ب د ف ى . ـ یوج دم عل اهللا ال یق ارف ب فالع
ا یشاء      . معصیة هللا وال یقدم على ضرر للبشر ل م ھ ال یستحیى أن یفع والذى ال یعرف
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ع   . من المعاصى والضرر د م وعلى ھذا المعنى یوجد فرق بین امرأة العزیز التى تعب
ى          قومھا غیر اهللا راھین الت ھ بواسطة الب ذى عرف رب  وبین یوسف ـ علیھ السالم ـ ال

ھ أن    . قادت إلى معرفتھ فى كونھ ، وبما سمعھ عن اهللا من آبائھ ز ھمت ب فامرأة العزی
وعّلل عدم الفعل بأنھ یكون مسیئًا لمن  (معاذ اهللا : (یفعل الفاحشة بھا ، وھو قد قال لھا

  .أحسن إلیھ
  .ى المحسن نوع من أنواع الظلمواإلساءة إل. وھو سیده

اذ اهللا  (وإلى قولھ (وراودتھ : (ـ انظر إلى قولھ  ٢ ھ     (مع ا راودت ا لم د أنھ ھ   (تج ھمت ب
ا    . فیكون الھم منھا بمعنى طلب فعل الفاحشة( ا لم د أنھ ھ   (وتج م    (ھمت ب ھ ھ صار من

ا ھ . بھ ره قول اذ اهللا (یفس ا (مع ر ھمھ ا فس ھ (كم ًا ل (وراودت ا ؛ دفع ھ بھ ون ھم ا فیك ھ
  .وامتناعًا عنھا

و       ٣ ھ ل ا نفرض أن ـ ولو فرضنا أن یوسف غیر عارف باهللا وغیر مقر بھ مثلھا ؛ فإنن
ا     ل بھ ا للفع م بھ ھ ،       . ھمت بھ للفعل بھا ؛ لھ ى كون ھ رأى برھان وجود اهللا ف وال أن ول

ى  . إذ ھذا شأن الوثنیین. لكان قد فعل بھا وكھذا البرھان ؛ أریناه براھین فى اآلفاق وف
  ).١) (لنصرف عنھ السوء والفحشاء (نفس األ
ھ   (ـ وال یمكن تفسیر      ٤ و ظھرت         (برھان رب ھ ل ھ ؛ ألن ى بیت ة مجىء سیده إل بعالم

دفع   : عالمة مجئ سیده ؛ ما استبقا الباب و لل ب ، وھ اه  . ھى للطل ا  : فاستباقھما معن أنھ
ره  تغلق األبواب وتمنع من اإلفالت وھو یحاول الدفع ، حتى أنھا جذبتھ من خ لف ظھ

ذ     ھ ، وعندئ اب     (من ثوب دى الب ا سیدھا ل ھد     ) ٢) (ألفی ذنب ، وش ر م ھ غی وصرح بأن
  .شاھد بالقرائن من أھل الشھادة أنھ غیر مذنب

ى               ٥ م ف ظ الھ ھ السالم ـ ویكون لف راءة یوسف ـ علی رًا بب رآن مق ـ على ھذا یكون الق
  ). ٣() معاذ اهللا (جانبھ على سبیل المشاكلة ألنھ صرح قبلھ بقولھ 

  .٢٤: یوسف) ١(
  .٢٥: یوسف) ٢(
  .٢٣: یوسف) ٣(

--------------------  
  نوح یدعو للضالل -١١١

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

الى      ال هللا تع ھ السالم ـ ق زد الظالمین إال ضالًال    : (إن نوحًا ـ علی ف  ) ١) (وال ت ؛ فكی
  یدعو نوح ربھ أن یزید الناس ضالًال ؟ 

  :رد على الشبھةال 
اس      ن الن المین م ى الظ ا عل ا دع اس ضالًال ، وإنم د الن ھ أن یزی دع رب م ی ًا ل . إن نوح

ل  : ومثل ذلك ما فى التوراة عن األنبیاء فإنھم دعوا على الظالمین ، ولم یدعوا على ك
اس ر   . الن امن عش ور الث ى المزم ذنى    : " فف الم تنق ل الظ ن الرج ین  " ـ " م ل ط مث

ھ   "  األسواق ؛ اطرحھم وا ب ذین آمن م  : " ، وفى اإلنجیل یقول المسیح هللا عن ال احفظھ
  . ولم یدع للكل] ١١: ١٧یو " [فى اسمك الذین أعطیتنى 

  .٢٤: نوح) ١(



 ٦٤٧

-------------------  
  فرعون ینجو من الغرق -١١٢

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

) ١) (فالیوم ننجیك ببدنك : (ة یونسففى سور. إن فى القرآن تناقض فى نھایة فرعون
فأخذناه وجنوده فنبذناھم فى : (وھذا یدل على نجاتھ من الغرق ، وفى سورة القصص

  .وھذا یدل على غرقھ) ٢) (الیم 
  
  :الرد على الشبھة 

دنك   (إن المؤلف لم یفسر  ك بب الیوم ننجی ى الظاھرى   ) ف ى المعن ة    . عل اد الجث و إبع وھ
ھا على الشاطئ حتى یضعھا المحنطون فى المقبرة فیراھا عن الھبوط فى الیم ، وترك

ھ من       . كل المصریین فیعتبروا ویتعظوا ة عن إفالت ى المجازى كنای وفسر على المعن
  .ووّجھ الشبھة على المعنى المجازى ولیس على المعنى الحقیقى. الغرق

م  ففی. والمعنى المجازى الذى بھ وّجھ الشبھة ؛ موجود فى التوراة عن فرعون ھا أنھ ل
رآن       . یغرق ، وموجود فیھا ما یدل على غرقھ ى الق ذى نسبھ إل اقض ال و التن ذا ھ . وھ

ین     . وسوف نبین ما فى التوراة من التناقض عن غرق فرعون  ق ب ونسألھ ھو أن یوف
  .وما یجیب بھ فى التوفیق ؛ یكون إجابة لنا. المعنیین المتناقضین

روج       فر الخ ن س ر م ع عش حاح الراب ى اإلص ات     : "فف ى مركب اء وغط ع الم فرج
د     . وفرسان جمیع جیش فرعون الذى دخل وراءھم فى البحر نھم وال واح ق م م یب " ل

  :وفى اإلصحاح الخامس عشر من نفس السفر
ا نصھ   " قد ھبطوا فى األعماق كحجر . تغطیھم اللجج"  وراة م وال : " وفى تفسیر الت

ة ع  ول       سبیل لنا ھنا إلى الحكم بغرق فرعون ، إذ ال دالل أ ، وال من ق ذا النب ى ھ ھ ف لی
ھ       ] ١١: ١٠٦و  ٥٣: ٧٨مز [ المرنِّم  دم غرق ى ع ع حجج عل . وساق المفسرون أرب

ولھم   ى ق و      : ومعن ھ ھ ى غرق دل عل رنِّم ال ی ول الم ى         : إن ق ھ السالم ـ ف أن داود ـ علی
  .قال كالمًا عن فرعون ال یدل صراحة على غرقھ ١٠٦والمزمور  ٧٨المزمور 

ص   و  ٣: ٧٨ون ر   "ھ داؤھم فغمرھم البح ا أع ص " أم و  ١١: ١٠٦ون ت " ھ وغّط
  .المیاه مضایقیھم

  ".واحد منھم لم یبق 
ودفع فرعون  "  ١٥: ١٣٦وأما عن غرقھ ففى المزمور . ھذا عن عدم غرق فرعون

أغرق فرعون : " وفى ترجمة أخرى" وقوتھ فى بحر یوسف ؛ ألنھ إلى األبد رحمتھ 
ومفسرو الزبور ـ وھم أنفسھم الذین ) " ٣(بد رحمتھ وجیشھ فى البحر األحمر إلى األ

وا عن فرعون       د       : " صرحوا بعدم غرق فرعون ـ كتب د حاول جھ ر ق ذا األخی إن ھ ف
دحر شر           ل ان ا أراد ، ب ھ م م ل ا ت ودیتھم ؛ فم ى عب المستطاع أن یرجع اإلسرائیلیین إل

  .انتھى" اندحار 
ى    ومن ھذا الذى قدمتھ یكون من الواجب على المؤلف ح ده ف ل التناقض الموجود عن

  . أمر فرعون ، قبل أن یوجھ كالمھ إلى القرآن
  .٩٢: یونس) ١(
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  .٤٠: القصص) ٢(
  .م١٩٩٣جمعیة الكتاب المقدس فى لبنان سنة ) ٣(

-----------------  
  انتبـاذ مریـم -١١٣

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

ل أن  أن مریم انتبذت من أ: إن فى القرآن ھلھا مكانًا شرقیا ، واتخذت لھا حجابًا من قب
  .تحبل بالمسیح

اذا           التقوى ؟ ولم م المشھورون ب ا وھ ع أھلھ ى مشاجرة م ت ف فلماذا انتبذت ؟ ھل كان
وھو أنھ صرح . تسكن فتاة عذراء بعیدة عن أھلھا ؟ فى القرآن تناقض فى ھذا المعنى

أى خرجت منھم بعد . ح بأنھا انتبذتبأنھا كانت فى المحراب فى كفالة زكریا ، وصر
  .مشاجرة

ل بعیسى ـ        : وقال المؤلف ل الحب ان سكناھا من قب إن القرآن قد خالف اإلنجیل فى مك
رآن   ان         : علیھ السالم ـ ففى الق ى أى مك لیم ، أو ف ى محراب أورش ت تسكن ف ا كان أنھ

  ].٢٣ـ٢٦: ١لو " [الناصرة " وفى اإلنجیل أنھا كانت تسكن فى . مجھول
  
  :الرد على الشبھة 

ذھبت بھا أمھا بصحبة أبیھا : أن مریم وھى فى سن الثالثة: ـ جاء فى إنجیل یعقوب  ١
ى   لیم  " إل دو          " أورش ات السرور تب ت عالم لیمان ، وكان ة ھیكل س ى كھن لماھا إل وس

ا ى أن  . علیھ ذورات إل ات المن ع الراھب ت م لیم ، وعاش ى أورش ا إل ا ورجع م تركاھ ث
  .حبلت

ا ،     . نظرت فى خریطة فلسطینـ وإن أنت   ٢ ة منھ لیم وقریب تجد حبرون أسفل أورش
فتكون أورشلیم غرب الناصرة ، . وتجد الناصرة على نفس الخط وبعیدة عن أورشلیم

  .وشرق حبرون
دَّا    : " ـ وفى اإلنجیل   ٣ یًال ج ان جم ى    . وفى ذلك الوقت ولد موسى وك ذا ثالث ى ھ فرب

  .أشھر فى بیت أبیھ
ھ  ] ٢١: ٧أعمال " [ابنة فرعون ، وربتھ لنفسھا ابنًا  ولما ُنبذ ؛ اتخذتھ ذ   " قول ا نب ولم

م لوضعھ     "  ابوت وھ ى الت ال یدل على أن أھلھ كرھوه وإنما یدل على أنھم وضعوه ف
ى        . كارھون دل عل ا ی م ، وإنم ھ لھ ى كرھ ومن ینتبذ عن قوم ؛ ال یدل انتباذه عنھم عل

باب  بب أو ألس نھم لس اده ع ت أ. ابتع ح وثب ادة اهللا ؛  وإذ ص ان لعب نھم ك ا ع ن ابتعادھ
  .یثبت أنھا لم تنتبذ لمشاجرة

من نصیب سبط زبولون ـ وھو من أسباط السامریین ـ     " الناصرة " ـ وقد تبین أن   ٤
ت        وھى من سبط یھوذا ـ على حد زعمھ ـ فكیف تكون من سكان الناصرة ؟ وإذا كان

ع      ّد م لیم لتع ى أورش ت إل لیم من    . سكانھا  من سكان الناصرة ، فلماذا أت وسكان أورش
  .سبطى یھوذا وبنیامین ؟ فالحق ما قالھ القرآن أنھا كانت ھارونیة

  .ومعلوم أن زكریا وامرأتھ ویوحنا المعمدان كانوا من التابعین ألھل أورشلیم
----------------  
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  مریم تلد فى البریة وولیدھا یكلمھا من تحتھا -١١٤
  زیر األوقافد محمود حمدى زقزوق، و.أ: الكاتب

  
ھ               ل حدوث ذلك قب وراة ب اء الت أ أنبی ا تنب ت لحم كم ى بی ریم السید المسیح ف لقد ولدت م

ة   ذع نخل ذود      . بمئات السنین ، ولیس بجوار ج ى م دھا ف ریم ولی ا  [ووضعت م : ٢لوق
  :وغریب أن یكلمھا ولیدھا من تحتھا] ٢٠ـ٢

إنى : (ّر بھا أحد تقولفإذا م. أن تھز جذع النخلة وتأكل من البلح وتشرب من الجدول
وم إنسیا      م الی ن أكل ة الشاربة      ) ١) (نذرت للرحمن صومًا فل أین الصوم وھى اآلكل ف

  المتكلمة ؟ 
  :الرد على الشبھة 

ـ والدة المسیح فى بیت لحم ـ كما قال المؤلف ـ تدل على أن مریم من سكان الخلیل  ١
د     ف. التى ھى حبرون ، وال تدل على أنھا من سكان الناصرة    ى خریطة فلسطین تج ف

  .بیت لحم تحت أورشلیم ، وبعدھا حبرون
دنو الوضع          ا بالمسیح وإحساسھا ب د حملھ ریم بع ذا تكون م ى    . وعلى ھ د اتجھت إل ق

ل       . عند بیت لحم (فأجاءھا المخاض (َحبرون  ن الناصرة وأحست بالحم ت م و كان ول
ین    . التجھت إلى الناصرة. وبالوضع ان ب ى مك ین   وعندئذ یكون الوضع ف لیم وب أورش
فقولھم بالمخاض فى بیت لحم یصدق القرآن فى أنھا كانت من نسل ھارون . الناصرة

  .الساكنین فى حبرون
ا جاء    . إن التوراة تنبأت بوالدة المسیح فى بیت لحم: ـ وقول المعترض  ٢ ھ م یقصد ب

وف        " فى سفر میخا وھو  ین أل ونى ب ت صغیرة أن تك ة وأن م أفرات أما أنت یا بیت لح
ذ    یھ دیم من ذ الق وذا ، فمنك یخرج لى الذى یكون متسلطًا على إسرائیل ، ومخارجھ من

  ].٢: ٥میخا " [أیام األزل 
ارونیین  : بدلیل. والنبوءة موضوعة ولیست من النص األصلى أن المسیح كان من الھ
ولو كان لھ أب ألمكن للنصارى نسبتھ . من جھة أمھ ، وبیت لحم من مدن سبط یھوذا

وذا ؟         . بیھإلى سبط أ ر سبط یھ وذا أو غی ى سبط یھ ف ینتسب إل ولكنھ ال أب لھ ؛ فكی
ال موسى        : وبدلیل ى مث ى عل ى األمى اآلت و النب یكون  . أن المتسلط على إسرائیل وھ

أن سفر میخا مرفوض  : وبدلیل.. ولم یكن المسیح ملكًا وال فاتح بالد. ملكًا وفاتح بالد
امریین ن الس فر میخ. م راح س دلیل أن ش ھوب اقض فی رحون بالتن ن .ا یص وءة م والنب

ھناك تعلیمان متشابكان فى كتاب : "یقول الشراح. مواضع التناقض التى صرحوا بھا
اهللا یعد شعبھ بالخالص ] ٧: ٧ـ  ١: ٦: ٣ـ  ١ف[اهللا یدین شعبھ ویعاقبھ : األول: میخا

یس من         ] ٢٠ـ ٨: ٧و  ٥ـ ٤ف [ ادة رئ ھ بقی ھ السابقة ویجعل ى حال ده إل نسل   حین ُیعی
  ].٤ـ١: ٥[داود 

  .ـ وقد جاء فى إنجیل متى األبوكریفى معجزة النخلة ٣
ى          ٤ ى ، وجاء ف ة العرب ل الطفولی ى إنجی ا وف ـ وكالم المسیح فى المھد جاء فى برناب

  .تاریخ یوسیفوس
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وھو قد . إلخ.. أن تھز جذع النخلة: إن المسیح كلم أمھ من تحتھا: ـ وقال المعترض  ٥
وسیاق . أن الذى ناداھا ھو مالك اهللا نفسھ: والحق" ِمن تحتھا " ة قال بذلك على قراء

  .الكالم یدل على أنھ المالك
ان         : (فإنھ قد قال لھا ا وك ة من اس ورحم ة للن ھ آی ّین ولنجعل ّى ھ كذلك قال ربك ھو عل

ت الموت ؛ عاد        )٢) (أمرًا مقضیًا  ا المخاض وتمّن ھ وأجاءھ ذت ب ، ولما حملتھ وانتب
أال تحزنى قد جعل ربك تحتك سریا وھزى إلیك بجذع النخلة : (ا فقالإلى خطابھ معھ

ولى          دًا فق رین من البشر أح ا ت ًا فإم رى عین تساقط علیك رطبًا جنیًا فكلى واشربى وق
  ).٣) (إنى نذرت للرحمن صومًا فلن أكلم الیوم إنسیا 

ل إال    م یق و ل یح فھ الم المس ا ك ى ن (وأم اب وجعلن انى الكت د اهللا أت ى عب ى إن ا وجعلن بی
ى         م یجعلن دتى ول را بوال ا وب اة مادمت حی مباركا أینما كنت وأوصانى بالصالة والزك

  ).٤) (جبارًا شقیا والسالم علّى یوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث حیا 
ا  : " ـ المعترض قد غالط فى نقل المعنى بقولھ   ٦ : وغریب أن یكلمھا ولیدھا من تحتھ

ول         أن تھز جذع النخلة وتأكل من    د تق ا أح ر بھ إذا م دول ؛ ف بلح وتشرب من الج : ال
یا    ( وم إنس م الی ن أكل ومًا فل رحمن ص ذرت لل ى ن ة  ) ٥) (إن ى اآلكل وم وھ أین الص ف

  ".الشاربة المتكلمة ؟ 
أنھا ال تقول : والمعنى الصحیح. إلخ.. أنھ یقول فإذا مر بھا أحد تقول: ووجھ المغالطة

ال أتكلم مع أحد فى : وإنما تقول. عام والشرابلكل أحد یمر علیھا إنھا صائمة عن الط
ام    ذه األی ى ھ ة  . أمر ابنى ف رین من البشر    (فجمل ا ت ا     .. (فإم ة مستأنفة ال صلة لھ جمل

رحمن صوما     : (وقولھا. بالطعام وبالشراب ذرت لل ى ن ى المجازى     (إن ھ المعن ى ب تعن
  . ولم تقل فلن آكل(فلن أكلم : (وھو اإلمساك عن الكالم بدلیل

  .٢٦: ریمم) ١(
  .٢١: مریم) ٢(
  .٢٦ـ٢٤: مریم) ٣(
  .٣٣ـ٣٠: مریم) ٤(
  .٢٦: مریم) ٥(

------------------  
  لكل أمة رسول منھا إلیھا -١١٥

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

ا  ول منھ ة رس ل أم رآن أن لك ى الق اء ف ھ ج ى أن  . إن دس ف اب المق اقض الكت ذا ین وھ
رآن    . بنى إسرائیل وإلیھم وإلى كل العالماألنبیاء والرسل ھم من  ى الق ا ف فإذا صدق م

أنبیاء منھم وإلیھم : فكیف لم یخرج لألمم فى إفریقیا وأوروبا وأمریكا واسترالیا وآسیا
  .؟ ولو كان لھذه األمم أنبیاء ـ منھا وإلیھا ـ لجاز أن یكون للعرب رسول منھم

  
  :الرد على الشبھة 
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فعیسى ـ علیھ السالم ـ رسول   . الحقیقة وتأتى على المجازإن كلمة الرسول تأتى على 
ة  ھ یكون            . على الحقیق رى فإن ة من الق ى قری دًا من الحواریین إل وإذا ھو أرسل واح

  .رسول رسول اهللا عیسى على المجاز
إلى طریق أمم : " ھؤالء اإلثنا عشر أرسلھم یسوع وأوصاھم قائًال: " ففى إنجیل متى

  ].٥: ١٠متى .. " [ال تمضوا
ھ    ن آدم ؛ لقول دئ   : " وابتداء الدعوة إلى اهللا كان فى زمن أنوش بن شعیث ب ذ ابُت حینئ

ت دعوة        ] ٢٦: ٤تك " [أن ُیدعى باسم الرب  ى كان دعوة الت ذه ال ى ھ وظل الحال عل
م یكن          ھ السالم ـ ول وح ـ علی ان ن إلى مكارم األخالق وعدم سفك الدماء ظلمًا إلى زم

ل  من المطعومات شىء محرم  فلما خرج نوح من السفینة أعطاه اهللا شریعة فیھا أن ك
ین أن   الطعام حالل ، وأن یحب المرء ألخیھ ما یحبھ ھو لنفسھ ، ولیس فیھا شریعة تب

ة تكون     : " ففى اإلصحاح التاسع من سفر التكوین. ھذا حالل وھذا حرام ة حی ل داب ك
  .لكم طعامًا

شریعة نوح سائدة على العالم إلى أن وظلت .. " كالعشب األخضر دفعت إلیكم الجمیع
ره  (موعظة وتفصیًال لكل شىء    (جاء موسى ـ علیھ السالم ـ وأعطاه اهللا التوراة    وأم

  .أن یخصص ِسبط الِوى من بین األسباط لیعرفھا ویعّرفھا للناس
ى             اب ف ھ أھل الكت ص علی ًا ، ون اب جمیع ھ أھل الكت ول ب ا یق وھذا الذى ذكرتھ ھو م

وھو حالل   ) ١) (كل الطعام كان حًال لبنى إسرائیل : (القرآن الكریموعنھ فى . كتبھم
اس من        من أیام نوح ـ علیھ السالم ـ وعلى ذلك نسأل المؤلف ھذا السؤال وھو أن الن
ى         ر بن ن غی رائیل أم م ى إس ن بن لھم م ت رس یم كان ى الكل ى موس ر إل ى البش آدم أب

كذبك الواقع والكتب التى تقدسھا إسرائیل ؟ إن قلت إن رسلھم كانت من بنى إسرائیل ی
ا من      ى المسلمین ؟ أم ، وإن قلت كانت من غیر بنى إسرائیل فلماذا وجھت السؤال إل
ین     ن الالوی رائیل م ى إس اء بن إن علم لم ف ھ وس لى اهللا علی د ص ى محم ى إل موس
م ؛      ى األم نھم إل د م والھارونیین كانوا یبلغون التوراة للیھود ولألمم ، وإذا انطلق واح

ھ رسول   . إنھ یكون رسوًال إلى األممف لیس على الحقیقة ، وإنما على المجاز بمعنى أن
ل سنة               ان سبى باب ى زم ذا الحال إل ى ھ وا عل ھ السالم ـ وظل رسول اهللا موسى ـ علی

ود        .ق ٥٨٦ ى الیھ وراة ، وقصروا شریعة موسى عل وا الت م فإنھم وھم فى بابل حرف
دوا عن دعوة األ    م       من دون الناس ، وابتع ى األم آمروا عل م ، وتعصبوا لجنسھم وت م

  ).٢) (ذلك بأنھم قالوا لیس علینا فى األمیین سبیل (
ق شریعة موسى          ى وف ى اهللا عل دعون العرب إل اؤھم ی ان علم . ومن قبل سبى بابل ك

الم     . فیكون العالم الداعى رسوًال مجازاً  الد الع ى سائر ب ذا ف د السبى     . وھك ا من بع أم
م       وتخلى العلماء عن ال ن العل دھا م ا عن ى م ة سارت عل م   . دعوة فإن كل أم د وبخھ وق

ا  : " المسیح عیسى ـ علیھ السالم ـ على إھمالھم فى دعوة األمم بقولھ   لكن ویل لكم أیھ
ال        اس ؛ ف دام الن ماوات ق وت الس ون ملك م ُتغلق راءون ؛ ألنك یُّون الم ة والَفرِّیِس الكتب

  ].١٣: ٢٣متى  " [تدخلون أنتم وال تدعون الداخلین یدخلون 
التوراة ، وأن         وا ب ا أن یعمل أمرین ھم ود أوًال ب الد الیھ ى ب ثم حث أتباعھ باالنطالق إل

ھ        ذى یبشر ب د رسول اهللا ال ر محم ا ظھ وإذا فرغوا من دعوة    . یستعدوا لتركھا إذا م
م    : " فقال. الیھود فى بالدھم ینطلقون إلى األمم ، وسماھم رسًال مجازًا ق أم ى طری إل
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ت            ال تمضوا راف بی ى ُح الحرّى إل وا ب ل اذھب دخلوا ، ب ة للسامریین ال ت ى مدین ، وإل
إنھ قد اقترب ملكوت السموات : " وفیما أنتم ذاھبون ، اْكِرزوا قائلین. إسرائیل الضالة

ة  ]. ٥: ١٠متى " [ وملكوت السماوات ھى مجئ محمد صلى اهللا علیھ وسلم بعد مملك
  . صحاح السابع من سفرهالروم كما أنبأ النبى دانیال فى اإل

  .٩٣: آل عمران) ١(
  .٧٥: آل عمران) ٢(

--------------------  
  َخْلط األسمـاء -١١٦

  :ذكروا آیتین من سورة األنعام ، وأوردوا الشبھة على نص اآلیتین حیث قالوا
ووھبنا لھ إسحاق ویعقوب كال ھدینا ونوحًا ھدینا من قبل ومن (جاء فى سورة األنعام 

ھ   ذلك نجزى المحسنین         ذریت وب ویوسف وموسى وھارون وك لیمان وأی * داود وس
الحین      ن الص ل م اس ك ى وإلی ى وعیس ا ویحی ونس  * وزكری ع وی ماعیل والیس وإس

  ).١) (ولوطًا وكال فضلنا على العالمین 
  :والترتیب التاریخى ھو

ن        وب واب ده یعق حاق وحفی ده  أیوب ـ إبراھیم وابن أختھ لوط وابناه إسماعیل وإس حفی
ا ـ            ونس ـ زكری اس ـ الیسع ـ ی یوسف ومن بعده موسى ـ ھارون ـ داود ـ سلیمان ـ إلی

  .یحیى ـ عیسى
  
  :الرد على الشبھة 

ى    ١ ھ   (ـ إن الضمیر ف ك ألن        (ومن ذریت راھیم وذل ى إب ود إل وح ، وال یع ى ن ود إل یع
وفى . آمن لھلیس من ذریة إبراھیم ، وإنما خرج معھ مھاجرًا إلى اهللا ، بعدما (لوطا (

  :١٢تك " [ولوطًا ابن أخیھ " التوراة 
٥.[  
أنھ یرید بیان فضلھم وصالحھم   : ـ إن الترتیب التاریخى غیر حاصل ألسباب منھا  ٢

  .؛ لیقتدى الناس بھم
نھم        ون نسبھم ، وم واریخھم وال یعرف ون ت اء ال یعرف وب  " وفى التوراة أنبی إن  " أی ف

یقول إنھ من األدومیین ومنھم من یجعلھ اسمًا  منھم من یقول إنھ من العرب ومنھم من
وق ومیخا ؛   . فرضیا بل إن األنبیاء أصحاب األسفار كإشعیاء وإرمیاء ومالخى وَحبّق

  .ال یعرفون ھم أنفسھم السابق منھم عن الالحق
د      ت واح ى وق فارھم ف وا أس د جمع اب      . وق دس الصادر عن دار الكت اب المق ى الكت فف

ا نصھ  ١٩٩٣ط سنة  المقدس فى الشرق األوس   ى     : " م م ت أول الئحة وضعت ف كان
ْزرا          " قانونیة " سبیل  ام ِع ى أی فار الشریعة الخمسة ف فاره تضم أس دیم وأس العھد الق

م ثم زاد المعلمون األسفار النبویة من یشوع والقضاة .ق ٤٠٠حوالى عام ] ١: ٨نح [
و الشریعة ا   .ق ٩٠حتى إشعیاء وإرمیاء وحوالى سنة ى معلم ف    م التق ود من مختل لیھ

دة    ى بل دان ، ف ة " البل ى  " یمنی ة ف طین " الواقع ة   " فلس ة وكامل ة نھائی وا الئح وثبت
  ..لألسفار المقدسة

  ). ٢(إلخ 
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  .٨٦-٨٤: األنعام) ١(
  .م١٩٩٣الكتاب المقدس طبعة لبنان سنة  ٣ص ) ٢(

--------------  
  أخنوخ ولیس إدریس -١١٧

  األوقافد محمود حمدى زقزوق، وزیر .أ: الكاتب
  

إن : وقال البیضاوى فى تفسیره. واسمھ فى التوراة أخنوخ. إنھ فى القرآن اسم إدریس
ھ     . إدریس ھو أخنوخ ونحن نسأل من أین جاء فى القرآن اسم إدریس ؟ والصواب أن

  .أخنوخ
  
  :الرد على الشبھة 

  :والنص ھو" حنوك " إن اسمھ فى التوراة السامریة 
ة اهللا و   "  ى طاع وك ف لك حن ة   وس ھ المالئك د ؛ إذ تولت ك  " [ُفق وراة  ] ٢٤: ٥تل والت

یفوس ـ                   ل یوس م مث ھ اس یعلم أن م ل ر االس ى آخ ین ف رف الس یف ح ة تض الیونانی
انوس ونس    .إدری ذلك ی ین ، وك ره الس ى آخ س ؛ ف ان   . وإدری رى یون ى العب و ف . وھ

 وینطق" یھو شّوع " ، وفى العبرى " إیسوس " وعیسى ـ علیھ السالم ـ فى الیونانى   
  ".یسوع " و " أیشوع " أحیانًا 

ارى  ھ النص رف ب فر ال یعت ھ س وخ ل التھ . وأخن ى رس وذا ف ھ یھ ل من ك نق ع ذل : " وم
ًا       دین األشرار جمیع ع البشر ، وی انظروا جاء الرب مع ألوف قدیسیھ ؛ لیحاسب جمی

ھ ھؤالء الخاطئون الفجار       ا علی و  " [على كل شر فعلوه ، وكل كلمة سوء قالھ : ١یھ
  ].١٥ـ١٤

ى موت        اد النصارى ف ًا العتق وھذا النص یثبت أن كل امرئ بما كسب رھین ، خالف
  .المسیح على الصلیب ِلُیَكفِّر عن خطایا آدم

د الموت ورأى فیلبسون         اة من بع وت الحی ى ثب ومفسرو التوراة یستدلون من نقلھ عل
ر      " اهللا أخذه " من قولھ  ال العم ل إكم اة قب التعبیر عن الوف ى   أن ذلك تلطف ب ، وأن ف

أن نقل أخنوخ : ونزید على ذلك. ذلك دلیًال على وجود حیاة وراء ھذه الحیاة األرضیة
سنة وھو  ٣٦٥فى متوسط العصر الذى قبل الطوفان ، وأن حیاتھ كانت على األرض 

دانیین   ٣٥٤عدد األیام فى السنة الشمسیة وكانت سنة العبرانیین   ٣٦٠یومًا وسنة الكل
  .انتھى" یومًا 
------------------  

  نوح لم یتبعھ األراذل -١١٨
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: لكاتب

  
ر أوالده            ؤمنین من غی ھ جماعة من الم ھ السالم نجا مع ًا علی رآن أن نوح . إن فى الق

ر    د غی وھذا یخالف ما فى التوراة وما فى اإلنجیل من أنھ لم ینج معھ من المؤمنین أح
  .بین أن الكافرین بنوح وصفوا المؤمنین بھ بأنھم أراذلوأن القرآن . أوالده
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  :الرد على الشبھة 
  :إن الذین خرجوا من السفینة حسب نص التوراة العبرانیة -١
  .حام -٢سام  -١
  .یافث -٣
  .نوح -٤
  .امرأتھ -٥
  .زوجة سام -٦
  .زوجة حام -٧
  .فیكون العدد ثمانیة) زوجة یافث -٨
ى ال   -٢ ا ف رآن والدلیل على صحة م د         : ق وك ول د حن ل ؛ ول ل ھابی ا قت ابین لم ھو أن ق

د المك ،       د متوشائیل ، ومتوشائیل ول عیراد ، وعیراد ولد محویائیل ، ومحویائیل ول
واسم أخیھ یوبال الذى . الذى كان أبًا لساكنى الخیام ورعاء المواشى. والمك ولد یابال

ة من     . قابینكان أبًا لكل ضارب بالعود والمزمار ، واسم أخیھ توبال  ل آل الضارب ك
  ].٤تكوین [نحاس وحدید 

ة  ل             : قولھ عن الثالث ًا لك ان أب ذى ك ام ورعاء المواشى ـ ال ًا لساكنى الخی ان أب ذى ك ال
ان من     ضارب بالعود والمزمار ـ الضارب كل آلة من نحاس وحدید ؛ یدل على أنھ ك

وح  اء ن ر أبن اجین غی وراة . الن رو الت ال مفس ذلك ق ا: " ول اللة ق اة وس اللة الحی بین س
  ".المدنیة ، وساللة شعث ساللة الحیاة القدسیة 

-----------------------  
  تھاویل خیالیة حول برج بابل -١١٩

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
بلھم     (إنھ جاء فى سورة النحل   : قال المؤلف ذین من ق ر ال د مك ال  ) ١..) (ق م ق ال  : ث ق
  .د بھ نمرود بن كنعان فإنھ بنى صرحًا ببابلالمرا:قیل: البیضاوى

  :الرد على الشبھة 
وھذا المفسر لم یجزم بأن تفسیره ھو الصحیح بدلیل . إنھ وجھ الشبھة على كالم مفسر

  .٢٦: النحل) ١(فكیف یورد شبھة على كالم مفسر ؟ " قیل : " قولھ
-------------  

  اختراع طفل ینطق بالشھادة -١٢٠
  ود حمدى زقزوق، وزیر األوقافد محم.أ: الكاتب

وذكر تفسیر الشیخ البیضاوى وھو ) ١) (وشھد شاھد من أھلھا (إنھ فى سورة یوسف 
  .أنھ قیل إنھ ابن عمٍّ لھا صبیا فى المھد

  :الرد على الشبھة 
ة الحال       : إن المعنى المراد ھو ھ ال    . وشھد شاھد من أھل الشھادة بقرین ذا فإن ع ھ وم

  ". قیل : " قول ُمَفسَّر ، خاصة أنھ قالیصح توجیھ شبھة على 
  .٢٦: یوسف) ١(

  :قلت
  الصواب أنھ صبي نطق في المھد لصحة الخبر بھ  
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  )٥٣ص /  ١٦ج ( -تفسیر الطبري 
  .فإن أھل العلم اختلفوا في صفة الشاھد) وشھد شاھد من أھلھا:(وأما قولھ

  .كان صبیا في المھد : فقال بعضھم
  :ذكر من قال ذلك* 

ن سلمة ،   : حدثنا ابن وكیع ، قال - ١٩٠٩٩ حدثنا العالء بن عبد الجبار ، عن حماد ب
ال        اس ، ق ن عب ر ، عن اب ن جبی ي    : عن عطاء بن السائب ، عن سعید ب ة ف م أربع تكل

غار م ص د وھ ریج ،  : المھ احب ج ف ، وص اھد یوس ون ، وش ت فرع طة بن ن ماش اب
  )١. (وعیسى ابن مریم علیھ السالم

ن      : كریب ، قال حدثنا أبو - ١٩١٠٠ ذلي ، عن شھر ب ر الھ حدثنا وكیع ، عن أبي بك
ال   رة ، ق ي ھری ن أب ب ، ع ریج   : حوش احب ج ف ، وص احب یوس ى ، وص = عیس

  )٢. (تكلموا في المھد: یعني
ال    : حدثنا ابن بشار ، قال - ١٩١٠١ رحمن ، ق د ال دثنا عب ي     : ح دة ، عن أب دثنا زائ ح

  .صبي: ، قال) ھلھاوشھد شاھد من أ:(حصین ، عن سعید بن جبیر
ي  : حدثنا عبد الرحمن ، قال: حدثنا ابن بشار ، قال - ١٩١٠٢ حدثنا إسرائیل ، عن أب

  .كان في المھد صبیا: ، قال) وشھد شاھد من أھلھا:(حصین ، عن سعید بن جبیر
ال    - ١٩١٠٣ د المحاربي ، ق ي       : حدثني محمد بن عبی ن جابر ، عن أب وب ب دثنا أی ح

  )٣. (صبي: قال) وشھد شاھد من أھلھا:(جبیر ، في قولھحصین ، عن سعید بن 
__________  

ار " - ١٩٠٩٩: األثر ) ١( و الحسن العطار   " ،" العالء بن عبد الجب ، روى عن  " أب
. صالح الحدیث . حماد بن سلمة ، وروى عنھ الحمیدي ، وابنھ عبد الجبار بن العالء 

  . ٣٥٨/  ١/  ٣مترجم في ابن أبي حاتم 
ر) ٢( ذلي " - ١٩١٠٠:  األث ر الھ و بك دیث  " أب روك الح ذب ، مت ن یك ى . ، كل مض

م   ا رق راًرا ، آخرھ وال رواه   ١٨٤٣٩،  ١٧٦١٦: م رة مط ي ھری دیث أب ن ح ، ولك
حیحھ  )  ٣٤٨ - ٣٤٤:  ٦الفتح ( البخاري في صحیحھ  ،  ١٠٦:  ١٦، ومسلم في ص

ھ   بإسناد صحیح ، وانظر شرح   ٨٠٥٨،  ٨٠٥٧: ورواه أحمد في المسند  أخي رحم
  .اهللا 

ر  ) ٣( امي " - ١٩١٠٣: األث ن سیار الیم ابر ب ن ج وب ب عیف " أی ي . ، ض رجم ف مت
ي حاتم    ٤١٠/  ١/  ١التھذیب ، والكبیر  دال    ٢٤٢/  ١/  ١، وابن أب زان االعت ، ومی

١٣٢:  ١ .  
ال   - ١٩١٠٤ وعي ، ق اش ، عن       : حدثني یحیى بن طلحة الیرب ن عی ر ب و بك دثنا أب ح

  .عید بن جبیر ، بمثلھ أبي حصین ، عن س
ي ،   : وحدثنا ابن وكیع ، قال؛ حدثنا وكیع : حدثنا أبو كریب ، قال - ١٩١٠٥ دثنا أب ح

  .كان صبیا في مھده: عن شریك ، عن سالم ، عن سعید بن جبیر ، قال
ال    - ١٩١٠٦ ع ، ق ن وكی ن         : حدثنا اب ن إدریس ، عن حصین ، عن ھالل ب دثنا اب ح

  .صبي في المھد: قال) وشھد شاھد من أھلھا:(یساف
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ال   - ١٩١٠٧ ع ، ق ي مرزوق ، عن         : حدثنا ابن وكی د ، عن أب ن محم رو ب دثنا عم ح
ا    :(جویبر ، عن الضحاك ال ) وشھد شاھد من أھلھ ھ اهللا   : ، ق ال . صبي أنطق ذو : ویق

  )١. (رأي برأیھ
ال  - ١٩١٠٨ د ، ق ن محم ن ب دثنا الحس ال : ح ان ، ق ا عف ال : أخبرن اد ، ق دثنا حم : ح
عطاء بن السائب ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى اهللا  أخبرني

  ) .٢(، فذكر فیھم شاھد یوسف "تكلم أربعة وھم صغار:"علیھ وسلم قال
ن    : سمعت أبا معاذ یقول: قال. حدثت عن الحسین بن الفرج  - ١٩١٠٩ د ب دثنا عبی ح

ھ : سلیمان ، قال ا  وشھد شاھد من   :(سمعت الضحاك یقول في قول ھ   ) أھلھ یزعمون أن
  .كان صبیا في الدار

  حدثنا عمي: حدثني أبي ، قال: حدثني محمد بن سعد ، قال - ١٩١١٠
__________  

وانظر . ، أي كان الشاھد رجال ذا رأي ، قال ذلك برأیھ " ذو رأي برأیھ:" قولھ ) ١(
  . ١٩١٢٧: األثر التالي رقم 

ل    حدیث حماد بن سلمة ،  - ١٩١٠٨: األثر ) ٢( دیث طوی عن عطاء بن السائب ، ح
ال : ، وفي آخره  ٢٨٢٥،  ٢٨٢٤، ٢٨٢٣،  ٢٨٢٢: ، رواه أحمد في مسنده رقم  " ق

اس   ن عب ال اب اھد    : ق ریج ، وش ریم ، وصاحب ج ن م غار ، عیسى ب ة ص م أربع تكل
، ولم یرفع ھذا القول األخیر إلى رسول اهللا صلى اهللا " یوسف ، وابن ماشطة فرعون

  .إسناده إسناد صحیح و. علیھ وسلم 
ا    :(حدثني أبي ، عن أبیھ ، عن ابن عباس ، قولھ: قال.  ال ) وشھد شاھد من أھلھ : ، ق

  .كان صبیا في المھد
* * *  

  .كان رجال ذا لحیة : وقال آخرون
  :ذكر من قال ذلك* 

ع  : حدثنا أبو كریب ، قال - ١٩١١١ ال    ؛ حدثنا وكی ع ، ق ن وكی دثنا اب ي   : وح دثنا أب ح
  .كان ذا لحیة: رائیل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال، عن إس=

ال  = حدثنا وكیع : حدثنا أبو كریب ، قال - ١٩١١٢ ع ، ق ي   : وحدثنا ابن وكی دثنا أب ح
اس        = ن عب ة ، عن اب ي ملیك ن أب وشھد شاھد من    :(، عن سفیان ، عن جابر ، عن اب

  .كان من خاّصة الملك: ، قال) أھلھا
ھ ....  - ١٩١١٣ ة        وب مع عكرم دیر ، س ن ح ران ب ن عم ي ، ع دثنا أب ال، ح ق

  .ما كان بصبّي ، ولكن كان رجال حكیًما: قال) وشھد شاھد من أھلھا:(یقول
ال      - ١٩١١٤ ن الصباح ، ق ك ب د المل دثنا  : حدثنا سّوار بن عبد اهللا ، قال، حدثنا عب ح

ده     ره عن ة ، وذك ا    :(عمران بن حدیر ، عن عكرم ال ) وشھد شاھد من أھلھ ان  : وافق ك
  ) .١(إنھ لیس بصبي، ولكنھ رجل حكیم : فقال. صبیا

ي ،   : وحدثنا ابن وكیع ، قال؛ حدثنا وكیع : حدثنا أبو كریب ، قال - ١٩١١٥ دثنا أب ح
  .كان رجال: قال) وشھد شاھد من أھلھا:(عن سفیان ، عن منصور ، عن مجاھد

  حدثنا سفیان ،: حدثنا ابن بشار ، قال، حدثنا عبد الرحمن ، قال - ١٩١١٦
__________  
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ذیب  / ، ثقة " عبد الملك بن الصباح المسمعي" - ١٩١١٤: األثر ) ١( مترجم في التھ
  . ٣٥٤/  ٢/  ٢، وابن أبي حاتم 

  .رجل: قال) وشھد شاھد من أھلھا:(عن منصور ، عن مجاھد
ال - ١٩١١٧ د ، ق ن حمی دثنا اب ي  : ح د ، ف ن مجاھ ور ، ع ن منص ر ، ع دثنا جری ح

  .رجل: قال) شھد شاھد من أھلھاو:(قولھ
ي حصین ، عن        : حدثنا ابن وكیع ، قال - ١٩١١٨ اش ، عن أب ن عی ر ب حدثنا أبو بك

  .رجل: قال) وشھد شاھد من أھلھا:(سعید بن جبیر
ال     - ١٩١١٩ د ، ق ن محم ن ب دثنا الحس ال    : ح د ، ق ن محم رو ب دثنا عم ا : ح أخبرن

ال ) وشھد شاھد من أھلھا:(إسرائیل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ذو : ق
  .لحیة

ال     : حدثنا ابن وكیع ، قال - ١٩١٢٠ د ، ق ن محم رو ب دثنا عم دثنا أسباط ، عن    : ح ح
  .ابن عمھا كان الشاھَد من أھلھا: السدي ، قال

أخبرنا إسرائیل ، : أخبرنا عبد الرزاق ، قال: حدثنا الحسن بن یحیى ، قال - ١٩١٢١
  .ذو لحیة: قال) وشھد شاھد من أھلھا:(عباسعن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن 

حدثنا إسرائیل ، عن سماك ،  : حدثنا أبو غسان ، قال: حدثني المثنى ، قال - ١٩١٢٢
  .ذو لحیة: عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال

یس ، عن جابر ،     : حدثنا عبد العزیز ، قال: حدثني الحارث ، قال - ١٩١٢٣ دثنا ق ح
  .كان من خاصة الملك: قال) من أھلھا وشھد شاھد:(عن ابن أبي ملیكة

وشھد  :(حدثنا سعید ، عن قتادة ، قولھ: حدثنا یزید ، قال: حدثنا بشر ، قال - ١٩١٢٤
  .رجل حكیم كان من أھلھا: قال) شاھد من أھلھا

ر ، عن   : حدثنا محمد بن عبد األعلى ، قال - ١٩١٢٥ حدثنا محمد بن ثور ، عن معم
  .رجل حكیم من أھلھا: قال) أھلھاوشھد شاھد من :(قتادة ، قولھ

ال  - ١٩١٢٦ ال    : حدثنا المثنى ، ق یم ، ق و نع دثنا أب فیان ، عن منصور ،     : ح دثنا س ح
  .كان رجال: قال) وشھد شاھد من أھلھا:(عن مجاھد

ال - ١٩١٢٧ ى ، ق دثني المثن ال : ح ون ، ق ن ع رو ب دثنا عم ن : ح یم ، ع ا ھش أخبرن
ھ  ا   وش :(بعض أصحابھ ، عن الحسن ، في قول ال ) ھد شاھد من أھلھ ھ رأي   : ق رجل ل

  .أشاَر برأیھ
ال    - ١٩١٢٨ د ، ق ن حمی حاق     : حدثنا اب ن إس دثنا سلمة ، عن اب وشھد شاھد من    :(ح

ھ     : یقال: قال) أھلھا ان یستعین برأی ر، وك إنما كان الشاھد مشیًرا، رجال من أھل إطفی
  .الكاذبینأشھد إن كان قمیصھ قّد من قبل لقد صدقت وھو من : إال أنھ قال= 

* * *  
  .حكم حاكم) : وشھد شاھد:(معنى قولھ: وقیل

ن        - ١٩١٢٩ ى ، ع ي یحی ن أب الل ، ع ن ھ ي ب ن معل راء ، ع ن الف ذلك ع دثت ب ح
  .مجاھد
* * *  

  .إنما عنى بالشاھد، القمیَص المقدوَد : وقال آخرون
  :ذكر من قال ذلك* 
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حدثنا عیسى ، عن   :حدثنا أبو عاصم ، قال: حدثني محمد بن عمرو ، قال - ١٩١٣٠
ول اهللا    ي ق د ، ف ن مجاھ یح ، ع ي نج ن أب ا :(اب ن أھلھ اھد م ھد ش ال) وش ھ : ق قمیُص

  .مشقوق من دبر ، فتلك الشھادة
ال : حدثنا الحسن بن محمد ، قال - ١٩١٣١ ن     : حدثنا شبابة ، ق اء ، عن اب دثنا ورق ح

ا    :(أبي نجیح ، عن مجاھد ، قولھ ھ مشقوق م   ) وشھد شاھد من أھلھ ر ،  ، قمیُص ن دب
  .فتلك الشھادة

ال   - ١٩١٣٢ ع ، ق د      : حدثنا ابن وكی ث ، عن مجاھ دثنا المحاربي ، عن لی وشھد  :(ح
  .لم یكن من اإلنس) شاھد من أھلھا

ا    :(حدثنا حفص ، عن لیث ، عن مجاھد: قال....  - ١٩١٣٣ ، ) وشھد شاھد من أھلھ
  .كان من أمر اهللا ، ولم یكن إنسًیا: قال

* * *  
ال    و: قال أبو جعفر ول من ق ك ، ق د     : الصواب من القول في ذل ي المھ ان صبیا ف = ك

د      . للخبر الذي ذكرناه عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ي المھ م ف ر من تكل ھ ذك . أن
  .فذكر أنَّ أحدھم صاحب یوسف

* * *  
ھ           ى ل ا ال معن دود، فم ھ القمیص المق د من أن ھ مجاھ ره   ؛ فأّما ما قال الى ذك ألن اهللا تع

ال    أخبر عن رأة فق ا    :(الشاھد الذي شھد بذلك أنھ من أھل الم ، ) وشھد شاھد من أھلھ
  .وال یقال للقمیص ھو من أھل الرجل وال المرأة

* * *  
، ألن المطلوب إذا كان ) إن كان قمیصھ ُقّد من ُقبل فصدقت وھو من الكاذبین:(وقولھ

ا       ھارًبا فإنما یؤتى من ِقبل دبره ، فكان معلوًما أن الشق لو كان م یكن ھارًب ل ل ن ُقُب م
  .ولكن كان یكون طالًبا مدفوًعا ، وكان یكون ذلك شھادة على كذبھ . مطلوًبا

ال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال: حدثنا ابن حمید ، قال - ١٩١٣٤ أشھد إن  : ق
وذلك أن الرجل إنما یرید المرأة . كان قمیصھ ُقّد من ُقُبل لقد صدقت وھو من الكاذبین

ك أن الرجل ال   ) وإن كان قمیصھ ُقّد ِمن ُدبر فكذبت وھو من الصادقین =(  مقبال وذل
فلما رأى إطفیر . إنھ ال ینبغي أن یكون في الحّق إال ذاك : وقال. یأتي المرأة من ُدبر 

  ).إنھ من كیدكن إن كیدكن عظیم:(قمیَصھ قدَّ من ُدبر عرف أنھ من كیدھا ، فقال
ال  : حدثنا سعید ، عن قتادة: دثنا یزید ، قالح: حدثنا بشر ، قال - ١٩١٣٥ ي = ق : یعن

و   (القمیُص یقضي بینھما،=: الشاھُد من أھلھا  دقت وھ إن كان قمیصھ قّد من ُقُبل فص
  من الكاذبین وإن كان قمیصھ ُقّد من ُدبر فكذبت 

  ).فلما رأى قمیصھ ُقد من دبر قال إنھ من كیدكن إن كیدكن عظیم. وھو من الصادقین
* * *  

ر    و جعف ال أب ذفت  : ق ا ح ا   " أنَّ"وإنم ى بھ ي تتلقَّ ى    " الشھادة "الت ھ ذھب بالشھادة إل ألن
ل  = إن كان قمیصھ : وقال قائل من أھلھا: ، كأنھ قال" القول"معنى ا قی یُكُم  :( كم ُیوِص

ْیِن    ظِّ األْنَثَی ھ ذھب بال  ]١١: سورة النساء  ) [اللَُّھ ِفي َأْوالِدُكْم ِللذََّكِر ِمْثُل َح وصیة  ، ألن
  ".القول"إلى

* * *  
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إن ھذا : ، خبر عن زوج المرأة ، وھو القائل لھا) فلما رأى قمیصھ قّد من دبر:(وقولھ
دكن عظیم   ) =( ١(صنیعكن ، یعني من صنیع النساء    : أي= الفعل من كیدكن  إن كی

.(  
* * *  

  .إنھ خبر عن الشاھد أنھ القائُل ذلك: وقیل
__________  

  والمراجع ھناك  ٢: ، تعلیق  ٥٥٨:  ١٥فیما سلف  "الكید" انظر تفسیر) ١(
  )٣٨٣ص /  ٤ج ( -تفسیر ابن كثیر 

ال     : وقد اختلفوا في ھذا الشاھد اء السلف، فق ولین لعلم ھل ھو صغیر أو كبیر، على ق
  :عبد الرزاق

ا   { : أخبرنا إسرائیل، عن ِسَماك، عن ِعْكِرمة، عن ابن عباس ْن َأْھِلَھ } َوَشِھَد َشاِھٌد ِم
  .ذو لحیة: لقا

ك    : وقال الثوري، عن جابر، عن ابن أبي ُمَلْیَكة، عن ابن عباس ان من خاصة المل . ك
حاق     ن إس د ب دِّي، ومحم ان   : وكذا قال مجاھد، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والسُّ ھ ك إن

  .رجال
  .كان ابن عمھا: وقال زید بن أسلم، والسدي

  .كان من خاصة الملك: وقال ابن عباس
  .إسحاق أن زلیخا كانت بنت أخت الملك الریان بن الولیدوقد ذكر ابن 

ي   : قال} َوَشِھَد َشاِھٌد ِمْن َأْھِلَھا { : وقال العوفي، عن ابن عباس في قولھ كان صبیا ف
د ر    . المھ ن جبی عید ب ن، وس اف، والحس ن َیَس الل ب رة، وھ ي ھری ن أب ذا ُروي ع وك

  .ره ابن جریرواختا. أنھ كان صبیا في الدار: والضحاك بن ُمزاحم
ر      ن جری ال اب وع فق دیث مرف ان،       : وقد ورد فیھ ح دثنا عف د، ح ن محم دثنا الحسن ب ح

ن       -ھو ابن سلمة -حدثنا حماد  ر، عن اب ن جبی أخبرني عطاء بن السائب، عن سعید ب
  عباس، عن النبي

  ) .١(، فذكر فیھم شاھد یوسف "تكلم أربعة وھم صغار: "صلى اهللا علیھ وسلم قال
م  : ن حماد بن سلمة، عن عطاء، عن سعید، عن ابن عباس؛ أنھ قالورواه غیره ع تكل

غار  م ص ة وھ َرْیج،      : أربع احب ُج ف، وص اھد یوس ون، وش ت فرع طة بن ن ماش اب
  ) .٢(وعیسى ابن مریم 

د  ن مجاھ لیم، ع ي س ن أب ث ب ال لی یا : وق ن إنس م یك ر اهللا، ول ن أم ان م ول . ك ذا ق وھ
  .غریب

__________  
ري  ) ١( یر الطب ند ) ١٦/٥٥(تفس ي المس د ف ي ) ١/٣١٠(ورواه أحم اكم ف والح

  .من طریق حماد بن سلمة بھ، وصححھ الحاكم ووافقھ الذھبي) ٢/٤٩٦(المستدرك 
یره           ) ٢( ي تفس ري ف ھ الطب ا أخرج اد موقوف ن حم ار ع د الجب ن عب الء ب رواه الع
)١٦/٥٤.(  

  )٤٨٨ص /  ٨ج ( -تفسیر األلوسي 
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د       } َوَشِھَد َشاِھٌد ّمْن َأْھِلَھا {  ي المھ ًال ف ان طف ا ، وك ن خالھ ذھب جمع إلى أنھ كان اب
لم       ھ وس لى اهللا علی ھ ص د ورد عن ھ السالم ، فق ھ علی الى ببراءت ھ اهللا تع م : " أنطق تكل

ھ السالم    . ابن ماشطة ابنة فرعون : أربعة في المھد وھم صغار  . وشاھد یوسف علی
یرده : ذلك الطیبي بقولھ  وتعقب" وعیسى ابن مریم علیھما السالم . وصاحب جریج 

ھ   ي  " داللة الحصر في حدیث الصحیحین عن أبي ھریرة رضي اهللا تعالى عن أن النب
ة   : صلى اهللا علیھ وسلم قال  د إال ثالث ریم    : لم یتكلم في المھ ن م وصاحب  . عیسى اب

ت   . جریج  ة فقال ل    : وصبي كان یرضع من أمھ فمر راكب حسن الھیئ م اجع ھ اللھ أم
ذ  ھ        ابني مثل ھ ي مثل م ال تجعلن ال اللھ دي ، وق رك الصبي الث اه ، ورده الجالل  " ا فت

ث ،   : السیوطي فقال  ھذا منھ على جاري عادتھ من عدم اإلطالع على طرق األحادی
حیحھ  . والحدیث المتقدم صحیح أخرجھ أحمد في مسنده  والحاكم  . وابن حبان في ص

ا    اس ، ورواه الح ن عب دیث اب ن ح ححھ م تدركھ وص ي مس ي  ف دیث أب ًا منح كم أیض
ًا     ھ آنف ھریرة ، وقال صحیح على شرط الشیخین ، وفي حدیث الصحیحین المشار إلی

ة   ر راكب         " زیادة على األربع ھ فم ان یرضع من أم ذي ك خ فصاروا   " الصبي ال ال
ي    ك ، فف ن ذل ر م م أكث ة وھ لم«خمس حیح مس حاب   » ص ة أص ي قص ل ف م الطف تكل

  :مھد فبلغوا أحد عشر ، ونظمتھا فقلت األخدود ، وقد جمعت من تكلم في ال
  ویحیى وعیسى والخلیل ومریم... تكلم في المھد النبي محمد 

  وطفل لذي األخدود ودیرویھ مسلم... ومبرى جریج ثم شاھد یوسف 
  یقال لھا تزنى وال تتكلم... وطفل علیھ مر باألمة التي 

  ختموفي زمن الھادي المبارك ی... وماشطة في عھد فرعون طفلھا 
ا أراد أن      وھم ، وإنم ا ت ر كم اه ، وفیھ أنھ لم یرد الطیبي الطعن على الحدیث الذي ذك

ي      ق؛ وف ى التوفی اج إل » الكشف «بین الحدیث الدال على الخضر وغیره تعارضًا یحت
ي     ل الزمخشري ف بعد ذكره حدیث األربعة ، وما تعقب بھ مما تقدم عن الطیبي أنھ نق

إن ثبت   ًا ف روج خامس دًا  سورة الب دًا وتأكی د قی ي المھ ل ف ھ أن یجع ًا فالوج ذه أیض ت ھ
ي          ان ف ى اإلطالق أي سواء ك ة یحمل عل ذه الروای لكونھ في مبادىء الصبا ، وفي ھ

  .المبادي أو بعیدھا بحیث یكون تكلمھ من الخوارق ، وال یخفى أنھ توفیق بعید 
ان رجًال ذ  : وقیل  افي   كان ابن عمھا الذي كان مع زوجھا لدى الباب وك ة وال ین ا لحی

ھ ویستشیره ،    : ھذا قول قتادة  ك برأی إنھ كان رجًال حكیمًا من أھلھا ذا رأي یأخذ المل
ا            ھ فبصر بم عرا ب م یش ث ل دار بحی ي ال ا ف ان معھم ا وك ض أھلھ وجوز أن یكون بع
و      اھد ھ د أن الش ن مجاھ ق ، وع ال الح ف فق الى لیوس بھ اهللا تع ا فأغض رى بینھم ج

ل     القمیص المقدود ولیس ا قی : بشيء كما ال یخفى ، وجعل اهللا تعالى الشاھد من أھلھ
لكون أدل على نزاھتھ علیھ السالم وأنفى للتھمة وألزم لھا ، وخص ھذا بماإذا لم یكن 
ذكر           ك ف ان ذل ا إذا ك ذي أنطق كل شيء ، وأم الى ال الشاھد الطفل الذي أنطقھ اهللا تع

ارب  كونھ من أھلھا لبیان الواقع فإن شھادة الصبي  حجة قاطعة وال فرق فیھا بین األق
ھ ،           ا ال ینبغي أن یشك فی وى مم ًا أق ب مطلق وغیرھم ، وتعقب بأن كون شھادة القری

ل          ا ، وقی ول یوسف وبطل قولھ ھ ق ت بكالم ي أن ثب : وسمي شاھدًا ألنھ أدى تأدیتھ ف
ا        د فیم ر مجاھ یص ، وفس ق القم و تخری اھد وھ ى الش ث دل عل ن حی ذلك م مي ب س

  ھ ابن جریر الشھادة بالحكم أي وحكم حاكم من أھلھاأخرجھ عن
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  )٢١ص /  ٤ج ( -فتح القدیر 
اج         : أي } َوَشِھَد َشاِھٌد ّمْن َأْھِلَھا {  ا یحت ا شھادة لم م بینھم ا ، وسمي الحك من قرابتھ

ل   م          : فیھ من التثبت والتأمل ، قی ى حاكم یحك اج إل ز احت ى العزی ر عل بس األم ا الت لم
كان ابن عّم لھا واقفًا مع العزیز في الباب : قیل . الصادق من الكاذب بینھما لیتبین لھ 

حیح   : قال السھیلي  . إنھ طفل في المھد تكلم : وقیل . ابن خال لھا : وقیل .  وھو الص
د ،         ي المھ م ف ر من تكل ي ذك لم ف للحدیث الوارد في ذلك عن النبي صلى اهللا علیھ وس

تھم شاھد یوسف      ر من جمل ل . وذك ي     إ: وقی ز یستشیره ف ان العزی یم ك ل حك ھ رج ن
  أموره ، وكان من قرابة المرأة 

ھ      ي قول اس ف ن عب ِھَد  { : وأخرج ابن جریر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشیخ عن اب َوَش
ر ،  . صبي أنطقھ اهللا كان في الدار : قال } َشاِھٌد ّمْن َأْھِلَھا  وأخرج أحمد ، وابن جری

ال      والبیھقي ، في الدالئل عن ابن  لم ق ھ وس ّي صلى اهللا علی م  « : عباس ، عن النب تكل
ت فرعون ، وشاھد یوسف ، وصاحب جریج ،         : أربعة وھم صغار   ن ماشطة بن اب
ذر ،      » وعیسى ابن مریم  ن المن ر ، واب ن جری ابي ، واب وأخرج عبد الرزاق ، والفری

ھ   اِھٌد  َوشَ { : وابن أبي حاتم ، وأبو الشیخ ، وابن مردویھ عن ابن عباس في قول ِھَد َش
ة  : قال } ّمْن َأْھِلَھا  و الشیخ       . كان رجًال ذا لحی ر ، وأب ن جری ابي ، واب وأخرج الفری
وأخرج ابن جریر ، وابن أبي حاتم عن الحسن قال . كان من خاصة الملك : عنھ قال 

ابن عّم لھا كان : وأخرج ابن أبي حاتم عن زید بن أسلم قال . ھو رجل لھ فھم وعلم : 
ال     .  حكیمًا د ق یس   : وأخرج ابن جریر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشیخ عن مجاھ ھ ل إن

الى   : قلت . بإنسّي وال جنّي ھو خلق من خلق اهللا  ھ تع ْن  { : ولعلھ لم یستحضر قول ّم
  .} َأْھِلَھا 

  )٣٢٥ص /  ٢ج ( -أضواء البیان 
  .} ِلَھآ َوَشِھَد َشاِھٌد مِّْن َأْھ{ : واختلف العلماء في الشاھد في قولھ 

حاك ،        : فقال بعض العلماء  اس ، والض ن عب ك اب ال ذل د ، وممن ق ھو صبي في المھ
  .وسعید بن جبیر 

  .أنھ رجل ذو لحیة ، ونحوه الحسن  -وعن ابن عباس أیضًا 
  .أنھ ابن عم لھا كان حكیمًا ، ونحوه عن قتادة وعكرمة  -وعن زید بن أسلم 

  .و خلق من خلق اهللا أنھ لیس بأنس وال جان ، ھ -وعن مجاھد 
  :عفا اهللا عنھ  -قال مقیده 

، ألنھ صریح في أنھ إنسي من أھل   } من أھلھا { : قول مجاھد ھذا یرده قولھ تعالى 
رأة   وال . الم ر األق ي  : وأظھ ي ف ر ، والبیھق ن جری د ، واب ا رواه أحم بي ، لم ھ ص أن

ي صلى اهللا     ا ، عن النَّب ال     الدالئل ، عن ابن عباس رضي اهللا عنھم لم ق ھ وس « : علی
م صغار    ن ماشطة فرعون ، وشاھد یوسف ، وصاحب جریج ،        : تكلم أربعة وھ اب

  .اه » وعیسى ابن مریم 
  )٢٢٩٧ص /  ١ج ( -الوسیط لسید طنطاوي 

َو      { :  -تعالى  -ثم قال  َدَقْت َوُھ ٍل َفَص ن ُقُب دَّ ِم َوَشِھَد َشاِھٌد مِّْن َأْھِلَھآ ِإن َكاَن َقِمیُصُھ ُق
  .} َوِإْن َكاَن َقِمیُصُھ ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُھَو ِمن الصَّاِدِقیَن . الَكاِذِبیَن  ِمَن

  . .وھذا الشاھد ذھب بعضھم إلى أنھ كان ابن خال لھا ، وقیل ابن عم لھا 
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ھ   : " قال صاحب المنار  حاك ، أن ولكن الروایة عن ابن عباس وسعید بن جبیر والض
ویؤیدھا ما رواه أحمد وابن جریر والبیھقى فى الدالئل عن ابن  كان صبیا فى المھد ،

م     : " قال  -صلى اهللا علیھ وسلم  -عباس عن النبى  ة وھ د أربع ى المھ صفار  : تكلم ف
  " .وشاھد یوسف وصاحب جریج وعیسى بن مریم . ابن ماشطة ابنة فرعون 

ف وصاحب عیسى ابن مریم وصاحب یوس: " وروى ابن جریر عن أبى ھریرة قال 
وھذا موقوف ، والمرفوع ضعیف ، وقد اختاره ابن جریر ، " جریج تكلموا فى المھد 

  . . "وحكاه ابن كثیر بدون تأیید وال تضعیف 
ك اللحظة الحرجة ، من         -تعالى  -وعلى أیة حال فالذى یھمنا أن اهللا  ى تل خر ف د س ق

  .یدلى بشھادتھ لتثبت براءة یوسف أمام العزیز 
ا ، لتكون أوجب للحجة        -تعالى  -وألقى اهللا  ھذه الشھادة على لسان من ھو من أھلھ

  .علیھا ، وأوثق لبراءة یوسف ، وأنفى للتھمة عنھ 
ِإن َكاَن َقِمیُصُھ ُقدَّ ِمن ُقُبٍل {  -كما حكى القرآن عنھ  -وقد قال ھذا الشاھد فى شھادتھ 

ا سوءا ، أل  " َفَصَدَقْت " من أمام : أى }  ھ      فى أنھ أراد بھ ا دافعت ى أنھ دل عل ك ی ن ذل
  .من األمام وھو یرید االعتداء علیھا 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  

  الكعبة بیت زحل -١٢١
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  
رة  ا     : (فى سورة البق اس وأمن ة للن ت مثاب ا البی ھ  ) وإذ جعلن ى قول ت السمیع    : (إل ك أن إن

  ).١) (العلیم
ال  م ق ون  : ث ف تك ل ؟     كی ب زح ادة كوك ر لعب ت أول األم د بنی ت اهللا ، وق ة بی الكعب

  .واستدل على قولھ ھذا بأقوال مؤرخین
ال دس : وق اب المق ى الكت ن  : إن ف ى م راھیم ُدع ى أرض  " ُأور " أن إب دانیین إل الكل

  .كنعان ، وَتَعرَّب فیھا
  
  :الرد على الشبھة 

  .ـ إن أقوال المؤرخین لیست ُحجة ١
راھیم ـ     ٢ دع من         ـ إن إب م ُی ھ السالم ـ ل ذا المعترض    " أور " علی ال ھ ا ق ا  . كم وإنم

ذھب    ن ی م أی انى عشر من سفر       . خرج من أرض آبائھ وھو ال یعل حاح الث ى اإلص فف
ك         : وقال الرب ألبرام: " التكوین ت أبی اذھب من أرضك ، ومن عشیرتك ، ومن بی

" اسمك وتكون بركة إلى األرض التى ُأریك ؛ فأجعلك أمة عظیمة ، وأباركك وأعظم 
ان  ": " حاران " والدلیل على أنھ من " حاران " وكان خروجھ عن ] ٢: ١٢تك [ وك

ك  " [أبرام ابن خمس وسبعین سنة لما خرج من حاران    ال    ] ٤: ١٢ت ى سفر أعم وف
ى حاران       : " الرسل  دانیین ، وسكن ف ذ من أرض الكل ى ] ٤: ٧أع " [فخرج حینئ فف

اران ،   ن ح رج م ھ خ وراة أن دانیین  الت ن أرض الكل رج م ھ خ ل أن ى اإلنجی أى . وف ف
  .١٢٧ـ١٢٥: البقرة) ١(النصین ھو الصحیح ؟ 
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----------------------------  
  إسماعیل بین األنبیاء -١٢٢

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

ا (إن القرآن ذكر أن إسماعیل كان  ھ إنسان وحشى     ) رسوًال نبی وراة أن ى الت ذا  و. وف ھ
  .تناقض

  
  :الرد على الشبھة 

ھ   -١ ا ھى شریعة        . أما أنھ كان رسوًال فھذا ال إشكال فی ان علیھ ى ك إن الشریعة الت ف
  .نوح ـ علیھ السالم ـ وكان یبلغھا للناس كما یبلغھا غیره

و  . وأما أنھ كان نبیا فھذا ھو اإلشكال عند المؤلف ، وھو لیس بإشكال -٢ ألن النبى ھ
ى إسماعیل ـ بحسب تفسیر       . ویقع الغیب من بعده كما أنبأ بھ المنبئ بغیب ، فلننظر ف

كلمة النبى عندھم ـ ھل أنبأ بغیب أم ال ؟ إنھ من إبراھیم الذى سار مع اهللا ، ودعا إلیھ  
وة    . ولسیره ، وعده اهللا بالبركة فى إسماعیل وإسحاق. ، ورغب فیھ ك ونب ة مل والبرك

  .وأنبأ بتحقق ھذا الوعد وإْذ ُوعد إسماعیل بنبى من نسلھ ،
  .فإنھ قد ظھر منھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم فإنھ یكون نبیا. ووقع كما قال

ھ   : " ففى التوراة ال ل رام وق : " ولما كان أبرام ابن تسع وتسعین سنة ؛ ظھر الرب ألب
دًا  . أنا اهللا القدیر سر أمامى ، وكن كامًال ؛ فأجعل عھدى بینى وبینك وأكثرك كثیرًا ج

ك " [ حاق ] ٢ـ١: ١٧ت ى إس ة ف ن البرك اء  : " وع ا أبن ًا منھ ك أیض ا وأعطی وأباركھ
ك  " [ُأباركھا فتكون أممًا وملوك شعوب منھا یكونون  ى    ] ١٦: ١٧ت ة ف ، وعن البرك

ھ      : " إسماعیل  ك فی د سمعت ل ا إسماعیل فق رًا      . وأم ره كثی ره وأكث ھ وأثم ا أبارك ا أن ھ
ة إسماعیل     وقد قام ببركة] ٢٠: ١٧تك .. " [ جدًا ام ببرك إسحاق نبى اهللا موسى ، وق

  . وإسماعیل قد أنبأ بھ من قبل ظھوره. نبى اهللا محمد
----------------------------  

  أبناء یعقوب یطلبون أن یلعب یوسف معھم -١٢٣
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  
ف احتالوا على أبیھم فى أخذ إنھ جاء فى سورة یوسف من القرآن الكریم أن إخوة یوس

  :یوسف منھ بقولھم
  .ولیس فى التوراة ھذه الحیلة) ١) (أرسلھ معنا غدا یرتع ویلعب (
  
  :الرد على الشبھة 

رآن ،      ى الق راد شبھة عل إن ما جاء فى القرآن ، ولم یجئ فى التوراة ؛ ال یدل على إی
ة والس  ة والیونانی ة العبرانی وراة الثالث خ الت ك ألن نس ة وذل ى القص ق عل امریة ال تتف

  .ففى الیونانیة صواع الملك. اتفاقًا تاما
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ة البروتستانت  . ولیس فى العبرانیة صواع الملك ا  : " ففى التوراة العبرانیة ترجم ولم
ھ       ى بیت ذى عل ال یوسف لل دوا ؛ ق م اسع وراء   : كانوا قد خرجوا من المدینة ولم یبتع ق

  :الرجال ، ومتى أدركتھم فقل لھم
ھ         لما"  ذى یشرب سیدى فی و ال ذا ھ یس ھ ر ؟ أل و  . ذا جازیتم شرا عوضًا عن خی وھ

ة  ] ٥ـ٤: ٢٤تك " [یتفاءل بھ ؟ أسأتم فیما صنعتم  م ١٩٩٣وفى الكتاب المقدس ترجم
ط  رق األوس ى الش دس ف اب المق ن دار الكت ادر ع ان الص ن : " بلبن وا م ا أن خرج فم

فإذا لحقت . قم اتبع ھؤالء الرجال: بیتھالمدینة ، وابتعدوا قلیًال حتى قال یوسف لوكیل 
م   ل لھ ا            : بھم فق ى یشرب بھ اذا سرقتم كأس الفضة الت ر بالشر ؟ لم أتم الخی اذا كاف لم

  ".وبھا یرى أحوال الغیب ؟ أسأتم فیما فعلتم . سیدى
  . فكأس الفضة فى نسخة ، وھو غیر موجود فى نسخ أخرى

  .١٢: یوسف) ١(
---------------------------  

  ولیمة نسائیة وھمیة -١٢٤
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  
إنھ جاء فى سورة یوسف أن امرأة العزیز ھیأت ولیمة لبعض السیدات وأنھن قطعن   

  .وھذا غیر معقول. أیدیھن
  
  :الرد على الشبھة 

عوة وكان فیھا الد. كانت دعوة موسى ـ علیھ السالم ـ فى األصل عالمیة للیھود ولألمم
  .إلى حمید الصفات

ھ     ھ وحرمات ى أموال دى عل ان  . وكان فیھا عدم احتقار الیھودى لألممى ، وعدم التع وك
ھ    ة اهللا وعبادت ى معرف رَّف      . فیھا الحث على دعوة األممى إل ل َح ان سبى باب ى زم وف

ذ     ود ألنفسھم أخ الیھود التوراة ، وامتنعوا عن دعوة األمم إلى معرفة اهللا ، وأباح الیھ
. با من األمیین ، والزنا بنسائھم ، وسفك دمائھم وما شابھ ذلك من الصفات الذمیمةالر

نعھم    ا یم وكتبوا ما یدل على ذلك فى التوراة ، وحذفوا من التوراة حال تحریفھم لھا م
دعوة یوسف ـ علیھ السالم ـ للمصریین الذین : ومن ھذا الذى حذفوه. عن ظلم األمیین

ول النسوة   كانوا معھ فى السجن إلى  عبادة اهللا تعالى وترك اآللھة المتعددة ، وحذف ق
یھم عن      ) ١) (ما ھذا بشرًا إن ھذا إال ملك كریم : (لیوسف ع تخل ذا یتعارض م ألن ھ

حیحاً  . دعوة األمم ، ویتعارض مع ما اتفقوا علیھ من العبث بنسائھم ذا ص . وأال یكن ھ
اء   ًا ـ       فما ھذه الترھات المكتوبة فى التوراة عن األنبی وراة أن لوط ى الت رھم ؟ فف وغی

وأن سلیمان ـ علیھ السلم ـ أحب نساء غریبة كثیرة   ] ١٩تك [علیھ السالم ـ زنا بابنتیھ  
  ].١١الملوك األول [مع بنت فرعون 

ى      : وقال كاتب التوراة ا الِحثِّ ن داود من زوجة ُأوِرّی . إن سلیمان ـ علیھ السالم ـ ھو اب
وإذا . ن األمم ھو من قبیلة بنى حث ولیس من الیھودأى أنھ تعدى على زوجة رجل م

ل ال یتصور أن یضع          إن العق م ؛ ف ى نساء األم دى عل كان ھذا ھو المكتوب بغیة التع
م   ھ       . فى التوراة عفة یوسف عن نساء األم ب عن یوسف أن ل أن یكت وال یتصور العق
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اه أن یوسف  ألنھ لو كتب ذلك لكان معن. فسر حلم الملك من قبل أن یخرج من السجن
  .وھو یرید للیھود أن یسیئوا لمن یحسن ولمن ال یحسن. یحسن إلى من سیئ إلیھ

ا      ى إیرادھ خ       . وإن أصر مورد الشبھة عل ى نس ص ، وف ادة ونق وراة زی ى نسخ الت فف
خة   : ومن أمثلة ذلك. اإلنجیل أیضًا ى النس المزمور المائة والحادى والخمسین ؛ فإنھ ف

  . القبطیة فقط
  .٣١: یوسف) ١(

------------------  
  عدم سجن بنیامین -١٢٥

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

ى مصر         امین إل ل بنی د رحی ھ بع ال ألبنائ وب ق م    : (إن فى القرآن أن یعق ل سولت لك ب
اً   م جمیع أتینى بھ ى اهللا أن ی ل عس بر جمی ًرا فص كم أم ف). ١) (أنفس ال المؤل إن : وق

ذى    ) بھم جمیعًا(إنھ یقصد بقولھ  :المفسر البیضاوى یقول ا ال امین وأخیھم یوسف وبنی
  .توقف بمصر

وإن القرآن جعل عدد مرات مجئ إخوة یوسف لمصر أربع مرات بدل ثالث كما جاء 
ى     وا إل فى التوراة ، وأن فى القرآن أن یوسف حبس بنیامین ، وأن إخوة یوسف رجع

  .أبیھما بدون شمعون وبنیامین
  
  :الرد على الشبھة 

الخالف بین التوراة وبین القرآن فى سرد حوادث القصة ال یدل على عیب فى القرآن 
  :، ویدل على ذلك

ومع ھذا ففى . ما فى التوراة من زیادة ونقص فى النسخة الواحدة ، وفى النسخ الثالث
  :التوراة ما یدل على ما جاء فى القرآن ومن ذلك

ا      ١ ر ھم ى مص دین ف ب ول د أنج ان ق ف ك ى ـ أن یوس رایم ومنّس ك [أف ] ٢٠: ٤٦ت
  :ویعقوب أبوه من األنبیاء الملھمین ، ویدل على ذلك أنھ یقول

یا بنى اذھبوا فتحسسوا من یوسف وأخیھ وال تیأسوا  (ـ ) ٢) (إنى ألجد ریح یوسف (
ا   . بضمیر الجمع) بھم(فإذا قال ) ٣) (من روح اهللا  ین ھم د اثن : وقد صرح من بعد بفق

ا        یوسف وأخیھ فقط ؛ ال  ى مصر ، وإنم وس ف ث محب د ثال ى ول یدل ضمیر الجمع عل
  .یدل على ولدى یوسف

ى استبقائھ                  ٢ ھ ف ر حیلت ا دب ھ لم و أن امین وھ جن بنی ى س دل عل ا ی وراة م ى الت ـ أن ف
الرجل  . حاشا لى أن أفعل ھذا: " وتمت الحیلة ، طلبوا منھ أن یطلقھ فرد علیھم بقولھ

یكم     الذى ُوجد الكأس فى یده ؛ ھو یكون ل ى أب " ى عبدًا ، وأما أنتم فاصعدوا بسالم إل
  ].١٧: ٤٤تك [

  ".مصر " أنھ استبقاه فى : معناه" ھو یكون لى عبدًا : " فقولھ
امین     ٣ ع یوسف وبنی رھم  . ـ وفى التوراة ما یدل على بقاء كبیرھم فى مصر ، م وكبی

ب   ال شمعون كما قال المؤلف إنھ أخذه رھینة ، وال یھوذا" راوبین " ھو  كما قال كات
  .التوراة
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فاآلن لیمكث عبدك عوضًا  : " أنھ استعطف یوسف بقولھ: ومما یدل على بقاء كبیرھم
عن الغالم عبدًا لسیدى ، ویصعد الغالم مع إخوتھ ؛ ألنى كیف أصعد إلى أبى والغالم 

  ]. ٣٤ـ٣٣: ٤٤تك " [لیس معى ؟ لئال أنظر الشر الذى یصیب أبى 
  .٨٣: یوسف) ١(
  .٩٤ :یوسف) ٢(
  .٨٧: یوسف) ٣(

---------------  
  قمیص سحـرى -١٢٦

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

ھ   إنھ جاء فى القرآن أن قمیص یوسف لما رآه یعقوب ؛ أتى بصیرًا إلى مصر مع أھل
  .، وقد كان قد عمى من الحزن

  .إلخ.. ونقل من كتب التفسیر أنھ كان قمیص إبراھیم
  .یعقوب برؤیة القمیص واستبعد شفاء

  
  :الرد على الشبھة 

ھ         ى عینی ده عل ھ سیبصر إذا وضع یوسف ی وب ، وأن . إن التوراة مصرحة بعمى یعق
ا أصعدك أیضاً   : " ذلك قولھ ى     . أنا أنزل معك إلى مصر ، وأن ده عل ویضع یوسف ی

  .ھذه ترجمة البروتستانت] ٤: ٤٦تك " [عینیك 
ا       : " وفى ترجمة الكتاب المقدس بلبنان ا أصعدك منھ ى مصر ، وأن زل معك إل . أنا أن

ى      " ویوسف ھو یغمض عینیك ساعة تموت  دم العمى صراحة ف ى ع فیكون النص ف
  .ھذه الترجمة

وب   ر یعق عف بص ى ض راجم عل ت الت ن  " واتفق ین م وب كلیلت ا یعق ت عین وكان
  ].١٠: ٤٨تك " [الشیخوخة ، ولم یكن یقدر أن یبصر 

ة ال    وب برؤی فاء یعق ھ   واستبعاد ش ذا      . قمیص ؛ ال محل ل وراة من ھ ى الت ك ألن ف وذل
دة             . كثیر د م ھ بع وا مع ره ؛ دفن ى قب وه ف ات ودفن ا م فنبى اهللا الیسع ـ علیھ السالم ـ لم
ھ روحھ  . میتًا ى المشابھة من      . فلما مست عظامھ عظام الیسع ؛ ردت إلی د ف ذا أش وھ

انى         وك الث ث عشر من سفر المل حاح الثال ى اإلص ات الیشع   " : قمیص یعقوب فف وم
دفنون    . فدفنوه انوا ی ا ك وكان غزاة موآب تدخل على األرض عند دخول السنة ، وفیم

زل الرجل ومسَّ    . رجًال إذا بھم قد رأوا الغزاة ؛ فطرحوا الرجل فى قبر الیشع فلما ن
  ]. ٢١ـ٢٠: ١٣مل ٢" [عظام الیشع ؛ عاش وقام على رجلیھ 

--------------------  
  و زوجتھابنة فرعون أ -١٢٧

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
إن فى : إن فى القرآن أن امرأة فرعون ھى التى التقطت موسى ـ علیھ السالم ـ ویقول

  .وھذا تناقض. التوراة أن الملتقطة لھ ھى ابنة فرعون ولیست امرأتھ
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  :الرد على الشبھة 
أتى     : والدلیل على ذلك. إن كلمات التوراة مشكوك فیھا ى موضع ، ی أن اسم الرجل ف

فإسماعیل ـ علیھ السالم . وھذا یتكرر كثیرًا. وكذلك المرأة. فى موضع آخر باسم آخر
ك  [بن إسحاق ـ علیھ السالم ـ   " العیس " وتزوجت " محلث " ـ كانت لھ ابنة اسمھا  ت

ان  ] ٩: ٢٨ ة لبن ى ترجم ة " وف ة  " محل س الترجم ى نف مة " وف ة " وبس ى ترجم وف
  ].٣: ٣٦تك " [بسمة " ستانت البروت
ل     ي وفى ة مث ات ملتبس ریح بكلم وراة تص یر الت ب تفس ة   " كت ل جماع ھ ك م یذبح ث

یة    ى العش رائیل ف ر  " [إس ون] ٦: ١٢خ یة  : " یقول ة   " العش ة ملتبس ذه اللفظ .. " ھ
  .والشیخ الكبیر فى أرض مدین مختلف فى اسمھ

واالبن األول " ثیرون " ] ١٨: ٤[وفى الخروج " رعوئیل ] " ١٨: ٢[ففى الخروج 
ة السبعین    " جرشام  " وعند یوسیفوس " جرشوم " لموسى فى ترجمة  ى ترجم " وف

  ].٢٢: ٢خر " [جرسام 
----------------------  

  طرح األوالد فى النھر صدر قبل والدة موسى ال بعد إرسالیتھ -١٢٨
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

أن المأل من قوم فرعون بعد والدة موسى وظھور نبوتھ قالوا : إن فى سورة األعراف
ون ھ   : لفرع یھم بقول د رد عل ى األرض ؟ وق دوا ف ھ لیفس ى وقوم ذر موس ُنَقتِّل : (أت َس

  ).١) (أبناءھم وتستحیى نساءھم وإنا فوقھم قاھرون 
ذا   : وفى سورة القصص أن قتل األبناء واستحیاء النساء كانا من قبل والدة موسى وھ

  .ناقضت
  :الرد على الشبھة 

إن قتل األبناء واستحیاء النساء كانا من قبل والدة موسى ـ علیھ السالم ـ وھو فیما بعد 
  . یھدد باستمرار القتل والزیادة فیھ

  .١٢٧: األعراف) ١(
------------------  

  :قلت 
ي مو       ا النب د فیھ ي ول ھ   والظاھر أن قتل األطفال لم یكن إال في تلك السنة الت سى علی

السالم ، حیث  أخبره الكھنة أن صبیا من بني إسرائیل سیولد ھذا العام ستكون نھایتك 
على یدیھ ، فلو كان القتل مستمرا لألطفال لما بقي نسل لبني إسرائیل ، وأما استحیاء   

  نساء بني إسرائیل  فكان دائما عند فرعون و قومھ
---------------------   

  وسىَصَداق امرأة م -١٢٩
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  
. إن فى سورة القصص أن موسى أصدق امرأتھ من مدین خدمة ثمانى أو عشر ألبیھا

ال بالخدمة وال بما . وفى التوراة أنھ كان لھ سبع بنات ال اثنتین ، وأنھ لم یصدق المرأة
  .یقوم مقامھا
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  :الرد على الشبھة 

ده سبعة   ا         .ھب أنھ كان عن دة منھم ى واح ھ لینتق ین بحال ین الئقت ھ اثنت دم ل و   . وق ا ھ فم
دیان   " البان " اإلشكال فى ذلك ؟ وحال یعقوب مع خالھ  اھن م ع ك . ، كحال موسى م

نم   ى الغ ن رع ان م ا یتعیش ا كان ھ   . فإنھم داقًا البنت نین ص بع س ھ س وب خال دم یعق وخ
ھ األخ      " لیئة " األولى  داقًا البنت ل  " رى وخدم سبع سنین أخرى ص وموسى  " راحی

  .فكیف یتزوج فى أرض غریبة بال مال. ھارب من أرض مصر بال مال
و  . وفى النص ما یدل على ما اتفقا علیھ ع الرجل     " وھ . فارتضى موسى أن یسكن م

ھ   فورة ابنت ى ص أعطى موس اء  " ف د االرتض ال بع اذا ق اذا ؟ ولم ى م ى عل : " ارتض
و   " فأعطى موسى صفورة ابنتھ  ھ ھ نص كل ات     : " ؟ وال دیان سبع بن اھن م ان لك . وك

یھن        قین غنم أب أتین واستقین ومألن األجران لیس أتى الرعاة فطردوھن   . ف نھض . ف ف
ال  . موسى وأنجدھن وسقى غنمھن یھن ق الكن أسرعتن    : فلما أتین إلى رعوئیل أب ا ب م

ا أیضًا     : فى المجئ الیوم ؟ فقلن ھ استقى لن رجل مصرى أنقذنا من أیدى الرعاة ، وإن
ق نموس ھ. ى الغ ال لبنات اً   : فق ل طعام ھ لیأك ل ؟ ادعون ركتن الرج اذا ت و ؟ لم ن ھ . وأی

ھ    ] ١٦: ٢خر  " [فارتضى موسى أن یسكن مع الرجل ، فأعطى موسى صفورة ابنت
ع الرجل ؛ أعطاه صفورة          : " وفى النص السامرى  ى السكنى م ا أمعن موسى ف فلم
  ".ابنتھ لموسى زوجة 

--------------  
  سرائیل مصرلم ترث إ -١٣٠

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

وھذا خطأ فإنھم . إن فى القرآن أن بنى إسرائیل ورثوا أرض مصر بعد ھالك فرعون
  .لم یرثوا إال أرض كنعان

  
  :الرد على الشبھة 

دأ من   . إن دعوة موسى كانت خاصة لبنى إسرائیل: ـ على قولھ  ١ فإن حدود مصر تب
  :قولونوھم ی" رفح " 

رات    ى الف ل إل ى         . إن المواعید ھى من النی ل داخًال ف ى النی ح إل فیكون الجزء من رف
  .اإلرث

ود   ٢ ھ  . ـ واإلرث لیس الستغالل خیرات األرض وتسخیر أھلھا فى مصالح الیھ ولكن
تك " [سر أمامى وكن كامًال : " فإن اهللا قال إلبراھیم ـ علیھ السالم ـ" إرث شریعة " 

ى] ١: ١٧ ادة      أى امش رك عب ادتى وت ى عب اس إل دعوة الن بالد ل ع ال ى جمی امى ف أم
ان یوف   . األوث الكالم وبالس ا ب راھیم ودع ار إب د س ده   . وق ھ ، ووع ّر اهللا من ذلك س ول

حاق وإسماعیل       ھ إس ى نسل ولدی م ف ا  . بمباركة األم ة معناھ ى    : والبرك ك النسل عل مل
ر مو . وسلمھ اهللا شریعة. األمم إذا ظھر منھ نبى ھ السالم ـ وسلمھ       ولما ظھ سى ـ علی

" وإذا نشرھا بین أمة فإنھ یكون وارثًا لھذه األمة . أمره بنشرھا بین األمم. اهللا التوراة
ا     " إرث شریعة  ام اهللا فیھ م متساوون أم ا  . إذ ھو بنشرھا یكون بنو إسرائیل واألم وم
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ط  غ فق رائیل إال التبلی و إس دة بن م . فائ ن األم ازوا ع ھ امت ى ذل. وب دل عل م : كوی إرثھ
ان اإلرث        ا ، وك وراة فیھ ألرض كنعان ـ كما یقولون ـ فإنھم ورثوھا لنشر شریعة الت
و            ھ السالم ـ لجالوت وھ ال داود ـ علی د ق ا السالم ـ وق على ید طالوت وداود ـ علیھم

  :یحاربھ
وتعلم ھذه الجماعة كلھا أنھ : " ذلك قولھ. أى أن القتال فى سبیل اهللا. إن الحرب للرب

یس ب رب     ل رب لل رب ؛ ألن الح ص ال رمح یخّل یف وال ب دنا   . س دفعكم لی و ی وھ
  ].٤٧: ١٧صموئیل األول "[

وإذا أراد اهللا نسخ التوراة یكون معنى النسخ إزالة ملك النسل الیھودى عن األمم لیقوم 
ى   . النسل الجدید بتبلیغ الشریعة التى أقرھا اهللا فیھم لتبلیغھا إلى األمم دث ف وھذا ما ح

رآن              . سالم ظھور اإل  وا ونشروا الق ھ السالم ـ حاربوا وملك ى إسماعیل ـ علی إن بن ف
  :فإن اهللا قال إلبراھیم عن إسماعیل. ولھم بركة. وعلموه لألمم

  ].٢٠: ١٧تك " [ھا أنا أباركھ . وأما إسماعیل فقد سمعت لك فیھ" 
راھیم  ل األرض     : " وفى التوراة عن بركة إب ع قبائ ك جمی ارك فی ك  " [وتتب ] ٣ :١٢ت

  .ھو أن نسلھ یبلغون للناس شرائع اهللا: ومعنى مباركة جمیع أمم األرض فى إبراھیم
ة  : " وفى التوراة عن إرث بنى إسماعیل لألمم " ویرث نسلك أممًا ، ویعمر مدنًا خرب

  ]. ٣: ٥٤إش [
ى مصر        ٣ اموا ف ى إسرائیل أق ى أن بن ل صاحب    . ـ وكتب المؤرخین تدل عل د نق وق

ى     تفسیر المنار فى س ورة یونس عن یونانیین قدماء أن موسى ـ علیھ السالم ـ رجع إل
  .مصر بعد ھالك جنود فرعون وحكم فیھا ثالث عشرة سنـة

-------------------  
  ضربات مصر عشر ال تسع -١٣١

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

  .وھذا تناقض). ١(وفى القرآن تسع . إن فى التوراة أن اآلیات البینات عشر
  
  :الرد على الشبھة 

ات     ذه اآلی دد ھ ى ع االختالف ف رحوا ب وراة ص رى الت ى  . إن مفس ة وھ ة الثانی فاآلی
  .الضفادع ؛ یوجد من یقول إنھا التماسیح

  .واآلیة الثالثة قال بعضھم إنھا ضربة القمل ، وقال بعضھم إنھا ضربة البعوض
  . ة ، وقیل مطلق ذبابواآلیة الرابعة قال بعضھم إنھا ذباب الكلب خاص

الى  ) ١( ھ تع ى قول ریم ف رآن الك ى الق اء ف ا ج ع م ات التس ود باآلی ا :(المقص د آتین ولق
ھ      ١٠١: سورة اإلسراء) موسى تسع آیات بینات ى قول ان ف ة الطوف ، وقد ورد ذكر آی

الى الت      :(تع ات مفص دم آی فادع وال ل والض راد والقّم ان والج یھم الطوف لنا عل فأرس
د      ١٣٣: سورة األعراف ) وا قوًما مجرمینفاستكبروا وكان ات التسع فق ة اآلی ا بقی ، أم

  .وردت فى آیات قرآنیة أخرى
--------------------  

  الطوفان على المصریین -١٣٢
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  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  .إن فى القرآن أن اآلیات التسع فیھا آیة الطوفان ، ولیس فى التوراة ھذه اآلیة

  :رد على الشبھةال 
  .إن مفسرى التوراة مختلفون فى البیان كما نقلنا عنھم سابقًا

  والتوراة محرفة فال یوثق ما فیھا أصال ، وال یعول علیھ : قلت 
------------------------  

  صخرة حوریب ولیست آبار إیّلیم -١٣٣
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

رة   ورة البق ى س اء ف ر     : (ج اك الحج رب بعص ا اض ھ فقلن ى لقوم قى موس وإذ استس
  ).١) (فانفجرت منھ اثنتا عشرة عینًا

ى      ًا ف ى عشرة عین یم  " وفى التوراة أن االثنت ى     " إیل م ف رآن أنھ ى الق ب  " وف " حوری
  .وھذا تناقض

  :الرد على الشبھة 
  ". حوریب " لم یذكر القرآن أن االثنتى عشرة عینًا فى 

   .٦٠: البقرة) ١(
ھ من اإلسرائ      ھ ألن ات   لیات یوما ورد في بعض كتب التفسیر فال یعول علی ، وخراف

  .بني إسرائیل 
  :وھذا بعض ما ورد  

  )١١٩ص /  ٢ج ( -تفسیر الطبري 
َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِھ َفُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجَر َفاْنَفَجَرْت ِمْنُھ اْثَنَتا َعْشَرَة َعْیًنا 
ِدیَن        َأْرِض ُمْفِس ي اْل ْوا ِف ا َتْعَث ِھ َوَل َقْد َعِلَم ُكلُّ ُأَناٍس َمْشَرَبُھْم ُكُلوا َواْشَرُبوا ِمْن ِرْزِق اللَّ

)٦٠ (  
بما كانوا یتركون طاعة اهللا عز وجل، فیخرجون : إذا) بما كانوا یفسقون:(فتأویل قولھ

  .عنھا إلى معصیتھ وخالف أمره
* * *  

ل قو  ي تأوی ول ف الى  الق ھ تع اَك    { : ل ِرْب ِبَعَص ا اْض ِھ َفُقْلَن ى ِلَقْوِم َقى ُموَس َوِإِذ اْسَتْس
  }اْلَحَجَر َفاْنَفَجَرْت ِمْنُھ اْثَنَتا َعْشَرَة َعْیًنا َقْد َعِلَم ُكلُّ ُأَناٍس َمْشَرَبُھْم 

ھ  ي بقول ھ:(یعن ى لقوم قى موس ألنا أن ) وإذ استس ھ، أي س ى لقوم قانا موس ، وإذ استس
ذي سأل موسى،    . مھ ماء نسقي قو ان  ) ١(فترك ذكر المسئول ذلك ، والمعنى ال إْذ ك

  .فیما ذكر من الكالم الظاھر داللة على معنى ما ترك
ھ ذلك قول ا    :(وك رة عین ا عش ھ اثنت انفجرت من ر ف اك الحج رب بعص ا اض ا )فقلن ، مم

ھ     روك من ى المت اھر عل ة الظ تغني بدالل الم  . اس ى الك ك أن معن رب  : وذل ا اض فقلن
فترك ذكر الخبر عن ضرب موسى الحجر ،     . بعصاك الحجر ، فضربھ، فانفجرت 

  .إذ كان فیما ذكر داللة على المراد منھ 
نھم مشربھم    : ، إنما معناه)قد علم كل أناس مشربھم:(وكذلك قولھ اس م . قد علم كل أن
  .لداللة الكالم علیھ " منھم"فترك ذكر

* * *  
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لو " اإلنسان"وأن) ٢(جمع ال واحد لھ من لفظھ، " أناس"وقد دللنا فیما مضى على أن
  )٣. (أناسّي وأناسیة: جمع على لفظھ لقیل

* * *  
__________  

  وھو الماء" والشيء"، یعني" والمعنى الذي سأل موسى" قولھ) ١(
ة  ) ٢( ي المطبوع ھ  : "ف د ل ع ال واح اس جم ا   " ان الن ھ ھن ك ، ولكن ى ذل د مض ، وق

ي اآلی  " أناس"أراد ال         ، المذكور ف ھ من لفظھ ، وإن ق د ل ا جمع ال واح و أیًض ة ، وھ
  بعضھم إنھ جمع إنس

  . ٢٦٨:  ١انظر ما سلف ) ٣(
ات             ذه اآلی ي ھ ص اهللا عز وجل قصصھم ف ذین ق و إسرائیل، ال م بن . وقوم موسى ھ

  -:وإنما استسقى لھم ربھ الماء في الحال التي تاھوا فیھا في التیھ ، كما
ة ،    حدثنا بشر بن معاذ قا - ١٠٤٣ ي عروب ن أب ل، حدثنا یزید بن زریع ، عن سعید ب

اآلیة قال، كان ھذا إْذ ھم في البریة اشتكوا ) وإذ استسقى موسى لقومھ:(عن قتادة قولھ
. أن یضربھ موسى بعصاه  -أي من الطور  -إلى نبیھم الظمأ ، فأمروا بحجر طوري 

ت منھ اثنتا عشرة عینا فكانوا یحملونھ معھم ، فإذا نزلوا ضربھ موسى بعصاه فانفجر
  .، لكل سبط عین معلومة مستفیض ماؤھا لھم 

ن          - ١٠٤٤ دثنا أصبغ ب ال، ح ن ھارون ق د ب دثنا یزی حدثني تمیم بن المنتصرقال، ح
ال        اس ق ن عب ر ، عن اب ن جبی ي   : زید ، عن القاسم بن أبي أیوب ، عن سعید ب ك ف ذل

ى وال      التیھ؛ ظلل علیھم الغمام ، وأنزل علیھم المن والسلوى  ا ال تبل م ثیاب ل لھ ، وجع
ر ،       اه الحج ى فضرب بعص ر موس ع ، وأم رانیھم حجر مرب ین ظھ ل ب تتسخ ، وُجع
ون ، لكل سبط عین ؛ وال        ھ ثالث عی فانفجرت منھ اثنتا عشرة عینا في كل ناحیة من
زل            ي المن م ف ھ معھ ان ب ذي ك ان ال م بالمك ك الحجر معھ یرتحلون منقلة إال وجدوا ذل

  .) ١. (األول 
حدثني عبد الكریم قال، أخبرنا إبراھیم بن بشار قال، حدثنا سفیان ، عن أبي  - ١٠٤٥

ھ    : سعید ، عن عكرمة عن ابن عباس قال ي التی ك ف م موسى الحجر ،     . ذل ضرب لھ
  .فصار فیھ اثنتا عشرة عینا من ماء ، لكل سبط منھم عین یشربون منھا 

ن  وحدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو  - ١٠٤٦ عاصم قال، حدثنا عیسى ، عن اب
ا  :(أبي نجیح ، عن مجاھد ) فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منھ اثنتا عشرة عین

  .كل ذلك كان في تیھھم حین تاھوا . لكل سبط منھم عین 
  حدثنا القاسم بن الحسن قال، حدثنا الحسین قال، حدثني حجاج - ١٠٤٧

__________  
  .حل السفر ، والجمع مناقل المرحلة من مرا: المنقلة ) ١(

خافوا الظمأ في : ، قال)وإذ استسقى موسى لقومھ:(، عن ابن جریج ، عن مجاھد قولھ
ا ، ضربھ موسى          ي عشرة عین م الحجر اثنت انفجر لھ ن   . تیھھم حین تاھوا ، ف ال اب ق

نھم     " األسباط:"قال ابن عباس: جریج د م ل واح بنو یعقوب، كانوا اثني عشر رجال ك
  )١. (أمة من الناس  ولد سبطا،
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د            - ١٠٤٨ ن زی ال اب ال، ق ن وھب ق ا اب ال، أخبرن ى ق د األعل ن عب : وحدثني یونس ب
ال     اة، ق ل رأس الش ر مث ي حج قوا ف ھ ، فس ي التی ى ف م موس قى لھ ي : استس ھ ف یلقون

ا   ) ٢(جوانب الجواَلق إذا ارتحلوا ،  ھ اثنت ویقرعھ موسى بالعصا إذا نزل ، فتنفجر من
ان          عشرة عینا ، لكل  ى إذا ك ھ ، حت و إسرائیل یشربون من ان بن نھم عین ، فك سبط م

ھ  ) . ٣(الرحیل استمسكت العیون ، وقیل بھ فألقى في جانب الجوالق  فإذا نزل رمى ب
  .، فقرعھ بالعصا ، فتفجرت عین من كل ناحیة مثل البحر

دثني أسباط ،        - ١٠٤٩ ال، ح اد ق ن حم حدثني موسى بن ھارون قال، حدثنا عمرو ب
  .كان ذلك في التیھ : السدي قال عن

* * *  
اس مشربھم    :(وأما قولھ ل أن م ك ذلك    )قد عل ر اهللا عنھم ب ا أخب اھم  . ، فإنم ي  -ألن معن ف

 -الذي أخرج اهللا جل وعز لھم من الحجر، الذي وصف جل ذكره في ھذه اآلیة صفتھ
اه   ) ٤( ن المی م م رج اهللا لھ ا أخ ق فیم ائر الخل اني س ا مع ان مخالف رب ك ن الش ن م م

  وذلك. الجبال واألرضین، التي ال مالك لھا سوى اهللا عز وجل 
__________  

إن   " ولد سبطا وأمة من الناس: "في المطبوعة ) ١( ، والصواب حذف واو العطف ف
  " .سبطا"تفسیر قولھ" أمة من الناس"قولھ 

و         : الجوالق ) ٢( ة ، وھ ھ األطعم ل فی وعاء كبیر منسوج من صوف أو شعر ، تحم
  " .الجوالق"محرفة من" الشوال"سمیھ في بالدناالذي ن

ھ   : وقال بالشيء " . قال بھ"مبني للمجھول من" قیل بھ) "٣( ھ أو حمل والعرب  . رفع
قال : یقولون . تجعل القول عبارة عن جمیع األفعال وتطلقھ على غیر الكالم واللسان 

ده    :  ویقولون. إذا بدأ یتقدم ومشى ، أو إذا أشار بھا للركل : برجلھ  ى ی اء عل قال بالم
ا ص   . وما أشبھ ذلك . أي قلبھ وصبھ  ك آنًف ق   ٥٤وقد مضى مثل ذل : ، ص  ٣: تعلی

  . ٤: تعلیق  ٦٤
ة  ) ٤( یاق الجمل اھم "س اني    . . ألن معن ا مع ذي مخالف رب ، كال ن الش ل " م ، وفص

  . .یعني ألن شربھم كان مخالفا شرب سائر الناس . كعادتھ فیما بینا مرارا 
ذي وصف          أن اهللا ا من الحجر ال ي عشر، عین  كان جعل لكل سبط من األسباط االثن

ي          نھم ف دخل سبط م ره، ال ی ا دون سائر األسباط غی صفتھ في ھذه اآلیة، یشرب منھ
وكان مع ذلك لكل عین من تلك العیون االثنتي عشرة، موضع من   . شرب سبط غیره

أن : ؤه ھؤالء بالخبر عنھمفلذلك خص جل ثنا. الحجر قد عرفھ السبط الذي منھ شربھ
اس        ن الن رھم م انوا عالمین بمشربھم دون غی رھم   . كل أناس منھم ك ان غی ي  -إذ ك ف

ردا  . شركاء في منابعھ ومسایلھ -الماء الذي ال یملكھ أحد وكان كل سبط من ھؤالء مف
ابع الحجر       ع من من ھ    -بشرب منب م دون سائر األسباط      -دون سائر منابع خاص لھ

  .أن كل أناس منھم قد علموا مشربھم: خصوا بالخبر عنھم فلذلك. غیرھم
* * *  

  }ُكُلوا َواْشَرُبوا ِمْن ِرْزِق اللَِّھ { : القول في تأویل قولھ تعالى 
ره         رك ذك ا ت ره م ھ، عن ذك ك أن  . وھذا أیضا مما استغني بذكر ما ھو ظاھر من وذل

ا ،  ، فضربھ فانفجرت من)فقلنا اضرب بعصاك الحجر:(تأویل الكالم ھ اثنتا عشرة عین
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اؤه    . كلوا واشربوا من رزق اهللا: قد علم كل أناس مشربھم ، فقیل لھم ر اهللا جل ثن أخب
ھ من       م فی ا فجر لھ أنھ أمرھم بأكل ما رزقھم في التیھ من المن والسلوى ، وبشرب م

اور،     ھ       ) ١(الماء من الحجر المتع ي األرض ، وال سبیل إلی ھ ف رار ل ذي ال ق ] إال[ال
الل       ) ٢(ھ، لمالكی  درة ذي الج رات، بق ذب الف ابیع الع اء، ویزخر بین ون الم دفق بعی یت

  .واإلكرام 
یھم     ره إل یھم من            -) ٣(ثم تقدم جل ذك ھ عل م ب ا  أنع ھ بم اح، وإنعام ا أب احتھم م ع إب م

ال           -العیش الھنيء  ا استكبارا ، فق ا فیھ ي األرض فسادا ، والَعَث النھي عن السعي ف ب
  ).عثوا في األرض مفسدینوال ت:(جل ثناؤه لھم

__________  
إذا : من تعاوروا الشيء . الحجر المتبادل ، ینقل من ید إلى ید : الحجر المتعاور ) ١(

اس وال      اوره الن ال یتع ت ف ا الثاب وال ، أم ون منق ى یك يء حت اور ش ادلوه ، وال یتع تب
  .یتبادلونھ 

ة ) ٢( ي المطبوع ھ: "ف ھ لمالكی بیل إلی الم ب" ال س و ك ى ، وھ ا . ال معن واب م والص
ا سبق من        " إال"أثبتناه بزیادة ي تفسیر م ل ف ذ قلی ویدل على صواب ذلك ما مضى من

  .اآلیة 
  .إذا أمره : تقدم إلیھ بكذا ) ٣(

  )٥٣ص /  ١ج ( -تفسیر السعدي 
ا  َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِھ َفُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجَر َفاْنَفَجَر} {  ٦٠{  ْت ِمْنُھ اْثَنَت

ي       ْوا ِف ِھ َوال َتْعَث ْن ِرْزِق اللَّ َرُبوا ِم وا َواْش َرَبُھْم ُكُل اٍس َمْش لُّ ُأَن َم ُك ْد َعِل ا َق َرَة َعْیًن َعْش
  .} األْرِض ُمْفِسِدیَن 

  .طلب لھم ماء یشربون منھ: استسقى، أي
ا اسم جنس،    إما حجر مخصوص معلوم ع} َفُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجَر {  نده، وإم
ة،      } َفاْنَفَجَرْت ِمْنُھ اْثَنَتا َعْشَرَة َعْیًنا {  ا عشرة قبیل ي إسرائیل اثنت َم   { وقبائل بن ْد َعِل َق

ال         : أي} َمْشَرَبُھْم { منھم } ُكلُّ ُأَناٍس  ذه األعین، ف ھ من ھ ذي یشربون علی م ال محلھ
ال  یزاحم بعضھم بعضا، بل یشربونھ متھنئین ال متكدرین، ول ذا ق َرُبوا   { : ھ وا َواْش ُكُل

ر سعي وال تعب،    : أي} ِمْن ِرْزِق اللَِّھ  ي األْرِض   { الذي آتاكم من غی ْوا ِف } َوال َتْعَث
  .تخربوا على وجھ اإلفساد: أي

  )١٤٥ص /  ٣ج ( -تفسیر القرآن للعثیمین 
اَك اْلَحجَ      ) ِرْب ِبَعَص ا اْض ِھ َفُقْلَن ى ِلَقْوِم َرَة     َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَس ا َعْش ُھ اْثَنَت اْنَفَجَرْت ِمْن َر َف

َأْرِض   ي اْل ْوا ِف ِھ َوال َتْعَث ْن ِرْزِق اللَّ َرُبوا ِم وا َواْش َرَبُھْم ُكُل اٍس َمْش لُّ ُأَن َم ُك ْد َعِل ًا َق َعْین
  )٦٠:البقرة) (ُمْفِسِدیَن
  :التفسیر

ھ  { : قولھ تعالى}  ٦٠{ . ق  : أي} وإذا استسقى موسى لقوم ر إذ استس ى موسى  واذك
  ..أي طلب السقیا لھم؛ وھذا یعم كونھم في التیھ، وغیره. لقومھ 

الى  ھ تع ر   { : قول اك الحج رب بعص ا اض ا: "}فقلن ة؛ و" العص ر { معروف : }الحج
ذه   المراد بھ الجنس؛ فیشمل أّي حجر یكون؛ وھذا أبلغ من القول بأنھ حجر معین؛ وھ

  :.كان فیھا أربع آیات عظیمة" العصا"
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  ..یلقیھا، فتكون حیة تسعى، ثم یأخذھا، فتعود عصا أنھ: أوًال
  ..أنھ یضرب بھا الحجر، فینفجر عیونًا: ثانیًا
  ..أنھ ضرب بھا البحر، فانفلق؛ فكان كل فرق كالطود العظیم: ثالثًا

إذا ھي       : رابعًا ا ف الھم، وعصیھم، فألقاھ وا حب أنھ ألقاھا حین اجتمع إلیھ السحرة، وألق
  ..تلقف ما یأفكون

الىقول ھ { : ھ تع انفجرت من ار"؛ }ف مي  ": االنفج ھ س قاق؛ ومن اح، واالنش االنفت
  ..أي تشققت منھ ھذه العیون} انفجرت { ؛ ألنھ ینشق بھ األفق؛ فمعنى "الفجر"

ي عشرة؛ ألن   : }عینًا { ؛ }اثنتا عشرة عینًا { : قولھ تعالى تمییز؛ وكانت العیون اثنت
  ..؛ لكل سبط واحدةبني إسرائیل كانوا اثنتي عشرة أسباطًا

الى  ھ تع اس   { : قول ل أن م ك د عل باط } ق ن األس ربھم، } مشربھم  { أي م ان ش أي مك
  ..وزمانھ حتى ال یختلط بعضھم ببعض، ویضایق بعضھم بعضًا

ة   وھذه من نعمة اهللا على بني إسرائیل؛ وھي من نعمة اهللا على موسى؛ أما كونھا نعم
ا         على موسى فألنھا آیة دالة على رسالتھ؛  ي إسرائیل فألنھ ى بن ة عل ا نعم ا كونھ وأم

  ..مزیلة لعطشھم، ولظمئھم
ر؛      } كلوا واشربوا  { : قولھ تعالى ا یظھ ا لإلباحة فیم ر ھن أي } من رزق اهللا  { األم

  ..من عطائھ، حیث أخرج لكم من الثمار، ورزقكم من المیاه
الى  دین    { : قولھ تع ي األرض مفس وا ف دین؛  } وال تعث اھم عن    أي ال تسیروا مفس فنھ

و "اإلفساد في األرض؛ فـ ي "، و"الُعث ي       " الِعث ي اإلفساد؛ واإلفساد ف اه اإلسراع ف معن
الى   ال اهللا تع ا ق ي، كم ون بالمعاص ا    {: األرض یك ر بم ر والبح ي الب اد ف ر الفس ظھ

  ].٤١: الروم[} كسبت أیدي الناس لیذیقھم بعض الذي عملوا لعلھم یرجعون
  :الفوائد

اء؛ ألن موسى استسقى      م: من فوائد اآلیة ١. ى الم شروعیة االستسقاء عند الحاجة إل
فقد ! لقومھ؛ وشرع من قبلنا شرع لنا إن لم یرد شرعنا بخالفھ؛ فكیف وقد أتى بوفاقھ؟

ة         ة الجمع ي خطب قي ف لم یستس ھ وس لى اهللا علی ي ص ان النب ي   ) ١(ك قي ف ، ویستس
  ) ..٢(الصحراء على وجھ معلوم

ا  ٢. و : ومنھ ا تك قیا كم ن   أن الس ابع م ي الن ون ف ماء تك ن الس ازل م المطر الن ن ب
  ..األرض

ى       : ومنھا٣. م إذا مسھم الضر یلجؤون إل ق؛ فھ أن اهللا سبحانھ وتعالى ھو الملجأ للخل
  ..اهللا سبحانھ وتعالى

ى اهللا سبحانھ      . علیھم الصالة والسالم  . أن الرسل : ومنھا ٤. ار إل ي االفتق رھم ف كغی
  ..قادرون على كل شيء، وأنھم ال یصیبھم السوءإن الرسل : وتعالى؛ فال یقال

  ..}وإذا استسقى موسى لقومھ { : رأفة موسى بقومھ؛ لقولھ تعالى: ومنھا٥.

أن اهللا سبحانھ وتعالى قادر جواد؛ ولھذا أجاب اهللا تعالى دعاء موسى؛ ألن : ومنھا ٦.
  ..العاجز ال یسقي؛ والبخیل ال یعطي

ا ٧. بحانھ  : ومنھ مع اهللا س ات س الى   إثب ھ تع الى، لقول ا { : وتع ا  }فقلن اء ھن ؛ ألن الف
ي  ببیة؛ یعن ى،     : للس قاء موس مع استس ى أن اهللا س دل عل ا؛ ف ى قلن قى موس ا استس فلم

  ..فأجابھ
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ھ وسلم یضرب       : ومنھا.  ٨. ث إن موسى صلى اهللا علی كمال قدرة اهللا عّز وجّل، حی
ى  الحجر الیابس بالعصا، فیتفجر عیونًا؛ وھذا شيء لم تجر الع ادة بمثلھ؛ فھو دلیل عل

ور        ت األم و كان ة؛ إذ ل ھ طبیع ائعیون بأن قدرة اهللا عّز وجّل، وأنھ لیس كما یزعم الطب
  ..بالطبیعة ما تغیرت، وبقیت على ما ھي علیھ

اآلیة العظیمة في عصا موسى، حیث یضرب بھ الحجر، فیتفجر عیونًا مع : ومنھا ٩.
ع لرسول اهللا     د وق ابس؛ وق ا ھو أعظم،       أن الحجر صلب، وی لم م ھ وس  صلى اهللا علی

) ٣(حیث ُأتي إلیھ بإناء فیھ ماء، فوضع یده فیھ، فصار یفور من بین أصابعھ كالعیون
د       : ؛ ووجھ كونھ أعظم ًا بخالف الحجارة؛ فق اء أن یتفجر عیون أنھ لیس من عادة اإلن

: ووجھ آخر ؛] ٧٤: البقرة[} وإن من الحجارة لما یتفجر منھ األنھار{: قال اهللا تعالى
  ..أن اإلناء منفصل عن األرض ال صلة لھ بھا بخالف الحجارة

ا  ١٠. ًا؛  : ومنھ رة عین ي عش ر اثنت اء المتفج ذا الم ل ھ الى بجع بحانھ وتع ة اهللا س حكم
  :.لفائدتین

ى دة األول قة   : الفائ لت مش دة لحص ًا واح ان عین و ك ھ ل رائیل؛ ألن ي إس ى بن عة عل الس
  ..الزحام

بتعاد عن العداوة، والبغضاء بینھم؛ ألنھم كانوا اثنتي عشرة أسباطًا؛  اال: الفائدة الثانیة
زاع          نھم ن اء لحصل بی ى الم ع الضیق، والحاجة إل فلو كانوا ُجمعوا في مكان واحد م

ة اهللا     ذا من رحم الى   . شدید؛ وربما یؤدي إلى القتال؛ فھ ارك وتع ي إسرائیل،   . تب ببن
{ : اهللا سبحانھ وتعالى إلى ھذه النعمة بقولھحیث فجره اثنتي عشرة عینًا، ولھذا أشار 

  ..كل أناس من بني إسرائیل: }قد علم كل أناس مشربھم 
ة  ١١. د اآلی ة   : من فوائ نعم العظیم ذه ال ي إسرائیل بھ ذكِّر بن الى ی أن اهللا سبحانھ وتع

كلوا واشربوا من رزق اهللا وال تعثوا في : ( ألجل أن یقوموا بالشكر؛ ولھذا قال تعالى
  )رض مفسدین األ
ا ١٢. ھ     : ومنھ ل فی ان فاألص روب لإلنس أكول، والمش ن الم الى م ق اهللا تع ا خل أن م

اإلباحة، والحل؛ ألن األمر لإلباحة؛ فما أخرج اهللا تعالى لنا من األرض، أو أنزل من 
السماء فاألصل فیھ الحل؛ فمن نازع في حل شيء منھ فعلیھ الدلیل؛ فالعبادات األصل 

  ..ا المعامالت، واالنتفاعات بما خلق اهللا فاألصل فیھا الحل، واإلباحةفیھا الحظر؛ وأم
وال تعثوا في األرض مفسدین { : تحریم اإلفساد في األرض؛ لقولھ تعالى: ومنھا ١٣.
  ..؛ واألصل في النھي التحریم}

  )٣٦٧ص /  ١ج ( -جامع لطائف التفسیر 
قال ابن عباس رضي اهللا عنھما : "في تفسیره ما نصھ -رحمھ اهللا  -)١(قال ابن كثیر 

اً " ر موسى   ، وجعل بین ظھرانیھم حجرًا مربع ھ السالم    -وأم ، فضربھ بعصاه   -علی
نھم          م كل سبط عی ون وأعل ھ ثالث عی ة من فانفجرت منھ اثنتا عشرة عینًا في كل ناحی

نھم         -ال یرتحلون من منقلة ، یشربون منھا ان م ذي ك ان ال م بالمك ك معھ دوا ذل إال وج
المنز  ي          -ل األول ب ن أب ر واب ن جری ذي رواه النسائي واب دیث ال ة من الح ذا قطع وھ

  اھـ. حاتم وھو حدیث الفتون الطویل
ة دون        ا من مبالغ ا فیھ ع م ونقل ابن كثیر أقوال بعض المفسرین في وصف الحجر م

  :حیث قال . أن یقرھا أو ینكرھا
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ل عل    : وقال عطیة العوفي  ور یحم ل رأس الث ور وجعل لھم حجرًا مث وا   ، ى ث إذا نزل ف
ھ السالم    -وضعوه فضربھ موسى  إذا         -علی ًا ف ا عشرة عین ھ اثنت انفجرت من بعصاه ف

ان یضعھ        ، ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء ي إسرائیل حجر فك ان لبن ل ك وقی
ھ    : وقال قتادة ، ھارون ویضربھ موسى بالعصا كان حجرًا طوریًا من الطور یحملون

ان  : وقال الزمخشري وقیل ، وسى بعصاهمعھم إذا نزلوا ضربھ م كان من الرخام وك
ل    ، ذراعًا في ذراع ل رأس اإلنسان وقی ھ عشرة أذرع      : وقیل مث ة طول ان من الجن ك

وقیل أھبطھ  ، على طول موسى ولھ شعبتان تتقدان في الظلمة وكان یحمل على حمار
ع العصا     ھ م ھ إلی و الحجر    و، آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعیب فدفع ل ھ قی

ك  :الذي وضع علیھ ثوبھ حین اغتسل فقال لھ جبریل ارفع ھذا الحجر فإن فیھ قدرة ول
  .أھـ ). ٢(فیھ معجزة فحملھ في مخالتھ

  واختلفوا في صفة الحجر على ثالثة أقوال) : ٣(وقال ابن الجوزي
الشاة  مثل رأس: والثالث، كان مثل رأس الثور: والثاني، أنھ كان حجرًا مربعًا: أحدھا

.  
__________  

  ١٣٠صـ ١تفسیر ابن كثیر حـ -) ١(
  بتصرف یسیر ١٣٠تفسیر ابن كثیر حـ صـ  -) ٢(
  باختصار یسیر ٨٧صـ ١زاد المسیر حـ -) ٣(
)٥/٩٢(  
ر    ام الفخ ال اإلم ھ اهللا  -وق ر     -رحم فة الحج ي ص وال ف ذه األق ض ھ ر بع د ذك : بع
، نھ لیس فیھا نص متواتر قاطعأل، واعلم أن السكوت عن أمثال ھذه المباحث واجب"

األولى             اد ف ار اآلح ن أخب تفاد م الظن المس ا ب ي فیھ ى یكتف ل حت ا عم ق بھ وال یتعل
  اھـ). ١(تركھا

  ) :٣(بعد أن ذكر أكثر ھذه الروایات في صفة الحجر): ٢(وقال اآللوسي 
ارض  " ا التع اھر أكثرھ لم       ، وظ ي واألس ر دین ر أم ذا الحج ین ھ ى تعی ئ عل وال ینب

  .أھـ ). ٤(مھ إلى اهللا تفویض عل
__________  

  ٥٢٨صـ ٣التفسیر الكبیر حـ -) ١(
  ٨٩صـ ١روح المعاني حـ -) ٢(
  .رحمھ اهللا  -وكأنھ بذلك یمیل إلى ما رجحھ اإلمام فخر الدین الرازي  -) ٣(
أنھم         -) ٤( ار ، وك رار أو إنك رین دون إق ن المفس ر م ات كثی ذه الروای ر ھ د ذك وق

د سكت         -واهللا أعلم  -تھا یمیلون إلى القول بصح حیح ، وق ل ص ى نق ر إل ا تفتق مع أنھ
  .وممن ذكر ھذه األقوال . القرآن عن بیانھا 
، وابن الجوزي  ١٤٧:  ١٤٦صـ  ١، والزمخشري حـ ٣٠٨صـ  ١اإلمام الطبري حـ

  . ٤٩صـ ١، وابن جزي في التسھیل حـ ٨٧صـ ١حـ
ة    ٥٣صـ  ١، والخازن حـ   ٩٠صـ  ١والبغوي حـ   ن عطی و  ١٥٢صـ  ١حـ ، واب ، وأب

،  ١٣٠صـ ١، وابن كثیر حـ ٢٩١صـ ١، والقرطبي حـ ١٠٦ - ١٠٥صـ ١السعود حـ
ي      رة الت فھذه األقوال یجب عدم التعویل علیھا ، واألرجح أنھا من اإلسرائیلیات المنك
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ھ             ي قول ة ف ا ورد من مبالغ ى ضعف م ھ عل ذلك یجب التنبی شوھت كتب التفسیر ، ك
ي تفسیره     " من والسلوى ونزلنا علیكم ال" تعالى  ھ اهللا ف ري رحم فقد ذكر اإلمام الطب

یھم المن والسلوى ، وال         ٢٩٧صـ  ١حـ زل عل ان ین ھ ك ي التی أن بني إسرائیل وھم ف
ابھم   ھ   . تبلى ثی وم           -انتھى كالم ط ی ة فق ق إال ألھل الجن م یتحق ر ل ذا أم سبحان اهللا ھ

لم أ   ھ وس ذي      المزید بل لم یستطع رسول اهللا صلى اهللا علی ب ال ن یأكل من قطف العن
دیث معروف        دما رآه وھو یصلي بالمسلمین ، والح اكم    -في الجنة عن ا اهللا وإی رزقن

  .أ ھـ . الفوز بالجنة 
)٥/٩٣(  

---  
  ))فقلنا اضرب بعصاك الحجر (( 

الى :  -رحمھ اهللا  -) ١(قال البغوي  ا اضرب بعصاك الحجر    : [قولھ تع ت  ] فقلن وكان
دان  ، ة أذرع على طول موسى علیھ السالممن آس الجنة طولھا عشر ولھا شعبتان تتق

ى وصلت        ، واسمھا علیق، في الظلمة نورًا اء حت ا األنبی ة فتوارثھ ا آدم من الجن حملھ
ا موسى    -علیھ السالم -إلى شعیب  ھ السالم    -فأعطاھ ل   -علی ال مقات م العصا  : ق : اس

  اھـ). ٢(نبعة
ى إخراج ال    ): ٣(قال القشیري در عل ذي ق ادرًا       إن ال ان ق خرة الصماء ك اء من الص م

ھ  ، على إروائھم بغیر ماء ولكن إلظھار أثر المعجزة فیھ ، وإیصال محل االستغاثة إلی
ع نفسھ شغل    -أیضًا في نقل الحجر  -علیھ السالم  -ولیكون على موسى  ھ  ، م ولتكلیف

ھ   قائھ لقوم ). ٤(أن یضرب بالعصا مقاساة نوع من معالجة ما أمضى حكمھ عند استس
  اھـ

  ]كلوا واشربوا من رزق اهللا : [قولھ تعالى
أو قال لھم ، فقلنا لھم: فیھ حذف والمعنى] كلوا واشربوا من رزق اهللا): [٥(قال الفخر

لما تقدم من : لوجھین أحدھما] كلوا: [وإنما قال، كلوا واشربوا -علیھ السالم  -موسى 
ال تعب وال    كلوا من المن والسلوى ال: فكأنھ قال، ذكر المن والسلوى م اهللا ب ذي رزقك

  .واشربوا من ھذا الماء، نصب
اني اء  : والث ون إال بالم ة ال تك اھم      ، أن األغذی الى أعط ھ تع اء فكأن اھم الم ا أعط فلم

  .أ ھـ . المأكول والمشروب
ؤال ر  : س ن غی ر م ر فینفج اه الحج رب بعص أن یض الى ب أمره اهللا تع وز أن ی ل یج ھ

  ذوف ؟ضرب حتى یستغني عن تقدیر ھذا المح
__________  

  ٩٠صـ ١معالم التنزیل حـ -) ١(
ئال             -) ٢( ذكرھا ل ا ن وال ، ولكنن ذه األق ل ھ ى مث ات إل دم االلتف ھ یجب ع كما سبق فإن

  .رحمھم اهللا جمیعًا  -یغتر بھا لوجودھا في كتب أكابر المفسرین 
  ٩٠صـ ١لطائف اإلشارات حـ -) ٣(
ادرًا ع  : قال القرطبي  -) ٤( الى ق ر        وقد كان تع ق الحجر من غی اء وفل ر الم ى تفجی ل

ى            ي وصولھم إل اد ف ھ للعب ة من ربط المسببات باألسباب حكم ضرب ، لكن أراد أن ی
  . ٢٩٠صـ ١المراد ، ولیترتب على ذلك ثوابھم وعقابھم في المعاد أ ھـ القرطبي حـ
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  ٥٣٠صـ  ٣التفسیر الكبیر حـ -) ٥(
)٥/٩٤(  
أمره ا   : الجواب  درة أن ی ي الق ل أن       ال یمتنع ف أن یضرب بعصاه الحجر ومن قب هللا ب

رب     : یضرب ینفجر على قدر الحاجة ألن ذلك لو قیل  ان أق ي اإلعجاز لك غ ف ، إنھ أبل
ثم إن الرسول ال ، لكن الصحیح أنھ ضرب فانفجرت ألنھ تعالى لو أمر رسولھ بشيء

ر بالضرب     ، یفعلھ لصار الرسول عاصیًا وألنھ إذا انفجر من غیر ضرب صار األم
فضرب فانفجرت : كأنھ ال معنى لھ وألن المروي في األخبار أن تقدیره، عصا عبثًابال

  .من أن المراد فضرب فانفلق ) ٦٣:الشعراء](فانفلق: [كما في قولھ تعالى
) ١٦:األعراف] (فانبجست: [وفي األعراف] فانفجرت: [إنھ تعالى ذكر ھاھنا: سؤال

  :ة واالنبجاس خروجھ قلیًالوبینھما تناقض ألن االنفجار خروج الماء بكثر
ي األصل     : الجواب من ثالثة أوجھ دھا الفجر الشق ف قاق  ، أح ھ  ، واالنفجار االنش ومن

م للشق الضیق     ، الفاجر ألنھ یشق عصا المسلمین بخروجھ إلى الفسق واالنبجاس اس
ام والخاص   ، القلیل ال یتناقضان  ، فھما مختلفان اختالف الع ا ، ف بجس   : وثانیھم ھ ان لعل
ًا، أوًال ر ثانی م انفج ون، ث ذا العی ھ : وك دوام خروج ر ل م یكث یًال ث ا قل اء منھ ر الم . یظھ

اء فینفجر   : وثالثھا ى الم م     ، ال یمتنع أن حاجتھم كانت تشتد إل رًا ث اء كثی أي یخرج الم
  .كانت تقل فكان الماء ینبجس أي یخرج قلیًال

  ؟-معلیھ السال-معجزة موسى في ھذا المعنى أعظم أم معجزة محمد : سؤال
اھرة      : الجواب  اھرة ق ا معجزة ب دة منھم ل واح د    ، ك ي لمحم ن الت ھ   -لك صلى اهللا علی
لم  ة     -وس ي الجمل ود ف ر معھ ن الحج اء م وع الم وى ألن نب ین   ، أق ن ب ھ م ا نبوع أم

  .فكان ذلك أقوى ، األصابع فغیر معتاد ألبتة
  ما الحكمة في جعل الماء اثنتي عشرة عینًا ؟: سؤال

)٥/٩٥(  
ى     أن: الجواب  م الحاجة إل ھ كان في قوم موسى كثرة والكثیر من الناس إذا اشتدت بھ

ة           تن العظیم ى الف ك إل ا أفضى ذل ازع وربم نھم تشاجر وتن الماء ثم وجدوه فإنھ یقع بی
ادة   فأكمل اهللا تعالى ھذه النعمة بأن عین لكل سبط منھم ماء معینًا ال یختلط بغیره والع

  .من التنازع مثل ما یقع بین المختلفین في الرھط الواحد أن ال یقع بینھم 
  من كم وجھ یدل ھذا االنفجار على اإلعجاز ؟: سؤال

خروج الماء العظیم : وثانیھا، أن نفس ظھور الماء معجز: أحدھا: من وجوه: الجواب
ا . خروج الماء بقدر حاجتھم : وثالثھا، من الحجر الصغیر د    : ورابعھ اء عن خروج الم

ا ر بالعص رب الحج ھاوخام، ض ھ : س تغناء عن د االس اء عن اع الم وه ، انقط ذه الوج فھ
ع        ي جمی ذ ف م ناف ات وعل ل الممكن الخمسة ال یمكن تحصیلھا إال بقدرة تامة نافذة في ك

الى ، المعلومات وحكمة عالیة على الدھر والزمان ). ١(وما ذاك إال للحق سبحانھ وتع
  .أھـ 

----------------  
  لوحا الشریعة -١٣٤

  حمود حمدى زقزوق، وزیر األوقافد م.أ: الكاتب
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رآن . إن اهللا كتب لموسى فى األلواح من كل شىء ى    . وھذا على ما فى الق ا ف ى م وعل
  .التوراة كتب لوحین اثنین ، وكتب علیھما الوصایا العشر فقط

  
  :الرد على الشبھة 

  .وحل محلھا ألواح جدیدة. إن األلواح األولى قد كسرت-١
  :مكونة من واأللواح األولى كانت -٢

  .أ لوحین للعھد للعمل بالتوراة
  .ب ومن عدة ألواح مكتوب علیھا كل أحكام التوراة

ع             حاح الراب ى اإلص ده إل ا بع روج وم فر الخ ن س ر م ع عش حاح التاس ى األص فف
فجاء موسى وحدث الشعب بجمیع أقوال الرب " والعشرین كل أحكام التوراة وبعدھا 

  ".وجمیع األحكام 
  :الطور فأعطاه اهللا ثم صعد إلى جبل

  .لوحى الحجارة -أ
  .والشریعة والوصیة -ب

  .ومن قبل نزولھ من على الجبل ؛ عبدوا العجل من دون اهللا
ل   ة     . ولما سمع موسى بالخبر كسر لوحى العھد فى أسفل الجب ب سفر التثنی ولكن كات

ع الكل   : " یقول ل جمی ا مث ات  إنھ كسر لوحین كان علیھما كل أحكام الشریعة وعلیھم م
اع     وم االجتم ى ی ث  " [التى كلمكم بھا الرب فى الجبل من وسط النار ف وال ] ١٠: ٩ت

یمكن للوحى العھد أن یحمال مع العھد كل أحكام الشریعة التى نزلت فى یوم االجتماع 
."  

دة  . ولما كسر األلواح ى   ]  ٢٩: ٣٢خر  [أعطى اهللا لھ بدلھم ألواح جدی وب عل والمكت
ین من سفر        األلواح الجدیدة ؛ أحك ع والثالث حاح الراب ى اإلص ام الشریعة الموجودة ف

  ".ال تطبخ جدًیا بلبن أمھ : " وفیھا. التثنیة
  .ومنھا لوحى العھد. بالجمع) األلواح(والمناسب ألحكام الشریعة 

-----------------  
  ھل طلبوا رؤیة اهللا -١٣٥

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

م  : " وفى التوراة أنھم قالوا لموسى. ن أن بنى إسرائیل طلبوا رؤیة اهللاإن فى القرآ تكل
وت       ئال یم ا اهللا ؛ ل تكلم معن ا ، وال ی ت معن ر  " [أن رآن   ]  ١٩: ٢٠خ س الق فعك

  .الموضوع
  
  :الرد على الشبھة 

  :وإن فیھ. إن المؤلف جاھل بما فى كتابھ
  .أ ـ أن الیھود رأوا اهللا

  .ب ـ وأن موسى طلب رؤیة اهللا
  .جـ ـ وأنھم طلبوا أن ال یروا اهللا
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ى  ) أ( باح وبن ى الص ر ف التوراة ، بّك وا ب ود أن یعمل ى الیھ د عل ذ العھ ا أخ ى لم فموس
  .مذبحًا فى أسفل الجبل

و وسبعون من       : " ثم قال الكاتب. وأخذ العھد اداب وأبیھ ثم صعد موسى وھارون ون
بھ ص   ھ ش ت رجلی رائیل ، وتح ھ إس رئیل ورأوا إل یوخ إس ق األزرق ش ن العقی نعة م

رأوا      ى إسرائیل ف الشفاف وكذات السماء فى النقاوة ، ولكنھ لم یمد یده إلى أشراف بن
  ].١١ـ٩: ٢٤خروج " [اهللا وأكلوا وشربوا 

ة اهللا   ) ب( ال " وطلب موسى رؤی دك   : فق ى مج ھ  " أرن ھ بقول در أن  : " ورد علی ال تق
  ].١٨: ٣٣خر " [ألن اإلنسان ال یرانى ویعیش .ترى وجھى

ل          ) ج( ار ودخان وارتجف ك ى ن ھ حال التجل دث من ھیبت ل ؛ ح ى اهللا للجب ا تجل ولم
دًا ل ج ى . الجب الوا لموس ر ، وق ذا المنظ ن ھ رائیل م و إس ب بن إذا أراد اهللا أن : فارتع

ع     مع ونطی ك نس ى ونحن ل ا موس ك ی یكن عن طریق رى ؛ فل رة أخ ا م رد اهللا . یكلمن ف
كلمھم فى مستقبل الزمان عن طریق نبى مماثل لك وسوف أ. أحسنوا فیما قالوا: بقولھ

ھ            ا أوصیھ ب ل م یكلمھم بك ھ ؛ ف ى فم ث  [یا موسى من بین إخوتھم وأجعل كالمى ف ت
  ].٢٢ـ١٥: ١٨

------------------  
  سلیمان أو أبشالوم -١٣٦

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

ى ا       ا ف رآن ـ حكم ى     إن داود وسلیمان ـ كما فى الق لیمان راجع داود ف لحرث ، وإن س
  .الحكم

ن     : وعقب علیھ بقولھ. ثم ذكر كالم المفسرین فى ھذه القضیة ق بأبشالوم ب القضیة تلی
  .داود ؛ ألنھ كان دائمًا یعارض أقوال أبیھ وال تلیق بسلیمان

  
  :الرد على الشبھة 

اً    ان حكیم لیمان ك وراة أن س ى الت ذی  . إن ف وك األرض ال ع مل م من جمی معوا أحك ن س
ففى اإلصحاح الرابع من سفر الملوك . والالئق بحكمتھ ھو الحكم فى الحرث. بحكمتھ
ان    : " األول ة مصر ، وك وفاقت حكمة سلیمان حكمة جمیع بنى المشرق ، وكل حكم

احول ،         ى م ان وكلكول ودردع بن ان األرزاحى ، وھیم ن إیث أحكم من جمیع الناس م
ھ و    م حوالی ع األم ى جمی یتھ ف ان ص ا    وك ائده ألف ت نش ل ، وكان ة آالف مث م بثالث تكل

وتكلم عن األشجار من األرز الذى فى لبنان ، إلى الزوفا الثابت فى الحائط ، . وخمسا
مك  ن الس دبیب وع ن ال ر وع ن الطی ائم وع ن البھ م ع ع . وتكل ن جمی أتون م انوا ی وك

امل [ "الشعوب لیسمعوا حكمة سلیمان من جمیع ملوك األرض الذین سمعوا بحكمتھ 
  ].٣٤ـ٣٠: ٤

----------------------  
  ھاجر أو السیدة العذراء -١٣٧

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
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ًا قصیا    : إنھ جاء فى سورة مریم ھ مكان ذت ب ذ  . أن مریم لما حملت بالمسیح انتب وعندئ
لتوراة عن ھاجر وھذا فى ا. أى نھرا جاریًا لتشرب منھ) سریا(قد جعل اهللا لھا تحتھا 

  .وقد وضعھ القرآن على مریم. أم إسماعیل ؛ فإنھا لما عطشت ھیأ اهللا لھا عین ماء
  :الرد على الشبھة 

فإن المالك ناداھا بعدم الحزن ؛ ألن اهللا . ولیس كذلك. إنھ فسر السرى بالنھر الجارى
ّیدا  یكون س ًا س ا غالم ا ورعایتھ ت كفالتھ ل تح د جع ی. ق ید ول و الس رى ھ و فالس س ھ

ال  . أى معلمًا للشریعة. وقد تحقق ھذا الوعد ؛ فإن المسیح صار سیًِّدا. جدول الماء وق
ًا وسیداً    : " للحواریین عن ھذا المعنى دعوننى معلم تم ت ا     . أن ى أن ون ؛ ألن نًا تقول وَحَس

   ].١٣: ١٣یو " [كذلك 
--------------  

  :قلت 
ل ع    رین ، ویحم م المفس ھ معظ ر وعلی ھ النھ واب أن ة  الص دد الحادث ى تع ي   ل ا ف وم

  التوراة ال یعول علیھ ألنا الماء نبع من بین أصابع إسماعیل علیھ السالم 
  )١٧٥ص /  ١٨ج ( -تفسیر الطبري 

ال بعضھم         ذا الموضع، فق ي ھ ّي بالسرّي ف ي المعن ھ  : واختلف أھل التأویل ف ي ب : عن
  .النھر الصغیر

  :ذكر من قال ذلك* 
ن    : و عاصم، قالثنا أب: حدثنا ابن بشار، قال راء ب ثنا سفیان، عن أبي إسحاق، عن الب

  .الجدول: قال) َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِریا ( عازب
ال   ار، ق ن بش دثنا اب ال : ح ر، ق ن جعف د ب ا محم ال : ثن حاق، ق ي إس عبة، عن أب ا ش : ثن

  .الجدول: لقا) َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِریا ( سمعت البراء یقول في ھذه اآلیة
ھ : ثنا عبد اهللا، قال: حدثني علّي، قال  ْد  ( ثني معاویة، عن علّي، عن ابن عباس، قول َق

  .وھو نھر عیسى) َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِریا 
ال  : ثني أبي، قال: حدثني محمد بن سعد ، قال ھ، عن      : ثني عمي، ق ي، عن أبی ي أب ثن

ھ   اس، قول ِك َتحْ   ( ابن عب َل َربُّ ْد َجَع ِریا   َق ِك َس ال ) َت ان تحت     : السريّ : ق ذي ك ر ال النھ
  .مریم حین ولدتھ كان یجري یسمى َسِریا

ال : حدثني أبو حصین، قال ن میمون األْوِدّي،       : ثنا َعبثر، ق رو ب ا حصین، عن عم ثن
  .نھر ُیشرب منھ: السرّي: قال) َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِریا ( قال في ھذه اآلیة

أخبرنا حصین، عن عمرو بن میمون،  : ب وأبو كریب، قاال ثنا ھشیم، قالحدثنا یعقو
  .ھو الجدول: قال) َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِریا :( في قولھ

ال    : ثنا أبو عاصم، قال: حدثنا محمد بن عمرو ، قال دثني الحارث، ق : ثنا عیسى؛ وح
ي نجیح، ع   : ثنا الحسن، قال د ثنا ورقاء، جمیعا عن ابن أب ِریا ( ن مجاھ ال ) َس ر  : ق نھ

  .بالسریانیة
ھ،        : ثنا الحسین، قال: حدثنا القاسم، قال د، مثل ن جریج، عن مجاھ ثني حجاج، عن اب

  .نھر إلى جنبھا: قال ابن جریج
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ي        : ثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال ادة، عن الحسن، ف ا شعبة، عن قت ثن
ھ  ِك     ( قول ِك َتْحَت َل َربُّ ْد َجَع ِریا  َق ال) َس رحمن      : ق د ال ن عب د ب ال حمی ان سریا فق إن : ك

  .غلبتنا علیك األمراء: الجدول، فقال: السرّي
ال  ال   : حدثنا القاسم، ق ا الحسین، ق ي حصین، عن          : ثن اش، عن أب ن عی ر ب و بك ا أب ثن

ِریا    ( سعید بن جبیر ِك َس ِك َتْحَت ال ) َقْد َجَعَل َربُّ و     : ق ر الصغیر، وھ دول، النھ و الج  ھ
  .السرّي: بالنبطیة

اجر، عن      : ثنا عثمان بن سعید، قال: حدثني أبو حمید الحمصي، قال ن مھ د ب ا محم ثن
  .نھر: سألت سعید بن جبیر، عن السرّي، قال: ثابت بن عجالن قال

  .النھر الصغیر: ثنا ھشیم، عن مغیرة، عن إبراھیم، قال: حدثنا أبو كریب، قال
ال       :ثنا ھشیم، قال: حدثني یعقوب، قال ھ ق راھیم، أن رة، عن إب ا مغی ر   : أخبرن و النھ ھ

  ).َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِریا ( یعني الجدول، یعني قولھ: الصغیر
ال   : حدثنا ابن وكیع، قال حاك، ق دول صغیر   : ثنا أبي، عن سلمة بن نبیط، عن الض ج

  .بالسریانیة
ال  أخبرنا عبی: سمعت أبا معاذ، قال: حدثنا عن الحسین ، قال لیمان، ق سمعت  : د بن س
  .الجدول الصغیر من األنھار) َتْحَتِك َسِریا ( الضحاك یقول في قولھ

ال   ر، ق دثنا بش ال : ح د، ق ا یزی ادة : ثن ن قت ا سعید، ع ِریا   ( ثن ِك َس ِك َتْحَت َل َربُّ ْد َجَع ) َق
  .ھو الجدول، تسمیھ أھل الحجاز: والسرّي

ال    : حدثنا الحسن، قال رزاق، ق د ال ا عب ھ    : ثن ي قول ر ، ف ا معم ِریا (أخبرن ال ) َس و  : ق ھ
  .جدول

َقْد ( ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عمن ال یتھم وعن وھب بن منبھ: حدثنا ابن حمید، قال
  .یعني ربیع الماء) َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِریا 

بُِّك َقْد َجَعَل َر( ثنا أسباط، عن السدي: ثنا عمرو، قال: حدثنا موسى بن ھارون، قال -
  .ھو النھر: والسرّي) َتْحَتِك َسِریا 

  .عنى بھ عیسى: وقال آخرون
  :ذكر من قال ذلك* 

ِك    ( ثنا سعید، عن قتادة، عن الحسن: ثنا یزید، قال: حدثنا بشر، قال ِك َتْحَت َل َربُّ َقْد َجَع
  .عیسى نفسھ: والسرّي) َسِریا 

ال   ونس، ق ال    : حدثني ی ن وھب، ق ا اب ن   : أخبرن ال اب ھ   ق ي قول د، ف ِك    ( زی َل َربُّ ْد َجَع َق
ال  : یعني نفسھ، قال) َتْحَتِك َسِریا  ھ، ق ون  : وأّي شيء أسرى من ذین یقول : السريّ : وال

ر       ا، وال یكون النھ ى جنبھ ھو النھر لیس كذلك النھر، لو كان النھر لكان إنما یكون إل
  .تحتھا

دول،  : ن قالوأولى القولین في ذلك عندي بالصواب قیل م: قال أبو جعفر عنى بھ الج
ا       ال لھ دھا، وق ھ عن ذي جعل اء ال ِك   ( وذلك أنھ أعلمھا ما قد أتاھا اهللا من الم زِّي ِإَلْی َوُھ

اء ) َواْشَربي(من ھذا الرطب) ِبِجْذِع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْیِك ُرَطًبا َجِنیا َفُكِلي  ( من ھذا الم
ومنھ قول ؛ كالم العرب أنھ النھر الصغیر بولدك، والسرّي معروف من) َوَقرِّي َعْیًنا 

  :لبید
  )١(َمْسُجوَرٌة ُمَتجاِوًرا ُقالُمھا ... َفَتَوسَّطا ُعْرَض السَّرّي َوَصدَّعا



 ٦٨٣

__________  
انظره في شرح الزوزني ( البیت للبید بن ربیعة العامري ، من معلقتھ المشھورة ) ١(

صائد العشر ، وفي جمھرة أشعار على المعلقات السبع ، وفي شرح التبریزي على الق
رب ص  رة  ) .  ٧٤ - ٦٣الع احب الجمھ ال ص طا ؛ : ق طھ  : توس ال وس . أي دخ

ر سریا    . أي ناحیة النھر ، وأھل الحجاز  : وعرض السري  دعا  . یسمون النھ : وص
ا  جورة . أي فرق الى  : ومس ال اهللا تع وءة ؛ ق ا ممل جور : ( أي عین ر المس ) والبح

روى قال ا ، وی الم    وأقالمھ ض ، واألق جر الحم ن الش رب م و ض ا ، وھ ب : مھ قص
ول  . الیراع  قا         : وقال الزوزني یق ر الصغیر ، وش ب النھ ان جان ر واألت و سط العی فت

ا     ت علیھ ن النب رب م ذا الض ر ھ د كث ا ، أي ق اوز قالمھ د تج اء ، ق وءة م ا ممل . عین
د   أنھما قد ورد عینا ممتلئة ماء ، فدخال فیھا من : وتحریر المعنى  ا ، وق عرض نھرھ

  .وھو اسم للنھر الصغیر " السري " والشاھد في قولھ . تجاور نبتھا 
  )٢٩٤ص /  ١٠ج ( -تفسیر الرازي 
اتفق المفسرون إال الحسن وعبد الرحمن بن زید أن السري ھو النھر : المسألة الثانیة 

عیسى  والجدول سمي بذلك ألن الماء یسري فیھ وأما الحسن وابن زید فجعال السري 
ھ أي من أشرافھم وروي أن            ال فالن من سروات قوم ل یق ل الجلی و النبی والسري ھ
ن         د ب ھ حمی ة وبجنب ذه اآلی ال ھ الحسن رجع عنھ وروي عن قتادة وغیره أن الحسن ت

ان  : فقال } َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِرّیًا { : عبد الرحمن الحمیري  إن كان لسریًا وإن ك
د   لكریمًا ، فقال لھ ا             : حمی م تعجبن ھ الحسن من ث ال ل دول فق و الج ا ھ ا سعید إنم ا أب ی

دھما  : مجالستك ، واحتج من حملھ على النھر بوجھین  ي صلى اهللا     : أح ھ سأل النب أن
ال    دول   : علیھ وسلم عن السري فق و الج اني  . ھ ھ  : والث ي واشربي   { : أن قول } َفُكِل

ھ      یدل على أنھ نھر حتى ینضاف الماء إلى الرطب   ( فتأكل وتشرب واحتج من حمل
ا وال یجوز أن    : األول : عیسى بوجھین ) على  ى جانبھ أن النھر ال یكون تحتھا بل إل

ا           ف بأمرھ ا ویق ا یجري بأمرھ ر تحت أمرھ ل النھ ھ جع یجاب عنھ بأن المراد منھ أن
ي   { : كما في قولھ  ن َتْحِت ل   ]  ٥١: الزخرف  [ } وھذه األنھار َتْجِرى ِم ذا حم ألن ھ

الثاني . للفظ على مجازه ولو حملناه على عیسى علیھ السالم لم یحتج إلى ھذا المجاز 
الى  :  َوٍة َذاِت         { : أنھ موافق لقولھ تع ى َرْب ا إل ًة وءاویناھم ُھ ءاَی ْرَیَم َوُأمَّ ن َم ا اب َوَجَعْلَن

ذا كان والجواب عنھ ما تقدم أن المكان المستوي إ]  ٥٠: المؤمنون [ } َقَراٍر َوَمِعیٍن 
ان من تحت      ھ ك فیھ مبدأ معین فكل من كان أقرب منھ كان فوق وكل من كان أبعد من

ھ  : أحدھما : إن حملنا السري على النھر ففیھ وجھان : األول : فرعان  أن جبریل علی
اء جار     : والثاني . السالم ضرب برجلھ فظھر ماء عذب  اك م ان ھن : واألول . أنھ ك

ت وألن  } َعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِرّیًا َقْد َج{ : أقرب ألن قولھ  مشعر بالحدوث في ذلك الوق
اه      ذي قلن ھ ال ى الوج ت إال عل ك ال یثب أنھا وذل ًا لش ره تعظیم الى ذك اني . اهللا تع : الث

ر الصغیر     راء أو النھ اختلفوا في أن السري ھو النھر مطلقًا وھو قول أبي عبیدة والف
  .على ما ھو قول األخفش 

  )٤٥٦ص /  ٣ج ( -ن أضواء البیا
ر   : فقال بعض العلماء . واختلف العلماء في المراد بالسري ھنا  و النھ ھو الجدول وھ

غیر  رًا   . الص ا نھ ا تحتھ رى لھ ھ اج الى  . ألن ال ھ تع ھ فقول ي { : وعل ن } فكل أي م
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ًا    { الرطب المذكور في قولھ  ًا َجِنّی ِك ُرَطب ریم  [ } ُتَساِقْط َعَلْی ر  ]  ٢٥: م ن النھ  أي م
وإطالق السري على الجدول مشھور } َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِرّیًا { المذكور في قولھ 
  :ومنھ قول لبید في معلقتھ . في كالم العرب 

  مسجورة متجاورًا قالمھا... فتوسطا عرض السري وصدعا 
  :وقول لبید أیضًا یصف نخًال نابتًا على ماء النھر 

  عم نواعم بینھم كروم ...سحق یمتعھا الصفا وسریھ 
  :وقول اآلخر 

  مثل السري تمده األنھار... سھل الخلیفة ماجد ذو نائل 
  :وكذلك قول الراجز . بمعنى الجدول » السري « وقولھما . » سریھ « فقولھ 

  إذا یعب في السري ھرھرا... سلم ترى الدالي منھ أزورا 
رجل الذي لھ شرف مروءة والسري ھوا ل. السري ھو عیسى : وقال بعض أھل العلم 

 -بالكسر  -وسري . یسرو سروا فیھما  -بالفتح  -وسرا . یقال في فعلھ سرو بالضم . 
ویجمع السري ھذا على أسریاء على القیاس . یسري سري وسراء وسروا إذا شرف 

ھ  . اسم جمع ال جمع  -بالفتح  -وعن سیبویھ إن السراة . ، وسرواء وسراة بالفتح  ومن
  :األودي  قول األفوه

  وال سراة إذا جھالھم سادوا... ال یصلح الناس فوضى ال سراة لھم 
  :ومنھ قول قیس بن الحطین . ویجمع السراة على سروات 
  تنفح بالمسك أردانھا... وعمرة من سروات النساء 

  :ومن إطالق السري بمعنى الشریف قول الشاعر 
  رى أسراھماوابن الشري إذا س... تلقى الشري من الرجال بنفسھ 

  .قالھ في اللسان . اي أشرفھما » أسراھما « وقولھ 
ھ   ر ل ھ وغف ا اهللا عن ده عف ال مقی ر  : ق ة النھ ي اآلی ري ف دي أن الس ولین عن ر الق أظھ
  :الصغیر ، والدلیل على ذلك أمران 

ة  ]  ٢٦: مریم [ } َفُكِلي واشربي { : القرینة من القرآن ، فقولھ تعالى  -أحدھما  قرین
ھ     على أن  ي قول ھ ف ان ب ِك    { : ذلك المأكول والمشروب ھو ما تقدم االمتن َل َربُّ ْد َجَع َق

ًا     { : ، وقولھ } َتْحَتِك َسِرّیًا  ًا َجِنّی ِك ُرَطب اِقْط َعَلْی ریم  [ } ُتَس ھ   ]  ٢٥: م ذلك قول ، وك
یٍن   { : تعالى  َراٍر َوَمِع ون  [ } َوآَوْیَناُھَمآ إلى َرْبَوٍة َذاِت َق ین  ]  ٥٠: المؤمن : ألن المع

ة       . الماء الجاري  ذه اآلی ي ھ ھ بالسري ف ر عن الى  . والظاھر أن الجدول المعب واهللا تع
  .أعلم 

ھ  . حیدیث جاء بذلك عن النَّبي صلى اهللا علیھ وسلم  -األمر الثاني  قال ابن كثیر رحم
ة   ي        : اهللا في تفسیر ھذه اآلی ال الطبران وع ، ق دیث مرف ذلك ح د جاء ب و   : وق دثنا أب ح

معت       ش  ك ، س ن نھی وب ب دثنا أی ابلي ، ح د اهللا الب ن عب ى ب دثنا یحی ي ، ح عیب الحران
ھ    : عكرمة مولى ابن عابس ، سمعت ابن عمر یقول  سمعت رسول اهللا صلى اهللا علی

ِرّیًا   { : إن السري الذي قال اهللا لمریم « : وسلم یقول  ِك َس ر  } َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَت ، نھ
ا لتشر   ھ  أخرجھ اهللا لھ ذا الوجھ        » ب من دًا من ھ ب ج دیث غری ذا ح ن   . وھ وب ب وأی

رزاي   و زرعة    . ضعیف  : نھیك ھذا ھو الحبلى ، قال فیھ أبو حاتم ال ال أب ر  : وق منك
ن   . انتھى كالم ابن كثیر  -متروك الحدیث : وقال أبو الفتح األزدي . الحدیث  ال اب وق
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ي  ھ اهللا ف ر رحم ث « حج ریج أحادی ي تخ اف ، ف افي الش اف الك دیث » الكش ي الح ف
ن      : المذكور  ي سنان سعید ب ة أب أخرجھ الطبراني في الصغیر ، وابن عدي من روای

{ : سنان ، عن أبي إسحاق ، عن البراء عن النَّبي صلى اهللا علیھ ویلم في قولھ تعالى 
عن أبي  لم یرفعھ: قال الطبراني » السري النھر « : قال } َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِرّیًا 

وأخرجھ عبد الرزاق . إسحاق إال أبو سنان ، رواه عنھ یحیى بن معاویة وھم ضعیف 
ًا   ًا عن      . ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق عن البراء موقوف ره البخاري تعلیق ذا ذك وك

حاق   ي إس ن أب رائیل ، ع ن إس ع ، ع ن  . وكی ق آدم ، ع ن طری ھ م ن مرودی ورواه اب
وفي الباب عن . وجھ آخر عن أبي إسحاق موقوفًا  إسرائیل كذلك وأخرجھ الحاكم من

إن السري الذي قالھ لمریم أخرجھ اهللا لتشرب منھ « : ابن عمر رضي اهللا عنھما قال 
ھ   . »  ر ، وروای أخرجھ الطبراني وأبو نعیم في الحلیة في ترجمة عكرمة عن ابن عم

  .انتھى  -عن عكرمة أیوب بن نھیك ضعفھ أبو حاتم وأبو زرعة 
و شيء      فھذا ھ ال یخل ت طرق الحدیث المرفوع إلى النَّبي صلى اهللا علیھ وسلم وإن كان

ل یجب        -منھا من ضعف  ر دلی اقرب إلى الصواب من دعوى أن السري عیسى بغی
ھ  وع إلی ر  . الرج ة النھ ي اآلی ذكور ف ري الم ار أن الس ن اخت ي  :  -ومم ر ف ن جری اب

ي  اس      تفسیره ، وبھ قال البراء بن عازب ، وعلي بن اب ن عب ر  . طلحة ، عن اب وعم
ادةن    ي ، وقت راھیم النخع حاكن وإب ر ، والض ن جبی عید ب د ، وس ون ، ومجاھ ن میم ب

رھم      ھ وغی ن منب ھ عیسى     . والسدي ، ووھب ب ال إن ن    : وممن ق ع ب الحسن ، والربی
ر    ن جعف اد ب ن عب د ب س ، ومحم ادة   . ان ن قت روایتین ع دى ال و إح د  . وھ ول عب وق

  .لم قالھ ابن كثیر وغیره الرحمن بن زید بن أس
  )٢٧٧٥ص /  ١ج ( -الوسیط لسید طنطاوي 

ویبدو لنا أن ما ذھب إلیھ ابن جریر من كون الذى نادى مریم ھو ابنھا عیسى ، أقرب 
إلى الصواب ، ألن ھذا النداء منھ لھا فى تلك الساعة ، فیھ ما فیھ من إدخال الطمأنینة 

  .والسكینة على قلبھا 
دما وضعتھ       فناداھا اب: أى  ا عن ان أسفل منھ ذى ك د أن    . نھا عیسى ال ا بع ًا إیاھ مطمئن

اه   } َأالَّ َتْحَزِني { : ناداھا بقولھ . . . یا لیتنى مت قبل ھذا الذى حدث لى : قالت  ا أم ی
ى      } َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِرّیًا {  ت ف ا أن ھ م ذى من أى جدوًال صغیرًا من الماء ، لتأخ

  .سمى النھر الصغیر من الماء سریا ، ألن الماء یسرى فیھ حاجة إلیھ ، و
ل  رى : وقی راد بالس ى : الم الم  -عیس ھ الس ة    -علی ى الرفع ْرو بمعن ن السَّ أخوذ م م

  .والشرف 
ره       -كشرف یشرف  -َسُرَو الرجل یسرو : یقال  دره وعظم أم ِرّى ، إذا عال ق فھو َس

  : ومنھ قول الشاعر 
  وال سراة إال جھالھم سادوا... اة لھم ال یصلح الناس فوضى ال سر

ة         : أى  ك عیسى ، والجلم و ابن در ، وھ ع الق ریم إنسانا رفی ا م ك ی ك تحت د جعل رب ق
ھ      ن النھى بقول وم م زن المفھ اء الح ل النتف ة تعلی ي  { : الكریم ض } َأالَّ َتْحَزِن ال بع ق

ھ   ا ملخص اء م ر    : " العلم ة النھ ى اآلی رى ف دى أن الس ولین عن ر الق غیر وأظھ الص
  : ألمرین 
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ك      : أحدھما  د ذل ھ بع رآن ، ألن قول ن الق ي واشربي   { القرینة م ى أن   } َفُكِل ة عل قرین
ھ           ى قول ھ ف ان ب دم االمتن ا تق أكول والمشروب ھو م ِك     { : ذلك الم ِك َتْحَت َل َربُّ ْد َجَع َق

  .} َسِرّیًا 
ول   -م صلى اهللا علیھ وسل -ما جاء عن ابن عمر من أنھ سمع النبى : الثانى  إن : " یق

ریم    ال اهللا لم ذى ق رى ال ِرّیًا   { : الس ِك َس ِك َتْحَت َل َربُّ ْد َجَع ا  } َق ھ اهللا لھ ر أخرج نھ
  " .لتشرب منھ 

ى الصواب     -وإن كانت طرقھ ال یخلو شىء منھا من ضعف  -فھذا الحدیث  رب إل أق
  " .من دعوى أن السرى عیسى بغیر دلیل یجب الرجوع إلیھ 

-------------------  
  لم تنزل مائدة من السماء -١٣٨

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

دة ورة المائ ى س ماء : إن ف ن الس دة م وا مائ د طلب واریین ق ال . أن الح ى (وأن اهللا ق إن
ل (منزلھا علیكم  ة من السماء ، وال        : وال یقول اإلنجی ھ آی وا من ذ المسیح طلب إن تالمی

  .السماء إن مائدة نزلت من: یقول
  
  :الرد على الشبھة 

وراة   ر دارس للت ا     . إن المعترض غیر دارس لإلنجیل وغی ل یوحن ى إنجی ك ألن ف وذل
ھ " أن الحواریین طلبوا آیة من السماء  ك ؟       : فقالوا ل ؤمن ب رى ون ة تصنع ؛ لن ة آی فأی

  .ماذا تعمل ؟ آباؤنا أكلوا المّن فى البریة
  ].٣١ـ٣٠: ٦یو " [لسماء لیأكلوا أعطاھم خبزًا من ا" أنھ : كما ھو مكتوب

" بعد قولھم " آباؤنا أكلوا المن فى البریة : " إنھم طلبوا مائدة من السماء ؛ ألنھم قالوا
ى  " فأیة آیة تصنع لنرى ونؤمن بك ؟  واستدلوا على أكل آبائھم للمن بقولھم مكتوب ف

أكلوا       زًا من السماء لی ھ أعطاھم خب ى أن آب    . التوراة أن دل عل ذا ی وا المن   وھ اءھم أكل
و  . والسلوى فى سیناء نص ھ ّر السماء أعطاھم        : " وال ل وب ا لألك یھم مّن " وأمطر عل

  ].٢٤: ٧٨مزمور [
ھ عنھم             ى قول دة ف ھ السالم ـ مائ د سماه داود ـ علی : " فھل نزل المن من السماء ؟ وق

الو ة ؟ : ق ى البری دة ف ب مائ در اهللا أن یرت ل یق ز " [ھ ن] ١٩: ٧٨م ھ م ى نزول  فمعن
ونص إنجیل یوحنا یبین أنھم طلبوا مائدة . أنھ من جھة اهللا ال من جھة إلھ آخر: السماء

فإذا بارك اهللا فى طعام " أنھ أعطاھم خبزًا من السماء لیأكلوا : " ذلك قولھ. من السماء
. كالمن النازل من السماء . من األرض لیشبع خلقًا كثیرًا ؛ فإنھ یكون مائدة من السماء

  .ل من السماء وإنما كان على ورق الشجر ، وكالسلوىوھو لم ینز
د رسول     : ومن أعجب العجب ى شأن محم أن مؤلف اإلنجیل قال كالمًا عن المسیح ف

ھ     . اهللا ال یختلف اثنان فى داللتھ علیھ صلى اهللا علیھ وسلم ھ علی وقد استدل المسیح فی
  .إشعیاءصلى اهللا علیھ وسلم بنص فى اإلصحاح الرابع والخمسین من سفر 

م   : ویقول المعترض دم فھ ولعّل قصة القرآن عن نزول مائدة من السماء نشأت عن ع
ى    ى مت واردة ف ل ال ات اإلنجی ض آی رقس  ٢٦بع ا  ٢٤وم ا  ٢٢ولوق . ١٣ویوحن
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وغرضھ من قولھ ھذا أن ال یعرف المسلمون موضع المائدة من األناجیل ألنھا بصدد 
ل    كالم من المسیح فى شأن محمد رسول اهللا ، وموضعھا اإلصحاح السادس من إنجی

  .یوحنا
------------------------  

  قصة ذى الكفـل -١٣٩
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

رض ول المعت مھ  : یق ى اس ر نب رآن ذك ى الق اء ف ھ ج ل(إن وراة ) ذا الكف ى الت یس ف ول
م  ذا االس أنھ ، و . مسمى بھ ى ش ًا ف الم البیضاوى كالم ن ك ر م ًا وذك ًا كالم ر أیض ذك

  .لغیره
  :الرد على الشبھة 

اب    ى كت اء ف ھ ج و أن تاق  " ھ ة المش ود    " نزھ اریخ یھ ھ ت ى فی ودى یحك ھ یھ ومؤلف
وكان معاصرًا . الذى ورد اسمھ فى القرآن ھو نبى اهللا حزقیال) ذا الكفل(أن : العراق

  . لسبى الیھود فى بابل
-----------------  

  أصحـاب الـرس -١٤٠
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

رس  (جاء فى سورة الفرقان  حاب ال ر كالم البیضاوى المفسر ، ووجھ       ) وأص م ذك ث
  .اإلشكال علیھ

  :الرد على الشبھة 
ة    رس  " إن كالم المفسر لیس بحجة ، ویوجد فى أرض العرب مدینة تسّمى مدین " ال

  .ون من اسم األوائلربما یك. وھذا یدل على ذكر اسم قدیم فى بالد العرب
------------------  

  حتى لقمان نبـى -١٤١
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  
ھ   ). ١.. ) (ولقد آتینا لقمان الحكمة(إنھ جاء فى القرآن  ونقل عن البیضاوى المفسر أن

د كان معاصرًا لداود ـ علیھ السالم ـ وحرف المؤلف قول البیضاوى وھو أنھ من أوال  
وب       ان معاصرًا ألی ان ك وب إال أن لقم ھ      . آزر ابن أخت أی ذا بقول ى ھ ده عل ووجھ نق

ن     رب م ا یق وب وداود م ین أی وب وداود ، وب رًا ألی ون معاص ف یك نة ؟  ٩٠٠كی س
ان      . والبیضاوى ال یقصد معاصرتھ وإنما یقصد نسبھ  ان ك ل البیضاوى إن لقم م یق ول

ة    ولقد آت(نبیا ولم یقل القرآن وإنما قال  ان الحكم ا لقم ف وجھ اإلشكال     (ین ولكن المؤل
  فكیف یكون لقمان نبیا ؟ : على النبوة فقال

  :الرد على الشبھة 
واسمھ . إنھ قال كیف یكون لقمان نبیًا ؟ ولیس فى القرآن أنھ كان نبیا وإنما كان حكیمًا

وكان : " وفى سفر أعمال الرسل. فى العبرانیة" لقمان " فى الیونانى و " لوكیوس " 
ر         دعى نیج ذى ی معان ال ا وس ون برناب اء ومعلم اك أنبی ة ھن ى الكنیس ة ف ى أنطاكی ف

ا     ] ١: ١٣أع .. " [ولوكیوس القیروانى ومناین ى أھل روم ھ  : وفى سفر الرسالة إل أن
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وس    : " كان معاصرًا لبولس ، وصدیقا لھ یسلم علیكم تیموثاوس العامل معى ، ولوكی
  ].٢١: ١٦رو .. " [ویاسون

رودس ـ                والل ل یوسیفوس ـ ھی م مث ى آخر االس رف السین ف ة تضیف ح ة الیونانی غ
ر  طس قیص ا     . أغس ل یوحن ى إنجی ول اهللا ف د رس م أحم و اس وس وھ ر كلین ى . بی وف

  ". یونس " وفى الیونانیة . باأللف والنون" یونان " العبرانیة 
  .١٢: لقمان) ١(

-------------------  
  الكعبة مقام إبراھیـم -١٤٢

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: بالكات
اس     ع للن ت وض ة أول بی رآن أن الكعب ى الق اء ف ھ ج راھیم ،   . إن ام إب ت مق ا كان وأنھ

  .ومعلوم أن الكعبة من بناء الوثنیین كما جاء فى الكتب التاریخیة
  :الرد على الشبھة 

د   إن الكعبة لیست من بناء الوثنیین كما جاء فى الكتب التاریخیة: أوًال التى ال یشك أح
ا  ا خرج من              . فى أن للیھود دخل فیھ ھ لم ھ السالم ـ فإن وح ـ علی اء ن ا ھى من بن وإنم

ھ       ى  . السفینة ، ونجا من الغرق ھو ومن آمن مع ذبحًا  " بن ده    " م ات عن ذبح الحیوان ل
وأخذ من كل البھائم الطاھرة  . وبنى نوح مذبحًا للرب: " ففى التوراة. قربانًا هللا تعالى

ن ذبح   ، وم ى الم ات عل عد محرق اھرة ، وأص ور الط ل الطی ك " [ك ذا ] ٢٠: ٨ت وھ
وِدىّ     ى الُج ا عل ك فیھ تقر الفل ى اس ة الت ة المدین ة المكرم ى أرض مك ان ف ذبح ك . الم

إن الناس من بعد نوح ارتحلوا شرقًا إلى أرض شنعار : والدلیل على ذلك قول التوراة
  .التى ھى أرض العراق
الد العرب         فارتحالھم إلى الشرق إ ى ب ت ف فینة كان ى أن الس دل عل راق ی ى الع ك  . ل ذل

م  . وكانت األرض كلھا لسانًا واحدًا ولغة واحدة: " قولھ وحدث فى ارتحالھم شرقًا أنھ
  ].٢ـ١: ١١تك " [وجدوا بقعة فى أرض شنعار ، وسكنوا ھناك 

ال     ى یق دوا األصنام حت إن : ولیس فى القرآن نصوص صریحة على أن العرب قد عب
یھم     . لكعبة كانت لصنم ُرحلا ود وأدوا نب ى أن الیھ وفى التوراة نصوص صریحة عل

نام    دوا األص م عب حر وأنھ ة والس ار للعراف ى الن اتھم ف وص  . وبن رآن نص ى الق ل وف ب
ور       ى الزم صریحة على أن الیھود عبدوا صنم البعل فى أیام إلیاس ـ علیھ السالم ـ فف

ًا زكی   : " المائة والسادس وا دم ان       . اوأھرق ذین ذبحوا ألصنام كنع اتھم ال یھم وبن دم نب
دماء  ت األرض بال ز " [وتدنس ن  ]. ٣٨: ١٠٦م تین م امس والس حاح الخ ى اإلص وف

ر       : " سفر إشعیاء وا للسعد األكب ل قدسى ، ورتب أما أنتم الذین تركوا الرب ونسوا جب
  ..مائدة ، ومألوا للسعد األصغر خمرًا ممزوجة

  ].١١: ٦٥إش " [
ر ١٩٩٥الكتاب المقدس فى الشرق األوسط سنة فى ترجمة  : م تحت كلمة السعد األكب

  .لَمَنى وھو الزھرة: لجاد وھو المشترى ، وتحت كلمة السعد األصغر
ة    ى ترجم ان ١٩٩٥وف دس   : " م بلبن ى المق یتم جبل اد ،     . ونس ھ ج دة لإلل أتم مائ وھی

  .ھان عند الكنعانیینجاد ومناة إل: والتعلیق عندھم ھكذا" ومزجتم الخمر لإللھة مناة 
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ك    : " ھذا مما فى التوراة عن عبادة الیھود لألصنام ومما فیھا دنك صارت آلھت بعدد م
ل     ر للبع ذابح للتبخی زى وم ذابح للخ عتم م لیم وض وارع أورش دد ش وذا ، وبع ا یھ " ی

  ].١٣: ١١إرمیاء [
م            ھ السالم ـ ل ى إسماعیل ـ علی رآن أن العرب بن دوا  ویمكن الفھم من آیات فى الق یعب

ط   ر                  . األصنام ق د غی ھ من ول م یكن ل ة ول ى الكعب و یبن ھ السالم ـ وھ إبراھیم ـ علی ف
  :إسماعیل ، یطلب من اهللا طلبین فى ذریتھ

  .أن یبعث فیھم نبیا منھم: أن یجنبھم عبادة األصنام ، وثانیھما: أولھما
د أرسل ؛ یكون الطل         دًا ق إن محم انى ف ب الث د  وإذ شھد الواقع بتحقیق الطل ب األول ق

  .تحقق أیضًا
ذكر       م ی ة من األصنام ول وفى القرآن أن اهللا قد عاھد إبراھیم وإسماعیل بتطھیر الكعب

  .أنھم نقضوا العھد
  ).١.. ) (فبما نقضھم میثاقھم(كما ذكر أن الیھود نقضوا فى قولھ 

الى ھ تع ا قول اة: (وأم زى ومن الت والع رأیتم ال و) ٢.. ) (أف وراة أن الیھ ى الت إن ف د ف
  .عبدوا صنم مناة
ى   رأیتم(والضمیر ف ود) أف ھ للیھ ل أن رب ویحتم ھ للع ل أن ى . یحتم وده إل ال ع واحتم

  .وال یقدر عاقل على اتھام بدلیل محتمل. الیھود أقوى لوجود شواھد فى التوراة علیھ
ت    : (وأما قولھ تعالى ب قتل أى ذن ود    ) ٣) (وإذا الموءودة ُسئلت ب وراة أن الیھ ى الت فف

  .یھم وبناتھموأدوا نب
  . ولیس فى القرآن من نص صریح على نسبة الوأد إلى العرب

  .١٣: ، المائدة ١٥٥: النساء) ١(
  .٢٠ـ١٩: النجم) ٢(
  .٩ـ٨: التكویر) ٣(

-----------------------  
  فرعون بنى برج بابل بمصر -١٤٣

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
رج من   . ن ھامان أن یبنى لھ برجًاإن فى القرآن أن فرعون طلب م وھذا خطأ ألن الب

  .من بعد نوح" بابل " بناء الناس فى 
  :الرد على الشبھة 

ھ صرًحا    ل ل . إن فرعون طلب من وزیره الملقب بھامان أن یوقد لھ على الطین لیجع
ا     . ولم یرد فى القرآن أنھ أوقد لھ على الطین وجعل لھ صرًحا ل فم د وجع ھ أوق ولو أن

دلیل على أن صرح مصر ھو برج بابل ؟ ومن المحتمل أنھ أراد ببناء الصرح ؛ ھو ال
  .التھكم على موسى
-----------------  

  شاول الملك أو جدعون القاضى -١٤٤
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  .)١(إلخ .. (وقال لھم نبیھم إن اهللا قد بعث لكم طالوت ملكًا: (جاء فى سورة البقرة
  .وھذه القصة ھى قصة طالوت وداود لما فتحا فلسطین
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ا  ال فیھ ھ ق كال أن ھ اإلش ر  : ووج ن النھ رب م الوت بالش یش ط تحن ج . إن اهللا ام
دین          دعون وھو یحارب أھل م ان لجیش ج ا ك واالمتحان لم یكن لجیش طالوت وإنم

  ].٨ـ١: ٧قضاة [
  :الرد على الشبھة 

األول الذى أورد قصة طالوت وداود   إن سفر القضاة سفر تاریخى ، وسفر صموئیل
اریخى   ة       . سفر ت ى قص ة إل زء من قص ل ج ى نق أ المؤرخ ف ع من خط انع یمن أى م ف

ذا     . أخرى مشابھة لھا ین ؟ ولھ لین الحقیقی النبیین والمرس خاصة وأنھ لیس معصومًا ك
مرة فى سفر الخروج ، ومرة فى سفر  : أمثلة كثیرة منھا أن ھذا النص مذكور مرتین

ة  . من التوراة السامریة التثنیة ومذكور مرة واحدة فى سفر التثنیة من التوراة العبرانی
ة و. والیونانی ھ ؛    : " وھ ابى بغی ت خط ك وجعل وتھم مثل ة إخ ن حمل م م ت لھ ا أقم نبی

  .فیخاطبھم بكل ما أوصیھ بھ
ھ       ا أطالب ذى یخاطب باسمى ؛ أن ھ ال ئ  . ویكون الرجل الذى ال یسمع من خطاب والمتنب

ة        الذى یت م آلھ قح على الخطاب باسمى ما لم أوصھ من الخطاب ، ومن یخاطب باس
كیف یتبین األمر الذى لم یخاطبھ اهللا : وإذ تقول فى سرك. أخرى ؛ فلیقتل ذلك المتنبئ

ھ           م یقل ذى ل ر ال أتى ؛ ھو األم ر وال ی ك األم ؟ ما یقولھ المتنبئ باسم اللھو ال یكون ذل
  ". خف منھ ال ت. باّتقاح قالھ المتنبئ. اهللا
  .٢٤٧: البقرة) ١(

------------------  
  یتكلم فى المھـد -١٤٥

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
د   ى المھ ى       . إنھ قد جاء فى القرآن أن المسیح قد تكلم ف دل عل ا ی ل م ى األناجی یس ف ول

  .كالمھ فى المھد
  :الرد على الشبھة 

ة وال متزوجة      م تكن مخطوب ریم ل ا  . إن م د أحصنت فرجھ ن   . وق أى منعت نفسھا ع
ة   اھن من نسل ھارون ـ         . الزواج طیلة حیاتھا وسلكت فى سلك الرھبن ة ك ا ابن م إنھ ث

ار   ار     . علیھ السالم ـ وابنة الكاھن إذا زنت فإنھا تحرق بالن ى سفر األخب ا جاء ف : " لم
ار تحرق    ریم  ]. ٩ :٢١ال " [وإذا تدنست ابنة كاھن بالزنا ؛ فقد دنست أباھا ، بالن وم

ر متزوجة       د وھى غی ت بول د أت دم        . ق م تحرق ؟ إن ع اذا ل ام فلم ل االتھ ذا ھو دلی وھ
د    ى المھ م ف ا تكل ى أن ابنھ دل عل ا ی ل    . حرقھ ض األناجی ى بع اء ف د ج ك فق ع ذل وم

د     ى المھ م ف ھ تكل ك  . المرفوضة أن ل من       : " ومن ذل ذرھم الطف ًا ؛ ح انوا نیام ا ك وبینم
  ].١٠ :٧بر " [الذھاب إلى ھیرودس 

-----------------------  
  یصنع من الطین طیرًا -١٤٦

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
ل      ى األناجی یس ف ر ، ول ة الطی ین كھیئ ن الط ق م یح خل أن المس رح ب رآن یص إن الق

  .المعتمدة ھذه المعجزة
  :الرد على الشبھة 
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ا ل توم ى إنجی زة وردت ف ذه المعج نع م. إن ھ د ص ھ ق ر فإن ى عش ة اثن ین ھیئ ن الط
  .عصفورًا ، وأمرھم أن یطیروا ؛ فطاروا والناس ینظرون إلیھم

----------------------  
  إنكـار الصَّلـب -١٤٧

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  .والتاریخ یثبتھ. إن القرآن ینكر صلب المسیح

  :الرد على الشبھة 
ى صلب ال     ة عل ة المترتب لوبًا         إن العّل ا مص ھ رب ؤمن ب ا من ی ران خطای مسیح ھى غف

والغفران لكل من كان فى المدة من آدم إلى المسیح إذا قّدر أنھم لو كانوا لھ مشاھدین  
حیحة . ، لكانوا بھ مؤمنین ك ألن آدم  . فھل ھذه العلة صحیحة ؟ بالتأكید لیست بص وذل

اب ،  .  علیھفتاب اهللا. لما أخطأ ھدتھ الحكمة أن یعترف بخطئھ وأن یتوب وإذ ھو قد ت
ة         ى سفر الحكم ھ ؟ فف ى بنی ة آدم ف ى    : " فأى فائدة من سریان خطیئ ة ھى الت والحكم

ھ من             ة ؛ رفعت ى الخطیئ ا سقط ف ده لم ق وح ذى خل الم ال حمت اإلنسان األول أب الع
  ].٢ـ١: ١٠حك " [سقوطھ ، ومنحتھ سلطة على كل شىء

ومن . كون بالعمل الصالح حسبما أمر اهللاأن نجاة المرء من غضب اهللا ی: وفى التوراة
ففى سفر الحكمة عن نوح ـ علیھ السالم ـ   . ال یعمل بما أمر اهللا ؛ فإنھ ال یكون لھ نجاة

وعندما غاصت األمم فى شرورھا ؛ تعرفت الحكمة برجل صالح ، وحفظتھ : " وولده
ى ا        أمر اهللا عل ل ب ا یفضل العم ھ قوی ى   من كل عیب فى نظر اهللا ، وجعلت الستجابة إل

  ].٥: ١٠حكمة " [عاطفتھ ُتجاه ولده 
وھذا النص من  . أى ولده الذى غرق لعدم إیمانھ وعملھ" تجاه ولده " انظر إلى قولھ 

  .لیس لھ نظیر فى قصة نوح الموجودة فى التوراة العبرانیة" ولده " سفر الحكمة عن 
ھ السالم ـ           ول المسیح عیسى ـ علی ة فارغة یقول   : " ویق ل كلم اس؛ ُیحاسبون    ك ا الن ھ

  ].٣٧ـ٣٦: ١٢متى " [ألنك بكالمك ُتبّرر، وبكالمك ُتدان . علیھا یوم الدین
وراة  ى الت اء : " وف ن اآلب ل األوالد ع ن األوالد ، وال یقت اء ع ل اآلب ان . ال ُیقت ل إنس ك

  ].١٦: ٢٤تث " [بخطیئتھ ُیقتل 
ی    ر أربع ًا للحواریین ،   وفى األناجیل أن المسیح بعد حادثة القتل والصلب ؛ ظھ ن یوم

ى     . وتكلم عن ملكوت اهللا معھم لم فف ھ وس وھو ملكوت محمد رسول اهللا صلى اهللا علی
ال الرسل   ألم ،          : " بدء سفر أعم دما ت رة بع راھین كثی ا بب م أیضًا نفسھ حی ذین أراھ ال

] ٣: ١أع " [وھو یظھر لھم أربعین یومًا ، ویتكلم عن األمور المختصة بملكوت اهللا   
  .وكالمھ عن الملكوت ؛ یدالن على استمراره فى الدعوة وظھوره

----------------------  
  تحلیل إنكار اهللا -١٤٨

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
وھذا . أن اإلكراه على الكفر مع اطمئنان القلب باإلیمان ؛ یجوز: جاء فى سورة النحل

  .نسان فى عقیدتھال یصح ألنھ لیس من األمانة أن یزور اإل
  :الرد على الشبھة 
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ل ومن    . إن الضرورات تبیح المحظورات ى اإلنجی وھذا موجود بكثرة فى التوراة وف
ما جاء فى اإلصحاح الثالث عشر من سفر الملوك األول أن رجًال من رجال اهللا : ذلك

جرة ؛ وقال لھ الملك ادخل إلى بیتى ألعطیك أ. وتنبأ علیھ" بیت إیل " جاء إلى مدینة 
ل  . فأبى بحجة أنھ أمر من اهللا أن یعود مسرعًا ت إی أتى  . وكان نبى شیخ ساكنًا فى بی ف

ا  : فقال لھم. إلیھ بنوه وقّصوا علیھ قصة رجل اهللا . دلونى على الطریق التى رجع منھ
ھ    ال ل ھ ق وت   : فلما لحق أبى . ارجع معى لتتق ى الشیخ    . ف ھ النب ال ل ى    : " فق ا أیضًا نب أن

  .مثلك
. فیأكل خبزًا ویشرب ماء. ارجع بھ معك إلى بیتك: مالك بكالم الرب قائًال وقد كلمنى
  ].١٩ـ١٧: ١٣مل ١[ فرجع معھ وأكل خبزًا وشرب ماء . كذب علیھ

ى إرجاعھ و    ھ   " فقد استعمل الحیلة ف ذب علی ولس     " ك ل والرسائل أن ب ى األناجی وف
  .كان ذا لسانین وذا وجھین

: ٢٢أعمال [إننى رومانى الجنسیة وقد ولدت حرا : فإنھ لما ردوه للسیاط ، كذب وقال
  :وقال] ٢٨

امین     بط بنی ن س ودى م ل یھ ا رج ة [أن ة    ]. ١١:١رومی یس الكھن ام رئ ل أم ا مث ولم
ولس    ھ ب ال ل یض     : " وضربھ على فمھ ق ا الحائط المب ا شتمھ   " سیضربك اهللا أیھ ولم

ھ     بھذا القول وفى التوراة أنھ ال یجوز شتم رئیس الكھنة َوَوجَّ ى مخالفت وم عل ھ الل ھ إلی
وب   : قال بولس. للتوراة ھ مكت ة ؛ ألن یس  : لم أكن أعرف أیھا األخوة أنھ رئیس كھن رئ

  ].٢٨: ٢٢خروج [، ] ٥ـ١: ٢٣أع [شعبك ال تقل فیھ سوءا 
ى كسر         اب عل ام الشریعة یسقط العق وفى التوراة أن اإلكراه على كسر حكم من أحك

ذراء المخط   . الحكم اة الع إن الفت ل وأمسكھا الرجل        ف ى الحق دھا ف ة لرجل ، إن وج وب
ا     " واضطجع معھا ؛ یموت الرجل الذى اضطجع معھا وحده  ل بھ ال تفع اة ف وأما الفت

ھكذا . لیس على الفتاة خطیة للموت ، بل كما یقوم رجل على صاحبھ ویقتلھ قتًال. شیئًا
" كن من یخلصھا    ھذا األمر ، إنھ فى الحقل وجدھا ؛ فصرخت الفتاة المخطوبة فلم ی

  ].٢٧ـ٢٦: ٢٢تث [
ھا أنا أرسلكم كغنم فى : " وفى اإلنجیل ینصح المسیح تالمیذه بالحذر من الناس فیقول

  .وسط ذئاب
ام طاء كالحم ات ، وبس اء كالحی وا حكم اس . فكون ن الن ذروا م ن اح ى " [ولك : ١٠مت

  ].١٧ـ١٦
-------------  

  تحلیل الحنث فى الَقَسم -١٤٩
  ود حمدى زقزوق، وزیر األوقافد محم.أ: الكاتب

ال یؤاخذكم اهللا باللغو فى أیمانكم ، ولكن یؤاخكم بما كسبت : (إنھ جاء فى سورة البقرة
ف   ) ١) (قلوبكم  ولیس ھذا من مقومات النبل والشرف ؛ فإن المسیح قد نھى عن الحل
  .مطلقًا

  :الرد على الشبھة 
ى    وراة عل نص الت اطالً  " ت رب إلھك ب م ال ق باس فر ].  ٧: ٢٠خر  " [ ال تنط ى س وف

  ].١٢: ١٩ال " [وال تحلقوا باسمى للكذب : " الالویین
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وم        : " ومفسروالتوراة یقولون ال ق ذه الوصیة فق ى ھ ى معن ف المفسرون ف ا  : اختل إنھ
ل         اذب ، وقی و ك ا ھ حة م ى ص اهللا عل م ب ن القس ى ع اون    : تنھ ن التھ ى ع ا تنھ إنھ

دون مراعاة      واالستخفاف باسمھ تعالى ، حتى تحظر على اإل نسان أن ینطق باسمھ ب
  ".الرھبة واالحترام 

ول        . وَنْھُى المسیح عن القسم لیس عن كل شىء ا ھو باطل ، یق ى م بل عن القسم عل
م     : " المفسرون وقد أبان المسیح فى موعظتھ على الجبل أن الشریعة منعت عن القس

  ".على صحة ما ھو باطل فقط 
روط    رآن أن القسم مش ى الق اس   أن تب(وف ین الن لحوا ب وا وتص یس ) ٢) (روا وتتق ول

  .فیكون اللغو فى اآلیة مفسرًا بغیر الكذب. على الكذب
ھل یبنى أو ال یبنى ؟ فإنھ إذا حسم التردد بیمین ، ثم بدا لھ أن یرجع فى . كبناء مسجد

ین    . الحال؛ فلھ ذلك ردد بیم م الت ا إذا حس ھ أن       . أم یس ل ده ؛ فل ده وأك ھ وعق وعزم علی
ھ  . وإن رجع فیھ یلزمھ التكفیر عنھ. یھیرجع ف وا وتصلحوا    (وعلى قول روا وتتق أن تب

  . الیكون الكذب داخًال فى الموضوع على أى تفسیر للغو(
  .٢٢٥: البقرة) ١(
  .٢٢٤: البقرة) ٢(

-------------------  
  تحلیل اإلغراء بالمال -١٥٠

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
وبھم (ن أن من مصارف الزكاة إن فى القرآ دخول     ) والمؤلفة قل ال لل ذا إغراء بالم وھ
  .فى اإلسالم

  :الرد على الشبھة 
الم      ى اإلس دخول ف م بال راء لھ اس إغ ى الن ان إل ان اإلحس ارى  . إذا ك ال النص ا ب فم

الد المسلمین           ر ب ى غی الد المسلمین وف ى ب ة ف رات الخیری ینشئون المستشفیات والمب
ود     لغرض التنصیر وال ن الیھ ة م ذ الجزی صد عن سبیل اهللا ؟ وفى الدین اإلسالمى أخ

ھ      أوا علی ا نش ى م روا عل ارى إذا أص ذ      . والنص ا أخ راء ؛ لم ألیف إغ ان الت و ك ول
قاتلوا الذین ال یؤمنون باهللا وال بالیوم : (ذلك قولھ تعالى. المسلمون منھم أموال الجزیة

نون دین الحق من الذین أوتوا الكتاب اآلخر وال یحرمون ما حرم اهللا ورسولھ وال یدی
  ).١) (حتى یعطوا الجزیة عن ید وھم صاغرون 

ین    ف اهللا ب وھل یسمى النصارى مكارم األخالق إغراء ؟ والمؤلفة قلوبھم ھم الذین أل
وبھم        : (قلوبھم لقولھ ین قل ت ب ا ألف ًا م ى األرض جمیع ا ف وألف بین قلوبھم لو أنفقت م

  .وللتألیف أسبابھ )٢) (ولكن اهللا ألف بینھم 
ى اهللا     دایتھم إل ون ھ ذین یتول م    . ومنھا اإلنفاق على طالب العلم ال تح دور للعل ك بف وذل

نھم    فیھا لیتعلم الطالب لغات األمم ، ثم ینتشرون لتعلیمھم وإزالة شبھ الشیطان عن دی
  . وھذا ُینفق علیھ من أموال الزكاة. ، ووضع القرآن بینھم ، وما شابھ ذلك

  .٢٩: بةالتو) ١(
  .٦٣: األنفال) ٢(

---------------------  
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  تحلیل القتل -١٥١
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

ول      . إن فى القرآن شریعة القتال من أجل إسالم اُألمم ى قب اس عل ًا للن ّد إكراھ وھذا ُیع
  .الدین بالسیف

  :الرد على الشبھة 
ى        دعو إل ان ی ھ السالم ك راھیم علی ع       إن إب ھ یكون مساویًا لجمی اهللا ، ومن یستجیب ل

و    . المؤمنین باهللا راھیم ھ ھ ، وإب ومن ال یستجیب لھ ویصد عن سبیل اهللا ؛ كان یحارب
وین   . أب الیھود والنصارى والمسلمین ى سفر التك ذه األمور صار كالم      : " فف د ھ بع
ائالً      ا ق ى الرؤی رام ف ى أب رً     . ال تخف : الرب إل ك ، أجرك كثی رس ل ا ُت ًدا  أن ك  " [ا ج ت

ربات      ] ١:١٥ ن ض دى م رس الجن ى الت ا یحم ك كم ا أحمی داء اهللا وأن ارب أع أى ح
  .السیوف

ا        لم ومن أوصافھ فیھ ھ وس وءة صلى اهللا علی ا رب    : " وفى سفر الزبور نب ت ی ا أن أم
ویقول النصارى إن نبوءة عن المسیح   ] ٣: مز.. " [فترس لى ، مجدى ورافع رأسى

الداً   وھم یعلمون أن المسیح ل،  تح ب م یف ى      . م یحارب ول وءة یصرخ النب ذه النب ى ھ وف
ل قدسھ    ى      " إلى اهللا أن ینصره ، وقد أجابھ من جب رب أصرخ فیجیبن ى ال بصوتى إل

  .وجبل قدسھ فى مكة المكرمة" من جبل قدسھ 
ى  د      . وفى التوراة أنھ ال یحل للیھود أن یملك علیھم وثن ًا قص ًا وثنی و فرضنا أن ملك فل

  :علیھم ؛ تفرض أنھم مأمورون بقتالھ ، ذلك قولھدیارھم وملك 
اك       "  و أخ یس ھ ا ل ًال أجنبی ك رج ل علی ك أن تجع ل ل ث " [ال یح ى ] ١٥:١٧ت وف

ك ؛     : " التوراة ر من ًا أكث إذا خرجت للحرب على عدوك ، ورأیت خیًال ومراكب قوم
ث  " [فال تخف منھم ؛ ألن معك الرب إلھك  انوا یحارب    ] ١: ٢٠ت م إذا ك ون وھو معھ

ان     ادة األوث ذ عب ھ ، ونب ارب          . من أجل دین الم ـ وھو یح ھ الس ك ألن داود ـ علی وذل
ا  ´: جالوت ؛ قال لھ فتعلم كل األرض أنھ یوجد إلھ إلسرائیل ، وتعلم ھذه الجماعة كلھ

دنا       دفعكم لی و ی رب وھ رب لل رب ؛ ألن الح ص ال رمح یخّل یف وال ب یس بس ھ ل " أن
  ].٤٧ـ٤٦: ١٧صموئیل األول [

ا      وفى س ت تحرض أوالدھ ا كان فر المّكابیین الثانى فى قصة األم وأوالدھا السبعة أنھ
ا  . على الشھادة فى سبیل اهللا  ى أحشائى     : " ومن كالمھ ف نشأتم ف م كی م   . ال أعل ا ل فأن

ل           ذى فع ل ال نكم ، ب د م ل واح د ك ت أعضاء جس أمنحكم الروح والحیاة ، وال أنا كون
یكم     . إلنسان وأبدع كل شىءفھو الذى جبل ا. ذلك ھو خالق العالم ذلك سیعید إل و ل وھ

ى سبیل شریعتھ       . برحمتھ الروح والحیاة حون بأنفسكم ف م اآلن تض : ٧مك  ٢" [ألنك
ى إسرائیل وأمرھم       : وفى إنجیل لوقا]. ٢٣ـ٢٢ دن بن ى م ذه إل أن المسیح أرسل تالمی

ة   اقتراب مل  . أن ال یحملوا زادًا وال ماًال وال یلبسوا أحذی ا  . كوت اهللا وأن یبشروا ب فلم
ة : قال لھم" رجعوا  ھل أعوزكم شىء ؟    . حین أرسلتكم بال كیس وال مزود وال أحذی

م  . ال: فقالوا ال لھ ذلك       : فق ذه ، ومزود ك ھ كیس ؛ فلیأخ ھ    . لكن اآلن من ل یس ل ومن ل
ا  . فقد أمرھم بشراء السیوف للحرب] ٣٦ـ٣٥: ٢٢لو " [فلیبع ثوبھ ، ویشتر سیفًا  وم

  .ھذا الیوم یحاربون أعداءھم یزال النصارى إلى
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أقول       : " وفى إنجیل متى یقول المسیح ا ف ا أن ین وسن بسن وأم سمعتم أنھ قبل عین بع
ھ اآلخر أیضًا     . ال تقاوموا الشر: لكم ى  " [بل من لطمك على خدك األیمن فحول ل مت
  ].٣٩ـ٣٨: ٥

ا  ] ٢٤: ٢١خر [إن التوراة مكتوب فیھا العین بالعین والسن بالسن : یرید أن یقول وأن
اٍض عادل وال       " ال تقاوموا الشر : " أقول لكم ھ ق یس فی ذى ل د ال فى ھذا الزمان الفاس

ھ      . ملك منصف ى زمان ال ف ال صاحب سفر األمث ذا      : " كما ق ى ھك ل ب ا فع ل كم ال تق
م      ] ٢٩: ٢٤أم " [أرد على اإلنسان مثل عملھ . افعل بھ ال ل فھو وصاحب سفر األمث

ى أوق   دل یخالفا شریعة موسى ف م     . ات الع م الظل ھ إذا ع حان أن ا ینص ھ یجب   . وھم فإن
وقد وافق ھو النبى إشعیاء ومؤلف سفر مراثى . على المظلوم أن یفوض أمره إلى اهللا

م     ام الفساد واشتداد الظل دك األیمن ،      : " إرمیاء على قولھما فى أی ى خ من لطمك عل
ع      وھذا یدل على أنھ فى إرشاداتھ ونصحھ" فحول لھ اآلخر أیضًا  د ، م أت بجدی م ی ل

  ].١٧: ٥متى " [ما جئت ألنقصن الناموس أو األنبیاء : " قولھ
اتفین     : " ففى سفر إشعیاء دى للن ذلت ظھرى للضاربین ، وخ م أستر عن     . ب وجھى ل
یعطى خده لضاربھ ، یشبع عارا : " وفى سفر المراثى] ٦: ٥٠إش " [العار والبصق 

  ].٣٠: ٣مرا " [
-------------------  

  تحلیل النھـب -١٥٢
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  .إن اهللا حلل الغنائم ، وھذا أمر بقتل الناس ونھب أموالھم
  :الرد على الشبھة 

ة   . إن تحلیل الغنائم فى التوراة ى سفر التثنی ذنا    : " فف ى أخ دن الت ة الم ع  .. وغنیم الجمی
امین ، و] ٣٦ـ٣٥: ٢تث " [دفعھ الرب إلھنا أمامنا  : " فى سفر التكوین فى صفات بنی

  .أى محارب] ٢٧: ٤٩تك " [فى الصباح یأكل غنیمة ، وعند المساء یقسم نھبًا 
ألم   . ومن أوصاف محمد رسول اهللا فى التوراة أنھ یقسم غنائم د المت وءة العب : " ففى نب

ة   ى المسیح      ] ١٢: ٥٣إش " [ومع العظماء یقسم غنیم ولكن النصارى یفسرونھا عل
: وفى المزمور الثامن والستین عن محمد صلى اهللا علیھ وسلم. أنھ لم یحارب أحدًامع 
  ].١٢: ٦٨مز " [المالزمة البیت تقسم الغنائم " 

-------------------  
  تحلیل الحلـف -١٥٣

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
الى العشر       الفجر واللی م ب رآن یقس ف ؟ وھل     .إن فى القرآن أن صاحب الق اذا یحل فلم

  یحتاج صاحب القول الصادق إلى قسم یؤكد بھ كالمھ ؟ 
  :الرد على الشبھة 

و   إن المعترض یعنى بصاحب القرآن محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم وال یعنى ُمَنزِّلة وھ
ا                  ا وأھمیتھ ى عظمھ ة عل و للدالل ھ ھ اهللا ـ عز وجل ـ والقسم من اهللا نفسھ بمخلوقات

وراة . ومنافعھا للناس ھ      : " وفى الت م أن رب لھ ف ال ذى حل ف  ] " ٦: ٥یشوع  " [ال حل
ھ  رب بیمین عیاء " [ال ل ] ٨: ٦٢إش ى اإلنجی ھ   " وف ف ب د حل ل فق ف بالھیك ن حل وم
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ھ     ى  " [وبالساكن فیھ ، ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش اهللا وبالجالس علی : ٢٣مت
وین  وف ] ٤: ١١٠مز "[أقسم الرب ولن یندم : " وفى الزبور] ٢٢ـ٢١ : " ى سفر التك

رب     ول ال مت ، یق ذاتى أقس ك " [ب ًا     ] ١٦: ٢٢ت ل أن كاھن ال الرس فر أعم ى س وف
یح   وع المس م یس مون باس انوا یقس وع  " وأوالده ك ك بیس م علی ائلین نقس : ١٩أع " [ق

١٣.[  
------------------  

  تحلیل االنتقام -١٥٤
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

ل      : (إن القرآن یحلل االنتقام بقولھ: یقول المؤلف ھ بمث دوا علی یكم فاعت دى عل فمن اعت
  ).١) (ما اعتدى علیكم 

  :الرد على الشبھة 
ول المسیح           ى ق ث معن ع من الجزء الثال ة السؤال الراب ى   " قد بینا فى إجاب لطمك عل

  ".خدك األیمن َفَحوِّل لھ اآلخر أیضًا 
فالفرض ھو إما رد االعتداء ، . على المسلمینأن رد االعتداء لیس فرضًا : ونبین ھنا

ى         . وإما الصفح عن الجانى   وراة والصفح عن الجانى ف ى الت داء فرض ف ورد االعت
  :ففى التوراة. العدل مرفوض فى التوراة

د ورجًال برجل    "  وإن حصلت أذیة ؛ تعطى نفسًا بنفس وعینًا بعین وِسنا بسن ویدًا بی
  ].٢٥ـ٢٣: ٢١خر " [برضى  وكیا بكى وجرحًا بجرح ورضًا

ل    و عن القات ھ      . ولیس عندھم دفع الدیة فى مقابل العف ریم ففی رآن الك ى الق ا ف فمن  (أم
م        ف من ربك ك تخفی ھ بإحسان ذل ُعفى لھ من أخیھ شىء ؛ فاتباع بالمعروف وأداء إلی

  . أى تخفیف من الحكم القدیم الذى كان فى التوراة وھو عدم قبول الدیة) ٢) (ورحمة 
  .١٩٤: البقرة) ١(
  .١٧٨: البقرة) ٢(

-----------------  
  تحلیل الشھوات -١٥٥

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  .ـ إن القرآن أباح للمسلمین أكثر من زوجة ١
ین        ٢ ؤمنین بنساء من الحور الع ًا    . ـ إن اهللا فى الجنة سیرزق الم ة مكان ولیست الجن

  .ح دین من عند اهللا تعدد الزوجاتللشھوات الحسیة ، وال یبی
  :الرد على الشبھة 

  :إن ھذه الشبھة مكونة من جزأین
  .إباحة الشھوات الحسیة فى الجنة: تعدد الزوجات ، والجزء الثانى: الجزء األول

  :والرد على الجزء األول ھو
ًا من سارة وھاجر وقطورة        ود   . إن إبراھیم ـ علیھ السالم ـ كان متزوج وھو أب للیھ

ھ    .النصارى والمسلمین  و رة لقول ھ سرارى كثی ت ل رارى   : " وأیضًا كان و الس ا بن وأم
ى        ھ شرقًا إل حاق ابن اللواتى كانت إلبراھیم فأعطاھم إبراھیم عطایا وصرفھم عن إس

ى     د ح و بع رق وھ ك " [أرض المش ة    ]  ٦: ٢٥ت ن مدیانی ًا م ان متزوج ى ك وموس
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ا   ویعقوب ـ علیھ السالم ـ كان ] ١: ١٢عدد [وحبشیة  متزوجًا من حرتین وأمنین وھم
ة     ة وبلھ ل وزلف ة وراحی ك [لیئ ده  ٢٩ت ا بع ن   ] وم اء ھ داود نس ان ل وعم  : وك أخین

رأة     . الیزرعبلیة ـ أبیجایل ـ معكة ـ حجیث ـ أبیطال ـ عجلة      دا بثشبع ام الجمیع ستة ع
ان  ] ٥ـ ١: ٣صموئیل الثانى [أوریا الحثى التى أنجب منھا سلیمان ـ علیھ السالم ـ    وك

الملوك األول " [ سبع مائة من النساء السیدات ، وثالث مائة من السرارى " لسلیمان 
٣: ١١.[  

مرقس [یعقوب وموِسى ویھوذا وسمعان : وفى اإلنجیل أنھ كان للمسیح أربع إخوة ھم
ر زرع بشر        ] ٣: ٦ ھ بغی ت ب ریم أت ى أن م ق النصارى عل ھ  . واتف ذا حال ل . وإذ ھ فھ

وا  ھؤالء األربعة على الحقیقة ال عن یوسف     . إخوة أم على المجاز؟ اختلف ى ق ألن مت
ر       : " النجار ا البك دت ابنھ ى ول ا حت م یعرفھ ز  " [ول د     ] ٢٤: ١م ا بع د عرفھ فیكون ق
ھ ون. والدت ًا یقول نھم لفریق ة  : " وإن م ت ، وإن األربع ى أن مات ذراء إل ت ع ا ظل إنھ

ریم        ى م ھ عل إ    ". أوالد لیوسف عن زوجة سابقة ل ة حال ف ى أی ن غرضنا وھو   وعل
ان        . إثبات تعدد الزوجات بإخوة المسیح األربعة ھ أخت ان ل ھ ك ل أن ى تفاسیر اإلنجی وف

  .أیضًا ھما أستیر وثامار ؛ یكون ملزمًا لھم بإثبات التعدد
  :والرد على الجزء الثانى ھو

اً   ى مع دى والروح ث الجس رح بالبع وراة تص ذاب  . إن الت یا ، والع یم حس ون النع فیك
وس صرح بالبعث    . إلنجیل یصرح بالبعث الجسدى والروحى معًاوا. حسیا ولكن ُبوُل

  .الروحى لغرض اللغو فى حقیقة ملكوت السماوات
دى والروحى       . ولسنا ھھنا بصدد مناقشتھ ات البعث الجس دد إثب ا بص . وإنما نحن ھھن

ول المسیح     ل مرمقس یق ى إنجی دخل     : " فف ك أن ت ر ل ا، خی دك فاقطعھ ك ی وإن أعثرت
نم    الحیاة ى جھ أ    . أقطع من أن یكون لك یدان وتمضى إل ى ال تطف ار الت ى الن ث  . إل حی

وإن كانت " وفى إنجیل متى ] ٤٤ـ٤٣: ٩مر " [إلخ .. دودھم ال یموت والنار ال تطفأ
د أعضائھ ، وال           ك أح ك أن یھل ر ل ھ خی ك ؛ ألن ا عن ا وألقھ یدك الیمنى تعثرك فاقطعھ

  ].٣٠: ٥متى " [یلقى جسدك كلھ فى جھنم 
ة    ى الجن م         : " وفى سفر إشعیاء عن الُمسّرات ف اه ول م تسمع أذن ا إنسان ول ر عین م ت ل

ھ      ذین یحبون ده اهللا لل ا أع ر م ب بش درك قل ى   ] ٤: ٦٤إش " [ی ولس ف ھ ب تدل ب واس
أعلم أن إلھى حى ،   : " ، وفى سفر أیوب] ٩: ٢[الرسالة األولى إلى أھل كورنثوس 

دى وس   ر بجس وم األخی ى الی أقوم ف ى س ى وأن ى اهللا مخّلص : ١٩أى " [أرى بعین
  ".وبدون جسدى : " وفى ترجمة البروتستانت] ٢٧ـ٢٥

ذذون    : " وفى سفر إشعیاء عن عذاب جھنم ى ، ویتل ى بیت یجلس خدمى على مائدتى ف
ا         ا ، أم یئًا م اجون ش م یحت بابتھاج مع حبور ومع صوت األعواد واألراغن وال أدعھ

نكم    أنتم أعدائى فتطرحون خارجًا عنى حی ى یمتھ ث تموتون فى الشقاء ، وكل خادم ل
  ].١٣: ٦٠إش " [

------------------  
  الحدود في اإلسالم-١٥٦

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  :الرد على الشبھة 
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إن الدارس لإلسالم وأحكامھ یدرك حقائق أساسیة لتشریع الحدود فى اإلسالم نحاول   
  :زأن نشیر إلى بعضھا بإیجا

ذه   : أوًال ى ھ ود إل ذنب أن یع ان الم ع اإلنس ر تمن ى زواج ا ھ الم إنم ى اإلس دود ف الح
  .الجریمة مرة أخرى

ارف   وھى كذلك تزجر غیره عن التفكیر فى مثل ھذه الفعلة وتمنع من یفكر من أن یق
ال     ا نك انع  " الذنب ، وھى أیًض ى مستوى        " م رد وعل ى مستوى الف ة عل من الجریم

  .الجماعة
دة        :ثانًیا اء اإلسالم قاع دى علم رر ل دود بالشبھات   " إن من المق ل  " درء الح أى جع

  .الظن والشك فى صالح المتھم
ذیبھم بقطع        : ثالًثا ى الحرج وتع اس ف اع الن لیس المراد بالحدود التشفى والتشھى وإیق

  .أعضائھم أو قتلھم أو رجمھم
ر     رع الش د الش ا نج ن ھن یلة ، وم ود الفض و أن تس راد ھ ا الم ذه  إنم ى ھ ر ف یف ییس

  .الحدود
ل        ا فع دود ، كم فإذا اشتدت الظروف فى حاالت الجوع والخوف والحاجة تعطل الح

  .سیدنا عمر بن الخطاب ـ رضى اهللا عنھ ـ فى عام الرمادة
ال رسول اهللا         ى الحاكم ق ل الوصول إل ومن التیسیر أیًضا أن اإلسالم یأمر بالستر قب

  ).١] (لو سترتھ بثوبك كان خیًرا لك [ الزنا  صلى اهللا علیھ وسلم لرجٍل یشھد على
ا ى    : رابًع ون ف اس مختلف ان ، والن ان ومك ل زم ة لك ریعة عام المیة ش ریعة اإلس الش

وس الضعیفة من           حاب النف اب رادع یضبط أص د من وجود عق ضبط نفوسھم ، فالب
ًرا الوقوع فى الجرائم والحدود والردة عن اإلسالم حتى یسلم المجتمع من الفساد ظاھ

  .وباطًنا
ل       : خامًسا م النظام كك د من فھ ام ، فالب الحدود إنما ھى جزء من النظام اإلسالمى الع

حتى تفھم الحدود وال یمكن تطبیق الحدود إال مع تطبیق النظام اإلسالمى ككل وإال ال 
  .ینسجم األمر وال تستقیم حكمة اهللا من تشریعھ

األخالق    : سادًسا ق ب دین       الحدود دعوة صریحة للتخل د ال ى ھى من مقاص الحسنة الت
و           ذى ھ اب الشارع ال ب بعق ذنب إذا عوق ى اهللا ، فالم ة إل ى التوب وھى أیًضا طریق إل
ھ          ب قلب ذا یخاط إن ھ یتھ ف ھ وبنفس الى ب م اهللا تع ق عل ع وف ھ وواق ع تكوین جم م منس

  .ومشاعره بوجوب الرجوع إلى ربھ
ذى      ویكفى ارتداع المسلم عن الجریمة ودخولھ فى رحمة ربھ و ال ھ ھ أن رب معرفتھ ب

ھ      ى رب ذب إل وب وینج ھ یت أنھ أن یجعل ن ش ده م ذا وح إن ھ م ، ف ذا الحك ھ ھ رع ل ش
  .ویصیر مؤمًنا باهللا جل جاللھ خاصة إذا علم أن ھذا الحد یكفر عنھ ھذا الذنب

اإلسالم دین ، والحدود والتعاذیر إنما ھى فى كل دین بل وفى كل نظام قانونى : سابًعا
ة  ومن أراد ع  ت ابن ى إذا كان ة والزان رق الزانی أمر بح ثًال ت التوراة م ال ف ك مث ى ذل ل

  .كاھن
ار تحرق       " ذلك قولھم  ا ، بالن د دنست أباھ ا فق ین  [وإذا تدنست ابنة كاھن بالزن الالوی

٩: ٢١.[  
  .ومن النظم القانونیة من یأمر بقتل الخارج على النظام إلى غیر ذلك
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ة من      الحدود عقوبات واعیة تتنا: ثامًنا ة خالی ات البدیل سب مع النفس البشریة والعقوب
  . ھذه القیم

  .رواه أبو داود) ١(
----------------  

  حد السرقة-١٥٧
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  :الرد على الشبھة 
ا      ھ حق فھمھ إن النظام اإلسالمى كٌل متكامل ، فال تفھم حكمة الجزئیات التشریعیة فی

ھ         إال أن ی ات فی ذه الجزئی ذلك ال تصلح ھ ھ ، ك نظر فى طبیعة النظام وأصولھ ومبادئ
  .للتطبیق إال أن یؤخذ النظام كامًال ویعمل بھ جملة واحدة ھذا بصفة عامة

  :أما بالنسبة لحد السرقة
ھ ، ومن          ظ حیات ل الوسائل لحف ى ك ھ ف اة وحق فإن اإلسالم یقرر حق كل فرد فى الحی

  :ھذه الوسائل حق كل إنسان أن یحصل على
باب            ـل أس م یستطع أن یحصِّ إن ل ل ، ف ى العم ادرًا عل ادام ق ل م ق العم أوًال عن طری
ھ     ى تفرض ل الحیاة فعلى المجتمع المسلم أن یوفر لھ ما یحفظ حیاتھ أوًال من النفقة الت

  .شرعًا على القادرین فى أسرتھ
  .ثانیًا على القادرین من أھل محلتھ

ة   ثالثًا من بیت مال المسل افلى للرعای مین من حقھ المفروض لھ فى الزكاة فى نظام تك
  .االجتماعیة واألمن االجتماعى

ھ إال            ة فی ة الفردی وم الملكی ال تق ال ف ع الم د وسائل جم ى تحدی واإلسالم كذلك یتشدد ف
على حالل ، ومن ثم ال تثیر الملكیة الفردیة فى المجتمع المسلم أحقاد الذین ال یملكون 

ا بالوسائل المشروعة المتاحة والسوق التنافسیة          حیث یمكن لكل  د أن یصبح غنی أح
ل       . الشریفة ى العم رھم یتجھ إل ل تفكی م ، فیجع واإلسالم یربى ضمائر الناس وأخالقھ

  .والكسب ال إلى السرقة ، وبذلك یحفظ مصالح الفرد والمجتمع معًا
راء من      إذن فلماذا یسرق السارق فى ظل ھذا النظام ؟ إنھ ال یسرق إال ى الث ع ف للطم

ى   غیر طریق العمل ، والثراء ال یطلب من ھذا الوجھ الذى یروع الجماعة المسلمة ف
حاب   رم أص ا ، ویح تمتع بھ ا أن تس ن حقھ ى م ة الت ا الطمأنین الم ، ویحرمھ دار اإلس

  .المال الحالل أن یطمئنوا على مالھم الحالل
ى      فإذا سرق إنسان بعد ھذا فإنھ ال یسرق ولھ عذر ،  ھ مت رأف ب د أن ی وال ینبغى ألح

  .ثبت علیھ الجریمة وأحیل أمره إلى النظام
ونفس اإلنسان فطرت على حب المال ولعل ھذا ھو الذى یدفع معظم الناس إلى العمل 

ب . والكد من  . واإلسالم دائمًا یقّوم دوافع النفس حتى تنضبط إما بالترغیب أو بالترھی
ة ،     ھنا حض اإلسالم على الكسب الحالل  ذه العقوب ورّغب فیھ ورّھب من السرقة بھ

إن [یقول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم . حتى یستقیم المجتمع بما فیھ من بار وفاجر
  ].اهللا لیدع بالسلطان ما ال یدع بالقرآن

. ولما كان قطع ید السارق یفضحھ ویسمھ بسمة السرقة ویطلع الناس على ما كان منھ
ھ    فقد أقام اإلسالم حراسة ى أن على من یتھم بالسرقة ، فال تقطع یده مع وجود شبھة ف
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ر    ى غی سرق كما ال تقطع یده فى الشىء المسروق إذا كان تافھًا ال یعتد بھ ، أو كان ف
  .حرز بل إن السارق فى تلك الحالة یعزر بالضرب أو الحبس ، وال تقطع یده

  :لى السارقومن تلك الضوابط التى وضعتھا الشریعة إلقامة حد القطع ع
اس : أوًال عن  . أن یكون المسروق شیئًا ذا قیمة أى أن لھ اعتبارًا اقتصادیٍّا فى حیاة الن

تقطع الید ـ : [ السیدة عائشة ـ رضى اهللا عنھا ـ عن النبى صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال
  ).١] (أى ید السارق ـ بربع دینار فصاعدًا 

  .حفوظًا فى حرزأن یكون المسروق محروزًا ، أى م: ثانیًا
  .أن ما أخذ لألكل بالفم من التمر فھذا ال قطع فیھ وال تعزیر: ثالثًا

ھ ـ      : رابعًا ر ـ رضى اهللا عن السرقة فى أوقات المجاعات ال قطع فیھا ولذلك أبطل عم
  .القطع فى عام الرمادة حینما عمت المجاعة

إن ك     : خامسًا ھ أم ال ؟ ف ان ال ، غرم سیده   العبد إذا سرق شىء ینظر ھل سیده یطعم
ان        ى غلم ھ ـ ف ضعف ثمن المسروق كما فعل سیدنا عمر بن الخطاب ـ رضى اهللا عن
م ولكن             ر بقطعھ د أم ة فق ة رجل من مزین ا سرقوا ناق ة حینم ابن حاطب بن أبى بلتع
ًا       ة تأدیب ن الناق حین تبین لھ أن سیدھم یجیعھم درأ عنھم الحد وغرم سیدھم ضعف ثم

  .لھ
  .د ُتْدَرء بالشبھاتوالقاعدة أن الحدو

ة   وھكذا ینبغى أن تفھم حدود اإلسالم فى ظل نظامھ المتكامل الذى یتخذ أسباب الوقای
  .قبل أن یتخذ أسباب العقوبة

فالحدود تمنع من وقوع الجریمة ولذلك نرى على مر التاریخ اإلسالمى وعلى مساحة 
دود   واسعة من بالد المسلمین أن حد السرقة لم یطبق إال فى أضیق ا دد مح لحدود وبع

دان      ى وج تقر ف ث اس ر حی ن البش ین م ذه المالی ل ھ ع ك رات م اوز العش دًا ال یتج ج
ع   المسلمین أن السرقة جریمة من الجرائم السیئة التى تھدد األمن االجتماعى والمجتم
در          ى ق دام وعل ة اإلع ى تشبھ عقوب ة الت ة البدنی فى ذاتھ بحیث تستحق مثل ھذه العقوب

  .رم یكون عظم العقابعظم الذنب والج
وبعض المعاصرین ینطلقون من نموذج معرفى آخر یقدم بدن اإلنسان فى ذاتھ بغض 

اهللا      . النظر عن أفعالھ وجرائمھ وة إال ب لیم وال حول وال ق دى س وقد خفى علیھم كل ھ
  . العلى العظیم

  .رواه أبو داود) ١(
--------------------  

  حد الزنا-١٥٨
  دى زقزوق، وزیر األوقافد محمود حم.أ: الكاتب

  :الرد على الشبھة 
الء               ا العق ل وأنكرھ ن ، ب ل دی ا ك ى أنكرھ ذر الجرائم حت ا لھى من أق ة الزن إن جریم
ًرا         ا س ًرا وإن قبلوھ ة جھ ة الغربی حاب المدنی ا أص والراشدون من الناس ، كما أنكرھ

ر         وق األزواج ومن اختالط لألنساب وحل ل ى حق دوان عل وابط وذلك لما فیھا من ع
األسرة وقتل لما فى قلوب اآلباء من عطف وحنان على األبناء ، ورعایة وبذٍل سخى 
ة     لھم بما یبلغ حد التضحیة بالراحة والنفس ، األمر الذى ال یكون إال إذا مألت عاطف



 ٧٠١

ا أن ھؤالء     ا محقًق األبوة قلوب اآلباء وذلك ال یكون إال إذا وقع فى قلوب اآلباء وقوًع
  .بھماألبناء من أصال

وا    اء قتل ثم لعلك ال تعجب لما تقرأ من األخبار الواردة إلینا من أمریكا وأوروبا عن آب
یھم شعور        بض ف دة دون أن ین ى لحظة واح أوالدھم بأیدیھم وأتوا على األسرة كلھا ف
حة   بالتردد قبل الجریمة أو الندم بعدھا ، وذلك شفاء لما فى نفوسھم من شكوك فى ص

ذى  نسب ھؤالء األبناء إ لیھم حتى لقد تحولت ھذه الشكوك إلى عواطف من الجنون ال
ات أن            ى نسبھم ، وھیھ اء المشكوك ف اء كل شعور إنسانى نحو األبن أفقد ھؤالء اآلب
یخلو شعور أوروبى من الشك فى نسبة أبنائھ إلیھ مع ھذه اإلباحیة المطلقة للجمع بین 

  .النساء والرجال فى أى مكان وأى زمان
إن أراد اإل رجم           ف ة ـ ال ة الرادع ذه العقوب د ھ ة برص ذه الجریم ارب ھ الم أن یح س

ھ        ة شنیعة یرمون داء اإلسالم تھم للمحصن ، والجلد لغیر المحصن ـ كان ذلك عند أع
بھا ویحاكمونھ علیھا لیخرجوه من حدود اإلنسانیة المتحضرة إلى عالم سكان األدغال 

  .ورعاة اإلبل والشیاه فى الصحارى
ون ف ی: ویقول ى   كی ى مرائ ده عل أمر بجل ى ی ان حت ة اإلنس دار آدمی الم بإھ م اإلس حك

ى          ى باإلنسان ف ى أن ُیلق ى قسوتھا إل ل الوحشیة ف ف تص م كی اس ؟ ث ن الن ومسمع م
  .حفرة ثم تتناولھ األیدى رجمًا بالحجارة إلى أن یموت

  ).١) (كبرت كلمة تخرج من أفواھھم إن یقولون إال كذبًا (ھكذا یقولون 
الى  وال ننكر أ ول اهللا تع ى   : (ن فى شریعة اإلسالم حكم الجلد والرجم یق ة والزان الزانی

ون      تم تؤمن ن اهللا إن كن ى دی فاجلدوا كل واحٍد منھما مائة جلدة وال تأخذكم بھما رأفة ف
  ).٢) (باهللا والیوم اآلخر ولیشھد عذابھما طائفة من المؤمنین 

الثیب : امرٍئ مسلم إال بإحدى ثالثال یحل دم [ وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
  ).٣] (الزانى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدینھ المفارق للجماعة 

  .والنظام اإلسالمى كل متكامل ال تفھم جزئیاتھ إال فى نسق واحد
لم     " األجنبیات " فإن اإلسالم قد حّرم النظر إلى  ھ وس [ قال رسول اهللا صلى اهللا علی

ھام إبل   ن س ھم م رة س د    النظ ًا یج ھ إیمان وف اهللا أثاب ن خ ا م ن تركھ مومة فم یس مس
ارب    ). ٤] (حالوتھ فى قلبھ  ألزواج أو األق ة إال ل وكذلك أمر النساء أال یظھرن الزین

ة   نھم فتن ى م ذین ال ُیخش لب ال ن الص الى.م ال اهللا تع ك  : (ق ل ألزواج ى ق ا النب ا أیھ ی
  :، وقال )٥) (وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیھن من جالبیبھن 

امرأة ال  ). ٦) (وقل للمؤمنات یغضضن من أبصارھن ( وأمر أیضًا أال یختلى رجل ب
لم      ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ھ ق ل ل ان    [ تح رأة إال وك ل وام ع رج ا اجتم م

  ].الشیطان ثالثھما 
لم      ھ وس [ وحرم أیضًا أن یمس الرجل امرأة ال تحل لھ فقال رسول اهللا صلى اهللا علی

ك      لئن تضرب رأة ال تحل ل بمخیط فى رأسك فتدمى بھ رأس خیر لك من أن تمس ام
د        ].  ى ح رأة عل ى الرجل والم ى الضمیر ف وقبل ھذا كلھ فقد استطاع اإلسالم أن یرب

  .سواء على ضوء ما جاء فى قصة ماعزو الغامدیة
الزواج      ذھا الشرعى ب ى منف . واإلسالم كذلك حض الشباب على إخراج ھذه الشھوة ف

ال رس لمفق ھ وس لى اهللا علی اءة  : [ ول اهللا ص نكم الب تطاع م ن اس باب م ر الش ا معش ی
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ھ وجاء    فلیتزوج فإنھ أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ ل
  .أى قاطع للشھوة) ٧] (

ك       ادام یمل ع م ة أو أرب ین أو ثالث وكذلك رخص للرجل أن یتزوج بامرأة واحدة أو اثن
  .دلالنفقة ویستطیع الع

وأمر أولیاء األمور أن ال یغالوا فى مھور بناتھم فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
ى األرض وفساد     [  ة ف إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه إال تفعلوا تكن فتن

زواج       ). ٨] (كبیر  ات ال ى نفق اء أن یساعدوا الشباب ف ر األغنی ة    . وأم ام الخلیف د ق وق
  .عزیز بتزویج الشباب والفتیات من بیت مال المسلمینالعادل عمر بن عبد ال

ھذا كلھ ھو بعض مالمح اإلسالم فى تیسیر أمر إخراج ھذه الشھوة بطریق مشروع ، 
ذى تسوده الفضیلة ـ          لم ـ ال ع المس ى المجتم والحقیقة أن مثل ھذه الشنیعة ال تحصل ف

ذا     إال بعد تدبیر عظیم من كال الطرفین یدل على إجرام كال الطرف  ل ھ ع ك ین ولكن م
  .فإن شریعة اإلسالم قد وضعت شروط من الصعب جًدا توافرھا قبل إیقاع العقوبة

ذه         ًا وھ ان أو رجم دًا ك ة جل ذه الفعل فإن لم تتوفر مجتمعة ال یقام الحد على صاحب ھ
  :ھى الشروط

أنھم رأوا من            ١ دول یشھدون ب ة شھود ع ة من شھادة أربع ـ البد حتى تثبت الجریم
اد     الرجل  ذى ال یك ر ال والمرأة ما یكون بین الرجل وزوجتھ من اتصال مباشر ، األم

  .یراه أحٌد من البشر
ى         دھا عل ا ترص ة بوصفھا ولكنھ ذه الفعل ى ھ وكأن الشریعة ال ترصد ھذه العقوبة عل
ًا          اس من یعرف معروف ین الن ث ال یبغى ب اس بحی شیوع ھذه الفعلة على المأل من الن

  .وال ینكر منكرًا
ى شھادة       ـ  ٢ ى أن أى شك ف إن الشریعة اإلسالمیة تقرر درء الحدود بالشبھات بمعن

لم     . الشھود یفسر لصالح المتھم فیسقط بذلك الحد ھ وس [ قال رسول اهللا صلى اهللا علی
  ).٩] (ادرءوا الحدود بالشبھات 

أت              ٣ م ی م ل نة ث ذف محص ى من ق دة عل انین جل د ثم ة الجل ریعة عقوب ـ فرضت الش
ال      بأربعة یشھ ھ ق زوج وزوجت ین ال دون بأنھم رأوا منھا ومن المقذوف بھا ما یكون ب

والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شھداء فاجلدوھم ثمانین جلدة : (اهللا تعالى
  ).١٠) (وال تقبلوا لھم شھادة أبدًا وأولئك ھم الفاسقون 

وإمساك األلسنة عن ـ رغبت الشریعة اإلسالمیة فى التستر على عورات المسلمین   ٤
لرجل جاء [ الجھر بالفواحش وإن كانت وقعت ، قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

ى      : (یقول اهللا تعالى] ھال سترتھما بثوبك : یشھد ون أن تشیع الفاحشة ف ذین یحب إن ال
  ).١١) (الذین آمنوا لھم عذاب ألیم فى الدنیا واآلخرة واهللا یعلم وأنتم ال تعلمون 

ھ حین     : ذا كلھ یتخرص متخرص ویقولأبعد ھ در أدمیت إن اإلسالم یظلم اإلنسان ویھ
د بالسیاط        ھ من جل ذھم ب ا یأخ وفضح  . یأخذ أولئك الذین یأتون الفاحشة على أعین بم

  .بین المأل من الناس
ھ إذا       ھ وكرامت ن آدمیت ان م ى لإلنس اذا یبق ھم م ون أنفس ؤالء المتخرص أل ھ ال یس أف

ال  ى          تركت ھذه الفاحشة یع م ال یضرب عل ر استحیاء ث ین من غی ض اآلدمی ا بع ى بھ
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ة        . أیدیھم أحد ذه الفعل ب لھ ى الترتی ذه المیسرات وتجرأ عل إن إنسانًا توفرت لھ كل ھ
  .ثم افتضح حالھ حین یراه ھذا العدد فى ھذا الوضع. الشنیعة

ره أو ترب       تم بت م ی و ل ھ  إن إنسانًا فى مثل ھذا الحال لھو إنسان مفسد ضال مضل ول یت
  .فإن ھذا یشكل خطرًا على المجتمع كلھ

م     زمن ث ن ال رة م بس قت ن أن یح أس م ون ال ب ان یقول وق اإلنس ن حق دثون ع والمتح
ھ من أن یخالط        ذا الحبس سوف یمكن یخرج لكى یمارس عملھ وال یعلمون أن مثل ھ
ى    امین ف من ھو أجرم منھ لیتعلم منھ ویعلمھ ویخرجان إلى المجتمع بعد أن أصبحا إم

  .لضالل لیضال الناس عن طریق رب الناس وھذا ھو المشاھدا
  .فضًال عن الذى یترتب على الحد من تكفیر لھذا الذنب

إال فى أعداد محدودة " حال تنفیذ العقوبات " وإن المتتبع ال یجد ھذه العقوبة قد نفذت 
  . وال ضرر فى ھذا مادام قد وفر األمن واالستقرار للمجتمع

  .٥: الكھف) ١(
  .٢: النور )٢(
  .رواه مسلم) ٣(
  .رواه الحاكم فى المستدرك) ٤(
  .٥٩: األحزاب) ٥(
  .٣١: النور) ٦(
  .رواه البخارى) ٧(
  .رواه ابن ماجھ) ٨(
  .رواه الترمذى) ٩(
  .٤: النور) ١٠(
  .١٩: النور) ١١(

---------------  
  حد الردة-١٥٩

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  :لشبھةالرد على ا 

ن       ق أى دی ى أن یعتن دًا عل ره أح إن اإلسالم یقرر حریة اختیار الدین ، فاإلسالم ال یك
  ).١) (ال إكراه فى الدین (یقول اهللا تعالى 

غایة ما ھنالك أن اإلسالم ال یقبل الشرك باهللا وال یقبل عبادة غیر اهللا وھذا من صلب  
د اهللا جل و       ن من عن ھ دی ار كون ل النصارى      حقیقة اإلسالم باعتب ك یقب ع ذل عال ، وم

ى اإلسالم         دعوھم إل ھ ولكن ی م علی ا ھ ى م ا أن اإلسالم ال   . والیھود وال یقاتلھم عل كم
یبیح الخروج لمن دخل فى دین اهللا ال یكلف أحدًا أن یجھر بنصرة اإلسالم ، ولكنھ ال 

و             ھ یك ذلك فإن ر ب د عن اإلسالم ویجھ ذى یرت ذل اإلسالم ، وال ٍد أن یخ ن یقبل من أح
عدوا لإلسالم والمسلمین ویعلن حربًا على اإلسالم والمسلمین وال عجب أن یفرض     
نص     ن ت ى ألى دی ذى ال ینتم ى ال الم حت ى الع ام ف ل نظ إن ك د ، ف ل المرت الم قت اإلس
ة       مونھ بالخیان ا یس ر فیم ل ال غی ة القت ھ عقوب ام ل ام الع ن النظ ارج ع ھ أن الخ قوانین

  .العظمى
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ى           وھذا الذى یرتد عن اإل ًا عل ذا حرب ن بھ ا یعل داده ، إنم ر بارت ة وجھ ى معالن سالم ف
ذا           ر أھل اإلسالم وھو بھ ین من غی ا المنفلت دعو إلیھ اإلسالم ویرفع رایة الضالل وی

  .محارب للمسلمین یؤخذ بما یؤخذ بھ المحاربون لدین اهللا
ان      دة واإلیم ى العقی وم عل ا یق وم أول م لم یق ع المس اس ھو . والمجتم دة أس ھ فالعقی یت

ومحور حیاتھ وروح وجوده ، ولھذا ال یسمح ألحد أن ینال من ھذا األساس أو یمس   
ا خطر     . ھذه الھویة ومن ھنا كانت الردة المعلنة كبرى الجرائم فى نظر اإلسالم ألنھ

ن    ى م رورة األول ى الض وى ، وخطرعل ھ المعن ع وكیان یة المجتم ى شخص عل
  ".قل والمال الدین والنفس والنسل والع" الضرورات الخمس 

ة      ى طریق دًا عل ھ غ واإلسالم ال یقبل أن یكون الدین ألعوبة ُیدخل فیھ الیوم وُیخرج من
الوا   ذین ق روا          : (بعض الیھود ال ار واكف وا وجھ النھ ذین آمن ى ال زل عل ذى أن وا بال آمن

  ).٢) (آخره لعلھم یرجعون 
وال            ر لل ل ھى أیضًا تغی ى ، ب ردة عن اإلسالم لیست مجرد موقف عقل دیل وال ء وتب

  .للھویة وتحویل لالنتماء
ة اإلسالم          ع نفسھ من أم و یخل ة أخرى فھ فالمرتد ینقل والءه وانتماءه من أمة إلى أم
ك      ر عن ذل التى كان عضوًا فى جسدھا وینقم بعقلھ وقلبھ وإرادتھ إلى خصومھا ویعب

ھ  لم فی ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ول رس وى بق دیث النب ھ الم: [ الح ارك لدین ارق الت ف
د عن         ) ٣] (للجماعة  ارق للجماعة وصف كاشف ال منشئ ، فكل مرت ، وكلمة المف

  .دینھ مفارق للجماعة
ٍد    ى أح ومھما یكن جرم المرتد فإن المسلمین ال یتبعون عورات أحٍد وال یتسورون عل
بیتھ وال یحاسبون إال من جاھر بلسانھ أو قلمھ أو فعلھ مما یكون كفرًا بواحًا صریحًا   

  .ال فیھ لتأویل أو احتمال فأى شك فى ذلك یفسر لمصلحة المتھم بالردةال مج
ھ        تح علی ھ للخطر ویف ع كل إن التھاون فى عقوبة المرتد المعالن لردتھ یعرض المجتم

فال یلبث المرتد أن یغرر بغیره ، وخصوصًا . باب فتنة ال یعلم عواقبھا إال اهللا سبحانھ
اس ، وتت    ن الن طاء م عفاء والبس ن الض ھا    م تبیح لنفس ة تس ة لألم ة مناوئ ون جماع ك

االستعانة بأعداء األمة علیھا وبذلك تقع فى صراع وتمزق فكرى واجتماعى وسیاسى 
  .، وقد یتطور إلى صراع دموى بل حرب أھلیة تأكل األخضر والیابس

یخ      ال ش ل ق ھ ب ة فی ذ العقوب ل تنفی د قب تتابة المرت وب اس الوا بوج اء ق ور الفقھ وجمھ
ة    اإلسالم اب ن تیمیة ھو إجماع الصحابة ـ رضى اهللا عنھ ـ وبعض الفقھاء حددھا بثالث

ك            دًا ، واستثنوا من ذل تتاب أب ال ُیس نھم من ق أكثر وم ل وبعضھم ب ام وبعضھم بأق أی
الزندیق ؛ ألنھ یظھر خالف ما یبطن فال توبة لھ وكذلك ساّب الرسول صلى اهللا علیھ 

ال تقب      ھ ف ة رسول اهللا وكرامت ك         وسلم لحرم ى ذل ًا ف ة كتاب ن تیمی ف اب ة وألَّ ھ توب ل من
  ".الصارم المسلول على شاتم الرسول " أسماه 

ھ الشبھة           زول عن والمقصود بھذه االستتابة إعطاؤه فرصة لیراجع نفسھ عسى أن ت
ھ           وم علی ى تق ى نفسھ من شبھة حت ا ف ى م وتقوم علیھ الُحجة ویكلف العلماء بالرد عل

ل لحساب آخرین ،         الُحجة إن كان یطلب الحقیقة ھ ھوى أو یعم ان ل إخالص وإن ك ب
  . یولیھ اهللا ما تولى

  .١٥٦: البقرة) ١(
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  .٧٢: آل عمران) ٢(
  .رواه مسلم) ٣(

------------------  
  حدُّ الردَّة

  ھو السِّیاج المنیع والحصن الحصین لحمایة ھذا الدِّین والحفاظ على المسلمین
  تمھید

  تعریف الردة
  أدلة كفر المرتد

  یفیة توبة المرتد ردة مجردةك
  أدلة قتل المرتد

  ال فرق بین الرجل والمرأة في إقامة حد الردة
  أنواع الردة

  أقوال أھل العلم في ذلك
  نماذج للفرق المعاصرة المرتدة عن اإلسالم

  أسباب الوقوع في الردة
  حكم من أباح الردة وأنكر حدھا

  تمھید
ھ  الحمد هللا الذي جعل الدَِّین قوامًا، وم حمد بن عبد اهللا للمتقین إمامًا صلى اهللا علیھ وآل

دین اهللا عز وجل،      املین ردءًا ل وسلم، والحدود الشرعیة حافظًا وسیاجًا، والعلماء الع
اوى       اكین، ودع كیك الش بھ وتش ین، وش ل المبطل الین، وتأوی ف الغ ھ تحری ون عن ینف

دَّ    زاء، وأم ر الج ھ خی زاھم عن الم وج زى اهللا اإلس ارقین، فج ھ،  الم ھ وتوفیق ھم بعون
  .وحفظھم وكألھم بعین رعایتھ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وال حول وال قوة إال بھ

انوا عن سوأتھم،       لقد رفع المنافقون ـ نفاق االعتقاد ـ في اآلونة األخیرة عقیرتھم، وأب
ا بالتشكیك     داوتھم، وحاربوھ وكشفوا عن قبیح معتقداتھم، وناصبوا األمة اإلسالمة بع

ردة      و احوا ال ة أن أب رأة والوقاح م الج ت بھ ل بلغ لمات، ب ت والمس ي الثواب ن ف الطع
ى             ًا إل رًا ونفاق ازدادوا كف ة، ف ان الباطل ن الحق واألدی ین دی دھا، وساووا ب روا ح وأنك
دین      ن ال وم م كفرھم ونفاقھم، لردھم آلي القرآن، وصحیح السنة، ودفعھم لما ھو معل

م         ضرورة، وذلك كلھ لسكوت العلماء، ة شرع اهللا، فمن ل ام عن حمای وإلحجام الحك
القرآن     زع ب ا ال ی لطان م زع بالس اهللا ی لطان، ف ھ الس رآن أخاف ھ الق ن  : "یردع ن أم م

ر   "العقوبة أساء األدب ، ورحم اهللا اإلمام أبا بكر بن العربي المالكي عندما وصف كف
ؤثر  كفر بارد ال تسخنھ إال حرارة السیف، أما دفء ا"غالة الشیعة بأنھ  لمناظرة فال ی

   ١".فیھ
دي،      لمان رش ال س ة أمث ن الزنادق بقھم م ن س رون م م ی ؤالء؟ وھ ردع ھ ذي ی ا ال فم
رحون      الھم، یس ن أمث ر اهللا م ر ال كث رھم كثی دادي، وغی د، والبغ ي زی ر أب ونص
ى        د عل ة الح دم إقام اء بع ن العلم زمین م ض المنھ ادي بع ون، وین ون وُیحم ویمرح

  !!بعضھم بدعوى أنھم تابوا 
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ترى ما الذي منع بشر المریسي من إظھار بدعة االعتزال وكان یعتقدھا ویخفیھا منذ 
عھد الرشید؟ سوى خوفھ من الرشید، ولما أمن العقوبة في عھد المأمون أساء األدب  

  .وأظھر ما كان یخفیھ
  ..وبعد

ا،        ة لھ ك، واألسباب الداعی ة ذل فھذا بحث عن تعریف الردة، وحدھا، وأقسامھا، وأدل
ن          وھ لمین م ر المس ھ والة أم ن قتل د، وعم ام المرت ن أحك ة؟ وع ن توب د م ل للمرت

م یرجعون،    المرتدین قدیمًا وحدیثًا، كتبت ذلك نصحًا لألمة، ومعذرة إلى ربي، ولعلھ
ین الجرآء الجاھلین،       ام من المتطفل وردًا على ما سطر ویسطر في الصحف ھذه األی

ذا الح      ي ھ دین، وتشكیكھم ف دین، وزجرًا      وتھجمھم على ال ة لل ھ اهللا حمای ذي جعل د ال
ھ اهللا   ة رحم ن تیمی الم اب یخ اإلس ول ش ارقین، یق ة الم ك  : (للزنادق ل ذل م یقت و ل ھ ل فإن

المرتد لكان الداخل في الدین یخرج منھ، فقتلھ حفظ ألھل الدین وللدین، فإن ذلك یمنع 
   ٢).من النقص، ویمنعھم من الخروج عنھ

ن  ان ع أخیر البی ل ت ورَّاقین    إذ ال یح ؤالء ال دى بھ ا ح أخر، مم د ت ة، وق ت الحاج وق
ر       ة ال تغتف دھا جریم ة ح روا إقام ردة، ویعتب رت  : "السفھاء أن ینادوا بإسقاط حد ال كُب

، ونبشر ھؤالء أن حد الردة قائم ما قامت "كلمة تخرج من أفواھھم إن یقولون إال كذبًا
دًا   السموات واألرض، ولو اجتمع من في األرض جمیعًا لما  استطاعوا أن یسقطوا ح

یھم      ن اهللا منصور، وعل أن دی من حدود اهللا، دعك عن مجموعة الوراقین، ونذكرھم ب
جال، واهللا       ام دول، والحرب س ر والفجور، فاألی أن ال یغتروا بغلبة إخوانھم أھل الكف
ھ   غالب على أمره، ونذكرھم كذلك بأن إقامة الحد علیھم في الدنیا أفضل لھم من إقامت

  .ھم یوم یقوم األشھادعلی
ي   على المسؤولین أن یتقوا اهللا في دینھ، ویعملوا على إیقاف ھذه الحمالت الكفریة الت
حف     ي الص ات؛ ف ض الجامع ي بع حف، وف ي الص افقون ف یوعیون والمن ا الش یقودھ
اك شيء         یس ھن اتھم، فل ك من أوجب واجب الحائطیة، وأركان النقاش، ولیعلموا أن ذل

اكم م  ى الح ب عل ن    أوج وا م د أن خرج ارقین بع ة الم دین وردع الزنادق ة ال ن حمای
و   وا نح ة"أجحارھم، ویّمم ة العالمی ًا  "اإلمبریالی یوعیة، عجب یا الش قوط روس د س ، بع

ًا ورسوًال، واستعاضوا      د نبی لھؤالء الذین لم یرضوا باهللا ربًا، وباإلسالم دینًا، وبمحم
ة لكل من        ر اهللا، والعمال ة لغی ك بالعبودی ؤمنین   عن ذل اّد اهللا ورسولھ والم ومن  : "یح

رم   ن مك ھ م ا ل ن اهللا فم ة     ٣"یھ ھا عمیل یا نفس بحت روس د أص ك فق ي ذل رو ف ، ال غ
  .ألمریكا، فالعقوق سمة من سمات ھؤالء القوم، ومن قبل عقوا لدین آبائھم وأجدادھم

ل     دورھم، وتحم ام ب اء للقی ام والعلم ن الحك ر م ق والة األم أل أن یوف واهللا أس
ؤولی ار        مس ن الكف تقم م یھ، وأن ین ذي یرض ھ ال ى الوج اتھم عل اتھم، وأداء واجب

ا أن    ر دعوان ورھم، وآخ ي نح دھم ف ل كی وبھم، ویجع ین قل الف ب افقین، وأن یخ والمن
حبھ    ھ وص الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على حامي حمى الدین، وعلى آل

  .والتابعین
  تعریف الردة



 ٧٠٧

دین ضرورة،    الرِّدَّة ھي الرجوع عن ا إلسالم كلیًا أوجزئیًا بإنكار ما ھو معلوم من ال
رك،     ل، والت ون بالفع ولھ، وتك اه اهللا ورس ا نف ات م ولھ، أوإثب ھ اهللا ورس ا أثبت ي م بنف

  . والنطق، واالعتقاد، والشك، جادًا كان المرتد أم ھازًال
  .وبلفظ آخر أن یرتكب اإلنسان ناقضًا من نواقض اإلسالم

أما ركن الردة فھو إجراء : (٤ھـ في بدائع الصنائع٥٨٧لحنفي المتوفي قال الكاساني ا
  ).كلمة الكفر على اللسان بعد وجود اإلیمان، إذ الردة عبارة عن الرجوع عن اإلیمان

لم    : (٥"الشرح الصغیر  "ھـ في ١٢٤١وقال الصاوي المالكي المتوفى  ر مس ردة كف ال
  ).ضمن الكفربصریح من القول، أوقول یقتضي الكفر، أوفعل یت

وفى  افعي المت ربیني الش ال الش ي ٩٧٧وق ـ ف اج"ھ ي المحت ع : (٦"مغن ي قط ردة ھ ال
  ).اإلسالم بنیة أوفعل، سواء قالھ استھزاًء أوعنادًا أواعتقادًا

ي  ١٠٥٠وقال البھوتي الحنبلي المتوفى  اع  "ھـ ف اف القن ذي    : (٧"كشَّ د شرعًا ال المرت
  ).شكًا، أوفعًالیكفر بعد إسالمھ نطقًا، أواعتقادًا، أو

  أدلة كفر المرتد
  :كثیرة جدًا، منھا

الى   • ھ تع ت      : "قول ك حبط افر فأولئ و ك ت وھ ھ فیم ن دین نكم ع دد م ن یرت وم
   ٨".أعمالھم في الدنیا واآلخرة وأولئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون

الى  • ھ تع ھ    : "قول اهللا وآیات ل أب ب ق وض ونلع ا نخ ا كن ولن إنم ألتھم لیق ئن س ول
   ٩".كنتم تستھزئون ال تعتذروا قد كفرتم بعد إیمانكمورسولھ 

   ١٠".إن اهللا ال یغفر أن ُیشَرك بھ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء: "وقولھ  •
إن الذین آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرًا لم یكن اهللا  : "وقولھ  •

   ١١".لیغفر لھم وال لیھدیھم سبیًال
   ١٢".على أدباركم فتنقلبوا خاسرینوال ترتدوا : "وقولھ  •
ان ولكن      : "وقولھ  • ئن باإلیم ھ مطم ره وقلب من كفر باهللا من بعد إیمانھ إال من أك

أنھم استحبوا    . من شرح بالكفر صدرًا فعلیھم غضب من اهللا ولھم عذاب عظیم  ك ب ذل
افرین    وم الك دي الق م یستثن إال   ١٣"الحیاة الدنیا على اآلخرة وأن اهللا ال یھ ره  ، فل المك

  .من الكفر
وال تصلِّ  : "وقال عن كفر المنافقین الذین یتظاھرون باإلسالم ویبطنون الكفر  •

م     اتوا وھ ولھ وم اهللا ورس روا ب م كف ره إنھ ى قب م عل دًا وال تق ات أب نھم م د م ى أح عل
   ١٤".فاسقون

الم     • ى اإلس ررھم عل یم ض افرین لعظ وانھم الك ى إخ افقین عل زًا المن ال ممی وق
   ١٥".إن المنافقین في الدرك األسفل من النار ولن تجد لھم نصیرًا: "والمسلمین

الى  • ھ تع ول  : "وقول ھدوا أن الرس انھم وش د إیم روا بع ًا كف دي اهللا قوم ف یھ كی
   ١٦".أولئك جزاؤھم أن علیھم لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعین.. حق

م . ما سلككم في سقر: "وقال عن كفر تاركي الصالة  • ك من المصلین    قالوا ل . ن
ك م ن كین ١٧ول م المس ین . نطع ع الخائض وض م ا نخ وم  . ١٨وكن ذب بی ا نك وكن

   ١٩".الدین
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افقین   • ن المن ال ع م ال     : "وق وبھم فھ ى قل ع عل روا فطب م كف وا ث أنھم آمن ك ب ذل
   ٢٠".یفقھون

  حكم المرتد
  في الدنیا)   أ(
دتھا رجعت       . ١ ل انقضاء ع اب قب إن ت ھ، ف ھ، وإن انقضت    ُیفرَّق بینھ وبین زوجت إلی

ا       دخول بھ ل ال ھ قب ت ردت عدتھا قبل أن یتوب تبیَّن فسخ النكاح منذ ارتداده، سواء كان
  .أوبعد الدخول

  .ُیمنع من التصرف في مالھ، وینفق منھ على عیالھ، وتقضى دیونھ. ٢
ال یرث المسلُم الكافَر وال الكافُر : "ال یرث، وال یورث، لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم. ٣
  .، ویكون ما تركھ فیئًا لبیت مال المسلمین، ومن أھل العلم من قال لورثتھ٢١"لمسلَما

د   راث المرت ن می ي ع ال القرطب عبي،    : (ق ن، والش ب، والحس ي طال ن أب ي ب ال عل ق
ھ   ن َراَھَوْی حاق ب ة، وإس ث، وأبوحنیف م، واللی ن  : والَحَك ھ م د لورثت راث المرت می

ت  : بي لیلى، والشافعي، وأبو ثورالمسلمین، وقال مالك، وربیعة، وابن أ میراثھ في بی
   ٢٢).المال

ال المسلمین،          ت م ھ لبی ا أن میراث ك والشافعي ومن وافقھم والراجح ما ذھب إلیھ مال
  .، وینفق على عیالھ من بیت مال المسلمین.."ال یرث المسلُم الكافَر: "للحدیث

م   ُیقتل المرتد من غیر استتابة إن ُقِدر علیھ، إذا كانت. ٤ ردتھ مغلظة، ألن الردة تنقس
  :إلى قسمین

اء       • ن العلم ھ م مغلظة، وھي ما تكون مصحوبة بمحاربة اهللا، ورسولھ، وأولیائ
  .العاملین، وعداوتھم، والمبالغة في الطعن في الدین، والتشكیك في الثوابت

ي    • كیك ف ن وتش داوة وال طع ة وال ع حب بمحارب م تص ي ل ي الت ردة، وھ ومج
  .ثار التي وردت في استتابة المرتد متعلقة بالردة المجردةالدین، وكل اآل

ھ اهللا  ة رحم ن تیمی الم اب یخ اإلس ال ش مین: (ق ى قس ردة عل ردة، وردة : إن ال ردة مج
مغلظة شرع القتل على خصوصھا، وكالھما قد قام الدلیل على وجوب قتل صاحبھا، 

بل إنما تدل على القسم األول ـ  واألدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة ال تعمُّ القسمین،
م        ى القس د، فیبق ة المرت ول توب الردة المجردة ـ كما یظھر ذلك لمن تأمل األدلة على قب
ص وال         أت ن م ی ل صاحبھا، ول الثاني ـ الردة المغلظة ـ وقد قام الدلیل على وجوب قت
انقطع          ي، ف رق الجل ود الف ع وج ذر م اس متع ھ، والقی ل عن قوط القت ى س اع عل إجم

ل        اإل اع أن ك اب وال سنة وال إجم ي كت أت ف م ی لحاق، والذي یحقق ھذه الطریقة أنھ ل
ل        ھ، ب درة علی د الق اب بع ل إذا ت من ارتد بأي قول أوبأي فعل كان فإنھ یسقط عنھ القت

   ٢٣).الكتاب والسنة واإلجماع قد فرَّق بین أنواع المرتدین
تقبل في الدنیا توبة من سبَّ   وال : (٢٤"نیل المآرب في تھذیب عمدة الطالب"قال في 

ل           ل یقت ھ، ب ة من تكررت ردت اهللا تعالى، أورسولھ، سبًا صریحًا، أوتنقصھ، وال توب
  ).بكل حال، ألن ھذه األشیاء تدل على فساد عقیدتھ

  .یتولى قتلھ اإلماُم أومن ینوب عنھ. ٥
  .ال یغسل، وال یكفن، وال یصلى علیھ، وال یدفن في مقابر المسلمین. ٦
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الى  ی. ٧ ھ تع ئن  : "بطل عملھ، نحو حجة اإلسالم، وھذا مذھب مالك ومن وافقھ، لقول ل
ى أن    ٢٥"أشركَت لیحبطنَّ عملك ولتكونن من الخاسرین د إل : ، وذھب الشافعي وأحم

من ارتد ثم عاد إلى اإلسالم لم یحبط عملھ وال حجھ الذي فرغ منھ، بل إن مات على (
لم   :الردة فحینئذ تحبط أعمالھ، وقال مالك تحبط بنفس الردة، ویظھر الخالف في المس

   ٢٦).یلزمھ الحج ألن األول قد حبط بالردة: إذا حجَّ ثم ارتد ثم أسلم، فقال مالك
  في اآلخرة)  ب(

إن تاب وصدق في توبتھ قبلت منھ إن شاء اهللا، وإن لم یتب ولو قتل في الدنیا فھو من 
  .أھل النار خالدًا مخلدًا فیھا

  رتد ردة مجردةكیفیة توبة الم
  .أن یشھد أن ال إلھ إال اهللا وأن محمدًا عبده ورسولھ.  ١
ال     . ٢ ة، ق ى العام یل عل ھ بالتفص ھ، أویفعل ده، أویقول ان یعتق ا ك ھ عم ن رجوع أن یعل

الى وا : "تع لحوا وبین ابوا وأص ذین ت ول" إال ال أن یق ة، ب ذا،  : اآلی ذا وك ُد ك ُت أعتق كن
ب وُیختم   أوكنُت أقوُل كذا وكذا، أوكنُت أفع ُل كذا وكذا، وأنا راجع عن كل ذلك؛ وُیكت

  .ویشھد على ذلك، وإال ال تقبل توبتھ
  أدلة قتل المرتد

دین    اء الراش حد المرتد ثبت بالسنة القولیة، والفعلیة، والتقریریة، وبما صحَّ عن الخلف
  :وحكام المسلمین، وإلیك األدلة

  من السنة القولیة، والفعلیة، والتقریریة) أ(
ھ        .١ ك رضي اهللا عن ن مال س ب ى أن ي  : "خرَّج البخاري في صحیحھ بسنده إل أن النب

صلى اهللا علیھ وسلم دخل مكة یوم الفتح، وعلى رأسھ المغفر، فلما نزعھ جاءه رجل   
   ٢٧".اقتلھ: ابن أخطل متعلق بأستار الكعبة؛ فقال: فقال

تح     ي الف افظ ف ال الح ا ق دارقطني كم ة لل ي روای ن : "٢٨وف ن رأى م ل  م ن أخط كم اب
ن أخطل یھجو     : "، ومن روایة زید بن الحباب عن مالك بھذا اإلسناد"فلیقتلھ ان اب وك

  ".رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بالشعر
من حدیث السائب بن " كتاب مكة"وأخرج عمر بن شبة في : (وقال الحافظ ابن حجر

أستار الكعبة عبد رأیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم استخرج من تحت : "یزید قال
ال  تلن قرشي   : "اهللا بن أخطل فضربت عنقھ صبرًا بین زمزم ومقام إبراھیم، وق ال یق

  .، ورجالھ ثقات، إال أن في أبي معشر مقاًال، واهللا أعلم"بعد ھذا صبرًا
ھ  ..وروى الطبراني من حدیث ابن عباس : ٢٩وقال وقد كان رسول اهللا صلى اهللا علی

قتلوا إال من قاتلھم، غیر أنھ أھدر دم نفر سمَّاھم، وقد جمعت وسلم أمر أمراءه أن ال ی
ي السرح،    : أسماءھم من مفرقات األخبار، وھم ن أب عبدالعزى بن أخطل، وعبد اهللا ب

َبابة           ن َص یس ب اف مصغَّر، ومق ون وق د بن ن ُنَقی وعكرمة بن أبي جھل، والحویرث ب
ن األس  ار ب ة، وھب ى خفیف دتین األول مومة وموح ة مض ن بمھمل ا الب ان كانت ود، وقینت

ب       د المطل ي عب أخطل كانتا تغنیان بھجو النبي صلى اهللا علیھ وسلم، وسارة موالة بن
ھ      د فشفع فی م ارت وھي التي ُوِجَد معھا كتاب حاطب، فأما ابن أبي السرح فكان أسلم ث

یس   .. عثمان یوم الفتح إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فحقن دمھ وقبل إسالمھ  ا مق وأم
ن َصَبابة فكان أسلم ثم عدا على رجل من األنصار فقتلھ، وكان األنصاري قتل أخاه  ب
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د اهللا   ھشامًا خطأ، فجاء مقیس فأخذ الدیة ثم قتل األنصاري ثم ارتد، فقتلھ نمیلة بن عب
  ).یوم الفتح

ي السرح،   : وشاھدنا من ھؤالء في إھدار دم وقتل من أسلم ثم ارتد وھم عبد اهللا بن أب
  .صبابة، وسارة ومقیس بن

لم  .  ٢ ما صحَّ عن ابن عباس رضي اهللا عنھما یرفعھ إلى الرسول صلى اهللا علیھ وس
   ٣٠".من بدَّل دینھ فاقتلوه: "بأنھ قال

ال     . ٣ ھ ق لم أن ھ وس دى     : "وما صح عنھ صلى اهللا علی لم إال بإح ال یحلُّ دُم امرئ مس
   ٣١".التارك لدینھ المفارق للجماعة: "، وذكر منھم"ثالث

  قتل الخلفاء الراشدین والصحابة المھدیین للمرتدین) ب(
  قتل أبي موسى ومعاذ رضي اهللا عنھما لیھودي أسلم ثم تھوَّد

ھ رسول اهللا صلى اهللا           دما بعث ي موسى عن ى أب حیحھ بسنده إل خرَّج البخاري في ص
ھ وساد         ى ل ي موسى ألق ى أب اذ عل دم مع ة، علیھ وسلم إلى الیمن ثم أتبعھ بمعاذ، فلما ق

ال   : ما ھذا؟ قال: انزل، فإذا رجل عنده موثق، قال: قال ود؛ ق م تھ : كان یھودیًا فأسلم ث
   ٣٢".ال أجلس حتى ُیقتل قضاء اهللا ورسولھ، ثالث مرات؛ فأمر بھ فقتل: اجلس؛ قال

  إقناع أبي بكر لعمر وغیره بقتال المترتدین، وإجماع الصحابة على قتلھم بعُد
لم واستخلف     : "ھ قالعن أبي ھریرة رضي اهللا عن ھ وس لما توفي النبي صلى اهللا علی

ال      : أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال عمر د ق اس وق ل الن ف تقات یا أبا بكر، كی
أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا ال إلھ إال اهللا، فمن  : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ھ،       ھ ونفسھ إال بحق ي مال ھ إال اهللا عصم من ر      قال ال إل و بك ال أب ى اهللا؛ ق : وحسابھ عل
وني             و منع ال، واهللا ل اة حق الم إن الزك اة، ف ین الصالة والزك رَّق ب واهللا ألقاتلن من ف
ال    ا؛ ق ى منعھ اتلتھم عل لم لق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس ا إل انوا یؤدونھ ًا ك عناق

ر  ال فع : عم ر للقت ي بك در أب رح اهللا ص د ش ُت أن ق و إال أن رأی ا ھ واهللا م ھ ف ُت أن رف
   ٣٣".الحق

  :الذین قاتلھم الصدیُق ثالث طوائف كما قال ابن حزم رحمھ اهللا في الملل والنحل
ین مسیلمة، وطلیحة، واألسود،           • دت، واتبعت المتنبئ ر وارت ت الكف طائفة أعلن

  .وسجاح
  .وطائفة بقیت على إسالمھا ولكن منعوا الزكاة  •
  .وطائفة تربصت حتى ترى لمن الغلبة  •

ب      فُقتل جاح، ورجع غال ذا س األسود العنسي، ومسیلمة، وعاد طلیحة إلى اإلسالم وك
ن اإلسالم وهللا        وا دی د راجع ع ق من كان ارتد إلى اإلسالم، ولم یحل الحول إال والجمی

ر        ٣٤الحمد كما قال الحافظ ابن حجر ي بك جاعة أب ة وش م عزیم ك بفضل اهللا، ث ، وذل
  .اله لضاع الدین ولتھدمت أركانھوإقامة ھذا الحد على المرتدین، الذي لو

  قتل علّي وحرقھ لجماعة من الرافضة ألَّھوه وعبدوه
ال     ة ق ن عكرم حیحھ ع ي ص اري ف رَّج البخ ة    : خ ھ بزنادق ي اهللا عن ي رض ي عل أت

لو كنُت أنا لم أحرقھم لنھي رسول اهللا صلى اهللا : فأحرقھم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال
ذاب اهللا  : "علیھ وسلم ذبوا بع لم      "ال تع ھ وس ول رسول اهللا صلى اهللا علی تھم لق : ، ولقتل

   ٣٥".من بدَّل دینھ فاقتلوه"
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ذولین         إذا جماعة من الرافضة المخ دة ف اب كن خرج علي یومًا من المسجد بالكوفة بب
م : ما ھذا؟ قالوا لھ: سجدوا لھ، فقال لھم ا   : أنت خالقنا ورازقنا؛ فقال لھ سبحان اهللا إنم

ددھم      أنا بشر مثلكم إن شاء ر ام، وتھ ة أی يٌّ ثالث حمني، وإن شاء عذبني؛ فاستتابھم عل
ا بالحطب وأشعلھا       د ومألھ ر األخادی إن لم یتوبوا باإلحراق بالنار، فلم یفد، فأمر بحف

  :نارًا، ثم ألقاھم فیھا، وقال مرتجزًا
   ٣٦لما رأیُت األمر أمرًا منكرًا               أججت ناري ودعوُت قنبرا     

م حرقھم             فھؤالء ا تلھم ث ك ق ع ذل دوه، وم ل عب ًا، ب م یحاربوا علی اتلوا ول م یق لزنادقة ل
حوبة             ة أوالمص ردة الفكری ین ال رق ب ھ ال ف ى أن دل عل ا ی رًا، مم تلھم تعزی بالنار بعد ق
ًا رضي اهللا       د، التخاذھم علی ة أش بمحاربة في العقوبة، بل كانت عقوبة ھؤالء الزنادق

  .عنھ إلھًا
  علي رضي اهللا عنھ لشیخ نصراني أسلم ثم ارتد عن اإلسالمقتل أمیر المؤمنین 

ال؛ : ثم ترجع إلى اإلسالم؟ قال ٣٧لعلك إنما ارتددت ألن تصیب میراثًا: فقال لھ علي
ال ى    : ق ود إل م تع ا ث أردت أن یزوجوكھ ا، ف أبوا أن یزوجوكھ رأة ف ت ام ك خطب فلعل

ال ال، حت: فارجع إلى اإلسالم؛ قال: ال؛ قال: اإلسالم؟ قال ھ   : ى ألقى المسیح؛ ق أمر ب ف
   ٣٨.علّي فضربت عنقھ، ودفع میراثھ إلى ولده من المسلمین

  وعن أبي عمرو الشیباني أن الِمْسَور العجلي تنصَّر بعد إسالمھ
ھ، فسألھ النصارى             ب، فقتل م یت ي فاستتابھ، فل ى عل اص إل ي وق ن أب فبعث بھ عتیبة ب

   ٣٩.جیفتھ بثالثین ألفًا، فأبى عليٌّ وأحرقھ
دوا        د ارت انوا ق ل ك ن وائ ر ب قتل أبي موسى األشعري رضي اهللا عنھ لستة نفر من بك

   ٤٠عن اإلسالم
  أخذ ابن مسعود رضي اهللا عنھ قومًا ارتدوا عن اإلسالم من أھل العراق

أن اعرض علیھم دین الحق، : فكتب فیھم إلى عثمان رضي اهللا عنھ، فرّد علیھ عثمان
ھ إال اهللا  ھ،ادة أن ال إل ـا     وش اقتلھم، فقبلھ ا ف م یقبلوھ إن ل نھم، ف لِّ ع ـوھا فخ إن قبل ، ف

  ٤١. بعضھم فتركھم، ولم یقبلھا بعضھم فقتلھم
  اإلجماع) ج(

  .لھذا أجمعت األمة من لدن الصحابة ومن بعدھم على قتل المرتد
  قتل والة أمر المسلمین للزنادقة والمرتدین) د(

  لجھني، ألنھ أول من تكلم في القدرقتل عبد الملك بن مروان رحمھ اهللا لمعبد ا
ر  ن كثی ال اب ادة  : (ق ھ زھ ادة وفی د عب ت لمعب د كان ري .. وق ن البص ال الحس اكم : وق إی

ل  ال مض ھ ض دًا فإن م  .. ومعب ق ث انین بدمش نة ثم ي س روان ف ن م ك ب د المل لبھ عب ص
  .، جزاه اهللا خیرًا٤٢)قتلھ

  قتل عبد الملك بن مروان للحارث الكذاب
   ٤٣.الشیاطین، فأضلتھ، فقتلھ عبد الملك بن مروان بدمشقوكانت لھ عالقة ب

قتل األمیر خالد بن عبد اهللا القسري للجعد بن درھم، إلنكاره لصفتین من صفات اهللا   
  عز وجل

حى    : (عن حبیب بن أبي حبیب قال وم األض خطبنا خالد بن عبد اهللا القسري بواسط ی
ا و : فقال م،       أیھا الناس ارجعوا فضحوا تقبل اهللا من ن درھ د ب إني مضح بالجع نكم، ف م
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ًا، سبحانھ     إنھ زعم أن اهللا تبارك وتعالى لم یتخذ إبراھیم خلیًال، ولم یكلم موسى تكلیم
ي سنة               ك ف ان ذل زل فذبحھ، وك م ن رًا؛ ث وًا كبی م عل ن درھ د ب ھ الجع وتعالى عما یقول

   ٤٤). ھ١٢٤
اره لصفات اهللا عز وج         قتل ن صفوان إلنك م ب ھ   أسلم بن أحوز للجھ ًا تنزیھ ل متوھم

  بذلك
م     : (الذھبي رحمـھ اهللا قـال اره أن اهللا كل ـوان إلنك ن صف إن أسلم بن أحـوز قتل جھَم ب

  . ھ١٢٨، وكان ذلك في سنة ٤٥)موسى
وكان الجعد یسأل وھبًا عن صفات اهللا عز وجل، : (الحافظ ابن عساكر رحمھ اهللا قال

الكین،      ویلك یا جعد، أقصر المسألة : فقال لھ وھب یومًا ن الھ ك م ي ألظن ك، إن عن ذل
لو لم یخبرنا اهللا في كتابھ أن لھ یدًا ما قلنا ذلك، وأن لھ عینًا ما قلنا ذلك، وأن لھ سمعًا 

   ٤٦).ما قلنا ذلك
ة   ھذه د          : السلسلة الشیطانیة الخبیث م، عن معب ن درھ د ب ن صفوان، عن الجع م ب الجھ

  .الجھني، ثمرة خبیثة من ثمار علم الكالم والجدل
  ٤٧"الرد على الجھمیة"الدارمي عثمان بن سعید في كتابھ  وروى

ھ : أتى خالد بن عبد اهللا القسري برجل قد عارض القرآن، فقال( ا  : "قال اهللا في كتاب إن
ر   . فصلِّ لربك وانحر. أعطیناك الكوثر ا  "إن شانئك ھو األبت ت أن اك   : ، وقل ا أعطین إن

وكافر؛ فضرب خالد عنقھ، وصلبھ، الجماھر، فصل لربك وجاھر، وال تطع كل سافھ 
ال      لوب،فمرَّ بھ خلف بن خلیفة وھو مص   ى خشبتھ فق ده عل اك   : فضرب بی ا أعطین إن

  ).العمود، فصل لربك على عود، فأنا ضامن لك أال تعود
  الذھبي بسنده إلى أبي بكر بن عیاش روى

ری      : "قال ان ی حابھ، وك ن سعید وأص المغیرة ب ھم ـ أي  رأیُت خالدًا القسري حین أتى ب
رة    ال للمغی ال  : المغیرة ـ أنھ یحیي الموتى، فقتل خالد واحدًا منھم، ثم ق ھ؛ فق واهللا : أحی

نٍّ من قصب فأضرموه،      : ما أحیي الموتى؛ قال ر بَط لتحیینھ أوألضربن عنقك؛ ثم أم
فرأیُت النار تأكلھ وھو : رجل من أتباعھ فاعتنقھ، قال أبو بكر ااعتنقھ فأبى؛ فعد: فقال

  .ھذا واهللا أحق بالرئاسة منك؛ ثم قتلھ وقتل أصحابھ: لسبابة، فقال خالدیشیر با
ال ذا  ق رة ھ ن المغی ذھبي ع وة،   : (ال ى النب احرًا، ادع ذابًا، س ًا، ك یًا، خبیث ان رافض ك

ي   دال  "وفضَّل علیًا على األنبیاء، وكان مجسمًا، سقت أخباره ف زان االعت  ٤٩ ٤٨"می
(  

ھذه من حسنـاتھ، ھي وقتلھ مغیرة : (درھم، ثم قال ذكر الذھبي قتل خـالد للجعد بن ثم
   ٥٠).الكـذاب

ن             : قلُت رًا كالحجاج ب دین مبی ق ال ان رقی ھ ك ًا، ولكن جاعًا كریم د القسري ش ان خال ك
إن اهللا لینصر ھذا الدین بالرجل : "یوسف، وقد صدق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ر  ، ألن فجوره لنفسھ، وقتلھ لھذین المرتد"الفاجر ین من حسناتھ التي نسأل اهللا أن یكف
  .بھا سیئاتھ

د              قتل ن عب ر ب دده عم د أن تھ در، بع اره الق دري إلنك یالن الق ك لغ د المل ن عب ھشام ب
  .العزیز بالقتل من قبل، ولكنھ تظاھر بالتوبة

  الخلیفة المھدي العباسي للمرتدین والزنادقة وقتلھ لھم تتبع
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ال و ق ھ اهللا وھ ر رحم ن كثی افظ اب ة الح بعین ومائ ت وس ام س ؤرخ لع ع : (ی ا تتب وفیھ
ھ،            ین یدی تلھم صبرًا ب اق فاستحضرھم وق ي سائر اآلف ة ف المھدي جماعة من الزنادق

   ٥١).وكان المتولي أمر الزنادقة عمر الكلواذي
دي  وقال ة،        : (الذھبي في ترجمة المھ ى الرعی ًا إل داحًا، معطاًء، محبب ان جوادًا، مم ك

   ٥٢).احثًا عنھمقصابًا في الزنادقة، ب
م   "ابن الجوزي في كتابھ  وقال وك واألم اریخ المل ام     ٥٣"المنَتَظم في ت ؤرخ لع وھو ی

اق   : (سبع وستین بعد المائة ي اآلف وفیھا جدَّ المھدي في طلب الزنادقة والبحث عنھم ف
أقر            ب المنصور، ف یض كات ن الف د ب ـذ یزی واذّي، فأخ ـر الكل وقتلھم، فولى أمرھم عم

  .ن الحبسفحبس فھرب م
ائالً   ثم أمر          : روى بسنده ق ة، ف دوس البصري بالزندق د الق ن عب دي صالَح ب م المھ اتھ

  .بحملھ إلیھ فأحضر
وقیل إنھ بلغھ عنھ أبیات یعرِّض فیھا بالنبي صلى اهللا علیھ : قال ابن ثابت: أن قال إلى

  ).ظراتویقال إنھ كان مشھورًا بالزندقة، ولھ مع أبي الھذیل العالف منا: وسلم، قال
  الخلیفة موسى الھادي العباسي لبعض الزنادقة والمرتدین قتل

ال     روى ي ق ة المزن ن عكاش ب ب ى المطل نده إل وزي بس ن الج ر  : (اب ى أمی دمنا عل ق
المؤمنین الھادي شھودًا على رجل منا شتم قریشًا وتخطى إلى ذكر الرسول صلى اهللا 

ى     علیھ وسلم، فجلس لنا مجلسًا أحضر فیھ فقھاء أھل زم ان بالحضرة عل انھ، ومن ك
م        ادي ث ر وجھ الھ ھ، فتغی بابھ، وأحضر الرجل وأحضرنا، فشھدنا علیھ بما سمعنا من

ھ  : نكس رأسھ ثم رفعھ فقال إني سمعت أبي المھدي یحدث عن أبي المنصور، عن أبی
ال           اس ق ن عب د اهللا ب ھ عب د اهللا، عن أبی ن عب ي ب ھ عل من أراد  : محمد بن علي عن أبی

ى            ھوان قریش  ریش حت ك من ق أن أردت ذل م ترض ب دو اهللا ل ا ع ت ی ھ اهللا، وأن أھان
تَ تخ ى             طی ا حت ا برحن ھ؛ فم لم، اضربوا عنق ھ وس ى ذكر رسول اهللا صلى اهللا علی إل
   ٥٤).قتل

ة  وقال ب موسى     : (٥٥ابن الجوزي وھو یؤرخ لسنة تسع وستین ومائ ا اشتّد طل وفیھ
ان   للزنادقة، فقتل منھم جماعة، فكان فیمن قتل كا تب یقطین وابنھ علي بن یقطین، وك

ال  ي      : علي قد حج فنظر إلى الناس في الطواف یھرولون، فق دور ف ر ی ا أشبھھم ببق م
  :البیدر؛ فقال شاعر

  قـل ألمین اهللا في خـلقھ           وارث الكعبـة  و المنبـر       
  ماذا ترى في رجل كافـر          یشبِّھ الكعبـة  بالبیــدر؟       
  ویجعل الناس إذا ما سعوا           ُحْمرًا َیُدوس الُبرَّ والدَّوسر؟       
  .موسى ثم صلبھ فقتلھ
ن              : أن قال إلى اس ب ن عب رحمن ب د ال ن عب ن الفضل ب وب ب ي ھاشم یعق ل من بن وقت

ي        ن عل داود ب ابن ل ھ وب ى ب دي أت ان المھ ب، وك د المطل ن عب ارث ب ن الح ة ب ربیع
وب  فحبسھما لما أقّرا بالزن ال لیعق تَ     : دقة، وق د رسول اهللا من كن وال محم ا واهللا  ! ل أم

أن ال أقتل ھاشمیًا لما ناظرتك؛ ثم التفت  النيلوال أني كنت جعلُت على اهللا عھدًا إن و
دي أن ال    : إلى الھادي، فقال ر من بع یا موسى، أقسمُت علیك بحقي إن ولیَت ھذا األم

لي في الحبس قبل وفاة المھدي، فلما قدم تناظرھما ساعة واحدة، فمات ابن داود بن ع
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ى عل       وب وألق ى یعق ل إل دي، فأرس یة المھ ر وص ان ذك ن جرج ادي م ھالھ ًا  ی فراش
  ).وأقِعدت علیھ الرجال حتى مات، ولھا عنھ

ل ھ    قت الحلول، وقول ول ب ة، والق ھ األلوھی لبھ الدعائ الج وص ور الح ي منص ا : "أب أن
  ، مع تمسكھ في الظاھر بالشریعة"الحق

ھ من          : (القاضي عیاض رحمھ اهللا قال ب رضي اهللا عن ي طال ن أب ي ب د أحرق عل وق
ادعى األلوھیة، وقد قتل عبد الملك بن مروان الحارث المتنبئ وصلبھ وفعل ذلك غیر 

م         واب فعلھ ى ص تھم عل اء وق ع علم باھھم، وأجم وك بأش اء والمل ن الخلف د م .. واح
  .والمخالف في ذلك في كفرھم كافر

ع  اء بغ وأجم در فقھ ام المقت وفي (داد أی ي        ) ھ٣٢٠ت رھم ـ وقاض ة ـ وغی ن المالكی م
ر  و عم اتھا أب ول       ٥٦قض ة، والق دعواه األلوھی لبھ ل الج وص ل الح ى قت الكي عل الم

   ٥٧).، مع تمسكھ في الظاھر بالشریعة، ولم یقبلوا توبتھ"أنا الحق: "بالحلول، وقولھ
ارفین،  فھو صوفي الزي والظاھر، مت: (الذھبي عن الحالج وقال ستر بالنسب إلى الع

ي           ام النب ي أی ان جماعة ف ا ك داء الرسل، كم فة أع وفي الباطن فھو من صوفیة الفالس
منتسبون إلى صحبتھ وإلى ملتھ وھم في الباطن من مردة المنافقین، قد الیعرفھم النبي 

م    أھلومن : "وال علم بھم، قال تعالى اق ال تعلمھ ى النف إذا جاز  "المدینة مردوا عل  ، ف
األولى أن      ة سنوات فب ي المدین على سید البشر أن ال یعلم ببعض المنافقین وھم معھ ف
ى              ھ السالم عل ده علی ن اإلسالم بع ارغین عن دی افقین الف ن المن یخفى حال جماعة م

  ٥٨). العلماء من أمتھ
ال         روى ـوة ق ن حی ـر ب ي عم ـدادي بسنده عن أب : الحـافظ ابن كثیر عن الخطیب البغ

رج ( ا ُأخ م أزل   لم اس، ول ة الن ي جمل یت ف ل، مض الج للقت ور الح ن منص ین ب الحس
یكم       : أزاحم حتى رأیتھ فدنوت منھ فقال ألصحابھ د إل إني عائ ر، ف ذا األم ولنكم ھ ال یھ

د     كربعد ثالثین یومًا؛ ثم قتل فما عاد، وذ ن عب د ب الخطیب أنھ قال وھو ُیضرب لمحم
ال     ادع بي إلیك فإن عندي نصی : الصمد والي الشرطة تح القسطنطینیة؛ فق دل ف حة تع

م قطعت          : لھ ك سبیل؛ ث ع الضرب عن ى رف یس إل ذا، ول قد قیل لي إنك ستقول مثل ھ
رأس         ة، ونصب ال ي دجل ا ف ي رمادھ ھ، وألق یداه ورجاله، وحز رأسھ، وأحرقت جثت

ل      ینیوم واحي، وجع ك الن ي تل ببغداد على الجسر، ثم حمل إلى خرسان، وطیف بھ ف
ُدون   حابھ َیِع ھ رأى      أص ھم أن م بعض ًا، وزع ین یوم د ثالث یھم بع ھ إل ھم برجوع أنفس

لعلك : ، فقال٥٩الحالج من آخر ذلك الیوم وھو راكب على حمار في طریق النھروان
ي      وبمن ھؤالء النفر الذین ظنوا أني أنا ھو المضر ا ألق ھ، وإنم المقتول، إني لست ب

تم     ا رأی ھ م م  (!!)شبھي على رجل ففعل ب انوا بجھلھ ون  ؛ وك دو من     : یقول ل ع ا قت إنم
إن كان ھذا الرائي صادقًا، : أعداء الحالج؛ فذكر ھذا لبعض علماء ذلك الزمان، فقال

ة النصارى      ا ضلت فرق فقد تبدى لھ شیطان على صورة الحالج لیضل الناس بھ، كم
  .بالمصلوب

ان قتل       : أن قال الخطیب إلى اع، وك ب الحالج وال تب داد أن ال تشترى كت ھ ونودي ببغ
   ٦٠).لست بقین من ذي القعدة سنة تسع وثالثمائة ببغداد

   ھ٣٢٢أبي الفراقید قتل بسبب ادعائھ األلوھیة سنة  ابن
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ى           : (القاضي عیاض قال ان عل د وك ي الفراقی ن أب ي اب اء ـ ف وا ـ أي العلم وكذلك حكم
وفي             اهللا ـ العباسي المت ام الراضي ب ذا أی د ھ ذھب الحالج بع ـ وقاضي   ٣٢٩نحو م ھ

   ٦١).بغداد یومئذ أبو الحسین بن أبي عمر المالكي قضاة
داد، وادعى         : (محقق الشفا قال ي بغ ره ف د، شاع أم ي الفراقی ن أب ھو محمد بن علي ب

ن             ھ اب م عاد فھجم علی ھ الراضي فھرب سنین، ث وتى، فطلب ي الم األلوھیة، وأنھ یحی
ین    مقلة وأمسكھ فأثبت كفره وكتب علیھ القضاة، وأفتوا بقتلھ، وأحرقت جثتھ سنة اثنت

   ٦٢).وعشرین وثالثمائة
  أبي عون، وكان على طریقة الحالج فقتل ابن
فا   قال ق الش ي عون صاحب              : (محق ن أب ھ اب ى حال د ـ عل ي الفراقی ن أب ھ ـ أي اب وتبع

   ٦٣).فقتل معھ" كتاب التنبیھ"
ل لتعرضھ بساقط القو" البن أخي َعَجب"األمیر عبد الرحمن بن الحكم رحمھ اهللا  قتل

  وسخیفھ للرب جل جاللھ
م یضبط    : (القاضي عیاض رحمھ اهللا قال وأما من تكلم من سقط وسخف اللفظ ممن ل

ي  .. كالمھ، وأھمل لسانھ، بما یقتضي االستخفاف بعظمة ربھ، وجاللة مواله أوتمثل ف
ق       ا ال یلی وق بم بعض األشیاء ببعض ما عظم اهللا من ملكوتھ، أونزع من الكالم لمخل

ھ،        خفافھ غیر قاصد للكفر واالست إال حق خالق ذا من إن تكرر ھ د لإللحاد، ف وال عام
ھ        یم عزت ھ بعظ ھ، وجھل ة رب تخفافھ بحرم ھ، واس ھ بدین ى تالعب ھ، دّل عل رف ب وع
وكبریائھ، ھذا كفر ال مریة فیھ، وكذلك إن كان ما أورده یوجب االستخفاف والتنقص 

  .لربھ
ب   وقد ن حبی َبغ  ٦٤أفتى اب ل من     ٦٥وأْص ن خلی ابن      ب ل المعروف ب ة بقت اء قرطب فقھ

وده  : "، وكان خرج یومًا فأخذه المطر، فقال٦٦أخي َعَجب رش جل ، ٦٧"بدأ الخراز ی
ان    ٦٨أبو زید صاحب الثمانیة.. وكان بعض الفقھاء بھا ن وھب، وأب ، وعبد األعلى ب

ارو  ھ، وأش فك دم ن س وا ع د توقف ى، وق ن عیس ھ   اب ي فی القول، ویكف ث ب ھ عب ى أن إل
ي غیض   : فتى بمثلھ القاضي حینئذ موسى بن زیاد، فقال ابن حبیباألدب، وأ ھ ف .. دم

ھ؟      ر ل م ال ننتص دناه ث ًا عب ى،       ! أیشتم رب دین؛ وبك ھ بعاب ا نحن ل د سوء، م ا إذًا لعبی إن
ب عم    ت َعَج ذا   ةوُرِفع المجلس إلى األمیر بھا عبدالرحمن بن الحكم األموي، وكان ھ

ول  ٦٩لفقھاءالمطلوب من حظایاه، وأعِلم باختالف ا ، فخرج اإلذن من عنده باألخذ بق
ي    زل القاض ین، وع رة الفقیھ لب بحض ل وص ھ، فقت ر بقتل احبھ، وأم ب وص ن حبی اب

   ٧٠).بالمداھنة في ھذه القضیة، ووبخ بقیة الفقھاء وسبھم
ى           جزى ب وأصبغ عل ن حبی امین اب ل اإلم م ومن قب ن الحك اهللا األمیر عبد الرحمن ب

دین، وحم  ى ال ا عل دم   غیرتھم ة، وع ذھما بالعزیم المین، وألخ اب رب الع ا لجن ایتھم
الم، وال       ا نصر لإلس یس فیھ ي ل زالت الت وات، وال وال الضعیفة، والھف ا لألق التفاتھم

  .للسفھاء اللئام من األنام
   ھ٦٢٦ابن الھیثي لكفره واستھانتھ بآیات اهللا  قتل
ؤرخ لسنة         قال ھ اهللا وھو ی ر رحم ن كثی ي ی  : (ھ٦٢٦الحافظ اب اء حادي   وف وم الثالث

عشرین ربیع أول ضربت عنق ناصر بن الشرف أبي الفضل بن إسماعیل بن الھیثي 
بسوق الخیل على كفره واستھانتھ واستھتاره بآیات اهللا، وصحبتھ الزنادقة، كالنجم بن 
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ة     المعمارخلكان، والشمس محمد الباجریقي، وابن  ھ انحالل وزندق البغدادي، وكل فی
  .ناسمشھور بھا بین ال

ال ي  ق دین البرزال م ال یخ عل یھم   : الش ق عل روب العن ذكور المض ذا الم ا زاد ھ وربم
رآن  النبوة والق تھانة ب الم، واالس دین اإلس ب ب الكفر والتالع ال٧١ب ھ : ، ق ر قتل وحض

ھ،     : العلماء واألكابر وأعیان الدولة، قال ظ التنبی د حف ره ق وكان ھذا الرجل في أول ام
ي الختم بصوت      رأ ف ان یق ن، وك ده حس دارس     وعن ي الم زًال ف ان من م، وك ة وفھ نباھ

ة وأھل          ھ عزًا لإلسالم وذًال للزنادق ان قتل ھ، وك ك جمیع والترب، ثم إنھ انسلخ من ذل
   ٧٢).البدع
ل ود       قت اطني محم وفي الب د الص دیق المرت ري للزن رئیس نمی ي    ٧٣ال ھ ف د ط محم

  م١٩٨٥
دھماء، ونشره الضالل     للصالة وادعائھ الرسالة ثم األلوھیة، وفتنتھ  لتركھ ة وال للعام

  .والكفر، وكان أتباعھ یعتقدون أنھ لن یموت، فقد مات شر ِمیتة، وقتل شر ِقتلة
  فرق بین الرجل والمرأة في إقامة حد الردة ال

دعي ي      ی وص الت بعض النص كوا ب رأة، وتمس ى الم ام عل ردة ال یق د ال بعُض أن ح ال
ي اإلسالم      وردت عن بعض السلف، وھي خاصة بالكافرة األ ت ف ا من دخل صلیة، أم

  :ولو نفاقًا، ثم انسلخت منھ قتلت، وإلیك األدلة
دة  .  ١ أمره صلى اهللا علیھ وسلم یوم فتح مكة بقتل أربعة نفر وامرأتین، إحداھما مرت

  .عن اإلسالم وھي سارة موالة بني عبد المطلب، ولو ُوِجدوا متعلقین بأستار الكعبة
ن    .  ٢ ة عن اب ا    ما صح عن عكرم اس رضي اهللا عنھم د لرجل سبَّت    : "عب أن أم ول

لم      ھ وس رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقتلھا، فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا علی
  ".أن دمھا ھدر

اس  ٧٤روایة للدارقطني وفي ا        : "عن ابن عب ھ منھ د ل ھ أم ول ت ل أن رجًال أعمى كان
ي صلى اهللا        ت تشتم النب ؤتین، فكان ل اللؤل م       ابنان مث ا فل ھ، فینھاھ ع فی لم وتق ھ وس علی

ا       لم فم ھ وس ي صلى اهللا علی تنتھ، ویزجرھا فلم تنزجر، فلما كان ذات لیلة ذكرت النب
ي   وضعھصبر سیدھا أن قام إلى معول ف في بطنھا، ثم اتكأ علیھا حتى أنفذه، فقال النب

ت  " :، وفي روایة قال لرسول اهللا "أال أشھد أن دمھا ھدر: "صلى اهللا علیھ وسلم وكان
  ".بي رفیقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فیك، فقتلتھا

  .سبَّت امرأة النبيَّ صلى اهللا علیھ وسلم فقتلھا خالد بن الولید رضي اهللا عنھ.    ٣
أمر رسول      : "وعن محمد بن المنكدر عن جابر قال.   ٤ رأة عن اإلسالم ف ارتدت ام

رض علیھ   لم أن ُیع ھ وس وا   اهللا صلى اهللا علی ت؛ فعرض ت وإال قتل إن قبل ا اإلسالم، ف
   ٧٥".علیھا اإلسالم فأبت إال أن تقتل فقتلت

ة عن جابر   .  ٥ أمر         : "وفي روای دت عن اإلسالم ف ا أم مروان ارت ال لھ رأة یق أن ام
   ٧٦".النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن ُیعرض علیھا اإلسالم فإن رجعت وإال قتلت

ي صلى      : "قالتوعن عائشة رضي اهللا عنھا .     ٦ أمر النب د، ف وم أح ارتدت امرأة ی
   ٧٧".اهللا علیھ وسلم أن تستتاب فإن تابت وإال قتلت

  .قتل أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھ المرأة یقال لھا أم قرفة في الردة.    ٧
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ال   أما ھ ق ددن   : "ما یروى عن ابن عباس رضي اهللا عنھما أن ل النساء إذا ارت ، "ال ُیقت
  .فضعیف

: یھقي بسنده إلى عبد الرحمن بن مھدي معلقًا على حدیث ابن عباس ھذا، قالالب روى
ال   ٧٨سألُت سفیان عن حدیث عاصم( دة؟ فق ل عن        : في المرت م نق ال؛ ث ة ف ا عن ثق أم

ال       د إسالمھا ق ر بع رأة أن تكف ي الم ت، وعن      : الزھري ف ت وإال قتل إن تاب تستتاب، ف
  ).إبراھیم النخعي مثل ذلك

ن ب أن ال وم ون      العجی دود، وداع ع الح رون لجمی م منك دة ھ ل المرت دم قت ائلین بع ق
ذلك     الفین ب ا، مخ یة ونحوھ وق السیاس ي الحق راث وف ي المی ل ف رأة بالرج لتسویة الم
م   كتاب اهللا وسنة رسولھ وإجماع األمة، مما یدل على جھلھم الفاضح وتناقضھم، وأنھ

  .في الحقیقة متبعون ألھوائھم
  الردة أنواع

  :م ال تحصى كثرة، ولكن سنذكر أخطرھا، وھياإلسال نواقض
ھ شیئًا من            . ١ دًا أوشریكًا یصرف إلی ع اهللا ن ذ اإلنسان م ر، وھوأن یتخ الشرك األكب

  .العبادة، كالدعاء، واالستغاثة، والذبح، والنذر، واتخاذ الوسائط
ل  : (شیخ اإلسالم ابن تیمیة قال  من جعل بینھ وبین اهللا وسائط یدعوھم ویسألھم ویتوك

  ).علیھم كفر إجماعًا
  .نفي ما أثبتھ اهللا ورسولھ، أوإثبات ما نفاه اهللا ورسولھ. ٢
  .من ادعى النبوة أوصدَّق من یدعیھا، كاإلخوان الجمھوریین. ٣
  .التحاكم لغیر شرع اهللا أوالرضا بھ. ٤
  .السخریة واالستھزاء باهللا ورسولھ وآیاتھ. ٥
حَّّح      من لم یكفِّر الكفار، كالیھود والنصار. ٦ رھم، أوص ي كف ى والمشركین، أوشكَّ ف

  .مذاھبھم
  .تعلم السحر والكھانة واالشتغال بذلك. ٧
  .استحالل ما حرَّم اهللا أوتحلیل ما حرَّم اهللا. ٨
  .اعتقاد أن بعض المشایخ ُترفع عنھم التكالیف الشرعیة. ٩

  .تضلیل وتكفیر جل الصحابة أوالخلفاء الراشدین. ١٠
  .برَّأھا اهللا منھ اتھام عائشة بما. ١١
  .السجود لصنم. ١٢
ة،    . ١٣ ن المالئك ك م اء، أوَمَل ن األنبی ي م رآن، أو بنب حف، أوالق تخفاف بالمص االس

  . أوبأي أمر من الدین
  .سبُّ الدین. ١٤
ان      . ١٥ ن األدی ره م ق وغی ن الح ین دی ارب ب ان أوالتق د األدی ى توحی دعوة إل ال

  .المنسوخة
ن الثق.   ١٦ دًا م اد أن أح ھ  اعتق لى اهللا علی د ص رع محم ن ش تغناء ع ھ االس ین یمكن ل

  .وسلم
   ٧٩أھل العلم في ذلك أقوال

  ".من تنبَّأ ُقتل: "قال ابن عبد الحكم في المبسوط.  ١
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ال   : "وقال أبو حنیفة وأصحابھ.  ٢ ھ، أوق ھ أورب ي رب،   : من جحد أن اهللا خالق یس ل ل
  .، كالشیوعیین ونحوھم"فھو مرتد

ن      وقال مالك في كتاب . ٣ ن الماجشون، واب ن القاسم، واب ابن حبیب ومحمد، وقال اب
نھم أوتنقصھ   م   : ٨٠عبد الحكم، وأصبغ، وُسحنون، فیمن شتم األنبیاء أوأحدًا م ل ول قت

  .یستتب، ومن سبھم من أھل الذمة قتل إال أن یسلم
ي      ٨١إن جبریل أخطأ : وفي النوادر عن مالك، فیمن قال.  ٤ ان النب ا ك الوحي، وإنم ب

  .ن أبي طالب، استتیب فإن تاب وإال قتلعلي ب
، لوعرف "كأنھ وجھ مالك الغضبان: "وقال أبو الحسن القابسي في الذي قال آلخر. ٥

  .أنھ قصد ذم الَمَلك ـ خازن النار علیھ السالم ـ قتل
م . ٦ ن القاس ال اب د      : وق ھ عب ل؛ وقال ًا قت ى تكلیم م موس م یكل الى ل ال إن اهللا تع ن ق م

  .الرحمن بن مھدي
اب اهللا : "وقال محمد بن ُسحنون فیمن قال. ٧ ھ   ": المعوذتان لیستا من كت یضرب عنق

  .إال أن یتوب، وكذلك كل من كذَّب بحرف منھ
  .من كفر بآیة من القرآن فقد كفر بھ كلھ: "وقال عبد اهللا بن مسعود. ٨
ة من سّب أبا بكر ـ بغیر تضلیل وال تكفیر ـ ُجلد، ومن سّب عائش   : روي عن مالك. ٩

  .من رماھا فقد خالف القرآن: ِلَم؟ قال: قتل؛ قیل لھ
ا        : وقال الفوزان. ١٠ رى أنھ دل الشریعة اإلسالمیة، ی وانین الوضعیة ب ومن حّكم الق

دیًال         ٨٢أصلح ة ب ة العربی رة الشیوعیة، أوالقومی ق فك من الشریعة اإلسالمیة، أواعتن
  .عن اإلسالم، فال شك في ردتھ

ر المشركین أویشك       الردة كثیرة، مثل وأنواع م یكفِّ من اّدعى علم الغیب، ومثل من ل
   ٨٣.في كفرھم أویصحح ما ھم علیھ

ازل،    . ١١ ین الھ واقض ب ذه الن ع ھ ي جمی رق ف اب، وال ف د الوھ ن عب د ب ال محم وق
  .والجاد، والخائف، إال المكره

حاب رسول اهللا صلى اهللا       : (وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة. ١٢ دًا من أص  من لعن أح
أبي موسى،          علیھ وسلم كمعاویة، وعمرو بن العاص، أومن ھو أفضل من ھؤالء ك
ي     ي، أوأب ان، أوعل وأبي ھریرة، أومن ھو أفضل من ھؤالء كطلحة، والزبیر، أوعثم

اق   ةبكر، أوعمر، أوعائشة، أونحو ھؤالء من الصحاب فإنھ یستحق العقوبة البلیغة باتف
ما دون ذلك؛ وقد ثبت في الصحیح أنھ صلى المسلمین، وتنازعوا ھل یعاقب بالقتل أو

ال   لم ق حابي  : "اهللا علیھ وس ا كل من رآه       "ال تسبوا أص درج فیھ حبة ین وم الص ، وعم
  ).مؤمنًا بھ

   ٨٤للفرق المعاصرة المرتدة عن اإلسالم نماذج
  :أمثلة الفرق المرتدة عن اإلسالم على سبیل التمثیل ال الحصر ما یأتي من
  النصیریة.    ١

یھم من جنس    : (ھم شیخ اإلسالم ابن تیمیةعن قال ھم أكفر من كثیر من المشركین، وف
  ).دین البراھیمة، والوثنیین، والملحدین

  الماسونیة.  ٢



 ١٩

یقرر المجمع الفقھي اعتبار : (مجمع الفقھ اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي عنھا قال
ن، وأن من ینتسب إلیھا الماسونیة من أخطر المنظمات الھدامة على اإلسالم والمسلمی
  ).على علم بحقیقتھا وأھدافھا فھو كافر باإلسالم ومجانب ألھلھ

  الشیوعیة.  ٣
ة       : (..عنھا مجمع الفقھ اإلسالمي بالرابطة  قال ًا أن الشیوعیة منافی ھ یقین لَّم ب ن الُمَس م

انیة، لإلسالم، وأن اعتناقھا كفر بالدین الذي ارتضاه اهللا لعباده، وھي ھدم للمثل اإلنس 
والقیم األخالقیة، وانحالل للمجتعات البشریة، والشریعة اإلسالمیة المحمدیة التي ھي 

كذا فإن المجلس یوصي الدول والشعوب اإلسالمیة أن تنتبھ .. السماویة دیانخاتمة األ
  .إلى وجوب مكافحة ھذا الخطر الداھم بالوسائل المختلفة

د ام  والحم اآلن ع ذا ال١٤١٢هللا ف ى ھ ـ انتھ ھ ھ رأ من ر داره، وتب ي عق ث ف دأ الخبی مب
  ).وحاربھ أبناء وأحفاد الذین أسسوه، بعدما جّر علیھم الفقر والخراب والدمار

  البھائیة والبابیة.  ٤
ة         جاء  ة والبابی ة عن البھائی ة المكرم ع الفقھي بمك رار المجم ي ق ن  : (ف ة دی أن البھائی

  .ن جدید مخترعجدید مخترع قام على أساس البابیة التي ھي أیضًا دی
المجمع الفقھي باإلجماع خروج البھائیة والبابیة عن شریعة اإلسالم، واعتبارھا  یقرر

ذر      ع لیح ھ، وإن المجم ل فی افرًا ال تأوی ًا س رًا بواح ا كف ر أتباعھ ھ، وكف ًا علی حرب
م أن       ب بھ افرة، ویھی ة الك ة المجرم ذه الفئ ن ھ اع األرض م ع بق ي جمی لمین ف المس

ا         الا حذرھم منھا، یقاوموھا، ویأخذو دول االستعماریة لھ ت مساندة ال د ثب ھ ق سیما أن
  ).لتمزیق اإلسالم والمسلمین، واهللا الموفق

  القادیانیة ـ األحمدیة.  ٥
ة     جاء ة ـ األحمدی س   : (في قرار المجمع الفقھي بمكة المكرمة عن القادیانی رر المجل ق

اً     ماة أیض ة ـ المس دة القادیانی ار العقی اع اعتب ن      باإلجم ة ع دة خارج ة ـ عقی باألحمدی
ا           دون عن اإلسالم، وإن تظاھر أھلھ ار مرت ا كف امًال، وأن معتنقیھ ًا ك اإلسالم خروج

والخداع، ویعلن المجلس الفقھي أنھ یجب على المسلمین   لباإلسالم، وإنما ھو للتضلی
ا       ة الضالة وأھلھ ذه النحل حكومات وعلماء وكتابًا ومفكرین ودعاة وغیرھم مكافحة ھ

  .في كل مكان من العالم، وباهللا التوفیق
  األخوان الجمھوریون.  ٦

محمد " مذموم"أتباع الزندیق الصوفي الباطني السوداني المرتد المقتول محمود  وھم
م    ذي حك ھ، وال ت عن الة رفع م أن الص ة، وزع م األلوھی الة ث ى الرس ذي ادع ھ، ال ط

س نمیري، جزاه اهللا خیرًا على العلماء في السودان بكفره وردتھ، وقتل في عھد الرئی
  .ذلك
د ة       لق اموا بترجم ار، وق نھم الكف دا، واحتض ا وكن ى أمریك ھ إل ن أتباع ر م ل كثی رح

اء      ن أبن ة م لیلھ لفئ دین اهللا وتض ھ ل ى تحریف ھ عل أة ل دا مكاف ا وكن ي أمریك ھ ف كفریات
ا    المسلمین، وانتحل بعض اتباعھ الشیوعیة ووجدوا فرصة في اإلعالم السوداني، وم

دین و    ف ال ى تحری دلیس فتئ الجمیع یعمل عل ذج من       الت ى الس داع عل والتضلیل والخ
  .الناس

ã  
  الوقوع في الردة أسباب
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  :الوقوع في الردة كثیرة، ولكن أھمھا ما یأتي أسباب
رئیس  . ١ بب ال ذا الس ون ھ اد أن یك اداه، یك یئًا ع ل ش ن جھ الم، فم دین اإلس ل ب الجھ

سالم، ومن یطلع على مقاالتھم وأقوالھم یتضح لھ الرتداد المرتدین ورجوعھم عن اإل
ن     مھ، وال ع رآن إال رس ن الق ون ع حًا، إذ ال یعرف ًال فاض الم جھ ؤالء باإلس ل ھ جھ

ذھم من      ثارھااإلسالم إال اسمھ، والشبھات التي أ أعداء الدین من المستشرقین وتالمی
  .المنتسبین إلى اإلسالم

ال. ٢ ن الم: ردود األفع ر م دافع لكثی ل   ال ن ردة فع ارة ع و عب الم ھ ن اإلس دین ع رت
للبیئات والظروف التي عاشوا وتربوا فیھا، ولبعض الممارسات الخاطئة والتصرفات 
د            ا اإلسالم، نحو الممارسات الشركیة والعقائ ي ال یقرھ ي المسوھا، والت المشینة الت

  .الخرافیة، وكثیر من مظاھر الشعوذة والدجل
ر من      تأثیر الفكر اإلرجائي عبر. ٣ ي كثی درس ف العقیدة األشعریة والماتریدیة التي ت

ي          و والخروج ف ل للغل ردة فع د ك ذي تول المعاھد والمدارس والجامعات اإلسالمیة، ال
  .بدایة األمر، من غیر انتساب إلى ھذه المذاھب

د بعضھم          إذ ارة عن النطق بالشھادتین، وعن ة عب ف المرجئ اإلیمان عند بعض طوائ
ة  ن المعرف ارة ع ة  عب ى الفرص ا أعط ان، مم مى اإلیم ي مس ال ف دخلون األعم ، وال ی

وا         ث جعل ي األرض الفساد، حی وا ف لكثیر من المنافقین المتظاھرین باإلسالم أن یعیث
ر     ات، إذ ال     كالتلفظ بالشھادتین عبارة عن جواز سفر لت راف المحرم ات واقت الواجب

ذبًا جا   ان مك اهللا،     یكون الشخص مرتدًا في شرع ھؤالء إال إذا ك ا االستھزاء ب دًا، أم ح
األموات،       تغاثة ب القبور، واالس واف ب نم، والط ى الص جود إل ولھ، والس ھ، ورس ودین

  .ملوالتحاكم إلى الطواغیت، فلیس من أسباب الردة، إذ الردة ال تقع بقول وال ع
ل            وثمة ي التأوی و التوسع ف بعض عن اإلسالم، وھ داد ال ي ارت ببًا ف شيء آخر كان س

ون    غیر المستس د المتفلت ث وج اغ الذي تمیزت بھ العقیدتان األشعریة والماتریدیة، حی
ْرفیین       ى مدرستین، مدرسة الَح عن اإلسالم في ذلك بغیتھم، حیث قسموا المسلمین إل
ة       رعیة، ومدرس وص الش اوزون النص ذین ال یج رین ال یین المتحج أو النصوص

حھ ومزاجھ، ومعلوم في شرع المستنیرین ـ في زعمھم ـ الذین اكتفوا من اإلسالم برو
ذموم               ا ھو م ھ م دلیل، ومن ى ال وم عل ذي یق و ال ود وھ ا ھو محم ھ م اهللا أن التأویل من

  .محرم وھو الذي یعتمد على الھوى
رًا من   . ٤ التحاكم إلى القوانین الوضعیة، وتنحیة القوانین واألحكام الشرعیة مكَّن كثی

دقتھم  د        المتظاھرین باإلسالم من إعالن ردتھم وزن ة ح نھم من إقام ا، وأم بجح بھ والت
ھ         ھ أوفعل دون قول ا یری رددون فیم م ال یت أدیبھم جعلھ رھم وت یھم، أوتعزی ردة عل ال

  ".أساء األدب قوبةفمن أِمَن الع"أواعتقاده، 
  .التسیب الفكري، فقد اختلت المفاھیم وتغیرت الموازین، وضعف الوازع الدیني.  ٥
دی  . ٦ م وب بھ بھ ار والتش د الكف ي   تقلی روه ف دین وحص ذوا ال ار نب ا أن الكف نھم، فطالم

دمھم          ك تق تج عن ذل د ن د لالستماع للموسیقى، وق الذھاب إلى الكنیسة ساعة یوم األح
ل        ي ك ھ ف البون بتحكیم دیننا مط كون ب ن متمس ا نح ا بالن كري، فم اري والعس الحض

  !مناحي الحیاة؟
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لمین و . ٧ ة المس ي توعی دورھم ف ام ب ي القی اء ف یر العلم نھم، تقص أمر دی یرھم ب تبص
ومنافقتھم الناس فیما یعتقدون ویمارسون، من أقوى أسباب تفشي ظاھرة االرتداد عن 

  .دین اهللا
رانیین   . ٨ ن العص م م ى العل بین إل ض المنتس ن بع در م ي تص ة الت اوى االنھزامی الفت

  .وغیرھم
وم أ       .  ٩ م، ومعل بعض أھل العل درت أونسبت ل ي ص ن التشبث بالزالت والھفوات الت

  .من تتبع زالت العلماء وھفواتھم تزندق أوكاد، وتجمع فیھ الشر كلھ
ث اآلحاد     . ١٠  ة، وھي أن أحادی توھم البعض واستغالل أھل األھواء للدعوى الباطل

  ال یعمل بھا في العقائد واألحكام
م        تقسیم ر سیئ لعل ة وأث و نتیجة خبیث األحادیث إلى متواتر وآحادي تقسیم حادث، وھ

د    الكالم، وم ي العقائ ا ف ا تبع ذلك من أن أحادیث اآلحاد ظنیة الثبوت ولھذا ال یعمل بھ
ي   " الرسالة "واألحكام، وقد رد على ھذه الشبھة القذرة األئمة الكبار أمثال الشافعي ف

، حتى أصبحت ھذه المسالة ھي الفارق بین "اإلحكام ألصول األحكام"وابن حزم في 
  .السُّنِّي والبدعي

د وال           ما صح عن  فكل ر قی و حجة بنفسھ من غی لم فھ ھ وس رسول اهللا صلى اهللا علی
انتھوا        : "شرط ھ ف اكم عن ا نھ ذوه وم اكم الرسول فخ ا آت ي     "وم ل ف م والعم د العل ، ویفی

ؤمن ومن شاء      العقائد، واألحكام، والعبادات، والسلوك، واآلداب سواء، فمن شاء فلی
  .فلیكفر
ات   ": في رد ھذه الشبھة القذرة أن حدیث ویكفي ال بالنی ا األعم ث    " إنم ر ثل ذي یعتب ال

لم         ھ وس روه عن رسول اهللا صلى اهللا علی م ی الدین حدیث آحاد، مشھور، عزیز، إذ ل
زیین           ھ أھل األھواء المت اذا یقبل د، فلم ر إال واح ھ عن عم وال عن عمر وال عن راوی

ردة، و دَّ ال رون ح الم، وینك َمباإلس اد؟  رج ث آح ا أحادی ن، وكلھ ي المحص وال الزان ل
  .مرض القلوب

ã  
  من أباح الردة وأنكر حدھا حكم
ك ویراجع اإلسالم،     من أباح الردة وأنكر حدھا فھو كافر ُمھَدر الدم ما لم یتب عن ذل

اء       ي الخلف كیك ف ن وتش رورة، وطع دین ض ن ال وم م و معل ا ھ ار لم ك إنك ألن ذل
ردة ا  اموا   الراشدین، واألئمة المھدیین، والحكام الغیورین الذین حكموا ب دین، وأق لمرت

  .علیھم حدھا
المبیحون للردة الداعون إلنكار حدھا ببعض الزالت والھفوات، نحو ما نسب   یتشبث

رًا        : (للشیخ شلتوت رحمھ اهللا أنھ قال وحظ أن كثی ي المسألة إذا ل ر وجھ النظر ف یتغی
للدم، من العلماء یرى أن الحدود ال تثبت بأحادیث اآلحاد، وأن الكفر نفسھ لیس مبیحًا 

نھم،        اربةوإنما المبیح للدم ھو مح تھم عن دی ة فتن یھم، ومحاول دوان عل المسلمین والع
ذا      د ھ د تؤی ة المرت ى خطورة     )وأن ظواھر القرآن في صمتھ عن عقوب دل عل ا ی ، مم

  .الزالت والھفوات وتلقف أھل األھواء لھا
ك   یردُّ ة   ھذا الزعم الباطل قتل أمیر المؤمنین علي رضي اهللا عنھ لتل ة المخذول الطائف

د   من الرافضة وحرقھ لھم، الذین لم یحاربوا علیًا ولم یخرجوا علیھ، بل أّلھوه، فالمرت
  .مفارق لجماعة المسلمین ومحارب لھم ولعقیدتھم
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اترى؟    وإذا دم ی یح ال ان الراجع   ! لم یكن الكفر بعد اإلیمان مبیحًا للدم فما الذي یب إذا ك
، وھي فرق كافرة، ُیقتل أوُیضیَّق علیھ، وقد یكون عن الماسونیة والشیوعیة ونحوھما

المیة   ات اإلس ن الجماع ة م ارك لجماع ذلك الت الم، وك ى اإلس ق، إل ى الح ھ إل رجوع
ھ، و  یَّق علی ر، وُیض فُیھج ي    یوص ًا ف ون محق د یك ة، وق روج والعمال ة والخ بالخیان

الراج        ف ب ات الشرعیة، فكی روت والمخالف ى التسلط والجب ع عن  خروجھ وتمرده عل
  !اإلسالم، وھو الدین الخاتم لجمیع األدیان؟ فماِل ھؤالء القوم ال یستحون؟

ا، ونھت عن      السنة ا أوخالتھ حجة بنفسھا، فقد حرمت السنة الجمع بین المرأة وعمتھ
  .الوصیة للوارث، ومنعت كذلك أن یرث المسلُم الكافَر والكافُر المسلَم

راد اهللا      الرسول صلى اهللا علیھ وسلم لھا شق وظیفة یِّن لم و المب ان، فھ بالغ والبی ان؛ ال
اء       ض العلم ول بع ذا یق ى السنة    : "عز وجل، ولھ رآن أحوج إل ة  "الق ، ألن السنة مبین
  .لكثیر مما أجمل في كتاب اهللا عز وجل

ي،       وھب ر، وعل ر، وعم ي بك ل أب أن مسألة قتل المرتد لیس فیھا نص، فھل نترك فع
د،       ومعاذ، وأبي موسى رضي اهللا عنھم،  ك، والشافعي، وأحم ة، ومال ي حنیف ول أب وق

افقین            وس المن واه نف ا تھ وات، ولم زالت والھف ذه ال م اهللا لھ ة رحمھ وغیرھم من األئم
  !وأعداء الملة والدین؟

أرجو من دعاة إباحة الردة وإنكار حدھا والداعین لتوحید األدیان أن یراجعوا  وأخیرًا
حال بینھم وبین ما یشتھون، وإال فلیعلموا أنھم إسالمھم قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، وُی

ن    افقین م ورة المن وا لخط لمین أن ینتبھ واني المس ن إخ یئًا، وم رُّوا اهللا ش ن یض ل
فإن بلیة اإلسالم  (والقومیین، والمتزیین بالدین، وغیرھم،  یین،الشیوعیین، والجمھور

ي ال  ھ    بالمنافین شدیدة جدًا، ألنھم منتسبون إلیھ، وھم أعداؤه ف ة، یخرجون عداوت حقیق
  .في كل قالب یظن الجاھل أنھ علم وصالح، وھو غایة الجھل والفساد

م   فللھ كم من معقل لإلسالم قد ھدموه؟ وكم من حصن لھ قد قلعوا أساسھ وخربوه، وك
اول              م ضربوا بمع د وضعوه؟ وك وع ق ھ مرف واء ل م من ل د طمسوه؟ وك من َعَلم لھ ق

ة،      في أصول غراسھ لیقلعوھ ٨٥الشبھ ة وبلی ي محن نھم ف ھ م ا، فال یزال اإلسالم وأھل
م     ة،وال یزال یطرقھ من شبھھم سریة بعد سری ذلك مصلحون، أال إنھ یزعمون أنھم ب

   ٨٦).المفسـدون ولكن ال یشعـرون
فكان الحدیث عن النفاق والمنافقین في : (حذر القرآن من المنافقین وبین صفاتھم لذلك

ة        القرآن في سبع عشرة سورة مدن ة ثالثمائ ك قراب ین سورة، واستغرق ذل یة من ثالث
  ٨٧").كاد القرآن أن یكون كلھ في شأنھم: "وأربعین آیة، حتى قال ابن القیم رحمھ اهللا

ن تاذ        وم ال االس ودانیین، أمث ودانیین وغیرالس المیین، الس حفیین اإلس واني الص إخ
دین، واأل  وب،    صادق عبد اهللا عبدالماجد، والدكتور الطیب زین العاب ستاذ موسى یعق

اني،        ماعیل العتب ي إس تاذ عل وني، واألس دي الب تاذ مھ ي، واالس ن مك دكتور حس وال
د أح     تاذ محم روة، واألس وب ع تاذ محج د واألس از،     م ادل الب تاذ ع اموق، واألس ش

د،      د أحم د طھ محم واألستاذ عثمان میرغني، واألستاذ حسین خوجلي، واألستاذ محم
ر، أن یقوم      م أذك رھم ممن ل ل         وغی ذر ك رة، والح ى ثغ م عل ام، فھ ر قی واجبھم خی وا ب

اتھم،      ھ كتاب زت ب ذي تمی الحذر أن یؤتى اإلسالم من قبلھم، وعلیھم أن یدعوا الحیاد ال
ل    "ُمْسَتَغًال"ال یلیق بھ أن یكون محایدًا أومستقًال، وفي الحقیقة  لمسلمفا د ِمل ا نج ، بینم
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رغم م    ى ال ا، عل افرة جھودھ دة متض انیین متح وى   العلم يء س ا ش ا ال یجمعھ ن أنھ
ى ُیسألوا      محاربة اإلسالم والكید لھ، ولیعلموا أنھم لن تزول أقدامھم عن الصراط حت

  .الذي تعین علیھم، وال ُیمّكن منھ غیُرھم بعن تفریطھم في ھذا الجان
ر ـ،              من  ة ـ صنم العص دفاع عن الدیمقراطی اغل ھؤالء اإلخوة بال ب أن یتش العجی

دح    والمحاماة عن الشی ة، وم ات العادی وعیین والعلمانیین، والتحلیالت السیاسیة، والھن
، ویتخلوا عن الدفاع عن الدین، وقد أصیب في عقر ٨٨بعض أھل األھواء والمبتدعة

  !!داره
تاذ    وال ألخ األس ر ل دعاء الكثی ل وبال كر الجزی ھ بالش ام أن أتوج ذا المق ي ھ وتني ف یف

ا  ر قی ب خی ھ بالواج ل اهللا لقیام حاق فض دم  إس رده، وع ادئ، وتف ى المب ھ عل م، ولثبات
مجاملتھ لمن تعتبر مجاملتھم مداھنة ونفاق، نسأل اهللا أن یوفقھ ویزیده من فضلھ، وأن 

دور      ب،یثبت أجره ویبارك فیما یكت ا ی وا م كما أرجو من إخواننا المسؤولین أن یراقب
  .في الصحف من كفریات وضالالت

م يَّ وا  اللھ عف التق ك ض كو إلی ا نش أُل أن  إن ھ، واَهللا أس اجر وجرأت د الف تكانتھ، وجل س
ر      ة اإلسالمیة أم ئ لألم یؤلف بین قلوب المسلمین، وأن یھدیھم سبل الرشاد، وأن یھی
رشد یعز فیھ أھل الطاعة، ویذل فیھ أھل المعصیة، وُیؤمر فیھ بالمعروف، وُینھى فیھ 

  .صحبھ أجمعینوبارك على نبینا محمد، وعلىآلھ و لمعن المنكر، وصلى اهللا وس
ã  
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  .المسائل الخالفیة ـ تھذیب الشیخ عبد اهللا البسَّام
---------------  

  أن میراث األنثى نصف میراث الذكر -١٦٠
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  
  
  :الرد على الشبھة 

بحان          ول اهللا س ا ق اء فیھ د ج ریم ق رآن الك ى الق راث ف ات المی ق أن آی حیح وح ھ ص
؛ لكن كثیرین من الذین یثیرون الشبھات حول   ) ١) (للذكر مثل حظ األنثیین:(وتعالى
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أھـلیة المرأة فى اإلسـالم ، متخـذین من التمایز فى المیراث سبیًال إلى ذلك ال یفقـھون 
ى            ردة ف دة مّط ا وال قاع ا عاًم یس موقًف ى النصـف من الرجل ل أن توریث المـرأة عل

ل ال الم لك ث اإلس اثتوری ل اإلن ل. ذكور وك م یق ریم ل القرآن الك ى : ف یكم اهللا ف یوص
ین   ظ األنثی ل ح ذكر مث وارثین لل ث وال ال.. المواری ا ق م : (إنم ى أوالدك یكم اهللا ف یوص

  )..للذكر مثل حظ األنثیین
ى حاالت     أى أن ھذا التمییز لیس قاعدة مّطردة فى كل حـاالت المیراث ، وإنما ھو ف

  .ن حاالت المیراثخاصة ، بل ومحدودة من بی
ى أنصبة            ـز ف راث تكشف عن أن التمای ى المی فة اإلسالم ف ى لفلس بل إن الفقھ الحقیق

ة     ذكورة واألنوث ار ال ى معی ع إل ات ال یرج وارثین والوارث فة  .. ال ذه الفلس ا لھ وإنم
اوت      وا التف ذین جعل اإلسالمیة فى التوریث ِحَكم إلھیة ومقاصد ربانیة قد خفیت عن ال

رأة    بین الذكور  ة الم ال أھلی واإلناث فى بعض مسائل المیراث وحاالتھ شبھة على كم
راث          . فى اإلسالم  ـفة المی ى فلس ات ف وارثین والوارث ین أنصبة ال اوت ب ك أن التف وذل

  :اإلسالمى ـ إنما تحكمھ ثالثة معاییر
ا ا    : أولھ وفَّى فكلم َورَّث المت ین الُم ى وب ان أو أنث ًرا ك وارث ذك ین ال ة ب ة القراب درج

لة  ت الص راث.. اقترب ى المی یب ف ى .. زاد النص یب ف ل النص لة ق دت الص ا ابتع وكلم
  ..المیراث دونما اعتبار لجنس الوارثین

فاألجیال التى تستقبل الحیاة .. موقع الجیل الوارث من التتابع الزمنى لألجیال: وثانیھا
ر من نصیب      راث أكب ى المی ال   ، وتستعد لتحمل أعبائھا ، عادة یكون نصیبھا ف األجی

وتتخفف من أعبائھا ، بل وتصبح أعباؤھا ـ عادة ـ مفروضة على . التى تستدبر الحیاة
ات     وارثین والوارث ة لل ذكورة واألنوث ن ال ر ع رف النظ ك بص ا ، وذل ت .. غیرھ فبن

ر من األب     .. المتوفى ترث أكثر من أمھ ـ وكلتاھما أنثى ـ   ت أكث رث البن ى   –! وت حت
ا لو كانت رضیعة لم تدرك شك  ى        .. ل أبیھ روة الت در الث ان األب ھو مص و ك ى ل وحت

ا        .. ـ! لالبن ، والتى تنفرد البنت بنصفھا  ر من األب ـ وكالھم ن أكث رث االب ذلك ی وك
  ..من الذكور

د         ة ومقاص ة بالغ م إلھی الم ِحَك ى اإلس راث ف فة المی اییر فلس ار من مع ذا المعی ى ھ وف
  !..ربانیة سامیة تخفى على الكثیرین 

  ..یر ال عالقة لھا بالذكورة واألنوثة على اإلطالقوھى معای
ھ         : وثالثھا ام ب ھ والقی وارث تحمل ى ال العبء المالى الذى یوجب الشرع اإلسالمى عل

ى     .. حیال اآلخرین ذكر واألنث ین ال ًا ب ر تفاوت ھ  .. وھذا ھو المعیار الوحید الذى یثم لكن
ان العكس    .. فھاتفـاوت ال یفـضى إلى أى ظـلم لألنثى أو انتقاص من إنصا ا ك بل ربم

  !..ھو الصحیح 
واتفقوا وتساووا فى موقع .. ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة

ال   ًا      -الجیل الوارث من تتابع األجی ورًا وإناث وفَّى ، ذك ل أوالد المت اوت    -مث یكون تف
راث      ى أنصبة المی اوت ف ى التف ذلك .. العبء المالى ھو السبب ف رآن     ول م الق م یعم ، ل

ذه              ى ھ ا حصره ف وارثین ، وإنم وم ال ى عم ى ف ذكر واألنث ین ال اوت ب ذا التف الكریم ھ
ة     ة القرآنی ت اآلی ذات ، فقال ة بال ظ      : (الحال ل ح ذكر مث م لل ى أوالدك یكم اهللا ف یوص

ى    .. یوصیكم اهللا فى عموم الوارثین: ولم تقل).. األنثیین اوت ، ف ذا التف والحكمة فى ھ
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ا    ھذه الحال ع أوالدھم .. ة بالذات ، ھى أن الذكر ھنا مكلف بإعالة أنثى ـ ھى زوجھ ـ م
رن      ذكر المقت ى ال بینما األنثـى الوارثة أخت الذكرـ إعالتھا ، مع أوالدھا ، فریضة عل

ا ،     .. بھا ذى ورث ضعف میراثھ فھى ـ مع ھذا النقص فى میراثھا بالنسبة ألخیھا ، ال
و      .. میراثأكثر حظا وامتیازًا منھ فى ال اق الواجب ـ ھ فمیراثھا ـ مع إعفائھا من اإلنف

د           ا ض أمین حیاتھ وى ، ولت عاف األنث ر االستض دخرة ، لجب ة وم ة خالص ة مالی ذم
  ..وتلك حكمة إلھیة قد تخفى على الكثیرین.. المخاطر والتقلبات

ى           ات وھى الت وارثین والوارث اوت أنصبة ال ى تف فة اإلسالمیة ف وإذا كانت ھذه الفلس
ى شبھة   ی غفل عنھا طرفا الغلو ، الدینى والالدینى ، الذین یحسبون ھذا التفاوت الجزئ

ى    تلحق بأھلیة المرأة فى اإلسالم فإن استقراء حاالت ومسائل المیراث ـ كما جاءت ف
ـ یكشف عن حقیقة قد تذھل الكثیرین عن أفكارھم المسبقة  ) المواریث(علم الفرائض 

  :فھذا االستقراء لحاالت ومسائل المیراث ، یقول لنا ..والمغلوطة فى ھذا الموضوع
  .ـ إن ھناك أربع حاالت فقط ترث فیھا المرأة نصف الرجل ١
  .ـ وھناك حاالت أضعاف ھذه الحاالت األربع ترث فیھا المرأة مثل الرجل تمامًا ٢
  .ـ وھناك حاالت عشر أو تزید ترث فیھا المرأة أكثر من الرجل ٣
  .ث فیھا المرأة وال یرث نظیرھا من الرجالـ وھناك حاالت تر ٤

ھ ، أو             ر من ل الرجل ، أو أكث رأة مث ا الم ذ فیھ ة تأخ ین حال ر من ثالث أى أن ھناك أكث
ا             رث فیھ ددة ت ع حاالت مح ة أرب ى مقابل ا من الرجال ، ف رث نظیرھ ترث ھى وال ی

  ) "!!.٢.. (المرأة نصف الرجل
را   ـائل المی رائض    تلك ھى ثمرات استقراء حاالت ومس ـلم الف ى ع ث (ث ف ، ) المواری

ث       ى التوری فة اإلسالم ف ددتھا فلس ى ح م   .. التى حكمتھا المعاییر اإلسالمیة الت ى ل والت
  !..تقف عند معیار الذكورة واألنوثة ، كما یحسب الكثیرون من الذین ال یعلمون 

كما  وبذلك نرى سقوط الشبھة األولى من الشبھات الخمس المثارة حول أھلیة المرأة ،
  .قررھا اإلسالم

  .١١: النساء) ١(
ة   ٤٦،  ١٠ص" میراث المرأة وقضیة المساواة "صالح الدین سلطان . د) ٢( ، طبع

  ".سلسلة فى التنویر اإلسالمى " م ـ ١٩٩٩القاھرة ، دار نھضة مصر سنة 
--------------  

  أن شھادة المرأة نصف شھادة الرجل -١٦١
  زیر األوقافد محمود حمدى زقزوق، و.أ: الكاتب

  
  
  :الرد على الشبھة 

التى یقول .. أما الشبھة الثانیة والزائفة التى تثار حول موقف اإلسالم من شھادة المرأة
إن اإلسالم قد جعل المرأة نصف إنسان ، وذلك عندما جعل شھادتھا نصف : مثیروھا

رة      ة سورة البق ك بآی ى ذل وا     :(شھادة الرجل ، مستدلین عل ذین آمن ا ال ا أیھ داینتم  ی إذا ت
ا      ب كم ب أن یكت أب كات بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه ولیكتب بینكم كاتب بالعدل وال ی
ان      إن ك یئًا ف ھ ش علمھ اهللا فلیكتب ولیملل الذى علیھ الحق ولیتق اهللا ربھ وال یبخس من
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دل            ھ بالع ل ولی و فلیمل ل ھ تطیع أن یم عیفًا أو ال یس فیھًا أو ض ق س ھ الح ذى علی ال
ان ممن ترضون        واستشھدوا شھی ین فرجل وامرأت ا رجل م یكون دین من رجالكم فإن ل

وا        ا ُدُع أب الشھداء إذا م داھما األخرى وال ی من الشھداء أن تضل إحداھما فتذكر إح
وم للشھادة             د اهللا وأق م أقسط عن ھ ذلك ى أجل ًرا إل وه صغیًرا أو كبی وال تسأموا أن تكتب

اح أال      وأدنى أال ترتابوا إال أن تكون تجارة حاضرة     یكم جن یس عل نكم فل دیرونھا بی ت
م    وق بك ھ فس وا فإن ھید وإن تفعل ب وال ش ار كات ایعتم وال یض ھدوا إذا تب ا وأش تكتبوھ

  ).١) (واتقوا اهللا ویعلمكم اهللا واهللا بكل شىء علیم
ل        رأة ، بجع ة الم تقص من أھلی د ان ومصدر الشبھة التى حسب مثیروھا أن اإلسالم ق

و  ] فإن لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان : [ ھادة الرجلشھادتھا على النصف من ش ھ
ین   ط ب ھادة " الخل ین " الش ھاد " وب ة    " اإلش ة الكریم ذه اآلی ھ ھ دث عن ذى تتح .. ال

ة ،       ى البین س عل دل المؤس اف الع ى اكتش اء ف ا القض د علیھ ى یعتم ھادة الت فالش
ذكورة أو األنو       ن ال ذ م وم ، ال تتخ اوى الخص ا دع ن ثنای ھ م اًرا  واستخالص ة معی ث

ان القاضى    .. لصدقھا أو كذبھا ، ومن ثم قبولھا أو رفضھا ق اطمئن وإنما معیارھا تحق
لصدق الشھادة بصرف النظرعن جنس الشاھد ، ذكًرا كان أو أنثى ، وبصرف النظر 

ھود  دد الش ن ع ھادة    .. ع د ش ة أن یعتم ور البین ى ظھ میره إل أن ض ى إذا اطم فالقاض
ین ، أو     رجلین ، أو امرأتین ، أو رج رأة ورجل رأتین ، أو ام ل وامرأة ، أو رجل وام

وال أثر للذكورة أو األنوثة فى الشھادة التى یحكم القضاء .. رجل واحد أو امرأة واحدة
  ..بناًء على ما تقدمھ لھ من البینات

ت     ى قال رة ، والت ا        : [ أما آیة سورة البق م یكون إن ل واستشھدوا شھیدین من رجالكم ف
داھما      رجلین فرجل وام ذكر إح داھما فت رأتان ممن ترضون من الشھداء أن تضل إح

ر      ] األخرى ر آخر غی دث عن أم ا تتح ام القضاء  " الشھادة  " فإنھ دث عن   .. أم " تتح
یس عن    " اإلشھاد  ھ ، ول " الذى یقوم بھ صاحب الدین لالستیثاق من الحفاظ على َدْین
ة   -اآلیة  -فھى .. زعینالتى یعتمد علیھا القاضى فى حكمھ بین المتنا" الشھادة  موجھ

بل إن ھذه اآلیة ال تتوجھ  .. لصاحب الحق الدَّْین ولیس إلى القاضى الحاكم فى النزاع
إلى كل صاحب حق َدْین وال تشترط ما اشترطت من مستویات اإلشھاد وعدد الشھود 

ن وإنما توجھت بالنصح واإلرشاد فقط النصح واإلرشاد إلى دائ.. فى كل حاالت الدَّْین
ة          ا اآلی ا مالبسات خاصة نصت علیھ دیون ، لھ ن ال .. خاص ، وفى حاالت خاصة م

  .والبد من عدالة الكاتب.. والبد من كتابتھ.. فھو دین إلى أجل مسمى
ھ الحق     ..ویحرم امتناع الكاتب عن الكتابة ذى علی م یستطع   .. والبد من إمالء ال وإن ل

  ..فلیملل ولیھ بالعدل
ؤمنین    .. ن رجلین من المؤمنینواإلشھاد ال بد أن یكون م رأتین من الم .. أو رجل وام

ة  نھم الجماع ى ع ن ترض ھود مم ون الش ن  .. وأن یك ھود ع اع الش ح امتن وال یص
  ..وال فى المبایعات.. ولیست ھذه الشروط بمطلوبة فى التجارة الحاضرة.. الشھادة

وذلك ال ینفى  ..ثم إن اآلیة ترى فى ھذا المستوى من اإلشھاد الوضع األقسط واألقوم
  ..المستوى األدنى من القسط

فى َدْین خاص ،  " اإلشھاد" ولقد فقھ ھذه الحقیقة حقیقة أن ھذه اآلیة إنما تتحدث عن 
  ..ولیس عن الشھادة
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دَّْین ذى المواصفات والمالبسات الخاصة ولیست         وإنھا نصیحة وإرشاد لصاحب ال
  ..فقھ ذلك العلماء المجتھدون ..تشریعًا موجھًا إلى القاضى الحاكم فى المنازعات

ومن ھؤالء العلماء الفقھاء الذین فقھوا ھذه الحقیقة ، وفّصلوا القول فیھا شیخ اإلسالم 
یم    ] ١٣٢٨ ١٢٦٣/ھجریة  ٦٦١٧٢٨[ابن تیمیة  ن الق ة اب  ٦٩١٧٥١[وتلمیذه العالم
ة  ده   ] م ١٣٥٠ ١٢٩٢/ ھجری د عب یخ محم ام الش تاذ اإلم دماء واألس ن الق [ م

ة  ١٢٦٥١٣٢٣ لتوت   ] ھجری ود ش یخ محم ام الش ة  ١٣١٠١٣٨٣[واإلم ھجری
د         ] م١٨٩٣١٩٦٣/ ھ ویؤك ھ عن ا یروی ة فیم ن تیمی ال اب من المحدثین والمعاصرین فق

  :علیھ ابن القیم
ن  ال ع ة " ق ا" البین اء علیھ ى بن م القاض ى یحك رعیة .. الت دتھا الش ع قاع ى وض والت

ى   " : والفقھیة حدیث رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ین عل البینة على المدعى ، والیم
  :رواه البخارى والترمذى وابن ماجھ" المدعى علیھ 

ة شھود ،   "  إن البینة فى الشرع ، اسم لما یبّین الحق ویظھره ، وھى تارة تكون أربع
دة    رأة واح وتارة ثالثة ، بالنص فى بینة المفلس ، وتارة شاھدین ، وشاھد واحد ، وام

  .، ویمیًنا، أو خمسین یمینًا أو أربعة أیمان ، وتكون شاھد الحال )٢(، وتكون ُنكوًال 
، أى علیھ أن یظھر ما یبّین صحة " البینة على المدعى : " فقولھ صلى اهللا علیھ وسلم

ة بشھادة    ) ٣.. " (دعواه ، فإذا ظھر صدقھ بطریق من الطرق ُحِكم لھ وم البین فكما تق
ى  الرجل الواحد أو أكثر ، تقوم بشھادة ا لمرأة الواحدة ، أو أكثر، وفق معیار البینة الت

  ..-القاضى  -یطمئن إلیھا ضمیر الحاكم 
ا          دت إلیھ ى أرش وق ، الت ظ الحق ین طرق حف ز ب ولقد فّصل ابن تیمیة القول فى التمیی

" من سورة البقرة وھى الموجھة إلى صاحب   ٢٨٢اآلیة  -ونصحت بھا آیة اإلشھاد 
ا     وبین طرق ا" الحق الدَّین  اء علیھ م الحاكم القاضى بن ن  .. لبینة ، التى یحك وأورد اب

وان        ذا تحت عن ة ھ ن تیمی یم تفصیل اب ھ     [ الق ا اإلنسان حق ظ بھ ى یحف ].. الطرق الت
  :فقال

ا         "  م بھ ى یحك م الت ى طرق الحك رأتین ف إن القرآن لم یذكر الشاھدین ، والرجل والم
التى یحفظ بھا اإلنسان حقھ ، فقال  الحاكم ، وإنما ذكر النوعین من البینات فى الطرق

یا أیھا الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه ولیكتب بینكم كاتب (  : تعالى
بالعدل وال یأب كاتب أن یكتب كما علمھ اهللا فلیكتب ولیملل الذى علیھ الحق ولیتق اهللا 

فیھا أو    ھ الحق س ضعیفا أو ال یستطیع أن    ربھ وال یبخس منھ شیئًا فإن كان الذى علی
یمل ھو فلیملل ولیھ بالعدل واستشھدوا شھیدین من رجالكم فإن لم یكونا رجلین فرجل 

ھداء      ن الش ون م ن ترض ان مم وقھم    ).. ٤) (وامرأت ظ حق بحانھ ، بحف أمرھم ، س ف
م یكن ممن یصح إمالؤه       ) ٥(بالكتاب  إن ل ، وأمر من علیھ الحق أن یملى الكاتب ، ف

، ثم أمر من لھ الحق أن یستشھد على حقھ رجلین ، فإن لم یجد فرجل   أملى عنھ ولیھ
ذلك   وامرأتان ، ثم نھى الشھداء المتحملین للشھادة عن التخلف عن إقامتھا إذا ُطلبوا ل
ایع ،        د التب م أمرھم باإلشھاد عن ا ، ث ، ثم رّخص لھم فى التجارة الحاضرة أال یكتبوھ

  .دوا كاتبًا ، أن یستوثقوا بالرھان المقبوضةثم أمرھم إذا كانوا على سفر ولم یج
وق     ھ الحق ظ ب كل ھذا نصیحة لھم ، وتعلیم وإرشاد لما یحفظون بھ حقوقھم ، وما تحف

اكم     ھ الح م ب ا یحك ئ وم ى [ ش اھد     ] القاض ن الش ع م م أوس رق الحك إن ط ئ ، ف ش
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ى          ا ف ر لھم ردودة وال ذك ین الم النكول ، والیم م ب رآن  والمرأتین ، فإن الحاكم یحك الق
ًا حیحة   : وأیض ریحة الص ولھ الص نة رس اب اهللا وس ة بكت م بالقرع اكم یحك إن الح .. ف

) ٧(بالسنة الصریحة الصحیحة التى ال معارض لھا ویحكم بالقامة ) ٦(ویحكم بالقافة 
داعى الزوجان أو الصانعان        م بشاھد الحال إذا ت بالسنة الصحیحة الصریحة ، ویحك

ى   متاع البیت والدكان ، ویحكم  ، عند من أنكر الحكم بالشاھد والیمین بوجود اآلجر ف
الحائط ، فیجعلھ للمدعى إذا كان جھتھ وھذا كلھ لیس فى القرآن ، وال حكم بھ رسول  

  ..اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، وال أحد من أصحابھ
ھ ال         : فإن قیل دٌل عن الشاھدین ، وأن رأتین ب ى أن الشاھد والم دل عل فظاھر القرآن ی

  .ى بھما إال عند عدم الشاھدینُیْقَض
القرآن ال یدل على ذلك ، فإن ھذا أمر ألصحاب الحقوق بما یحفظون بھ حقوقھم : قیل

ا          ى م وا إل ا انتقل ى أقواھ دروا عل م یق إن ل ، فھو سبحانھ أرشدھم إلى أقوى الطرق ، ف
ھ الحق  وھو سبحانھ لم یذكر ما یحكم بھ الحاكم ، وإنما أرشدنا إلى ما یحفظ ب .. دونھا

  )..٨" (، وطرق الحكم أوسع من الطرق التى ُتحفظ بھا الحقوق 
ق               ة عل ن تیمی ًال عن شیخھ وشیخ اإلسالم اب ذه النصوص نق یم لھ ن الق راد اب وبعد إی

ولیس فى القرآن ما یقتضى أنھ ال ]: أى ابن القیم [ قلت : " علیھا ، مؤكدًا إیاھا ، فقال
رأ    اھد وام اھدین ،أو ش م إال بش حاب     ُیْحَك ذلك أص ر ب ا أم بحانھ إنم إن اهللا س تین ، ف

ھ ،         وا ب ام أن یحكم ذلك الحك أمر ب م ی ذا النِّصاب ، ول وقھم بھ وق أن یحفظوا حق الحق
ذلك    وا إال ب رھم أال یقض د أم ون ق ن أن یك ًال ع النكول ،   . فض اكم ب م الح ذا یحك ولھ

ردات ال رجل مع       دة ، والنساء المنف رأة الواح ردودة ، والم د   والیمین الم ھن ، وبمعاق
فطرق ..، ووجوه اآلجّر ، وغیر ذلك من طرق الحكم التى ُتذكر فى القرآن) ٩(الُقُمط 

الحكم شئ ، وطرق حفظ الحقوق شئ آخر ، ولیس بینھما تالزم ، فُتحفظ الحقوق بما 
ا ال             م الحاكم بم ھ ، ویحك ھ حق ظ ب ھ یحف م صاحب الحق أن ا یعل ال یحكم بھ الحاكم مم

  ).١٠.. " (ق حقھ ، وال خطر على بالھیحفظ بھ صاحب الح
دل شھادة رجل         رأتین تع ى تجعل شھادة الم فطرق اإلشھاد ، فى آیة سورة البقرة الت

ة الخاصة        دَّین ذى الطبیع ولیست التشریع   .. -واحد ھى نصیحة وإرشاد لصاحب ال
ات    وھى أیضًا خاصة    .. الموجھ إلى الحاكم القاضى والجامع لطرق الشھادات والبین

دل          بَد ر الع ى ُتظھ ات الت ى البین ام ف ْین لھ مواصفاتھ ومالبساتھ ، ولیست التشریع الع
  ..فیحكم بھ القضاة

أخذ ابن تیمیة یعدد حاالت البینات والشھادات .. وبعد ھذا الضبط والتمییز والتحدید* 
] القاضى [  –إنھ یجوز للحاكم : " فقال.. التى یجوز للقاضى الحاكم الحكم بناء علیھا

الحكم بشھادة الرجل الواحد إذا عرف صدقھ فى غیر الحدود ، ولم یوجب اهللا على  –
ھ بشاھدین    الحاكم أال یحكم إال بشاھدین أصًال ، وإنما أمر صاحب الحق أن یحفظ حق
، أو بشاھد وامرأتین ، وھذا ال یدل علىأن الحاكم ال یحكم بأقل من ذلك ، بل قد حكم 

، بالشاھد والیمین ، وبالشاھد فقط ، ولیس ذلك مخالفًا  رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
وقد قبل النبى صلى .. لكتاب اهللا عند من فھمھ ، وال بین حكم اهللا وحكم رسولھ خالف

ض      میة بع ان ، وتس الل رمض ة ھ ى رؤی ده عل ى وح ھادة األعراب لم ش ھ وس اهللا علی
رّد  الفقھاء ذلك إخبارًا ، ال شھادة ، أمر لفظى ال یقدح فى االس تدالل ، ولفظ الحدیث ی



 ٧٢٩

، ولم ) ١١(قولھ ، وأجاز صلى اهللا علیھ وسلم شھادة الشاھد الواحد فى قضیة السََّلب 
ة      ذه القص تحلفھ ، وھ ر ، واس اھد آخ ل بش ب القات حیحین  [یطال ى الص ا ف ] وروایتھ

أنھ ُتقبل شھادة الرجل الواحد من غیر یمین : وقد صرح األصحاب.. صریحة فى ذلك
ى      عند الحا ھ الِخَرق ذى نقل و ال ة   ٣٣٤[جة ، وھ ال   ] م ٩٤٥ھجری ى مختصره ،فق : ف

حة       ى الموض دل ف ب الع ل شھادة الطبی ذلك     ) ١٢(وِتقب ین ، وك ى طبیب در عل م یق إذا ل
  ).١٣.." (البیطار فى داء الدابة

دود *  ر الح ى غی د ف ل الواح ھادة الرج وز ش ا تج ال .. وكم ھادة الرج وز ش ا تج وكم
ك   .. جوز عند البعض شھادة النساء وحدھن فى الحدودوحدھم في الحدود ، ت وعن ذل

  :یقول ابن تیمیة ، فیما نقلھ ابن القیم
وقد قبل النبى صلى اهللا علیھ وسلم شھادة المرأة الواحدة فى الرضاع ، وقد شھدت  " 

ن الحارث   ت     : " على فعل نفسھا ، ففى الصحیحین عن عقبة اب ى بن زوج أم یحی ھ ت أن
ى صلى اهللا     . قد أرضعتكما : َأَمٌة سوداء ، فقالت أبى إھاب ، فجاءت ك للنب ذكرُت ذل ف

فكیف ؟ وقد زعمْت : فتنحیُت فذكرُت ذلك لھ ، قال: علیھ وسلم ، فأعرض عنى ، قال
  ! ".أْن قد أرضعتكما 

فى المرأة تشھد على : وقد نص أحمد على ذلك فى روایة بكر بن محمد عن أبیھ ، قال
ات استھالل الصبى    ماال یحضره الرجال من إث ھ النساء ،     )١٤(ب ام یدخل ى الحّم ، وف

  .فتكون بینھن جراحات
ن منصور   حاق ب ال إس تدالل : وق ھادة االس ى ش د ف ُت ألحم رأة  : " قل ھادة ام تجوز ش

  ".واحدة فى الحیض والعدة والسقط والحّمام ، وكل ماال یطلع علیھ إال النساء 
ى   تجوز شھادة امرأة إذا كانت ثقة ، وی: "فقال ردات ف جوز القضاء بشھادة النساء منف

ف والسلف      ن الَخَل  ١١٤-٢٧[وعن عطاء   ". غیر الحدود والقصاص عند جماعة م
ة   ٧٨[وعن شریح . أنھ أجاز شھادة النساء فى النكاح] م ٧٣٢ ٦٤٧/ھجریة  / ھجری

اس  . أنھ أجاز شھادة النساء فى الطالق] م ٦٩٧ ض الن تجوز شھادة النساء    : وقال بع
ل    : وقال مھنا. ودفى الحد ن حنب د ب ى أحم ة   : قال ل و حنیف ال أب ة    : ق تجوز شھادة القابل

  ).١٥.." (وحدھا ، وإن كانت یھودیة أو نصرانیة
ذلك أن العبرة ھنا فى الشھادة إنما ھى الخبرة والعدالة ، ولیست العبرة بجنس الشاھد 

ل الطب   ام   .. والبیطرة .. ذكرًا كان أو أنثى ففى مھن مث ة أم تكون  .. القاضى والترجم
  ).١٦" (بمعرفة أھل الخبرة "العبرة 

رة أن     *  ة سورة البق ھ آی بل لقد ذكر ابن تیمیة فى حدیثھ عن اإلشھاد الذى تحدثت عن
داھما    (نسیان المرأة ، ومن ثم حاجتھا إلى أخرى تذكرھا  ذكر إح داھما فت أن تضل إح

ى ك      (األخرى ا ف یس حتًم ل النساء ، ول واع الشھادات  لیس طبًعا وال جبلة فى ك .. ل أن
وحكى .. وإنما ھو أمر لھ عالقة بالخبرة والمران ، أى أنھ مما یلحقھ التطور والتغییر

  :ذلك عنھ ابن القیم فقال
الى  "  ھ اهللا تع الى  : قال شیخنا ابن تیمیة ، رحم ھ تع ین فرجل      ::(قول ا رجل م یكون إن ل ف

دا        ذكر إح داھما فت ھ  (ھما األخرى وامرأتان ممن ترضون من الشھداء أن تضل إح فی
داھما لألخرى ،        ار إح ا ھو إلذك د إنم دلیل على أن استشھاد امرأتین مكان رجل واح

.. إذا ضلت ، وھذا إنما یكون فیما فیھ الضالل فى العادة ، وھو النسیان وعدم الضبط 
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ف          ى نص ھ عل ن فی م تك ادة ل ى الع الل ف ھ الض اُف فی ھادات ال ُیخ ن الش ان م ا ك فم
  ).١٧.." (الرجل
ى  ة   فحت اد آی یحة وإرش ق نص ھ وف ظ َدین دَّْین أن یحف احب ال وز لص ھاد ، یج ى اإلش ف

ى        رأة ف رة للم وافر الخب د ت ك عن سورة البقرة بإشھاد رجل وامرأة ، أو امرأتین ، وذل
فھى فى ھذا اإلشھاد لیست شھادتھا دائمًا على النصف من شھادة   .. موضوع اإلشھاد

  ..الرجل
ذا   ھ         ولقد كرر ابن القیم وأكد ھ ر كتاب ى غی ھ ، ف ى طرف من ذى أشرنا إل الطرق  [ ال
ھ  ] الحكمیة فى السیاسة الشرعیة  المین    " فقال فى كتاب د رب الع وقعین عن " إعالم الم

ن  ھ ع اء حدیث ة " أثن لم " البین ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص دیث رس ى : " وح ة عل البین
ر       ى من أنك ین عل دعى والیم ن الخطاب      " الم ر ب ى    خالل شرحھ لخطاب عم ى أب إل

عرى  ى األش ة ٢١[ موس ة  ٤٤ق ھجری اء ] م ٦٦٥ -٦٠٢ھجری د القض ى قواع ف
  :قال -وآدابھ 

ق     "  ین الح ا یب ل م م لك حابة اس الم الص ولھ ، وك الم اهللا ورس ى ك ة ف م .. إن البین ول
  ..یختص لفظ البینة بالشاھدین

ا      : (وقال اهللا فى آیة الدَّْین م یكون إن ل ین فرجل   واستشھدوا شھیدین من رجالكم ف رجل
ى طرق     (وامرأتان  ھ ، ال ف ال حق فھذا فى التَّحمل والوثیقة التى یحفظ بھا صاحب الم

ھ     ظ ب ا یحف بحانھ م ذكر س ئ ، ف ذا ش ئ وھ ذا ش إن ھ اكم ، ف ھ الح م ب ا یحك م وم الحك
م  .. الحقوق من الشھود ، ولم یذكر أن الحكام ال یحكمون إال بذلك فإن طرق الحكم أع

ألن صاحب الحق (ممن ترضون من الشھداء :(وقال سبحانھ.. من طرق حفظ الحقوق
  .. ".ھو الذى یحفظ مالھ بمن یرضاه

ل    ھادة الرج دالن ش ة تع ذه الحال ى ھ رأتین ف ھادة الم ون ش ة ك ة حكم ن تیمی ل اب وعل
امالت     ذه المع واع ھ لكن إذا  .. الواحد ، بأن المرأة لیست مما یتحمل عادة مجالس وأن

ظ       تطورت خبراتھا وممارساتھا  ى حف ى اإلشھاد عل ى ف وعاداتھا ، كانت شھادتھا حت
  :فقال.. الحقوق والدیون مساویة لشھادة الرجل

رأة ،          "  ت الم ا إذا عقل ل ، فأم ى التحم ى ف دد ھ ى التع ة ف ذه الحكم ب أن ھ وال ری
ار         ا یحصل بأخب ا كم إن المقصود حاصل بخبرھ وحفظت وكانت ممن یوثق بدینھا ف

ل شھا     ذا ُتقب دیانات ، ولھ ین       ال رأتین ویم م بشھادة ام ى مواضع ، وُیحك دھا ف دتھا وح
ك    ول مال ة   ١٧٩-٩٣[ الطالب فى أصح القولین ، وھو ق د  ] م ٧٩٥-٧١٢ھجری وأح

وق       .. " الوجھین فى مذھب أحمد ظ الحق ى حف م ف ف الحك م َیِق والمقصود أن الشارع ل
روج        ى الف وال وال ف ى األم دماء وال ف ى ال رین ، ال ف ھادة ذك ى ش ة عل ى  البت وال ف

وق           .. الحدود ظ الحق ب التحمل وحف ى جان دد ف ر بالتع زم من األم وسر المسألة أال یل
  .األمر بالتعدد فى جانب الحكم والثبوت ، فالخبر الصادق ال تأتى الشریعة برده أبدًا

ره       ذى ذك و ال رة ھ وھذا الذى قالھ ابن تیمیة وابن القیم فى حدیثھما عن آیة سورة البق
ه ، عندما أرجع تمیز شھادة الرجال على ھذا الحق الذى تحدثت عنھ اإلمام محمد عبد

دات عن حضور         اریخ كن بعی ك الت ى ذل اآلیة على شھادة النساء ، إلى كون النساء ف
.. مجالس التجارات ، ومن ثم بعیدات عن تحصیل التحمل والخبرات فى ھذه المیادین

ة  ى جنس النساء      وھو واقع تاریخى خاضع للتطور والتغیر ، ولیس طبیع ة ف وال جبل
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ذى زخر ویزخر     .. على مر العصور ذا ، ال ولو عاش اإلمام محمد عبده إلى زمننا ھ
ال ، وب      ى المحاسبة واالقتصاد وإدارة األعم ال   " بالمتخصصات ف " سیدات األعم

د  " رجال األعمال " الالئى ینافسن  ألفاض وتوسع فیما قال ، ومع ذلك ، فحسبھ أنھ ق
من الزمان فى تفسیره آلیة سورة البقرة ھذه رافضًا أن یكون نسیان     تحدث قبل قرن

  :المرأة جبلة فیھا وعاما فى كل موضوعات الشھادات ، فقال
الوا  "  زاج ، فق وا سببھ الم ذا ، وجعل ى ھ رون ف م المفس ھ : تكل رأة یعتری زاج الم إن م

أة لیس من شأنھا   البرد فیتبعھ النسیان ، وھذا غیر متحقق ، والسبب الصحیح أن المر
ا ضعیفة       ذلك تكون ذاكرتھ االشتغال بالمعامالت المالیة ونحوھا من المعاوضات ، فل
،وال تكون كذلك فى األمور المنزلیة التى ھى شغلھا ، فإنھا أقوى ذاكرة من الرجل ،  
ر       م ویكث ى تھمھ ور الت ذكرھم لألم وى ت ًا أن یق ًا وإناث ع البشر ذكران ن طب ى أن م یعن

  ).١٨" (ا اشتغالھم بھ
د   ولقد سار الشیخ محمود شلتوت الذى استوعب اجتھادات ابن تیمیة وابن القیم ومحم
ى        ت النظر إل دما لف ًا آخر عن عبده مع ھذا الطریق ، مضیفًا إلى ھذه االجتھادات علم

  "..اللعان " تساوى شھادة الرجل فى 
ى العكس    فكتب یقول عن شھادة المرأة وكیف أنھا دلیل على كمال أھلیتھا ،  ك عل وذل

.. من الفكر المغلوط الذى یحسب موقف اإلسالم من ھذه القضیة انتقاًصا من إنسانیتھا
  :كتب یقول

الى  ان       : (إن قول اهللا سبحانھ وتع ین فرجل وامرأت ا رجل م یكون إن ل ى   (ف یس واردًا ف ل
ى طرق        ام اإلرشاد إل ى مق مقام الشھادة التى یقضى بھا القاضى ویحكم ، وإنما ھو ف

ل اال وا إذا    (ستیثاق واالطمئنان على الحقوق بین المتعاملین وقت التعام ذین آمن ا ال یأیھ
ب أن    أب كات دل والی ب بالع نكم كات ب بی اكتبوه ولیكت مى ف ل مس ى أج دین إل داینتم ب ت

واستشھدوا شھیدین من رجالكم فإن لم یكونا رجلین : (إلى أن قال(یكتب كما علمھ اهللا 
داھما األخرى   فرجل وامرأتان ممن ترضون  من الشھداء أن تضل إحداھما فتذكر إح

) (١٩.(  
واع     . فالمقام مقام استیثاق على الحقوق ، ال مقام قضاء بھا ى أفضل أن د إل واآلیة ترش

  .االستیثاق الذى تطمئن بھ نفوس المتعاملین على حقوقھم
یس معھن     ى ل رجل ،  ولیس معنى ھذا أن شھادة المرأة الواحدة أو شھادة النساء الالت

  ".البینة " الیثبت بھا الحق ، وال یحكم بھا القاضى ، فإن أقصى ما یطلبھ القضاء ھو 
ھ    ین ب وقد حقق العالمة ابن القیم أن البینة فى الشرع أعم من الشھادة ، وأن كل ما یتب

یحكم القاضى بالقرائن : ومن ذلك. الحق ویظھره ، ھو بینة یقضى بھا القاضى ویحكم
  .م بشھادة غیر المسلم متى وثق بھا واطمأن إلیھاالقطعیة ، ویحك

ص    ع نق واعتبار المرأتین فى االستیثاق كالرجل الواحد لیس لضعف عقلھا ، الذى یتب
ده    د عب یس من   " إنسانیتھا ویكون أثرًا لھ ، وإنما ھو ألن المرأة كما قال الشیخ محم ل

ا    شأنھا االشتغال بالمعامالت المالیة ونحوھا من المعاوضات ، ومن ھنا تكون ذاكرتھ
وى        ا أق ا فیھ ى ھى شغلھا ، فإنھ فیھا ضعیفة ، وال تكون كذلك فى األمور المنزلیة الت
م        ى تھمھ ور الت ذكرھم لألم وى ت ة أن یق ر عام ع البش ن طب ل ، وم ن الرج رة م ذاك

  .ویمارسونھا ، ویكثر اشتغالھم بھا
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زا      رأة ، وال ی ى شأن الم ًا ف ذلك ، ال    واآلیة جاءت على ما كان مألوف ر النساء ك ل أكث
ذلك ال       ات ، واشتغال بعضھن ب یشھدن مجالس المداینات وال یشتغلن بأسواق المبایع

  .ینافى ھذا األصل الذى تقضى بھ طبیعتھا فى الحیاة
ب            ة یغل ى بیئ املون ف ان المتع ى أكمل وجوه االستیثاق ، وك د إل وإذا كانت اآلیة ترش

و     ات وحض اء بالمبایع تغال النس ا اش ى      فیھ ق ف م الح ان لھ داینات ، ك الس الم ر مج
دم نسیانھا    االستیثاق بالمرأة على نحو االستیثاق بالرجل متى اطمأنوا إلى تذكرھا وع

  .على نحو تذكر الرجل وعدم نسیانھ
دھا ، وھى             رأة وح ھ شھادة الم ل فی ا تقب ى أن من القضایا م اء عل ھذا وقد نص الفقھ

إطالع ا   ادة ب ارة ،      القضایا التى لم تجر الع الوالدة والبك ى موضوعاتھا ، ك لرجال عل
  .وعیوب النساء والقضایا الباطنیة

ر موضوعاتھا    وعلى أن منھا ما تقبل فیھ شھادة الرجل وحده ، وھى القضایا التى تثی
دماء إذا         ى ال ول شھادتھا ف دروا قب م ق ى أنھ عاطفة المرأة وال تقوى على تحملھا ، عل

ا تعینت طریقًا لثبوت الحق واطمئ ل شھادتھما      . نان القاضى إلیھ ا تقب ا م ى أن منھ وعل
  .معًا

ومالنا نذھب بعیدًا ، وقد نص القرآن على أن المرأة كالرجل سواء بسواء فى شھادات 
ى   اللعان ، وھو ما شرعھ القرآن بین الزوجین حینما یقذف الرجل زوجھ ولیس لھ عل

دھم  والذین یرمون أزواجھم ولم یكن لھم شھدا(ما یقول شھود  ء إال أنفسھم فشھادة أح
ادقین      ن الص ھ لم اهللا إن ھادات ب ع ش ن    * أرب ان م ھ إن ك ة اهللا علی ة أن لعن والخامس

اذبین  اذبین          * الك ن الك ھ لم اهللا إن ھادات ب ع ش ھد أرب ذاب أن تش ا الع درأ عنھ * وی
  ).٢٠) (والخامسة أن غضب اهللا علیھا إن كان من الصادقین 

ل ، یعقبھ   ن الرج ھادات م ع ش اذبین ،    أرب ن الك ان م ھ إن ك ة اهللا علی تمطار لعن ا اس
ویقابلھا ویبطل عملھا ، أربع شھادات من المرأة یعقبھا استمطار غضب اهللا علیھا إن 

رأة   .. كان من الصادقین فھذه عدالة اإلسالم فى توزیع الحقوق العامة بین الرجل والم
  ).٢١.. (، وھى عدالة تحقق أنھما فى اإلنسانیة سواء

وصفحات االجتھاد اإلسالمى فى قضیة مساواة شھادة .. وضحت صفحة اإلسالمھكذا 
المرأة وشھادة الرجل ، طالما امتلك الشاھد أو الشاھدة مقومات ومؤھالت وخبرة ھذه 

ق ،       .. الشھادة دة الخل ة من وح دة ، ونابع ا واح ألن األھلیة اإلنسانیة بالنسبة لكل منھم
ا اإلنسان ،     والمساواة فى التكالیف ، والتناصر ى حملھ فى المشاركة بحمل األمانة الت
  .أمانة استعمار وعمران ھذه الحیاة

ة وسطا    : (وأخیرًا ولیس آخرًا فإن ابن القیم یستدل باآلیة القرآنیة* اكم أم وكذلك جعلن
ھیدًا     یكم ش ول عل ون الرس اس ویك ى الن ھداء عل وا ش رأة  ). ٢٢) (لتكون ى أن الم عل

ة    كالرجل فى ھذه الشھادة ع ة السنة النبوی المرأة كالرجل   .. لى بالغ الشریعة وروای ف
  ..، التى ھى شھادة على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم" روایة الحدیث " فى 

د          وى جیًال بع دیث النب ات الح ة ، ومارستھ راوی ھ األم وإذا كان ذلك مما أجمعت علی
ل   ة شھادة  " جی ى ر   " والروای رأة عل ھادة من الم ل الش ف تقب لى اهللا فكی ول اهللا ص س

  ..علیھ وسلم وال تقبل على واحد من الناس ؟
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دل   رأة الع یم   [ إن الم ن الق ارة اب نص عب ة   ] ب ة والدیان دق واألمان ى الص ل ف كالرج
)٢٣.(  

ذلكم ھو منطق شریعة اإلسالم وكلھا منطق وھذا ھوعدلھا بین النساء والرجال وكلھا 
رسولھ قط حكمًا من األحكام ُیقطع ببطالن وما أثبت اهللا و:" عدل وكما یقول ابن القیم

سببھ حسا أو عقًال ، فحاشا أحكامھ سبحانھ من ذلك ، فإنھ ال أحسن حكًما منھ سبحانھ  
لیتھ حكم بخالفھ ، بل أحكامھ كلھا مما : وال یحكم حكمًا یقول العقل. وتعالى وال أعدل

ى   یشھد العقل والِفَطر بحسنھا ، ووقوعھا على أتم الوجوه وأح سنھا ، وأنھ ال یصلح ف
  ).٢٤" (موضعھا سواھا 

  :ولقد تعمدنا فى إزالة ھذه الشبھة أمران.. ھذا
ذه الشبھة ، ال   : أولھما أن ندع نصوص أئمة االجتھاد اإلسالمى ھى التى تبدد غیوم ھ

  ..نصوصنا نحن
  !وذلك حتى ال ندع سبیًال لشبھات جدیدة فى ھذا الموضوع 

وذلك .. نصوص لألئمة المبرزین فى إطار السلف والسلفیینأن تكون ھذه ال: وثانیھما
حتى نقطع الطریق على أدعیاء السلفیة الذین حملوا العادات الراكدة لمجتمعاتھم على 

ذلك     !.. دین اإلسالم ، فاستبدلوا ھذه العادات بشریعة اإلسالم  ق ك ى نقطع الطری وحت
تبدلوا       ذین اس ات ، ال انیین والعلمانی الة العلم ى غ ائق    عل دة بحق ة الواف دع الفكری الب

لفیة        طلحات الس رت مص اتھم إذا ذك ون مسدس ذین یتحسس الم ، وال ة اإلس وحقیق
  !..والسلفیین 

روح          ھ ال زل ب ذى ن ا ھو موقف اإلسالم ، ال فإنصاف المرأة ، وكمال واكتمال أھلیتھ
ى   .. األمین على قلب الصادق األمین اد اإلسالمى ، عل  وھو موقف كل تیارات االجتھ

  . امتداد تاریخ اإلسالم
  .٢٨٢: البقرة) ١(
  .ھو االمتناع عن الیمین: النكول) ٢(
ل    . ٣٤ص] الطرق الحكمیة فى السیاسة الشرعیة   [ ابن القیم ) ٣( د جمی ق محم تحقی

  .م١٩٧٧طبعة القاھرة سنة . غازى
  .٢٨٢: سورة البقرة) ٤(
  .أى الكتابة) ٥(
ة) ٦( رف اآل: القاف ذى یع و ال ائف ھ ا ق ل  مفردھ بھ الرج رف ش دام ویع ار األق ار آث ث

  ..بأخیھ وأبیھ
  .األیمان ، تقسم على أھل المحلة الذین وجد المقتول فیھم: القامة) ٧(
  .٢١٩،٢٣٦،  ١٠٥-١٠٣ص ]الطرق الحكمیة فى السیاسة الشرعیة ) [ ٨(
اء      : مفردھا قمط بكسر القاف وسكون المیم) ٩( ات البن ھ اإلخصاص ومكون د ب ما تش

  .ولبناتھ
  .١٩٨ص ] الطرق الحكمیة فى السیاسة الشرعیة ) [ ١٠(
ھ : -السَّلب بفتح السین مشددة ، وفتح الالم ) ١١( .. ھو متاع القتیل وعدتھ ، یأخذه قاتل

  :وفى الحدیث
  ".من قتل قتیًال فلھ َسَلُبُھ " 
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  .ھى الجراحات التى ھى دون قتل النفس: الموضحة) ١٢(
  .١٢٣،  ١١٣،  ٩٨ص ] الشرعیة الطرق الحكمیة فى السیاسة ) [ ١٣(
ع        : استھالل الصبى) ١٤( والدة من رف ھ ساعة ال ى حیات دل عل ھو أن یحدث منھ ما ی

  .صوت أو حركة عضو أو عین ، وھو شرط لتمتعھ بحقوق األحیاء
  .١١٧-١١٥ص ] الطرق الحكمیة فى السیاسة الشرعیة ) [١٥(
  .١٩٣،  ١٨٨ص . المصدر السابق) ١٦(
. ١٠٣،١٠٤، ٩٥-٩٤، ٩٢-٩٠ص  ١ج] وقعین عن رب العالمین إعالم الم) [ ١٧(

  .م١٩٧٣طبعة بیروت سنة 
د  . د: دراسة وتحقیق. ٧٣٢ص ٤ج] األعمال الكاملة لإلمام محمد عبده ) [ ١٨( محم

  .م١٩٩٣طبعة القاھرة سنة . عمارة
  .٢٨٢: البقرة) ١٩(
  .٦٩:النور) ٢٠(
ھجریة  ١٤٠٠القاھرة سنة  طبعة. ٢٤١ -٢٣٩ص ] اإلسالم عقیدة وشریعة ) [ ٢١(

  .م١٩٨٠سنة 
  .١٤٣: البقرة) ٢٢(
  .٢٤٤، ٢٣٦ص] الطرق الحكمیة فى السیاسة الشرعیة ) [ ٢٣(
  .٣٢٩المصدر السابق ، ص) ٢٤(

---------------  
  أن النساء ناقصات عقل ودین -١٦٢

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  

  :الردعلى الشبھة
رأة  المصدر الحقیقى ل ھذه الشبھة ھو العادات والتقالید الموروثة ، والتى تنظر إلى الم

ا    .. نظرة دونیة رأة منھ ا عادت   .. وھى عادات وتقالید جاھلیة ، حرر اإلسالم الم لكنھ
ید    ى رص ذلك إل تندة ك ارى مس ع الحض ور التراج ى عص ة ، ف اة االجتماعی ى الحی إل

ر   ة      التمییز ضد المرأة الذى كانت علیھ مجتمعات غی ى إطار األم ت ف إسالمیة ، دخل
ث   ذه المواری ن ھ ًا م تخلص تمام المیة ، دون أن ت ة اإلس المیة والدول رعة .. اإلس فس

وى        الم ق ة لإلس ى المناوئ وى العظم ة الق تھا معالج ى اقتض المیة الت ات اإلس الفتوح
اة           ى الحی ت ف د أدخل ة اإلسالمیة ، ق داد الدول الفرس والروم وما تبعھا من سرعة امت

ا أن     اإلس  المیة وقیمھ ة اإلس رعة للتربی ذه الس تح ھ م ت د ل عوبًا وعادات وتقالی المیة ش
وخًا       د رس ادة أش ون ع ى تك د ، والت ادات والتقالی ك الع ن تل عوب م ك الش تخلص تل ت

د واألنساق     .. وحاكمیة من القیم الجدیدة ة العقائ ادات الموروث حتى لتغالب فیھ ھذه الع
  !.والدعوات الجدیدة والولیدة ، محاولة التغلب علیھا الفكریة والمثل السامیة لألدیان 

ل       ى ظ د ، ف ا األم ال علیھ خت وط د أن ترس د بع ادات والتقالی ذه الع ت ھ د حاول ولق
ة       ا الدونی د لنظرتھ انى أن تج وكى والعثم دین الممل ى العھ ة اإلسالمیة ف عسكرة الدول

د    فى التفسیرات المغلوطة لبعض األحادی" غطاء شرعیا " للمرأة  ك بع ة وذل ث النبوی
ن    لھا ع ا ، وفص ات ورودھ ن مالبس دھا م یاقھا ، وتجری ن س ث ع ذه األحادی عزل ھ
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ان أو            رًا ك ره لإلنسان ، ذك رأة كجزء من تحری ر الم المنطق اإلسالمى منطق تحری
ت            ى كان اس إصرھم واألغالل الت د جاء اإلسالم لیضع عن الن أنثى ھذا اإلنسان فلق

اث    علیھم ، ولیحیى ملكات وطا قات اإلنسان مطلق جنس ونوع اإلنسان ولیشرك اإلن
ض        اء بع ا اإلنسان ، ولیكون بعضھم أولی والذكور جمیعًا فى حمل األمانة التى حملھ

  ..فى النھوض بالفرائض االجتماعیة ، الشاملة لكل ألوان العمل االجتماعى والعام
ا     رأة ، واالنتق ار الم ى احتق ا    لكن العادات والتقالید الجاھلیة ف ا ، وعزلھ ص من أھلیتھ

عن العمل العام ، وتعطیل ملكاتھا وطاقاتھا الفطریة قد دخلت فى حرب ضروس ضد 
  ..القیم اإلسالمیة لتحریر المرأة

أثورات   ة والم ث النبوی بعض األحادی ة ل اذة والمغلوط یرات الش ى التفس عت إل وس
  ..لھذه العادات والتقالید" غطاًء شرعیًا " اإلسالمیة كى تكون 

  :بعد أن بلغ التحریر اإلسالمى للمرأة إلى حیث أصبحت بھ وفیھف
ان باإلسالم  *  ھ        .. طلیعة اإلیم دین ورسولھ صلى اهللا علی ة لل ة الداعم ة الخالق والطاق

] م ٦٢٠ ٥٥٦/ ق ھجریة ٣ ٦٨[ وسلم كما كان حال أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد 
ا ى اهللا عنھ زن ا  .. رض ام ح ا ع ام وفاتھ ان ع د ك ى لق الم  حت ول اإلس لمین ورس لمس
  ..ودعوة اإلسالم

] م٦١٥ق ھجریة ٧[ كما جسدتھا شھادة سمیة بنت خیاط .. وطلیعة شھداء اإلسالم* 
  ]..م٦٥٧ ٥٦٧/ھجریة  ٣٧ق ھجریة  ٥٧[ ، أم عمار بن یاسر 

وطلیعة المشاركة فى العمل العام السیاسى منھ ، والشورى ، والفقھى ، والدعوى ، * 
  .تماعىواألدبى ، واالج

ى مدرسة    -بل والقتالى  كما تجسدت فى كوكبة النخبة والصفوة النسائیة التى تربت ف
  ..النبوة

رأة أو     .. بعد أن بلغ التحریر اإلسالمى للمرأة ھذه اآلفاق د الم ادات والتقالی أعادت الع
روح اإلسالمیة          ة عن ال یم الغربی ن الق ة م .. حاولت إعادتھا إلى أسر وأغالل منظوم

  :ت المفاخرة والمباھاة بأعراف ترىحتى أصبح
إلى مخدع : أوالھما: أن المرأة الكریمة ال یلیق بھا أن تخرج من مخدعھا إال مرتان* 

  :وثانیتھما.. الزوجیة
  !..إلى القبر الذى ُتدفن فیھ 

  " !.القبر " فھى عورة ، ال یسترھا إال * 
  !كنعمة عورة ُسترت بقبر *** ولم أر نعمة شملت كریمًا 

ذا كان اإلسالم قد حفظ حیاتھا من الوأد المادى القتل فإن المجد والمكرمات فى تلك وإ
  !العادات ھى فى موتھا 

  !بقاء البنین وموت البنات *** ومن غایة المجد والمكرمات 
  !والموت أكرم نّزال على الحرم *** تھوى حیاتى وأھوى موتھا شفقا 

  !.فلمخالفتھا ، وللحذر من األخذ بھا وإذا حدثت .. وشوراھا شؤم یجب اجتنابھا* 
واألكثر خطورة من ھذه األعراف والعادات والتقالید ، التى سادت أوساطا ملحوظة    
یرات    ى التفس ارى ، ھ ع الحض ة التراج ان مرحل ة ، إب ا االجتماعی ى حیاتن ؤثرة ف وم
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یم    المغلوطة لبعض المرویات اإلسالمیة بحثًا عن مرجعیة إسالمیة وغطاء شرعى لق
  ..لتخلف واالنحطاط التى سادت عالم المرأة فى ذلك التاریخا

لقد كان الحظ األوفر فى ھذا المقام للتفسیر الخاطىء الذى ساد وانتشر لحدیث رسول 
ل         ى العق اء ف ص النس ن نق لم ع ارى ومس ذى رواه البخ لم ال ھ وس لى اهللا علی اهللا ص

: " رضى اهللا عنھ فقال وھو حدیث رواه الصحابى الجلیل أبو سعید الخدرى.. والدین
ى   ّر عل لى فم ى المص ر إل حى أو ِفْط ى أض لم ف ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص رج رس خ

  :النساء ، فقال
یا معشر النساء ، ما رأیت من ناقصات عقل ودین أذھب للب الرجل الحازم من   "  -

  ".إحداكن 
  .وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اهللا ؟: قلن -
  .؟" المرأة مثل نصف شھادة الرجل ألیس شھادة : " قال -
  .بلى: قلن -
  ".ألیس إذا حاضت لم تصّل ولم تصم ؟ . فذلك من نقصان عقلھا: " قال -
  .بلى: قلن -
  ".فذلك من نقصان دینھا : " قال -

زال   وط وال ی یره الملغ َذ تفس ذى اّتخ دیث ال و الح م ھ رعیا " ذلك اء ش ادات " غط للع
والذى ینطلق منھ نفر من غالة اإلسالمیین فى .. یة المرأةوالتقالید التى تنتقص من أھل

دة   " جھادھم "  د الراك ھ   .. ضد إنصاف المرأة وتحریرھا من أغالل التقالی ق من وینطل
ر       ابات تحری ن حس الم م قاط اإلس ى إس وتھم إل ى دع انیین ف الة العلم ون وغ المتغرب

  ..المرأة ، وطلب ھذا التحریر فى النماذج الغربیة الوافدة
اذ  .. ألمر الذى یستوجب إنقاذ المرأة من ھذه التفسیرات المغلوطة لھذا الحدیثا بل إنق

  !..ھذا الحدیث الشریف من ھذه التفسیرات 
ى  رات ف الل نظ ن خ ك م تن " وذل دیث و " م مونھ " الح ن " مض دد م ى ع ا ف نكثفھ

  :النقاط
ض      : أوالھا ا یطرح بع د أصابھا م دیث ق ات   أن الذاكرة الضابطة لنص ھذا الح عالم

ى     .. ففى روایة الحدیث شك من الرواى حول مناسبة قولھ.. االستفھام ك ف ان ذل ھل ك
د الفطر؟    ى عی ات       .. عید األضحى ؟ أم ف د وزن المروی ھ عن وھو شك ال یمكن إغفال

  .والمأثورات
ة وال         : وثانیتھا ن النساء ، وال یشّرع شریعة دائم ة خاصة م أن الحدیث یخاطب حال

  ..اءعامة فى مطلق النس
ن  دث ع و یتح ع "فھ ن " واق دیث ع ع " والح ىء ،  " الواق ور ش ر والتط ل للتغی القاب

  ..عبادات وقیًما ومعامالت شىء آخر" للثوابت " والتشریع 
لم     ھ وس لى اهللا علی ول الرسول ص دما یق ب   " فعن ب وال نحس ة ، ال نكت ة ُأمی ا أم ". إن

د     ام أحم و داود واإلم و یصف    رواه البخارى ومسلم والنسائى وأب ًا  " فھ ، وال " واقع
راءة  " یشرع لتأیید الجھل بالكتابة والحساب ، ألن القرآن الكریم قد بدأ بفریضة  " الق

ق    * اقرأ باسم ربك الذى خلق (لكتاب الكون ولكتابات األقالم  * خلق اإلنسان من عل
القلم   * اقرأ وربك األكرم  م ب م     * الذى عل م یعل ا ل م اإلنسان م سول  وألن الر) ١) (عل
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األمیة الكتابیة والحسابیة ، وھو الذى غیر " واقع " صلى اهللا علیھ وسلم الذى وصف 
اًال          ك امتث اء ، وذل اء وفقھ راء وعلم ى ق ین إل ھذا الواقع ، بتحویل البدو الجھالء األمی
الى         ل اهللا سبحانھ وتع ا أن من وظائف جع ذى علمن ألمر ربھ ، فى القرآن الكریم ، ال

ت  دد السنین والحساب    القمر منازل أن ن ر       (علم ع ل الشمس ضیاء والقم ذى جع و ال ھ
الحق یفصل             ك إال ب ق اهللا ذل ا خل دد السنین والحساب م وا ع ازل لتعلم دره من نورًاوق

ون   وم یعلم ات لق ف ). ٢) (اآلی ع " فوص ثالً  –" الواق ول اآلن م ا نق ن : " كم نح
ة    ات متخلف ذا   " مجتمع رعنة ھ ى ش ع  " ال یعن ده" الواق ده ،    وال تأیی ، فضًال عن تأبی

  .بأى حال من األحوال
ا ى اهللا    : وثالثتھ اس رض ن عب ة اب ة روای دیث وخاص ذا الح ات ھ ض روای ى بع أن ف

عنھما ما یقطع بأن المقصود بھ إنما ھى حاالت خاصة لنساء لھن صفات خاصة ،        
ل     نص وتعل ا ت ھى التى جعلت منھن أكثر أھل النار ، ال ألنھن نساء ، وإنما ألنھن كم

م      " یكفرن العشیر " ھذه الروایة  ھ ، ث دھر كل داھن ال ى إح ، ولو أحسن ھذا العشیر إل
ا ،           ا بھ م علیھ ى أنع نعم الت ل ال ة بك ر نعم رت كف رأت منھ ِھَنًة أو شیئًا ال یعجبھا ، كف
وقالت بسبب النزق أو الحمق أو غلبة العاطفة التى تنسیھا ما قدمھ لھا ھذا العشیر من 

  :إحسان
  ..رواه البخارى ومسلم والنسائى ومالك فى الموطأ" ! منك خیرًا قط ما رأیت " 

ة  ذه الحال اص بھ ا ، وخ ة بعینھ ف لحال دیث إذن وص ذا الح ا .. فھ ریعًا عام یس تش ول
  ..ودائمًا لجنس النساء

ا    : ورابعتھا أن مناسبة الحدیث ترشح ألفاظھ وأوصافھ ألن یكون المقصود من ورائھ
  ..المدح ولیس الذم

ذی ق         فال احب الُخل ھ ص ى جعل ھ ، حت ى عین نعھ اهللا عل ن ص ق م ون ُخل ن یعرف
  )..٣) (وإنك لعلى خلق عظیم(العظیم

لم من    د  " والذین یعرفون كیف جعل الرسول صلى اهللا علیھ وس ھ    " العی ال فی ذى ق ال
دیث   ذا الح ة " ھ ى        " فرح اء ، حت ل النس ال ك ع الرج ا م تمتاع بھ ى االس رك ف أش

  !..یَّض والنفساء الصغیرات ، بل وحتى الُح
القواریر ، ووصایاه بھن     الذین یعرفون صاحب ھذا الخلق العظیم ، ویعرفون رفقھ ب

ال یمكن أن یتصوروه صلى اهللا علیھ .. حتى وھو على فراش المرض یودع ھذه الدنیا
وسلم ذلك الذى یختار یوم الزینة والفرحة لیجابھ كل النساء ومطلق جنس النساء بالذم 

  !..الحكم المؤبد علیھن بنقصان األھلیة ، لنقصانھن فى العقل والدین والتقریع و
م والحزن      ذم والغ وإذا كانت المناسبة یوم العید والزینة والفرحة ال ترشح أن یكون ال

  ..والتبكیت ھو المقصود
ذى یستخدم وصف       دیح ، ال ان الم " فإن ألفاظ الحدیث تشھد على أن المقصود إنما ك

  ..إن لم یكن كل النساء.. رك فى التحلى بصفاتھ غالبیة النساءالذى تشت" الواقع 
ة صارت        ة ورق رأة ، وھى عاطف ى الم " فالحدیث یشیر إلى غلبة العاطفة والرقة عل

الحًا  الً     " س دة وعق ًا وش ال حزم د الرج رأة أش ذه الم ھ ھ ب ب ة  .. تغل ت غلب وإذا كان
ة المجرد   ام     العاطفة إنما تعنى تفوقھا على الحسابات العقلی ا نكون أم دة ، فإنن ة والجام

ك       .. عملة ذات وجھین ، تمثلھا المرأة ة ، وذل ى العقالنی ة عل ب العاطف رأة تغل فعند الم
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ھ    ة عواطف اباتھ العقالنی ھ وحس ب عقالنیت ذى تغل ل ، ال س الرج ى عك ذا .. عل ى ھ وف
د    ال ح ة ب ود التمایز فقرة إلھیة ، وحكمة بالغة ، لیكون عطاء المرأة فى میادین العاطف

  ..وبال حسابات
د    ص عن " ولیكون عطاء الرجل فى مجاالت العقالنیة المجردة والجامدة مكمًال لما نق

  ! "..الشق اللطیف والرقیق 
فنقص العقل الذى أشارت إلیھ كلمات الحدیث النبوى الشریف ھو وصف لواقع تتزین 

ولذلك .. المجردة بھ المرأة السویة وتفخر بھ ، ألنھ یعنى غلبة عاطفتھا على عقالنیتھا
صاحب الُخلق العظیم الذى آتاه ربھ جوامع الكلم للنساء ، فى یوم " مداعبة " ، كانت 

إنھن یغلبن بسالح العاطفة وسلطان االستضعاف : " لھن: الفرحة والزینة ، عندما قال
ع الحصون     ة أمن أھل الحزم واأللباب من عقالء الرجال ، ویخترقن بالعواطف الرقیق

:!  
داكن           ما"  - ب الرجل الحازم من إح ن أذھب لل ل ودی و  " رأیت من ناقصات عق فھ

ویا بؤس وشقاء المرأة .. مدح للعاطفة الرقیقة التى تذھب بحزم ذوى العقول واأللباب
التى حرمت من شرف امتالك ھذا السالح الذى فطر اهللا النساء على تقلده والتزین بھ 

لحزم والعقالنیة من الرجال الذین حرموا فى بل وأیضًا یا بؤس أھل ا! فى ھذه الحیاة 
  ..ھذه الحیاة من الھزیمة أمام ھذا السالح

  !..سالح العاطفة واالستضعاف 
ًا      بة وأیض ب وبالمناس ل وبالمخاط ق بالقائ ب والالئ ى المناس و المعن ذا ھ ان ھ وإذا ك

دیث فى الح " نقص العقل " المحبب لكل النساء والرجال معًا الذى قصدت إلیھ ألفاظ 
ھو اآلخر وصف الواقع غیر المذموم ، " بنقص الدین " فإن المراد .. النبوى الشریف

  !..بل إنھ الواقع المحمود والممدوح 
ى           ھ وسلم عن المقصود من نقصھن ف فعندما سألت النسوة رسول اهللا صلى اهللا علی

دث عن اختصاصھن     رخص  " الدین ، تح ى     " ب د عل ادات تزی ى العب رخص  " ف " ال
التى رّخص " الرخص " فالنساء یشاركن الرجال فى كل .. یشاركن فیھا الرجالالتى 

ا     .. من إفطار الصائم فى المرض والسفر  ٠٠فیھا الشارع  ى قصر الصالة وجمعھ إل
ثم یزدن عن الرجال ٠٠إلخ .. إلخ.. إلى إباحة المحرمات عند الضرورات.. فى السفر

ض الصالة والصیام عن الحیَّض خاصة باإلناث ، من مثل سقوط فرائ" رخص" فى 
  ..إلخ.. إلخ.. وإفطار المرضع ، عند الحاجة ، فى شھر رمضان.. والنفساء

إن     ھ ، ف ؤَتى عزائم وإذا كان اهللا سبحانھ وتعالى یحب أن ُتؤَتى رخصھ كما یحب أن ُت
الشرعیة ھو الواجب المطلوب والمحمود ، وفیھ لھن  " الرخص " التزام النساء بھذه 

ذموم   .. لثواباألجر وا األمر المرذول والم ى    .. وال یمكن أن یكون ب ھ ف ووصف واقع
ى             ة الفیاضة عل ة الرقیق ة العاطف دیث لغلب ل وصف الح ھ كمث وى مثل دیث النب ھذا الح

ود       ع محم د النساء ، ھو وصف لواق ا    .. العقالنیة الجامدة ، عن وال یمكن أن یكون ذم
  .للرجال ، بأى حال من األحوالللنساء ، ینتقص من أھلیة المرأة ومساواتھا 

اك إنسان رجًال      یس ھن إن العقل ملكة من الملكات التى أنعم اهللا بھا على اإلنسان ، ول
ك  .. كان أو امرأة یتساوى مع اآلخر مساواة كلیة ودقیقة فى ملكة العقل ونعمتھ ففى ذل

ون اس ویختلف اوت الن ان أو  .. یتف رًا ك بطھ ذك د وض ان الواح ل اإلنس ل إن عق ى ب أنث
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رات   وم والخب .. یتفاوت زیادة ونقصًا بمرور الزمن ، وبما یكتسب من المعارف والعل
  ..ولیست ھناك جبلة وال طبیعة تفرق بین الرجال والنساء فى ھذا الموضوع

ى      ین النساء والرجال ف وإذا كان العقل فى اإلسالم ھو مناط التكلیف ، فإن المساواة ب
وى    التكلیف والحساب والجزاء شاھدة  دیث النب ذا الح على أن التفسیرات المغلوطة لھ

ى     الشریف ، ھى تفسیرات ناقصة لمنطق اإلسالم فى المساواة بین النساء والرجال ف
ف الیف   .. التكلی ت تك حة لنقص ن الص یب م ة نص یرات المغلوط ذه التفس ان لھ و ك ول

ى الصالة والصیا         الیفھن ف ت تك ھ للرجال ، ولكان م والحج  اإلسالم للنساء عن تكلیفات
  !.والعمرة والزكاة وغیرھا على النصف من تكالیف الرجال 

ؤجرون         "الرخصة  " ولكنھا  ا ُی ات ، كم ا والملتزم ا الملتزمون بھ ؤجر علیھ ى ُی ، الت
الیف  ور       .. جمیعًا عندما ینھضون بعزائم التك ر من األم ى أى أم ذموم ف نقص الم إن ال

وداً  ھو الذى یمكن إزالتھ وجبره وتغییره ، وإذا تغیر ت   .. وانجبر كان محم و كان " ول
ا  " الرخص  التى شرعت للنساء بسقوط الصالة والصیام للحائض والنفساء مثًال نقًص

وًدا    وًال ومحم ًرا مقب اء أم ّیض ونفس ن ُح التھن وھ یامھن وص ان ص ذموًما ، لك م
  ..ومأجوًرا

  .لكن الحال لیس كذلك ، بل إنھ على العكس من ذلك
ل عاق  ل یعق ًرا ، فھ د   .. لوأخی الم ، وتعھ د اإلس ق ، أن یعھ ى أى منط وز ف ل یج وھ

ة       ان ، ورعای ناعة اإلنس ة ص انیة واالجتماعی ناعات اإلنس أھم الص ة ب رة اإللھی الفط
لبى ،         ى الس ذا المعن دین ، بھ ل وال ى ناقصات العق األسرة ، وصیاغة مستقبل األمة إل

رسولھ الكریم ، الذى حرر الذى ظلم بھ غالة اإلسالمیین وغالة العلمانیین اإلسالم ، و
ذین  (المرأة تحریره للرجل ، عندما بعثھ اهللا بالحیاة واإلحیاء لمطلق اإلنسان  یا أیھا ال

یكم ا یحی اكم لم ول إذا دع تجیبوا هللا وللرس وا اس ن ) ٤) (آمن اء ، ع ذا اإلحی ع بھ فوض
سول النبى الذین یتبعون الر(الناس كل الناس ما كانوا قد ُحمِّلوا من اآلصار واألغالل 

اھم         المعروف وینھ أمرھم ب ل ی وراة واإلنجی ى الت دھم ف األمى الذى یجدونھ مكتوبًا عن
عن المنكر ویحل لھم الطیبات ویحرم علیھم الخبائث ویضع عنھم إصرھم واألغالل   

  ).٥..) (التى كانت علیھم
یة إنھا تفسیرات مغلوطة ، وساقطة ، حاول بھا أسرى العادات والتقالید إضفاء الشرع

ا باإلسالم      ة لھ ى ال عالق د الت ذا     .. الدینیة على ھذه العادات والتقالی ا ھ رأ منھ ى یب والت
  ..الحدیث النبوى الشریف

ھ          ذى صوبنا ب ذه الشبھة أن نزكى المنطق اإلسالمى ال وإذا كان لنا فى ختام إزالة ھ
ال إذا معنى الحدیث النبوى الشریف ، وخاصة بالنسبة للذین ال یطمئنون إلى المنطق إ

ول    " النصوص " دعمتھ وزكتھ  ى تق یم ، الت ن الق : ، فإننا نذكر بكلمات إمام السلفیة اب
  ).٦" (إن المرأة العدل كالرجل فى الصدق واألمانة والدیانة " 

  :وبكلمات اإلمام محمد عبده ، التى تقول
اء     "  ا أكف ة ، وإنھم رأة متبادل ل والم وق الرج وق    .. إن حق ى الحق اثالن ف ا متم وھم

ل ، أى أن كال         ذات واإلحساس والشعور والعق ى ال اثالن ف واألعمال ، كما أنھما متم
منھما بشر تام لھ عقل یتفكر فى مصالحھ ، وقلب یحب ما یالئمھ وُیَسرُّ بھ ، ویكره ما 

  ) ".٧..(ال یالئمھ وینفر منھ
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  :وبكلمات الشیخ محمود شلتوت ، التى تقول
ى خلق   "  رة الت الم الفط رر اإلس د ق رأة لق ا الم ل  .. ت علیھ انیة ذات العق رة اإلنس فط

فھى ذات مسئولیة مستقلة عن مسئولیة الرجل ، مسئولة عن نفسھا .. واإلدراك والفھم
  ..، وعن عبادتھا ، وعن بیتھا ، وعن جماعتھا

ة   وھى ال تقل فى مطلق المسئولیة عن مسئولیة أخیھا الرجل ، وإن منزلتھا فى المثوب
د اهللا م ة عن ل ال    والعقوب ة الرج ة ، وطاع ة أو مخالف ن طاع ا م ون منھ ا یك ودة بم عق

تقیمة   الحة مس ى ص رھا ، وھ یتھ ال تض ة ، ومعص ة منحرف ى طالح ا وھ ن (تنفعھ وم
ة وال ُیظلمون       دخلون الجن ك ی یعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وھو مؤمن فأولئ

را ر    ) (٨) (نقی ن ذك نكم م ل م ل عام یع عم ى ال أض م أن م ربھ تجاب لھ ى  فاس أو أنث
  ).٩) (بعضكم من بعض

ى       ر اإللھ ذا التعبی د ھ ف المتأمل عن ض    " ولیق ما   " بعضكم من بع ف س ، لیعرف كی
ھ            ان الرجل فجعل دَّ من طغی ف ح ا بعضًا من الرجل ، وكی القرآن بالمرأة حتى جعلھ

ولیس فى اإلمكان ما ُیؤدَّى بھ معنى المساواة أوضح وال أسھل من   . بعضًا من المرأة
ا المشتركة   ھذه الك لمة التى تفیض بھاطبیعة الرجل والمرأة ، والتى تتجلى فى حیاتھم

بن     (، دون تفاضل وسلطان    ا اكتس اء نصیب مم ا اكتسبوا وللنس یب مم ) للرجال نص
)١٠.(  

وإذا كانت المرأة مسئولة مسئولیة خاصة فیما یختص بعبادتھا ونفسھا ، فھى فى نظر 
ة    ئولیة عام ئولة مس ًا مس الم أیض ر   اإلس ر واألم ى الخی دعوة إل تص بال ا یخ فیم

ل  ن الرذائ ذیر م ائل ، والتح ى الفض اد إل المعروف واإلرش رآن . ب رح الق د ص وق
ا       ك المسئولیة ، كم ى تل بمسئولیتھا فى ذلك الجانب ، وقرن بینھا وبین أخیھا الرجل ف
ان واإلخالص هللا وللمسلمین     قرن بینھا وبینھ فى مسئولیة االنحراف عن واجب اإلیم

ر   ( والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینھون عن المنك
یرحمھم اهللا إن اهللا   ك س ولھ أولئ ون اهللا ورس اة ویطیع ون الزك الة ویؤت ون الص ویقیم

یم  ز حك المنكر  ) (١١) (عزی أمرون ب ض ی ن بع ھم م ات بعض افقون والمنافق المن
م الفاسقون    وینھون عن المعروف ویقبضون أیدیھم نسوا اهللا * فنسیھم إن المنافقین ھ

نھم اهللا           ا ھى حسبھم ولع دین فیھ نم خال ار جھ ار ن ات والكف وعد اهللا المنافقین والمنافق
  ).١٢) (ولھم عذاب مقیم

المعروف والنھى         ر ب ك المسئولیة األم ا من تل فلیس من اإلسالم أن تلقى المرأة حظھ
در      عن المنكر وھى أكبر مسئولیة فى نظر اإلسالم عل ھ أق ده ، بحجة أن ى الرجل وح

ھ ،       ذا الواجب ، فللرجل دائرت وم بھ منھا علیھا ، أو أنھا ذات طابع ال یسمح لھا أن تق
إن     ا ، ف نھض بأمتھم ا ی وعین فیم اتف الن تقیم إال بتك اة ال تس ا ، والحی رأة دائرتھ وللم

  ..تخاذال أو تخاذل أحدھما انحرفت الحیاة الجادة عن سبیلھا المستقیم
سالم فوق ذلك لم یقف بالمرأة عند حد اشتراكھا مع أخیھا الرجل فى المسئولیات  واإل

ئولیات     ذه المس ا ھ اء تحملھ رر تلق أنھا ، وك ن ش ع م ل رف ا ب ھا وعامھ ا خاص جمیعھ
ًا سواًء بسواء      ى رأى الرجل تمام ان  . احترام رأیھا فیما تبدو وجاھتھ ، شأنھ ف وإذا ك

  .جال ، فقد جاء أیضًا باختیار رأى بعض النساءاإلسالم جاء باختیار آراء بعض الر
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وفى سورة المجادلة احترم اإلسالم رأى المرأة ، وجعلھا مجادلة ومحاورة للرسول ، 
د      ى خطاب واح اه ف ا وإی ا  (وجمعھ ھ   ) ١٣) (واهللا یسمع تحاوركم ا ، وجعل رر رأیھ وق

داً   ا خال ر ا       .. تشریعًا عام ار الفك ن آث رًا م ة أث ت سورة المجادل لنسائى ، وصفحة   فكان
إلھیة خالدة نلمح فیھا على مر الدھور صورة احترام اإلسالم لرأى المرأة ، فاإلسالم  
ال یرى المرأة مجرد زھرة ، ینعم الرجل بشم رائحتھا ، وإنما ھى مخلوق عاقل مفكر 

  .، لھ رأى ، وللرأى قیمتھ ووزنھ
ف واألھل   ى التكلی ف    ولیس ھناك فارق دینى بین المرأة والرجل ف ة ، سوى أن التكلی ی

ا   -یلحقھا قبل أن یلحق الرجل ، وذلك لوصولھا  و      -بطبیعتھ ف ، وھ اط التكلی ى من إل
  ).١٤(البلوغ ، قبل أن یصل إلیھ الرجل 

بھة     ة ش ى إزال المى عل اد اإلس ع نصوص االجتھ ة م ج المنطقی افرت الحج ذا تض ھك
  ..دیناالنتقاص من أھلیة المرأة ، بدعوى أن النساء ناقصات عقل و

لم ،           ھ وس دیث رسول اهللا صلى اهللا علی ة لح د الحق انى والمقاص حت المع وھكذا وض
دة ،    " غطاًء شرعیا   " الذى اتخذت منھ التفسیرات المغلوطة   د الراك ادات والتقالی للع

ا        الم ، زورًا وبھتاًن ى اإلس الة اإلسالمیین عل بعض من غ ا ال ى حملھ ك الت ى .. تل والت
ذا اإلسالم     -لذلك  -دینًا إلھیا ، فدعوا حسبھا غالة العلمانیین  إلى تحریر المرأة من ھ

.!  
ھ  :(لقد صدق اهللا العظیم إذ یقول سنریھم آیاتنا فى اآلفاق وفى أنفسھم حتى یتبین لھم أن

  ).١٥) (الحق أو لم یكف بربك أنھ على كل شئ شھید 
ى أن   إننا نلح منذ سنوات طوال وقبلنا ومعنا الكثیرون من علماء اإلسال ھ عل م ومفكری

ین   ا وب الف بینن ن الخ رأة ، لك ر الم رى لتحری ورة كب ل ث ا یمث ف إنم دین الحنی ذا ال ھ
دا مساویًا    .. ھذا التحریر"نموذج " الغرب والمتغربین ھو حول  رأة ن فھم یریدون الم

اثلین  " ونحن مع اإلسالم نرید لھا .. للرجل مساواة الشقین المتكاملین ، ال الندین المتم
ذا       . ". ر ھ اء الرجل رجًال ، كى یثم وذلك ، لتتحرر المرأة ، مع بقائھا أنثى ، ومع بق

وع     ا سعادة الن التمایز الفطرى بقاء ، ویجدد القبول والرغبة والجاذبیة والسعادة بینھم
  .اإلنسانى

ذا   ایز  .. التشابھ " ونلح على أن ھ ھ        " والتم ذى أشار إلی و ال ین النساء والرجال ، ھ ب
ذى  : (ریم عندما قرن المساواة بالتمایز ، فقالت آیاتھ المحكماتالقرآن الك ولھن مثل ال

  ).١٧) (ولیس الذكر كاألنثى) (١٦) (علیھن بالمعروف وللرجال علیھن درجة
رأة      ر اإلسالمى للم ى التحری اج ف د شاءت إرادة اهللا سبحانھ    .. نلح على ذلك المنھ ولق

حیفة  وتعالى أن یشھد شاھد من أھلھا على صدق ھذا  [ المنھاج اإلسالمى ، فتنشر ص
تقریرًا علمیًا عن نتائج دراسة علمیة استغرقت أبحاثھا عشرین عامًا ، وقام ] األھرام 

ن     ف ع ا تكش ة ، وإذا بھ دة األمریكی ات المتح ى الوالی نفس ف اء ال ن علم ق م ا فری بھ
ین وث   ى اثن اء ف ال والنس ابھ الرج ى تش ى ف اج القرآن ذا المنھ ائق ھ داقیة حق ین مص الث

ین صفة  .. صفة رأة     .. وتمّیز المرأة عن الرجل فى اثنتین وثالث ز الرجل عن الم وتمی
فة    ین ص ین وثالث ى اثنت ذلك ف ابھ –ك اك التش یھن   : (فھن ذى عل ل ال ن مث ولھ

ا  (،)بالمعروف ا زوجھ ض   ) (١٨) (خلقكم من نفس واحدة وجعل منھ ) بعضكم من بع
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رى  ). ١٩( ایز الفط اك التم األنث (وھن ذكر ك یس ال ف  ).. ىول ى نص ابھان ف ا یتش فھم
  ..الصفات ، ویتمایزان فى نصفھا اآلخر

اثلین   " فالنموذج األمثل لتحررھما معًا ھو  دین المتم مساواة الشقین المتكاملین ، ال الن
رتھا        "..  ا نش ة ، كم ة العلمی ذه الدراس ة ھ ارئ خالص دم للق رت أن أق ذلك ، آث [ ول

وان   -–]األھرام  ا      اختالف صفات ال  [ تحت عن رأة لمصلحة كلیھم  -] رجل عن الم
  :ونصھا

فى دراسة قام بھا علماء النفس فى الوالیات المتحدة األمریكیة ، على مدى عشرین " 
اك   عامًا ، تم حصر عدد الصفات الموجودة فى كل من الرجل والمرأة ، ووجد أن ھن

ا ، وأن   ٣٢ ى الرجل ، و      ٣٢صفة مشتركة فى كل منھم  ٣٢صفة أخرى موجودة ف
اءت     ص ا ج ن ھن دة ، وم ى الش ة ف درجات مختلف رأة ، ب د الم ودة عن رى موج فة أخ

  .الفروق بین صفات الرجولة واألنوثة
دد الصفات مشتركة      وتوصل العلماء من خالل ھذه التجارب إلى أن وجود نصف ع
فى كل من الرجل والمرأة یعمل على وجود األسس المشتركة بینھما ، لتسھیل التفاھم 

  ..بعضھما البعضوالتعامل مع 
ى الدرجة           ا ف ل منھم د ك ًا عن ا ومختلف أما وجود عدد آخر من الصفات متساویًا بینھم

كما توصلوا إلى أنھ كى یعیش كل من الرجل     . والشھرة فمعناه تحقیق التكامل بینھما
ا الصفات السیكولوجیة        ل منھم دى ك والمرأة فى انسجام وتناغم تام ، البد أن یكون ل

رأة عصبیة     المختلفة ، فمث ع ام ایش م ًال الرجل العصبى الحاد المزاج ال یمكنھ أن یتع
حادة المزاج ، والرجل البخیل علیھ أال یتزوج امرأة بخیلة ، والرجل المنطوى ، الذى 

  .وھكذا. ال یحب الناس ، ال یجوز أن یتزوج من امرأة منطویة وال تحب الناس
مھمة ، أال وھى أن كل إنسان یحب  وكان من نتائج ھذه الدراسات الوصول إلى نتیجة

أال یعیش مع إنسان متماثل معھ فى الصفات وكل شىء ، أى صورة طبق األصل من 
ى          ة ف ة متمثل زة للرجول فات الممی اءت الص ا ج ن ھن یة ، وم فاتھ الشخص وة  : ص ق

جاعة ،   العضالت وخشونتھا والشھامة ، والقوة فى الحق ، والشجاعة فى موضع الش
ا       والنخوة ، واالھ ب السعادة لھ ا وجل دفاع عنھ ا وال رأة وحمایتھ ا  . تمام بمساندة الم كم

ى المشاعر        دق ف رم ، والص ان ، والك تتضمن أیضًا صفات الحب ، والعطاء ، والحن
  .إلخ.. وفى القول وحسن التصرف

ان ،   یة ، والحن ة ، والحساس دفء ، والنعوم ز بال ى تتمی ة ، فھ فات األنوث ن ص ا ع أم
اء حیة ، والعط ة ،   والتض ا ، والحكم ة أوالدھ ى خدم انى ف ر ، والتف ب الخی ، وح

والحرص على تماسك األسرة وترابطھا ، وحب المدیح ، والذكاء ، وحسن التصرف 
  ..، وغیر ذلك من الصفات

ة الرجل        ة بطبیع ة كافی رأة درای ولذلك ، فمن المھم أن یكون لدى كل من الرجل والم
ل من    ى ك ع الطرف اآلخر فى ضوء        وطبیعة المرأة ، وبذلك یسھل عل ل م ا التعام ھم

ا  ل منھم ائص ك اعر   .. خص حون بالمش وق مش رأة مخل ل أن الم رف الرج دما یع فعن
  .واألحاسیس والعواطف ، فإنھ یستطیع أن یتعامل معھا على ھذا األساس

ل            ى التعام ذا سیساعدھا أیضًا عل إن ھ ة الرجل ، ف رأة طبیع ت الم وبالمثل ، إذا عرف
  ).٢٠.. (معھ
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ات            تلك ھ ى الوالی نفس ف اء ال ق من علم ا فری ام بھ ى ق ة ، الت ى شھادة الدراسة العلمی
اً   رون عام ا عش ث فیھ تغرق البح ى اس ة والت دة األمریكی ى .. المتح دق عل ى تص والت

د من      : صدق المنھاج القرآنى فى عالقة النساء بالرجال   ى العدی ل ف االشتراك والتماث
ایز  " و " المساواة  " ، لتكون بینھما والتمایز فى العدید من الصفات .. الصفات " التم

  ..فى ذات الوقت
سنریھم آیاتنا فى اآلفاق وفى أنفسھم :(ومرة أخرى ال أخیرة صدق اهللا العظیم إذ یقول

  ). ٢١) (حتى یتبین لھم أنھ الحق أولم یكف بربك أنھ على كل شىء شھید
  .٥-١: العلق) ١(
  .٥اآلیة : سورة یونس) ٢(
  .٤: القلم) ٣(
  .٢٤: األنفال) ٤(
  .١٥٧: األعراف) ٥(
  .٢٣٦ص ] الطرق الحكمیة فى السیاسة الشرعیة ) [ ٦(
ده   ) [ ٧( د عب ق د  . ٦٠٦ص  ٤ج] األعمال الكاملة لإلمام محم د  . دراسة وتحقی محم

  .م١٩٩٣طبعة القاھرة . عمارة
  .١٢٤: النساء) ٨(
  .١٩٥: آل عمران) ٩(
  .٣٢: النساء) ١٠(
  .٧١: التوبة) ١١(
  .٦٨ -٦٧: التوبة) ١٢(
  .١: المجادلة) ١٣(
-ھجریة  ١٤٠٠طبعة القاھرة سنة . ٢٢٨-٢٢٣ص ] اإلسالم عقیدة وشریعة )[ ١٤(

  .م١٩٨٠
  .٥٣: فصلت) ١٥(
  .٢٢٨: سورة البقرة) ١٦(
  .٣٦: سورة آل عمران) ١٧(
  .١٨٩: سورة األعراف) ١٨(
  .١٩٥: سورة آل عمران) ١٩(
  .٢ص  -٢٠٠١-٤ -٢٩فى ] األھرام ) [ ٢٠(
  ٥٣: فصلت) ٢١(

---------------------  
  ما أفلح قوم ولُّوا أمرھم امرأة -١٦٣

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  :الرد على الشبھة 

َرة  " بكسر الواو وفتحھا ھى " الوالیة " إن  و       ".. النُّْص ر اآلخر فھ ى أم وكل من ول
ھ وا  )(١(ولی ذین آمن ىُّ ال َى اهللا إن َو) (٢) (اهللا ول ؤمنین) (٣) (ِلیِّ ىُّ الم ) ٤) (واهللا ول
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وا الموت    ( اس فتمن ) ٥) (قل یا أیھا الذین ھادوا إن زعمتم أنكم أولیاء ِللَِّھ من دون الن
  ).٦) (ما لكم من َوالیتھم من شىء (

ت  رة " وإذا كان ى " النص ى معن ة " ھ رأة  " الوالی ى أن للم الف عل ال للخ ال مج ، ف
  ..والیة ، فى كثیر من میادین الحیاة نصرة وسلطانًا ، أى

ارات   عیة والحض رائع الوض ل الش بق ك د س الم ق ى أن اإلس ون عل لمون مجمع فالمس
ا    ا ، ملك اإلنسانیة عندما أعطى للمرأة ذمة مالیة خاصة ، ووالیة وسلطانا على أموالھ

ل الرجل سواء بسواء      ك مث ة  .. وتنمیة واستثمارا وإنفاقًا ، مثلھا فى ذل ة  والوالی المالی
واالقتصادیة من أفضل الوالیات والسلطات فى المجتمعات اإلنسانیة ، على مر تاریخ 

ى        .. تلك المجتمعات ة وسلطان یتجاوز اإلطار الخاص إل وال والی وفى استثمار األم
ام   ا          .. النطاق الع ى نفسھا ، تؤسس لھ ة عل رأة والی ى أن للم والمسلمون مجمعون عل

ى شئون زواجھ    ة وسلطانا ف ا ،     حری ران بھ ى االقت ون ف ا الراغب دم إلیھ دما یتق ا ، عن
  ..وسلطانھا فى ھذا یعلو سلطان ولیھا الخاص والولى العام ألمر أمة اإلسالم

ى         ا ، وف ت زوجھ ى بی ة وسلطانًا ف ة ورعای والمسلمون مجمعون على أن للمرأة والی
ا   ة أبنائھ دیث رسول اهللا         .. تربی ا ح ا وفیھ ا بھ ى تمیزھ ص عل ة ن لى اهللا  وھى والی ص

  :علیھ وسلم الذى فّصل أنواع ومیادین الوالیات
و    [  یھم وھ اس راع عل ى الن ذى عل األمیر ال ھ ، ف ن رعیت ئول ع م مس م راع وكلك كلك

ى      ة عل رأة راعی مسئول عنھم ، والرجل راع على أھل بیتھ وھو مسئول عنھم ، والم
  ).٧] (عن رعیتھ  بیت بعلھا وولده وھى مسئولة عنھم ، أال فكلكم راع وكلكم مسئول

د     رأة عن ام الم لكن قطاعا من الفقھاء قد وقف بالوالیات المباحة والمفتوحة میادینھا أم
رأة عن     " الوالیات الخاصة "  اروا حجب الم ة   " ، واخت ات العام ى   "الوالی ى تل ، الت

  ..فیھا أمر غیرھا من الناس ، خارج األسرة وشئونھا
ات      ونحن نعتقد أن ما سبق وقدمناه فى الق ائع تطبیق ذه الدراسة من وق سم األول من ھ

وممارسات مجتمع النبوة والخالفة الراشدة لمشاركات النساء فى العمل العام بدءًا من 
ى    .. الشورى فى األمور العامة ة اإلسالمیة األول ى  . والمشاركة فى تأسیس الدول وحت

ن الخطاب ر   ھ   والیة الحسبة واألسواق والتجارات ، التى وّالھا عمر ب " ضى اهللا عن
وانتھاء بالقتال فى میادین ].. م ٦٤١/ھجریة  ٢٠[ للشِّفاء بنت عبد اهللا بن عبد شمس 

ین      .. الوغى واالة والتناصر ب ى أن الم ة عل وأیًضا ما أوردناه من اآلیات القرآنیة الدال
رآن            ا الق ى تناولھ ام وھى الت ل الع ادین العم ام سائر می ل الع الرجال والنساء فى العم

ر   الك  ى عن المنك المعروف والنھ ر ب ة األم ت فریض ات (ریم تح ون والمؤمن والمؤمن
بعضھم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر ویقیمون الصالة ویؤتون 

  ).٨) (الزكاة ویطیعون اهللا ورسولھ أولئك سیرحمھم اهللا إن اهللا عزیز حكیم 
ذه القضیة        اه حول ھ ا سبق وأوردن ع      قضیة  -نعتقد أن م رأة ومشاركتھا م ة الم والی

ة               ى والی ارون ف ذین یم ى ال ردِّ عل ى ال ام كاف وواف ف ل الع ات العم ى والی الرجل ف
  .المرأة للعمل العام

ى    بھات فھ ة الش م إزال ة قس ذه الدراس ن ھ م م ذا القس ى ھ دمھا ف ى نق افة الت ا اإلض أم
ریف  وى الش دیث النب وط للح م المغل ة الفھ وم: [ خاصة بمناقش ح ق ا أفل رھم  م ى أم یل
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ى            ].. امرأة  رأة ف ذین یحّرمون مشاركة الم ل ال ھ ك ذى یستظل بظل دیث ال و الح إذ ھ
  ..الوالیات العامة والعمل العام

ن  ].. [ لن یفلح قوم تملكھم امرأة : [ ولقد وردت لھذا الحدیث روایات متعددة ، منھا ل
رأة      وا أمرھم ام وم ول ى      ].. [ یفلح ق وم أسندوا أمرھم إل ح ق ن یفل رأة   ول ا ] ام : رواھ

  ..البخارى والترمذى والنسائى واإلمام أحمد
ا   " الروایة " وإذا كانت صحة الحدیث من حیث  ة ال شبھة فیھ ال   .. ھى حقیق إن إغف ف

بمعناه الحقیقى مخالفة لالستدالل بھ على " الدرایة " مناسبة ورود ھذا الحدیث یجعل 
  ..تحریم والیة المرأة للعمل العام

ول  ذلك أن مالبسا دیث تق د   : ت قول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ، لھذا الح رًا ق إن نف
  :قدموا من بالد فارس إلى المدینة المنورة ، فسألھم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  .امرأة]: أحدھم [ قال "  -؟ " من یلى أمر فارس "  -
  ".ما أفلح قوم ولوا أمرھم امرأة " فقال صلى اهللا علیھ وسلم  -

د   فمال ة ق بسات ورود الحدیث تجعلھ نبوءة سیاسیة بزوال ملك فارس وھى نبوءة نبوی
ل السیاسى       –تحققت بعد ذلك بسنوات رأة للعم ة الم أكثر منھ تشریعًا عاما یحرم والی

  ..العام
دیث خاصًا     ذا الح ة   " ثم إن ھذه المالبسات تجعل معنى ھ ة العام أى رئاسة  " بالوالی

  ..الدولة وقیادة األمة
قام كان مقام الحدیث عن امرأة تولت عرش الكسرویة الفارسیة ، التى كانت تمثل فالم

اریخ     ذلك الت المى ل ام الع ى النظ م ف وتین األعظ دى الق ور  .. إح ین جمھ الف ب وال خ
ى اشتراط        ة من الخوارج عل ذكورة  " الفقھاء باستثناء طائف ى   " ال یمن یل ة  " ف اإلمام

أما ماعدا ھذا المنصب بما فى .. م وأمة اإلسالموالخالفة العامة لدار اإلسال" العظمى 
ى        دخل ف ا ال ت ة فإنھ ة والوطنی ة والقطری ذلك والیات األقالیم واألقطار والدول القومی

ھ     دار اإلسالم وأمت ة ، یفرض      .. والیة اإلمامة العظمى ل ات خاصة وجزئی ا والی ألنھ
ل أمان  ى الرجال    واجب األمر بالمعروف والنھى عن المنكر المشاركة فى حم ا عل اتھ

  ..والنساء دون تفریق
ة العظمى         ة والخاصة باإلمام ات الجزئی ذه الوالی ل ھ فالشبھة إنما جاءت من خلط مث

اء          ور الفقھ ترط جمھ ى اش ة الت ى الوالی ھ وھ الم وأمت دار اإلس ة ل ة العام " والوالی
ذكورة  ا " ال یمن یلیھ ذه اإلما    .. ف رأة لھ ة الم ن والی ر ع ھ المعاص دیث للفق ة وال ح م

ذ             اول الرجال ، فضًال عن النساء ، من ت عن متن د غاب ة ق ذه الوالی العظمى ، ألن ھ
  !..وحتى اآلن ] م ١٩٢٤ھجریة  ١٣٤٢[ سقوط الخالفة العثمانیة 

وأمر آخر البد من اإلشارة إلیھ ، ونحن نزیل ھذه الشبھة عن والیة المرأة للعمل العام 
ى عصرنا   ھ من     ، وھو تغیر مفھوم الوالیة العامة ف ك بانتقال دیث ، وذل سلطان  :" الح

رد  ى  " الف ة   " إل لطان المؤسس لطان       " س ن ذوى الس ع م ا جم ترك فیھ ى یش ، والت
  ..واالختصاص

ّول  د تح اء " لق ى  " القض ترك ف ى ، یش اء مؤسس ى قض رد إل ى الف اء القاض ن قض م
  ..الحكم فیھ عدد من القضاة
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ى   رأة ف اركت الم إذا ش ة " ف ة المحكم وار" ھیئ یس ب رأة  فل ة الم ن والی دیث ع د الح
ة    ا اآلن لمؤسس ة ھن دماء ، ألن الوالی ھ الق ى فق ان واردًا ف ذى ك المعنى ال اء ، ب للقض

رأة     ان أو ام ًال ك راد ، رج ن األف رد م ت لف ع ، ولیس ة  .. وجم بحت مؤسس د أص ل لق ب
ذھا القضاة   .. التشریع والتقنین مشاركة فى والیة القضاء ، بتشریعھا القوانین التى ینف

ا      ف انون ، وإنم م واستخالص الق لم یعد قاضى الیوم ذلك الذى یجتھد فى استنباط الحك
بح  ذ " أص اعى     " المنف اد الجم ل االجتھ ة ، تمث ھ مؤسس اغتھ وقننت ذى ص انون ال للق

  ..والمؤسسى ال الفردى فى صیاغة القانون
ات      اد مؤسس ى اجتھ رد إل اد الف ن اجتھ ین م ریع والتقن ول التش ع تح ال م ذلك الح وك

  ..الصیاغة والتشریع والتقنین
فإذا شاركت المرأة فى ھذه المؤسسات ، فلیس بوارد الحدیث عن والیة المرأة لسلطة 

  ..التشریع بالمعنى التاریخى والقدیم لوالیة التشریع
ة  " وتحولت سلطات صنع  ة عن      " القرارات التنفیذی نظم الشوریة والدیمقراطی ى ال ف

ات   لطان المؤسس ى س رد إل لطة الف رار   س ناعة الق داد لص ى اإلع اركة ف إذا .. المش ف
ذه      رأة لھ ة الم ن والی دیث ع وارد الح یس ب ات ، فل ذه المؤسس ى ھ رأة ف اركت الم ش
ذه القضیة     السلطات والوالیات ، بالمعنى الذى كان فى ذھن الفقھاء الذین عرضوا لھ

ل   ى ظ ة " ف رة ، وتمیز " فردی ة والمعاص نظم الحدیث د ال ل تعق ات ، وقب ا الوالی ھ
  ..بالمؤسسیة والمؤسسات

بأ   ة س ن ملك ریم ع رآن الك دث الق د تح رأة  -لق ى ام ا  -وھ ى والیتھ ا وعل أثنى علیھ ف
ا   (للوالیة العامة ، ألنھا كانت تحكم بالمؤسسة الشوریة ال بالوالیة الفردیة  ا أیھ قالت ی

ى تشھدون     رًا حت ة أم ر  ).. ٩) (المأل أفتونى فى أمرى ما كنت قاطع رآن الك یم وذم الق
ر   ون مص نع         -فرع لطة ص ة وس ة العام لطان الوالی رد بس د انف ھ ق ل ألن و رج وھ

دیكم إال سبیل الرشاد         (القرار ا أھ ا أرى وم م إال م ا أریك م  ).. ١٠) (قال فرعون م فل
ت    ا كان ة وإنم ة العام ى الوالی ة حت ة العام ى الوالی ة ف ذكورة أو األنوث رة بال ن العب تك

ة  " سلطانا فردیًا مطلقًا " ؟ أم " شوریة  مؤسسة" العبرة بكون ھذه الوالیة  ؟ أما والی
اء  رأة للقض ة   .. الم ى الرؤی رأة ف ة الم ال أھلی ى اكتم بھة عل بعض كش ا ال ى یثیرھ والت

  ..اإلسالمیة
  :فإن إزالة ھذه الشبھة یمكن أن تتحقق بالتنبیھ على عدد من النقاط

ا رأة لمنص : أولھ ة الم یة والی ول قض ا ح ى تراثن دینا ف ا ل و أن م اء ھ ر " ب القض فك
وضعھ اهللا " دینا "ولیس ".. أحكامًا فقھیة " أثمرت " اجتھادات فقھیة " و " إسالمى 

م        ریم ل القرآن الك لم ، ف ھ وس لى اهللا علی ولھ ص ى رس ھ إل ى ب الى وأوح بحانھ وتع س
یعرض لھذه القضیة ، كما لم تعرض لھا السنة النبویة ، ألن القضیة لم تكن مطروحة 

اة   ى الحی ا       عل دینا فیھ یس ل الم ، فل در اإلس ع ص ى لمجتم ع العمل ة والواق االجتماعی
  ..نصوص دینیة أصًال ، ومن ثم فإنھا من مواطن ومسائل االجتھاد

امالت   " ثم إن ھذه القضیة ھى من   ادات   " ولیست من   " مسائل المع ".. شعائر العب
ت  ة  " وإذا كان ادات توقیفی وا  " العب د ال ف عن نص وتق ن ال َتمس م إن  ُتْل ھ ، ف " رد فی

امالت  رعیة      " المع الح الش ق المص رعیة وتحقی د الش ا المقاص تحكمھ
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رة ا ..المعتب د فیھ الح والمفاس ین المص ة ب ى .. والموازن ى ف امالت " ویكف أن ال " المع
  ..تخالف ما ورد فى النص ، ال أن یكون قد ورد فیھا نص

وم أن  ة " ومعل ام الفقھی اء " األحك ادات الفقھ ى اجتھ ى ھ اوى ، الت ل الفت ا كمث ، مثلھ
  ..تتغیر بتغیر الزمان والمكان والمصالح الشرعیة المعتبرة

  ..فتولى المرأة للقضاء قضیة فقھیة ، لم ولن ُیْغَلق فیھا باب االجتھاد الفقھى اإلسالمى
أن اجتھادات الفقھاء القدماء حول تولى المرأة لمنصب القضاء ھى اجتھادات : وثانیھا

ة ب ددة ومختلف د  متع د امت ألة ، ولق ذه المس ى ھ اداتھم ف ذاھبھم واجتھ دد م اختالف وتع
  ..زمن اختالفھم فیھا جیًال بعد جیل

ف        " إجماع فقھى " ومن ثم فلیس ھناك  زام للخل اك إل ى یكون ھن ذه المسألة حت فى ھ
یس محل      ر ل بإجماع السلف ، وذلك فضًال عن أن إلزام الخلف بإجماع السلف ھو أم

أن قضیة إمكانیة تحقق اإلجماع أى اجتماع سائر فقھاء عصر ما  ناھیكم عن.. إجماع
د          ى لق ھ حت وَّر حدوث ا ال ُیَتَص ذه المسألة ھو مم على مسألة من مسائل فقھ الفروع كھ

  .أنكر كثیر من الفقھاء إمكانیة حدوث اإلجماع فى مثل ھذه الفروع أصًال
ل    ن حنب ة   ٢٤١ ١٦٤[ ومن ھؤالء اإلمام أحمد ب ال  ] م  ٨٥٥ ٧٨٠ھجری ذى ق : " ال

  ! ".من ادعى اإلجماع فقد كذب 
روع    ھ الف فباب االجتھاد الجدید والمعاصر والمستقبلى فى ھذه المسألة وغیرھا من فق

ف  .. مفتوح ألنھا لیست من المعلوم من الدین بالضرورة أى المسائل التى لم ولن تختل
  ..مفیھا مذاھب األمة وال الِفطر السلیمة لعلماء وعقالء اإلسال

رأة  " العادة " أن جریان : وثالثھا فى األعصر اإلسالمیة السابقة ، على عدم والیة الم
الدین لوالیتھا ھذا المنصب ، فدعوة المرأة للقتال " تحریم " لمنصب القضاء ال یعنى 

فى األعصر اإلسالمیة السابقة   " العادة " ، وانخراطھا فى معاركھ ھو مما لم تجربھ 
ك     م یعن ذل ة        " تحریم  " ، ول د الحاج الى عن اد القت ى الحرب والجھ رأة ف اشتراك الم

لم ومسلمة    د مارست    .. واالستطاعة وتعیُّن فریضة الجھاد القتالى على كل مس فھى ق
د   .. ھذا القتال وشاركت فى معاركھ على عصر النبوة والخالفة الراشدة من غزوة ُأح

ة  ٣[  ة   ] م ٦٢٥ھجری ة الیمام ى موقع ة  ١٢[ إل یلمة  ] م  ٦٣٣ھجری د ردة مس ض
ذاب  ة  ١٢[ الك ى ].. م  ٦٣٣ھجری ادة " وف ة " الع ات " مرتبط رة " بالحاج المتغی

  ..بتغیر المصالح والظروف والمالبسات ، ولیست ھى مصدر الحالل والحرام
ة     : رابعھا ى غیب أن علة اختالف الفقھاء حول جواز تولى المرأة لمنصب القضاء ، ف

ة  وص الدینی ة –النص ة  القرآنی تالف    –والنبوی ت اخ یة ، كان ذه القض اول ھ ى تتن الت
القضاء " قاسوا " فالذین . علیھ تولیھا للقضاء" قاسوا " ھؤالء الفقھاء فى الحكم الذى 

التى ھى الخالفة العامة على أمة اإلسالم ودار اإلسالم مثل " اإلمامة العظمى : "على
اء ،    ا للقض وا تولیھ د منع افعى ق ذھب الش اء الم تثناء  فقھ اء باس ور الفقھ اق جمھ التف

شرطا من شروط الخلیفة واإلمام ، فاشترطوا " الذكورة " بعض الخوارج على جعل 
  .فى القاضى ، قیاسًا على الخالفة واإلمامة العظمى –" الذكورة " ھذا الشرط 
یس   –" حكم فقھى " قیاسًا على " القیاس " ویظل ھذا  ًا  " لیس علیھ إجماع ول " قیاس

  ..ص قطعى الداللة والثبوتعلى ن
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مثل أبى حنفیة " القصاص والحدود " والذین أجازوا تولیھا القضاء ، فیما عدا قضاء 
القضاء  " لقیاسھم " وفقھاء مذھبھ قالوا بذلك ] م  ٧٦٧ ٦٩٩/ ھجریة  ١٥٠ ٨٠" [ 

ى  ھادة  " عل دا        " الش ا ع ھ ، أى فیم ھادتھا فی ازوا ش ا أج اءھا فیم ازوا قض " ، فأج
  ".والحدود القصاص 

وت  " حكم فقھى " فالقیاس ھنا أیضًا على  ة والثب ذا  ..ولیس على نص قطعى الدالل وھ
دود   دماء   .. الحكم الفقھى المقیس علیھ وھو شھادة المرأة فى القصاص والح ى ال أى ف

اع  ع إجم یس موض ى      .. ل ى عل رأة ھ ھادة الم بھة أن ش ى رد ش ا ف بق وذكرن د س فلق
ض الفقھاء لشھادتھا فى الدماء ، وخاصة إذا كانت النصف من شھادة الرجل إجازة بع

  ..شھادتھا فیھا ھى مصدر البینة الحافظة لحدود اهللا وحقوق األولیاء
ر              ن جری د ب ام محم ل اإلم ل القضایا مث ى ك رأة ف ذین أجازوا قضاء الم أما الفقھاء ال

ة   ٢٢٤٣١٠[ الطبرى  ذلك    ] م ٩٢٣ ٨٣٩/ ھجری وا ب د حكم القضاء  " لقیاسھم  " فق
دینى    ".. الفتیا " ى عل اء ال فالمسلمون قد أجمعوا على جواز تولى المرأة منصب اإلفت

ى     ة وف أى التبلیغ عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھو من أخطر المناصب الدینی
ؤمنین     ات الم تولیھا لإلفتاء سنة عملیة مارستھا نساء كثیرات على عھد النبوة من أمھ

ل         وغیرھن فقاس ھؤالء الفقھاء ق ا ك وا بجواز تولیھ ا ، وحكم ى فتیاھ رأة عل ضاء الم
  .أنواع القضاء ، لممارستھا اإلفتاء فى مختلف األحكام

ھ            ا یحكم ى شروط القاضى إنم ت ف رھم أن الجوھرى والثاب ك بتقری وا ذل وھم قد علل
و    اء ، وھ ن القض د م دف والقص دده الھ ین   : ویح دل ب م بالع وع الحك مان وق ض

ین ى .. المتقاض ارة أب د    وبعب د الحفی ن رش د ب ة  ٥٢٠٥٩٥[ الولی  ١١٢٦/ ھجری
ال     " فإن ]: م ١١٩٨ ى كل شئ ق ذا ف ل    : من رأى حكم المرأة ناف إن األصل ھو أن ك

ة           اع من اإلمام ا خصصھ اإلجم ھ جائز ، إال م اس فحكم ین الن من یأتى منھ الفصل ب
  ).١١" (الكبرى 

ف  " الذكورة " أن : وخامسھا ذى اختل ین      لم تكن الشرط الوحید ال اء من ب ھ الفقھ حول
  ..شروط من یتولى القضاء

رط      ى ش وا ف ثال اختلف م م اد " فھ افعى  " االجتھ ب الش ة  ١٥٠٢٠٤[ فأوج / ھجری
ة     .. وبعض المالكیة أن یكون القاضى مجتھدًا] م ٧٦٧٨٢٠ و حنیف على حین أسقط أب

امى  " ھذا الشرط ، بل وأجاز قضاء   ة وھو غی      " الع راءة والكتاب ى الق ر أى األمى ف
لم     ھ وس لى اهللا علی ى ص ة النب ى أمی ا عل ة قیاس اء المالكی ض الفقھ ھ بع ل ووافق الجاھ

)١٢.(  
ى   ون القاض رط ك ى ش ذلك ف وا ك امال " واختلف رد " ع یس مج الم " ول ول " ع بأص

ة  رع األربع اس  : الش اع ، والقی نة ، واإلجم اب ، والس افعى ،  .. الكت ترطھ الش فاش
  ).١٣(وتجاوز عنھ غیره من الفقھاء 

  ).١٤(ما اشترط أبو حنیفة ، دون سواه أن یكون القاضى عربیا من قریش ك
اء ،         " الذكورة " فشرط  ا الفقھ ف فیھ ى اختل د من الشروط الت فى القاضى ، ھو واح

كما .. حیث اشترطھ البعض فى بعض القضایا دون البعض اآلخر ، ولیس فیھ إجماع
  ..مجتھدینأنھ لیس فیھ نصوص دینیة تمنع أو تقید اجتھادات ال
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ات         : وسادسھا  ا أصاب الوالی ابھا ھى األخرى م د أص ھ ق أن منصب القضاء ووالیت
ة  " السیاسیة والتشریعیة والتنفیذیة من تطور انتقل بھا من  ة   " الوالیة الفردی ى والی إل

رأة   " أو " والیة رجل  " فلم تعد " المؤسسة "  ة ام ا أصبح   " والی " الرجل  " ، وإنم
ة وا ن المؤسس زءًا م بحت ج وع ، وأص رأة " لمجم ة " الم ن المؤسس زءًا م ج

د  " یحتاج إلى " كیف جدید " ومن ثم أصبحت القضیة فى .. والمجموع " تكییف جدی
ذه          ل ھ ھ ك ت إلی ذى انتقل د ال ى الجدی ور المؤسس ذا الط د لھ اد الجدی ھ االجتھ یقدم

  ..ومنھا والیة المرأة للقضاء.. الوالیات
المفردات فى غریب القرآن [ قاسم الحسین بن محمد الراغب األصفھانى ، أبو ال) ١(

  .م١٩٩١طبعة دار التحریر ، القاھرة ] 
  .٢٥٧: البقرة) ٢(
  .١٩٦: األعراف) ٣(
  .٦٨: آل عمران) ٤(
  .٦: الجمعة) ٥(
  .٧٢: األنفال) ٦(
  ..رواه البخارى ومسلم واإلمام أحمد) ٧(
  .٧١: التوبة) ٨(
  .٣٢: النمل) ٩(
  .٢٩: غافر) ١٠(
اھرة سنة    . ٤٩٤ص  ٢ج] بدایة المجتھد ونھایة المقتصد [ ) ١١( ة الق . م١٩٧٤طبع

واألحكام . م١٩٧١طبعة بغداد سنة  ٦٢٨-٦٢٥ص  ١ج] أدب القاضى [ والماوردى 
  .م١٩٧٣طبعة القاھرة سنة  ٦٥السلطانیة ص

  .٤٩٣،٤٩٤ص  ٢ج] بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ) [ ١٢(
  .٦٤٣ص  ١ج ] أدب القاضى )[ ١٣(
ك      [ محمد محمد سعید ) ١٤( ام مال ذھب اإلم ل السالك لم ة   ١٩٠ص ] كتاب دلی طبع

  .م ١٩٢٣القاھرة سنة 
----------------  

  الرجال قوَّامون على النساء -١٦٤
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  
  
  :الرد على الشبھة 

ات   ت آی ورة نزل ة المن ى المدین ة " ف ال " القوام ة الرج اءقوام ى النس ل .. عل ى ظ وف
ى ،           ة األول د الجاھلی رأة المسلمة من تقالی ة تحررت الم ذه القوام المفھوم الصحیح لھ
ذى أشرنا       ى النحو ال ام عل وشاركت الرجال فى العمل العام مختلف میادین العمل الع
ة حاضرًا طوال            وم القوام ان مفھ ذه الدراسة ؛ فك ى القسم األول من ھ إلى نماذجھ ف

  ..ولم یكن عائقًا بین المرأة وبین ھذا التحریر.. تحریرعصر ذلك ال
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ین           ین مساواة النساء للرجال وب ة ب ات القوام ى آی ریم ف ولحكمة إلھیِة قرن القرآن الك
ك الدرجة ،          ى تل ذه المساواة عل دم ھ ل وق درجة القوامة التى للرجال على النساء ، ب

ة " واو " عاطفًا الثانیة على األولى ب  ران    العطف ، دالل ة واالقت ى المعی أى أن .. عل
ى   المساواة والقوامة صنوان مقترنان ، یرتبط كل منھما باآلخر ، ولیسا نقیضین ، حت

  ..یتوھم واھم أن القوامة نقیض ینتقص من المساواة
دیث        ى الح الى ف ال اهللا سبحانھ وتع دما ق لحكمة إلھیة جاء ذلك فى القرآن الكریم ، عن

  :عن شئون األسرة وأحكامھا
  ).١) (ولھن مثل الذى علیھن بالمعروف وللرجال علیھن درجة واهللا عزیز حكیم (

دیث   وفى سورة النساء جاء البیان لھذه الدرجة التى للرجال على النساء فى سیاق الح
عن شئون األسرة ، وتوزیع العمل واألنصبة بین طرفى المیثاق الغلیظ الذى قامت بھ 

ة      إذا بآی رأة ف ع         األسرة الرجل والم دث عن توزی ى تتح ات الت ة لآلی أتى تالی ة ت القوام
األنصبة والحظوظ والحقوق بین النساء وبین الرجال ، دونما غبن لطرف ، أو تمییز 
یخل بمبدأ المساواة ، وإنما وفق الجھد والكسب الذى یحصِّل بھ كل طرف ما یستحق  

رات ن ثم ال ن   ..(م ض للرج ى بع كم عل ھ بعض ل اهللا ب ا فض وا م ا  وال تتمن یب مم ص
ًا    اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن واسألوا اهللا من فضلھ إن اهللا كان بكل شئ علیم

آتوھم      *  انكم ف دت أیم ذین عق ون وال دان واألقرب رك الوال ا ت والى مم ا م ل جعلن ولك
ا فّضل اهللا      * نصیبھم إن اهللا كان على كل شئ شھیدًا  ى النساء بم الرجال قّوامون عل

  ).٢..) (أنفقوا من أموالھم بعضھم على بعض وبما
اس        ن عب د اهللا ب ة ، عب ر األم ھ حب ة  ٣[ ولقد فق ة   ٦٨ق ھجری ] م ٦٨٧ ٦١٩/ ھجری

ة     ة اإللھی م الحكم الذى دعا لھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ربھ أن یفقھھ فى الدین فھ
الى          ول اهللا ، سبحانھ وتع ى تفسیره لق ال ف ة ، فق ولھن  :(-فى اقتران المساواة بالقوام

إننى ألتزین : " تلك العبارة اإلنسانیة ، والحكمة الجامعة) مثل الذى علیھن بالمعروف
  " !المرأتى ، كما تتزین لى ، لھذه اآلیة 

وفھم المسلمون قبل عصر التراجع الحضارى ، الذى أعاد بعضًا من التقالید الجاھلیة 
رة أخرى      رأة المسلمة م اة الم ى حی دة إل ة   –الراك ة القوام ان  أن درج ة ُرّب ى رعای ھ

ة   .. األسرة الرجل لسفینتھا ، وأن ھذه الرعایة ھى مسئولیة وعطاء  ولیست دیكتاتوری
وال استبدادا ینقص أو ینتقص من المساواة التى قرنھا القرآن الكریم بھذه القوامة ، بل 

  ..وقدمھا علیھا
ان    ولم یكن ھذا الفھم اإلسالمى لھذه القوامة مجرد تفسیرات أو استنتاجات ،   ا ك وإنم

زوج           ة ال رة ، وعالق ع األس ة لمجتم ة الحاكم د القرآنی ق القواع ًا بمنط ًا محكوم فقھ
ل      .. بزوجھ ذ بالشورى ، أى بمشاركة ك ا ُتتَّخ فكل شئون األسرة ُتدار ، وكل قراراتھ

ون         اء مؤمن ؤالء األعض رارات ، ألن ھ ذه الق اذ ھ نع واتخ ى ص رة ف اء األس أعض
ات     باإلسالم والشورى صفة أصیلة     ؤمنین والمؤمن ون   (من صفات الم ذین یجتنب وال

رون       م یغف ا غضبوا ھ واحش وإذا م اموا     *كبائراإلثم والف ربھم وأق ذین استجابوا ل وال
ون      اھم ینفق ا رزقن نھم ومم م     * الصالة وأمرھم شورى بی ذین إذا أصابھم البغى ھ وال

  ).٣) (ینتصرون
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ات     ؤمنین والمؤمن زة للم دبیر      فالشورى واحدة من الصفات الممی ادین الت ل می ى ك ، ف
تجُب ھذه .. واألسرة ھى المیدان التأسیسى واألول فى ھذه المیادین.. وصناعة القرار

ى     –الشورى ، ویلزم ھذا التشاور فى مجتمع األسرة  رارات عل دابیر والق لتتأسس الت
رارات     ى   .. الرضا ، الذى ال سبیل إلیھ إال بالمشاركة الشوریة فى صنع الق یستوى ف

رارات ذلك  ة      .. الصغیر والخطیر من ھذه التدابیر والق ة اإللھی د شاءت الحكم ى لق حت
ال         رار الرضاعة لألطف ى تأسیس ق ریم عل رآن الك قایة المستقبل    -أن ینص الق أى س

دث عن      .. وصناعة الغد على الرضا الذى تثمره الشورى ى تتح ات الت ففى سیاق اآلی
یم تلك الحدود الم.. حدود اهللا فى شئون األسرة .. والمعروف .. ؤسسة على منظومة الق

دوان  .. ونفى الُجناح والحرج.. واإلحسان م والع ى   .. وعدم المضارة والظل دعوة إل وال
  !..القوانین الصماء " بترسانة " ضبط شئون األسرة بقیم التزكیة والطھر ، ال 

 فى ھذا السیاق ینص القرآن الكریم على أن تكون الشورى ھى آلیة األسرة فى صنع   
والوالدات یرضعن أوالدھن حولین كاملین لمن أراد أن یتم الرضاعة : (كل القرارات

ار   عھا ال تض س إال وس ف نف المعروف ال تكل وتھن ب ن وكس ھ رزقھ ود ل ى المول وعل
راض    والدة بولدھا وال مولود لھ بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصاًال عن ت

ردتم أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح علیكم إذا منھما وتشاور فال جناح علیھما وإن أ
  ).٤) (سلمتم ما أتیتم بالمعروف واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا بما تعملون بصیر

فھى مسئولیة وتكالیف للرجل ، مصاحبة لمساواة  .. ھكذا فھم المسلمون معنى القوامة
  ..النساء بالرجال

  ".رأة شیئًا وعلى الرجل أشیاء إنھا تفرض على الم: " وبعبارة اإلمام محمد عبده
ذا        ى ھ ى ف بالغ القرآن وى لل ان النب ة البی ر البعث ى عص ة ف نة النبوی ت الس وكان

دین  .. الموضوع ى ال .. فالمعصوم صلى اهللا علیھ وسلم الذى حّملھ ربھ الحمل الثقیل ف
یًال    ( -والمجتمع .. واألمة.. والدولة وًال ثق ك ق ان ف    ). ٥) (إنا سنلقى علی ذى ك و ال ى ھ

ى          -أزواجھ  -خدمة أھلھ  وة ، ف ت النب ھ صفة من صفات بی ھ ول وكانت شوراھن مع
ویكفى أن ھذه السنة العملیة قد تجسدت تحریرًا .. الخاص والعام من األمور والتدابیر

ة           اع والسیاسة واالقتصاد والتربی ادین االجتم ل می ھ الرجال بك رأة ، شاركت فی .. للم
ال  ى القت لى اهللا  .. وحت ان ص ا ك اء     كم یة بالنس ى التوص د عل م التأكی لم دائ ھ وس  علی

راً  ة ،   ..خی د الجاھلی ة التقالی ن عبودی ات م ن قریب د ، وھ ة العھ ریتھن حدیث فح
ن  ة لھ ن والرعای یة بھ ى دوام التوص اج إل عافھن یحت ھ .. واستض لى اهللا علی ھ ص وعن

" لرجال إنما النساء شقائق ا: " وسلم تروى أقرب زوجاتھ إلیھ عائشة رضى اهللا عنھا
  :رواه أبو داود والترمذى والدارمى واإلمام أحمد وعندما سئلت

كان بشرًا من البشر ، : " ما كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یعمل فى بیتھ ؟ قالت
وَّام       " یغلى ثوبھ ، ویحلب شاتھ ، ویخدم نفسھ  و الَق ك ، وھ ل ذل د یفع ام أحم رواه اإلم

لم   !..ولة والدنیا جمیعًا على األمة كلھا ، فى الدین والد ھ وس وفى خطبتھ صلى اهللا علی
وق       ] م  ٦٣٢/ ھجریة  ١٠[ بحجة الوداع  دًا للحق ا خال ا عالمی ت إعالن ى كان وھى الت

لم للوصیة     –والواجبات الدینیة والمدنیة  ھ وس كما صاغھا اإلسالم أفرد صلى اهللا علی
ى التضامن والتناصر ب        ا عل د فیھ ى    بالنساء فقرات خاصة ، أك ین النساء والرجال ف

ال  ات فق وق والواجب اواة والحق وان  : " المس إنھن ع رًا ، ف اء خی وا بالنس أال واستوص
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ة      أتین بفاحشة مبین ك ، إال أن ی ر ذل نھن شیئًا غی یس تملكون م دكم ، ل م . عن أال إن لك
رًا ،  .. على نسائكم حقًا ولنسائكم علیكم حقًا  فاتقوا اهللا فى النساء ، واستوصوا بھن خی

  ).٦" (اللھم فاشھد !. أال ھل بلغت 
ل      ى عصر التنزی ة ف ى األسرة ، اقتضتھا       .. ھكذا ُفھمت القوام ادة للرجل ف ت قی فكان

اء  ذل والعط ى الب ئولیاتھ ف ھ ومس ر  .. مؤھالت اواة والتناص ة بالمس ادة محكوم ى قی وھ
ى یسھم         ة بالشورى الت ات ومحكوم وق والواجب ى الحق والتكافل بین الزوج وزوجھ ف

المیثاق " ھذه األسرة التى قامت على .. ا الجمیع ویشاركون فى تدبیر شئون األسرةبھ
ا        " الغلیظ  رأة فیھ دت الم ى غ ة ، حت ودة والرحم ى الم میثاق الفطرة والذى تأسس عل

اس        تم لب م وأن اس لك ض ، ھنَّ لب السكن والسكینة لزوجھا حیث أفضى بعضھم إلى بع
ض  :(الھن ، فھى بعض الرجل والرجل بعض منھ ھ   ( -) ٧) (بعضكم من بع ن آیات وم

ك          ى ذل ة إن ف ودة ورحم نكم م ل بی ا وجع أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھ
وقد أفضى بعضكم  ) (٩) (ھنَّ لباس لكم وأنتم لباس لھن ) (٨) (آلیات لقوم یتفكرون 

  ).١٠) (إلى بعض وأخذن منكم میثاقا غلیظا 
دات   وإذا كانت القوامة ضرورة من ضرور یات النظام والتنظیم فى أیة وحدة من وح

ا ال           ذى یحسم االختالف والخالف ، ھو مم د ال اعى ، ألن وجود القائ التنظیم االجتم
  .یقوم النظام واالنتظام إال بھ

فلقد ربط القرآن ھذه الدرجة فى الریادة والقیادة بالمؤھالت وبالعطاء ، ولیس بمجرد  
ولیس كل رجل قّوام على كل ) قوامون على النساء الرجال: (فجاء التعبیر" الجنس " 

ت         .. امرأة إذا تخلف دى الرجال ، ف ب ل ة والغال ى الجمل ودة ف ألن إمكانات القوامة معھ
ھذه اإلمكانات عند واحد من الرجال ، كان الباب مفتوحًا أمام الزوجة إذا امتلكت من  

ى     ھذه المقومات أكثر مما لدیھ لتدیر دفة االجتماع األسرى عل ا ھو حادث ف ى نحو م
  !..بعض الحاالت 

لكن الذى حدث بعد .. ھكذا كانت القوامة فى الفكر والتطبیق فى عصر صدر اإلسالم
ذھب          م ی ع اإلسالمى شعوبًا ل ى المجتم ت إل ى أدخل القرون األولى وبعد الفتوحات الت

د أصاب ا           ا ، ق ة بھ رأة والعالق ى الم ى النظر إل ة ، ف ا الجاھلی وذج  اإلسالم عاداتھ لنم
اإلسالمى بتراجعات وتشوھات أشاعت تلك العادات والتقالید الجاھلیة فى المجتمعات 

  ..اإلسالمیة من جدید
َوان  " ویكفى أن نعرف أن كلمٍة  ا        " َع لم بھ ھ وس ى وصف الرسول صلى اهللا علی الت

ى        ى ف ى تعن وداع ، والت ة ال ة حج ى خطب اء ، ف رب  [ النس ان الع ف ]: " لس النََّص
ط  ون  ) ١١(" والوس طلحات الفن وعات مص ى موس ى ف ى ذات المعن ار وتعن أى الخی

ى ).. ١٢( بحت تعن د أص ارى  -ق ع الحض ر التراج ى عص دى  -ف یرة ل رأة أس أن الم
ر  " وأن القوامة ھى لون من .. الرجل ، وأن النساء أسرى عند الرجال ك  " القھ ألولئ

ن الق  !! النساء األسیرات  ع عصره     حتى وجدنا إمامًا عظیمًا مثل اب ر عن واق یم ، یعب
ب    ب والعجی الم الغری ذا الك ول ھ وكى فیق ر الممل ھ  : " العص اھر لمملوك ید ق إن الس

ھ ك ل ھ ، مال اكم علی لطانھ  . ،ح ت س ى تح ا ، وھ اكم علیھ ھ ، ح اھر لزوجت زوج ق وال
  ) !!١٣" (وحكمھ شبھ األسیر 
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ذری   ًا ج ى إنجازات   وھو فھم لمعنى القوامة ، وعالقة الزوج بزوجھ ، یمثل انقالب ا عل
ة األزواج بالزوجات    ة      !.. اإلسالم فى عالق د الجاھلی ادات والتقالی ذریا فالع انقالب ج

  ..التى أصبحت تغالب قیم اإلسالم فى تحریر المرأة ومساواة النساء للرجال
ض     ف بع ى تعری ود الفقھ د والجم ور التقلی ى عص ذلك ف دنا ك اء " ووج د " الفقھ لعق

ة   " !!.. د تملیك بضع الزوجة عق: " النكاح ، فإذا بھ انى القرآنی وھو انقالب على المع
.. والسكن والسكینة.. والرحمة".. المودة " و " المیثاق الغلیظ " السامیة لمصطلحات 

  "..وإفضاء كل طرف إلى الطرف اآلخر ، حتى أصبح كل منھما لباسًا لھ 
  ..اإلسالمھكذا حدث االنقالب ، فى عصور التراجع الحضارى لمسیرة أمة 

ولذلك ، كان من مقتضیات البعث الحضارى ، الحدیث والمعاصر ، لنموذج اإلسالم   
ى             تحم عالم اإلسالم ف ذى اق ى ال وذج الغرب دیل للنم رأة وإنصافھا ، كب ر الم فى تحری
ى       رأة السویة ف ھ الم ركاب الغزوة االستعماریة الغربیة لبالدنا والذى شقیت وتشقى ب

ة     الغرب ذاتھ كان من مقتض ى قوام حیحة لمعن یات ذلك إعادة المفاھیم اإلسالمیة الص
ى النساء    ة         .. الرجال عل ادات اإلسالمیة الحدیث ا االجتھ ى نھضت بھ ة الت وھى المھم

  ..والمعاصرة ألعالم علماء مدرسة اإلحیاء والتجدید
ة         ات القوام ام آی ف أم د وق ده ، ق د عب المعروف     (فاإلمام محم ذىعلیھن ب ل ال ولھن مث

  :فإذا بھ یقول) ١٤) (علیھن درجة وللرجال
ھذه كلمة جلیلة جدًا ، جمعت على إیجازھا ماال ُیَؤدى بالتفصیل إال فى سفر كبیر ، " 

دًا        رًا واح وق ، إال أم ع الحق ى جمی فھى قاعدة كلیة ناطقة بأن المرأة مساویة للرجل ف
علیھن على  وقد أحال فى معرفة ما لھن وما) وللرجال علیھن درجة: (عّبر عنھ بقولھ

المعروف بین الناس فى معاشراتھن ومعامالتھن فى أھلیھن ، وما یجرى علیھ عرف 
  ..الناس ھو تابع لشرائعھم وعقائدھم وآدابھم وعاداتھم

فھذه الجملة تعطى الرجل میزانا یزن بھ معاملتھ لزوجھ فى جمیع الشئون واألحوال ، 
ن        فإذا ھّم بمطالبتھا بأمر من األمور یتذكر أنھ ی ال اب ذا ق ھ ، ولھ ھ بإزائ ھ مثل جب علی

  .إننى ألتزین المرأتى كما تتزین لى ، لھذه اآلیة: عباس ، رضى اهللا عنھما
راد    ا الم ھا ، وإنم یاء وأشخاص ان األش ل بأعی ل المث راد بالمث یس الم وق : ول أن الحق

رأة للرجل إال وللرجل عم           ھ الم ل تعمل ا من عم ان ، فم ا كفئ ل بینھما متبادلة ، وأنھم
ى             اثالن ف ا متم ى جنسھ ، فھم ھ ف و مثل ى شخصھ ، فھ ھ ف یقابلھ لھا ، وإن لم یكن مثل
ى   ر ف ل یتفك ھ عق ام ل ر ت ا بش ال منھم ل ، أى أن ك عور والعق اس والش ذات واإلحس ال
یس من     ھ ، فل مصالحھ ، وقلب یحب ما یالئمھ ویسر بھ ، ویكره ماال یالئمھ وینفر من

ى مصالحھ ،       العدل أن یتحكم أحد الصنفین باآل دا یستذلھ ویستخدمھ ف ذه عب خر ویتخ
عیدة إال    ون س ى ال تك تركة الت اة المش ى الحی دخول ف ة وال د الزوجی د عق یما بع وال س

  ..باحترام كل من الزوجین اآلخر والقیام بحقوقھ
ھذه الدرجة التى ُرفع النساء إلیھا لم یرفعھن إلیھا دین سابق وال شریعة من الشرائع ، 

  ..لیھا أمة من األمم قبل اإلسالم وال بعدهبل لم تصل إ
ادات     ى العب الحة ، ف ال الص ة واألعم ان والمعرف اء باإلیم الى النس ب اهللا تع د خاط لق
والمعامالت ، كما خاطب الرجال ، وجعل لھن مثل ما جعلھ علیھن ، وقرن أسماءھن 

ات ك       لم المؤمن ھ وس لى اهللا علی ى ص ایع النب رة ، وب ات كثی ى آی مائھم ف ایع  بأس ا ب م
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المؤمنین ، وأمرھن بتعلم الكتاب والحكمة كما أمرھم ، وأجمعت األمة على ما مضى 
  ..بھ الكتاب والسنة من أنھن مجزیات على أعمالھن فى الدنیا واآلخرة

فھو یوجب على المرأة شیئًا ، وذلك أن ھذه ) وللرجال علیھن درجة: (وأما قولھ تعالى
الرجال قوامون   (المصالح ، المفسرة بقولھ تعالى  الدرجة درجة الریاسة والقیام على

  ).١٥) (على النساء بما فضل اهللا بعضھم على بعض وبما أنفقوا من أموالھم
ین          یس ، ألن المجتمع اع من رئ ل اجتم د لك ة ، وال ب اة اجتماعی إن الحیاة الزوجیة حی

وم مصلحتھم إال    ان   البد أن تختلف آراؤھم ورغباتھم فى بعض األمور ، وال تق إذا ك
روة    م ع ر فتفص د اآلخ ل ض ل ك ئال یعم الف ، ل ى الخ ھ ف ى رأی ع إل یس ُیرج م رئ لھ
در      م بالمصلحة ، وأق ھ أعل الوحدة الجامعة ویختل النظام ، والرجل أحق بالریاسة ألن
على التنفیذ بقوتھ ومالھ ، ومن ثم كان ھو المطالب شرعًا بحمایة المرأة والنفقة علیھا 

  .طاعتھ فى المعروف، وكانت ھى مطالبة ب
ة  " إن المراد بالقیام  ھ         " القوام ا المرؤوس بإرادت ى یتصرف فیھ و الریاسة الت ا ھ ھن

واختیاره ، ولیس معناه أن یكون المرؤوس مقھورا مسلوب اإلرادة ال یعمل عمال إال  
  .ما یوجھھ إلیھ رئیسھ

خص    دن الش د ،  إن المرأة من الرجل والرجل من المرأة بمنزلة األعضاء من ب الواح
  .فالرجل بمنزلة الرأس والمرأة بمنزلة البدن

رھم    ًدا لغی أما الذین یحاولون بظلم النساء أن یكونوا سادة فى بیوتھم ، فإنما یلدون عبی
"-)١٦.!! (  

انى       "  تبدلت بالمع د اس رنا ق بق وأش ا س ارى كم ع الحض ور التراج ت عص وإذا كان
ة ، والس    ودة ، والرحم زواج الم د ال امیة لعق یظ  الس اق الغل ى  " كن والمیث ك المعن ذل

ب  ة   "الغری ع الزوج ك ُبض د تملی ر   –" ! عق ر وقھ د أس اد  !. وعق اد االجتھ د أع فلق
  ..اإلسالمى الحدیث والمعاصر االعتبار إلى المعانى القرآنیة السامیة

لتوت   ود ش یخ محم ب الش ة  ١٣١٠١٣٨٣[ وكت یره ] م ١٩٦٣ ١٨٩٣ھجری ى تفس ف
  :یقول] الزواج میثاق غلیظ [ للقرآن الكریم تحت عنوان 

ھ عن أن یكون        "  ة ، أخرجت زواج صبغة كریم د ال لقد أفرغت سورة النساء على عق
ھ       ث أفرغت علی عقد تملیك كعقد البیع واإلجارة ، أو نوعا من االسترقاق واألسر حی

  ".المیثاق الغلیظ " صبغة 
وبذلك كان الزواج . دةولھذا التعبیر قیمتھ فى اإلیحاء بموجبات الحفظ والرحمة والمو

دمج كل من        ھ المصالح ، وین عھدا شریفًا ومیثاقًا غلیظًا ترتبط بھ القلوب ، وتختلط ب
كان عالقة دونھا . الطرفین فى صاحبھ ، فیتحد شعورھما ، وتلتقى رغباتھما وآمالھما

) ١٧) (ھنَّ لباس لكم وأنتم لباس لھن(عالقة الصداقة والقرابة ، وعالقة األبوة والبنوة
ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودة ورحمة إن (

یتفكرون فیدركون أن سعادة الحیاة الزوجیة إنما ). ١٨) (فى ذلك آلیات لقوم یتفكرون
  ..السكن والمودة والرحمة: ُتبنى على ھذه العناصر الثالثة

ة   ى أن كلم ا إل اق(وإذا تنبھن ى ) میث رد ف م ت ین اهللا    ل ا ب ًرا عم ریم إال تعبی رآن الك الق
وعباده من موجبات التوحید ، والتزام األحكام ، وعما بین الدولة والدولة من الشئون  
ا ، وإذا     زواج إلیھ د ال رآن بعق ما الق ى س ة الت دار المكان ا مق رة ، علمن ة والخطی العام
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وضع من مواضعھ    لم یرد فى م" بالغلیظ " تنبھنا مرة أخرى إلى أن وصف المیثاق 
ًا غلیظاً    (إال فى عقد الزواج وفیما أخذه اهللا على أنبیائھ من مواثیق نھم میثاق ذنا م ) وأخ

  ".تضاعف لدینا سمو ھذه المكانة التى رفع القرآن إلیھا ھذه الرابطة السامیة ). ١٩(
  :فقال" للقوامة " ثم تحدث الشیخ شلتوت عن المفھوم اإلسالمى الصحیح 

ا      وبینت السو"..  د أن سوى بینھم ى النساء ، بع رة الدرجة التى جعلھا اهللا للرجال عل
درة        م الق ة بحك راف والرعای ة اإلش دو درج ا ال تع ات ، وأنھ وق والواجب ى الحق ف
ال              ى تحصیل الم ل ف د والعم م الك رأة ، بحك ى الم ا الرجل عل از بھ ى یمت الطبیعیة الت

رة    ة واألس وق الزوج ام بحق بیل القی ى س ھ ف ذى ینفق ة  ال ة درج ذه الدرج ت ھ ، ولیس
  ).٢٠" (االستعباد والتسخیر ، كما یصورھا المخادعون المغرضون 

ى النساء     ة الرجال عل دو   .. تلك ھى شبھة الفھم الخاطىء والمغلوط لقوام ى ال تع والت
دت فى عصور التراجع           ى ارت ة الت ادات الجاھلی ض الع ع بع أن تكون االنعكاس لواق

غالبت التحریر اإلسالمى للمرأة حتى انتقلت بالقوامة من الحضارى ألمتنا اإلسالمیة ف
الرعایة والریادة ، المؤسسة على إمكانات المسئولیة والبذل والعطاء ، إلى قھر السید  

  !.للمسود والحر للعبد والمالك للمملوك 
اره ھو سبیل      اره وآث وألن ھذا الفھم غریب ومغلوط ، فإن السبیل إلى نفیھ وإزالة غب

ھ    البدیل ا یھم للقوام حابة ، رضوان اهللا عل ھ من    .. إلسالمى الذى فقھھ الص ذى بعث وال
جدید االجتھاد اإلسالمى الحدیث والمعاصر ، ذلك الذى ضربنا علیھ األمثال من فكر 

  .وإبداع الشیخ محمد عبده والشیخ محمود شلتوت
ا سواء    را لھ نھم غالة    بل إننا نضیف ، للذین یرون فى القوامة استبدادا بالمرأة وقھ م

اإلسالمیین الذین ینظرون للمرأة نظرة دونیة ، ویعطلون ملكاتھا وطاقاتھا بالتقالید أو 
حیح اإلسالم         وط ھو ص م المغل ذا الفھ غالة العلمانیین ، الذین حسبوا ویحسبون أن ھ

  ..وحقیقتھ ، فیطلبون تحریر المرأة بالنموذج الغربى
  :جمیعًاأقول لھؤالء !.. بل وتحریرھا من اإلسالم 

ا  .. إن ھذه الرعایة التى ھى القوامة ، لم یجعلھا اإلسالم للرجل بإطالق ولم یحرم منھ
  ..المرأة بإطالق

ة     رأة رعای ل للم ا جع ة  " أى  –وإنم ا       –" قوام رع وبھ ا أب ى ھى فیھ ادین الت ى المی ف
  ..أخبر من الرجال

لم   ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص دیث رس ص ح ة ن ذه الحقیق ى ھ ھد عل م راع  "ویش كلك
وكلكم مسئول عن رعیتھ ، فاألمیر الذى على الناس راع علیھم ، وھو مسئول عنھم    
ا         ت بعلھ ى بی ة عل رأة راعی ، والرجل راع على أھل بیتھ ، وھو مسئول عنھم ، والم

نھم  ئولة ع ى مس ده ، وھ ھ  .. وول ن راعیت ئول ع م مس م راع وكلك رواه " أال فكلك
  .البخارى واإلمام أحمد

ذه الرع ة فھ ة "ای ا  -"القوام ى حقیقتھ ى ف ل  " ھ یم للعم اءُة  " تقس رُة والكف دد الخب تح
ھ  اص فی ادین االختص ئول .. می ل راع ومس اة   -فالك م الرع ال ھ ط الرج یس فق ول

ة      -والمسئولون ة وقّوام ّوام أو راعی اءة ھو راع وق وكل صاحب أو صاحبة خبرة وكف
ن التخصصات    ص م ادین وتخص ن المی دان م ى می زت.. عل ال  وإن تمی ة الرج رعای

ى   وقوامتھم فى األسر والبیوت والعائالت وفقًا للخبرة واإلمكانات التى یتمیزون بھا ف
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ة  ة          ..میادین الكد والحمای ى تربی ة األسرة وف ى إدارة مملك زًا ف رأة تمی ة الم إن لرعای ف
ذى سبق        .. األبناء والبنات لم ال ھ وس دیث الرسول صلى اهللا علی حتى نلمح ذلك فى ح

راده  ى   -إی ئوًال عل ًا ومس ل راعی ل الرج دما جع ھ " عن ل بیت رأة  " أھ ل الم ا جع بینم
  "..بیت بعلھا وولده " راعیة ومسئولة على 

ھ       -" القوامة " فھذة  اءة میادین رة والكف دد الخب ل ، تح ع للعم رًا وال   .. توزی ولیست قھ
  ..َقْسرًا وال تملكا وال عبودیة ، بحال من األحوال

حت قضیة القوام     ذا وض ة والمغلوطة آلخر الشبھات       .. ةھك انى الزائف وسقطت المع
  ..التى یتعلق بھا الغالة

  .وغالة العلمانیین.. غالة اإلسالمیین
فالطریق مفتوح أمام إنھاض المرأة بفكر متزن یرى أنھا مع الرجل قد خلقا من نفس   
ل            ا إختالف تكام ل منھم ت وظائف ك ات واختلف وق والواجب ى الحق دة وتساویا ف واح

  . كامل خصائصھما الطبیعیة لعمارة الدنیا وعبادة اهللا الواحد األحدكت
  .٢٢٨: البقرة) ١(
  .٣٤-٣٢: النساء) ٢(
  .٣٩ - ٣٧: الشورى) ٣(
  .٢٣٣: البقرة) ٤(
  .٥: المزمل) ٥(
دة ) [٦( ة الراش وى والخالف د النب یة للعھ ائق السیاس ا . ٢٨٣ص] مجموعة الوث جمعھ

  .م١٩٥٦القاھرة سنة  طبعة. محمد حمید اهللا. د: وحققھا
  .١٩٥: آل عمران) ٧(
  .٢١: الروم) ٨(
  .١٨٧: البقرة) ٩(
  .٢١: النساء) ١٠(
  .القاھرة. طبعة دار المعارف] لسان العرب [ ابن منظور ) ١١(
. طبعة دار التحریر] المفردات فى غریب القرآن [ الراغب األصفھانى : انظر) ١٢(

  .م١٩٩١القاھرة سنة 
وى   اء الكف و البق ات [  وأب ق. ٢٨٧ص ٢ق] الكلی ة   . د: تحقی ش ، طبع دنان دروی ع

  .م١٩٨٢دمشق سنة 
  .م١٩٧٣طبعة بیروت سنة . ١٠٦ص ٢ج] إعالم الموقعین ) [ ١٣(
  .٢٢٨: البقرة) ١٤(
  .٣٤: النساء) ١٥(
ده    ) [ ١٦( د عب ام محم ة لإلم ال الكامل ص  ٥وج -٦١١ – ٦٠٦ص  ٤ج ] األعم

  .م١٩٩٣طبعة القاھرة . ارةمحمد عم. د: دراسة وتحقیق. ٢٠٣، ٢٠١
  .١٨٧: البقرة) ١٧(
  .٢١: الروم) ١٨(
  .٢١: النساء) ١٩(
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ریم  ) [ ٢٠( رآن الك یر الق اھرة . ١٧٤ ١٧٢ص ] تفس ة الق ة  ١٣٩٩طبع ھجری
  .م١٩٧٩

------------------  
  قضیة الِحجاب -١٦٤

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  
  
  :الرد على الشبھة 

یاق ال دأ   الس ث یب روج ، حی ظ الف اف وحف ى العف ة ھ ین أن العل ار یب ة الخم ى آلی قرآن
ات     ین والخبیث ن الخبیث ات ع ین والطیب ز الطیب ن تمی دیث ع ـول  .. بالح وعن آداب دخ

  ..بیوت اآلخرین ، المأھول منھا وغیر المأھول
ر ض البص ن غ ات .. وع ؤمنین والمؤمن ق الم روج ، لمطل ظ الف ة ..وحف ن فریض وع

ار ،  ة            االختم ددتھم اآلی ـارم ح رأة ـ إال لمح ق الم رأة ـ مطل ة الم دو زین ى ال تب حت
یًال ارم     . تفص ر المح ر غی وت ، إذا حض ى البی ى ف ار حت ن االختم دیث ع م .. فالح ث

اح    زواج (یواصل السیاق القرآنى الحدیث عن اإلحصان بالنك ذین   ) ال وباالستعفاف لل
  :ال یجدون نكاحًا حتى یغنیھم اهللا من فضلھ

ك      الخبی( ات أولئ ون للطیب ین والطیب ات للطیب ثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیب
یا أیھا الذین آمنوا ال تدخلوا بیوتًا غیر * مبرءون مما یقولون لھم مغفرة ورزق كریم 

فإن لم تجدوا * بیوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أھلھا ذلكم خیر لكم لعلكم َتذكَّرون 
م           فیھا أحدًا فال تدخلوھ ارجعوا ھو أزكى لك وا ف م ارجع ل لك م وإن قی ؤذن لك ى ی ا حت

م   * واهللا بما تعملون علیم  اع لك لیس علیكم جناح أن تدخلوا بیوتًا غیر مسكونة فیھا مت
ون     ا تكتم دون وم ا تب م م وا     * واهللا یعل ارھم ویحفظ ن أبص وا م ؤمنین یغض ل للم ق

نعون    ا یص ر بم م إن اهللا خبی ى لھ ك أزك روجھم ذل ل ل* ف ن وق ن م ات یغضض لمؤمن
ا ولیضربن بخمرھن     أبصارھن ویحفظن فروجھن وال یبدین زینتھن إال ما ظھر منھ
ائھن أو      ولتھن أو أبن اء بع ائھن أو آب على جیوبھن وال یبدین زینتھن إال لبعولتھن أو آب
ا ملكت         ـن أو م ى أخواتھن أو نسائھ ى إخوانھن أو بن أبناء بعولتھن أو إخوانھن أو بن

انھن أو  ى  أیم روا عل م یظھ ذین ل ل ال ال أو الطف ن الرج ة م ى اإلرب ر أول ابعین غی الت
عورات النساء وال یضربن بأرجلھن لیعلم ما یخفین من زینتھن وتوبوا إلى اهللا جمیعًا 

ائكم   * أیھا المؤمنون لعلكم تفلحون  ادكم وإم وأنكحوا األیامى منكم والصالحین من عب
نھم اهللا من فضلھ     یم   إن یكونوا فقراء یغ دون    * واهللا واسع عل ذین ال یج ولیستعفف ال

اتبوھم إن   نكاحًا حتى یغنیھم اهللا من فضلھ والذین یبتغون الكتاب مما ملكت أیمانكم فك
اء إن            ى البغ اتكم عل وا فتی اكم وال تكرھ ذى آت ال اهللا ال وھم من م رًا وآت علمتم فیھم خی

إن ا   رھھن ف ن یك دنیا وم اة ال رض الحی وا ع نا لتبتغ راھھن أردن تحص د إك ن بع هللا م
  ).١) (غفور رحیم 

ا بستر العورات      ة وعالقتھ فنحن أمام نظام إسالمى ، وتشریع إلھى مفصل ، فى العف
  .عن غیر المحارم

  .وھو تشریع عام ، فى كل مكان توجد فیھ المرأة مع غیر محرم
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ل إن ذات السورة ـ     ور (ب وت ـ نصًا         ) الن تستأنف التشریع لستر العورات داخل البی
ة       ا الكریم ول آیاتھ دًا ـ فتق انكم         : (وتحدی ذین ملكت أیم وا لیستأذنكم ال ذین آمن ا ال ا أیھ ی

ابكم         ل صالة الفجر وحین تضعون ثی والذین لم یبلغوا الحلم منكم ثالث مرات من قب
اح           یھم جن یكم وال عل یس عل م ل الُث عورات لك من الظھیرة ومن بعد صالة العشاء ث

* لى بعض كذلك یبین اهللا لكم اآلیات واهللا علیم حكیم بعدھن طّوافون علیكم بعضكم ع
م      ین اهللا لك ذلك یب بلھم ك وإذا بلغ األطفال منكم الحلم فلیستأذنوا كما استأذن الذین من ق

یم  یم حك ھ واهللا عل یھن   * آیات یس عل ًا فل ون نكاح ى ال یرج اء الالت ن النس د م والقواع
) تعففن خیر لھن واهللا سمیع علیم جناح أن یضعن ثیابھن غیر متبرجات بزینة وأن یس

)٢.(  
ذین              ر المحارم ـ ال وت ، عن غی ى داخل البی ام تشریع لستر العورات ، حت فنحن أم

ا    .. حددتھم اآلیات ـ ومنھم الصبیان إذا بلغوا الحلم  اف وحرم الزن فحیث أمر اهللا بالعف
ا یوصل   وأقر الزواج وأباح إمكانیة التعدد فكان البد لكمال التشریع من األمر  بدرء م

ھ سبحانھ       ٌر ل و َأْم وة وھ إلى عكس ذلك كلھ فأمر بالحجاب وبغض البصر وبعدم الخل
  . فى كل دین

  .٣٣ -٢٦: النور) ١(
  .٧٠: ٦٨: النور) ٢(

---------------  
  شبھات حول المرأة

  :الحجاب: أوًال 
  :الحجاب تزّمت والدین یسر: الشبھة األولى

فور   رج والس اة التب ض دع ّدعي بع ر ال  ی دین یس دین، وال ي ال ت ف اب تزّم أّن الحج ب
ي        اب ف زام الحج ّقة الت یھا مش لحٌة تقتض فور مص ة الس ّدد، وإباح ھ وال تش َت فی تزّم

  ].١[عصرنا
  :الجواب

: إن تعالیم الدین اإلسالمي وتكالیَفھ الشرعیة جمیعھا یسر ال عسَر فیھا، قال تعالى -١
ُم  َوَال  ْلُیْسَرٱِبُكُم  للَُّھٱُیِریُد { رَ ٱُیِریُد ِبُك رة [} ْلُعْس الى  ]١٨٥:البق ال تع َل   {: ، وق ا َجَع َوَم

ى   ْیكْم ِف ّدیِنٱَعَل َرجٍ  ل ْن َح ج[} ِم ال]٧٨:الح ُف َن{: ، وق ٌسَال ُتَكلَّ َعَھا ْف } ِإالَّ ُوْس
ي  ]. ٢٣٢:البقرة[ فھذه اآلیات صریحة في التزام مبدأ التخفیف والتیسیر على الناس ف

  .أحكام الشرع
ال        أبي  وعن لم ق ھ وس ھ أن رسول اهللا صلى اهللا علی رة رضي اهللا عن ذا  : ((ھری إن ھ

ي   ]٢))[الدین یسر، ولن یشاد الدین أحد إال غلبھ، فسّددوا وقاربوا وأبشروا  ، وعن أب
ال   ھ ق لم إذا بعث       : موسى األشعري رضي اهللا عن ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی ك

ال    ره ق ض أم ي بع حابھ ف ن أص دا م روا و: ((أح روا وال  بش روا، ویس ال تنف
  ].٣))[تعسروا
ال یقصد أبًدا إعنات المكلَّفین أو تكلیفھم بما ال تطیقھ أنفسھم، فكّل ما ثبت أنھ  فالشارع

  ]. ٤[تكلیف من اهللا للعباد فھو داخٌل في مقدورھم وطاقتھم
  :ثم ال بد من معرفة أن للمصلحة الشرعیة ضوابط یجب مراعاتھا وھي -٢
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ذه  -أ ون ھ نفس     أن تك دین وال ظ ال ي حف رع، وھ د الش ي مقاص ة ف لحة مندرج المص
ا             ّل م و مصلحة، وك ذه األصول الخمسة فھ ظ ھ ا یحف ّل م ال، فك والعقل والنسل والم
یفّوت ھذه األصول أو بعضھا فھو مفسدة، وال شك أن الحجاب مما یحفظ ھذه الكلیات 

  .وأن التبرج والسفور یؤدي بھا إلى الفساد
ذ -ب ارض ھ ریم؛ ألن   أن ال تع رآن الك ارض الق ال تع حیح، ف ل الص لحة النق ه المص

ا     ن أدلتھ ة م رعیة المنبثق ام الش ى األحك تناًدا إل ّم اس ا ت رعیة إنم د الش ة المقاص معرف
التفصیلیة، واألدلة كّلھا راجعة إلى الكتاب، فلو عارضت المصلحة كتاَب اهللا الستلزم 

ھ  دلوُل دلیل ارض الم ك أن یع ل ،ذل و باط ذلك. وھ لحة   وك إن المص نة، ف بة للس بالنس
ذموًما    ا م رت رأًی تھا اعُتب ة إذا عارض لحة   . المزعوم ذه المص ة ھ ى مناقض وال یخف

  .المزعومة لنصوص الكتاب والسنة
  .أن ال تعارض ھذه المصلحة القیاس الصحیح -ج
  .أن ال تفوِّت ھذه المصلحة مصلحة أھّم منھا أو مساویة لھا -د
ذ  : معناھا" لتیسیرالمشّقة تجلب ا: "قاعدة -٣ أّن المشقة التي قد یجدھا المكلف في تنفی

  .الحكم الشرعي سبب شرعي صحیح للتخفیف فیھ بوجھ ما
ینبغي أن ال تفھم ھذه القاعدة على وجٍھ یتناقض مع الضوابط السابقة للمصلحة،     لكن

لحة      حیح وال مص اس ص ّنة وال قی اٍب وال س ا لكت ون مخالًف ف أن ال یك د للتخفی ال ب ف
  .راجحة

امالت،            ومن ود والمع ادات والعق اب والسنة كالعب ة الكت ى ُحكم ّص عل ا ن المصالح م
ام         م من أحك ا من حك ل م ط، ب وھذا القسم لم یقتصر نّص الشارع فیھ على العزائم فق

فالصالة مثال شِرعت  . العبادات والمعامالت إال وقد شرع إلى جانبھ سبل التیسیر فیھ
ی  ا األساس ا وأحكامھ وق     أركانھ د لح ا عن رة ألدائھ ام میّس ا أحك ى جانبھ رع إل ة، وش

ھ  . المشقة كالجمع والقصر والصالة من جلوس والصوم أیضا شرع إلى جانب أحكام
والطھارة من النجاسات في الصالة شرع   . األساسیة رخصُة الفطر بالسفر والمرض

 لىحجاَب عوأوجب اهللا سبحانھ وتعالى ال. معھا رخصة العفو عما یشّق االحتراز منھ
د          ھ عن ي كشف الوجھ والنظر إلی ص ف ة، ورّخ المرأة، ثم نھى عن النظر إلى األجنبی

  .الِخطبة والعالج، والتقاضي واإلشھاد
ّل   إًذا فلیس في التیسیر الذي شرعھ اهللا سبحانھ وتعالى في مقابلة عزائم أحكامھ ما یخ

ھ ال یجوز االستزادة      وٌم أن ا     بالوفاق مع ضوابط المصلحة، ومعل ى م ف عل ي التخفی ف
ال أن یق نص، ك ھ ال الة  : ورد ب َع الص ي وض ود تقتض بة للجن رب بالنس قة الح إّن مش

ھ،    : عنھم، أو یقال ل ب إن مشقة التحّرز عن الربا في ھذا العصر تقتضي جواَز التعام
ّرج  : أو یقال إّن مشقة التزام الحجاب في بعض المجتمعات تقتضي أن یباَح للمرأة التب

  ].٥[البلوى بھبدعوى عموم 
  :الحجاب من عادات الجاھلیة فھو تخلف ورجعیة: الثانیة الشبھة

إن الحجاب كان من عادات العرب في الجاھلیة، ألّن العرب طِبعوا على حمایة : قالوا
اداتھم     ًبا لع اب تعص اء بالحج ألزموا النس ار، ف ن الع ا م ات خوًف رف، ووأدوا البن الّش

ذّمھ    الم ب اء اإلس ي ج ة الت اب   القبلی ل الحج ھ أبط ى إّن ا، حت االلتزام ]٦[ا وإبطالھ ، ف
  .الحضارة والتقدم كببالحجاب رجعیة وتخّلف عن ر
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  :الجواب
إن الحجاب الذي فرضھ اإلسالم على المرأة لم یعرفھ العرب قبل اإلسالم، بل لقد  -١

ى ال      رج حت دم التب ى ع لمین إل اء المس ھ نس ة، فوج اء الجاھلی ّرج نس الى تب ذّم اهللا تع
ـِٰھِلیَّةِ ٱَوَقْرَن ِفى ُبُیوِتُكنَّ َوَال َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج {: شبھن بنساء الجاھلیة، فقال جّل شأنھیت  ْلَج
  ].٣٣:األحزاب[} ألوَلىٰٱ

ان   كما أن األحادیث الحافلة بذّم تغییر خلق اهللا أوضحت أّن وصَل الشعر والتنّمص ك
  .أنھ مما تستخدمھ المتبّرجات شائًعا في نساء الیھود قبل اإلسالم، ومن المعروف

ت        صحیح ك كان ى ذل أن اإلسالم أتى فأبطل عادات ذمیمة للعرب، ولكن باإلضافة إل
ر   لھم عادات جمیلة أقّرھا اإلسالم فلم یبطلھا، كإكرام الضیف والجود والشجاعة وغی

  .ذلك
اق،     وكان من ضمن عاداتھم الذمیمة خروج النساء متبّرجات كاشفات الوجوه واألعن

وَن       ا ویص ي بھ الم لیرتق د اإلس رأة بع ى الم اب عل رض اهللا الحج ة، فف ات الزین بادی
  ].٧[كرامتھا، ویمنع عنھا أذى الفّساق والمغرضین

إذا كانت النساء المسلمات راضیاٍت بلباسھن الذي ال یجعلھن في زمرة الرجیعات  -٢
ك؟    ي ذل دمیین ف ّن یلبسن ال  ! والمتخلفات فما الذي یضیر التق أّففن   وإذا ك حجاب وال یت

ومن العجب أن تسمع    ! منھ فما الذي حشر التقدمیین في قضیة فردیة شخصیة كھذه؟
ی    ة الشخص ى الحری دعوَة إل نھم ال م       ةم م ھ د، ث ھا أح وز أن یمّس ال یج ھا، ف وتقدیس

  ].٨[یتدّخلون في حریة غیرھم في ارتداء ما شاؤوا من الثیاب
ذا       إّن التخلف لھ أسبابھ، والتقدم لھ أسب -٣ ي ھ ابھ، وإقحام شریعة الستر واألخالق ف

ذ            ر والنظر، ومن ف عن مستوى الفك ى متخّل ي إال عل ر خدعة مكشوفة، ال تنطل األم
اس اإلنسان؟      ین بلب ّدم والحضارة متعّلَق دم والتطور    ! متى كان التق إّن الحضارة والتق

ل إلی   اث توصَّ َة أبح ان نتیج اك ن ب    ھ م تك ره، ول ال فك ھ وإعم ان بعقل ھ اإلنس ثوب
  ].٩[ومظھره

  :الحجاب وسیلة إلخفاء الشخصیة: الثالثة الشبھة
ول ھم یق ض  : بعض ّتر وراءه بع د یتس یة، فق اء الشخص ة إخف ّھل عملی اَب یس إّن الحج

  ].١٠[النساء اللواتي یقترفن الفواحش
  :الجواب

ؤمنین    -١ وب الم یشرع للمرأة في اإلسالم أن تستر وجھھا ألن ذلك أزكى وأطھر لقل
ا ال        . ناتوالمؤم ى أنھ ي ستر نفسھا حت الغ ف ي تب وكل عاقل یفھم من سلوك المرأة الت

ل      تبدي وجًھا وال كفا ـ فضًال عن سائر بدنھا ـ أن ھذا دلیل االستعفاف والصیانة، وك
وإظھارھا زینتھا یشعر بوقاحتھا وقلة حیائھا وھوانھا  رأةعاقل یعلم أیًضا أن تبرج الم

ي األَ  م فھ ن ث ھا، وم ى نفس ث    عل وخیم حی لكھا ال ة مس ن بقرین ا الظ اء بھ ى أن ُیس ول
ع             ة وطم ة وفساد الطوی ث النی ى نفسھا وصمة ُخب ا كالسلعة، فتجّر عل تعِرض زینتھ

  ].١١[الذئاب البشریة
إّن من المتواتر لدى الكافة أن المسلمة التي تتحجب في ھذا الزمان تذوق الویالت  -٢

ة    ة واإلدارات الجامعی زة الحكومی ن األجھ ن     م فاھات م ة والس الت اإلعالمی والحم
ل         الى، وال یفع اء وجھ اهللا تع ھ ابتغ ذا كل ى ھ المنافقین في كل مكان، ثم ھي تصبر عل
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ا الق    ت فاسقة مستھترة ساقطة أن        رآنھذا إال مؤمنة صادقة رباھ إذا حاول والسنة، ف
یانة   ز الص اف ورم عار العف داء ش ین بارت ن األع واري ع اء وت اب الحی ب بجلب تتجلب

  !وتستر عن الناس آفاتھا وفجورھا بمظھر الحصان الرزان فما ذنب الحجاب إًذا؟
ذه        إن ع أّن نفس ھ ل، م ّل ذي عق وم لك االستثناء یؤید القاعدة وال ینقضھا كما ھو معل

اوي   المجتمعات التي یروَّج فیھا ھذه األراجیف قد بلغت من االنحدار والترّدي في مھ
واري   التبّرج والفسوق والعصیان ما  ى الت یغني الفاسقات عن التسّتر، وال یحِوجھّن إل

  .عن األعین
وا        وإذا ا یسّمونھ األمن فلیبین ى م كان بعض المنافقین یتشّدقون بأّن في ھذا خطًرا عل

دة     رة واح زل م كیف یھتّز األمن ویختّل بسبب المتحجبات المتسترات، مع أنھ لم یتزل
  ].١٢!![بسبب السافرات والمتبرجات

و  -٣ ذلك    ل ل ب ھ، وتحای دى بزت ر، وارت كري كبی د عس یة قائ ل شخص ًال انتح أن رج
ھ؟      ف تكون عقوبت ھ كی اح ل رًرا     ! واستغل ھذا الثوب فیما ال یب وھل یصلح سلوكھ مب

  !للمطالبة بإلغاء الزي الممّیز للعسكریین مثًال خشیة أن یسيء أحد استعمالھ؟
ا ّو،  وم اس الفت ن لب ال ع كریة یق زة العس ن الب ال ع ي  یق د ف إذا وج ة، ف وزّي الریاض

ول    ل یق ذنب ھ ذي ی ي ال يء والریاض ذي یس ى ال ون والفت ذي یخ دي ال ع الجن المجتم
ات     : عاقل ّوة وزّي الریاضة لخیان اس الفت إّن على األمة أن تحارب شعاَر العسكر ولب

ان الجواب   ! ظھرت وإساءات تكررت؟   إذا ك داء اإلسالم من      " ال: "ف ف أع اذا یق فلم
ذا ا اب ھ ادي؟الحج ف المع ة  ! لموق ائعات الباطل ھ الش رون حول اذا یثی ولم

  ].١٣![المغرضة؟
ي      -٤ ھ یرب ن، إن ق ودی إن اإلسالم كما یأمر المرأة بالحجاب یأمرھا أن تكون ذات خل

ا   ول لھ اب، ویق ا الجلب دل علیھ ل أن یس اب قب ت الحج ن تح اُس {: م َوىٰٱَوِلَب َك  لتَّْق ذِٰل
ى تصل إ  ]٢٦:األعراف [} َخْیٌر ة         ، حت ى قم ل أن تصل إل ال قب ر والكم ة الطھ ى قم ل

دھما دون اآلخر تكون كمن یمشي         تالستر واالحتجاب، فإذا اقتصر  ى أح رأة عل ام
  .على رجل واحدة أو یطیر بجناح واحد

دید             إن ارمة بتش وانین ص در ق دن ـ أن تص تھترات ـ إذا وج ؤالء المس دي لھ التص
تغالل الح       ھ اس ھ نفس ّول ل ن تس ل م ى ك ة عل باع    العقوب رائم وإش ھیل الج اب لتس ج

ى   ت عل ي حرص راء الت ریعة اهللا الغ ي ش رًعا ف ائز ش دید ج ذا التش ل ھ واء، فمث األھ
وإذا كان التخوف من سوء   ار،صیانة النفس ووقایة العرض، وجعلتھما فوق كل اعتب

استغالل الحجاب مخطرة محتملة إال أن المخطرة في التبرج والسفور بنشر الفاحشة   
  ]. ١٤[ا مقطوع بھا لدى كل عاقلوفتح ذرائعھ

  :عفة المرأة في ذاتھا ال في حجابھا: الرابعة الشبھة
ى        : البعض یقول دل عل ى ویس ا، ولیست غطاء یلق ي ذاتھ إن عفة الفتاة حقیقة كامنة ف

م     ي سلوكھا، وك جسمھا، وكم من فتاة محتجبة عن الرجال في ظاھرھا وھي فاجرة ف
ا    فة المف رأس كاش رة ال اة حاس ن فت ى    م ھا وال إل ى نفس بیًال إل وء س رف الس تن ال یع

  ].١٥[سلوكھا
  :الجواب
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ھذا صحیح، فما كان للثیاب أن تنسج لصاحبھا عّفة مفقودة، وال أن تمنحھ استقامة  إن
  .معدومة، وربَّ فاجرة سترت فجورھا بمظھر سترھا

ارة         ولكن ق الطھ رأة لیخل م الم ا شرع الحجاب لجس ي  من ھذا الذي زعم أن اهللا إنم ف
ا شرعھ اهللا لیكون        ! نفسھا أو العفة في أخالقھا؟ م أن الحجاب إنم ذي زع ذا ال ومن ھ

  !إعالًنا بأن كل من لم تلتزمھ فھي فاجرة تنحط في وادي الغوایة مع الرجال؟
ع       إن د تق ذین ق ة الرجال ال اهللا عز وجل فرض الحجاب على المرأة محافظة على عف

ى عفت    ا عل یس حفاًظ ت         أبصارھم علیھا، ول ئن كان ط، ول ا فق ي تراھ ا من األعین الت ھ
ك    تشترك معھم ھي األخرى في ھذه الفائدة في كثیر من األحیان إال أن فائدتھم من ذل

ة        ذه الحجة المقلوب ل تحت سلطان ھ ول عاق اة أن  : أعظم وأخطر، وإال فھل یق إن للفت
دق     ا وص وة أخالقھ ن ق ك م ي ش ت ف ت لیس ا دام م م ال كلھ ام الرج ة أم رز عاری  تب

  !استقامتھا؟
ي     إن و المشكلة الت بالء الرجال بما تقع علیھ أبصارھم من مغریاِت النساء وفتنتھن ھ

الء            ى أفضل وجھ، وب ھ عل ل ب ا تكّف ي شرع اهللا م ان ف أحوجت المجتمَع إلى حّل، فك
الرجال إذا لم یجد في سبیلھ ھذا الحّل اإللھي ما من ریب سیتجاوز بالسوء إلى النساء 

ا، وال ی ر   أیًض ن األم ي ع یًئاغن ي      ش تقامٍة ف ذ باس ة عندئ رأة المتبرج م الم أن تعتص
د        ا ق وس الرجال م ي نف ائج ف سلوكھا أو عفة في نفسھا، فإن في ضرام ذلك البالء الھ
ا        ا وفتنتھ ون إثارتھ رأة إذ تعرض من فن یتغّلب على كل استقامة أو عفة تتمّتع بھا الم

  ].١٦[أمامھم
  :جاب من وضع اإلسالمدعوى أن الح: الخامسة الشبھة

رة           زعم ي الجزی ھ وجود ف م یكن ل آخرون أن حجاب النساء نظام وضعھ اإلسالم فل
  ].١٧[العربیة وال في غیرھا قبل الدعوة المحمدیة

  :الجواب
ي البحث أن        -١ ر ف اء كبی ر عن م بغی إن من یقرأ كتب العھد القدیم وكتب األناجیل یعل

یین من عھد إبراھیم علیھ السالم، وظل معروًفا حجاب المرأة كان معروًفا بین العبران
ى       ارة إل ررت اإلش ور المسیحیة، وتك د ظھ ا بع ى م ا، إل ائھم جمیًع ام أنبی ي أی نھم ف بی

  .العھد القدیم وكتب العھد الجدید بالبرقع في غیر كتاب من كت
أنھا رفعت عینیھا فرأت ) رفقة(اإلصحاح الرابع والعشرین من سفر التكوین عن  ففي
من ھذا الرجل الماشي في الحقل للقائي، فقال : اق، فنزلت عن الجمل وقالت للعبدإسح
  .ھو سیدي، فأخذت البرقع وتغطت: العبد
ن       : النشید الخامس من أناشید سلیمان تقول المرأة وفي ھ نفسي، أی ا من تحب ي ی أخبرن

  ترعى عند الظھیرة؟ ولماذا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك؟
ث من سفر أشعیا    اإلصحاح الث وفي رجھن      : ال ى تب ات صھیون عل إن اهللا سیعاقب بن

ق   والمباھاة برنین خالخیلھن بأن ینزع عنھن زینة الخالخیل والضفائر واألھلة والحل
  .واألساور والبراقع والعصائب

ي         وفي دت ف ار مضت وقع ا أن تام وین أیًض اإلصحاح الثامن والثالثین من سفر التك
  .ان خلعت عنھا ثیاب ترملھا وتغطت ببرقع وتلففتبیت أبیھا، ولما طال الزم
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إن النقاب شرف للمرأة، وكانت : "بولس الرسول في رسالتھ كورنثوس األولى ویقول
ي        زوي ف ھ حین تن اء وتخلع ي بالغرب المرأة عندھم تضع البرقع على وجھھا حین تلتق

  ].١٨[الدار بلباس الحداد
ب لمین ق  فالكت ر المس ا غی ي یقرؤھ ة الت الم  الدینی ائب م ع والعص ن البراق رت ع د ذك

  .یذكره القرآن الكریم
ي        -٢ ة ف ور بالزین رأة الظھ ى الم رم عل ي تح وانین الت نون الق ان یس ان الروم وك

ا  " قانون أوبیا"الطرقات قبل المیالد بمائتي سنة، ومنھا قانون عرف باسم  یحرم علیھ
  ].١٩[المغاالة بالزینة حتى في البیوت

فنجد أن األخبار الواردة في تسّتر المرأة العربیة موفورة كوفرة  وأما في الجاھلیة -٣
ار       روب الفج ام ح ن أی اني م وم الث ي الی بًبا ف ان س اُك سترھا ك فورھا، وانتھ ار س أخب
ي      ي عامر ف األول؛ إذ إن شباًبا من قریش وبني كنانة رأوا امرأة جمیلة وسیمة من بن

  .امتھنھا أحدھم فاستغاثت بقومھاعن وجھھا فأبت، ف فرسوق عكاظ، وسألوھا أن تس
ن         وفي ع ب ول الربی ة، یق رأة العربی ى حجاب الم الشعر الجاھلي أشعار كثیرة تشیر إل

  : زیاد العبسي بعد مقتل مالك بن زھیر
  كان مسروًرا بمقتل مالك فلیـأت نسوتنا بوجھ نھـار من
  النسـاء حواسًرا یندبنھ یلطمن أوجھھن باألسحـار یجد

  لوجـوه تستًرا فالیوم حیـن برزن للنظـاركن یخبأن ا قد
ة دن          فالحال ث فق ة حی ذه الحال ل ھ ي مث ات إال ف ن محجب اء ك دیھم أن النس ة ل العاّم

ادت من           ا اعت المرأة عم د تنحرف ب ة ق ا، ألن الفجیع صوابھن فكشفن الوجوه یلطمنھ
  .تستر وقناع

  ].٢٠[ةذكر األصمعي أن المرأة كانت تلقي خمارھا لحسنھا وھي على عف وقد
  :أغطیة رؤوس النساء في الجاھلیة متنوعة ولھا أسماء شتى، منھا وكانت
ى جزء من         : الخمار ّف عل رأس، ویل ى ال وھو ما تغطي بھ المرأة رأسھا، یوضع عل
  .الوجھ

  :ورد في شعر صخر یتحدث عن أختھ الخنساء وقد
  ال أمنحھا شرارھا ولو ھلكت مزقت خمارھا واهللا

  من شعر صدارھا وجعلت
ل          لمو ي باب ة ف م القدیم دى األم ائًعا ل ان ش ا ك یكن الخمار مقصوًرا على العرب، وإنم

  ].٢١[وأشور وفارس والروم والھند
اه أن  : "قال أبو عبید: النقاب النقاب عند العرب ھو الذي یبدو منھ محجر العین، ومعن

دى ا     دو إح ت تب العین، وكان ین  إبداءھن المحاجر محدث، إنما كان النقاب الصًقا ب لعین
  ].٢٢"[واألخرى مستوره

واص ع   : الوص و البرق ان، وھ ھ إال العین ر من ف ال تظھ اِرن األن ى م اب عل و النق وھ
  :الصغیر، ویسّمى الخنق، قال الشاعر

  لیتھا قد لبست وصواًصا یا
  :فیھ خرقان للعین، وھو لنساء العرب، قال الشاعر: البرقع
  ]٢٣[الغداة سفورھاإذا ما جئت لیلى تبرقعت فقد رابني منھا  وكنت
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  ":تبدل األحكام بتبّدل الزمان: "االحتجاج بقاعدة: السادسة الشبھة
ة : "وقاعدة" تبدل األحكام بتبدل الزمان: "أعداء الحجاب من قاعدة فھم " العادة محّكم

رعیة     ام الش ون األحك ّد أن تك ال ب ان ف ّور األزم ّورة بتط رافھم متط ت أع ا دام ھ م أن
  ].٢٤[كذلك

  :الجواب
ى ظاھره القتضى أن یكون مصیر شرعیة         ال وًال عل ریب أن ھذا الكالم لو كان مقب

لم، لكن      ھ مس ول ب األحكام كلھا رھًنا بید عادات الناس وأعرافھم، وھذا ال یمكن أن یق
تحقیق المراد من ھذه القاعدة أن ما تعارف علیھ الناس وأصبح عرًفا لھم ال یخلو من  

  : حاالت
یھم  إما أن یكون ھو بعین -١ ھ حكًما شرعًیا أیًضا بأن أوجده الشرع، أو كان موجوًدا ف

الطھارة من النجس والحدث عند القیام إلى الصالة، وستر : فدعا إلیھ وأّكده، مثال ذلك
ك،   العورة فیھا، وحجب المرأة زینتھا عن األجانب، والقصاص والحدود وما شابھ ذل

ادات  لمین وع راف المس ن أع ّد م ور تع ا أم ذه كلھ ام فھ ت أحك س الوق ي نف ي ف ھم، وھ
ل        ھ قب ا علی ان متعارًف ا ك ا م شرعیة یستوجب فعلھا الثواب وتركھا العقاب، سواء منھ
واف    ھ والط امة والدی م القس ھ كحك ًنا ل ًدا ومحّس رعي مؤّی م الش اء الحك م ج الم ث اإلس

ده اإلسالم     ا أوج ارة    نفسھ بالبیت، وما كان غیر معروف قبل ذلك، وإنم ام الطھ كأحك
  .لصالة والزكاة وغیرھاوا

ة       فھذه دلت األزمن ا تب ر مھم دیل والتغیی الصورة من األعراف ال یجوز أن یدخلھا التب
ت     ا بقی ة م وتطورت العادات واألحوال؛ ألنھا بحّد ذاتھا أحكام شرعیة ثبتت بأدلة باقی

  ". العادة محكَّمة: "الدنیا، ولیست ھذه الصورة ھي المعنیة بقول الفقھاء
ھ،      وإما أ -٢ ا ل ان مناًط أن ك ن ال یكون حكًما شرعًیا، ولكن تعّلق بھ الحكم الشرعي ب

ك  ال ذل ا      : مث الم، وم اب والك الیب الخط ر وأس ائل التعبی ن وس اس م ھ الن ا یتعارف م
ق       نة الخل ھ س ا تفرض المروءة واآلداب، وم ة ب ال المخّل ن األعم ھ م عون علی یتواض

إلر    ا ال دخل ل ي       والكل ادةوالحیاة في اإلنسان مم اختالف عادات األقطار ف ھ ك ف فی ی
  .سن البلوغ وفترة الحیض والنفاس إلى غیر ذلك

ذه              فھذه ا، وھ اط لھ ق ومن ا متعلَّ ا شرعیة ولكنھ ا أحكاًم د ذاتھ ة أمور لیست بح األمثل
، فاألحكام المبنّیة "العادة محكمة: "الصورة من العرف ھي المقصودة من قول الفقھاء

ال      على العرف والعادة ھي التي ط یصّح أن یق ا فق ادة، وھن ر  : "تتغّیر بتغّیر الع ال ینك
دل   ان تبّدل األحكام بتب م         "الزم ا ل اق، وإنم م ب ًخا للشریعة، ألن الحك ّد نس ذا ال یع ، وھ

ره   ق غی ك أن      . تتوافر لھ شروط التطبیق فطبِّ ى ذل رت فمعن ادة إذا تغی حھ أّن الع یوّض
أن الحكم األصلي باق، ولكن تغیر  حالة جدیدة قد طرأت تستلزم تطبیق حكم آخر، أو

  ].٢٥[العادة استلزم توافر شروط معینة لطبیقھ
  

  :نساء خیِّرات كّن سافرات: السابعة الشبھة
ًرا      احتّج اتھن كثی ى اختالف طبق أعداء الحجاب بأن في شھیرات النساء المسلمات عل

  .ممن لم یرتدین الحجاب ولم یتجّنبن االختالط بالرجال
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د ون وعم ا   المروج ي طولھ ون ف راجم، یفتش ب الت اریخ وكت ى الت بھة إل ذه الش لھ
روا بضالتھم المنشودة          ى ظف ل ھؤالء النساء حت وعرضھا وینقبون فیھا بحًثا عن مث
ار            ھ األخب ا نقلت الین ـ فیم م یكن یب ن النساء ل دد م ودرتھم المفقودة، فالتقطوا أسماء ع

ین   ،عنھن ـ أن یظھرن سافرات أمام الرجال   ة      وأن یلتق ة وعلمی دوات أدبی ي ن م ف معھ
  ].٢٦[دونما تحرز أو تحرج

  :الجواب
ي       -١ ام ھ ى األحك ا تبن ي علیھ رعیة الت ة الش رعا أن األدل رر ش وم والمتق ن المعل م

الكتاب والسنة واإلجماع والقیاس، فضمن أّي مصدر من مصادر التشریع تندرج مثل 
  ].٢٧![نقطاع الوحي؟ھذه األخبار، خاصة وأّن أغلبھا وقع بعد من التشریع وا

دیث    -٢ الى أو ح وإذا عِلم أن أحكام اإلسالم إنما تؤخذ من نص ثابت في كتاب اهللا تع
اع           ا أو إجم حیح علیھم اس ص لم أو قی ھ وس صحیح من سنة رسول اهللا صلى اهللا علی
التقى علیھ أئمة المسلمین وعلماؤھم لم یصّح حینئذ االستدالل بالتصّرفات الفردیة من 

ا  اد الن ّمیھ األص آح ا یس ـ ولیونس أو م وال "ب ائع األح ائع   "وق ذه الوق ت ھ إذا كان ، ف
حابھا    ان أص الفردیة من آحاد الناس ال تعتبر دلیًال شرعًیا ألّي حكم شرعّي حتى لو ك

  !من الصحابة رضوان اهللا علیھم أو التابعین من بعدھم فكیف بمن دونھم؟
ا ـ        المقطوع بھ عند المسلمین جمیًعا أن تصرفاتھم بل حة وبطالًن وزن ـ ص ھي التي ت

ائع        وزن بتصرفاتھم ووق ذي ی و ال بمیزان الحكم اإلسالمي، ولیس الحكم اإلسالمي ھ
  ].٢٨[ال تعرف الحّق بالرجال، اعرف الحّق تعرف أھلھ: أحوالھم، وصدق القائل

ولو كان لتصرفات آحاد الصحابة أو التابعین مثًال قوة الدلیل الشرعي دون حاجة   -٣
االعتماد على دلیل آخر لبطل أن یكونوا معّرضین للخطأ والعصیان، ولوجب أن  إلى 

اء        د إال لألنبی ذا ألح یس ھ لم، ول ھ وس یكونوا معصومین مثل رسول اهللا صلى اهللا علی
ا من     الة والسالم، أم یھم الص داھمعل ھ    ع لى اهللا علی ول رسول اهللا ص یھم ق قَّ عل فح

د   : ا بالنا ال نقول مثًال، وإّال فم))كل بني آدم خطاء: ((وسلم د وِج یحل شرب الخمر فق
  ]. ٢٩![فیمن سلف في القرون الخیِّرة من شربھا؟

وا          -٤ راجم فجمع اریخ والت ب الت ى كت دوا إل د عم وما بال ھؤالء الدعاة إلى السفور ق
ب    ى جان أسماء مثل ھؤالء النسوة من شتى الطبقات والعصور، وقد علموا أنھ كان إل

زینتھن         كل واحدة منھن س ات الساترات ل ن النساء المتحّجب ر م ع غفی واد عظیم وجم
م ی  ! عن األجانب من الرجال؟ اذا ل ر فلم ا حجة        عتب م یجعلھ ة ول رة العظیم ذه الجمھ بھ

  !بدًال من حال أولئك القلة الشاذة المستثناة؟
ان تكشف الوجوه، والنساء یخرجن          : "الغزالي یقول ر األزم ى م زل الرجال عل لم ت

ع  : "، ویقول ابن رسالن]٣٠"[و یمنعن من الخروجمنتقبات أ اتفق المسلمون على من
  ].٣١"[النساء من الخروج سافرات

ي         ولماذا بعھم بإحسان ف ابعین ومن ت حابة والت لم یحتج بمواقف نساء السلف من الص
  ].٣٢![تمسكھم بالحجاب الكامل واعتباره أصًال راسًخا من أصول البنیة االجتماعیة؟

  :الحجاب كبت للطاقة الجنسیة: منةالثا الشبھة
الوا ي   : ق ن ف ا تكم رة، وخطورتھ رة وخطی ة كبی ان طاق ي اإلنس یة ف ة الجنس إّن الطاق

إّن   الي ف ا، وبالت ي جمالھ رأة یغّط اب الم ار، وحج د االنفج غط یوّل ادة الض ا، وزی كبتھ
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وادث       كل ح ى ش ا عل ر أو ینفجر أحیاًن اد أن ینفج ب جنسّي یك ي كت ون ف الشباب یظل
ك اال ذه المش الج لھ ا، والع اب وغیرھ ذا    لةغتص ن ھ رأة م ر الم ي تحری ن ف ا یكم إنم

ذه الحاجة،            دث التشبع لھ الي یح یھم، وبالت ذي ف ت ال نفس الشباب الكب الحجاب لكي ی
  ].٣٣[فیقّل طبًقا لذلك خطورة االنفجار بسبب الكبت واالختناق

  :الجواب
دول        -١ ا وال ت أمریك حیًحا لكان ذا الكالم ص ّل      لو كان ھ ا شاكلھا ھي أق ة وم األوربی

الدول في العالم في حوادث االغتصاب والتحّرش في النساء وما شاكلھا من الجرائم    
ًدا        رة ج ة كبی ب عنای ذا الجان األخالقیة، ذلك ألن أمریكا والدول األوربیة قد أعطت ھ

ھل النتائج التي ترتبت على االنفالت واإلباحیة؟  كانتبحجة الحریة الشخصیة، فماذا 
قّلت حوادث االغتصاب؟ ھل حدث التشّبع الذي یتحّدثون عنھ؟ وھل ُحمیت المرأة من 

  ھذه الخطورة؟
ائق       ": الجریمة في أمریكا"في كتاب  جاء القوة كل ستة دق ة اغتصاب ب إنھ تتم جریم

  .أي تحت تأثیر السالح: ویعني بالقوة]. ٣٤[في أمریكا
ا عام        وقد ي أمریك دد حاالت االغتصاب ف ین     ١٩٧٨بلغ ع ة وسبعة وأربع ى مائ م إل

ام         ي ع ل ف ة، لتص انین حال ع وثم ة وتس ف وثالثمائ د   ١٩٨٧أل ائتین وواح ى م م إل
ة      تین حال ع وس بعمائة وأرب ف وس رین أل ذه     . وعش ّذب ھ ائیات تك ذه اإلحص فھ

  ].٣٥[الدعوى
ي      -٢ الى ف ّر أودعھ اهللا تع إن الغریزة الجنسیة موجودة في الرجال والنساء، وھي س

ذه   . المرأة لِحَكم كثیرة، منھا استمرار النسلالرجل و وال یمكن ألحد أن ینكر وجود ھ
ّري   ف والتع اظر التكش ام من ا أم رفوا طبیعًی ال أن یتص ن الرج ب م م یطل زة، ث الغری

  ].٣٦[زةدونما اعتبار لوجود تلك الغری
ّرج والتعري         -٣ اظر التب ت الجنسي بإشاعة من إن الذي یّدعي أنھ یمكن معالجة الكب

  :لیحدث التشبع فإنھ بذلك یصل إلى نتیجتین
ى ة  : األول ن فئ ة م ورات البادی ھوات والع رھم الش ذین ال تثی ال ال ؤالء الرج أن ھ

  .المخصّیین، فانقطعت شھوتھم، فما عادوا یشعرون بشيء من ذلك األمر
أن ھؤالء الرجال الذین ال تثیرھم العورات الظاھرة من الذین أصابھم مرض  : الثانیة

  .ود الجنسيالبر
دى      فھل وا ضمن إح ا أن یكون الذین یدعون صدَق تلك الشبھة یریدون من رجال أمتن

  ]. ٣٧![ھاتین الطائفتین من الرجال؟
  :الحجاب یعطل نصف المجتمع: التاسعة الشبھة
الوا ي    : ق ى ف ا أن تبق الم یأمرھ ع، إذ إن اإلس ف المجتم ل نص رأة یعط اب الم إن حج
  ].٣٨[بیتھا

  :الجواب
الى        إن ا -١ ال اهللا تع ا، ق ي بیتھ ى ف رأة أن تبق ي الم وِتُكنَّ َوَال   {: ألصل ف ى ُبُی ْرَن ِف َوَق

رَُّج  رَّْجَن َتَب ـِٰھِلیَِّةٱَتَب ىٰٱ ْلَج زاب[} ألوَل رأة  ]. ٣٣:األح ة الم ر إھان ذا األم ي ھ وال یعن
  ].٣٩[وتعطیل طاقاتھا، بل ھو التوظیف األمثل لطاقاتھا
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ا یم    -٢ رأة م ي حجاب الم یس ف ا     ول ات، وم ن الواجب ا م ق بھ ا یتعل ام بم ن القی ا م نعھ
ا          ل إنھ وم، ب ارف والعل ین اكتساب المع ا وب ُیسمح لھا بھ من األعمال، وال یحول بینھ

  .تستطیع أن تقوم بكل ذلك مع المحافظة على حجابھا وتجنبھا االختالط المشین
ر ن      وكثی دن ع اتر وابتع وب الس دین الث ي ارت ات الالت ات الجامع ن طالب ة  م مخالط

دیر        ع تق ي موض ن ف ان، وك مار االمتح ي مض بق ف ب الس رزن قص د أح الب ق الط
  ].٤٠[واحترام من جمیع المدرسین والطالب

ي ال یمكن     -٣ ال الت بل إن خروج المرأة ومزاحمتھا الرجل في أعمالھ وتركھا األعم
ار             ي انھی بب ف و الس ل ھ ع، ب ف المجتم ل نص ذي یعط و ال ا ھ ا غیرھ وم بھ أن یق

نشء          المجتم ة ال ة رعای ر، ألن مھم اك األَس عات وفشو الفساد وانتشار الجرائم وانفك
م ـ وھي من أشرف المھ         ة بھ ربیتھم والعنای ال       اموت حت ب ا ـ أض ا وأخطرھ وأعظمھ

  .عائل وال رقیب
  :التبرج أمر عادي ال یلفت النظر: العاشرة الشبھة
ّدعي یة      ی رأة كاس ھ الم دو ب ذي تب رج ال اب أن التب داء الحج اه  أع ر انتب ة ال یثی عاری

الرجال، بینما ینتبھ الرجال عندما یرون امرأة متحجبة حجاًبا كامًال یستر جسدھا كلھ، 
  ].٤١[فیریدون التعّرف على شخصیتھا ومتابعتھا؛ ألّن كلَّ ممنوع مرغوب

  :الجواب
اذا تبّرجت؟          -١ وب فلم ت األنظار وال یستھوي القل ر عادي ال یلف رج أم ! ما دام التب

ن ت؟ ولم ة     ! تبرج وافیر ومتابع رة الك ل وأج ت أدوات التجمی اذا تحّمل ولم
  ].٤٢![الموضات؟

ي           -٢ تھم ف زداد رغب ثًال ـ ت رى أن األزواج ـ م ا ون ًرا عادًی رج أم ون التب ف یك وكی
ا           ًقا متنوًع ان منس ا ك ام كلم ى الطع زداد الشھوة إل ا ت زوجاتھم كلما تزیّن وتجّملن، كم

  ].٤٣![ن لذیذ الطعم؟جمیًال في ترتیبھ ولو لم یك
دھر، وھي    -٣ إن الجاذبیة بین الرجل والمرأة ھي الجاذبیة الفطریة، ال تتغیر مدى ال

إن       ة، ف زه الطبیعی ھ وغرائ شيء یجري في عروقھما، وینبھ في كل من الجنسین میول
خ            ى الم ؤثر عل ة، فت ماء المختلف دد الص ن الغ ة م رازات الھرمونی ل اإلف دم یحم ال

ي الجنس     نیرھا، بل إن كل جزء مواألعصاب وعلى غ كل جسم یتمیز عما یشبھھ ف
اآلخر؛ ولذلك تظھر صفات األنوثة في المرأة في تركیب جسمھا كلھ وفي شكلھا وفي 
ھ           ھ وھیئت ي بدن ي الرجل ف ذكورة ف زات ال ر ممی ا تظھ أخالقھا وأفكارھا ومیولھا، كم

ھ  ھ ومیول وتھ وأعمال ر    . وص م تتغی ة ل ة طبیعی دة فطری ذه قاع ق اهللا    وھ وم خل ن ی م
  ]. ٤٤[ولن تتغیر حتى تقوم الساعة نسان،اإل
ع        -٤ ة من روائ أودع اهللا الشبق الجنسي في النفس البشریة سرا من أسراره، وحكم

نفس    ل وال ھ العق زع إلی ا ین م م ن أعظ یة م ة الجنس ل الممارس أنھ، وجع ّل ش ھ ج حكم
رأة حاسرة    والروح، وھي مطلب روحي وحسي وبدني، ولو أن رجًال مرت ع ھ ام لی

ال   تھواء ب اھر واس ن ظ اھر وحس ال ب ى جم افرة عل ى   غس زع إل ا وین ت إلیھ م یلتف ول
ة         ة الجنسیة، ونقصان الرغب ر سوي وتنقصھ الرغب جمالھا یحكم علیھ الطب بأنھ غی

  ]. ٤٥[الجنسیة ـ في عرف الطب ـ مرض یستوجب العالج والتداوي
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وذ الجنسي وضیاع األعراض واختالط إن أعلى نسبة من الفجور واإلباحیة والشذ -٥
ذه النسبة       ات، وتتناسب ھ األنساب قد صاحبت خروج النساء مترجات كاسیات عاری
تناسًبا طردًیا مع خروج النساء على تلك الصورة المتحللة من كل شرف وفضیلة، بل 

وغیره ـ في الدول اإلباحیة التي تزداد   یدزإن أعلى نسبة من األمراض الجنسیة ـ كاأل 
ى        ة وفوضى، باإلضافة إل ى أن تصبح ھمجی فیھا حریة المرأة تفّلًتا، وتتجاوز ذلك إل
ر    ي أكث األمراض والعقد النفسیة التي تلجئ الشباب والفتیات لالنتحار بأعلى النسب ف

  ].٤٦[بالد العالم تحلًال من األخالق
ابع المتبرجة ف         -٦ ا وال تت ة الساترة لوجھھ ابع المتحجب ون تت ة  أما أن العی إن المتحجب

ان        ا ك ار، فطالم ھ من أفك ا یحمل تشبھ كتاًبا مغلًقا، ال تعلم محتویاتھ وعدد صفحات وم
ھ،   األمر كذلك، فإنھ مھما نظرنا إلى غالف الكتاب ودققنا النظر فإننا لن نفھم محتویات

ل ول   ا، ب ن نعرفھ ا       نول ة غالفھ ذا المتحجب ار، وھك ن أفك ھ م ا تحمل ا، وبم أثر بھ نت
ا، ومح د        حجابھ ا لترت ى نورھ ع إل ي ترتف ار الت ھ، وإن األنظ ة بداخل ا مجھول تویاتھ

  .نقیر وال بأقّل القلیل] ٤٧[حسیرة خاسئة، لم تظفر ِبَشرَوى
تلك المتبرجة فتشبھ كتاًبا مفتوًحا تتصّفحھ األیدي، وتتداولھ األعین سطًرا سطًرا،   أما

ن قد فقد رونق أوراقھ، وصفحة صفحة، وتتأّثر بمحتویاتھ العقول، فال یترك حتى یكو
ة     ة مكتب ي واجھ فتثنت بل تمزق بعضھا، إنھ یصبح كتاًبا قدیًما ال یستحق أن یوضع ف

  ].٤٨![بواجھة مكتبة عظیمة؟ ابیت متواضعة، فما بالن
  :السفور حّق للمرأة والحجاب ظلم: الحادیة عشرة الشبھة

وا لبھا      زعم ع، أو س اه المجتم لبھا إی رأة، س ّق للم فور ح اني   أن الس ل األن اه الرج إی
  ].٤٩[المتحجر المتزمت، ویرون أن الحجاب ظلم لھا وسلب لحقھا

  :الجواب
تخّلص     -١ ّده لت لم یكن الرجل ھو الذي فرض الحجاب على المرأة فترفع قضیتھا ض

رأة والرجل،           ین الم ا ب ي أورب ان َوضُع القضیة ف ا ك من الظلم الذي أوقعھ علیھا، كم
المرأة ھو ربھا وخالقھا الذي ال تملك ـ إن كانت مؤمنة  إنما الذي فرض الحجاب على

ر،   أوـ أن تجادلھ سبحانھ فیما أمر بھ  ْؤِمٍن َوَال    {یكون لھا الخیرة في األم اَن ِلُم ا َك َوَم
ُم     للَُّھٱُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى  وَن َلُھ ًرا َأن َیُك َرةُ ٱَوَرُسوُلُھ َأْم ِص      ْلِخَی ن َیْع ِرِھْم َوَم ْن َأْم ھَ لٱِم  لَّ

  ].٥٠][٣٦:األحزاب[} َوَرُسوَلُھ َفَقْد َضلَّ َضَلـًٰال مُِّبیًنا
إن الحجاَب في ذاتھ ال یشكل قضیة، فقد فرض الحجاب في عھد رسول اهللا صلى  -٢

لم   اهللا علیھ وسلم، ونفذ في عھد، واستمر بعد ذلك ثالثة عشر قرًنا متوالیة وما من مس
ول  رأة  : یؤمن باهللا ورسولھ یق لم        إن الم ھ وس د رسول اهللا صلى اهللا علی ي عھ ت ف كان

  .مظلومة
إذا حیحة     ف دتھم الص ن عقی لمون ع ف المس ین تخّل ك ح د ذل م بع ا الظل ع علیھ وق

ان          ھ ك ھ، ألن م وال سببھ وال قرین ع الظل ومقتضیاتھا فلم یكن الحجاب ـ بداھة ـ ھو منب
ة و      ة الخلقی رین النظاف ان ق رین   قائًما في خیر القرون على اإلطالق، وك ة، وق الروحی

  ].٥١[تاریخ البشریة كلھ فيالرفعة اإلنسانیة التي ال مثیل لھا 
  :الحجاب رمز للغلو والتعصب الطائفي والتطرف الدیني: الثانیة عشرة الشبھة
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ة من       زعم و، وعالم وز التطرف والغل أعداء الحجاب أن حجاب المرأة رمز من رم
المجتمع وتصادما بین الفئتین، وھذا قد عالمات التنطع والتشدد، مما یسبب تنافرا في 

  .یؤول إلى اإلخالل باألمن واالستقرار
  :الجواب

ل وال      -١ ور، ب ك األم زا لتل یس رم اب ل ھا، فالحج ة من أساس دعوى مرفوض ذه ال ھ
دیني       اء ال ر عن االنتم ة إال التعبی رمزا من الرموز بحال، ألن الرمز ما لیس لھ وظیف

در ا  ى      لصاحبھ، مثل الصلیب على ص لمسیحي أو المسیحیة، والقلنسوة الصغیرة عل
ة      ا إال اإلعالن عن الھوی ة لھم ة      . رأس الیھودي، فال وظیف ھ وظیف إن ل ا الحجاب ف أم

ن    ال م ر بب اف، وال یخط ر والعف مة والطھ تر والحش ي الس ة، ھ ا نبیل ة وِحَكم معروف
ا   ر ربھ ع أم ا تطی ا، لكنھ ن دینھ ھا وع ن نفس ن ع ا تعل لمات أنھ ن المس ھ م و تلبس ، فھ

  .شعیرة دینیة، ولیس رمزا للتطرف والتنطع
م  ى       ث ا عل م یطلقوھ اذا ل رأة المسلمة لم ى حجاب الم ا عل ي أطلقوھ ة الت ذه الفری إن ھ

إن حجاَب الیھودیات والنصرانیات رمز للتعصب : لماذا لم یقولوا! حجاب الراھبات؟
وز التطرف    إن تعلیق الصلیب رمز: لماذا لم یقولوا! الدیني والتمیز الطائفي؟ من رم

وا  ! الصلیبیة؟ روبالدیني وھو الذي جّر ویالت الح م یقول إن وضع الیھودي   : لماذا ل
ا     ل م ببھ یحص دیني وبس رف ال وز التط ن رم ز م ھ رم ى رأس غیرة عل وة الص القلنس

  !یحصل من المجازر واإلرھاب في فلسطین المحتلة؟
ذه ا    -٢ أین ھ ع، ف اریخ والواق ّذبھا الت ة یك ذه الفری اب  إن ھ ة والحج د المزعوم لمفاس

  !ترتدیھ المرأة المسلمة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا؟
َزم      -٣ م تل ي ل ة، فھ ة روحی دي وقناع ق عق ن منطل م م اب ت رأة للحج داء الم إن ارت

ج        ة والحج اب إال بالحكم ى الحج ا إل دُع غیرھ م ت ار، ول د والن وة الحدی اب بق بالحج
و ال  ع       الشرعیة والعقلیة، بل عكس القضیة ھ رأة بخل زام الم ك أن إل ان ذل حیح، وبی ص

حجابھا وجعل ذلك قانونا وشریعة الزمة ھو رمز التعصب والتطرف الالدیني، وھذا 
ة       ة الدینی ى الحری داء عل ھ اعت یئة، ألن ال الس ادم وردود األفع بب التص ذي یس و ال ھ

  .والحریة الشخصیة
  
  ).٣/٣٩١(محمد أحمد إسماعیل المقدم : عودة الحجاب] ١[
  ).٣٩(الدین یسر : أخرجھ البخاري في اإلیمان، باب ]٢[
  ).١٧٣٢(أخرجھ مسلم في الجھاد ] ٣[
  ).٣/٣٩٣(عودة الحجاب ] ٤[
  ).٣٩٦-٣/٣٩٥(عودة الحجاب : انظر] ٥[
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  .باختصار) ٤١٣-٣/٤١٢(عودة الحجاب ] ١١[
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  ).٤١٣-٣/٤١٢(عودة الحجاب ] ١٢[
وان   ] ١٣[ ح عل د اهللا ناص اهللا لعب ؤمن ب ور ی ل أب غی ى ك ر)٤٤(إل ودة : ، انظ ع

  ).٣/٤١٤(الحجاب 
  ).٣/٤١٥(عودة الحجاب ] ١٤[
  ).٩٧(البوطي  محمد سعید.د. إلى كل فتاة تؤمن باهللا] ١٥[
  ).٩٩-٩٧(إلى كل فتاة تؤمن باهللا ] ١٦[
  ).١٢٤(یا فتاة اإلسالم اقرئي حتى ال تخدعي للشیخ صالح البلیھي ] ١٧[
  . باختصار) ١٢٦-١٢٨(یا فتاة اإلسالم ] ١٨[
  ).١٢٦(یا فتاة اإلسالم ] ١٩[
  ).١٧٠، ١٦٩(المرأة بین الجاھلیة واإلسالم، محمد الناصر وخولة درویش ] ٢٠[
  ).١٧١(المرأة بین الجاھلیة واإلسالم ] ٢١[
  ".النقاب محدث: "، عند شرح قول ابن سیرین)٤٤١-٢/٤٤٠(غریب الحدیث ] ٢٢[
  )..١٧٢-١٧١(المرأة بین الجاھلیة واإلسالم : انظر] ٢٣[
  ).٣/٤٠٣(عودة الحجاب ] ٢٤[
  ).٤٠٤-٣/٤٠٣(عودة الحجاب ] ٢٥[
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  ).٣/٤١٠(عودة الحجاب ] ٢٩[
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  ).٤١١-٣/٤١٠(عودة الحجاب ] ٣٢[
  ).٧(أختي غیر المحجبة ما المانع من الحجاب؟ لعبد الحمید الباللي ] ٣٣[
  .على ما في الكتاب) م١٩٨٨(ھذا بالنسبة لعام ] ٣٤[
  .بتصرف) ١٠، ٨(أختي غیر المحجبة ] ٣٥[
  ).١٢(أختي غیر المحجبة ] ٣٦[
  ).١٣-١٢(أختي غیر المحجبة ] ٣٧[
  ).٦٤(أختي غیر المحجبة ] ٣٨[
  ).٦٤(أختي غیر المحجبة ] ٣٩[
  ).٤٠-٣٩(یا فتاة اإلسالم اقرئي ] ٤٠[
  ).١١٧(المتبرجات ] ٤١[
  ).١١٧(المتبرجات ] ٤٢[
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اركة   ] ٤٥[ عراوي بمش ولي الش د مت یخ محم اوى للش ي .د: الفت ید الجمیل ر. الس : انظ

  )١٢٠-١١٩(المتبرحات 
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ي     : وللمزید من ذلك انظر) ١٢٠(المتبرجات ] ٤٦[ ا السیئ ف المرأة المتبرجة وأثرھ
  ).٢٥-١٢(األمة لعبد اهللا التلیدي 

  ). شرى: القاموس المحیط، مادة. (المثل: لشَّروى كجدوىا] ٤٧[
  ).١١٨(المتبرجات ] ٤٨[
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-------------------  
  الرِّق -١٦٥

  وقافد محمود حمدى زقزوق، وزیر األ.أ: الكاتب
  :الرد على الشبھة 

  .ھو الشئ الرقیق ، نقیض الغلیظ والثخین: الرِّق لغة
  .ھو الِمْلك والعبودیة ، أى نقیض الِعْتق والحریة: واصطالًحا

د ،             ا العب ى أم ذكر واألنث ى ال ع ، وعل رد والجم ى المف ق عل د یطل ى العب والرقیق بمعن
و ھ: فھ ذكر ، ویقابل ق ال ى: الرقی ة لألنث ن. اَألَم ذكر   وم ق ال ى الرقی ة عل اظ الدال األلف

  :وعلى األنثى لفظى.. الفتى أو الغالم: لفظى
  .أما القّن فھو أخص من العبد ، إذ ھو الذى ُمِلك ھو وأبواه. الفتاة ، والجاریة

  .السید ، أو المولى: ومالك الرقیق ھو
اریخ ا         ى ت ة واالستغالل ف دم المظالم واالستعباد والطبقی دیم ق إلنسان ،  والرق نظام ق

الم    ھ الس ف علی ة یوس ى قص ریم ف رآن الك ار الق ھ أش لوا  :(وإلی یارة فأرس اءت س وج
ون         ا یعمل یم بم ذا غالم وأسروه بضاعة واهللا عل رى ھ . واردھم فأدلى دلوه قال یا ُبْش

  .وشروه بثمن بخس دراھم معدودة وكانوا فیھ من الزاھدین
واه عسى        ھ أكرمى مث دًا    وقال الذى اشتراه من مصر المرأت ذه ول ا أو نتخ ) أن ینفعن

وكان االسترقاق من عقوبات السرقة عند العبرانیین القدماء ، وعندما سئل إخوة  ) ١(
..) قالوا جزاؤه من ُوجد فى رحلھ فھو جزاؤه(یوسف عن جزاء السارق لصواع الملك

)٢.(  
ك       ض تل ى بع اج واالستغالل ، وف وفى الحضارات القدیمة كان الرق عماد نظام اإلنت

ق   ا ى المغل ام الطبق ان النظ یة ك رویة الفارس ریة والكس ة المص ارات كالفرعونی لحض
ات      ة أو اإلمكان نھم الرغب وفرت ألى م ا ت اء ، مھم ر األرق ول دون تحری ى .. یح وف

بعض تلك الحضارات كالحضارة الرومانیة كان السادة ھم األقلیة الرومانیة ، وكانت 
اء  رة أرق ة براب ى االمبراطوری ة ف اءاألغلبی م األرق ى حك ك .. ، أو ف ى تل اء ف ولألرق

  ].ق م ٧٣٧١" [ اسبارتاكوس " الحضارات ثورات من أشھرھا ثورة 
ابع         ى من ى والطبق ز العرق ة والتمیی الم االجتماعی ت للمظ الم كان ر اإلس دما ظھ وعن

  :وذلك من مثل.. فى كل یوم بالمزید من األرقاء" نھر الرق " وروافد عدیدة تغذى 
رب ، ب -١ رى   الح روعیة ، فاألس رعیة والمش ن الش ا م ن حظھ ر ع رف النظ ص

  ..یتحولون إلى أرقاء ، والنساء یتحولن إلى سبایا وإماء
  ..والخطف ، یتحول بھ المخطوفون إلى رقیق -٢



 ٧٧٢

ا          -٣ ى مرتكبیھ م عل ان یحك ا ك رقة والزن ل والس رة كالقت رائم الخطی اب الج وارتك
  ..باالسترقاق

دیون ،   -٤ اء         والعجز عن سداد ال دى األغنی اء ل ى أرق دینین إل راء الم ان یحوِّل الفق ك
  ..الدائنین

ن          -٥ ون م ع ھؤالء األوالد ، فینتقل ھ أن یبی یح ل ان یب ى أوالده ، ك د عل وسلطان الوال
  .الحریة إلى العبودیة

  ..وسلطان اإلنسان على نفسھ ، كان یبیح لھ بیع حریتھ ، فیتحول إلى رقیق -٦
ود م     -٧ ذلك النسل المول اه          وك ان أب و ك ى ول ا ، حت اء یصبح رقیق ن كل ھؤالء األرق

  ..حرا
د من    ومع كثرة واتساع ھذه الروافد التى تمد نھر الرقیق فى كل وقت بالمزید والمزی
ى       یرة عل یقة عس ا ، أو ض دة تمام ا موص ة إم ق والحری واب العت ت أب اء ، كان األرق

  ..الولوج منھا
ر      وأمام ھذا الواقع ، اتخذ اإلسالم ، إبان  ا تحری ذى یتغی ق اإلصالح ال ظھوره ، طری

ة  " األرقاء ، وإلغاء نظام العبودیة ، وطى صفحتھ من الوجود ، لكن فى  واقعیة ثوری
ھ   .. إذا جازالتعبیر"  ز علی م یقف ى      .. فھو لم یتجاھل الواقع ول ھ عل رف ب م یعت وأیضا ل

  ..النحو الذى یبقیھ ویكرسھ
د    لقد بدأ اإلسالم فأغلق وألغى وحّرم أغل ق بالمزی ر الرقی ب الروافد التى كانت تمد نھ

ان     .. من األرقاء فلم یبق منھا إال أسرى الحرب المشروعة والشرعیة ، والنسل إذا ك
ق          .. أبواه من األرقاء اب العت امھم ب تح اإلسالم أم ى أسرى الحرب المشروعة ف وحت

ى     : (والحریة المّن أو الفداء اب حت روا فضرب الرق ذین كف وھم   فإذا لقیتم ال إذا أثخنتم
فعندما تضع  ) ٣.. ) (فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارھا

ادلتھم       ا بمب ة وإم یھم بالحری المن عل ا ب رى ، إم ر األس تم تحری ا ، ی رب أوزارھ الح
  ..باألسرى المسلمین لدى األعداء

ت اإلسالم إ        ادره التف د االسترقاق ومص د رواف ع إغالق الرواف ى  وم ة  " ل ع " كتل واق
ر           اّب نھ ع مص دد ووس دما ع ك عن التحریر ، وذل فیتھا ب ى تص عى إل اء ، فس األرق

یم اإلسالمیة         ..الرقیق ة الق د سبیل منظوم ك المقص ى ذل وسبیل  . ولقد سلك اإلسالم إل
ق      . العدالة االجتماعیة اإلسالمیة ى عت اء تطوعا، إذ ف ق األرق فحبب إلى المسلمین عت
اء الر  ن أعض و م ل عض ر    ك ار ، فتحری ن الن یده م اء س ن أعض و م ق لعض ق عت قی

ة       وم القیام ار ی ذاب الن ق     .. الرقیق سبیل لتحریر اإلنسان من ع ل اإلسالم عت ا جع كم
  ..األرقاء كفارة للكثیر من الذنوب والخطایا

وجعل للدولة والنظام العام مدخًال فى تحریر األرقاء عندما جعل ھذا التحریر مصرفا 
ارف الثما  ن المص الم        م ان اإلس د أرك ن أح زء م و ج اة فھ ة الزك ة لفریض ا (نی إنم

ارمین   الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیھا والمؤلفة قلوبھم وفى الرقاب والغ
یم     یم حك ة    ). ٤) (وفى سبیل اهللا وابن السبیل فریضة من اهللا واهللا عل ل الحری ا جع كم

رق ھو االست        اس ، وال ھ الن د علی ذى یول ى     ھى األصل ال اج إل ذى یحت ثناء الطارئ ال
ة    ات ، وأوالد األم إثبات ، فمجھولوا الحكم ھم أحرار ، وعلى مدعى رقھم إقامة البین

  ! "..متى استعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارًا ؟ " من األب الحر ھم أحرار و
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ب           ى أغل ة ، وف وق الدینی ل الحق ى ك د والحر ف ین العب  كذلك ، ذھب اإلسالم فساوى ب
اء           ھ بسبب التخفیف عن األرق ب حاالت ى أغل ط ، ف ز فق الحقوق المدنیة ، وكان التمیی

رف        ى اإلرادة والتص ترقاق عل ھا االس ى یفرض ود الت عاف والقی اة لالستض .. مراع
رة    .. فالمساواة تامة فى التكالیف الدینیة ، وفى الحساب والجزاء  ق معتب وشھادة الرقی

ھ  فى بعض المذاھب اإلسالمیة عند الح نابلة ولھ حق الملكیة فى مالھ الخاص ، وإعانت
ًا   اب    (على شراء حریتھ بنظام المكاتبة والتدبیر مرغوب فیھا دینی ذین یبتغون الكت وال

). ٦) (مما ملكت أیمانكم فكاتبوھم إن علمتم فیھم خیرًا وآتوھم من مال اهللا الذى آتاكم 
  ..والدماء متكافئة فى القصاص

ھ اإلسالم     وبعد أن كان الرق من أ د ، حّول كبر مصادر االستغالل والثراء لمالك العبی
ى      الى عل بمنظومة القیم التى كادت أن تسوى بین العبد وسیده إلى ما یشبھ العبء الم

بس وال        .. مالك الرقیق ا یل ل ویلبسھ مم ا یأك ھ مم ق أن یطعم فمطلوب من مالك الرقی
ھ أیضًا إ    .. یكلفھ من العمل ماال یطیق وب من ل ومطل ة   ب اء كلم د  " لغ ة  " العب " و األم

  ".الفتاة " و " الفتى " واستبدالھا بكلمة 
ركھم      م یت ق ، فل ر الرقی بل لقد مضى اإلسالم فى ھذا السبیل إلى ما ھو أبعد من تحری
اجھم   فى متاھة عالم الحریة الجدید دون عصبیة وشوكة وانتماء ، وإنما سعى إلى إدم

بیات ال  ائر والعص ل والعش ى القبائ رفھا   ف ا وش بھم عزتھ اء ، فأكس ا أرق انوا فیھ ى ك ت
وق        ًا وراء وف ازًا عظیم ز إنج ذلك أنج ات ، وب ن إمكان ا م ا لھ ا وم ا ومنعتھ ومكانتھ
األحرار ،    ابقون ب اء الس ھ األرق تحم فی دًا ال ًا جدی یجًا اجتماعی ام نس دما أق ر عن التحری

والء  " فأصبح لھم نسب قبائلھم عن طریق  ھ ال   " ال ال عن ذى ق والء  (: [ رسول  ، ال ال
وامھم  " سادة " حتى لقد غدا أرقاء األمس . رواه الدارمى] ُلْحَمٌة كُلْحَمة النسب  فى أق

  ..فیھم" عبیدًا " ، بعد أن كانوا 
ذى            الل الحبشى ، ال ى الحسب والنسب عن ب وقال عمر بن الخطاب وھو من ھو ف

ق سیدنا   : " اشتراه أبو بكر الصدیق وأعتقھ ر أن یكون     " !.. سیدنا أعت ى عم ا تمن كم
د      .. سالم مولى أبى حذیفة حیًا فیختاره لمنصب الخالفة ًا ، ق ذى نشأ رقیق المولى ، ال ف

  .حرره اإلسالم ، فكان إمامًا فى الصالة وأھًال بخالفة المسلمین
ار            ك المعی ى فضًال عن اإلسالمى ذل ى النسیج العرب دماج ف ذا االن ولقد ساعد على ھ

دھا ، فباستبعاد      الذى حدده اإلسالم لل ة وح ار اللغ دم  .. العرق " عروبة وھو معی " وال
ى    ن ماض ر ع رف النظ ع ، بص دًا للجمی اًء واح ة انتم ة والثقافی ة اللغوی دت الرابط غ

فى معرض النقد والرفض للذین (االسترقاق وعن ھذا المعیار للعروبة تحدث الرسول
ر العربی     ة غی ول العرقی والى ، ذوى األص ة ،  أرادوا إخراج الم ن إطار العروب ة ، م

  :فقال
دكم من أب أو أم ،   .. أیھا الناس ، إن الرب واحد ، واألب واحد[  ولیست العربیة بأح

  .. ]..وإنما ھى اللسان ، فمن تكلم العربیة فھو عربى
ھكذا كان اإلسالم إحیاء وتحریرًا لإلنسان ، مطلق اإلنسان ، یضع عن الناس إصرھم 

یھم   ت عل ى كان الل الت ره     واألغ ى نظ رق ف اء ، ألن ال رر األرق وت " ، ویح ، " م
ة   اء   " والحری اة وإحی فى     ".. حی ام النس المیة اإلم ة اإلس ذه الحكم ر ھ د أبص [ ولق

ة ٧١٠ ة  ] م ١٣١٠/ھجری ر رقب أ تحری ل الخط ارة القت الم كف ل اإلس ل جع و یعل : وھ
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ة  ( ة مؤمن ال ).. ٦) (ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحریر رقب ل  : فق ا أ " إن القات ًا   لم خرج نفس
ا         ة األحرار ، ألن اطالقھ ى جمل ا ف ًا مثلھ دخل نفس مؤمنة من جملة األحیاء لزمة أن ی
ار            ن آث ر م رق أث األموات ، إذ ال ق ملحق ب ل أن الرقی ن ِقَب ا ، م من قید الرق كإحیائھ

اً    ر موت حكم ر ، والكف ات     ).. ٧.." (الكف رق عن المجتمع ام ال د ورث نظ فاإلسالم ق
ى   الكافرة فھو من آثا ر الكفر ، وألنھ موت لروح وملكات األرقاء ، وسعى اإلسالم إل

ام     اء اإلسالمى الع إلغائھ ، وتحریر أى إحیاء موات ھؤالء األرقاء ، كجزء من اإلحی
  ).٨) (یا أیھا الذین آمنوا استجیبوا هللا وللرسول إذا دعاكم لما یحییكم(

إغالق روا   ق ب ر الرقی فیة نھ ى تص الم ف د اإلس ع أن مقاص ھ ، وم ف منابع ده وتجفی ف
تكس    ا ، إذ ان ل آفاقھ غ كام م تبل باتھ ل یع مص اریخى"وتوس ع الت ارة " الواق للحض

.. اإلسالمیة ، بعد عصر الفتوحات ، وسیطرة العسكر الممالیك على الدولة اإلسالمیة
ا ال        . إال أن دًال بم ر ع ودًا وأكث ت أخف قی د ظل حال األرقاء فى الحضارة اإلسالمیة ق

ى  یقارن من ن ظائرھا خارج الحضارة اإلسالمیة ، بما فى ذلك الحضارة الغربیة ، الت
  ..تزعمت فى العصر الحدیث الدعوة إلى تحریر األرقاء

فلقد اقترن عصر النھضة األوروبیة بزحفھا االستعمارى على العالمین القدیم والجدید 
ز والف الیون واإلنجلی بان والبرتغ تعمرون األس تعبد المس د أن اس كان ، وبع یون س رنس

أمریكا األصلیین ، وأھلكوھم فى سخرة البحث عن الذھب وإنشاء المزارع ، مارسوا 
ین    أكبر أعمال القرصنة والخطف فى التاریخ ، تلك التى راح ضحیتھا أكثر من أربع
ى    وم عل ملیونًا من زنوج إفریقیا ، سلسلوا بالحدید ، وشحنوا فى سفن الحیوانات ، لتق

یض        دمائھم وعظامھم ال ة الرجل األب ى صنعت رفاھی اجم الت مزارع والمصانع والمن
وال یزال أحفادھم یعانون من التفرقة العنصریة فى الغرب حتى .. فى أمریكا وأوروبا

  .اآلن
ھ ،   وعندما سعت أوروبا فى القرن التاسع عشر إلى إلغاء نظام الرق ، وتحریم تجارت

ة وال    ة وال قیمی ا روحی ى أغلبھ ا ف ن دوافعھ م تك اس   ل ى األس ت ف ا كان  إنسانیة ، وإنم
اًال       م عم ق سبیًال لجعلھ ر الرقی دوافع مادیة ، ألن نظامھا الرأسمالى قد رأى فى تحری
ى       ى الصناعات الت ى ف ل الفن أكثر مھارة ، وأكثر قدره على النھوض باحتیاجات العم

على فائض  فلقد غدا الرق بمعاییر الجدوى االقتصادیة عبئًا.. أقامھا النظام الرأسمالى
ة      ة الطبق بحت حری ة وأص مالیة المادی ارة الرأس ود الحض و معب ذى ھ ال ال رأس الم

  ..العاملة أعون على تنمیة مبادراتھا ومھاراتھا فى عملیة اإلنتاج
ولقد كان ذات القرن الذى دعت فیھ أوروبا لتحریر الرقیق ھو القرن الذى استعمرت 

تعمار ا     ذا االس ترّقت بھ الم ، فاس ھ الع زال     فی دًا ، ال ت ترقاقًا جدی عوب اس م والش ألم
  .. اإلنسانیة تعانى منھ حتىاآلن

  .١٩٢١: یوسف) ١(
  .٧٥: یوسف) ٢(
  .٤: محمد) ٣(
  .٦٠: التوبة) ٤(
  .٣٣: النور) ٥(
  .٩٢: النساء) ٦(
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  .طبعة القاھرة ، األولى] تفسیر النسفى ) [ ٧(
  ٢٤: األنفال) ٨(

--------------------  
      محمد قطب -اإلسالم والرق 

باب   د الش ة عقائ یوعیون لزلزل ھ الش ب ب ا یلع ث م بھة أخب ذه الش ت ھ ا كان و !.. ربم ل
ان  الم    ك ل عصر    اإلس ھ   –صالحًا لك ول دعات ا یق رق  –كم اح ال ا أب ھ .. لم وإن إباحت
ھ أدى   إباحتھ للرق    وإن.. للرق لدلیل قاطع على أن اإلسالم قد جاء لفترة محدودة، وأن

  !  في ذمة التاریخ   مھمتھ وأصبح
دین     كیف أباح! وإن الشباب المؤمن ذاتھ لتساوره بعض الشكوك اإلسالم الرق؟ ھذا ال

ھ    الذي ال شك  ي أن دقھ، وف ر البشریة       في نزولھ من عند اهللا، وال شك في ص جاء لخی
ى   .. كلھا في جمیع أجیالھا ام عل ة     كیف أباح الرق؟ الدین الذي ق ذ . المساواة الكامل ي ال

د،   ل واح ى أص ًا إل اس جمیع ذه رد الن اس ھ ى أس املھم عل ل    وع ي األص اواة ف المس
للناس أن ینقسموا    لھ؟ َأَو یرید اهللا كیف جعل الرق جزءًا من نظامھ وشرع .. المشترك

للمخلوق الذي أكرمھ    أبدًا إلى سادة وعبید؟ َأَو تلك مشیئتھ في األرض؟ َأَو یرضى اهللا
ال  د ك : " إذ ق ي آدم   ولق ا بن اع     " رمن ھ سلعة تب ة من ا      أن یصیر طائف ان   وتشترى كم ك

ریم صراحة      الحال مع الرقیق؟ وإذا كان اهللا ال یرضى بذلك، فلماذا لم ینص كتابھ الك
ى   ا      عل ا مم ا وغیرھ ر والمیسر والرب ى تحریم الخم ص عل ا ن رق كم اء ال ھ    إلغ كرھ

    اإلسالم؟
ؤمن؟   : قال: " كإبراھیم   سالم دین الحق، ولكنھوإن الشباب المؤمن لیعلم أن اإل   م ت أول

  ! ".  ولكن لیطمئن قلبي قال بلى، 
ذي   باب ال ا الش ة      أم ین حقیق ى یتب ث حت ھ ال یتلب ده، فإن ھ وعقائ تعمار عقل د االس أفس

ل   ا یمی ر، وإنم ھ األم تنفد     ب د اس ق ق ام عتی الم نظ ة أن اإلس رر دون مناقش وى فیق الھ
  !  أغراضھ

حاب دعاوى       اوأم    ة فأص ة  " الشیوعیون خاص ادتھم   " علمی ا من س ة، یتلقونھ مزیف
ي ال      ھناك، فینتفشون دة الت بھا عجباً ، ویحسبون أنھم وقعوا على الحقیقة األبدیة الخال
ا وال   راء فیھ دال، وھي      م ل       ج ى مراح اة البشریة إل م الحی ي تقس ة، الت ة الجدلی المادی

ة ال ادیة معین دى    اقتص یصمع ا وال مح رق،   . عنھ ى، وال یوعیة األول ي الش وھ
یوعیة   ة     واإلقطاع، والرأسمالیة، والش الم  (الثانی ة الع ي نھای ھ   !) وھ ا عرفت ل م وأن ك

ا     ار، إنم د ونظم وأفك ة االقتصادیة، أو      البشریة من عقائ ًا للحال ت انعكاس ور  كان للط
الحة  ا ص ذ، وأنھ ائم حینئ ادي الق ع    االقتص ة م ھ، متالئم لح   ل ا ال تص ھ، ولكنھ ظروف

م    –وأنھ . جدید   التالیة التي تقوم على أساس اقتصادي للمرحلة  د نظام    –من ث ال یوج
رق        وإذا كان. لكل األجیال واحد یمكن أن یصلح  رة ال ة فت الم نھای اإلسالم قد جاء والع

د جاءت       رة اإلقطاع، فق ادئ فت ذا الق        تشریعاتھ  ومب ة لھ ھ مالئم ده ونظم در من  وعقائ
اع   ت اإلقط الرق، وأباح ت ب ور، فاعترف الم أن    ![  ١١[التط وق اإلس ي ط ن ف م یك ول

ألن ! االقتصادیة  إمكانیاتھ    یسبق التطور االقتصادي، أو یبشر بنظام جدید لم تتھیأ بعد
  !  كارل ماركس قال إن ھذا مستحیل
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ة        ونرید ھنا أن نضع   ة واالجتماعی ا التاریخی ي حقیقتھ دًا عن     المسألة ف والنفسیة، بعی
ذ         یثیره الغبار الذي  ا حینئ ال علین ة موضوعیة ف ھؤالء وأولئك، فإذا حصلنا على حقیق

     ! المزیفین" العلماء   "    من دعاوي المنحرفین، و
وننظر إلھ في ضوء الشناعات    نحن ننظر الیوم إلى الرق في ظروف القرن العشرین،

الم النخاسة     التي  ي ع ت ف ة الوحشیة البشعة   ارتكب ي        ، والمعامل اریخ ف جلھا الت ي س الت
ق مشاعرنا أن   العالم الروماني  ون من        خاصة، فنستفظع الرق، وال تطی ذا الل یكون ھ

ره     روعًا یق رًا مش ة أم ام  المعامل ن أو نظ ا  . دی ب علین م تغل اع      ث االت االستبش انفع
ل    رق، وك ھ توجیھا واالستنكار فنعجب كیف أباح اإلسالم ال ت ترمي       ت وتشریعاتھ كان

ال     ونتمنى إلى تحریر البشر من العبودیة في جمیع ألوانھا وأشكالھا،  في حرارة االنفع
  .  الصریح   أن لو كان اإلسالم قد أراح قلوبنا وعقولنا فنص على تحریمھ بالقول

م      ففظائع الرق الروماني في العالم. وھنا وقفة عند حقائق التاریخ   دیم ل ط   الق ا ق یعرفھ
اریخ  ا     ت یش علیھ ان یع ي ك ة الت یطة للحال ة بس الم، ومراجع ي     اإلس اء ف األرق

اإلسالم للرقیق، حتى    بأن ترینا النقلة الھائلة التي نقلھا اإلمبراطوریة الرومانیة، كفیلة 
  !  صحیح وھذا غیر  –لو لم یكن عمل على تحریره 

ان      . بشرا ال " شیئا  " في عرف الرومان    كان الرقیق   ة، وإن ك ھ البت وق ل شیئا ال حق
ق   . الواجبات   من علیھ كل ثقیل  ذا الرقی أتي ھ أتي من    . ولنعلم أوال من أین كان ی ان ی ك
  .   الغزو لفكرة وال لمبدأ یكن ھذا    ولم. طریق الغزو

  .  وتسخیرھم لمصلحة الرومان   وإنما كان سببھ الوحید شھوة استعباد اآلخرین  
رف، یستمتع      فلكي یعیش    ذخ والت اني عیشة الب اردة والساخنة،       الروم ات الب بالحمام

ي      والثیاب الفاخرة،  ون، ویغرف ف ل ل ر        وأطایب الطعام من ك اجر من خم اع الف المت
الت   ص وحف اء ورق تعباد     ونس ن اس ذا م ل ھ د لك ان ال ب ات، ك عوب    ومھرجان الش
ل   . األخرى وامتصاص دمائھا ت     ومصر مث ذلك حین كان ل     ل ان، قب ي قبضة الروم ف

  .  لإلمبراطوریة، وموردا لألموال إذ كانت حقل قمح . یخلصھا من نیرھم اإلسالم   أن
ذي نشأ من              في   رق ال ان ال اني، وك ان االستعمار الروم اجرة ك سبیل ھذه الشھوة الف

انوا   . االستعمار    ذلك ا    –أما الرقیق فقد ك ا ذكرن ان البشر       –كم ا كی یس لھ وال أشیاء ل
ي       كانوا یعملون في . البشر    حقوق ي تكف ة الت ي األغالل الثقیل الحقول وھم مصفدون ف

رار    لمنعھم من  وا ُیْطَعمون إال    . الف م یكون وا، ال ألن من       ول ى وجودھم لیعمل اء عل إبق
ذاء  أن یأخذوا حاجتھم من   –كالبھائم واألشجار     حتى –حقھم  انوا  . الغ اء    –وك ي أثن ف
ي    بالسوط، لغیر شيء إال اللذة الفاجرة التي یحسھا السید      اقونیس –العمل  ھ ف أو وكیل

ذه ذیب ھ ات   تع ي  . المخلوق امون ف انوا ین م ك ات " ث ة " زنزان ة الرائح ة كریھ مظلم
ي           فیھا الحشرات تعیث  د یبلغون خمسین ف ا عشرات عشرات ق والفئران، فیلقون فیھ

رة      فال –بأصفادھم   –  الزانزانة الواحدة رة وبق ین بق اح ب ذي یت  یتاح لھم حتى الفراغ ال
  .  الحیوانات    في حظیرة

الطبیعة الوحشیة التي    ولكن الشناعة الكبرى كانت شیئًا أفظع من كل ذلك، وأدل على  
ي         ینطوي  ھ األورب ا عن ي ورثھ دیم، والت اني الق ك الروم ا ذل ي وسائل       علیھ دیث ف الح

  .  االستعمار واالستغالل
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ارزة بالسیف     ت   ات المب ت حلق ك كان یھم،          ل ات إل ت من أحب المھرجان رمح، وكان وال
ا  ع إلیھ ور فیجتم ھم اإلمبراط ى رأس ادة وعل ارزون    الس ق یتب اھدوا الرقی ًا، لیش أحیان

ا   ھ فیھ ة، توج ارزة حقیقی اح  مب ات السیوف والرم ال    طعن م ب ي الجس ان ف ى أي مك إل
وترتفع الحناجر بالھتاف    یصل إلى أقصاه، المرح  بل كان. تحرز وال احتیاط من القتل

ة       حكات السعیدة العمیق ق الض د      الخالصة  واألكف بالتصفیق، وتنطل حین یقضي أح
  !  الحیاة   المتبارزین على زمیلھ قضاء كامًال، فیلقیھ طریحًا على األرض فاقد

یئًا    . ذلك كان الرقیق في العالم الروماني   ول ش اج أن نق انوني       عن وال نحت الوضع الق
ھ واستغاللھ دون      للرقیق عندئذ،  ھ وتعذیب ي قتل ق ف ھ      وعن حق السید المطل أن یكون ل

ا،  حق الشكوى، ودون أن تكون  ذلك     ھناك جھة تنظر في ھذه الشكوى أو تعترف بھ ف
  .  لغو بعد كل الذي سردناه

ث   وغیرھا، تختلف كث   ولم تكن معاملة الرقیق في فارس والھند   یرًا عما ذكرنا من حی
انیة   دار إنس امالً ،   إھ دارًا ك ق إھ ًا       الرقی ھ حق ات دون إعطائ ل الواجب ھ بأثق وتحمیل

  .  أو كثیرًا في مدى قسوتھا وبشاعتھا   بینھا قلیًال مقابلھا، وإن كانت تختلف فیما 
   …  ثم جاء اإلسالم  

  :  الرقیقجاء لیقول للسادة عن .جاء لیرد لھؤالء البشر إنسانیتھم
ض     بعضكم من    "    ول  ] ١٢" [بع ده        : " جاء لیق دع عب اه، ومن ج ده قتلن ل عب من قت

ن   دعناه، وم ده  ج ى عب یناه    أخص أ   ] ١٣" [أخص ل والمنش دة األص رر وح اء لیق ج
د لمجرد    [١٤] "  تراب أنتم بنو آدم وآدم من : " والمصیر ، وأنھ ال فضل لسید على عب

وى  وإن. أن ھذا سید وھذا عبد ى أعجمي، وال       "   : ما الفضل للتق ي عل أال ال فضل لعرب
ر  ر، وال أحم ى أحم ود عل ي، وال ألس ى عرب ي عل التقوى    ألعجم ود إال ب ى أس " عل

]١٥   .[  
املتھم    نوا مع رًا أن یحس ادة أم أمر الس اء لی ق   ج ذي  : " للرقی انًا، وب دین إحس وبالوال

ب،        ربى،والمساكین والجار ذي الق القربى والیتامى  ب، والصاحب بالجن والجار الجن
ولیقرر ] ١٦" [كان مختاًال فخورًا    أیمانكم إن اهللا ال یحب من وابن السبیل، وما ملكت 

ت  ق لیس ادة والرقی ین الس ة ب ة أن العالق خیر أو    عالق تعباد، أو التس تعالء واالس االس
ى واألخوة       ة القرب ا ھي عالق ر، وإنم ي    " ل أھ  " فالسادة    . التحقی ة ُیستأذنون ف الجاری

بعضكم من   . بإیمانكم المؤمنات واهللا أعلم    فمن ما ملكت أیمانكم من فتیاتكم: " زواجھا
ورھن  وھن أج ن، وآت إذن أھلھ انكحوھن ب ض، ف المعروف    بع م ]١٧" [ب وة  ، وھ إخ

م، ولیلبسھ        تحت یده" أخوه " فمن كان .. إخوانكم خولكم: " للسادة ا یطع ھ مم فلیطعم
أعینوھم    مما  وھم ف إن كلفتم ة      [١٨] "  یلبس، وال تكلفوھم ما یغلبھم، ف ي رعای ادة ف وزی

دكم    " : یقول الرسول الكریم صلى اهللا علیھ وسلم مشاعر الرقیق  ل أح دي   : الیق ذا عب ھ
اي  : وھذه أمتي، ولیقل اتي   فت و    ] ١٩" [وفت ك أب ى ذل ول لرجل       ویستند عل رة فیق ھری

  ".   فإنھ أخوك، وروحھ مثل روحك احملھ خلفك، "  :ركب وخلفھ عبده یجري
جل   . ولم یكن ذلك كل شئ   ة أن نس زة     ولكن ینبغي قبل أن ننتقل إلى الخطوة التالی القف

  .  قفزھا اإلسالم بالرقیق في ھذه المرحلة الھائلة التي 
ق     د الرقی یئًا    "  لم یع ھ روح كروح السادة      ". ش ا صار بشرًا ل ت   . وإنم د كان م  وق األم

ق لیستعبد ویستذل، ومن         األخرى كلھا تعتبرالرقیق جنسًا آخر غیر جنس السادة، خل
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ذرة      تتأثم    ھنا لم تكن ضمائرھم ال الق ي األعم خیره ف من قتلھ وتعذیبھ وكیھ بالنار وتس
ي      ومن ھنالك رفعھ   [  ٢٠[واألعمال الشاقة  ة، ال ف اإلسالم إلى مستوى األخوة الكریم

اریخ   ویشھد . في عالم الواقع   األحالم، بلعالم المثل و ى       -الت د، حت ره أح م ینك ذي ل ال
ا     اب أورب در        -  المتعصبون من كت ق في ص ة الرقی أن معامل دًا من      ب اإلسالم بلغت ح

ي أي  ھ ف م تبلغ ة ل انیة الرفیع ر   اإلنس ان آخ ررین  . مك ق المح ل الرقی دًا جع أبون  ح ی
ادرة سادتھم السابقین     م ی   -مغ ع أنھ ودوا          ملكون م د أن تحرروا اقتصادیًا وتع ك بع ذل

رونھم   -تحمل تبعات أنفسھم   على  م یعتب ط            ألنھ ا یشبھ رواب م م ربطھم بھ م، ی ًال لھ أھ
ا      كائنًا إنسانیًا لھ كرامة وأصبح الرقیق ! الدم داء علیھ یحمیھا القانون، وال یجوز االعت

ائھم      صلى   نھى فأما القول فقد . بالقول وال بالفعل ذكیر أرق اهللا علیھ وسلم السادة عن ت
اء  أنھم أرق ا . ب اطبوھم بم رھم أن یخ فة       وأم نھم ص ي ع ل وینف ودة األھ عرھم بم یش

ھ     ذا التوجی ي معرض ھ م       اهللا    إن: " العبودیة، وقال لھم ف و شاء لملكھ اھم ول م إی ملكك
اكم  ت  ] ٢١" [إی ة جعل ات عارض رد مالبس ي إذن مج ًا،     فھ ؤالء رقیق ن وك ھ ان م

ردھم       وبذلك یغض من! الممكن أن یكونوا سادة لمن ھم الیوم سادة اء ھؤالء، وی كبری
ى  ي   إل ي ینبغ ودة الت ًا، والم ربطھم جمیع ي ت ریة الت رة البش ات    اآلص ود عالق أن تس

ومن : " بالمثل   االعتداء الجسدي فعقوبتھ الصریحة ھي المعاملة وأما . بعضھم ببعض
اه  ده قتلن ل عب دأ  .. "قت و مب انیة  وھ اواة اإلنس ى المس ة عل ریح الدالل ق    ص ین الرقی ب

ي یحیط      ان الضمانات الت ة من      والسادة، وصریح في بی ذه الطائف اة ھ ا حی  -البشر     بھ
یلة     ریة األص فتھا البش ن ص ارض ع عھا الع ا وض ي ال یخرجھ مانات   -  الت ي ض وھ

ط تش       كاملة ھ ق ق    ووافیة، تبلغ حدًا عجیبًا لم یصل إلی ي   ریع آخرمن تشریعات الرقی ف
اریخ ب         الت ر تأدی ي غی د ف م العب رد لط ل مج ده، إذ جع الم وال بع ل اإلس ھ، ال قب كل

دود ( ب ح ید     وللتأدی ھ الس ؤدب ب ا ی ال م ى أي ح اوز عل داھا وال یتج ومة ال یتع مرس
   . الرقیق لتحریر    مبررًا شرعیًا) أبناءه
 * * *     

  .  الیة، مرحلة التحریر الواقعيالمرحلة الت   ثم ننتقل إلى
ع    ي الواق ابقة ف وة الس ت الخط د كان انیة     لق ى اإلنس رده إل ق، ب ًا للرقی رًا روحی تحری

السادة من حیث األصل، وإنما ھي ظروف    بشر كریم ال یفترق عن ومعاملتھ على أنھ 
ي  عارضة حدت من الحریة  ع،       الخارجیة للرقیق ف ع المجتم ل المباشر م ا   التعام وفیم

  .  اآلدمیین عدا ھذه النقطة كانت للرقیق كل حقوق 
ین      ولكن اإلسالم لم یكتف بھذا، ألن قاعدتھ األساسیة العظمى ھي المساواة     ة ب الكامل

ي  ر، وھ ر  البش ل البش ل لك ر الكام ر . التحری ى تحری ًال عل ل فع ذلك عم اء،    ول األرق
  .  والمكاتبة ھما العتق : بوسیلتین كبیرتین

جع      فأما العتق فھو التطوع من   د ش جانب السادة بتحریر من في یدھم من األرقاء، وق
جیعاً  اإلسالم على  دوة            ذلك تش لم الق ھ وس ریم صلى اهللا علی ان الرسول الك رًا، وك كبی

ر         األولى في ذلك إذ أعتق من و بك ان أب حابھ، وك ذا أص عنده من األرقاء، وتاله في ھ
ة ؛     العبید من    شراء ینفق أمواًال طائلة في نحھم الحری تقھم ویم سادة قریش الكفار، لیع

. ویحررھم كلما بقیت لدیھ فضلة من مال من أصحابھم    وكان بیت المال یشتري العبید
ى     بعثني عمر بن: " قال یحیى بن سعید م      عبد العزیز عل ا ث ة، فجمعتھ دقات إفریقی ص



 ٧٧٩

أغنى عمر بن عبد  ولم نجد من یأخذھا منا، فقد    طلبت فقراء نعطیھا لھم فلم نجد فقیرًا
  ".  فأعتقتھم   العزیز الناس، فاشتریت بھا عبیدًا

ن       رة م م عش اء من یعل ن األرق ق م لم یعت ھ وس لى اهللا علی ي ص ان النب لمین    وك المس
ى أن  . أویؤدي خدمة مماثلة للمسلمین القراءة والكتابة،  ریم عل ارة     ونص القرآن الك كف

ذن ض ال ق بع ي عت اب وب ھ ى    . الرق ث عل لم یح ھ وس لى اهللا علی ي ص ان النب ا ك كم
ھ اإلنسان،       العتق ب یأتی دد ممكن         تكفیرًا عن أي ذن ر ع ر أكب ى تحری ك للعمل عل وذل
ویحسن ھنا أن نشیر  . الرسول فالذنوب ال تنقطع، وكل ابن آدم خطاء كما یقول    منھم،

رق،     تھا الخاصة في نظرة  إلى إحدى ھذه الكفارات لدالل   إشارة خاصة ى ال اإلسالم إل
ارة   ل كف ة            فقد جع ر رقب ل وتحری ى أھل القتی ة مسلمة إل ل الخطأ دی ل   ومن  : " القت قت

ل خطأ   ] ٢٢" [رقبة مؤمنة ودیة مسلَّمة إلى أھلھ    مؤمنًا خطأ فتحریر والقتیل الذي قت
ق، لذلك یقرر اإلسالم  فقدھا أھلھا كما فقدھا المجتمع دون وجھ ح   إنسانیة قد ھو روح 

ع    : جانبین   التعویض عنھا من م، والتعویض للمجتم التعویض ألھلھا بالدیة المسلمة لھ
ي      فكأن   ! بتحریر رقبة مؤمنة نفس الت تحریر الرقیق ھو إحیاء لنفس إنسانیة تعوض ال
رق . ذھبت بالقتل الخطأ  ك      وال ى ذل ي نظر اإلسالم،         عل الموت ف ھو موت أو شبیھ ب

ز كل فرصة       بھا الرقیق،    لرغم من كل الضمانات التي أحاطعلى ا و ینتھ ذلك فھ " ول
  ]! ٢٣]  األرقاء بتحریرھم من الرق" إلحیاء 

ذا            ق، وأن ھ ق العت د حرر بطری اء ق خمًا من األرق ددًا ض دد     ویذكر التاریخ أن ع الع
حتى    بقرون عدة لھ في تاریخ األمم األخرى، ال قبل اإلسالم، وال بعده الضخم ال مثیل 

دیث   ا  . مطلع العصر الح ع من ضمائر          كم ة، تنب ت إنسانیة بحت أن عوامل عتقھم كان
  .  مرضاة اهللا ابتغاء مرضاة اهللا، والشيء غیر    الناس

ق            أما المكاتبة، فھي منح الحریة   ال یتف غ من الم ل مبل ا بنفسھ، مقاب ى طلبھ للرقیق مت
ق  علیھ السید   ا  . والرقی ق ھن د أداء          والعت ھ بع ك السید رفضھ وال تأجیل اري ال یمل إجب

نح    ) القاضي أو الحاكم(الدولة    تدخلت وإال . المبلغ المتفق علیھ القوة، وم ق ب لتنفیذ العت
  .  لطالبھا   الحریة

في داخل نفسھ     وبتقریر المكاتبة، فتح في الواقع باب التحریر في اإلسالم، لمن أحس  
د تسنح أو ال     التحرر، ولم ین برغبة  ي فرصة ق ره ف تسنح     تظر أن یتطوع سیده بتحری

  .  على مر األیام
ة      ا المكاتب ى         والسید  -ومنذ اللحظة األولى التي یطلب فیھ ة مت ض المكاتب ك رف ال یمل

ة      طلبھا الرقیق،  ن الدول ى أم ره خطر عل ھ    -اإلسالمیة     ولم یكن في تحری یصبح عمل
ھ     اح ل أجر، أو یت یده ب د س ب  -  عن ارج  -إذا رغ ي الخ ل ف ع      أن یعم ى یجم أجر، حت ب

  .  المبلغ المتفق علیھ
  
أي بعد تقریر اإلسالم لھ بسبعة  -الرابع عشر    ومثل ذلك قد حدث في أوربا في القرن  

اتبین      مع فارق كبیر لم یوجد في غیر  -قرون  اء المك اإلسالم، وھو كفالة الدولة لألرق
ًا           ود اإلسالم الضخممجھ وذلك إلى جانب  - ل، تقرب ال مقاب ًا ب اء تطوع ق األرق ي عت ف

  .  إلى اهللا ووفاء بعبادتھ
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ول   اة     تق ارف الزك ین مص ي تب ة الت اكین   : " اآلی راء والمس دقات للفق ا الص إنم
 -فتقرر أن الزكاة تصرف من بیت المال ] ٢٤" [… الرقاب  وفي ... علیھا   والعاملین

ة  ة     وھو الخزان ي العرف    العام دیث   ف اء ألداء ثمن       -الح اتبین من األرق ة المك لمعاون
      . عجزوا بكسبھم الخاص عن أدائھ   التحریر، إذا

ھ      ق،         وبھذا وذاك یكون اإلسالم قد خطا خطوات فعلی ر الرقی ي سبیل تحری واسعة ف
ا   ل،     وسبق بھ ى األق رون عل بعة ق ھ بس اریخي كل ور    التطور الت ذا التط ى ھ  وزاد عل

ر  ة   –عناص ة الدول ع     –كرعای ي مطل الم إال ف ا الع ىء إلیھ م یف دیث    ل ھ الح . تاریخ
ي   واء ف دًا، س ا أب ىء إلیھ م یف رى ل ر أخ ي وعناص ق، أو ف ة الرقی ن معامل ھ    حس عتق

ي   یة الت ادیة أو السیاس ورات االقتص ن التط غط م ر ض ًا، بغی طرت  تطوع اض
  .  كما سیجيء   اضطرارًا لتحریر الرقیق   الغرب

ة الشیوعیون      ة  " ودعاواھم     وبھذا وذاك تسقط حذلق زعم أن    " العلمی ي ت ة، الت الزائف
دھا الطبیعي حسب سنة         حلقات التطور اإلسالم حلقة من  ي موع االقتصادي جاءت ف

رون       قد سبقت  فھا ھي ذي  –المادیة الجدلیة  دھا بسبعة ق ل     –موع زعم أن ك ي ت والت
ام  ال  -نظ ك اإلس ي ذل ا ف و إال -م بم ت       إن ھ ائم وق ادي الق ور االقتص اس للتط انعك

وتستجیب لھ، ولكنھا ال تسبقھ، وال    ظھوره، وأن كل عقائده وأفكاره تالئم ھذا التطور
ھ وال من      وال یأتیھ    تستطیع أن تسبقھ، كما قرر العقل الذي ال یخطىء الباطل من فوق

راه  ت ذك ارس تقدس ارل م ل ك ھ، عق و ذا! تحت ا ھ وحي    فھ ل ب م یعم الم ل نظم  اإلس ال
الم   ي الع ق، وال        االقتصادیة القائمة حینئذ في جزیرة العرب وف ي شأن الرقی ھ، ال ف كل

المحكوم، أو       في  ة الحاكم ب ي عالق روة، وال ف ع الث األجیر      توزی ك ب ا  ]٢٥[المال ، وإنم
ر       االجتماعیة واالقتصادیة تطوعًا وإنشاء كان ینشئ نظمھ  ى نحو غی مسبوق، وال  عل

  .  متفردًا في التاریخ یزال في كثیر من أبوابھ 
ا    ار والضمائر         وھن ى األفك ذه      : یخطر السؤال الحائر عل د خطا ھ ان اإلسالم ق إذا ك

ر مضطر وال             الخطوات كلھا ًا غی ھ متطوع الم كل ا الع ق، وسبق بھ ر الرقی نحو تحری
اء  الخطوة الحاسمة البا یخط    مضغوط علیھ، فلماذا لم قیة، فیعلن في صراحة كاملة إلغ

    المبدأ؟   الرق من حیث
وسیاسیة أحاطت     ولإلجابة على ھذا السؤال ینبغي أن ندرك حقائق اجتماعیة ونفسیة  

ل     الرق، وجعلت اإلسالم یضع المبادئ الكفیلة بتحریر الرقیق، بموضوع  ویدعھا تعم
     . الطویل عملھا على المدى 
ذ    أن الحریة ال تمنح یجب أن نذكر أوًال دار مرسوم     . وإنما تؤخ ق بإص ر الرقی وتحری

والتجربة األمریكیة في تحریر الرقیق بجرة   ! البعض لم یكن لیحرر الرقیق كما یتخیل 
ا   قلم على ید أبراھام  ولن         لنكولن خیر شاھد لم ذین حررھم لنك د ال ول، فالعبی من   -نق

وعادوا إلى سادتھم یرجونھم أن یقبلوھم عبیدًا    ة،الحری بالتشریع، لم یطیقوا  -الخارج 
     . یكونوا قد تحرروا بعد لم   -   من الداخل -لدیھم كما كانوا، ألنھم 

ا         ة حین ینظر إلیھ ا لیست غریب ى غرابتھ ائق النفسیة       والمسألة عل ى ضوء الحق . عل
ي    . فالحیاة عادة ف    والمالبسات التي یعیش فیھا اإلنسان ھي الت مشاعره وتصوغ    تكی

یة  ھ النفس ھ وأجھزت ن ] ٢٦[  أحاسیس ف ع د یختل ي للعب ان النفس ي    والكی ان النفس الكی
دماء،    ي ظل     للحر، ال ألنھ جنس آخر كما ظن الق ھ ف ة       ولكن ألن حیات ة الدائم العبودی
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زة الطاعة   جعلت أجھزتھ النفسیة تتكیف بھذه المالبسات، فتنمو  د،       أجھ ى أقصى ح إل
  ..  ھزة المسؤولیة واحتمال التبعات إلى أقصى حدوتضمر أج

د   ھ إال          فالعب ون علی ال یك یده، ف ا س أمره بھ ین ی ور ح ن األم ر م ام بكثی ن القی یحس
ة ذ   الطاع ط      . والتنفی ان أبس و ك ھ، ول ى نفس ؤولیتھ عل ع مس یئًا تق ن ش ھ ال یحس ولكن

یاء، ال ن    األش ز ع مھ یعج ره  ألن جس ا، وال ألن فك ام بھ وال  –القی ع األح ي جمی  -ف
ا ؛ ن فھمھ ز ع ق     یعج ھ ال تطی ن ألن نفس ارًا   ولك ا أخط ل فیھ ا، فیتخی ال تبعاتھ احتم

  !  األخطار لھا، فیفر منھا إبقاء على نفسھ من    موھومة، ومشكالت ال حل
ي   ر ف ون النظ ذین یمعن ل ال ریة    ولع اة المص رقیة  -الحی رة  -والش ود األخی ي العھ ف

وس الشرقیین       العبودیة الخفیة ذه یدركون أثر ھ ي نف التي وضعھا االستعمار الخبیث ف
ا      في یدركونھا . لیستعبدھم للغرب ي ال یعطلھ ر من     -المشروعات المعطلة الت ي كثی ف

ان  ة -األحی ن مواجھ بن ع ا   إال الج ذھا   ! نتائجھ ي ال تنف ة الت روعات المدروس والمش
لیحتمل عنھا مسؤولیة  . الخ ].. ٢٧[أو أمریكیًا    ًاالحكومات حتى تستقدم خبیرًا انجلیزی

ذ  در اإلذن بالتنفی روع ویص لل! المش ى      والش یم عل ذي یخ روع ال ي   الم وظفین ف الم
ر، ألن     الروتین المتحج اجھم ب د إنت دواوین ویقی تطیع      ال وظفین ال یس ن الم دًا م أح

" دوره ال یملك إال إطاعة  وھذا ب   الموظف الكبیر،" السید " یصنع إال ما یأمره بھ  أن 
ًا یعجزون عن    الوزیر، " السید  ات        ال ألن ھؤالء جمیع از التبع ل، ولكن ألن جھ العم

ة  از الطاع ل وجھ دھم معط يء  عن بھ ش م أش خم، فھ دھم متض انوا    عن د، وإن ك بالعبی
  !  رسمیًا من األحرار

ذي       و ال د ھ ي أص    . یستعبده    ھذا التكیف النفسي للعب لھ من المالبسات   وھو ناشىء ف
ا،  الخارجیة بطبیعة  جرة          الحال، ولكنھ یستقل عنھ رع الش ھ كف ًا بذات یئًا قائم ویصبح ش

ف   . ویستقل عن األصل      جذورًا خاصة بھ الذي یتدلى إلى األرض، ثم یمد  ذا التكی وھ
داخل،      . بإلغاء الرق النفسي ال یذھب بھ إعالن تصدره الدولة  ن ال ر م بل ینبغي أن یغی

ي       آخر، وتنمي  ضع مالبسات جدیدة تكیف المشاعر على نحو بو زة الضامرة ف األجھ
     . الممسوخ نفس العبد، وتصنع كیانًا بشریًا سویًا من كیانھ المشوه 

  .  وذلك ما صنعھ اإلسالم
ق     نفس          وال. فقد بدأ أوال بالمعاملة الحسنة للرقی وازن ال د ت ة یعی شيء كحسن المعامل

اإلنساني، وكرامتھا الذاتیة، وحین ذلك    إلیھا اعتبارھا، فتشعر بكیانھا د المنحرفة، ویر
  .  نفر عبید أمریكا المحررون   وال تنفر منھ كما تحس طعم الحریة فتتذوقھ، 

ار    ة ورد االعتب ن المعامل ي حس الم ف ل اإلس د وص ة     وق ى درج ق إل اني للرقی اإلنس
الرسول، ونسرد ھنا أمثلة    القرآن وأحادیث أمثلة منھا من قبل في آیات عجیبة ضربنا 

  .  الواقعي أخرى في التطبیق 
ھ     ض األحرار من            كان الرسول صلى اهللا علی والي وبع ض الم ین بع ؤاخي ب لم ی وس

اح   . سادة العرب ن رب د           فآخى بین بالل ب ین مواله زی ن رویحة الخثعمي، وب د ب وخال
وكانت ھذه المؤاخاة صلة حقیقیة تعدل    ،بن زید وأبي بكر وعمھ حمزة، وبین خارجة 

  !  المیراث   في رابطة الدم وتصل إلى حد االشتراك 
  …   ولم یكتف بھذا الحد  
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د     فقد زوج بنت عمتھ زینب بنت جحش من     دًا     . مواله زی زواج مسألة حساسة ج وال
ى أن یكون یفضلھا مقامًا ولكنھا تأب   جانب المرأة، فھي تقبل أن تتزوج من وخاصة من 

ھذا یحط من شأنھا ویغض من     الحسب والنسب والثروة، وتحس أن زوجھا دونھا في 
ك     اهللا علیھ وسلم كان یھدف إلى ولكن الرسول صلى . كبریائھا معنى أسمى من كل ذل

إلى مستوى أعظم سادة      إلیھا البشریة الظالمة وھو رفع الرقیق من الوھدة التي دفعتھ 
   . العرب من قریش

  .   ولم یكتف كذلك بھذا الحد  
أرسل مواله زیدًا على رأس جیش فیھ األنصار والمھاجرون من سادات العرب،    فقد  

را الرسول              فلما قتل ولى ر وزی ر وعم و بك ھ أب ادة الجیش، وفی د قی ن زی ابنھ أسامة ب
ده،    اه من بع م یعط      وخلیفت ل أع       فل ذلك مجرد المساواة اإلنسانیة، ب ولى ب طاه حق   الم

ول  ووصل ". األحرار   "   القیادة والرئاسة على وا   : " في ذلك إلى أن یق اسمعوا وأطیع
الى      كأن رأسھ زبیبة، ما أقام    ولو استعمل علیكم عبد حبشي ارك وتع اب اهللا تب یكم كت ف

ذلك  ]". ٢٨[ والي ب أعطى الم و        ف ة، وھ ب الدول ع مناص ي أرف ق ف ر   الح ة أم والی
و : " عمر وھو یستخلف وقد قال . المسلمین ھ           ل ًا لولیت ة حی ي حذیف ولى أب ان سالم م ك

ویضرب عمر مثًال . اهللا علیھ وسلم   فیسیر على نفس المبدأ الذي سنھ الرسول صلى " 
والي ؛ إذ  آخر من  ي مسألة          األمثلة الرائعة على احترام الم اح ف ن رب الل ب یعارضھ ب

د سبیًال     الفيء فیشتد في  ال یج ي رده إال معارضتھ، ف ول    ف الًال    : " أن یق ي ب م اكفن اللھ
  !  أن یأمر فیطاع  -   لو أراد -الذي كان یملك  ذلك وھو الخلیفة "! وأصحابھ 

داخل      ھذه النماذج التي وضعھا اإلسالم كان المقصود بھا تحریر   ن ال ا   -الرقیق م كم
ھذا ھو الضمان الحقیقي و    لكي یحس بكیانھ فیطلب الحریة، -ھذا الفصل  قلنا في مبدأ 

  .  للتحریر
ل    ان جزءًا          وصحیح أنھ شجع على العتق وحث علیھ بك ذا نفسھ ك الوسائل، ولكن ھ

ة  ن التربی ي م عروا أن ف ي یش ق، لك یة للرقی ة    النفس ى الحری لوا عل انھم أن یحص إمك
ھ   ع ب ا یتمت ل م وا بك زداد  ویتمتع وق، فت ن حق ادة م ة ویتقب   الس ي الحری تھم ف وا رغب ل

ي     ا یسارع ف م،   احتمال التبعات في سبیلھا، وھن ا لھ ا،        منحھ ذ مستحقون لھ م حینئ ألنھ
  .  قادرون على صیانتھا

م        وفرق كبیر بین النظام الذي   ا الوسائل، ث یشجع الناس على طلب الحریة ویھيء لھ
م    ا لھ ي    یعطیھ ي اللحظة الت ور          ف دع األم ي ت نظم الت ین ال ا بأنفسھم، وب د   یطلبونھ تتعق

ورات    وم الث ى تق رج، حت ات       وتتح ق األرواح بالمئ ة وتزھ ادیة واالجتماعی االقتص
  .  كارھة إال مجبرة    واأللوف، ثم ال تعطي الحریة لطالبھا

د    ر       وقد كان من فضائل اإلسالم الكبرى في مسألة الرقیق، أنھ ق ى التحری حرص عل
ھ من     ي ل ف بالن     الحقیق م یكت داخل والخارج، فل ل    ال ا فع ة كم ة الطیب دار      ی ولن بإص لنك

ل    ي داخ ھ ف ید ل ریع ال رص الم    تش ق إدراك اإلس ت عم ا یثب وس ؛ مم ة    النف للطبیع
الحقوق    وھذا إلى جانب تطوعھ بإعطاء . البشریة، وفطنتھ إلى خیر الوسائل لمعالجتھا

ودة      على أساس الحب  -  ألصحابھا، مع تربیتھم على التمسك بھا واحتمال تبعاتھا  والم
ع   ف المجتم ع طوائ ین جمی ذه    -ب ل ھ ن أج ارعوا م ل أن یتص دث  قب ا ح وق، كم الحق
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ا    فیفسد . أوربا، ذلك الصراع البغیض الذي یجفف المشاعر ویورث األحقاد   في ل م ك
  .  تصیبھ البشریة من الخیر في أثناء الطریق   یمكن أن

م   جعل اإلسال   واآلن نتحدث عن العامل األكبر الذي   ق ث م یضع األساس لتحریر الرقی
  .  األجیال   عملھ من خالل یدعھ یعمل 

داً            ًا واح دا منبع ا ع ا، فیم ة كلھ رق القدیم ابع ال م یكن یمكن أن        لقد جفف اإلسالم من ل
  .  ولنأخذ في شيء من التفصیل. الحرب یجففھ، وھو رق 

رف   ان الع تل     ك رب أو ق رى الح ترقاق أس و اس ذ ھ ائد یومئ ذا ] ٢٩[ھم الس ان ھ وك
ھ         العرف قدیمًا جدًا، ى اإلنسان األول، ولكن اد یرجع إل موغًال في ظلمات التاریخ، یك

  .  أطوارھا في شتى    ظل مالزمًا لإلنسانیة
ذا الحال         ى ھ اس عل داءه    . وجاء اإلسالم والن ین أع ھ وب ان      ووقعت بین الحروب، فك

داء اإلسال      األسرى  د أع ل   المسلمون یسترقون عن اتھم، ویعام الرجال     م، فتسلب حری
م   ف والظل نھم بالعس راض     م ك أع ق، وتنتھ ى الرقی ذ عل ري یومئ ان یج ذي ك ال

رأة        النساء  ي الم ب، یشترك ف ي      لكل طال دقاؤه من یبغ دة الرجل وأوالده وأص الواح
ارًا كن     بال ضابط وال نظام، وال احترام    االستمتاع منھم، أم إلنسانیة أولئك النساء أبك

     . في ذل العبودیة البغیض فكانوا ینشأون  –إن وقعوا أسرى  –األطفال    أما. غیر أبكار
. یكن جدیرًا بالمسلمین أن یطلقوا سراح من یقع في أیدیھم من أسرى األعداء   عندئذ لم
ك وعشیرتك       فلیس من ا أھل حسن السیاسة أن تشجع عدوك علیك بإطالق أسراه، بینم

داء  یسامون    وأتباع دینك ا ھي     . الخسف والعذاب عند ھؤالء األع ل ھن ة بالمث والمعامل
د    تستطیع استخدامھ، أو     أعدل قانون انون الوحی ك فینبغي أن نالحظ     . ھي الق ع ذل وم

     . شأن الحرب وأسرى الحرب اإلسالم وغیره من النظم في    فروقًا عمیقة بین
ك      في غیر العالم  –   وما تزال –كانت الحروب  زو والفت ا إال الغ د بھ اإلسالمي ال یقص

ى     كانت تقوم على . واالستعباد رغبة أمة في قھر غیرھا من األمم، وتوسیع رقعتھا عل
وحرمان أھلھا منھا ؛ أو لشھوة شخصیة تقوم في نفس    مواردھا حسابھا، أو الستغالل 

ي   ي، لیرض د حرب ك أو قائ روره مل یالء،    غ رًا وخ تفش كب ي وین ھوة  الشخص أو لش
ام یة     .. االنتق داف األرض ن األھ ك م ى ذل ا إل ة    أو م ذین    . الھابط رى ال ان األس وك

الخلقي أو النفسي أو  مستواھم    یسترقون، ال یسترقون لخالف في عقیدة، وال ألنھم في
  .  الحرب   الفكري أقل من آسریھم، ولكن فقط ألنھم غلبوا في

د تمن       رب تقالی ذه الح ن لھ م تك ذلك ل ب   وك راض أو تخری ك األع ن ھت ع م
النساء واألطفال والشیوخ، وذلك منطقي مع قیامھا لغیر عقیدة  المسالمة، أو قتل    المدن

  .  مبدأ وال ھدف رفیع   وال
ا    ي سبیل        إال. فلما جاء اإلسالم أبطل ذلك كلھ، وحرم الحروب كلھ ادًا ف أن تكون جھ

اس عن       أو لتحطیم القوىلدفع اعتداء عن المسلمین،  جھادًا .. اهللا تن الن الباغیة التي تف
ف      أو . دینھم بالقھر والعنف ي تق وى الضالة الت ة الق ا        إلزال دعوة وإبالغھ ي سبیل ال ف

  .  للناس لیروا الحق ویسمعوه
بیل اهللا )    ي س اتلوا ف دین   وق ب المعت دوا إن اهللا ال یح اتلونكم، وال تعت ذین یق ] ٣٠) [ال
  ].   ٣١) [فتنة ویكون الدین كلھ هللا   تكون ال وقاتلوھم حتى (
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د من الغي          ال إكراه: (فھي دعوة سلمیة ال تكره أحدًا   ین الرش د تب دین ق ي ال ] ٣٢) [ف
اطع ال      والمسیحیین في العالم اإلسالمي وبقاء الیھود  ان ق على دینھم حتى اللحظة برھ

م   یقبل الجدل وال المماحكة،  ره    یثبت أن اإلسالم ل وة السیف       یك ھ بق ى اعتناق ره عل غی
]٣٣   .[  
إلى دین الحق، فال حرب وال خصومة وال خضوع      فاذا قبل الناس اإلسالم، واھتدوا  

لم  من أمة ألمة،  ى         وال تمییز بین مسلم ومس ي عل ى وجھ األرض، وال فضل لعرب عل
  .  عجمي إال بالتقوى

الم وأراد   ى اإلس ن أب ي ظ    فم ھ ف تفظ بعقیدت المي أن یح ام اإلس ان  –ل النظ ع إیم م
ى     –العقیدة وأقوم سبیًال    من ھذه اإلسالم بأنھ خیر  راه وال ضغط، عل فلھ ذلك دون إك

ة   ل حمای ة مقاب دفع الجزی ز          أن ی رد إن عج ة أو ت قط الجزی ث تس ھ، بحی الم ل اإلس
ون، ال والجزیة فھم إذن معاندون متبجح اإلسالم    فإن أبوا] ٣٤[المسلمون عن حمایتھ 

ذ     لمیة أن تأخ دعوة الس دون لل دون       یری ا یری ا، وإنم ي      طریقھ ة ف القوة المادی وا ب أن یقف
  .  وبین النور عیون قوم ربما اھتدوا لو خلي بینھم    طریق النور الجدید یحجبونھ عن

رة      عند ذلك فقط یقوم القتال،   ولكنھ ال یقوم بغیر إنذار أو إعالن، إلعطاء فرصة أخی
وإن جنحوا للسلم فاجنح لھا وتوكل على : (ربوع األرض   ونشر السلم في لدماء لحقن ا

  ].   ٣٥) [اهللا
ة االستغالل، وال دخل       تلك ھي الحرب   اإلسالمیة، ال تقوم على شھوة الفتح وال رغب

ا لغرور    د  فیھ ة            قائ ي سبیل ھدای ي سبیل اهللا وف تبد، فھي حرب ف ك مس ي أو مل حرب
  .  السلمیة كلھا في ھدایة الناس   ق الوسائلالبشریة، حین تخف

اغزوا باسم اهللا : "علیھ وسلم في وصیتھ   ولھا مع ذلك تقالید ؛ یقول الرسول صلى اهللا  
بیل  ي س اهللا . اهللا ف ر ب ن كف اتلوا م زوا. ق دا    اغ وا ولی وا وال تقتل دروا وال تمثل " وال تغ

]٣٦   .[  
سالح یقاتل المسلمین، وال تخریب وال تدمیر وال یقف بال   فال قتل لغیر المحارب الذي  

  )  إن اهللا ال یحب المفسدین: (الشر واإلفساد   لألعراض، وال إطالق لشھوة ھتك 
النبیلة ھذه في كل حروبھم، حتى في الحروب الصلیبیة    وقد راعى المسلمون تقالیدھم  

دوھم    الغادرة،  ى ع ة سابقة        حین انتصروا عل ي جول ان ف ذي ك ات     ال د انتھك الحرم ق
وأسال  –رب الجمیع  –فیھ بحمى اهللا    األقصى فھاجم المحتمین واعتدى على المسجد 

وا   م یملكون اإلذن من         ألنفسھم حین   دماءھم فیھ أنھارًا، فلم ینتقم جاءھم النصر، وھ
یكم        علیكم فمن اعتدى : (الدین ذاتھ بالمعاملة بالمثل دى عل ا اعت ل م ھ بمث ) فاعتدوا علی

ھ  ]. ٣٧[ ل األرض        ولكنھم ضربوا المثل األعلى الذي یعجز عن ي ك ر المسلمین ف غی
  .  حتى العصر الحدیث

داف الحرب     ر المسلمین        ذلك فارق أساسي في أھ ین المسلمین وغی دھا ب د  . وتقالی وق
ك       والحق یسنده  –یملك لو أراد  كان اإلسالم  ي ذل ھ من        –ف ي یدی ع ف ر من یق أن یعتب

 –وثنیتھم الھابطة وشركھم المخرف      الھدى ویصرون على ممن یعاندون  – األسرى
 –فما یصر بشر على ھذه الخرافة   . المعنى وحده قومًا ناقصي اآلدمیة، ویسترقھم بھذا 

عقلھ انحراف، فھو ناقص في    ھبوط أو في إال أن یكون في نفسھ  –بعد إذ یرى النور 
  .  من بني اإلنسان   األحرار اآلدمیین، وحریة كیانھ البشري، غیر جدیر بكرامة 
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م       ار أنھ تھم،       ومع ذلك فإن اإلسالم لم یسترق األسرى لمجرد اعتب ي آدمی ناقصون ف
ذه حالھم     –وإنما ألنھم  ى حمى اإلسالم،       –وھ دون عل د جاءوا یعت القوة       ق وا ب أو وقف

     . الرباني وبین قلوب الناس المسلحة یحولون بین الھدى 
ق الرسول    . ذلك فلم یكن تقلید اإلسالم الدائم ھو استرقاق األسرى      وحتى مع د أطل فق
ق بعضھم       علیھ    صلى اهللا داء، وأطل ر ف ا بغی وسلم بعض أسرى بدر من المشركین من

نجران جزیة ورد إلیھم أسراھم، لیضرب بذلك المثل لما  من نصارى    لقاء فدیة، وأخذ
  .  بشریة في مستقبلھاال   یرید أن تھتدي إلیھ

ي      دة الت ة الوحی ا  : (تعرضت ألسرى الحرب      ومما ھو جدیر باإلشارة ھنا أن اآلی فإم
ا     مّنا بعد وإما  ى تضع الحرب أوزارھ ذكر  ] ٣٨) [فداء حت م ت االسترقاق لألسرى،      ل

داء وإطالق     ا ذكرت الف ى ال یكون    وإنم ل، حت ریعًا     السراح دون مقاب االسترقاق تش
اإلسالمي المحارب إذا     یلجأ إلیھ الجیش للبشریة وال ضربة الزب، إنما ھو أمر  دائمًا

  .  اقتضتھ الظروف والمالبسات
ك أن األسرى      ى ذل ك             یضاف إل املون تل انوا یع د اإلسالم ك ي ی انوا یقعون ف ذین ك ال

ة  ة الكریم فناھا المعامل ي وص ان یف    الت ذیب، وك وان والتع ون الھ ل، وال یلق ن قب تح م
ي          نفوسھم  أمامھم باب التحرر حین تسعى     م ف ان معظمھ ھ، وإن ك ل تبعات ھ وتحتم إلی

ان من        ا ك ل أسره، إنم ان         الواقع لم یكن حرًا قب رس والروم ذي استرقھ الف ق ال الرقی
  .  ودفعوه إلى قتال المسلمین

ي    م یكن استرقاقًا من أجل االسترقاق          فكأن األمر ف ة ل رق  . الحقیق ان ال أصًال   وال ك
اإلسالم إلى المحافظة علیھ، فاتجاه اإلسالم إلى تحریر الرقیق ھو االتجاه    دائمًا یھدف

     . الدالئل إلیھ الذي تشیر كل    البارز
  .  التحریر   وإنما ھو وضع موقوت یؤدي في النھایة إلى

ار              ن الكف ض األسرى م ع بع داء اإلسالم فیق ین المسلمین وأع وم الحرب ب ي     تق د  ف ی
ة     –فیصبحون  المسلمین،  ل الحاالت وال بصورة حتمی –   في بعض الحاالت، ال في ك

ع اإلسالمي، یبصرون عن           رقیق حرب، فیعیشون      ي جو المجتم زمن ف رة من ال فت
ة      الرباني مطبقًا في    كثب صورة العدل ع األرض، وتشملھم روح اإلسالم الرحیم واق

ا ن معاملتھ ان   بحس ا اإلنس رب واعتباراتھ تح   یة، فتتش الم، وتتف ة اإلس م بشاش أرواحھ
ض    .. بصائرھم للنور ة إن    وعندئذ یحررھم اإلسالم بالعتق في بع ان، أو بالمكاتب األحی

  .  الحریة وسعوا إلیھا   تاقت نفوسھم إلى
ة    رة عالج نفسي وروحي،        وبذلك تصبح الفترة التي یقضونھا في الرق في الحقیق فت

ور       ملة لھم، وإشعارھم بآدمیتھم المھدرة،المعا قوامھ إحسان  ى الن م إل وتوجیھ أرواحھ
  ..  التحریر   النھایة یكون ثم في .. الرباني بغیر إكراه

ذي یسلكھ    . وذلك كلھ في حالة االسترقاق   د ال ا      ولیست ھي السبیل الوحی اإلسالم، كم
مختلف    ھ وسلم فيالتشریع، ومن السلوك العملي للرسول صلى اهللا علی یتضح من آیة 

  .  الغزوات
فلم تعد . بالد اإلسالم    عما كن یلقین في غیر -حتى في رقھن  -أما النساء فقد كرمھن   

اء     أعراضھن  ة البغ ى طریق ذا  (نھبًا مباحًا لكل طالب عل ان ھ ھو مصیر أسیرات       وك
دخل ) األحیان الحروب في أغلب  د   ع   وإنما جعلھن ملكًا لصاحبھن وحده، ال ی یھن أح ل
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دًا     الحریة بالمكاتبة، كما كانت تحرر من ولدت لسیدھا غیره، وجعل من حقھن نیل  ول
   . المعاملة ما أوصى بھ اإلسالم ویحرر معھا ولدھا، وكن یلقین من حسن 

 * * *   
ي    اریخ البشریة     : اإلسالم    تلك قصة الرق ف ي ت ل    . صفحة مشرفة ف م یجع فاإلسالم ل

ھ             لھ،أصو الرق أصًال من  ف منابع ره بشتى الوسائل، وجف ى تحری ھ سعى إل دلیل أن ب
دا ا ع دد، فیم ي ال یتج ا لك ة     كلھ رب المعلن و رق الح اه وھ ذي ذكرن د ال ع الواح المنب

ا      وقد رأینا أن. للجھاد في سبیل اهللا رق فیھ ھ     ال یس ضربة الزب، وأن دث   –ل  –إن ح
  ..  التحریر    فلفترة موقوتة تؤدي في النھایة إلى

ر أسرى الحروب       ي غی ة،     أما ما حدث في بعض العھود اإلسالمیة من الرق ف الدینی
ة  ن نخاس بتھ   وم إن نس ًال، ف ترقاقھم أص وز اس لمین ال یج راء لمس اف وش واختط

ا           اإلسالم لیست أصدق وال    إلى ى اإلسالم بم وم إل ام المسلمین الی دل من نسبة حك أع
  !  من موبقات وآثام   یرتكبونھ

  .  وینبغي أن نجعل بالنا إلى عدة أمور في ھذا الموضوع  
وى     : األول   ة س رورة ملجئ ر ض رى بغی دول األخ د ال رق عن ابع ال دد من و تع ھ

ر      االستعباد، من    شھوة ة، وجنس لجنس، واسترقاق للفق واسترقاق  . استرقاق أمة ألم
ي   المیالد في طبقة    بالوراثة من ل ف اء    معینة، واسترقاق بسبب العم خ، وإلغ األرض إل

  .  المنبع الوحید الذي شرحنا ظروفھ من قبل في اإلسالم، فیما عدا    ھذه المنابع كلھا
ھ          أن: والثاني   رق حین ألغت غ ال م تل أوربا مع تعدد موارد الرق فیھا بغیر ضرورة، ل

م لسوء أحوالھ –یعترفون بأن الرق ألغي حین ضعف إنتاج الرقیق    وكتابھم متطوعة، 
دان    ة  المعیشیة وفق ل       الرغب ى العم درة عل ن      –أو الق د م الیف العب ث أصبحت تك بحی

ھ  ن إنتاج ر م ة أكث ة وحراس ا    !!  إعاش ب فیھ ر، یحس ادیة ال غی بة اقتص ي إذن حس فھ
ة       المكسب والخسارة، وال ظل فیھا ألي معنى من ي تشعر بكرام المعاني اإلنسانیة الت

ة     ھذا باإلضافة   ! ریتھ من أجلھاالجنس البشري، فتمنح الرقیق ح ورات المتتابع ى الث إل
  .  استرقاقھ   التي قام بھا الرقیق فاستحال معھا دوام

ق . ومع ذلك فإن أوربا حینئذ لم تمنحھ الحریة   ق       ولكنھا حولتھ من رقی ى رقی للسید إل
ا، وإال   لألرض، یباع  ھ أن یغادرھ ًا       معھا ویشترى، ویخدم فیھا، وال یجوز ل ر آبق اعتب

ذي        وھذا اللون. مكبًال بالسالسل مكویًا بالنار وأعید إلیھا بقوة القانون  و ال رق ھ من ال
اإلسالم مبدأ    القرن الثامن عشر، أي بعد أن قرر بقي حتى حرمتھ الثورة الفرنسیة في 
  .  التحریر بما یزید على ألف ومائة عام

ي     . ا األسماءیجوز أن تخدعن   أنھ ال: واألمر الثالث   رق ف ورة الفرنسیة ال فقد ألغت الث
رق    لنكولن أوربا، وألغى  ك من    .. الرق في أمریكا، ثم اتفق العالم على إبطال ال ل ذل ك

الم؟       وإال فأین ھو. الظاھر ل أنحاء الع الرق الذي ألغي؟ وما اسم ما یحدث الیوم في ك
ت     ذي كان م ال ا اس الم   تصنعھ فرنسا      وم ي المغرب اإلس نعھ    ف ذي تص م ال ا اس ي؟ وم

    افریقیا؟ الملونین في جنوب    أمریكا في الزنوج، وانجلترا في
وم آخرین،            وم لق ة ق و تبعی ھ ھ ي حقیقت رق ف یس ال ة من البشر من         أل ان طائف وحرم

وق المباحة    ي        الحق اذا یعن ك؟ وم ر ذل ذا تحت       لآلخرین؟ أم ھو شيء غی أن یكون ھ
ة     الحریة واإلخاء والمساواة؟ ماذا تجدي عنوان الرق، أو تحت عنوان  العناوین البراق
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ا       ما عرفتھ البشریة من   إذا كانت الحقائق التي وراءھا ھي أخبث  ي تاریخھ ائق ف الحق
    الطویل؟

ذا،       : لقد كان اإلسالم صریحًا مع نفسھ ومع الناس فقال   د ھو ك ھذا رق، وسببھ الوحی
  .  التحرر منھ مفتوح والطریق إلى 

ارة    ا الحض ذه             أم ھا ھ ي نفس د ف ال تج انھا، ف ي أحض وم ف یش الی ي نع ة الت الزائف
ة          تصرف الصراحة، فھي  ات البراق ائق وطالء الالفت ف الحق ي تزیی ا ف ل  . براعتھ فقت

ة         مئات األلوف في تونس م یطالبون بالحری والجزائر والمغرب لغیر شيء سوى أنھ
تھم،        أن   حریتھم في: والكرامة اإلنسانیة وا لغ ل، وأن یتكلم ال دخی م ب یعیشوا في بالدھ

ي    . إال أنفسھم   ویعتقدوا عقیدتھم، وال یخدموا الم ف وحریتھم في التعامل المباشر مع الع
ي      قتل... السیاسة واالقتصاد ام وال      ھؤالء األبریاء وحبسھم ف ال طع ذرة ب جون الق الس

طو  ھم والس اك أعراض اء، وانتھ ائھم، وق    م ى نس رر عل ال مب ونھن   تلھن ب ق بط وش
ین   وع الجن ى ن راھن عل ي .. للت مھ ف ذا اس ة      ھ ارة ومدنی رین حض رن العش الق

ر  اواة  ونش اء والمس ة واإلخ ادئ الحری ة. لمب ا المعامل ان     أم ي ك ة الت ة الكریم المثالی
ي        قبل ثالثة عشر قرنًا، تطوعًا منھ یمنحھا اإلسالم للرقیق  ًا للجنس البشري ف وإكرام

ذا اسمھ       الرق وضع مؤقت ولیس یع حاالتھ، مع إعالنھ العملي بأن جم حالة دائمة، فھ
  .  تأخر وانحطاط وھمجیة

ط  : " ونوادیھم الفتات تقول   وحین یضع األمریكان على فنادقھم   ول  " للبیض فق أو تق
یض     "والكالب    ممنوع دخول السود: " كریھة في وقاحة  ك جماعة من الب ، وحین یفت

د  " لمتحضرین  ا"  ھ    بواح ونین، فیطرحون ن المل ى        م ذیتھم حت أرضًا ویضربونھ بأح
روح، ورجل الشرطة واقف ال       لم ال دخل، وال   یس ي        یتحرك وال یت ھ ف دة أخی م لنج یھ

ھ  الوطن وفي الدین واللغة فضًال عن األخوة في  ون     –  البشریة، كل ذلك ألن  –وھو مل
ا    تجرأ فمشى إلى جانب فتاة أمریكیة ب ا    –یضاء ال عرض لھ ا ال كرھ ا     وبإذنھ  –عنھ

  .  واالرتفاع    یكون ھذا ھو أقصى ما وصل إلیھ القرن العشرون من التحضر
م          ك، ث ر ذل ھ عم م عن ل، ویفھ ر بالقت ال یحبسھ وال     أما حین یتھدد العبد المجوسي عم

ھ من    ھ         ینفی ا ألن ة حق اقص اآلدمی وق ن ھ، وھو مخل ول یقتل ار      األرض، وال نق د الن یعب
ا     ى عبادتھ د         ویصر عل ا أش ھ، فم د أن رأى الحق بعینی ھ للباطل بع ة     تعصبًا من ھمجی

د   : " الجنس البشري ألنھ قال عمر، وما أشد ازدراءه لكرامة  ددني العب م "! تھ ھ     ث ترك
قبل أن    المسلمین، ألنھ لم یكن یملك علیھ سلطانًا حرًا حتى ارتكب جریمتھ فقتل خلیفة 

  .  رف الجریمةیقت
" اصطیادھم " البشریة وقتلھم أو    وقصة الملونین في أفریقیا، وحرمانھم من حقوقھم  

ر  ب تعبی رأوا  حس م تج ة، ألنھ ة الوقح د اإلنجلیزی البوا    الجرائ رامتھم وط وا بك فأحس
دل     و الع ذا ھ ریتھم، ھ ارة    بح ھ، والحض ي قمت اني ف ا،      البریط ي أوجھ انیة ف اإلنس

دًا       أما. على العالم امیة التي تجیز ألوربا الوصایة والمبادئ الس و ھمجي ج اإلسالم فھ
ھ    . البشرة    البشر، والتلھي بقتلھم ألنھم سود " اصطیاد " ألنھ لم یتعلم  ل وصل توغل ب

ول   و استعمل    : " في التأخر واالنحطاط أن یق وا ول یكم     اسمعوا وأطیع د حبشي    عل عب
   " .. كأن رأسھ زبیبة

  .  ة فلھا حساب آخرأما المرأ
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] ٣٩[الجواري من سبى الحرب        كان اإلسالم قد أباح للسید أن یكون عنده عدد من   
ًا إذا شاء   یستمتع بھن  ا . وحده، ویتزوج منھن أحیان ف        وأورب وم وتتعف ذا الی تستنكر ھ

وال  مباحًا، وأجسادًا ال حرمة لھا   التي تعتبر الجواري متاعًا عن ھذه الحیوانیة البشعة 
ة   كرامة، كل مھمتھا في الحیاة إشباع  ذة بھیمی ع عن مستوى         ل بغیضة، لرجل ال یرتف

  .  الحیوان
فقد كانت أسیرات الحرب  ! األمر أنھ ال یبیح البغاء   وجریمة اإلسالم الحقیقیة في ھذا  

أة   في البالد  ى حم ل لھن، وألن سادتھن ال          األخرى یھوین إل ھ ال عائ م أن ة بحك الرذیل
ة البغیضة، ویكسبون من          العرض، فیشغلونھن  یشعرن نحوھن بحمیة  ذه المھم ي ھ ف

ذرة    ذه التجارة الق أخر   –اإلسالم     ولكن  . تجارة األعراض  : ھ اء،     –المت ل البغ م یقب ل
ھؤالء الجواري على سیدھن،     وحرص على حفظ المجتمع نظیفًا من الجریمة، فقصر

عرضًا  –الجنسیة    لجریمة، وإرضاء حاجتھنعلیھ إطعامھن وكسوتھن وحفظھن من ا
  .   وھو یقضي حاجتھ –

ذه    ق ھ ال یطی ا ف میر أورب ا ض ة   أم ة  ... الحیوانی ھ رعای اء ومنحت ت البغ ذلك أباح ول
ذي   . في كل بلد وطئتھ أقدامھا مستعمرة    وراحت تنشره عامدة ! القانون وحمایتھ ا ال فم

ن  تغیر من الرق حین تغیر  ب         عنوانھ؟ وأی ك رد طال ة البغي وھي ال تمل ا   –كرام وم
ي ال    : إلیھ البشریة   تھبط یطلبھا أحد إال ألقذر معنى یمكن أن  د الخالصة الت دفعة الجس

ذه       تلطفھا عاطفة، وال ترتفع بھا روح؟ وأین ان       من ھ ا ك ة م ذارة الحسیة والمعنوی الق
    اإلسالم؟   بین السادة والجواري في

وحدود . جوار   وھؤالء. ھذا رق: صریحًا مع نفسھ ومع الناس، فقاللقد كان اإلسالم   
الصراحة، فھي      ولكن الحضارة المزیفة ال تجد في نفسھا ھذه. كذا وكذا معملتھن ھي 

  "!   ضرورة اجتماعیة" تقول عنھ إنھ  ال تسمي البغاء رقا، وإنما 
    ولماذا ھو ضرورة؟  
داً    د أن یعول ألن الرجل األوربي المتحضر ال یری   د أن  . ال زوجة وال أوالداً : أح یری

حنة الجنس       یرید جسد امرأة. أن یحتمل تبعة یستمتع دون  ھ ش رغ فی ھ من   . یف وال یعنی
رأة، وال  ذه الم ون ھ وه وال تك اعرھا نح ھ مش ا   تعنی اعره نحوھ زو . مش د ین و جس فھ

ار،  كالبھیمة، وھي جسد یتلقى ھذه النزوة  ھ، ولكن      ویتلقا   بال اختی د بعین ا ال من واح ھ
  .  من أي عابر سبیل

    
ي العصر          "  الضرورة" ھذه ھي  ي الغرب ف یح استرقاق النساء ف االجتماعیة التي تب
ى مستوى        ھي بضرورة لو وما . الحدیث ي إل م  " اإلنسانیة  " ارتفع الرجل األورب ول

  .  علیھ   السلطان یجعل ألنانیتھ كل ھذا 
ا  والدول التي ألغ   ھ ألن كرامتھ ا، أو ألن     ت البغاء في الغرب المتحضر لم تلغ أوجعتھ

ة   مستواھا  ات     ولكن ! كال . الخلقي والنفسي والروحي قد ارتفع عن الجریم ألن الھاوی
  !  التدخل   ولم تعد الدولة في حاجة إلى. المحترفات قد أغنین عن 

ك النظام      اري في اإلسالم،وبعد ذلك یجد الغرب من التبجح ما یعیب بھ نظام الجو   ذل
أكرم بكثیر   –   وعلى أنھ نظام غیر مطلوب لھ الدوام –قبل ألف وثلثمائة عام  الذي كان 

ره    وأنظف بكثیر من  رن العشرین، وتعتب ًا      النظام الذي یقوم الیوم في الق ة نظام المدنی
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انع أ  طبیعیاً ، ال یستنكره أحد، وال  د یسعى في تغییره أحد، وال یم ًا       ح ي أن یظل باقی ف
  !  إلى نھایة الحیاة

ؤالء    ل إن ھ ل قائ ات" وال یق ات    "  الھاوی ن مالك د وھ ن أح راه م وعن دون إك یتط
ة      فالعبرة بالنظام الذي یدفع . لحریتھن الكاملة الناس بأوضاعھ االقتصادیة واالجتماعی

الحضارة  " وال شك أن . ھأو الوقوع فی   إلى قبول الرق والسیاسیة والفكریة والروحیة 
ره،    "  اء وتق ى البغ دفع إل ي ت ي الت ة ھ اء       األوربی مي أو بغ اء الرس ان البغ واء ك س

  !  المتطوعات الھاویات
ا       ي أورب رق ف ة ال ك قص رین      تل رن العش ى الق م    : حت اء واألم ال والنس رق الرج

للھم إال خسة  الموارد، في غیر ضرورة ملجئة، ا   المنابع متجدد رق متعدد . واألجناس
  .  اإلنسان   الالئق لبني الغرب وھبوطھ عن المستوى 

دھم    ار      ودع عنك استرقاق الدولة الشیوعیة ألفراد شعبھا حتى ال یملك أح ة اختی حری
حاب رؤوس        العمل الذي  ھ، واسترقاق أص ل فی ذي یعم ان ال ده، وال المك وال     یری األم

  .  یستعبده   أحدھم سوى اختیار السید الذيالرأسمالي حتى ال یملك  للعمال في الغرب 
ا . دع عنك ھذا وذاك، فقد تجد المجادلین عنھ والمنافحین   وان       ویكفي م سردناه من أل

دم      الرق  م التق ة وباس م المدنی تم باس اعي    الصارخة الصریحة، التي ت م انظر   ! االجتم ث
أم إنھا ظلت تنحدر    الم،في أربعة عشر قرنًا، بعیدًا عن وحي اإلس ھل تقدمت البشریة 

ى       وم إل اج الی ى لتحت أخر، حت ا ھي        وتت ا مم دي اإلسالم، یخرجھ بس من ھ ھ من      ق فی
   ! الظالم؟

  .  سنناقش في الفصل التالي شبھة اإلقطاع  [١١]   
  .   ٢٥: النساء   سورة  [١٢]   
  .  والنسائي   حدیث رواه الشیخان وأبو داود والترمذي  [١٣]   
  ..  حدیث رواه مسلم وأبو داود  [١٤]   
اب       أخرجھ   [١٥]    ي كت ري ف وس  " الطب بإسناده عمن سمع رسول اهللا     " " آداب النف

  ".   بمنى   وسلم صلى اهللا علیھ 
  : .   ٣٦سورة النساء  [١٦]   
  : .   ٢٥سورة النساء   [١٧]   
  .  حدیث رواه البخاري  [١٨]   
  .  ھریرة   رواه أبو  [١٩]   
    

ق    [٢٠]  وذین (یعتقد الھنود أن الرقی ھ،    ) المنب دم اإلل وا من ق تھم        خلق م بخلق م فھ ومن ث
م  حقراء  وان      مھینون، وال یمكن أن یرتفعوا عن ھذا الوضع المقسوم لھ ل الھ إال بتحم

تضاف إلى    وبذلك! تنسخ أرواحھم بعد الموت في مخلوقات أفضل والعذاب، عسى أن 
یِّ   ع الس ة الوض ذي لعن یھم أن       ئ ال ي عل ة تقض رى روحی ة أخ ھ لعن ون فی یعیش

  .  بالذل وال یقاوموه   یرضوا
ي   [٢١]    ي         ذكره اإلمام الغزالي في إحیاء علوم الدین ف وك، ف وق الممل الكالم عن حق

  .  وسلم   قال إنھ آخر ما أوصى بھ الرسول صلى اهللا علیھ حدیث طویل 
  : .   ٩٢سورة النساء  [٢٢]   
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  ".   اإلجتماعیة في اإلسالم   العدالة" عن   [٢٣]   
  .   ٦٠: سورة التوبة  [٢٤]   
  .  انظر الفصول التالیة  [٢٥]   
ق (الخارجیة ھي التي    یقول دعاة المذھب المادي إن المالبسات  [٢٦]    . المشاعر ) تخل

اك . نؤمن بذلك ألن فیھ مغالطة صارخة ونحن ال  ي       فھن وجوده   رصید نفسي سابق ف
  .  تخلقھ من العدم   ھذا الرصید، لكنھا ال) تكیف(والمالبسات  لھذه المالبسات، 

  !  اآلن   أو روسیًا في بعض البالد  [٢٧]   
  .  رواه البخاري  [٢٨]   
ي الموسوعة     [٢٩]    ة المسماة      جاء ف الم  " التاریخی اریخ الع  Universal History of : ت

the  World "   ي ص ا ٢٢٧٣ف ھ    م نة  : " ترجمت ي س ور   ٥٩٩وف ض اإلمبراط رف
أن یفتدي بضع ألوف من األسرى      ـ بسبب رغبتھ في االقتصاد ـ  موریس ) الروماني(

  ".   خان اآلوار عن بكرة أبیھم وقعوا في ید اآلوار فقتلھم 
  .   ١٩٠: سورة البقرة  [٣٠]   
  . ٣٩ : سورة األنفال  [٣١]   
  .   ٢٥٦: سورة البقرة  [٣٢]   
  ).  الدعوة إلى اإلسالم(أرنولد في كتابھ .و.ھو السیرت   شھد بذلك مسیحي أوربي  [٣٣]   
  ):  الدعوة إلى اإلسالم(ذلك كثیرة منھا مثاالن وردا في كتاب    األمثلة على  [٣٤]   
ال في صفحة       ض            " :  ٥٨ق ع بع ا م ي أبرمھ دة الت ي المعاھ جل ف دث أن س ذلك ح وك

فلما علم أبو : " وقال" فإن منعناكم فلنا الجزیة وإال فال   : المجاورة للحیرة دن أھالي الم
ي    ) بتجھیز ھرقل لمھاجمتھ )    عبیدة قائد العرب بذلك دن المفتوحة ف كتب إلى عمال الم

اس         علیھم ما    الشام یأمرھم بأن یردوا ى الن ب إل دن، وكت ذه الم ة من ھ جبي من الجزی
وإنكم قد اشترطتم . جمع لنا من الجموع أموالكم ألنھ بلغنا ما    علیكمإنما رددنا : " یقول

ما أخذنا منكم ونحن لكم على  وقد رددنا علیكم . ال نقدر على ذلك   علینا أن نمنعكم وإنا
  "   بیننا إن نصرنا اهللا علیھم   الشرط وما كتبنا

  . ٦١ : سورة األنفال  [٣٥]   
    د والترمذيأخرجھ مسلم وأبو داو  [٣٦]   
  .   ١٩٤: البقرة   سورة  [٣٧]   
   .  ٤: سورة محمد  [٣٨]   
واري     [٣٩  ن الج أتي م ان ی ا ك ل م الم ك رة اإلس ن دائ رج م ذلك یخ د  –ب  –أو العبی

   . االختطاف من بالد إسالمیة ویباع ویشترى في سوق النخاسة طریق     عن
  من كتاب شبھات حول اإلسالم: المصدر 

  والرق . ..اإلسالم
-----------------  

  اإلسالم والرق
  وھنا یثار موضوع الرق، وكیف أباحھ اإلسالم؟
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اء     : ونقول ة، ورد األرق أن اإلسالم لم یجئ بشرع االسترقاق، بل جاء بشریعة الحری
ر       اروق عم ول الف ا یق ا، كم اس    : "إلى ساحتھا التي فطرھم اهللا علیھ ى استعبدتم الن مت

  ".ارًاوقد ولدتھم أمھاتھم أحر
د       | ا یج یح االسترقاق واالستعباد، وإنم دة تب والقارئ للقرآن الكریم ال یجد فیھ آیة واح

اآلیات المتعددة تنادي بتحریر األرقاء وتحض على إعتاقھم، وتجعل ھذا التحریر من 
ة  ض           | أعظم القرب والطاعات الدینی لم من بع ھ المس ع فی ا یق ارة تستر م ھ كف م تجعل ث

ا،           .المخالفات الدینیة ًال من أعمالھ ھ عم ة اإلسالمیة، ویجعل ى الدول ھ عل ھ یوجب بل أن
  :ومصرفًا من مصارف أموالھا، ونفصل ھذا األجمال بعض التفصیل، فنقول

المن علیھم بنعمة الحریة : أوًال ـ أن أسرى یخیر القرآن فیھما بین أمرین ال ثالث لھما  
ال      داء م ل ف ي مقاب ا ف ا یسمى     من غیر مقابل، أو المن علیھم بھ ي أو شخصي، وھو م

َفِإمَّا َمنًَّا َبعُد َوِإمَّا ِفداًء َحتَّى َتضَع الَحرُب : (...یقول اهللا تعالى. ١)تبادل األسرى(اآلن 
  ).٤/ سورة محمد) (َأْوَزارَھا

لم ـ            ھ وس وال الرسول ـ صلى اهللا علی دنا أن أق ة وج كذلك إذا رجعنا إلى السنة النبوی
  .ء مسترقًا بل محررًاوأفعالھ تنطق بأنھ ما جا

ق اهللا بكل عضو      : "یحث على العتق ویحض علیھ، فیقول ة مسلمة أعت من أعتق رقب
  ".منھ عضوًا منھ من النار

ل أعظم      : "ویقول اء ك أیما رجل مسلم أعتق رجًال مسلمًا فأن اهللا عّز وجل جاعل وف
  ..."من عظامھ عظمًا من عظام محرره
روبھم فإنما كان ضرورة حربیة ال محیص عنھا، وإذا كان الصحابة قد استرقوا في ح

ومعاملة بالمثل حیث كان أعداؤھم یسترقون أسرى المسلمین، وتسھیًال الستخالص     
  .ھؤالء األسرى المسلمین من ید أعدائھم عن طریق التبادل

ي      ا ف اح الخروج عنھ وقد شرع اهللا سبحانھ أحكامھ التي تحقق المصالح األصلیة، وأب
رورة  وال الض دوھا أح درھا وال تع در بق ي تق ول . الت الى یق بحانھ وتع ْد : (واهللا س َوَق

  ).١١٩/سورة األنعام) (َفصَل َلُكم مَّا َحرَّم َعلیُكْم ِإالَّ َما اْضُطررُتْم ِإلیِھ
َفمِن اَعتَدى : (ثم أن اهللا سبحانھ وتعالى یشیر إلى قاعدة المعاملة بالمثل في قولھ تعالى

الى   ) َلیِھ ِبمثِل َما اَعتَدى َعلیَكْمَعَلیُكْم َفاْعَتُدوا َع ھ تع ي قول ھِر    : (وف َراُم ِبالشَّ ھُر الَح الشَّ
فمن انتھك حرمة من الحرمات، ولم یكن ھناك مفر من  ) الحَراِم، َوالُحُرَماُت ِقَصاٌص

ى        دود الضرورة، حت ي ح ل، وف ھ بالمث مقابلتھ بمثل عملھ، كانت المصلحة في معاملت
ل الحدی   دع، وال یف ردا   یرت یم تم ت اللئ ت أكرم د، وأن أن د  . د إال الحدی وف عن والوق

  .المثالیة أحیانًا أمام من ال یؤمنون وال یتعاملون بھا یضر وال ینفع
ددة       ت متع ھ وكان دھا قبل ي وج ف   ٢وبھذا ضیق اإلسالم موارد الرق وأسبابھ، الت ووق

  .اعتداءبھا وحصرھا عند المعاملة بالمثل، وبقدر الضرورة من غیر تجاوز وال 
ًا                ان أساس د ك رق وق اء ال ة إلنھ ل وضع خطة حكیم ذلك، ب ف اإلسالم ب م یكت ثانیًا ـ ل

  .لنظام الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة ـ تدریجیًا من غیر رجة اقتصادیة أو اجتماعیة
ِفي َال ُیَؤاِخُذُكُم اُهللا ِباللَّْغِو : (فجعل عتق الرقبة كفارة للحنث في الیمین، یقول اهللا تعالى

ِط مَ     ْن َأْوَس اِكیَن ِم ا َأْیَماِنُكْم َوَلِكن ُیَؤاِخُذُكم ِبَما َعقَّدتُُّم اَألْیَماَن َفَكفَّاَرُتُھ ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَس
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َك َكفَّ        اٍم َذِل ِة َأیَّ َیاُم َثالَث ْد َفِص ْم َیِج اَرُة ُتْطِعُموَن َأْھِلیُكْم َأْو ِكْسَوُتُھْم َأْو َتْحِریُر َرَقَبٍة َفَمن لَّ
  ).٨٩/سورة المائدة...) (َأْیَماِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم

ي              ھ ف م رغبت ى نفسھ، ث ھ عل ار، وھو تحریم الرجل زوجت ي الظھ ارة ف كما جعلھ كف
  .العودة إلیھا
ن  : (یقول تعالى ٍة مِّ ِل   َوالَِّذیَن ُیَظاِھُروَن ِمن نَِّساِئِھْم ُثمَّ َیُعوُدوَن ِلَما َقاُلوا َفَتْحِریُر َرَقَب َقْب

ْھَرْیِن           َیاُم َش ْد َفِص ْم َیِج ن لَّ ٌر َفَم وَن َخِبی ا َتْعَمُل ِھ َواُهللا ِبَم وَن ِب ْم ُتوَعُظ ا َذِلُك َأن َیَتَماسَّ
ِكیناً   تِّیَن ِمْس ة  ...) (ُمَتَتاِبَعْیِن ِمن َقْبِل َأن َیَتَماسَّا َفَمن لَّْم َیْسَتِطْع َفِإْطَعاُم ِس / سورة المجادل

٤-٣.(  
ًأ   : (یقول سبحانھ. هللا كفارة للقتل خطأثم جعلھ ا ًا ِإالَّ َخَط َوَما َكاَن لُمؤمٍن َأن َیْقُتَل ُمؤِمن

ِإن          دَُّقوا َف ِھ ِإالَّ َأن َیصَّ ى أْھِل لََّمٌة ِإل ٌة مُّس ٍة َوِدی ٍة ُمؤِمَن َوَمن َقَتَل ُمؤِمنًا َخَطًأ َفَتْحِریُر َرَقَب
َنُھم     َكاَن ِمن َقْوٍم َعُدٍو لَُّكْم َوُھَو ُمؤ َنُكْم َوَبْی ْوٍم َبْی ن َق ِمٌن َفَتْحِریُر َرَقبٍة مُّؤِمَنٍة َوِإن َكاَن ِم

اِبعَ    ْھَرْیِن ُمَتَت َیاُم َش ْیَن مِّیَثاٌق َفِدَیٌة مُّسلَّمٌة ِإلى َأْھِلِھ َوَتْحِریُر َرَقَبٍة ُمؤِمَنٍة َفَمن لَّْم َیِجْد َفِص
  ).٩٢/ سورة النساء...) (

ي ـ    وكفارة لإلفطار المت ى النب عمد في نھار رمضان، فقد روي أبو ھریرة أن رجًال أت
ال    لم ـ فق ال    : صلى اهللا علیھ وس ا رسول اهللا، ق ال   : ھلكت ی ا شأنك؟ ق ى   : م وقعت عل

فھل تستطیع أن تصوم : قال. ال: فھل تجد رقبة تعتقھا؟ قال: امرأتي في رمضان، قال
  .٣..."ال: ستین مسكینًا؟ قال فھل تستطیع أن تطعم: ال، قال: شھرین متتابعین؟ قال

ل الصیام وھو من            ارات قب ذه الكف ض ھ ي بع و الواجب األول ف ویالحظ أن العتق ھ
ى         ة إل أن رد الحری ھ، وك د حاجتھم إلی ا أش أسمى العبادات، وقبل اإلطعام للفقراء، وم

  .الرفیق وفیھا حیاتھ الحقیقیة أولى وأھم
ھ   د أو لطم ول ال . ثم جعلھ كفارة لضرب العب لم ـ      یق ھ وس من  : "رسول ـ صلى اهللا علی
  .٤"لطم مملوكًا لھ أو ضربھ فكفارتھ عتقھ

الى        ھ تع ي قول اة ف دَقاُت   : (ثم جعل تحریر العبید مصرفًا من مصارف الزك ا الصَّ ِإنَّم
َسبیِل  للُفَقراِء َوالَمَساكیِن َوالَعامِلیَن َعلْیھا َوالُمؤلفِة ُقلوُبُھْم َوِفي الرِّقاِب َوالَغاِرمیَن َوِفي

  ).٦٠/سورة التوبة) (اِهللا َواْبِن السَّبیِل َفِریضًة مِّن اِهللا َواُهللا َعلیٌم َحكیٌم
فَال اْقَتحَم الَعَقبَة َوَما َأْدَراَك َما الَعَقبَة َفكُّ : (ثم دعا إلى تحریر الرقاب، قربة وطاعة هللا

ًا َذا َمقْ    غبٍة َیتیم ْوٍم ِذي َمْس ةٍ   َرقَبٍة َأو ِإطَعاٌم ِفي َی كینًا َذا َمْترب ٍة َأْو ِمْس د  ) (َرب / سورة البل
١٦-١١.(  

فأن أبدى الرقیق رغبة في الحریة في مقابل مالى ، كان على مالكھ االستجابة لرغبتھ 
ا یسمى     ة "في الخروج إلى ساحة الحریة، وھو م ذا      " المكاتب ي ھ ھ ف ف عن ع التخفی م

الى   وفي ذلك. المال الذي یدفعھ ومعاونتھ مالیًا في أدائھ ول اهللا تع وَن   : (یق ذیَن َیبتُغ َوالَّ
ذي    اِل اِهللا الَّ ن مَّ وُھم مِّ رًا َوَأُت یھْم َخْی ُتْم ِف اِتُبوُھْم ِإْن َعِلم اُنُكْم َفك ْت َأْیَم ا َمَلَك اَب ِممَّ الِكَت

ك     ) ٣٣/ سورة النور) (َأتاُكْم ذا إذا مل ع االسترقاق، ولھ ثم أن القرابة القریبة تتنافى م
: یقول الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ. المحرم صار ھذا القریب حرًاالشخص قریبھ 

  ".ومن ملك ذا رحم محرم فھو حر"
ة    ت الزوج رة، وإذا ملك ارت ح ھ ص زوج زوجت ك ال إذا مل ة، ف ة زوجی ذلك عالق وك

ي سبیلھا        . زوجھا صار حرًا ت ف د، كان ا ول ھ منھ ان ل ثم إذا استولد المالك أمتھ، أي ك
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أن ش  ة، ف ى الحری وت    إل ى یم ا حت ي ملكیتھ رف ف ھ التص رم علی ا، وإال ح اء حررھ
ول      لم ـ یق ھ وس دت من سیدھا      : "فتكون حرة، والرسول ـ صلى اهللا علی رأة ول ا ام أیم

  ".فأنھا حرة إذا مات
وإذا عتق نصیبھ في عبد، عتق العبد، وكان على المالك تخلیصھ من مالھ، فأن لم یكن 

ال إل   ول الرسول ـ        لھ مال سعى العتیق في أداء الم ى الشریك اآلخر دون إرھاق، یق
ھ          ٥من أعتق شقصًا: "صلى اهللا علیھ وسلم ـ  ان ل ھ أن ك ي مال د فخالصھ ف ي عب ھ ف ل

ھ       ر مشقوق علی د غی ال استسعى العب ك    " مال، فأن لم یكن لھ م ذلك إذا أوصى المال ك
اة، و    د الوف رًا بع د ح ذا العب ان ھ یة وك ي الوص وع ف ھ الرج ز ل م یج ده ل ق عب و بعت ل

  .تجاوزت قیمتھ ثلث التركة الذي تنفذ فیھ الوصایا
ة       أن الحری د حرًا، ف بل أن المالك إذا جرى على لسانھ ھازًال إعتاق عبده، أصبح العب

  .ال تتوقف على القصد والنیة
ال       ض األعم ى بع ب عل حة، وتترت ورة واض ر بص باب التحری دد أس ذا تتع وھك

ئ     ي مس ك ف ع ذل ون م ررة، وتك رفات المتك راد  والتص المیة واألف ة اإلس ولیة الدول
المسلمین، بحیث لو سارت األمور سیرًا طبیعیًا ما بقي رقیق، وھو ما خطط اإلسالم   

  .لھ، وتشوََّف إلیھ كما یقول الفقھاء
رق      حوة ال د ص وم بع الم الی ًا من       ٦فإذا جاء الع ور اإلسالم ومقتبس ان مستضیئًا بن ، ك

  .روحھ
ة     ى معامل ى أن       ومع ھذا حرص اإلسالم عل ة، إل ة كریم ة إنسانیة أخوی ق معامل الرقی

  .یجعل اهللا لھ مخرجًا إلى الحریة
إخوانكم خولكم، قد ملككم اهللا إیاھم، ولو شاء : "یقول الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ

  ".لملككم إیاھم، فأطعموھم مما تطعمون، وأكسوھم مما تكسون
ان       ": ویقول" اهللا، اهللا، فیما ملكت أیمانكم: "ویقول ھ ك ت عن خادمك من عمل ما خفف

  ".لك أجرًا في موازینك
ق       : "ویقول ا ال یطی ل م ف من العم ھ وكسوتھ، وال یكل م إخوانكم   " "للمملوك طعام ھ

وخولكم جعلھم اهللا تحت أیدیكم، فمن كان أخوة تحت یده، فلیطعمھ مما یأكل، ولیلبسھ 
  ".علیھ مما یلبس، وال تكلفوھم ما یغلبھم، فأن كلفتموھم فأعینوھم

اء                 اة ـ الوصیة باألرق د حضرتھ الوف ھ الصالة والسالم ـ وق ان من وصایاه ـ علی وك
س  . قارنًا لھا بالمحافظة على الصالة ول أن ة وصیة رسول اهللا ـ صلى       : یق ت عام كان

ھ            ر بنفس و یغرغ اة، وھ رتھ الوف ین حض لم ـ ح ھ وس ت   : اهللا علی ا ملك الة وم الص
  .٧أیمانكم

ادًا  وفوق ھذا كان من األدب  القرآني واألدب النبوي تسمیة العبد فتى واألمة فتاة، ابتع
تعباد  ى االس ن معن بحانھ . ع ول اهللا س نكَح    : (یق وًال َأن َی نُكم َط تطیْع ِم م َیس ن ّلض َوَم

اتِ      اِتكم الُمؤِمن ن َفَتی انُكم مِّ ْت َأْیَم ا َمَلَك ن مَّ اِت َفِم اء) (الُمحصَناِت الُمؤِمَن ورة النس / س
اي       : "سول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ  ویقول الر) ٢٥ ل فت ي، ولكن ق دي وأمت ل عب ال تق

  ".وفتاتي
ر        ي األس اء ف دماج األرق ة، ان ذه المعامل اء ھ ة المسلمین لألرق ن نتیجة معامل ان م وك

  .اإلسالمیة اخوة متحابین، حتى كأنھم بعض أفرادھا
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ن خیر منھ عند أن الذي أراه صادقًا ھو أن الرق عند المسلمی"ـ :یقول جوستاف لوبون
اء      ا، وأن األرق ي أوروب دم ف غیرھم، وأن حال األرقاء في الشرق أفضل من حال الخ

وأن الموالي الذین یرغبون في التحرر ینالونھ ... في الشرق یكونون جزءًا من األسرة
  .٨"ومع ھذا ال یلجأون إلى استعمال ھذا الحق.. بإبداء رغبتھم

-----------------------------------  
  ھوامش

ر المسلمین،    ١ وھذا النوع من الفداء ھو األولى، ألن فیھ إطالق الحریة للمسلمین غی
ي اتباعھ،    ودین الحریة یحرص على الحریة بالنسبة لغیر اتباعھ كما یحرص علیھا ف

د  (ألن الحریة ـ عنده ـ كالماء والغذاء والھواء حقوق طبیعیة لكل إنسان    وأنظر التمھی
  ).٧٤بیر ط جامعة القاھرة لألستاذ الشیخ محمد أبو زھرة صلكتاب السیر الك

ا یشرع          ٢ ًا لصاحبھ، بینم دین یصبح رقیق داد ال ومن ذلك أن المدین إذا عجز عن س
ھ      ف عن ھ والتخفی ك إمھال ى میسرة، وأن      "القرآن في ذل ان ذو عسرة فنظرة إل وان ك

  ".تصدقوا خیر لكم أن كنتم تعلمون
  .٢٩٣ص ٤ نیل األوطار للشوكاني ج ٣
  .رواه مسلم ٤
  .الجزء والنصیب: الشقص ٥
ھ     ٦ ى أن ان عل وق اإلنس الن حق ن إع ة م ادة الرابع نص الم ترقاق أو "ت وز اس ال یج

  ".استعباد أي شخص، ویحظر االسترقاق وتجارة الرقیق بكافة أوضاعھا
  .٣ص ٧ أنظر نیل اإلوطار ج ٧
  .٤٦٠-٤٥٩حضارة العرب ص ٨

 ----------------------------  
  ١٩٧١عالم الفكر ـ المجلد األول ـ العدد الرابع مارس : المصدر

==================  
  التسري-١٦٦

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  :الرد على الشبھة 

  ..والتاریخ.. الحضارة.. الدین: ھذا عن الرق فى التاریخ اإلنسانى وفى اإلسالم
ألمة منھا َسِریَِّة یعاشرھا معاشرة األزواج فى الشرع  اتخاذ مالك ا: أما التسرى ، فھو

  ..اإلسالمى
وكما لم یكن الرق واالسترقاق تشریعًا إسالمیًا مبتكرًا ، وال خاصیة شرقیة تمیزت بھ 
ًا        ًا اجتماعی ان موروث ا ك ارات ، وإنم ن الحض ا م ن غیرھ رقیة ع ارات الش الحض

فكذلك كان .. اإلنسانیة عبر التاریخ واقتصادیًا إنسانیًا ، ذاع وشاع فى كل الحضارات
ى            اء ف د ج دیمًا ولق ًا ق ترقاق نظام رق واالس روع ال ن ف رع م و ف ذى ھ رى ال التس
د        ھ السالم ، ق راھیم ، علی ل اهللا إب واترة أن خلی ھورة والمت ة المش أثورات التاریخی الم

ھ إسماعیل عل   ھ  تسرى بھاجر المصریة ، عندما وھبھ إیاھا ملك مصر ، ومنھا ُولد ل ی
وكذلك .. فمارس التسرى أبو األنبیاء ، وولد عن طریق التسرى نبى ورسول.. السالم

جاء فى المأثورات التاریخیة أن نبى اهللا سلیمان علیھ السالم قد تسرى بثالثمائة سریة 
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اریخ اإلسالمى        !..  ى الت د مارسھ ، ف ل اإلسالم ، فلق وكما شاع التسرىعند العرب قب
  ..غیر المسلمین مثل المسلمینوالحضارة اإلسالمیة ، 

وطء ،       ا موضعا لل ھ لھ وإذا كان التسرى ، ھو اتخاذ مالك األمة منھا سرّیھ ، أى جعل
فلقد وضع اإلسالم   .. واختصاصھا بمیل قلبى ومعاشرة جنسیة ، وإحصان واستعفاف

ك     زواج ، وذل لھ ضوابط شرعیة جعلت منھ زواجًا حقیقیًا ، تشترط فیھ كل شروط ال
ك     باستثنا ى األول تملی ك ، إذ ف د المل ء عقد الزواج ، ألن عقد الزواج ھو أدنى من عق

  ..منفعة ، بینما الثانى یفضى إلى ملك الرقبة ، ومن ثم منفعتھا
میت   ھ ُس ریة ل ا س ا مالكھ ى یختارھ ة الت میت األم د س ِریًَّة " ولق ع " " َس ا موض ألنھ

فالغرض .. أو أكثر من سواھا دون سواھا ،" سروره ، وألنھ یجعلھا فى حاٍل تسرھا 
ى        ة إل اع باَألم ًا االرتف ا أیض ل ، وإنم ز الرج باع غرائ رد إش یس مج رى ل ن التس م

  ..مایقرب كثیرًا من مرتبة الزوجة الحرة
وإنما البد من .. واإلسالم ال یبیح التسرى أى المعاشرة الجنسیة لَألمة بمجرد امتالكھا

  :ھب الحنفى یشترطون لتحقیق ذلك أمرینوفقھاء المذ.. تھیئتھا كما تھیأ الزوجة
ا ع  : أولھم ال م و الح ا ھ ا ، كم اص بھ زل خ ا من ص لھ أن یخص ریة ، ب ین الس تحص

  ..الزوجة
اً  ا    : وثانیھم ق عفتھ ا ، وتحقی ا ، أى إشباع غریزتھ بحت   .. مجامعتھ د أص ا ق ا أنھ طالم

  ..سریة ، ال یجوز لھا الزواج من رقیق مثلھا ، أو أن یتسرى بھا غیر مالكھا
فلقد .. وألن التسرى إن فى المعاشرة الجنسیة أو التناسل مثلھ مثل الزواج من الحرائر

ة      ى آی د جاءت ف اشترط اإلسالم براءة رحم األمة قبل التسرى بھا ، فإباحة التسرى ق
ى  : إباحة الزواج وإن خفتم أال تقسطوا فى الیتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثن

وا     وثالث ورباع فإن خف ى أّال تعول ك أدن انكم ذل ) تم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أیم
والتكلیف اإلسالمى بحفظ الفروج عام بالنسبة لمطلق الرجال والنساء ، أحرارًا ).. ١(

ر مسلمین   روجھم حافظون     : (كانوا أم رقیقًا ، مسلمین كانوا أم غی م لف ذین ھ إال * وال
إنھم  انھم ف ت أیم ا ملك م أو م ى أزواجھ ومین عل ر مل ول اهللا ).. ٢) (غی ال رس د ق ولق

ین " أوطاس  " صلى اهللا علیھ وسلم فى سبایا   ى تضع ،     : [ أى حن ال توطأ حامل حت
  ).٣.. ] (وال غیر ذات حمل حتى تحیض حیضة

د  .. وكذلك الحال مع المقاصد الشرعیة واإلنسانیة من وراء التسرى فھى ذات المقاص
  :جالشرعیة واإلنسانیة من وراء الزوا

ائھم    ال آلب تحقیق اإلحصان واالستعفاف للرجل والمرأة ، وتحقیق ثبوت أنساب األطف
ین اء  .. الحقیقی ول الفقھ ا یق رى كم ذا التس ى ھ ة" فف ك األم تعفاف مال ین .. اس وتحص

ن   ب أوالدھ وت نس ور ، وثب ى الفج ن إل یال یمل اء لك ریع ". اإلم ى التش ح ف اد ألم وأك
ًا باإلحصان     رًا إلھی اء      القرآنى أم انوا أو أرق ام للرجال والنساء ، أحراًرا ك ى  .. الع فف

اح       تعفاف بالنك ریع لالس اء التش روج ، ج ظ الف ر ، وحف ض البص ریع لغ یاق التش س
ى     .. الزواج للجمیع ارھن عل ى إجب اء ، ال بمعن وجاء النھى عن إكراه اإلماء على البغ

ى      ا بمعن ع وإنم ام للجمی ا ، الع ریم الزن ى تح ل ف ذا داخ ا فھ ان الزن ركھن دون إحص ت
ات          ذه اآلی دما أتأمل سیاق ھ ى عن ذا المعن واستعفاف بالزواج أو التسرى أكاد ألمح ھ

م إن اهللا  : (القرآنیة قل للمؤمنین یغضوا من أبصارھم ویحفظوا فروجھم ذلك أزكى لھ
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روجھن وال     * خبیر بما یصنعون  وقل للمؤمنات یغضضن من أبصارھن ویحفظن ف
ر منھا ولیضربن بخمرھن على جیوبھن وال یبدین زینتھن إال یبدین زینتھن إال ما ظھ

ى          ولتھن أو إخوانھن أو بن اء بع ائھن أو أبن ولتھن أو أبن اء بع ائھن أو آب لبعولتھن أو آب
إخوانھن أو بنى أخواتھن أو نسائھن أو ما ملكت أیمانھن أو التابعین غیر أولى اإلربة 

و     ى ع روا عل م یظھ ذین ل ل ال ال أو الطف أرجلھن  من الرج ربن ب رات النساء وال یض
ون        م تفلح ون لعلك ة المؤمن ًا أیَّ ى اهللا جمیع وا إل تھن وتوب ن زین ین م ا یخف ُیعلم م * ل

نھم اهللا من      راء یغ وا فق وأنكحوا األیامى منكم والصالحین من عبادكم وإمائكم إن یكون
یھم اهللا * فضلھ واهللا واسع علیم  من فضلھ    ولیستعفف الذین ال یجدون نكاحًا حتى یغن

وھم من            رًا وآت یھم خی تم ف اتبوھم إن علم انكم فك ا ملكت أیم اب مم والذین یبتغون الكت
وا عرض            اء إن أردن تحصنا لتبتغ ى البغ اتكم عل وا فتی اكم وال تكرھ ذى آت ال اهللا ال م

یم      ور رح راھھن غف د إك إن اهللا من بع رھھن ف دنیا ومن یك اة ال ریع ). ٤) (الحی فالتش
  ..بالنكاح الزواج والتسرى عام وشامل للجمیعلالستعفاف واإلحصان 

اء ،           ة لألرق د من الحری ق المزی رى سبیًال لتحقی الم من نظام التس ل اإلس د جع ل لق ب
فأوالد السریة فى الشرع اإلسالمى ، .. وصوًال إلى تصفیة نظام العبودیة واالسترقاق

ى الشرائع والحضارات     ر اإلسالمیة   یولدون أحرارًا بعد أن كانوا یظلون أرقاء ف غی
ة      ى ھى مرتب ة أرق د  " والسریة ، بمجرد أن تلد ، ترتفع إلى مرتب م تصبح   " أم الول ث

  ..كاملة الحریة بعد وفاة والد أوالدھا
وكما اشترط الشرع اإلسالمى للتسرى استبراء الرحم ، كما ھو الحال فى الزواج من 

تكون ذات دین سماوى  أن: الحرائر ، اشترط فى السریة ما یشترط فى الزوجة الحرة
زواج بھن ، بالنسب أو     .. ، مسلمة أو كتابیة وأن ال تكون من المحارم الالتى یحرم ال

فال یجوز التسرى بالمحارم ، بل وال یحل استرقاقھم أصًال ، إناثًا كانوا أم .. الرضاعة
تالك     رد االم رھم بمج ى تحری ى إل امتالكھم یفض ورًا ، ف وى   .. ذك دیث النب ى الح وف

  ).٥] (من ملك ذا رِحٍم َمْحَرٍم فھو حر : [ فالشری
ر السریة       وكما ھو الحال فى اختیار الزوجة الحرة ، استحسن الشرع اإلسالمى تخی

وأن تكون ذات عقل ، . ذات الدین ، التى ال تمیل إلى الفجور ، وذلك لصیانة العرض
ى األوالد   ا إل ل منھ ى ینتق نف  . حت كینة لل ق الس ال یحق ون ذات جم ض وأن تك س والغ

ر لم       . للبص ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص دیث رس ق ح ف وف التخیُّر للنَُّط روا  : [ ف تخیَّ
  )..٧(ھو تشریع عام فى الحرائر واإلماء ) ٦](لنطفكم

اء          ض الفقھ ترط بع ر ، اش ات حرائ ع زوج ن أرب أكثر م ران ب وز االقت ا ال یج وكم
ات ال       ى الزوج یھن وف رارى ، أو ف ى الس دد ف ذات الع زام ب رااللت ان .. حرائ وإذا ك

جمھور الفقھاء ال یقیدون التسرى بعدد األربعة ، فإن اإلمام محمد عبده فى فتواه عن  
الى       ول اهللا سبحانھ وتع یره لق د تفس ال عن د ق دد الزوجات ق انكم  :(تع ا ملكت أیم ) أو م

لقد اتفق المسلمون على أنھ یجوز للرجل أن یأخذ من الجوارى ما یشاء بدون ). " ٨(
ًا بإباحة       حصر ولكن إن الكالم جاء مرتبط یمكن لفاھم أن یفھم من اآلیة غیر ذلك ، ف

  ..التعدد إلى األربعة فقط
) "٩.(  
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م یكن الرجل یتسرى       ویؤید ھذا االجتھاد ما كان علیھ العمل فى صدر اإلسالم ، إذ ل
ددھن   د تع ض   .. بغیر سریة واحدة وكما یجب العدل بین الزوجات الحرائر عن ال بع ق

اء اء      : الفقھ ان لألرق ة اإلحص ل الحنابل ریة ، وجع تحب للس ة یس ب للزوج ا یج إن م
  ).١٠.. (ذكورًا وإناثًا أمرًا واجبًا

ك   ھكذا رفع اإلسالم ، بالشروط التى اشترطھا فى التسرى ، من شأن السرارى ، وذل
ر      ى الزوجات الحرائ ا یكن إل ل   . عندما جعلھن فى الواقع العملى أقرب م دما جع وعن

دًا من        من نظام ا ان راف د أن ك اء وألوالدھن ، بع ر لإلم لتسرى باًبا من أبواب التحری
  ..روافد االسترقاق واالستعباد

أما الواقع التاریخى ، الذى تراجع عن ھذا النموذج اإلسالمى للتسرى ، عندما كثرت 
ع    .. السبایا ، وتعددت مصادر االسترقاق ذا الواق ل ھ فمن الخطأ البین بل والتجنى حم

  ..ریخى على شرع اإلسالمالتا
ادر            د ومص ل رواف ف ك ى وجف د ألغ رق ق ن ال دیث ع ى الح دمنا ف ا ق الم كم فاإلس

إن تجارة    . االسترقاق ، ولم یستثن من ذلك إال الحرب الشرعیة المشروعة  ذلك ، ف ول
ات           اف الفتی رة الختط اء ثم ذى ج رى ال یوع التس اء ، وش واق األرق ق ، وأس الرقی

ر   روب غی ان ، وللح ا    والفتی ى حرمھ ترقاق الت بل االس ن س ا م روعة ، وغیرھ المش
اریخ اإلسالمى   " كل ذلك إن ُحسب على .. اإلسالم ى     " الت ال یمكن أن ُیحسب عل " ف

لقد ساء استعمال  : " وعن ھذه الحقیقة الھامة یقول اإلمام محمد عبده".. دین اإلسالم 
دد   المسلمین لما جاء فى دینھم من ھذه األحكام الجلیلة ، فأفرط وا فى االستزادة من ع

  ..الجوارى ، وأفسدوا بذلك عقولھم وعقول ذراریھم بمقدار ما اتسعت لذلك ثرواتھم
أما األسرى الالتى یصح نكاحھن فھن أسرى الحرب الشرعیة التى قصد بھا المدافعة 

ر مسلمات          د األسر إال غی نَّ عن ھ بشروطھا ، وال َیُك دعوة إلی ویم أو ال .. عن الدین الق
ان             وأما ى األزم م ف ھ عملھ رق ، وجرى علی اده من ال ى اعتی ما مضى المسلمون عل

ن            ة أو م ات الجراكس ن بن ترونھ م ا یش ىء ، فم ى ش دین ف ن ال یس م رة ، فل األخی
ون   لَبة المعروف قیاء السَّ تطفھن األش ى یخ ودانیات الالت یرجیة"الس یس "باألس و ل ، فھ
ن     و م ا ھ الم ، وإنم ن اإلس ى دی روف ف روع وال مع ن ال   بمش ة ، لك ادات الجاھلی ع

  ).١١.. " (جاھلیة العرب بل جاھلیة السودان والجركس
ى        رق واالسترقاق عل ع ال ة م وإذا كان من العبث الظالم حمل تاریخ الحضارة الغربی
ذا          ى ھ اریخ اإلسالمى ف ل الت ًا ھو حم د ظلم النصرانیة ، كدین ، فاألكثر عبثیة واألش

  !.. المیدان على شریعة اإلسالم 
  .٣: النساء) ١(
  .٦،  ٥: المؤمنون) ٢(
  .رواه أبو داود) ٣(
  .٣٣ ٣٠: النور) ٤(
  .رواه أبو داود) ٥(
  .رواه ابن ماجة) ٦(
ر) ٧( ة  : [ انظ وعة الفقھی ادة ] الموس رى " م ت  " التس ة الكوی ة  ١٤٠٨طبع ھجری

  .م١٩٨٨
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  .٣: النساء) ٨(
  .م١٩٩٣طبعة القاھرة  ٩١ص  ٢ج] األعمال الكاملة ) [ ٩(
  .٩١ ٢ج: المصدر السابق) ١٠(
  .٩٢، ٩١ص  ٢ج: المصدر السابق) ١١(

-------------------  
  ھل تحریم زواج المسلمة بغیر المسلم ُیعد نزعة عنصریة ؟-١٦٧

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  :الرد على الشبھة 

ة  مسیحیة (ـ صحیح أن اإلسالم یجیز زواج المسلم من غیر المسلمة   ١ وال ) أو یھودی
وللوھلة األولى ُیعد ذلك من قبیل عدم المساواة ، . یجیز زواج المسلمة من غیر المسلم

فھناك . ولكن إذا عرف السبب الحقیقى لذلك انتفى العجب ، وزال َوْھُم انعدام المساواة
ك    ى ذل ة ف ل تشریعات اإلسالم    . وجھة نظر إسالمیة فى ھذا الصدد توضح الحكم وك

  .حكمة معینة ومصلحة حقیقیة لكل األطراف مبنیة على
ى        ٢ وم عل ى اإلسالم یق زواج ف ة   " ـ ال ودة والرحم ویحرص  . والسكن النفسى  " الم

ة        ة الزوجی لیمة تضمن االستمرار للعالق ى أسس س . اإلسالم على أن تبنى األسرة عل
اء ال        ان باألنبی ل اإلیم ان السماویة السابقة ویجع ل األدی سابقین  واإلسالم دین یحترم ك

ة     . جمیًعا جزءًا ال یتجزأ من العقیدة اإلسالمیة لم من مسیحیة أو یھودی وإذا تزوج مس
ة النظر اإلسالمیة ـ أن         ھ ـ من وجھ فإن المسلم مأمور باحترام عقیدتھا ، وال یجوز ل

د   ذا  . یمنعھا من ممارسة شعائر دینھا والذھاب من أجل ذلك إلى الكنیسة أو المعب وھك
الم عل   رص اإلس ھ      یح دة زوجت زوج لعقی ب ال ن جان رام م ر االحت وفیر عنص ى ت

  .وفى ذلك ضمان وحمایة لألسرة من االنھیار. وعبادتھا
دة الزوجة یكون               ٣ رام لعقی إن عنصر االحت لم من مسلمة ف ر مس زوج غی ـ أما إذا ت

وقرھم ،   . مفقوًدا رمھم وی فالمسلم یؤمن باألدیان السابقة ، وبأنبیاء اهللا السابقین ، ویحت
دِّق   ولكن غیر المسلم ال یؤمن بنبى اإلسالم وال یعترف بھ ، بل یعتبره نبیا زائًفا َوُیَص
ـ فى العادة ـ كل ما یشاع ضد اإلسالم وضد نبى اإلسالم من افتراءات وأكاذیب ، وما 

  .أكثر ما یشاع
ا ستظل تعیش تحت           ھ فإنھ ام زوجت ذلك أم لم ب ر المس وحتى إذا لم یصرح الزوج غی

ات     . ور عدم االحترام من جانب زوجھا لعقیدتھاوطأة شع ھ كلم دى فی ر ال تج وھذا أم
ة یة والمجامل دأ . الترض یة مب یة قض زوج   . فالقض ین ال ادل ب رام المتب ر االحت وعنص

  .والزوجة أساس الستمرار العالقة الزوجیة
ى        ٤ ر المسلمة الت لم من غی ـ وقد كان اإلسالم منطقیا مع نفسھ حین حّرم زواج المس

ھ حّرم زواج         ذى من أجل نفس السبب ال ك ل تدین بدین غیر المسیحیة والیھودیة ، وذل
  .المسلمة بغیر المسلم

ا بشریة        د أدیاًن داھا ُتع ا ع ان السماویة وم وقیر   . فالمسلم ال یؤمن إال باألدی فعنصر الت
وًدا      ذ . واالحترام لعقیدة الزوجة فى ھذه الحالة ـ بعیًدا عن المجامالت ـ یكون مفق ا وھ

المطلوبة فى العالقة " المودة والرحمة " یؤثر سلًبا على العالقة الزوجیة ، وال یحقق 
  .الزوجیة
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 ----------------  
  العنوانلحكمة من تحریم زواج المسلمة بغیر المسلم

ھ    دھم ، أحدث بسم اهللا الرحمن الرحیم ،أنا أعمل في بلد أوربي و كنت في نقاش مع أح
اذا تفسر         عن سماحة اإلسالم وعن  ي م ال ل اس بمساواة ، فق ع الن نظرة اإلسالم لجمی

  تحریم زواج المسلمة بغیر المسلم أال ُیعد نزعة عنصریة ؟ فبماذا أجیبھ ؟ 
  السؤال  وجزاكم اهللا خیرًا 

  التاریخ  ١٤/٠٥/٢٠٠٦
  المفتي  مجموعة من المفتین

   
  
   
   

     الحل
  
   
   
  

  :  على رسول اهللا، وبعد بسم اهللا، والحمد هللا، والصالة والسالم       
ى      وا عل اب، وأجمع ل الكت اء أھ ن نس لم م ة زواج المس اء إباح ور الفقھ رى جمھ فی

ة       تمس حكم ا أن نل دي، وإذا أردن ر تعب حرمة زواج المسلمة من غیر المسلم، وھذا أم
ال  یمكن أن یق ذلك ف ر    : ل ھ أم ة فإن ن الكتابی زواج م ل ال اح للرج دما أب الم عن إن اإلس

حترم دینھا ألن المسلم یؤمن بجمیع األنبیاء، أما غیر المسلم إذا تزوج من  الزوج أن ی
ع        زل ویمن ي المن ار ف د الن ا یوق ا مم ؤمن بنبیھ دتھا، وال ی رم عقی ھ ال یحت لمة فإن مس

  .  السكینة والرحمة التي علیھا قوام البیوت،  فلھذا منع اإلسالم مثل ھذا الزواج 
   -: قرضاويیقول فضیلة الشیخ الدكتور یوسف ال

ول      الى یق لمًا، واهللا تع زوج إال مس ؤمن    (المسلمة ال تت ى ی ) وال تنكحوا المشركات حت
ال  وا (وق ى یؤمن ركین حت وا المش ال  ) وال تنكح تثنى فق م اس وا  :( ث ذین أوت ام ال وطع

ذین      ن ال ات والمحصنات م الكتاب حل لكم وطعامكم حل لھم والمحصنات من المؤمن
اب  اح زواج ) أوتوا الكت م یجز زواج الرجال من          فأب اب ول المحصنات من أھل الكت

  . نساء المسلمین
  

ك   ة ذل الم      :  وحكم یھم الس ى وعیسى عل یھم موس ا ف ل بم ل الرس ؤمن بك لم ی . أن المس
ل      وراة واإلنجی ا الت ا فیھ ب بم ل الكت ولھم     . وبك اب إال برس ل الكت ؤمن أھ ا ال ی بینم

ابھم لم الكتابی   . وكت ة المس الم لزوج از اإلس د أج ا   وق اكن عبادتھ ى أم ذھب إل ة  أن ت
ذھب          ا ـ أن ت و تزوجوھ ابیین للمسلمة ـ ل كالكنیسة والمعبد ، بینما ال یجیز ھؤالء الكت

  . للمسجد وتظھر شعائر اإلسالم



 ٨٠٠

یمكن أن   : واألھم من ذلك ة ، ف أن اإلسالم یعلو وال یعلى علیھ ، والزواج والیة وقوام
ھ الكتا   ى زوجت لم       یكون المسلم ولیا وقواما عل ر المس ا ال یمكن أن یكون غی ة ، بینم بی
ولن یجعل اهللا للكافرین على المؤمنین : ( ولیا أو قواما على المسلمة، فاهللا تعالى یقول

  ). سبیال
ا      لم لتعارضت طاعتھ ر المس والزوجة علیھا طاعة زوجھا ، فلو تزوجت المسلمة غی

  . لھ مع طاعتھا هللا تعالى ولرسولھ صلى اهللا علیھ وسلم
ا اهللا           ول لم ، یعلمھ ر المس ع زواج المسلمة من غی ى من ة ف ا أخرى كامن عل ھناك حكم

  ؟ )أال یعلم من خلق وھو اللطیف الخبیر( تعالى ، العلیم بما یصلح العباد 
ول    ھ ؛ إال أن یق ھ وعلم ك    :( وما على المؤمن باهللا تعالى وبحكمت ا غفران سمعنا وأطعن

  ) ربنا وإلیك المصیر
  أھـ 

  :محمد الغزالي ـ رحمھ اهللا ـ ویقول الشیخ 
ا       ھ یحترمھم ین موسى أوعیسى ، إن رب البیت المسلم یستحیل أن یمر بخاطره أن یھ

  ! كما یحترم نبیھ محمدا ، ویصفھما بالوجاھة والرسالة وقوة العزم وصدق البالغ
  . وھذا معنى یلقي السكینة في نفوس أتباعھما

ى محم       غائنھم عل إن ض ارى ف ود والنص ا الیھ د    أم رین، وق ین واآلخ ت األول د أعی
  . استباحوا قذفھ بكل نقیصة

  
رة ،كل بضاعتھ شتم             ب نك ة لكات را أعظم جائزة أدبی ذا منحت إنجلت وفي عصرنا ھ

ھ        تھجم عل حرم ي عرضھ وال وغ ف ك       ! محمد والول ت تل ي بی ف تعیش مسلمة ف فكی
  بعض معالمھ؟ 

  
على السكینة النفسیة واآلداب   إنھ إقامة بیت !!إن الزواج لیس عشق ذكر لمفاتن أنثى 

ى   ل عل ھ، والعم ق ھدایات یش وف اهللا، والع ان ب ن اإلیم م م ار محك ي إط اعي، ف االجتم
  أھـ . إعالء كلمتھ، وإبالغ رساالتھ

وھذا الذي ذكر ما ھو إال محاوالت الستنباط الحكمة من المنع ، ویبقى الكثیر الذي ال 
  .أنھ أمر تعبدي محض یدركھ إال اهللا ، على أن الفیصل في المسألة

   
  : وجاء في فتاوى األزھر الشریف

لمة    ر المس ن غی لم م ز زواج المس الم یجی حیح أن اإلس ة(ص یحیة أو یھودی وال ) مس
وللوھلة األولى ُیعد ذلك من قبیل عدم المساواة ، . یجیز زواج المسلمة من غیر المسلم

فھناك . ْھُم انعدام المساواةولكن إذا عرف السبب الحقیقي لذلك انتفى العجب ، وزال َو
ك    ي ذل ة ف ل تشریعات اإلسالم    . وجھة نظر إسالمیة في ھذا الصدد توضح الحكم وك

  . مبنیة على حكمة معینة ومصلحة حقیقیة لكل األطراف
ویحرص اإلسالم . والسكن النفسي " المودة والرحمة " الزواج في اإلسالم یقوم على 

واإلسالم  . تضمن االستمرار للعالقة الزوجیة على أن تبنى األسرة على أسس سلیمة 
دین یحترم كل األدیان السماویة السابقة ویجعل اإلیمان باألنبیاء السابقین جمیًعا جزءًا 
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دة اإلسالمیة   لم        . ال یتجزأ من العقی إن المس ة ف لم من مسیحیة أو یھودی زوج مس وإذا ت
ة النظر ا     ا من     مأمور باحترام عقیدتھا ، وال یجوز لھ ـ من وجھ إلسالمیة ـ أن یمنعھ

  . ممارسة شعائر دینھا، والذھاب من أجل ذلك إلى الكنیسة أو المعبد
ھ       دة زوجت زوج لعقی ب ال وھكذا یحرص اإلسالم على توفیر عنصر االحترام من جان

  . وفى ذلك ضمان وحمایة لألسرة من االنھیار. وعبادتھا
  

وًدا  أما إذا تزوج غیر مسلم من مسلمة فإن عنصر االحترا . م لعقیدة الزوجة یكون مفق
وقرھم ، ولكن         رمھم وی اء اهللا السابقین ، ویحت ان السابقة ، وبأنبی فالمسلم یؤمن باألدی
غیر المسلم ال یؤمن بنبي اإلسالم، وال یعترف بھ ، بل یعتبره نبیا زائًفا َوُیَصدِّق ـ في  

ت وأكاذیب ، وما أكثر العادة ـ كل ما یشاع ضد اإلسالم وضد نبي اإلسالم من افتراءا
  . ما یشاع

  
ا ستظل تعیش تحت           ھ فإنھ ام زوجت ذلك أم لم ب ر المس وحتى إذا لم یصرح الزوج غی

ات     . وطأة شعور عدم االحترام من جانب زوجھا لعقیدتھا ھ كلم دي فی ر ال تج وھذا أم
ة یة والمجامل دأ . الترض یة مب یة قض زوج   . فالقض ین ال ادل ب رام المتب ر االحت وعنص

  . أساس الستمرار العالقة الزوجیةوالزوجة 
  

دین    ي ت وقد كان اإلسالم منطقیا مع نفسھ حین حّرم زواج المسلم من غیر المسلمة الت
بدین غیر المسیحیة والیھودیة ، وذلك لنفس السبب الذي من أجلھ حّرم زواج المسلمة 

  . بغیر المسلم
د       داھا ُتع ا ع ان السماویة وم ا بشریة  فالمسلم ال یؤمن إال باألدی وقیر   . أدیاًن فعنصر الت

وًدا      ذا  . واالحترام لعقیدة الزوجة في ھذه الحالة ـ بعیًدا عن المجامالت ـ یكون مفق وھ
المطلوبة في العالقة " المودة والرحمة " یؤثر سلًبا على العالقة الزوجیة ، وال یحقق 

  الزوجیة  أھـ 
==================  

  صور محظورة من الزواج المختلط
  
ا   م  رص علیھ ي یح ات الت ن الغای ة م ة غای اة الزوجی تقرار الحی ھ أن اس ك فی ا ال ش م

زوجین     • اإلسالم اة لیتسنى لل وعقد الزواج إنما یعقد للدوام والتأیید إلى أن تنتھي الحی
تقرار    ة االس ة بنعم ھ الوارف ي ظالل ان ف ھ وینعم ان إلی دًا یأوی ت مھ ن البی ال م أن یجع

الصلة بین الزوجین من أقدس الصالت وأوثقھا، ولیس  والسعادة، ومن أجل ھذا كانت
اق     ھ بالمیث زوج وزوجت أدل على قدسیتھا من أن اهللا سبحانھ وتعالى سمى العھد بین ال

  • )وأخذن منكم میثاقًا غلیظًا: (الغلیظ، قال تعالى في سورة النساء
ّین اإلسال              ار، ب ائج وآث ھ من نت ب علی ا یترت الزواج وم ھ ب ي إطار اھتمام ع  وف م موان

تج     د ین ا ق الزواج التي تمنع المسلم من االقتران بنساء معینات أو في حاالت محددة لم
  •عن ھذا االقتران من أضرار سلبیة تتعارض ومقاصد الشرع الحكیم
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زول وأخرى      : وإذا كانت موانع الزواج تنقسم إلى قسمین  دة ال یمكن أن ت ع مؤب موان
ة وتب   ت قائم زواج مادام ع ال ة تمن ي     مؤقت رف ف ا یع إن م ا، ف ال ارتفاعھ ي ح ھ ف یح

االصطالح الحدیث بالزواج المختلط، أي الزواج باألجنبیات یدخل في بعض صوره  
وعین   ى ن دوره إل وع ب تلط یتن زواج المخ ا أن ال ة، كم ع المؤقت من الموان زواج : ض ال

لي  تلط األص ة >المخ لم بالكتابی ل زواج المس ارئ  < مث تلط الط زواج المخ ل >وال مث
ي حق   < زوج الكتابیة إسالم وھو بشطریھ یشتمل على عدة صور منھا ما ھو جائز ف

  •المسلم ومنھا ما ھو محظور
اه               ة لالنتب ذا یشكل ظاھرة الفت ي عصرنا ھ حى ف د أض زواج المختلط ق ان ال ولما ك

كالت        إن المش رب ف ي الغ لمة ف ات المس ات واألقلی اء الجالی فوف أبن ي ص ة ف خاص
ي   لبیة الت دًا           واالنعكاسات الس زداد تعقی دة وت اقم بح د أمست تتف اك ق ا وھن ا ھن یطرحھ

خاصة على مستوى وقوع الكثیر في الصور المحظورة من الزواج المختلط مما جاء 
ان       ى إیضاح وبی ة عل ذه العجال منھیًا عنھ في الشریعة اإلسالمیة، ولذلك نقتصر في ھ

  •ھذه الصور المحظورة حتى یتنبھ إلیھا من یھمھ األمر
  : تلخیص الصور المحظورة من الزواج المختلط في الحاالت التالیة ویمكن 
  الحالة األولى 
ھ      ى قول تحریم زواج المسلمة بغیر المسلم، وھذا أمر أجمع علیھ المسلمون استنادًا إل

انھن  : (تعالى یأیھا الذین آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مھاجرات فامتحنوھن اهللا أعلم بإیم
نَّ   فإن علمتموھن مؤمنات ونَّ لھ ) فال ترجعوھن إلى الكفار ال ھنَّ حل لھم وال ھم یحل

  •١٠:الممتحنة
والحكمة من تحریم زواج المسلمة بغیر المسلم، ھو أن اإلسالم یأبى أن یكون المسلم  

ة          زواج یستلزم أن یكون للرجل حق الطاعة والقوام د ال تحت سلطان الكافر ألن عق
ھ        على المرأة، ونص الفقھاء أیضًا عل   ن زوجت د ال یتحرج من سب دی افر ق ى أن الك

ا أن األوالد    الم، كم ة اإلس ن ربق ع م ا فتنخل ؤثر علیھ د ی دتھا وق فیھ عقی لمة وتس المس
ع       یم یمن ارع الحك ت الش ات جعل ذه الحیثی ل ھ ب وك دین والنس ي ال اءھم ف ون آب یتبع

  •ویحظر ھذه الحالة من الزواج
  الحالة الثانیة 
لم بالمش  ریم زواج المس ماویًا،   تح ًا س ق دین ي ال تعتن رأة الت ا الم ود بھ ركة، والمقص

ل         نام مث ان واألص د األوث ي تعب ة الت رأة الوثنی ن الم ل م مى ك ذا المس ي ھ دخل ف وی
  •البوذیین والمجوس والبراھمة عبدة البقر، والملحدة التي تجحد األدیان كالشیوعیة

ف عن ا     ا تختل ي     والحكمة من تحریم الزواج بالمشركة ھو كونھ ًا ف ًا بین لم اختالف لمس
ي ھي          ة الت ودة والرحم اق یسمح بالسكن والم اء أو اتف العقیدة مما یحول دون أي التق

  •من مقاصد الزواج
  الحال الثالثة 
لم     ھ إذا أس إسالم زوج المشركة، إذ لما كان المسلم ال یجوز لھ الزواج بالمشركة، فإن

ھ عر      رأة مشركة توجب علی ى الزوجة،    الرجل وكان في عصمتھ ام ض اإلسالم عل
  •فإن أسلمت أبقى علیھا وإن امتنعت وعارضت لزمھ فراقھا

  الحالة الرابعة 
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ررة وھي أن         دة المق ى القاع ي عل ة تنبن إسالم زوجة الكتابي أو المشرك، وھذه الحال
ھ إذا أسلمت الزوجة         ذلك فإن لم، ول ر المس ى غی المسلمة ال یمكن أن ینعقد زواجھا عل

تابیًا كان أو مشركًا ـ الدخول في اإلسالم، فإنھ یجب التفریق بینھما ورفض زوجھا ـ ك
  •عند انتھاء عدة الزوجة التي ھي استبراء من ماء الزوج الكافر بعد إسالم الزوجة

  الحالة الخامسة 
ردة أحد الزوجین ألن إعالن أحد الزوجین ارتداده عن اإلسالم یجعل الطرف اآلخر  

دلیل       مرتبطًا بزوج خارج عن ال ة، وال ة بائن ا بطلق ق بینھم دین، وھو ما یستلزم التفری
الى     ھ تع دة قول د أو المرت ریم زواج المرت ى تح وافر  : (عل م الك كوا بعص < وال تمس

وال تنكحوا المشركات حتى یؤِمنَّ وألمة مؤمنة خیر من : (، وقولھ تعالى١٠:الممتحنة
بد مؤمن خیر من مشرك  مشركة ولو أعجبتكم وال تنكحوا المشركین حتى یؤمنوا ولع

  •٢٢١:البقرة) ولو أعجبكم
إن الباعث من وراء التنبیھ إلى ھذه الصور المحظورة من الزواج المختلط ھو كون   

نھم    ى بی م تتفش ب العل ل أو لطل رب للعم ى الغ اجرون إل ذین یھ لمین ال ن المس ر م كثی
قیق أغراض ظاھرة الزواج باألجنبیات، فیقع بعضھم في الممنوع شرعًا طمعًا في تح

ومصالح شخصیة كالحصول على الجنسیة أو الطمع في ثروة المرأة األجنبیة أو غیر 
  ذلك من اإلغراءات التي تجعل الواقع فیھا ال یستحضر الدین والضوابط الشرعیة

================  
  حكم زواج غیر المسلم بالمسلمة 

ا            یح فیھ وى یب ي وسائل اإلعالم فت رأ ف دد ممن ق اره ع ر    سؤال أث صاحبھا زواج غی
ال   ھ ق ھ أن ب إلی د نس لمة، وق لم بالمس ل  : المس رد أقاوی زواج مج ذا ال ریم ھ إن تح

  .وتخرصات وأوھام وتضلیل، الھدف منھا جر المرأة إلى الوراء 
فیق القاسمي      -وقبل ھذا وردنا في المجلة سؤال من فضیلة األخ الشیخ     و الكالم ش أب

عام لقسم اإلفتاء لجماعة أھل السنة والجماعة    المظاھري، أحد علماء الھند واألمین ال
من شخص آخر  -مع بعض االختالف -في جنوب الھند، عن صدور مثل ھذه الفتوى 

  .في الھند 
ب اسمھ          ي كتی ذا السؤال ف ا فضیلتھ عن ھ ى أھل السنة     (وقد سبق أن أجبن رسالة إل

  .لمجلة تم توزیعھ مع العدد السابع والستین من ا) والجماعة في جنوب الھند
داف      ا، وأھ وى وأمثالھ ذه الفت ع ھ ول دواف ؤال األول ح ن الس رع م ر یتف ؤال آخ وس
دتھا       ى عقی ًا عل ة ھجوم ا األم ھ فیھ ي تواج ة الت ذه المرحل ي ھ اھم ف حابھا ومبتغ أص

  .وتراثھا 
  :والجواب عن ھذین السؤالین من وجھین

  .حكم زواج غیر المسلم بالمسلمة : الوجھ األول
إذا كان الزوج مشركًا فالَحَكُم فیھ كتاب اهللا . اج إلى كثیر من االجتھادھذا الحكم ال یحت

ة   اع األم الى    . وسنة رسولھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم وإجم ول اهللا تع اب فق ا الكت :  أم
ي    ). ١(یؤمنوا " وال تنكحوا المشركین حتى ري ف ر الطب قال أبو جعفر محمد بن جری

ره ب   : "تفسیر ھذه اآلیة الى ذك نكحن      یعني تع ات أال ی ى المؤمن د حرم عل ذلك أن اهللا ق
ا         وھن أیھ ال تنكح ان، ف رك ك ناف الش ن أي أص رك م ان المش ن ك ًا م ركًا، كائن مش
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ھ    : ثم قال.. المؤمنون فإن ذلك حرام علیكم ي قول ادة والزھري ف :  أخبرنا معمر عن قت
رانیًا وال م  ًا أو نص نكح یھودی ك أن ت ل ل ال ال یح ركین  ق وا المش ن وال تنكح ركًا م ش

ال   .. غیر أھل دینك ى المسلمات رجالھم     : وعن عكرمة والحسن البصري ق حرم عل
  ).٢" (یعني المشركین

یؤمنوا  فال خالف  " وال تنكحوا المشركین حتى:  وذكر الفخر الرازي أن قولھ تعالى
ھاھنا أن المراد بھ الكل، وأن المؤمنة ال یحل تزویجھا من الكافر البتة، على اختالف 

و رة أن الى  ). ٣(اع الكف ھ تع ي قول یره ف ي تفس ي ف ام القرطب ر اإلم وا :  وذك وال تنكح
یؤمنوا  أي ال تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت األمة على أن " المشركین حتى

  ).٤(المشرك ال یطأ المؤمنة بوجھ، لما في ذلك من الغضاضة على اإلسالم
اجرات     یا أیھا ال:  وفي الكتاب أیضًا قول اهللا تعالى ات مھ وا إذا جاءكم المؤمن ذین آمن

فامتحنوھن اهللا أعلم بإیمانھن فإن علمتموھن مؤمنات فال ترجعوھن إلى الكفار ال ھن  
وا     :  قال اإلمام القرطبي قولھ تعالى). ١(حل لھم وال ھم یحلون لھن  ذین آمن ا ال ا أیھ ی

ى رسول    إذا جاءكم المؤمنات مھاجرات فامتحنوھن  المراد إذا ھاجرت المؤم  ات إل ن
ل    امتحنوھن  قی ان من    : اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وتركن أزواجھن المشركین  ف ھ ك إن

ذلك   : أرادت منھن إضرار زوجھا فقالت لم ؛ فل سأھاجر إلى محمد صلى اهللا علیھ وس
اس   . أمر صلى اهللا علیھ وسلم بامتحانھن ن عب ال اب : واختلف فیما كان یمتحنھن بھ، فق

تحلف باهللا أنھا ما خرجت من بغض زوجھا، وال رغبة من أرض كانت المحنة أن ُتس
فإذا حلفت باهللا . إلى أرض، وال التماس دنیا، وال عشقًا لرجل منَّا؛ بل ُحّبًا هللا ولرسولھ

ا           ا وم ا مھرھ ھ وسلم زوجھ ي صلى اهللا علی ك، أعطى النب الذي ال إَلھ إال ھو على ذل
ى      : أنفق علیھا ولم یرّدھا؛ فذلك قولھ تعالى ال ترجعوھن إل ات ف فإن علمتموھن مؤمن

  .الكفار ال ھن حل لھم وال ھم یحلون لھن  
وقیل إن المحنة كانت أن تشھد أن ال إَلھ إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا؛ قالھ ابن عباس 

  .أیضًا 
ولِّ :  قولھ تعالى ي اهللا أعلم بإیمانھن  أي ھذا االمتحان لكم، واهللا أعلم بإیمانھن، ألنھ ُمَت

ان      .  السرائر ر من اإلیم ا یظھ ات  أي بم ل . فإن علمتموھن مؤمن إن علمتموھن  : وقی
ون لھن          م یحل م وال ھ ار ال ھن حل لھ مؤمنات قبل االمتحان  فال ترجعوھن إلى الكف

ذي     . أي لم یحل اهللا مؤمنة لكافر، وال نكاح مؤمن لمشركة   ى أن ال ل عل ذا أدل دلی وھ
  ). ٢(الُمھا ال ھجرتھا أوجب فرقة المسلمة من زوجھا إس

ھ إال اهللا   : "وقال اإلمام ابن كثیر في تفسیر ھذه اآلیة كان امتحانھن أن یشھدن أن ال إَل
إن          ا جاء بھن، ف امتحنوھن  فاسألوھن عم د  ف ال مجاھ وأن محمدًا عبده ورسولھ، وق
ى           ارجعوھن إل ؤمنَّ ف م ی رة ول خطة أو غی ى أزواجھن أو س كان جاء بھن غضب عل

یقال لھا ما جاء بك إال حب اهللا ورسولھ، وما جاء بك عشق : وقال عكرمة أزواجھن،
تھن أن     . رجل منا وال فرار من زوجك فذلك قولھ  فامتحنوھن  ت محن ادة كان ال قت وق

یستحلفن باهللا ما أخرجكن النشوز وما أخرجكن إال حب اإلسالم وأھلھ وحرص علیھ، 
ى  فإذا قلن ذلك قبل ذلك منھن، وقولھ تعالى  ف إن علمتموھن مؤمنات فال ترجعوھن إل

اً   ھ یقین الى  ال ھن حل     . الكفار  فیھ داللة على أن اإلیمان یمكن االطالع علی ھ تع وقول
د           ى المشركین، وق ي حرمت المسلمات عل ة ھي الت ذه اآلی لھم وال ھم یحلون لھن  ھ
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ي العاص   كان جائزًا في ابتداء اإلسالم أن یتزوج المشرك المؤمنة، ولھذا كان أمر  أب
ب        لم زین ھ وس ي صلى اهللا علی ة النب ا  -بن الربیع زوج ابن ت    -رضي اهللا عنھ د كان وق

ي       ب ف ھ زین ت امرأت در، بعث مسلمة وھو على دین قومھ، فلما وقع في األسارى یوم ب
فدائھ بقالدة لھا كانت ألمھا خدیجة، فلما رآھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم رق لھا 

افعلوا     : (سلمین رقة شدیدة وقال للم ا أسیرھا ف وا لھ تم أن تطلق ھ   ). إن رأی وا فأطلق ففعل
ا       َدَقھ فیم ذلك وَص ھ ب َوَفى ل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على أن یبعث ابنتھ إلیھ، َف

 -رضي اهللا عنھ-وعده، وبعثھا إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مع زید بن حارثة 
كانت سنة اثنتین إلى أن أسلم زوجھا أبو العاص  فأقامت بالمدینة من بعد وقعة بدر، و

  ).١"(بن الربیع سنة ثمان، فردھا علیھ بالنكاح األول، ولم یحدث لھا صداقًا
ھ ؟     والسؤال في ھذا المقام ھل یعد الكتابي في حكم المشرك فیحرم زواج المسلمة من

اطع الذي ال یرى أن ھذا التحریم ھو األصل الق -األول: یجیب عن ھذا السؤال فریقان
ن اهللا      ر اب ود عزی ت الیھ الى  وقال ول اهللا تع ًال بق تدالًال وعم ھ، اس الف فی ال للخ مج

ره  ). ١(وقالت النصارى المسیح ابن اهللا   الوا إن اهللا     :  وقولھ عز ذك ذین ق ر ال د كف لق
اتخذوا أحبارھم ورھبانھم أربابا من  :  وقولھ). ٢(ثالث ثالثة وما من إلھ إال إلھ واحد 

اهللا والمسیح ابن مریم وما أمروا إال لیعبدوا إلھا واحدا ال إلھ إال ھو سبحانھ عما دون 
اح النصرانیة            ). ٣(یشركون   ا سئل عن نك ر لم ن عم داهللا ب أن عب ذلك ب واستدالًال ك

یئًا        : "والیھودیة قال م من اإلشراك ش ؤمنین، وال أعل ى الم إن اهللا حرم المشركات عل
اد اهللا      أكبر من أن تقول المرأة رب د من عب ا عیسى وھو عب ي     ). ٤"(ھ ذا ف ان ھ إذا ك ف

ا یستدل           د، كم ى وآك ا أول لم منھ ر المس ي حق زواج غی حق زواج المسلم منھا فھو ف
اب،      ار من أھل الكت أیضًا بأن الكثیر من العلماء على أن لفظ المشرك یندرج فیھ الكف

ھ ك      لم أن ھ وس ان     وإن النقل قد تواتر عن رسول اهللا صلى اهللا علی ان یسمي كل من ك
  ).٥(كافرًا بالمشرك 

ل      ین أھ ل ب أن اهللا َفَص تج ب ركًا، ویح ابي مش ون الكت ي ك ن ینف اك م ل ھن ي المقاب وف
الى   ھ تع ي قول ركین ف اب والمش ابئین   :  الكت ادوا والص ذین ھ وا وال ذین آمن إن ال

ة إن اهللا عل      " والنصارى وم القیام نھم ی " ىوالمجوس والذین أشركوا إن اهللا یفصل بی
اب والمشركین         :  وقولھ). ١(كل شيء شھید  روا من أھل الكت ذین كف ن ال م یك ). ٢(ل
اب والمشركین       :  وقولھ عز وجل  روا من أھل الكت ذین كف ود    ). ٣(إن ال ا ی ھ  م وقول

ركین      اب وال المش ل الكت ن أھ روا م ذین كف ذا ). ٤(ال ول  -فھ ا یق ى   -كم ف عل عط
  .معطوف علیھ، والعطف ھنا یقتضي المغایرة

نھم إن       ول م م مشركین، وأن من یق ومن یقول ھذا قد یقول أیضًا إن الیھود لیسوا كلھ
اص  اع فنح ن أتب غیرة م ة ص م طائف ن اهللا ھ ر اب ارى ) ٥(عزی ول إن النص د یق ا ق كم

ض      ك بع ول ذل لیسوا كلھم یعتقدون في ألوھیة عیسى أو یشركونھ مع اهللا ،وأن من یق
  .واألقوال في ھذا ال تنتھي . طوائفھم

  
ت ا       : قل ن علمائھ ا م ة وخلفھ لف األم إن س ذا، ف ي ھ ل ف ج واألقاوی ت الحج ًا كان وأی

لم      ھ وس د صلى اهللا علی وفقھائھا ومفسریھا فھموا من كتاب ربھم ومن سنة نبیھم محم
تحریم نكاح المسلمة من الكتابي، ولم یمار في ھذا الفھم أحد منھم، وقد أشرنا آنفًا إلى 
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ام      . فسیرما قالھ في ذلك علماء الت ال اإلم ة ق ي حنیف ام أب أما في الفقھ، ففي مذھب اإلم
ھ           : "الكاساني ة قول افر، بدالل ة الك اح المؤمن ال یجوز إنك ت مسلمة ف رأة إذا كان إن الم

ى   :  تعالى وا  " وال تنكحوا المشركین حت افر خوف      . یؤمن ة الك اح المؤمن ي نك وألن ف
ى دی   دعوھا إل زوج ی ر، ألن ال ي الكف ة ف وع المؤمن بعن   وق ادة یت ي الع اء ف ھ، والنس ن
دین      ي ال دنھم ف ال، ویقل ھ  ... الرجال فیما یؤثرون من األفع ى قول اح    : إل ال یجوز إنك ف

ة   ع والی رع قط ي، ألن الش وثني والمجوس ا ال وز إنكاحھ ا ال یج ابي، كم لمة الكت المس
الى     ھ تع ؤمنین بقول افرین عن الم بیال    :  الك ؤمنین س ى الم افرین عل ل اهللا للك ن یجع  ول

  ).٢(فلو جاز إنكاح الكافر المؤمنة لثبت لھ علیھا سبیل، وھذا ال یجوز ). ١(
وفي مذھب اإلمام مالك قال في شرح منح الجلیل فیمنع عقد النكاح لمسلمة، فال والیة 

الى   ول اهللا تع ل اهللا   :  لكافر سواء كان ذمیًا أو حربیًا أو مرتدًا على مسلمة لق ن یجع ول
ى     ). ٣(سبیال للكافرین على المؤمنین  افر مسلمة یحرم عل وقال ابن جزي إن نكاح ك

  ).٤(اإلطالق بإجماع
ي الحاوي    اوردي ف افر    : وفي مذھب اإلمام الشافعي قال اإلمام الم المسلمة ال تحل لك

  ).٥(بحال، سواء كان الكافر كتابیًا أو وثنیًا 
افر ال   ال یحل لمسلم: وفي مذھب اإلمام أحمد قال اإلمام ابن مفلح في المبدع اح ك ة نك

ة   ). ٦(نعلم فیھ خالفًا  ن قدام ام اب اح مسلمة    : وفي المغني قال اإلم افر نك . ال یجوز لك
  ).١(أجمع على ھذا كل من نحفظ عنھ من أھل العلم : قال ابن المنذر

وال یحل لمسلمة نكاح غیر : وفي المذھب الظاھري قال اإلمام أبو محمد علي بن حزم
  ).٢(مسلم أصًال 

ة،          ھذه: قلت ب األئم ي كت اب والسنة وف ي الكت ا وردت ف ا كم ھي النصوص بحرفیتھ
ابي             ول حول كون الكت ان الق ًا ك ة، وأی راءة للذم ان الحق وب و لبی وحین ننقلھا فإنما ھ
ریم زواج      ى تح د عل ا منعق لفھا وخلفھ ة وس اع األم إن إجم رك ف ر مش ركًا أم غی مش

اع    فتھ، واإلجم ت ص ًا كان لم، أی ر المس لمة بغی ث  المس در الثال و المص ة فھ ة ثابت حج
  .لشریعة اهللا، وعامة العلماء على أن منكره یكفر 

  :دوافع ھذه الفتوى وأھدافھا : الوجھ الثاني
خص أو     ذا الش ال أحد یعرف على وجھ التحدید دوافع ھذه الفتوى التي صدرت من ھ

ین المسلمین وأھل الك         م تكن قضیة أو مشكلة ب اب،  ذاك، خاصة وأن ھذه المسألة ل ت
م      ون إنھ رأة ویقول وأراد ھذان الرجالن البحث عن حل لھا؛ حتى الذین یتعصبون للم

  .یدافعون عن حقوقھا لم یطالبوا بما أفتى بھ ھذان الرجالن
نحن لم نفھم أن تحریم زواج المسلمة من غیر المسلم یجرھا إلى الوراء كما قال : نعم

واطن وسلوكیات    قد. أحد الرجلین، بل إن ھذا قول ال یقولھ عاقل یكون لھذا وأمثالھ ب
رف    دما تنح دث عن ذي یح ري ال ل الفك ن الخل ة م ي مرحل ون ف د یكون ا، وق ال نعرفھ

  .النفس فتختلط علیھا األلوان فتراھا على غیر حقیقتھا
ا     وربما یذھب الظن إلى أن ھؤالء إنما یبحثون عن منافع ال یستطیعون الوصول إلیھ

اوى، لتكون وسیلتھم للوصول إلى ھذه المنافع، بعد أن ظنوا إال إذا أفتوا بمثل ھذه الفت
ة         ي محاط یما وھ واجھتھم، س ھ م تطیع فی د ال تس عف ق ن الض ال م ي ح ة ف أن األم
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الم أو      ي تسود الع بظروف دولیة تبحث فیھا عن مأمن من فوضى القوة والسیطرة الت
  .بعض أجزائھ 

اف   ذه المن ن ھ ًال ع ون فع ا یبحث ؤالء إنم ب أن ھ اواھم والغال أ فت رفتھم بخط م مع ع رغ
لم             ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی ا ك ذا حینم ل ھ دث مث د ح ا، وق وفسادھا وبطالنھ
ة            ك المرحل ي تل ا؛ فف ادین لھ ة المع ب مواجھ ذا التأسیس یتطل ان ھ یؤسس الدولة، وك
م    كانت فئة من المنافقین تھتم بمصالحھا الدنیویة مع المعادین لدین اهللا، ولم یكن یھمھ

د اهللا  م ن ھذا الدین وال من الدولة إال بقدر ما ینتفعون منھ، وكان على رأس ھؤالء عب
ع       م، م ى مصالحھ معھ ًا عل بن أبي بن سلول، وكان ھذا یساّر المشركین والیھود خوف
ن اهللا،         ن دی ھ م اء ب ا ج لم وم ھ وس لى اهللا علی د ص ول اهللا محم ي رس یئ ف ھ الس ظن

ل،   وف یفش دین س ذا ال اده أن ھ ھ واعتق ادین ل تكون للمع ة س و  . وأن الغلب دِر ھ م ی ول
ي     ذین ف رى ال الى  فت ھ تع یھم قول أنزل ف م ف رارھم ودواخلھ م أس وأضرابھ أن اهللا یعل

ى ون نخش یھم یقول ارعون ف رض یس وبھم م أتي " قل ى اهللا أن ی رة فعس یبنا دائ أن تص
ى       ده فیصبحوا عل ر من عن الفتح أو أم ادمین      " ب ي أنفسھم ن ا أسروا ف ول و).  ١(م یق

الھم             ت أعم م حبط م لمعك انھم إنھ د أیم اهللا جھ موا ب ذین أقس ؤالء ال وا أھ ذین آمن ال
  ).٢(فأصبحوا خاسرین 

ولھ،        ز رس ھ وأع ر دین ا إال أن اهللا نص افقین لھ ند المن ة وس وى المعادی وة الق ع ق وم
  .فأصبح عمل المنافقین مجرد تاریخ یتلى لالعتبار واالتعاظ فحسب

دیث مرزا غالم    ھذا في الماضي، أما في  الزمن المعاصر فقد عرف تاریخ األمة الح
اع   اول إقن ھ وح ذا نفس د ھ د أجھ ارقین، وق ة والم ن الجھل ھ م اني وجماعت د القادی أحم
دعیًا    ھ، م المسلمین وغیرھم في الھند بوجوب طاعة المستعمر للھند آنذاك، واالنقیاد ل

ا  ھ      أن ھذا من طاعة اهللا، كما حاول تعطیل الجھاد ووصفھ بم ھ ومبادئ ع عقیدت ق م یتف
ان     . المنحرفة ا ك ل م ع ك وقد عرف الناس من كان وراءه ومن كان یدفع لھ المال، وم

دوا         ود رفضوا دعاواه، وجاھ ھ المستعمر، إال أن الھن لھ من زخم دعاوى أضفاه علی
ي          وین دولت د، وتك اد تحرر الھن ذا الجھ ن نتیجة ھ ان م م، وك ر بالدھ وة لتحری ل ق بك

ردة      الباكستان وب اریخ ال ي ت نغالدیش المسلمتین، وبقي مرزا غالم أحمد مجرد اسم ف
  .وخدمة المستعمرین 

إن ھؤالء الذین یتجرؤون على اهللا بھذه الفتاوى، ویتوسلون بھا إلى : وفي الختام نقول
ي حق       رًا ف ًا كبی القوى األجنبیة، من أجل منافعھم الشخصیة، إنما یرتكبون خطأ وإثم

  .دینھم وأمتھم
د    أما ین، وق قولھم بأنھم یجتھدون في اإلسالم ویبینون أحكامھ فھو قول باطل، وإثم مب

الى      ال تع ھ، فق ا أحل ا   :  شدد اهللا في عقوبة من یحل ما حرمھ أو یحرم م وا لم وال تقول
رون     ذین یفت ذب إن ال تصف ألسنتكم الكذب ھذا حالل وھذا حرام لتفتروا على اهللا الك

یَّن رسول اهللا   ). ٢(،  متاع قلیل ولھم عذاب ألیم  )١(على اهللا الكذب ال یفلحون  كما ب
یخرج في : (صلى اهللا علیھ وسلم أن األمة ستبتلى بأقوام حدد صفاتھم وسلوكھم بقولھ

راقیھم      اوز ت رآن ال یج رؤون الق الم یق نان سفھاء األح داث األس وم أح ان ق آخر الزم
  ).٣) (السھم من الرمیة یقولون من قول خیر البریة یمرقون من الدین كما یمرق
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رد كل ضاٍل          ھ، وأن ی ي كلمت ھ، ویعل ز دین وال یسعنا إال أن نسأل اهللا عز وجل أن یع
  .إنھ سمیع مجیب. إلى الحق

================  
  زواج المسلمة من الكتابي 

  الشیخ عبد الكریم مطیع الحمداوي المؤلف
  نص البحث

  زواج المسلمة من الكتابي حرام ومستحلھ مرتد
   

ة أو       ة أو وثنی دیانات األخرى كتابی ع ال عقد الزوجیة في اإلسالم لیس كعقدھا في جمی
  .الدینیة، بتمیزه عنھا جمیعھا ابتداء واستمرارا وانتھاء

ولئن كان ھذا العقد في غیر اإلسالم مجرد اتفاق بین ذكر وأنثى یباركھ أو یوثقھ بشر 
ي اإلسالم       ھ ف ة، فإن ن أورجل دول الى      سواء كان رجل دی ة ینشئھا اهللا تع ة ربانی عالق

  .ویشھد علیھا ویأتمن الزوجین علیھا ویسألھما ویحاسبھما یوم القیامة بھا
  :یقول تعالى

  ١) َیا َأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا (  
   ٢)مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَھا َزْوَجَھا ُھَو الَِّذي َخَلَقُكم (  
َودًَّة َوَرْحمَ    (   َنُكم مَّ َل َبْی ًة َوِمْن آَیاِتِھ َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْیَھا َوَجَع

  ٣)ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَیاٍت لَِّقْوٍم َیَتَفكَُّروَن 
  ٤)نَّْفٍس َواِحَدٍة ُثمَّ َجَعَل ِمْنَھا َزْوَجَھا  َخَلَقُكم مِّن(  

اق      فھا بالمیث ل إال أن یص ز وج ى اهللا ع انیة أب ة اإلنس ة والعالق یجة الربانی ذه الوش ھ
  :بقولھ  ٥الغلیظ

  ٦) َوَأَخْذَن ِمنُكم مِّیَثاقًا َغِلیظًا ( 
  :على معنیین لم یطلق في القرآن إال " المیثاق الغلیظ" ومن العجیب أن ھذا الوصف  
  :أولھما میثاق اهللا عز وجل مع النبیئین وأقوامھم على اإلیمان واإلسالم بقولھ تعالى 

ْرَیَم   (    ِن َم َوِإْذ َأَخْذَنا ِمَن النَِّبیِّیَن ِمیَثاَقُھْم َوِمنَك َوِمن نُّوٍح َوِإْبَراِھیَم َوُموَسى َوِعیَسى اْب
   ٧)َوَأَخْذَنا ِمْنُھم مِّیَثاقًا َغِلیظًا 

ُدوْا فِ       (   ْم َال َتْع ا َلُھ جَّدًا َوُقْلَن اَب ُس وْا اْلَب ي َوَرَفْعَنا َفْوَقُھُم الطُّوَر ِبِمیَثاِقِھْم َوُقْلَنا َلُھُم اْدُخُل
  ٨)السَّْبِت َوَأَخْذَنا ِمْنُھم مِّیَثاقًا َغِلیظًا 

الى    ھ تع لفنا بقول ا أس ة كم ة الزوجی اص بالعالق اني فخ ى الث ا المعن نُكم َوَأ( أم ْذَن ِم َخ
ًا َغِلیظا   ة           ٩)مِّیَثاق ي حج ھ ف ي خطبت لم ف ھ وس لى اهللا علی ال رسول اهللا ص ذلك ق ، ول

فاتقوا اهللا في النساء فإنكم أخذتموھن بأمانة اهللا واستحللتم فروجھن بكلمة اهللا ( الوداع 
(١٠   

ة اهللا عز وجل، أ    : (وقال روجھن بكلم ال ومن  وإنما أخذتموھن بأمانة اهللا واستحللتم ف
أال ھل بلغت أال ھل   : كانت عنده أمانة فلیؤدھا إلى من ائتمنھ علیھا، وبسط یدیھ وقال

ال ت،ثم ق امع  : بلغ ن س عد م غ أس ھ رب مبل ب فإن اھد الغائ غ الش ن .  ١١)لیبل ان م فك
ن      زوجین م ین ال ؤولیتھ أن یجري ب م مس ھ وعظ ھ ومتانت اق لقوت ذا المیث مقتضیات ھ
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صحبة والمعاشرة والوالء في اهللا ما یثقل كاھلیھما ویحفظ االتحاد واالمتزاج وحسن ال
  . أسرتھما وذریتھما ویبرئ ذمتھما عند المساءلة بین یدي اهللا تعالى

ة، إذ            ي سورة الممتحن ة ف ذه العالق ا آخر من اهللا عز وجل لھ كذلك أیضا نجد تعظیم
راھیم ع          ل من إب ا وَمَث ل منھ راء، َمَث والء والب ین لل د َمَثل ھ     جعلھا أح ع أبی ھ السالم م لی

  .وقومھ
واالة      راء، افتتحت بتحریم م ذلك أن محور ھذه السورة الكریمة ھو عقیدة الوالء والب

  : أعداء اهللا ومحبتھم بقولھ تعالى
اْلَمَودَِّة وَ    (  ْیِھم ِب وَن ِإَل اء ُتْلُق ُروا   َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْوِلَی ْد َكَف َق

َرْجُتْم         ُتْم َخ ْم ِإن ُكن ِھ َربُِّك وا ِباللَّ اُكْم َأن ُتْؤِمُن وَل َوِإیَّ ِبَما َجاءُكم مَِّن اْلَحقِّ ُیْخِرُجوَن الرَُّس
ُتْم وَ        ا َأْخَفْی ُم ِبَم ا َأْعَل اْلَمَودَِّة َوَأَن ْیِھم ِب رُّوَن ِإَل اِتي ُتِس اء َمْرَض ِبیِلي َواْبِتَغ ي َس ادًا ِف ا ِجَھ َم

   ١٢) َأْعَلنُتْم َوَمن َیْفَعْلُھ ِمنُكْم َفَقْد َضلَّ َسَواء السَِّبیِل 
  :وختمت كذلك بتحریم اتخاذ الكافرین أولیاء في قولھ تعالى 

ا یَ         (  آِخَرِة َكَم َن اْل وا ِم ْد َیِئُس ْیِھْم َق ُھ َعَل َب اللَّ ِئَس َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتَتَولَّْوا َقْومًا َغِض
   ١٣)اْلُكفَّاُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبوِر 

دى خطورة            فین لم ین توضیحیین كاش الى َمَثل ذه السورة ضرب اهللا تع وبین دفتي ھ
ھذه العقیدة في أھم مفاصلھا، مفصل العالقة مع الوالدین والقوم، ومفصل العالقة بین 

ع اهللا   اق م ى أي رابطة    الزوجة وزوجھا، داعیا في الحالتین إلى اتخاذ المیث دما عل  مق
  .أخرى، وحاكما علیھا

الى      ول تع ھ إذ یق ھ وقوم ي       ( األول في عالقة إبراھیم بأبی َنٌة ِف َوٌة َحَس ْم ُأْس ْت َلُك ْد َكاَن َق
ْرَنا ِبُكْم ِإْبَراِھیَم َوالَِّذیَن َمَعُھ ِإْذ َقاُلوا ِلَقْوِمِھْم ِإنَّا ُبَرآء ِمنُكْم َوِممَّا َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّھ َكَف
َراھِ      ْوَل ِإْب ا َق َدُه ِإلَّ ِھ َوْح ِھ  َوَبَدا َبْیَنَنا َوَبْیَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاء َأَبدًا َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِباللَّ یَم ِلَأِبی

ا َوإِ      َك َتَوكَّْلَن ا َعَلْی ْيٍء رَّبََّن ن َش ِھ ِم َن اللَّ َك ِم ُك َل ا َأْمِل َك َوَم َتْغِفَرنَّ َل َك َلَأْس ا َوِإَلْی َك َأَنْبَن َلْی
ن  ( ،  ١٤) اْلَمِصیُر َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفیِھْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمن َكاَن َیْرُجو اللََّھ َواْلَیْوَم اْلآِخَر َوَم

   ١٥) َیَتَولَّ َفِإنَّ اللََّھ ُھَو اْلَغِنيُّ اْلَحِمیُد 
رم ا  ة، إذ ح ة الزوجی ي العالق اني فف ل الث ا الَمَث ى  أم لمة عل رأة المس ل الم ز وج هللا ع

ة       لم ذي أھلی الكافر، بحیث ال تقوم ھذه اآلصرة حق قیامھا إال من خالل الرجل المس
یظ   اق الغل ذا المیث اء بھ ة الوف ل أمان اُت   {: تحم اءُكُم اْلُمْؤِمَن وا ِإَذا َج ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی

ُم بِ  ى        ُمَھاِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُھنَّ اللَُّھ َأْعَل وُھنَّ ِإَل ا َتْرِجُع اٍت َفَل وُھنَّ ُمْؤِمَن ِإْن َعِلْمُتُم اِنِھنَّ َف ِإیَم
   ١٦}اْلُكفَّاِر َلا ُھنَّ ِحلٌّ لَُّھْم َوَلا ُھْم َیِحلُّوَن َلُھنَّ 

ن       زواج م ال لل ون أھ ي یك ل ك ي الرج الم ف تراط اإلس ون اش ة یك ة الكریم ذه اآلی بھ
اب   نص الكت ا ب ا قطعی ا ثبوت لمة ثابت ھ   . المس ل قول ة تأوی ھم بمحاول ادل بعض ئن ج ول

َبُكْم    (  تعالى ْو َأْعَج ِرٍك َوَل َوَال ُتنِكُحوْا اْلُمِشِرِكیَن َحتَّى ُیْؤِمُنوْا َوَلَعْبٌد مُّْؤِمٌن َخْیٌر مِّن مُّْش
ْم     ُأْوَلـِئَك َیْدُعوَن ِإَلى النَّاِر َوالّلُھ َیْدُعو ِإَلى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرِة ِبِإْذِنِھ اِس َلَعلَُّھ ِھ ِللنَّ َوُیَبیُِّن آَیاِت

  ، ١٧) َیَتَذكَُّروَن 
م تحریم زواج المسلمة          د حك ة نفسھا تؤك ذه اآلی فال حجة لھم فیما ذھبوا إلیھ، ألن ھ

یس           . من الكافر رة إال من تلب ة سورة البق ة بآی ة سورة الممتحن ة ضرب آی وما محاول
ا   ب لیسوا مشركین دعوى ساقطة لتعارضھا      األھواء والغوایة، والقول بأن أھل الكت
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الى أو       ا جاء عن اهللا تع ر بم مع النقل الصحیح والعقل السلیم، وما الداعي إلیھا إال كف
  .خضوع مذل ومداراة سفیھة ومسایرة وتزلف للتجبر الكتابي المعاصر

صلى  -إن الكفر في الشریعة اإلسالمیة ھو تكذیب ما جاء عنھ عز وجل بواسطة نبیھ 
لم   اهللا ھ وس ة         -علی فات أو الربوبی ماء والص ودا لألس ذیب جح ذا التك ان ھ واء ك س

و     ا، وھ واأللوھیة أو إنكارا للنبوة وما نقل عنھا صحیحا، أو رفضا للشریعة وتعالیمھ
ار أو           جار أو األحج ادة األھواء أو األش ان الشرك بعب ذلك متضمن للشرك سواء ك ب

ا   ذه المع ھ بھ دخل فی ار، وی ان واألحب رك   الرھب راني والمش ودي والنص ا الیھ ني كلھ
ار  " السیما وقد ورد لفظ . والالدیني، فیحرم لذلك على المسلمة الزواج بأي منھم الكف

رف ب   "  ع المع یغة الجم ة بص ورة الممتحن ن س ریم م ة التح ي آی د " أل" ف ي تفی وھ
  .االستغراق ، أي جمیع أصناف الكفرة

مر حسما قاطعا حین وردت النصوص   كما أن صریح الكتاب والسنة قد حسم ھذا األ
  :فقد قال تعالى. المبینة أن أھل الكتاب كفار ومشركون

ْم َینَتھُ    (  ٌد َوِإن لَّ ـٌھ َواِح ا  لََّقْد َكَفَر الَِّذیَن َقاُلوْا ِإنَّ الّلَھ َثاِلُث َثَالَثٍة َوَما ِمْن ِإَلـٍھ ِإالَّ ِإَل وْا َعمَّ
   ١٨)  َفُروْا ِمْنُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم َیُقوُلوَن َلَیَمسَّنَّ الَِّذیَن َك

وْا َلَقْد َكَفَر الَِّذیَن َقاُلوْا ِإنَّ الّلَھ ُھَو اْلَمِسیُح اْبُن َمْرَیَم َوَقاَل اْلَمِسیُح َیا َبِني ِإْسَراِئیَل اْعُبُد( 
ھِ      ُھ َعَلی رََّم الّل ْد َح ِھ َفَق ِرْك ِبالّل ن ُیْش ُھ َم ْم ِإنَّ ي َوَربَُّك َھ َربِّ ا    الّل اُر َوَم ْأَواُه النَّ َة َوَم اْلَجنَّ

   ١٩) ِللظَّاِلِمیَن ِمْن َأنَصاٍر 
َأْفَواِھِھْم      (  ْوُلُھم ِب َك َق ِھ َذِل ُن الّل َوَقاَلِت اْلَیُھوُد ُعَزْیٌر اْبُن الّلِھ َوَقاَلْت النََّصاَرى اْلَمِسیُح اْب

اَتلَ        ُل َق ن َقْب ُروْا ِم ِذیَن َكَف ْوَل الَّ اِھئوَن َق اَرُھْم      ُیَض ُذوْا َأْحَب وَن، اتََّخ ى ُیْؤَفُك ُھ َأنَّ ُھُم الّل
د     ـھًا َواِح ُدوْا ِإَل ُروْا ِإالَّ ِلَیْعُب ًا الَّ َوُرْھَباَنُھْم َأْرَبابًا مِّن ُدوِن الّلِھ َواْلَمِسیَح اْبَن َمْرَیَم َوَما ُأِم

   ٢٠}ِإَلـَھ ِإالَّ ُھَو ُسْبَحاَنُھ َعمَّا ُیْشِرُكوَن 
ا  ى          ھذه اآلی ب عل دما عق ود والنصارى مشركون، السیما عن ي أن الیھ ت صریحة ف

ا  ( اآلیة الثالثة بقولھ تعالى  َوَما ُأِمُروْا ِإالَّ ِلَیْعُبُدوْا ِإَلـھًا َواِحدًا الَّ ِإَلـَھ ِإالَّ ُھَو ُسْبَحاَنُھ َعمَّ
ْأَواُه    ِإنَُّھ َمن ُیْشِرْك ِبالّلِھ َفَق: (، وعلى الثانیة بقولھ)ُیْشِرُكوَن  َة َوَم ِھ اْلَجنَّ ْد َحرََّم الّلُھ َعَلی

  ).النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن َأنَصاٍر
ھ        ھ علی واتر عن د ت لم، فق ھ وس تبین ھذه المعاني كلھا وتؤكدھا سنة النبي صلى اهللا علی
ا      ده م ي عھ ار ف الصالة والسالم أنھ كان یسمي كل من كان كافرا بالمشرك وكان الكف

  .دي ونصراني وعابد وثن ومستشفع بھ ومنكر للبعث والتكلیفبین یھو
سئل حذیفة : كما روى األعمش وسفیان عن حبیب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال

ل    ز وج ول اهللا ع ن ق ِھ      : ( ع ْن ُدوِن اللَّ ا ِم اَنُھْم َأْرَباًب اَرُھْم َوُرْھَب ُذوا َأْحَب ل )اتََّخ ، ھ
ال  دوھم؟  فق و: عب ن أحل الل  ال ،  ولك یھم الح وا عل تحّلوه ، وحرم رام فاس م الح ا لھ

   ٢١.فحرموه 
ي    : وروى الترمذي عن عدي بن حاتم قال  ي عنق لم وف أتیت النبي صلى اهللا علیھ وس

، وسمعتھ یقرأ من " ما ھذا یا عدي ؟ اطرح عنك ھذا الوثن: "ذھب، فقالصلیب من 
م    اتََّخُذوا َأْحَباَرُھْم َوُرْھَباَنُھ:  سورة براءة  ْرَیَم ، ث َن َم ْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللَِّھ َواْلَمِسیَح اْب

یئًا استحّلوه ، وإذا            : " قال م ش وا لھ انوا إذا أحل دونھم، ولكن ك وا یعب م یكون م ل ا إنھ أم
  .٢٢" حّرموا علیھم شیئًا حرموه 
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أتیت النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  وفي عنقي صلیب من ذھب    : ( وفي روایة البیھقي
ال    فس ا من دون اهللا، ق انھم أرباب ا رسول اهللا    : معتھ یقول اتخذوا أحبارھم ورھب ت ی قل

أجل ولكن یحلون لھم ما حرم اهللا فیستحلونھ ویحرمون : إنھم لم یكونوا یعبدونھم، قال
  ٢٣) علیھم ما أحل اهللا فیحرمونھ فتلك عبادتھم لھم 

ر        اب والسنة أن الكف ة من الكت ى    وتقتضي ھذه النصوص القطعی یتضمن الشرك مبن
اب        ل الكت ل ألھ ز وج ر اهللا ع ب أن یغف ك لوج ر ذل ان غی و ك رعا، إذ ل ى وش ومعن

ھ   ن     {: بمقتضى قول اُء َوَم ن َیَش َك ِلَم ا ُدوَن َذِل ُر َم ِھ َوَیْغِف َرَك ِب ُر َأن ُیْش َھ َال َیْغِف ِإنَّ الّل
  .معنى باطل بطالنا بیناوھذا ال. ٢٤} ُیْشِرْك ِبالّلِھ َفَقِد اْفَتَرى ِإْثمًا َعِظیمًا 

ِرٍك     { كما أن قولھ تعالى ن مُّْش ٌر مِّ ْؤِمٌن َخْی َوَال ُتنِكُحوْا اْلُمِشِرِكیَن َحتَّى ُیْؤِمُنوْا َوَلَعْبٌد مُّ
ِھ   َوَلْو َأْعَجَبُكْم ُأْوَلـِئَك َیْدُعوَن ِإَلى النَّاِر َوالّلُھ َیْدُعَو ِإَلى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرِة ِبِإْذِنِھ َو یُِّن آَیاِت ُیَب

ة      ٢٥}ِللنَّاِس َلَعلَُّھْم َیَتَذكَُّروَن  ي نھای ب اهللا ف یھدم ما ذھب إلیھ المبطلون السیما بتعقی
اِر  (اآلیة بقولھ  دعوة       ) ُأْوَلـِئَك َیْدُعوَن ِإَلى النَّ ي المشركین وھي ال ة التحریم ف ألن عل

  .إلى النار قائمة في أھل الكتاب أیضا
ن     ھذه المعاني ك د أخرج اب لھا بینتھا السنة النبویة المطھرة ولخصتھا قوال وعمال، فق

لم       ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی زوج نساء   " جریر عن جابر بن عبد اهللا قال ق نت
ن        ٢٦"أھل الكتاب وال یتزوجون نساءنا  ر ب ر عن عم ن جری وعند عبد الرزاق واب

زو  " الخطاب قال  د    ٢٧"ج النصراني المسلمة   المسلم یتزوج النصرانیة وال یت وعن
أحل اهللا لنا محصنتین محصنة مؤمنة ومحصنة من أھل " عبد بن حمید عن قتادة قال 

  . ٢٨" الكتاب نساؤنا علیھم حرام ونساؤھم لنا حالل 
إن تحریم زواج المسلمة بغیر المسلم یعد من المسائل التي لم یختلف علیھا المسلمون  

ین         ، والتي تواتر إجماعھم علیھ رق ب لم إذ ف ھ وس د رسول اهللا صلى اهللا علی ذ عھ ا من
، إلى یومنا ھذا، وما ذلك إال ٢٩بنتھ زینب وزوجھا المشرك ثم ردھا إلیھ بعد إسالمھ 

ن ذوي    رذمة م م إال ش ذا الحك ن ھ ذ ع م یش ا، ول نة قطعی اب والس ن الكت وه م ا فھم لم
  .هللا تعالىاألھواء والضالل، قدامى ومعاصرین ممن باعوا أنفسھم لغیر ا

ر       ى الكف ا إل ؤدي بھ إن زواج المسلمة بغیر المسلم ولو كان جھال منھا ال استحالال، ی
  .مھما حاذرت وحرصت، ألن مآل ھذا الزواج أن یخل بعقیدتھا والء وبراء

ي اهللا          لمین ف ة المس ا ومحب ولھ وطاعتھم ة اهللا ورس و محب رعا ھ والء ش ك أن ال ذل
ر      ن كف ض م و بغ راء ھ رتھم، والب ر    ونص الم، أو أنك ریعة اإلس ولھ وش اهللا ورس ب

الى    ھ تع دلیل قول ا، ب ارب أھلھ ا، أو ح ل بھ لھا والمرس ًا ( الرسالة ومرس ُد َقْوم ا َتِج َل
اء     اءُھْم َأْو َأْبَن اُنوا آَب ْو َك ُھْم ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر ُیَوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَل

  .٣٠)  ْخَواَنُھْم َأْو َعِشیَرَتُھْم َأْو ِإ
ن           (  ٍض َوَم اء َبْع ُھْم َأْوِلَی اء َبْعُض اَرى َأْوِلَی وَد َوالنََّص ُذوْا اْلَیُھ وْا َال َتتَِّخ ِذیَن آَمُن َیا َأیَُّھا الَّ

  .٣١) َیَتَولَُّھم مِّنُكْم َفِإنَُّھ ِمْنُھْم ِإنَّ الّلَھ َال َیْھِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن 
ِرینَ    (  وْا َخاِس اِبُكْم َفَتنَقِلُب ى َأْعَق )  َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنَوْا ِإن ُتِطیُعوْا الَِّذیَن َكَفُروْا َیُردُّوُكْم َعَل

٣٢.  
مَّ         (  اء ُث ْن َأْوِلَی ِھ ِم ن ُدوِن الّل م مِّ ا َلُك اُر َوَم ُكُم النَّ وْا َفَتَمسَّ ِذیَن َظَلُم ى الَّ وْا ِإَل َال َوَال َتْرَكُن

  ٣٣) ُتنَصُروَن 
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ي       : وقال الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بغض ف ي اهللا وال ان  الحب ف أوثق عرى اإلیم
  ٣٤اهللا 

د حق        ول ال یحق العب لم یق ھ وس وعن عمرو بن الجموح أنھ سمع النبي صلى اهللا علی
صریح اإلیمان حتى یحب هللا تعالى ویبغض هللا فإذا أحب هللا تبارك وتعالى وأبغض هللا 

ي          تبارك ائي من خلق ادي وأحب ائي من عب والء من اهللا وإن أولی وتعالى فقد استحق ال
     ٣٥الذین یذكرون بذكري وأذكر بذكرھم

ول   لم یق ھ وس لى اهللا علی ي ص مع النب ھ س وح أن ن الجم رو ب ن عم د : وع ق العب ال یح
د       ض هللا فق الى وأبغ ارك وتع صریح اإلیمان حتى یحب هللا ویبغض هللا فإذا أحب هللا تب

  ٣٦حق الوالیة من اهللا است
ال أن تحب هللا              ان ق ھ وسلم عن أفضل اإلیم ي صلى اهللا علی ھ سأل النب اذ أن وعن مع
ا    اس م وتبغض هللا وتعمل لسانك في ذكر اهللا قال وماذا یا رسول اهللا قال وأن تحب للن

   ٣٧تحب لنفسك وتكره لھم ما تكره لنفسك 
ى اللھم علیھ وسلم فقال أي عرى وعن البراء بن عازب قال كنا جلوسا عند النبي صل

ا   اإلسالم أوسط قالوا الصالة قال حسنة وما ھي بھا قالوا الزكاة قال حسنة وما ھي بھ
قالوا صیام رمضان قال حسن وما ھو بھ قالوا الحج قال حسن وما ھو بھ قالوا الجھاد 
ي اهللا            بغض ف ي اهللا وت ان أن تحب ف ال إن أوسط عرى اإلیم ھ ق و ب ا ھ   قال حسن وم

٣٨  
ال  ازب ق ن ع راء ب ن الب لم : وع ھ وس لى اهللا علی ي  ص ال النب رى :  ق درون أي ع أت

ل       : اإلیمان أوثق؟ قلنا الصالة، قال ال مث ا الصیام، فق ذلك، قلن الصالة حسنة ولیست ب
لم  ق  : ذلك، حتى ذكرنا الجھاد فقال مثل ذلك، ثم قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس أوث

    ٣٩عز وجل والبغض في اهللا عرى اإلیمان الحب في اهللا 
ھ      ا وتوالی ا تحب زوجھ وبما أن الزوجة المسلمة في األصل بفطرتھا ومقتضیات دینھ
ًة    اه محب وتطیعھ وتنصره، فإن كان زوجھا كافرا كان والؤھا ومحبُتھا لھ ونصرتُھا إی
ع      ذا یتعارض م ضمنیًة للكفر ونصرًة وطاعًة ألعداء ربھا ورسولھ ومبغضیھما، وھ

  .ة السلیمة ویھدمھاالعقید
ابي     لم، الكت ر المس   ٤٠خالصة ما نصل إلیھ في ھذا المبحث أن زواج المسلمة من غی

ل          اع ك ي، ال یجوز شرعا، ومحرم بإجم یھودیا كان أو نصرانیا، والمشرك والالدین
ذه المسألة، ال        د ھ د یؤی د رأي فقھي واح المذاھب اإلسالمیة على اختالفھا، وال  یوج

  ین وال المتقدمین وال في أقوالھمفي كتب المتأخر
دین بالضرورة،        ن ال وم م ھ معل ھ، ألن وأن إنكار حكم التحریم ھذا یوجب ردة القائل ب
ان            ي عن البی ائھم وسراتھم، وغن ھ علم ة المسلمین وسوقتھم بل ى عام وغیر خفي عل
ا سویا           ا ونسال ومجتمع ظ األعراض دین ذا التحریم وضرورتھ لحف التذكیر بحكمة ھ

ة ق لم    وأم ر المس ن غی لمة م زواج المس ة ل وص المحرم ت النص دة، وإن كان ة رائ وی
  .متضمنة كل ھذه المعاني

 -----------------------------------  
  ١النساء   -]  ١[
  ١٨٩األعراف  -]  ٢[
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  ٢١الروم  -]  ٣[
  ٦الزمر  -]  ٤[
ى وزن   وثق : الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكام، والفعل   -]  ٥[ ھ عل ب
ا" ورث" ة ووثوق ا ووثاق ة وموثق ة : ثق م، والمواثق د المحك و العھ اق ھ ھ،  والمیث ائتمن

  .المعاھدة، ، وأخذ اهللا میثاق النبیئین أخذ العھد علیھم
  ٢١النساء  -]  ٦[
  ٧األحزاب  -]  ٧[
  ١٥٤النساء  -]  ٨[
  ٢١النساء   -]  ٩[
  ١٧٧٨الدارمي  – ٣٠٦٥ابن ماجھ  – ٢١٣٧صحیح مسلم رقم  -]  ١٠[
  مجمع الزوائد] ١١[ - 
  ١الممتحنة  -]  ١٢[
  ١٣الممتحنة  -]  ١٣[
  ٤الممتحنة  -]  ١٤[
  ٦الممتحنة  -]  ١٥[
  ١٠الممتحنة ] ١٦[-  
  ٢٢١البقرة  -]  ١٧[
  ٧٣المائدة  -]  ١٨[
  ٧٢المائدة  -]  ١٩[
  ٣١ – ٣٠التوبة -]  ٢٠[
   ٨/١٢٠تفسیر القرطبي  -]  ٢١[
  ٣٠٢٠مذي رقم سنن التر -]  ٢٢[
  ١٠/١١٦السنن الكبري للبیھقي  -]  ٢٣[
  ٤٨النساء  -] ٢٤[
  ٢٢١البقرة  -]  ٢٥[
ن         -]  ٢٦[ ي عن شریك عن أشعث ب حاق األزرق حدثنا تمیم بن المنتصر أخبرنا إس

لم     ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ال ق د اهللا ق ن عب ابر ب ن ج ن ع ن الحس وار ع س
اب  وال یتز  ل الكت اء أھ زوج نس ي   نت ان ف ر وإن ك ذا الخب ال وھ م ق اءنا  ث ون نس وج

ھ اهللا       ر رحم ن جری ال اب ذا ق . إسناده مافیھ فالقول بھ إلجماع الجمیع من األمة علیھ ك
رآن          ١/٢٥٨تفسیر ابن كثیر  ھ للق أتي من موافقت دیث ت ذا الح ى ھ حة معن ، أقول وص

  . عند عرضھ علیھ كما أمر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
  ١/٢٥٨، تفسیر ابن كثیر  ٢/٢٧٨ر الطبري تفسی -]  ٢٧[
  ٦/١٠٨، تفسیر الطبري ٨/٩عون المعبود  -]  ٢٨[
  .٣/٢٥المستدرك على الصحیحین  -]  ٢٩[
  ٢٢المجادلة  -] ٣٠[
  ٥١المائدة  -]  ٣١[
  ١٤٩آل عمران -]  ٣٢[
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  ١١٣ھود  -]  ٣٣[
  ٦/١٧٢مصنف ابن أبي شیبة  -]  ٣٤[
ین    -]  ٣٥[ ند المكی د مس اري  ٣/٤٣٠ج  -١٤٩٩٨أحم تح الب ردوس  ١/٤٧، ف ، الف

  ٥/١٥٢بمأثور الخطاب 
  .، رواه أحمد وفیھ رشدین بن سعد وھو منقطع ضعیف١/٨٩مجمع الزوائد  -]  ٣٦[
  ١/٦١، مجمع الزوائد ٢١١١٣أحمد مسند األنصار  -]  ٣٧[
  ١٧٧٩٣أحمد مسند الكوفیین  -]  ٣٨[
  ١/٤٦، شعب اإلیمان ١/١٠١مسند الطیالسي  -]  ٣٩[
ابي " أطلق  لفظ  -]  ٤٠[ اب        " كت حاب كت انوا أص ونھم ك ود والنصارى لك ى الیھ عل

ھ     ارت إلی ا أش و م لطانا، وھ ھ س زل ب م ین ا ل اهللا م ركوا ب وه وأش نھم حرف زل، ولك من
  وإال فھم في الشرك مع المشركین سواء . من سورة التوبة ٣١ -٣٠اآلیتان 

 ---------------------  
  حرام .. زواج المسلمة بغیر المسلم: یما وحدیثا على حكمھفي ظل إجماع الفقھاء قد

  عبد القادر علي ورسمة / إعداد  
  حرام .. زواج المسلمة بغیر المسلم: في ظل إجماع الفقھاء قدیما وحدیثا على حكمھ

  عبد القادر علي ورسمة / إعداد
ا الف         ف علیھ م یختل ي ل د من المسائل الت لم یع اء، ومن   إن زواج المسلمة بغیر المس قھ

اس     رأ ألن المسائل التي قد أجمعوا على حرمتھا، ولكن لألسف بدأنا نسمع أصواتًا ونق
دي وال            م وال ھ ر عل ون بغی ون ویفت ا ال یعرف ون بم العلم الشرعي یھرف م ب ال دخل لھ
بالد     ل ال ركًا داخ ان أم مش ًا ك لم كتابی ر المس ن غی لمة م ول زواج المس ر ح اب منی كت

م من    اإلسالمیة أو خارجھا  ف لفھ فالحكم واحد، وقد حاول بعض المستشرقین ومن ل
ر من المسائل الشرعیة،       ي كثی العلمانیین سابقا ویحاولون اآلن إثارة بعض الزوابع ف
ل        حة ك نة واض اب والس وص الكت لم، ونص ر المس لمة بغی یة زواج المس ا قض ومنھ

َكاِت َحتَّى ُیْؤِمنَّ، َوألَمٌة َوال َتنِكُحوا اْلُمْشِر-: الوضوح في ھذه المسألة حیث قال تعالى
ْتُكمْ   ْو َأْعَجَب ِرَكٍة َوَل ْن ُمْش ٌر ِم ٌة َخْی ٌد   . ُمْؤِمَن وا، َوَلَعْب ى ُیْؤِمُن ِرِكیَن َحتَّ وا اْلُمْش َوال ُتنِكُح

ْدُعو      . ُمْؤِمٌن َخْیٌر ِمْن ُمْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكْم ُھ َی اِر، َواللَّ ى النَّ ْدُعوَن ِإَل َك َی ِة    ُأْوَلِئ ى اْلَجنَّ ِإَل
  . ٢٢١/البقرة- -َواْلَمْغِفَرِة ِبِإْذِنھِ، َوُیَبیُِّن آَیاِتِھ ِللنَّاِس َلَعلَُّھْم َیَتَذكَُّروَن

ًا،           ان كتابی و ك ى ل ودّلت اآلیة بوضوح على تحریم زواج المسلمة من المشرك وحت
  . ركولو أعجبھا وأعجب أھلھا، طالما بقي على شركھ، وعّلة التحریم ھي الش

ًا سواء     وزواج المسلمة من المشرك، محرم بنص اآلیة، ویشمل غیر المسلمین جمیع
  . كانوا كتابیین أم غیر كتابیین

ة      ذه اآلی ي تفسیر ھ ري ف اب من       -: قال اإلمام الطب وا الكت ذین أوت ن ال والمحصنات م
ذین دان      : یعني  -قبلكم ود والنصارى ال م الیھ اب وھ وا والحرائر من الذین أعطوا الكت

اس أن       د من العرب وسائر الن بما في التوراة واإلنجیل من قبلكم أیھا المؤمنون بمحم
ًا ،   وھن أیض ورھن -تنكح وھن أج ي   -إذا آتیتم ن    : یعن تم م ن نكح تم م إذا أعطی

  . -٦/١٠٤تفسیر الطبري -مھورھن : محصناتكم ومحصناتھم أجورھن؛ وھي
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وال تنكحوا المشركین حتى -: تعالى  القول في تأویل قولھ: وقال اإلمام الطبري أیضًا 
ذلك    -یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرك ولو أعجبكم ره ب د  : یعني تعالى ذك أن اهللا ق

ناف       ن أي أص رك، وم ان المش ن ك ًا م ركًا كائن نكحن مش ات أن ی ى المؤمن رم عل ح
یكم ، وألْن    رام عل ك ح إن ذل نھم ف ون م ا المؤمن وھن أیھ ال تنكح ان ، ف رك ك الش

وھّن من  عبد مؤمن مصدق باهللا وبرسولھ وبما جاء بھ من عند اهللا خیر لكم من ُتَزّوُج
بھ       بكم حس لھ، وإن أعج رم أص بھ وك رف نس و ش رك ول ر مش ن ح وھّن م أن ُتَزّوُج

  . ونسبھ
   

ال یحل لك أن تنكح : قال  -وال تنكحوا المشركین-: عن قتادة والزھري في قولھ تعالى
   ٢/٣٧٩تفسـیر الطبري  -. من غیر أھل دینك  یھودیًا أو نصرانیًا وال مشركًا

ال      ث ق افر حی وأشار القرطبي في تفسیره إلى اإلجماع على حرمة زواج المسلمة بك
الى   وا    -في تفسیر قولھ تع ى یؤمن ى أن     -وال تنكحوا المشركین حت ة عل وأجمعت األم

ول        الم ویق ى اإلس ة عل ن الغضاض ك م ي ذل ا ف ھ، لم ة بوج أ المؤمن رك ال یط  المش
  . ال یجوز زواج المسلمة بغیر المسلم عند جمیع الفقھاء: الدكتور عبد الكریم زیدان

  نساء أھل الكتاب  
ویرى جمھور الفقھاء إباحة زواج المسلم من نساء أھل الكتاب، وأجمعوا على حرمة  

ذلك        ة ل تمس حكم ا أن نل دي ، وإذا أردن ر تعب زواج المسلمة من غیر المسلم ،وھذا أم
إن اإلسالم عندما أباح للرجل الزواج من الكتابیة، فإنھ أمر الزوج أن : یقالفیمكن أن 

زوج من مسلمة           لم إذا ت ر المس ا غی اء، أم ع األنبی ؤمن بجمی یحترم دینھا ألن المسلم ی
كینة   ع الس زل ویمن ي المن ار ف د الن ا یوق ا مم ؤمن بنبیھ دتھا، و ال ی رم عقی ھ ال یحت فإن

ره          والرحمة التي قوام البیوت علی ده من الك ا عن ا لم ا عن دینھ ا، ویمكن أن یخرجھ ھ
ولن -: والبغض لإلسالم والمسلمین؛  فلھذا منع اإلسالم مثل ھذا الزواج، وقال تعالي 

  . -ترضى عنك الیھود وال النصارى حتى تتبع ملتھم
  المسلمة والكتابي  
ابي ال    إن زواج المسلمة من الكتابي سواء كان یھودیًا أم نصرانیًا أم مشركاً    ر كت غی

د رأي          ا، وال  یوج ى اختالفھ ذاھب اإلسالمیة عل ل الم اع ك ك بإجم یجوز شرعا، وذل
والھم،         ي أق دمین وال ف أخرین وال المتق ب المت ي كت فقھي واحد یؤید ھذه المسألة، ال ف
اواة      ة ومس داعي العولم ر ب ذا األم واز ھ دعون بج ذین ی واء ال ل األھ ن أھ ب م ونطال

ر، وإال فلیسكتوا        الجمیع أن یأتوا بأي ذا األم ى بجواز ھ عالم من علماء المسلمین أفت
ى    د عل عن إلقاء الشبھات التي ال تستند إلى شيء؛ ألن دیننا اإلسالمي الحنیف ال یعتم
دة     م البعی األھواء بل یعتمد على نصوص شرعیة من الكتاب والسنة، وأقوال أھل العل

  . عن األھواء والبدع
  فتوى المجمع  
د   د أص ض      وق ل بع ن قب یھم م ار ورد إل ن استفس وى ع المي فت ھ اإلس ع الفق ر مجم

ما حكم زواج المسلمة بغیر المسلم خصوصًا إذا  : المسلمین في الغرب، وكان كالتالي
طمعت في إسالمھ بعد الزواج حیث تدعي مسلمات كثیرات أنھ ال یتوافر لھن األكفاء 

دید  من المسلمین في غالب األحیان، وأنھن مھددات باال نحراف أو یعشن في وضع ش
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واب   رج؟ الج نة       : الح اب والس رعًا بالكت وع ش لم ممن ر المس لمة بغی زواج المس
وإذا وقع فھو باطل، وال تترتب علیھ اآلثار الشرعیة المترتبة على النكاح، . واإلجماع

ر شرعیین، ورجاء إسـالم األزواج ال      واألوالد المولودون عن ھذا الزواج أوالد غی
  . ھذا الحكم شیئًا  یغیر من

د       -  د یؤك ل وق لمین، ب اع المس رم بإجم لم مح ر المس لمة بغی إن زواج المس ھ ف وعلی
  . العلماء بأن استحالل ھذا األمر قد یؤدي إلى الكفر والخروج من اإلسالم

: وإلى حرمة نكاح المسلمة بغیر المسلم وبطالن ھذا النكاح یشیر قول اهللا جل وعال   
ك      وال تنكحوا المشر- و أعجبكم أولئ كین حتى یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرك ول

  . ٢٢١:/البقرة -یدعون إلى النار واهللا یدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنھ
امتحنوھن اهللا  -: وقول اهللا تعالى    یا أیھا الذین آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مھاجرات ف

لكفار ال ھن حل لھم وال ھم أعلم بإیمانھن فإن علمتموھن مؤمنات فال ترجعوھن إلى ا
  . ١٠/الممتحنة -یحلون لھن

وقد حرمت ھذه اآلیة المسلمات على المشركین، وقد كان جائزا في ابتداء اإلسالم   - 
  . أن یتزوج المشرك المؤمنة ثم نسخ بعد ذلك

د        : یقول الشافعي رحمھ اهللا   لم أح ى اإلسالم، أو أس دت عل رأة، أو ول فإن أسلمت الم
  . صبیة لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحھا بكل حال أبویھا وھي

  مثل أوالد الزنا   
ثلھم     إن م وقد قرر فقھاؤنا السابقون أن من  ینشأ عن ھذه العالقة المحرمة من أوالد ف
ا          اء الزن إن م ي، ف راث من الزان م می رر لھ مثل أوالد الزنا ال یثبت لھم نسب، وال یتق

الولد للفراش -:  یتقرر بھ میراث لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم ھدر ال یثبت بھ نسب وال
فالولد ینسب لصاحب الفراش الشرعي وھو الزوج ، وحیث الیوجد  -وللعاھر الحجر

مثل ھذا الفراش في ھذه الواقعة لبطالن عقد النكاح فال یثبت نسب، وال یتقرر میراث 
ال        ي ف ین الزان ھ وب ا بین ھ، أم ین أم د وب ین الول ك لسببین   إال ب وارث وذل تالف : ت الخ

ررت       د ق اب، وق الدین من ناحیة؛ ألن الولد مسلم بالتبعیة ألمھ، والزاني من أھل الكت
لم  ال -: الشریعة المطھرة عدم التوارث عند اختالف الدین، فقد قال صلى اهللا علیھ وس

  .  -یتوارث أھل ملتین شتى
د     وعلىھ نرى أن حكم الشرع في ھذه المسألة واضح جد - ل واح د دلی ھ ال یوج ًا، وأن

رھم       انیین وغی ن العلم واء م ل األھ ض أھ ان بع ر، وإن ك ذا األم واز ھ ى ج دل عل ی
د المسلمین،         دین عن ت ال ض ثواب ر بع یحاولون إثارة الشبھات، حتى یتمكنوا من تغیی
رأة      ؤون الم ي ش دخلھا ف دة وت م المتح دة،ودور األم ة واح ة عالمی وین ثقاف ك لتك وذل

ي     ومحاوالتھا إق دخالتھا السافرة ف رأة وت ناع العالم بالمساواة المطلقة بین الرجل والم
شؤون الدول واضح لكل ذي نظر، مما یدل على أن إثارة مثل ھذه المواضیع في ھذه 
ذا    ا، وھ ا وثقافتھ ة وھویتھ ت األم س ثواب ى طم عى إل ة تس دة خارجی دم أجن ام یخ األی

ا ا    بجح بھ ي یت ي      مخالف لمبادئ حقوق اإلنسان الت انیین، والت ن العلم ھ م لغرب وأذناب
  . تنص على وجوب احترام الثقافات واألدیان

اب اهللا         -  زم بكت ة وینبغي أن یلت ار الھدام ذه األفك وعلى المسلم أن یكون حذرًا من ھ
وما كان لمؤمن -: وسنة رسولھ، وعلى فھم سلف األمة خیر القرون قاطبة؛ قال تعالى
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ص         وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسول رة من أمرھم، ومن یع م الخی رًا أن یكون لھ ھ أم
  .-٢٦-األحزاب- -اهللا، ورسولھ فقد ضل ضالال مبینا

-------------------  
  ھل صحیح أن اإلسالم ضد حریة االعتقاد ؟ -١٦٨

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  :الرد على الشبھة 

ا     ١ ة االعتق رآن        . دـ لقد كفل اإلسالم لإلنسان حری ى الق ام ف ى وضوح ت ك ف وجاء ذل
ن    ). ١) (ال إكراه فى الدین : (الكریم اق دی ھ واعتن فال یجوز إرغام أحد على ترك دین

رآن      . فحریة اإلنسان فى اختیار دینھ ھى أساس االعتقاد. آخر د الق ان تأكی ا ك ومن ھن
  ).٢) (یكفر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فل: (على ذلك تأكیًدا ال یقبل التأویل فى قولھ

ا          ٢ ة حینم ى أول دستور للمدین ة ف ة الدینی لم الحری ـ وقد أقر النبى صلى اهللا علیھ وس
  .اعترف للیھود بأنھم یشكلون مع المسلمین أمة واحدة

ن        ر ب انى عم ة الث ان إعطاء الخلیف ومن منطلق الحریة الدینیة التى یضمنھا اإلسالم ك
ان   اتھم وكنائسھم وصلبانھم ، ال      "الخطاب للمسیحیین من سكان القدس األم ى حی عل

  ".یضار أحد منھم وال یرغم بسبب دینھ 
د عن           ٣ ى أساس موضوعى بعی ة عل ة المناقشات الدینی ـ لقد كفل اإلسالم أیًضا حری

ن اآلخرین   خریة م اترات أو الس رآن . المھ ول الق ك یق ى ذل ك : (وف بیل رب ى س ادع إل
التى ھى    ذه     ). ٣) (أحسن   بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم ب ى أساس من ھ وعل

ھ        د وج لمین ، وق ر المس لمین وغی ین المس وار ب ى أن یكون الح ادئ السمحة ینبغ المب
ال    اب فق ى       : (القرآن ھذه الدعوة إلى الحوار إلى أھل الكت الوا إل اب تع ا أھل الكت ل ی ق

بعًضا أرباًبا كلمة سواء بیننا وبینكم أال نعبد إال اهللا وال نشرك بھ شیًئا وال یتخذ بعضنا 
ومعنى ھذا أن الحوار إذا ). ٤) (فإن تولوا فقولوا اشھدوا بأنا مسلمون * من دون اهللا 

رة      . لم یصل إلى نتیجة فلكل دینھ الذى یقتنع بھ ة األخی ا اآلی ھ أیًض رت عن وھذا ما عب
د صلى اهللا     ) الكافرون(من سورة  ى لسان محم التى ختمت بقولھ تعالى للمشركین عل
  ).٥) (لكم دینكم ولى دین : (علیھ وسلم

فالعقیدة الحقیقیة ھى التى تقوم على اإلقناع والیقین ، : ـ االقتناع ھو أساس االعتقاد   ٤
ى         . ولیس على مجرد التقلید أو اإلرغام ا یشاء وأن یتبن د م ى أن یعتق رد حر ف ل ف وك

ة    اًرا إلحادی ده أفك ال . لنفسھ من األفكار ما یرید ، حتى ولو كان ما یعتق د    ف یستطیع أح
اس      ن الن ًدا م ا أح ؤذى بھ . أن یمنعھ من ذلك طالما أنھ یحتفظ بھذه األفكار لنفسھ وال ی

أما إذا حاول نشر ھذه األفكار التى تتناقض مع معتقدات الناس ، وتتعارض مع قیمھم 
ارة            ة بإث ام للدول ى النظام الع دى عل د اعت ذلك یكون ق ھ ب التى یدینون لھا بالوالء ، فإن

ى أى       . والشكوك فى نفوس الناس الفتنة ة ف ام للدول ى النظام الع دى عل وأى إنسان یعت
أمة من األمم یتعرض للعقاب ، وقد یصل األمر فى ذلك إلى حد تھمة الخیانة العظمى 

ل  ھ        . التى تعاقب علیھا معظم الدول بالقت یس ألن ى الشریعة اإلسالمیة ل د ف ل المرت فقت
أما إذا . بلبلة وتعكیر النظام العام فى الدولة اإلسالمیةارتد فقط ولكن إلثارتھ الفتنة وال

ال     ھم ف ى نفوس كوك ف ر الش اس ویثی ین الن ك ب ر ذل ھ دون أن ینش ین نفس ھ وب د بین ارت
  .یستطیع أحد أن یتعرض لھ بسوء ، فاهللا وحده ھو المطلع على ماتخفى الصدور
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نیا وإنما فى اآلخرة وقد ذھب بعض العلماء المحدثین إلى أن عقاب المرتد لیس فى الد
، وأن ما حدث من قتل للمرتدین فى اإلسالم بناء على بعض األحادیث النبویة فإنھ لم 
دین لإلسالم والمسلمین      یكن بسبب االرتداد وحده ، وإنما بسبب محاربة ھؤالء المرت

)٦ .(  
  .٢٥٦: البقرة) ١(
  .٢٩: الكھف) ٢(
  .١٢٥: النحل) ٣(
  .٦٤: آل عمران) ٤(
  .٦: ونالكافر) ٥(
، ٧٣، ٣،٧٢الحریة الدینیة فى اإلسالم للشیخ عبد المتعال الصعیدى ص  : راجع) ٦(

  ).دون تاریخ(ـ دار الفكر العربى ـ الطبعة الثانیة  ٨٨
 -------------------  

  حقوق األفراد في ظل اإلسالم
  عبد الوھاب خالف

اه الم  ة المعاصرة ولكن    لقد اعطى االسالم الفرد حقوقا مثل الحقوق التي اعطتھ ای دنی
وجمیع ھذه . حصرتھا بقیود تتناسب والظروف االجتماعیة والبیئیة التي یعیشھا الفرد

امین    رین ع ى أم ع إل ددھا ترج ى تع وق عل اني  : الحق یة، والث ة الشخص األول الحری
  .المساواة بین األفراد في الحقوق المدنیة والسیاسیة

  الحریة الشخصیة
أن یكون الشخص قادرًا على التصرف في شؤون نفسھ   المراد من الحریة الشخصیة 

أوى        ال أو م ي نفس أو عرض أو م ھ ف وفي كل ما یتعلق بذاتھ، آمنًا من االعتداء علی
ره    ى غی دوان عل ي تصرفھ ع ون ف ى أن ال یك ھ، عل ن حقوق ذا . أو أي حق م ن ھ وم

ن       ون م ى مك ا معن ور؛ وأنھ ق أم ق بتحق یة تتحق ة الشخص ین أن الحری ف یتب التعری
دة وھي    ات ع اد،        : حری ة االعتق ك، وحری ة المل أوى، وحری ة الم ذات، وحری ة ال حری

یم  ة التعل رأي، وحری ة ال ھ   . وحری ة لحریت ات كفال ذه الحری ى ھ رد عل أمین الف ي ت فف
  .الشخصیة، وھذا ما قرره اإلسالم في شأن ھذه الحریات

  الحریة الفردیة أو حریة الذات
داء     في أحكام اإلسالم ما یقرر ویؤّمن ال ھ من أي اعت ى ذات رد عل ك أن اإلسالم   : ف وذل

درة            ات، بعضھا مق دود عقوب ذه الح ھ؛ وشرع لمجاوزة ھ أوامره ونواھی دودًا ب حد ح
ة إّال      ال جریم ازیر، ف وھي الحدود، وبعضھا موكول تقدیره إلى والة األمر وھي التع

ق شرع اهللا   ة عل  . في تعدي حدود اهللا، وال عقوبة إّال على وف ت كلم اء اإلسالم   واتفق م
ي           النص، وجاء ف ت إّال ب ا ال تثب اس وأنھ الرأي والقی ت ب ا ال تثب على أن العقوبات مم

أنھ ز ش ھ ع ریم قول رآن الك اِلِمیَن: (الق ى الظَّ ْدَواَن ِإالَّ َعَل َال ُع الى) َف ھ تع ن : (وقول َفَم
ْیُكمْ   َدى َعَل ى       ).اْعَتَدى َعَلْیُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْیھ ِبِمْثِل َما اْعَت دوان إّال عل ي النھي عن الع فف

ي قصر     د، وف ظالم، وفي األمر بأن یكون االعتداء على الظالم مماثًال العتدائھ ال یزی
ة     ة للحری اس كفال الجریمة على مخالفة حدود اهللا، ومنع تشریع العقوبات بالرأي والقی

نة رس      . الفردیة وتأمین من االعتداء على الذات اب اهللا وُس ي كت ا ف ع م ولھ، من  وجمی



 ٨١٩

ان اإلنسان من أذى          ذات وأم ة ال د حری ذّمي، یؤی لم وال النھي عن الظلم واإلیذاء للمس
  .غیره

  حریة المأوى
ة  رآن        . في أحكام اإلسالم ما یكفل ھذه الحری ذكرھا الق م ی ة ل اد عقوب ي واإلبع إن النف ف

ي األرض فساداً   ا  . الكریم إّال جزاء للذین یحاربون اهللا ورسولھ ویسعون ف ال تع : لىق
وا َأْو        ( ادًا أن ُیَقتَُّل ي اَألرِض َفَس َعوَن ِف وَلُھ َوَیْس اِرُبوَن اَهللا َوَرُس ذَّیَن ُیَح َزآُؤ ال ا َج ِإنََّم

دُّْنَیا    ي ال ُیَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْیِدیھْم وَأرُجُلُھم مِّْن ِخَالٍف َأو ُینَفوا ِمَن اَألرِض َذِلَك ِخزٌي ِف
  ).َعَذاٌب َعِظیٌمَوَلُھْم ِفي اَألِخَرِة 

الى        ال تع ة المسكن ق ر حرم ریم والسنة تقری وا َال     : (وفي القرآن الك ذَّیَن َأَمُن ا ال ا َأیُّھ ی
ْم     ْم َلَعلَُّك ٌر لَُّك ْم َخی ا َذِلُك ى َأْھِلَھ لُِّموا َعَل وا َوُتس ى َتْسَتْأِنُس وِتُكْم َحتَّ َر ُبُی ًا َغْی ْدُخُلوا ُبُیوت َت

وا        َتَذكَّروَن، فِإن لَّم َت ْم اْرِجُع ل َلُك ْم، َوِإن ِقَی ْؤَذَن َلُك ى ُی ْدُخُلوَھا َحتَّ ِجُدوا ِفیَھا َأَحدًا َفَال َت
  ).َفارِجُعوا، ُھَو َأْزَكى َلُكْم، وَاُهللا ِبَما َتْعَملوَن َعِلیٌم

  ".إذا استأذن أحدكم ثالثًا فلم یؤذن لھ فلیرجع: "وقال علیھ الصالة والسالم
  حریة الملكیة

  :قر ھذه الحریة وكفلھا بأحكام عدةاإلسالم أ
منھا أن كل ما شرعھ اهللا من التصرفات التي تفید نقل ملكیة العین أو منفعتھا، من بیع 
اه    رف ورض ة المتص اذه حری حتھ ونف اس ص ل أس ره، جع رض وغی ارة وق وإج

فالركن األول لصحة المبادالت المالیة التراضي واألصل في ھذا قولھ عز  . واختیاره
ن            (: وشأنھ ارًة َع وَن ِتَج ِل إالَّ َأن َتُك َنُكم ِبالَباِط َواَلُكْم َبْی ْأُكُلوا َأْم وا َال َت ذَّیَن َأَمُن ا ال ا َأیَُّھ ی

  ).َتَراٍض مِّنُكْم
ومنھا النھي في مواضع عدة في القرآن والسنة عن التعدي على مال الغیر وأخذه من 

اِم       َوَال َتْأُكُلوا َأْمَو: (مالكھ بغیر حق، قال تعالى ى الُحكَّ ا ِإل ْدُلوا ِبَھ ِل َوُت َنُكم ِبالَباِط اَلُكم َبْی
ْأُكُلوَن   : (وقال عز شأنھ  ) ِلَتأُكُلوا َفِریقًا مِّْن َأْمَواِل النَّاِس ِباِإلْثِم َوَأنُتْم َتْعَلُموَن ذَّیَن َی ِإنَّ ال
  ).َوَسَیْصَلوَن َسِعیرًاَأْمَواَل الَیَتاَمى ُظلمًا ِإنَّما َیْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِھْم َنارًا 

ة   ة الملكی الى  . ولیس تقریر عقوبة السارق وتضمین الغاصب إّال ضمانًا لحری ال تع : ق
ِدَیُھَما( اْقَطُعوا َأْی اِرقُة َف اِرُق َوالسَّ الم) َوالسَّ ھ الس ال علی ذ : "وق د أن یأخ ل ألح وال یح

ھ     رده علی ذه فلی إن أخ ال " متاع أخیھ العبًا وال جادًا، ف ى : "وق ى      عل ذت حت ا أخ د م الی
  ".ترد

ي    بن ف ومما یؤید حق الملكیة في أحكام اإلسالم قولھ صلى اهللا علیھ وسلم لمن كان یغ
ام    : إذا بایعت فقل"المبادالت  ة أی ار ثالث ي الخی ع الغرر،     " ال خالبة، ول ھ عن بی ونھی

ك        ا المال ق رض مانة لتحق رر ض ع الغ ن بی ي ع ار والنھ رط الخی ویز ش ي تج إن ف ف
ر   . وعدم خروج الملك من مالكھ وفي نفسھ شبھة قھر أو خداع لھ بالتبادل ل إن تقری ب

حق الشفعة إذا نظر إلیھ من ناحیة أنھ لدفع الضرر عن الجار أو الشریك یؤید احترام 
  .الملكیة وإحاطة المالك بما یدفع عنھ الضرر ویحول بینھ وبین االنتفاع بملكھ

  ١حریة االعتقاد
ى    اإلسالم أقر ھذه الحریة اء عل ھ بن ، وترك لكل فرد الحریة التامة في أن یّكون عقیدت

ان        د واإلیم ل أساس التوحی ك أن اإلسالم جع ما یصل إلیھ عقلھ ونظره الصحیح، وذل
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د اة والتقلی اء، وال المحاك ر واإللج ر، ال القھ ث والنظ اب . البح ن آي الكت ر م ي كثی فف
ق اهللا من شيء،    الكریم لفت الناس إلى النظر في ملكوت السماوات واأل رض وما خل

أولم ینظروا  : (لیھتدوا ھم بھذا النظر إلى اإلیمان الصحیح والدین الحق، كقولھ تعالى
ق اهللا من شيء       ا خل الى  )في ملكوت السماوات واألرض وم ھ تع ِق   : (وقول ي َخل إنَّ ِف

ي َتجْ     ِك الَّت اِر، َوالُفل ُع     السََّماواِت َواَألرِض َواْخِتالِف الَّلیِل َوالنَّھ ا َینَف ِر ِبَم ي الَبْح ري ِف
لِّ   النَّاَس َوَمآ َأنَزَل اُهللا ِمَن السََّماِء ِمن مَّاٍء، َفَأْحَیا ِبِھ اَألرَض َبْعَد َمْوِتَھا َوَبثَّ ِفَیھا ِمن ُك

، )َیْعِقُلوَن َدآبٍَّة، َوَتْصِریِف الرَِّیاِح َوالسََّحاِب الُمَسخَِّر َبْیَن السَّماِء َواَألرِض، َألَیاٍت لَِّقوٍم
ث         ق البح د ال بطری ق التقلی ن بطری ن آم ى م ى عل ة نع ن اآلي الكریم ر م ي كثی وف

دون   : (والنظر، كقولھ تعالى ارھم مھت ى آث ، )بل قالوا ِإنَّا وجدنا آباءنا على أمة وإنا عل
الى       ھ تع راه والقسر كقول ق اإلك ان بطری ي   : (وفي كثیر من اآلي نفي لإلیم َراَه ِف آل ِإْك

دِّیِن يِّ   ال َن الَغ ُد ِم یََّن الرُّْش د تََّب الى)َق ھ تع وا   : (، وكقول ى َیُكوُن اَس َحتَّ رُه النَّ َت ُتْك َأَفَأن
  ).لكْم ِدیُنُكْم َوِلَي ِدیِن: (وكقولھ تعالى) ُمْؤِمِنیَن

ات اهللا وال       ي آی ر ف ي والبحث والتفكی فإذا كان أساس االعتقاد في اإلسالم النظر العقل
ویؤیده . ، وال إلجاء، وال إكراه، فلیس أضمن لحریة االعتقاد من ھذامحاكاة، وال تقلید

ذكیر والموعظة          ر سلطان الت داعي غی ھ ال سلطان لل ما جاء في الكتاب الكریم من أن
  ).فَذكِّر ِإنََّما َأنَت ُمَذكٌِّر، لَّسَت َعَلْیِھم ِبُمَصْیِطٍر: (الحسنة، قال تعالى لرسولھ

اد  ة االعتق د حری ا یؤی ذا م إن    ھ عائر، ف ة الش ة إقام رره حمای ا یق ا م الم وإم ي اإلس ف
ي كنائسھم             نھم ف وا شعائر دی ي أن یقیم ة ف ة التام ر المسلمین الحری ل لغی اإلسالم جع

یة         والھم الشخص امالتھم وأح ي مع نھم ف ام دی وا أحك م أن یتبع ل لھ دھم وجع . ومعاب
ذمیین     ي شأن ال لم ف م : "واألصل في ھذا قولھ صلى اهللا علیھ وس ا      لھ یھم م ا وعل ا لن م

ا ى       " علین أمین عل ا بالت رن فیھ ان یق دین ك ى للمعاھ ت تعط ي كان ود الت ع العھ وجمی
ا           ا م د عمر ألھل إیلی ي عھ ة الشعائر، وف د وإقام األنفس واألموال التأمین على العقائ

تھم، ال تسكن كنائسھم          "نصھ  والھم وكنائسھم وسائر مل ان ألنفسھم وأم أعطاھم األم
نھم، وال یضار      وال ینقص منھا  ى دی وال من خیرھا وال من صلبھم، وال یكرھون عل

ي مجال       ". أحد منھم ھ ف ان النظر، وفسح ل فاإلسالم في تكوین العقیدة أطلق للعقل عن
ا            ا یكفلھ ا بم د المسلمین أحاطھ ة عقائ ي حمای دالئل وف ات وال ي اآلی البحث والتفكیر ف

  .ویحفظھا وترك أرباب كل دین وما یدینون بھ
  الرأي حریة

ر  : اإلسالم في شأن ھذا الحق نظر إلى موضوع الرأي إما أن یكون أمرًا دینیًا، أو غی
  .دیني

ھ         ِرب عن راه، وُیع بما ی ھ حس ھ فی دي رأی رد أن یب ل ف ي، فلك ر دین ر غی ان األم إن ك ف
بالوسیلة المیسورة لھ، وقد حدث في صدر اإلسالم وبعده عدة حوادث تدل على حریة 

لم أشار    : ھذه المواضعالرأي وإقراره في  ھ وس من ذلك أن الرسول اهللا صلى اهللا علی
أھذا : على المسلمین في بعض الغزوات أن ینزلوا موضعًا معینًا، فسألھ أحد الصحابة

ال     دة؟ ق رب والمكی رأي والح و ال ھ اهللا؟ أو ھ زل أنزلك رب   : من رأي والح و ال ل ھ ب
زًال    ... لیس ھذا بمنزل: قال الصحابي للرسول... والمكیدة إنزال المسلمین من وأشار ب



 ٨٢١

ى مسمع من الرسول       . آخر، وتحولوا م األسرى عل واختالف أبي بكر وعمر في حك
  .وكذلك اختالف كبار الصحابة في شأن الخالفة وكثیر من الشؤون. خبره مستفیض

ھ            ذي یوصلھ إلی رأي ال رى ال ا، وی د فیھ د أن یجتھ ل واح ة فلك ور الدینی ي األم ا ف وأم
ا د  اده، م ة          اجتھ دین الكلی ول ال دود أص ي ح ھ ف نص، ورأی ع ال ره موض ي غی ام ف

حیحة  ھ الص ن     : ونصوص درًا م ولھ، ومص د أص اس أح ل القی الم جع ك أن اإلس وذل
ائر،   ائر بالنظ باه، والنظ باه باألش اق األش و إلح اس ھ ھ، والقی ریع فی ادر التش مص

ا،      نص علیھ م ی ي ل ام الت ذا اإللحاق واالستنباط    .. الستنباط األحك ي ھ مجال فسیح    وف
  .للرأي، ومتسع عظیم للنظر، وفي جعلھ مصدرًا تشریعیًا اعتبار للرأي وتقریر لحقھ

أجور    د م ل مجتھ ّنة أن ك ي الس اء ف ذلك ج ھ   : وك اب فل ر، وإن أص ھ أج أ فل إن أخط
دیر             . أجران ى تق ل عل ى خطأ أو صواب ـ دلی اد ـ سواء أدى إل ى االجتھ ة عل فالمئوی

  .الحقاإلسالم للرأي، وإقراره ھذا 
ذین         دین ال ى المقل د والنعي عل ویؤید ھذا ما ورد في كثیر من النصوص من ذم التقلی
ن              ر م نة كثی ى ألس اء عل ا ج د، وم ر التقلی ن أس ا م ولھم وال یحررونھ ون عق یھمل

  .المجتھدین من التصریح بأنھم ما اجتھدوا لیقلدوا، وأن آرائھم ألنفسھم وخطأھم علیھا
ھ ما ینافي حریة الرأي بالمعنى الذي بّیناه، بل فیھا فلیس في أصول اإلسالم ونصوص

لم  . ما یؤیده ویقرره ھ وس : وأما ما ورد عن ابن عباس من قول الرسول صلى اهللا علی
ار " ھ      "من قال في القرآن برأیھ فلیتبوأ مقعده من الن ر من قول ي بك ا ورد عن أب : ، وم
فھو محمول على ".. یي؟أي سماء تظلني وأي أرض تقّلني إن قلت في كتاب اهللا برأ"

ي              ة وال أصل دین ى مصلحة عام د عل ى مجرد الھوى وال یعتم ذي یستند إل رأي ال ال
  .كّلي

ذا    إن ھ وأما ما حدث في اإلسالم من سد باب االجتھاد وإیجاب التقلید ألئمة معینین، ف
دًا       أخرون س ھ المت أ إلی لیس من مقتضى أصول الدین أو نصوصھ وإنما ھو عالج لج

اب الفو ق   لب و وف رین، ول ون الش ررین وأھ ف الض اب أخ ل ارتك ن قبی و م ى، فھ ض
  .المسلمون إلى عالج تلك الفوضى ما كان في اإلسالم مانع من االجتھاد

  حریة التعلیم
توي            ى أن یس لم ومسلمة ونف ى كل مس ة عل م فریض ب العل ى أن طل ص عل اإلسالم ن

ة        واع معین ى أن نص عل م ی ذین ال یعلمون، ول ا      الذین یعلمون وال وم وحظر م ن العل م
عداھا، فكل علم یوصل إلى مصلحة دنیویة أو دینیة فھو مطلوب وھو حق مشاع بین 

ولیس في أصول اإلسالم ما یدل على أنھ یضیق بعلم أو . أفراد الناس ذكورھم وإناثھم
عت           لمین َوِس ى أن المس یًال عل اریخ دل وادث الت ي ح ل إن ف یم ب بیل تعل ي س ف ف یق

ر اإلسالم       صدورھم وبالدھم مخ ي غی دوا ف ا وج ذین م تلف العلوم وطبقات العلماء ال
اتھم  ومھم ونظری ن  . متسعًا لعل د اب ى ی رس عل وم الف ن عل ة م ى العربی ل إل ا نق وإن م

أمون،    المقفع وأضرابھ، وما عرب من علوم الیونان في عھد المنصور والرشید والم
ة وسمرقند، دلیل على تقدیر وما كانت علیھ حال العلم والتعلیم في معاھد بغداد وقرطب

  .اإلسالم لحریة العلم وتأییده للتعلیم
اده          ان عم یم، وأول أسس اإلسالم أن یكون اإلیم ة التعل وكیف ال یتفق اإلسالم وحری

ماوات واألرض  وت الس ي ملك ر ف ة والنظ ان والحج ى  ! البرھ اج إل ر یحت ذا النظ وھ
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ات   ف  !... مختلف العلوم وتعرف كثیر من النظری ف یكل الى    وكی ھ تع : المسلمون بقول
وة    ) َوَأِعدُّوا َلُھم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوٍَّة( داد الق ي إع إذا كان في اإلسالم ما یقید حریتھم ف

ف    ي مختل بحظر البحث في أنواع من العلوم أو الفنون التي تتطلبھا حاجات اإلعداد ف
  .العصور

ل   فالحقیقة الثابتة أن اإلسالم یقرر حریة العلم، بل ی ى ك جعل طلبھ فریضة محكمة عل
ض     ي بع وم ف ن العل واع م طھاد أن ن اض لمون م ھ المس ى ب ا یرم لمة، وم لم ومس مس

الم      ة اإلس ي طبیع رًا ف یس سببھ أم ھ     . العصور، فل ي كتاب ام ف تاذ اإلم ھ األس ا كتب وفیم
  .مقنع لمن في نفسھ ریب" اإلسالم والنصرانیة مع العلم والمدنیة"

  المساواة
ى       المساواة شعار  ا عل ة بتقریرھ ھ ناطق من أظھر شعائر اإلسالم، ونصوصھ وأحكام
ا ل وجوھھ لطان    : أكم وع لس ي الخض ر ف د وآخ ین واح رق ب الم ال یف ك أن اإلس وذل

ل      والي وك ؤمنین وال ر الم قانونھ، ولیس فیھ فرد فوق القانون مھما علت منزلتھ، وأمی
م خاص   واحد من األفراد متساوون في أحوالھم المدنیة والجنائیة،  ال یمتاز واحد بحك
  .وال بطرق محاكمة خاصة بل جمیعھم أمام القانون سواء

زة   : وكذلك ال یمیز اإلسالم واحدًا عن واحد في التمّتع بالحقوق ة أو می فلم یجعل منزل
د السبیل         ھ، ومھ ل ل ر بالعم اط األم ل ن حقًا ألفراد أسرة معینة، ال یستمتع بھا سواه، ب

ولة من أمارة المؤمنین إلى أصغر منصب فیھا حق ُمشاع لكل عامل، فكل مناصب الد
لى اهللا            ھ ص ذا قول ا نسب أو عصبیة وینطق بھ ھ وبینھ ة، ال یحول بین راد األم ین أف ب

وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم لبني " ال فضل لعربي على عجمي إال بالتقوى"علیھ وسلم 
وني با . یا بني ھاشم: "ھاشم د   . ألنساب ال یجئني الناس باألعمال وتجیئ إن أكرمكم عن

  ".اهللا أتقاكم
الى          ھ تع ان، كقول عائر اإلیم ا من ش اواة وجعلھ ر المس ن النصوص تقری ر م ي كثی وف

َوةٌ ( وَن ِإْخ ا الُمْؤِمُن لم  ) ِإنََّم ھ وس لى اهللا علی ھ ص دمكم"وقول وانكم خ ھ " إخ ھ علی وقول
ى أسود وال ل   : "السالم ر عل ى   الناس سواسیة كأسنان المشط، ال فضل ألحم ي عل عرب
  ".عجمي

اواة     ذه المس ق ھ ام تحقی ن األحك ر م ي كثی راة     : وف د ع اس واح م بلب ج كلھ ي الح فف
ي التناصح         م في صفوف متساویة، وف الرؤوس ال یلبسون مخیطًا، وفي الصالة كلھ
ین   النفس والع نفس ب ات ال ي الجنای یع وف ى الوض ع عل ا للرفی ع م ى الرفی یع عل للوض

اس سواسیة  وھكذ... بالعین والجروح قصاص، د  . ا في سائر األحكام اإلسالمیة الن وق
ان    لمھم، وك ربھم وس ي ح لمین ف عار المس الم ش در اإلس ي ص اواة ف ذه المس ت ھ كان
ول الرسول          ًال بق ذه المساواة عم ة ھ م بنعم ي بالدھ الذمیون والمعاھدون یستمتعون ف

لم  وقولھ صلى اهللا عل " لھم ما لنا وعلیھم ما علینا: "صلى اهللا علیھ وسلم ھ وس من  : "ی
  ".آذى ذمیًا فأنا خصمھ یوم القیامة

  مركز المرأة في الحیاة اإلسالمیة القرضاوي
  المرأة ُأنثى
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ھ        ا أن ًال للرجل، كم قّدر اإلسالم ُأنوثة المرأة، واعتبرھا ـ لھذا الوصف ـ عنصرًا مكم
ال   مكمل لھا، فلیس أحدھما خصمًا لآلخر، وال ندَّا لھ وال منافسًا، بل عونًا لھ ع ى كم ل

  .شخصھ ونوعھ
رى    ھا، فن ن خصائص ون األزدواج م ات، أن یك ي المخلوق نَّة اهللا ف ت ُس د اقتض فق
ي          رى الموجب والسالب ف ات، ون وان والنب الذكورة واُألنوثة في عالم اإلنسان والحی
حنة       ا الش ذرة، فیھ ى ال ا، حت اطیس وغیرھ اء والمغن ن الكھرب ادات م الم الجم ع

  ).األلكترون البروتون(والشحنة السالبة  الكھربائیة الموجبة،
ال     ًا فق ر قرن ة عش ذ أربع ار من ك أش ى ذل ْم    : (وإل ْیِن َلَعلَُّك ا َزْوَج ٍئ َخَلْقَن لِّ َش ن ُك َوِم

  ).َتَذكَُّروَن
  .فالذكر واُألنثى كالعلبة وغطائھا، والشيء والزمھ، ال ِغَنى ألحدھما عن اآلخر

ا،          ومنذ خلق اهللا النفس الَبشریة اُألولى ا ـ حوَّاء ـ لیسكن إلیھ ا زوجھ ق منھ ـ آدم ـ خل
ا         ان الخطاب اإللھي لھم ة، وك ي الجنَّ دة ف ولم یتركھ وحده، حتى ولو كانت ھذه الوح

ا          : (معًا، أمرًا ونھیًا ْئُتَما َوَال َتْقَرَب ُث ِش دًا َحْی ا َرَغ َال ِمْنھ َة َوُك َك الَجنَّ َت َوَزْوُج أسكْن َأن
  ).٣٥/ سورة البقرة ). (ُكوَنا ِمَن الظَّاِلمیَنَھِذِه الشََّجَرَة َفَت

رآن               ل نفسھ، والق ا، والشيء ال یكم ھ ویكملھ ا تكمل ر الرجل، ألنھ ـ غی المرأة ـ بھذا ف
  ).٣٦/سورة آل عمران) (َوَلْیَس الذََّكُر َكاُألنَثى: (یقول

  .كما أن الموجب غیر السالب، والسالب غیر الموجب
سورة ) (بعضكم من بعض: (وال خصمًا، بل ھي منھ ولھ ومع ھذا لم ُتخلق لتكون ندًا

  ).٧٢/سورة النحل) (واُهللا َجَعَل َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا(، )٢٥/النساء
واقتضت حكمة اهللا أن یكون التكوین العضوي والنفسي للمرأة یحمل عناصر الجاذبیة 

  .للرجل وقابلیة االنجذاب إلیھ
ن الر   ل م ي ك ب اهللا ف ى      وركَّ وقھما إل ة تس ة قوی ة ِفطری ْھوة غریزی رأة َش ل والم ج

  .التجاذب واللِّقاء حتى تستمر الحیاة ویبقى النوع
  .ومن َثمَّ یرفض اإلسالم كل نظام یصادم ھذه الِفطرة ویعطلھا، كنظام الرھبنة

زواج             ا شرعھ اهللا ورضیھ من ال ر م ى غی ة عل ذه الطاق ولكنھ حظر كل تصریف لھ
ا، ونھى    الذي ھو أساس اُألس رة، ولھذا حرَّم الزنى، كما حرَّمتھ األدیان السماویة كلھ

ة    واحش، حمای عن الفواحش، ما ظھر منھا وما بطن، وسدَّ كل منفذ یؤدي إلى ھذه الف
  .للرجل والمرأة من عوامل اإلثارة وبواعث الفتنة واإلغراء

ھ   ا    وعلى ھذا األساس من النظر إلى ِفطرة المرأة، وما یجب أن تكون علی ي عالقتھ ف
  .بالرجل، یعامل بالرجل، یعامل اإلسالم المرأة، ویقیم كل نظمھ وتوجیھاتھ وأحكامھ

ھ      ادرھا، ولكن ا وال یص ال یكبتھ یاتھا ف رف بمقتض ة، ویعت ا الِفطری ى ُأنوثتھ ھ یرع إن
یحول بینھا وبین الطریق الذي یؤدي إلى ابتذالھا، وامتھان ُأنوثتھا، ویحمیھا من ذئاب 

ب الصید، التي تتخطف بنات حوَّاء، لتنھشھا نھشًا، وتستمتع بھا لحمًا، ثم البشر، وكال
  .ترمیھا عظمًا

  :ونستطیع أن نحدد موقف اإلسالم من ُأنوثة المرأة فیما یلي
ذا   -١ إنھ یحافظ على ُأنوثتھا، حتى تظل ینبوعًا لعواطف الحنان والرِّقة والجمال، ولھ

ى الرجال   التحلي       أحلَّ لھا بعض ما ُحرِّم عل ا، ك ى ووظیفتھ ة اُألنث ا تقتضیھ طبیع ، بم
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دیث    ي الح ور     : "بالذھب، وُلْبِس الحریر الخالص، فقد جاء ف ى ُذك ذین حرام عل إن ھ
  .٢"ُأمتي ِحٌل إلناثھم

  
ة      زي والحرك ي ال كما أنھ حرَّم علیھا كل ما یجافي ھذه اُألنوثة، من التشبھ بالرجال ف

بس ِلْبسة   والسلوك وغیرھا، فنھى أن تلبس المرأ ة ِلْبسة الرجل، كما نھى الرجل أن یل
دیث    ي الح بس ِلْبسة         : "المرأة، وجاء ف رأة تل رأة، والم بس ِلْبسة الم َل یل لعن اهللا الرج

ا لعن المتشبھین من الرجال           ٣"الرجل ن النساء بالرجال، مثلم ، ولعن المتشبھات م
العاق : هللا إلیھم یوم القیامةثالثة ال یدخلون الجنَّة وال ینظر ا: "، وفي الحدیث٤بالنساء

  .٥"والدیُّوث_المتشبھة بالرجال_لوالدیھ، والمرأة المترجلة
  .الذي ال یبالي َمن دخل على أھلھ: والدیوث

  .٦"لعن اهللا الرُجلة من النساء: "وفي الحدیث اآلخر
ة      -٢ ل، مكفول ل رج ي ظ دًا ف ا أب عفھا، فیجعلھ ى ض ة ویرع ذه اُألنوث ي ھ و یحم وھ

ا، یجب      النفقات، مك ا أو إخوتھ ا أو أوالدھ ا أو زوجھ فیة الحاجات، فھي في كنف أبیھ
ي            ى الخوض ف اھرة إل ال تضطرھا الحاجة الق ق شریعة اإلسالم، ف علیھم نفقتھا، وف
لجج الحیاة وصراعھا ومزاحمة الرجال بالمناكب من أجل لقمة العیش، وھو ما فعلتھ 

ا أ   ث ال یرعاھ ن أخ وال عم، فاضطرت    المرأة الغربیة بحكم الضرورة، حی ب وال اب
  .أن تقبل أي عمل، وبأي أجر، وقایة من الھالك

ون       -٣ ا، ویص معتھا وكرامتھ ى س رص عل ا، ویح ا وحیائھ ى ُخُلقھ افظ عل و یح وھ
  .عفافھا من خواطر السوء، وألسنة السوء ـ فضًال عن أیدي السوِء ـ أن تمتد إلیھا

  :ولھذا یوجب اإلسالم علیھا
َوُقل لِّلُمؤِمَناِت َیْغُضْضَن ِمْن : (ا والمحافظة على عِفتَّھا ونظافتھاالغض من بصرھ) أ(

  ).٣١/سورة النور) (َأْبَصاِرِھنَّ َوَیْحَفْظَن ُفُروَجُھنَّ
ا       ) ب( ا، وال تضییق علیھ ات لھ ا دون إعن ي لباسھا وزینتھ َوَال : (االحتشام والتستر ف

). ٣١/سورة النور) (ا َولَیْضِرْبَن ِبُخُمرِھنَّ َعَلى ُجُیوِبِھنَُّیْبِدیَن ِزیَنَتُھنَّ ِإالَّ َما َظَھَر ِمْنَھ
  .القدمین: بالكحل والخاتم، وبالوجھ والكفین، وزاد بعضھم) ما َظَھَر ِمْنَھا: (وقد فسر

ة ) ج( ا الخفی دى زینتھ اقین _أال تب ذراعین والس ر وال ق والنَّح عر والعن إال _ كالَش
َوَال ُیْبِدیَن : (ا أن تستتر منھم استتارھا من األجانبلزوجھا ومحارمھا الذین یشق علیھ

َتُھنَّ ِإالَّ       ِدیَن ِزیَن وِبِھنَّ َوَال ُیْب ى ُجُی رِھنَّ َعَل ِرْبَن ِبُخُم ا َولَیْض َر ِمْنَھ ا َظَھ َتُھنَّ ِإالَّ َم ِزیَن
اِئھنَّ َأو أَ     وَلِتِھنَّ َأو َأبَن اِء ُبُع اِئِھنَّ َأو َأب ي     ِلُبُعوَلِتِھنَّ َأو َأب َواِنِھنَّ َأو َبِن وَلِتِھنَّ َأو ِإخ اِء ُبُع بَن

َبِة ِإْخَواِنھنَّ َأو َبِني َأَخَواِتِھنَّ َأو ِنَساِئھنَّ َأو َما َمَلَكْت َأْیَماُنُھنَّ َأو التَّاِبِعیَن َغْیِر ُأوِلى اِإلْر
  ).٣١/سورة النور) (َساِءِمَن الرَِّجاِل َأو الطِّْفِل الذَّیَن َلْم َیْظَھُروا َعَلى َعْوَراِت النِّ

ِتِھنَّ : (أن تتوقر في مشیتھا وكالمھا) د( ) َوَال َیْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِھنَّ ِلُیْعَلَم َما ُیْخِفیَن ِمن ِزیَن
ور( ورة الن ْوًال    (، )٣١/س َن َق َرٌض َوُقْل ِھ َم ي َقْلِب ذي ِف َع الَّ الَقْوِل َفَیْطَم ْعَن ِب َال َتْخَض ف

یس صوتھا عورة     ). ٣٢/األحزاب) (مَّْعُروفًا ل ھي   ! فلیست ممنوعة من الكالم، ول ب
  .مأمورة أن تقول قوًال معروفًا

أن تتجنب كل ما یجذب انتباه الرجل إلیھا، ویغریھ بھا، من تبرج الجاھلیة اُألولى )    ھ(
أُیَما امرأة استعطرت ثم : "وفي الحدیث. أو األخیرة، فھذا لیس من ُخُلق المرأة العفیفة
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أي تفعل فعلھا، وإن لم تكن كذلك، . ٧"بیتھا لیشم الناس ریحھا فھي زانیة خرجت من
  .فیجب أن تتنزَّه عن ھذا السلوك

أن تمتنع عن الخلوة بأي رجل لیس زوجھا وال َمْحَرمًا لھا، صونًا لنفسھا ونفسھ    ) و(
امرأٍة، وال ت   : "من َھواجس اإلثم، ولسمعتھا من ألسنة الزور ٌل ب َونَّ رج سافرنَّ  ال َیْخُل

  .٨"امرأة، إال ومعھا َمْحرم
در    ) ز( رة، وبالق أال تختلط بمجتمع الرجال األجانب إال لحاجة داعیة، ومصلحة معتب

ث ال           وى، بحی ر والتق ى الب اون عل م، والتع ب العل جد، وطل ي المس الالزم، كالصالة ف
ي لق          دود الشرعیة ف ا، وال تنسى الح ة مجتمعھ ي خدم اء ُتحرم المرأة من المشاركة ف

  .الرجال
ظ        ة، ویحف اب المفترسین من ناحی ن أنی إنَّ اإلسالم بھذه األحكام یحمي ُأنوثة المرأة م
ة،           ة ثانی ن ناحی لیل م راف والتض ل االنح ن عوام د ع ا بالُبْع ا وعفافھ ا حیاءھ علیھ
ھ ـ      ذا كل ویصون ِعْرضھا من ألسنة المفترین والمرجفین من ناحیة ثالثة، وھو ـ مع ھ

زَّات واالضطرابات، نتیجة     یحافظ على نفسھا وأعصابھا من التوتر والقلق، ومن الھ
  .لجموح الخیال، وانشغال القلب، وتوزع عواطفھ بین شتَّى المثیرات والمھیِّجات

ق،       ل االنحراف والقل وھو أیضًا ـ بھذه األحكام والتشریعات ـ یحمي الرجل من عوام
ن        رة م ي اُألس ك، ویحم باب التفك ن أس رة م ي اُألس ي    ویحم ك، ویحم باب التفك أس

  .المجتمع كلھ من عوامل السقوط واالنحالل
  :االختالط المشروع* 

ل      ا من قب م تكن لھ ة    . دخلت مجتمعنا الحدیث كلمات أصبح لھا دالالت ل ك كلم من ذل
وة وعصر     . بین الرجل والمرأة" االختالط" فقد كانت المرأة المسلمة ـ في عصر النب

ى الر    ابعین ـ تلق ة،         الصحابة والت ي مناسبات مختلف رأة، ف ى الم ان الرجل یلق جل، وك
بابھ،   دت أس روعًا إذا ُوِج ان مش ل ك إطالق، ب ًا ب ك ممنوع ك ذل م ی ة، ول ة ودنیوی دینی

  ".اختالطًا"وتوافرت ضوابطھ، ولم یكونوا یسمون ذلك 
ا من        ا لھ دأ استعمالھا ـ بم ثم شاعت ھذه الكلمة في العصر الحدیث ـ وال أدري متى ب

ط   إیحاء،  ھ، كخل ینفر منھ حس المسلم والمسلمة؛ ألن خلط شيء بشيء یعني إذابتھ فی
  .الملح أو السكر بالماء

اة     ورِّه دع ك وُیص ور ذل ا یتص ًا، كم تالط ممنوع ل اخ یس ك ا أن ل د ھن م أن نؤك المھ
ة          ذلك دعاة التبعی روِّج ل ا ی ل اختالط مشروعًا، كم التشدید والتضییق، ولیس كذلك ك

  .والتغریب
د         : أود أن أذكره ھناوالذي  ْدى محم و َھ ْدى، وھ ر الَھ زم بخی ا أن نلت أنَّ الواجب علین

ا أن          ذین ُأِمرن دیین، ال حابھ المھ دین، وأص ھ الراش ْدى خلفائ لم، وَھ صلى اهللا علیھ وس
ل، ونھج الشرق     نتبع ُسنَّتھم، وأن نعض علیھا بالنواجذ، بعیدًا عن نھج الغرب المتحل

  .المتشدد
أن المرأة لم تكن مسجونة وال معزولة، كما حدث ذلك : الَھْدى یرى والمتأمل في خیر

  .في عصور تخلف المسلمین
لم،     ھ وس فقد كانت المرأة تشھد الجماعة والجمعة، في مسجد رسول اهللا صلى اهللا علی

ا ى أن    : ومنھ ثھن عل الم یح الة والس ھ الص ان علی ر، وك الة الفج اء وص الة العش ص
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رب  یتخذن مكانھن في الصفوف األ خیرة خلف صفوف الرجال، وكلما كان الصف أق
إلى المؤخرة كان أفضل، خشیة أن تظھر من عورات الرجال شيء، وكان أكثرھم ال 
یعرفون السراویل، ولم یكن بین الرجال والنساء أي حائل من بناء أو خشب أو نسیج، 

  ....أو غیره
ق    اب اتف وع من      وكانوا في أول األمر یدخل الرجال والنساء من أي ب دث ن م، فیح لھ
الم  الة والس ھ الص ال علی روج، فق دخول والخ د ال زاحم عن اب : "الت ذا الب ا ھ و تركن ل

  ".باب النساء"، فخصَّصوه بعد ذلك لھن، وصار ُیعرف إلى الیوم باسم ٩"للنساء
داھن         ى إنَّ إح ة، حت ة، ویسمعن الُخطب وة یحضرن الجمع وكان النساء في عصر النب

ا سمعتھا من       من ِف" ق"حفظت سورة  لم من طول م ي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
  .فوق منبر الجمعة

ذا المھرجان اإلسالمي          ي ھ دین، ویشاركن ف ذلك صالة العی وكان النساء یحضرن ك
  .الكبیر، الذي یضم الكبار والصغار، والرجال والنساء، في الخالء مھلِّلین مكبِّرین

  ".لخروج في العیدین، والمخبأة والِبكركنا نؤمر با: "روى مسلم عن ُأم عطیة قالت
ت ة قال ي روای ر   : "وف ي الِفط رجھن ف لم أن ُنخ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ا رس أمرن

حى الة،     : واألض زلن الص یَّض فیعت ا الُح دور، فأم یَّض وذوات الخ ق والُح العوات
: الیا رسول اهللا؛ إحدانا ال یكون لھا جلباب، ق: ویشھدن الخیر ودعوة المسلمین، قلت

  .١٠"ِلُتْلِبْسَھا ُأختھا من جلبابھا"
ھ مؤخرًا شباب             ام ب ا ق ا، إال م ي كلھ دان أو ف لِّ البل ي ُج وھذه ُسنَّة أماتھا المسلمون ف
ي    اف ف نَّة االعتك ل ُس َنن مث ن الُس ات م ا م ض م وا بع ذین أحی المیة ال ْحوة اإلس الَص

دان  . العشر األواخر من رمضان، وُسنَّة شھود النساء صالة العید وذلك في بعض البل
  .اإلسالمیة التي قویت فیھا الَصْحوة وارتفعت رایتھا

لم،            ھ وس ي صلى اهللا علی د النب ع الرجال عن م، م وكان النساء یحضرون دروس العل
ى             ت عائشة عل ى أثن وم، حت رات الی ھ الكثی د یستحي من ا ق نھن مم ویسألن عن أمر دی

ة     نساء األنصار، أنھن لم یمنعھن الحیاء أن یتفق ا سألن عن الجناب ھن في الدین، فطالم
  .واالحتالم واالغتسال والحیض واالستحاضة ونحوھا

لم،     ھ وس ولم یشبع ذلك نھمھن لمزاحمة الرجال واستئثارھم برسول اهللا صلى اهللا علی
ن    ونھم وقل فطلبن أن یجعل لھن یومًا یكون لھنَّ خاصة، ال یغالبھنَّ الرجال وال یزاحم

ًا من نفسك     یا : "في ذلك صراحة ا یوم ل لن " رسول اهللا؛ قد غلبنا علیك الرجال، فاجع
  .١١فوعدھنَّ یومًا، فلقیھنَّ فیھ ووعظھنَّ وأمرھنَّ

یش           ة الج ي خدم ي ف ود الحرب ي المجھ ى المشاركة ف ائي إل ذا النشاط النس وتجاوز ھ
ة           ن التمریض واإلسعاف، ورعای ھ، م ام ب ھ ویحسنَّ القی درَن علی والمجاھدین، بما یق

اج     ال ا یحت داد م جرحى والمصابین، بجوار الخدمات اُألخرى من الطھي والسقي وإع
  .إلیھ المجاھدون من أشیاء مدنیة

ت  ة قال ن ُأم عطی زوات،   : "ع بع غ لم، س ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ع رس زوُت م غ
  .١٢"أخلفھم في رحالھم، فأصنع لھم الطعام وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى

د      : "سوروى مسلم عن أن  وم ُأُح ي ی ا ف لیم، كانت نقالن   " أن عائشة وُأم س مشمِّرتین، ت
ا     ى متونھم َرب عل ا (الِق ان      ) ظھورھم م ترجع وم، ث واه الق ي أف ا ف م تفرغانھ ث
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، ووجود عائشة ھنا ـ وھي في العقد الثاني من عمرھا ـ یرد الذین اّدعوا   ١٣"فتمآلنھا
ورًا ع   ان مقص ارك ك زوات والمع ي الغ تراك ف ي  أنَّ االش دمات ف ائز والمتق ى العج ل

وماذا تغني العجائز في مثل ھذه المواقف التي تتطلب القدرة البدنیة . السن، فھذا ُمَسلَّم
  والنفسیة معًا؟

د  ذي حاصر           : وروى اإلمام أحم ع الجیش ال ؤمنین كنَّ م أنَّ ست نسوة من نساء الم
ز  ": خیبر" نَّ   یتناولن السھام، ویسقین السویق، ویداوین الجرحى، ویغ عر، ویع لن الشَّ

  .١٤في سبیل اهللا، وقد أعطاھنَّ النبي صلى اهللا علیھ وسلم نصیبًا من الغنیمة
ارك اإلسالمیة           ض الغزوات والمع ي بع حابة شاركن ف ض الص بل صّح أن نساء بع
بحمل السالح، عندما ُأتیحت لھنَّ الفرصة، ومعروف ما قامت بھ ُأم عمارة نسیبة بنت 

لم      حتى" ُأُحد"كعب یوم  ھ وس ا صلى اهللا علی ال عنھ الن      : "ق ام ف ر من مق ا خی لمقامھ
  .١٥"وفالن

  .، تبقر بھ بطن َمن یقترب منھا"ُحَنین"وكذلك اتخذت ُأم سلیم خنجرًا یوم 
ا   " ُحَنین"أنَّ ُأم سلیم اتخذت یوم : روى مسلم عن أنس ابنھا ا، فرآھ خنجرًا، فكان معھ

ا رسول اهللا   ! ه ُأم سلیم معھا خنجریا رسول اهللا؛ ھذ: فقال) زوجھا(أبو طلحة  فقال لھ
ذا الخنجر   : "صلى اهللا علیھ وسلم ا ھ ت "م د المشركین      : ؟ قال ي أح ا من ھ، إن دن اتخذت

  .١٦فجعل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یضحك! بقرُت بھ بطنھ
  .في غزو النساء وقتالھن" صحیحھ"وقد عقد البخاري بابًا في 

د          ولم یقف طموح المرأة المسلمة  ي الغزو عن حابة للمشاركة ف وة والص د النب ي عھ ف
المعارك المجاورة والقریبة في األرض العربیة كخبیر وُحَنین، بل طمحن إلى ركوب 

  .البحار، واإلسھام في فتح األقطار البعیدة إلبالغھا رسالة اإلسالم
ند ُأم ع: أنَّ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال: ففي صحیح البخاري ومسلم عن أنس

ت    ) خالة أنس(حرام بنت ملحان  حك، فقال ا    : یومًا، ثم استیقظ وھو یض حكك ی ا یض م
ذا      : "رسول اهللا؟ قال بج ھ ون ث ي سبیل اهللا، یركب ناس من ُأمتي ُعِرضوا علىَّ غزاة ف

یا رسول اهللا؛  : فقلت: ، قالت"البحر، ملوكًا على اَألِسرَّة ـ أو مثل الملوك على اَألِسرَّة 
ع       .. ١٧یجعلني منھم، فدعا لھا ادع اهللا أن ان، م ي زمن عثم فركبت ُأم حرام البحر ف

ت          ت وُدِفن اك، فتوفی ا ھن ِرعت عن دابتھ ى قبرص، فُص زوجھا عبادة بن الصامت إل
  .ھناك، كما ذكر أھل السیر والتاریخ

ة عن      المعروف، ناھی رة ب وفي الحیاة االجتماعیة شاركت المرأة داعیة إلى الخیر، آم
ر، كم الىالمنك ال تع أُمُروَن  : (ا ق ٍض َی اُء َبْع ُھْم َأْولَی اُت َبْعُض وَن َوالُمؤِمَن َوالُمؤِمُن

  ).٧١/التوبة...) (ِبالَمعُروِف َوَیْنَھْوَن َعِن الُمنَكِر
ومن الوقائع المشھورة رد إحدى المسلمات على عمر في المسجد في قضیة المھور،  

اس أ : "ورجوعھ إلى رأیھا علنًا، وقولھ ر   كل الن ھ من عم ر     "!. فق ن كثی ا اب د ذكرھ وق
  .١٨إسنادھا جید قوي: في تفسیر سورة النساء ونسبھا إلى أبي یعلى في مسنده، وقال

أي !: ١٩إن امرأة خاصمت عمر فخصمتھ : وفي روایة عند عبد الرزاق أن عمر قال
  .غلبتھ
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ل   .وقد عیَّن عمر في خالفتھ الِشفاء بنت عبد اهللا العدویة محتسبة على السوق  والمتأم
اء   في القرآن الكریم وحدیثھ عن المرأة في مختلف العصور، وفي حیاة الرسل واألنبی

  .ال یشعر بھذا الستار الحدیدي الذي وضعھ بعض الناس بین الرجل والمرأة
ر،                   ي الشیخ الكبی اتین ابنت ھ ـ یحادث الفت ان شبابھ وقّوت ي ریع د موسى ـ وھو ف فنج

داھما     ویسألھما وتجیبانھ بال تأثم و ھ إح ال َحَرج، ویعاونھما في شھامة ومروءة، وتأتی
ى          داھما عل رح إح م تقت دھا، ث ى وال ا إل ذھب معھ بعد ذلك مرِسلة من أبیھا تدعوه أن ی

  .أبیھا بعد ذلك أن یستخدمھ عنده؛ لما لمست فیھ من قوة وأمانة
ص     ي سورة القص ْدَیَن وَ   : (لنقرأ في ذلك ما جاء ف اَء َم ا َوَرَد َم َن     َوَلمَّ ًة مِّ ِھ ُأمَّ َد َعَلْی َج

ى             ِقي َحتَّ ا َال َنْس ا َقاَلَت ا َخْطُبُكَم اَل َم ُذوَداِن َق َرَأَتْیِن َت ُم اْم ن ُدوِنِھ َد ِم النَّاِس َیْسُقوَن َوَوَج
اَل َربِّ ِإنِّ        لِّ َفَق ى الظِّ َولَّى إَل مَّ َت ا ُث َقى َلُھَم ٌر، َفَس ْیٌخ َكِبی ا َش اُء َوَأُبوَن ِدَر الرَِّع ا ُیْص ي ِلَم

ْدُعوَك       ى َی ْت ِإن َأِب ِتْحَیاٍء َقاَل ى اْس َأنَزلَت إلىَّ ِمْن َخْیٍر َفِقیٌر، َفَجاَءْتُھ ِإْحَداُھَما َتْمِشي َعَل
َن             ْوَت ِم ْف َنَج اَل َال َتَخ َص َق ِھ الَقَص صَّ َعَلْی اَءُه َوَق ا َج ا َفَلمَّ َقْیَت َلَن ِلَیْجِزَیَك َأْجَر َما َس

ینُ        الَقْوِم الظَّالِمی ِويُّ اَألِم َتْئَجْرَت الَق َن اس َر ِم َتْئِجْرُه ِإنَّ َخْی ِت اْس َداُھَما َیَأَب ) َن، َقاَلْت ِإْح
  ).٢٦-٢٣/سورة القصص(

ده          ذي یج رزق ال ا المحراب، ویسألھا عن ال دخل علیھ وفي قضیة مریم نجد زكریا ی
َذا       كلما َدَخَل َعَلْیَھا َزَكریَّا الِمْحَراَب َوَجَد ِعَندَھ: (عندھا ِك َھ ى َل ْرَیُم َأنَّ ا َم اَل َی ا ِرْزقًا َق

  ).٣٧/سورة آل عمران) (َقالَت ُھَو ِمَن ِعَند اِهللا َأنَّ اَهللا َیْرُزُق ِمْن َیَشاُء ِبَغْیِر ِحَساٍب
  :وفي قصة ملكة سبأ نراھا تجمع قومھا تستشیرھم في أمر سلیمان

رِ   ( ي َأْم وِني ِف ُن         َقاَلت َیَأیَُّھا الَمَلُؤا َأْفُت اُلوا َنْح َھُدوِن، َق ى َتْش رًا َحتَّ ًة َأْم ُت َقاِطَع ا ُكن ي َم
وَك ِإَذا         ْت ِإنَّ الُمُل ْأُمِریَن، َقاَل اَذا َت انُظِري َم ِك َف ُر ِإلْی ُأوُلوا ُقوٍَّة َوُأوُلوا َبـْأٍس َشِدیٍد َواَألْم

  ).٣٤-٣٢/سورة النمل) (َوَكَذِلَك َیْفَعُلوَن َدَخُلوا َقْرَیًة َأْفَسُدوَھا َوَجَعُلوا َأعزََّة َأْھِلَھا َأذلًَّة
ِك     : (وكذلك تحدَّثت مع سلیمان علیھ السالم وتحدَّث معھا َذا َعْرُش ل َأَھَك اَءْت ِقَی فلما َج

ن ُدوِن    ُد ِم اِهللا َقاَلْت َكَأنَُّھ ُھَو َوُأوِتیَنا الِعْلَم ِمن َقْبِلَھا َوُكنَّا ُمْسِلِمیَن، َوَصدََّھا َما َكاَنت تَّْعُب
ن    َفْت َع ِإنََّھا َكاَنْت ِمن َقْوٍم َكاِفِریَن، ِقَیل َلَھا اْدُخِلي الصَّْرَح َفَلمَّا َرَأْتُھ َحِسَبْتُھ ُلجًَّة َوَكَش
َع   َلْمُت َم ي َوَأْس ُت َنْفِس ي َظَلْم ْت َربِّ ِإنِّ َواِریَر َقاَل ن َق رٌَّد مِّ ْرٌح مَُّم ُھ َص اَل ِإنَّ اَقْیَھا َق َس

  ).٤٤-٤٢/سورة النمل) (ِهللا َربِّ الَعاَلِمیَنُسَلْیَماَن 
  

ة    : وال ُیقال ھ ھدای ا إال ألن فی إنَّ ھذا شرع َمن قبلنا فال یلزمنا؛ فإنَّ القرآن لم یذكره لن
حیح  ذكور     : وذكرى وعبرة ُأللى األلباب، ولھذا كان القول الص ا الم ن قبلن أنَّ شرع َم

رد     م ی ا ل ا م رع لن و ش نَّة ھ رآن والسُّ ي الق خھ ف ا ینس رعنا م ي ش الى  . ف ال تع د ق وق
  ).٩٠/سورة األنعام) (ُأولِئَك الذَّیَن َھَدى اُهللا َفِبُھَدُھُم اْقَتِدْه: (لرسولھ

إنَّ إمساك المرأة في البیت، وإبقاءھا بین جدرانھ األربعة ال تخرج منھ اعتبره القرآن 
لم          ل الفاحشة من نساء المس درج التشریع قب ذا   ـ في مرحلة من مراحل ت ي ھ ین، وف

ورة النساء     ي س الى ف ول تع ْیِھنَّ      : (یق ِھُدوا َعَل اِئُكْم َفاْسَتْش ن نَِّس َة ِم ْأِتیَن الَفاِحَش ي َی َوالَّت
نَّ        َل اُهللا َلُھ ْوُت َأو َیْجَع َوفَُّھنَّ الَم ى َیَت وِت َحتَّ َأرَبعًة مِّنُكْم َفِإن َشِھُدوا َفَأْمِسُكُوھنَّ ِفي الُبُی

  ).١٥/نساءسورة ال) (َسِبیًال
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ي الشرع         دَّرة ف ة المق و العقوب د، وھ وقد جعل اهللا لھنَّ سبیًال بعد ذلك حینما شرع الح
حقًا هللا تعالى، وھي الَجْلد الذي جاء بھ القرآن لغیر المحصن، والرجم الذي جاءت بھ 

  .السُّنَّة للمحصن
ت صفة مال           ي البی ل الحبس ف رآن واإلسالم أن ُیجع ي منطق الق ة  فكیف یستقیم ف زم
  للمسلمة الملتزمة المحتشمة، كأننا بھذا نعاقبھا عقوبة دائمة وھي لم تقترف إثمًا؟

ل ھو جائز أو      : والخالصة ًا، ب یس محرَّم أنَّ اللِّقاء بین الرجال والنساء في ذاتھ إذن ل
مطلوب إذا كان القصد منھ المشاركة في ھدف نبیل، من علم نافع أو عمل صالح، أو  

د الزم، أو غیر ذلك مما یتطلب جھودًا متضافرة من الجنسین،   مشروع خیر، أو جھا
  .ویتطلب تعاونًا مشتركًا بینھما في التخطیط والتوجیھ والتنفیذ

--------------------------------------  
  ھوامش

یجب توضیح وتقیید ھذا المعنى بأن قصد المؤلف أنھ ال یجوز إجبار أحد : ملحوظة ١
ال  ي اإلس دخول ف ى ال ھ ال   عل ل فإن لمین بالفع لموا أي المس ذین أس بة لل ن بالنس م، ولك

  .یجوز للمسلم أن یبدل دینھ ویرتد عن اإلسالم فھو ملتزم بھ أمام اهللا والشریعة
  .عن علّي، وھو صحیح بجموع طرقھ) ٣٥٩٥(، برقم ٢  رواه ابن ماجھ ج ٢
ا رواه  ، ونسبھ المنذري للنسائي أ)٤٠٩٨(أبو داود : رواه عن أبي ھریرة ٣ یضًا، كم

حیحھ   ٢/٣٢٥: أحمد ى    ) ١٩٠٤اإلحسان  (، وابن ِحبَّان في ص ححھ عل والحاكم وص
  .، ووافقھ الذھبي٤/١٩٤: شرط مسلم

ن    ٤ ذي واب رواه عن ابن عباس البخاري في كتاب اللِّباس، كما رواه أبو داود والترم
  ).٥١٠٠(ماجھ، صحیح الجامع الصغیر 

ال ال   ٥ ر، وق ن عم ن اب د ع اكر رواه أحم یخ ش حیح  : ش ناده ص ، ورواه )١٦٨٠(إس
ائي ححھ٥/٨٠: النس اكم وص ظ ١/٧٢: ، والح اء: "بلف ة النس ذھبي"َرُجل ھ ال . ، ووافق

  .٨/١٤٧،١٤٨: رواه البزار بإسنادین ورجالھما ثقات: وقال الھیثمي
  ).٥٠٩٦(رواه أبو داود عن عائشة، صحیح الجامع الصغیر  ٦
ال )٢٧٨٦(، والترمذي )٤١٧٣(رواه أبو داود عن أبي موسى  ٧ دیث حسن   : ، وق ح

أیما امرأة استعطرت : "في كتاب الزینة، ولفظھ ١٥٣ص ٨صحیح، ورواه النسائي ج
  ".فمرَّت على قوم لیجدوا من ریحھا فھي زانیة

  ).٨٥٠(متفق علیھ عن ابن عباس، اللؤلؤ والمرجان  ٨
و داود، ج ٩ رقم  ١ رواه أب رى     ) ٤٦٢(ب ة أخ ي روای ر، وف ن عم ن أب ي داود ع ألب
  .أن قائل ذلك ھو عمر،قال وھو أصح) ٤٦٣(

اب         ١٠ ي كت دیث ف ھ، والح ا تستغني عن ا م دین  "أي تعیرھا من ثیابھ ي  " صالة العی ف
  ).٨٩٠(، حدیث رقم ١    صحیح مسلم، ج

  .، عن أبي سعید١/٣٤: من صحیحھ" العلم"رواه البخاري في كتاب  ١١
  ).١٨١٢(رواه مسلم برقم  ١٢
  ).١٨١١(رقم رواه مسلم ب ١٣
  ).٢٧٢٩(برقم  ٣ ، وأبو داود ج٦/٣٧١، ٥/٢٧١: رواه أحمد ١٤
  .٢٧٩-٢/٢٧٨: ، وسیر أعالم النبالء٨/٤١٥: الطبقات ١٥
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  ).١٨٠٩(رواه مسلم برقم  ١٦
  .من صحیح مسلم) ١٩١٢(انظر الحدیث رقم  ١٧
ر  ١٨ ن كثی ع   ١/٤٦٧: تفسیر اب ي المجم ي ف ا الھیثم ي، وأوردھ ى الحلب ھ عیس ، طبع
  .٤/٢٨٤: فیھ مجالد بن سعید، وفیھ ضعف، وقد وثق: لوقا
ر   ١٩ ابق، وانظ در الس ًا، المص ر أیض ن كثی ا اب نف: ذكرھ رقم  ٦/١٨٠: المص ب

)١٠٤٢٠.(  
-------------------------------------  

  السیاسة الشرعیة: المصدر
=============  

  ] عبد اآلخر حماد الغنیمي: الكاتب[قضیة الحریات ) 
ة األخیرة في مناقشتنا لحكم لدیمقراطیة في اإلسالم، حیث نرى الدیمقراطیة ھى النقط

  .الغربیة تفتح للناس باب الحریات على مصراعیھ حتى لتكاد تكون بال ضوابط
ى           وابط المثل ع الض حیح إذ یض ا الص ة بمعناھ ن الحری و دی الم ھ ك أن اإلس وال ش

دیمقراط  ھ ال ى ب ذي ال یرض ر ال ات، األم ة الحری اًال لممارس ذلك مث رب ل یون، وأض
واحدًا وھو حریة االعتقاد ففي ظل الدیمقراطیة یحق لإلنسان طبقا لحریة االعتقاد أن 

  .یغیر عقیدتھ فینسلخ من دینھ إلى دین جدید أو إلى ال دین
ى          ھ أن یبق ثًال یمكن ك فالنصراني م ف عن ذل أما حریة االعتقاد في اإلسالم فھي تختل

ھ         في دار اإلسالم على دینھ ا یجب علی ؤدي م ھ بشرط أن ی وھو آمن على نفسھ ومال
دعوى   طبقا للنظام اإلسالمي، أما المسلم فلیس لھ أن یغیر دینھ فیصیر نصرانیًا مثال ب

ي الشرع معروف    ل، ونحن    : حریة االعتقاد، ومن فعل ذلك فحكمھ ف یستتاب وإال قت
ائرتھم لمجرد اإلشا      ور ث ثًال تث ذه القضیة    نجد دعاة العلمانیة في مصر م ل ھ  -رة لمث

) ١٧(ویرون فیھا نوعًا من الحجر على الحریات حتى اعتبر أحدھم -قضیة حد الردة 
ع واستنكر أن یكون للقبطي الحق       مسألة تغییر الدین حقًا یجب أن یتساوى فیھ الجمی

ول           لم ویق ك الحق بالنسبة للمس رفض ذل ا ی ھ بینم ر عقیدت ي تغیی رة   : ((ف د سألت م وق
ا سیدنا تطالبون           العالم الجلی  ف ی ة األزھر األسبق كی یس جامع دكتور فرھود رئ ل ال

ي  ال ل بب؟ ق لمین ألي س ن المس ھ م ر دین ن یغی دام م دین  : بإع ار ال د اخت ا وق ھ أم ألن
ھ    اب إذا ترك تحق العق المي فیس ت . اإلس ال إن  : قل ن ق د    % ٩٠وم لمین ق ن المس م

لم     ى أس ارًا حت دنا أنفسنا     اختاروا أن یكونوا مسلمین، نحن لم نكن كف دنا ووج د ول نا لق
رى أن من      ت ت ود، وإذا كن مسلمین حسب شھادة میالد آبائنا وكذلك المسیحیون والیھ

  ) ١٨)) (حقي أن أختار أن أكون مسلمًا فلماذا ال تسمح لإلنسان أن یختار غیر ذلك؟
دة         وط لع م مغل ا أشربوه من فھ وھذا الباطل الذي یقول بھ ذلك الكاتب وأمثالھ سببھ م

رد أي             : ضایا ق ا الف ار لھ ھ یخت ین إلھ د وب ین العب ة ب ھ عالق دین إال أن وا ال م یفھم م ل َفُھ
على األقل في باب االعتقاد  -صورة یشاء، ثم فھموا قضیة الحریات على أنھا مطلقة 

د    - ھ أح فبنوا على ذلك أن لإلنسان أن یغیر اختیاره متى شاء وال یصح أن یحجر علی
ك    ار، ناھی ك االختی ي ذل ي     ف دات الت ان والمعتق ین األدی اواة ب م لقضیة المس عن فھمھ

  .تجعلھم ال یفرقون بین دین ھو الحق وبین أدیان باطلة ال یرضاھا اهللا عز وجل
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وھذا مثال واحد من أمثلة الخالف بین اإلسالم والدیمقراطیة في باب الحریات وغیره 
  . كثیر

------------  
  .٣٤الطویلة في كتابھ أمراء اإلرھاب ص ھو الكاتب الیساري عبد الستار ) ١٧(
  .٣٥-٣٤: المصدر السابق ص) ١٨(

==============  
موضوع السنة من الموضوعات  ] یحیى ھاشم حسن فرغل: الكاتب[سنة كلھا تشریع 

ذوا         دیثا ؛ یحاولون أن ینف دیما، وح داء اإلسالم ق ا أع القدیمة الجدیدة التي یحوم حولھ
د   م ھ وال الرسول        منھا إلى ھدم الشریعة ث ا أق ھ، والمقصود بالسنة ھن م اإلسالم برمت

  صلى اهللا علیھ وسلم وأفعالھ وتقریراتھ 
وھي تتضمن األحكام الشرعیة الخمسة من الفرضیة مثل صوم رمضان، أو الوجوب 
مثل صالة الوتر عند الحنفیة، ومن السنیة أو الندب أواالستحباب مثل صوم ست من   

ل      شعبان، ومن التحریم مثل أك ل أك ة مث ة أو التنزیھی ة التحریمی ل الربا، ومن الكراھی
  .الثوم عند صالة الجمعة، ومن اإلباحة مثل البیع والشراء

ریم        القرآن الك اء ب ة االكتف ت برأسھا فتن ل أطل ذ زمن طوی ن   : من ران ب ال رجل لعم ق
ان       : حصین ال تتحدث معنا إال بالقرآن فقال لھ عمران رآن بی ي الق ك ألحمق، ھل ف إن

  . دد ركعات الفرائض أو اجھروا في كذا دون كذا؟ فقال الرجل ال، فأفحم الرجلع
ن الخطاب رضي         ر ب وروى البیھقي أیضا في باب صالة المسافر من سننھ عن عم

ھ    : اهللا عنھ ل ل ي السفر وقی ز      : أنھ سئل عن قصر الصالة ف اب العزی ي الكت د ف ا لنج إن
ال للسائل      د صالة السفر فق ا أخي  : صالة الخوف وال نج ا    : ی الى أرسل إلین إن اهللا تع

ا رسول اهللا صلى اهللا         ا رأین ل م ا نفع محمدا صلى اهللا علیھ وسلم وال نعلم شیئا، وإنم
لم       ھ وس علیھ وسلم یفعلھ، قصر الصالة في السفر سنة سنھا رسول اهللا صلى اهللا علی

]١.[  
ي أصابت ال   ة   والیوم فإن من أظھر ما یدل على مدى التمزق والحیرة الت ساحة الثقافی

ھو ما علیھ المسلمون الیوم بالنسبة لسنة الرسول صلى اهللا    -بفضل حركة التنویر  –
  .علیھ وسلم

  :وھم الیوم أربعة أصناف متناحرة
  .صنف یتطرف برفض السنة كلھا وھؤالء خارجون عن الملة بالكلیة•  
ا ھو فرض وم       •   ین م رق ب ال یف دوب،  وصنف یأخذون بھا جمیعا ولكنھ یتطرف ف ن

  .وحرام ومكروه من األحكام الخمسة
  .وصنف یزعم أن فیھا ما ھو للتشریع فیأخذ بھ وما لیس في التشریع فال یأخذ بھ•  
دوب       •   ین الفرض والمن ھ ب اوت حكم وصنف یأخذ بالسنة كلھا وأنھا كلھا تشریع یتف

  . والتحریم والكراھة واإلباحة
ین،      الذي یزعم أنھ یكتفي بال: أما الصنف األول أمره واضح ب د بالسنة ف قرآن وال یتقی

د   إذ ھو ال یلتزم بالسنة وال بالقرآن معا، ألنھ لوا التزم بالقرآن اللتزم بالسنة نزوال عن
، }من یطع الرسول فقد أطاع اهللا ومن تولى فما أرسلناك علیھم حفیظا { : قولھ تعالى
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م ال یج   { نھم ث ي أنفسھم حرجا    فال وربك ال یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بی دوا ف
  .}وما ینطق عن الھوى، إن ھو إال وحي یوحى { ، }مما قضیت ویسلموا تسلیما 

ھ          د یكرب عن رسول اهللا صلى اهللا علی ن مع دام ب وفي سنن ابي داود بسنده عن المق
ھ   : ((وسلم أنھ قال ى أریكت أال إني أوتیت الكتاب ومثلھ معھ أال یوشك رجل شبعان عل

ھ من حرام           علیكم بھذا : یقول دتم فی ا وج أحلوه وم ھ من حالل ف دتم فی القرآن فما وج
أال ال یحل لكم الحمار األھلي وال كل ذي ناب من السبع وال لقطة معاھد إال . فحرموه

أن یستغني عنھا صاحبھا، ومن نزل بقوم فعلیھم أن یقروه فإن لم یقروه فلھ أن یعقبھم 
  )).بمثل قراه

  . ى اإلسالم زورا وبھتاناھؤالء أمرھم بین، ینتسبون إل
ول   : (یقول اإلمام الشعراني الى یق ھ اهللا تع وال أن  : سمعت سیدي علیا الخواص رحم ل

ارة،          اه والطھ ام المی د أن یستخرج أحك در أح ا ق رآن م السنة بینت لنا ما أجمل في الق
ون    ا، وال ك اء أربع ر والعش ر والعص ین والظھ بح ركعت ون الص ف یك رف كی وال ع

ا  اح، وال عرف           المغرب ثالث ي دعاء التوجھ واالفتت ال ف ا یق د یعرف م ان أح ، وال ك
وس       ي جل ال ف ا یق دالین، وال م جود، واالعت وع والس ار الرك ر، وال أذك فة التكبی ص
التشھدین وال كان یعرف كیفیة صالة العیدین والكسوفین، وال غیرھما من الصلوات   

 أركان الصیام والحج، والبیع كصالة الجنازة، واالستسقاء، وال كان یعرف الزكاة وال
  ).والنكاح والجراح واألقضیة وسائر أبواب الفقھ

اني   زم       : الصنف الث ي أقصاه، فیلت ر من القضیة ف ى الطرف اآلخ ذھب إل و من ی وھ
رق        ھ ال یف ھ، ولكن ھ وتقریرات لم وأفعال ھ وس بالسنة التي ھي أقوال النبي صلى اهللا علی

راه     فیھا بین األحكام الشرعیة الخمسة ال دوب، فی ین الفرض والمن تي قدمناھا فیخلط ب
  .فرضا كلھ والمكروه والمحرم فیراه محرما كلھ، ویدخل المباح تارة ھنا وتارة ھناك

ي لعق األصابع          –مثال  -فھؤالء  لم ف ھ وس یستمعون إلى سنة الرسول صلى اهللا علی
ى س    نتھ صلى  عند األكل فیأخذون بذلك في جمیع األحوال كأنھ فرض، ویستمعون إل

ھ              ع األحوال كأن ي جمی ذلك ف ذون ب اء فیأخ ن الم ة م ي التوضؤ بحفن لم ف اهللا علیھ وس
  .فرض كذلك

  
ى             ى النھي ومعن ر ومعن ى األم د معن ي تحدی ھ ف البد من النظر في ضوء أصول الفق

  . الوجوب ومعنى اإلباحة إلخ
تاذنا ال       ول أس ھ، یق ا وال تحبس ر معناھ ي تفس ة، الت باب الواقع وء أس ي ض دكتور وف

  : موسى شاھین الشین في بحثھ القیم الذي اعتمدنا علیھ في ھذه المقال
ان         اء، وك ن الم ة م د أي بحفن ان یتوضأ بالم نعم إن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ك
ین              دور ب ا ھو ی ذات، وإنم یس للوجوب بال ھ ل ذا تشریع ولكن ات فھ أربع حفن یغتسل ب

ھ     . المالبسات الوجوب والندب واإلباحة بحسب الظروف، و  و عاش صلى اهللا علی ول
ع             أكثر من أرب اء، والغتسل ب ة م أكثر من حفن ثال لتوضأ ب ر م وسلم على ضفاف نھ

  .حفنات
ذا        ل، فھ رمح والنب داء بالسیف وال اة األع وكان صلى اهللا علیھ وسلم یعد سالحھ لمالق

ام الشریعة الخمس، بح    سب  تشریع ولكنھ لیس للوجوب بالذات، ولكنھ یدور بین أحك
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داد بأقصى       ھ وسلم عن اإلع المالبسات، ولو عاش في زماننا لما قصر صلى اهللا علی
  . مظاھر القوة العسكریة الحدیثة

ون،   ون، أو یفرط ن یفرط ھ مم ض أھل ي بع ي ف وم ھ الم الی كالت اإلس ض مش إن بع
ا       ى أورب ذھب إل دعاة ی ض ال فلیس من اإلسالم في شيء ما نسمع عنھ الیوم من أن بع

لیدعو إلى اإلسالم فیأكل على األرض، وباألصابع، فالحق أن ھذا تنفیر من أو أمریكا 
  . اإلسالم ولیس دعوة إلیھ وال فھما لھ

ي          لم ف ھ وس ھ صلى اهللا علی ع أفعال دخلون جمی م ی إن مشكلة اإلسالم مع ھؤالء في أنھ
ریع     ن التش دب، أو م ریع بالن ن التش ون م د تك ي ق ا ھ زام، بینم وب أو اإلل اب الوج ب

  . باحة، أو غیر ذلك من أحكام التشریعباإل
ة  : والصنفان السابقان من یرفضون السنة جملة وتفصیال، ومن یاخذون بھا دون تفرق

أمرھما ھین في كشف خطرھما أو انحرافھما، فاألول  -بین األحكام الشرعیة الخمسة 
ا   الذي ینكر السنة في باب التشریع إجماال، كافر غیر مسلم، والثاني الذي ال  ز فیھ یمی

ل خطرا من     بین الفرض والمندوب والمحرم والمكروه والمباح أمره خطیر ولكنھ أق
ا           . أولئكم ھ، ویمكن كشف خطرھم دید فی ا ال موضع للتش ددون فیم م مسلمون متش فھ

  . بشيء من الفقھ والتعلیم
  

ھ،    : وھناك صنف ثالث ذ ب برز في العقود األخیرة یزعم أن منھا ما ھو للتشریع فیؤخ
ن           ومن ا م ة الخطر، وخطرھ ة بالغ ذه مقول ھ، وھ ذ ب ال یؤخ ر التشریع ف و لغی ا ھ ا م ھ

  . نعومتھا وشدة التلبیس فیھا
ا         نة كلھ ا أن الس ؤالء مبین ى ھ ین ردا عل اھین الش ى ش دكتور موس تاذ ال ول األس یق

ى   : " تشریع ا، حت ولم یخالف في ذلك أحد من علماء المسلمین طوال أربعة عشر قرن
ى تشریع       كان النصف الثا م السنة إل ان أول من قس ني للقرن الرابع عشر للھجرة، فك

  ".اإلسالم عقیدة وشریعة " وغیر تشریع فضیلة الشیخ محمود شلتوت في كتابھ 
لتوت یخ ش ذھب الش ھ   : ی لم وأفعال ھ وس لى اهللا علی ھ ص ن أقوال ا ورد م ى أن م إل

ھ  أتي بعض د ی ھ ق ریة   : وتقریرات ة البش بیل الحاج بیلھ س ا س ى م رب عل ل والش كاألك
ادة الشخصیة،    . والمشي والتزاور والمصالحة بین شخصین وما سبیلھ التجارب والع

اس أو قصره       ا  . أو االجتماعیة كالذي ورد في شئون الزراعة والطب وطول اللب وم
ة           ع الحربی ى المواق وش عل ع الجی ي ظروف خاصة كتوزی دبیر اإلنساني ف . سبیلھ الت

یس شرعا یتع   ا ھو من الشئون          وكل ھذه األنواع ل ھ، وإنم ل أو ترك ب الفع ھ طل ق ب ل
لم   ھ وس لى اهللا علی ا ص ول فیھ لك الرس یس مس ي ل ریة الت در " البش ریعا وال مص تش

  ".تشریع 
ر من المعاصرین        : ویقول الشیخ موسى شاھین الشین    ذ كثی وعن الشیخ شلتوت أخ

اب   والذین سا. فیما كتبوه عن السنة وتقسیمھا إلى تشریعیة وغیر تشریعیة ي رك روا ف
ي    .الشیخ شلتوت ھم حتى الیوم ال یتجاوزون أصابع الید الواحدة ة ف وھؤالء بحسن نی

ر      ذ خطی ة وھي منف بعض األحیان یفتحون في الشریعة اإلسالمیة ثغرة یحسبونھا ھین
  . ألعداء الشریعة اإلسالمیة
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الشرب خصوصا وأن القضیة بدأت أوال ؛ بإخراج ما سبیلھ الحاجة البشریة كاألكل و
رآن           ي الق رد ف م ت ي ل امالت الت ق بالمع ا یتعل ل م من التشریع، ثم انتھت إلى إخراج ك
ت      لم لیس ھ وس لى اهللا علی ول ص نة الرس ي س امالت ف ى أن المع ذھبون إل ریم، فی الك
ده أن           أتي بع ادات بشریة یجوز لمن ی خاضعة للتشریع، وإنما ھي صادرة عن اجتھ

ھ     ي أفعال ھ ف ھ، وأن یخالف د مثل ي     یجتھ ا ف اء منھ ا ج ة م ھ وبخاص ھ وأفعال وتقریرات
ریم     رآن الك ي الق رد ف م ت ي ل امالت الت رره     -المع ا ق ر م ى غی اده إل و أدى اجتھ ول

اده      لم باجتھ ھ وس ي         -الرسول صلى اهللا علی ر ف نعم النم د الم دكتور عب ارة ال ا لعب وفق
رة ضیقة      "  ٤٦السنة والتشریع ص " كتابھ  ي دائ ھ ویحصر السنة التشریعیة ف : بقول

ادة         ( دة والعب دین والعقی ئون ال ن ش ول م ن الرس در ع ا ص ل م رر أن ك ارع فنق نس
، ثم )والحالل والحرام والعقوبات واألخالق واآلداب ال شأن لنا بھ إال من ناحیة فھمھ

ع وشراء           : (یقول اة من بی ي الحی اس ف امالت الن رة تتصل بمع ث كثی لكن ھناك أحادی
م       ، كل ذ)ورھن وإجارة وقراض وسلم ي السنة، ث لك ال یراه من التشریع وإن جاء ف

وعلى ھذا النحو  . یقرر أن المعامالت تخضع في اإلسالم أوال وأخیرا لمبدأ المصلحة
د   جاءت كتابات العلمانیین من نحو نور فرحات، ومحمد خلف اهللا أحمد، وحسین أحم

]٢[  
ل  وھو لم یكتف بما اكتفى بھ الشیخ شلتوت من إخراج ما سبیلھ الحاج ة البشریة كاألك

دوب، أو     ین واجب ومن والشرب، وإنما أخرج المعامالت جمیعا، ولم یفرق في ذلك ب
ن           یس م ھ ل نة بأن ف الس ن نص رب م ا یق ى م م عل روه، وحك رم، أو مك اح ومح مب

  . التشریع
ي   : ومن الواضح ما یمثلھ ھذا التوجھ من خطر على الشریعة اإلسالمیة فھا أوال ف ینس

ا        المعامالت، ویبقیھ ادات جمیع امالت والعب ى المع ك عل د ذل ز بع ادات لیجھ . ا في العب
وھؤالء یأتي الرد علیھم . وھذه ھي الغایة التي تنتھي إلیھا العلمانیة في أقصى حاالتھا

  .بعد نبذة سریعة عن الصنف الرابع
وھم المسلمون منذ عصر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم إلى قریب من : الصنف الرابع

ا تشریع   عھدنا الحا ي       : ضر، فھؤالء یؤمنون بأن السنة كلھ ك ف ا جاء عن ذل ا بم إیمان
وا أنفسھم   { : القرآن الكریم وما أرسلنا من رسول إال لیطاع بإذن اهللا ولو أنھم إذ ظلم

ا     ا رحیم دوا اهللا تواب اكم   { ، }جاءوك فاستغفروا اهللا واستغفر لھم الرسول لوج ا آت وم
انت   ھ ف اب    الرسول فخذوه وما نھاكم عن دید العق وا اهللا إن اهللا ش ان   { ، }ھوا واتق ا ك وم

رة من أمرھم ومن           م الخی را أن یكون لھ لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسولھ أم
وما ینطق عن الھوى، إن ھو إال وحي { ، }یعص اهللا ورسولھ فقد ضل ضالال مبینا 

  . }یوحى 
د الخالق      ي عب د الغن دكتور عب ا تل  : (یقول األستاذ ال ل م ھ رسول اهللا صلى اهللا     ك ظ ب ف

أو ظھر منھ من ابتداء رسالتھ إلى نھایة حیاتھ فھو من   –ما عدا القرآن  –علیھ وسلم 
ت               ا أثب ذا ھو األصل، أو م ة، وھ راد األم ا لسائر أف ا عام ت حكم ا أثب سنتھ، سواء م
ي، من           ر جبل ان غی ا أم ك ھ جبلی ان فعل حابھ، وسواء أك حكما خاصا بھ أو ببعض أص

دبا   قول أو  ا أو ن فعل یصدر عنھ إال ویثبت حكما شرعیا، بقطع النظر عن كونھ إیجاب
  ). أو تحریما أو كراھة أو إباحة
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أو  –بعد النبوة  –كل ما قالھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم : (یقول ابن تیمیة رحمھ اهللا
حة، والتشریع یتضمن اإلیجاب والتحریم واإلبا. أقرعلیھ أو فعلھ ولم ینسخ فھو تشریع

دواء،            ة ال من إباح ھ یتض ب، فإن ي الط افع ف ن المن ھ م ا دل علی ك م ي ذل دخل ف وی
ع   ود أن جمی تحبابھ، والمقص رعا الس ون ش د یك ھ، وق رع إلباحت و ش ھ فھ اع ب واالنتف

  ). أقوالھ یستفاد منھ شرع
دل        لم ی ھ وس ل الرسول صلى اهللا علی ى   –لقد ذھب جمھور األصولیین إلى أن فع عل

ل  ى اإل –األق م  عل ا ل ة، م دب واإلباح وب والن مل الوج ذي یش ق اإلذن ال ھ، مطل ذن ب
یفید الوجوب ما لم توجد قرینة مانعة : وقال بعضھم. یوجد دلیل على تعیین واحد منھا

ة للوجوب   . منھ ة مبین ین    . وقال بعضھم یفید االستحباب ما لم توجد قرین ك یتب ومن ذل
  .اإلجماع على كونھ تشریعا

اب      إن أظھر ما یستدل بھ ي ب ھ ف ا یذكرون القائلون بأن بعض السنة لیس تشریعا ھو م
إن سنة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في الكل والشرب ھي : األكل والشرب ؛ یقولون

ھ   . فھي لیست تشریعا. من باب الجبلة أو العادة والتجربة ین بطالن وھو كالم منمق یتب
ا جاء      . بعد الفحص والنظر ر بطالن دعواھم فیم إذا ظھ ر      ف ل والشرب ظھ عن األك

ا    ي القضیة كلھ ھ جماعة المسلمین من كون         . بطالن دعواھم ف ا علی ین رسوخ م وتب
  . السنة كلھا تشریعا

ھ وسلم عن البحر           ول رسول اهللا صلى اهللا علی ة ویق ور   (لقد حرم اهللا المیت و الطھ ھ
ھ   ل میتت اؤه الح ت  ) م مك المی ذي أحل الس ن ال ل   –فم ألة األك ب مس ي قل ن ف ا نح  وھ

  ؟ –والشرب 
  ألیس ھذا تشریعا؟ 

ل والشرب صلى اهللا           ي األك لم ف ھ وس كیف یكون ما جاء عن الرسول صلى اهللا علی
ن       ول ع الى یق بحانھ وتع ع أن اهللا س ریعا م یس تش رب ل ل والش ي األك لم ف ھ وس علی

لم    ھ وس لى اهللا علی ول ص ث   (الرس یھم الخبائ رم عل ات ویح م الطیب ل لھ  ١٥٧) ویح
ھ  األعراف، ألیس فعل ھ صلى اهللا علیھ وسلم أو قولھ أو تقریره یعطي حكما شرعیا أقل

ذا   رفع الحرج عن فعلھ؟ أكلھ صلى اهللا علیھ وسلم للقثاء بالرطب أال یفید ھذا إباحة ھ
یكم      د؟ وإل ام؟ أو ال یفی الفعل؟ أو ال یفید؟ أال یفید ھذا جواز الجمع بین لونین من الطع

علیھ وسلم في األكل والشرب، بعضھا واجب    طائفة مما ورد عن الرسول صلى اهللا 
  : وبعضھا مندوب

ي حجر رسول اهللا صلى       : (فعن عمر بن أبي سلمة رضي اهللا عنھ قال ا ف ت غالم كن
كیف ال یكون ھذا تشریعا ) یا غالم سم اهللا وكل بیمینك، وكل مما یلیك: اهللا علیھ وسلم

  یدخل في أحد األحكام الخمسة؟ 
المؤمن یأكل : (ن الجشع في األكل یقول صلى اهللا علیھ وسلموفي ذم الشره والتنفیر م

ذا    ]أخرجھ البخاري  ) [في معى واحد والكافر یأكل في سبعة أمعاء ف ال یكون ھ ، كی
  تشریعا یدخل في أحد األحكام الخمسة؟ 

  
اء    " الكرع " ونھى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن  ى اإلن ا عل وھو الشرب منكفئ

ال  وتناول الشراب با ا ق ا  : لفم كما تشرب البھائم، فعن ابن عمر رضي اهللا عنھم مررن
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لم   ال تكرعوا ولكن   (على بركة فجعلنا نكرع فیھا، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
د       ]أخرجھ ابن ماجة ) [اغسلوا أیدیكم ثم اشربوا بھا ي أح دخل ف ذا تشریعا ی یس ھ ، أل

  األحكام الخمسة؟ 
منعا  –أي الشرب من اإلناء الكبیر  –اختنات األسقیة ونھى صلى اهللا علیھ وسلم عن 

ا           اء، فعن عائشة رضي اهللا عنھ ي اإلن د ف ان الواح ى المك نھى  (من توارد األفواه عل
قاء     ي الس ن ف رب م لم أن یش ھ وس لى اهللا علی قاء  –ص م الس ھ –أي ف ك ینتن ) ألن ذل

  ؟ ، ألیس ھذا تشریعا بأحد الحكام الخمسة]أخرجھ الحاكم بسند قوي[
دكم   : (ونھى صلى اهللا علیھ وسلم عن التنفس في اإلناء عند الشرب فقال إذا شرب أح

  ألیس ھذا تشریعا بأحد الحكام الخمسة؟ ]. أخرجھ البخاري) [فال یتنفس في الماء
ا  : ونھى صلى اهللا علیھ وسلم عن النفخ في الشراب عند الشرب فقال رجل القذاة أراھ

ال   : لقا). اھرقھا: (في اإلناء؟ قال د؟ ق دح إذن   : (فإني ال أروى من نفس واح أین الق ف
ك ن فی ال) [ع ذي وق ھ الترم حیح: أخرج ن ص دیث حس د ]. ح ریعا بأح ذا تش یس ھ أل

  الحكام الخمسة؟ 
ذھب والفضة     ة ال ي آنی ] أخرجھ البخاري  . [ونھى صلى اهللا علیھ وسلم عن الشرب ف

  ألیس ھذا تشریعا بأحد الحكام الخمسة؟ 
أطفئوا المصابیح إذا : (یھ وسلم بتغطیة أواني الطعام والشراب فقالوأمر صلى اهللا عل

راب   ة والش روا األطعم قیة، وخم وا األس واب، وأوك وا األب دتم وغلق ا ) رق أي غطوھ
  ، ألیس ھذا تشریعا بأحد الحكام الخمسة؟ ]أخرجھ البخاري[

ي اهللا   اس رض ن عب ن اب اء فع ط اإلن ن وس ل م ن األك لم ع ھ وس لى اهللا علی ى ص  ونھ
ال   لم ق ھ وس لى اهللا علی ي ص ا أن النب ن   : " عنھم وا م ام فكل ط الطع زل وس ة تن البرك

ن وسطھ     أكلوا م ھ، وال ت ال  " [حافت ذي وق حیح : أخرجھ الترم ذا  ]. حسن ص یس ھ أل
  تشریعا بأحد الحكام الخمسة؟ 

ھ       اع علی ھ واالجتم اركة فی ام والمش اة بالطع ي المواس لم ف ھ وس لى اهللا علی ورغب ص
ي  طعام : (فقال الواحد یكفي االثنین، وطعام االثنین یكفي األربعة، وطعام األربعة یكف

  ، ألیس ھذا تشریعا بأحد الحكام الخمسة؟ ]أخرجھ مسلم) [الثمانیة
لم     ھ وس ده صلى اهللا علی : وحفاظا منھ صلى اهللا علیھ وسلم على أحاسیس اآلخرین نج

ھ، ألیس ھذا تشریعا بأحد ما عاب طعاما قط، كان إذا اشتھى شیئا أكلھ وإن كرھھ ترك
جد    –الحكام الخمسة؟ وقد اعتزل النبي صلى اهللا علیھ وسلم نساءه شھرا    ي المس  –ف

  ألیس ھذا تشریعا بأحد األحكام الخمسة؟ ] أخرجھ البخاري[ –ال یدخل علیھن بیوتھن 
ط      ا ق ھ وال خادم رأة ل ده ام لم بی ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص رب رس م یض ھ [ول أخرج

  لیس ھذا تشریعا بأحد الحكام الخمسة؟ ، أ]أحمد
ات         ر حفن أ بعش ره یتوض اء وغی ن الم ة م أ بحفن لم یتوض ھ وس لى اهللا علی ان ص وك

  ألیس ھذا تشریعا بأحد األحكام الخمسة؟ ] أخرجھ البخاري[
ة     وكان صلى اهللا علیھ وسلم یصلي في اللیل إحدى عشرة ركعة أو ثالث عشرة ركع

  شریعا بأحد األحكام الخمسة؟، ألیس ھذا ت]أخرجھ البخاري[
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ر     ان یفط ر، وك حابھ یفط ض أص فر وبع ي الس وم ف لم یص ھ وس لى اهللا علی ان ص وك
ام          د األحك ریعا بأح ذا تش یس ھ اري، أل ھ البخ ا أخرج وم، كم حابھ یص ض أص وبع

  الخمسة؟
ة    ي العم ك     –وأمر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بالتلحي ف ا تحت الحن  –أي بتطویقھ

  یبة، ألیس ھذا تشریعا بأحد األحكام الخمسة؟كما ذكره ابن قت
ر       ھ یعتب ا ولكن ر واجب ا ال یعتب ھ بم ي حزن أتي ف لم فی ھ وس لى اهللا علی زن ص د یح وق

  .تشریعا باإلباحة كالبكاء ودمع العینین
یس          لم، أل ھ وس ر تشریعا بالتبسم صلى اهللا علی ا یعتب وقد یضحك فیأتي في ضحكھ بم

  ؟ ھذا تشریعا بأحد األحكام الخمسة
  وقد یعبس صلى اهللا علیھ وسلم ألیس ھذا تشریعا بأحد األحكام الخمسة؟

ام             د األحك ر تشریعا بأح ا یعتب ي غضبھ بم أتي ف لم فی ھ وس وقد یغضب صلى اهللا علی
  الخمسة؟ 

ام      د األحك ریعا بأح ر تش ا یعتب یانھ بم د نس أتي بع لم فی ھ وس لى اهللا علی ى ص د ینس وق
  الخمسة؟

ة األخرى     وإن ما یجري في األكل وال ة أو العادی ال الجبلی شرب یجري مثلھ في األفع
ة     رداء، والجب إلزار، وال لھ صلى اهللا علیھ وسلم كاللباس فلبسھ صلى اهللا علیھ وسلم ل
ة          ع، وعصب رأسھ بخرق ة، وتقن رنس، والسراویل والعمام الشامیة، والقمیص، والب

وداء، وال        ة الس ر، والعمام ھ المغف ى رأس بس عل ة، ول وق العمام ة،  ف ردة النجرانی ب
خ      ملة إل ة والش ردة الیمانی رة، والب ام     ... والحب د األحك ریعا بأح ك تش ر ذل ال یعتب أف

  الخمسة؟ 
ذلك        ون ب حابة رضي اهللا عنھم یؤمن ان الص ھ تشریع     -وك أن أفعال ھ   : -أي ب بس نعل ل

ھ     ع نعل ا خل ھ    –صلى اهللا علیھ وسلم في الصالة فلبسوا نعالھم، فلم  –لسبب ال یعلمون
  .ا نعالھمخلعو

  .ولما رأوه صلى اهللا علیھ وسلم یمتنع عن أكل الثوم امتنعوا حتى أباح لھم
ل الضب         ع عن أك لم یمتن ھ وس ھ أیضا     –ولما رأوه صلى اهللا علی  –لسبب ال یعلمون

  . أوشكوا أن یمتنعوا حتى أباح لھم
م        ا ویكل ھم بعض رى بعض ات ی اتھم جماع ون حاج ة یقض ال الجبلی ي األفع انوا ف وك

ا      بعض ول قائم ھم یب ان بعض الم، وك دم الك تر وع واري والتس م الت ا، فعلمھ ھم بعض
  ]. أخرجھ النسائي وابن ماجة. [فعلمھم الجلوس

لم       –وإذا كان بعض الصحابة لم یصبغوا شیبتھم    ھ وس ع أن الرسول صلى اهللا علی م
ھ     –مخالفة للیھود والنصارى  –دعا إلى ذلك  ذا أن سنتھ صلى اهللا علی  فلیس معنى ھ

الوجوب،           یس تشریعا ب ھ ل اه أن ام، ولكن معن المعنى الع وسلم في ذلك لیست تشریعا ب
  ویظل بعد ذلك داخال في التشریع بالندب أو التشریع باإلباحة 

ھ        ال أن ن األفع ل م ي فع لم ف ھ وس لى اهللا علی ول ص حاب الرس ف أص یس إذا اختل أل
بي صلى اهللا علیھ وسلم، محظور أو مباح ثم نقل الناقل في موضوع اختالفھم فعال للن

  أال یدل ذلك على حسم الخالف؟ 
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وكانوا ال یؤاكلون الحائض وال یأكلون مما عملت یداھا وال یخالطونھا وال یالمسونھا 
  تشریعا باإلباحة؟  –كما أخرجھ مسلم  –فكان ھو صلى اهللا علیھ وسلم یفعل ذلك كلھ 

  :ألیست اإلباحة من أقسام الحكم الشرعي
ھ خطاب اهللا           طبقا لتعریف ھ األصولیون من أھل السنة بأن ا عرف الحكم الشرعي كم

و        م شرعي، وھ إن اإلباحة حك المتعلق بأفعال المكلفین اقتضاء أو تخییرا أو وضعا ف
ة       ة الحری ى قیم ھ عل على كل حال شيء والحریة شيء آخر، ومن الخطأ االستدالل ب

ي حلق   وع ف ذا الموض ة ھ ي مناقش دنا ف ا وج الم كم ي اإلس اة ف اة بقن ریعة والحی ة الش
  ].١١١٠٢٠٠٣في [الجزیرة 

ھ   : -كما عرفھ اآلمدي  -المباح  التخییر فی ما دل الدلیل السمعي على خطاب الشارع ب
  .بین الفعل والترك، فھو إذن تشریع

ر اقتضاء     : -كما عرفھ الجویني  -وھو  رك من غی ما خیر الشارع فیھ بین الفعل والت
  .ورود الشرع وال زجر وال حكم عقلي قبل

  .فاإلباحة حكم شرعي لم یخالف في ذلك إال بعض المعتزلة
التحریم أو          دب، أو ب اب، أو بالن ا باإلیج ان طلب واء ك ب س اء الطل راد باالقتض والم

  .بالكراھة
د الجانبین       رجیح ألح ھ دون ت والمراد بالتخییر ما كان تخییرا بین فعل الشيء أو ترك

ذا    ى ھ ب عل ل         على اآلخر، والذي یترت ین الفع را ب ف مخی ھو اإلباحة، فیصیر المكل
  .والترك ویسمى الفعل مباحا

ى    –وقد أطلق بعض األصولیین اسم الحكم التكلیفي على الحكم التخییري  كما ھو عل
ى          –الحكم االقتضائي  دكور إل د سالم م دكتور محم رى األستاذ ال ا ی ویرجع ذلك فیم

زم باع  : عدة اعتبارات من بینھا ف مل ر       أن المكل رد بأسلوب األم ھ ی ھ، وألن اد إباحت تق
الى   وا واشربوا   { أحیانا كما في نحو قولھ تع تم فاصطادوا   { ، }كل ا  }إذا حلل ، وربم

دكتور موسى شاھین ال شین من أن         ھ األستاذ ال یرجع األمر في ھذا إلى ما ذھب إلی
ھ  بعض أحكام اإلباحة واجبة التناول في أصلھا كاألكل والشرب ال یجوز االمتن  اع عن

بإطالق، ویرى الكعبي من األصولیین أن المباح مطلوب، بل واجب، بناء على أنھ بھ 
  . یحصل ترك الحرام، وما یحصل بھ ترك الحرام فھو واجب

ي       -ومن المعتزلة من ینفي أن اإلباحة من األحكام الشرعیة  ي ف ل عنھم الغزال ا نق كم
ل و    -المستصفى  ل      إذ معنى المباح رفع الحرج عن الفع ل قب ت بالعق ك ثاب رك وذل الت

ار أو    السمع، وقد ناقشھم الغزالي بما یثبت كون اإلباحة داخلة في أحكام الشرع باعتب
ي     . آخر ا ف ذا الخالف، ألن كالمن وموقفنا في ھذا المقال یركن إلى عدم الدخول في ھ

ذا األخ      ا، وھ أت بھ م ی ا ل ا   أن السنة كلھا تشریع یتجھ إلى ما جاء بالسنة ال إلى م ر م ی
  . نترك التوسع فیھ لألصولیین

ومن ھنا فإنھ كما یرى األستاذ الدكتور موسى شاھین ال شین في بحثھ القیم في صمیم 
ى األصل     ]: ٣[ھذا الموضوع  ال خالف لنا ھنا مع المعتزلة فیما جاء من اإلباحة عل

ع    ا اجتم ھ  المعقول قبل مجيء الشرع، وكالمنا فیما جاء فیھ نص أو سنة، فھو مم علی
  . الدلیالن العقلي والنقلي معا
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التحرك      ف ب ھ تكلی ره، ولكن إن اإلباحة تعني تكلیفا وتشریعا ال بأحد المباحات دون غی
اطبي  ام الش ول اإلم ھ، یق ي دائرت ار   : (ف ت اختی دخول تح اھره ال ان ظ اح وإن ك المب

م  ، أي إنھ إنما كان مبا)المكلف لكنھ إنما دخل بإدخال الشارع لھ تحت اختیاره حا بحك
  . الشارع ال بحكم المكلف

ة      لم بنی ھ وس لى اهللا علی ول ص ھ الرس ا تناول لم كم ھ المس دما یتناول اح عن یس المب وأل
  االقتداء بھ ومحبتھ أال یعتبر عندئذ داخال في حكم التشریع بالندب واالستحباب؟

بعض كاالكتحال         ا یظن ال لم فیم ھ وس  وألیس المباح الذي فعلھ الرسول صلى اهللا علی
التحریم أو     دون ب د مجتھ واله الجتھ ة ل ریعا باإلباح اد تش فیره أف عر وتض بغ الش وص

  الكراھة؟ 
ا أباحھ الشارع، أو           اره مم لم باعتب ھ المس ا لألجر إذا تناول اح موجب وألیس تناول المب
ھ صلى         ذا مقتضى قول و تشریع، وھ باعتباره مساعدا على البعد عن الحرام؟ إذن فھ

واه مسلم بسنده عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى اهللا  اهللا علیھ وسلم فیما ر
األجور   : علیھ وسلم قالوا للنبي صلى اهللا علیھ وسلم دثور ب . یا رسول اهللا ذھب أھل ال

ا نصوم   . یصلون كما نصلي والھم   . ویصومون كم دقون بفضول أم ال . ویتص أو : ((ق
دقة   دقة   و. لیس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبیحة ص رة ص ل تكبی ل  . ك وك

دقة  . وكل تھلیلة صدقة. تحمیدة صدقة المعروف ص دقة    . وأمر ب . ونھي عن منكر ص
دقة    دكم ص الوا )) وفي بضع أح ا         : ق ھ فیھ دنا شھوتھ ویكون ل أتي أح ا رسول اهللا، أی ی

ي    : ((أجر؟ قال ذلك إذا وضعھا ف أرأیتم لو وضعھا في حرام أكان علیھ فیھا وزر؟ فك
  ).)الحالل كان لھ أجر

  والمباح نفسھ أال یعني التكلیف بوجھ من الوجوه ؛
نفس        دة تعرض ال ھ م اع عن ھ، یحرم االمتن ي أصلھ وجملت رب واجب ف ل والش فاألك

  . للھالك، واالختیار إنما ھو في المأكول والبدائل والمالبسات فیھ
دائل        ي ب و ف ا ھ ار إنم ا، واالختی ھ نھائی رد من رم التج لھ یح ي أص ب ف اس واج واللب

اتھ الم وس ومالبس ربوا وال   { لب وا واش جد وكل ل مس د ك تكم عن ذوا زین ي آدم خ ا بن ی
ات من    تسرفوا إنھ ال یحب المسرفین، قل من حرم زینة اهللا التي أخرج لعباده والطیب
ات            ذلك نفصل اآلی ة ك وم القیام دنیا خالصة ی اة ال ي الحی وا ف الرزق قل ھي للذین آمن

  . }لقوم یعلمون 
ا       أما إذا كان المقص ي أنھ لم لیست تشریعا یعن ھ وس ود بأن بعض أفعالھ صلى اهللا علی

ھ ال          اال، لكن ھ إجم حیح بشروطھ، وال خالف علی ذا ص ة فھ غیر ملزمة أي غیر واجب
ة          دب أو بالكراھ الوجوب أو بالن ى اإلطالق سواء ب ا شرعیا عل یعني أنھ ال یفید حكم

  . ة باالجتھاد المغلوطإلخ، فھذا باب خطیر من أبواب اختراق الشریعة اإلسالمی
  

إن باب الشر المغلق إذا كسر غلقھ : (وكما یقول أستاذنا الدكتور موسى شاھین الشین
لم یؤمن انفتاحھ على مصراعیھ، ومعظم النار من مستصغر الشرر، وسلب التشریع   

تسلبھا عن عشرین، : عن عشرة من أفعالھ صلى اهللا علیھ وسلم یتیح الفرصة آلخرین
  .جزاه اهللا خیرا) ثم عن المعامالت كلھا، ثم عن الشریعة كلھا ثم عن مائة،

________________________________________  
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  .٤٩ص  ١المیزان للشعراني ج] ١[
  .٣٣أنظر بحث األستاذ الدكتور موسى شاھین الشین السابق ص ] ٢[
وان ] ٣[ ث بعن ریع  " بح ا تش نة كلھ ر   " الس ة قط ریعة بجامع ة الش ة كلی دد بمجل الع

  .العاشر
-------------------------  

  ما موقف اإلسالم من الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان ؟ -١٦٩
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  :الرد على الشبھة 
ا            ١ ى ضرورة حمایتھ دد عل وق اإلنسان وش ادى بحق د اإلسالم أول من ن ل  . ـ ُیع وك

م أن ل   ھ      دارس للشریعة اإلسالمیة یعل اة اإلنسان ودین ة حی ى حمای ل ف د تتمث ا مقاص ھ
رتھ  ھ وأس ھ ومال اب    . وعقل ن الخط ر ب انى عم ة الث جل للخلیف المى س اریخ اإلس والت

د     : " مواجھتھ الحاسمة النتھاك حقوق اإلنسان وقولھ فى ذلك اس وق ى استعبدتم الن مت
  .؟" ولدتھم أمھاتھم أحراًرا 

ل  : مبدأین أساسیین ھماـ تنبنى حقوق اإلنسان فى اإلسالم على   ٢ مبدأ المساواة بین ك
دتین    . بنى اإلنسان ، ومبدأ الحریة لكل البشر ى قاع ویؤسس اإلسالم مبدأ المساواة عل

ا ختین ھم ر : راس ل البش انیة لك ة اإلنس مول الكرام رى ، وش ل البش دة األص ا . وح أم
اس جمی    ق الن د خل ا من نفس    وحدة األصل البشرى فإن اإلسالم یعبر عنھا بأن اهللا ق ًع

دة ة . واح ازات طبقی ا المتی ال فیھ رة ال مج انیة كبی رة إنس ى أس وة ف الجمیع إخ . ف
ل البشر      دى ك د ل ومن  . واالختالفات بین البشر ال تمس جوھر اإلنسان الذى ھو واح

ارف            ى التع ا إل ریم ـ أن تكون دافًع رآن الك ا یشیر الق ھنا فھذه االختالفات ینبغى ـ كم
اكم    : (الناس ولیس منطلًقا للنزاع والشقاق والتآلف والتعاون بین ا خلقن اس إن یا أیھا الن

  ).١) (إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم * من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوًبا وقبائل لتعارفوا 
ر   ل البش انیة لك ة اإلنس مول الكرام ى ش اواة فھ رى للمس دة األخ ا القاع ص . أم د ن وق

فاإلنسان بھذا التكریم جعلھ اهللا ). ٢) (آدم ولقد كرمنا بنى : (القرآن على ذلك فى قولھ
خلیفة فى األرض ، وأسجد لھ مالئكتھ ، وجعلھ سیًدا فى ھذا الكون ، وسخر لھ ما فى 

. فاإلنسان بذلك لھ مكانتھ ومكانھ المفضل بین الخلق جمیًعا. السموات وما فى األرض
ة    وقد منح اهللا ھذه الكرامة لكل الناس بال استثناء لتكون سیاجً   ا من الحصانة والحمای

فالجمیع أمام اهللا . لكل فرد من أفراد اإلنسان ، ال فرق بین غنى وفقیر وحاكم ومحكوم
  .وأمام القانون وفى الحقوق العامة سواء

ة    دأ الحری و مب ان فھ وق اإلنس ھ حق ز علی ذى ترتك انى ال دأ الث ا المب ل اهللا . أم د جع فق
ارة     ا ومسئوًال عن عم اء الحضارة اإلنسانیة    اإلنسان كائًنا مكلًف ولیست  . األرض وبن

ا اهللا مرتبطة           ى جعلھ ر الت ان والكف ى قضیة اإلیم ى ف ة ، حت ھناك مسئولیة دون حری
  ).٣) (فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر (بمشیئة اإلنسان 

  .وھكذا تشمل الحریة كل الحریات اإلنسانیة دینیة كانت أم سیاسیة أم فكریة أم مدنیة
دل والشورى     ـ الحكم فى  ٣ ر   . تعالیم اإلسالم البد أن یقوم على أساس من الع د أم وق

ھ     زمھم بتطبیق دل وأل دل واإلحسان    (اهللا الناس فى القرآن بالع أمر بالع ). ٤) (إن اهللا ی
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أما الشورى . واآلیات فى ذلك كثیرة). ٥) (وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل (
ان     (وكان النبى . فھى مبدأ أساسى ملزم ة وإن ك رأى األغلبی ذ ب یستشیر أصحابھ ویأخ

فقد كان الرسول . وأظھر مثل على ذلك خروج المسلمین إلى غزوة ُأحد. مخالًفا لرأیھ
م وخرج ،     . یرى عدم الخروج ، ولكن األكثریة كانت ترى الخروج  ى رأیھ زل عل فن

ال م  . وكانت الھزیمة للمسلمین ا  ومع ذلك شدد القرآن على ضرورة الشورى فق خاطًب
ى ر    : (النب ى األم اورھم ف م وش تغفر لھ نھم واس اعف ع ذا  ). ٦) (ف ى ھ ت ف وال یلتف

ة     ر ملزم زعم   . الصدد إلى رأى قلة من الفقھاء الذین یزعمون أن الشورى غی ذا ال فھ
  .مخالف للنصوص الدینیة الصریحة

ا       ورى طبًق ھ الش ون علی ذى تك كل ال ار الش ة اختی لمین حری الم للمس رك اإلس د ت وق
ت المصلحة تقتضى أن تكون الشورى بالشكل المعروف         . صلحة العامةللم إذا كان ف

ق    . اآلن فى الدول الحدیثة فاإلسالم ال یعترض على ذلك و التطبی ر ھ وكل ما فى األم
  .السلیم مع المرونة طبًقا لظروف كل عصر وما یستجد من تطورات محلیة أو دولیة

ى  ومن ذلك یتضح مدى حرص اإلسالم على حقوق اإل نسان وصیانتھا ، وحرصھ عل
  .التطبیق السلیم لمبدأ الشورى أو الدیمقراطیة بالمفھوم الحدیث

ة            ٤ ى القضایا الدینی ى ف اد حت اح االجتھ ة اآلراء ، وأب اح الفرصة لتعددی ـ اإلسالم أت
وجعل للمجتھد الذى یجتھد ویخطئ أجًرا . طالما توافرت فى المجتھد شروط االجتھاد

ا     . یب أجرانوللذى یجتھد ویص د بینھ ة یج والدارس لمذاھب الفقھ اإلسالمى المعروف
  :ولم یقل أحد. خالًفا فى وجھات النظر فى العدید من القضایا

ھ  رأى اآلخر          . إن ذلك غیر مسموح ب ام ال یح الفرصة أم د أن اإلسالم یت ا نج ومن ھن
ر المجت  ھ خی ا فی ى م دفون إل ع یھ ادام الجمی رج م ره دون ح ة نظ ن وجھ ر ع ع لیعب م

  . والحفاظ على أمنھ واستقراره
  .١٣: الحجرات) ١(
  .٧٠: اإلسراء) ٢(
  .٢٩: الكھف) ٣(
  .٩٠: النحل) ٤(
  .٥٨: النساء) ٥(
  .١٥٩: آل عمران) ٦(

 -----------------  
  حقوق اإلنسان التي كفلھا لھ اإلسالم

  ملفات متنوعة 
ق اإل   : نقال عن  ٢٠٠٣ - ٠٦ - ١٧: أضیفت بتاریخ  خة   خاص بإذاعة طری سالم نس
   ٨٥٢٩: للطباعة القراء 

ن    ا م د فم یم الحمی ز الحك ن العزی ا م ًا ألنھ ًا حكیم اًء متین ة بن الم مبنی ریعة اإلس إن ش
ظ    مصلحة في الدنیا واآلخرة إال وأرشدت إلیھ ودلت علیھ ، ولذا اعتنت الشریعة بحف

س رورات الخم اة البش   : الض ال ، فحی ل والم ل والنس نفس والعق دین وال ظ ال ر ال حف
وق اإلنسان     تستقیم وأمورھم ال تنتظم إال بحفظ ھذه الضرورات ، ألیست ھي من حق

  .التي كفلھا لھ اإلسالم
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لم حرام       «  ى المس لم عل ل المس ھ وك فالمسلم أخو المسلم ال یظلمھ وال یسلمھ وال یخذل

  .كما قال المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم» دمھ ومالھ وعرضھ 
  

ھ إنسان سمیع بصیر           وھذا موقف یبین قیمة اإل ة إن یس بھیم ھ ل ي اإلسالم وأن نسان ف
  :جعل اهللا لھ حقًا ورأیًا وكلمة

  
ل          (  اس لك ى الن ھ عل ؤمنین عمر رضي اهللا عن ر الم ا أمی أتت ثیاب من الیمن فوزعھ

د   مسلم ثوب وبقي ثوب ألمیر المؤمنین فلبسھ فوصل الثوب إلى ركبتیھ فقال البنھ عب
د اهللا       أعطني ثوبك الذي ھو: اهللا ھ عب وب ابن ھ بث ر ثوب حصتك فأعطاه إیاه فوصل عم

ا  : ولبسھما وصعد یخطب في الناس فحمد اهللا وأثنى علیھ ثم قال أیھا الناس اسمعوا لم
اطع    –واهللا ال نسمع وال نعي   : فیصرخ سلمان الفارسي...سوف أحدثكم عنھ رجل یق

یس بقرشي وال ھاشمي وال    ي وال ھو من     الخلیفة أمیر المؤمنین رجل فارسي ل عرب
   –قرابة الخلیفة

  ولم؟ : فیقول عمر
  ألنك تلبس ثوبین وتلبسنا ثوبًا واحدًا ، أین العدالة؟ : فیرد سلمان

  .قم فأجب: یا عبد اهللا: فقال عمر
وبي ،       : فقام عبد اهللا والناس سكوت فقال ھ ث وب فأعطیت ھ ث ل الیكفی إن أبي رجل طوی

  .فوصلھ بثوبھ ولبسھما
  ).یا أمیر المؤمنین اآلن قل نسمع وأمر تــطع : فھنا قال سلمان

  
نعم إنھا حقوق اإلنسان إن من حقك أن تعیش محترمًا في كلمتك وفي رأیك وفي بیتك 
وفي مالك ال تعیش خوفًا وال بطشًا وال إرھابًا وال تخویفًا وھذا ما كفلھ اإلسالم لجمیع 

ر وصغیر     المسلمین على حد سواء ال فرق بین أبیض وأسود وال غني ر وال كبی وفقی
  .، الكل سواء في میزان اإلسالم

  
فاهللا تعالى ال یضیع حق كل ذي حق وقد بعث رسلھ فبینوا الحقوق والواجبات وھاھو 
اتھم   وقھم وواجب اس بحق ذكر الن وداع لی ة ال ي حج ف ف ـم یق ھ وسل لى اهللا علی ا ص نبین

ى       « : فیقول یكم حرام إل والكم عل اءكم وأم اس إّن دم ا الن م    أیھ وا ربك ، وھي  » أن تلق
رازًا لخطورة             ا وإب دًا لھ ھ تأكی ي آخر خطبت لم ف ھ وس وصیة سیكررھا صلى اهللا علی
ھ            وق اإلنسان فی وم اإلعالن عن حق ة ھو ی وم عرف دماء فی االعتداء على األموال وال
ل   ة وفصَّ ي الملكی اة وف ي الحی ان ف ق اإلنس لم ح ھ وس لى اهللا علی م ص و القاس ن أب أعل

د النصف    حقوق النساء وأنھا إنسانة لھا شأنھا في المجتمع فھي تمثل نصف األمة وتل
اآلخر إذًا ھي أمة كاملة كفل لھا اإلسالم حقوقھا فلھا حق العشرة الحسنة وحق التعلیم 

  .وغیرھا من الحقوق.... وحق اختیار الزوج 
ة    ة عظیم ولكن  إن اإلسالم كفل لإلنسان كل حقوقھ فانظر لحرمة الكعبة فإن لھا حرم

  .حرمة المؤمن عند اهللا أشد حرمة من الكعبة
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===============  
  حقوق اإلنسان في اإلسالم من التأصل إلى التقنین 

  ] ١[األستاذ محّمد دكیر
  انتشار الوعي الحقوقي في العالم 

المي             ام الع دارة واالھتم ت الص ي احتل م القضایا الت وق اإلنسان من أھ تعد قضیة حق
رة بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة، حیث ظھرت الحاجة للسلم وذلك مباش. والمحلي

ق            دد من الشعوب لتحقی ى سعي ع ي، إضافة إل وازن دول ق ت العالمي، وضرورة خل
دة مشاكل          ا ع ي واجھتھ ة الت ذه الدول ة، ھ ة الوطنی استقاللھا، وشروعھا في بناء الدول

یة واالق  ارات السیاس ھا االختی ى رأس ان عل ة، ك ات مھم ة وعقب ادیة واالیدیولوجی تص
  . التي تبین أن لھا عالقة مباشرة بموضوع حقوق اإلنسان

ب إسھامھا    ھذه االختیارات كان لھا وقع مزدوج داخل العالم اإلسالمي، فھي إلى جان
ة          ادیة واالجتماعی یة واالقتص ى السیاس ع البن ي جمی ة ف رات جذری داث تغیی ي إح ف

ي        والفكریة التقلیدیة، أحدثت تطورًا ملمو  ا، ف وق اإلنسانیة، إّال أنھ ي مجال الحق ًا ف س
المقابل، فجرت مجموعة من اإلشكالیات التي عولجت، وتمت مناقشتھا بشكل واسع     

ل    ة مث اوین مختلف ت عن ة     : تح ة، الھوی یة والعالمی رة، الخصوص الة والمعاص األص
ا   والغزو الثقافي، وغیرھا من العناوین التي تدل على فداحة التحدیات التي تعرض لھ

  . العالم اإلسالمي، بعدما فقد السیطرة على حدوده السیاسیة والثقافیة بالخصوص
ى      ت عل ي توال لقد وضع اإلسالم في قفص االتھام، مباشرة بعد الھزائم الحضاریة الت

ف المسلمین    ات داخل    . العالم اإلسالمي، واعتبر المسؤول األول عن تخل ت فئ وطالب
اة،    العالم اإلسالمي، منبھرة بالحض احي الحی ع من ارة الغربیة، بإبعاد اإلسالم عن جمی

وب    ام التطور المطل ات     . ألنھ یشكل، من منظورھا، عائقًا أم ذه المطالب دت ھ د وج وق
ن      رة م ة كبی د أن مجموع دیولوجي؛ إذ نج ري واألی توى الفك ى المس دعمھا عل ن ی م

ة وخارجھ     ات الغربی ي الجامع ا، انصبت  الكتابات التي أنجزت داخل مراكز البحث ف
د من    في إثارة الشبھات وتفجیر القضایا الفكریة الحساسة، للتدلیل على أن اإلسالم یع

المیة  ة اإلس ف األم ي تخل باب ف م األس ة  . أھ ھ القانونی ریعاتھ ونظم ن تش ددًا م وأن ع
  . التقلیدیة المتوارثة، تسھم بشكل واضح في تكریس ھذا التخلف عن ركب الحضارة

فة ومتعددة، بعد تحقیق التحرر السیاسي وانطالق عملیة تجدید كانت ردود الفعل مختل
شاملة لجمیع البنى، مواكبة في أحد جوانبھا المھمة، عملیة الدفاع عن اإلسالم ونظمھ 
ذي         ل ال ن الخل ھ م اع، وتبرئت یة واالجتم اد والسیاس االت االقتص ي مج ریعیة ف التش

  . أصاب العقل المسلم الذي توقف عن الفعل الحضاري
ود     و المي، خالل العق مع التطور الذي عرفھ مجال حقوق اإلنسان، على المستوى الع

الخمسة الماضیة، أضیف إلى التحدیات السابقة تحد جدید، جعل الفكر اإلسالمي الذي 
ة      ھام بمعالج و اإلس رعة نح ھ بس المیة، یتوج نظم اإلس ن ال دفاع ع ویًال بال غل ط انش

د   . سالم في ھذا المجال كذلكقضایا حقوق اإلنسان، إلبراز إسھام اإل ى تأكی وصوًال إل
وق          ة لحق ریع ورؤاه الفكری ذا التش ة ھ المي، وموافق وقي اإلس ریع الحق وق التش تف

  . اإلنسان الشاملة



 ٨٤٤

لذلك فقد عرفت السنوات العشرون األخیرة حركة نشطة في مجال التألیف اإلسالمي  
وق اإلنسانیة   ذا المجال     والكشف عن إسھام    . في محاولة لتأصیل الحق ي ھ اإلسالم ف

  . الذي حظي باھتمام كبیر في اآلونة األخیرة
ذي     دي ال وجاءت سرعة االستجابة، من طرف الفكر اإلسالمي، رد فعل مباشرًا للتح
وق    ام بحق رة االھتم اعد وتی ة، وتص ن جھ ة، م ات العالمی ق واإلعالن ھ المواثی طرحت

  . اإلنسان في العالم من جھة أخرى
  المیة في مجال حقوق اإلنسان أھم التطورات الع

ا    ة، كم االھتمام بمجال حقوق اإلنسان لیس ولید اآلونة التي تلت الحرب العالمیة الثانی
ى    ھ إل ن أن نرجع دة،   " ال یمك ة واح ن أیدیولوجی ة ع ة أو مترتب ة معین ة زمنی حقب

ا ھي    ددة، وإنم وق(ومح ة   ) الحق ة ومتعاقب ة متتالی ات تاریخی اج تراكم ا " ، و ]٢[نت م
م         خ ذ العسف والظل ھ وتنب ي من قیمت ل اإلنسان وتعل لفتھ العقائد الدینیة من مبادئ ُتبجَّ
]"٣ .[  

ة،    ر والممارس توى التنظی ى مس ال، عل ذا المج ر، بھ ي المعاص ام الغرب إّال أن االھتم
ًا       دًا عالمی ذ بع ام یأخ ذا االھتم وصوًال إلى تقنینھ في مواثیق وإعالنات عالمیة، جعل ھ

وق اإلنسان      لم یسبق لھ مث المي لحق ة، اإلعالن الع یل من قبل، وكان من نتائجھ المھم
  . م١٩٤٨الذي صدر عن منظمة األمم المتحدة سنة 

إن التطور الذي عرفھ مجال الحقوق اإلنسانیة، على المستوى النظري بالخصوص،   
یرجع باألساس إلى التطور السیاسي الذي عرفتھ أوروبا، ومحاولة عدد من المفكرین 

ال     وا ن دون إغف ة، م ة والكنیس ي للدول تبداد السیاس ھ االس ي وج وف ف فة، الوق لفالس
م      رین، وھ ؤالء المفك ة لھ ة الفكری كل الخلفی ذي ش اني ال اني والروم وروث الیون الم

ا   یة ویطورونھ ث السیاس ة  . یضعون المباح راعات دامی ذاك ص ا آن ھدت أوروب د ش لق
اھیم السیاسی   : " وطویلة من أجل ض المف ي تؤسس لالستبداد السیاسي     إسقاط بع ة الت

ھ      ھ وحقوق رد كیان ان الف ى اإلنس ر عل دیني، وتنك ي  ]. ٤"[وال ي الت رة الحق اإللھ كفك
ا الشرعیة السیاسیة       ي قامت علیھ كانت الكنیسة تروج لھا، أو فكرة العنایة اإللھیة الت

  . للملوك واألباطرة
ى  من ھنا بدأ الفكر األوروبي، بعد صراع سیاسي واجتماعي ط ویل ومضن، یصل إل

بعض النتائج، وكان من أھمھا فصل الدین عن السیاسة، ومحاولة وجود بدائل وأفكار 
ى            ي، ولكن عل ي أو غیب ى أساس دین ع، عل ة والمجتم ین الدول دة ب تؤسس لعالقة جدی
ن    ب، ولك ي فحس تبداد السیاس یم االس یس لتحج ك ل وعیة، وذل حة وموض س واض أس

وة الدول   ن ق ان م ر اإلنس ة   لتحری ھ الذاتی ة لحقوق ة والمنتھك یطرتھا المجحف ة وس
ي          . والواقعیة ات طورت المجال السیاسي الغرب ا عن ثالث نظری دیث ھن ویمكن الح

ودفعت بھ إلى األمام، ما كان لھ التأثیر الكبیر، لیس على مجال حقوق اإلنسان بشكل  
ذه ا . عام فحسب ات  ولكن على الواقع السیاسي الغربي المعاصر الذي شكلت ھ لنظری

  . خلفیتھ الفلسفیة والفكریة
دھم          : النظریة األولى ي عن ت تعن ان، وكان ا الیون ي عرفھ انون الطبیعي الت رة الق " فك

ن روح          ل ع ف العق ل بكش ة، ویتمث ن الطبیع تمد م ر مس ت ال یتغی انون ثاب ود ق وج
نفس      ي ال ة ف دل الكامن اواة والع ا      ]. ٥"[المس ان، لكنھ ى الروم رة إل ت الفك م انتقل ث
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ع    ست ا، م ة علیھ عرف تطورًا على مستوى المضمون؛ وذلك عبر إضفاء طابع الالئكی
  . فقھاء القرن السابع عشر المیالدي

وك     : النظریة الثانیة ا صاغھا ل ت (وروسو  ) م١٧٠٤ت (العقد االجتماعي، وھي كم
م          )م١٧٧٠ س الحك یخ أس ة لترس ي محاول ق، ف م المطل ة الحك ى مناھض وم عل ، تق

ات      الدیمقراطي، وذلك  ًا وواجب ب حقوق ًا، یرت دًا تبادلی باعتبارھما العقد االجتماعي عق
وقد أسھمت ھذه النظریة في تطور المذھب الفردي، ]. ٦[إزاء المحكومین والحاكمین

ى السلطة    بإقرار وجود حریات وحقوق طبیعیة سابقة على المجتمع المنظم، یجب عل
ا  ي وضع الضمانات ا     . عدم االعتداء علیھ ا أسھمت ف لدستوریة والسیاسیة خالل    كم

ى    . القرنین الثامن عشر والتاسع عشر دة عل وعمومًا فقد جاءت الثورة الفرنسیة معتم
واطن سنة       . مبادئ المذھب الفردي الحر وق اإلنسان والم ة إعالن حق فأصدرت وثیق

ة      ١٧٨٩ ة وحق األمن وحق مقاوم م، متضمنة النص على الحریة والمساواة والملكی
  ]. ٧[الظلم
ةالنظ ة الثالث اب  : ری احب كت كیو، ص اء منتس وانین " ج ق "روح الق یعلن أن تحقی ، ل

ثالث     ة   : العدل، داخل أي نظام سیاسي، رھین بفصل السلطات ال التشریعیة والتنفیذی
  . والقضائیة

ات     دان الحری ومع ھذه التجارب، وما واكبھا من بحوث ودراسات فكریة، اھتمت بمی
ي مجال   ) الرأسمالي (الرؤیة الخاصة لدى الغرب  العامة وحقوق اإلنسان، تبلورت  ف

  . حقوق اإلنسان
ي   ذھب اللیبرال تفاد الم مالي(اس ذھب    ) الرأس ھ الم ا ل ي وجھھ ادات الت ن االنتق م

االشتراكي الذي بدأ یتبلور تنظیرًا وممارسة، ما دفع بھ نحو التطور والتوسع لیشمل   
ا  ناعي، ك ور الص ع التط ا م رت أھمیتھ دة، ظھ ادین جدی ادیة می لحقوق االقتص

وق    اھیم حق دة لمف ادًا جدی اف أبع ا أض ة، م ات العامل ددة للطبق ة المتع واالجتماعی
ة    ة واألھمی ث األولوی ًا   . اإلنسان، وأعاد النظر في بعض الحقوق من حی وأدخل حقوق

ھ         ذي عرفت ي ال ري والسیاس التطور الفك الي ف ل وبالت ن قب رة م ن معتب م تك دة ل جدی
مالي واالشتراكي، إضافة إلى التجربة السیاسیة األمریكیة، قد أوروبا، بشطریھا الرأس

ھ  . نجم عنھ تراكم ھائل على مستوى التجربة والتنظیر في مجال حقوق اإلنسان دفع ب
وق           ة بحق بح المطالب المي، لتص ى المستوى الع رض نفسھ عل راكم ـ لیف ذا الت ـ أي ھ

ا ا  ة، تتبناھ وة عالمی ا دع ى احترامھ دعوة إل ان وال ة اإلنس ة والوطنی ات الدولی لمؤسس
  ]. ٨[وتسعى الحترامھا وفرضھا

ل،        ھ من قب ل ل أماَم ھذا التراكم، نجد أن مجال حقوق اإلنسان قد عرف تطورًا ال مثی
ارات   وأن الوعي أصبح ذا بعد عالمي، یؤثر في جمیع المشاریع والتشریعات واالختی

دو      ا ال وم بھ ي تق ة، الت ل   السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعی الم كك ي الع ا   . ل ف ذا مم وھ
ي       دخول ف طرًا لل ھ مض د نفس ذي وج المي، ال ر اإلس ام الفك دي أم ال التح ع مج وس

  . معالجات وسجاالت متعددة المناحي واألوجھ، سنطلع على بعض مالمحھا بعد قلیل
ذه   الم، فھ ي اإلس انیة ف وق اإلنس الة الحق ى أص الوة عل المي، وع الم اإلس ي الع ا ف أم

دعوة     الحقوق محل إجم ا أن ال اع عدد ال بأس بھ من المفكرین المسلمین والعرب، كم
ان    ث ك ي، حی رر السیاس ات التح ت عملی د واكب ت ق انیة كان الحقوق اإلنس ام ب لالھتم
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ات      ا الحرك ي رفعتھ عارات الت م الش ن أھ انیة، م وق اإلنس ن الحق دفاع ع عار ال ش
تعمار   ھ االس ي وج ة ف ذه ال  . التحرری ت ھ تقالل، عرف د االس ن   وبعی ًا م ب نوع مطال

دة  ول المحامي حسین ضناوى    . التوسع، وفجرت مشاكل وقضایا جدی أصبحت  : " یق
ة       ام أنظم ام، وقی دم استبداد الحك قضیة حقوق اإلنسان داخلیة وطنیة تھدف لضمان ع

ة   رعیة حقیقی ة ذات ش الم   ] ٩"[دیمقراطی ي الع ان ف وق اإلنس ام بحق إّال أن االھتم
توى    ى المس واء عل المي، س ح     اإلس م تتض ة، ل توى الممارس ى مس ري أم عل التنظی

یل   ألیف والتأص ھ الت ار موج ع انتش ك م رین، وذل دین األخی الل العق ھ إّال خ معالم
دفاع        ة تختص بال ات محلی وتوسعھا في ھذا المیدان من جھة، وظھور منظمات وھیئ

ول      . عن حقوق اإلنسان من جھة أخرى ة المعم ى تطور التشریعات القانونی إضافة إل
دول       . ابھ ن ال ر م دد كبی ادقة ع ا مص ن آثارھ ان م ي ك ة الت غوط الدولی م الض وحج

ة، وإدخال بنودھا ضمن التشریعات          ة الدولی ق الحقوقی ض المواثی اإلسالمیة على بع
  ]. ١٠[والقوانین المحلیة المعتبرة عند التطبیق

وما أنتج، لكن ما یالحظ، وخصوصًا بالنسبة للعالم العربي، أن االھتمام بھذا المیدان، 
، جاء من طرف بعض الشخصیات العلمیة ]١١[من مواثیق محلیة، ومنظمات حقوقیة
رین   وقیین ومفك زة الرسمیة أي نشاط       . واألكادیمیة، من حق ة أو األجھ ن للدول م یك ول

ة،        دول العربی ة ال ھ جامع ذي أبدت فعال في ھذا المجال، باستثناء االھتمام المتواضع ال
  . الدائمة لحقوق اإلنسان والذي أثمر إنشاء اللجنة

إن             ي واإلسالمي، ف المین العرب ي الع وقي ف ردي الوضع الحق ل عن ت ا قی لكن، ومھم
تطورًا إیجابیًا یمكن تلمسھ في صدور عدة  بیانات حقوقیة عربیة وإسالمیة، ومطالبة 
دد      رة، وانتشار ع ة المعتب أصحابھا بإدخالھا ضمن التشریعات المحلیة والنظم القانونی

ا تطویر         كبیر ى عاتقھ ذت عل د أخ الم اإلسالمي، وق من المنظمات الحقوقیة داخل الع
د          ف والتندی ب الكش ى جان وقي، إل وعي الحق ر ال انیة، بنش وق اإلنس ال الحق مج
ك       ي تمل ات الت ا من الجھ بالخروقات التي تقع من طرف السلطات الحاكمة، أو غیرھ

  . وسائل القوة والقھر
ا باقتضاب، شكلت    ھذه التطورات، على المستویی ن العالمي والمحلي التي عرضنا لھ

أثرت       وق اإلنسانیة، وت الخلفیة الموضوعیة، النطالق عملیة التأصیل اإلسالمي للحق
  . بإشكاالتھ التي یفجرھا بین الحین واآلخر

مالحظة ال یفوتنا ذكرھا ھنا، وتتعلق بالصحوة اإلسالمیة الشاملة التي اجتاحت العالم 
دین      اإلسالمي، منذ ا األساسیة خالل العق بدایة ھذا القرن، وصوًال إلى تشكل مالمحھ

وقي، وسرعت         . األخیرین ة التأصیل الحق دعیم عملی ي ت ًا ف ألنھا أسھمت إسھامًا فعلی
بتكاملھا، ألن ھذه الصحوة كانت قد عالجت عددًا من المواضیع في إطار دفاعھا عن  

ھ       اإلسالم والتبشیر بھ، وتأكید أفضلیتھ من دون  ذي عولجت تحت وان ال أن یكون العن
وق،        . ھذه المواضیع حقوقیًا ي مجال الحق ر اإلسالمي نحو التأصیل ف لكن توجھ الفك

  . بخاصة، جعلھ یستفید مما أنجز في مجاالت فكریة إسالمیة  مختلفة
ا        اختالف جوانبھ داخالت، ب اد والم ددة األبع ة ومتع ان مركب وق اإلنس یة حق إن قض

یة واالقتص ة السیاس ة والدینی ة والقانونی ة والثقافی ن أن  . ادیة واالجتماعی م یمك ن ث وم
  ]. ١٢[تدخل ضمن دائرة اھتمام العدید من فروع المعرفة وتخصصاتھا
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ذھب اإلسالمي    لذلك فقد وجد الفكر اإلسالمي نفسھ، وھو یقوم بالتأصیل، یعرض للم
حوة اإل . المتكامل في جمیع مناحي الفعل اإلنساني ي سبقت    لھذا كانت الص سالمیة الت

ل       ة التكام ي عملی ا، ف ا قلن اعد، كم ًا س دًا مھم ل، راف ذا الحق ز بھ ام المتمی ذا االھتم ھ
وصوًال إلى تقنین ھذه . السریع والشامل، وأنضج مبكرًا عملیة التنظیر في ھذا المجال

رین         نوات العش الل الس ًا خ درت تباع المیة، ص ات إس ق وإعالن ي مواثی وق ف الحق
ًا، أسھم         وعل. الماضیة ًا موضوعیًا داخلی حوة اإلسالمیة واقع ار الص یھ ال بد من اعتب

ي سنعرض           ة اإلسالمیة، الت ة الحقوقی ورة المنظوم ي بل المي ف إلى جانب التطور الع
  . ألھم مالمحھا بعد قلیل

  المالمح والممیزات : التأصیل اإلسالمي لحقوق اإلنسان
وق اإلنسان قضیة مر      ابقًا، إن قضیة حق د       قلنا، س د وج ذلك فق اد، ل ددة األبع ة ومتع كب

نظم      رض ال ان، یع وق اإلنس یل لحق ة التأص وم بعملی و یق ھ، وھ المي نفس ر اإلس الفك
االت    ع المج ي جمی المیة ف ددة،        . اإلس ایا متع ى قض ھ عل ت عینی ة فتح ذه العملی وھ

دة ة جدی دیات ذاتی رض لتح ھ یتع ایا  . وجعلت ض القض ة بع اء معالج طدم، أثن ھ اص ألن
ة، ب ن   الخاص ة م الم، لمجموع ق اإلس ا تطبی رض فیھ ة، تع ة طویل ة تاریخی تجرب

  . اإلخفاقات، إلى جانب بعض النجاحات بطبیعة الحال
ر اإلسالمي         ة المفك ًا ساعد من جھ وقد شكلت ھذه التجربة وموروثھا الفكري، زخم

ة    . على اإلحاطة بأبعاد التشریع اإلسالمي عند التطبیق أو التنظیر لكنھ وقف، من جھ
ا       أخ ة فیھ ة التاریخی ین أن التجرب ي تب رى، عائقًا أمام الفصل في عدد من القضایا، الت

ي           رات الت الرغم من ترسانة التبری د اإلسالم وشریعتھ، ب كانت بعیدة جدًا عن مقاص
ة   ذه التجرب ایش ھ ذي ع ادي ال ل االجتھ دھا العق ى أن  . أوج د عل ا أن نؤك ذلك یمكنن ل

ب     ى جان ت تسیر إل ة،         عملیة التأصیل كان ائع التأریخی دد من الوق ي ع إعادة النظر ف
ة         ة نظر اإلسالم الحقیقی ل وجھ اره یمث ارة، باعتب بالتحلیل والدفاع عن اجتھاد معین ت

وفي مرات عدة ساد االختالف . التي طبقھا المسلمون، أو بالنقد والرفض تارة أخرى
  . وبقیت مجموعة من المواضیع معلقة تنتظر الحسم

ض الك رت بع ن ظھ ى أن  لك د عل ة، لتؤك وعیة العلمی ت الموض ي انتھج ات الت تاب
ات        ھ للتطبیق ر أن توج ة األم ي حقیق ب ف ان یج الم، ك ت لإلس ي وجھ ادات الت االنتق
ة         الظروف التاریخی أثرت ب ي ت ادات الت ض االجتھ ى  بع ت، وإل ي وقع ة الت الخاطئ

ادىء النظام اإلسالمي ال      . الموضوعیة ین مب ا ب ق ھن ي ال یشك   لذلك ال بد من التفری ت
ادي             ھ الم ي بعدی ان ف ل لإلنس ع أفض ق واق ى تحقی دف إل دھا تھ ي أن مقاص د ف أح

  . والروحي، وبین وقائع التاریخ المحسوبة على اإلسالم
ھذه الحقیقة التي أفصح عنھا الفكر الحقوقي اإلسالمي كانت مھمة جدًا، ألنھا ساعدت 

ر اإل     ا الفك وم بھ ي یق املة الت ة الش ق المراجع ى تعمی ھ،   عل دد نفس و یج المي، وھ س
  . لمواكبة التطورات الحضاریة، وینفض عنھ غبار التقلید وتجارب الماضي السلبیة

ة       ى محاول ر إل ذا الفك دفع بھ نجد، مثًال، أن البحث في الحقوق السیاسیة في اإلسالم، ی
ة           ة، ومناقش ة التاریخی ن التجرب دًا ع الم بعی ي اإلس ي ف ام السیاس ن النظ ف ع الكش

ى ان          إشكاالتھ، د عل ة، والتأكی ة الغربی ا بالدیمقراطی دیث عن الشورى ومقارنتھ كالح
إضافة إلى . نظام الشورى اإلسالمي یضمن حقوق المشاركة السیاسیة لإلنسان المسلم
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وق     المحكومین، وحق اكم ب ة الح ة عالق یة وطبیع ات السیاس م الحری ن حج دیث ع الح
ابقًا، أ   . المعارضة وإنشاء األحزاب  ا، س ا قلن ى إعادة      وكم ذه القضایا إل دت معالجة ھ

تبداد      ض االس ى رف ة، انتھت إل ات التاریخی ادات والتطبیق دد من االجتھ ي ع النظر ف
السیاسي، وتفنید مسوغاتھ الفكریة، وقطع صلتھ بمبادىء دینیة تلبست بلباس القداسة، 

  . واتخذھا أعداء اإلسالم مطیة للطعن فیھ وفي تشریعاتھ
دورھا         الحقوق االقتصادیة كان ا ستكشف ب ة التأصیل، ألنھ ي عملی م ف لھا نصیب مھ

عن نظام اإلسالم االقتصادي، عند البحث في الحقوق االقتصادیة التي یقدمھا اإلسالم 
ع   اه للمجتم اء والرف ل الرخ ي تكف ادیة الت ریعاتھ االقتص ة، وتش ردًا وجماع ان ف لإلنس

لم ان. المس ادیة، ع وق االقتص ال الحق ي مج یل، ف ن التأص ة ألن لك دیات جم ن تح ى م
ر والتفصیل، ومالمحة      ث التنظی المذھب االقتصادي في اإلسالم غیر متكامل من حی

مع قلة البحوث االقتصادیة المنجزة في الماضي، وتطور المجال . تعاني من الغموض
ر اإلسالمي یشعر      ت المفك االقتصادي المعاصر وتعقیده وتفرعاتھ الكثیرة، التي جعل

بط،  ن التخ وع م ام       بن ض األحك ة، وبع ول العام وى األص ھ س ین یدی د ب م یج ھ ل ألن
ة  ادیة متفرق ایا اقتص ي قض ة ف ى   . الجزئی اد عل اب االجتھ تح ب ھ أن یف ان علی ذلك ك ل

ذات   وع بال ذا الموض واقص ھ الج ن راعیھ لع ذاھب  . مص ا أن الم ًا إذا علمن خصوص
ع    االقتصادیة التي تم استیرادھا من الغرب، وطبقت في العالم اإلسال  ا وق ان لھ مي، ك

ة ومظاھر،          ات عقائدی ا خلفی ت معھ ذاھب حمل ذه الم ة، ألن ھ سيء على الھویة الدینی
ذا المجال     . على نقیض تام مع دین التوحید، بل مناقضة لكل دین ي ھ دي ف لذلك فالتح

  . كان كبیرًا
إلى جانب البحث في الحقوق السیاسیة واالقتصادیة، كان ھناك اھتمام متمیز وخاص  

وق ذا         بحق ي ھ زت ف ي أنج ات الت ات والدراس رة الكتاب ك كث ى ذل ھد عل رأة، تش الم
الم،      ي اإلس رأة ف وع الم ن موض دثت ع ي تح ة الت ات العام واء الكتاب وع، س الموض
واھتمت بالرد على الشبھات واالنتقادات التي یروج لھا الغزو الفكري الغربي، وتجد 

ي مجال     بعض اآلذان الصاغیة لھا داخل العالم اإلسالمي، أ ات المتخصصة ف م الكتاب
ق           منھا المواثی ن ض ة، وم ة الغربی ات الحقوقی ا الكتاب ت علیھ ا نص وق كم الحق

د اكتسب صبغة       . واإلعالنات الحقوقیة العالمیة ان ق ي اإلسالم، ك وموضوع المرأة ف
رأة        رة، ألن وضع الم ود األخی وقي، خالل العق ذات حساسیة خاصة قبل التوجھ الحق

ل   بشكل عام كان من بین القضایا التي احتدم حولھا النقاش مبكرًا، مع وصول الجحاف
المي     الم اإلس ى الع كریة عل یطرتھا العس ي وس تعمار الغرب ى لالس ذا  . األول ي ھ وبق

زو        تعماریة، ألن الغ ة االس اء الحقب د انتھ تمر، بع اعد مس ي تص دمًا، وف دل محت الج
ین      الثقافي عبر وسائط اإلعالم والتعلیم، ما فتىء یركز ع ره ب ذا الموضوع ویثی ى ھ ل

ر  ین واآلخ ارات       . الح ا التی ھا تتقاذفھ لمة نفس رأة المس دت الم د وج ذلك فق ل
وق     یم وحق واالیدیولوجیات المختلفة، بین منتصر لما تدعو لھ الحضارة الغربیة من ق
المیة           ات اإلس د المجتمع ع تقالی ت م ي امتزج الم الت یم اإلس ین ق رأة، وب ص الم تخ

دد من        وقد اس. وأعرافھا ام عن ع یط اللث رأة أن تم وق الم تطاعت عملیة التأصیل لحق
ده            ا یری ین م دًا ب زة، ح ا المتمی ض جوانبھ ي بع ة، ووضعت ف المغالطات األیدیولوجی
رأة         اریخي، أو وضع الم ع الت ین الواق وق، وب اإلسالم من المرأة وما قدمھ لھا من حق
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ة    المسلمة الحالي، الذي یحكمھ التخلف وعدم االنسجام ب ین النظرة اإلسالمیة الحقوقی
ع المعیش   د      . والواق رأة ق وق الم ي مجال حق ة التأصیل ف ال إن عملی ن یمكن أن یق لك

ت،         ي كان وق الت ر من الحق دد كبی اه لع بلغت شأوًا من التقدم، تم فیھ االعتراف واالنتب
ان النسیان والتجاھل     إلى عھد قریب، خارجة عن موضوع البحث أو المعالجة، بل ك

رة داخل         . ھا ویلغیھا من الوجود الواقعيیلف ر حساسیة كبی وق تثی دأ الكالم عن حق وب
المجتمعات العربیة واإلسالمیة، وھكذا بدأ الحدیث عن الحقوق السیاسیة للمرأة وحقھا 

  . في الوالیة مثًال؟
وروث        ع الم ل م ا زال یتعام المي م ر اإلس ى أن الفك ارة إل ن اإلش ا م د ھن ن ال ب لك

ھ   الروائي المت علق بالمرأة، بنوع من الحذر، وقلة الجرأة لمعالجتھ، ألنھ مما ال شك فی
ث        ى أحادی ذب إل ر الوضع والك أن عددًا كبیرًا من األعراف والتقالید قد استحالت عب
ا، إذا           ث، یجب إعادة النظر فیھ ر من األحادی ة لكثی نبویة، كما أن التفسیرات التقلیدی

ع الح     ن الوض ف ع ًال أن نكش ا فع الم     أردن ھ اإلس اء ب ا ج رأة كم وقي للم ذان . ق وھ
وق        : األمران ة أو المختصة بحق ات العام ي الكتاب ران ف ا یظھ التردد والتخبط كثیرًا م

  . المرأة في اإلسالم
ي      دیات الحضاریة المعاصرة الت وتفرع مجال التأصیل كثیرًا، باعتباره استجابة للتح

ق العا  ة     كان من أھم إنجازاتھا اإلعالنات والمواثی ة، والمطالب ة والوطنی ة واإلقلیمی لمی
بالعمل على وضعھا موضع التنفیذ والتطبیق، لذلك نجد أن مواضیع كثیرة قد نوقشت 

دودة    ات مح ر، أم بدراس ل وكبی كل مفص ا سواء بش م عالجھ ي  . وت اوین الت ن العن وم
 الحقوق االجتماعیة واإلعالمیة، الحریات العامة،: عولجت وكثر حولھا التألیف نذكر

تھم،          اء، الم ین، اآلب وق الجن ال، حق ارب، العم ة، األق ة، العائلی توریة، الزوجی الدس
ا التطور            دة، طرحھ الج مواضیع جدی اوین أخرى تع ى عن ات إضافة إل الطفل، األقلی

  . العالمي في ھذا المجال
وق اإلنسان        ا خاصة بموضوع حق ا لببلیوغرافی د إنجازن ي  ] ١٣[ومما الحظناه، عن ف

الم، أن ا ا      اإلس ث كثرتھ ن حی ة م ى رأس القائم أتي عل رأة ت وق الم ن حق ات ع لكتاب
وق             ات عن الحق أتي الكتاب م ت ابقًا، ث ا س ا ذكرن دي كم م التح د حج وتفرعھا، وھذا یؤك
ألیف      ال الت ي مج رًا ف زًا كبی ذ حی د أخ ات ق وع االقلی د أن موض دھا نج یة، بع السیاس

وقي ي أثار  . الحق دیات الت م التح ى حج ذلك عل دل ك ذا ی ول  وھ ي ح الم الغرب ا اإلع ھ
روج أن     و ی رون، وھ ذ ق المي من الم اإلس ل الع یش داخ ي تع ة الت ات الدینی األقلی

ات المتكررة    . التشریعات اإلسالمیة تضطھدھا وتنتھك جملة من حقوقھا ام الھجم وأم
ذا   الج ھ ا ع ابي حینم كل إیج تجاب بش المي اس ر اإلس د أن الفك الم، نج ذا االع لھ

  . دًا محترمة في عملیة التأصیل ھذهالموضوع، وخصص لھ جھو
ا          ة تعطیھ ذه العملی ض التقصیر؛ إذ إن ھ ا بع ة نالحظ فیھ ھناك مواضیع حقوقیة مھم
ة،            ذه العملی ھ یمكن أن یسھل ھ أس ب ي ال ب حقھا المطلوب، مع وجود موروث روائ
كموضوع حقوق الطفل، فالدراسات والبحوث قلیلة جدًا، وھذا یقلل من فرص وضع  

و  داً      میثاق حق ري متواضع ج راكم التنظی ل، ألن الت ا نالحظ أن   . قي خاص بالطف لكنن
ى    تح عل العقل اإلسالمي قد تحرر من محظوراتھ وكوابحھ الذاتیة والموضوعیة، وانف

ا      وق اإلنسان وبحثھ ة بحق ا عالق ي لھ ایا الت ع القض ة جمی ا . مصراعیھ لمناقش وإن كن
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ر       ري للفك ائعي والتنظی بق الوق ًا من الس جل نوع ل     نس ذا المجال، فالعق ي ھ ي ف الغرب
ھ      لھا ل ي توص ایا الت ب القض ي أغل اعًال ف یس ف نفعًال ول ل م ام، یظ كل ع لم، بش المس

اً      لبًا أو إیجاب ا س رد علیھ ا وال رع لمعرفتھ ة، فیھ الم الغربی ائط االع ثمن  . وس ا ن لكنن
ذي    وق ال دان الحق  سرعة االستجابة في كثیر من األحیان، وكذلك الكم المعرفي في می

ة          ال القادم ة النطالق األجی ة المتین دة الفكری نجم عنھا، ألنھ سیشكل األرضیة والقاع
  . نحو اإلبداع واإلنتاج وبلورة النظریة اإلسالمیة في جمیع المجاالت

  ممیزات عملیة التأصیل 
ض   وح بع ر بوض ة، تظھ المیة الحقوقی ات اإلس ددة، للكتاب راءات المتع الل الق ن خ م

ي  الممیزات والخصائص ا لتي تكاد تشترك فیھا مجمل ھذه الكتابات والبحوث، لیس ف
ة     ب المواضیع المبحوث ي أغل ذه   . مجال معین، كاالقتصاد أو السیاسة، ولكن ف ى ھ أول

الخصائص، الحدیث عن مفھوم الحق في المنظور اإلسالمي، وذلك في قبالة الحدیث 
وعي الحق         ا ال ق منھ ي انطل فیة الت ة والفلس ات الفكری ي، وشكلت   عن الخلفی وقي الغرب

ھ للحق اإلنساني         ي تعریف تحكم ف ي ت ة الت ل عن      . األرضیة العقائدی دثنا من قب د تح وق
  . النظریات الثالث التي شكلت الخلفیة الفلسفیة للفكر الحقوقي الغربي

ن التفصیل    إن . والحدیث عن مفھوم الحق، لما لھ من أھمیة كبرى یحتاج إلى شيء م
ض     رزه بع ذي تب ا        االختالف ال ة، إنم ق العالمی ي المواثی ا ف وق المنصوص علیھ الحق

ھ ومصادره     ث مفھوم . یرجع في أساسھ إلى النظرة الفلسفیة والعقائدیة للحق، من حی
  . لذلك فمعالجة الفكر اإلسالمي الحقوقي لھذه القضیة تعد مھمة وأساسیة

المي    ر اإلس ھ الفك ذي وجھ د ال ي النق ر ف ة، تظھ یة الثانی زة، أو الخاص وقي المی الحق
ذاھب االقتصادیة       د الم دما اتجھ لنق للحقوق اإلنسانیة في الفكر الغربي بشكل عام، عن
ث   اھر، حی بعض المظ ال ب ة الح تعینًا بطبیع ة، مس ة الغربی یة واالجتماعی والسیاس
أمین           دود ت اوزت ح انیة، تج وارث إنس ى ك وق أدى إل ال الحق ي مج اق ف اإلخف

یض وجوده اإلنساني ككل للخطر، فظواھر   االحتیاجات الضروریة لإلنسان إلى تعر
اد   ار اإللح ي، وانتش ل األخالق ائلي والتحل خ الع ار والتفس ي  . االنتح واھر الت ذه الظ ھ

اة         د معان ا بع م تحقیقھ ي ت ة الت تجتاح الواقع الغربي، تكاد تعصف بالمكتسبات الحقوقی
  . طویلة

د یتج        ھ ق وقي، لكن ھ الحق ھ جانب دیث عن    طبعًا نحن، ھنا، أماَم إشكال ل تم الح اوزه، لی
دیولوجیات الوضعیة       دیًال عن األی ا   . الحاجة إلى األدیان السماویة، بوصفھا ب ذا م وھ

ار أن          ى اعتب ة، عل ة جزئی ر اإلسالمي لقضایا حقوقی نجد تلمیحًا لھ أثناء معالجة الفك
ة ألي   النظر إلى الظاھرة اإلنسانیة، ال یمكن معالجتھ بشكل جزئي، ألن النتائج النھائی

ل     دي، ال یھم في عقائ ار فلس ي إط ان، ف ة لإلنس رة الكلی ى النظ تفتقر إل ق س تطبی
كل         ان، بش یة لإلنس ة األساس د الوجودی ات والمقاص ن الغای دث ع ات، ویتح المنطلق
اة أفضل    واضح ومفصل، ما یسھم بشكل فعال في تحقیق ما یصبو لھ اإلنسان من حی

  . على األرض
لى الحدیث عن الخاصیة الثالثة، وھي شمولیة الحقوق وھذه النظرة التكاملیة تدفع بنا إ

ا من خالل          ي نظر لھ وقي اإلسالمي، والت ر الحق ي الفك التشریع اإللھي   : اإلنسانیة ف
ى     ) الوحي( ھ األساسیة، إضافة إل الذي یعلم یقینًا االحتیاجات الحقیقیة لإلنسان وحقوق
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ة ال         ل الحقیق ي كون التشریع اإللھي یمث تلخص ف ة ت أثر بالمصالح    نقطة مھم ي ال تت ت
ي       ا ف ى تأثیرھ ي یطغ یمات الت ن التقس ا م ة، أو غیرھ ة أو الفئوی ة أو الجماعی الفردی

ًا من تشریعات         . التشریعات الوضعیة وق، انطالق ة الحق دیث عن عالمی الي فالح وبالت
  . وضعیة، یعد تسویقًا ألیدیولجیات غرضھا الھیمنة ال غیر

  
بنوع من التفصیل، ألنھا من القضایا المھمة التي ھذه الممیزات الثالث، سنعرض لھا 

ا محطات یمكن من      ركز علیھا الفكر اإلسالمي الحقوقي أثناء عملیة التأصیل، وألنھ
  . خاللھا معرفة المدى الذي توصلت إلیھ ھذه العملیة

    
  
   

    
________________________________________  

  كاتب من الغرب ]  ١[
د بلحاج السندك، حقوق اإلنسان، رھانات وتحدیات، الرباط، شركة الدكتور أحم]  ٢[

  . ٨، ص١٩٩٦بابل للطباعة، 
ان  ]  ٣[ وق اإلنس ة حق الي، حرك ة البق ة   : أمین ي، مجل ل السیاس نة العم ل أنس ن أج م

  . ٧٥، ص٨٩/١٩٩٠، السنة السادسة، ٦٣/٦٤الوحدة، العدد 
لتطور والحمایة، جریدة جذور ا: المحامي حسین ضناوي، وعي حقوق اإلنسان]  ٤[

  . ٢م، ص١٧/١٢/١٩٩٠النھار البیروتیة، بتاریخ 
  . ١٦م، ص١٩٥٩، ٣عمر ممدوح مصطفى، القانون الروماني، القاھرة، ط]  ٥[
ة   ]  ٦[ ة المغربی ورات المجل المغرب، منش ان ب وق اإلنس ف، حق د خری دكتور محّم ال

  . ١٤م، ص١٩٩٤لعلم االجتماع السیاسي، الرباط، مطبعة المعارف الجدیدة، 
أحمد البخاري وأمینة جبران، الحریات العامة وحقوق اإلنسان، مراكش، ولیلي ]  ٧[

  . ٦٩م، ص١٩٩٦، ١للطباعة والنشر، ط
عضو مشترك ) ألف٧٠٠(مثل منظمة العفو الدولیة التي لدیھا اآلن ما یزید عن ]  ٨[

ى  ) ١٥٠(في نحو  ة    )٤٢٠٠(بلدًا في جمیع أنحاء العالم، وما یزید عل مجموعة محلی
دفاع عن             ) ٦٣(في  تم بال ي تھ ة الت ات الوطنی ر من المنظم دد كبی ى ع دًا، إضافة إل بل

  . حقوق اإلنسان وفضح االنتھاكات المختلفة
  . ٩٠، ص.س.جریدة النھار البیروتیة، م]  ٩[
ات     ]  ١٠[ ي اإلعالن واردة ف ود ال اعترضت عدد من الدول اإلسالمیة على بعض البن

ا    ب منھ ي طل ذه      الت ى ھ دیق عل دم التص ًا لع ا مسوغًا كافی ا، واعتبرتھ المصادقة علیھ
  . اإلعالنات العالمیة

ظھرت في العالم العربي مجموعة من المنظمات الحقوقیة، وقد صدر مؤخرًا  ]  ١١[
ذه            ة ھ ل لمعرف م دلی د أھ ونس یع ي ت ان ف وق اإلنس ي لحق د العرب ن المعھ اب ع كت

  . المنظمات وعناوینھا



 ٨٥٢

ض        حسین تو]  ١٢[ ة وبع ب والرسائل الجامعی ي الكت وق اإلنسان ف فیق إبراھیم، حق
  . ٧٣، ص٣، السنة ٩الدوریات العربیة، مجلة منبر الحوار، عدد

  .م١٩٩٨، ٢٠مجلة الكلمة، عدد : انظر]  ١٣[
================  

       حقوق اإلنسان في اإلسالم                                                             
  :مقدمــة

  .تعریف الحقوق -
  ھل ھذه الحقوق مستحقة لإلنسان أم ھي من تفضل اهللا تعالى علیھ؟ -
  .مظاھر التكریم اإللھي لإلنسان -

  .خصائص وممیزات حقوق اإلنسان في اإلسالم: الفصل األول
  .حقوق اإلنسان في اإلسالم تنبثق من العقیدة اإلسالمیة -١
  .م منح إلھیةحقوق اإلنسان في اإلسال -٢
  .حقوق اإلنسان في اإلسالم شاملة لكل أنواع الحقوق -٣
  .حقوق اإلنسان في اإلسالم ثابتة وال تقبل اإللغاء أو التبدیل أو التعطیل -٤
د     -٥ ع مقاص ارض م دم التع دة بع ل مقی ة ب ت مطلق الم لیس ي اإلس ان ف وق اإلنس حق

  .الشریعة اإلسالمیة
  .كفلھا اإلسالم لإلنسانأھم الحقوق التي : الفصل الثاني

  .حق الحیاة: أوًال
  .حق الكرامة: ثانیًا
  .حق الحریة: ثالثًا

  .حق التدین: رابعًا
  .حق التعلیم: خامسًا
  .حق معرفة الحق: سادسا
  .حق التملك والتصرف: سابعا
  .حق العمل: ثامنا

  .ولیةمقارنة بین حقوق اإلنسان في اإلسالم وفي الوثائق الوضعیة الد: الفصل الثالث
  .من حیث األسبقیة واإللزامیة: أوًال
  .من حیث العمق والشمول: ثانیًا
  .من حیث الحمایة والضمانات: ثالثًا

  .مفھوم الغرب لحقوق اإلنسان: الفصل الرابع
  .حریة التدین -١
  .حریة إقامة العالقات األسریة -٢
  .حق الحریة -٣
  . حق التملك -٤

  :مقدمــة
  :تعریف الحقوق -

  :حقوق لغةتعریف ال
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ھ،      : خالف الباطل، والحق   : الحق : "قال الجوھري ص من ة أخ وق، والَحق د الحق واح
  ".حقي: ھذه حقتي أي: یقال

ادي روز آب ال الفی ق: "وق د  : الح رآن، وض فاتھ، والق ن ص الى أو م ماء اهللا تع ن أس م
ت،     ود الثاب ك، والموج ال، والمل الم، والم دل، واإلس ي، والع ر المقض ل، واألم الباط

  ".دق، والموت، والحزم، وواحد الحقوقوالص
  ".الثابت الذي ال یسوغ إنكاره: الحق لغة: "وقال المناوي

  :تعریف الحقوق اصطالحًا
  :الحقوق لھا معنیان أساسیان

ى        : فھي أوًال تكون بمعنى -١ نظم عل ي ت د والنصوص التشریعیة الت مجموعة القواع
  .والسبیل اإللزام عالئق الناس من حیث األشخاص واألم

ى      رادف لمعن ارع الم اب الش وم خط ن مفھ ة م وم قریب ذا المفھ ي بھ م(فھ ي ) الحك ف
  .في اصطالح علماء القانون) القانون(اصطالح علماء األصول، أو لمعنى 

  .الحقوق المدنیة، أو القانون المدني: وھذا المعنى ھو المراد عندما نقول مثًال
ى السلطة وال   -٢ ب     وھي ثانیًا تكون جمع حق بمعن ى المطل ة المشروعة، أو بمعن مكن

  .الذي یجب ألحد على غیره
ا   ل قولن ًا،         : وھذا ھو المراد في مث و قائم ھ ل ھ حق استرداد عین مال إن للمغصوب من

ى           ب، وإن التصرف عل رد بالعی تري حق ال ًا، وإن للمش و ھالك ھ ل ھ أو مثل ذ قیمت وأخ
  .الصغیر ھو حق لولیھ أو وصیھ ونحو ذلك

الحق ھو اختصاص یقرر بھ الشرع سلطة : بمعناه العام بأن یقال ویمكن تعریف الحق
  .أو تكلیفًا

  ھل ھذه الحقوق مستحقة لإلنسان أم ھي من تفضل اهللا تعالى؟ -
  ].٤٧:الروم[} ْلُمْؤِمنیَنٱَوَكاَن َحّقًا َعَلْیَنا َنْصُر {: قال تعالى

  ".حق أوجبھ على نفسھ الكریمة تكرمًا وتفضًال" أي: "ابن كثیر قال
  ].٥٤:األنعام[} لرَّْحَمَةٱَكَتَب َربُُّكْم َعَلىٰ َنْفِسِھ {: تعالى وقال
  ".أوجب ذلك بخبره الصادق ووعده الحق: أي: "القرطبي قال

  ".أوجبھا على نفسھ الكریمة تفضًال منھ وإحسانًا وامتنانًا: أي: "ابن كثیر وقال
ام وفضل     كون المطیع یستحق الجزا: "شیخ اإلسالم ابن تیمیة قال ء ھو استحقاق إنع

ول  ال : لیس ھو استحقاق مقابلة كما یستحق المخلوق على المخلوق، فمن الناس من یق
ون استحقاقًا     اس یثبت معنى لالستحقاق إال أنھ أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الن

ھ الك    ا دل علی ذا كم ى ھ دًا عل ابزائ الى  ت ال تع نة ق ا نَ {: والس ًا َعَلْیَن اَن َحّق ُر َوَك ْص
  .}ْلُمْؤِمنیَنٱ

ى          ولكن ذا الحق عل ة، وأوجب ھ ى نفسھ الرحم ب عل أھل السنة یقولون ھو الذي كت
ق،   نفسھ، لم یوجبھ علیھ مخلوق، والمعتزلة یّدعون أنھ واجب علیھ بالقیاس على الخل
زاء           م یستحقون الج ھ، وأنھ ین ل م مطیع دون أن یجعلھ ذین أطاعوه ب م ال اد ھ وأن العب

ون ھ   دون أن یك ي ذ  ب وا ف ب، وغلط ك،و الموج ة     ل ھ القدری ت فی اب غلط ذا الب وھ
  ".والجبریة أتباع جھم والقدریة النافیة
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وقد أخبر سبحانھ عن نفسھ أنھ كتب على نفسھ وأحق على نفسھ، قال : "ابن القیم وقال
ُر   {: تعالى ا َنْص ْؤِمنینَ ٱَوَكاَن َحّقًا َعَلْیَن الى  }ْلُم ال تع اءَك  {: ، وق وَن   ِذیَنلَّ ٱَوِإَذا َج ُیْؤِمُن

َتَرىٰ ٱ للََّھٱِإنَّ {: ، وقال تعالى}لرَّْحَمَةٱ ِھِبـَئاَیـِٰتَنا َفُقْل َسَلـٌٰم َعَلْیُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعَلىٰ َنْفِس  ْش
ُم      ْلُمْؤِمِنیَنٱِمَن  َأنَّ َلُھ وَٰلُھْم ِب ُھْم َوَأْم ةَ ٱَأنُفَس ِبیِل     ّلَجنَّ ى َس ـِٰتُلوَن ِف ھِ ٱُیَق وَن   َفَی للَّ وَن َوُیْقَتُل ْقُتُل

، وفي الحدیث الصحیح ]١١١:التوبة[} ْلُقْرءاِنٱَو ِإلنِجیِلٱَو لتَّْوَراِةٱَوْعًدا َعَلْیِھ َحّقا ِفي 
اذ     ال لمع لم ق ھ وس اده؟     : ((أن النبي صلى اهللا علی ى عب ا حق اهللا عل دري م ھ )) أت : وفی

ي   ، ومنھ قو))أتدري ما حق العباد على اهللا إذا فعلوا ذلك؟(( لم ف لھ صلى اهللا علیھ وس
دیث ر ح د وال  : غی ي الوع ذا ف ذا وك ھ ك ل ب ى اهللا أن یفع ان عل ذا ك ل ك ن فع د،م  وعی

ھ    ھ كقول ـَئَلنَُّھْم   {: ونظیر ھذا ما أخبر سبحانھ من قسمھ لیفعلن ما أقسم علی َك َلَنْس َفَوَرّب
یَن ر[} َأْجَمِع َرنَُّھْم وَ {، ]٩٢:الحج َك َلَنْحُش ـِٰطٱَفَوَرّب ریم[} یَنلشََّی ھ]٦٨:م : ، وقول

ُنْھِلَكنَّ { ـِٰلِمیَنٱَل راھیم[} لظَّ ھ]١٣:إب َالنَّ َجھَ {: ، وقول ْنُھْم    نََّمألْم َك ِم ن َتِبَع َك َوِممَّ ِمن
م       ]٨٥:ص[} َأْجَمِعیَن ى إیجاب المقِس م المتضمن معن ، إلى أمثال ذلك من صیغ القس

م     على نفسھ أو منعھ نفَسھ، وھو القسم الطلبي المتضمن لل ع، بخالف القس حظر والمن
الوا  ذیب، ق دیق والتك من للتص ري المتض د أ : الخب ن العب وًال م ان معق ون  نوإذا ك یك

الى    ھ تع ا لقول ة منھ ھ طالب ون نفس ھ فتك ن نفس ًا م نَّْفَسٱِإنَّ {: طالب اَرٌة ِب ل وءٱألمَّ } لسُّ
ف[ ھ]٥٣:یوس ى     {: ، وقول ِھ َوَنَھ اَم َرّب اَف َمَق ْن َخ ا َم نَّْفٱَوَأمَّ ِن  َسل َوىٰٱَع } ْلَھ
ر   ]٤٠:النازعات[ ھ آم ، مع كون العبد لھ آمر ونھاه فوقھ، فالرب تعالى الذي لیس فوق

ى نفسھ،     وال ناٍه كیف یمتنع منھ أن یكون طالبًا من نفسھ فیكتب على نفسھ، ویحق عل
د           !  ویحرم على نفسھ؟ د، وق ي حق العب ھ من تصوره ف ي حق ى وأحرى ف بل ذلك أول

ى     : ھ وأخبر بھ رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، قالواأخبر بھ عن نفس ھ عل ا كتب ة م وكتاب
د أن     مننفسھ وإحقاق ما حقھ علیھا متض ھ ال ب ھ وأن إلرادتھ ذلك ومحبتھ لھ ورضاه ب

ھ،    ھ ال یفعل یفعلھ، وتحریمھ ما حرمھ على نفسھ متضمن لبغضھ لذلك وكراھتھ لھ وأن
و       وال ریب أن محبتھ لما یرید أن یفعلھ وبغضھ ل ھ ل ھ علی ع قدرت ھ م ھ یمنع وقوعھ من

وع وھ        ذاك ن ھ، ف ھ من ده ویكرھ م     ذاشاء، وھذا غیر ما یحبھ من فعل عب ا ل وع، ولم ن
یمیز كثیر من الناس بین النوعین وأدخلوھما تحت حكم واحد اضطربت علیھم مسائل 
بلج           ألة وت ھ المس ك وج فر ل یل س ذا التفص ل، وبھ ة والتعلی در والحكم اء والق القض

  ".صبحھا
  :مظاھر التكریم اإللھي لإلنسان -
  :خلقھ في أحسن تقویم -١

  ].٤:التین[} ِفى َأْحَسِن َتْقِویٍم ِإلنَسـَٰنٱَلَقْد َخَلْقَنا {: تعالى قال
  ).في أعدل خلق: (ابن عباس قال
ال  ر ق ن كثی ة   : "اب ب القام كل، منتص ورة وش ن ص ي أحس ق اإلنسان ف الى خل ھ تع إن

  ".سوي األعضاء حسنھا
  :فخ فیھ من روحھن -٢

  ].٩:السجدة[} ُثمَّ َسوَّاُه َوَنَفَخ ِفیِھ ِمن رُّوِحِھ{: تعالى قال
  ].٧٢:ص[} َفِإَذا َسوَّْیُتُھ َوَنَفْخُت ِفیِھ ِمن رُّوِحى َفَقُعوْا َلُھ َسـِٰجِدیَن{: تعالى وقال
  ".وأضاف روح آدم إلیھ إكرامًا وتشریفًا: "الواحدي قال
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  :د آلدمأمر المالئكة بالسجو -٣
ىٰ وَ   ْسُجُدوْاٱَوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمَلـِٰئَكِة {: تعالى قال یَس َأَب َتْكَبرَ ٱآلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإْبِل َن    ْس اَن ِم َوَك

  ].٣٤:البقرة[} ْلَكـِٰفِریَنٱ
ث        : "ابن كثیر قال ھ، حی ى ذریت ا عل تن بھ الى آلدم، ام وھذه كرامة عظیمة من اهللا تع

  ".المالئكة بالسجود آلدم أخبر أنھ تعالى أمر
  :تعلیم آدم األسماء كلھا -٤

ى     ألْسَماءٱَوَعلََّم ءاَدَم {: تعالى قال ُھْم َعَل مَّ َعَرَض ـِٰئَكةِ ٱُكلََّھا ُث َماء     ْلَمَل وِنى ِبَأْس اَل َأنِبُئ َفَق
ـِٰدِقیَن   ُتْم َص ـُؤالء ِإن ُكن ا عَ    eَھ ا ِإالَّ َم َم َلَن ـَٰنَك َال ِعْل اُلوْا ُسْبَح َت  َق َك َأن ا ِإنَّ یُمٱلَّْمَتَن  ْلَعِل

  ].٣٢، ٣١:لبقرةا. [}ْلَحِكیُمٱ
ا اختصھ من       : "ابن كثیر قال ة بم ى المالئك ھذا مقام ذكر اهللا تعالى فیھ شرف آدم عل

  ".علم أسماء كل شيء دونھم
  :جعل اإلنسان خلیفة في األرض -٥

  ].٣٠:البقرة[} َخِلیَفًة ألْرِضٱَجاِعٌل ِفى َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَلـِٰئَكِة ِإّني {: تعالى قال
  ".والصحیح أنھ خلیفة اهللا في أرضھ؛ إلقامة أحكامھ وتنفیذ وصایاه: "البغوي قال
ى    : "ابن عاشور قال ار؛ لیسوقھم إل وقول اهللا ھذا موجھ إلى المالئكة على وجھ اإلخب

ي نفو         ھ ف م اهللا أن ا عل ل م ى وجھ یزی سھم من سوء    معرفة فضل الجنس اإلنساني عل
  ".الظن بھذا الجنس

  :تفضیل اإلنسان على كثیر من المخلوقات -٦
ى    {: تعالى قال ـُٰھْم ِف ى ءاَدَم َوَحَمْلَن رّ ٱَوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِن رِ ٱَو ْلَب َن    ْلَبْح ـُٰھْم ّم ـٰتِ ٱَوَرَزْقَن  لطَّّیَب

  ].٧٠:إلسراءا[} َوَفضَّْلَنـُٰھْم َعَلىٰ َكِثیٍر ّممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضیًال
ال وكاني ق ي آدم   : "الش ك أن بن اد ذل ھ، فأف ین أنواع م یب ر ول ذا الكثی بحانھ ھ ل س أجم

ھ   ھ   ... فضلھم سبحانھ على كثیر من مخلوقات د بقول یالً {والتأكی ى عظم    } َتْفِض دل عل ی
  ".ھذا التفضیل وأنھ بمكان مكین، فعلى بني آدم أن یتلقوه بالشكر ویحذروا من كفرانھ

  :خلوقات لإلنسانتسخیر الم -٧
َجِمیعًا ّمْنُھ ِإنَّ ِفى َذِلَك آلَیـٍٰت  َألْرِضٱَوَما ِفى  لسََّمـٰوِٰتٱَوَسخََّر َلُكْم مَّا ِفى {: تعالى قال

  ].١٣:الجاثیة[} ّلَقْوٍم َیَتَفكَُّروَن
ال  عدي ق ن س ن   : "اب ا م ا أودع اهللا فیھم رام السماوات واألرض ولم امل ألج ذا ش وھ

جار   الشمس والقمر وال كواكب والثوابت والسیارات وأنواع الحیوانات وأصناف األش
و    ا ھ والثمرات وأجناس المعادن، وغیر ذلك مما ھو معد لمصالح بني آدم ومصالح م

  ".من ضروراتھ
  ).٤/١٤٦٠( الصحاح
  ).٣/٢٢١(المحیط  القاموس
  ).٢٨٧ص (على مھمات التعاریف  التوقیف
  .الزرقاءلمصطفى ) ١٠-٣/٩(الفقھي العام  المدخل
  ).٣/٤٤٦(القرآن العظیم  تفسیر
  ).٦/٤٣٥(ألحكام القرآن  الجامع
  ).٢/١٤٠(القرآن العظیم  تفسیر
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ھ ار   أخرج رس والحم م الف اب اس اد، ب ي الجھ اري ف ان )٤٨(البخ ي اإلیم لم ف ، ومس
)٣٠.(  

  .ببعض اختصار) ٤٣١-٤٣٠ص (دار السعادة  مفتاح
  ).١٠/٣٤٤٨(ابن أبي حاتم  تفسیر
  ).٤/٥٢٧(آن العظیم القر تفسیر

  ).٣/٤٥(في تفسیر القرآن المجید  الوسیط
  ).١/٨٠(القرآن العظیم  تفسیر
  ).١/٧٨(القرآن العظیم  تفسیر
  ).١/٧٩(التنزیل  معالم
  ).١/٤٠٠(التحریر والتنویر  تفسیر

  ).٢٤٥-٣/٢٤٤(القدیر  فتح
  ).٧٧٦ص (الكریم الرحمن  تیسیر

  :سان في اإلسالمخصائص وممیزات حقوق اإلن: األول الفصل
  :حقوق اإلنسان في اإلسالم تنبثق من العقیدة اإلسالمیة -١
د،             إن دة التوحی دة، وخاصة من عقی ن العقی ع أصًال م ي اإلسالم تنب حقوق اإلنسان ف

ات،         وق والحری ل الحق ق ك ھ إال اهللا ھو منطل ومبدأ التوحید القائم على شھادة أن ال إل
ر د الف د األح الى الواح وا  ألن اهللا تع دھم أن یكون رارًا، ویری اس أح ق الن مد خل د الص

ا،      زام بھ ى االلت أحرارًا، ویأمرھم بالمحافظة على الحقوق التي شرعھا والحرص عل
ا تكرر      ذا م ا وھ ثم كلفھم شرعًا بالجھاد في سبیلھا والدفاع عنھا، ومنع االعتداء علیھ

  .في القرآن الكریم في آیات القتال والجھاد
ریم اإللھي لإلنسان بالنصوص الصریحة،         اإلنسان في فحقوق ن التك ع م اإلسالم تنب

ي فطره اهللا       الى وفطرة اإلنسان الت وھو جزء من التصور اإلسالمي والعبودیة هللا تع
  .علیھا

  :حقوق اإلنسان في اإلسالم منح إلھیة -٢
ن        إن ة م ت منح ي لیس ھ، فھ ا اهللا لخلق ة منحھ نح إلھی الم م ي اإلس ان ف وق اإلنس حق

ا اهللا     مخلوق  وق قررھ ل ھي حق لمخلوق مثلھ، یمن بھا علیھ ویسلبھا منھ متى شاء، ب
  .لإلنسان

  :حقوق اإلنسان في اإلسالم شاملة لكل أنواع الحقوق -٣
وق،           من واع الحق ل أن وق شاملة لك ا حق ي اإلسالم أنھ وق ف خصائص وممیزات الحق

  .یةسواء الحقوق السیاسیة أو االقتصادیة أو االجتماعیة أو الثقاف
نھم         كما ز بی راد الخاضعین للنظام اإلسالمي دون تمیی ل األف أن ھذه الحقوق عامة لك

  .في تلك الحقوق بسبب اللون أو الجنس أو اللغة
  :حقوق اإلنسان في اإلسالم ثابتة وال تقبل اإللغاء أو التبدیل أو التعطیل -٤

ة لإلل     من ر قابل ة وغی ا كامل ا جزء    خصائص حقوق اإلنسان في اإلسالم أنھ اء؛ ألنھ غ
  .من الشریعة اإلسالمیة
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ینھا        إن رى تحص ا ج اء مھم ى اإللغ ة عل ر متأبی دیل غی ة للتع ر قابل ائق البش وث
ة    دیل باألغلبی ن التع ا م م یحمھ اتیر ل ى الدس وه عل ذي فرض ود ال وص، والجم بالنص

  .الخاصة
لم خاتم اهللا أن یكون دینھ خاتم األدیان وأن یكون رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس وقضى

ا       اق م و ب لم فھ ھ وس النبیین، ومن ثم فما جاء في كتاب اهللا وسنة رسولھ صلى اهللا علی
  .دامت السماوات واألرض

د     -٥ ع مقاص ارض م دم التع دة بع ل مقی ة ب ت مطلق الم لیس ي اإلس ان ف وق اإلنس حق
  :الشریعة اإلسالمیة

دة            ل مقی ة، ب ت مطلق ا لیس الم أنھ ي اإلس ان ف وق اإلنس ائص حق ن خص دم   وم بع
دم اإلضرار بمصالح الجماعة        الي بع التعارض مع مقاصد الشریعة اإلسالمیة، وبالت

  .التي یعتبر اإلنسان فردًا من أفرادھا
  .بتصرف) ١٣٣-١٣٢ص (اإلنسان في اإلسالم للدكتور محمد الزحیلي  حقوق
  ).٥٣ص (اإلنسان في اإلسالم للدكتور سلیمان الحقیل  حقوق
  ).٥٣ص (سلیمان الحقیل .د. ماإلنسان في اإلسال حقوق
  ).٥٣ص (اإلنسان للحقیل  حقوق

  .ال حقوق، لعلي جریشة حرمات
  ).٥٣ص (اإلنسان للحقیل  حقوق
  :مقارنة بین حقوق اإلنسان في اإلسالم وفي الوثائق الوضعیة الدولیة: الثالث الفصل

  :من حیث األسبقیة واإللزامیة: أوًال
د راء    لق المیة الغ ریعة اإلس ان للش ات    ك ق واإلعالن ة المواثی ى كاف بق عل ل الس فض

ر من          ذ أكث وق من ك الحق وق اإلنسان وتأصیلھا لتل واالتفاقیات الدولیة في تناولھا لحق
ان           وق اإلنس المي لحق الن الع ھ اإلع اء ب ا ج ان، وأن م ن الزم ًا م ر قرن ة عش أربع

ا    میثاق األمم المتحدة ما ھو إال  ھاواالتفاقیات الدولیة الالحقة ومن قبل بعض م د ل تردی
  .تضمنھ الشریعة اإلسالمیة الغراء

ا اإلسالم          فحقوق د أقرھ ا ق ا واحترامھ ى حمایتھ دعو إل ي ن اإلنسان المھددة الیوم والت
وقدسھا منذ أربعة عشر قرنًا فسبق بھا سبقًا بعیدًا عما قال بھ القرن الثامن عشر الذي 

  .ُعد قرن حقوق اإلنسان
دیًال وال    اإلنسان كما جاء بھا اإل وحقوق ذفًا وال تع ل ح سالم حقوق أصیلة أبدیة ال تقب

یس من حق         الى، فل نسخًا وال تعطیًال، إنھا حقوق ملزمة شرعھا الخالق سبحانھ وتع
إرادة          ة ال ب ا، وال تسقط حصانتھا الذاتی دى علیھ ا أو یتع ان أن یعطلھ بشر كائنًا من ك

ا  الفرد تنازًال عنھا وال بإرادة المجتمع ممثًال فیما  یقیمھ من مؤسسات أیًا كانت طبیعتھ
  .وكیفما كانت السلطات التي تخولھا

یس إال مجرد          أما و ل وق اإلنسان فھ المي لحق ة لإلعالن الع فیما یتعلق بالقیمة القانونی
  .تصریح صادر عن األمم المتحدة غیر ملزم

ام أدبی        فیتضح ارة عن توصیات أو أحك ة عب ق الدولی ة، أن حقوق اإلنسان في المواثی
ة ولیست           ع بضمانات جزائی ارة عن فریضة تتمت وق اإلنسان عب أما في اإلسالم فحق
ذ          ى تنفی ار عل ي اإلسالم حق اإلجب ة ف مجرد توصیات أو أحكام أدبیة، فللسلطة العام



 ٨٥٨

و   ذه الحق وم ھ ًا لمفھ ة، خالف ذه الفریض ًا    قھ ا حق ي تعتبرھ ة الت ق الدولی ي المواثی ف
  .إذا تنازل عنھ صاحبھ شخصیًا مما ال یمكن اإلجبار علیھ

  :من حیث العمق والشمول: ثانیًا
ائق الوضعیة،           حقوق ي الوث وق اإلنسان ف اإلنسان في اإلسالم أعمق وأشمل من حق

فحقوق اإلنسان في اإلسالم مصدرھا كتاب اهللا وسنة رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، أما 
و الفك  ة فھ ق الدولی وانین والمواثی ي الق ان ف وق اإلنس در حق ر مص ري، والبش ر البش

البشریة بما فیھا من ضعف وقصور   بیعتھمیخطئون أكثر مما یصیبون، ویتأثرون بط
  .وعجز عن إدراك األمور واإلحاطة باألشیاء، وقد أحاط اهللا بكل شيء علمًا

الحقوق            إن درجات، ف ر ب ذا تم ي ھ غ درجة الحرمات وھي ف الحقوق في اإلسالم تبل
د       ُمَسلَّمة، ومن بعدھا تدعمھا  دود، ومن بع ا الح ات تحمیھ د الواجب الواجبات، ومن بع
  .الحدود ترتفع إلى الحرمات

رآن       وإذا دریھ الق إن اإلسالم بمص وق ف كانت المواثیق البشریة قد ضمنت بعض الحق
  .الكریم والسنة النبویة الشریفة شمال جمیع أنواع الحقوق التي تكرم اهللا بھا على خلقھ

  :لضماناتمن حیث الحمایة وا: ثالثًا
حقوق اإلنسان في القوانین الوضعیة لم توضع لھا الضمانات الالزمة لحمایتھا من  إن

  .االنتھاك
دة عام       فبالرجوع م المتح إلى مواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األم

ان      ١٩٤٨ وق اإلنس ى حق داء عل ع أي اعت مانات لمن ائل والض دد الوس م یح ده ل م نج
  .من ھذه الوسائل والضمانات على المستوى العالميوبخاصة ما یكون 

د         كما ا دون تحدی ى نصوصھ أو إساءة تأویلھ ل عل ن التحای تضمن اإلعالن تحذیرًا م
اریر   ة تق وم بدراس ان تق وق اإلنس ة لحق كیل لجن ًا تش منت أیض ة، وتض زاء للمخالف ج

لم التبل    ا تتس ررة، كم ة   الدول األطراف عن إجراءاتھا لتأمین الحقوق المق ات المقدم یغ
ررة بمقتضى      نمن إحدى الدول األطراف ضد أخرى بشأ ا المق د التزاماتھ أدائھا ألح

  .االتفاقیة وذلك بشروط معینة
ذ،   وبالنظر إلى الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان نجدھا محاوالت لم تصل إلى حد التنفی

  :وھي تقوم على أمرین
  .الدول جمیعًا محاولة االتفاق على أساس عام معترف بھ بین -١
  .محاولة وضع جزاءات ملزمة تدین الدولة التي تنتھك حقوق اإلنسان -٢
وق اإلنسان          إن ات بخصوص حق ات والھیئ دة والمنظم م المتح كل ما صدر عن األم

ھ واضعوه حسبما         ى ورق یتالعب ب رًا عل ھ حب یحمل طابع التوصیات وال یعدو كون
  .تملیھ علیھم األھواء والشھوات

ا ي اإل أم رین   ف ى أم ان عل وق اإلنس ة حق ال حمای ي مج لمون ف د المس د اعتم الم فق س
  :أساسین، وھما

ي اإلسالم         -١ دود الشرعیة ف ة الح داف إقام م أھ إقامة الحدود الشرعیة، إذ إن من أھ
  .المحافظة على حقوق األفراد

ا علی    -٢ لم وحث ھ وس ا  تحقیق العدالة المطلقة التي أمر اهللا بھا ورسولھ صلى اهللا علی ھ
  .في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة
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  ].٩٠:النحل[} إلْحَساِنٱَو ْلَعْدِلٱَیْأُمُر ِب للََّھٱِإنَّ {: تعالى قال
ي  : "ابن عطیة قال والعدل ھو فعل كل مفروض من عقائد وشرائع وسیر مع الناس ف

  ".أداء األمانات وترك الظلم واإلنصاف وإعطاء الحق
  ].٥٨:النساء[} ْلَعْدِلٱَأن َتْحُكُموْا ِب لنَّاِسٱَحَكْمُتْم َبْیَن  َوِإَذا{: تعالى وقال
  ".أمر منھ تعالى بالحكم بالعدل بین الناس: "ابن كثیر قال
ا     وقد ھ كلھ ت حیات امتثل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أمر ربھ في إقامة العدل فكان

، ووضع منھج اإلسالم عدل، وعلم أصحابھ العدل وأوصى أمتھ بھ وحذرھم من الظلم
  .في إقرار العدل والمساواة والمحافظة على الحقوق وحمایتھا

  ).٨٧ص (اإلنسان للحقیل  حقوق
  ).١٠٣ص (اإلنسان للحقیل  حقوق
  ).٨٩-٨٨(اإلنسان للحقیل  حقوق
  ).٨٩ص (اإلنسان للحقیل  حقوق
  .اإلنسان للحقیل حقوق

  ).٢/٤١٦(الوجیز  المحرر
  ).١/٥٢٨(القرآن العظیم  تفسیر
  ).١٠٤-١٠٣ص (اإلنسان للحقیل  حقوق
  :مفھوم الغرب لحقوق اإلنسان: الرابع الفصل

ث           لم رن الثال ي الق د الغرب إال ف ًا بشكل رسمي عن تظھر فكرة حقوق اإلنسان جزئی
بعد نزول اإلسالم بسبعة قرون، : عشر المیالدي، الموافق للقرن السابع الھجري، أي

ا        وذلك نتیجة ثورات طبقیة وشع ي أمریك امن عشر ف رن الث ي الق م ف بیة في أوروبا، ث
  .أو الظلم االجتماعي لسیاسيلمقاومة التمیز الطبقي أو التسلط ا

  :حریة التدین في الغرب -١
في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن لكل شخص الحق في حریة الدین وحریة  جاء

  .والممارسة تغییر دیانتھ أو عقیدتھ وحریة اإلعراب عنھا بالتعلیم
ى       فاإلنسان ھ مت ر دین ي أن یغی عند الغرب حر في أن یختار الدین الذي یریده وحر ف

  . شاء
یتعارض مع تعالیم اإلسالم الذي ال یجیز للمسلم تغییر دیانتھ، بل یعتبر ذلك ردة  وھذا

ة اإلسالمیة،        ن الدول ى أم ویجب إقامة الحد فیھا؛ ألن السماح بالردة یشكل خطرًا عل
ى رأسھا ضرورة       ویخال ي عل ف ما قصده اإلسالم من حفظ للضروریات الخمس الت

  .أساسًا علیھ المیةحفظ الدین الذي تقوم الدولة اإلس
  :حریة إقامة العالقات األسریة -٢

في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق  جاء
  .لجنس أو الدینالتزوج وتأسیس أسرة دون أي قید بسبب ا

  .للكافر التزوج بمسلمة وللمسلم التزوج بالكافرة بدون أي قیود على ذلك فیبیح
یخالف تعالیم اإلسالم التي ال تجیز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغیر المسلم، وذلك  وھذا

زوج بموجب          رام ال د احت دین عن ي ال صیانة لألسرة من االنحالل بسبب االختالف ف
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ھ لمقدسات ز   ذا      عقیدت ي ھ یة ف ر حساس ري األسرة األكث د عنص رأة أح ھ ألن الم وجت
  ".رجلالموضوع بسبب شعورھا بالضعف أمام ال

  :حق الحریة -٣
وق اإلنسان     جاء المي لحق ي       : "في اإلعالن الع اس أحرارًا متساوین ف ع الن د جمی یول

  ".الكرامة والحقوق
ي یة وف ة والسیاس وق المدنی ة الحق ي ا: "اتفاقی ق ف رد الح ل ف المة لك ة والس لحری

ًا           انون وطبق ن الق اس م ى أس ھ إال عل ن حریت د م ان أح وز حرم یة وال یج الشخص
  ".لإلجراءات المقررة

الحق یكاد أن یكون نظریًا الیوم، ویعاني األفراد والشعوب الویالت من اإلفراط  وھذا
ا     ات فیھ بط الممارس دم ض ا وع ي فیھ ا والتغن اجرة بھ ة، والمت ق الحری ریط بح والتف

  ".كم من الجرائم ارتكبت باسمك أیتھا الحریة: "لھا، حتى قالت إحدى نسائھموحو
  :حق التملك -٤

  .مفھوم حق التملك عند الغرب تفاوتًا ھائًال تفاوت
تبد       فالرأسمالیة  ى اس د حت ل قی ن ك ھ م دود وجردت د الح ى أبع ك إل ة التمل ت حری أطلق

عوب     م والش درات األم وال بمق حاب رؤوس األم اء وأص رات  األغنی تنزفت خی واس
  .البالد وطبقات الفقراء والعمال

ا ة     بینم ت ملكی ة وفرض ة الفردی ت الملكی و وألغ راط والغل ي اإلف یوعیة ف ادت الش تم
رد آالت       ال مج بح العم اج، وأص ائل اإلنت ع وس ى جمی تولت عل ة، واس ة الكامل الدول

  .للعمل
  ،وصلى اهللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، 

  ).١٠١ص (اإلنسان للزحیلي  حقوق
  ).١٨١ص (اإلنسان للزحیلي  حقوق
  .بتصرف) ١٥٦-١٥٥ص (اإلنسان للزحیلي  حقوق
  ).٨٢ص (اإلنسان للحقیل  حقوق
  ).١٦١ص (اإلنسان للحقیل  حقوق
  ).١٦٩ص (اإلنسان للزحیلي  حقوق
  ).١٦٩ص (اإلنسان للزحیلي  حقوق
  ).١٧٠ص (اإلنسان للزحیلي  حقوق
  ).٣١٥ص (نسان للزحیلي اإل حقوق

-------------------  
  

  اإلسالم والدیمقراطیة
  الشیخ فتحي منصور   
  القدس -قاضي المحكمة الشرعیة    

   
  Sheikh Fathi Mansour،  
  Judge, Islamic Shari’a Court-   
  Jerusalem  
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ن          عة م احات واس ر مس الم عب زو الع ر تغ ا الحاض ي وقتن ة ف رة الدیمقراطی إن فك
النشاطات اإلعالمیة والثقافیة سواء على مستوى الندوات أو المحاضرات أو اللقاءات 
دان          زو البل كریة لغ الت العس ر الحم ا، أو عب د وغیرھ فحات الجرائ ة أو ص المرئی

  ).الدیكتاتوریة(في ھذه البالد وقمع األنظمة ) الدیمقراطیة(العربیة واإلسالمیة لنشر 
   
   

ر          وال شك أن في ھذه الفكرة  ن القھ اني م ي تع ًا خاصة بالنسبة للشعوب الت ًا قوی بریق
ب   ) الدیمقراطیة(واالستبداد، وقد حول ھذا البریق فكرة  من ُبعد فكري ونظري لترتی

ر       ة التعبی ا حری ات أساسیة منھ السیاسة في المجتمع الى ممارسات عملیة تتعلق بحری
  .والتنقل والتنظیم وغیرھا

ا     فالناس عامة ال یكترثون في ا ق منھ ي تنطل ة الت لبحث عن األسس الفلسفیة أو الفكری
احون       ي یرت الدیمقراطیة، بقدر ما یھتمون ببعض المظاھر والممارسات السیاسیة الت
بعض     ون ب م ینعم م لعلھ ن واقعھ زءًا م ون ج ودون أن تك ا وی ون علیھ ا ویثن إلیھ

  .التي تنعم بھا الشعوب التي أقامت نظمًا سیاسیة دیمقراطیة) الخیرات(
وطن    وقد ساد ھذا االنطباع الجماھیري العام عن الدیمقراطیة في العالم اإلسالمي وال

اس   ). للحریة(العربي حتى بات المفھوم الشعبي لھا مرادفًا  ن الن وال ینتبھ الكثیرون م
ًا    ل مفھوم ة، وأن لك ن الدیمقراطی اعًا م ل اتس موًال أو أق ر ش ون أكث د تك ة ق أن الحری

وربما أن ھذا األمر ھو الذي . ع اآلخر وال یلتقي معھ بالضرورةخاصًا ربما یتقاطع م
یم  ) دیمقراطي(قاد بعض المفكرین والباحثین المسلمین إلى القول بأن اإلسالم  وأن الق

ي       ث ف ى البح زوا عل دًال من أن یرك ا، وب دفاع عنھ ب ال یم إسالمیة یج ة ق الدیمقراطی
ن         دثون ع وا یتح الم، انطلق ي اإلس ات ف ال الحری وب     مج ي ث المیة ف ة اإلس الحداث

  .دیمقراطي
  :إذن ما المقصود بالدیمقراطیة* 
  .لقد عرفت الدیمقراطیة لغویًا أنھا حكم الشعب   
ي        رة ف ذه الفك وقد نشأ ھذا المفھوم في أثینا في الثقافة الیونانیة القدیمة ثم تجسدت ھ

الیاً   اطًا نض ذت نش ي واتخ ي الغرب ر السیاس ي الفك ة ف ور الالحق ل  العص ن أج م
امن           رنین السابع عشر والث غ أوجھ خالل الق ومین بل ام والمحك الدیمقراطیة بین الحك

ورتي   و  ١٦٤٩عشر عندما استطاع البریطانیون من الحد من صالحیات الملك بعد ث
١٦٨٨.  

دور بارز في الدعوة للدیمقراطیة بالمفھوم الغربي والذي عرفھا ) جون لوك(وكان ل 
ة  (بأنھا  ك السلطة          حق األكثری ي استخدام تل ي اكتسبت سلطة الجماعة باالتحاد ف الت

  ).لتشریع القوانین وتنفیذھا بواسطة موظفین عینوا لذلك
تقالل   د االس دیمقراطي إال بع ام ال رب النظ م تع دة فل ات المتح ا الوالی ) ١٧٧٦(أم

ھ      وق اإلنسان وحریت ي إعالن حق ت     . وتجسدت ف ة بقی ة األمریكی م أن الدیمقراطی رغ
وھ عب      مش ن الش ة م ة معین ة إال لفئ یح للرئاس ثًال الترش ق م ث ال یح وم حی ى الی ة إل

كالبروتستانت أو البیض أو االنكلوسكسون، كما أن الثروة المالیة للمرشح مقدمة على 
  .أن نوع من الكفاءات األخرى
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ث     ١٧٨٩أما في فرنسا فقد انفجرت الثورة سنة  واطن، حی معلنة حقوق اإلنسان والم
  :اك روسو الدیمقراطیة بما یليعرف جان ج

یستطیع صاحب السیادة في المقام األول أن یعھد بأمانة الحكم إلى الشعب كلھ أو إلى "
الجزء األكثر منھ بحیث یكون ھناك من المواطنین الحكام أكثر من المواطنین األفراد 

  ".ویطلق على ھذا الشكل من الحكومة اسم دیمقراطیة
دیمقراطي شكًال من         ففي معرض) مونتسكیو(أما  م ال ر الحك ات اعتب تقسیمھ للحكوم

  .أشكال الحكم الجمھوري
ة وحب         ي حب الدول فالدیمقراطیة في رایة تحكم على أساس الفضیلة السیاسیة وتعن
دأ المساواة          ًا لبم ارون وفق واطنین یخت إن الم دیمقراطي ف المساواة، وفي ظل النظام ال

ر   لطة التش دراتھم، والس اتھم وق ا أن    وإمكانی راد كم ین األف ون ب ب أن تك یعیة یج
  .التصویت یجب أن یكون عامًا

   
م الشعب  (إذن، فالدیمقراطیة بالمعنى اللغوي  ى      ): حك ا عل دة ال یمكن تطبیقھ ھي قاع

وإذا (حیث یقول ) روسو(أرض الواقع في حال من األحوال، وھو األمر الذي یؤكده 
دًا  أخذنا عبارة الدیمقراطیة بكل معناھا الدقیق ن جد أن الدیمقراطیة الحقیقیة لم توجد أب

دد      ون الع ر وأن یك دد األكب م الع ة أن یحك ام الطبیعی ا یخالف النظ دًا فیم د أب ن توج ول
ي   األصغر ھو المحكوم وال یمكن أن نتصور بقاء الشعب مجتمعًا على الدوام للنظر ف

ة لجان من     ك دون   الشؤون العامة ونستطیع أن نرى بسھولة أنھ ال یمكن إقام أجل ذل
  .تغییر في شكل اإلدارة

ھ     یفت إلی رى أض ان أخ مل مع بح یش د أص ة فق طالحي للدیمقراطی وم االص ا المفھ أم
ات   الل االنتخاب ن خ ذه م ن ینف ار م انون واختی ریع الق ي تش اس ف ة للن اء الحری كإعط
العامة التي تكفل المساواة لألفراد في المشاركة في الحیاة السیاسیة حیث یكون الرأي 

  .لألغلبیة
وال شك أن الحریة والمساواة مفاھیم تتوق إلیھا النفس اإلنسانیة التي بطبیعتھا ترفض 
م المنشود لكل شعب        ا الحك ة واعتبارھ العبودیة والظلم، ولذا نجد التغني بالدیمقراطی

  .مضطھد مظلوم تنطلق من ھذین الشعارین اللذین ترفعھما
م یرمي إلى وضع حد لثنائیة الحاكم والمحكوم إذن فالدیمقراطیة تعتبر منھجًا في الحك

ردي وسیطرة       م الف ت بانتشار الحك التي سادت تاریخ أوروبا القدیم والوسیط، واقترن
  .الكنیسة وغیاب القانون

ویھدف ھذا المنھج إلى استبدال ھذا الوضع القدیم بآخر جدید ھو وضع الدولة الحدیثة 
ّرًا   رئیس والمرؤوس      التي یحكمھا القانون باعتبارھا معب ًا لل عن إرادة الشعب وملزم

  .معا
ي          ادئ األساسیة الت ن المب ة م ى جمل دیمقراطي عل نھج ال ولبلوغ ھذا الھدف یعتمد الم
ر،      ى آخ ام إل یلیة من نظ یغتھا التفص ف ص زة دستوریة تختل ات وأجھ ا آلی د عنھ تتول

  :ویمكن إجمالھا فیما یلي
  .الشرعیةالشعب صاحب السیادة ومصدر السلطات و.     ١
  انبثاق السلطات بواسطة االنتخابات.     ٢
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  اإلقرار لألغلبیة بأن تحكم ولألقلیة بأن تعارض.     ٣
  التعددیة الحزبیة.     ٤
  التداول السلمي على السلطة .     ٥
  مراقبة الحكام وممارسة التأثیر علیھم.     ٦
  فصل السلطات.     ٧
  والعمل النقابيضمان حریات المعتقد والتعبیر .     ٨
  حفظ مصالح الضعفاء واألقلیات .     ٩

  احترام حقوق اإلنسان.١٠
   

  مقارنة عامة لبعض المفاھیم بین الدیمقراطیة واإلسالم
  مصدر التشریع

  :یمتاز نظام الحكم في اإلسالم بخصائص أھمھا
  الحاكمیة هللا     -١
  السیادة لألمة     -٢
ي ا     -٣ دة ف المیة واح ة اإلس ان  الدول ب الزم كال حس ي األش ددة ف ادئ، متع لمب

  .والمكان
   

ده وأن          الى وح بحانھ وتع و اهللا س ریع ھ در التش ي أن مص ة هللا؛ تعن الحاكمی
  .الرسول صلى اهللا علیھ وسلم مبلغ عن اهللا تعالى بالوحي

الحاكم منفذ ألحكام اهللا تعالى في األمة مجتھد في استنباط األحكام الشرعیة من       
  .ادرھا األساسیةمص

  .طاعة الحاكم واجبة ما لم یخالف نصًا صریحًا     
أیا أیھا الذین آمنوا أطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول وأولي األمر منكم : ( قال تعالى     

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا والیوم اآلخر ذلك 
  )خیر وأحسن تأویًال

م          : ( لىوقال تعا رًا أن یكون لھ ة إذا قضى اهللا ورسولھ أم ان لمؤمن وال مؤمن ا ك وم
  ).الخیرة من أمرھم

ھ  : (وقال تعالى وأنزلنا إلیك الكتاب بالحق مصدقًا لما بین یدیھ من الكتاب ومھیمنًا علی
زل         ا أن ض م وك عن بع ذرھم أن یفتن فاحكم بینھم بما أنزل اهللا وال تتبع أھواءھم واح

  ).اهللا الیك
  )فال وربك ال یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم( قال تعالى

   
وانین ھي من        أما النظام الدیمقراطي، فإن حق التشریع للشعب، فالدستور وسائر الق

  .صنع البشر ویمثل على أفضل تقدیر وفي لحظات مثالیة تحكم األكثریة باألقلیة
ا ن         الم بخفای ین نظام وضعھ خالق اإلنسان والع ا     وشتان ب ى وضع م ادر عل فسھ والق

ین نظام یستمد من           ة وب ى سعادتھ الحقیقی یصلھا من القوانین التي توصل اإلنسان إل
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ذي         ذات عرضة للخطأ ال ھ وتجرده عن الل اإلنسان الذي ھو في أفضل حاالت نزاھت
  .یذھب ضحیتھ البشر

   
  اختیار الحاكم

ة بواسطة أھل الحل والع           - و     حق اختیار الحاكم ھو لألم الحكم باإلسالم ھ د، ف ق
  .عقد عن تراض بین األمة والحاكم

  البیعة تعني الطاعة والقبول       -
ة          - ن األدل حیحًا م تنباطًا ص تنبطة اس رعیة المس ام الش ي األحك د بتبن اكم مقی الح

  .الشرعیة ومقید بالحالل والحرام
  .حًاال یخرج على الحاكم أو یعزل إال إذا أظھر كفرًا بوا       -

ال   امت ق ن الص ادة ب ن عب مع    : (ع ى الس لم عل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ا رس بایعن
ال     اه، فق ره والمنشط، فبایعن ي المك مع    : والطاعة ف ى الس ا عل ا أن بایعن ذ علین ا أخ فیم

ر           ازع األم ا، وأن ال نن رة علین ا، وعسرنا ویسرنا، وأث ي منشطنا ومكرھن والطاعة ف
  ).عندكم من اهللا فیھ برھان أھلھ إال أن تروا كفرًا بواحًا

   
  الشورى

ادیة              ة واالقتص االت االجتماعی ع المج ي جمی انیة ف رورة إنس ورى ض الش
  .والسیاسیة والعالقات الفردیة

  )إذا استشار أحدكم أخاه فلیشر علیھ(قال علیھ الصالة والسالم 
  .وھي في النظام السیاسي في اإلسالم من لوازم اإلیمان باهللا تعالى

الى ق ا       ( ال تع نھم ومم ورى بی رھم ش الة وأم اموا الص ربھم وأق تجابوا ل ذین اس وال
  ).رزقناھم ینفقون

النظام السیاسي في اإلسالم نظام شوري یرفض جمیع أشكال الحكم االستبدادي      
  .وكل األنظمة السیاسیة الغوغائیة والفوضویة

ب النفضوا من     فبما رحمة من اهللا لنت لھم ولو كنت (قال تعالى       یظ القل فظًا غل
ى اهللا، إن     حولك فاعف عنھم واستغفر لھم وشاورھم في األمر فإذا عزمت فتوكل عل

  ).اهللا یحب المتوكلین
ة          ن األم ة م ى رأي فئ وف عل الل الوق ن خ ام م ذا النظ ذ ھ ارس تنفی اكم یم الح

ذه الفئ     ة، وھ ة   تتصف بالذكاء والحنكة والتجربة واإلخالص للنظام واألم ل األم ة تمث
یرتھ      دید مس أنھا تس ن ش بة م اكم محاس ب الح ا وتحاس ع قطاعاتھ ًا بجمی یًال حقیقی تمث
ف      ي المواق ة والحسم ف ودعمھ في اتجاھاتھ الخیرة وتعینھ على اتخاذ القرارات المھم

  .التي تواجھھ
   

و بكر رضي اهللا        لما سار رسول اهللا  ھ أب اس فأشار علی إلى بدر خرج فاستشار الن
ھ  ر   عن ھ عم ار علی ارھم فأش م استش ا     ث ار إنم ن األنص ل م ال رج كت فق ھ فس عن

ول اهللا،   ا رس الوا ی دكم، فق ھ   "یری ى علی رائیل لموس وا إس ت بن ا قال ون كم واهللا ال نك
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ل،  )اذھب أنت وربك فقاتال إنا ھھنا قاعدون(السالم  ، ولكن واهللا لو ضربت أكباد اإلب
  ".حتى تبلغ برك الغماد لكنا معك

  المرأة
  .لقد وزع اإلسالم االختصاصات العملیة توزیعًا یوافق طبائع الذكورة واألنوثة     
ق             ا ح ر لھ د أق یة، فق االت السیاس ي المج دة ف ًا عدی رأة حقوق الم للم ل اإلس كف

نھم   (المشاركة السیاسیة من حیث إبداء الرأي، وأن اآلیة الكریمة  ) وأمرھم شورى بی
  .لم تخص الرجال دون النساء

ھ        ي صلى اهللا علی ى النب ي أشارت عل وقد شاركت أم سلمة في صلح الحدیبة وھي الت
  .وسلم بأن یحلق رأسھ

  .كما عارضت أسماء بنت أبي بكر بیعة بأنھا عبد اهللا بن الزبیر لألمویین
   

  .منح اإلسالم للمرأة حق التعبیر عن الرأي أسوة بالرجال     
ال  ي اهللا فق ر رض ب عم د خط ت  أال ال: (فق و كان ا ل اء، فإنھ دقات النس ي ص الوا ف تغ

ا     لم م ھ وس مكرمة في الدنیا أو تقوى عند اهللا لكان أوالكم بھا رسول اهللا صلى اهللا علی
ت   رأة فقال : أصدق قط امرأة من نسائھ وال بناتھ فوق اثنتي عشرة أوقیة، فقالت إلیھ ام

وآتیتم إحداھم قنطارًا فال (یا عمر یعطینا اهللا وتحرمنا، ألیس اهللا سبحانھ وتعالى یقول 
، فقال عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر، وفي روایة فاطرق عمر ثم )تأخذوا منھ شیئًا

رك   قال كل الناس افقھ منك یا عمر، وفي روایة أخرى امرأة أصابت ورجل أخطأ وت
  .اإلنكار
  ساوى اإلسالم بین الذكور واإلناث في حق التعلیم والثقافة     
ح اإل      ة   فس رأة البیولوجی ة الم ى تركیب ل وراع ال العم رأة مج ام الم الم أم س

  .وأنوثتھا
 =================  

دي   رتین   : "یقول األستاذ فھمي ھوی م اإلسالم م ة     : یظل ارن بالدیمقراطی دما یق رة عن م
افي    ومرة عندما یقال إنھ ضد الدیمقراطیة، إذ المقارنة بین االثنین خاطئة وادعاء التن

  ".ر الذي یحتاج إلى تحریر أوًال واستجالء ثانیًاخطیئة، األم
  

  مفھوم الدیمقراطیة وتاریخھا
  .لقد عرفت الدیمقراطیة لغویًا أنھا حكم الشعب

ي           رة ف ذه الفك دت ھ م تجس ة ث ة القدیم ة الیونانی ي الثقاف وقد نشأ ھذا المفھوم في أثینا ف
ا   اطًا نض ذت نش ي واتخ ي الغرب ر السیاس ي الفك ة ف ور الالحق ل العص ن أج لیًا م

امن           رنین السابع عشر والث غ أوجھ خالل الق ومین بل ام والمحك الدیمقراطیة بین الحك
ورتي   و  ١٦٤٩عشر عندما استطاع البریطانیون من الحد من صالحیات الملك بعد ث

١٦٨٨.  
ـ  ان ل وك(وك ون ل ذي   ) ج ي وال المفھوم الغرب ة ب دعوة للدیمقراطی ي ال ارزًا ف دورًا ب

ا    ا بأنھ ق ا(عرفھ ك      ح ي استخدام تل ة باالتحاد ف ي اكتسبت سلطة الجماع ة الت ألكثری
  ).السلطة لتشریع القوانین وتنفیذھا بواسطة موظفین عینوا لذلك
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تقالل    د االس دیمقراطي إال بع ام ال رف النظ م تع دة فل ات المتح ا الوالی ) ١٧٧٦(أم
ھ      وق اإلنسان وحریت ي إعالن حق ة ب   . وتجسدت ف ة األمریكی م أن الدیمقراطی ت  رغ قی

عب    ن الش ة م ة معین ة إال لفئ یح للرئاس ًا الترش ق عملی ث ال یح وم حی ى الی وھة إل مش
كالبروتستانت أو البیض أو االنكلوسكسون، كما أن الثروة المالیة للمرشح مقدمة على 

  .أن نوع من الكفاءات األخرى
ث     ١٧٨٩أما في فرنسا فقد انفجرت الثورة سنة  واطن، حی معلنة حقوق اإلنسان والم

  :عرف جان جاك روسو الدیمقراطیة بما یلي
یستطیع صاحب السیادة في المقام األول أن یعھد بأمانة الحكم إلى الشعب كلھ أو إلى "

الجزء األكثر منھ بحیث یكون ھناك من المواطنین الحكام أكثر من المواطنین األفراد 
  ".ویطلق على ھذا الشكل من الحكومة اسم دیمقراطیة

دیمقراطي شكًال من         )مونتسكیو(أما  م ال ر الحك ات اعتب ففي معرض تقسیمھ للحكوم
  .أشكال الحكم الجمھوري

ة وحب         ي حب الدول فالدیمقراطیة في رایة تحكم على أساس الفضیلة السیاسیة وتعن
دأ المساواة          ًا لبم ارون وفق واطنین یخت إن الم دیمقراطي ف المساواة، وفي ظل النظام ال

دراتھم، والس   اتھم وق ا أن     وإمكانی راد كم ین األف ون ب ب أن تك ریعیة یج لطة التش
  .التصویت یجب أن یكون عامًا

م الشعب  (إذن، فالدیمقراطیة بالمعنى اللغوي  ى      ): حك ا عل دة ال یمكن تطبیقھ ھي قاع
وإذا (حیث یقول ) روسو(أرض الواقع في حال من األحوال، وھو األمر الذي یؤكده 

دًا  أخذنا عبارة الدیمقراطیة بكل معناھا ا لدقیق نجد أن الدیمقراطیة الحقیقیة لم توجد أب
دد      ون الع ر وأن یك دد األكب م الع ة أن یحك ام الطبیعی ا یخالف النظ دًا فیم د أب ن توج ول
ي   األصغر ھو المحكوم وال یمكن أن نتصور بقاء الشعب مجتمعًا على الدوام للنظر ف

ة ل  ك دون     الشؤون العامة ونستطیع أن نرى بسھولة أنھ ال یمكن إقام جان من أجل ذل
  .تغییر في شكل اإلدارة

  
  مفھوم الدیمقراطیة حالیًا

رة،        : یقول األستاذ راشد الغنوشي  اني كثی وم واسع یتسع لمع ة مفھ وم الدیمقراطی مفھ
ولكنھا قد تلتقي عند معنى أنھا نظام سیاسي یجعل السلطة للشعب، وُیمكِّن المحكومین 

قبل ذلك یعطیھم الحق في اختیار حكامھم وفي  من القدرة على التأثیر في حكامھم، بل
ف من         د تختل ات ق ر آلی رھم عب ى تغیی التأثیر فیھم والضغط علیھم، وعند االقتضاء إل
راع الحر           ة االنتخاب أي االقت د آلی ي أیضًا عن ا تلتق نظام دیمقراطي إلى آخر، ولكنھ

ى ا          داول عل ذا النظام الت ق ھ الي یحق رة وأشكال، وبالت ر   عبر خطوات كثی لسلطة عب
اس   ن الن راع، ویمّك نادیق االقت ومین -ص وین    -أي المحك التعبیر، وتك ات ك ن حری م

ذا النظام     األحزاب واستقالل القضاء، وبالتالي فالدیمقراطیة ھي شكل یعلن عن أن ھ
ر          یم تق ة من المضامین والق ة أخرى جمل السیاسي یقوم على سیادة الشعب، ومن جھ

ات   بكرامة الناس وبمساواتھم لبعض ھم، ویقر لھم بجملة من الحقوق وجملة من الحری
لمیة،    ائل الس رھم بالوس یھم وتغیی غط عل امھم والض ار حك ى اختی ادرین عل م ق تجعلھ

  .تعطیھم الحق في المشاركة في السلطة، وتجعلھم آمنین من الجور أو من االستبداد
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  اإلسالم والدیمقراطیة
رع عن تصوره    الحكم على ال: "یقول الدكتور یوسف القرضاوي  ا   " شيء ف ومن ھن

افي اإلسالم       ذا ال تن ا ھ ة بجوھرھ كان البد أن نعرف ما ھي الدیمقراطیة ،الدیمقراطی
  :ألنھا تقوم على عدة مبادئ

ھ،    : أن یختار الناس من یحكمھم: أوًال ھ وال یرضون عن ال أن یقود الناس من یكرھون
ة الصغرى       ال فیحق اإلمام ة الصالة  المقصود إ –فإذا كان اإلسالم ق ة ال  : "-مام ثالث

" رجل أمَّ قومًا وھم لھ كارھون"ترتفع صالتھم فوق رؤوسھم ِشبرًا، أول ھذه الثالثة 
فإذا كان ھذا بالنسبة  )رواه ابن ماجھ والترمذي والطبراني و إسناده حسن أو صحیح(

دیث   ي الح ة وف ادة األم رى بقی ة الكب ك باإلمام ا بال غرى فم ة الص ذي رواه (لإلمام ال
يمس د والطبران یھم  ): "لم وأحم لون عل ونكم وتص ونھم ویحب ذین تحب تكم ال ار أئم خی

  "ویصلون علیكم ،وشرار أئمتكم الذین تبغضونھم ویبغضونكم وتلعنونھم ویلعنونكم
اره إذ ال معصوم        : المحاسبة: ثانیًا د اختی خص بع ذا الش اس ھ وھي أن أن یحاسب الن

لم ، فالب  ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص د رس ى  بع ان عل أ وأن یع وَّم الخط د إذًا أن یق
ال طاعة       : "الصواب، سیدنا أبو بكر یقول إن عصیتھ ف یكم ف أطیعوني ما أطعت اهللا ف

ر   "علیكم، إن أحسنت فأعینوني وإن أسأت فقوموني ى المنب ول عل : ، وابن الخطاب یق
ًا بالنا  " دھر، مرحب صح  رحم اهللا امرئ أھدى إلى عیوب نفسي، مرحبًا بالناصح أبد ال

، وھكذا فمن حق األمة یقول صلى "غدوًا وعشیًا، من رأى منكم فيَّ اعوجاجًا فلیقومھ
لم  ا رواه مس لم فیم ھ وس الوا : "اهللا علی دین النصیحة، ق ال هللا : ال ول اهللا؟ ق ا رس ن ی لم

  " .ولرسولھ ولكتابھ وألئمة المسلمین وعامتھم
نمروذ الذي قال إلبراھیم ولذلك حمل القرآن حملة شعواء على المتألھین في األرض، 

ى   : (، فرعون الذي قال)َأَنا ُأْحِیي َوُأِمیُت( ُم اَألْعَل ا َربُُّك ان     )َأَن ع فرعون؟ ھام ، ومن م
مالي     ر، والرأس ة المتجب ند الطاغی ذي یس ولي ال ي الوص ان السیاس ارون، ھام وق

مل اإلقطاعي الذي یسند ھذا وذاك قارون، اإلسالم حمل على ھؤالء یعني جمیعًا، وح
َواتََّبُعوا َمن لَّْم َیِزْدُه َماُلُھ : (على الشعوب التي تتبع ھؤالء، ولذلك قال عن قوم فرعون

وم ھود    ) َوَوَلُدُه ِإالَّ َخَسارًا دٍ     : (وقال عن عاد ق اٍر َعِنی لِّ َجبَّ َر ُك وا َأْم ، ال یجوز  )َواتََّبُع
ال عن فرعون   .. لألمة أن تتبع ُھ َفأَ  : (وق َتَخفَّ َقْوَم اُعوهُ َفاْس ْوَن    ) (َط َر ِفْرَع اتََّبُعوا َأْم َف

یدٍ  ْوَن ِبَرِش ُر ِفْرَع ا َأْم ل  ) َوَم ب أن تتحم عوب یج ؤولیة، ألن الش عوب المس ل الش حم
  . تبعاتھا في اختیار الحاكم ومساءلتھ، ال أن تكون قطیعًا یسوقھ الحاكم بعصاه

،ھذه كلھا مبادئ إسالمیة، كالحریة والكرامة وحقوق اإلنسان : القیم الدیمقراطیة: ثالثًا
ھي عندھم تسمى حقوقًا، عندنا تسمى فرائض، یعني ما یعتبر في الدیمقراطیة حقًا في 

  :اإلسالم یعتبر فرضًا ولیس حقًا یجوز التنازل عنھ ومن أھم ھذه الفرائض
فرض علیك أن تأمر بالمعروف وأن تنھى عن   : األمر بالمعروف والنھي عن المنكر

ن     المنكر، وإال دخ ى لسان داود وعیسى ب لت في الذین لعنوا كما لعن بنو إسرائیل عل
  ).َكاُنوا َال َیَتَناَھْوَن َعن مُّنَكٍر َفَعُلوُه(لماذا؟ .. مریم

  )َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم: (كرامة اإلنسان في اإلسالم  -
اَرُفوا   َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر: (المساواة - َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَع

  )ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّھ َأْتَقاُكْم
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ى    ي غن فكل المعاني التي قامت علیھا الدیمقراطیة معاني یقرھا اإلسالم، فلذلك نحن ف
مانات         ى صیغ وأسالیب وض لت إل ة وص ة، ولكن ألن الدیمقراطی ول دیمقراطی أن نق

حقیق ھذه القیم السیاسیة التي جاء بھا اإلسالم، فنحن نقول البشریة في صراعھا مع لت
اذا ال نستفید     یم فلم الطغاة والمستبدین طوال العصور استطاعت الوصول إلى تلك الق

  .منھا
   ١الجزء-ھل یكتب التوفیق لھذا الزواج...اإلسالم والدیمقراطیة

________________________________________  
  الحاجة إلى الدیمقراطیة

ي   د الغنوش تاذ راش ول األس رن  : یق ذ الق تویات من ل المس ي ك ورى ف ة الش ت دول غاب
وأصبحنا نورًَّث )الخالفة بعدي ثالثون ثم تكون ملكًا:قال علیھ الصالة والسالم(األول 

ي مجال         إلى ھؤالء الملوك، و ساد التقلید وھو شكل من أشكال االستبداد أیضًا ، وف
ى  ال وف األعم اد التص ة س ن    "تربی دي م ین ی ت ب یخھ كالمی دي ش ین ی د ب المری

  .وھذا یلغي إرادة الناس یلغي إرادة من یسمون المریدین لصالح الشیخ"یغسلھ
  .فأصبحنا إذًا مجتمعنا ینتج االستبداد ویتحرك في إطار االستبداد

ر ا           ع الفك ایش م م نستطع أن نتع واء ل ذ وجاء الھ ا انفتحت النواف ا  فلم دیث، وبادرن لح
د      ي التسعینات ، خرب البل برفضھ، على سبیل المثال انظر ما حصل في أفغانستان ف
اتھم        ات لحسم خالف ة كآلی ى الدیمقراطی وا عل و اتفق م ل اذا؟ ألنھ دین، لم د مجاھ ى ی عل
ل، ولكن ھؤالء             ھ الشعب ُیقب ھ، ومن یرضى ب وا ل اني واحتكم لرجعوا للشعب األفغ

و  ایخھم یرفض ن مش ر م رام كثی ا ح ة ألنھ زعمھم–ن الدیمقراطی یس  -ب عب ل وأن الش
ا مجرد أسماء    ون نظام أھل    : محل ثقة، ویقولون بنظام یتخیلونھ واضحًا، ولكنھ یقول

ي               حین ف انوا واض ارھم؟ ھؤالء ك ف نخت د؟ كی م أھل أحل والعق د، من ھ الحل والعق
ة اآل         وم دون ممارس یھم الی ل إل ف نتوص ة، كی ع المدین غیر كمجتم ع ص ات  مجتم لی

ون صالحین    الحدیثة، آلیات الدیمقراطیة في االنتخاب؟ فخرب البلد رغم أنھم قد یكون
م      ات لحس ى آلی وا إل ومجاھدین، لكنھم ورثوا ھذا التخلف في فقھنا السیاسي، فلم یتوفق

  خالفاتھم
ا أال     دأ الشورى، وأمرن في الحركة اإلسالمیة جوانب كثیرة للتجدید ، فاإلسالم أقر مب

رر الف ي   یق ارك ف ا ُتش ة كلھ ا األم رى ، وإنم ایا الكب ي القض تبدة ف ة المس رد والالنخب
  . صناعة القرار

ة           ا وإقصاء األم ا اإلسالم، وأظن أن غیابھ رة أساسیة جاء بھ فكرة المشاركة ھذه فك
ار،    ى االنھی عن شأنھا واستبداد األفراد بالمجموع ھو الذي أنھك حضارتنا وأسلمھا إل

ق الغرب    ذه    على حین توف ي أن یحول شورانا ھ دأ العظیم     -ف دأ الشورى المب أن  -مب
ق األمن         ى السلطة، ویحق داول عل ق الت ًا یحق یجعل لھ آلیات تجعل من الشورى نظام
من الجور، ویعطي للناس للشعب وسائل الضغط على الحكام، ویعطي وسائل النصح 

مین ال أمل لنا في نصح والتغییر، وبالتالي أِمن الغرب من االستبداد، وبقینا نحن المسل
ة       -فضًال عن تغییرھم -حكامنا ك الموت لمستبد أو إعالن دباب إال أن ننتظر زیارة مل

  .في الھزیع األخیر من اللیل، وھذه كارثة على الحاكم والمحكوم بصراحة
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ویرى بعض المفكرین أن االبتعاد عن الدیمقراطیة یؤثر على الدور الرسالي لإلسالم 
إذا لم یتمكن العالم اإلسالمي من تأكید العنصر الدیمقراطي : وفمانحیث یقول مراد ھ

ق          وا من تحقی ن یتمكن ك أن المسلمین ل ى ذل األصیل الكامن في تكوینھ، وسیترتب عل
االت     تى المج ي ش اتھم ف ویر إمكان یة،   : وتط ة، والسیاس ادیة، واالجتماعی االقتص

  .وسیعقب ذلك تخلفھ وعجزه السیاسي
  

  يالشورى واجب إسالم
أوجب اإلسالم الشورى، الحاكم یجب أن یستشیر الناس وال یستبد بالرأي، والشورى 

ي تفسیره   ام ومن ال       : "كما قال اإلمام ابن عطیة ف د الشریعة وعزائم األحك من قواع
  ".یستشیر أھل العلم والدین من األمراء فعزلھ واجب، وھذا ما ال خالف فیھ

از      وطي أن الشورى تمت دكتور الب ا    وبین ال ة بأنھ ت    "عن الدیمقراطی ي الوق واجب ف
ھ    ف تبعات ا مختل وأوضح أن الشورى   .." ذاتھ، كلف اهللا بھ األمة، وحمل سائر أفرادھ

عبادة تعاونیة محضة یبتغى منھا الوصول إلى مرضاة  "الشرعیة أو التشریعیة تعتبر 
  ".اهللا

اوي    ف القرض دكتور یوس ول ال یة ع  :و یق اة السیاس ام الحی الم أق دأ إن اإلس ى مب ل
ؤمنین     ع الم ف مجتم ي وص الى ف ھ تع ریم بقول رآن الك ي الق رر ف و مق ورى، وھ الش

ونَ  ( اُھْم ُینِفُق ) َوالَِّذیَن اْسَتَجاُبوا ِلَربِِّھْم َوَأَقاُموا الصَّالَة َوَأْمُرُھْم ُشوَرى َبْیَنُھْم َوِممَّا َرَزْقَن
ِھ    (لرسولھ ھذا في القرآن المكي، وفي القرآن المدني قال اهللا تعالى  َن اللَّ ٍة مِّ َفِبَما َرْحَم

ْم            َتْغِفْر َلُھ ْنُھْم َواْس اْعُف َع َك َف ْن َحْوِل وا ِم ِب النَفضُّ یَظ الَقْل َت َفظا َغِل ْو ُكن ْم َوَل َت َلُھ ِلن
رِ   ي اَألْم اِوْرُھْم ِف اور   ) َوَش أن یش ى ب ره أول اورة فغی أمورًا بالمش ول م ان الرس وإذا ك

ان النب    ًا، وك لم   -ي یعني قطع ھ وس ي        -صلى اهللا علی ا جاء ف اس مشاورة، كم ر الن أكث
ي      و النب حابھ، ھ لم   -صحیح البخاري، أكثر الناس مشاورة ألص ھ وس ، -صلى اهللا علی

وھذا یعني معروف، شاور في غزوة بدر ، وشاور في غزوة أحد، وشاور في غزوة 
  .الخندق، وكثیرًا ما نزل عن رأیھ إلى رأي أصحابھ

ي           في غزوة بدر شاو زوة ف د الغ اء الغزوة، وشاور بع ي أثن ل الغزوة، وشاور ف ر قب
ى المشركین أم         ي الخروج إل حابة ف مسألة األسرى، في غزوة أحد شاور أیضًا الص
البقاء في المدینة، وكان رأیھ ورأي كبار الصحابة أن یبقوا في المدینة، ولكن الشباب  

ا دخل ع   : وھم جمھور الناس رفضوا ذلك، وقالوا ي م ة    یعن ي الجاھلی ا ف ا فیھ ي  . لین أف
دق        ! اإلسالم یدخلون علینا؟ ي غزوة الخن م، ف ى رأیھ زل عل وأبوا إال أن یخرجوا، فن
ن         : أیضًا استشار السعود ة، وسعد ب ن خیثم ع، وسعد ب ن الربی سعد بن معاذ، وسعد ب

ة أو      ار المدین ث ثم ذوا ثل مسعود من األنصار حینما عرض علیھ قبیلة غطفان أن یأخ
ا ف ثم ذا،  نص یھم ھ ول عل رض الرس ریش، وع ن ق وا ع وا وینفض ة ویرجع ر المدین

ا     : وقال لھم اجمین بأنن م المھ ا نقس إن العرب رمتكم عن قوس واحدة، فال مانع إن إحن
ار           ون األنص م یمثل عود وھ ؤالء الس ن ھ بعض، ولك رغ لل ھم وأن نتف الح بعض نص

د أن أع   ة بع ذون    رفضوا ذلك قالوا ما أخذوا منا تمرة في الجاھلی ا اهللا باإلسالم یأخ زن
  .على رأیھم -صلى اهللا علیھ وسلم-منا؟ رفضوا ونزل النبي 
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الَة    (إن آیة الشورى : و یقول مراد ھوفمان معلقًا اُموا الصَّ َربِِّھْم َوَأَق َوالَِّذیَن اْسَتَجاُبوا ِل
ونَ     اُھْم ُینِفُق ا َرَزْقَن َنُھْم َوِممَّ وَرى َبْی ُرُھْم ُش ب  ) َوَأْم ت واج ى  جعل د إل ورى یمت الش

ت واجب الشورى بفرض الصالة      ذه  . المؤمنین كافة ولیس الرسول وحده، وقرن وھ
كما ھو الحال في  -الصیغة ذات أھمیة قصوى ،حتى وإن كان فرض األخذ بالشورى 

د    -الغرب  م یع قد عطل وانتھى األخذ بھ في التاریخ اإلسالمي الذي یتسم بالتسلط، ول
  انتھى.٧٥٠ذ منذ حكم األسرة األمویة في دمشق عام األخذ بالشورى موضع تنفی

الم إذ    الة والس ھ الص دق علی د ص ي وق لمین السیاس ل المس دأ فش ة ب ك اللحظ ذ تل ومن
التي   : "یقول اس ب لینتقضن عرى اإلسالم عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الن

  " تلیھا فأولھن نقضا الحكم وآخرھن الصالة
لمین أ   وز للمس ال یج ذا ف وھا   وبھ ي مارس یة الت ة السیاس روا بالممارس أو  –ن یفتخ

  .بعد نھایة العقد الرابع للھجرة -باألصح مارسھا الملوك
  

  آلیات الدیمقراطیة اإلسالمیة
ان  راد ھوفم ول م المي     : یق م إس ان حك ي كی ا ف ب توافرھ ي یج روط الت م الش ا أھ أم

ة  صحیح، ھو أن یسود فیھ اإلجماع على من یحكم وما یحكم، أي أن ی تم الحكم بموافق
ة،     ) بمفھوم روسو(الغالبیة، حتى یكون ھناك عقد  ین الشعب والحكوم ة ب یحكم العالق

  .ویسمى العقد االجتماعي، وھو في اإلسالم البیعة
ة           ة اإلسالمیة الجزائری اح زعیم الحرك وظ نحن رح الشیخ محف ثًال اقت وفي الجزائر م

  ).ة أي النظام الشورويتسمیة الشكل اإلسالمي للدیمقراطیة، شورى قراطی
ي          د ف رة، وإضاعة الجھ ردات منف د مف وف عن وأعتقد أن على المسلمین بدًال من الوق
أمین    ي ت ا ھ ا، إنم ة ووظائفھ داف الدیمقراطی م أھ وا أن أھ ة، أن یتبین مجادالت كالمی
وجود رقابة منظمة على الحكومات لمنع أي ظلم وتسلط وسوء استخدام للسلطة، وما 

  .األھداف اإلسالمیة ھذا إال جوھر
  .ویتم تحقیق ھذا في دیمقراطیة إسالمیة لھا لبناتھا
  :وقد استخرجت من كالم ھوفمان أھم تلك اللبنات

  بجعل القرآن الكریم المصدر األعلى للدستور: اللبنة األولى -
ة  - ة الثانی ع    : اللبن ریم موض رآن الك ن الق تمدة م وانین المس ع الق ع جمی یجب أن توض

  .اس من قبل قانونیین مسلمیناعتبار وقی
ة بالدساتیر و     :مالحظة دیمقراطیات محكوم ة فال وھذا ال یعارض ممارسة الدیمقراطی

  .الدیمقراطیة اإلسالمیة محكومة بدستور مستمد من شرع اهللا
قیام حیاة نیابیة إسالمیة بناًء على التوجیھ القرآني بوجوب الشورى إذ  : اللبنة الثالثة -

ة أن الشورى     ال ینكر أي مسلم  ر حقیق في یومنا ھذا وجوب األخذ بالشورى، وال نفك
ل        راد، ب ل األف ة من خالل ك ال یمكن أن تتم في المجتمعات الحدیثة ذات الكثافة العالی

ل      ھ السالم من قب اَر  " من خالل مجلس منتخب یمثل ناخبیھ كما فعل موسى علی َواْخَت
  "ِتَناُموَسى َقْوَمُھ َسْبِعیَن َرُجًال لِِّمیَقا
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ذي یمكن أن یطرح من وجھ       ): االقتراع وسیلة االنتخاب  (اللبنة الرابعة  - السؤال ال
نظر إسالمیة ویكون موضع خالف، لیس وجود مجلس للشورى، ولكن كیفیة انتخاب 

  .أعضاء ھذا المجلس
دان اإلسالمیة        _فإذا قام الحاكم  ن البل ر م ي كثی ع ف ذا    _ كما ھو متب ین أعضاء ھ بتعی

ولذلك ھناك تأیید . كأنما یقوم الحاكم الذي یجب مراقبتھ بمراقبة نفسھ بنفسھالمجلس، ف
ة    ة غالبی متزاید لالنتخابات العامة الحرة لممثلي الشعب، ویحظى ھذا االقتراح بموافق

  . المسلمین
ھناك عقبة من المحتمل أن تعوض الممارسة الدیمقراطیة، وھي أنھ یجب على المسلم 

أي أن یطلب المرء -ولقد كان ھذا األمر . لنفسھ منصبًا سیاسیًاأن یمتنع عن أن یطلب 
موضع رفض بل ازدراء، حتى إن الرسول محمد لم یعین أحدا -لنفسھ منصبًا سیاسیا 

والبد أن یصل المسلمون إلى اجتھاد مناسب  . (في منصب قیادي قد یكون طلبھ لنفسھ
  )القرضاوي.لحل ھذا اإلشكال كأسلوب التزكیة مثًال الذي اقترحھ د

ة - ة الخامس ة(اللبن ورى الملزم رة  ):الش ي فق یًال ف رحھ تفص ى ش نأتي إل ر س و أم وھ
  .اعتراضات على الدیمقراطیة

یذكر القرآن إمكانیة اختالف آراء ووجھات نظر ): اإلقرار بالتعددیة( اللبنة السادسة -
لمین ِھ وَ  " المس ى الّل ُردُّوُه ِإَل ْيٍء َف ي َش اَزْعُتْم ِف ِإن َتَن ِھ  َف وَن ِبالّل ُتْم ُتْؤِمُن وِل ِإن ُكن الرَُّس

ْأِویال    ُن َت ٌر َوَأْحَس َك َخْی ِر َذِل ْوِم اآلِخ لمین أن    " َواْلَی ض المس ؤمن بع ف ی ن لألس ولك
  .اختالف وجھات النظر ما ھو إال دلیل لسوء النوایا 

ط     ): السلطة التشریعیة( اللبنة السابعة - نظم فق دار تشریعات ال ت  ھناك ضرورة إلص
الجوانب الفنیة لبناء الشوارع والتعریفة الجمركیة والمسائل الصحیة وضمانات العمل 

ثالً           ر م ي مجال التعزی ة ف ام تكمیلی دار أحك اك ضرورة إلص . وغیرھا ، بل أیضًا ھن
اً      ا مع ام، تزامن ان لألحك د نظام ام  : حدث ھذا في عھد الخالفة العباسیة، حیث وج أحك

ھ    الشریعة من ناحیة، ومن ناحیة  أخرى نظام إدارة وأحكام متحرز نسبیاتھم من خالل
  .استحداث عقوبات لم یذكرھا القرآن، مثل دفع الغرامة نقدًا، والسجن

ھ أن      ي النظام اإلسالمي التنبی ي   "أما األمور التي ال تقبل التأویل فیجب ف اد ف ال اجتھ
  "مورد النص

  .القضائیة فصل السلطات التشریعیة والتنفیذیة و: اللبنة الثامنة  -
----------------------  

  الحریة بین اإلسالم والدیمقراطیة
  ]أبو بصیر الطرطوسي: الكاتب[
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على خاتم األنبیاء والمرسلین

  ... وبعد
  ! "الحریة"ال توجد كلمة تغنت بھا الشعوب، واستھوتھا قلوبھم ككلمة 

عارًا،           ا ش اب، ورفعوھ اٍل أو كت ة ومق ل خطب ي ك اٍد، وف ل واٍد ون ي ك ا ف ادوا بھ تن
  ! وجعلوھا غایة یرخص في سبیلھا كل غاٍل ونفیس
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  ! وفي كثیر من األحیان ینادون بھا وال یعرفون ما الذي یریدونھ منھا؟
ى   مطیة دھاقنة الحكم والس -لشدة فتنة الناس بھا  -إلى أن أصبحت ھذه الكلمة  یاسة إل

  ! أھدافھم ومآربھم ومصالحھم الخاصة، ولیصرفوا إلیھم وجوه الناس
ة   ان      -وأصبحت الحری ر من األحی ي كثی ات،       -ف ة، والحری وأد الحری ببًا ل ة وس ذریع

  !وإعالن الحروب على كثیر من الشعوب
ذا            ة، ل ى الحری وم عل ا تق ة، ألنھ م الحری ق لھ ي تحق وصوروا أن الدیمقراطیة ھي الت

من لوازم مناداتھم بالحریة التنادي بالدیمقراطیة، وكأن كل واحدة منھما الزمة  جعلوا
ادي   ن أن ین د م رر ال ب ة والتح ًا للحری ان محب ن ك د، فم ا وال ب ة إلیھ رى ومؤدی لألخ
و         ة فھ دوًا للدیمقراطی ان ع ذلك، وكل من ك بالدیمقراطیة، ویكون محبًا لھا والعكس ك

  ! عدو للحریة، كما زعموا
  : ل الذي یفرض نفسھ بقوةوالسؤا

ة  ل الدیمقراطی ة    -ھ ة الدیمقراطی دول الغربی ى ال ي أرق ارس ف ا تم ق  -كم ًال تحق فع
وب والمنشود        ى المستوى المطل ھ إل ى ب الحریة التي یحتاجھا ویریدھا اإلنسان، وترق

  ! من الحریة؟
  ! وما ھي نوعیة وصفة وحدود الحریة التي تحققھا الدیمقراطیة للشعوب؟

الده    وھل ا ي ب إلنسان األمریكي أو األوربي فعًال ھو حر، وھل الحریة التي یعیشھا ف
  !ومجتمعاتھ فعًال ھي الحریة، أو من الحریة؟

  ! وھل اإلسالم یتعارض مع مبدأ الحریة، أم أنھ یقرھا ویدعو إلیھا؟
ا       -إن كان یقرھا  -ثم  ا وم وع منھ و الممن ا ھ كیف ینظر للحریة، وكیف یمارسھا، وم

  !لمسموح؟ھو ا
د    ة، أم یوج وھل الحریة التي یریدھا اإلسالم ھي ذات الحریة التي تریدھا الدیمقراطی

  !فارق بینھما؟
  ! ثم أیھما أصدق لھجة وواقعًا مع الحریة المنشودة، اإلسالم أم الدیمقراطیة؟

ا      الم، وكم دھا اإلس ا یری ة كم ین الحری ة ب ى المقارن ا عل ا تحملن ئلة وغیرھ ذه األس ھ
ین        مارسھا  ا، وب دعو إلیھ زال یمارسھا وی ت، وال ی ألكثر من ألٍف وأربعمائة سنة خل

ات    دول والمجتمع ى ال ع أرق ي واق ارس ف ا تم ة، وكم دھا الدیمقراطی ا تری ة كم الحری
المة،    ى بالس ة، وأول دق لھج ًا، وأص دى نفع ا أج رى أیھم رة، لن ة المعاص الدیمقراطی

  ! وأقرب للحق والصواب
  : فأقول

وع اإلنسان      الحریة في الدی ا من الممن مقراطیة، یقوم بتحدیدھا، وتحدید المسموح منھ
ي أن         ذا یعن ھواتھ، وھ ھ وش واؤه ونزوات ھ أھ ي علی ا تمل ق م عیف، وف ر الض القاص
ھ اإلنسان    مساحة الحریة في الدیمقراطیة تتسع أحیانًا وتضیق أحیانًا، بحسب ما یرتئی

  ! مصلحةالمشرِّع في كل یوم أو ظرف، بحسب ما یظن فیھ ال
ا   وھذا یعني أن الشعوب تكون حقل تجارب، وھي في حالة تغییر وتقلب مستمر مع م

  !یجوز لھم وماال یجوز لھم من الحریة
وع،         ا من الممن د المسموح منھ دھا، وتحدی وم بتحدی بینما الحریة في اإلسالم، الذي یق

نقص أو الضعف و        زه عن صفات ال العجز،  ھو اهللا تعالى وحده، خالق اإلنسان المن
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الم       ي اإلس ة ف الي فالحری ھ، وبالت اجون إلی ا یحت ا ُیناسبھم وم اده وم أحوال عب الم ب الع
ة سنة      ف وأربعمائ ل أل تمتاز بالثبات واالستقرار، فالذي یجوز من الحریة لإلنسان قب
یجوز لھ إلى قیام الساعة، فكل امرٍئ یعرف ما لھ وما علیھ، والمساحة التي یمكن أن  

  !ھبھ اهللا إیاهیتحرك بھا كحق و
ذا    كما أنھا تمتاز بالحق المطلق والعدالة المطلقة؛ ألنھا صادرة عن اهللا عز وجل، وھ
م       ي الظل وع ف ل الوق ذي یحتم بخالف الحریة في الدیمقراطیة الصادرة عن اإلنسان ال

  ! والخطأ، والقصور
ھ     ي أذن ل ات الت رة المباح ي دائ رًا ف ان ح ون اإلنس ة، یك ي الدیمقراطی ة ف  الحری

  ! المشرعون من البشر أن یتحرك بھا
ي       رة المباحات والمسموحات الت ي دائ بینما الحریة في اإلسالم، یكون اإلنسان حرًا ف

  ! أذن اهللا بھا، وأذن لعبده استباحتھا والتنعم بھا، والتحرك فیھا
ھ المشرعون من البشر        ق علی ذي یتف الحریة في الدیمقراطیة، تحارب وتنكر الشر ال

أن یدخلوا كثیرًا من   -بحكم جھلھم وقصورھم وعجزھم  -، وھذا من لوازمھ بأنھ شرٌّ
ي      ر ف رًا من الخی الشر في دائرة الخیر الجائز والمباح، كما من لوازمھ أن یدخلوا كثی

  ! دائرة الشر الممنوع والمحظور، عقًال وشرعًا
م خطؤھم وظلمھ           ر لھ ك یظھ د ذل م بع ة ث وان الحری ھ تحت عن ر یجیزون م من أم م ك

ھ،       م نفع ر لھ م یظھ ھ ث ھ ویمنعون ر یحرمون ن أم م م ذلك ك ھ، وك ونھ ویمنعون فینقض
  !فیجیزونھ وُیبیحونھ، وھذا كلھ یقلل من قیمة الحریة التي یدعونھا

ھ شرٌّ،             ھ بأن الى علی م اهللا تع ذي حك ر الشرَّ ال ي اإلسالم، تحارب وتنك بینما الحریة ف
ل       الذي ما بعده إال الخیر، وذلك لما ذكرناه آ زه عن الخطأ أو الزل الى من ًا أن اهللا تع نف

ھ ال یحرم إال         ا أن افع، كم ر والن ز إال الخی الى ال یجی سبحانھ وتعالى، فھو سبحانھ وتع
  ! كل شرٍّ وقبیح

ال، فحاشاه         ل والجم و ال ُیشرِّع إال الجمی الي فھ ال، وبالت فاهللا تعالى جمیل یحب الجم
  ! ھسبحانھ وتعالى أن یشرع القبیح أو یأذن ب

ال،             ل والجم ع الجمی ا م ع میادینھ ي جمی ي اإلسالم، تتحرك ف ة ف م أن الحری ومنھ نعل
  ! وتبتعد كل البعد عن الخبائث والقبائح

ون       ا یكون د ربم ادین لعبی د منق الحریة في الدیمقراطیة، تعبد العبید للعبید، فتجعل العبی
ولیس على اآلخرین إال  أقل منھم شأنًا، ُیشرعون وُیقننون لھم، ُیحرمون وُیحلون لھم،

  ! الطاعة واالستسالم واالنقیاد، والخضوع
  ! فأي حریة ھذه، مع العبودیة للمخلوق ھذه؟

اد   -كل العباد  -بینما الحریة في اإلسالم، فإنھا تعمل على تحریر العباد  من عبادة العب
  ! إلى عبادة رب العباد وحده سبحانھ وتعالى

  ! ادة وعبودیة، فأین الحریة؟ھي في نھایة المطاف عب: فإن قیل
  : أجیب على ھذا السؤال الساقط من أوجھ: أقول
ھ       : منھا خر ل دین، وس داه النج اه، وھ أن اهللا تعالى ھو الذي خلق اإلنسان، وأنشأه ورب

اده أن            ى عب د، ومن الواجب عل الى أن ُیعب ھ سبحانھ وتع الي من حق الكون كلھ، وبالت
  ! وتعالى، وشكره، واتباع أوامره یعبدوه وُیخلصوا في عبادتھ سبحانھ
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ھ        ا عبادت ده شرف، بینم ا بع فعبادة العبد لخالقھ وحده، عز، وفخر، ورفعة، وشرف م
  ! للمخلوق العاجز الضعیف، ظلم، وذل، وضیاع، وعذاب ما بعده عذاب

ھ، فسیكون ال    : ومنھا دًا لخالق أن المرء ُفطر على العبودیة والتدین، فھو إن لم یكن عب
  ! دًا للمخلوق وفي الباطل، أیًا كانت صورة ونوعیة ھذا المخلوقمحالة عب

ة األخرى       : ومنھا ادة اآللھ أن إفراد اهللا تعالى وحده بالعبادة، ھو عین التحرر من عب
  ! الوضیعة المكذوبة المزعومة

ة           ؤثرات والضغوط الخارجی ر من الم ة، ُتخضع اإلنسان لكثی ي الدیمقراطی الحریة ف
راً  ده كثی ي تفق ر   الت ار والتفكی ة االختی ن حری ھ   : م ع فروع الم بجمی غط اإلع ض

ا،    وتخصصاتھ ووسائلھ، ضغط إثارة الشھوات ووسائل اللھو بجمیع أصنافھا وألوانھ
حرة       رزق والكسب، ضغط س دؤوب وراء ال وما أضخمھا، ضغط الحاجة والسعي ال

درات والمسك      ائق، ضغط المخ رھم للحق رات الساسة واألحبار والرھبان ومدى تزوی
دي           د الجس ویح باستخدام عصا اإلرھاب والتھدی رًا التل ان، وأخی ل مك المنتشرة في ك
ا        ك الوسائل والضغوطات، وال یستعصي علیھ ع تل والمادي لمن یستعصي على جمی

  ! إال من رحمھ اهللا، وما أقلھم
اذ         ر، واتخ ار، والتفكی ة االختی فة حری رء ص لب الم ؤثرات ُتس غوط والم ذه الض فھ

  ! تي یریدھا ویرضاھا بعیدًا عن تلك المؤثرات الخارجیة المصطنعةالمواقف ال
م         ھ، وإن زع ا، ُتسلب المرء حریت اك منھ ھذه الضغوط والمؤثرات التي یصعب الفك

  ! بلسانھ أنھ حرٌّ، وظھر لآلخرین بأنھ حر
اء     د عن ى مزی لذلك نجد طغاة القوم ومستكبریھم، وأحبارھم ورھبانھم، ال یحتاجون إل

دما یر ى  عن م عل دون حملھ اه، أو یری اه دون اتج ي اتج یر ف عوبھم أن تس ن ش دون م ی
ك أن        ق ذل ي لتحقی يء، یكف يء دون ش ار ش ى اختی ة، أو عل ة دون جھ تعداء جھ اس
زة من      رة وجی ذكر، ولفت ُیسلطوا علیھم قلیًال من تلك المؤثرات والضغوطات اآلنفة ال

  !الوقت
ھ   رء حریت لب الم ي تس ؤثرات الت غوط والم ذه الض الى ھ ھ تع ن قول ة م ي المعنی : ، ھ

رَ          { ا َأْن َنْكُف اِر ِإْذ َتْأُمُروَنَن ِل َوالنََّھ ُر اللَّْی ْل َمْك َتْكَبُروا َب ِذیَن اْس ِعُفوا ِللَّ ِذیَن اْسُتْض  َوَقاَل الَّ
ْلَأْغالَل ِفي َأْعَناِق الَِّذیَن ِباللَِّھ َوَنْجَعَل َلُھ َأْنَدادًا َوَأَسرُّوا النََّداَمَة َلمَّا َرَأُوا اْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا ا

  . }َكَفُروا َھْل ُیْجَزْوَن ِإلَّا َما َكاُنوا َیْعَمُلوَن
لیس مكر اللیل وحسب، أو مكر النھار وحسب، بل ھو مكر اللیل والنھار وعلى مدار 
ر،    دوء والتفكی الوقت، بحیث ال ُیعطى المرء منھم لحظة واحدة یخلد فیھا للراحة والھ

  !دي إلى الحق، ویعرف أین ھو من الصوابحتى ال یھت
ل        ي تقل ة الت ؤثرات الخارجی ك الم ع تل بینما الحریة في اإلسالم، تحرر المرء من جمی
واه النفسیة           ع ق ھ جمی د ل ا، لتعی لبھا كلھ ا تس راره، وربم من حریتھ وحریة اختیاره وق

د     ھ بع ول ل م تق ك  والجسدیة والمعنویة، وترفع عنھ جمیع األغالل والقیود، ث ر  : ذل اخت
  . }ال ِإْكَراَه ِفي الدِّیِن{الذي تریده، 

ى           ائح، وعل ى القب ة، وعل ف المتآكل ى الجی ر بصاحبھا عل ة، تم الحریة في الدیمقراطی
األمراض، وعلى الفساد، وعلى كل ما ُیفسد الذوق الجمیل، والطبائع السویة، فتجرئھ 

  ! على الشذوذ واالعتداء، واإلدمان على ذلك
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ق أو      ومثلھ كمثل  وق طری وابح، وال ضوابط، وال مراعاة لحق الذي یقود سیارة بال ك
  ! مار، فیصطدم بالجمیع، ویمر على الجمیع، ویعتدي على الجمیع

ا ال         ا أنھ ب، كم ل أو طی ا ھو جمی ل م بینما الحریة في اإلسالم، تمر بصاحبھا على ك
فظ على سالمة تسمح لھ أن یتعدى ذلك، لیمر على الخبائث والجیف واألمراض، لتحا

  ! ذوقھ، وتفكیره، وصحتھ، وإیمانھ
ف      ث ینبغي االنطالق، ویق ومثلھ كمثل الذي یقود سیارة بكوابح وضوابط، ینطلق حی

  ! حیث ینبغي التوقف، وُیعطي كل ذي حقٍّ حقھ، من غیر إفراٍط وال تفریط
ا   ھ اإلنس ى أخی ان عل ا اإلنس ن بھ ة یم ا منح ر وكأنھ ة، تظھ ي الدیمقراطی ة ف ن، الحری

  ! یعطیھ منھا ما یشاء ویسلبھا منھ متى یشاء
ھ       ة فی ھ، ال من رھم علی اده، وفط الى لعب ھ اهللا تع ق وھب الم، ح ي اإلس ة ف ا الحری بینم
لمخلوق على مخلوق، ال یجوز أن ُیسلب أو ُینتقص منھ شيء إال بإذن اهللا، وبسلطاٍن  

ن ا        ر ب ة عم ي مقول ى ف ذا المعن د ھ لخطاب رضي اهللا   بیٍن منھ سبحانھ وتعالى، یتجس
  ). متى استعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارًا: (عنھ لبعض أمرائھ

ى         ریقین أول أي الف ي اإلسالم، ف ة ف ھذه ھي الحریة في الدیمقراطیة، وھذه ھي الحری
  ! بالحریة، والسالمة، والحق؟

  ! الحریة في الدیمقراطیة أم الحریة في اإلسالم؟
  .}َت َوال َتتَِّبْع َأْھَواَءُھْمَواْسَتِقْم َكَما ُأِمْر{

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
  عبد المنعم مصطفى حلیمة؛ أبو بصیر

  ھـ ٨/٣/١٤٢٣
---------------------  

  ما موقف اإلسالم من الفنون ؟ -١٧٠
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  :الرد على الشبھة 
لم     . ال ویدعو إلیھ فى كل شىء ـ اإلسالم دین یحب الجم  ١ ھ وس ى صلى اهللا علی والنب

والفن ھو فى حقیقتھ إبداع جمالى ال یعادیھ ). ١] (إن اهللا جمیل یحب الجمال : [ یقول
دأ          . اإلسالم ى المب ى عل دأ األخالق ة للمب ل األولوی ر أن اإلسالم یجع ى األم وغایة ما ف

ى األ   ا عل ھ  الجمالى ، بمعنى أنھ یجعل الثانى مترتًب ا ب ف    . ول ومرتبًط و الموق ذا ھ وھ
ن      . المبدئى لإلسالم إزاء جمیع أشكال الفنون ى أى ف م عل ار إسالمى للحك وھناك معی

  .َحَسُنھ حسن وقبیحھ قبیح: من الفنون یتمثل فى قاعدة تقول
داع       ى الكون من تناسق وإب والقرآن الكریم فى العدید من آیاتھ یلفت األنظار إلى ما ف

ل   ). ٢(تضمنھ ذلك من جمال وبھجة وسرور للناظرین وإتقان ، وما ی ا ال یعق ومن ھن
  .أن یرفض اإلسالم الفن إذا كان جمیًال

إن اإلسالم یرفضھ          وى ف ادى ومعن بح م ك من ق أما إذا اشتمل على القبح بما یعنیھ ذل
  .وال یوافق علیھ

ة ، وترق          ٢ ة الذھنی ھ المتع ان ھدف ن إذا ك إن الف دم ف ا تق ق الشعور ،   ـ وترتیًبا على م ی
ھ  ز       . وتھذیب األحاسیس ، فال اعتراض علی ك وخاطب الغرائ ولكن إذا خرج عن ذل
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الدنیا فى اإلنسان ، وخرج عن أن یكون فنا ھادًفا فإنھ حینئذ ال یساعد على بناء الحیاة 
و           ن اللھ ا م ل یصیر نوًع ا ، ب بل یعمل على ھدمھا ، وبذلك یخرج عن أن یكون فن ،

  .وھذا أمر ال یقره اإلسالم. المرفوضالمذموم والعبث 
ـ إذا كانت الموسیقى والغناء تحمل إلینا ألحاًنا جمیلة وكلمات مھذبة وأنغاًما راقیة ،  ٣

ى ، أى      دأ األخالق ى إطار المب وأصواًتا جمیلة ، فذلك ال یرفضھ اإلسالم طالما كان ف
دح   . اعرهطالما كان ھدف الفن ھو السمو باإلنسان وبأحاسیسھ ووجدانھ ومش  د امت وق

و         یًال ـ وھ ان صوتھ جم النبى صلى اهللا علیھ وسلم صوت أبى موسى األشعرى ـ وك
م صوًتا       . یتغنى بالقرآن ألذان أجملھ حابھ ل ین أص ار من ب د سمع   . وكان النبى یخت وق

وفى یوم عید دخل أبو . النبى صلى اهللا علیھ وسلم صوت الدف والمزمار دون تحرج
ة ز  ھ عائش ى ابنت ر عل دفوف   بك ربان بال ان وتض ان تغنی دیھا جاریت ول ول ة الرس وج

ر   . فاعترض أبو بكر على ذلك و بك ولكن النبى صلى اهللا علیھ وسلم رفض ما أبداه أب
وقد أوصى ). ٣] (دعھما یا أبا بكر فإنھا أیام عید : [ من احتجاج فى ھذا الصدد قائًال

لم نفسھ السیدة عائشة أن ترسل         ھ وس اف      النبى صلى اهللا علی ل زف ى حف ى ف من یغن
  .قریبة لھا ُزفت إلى رجل من األنصار

اء       ین أن الغن لم تب ھ وس لى اهللا علی ى ص ن النب دة ع رى عدی ات أخ اك مروی وھن
ة    ر أخالقی والموسیقى لیسا من المحرمات فى اإلسالم ما لم یصحبھما أمور منكرة غی

)٤.(  
رقص   ٤ ص ا       : ـ أما ال رأة ورق ص الم ین رق ھ ب رق فی فالرقصات  . لرجل فاإلسالم یف

لم     ھ وس الشعبیة التى یؤدیھا الرجال مثًال ال ضیر فیھا ، وقد سمح النبى صلى اهللا علی
  .للسیدة عائشة بمشاھدة األحباش وھم یرقصون فى یوم عید

أما رقصھا أمام الرجال فذلك ال یقره اإلسالم . ورقص المرأة أمام النساء ال حرج فیھ
  .لما فیھ من محاذیر كثیرة

ا            ـ أ  ٥ د م ر أح ى ، وال ینك دأ األخالق ى إطار المب ادام ف ا م یس حراًم ھ ل ما التمثیل فإن
د       ى العدی للتمثیل الھادف من دور فعال فى معالجة الكثیر من المشكالت والقضاء عل

ع    ى المجتم لبیات ف و      . من الس ن اللھ وان م ى أل ل عل ا أن یشتمل التمثی وال حرج أیًض
وكذلك التصویر . الذى ال یخرج عن نطاق المعقولالبرئ والترویح المقبول والترفیھ 

ى      رة ضرورة ال غن ان كثی ال ضیر فیھ ، بل أصبح فى حیاتنا المعاصرة یمثل فى أحی
  .عنھا

ا           ٦ ى تحریمھ حة ف اك نصوص واض ل المجسمة فھن ا النحت أو التماثی ویرجع  . ـ أم
وقیر    ل   السبب فى تحریم اإلسالم لذلك بالدرجة األولى إلى ما یخشى من ت ذه التماثی ھ

  .أو عبادتھا كما كان یفعل عباد األصنام قدیًما
ال    اس ف دى الن وعى ل ة ال اع درج ًرا الرتف الق نظ ى اإلط ك وارًدا عل ن ذل م یك إذا ل ف

ذرائع     . ضرر منھ وال حرج فیھ النعدام سبب التحریم د ال اب س غیر أن اإلسالم من ب
ھ م   ة مستقبلیة    ال یرید أن یفتح ھذا الباب لما یمكن أن یترتب علی ى أزمن . ن محاذیر ف

ور ف العص ال ولمختل ل األجی رع لك الم یش ى  . فاإلس ل ف د یقب ة ق ى بیئ تبعد ف ا یس وم
ب       ة فى عصر آخر قری أخرى ، وما یعتبر مستحیًال فى عصر قد یصبح حقیقة واقع

  . أو بعید
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  .رواه مسلم فى كتاب اإلیمان) ١(
  .١٢: ، فصلت ٦: ، النحل ١٦: الحجر: انظر) ٢(
  .متفق علیھ )٣(
دكتور القرضاوى ص      : راجع) ٤( ى اإلسالم لل دھا ـ     ٢٩١الحالل والحرام ف ا بع وم

ر  ة ، قط ى١٩٧٨الدوح د الغزال یخ محم الم ج: م ، والش ن اإلس ؤال ع ة س ص  ١مائ
  .وما بعدھا ١٧٤

--------------------  
  ما أسباب تفرق المسلمین رغم دعوة اإلسالم للوحدة ؟-١٧١

  د حمدى زقزوق، وزیر األوقافد محمو.أ: الكاتب
  :الرد على الشبھة 

ا          ١ ة ومتنازعة فیم ى عصرنا الحاضر متفرق ـ ال ینكر أحد أن الشعوب اإلسالمیة ف
ان   ى برھ اج إل وس ال یحت ع ملم ذا واق ا ، فھ اریخ   . بینھ ى ت ة ف د مرحل ذا ُیع ن ھ ولك

رى     م األخ عوب واألم ة الش أن بقی ك ش ى ذل أنھم ف لمین ش ك . المس ى ذل م  وال یعن أنھ
ل     . سیظلون كذلك إلى األبد ى عوام ب عل ة أن تتغل وكما استطاعت الشعوب األوروبی

رن العشرون ـ     الفرقة والتنازع فیما بینھا والتى أدت إلى حربین عالمیتین شھدھما الق
ل    ى عوام فإن الشعوب اإلسالمیة سوف تستطیع فى مستقبل األیام أن تتغلب أیًضا عل

ا ، والبح   ا بینھ ة فیم لحة     الفرق ل مص ن أج ر م اون المثم ة للتع یغة مالئم ن ص ث ع
  .المجتمعات اإلسالمیة كلھا

دود   أثیر مح ة وذات ت ت بطیئ دد وإن كان ذا الص ى ھ تمرة ف اوالت مس اك مح وھن
ھ      المیة ، إال أن دول اإلس ل ال م ك ى تض المى الت ؤتمر اإلس ة الم ل منظم ومتواضع مث

ا من منظم    ات إسالمیة أخرى للوصول    یمكن تطویر العمل فى ھذه المنظمة وغیرھ
ق    اون األوث ن التع ى       . بھا إلى مرحلة متقدمة م الیم اإلسالم ف ى تع ة اإلسالمیة ف ولألم

ى            ذه المحاوالت ف ا نجاح ھ ل أعظم سند یضمن لھ آلف والتكاف الوحدة والتعاون والت
  .مستقبل األیام

ن ال           ٢ ذر م دة والتضامن ویح ى الوح دعو إل ى مصادره األصلیة ی ة  ـ فاإلسالم ف فرق
وا    (والتنازع  ا وال تفرق ل اهللا جمیًع آالم     ) ١) (واعتصموا بحب ى الشعور ب دعو إل ، وی

ول           ا یق د ـ كم د الواح ل الجس ا مث ة كلھ ل األم اآلخرین والمشاركة فى تخفیفھا ، ویجع
إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر األعضاء بالسھر   [ النبى صلى اهللا علیھ وسلم ـ  

ون   : (اإلسالم رابطة العقیدة بمنزلة رابطة األخوة  ویعتبر ). ٢] (والحمى  ا المؤمن إنم
وحینما ھاجر النبى صلى اهللا علیھ وسلم إلى المدینة آخى بین المھاجرین ). ٣) (إخوة 

رآن   . واألنصار ، فأصبحوا إخوة متحابین متضامنین فى البأساء والضراء   ات الق وآی
  .من أن تحصىوأحادیث النبى صلى اهللا علیھ وسلم فى ذلك أكثر 

ى العصر         ٣ ین المسلمین ف ة ب ـ ھناك أسباب خارجیة كثیرة أدت إلى االنقسام والفرق
وترجع ھذه األسباب فى قدر كبیر منھا إلى الفترة التى ھیمن فیھا االستعمار . الحدیث

ل    . على بالد العالم اإلسالمى ا مث بًبا فیھ وعندما رحل ترك مشكالت عدیدة كان ھو س
دأ مشكالت الحدود  رِّق  : " ، وكانت القاعدة التى على أساسھا خطط لسیاساتھ ھى مب َف

بالد المستعَمرة        ". َتُسد  ین شعوب ال ة ب اء العصبیات العرقی ى إحی . ومن ھنا عمل عل
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ذى ال           ا الحضارى ال ا وتخلفھ ى إفقارھ ك إل بالد ، وأدى ذل ذه ال رات ھ وقام بنھب خی
وم   ى الی ة حت اره باقی زال آث م ش . ت زال معظ ن   وال ت انى م المى تع الم اإلس عوب الع

  .المشكالت التى خلفھا االستعمار
الیم          ٤ وا عن تع ا االستعمار وغفل ى خلفھ رة الت كالت الكثی غل المسلمون بالمش ـ انش

  .اإلسالم فى الوحدة والتضامن
ا ،            ا بینھ ا ، وتضامنھا فیم دة جھودھ ى وح زال تحن إل ولكن الشعوب اإلسالمیة ال ت

بی ى س ا ف ع قواھ اوتجمی عوب جمیعھ ذه الش ر لھ د . ل الخی ى أى بل لم ف زال المس وال ی
ة        ن األم زءًا م فھ ج ة بوص الم المختلف اطق الع لمین فىمن آالم المس عر ب المى یش إس

المیة  ادة   . اإلس اوالت إع خ لمح اس راس وفیر أس ى ت ل عل أنھ أن یعم ن ش ذا م وھ
ود       د الجھ ى توحی الم اإلسالمى ، بمعن ا   التضامن والوحدة بین أقطار الع ل فیم والتكام

بینھا فى میادین الثقافة واالقتصاد والسیاسة واألمن ، وتبادل الخبرات والمنافع ، وكل 
ى ترسیخ          ال ف دور فّع ام ب ى القی در عل م أق ما یعود على المسلمین بالخیر ، مما یجعلھ

  . قواعد السالم واألمن فى العالم كلھ
  .١٠٣: آل عمران) ١(
  ).وما بعدھا ٥١٤ص  ٥فیض القدیر ج: راجع(رواه اإلمام مسلم وغیره ) ٢(
  .١٠: الحجرات) ٣(

------------------  
  ھل اإلسالم مسئول عن تخلف المسلمین ؟ -١٧٢

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  :الرد على الشبھة 

ة ـ حقائق التاریخ تبین بما ال یدع مجاًال للشك أن اإلسالم قد استطاع بعد فترة زمنی   ١
ى      ًرا ف ارات عم ول الحض ن أط ت م ة كان ارة رائع یم حض وه أن یق ن ظھ یرة م قص

ز     . التاریخ م غزی وال تزال الشواھد على ذلك ماثلة للعیان فیما خلفھ المسلمون من عل
ة من المخطوطات     فى شتى مجاالت العلوم والفنون ، وتضم مكتبات العالم آالًفا مؤلف

ا   دى م ى م رھن عل المیة تب ة اإلس ةالعربی ارة عریق ن حض لمون م ھ المس ل إلی . وص
ى       ى تشھد عل الم اإلسالمى والت یضاف إلى ذلك اآلثار اإلسالمیة المنتشرة فى كل الع

  .عظمة ما وصلت إلیھ الفنون اإلسالمیة
ك     ى ذل وحضارة المسلمین فى األندلس وما تبقى من معالمھا حتى یومنا ھذا شاھد عل

  .فى أوروبا نفسھا
وم      وقد قامت أوروبا بحر ث عشر لعل انى عشر والثال كة ترجمة نشطة فى القرنین الث

  .وكان ذلك ھو األساس الذى بنت علیھ أوروبا حضارتھا الحدیثة. المسلمین
ى الكون      ٢ ـ یشتمل القرآن الكریم على تقدیر كبیر للعلم والعلماء وحث على النظر ف

ھ  واآلیات الخمس األولى التى نزلت من ال. ودراستھ وعمارة األرض وحى اإللھى تنب
  ).١(إلى أھمیة العلم والقراءة والتأمل 

ة   ذ البدای لمون من ا المس ھ إلیھ ة انتب ة ھام ھ دالل ت ل ر كان ذا أم اح . وھ إن انفت ذا ف وھك
اإلسالم على التطور الحضارى بمفھومھ الشامل للناحیتین المادیة والمعنویة ال یحتاج 

  .إلى دلیل
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إن اإل        ٣ وم ف ف المسلمین الی ا تخل ل     ـ أم د ك سالم ال یتحمل وزره ، ألن اإلسالم ض
وا     . أشكال التخلف ة لإلسالم تخلف انى الحقیقی وعندما تخلف المسلمون عن إدراك المع

ًرا            . فى میدان الحیاة ك تعبی رى الراحل ـ عن ذل ر الجزائ ى ـ المفك ن نب ك ب ویعبر مال
یس  : " صادًقا حین یقول سببھ اإلسالم ،   إن التخلف الذى یعانى منھ المسلمون الیوم ل

ا         ھ كم ھ ال لتمسكھم ب یھم عن ى المسلمین لتخل وإنما ھو عقوبة مستحقة من اإلسالم عل
  .فلیست ھناك صلة بین اإلسالم وتخلف المسلمین". یظن بعض الجاھلین 

ر         ٤ ى خی تمل عل ارى یش ور حض ل تط ى ك ا عل یظل منفتًح الم وس زال اإلس ـ ال ی
سباب الحقیقیة لتخلفھم فلن یجدوا اإلسالم من وعندما یفتش المسلمون عن األ. اإلنسان

ات             ى مخلف ا إل ر منھ ب كبی ى جان ة ترجع ف اك أسباب خارجی بین ھذه األسباب ، فھن
دوره ـ         ذا ب ة ، وھ ة اإلیجابی عھود االستعمار التى أعاقت البالد اإلسالمیة عن الحرك

لمین      یان المس ى نس ا إل ة ـ أدى أیًض باب الداخلی ض األس ى بع افة إل ر  باإلض للعناص
  .اإلیجابیة الدافعة لحركة الحیاة فى اإلسالم

الم اإلسالمى المعاصر     ٥ التخلف  . ـ ال یجوز الخلط بین اإلسالم والواقع المتدنى للع ف
ن    ال م أى ح ك ب ى ذل اریخھم ، وال یعن ى ت ة ف د مرحل لمون ُیع ھ المس انى من ذى یع ال

  .األحوال أنھم سیظلون كذلك إلى نھایة التاریخ
ا          وال یجوز  ام المسیحیة بأنھ ا ال یجوز اتھ ف ، كم ذا التخل ھ وراء ھ اتھام اإلسالم بأن

  .وراء تخلف دول أمریكا الالتینیة
ا      ارة مبنی الم من الحض ف اإلس ى موق م عل ون الحك ة تقتضى أن یك ة العلمی إن األمان
على دراسة موضوعیة منصفة ألصول اإلسالم ولیس على أساس إشاعات واتھامات 

  . ة ال صلة لھا بالحقیقةوأحكام مسبق
  .٥ـ١: العلق) ١(

-------------------  
  ھل صحیح أن الصوم یقلل حركة اإلنتاج ؟ -١٧٣

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  :الرد على الشبھة 

فقد أخبر القرآن الكریم أن الصوم  . ـ الصوم من العبادات التى لم ینفرد بھا اإلسالم  ١
ا         : (أیًضا على األمم السابقة كان مفروًضا  یكم الصیام كم ب عل وا كت ذین آمن ا ال ا أیھ ی

ِرف  ). ١) (كتب على الذین من قبلكم  وال تزال ھناك دیانات أخرى حتى یومنا ھذا َتع
ولكن ھناك فرًقا واضًحا بین الصوم فى اإلسالم والصوم فى غیره من . شعیرة الصوم

ام       ویتمثل ھذا الفرق فى أن الصو. الدیانات ن الع ین م ى شھر مع أتى ف م فى اإلسالم ی
طبًقا للتقویم الھجرى ، ویبدأ صیام كل یوم باالمتناع التام عن الطعام والشراب وعن   

ى غروب الشمس        وع الفجر حت لم یقضى     . كل الشھوات من طل ى أن المس ذا یعن وھ
ھ       ى النحو المشار إلی ل  . نھار یومھ كلھ ـ وھو وقت العمل المعتاد ـ وھو صائم عل ولع

ل        ة یقل ذه الطریق بعض أن الصوم اإلسالمى بھ ھذا ھو السبب الذى من أجلھ یتوھم ال
  .حركة اإلنتاج لدى الفرد والمجتمع

فالصوم یفترض فیھ أنھ یعمل على . ـ والصوم فى حقیقة األمر برئ من ھذه التھمة  ٢
ة  . تصفیة النفوس والتسامى باألرواح ة روحی ھ   وھذا من شأنھ أن یمد الفرد بطاق تجعل
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م یكن صائًما       و ل ا ل ر مم وة ال     . أقدر على اإلنتاج والعمل أكث ة ق ة الروحی ذه الطاق وھ
لم         . یستھان بھا ھ وس ام الرسول صلى اهللا علی در أی ى غزوة ب وقد حارب المسلمون ف

ود المصریون عام       م صائمون   ١٩٧٣وھم صائمون وانتصروا ، وحارب الجن م وھ
ان      . حیث كان ذلك فى شھر رمضان وانتصروا ل ك ولم یقلل الصوم من نشاطھم ، ب

  .العكس ھو الصحیح تماًما
ى                ٣ ى شھر الصوم یرجع إل اج ف ة اإلنت بالد اإلسالمیة من قل ض ال ى بع راه ف ـ ما ن

ى شھر الصوم         . أسباب أخرى غیر الصوم  وا متیقظین ف رین أن یظل فمن عادة الكثی
دھم    . معظم اللیل وم ، فنج ن الن ا م اء        وال یأخذون قسًطا كافًی ین أثن ذلك ـ متعب ـ نظًرا ل

ویعتذرون عن  . ومن ھنا یقل إنتاجھم ، ویقبلون على أعمالھم ببطء وفى تثاقل. النھار
فلو كان للصوم أى تأثیر . وقد یكون اعتذارھم ھذا فى أول النھار. ذلك بأنھم صائمون

ى فت              ل یكون ف ار ، ب ى أول النھ ك ال یكون ف إن ذل ا یزعمون ـ ف رة على النشاط ـ كم
  .متأخرة منھ

ة    ٤ المفروض  . ـ لقد ثبت أن للصوم فوائد كثیرة صحیة وروحیة واجتماعیة وتربوی ف
ردى   تویین الف ى المس ذاتى عل د ال یم والنق ل والتقی ة والتأم نویة للمراجع ة س ھ فرص أن
راض   ن األم ر م ن الكثی تخلص م لبیات وال ى الس اء عل دف القض اعى بھ واالجتم

ن یدفع حركة المجتمع بخطى أسرع ، وبإخالص أكثر ، االجتماعیة ، وھذا من شأنھ أ
  . وبوعى أفضل

  .١٨٣: البقرة) ١(
--------------------  

  ھل صحیح أن الزكاة تتیح للغنى فرصة عند اهللا أفضل من فرصة الفقیر ؟ -١٧٤
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  :الرد على الشبھة 
الم    ـ ُتعد الزكاة فى اإلسالم   ١ ى الع اریخ االقتصاد ف ذى  . أول ضریبة نظامیة فى ت فال

در      وائھم ، وبق كان یحدث قبل ذلك ھو أن الحكام كانوا یفرضون الضرائب حسب أھ
ا ألغراضھم الشخصیة      وال تحقیًق ى األم ع      . حاجتھم إل ذه الضرائب یق ان عبء ھ وك

ى كا   ع عل اء ، أو یق ل األغنی ى كاھ ع عل ا یق ر مم راء أكث ل الفق ى كاھ راء عل ل الفق ھ
ة ،        . وحدھم ا نسبة معین دد لھ ا وح ام بتنظیم جمعھ ولما جاء اإلسالم وفرض الزكاة ق

راء   ا الفق ى منھ طین ، وأعف اء والمتوس اتق األغنی ى ع ع عل ا تق ریع ). ١(وجعلھ وتش
یام     الة والص ادة كالص ھ عب ت نفس ى الوق و ف ا ھ ا ، وإنم ا مالی ط نظاًم یس فق اة ل الزك

ل  ة ، ولكن          والحج ، یؤدیھا المس ا من السلطة التنفیذی یس خوًف ا ، ل ى دفعھ ادر عل م الق
  .تقرًبا إلى اهللا واستجابة لتعالیم دینھ

ل    ٢ ـ شعر الفقراء فى زمن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بعجزھم عن أداء الزكاة مث
واب من       . األغنیاء ى الث زة الحصول عل اء می ورأوا أن ھذا من شأنھ أن یعطى لألغنی
ام  . ھم للزكاة وحرمان الفقراء من ھذا الثواب مع أنھ ال ذنب لھم فى فقرھماهللا بأدائ وق

لم ، فأوصاھم بالتسبیح       ھ وس الفقراء بعرض ما یشعرون بھ على النبى صلى اهللا علی
ر  (والتحمید والتكبیر  د هللا ، واهللا أكب رة    ) أى بقول سبحان اهللا ، والحم ین م ا وثالث ثالًث
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م أن    ین لھ ل         عقب كل صالة ، وب د اهللا ویجع ع من درجاتھم عن ذا من شأنھ أن یرف ھ
  ).٢(منزلتھم عنده ال تقل عن منزلة األغنیاء الذین یؤدون الزكاة 

ـ المعیار الذى اعتمده القرآن فى المفاضلة بین الناس بصفة عامة ھو معیار التقوى  ٣
ریم      رآن الك ى الق اء ف ا ج الح كم ل الص اكم  : (والعم د اهللا أتق رمكم عن ). ٣() إن أك

والتقوى مفھوم عام یشمل كل عمل یقوم بھ اإلنسان ـ أیا كان ھذا العمل دینًیا أم دنیوًیا 
  .ـ طالما قصد بھ وجھ اهللا ونفع الناس ودفع األذى عنھم

فالقرب من اهللا ال یتوقف على أداء الزكاة أو غیرھا من الشعائر اإلسالمیة فحسب ،     
ھ من   بل یتوقف أیًضا على التوجھ العام من ج انب اإلنسان فى كل ما یقوم بھ فى حیات

وال            ھ من أق ا یخرج من فم ھ من سلوك وم در عن ا یص ق   . أعمال ، وم واإلسالم یعل
ھ الصالة والسالم ـ          . أھمیة كبیرة على النیة ى ـ علی ول النب ا یق ات كم [ فاألعمال بالنی

وى        ا ن ل امرئ م ا لك ات وإنم ى أن ال  ). ٤] (إنما األعمال بالنی ذا یعن ذى ال   وھ ر ال فقی
ة    ذه النی یستطیع إخراج الزكاة ویتمنى أن لو كان لدیھ مال لیزكى بھ فإنھ یثاب على ھ

اس        . مادامت صادقة ام الن ك التظاھر أم د من وراء ذل اة ویقص وقد ُیخرج الغنى الزك
  . والحصول على مكانة بینھم فال یثاب على ذلك بشىء

  .م١٩٦٠ـ مكتبة وھبة سنة  ٩١شبھات حول اإلسالم ـ ص: محمد قطب: راجع) ١(
اقى  ٣٢٥ص  ٢فتح البارى بشرح صحیح البخارى ج) ٢( . تحقیق محمد فؤاد عبد الب

  .المطبعة السلفیة
  .١٣: الحجرات) ٣(
ارى) ٤( م  . البخ وحى رق اب ال ان  ١ب اح  ٤١، واإلیم الق  ٥، والنك ،  ١١، والط

  .٥٩، والنسائى طھارة  ١٦والترمذى فضائل الجھاد 
-------------------  

  لماذا حّرم اإلسالم أكل لحم الخنزیر ؟-١٧٥
  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب

  :الرد على الشبھة 
فالدیانة الیھودیة تحرِّم . ـ لم یكن اإلسالم أول األدیان التى حرمت أكل لحم الخنزیر ١

  .أكل لحم الخنزیر
در     وال یوجد حتى اآلن یھودى فى أوروبا وأمریكا یأ ا ن ر إال فیم م الخنزی ل لح م  . ك ول

ود          ة للیھ ادات الدینی رم الغرب الع ل یحت ك ، ب ود ذل ى الیھ دما جاء   . یعب أحد عل وعن
نقض                      أت لی م ی ھ ل ل ـ بأن ى اإلنجی ا جاء ف ھ السالم ـ صرح ـ كم السید المسیح ـ علی

  .الناموس بل لیكملھ ، أى أنھ لم یأت لیغیر التشریعات الیھودیة
ك أن     . عة الحال تحریم أكل لحم الخنزیرومن بینھا بطبی ى ذل اء عل ى بن واألمر المنطق

  ).١(یكون الخنزیر محرًما فى المسیحیة أیًضا 
وھذا التحریم امتداد لتحریمھ فى . ـ عندما جاء اإلسالم حّرم أیًضا أكل لحم الخنزیر ٢

ة م     . الدیانات السماویة السابقة ى أربع ھ صراحة ف ریم علی واضع  وقد نص القرآن الك
ررات أخرى       ). ٢( دینى ـ أسباب ومب وھناك من ناحیة أخرى ـ بجانب ھذا التحریم ال

ومن ذلك ما أثبتھ العلماء المسلمون من أن أكل لحم الخنزیر ضار  . تؤكد ھذا التحریم
ى ورد  . بالصحة وال سیما فى المناطق الحارة وفضًال عن ذلك فإن اآلیات القرآنیة الت
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دم     فیھا تحریم لحم الخنزیر ة وال ل المیت وضرر  . قد جمعت ھذا التحریم مع تحریم أك
ى       دل عل ا ی واد ضارة ، مم أكل المیتة والدم محقق لما یتجمع فیھما من میكروبات وم

  .أن الضرر ینسحب أیًضا على أكل لحم الخنزیر
وإذا كانت الوسائل الحدیثة قد تغلبت على ما فى لحم الخنزیر ودمھ وأمعائھ من دیدان 

دودة الشریطیة وبویضاتھا المتكلسة    (لخطورة  شدیدة ا ھ      ) ال ا بأن ذى یضمن لن فمن ال
اج اإلنسان            د احت د ؟ فق ا بع م یكشف عنھ ر ل م الخنزی ى لح لیست ھناك آفات أخرى ف

دة     ة واح ا عن آف ا       . قروًنا طویلة لیكشف لن م م ھ ویعل ق اإلنسان أدرى ب ذى خل واهللا ال
ھ ویؤكد لنا القرآن ھذه الح. یضره وما ینفعھ یم     : (قیقة فى قول م عل وق كل ذى عل ) وف

)٣.(  
ات         ٣ ا المحرم یح فیھ رورات فیب اب الض الم حس ب اإلس دة  . ـ یحس ك قاع ى ذل وف

ول  یح المحظورات    : " مشھورة تق ھ      ". الضرورات تب لم إذا ألجأت إن المس ا ف ومن ھن
ا                 ة ومنھ ة المحرم اول األطعم ھ ـ لتن ى حیات ا عل ى یخشى منھ الضرورة الملحة ـ الت

اغ وال  : (كما یشیر إلى ذلك القرآن الكریم. نزیر فال حرج علیھالخ فمن اضطر غیر ب
ك الضرورة        ). ٤) (عاد فال إثم علیھ  دود تل دى ح ذه اإلباحة ال یجوز أن تتع ولكن ھ

  . وإال كان المسلم آثمًا
  .م١٩٧٨ـ قطر  ٤٢الحالل والحرام للدكتور القرضاوى ص: راجع) ١(
  .٧٦: یوسف) ٣( ١١٥: ، والنحل ١٤٥: ، واألنعام ٣: ة، والمائد ١٧٣: البقرة) ٢(
  .١٧٣: البقرة) ٤(

---------------------  
  لماذا حّرم اإلسالم الحریر والذھب على الرجال ؟ -١٧٦

  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
  :الرد على الشبھة 

د   ـ یعتمد القول بتحریم لبس الحریر والتختم بالذھب للرجال   ١ ى العدی فى اإلسالم عل
اء ـ            ور العلم ك جمھ ى ذل ا ذھب إل لم ـ كم ھ وس من المرویات عن النبى صلى اهللا علی

وة    د أن   . وتتلخص وجھة نظرھم فى أن من طبیعة الرجل الصالبة والق واإلسالم یری
ذى       رف ال ن مظاھر الت ا ع ًدا أیًض عف ، وبعی اھر الض ًدا عن مظ ال بعی ى الرج یترب

عده مظھًرا من مظاھر الظلم االجتماعى ، وذلك حتى یكون الرجل یحاربھ اإلسالم وی
ى       ا إذا اقتض ال أیًض ادین القت اة ومی ارك الحی ى مع ار ف اح واالنتص ى الكف ادًرا عل ق

ولما كان التزین بالذھب وارتداء الحریر ُیعدان من مظاھر الترف فقد حرمھما . األمر
ھ   ولكنھ أباحھما للمرأة مراع. اإلسالم على الرجال اة لمقتضى أنوثتھا وما فطرت علی

  ).١(من حب للزینة 
بس          ٢ حیة تقضى بل اك ضرورة ص ت ھن ھ إذا كان ـ وعلى الرغم من ھذا التحریم فإن

فقد أذن النبى صلى اهللا علیھ وسلم . الرجل للحریر فإن اإلسالم یبیح لھ ذلك وال یمنعھ
ر ألنھما كانا یشكوان لكل من عبد الرحمن بن عوف والزبیر بن العوام فى لبس الحری

  ).٢(من حكة فى جسمھما 
وفى حوالى عام    (ـ وقد ذھب اإلمام الشوكانى    ٣ ھ الشھیر    ) م١٨٤٠ت ى كتاب ل  " ف نی

ار  بس   " األوط ن ل ى ع ى النھ لم ف ھ وس لى اهللا علی ى ص ث النب أن أحادی ول ب ى الق إل
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ى التحریم   ا درجة أخف    . الحریر تدل على الكراھیة فقط ولیس عل ة ھن من   والكراھی
نھم          . التحریم حابیا م ل عن عشرین ص ا ال یق اك م أن ھن ذا ب ویقوى الشوكانى رأیھ ھ

حابة   . أنس والبراء بن عازب قد لبسوا الحریر ومن غیر المعقول أن یقدم ھؤالء الص
ون     م یعلم حابة وھ ائر الص نھم س كت ع ا أن یس د أیًض ا یبع ّرم ، كم و مح ا ھ ى م عل

  ).٣(تحریمھ 
ى     ـ أما التختم بالذھ  ٤ اء إل ور العلم ب أى اتخاذه كخاتم ونحوه للرجال فقد ذھب جمھ

ة    ث النبوی ض األحادی اء      . تحریمھ أیًضا اعتماًدا على بع ن العلم اك جماعة م ولكن ھن
ط         ھ فق ة تنزی ذھب للرجال كراھ ة التختم بال ول بكراھ ھ   . ذھبوا إلى الق ة التنزی وكراھ

ى أن      بعیدة عن التحریم وقریبة من اإلباحة أو الجواز ، و    ا عل ك أیًض ى ذل دوا ف اعتم
ن            اص ، وطلحة ب ى وق ن أب نھم سعد ب ذھب م وا بال د تختم ھناك عدًدا من الصحابة ق

الذین فھموا أن . عبید اهللا ، وصھیب ، وحذیفة ، وجابر بن سمرة ، والبراء بن عازب
  ). ٤(النھى للتنزیھ ولیس للتحریم 

دكتور الق   : راجع ) ١( ى اإلسالم لل رام ف دھا ـ      ٨٠رضاوى ص  الحالل والح ا بع وم
  .م١٩٧٨الدوحة ـ قطر 

  .م١٩٧٣ـ دار الجیل ، بیروت  ٨١ص ٢نیل األوطار للشوكانى ج: راجع) ٢(
 ٣فقھ السنة للشیخ سید سابق ج: راجع أیًضا. وما بعدھا ٧٣ص ٢نیل األوطار ج) ٣(

  .م١٩٧١بیروت . وما بعدھا ٤٨١ص 
د      : راجع) ٤( ث ص  فقھ السنة للشیخ سید سابق ـ المجل دھا ،    ٤٨٢الثال ا بع  ٤٨٨وم

  .وما بعدھا
---------------------  

١٧٧-  
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==================  
  االحتفال بالمولد النبوي-الباب السابع 

  -صلى اهللا علیھ وسلم  -منھج أھل السنة في تعظیم النبي   .١
ھ  لربنا تبارك وتعالى أرفع القدر وأعظم الشأن؛  فلھ العظمة الكاملة التي تتجلى في ذات

ا    ت م وصفاتھ وأفعالھ، في خلقھ وأمره، في اآلفاق واألنفس، أنَّى نظرت في خلقھ رأی
ل      ى دالئ ت عل یم وقف ھ العظ ن آي كتاب وت م ا تل ان، ومھم د اإلیم ول ویزی ر العق یبھ

بحانھ   ْدره س ة َق ھ، وأدل ت     . عظمت ات، وذل ل المخلوق ز وج ي ع ة رب عت لعظم خض
ال         لجب ھ، فق ل بتعظیم ن أخ ى م الى عل ره تع تد نكی ماوات، واش ھ األرض والس روت

بحانھ َمَواُت  {:س ِة والسَّ ْوَم الِقَیاَم تُھ َی ًا َقْبَض ْدِرِه واَألْرُض َجِمیع قَّ َق َھ َح َدُروا اللَّ ا َق وَم
ِرُكونَ    ا ُیْش اَلى َعمَّ ر [} َمْطِویَّاٌت ِبَیِمیِنِھ ُسْبَحاَنُھ وَتَع ى من عرف    فحٌق  ]. ٦٧:الزم عل

ادة،       -تعالى  -قدر اهللا وأراد تعظیمھ أن یعظم ما عظمھ  د والعب ن التوحی ھ م ًا بحق قیام
  .-صلى اهللا علیھ وسلم-وقیامًا بحق كتابھ وحق رسولھ 

الى     ا تع ا ربن وغیر خاف على مسلم صادق في إسالمھ تلك المنزلة الرفیعة التي حباھ
ا   د  لصفوة خلقھ، وخاتم أنبیائھ ورسلھ حبیبن لم   -محم ھ وس إلى شيء   -صلى اهللا علی ، ف

صلى اهللا  -من جوانب تلك العظمة، وھدي السابقین والتابعین لھم بإحسان في تعظیمھ 
ھ     ... -علیھ وسلم ع إلی ؤمنین الصادقین، وتتطل ذلك الحدیث الذي تنشرح لھ صدور الم

لم؛   وتشنفت  نفوسھم، ویتمنون أن لو اكتحلت أعینھم برؤیة حبیبھم صلى اهللا علیھ وس
  .آذانھم بسماع صوتھ

  :المراد بالتعظیم
زُِّروُه  * إنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِھدًا وُمَبشِّرًا وَنِذیرًا {: قال اهللا تعالى ِلُتْؤِمُنوا ِباللَِّھ وَرُسوِلِھ وُتَع

ین    : فذكر تعالى]. ٨،٩:الفتح[} وُتَوقُِّروُه وُتَسبُِّحوُه ُبْكَرًة وَأِصیًال ھ وب ًا مشتركًا بین  حق
ًا      و التسبیح، وحق الى وھ رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم وھو اإلیمان، وحقًا خاصًا بھ تع

  .خاصًا بنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم وھو التعزیر والتوقیر
ا      : وحاصل ما قیل في معناھما أن ل م ھ من ك ده ومنع التعزیر اسم جامع لنصره وتأیی

ھ سكینة وطمأنین    : والتوقیر. یؤذیھ ا فی رام، وأن    اسم جامع لكل م ة من اإلجالل واإلك
ار  . یعامل من التشریف والتكریم والتعظیم بما یصونھ عن كل ما یخرجھ عن حد الوق

ة       ي اللغ اه ف إن معن ھ، ف د إطالق یم عن ظ التعظ راد بلف اني ھي الم ذه المع ل، : وھ التبجی
ال  اس    : یق د الن ة عن ي         : لفالن عظم رد ف م ی ظ التعظیم وإن ل ا، ولف ة یعظم لھ أي حرم

و ؤدي    النص ظ ی امع بلف ن الس ى ذھ ى إل ب المعن تعمل لتقری ھ اس رعیة، إال أن ص الش
وب    . المعنى المراد من التعزیر والتوقیر ة، ألن المحب والتعظیم أعلى منزلة من المحب

ھ،           ھ دون تعظیم ى تكریم دعوه إل ة ت ده محب ھ وال د یحب ًا، كالول ال یلزم أن یكون معظم
دعوه إ   ا ت ھ  بخالف محبة الولد ألبیھ، فإنھ ى تعظیم ھ من       . ل ع ب ا یتمت والرجل یعظم لم
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الصفات العلیة، ولما یحصل من الخیر بسببھ، أما المحبة فال تحصل إال بوصول خیر 
  .من المحبوب إلى من یحبھ

  :مع المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم سیرة وُخلقًا
ائص القوی  ن الخص لم م ھ وس لى اهللا علی دًا ص ا محم الى نبین ارك وتع ا اهللا تب د حب ة لق

ھ            ھ بقلب ھ ویعظم لم أن یجل ًا لكل مس ان داعی ا ك والصفات العلیة واألخالق الرضیة م
  .ولسانھ وجوارحھ

راز        ھ، وإب ع خصائص ة بجم ي العنای دق ف دم ص ة ق نة والجماع ل الس ان ألھ د ك وق
ا     حاح والسنن وغیرھ فضائلھ واإلشادة بمحاسنھ، فلم یخل كتاب من كتب السنة كالص

ذكر مآثره، كما ُأفردت كتب مستقلة للحدیث عنھ وعن  من كتب مخصصة لم یخل من
  .سیرتھ

  
م   د (وقد اختار اهللا عز وجل لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم اس د    ) محم ى الحم المشتمل عل

ھ،       د مالئكت ود عن الى، ومحم د اهللا تع ود عن لم محم ھ وس لى اهللا علی و ص اء؛ فھ والثن
الم و   الة والس یھم الص لین عل ھ المرس د إخوان ود عن ل األرض ومحم د أھ ود عن محم

د؛        ابر وجح ل وإن ك د كل ذي عق ودة عن كلھم، وإن كفر بھ بعضھم؛ ألن صفاتھ محم
أنا سید ولد آدم یوم القیامة، وال فخر، وأول من « : فصدق علیھ وصفھ نفسھ حین قال

ھ   د أغاث   . »تنشق عنھ األرض، وأول شافع، بیدي لواء الحمد، تحتھ آدم فمن دون وق
ھ ا الى ب ھ     اهللا تع ف ب ة، فكش ل والخراف رك والجھ ات الش ي ظلم ة ف ریة المتخبط لبش

ي     دى ألول بن ي الھ الظلمة، وأذھب الغمة، وأصلح األمة، وصار ھو اإلمام المطلق ف
ة،     ھ من الغوای آدم وآخرھم، فھدى اهللا بھ من الضاللة، وعلم بھ من الجھالة، وأرشد ب

ة،    وفتح بھ أعینا عمیًا، وآذانًا صمًا، وقلوبًا غلفًا د الذل ھ بع ، وكثَّر بھ بعد القلة، وأعزَّ ب
واھم من      . وأغنى بھ بعد العیلة ھ ق ا یمكن أن تنال عّرف الناَس ربَّھم ومعبودھم غایة م

المعرفة، ولم یدع ألمتھ حاجة في ھذا التعریف، ال إلى من قبلھ، وال إلى من بعده، بل 
َك    َأ{:كفاھم، وشفاھم، وأغناھم عن كل من تكلم في ھذا الباب ا َعَلْی ا َأنَزْلَن َو َلْم َیْكِفِھْم َأنَّ

ونَ        ْوٍم ُیْؤِمُن َرى ِلَق ًة وِذْك َك َلَرْحَم ي َذِل ْیِھْم إنَّ ِف ى َعَل اَب ُیْتَل وت[} الِكَت ، ]٥١:العنكب
وعرفھم الطریق الموصلة إلى ربھم ورضوانھ ودار كرامتھ، ولم یدع صلى اهللا علیھ 

م      . إال نھى عنھ وسلم حسنًا إال أمر بھ، وال قبیحًا ى ربھ دوم عل د الق وعرفھم حالھم بع
م        رب لھ اد المق افع للعب م الن ن العل أتم تعریف، فكشف األمر وأوضحھ، ولم یدع بابًا م
وب من ضاللھا،          ھ القل دى ب ى ھ ھ وشرحھ، حت إلى ربھم إال فتحھ، وال مشكًال إال بین

أن ُیحب؟ جزاه اهللا عن وشفاھا بھ من أسقامھا، وأغاثھا بھ من جھلھا، فأي بشر أحق ب
  .أمتھ أفضل الجزاء

حابھ كخدیجة وعائشة،      وقد وصف النبيَّ صلى اهللا علیھ وسلم عدد من أزواجھ وأص
ان المقصود    وأنس، وابن عباس، وعلي، وابن عمر وغیرھم رضي اهللا عنھم، ولما ك

یم الجامع ألوصافھ، تحا    یَا  اإلشارة إلى ذلك دون االستقصاء آثرت نقل كالم ابن الق ش
  .لإلطالة وكثرة التخاریج

  



 ٨٨٦

ارم            : (قال ابن القیم  ھ من مك ھ اهللا علی ا جبل لم م ھ وس ھ صلى اهللا علی د علی ا یحم ومم
ا    م أنھ األخالق وكرائم الشیم، فإن من نظر في أخالقھ وشیمھ صلى اهللا علیھ وسلم عل

ق،  خیر أخالق الخلق، وأكرم شمائل الخلق، فإنھ صلى اهللا علیھ وسلم كان أعظم ال خل
م          اًال، وأعظمھ دھم احتم خاھم، وأش دیثًا، وأجودھم وأس دقھم ح ة، وأص وأعظمھم أمان
ي          اري ف ا روى البخ ًا، كم ھ إال حلم ل علی دة الجھ د ش ان ال یزی رة، وك وًا ومغف عف
صحیحھ عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما أنھ قال في صفة رسول اهللا صلى اهللا  

یظ،       محمد عبدي: (علیھ وسلم في التوراة ظ وال غل یس بف ل، ل ورسولي سمیتھ المتوك
ى    وال سخَّاب باألسواق، وال یدفع بالسیئة السیئة، ولكن یعفو ویصفح، ولن أقبضھ حت

وا      أن یقول ة العوجاء ب ھ المل ًا صمًا،        : أقیم ب ًا، وآذان ًا عمی ھ أعین تح ب ھ إال اهللا، وأف ال إل
  ).وقلوبًا غلفًا

ق      وأرحم الخلق وأرأفھم بھم، وأعظم ال  اھم، وأفصح خل نھم ودنی ي دی خلق نفعًا لھم ف
اهللا وأحسنھم تعبدًا عن المعاني الكثیرة باأللفاظ الوجیزة الدالة على المراد، وأصبرھم 
م          ة، وأعظمھ د والذم اھم بالعھ اء، وأوف واطن اللق ي م دقھم ف في مواطن الصبر، وأص

ارًا         م إیث دھم تواضعًا، وأعظمھ ل بأضعافھ، وأش ى الجمی د    مكافأة عل ى نفسھ، وأش عل
ھ،          أمر ب ا ی ق بم وم الخل نھم، وأق ًا ع م، ودفاع ة لھ حابھ، وحمای ن أص ًا ع ق ذبَّ الخل

ل   ول القائ ق بق و أح ھ، فھ ق لرحم ل الخل ھ، وأوص ى عن ا ینھ ركھم لم ى : وأت ْرٌد عل َب
لم   ھ وس : األدنى ومرحمٌة وعلى األعادي مارٌن َجْلُد بواعث تعظیم النبي صلى اهللا علی

  :ى ذلك أمور عدة، منھایدعو المسلم إل
م         -١  ث أقس لم؛ حی ھ وس ھ صلى اهللا علی تعظیم العظیم سبحانھ وتعالى، ألنھ عظم نبی

ونَ     {:بحیاتھ في قولھ ْكَرِتِھْم َیْعَمُھ ي َس ْم َلِف ُرَك إنَُّھ ھ    ]. ٧٢: الحجر [}َلَعْم ى علی ا أثن كم
م [} وإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظیٍم{:فقال ال ]٤: القل َركَ  وَرَفْعنَ {:، وق َك ِذْك ، ]٤: الشرح [} ا َل

  .فال ُیذكر بشر في الدنیا ویثنى علیھ كما ُیذكر النبي صلى اهللا علیھ وسلم ویثنى علیھ
و الغرض      -٢  ذا ھ لم، وھ أن من شرط إیمان العبد أن یعظم النبي صلى اهللا علیھ وس

لم  ھ وس لى اهللا علی ھ ص ن بعثت الى. م ال تع اِھدًا وُم{:ق ْلَناَك َش ا َأْرَس ِذیرًا إنَّ رًا وَن * َبشِّ
یالً         َرًة وَأِص بُِّحوُه ُبْك َوقُِّروُه وُتَس زُِّروُه وُت وِلِھ وُتَع ِھ وَرُس وا ِباللَّ تح [} ِلُتْؤِمُن ، ]٩، ٨: الف

ة   : (قال ابن القیم ھ، كمحب وكل محبة وتعظیم للبشر فإنما تجوز تبعًا لمحبة اهللا وتعظیم
إن     رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وتعظیمھ، فإنھ ھ، ف ة مرسلھ وتعظیم ا من تمام محب

ن        ة هللا م ي محب ھ؛ فھ الل اهللا ل ھ إلج ھ ویجلون ھ، ویعظمون ة اهللا ل ھ لمحب ھ یحبون أمت
موجبات محبة اهللا، وكذلك محبة أھل العلم واإلیمان ومحبة الصحابة رضي اهللا عنھم  

لم   ھ وس لى اهللا علی ولھ ص ة اهللا ورس ابع لمحب م ت ال  ). وإجاللھ ا ق ر كم ل األم یخ ب ش
ھ،      :(اإلسالم ابن تیمیة دین كل ام ال ھ قی وقیر ل إن قیام المدحة والثناء علیھ والتعظیم والت

  ).وسقوط ذلك سقوط الدین كلھ
من شرف النسب، وكرم الحسب، وصفاء  -مما سبق ذكره  -ما میزه اهللا تعالى بھ  -٣

  .النشأة، وأكمل الصفات واألخالق واألفعال
ھ   -٤  القول        ما تحملھ صلى اهللا علی دعوة، وأذى المشركین ب لم من مشاق نشر ال وس

ي صلى     . والفعل حتى أتم اهللا بھ الدین وأكمل بھ النعمة ي تعظیمھم للنب مع الصحابة ف
نال الصحابة رضوان اهللا علیھم أجمعین شرف : اهللا علیھ وسلم وتوقیرھم لھ في حیاتھ
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ى م     م النصیب األوف ا    لقاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم، فكان لھ ھ مم وقیره وتعظیم ن ت
ھ   سبقوا بھ غیرھم، ولم، ولن یدركھم من بعدھم، ثم شاركوا األمة في تعظیمھ بعد موت

لم  ھ وس لى اهللا علی ھ،    . ص تدل علی ن أن یس ر م ح وأظھ وقیره أوض ي ت أنھم ف ان ش ك
ین     ھ ح ي اهللا عن ي رض عود الثقف ن مس روة اب ك ع ي ذل أنھم ف ف ش ن وص ل م وأجم

ال      فاوض النبي صلى اهللا علیھ ریش ق ى ق ا رجع إل أي :(وسلم في صلح الحدیبیة، فلم
ى قیصر وكسرى والنجاشي، واهللا إن          ! قوم دت عل وك ووف ى المل دت عل د وف واهللا لق

ًة        نخمَّ نخام دًا، واهللا إن ت د محم حاب محم رأیت ملكًا قط یعظمھ أصحابھ ما یعظم أص
ده، وإذا أمرھم ابت    ره، وإذا  إال وقعت في كف رجل منھم فدلك بھا وجھھ وجل دروا أم

دُّون      ا ُیِح ده، وم واتھم عن وا أص م خفض وئھ، وإذا تكل ى وض ون عل ادوا یقتتل توضأ ك
  ).!النظر إلیھ تعظیًما لھ

لم بوصف           ھ وس ي صلى اهللا علی حابة حال جلوسھم واستماعھم للنب وقد ُوصف الص
دري   ى     : عجیب جاء في أحادیث عدة، منھا قول أبي سعید الخ أن عل اس ك وسكت الن

ي من      :(وقال عمرو بن العاص رضي اهللا عنھ. ھم الطیررؤوس د أحب إل ان أح وما ك
ي   رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وال أجل في عیني منھ، وما كنت أطیق أن أمأل عین

  ).منھ إجالًال لھ، ولو سئلت أن أصفھ ما أطقت ألني لم أكن أمأل عیني منھ
ة رضي اهللا عن      ھ أم حبیب فیان ابنت و س ا،       ولما زار أب ا بیتھ ة، ودخل علیھ ي المدین ا ف ھ
ي عن     ! یا بنیة: ذھب لیجلس على فراش رسول اهللا؛ فطوتھ، فقال ت ب ا أدري أرغب م

ت   ي؟ فقال لم،       :(ھذا الفراش أو رغبت بھ عن ھ وس راش رسول اهللا صلى اهللا علی ھو ف
ومن شدة حرص الصحابة على ). وأنت مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراشھ

ت     :(إیذائھ قول أنس بن مالك إكرامھ وتجنب لم كان ھ وس إن أبواب النبي صلى اهللا علی
  ).تقرع باألظافیر

يِّ          {:ولما نزل قول اهللا تعالى ْوِت النَِّب ْوَق َص َواَتُكْم َف وا َأْص وا ال َتْرَفُع ِذیَن آَمُن ا اَل ا َأیَُّھ َی
َبْعٍض َأن َت ُكْم ِل ِر َبْعِض اْلَقْوِل َكَجْھ ُھ ِب ُروا َل ُعُروَنوال َتْجَھ ُتْم ال َتْش اُلُكْم وَأن َبَط َأْعَم } ْح

د     :(، قال ابن الزبیر]٢: الحجرات[ لم بع ھ وس فما كان عمر ُیسِمع النبي صلى اهللا علی
ى یستفھمھ    ة حت د          )ھذه اآلی ع صوتھ عن یس جھوري الصوت یرف ن ق ت ب ان ثاب ، وك

ھ من أھل     ار بسبب   النبي صلى اهللا علیھ وسلم فجلس في بیتھ منكسًا رأسھ یرى أن الن
  .ذلك، حتى بشره النبي صلى اهللا علیھ وسلم بالجنة

  :وللمحدثین نصیب
ي     وي ف ھام ق ري وإس ید ث ین ورص نھج رص نھم م ي ع م اهللا ورض دثین رحمھ للمح

ز       دیث، والتحف س الح وقیر مجل لم، وت ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص دیث رس الل ح إج
د      ح: الستباق العمل بھ، تعظیمًا لھ وھذه بعض الشواھد ن میمون عن عب رو ب دث عم

ال       ا ق ان مم ھ فك ول    : اهللا بن مسعود رضي اهللا عن ط یق ا سمعتھ ق ال رسول اهللا   : وم ق
ھ،       ت أوداج ل إزاره وانتفخ د ح ھ وق رت إلی رة، فنظ لم إال م ھ وس لى اهللا علی ص

ال   اه، فق ت عین ك    :(واغرورق بھ ذل ك، أو ش ن ذل ًا م ك أو دون، أو قریب و ذل ). أو نح
د، وما ن محم ر ب دھم،    وجعف تحبًا عن ك مس ار ذل د ص ل ق ش، ب س، واألعم ن أن ك ب ل

دثوا عن رسول اهللا صلى     :(قال ضرار بن مرة. وكرھوا خالفھ كانوا یكرھون أن یح
وء    ر وض ى غی م عل لم وھ ھ وس حاق ). اهللا علی ال إس ش إذا أراد أن  : ق ت األعم فرأی
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یمم     ر وضوء ت ى غی ب ویأخ       . یتحدث وھو عل ھ ویتطی بس أحسن ثیاب ك یل ان مال ذ وك
لم        ھ وس دیث رسول اهللا صلى اهللا علی دیث بح ھ للتح اد    . زینت ي الزن ن أب ال اب ان : وق ك

أقعدوني؛ فإني أكره أن أحدث حدیث رسول :(یقول -وھو مریض  -سعید بن المسیب 
ا مضطجع     لم وأن ھ وس و      ). اهللا صلى اهللا علی ي خازم وھ ى أب ن أنس عل ك ب ّر مال وم

جلس فیھ، فكرھت أن آخذ حدیث رسول اهللا إني لم أجد موضعًا أ:(یحدث فجازه، وقال
إذا جاء      ). وأنا قائم -صلى اهللا علیھ وسلم- حك، ف دث فیض وكان محمد بن سیرین یتح

ال    :(وقال سعید بن عامر. الحدیث خشع ا فق كنا عند ھشام الدستوائي فضحك رجل من
  !)..تضحك وأنت تطلب الحدیث؟: لھ ھشام الدستوائي

  یھ وسلم؟كیف نعظم النبي صلى اهللا عل 
إن األمر بتوقیر النبي صلى اهللا علیھ وسلم وتعظیمھ یعني أن ذلك عبادة هللا عز وجل  

ھ   وقربة إلیھ سبحانھ والعبادة التي أرادھا اهللا تعالى ویرضاھا من العبد ھي ما ابتغي ب
وجھھ، وكان على الصفة التي شرعھا في كتابھ العظیم وعلى لسان نبیھ الكریم صلى  

و مقتضى شھادة      . لماهللا علیھ وس ا فھ فأما اإلخالص في األعمال وابتغاء وجھ اهللا فیھ
الى  ي    . أن ال إلھ إال اهللا؛ ألن معناھا ال معبود بحق إال اهللا سبحانھ وتع ة النب ا متابع وأم

صلى اهللا علیھ وسلم فھي مقتضى الشھادة بأن محمدًا رسول اهللا، والزم من لوازمھا؛ 
و   ھ رس ھ بأن ھادة ل ى الش ًاإذ معن ر،    :(ل اهللا حق ا أخب دیقھ فیم ر، وتص ا أم ھ فیم طاعت

  ).واجتناب ما عنھ نھى وزجر، وأن ال یعبد اهللا إال بما شرع
لم       . وھذا كمال التعظیم، وغایة التوقیر ھ وس ي صلى اهللا علی وقیر للنب وأي تعظیم أو ت

ھ   لدى من شك في خبره، أو استنكف عن طاعتھ، أو ارتكب مخالفتھ، أو ابتدع في دین
ولذا اشتد نكیر اهللا تعالى على من سلكوا في العبادة سبیًال  ! وعبد اهللا من غیر طریقھ؟

: الشورى [} َأْم َلُھْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا َلُھم مَِّن الدِّیِن َما َلْم َیًاَذْن ِبِھ اللَُّھ{:لم یشرعھا، فقال
لم ]. ٢١ ھ وس لى اهللا علی ال ص و رد  «:وق ا فھ ھ أمرن یس علی ًال ل ل عم ن عم ، أي »م

  .مردود علیھ
  

  :ثم العبادة محلھا القلب واللسان والجوارح
د             نفس والوال ى ال ھ عل دیم محبت ب بتق لم بالقل ھ وس ي صلى اهللا علی ویتحقق تعظیم النب

ال     یم ب وقیر وال تعظ ھ ال ت م إن ذلك، ث ان إال ب تم اإلیم ین؛ إذ ال ی اس أجمع د والن والول
ة  در . محب ھ لق ة معرفت ذه المحب زرع ھ ا ی لموإنم ھ وس لى اهللا علی نھ ص وإذا . ه ومحاس

استقرت تلك المحبة الصادقة في القلب كان لھا لوازم ھي في حقیقتھا مظاھر للتعظیم 
ھ،   : ودالئل علیھ، ومن صور ذلك التعظیم و أھل الثناء علیھ صلى اهللا علیھ وسلم بما ھ

ھ، وأف     ى نفسھ ب ك  وأبلغ ذلك ما أثنى علیھ ربھ عز وجل بھ، وما أثنى ھو عل : ضل ذل
ده      ر اهللا عز وجل وتوكی ھ؛ ألم ى     {:الصالة والسالم علی لُّوَن َعَل ُھ ُیَص َھ وَمالِئَكَت إنَّ اللَّ

، وھذا إخبار من ]٥٦: األحزاب[} النَِّبيِّ َیا َأیَُّھا اَلِذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْیِھ وَسلُِّموا َتْسِلیمًا
الى  ي المأل األ  : (اهللا تع ده ف ھ عن ده ونبی ة عب ة  بمنزل د المالئك ھ عن ي علی ھ یثن ى بأن عل

المقربین، وأن المالئكة تصلي علیھ، ثم أمر تعالى أھل العالم السفلي بالصالة والتسلیم 
ا   فلي جمیع ؤمنین   )علیھ لیجتمع الثناء علیھ من أھل العالمین العلوي والس ، وصالة الم

ھ        اء علی ن الثن د م ًا للمزی دعاء طلب ھ مشروعة   . علیھ ھي ال ادات    والصالة علی ي عب ف
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ن          ا م دعاء وغیرھ د ال د األذان وعن ازة وبع الة الجن ة وص ھد والخطب رة كالتش كثی
الوا      : وأفضل صیغھا. المواطن حابھ حین ق ھ وسلم ألص : ما علمھ النبي صلى اهللا علی

ال        ف الصالة؟ ق اه، فكی د عرفن ك فق وا «: أما السالم علی د،     : قول ى محم م صل عل اللھ
ى آ   لیت عل ا ص د، كم ى آل محم د وعل د مجی ك حمی راھیم، إن ى  . ل إب ارك عل م ب اللھ

  .»محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراھیم، إنك حمید مجید
ا سببًا لحصول       وغیر خاف علیك ما في الصالة علیھ من الفوائد والثمرات من كونھ
ى    الة اهللا عل فاعة، وص ول الش دعوات، وحص ة ال یئات، وإجاب و الس نات، ومح الحس

د، ودوا ل  العب ن البخ اة م ا، والنج لم وزیادتھ ھ وس لى اهللا علی ي ص ة النب ن . م محب وم
ھ ل        : تعظیم ردًا، ب مھ مج ذكر باس أن ال ی لم ب ھ وس لى اهللا علی ره ص د ذك أدب عن الت

یوصف بالنبوة أو الرسالة، وھذا كما كان أدبًا للصحابة رضي اهللا عنھم في ندائھ فھو 
  .نبي اهللا، أو الرسول، ونحو ذلك: ولكنمحمد، : أدب لھم ولغیرھم عند ذكره، فال یقل

  
یھم   اء عل ن األنبی ھ م ریم دون إخوان ھ الك ي كتاب اب اهللا ف ي خط ھ ف ة ل ذه خصیص وھ

ال      ط باسمھ مجردًا، وحین ق ا     {:الصالة والسالم فلم یخاطبھ تعالى ق ٌد َأَب اَن ُمَحمَّ ا َك َم
اِلُكمْ  ن رَِّج ٍد مِّ زاب[}َأَح دھا] ٤٠: األح ال بع ن رَُّس{:ق ینَ وَلِك اَتَم النَِّبیِّ ِھ وَخ . }وَل اللَّ

ُدَعاِء    {: یجيء التوجیھ إلى ھذا األدب في قولھ تعالى َنُكْم َك وِل َبْی ال َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَُّس
  ].٦٣: النور[}َبْعِضُكم َبْعضًا

ھ ھ  : ومن ھ ومعجزات ائلھ وخصائص داد فض ھ، وتع وق لرؤیت ره، والتش ن ذك ار م اإلكث
ف   ھ، وتعری ل نبوت ھ       ودالئ ھ ومنزلت ذكیرھم بمكانت ا، وت یمھم إیاھ نتھ وتعل اس بس الن

وحقوقھ، وذكر صفاتھ وأخالقھ وخاللھ، وما كان من أمور دعوتھ وسیرتھ وغزواتھ، 
  .والتمدح بذلك شعرًا ونثرًا
ذلك ًا ب اس حظ عد الن لم : وأس ھ وس لى اهللا علی ي ص نة النب تغلون بس دثون والمش . المح

و واإلطراء  كونھ في حدود : والشرط في ذلك . المشروع، وسطًا بین الجفاء وبین الغل
اره         أنھ، واستحض یم ش دره وعظ ة ق لم ولجالل ھ وس لى اهللا علی ھ ص عار ھیبت استش
ل    لمحاسنھ ومكانتھ ومنزلتھ، والمعاني الجالبة لحبھ وإجاللھ وكل ما من شأنھ أن یجع

فالقلب ملك األعضاء، القلب ذاكرًا لحقھ من التوقیر والتعزیر، ومعترفًا بھ ومذعنًا لھ، 
ب        ي القل لم مستقرًا ف ھ وس وھي جند لھ وتبع، فمتى ما كان تعظیم النبي صلى اهللا علی

  .مسطورًا فیھ على تعاقب األحوال فإن آثار ذلك ستظھر على الجوارح حتمًا ال محالة
اقي          رى ب نھ، وت ر محاس ھ وذك اء علی ھ والثن ري بمدح ان یج ترى اللس ذ س وحینئ

ة    وارح ممتثل ق        الج ن الح ھ م ة لمال ره، ومؤدی رعھ وأوام ة لش ھ ومتبع اء ب ا ج لم
لم        . والتكریم ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب ا جاء ب وبرھان التعظیم الصادق ھو تعظیم م

ا       ك باتباعھ ة، وذل لف األم ا س ا فھمھ نة كم اب والس ي الكت منة ف ریعة المتض ن الش م
اة و   احي الحی ل من ي ك ا ف ًا، وتحكیمھ ًا وقالب ا قلب ة؛  والتزامھ ة والعام ؤونھا الخاص ش

ك   دون ذل ان ب تم اإلیم َولَّى   {:ومحال أن ی مَّ َیَت ا ُث وِل وَأَطْعَن ِھ وِبالرَُّس ا ِباللَّ وَن آَمنَّ وَیُقوُل
  ]..٤٧:النور[}َفِریٌق مِّْنُھم مِّْن َبْعِد َذِلَك وَما ُأْوَلِئَك ِباْلُمْؤِمِنیَن

ا         وقیر الص ي والت یم الحقیق ى التعظ و مقتض ذا ھ إن ھ ائق ال   ف رة بالحق دق؛ إذ العب
ائر   ى س یم عل ذا األدب العظ ل ھ ز وج دم اهللا ع ذا ق اء، ول كال الجوف اھر واألش بالمظ
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أمر دون           ھ ب ین یدی دم ب لم، فنھى عن التق ھ وس اآلداب الواجبة مع النبي صلى اهللا علی
ل أمره أو قول دون قولھ، بل یكونون تبعًا ألمره منقادین لھ مجتنبین نھیھ، فقال في أو

َھ إنَّ        {:سورة الحجرات وا اللَّ وِلِھ واتَُّق ِھ وَرُس َدِي اللَّ ْیَن َی دُِّموا َب َیا َأیَُّھا اَلِذیَن آَمُنوا ال ُتَق
یمٌ   ِمیٌع َعِل َھ َس ھ   ]. ١:الحجرات [} اللَّ ین یدی دم ب ن التق ریعات  : وم وانین والتش دیم الق تق

او   ھ أو مس ى حكم ره عل م غی یل حك ریعتھ، أو تفض ى ش زام البشریة عل ھ، أو الت اتھ ب
َفال وَربَِّك ال ُیْؤِمُنوَن َحتَّى ُیَحكُِّموَك ِفیَما َشَجَر َبْیَنُھْم ُثمَّ ال {:منھج مخالف لھدیھ وسنتھ

  ].٦٥:النساء[} َیِجُدوا ِفي َأنُفِسِھْم َحَرجًا مِّمَّا َقَضْیَت وُیَسلُِّموا َتْسِلیمًا
م   : حوضھ وأسعد الناس حظًا بسنتھ وأقربھم إلى الشرب من أھل السنة والجماعة، فھ

ھ   لم       . من أحیوا سنتھ واتبعوا شریعتھ وھدی ھ وس ھ صلى اهللا علی وقیره وتعظیم ومن ت
ة      م بمعرف ة وصیتھ بھ توقیره في آلھ، ومنھم أھل بیتھ رضي اهللا عنھم أجمعین ورعای
انھم،      ى إیم ادة عل لم زی فضلھم ومنزلتھم وشرفھم بقربھم من النبي صلى اهللا علیھ وس
ات        ھ أمھ ھ األرض، وأزواج ى وج رف آل عل م أش ا، فھ ام بھ وقھم والقی ظ حق وبحف

ِت        {:المؤمنین الطاھرات، قال اهللا تعالى َل الَبْی رِّْجَس َأْھ نُكُم ال ْذِھَب َع ُھ ِلُی ُد اللَّ إنََّما ُیِری
ى  ]٣٣: األحزاب[} وُیَطھَِّرُكْم َتْطِھیرًا  ، وقد أوجب اهللا الصالة علیھم تبعًا للصالة عل

  .النبي صلى اهللا علیھ وسلم في التشھد في الصالة
اء،    : ومنھ د األنبی اس بع توقیره في سائر صحبھ رضي اهللا عنھم جمیعًا فإنھم خیرة الن

وخیرة اهللا لصحبة نبیھ، وھم حماة المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم واألمناء على دینھ 
إن الط       وقھم، ف ة حق ة فضلھم، ورعای ك بمعرف یھم أو تنقُّصھم    وسنتھ وأمتھ، وذل عن ف

األدب في مسجده، وكذا عند قبره، وترك اللغط ورفع الصوت، : ومنھ. عنوان الزندقة
ھ    وتھ فی ع ص ن رف ى م ھ عل ي اهللا عن ر رض ر عم ذا أنك رجلین. ول ال لل ان :(فق ترفع

ا  ! أصواتكما في مسجد النبي صلى اهللا علیھ وسلم؟ لو كنتما من أھل المدینة ألوجعتكم
  ).ضربًا

ن تع ھوم د  : ظیم رتھ، وبل اجره، ودار نص ا مھ ة؛ فإنھ ة النبوی ده المدین ة بل ظ حرم حف
جد الحرام    د المس . أنصاره، ومحل إقامة دینھ، ومدفنھ، وفیھا مسجده خیر المساجد بع

ي حق من سكن         ر واجب ف ذا أم والمقصود من تعظیم المدینة ھو تعظیم حرمھا، وھ
أدب     بھا أو دخل فیھا، مع ما یجب على ساكنیھا من م راعاة حق المجاورة وحسن الت

لم            ھ وس د رسولھ صلى اهللا علی د اهللا وعن ة عن ة والمكان ا من المنزل فیھا، وذلك لما لھ
  .فیتأكد فیھا العمل الصالح وتعظم فیھا السیئة؛ لشرف المكان

  :صور من البخس
داً          ھ ال یسوغ أب لم فإن ھ وس ي صلى اهللا علی  بعد ھذه الجولة الماتعة مع حق عظیم للنب

ھ من         ا یجب ل لم فیخل بم ھ وس لمنتسب إلى السنة أن یجفو في حق نبیھ صلى اهللا علی
یم  وقیر والتعظ الل والت الل . اإلج ور اإلخ ن ص ة  : وم ھ أو معرف ي معرفت یر ف التقص

ا . سیرتھ وھدیھ أو فھم سنتھ أو اإلخالل في تطبیقھا غلوًا أو جفاء ل   : ومنھ إساءة العم
ومن العجیب مع تأكد . ن ینتسب آلل بیتھ الكراموالتقصیر في الصالحات، وخاصة مم

ت       ؤمنین الصادقین من آل البی وأعجب  ! ھذا الحق العظیم أن یقع التعرض بسوء للم
ي      ! منھ سب صحابتھ والنیل من أزواجھ الطاھرات ى ذات النب ا اإلساءة إل ر منھ وأكب

ثم أین ھو  ! !صلى اهللا علیھ وسلم، والجرأة على نقده ولمز شریعتھ في دیار المسلمین
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زأ من           وانین البشر، أو یھ لم من یستبدل شریعتھ بق ھ وس من دین النبي صلى اهللا علی
  !ھدیھ، أو یتعالى على سنتھ؟

د   لم      : وبع ھ وس د صلى اهللا علی ة محم ا أم ھ       ! ی بكم صلى اهللا علی یكم وحبی م نب ھل عظَّ
ول  ًا فلیحل    «:وسلم من حلف بھ مع أنھ صلى اهللا علیھ وسلم یق ان حالف اهللا أو  من ك ف ب

ع   ! ؟»من حلف بغیر اهللا فقد أشرك«:، ویقول»لیصمت ھ م وھل عظَّمھ من توسل بذات
اس      ن العب ب م ین طل ر ح دیث عم ي ح ا ف ھ، كم ھ ال بذات لوا بدعائ حابة توس أن الص

ره؟         ي قب دھم ف لم عن ھ وس ي صلى اهللا علی قاء والنب ھ من    ! الدعاء واالستس وھل عظَّم
فاعة ال تكون إال       توجھ إلیھ طالبًا منھ الشفاعة م  ة أن الش ین لألم ع أن اهللا عز وجل ب

ھ؟        ا بطاعت فاعة بطلبھ ن أراد الش ر م اه، وأم الى ورض ھ تع ن   ! بإذن ھ م ل عظم وھ
ألیس ھذا تنكرًا لمحبتھ وتعدیًا لشرعھ ! استغاث بھ مع أنھ بشر ال یملك من أمره شیئا؟

ال   ث ق ن م      «:وعصیانًا ألمره؟ حی ا أطرت النصارى اب ي كم ا   ال تطرون ا أن ریم، فإنم
  !؟»عبده، فقولوا عبد اهللا ورسولھ

ھ أو      ح بحجرت ن التمس ریعتھ م ي ش ادة ف ھ، والزی ي دین داع ف ھ االبت ن تعظیم ل م وھ
ي  ! االحتفال بمولده بعد اتفاقنا على نصحھ ألمتھ وداللتھا على كل حسن؟ فأي حسن ف
ام؟   ي    !عمل احتفاالت ساعات أو أیام ثم التقصیر واإلھمال في سائر الع وأي حسن ف

لم -االحتفال بزمن توفي فیھ المصطفى  ي مشابھة    ! ؟-صلى اهللا علیھ وس وأي حسن ف
اروق حین    ! دین النصارى المفتونین باالحتفاالت؟ ھ الف وأي حسن في التعدي على فق

ده       ؤرخ بمول م ی ھ، ول ز انتصار دین لم رم ھ وس طفى صلى اهللا علی أرَّخ بھجرة المص
ن  ! لمعاني على الطقوس واألشكال؟ووفاتھ، تقدیمًا للحقائق وا وأي حسن في تجدید دی

ال؟   ك االحتف م     ! الدولة العبیدیة الباطنیة الحاقدة التي ابتدعت ذل ل ل ي عم وأي حسن ف
ة رسالتھ          ھ وحمل اة دین ھ أنصاره وحم م یفعل لم، ول یشرعھ الحبیب صلى اهللا علیھ وس

ھ؟   ًا ل ھ ال  ! رضي اهللا عنھم؟ ألیسوا أصدق الناس حب یس فق م وسنتھم    أل دین وفھمھ راش
دین  : مما أوصاكم بھ نبیكم صلى اهللا علیھ وسلم قائال علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراش

ره     ! المھدیین من بعدي، عضوا علیھا بالنواجذ؟ ة ألم د مخالف ل المول یس فع اكم  : أل وإی
  !ومحدثـات األمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة؟

دعین،          فأي تعظیم للنبي صلى اهللا   ًا للم ي صارت ركب د الت ذه الموال ي ھ لم ف ھ وس علی
الین؟  ھ    ! وحجة للبط لى اهللا علی ا ص ي حق حبیبن یرًا ف ذا تقص د ھ د بع رون المول أال ت
ھ؟  ًا ل لم وظلم ولنا  ! وس ین رس ن المعظم ا م م اجعلن لم -اللھ ھ وس لى اهللا علی ق  -ص ح

اللھم أحینا على سنتھ،  التعظیم المتبعین شرعھ، السائرین على دربھ، المھتدین بھدیھ، 
  .آمین.. وال تحرمنا من مرافقتھ في الجنة

----------------  
  في ذكرى المولد النبوي  .٢

  خباب بن مروان الحمد
  المقدمة 

  في حكم االحتفال بذكرى مولد محمد صلى اهللا علیھ وسلم : المبحث األول
  . ذكر أقوال ألھل العلم فیھ: المبحث الثاني 
  . شبھــــات وردود :المبحث الثالث 
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  المقدمة 
ى اهللا             ھ وكف دین كل ى ال ره عل ن الحق لیظھ دى ودی ذي أرسل رسولھ بالھ الحمد هللا ال
شھیدًا، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ إقرارًا بھ وتوحیدًا، وأشھد أن محمدًا 

وم      ى ی دًا إل لیمًا مزی لم تس دین  عبده ورسولھ صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ وس .. ال
  : أما بعد

  .. أختي المسلمة.. أخي المسلم
م        لم، وھ ھ وس د صلى اهللا علی د محم في مثل ھذه األیام یحتفل فئام من البشر بیوم مول
وم،           ذا الی ال لھ زة استعدادًا لالحتف دة ویجھزون األجھ دون الع د یع من وقت لیس ببعی

الز        ت ب د زین وت ق وارع، والبی دة الش ي أعم ت ف د علق واء ق ورود، فاألض ھور وال
ا     ل بھ ى ُیْفَع والحلویات قد أصبح لھا سوق رائجة للبیع، وبعض األمكنة استئجرت حت
ھذا االحتفال، والمعازف والطبول والدفوف وأشیاء كثیرة كثیرة قد ُنِفَض عنھا الغبار 

  !! استعدادًا لذكرى المولد النبوي
ھو حكمھ؟ وھل فعلھ  فھل فعل ھذا من األمور التي ترضي الرب تبارك وتعالى؟ وما

  . السلف أو أقروه؟ إلى غیر ذلك من األشیاء التي سأطرقھا في ھذا البحث الیسیر
إذن اهللا      ة ب ة یسیرة نافع وقبل أن أصول وأجول في ثنایا ھذا البحث فإني سأذكر مقدم
رآن              ا من سلسبیل الق قاوتھ، كلھ ده عن أسباب ش ھ وأبع عز وجل لمن أراد اهللا ھدایت

دی كاة الح ان،  ومش ل اإلیم وب أھ ى قل زالل عل ذب ال ل الع ا المنھ نة، فھم ث والس
  . والصواعق المردیة ألھل الكفر والضالل

فھذه مقدمة نافعة في األمر باالعتصام بالكتاب والسنة، ووجوب طاعة اهللا ورسولھ،    
ھ           اب اهللا وسنة المصطفى علی ي استداللھم ھو كت وأن مرجع أھل السنة والجماعة ف

  : م ال إلى آراء الناس وعقول المشایخ، نقول فیھاالصالة والسال
رآن لیكون    یا َمن یقرأ ھذا الكالم المزبور والخط المسطور، قد أنزل اهللا علینا ھذا الق
اء      دعو البشریة جمع دًا ی الھادي لنا في ظلمات الحیاة، ومنیرًا للصراط المستقیم، وقائ

ؤمنین     دت للم د أع ة خل ر اهللا عز وجل     . إلى جن د ذك ات      وق اب العظیم آی ذا الكت ي ھ ف
دس اهللا روحھ ـ          ل ـ ق ن حنب د ب د اهللا أحم و عب كثیرة بلغت ثالثًا وثالثین آیة كما قال أب
ال        د ق رآن والسنة فق كلھا في األمر والحث على طاعة اهللا ورسلھ والتمسك بغرز الق

م الخی       {تعالى  رًا أن یكون لھ ة إذا قضى اهللا ورسولھ أم رة وما كان لمؤمن وال مؤمن
  ]. ٣٦: األحزاب[} من أمرھم ومن یعض اهللا ورسولھ فقد ضل ضالًال مبینا

ا           ل ھن ر، وتأم یھم أي أم ؤمنین إذا قضى اهللا ورسولھ عل ھ ال یكون للم فقد ذكر اهللا أن
الى  ھ تع رًا{قول ى اهللا      } أم إذا قض ر، ف ل أم م ك ي تع ي فھ یاق النف ي س رة ف ي نك فھ

من أمرھم ھذا غیر الذي قضى فیھم ثم ذكر ورسولھ أي أمر ال یكون لھم أن یتخیروا 
اهللا عزل وجل أن من عصى اهللا ورسولھ فھو في ضالل بعید؛ ألنھ یأبى ما قضاه اهللا  

  . ورسولھ علیھ وخالف أمرھما
الى  ال تع وا   {وق نھم أن یقول یحكم بی ولھ ل وا اهللا ورس ؤمنین إذا دع ول الم ان ق ا ك إنم

ك  ومن ی* سمعنا وأطعنا وأولئك ھم المفلحون طع اهللا ورسولھ ویخشى اهللا ویتقھ فأولئ
  ]. ٥٢ـ  ٥١: النور[} ھم الفائزون
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یم {وقال تعالى  } فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن تصیبھم فتنة أو یصیبھم عذاب أل
  ]. ٣٦: النور[

  ]. ٧: الحشر[} ..وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا{وقال تعالى 
وا ا {وقال تعالى  ى رسولنا         وأطیع ا عل ولیتم فإنم إن ت ذروا ف وا الرسول واح هللا وأطیع
  ]. ٩٢: المائدة[} البالغ المبین

م لمشركون  {وقد حذرنا اهللا عز وجل من اإلشراك بطاعتھ فقال  } وإن أطعتموھم إنك
ام [ الى ]١٢١: األنع ال تع ھ   {، وق أذن ب م ی ا ل دین م ن ال م م رعوا لھ ركاء ش م ش أم لھ

ا  {قال تعالى ، و]٢١: الشورى[} ..اهللا وإذا قیل لھم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع م
زل اهللا     {، وقال تعالى ]٢١: لقمان[} ..وجدنا علیھ آبائنا ا أن ى م الوا إل وإذا قیل لھم تع

  ]. ٦١: النساء[} وإلى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنك صدودًا
لم یوصینا بالتمسك بسنتھ         ھ وس دى صلى اهللا علی ول ورسول الھ یكم بسنتي   : "فیق عل

ذ،     ا بالنواج وا علیھ ا، وعض كوا بھ دي تمس ن بع دیین م دین المھ اء الراش نة الخلف وس
اللة    ة ض ل بدع ة، وك ة بدع ل محدث إن ك ور ف دثات األم اكم ومح د ". (وإی ند أحم مس

  ). ٢٥٤٦، وانظر صحیح الجامع ٤/١٢٦
ة    وم الجمع ھ ی إ   : "وكان صلى اهللا علیھ وسلم یقول في خطبت د ف ا بع دیث   أم ر الح ن خی

كتاب اهللا، وخیر الھدي ھدي محمد صلى اهللا علیھ وسلم، وشر األمور محدثاتھا، وكل 
  ). ٨٦٧صحیح مسلم". (بدعة ضاللة

لم  و رد         : "وقال صلى اهللا علیھ وس ھ فھ یس من ا ل ذا م ا ھ ي أمرن دث ف رواه ". (من أح
  ). ١٧١٨، ومسلم ٢٦٩٧البخاري 

ون بألسنتھم      والعجب كل العجب ـ واهللا ـ أن ترى كثی    رًا ممن ینتسبون لإلسالم ویقول
یھم،       دین ظاھرٍة عل ي ال رات ف نحن نحب اهللا ورسولھ فإذا أنكرت علیھم شیئًا من منك
وال           م، وھي أق ى العل بعض من ینتسب إل أقوال ل جادلوك بألسنتھم وبدءوا یستندون ب

ا     "لكل ساقطة القطة : "وصدق من قال" ساقطة" ال اهللا ق م ق ت لھ م إذا قل ل رسول  ، ث
اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ضجوا وأكثروا وقالوا أنت قرن مماحك، فواأسفاه على أناس 
ا         ار لھم ذین األصلین من ًأول شریعتنا ال اعتب أّن ھ أعرضوا عن الكتاب والسنة، وك
ن         م م ت أعل ون وھل أن م یقول نف ث ذا الص ن ھ أتي آخرون م اتھم، وی رى حی ي مج ف

ان    الم الرب ي أو الع ا      الشیخ الفالن دعون أنھ ي ت ور الت ذه األم ل ھ ل مث ا نفع م یرون ي فھ
  منكرات وبدع ولم ینكروا علینا ما نفعلھ؟ 

ولھم لمشایخھم         روا عق د أّج ل ھؤالء ق ث أن مث وھذه طامة كبیرة وقارعة خطیرة حی
رة        رات كثی وا منك ك لترك وا ذل و فعل ولم یریدوا أن یطلبوا أدلة الكتابة والسنة؛ ألنھم ل

ا  . أقلعوا عن البدع والمعاصي التي تحیط بھموقعوا بھا ولما  وأعیذك اهللا أخي وأنت ی
أختاه أن تكونا من مثل ھذا النوع فإن الھوى استحكم على قلوبھم فھم إما أن یناقشوك  
بآرائھم وأھوائھم أو بآراء مشایخھم بال استناد للكتاب والسنة بفھم سلف األمة وقد قال 

  ـ :شیوخھمالشاعر ینكر على المحتجین بكالم 
  فتجیب شیخي إنھ قد قاَل*** أقول قال اهللا قال رسولھ  

  . وأمثال ھؤالء قلیل ـ إن شاء اهللا ـ وأسألھ تعالى أن یھدیھم ویصلح شأنھم
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ة         ذه وجھ ك ھ ون ل م یقول وقد یحصل لك في النقاش مع مثل ھذه النخبة من البشر أنھ
دین اهللا  نظرنا وما ندین اهللا بھ وأنت یا من تناقشني برأیك ھذ ه ھي وجھة نظرك وما ت

  . بھ، والحمد هللا كل على ھدى مستقیم
ال       ك أن یق : وھذه شبھة ألقاھا علیھم شیخھم ـ إبلیس الرجیم ـ وإال فإن الجواب عن ذل

ى وسنة رسولھ صلى اهللا          اب اهللا سبحانھ وتعل اش ھو كت أن المرجع في النزاع والنق
ول      لم، واهللا عز وجل یق ا ال   {علیھ وس ا أیھ وا الرسول     ی وا اهللا وأطیع وا أطیع ذین آمن

وأولي األمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا 
  ]. ٥٩: النساء[} والیوم اآلخر ذلك خیر وأحسن تأویًال

  ]. ١٠: الشورى[} ..وما اختلفتم فیھ من شيء فحكمھ إلى اهللا{وقال تعالى 
  .. تاب اهللا عز وجلنعم، ھذا ھو مرجعنا ك

  طلع النھار فأطفئ القندیال*** ال تذكـــر الكتب الســـوالف  
ردود   إذًا ما یدعي بھ أھل الھوى من أّن آرائھم ھي التي یدینون اهللا بھا فكالمھم ھذا م
ر والضالل      ھ من الكف علیھم، وعلى ھذا فإن الیھود والنصارى یدینون اهللا بما ھم علی

  . ذا عند اهللا شیئًاولن ینقذھم كالمھم ھ
الحق أحق أن       ة أن یتجردا للحق ف وأنا اآلن أطلب من القارئ الكریم واألخت الكریم

ول         اهللا عز وجل یق ذار من الھوى ف وال {یتبع فماذا بعد الحق إال الضالل، وحذار ح
  . }بل اتبع الذین ظلموا أھوائھم{: وقال] ٢٦: ص[} تتبع الھوى فیضلك عن سبیل اهللا

  : من قالوقد أحسن 
  فـإذا َھِویَت فقد لقیت ھوانـًا*** إن الھوان ھو الھوى قلب اسمھ  

رق      {وأختم بقول اهللا سبحانھ  وا السبل فتف اتبعوه وال تتبع وأن ھذا صراطي مستقیمًا ف
لم    ]١٥٣: األنعام[} بكم عن سبیلھ ذلكم وصاكم بھ لعلكم تتقون ، ولیكن شعار كل مس

  : قول ما قالھ أحد المتقدمین ـ رحمھ اهللا ـطالب للحق مبتعد عن الباطل أن ی
  ومــا صحت بھ اآلثــار دیني*** كتــاب اهللا عــز وجــل قولي  

  تكــن منھا عــلى عین الیقین*** فدع ما صّد عـن ھذي وخــذھا  
  : في حكم االحتفال بذكرى مولد محمد صلى اهللا علیھ وسلم: المبحث األول

د صلى اهللا        یحتفل جمع من ا  ٣/ ١٢في یوم  ي محم د النب ذكرى مول ة اإلسالمیة ب ألم
رة قبیحة     علیھ وسلم، وفي الحقیقة إن االحتفال بمثل ھذا الیوم واتخاذه عیدًا بدعة منك

  . ولم یدل على جوازھا كتاب وال سنة وال إجماع سلف األمة
د صلى اهللا عل     ي فضلھا محم ھ  بل األمة اإلسالمیة في عھد القرون الثالثة األولى الت ی

ا           حى والفطر، أم دًا إال األض اًال وال عی ا ال تعرف احتف ة أنھ ا مجمع وسلم على غیرھ
ل ال        دھم، ب روف عن دود وال مع ر مع و غی و لغ ذكریات فھ اد وال ن األعی واھما م س

  . تشرئب إلیھا أنفسھم، وال ترتفع إلیھا أعناقھم
ر أو بد  عة أو معصیة،   ذلك أنھم كانوا شدیدي اإلنكار على كل من خالف اإلسالم بكف

  . ولقوة اعتصامھم بالكتاب والسنة خلت بیوتاتھم من البدع المنكرة، واألمور المحدثة
  : وللقارئ أو القارئة أن یسأال ویقوال

ھ        د صلى اهللا علی ار محم ي المخت د النب ما سبب حكمك على أن من احتفل بذكرى مول
  : وفیقوسلم أنھ قد أرتكب بدعة منكرة في الدین؟ فأقول وباهللا الت
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أمر     ١ م ی دین، ول غ لل ـ النبي صلى اهللا علیھ وسلم لم یحتفل بمولده في حیاتھ وھو المبل
  . بذلك

ھ    ٢ ـ أن الخلفاء الراشدین لم یفعلوا ھذا االحتفال مع أنھم أحب للرسول صلى اهللا علی
  . وسلم منا

د اهللا إ      ٣ لم أوصانا بالتمسك بسنتھ، وأن ال نعب ھ وس ا  ـ أن الرسول صلى اهللا علی ال بم
ا     لم منھ ھ وس شرع، وذكرى المولد لو كان فیھا خیر لذكر لنا رسول اهللا صلى اهللا علی
خبرًا، ومن تعّبد اهللا بما لم یشرعھ لعباده وعلى لسان رسولھ، فقد اتھم الرسول صلى  

  . اهللا علیھ وسلم بالقصور أو بالتقصیر في تبلیغ دعوة اهللا
ّور اهللا     ٤ س ـ ن ن أن ك ب ا      : "ضریحھ ـ   ـ قال اإلمام مال ة إال بم ذه األم ال یصلح آخر ھ

ا أال          "صلح بھ أولھا ة فحري بن ذه البدعة المحدث ل ھ وا مث م یفعل ، فما دام أن السلف ل
  : نفعلھا، وقد قال الناظم

  كل شـر فـي ابتداع من خلف*** وكل خیر في اتباع من سلف  
ین،      ٥ ة الختصت بفضل مع ا مزی ي    ـ أن یوم المولد ولیلتھ لو كان لھ ة النب م إن محب ث

صلى اهللا علیھ وسلم وتذكر سیرتھ ال تكون في یوم واحد بل في كل األیام نقرأ سیرتھ 
  . ونتبع ما شرعھ لنا صلى اهللا علیھ وسلم

ن    رو ب وقد ورد في الحدیث الصحیح الذي رواه مسلم في صحیحھ عن عبداهللا بن عم
ال رسول اهللا صلى اهللا   : العاص ـ رضي اهللا عنھما ـ قال   لم  ق ھ وس ا بعث اهللا   : " علی م

ا           ذرھم من شر م م، وین ھ لھ ا یعلم ر م ى خی من نبي إال كان حقًا علیھ أن یدل أمتھ عل
  ". یعلمھ لھم

ھ       ٦ د صلى اهللا علی و بمحم ا الغل ـ إن بعض الموالد فیھا اختالط الرجال بالنساء، وفیھ
دًا صلى اهللا  وسلم حتى أّن بعضھم قد یجعلھ في مقام الربوبیة، وبعضھم یظن أن محم

رات     ذلك من المنك علیھ وسلم یحضر المولد فیقومون لھ محییین ومرحبین، ویكون ك
مشاركة المعازف من الطبل والدف وآالت الموسیقى، وكذلك بعضھم یستغیث بمحمد 

ب      م الغی ھ یعل دد والغوث وأن ور    . صلى اهللا علیھ وسلم ویطلبوا منھ الم ذه األم ل ھ وك
  . شرك باهللا ـ عیاذًا بھ سبحانھ ـ فكیف إذا اجتمعت كلھامنكرة محرمة وبعضھا فیھا 

ال  ٧ حیح فق دثات   : "ـ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم أخبرنا في الحدیث الص اكم ومح إی
ار        ي الن اللة ف ل ض اللة، وك ة ض ل بدع ة، وك ة بدع ل محدث إن ك ور، ف رواه " األم

ي   ھنا للعموم فیكون معناھا أن أی" كل: "ولفظھ. النسائي بسند صحیح ة ف ة بدعة محدث
: لیس المراد بھا العموم فما رأیك بقول اهللا تعالى" كل"الدین فھي بدعة وأّما من یقول 

  ھل توجد أنفس من مخلوقات اهللا عز وجل ال تموت؟ } كل نفس ذائقة الموت{
ـ من فعل ھذه البدعة فقد تشبھ بأعداء اهللا فإن النصارى یحتفلون بعید میالد المسیح  ٨

ده         عیسى بن مری ذكرى مول ون ب ذه للمسلمین فأصبحوا یحتفل دعتھم ھ م، وقد سرت ب
من تشبھ بقوم فھو : "صلى اهللا علیھ وسلم، والرسول حذرنا من التشبھ بأعداء اهللا فقال

  . والحدیث رواه أحمد وأبو داود وجّود إسناده ابن تیمیة، وحسنھ ابن حجر" منھم
نًا؛   ـ من احتفل بذكرى المولد فقد اتھم دیننا بال٩ دع حس نقص، ولو كان قصد ھذا المبت

الى      ھ تع ذیب لقول نكم     {فإن بدعتھ طعن في دین اهللا عز وجل وتك م دی ت لك وم أكمل الی
  ]. ٣: المائدة[} وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم اإلسالم دینًا
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المیة     ١٠ ا اإلس رءوا كتبن م ق دع؛ ألنھ ذه الب ة ھ ون بإقام داء اهللا یفرح ار أع ـ إن الكف
ھ     وعلموا أ نھ متى أحدث في الدین بدعة ماتت سنة من سنن المصطفى صلى اهللا علی

ر الشیخ البكري          "وسلم،  ابلیون أم ي من أن ن ره الجبرت ا ذك ذلك م وأوضح أنموذج ل
ل    ات، ب ق الزین ره بتعلی ي، وأم ال فرنس ة ری اه ثالثمائ د وأعط ال بالمول ة االحتف بإقام

ره       ى آخ ھ إل ن أول ھ م ل بنفس ر الحف ل..." وحض یین    ویعل ام الفرنس ي اھتم الجبرت
ا     ًا بم د عموم ال بالموال ن      "باالحتف روج ع ن الخ د م ذه الموال ي ھ یون ف رآه الفرنس

حقوق . [ه.أ" الشرائع، واجتماع النساء، وإتباع الشھوات، والرقص، وفعل المحرمات
  ]. المنتدى اإلسالمي) ١٥٥(النبي صلى اهللا علیھ وسلم بین اإلجالل واإلخالل 

ا ل١١ م   ـ إنن نجد أنھ ا فس ن فعلھ و أول م ن ھ ة وم ذه البدع اریخ ھ ة ت ي بدای ا ف و نقبن
ي           م ف دء حكمھ ان ب ر وك وا مص د حكم اطنیین، وق ن الب م م دیون، وھ اطمیون العبی الف
ي             زي ف ي المقری ن عل د ب دین أحم ي ال ر تق د ذك ع الھجري، وق مصر في القرن الراب

ار     "كتابة  ذكر الخطط واآلث ار ب واعظ واالعتب ي     ) ١/٤٩٠" (الم اطمیین ف ان للف ھ ك أن
د الرسول صلى اهللا         ا مول دًا، ومنھ رة ج طول السنة أعیاد ومواسم، فذكرھا وھي كثی
ة            د الخلیف ة والحسن والحسین رضي اهللا عنھم، ومول ي وفاطم د عل لم ومول علیھ وس

وھي السنة  ) ھـ٥٦٧(الحاضر، وقد قال ابن كثیر في البدایة والنھایة في حوادث سنة 
ت   ي انتھ ال    الت د، ق رھم العاض وت آخ تھم بم ا دول دع   : "فیھ تھم الب ي دول رت ف ظھ

اد      اء والعب ن العلم دھم الصالحون م رد  ..". [والمنكرات، وكثر أھل الفساد، وقّل عن ال
اد      وطي، للعب اعي والب ى الرف ال      ). ٨٣ـ ٨٢(عل م االحتف ي حك ول الفصل ف اب الق وكت

  )]. ٤٥٢ـ٢/٤٥١(بمولد خیر الرسل، 
ة الشیخ   ي           وقال العالم ابقًا ف دیار المصریة س ي ال ي مفت ت المطیعي الحنف د بخی محم

ام  "كتابة  دث   ) : "٤٥ـ ٤٤" (أحسن الكالم فیما یتعلق بالسنة والبدعة من األحك ا ح مم
ول   د فنق ھ الموال ؤال عن ر الس اطمیون،   : وكث اء الف اھرة الخلف دثھا بالق ن أح إن أول م

، فوصل )ھـ٣٦١(شوال سنة  وأولھم المعز لدین اهللا توجھ من المغرب إلى مصر في
ون من شھر       ) ھـ ٣٦٢(إلى ثغر اإلسكندریة في شعبان سنة    اھرة لسبع خل ودخل الق

ب       ي طال ن أب ي اب ؤمنین عل ر الم ...". رمضان فابتدعوا ستة موالد النبوي، ومولد أمی
  )]. ٤٥٨ـ٢/٤٥٧(القول الفصل، إسماعیل األنصاري [

مولده صلى اهللا علیھ وسلم ھو الملك وبعض أھل العلم ذكر أن أول من احتفل بذكرى 
ملك إربل في آخر القرن السادس أو أول القرن السابع " أبو سعید كوكبوري"المظفر 

و      ) ١٣٧/ ١٣(الھجري، وقد قال ابن كثیر في البدایة والنھایة  و أب ك وھ ذا المل عن ھ
وري  عید كوكب اًال      : "س ھ احتف ل ب ع األول ویحتف ي ربی ریف ف د الش ل المول ان یعم ك

ال السبط  :] إلى أن قال.. [ھائًال ض         : ق ي بع ر ف ض من حضر سماط المظف حكى بع
الموالد أنھ كان یمد في ذلك السماط خمسة آالف رأس مشوي، وعشرة آالف دجاجة، 

ویعمل الصوفیة سماعًا :] إلى أن قال.. [ومائة آلف زبدیة، وثالثین ألف صحن حلوى
حقوق النبي صلى اهللا علیھ وسلم بین [ه .أ" من الظھر إلى الفجر ویرقص بنفسھ معھم

  )]. ١٤٠(اإلجالل واإلخالل 
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و    ویمكن الجمع بین قول من قال إن االحتفال بالمولد النبوي أول من فعلھ الرافضة بن
عبید القداح في القرن الرابع، وبین قول من قال أول من فعلھ ھو ملك إربل في القرن 

  : السابع، أن یقال
ید القداح في مصر ثم سرت ھذه البدعة إلى الشام والعراق في أن أول من فعلھ بنو عب
  . القرن السابع الھجري

ة           ة الفاطمی ة عن الدول ة والنھای ي البدای ر ف ن كثی ال اب ار،   ): "١١/٣٤٦(وقد ق م كف ھ
یة     ذھب المجوس دون ولم الم جاح ون اإلس ة، معطل دون، زنادق ار ملح اق، فج فس

  )]. ١/١٩٩(ھات، محمد جمیل زینو مجموعة الرسائل والتوجی. [ه.ا" معتقدون
ھ   ي معجم اقوت ف ال ی ن   ) ١/١٣٨(وق ان م د ك ل وق احب إرب ر ص ك المظف ن المل ع

ي   : "معاصریھ طباع ھذا األمیر متضادة، فإنھ كثیر الظلم، عسوف بالرعیة، راغب ف
  ه .ا" أخذ األموال من غیر وجھھا

ة الكری    ریم والقارئ ارئ الك ا الق ین أیھ م الیق ا عل ربت   إذاًَ علمن ة تس ذه البدع ة أن ھ م
ا   للمسلمین من الكفار العبیدیین ومن ملك إربل الظالم المتعسف المبتدع، فھل یجوز لن

  أن نأخذ دیننا من مثل ھؤالء المبتدعة؟ 
اء بدعة     ١٢ د بدعة، أن إحی ـ ومن األمور التي تجعلنا نقول إن االحتفال بذكرى المول

تغا    رى واالش دع األخ اب للب تح الب د یف ة    المول د المبتدع ذا تج نن، ولھ ن الس ا ع ل بھ
ا      ادون أھلھ وق  . [ینشطون في إحیاء البدع ویتكاسلون عن السنن ویبغضونھا ویع حق

  )]. ١٤٢(النبي صلى اهللا علیھ وسلم بین اإلجالل واإلخالل 
د ال     اهللا وق والبدعة أحب إلى إبلیس من مائة معصیة؛ ألنھا تجر اإلنسان إلى الشرك ب

احبھا یعتقد أنھ على صواب ویجادل عن جواز بدعتھ، أما صاحب یعلم ذلك، وألن ص
  . المعصیة یعلم أن المعصیة غیر جائزة وقد یتوب منھا ویستغفر اهللا عز وجل

لم       ١٣ ھ وس ھ صلى اهللا علی وا ذكرى لوفات ـ ُیلَزم أصحاب بدعة المولد النبوي أن یفعل
محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم وذكرى لیوم بعثتھ في نشر دین اإلسالم وھلم جرًا، ثم أن 

یالده، وال      "توفي في شھر ربیع األول  حاب البدعة ـ بم فألي سبب یفرحون ـ أي أص
د أو  "یحزنون بموتھ لوال قسوة القلب ، وعلى ھذا اإللزام یكون في كل یوم ذكرى مول

  . وفاة لكل نبي وصالح وضاع دیننا بالموالد والذكریات
  :العلم في إنكار ھذه البدعةذكر أقوال ألھل : المبحث الثاني

ن   ١ حیحھ م ي ص لم ف ام مس ذي رواه اإلم دیث ال ي الح لم ف ھ وس لى اهللا علی ال ص ـ ق
ة  " وشر األمور محدثاتھا، وكل بدعة ضاللة: "حدیث جابر رضي اهللا عنھ وفي روای

  ". وكل ضاللة في النار"النسائي 
ي اقتضاء الصراط المستقیم     ٢ ا   ): "٢/١٢٣(ـ قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة ف ذلك م وك

ة      ا محب ھ السالم، وإم یحدثھ بعض الناس، إما مضاھاة للنصارى في میالد عیسى علی
داً  .. للنبي صلى اهللا علیھ وسلم وتعظیمًا لم عی . من اتخاذ مولد النبي صلى اهللا علیھ وس

دم               ھ وع ام المقتضي ل ع قی ھ السلف، م م یفعل ذا ل إن ھ ده ف ي مول اس ف مع اختالف الن
لو كان خیرًا، ولو كان ھذا خیرًا محضاة أو راجحًا لكان السلف رضي اهللا  المانع منھ

ھ            لم، وتعظیم ل ھ وس ة للرسول صلى اهللا علی د محب انوا أش إنھم ك عنھم أحق بھ منا، ف
  ...". منا، وھم على الخیر أحرص
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ده    "وتأمل رعاك اهللا ما قالھ  ي مول اس ف ال    "مع اختالف الن م ق ض أھل العل : ؛ ألن بع
وم           ولد صلى ي ی د ف ال ول ع األول، وبعضھم ق وم التاسع من ربی اهللا علیھ وسلم في ی

د      . الثاني عشر ھ محم د فی ھ ول ل إن ولذا یلزم من یفعل ھذه البدعة أن یحتفل كل یوم قی
ھ    صلى اهللا علیھ وسلم حتى ینال ما یریده من موافقة الیوم الذي ولد فیھ صلى اهللا علی

  . وسلم
د "لة ـ وقد ألف الفاكھاني رسا٣ ال    " المورد في عمل المول ذه البدعة وق ر ھ ال : "وأنك

ة،         اء األم د من علم ھ عن أح ل عمل أعلم لھذا المولد أصًال في كتاب وال سنة، وال ینق
دثھا   ة، أح و بدع ل ھ دمین، ب ار المتق كون بآث دین، المتمس ي ال دوة ف م الق ذین ھ ال

من  ) ٩ـ ٨/ ١(رحمھ اهللا  إلى آخر ما قال" البطالون، وشھوة نفس اغتنى بھا األكالون
، تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث  "رسائل في حكم االحتفال بالمولد النبوي"كتاب 

  . العلمیة واإلفتاء
ارب  ٤ ر   ) ٦٠٠(ـ وألف الشیخ إسماعیل األنصاري رسالة ضخمة بما یق صفحة وذك

ذه الب    اء ھ ا أدعی ي   أن االحتفال بالمولد بدعة، ورّد على معظم الشبھ التي یثیرھ دعة ف
  ". القول الفصل في حكم االحتفال بمولد خیر الرسل"رسالتھ 

  ". االعتصام"ـ وممن أنكر ھذه البدعة اإلمام الشاطبي في كتابھ ٥
  ". صیانة اإلنسان"ـ والشیخ محمد بشیر السھسواني الھندي في كتابھ ٦
أ         ٧ دمین والمت اء المتق ن العلم ع م راھیم وجم ن إب د اب از، ومحم خرین ـ  ـ والشیخ ابن ب

  . رحمة اهللا علیھم أجمعین ـ
  :شبھــــات وردود: المبحث الثالث

ل        ا فع وزون بھ ا ویج ون بھ بھات یتعلق ى ش د إل ذا المول ل ھ ي مث ض مقیم تند بع یس
بدعتھم، ولذا فال بد من عرض شيء منھا مع أنھا أوھى من بیت العنكبوت، وسأذكر  

بعض من ینتسب إلى العلم ویقیم  أھم الشبھ التي یتعلق بھا ھؤالء وأناقشھا، خاصة أن
  . مثل ھذه الموالد یلّبس على العوام بھذه الشبھ ـ فال حول وال قوة إال باهللا ـ

  أنني یومًا عرفت السببـا*** كیف، ال أدري، لماذا؟ ربمـا  
  ولیوث الحرب ترجو األرنبا*** عاِلم یدعو بدعـوى جاھـل  

ى بھة األول د م : الش ذا المول ل ھ ة مث ن  أن إقام ي دی ائزة ف نة الج ة الحس ل البدع ن قبی
  . اإلسالم

ھ      : ویجاب عن ھذه الشبة بأن یقال لیس في دین اإلسالم بدعة تسمى بدعة حسنة، فإن
ول     رارًا یق ا م ّر بن ة بدعة،    : "صلى اهللا علیھ وسلم كما في الحدیث الذي م وكل محدث

  ". وكل ضاللة في النار"، وزاد النسائي "وكل بدعة ضاللة
ھ   وقد ذكر ن الماجشون  "أن ) ١/٢٨" (االعتصام "الشاطبي في كتاب ال " اب سمعت  : ق

ول  ًا یق ان       : "مالك دًا خ م أن محم د زع نة فق ا حس ة یراھ الم بدع ي اإلس دع ف ن ابت م
وم  } الیوم أكملت لكم دینكم{الرسالة؛ ألن اهللا یقول  فما لم یكن یومئذ دینًا فال یكون الی

  ". دینًا
من أحدث في أمرنا ھذا ما : "یقول في الحدیث المتفق علیھثم إنھ صلى اهللا علیھ وسلم 

  ". من عمل عمًال لیس علیھ أمرنا فھو رد"وفي لفظ مسلم " لیس منھ فھو رد
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ره اهللا أو رسولھ            ذي ذك ن اإلسالم ال وي من دی د النب ال بالمول فھل عمل بدعة االحتف
ھ    صلى اهللا علیھ وسلم لنا، وھل فعل ھذه البدعة كان علیھ أمر الر سول صلى اهللا علی

  . وسلم
عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا   ) ١/٣٣٩" (اإلبانة"وذكر اإلمام ابن بطة في كتاب 

ھ  ا قول نة    : "عنھم اس حس ا الن اللة وإن رآھ ة ض ل بدع ر   " ك ن نص د ب ره محم وذك
  . المروزي في كتاب السنة بسند صحیح

  : ورحمة اهللا على اإلمام مالك الذي كان كثیرًا ما ینشد
  وشر األمور المحدثات البــدع*** أمور الدین ما كان سنة   وخیر

  ). ١/١١٥" (االعتصام"ذكره الشاطبي في كتابھ 
ما : "یستند بعضھم إلى ما ورد عن ابن مسعود رضي اهللا عنھ أن قال: الشبھة الثانیة 

یح     د اهللا قب و عن ًا فھ ، "رآه المسلمون حسنًا فھو عند اهللا حسن، وما رآه المسلمون قبیح
د صلى اهللا        د محم ذكرى مول ال ب ل االحتف ثم یقولون وكثیر من المسلمین یستحسن فع

  . علیھ وسلم
  : والجواب عن ذلك

حاب رسول اهللا    ١ ا أراد أص ـ أن ھذا الكالم المنسوب البن مسعود رضي اهللا عنھ إنم
ى          بین إل لمین والمنتس ن المس ب ودب م ن ھ ل م رد ك م ی لم، ول ھ وس لى اهللا علی ص

الى    اإلسالم،  ھ اهللا تع د رحم ام أحم إن : "وكالمھ صریح في ذلك، وھذا لفظھ عند اإلم
اد   وب العب ر قل لم خی ھ وس لى اهللا علی د ص ب محم د قل اد فوج وب العب ي قل ر ف اهللا نظ
وب      د قل د فوج ب محم فاصطفاه لنفسھ فابتعثھ برسالتھ، ثم نظر في قلوب العباد بعد قل

ا رأى المسلمون      أصحابھ خیر قلوب العباد فجعلھم وزراء نبیھ ھ، فم ى دین یقاتلون عل
  ". حسنًا فھو عند اهللا حسن، وما رأوا سیئًا فھو عند اهللا سیئ

وھذا مثل ما رآه الصحابة حسن من العلم بالتاریخ واالبتداء بھ بالھجرة، ومثل وضع  
ا       ر، وأم ي بك د أب ي عھ دیوان العطاء زمن عمر بن الخطاب، ومثل جمع المصحف ف

ر          ما رأوه سیئًا م د أنك ر، وق د والتكبی د التسبیح والتحمی ى ع اع عل ق واالجتم ثل التحل
ل    ذلك ابن مسعود وأبي موسى األشعري، ومثل إنكار الصحابة لبدعة الخوارج، ومث

ھ    حابة مع ار الص رد  . [إنكار علي رضي اهللا عنھ على الرافضة في غلوھم فیھ وإنك ال
و     ود الت وي لحم ن عل ول واب اعي والمجھ ى الرف وي عل یجري الق

  ]. بتصرف)١٦٦ـ١٦٣(
ا ضاللة، ومن ضمنھا بدعة       ٢ دع ویعتبرونھ ـ أن یقال إن أھل اإلسالم یستقبحون الب

  . المولد النبوي
ھ المسلمون ورأوه           ٣ ع علی ا أجم ھ م راد ب ن مسعود الم وارد عن اب ـ أن ھذا الكالم ال

ة العل        ة من أئم ذا الجواب أربع ر ھ م  حسنًا ال ما رآه بعضھم واستحسنھ وقد ذك م، وھ
  )]. ٢/٥٩١(القول الفصل، األنصاري . [ابن القیم والشاطبي وابن قدامة وابن حزم

ر الشیخ             د ذك ره فق ى المرجع السابق ذك بھم أو إل ى كت ومن أراد التفصیل فلیرجع إل
  . إسماعیل جمیع أقوالھم

ولو  أن االحتفال بالمولد یفعلھ الكثیر من الناس بل یراه بعض المشایخ،: الشبھة الثالثة
  . كان منكرًا ما فعلھ ھؤالء
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  : والجواب عن ھذه الشبھة
، رواه أھل  "ال تجتمع أمتي على ضاللة : "ـ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال١

  ). ١٣٣١سلسلة األحادیث الصحیحة، رقم . (السنن إال النسائي وھو حسن لغیره
ا          ٢ ن اإلم ھ اهللا ـ ع راھیم ـ رحم ن إب د اب ة محم ر العالم اب  ـ ذك ي كت اطبي ف م الش
ذه      : "أنھ قال نقًال عن بعض مشایخھ" االعتصام" دع بھ ى تحسین الب إن االحتجاج عل

م      دى بھ ة المقت رون الثالث ھ الق ر تركت ي أم يء ف یس بش دعوى ل ام  "ال ال اإلم م ق ، ث
ھ اهللا ـ         اطبي ـ رحم ار  "الش ا ص اس علیھ أ الن ات وتواط دع والمخالف ت الب ا كان ولم

اس    ولو ك: "الجاھل یقول ھ الن ا فعل رًا لم ي        "ان ھذا منك ة ف ن تیمی ره اب ا ذك ال م م ق ، ث
ع       : "اقتضاء الصراط المستقیم    ة للسنن مجم ادات المخالف ذه الع ر ھ د أن أكث من اعتق

زل    م ی علیھا بناء على أن األمة أقرتھا ولم تنكرھا فھو مخطئ في ھذا االعتقاد، فإنھ ل
ادات    ة الع ن عام ى ع ن ینھ ت م ل وق ي ك زال ف نةوال ی ة للس تحدثة المخالف ..". المس

  ]. رسائل في حكم االحتفال بالمولد، رسالة الشیخ محمد ابن إبراھیم[
ي         ٣ رة ف ل إن اهللا ذم الكث ھ حق ب ى أن دل عل ـ أن فعل الكثیر من الناس ألي شيء ال ی

، ]١١٦: األنعام[} وإن تطع أكثر من في األرض یضلوك عن سبیل اهللا{القرآن فقال 
ؤمنین    وما أكث {وقال  و حرصت بم اس ول ال  ]١٠٣: یوسف [} ر الن رًا  {، وق وإن كثی

م    ر عل أھوائھم بغی ام [} لیضلون ب الى   ]١١٩: األنع ال تع اء    {، وق رًا من الخلف وإن كثی
  ]. ٢٤: ص[} لیبغي بعضھم على بعض إال الذین آمنوا أو قلیل ما ھم

أن رسو        ٤ ھ، ب ل یفعل ول بجوازه ب ض المشایخ یق دى  ـ ویرد على من قال إن بع ل الھ
ار     : "یقول ي الن ول رسول اهللا أحب    "وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة ف ، وواهللا إن ق

  : إلینا من قول أمة كلھا، وقد قال أبو بكر بن أبي داود
  فقول رسول اهللا أزكى وأشرح*** ودع عنك آراء الرجال وقولھم  

دى صلى اهللا        ول رسول الھ ك ق ا أحب إلی ھ  ویقال لمن استدل بقول شیوخھ، أیھم  علی
إن : وسلم أم قول مشایخك؟ فإن قال بل قولھ علیھ الصالة والسالم أحبُّ إلّي، فیقال لھ

وبكم    {اهللا عز وجل یقول  م ذن ر لك بكم اهللا ویغف ، }قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني یحب
ول الحسن البصري         ة ق اب العبودی ي كت ة ف ن تیمی ة اهللا    : "وقد ذكر اب وم محب ادعى ق

ون اهللا { علیھم آیة الممتحنة ورسولھ فأنزل اهللا ذه   }..قل إن كنتم تحب امتحنھم اهللا بھ ، ف
  . اآلیة

ام الشافعي    ال اإلم ھ سنة رسول اهللا         : "وقد ق ى أن من استبانت ل ع المسلمون عل أجم
  )]. ١٠٤(الرسالة . [صلى اهللا علیھ وسلم لم یكن لھ أن یدعھا لقول أحد من الناس

ي من ق    إني       إن قال إن قول شیخي أحب إل لم، ف ھ وس دى صلى اهللا علی ول رسول الھ
ر سبیل       {أبشره بآیة عظیمة  ع غی دى ویتب ھ الھ ین ل ومن یشاقق الرسول من بعد ما تب

  ]. ١١٥: النساء. [}المؤمنین نولھ ما تولى ونصلھ جھنم وساءت مصیرًا
ي  : "وقد قال ابن تیمیة ومن نصب شخصًا كائنًا من كان فوالى وعادى على موافقتھ ف

  )]. ٢٤٠ـ٢/٢٣٩(الفتاوى ". [ل والفعل فھو من الذین فرقوا بدینھم وكانوا شیعًاالقو
دعوى بعضھم أن من لم یحتفل بمولده صلى اهللا علیھ وسلم فإنھ یكره : الشبھة الرابعة

  . الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وال یحبھ وال یعظمھ
  : والجواب عن ھذه الشبھة أن یقال
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دع ١ ن ت ا م تم ی م أن ل إنك وه وال  ـ ب لم ال تعظم ھ وس لى اهللا علی ول ص ة الرس ون محب
رون       ة وال تكث ي الشمائل المحمدی رؤون ف توقروا شرعھ، والدلیل على ذلك أنكم ال تق

  . الصالة علیھ وال تتذكرونھ إال في ھذا الیوم المبتدع
وه بالتقصیر        ٢ لم، ورمیتم ھ وس دًا صلى اهللا علی ـ ویقال كذلك أنتم الذین تنقصتم محم

ما بعث اهللا من نبي إال كان حقًا علیھ أن یدل أمتھ على : "قال صلى اهللا علیھ وسلمفقد 
أخرجھ مسلم من حدیث عبد اهللا بن " (خیر ما یعلمھ لھم وینھاھم عن شر ما یعلمھ لھم

  ). في كتاب اإلمارة) ١٨٤٤(عمرو بن العاص 
ال    ا، فق دع كلھ ن الب ذرنا ع لم وح ھ وس لى اهللا علی د ص ا محم د نھان ة " :وق ل بدع وك

  ". ضاللة
ي    یم ف ن الق ال اب ان "ق ة اللھف و    ): "١/١٠٢" (إغاث دعًا إال وھ د مبت ك ال تج ا أن وكم

زعم      إن ی ك البدعة ف متنقص للرسول صلى اهللا علیھ وسلم، وإن زعم أنھ معظم لھ بتل
دًا،           ان جاھًال مقل ا ھي السنة إن ك زعم أنھ ى بالصواب، أو ی أنھا خیر من السنة وأول

  ". تبصرًا في بدعتھ فھو مشاق هللا ورسولھوإن كان مس
وھذا ) "١/١١١(وإني أبشر السني بكالم عظیم البن القیم قالھ كذلك في إغاثة اللفھان 

م           ھ ل لم وأن ھ وس ة الرسول صلى اهللا علی ده متابع ى السني تجری نقم عل ا ی دع إنم المبت
ھ  فصبر الموحد المتبع للر. یشبھا بآراء الرجال وال بشيء مما خالفھا سل على ما ینقم

ھ اهللا               ا ینقم ى م ده عل ھ من ص ع، وأسھل علی ھ وأنف ر ل علیھ أھل الشرك والبدعة خی
  . ورسولھ علیھ من موافقة أھل الشرك والبدعة

  على الحق، ذاك الصبر تحمد عقباه*** إذا لم یكن بد من الصبــر، فاصطبر  
ا  ھ ق ي اهللا عن ة رض ن حذیف ننھ ع ي س و داود ف ره أب ا ذك تم بم ادة ال : " لوأخ ل عب ك

رك لآلخر        م یت إن األول ل دوھا، ف ال تعب یتعبدھا أصحاب محمد صلى اهللا علیھ وسلم ف
  ". مقال

ي مصنفھ       رزاق ف د ال و داود      ) ٢٠٧٥٠(وقد أخرج عب ذلك أب ھ، وأخرجھ ك ظ ل واللف
ول : "من حدیث معاذ بن جبل رضي اهللا عنھ قال) ٤٦١١( م   : فیوشك قائل أن یق ا ھ م

ول ! وقد قرأت القرآن؟ بمتبعي فیتبعوني ره       : ثم یق م غی دع لھ ى أبت م بمتبعي حت ا ھ ! م
  ..". فإیاكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضاللة

  .ھذا وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى أھل بیتھ الطیبین الطاھرین
-------------------  
  !ھل أنت تحب النبي صلى اهللا علیھ وسلم؟  .٣

لم  ففي الصحیحین عن أنس رض اهللا  عنھ قال جاء رجل إلى النبي صلى اهللا علیھ وس
ال ، )وماذا أعدت لھا:(فقال یا رسول اهللا متى الساعة قال ل      : ق ر عم ا كثی دت لھ ا أع م

یقول ). المرء مع من أحب(، إال أنني أحب اهللا ورسولھ قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ل  ع من أحب    :(مأنس فما فرحنا بشي كفرحنا بقول النبي صلى اهللا علیھ وس ، )المرء م

ال  م ق وا اهللا أن    : ث ر وأرج ر وعم ا بك لم وأب ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ا أحب رس وأن
  .أحشر معھم وإن لم أعمل بمثل أعمالھم

ؤال ن الس ذه  : ولك نعم بھ ا فت لم حق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ب رس ت تح ل أن ھ
  أم ال؟) المرء مع من أحب(الكلمة
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ة    قبل التسرع في اإلجابة ینب ات المحب ي     . غي أن تسأل عن عالم ات الت ا ھي العالم م
  تنبغي أن تكون فّي حتى أكون محب للنبي صلى اهللا علیھ وسلم حقا ال إدعاًء؟ 

أن ھذه العالمات كثیرة ولكن سأذكر بعضھا؛ ولكن قبل أن أذكرھا ینبغي أن : الجواب
ا لیحكم كل منا على تعلم أن ھذه العالمات لیست ألحكم علیك أو لتحكم أنت علّي وإنم

نفسھ ویطالب بھا نفسھ؛ فكلنا یدعي حب النبي صلى اهللا علیھ وسلم ولكن من الصادق 
  .منا ومن الكاذب؟ نسأل اهللا أن نكون من الصادقین

  طاعتھ فیما أمر واالنتھاء عما نھى عنھ وزجر -:العالمة األولى 
بكم اهللا  :(قال تعالى ور     قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني یحب وبكم واهللا غف م ذن ر لك ویغف

وفى البخاري عن ابي ھریرة رضي اهللا عنھ قال أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ ) رحیم
ال من        :(وسلم قال ا رسول اهللا ق أبى ی الوا ومن ی كل أمتي یدخلون الجنة إال من أبى ق

ى     د أب ب      ، )أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فق ره وتجتن ع أم ة أن تطی ة المحب فعالم
  .نھیھ

  ھذا لعمري فى القیاس شنیع*** تعصى اإللھ وأنت تزعم حـبــھ 
  إن المــحب لمن یحـب مطیـع*** لو كنت صادقا في حبھ ألطعتھ 

ذه     ل ھ ولھ بفع ب هللا ورس ا المح ك أیھ ب نفس ر لتطال ض األوام ك بع ر ل ا أذك ا أن وھ
  : األوامر التي أمرك بھا اهللا عز وجل وأمرك بھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم

الت       - ى المسلس ات وال إل ى المتبرج ر إل ال تنظ رك ف ض بص أن تغ ك ب رك حبیب أم
  واألفالم فھل نفذت ما أمرك بھ حبیبك أیھا المحب؟

  أمرك أیتھا المحبة بالحجاب فھل ارتدیتھ؟ -
  أمرنا نترك الغیبة والنمیمة فھل تركتھا؟  -
  .أمرنا ببر الوالدین وصلھ الرحم واإلحسان إلى الجار -
ا             أمرن - ت أیتھ ا المحب وأن ا أیھ ي وقتھ ا ف ل تؤدیھ ًا وھو صالة الفجر فھ ا أمرًا مھم

  المحبة
   -:العالمة الثانیة الغیرة 

ھ       ا المحب هللا ولرسولھ صلى اهللا علی إن أي محب یغار على محبوبھ ولھ؛ فینبغي أیھ
  .وسلم أن تغار إذا انتھكت حرمات اهللا

عبروا عن فرحھم وخرجوا  ١٩٦٧عام  انظر إلى الیھود حین استولوا على القدس في
ات   (في مظاھرات عارمة وصاحوا قائلین ف بن ات   ) محمد مات مات خل ذه الكلم إن ھ

ینبغي أن تفجر في قلب كل محب لھذا الرسول األمین صلى اهللا علیھ وسلم نار الغیرة 
ول لھؤالء الكالب     ود  –علیھ ولھ لیقوم ویصرخ ویق ف       -الیھ م یخل م یمت ول د ل محم

ات،  الي      بن ھ بالغ ن أجل حون م دین ویض ذا ال م ھ ون َھ اًال یحمل ف وراءه رج ل خل ب
  .والنفیس

  .وإنما یصل إلیھم فعلك –الیھود  –ولكن مجرد صرختك لن تصل إلى ھؤالء الكالب 
  وینبغي أن یسألني كل من احترق قلبھ وثارت فیھ الغیرة ماذا أصنع وماذا علّي؟ 

  :إنھما أمران: وأجیبك 
الح ن: األول ي          إص م الت ن خططھ رًا م ؤالء كثی ى ھ د عل الحك یفس ھ بص ك فإن فس

یس        ر رئ ر صموئیل زویم ال شیطانھم األكب یخططونھا إلفساد شباب المسلمین فلقد ق
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إن مھمة التبشیر التي ندبتكم (١٩٣٥جمعیات التبشیر في مؤتمر القدس للمبشرین عام 
خال المسلمین في المسیحیة الدولة المسیحیة للقیام بھا في البالد المحمدیة لیست ھي إد

إن مھمتكم أن تخرجوا المسلم من اإلسالم لیصبح مخلوقًا !! فإن ھذا ھدایة لھم وتكریم
فأرجوا من اهللا أن تعي ھذه الكلمات وأن تخیب آمالھم، وأرجوا أن ) --ال صلة لھ باهللا 

ك الیھودي وھ      ل كالم ذل و تحافظ على الصالة في المسجد وبالذات صالة الفجر وأنق
ددھم        : (یقول دد المصلین في صالة الفجر كع لن تستطیعوا أن تغلبوننا حتى یكون ع

  .فأنت واحد من ھذا العدد) في صالة الجمعة
وف    داء الخ وب األع ي قل ذف ف ھ یق ار فإن دي الخم ة أن ترت ا المحب ِك أیتھ وأرجوا من

  وفوق ذلك فإنھ یرضي ربك وھذه ھي الغایة
  ..أھلك –جیرانك  –خواتك إ –أصحابك –إصالح غیرك : الثاني

ة    ائل الدعوی ض الوس ك بع ر ل ل؟ أذك اذا أفع ذل وال أدرى م د أن أب ك؟ أری ف ذل وكی
  :تفعلھا مع كالمك لھم ونصحك إیاھم

د     : توزیع الشرائط اإلسالمیة -١ ولو أن تخصص من مالك كل شھر ثمن شریط واح
  .تھدیھ ألحد الناس وقل لھ إن سمعتھ فأھدیھ لغیرك وھكذا

  .كتیب واحد كل شھر على األقل. یع الكتیبات اإلسالمیةتوز -٢
رك             -٣ ھ ت تكلم عن حرم ا ت ي تسكن فیھ ارة الت اب العم ى ب ات عل تعلیق بعض الورق

  ..الصالة أو حرمة التبرج أو عن حق النبي صلى اهللا علیھ وسلم على أمتھ أو
تقرأوا فیھ  عمل لقاء أسبوعي مع أھل بیتك أو مع أصدقائك تسمعوا فیھ شریطًا أو -٤

  ..القران أو
  . نشر ھذه الورقة وأمثالھا -٥
  .أن تقوم باللیل لتدعوا لھذه األمة أن یحفظھا اهللا وأن یحفظ لنا مشایخنا وعلماءنا -٦
  .دعوة اآلخرین لمجالس العلم في المساجد وعلى شبكة اإلنترنت -٧
  .أن تدعوا لمن تدعوه وتنصحھ أن یھدیھ اهللا -٨
  !!ت مع أمك أو أباك تكلمھم في أمر الدینوأخیرًا ھل جلس -٩

  ھم یقولون فماذا تقول أنت
لن یتوقف سعینا نحو تنصیر المسلمین حتى (یقول روبرت ماكس أحد أعمدة التنصیر

  ؟!فماذا تقول أنت) یرتفع الصلیب في مكة ویقام قداس األحد في المدینة
  العالمة الثالثة مطالعة أخباره ودراسة سیرتھ  في كل وقت

د         ك محم ت عن حبیب اذا تعرف أن فإن من یحب أحد یرید أن یعرف عنھ كل شيء فم
وم  : من أجمل الكتب في السیرة، صلى اهللا علیھ وسلم ة    –الرحیق المخت ات تربوی وقف

  .في السیرة النبویة
  ھناك عالمات أخرى ولكن ال یتسع المقام لذكره

-------------------  
  !ھل احتفلوا؟  .٤

  العزیز الحمدانالشیخ أحمد عبد 
و   ع األول ، وھ ھر ربی لمین ش ى المس ل عل ا أقب ھ كلم رح نفس ؤال یط ل : س ل احتف ھ

یھم ،   وان اهللا عل حابتھ رض ل ص ل احتف د وھ لم بالمول ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص رس
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ي    اس ف وھل احتفل سلف ھذه األمة الصالح رحمھم اهللا تعالى ؟ كما یفعلھ كثیر من النَّ
  : ھم تركوا االحتفال ؟ نترك للعلماء الجواب عن ذلك ھذه األزمنة ، أم أنَّ

رحمھ اهللا تعالى  -قال العالمة عمر بن علي السكندري المالكي ، المشھور بالفاكھاني 
اء  : "  - ال أعلم لھذا المولد أصًال في كتاب وال سنة ، وال ُینقل عمُلھ عن أحد من علم

الون    بل ھو   …األمَّة ، الذین ھم القدوة في الدین  دثھا البطَّ رَّه الشیخ   " . بدعة أح وأق
الكي   دوي الم ل      -الع یدي خلی ر س ى مختص یتھ عل ي حاش یش   -ف د عل یخ محمَّ والش

  ) . فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب اإلمام مالك(في  -رحمھما اهللا  -المالكي 
ي  -وقال العالمة ابن الحاّج المالكي  دخل (رحمھ اهللا تعالى ،ف د إذا خال   عن الم ) الم ول

ط ، إذ إنَّ          : "-من جمیع المنكرات ھ فق نفس نیت و بدعة ب دم ، فھ ا تق لِّ م فإن خال من ك
ھ   …ذلك زیادة في الدین ، ولیس من عمل السلف الماضین  ولم ُینقل عن أحد منھم أنَّ

  ". نوى المولد ، ونحن لھم تبع ، فیسعنا ما وسعھم
أصل عمل المولد بدعة، لم ُتنقل : "-عالىرحمھ اهللا ت -وقال الحافظ ابن حجر الشافعي 

  ". عن أحد من السلف الصالح من القرون الثالثة
عمل المولد لم ُینقل عن أحد من : "-رحمھ اهللا تعالى -وقال الحافظ السخاوي الشافعي 

  ". السلف الصالح في القرون الثالثة الفاضلة، وإنَّما حدث َبْعُد
ذا  : "-رحمھ اهللا تعالى -شھیر بابن الطبَّاخ وقال الشیخ نصیر الدین المبارك، ال لیس ھ

  ". من السنن
ي   : "  -رحمھ اهللا تعالى  -وقال الشیخ ظھیر الدین جعفر التزمنتي  ع ف ھذا الفعل لم یق

لم ،   ھ وس لى اهللا علی ھ ص بِّھم ل یمھم وح ع تعظ الح ، م لف الص ن الس در األول م الص
  . " ، وال ذرة منھ إعظامًا ومحبًَّة ال یبلغ جمعنا الواحد منھم 

ة  : "  -رحمھ اهللا تعالى  -قال إمام دار الھجرة ، مالك بن أنس  من أحدث في ھذه األمَّ
لم خان الرسالة ،         ھ وس شیئًا لم یكن علیھ سلفھا فقد زعم أنَّ رسول اهللا صلى اهللا علی

  . " یوم دینًا فما لم یكن یومئذ دینًا فال یكون ال[ الیوم أكملت لكم دینكم ] ألنَّ اهللا یقول 
اء        -بعد ما ذكرناه  -وإن من أعظم األمور  ر العلم ا ذك ى م دل عل ا ی م اهللا   -مم رحمھ

الى  اء ، إذ    -تع ین العلم ھ ب ق علی ر متف لم غی ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص د رس أن مول
ي شھر          لم ، وخالف ف ھ وس ھ صلى اهللا علی الخالف فیھ كبیر ، خالٌف في سنة والدت

لى اهللا   ھ ص لم ،       والدت ھ وس لى اهللا علی ھ ص اریخ والدت ي ت الف ف لم ، وخ ھ وس علی
  . وخالف في یوم والدتھ 

  متى ولد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
ن   دیث م اء الح م ، وعلم ابعون لھ یھم ، والت وان اهللا عل حابة رض ھ الص ا قال یكم م وإل

  . بعدھم ، وأھل التاریخ والسیر 
ھ و  : أوًال  لى اهللا علی ھ ص لم سنة والدت ھ  : س لى اهللا علی ھ ص ى أنَّ والدت رون عل األكث

بعد حادثة الفیل : وسلم كانت عام الفیل ، وھو قول ابن عباس رضي اهللا عنھما ؛ قیل 
ل   الكي ؛ وقی ھیلي الم ول الس و ق ًا ، وھ ین یوم اه  : بخمس ًا ،حك ین یوم س وخمس بخم

ل   : الحافظ الدمیاطي الشافعي ؛ وقیل  ًا   : بشھر ؛ وقی أربعین یوم ا مغلطاي   ب ، حكاھم
ام الزھري         ال اإلم اس الشافعي ؛ وق ن سید النَّ ي واب نین ؛    : الحنف ل بعشر س د الفی بع

  . غیره : قبل الفیل بخمس عشرة سنة ؛ وقیل : وقیل 
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ًا  لم   : ثانی ھ وس لى اهللا علی ھ ص ھر والدت ل :ش ل  :قی فر؛ وقی ھر ص ي ش ع : ف ي ربی ف
ل  ي ؛ وقی اي الحنف ا مغلط ر، حكاھم ب: اآلخ ي رج ل  ف اه : ؛ وقی ان ، حك ي رمض ف

ا ،        ن عمر رضي اهللا عنھم الیعمري الشافعي ومغلطاي الحنفي ، وھو مروي عن اب
ال  : وھو موافق لمن قال  د   : إنَّ أمَّھ حملت بھ في أیام التشریق ؛ وأغرب من ق ھ ول إنَّ

  . في أیام التشریق 
ین ؛ و  : قیل : یوم والدتھ صلى اهللا علیھ وسلم : ثالثًا  ر مع ل  غی ع األول ،   : قی ي ربی ف

: ؛ وقیل ) المواھب اللدنیة(من غیر تعیین الیوم ، نقلھ الحافظ القسطالني الشافعي في 
د  :یوم اإلثنین ، والجمھور على ھذا ؛ وقیل  للیلتین مضتا من ربیع األول ،قالھ ابن عب

دي   الكي ، ورواه الواق ر الم ل    :الب دني ؛ وقی یح الم ر نج ي معش ن أب ال : ع ان لی  لثم
اره        م رضي اهللا عنھم ، واخت ن مطع ر ب مضین منھ ، ُروي ذلك عن ابن عبَّاس وجبی
د     افظ محّم ھ الح ع ب ھ ، وقط أریخ ل ل الت حیح أھ ر تص د الب ن عب ل اب زم ، ونق ن ح اب

ھو الذي ال یصح  : الخوارزمي ، ورجحھ الحافظ ابن ِدحـیة الكلبي الظاھري ، وقال 
ال     أریخ ؛ وق ع أھل الت ر أھل     : القطب القسطالني    غیره ، وعلیھ أجم ار أكث ھو اختی

اع أھل       الحدیث ، وھو اختیار أكثر من لھ معرفة بھذا الشأن ؛ وحكى القضاعي إجم
ا الفلكي         : علیھ ؛ وقیل ) المیقات ( الِزْیج  ھ الباش ا ذھب إلی ذا م ھ ، وھ ون من لتسع خل

ة ؛   ورجحھ   المصري ، ولھ رسالة علمیة في ھذا ، درس فیھا الموضوع دراسة فلكی
ل     ى رسالتھ ؛ وقی ول      : الشیخ علي الطنطاوي ، وأثنى عل ھ ، وھو ق لعشر مضین من

ي عشرة   : الشعبي ، ومحمد الباقر ، وصححھ الحافظ الدمیاطي الشافعي ؛ وقیل  الثنت
ل   ة        :مضت منھ ، وھو قول ابن إسحاق ؛ وقی ن ِدحی ھ اب ھ ،نقل لسبع عشرة مضت من

ل    لثمان عشرة: عن بعض الشیعة ؛ وقیل  ھ ؛ وقی ھ ، رواه    : مضین من ین من ان بق لثم
  . أبو رافع عن أبیھ محمد بن حزم الظاھري 

لم   : قیل : وقت والدتھ صلى اهللا علیھ وسلم : رابعًا  ھ وس ولد رسول اهللا صلى اهللا علی
ل    : عند طلوع الفجر ؛ وقیل : نھارًا ؛ وقیل  ر ؛ وقی م الغف یًال ،   : عند طلوع أنج د ل ول

إنَّ الصحابة رضوان اهللا علیھم . أّم المؤمنین عائشة رضي اهللا عنھا  رواه الحاكم عن
لو كانوا یرون أنَّ ضبط تاریخ مولده صلى اهللا علیھ وسلم لو أھمیة ما لما أھملوا ذلك 
ھ وسلم عن        ، ولما اختلفت أقوالھم فیھ ، ولوجدناھم یسألون رسول اهللا صلى اهللا علی

رة     ذلك ، مع أنَّھم كانوا یسألون رسو ل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن كل صغیرة وكبی
ام ،   من أمر الدین ، فلما لم یسألوه ، تبین أن ذلك من األمور التي لم یعیروھا أي اھتم

  ! ولم یكونوا یرون أنَّھا حقیقة بالسؤال 
ید    د س اریخ مول بط ت نھم بض ي اهللا ع حابة رض ام الص دل اھتم الم ی ریم ، ع أخي الك

  محمد بن عبداهللا صلى اهللا علیھ وسلم؟  المرسلین رسول اهللا
  ھذا واهللا تعالى أعلم وصلى اهللا وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

-------------------  
  ربیع األول ١٢مع المحتفلین بیوم .. وقفة ١٢  .٥

  حسن الحسیني
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فھذه : بعد الحمد هللا رب العالمین ، والصالة والسالم على أشرف الخلق أجمعین ، أما 
ع      لم ، أسأل اهللا أن ینف ھ وس وقفات مع المحتفلین بمیالد خیر البشر صلى اهللا علیھ وآل

  :بھا 
  الوقفة األولى

اع الھوى ،         دم اتب ة ، وع اع الشریعة الربانی لم باتب لقد أمر اهللا نبّیھ صلى اهللا علیھ وس
الى  ال تع وا        : (ق ع أھ ا وال تتب ر فاتبعھ ن األم ریعة م ى ش اك عل م جعلن ذین ال  ث ء ال

د أن یكون   )یعلمون ، فالعبادات كلھا توقیفّیة ، بمعنى أنھ ال مجال للرأي فیھا ، بل ال ب
اع         ر من موضع باتب ي أكث ھ ف ر اهللا نبّی المشّرع لھا ھو اهللا سبحانھ وتعالى ، ولذلك أم

وحي   ّي    : ( ال وحى إل ا ی ع إال م اء أّن   ) إن اتب ّرر العلم د ق ى   : ، وق ٌة عل ادات مبنی العب
  . االتباع ال االبتداع 

   
  الوقفة الثانیة

ال   لقد امتّن اهللا تعالى على عباده ببعثة الّرسول صلى اهللا علیھ وسلم ولیس بمیالده ، ق
ِھ      : ( تعالى  ْیِھْم آَیاِت و َعَل ِھْم َیْتُل ْن َأْنُفِس َلَقْد َمنَّ اللَُّھ َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن ِإْذ َبَعَث ِفیِھْم َرُسوًال ِم
َز یٍن     َوُی الٍل ُمِب ي َض ُل َلِف ْن َقْب اُنوا ِم َة َوِإْن َك اَب َواْلِحْكَم ُم اْلِكَت آل ) (كِّیِھْم َوُیَعلُِّمُھ

  ) .١٦٤:عمران
  الوقفة الثالثة

ھ       لى اهللا علی ي ص وم والدة النب ي ی ال ف ن األعم دون م وا یزی م یكون الح ل السلف الص
یخفى ألنھم أشّد الناس حبا وتعظیًما وال ! وسلم على سائر األیام ، ولو فعلوا لنقل إلینا 

  . واتباًعا 
وٍم    : ( أبي عبد اهللا محمد الحفار المالكي / قال العالمة  ر ی ة خی أال ترى أّن یوم الجمع

ي          د نھى النب وم الفاضل صومھ ، وق ي الی ل ف ا یفع مس ، وأفضل م ھ الش طلعت علی
دلّ        ة مع عظیم فضلھ ، ف وم الجمع ھ ال     صلى اهللا علیھ وسلم عن صوم ی ى أن ذا عل ھ

ل ، إذ ال           م یشرع ال یفع ا ل ان إال إذا شرعت ، وم ي مك ان وال ف ي زم تحدث عبادة ف
) والخیر كلھ في اّتباع السلف الصالح ... یأتي آخر ھذه األمة بأھدى مما أتى بھ أولھا 

  . ٩٩/  ٧المعیار المعرب 
  الوقفة الرابعة

ھ      انظر إلى فقھ الفاروق عمر بن الخطاب حین أرَّخ  بھجرة المصطفى صلى اهللا علی
ائق           دیمًا للحق اذا ؟ تق دري لم ھ ، أت ده ووفات ؤّرخ بمول م ی ھ ، ول وسلم رمز انتصار دین

  !! والمعاني على الطقوس واألشكال والمباني 
  الوقفة الخامسة

اھرة ،      : إن أّول من أحدث بدعة المولد  ع للھجرة بالق القرن الراب اطمیون ب الخلفاء الف
المولد النبوي، ومولد اإلمام علي وفاطمة والحسن والحسین ، : ستة موالد  فقد ابتدعوا

ن   ومولد الخلیفة الحاضر ، وبقیت ھذه الموالد على رسومھا إلى أن أبطلھا األفضل اب
أمر اهللا سنة     اس      ٥٢٤أمیر الجیوش ، ثم أعیدت في خالفة الحاكم ب اد الن ا ك د م ـ بع ھ

  .ینسونھا 
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ة ھ    ا ؟          فعلى ھذا لم تعرف األم داء بھ ٌل لالقت ة ، فھل ھي أھ ذه الدول ل ھ د قب ذا المول
  !!والغریب أّنھ وصل بالبعض ، تفضیل لیلة المولد النبوي على لیلة القدر 

  الوقفة السادسة
لم ،       ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب اختلف المؤرخون وأھل السیر في الشھر الذي ولد فی

ف     على أن: ولد في شھر رمضان ، والجمھور : فقیل  م اختل ع األول ، ث ي ربی ھ ولد ف
  : ھؤالء في تحدید تاریخ یوم مولده على أقوال 

ل   : فقیل  ّر ، وقی ححھ    : الیوم الثاني من ربیع األول قالھ ابن عبد الب امن ، ص وم الث الی
و   : ابن حزم ، وھو اختیار أكثر أھل الحدیث ، وقیل  الیوم التاسع ، وھذا ما رّجحھ أب

الیوم : الیوم العاشر ، اختاره الباقر ، وقیل : الكوثري ، وقیل  الحسن الندوي ، وزاھد
ل      : الثاني عشر ، نّص علیھ ابن إسحاق ، وقیل  ع األول ، وقی : السابع عشر من ربی

  ...الثامن عشر من ربیع األول 
ده            اریخ مول ل ت ى نق حابة عل دم حرص الص ى ع دّل عل و ی وھذا إن دّل على شيء فھ

ة مشھورة ال     صلى اهللا علیھ وسلم إل ت معلوم ادة ، لكان ینا ، فلو كان في ذلك الیوم عب
  . یقع فیھا خالف ، ولنقل إلینا مولده على وجھ الدّقة 

نجد أّن : إذا نظرنا إلى ھذا الموضوع من الناحیة التاریخیة : ( قال الشیخ القرضاوي 
ھ  لم ، وال   الصحابة رضوان اهللا علیھم،لم یحتفلوا بذكرى مولد النبي صلى اهللا علی وس

واریخ         ون عن ت وا یبحث م یكون م ل ع أنھ بذكرى إسرائھ ومعراجھ أو ھجرتھ ، بل الواق
ھ       ! ھذه األشیاء  إن اشتھر أن لم ، ف ھ و س فھم اختلفوا في یوم مولد النبي صلى اهللا علی

ع     : الثاني عشر من ربیع األول ، لكن البعض یقول  وم التاسع من ربی ال ، األصح الی
ك    األول ولیس یوم یس ھنال الثاني عشر ، وذلك ألنھ ال یترتب علیھ عبادة أو عمل ، ل

ابعین         حابة والت ذلك المعروف أّن الص وم ، فل ك الی ي ذل قیام في تلك اللیلة وال صیام ف
بعد ذلك حدثت ! والقرون األولى وھي خیر قرون ھذه األمة لم تحتفل بھذه الذكریات 

  .. ) .بعد عدة قرون بدأت ھذه األشیاء 
ع     و امن شھر ربی ي ث لمراعاة ھذا الخالف ، كان صاحب إربل یحتفل بالمولد ، سنًة ف

  ) . ٤٣٧/  ١انظر ابن خلكان !!! ( األول ، وسنةً  في ثاني عشرة 
  الوقفة السابعة

ذي              اریخ ال ھ الت و بعین لم ، ھ ھ وس د صلى اهللا علی ا محم ھ نبین د فی ذي ول إّن التاریخ ال
، فلیس الفرح فیھ بأولى من الحزن فیھ ، ) ربیع األول  ١٢یوم االثنین ! : ( توفي فیھ 

  .نّبھ على ذلك غیر واحد من أھل العلم ، منھم ابن الحاج المالكي ، واإلمام الفاكھاني 
الكي      ن الحاج الم ال اب ب   : ( ق رح      : العجب العجی اني والف د بالمغ ون المول ف یعمل كی

ریم    والسرور كما تقّدم ، ألجل مولده صلى اهللا علیھ و ذا الشھر الك سلم كما تقّدم في ھ
ة      ت األم ل ، وفجع ّز وج ھ ع ة رب ى كرام ل إل ھ انتق لم فی ھ وس لى اهللا علی و ص ؟ وھ
ان              ذا ك ى ھ ًدا ، فعل ا من المصائب أب ك غیرھ دل ذل وأصیبت بمصاٍب عظیم ، ال یع

ر      اء والحزن الكثی ّین البك ف           ... یتع ذه ـ كی ة ھ ریم ـ والحال ذا الشھر الك ي ھ انظر ف ف
  . ١٦/  ٢المدخل ) عبون فیھ ویرقصون یل

  الوقفة الثامنة
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ي          بالد الت ي ال ان ف ین المسلمین ، ك وي ب د النب من المالحظ أّن انتشار االحتفال بالمول
ي الشام ومصر     ون    .. جاور فیھا المسلمون النصارى ، كما ف انوا یحتفل فالنصارى ك

راد أسرتھ ،    یالد أف ي سرعة       بعید میالد المسیح في یوم مولده ، وم بًبا ف ك س ان ذل فك
  . انتشار تلك البدعة بین المسلمین تقلیًدا للنصارى 

د   ذوا     : ( حتى قال الحافظ السخاوي مؤیًدا االحتفال بالمول ان أھل الصلیب اّتخ وإذا ك
در     التكریم وأج ى ب ھ المال    ) !! لیلة مولد نبّیھم عیًدا أكبر ، فأھل اإلسالم أول د تعّقب وق

اري  ي الق ت: ( عل اب   :  قل ل الكت ة أھ أمورون بمخالف ا م ھ أّن رّد علی ا ی ورد ) مّم الم
  . ٢٩/ الروي في المولد النبوي 

  الوقفة التاسعة
ق          ا تتحّق ده ، وإّنم ال بمول ق باالحتف لم ، ال تتحّق ھ وس ة الرسول صلى اهللا علی إّن محب

نعل         ھ ، ول دم رّد شيء من أحادیث ول ، وع ل ق ى ك م أّن بالعمل بسّنتھ ، وتقدیم قولھ عل
ده ،       اٍل بمول ر احتف ن اهللا من غی الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وأصحابھ قد وسعھم دی

  .إًذا فلیسعنا ما وسع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وأصحابھ 
ل           ل بك ٍد ، ب وٍم واح ى ی لم ، ال یمكن أن یقتصر عل ھ وس والفرح بمحمٍد صلى اهللا علی

ا    لحظة من لحظات حیاة المسلم ، بالتزام أوا ل م مره واجتناب نواھیھ ، والخضوع لك
وٍم   جاء بھ من عند اهللا تعالى ، فال تقف الفرحة أمام یوٍم واحٍد ، بل نجعل لنا من كل ی
َد    نا قواع ي أنفس ي ف وٍة ، ونرس ى ق عفنا إل ّول ض نة ، ، لنح ر بالس ا أكث ٍد ، التزاًم جدی

  . عقیدتنا ، ومبادئ اإلسالم العظیم 
  الوقفة العاشرة

ال  قال الن ریم،       : ( بي صلى اهللا علیھ وسلم ق ن م ا أطرت النصارى اب ي كم ال تطرون
  . البخاري ) فإنما أنا عبده، فقولوا عبداهللا ورسولھ 

لم ،            ھ وس لى اهللا علی ول ص دح الرس ي م ة ف راٌء ومبالغ ا إط د فیھ ك الموال ر تل أكث
ذي یصل          و ال ّروا بوجود الغل د أق د ، ق دین للموال ى المؤی ى درجة    والغریب أّنھ حت إل

م وضع         !! الكفر  وي ، ث د النب ب عن المول ألیف كت ى ت خاصًة عندما تجّرأ البعض عل
لم       ھ وس ھ وآل لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس ث عل د اهللا    ! األحادی ول عب ذلك یق ًدا ل تأیی

  : الغماري ـ أحد كبار الصوفیة المعاصرین ـ 
بحت عق  ( ..  وعات ، وأص ذه الموض ألى بھ وي م د النب ب المول ي  وكت خة ف دًة راس ی

رین   أذھان العامة ، وأرجو أن یوّفقني اهللا إلى تألیٍف حول المولد النبوي ، خاٍل من أم
ین  رذول  : اثن ف الم جع المتكّل ة، والّس ث المكذوب ي ... األحادی و ف ود أّن الغل والمقص

الى   نكم   {: المدح مذموٌم لقولھ تع ي دی وا ف ي صلى اهللا      }ال تغل ادح النب إّن م ا ف ، وأیًض
د  عل ذب   : " یھ وآلھ وسلم بأمر لم یثبت عنھ ، یكون كاذًبا علیھ ، فیدخل في وعی من ك

  " علّي متعّمًدا فلیتبّوأ مقعده من النار 
ا بصاحب        ة الضعیف ونحوه ، لتعلقھ ا بروای ولیست الفضائل النبوّیة مما یتساھل فیھ

د   الشریعة ونبي األمة ، الذي حّرم الكذب علیھ وجعلھ من الكبائر ، حتى قال أبو محّم
  .الجویني والد إمام الحرمین بكفِر الكاذب علیھ صلى اهللا علیھ وسلم 
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ٍو ال              راج من مبالغات وغل وي وقصة المع د النب ب المول ي كت د ف ا یوج ذا فم ى ھ وعل
یجب أن ُتحرق ، لئال ُیحرق أصحابھا وقارئوھا في نار جھّنم ، : أساس لھ من الواقع 

  .٧٥من نقده لبردة البوصیري ص )  نسأل اهللا السالمة والعافیة
ركّیة ، وال           ة والتوسالت الش ارات البدعی د أن تختم بالعب ي الموال ادة ف د جرت الع وق

  .حول وال قوة إال باهللا 
  الوقفة الحادیة عشرة

  : ما یدور في الموالد من المفاسد ، ال تخفى على مسلم ، من أھمھا 
ولألسف ـ بعدم محبة الرسول صلى اهللا علیھ  أّن المحتفلین بالمولد یرمون المخالفین ـ 

ذلك  !! وسلم  ا یجري   : متناسین بأّن التعظیم والمحبة تكون باالتباع ال االبتداع ، وك م
ار   .. داخل الموالد من إطفاء األنوار وھّز الرؤس وتمایل األكتاف و  ناھیك عن األذك

فیھا إسراف : ( المكذوبة والقصص الموھومة ، ویقول الشیخ علي محفوظ األزھري 
ھ   داع  ) وتبذیر لألموال ، وإضاعة لألوقات فیما ال فائدة منھ وال خیر فی ،  ٣٢٤/ اإلب

والقواعد الشرعیة تقضي بأّن المباح ـ وھذا على فرض أنھ مباح ـ إذا أّدى إلى محّرم   
  !! فإّنھ یحرم من باب سّد الذرائع ، فكیف وھو یحوي على المنكرات : 

  رةالوقفة الثانیة عش
ي حسنھ           وا ف نھم اختلف وي ، لك د النب ال بالمول ة االحتف ى بدعی وقد أجمع المسلمون عل

خاوي    : وقبحھ ، فذھب البعض منھم إلى أنھ بدعة حسنة  كابن حجر والسیوطي والس
  !! وغیرھم ، نظرا للمصلحة التي ظنوا حصولھا .. 

د ،    لكن العلماء المحّققین ، المتقّدمین منھم والمتأخرین ، أفتوا ب ال بالمول ة االحتف حرم
ن   االت م اد واالحتف دین ، واألعی ي ال دع ف ن الب ّذر م ي تح رعیة الت ة الش ًال باألدل عم
أمور الشریعة ، ووقفوا أمام فتح باب شر متیّقن لخیٍر موھوم ؟ ثم ما وعاء ھذا الخیر 

ة  المزعوم ، عمٌل لم یفعلھ الرسول وال صحابتھ وال التابعون لھم بإحسان قرونًا طو یل
علًما بأن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ، لم یفّرق بین بدعة حسنة وأخرى سیئة ،     !! 

  ) !كل بدعة ضاللة : ( بل قال 
ك     ام مال ال اإلم ًدا          : ( ق م أّن محم د زع ا حسنة ، فق ًة یراھ ي اإلسالم بدع دع ف من ابت

نكم  الیوم أكملت لكم : " ألن اهللا یقول !! صلى اهللا علیھ وسلم خان الرسالة  ا  " دی ، فم
  .االعتصام للشاطبي ) لم یكن یومئٍذ دیًنا فال یكون الیوم دیًنا 

  :بعض العلماء الذین أفتوا ببدعیة االحتفال بالمولد النبوي 
ي أول      • دع ف واع الب ض أن ر بع د ذك وي ؟ فق د النب ة المول ال ببدعی اطبي ق ام الش اإلم

ة النبي صلى اهللا علیھ وسلم عیدًا، ، وعّد منھا اتخاذ یوم والد) ١/٣٤(كتابھ االعتصام 
  . وذّم ذلك 

  .  ٩-٨/ اإلمام الفاكھاني قال ببدعیة المولد النبوي ، في رسالتھ المفردة  •
  ) . ١٢-٢/١١(والعالمة ابن الحاج المالكي في المدخل قال ببدعیة المولد النبوي  •
ة ال  • ال ببدعی ادي ق یم آب ق العظ مس الح ب ش و الطی د أب ة الھن وي ، وعالم د النب مول

غایة الكالم في إبطال " وكذلك شیخھ العالمة بشیر الدین قنوجي الذي ألف كتابًا سماه 
یس     : " انظر تعلیقھ على حدیث " ( عمل المولد والقیام  ا ل ذا م ا ھ من أحدث في أمرن

  ) .في سنن الدارقطني " منھ فھو رد 
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: ( من علماء المغرب العربي ـ   أبي عبد اهللا محمد الحفار المالكي ـ / الشیخ العالمة  •
لم               ھ وس حاب رسول اهللا صلى اهللا علی م أص م یكن السلف الصالح ـ وھ د ل ة المول لیل
والتابعون لھم ـ یجتمعون فیھا للعبادة ، وال یفعلون فیھا زیادة على سائر لیالي السنة ،  

ھ ،        ذي شرع تعظیم م إال بالوجھ ال لم ، ال یعّظ ھ  ألن النبي صلى اهللا علیھ وس وتعظیم
رع       ا ش ھ بم ل جالل ى اهللا ج ّرب إل ن یتق ى اهللا ، لك رب إل م الق ن أعظ ار .. ) م المعی

  . ٩٩/  ٧المعرب 
ون رسول   : ( محمد صالح العثیمین / الشیخ العالمة  • یقیمونھا ألنھم كما یقولون یحب

لم ،         ھ وس اء ذكرى رسول اهللا صلى اهللا علی دون إحی اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، ویری
م إذا       : ن نقول لھم ونح ًا بك لم ، ومرحب ھ وس ي صلى اهللا علی مرحبًا بكم إذا أحببتم النب

لم ، ولكن        ھ وس زان وضعھ    !! أردتم إحیاء ذكرى رسول اهللا صلى اهللا علی اك می ھن
الى    ول اهللا تع ْل ِإْن  : " أحكم الحاكمین وإلھ العالمین ، ھناك میزان للمحبة أال وھو ق ُق

  " . للََّھ َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكُم اللَُّھ ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن ا
ًا    فإذا كان اإلنسان صادقًا في دعوى محبة اهللا ورسولھ ، فلیكن متبعًا لشریعة اهللا متبع
لما جاء بھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، فإن لم یكن متبعًا لھ فإنھ كاذب في دعواه 

دل ، إذن فلنن    دق وع زان ص د       ، ألن ھذا المیزان می ة مول ال بلیل داث احتف ظر ھل إح
ھ       ي صلى اهللا علی ھ النب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ھل ھو من شریعة اهللا ؟ ھل فعل
وسلم ؟ ھل فعلھ الخلفاء الراشدون ؟ ھل فعلھ الصحابة ھل فعلھ التابعون لھم بإحسان 

اطع ، ھل فعلھ أتباع التابعین ؟ إن الجواب على كل ھذه التساؤالت بالنفي المحض الق
  .موقع الشیخ" ) َھاُتوا ُبْرَھاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن : " ومن ادعى خالف ذلك فلیأت بھ 

دكتور یوسف القرضاوي     • ذه       : ( ... الشیخ ال د وھ ذه الموال دع ھ ذي ابت الوا إن ال وق
ان وراء        ا ك الد أخرى ، وربم ى ب ل إل األشیاء الفاطمیون في مصر ، ومن مصر انتق

د    ! ف سیاسیة معینة ذلك أھدا ذه الموال أنھم یریدون أن یشغلوا الجماھیر والشعوب بھ
االت  ذه االحتف ایا    ! وھ ور القض ي أم ة وال ف ور السیاس ي أم اس ف ث الن ى ال یبح حت
ول    ! العامة إلى آخره  ادة نق اره عب ذه     : ولذلك إذا نظرنا إلى األمر باعتب رد ھ م ت ھ ل أن
  .قناة الجزیرة ) !! العبادة ولم تصح 

 ٢٥٢/ الشیخ محمد الغزالي أفتى ببدعیة المولد النبوي ، في كتابھ لیس من اإلسالم  •
:  

ا     (  ادة ال أصل لھ د عب ى      ... والتقرب إلى اهللا بإقامة ھذه الموال ل إل نحن نمی ّم ف ن ث وم
ا   ... تعمیم الحكم على ھذه الموالد جمیعًا ووصفھا بأنھا مبتدعات ُترفض وال ُیعتذر لھ

وي،   ... موالد ضرورٌة دینیٌة ودنیویٌة إن إلغاء ال د النب وھكذا انتظم االحتفال بلیلة المول
نة        در، ورأس الس ة الق بعان ، ولیل ن ش ف م ة النص راج ، ولیل راء والمع ة اإلس ولیل

  .الھجریة 
دّین      ا من مظاھر الت وقد حددت لھذه االحتفاالت تواریخ كیفما اتفق ، وُجعل البذل فیھ

لخواص بمزید من الكالم والطعام ، وھكذا تكون نصرة اإلسالم    وأحیاھا العوام وا!! 
. ( !!  

  وفي الختام
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ة    إن الُمنی ا ، ف ع بھ ده ، وأن ُیْنتف القبول عن ات ب ذه الورق أذَن لھ أل اهللا أن ی ا أس وختاًم
االنتفاُع بھا ، ولیس وراء القبول ُمْبتغى، وال سواه ُمْرَتجى ، فاللھم إن مفزَعَنا إلیك ال 

ٍد           إلى غیرك ا ألح رنا بأنفسنا ، وال تجعل من عملن ى الحق ، وبصَّ دامنا عل ت أق ، فثب
  .سواك شیئًا، واهللا الھادي إلى سواء السبیل ، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین 

-------------------  
  !المــولد النبـوي، ما وراءه؟  .٦

  : مقدمة
ره،       لیست القضیة قضیة احتفال بمولد النبي الكریم أو ى قب د الرحل إل ھ أو ش توسل ب

  .. فھذه القضایا محل خالف بین العلماء، وإن كان الصواب منعھا 
  .. بل القضیة أبعد من ذلك

وي            د النب ع األول ـ حول قضیة المول في كل عام یدور جدل كبیر ـ إذا حل شھر ربی
  .. بین مؤید ومعارض

ا   ھذا الجدل یأخذ في كثیر من األحیان شكال من أشكال  التعصب واتباع الھوى، ویقین
أن المسلم یقصد الحق ویبتغي الثواب، لكن ھذا القصد ال یغني وال یجدي إال إذا وافقھ 

  .. اتباع الشرعة المحمدیة
ر،       ان أو كف ا إیم ب علیھ ي یترت وإن قضیة المولد في حد ذاتھا لیست بتلك المشكلة الت

  : وإن كانت ال ریب محدثة، یدل على حدثانھا
ظھورھا عن عصر النبوة والصحابة والتابعین والسلف، ومضي القرون الثالثة تأخر 

  .. األولى المفضلة دون وقوعھا
دة ھي        ة الراش ف، واألم داع من خل وكل الخیر في اتباع من سلف، وكل الشر في ابت
د        ین أصل المول ام أن نب ذا المق ي ھ التي یسعھا ما وسع سلفھا الصالح، لكن ال یعنینا ف

  .. القدر الذي یعنینا فیھ استشفاف الحقیقة الكامنة وراء ھذا المولدونشأتھ ب
  : أمامنا ثالث قضایا كلھا تتعلق بالنبي الكریم صلوات اهللا وسالمھ علیھ

  .. المولد: األولى
  .. التوسل بھ: الثانیة

  .. شد الرحل إلى قبره: والثالثة
ى       ة عل اس عالم ن الن ة م د طائف حب رسول اهللا، فمن     ھذه األمور الثالثة صارت عن

ك أو نھى          ل ذل م یفع و محب، ومن ل ره فھ احتفل بمولده وتوسل بھ وشد رحلھ إلى قب
  .. عنھ فھو فاقد الحب

  : وقد قلنا من قبل إن إمامنا في كل قضیة الكتاب والسنة وفقھ السلف
  .. فھل الشرع دعا إلى شيء من ذلك؟

  .. وھل جعلھا عالمة على حب الرسول؟
ھ عن          الثابت أن الش م ین ت ل ي ذات الوق ھ ف وي، لكن د النب ال بالمول رع لم یأمر باالحتف

ات     تدارس سیرة النبي واستخراج العبر منھا في كل زمان ومكان، بل ھو من المقرب
ھ      ل علق ة، ب ور الثالث إلى اهللا تعالى، والشرع لم یعلق حب الرسول على فعل تلك األم

  .. على اتباعھ وتعظیمھ
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حابة     وأما التوسل فإن الش ان الص د ك ھ، وق رع لم یأمر بالتوسل بالنبي الكریم بعد ممات
یتوسلون بھ في حال حیاتھ، أي یطلبون منھ الدعاء، وكان ھذا جائزا حینذاك، لكنھ لما 

  .. مات تركوا ذلك لعلمھم أن المیت ولو كان نبیا ال یملك أن ینفع أحدا
ر استس        د عم ي عھ ادة ف ي عام الرم ا     لذا فإنھم لما قحطوا ف ي وم م النب اس ع قوا بالعب

  : استسقوا بالنبي فقال عمر رضي اهللا عنھ
البخاري، كتاب " اللھم إنا كنا نستسقیك بنبینا فتسقینا، وإن نستسقیك بعم بنبینا فاسقنا" 

  . ٢/٤٩٤فتح الباري : االستسقاء باب سؤال الناس األمام االستسقاء إذا قحطوا، انظر
ك الخالف،      وفي خالفھم في سقیفة بني ساعدة ي حل ذل حول الخالفة لم یتوسلوا بھ ف

ي   ین عل الف ب ي الخ ھ، وال ف ي اهللا عن ان رض ا عثم رض لھ ي تع ة الت ي المحن وال ف
  .. ومعاویة رضي اهللا عنھما

ھ،            حابة فی رط الص م یف ھ ـ جائزا ل د ممات ھ بع فلو كان التوسل بھ ـ أي طلب الدعاء من
  .. ل على المنع منھفعدم فعلھم ـ وھم األحرص على الخیر ـ ید

ھ،      د ممات ھ وال بع وأما التوسل بجاھھ فذلك أمر لم یفعلھ الصحابة أبدا ال في حال حیات
ذا          ل ھ ا عرف عن السلف مث وما ورد من أثر یجیز التوسل بجاھھ فھو ضعیف، وم

  .. النوع من التوسل، إال ما كان من اإلمام أحمد
ى       أما عن شد الرحل إلى قبره علیھ الصالة والسال د الرحال إال إل ھ نھى عن ش م، فإن

ال اجد فق ة مس اجد : ( ثالث ة مس ى ثالث ال إال إل د الرح جد  : ال تش ذا والمس جدي ھ مس
ى جد األقص رام والمس ة   ) الح ة والمدین جد مك ي مس الة ف ل الص اب فض اري كت البخ

   ٦٤ـ٣/٦٣فتح الباري: انظر
  .. أي ال یجوز شد الرحل ألجل العبادة إال لھذه المواطن الثالثة

أتي من         د ی ي النھي، لكن ق ع ف أما من قصد غیرھا ألجل العبادة فقد خالف األمر ووق
  : یخالف فیقول

ور أصال، فمن    " لیس في الحدیث النھي عن شد الرحل إلى القبر، ولیس فیھ ذكر القب
  ".. أین قلتم الحدیث ینھى شد الرحل إلى القبر؟

و العب      : فیقال ا ذكرت المساجد ألن المقصود ھ ده     إنم ا یقص جد إنم د للمس ادة، فالقاص
ور ال           ارة القب ادات، وزی ذه عب ذكر واالعتكاف، وھ رآن وال راءة الق ألجل الصالة وق

  .. ریب أنھا عبادة ألن الشارع أمر بھا
  .. وكل ما أمر بھ الشارع فھو عبادة

وعلى ذلك فال یجوز السفر من أجل زیارة القبر، ألن السفر ألجل العبادة ال یجوز إال 
  .. ھذه الثالثةل

ا      ال، أم ل ح ي ك روعة ف ارة مش ل الزی ور، ب ارة القب ع لزی الم من ذا الك ي ھ یس ف ول
  .. الممنوع فھو السفر ألجلھا

م        ي فھ وا ف ین المسلمین إذا اختلف م ب فإن لم یسلم المخالف بھذا فحینئذ الَحَكم الذي یحك
حابة في نص من نصوص الشرع ھم السلف وعلى رأسھم الصحابة، فماذا یقول الص

  .. ھذه المسألة؟
ورد أن أبا ھریرة خرج إلى الطور فلما بلغ ذلك بصرة بن أبي بصرة الغفاري قال لھ 

  : حین أقبل
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ول      " ا خرجت سمعت رسول اهللا یق ھ م دیث  : لو أدركتك قبل أن تخرج إلی ذكر الح " ف
وم          دعاء ی ا ال تجاب فیھ ي یس اعة الت ر الس اب ذك ة ب اب الجمع ائي كت أ، النس الموط

  .. عة، صححھ األلبانيالجم
  : وجاء رجل إلى ابن عمر فقال لھ

  .. إني أرید الطور" 
ة مساجد     : فقال ى ثالث د الرحال إل جد      : إنما تش ة والمس جد المدین جد الحرام ومس المس

ة، انظر      ".. األقصى فدع عنك الطور وال تأتھ ار المدین ي أخب ن شبة ف : أحمد وعمر ب
  .. ٢٨٩فى جناب التوحید صفتح المجید باب ماجاء في حمایة المصط

الم،             ھ الس ى علی ا موس م اهللا فیھ ة، كل ة مبارك ي بقع ل ھ جد ب ت بمس ور لیس والط
فالصحابة ما فھموا من األثر أن المنع خاص بالمساجد، بل فھموا المنع ألجل العبادة، 
د        ور یری ى الط رج إل ن خ ى م روا عل ا أنك اجد لم وص بالمس ھ مخص وا أن و فھم ول

  .. التبرك
ت عنھم         فھذه فتو ا ثب لما إال ھو یرضى بم ى الصحابة في ھذه المسألة، وال أظن مس

  .. ورضوه دینا، ألنھم ھم الكمل، وھم خیار األمة وقدوتھا
ر           ا ذك ھ الصالة والسالم فھو ضعیف كم ره علی ارة قب وكل حدیث ورد في فضل زی

ال تتخذوا : (األئمة المحققون كابن تیمیة، بل الذي ورد النھي عن اتخاذ قبره عیدا فقال
  ).. قبري عیدا

أي تعادونھ بالزیارة، والعید في اللغة اسم لما یعتاد مجیئھ، سمي عید الفطر عیدا وكذا 
ي         ره ف زور قب ذي ی ل أسبوع، فال األضحى والجمعة لكونھا معتادة تجيء كل عام وك
ھ الرسول               ا نھى عن ذا ھو م دا، وھ ره عی ذ قب د اتخ ك فق د أو نحو ذل كل موسم أو عی

  .. یمالكر
ن             د روى سعید ب ر فق اد القب ب اعتی ي طال ن أب ي ب ن عل وقد أنكر الحسن بن الحسن ب

  : منصور في سننھ عن سھیل بن أبي سھیل قال
  : أتى الحسن بن الحسن بن علي عند القبر فناداني وھو في بیت فاطمة یتعشى فقال" 

  .. ھلم إلى العشاء
  .. ال أریده: فقلت
  .. ؟مالي رأیتك عند القبر: فقال
  .. سلمت على النبي: فقلت
  .. إذا دخلت المسجد فسلم: فقال

  : إن رسول اهللا قال: ثم قال
ي      ( التكم تبلغن إن ص ي ف ابر، وصلوا عل وتكم مق ذوا بی دا وال تتخ ري عی ذوا قب ال تتخ

ائھم مساجد         ور أنبی ذوا قب ود والنصارى اتخ تم ومن    )حیث كنتم، لعن اهللا الیھ ا أن ، م
واء  دلس إال س ر" باألن اوى : انظ طفى    . ٢٧/١٨٩الفت ة المص اب حمای د ب تح المجی ف
  .. ٢٨٦جناب التوحید ص

ى رسول      فقد أنكر علیھ زیارتھ القبر، وأرشده إلى السنة وھي أن من أراد السالم عل
ب من           ین القری رق ب ال ف ھ السالم، ف ھ عن أمت اهللا فإن في األرض مالئكة سیاحة تبلغ

ن  القبر والبعید عنھ كما ذكر ابن رسو ل اهللا الذي ھو أقرب الناس نسبا إلیھ، فالسنة لم
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أراد السالم علیھ أن یسلم حین دخولھ المسجد كما أرشد إلى ذلك النبي الكریم، والسنة 
ر              ان القب ى نفسھ بالسفر وإتی ذي یشق عل ذا ال ي الصالة، فھ ھ ف لم علی أن یصلى ویس

لوغ السالم، فلم ھذا ألجل السالم یستوي ھو ومن قعد في بیتھ في أقصى األرض في ب
  .. العناء ورسول اهللا لم یأمر بزیارة قبره؟

ان       ا ك ھ إال م وا یزورون م یكون وما عرف عن صحابتھ أنھم كانوا یعتادون القبر، بل ل
  .. من ابن عمر كان إذا قدم من سفر أم القبر فسلم على رسول اهللا ثم أبي بكر ثم أبیھ 

ائ    : انظر اب الجن رزاق، كت د ال ي صلى اهللا       المصنف لعب ر النب ى قب اب السالم عل ز، ب
ي           ر النب أتي قب ان ی اب من ك ائز، ب اب الجن علیھ وسلم، والمصنف البن أبي شیبة، كت

  .. صلى اهللا علیھ وسلم فیسلم
  : قال عبید اهللا بن عمر

  " .. ال نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى اهللا علیھ وسلم فعل ذلك " 
ھ  مصنف عبد الرزاق، كتاب الج: انظر نائز، باب السالم على قبر النبي صلى اهللا علی

  ..  ٦٠، الجواب الباھر ابن تیمیة ٢٨٨وسلم، فتح المجید ص
ان صادرا من جاھل ال          .. إذن ة إذا ك ور الثالث ذه األم ل ھ تعلیق محبة رسول اهللا بفع

ھ             ھ وظن ذور لجھل و مع وع فھ ا ھو ممن ا ھو مشروع وم وي وم یعلم حقیقة األمر النب
  .. یثبت، وإن كان ال یعذر في ترك سؤال أھل العلم ثبوت ما لم

ادا         ي وراءه اعتق ي الشرع ویخف ك ف وت ذل دم ثب وأما إن كان صادرا من عالم یعلم ع
خاصا وفكرا موروثا عن األدیان والنحل القدیمة، یقصد بھ تقویض ملة اإلسالم وھدم 

  : فكم على حقیقتھاأركان اإلیمان باهللا فھنا نصل إلى لب القضیة التي نرید أن نوق
ن    تمدة م ھ المس ده وأركان ھ قواع لة، ل الم بص ى اإلس ت إل ر ال یم ر خطی ام فك ا أم إنن
ا      ره لم ي أول أم د ف ثقافات أجنبیة قدیمة من قبل اإلسالم، دخل إلى اإلسالم باسم الزھ
ة     ى محب دعوة إل كان الزھاد من أرباب ھذا الفكر یملؤون الدنیا، ثم تحول الحقا إلى ال

  .. هللا لما قل الزھادون منھم وكثر المترفونرسول ا
  : لذا فالذي نقولھ ھنا

ره،       ى قب د الرحل إل ھ أو ش لیست القضیة قضیة احتفال بمولد النبي الكریم أو توسل ب
  .. فھذه القضایا محل خالف بین العلماء، وإن كان الصواب منعھا لما سبق من أدلة

ھ    بل القضیة أبعد من ذلك، إنھا قضیة فلسفیة ت رة اإلسالم وتدخل خرج معتقدھا من دائ
ة عن    دائرة اإللحاد والزندقة، ولألسف، المتفطنون لھذا األمر ھم قلة واألكثر في غفل
ادمة     رة المص ذه الفك یخ ھ ي ترس عوریة ف ة ال ش اھم بطریق ة تس ك الغفل ة، وتل الحقیق
یة    یان القض ع نس ة م ایا فرعی ول قض دل ح ث والج ر البح ین ینحص الم، ح لإلس

  .. اسیةاألس
ول    ة الرس اء محب ھ ادع ق عن ذي انبث ل ال ن األص رة ع اء فك م إعط ن المھ ان م ذا ك ل
م        دعوى، لكي نعل ذه ال الم بھ والنسبة إلیھا عند ھؤالء الذین سموا صوفیة وأشغلوا الع

  .. ھل ھم صادقون في ھذه المحبة، أم أن لھم غرضا آخر من الدعوة إلیھا؟
  : اإلنسان الكامل

ل،   ان الكام ل       اإلنس ن قب وفة م م المتص ي األم ة ف ت رائج وفیة كان فیة ص رة فلس فك
ان         .. اإلسالم د والیون ارس والھن دماء من أھل ف ل الصوفیة الق أطلق ھذا اللقب من قب
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ي الكون حسب نظریتھم       د ف ى أول موجود وج ود   ... عل ذا الموج وا أن ھ ث زعم حی
م یخل       ور الشمس عن الشمس، ل یض ن در    األول فاض عن اهللا تعالى كما یف ل ص ھ ب ق

  : عنھ، فھو نور من نور، ونوره امتد إلى جمیع ذرات الكون
وھو الواسطة بین الخالق .. وھو اإللھ الذي صنع وخلق الموجودات.. فبھ قامت الحیاة

  .. فلھ صفات اإللھ ولھ صفات البشر.. والخلق لما لھ من شبھ بھما
الم، ور  روح األعظم أو     وألنھ بھذه المرتبة فھو یعلم الغیب ویدبر أمر الع ا سموه ال بم

ي     ل الت العقل األول أو الفعال وغیرھا من التسمیات، ھذه خالصة فكرة اإلنسان الكام
  .. في تلك الثقافات القدیمة قبل اإلسالم

فیة        دوي، الموسوعة الفلس رحمن ب د ال ل   ١/١٣٦انظر اإلنسان الكامل، عب ة العق ، بنی
   ٣٧٨العربي، الجابري ص

ر من         ثم إن اهللا تعالى كت ھ كثی دخل فی د ف ارس والھن الد ف ي ب ب لھذا الدین أن ینتشر ف
ى      نھم عل ر م ي كثی حملة ھذا الفكر أبناء تلك البالد، ومع قلة الوعي بحقیقة اإلسالم بق
ة        ھ بحسن نی دعون إلی زل اهللا، فصاروا ی ھذا االعتقاد الفاسد ظانین عدم منافاتھ لما أن

  .. وقصد
ذا   وبھم         لكن طائفة أخرى تعمدت نشر ھ ت قل ا كان دا لم ا وكی ین المسلمین خبث ر ب الفك

  .. تنطوي على حقد عظیم على ھذا الدین الذي أزال دولھم الظالمة الكافرة
ھ    وبما أن لقب اإلنسان الكامل غریب على المجتمع اإلسالمي تحاشوا أن یصطدموا ب

  .. فاتخذوا بدال منھ لقب الحقیقة المحمدیة أو النور المحمدي
لم، ومن          فإذا سمع ا ھ وس د صلى اهللا علی ي محم ھ النب ى ذھن ادر إل لسامع ھذا اللقب تب

ھ         لم، ول ھ وس د صلى اهللا علی المعلوم أن أعظم شخصیة في تاریخ المسلمین ھو محم
م      ھ والعل دم الفق خصائص لیست لغیره بإجماع المسلمین، وكثیر من المسلمین ممن ع

  .. والسالم ال یمانع من الزیادة والغلو في حقھ علیھ الصالة
  .. ھنا وظف ھؤالء ھذه الشخصیة إلبراز فكرة اإلنسان الكامل من خاللھا

  : فقالوا عن رسول اهللا أنھ
  .. أول موجود فاض عن اهللا تعالى كما یفیض نور الشمس عن الشمس

  .. وھو نور ونوره ممتد إلى جمیع ذرات الكون
  .. وكل العلوم قطرة من بحره

  .. وھو محل نظر اإللھ
  .. شبھ بالصفات اإللھیة والصفات البشریةلھ 

  .. فھو واسطة بین الخالق والخلق
رق     ر ف ل بغی ة   ... فصارت الحقیقة المحمدیة ھي حقیقة اإلنسان الكام م ومحاول إال أنھ

  .. منھم لترویج تلك الفكرة الفلسفیة حرفوا اآلیات واختلقوا األحادیث للتدلیل علیھا
  ) لكاملاإلنسان ا= الحقیقة المحمدیة ( 

ي حق              ة ف والھم وأشعارھم من أوصاف غالی ي أق رد ف ا ی ق م ذا التواف والذي یثبت ھ
ورد     انحن ن ل، وھ ان الكام رة اإلنس الل فك ن خ ر إال م ن أن تفس ریم ال یمك ي الك النب

  .. طرفا منھا
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ة   : " یقول ابن عربي ة الرحمانی ة المحمدی " بدء الخلق الھباء، وأول موجود فیھ الحقیق
   ١/١١٨كیة الفتوحات الم

  : ویقول الحالج
ور       "  وار ن ي األن یس ف وره ظھرت، ول أنوار النبوة من نوره برزت، وأنوارھم من ن

رم   احب الك ور ص وى ن دم س ر وأق ور وأظھ بق  ... أن وده س م، ووج ھ سبقت الھم ھمت
واألزمان .. العلوم كلھا قطرة من بحره... العدم، واسمھ سبق القلم، ألنھ كان قبل األمم

   ١٣الطواسین " ھرهساعة من د
  : وقال ابن الدباغ

اعلم أن أنوار المكونات كلھا من عرش وفرش وسموات وأرضین وجنات وحجب  " 
وره    وما فوقھا وما تحتھا إذا جمعت كلھا وجدت بعضا من نور محمد، وأن مجموع ن
رش    وق الع ي ف بعین الت ب الس ى الحج ع عل و وض ذاب، ول رش ل ى الع ع عل و وض ل

ت   و جمع ت، ول ت       لتھافت ھ لتھافت یم علی ور العظ ك الن ع ذل ا ووض ات كلھ المخلوق
   ٢٠٣نقال عن محبة الرسول ص ٨٧ھذه ھي الصوفیة ص" وتساقطت

  : یقول البوصیري في البردة
  یا أكرم الخلق مالي من ألوذ بھ     سواك عند حدوث الحادث العمم

  فإن من جودك الدنـیا وضرتھا     ومن علومك علم اللوح والقلم
ي ذه ھ ان      ھ ة اإلنس ق بحقیق عارھم تنط اتھم وأش ل كلم دھم، فك ة عن ة المحمدی الحقیق

اكر      ك إال جاھل أو م ي ذل ذا      .. الكامل الیجادل ف ف ھ د استتروا خل انوا ق م وإن ك وھ
  .. اللقب المحمدي زمنا إال أنھم عادوا وحنوا إلى لقبھم القدیم فصاروا یصرحون بھ

ھ     فھذا إمامھم األكبر ابن عربي الطائي یطلق ر من مؤلفات لقب اإلنسان الكامل في كثی
  ".. اإلنسان الكلي: "ولھ مؤلف بعنوان

  ".. اإلنسان الكامل: "وھذا عبد الكریم الجیلي وھو منھم یضع كتابا بعنوان
  .. وھناك آخرون غیرھم قدماء ومحدثون

  : اإلنسان الكامل، الحقیقة المحمدیة مرتبة عامة
یعلم یقینا أنھم ال یعظمون رسول اهللا وال یحبونھ، بل  وإن المدقق في أقوالھم وأحوالھم

لمین   ین المس ل ب ان الكام رة اإلنس ق فك ى تحقی ة إل ھ ذریع ذون محبت إنھم .. یتخ ذا ف ول
ھ ذات        دون ب ھ ال یقص وم مقام ا یق ره مم ة أو غی ة المحمدی ب الحقیق ون لق دما یطلق عن

ھلیة ـ حسب شروطھم    النبي علیھ الصالة والسالم خاصة، بل كل ذات تتحقق فیھا األ
  .. ـ ألن تصیر في مرتبة اإلنسان الكامل

فلیست ھذه المرتبة حكرا على النبي أو غیره من البشر، بل ھي مشاعة ینالھا كل من  
ذات       ة االتحاد ب ى مرحل ھذب نفسھ وصفاھا على طریقة فلسفیة خاصة حتى تصل إل

ة اإلنسان    اهللا تعالى كما یقولون، تعالى اهللا عما یقولون، فإذا صار ت مرتب ت كذلك نال
  .. الكامل

لذا فإنھم یعتقدون في مشایخھم ما یعتقدونھ في اإلنسان الكامل، فھم نور، وھم یعلمون 
ك       یم أولئ ى تعظ رون عل اذا یص م لم ا نفھ ن ھن ون، وم ؤون الك دبرون ش ب، وی الغی

  .. المشایخ ھذا التعظیم الغالي الذي ال یجوز أن یكون إال لرب العالمین
  : الجیلي یقول



 ٩١٧

ھ أفالك الوجود من         "  دور علی ذي ت و القطب ال اعلم حفظك اهللا أن اإلنسان الكامل ھ
س،        ي مالب وع ف ھ تن م ل دین، ث أولھ إلى آخره، وھو واحد منذ كان الوجود إلى أبد اآلب
اس آخر، فاسمھ            ار لب ھ باعتب اس، وال یسمى ب ار لب ائس، فیسمى باعتب ویظھر في كن

د ھ محم و ل ذي ھ لي ال ار  األص ھ باعتب م ل دین، ث مس ال ھ ش م، ولقب و القاس ھ أب ، وكنیت
فقد اجتمعت ... مالبس أخرى أسام، ولھ في كل زمان اسم یلیق بلباسھ في ذلك الزمان

ي          لم ھو في صورة شیخي إسماعیل الجبرت ھ وس ل   " بھ صلى اهللا علی اإلنسان الكام
٢/٧٣   

  : قال بعضھم
  ابة عنھ في تبلیغ دعـواهكل النبیین والرسل الكـرام أتـوا       نی

  فھو الرسول إلى كل الخـالئق فـي         كل العصور ونابت عنھ أفواه
  ) ١٧النفحات األقدسیة للبیطار ص(

ا     ة علمناھ وإذا كنا قلنا إنھم ال یحبون رسول اهللا حقیقة، بل یتخذون المحبة ستارا لغای
ة أخ       م غای ى أن لھ ذلك إل ذه    من التفصیل السابق، فإننا نشیر ك ا بھ رى یتوصلون إلیھ

ي شھواتھم      : الدعوى أال وھي خیرھم ف اد، وتس م، وإستذالل العب ك  .. تعظیم ذواتھ وذل
ذه      ولھم إن ھ ذلك بق دوا ل د مھ ة، وق ة المحمدی ل الحقیق م تمث ون أن ذواتھ ین یزعم ح

  .. الحقیقة تظھر في كل زمان ومكان في صورة ولي من األولیاء
  ... عوة إلى محبة الرسولولعل ھذا ھو السبب األول في الد

  )).. فھم ینتقلون منھا إلى تعظیم ذواتھم(( 
ریم والتوسل     ي الك یظھر ذلك جلیا من حیث إنھم ال یقفون عن حد االحتفال بمولد النب

د كل شیخ من        : (( بھ وشد الرحل إلى قبره، بل ال بمول ى االحتف دعون إل یجیزون وی
  )).. للتضرع والسؤال مشایخھم والتوسل بھم وشد الرحل إلى قبورھم

  .. كما ھو معلوم، تحت اسم الوالیة والتعظیم وطلب البركة
ك القضایا         ي تل دا مع رسول اهللا ف ولو فرضنا صدقھم لكان ینبغي لھم أال یشركوا أح
ھ إال        در علی ا الیق ي وسؤالھ م الثالث، ولو كانوا صادقین لنھوا أتباعھم عن دعاء النب

  ... دقون في المحبة، مخطئون اجتھادھمإنھم صا: اهللا، وحینذاك نقول
ھ         ي وتفوق ة النب ة تضارع مرتب لكنھم ما فعلوا ھذا وال ذاك، بل جعلوا لكل شیخ مرتب
حتى تصل إلى مرتبة اإللھ، وأذنوا في تقدیم القربات إلیھم من دون اهللا، فھم مشركون 

  : زنادقة متبعون ألھواءھم
ا یتبعون أ  {  ر        فإن لم یستجیبوا لك فاعلم أنم واه بغی ع ھ ھواءھم، ومن أضل ممن اتب

  ... }ھدى من اهللا إن اهللا الیھدي القوم الظالمین 
  ) لكن كثیرا منھم ال یعلمون.. تلك ھي الحقیقة( 

  : فھذه ھي حقیقة محبة رسول اهللا عند ھؤالء القوم، كما رأینا
د وی           رس وھن وثنیین من ف فة ال ن الفالس اء دی ذوات وإحی ا إال تعظیم ال ان،  لیس فیھ ون

ة هللا       ... وفكرتھم تناقض اإلسالم ل الموجودات مخلوق ل ك اض عن اهللا، ب فلیس أحد ف
م،       .. تعالى لیست من ذاتھ وال من نوره وح والقل م الل ك عل ق اهللا یمل ولیس أحد من خل

  .. وال یقدر أحد على التصرف في الكون
  .. فمعتقد ھذه االعتقادات كافر باهللا تعالى



 ٩١٨

  .. اع ھذه الفكرة ال یدركون حقیقتھاوالحق أن كثیرا من أتب
  .. وكثیر من الذین یحتفلون بالمولد ال یعلمون أصل ھذا األمر

م        ون حین ل نھم مخطئ بل كثیر منھم صادقون في محبتھم وشعورھم تجاه الرسول لك
  .. یلتزموا المحبة الشرعیة القائمة على االتباع

  .. إلیھ متخذا محبة رسول اهللا ستارالكن البلیة فیمن یعتنق ھذا الفكر اإللحادي ویدعو 
فھذا أصل الضاللة مصدر الغوایة، إذن ھذه ھي الحقیقة، فمن جادلھم فلیجادلھم فیھا، 
ر،     ى قب ولیحذر من الخدیعة والحیلة فیظن أن القضیة قضیة مولد أو توسل أو سفر إل

  .بل القضیة أخطر من تلك بكثیر كما قد رأینا
-------------------  

  حتفال بالمولد النبوياال  .٧
  یحیى بن موسى الزھراني 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ده   الحمد هللا رب العالمین ، وال عدوان إال على الظالمین ، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وح
ین ، صلى اهللا    ال شریك لھ ولي المؤمنین ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ النبي األم

یبین الطاھرین ، وعلى التابعین لھم بإحسان إلى یوم وسلم علیھ وعلى آلھ وصحبھ الط
  :أما بعد . . . الدین 

ر          م ، وكثی ل ، والظل ان القت حیق ، فك ق ، وجھل س فلقد كان العالم یغط في ظالم عمی
ل      عوب قب ت الش د أن ا ، لق ا ، أو یبطلھ ن ینكرھ د م ي ال تج ائم الت ائر والعظ ن الكب م

دوا  ار الع دیدًا ، وج ًا ش الم أنین راء  اإلس ى الفق دود عل ت الح ان ، وأقیم ن والطغی
ى       م حت ر والعلق ك الم ى ذل والضعفاء ، ونجا منھا األغنیاء واألقویاء ، وبقي الناس عل
رحم اهللا البشریة ، بإرسال أفضل الرسل وخاتمھم وأرحمھم بأمتھ ، وھو نبینا وحبیبنا 

ھ ع          ده وشبابھ ، ونضوجھ ونبوت د مول لم ، وبع ھ وس ھ علی ادت البسمة  محمد صلى ال
رك ،      س الش م أس ر ، وحط ن المنك ى ع المعروف ونھ ر ب د أم د ، فق ن جدی اس م للن
ت      ى أقیم ا ، حت ث جرثومتھ أفتھا ، واجت ل ش ة ، واستأص الم الوثنی ى مع ى عل وقض
ذا عاشت     وم ، وھك الحدود على الطغاة والبغاة ، واخذ الحق من الظالم ، وأعید للمظل

  .األمة في خیر وھناء 
ا أن نتطرق    فقبل الشروع في المولد النبوي ، وقبل تفنید ما فیھ من الباطل ، یحسن بن

ھ            ھ علی ق ب ا یتعل ر من المسلمین ، وھي مم ا كثی ل عنھ إلى بعض األمور التي قد یغف
ر       ى یعرف أم ا حت ام بھ الصالة والسالم ، والتي ینبغي على المكلف معرفتھا واالھتم

  :مور نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم علیھ ومن ھذه األ
   

  :   النبي صلى اهللا علیھ وسلم رحمة : أوالً  
الى       فھو  ال تع یھم ، ق م مشفق عل م    : [ رحمة على أمتھ رحیم رؤوف بھ د جاء ك لق

المؤمنین رؤوف رحیم            یھم ب تم حریص عل ا عن ھ م ز علی ] ( رسول من أنفسكم عزی
  ) ١٠٧األنبیاء  ] (وما أرسلناك إال رحمة للعالمین : [ ، وقال تعالى )  ١٢٨التوبة 

ض وأن   وقد حث أمتھ على التراحم فیما بینھم والتعاطف والشفقة من بعضھم على بع
ا وصفھ    یكونوا كالجسد الواحد یساعد بعضھم بعضا ویقف بعضھم مع بعض فھو كم
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ال       المؤمنین ق ھ سبحانھ رحیم ب ذا       : ((  رب ة ھك ي الجن یم ف ل الیت ا وكاف وأشار  )) أن
ال    : [ ، وقال تعالى ] بخاري وأبو داود والترمذي ال[ بالسبابة والوسطى  یم ف ا الیت فأم

  ) . ٩الضحى ] ( تقھر 
العنایة باألرملة والمسكین وذوي الحاجات  وكذلك من الرحمة التي أوصى بھا النبي

د     : ((  قال النبي : قال  فعن أبي ھریرة  ة والمسكین كالمجاھ ى األرمل الساعي عل
أن رجًال شكا إلى رسول    ، وعن أبي ھریرة  ] ري ومالك البخا)) [ في سبیل اهللا 

ھ   )) [ امسح رأس الیتیم وأطعم المسكین : (( قسوة قلبھ فقال  اهللا  د ورجال رواه أحم
  ].رجال الصحیح

اء      : (( بالفقراء قال فیھم  ومن رحمتھ  ا األغنی دعى إلیھ ة ُی ام الولیم بئس الطعام طع
ات والنساء      ، وقد أوصى  ]  في الصحیحین)) [ ویترك الفقراء  ى البن باإلحسان إل

  . والضعفاء وما ذاك إال من رحمتھ وشفقتھ على أمتھ 
من عال جاریتین حتى تبلغا جاء یوم : (( قال  فعن أنس رضى اهللا عنھ ، عن النبي 

ي  : ((  وجاریتین أي بنتین ، وقال ] رواه مسلم )) [ القیامة أنا وھو كھاتین  اللھم إن
ومعنى أحرج أي ] رواه النسائي بإسناد جید ))  [ ج حق الضعیفین الیتیم والمرأة أحرَّ

ون إال   : (  أنھ ُیلحق اإلثم بمن ضیع حق الیتیم والمرأة ، وقال  ھل ُتنصرون وُترزق
رواه البخاري مرسال  وأورده بمعناه النسائي في صحیح سنن النسائي )) [ بضعفائكم 

ھ اهللا  : ((  ل ، وقا) ] ٢٩٧٨( برقم  ٢/٦٦٩ ق  )) [ من ال یرحم الناس ال یرحم متف
  ].متفق علیھ)) [ من ال َیرحم ال ُیرحم : ((  ، وقال ] علیھ 

ھ الصالة والسالم        ومن رحمتھ  ال علی الحیوان فق ة ب إن اهللا : (( أنھ أوصى بالرحم
بح ولیحد كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذ

  ] .ابن حبان ومسلم والدارمي وغیرھم )) [ أحدكم شفرتھ ولیرح ذبیحتھ
  .بأمتھ وشفقتھ علیھم كثیرة جدًا ، فعلیھ الصالة والسالم وصور رحمتھ 

  :مولده صلى اهللا علیھ وسلم : ثانیًا 
و   ولد علیھ الصالة والسالم یوم االثنین الثاني عشر من ربیع األول عام الفیل ، قال أب

ي رسول اهللا      : قتادة األنصاري   ال   سأل رجل أعراب وم      : فق ول في صوم ی ا تق م
  ) .مسلم ] ( ذاك یوم ولدت فیھ ، وفیھ أوحي إلي : [ االثنین ؟ قال 

] ( عام الفیل  ولدت أنا ورسول اهللا  : وعن قیس بن مخرمة بن عبد المطلب ، قال 
  .  ١/٣٣ انظر سیر أعالم النبالء) الترمذي وإسناده حسن 

  :بشریتھ صلى اهللا علیھ وسلم : ثالثًا 
] قل سبحان ربي ھل كنت إال بشرًا رسوًال : [ بشر مثل بقیة البشر قال تعالى  فھو 

راء (  الى ) ٩٣اإلس ال تع ول اهللا : [ ، وق د رس تح.....] ( محم ال )  ٢٩الف : ((  وق
ھ   )) [ إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي  ق علی دًا    ، وھي د ] متف ى أن محم ة عل  الل

ال اهللا جل وعال               س ـ وق ین ـ الجن واإلن ى الثقل ل إل ة ب اس كاف ى الن : [ رسول اهللا  إل
راھیم          ھ إب ینا ب ا وص ك وم ا إلی ذین أوحین ًا وال ھ نوح ا وصى ب دین م ن ال م م شرع لك

والمذكورون في ھذه اآلیة ھم أولو العزم من )  ١٣الشورى..] ( …وموسى وعیسى 
: [ ولكن اهللا أكرمھم بالرسالة وغفر لھم جمیعًا ، وقال اهللا جل وعال   الرسل فھم بشر

راب       ن ت ھ م ل آدم خلق د اهللا كمث ى عن ل عیس ران.] ( …إن مث ذه )  ٥٩آل عم ، فھ
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اآلیات تدل داللة قاطعة الشك فیھا أن األنبیاء بشر واهللا ھو خالقھم ، ولكنھ اصطفاھم 
دون من    م      برساالتھ عن بقیة البشر، فال ُیعب یھم أو التوسل بھ و ف دون اهللا ویحرم الغل

ة اإلسالم           د والمخرج من مل افي للتوحی ر المن بعد موتھم ، ألن ذلك من الشرك األكب
ذرین      والنبي محمد  اد مبشرین ومن من أولئك األنبیاء الذین بعثھم اهللا عز وجل للعب

، فال )  ١٤٤نآل عمرا] ( وما محمد إال رسول قد خلت من قبلھ الرسل : [ قال تعالى
ل        ھ بشر مث ھ ، فإن دد من یجوز الغلو فیھ أو التوسل بھ بعد موتھ أو طلب العون أو الم

ھ ،        : ((  كل البشر فقد قال  دًا عمل ة أح دخل الجن ن ی ھ ل سددوا وقاربوا وأبشروا فإن
الوا  ال   : ق ول اهللا ، ق ت یارس ة    : وال أن ھ برحم دني اهللا من ا ، إال أن یتغم )) [ وال أن
  ] .ي ومسلم البخار

وما محمد إال رسول : [ بشر ولد وعاش ومات ، قال تعالى  فمن ذلك ُعلم أن النبي 
ھ      ى عقبی ب عل قد خلت من قبلھ الرسل أفإین مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ینقل

إنك : [ ، وقال تعالى )  ١٤٤آل عمران] ( فلن یضر اهللا شیئا وسیجزي اهللا الشاكرین 
م میت  ت وإنھ ر] ( ون می ى    )  ٣٠الزم الة وأزك ل الص ھ أفض ي علی اب للنب ، والخط

  .السالم 
یھم   فالواجب على المؤمن أن یؤمن برسالة النبي  ورسالة جمیع األنبیاء والرسل عل

قط   و س ذي ل ان ، ال ان اإلیم ن أرك ن م ك رك لیم ، ألن ذل ى التس الة وأزك ل الص أفض
  .لعیاذ باهللا لضعف إیمان المرء معھ وقد یھوي إلى الھاویة وا

  :فضلھ على جمیع الخالئق : رابعًا 
ال     ھ ، ق ي اهللا عن رة رض ي ھری ول اهللا  : عن أب ال رس وم   : ((  ق د آدم ی ید ول ا س أن

  ] .مسلم )) [ القیامة ، وأول من ینشق عنھ القبر، وأول شافع وأول مشفع 
ید  ل أن الس ل   : وقی ر، وقی ي الخی ھ ف وق قوم ذي یف و ال زع إ : ھ ذي ُیف و ال ي ھ ھ ف لی

  .النوائب والشدائد فیقوم بأمرھم ویتحمل عنھم مكارھھم ویدفعھا عنھم 
ال       وھو  لین وخاتمھم ، ق اء والمرس أفضل البشر على اإلطالق ، وھو أفضل األنبی

ھ إال موضع       : ((  ًا فأحسنھ وأجمل ى بنیان مثلي ومثل األنبیاء من قبلي كمثل رجل بن
یطوفون بھ ویعجبون لھ ویقولون ھال وضعت   لبنة من زاویة من زوایاه فجعل الناس

ین       ا خاتم النبی ة وأن ا اللبن لم  )) [ ھذه اللبنة قال فأن دنیا      ] مس ي ال د آدم ف و سید ول ، فھ
ھ ،    د ل ازع وال معان ى من د وال یبق ل أح ؤدده لك ر س ة یظھ وم القیام ي ی رة ، فف واآلخ

اء المشر      ار وزعم وك الكف ھ  بخالف الدنیا فقد نازعھ في سیادتھ مل ا    كین ، وقول أن
ھ الصالة والسالم      ال علی : (( سید ولد آدم لم یقلھ فخرًا ، بل إنھ صرح بنفي الفخر فق

  ]الترمذي )) [ أنا سید ولد آدم وال فخر 
  : وقولھ أنا سید ولد آدم ، كما قلنا لم یقلھا مفاخرة بھا وإنما قال ذلك لسببین

وأما بنعمة : [ جل من قائل عزیز سبحانھ  امتثاًال ألمر ربھ سبحانھ عندما قال: األول 
  ) . ١١الضحى] ( ربك فحدث 

اني  دوه        : الث وقروه ویعتق وه وی ھ لیعرف ھ ألمت ھ تبلیغ ب علی ذي یج ان ال ن البی ھ م أن
  .ویعملوا بمقتضى ذلك االعتقاد ویوقروه بما تقتضیھ مرتبتھ 
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ین العب      ة للفصل ب وم القیام اد وھو أول من   فھو الذي یطلب من ربھ ویسألھ سبحانھ ی
ي وسالمھ         ى اإلطالق ، صلوات رب ق عل ُیشفع یوم القیامة ، فلھذا فھو أفضل الخالئ

  .علیھ 
  :معنى شھادة أن محمدًا رسول اهللا : خامسًا 
ھ وزجر، وأن ال    : معناھا انھى عن طاعتھ فیما أمر ، وتصدیقھ فیما أخبر ، واجتناب م

  .ُیعبد اهللا إّال بما شرع
الى     من طاعة ا  فطاعتھ  ال تع اتبعوني     : [ هللا عز وجل ، ق ون اهللا ف تم تحب ل إن كن ق

  ) . ٣٣١آل عمران ] ( یحببكم اهللا ویغفر لكم ذنوبكم واهللا غفور رحیم 
الى   وا اهللا والرسول    : [ وقال تع ل أطیع ران  ] ( ق الى   )  ٣٢آل عم ال تع من  : [ ، وق

اع اهللا     د أط ول فق ع الرس اء ] ( یط دیقھ )  ٨٠النس ي  ، وتص یة  ف ار الماض األخب
ك من            ي ذل دیقھ ف ا ، وتص ھ اهللا علیھ ي أطلع ب الت ور الغی والمستقبلیة مما كان من أم

  .أوجب الواجبات 
ي       ھ النب انھى عن اب م انھى    ومن مقتضى شھادة أن محمدًا رسول اهللا اجتن ل م ، فك

الى    ھ تع اك     : [ عنھ یجب اجتنابھ وذلك مصداقًا لقول ذوه ومانھ اكم الرسول فخ ا أت م وم
ا استطعتم      : ((  ،  وقال )  ٧الحشر ] ( عنھ فانتھوا  ھ م أتوا من ر ف ما أمرتكم من أم

  ] .مسلم )) [ وما نھیتكم عنھ فاجتنبوه 
  : عبودیتھ صلى اهللا علیھ وسلم : سادسًا 
النبي  ة     ف الى بالعبودی فھ اهللا تع ل ووص ز وج وك هللا ع و ممل اد اهللا وھ ن عب د م عب

الى   ال تع ا ق ة كم ده  : [الخاص اٍف عب یس اهللا بك ر ] ( أل ب )  ٢٦الزم أعلى مرات ، ف
أكمل الخلق في ھاتین الصفتین الشریفتین قال  العبد العبودیة الخاصة والرسالة فھو 

ده    : [ تعالى  ى عب ان عل ان ] ( تبارك الذي نزل الفرق الى ،    )  ١الفرق د هللا تع و عب ، فھ
ك      أما الربوبیة واإللھیة فھما حق هللا تعالى وحده ال د ، ال مل ا أح یشركھ في شي منھم

إنما (( كما قلنا عبد اهللا ورسولھ كما قال ھو عن نفسھ  مقرب وال نبي مرسل فالنبي 
  ] .ابن حبان )) [ أنا عبد فقولوا عبد اهللا ورسولھ 

ائص      ن خص ة م ھ خصیص ون ل الم وال یك الة والس ھ الص ھ علی وق منزلت ع ف ال ُیرف ف
ھ من     األلوھیة فھو علیھ الصالة وال سالم ال یعلم الغیب إال ما أطلعھ اهللا عز وجل علی

ب إال اهللا     : [ األمور الغیبیة قال تعالى  ي السموات واألرض الغی ] ( قل ال یعلم من ف
عالم الغیب فال یظھر على غیبھ أحدًا إال من ارتضى من : [ ، وقال تعالى )  ٦٥النمل

ول  ن ] ( رس ل  )  ٢٧،  ٢٦الج ز وج ع اهللا ع د أطل دًا   ، فق ھ محم ض   نبی ى بع عل
دما سألھ        ھ عن ك أن ل ذل األمور الغیبیة ، لذلك فھو ال یعلم الغیب من تلقاء نفسھ ، ودلی

أعلم من السائل       : (( جبریل علیھ السالم عن الساعة قال  ا ب ا المسؤول عنھ د  )) م وق
الى      علم  ال تع ھ السالم ق ك  ت: [ مما أطلعھ اهللا علیھ أن ذلك السائل ھو جبریل علی ل

ذا    ل ھ )  ٤٩ھود ] ( من أنباء الغیب نوحیھا إلیك ما كنت تعلمھا أنت وال قومك من قب
م   : [ ، وقال تعالى  ر وھ ذلك من أنباء الغیب نوحیھ إلیك وما كنت لدیھم إذ أجمعوا أم

  ) . ١٠٢یوسف ] ( یمكرون 
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ر من أمور األلوھی       وكذلك فھو  ھ أي أم د فی ة أو ال ینفع وال یضر بنفسھ ، وال ُیعتق
ل سبحانھ         ال جل من قائ ات فق [ الربوبیة ولقد وصفھ اهللا بالعبودیة في أشرف المقام

  ) . ١اإلسراء ] ( سبحان الذي أسرى بعبده 
ال   عبد اهللا ورسولھ فال یعطى وال یرفع فوق منزلتھ ھذه ، عن أبي ھریرة  فھو  ق

ي رسول اهللا   : ((  قال رسول اهللا :  ھ إال اهللا وأن د    أشھد أن ال إل ا عب ى اهللا بھم  ال یلق
  ].مسلم)) [غیر شاك فیھما إال دخل الجنة 

  . فھو عبد اهللا ورسولھ ، وصلوات ربي وسالمھ علیھ 
   

  : حاجة الناس إلى رسول اهللا : سابعًا 
وا    لما عاش الناس قبل بعثتھ  دما حرف في جاھلیة جھالء وظلمة دھماء خصوصًا بع

ى أنب    ة عل ب المنزل ى من         وبدلوا في الكت م إل ق كلھ ھ أحوج اهللا الخالئ ذلك كل ائھم ، ل ی
ھ    یزیل عنھم تلك الغمة ، ویعیدھم إلى عبادة اهللا الخالق الواحد القھار ، فأرسل اهللا نبی

  .لیخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربھم سبحانھ وتعالى  محمدًا 
لطعام والشراب والنفس في الدنیا فھي أشد من حاجتھم إلى ا فأما حاجتھم إلى النبي 

إنھم            ي اآلخرة ف ھ ف ا حاجتھم إلی ران ، وأم ن النی ذرھم م ان ومن ھ مبشرھم بالجن ، ألن
فاعة ، فیشفع        أخر عن الش م یت ق ، فكلھ یستشفعون بالرسل إلى اهللا لیفصل بین الخالئ

  .، وھو الذي یستفتح لھم باب الجنة  لھم النبي محمد 
  . حاجة ماسة وأكیدة في الدنیا واآلخرة  فلھذا كانت حاجة الناس إلى النبي

  :االحتفال بمولد النبي صلى اهللا علیھ وسلم : ثالثًا 
ي             رق الضاللة والت ة من ف دث عن فرق ریم ، نتح وي الك د النب قبل الحدیث عن المول

  : بسببھا وجدت مثل ھذه البدع المنكرة والمكفرة ، فمن ھذه الفرق 
  :الصوفیة 

ي     وأحسن ما قیل فیھا أنھا ة ف ذه الفرق فرقة منسوبة إلى الصوف ، وأول ما ظھرت ھ
بھًا        وف تش وا الص وف  ، ولبس ادة والخ د والعب ي الزھ الغون ف انوا یب رة ، وك البص

ولیس طریقھم مقیدًا بلبس الصوف ، . بالمسیح بن مریم ، فلذلك أطلق علیھم الصوفیة 
ولكنھم . لكونھ ظاھر حالھم وال ھم أوجبوا ذلك وال علقوا األمر بھ ، لكن أضیفوا إلیھ 

بعد ذلك تشعبوا وتنوعوا ، وقیل أن التصوف تسرب إلى بالد المسلمین ، من الدیانات 
  .األخرى كالدیانة الھندیة ، والرھبانیة النصرانیة 

  :عبدالرحمن الوكیل / یقول الشیخ 
ھ        ي حرب اد اهللا ف ھ عب خر مع یطان لیس ھ الش دًا ، ابتدع أ وأألم كی وف أدن هللا إن التص

  ] .مصرع التصوف . [ ولرسلھ 
  :صالح الفوزان / ویقول الشیخ 

ن         ا ، م بین إلیھ ات المنتس ي ممارس ك ف ر ذل الم ، ویظھ ى اإلس ة عل وفیة دخیل الص
ذین   ممارسات غریبة على اإلسالم وبعیدة عن ھدیھ ، وخصوصًا المتأخرین منھم ، ال

نھم ف     دمون م ا المتق ب من     كثرت شطحاتھم ، وعظمت غلطاتھم ، وأم ى جان انوا عل ك
  .االعتدال ، كالفضیل بن عیاض ، والجنید ، وإبراھیم بن أدھم وغیرھم
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  :موقف الصوفیة من العبادة والدین 
لقد تفاقم الوضع في ھذه األزمنة في عبادة الصوفیة ، حتى أصبحت المنكرات ظاھرة 

ا      د كم اب الزھ ھ ،  للعیان ، كوضوح الشمس في رابعة النھار ، وكل ذلك من ب یدعون
د        ھ األمور ، ولق ك من تواف ر ذل وحبھم المفرط في النبي صلى الھ علیھ وسلم إلى غی
اتخذ أھل التصوف وخصوصًا المتأخرین منھم صنوفًا من أصناف العبادة المبتدعة ، 

  :وتتلخص بدعھم فیما یلي 
   

  : قصرھم العبادة على المحبة  -١
ة ، ویھمل  ب المحب ى جان ادتھم هللا عل ون عب ب یبن ي جوان رى ، وھ ب األخ ون الجوان

ال بعضھم    عظیمة یعتمد علیھا الدین اعتمادًا كبیرًا ، كجانب الخوف والرجاء ، وقد ق
ذا من الضالل ،      :  اره ، وال شك أن ھ أنا ال أعبد اهللا طمعًا في جنتھ ، وال خوفًا من ن

د ج              ار ، وق ن الن ذي ال یخاف م و ال ة ، ومن ھ ي الجن ع ف ذي ال یطم و ال اءت فمن ھ
اآلیات واألحادیث المشتھرة بذلك ، والذي ال یطمع في الجنة ، فبماذا یطمع إذن ، قال 

ة عرضھا كعرض السماء واألرض        : " تعالى  م وجن رة من ربك ، " سابقوا إلى مغف
، وقد أمرنا النبي صلى  " فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز : " وقال تعالى 

ر ، ومن      اهللا علیھ وسلم أن نستعیذ ب ذاب القب نم ، ومن ع اهللا من أربع ، من عذاب جھ
، فكیف یقول قائل بعد ذلك ، ] رواه مسلم . [ فتنة الدجال ، ومن فتنة المحیا والممات 

ول نحن      ل نق ار ، ب ة ،     : أنھ ال یطمع في الجنة وال یخاف من الن ا نسألك الجن م إن اللھ
  .ونعوذ بك من النار 

ھ اهللا   فالعبادة لیست مقصورة على  ة رحم جانب واحد فقط ، قال شیخ اإلسالم بن تیمی
ادة :  اھرة           : العب ال الظ وال واألعم ن األق اه م ھ اهللا ویرض ا یحب ل م امع لك م ج اس

  .والباطنة 
  :ولھذا یقول بعض السلف 
فھو مرجئ ، ومن : فھو زندیق ، ومن عبده بالرجاء وحده : من عبد اهللا بالحب وحده 

ده  الخوف وح ده ب و: عب وف   فھ اء والخ ب والرج ده بالح ن عب روري ، وم و : ح فھ
ًا     : " ولھذا قال تعالى . مؤمن موحد  م خوف دعون ربھ تتجافى جنوبھم عن المضاجع ی

  "وطمعًا ومما رزقناھم ینفقون 
رب ویرجون           : " وقال تعالى  م أق م الوسیلة أیھ ى ربھ دعون یبتغون إل ذین ی ك ال أولئ

، في ھذه اآلیة أعظم دلیل على " ن محذورًا رحمتھ ویخافون عذابھ إن عذاب ربك كا
  .كذب الصوفیة وأھلھا ، ألن كل إنسان یرجو رحمة ربھ ویخاف عذابھ 

   
  :عدم الرجوع للكتاب والسنة  -٢

ادتھم ،      نھم وعب ي دی اب والسنة ف ى الكت ون إل م ال یرجع وفیة انھ ر الص ب أم ي غال ف
الطرق المبتدعة ، واألذكار  وغنما یرجعون على أذواقھم وما یرسمھ لھم شیوخھم من

ث     ات واألحادی ات والمنام تدلون بالحكای ا یس ة ، وربم ة الكاذب واألوراد الخاطئ
وم      ا ، ومن المعل الموضوعة المكذوبة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، ویتشبثون بھ
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نة           اب والس ي الكت اء ف ا ج ى م ة عل ت مبنی حیحة إال إذا كان ون ص ادة ال تك أن العب
  .محتج بھا الصحیحة ال

و  : قال شیخ اإلسالم  صراط اهللا واحد ، ال انقسام فیھ وال اختالف علیھ ، وما عداه فھ
ى       ق عل ذا ینطب سبل متفرقة تتفرق بمن سلكھا ، وتبعده عن صراط اهللا المستقیم ، وھ
كل فرق الصوفیة ، فإن كل فرقة لھا طریقة خاصة تختلف عن طریقة الفرقة األخرى 

رق    ، ولكل فرقة شیخ ی اج الف سمونھ شیخ الطریقة ، یرسم لھا منھاجًا یختلف عن منھ
األخرى ، ویبتعد بھم عن الصراط المستقیم ، ویزعم ھذا الشیخ انھ یتلقى األوامر من 
ت    د انقطع الة ق اس أن الرس ن الن ل م ب وعق ل ذي ل ى ك ى عل رة ، وال یخف اهللا مباش

ذلك     بموت النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، فھو آخر األنبیاء  وحي ك والرسل ، وانقطع ال
الى   ال تع ذا ق الم ، ولھ الة والس ھ الص ھ علی ھ اهللا إال : " بموت ر أن یكلم ان لبش ا ك وم

ا یشاء          ھ م وحي بإذن ي   " وحیًا أو من وراء حجاب أو یرسل رسوًال فی ال القرطب ، ق
    ، ١٦/٤٨. وما كان لبشر أن یكلمھ اهللا إال أن یوحي أو یرسل : ومعناه : رحمھ اهللا 

ول الشیخ    الى      / یق ھ اهللا تع ین رحم ن صالح العثیم د ب ب    : محم ة یج دة مھم اك قاع ھن
ألنھا تضع النقاط على الحروف ، وتزیل كثیر : على كل طالب علم معرفتھا ، وأقول 

إذن اهللا          ادرًا ب م ق ب العل ن المبتدعة ، وتجعل طال ر م من الران الذي غطى قلوب كثی
  . مبتدعة وأھل الضاللة تعالى على مجابھة مثل أولئك ال

   
  :والقاعدة تقول 

كل شيء كان سببھ موجودًا في زمن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ولم یفعلھ ، ففعلھ بعده 
  . بدعة 

   
  :وقاعدة أخرى 

األصل في العبادات الحظر ، فال یشرع منھا إال ما شرعھ اهللا ورسولھ ، واألصل في 
  . ما حرمھ اهللا ورسولھ العادات اإلباحة ، فال یمنع منھا إال 

   
د               ي عھ ان سببھ موجودًا ف لم ك ھ وس ي صلى اهللا علی د النب ا أن مول ین لن مما سبق یتب
رون المفضلة        ي الق ھ وف ي قرن العھد النبوي ، ولكن لم یحتفل بمولده أحد من البشر ف

م    : " من بعده ، وھي ثالثة قرون ، فقد قال صلى اهللا علیھ وسلم  ي ث رون قرن خیر الق
ذ  ونھم    ال ذین یل م ال ونھم ، ث ھ اهللا    " ین یل ة رحم ن تیمی الم ب ال شیخ اإلس ظ  : ، ق ا لف أم

  " .الصوفیة فإنھ لم یكن مشھورًا في القرون الثالثة ، وإنما اشتھر التكلم بھ بعد ذلك 
ار ،        ن التشبھ بالكف مما سرى في المسلمین في ھذا العصر وما سبقھ من األعصار م

ا یسمى باالحتفال بالمولد النبوي ، یحتفل جھلة المسلمین التشبھ بالنصارى في عمل م
أو العلماء المضلین في ربیع األول من كل سنة بمناسبة مولد الرسول محمد صلى اهللا 
وت أو       ي البی ھ ف نھم من یقیم علیھ وسلم ، فمنھم من یقیم ھذا االحتفال في المساجد وم

ك   األمكنة المعدة لذلك ویحضره جموع كثیرة من دھماء  ون ذل الناس وعوامھم ، یعمل
ھ السالم       د المسیح علی ال بمول ب أن اهللا  . تشبھًا بالنصارى في ابتداعھم االحتف وال ری

م   سبحانھ وتعالى بعث نبیھ محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم بالھدى ودین الحق ، وھى العل
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ی  ة  النافع والعمل الصالح ، ولم یقبضھ إلیھ حتى أكمل لھ وألمتھ الدین وأتم عل ھم النعم
الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم : [ كما قال سبحانھ وتعالى 

ًا    دة ] "اإلسالم دین د       "  ٣المائ دین ق ة أن ال ة الكریم ذه اآلی الى بھ ین اهللا سبحانھ وتع فب
كمل والنعمة قد أتمت ، فمن زعم أن ُیحدث حدثًا یزعم أنھ مشروع وأنھ ینبغي للناس 

د               أن یھتموا ى مزی اج إل ل ھو محت ل ب یس بكام دین ل ھ أن ال الزم قول ھ ف وا ب ھ ویعمل ب
ى اهللا سبحانھ والمصادمة         ة عل ل من أعظم الفری وتكمیل ، وال شك أن ذلك باطل ، ب
ول       ھ الرس وي مشروعًا لبین د النب وم المول ال بی ان االحتف و ك ة ، ول ة الكریم ذه اآلی لھ

ھ   صلى اهللا علیھ وسلم ألمتھ ألنھ أنصح الن اس لھم ، ولیس بعده نبي یبین ما سكت عن
ھ من              ا یجب ل اس م ان للن د أب ین ، وق لم خاتم النبی ھ وس من حقھ ، ألنھ صلى اهللا علی
حة    ھ الموض الحق كمحبتھ واتباع شریعتھ والصالة والسالم علیھ وغیر ذلك من حقوق

ى      ر مشروع حت ده أم وم مول وا   في الكتاب والسنة ولم یذكر ألمتھ أن االحتفال بی یعمل
حابة رضي اهللا عنھم أحب      بذلك ولم یفعلھ صلى اهللا علیھ وسلم طیلة حیاتھ ، ثم الص
م      رھم ، ث دون وال غی اء الراش الناس لھ وأعلمھم بحقوقھ لم یحتفلوا بھذا الیوم ال الخلف

  .التابعون لھم بإحسان في القرون الثالثة المفضلة لم یحتفلوا بھذا الیوم 
م ج    تظن أن ھوالء كلھ ذا         أف انوا ھ أخرون فأب ى جاء المت ھ حت ھ أو قصروا فی وا حق ھل

حابة         ال الص رف ح ل یع ذا عاق ول ھ ن یق ق ؟ ال واهللا ، ول ذا الح وا ھ نقص وكمل ال
  .وأتباعھم بإحسان 

ھ          ده صلى اهللا علی ي عھ م یكن موجودًا ف وي ل د النب وم المول ال بی م أن االحتف وإذا ُعل
ي ع  ان      وسلم وال في عھد أصحابھ الكرام وال ف در األول ، وال ك ي الص اعھم ف د أتب ھ

ا وال   . معروفًا عندھم  ا وال إقرارھ ُعلم أن ذلك بدعھ محدثة في دین اهللا ال یجوز فعلھ
ي          لم ف ھ وس ھ صلى اهللا علی ًال بقول ا عم ذیر منھ الدعوة إلیھا ، بل یجب إنكارھا والتح

لم   خیر الكالم كالم اهللا وخیر الھدي ھدي محمد صلى { : خطبة الجمعة  ھ وس اهللا علی
ھ الصالة والسالم    } وشر األمور محدثاتھا وكل بدعة ضاللة  یكم  { : ، وقولھ علی عل

ذ     ا بالنواج بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المھدین من بعدي تمسكوا بھا وعضوا علیھ
اللة    ة ض ل بدع ة وك ة بدع ل محدث إن ك ور ف دثات األم اكم ومح ھ } وإی ھ علی ، وقول

، وقولھ  صلى اهللا } ن أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد م{ : الصالة والسالم 
و رد   { :علیھ وسلم  ا فھ ر      } من عمل عمًال لیس علیھ أمرن ھ أم یس علی ل ل ، فكل عم

ل من الخالق سبحانھ ،         ھ الوی ال ول ھ النك الشارع فھو رد ومردود على صاحبھ وعلی
ھ     دًا ب یس متقی ر ول رع المطھ ن الش ًا ع ھ خارج ان عمل ن ك د  فم ردود وال یزی و م فھ

اًء    ل ھب صاحبھ إال ُبعدًا عن اهللا تعالى ، وال یزیده إال مقتًا وخسارًا ، ویذھب ذلك العم
ھ وحفظھ      ل بدین د تكف : [ منثورًا لمخالفتھ الواضحة لدین اهللا تعالى ، واهللا جل وعال ق

  " . ٩الحجر] " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون 
م من الناس ھذا الدین الذي ابتدعوه ؟ أھو الھوى ؟ أم الشیطان  فمن شرع ألولئك الفئا

؟ أم لھم شركاء وآلھة أخرى غیر اهللا ُتشرع لھم دینًا غیر دین اهللا تعالى فُتحلل وُتحرم 
  لھم ؟ 

"  ٢١الشورى ] "أم لھم شركاء شرعوا لھم من الدین ما لم یأذن بھ اهللا : [ قال تعالى 
یم     : [ اآلیة بقولھ  ، وقد ختم اهللا جل وعال ھذه ذاب أل م ع ، فھؤالء  ] وإن الظالمین لھ
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ن    أتون م ذین ی لمین ال وانھم المس ة ال خ دینھم ، ظلم ة ل ھم ، ظلم ة ألنفس ة ، ظلم ظلم
ھ     ت قدرت إن اهللا جل بعدھم ، ویجدون تلك البدع والخرافات ، واألھواء والمنكرات ؟ ف

  .قد حرم الظلم على نفسھ وجعلھ بین عباده محرمًا 
ادة     فم اس عب أن ُیشّرع للن ن أشد الظلم وأقبحھ وأشنعھ أن یتعدى اإلنسان على ربھ ، ب

النبي صلى      ھ ، ف یم عذاب لم یأذن بھا اهللا عز وجل ، لیحذر أولئك من شدید عقابھ ، وأل
ك ،           ا إال ھال غ عنھ ا ال یزی ا كنھارھ ى البیضاء لیلھ ة عل ذه األم اهللا علیھ وسلم ترك ھ

رك        وقد أوضح صلى اهللا علیھ ھ ت ھ الصالة والسالم أن ھ علی وسلم لھذه األمة قبل موت
لم   فیھا ما إن تمسكت بھ فلن َتضل أبدًا ، كتاب اهللا عز وجل وسنتھ صلى اهللا علیھ وس
ھ ،    ردودة علی ، فمن أراد أن یزید في الدین ما لیس منھ ، فالدین بريء منھ وزیادتھ م

  .وھو مأزور غیر مأجور آثم ببدعتھ تلك 
ا إال    { : اهللا علیھ وسلم  قال صلى غ عنھ ا ال یزی تركتكم على بیضاء نقیة لیلھا كنھارھ

  ) .الترمذي وأبوداود والحاكم ( } ھالك 
ا طائر یحرك    : وقال أبو ذر رضي اهللا عنھ  توفي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وم

  . جناحیھ في السماء إال وقد ذكر لنا منھ علمًا 
واهللا ما مات رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حتى ترك :  وقال العباس رضي اهللا عنھ

و  . السبیل نھجًا واضحًا وأحل الحالل وحرم الحرام ، ونكح وطلق وحارب وسالم  ول
دل           ھ ت ة فی دنا آی ا وج تصفحنا كتاب اهللا عز وجل صفحة صفحة وسطرًا سطرًا ، لَم

ي       ذلك ف لم ، وك ھ وس دیث    على أنھ ُیحتفل بمولد النبي صلى اهللا علی د ح السنة ال یوج
  .وال أثر صحیح ُیعتمد علیھ یدل على ذلك 

  .فمن أین جاء أولئك الناس بھذا االحتفال المبتدع في دین اهللا 
رك         ا ھو من ت ي السنة ، إنم اب وال ف فكثرة وقوع الحوادث التي ال أصل لھا في الكت

اجتناب النواھي االشتغال بأوامر اهللا وأوامر رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم وكذلك ترك 
اء أھل السنة        انیین ، علم اء الرب ، فلو أن من أراد أن یعمل عمًال في الدین سأل العلم
والجماعة ، عما شرعھ اهللا في ذلك فامتثلھ وأطاعھ ورضي بھ وانتھى عما فیھ نھي ، 

  .لوقعت كل األعمال مقیدة بالكتاب والسنة 
قتضى رأیھ وھواه ، فتقع الحوادث ولكن المصیبة والطامة الكبرى أن العامل یعمل بم

  .مخالفة لما شرع اهللا 
واه     ا س ذلك عم تغل ب لم واش ھ وس ھ صلى اهللا علی ر نبی الى وأم ر اهللا تع ل أم فمن امتث
حصلت لھ النجاة في الدنیا واآلخرة ، ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وھواه وانقاد 

ات   ن مخطط ا م رانیة وغیرھ ھیونیة والنص ع وراء المخططات الص دین وق داء ال أع
ود والنصارى ـ          اب ـ الیھ لم من حال أھل الكت فیما حذر منھ النبي صلى اهللا علیھ وس
الذین ھلكوا بكثرة مسائلھم واختالفھم على أنبیائھم وعدم انقیادھم وطاعتھم لرسلھم ،  

  .وابتداعھم في دینھم ، فكانوا فریسة وصیدًا سھًال في أیدي المسلمین آنذاك 
غ واالنحالل    فھل نحذوا حذ وھم ، ونقتفي أثرھم ، وھم على الباطل والضالل ، والزی

ذا  ي ھ ذي ال   . ؟ ال واهللا ؟ ال ینبغ ف ، ال المي الحنی دین اإلس ك بال ب التمس ل الواج ب
داع          رك االبت ھ ، وأن نت دھم ب م إال بتقی ة لھ ھ ، وال ِرفع ُنصرة للمسلمین إال بتمسكھم ب

  .في دین اهللا عز وجل 



 ٩٢٧

اد أمور األعی عار    ف ن ش ت م دین لیس ادمة لل االت المص رع واالحتف ة للش المخالف
الترمذي وھو حسن   ( } من حسن إسالم المرء تركھ ما ال یعنیھ { : المسلمین بل أن 

  .، ویبتعد عن الشبھات ، ومن اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ ) 
 یعنینا االھتمام بھ ، فأمر لیس في كتاب اهللا ولیس في سنة نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم ال

ك أن یسأل أھل          ل ذل ھ قب ھ علی ھ ، فمن أراد عمل وال حتى النظر إلیھ ، وال التفكیر فی
فسألوا أھل الذكر إن : [ العلم عن ذلك ، حتى یكون على بصیرة من دینھ ، قال تعالى 

  " .٤٣النحل ]" كنتم ال تعلمون 
  :والسؤال ھنا 

  ماذا یحدث في ھذا المولد ؟
ھذه االحتفاالت مع كونھا بدعة مخالفة للدین فھي ال تخلوا من اشتمالھا على  إن غالب

  : منكرات أخرى مثل 
ل إن         ١ ین الجنسین ، ب ة ب ى أمور محرم د ُیفضي إل ـ اختالط الرجال بالنساء ، مما ق

ي             ب النب ك ُح دعي أولئ ف ی رة وكی اد المبتدعة المنك ذه األعی ي ھ ًا ف ذلك یحصل غالب
ین الرجال والنساء ،         صلى اهللا علیھ وس ره ، فیحصل االختالط ب م یخالفون أم لم وھ

وقد حذر علیھ الصالة والسالم من الدخول على النساء غیر المحارم حتى أنھ قال في 
  .الحمو الموت : الحمو 

ذا        ي ھ ّدمون ف م ُیق لم وھ ھ وس فكیف یّدعون حبھم واحتفالھم بمولد النبي صلى اهللا علی
ات     . یة لھ صلى اهللا علیھ وسلم االحتفال كل ما فیھ معص ذه الخراف ك من ھ فلیتب أولئ

م       ذنوب والشھوات ، ث ي ال ى ف والخزعبالت قبل أن یحل بھم ھادم اللذات ، وھم غرق
  .بعد ذلك ال تنفع اآلھات والویالت 

ر       ٢ ذبح لغی ب أن ال ة وال شك وال ری اد المزیف ـ ذبح ذبائح في مثل ھذه الموالد واألعی
: ، واللعن ) مسلم (} لعن اهللا من ذبح لغیر اهللا { : اهللا علیھ وسلم  اهللا شرك قال صلى

ون            أن یك ر ب د أم ل ق ة اهللا عز وجل ، وإن اهللا عز وج اد من رحم و الطرد واإلبع ھ
اتي هللا رب   : [ الذبح لھ سبحانھ ، في قولھ تعالى  اي ومم قل إن صالتي ونسكي ومحی

المین   ا أول   * الع رت وأن ذلك أم ھ وب ریك ل لمین ال ش ام ] " المس "  ١٦٣، ١٦٢األنع
  "  ٢الكوثر ] " فصل لربك وانحر : [ وقال تعالى 

و ملعون     ك فھ فالذبح لغیر اهللا في األضرحة والقبور وغیرھا شرك أكبر ومن فعل ذل
ا ،      ر اسم اهللا علیھ و ذك لما جاء في الحدیث السابق ، وحكم ھذه الذبائح حكم المیتة ول

  .ألنھا لم تكن هللا عز وجل 
د حرم          ٣ ول واستعمال األغاني والمعازف واهللا جل وعال ق دفوف والطب ـ ضرب ال

الى          ال تع اجن ، ق ر م ًا أم غی ا جن ان م : [ المعازف والغناء المصحوب معھا سواًء ك
ذھا ھزوًا              م ویتخ ر عل دیث لیضل عن سبیل اهللا بغی و الح اس من یشتري لھ ومن الن

ین    ذاب مھ ان  ] " أولئك لھم ع د أ "  ٦لقم ھ       وق ن مسعود رضي اهللا عن د اهللا ب قسم عب
واهللا الذي ال إلھ إال ھو إنھ { : الصحابي المعروف عن المقصود بلھو الحدیث ، فقال 

لم    . } الغناء  ھ وس وام یستحلون      { : وقد نھى النبي صلى اهللا علی ي أق ونن من أمت لیك
وس ،  ، إنھ واهللا ألمر تأسف ل  ) البخاري ( } الحر والحریر والخمر والمعزف  ھ النف

ولھم وال      ذب ق م یك ل عملھ ولھم ، ب ى ق م عل ق عملھ ن ال ینطب وب مم ھ القل وتضیق ل
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ي ذات           م ف ده ، ث ل بمول لم ونحتف ھ وس ون نحب رسول اهللا صلى اهللا علی دقھ یقول یص
أي حب          ھ ف ر ب ا أم ون م ھ ، ویجتنب الوقت یعصونھ وال یطیعونھ یرتكبون ما نھى عن

  یھ وسلم الذي یدعیھ أولئك المبتدعة ؟ ھذا ؟ وأي اتباع لھ صلى اهللا عل
ك من المشروبات           ٤ ر ذل ات ، وغی ل الق دخان وأك ـ  شرب الخمور والمسكرات وال

  .المحرمات 
ر       : [ واهللا تعالى حذرھم ونھاھم عنھا ، فقال جل وعال    ا الخم وا إنم ذین آمن ا ال ا أیھ ی

ا  * تفلحون  والمیسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم  إنم
ر    یرید الشیطان أن یوقع بینكم العدواة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدكم عن ذك

ة         ] اهللا وعن الصالة فھل أنتم منتھون  ة الدال ات باآلی ذه اآلی م ختم اهللا عز وجل ھ ، ث
على طاعة اهللا وطاعة رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم ألن في طاعتھما الفالح والنجاح ، 

الى   وفي معصیتھ ال تع وا الرسول    : [ ما الخسران والحرمان ، فق وا اهللا وأطیع وأطیع
" ٩٢، ٩٠،٩١المائدة ] " واحذروا فإن تولیتم فاعلموا أنما على رسولنا البالغ المبین 

.  
د ،      ٥ لم یحضر المول ھ وس ـ یعتقد من یحتفل بالمولد النبوي أن الرسول صلى اهللا علی

رحبین ، و   ین وم ھ محی ون ل ذا یقوم إن    ولھ ل ، ف بح الجھ ل وأق م الباط ن أعظ ذا م ھ
الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ال یخرج من قبره قبل یوم القیامة ، وال یتصل بأحد من  
ة      وم القیام ى ی رج إل ره وال یخ ي قب یم ف و مق ل ھ اعھم ، ب ر اجتم اس ، وال یحض الن

الى     ال تع ا ق م بع   :[ وروحھ في أعلى علیین عند ربھ في دار الكرامة كم م إنك ك  ث د ذل
ون  ون  * لمیت ة تبعث وم القیام م ی م إنك ون ] " ث الة "  ١٦، ١٥المؤمن ھ الص ال علی وق
( } أنا أول من ینشق عنھ القبر یوم القیامة ، وأنا أول شافع وأول مشفع   { : والسالم 

  ) .مسلم 
ون   : [ فھذا قول اهللا تعالى یقول عن نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم  م میت ] " إنك میت وإنھ

ھ         " الزمر  ول نبی ول اهللا عز وجل ، وق اس عن ق فال إلھ إال اهللا ـ أین عقول أولئك الن
النبي صلى   . صلى اهللا علیھ وسلم  ولقد كان الصحابة رضوان اهللا علیھم یستشفعون ب

دعو اهللا    یھم أن ی اهللا علیھ وسلم إذا أجدبوا واحتبس عنھم المطر ، فإنھم یطلبون من نب
ھ        لھم ، فكان یفعل ، ولكن بعد  نھم أن د م ل عن أح م ینق موتھ علیھ الصالة والسالم ، ل

ا            ھ دع ن الخطاب أن ر ب ا جاء عن عم ل كم ھ ، ب كان یدعو النبي في قبره ویستغیث ب
ا نحن نستشفع         : العباس عم رسول اهللا ، فقال  قینا ، فھ ا فتس ا نستشفع بنبین ا كن الھم إن

ھ       قم یا عباس فادع اهللا لنا ،: بعم نبینا فأسقنا ، فقال  النبي صلى اهللا علی م یستشفع ب ول
  . وسلم بعد موتھ ، ألنھ عرف أنھ لم یعد یملك لھم شیئًا بعد موتھ 

ـ ما یحدث في ھذه الموالد من دعاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم أو الغلو فیھ والتوسل ٦
ران ـ     دخل للنی بھ أو الغلو في األولیاء ، وھذا ھو الشرك األكبر المحبط لألعمال والم
تعانة              لم واالس ھ وس لى اهللا علی ي ص اء النب ا دع ل فیھ ك ـ فیحص ن ذل ا اهللا م أعاذن
ب ،        م الغی ھ یعل اد أن واالستغاثة بھ ، أو طلب المدد منھ علیھ الصالة والسالم ، واعتق
ي     د النب الھم بمول ونحو ذلك من األمور الكفریة التي یفعلھا الكثیر من الناس حین احتف

  .یره ممن یسمونھم باألولیاء صلى اهللا علیھ وسلم أو غ
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ال       الى ف ھ تع ن حقوق ق م دعاء ح بحانھ ، فال ره س دعاء لغی رم ال د ح الى ق وإن اهللا تع
"  ١٨الجن ] " وأن المساجد هللا فال تدعوا مع اهللا أحدًا : [ ُیصرف إال هللا ، قال تعالى 

م إن  إن الذین تدعون من دون اهللا عباد أمثالكم فادعوھم فلیستجی : [ وقال تعالى  بوا لك
ي        " ١٩٤األعراف  ] " كنتم صادقین  ة الت ذه اآلی ام ھ ول واألفھ حاب العق ى أص ، وإل

ة          ة وجازم ة قاطع ذه اآلی ر ، ھ وات یسمعون دعاء الغی تبطل كل المزاعم من أن األم
الى        ال تع ع وال یضر ، ق ت ال یسمع وال ینف ا      : [ بأن المی ھ م دعون من دون ذین ت وال

وھم ال یسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ویوم إن تدع* یملكون من قطمیر 
ر     ل خبی ك مث اطر  ] " القیامة یكفرون بشرككم وال ینبئ ر    "  ١٤ـ   ١٣ف ، فمن دعا غی

ًا        ر مخرج اهللا شركًا أكب د أشرك ب اهللا عز وجل بجلب نفع أو دفع ضر أو غیر ذلك فق
ده د        ھ سبحانھ بی دعى إال اهللا عز وجل ألن ال ُی ع الضر وكشفھ وإسباغ     من الملة ، ف ف

  .النعمة وإفاضة الخیر على عباده وغیر ذلك من األمور التي ال یقدر علیھا إال اهللا 
وم           : [ وقال جل وعال   ى ی ھ إل دعوا من دون اهللا من ال یستجیب ل ومن أضل ممن ی

ادتھم      * القیامة وھم عن دعائھم غافلون  انوا بعب داء وك م أع انوا لھ وإذا حشر الناس ك
، وقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم البن عباس رضي اهللا  "  ٦-٥األحقاف ] " كافرین 
  ) .الترمذي ( } إذا سألت فسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا { : عنھما 

ع        تطیع النف ذي یس بحانھ ال و س ھ ، فھ تعین إال ب ھ ، وال یس ان إال رب أل اإلنس ال یس ف
م    { :  والضر وبیده خزائن كل شيء ، لذلك قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لك

، وقال تعالى " ٦٠غافر ] " إن الذین یستكبرون عن عبادتي سیدخلون جھنم داخرین 
ال یملكون كشف الضر عنكم وال تحویًال         : [  ھ ف ] " قل ادعوا الذین زعمتم من دون

  " .٥٦اإلسراء 
ما توا ، ولدفعوا عن ولو كان أولئك األموات یملكون نفعًا أو ضرًا لنفعوا أنفسھم ولما 

ًا     أنفسھم الموت وما یحصل بھم من ضر ، فكیف ینفعون غیرھم أو یضرونھم ـ فعجب
ألولئك الناس الذین تركوا عقولھم سلعة رخیصة یلعب بھا شیاطین اإلنس والجن ، !! 

اد ،        دوا رب العب ن أن یعب دًال م اد ، ب دوا العب واب ، فعب ادة الص ن ج لوا ع ى ض حت
ا  ة من          واتجھوا إلى عب ا ھي إال كوم ع وال تضر فم ي ال تنف ور واألضرحة الت دة القب

اًء       اس رجاًال ونس د الن وات ، ووج تراب ولو قدر اهللا عز وجل وبعث أحد أولئك األم
ذبحون    ھ وی دد من ون الم ھ ویطلب ون ب ره ویتبرك ول قب ون ح رادى یطوف ات وف جماع

ثلھم ال    تقربًا إلیھ ، واهللا لما وسعھ إال أن یدعوھم إلى عبادة ا ھ إنسان م هللا ولبین لھم أن
نھم          خر م ذه لس ى حالھم ھ دھم عل و وج ك ، ول ل ذل ع نفسھ قب ع وال یضر وإال لنف ینف
تى ،       نعم ش یھم ب م عل ل أنع ز وج اهللا ع ون ، ف ا یفعل ى اهللا مم رأ إل م ولتب تھزأ بھ واس
ون   فوھبھم العقل والسمع والبصر ، ومع ذلك فنھم كاألنعام بل ھم أضل سبیال ، یعرف

م         م ربھ ال لھ د ق ھ وق ال یتبعون ت   : [ الباطل فال یجتنبونھ ، ویعرفون الحق ف ا خلق وم
  " . ٥٦الذاریات ] " الجن واإلنس إال لیعبدون 

من مات وھو یدعو هللا ندًا دخل النار { : وثبت عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال 
 یشرك بھ شیئًا دخل الجنة من لقي اهللا ال{ : ، وفي روایة مسلم ) أحمد والبخاري ( } 

  .} ، ومن لقیھ یشرك بھ شیئًا دخل النار 
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ال     ھ فق ا یعظم األعاجم     { : وقد نھى صلى اهللا علیھ وسلم عن تعظیم وني كم ال تعظم
لم  ) مسلم وأبو داود وابن ماجة ( } بعضھا بعضا  لعن  { : ، وقال صلى اهللا علیھ وس

ائھم     ور أنبی ذوا قب ارى اتخ ود والنص اجد  اهللا الیھ حیحین  ( } مس ي الص ت ) ف ، قال
ا    ره ولكن خشي أن          {: عائشة رضي اهللا عنھ رز قب ك ألب وال ذل ا صنعوا ول ذر م یح

ذون    { : وقال علیھ الصالة والسالم . } یتخذ مسجدًا  انوا یتخ بلكم ك أال وإن من كان ق
} ك قبور أنبیائھم وصالحیھم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإني أنھا كم عن ذل 

ور وال  { : ، وفي صحیح مسلم أنھ صلى اهللا علیھ وسلم ) مسلم (  ال تجلسوا على القب
ا  لوا إلیھ ال     . } تص ا ق ي اهللا عنھم اس رض ن عب ن ب نن ع ل الس ن { : وروى أھ لع

، } رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیھا المساجد والسرج 
لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كنیسة رأتھا بأرض وذكرت أم سلمة رضي اهللا عنھا 

د الصالح     { : الحبشة وما فیھا من الصور ، فقال  یھم الصالح أو العب أولئك إذا مات ف
د اهللا    ق عن رار الخل ك ش ور أولئ ك الص ھ تل وروا فی جدًا وص ره مس ى قب وا عل ( } بن

  ) .البخاري ومسلم 
ي  ) أبو داود ( } ري عیدًا وال تجعلوا قب{ : وقال صلى اهللا علیھ وسلم  وروى مالك ف

ال     لم ق ھ وس د ،      { : الموطأ أن رسول اهللا صلى اهللا علی ًا ُیعب ري وثن ل قب م ال تجع اللھ
لم   } اشتد غضب اهللا على قوم اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد  ھ وس : وقال صلى اهللا علی

وا ع {  د اهللا ورسولھ   ال تطروني كما أطرت النصارى بن مریم ، إنما أنا عبد ، فقول ب
  ) .البخاري ( } 

ھ    دد من فیحرم الغلو في النبي صلى اهللا علیھ وسلم أو التوسل بھ أو دعاؤه أو طلب الم
 ٣٠الزمر" } إنك میت وإنھم میتون : [ صلى اهللا علیھ وسلم فھو میت وقد قال تعالى 

الى  "  ال تع دون          : [ وق م الخال ت فھ أین م د أف ك الخل ن قبل ر م ا لبش ا جعلن "  ]وم
اب    "  ٣٤األنبیاء ره من ب ، فإذا كان ھذا یحرم مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فغی

وات        ك األم ور أولئ ول قب واف ح رم الط رون فیح ون وال یض م ال ینفع ى ، ألنھ أول
ویحرم الذبح عندھا أو التقریب لھا ، أو طلب المدد منھا أو التبرك بھا والتمسح بھا أو 

إن اهللا : [ ة ، فكل من فعل ذلك فھو داخل في قولھ تعالى غیر ذلك من األمور المحرم
الى  "  ١١٦النساء ] " ال یغفر أن یشرك بھ ویغفر مادون ذلك لمن یشاء  : [ وقولھ تع

الى   " ٢٣الفرقان ] " وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ھباًء منثورًا  ھ تع : ، وقول
م یحسبون      [  دنیا وھ اة ال ي الحی م یحسنون صنعًا     الذین ضل سعیھم ف الكھف  ] " أنھ

  .، ألنھم خالفوا ما خلقوا من أجلھ وھو عبادة اهللا وحده ال شریك لھ " ١٠٤
ة             لم بدعة محدث ھ وس راءة قصتھ صلى اهللا علی د وق ة المول اء لیل اس إلحی فاجتماع الن
لم           ھ وس ي صلى اهللا علی ذبھم أن النب اطیلھم وك منكرة في دین اهللا عز وجل ، ومن أب

ه المجالس ، فالنبي صلى اهللا علیھ وسلم قد توفي وغسل وكفن وصلي علیھ یحضر ھذ
  .صالة الجنازة ودفن كغیره ، وھو أول من یبعث یوم القیامة من قبره 

یالد     د الم ومن البدع المنكرة التي یجب إنكارھا ، االحتفال بالنصف من شعبان ، وعی
خص  وغ الش دع ا   ٢١، وبل ن الب ك م ر ذل د األم وغی نة وعی داء اهللا  س دثھا أع ي أح لت

داء ،    لیشوشوا على المسلمین عقیدتھم ویبعدوھم عن دینھم فیقعوا فریسة ألھواء األع
  .فأین أفئدتھم وأبصارھم 
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فقد نقل الصحابة رضوان اهللا علیھم ، عن نبیھم صلى اهللا علیھ وسلم كل شئ تحتاجھ  
ال    األمة ولم یفرطوا في شئ من الدین ، بل ھم السابقون إلى كل خ ان االحتف و ك یر فل

اس ،     لم أنصح الن بمولده مشروعًا لكانوا أسبق الناس إلیھ ، والنبي صلى اهللا علیھ وس
ھ      ار إال بین ن الن د م وقد بلغ البالغ المبین ، ولم یترك طریقًا یوصل إلى الجنة ، ویباع

أن یدل  ما بعث اهللا من نبي إال كان حقًا علیھ{ : لألمة ، كما قال صلى اهللا علیھ وسلم 
م     ھ لھ ا یعلم لم  ( } أمتھ على خیر ما یعلمھ لھم ، وینذرھم شر م الى   ) مس ال تع : [ وق

ر اهللا            وم األخر وذك ان یرجوا اهللا والی ي رسول اهللا أسوة حسنة لمن ك لقد كان لكم ف
رًا  زاب ] " كثی الى " ٢١األح ال تع اجرین  : [ وق ن المھ ون م ابقون األول والس

وھم  ذین اتبع ار وال ات  واألنص م جن د لھ ھ وأع وا عن نھم ورض ي اهللا ع ان رض بإحس
  " . ١٠٠التوبة ] " تجري تحتھا األنھار خالدین فیھا أبدًا ذلك الفوز العظیم 

و        { : وقال صلى اهللا علیھ وسلم  بلكم الغل ان ق ك من ك ا أھل دین فإنم إیاكم والغلو في ال
ن  . } في الدین  ي صلى    فلو كان تعظیم ھذا المولد واالحتفال بھ من دی ھ النب اهللا ، لفعل

د              ذا المول ال بھ م أن االحتف ك ، ُعل ع شئ من ذل م یق ا ل ھ ، فلم م یكتم اهللا علیھ وسلم ول
زل اهللا   وتعظیمھ لیس من اإلسالم في شئ فھو بدعة منكرة في دین اهللا عز وجل ما أن

م النعم     دین وأت الى ال ى  بھا من سلطان ، ولم یأذن بھا اهللا تعالى ، فقد أكمل اهللا تع ة عل
ًا   : [ عباده  ] " الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم اإلسالم دین

ھ اهللا          : [ ، وقال تعالى "  ٣المائدة  أذن ب م ی ا ل دین م ن ال م م أم لھم شركاء شرعوا لھ
  ". ٢١الشورى " } ولوال كلمة الفصل لقضي بینھم وإن الظالمین لھم عذاب ألیم 

و رد  { : وسلم وقال صلى اهللا علیھ  ق  ( } من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھ متف
و رد     { : ، وقال علیھ الصالة والسالم ) علیھ  ا فھ ھ أمرن یس علی ( } من عمل عمًال ل
ة  ) مسلم  د   { : وفي صحیح مسلم ، قال صلى اهللا علیھ وسلم في خطبة الجمع ا بع : أم

د       دي محم دي ھ ر الھ اب اهللا ، وخی لم ، وشر     فإن خیر الحدیث كت ھ وس صلى اهللا علی
ل بدعة ضاللة     د    } األمور محدثاتھا وك ي    { : وزاد النسائي بسند جی وكل ضاللة ف

وعظنا رسول اهللا صلى   : وعن العرباض بن ساریة رضي اهللا عنھ أنھ قال . } النار 
ا     ون ، فقلن ا العی ت منھ وب وذرف ا القل ت منھ ة وجل ة بلیغ لم موعظ ھ وس ا : اهللا علی ی

وى اهللا والسمع والطاعة ،     { : كأنھا موعظة مودع ، فأوصنا رسول اهللا  أوصیكم بتق
وإن تأمر علیكم عبد ، فإنھ من یعش منكم فسیرى اختالفًا كثیرًا ، فعلیكم بسنتي وسنة  
اكم           ذ ، وإی ا بالنواج ا وعضوا علیھ دي ، تمسكوا بھ دین من بع الخلفاء الراشدین المھ

  ) .أحمد وغیره ( } وكل بدعة ضاللة ومحدثات األمور ، فإن كل محدثة بدعة 
ذیر من             حابھ والسلف الصالح التح لم ، وأص ھ وس ي صلى اهللا علی ت عن النب فلقد ثب
دع تشبھ          ي الب ن اهللا عز وجل ، وف ي دی ادة ف البدع ، والترھیب منھا ، وذلك ألنھا زی

ن بھا اهللا بأعداء اهللا من الیھود والنصارى في زیادتھم وابتداعھم في دینھم زیادة لم یأذ
  .، ففي ذلك من الفساد العظیم والمنكر الشنیع ما ال یعلم إال بھ اهللا 

  .وفي تلك البدع واالحتفاالت مصادمة لكتاب اهللا وسنة نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم 
دع           ا الب الح ، وأن یجنبن ل الص افع ، والعم العلم الن ا ب ن علین الى أن یم أل اهللا تع أس

ت   ة ، وأن ی ھ         الظاھرة والباطن ف ، إن ن اإلسالم الحنی دین المستقیم ، دی ة ال ا نعم م علین
  .ولي ذلك والقادر علیھ 
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د     ا محم ین ، نبین والحمد هللا رب العالمین ، والصالة والسالم على أشرف الخلق أجمع
  األمین 

--------------------  
  شھر ربیع األول  .٨

  :أول من أحدث بدعة المولد النبوي
 عنھم ھو أشد الناس محبة للرسول صلى اهللا علیھ وسلم ال شك أن الصحابة رضي اهللا

وأحرصھم على اتباعھ وأعلم الناس بالسنة ، وھم رضي اهللا عنھم مع حرصھم وشدة 
ل         نھم احتف دا م ى اإلطالق إن أح ؤثر عنھم عل محبتھم للنبي صلى اهللا علیھ وسلم لم ی

رون         ذلك عن الق ؤثر ك م ی لم ، ول ھ وس ى أن    بمولد النبي صلى اهللا علی المفضلة األول
فلم تسجل حادثة واحدة في كتب التاریخ تدل على وجود مثل ھذا . أحدا احتفل بالمولد 

  . األمر في تلك القرون 
  . ما یعني أن أمر ھذا االحتفال استحدث بعد ھذه القرون المفضلة 

ین       ن المؤسس رون م وم یعتب األخص ق ة وب م الباطنی ة ھ ذه البدع دث ھ ن أح وأول م
الباطنیة یقال لھم بني القداح ویسمون أنفسھم بالفاطمیین ، وینتسبون زورًا إلى للدعوة 

ان       داح وك ن دیصان الق ولد علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ ، فجدھم ھو میمون اب
ذھب      د مؤسسي الم مولى لجعفر بن محمد الصادق ومیمون ھذا من األھواز وھو أح

ن  الباطني الخبیث وذلك بالعراق ، ثم ارتحل إ لى المغرب ، وانتسب ھناك إلى عقیل ب
أبي طالب وزعم أنھ من نسلھ ، فلما دخل في دعوتھ قوم من غالة الرافضة ادعى أنھ 
من ولد محمد بن إسماعیل بن جعفر الصادق فقبلوا ذلك منھ على الرغم من أن محمد 

ة         یس ذری ات ول ر الصادق م ن جعف داح      . ا بن إسماعیل ب ن دیصان الق ع اب وممن تب
  . حمدان قرمط وإلیھ تنسب القرامطة : جل یقال لھ ر

ن             داهللا ب ن عب د ب ن أحم ن الحسین ب نھم بسعید ب ر المعروف م ثم لما توالت األیام ظھ
ن    : میمون بن دیصان القداح فغیر اسمھ ونسبھ وقال ألتباعھ  ن الحسن ب أنا عبید اهللا ب

  . محمد بن إسماعیل بن جعفر الصادق فظھرت فتنتھ بالمغرب 
وأھل العلم باألنساب من المحققین ینكرون دعواه : (ال ابن خلكان في وفیات األعیانق

  ). في النسب
نة   ي س دول         ٤٠٢وف راف والع اة ، واألش اء والقض ن العلم ة م ب جماع ـ كت ھ

والصالحین والفقھاء والمحدثین ، محاضر تتضمن الطعن والقدح في نسب الفاطمیین 
دیین   – ا أن ا   -العبی و    وشھدوا جمیع ب ب   : لحاكم بمصر ھ زار الملق ن ن " منصور ب

ابن معد بن إسماعیل بن عبداهللا بن  –حكم اهللا علیھ بالبوار والخزي والدمار " الحاكم 
عید  عده اهللا –س ب       –ال أس د اهللا ، وتلق مى بعبی رب تس الد المغ ى ب ار إل ا ص ھ لم فإن

ي و   م ف ي     بالمھدي ، وأن من تقدم من سلفھ أدعیاء خوارج ، ال نسب لھ ن أب ي ب د عل ل
ذي ادعوه       . طالب رضي اهللا عنھ  اطلھم ، وأن ال زه عن ب ھ من وال یتعلقون بسبب وأن

ب رضي       . إلیھ باطل وزور  ي طال ن أب ي ب ات عل وأنھم ال یعلمون أحدا من أھل بیوت
اطلھم    ار لب اهللا عنھ توقف عن إطالق القول في أنھم خوارج كذبھ ، وقد كان ھذا اإلنك

رمین ،  ي الح ائعا ف دلس      ش ع أن ی ارا یمن را انتش المغرب ، منتش رھم ب ي أول أم وف
–أمرھم على أحد ، أو یذھب وھم إلى تصدیقھم فیما ادعوه ، وأن ھذا الحاكم بمصر 
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دون ،        –ھو و سلفھ  ون ، ولإلسالم جاح ة ، معطل دون زنادق كفار فساق فجار ، ملح
احوا الفروج ، وأحلوا ولمذھب المجوسیة والثنویة معتقدون ، وقد عطلوا الحدود ، وأب

ي        ب ف ة، كت وا السلف ، وادعوا الربوبی الخمر ، وسفكوا الدماء ، وسبوا األنبیاء ولعن
  ھـ .ا. ھجریة وقد كتب خطھ في المحضر خلق كثیر  ٤٠٢سنة 

ذین أرادوا   –بدعة االحتفال بالمولد النبوي  –فأول من قال بھذه البدعة  ھم الباطنیة ال
اس د   ى الن ا ھو من           أن یغّیروا عل ادھم عم ھ ؛ إلبع یس من ا ل ھ م وا فی نھم ، وأن یجعل ی

دینھم فإشغال الناس بالبدع طریق سھل إلماتة السنة ، والبعد عن شریعة اهللا السمحة    
  . وسنة رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم المطھرة

نة    ر س دیین مص ول العبی ان دخ د ك ة    ٣٦٢وق ان ، وبدع ن رمض امس م ي الخ ـ ف ھ
وما ، ومولد النبي صلى اهللا علیھ وسلم خصوصا إنما ظھرت في االحتفال بالمولد عم

  . عھد العبیدیین ، ولم یسبقھم أحد إلى ذلك 
ا  : ( قال المقریزي  ذكر التي كان الخلفاء الفاطمیون یتخذونھا أعیادا ومواسم تتسع بھ

م            اد ومواس ي طول السنة أعی اطمیین ف اء الف ان للخلف م وك ر نعمھ أحوال الرعیة وتكث
  ) : وھي 

  موسم رأس السنة  •
  وموسم أول العام •
  ویوم عاشوراء •
  ومولد النبي صلى اهللا علیھ وسلم •
  ومولد علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ •
  ومولد الحسن رضي اهللا عنھ •
  ومولد الحسین رضي اهللا عنھ •
  ومولد فاطمة الزھراء رضي اهللا عنھا •
  ومولد الخلیفة الحاضر •
  ولیلة أول رجب •
  ولیلة النصف من رجب •
  ولیلة أول شعبان •
  ولیلة النصف من شعبان •
  وموسم لیلة رمضان •
  وغرة رمضان •
  وسماط رمضان •
  ولیلة الختم •
  وموسم عید لفطر •
  وموسم عید النحر •
  وعید الغدیر •
  وكسوة الشتاء •
  وكسوة الصیف •
  وموسم فتح الخلیج •
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  ویوم النیروز •
  ویوم الغطاس •
  لمیالدویوم ا •
  وخمیس العدس •
  وأیام الركوبات  •

  . ثم تكلم المقریزي عن كل موسم من ھذه المواسم ، ومراسم االحتفال فیھ 
ي     –فھذه شھادة ظاھرة واضحة من المقریزي  د عل ى ول وھو من المثبتین انتسابھم إل

دافعین عنھم          ن الم ھ وم ب رضي اهللا عن ي طال ن أب بالء      –ب م سبب ال دیین ھ أن العبی
م     عل ى إنھ ى مصراعیھ ، حت ى المسلمین وھم الذین فتحوا باب االحتفاالت البدعیة عل

دھم عن اإلسالم        ى بع ة عل كانوا یحتفلون بأعیاد المجوس والمسیحیین وھذا من األدل
  . ومحاربتھم لھ ، وإن لم یجھروا بذلك ویظھروه 

ي صلى   وفي ذلك دلیل أیضا على أن إحیاءھم للموالد الستة المذكورة ومنھا م ولد النب
ة     ا یظھرون للعام اهللا علیھ وسلم لیس محبة لھ صلى اهللا علیھ وسلم كما یزعمون وكم
والسذج من الناس ، وإنما قصدھم بذلك نشر خصائص مذھبھم اإلسماعیلي الباطني ، 
لیمة     دة الس حیح ، والعقی دین الص ن ال ادھم ع اس ، وإبع ین الن دة ب دھم الفاس وعقائ

وال  بابتداعھم ھذه االحتف االت ، وأمر الناس بإحیائھا ، وتشجیعھم على ذلك وبذل األم
  .الطائلة في سبیل ذلك 

  موقف أھل السنة والجماعة من بدعة المولد 
الح    لف الص ن الس اء م ق العلم م اهللا  -اتف وي   –رحمھ د النب ال بالمول ى أن االحتف عل

م  ك عن     وغیره من المواسم غیر الشرعیة ، أمر محدث مبتدع في الدین ، ول ؤثر ذل ی
اء       ابعیھم ، وال علم ابعین وت حابھ ، وال عن الت النبي صلى اهللا علیھ وسلم وال عن أص

  . األمة المشھورین كاألئمة األربعة ونحوھم 
  : قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ اهللا تعالى 

ال      ( ي یق ع األول ، الت الي شھر ربی وأما اتخاذ موسم غیر المواسم الشرعیة كبعض لی
ا لیلة المولد، أو بعض لیالي رجب، أو ثامن ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب،   إنھ

تحبھا     م یس ي ل دع الت ن الب ا م رار، فإنھ د األب ال عی میھ الجھ ذي یس وال ال امن ش أو ث
  ). السلف، ولم یفعلوھا، واهللا سبحانھ وتعالى أعلم

ن ال .. فصل " : ((اقتضاء الصراط المستقیم "  –في  –أیضا  –وقال  ي   وم رات ف منك
رات المكروھات سواء       : ھذا الباب ا من المنك سائر األعیاد والمواسم المبتدعة ، فإنھ

ا   بلغت الكراھة التحریم ، أو لم تبلغھ ؛ وذلك أن أعیاد أھل الكتاب واألعاجم نھي عنھ
  : ؛ لسببین 

  . أن فیھا مشابھة للكفار : أحدھما
ا  فما أحدث من المواس. أنھا من البدع : والثاني  م واألعیاد ھو منكر ، وإن لم یكن فیھ

  )) مشابھة ألھل الكتاب ؛ 
ال       ك فق ھ ذل الى توجی ھ اهللا تع ر رحم د ذك دع     : (( وق مى الب ي مس ل ف ك داخ أن ذل

قال  –رضي اهللا عنھما  –والمحدثات ، فیدخل فیما رواه مسلم في صحیحھ عن جابر 
اه ، وعال صوتھ ، واشتد    كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذا خطب احمّرت عین
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بعثت أنا والساعة " ؛: غضبھ ، حتى كأنھ منذر جیش یقول صبحكم ومساكم ، ویقول 
اتین  بعیھ  –كھ ین إص رن ب طى : ویق بابة والوس ول  -الس ر  :" ویق إن خی د ، ف ا بع أم

ة     ل بدع دثاتھا ، وك ور مح ر األم د ، وش دي محم دي ھ ر الھ اب اهللا وخی دیث كت الح
  ")). وكل ضاللة في النار: "للنسائي وفي روایة" ضاللة 

ان   اد المك ض أعی ا بع دخل فیھ واع وی ة أن ان ثالث الى أن الزم ھ اهللا تع ین رحم وب
  : واألفعال

ي السلف ، وال        : أحدھا  ر ف ھ ذك م یكن ل یوم لم تعظمھ الشریعة اإلسالمیة أصال ، ول
ة          ك الجمع ة تل ل أول خمیس من رجب ، ولیل ھ ، مث ي   جرى فیھ ما یوجب تعظیم الت

  . تسمى الرغائب 
ك   : النوع الثاني  ما جرى فیھ حادثة كما كان یجري في غیره ، من غیر أن یوجب ذل

ي      : جعلھ موسما ، وال كان السلف یعظمونھ  ذي خطب النب كثامن عشر ذي الحجة ال
  ... صلى اهللا علیھ وسلم بغدیر خم مرجعھ من حجة الوداع 

ھ السالم ،   إما مضاھا: وكذلك ما یحدثھ بعض الناس  ة للنصارى في میالد عیسى علی
اد ال        ة واالجتھ ذه المحب ى ھ بھم عل د یثی وإما محبة للنبي صلى اهللا علیھ وسلم ، واهللا ق

ي         –على البدع  اس ف ع اختالف الن دا م لم عی ھ وس من اتخاذ مولد النبي صلى اهللا علی
را ،     مولده ، فإن ھذا لم یفعلھ السلف مع قیام المقتضي لھ وعدم المانع  ان خی و ك ھ ل فی

إن      –رضي اهللا عنھم  –ولو كان خیرا محضا أو راجحا لكان السلف  ا ، ف ھ من أحق ب
ر           ى الخی م عل ا ، وھ ھ من ا ل لم وتعظیم ھ وس كانوا أشد محبة لرسول اهللا صلى اهللا علی

وإنما كمال محبتھ وتعظیمھ في متابعتھ وطاعتھ واتباع أمره ، وإحیاء سنتھ  . أحرص 
ذه    ظاھرا وباطنا  إن ھ ، ونشر ما بعث بھ ،والجھاد على ذلك بالقلب والید واللسان ، ف

  . طریقة السابقین األولین من المھاجرین واألنصار ، والذین اتبعوھم بإحسان 
ا من حسن       –وأكثر ھؤالء الذین تجدھم حّراصا على أمثال ھذه البدع  م فیھ ا لھ مع م

روا  تجدھم فاترین في أمر رسول ا –القصد واالجتھاد  هللا صلى اهللا علیھ وسلم عما أم
ھ            ھ ، أو یصلي فی جد وال یصلي فی ة من یزخرف المس م بمنزل ا ھ بالنشاط فیھ ، وإنم
ارف    ذه الزخ ال ھ ة ، وأمث جادات المزخرف ابیح والس ذ المس ن یتخ ة م یال ، وبمنزل قل
د   الظاھرة التي ُتشرع ، ویصحبھا من الریاء والكبر واالشتغال عن المشروع بما یفس

  . ال صاحبھا ح
  : المراجع  
  كتاب لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف البن رجب الحنبلي   •
  كتاب البدع الحولیة لعبد اهللا بن عبد العزیز التویجري   •
  المصدر المفكرة اإلسالم 

--------------------  
  المولد النبوي بین المشروعیة والبدعیة  .٩
  شروعیة والبدعیةالمولد النبوي بین الم

  فھد عبد اهللا
لم         حبھ وس ھ وص ى آل د وعل ى سیدنا محم الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم عل

  .وبعد
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د        ال بمول اش حول مشروعیة االحتف دل والنق فمع كل إقبال شھر ربیع الثاني یثار الج
انعین   النبي زین والم  من عدم مشروعیتھ وتكثر الرسائل والكتب من الطرفین المجی

ي        ت أن أدل د أحبب ذا فق ع ھ وتتنوع بین الصغیرة والكبیرة والمطولة والمختصرة، وم
ا     بدلوي في ھذا الموضوع وأن أوضح بعض القضایا التي أرى من الضروري فھمھ
ا         ة وھو عنھ وس الحقیق بس لب د یل ا ق واستیعابھا وتجلیتھا وبیانا للحق وكشفا لغیره مم

  .بمعزل
  :وقد قسمت البحث إلى 

فقبل أن أدخل في صلب الموضوع مھدت لھ بجملة تمھیدات ھي في الحقیقة : المقدمة
مقدمات ضروریة ومفیدة یظھر من خاللھا حكم المولد وترسم الطریق لكیفیة التعامل 

  .مع ھذه المسألة وغیرھا مما یقاربھا أو یشابھھا 
  .أدلة المانعین: الفرع األول
  .أدلة المجیزین: الفرع الثاني

  .القول الراجح: ثالفرع الثال
  .الخاتمة
  المقـدمة

ا     ى فھمھ وھنا أذكر بعض القضایا التي تصور بعض جوانب ھذه المسألة وتساعد عل
  .وإعطائھا الحكم الصائب

  :تاریخ المولد النبوي -١
ا        میھا أتباعھ ي یس ة والت دول الباطنی ى ال وي إل د النب ال بالمول بعض االحتف ع ال یرج

ر ردح    ت مص ي حكم ة والت دین      بالفاطمی ق ال ة تعتن ذه الدول ت ھ زمن وكان ن ال ا م
ھ          ذكر عن داح ی ن میمون الق د اهللا ب خص یسمى عبی اإلسماعیلي وینتسب قادتھا إلى ش
ھ     نھم وخلخلت بعض المؤرخین بأنھ مجوسي دس نفسھ في المسلمین مریدا زعزعة دی

  .من الداخل بإحداث بعض البدع والخرافات والعقائد المناقضة لإلسالم
ذكرون أ  اد  وی االت وأعی د واحتف من موال وي ض د النب دثت المول ة أح ة الباطنی ن الدول

ي     ا وھ الھم بھ ل احتف ي نق د الت ذكر الموال ي ب زمن ونكتف ع ال رت م رى كث د : أخ مول
د      النبي د الحسن والحسین ، ومول ھ، ومول ، ومولد علي بن أبي طالب رضي اهللا عن

  ]١[ فاطمة الزھراء علیھا السالم، ومولد الخلیفة الحاضر
ا أو    ن باطنی م یك ھ ل ن عمل أن أول م د ب دون للمول م المؤی رون وھ ع آخ ین یرج ي ح ف
إسماعیلیا بل كان ملكا عادال ویعرف بالمظفر أبي سعید ملك إربل وحكي عنھ أنھ في 
ي السماط خمسة آالف رأس مشوى، وعشرة آالف دجاجة         د ف بعض الموالد كان یم

د       ومائة ألف زبدیة، وثالثین ألف صحن حلوى ذه الموال ي ھ ده ف وأنھ كان یحضر عن
اء ان العلم ن    (!) أعی ماعا م وفیة س ل للص م ویعم ق لھ یھم ویطل ع عل وفیة فیخل والص

م    رقص بنفسھ معھ ى الفجر وی ر إل ول   ]٢(!!!)[الظھ حاب الق ھ أص د ب ا أی ن مم ، ولك
م أول من     ي أنھ األول قولھم أن تاریخ فعل ھذا الملك متأخر عن فعل الباطنیة مما یعن

  .دثھ، وأن ھذا الملك فلدھم جھالأح
ى          ة األول رون الثالث ث مرت الق أخرا بحی ھ جاء مت وعلى كل فالجمیع متفقون على أن
وب أي         و المطل ذا ھ ھ، وھ د أو إقامت ال بالمول ر لالحتف وھي القرون المفضلة دون ذك



 ٩٣٧

ذا        ي ھ ا ف ذا شیئا آخر، وال یھمن اإلقرار بأن المولد حدث متأخرا، ألننا سنبني على ھ
  .المقام كون أول من احتفل بالمولد سنیا أو شیعیا، إنسیا أو جنیا أو غیره

ال            ي السلف  ق م یكن ف د ل ال بالمول روا أن االحتف ث ذك اء حی وھذا ما صرح بھ العلم
ھ   ي فتاوی خاوي ف افظ الس لف    :"الح ن الس د م ن أح ل ع م ینق ریف ل د الش ل المول عم

  ]٣[أھـ".بعدالصالح في القرون الثالثة الفاضلة وإنما حدث 
د وانقضاء        رة التقلی ت فت د كان ور المول وإن مما یجدر ذكره والتنبیھ علیھ أن فترة ظھ
د         ال شك؛ ألن التقلی اد ب ھ اجتھ ا أو إیجاب ل م المجتھدین، ومن المعلوم أن استحباب فع
ھو التزام قول الغیر دون زیادة أو نقصان بخالف االجتھاد الذي یعني بذل الوسع في 

ذا     استنباط حكم واءم ھ ف یت شرعي وھذا بعینھ ھو ما قالوه بشأن استحباب المولد فكی
ابر              ض األك ى بع ارة عل ھ وشن الغ اد وإغالق باب ھ من تحریم االجتھ مع ما نظروا ل
ول          ب، أق ا ألمر غری ھ حق د، إن ة التقلی زع ربق ممن ھو أھل لالجتھاد بتضلیلھ لكونھ ن

اد      اب االجتھ ال ب أن إقف دعوى        ھذا وإن كانت قناعتي ب ر ف د كبی ى ح ا إل م یكن واقعی ل
إغالق باب االجتھاد وانقراض عصر المجتھدین وإن منعت علماء أكابر من االجتھاد 
ا       م تمارس عملی ع ل ي الواق في مسائل مھمة وكانت سیفا مصلتا على كثیرین إال أنھا ف

دین، ولس   نا بشكل كبیر فقد كان الكثیر من الفقھاء یجتھدون بل ومن وصموا بأنھم مقل
ھ      ع تحریم ھم م ة إذ إن بعض ذه النكت ى ھ یر إل ت أن أش ا أحبب ذا إنم ط ھ ام بس ي مق ف
د     ھ حین یجتھ االجتھاد على جلة من العلماء الكبار إذا بھ یجتھد ھو نفسھ، ولألسف أن
ذكر          د وال ایا المول ابھ قض ا یش ق بم ا یتعل واب فیم ا للص ا مجانب اده غالب ون اجتھ یك

  .الذي دخلت فیھ الكثیر من الدخائلونحوھا مما لھ عالقة بالتصوف و
  :السنة والبدعة -٢

ایر       ا المتغ ا المتشابھ ومنھ ا فمنھ اء لھ اریف العلم ددت تع ة وتع الم عن البدع ر الك كث
ف    نقض تعری ھ وی دلل لتعریف ف أن ی احب تعری ل ص اول ك د ح داخل، وق ا المت ومنھ

ف یص        احب تعری ل ص و أن ك تالف ھ ذا االخ ي ھ ر ف بب األكب رین، والس وغ اآلخ
وغ    و یص ة فھ تنباطیة والمذھبی ھ االس ة وتوجھات ھ الفقھی تالئم وأقوال ا ی ھ بم تعریف
ھ بإبطال           ود تعریف روع، محاوال أال یع ى الف العین األخرى إل التعریف بعین وینظر ب

  .بعض أقوالھ وفتاویھ أو فتاوى مدرستھ الفقھیة التي ینتمي غلیھا
ا    ومع ھذا تجد أحیانا ھذه التعاریف مطاطة عامة  ا جئتھ إذا م ال تستطیع أن تمسكھا، ف

ا      من طرف فرت علیك من طرف آخر، وكمثال على ھذا یعرف بعضھم البدعة بأنھ
ا   ] ٤]"إحداث ما لم یكن في عھد الرسول" ل م فترى أن ھذا التعریف واسع یشمل ك

ر     لم یكن في عھد  النبي د الكثی سواء كان في إطار التعبدات أو العادات، وھكذا تج
در         من ا ا ق ف السابق م حاب التعری ادا أص ذا تف لتعاریف، یرد علیھا ھذا اإلشكال ولھ

ى        أن قسموا البدعة إل ریفھم من إشكاالت ب بدعة حسنة وأخرى سیئة،     : یرد على تع
ة   ام الخمس ى األحك رون إل ھ كثی الم وتبع د الس ن عب العز ب رون ك ة : وقسمھا آخ واجب

كل بدعة ضاللة : "ا التقسیم حدیثومندوبة ومحرمة ومكروھة ومباحة، ولكن یرد ھذ
وم وأضیفت     ) كل(ومن المعلوم أصولیا أن ] ٥"[وكل ضاللة في النار اظ العم ن ألف م

نص       ا وال اقض تمام ذا الشكل یتن إلى نكرة فتعم كل بدعة، ولھذا فتقسیم البدعة على ھ
  .النبوي
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اللغوي   والصواب أن البدعة لھا إطالقان األول لغوي والثاني شرعي ، فأما اإلطالق
فتعني البدعة إحداث ما لیس لھ مثال سابق وفي ھذا اإلطار یدخل تعریف العز ونحو  

راویح   المعنى       : قول عمر رضي اهللا عنھ بشأن الت راده البدعة ب ذه، م نعمت البدعة ھ
  .اللغوي للبدعة ال المعنى االصطالحي

ی         اء والس اختراع الكھرب ا ك ان دنیوی ا ك مل م وي تش المعنى اللغ ة ب ارات فالبدع
  .والطائرات، إذ كلھا أحدثت على غیر مثال سابق

دارس    اء الم وم وبن دوین العل رآن وت ع الق لة كجم الح المرس منھا المص دخل ض ا ی كم
  .واألربطة ونحوھا

ام         ف اإلم و تعری ر ھ د كبی ى ح یھ إل ذي نرتض ة فال طالحي للبدع ى االص ا المعن أم
ة ب      رف البدع ذي ع ام وال یم االعتص ھ الق ي كتاب اطبي ف ا الش دین   "أنھ ي ال ة ف طریق

ة            د بالطریق ا یقص ا م لوك علیھ د بالس رعیة، یقص ة الش اھي الطریق ة، تض مخترع
  .فیخرج بھذا التعریف ما كان دنیویا وما كان مصلحة مرسلة] ٦"[الشرعیة

ي تجویز           بعض ف ا ال ق بموضوع البدعة ویحتج بھ ا تعل بقیت نقطة أود توضیحھا لھ
ولھم    ا وھو ق ي مسألة         إن ل : واستحباب بدعة م ل بعضھم ف ا فع ي السنة كم ھ أصال ف

ي   ة    المولد بأن قال إنھ خرجھ على أصل ثابت في الصحیحین من أن النب دم المدین ق
الوا     وم عاشوراء فسألھم فق ھ فرعون      : فوجد الیھود یصومون ی وم أغرق اهللا فی ھو ی

  ].٧"[ونجى موسى فنحن نصومھ شكرا هللا تعالى
وم  قصة عبداهللا بن مسعود   ویكفي في الرد على ھذا أن نذكر لما جاء إلى أولئك الق

م   المتحلقین في المسجد، ومعھم حصى، یعدون بھا التكبیر والتھلیل والتسبیح، فقال لھ
دٍ    :" ة محم ا أم م ی ! فعدوا سیئاتكم، فأنا ضامٌن أن ال یضیع من حسناتكم شيٌء، ویحك

یكم     ! ما أسرع ھلكتكم حابة نب ذه    ھؤالء ص وافروَن، وھ م      مت ھ ل ل، وآنیت م تب ھ ل ثیاب
  .تكسر، والذي نفسي بیده، إنكم لعلى ملٍة أھدى ِمن ملٍة محمٍد أو مفتتحو باب ضاللٍة

  . واهللا یا أبا عبد الرحمن؛ ما أردنا إال الخیر: قالوا
  ]٨" [وكم من مریٍد للخیِر لن یصیبھ: قال

ن         ر م ھ الكثی ھ ووردت فی ب فی ذكر ورغ ى ال ث عل د ح ارع ق رغم أن الش ة ف األدل
الصحیحة والصریحة بما لم یرد شيء منھ في المولد ومع ھذا فقد وصفھم ابن مسعود 

  .بأنھم لم یصیبوا الخیر، وھذا دلیل واضح في المسألة
ارتكبت الكثیر من البدع وَنَفَذت العدید من الخرافات، تحت عنوان لھ أصل في السنة  

م أن     وه، ك ا یفعل دیث      مع أن ما زعموه أصال ال یتفق مع م م یكن إال تعارض ح و ل ھ ل
اللة ( ة ض ل بدع ذ    ) ك ان األخ ھ لك ذي یذكرون ل ال ریم واألص ى التح دل عل ذي ی وال

ذا إذا       م األصول، ھ بالتحریم ھو الصواب وھو ما ذكره العلماء في التعارض من عل
  .تنزلنا وقلنا بوجود تعارض وإال فاألمر لیس كذلك بتاتا

ار ى الش تدراك عل ي االس ة تعن ول إن البدع رعھ واهللا یق م یش ا ل ریع م ْوَم :ع بتش اْلَی
اً  دة ] َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم اإلسالم ِدین دین  [ ٣:المائ ف

عود         ن مس ر اب ا أث ادة، ویكفین ى زی اج إل ل ال یحت ال اهللا كام ث ق وا وال  : "حی اتبع
  ].٩"[عة ضاللةتبتدعوا؛ فقد كفیتم، وكل بد

  :تصویر زائف      -٣
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ھ    ھ بأن یحاول البعض تصویر الخالف بین من یحرمون االحتفال بالمولد والمجیزین ل
ول      خالف بین من یحب النبي ورة الغضب فیق إن : ومن ال یحبھ بل تأخذ بعضھم ف

شيء وأن غرضھم إنما ھو نزع محبة  والنبي -أي المحرمین لھذه البدعة-بین القوم 
ي ال وب  نب ن القل رون ورسول اهللا    !!! م ر الق ین خی ان ب ل ك يء، ولست أدري ھ ش

  .من القلوب وھل أراد سلف األمة بعدم احتفالھ نزع محبة النبي
  :أقول یؤخذ على ھذا التصویر وتبعاتھ الكالمیة مآخذ

ى            - أ ت إل ذي ال یم الم ال ذا الك ل ھ ر بمث ي اآلخ الف أن نرم ن أدب الخ یس م ل
  .بصلةالموضوع 

دور   یقول سبحانھ      - ب ي الص ا تخف و    ] ١٠] یعلم خائنة األعین وم ده ھ اهللا وح ف
ھم    أن غرض ھ ب وب، فقول ھ القل وي علی ا تنط دور وم ھ الص ا تخفی م م ن یعل م ... م عل

ي حرب        ل رجال ف ت قت ن ثاب بالغیب ورد لھذه اآلیة، ھذا وقد ثبت في مسلم أن زید ب
هللا فقال زید إنما قالھا خوفا من السالح، فقال رسول بعد نطقھ الشھادتین فعنفھ رسول ا

دره    : اهللا ن ص ققت ع ال ش دور        ] ١١"[أف ن ص ققت ع ال ش ل أف ذا القائ ول لھ ونق
  .المخالفین حتى علمت أغراضھم

ة كون              - ت ي حال ذا ف ة ھ ل ھي مسألة فرعی أن الخالف لیس حول مسألة عقدیة ب
ا األ  ا أحكامھ رى لھ دع أخ ن ب ردا ع د مج ھ  بالمول ابق فی كل الس ا بالش رى، فتھویلھ خ

د           ل بالمول ن یحتف أن م ون ب رمین یقول أن المح ھم ب زعم بعض ل ی ة ب ة للحقیق مجانب
ة          !!! مشرك ھ من الحقیق یس ل ذي ل ول ال ذا الق ى ھ دفع إل ھكذا ولست أدري ما الذي ی

  .أدنى نصیب
ذا ا ...شيء في قولھم بأن بین المحرمین والنبي     - ث لشيء إال  الخ وال أدري ما ھ

ى حسن الظن بالمسلمین            دعو إل دعي التصوف وی ة ممن ی ذه المقول أنني استغرب ھ
ذا الكالم            ات ونحو ھ ى القطعی ات إل ات والفرعی ع الخالفی دم رف اللین وع ومعاملتھم ب
ر   الذي اكتشفت أخیرا بعده عن واقعھ وانعدام أثره في تطبیقھ العملي وما نحن فیھ خی

  .مثال على ذلك
ي         إن      - ج ین النب ھ وب رمین، ألن من یكون بین ر المح ي تكفی ة السابقة تعن  المقول

ي  ھ           شيء ویرید أن ینزع محبة النب ي حین أن ھ، ف د علی ر بعی الكفر غی وب ف ن القل م
  !!!یتھم المحرمین بأنھم ھم من یكفر الناس 

ضطر عندما یفلس القائل من كل الحجج المقنعة بحیث ال یجد ما یؤید مقولتھ ی      - ح
ق      اییر الموضوعیة وال ینطل ھ المع إلى قول مثل ھذا الكالم الدعائي  الذي ال تتوفر فی

  .وفق المناھج العلمیة في التدلیل وتنعدم عنده كل أشكال االستدالل
رھم،          - خ ف غی وا موق م یتفھم م ل وقفھم وھ رون م تفھم اآلخ زون أن ی د المجی یری

ال بالم    ریم االحتف الوا بتح المحرمون ق ي       ف دھم والت حت عن ة ص ى أدل اء عل د بن ول
الف     ى أدب الخ دین وال إل ى الت ت إل ة ال یم ر الئق تھم غی امھم ب ا فاتھ نذكرھا الحق س

  .بصلة
  أدلة المحرمین إلقامة المولد النبوي: الفرع األول

  :استدل المحرمون بجملة أدلة أذكرھا فیما یلي
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حابتھ وال  أن ھذا الفعل لم یفعلھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم  -١ وال أمر بھ وال فعلھ ص
رون المفضلة             د من أھل اإلسالم خالل الق ھ أح ابعیھم وال فعل ابعین وال ت ن الت أحد م

ان        -كما تقدم -األولى وإنما ظھر ى اإلیم نھم إل ر م ى الكف رب إل على أیدي أناس ھم أق
  .وھم الباطنیون

ذي تو   د ال من الوعی ل ض ر داخ ذا األم ل ھ ذي یفع ذا فال رر ھ ل إذا تق ز وج د اهللا ع ع
ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لھ الھدي ویتبع غیر سبیل (صاحبھ وفاعلھ بقولھ 

د      ) المؤمنین نولھ ما تولى ونصلھ جھنم وساءت مصیرا  ا یسمى بالمول ل م ذي یفع وال
  .الشك انھ متبع لغیر سبیل المؤمنین من الصحابة والتابعین وتابعیھم 

واقع فیما حذر منھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم حین قال أن الذي یمارس ھذا الفعل  -٢
ل بدعة ضاللة     "  ة بدعة وك ة    " إیاكم ومحدثات األمور فإن كل محدث ي روای وجاء ف

  ).وكل ضاللة في النار ( أخرى 
دث ال     ) كل بدعة ضاللة (فقولھ  رع مح ر مخت ل أم عموم ال مخصص لھ یدخل فیھ ك

ا       أصل لھ في دین اهللا والعلماء مجمعون ع ا قلن ى م ر إل دث فصار األم لى انھ أمر مح
  .أنھ بدعة ضاللة تودي بصاحبھا إلى النار أعاذنا اهللا وإیاك منھا

   
ي           -٣ ول النب ى صاحبھ لق ردود عل ل م ھ ب ى فعل أجور عل أن فاعل ھذه البدعة غیر م

و رد   (صلى اهللا علیھ وسلم  ا فھ ھ أمرن ة    ) من عمل عمال لیس علی ي حسن النی وال یكف
  .من متابعة النبي صلى اهللا علیھ وسلمبل البد 

الیوم أكملت لكم دینكم أتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم اإلسالم  : قال اهللا تعالى -٤
  ]١٢]دینا

  .والقول بأن المولد عبادة یتعبد هللا تعالى بھا فیھ تكذیب بھذه اآلیة 
ذه ال     ى ھ دلونا عل م ی ة   كما أن فیھ استدراك على اهللا وعلى رسولھ بأنھم ل ادة العظیم عب

  .التي تقرب إلى اهللا والرسول 
ا       -٥ د طرق ب العب د عین لمطال أن فاعل المولد معاند للشرع ومشاق لھ ألن الشارع ق

ر أن    واھي وأخب خاصة على وجوه وكیفیات خاصة وقصر الخلق علیھا باألوامر والن
اده، و          ا یصلح عب م بم ا ألن اهللا اعل ا وتركھ ي مجاوزتھ ا والشر ف ا أرسل   الخیر فیھ م

ذه البدعة راد     دع ھ الرسل وال أنزل الكتب إال لیعبدوه وفق ما یرید سبحانھ والذي یبت
ى          ا حصره الشارع أو قصره عل ادة وان م ا أخرى للعب لھذا كلھ زاعم أن ھناك طرق
ل     م ب أمور معینة لیس بالزم لھ فكأنھ یقول بلسان حالھ إن الشارع یعلم وھو أیضا یعل

  .را لم یعلمھ الشارعربما یفھم أن یعلم أم
ي   -٦ ة النب ي محب ریعة وھ ول الش ن أص ل م ف ألص ة تحری ذه البدع ة ھ ي إقام أن ف

دعي         وم الب ذا المفھ ي ھ ا ف ا  واختزالھ اھرا وباطن ھ ظ لم واتباع ھ وس لى اهللا علی ص
ز           ص وطرب وھ ى دروشة ورق ر إل د الشرع المطھ ع مقاص الضیق الذي ال یتفق م

ذه ا   ى        للرؤوس ألن  الذي یمارسون ھ دالئل الظاھرة عل ذا من ال ون إن ھ لبدعة یقول
  محبتھ ومن لم یفعلھا فھو مبغض للنبي صلى اهللا علیھ وسلم 



 ٩٤١

ون    ول تك ة اهللا والرس ول الن محب ة رس ة اهللا ومحب ى محب ف لمعن ك تحری ذا الش وھ
قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني یحببكم باتباع سنتھ ظاھرا وباطنا كما قال جل وعال 

  ]١٣]اهللا
ة        ول ان المحب ي تق ریعة اهللا الت رف لش د مح ذه الموال ة ھ ة باقام ل المحب ذي یجع فال
الصحیحة تكون باتباعھ صلى اهللا علیھ وسلم ، بل محو لحقیقة المحبة التي تقرب من  
م    ذا یعل اهللا وجعلھا في مثل ھذه الطقوس التي تشابھ ما عند النصارى في أعیادھم وبھ

  ).میتت سنة ما أحییت بدعة إال وأ( أنھ 
یالد        -٧ د م ون بعی ذین یحتفل ارى ال دین النص حة ل ابھة واض ھ مش د فی ذا المول أن ھ

لم    و     "المسیح وقد نھینا عن التشبھ بھم كما قال صلى اهللا علیھ وس وم فھ ومن تشبھ بق
  ]١٥][١٤"[منھم

   
د        -٨ ة العب ي محب دح ف ھ ق أن الفرح بھذا الیوم والنفقھ فیھ وإظھار الفرح والسرور فی

لم           ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب وفي فی ذي ت وم ال و الی لنبیھ الكریم إذ ھذا الیوم باتفاق ھ
  .فكیف یفرح فیھ

ذي           وم ال ى اهللا والی رب إل ة تق ادة عظیم ف تكون عب ھ ،فكی وأما یوم مولده فمختلف فی
  .یحتفل فیھ غیر مجزوم بھ 

ن الحاج    د للم      ]:" ١٦[ویقول اب ون المول ف یعمل ب كی م العجب العجی رح   ث اني والف غ
ھ   والسرور ألجل مولده علیھ الصالة والسالم كما تقدم في ھذا الشھر الكریم وھو علی
یبت      ھ وأص ة فی ت األم ل وفجع ز وج ھ ع ة رب ى كرام ل إل ھ انتق الم فی الة والس الص
اء       ین البك ان یتع ذا ك ى ھ دًا فعل ن المصائب أب ا م ك غیرھ دل ذل یم ال یع بمصاب عظ

  أھـ......". نسان بنفسھ لما أصیب بھ والحزن الكثیر وانفراد كل إ
حاب   -٩ اشتمال ھذه الموالد على كثیر من كبائر وعظائم األمور والتي یرتع فیھا أص

الطرب والغناء واختالط الرجال بالنساء، ویصل  : الشھوات ویجدون فیھا بغیتھم مثل
ذلك إ        ر  وك ا الخم ل أن یشرب فیھ ا الجھ ر فیھ ار  األمر في بعض البلدان التي یكث ظھ

أزور   ألوان من الشعوذة والسحر ومن یحضر ھذه األماكن  بغیر نیة القربة فھو آثم م
ى اهللا عز وجل     غیر مأجور فكیف إذا انضم إلیھ فعل ھذه المنكرات على أنھا قربة إل

  ].١٧[فأي تحریف لشعائر الدین أعظم من ھذا التحریف
  أدلة المجیزین ومناقشتھا: الفرع الثاني

  :بجملة أدلة نذكرھا فیما یلي مع مناقشة وجھ االستدالل استدل المیزون
  ].٥٨یونس [ قل بفضل اهللا وبرحمتھ فبذلك فلیفرحوا: قال تعالى)    ١

د      ة، وق لم  رحم ھ وس فاهللا َعزَّ وجَّل طلب منا أن نفرح بالرحمة، والنبيُّّ صلى اهللا علی
  ].١٠٧األنبیاء [ وماأرسلناك إال رحمة للعالمین: قال تعالى

  :الجواب
ر             ن كثی ر ومختصره الب ن جری ب التفسیر المشھورة كتفسیر اب ى كت بعد الرجوع إل
ى شيء          ر عل م أعث ن الجوزي ل وتفاسیر القرطبي والبغوي والبیضاوي والنسفي واب
ت   من ھذا القبیل ویكفي في توضیح معنى اآلیة أن أذكر كالم شیخ المفسرین إذ لو نقل

  .عن الجمیع لطال المقام
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ك ،      : یقول تعالى ذكره لنبیھ محمد : "ابن جریرقال  ذبین ب د لھؤالء المك ا محم قل ی
ك    د رب ك من عن زل إلی ا أن و   : وبم یكم  وھ ھ عل ذي تفضل ب اس ال ا الن ل اهللا أیھ بفض

ا    م م اإلسالم ، فبینھ لكم ودعاكم إلیھ ، وبرحمتھ التي رحمكم بھا فأنزلھا إلیكم ، فعلمك
  .فبصركم بھا معالم دینكم ؛ وذلك القرآن  لم تكونوا تعلمون من كتابھ ،

ون    ا یجمع ر مم و خی وا ھ ذلك فلیفرح ول  فب ھ    : یق اھم إلی ذي دع الم ال إن اإلس ف
ا،           ا وكنوزھ دنیا وأموالھ ا یجمعون من حطام ال ر مم یھم ، خی والقرآن الذي أنزلھ عل

  ] . ١٨"[وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأویل
روه    یظھر من ھذا أن اآلیة تتح ا ذك ة م دث عن شيء آخر وال یدخل فیھا نصا أو دالل

  .ھو المراد بالرحمة ھنا، كما أن في ھذا إغفال تام لسیاق اآلیة أن النبي
ي       و النب ة ھ راد بالرحم أن الم لمنا ب ى وإن س م حت ھ، إن     ث الفرح ب د ب ل المول ا دخ فم

لوب مخصوص، المولد یعني االحتفال في یوم معین من السنة أو بصورة مستمرة بأس
ي      ى النب زل عل ا أن ذلك بم ا فرحة ك ا أنھ ت، كم ة دون توقی أمر بالفرح ة ت ن  واآلی م

  .تشریع والذي ھو كذلك رحمة للناس وال عالقة للمولد بھذا كلھ
الى)    ٢ ال اهللا تع ؤادك  : ق ھ ف ت ب ل مانثب اء الرس ن أنب ك م ص علی ًال نق  وك
ى أنب      ] ١٢٠ھود[ وي الشریف یشتمل عل د النب لم     والمول ھ وس ي  صلى اهللا علی اء النب

  .وفي ذكره تثبیت ألفئدة المؤمنین
  :الجواب

  . ال عالقة لھذه اآلیة بالمولد كما ھو ظاھر: أوال
ص         : ثانیا رآن والسنة حاشا الخزعبالت من القص ي الق ت ف تثبیت الفؤاد یكون بما ثب

  .التي تھز اإلیمان بدال من تثبیتھ
وم أن السیرة النب  : ثالثا رآن         من المعل ي الق ا ھو وارد ف اء كم ص األنبی ة وذكر قص وی

  .وصحیح السنة مما ھو مطلوب طوال العام وبدون طقوس ومظاھر خاصة
ا السالم  )    ٣ دة     : قولھ تعالى حكایة عن عیسى بن مریم علیھم ا مائ زل علین ا أن ربن

رازقین          ر ال ت خی ا وأن ك وارزقن ة من ا وآی ا وآخرن دًا ألولن ا عی  من السماء تكون لن
  ].١١٤المائدة [

ھ السالم    وم      :  وقولھ تعالى على لسان سیدنا عیسى علی دت وی وم ول يَّ ی والسالم عل
  ].٣٣:مریم[ أموت ویوم أبعث حیا

ھ     یالد المسیح علی ھذه اآلیة والتي قبلھا وغیرھما من اآلیات ، حافلة باإلشارات إلى م
ھ، وھي بمج       ا علی نَّ اهللا بھ ي َم اه الت ى     السالم، ومدحھ ومزای ة إل ا شاھدة وداعی موعھ

  .االحتفال بھذا الحدث العظیم
ھ السالم،       یالد عیسى علی وما كان میالد محمد  صلى اهللا علیھ وسلم  بأقل شأنًا من م
ر     لم  أكب ھ وس بل میالد الرسول  صلى اهللا علیھ وسلم  أعظم منھ، ألنھ  صلى اهللا علی

  .نعمة، فیكون میالده أیضًا أكبر وأعظم
  :الجواب

  :عن ھذا االستدالل من وجوه یجاب
  .إننا أمة اإلسالم لیس لنا سوى عیدین ال غیر       - أ
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اآلیة األولى ال تذكر االحتفال وال تدل علیھ ال داللة وال اقتضاء، وإنما تتحدث      - ب
  .عن المائدة التي أنزلھا اهللا من السماء لبني إسرائیل من أتباع عیسى

ارى        - ت ابھة للنص ھ مش ي        فی الفتھم ف رع مخ د الش ن مقاص وم أن م ن المعل وم
  .شعائرھم

الى )    ٤ ال تع رة      : ق بحوه بك وقروه وتس زروه وت ولھ، وتع اهللا ورس وا ب لتؤمن
  ].٩الفتح[ وأصیال
  :الجواب

اع   لیس من توقیره أن نبتدع في دینھ غیر ما شرعھ وجاء بھ، بل التوقیر الحق ھو اتب
  .نھانا عن االبتداع، فوجب اتباعھ إیمانا وتوقیرا ما أمر بھ واجتناب ما نھى عنھ وقد

و    : قال اهللا تعالى)    ٥ لقد منَّ اهللا على المؤمنین إذ بعث فیھم رسوًال من أنفسھم یتل
ین       ل لفي ضالل مب انوا من قب  علیھم آیاتھ ویزكیھم ویعلمھم الكتاب والحكمة وإن ك

  ].١٦٤:آل عمران[
وا       إن اهللا: قولھ سبحانھ وتعالى)    ٦ ذین آمن ا ال ا أیھ ي ی ى النب  ومالئكتھ یصلون عل

ھ    . صلوا علیھ وسلموا تسلیما رة الصالة علی واالحتفال بالمولد تطبیع النفس على كث
  .صلى اهللا علیھ وسلم رجاء أن ینطبع حبھ وحب آلھ في القلوب 

ى      : قولھ سبحانھ وتعالى)    ٧ جد الحرام إل یًال من المس ده ل  سبحان الذي أسرى بعب
  .المسجد األقصى الذي باركنا حولھ لنریھ من آیاتنا إنھ ھو السمیع البصیر

  :الجواب
د      ب التفسیر یج كل اآلیات السابقة ال تدل على مشروعیة المولد، كما أن المراجع لكت
لھذه اآلیات سیاقات ودالالت أخرى ال تتفق وما أرادوا التدلیل علیھ، وإنني ألستغرب 

ذكرني         كیف حشرت ھذه اآلیات ف  ھ، وت دل علی ا ال ت ى م دلیل عل ر موضعھا للت ي غی
دل           ة ال ت اظره بآی ع بعضھم فاستدل من ن حزم م ھذه االستدالالت بمناظرة جرت الب

ال      ن حزم إال أن ق ان من اب دلیلي     : على المراد فما ك ك ف ذا دلیل ان ھ ل أعوذ   إذا ك ق
  برب الناس

ین    عن أبي قتادة  أن رسول اهللا  صلى اهللا علیھ )    ٨ وم االثن وسلم  سئل عن صوم ی
  ]١٩" [ذاك یوم ولدُت فیھ، وفیھ أنزل علي: "فقال

ان         ى موجود سواء ك ة ولكن المعن وھذا في معنى االحتفال  بھ إال أن الصورة مختلف
ي    ى النب الة عل ر أو ص ى ذك اع عل ام أو اجتم ام طع یام أو إطع ك بص ماع  ذل أو س

  شمائلھ الشریفة
  :الجواب

دا          أن ا       - أ ھ عی ھ یكرھون صیامھ ویجعلون ائلین ب ل إن الق ھ صیام ب لمولد لیس فی
ھ  : " وینزلون علیھ أحكام العید ویقولون یكره صوم یوم المولد النبوي الشریف إللحاق

اد ر] ٢٠"[باألعی ال آخ بیھ  : " وق ھ ش وي ألن د النب وم المول وم ی ا ص ره أیض ویك
  ]٢١"[باألعیاد

ین، والمولد قد یكون السبت أو األحد أو غیرھما فھل صام یوم االثن أن النبي     - ب
ا      و مخالف لم یستحب صومھ، ھم ال یقولون بھذا وال غیرھم، وإذا ما قالھ بعضھم فھ

  .استدلوا بھ ألن الدلیل في االثنین المتكرر كل أسبوع ال في غیره
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ره اختصاص فكی     كما أن صومھ     - ت اني أو غی ف لالثنین لم یكن لشھر ربیع الث
  .قصره المجیزون على ھذا الشھر

ال  )    ٩ ا ق ة       : عن ابن عباس رضي اهللا عنھم لم  المدین ھ وس ي صلى اهللا علی دم النب ق
ر اهللا  :  وجد الیھود یصومون یوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا ھو الیوم الذي أظھ

ال رسول اهللا            ھ، فق ًا ل نحن نصومھ تعظیم ى فرعون، ف ي إسرائیل عل فیھ موسى وبن
  ].٢٢[وأمر بصومھ" نحن أولى بموسى منكم:  "لى اهللا علیھ وسلم ص

  :الجواب
م        أن الرسول   ذا ل ان صیامھ سنة وھ قد صام یوم عاشوراء وحث على صیامھ فك

ى     ذھب بعضھم إل یحدث بشأن یوم والدتھ الذي ھو الثاني عشر من ربیع األول كما ی
ھ شی       ھ شیئًا فوجب أال نشرع فی ام فضال عن     ھذا، فھو لم یشرع فی ئا ال صیام وال قی

  ].٢٣[االحتفال
وة،  ) ١٠ عن أنس رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم َعقَّ عن نفسھ بعد النب

رة         اد م ة ال تع ھ، والعقیق ي سابع والدت ھ ف مع أنھ قد ورد أن جده عبد المطلب َعقَّ عن
ل    ھ وس ى    ثانیة، فیحمل ذلك على أن الذي فعلھ النبي صلى اهللا علی ار للشكر عل م  إظھ

ذلك           ھ، ل ى نفس لي عل ان یص ا ك ھ كم ریع ألمت المین، وتش ة للع اه رحم اد اهللا إی إیج
فیستحب لنا أیضًا إظھار الشكر بمولده باالجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه 

  .القربات وإظھار المسرات
  :الجواب

ره ـ أي     أما ا: "تكلم اإلمام النووي عن ھذا الحدیث في المجموع فقال ذي ذك دیث ال لح
ن محرر        الشیرازي ـ في عق النبي   داهللا ب ي بإسناده عن عب عن  نفسھ فرواه البیھق

أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم عق "بالحاء المھملة والراء المكررة عن قتادة عن أنس 
وة   د النب ر        " عنھ نفسھ بع دیث منك ي ھو ح ال البیھق دیث باطل ، ق ذا ح ا  ] ٢٤"[وھ كم

  ].٢٦[والتلخیص] ٢٥[ظ ابن حجر في الفتحضعفھ الحاف
ول إن         "  ى نق ا حت ون بھ م یعمل ة وھ ھل ثبت أن العقیقة كانت مشروعة ألھل الجاھلی

  عبد المطلب قد عق عن ابن ولده ؟ 
عن نفسھ  ثم ھل أعمال أھل الجاھلیة یعتد بھا في اإلسالم؟ حتى نقول إذا عق النبي 

  عق عنھ ؟  شكرًا ال قیامًا بسنة العقیقة، إذا قد
  ذبح شاة  سبحان اهللا ما أعجب ھذا االستدالل وما أغربھ ، وھل إذا ثبت أن النبي 

عیدًا للناس شكرًا هللا تعالى على نعمة إیجاده وإمداده  یلزم من ذلك اتخاذ یوم والدتھ 
  ؟ 

ول اهللا   ك رس ى ذل دُع إل م ی م ل وال    و ل ن أق ھ م یھم فی ب عل اذا  یج اس م ین للن ویب
  .كما بین ذلك في عیدي الفطر واألضحى  وأعمال ؟

  أنسي ذلك أم كتمھ ، وھو المأمور بالبالغ ؟ 
ولك   م إن رس بحانك اللھ يء       س ر ش ان أكث ان ك ن اإلنس تم ولك ي وال ك ا نس م

  ].٢٧"[جدًال
ال   )  ١٠ ھ ق ي اهللا عن دري رض عید الخ ي س ن أب ي   : وع ة ف ى حلق ة عل رج معاوی خ

ال جلس: ما أجلسكم؟ قالوا: المسجد فقال الوا   : نا نذكر اهللا، ق ا أجلسكم إال ذاك؟ ق : آهللا م
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أما إني لم أستحلفكم تھمة لھم، وما كان أحد بمنزلتي من : واهللا ما أجلسنا إال ذاك، قال
ھ         ي، وإن رسول اهللا صلى اهللا علی دیثًا من ھ ح ل عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أق

ا أجلسكم؟ ق   : وسلم خرج على حلقة من أصحابھ فقال ده    : الوام ذكر اهللا ونحم جلسنا ن
ا   ھ علین نَّ ب الم وم دانا لإلس ا ھ ى م ال. عل الوا : ق كم إال ذاك؟ ق ا أجلس ا : آهللا م واهللا م

أخبرني أن      : قال. أجلسنا إال ذاك ل ف اني جبری ھ أت م، ولكن أما إني لم أستحلفكم تھمة لك
  ].٢٨"[اهللا عزَّ وجل یباھي بكم المالئكة

ي  )  ١١ اب رض ن الخط ر ب ن عم ھ  ع ال ل ود ق ن الیھ ًال م ھ أن رج ر : اهللا عن ا أمی ی
داً     وم عی ك الی ذنا ذل ال . المؤمنین، آیة في كتابكم، لو علینا معشر الیھود نزلت التخ : فق

م اإلسالم         : أي آیة؟  قال ي ورضیت لك یكم نعمت نكم وأتممت عل م دی الیوم أكملت لك
  ].٣المائدة[ دینًا

ت ف    : فقال عمر ذي نزل وم ال م الی ھ، ورسول اهللا        إني ألعل ت فی ذین نزل ان ال ھ، والمك ی
  ].٢٩[صلى اهللا علیھ وسلم  قائم بعرفة یوم الجمعة

  :الجواب
في ھذا اتباع للیھودي الذي ذكر طبعھم من كونھم یحتفلون بالوقائع والحوادث والذي 
ھ     یرید منا المستدل بھذا الدلیل أن نتبعھم فیھ، ولم یلق باال إلى أن عمر رضي اهللا عن

ذا   رغم معرفتھ بزمان ومكان نزول اآلیة إال أنھ لم یكترث لقول الیھودي ولم یدفعھ ھ
دین أم     اء الراش دي الخلف اع بھ ا باتب رى أمرن ا ت ره، فی وم وال غی ذلك الی ل ب ألن یحتف

  !!!بمقوالت الیھود، أم أن الیھودي كان أفقھ من عمر وصحب رسول اهللا
ر )  ١٢ ى كثی تمل عل د یش ال بالمول ي     إن االحتف ى النب الة عل ر  كالص ال الب ن أعم م

صلى اهللا علیھ وسلم والذكر والصدقة، ومدح وتعظیم الرسول  صلى اهللا علیھ وسلم ، 
  .وذكر شمائلھ الشریفة وأخباره المنیفة، وكلُّ ھذا مطلوب شرعًا ومندوب إلیھ

رًا  أن     الى مخب ال تع ھ وما كان یبعث ویساعد على المطلوب شرعًا فھو مطلوب، لذا ق
ي   ى النب ذین        :  ھو ومالئكتھ یصلون عل ا ال ا أیھ ي ی ى النب ھ یصلون عل إن اهللا ومالئكت
  ].٥٦األحزاب [آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیما 

  :الجواب
لم            ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ھ كالصالة عل ا ھو مرغب فی قد یحتوي المولد على م

ا مرغب     وسماع بعض الفوائد العلمیة وقراءة سیرتھ صلى اهللا علیھ  ذه كلھ لم، وھ وس
ي نقطة أخرى وھي تخصیص أسلوب              ل ف ا ب یس اإلشكال ھن ذا ل فیھا بال شك، ولھ
ة         ا بمثاب ي مع غیرھ ى النب ذكر والصالة عل ووقت وھیئة مخصوصة بحیث یصبح ال
عمل واحد لھ صفتھ المخصوصة التي یتقرب بھا على جھة التعبد، وھذا ھو ما أخرج 

  .دعیةالمولد من المشروعیة إلى الب
   

  :سبب الخالف والترجیح: الفرع الثالث
  :سبب الخالف: أوال

  :من خالل ذكر أدلة الفریقین یظھر أن الخالف في مسألة المولد تنبع من سببین
  !ھل االحتفال بالمولد یسلك بھ مسلك العبادات أو العادات؟: األول

  .فالعبادات األصل فیھا التوقف واالتباع، بخالف العادات 
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المحرم  ا       ف ا وأنن ادة فیھ وز الزی ي ال یج دات والت اب التعب ن ب د م ون رأوا أن المول
ھ من     ى أن متعبدون بما شرعھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم، في حین نظر المجوزون إل
باب العادات التي ال تحتاج إلى توقیف، فمثلھا مثل الدروس التي تقام في المسجد ھل  

ھ   ین بأن ن مع ي زم ة ف ت ثابت ول إذا كان ل  نق ان یفع ا ك ون كم ب أن تك ھ یج ة وأن بدع
م               ل ھو معل لم ب ھ وس ھ علی ي صلى ال د النب ي عھ د مقتضاه ف التعلیم وج رسول اهللا، ف
ذلك     ل نحن ك العالمین ومع ھذا فلم یكن یقیم دروسا ثابتة فھل یكون من البدعة أن نفع

  .بالطبع ال، وكذلك حال المولد
حابھ  قد یجاب عن ھذا بأن النبي ب      كان یعلم أص ا ھو إال ترتی دریس اآلن م وأن الت

ا    : وتنظیم ولكن سیقال بأن ھذا الكالم مثلھ مثل قولنا  وه علین ا عبتم لھ أصل، وھذا مم
  .فكیف تقولون بھ اآلن، كما أننا نفعل ذلك إذ المولد لیس إال ترتیب وتنظیم

ل اشتملت عل       : الثاني ھ ب دوب ومرغب فی ى إن الموالد اآلن ال تقتصر على ما ھو من
د یصاحبھ    جملة من البدع، منھا ما ھو أصلي ومنھا ما ھو إضافي، زد على ذلك ما ق

  .من المعاصي 
وقبل أن یعترض أحدھم فیقول بعدم وجود معاصي وآثام مما ذكره الكثیر من العلماء 
ة        ي كاف د ف أسارع بالقول إن طقوس االحتفال بالمولد ال تمضي عل شكل ونسق واح

ا     المناطق والطرق التي ت د كم ل والبع عملھ بل یختلف ویتفاوت بحسب ألسباب كالجھ
ا           ن الحاج وغیرھم ة واب ن تیمی اء كالشیخ اب ل كالم الفقھ في بالد العجم وبعیدا عن نق
ة    اھدات الواقعی دقون إال أن المش م مص ي وھ ن المعاص ر م وع الكثی روا وق ن ذك مم

ذب، إذ یصبح      دع مجاال لمك د بعضھم    الحیة ووسائل االتصال الحدیثة ال ت د عن المول
ي   وخاصة بالد العجم مرتعا للفسق وانتھاك الحرمات واإلغراق في البدع اإللحادیة ف
ة       ض العام ى بع حكون عل ذین یض أحیان كثیرة، كما یصبح مباءة للفسقة والسحرة وال
وھم كثر باسم الوالیة وبركة المولد فینتھكون حرماتھم وشرفھم، ویسود االختالط بل 

اء ص النس رى رق ت   ت ا تح ال إم ع الرج ام وم امھن أم ن أجس زاء م ن أج فات ع كاش
مسمى الوجد أو التعبد وإظھار الذل واالنكسار وطلبا للشفاعة، وكم من مآسي ترتكب 

  .باسم المولد الذي لیس من الدین ال في ورد وال صدر
ا             ذا م م الشرعي وھ ا الحك زل علیھ دما ین ھ عن حبھا الفقی ا یستص ال وغیرھ ھذه األعم

وا      حدث لل دع والفجور، حكم ن الب د م محرمین فعندما وجدوا ما یحدث في ھذه الموال
  .بحرمتھا

ا            د وم م المول ین حك ا سبق ویستنكره أن نفصل ب ز م في حین یرى بعض من ال یجی
یحدث فیھ من بدع فنجیز المولد ونحرم البدع، وكون المولد قد احتوى على ضالالت 

  .ال یعني ھذا البتة تحریمھ 
ي       والصحیح أن دث ف ا یح ة أو بسبب م المحرمین لم یكن دلیھم الوحید ھو سد الذریع

ذا فمن     ع ھ المولد من مخالفات فقط بل ألدلة وأسباب أخرى كذلك كما سبق بیانھ، وم
ة     د الذریع ي س نافلة القول ھنا أن نذكر أن نظرة المحرمین تتفق ونظرة اإلمام مالك ف

لمولد وحرمة ما قد یقع فیھ وأننا نجیز بخالف نظرة المجیزین في بالفصل بین جواز ا
ذه              ت ھ ا قل ام الشافعي، ولكن كم ي ھي نظرة اإلم ات والت المولد وننھى عن المخالف
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نظرة أو قاعدة المذھبین في مسألة سد الذریعة، لكن الجمیع لم یقولوا بجواز المولد بل 
  . كانوا متفقین على نبذ البدع

ھ  كما أن المولد قد ارتبط بالبدع لدرجة  یصعب الفصل بینھ وبین المخالفات الواقعة فی
  . إال بما یحدث فیھ من ضالالت!! إذ إن البعض ال یعتبر المولد مولدا مقبوال

   
  :التـرجیـح

  :أود أن أسجل ھنا جملة مالحظات على استدالالت المجیزین وھي كما یلي: أوًال
ى  .   ١ دلیل عل زون للت اقھا المجی ي س ة الت رة  األدل ع كث ھ م تحباب  أن ل واس واز ب ج

  . االحتفال بالمولد النبوي إال أن كل استدالل ال یخلو من انتقاد وجیھ
د       .   ٢ ال بالمول دب االحتف د ن ة ال تفی ة والحدیثی أن كل ما استدلوا بھ من األدلة القرآنی

  .النبوي فكلھا خارج محل النزاع
دا مم     .   ٣ ا ضعیفة ج ا ال یصح أن یحتج   أن بعض األحادیث النبویة التي استدلوا بھ
  .بھ
اني          .   ٤ ي مع ق ل ان عن طری و ك أي وجھ ول ال ب فیھ محاولة مستمیتة إلثبات االحتف

ث    ض األحادی ة بع ع درج ھ أو رف تدالل ب ح االس ا ال یص تدالل بم وص أو االس النص
ذلك    ا ك الواھیة إلى درجة الضعیفة ممن لیس لھم خبرة في الحدیث وعلومھ، رغم أنھ

د     ال تفید المراد وھذا ى المول م عل مما یحزن فبدال من النظر في األدلة ثم إطالق الحك
ل غالى بعضھم     حدث العكس إذ نظر إلى المولد أوال باعتباره مشروعا بل ومندوبا ب

  .ممن لیس لھ حصیلة علمیة كبیرة فجعلھ واجبا ثم راحوا یبحثون عن أدلة لھذا الحكم
  :تحدید والدة النبي: ثانیا

ھ  یقام االحتفال بال وم والدت  مولد النبوي في الثاني عشر من ربیع الثاني باعتبار أنھ ی
ذا          ى ھ دل عل وي ی ص نب د ن ھ ال یوج د أن ونحن إذا ما بحثنا عن حقیقة ھذا التاریخ نج

ین         التاریخ، فلم یتكلم النبي وم إثن ي ی د ف ھ ول ذي ورد أن ل ال البتة عن تاریخ میالده ب
  .صحأما ما وراء ذلك من التحدیدیات فال ت

اب      نجد أن كت ده س اریخ مول ة ت اولین معرف ة مح یرة النبوی ب الس نا كت ا فتش م إذا م ث
  :السیرة یختلفون حولھ إلى أقول ھي كما یلي

  .یوم االثنین للیلتین خلتا من ربیع األول -
  . ثامن ربیع األول -
  .عاشر ربیع األول -
  .ثاني عشر ربیع األول -
  .انولد في رمض: قال الزبیر بن بكار  -

ده بعشر          ل بع ا و قی ة و خمسین یوم ل بثمانی ا و قی و ذلك عام الفیل بعده بخمسین یوم
ذكر   ] ٣٠[بأربعین عاما: بعد الفیل بثالثین عاما وقیل : سنین و قیل  م ی ولھذا السبب ل

ا و رسول    : ابن اسحق تاریخ والدتھ حاشا ما رواه عن قیس بن مخرمة قال  دت أن ول
  ].٣١[م عام الفیل كنا لدیناهللا صلى اهللا علیھ و سل

  :یظھر لنا مما سبق 
  .لم یثبت نص في تحدید تاریخ مولده      -١
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ي      -٢ ي ال   أن النب رف ك دا أن ال یع ھ أراد عم اریخ وفات ى ت ھ عل دم تنصیص بع
  .یحدث معھ كما حدث للمسیح ویدل لھذا األمر بمخالفة النصارى في شعائرھم

ر إال          أنھ لیس من الشرع إذ ل         -٣ ھ خی ر فی ا من أم اریخ فم ذكر الت ذلك ل ان ك و ك
  .ودلنا علیھ

مما یدل أنھ لم یكن یعني لھم  أن الصحابة رضوان اهللا علیھم لم یسألوا النبي      -٤
  .شیئا كبیرا

حیح صریح            -٥ ل ص دم وجود دلی أن ھذا الخالف بین علماء السیرة یدل على ع
  .وم محددفي ھذه المسألة بحیث یتفقون على ی

  :یمكن أن نقسم الموالد إلى قسمین: ثالثا
  .مولد صاحبتھ البدع والخرافات -١
  .مولد لم تصاحبھ أیة بدعة كأن یكون مقتصرا على سماع درس أو محاضرة مثال -٢

  .فالنوع األول ال شك في تحریمھ لما یصاحبھ من الضالالت والبدع
ل     وأما النوع الثاني إذا جعلناه من باب العبادات داث عم فھو بال شك ال یجوز ألن إح

  .تعبدي زائد ال یجوز
ي    یرة النب یم س ة لتعل ھ فرص د فی ي نج ادات والت اب الع ن ب اه م ا   وإذا جعلن ونحوھ

  :فیمكن أن یقال بالجواز نظرا لھذا المعنى، لكن یبقى على ھذا إشكاالت ھي
  .أن تاریخ مولده لیس متفقا علیھ      -١
  .ابا لما ال یجوز شرعا كأن تدخلھ بعض البدعأنھ قد یفتح ب      -٢
ذلك،                -٣ یس ك ر ل ي حین أن األم ھ واستحبابھ الشرعي ف اس مندوبیت قد یعتقد الن

ة     وإذا كان اإلمام مالك قد ترك بعض السنن كالقبض في الصالة خشیة أن یظن العام
  .وجوبھا فھذا أولى

ا م         -٤ اك أیام ال إن ھن ي    سیفتح ھذا بابا ألن یق اة النب ي حی ة ف ي    ھم ة والت كالبعث
ذلك تستحق        فیھا اتصلت األرض بالسماء وبشر النبي ذار فھي ك ر باإلن النبوة وأم ب

ا       ا مم ؤامرات وغیرھ ھ من الم االحتفال، والھجرة واالنتصارات في حیاتھ وأیام نجات
  .لن ینتھي

الفتھ       -٥ ا  أن فیھ مشابھة للنصارى، وقد علم من نصوص الشرع طلب مخ م،إال م
رھم أم        ق النصارى أو غی ع الشرع سواء واف نص الشارع على مشروعیتھ فنحن نتب

  .ال، أما ما لم یرد بھ الشرع وفیھ المشابھة فالمطلوب فیھ المخالفة
   

ات    دع ومخالف وبناء على ما سبق فالذي یظھر رجحانھ ھو التحریم سواء كان بدون ب
دع من       أو معھا، وكلما زادت البدع كلما قوي التح  ن الب د الخالي م ریم، فتحریم المول

رق      ا ف د وبینھم باب تحریم الوسائل وتحریم المولد الحافل بھا من باب تحریم المقاص
  كبیر إال أنھما ال یخرجان عن دائرة التحریم

  :وبناء علیھ یحرم
  .إقامة المولد والتعاون على ذلك      -١
  البر التي یؤجر علیھا المسلماإلنفاق علیھ وفیھ، ألنھ لیس من أوجھ       -٢
  .كل ما من شأنھ إحیاؤه واستمراره ودوامھ كالوقف علیھ وغیره      -٣
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  ..واهللا أعلم
  :الخـاتمـة

ة   مر المولد بمراحل فبینما بدأ احتفاال تنفق فیھ الكثیر من األموال دخلت بعد ذلك جمل
ي القیام وقت المولد عند ذكر الن -مثال-من الطقوس فزاد السبكي  بعض   ب د ال ، واعتق

ذ   یحضر المجلس ولھذا سمیت الحضرة بھذا االسم أي لحضور النبي أنھ  وقد أخ
ذا         ل ھ ھ فع ل ب ل والعم ذا الفع ي جواز ھ ي ف الوا یكف بكي وق ل الس دة بفع اء المقل الفقھ

  .اإلمام، وتناسوا أن المرجع الوحید للتشریع ھو النبع الصافي القرآن والسنة
ال یحضر وأن القیام إنما ھو احترام وإجالل  عضھم بأن النبيكما أنھ رغم تصریح ب

  .ومشاركتھ ومباركتھ إال أن الكثیرین یعتقدون حضوره  لھ
ن    ل م م تخ وت اهللا ل اجد بی ا أن المس ور، كم د القب د عن ة الموال ع إقام دع م وزادت الب

د ض      ] ٣٢[مفاسد ھذه االحتفاالت، ثبت في مسلم جد ینش ي المس ام ف حابیا ق الة، أن ص
ال     ا، فق ك غیرھ ان ال یمتل ا ك ھ وربم ا إلی دھا فلیردھ ن وج اس أن م م الن د أن یعل یری

إن         : " رسول اهللا ك ف ا اهللا علی ل ال ردھ جد فلیق ي المس د ضالة ف من سمع رجال ینش
فإذا كان ھذا الرد من ھذا حالة فكیف بمن یجعل المسجد مزبلة "  المساجد لم تبن لھذا

  .والوساخات، نقول لھ إن المساجد لم تبن لھذا للقمامات وبقایا األطعمة
ي             ل المھرجون ف ا یفع ھ كم رقص فی جد مسرحا یصفق وی كیف بمن یجعل من المس
راء           دع النك ن الب ريء م ذي ھو ب ن اإلسالم ال ى دی السیرك ثم یسمي ھذا شكرا هللا عل

م ھذه والتي تقام في أطھر وأقدس بقاع األرض، فحري أن یقال لھؤالء إن المساجد ل  
  .تبن ھذا

ي  ألوان           أین احترام النب ارا ، ب ارا نھ ھ جھ م یخالفون ون وھ ا یقول ده كم رح بمول والف
  . شتى من المخالفات

ي            ل ف ا یعم ا م ا ال یجوز فیھ رح فیھ ي الف ب ف ي ورد الترغی إن األعیاد الشرعیة والت
ر          ى األج ذا ُیرج د ھ ة وبع ادات بدعی ذیر وعب ات وتب الالت وخراف ن ض د م الموال

  .بوالثوا
لقد ولدت لنا عصور االنحطاط تدینا مزیفا بعیدا كل البعد عن دین اإلسالم، وبدال من 
ة      ة والمالی ا المنزلی ائر حیاتن ي س ھ ف ب نواھی ره ونجتن ل أوام ع اهللا ونمتث أن نطی
ى     والسیاسیة وغیرھا أصبح الدین كلھ بضعة رقصات ولیلة نحیب وأناشید ال تمت إل

  .الذكر بصلة
ي          وأصبح یوم المول وم ف ف بی م یكت م ل ا والسیئات، ث ھ الخطای ر فی د ھو الیوم التي تكف

دول    ق ج السنة حتى جعلوه احتفاال دائما لیصبح یومیا تقسم فیھ األیام على القبور، وف
  .معین

  .كما أن من أراد احتفاال دینیا أقام مولدا
  .وإذا أراد الرجل أو المرأة شیئا دنیویا نذر أو نذرت مولدا

  .د الجن من منزلھ فأفضل نصیحة لھ أن یقیم مولداومن أردا طر
رع  ل الص ن أراد أن یزی س(وم ھ   ) الم ي ركبت یاطین الت ا الش رج منھ ھ ویخ ن نفس ع

ا     فاءه حتم فاء إذ إن ش ھ ش فھ اهللا بأن رآن وإن وص ب الق ا ولیجتن اء جمیع َدع األطب فلَی
  .سیكون في المولد، وفیھ ترى الجنون بعینھ
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ذي جاء    د  أھذا دین اهللا ال ھ محم م          ب ور العل ى ن ل إل ات الجھ اس من ظلم لیخرج الن
  .والھدایة 

  .أھذا دین اإلسالم الذي أمرنا بتوحیده سبحانھ وعبادتھ بما شرع ھو وحده سبحانھ
ین من الشعوب              ھ المالی ت فی تح الشرق والغرب ودخل ذي ف ن اإلسالم ال أھذا ھو دی

  .لساطعالغارقة في ظلمات الوثنیة والجھل بعد أن رأت نوره ا
  .أھذا دین اهللا الذي أمرنا باألخذ بسنن الكون والتعامل معھا وفقا لما أراد وشرع

  .حتما إنھ لیس كذلك
  مالحق البحث

  ١ملحق
  األحادیث الضعیفة والموضوعة في المولد

ذوب      " إن محمًدا أول المخلوقات" دیث جابر المك ا ذاك إال لنشر ح ق   "وم ا خل أول م
ذوب      "قھ من نوره قبل األشیاءاهللا نوُر نبیك یا جابر خل ھ مك دیث ال أصل ل ذا الح ، فھ

  .على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وھو مخالف للكتاب والسنة
ل   ( فھو ضعیف  " كنت أول النبیین في الخلق وءاخرھم في البعث : "أما حدیث ا نق كم

  .ذلك المحدثون وفیھ بقیة ابن الولید وھو مدلس، وسعید بن بشیر وھو ضعیف
اء والطین  : "حدیثأما  اء وال    : "، و"كنت نبیا وءادم بین الم ا وال ءادم وال م ت نبی كن

ین م  " ط ل لھ ال أص دیث       ). ف ة أو الح ل اآلی ة لتأوی ھ ال حاج أویلھم فإن ة لت وال حاج
  .الصحیح لخبر موضوع ال أصل لھ

ولھم   *  د ق ب المول ض كت ي بع ر ف ذي انتش ذب ال ن الك ت  : وم ا خلق والك م والك ل ل
  .فقد حكم علیھ المحدثون بالوضع األفالك

وكذلك ما روي أن جبریل علیھ السالم كان یتلقى الوحي من وراء حجاب، وُكشف * 
ل    ال جبری ھ فق وحي إلی لم ی ھ وس لى اهللا علی ي ص د النب رة فوج اب م ھ الحج ك : "ل من

ا من     ، فھذا من الكذب الشنیع المخالف لقولھ تعالى "وإلیك ك روًح ا إلی وكذلك أوحین
  ].سورة الشورى[ ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلیمان أمرنا

ال    *  رة ق ي ھری يُّ   : وكذلك من الكذب ما روي في بعض كتب المولد عن أب سأل النب
ال     : صلى اهللا علیھ وسلم فقال رَت من السنین؟، فق م عم ا رسول اهللا ال   : یا جبریل ك ی

ین   أعلم، غیر أن في الحجاب الرابع نجًما یطلع في كل سبعین ألف سنة مرة،رأیتھ اثن
  .وعزة ربي أنا ذلك الكوكب: وسبعین ألف مرة، فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم

  ٢ملحق
  المورد في حكم المولد

  ھـ ٧٣٤للشیخ اإلمام أبي حفص تاج الدین الفاكھاني رحمھ اهللا ت 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

دین، ویسر      الحمد هللا الذي ھدانا التباع سید المرسلین، وأیدنا ب    ى دعائم ال ة إل الھدای
لنا اقتفاء آثار السلف الصالحین، حتى امتألت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق 

  .المبین، وطھر سرائرنا من حدث الحوادث واالبتداع في الدین
ل            ن التمسك بالحب داه م ا أس ى م أحمده على ما منَّ بھ من أنوار الیقین، وأشكره عل

ده ورسولھ، سید          المتین، وأشھد  دًا عب ھ، وأن محم ده ال شریك ل ھ إال اهللا وح أن ال إل
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ات         حابھ وأزواجھ الطاھرات أمھ ھ وأص ى آل ھ وعل األولین واآلخرین، صلى اهللا علی
  .المؤمنین، صالة دائمة إلى یوم الدین

د     ض            : أما بع ھ بع ذي یعمل اع ال اركین عن االجتم ن الُمب د تكرر سؤال جماعة م فق
  : المولد: ھر ربیع األول، ویسمونھالناس في ش

  ھل لھ أصل في الشرع ؟ أو ھو بدعة وحدث في الدین ؟   
  .وقصدوا الجواب عن ذلك ٌمبیَّنًا، واإلیضاح عنھ معینًا   
ھ          : فقلت وباهللا التوفیق    ل عمل اب وال سنة، وال ینق ي كت د أصًال ف ذا المول م لھ ال أعل

ل     عن أحد من علماء األمة، الذین ھم الق دمین، ب ار المتق دوة في الدین، المتمسكون بآث
ھ      ا علی ا إذا أدرن دلیل أنَّ ھو ِبدعة أحدثھا البطالون، وشھوة نفٍس اغتنى بھا األكالون، ب

  : األحكام الخمسة قلنا
  .إما أن یكون واجبًا، أو مندوبًا، أو مباحًا، أو مكروھًا، أو محرمًا

دوبًا؛ أل        ًا، وال من یس بواجب إجماع دوب  وھو ل ة المن ھ الشرع من     : ن حقیق ا طلب م
ابعون وال           حابة، وال الت ھ الص ھ الشرع، وال فعل أذن فی م ی ذا ل ھ، وھ غیر ذم على ترك

  العلماء المتدینون
  .وھذا جوابي عنھ بین یدي اهللا إن عنھ سئلت  -فیما علمت  -

  .سلمینوال جائز أن یكون مباحًا؛ ألن االبتداع في الدین لیس مباحًا بإجماع الم   
لین،         ي فص ھ ف الم فی ون الك ٍذ یك ًا، وحینئ ًا، أو حرام ون مكروھ ق إال أن یك م یب فل

  :والتفرقة بین حالین
أن یعملھ رجل من عین مالھ ألھلھ وأصحابھ وعیالھ، ال یجاوزون في ذلك : أحدھما   

ھ  : االجتماع على أكل الطعام، وال یقترفون شیئًا من اآلثام بدعة  فھذا الذي وصفناه بأن
اء اإلسالم         م فقھ ذین ھ دمي أھل الطاعة، ال مكروھة وشناعة، إذ لم یفعلھ أحد من متق

  .وعلماء األنام، ُسُرُج األزمنة وَزْین األمكنة
اني     ھ    : والث يء ونفس دھم الش ى ُیعطي أح ة، حت ھ العنای وى ب ة، وتق ھ الجنای أن تدخل

د    ف، وق م الحی ن أل د م ا یج ھ؛ لم ھ ویوجع ھ یؤلم ھ، وقلب م اهللا تتبع اء رحمھ ال العلم ق
أخذ المال بالحیاء كأخذه بالسیف، ال سیما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء : تعالى

مع البطون المألى بآالت الباطل، من الدفوف والشبابات واجتماع الرجال مع الشباب 
التثني     رقص ب رفات، وال م أو مش ات بھ ا مختلط ات، إم اء الغاتن رد، والنس الم

  .االستغراق في اللھو ونسیان یوم المخافواالنعطاف، و
ي           ب ف ك والتطری رادھن رافعات أصواتھن بالتھنی وكذا النساء إذا اجتمعن على انف

اإلنشاد، والخروج في التالوة والذكر عن المشروع واألمر المعتاد، غافالت عن قولھ 
  [. ١٤:سورة الفجر] ِإنَّ َربََّك َلِباْلِمْرَصاِد:تعالى

ا       وھذا ا    ان، وإنم ان، وال یستحسنھ ذوو المروءة الفتی ھ اثن لذي ال یختلف في تحریم
  َیِحلُّ ذلك 

ھ من          م یرون دك أنھ ذنوب، وأزی ام وال بنفوس موتى القلوب، وغیر المستقلین من اآلث
  العبادات، 

ًا    الم غریب دأ اإلس ون، ب ھ راجع ا إلی إن هللا وإن ات، ف رات المحرم ور المنك ن األم ال م
  . كما بدأ وسیعود غریبًا
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  :وهللا در شیخنا القشیري حیث یقول فیما أجاَزناه   
  قد عرف المنكر واستنكر الـ     ـمعروف في أیامنا الصعبة

  وصـار أھـل العلم في وھدٍة       وصار أھل الجھل في رتبة
  حـادوا عن الحـق فما للذي      سادوا بھ فیما مضى نسبة

  والـدین لما اشتدت الكربة فقلت لألبـرار أھـل التـقى        
  ال تنكـروا أحوالكـم قد أتت      نـوبتكـم في زمن الغـربــة

ول         ث یق ن العالء حی رو ب ا تعجب من       : ولقد أحسن أبو عم ر م اس بخی زال الن ال ی
ھو بعینھ الشھر   -وھو ربیع األول  - العجب، ھذا مع أن الشھر الذي ولد فیھ النبي 

  .فرح بأولى من الحزن فیھالذي توفي فیھ، فلیس ال
  .وھذا ما علینا أن نقول، ومن اهللا تعالى نرجو حسن القبول    

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  ١/٤٩٠الخطط للمقریزي  ] ١[
  ١٣/١٣٧البدایة والنھایة ]  ٢[
وزارة األوقاف المصریة . ط) ١/٤٣٩(نقال عن سبل الھدى والرشاد للصالحي ]  ٣[
.  
  ١/٢٢تھذیب األسماء واللغات ] ٤[
  ٢/٥٩٢مسلم ]  ٥[
  ١/٥١االعتصام ] ٦[
  ٢/٧٩٥، ومسلم٣/١٤٣٤البخاري ]  ٧[
  ٦٩-١/٦٨سنن الدارمي ]  ٨[
  ١/٨٠سنن الدارمي ]  ٩[
  ١٩غافر ]  ١٠[
  ١/٩٦مسلم ]  ١١[
  ٣المائدة ]  ١٢[
   ٣١آل عمران ]  ١٣[
  ٢/٤٤٢أبو داود ]  ١٤[
  .٢/٥٨١انظر اقتضاء الصراط المستقیم البن تیمیة ]  ١٥[
  ٢/١٥المدخل ]  ١٦[

ول الفصل      ]) ١٧([ ي، وانظر  الق وي للحنین انظر  ھذه األدلة وغیرھا في المولد النب
  .للشیخ إسماعیل األنصاري

  .٦/٥٦٨جامع البیان ]  ١٨[
  ٢/٨١٨مسلم ]  ١٩[
  ١/٣٢٤فقھ العبادات على مذھب اإلمام مالك ] ٢٠[
  ١/٨٩٩الفقھ على المذاھب األربعة] ٢١[
  ٢/٧٩٥ومسلم  ٣/١٤٣٤البخاري ]  ٢٢[
  ٦٣انظر اإلنصاف فیما قیل في المولد للجزائري]  ٢٣[
  ٨/٤١٢المجموع ]  ٢٤[
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]٩/٥١٩] ٢٥  
]٤/١٧٤]  ٢٦  
  ٦١اإلنصاف ] ٢٧[
  )٢٧٠١(مسلم برقم ]  ٢٨[
  ٤/٢٣١٢ومسلم  ١/٢٥البخاري ]  ٢٩[
  ،٩١انظر الفصول في السیرة ]  ٣٠[
  ٢٥سیرة ابن إسحاق ]  ٣١[
]١/٣٩٧] ٣٢  

----------------------  
  مجموعة فتاوى عن حكم االحتفال بالمولد النبوي وما یتصل بھ  .١٠

  !االحتفال بمولد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ، والبدعة الحسنة
  : المفتي

  الشیخ اإلمام عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز رحمھ اهللا
ي شھر    بالنسبة لالحتفال بمولد الرسول صلى اهللا علیھ: یقول السائل ١٤٧س  وسلم ف

ربیع األول من كل عام، أنا أعرف أنھ بدعة، ولكنني سمعت من یقول بأن ھناك بدعة 
حسنة أو بدعة مستحبة، وھناك من یعملونھ في كل عام ھجري في شھر ربیع األول، 

  فأرجو إیضاح ذلك، بارك اهللا فیكم؟ 
  
  : الجواب 

ین، والصالة والسالم     بسم اهللا الرحمن الرحیم، الحمد هللا رب العالمین، والع ة للمتق اقب
على عبده ورسولھ وخیرتھ من خلقھ وأمینھ على وحیھ، نبینا وإمامنا وسیدنا محمد بن 

  : عبد اهللا وعلى آلھ وأصحابھ ومن سلك سبیلھ واھتدى بھداه إلى یوم الدین، أما بعد
ر ف            د كث ر ق لیم أم ل الصالة والتس ى صاحبھ أفض وي عل د النب ال بالمول إن االحتف ھ ف ی

الكالم، وكتبنا فیھ كتابات متعددة، ونشرت في الصحف مرات كثیرة، ووزعت مرات 
ھ          ي كتاب ھ اهللا ف ة رحم ن تیمی م كشیخ اإلسالم اب كثیرة، وكتب فیھ غیري من أھل العل
اقتضاء الصراط المستقیم، وبیَّن أولئك العلماء أنھ بدعة، وأن وجوده من بعض الناس 

  . لى جوازه ومشروعیتھال یبرر كونھ سنة، وال یدل ع
وقد نص على ذلك أیضا الشاطبي رحمھ اهللا في كتابھ االعتصام، وكتب في ھذا أیضا 
د       ذا والحم ي ھ یس ف ة، ول شیخنا العالمة الكبیر محمد بن إبراھیم رحمھ اهللا كتابة وافی
ذیر    هللا شك عند من عرف األصول وعرف القاعدة الشرعیة في كمال الشریعة والتح

م یدرسوا         من البدع، و وا األصول ول م یحقق ذین ل اس ال ض الن إنما ُیشكل ھذا على بع
ض   ن بع د م ل المول ن فع روا بم ل اغت ة، ب ة كافی ة وافی الح دراس لف الص ة الس طریق

  . الناس فقلدوه، أو اغتروا بمن قالت إن في اإلسالم بدعة حسنة
الصالة والسالم   والصواب في ھذا المقام أن االحتفال بالموالد كلھ بدعة، بمولده علیھ

ھ       م یفعل ا، ل ي أو غیرھم ادر الجیالن د الق یخ عب دوي أو الش د الب ره، كمول د غی وبمول
م     و المعل ده، وھ اال بمول لم احتف ھ وس لى اهللا علی ي ص ل النب م یفع الح، ول لف الص الس
رك سبیال          ا ت ة وم ین، ونصح األم بالغ المب غ ال المرشد علیھ الصالة والسالم، وقد بل
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د        یقرب من اهللا و رك سبیال یباع ا ت ھ، وم دھم إلی ة وأرش یدني من رحمتھ إال بیَّنھ لألم
ال اهللا سبحانھ    د ق ْوَم  : من رحمة اهللا ویدني من النار إال بیَّنھ لألمة وحذرھم منھ، فق اْلَی

  ]. ٣: ئدةالما[َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم اْلِإْسالَم ِدیًنا 
م     وقد أقام علیھ الصالة والسالم في مكة ثالث عشرة سنة وفي المدینة عشر سنین ول
یحتفل بھذا المولد، ولم یقل لألمة افعلوا ذلك، ثم صحابتھ رضي اهللا عنھم وأرضاھم    
م          ابعون لھ م الت حابة، ث ن الص رھم م دون، وال غی اء الراش ك، ال الخلف وا ذل م یفعل ل

م          بإحسان من التابعین و ذا السبیل، ل ى ھ م عل رون المفضلة كلھ ابعین من الق أتباع الت
  . یفعلوا شیئا من ھذا؛ ال قوال وال عمال

اطمیین              ى البدعة من الشیعة الف ع ممن ینسب إل رن الراب ي الق اس ف ض الن ثم أتى بع
ض         رھم من بع ابعھم غی م ت ذه البدعة، ث المعروفین، حكام مصر والمغرب فأحدثوا ھ

الحق، وتقلیدا لمن سار في ھذا الطریق، أو أخذا بشبھات ال توصل   أھل السنة جھال ب
  . إلى الحق

اب      ھ السنة والكت فالواجب على المؤمن أن یأخذ الحق بدلیلھ، وأن یتحرى ما جاءت ب
  . حتى یكون حكمھ على بینة وعلى بصیرة، وحتى یكون سیره على منھج قویم

ول  ْن شَ     : واهللا یق ِھ ِم ُتْم ِفی ا اْخَتَلْف ِھ    َوَم ى اللَّ ُھ ِإَل ز  ]١٠: الشورى [ْيٍء َفُحْكُم ول ع ، ویق
اَزْعُتْم   : وجل ِإْن َتَن َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اللََّھ َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم َف

وَن بِ   ُتْم ُتْؤِمُن وِل ِإْن ُكْن ِھ َوالرَُّس ى اللَّ ُردُّوُه ِإَل ْيٍء َف ي َش ٌر  ِف َك َخْی آِخِر َذِل ْوِم اْل ِھ َواْلَی اللَّ
  ]. ٥٩: النساء[َوَأْحَسُن َتْأِویًلا 

وإذا نظرنا فیما یفعلھ الناس من االحتفاالت ورددناھا إلى القرآن العظیم لم نجد فیھ ما 
وال وال         ك ال فعال وال ق ى ذل دل عل ا ی ا م یدل علیھا، وإذا رددناه إلى السنة لم نجد فیھ

ا وال یجوز         تقریرا، فعل ال شك یجب تركھ وي بدعة ب د النب م بذلك أن االحتفال بالمول
رین  ین أم و ب اس فھ ن الن ك م ل ذل ن فع ا، وم یعلم : فعلھ ق ف رف الح م یع ل ل ا جاھ إم

ویرشد، وإما متعصب لھوى وغرض، فیدعى للصواب ویدعى لھ بالھدایة والتوفیق، 
الحجة فیما قالھ اهللا ورسولھ ولیس واحد منھما حجة؛ ال الجاھل وال المتعصب، وإنما 

  . ال في قول غیرھما
د   ثم القول بأن البدعة تنقسم إلى حسنة وسیئة وإلى محرمة وواجبة؛ قول بال دلیل، وق
ي              ول النب ذا بق ى ھ ذا التقسیم، واحتجوا عل وا خطأ ھ ین وبین م والیق ك أھل العل رد ذل

و     من أحدث في أمرنا ھ : صلى اهللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح ھ فھ یس من ا ل ذا م
حیحھ عن     )متفق على صحتھ(فھو مردود : رد یعني ھ اهللا في ص ، وروى مسلم رحم

ال    ھ ق لم أن یس     : عائشة رضي اهللا عنھا عن النبي صلى اهللا علیھ وس من عمل عمال ل
  . فھو مردود: علیھ أمرنا فھو رد یعني

ان   وفي الصحیح عن جابر رضي اهللا تعالى عنھ عن النبي صلى اهللا علیھ  ھ ك وسلم أن
فإن خیر الحدیث كتاب اهللا، وخیر الھدي ھدي محمد صلى  : أما بعد: یقول في خطبتھ

ذا            ا ك ل البدعة فیھ م یق ل بدعة ضاللة ول دثاتھا، وك اهللا علیھ وسلم، وشر األمور مح
ال    . كل بدعة ضاللة  : وكذا؛ بل قال حابھ فق د وعظ أص ور    : وق دثات األم اكم ومح وإی

  بدعة ضاللة  فإن كل محدثة بدعة وكل



 ٩٥٥

والبدعة شرعا إنما تكون في أمور الدین والتقرب إلى اهللا سبحانھ، ال في أمور الدنیا، 
امھم وشرابھم       آكلھم وطع دثوا بم اس أن یح أما أمور الدنیا مثل المآكل والمشارب فللن
ة، وأنواعا أخرى       ى طریق ة واألرز عل صناعات خاصة، یصنعون الخبز على طریق

  . یتنوعوا في طعامھم، ولیس في ھذا حرجعلى طریقة، لھم أن 
دیع،             ذا ھو محل التب ى اهللا، ھ ا إل رب بھ ي یتق ادات الت ات والعب ي القرب وإنما الكالم ف
ي الحرب،     ا ف وكذلك الصناعات، وآالت الحرب للناس أن یحدثوا أشیاء یستعینون بھ

ائرات وا     ب والط دثوا المراك اس أن یح ك، وللن ر ذل دافع وغی ل والم ن القناب فن م لس
ده          ى اهللا، ویع ھ إل رب ب ا یتق ا الكالم فیم الفضائیة والقطارات، لیس في ھذا شيء، إنم

  . الناس قربة وطاعة یرجون ثوابھا عند اهللا
م     حابھ، ول ھذا ھو محل النظر، فما لم یفعلھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ھو وال أص

ھ الن   ن اهللا    یدل علیھ صلى اهللا علیھ وسلم، ولم یرشد إلیھ، بل أحدث ي دی وه ف اس وأدخل
  . فھو بدعة؛ شاء فالن أم غضب فالن، فالحق أحق باالتباع

ا،           اب علیھ ور واتخاذ القب ى القب اء المساجد عل اس من بن ومن ھذا الباب ما أحدثھ الن
ور من           دت القب ر وعب ع الشرك األكب ى وق ر، حت فھذه من البدع التي وقع بھا شر كثی

دع، فی    ذه الب ھ،       دون اهللا؛ بأسباب ھ ذ ب ا شرعھ اهللا فیأخ ھ لم ؤمن أن ینتب ى الم جب عل
ل، أو   وعلیھ أن ینتبھ لما ابتدعھ الناس فیحذره؛ وإن عظَّمھ المشار إلیھم من أھل الجھ

  . التقلید األعمى، والتعصب
ا           ل، وإنم د األعمى، وال بأھل التعصب، وال بأھل الجھ د اهللا بأھل التقلی فال عبرة عن

بالدلیل واحتج بالدلیل وأراد الحق بدلیلھ، ھذا ھو الذي یعتبر  المیزان عند اهللا لمن أخذ
  . في المیزان، ویرجع إلى قولھ، ونسأل اهللا للجمیع الھدایة والتوفیق

 -------------------  
  حكم االحتفال بالمولد النبوي وحضوره

  :  المفتي 
  الشیخ اإلمام عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز رحمھ اهللا

ذب        : السائلیقول  ١٤٨س  ذي یحضره؟ وھل یع م ال ا حك وي؟ وم ما حكم المولد النب
  فاعلھ إذا مات وھو على ھذه الصورة؟ 

  :الجواب 
المولد لم یرد في الشرع ما یدل على االحتفال بھ؛ ال مولد النبي صلى اهللا علیھ وسلم  

م أن    ل العل ن أھ ون م رره المحقق ر وق رع المطھ ن الش م م ذي نعل ره، فال وال غی
و    االح لم وھ ھ وس لى اهللا علی ول ص ك، ألن الرس ي ذل ك ف ة ال ش د بدع االت بالموال تف

ھ   لى اهللا علی ده ص ل بمول م یحتف ن اهللا ل غ ع رع اهللا، والمبل م بش اس وأعلمھ ح الن أنص
نة       را وس ا وخی ان حق و ك رھم، فل دون، وال غی اؤه الراش حابھ، ال خلف لم وال أص وس

ھ        لبادروا إلیھ ولما تركھ النبي صلى اهللا عل ھ بنفسھ ولفعل ھ أو فعل ھ أمت لم ولعلم ھ وس ی
یس من الشرع،        ھ ل ا أن ا یقین أصحابھ، وخلفاؤه رضي اهللا عنھم، فلما تركوا ذلك علمن
ھ الصالة          ال علی د ق ھ بدعة، وق ذلك أن وھكذا القرون المفضلة لم تفعل ذلك، فاتضح ب

من : والسالم من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد وقال علیھ الصالة: والسالم
  . عمل عمال لیس علیھ أمرنا فھو رد في أحادیث أخرى تدل على ذلك
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ذا         ره، وك ي غی ع األول أو ف ي ربی وي ف د النب االت بالمول م أن االحتف ذا یعل وبھ
رة،         دع المنك ن الب ا م ك؛ كلھ ر ذل االحتفاالت بالموالد األخرى كالبدوي والحسین وغی

د       ا، وق ى أھل اإلسالم تركھ ین   التي یجب عل دین عظیم د الفطر   : عوضھم اهللا بعی عی
  . وعید األضحى ففیھما الكفایة عن إحداث أعیاد واحتفاالت منكرة مبتدعة

ھ صلى اهللا           ا حب ا، وإنم د وإقامتھ لم یكون بالموال ھ وس ولیس حب النبي صلى اهللا علی
مة علیھ وسلم یقتضي اتباعھ والتمسك بشریعتھ، والذبِّ عنھا، والدعوة إلیھا، واالستقا 

اتَِّبُعوِني   : علیھا، ھذا ھو الحب الصادق كما قال اهللا عز وجل َھ َف ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللَّ
، فحب اهللا ورسولھ ]٣١: آل عمران[ُیْحِبْبُكُم اللَُّھ َوَیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواللَُّھ َغُفوٌر َرِحیٌم 

  . لیس بالموالد وال بالبدع
ول    ب اهللا ورس ن ح ریعة اهللا،      ولك ى ش تقامة عل ولھ وباالس ة اهللا ورس ون بطاع ھ یك

ا            لم وتعظیمھ ھ وس ى سنة الرسول صلى اهللا علی دعوة إل ي سبیل اهللا، وبال وبالجھاد ف
ذا یكون حب اهللا سبحانھ وحب الرسول          ا، ھك والذب عنھا، واإلنكار على من خالفھ

ھ، وا  ھ     صلى اهللا علیھ وسلم ویكون بالتأسي بھ؛ بأقوالھ وأعمال ى منھاجھ علی لسیر عل
ل             ھ العم دل علی ذي ی و الحب الصادق ال ذا ھ ك، ھ ى ذل دعوة إل الصالة والسالم، وال

  . الشرعي، والعمل الموافق لشرعھ
وأما كونھ یعذب أو ال یعذب ھذا شيء آخر، ھذا إلى اهللا جل وعال، فالبدع والمعاصي 

د یع   یتھ وق بب معص ان بس ذب اإلنس د یع ن ق ذاب، لك باب الع ن أس ا م ھ؛ إم و اهللا عن ف
دمھا         الحة ق ال ص یب، أو ألعم ھ مص ھ أن ا من ك ظن ل ذل د من فع ھ قل ا ألن ھ، وإم لجھل

  . صارت سببا لعفو اهللا أو لشفاعة الشفعاء من األنبیاء والمؤمنین أو األفراط
ل   یئة اهللا ج ت مش احبھا تح ذاب، وص باب الع ن أس دع م ي والب ل أن المعاص فالحاص

رة، أما إذا كانت بدعتھ مكفرة من الشرك األكبر فصاحبھا  وعال إذا لم تكن بدعتھ مكف
ا ھي         -والعیاذ باهللا-مخلد في النار  ر وإنم ا شرك أكب م یكن فیھ ، لكن ھذه البدعة إذا ل

یئة اهللا        ت مش ذه تح رك، فھ ا ش یس فیھ ة، ل االت مبتدع ة، واحتف لوات مبتدع ص
ال َیْغِفُر َأْن ُیْشَرَك ِبِھ َوَیْغِفُر َما ِإنَّ اللََّھ : كالمعاصي، لقول اهللا سبحانھ في سورة النساء

  ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َیَشاُء 
دم،       ا تق ر وبدعة كم م منك وأما األشخاص الذین یجعلون ألنفسھم عیدا لمیالدھم فعملھ
ذر            ھ والح ھ بدعة یجب ترك ائھم أو مشایخھم كل اتھم أو آلب اد ألمھ داث أعی ذا إح وھك

  . منھ
اطمیون ا  رن          وأما ما أحدثھ الف ي الق ي مصر والمغرب ف ان ف ك ك إن ذل ون، ف لمعروف

الرابع والخامس، وقد أحدثوا موالد للرسول صلى اهللا علیھ وسلم، وللحسن والحسین، 
یعة        ن الش دھم م د بع ال بالموال ك االحتف د ذل ع بع م وق اكمھم، ث ة، ولح یدة فاطم وللس

و ال    لم ھ ھ وس د،   وغیرھم، وھي بدعة بال شك، ألن الرسول صلى اهللا علی م المرش معل
ھ           ده علی ل بمول م یحتف ین، ول بالغ المب غ ال د بل اء، وق وأصحابھ أفضل الناس بعد األنبی
ب     اس، وأح ل الن حابھ أفض ھ أص ل ب ك، وال احتف ى ذل د إل الم، وال أرش الصالة والس
لة      رون المفض ي الق ان ف م بإحس ابعون لھ لم، وال الت ھ وس لى اهللا علی ي ص اس للنب الن

  . الثالثة
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ھ ب م أن د     فعل إنھم ق الحین، ف ي الص اء وف ي األنبی و ف رك والغل ى الش یلة إل ة، ووس دع
أنھم       م ب ر، كوصفھم لھ یعظمونھم بالغلو والمدائح التي فیھا الشرك باهللا، الشرك األكب
ك، فیقعون      ا أشبھ ذل یعلمون الغیب، أو أنھم یدعون من دون اهللا، أو یستغاث بھم، وم

  . م ال یشعرون، أو قد یشعرونفي ھذا االحتفال في أنواع من الشرك وھ
فالواجب ترك ذلك، ولیس االحتفال بالمولد دلیال على حب المحتفلین بالنبي صلى اهللا  
ھ      ا جاء ب اعھم لم علیھ وسلم وعلى اتباعھم لھ، وإنما الدلیل والبرھان على ذلك ھو اتب

، كما النبي علیھ الصالة والسالم، ھذا ھو الدلیل على حب اهللا ورسولھ الحب الصادق
وَبُكْم           : قال عز وجل  ْم ُذُن ْر َلُك ُھ َوَیْغِف ْبُكُم اللَّ اتَِّبُعوِني ُیْحِب َھ َف وَن اللَّ ُتْم ُتِحبُّ ْل ِإْن ُكْن آل [ُق

  ]. ٣١: عمران
   

رك محارم اهللا،            ر اهللا، وت أداء أوام اع الحق، ب ھ باتب ان یحب اهللا ورسولھ فعلی فمن ك
مراضي اهللا، والحذر من كل ما یغضب اهللا  والوقوف عند حدود اهللا، والمسارعة إلى 

حاب الرسول    عز وجل، ھذا ھو الدلیل، وھذا ھو البرھان، وھذا ھو ما كان علیھ أص
  . صلى اهللا علیھ وسلم وأتباعھم بإحسان

ي، أو          ادر الجیالن د الق لم، أو للشیخ عب ھ وس ي صلى اهللا علی أما االحتفال بالموالد للنب
الن، فكل  الن وف دوي، أو لف اع   للب ي اتب ر ف ھ، ألن الخی ب ترك ر یج ھ منك ة وكل ھ بدع

داع          ي االبت حابھ والسلف الصالح، والشر ف اع أص لم واتب الرسول صلى اهللا علیھ وس
ي       ذي نفت و ال ذا ھ واالختراع ومخالفة ما علیھ السلف الصالح، ھذا ھو الذي یجب وھ

ا   بھ، وھذا ھو الحق الذي علیھ سلف األمة وال عبرة لمن خالف ذلك وتأو ك، فإنم ل ذل
ل والتساھل،            اس بسبب التأوی ى الن ره عل بس أم دان، والت ن البل ر م ھدم الدین في كثی

  . واهللا المستعان -وإظھار البدع، وإماتة السنة، وال حول وال قوة إال باهللا 
 ---------------  

  الرد حول حكم االحتفال بالمولد النبوي وغیره من الموالد
  : المفتي

  د العزیز بن عبد اهللا بن باز رحمھ اهللالشیخ اإلمام عب
  . الحمد هللا وحده والصالة والسالم على رسول اهللا وآلھ وصحبھ 

ق    ى         ١٣٧٨/  ٣/  ١٨في یوم الخمیس المواف ین یحی د أم ال محم ى مق ـ اطلعت عل ھ
ق          اء المواف وم الثالث ددھا الصادر ی ي ع حیفة األضواء ف  ١٣٧٨/  ٣/  ١٦نشرتھ ص

المذكور أن المسلمین في كافة أقطار األرض یحتفلون بیوم المولد ھـ، ذكر فیھ الكاتب 
ھ   االت وأن واع االحتف تى أن لیم، بش ل التس الة وأكم ل الص احبھ أفض ى ص وي، عل النب
حف      ى الص ا، وعل اال عظیم یجب علینا قبل غیرنا أفرادا وجماعات أن نحتفل بھ احتف

بذلك وتعد البرامج الخاصة لھذه أن تھتم بھ وتدبج بھ المقاالت، وعلى اإلذاعة أن تھتم 
  . ھذا ملخص المقال المذكور. المناسبة الذكرى الخالدة

إلى بدعة  -بھذا المقال الصریح  -وقد عجبت كثیرا من جرأة ھذا الكاتب على الدعایة 
رام والسلف     حابھ الك منكرة تخالف ما كان علیھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وأص

م بإ   ابعون لھ الح الت دع،       الص ارب الب رع اهللا وتح م ش المیة تحك الد إس ي ب ان ف حس
ولواجب النصح هللا ولكتابھ ولرسولھ وللمسلمین رأیت أن أكتب كلمة على ھذا المقال؛ 
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تنبیھا للكاتب وغیره على ما تقتضیھ الشریعة الكاملة حول االحتفال بمولد النبي صلى 
دا صلى اهللا علیھ وسلم بالھدى ال ریب أن اهللا سبحانھ بعث محم: اهللا علیھ وسلم فأقول

ھ       ھ وألمت ل ل ى أكم ھ حت ودین الحق، وھما العلم النافع والعمل الصالح، ولم یقبضھ إلی
الى        ال سبحانھ وتع ا ق ة، كم یھم النعم م عل ُت      : الدین وأت َنُكْم َوَأْتَمْم ْم ِدی ُت َلُك ْوَم َأْكَمْل اْلَی

  ، ]٣: سورة المائدة، اآلیة[ِدیًنا َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم اْلِإْسالَم 
ن رام أن      ت، فم د أتم ة ق ل والنعم د كم دین ق ة أن ال ة الكریم ذه اآلی بحانھ بھ ان س فأب
ھ      الزم قول ھ ف وا ب یحدث حدثا یزعم أنھ مشروع وأنھ ینبغي للناس أن یھتموا بھ ویعمل

ل من  إن الدین لیس بكامل بل ھو محتاج إلى مزید وتكمیل، وال شك أن ذلك باطل، ب  
  . أعظم الفریة على اهللا سبحانھ والمصادمة لھذه اآلیة الكریمة

لم             ھ وس ھ الرسول صلى اهللا علی وي مشروعا لبّین د النب وم المول ال بی ان االحتف ولو ك
ھ صلى اهللا      ھ؛ ألن ألمتھ؛ ألنھ أنصح الناس، ولیس بعده نبي یبین ما سكت عنھ من حق

ا یجب لھ من الحق كمحبتھ واتباع شریعتھ،  علیھ وسلم خاتم النبیین، وقد أبان للناس م
ذكر    م ی والصالة والسالم علیھ وغیر ذلك من حقوقھ الموضحة في الكتاب والسنة، ول
ھ   ألمتھ أن االحتفال بیوم مولده أمر مشروع حتى یعملوا بذلك ولم یفعلھ صلى اهللا علی

م ب         ھ وأعلمھ اس ل حابة رضي اهللا عنھم أحب الن م الص م   وسلم طیلة حیاتھ، ث ھ ل حقوق
ي     ان ف م بإحس ابعون لھ م الت رھم، ث دون وال غی اء الراش وم، ال الخلف ذا الی وا بھ یحتفل

  . القرون الثالثة المفضلة لم یحتفلوا بھذا الیوم
ذا             انوا ھ أخرون فأب ى جاء المت ھ حت ھ أو قصروا فی وا حق م جھل تظن أن ھؤالء كلھ أف

یعرف حال الصحابة وأتباعھم  النقص وكملوا ھذا الحق؟ ال واهللا، ولن یقول ھذا عاقل
  . بإحسان

ي             م یكن موجودا ف وي ل د النب وم المول ال بی ریم أن االحتف ارئ الك ا الق وإذا علمت أیھ
ي      اعھم ف د أتب ي عھ رام وال ف حابھ الك د أص ي عھ لم وال ف ھ وس لى اهللا علی ده ص عھ
دین، ال یجوز         ي ال ة ف ھ بدعة محدث دھم، علمت أن  الصدر األول، وال كان معروفا عن

فعلھا وال إقرارھا وال الدعوة إلیھا، بل یجب إنكارھا والتحذیر منھا عمال بقولھ صلى 
د      : اهللا علیھ وسلم في خطبتھ یوم الجمعة دي محم دي ھ ر الھ خیر الكالم كالم اهللا وخی

  صلى اهللا علیھ وسلم وشر األمور محدثاتھا وكل بدعة ضاللة 
دي    علیكم بسنتي وسنة : وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم دیین من بع الخلفاء الراشدین المھ

ل   تمسكوا بھا وعضوا علیھ بالنواجذ وإیاكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة وك
  بدعة ضاللة 

ظ     : وقولھ علیھ الصالة والسالم ي لف و رد وف ھ فھ یس من : من أحدث في أمرنا ھذا ما ل
  . ثیرةمن عمال عمال لیس علیھ أمرنا فھو رد واألحادیث في ھذا المعنى ك

ھ         ي صلى اهللا علی م وبصیرة أن تعظیم النب ومعلوم عند كل من لھ أدنى مسكة من عل
ریعتھ        اع ش ھ واتب ون بمحبت ا یك د، وإنم وم المول ال بی دع كاالحتف ون بالب لم ال یك وس

الى       ال تع ا ق دع واألھواء، كم ن الب ْل  : وتعظیمھا والدعوة إلیھا ومحاربة ما خالفھا م ُق
ة   [وَن اللََّھ َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكُم اللَُّھ َوَیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّ ران، اآلی : سورة آل عم

اْنَتُھوا  : وقال سبحانھ]. ٣١ سورة الحشر،   [َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َف
  ]. ٧: اآلیة
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ال وفي الحدیث الصحیح عنھ صلى اهللا علیھ وسلم  ة إال     : أنھ ق دخلون الجن ي ی ل أمت ك
د         ة ومن عصاني فق من أبى قیل یا رسول اهللا ومن یأبى؟ قال من أطاعني دخل الجن

  . أبى خرجھ البخاري في صحیحھ
ي السنة     وتعظیمھ صلى اهللا علیھ وسلم ال ینبغي أن یكون في وقت دون اآلخر، وال ف

ا ا  ھ     مرة واحدة، بل ھذا العمل نوع من الھجران، وإنم لواجب أن یعظم صلى اهللا علی
ا   وسلم كل وقت بتعظیم سنتھ والعمل بھا والدعوة إلیھا والتحذیر من خالفھا، وببیان م
ة والنصح هللا          ال الصالحة واألخالق الزاكی لم من األعم ھ وس كان علیھ صلى اهللا علی
ھم   ك وتحریض ي ذل اس ف ب الن ھ وترغی الم علی الة والس ن الص ار م اده، وباإلكث ولعب

دھم     علی ة ووع لم لألم ھ وس ھ، فھذا ھو التعظیم الذي شرعھ اهللا ورسولھ صلى اهللا علی
  . اهللا علیھ الخیر الكثیر واألجر الجزیل والعزة في الدنیا والسعادة األبدیة في اآلخرة

ي سائر      م عام ف ولیس ما ذكرتھ ھنا خاصا بمولد النبي صلى اهللا علیھ وسلم، بل الحك
ھ       الموالد التي أحدثھا النا ده صلى اهللا علی ال بمول ى أن االحتف ة عل س، وقد قامت األدل

ده     ال بمول وسلم بدعة منكرة ال یجوز إقرارھا فغیره من الناس أولى بأن یكون االحتف
المیة أن    ار اإلس ائر األقط ي س لمین ف ر المس اء ووالة أم ى العلم ب عل ة، فالواج بدع

دع، وأن ینكر ن الب ا م ة وغیرھ ذه البدع اس ھ حوا للن ا، وأن یوض ن فعلھ ى َم ا عل وھ
لمین أن       ن المس دیھم م ت أی وا لمن تح اده، وأن یبین حا هللا ولعب ا نص ن إقامتھ وا م یمنع
اع      ا یكون باتب تعظیم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وغیره من األنبیاء والصالحین إنم
ولھ،     رعھ اهللا ورس ا ش ى م اس إل وة الن الح، ودع اجھم الص ى منھ یر عل بیلھم والس س

مما خالف ذلك، وقد نص العلماء المعروفون بالتحقیق والتعظیم للُسّنة على  وتحذیرھم
ي الشرع       ا ف رة ال أصل لھ إنكار ھذه الموالد والتحذیر منھا، وصرحوا بأنھا بدع منك

  . المطھر وال یجوز إقرارھا
ل أموره وأن یحاسب نفسھ          ي ك ي اهللا سبحانھ ف فالواجب على من نصح نفسھ أن یتق

ا     ، ر، وأن یقف عند حدود اهللا التي حدھا لعبادهفیما یأتي ویذ ھ م ي دین ِدث ف وأن ال ُیح
  . لم یأذن بھ اهللا

ھ         رك أمت د ت لم وق ھ وس فقد أكمل اهللا الدین وأتم النعمة، وتوفي الرسول صلى اهللا علی
  . على المحجة البیضاء التي ال یزیغ عنھا إال ھالك

اھم من      واهللا المسئول أن یھدینا وسائر المسلمین صراطھ  المستقیم، وأن یعصمنا وإی
دعوة    ا وال البدع واألھواء، وأن یمن على الجمیع بالتمسك بالسنة وتعظیمھا والعمل بھ
ب     ا یج اءھم ألداء م لمین وعلم ر المس ق والة أم ا، وأن یوف ا خالفھ ذیر مم ا والتح إلیھ

ھ         ا، إن دع والقضاء علیھ ار الب ي  علیھم من نصر الحق، وإزالة أسباب الشر، وإنك ول
  . ذلك والقادر علیھ وصلى اهللا على نبینا محمد وآلھ وصحبھ وسلم

 ------------  
  حكم االحتفال بالموالد

  :المفتي 
  الشیخ اإلمام عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز رحمھ اهللا

ن     - ٢٨٦ -   حابھ وم ھ وأص ى آل ول اهللا وعل ى رس الم عل الة ، والس د هللا والص الحم
  :  اھتدى بھداه ، أما بعد
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ق       ین المواف وم االثن ي ی فقد اطلعت على كلمة نشرتھا جریدة المدینة بعددھا الصادر ف
اء     ١٤٠١/  ١٢/  ٢٨ امج أبن ي برن ھـ مضمونھا أن األخ جمال محمد القاضي رأى ف

یالد     د الم ال بعی ى االحتف تمل عل ة تش عودي حلق از الس ن التلف ث م ذي یب الم ال . اإلس
  . إلخ ... زه اإلسالم؟ویسأل جمال ھل عید المیالد یجی

  : والجواب 
ذكر والصالة     ا لل ال ریب أن اهللا سبحانھ وتعالى شرع للمسلمین عیدین یجتمعون فیھم

ى        : ، وھما  ادا تشتمل عل ة ، وشرع أعی اد الجاھلی عید الفطر واألضحى بدال من أعی
رع لن       م یش ریق ، ول ام التش ة وأی وم عرف ة وی وم الجمع ادة كی ذكر والعب ن ال واع م ا أن

سبحانھ وتعالى عیدا للمیالد ال میالد النبي صلى اهللا علیھ وسلم وال غیره ، بل قد دلت 
ي            ة ف دع المحدث ن الب د م ال بالموال ى أن االحتف اب والسنة عل األدلة الشرعیة من الكت
ل      ى أھ ب عل رھم ، فالواج ارى وغی ود والنص ن الیھ داء اهللا م بھ بأع ن التش دین وم ال

جع           اإلسالم ترك ذلك والحذر ا یش ث م دم نشر أو ب ھ وع ى من فعل اره عل منھ ، وإنك
على ذلك أو یوھم إباحتھ في اإلذاعة أو الصحافة أو التلفاز لقول النبي صلى اهللا علیھ 

من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد متفق علیھ ، : وسلم في الحدیث الصحیح 
ي     وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم من عمل عمال لیس علیھ أمرن لم ف و رد أخرجھ مس ا فھ

صحیحھ وعلقھ البخاري جازما بھ ، وفي صحیح مسلم عن جابر رضي اهللا عنھ عن  
دیث   : النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ كان یقول في خطبة الجمعة  ر الح أما بعد فإن خی

ل        دثاتھا وك لم وشر األمور مح ھ وس كتاب اهللا وخیر الھدي ھدي محمد صلى اهللا علی
ن     بدعة ضاللة وا د عن اب ألحادیث في ھذا المعنى كثیرة ، وفي مسند أحمد بإسناد جی

ال     لم ق ھ وس نھم      : عمر رضي اهللا عنھما أن النبي صلى اهللا علی و م وم فھ من تشبھ بق
ال    ھ ق وفي الصحیحین عن أبي سعید رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن

ى  لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وف:  ي لفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع حت
  لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا یا رسول اهللا الیھود والنصارى ؟ قال فمن 

وفي ھذا المعني أحادیث أخرى كلھا تدل على وجوب الحذر من مشابھة أعداء اهللا في 
أعیادھم وغیرھا ، وأشرف الخلق وأفضلھم نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم لم یحتفل 

م     ب ابعون لھ نھم وال الت ي اهللا ع ده رض حابھ بع ھ أص ل ب م یحتف ھ ، ول ي حیات ده ف مول
لم       ھ وس ده صلى اهللا علی ال بمول بإحسان في القرون الثالثة المفضلة ، ولو كان االحتف
أو مولد غیره خیرا لسبقنا إلیھ أولئك األخیار ، ولعلمھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم أمتھ 

د من    وحثھم علیھ أو فعلھ بنف ال بالموال سھ ، فلما لم یقع شيء من ذلك علمنا أن االحتف
ر       ر اهللا سبحانھ وأم اال ألم ا امتث البدع المحدثة في الدین التي یجب تركھا والحذر منھ

  . رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
ي      اطمیون ف م الشیعة الف وذكر بعض أھل العلم أن أول من أحدث االحتفال بالموالد ھ

م        المائة الرا دا لھ ذه البدعة جھال وتقلی ي ھ بعة، ثم تبعھم بعض المنتسبین إلى السنة ف
اء         ى علم ب عل اس ، والواج ي الن ة ف ذه البدع رت ھ م انتش ارى ، ث ود والنص وللیھ
ى       ب عل ا یترت ا ، لم ذیر منھ ا والتح دع وإنكارھ ذه الب ي ھ م اهللا ف ان حك لمین بی المس

دع واختف      ر وانتشار الب ن التشبھ       وجودھا من الفساد الكبی ك م ي ذل ا ف اء السنن ، ولم
ذه    ل ھ بأعداء اهللا من الیھود والنصارى وغیرھم من أصناف الكفرة الذین یعتادون مث
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دع   االحتفاالت ، وقد كتب أھل العلم في ذلك قدیما وحدیثا ، وبینوا حكم اهللا في ھذه الب
  . فجزاھم اهللا خیرا ، وجعلنا من أتباعھم بإحسان 

د   وھذه الكلمة الموجز ة ، وق ة أردنا بھا التنبیھ للقراء على ھذه البدعة لیكونوا على بین
ب   كتبت في ذلك كتابة مطولة نشرت في الصحف المحلیة وغیرھا غیر مرة ، وال ری
أن الواجب على المسئولین في حكومتنا وفي وزارة اإلعالم بوجھ أخص وعلى جمیع 

دع و        ذه الب ع نشر ھ دول اإلسالمیة من ي ال وھم      المسئولین ف ا ی ا أو نشر م دعوة إلیھ ال
ر     ار المنك الناس إباحتھا أداء لواجب النصح هللا ولعباده ، وقیاما بما أوجب اهللا من إنك
ر ،      رع المطھ ا یخالف الش ا مم لمین وتطھیرھ اع المس ي إصالح أوض ، ومساھمة ف
واهللا المسئول بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن یصلح أحوال المسلمین ، وأن یوفقھم 
ا ، وأن          ا یخالفھم ل م ذر من ك ھ الصالة والسالم ، والح للتمسك بكتابھ وسنة نبیھ علی
ك         ي ذل ھ ول ا إن ا خالفھ ة م اده ومحارب یصلح قادتھم ویوفقھم لتحكیم شریعة اهللا في عب

  . والقادر علیھ 
  . وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وآلھ وصحبھ 

   .مجلة الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  حكم زواج المرأة بمن یحضر الموالد وعنده بعض البدع
  : السؤال 

لدي سؤال صعب ، فأخت زوجتي ستتزوج قریبًا ، وھي متخوفة من نوعیة الشخص 
زواج        ان یصح ال ا إذا ك ألْتني م د س الذي ستتزوج بھ ، وحتى أكون واضحًا معك ، فق

لم    –ولد النبي برجٍل یؤیِّد بشدة المولد أو االحتفال بم ھ وس م أن    -صلى اهللا علی ا أفھ أن
ان یمكن               ا إذا ك ي م ي اإلسالم ، لكن ، الصعوبة تكمن ف ھ بدعة ف ي ذات ل ف ھذا العم
ذین          اس ال إن الن ھ ف یم فی ذي أق د ال ي البل د ، وف ن یقیمون الموال زوج بم لمة أن تت للمس

ال   یقیمون ھذا العمل یفعلونھ كعبادة ، وفي ھذه المناسبة یدعى الن  اس لحضور االحتف
ة   حیث تقرأ بعض األحادیث وُتغنى بعض األغنیات ویقال الدعاء ، والناس في الحقیق

ي موقعك   ! یقفون ویغنون  وأنا أتمنى أن یكون ھذا ھو الفعل الذي تشیر إلیھ الفتوى ف
و  .  ل ؟ والسؤال          : أما عن السؤال فھ ذا الفع ل ھ زواج بمن یفع ھل یجوز للمسلمة ال

  . ھل َمن یفعل ھذا الفعل یعتبر مسلمًا ؟ : ي أخشى من طرحھ ھو األصعب والذ
  : الجواب

  : الحمد هللا  وبعد 
لم  *  ھ مس ي     : فأما ما یتعلق بحكم المولد ، وھل یعتبر فاعل ده بالتفصیل ف الجواب تج ف

ع ، وخالصتھ    " مواضیع في المناسبات"زاویة  ذا الموق ذا    : من ھ ون ھ ذین یفعل أن ال
یرة بحسب ما یقومون بھ من أعمال ـ وإن كان المولد في حد ذاتھ األمر ھم أصناف كث

ات ،             د من مخالف ذا المول ي ھ ھ ف ا یرتكب در م ف بق ھ یختل بدعة ـ لكن الحكم على فاعل
ذا    ي ھ ب ف ة ؛ إذا ارتك ن المل روج م رك والخ د الش ى ح ر إل ل األم د یص الي فق وبالت

 ، أو وصف النَّبي صلى اهللا علیھ المولد شیئًا ِمن المكفرات المعلومة ، كدعاء غیر اهللا
و           د فھ ذا الح ى ھ م یصل إل ان ل ا إن ك ك ، وأم وسلم بصفات الربوبیة ، أو ما شابھ ذل
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دع    ات وب فاسق ولیس بكافر ، ویتفاوت فسقھ بقدر ما یرتكب في ھذا المولد من مخالف
.  

ف             *  ھ یختل د فحكم ذه الموال ل ھ ي مث ذي یشارك ف زواج من الرجل ال وأما مسألة ال
ھ بحال من      زواج من بحسب حال ھذا الرجل ؛ فإن كان یقع في المكفرات فال یجوز ال

ول  وال ألن اهللا یق ْن  { األح ٌر ِم ْؤِمٌن َخْی ٌد ُم وا َوَلَعْب ى ُیْؤِمُن ِرِكیَن َحتَّ وا اْلُمْش َوال ُتْنِكُح
  . العلم  والعقد یعتبر باطًال ، وھذا بإجماع أھل ٢٢١/البقرة} ُمْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكم 

ذروا من             *  د ح اء ق إن العلم ر ؛ ف د الكف ى ح ھ إل م یصل ببدعت دع ل وأما إن كان المبت
ھ اهللا         ك رحم ام مال ال اإلم ذا ق دیدًا ، ول ذیرًا ش نكح أھل   : " مناكحة أھل البدع تح ال ی

یھم      لم عل یھم ، وال یس نكح إل ة  .. " البدع ؛ وال ی ول     ٨٤/  ١" المدون ھ ق ب من ، وقری
  .رحمھ اهللا اإلمام أحمد 

رأة     *  ین الرجل والم دین ب وقد قرّر األئمة األربعة رحمھم اهللا أن مسألة الكفاءة في ال
في النكاح من األمور المعتبرة ؛ فالفاسق لیس بكفؤ للمسلمة المتدینة المستقیمة ألن اهللا 

دین من    ) أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا ال یستوون : ( قال  ي ال والشك أن البدعة ف
زوج   : أشد أنواع الفسق ، ومعنى اعتبار الكفاءة في الدین  رأُة أن ال أنھ لو اكتشفت الم

ا       رأة أو ألولیائھ ھ یحق للم د فإن فاسٌق أو تبیَّن ألولیائھا أن الزوج فاسق بعد أن تمَّ العق
االعتراض على ھذا العقد وطلب فسخھ ، أما إذا أسقطوا ھذا الحق برضاھم فإن العقد 

  . صحیح 
ا   ول*  ذا فینبغي الحذر من مثل ھذا النكاح ؛ خصوصًا وأن القوامة تكون للرجل فربَّم

ي    نَّة ف ة الس ا بمخالف دع ، أو ألزمھ ض الب اب بع ى ارتك ا عل رأة ؛ وأجبرھ ایق الم ض
ھ         ى بدعت ربیھم عل ة ألن ی م عرض ر ، فھ أنھم أخط ا األوالد فش ور ؛ أم ض األم بع

نھج   فینشئون مخالفین ألھل السنَّة ، وفي ھذا  ة لم من الحرج والضیق على األم المتبع
  .أھل السنة والجماعة ما فیھ 

أن نكاح المرأة لرجل مسلم من أھل البدع مكروه عند أھل السنة  : وخالصة القول * 
  .كراھة شدیدة ، لما یترتب علیھا من المفاسد ، وتعطیل كثیر من المصالح 

  . ومن ترك شیئًا هللا عوَّضھ اهللا خیرًا منھ 
  . أعلم واهللا

ي  . د " موقف أھل السنة والجماعة من أھل األھواء والبدع " راجع  ( إبراھیم الرحیل
٣٨٨ – ٣٧٣/  ١  .(  

  )www.islam-qa.com(اإلسالم سؤال وجواب 
 ٠٠٠٠٠٠٠٠  

  الحكم في قراءة المولد
  : السؤال 
طق بھا الذي كما ین(اللھم صلي صالًة كاملة وسلم سالما تاما على سیدنا محمد الذي "

تنحل بھ العقد، وتتفرج بھ الكرب، وتقضى بھ الحوائج ، وتنال بھ الرغائب، ) بعضھم
ة      ل لمح ي ك حبھ ف ھ وص ى آل ریم وعل ھ الك ام بوجھ قى الغم واتیم ویستس ن الخ وحس

  " ونفس
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رأ   ة أو     ٤٤٤٤ما ورد أعاله یسمى بالصالة الناریة في الھند وتق رة إذا وقعت فاجع م
  . یث یؤتى بالعدید من التالمیذ ورئیس المدرسة كارثة في إحدى البیوت ح

  ما ھو معنى الكلمات الواردة أعاله ؟  -١
انع من االستمرار     -٢ یقول الناس بأنھ إذا كانت الكلمات ال تحتوي على شرك، فال م

وم   في قراءتھا ألنھا لیست ضارة فھي نوع من أنواع الذكر وأنھا تذكرھم باهللا وأننا نق
  . الضافي لیقربنا من اهللا ولیبعد عنا بعض المصائببنوع من الدعاء ا

ى نحو دوري         -٣ ھ عل اك أي ضرر من قراءت ما ھو الحكم في قراءة المولد، ھل ھن
  . من قبل تالمیذ المدرسة أو من إمام المسجد؟ 

  : الجواب 
  الحمد هللا

  : الكلمات الواردة في الصالة المبتدعة واضحة ، وال بأس من بیانھا أكثر . ١
دت" ھ العق لُّ ب ا  : أي": نح عب حّلھ ور یص دات وأم ن تعقی ھ م ا یواجھ رج لم د المخ یج

  . علیھ
  . یسكن بھ الغضب: وقد یراد بھ 

  . یزول الغم والحزن من النفس : أي ": تنفرج بھ الُكرب"
  . یحصل ما یریده ویسعى قضائھ : أي ": تقضى بھ الحوائج"
ي     تتحق: أي ": تنال بھ الرغائب وحسن الخواتیم" ا ف دنیا أو م ي ال ق أمنیاتھ سواء ما ف

  . أن یختم لھ بخیر: اآلخرة، ومنھ
  . یطلب منھ دعاء اهللا تعالى بإنزال المطر : أي " : یستسقى الغمام بوجھھ الكریم " 

  . السحاب : والغمام 
م           . ٢  وز لك ھ یج ركًا ، وأن وي ش الة ال تح ذه الص اس أن ھ ض الن م بع ھ لك ا قال م

ات          : لخ إ.. االستمرار بھا  ة من مخالف ك الصالة المزعوم ھ تل ا احتوت ك لم باطل وذل
  : شرعیَّة واضحة منھا 

  . أنھ جعلھا تقال عند المصائب ، وھذا من اختراع األسباب في إحداث العبادة . أ
  . وھذا من اختراع الكم في إحداث العبادة ! مرة )  ٤٤٤٤( أنھ جعل لھا حّدًا . ب
  . ، وھذا من اختراع الكیف في إحداث العبادة أنھ جعل قراءتھا جماعیة . ت
لم ،        . ث ھ وس ي صلى اهللا علی ي النب و ف أن فیھا عبارات مخالفة للشرع ، وشرك وغل

د ،       ونسبة أفعال لھ ال یصح أن تنسب إال هللا عز وجل ، كقضاء الحوائج ، وحل الُعق
ھ وس   . ونیل الرغائب ، وحسن الخاتمة  ول  وقد أمر اهللا نبیھ صلى اهللا علی : ( لم أن یق

  ، ) قل إني ال أملك لكم ضرًا وال رشدًا 
ذا            . ج ي ھ ده ، وف رع صالة ودعاًء من عن ھ الشرع ، وذھب لیخت أنھ ترك ما جاء ب

ھ استدراك      اس ، وفی اتھام للنبي صلى اهللا علیھ وسلم بالتقصیر في بیان ما یحتاجھ الن
  . على الشرع 

  " . َدَث في َأْمِرَنا ھذا َما َلْیَس ِمْنُھ َفُھَو َردٌّمْن َأْح: "قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
ْن  ) : " ١٧١٨" ( مسلم"، وفي روایة )  ١٧١٨( ومسلم )  ٢٥٥٠( رواه البخاري  َم

  ". َعِمَل َعَمًال َلْیَس َعَلْیِھ َأْمُرَنا َفُھَو َردٌّ
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ھ اهللا     ي رحم ن أصول اإلس       : قال ابن رجب الحنبل دیث أصٌل عظیٌم ِم ذا الح الم، وھ
دیث   ا أنَّ ح ا، كم ي ظاھرھ ال ف المیزان لألعم و ك ات"وھ اُل ِبالنِّیَّ زاٌن " اَألْعَم می

ھ           ھ فی یس لعامل الى ؛ فل ُھ اهللا تع ھ وج راد ب ٍل ال ُی لَّ عم لألعمال في باطنھا، فكما أنَّ ك
ثواٌب ، فكذلك كلُّ عمٍل ال یكون علیھ أمر اهللا ورسولھ؛ فھو مردوٌد على عاملھ، وكلُّ 

ي شيءٍ    َمن  دین ف ن ال ـ  .أ.أحدث في الدین ما لم یأذن بھ اهللا ورسولھ فلیس ِم جامع  "ھ
  ) ١/١٨٠" (العلوم والحكم

ن        : وقال النووي رحمھ اهللا  د اإلسالم ، وھو ِم ن قواع ٌة ِم دٌة عظیم وھذا الحدیث قاع
ي   ات، وف دع والمخترع ي رد الب ریٌح ف ھ ص لم ؛ فإنَّ ھ وس لى اهللا علی ھ ص ع َكِلم جوام

أنَّھ قد یعاند بعض الفاعلین في بدعٍة ُسبق إلیھا، فإذا احُتج  : یة الثانیة زیادة وھيالروا
دث  : " أي -علیھ بالروایة األولى  ول  -" َمن أح ھ       : یق یئًا، فُیحتج علی دثُت ش ا أح ا م أن

ة  ل: "أي  -بالثانی ن عم دثھا   -" َم واء أح دثات، س لِّ المح ردِّ ك ریح ب ا التص ي فیھ الت
ب ل، أو ُس داثھاالفاع ال  ... ق بإح ي إبط تعمالھ ف ھ، واس ي حفظ ا ینبغ دیث مم ذا الح وھ

  . المنكرات، وإشاعة االستدالل بھ
  ). ١٢/١٦" (شرح مسلم"
ي     : أما بالنسبة للمولد . ٣  ًا للنب اس حّب ر الن فإن عملھ بدعة ، ولو كان خیرًا لسبقنا أكث

أكثره ضعیف أو   صلى اهللا علیھ وسلم وھم الصحابة رضي اهللا عنھم ، وما ُیقرأ  فیھ ف
لم   موضوع على سیرة النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، وفیھ غلوٌّ بنبینا صلى اهللا علیھ وس

  : ، وھذه أقوال العلماء 
ي  . أ سئل شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ اهللا عمن یعمل كل سنة ختمة في لیلة مولد النب

  صلى اهللا علیھ وسلم ھل ذلك مستحب أم ال ؟ 
  : فأجاب 
د عائر       الحم ن ش و م نة ، وھ ریق س ام التش دین وأی ي العی ام ف اس للطع ع الن هللا ، جم

ام      راء باإلطع ة الفق اإلسالم التي سنھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم للمسلمین وإعان
لم        ھ وس ي صلى اهللا علی ال النب د ق من  : " في شھر رمضان ھو من سنن اإلسالم ، فق

فقراء القراء ما یستعینون بھ على القرآن عمل  ، وإعطاء" فطَّر صائما فلھ مثل أجره 
  " . صالح في كل وقت ، ومن أعانھم على ذلك كان شریكھم في األجر 

ا   وأما اتخاذ موسم غیر المواسم الشرعیة كبعض لیالي شھر ربیع األول التي یقال إنھ
ن   ة م ة ، أو أول جمع ر ذي الحج امن عش ب ، أو ث الي رج ض لی د ، أو بع ة المول لیل

م     " عید األبرار " ، أو ثامن شوال الذي یسمیھ الجھال  رجب ي ل دع الت ن الب ، فإنھا م
  . یستحبھا السلف ولم یفعلوھا واهللا سبحانھ وتعالى أعلم 

  ) .  ٤١٥/  ٤" ( الفتاوى الكبرى " 
  : قال ابن الحاج . ب 

ھر           ذا الش ل ھ ھ إذا دخ و أن ى وھ ذا المعن د ھ ان ض ذا الزم ي ھ ھم ف د ارتكب بعض وق
ریف ال ع األول : أي  -ش بابة      -ربی دف والش ب بال و واللع ى اللھ ھ إل ارعوا فی تس

  . وغیرھما كما تقدم 
  . فمن كان باكیا فلیبك على نفسھ وعلى اإلسالم وغربتھ وغربة أھلھ والعاملین بالسنة 
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راءة           د بق دأ المول أدب فیب ھ یت زعم بعضھم أن ل ی یس إال ب ویا لیتھم لو عملوا المغاني ل
الھنوك والطرق المھیجة لطرب        الكتاب ا ة ب ر معرف و أكث لعزیز وینظرون إلى من ھ

  : النفوس فیقرأ عشرا ، وھذا فیھ من المفاسد وجوه 
ع   : منھا  ع كترجی ما یفعلھ القارئ في قراءتھ على تلك الھیئة المذمومة شرعًا والترجی

  . الغناء ، وقد تقدم بیان ذلك 
  . لكتاب اهللا عز وجل أن فیھ قلة أدب وقلة احترام : الثاني 
أنھم یقطِّعون قراءة كتاب اهللا تعالى ویقبلون على شھوات نفوسھم من سماع    : الثالث 

  . اللھو بضرب الطار والشبابة والغناء والتكسیر الذي یفعلھ المغني وغیر ذلك 
ر          : الرابع  اق وھو أن یظھ ھ صفة النف ك بعین واطنھم وذل ي ب ا ف أنھم یظھرون غیر م

دئون  المرء من نف سھ شیئا وھو یرید غیره اللھم إال فیما استثني شرعًا ؛ وذلك أنھم یبت
  . القراءة وقصد بعضھم وتعلق خواطرھم بالمغاني 

  . أن بعضھم یقلل من القراءة لقوة الباعث على لھوه بما بعدھا وقد تقدم : الخامس 
نھ طول علیھم أن بعض السامعین إذا طول القارئ القراءة یتقلقلون منھ لكو: السادس 

ف اهللا       ا وص ى م ر مقتض ذا غی و ، وھ ن اللھ ھ م ا یحبون ى یشتغلوا بم كت حت م یس ول
تعالى بھ أھل الخشیة من أھل اإلیمان ألنھم یحبون سماع كالم موالھم لقولھ تعالى في 

وا     { مدحھم  ا عرف دمع مم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعینھم تفیض من ال
ھ      } منا فاكتبنا مع الشاھدین  من الحق یقولون ربنا آ الى من سمع كالم فوصف اهللا تع

م عز وجل              إذا سمعوا كالم ربھ ك ف د من ذل ض ھؤالء یستعملون الض بما ذكر وبع
ھ       ا إلی ا هللا وإن ي فإن ا ال ینبغ رب بم رور والط رح والس رقص والف ى ال ده إل اموا بع ق

یطا  ال الش ون أعم ذنوب یعمل ل ال ن عم تحیاء م دم االس ى ع ون عل ون راجع ن ویطلب
ھ          ان یفعل و ك ك ل ت ذل ا لی ر وی د وخی األجر من رب العالمین ، ویزعمون أنھم في تعب
ل    م أو العم سفلة الناس ولكن قد عمت البلوى فتجد بعض من ینسب إلى شيء من العل
ؤالء        ل ھ دین وك ة المری ي تربی ي ف یخة أعن ى المش ب إل ن ینس ض م ذلك بع ھ وك یفعل

  . داخلون فیما ذكر 
ف خفیت علیھم ھذه المكیدة الشیطانیة والدسیسة من اللعین ، أال ترى أن ثم العجب كی

إذا           د ساعة ف رة یحرك رأسھ ساعة بع ھ الخم دب فی شارب الخمر إذا شربھ أول ما ت
  . قویت علیھ ذھب حیاؤه ووقاره لمن حضره وانكشف ما كان یرید ستره عن جلسائھ 

ى      ي إذا غن ذا المغن ى ھ اك إل ار وحسن        فانظر رحمنا اهللا وإی ة والوق ھ الھیب د من ل تج
ھ      كت ل رات یس وم والخی ارات والعل ل اإلشارات والعب ھ أھ دي ب مت ویقت ة والس الھیئ
رة سواء بسواء        ھ أھل الخم ا یفعل وینصت فإذا دب معھ الطرب قلیال حرك رأسھ كم
رة سواء           ي الخم ا سبق ف اره كم اؤه ووق ھ ذھب حی كما تقدم ، ثم إذا تمكن الطرب من

وم ویرقص ویعیط وینادي ویبكي ویتباكى ویتخشع ویدخل ویخرج ویبسط   بسواء فیق
ھ     د من فی یدیھ ویرفع رأسھ نحو السماء كأنھ جاءه المدد منھا ویخرج الرغوة أي الزب

  . وربما مزق بعض ثیابھ وعبث بلحیتھ 
ال وال شك أن        لم نھى عن إضاعة الم وھذا منكر بیِّن ؛ ألن النبي صلى اهللا علیھ وس

  . لثیاب من ذلك ھذا وجھ تمزیق ا
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أنھ في الظاھر خرج عن حد العقالء إذ أنھ صدر منھ ما یصدر من المجانین   : الثاني 
  . في غالب أحوالھم 

  ) .  ٧- ٥/  ٢" ( المدخل " 
  : قالت اللجنة الدائمة . ج 

إقامة احتفال بمناسبة مولده صلى اهللا علیھ وسلم ال یجوز لكونھ بدعة محدثة لم یفعلھا 
ي          رس اء ف ن العلم رھم م دون ، وال غی اؤه الراش لم وال خلف ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی

  . القرون الثالثة المفضلة 
  ) .  ٢/  ٣" ( فتاوى اللجنة الدائمة " 
  : سئل الشیخ ابن باز . د 

 ١٢ھل یحل للمسلمین أن یحتفلوا في المسجد لیتذكروا السیرة النبویة الشریفة في لیلة 
ا         ربیع األول بمن د؟ واختلفن اره كالعی وا نھ دون أن یعطل وي الشریف ب د النب اسبة المول

  بدعة غیر حسنة ؟ : بدعة حسنة ، وقیل: فیھ ، قیل 
  : فأجاب 

ة        ي لیل لم ف ھ وس ي صلى اهللا علی د النب اال بمول وا احتف لمین أن یقیم یس للمس ن  ١٢ل م
ا    وا أي احتف م أن یقیم ھ    ربیع األول وال في غیرھا ، كما أنھ لیس لھ ره علی د غی ل بمول

ي صلى      دین؛ ألن النب ي ال الصالة والسالم؛ ألن االحتفال بالموالد من البدع المحدثة ف
دین     غ لل و المبل لم وھ ھ وس لى اهللا علی ھ ص ي حیات ده ف ل بمول م یحتف لم ل ھ وس اهللا علی
دون     اؤه الراش ھ خلف والمشرع للشرائع عن ربھ سبحانھ وتعالى وال أمر بذلك ولم یفعل

ھ بدعة ،       وال أصح م أن رون المفضلة ، فعل ي الق ابھ جمیعا وال التابعون لھم بإحسان ف
ق  " من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد : " وقد قال صلى اهللا علیھ وسلم  متف

لم    ة مس ا      -على صحتھ ، وفي روای ا بھ ا البخاري جازم من عمل عمال    : "  -وعلقھ
  " . لیس علیھ أمرنا فھو رد 

ي        واالحتفال ب اس ف ھ الن ا أحدث ل ھو مم لم ب الموالد لیس علیھ أمره صلى اهللا علیھ وس
ي      ول ف الم یق الة والس ھ الص ان علی ردودا ، وك ون م أخرة فیك رون المت ي الق ھ ف دین

د        : " خطبتھ یوم الجمعة  دي محم دي ھ ر الھ اب اهللا وخی دیث كت ر الح أما بعد فإن خی
ل ب     دثاتھا وك ور مح ر األم لم وش ھ وس لى اهللا علی اللة  ص ة ض ي  " دع لم ف رواه مس

  ". وكل ضاللة في النار: "صحیحھ ، وأخرجھ النسائي بإسناد جید وزاد 
ویغني عن االحتفال بمولده صلى اهللا علیھ وسلم تدریس سیرتھ علیھ الصالة والسالم   
ي      دخل ف ك ، وی ر ذل وتاریخ حیاتھ في الجاھلیة واإلسالم في المدارس والمساجد وغی

ق ا یتعل ان م ك بی ى   ذل ة إل ر حاج ن غی ھ م اریخ وفات لم وت ھ وس لى اهللا علی ده ص بمول
  .. إحداث احتفال لم یشرعھ اهللا وال رسولھ ولم یقم علیھ دلیل شرعي

نة      اء بالس ق لالكتف ة والتوفی لمین الھدای ع المس الى لجمی أل اهللا تع تعان ونس واهللا المس
  ) .  ٢٨٩/  ٤" ( فتاوى الشیخ ابن باز . " والحذر من البدعة 

  . واهللا أعلم
  )www.islam-qa.com(اإلسالم سؤال وجواب  
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  حكم المشاركة في بعض االحتفاالت السنویة
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  محمد الحمود النجدي
  : السؤال

وم             ل الی االت والمناسبات السنویة مث ض االحتف ي بع ي المشاركة ف م الشرع ف ما حك
نة       اقین والس دولي للمع وم ال رة ، والی المي لألس ض    الع ذا بع نین ، وك ة للمس الدولی

ض          داد بع ك بإع وي والھجرة وذل د النب االحتفاالت الدینیة كاإلسراء والمعرج والمول
  النشرات أو إقامة المحاضرات والندوات اإلسالمیة لتذكیر الناس ووعظھم ؟

   
  : الجواب
  ... الحمد هللا

ي كل سنة واالجتماعات ھ       اد   الذي یظھر لي أن ھذه األیام التي تتكرر ف ي من األعی
ال صلى      د ق المحدثة ، والشرائع المبتدعة التي لم ینزل اهللا تعالى بھا من سلطانًا ، وق

وإیاكم ومحدثات األمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة : ( اهللا علیھ وسلم 
  . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغیرھم ) 

  . متفق علیھ) إن لكل قوم عیدًا وھذا عیدنا: (وقال أیضًا 
اقتضاء الصراط المستقیم    (ولشیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ اهللا تعالى كالم طویل في 

یم  حاب الجح ة أص ي    ) لمخالف ا ف ل لھ ي ال أص ة الت اد المحدث م واألعی ي ذم المواس ف
ر           ل وال أكث ٍد ب ل أح یس ك دین ل ي ال ن الفساد ف الشرع الحنیف، وأن ما تشتمل علیھ م

ذا    اد ھ درك فس اس ُی ادات         الن نس العب ن ج ت م یما إن كان دع، وال س ن الب وع م الن
  . المشروعة، بل أولو األلباب ھم الذین یدركون بعض ما فیھ من الفساد

ق   ى الخل ب عل ن     : وأن الواج ك م ي ذل ا ف دركوا م م ی نة ، وإن ل اب والس اع الكت اتب
  . المصلحة والمفسدة

أطعمة أو زینة وتوسیع  وأن من أحدث عمًال في یوم كإحداث صوم أو صالة أو صنع
د أن      ھ ال ب ك ألن ب ، وذل في النفقة ونحو ذلك، فال بد أن یتبع ھذا العمل اعتقاد في القل
ب     ھ ، أو قل ي قلب اد ف ذا االعتق ام ھ وال قی ھ ، إذ ل ن أمثال ل م وم أفض ذا الی د أن ھ یعتق
ر مرجح       رجیح من غی إن الت ة ف  متبوعھ ، لما انبعث القلب لتخصیص ھذا الیوم واللیل

  . ممتنع
وأن العید یكون اسمًا لنفس المكان ولنفس الزمان ، ولنفس االجتماع ، وھذه الثالثة قد 

  . أحدث منھا أشیاء 
  . أما الزمان فثالثة أنواع، ویدخل فیھا بعض بدع أعیاد المكان واألفعال 

ھ     : إحداھما  د السلف ، ال جرى فی یوم لم تعظمھ الشریعة أصًال ، ولم یكن لھ ذكر عن
  . ا یوجب تعظیمھ م

ك   : النوع الثاني  ما جرى فیھ حادثة كما كان یجري في غیره ، من غیر أن یوجب ذل
  . جعلھ موسمًا، وال كان السلف یعظمونھ 

ھ           ام حوادث عیسى علی ال أی ذون أمث ذین یتخ وإن من فعل ذلك فقد شابھ النصارى ال
ا شرعھ ا    ي     السالم أعیادًا أو الیھود ، وإنما العید شریعة فم دث ف م ُیح ع ، وإال ل هللا اُتب

  . الدین ما لیس منھ 



 ٩٦٨

ھ السالم             یالد عیسى علی ي م ا مضاھاة للنصارى ف اس إم ض الن ھ بع وكذلك ما یحدث
ًا       لم وتعظیم ھ وس ي صلى اهللا علی ام        .. وإما محبة للنب ع قی ھ السلف م م یفعل ذا ل إن ھ ف

  ... المقتضي لھ ، وعدم المانع فیھ لو كان خیرًا 
دین       :  النوع الثالث ومي العی ة وی وم عرف وم عاشوراء وی ما ھو معظم في الشریعة كی

ھ ،           ر ینھى عن ھ فضیلة وھو منك دون أن ا یعتق وغیرھا ، ثم یحدث فیھ أھل األھواء م
ور          ك ، من األم ر ذل وم عاشوراء وغی ي ی مثل إحداث الروافض التعطش والحزن ف

لى اهللا    ولھ ص الى وال رس رعھا اهللا تع م یش ي ل ة الت ن    المحدث د م لم وال أح ھ وس علی
لم      ھ وس ب     . السلف وال من أھل بیت رسول اهللا صلى اهللا علی اع رات ا اتخاذ اجتم فأم

ك    إن ذل یتكرر بتكرر األسابیع أو الشھور أو األعوام غیر االجتماعات المشروعة ، ف
دع     و المبت ك ھ دین وللحج ، وذل ة وللعی لوات الخمس وللجمع اع للص یضاھي االجتم

  . المحدث 
ننًا       : ل ھذا وأص ى تصیر س ات ، حت أن العبادات المشروعة التي تتكرر بتكرر األوق

ذه            ى ھ د عل اع زائ دث اجتم إذا أح اد ، ف ة العب ھ كفای ا فی ومواسم ، قد شرع اهللا منھا م
دم      ا تق ن الفساد م االجتماعات معتاد ، كان ذلك مضاھاة لما شرعھ اهللا وسنھ ، وفیھ م

ا یفع    ًا       التنبیھ على بعضھ بخالف م ده أو الجماعة المخصوصة أحیان ھ الرجل وح . ل
  . انتھى ملخصًا 

ل     : وبناء على ما سبق  ي ك ا ف ل بھ ال یجوز للمسلم المشاركة في ھذه األیام التي یحتف
ت         ا إن كان ا ، أم ر معن ا م اد المسلمین كم عام ، وتتكرر في كل سنة ، لمشابھتھا ألعی

ال حرج   غیر متكررة ، وَقدر فیھا المسلم على بیان ا لحق الذي یحملھ وتبلیغھ للناس ف
  . علیھ إن شاء اهللا تعالى ، واهللا أعلم 

  .  ٣١محمد الحمود النجدي ص/مسائل ورسائل : المرجع  
)www.islam-qa.com(  

----------------------  
  ..وأھل الغلو فیھ.. ھذا بیان منزلة النبي: بمناسبة شھر ربیع  .١١

  ..وأھل الغلو فیھ.. منزلة النبي ھذا بیان: بمناسبة شھر ربیع
  : جاءت النصوص مبینة أمرین مھمین في حق النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

بشریتھ، وكونھ خلقا من خلق اهللا تعالى، من ولد آدم، ولد وعاش ومات كغیره : األول
  . من بني آدم

  . أنھ أفضل البشر، وأحسنھم، وأعالھم، وأقربھم إلى اهللا تعالى: الثاني
  : النصوص في المعنى األول قولھ تعالى فمن

قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما شاء اهللا ولو كنت أعلم الغیب الستكثرت من  {
  . }الخیر وما مسني السوء إن أنا إال نذیر وبشیر لقوم یؤمنون

دا  { د       * قل إنما أدعو ربي وال أشرك بھ أح م ضرا وال رش ك لك ي ال أمل ل إن ل  * ق ق
  .. }رني من اهللا أحد ولن أجد من دونھ ملتحداإني لن یجی

ي   { وحي إل قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما یفعل بي وال بكم إن أتبع إال ما ی
  . }وما أنا إال نذیر مبین
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وتین    * ألخذنا منھ بالیمین * ولو تقول علینا بعض األقاویل {  ھ ال ا من ا  * ثم لقطعن فم
  .. }منكم من أحد عنھ حاجزین

  .. }ا جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئن مت فھم الخالدونوم{ 
  : واآلیات في المعنى كثیرة، أما األحادیث فمنھا

ال    ھ ق ي صلى اهللا    : ما رواه اإلمام البخاري بسنده عن عمر رضي اهللا عن سمعت النب
  : علیھ وسلم یقول

و  ( ده، فقول د اهللا  : اال ُتطروني كما أطرت النصارى المسیح ابن مرین، فإنما أنا عب عب
  ) . ورسولھ

وما رواه اإلمام أحمد بسنده عن ابن عباس رضي اهللا عنھما أن رجال قال للنبي صلى 
  : اهللا علیھ وسلم

لم     ! ما شاء اهللا وشئت( ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب دال؟  : فقال ل ي واهللا ع ا   !أجعلتن ل م ب
  ). شاء اهللا وحده

  : ي اهللا عنھ أن رجال قالوما رواه اإلمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك رض
د (  ال رسول اهللا صلى اهللا           ! یا محم ا، فق ن خیرن ا، واب ن سیدنا، وخیرن ا سیدنا، واب ی

اس : علیھ وسلم د         ! یا أیھا الن ن عب د ب ا محم واكم، ال یستھوینكم الشیطان، أن یكم بتق عل
  .  )اهللا، عبد اهللا ورسولھ، واهللا ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني اهللا

ى         یھم عل حابھ رضوان اهللا عل ة أص ى تربی لم عل وقد حرص النبي صلى اهللا علیھ وس
ان         –مھما بلغ  -ھذا المعنى، وھو أن النبي  ا مسؤوال، فك ًا ورب غ أن یكون إلھ ن یبل فل

وق       ھ ف ة إلی الى وسؤالھ والرغب حرصھم رضوان اهللا علیھم على طلب مرضاة اهللا تع
وبھم الرغ  ان         كل شيء، ولم یكن في قل ا ك ھ مھم ب من ب الحْس وق أو طل ى المخل ة إل ب

  : شأنھ، ومن أمثلة ذلك
  : ما رواه اإلمام البخاري في حادثة اإلفك بسنده عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت

فلما ُسري عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ُسري عنھ وھو یضحك، فكانت أول " 
د    ! یا عائشة: (كلمة تكلم بھا ا اهللا عز وجل فق رأك  أم ي أمي   )ب ت ل ھ،   : ، فقال ومي إلی ق

  " . واهللا ال أقوم إلیھ، فإني ال أحمد إال اهللا تعالى: فقلت: قالت
بسنده عن كعب بن مالك رضي اهللا عنھ في قصة  -أیضا  –وما رواه اإلمام البخاري 

ال    : "توبتھ قال لم ق ھ وس وم    : ( فلما سلمت على رسول اهللا صلى اهللا علی ر ی أبشر بخی
: أمن عندك یا رسول اهللا، أم من عند اهللا؟، فقال: قلت: ، قال)نذ ولدتك أمكمر علیك م

  )" . ال، بل من عند اهللا(
ا روى   ال كم ي اهللا فق ر رض و بك ام أب لم ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ات رس ا م و لم

  : أما بعد:" اإلمام البخاري بسنده عن ابن عباس رضي اهللا عنھما
اهللا علیھ وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان یعبد اهللا  فمن كان منكم یعبد محمدا صلى

  : فإن اهللا حي ال یموت، قال اهللا
ابكم      { ى أعق تم عل ل انقلب ات أو قت وما محمد إال رسول قد خلت من قبلھ الرسل أفئن م

  " . }ومن ینقلب على عقبیھ فلن یضر اهللا شیئا وسیجزي اهللا الشاكرین
  . بشریتھ صلى اهللا علیھ وسلم ذلك فیما یتعلق باألمر األول، وھو
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ق،           ى سائر الخل لم عل ھ وس اني، وھو أفضلیتھ صلى اهللا علی أما فیما یتعلق باألمر الث
اء        ن األنبی واص م ى الخ ھ عل املة، وتقدیم ة الش ة الخاتم الة الكامل طفاؤه بالرس فاص
فاعة، روى   والرسل، واتخاذه خلیال، وجعلھ سید ولد آدم، واختصاصھ بأنواع من الش

  : مام مسلم بسنده عن ابن مسعود رضي اهللا عنھ قالاإل
  : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ذ اهللا        (  د اتخ ھ أخي وصاحبي، وق یال، ولكن ر خل لو كنت متخذا خلیال، التخذت أبا بك
  ) . صاحبكم خلیال
لم  ا  -وروى مس ال  –أیض ھ ق ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب نده ع ول اهللا : بس ال رس ق

  : لیھ وسلمصلى اهللا ع
  ) . أنا سید ولد آدم یوم القیامة، وأول من ینشق عنھ القبر، وأول شافع وأول مشفع( 

ال      ة ق ن ربیع ب ب د المطل ال رسول اهللا صلى اهللا    : وروى اإلمام أحمد بسنده عن عب ق
  : علیھ وسلم 

ھ،     ( ر خلق ي من خی أنا محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب، أال إن اهللا خلق خلقھ، فجعلن
ة،   ثم فرقھم فرقتین فجعلني من خیر الفرقتین، ثم جعلھم قبائل فجعلني من خیرھم قبیل

  ) . ثم جعلھم بیوتا، فجعلني من خیرھم بیتا، وأنا خیركم بیتا وخیركم نفسا
ي أشرف           ا ف ة، ووصفھ بھ ة الكامل ھ بالعبودی الى شھد ل ویكفي من ذلك كلھ أن اهللا تع

ول سورة اإلسراء، وفي مقام التحدي في سورة المواطن، في اإلسراء والمعراج في أ
  . البقرة، وفي مقام الدعوة في سورة الجن

و            ذا الوصف ھ ى أن ھ دل عل ا ی واطن الشریفة، مم ذه الم ي ھ فقد وصف بالعبودیة ف
  . وصف تشریف وتكریم، ولیس انتقاصا كما قد یظن من یظن

ك في قولھ الذي رواه فالنبي صلى اهللا علیھ وسلم عبد رسول، كما وصف ھو نفسھ بذل
  : اإلمام البخاري بسنده عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ

  ) . عبد اهللا ورسولھ: إنما أنا عبده، فقولوا( 
  : وفي ھذا رد على طائفتین غالیتین

ة   : األولى ة الربوبی مْفِرطة، رفعتھ فوق منزلتھ، فجعلتھ فوق مرتبة العبودیة، في مرتب
  . إلھا وربا مسؤوالواأللوھیة، حتى صار عندھا 

مَفّرطة، لم تعرف منزلتھ وال قدره وال حقوقھ، فعاملتھ كسائر البشر، فلم ترفع : الثانیة
  . بھدیھ رأسا

ة،     ة الثانی ى الطائف فوصفھ بالعبودیة رد على الطائفة األولى، ووصفھ بالرسالة رد عل
ھ، د     ھ ومنزلت ي حق و أو  وھذا ھو التوسط، وھو خیر األمور، وبذلك نعطي النب ون غل

  . إجحاف
فمن كالم الغالین في حق النبي صلى اهللا علیھ وسلم ما قالھ البوصیري في البردة التي 
ي شھر            ة ف د النبوی ي الموال ل آن، خاصة ف ي ك الم، ف ي الع یرددھا مالیین الصوفیة ف

  : ربیع
  یا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بھ     سواك عند حلول الحادث العمم

  هللا جاھك بي      إذا الكریم تجلى باسم منتقمولن یضیق رسول ا
  فإن من جودك الدنیا وضرتھا        ومن علومك علوم اللوح والقلم
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النبي صلى اهللا             ث استغاث ب ر، حی ر األكب و الشرك والكف ل ھ ھ، ب و بعین فھذا ھو الغل
ت ال   ت، والمی و می ھ وھ تغاث ب د اس الى، فق ھ إال اهللا تع در علی ا ال یق لم فیم ھ وس  علی

  .. یستغاث بھ، فھو ال یقدر على شيء
  .. ثم إنھم زعموا أن ھذه االستغاثة إنما تكون یوم القیامة

ول    ل حل ولو فرضنا األمر كما قالوا، فكیف لھم أن یتقدموا بھذه االستغاثة في الدنیا قب
  .. اآلخرة؟

  . إنھم استغاثوا بھ حال موتھ، وھذا ھو المحرم
  : ما ھما من جود النبي صلى اهللا علیھ وسلمثم الزعم أن الدنیا واآلخرة إن

  .. فھل ھما من جود النبي؟
  .. ھل أوجدھما النبي؟

  ... أم وجدا ألجل النبي؟
  .. أما األول فباطل ال ریب، فال خالق إال اهللا

ي          دتا إال ألجل النب ا وج دنیا واآلخرة م م أن ال ن لھ أما الثاني فھو الغلو بعینھ، ومن أی
الى      صلى اهللا علیھ وسلم ال تع ھ، ق ق إال لعبادت ق الخل ا خل ا  {: ؟، بل عندنا أن اهللا م وم

  . }خلقت الجن واإلنس إال لیعبدون
ا    ى م ثم القول بأن من علوم النبي علم اللوح والقلم، فذلك معناه أن علم النبي زیادة عل

النبي ال یعل   م في اللوح والقلم، إذن ھو یعلم ما كان وما لم یكن، وزیادة، وھذا باطل، ف
  : ما في غد، إال شیئا علمھ اهللا، واهللا تعالى لم یعلمھ كل شيء، وقد قال اهللا تعالى

قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما شاء اهللا ولو كنت أعلم الغیب الستكثرت من  {
  . }الخیر وما مسني السوء إن أنا إال نذیر وبشیر لقوم یؤمنون

ھ،    أما ھؤالء فیزعمون أن النبي یعلم كل شيء دعون أن اهللا علم في اللوح وزیادة، وی
ا مسھ    وذلك باطل، ولم یكن، ولو كان لما أخبر النبي عن نفسھ أنھ ال یعلم الغیب، ولم

  .. السوء
  : وھؤالء بالیاھم وغلوھم كبیر في النبي، فھذا ابن عربي یقول

ة  "  ة الرحمانی ة   الفتوحات " بدء الخلق الھباء، وأول موجود فیھ الحقیقة المحمدی المكی
١/١١٨   

  : ویقول الحالج
ور       "  وار ن ي األن یس ف وره ظھرت، ول أنوار النبوة من نوره برزت، وأنوارھم من ن

رم   احب الك ور ص وى ن دم س ر وأق ور وأظھ بق  ... أن وده س م، ووج ھ سبقت الھم ھمت
واألزمان .. العلوم كلھا قطرة من بحره... العدم، واسمھ سبق القلم، ألنھ كان قبل األمم

   ١٣الطواسین " من دھرهساعة 
  : وقال ابن الدباغ

اعلم أن أنوار المكونات كلھا من عرش وفرش وسموات وأرضین وجنات وحجب  " 
وره    وما فوقھا وما تحتھا إذا جمعت كلھا وجدت بعضا من نور محمد، وأن مجموع ن
رش    وق الع ي ف بعین الت ب الس ى الحج ع عل و وض ذاب، ول رش ل ى الع ع عل و وض ل

و    ت، ول ت      لتھافت ھ لتھافت یم علی ور العظ ك الن ع ذل ا ووض ات كلھ ت المخلوق جمع
   ٢٠٣نقال عن محبة الرسول ص ٨٧ھذه ھي الصوفیة ص" وتساقطت
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ي     ذلك، وال النب ى ب ھ، واهللا ال یرض وق منزلت ي ف ع للنب و رف و، وھ و الغل ذا ھ ل ھ فمث
  .. صلى اهللا علیھ وسلم

----------------------  
  حول المولد النبوي  .١٢

  سالم الغامدي مرزوق
دمون،     ا المتق رح بھ مما الشك فیھ أن أیامًا كثیرة وعظیمة في حیاة األمة اإلسالمیة، ف
وي،     د النب وم المول ویفرح بھا المسلمون المتأخرون إلى یوم القیامة، ومن ھذه األیام ی

دة  ، یوم اإلسراء والمعراج، ویوم فتح مكة، ویوم االنتصار في بدر . وأیام أخرى مجی
د رسوًال ـ صلى اهللا          والشك  ا وبمحم ًا وباإلسالم دین اهللا رب ؤمن ب أیضًا أن كل مسلم ی

علیھ وعلى آلھ وأصحابھ وسلم تسلیمًا كثیرُا ـ ، قد یحزن حزنًا عمیقًا یوم وفاة النبي ـ    
لم المحب             ود المس ع األول ، وی اني عشر من شھر ربی ي الث لم ـ ف صلى اهللا علیھ وس

لم ـ        لنبیھ حبًا حقیقیًا لو أنھ  ھ وس ي ـ صلى اهللا علی ة النب خسر مالھ وأھلھ لیحظى برؤی
ي ـ صلى     ولو ساعة من نھار ، كما صح الخبر الذي رواه مسلم في صحیحھ عن النب

من أشد أمتي لي حبًا ناس یكونون بعدي یود أحدھم لو رآني : (اهللا علیھ وسلم ـ لھ قال 
  ).بأھلھ ومالھ

  یفرح بھا المسلم ؟ فما ھي الكیفیة التي یحزن بھا ، أو* 
  .وما ھي حدود الفرح والحزن ؟ وبمن نقتدي في التعبیر عن ذلك في خالل حیاتنا ؟* 

  :ولكي نتعرف على اإلجابة الصحیحة ، البد أن نعرف ما یلي 
لقد منع النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ أھل المدینة من اتخاذ یومین یلعبون فیھما كل •  

إن اهللا قد أبدلكم بھما خیرًا منھما : (متبعة عندھم ، وقال لھم عام ، على حسب العادة ال
وم الفطر    حى وی ھ اهللا ـ       ) یوم األض ال شیخ اإلسالم ـ رحم دال من الشيء    : ، ق واإلب

  .ھذا من جھة. یقتضي ترك المبدل منھ، إذ ال یجمع بین البدل والمبدل منھ
لم ـ طول     : ومن جھة أخرى•   ھ وس ي ـ صلى اهللا علی و الحریص      أن النب ھ ـ وھ حیات

حابتھ ـ رضي         ھ وال ص أمر قرابت م ی على ما ینفع أمتھ ویسعدھم في الدنیا واآلخرة ـ ل
ین  نھم أجمع وم    •  اهللا ع ده، أو ی وم مول رى ی ي ذك رح ف ال والف اع أو االحتف باالجتم

اإلسراء والمعراج، أو یوم سبعة عشر رمضان، أو أي یوم آخر من األیام التي یحتفل 
ذلك،    بھا اآلن ، وال في غیرھا من المناسبات العدیدة ، مع وجود الداعي والمقتضي ل

  .وعدم وجود مانع إلقامة االحتفال أو االجتماع 
الح        •   لفنا الص ن س اء م م العلم ة فھ ن األدل ره م ن غی ك وم ن ذل وم  : م اذ ی أن اتخ

ن  یس م ریع ول ك تش وحي ، وأن ذل ق ال ن طری ون إال ع اع ال یك ال أو االجتم  لالحتف
ة ، والصیام ، ومشاعر        ل القبل ك مث ل ذل العادات المباحة التي یحق للناس فعلھا ، فمث

  .إلخ... الحج ، واآلذان واإلقامة ، والغسل من الجنابة
اع          : والعید•   ًا لالجتم ال یصح تخصیص یوم اع ، ف ود من االجتم ا یع ھو اسم لكل م

ثابت عن النبي ـ صلى اهللا   للحزن ، أو للذكر ، أو للفرح والسرور ، إال بدلیل شرعي
حى  : علیھ وسلم ـ أو إجماع الصحابة ، وال یتوفر ذلك الدلیل إال لیومي   الفطر واألض

  .من كل عام ، ولیوم الجمعة من كل أسبوع 
  .فھذه األیام الثالثة ھي أعیادنا نحن أمة اإلسالم ال رابع لھا البتة 
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ذا      ولقد مرت القرون الثالثة وجزء من القرن الراب •   ى ھ ا عل ة كلھ ع الھجري واألم
  األمر ، ال تعرف إال عیدین حولیین وعید أسبوعي حتى ظھرت الدولة العبیدیة 

دة         وي ، وع د النب االت المول اموا احتف ة ، فأق ة الفاطمی ي تمت بالدول ي مصر ، والت ف
نھم       م وم ل العل ك أھ ر ذل ا ذك رى ، كم د أخ واعظ        : موال ھ ـ ال ي كتاب زي ف المقری

  .بذكر الخطط واآلثار ـ واالعتبار 
ك        قال ابن كثیر ـ رحمھ اهللا ـ في كتابھ البدایة والنھایة ـ الجزء الحادي عشر ـ عن تل

ظھرت في دولتھم البدع والمنكرات وكثر أھل الفساد ، وقلَّ عندھم : ( الدولة العبیدیة 
ام     ) . الصالحون من العلماء والعباد  رن الخامس عن حك ك  ثم ذكر فتوى علماء الق تل

ن     : ( الدولة ، والتي جاء فیھا  ي اب د عل ي ول أن ھؤالء أدعیاء خوارج وال نسب لھم ف
أبي طالب ـ رضي اهللا عنھ ـ ، وال یتعلقون بسبب ، وأنھ منزه عن باطلھم ، وأن الذي 
ذا     ي الحرمین ، وأن ھ ادعوه إلیھ باطل وزور ، وقد كان ھذا اإلنكار لباطلھم شائعًا ف

أمر اهللا و  اكم ب الم       الح ون ، ولإلس ھ معطل دون ، زنادق ار ملح اق فج ار فس لفھ كف س
  . ) .ھـ .ا.... جاحدون 

ودي  اء الیھ دیون أبن ام العبی ؤالء الحك ن  : فھ م أول م داح ، ھ ون الق ن میم د اهللا ب عبی
وي     د النب ل بالمول دوتك       . احتف دیون ق لم أن یكون ھؤالء العبی ي المس فھل ترضى أخ

  .فتحتفل بالمولد النبوي ؟ 
ابن میمون القداح ، حقًا یحتفلون : ھل ھؤالء العبیدیون أبناء الیھودي : نني أتساءل وإ

ًا       ون فرح م یحتفل ع األول ؟ أم ھ فرحًا بالمولد النبوي كل عام في الثاني عشر من ربی
لم ـ بالشاة         ھ وس ي ـ صلى اهللا علی بموت النبي ؟ ألن الیھود یعتبرون أنفسھم قتلوا النب

  .المسمومة 
ھ   فھم عل یھم لعنة اهللا والمآلئكة والناس أجمعین ، یفرحون بموت النبي ـ صلى اهللا علی

  .وسلم ـ 
و الیھودي          رفض ھ دة التشیع وال ذرة عقی : وإن من العجیب أن یكون أول من ضع ب

د   عبداهللا بن سبأ ، وأول من ابتدع بدعة المولد النبوي ھم العبیدیون أبناء الیھودي عبی
  !!!اهللا بن میمون القداح 

ھ           •   ي ـ صلى اهللا علی وم والدة النب اریخ ی وت ت دم ثب اه أیضًا ، ع وإن مما یلفت االنتب
ھ     وسلم ـ ، وأیضًا عدم ثبوت یوم اإلسراء والمعراج ، وھذا فیھ داللة واضحة على أن
ت            اًال فكان ًا أو احتف ومین اجتماع ذین الی لم ـ لھ ھ وس لم یخصص النبي ـ صلى اهللا علی

  .یرھا من األیام تمر ھذه اإلیام كغ
ة    د األئم وكذلك كان في عھد الخلفاء الراشدین ، وفي عھد األئمة المحدثین ، وفي عھ

محمد بن إدریس الشافعي ـ رضي اهللا عنھم    : األربعة ومنھم الفقیھ الھاشمي المطلبي 
أفمن یمشي  !! . ( ورحمھم رحمة واسعة ـ ، فھل ھؤالء على الصواب أم العبیدیون ؟ 

  ) .جھھ أھدى أمن یمشي سویُا على صراط مستقیم مكبًا على و
ھ آل     •   ا ترك إذًا األولى للمسلمین ترك ما تركھ النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ مترك م

دثون ـ البخاري     بیتھ وصحابتھ ـ رضي اهللا عنھم أجمعین وترك ما تركھ العلماء المح
ن    حاق واب فیان ـ ،     ومسلم والنسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجة وإس ارك وس المب
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ى رأسھم      . وترك ما تركھ األئمة األربع ـ رحمھم اهللا أجمعین    دوة وعل م الق فھؤالء ھ
  . سیدنا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم 

رح       •   رھم للف ة تعبی ي طریق اس ف إن الواقع الذي تعیشھ األمة یبین لنا أن تصنیف الن
  :م إلى ثالثة أقسام بالمولد النبوي ینقس

م األول  ت    : القس وي الثاب دیث النب ون للح ة المتبع نة النبوی كون بالس ؤالء . المتمس ھ
در       ى شرع اهللا ق م ، مستقیمون عل یقرأون السیرة ویستفیدون منھا ویعلمونھا ألوالدھ
دلیل   ت بال ة إال إذا ثب ون أي قرب ھ ، ال یفعل ى اهللا عن ا نھ ون م تطاع ، ویجتنب المس

ل        . الصحیح  ي ك ھ ف ارًا ویذكرون یًال ونھ یصلون على النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ل
والھم        و خسروا أم ھ ول ون رؤیت أوقاتھم ، ال یغیب عنھم منھجھ وسنتھ وسیرتھ ، یتمن

نفعل ما فعلھ ونترك : وأوالدھم ، وقافین عند سنتھ ال یتجاوزونھا ، لسان حالھم یقول 
لیم    ما تركھ رجاء أن تدركنا شفاعتھ ی ب س ى اهللا بقل وم ال ینفع مال وال بنون إال من أت

.  
ة  : القسم الثاني  ھم أھل األھواء ، وأصحاب الفرق الضالة ، وأصحاب األفكار الھدام

داء اهللا    والي أع كالعلمانیة والبعثیة ، وأصحاب السلطة التي تحكم بغیر ما أنزل اهللا وت
ن الفسق والفجور       وال تطبق شرع اهللا وتعادي الصالحین والمصلحین ، وكل من یعل

و             ا ھ م من اإلسالم إال االسم ، أو م ق لھ م یب ذین ل ن ال باسم الفن ، إلى غیر ھؤالء م
ا           ة اإلسالم من أعناقھ ي خلعت ربق ل الت حاب المل . مكتوب في ھویاتھم فقط من أص

  . نسأل اهللا العافیة
ن المناسبات   فأصحاب ھذا القسم یھتمون اھتمامًا بالغًا باالحتفاالت بالموال د وغیرھا م

البدعیة ، ویمارسون خالل ھذه االحتفاالت بعض المنكرات ، ویستغیثون باألموات ، 
ھ               االت ـ أو روح ذه االحتف ر ھ لم ـ یحض ھ وس لى اهللا علی ي ـ ص دون أن النب ویعتق

وكل ھذه األمور عشتھا وشاھدتھا . الشریفة فقط ھي التي تحضر كما یزعم بعضھم ـ 
ا كن   ة        بنفسي حینم يَّ بالھدای ل أن یمن اهللا عل اع قب د األتب م    . ت من أح دوة ھؤالء ھ فق

ي       ن عرب طامي واب ون كالبس طو وأفالط ذ أرس بأ ، وتالمی ن س د اهللا ب دون وعب العبی
  .والعیاذ باهللا من ذلك . والحالج ، وقدوتھم أیضًا الكنیسة والرھبان 

وا ت   امھم وإن یقول ك أجس تھم تعجب م إذا رأی ذا القس حاب ھ أنھم  وأص ولھم ، ك مع لق س
رھم   عار أكث ندة ، ش وا ، : خشب مس ذین آمن ادعون اهللا وال یلة ، یخ رر الوس ة تب الغای

  . ویستھزئون بالصالحین، أسأل اهللا العظیم أن یھدي جمیع المسلمین للصراط المستقیم
أناس طیبون ، غلب علیھم حب النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ وحب آل  : القسم الثالث 

د           بیتھ ا وم المول اجتمعوا ی ین ـ ، ف رام ـ رضي اهللا عنھم أجمع حابتھ الك لطاھرین وص
وذكروا اهللا وقرأوا السیرة أو بعضًا منھا ، وصلوا على النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ   
فاعة        الوا الش ین أن ین ول ، متمن ثم انفضوا وانصرفوا من مجلسھم راجین من اهللا القب

  .م ـ من النبي ـ صلى اهللا علیھ وسل
رحیم ،        : فھؤالء یقال لھم  ور ال و الغف ھ ھ م إن ر لك تكم وأن یغف عسى أن یثیبكم على نی

ولكن نذكرھم بالثالثة الذین سألوا عن عبادة النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ لیفعلوا مثلھ 
ا              لم ـ تقالوھ ھ وس ي ـ صلى اهللا علی ادة النب وا عب ا علم ة ، فحینم حتى یرافقوه في الجن

ال أصوم الدھر : ھذا النبي قد غفرلھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر ، وقال أحدھم : وقالوا 
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ث     : أبدًا ، وقال الثاني  ال الثال دًا ، وق ل أب زوج النساء   : أقوم اللی ذلك   -. ال أت أرادوا ب
ذلك ،     . التقرب إلى اهللا وحصد الحسنات ـ   لم ـ ب فحینما علم النبي ـ صلى اهللا علیھ وس

ًا   ام خاطب ب وق ال غض اكم هللا    : ( وق ي أخش ذا ؟ أال إن ذا وك ون ك وام یقول ال أق ا ب م
ي أصوم أفطر ،      ھ ولكن زوج النساء ، فمن رغب عن        ،وأتقاكم ل د ، وأت اصلي وأرق

  ).سنتي فلیس مني 
وھذا فیھ داللة عظیمة على أن القربات ال یكفي فیھا حسن النیة ، وال تكون بالرغبات 

ھ          الشخصیة ، وال باآلراء و األذواق ي ـ صلى اهللا علی ق سنة النب ا واف وإنما تكون بم
  .وسلم ـ الثابتة عنھ لیس إال

حابة     ذكرھا عرف الص من ھذا الموقف ومن غیره من المواقف التي ال یسع المجال ل
ن مسعود ـ رضي         د اهللا ب ذا عب معنى اإللتزام بسنة النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ، فھ

وا          اهللا عنھ ـ یرى في المسجد جماعة    د جمع دھم ، وق ا أح رأس علیھ د ت ت وق د تحلق ق
م     ة ، وھ وا مائ ة ، ھلل بحوا مائ ذا س یمھم ھ ول زع نھم ، فیق د م ل واح ام ك ى أم حص

رحمن ـ         . ینفذون أمره ویعدون تسبیحھم وتھلیلھم بالحصى   د ال و عب م أب ال لھ اذا ق فم
ا ضامن أال یضیع من حسناتك       : ( رضي اهللا عنھ ـ ؟ قال   دوا سیئاتكم فأن م شيء ،  ع

ویحكم یا أمة محمد ما أسرع ھلكتكم ، ھؤالء صحابة نبیكم متوافرون ، وھذه ثیابھ لم 
د أو       ة محم دى من مل تبلى ، وآنیتھ لم تكسر ، والذي نفسي بیده إنكم لعلى ملة ھي أھ

وكم من مرید للخیر : ( فقال . واهللا ما أردنا إال الخیر : قالوا ) مفتتحوا باب ضالتین؟
  .، ثم فرقھم ) و ال یصیبھ ال یدركھ أ

ًا ـ          م اهللا جمیع ة ـ رحمھ ة األربع دثون واألئم اء المح ذا  . وكذلك فھم التابعون والعلم ھ
ي      رین ف د الحاض اه أح ر ، فنھ ي الفج ة ف نة الراتب د الس ات بع لي ركع ام یص ل ق رج

 ال ، ولكن یعذبك على: ھل یعذبني اهللا على الصالة ؟ فقیل لھ : المسجد ، فقال الرجل 
  .مخالفة السنة 

  وآخر یرید أن یحرم من عند قبر النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ فنھاه اإلمام مالك 
أحرم من حیث من أحرم رسول اهللا ، إني أخشى علیك الفتنة، : ـ رحمھ اهللا ـ وقال لھ  

أي فتنة أعظم من أنك ترى : وأي فتنة في أمیال أزیدھا ؟ فقال لھ اإلمام : فقال الرجل 
  .ھدیت إلى أمر قصر عنھ النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ؟ أنك 

ول     ي سمعت اهللا یق ة أو یصیبھم         : ( إن ره أتصیبھم فتن ذین یخالفون عن أم ذر ال فلیح
  : ثم أنني أوجھ ھذه األسئلة ألصحاب القسم الثالث ولغیرھم ) . عذاب ألیم 

ھ      أال یوجد في السنة النبویة ما یحقق لھم الزیادة في محبة/ ١س ي ـ صلى اهللا علی النب
  وسلم ـ ویحقق لھم شفاعتھ ؟ 

ي ـ صلى اهللا            / ٢س ة النب ین ـ محب حابة واآلل ـ رضي اهللا عنھم أجمع ق الص ألم یحق
  علیھ وسلم ـ دون االحتفال بیوم مولده ؟

ي    / ٣س ا ف ًا لن أال یمكن دراسة السیرة والشمائل طوال العام لنتعظ بھا ونتخذھا نبراس
  الحیاة ؟

  یس لنا في رسول اهللا أسوة حسنة ؟ وألیس في صحابتھ وآل بیتھ قدوة لنا ؟أل/ ٤س
ك          : یا أیھا األخ المسلم  ھ یرجى ل ك ، فإن ى ذل د اهللا عل ن القسم األول فاحم ت م إن كن

ك أن              ال ینبغي ل د سواء ، ف ى ح دع عل ل مبت ى ك ر عل ك أن تنك الفوز والنجاة ، وعلی
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فًا لسلطان أو وطنیة أو عصبیة جاھلیة ، تنكر على بدعة ما ، وتسكت على أخرى تزل
التعیین       ام ب دعاء للسالطین والحك راویح بدعة ، وال ي صالة الت رآن ف تم الق دعاء خ ف
ة ،             وت بدع اء القن ي دع م ف دعاء لھ ذلك ال ة ، وك ة بدع ابر الجمع ى من م عل باالس

ل األی        وطني بدعة ، وك وم ال ام والمھرجان بدعة ، والنیروز وشم النسیم بدعة ، والی
اد   الوطنیة أو العالمیة أو المروریة أو الصحیة أو غیرھا من المسمیات كلھا بدع وأعی
ا           ذھبي والماسي كلھ ل الفضي وال ذلك الیوبی ا من سلطان ، وك محدثة ما أنزل اهللا بھ

  .أعیاد بدعیة 
... < ھـ ٢٠/٣/١٤١٦وتاریخ  ١٧٧٧٩جاء في الفتوى الصادره من دار اإلفتاء برقم 

وز إقام  ى والدة     ال تج نین عل رور س بة م ا بمناس دایا وغیرھ ع الھ الت وتوزی ة الحف
ن         روع م دارس أو أي مش ن الم ة م الت أو مدرس ن المح ل م تح مح خص أو ف الش
ل   المشاریع ألن ھذا من إحداث األعیاد البدعیة في اإلسالم وألنھ تشبھ بالكفار في عم

  .> مثل ھذه األشیاء ، فالواجب ترك ذلك ، والتحذیر منھ 
ما إذا كنت أخي المسلم من القسم الثالث ، فعلیك أال تعادي أھل القسم األول ، واحذر أ

یس          ا ل رمیھم بم لم ـ أو أن ت ھ وس من اتھامھم بالتقصیر في محبة النبي ـ صلى اهللا علی
ا         ر بم ابقًا ، وأال تغت ذكورین س اني الم نف الث بغض أھل الص ك أن ت ا علی یھم ، وإنم ف

ھ عن     ھ أو یقولون ده             یظھرون ال بمول ي االحتف لم ـ ف ھ وس ي ـ صلى اهللا علی ة النب محب
د ،           ة المول ال بلیل ي بدعة االحتف وا معك ف م اتفق اتھم ألنھ فتتغاضى عن بالویھم وطام
بیل اهللا ،        ن س لك ع وى فیض ع الھ رع ، وال تتب زان الش ور بمی زن األم ك أن ت وعلی

ھم واضعًا نصب عینیك وعلیك مواالة من یقیمون شرع اهللا في نفوسھم وقلوبھم وحیات
وادون من حاد اهللا ورسولھ     ( قول اهللا تعالى  ال تجد قومًا یؤمنون باهللا والیوم اآلخر ی

  ) .ولو كانوا آبائھم أو أبنائھم أو إخوانھم أو عشیرتھم 
ا        اطًال ویرزقن ا الباطل ب ا اتباعھ وأن یرین أسأل اهللا العظیم أن یرینا الحق حقًا ویرزقن

  . اجتنابھ 
  :شة بعض الشبھمنا ق 

ھ           دع بدعت د أن یبت احب بدعة بع ان ، أن كل ص ا اثن ف علیھ ي ال یختل ور الت من األم
ھ                  ى بدعت ھ ـ عل یًال ـ بزعم ذه دل ب عن أي شيء لیتخ رآن والسنة وینق ي الق یبحث ف
ھ         ر اهللا ورسولھ ـ صلى اهللا علی دلیل ویستجیب ألم لیظھر أمام الناس أنھ ممن یتبع ال

  .وسلم ـ 
وي  ولو نظرت أ خي المسلم فیما یشغب بھ المستدلون على جواز االحتفال بالمولد النب

  :لوجدت أن أدلتھم ال تخرج عن أحد أربع حاالت 
  .أدلة صحیحة ال تصلح لالستدالل على مرادھم  -١
  .االستدالل بالكذب والبھتان  -٢
  .االستدالل بفعل الكفار  -٣
  .شبھ متفرقة  -٤

  :لى جواز االحتفال بالمولد باختصار واآلن نناقش بعض ما أوردوه ع
   

  :أدلة صحیحة ال تصلح لالستشھاد بھا -١
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و       : ( قال اهللا تعالى : من ھذه األدلة قولھم  ذلك فلیفرحوا ھ ھ فب ل بفضل اهللا وبرحمت ق
د    ) خیر مما یجمعون  وحیث إن النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ رحمًة للعالمین ، واهللا ق

  .ك نحن نفرح ونحتفل بیوم مولده أمرنا بالفرح بھ ، فلذل
م   ال لھ أن یق ؤالء ب ى ھ رد عل ال  : وال اه االحتف ة معن ذه اآلی ي ھ رح ف ال أن الف ن ق م

م        ا ل د هللا ، فإنھ وفرة والحم بالمولد ؟ انظروا إلى كتب التفسیر كلھا فھي موجودة ومت
   :تذكر ھذا المعنى الذي تذكرونھ أنتم ـ ھذا من جھة ـ ومن جھة أخرى یقال لھم

ألم تنزل ھذه اآلیة على رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ؟ فلماذا لم یفعل ھذا المولد 
ھ    ى أمت استجابة ألمر اهللا ؟ ولماذا لم یأمر أصحابھ وآل بیتھ بذلك ؟ وھو الحریص عل

وه من         . بأن یعلمھم ما ینفعھم ویقربھم إلى اهللا  ذي فھمتم م ال ذا الفھ م ھ م یفھ اذا ل ثم لم
ة  ذه اآلی ة       ھ ذلك األئم دثون ، وك اء والمح ذلك العلم رین ، وك ابعین والمفس ار الت كب

  .األربعة ؟ فھل ھؤالء قصروا عن أمٍر وفھٍم أنتم یالخلوف توصلتم إلیھ ؟ 
الى            ول اهللا تع ل ق ة األخرى مث ال أیضًا عن األدل ذا االستدالل ، یق : ( وما قیل عن ھ

أسبوع الذي كان یصومھ النبي ـ صلى  وصیام یوم االثنین من كل). وذكرھم بأیام اهللا 
ھ  : ( اهللا علیھ وسلم ـ فحینما سئل عنھ قال   حابة  ) . ذلك یوم ولدت فیھ وبعثت فی فالص

واآلل والعلماء والمحدثون واألئمة األربعة وأصحاب الكتب الستة كلھم فھموا من ھذا 
ین  الحدیث مشروعیة صیام یوم االثنین من كل أسبوع وخاصة أنھ جاء حدیث آ خر یب

لم ـ                ھ وس ي ـ صلى اهللا علی ان النب ین والخمیس ، فك ومي االثن ال تعرض ی أن األعم
ائم    و ص ھ وھ رض عمل ب أن یع ھ یح كرًا هللا وألن م . یصومھما ش ب عل غر طال وأص

وي    د النب أیضًا فھم ھذا الفھم ، أما أھل البدع فحولوه إلى أن المراد بھ االحتفال بالمول
دیث      ، بینما ال یوجد ما یفید  ي ح دیث وال ف ذا الح ي ھ ذلك ال من قریب وال من بعید ف

  .فاالستدالل باطل ، والقیاس فاسد والحجة واضحة والحمد هللا . صیام یوم عاشوراء 
  :وإنني أسأل ھؤالء المبتدعة عن ھذه األسئلة 

لم ـ ؟            / س ھ وس ي ـ صلى اهللا علی ھ النب م ب ھ عل ذي تستدلون ب ھل ھذا الفھم والقول ال
األمر علم بھ الخلفاء الراشدون ـ رضي اهللا عنھم أجمعین ـ ؟ وھل ھذا الذي  وھل ھذا

ة      رون الثالث اء الق ة ، وعلم ة األربع تة ، واألئم ب الس حاب الكت ھ أص م ب ھ عل تقولون
  المفضلة ؟

ك   ھ           . فإن أجبتم بنعم علموا ذل ي ـ صلى اهللا علی د النب وم مول وا بی م ھل احتفل ول لك أق
: إذًا نقول لكم . أنھم تركوا ذلك ولم یحتفلوا : واإلجابة بالتأكید  وسلم ـ أم تركوا ذلك ؟

اعھم        ي اتب إن ف وا ف ا ترك رك م ي ت م ف دوا بھ یكم أن تق وم ، وعل ع الق ا وس عكم م یس
  .السالمة 

   
  .االستدالل بالكذب والبھتان  -٢

ق ث : من ھذه األدلة قولھم  ة  أن أبا لھب یخفف عنھ العذاب كل یوم اثنین ، ألنھ أعت ویب
ھ                 افر یخفف عن ذا الك ان ھ إذا ك لم ـ ، ف ھ وس ي ـ صلى اهللا علی والدة النب حینما ُبشر ب
المؤمن          ف ب لم ـ فكی ھ وس العذاب وھو في جھنم لفرحھ بمولد الرسول ـ صلى اهللا علی

اب            . الموحد  ي كت ا رواه البخاري ف م م ل لك ة أنق ذه الفری ى ھ رد عل ر ال وقبل أن أذك
ال     عن ع  )  ١٩( النكاح الباب  ث ق ر حی ن الزبی ال عروة   : ( روة ب ة موالة   : ق وثویب
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ا     و لھب أعتقھ ا        . ألبي لھب ، وكان أب لم ـ ، فلم ھ وس ي ـ صلى اهللا علی فأرضعت النب
و لھب      : مات أبو لھب ُأریھ بعض أھلھ بشرحبیة ، قال لھ  ھ أب ال ل ت ؟ ق م  : ماذا لقی ل
  ) .ـ ھ. أ . ألق بعدكم غیر أني سقیت في ھذه بإعتاقتي ثویبة 

ن حجر        حابة الب ز الص ي تمیی ي ـ       : وجاء في اإلصابة ف ي أرضعت النب ة الت أن ثویب
لم ـ                    ھ وس ي ـ صلى اهللا علی ان النب ي لھب ، ك لم ـ وھي موالة أب ھ وس صلى اهللا علی
ا ،    یصلھا وھي بمكة وكانت خدیجة تكرمھا وھي على ملك أبي لھب وسألتھ أن یبیعھ

  .ھـ . إلخ أ ..... علیھ وسلم ـ أعتقھا أبو لھب فلما ھاجر رسول اهللا ـ صلى اهللا 
  : یالحظ من ھاتین الروایتین عن ثویبة ما یلي 

د  / ١ وم مول ة ی ق ثویب م یعت ین ، ل اس أجمع ة والن ة اهللا والمالئك ھ لعن ب علی ا لھ أن أب
ك      ى ذل النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ، ولیس في الروایة حتى إشارة من بعید تشیر إل

  .قھا بعد الھجرة ، إنما أعت
ھ  / ٢ أن عروة روى رؤیا منام عن شخص مجھول ، قیل أن سبب عدم ذكر اسمھ ألن

  .مشرك 
ى      . أن عروة تابعي / ٣ لم ـ حت ھ وس والتابعي ال تقبل روایتھ عن النبي ـ صلى اهللا علی

ذا            لم ـ ، وھ ھ وس ي ـ صلى اهللا علی ة عن النب ره بالروای یذكر اسم الصحابي الذي أخب
ابعي ، عن مجھول ،          أمر معرو ة من ت ت الروای ف إذا كان م ، فكی ف عن طالب العل

  .تحكي رؤیا منام ؟؟؟ ظلمات بعضھا فوق بعض 
افر          / ٤ ام؟ فالك ا من القرآن والسنة برؤی ًا ب رًا شرعیًا ثابت لم أم وھل یصح أن یرد المس

زل   . المعاند المكابر لیس لھ في اآلخرة إال العذاب الشدید في جھنم  و لھب ن ھ   وأب علی
ي ـ صلى اهللا      ره النب الحكم بأنھ سیصلى نارًا ذات لھب وھو حي یرزق ، ألنھ كان یك

  !!!فھل نرد ذلك كلھ برؤیا منام . علیھ وسلم ـ ویكره اإلسالم والمسلمین 
ر وتفصیلھ           ذا الخب ق ھ ى تلفی ف تجرأ ھؤالء المبتدعة عل فالحظ أیھا األخ المسلم كی

  .یقتدون بأبي لھب أیضًا  على حسب ھواھم ، فال أدري ھل ھم
  :االستدالل بأفعال الكفار -٣ 

مثل االستدالل بفعل النصارى واحتفالھم بعید المیالد ؟ على اعتبار أن محمدًا ـ صلى   
اهللا علیھ وسلم ـ أفضل الرسل ، فمن باب أولى أن یحتفل بعید میالده ، واالستدالل بما 

د سید     تفعلھ دول الكفر في تمجید وتعظیم زعمائھا وك ى أن یمج اب أول برائھا ، فمن ب
ھ             ول ل لم ـ فنق ھ وس د آدم ـ ـ صلى اهللا علی دي بھؤالء       : ول ة ؟ من یقت من أسلم طریق

ن          داهللا اب ي والحسن والحسین وعب ان وعل ر وعثم ر وعم الكفار ، أمن یقتدي بأبي بك
  .عباس وبقیة اآلل والصحابة ـ رضي اهللا عنھم أجمعین ـ ؟؟ 

   
  :شبھ متنوعة -٤
ا         : ( االستدالل بجزء من حدیث ، وھو  -أ ھ أجرھ ي اإلسالم سنة حسنة فل من سن ف

  ) .وأجر من عمل بھا ال ینقص ذلك من أجورھم شیئًا 
م   ي           : أوًال : فنقول لھ ى آخره ، والقصة الت ھ إل دیث من أول ى الح یكم االطالع عل عل

ا      دیث وم ھ الح ھ ، وفق ى    وقعت وكانت سببًا في ذكره ، وشرح العلماء ل ھ حت دل علی ی
  .یتم االستشھاد بھ في الموضع الصحیح 
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ا        : ( تكملة الحدیث : وثانیًا  ھ وزرھ ي اإلسالم سنة سیئة فعلی خ  .... ومن سن ف ، ) إل
دیك من       : فنقول  وما یدرك أیھا المبتدع أن ما تفعلھ سنة حسنة أم سنة سیئة ؟ وھل ل

  .اهللا برھان على ذلك ؟ 
في عھد عمر ـ رضي اهللا عنھم أجمعین ـ في صالة     االستدالل باجتماع الصحابة -ب

التراویح في رمضان ، وبجمع المصاحف في مصحف واحد في عھد عثمان ـ رضي 
  .اهللا عنھ ـ وبأمور أخرى فعلھا الخلفاء الراشدون ـ رضي اهللا عنھم ـ 

ا رسول اهللا ـ صلى اهللا        : أن نقول لھم : فالجواب على ذلك  د أمرن ا المبتدعة لق ا أیھ  ی
و  . علیھ وسلم ـ أن نقتدي بأبي بكر وعمر   وأمر نا باتباع سنة الخلفاء الراشدین كما ھ

رون أنفسكم     .. معروف ومعلوم للجمیع  زلتھم ؟ وھل تعتب فھل تضعون أنفسكم في من
  من الخلفاء الراشدین ؟ وتریدون من الناس اتباعكم ؟؟؟

ا    -ج ائیة ، حینم اة فض ي قن امج ف ي برن ذیعین ف د الم ال أح ة   ق خص لیل ھ ش ل ب اتص
ة    ١٤٢٢االحتفال بالمولد النبوي ھذا العام  ھـ مبینًا أن في بلده یحصل منكرات عظیم

وي   ال    .. وظاھرة ، وفساد كبیر في أماكن االحتفاالت بالمولد النب ذیع وق ھ الم : فقاطع
حتى في عید األضحى وعید الفطر یحصل منكرات فھل نلغي العیدین ؟ وھذا فیھ من 

ون      المغالطة م حى یغتسلون ویتطیب د األض ا فیھ ، ألن المسلمین في عید الفطر أو عی
ى        ودون إل د أداء الصالة یع ویخرجون مھللین ومكبرین ، ثم یجتمعون للصالة ، وبع

ھذا ھو العید عندنا نحن أمة اإلسالم ، باإلضافة إلى النحر في عید األضحى .. بیوتھم 
واف وال ة والط رة العقب ي جم ارك ، ورم اج المب بة للحج عي بالنس د .. س و العی ذا ھ ھ

اس        . وھذه شعائره  ھ الن ا یفعل د م ت تقص ذیع ؟ وإن كن ا الم فأین المنكرات في ھذا أیھ
ل       ذا الفع د وال یسمى ھ ن العی بعد العید ، فیما یسمى سھرات لیالي العید ، فھذا لیس م

ة للشرع          . عیداً   رات وأمور مخالف د من منك ي الموال ل ف ذي یفع ي   بینما ال ، یكون ف
دان           ر من بل ي كثی ر مشتھر ومنتشر ف ذا أم ال ، وھ وقت االحتفال وفي مواقع االحتف

  !!!فأین ھذا من ذاك أیھا المذیع ؟. المسلمین مع األسف الشدید 
م     : وأخیرًا  - ھ ث ي حیات خص ف ألیس من األجدر واألولى أن یكون االحتفال بمولد الش

ھ      إذا مات یتم االمتناع عن االحتفال بمول وم والدت ھ ھو ی وم وفات ده ، خاصة إذا كان ی
  . فاعتبروا یا أولى األبصار!!! 

   
  :كـــذب وبھتان

ن            اء وم راء والزعم اد الكب و اعتم د هللا ـ ھ وفیة ـ والحم اع الص ي اتب بب ترك إن س
شایعھم على األكاذیب والخرافات والمنامات ، ولكن كل مطلع على السیرة الصحیحة 

لتفسیر الصحیح یكتشف مدى ما وصل إلیھ ھؤالء من الجرأة واألحادیث الصحیحة وا
ي             ب الت رًا ـ فمن األكاذی لیمًا كثی لم تس ھ وس والكذب على اهللا ورسولھ ـ صلى اهللا علی

  :یرددونھا دائمًا قولھم 
ھ   / ١ أن النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ خلق من نور ، وأنھ إذا مشى في الشمس لیس ل

الى  وھذا القول مخالف لق  . ظل  ا        : ( ول اهللا تع يَّ أنم وحى إل ثلكم ی ا أن بشر م ل إنم ق
، وغیرھا من اآلیات واألحادیث التي تثبت أن النبي ـ صلى اهللا علیھ ) إلھكم إلھ واحد 

ة    وسلم ـ بشر ، وأن البشر كلھم خلقوا من طین ، وأن الذین خلقوا من نور ھم المالئك
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ة    . ھذا من ناحیة . المالئكة وأن النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ لیس من   .  ا من ناحی أم
ھ ظل ، وال            : أخرى فأقول لھؤالء   یس ل لم ـ ل ھ وس ي ـ صلى اهللا علی ف یكون النب كی

م         م أل ًا ؟ ث یذكر ذلك الصحابة ـ رضي اهللا عنھم أجمعین ـ وھم قد وصفوه وصفًا دقیق
ي              س الت ت المالب ًا أم كان دي لباس لم ـ یرت ھ وس ي ـ صلى اهللا علی ن النب ي   یك ھ ھ علی

  !!!األخرى لیس لھا ظل ؟
ھ         : ومن بھتانھم قولھم / ٢ ي قول ي ف م الخمس الت أن النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ یعل

س     : (تعالى  دري نف ا ت إن اهللا عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما في األرحام وم
  ).ماذا تكسب غدًا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن اهللا علیم خبیر

وب من         : قولھم  وأیضًا ي قل ا ف م م ره یعل أن النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ وھو في قب
لم       یقفون عند قبره ویعرف أسمائھم ویردد السالم بصوت مسموع یسمعھ كل من یس

  !!!علیھ 
ب إال        . سبحانك ربي ھذا بھتان عظیم  م من الغی لم ـ ال یعل ھ وس فالنبي ـ صلى اهللا علی

ي       : ( عالى ما یطلعھ اهللا علیھ ، قال ت ھ رب ل ل دون أم یجع ا توع ب م قل إن أدري أقری
ھ یسلك من        أمدًا عالم الغیب فال یظھر على غیبھ أحدا إال من ارتضى من رسول فإن

وقال تعالى على لسان رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ) بین یدیھ ومن خلفھ رصدًا 
  ) .سوء ولو كنت أعلم الغیب الستكثرت من الخیر وما مسني ال: ( 

لم    وبالرجوع إلى السنة الصحیحة والسیرة الثابتة یتضح أن النبي ـ صلى اهللا علیھ وس
دخول        ا یطرق لالستئذان لل اب حینم ف الب ـ لم یكن یعلم الغیب ، ولم یكن یعلم من خل

ھ السالم ، وھو ال          . علیھ  ل علی ع دخول جبری ا سبب من ھ ، مم بل إن الكلب دخل بیت
ھ  دري عن د. ی ت تح د  وكان ل زواج عب ا ، مث م عنھ حابة ال یعل ور للص ض األم ث بع

إلى غیر ذلك من األحداث .. الرحمن بن عوف ، وموت المرأة التي كانت تقم المسجد 
فإذا كان ھذا في حیاتھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ،   . الكثیرة التي ال یسع المجال لذكرھا 

  .فكیف وھو في القبر ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ 
ا      أما رد ذب فیھ السالم بصوت مسموع فھذه فریة ال تستحق منا قشتھا ، لوضوح الك

  .وضوح الشمس في رابعة النھار
ّدعون أن أسماء    / ٣ ث ی ومن بھتانھم أیضًا ، اإللحاد في أسماء اهللا سبحانھ وتعالى حی

ا ورد       اس بم اهللا الحسنى ھي أسماء للنبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ، ویشغبون على الن
ذیر ورؤوف   : لقرآن من صفات للرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ، مثل   في ا بشیر ون

  . وفي ھذا مغالطة واضحة . ورحیم وسراج منیر 
ة      : ( لقد وصف اهللا اإلنسان في سورة اإلنسان بقولھ تعالى  ا اإلنسان من نطف ا حلقن إن

اه سمیعًا بصیرًا      ھ فجعلن ن أ     ) أمشاج نبتلی ل إنسان أن م ال لك ل یق سمائھ السمیع   ، فھ
ل إنسان     والسمیع والبصیر   . والبصیر ؟ ال أظن عاقًال یقول ذلك ، فھاتان صفتان لك

الى     بحانھ وتع رحمن س مان لل ال اهللا  . اس د ق ى   : (وق ك األعل م رب بح اس ال  )س ، وق
ھ صفة       } األعلى { ، فھل )إنك أنت األعلى: (لموسى اسم من أسماء موسى ؟ كال إن

  . -علیھ لعنة اهللا  –أمام فرعون  –علیھ السالم  –لما سیكون علیھ أمر موسى
لم ـ         ھ وس ي ـ صلى اهللا علی ولو فرضنا أن الصفات التي جاءت في القرآن تصف النب

  بأنھ سراج منیر ورؤوف رحیم إلى آخرھا ، لو فرضنا أنھا أسماء للنبي 
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اذا ی     ط ؟ لم ون أن  ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ كما یزعمون ، فلماذا ال یقفون عندھا فق قول
ول      لم أن یق األسماء اإللھیة ھي أسماء للنبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ فھل یرضى المس
للنبي أنھ ھو اهللا ، الرحمن ، المھیمن ، الجبار ، المتكبر ، البارئ، المصور، المحیي، 

  .سبحان اهللا عّما یشركون! الممیت، الرزاق، إلى غیر ذلك من األسماء الحسنى؟
ذبھم ات / ٤ ي ـ صلى اهللا           ومن ك ا رأوا النب ًا حینم جدًا وبكّی أنھم خروا س ة ب ام المالئك ھ

ھ              ذي فی حیح ال دیث الص رأ الح م إذا ق ب عل راج ، وأصغر طال ة المع لم ـ لیل علیھ وس
وصف المعراج ، ینكشف لھ زیف وكذب ھذا اإلدعاء ، فالمالئكة عباد مكرمون ، ال  

ؤمرون     ا ی ون م ال  . یعصون اهللا ما أمرھم ویفعل ذنوب      ف رات ال م محق ي حقھ یجوز ف
  .حتى یوصموا بالسجود لغیر اهللا عز وجل 

-وھو تشریق آلدم  . ولقد كان سجود المالئكة آلدم طاعة هللا الذي أمرھم بالسجود لھ 
فمن أین لھؤالء . فھم یطیعون أمر اهللا ویسبحونھ لیًال ونھارًا ال یفترون . -علیھ السالم

  !!نبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ مع البكاء ؟اتھام المالئكة كلھم بالسجود لل
ان                   / ٥ ى مك ر إل لم ـ یحض ھ وس لى اهللا علی ي ـ ص ذبًا وزورًا أن النب اؤھم ك ادع

ول بعضھم     –اإلحتفاالت بمولده  ا یق ا  .  -أو أن روحھ فقط ھي التي تحضر كم فحینم
ذكر خروج     د وی كنت أحضر تلك االحتفاالت معھم ، وعندما یذكر القاص قصة المول
ین               نھض نحن الحاضرون واقف دنیا، ن ھ لل لم ـ من بطن أم ھ وس النبي ـ صلى اهللا علی

  :مرددین بصوت مرتفع
  مرحبًا یا نور عیني مرحبًا        مرحبًا جد الحسین مرحبًا

ارب     ا یق ویرش ماء الورد على الجمیع ، ویؤتى بالبخور ، ونستمر في ھذا الوضع م
ا  ي أماكنن س ف ود ونجل م نع ائق ث س دق ال  خم ل االحتف ذین . ویكم م ال ؤالء ھ أن ھ فك

ھ                   ر والدت د ذك ره عن ھ من قب لم ـ فیخرجون ھ وس ي ـ صلى اهللا علی ي النب یتحكمون ف
ردوس        . لیحضر إلیھم  ا من الف ي روحھ الشریفة ، وینزلونھ أو ھم الذین یتحكمون ف

  .نسأل اهللا العافیة !!! األعلى لتحضر احتفاالتھم 
اع  ض األتب ول أن بع ق أق دھا   وللح ور وال یعتق ذه األم ى بھ ق . ال یرض م ال ینطب فھ

اع أناسًا صالحین مصلحین ،         ل إن من ھؤالء االتب علیھم ما ذكرتھ عن الصوفیة ، ب
ى      ذین یحسنون إل جد وال ومنھم العباد والزھاد والذین یحافظون على الصالة في المس

االت أو . الناس ویتصدقون على الفقراء  ًا     وإنما یفعلون ھذه االحتف ا ظن یشاركون فیھ
ي یسع         ة الت ھ من األمور االجتھادی اء ، وأن منھم أن ھذا من الخالف الجائز بین العلم

ولكن إذا ما عرف بعضھم الحق واطلع على عقائد ھؤالء الصوفیة آب  . الناس فعلھا 
  .ورجع وتاب إلى اهللا من المشاركة في تلك االحتفاالت 

ا      ا بم ا وانفعن ا ینفعن م اختم        اللھم علمنا م ادك الصالحین ، اللھ ا من عب ا و اجعلن علمتن
ي     نة وف دنیا حس ي ال ا ف ا آتن ك ، ربن وم لقائ ا ی ر أیامن ل خی ا واجع الحات أعمالن بالص

  .اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 
  وأتوب إلیك أستغفركوسبحانك اللھم وبحمدك أشھد أال إلھ إال أنت 

-----------------------  
  رسـول صلى اهللا علیھ وسلم بین السنة والبدعةدالئل محبـة ال  .١٣

  أحمد بن عبد الرحمن الصویان
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لم -إن محبة الرسول  ان         -صلى اهللا علـیـھ وس ال إیم دین، ف أصل عظیم من أصول ال
ول    ن الرس م یك ن ل لم  -لم ھ وس لى اهللا علی اس     -ص ده والن ده ووال ن ول ھ م ب إلی أح

  .أجمعین
الى *  ال اهللا تع اؤكم  :(ق ان آب ل إن ك یرتكم   ق م وعش ـوانكم وأزواجك ـم وإخـ وأبـنـاؤك

یكم من اهللا           ا وتجارة تخشون كسادھا ومساكن ترضونھا أحـب إل وأموال اقترفتموھ
قین  ) ورسولھ وجھاد في سبیلھ فتربصوا حتى یأتي اهللا بأمره واهللا ال یھدي القوم الفاس

  ].٢٤:التوبة[ 
ى     فكفى بھذا حضًا وتـن : قال القاضي عیاض في شرح اآلیة ة وحجة عل ـًا ودالل ـبـیـھـ

-صلى اهللا علیھ وسلم-إلزام محبتھ، ووجوب فرضھا، وعظم خطرھا، واستحقاقھ لھا 
ھ          دھم بقول ھ من اهللا ورسـولھ وتوع ده أحـب إلی ھ وول ، إذ قّرع اهللا من كان مالھ وأھل

 ، ثم فسقھم بتمام اآلیة، وأعلمھم أنھم ممن ضل  )فتربصوا حتى یأتي اهللا بأمره:(تعالى
  ).١(ولم یھده اهللا

  ].٦: األحزاب)[ النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم:(وقال اهللا تعالى* 
ي  *  ال النب لم  -وق ھ وس ن   : "-صلى اهللا علی ھ م ـون أحب إلی ى أكـ دكم حت ؤمن أح ال ی

  ).٢"والده وولده والناس أجمعین
ًا*  ال أیض ن وا  : "وق ـھ م ب إلـی ون أح ى أك دكم حت ؤمن أح ده ال ی ي بی ذي نفس ده ال ل

  ).٣"(وولده
ال   *  ن ھشام ق ي    : وعــن عبد اهللا ب ع النب ا م لم   -كن ھ وس د     -صلى اهللا علی ذ بی وھو آخ

ّي من كل شيء إال من         : عمر بن الخطاب، فقال لھ عمر ت أحب إل یا رسول اهللا ألن
ك  : "-صلى اهللا علیھ وسلم-نفسي، فقال النبي  ال والذي نفسي بیده حتى أكون أحب إلی

ي صلى      : ھ عمر، فقال ل"من نفسك ال النب فإنھ اآلن واهللا ألنت أحب إلّي من نفسي فق
  ).٤"(اآلن یا عمر: "اهللا علیھ وسلم
  :-صلى اهللا علیھ وسلم-آثـار محـبتھ 

ن   ھ وم ان وأفعال لوك اإلنس ي س ھ ف اره ودالئل ر آث ادي تظھ ـي اعتق ل قـلـب ة عم المحب
  :عالمات ذلك

  :توقیرهو -صلى اهللا علیھ وسلم-تعزیر النبي : أوًال
الى ال اهللا تع زروه  :(ق ولھ وتع اهللا ورس وا ب ذیرْا لتؤمن رْا ون اھدْا ومبش لناك ش ا أرس إن

  ].٩:الفتح)[ وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصیْال
ر  ة أن التعزی ن تیمی ر اب ھ  : (ذك ا یؤذی ل م ن ك ھ م ده ومنع ره وتأیی امع لنص م ج ). اس

ل   اسم جامع لكل ما فـیـھ سكینة وطمأنینة من اإل: (والتوقیر رام، وأن یعام جالل واإلك
  ).٥)(من التشریف والتكریم والتعظیم بما یصونھ عن كل ما یخرجھ عن حد الوقار

  :لھ دالئل عدیدة، منھا -صلى اهللا علیھ وسلم-وتوقیر النبي 
  :عدم رفع الصوت فوق صوتھ - ١

ي وال تجھ     :(قال اهللا تعالى وق صوت النب روا یا أیھا الذین آمنوا ال ترفعوا أصواتكم ف
  ].٢: الحجرات)[ لھ بالقول كجھر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون

ـال    د قـ ن یزی إذا         : وعن السائب ب جد فحصبني رجل فنظرت ف ي المس ًا ف ـت قائم كـنـ
ال      : عمر بن الخطاب، فقال ا، ق ھ بھم ذین، فجئت أتني بھ ن     : اذھب ف ا أو من أی ن أنتم م
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اال ا؟ ق ال : أنتم ائف، ق ل الط ن أھ ان    :م ا، ترفع د ألوجعتكم ـل البل ـن أھـ ا مـ و كنتم ل
  ).٦.(أصواتكما في مسجد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  :الصالة علیھ- ٢
الى ال اهللا تع ھ  :(ق لوا علی وا ص ذین آمن ا ال ا أیھ ي ی ى النب لون عل ھ یص إن اهللا ومالئكت
  ].٥٧: األحزاب)[ وسلموا تسلیمْا
  ).٧(ُیبّركون: یصلون: قال ابن عباس

ي           ال النب ذا ق ر یقتضي الوجوب، لھ ھ، واألم ر بالصالة علی صلى اهللا  -وفـي اآلیة أم
  ).٨"(البخیل من ذكرُت عنده فلم یصل علّي: "-علیھ وسلم

  ).٩"(رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم یصل علّي : " وقال
  :الـذ ب عنھ وعن سنتھ: ثانیًا

ول اهللا  ـن رس ـذب عـ لم-إن ال ھ وس لى اهللا علی رتھ -ص ات  ونص ن آی ة م ة عظیم ، آی
الى    ال اهللا تع الل، ق ة واإلج ارھم     :(المحب ن دی وا م ذین أخرج اجرین ال راء المھ للفق

م      ك ھ ولھ أولئ رون اهللا ورس وانْا وینص ن اهللا ورض ْال م ون فض والھم یبتغ وأم
  ].٨: الحشر)[ الصادقون

ذب عن        ي ال ال ف دق األعم ة وأص ولقد سطر الصـحـابة رضي اهللا عنھم أروع األمثل
لم -سول اهللا ر ي المنشط      -صلى اهللا علیھ وس األموال واألوالد واألنفس، ف ـھ ب ، وفـدائ

ى    دل عل والمكره، في العسر والیسر، وكتب السیر عامرة بقصصھم وأخبارھم التي ت
ف    ـا انكش ـد لـم ـوم أحـ ر ی ن النض س ب ھ أن ا قال ل م ا أجم ار، وم ة واإلیث ة المحب غای

لمون ك : (المس ذر إلی ي أعت م إن ا  اللھ ك مم رأ إلی حابھ وأب ي أص ؤالء یعن نع ھ ا ص مم
ال  ة      : صـنــع ھؤالء یعني المشركین، ثم تقدم فاستقبلھ سعد، فق اذ، الجن ن مع ا سعد ب ی

فما استطعت یا رسول اهللا ما : ورب النـضـر، إني أجد ریحھا من دون أحد، قال سعد
رمح أو   فوجدنا بھ بضعًا وثمانین ضربة بالسیف أو ط: صنع، قال أنس بن مالك ة ب عن

ھ            د إال أخت ھ أح ا عرف ركون، فم ھ المش ل ب د مث ل، وق د قت دناه ق ھم، ووج ة بس رمی
  ).١٠).(ببنانھ

ا من انتحال    : -صلى اهللا علیھ وسلم-ومــن الذب عن سنتھ  حفظھا وتنقیحھا، وحمایتھ
ي          ة والطاعنین ف ل الجاھلین، ورد شبھات الزنادق الین وتأوی ف الغ الـمـبطلین وتحری

بالنضارة  -صلى اهللا علیھ وسلم-ان أكاذیبھم ودسائسھم، وقد دعا رسول اهللا سنتھ، وبی
نضر اهللا امرءًا سمع منا شیئًا فبلغھ كما سمعھ، فرب :  " لمن حمل ھــذا اللــواء بقولھ

  ).١١".(ُمبّلغ أوعى من سامع 
 أو الذب عن سنتھ وشریعتھ، -صلى اهللا علیھ وسلم-والتھاون في الذب عن رسول اهللا 

م         ة، فمن ادعى الحب ول ھ بالكلی ان، أو زوال من الخذالن الذي یدل على ضعف اإلیم
  .تظھر علیھ آثار الغیرة على حرمتھ وعرضھ وسنتھ، فھو كاذب في دعواه

  :تصدیقھ فیما أخبر: ثالثًا
ي       ان بعصمة النب ائزه الرئیسة، اإلیم لم   -من أصول اإلیمان ورك ھ وس  -صلى اهللا علی

ـذ ن الـكـ المتھ م ي أو   وس ر الماض ن أم ر م ا أخب ل م ي ك دیقھ ف ان، وتص ب أو البھت
ـى  ا غوى        :(الحاضر أو المستقبل، قال اهللا تعال ا ضل صاحبكم وم نجم إذا ھوى م وال

  ].١٤: النجم)[ وما ینطق عن الھوى إن ھو إال وحي یوحى
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ذا ذ    ر، ولھ ا أخب م اهللا والجفاء كل الجـفـــاء، بـل الكـفـــر كل الكفر اتھامھ وتكذیبھ فیم
ین    :(المشركین بقولھ ذي ب دیق ال وما كان ھذا القرآن أن یفترى من دون اهللا ولكن تص

أتوا    ل ف راه ق ـولون افت ـن، أم یق ن رب العالـمـیـ ھ م ب فی اب ال ری یل الكت ھ وتفص یدی
م        ا ل ذبوا بم ل ك ـن ب تم صـادقـیــ بسـورة مثلھ وادعوا من اسـتطعتم من دون اهللا إن كن

ة             یحیطوا بعلمھ ولما ان عاقب ف ك انظر كی بلھم ف ذین من ق ذب ال ذلك ك ھ ك أتھم تأویل ی
  ].٣٩-٣٧: یونس)[الظالمین

ة، أن رسول اهللا        ة الشیخین الجلیل ى منزل دل عل صلى  -ومن لطائف ھذا الباب التي ت
ا شاة       : " قال ألصحابھ -اهللا علیھ وسلم ذ منھ ذئب فأخ ھ ال دا علی بینما راع في غنمھ ع

ھ     فطلبھا حتى استنقذھا، ف ال ل ذئب، فق ھ ال ت إلی ا راع       : التف یس لھ وم السبع ل ا ی من لھ
ت          ھ فقال ھ فكلمت ت إلی ا، فالتفت ل علیھ د حم رة ق م   : غیري؟ وبینما رجل یسوق بق ي ل إن

ي  ! سبحان اهللا: أخلق لھذا، ولكني خلقت للحرث، فقال الناس ھ   -قال النب صلى اهللا علی
  ).١٢"(رضي اهللا عنھما  فإني أومن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب: " -وسلم
  :اتباعھ وطاعتھ واالھتداء بھدیھً: رابعا

لم  -األصل في أفعال النبي  ھ وس ال       -صلى اهللا علی اع والتأسي، ق ـا لالتب ھ أنھـــ وأقوال
وم اآلخر          :(اهللا تعالى ان یرجو اهللا والی ي رسول اهللا أسوة حسنة لمن ك لقد كان لكم ف

  ].٢١: األحزاب)[ وذكر اهللا كثیرْا
ي التأسي برسول اهللا      : ال ابن كثیرقــ ر ف لم   -ھذه اآلیة أصل كبی ھ وس  -صلى اهللا علی

النبي           اس بالتأسي ب الى الن ارك وتع ر اهللا تب ذا أم ھ، ولھ ھ وأحوال -فـي أقـــوالھ وأفعال
لم   ھ وس لى اهللا علی ھ      -ص ھ ومجاھدت ابرتھ ومرابطت بره ومص ي ص زاب ف وم األح ی

  ).١٣.(وانتظاره الفرج من ربھ عز وجل
لم   -وجاء أمر اهللا سبحانھ وتعالى في وجوب طاعة الرسول     ھ وس ي   -صلى اهللا علی ف

الى     ھ تع ا قول رة، منھ انتھوا        :(آیات كثی ھ ف اكم عن ا نھ ذوه وم اكم الرسول فخ ا آت ) [ وم
  ].٧: الحشر

ول     ة الرس ل طاع ز وج ل اهللا ع لم  -وجع ھ وس لى اهللا علی بحانھ،    -ص ھ س ن طاعت م
  ].٨٠: النساء)[ اهللا من یطع الرسول فقد أطاع:(فقال

ال     ول، فق ى اهللا والرس ازع إل د التن الرد عن ر ب وا اهللا    :(وأم وا أطیع ذین آمن ا ال ا أیھ ی
وأطیعوا الرسول وأولي األمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول إن 

  ].٥٩: النساء) [ كنتم تؤمنون باهللا والیوم اآلخر ذلك خیر وأحسن تأویال
ـرت ا ھ       وتواتـ داء بھدی ھ، واالھت ھ وطاعت ى اتباع ث عل ي الح ة ف ـوص النبوی لـنـص

: -صلى اهللا علیھ وسلم-واالستنان بسنتھ، وتعظیم أمره ونھیھ، ومن ذلك قول الرسول 
ا        "  وا علیھ ا وعض كوا بھ ـمھدیین، تمس ـن ال اء الراشـدیـ نة الخلف نتي وس یكم بس فعل

  ).١٤".(بدعة، وكل بدعة ضاللةبالنواجذ وإیاكم ومحدثات األمور، فإن كل محدثة 
  ).١٥"(صلوا كما رأیتموني أصلي: "-صلى اهللا علیھ وسلم-وقال 
  ).١٦"(لتأخذوا عني مناسككم: "وقال

ول   ة الرس لم -فطاع ھ وس لى اهللا علی ھ     -ص ھ علی ادق لمحبت ي الص ـال الح ي الـمـث ھ
قل إن :(وجل الصالة والسالم فكلما ازداد الحب، زادت الطاعات، ولـھــذا قال اهللا عز

  ].٣١: ال عمران)[ كنتم تحبون اهللا فاتبعوني یحببكم اهللا
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  :فالطاعة ثمرة المحبة، وفي ھذا یقول أحد الشعراء
  ذاك لعمـري في القیاس بدیع*** تعصى اإللھ وأنت تزعم حبھ 
  إن المحـب لمن أحـب مطیع*** لو كان حـبك صادقًا ألطعتھ 

  :التحاكم إلى سنتھ وشریعتھ:خامسًا
اع،   -صلى اهللا علیھ وسلم-ن التحاكم إلى سنة النبي إ أصـــل من أصول المحبة واالتب

الى     ال اهللا تع لیمًا، ق لم تس ى شریعتھ، ویس تكم إل م یح ن ل ان لم ال إیم ك ال : (ف ال ورب ف
یت           ا قض ْا مم ھم حرج ي أنفس دوا ف م ال یج نھم ث جر بی ا ش ى یحكموك فیم ون حت یؤمن

  ].٦٥: النساء) [ویسلموا تسلیمْا
ـراض عن سنتھ،        ـاق اإلعــ غ والنـفـ ات الزی وقد بین اهللا سبحانھ وتعالى أن من عالم

زل     : (وترك التحاكم إلیھا، قال اهللا تعالى ا أن ـوا بم م آمـنـ ألم تر إلى الذین یزعمون أنھ
ھ      روا ب روا أن یكف د أم إلیك وما أنزل من قبلك یریدون أن یتحاكموا إلى الطاغوت وق

ى           ویرید الشیطان أن ی  زل اهللا وإل ا أن ى م الوا إل م تع ل لھ دْا، وإذا قی ضلھم ضالْال بعی
  ].٦٠،٦١: النساء) [ الرسول رأیت المنافقین یصدون عنك صدودْا

  :-صلى اهللا علیھ وسلم-الغلو في محبة الرسول 
ن اهللا عز     -صلى اهللا علیھ وسلم-انحرف بعض الناس عن ھدي النبي  ي دی وأحدثوا ف

لم -وا وبدلوا، وغلوا في محبتھم للرسول وجل ما لیس منھ، وغیر  -صلى اهللا علیھ وس
ھ   ل فی ز وج ال اهللا ع ذي ق تقیم، ال راط المس ادة الص ن ج رجھم ع وًا أخ ذا :(غل وأن ھ

  ].١٥٣: األنعام)[ صراطي مستقیمْا فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلھ
ان     حریصًا على حما -صلى اهللا علیھ وسلم-وقد كان رسول اهللا  د، فك اب التوحی ة جن ی

  :یحذر تحذیرًا شدیدًا من الغلو واالنحراف في حقھ، ودالئل ذلك كثیرة جدًا منھا
 -صلى اهللا علیھ وسلم-سمعت رسول اهللا : عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ قال* 

وا        »: یقول ده، فقول ا عب ا أن ریم فإنم ن م د اهللا  : ال تطروني كما أطرت النصارى اب عب
  ).١٧(«ورسولھ

ت *  ال رسول اهللا   : وعن عائشة رضي اهللا عنھا قال لم   -ق ھ وس ة  »: -صلى اهللا علی لعن
ك    ن ذل اكم ع ي أنھ اجد إال أن ائھم مس ور أنبی ذوا قب ارى اتخ ـود والنص ى الیـھـ اهللا عل

  ).١٨(«یحذر ما صنعوا
-صلى اهللا علیھ وسلم-وعن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنھما أن رجًال قال للنبي * 
ل     »: -صلى اهللا علیھ وسلم-شاء اهللا وشئت، فقال لھ النبي ما :  ل ق دًال، ب ي هللا ع جعلتن

  ).١٩(«ما شاء اهللا وحده
یا محمد، یا سیدنا، وابن سـیدنا، وخیرنا وابن خیرنا، فقال : وعن أنس أن رجًال قال* 

ا محم  »: -صلى اهللا علیھ وسلم-رسول اهللا  د قولوا بقولكم، وال یستھوینكم الشیطان، أن
ي اهللا   بن عبد اهللا، عبد اهللا ورسولھ، واهللا ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلن

  ).٢٠(«عز وجل
ي   ھ   -ونظائر ھذه النصوص كثیرة جدًا، وثمرتھا كلھا بیان أن محبة النب صلى اهللا علی

ھ أفضل           -وسلم ال علی ذا ق ا، ولھ ذي ارتضاه وسنھ لن دي ال وتعظیمھ ال تكون إال بالھ
  ).٢١(«من عمل عمًال لیس علیھ أمرنا فھو رٌد»: والسالمالصالة 

  :حقیقة المولد النبـوي
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ة             دعوى محب نھم ل ارًا م ة، إظھ ة الباطنی ة العبیدی ي عصر الدول رة ف ذه الفك ظھرت ھ
ي   لم-النب ھ وس لى اهللا علی ى  -ص المي، إل الم اإلس ن دول الع ر م ي كثی رت ف م انتش ، ث

من شھر ربیع األول عیدًا مشھودًا عند كثیر من یومنا ھذا فأصبح الیوم الثاني عـشـر 
ة الحفالت        ـة واألوراد الصوفیة، وإقام دائح النـبـوی المبتدعة یجتمعون فیھ إلنشاد الم

لم -والرقصات، وقد یقترن بذلك بعض الشركیات من دعاء النبي   -صلى اهللا علیھ وس
  .ماع إلى المالھيواالستغاثة بـھ، وقد یحدث االختالط بین الرجال والنساء واالست

ر   إن تحویل اإلسالم إلى طـقـــوس وثـنـیـــة من األھازیج الشعریة والطبول والمزامی
ى     ھ إل ل جعل والتمایل والرقص، وبالتالي االنحراف بـھ عن صفائھ ونقائھ، ھو من قبی

  .العبث والخرافة أقرب منھ إلى الدین الحق
ل      وحینما تكون ھذه العقلیة الساذجة المنحرفـة حا الم اإلسالمي یكون رد الفع ة للع كم

راءة   الرئیس لدخول خیول نابلیون إلى األزھر الشریف ھو اجتماع الشیوخ للتبرك بق
ى   ! من صحیح البخاري -صلى اهللا علیھ وسلم-حدیث النبي  دائرة عل وكلما ازدادت ال

رؤوس وبحت األصوات باألناشید واألوراد       ت ال المسلمین ازدادت الدروشة، وتمایل
  .المدائح النبویةو

ة    ة اآلی ة والخاص ـن العام ـاس مـ ض الـنـ د بع بح عن وي أص د النب ال بالمول إن االحتف
د       -صلى اهللا علیھ وسلم-الرئیسة لمحبة النبي  ي بل ـل سنوات ف ت قـبـ ي كن ، وأذكر أنن

ـیوم           داد لل ز واإلع ي التجھی اس منھمكون ف ع األول، والن ل شھر ربی إسالمي في أوائ
ح         الثاني عشر، ت د أن ب ذه البدعة، وبع ار األساتذة الجامعیین عن ھ حدثت مع أحد كب

ي      : صوتي بذكر األدلة والشواھد، قال لي ذا سیدنا النب حیح، ولكن ھ ذا ص دھا  !! ھ عن
وفیة    الة الص ول غ ذكرت ق رع     »: ت ل والش رك العق ق فلیت ن أراد التحقی ، )٢٢(«!م

م  ان الشیخ    »: وصدق ابن تیمیة حینما قال عن غالتھ ا ك اهللا     كلم ان ب ل، ك أحمق وأجھ
  ).٢٣(«أعرف، وعندھم أعظم

ي           د یعصى النب اس ق ض الن ل، أن بع ى التأم دعو إل ي ت صلى اهللا  -ومن المفارقات الت
ع      -علیھ وسلم زام بسنتھ، وم لیًال ونھارًا، ویتھاون في تعظیم أوامره، فضًال عن االلت

ة ا     أن غای ادي، وك ھ ویع اء     ذلك فھو یحتفي بیوم المولد، ویوالي فی ده ھو إحی لحب عن
ا یشاء    ل م د رشید     ! ؟...ھذا الیوم بالمدائح واألوراد، وبعد ذلك لیفع ول الشیخ محم یق

صلى اهللا  -من تتبع التاریخ یعلم أن أشد المؤمنین حبًا واتباعًا للنبي »: رضا رحمھ اهللا
لم  ھ وس ر      -علی ن خی یھم م نھم ومن یل ي اهللا ع حابھ رض یما أص ھ والس وًا فی م غل أقلھ

ر ي   الق داعًا ف ول وابت ي الق وًا ف د غل م أش ھ ھ ًا ل م اتباع ًا وأقلھ عفھم إیمان ون، وأن أض
  .«العمل

ھ        خر ل ة وتس ات العلمانی ولیس عجیبًا أن یحظى ھذا الیوم باحتفاء رسمي من الحكوم
م   كافة اإلمكانات الرسمیة، وتجري تغطیة فعالیاتھ من جمیع وسائل اإلعالم، ألنھا تعل

رابین    یقینًا أن غایة ھؤال ذور والق ى إن الن ء الدراویش ال تتجاوز األوراد والمدائح حت
التي ترمى على القبور واألضرحة والمزارات أصبحت مصدر دخل رئیس لوزارات 

  :األوقاف والسیاحة، ولھذا كان حافظ إبراھیم یقول متھكمًا
  وبألف ألف یرزق األموات**** أحیاؤنا ال یرزقـون بدرھـم

  )٢٤!(على أحجارھا الصلوات؟** بحفرة قامت من لي بحظ النائمین
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لم -إن محبة الرسول  ا        -صلى اهللا علیھ وس ؤمنین، ثمرتھ وب الم ي قل خة ف دة راس عقی
ھ         الء لوائ ھ وإع رة دین بیل نص ي س اد ف حیة والجھ اء والتض ذل والعط داء والب االقت

ول   ي الرس ین محب د ب نتھ، وال یوج ة س لم-وحمای ھ وس لى اهللا علی زة  -ص ان للعج مك
د    النائحین، وما أجمل قول أنس بن النضر رضي اهللا عنھ لما مر بقوم من المسلمین ق

لم  -قتل رسول اهللا : ما تنتظرون؟ فقالوا: ألقوا بأیدیھم فقال ھ وس ال -صلى اهللا علی : ، فق
  ).٢٥(«ما تصنعون في الحیاة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات علیھ

===========  
  :ھـوامـش

  .٢/١٨أحوال المصطفى الشفا بتعریف )١(
  .١/٦٧، ومسلم ١/٥٨أخرجھ البخاري )٢(
  .١/٥٨أخرجھ البخاري )٣(
  .١١/٥٢٣أخرجھ البخاري )٤(
  .٤٢٢الصـارم المسلـول على شـاتم الرسـول ص)٥(
  .١/٥٦٠أخرجھ البخاري )٦(
  .٨/٥٣٢أخرجھ البخاري تعلیقًا مجزومًا بھ )٧(
  .٥/٥٥١، والترمذي ٢٠١أخرجھ أحمد )٨(
د أخرج)٩( رد ص  ٢/٢٥٤ھ أحم ي األدب المف اري ف ذي ٢٢٠، والبخ ، والترم
٥/٥٥٠.  
  .٧/٣٥٤و  ٦/٢١أخرجھ البخاري )١٠(
  .١/٨٥، وابن ماجة ٥/٣٤، والترمذي ١/٤٣٧أخرجھ أحمد )١١(
  .٤٢و  ٧/١٨و  ٦/١٥٢: أخرجھ البخاري في عدة مواضع منھا)١٢(
  .٣/٤٧٥تفسیر القرآن العظیم ) ١٣(
د   )١٤( ھ أحم و داود  ٤/١٢٦،١٢٧أخرج ذي  ١٥-٥/١٣، وأب ن  ٥/٤٤، والترم ، واب

  .١/١٦ماجة 
  .١٠/٤٣٨و  ٢/١١١أخرجھ البخاري )١٥(
  .٢/٩٤٣أخرجھ مسلم )١٦(
  .٦/٤٧٨أخرجھ البخاري في عدة مواضع منھا )١٧(
  .١/٣٧٧، ومسلم ٨/١٤٠أخرجھ البخاري )١٨(
  .٣٤٧و  ٢٨٣و  ١/٢١٤أخرجھ أحمد )١٩(
  .٢٤١و  ٣/١٥٣أخرجھ أحمد )٢٠(
  .٣/١٣٤٤أخرجھ مسلم )٢١(
  .١١/٢٤٣مجموع الفتاوى ) ٢٢(
  .٢/١٧٤مجموع الفتاوى ) ٢٣(
  .٣١٨، ص ١الدیوان، ج)٢٤(
  .٣/١٥١٢ومسلم  ٧/٣٥٥و  ٦/٢١أخرجھ البخـاري )٢٥(

  .للسھسواني« صیانة اإلنسان عن وسوسة دحالن»من تعلیقاتھ على كتاب * 
  مجلة البیان
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-----------------------  
  مصر أنموذًجا.. الحتفال بالمولد النبوي وآثارھاظاھرة ا  .١٤

  ظاھرة االحتفال بالمولد النبوي وآثارھا
  -مصر أنموذجًا  -

  عبد الكریم الحمدان
  ربما أنـنـي یـومـًا عرفت الَسَبَبا*** لماذا؟ . كیف؟ ال أدري

  !!ولیوُث الحرِب ترجـو اَألْرَنَبا!! *** عالٌم یدعو بدعوى جاھٍل
ي   ھ     سؤال مبھم ف ي خاتمت ر ف ھ محی ھ، لكن ا      !! مطلع اختالف م ف ب ھ تختل ة عن واإلجاب

ا       ى أسئلة لكنھ اج إل ا یحت یدور السؤال حولھ من مبھمات حیاتنا التي كثرت، وكل منھ
  . أحوج إلى إجابات تشفي

  حیدًة عن دینھ وھدیھ؟ -صلى اهللا علیھ وسلم-كیف تصبح محبة الرسول 
ذكر       اس لالشتغال ب م الن لم   -شمائل رسولھم   كیف تصاغرت ھم ھ وس  -صلى اهللا علی

  !ومآثره في یوم أو بعض یوم من العام، ثم ُیتناسى وُیھجر ذكره سائر العام؟
ل          ي ك ـذه المواقف؛ والمسلمون ف ـل ھـــ ى مـث ولماذا تنفق األموال وتسیر الجموع إل

  !أرض ُیتخطفون؟
ال من احتف    ي من   أسئلة تطرح نفسھا مع كل موسم یتنادى فیھ القوم الحتف االتھم، والت

ھرھا طفى   : أش د المص ال بمول لم  -االحتف ھ وس لى اهللا علی رى    -ص روه مج ذي أج ال
ع  ) الشعائر(الواجبات، حتى أصـبــح من  التي یعّز علیھم إغفالھا أو ترك القیام بھا؛ م

  .تفریطھم في كثیر من فروض األعیان والكفایات فضًال عن السنن والمستحبات
رى كث   د أخ اك موال ا        إن ھن وي، وكلھ د النب ال بالمول ألة االحتف ن مس دت ع رة تول ی

ي مصر          د ف ذه الموال ى اهللا، ھ رب إل دعوى التق أصبحت ُتَعظَّم، وُتماَرس فیھا أمور ب
ب    ى جان تة إل بحت س دھا أص یھم     ٢٢وح ّدعي ف ن ی د م الف موال ر؛ بخ مًا آخ موس

  .واهللا أعلم بما كانوا یعملون) ١(الوالیة
ا    ك االحتف خیم تل بح تض وام      وأص ین الع اعتھا ب م إش ا ث اطیر حولھ ك األس الت وحب

دین      -لیتلھوا بھا  -وأشباھھم  اس عن ال من الوسائل التي یلجأ إلیھا الحكام لصرف الن
  .الحق؛ فما أن یفرغ الناس من مناسبة حتى یالَحقوا بغیرھا، وھكذا دوالیك

م العبی        ر ھ ي مص د ف ال بالموال ي االحتف ع ف ن توس روف أن أول م ن المع دیون م
وقد كانت لھم ذرائع ودوافع في إحیاء االحتفال بالموالد، ُجلھا ) الفاطمیین(المسمَّْون بـ

ي    ة النب لم   -ال تمت إلى محب ھ وس ل    -بصلة؛ وھي    -صلى اهللا علی ع التأم ذرائع   -م ال
  .والدوافع نفسھا التي ال تزال وراء االحتفال بالمولد إلى یومنا ھذا

  :جتماعیةأسباب النشأة وتفاعالتھا اال
من خالل التتبع الواقعي لتاریخ االحتفال بالمولد في مصر واستقراء ما یجري فیھ من 

  :وقائع یمكن أن نجمل الدافع إلى ذلك في عدة أسباب ھي
ا             - ١ ذا م م؛ وھ اط بھ ت واالرتب ذرع بحب آل البی د الشیعیة من خالل الت نشر العقائ

  .أثرون بھم في كثیر من البالدصنعھ العبیدیون من قبل ویفعلھ أحفادھم والمت
ا من            - ٢ د وترعاھ ذه الموال ى ھ ق عل ـة تنف ذا یختص بفـئ نیل الشھرة والصیت؛ وھ

  .األغنیاء والموَسرین
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دفع       - ٣ ذي ی دافع ال و ال دیني وھ والء ال ایخ الطرق (كسب ال ة  ) مش ي إقام ابق ف للتس
  .السرادقات، والمشي في المسیرات من أجل االستزادة من األتباع

) أمور أخرى(االرتزاق وھو ما یقوم بھ طائفة عریضة من تجار الحلوى وبائعي - ٤
ا          ین بم ـخ الطرق المنتفع ل مشایــ ائعین الجوالین، ب ومؤجري األلعاب والمالھي والب

ات    ین والراقص دین والمغن ین والمنش داحین والقصاص رحة، والم ي األض ري ف ! یج
  .وأمثالھم

ا سمعوا        إتاحة الفرصة أمام الفساق وا  - ٥ إذا م ذین یسعون وراء الحرام؛ ف لفجار ال
  .ھلموا إلى بغیتكم؛ حیث یتسنى لھم فیھا قضاء مآربھم: بمولد قالوا

ي العصور   . التعمیة على بعض الممارسات المعادیة للدین الحق - ٦ وقد تطور ھذا ف
رى وتق      ض المشاریع الكب د بع ام المتأخرة إلى وسائل أكثر تعمیة كأن تفتتح في الموال

ة  ات الدینی لین   ! المھرجان ید المرس ال بس ل االحتف ن أج لم  -! م ھ وس لى اهللا علی ، -ص
صلى اهللا علیھ -وتكون الرسالة التي یراد لھا أن تبلغ الجمیع أنھ لیس أغیر على النبي 

لم  -ودینھ من ھؤالء، وُیقدَّم الرسول  -وسلم ھ وس ھ      -صلى اهللا علی ى أن اتھم عل ي أدبی ف
ة   شخصیة تاریخیة كان لھ ة العربی اریخ األم ع     ! ا أثرھا في ت اء، وم شأنھا شأن العظم

  .انتھاء الحفل یسدل الستار حتى إشعار آخر
ة    ري بإقام یخ البك ر الش ابلیون أم ن أن ن ي م ره الجبرت ا ذك ذلك م وذج ل ح أنم وأوض
ل وحضر         ات، ب ق الزین ره بتعلی ال فرنسي، وأم االحتفال بالمولد وأعطاه ثالثمائة ری

ائالً    )٢(أولھ إلى آخره  الحفل بنفسھ من رحمن الرافعي ق د ال د   : ، ویعلق عب ابلیون ق فن
ي     استعمل سیاسة الحفالت لیجذب إلیھ قلوب المصریین من جھة، ولیعلن عن نفسھ ف

  ).٣(العالم اإلسالمي بأنھ صدیق اإلسالم والمسلمین
  :مشاھد من االحتفال

ا وأھ   ام     تختلف صور االحتفال تبعًا للفئة المحتفلة وأفكارھ ذا المق ي ھ ا ف دافھا، ویمكنن
  :التفریق بین أربع فئات درجت على االحتفال بالمولد في العقود األخیرة

ا ث   : أولھ االت؛ حی ذه االحتف ي ھ میًا ف ل رس ت تمث ي كان ي الت ة وھ ات الحكومی الجھ
ام        ي أی ك ف ره المل ان یحض ذي ك نوي ال ال الس ى االحتف اف ترع ت وزارة األوق كان

بح یح م أص ة، ث وك  الملكی إن المل ادة ف ي الع ة، وف د الجمھوری ي عھ اء ف ره الرؤس ض
وزراء         دد من ال ا یحضره شیخ األزھر وع والرؤساء یلقون في ھذا الیوم خطبة، كم
د    اًال بالمول والشخصیات العامة، وتوزع فیھ جوائز على الفائزین في مسابقة تقام احتف

ور     ض الحض ى بع ة عل وائز التقدیری ھ الج وزع فی ا ت وي، كم م  النب ریم العل م تك باس
  .والعلماء، كما تقام احتفاالت في كافة المدن ترعاھا فرق من الشرطة

وفي وقتنا الحاضر تحتفل إذاعة القرآن الكریم في مصر بالمولد على مدى شھر كامل 
م        . ھو ربیع األول م ل ا بموس ا إال أن ارتباطھ ار علیھ رامج ال غب ن الب ومع أن كثیرًا م

و من    یقره الشرع یبقى نقطة  ي ال تخل مؤاخذة إضافة إلى بعض البرامج والفقرات الت
  :مثل قول المنشد -صلى اهللا علیھ وسلم-غلو في شخصھ 

  میالد طھ أكرم األعیاد     ونذیر كل الخیر واإلسعاد
میة  -٢ بھ الرس ى   : الجھات ش وفي األعل س الص االت المجل ي االحتف دیًا ف ا تقلی ویمثلھ

ي     ھ ووكالؤه ف ة ل انون تنظیم الطرق الصوفیة         والطرق التابع نص ق دن؛ إذ ی ل الم ك
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ادر   د  ١٩٧٦الص ة الموال اریح إقام دار تص س بإص ذا المجل اص ھ ى اختص ! م عل
ة      اد الدینی ي المواسم واألعی االت ف یم  )٤(ومجالس الذكر وسیر المواكب واالحتف ، وتق

دوب    ره من رطة، ویحض ب الش ره مواك ذي تحض ال ال ذا االحتف وفیة ھ المشیخة الص
مي  ات    رس ت الرای یرة تح ق المس یقى، وتنطل ھ الموس زف فی بالد، وتع یس ال ن رئ ع

دام   طریقة بعد أخرى في موجة من اإلنشاد مبتدئة من مسجد الجعفري مشیًا على األق
راءة       وع لق ي خش ھ ف ع أمام ف الجمی ذي یق ھد الحسیني ال ى المش ي إل بالشوارع لتنتھ

دأ  . ح الخطب وتلقى األناشید واألشعار، ثم ُتَدبَّ-صلى اهللا علیھ وسلم-الفاتحة للنبي  ویب
  .الحفل الشعبي من حیث انتھى الحفل الرسمي الذي تنقلھ اإلذاعة والتلفزیون عادة

دخین      ) شیخ طریقة(ویدخل كل  رقص والت ذكر أو الشطح وال ات ال خیمتھ، وتعقد حلق
قدر واإلنشاد والتشبیب إلى جنب المراقص ومالعب القمار وأماكن مشبوھة، وإذا ما 

ذه     ل ھ ا مث ًا ُیجملھ یجد مكان ھ س ب أن ا أحس ة فم ر مجتمع واع الش رى أن رئ أن ی الم
ة،   ا حقیق ى أنھ ة عل ة، والخراف ا طاع ى أنھ ي عل ا المعاص ارس فیھ ي تم واطن الت الم

م    ھ عل ى أن اء       . والجھل عل ین أدعی ذي ب د یھ ت تسمع لمنش ذا وأن ك أن تلمس ھ ویمكن
  :المحبة فیقول

  نور الھدى قد بدا في العرب والعجم*** والـحـرم سعد السعود عال في الحل 
  لــواله لـم تـخـــرج األكوان من عدم*** بـمـولــد المصطفى أصل الوجود ومن 

  :ویطلب القوم المزید فیسمعھم ُحُلولیَّات ابن الفارض
  فلي فیھ معنى شاھد بأبوتي*** وإني وإن كنت ابن آدم صورة 

  :ویستزیدونھ حتى یقول
  ولكني خفي عنكمو*** أنا فیكمو أنا فیكمو 

ي إال          ذرم بكالم ال یعن وھنا یتصایح الناس ویسقط بعضھم ویسكر بعضھم ویظل یھ
  .الحلول، أو ما یسمیھ بعضھم بالحضرة اإللھیة على اختالٍف بینھم

احاتھا       ي س تترة؛ فف اھرة والمس اكر الظ ات للمن ب البیئ ن أخص د م ق أن الموال والح
اء  ر الرقع عة ینتش رب  الواس ل والمش ي المأك ال ف اء بالرج تلط النس ل، ویخ دون خج

ة      وغیرھا؛ حیث تكثر جرائم الزنا واللواط، ویدخن الحشیش، وتسمع األغاني الخلیع
ا      دم النظام، كم والموسیقى الصاخبة، وتختفي روح الجد، وتفیض روح الفوضى وع

ات الصلوات والجماعات، ودعك م      ن أن تختفي النظافة من المساجد وتضطرب أوق
ھ      ى أم دھم عل ن أح ا ض ة؛ فربم د غریب م عقائ احات لھ ذه الس ى ھ دین عل ر الواف أكث

ا  د     ! بقروش یبرھا بھا في الوقت الذي یبسط یده بالنفقة ھن ذه الموال ذر لھ وبعضھم یعت
ل    بأن فیھا حلقات للذكر ودروسًا للعلم وتالوة للقرآن وإطعامًا للفقراء والمساكین، وك

ھ من           ھذه اآلثام ینتعش وجودھ زل اهللا ب ا أن ذي م َدع ال الي المبت ذا الجو االحتف ي ھ ا ف
  !ویحیون ذكراه -صلى اهللا علیھ وسلم-سلطان، ومع ھذا یدعي أھلھ أنھم یحبون النبي 

ولو خلت الموالد من ھذه اآلثام التي سقناھا آنفًا، لوجب تعطیلھا أیضًا؛ لمظاھر التدُّین 
روب    ذكر ض ات ال ي تسودھا؛ فحلق د الت ذي     الفاس رقص ال ن ال وان م وس وأل من الھ

  !یسودُّ لھ وجھ أھل الدین
اء        ھ ضرب من غن ل وال سامع؛ إن أما القرآن المتلو في ھذه الساحات فما ینتفع بھ قائ
مملول النغم یتصنع لھ بعض السامعین من اإلقبال ریثما یفرغ منھ، وكذلك الوعظ في 
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ض المؤسسات ال      ا بع ي تنظمھ دة     دروس الوعظ واإلرشاد الت ر بفائ اد تظف ة ال تك دینی
  .ھما یراد نشره بین الجماھیر المحتشدة في ھذه الموالد

  .تلك محاوالت عابثة وإھدار لقیمة الذكر الحكیم والحدیث الشریف
ا ال تسوِّغ       د فإنھ ي المول ولو افترضنا وجود بعض الخیر بین األعمال التي تمارس ف

د        إقامة الموالد بعدما أضحت الشرور المتیقنة ا ك الفوائ ر من تل ر بكثی ا أكث ي تكتنفھ لت
  ).٥(أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح : المظنونة؛ وقانون الشریعة في ھذا

اس       ة الن م عام د ھ ة بالمول ات المحتفل ث الفئ ًا     : وثال ًا قوی ون زخم انوا یمثل ذین ك ال
ن ا      دد م رًا نتیجة ع ل كثی ل  الحتفاالت الصوفیة حتى وقت قریب، لكن اإلقبال ق لعوام

  :منھا
ال شك     - ١ اس؛ ف األثر الذي أحدثتھ الصحوة اإلسالمیة المباركة وتمثل في توعیة الن

  .أن ذلك كان لھ أثر كبیر في محاربة البدع
  .ارتفاع نسبة التعلیم والتثقیف الذي أدى إلى سقوط كثیر من األوھام والخرافات - ٢
ة       - ٣ ا یشیعھ من سلوكیات مادی ھ     -الھجوم العلماني وم ق ھجوم ى أن منطل وال یخف

دین      -عقالني ولیس شرعیًا  ع شعارًا مشوھًا لل فھو یحارب الدین بصورة فجة ثم یرف
ًا من       ذب قطاع د اجت ھ ق تمثلھ الموالد ونحوھا من أجل إسقاط سلطانھ كلیًا، وال شك أن

  .المجتمع ال یستھان بھ
ل  كثرة وسائل الترفیھ من وسائل إعالم وغیرھا مما اجتذب ا - ٤ لفئة التي كانت تحتف

ع    بالمولد من أجل الترفیھ والترویح؛ فقد وجدت ما یغنیھا ویزید في ھذه الوسائل، وم
د     وى المول ھذا فیبقى احتفال قطاع عریض من العامة بالمولد محصورًا في شراء حل
ا       ي فیھ دن الت زال بالم االت ال ت ت االحتف از، وإن كان ي التلف االت ف اھدة االحتف ومش

  .الكبرى كطنطا ودسوق وقنا وأسیوطاألضرحة 
ات ذه الفئ ع ھ المیة: وراب ات اإلس ض االتجاھ ي بع ة ) ٦(ھ د بإقام ل بالمول ي تحتف الت

لم  -األمسیات الدینیة التي تذكِّر بھدیھ  ھ وس ر       . -صلى اهللا علی ك غی ي ذل م یكن ف و ل ول
ى ب        وام لكف دى الع رعیتھ ل ال أو ش نیة االحتف بھة س ات ش ة أو إثب ة المبتدع ا موافق ھ

ضررًا؛ فكیف إذا انضاف إلى ذلك قصرھم للخطب في ذلك الیوم على مولد الرسول 
والغریب أن . مما یدعو إلى تعظیم ذلك الیوم على وجھ التقرب -صلى اهللا علیھ وسلم-

ومیین           ال الق یالد أو احتف د الم ال النصارى بعی ى احتف ال عل ك االحتف بعضھم یقیس ذل
ون یة ویقول وزھم السیاس لم-ي النب: برم ھ وس لى اهللا علی التعظیم -ص ى ب ن . أول إن م

ي    لم   -الظلم مساواة النب ھ وس ك       -صلى اهللا علی ى شرعیة ذل بھؤالء، أو االحتجاج عل
  .بصنیع ھؤالء وقد ُأِمرنا بمخالفتھم

  :البعد االعتقادي لالحتفال بالمولد
لم   -یعتقد قطاع عریض من المتصوفة أن الرسول      ھ وس َق    -صلى اهللا علی د ُخِل من  ق

ھ   ) الحقیقة المحمدیة(ویسمون ذلك بـ ) أي أزلي(نور  ت فی التي سبقت خلق آدم ثم حل
ى بلغت شخصھ             اء حت ده من األنبی ى من بع ل من آدم إل ت تنتق -حین خلق، وما زال

وتھم   -عندھم  -، وھي التي یستمد منھا جمیع األولیاء -صلى اهللا علیھ وسلم علمھم وق
، وھذا الكالم تلفیق )القطب الغوث(یعرف عندھم بـ  وتصرفھم، أو ھي التي تنتقل بما
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بین الیونانیة وفق نظریة الفیض النوراني وبین الخرافات الھندوكیة التي تقول بتناسخ 
  .األرواح

وبین احتفالھم بالمولد ھي ) ٧(والواقع أن ثمة رابطًا قویًا بین نظریة الحقیقة المحمدیة
م       -هللا علیھ وسلم صلى ا-أن الحقیقة تجسدت في شخص النبي  ا یھ ذا م ده، وھ ي مول ف

أما الشریعة التي جاءت بعد البعث فلیست لھم؛ ألن علمھم لدنيٌّ مستمد من ھذه . القوم
  .الحقیقة

لم   -ولھذا، فھم یقدسون أولیاءھم الذین استمدوا من الرسول  ھ وس م   -صلى اهللا علی العل
لم  -والتصریف، وألن الرسول    ھ وس ا یعت  - -صلى اهللا علی دون  كم ره،    -ق ي قب حي ف

م یمت   ؟ )٨(وأن الحقیقة قد انتقلت إلى َمْن َبعَده من األولیاء، فلماذا ُیحرق علیھ وھو ل
ة   (ولھذا ال نعجب إذا حدثوا أن الرفاعي  ة الرفاعی ي     ) صاحب الطریق ھ النب د ل د م -ق

ن یده من القبر فصافحھ وأعطاه العھد، أو قالوا قریبًا من ذلك ع -صلى اهللا علیھ وسلم
  .لكل ھذا فھم یقدسون یوم المولد دون غیره. البدوي أو الدسوقي أو الشاذلي

ا    ائل یثیرونھ ن مس ذا م د ھ ب بع در؟     ): ٩(وتعج ة الق ل، أم لیل د أفض وم المول ل ی ھ
  .وُیصطنع لھا أقوال ینتصر في آخرھا لقولھم وھو واه جدًا

ر ال آخ ل أ / ومث د مث وم المول ة بی ار الفرح وب إظھ ول وج ولھم ح و ق دینھ ام العی . ی
  ما حكم صیام یوم المولد؟: وتفرع عن ھذا مسألة ھي

  :دعوات اإلصالح
كان لبعض علماء األزھر وغیرھم جھود مشكورة في توعیة ھؤالء المحتفلین بالمولد 

جمیعًا كان  -رحمھم اهللا-واإلنكار علیھم، وتقدمھم في ذلك رھط من العلماء والمشایخ 
رزھم ن أب وظ، : م ي محف یخ عل ي،  الش یخ المراغ وف، والش نین مخل یخ حس والش

الشیخ حسن البنا الذي حاول أن : باإلضافة إلى عدد من رجال الدعوة واإلصالح مثل
د         ذا الشكل ق رى أن التصوف بھ ان ی ُیَحمِّل األزھر ووزیر األوقاف المسؤولیة؛ إذ ك

  .أضر بالدین على تلك الصورة الدخیلة فأصبح شرًا ال یطاق
ان     ومنھم الشیخ محم ھ ك د رشید رضا الذي شدد كثیرًا على ممارسات التصوف، لكن

ھ     ان مكانت ي بی -یشارك أحیانًا في االحتفال بالمولد بإلقاء الكلمات أو تألیف الرسائل ف
  .وواجب األمة نحوه -صلى اهللا علیھ وسلم

ات            الل مؤلف ن خ ك م ي ذل ر ف ة بمص نة المحمدی ار الس ة أنص اھمت جماع ا س كم
دھم،  محمد حا: مشائخھا مد الفقي، وعبد الرحمن الوكیل، وجمیل غازي، ومن جاء بع

  .ومجلة التوحید) الھدي النبوي(وعلى صفحات 
وكان للجمعیة الشرعیة كذلك جھود مشـكورة وإن لم تكن في مستوى جماعة أنصار   

ف مشتھري     : السنة، وكان ممن تكلم في بدع الموالد ـد اللطی ھ اهللا   -الشیخ عـب  -رحم
  .ھذا جھود الدعوة السلفیة التي حملت على عاتقھا أیضًا الرسالة نفسھاویضاف إلى 

اس           ة الن ي توعی ًا ف رًا ملموس ة أث ود المبارك ك الجھ وفي السنوات األخیرة، أثمرت تل
ة          ي بالمبتدع د ابتل ل بل ي ك دعاة ف ال لل ذا ُیق اع، وھك ار االتب داع وثم ار االبت : بمض

  .ق نور ال تطیقھ خفافیش الجھالة والظالماجتھدوا في تبصیر الناس بالحق، فعلى الح
ِب          ( اِلِم الَغْی ى َع ـَردُّوَن إَل ـْؤِمُنوَن وَسـُت وُلُھ واْلُمـ ْم وَرُس ُھ َعَمَلُك َیَرى اللَّ وُقِل اْعَمُلوا َفَس

  ].١٠٥:التوبة) [والشََّھاَدِة َفُیَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن
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=========  
  :الھوامش

، واإلبداع ١٤٣والمبتدعات للشیخ محمد عبد السالم الشقیري، ص  السنن: انظر) ١(
ر     د خی ال بمول في مضار االبتداع للشیخ علي محفوظ، والقول الفصل في حكم االحتف

  .١٨١الرسل للشیخ إسماعیل األنصاب، ص 
ي  ) ٢( اریخ الجبرت ر ت یین    ٢٠٢ - ٢/٢٠١: انظ ام الفرنس ي اھتم ل الجبرت ، ویعل

د ع  ال بالموال ًا باالحتف ن       (موم روج ع ن الخ د م ذه الموال ي ھ یون ف ا رآه الفرنس لم
  ).الشرائع واجتماع النساء واتباع الشھوات والرقص وفعل المحرمات

ي، ص         ) ٣( رحمن الرافع د ال م لعب ة وتطور نظام الحك ة القومی اریخ الحرك  - ٢٥٨ت
٢٦١.  

ي أن ال        ١٢المادة ) ٤( ذا یعن ة، وھ اب األول من الالئحة التنفیذی ن الب رف   م ة تعت دول
  .رسمیًا بسلطة ھذا المجلس

ي   ) ٥( د الغزال یخ محم ھ اهللا   -الكالم للش ًال عن   -رحم د (نق ا الجدی ي ثوبھ ة ف ) الوثنی
  .١٠٧ - ١٠٦لسمیر شاھین، ص 

وكأن ھذه الفئات ظنت أن ذلك حل وسط بین بدعیة ھؤالء وما ظنوه مجافاة لحق ) ٦(
ى    ، ولئن سل-صلى اهللا علیھ وسلم-صاحب النبوة  حتھ یبق دم ص منا لھم بالتفریق مع ع

ا خصوصیة       ا من التشریع وكونھ أن بدعة العادة ال تنطبق على اتخاذ األعیاد لما فیھ
  .شرعیة

اب  ) ٧( ي كت دھا ف ة ونق ة المحمدی ن الحقیق الم ع ال الك بیل المث ى س ر عل ر (انظ الفك
  ).الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لألستاذ عبد اهللا عبد الخالق

د  یعت) ٨( قدون أنھ لم یمت ألنھ حقیقة نورانیة كالمالئكة، اهللا توحید ولیس وحدة، محم
 - ٢٠٦وما بعدھا، التصوف اإلسالمي لزكي مبارك، ص  ٤٣٢األنور البلتاجي، ص 

  .٥٢، وخطاب مفتوح لشیخ مشایخ الطرق الصوفیة لعبد الرحمن الوكیل، ص٢١٠
ول ال : انظر ھذه المسائل في الكتاب القیم) ٩( ر       الق د خی ال بمول م االحتف ي حك فصل ف

   -صلى اهللا علیھ وسلم-الرسل 
  .مجلة البیان

------------------------  
  المعتبرة في اإلسالم..األعیاد والمناسبات  .١٥

  محمد عثمان
د       . األعیاد جمع عید اد، عائ ى وجھ معت ام عل اع الع : والعید اسم لـمـا یعـود من االجتم

ورًا،    . سبوع أو بعود الشھور، أو نحو ذلكإما بعود السنة، أو بعود األ ع أم د یجم فالعی
  .منھا یوم عائد كیوم الفطر ویوم الجمعة

  .اجتماع فیھ: ومنھا
  .أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات وقد یختص ذلك بمكان بعینھ: ومنھا

  ).١(وقد یكون مطلقًا وكل من ھذه األمور قد یسمى عیدًا 
ھ اهللا للمسلمین   : "لیوم الجمعة -هللا علیھ وسلم صلى ا -فالزمان كقولھ  إن ھذا یوم جعل

  ). رواه ابن ماجھ" (عیدًا
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اس  د مع رسول اهللا     : "واالجـتـمـاع واألعـمــال كقول ابن عب صلى اهللا   -شھدت العی
لم  ھ وس ھ.." (-علی ق علی ھ ). متف ان كقول لم  -والمك ھ وس لى اهللا علی ذوا :"-ص ال تتخ
  ".قبري عیدًا

ھ   وقــد  ب كقول صلى اهللا   -یـكـون لفظ العید اسمًا لمجموع العید والعمل فیھ وھو الغال
  ).متفق علیھ" (؛ فإن لكل قوم عیدًا وإن ھذا عیدنا!دعھما یا أبا بكر:"-علیھ وسلم

ا            ع فیھ ا، ووق دم اعتبارھ ي اإلسالم وع ار المناسبات ف ي اعتب ول ف لقد أكثر الناس الق
د     اإلفراط والـتـفـریـط، وإذا  ة وخاصة؛ تج ھ عام نـظـرت إلى شریعة اإلسالم وأحداث

  :المناسبات أو األعیاد على قسمین
ام     دد األی ع تج دد م رى تتج ة وذك ن عظ ا م ا فیھ رع لم ا الش ي بھ رة عن بة معتب مناس

  .واألجیال وتعود على الفرد والجماعة بالتزود منھا
  .األفراد مسایرتھا ومناسبة لم تعتبر، إما القتصارھا في ذاتھا، أو عدم استطاعة

ي      ا ف وه عنھ راءة المن فمن األول یوم الجمعة، وقد عني بھا اإلسالم في الحث على الق
ا،         ر إلیھ ب وتبكی ا من اغتسال وطی اوة بھ صالة الفجر، وفي الحث على أدائھا والحف

ده دون أن یسبق    . ولكن من غــیر غلو وال إفراط ا وح فقد جاء النھي عن صوم یومھ
ده بصوم قبلھ أو  ي         . یـلـحـق بصوم بع ام، والنصوص ف ا بقی راد لیلتھ ا نھى عن إف كم

  .ذلك متضافرة ثابتة معلومة
ریط           راط أو تف دون إف ى اهللا ب دال وتوجھ إل ع اعت رة م ة مناسبة معتب . فكان یوم الجمع

وذلك أن یوم الجمعة ھـو یوم آدم علیھ السالم، فیھ خلق، وفیھ خلقت فیھ الروح، وفیھ 
ول شیخ      أسكن الجنة، وف وم الساعة، یق ھ تق یھ أھبط إلى األرض، وفیھ ِتیَب علیھ، وفی

إن قراءة سورة السجدة وسورة : "بھذه المناسبة -تعالى  -اإلسالم ابن تیمیة رحمھ اهللا 
ذا      ي ھ ذكر اإلنسان ف اإلنسان معًا في یوم الجمعة لمناسبة خلق آدم في یوم الجمعة لیت

وم  ة  -الی وم الجمع و ی ق -وھ دأ خل ذكر  مب ان، ویت وم اإلنس ق عم دأ خل ھ ادم، ومب أبی
ور؟            ھ من دعوة الرسول وھل ھو شاكر أو كف ا ھو علی رى م ) [ مصیره ومنتھاه لی

  ].أضواء البیان 
ھ أفضل الصالة               د علی وم محم ین ی وم االثن ي ی ل ف وم آدم، قی ة ی وم الجمع ل ی وكما قی

ھ سئل   أي فیھ ُولد، وفیھ أنزل علیھ، فقد جاء عنھ، صل -والتسلیم  ى اهللا علیھ وسلم، أن
ین   وم االثن ال . عن صیام ی زل       : "فق ھ أن يَّ فی ھ وعل دت فی وم ول ذا ی وم   ) ٢" (ھ ان ی وك

  .وصولھ المدینة في الھجرة
د   أما ما یفعلھ كثیر من الناس في ھذه األزمنة من احتفاالت ومظاھر فقد حدث ذلك بع

الخیر      أن لم یكن ال في القرن األول وال الثاني وال الثالث وھي ا ب رون المشھود لھ الق
ونھم  : "-صلى اهللا علیھ وسلم-كما جاء الحدیث عن النبي  خیر الناس قرني ثم الذین یل

ونھم  ع         ". ثم الذین یل رن الراب ي الق اطمیون ف م الف ذه البدعة ھ دثوا ھ ذین أح ول  . وال یق
ى  وقد افترق الناس في ھذا األم: (-رحمة اهللا علیھ  -الشیخ محمد أمین الشنقیطي  ر إل

ي        : فریقین ر ف اه وال مجيء أث ل السلف إی دم فع فریق ینكره وینكر على من یفعلھ، لع
ذه              . ذلك ي ھ ى اآلخر ف ق عل ل فری دد ك د یش ھ، وق دم النھي عن راه جائزًا لع وفریق ی

كالم وسط في غایة " اقتضاء الصراط المستقیم"المسألة ولشیخ اإلسالم ابن تیمیة في 
  .تھ واهللا الھادي إلى سواء السبیلنورد موجزه لجزال. اإلنصاف
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ال   ھ اهللا   -ق ب،       -رحم ة من رج ذكر أول جمع ة ف اد المحدث ده لألعی د عق ي فصل ق ف
ي         ث خطب النب امن عشر من ذي الحجة حی ھ    -وعید غدیر خم في الث صلى اهللا علی

  .وحث على اتباع السنة وأھل بیتھ ثم أتى إلى عمل المولد -وسلم 
س إما مضاھاة للنصارى في عید میالد المسیح، وإما محبة وكذلك ما یحدثھ بعض النا

وتعظیمًا لھ، واهللا قد یثیبھم على ھذه المحبة واالجتھاد ال  -صلى اهللا علیھ وسلم-للنبي 
ده      -صلى اهللا علیھ وسلم-على البدع من اتخاذ مولده  ي مول اس ف عیدًا مع اختالف الن

لف مع قیام المقتضى لھ وعدم المانع أي في ربیع أو في رمضان فإن ھذا لم یفعلھ الس
  .لھ

رضي اهللا   -ولو كان ھذا خیرًا محضًا أو راجحًا لكان السلف  : (یضیف شیخ اإلسالم
لم -أحق بھ منا فإنھم كانوا أشد محبة لرسول اهللا  -عنھم  ًا   -صلى اهللا علیھ وس وتعظیم

  . لھ منا وھم على الخیر أحرص
ھ   ي متابعت ھ ف ھ وتعظیم ال محبت ا كم ًا    وإنم ننھ باطن اء س ره وإحی اع أم ھ واتب وطاعت

ان         د واللس ب والی ك بالقل ى ذل اد عل ھ والجھ ث ب ا بع ي   . وظاھرًا، ونشر م ذه ھ إن ھ ف
  . طریقة السابقین األولین من المھاجرین واألنصار والذین اتبعوھم بإحسان

ا من حسن        -وأكثر ھؤالء الذین تراھم حرصاء على أمثال ھذه البدع  م فیھ ا لھ ع م م
صلى  -تجدھم فاترین في أمر الرسول   -لقصد واالجتھاد الذي یرجى لھم بھ المثوبة ا

عما أمروا بالنشاط فیھ، وإنما ھم بمنزلة من یحلي المصحف وال یقرأ  -اهللا علیھ وسلم
یًال،     ھ قل لي فی ھ، أو یص لي فی جد وال یص رف المس ن یزخ ة م ھ، وبمنزل ھ وال یتبع فی

ج   ذه الزخارف الظاھرة      وبمنزلة من یتخذ المسابیح والس ال ھ ة وأمث  -ادات المزخرف
د حال        -التي لم تشرع  ا یفس ویصحبھا من الریاء والكبر واالشتغال عن المشروع م

  ).٢٩٥اقتضاء، ص(ھـ .ا" صاحبھا
صلى -ولیس بصحیح ما یزعمھ بعض المبتدعة من تسمیة المولد إحیاًء لذكر الرسول 

لم   - ؛ فاهللا أحیا ذكر الرسول-اهللا علیھ وسلم ھ وس ع      -صلى اهللا علی ره م رن ذك ث ق حی
ي   -تعالى  -ذكره  في الشھادتین ومع كل أذان وكل إقامة ألداء صالة وفي كل تشھد ف

  .فرض أو نفل مما یزید على الثالثین مرة
رآن : ومن المناسبات المعتبرة ْھُر  :(شھر رمضان المبارك بكاملھ لكونھ أنزل فیھ الق َش

  ]. ١٨٥:البقرة) [ِفیِھ الُقْرآُن ُھدًًى لِّلنَّاِسَرَمَضاَن اَلِذي ُأنِزَل 
الى   -ومن المناسبات لیلة القدر لبدء نزول القرآن فیھا لقولھ  ِة     :(-تع ي َلْیَل اُه ِف ا َأنَزْلَن إنَّ

نْ (، ثم بین مقدارھا ]القدر)) [٢(وَما َأْدَراَك َما َلْیَلُة الَقْدِر ) ١(الَقْدِر   َلْیَلُة الَقْدِر َخْیٌر مِّ
ٍر          (وبین خواصھا  ) ٣(َأْلِف َشْھٍر  لِّ َأْم ن ُك م مِّ إْذِن َربِِّھ ا ِب رُّوُح ِفیَھ ُة وال زَُّل الَمالِئَك َتَن

یحتفي بھا ویلتمسھا في العشر األواخر  -صلى اهللا علیھ وسلم-، وكان رسول اهللا ))٤(
ان   ر، فك ر األواخ ن العش وتر م ي ال لم-وف ھ وس لى اهللا علی ا -ص رة كلھ ف العش  یعتك

حیحھ عن عائشة      . التماسًا لتلك اللیلة ا    -روى البخاري في ص ا   -رضي اهللا عنھ أنھ
ھ،     -صلى اهللا علیھ وسلم-كان رسول اهللا : "قالت ظ أھل ل وأیق إذا دخل العشر أحیا اللی

  ".وجد وشد المئزر
ھ    ومن المناسبات یوم عاشوراء، فلقد كان لھذا الیوم تاریخ قدیم، وكانت العرب تعظم

ي      في الجا دم النب ا ق ة، ولم ھ الكعب لم   -ھلیة وتكسو فی ھ وس د    -صلى اهللا علی ة وج المدین
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م   ال لھ ومونھ؛ فق ود یص الوا : الیھ ومونھ؟ فق َم تص ن    : ِل ى م ھ موس ى اهللا فی ًا نج یوم
ال  . فرعون فصامھ شكرًا لھ، فصمناه  لم   -فق ھ وس نحن أحق بموسى    : -صلى اهللا علی

  ". منكم فصامھ وأمر بصیامھ
رضي اهللا عنھما  -مسلم في صحیحیھما من حدیث عبد اهللا بن عباس روى البخاري و

ال - ول اهللا : ق دم رس لم -ق ھ وس لى اهللا علی وم    -ص ومون ی ود یص د الیھ ة فوج المدین
ي        : عاشوراء فُسئلوا عن ذلك فقالوا ي اهللا موسى وبن ھ نب ر اهللا فی ذي أظھ وم ال ھذا الی

ھ    ًا ل ال . إسرائیل على فرعون فنحن نصومھ تعظیم ي   فق لم   -النب ھ وس : -صلى اهللا علی
  ". نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومھ"

إن نجاة نبي اهللا موسى من عدو اهللا فرعون مناسبة عظیمة، نصرة الحق على الباطل 
ذا         . وانتصار جند اهللا وإھالك جند الشیطان لم؛ ول ا كل مس تم لھ ذا بحق مناسبة یھ وھ

ھ الصالة والسالم    نكم؛ نحن   نحن أحق بموسى    : "قال علی اء    -م اء   -معشر األنبی أبن
  ". عّالت، دیننا واحد

وقد كان صیام عاشوراء فرضًا حتى ُنسخ بفرض رمضان وھكذا مع عظیم مناسبتھ    
ي صیامھ              ھ ف ھ السالم ب اج موسى علی ان ابتھ ة اهللا ونصرة رسولھ ك من إعالن كلم

  .شكرًا هللا
حى و  د األض ر وعی د الفط رة عی بات المعتب ذه المناس ن ھ ان وم بتان عظیمت ا مناس ھم

لم -قدم النبي : "لحدیث أنس بن مالك الذي رواه أبو داود في سننھ  -صلى اهللا علیھ وس
ال    ا فق ون فیھم ان یلعب م یوم وم      : ولھ ر وی وم الفط ا ی رًا منھم ا خی دلكم اهللا بھم د أب ق

  ). رواه أبو داود والحدیث على شرط مسلم" (األضحى
ي تفسیره   ومما یعتبر ذا صلة بھذا المبحث في  د   -الجملة ما نقلھ اإلمام ابن كثیر ف عن

اً : (قولھ تعالى ) الَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم وَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي وَرِضیُت َلُكُم اإلْسالَم ِدین
  :قال عندھا -] ٣:المائدة[
ال       " ن شھاب ق د عن طارق ب ام أحم ن       : روى اإلم ر ب ى عم ود إل ن الیھ جاء رجل م

ھ    -الخطاب   ال  -رضي اهللا عن و         : فق ابكم ل ي كت ة ف رأون آی م تق ؤمنین إنك ر الم ا أمی ی
الَیْوَم : (قولھ: وأي آیة؟ قال: قال. نزلت التخذنا ذلك الیوم عیدًا -معشر الیھود  -علینا 

َنُكمْ   ْم ِدی ر  )َأْكَمْلُت َلُك ال عم ى رسول اهللا        : ؛ فق ت عل ذین نزل وم ال م الی ى ألعل -واهللا إن
ة    -هللا علیھ وسلمصلى ا وم الجمع ي ی ة ف رواه " (، والساعة التي نزلت فیھا عشیة عرف

  ).البخاري ومسلم
لو أن غیر ھذه األمة نزلت علیھم ھذه اآلیة لنظروا الیوم الذي : وروي عن كعب قولھ

  .أنزلت فیھ علیھم فاتخذوه عیدًا یجتمعون فیھ
  :األعیاد غیر المعتبرة في اإلسالم

  :عید المیالد
دوائر         یحتف ون ال راح والسرور ویعطل وم والدة عیسى ویظھرون األف ل النصارى بی

دھم     د قل نھم، وق عار دی رون ش زاورون ویظھ ًا، ویت ھم بعض ئ بعض ال، ویھن واألعم
ة  ة والسیاس لمین وذوي الرئاس ال المس ن جھ ر م ن . وشابھھم كثی ر م ال كثی ي أعم فف

ة  دوائر الحكومی ون ال م یعطل د أنھ ذا العی ي ھ لمین ف ار  المس ض التج ركات وبع والش
دقاءھم النصارى ویرسلون لمن       زورون أص الكبار تعظیمًا لھذا الیوم، احترامًا لھ وی
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ي      . كان منھم بعیدًا بطاقات تھنئة دول الت ة لل ات تھنئ والرؤساء والملوك یرسلون برقی
  .تزعم أنھا تدین بالمسیحیة

وطن،   -الد اإلسالمیة وھذا العید وغیره من األعیاد التي ابتلي بھا كثیر من الب كعید ال
رة،       د األس والدة، وعی د ال ة، وعی د النظاف جرة وعی د الش د األم وعی م، وعی د العل وكعی

ادھم وال شك        -وعید األولیاء  ي أعی ار ف ن اإلسالم؛ لمشابھتھا الكف كلھا محرمة في دی
وب المسلمین،      ي قل وإن أن في ھذا إحیاًء لسنن الجاھلیة، وإماتة الشرائع اإلسالمیة ف

كان أكثر الناس ال یشعرون بذلك لشدة استحكام ظلمة الجاھلیة في قلوبھم، وال ینفعھم 
وق          ر والفس ن الكف ل الجرائم م ا ك د عنھ ي توّل ة الت و الجریم ل ھ ذرًا ب ك الجھل ع ذل

  .والعصیان
  :إن أعیاد أھل الكتاب واألعاجم نھي عنھا لسببین: قال شیخ اإلسالم

  .للكفارأن فیھا مشابھة : أحدھما -١
  .أنھا من البدع: والثانى -٢

اب من         ھ مشابھة ألھل الكت م یكن فی فما أحدث من المواسم واألعیاد ھو منكر؛ وإن ل
  :وجھین
دھما ي        : أح لم ف ا رواه مس دخل فیم دثات؛ فی دع والمح مى الب ي مس ل ف ك داخ أن ذل

ان رسول اهللا   : "صحیحھ عن جابر قال لم   -ك ھ وس إذا خطب احمرت    -صلى اهللا علی
ول         ع ذر جیش، یق ھ من ى كأن اكم،   : یناه وعال صوتھ واشتد غضبھ، حت صبَّحكم ومسَّ

ول   : ویقول ا  : بعثت أنا والساعة كھاتین، ویقرن بین إصبعیھ السبابة والوسطى ویق أم
د    .. بعد دي محم دي ھ ر الھ دثاتھا   . فإن خیر الحدیث كتاب اهللا، وخی . وشر األمور مح

  ).٢٦٦قیم صاقتضاء الصراط المست" (وكل بدعة ضاللة
لم  -وحدیث أبي سعید في الصحیحین أن رسول اهللا  ھ وس ال  -صلى اهللا علی بعّن  : "ق لتت

وھم   ". سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتم
  ! ".فَمن؟: ، قال!الیھود والنصارى؟! یا رسول اهللا: قلنا

  :بدع الشھور
  :ذه العجالة ولكني أذكر نبذة منھاھناك بدع كثیرة یصعب حصرھا في ھ

نعون    -١ ل، فیص ات واألباطی م والخراف الحزن والھ ّرم ب ھر مح ة ش تقبال الرافض اس
ربالء      ین أو ك ریح الحس مونھ ض ة یس األوراق الملون ًا ب ب مزین ن الخش ریحًا م . ض

اس اللحوم وتشعل         ل الن تھن وال یأك وخالل ھذا الشھر تمنع الزینة فتضع النسوة زین
ات یصیحون    النیران ون الطرق ا حسین  : ویتواثب الناس علیھا واألطفال یطوف ا  !.. ی ی
  !.حسین

كان بعض الناس یمتنعون فیھ عن السفر أو إقامة أي حفل، ویظھرون : بدع صفر -٢
  .التشاؤم والتطیر

ي   : ربیع األول -٣ د النب لم   -بدعة المولد، أي إقامة احتفاالت لمول ھ وس  -صلى اهللا علی
مون  ا یس ذلك م لَّى    وك موع وتص اء الش والئم وتض ام ال راج فتق راء والمع ة اإلس ھ بلیل

  .النوافل
عبان -٤ ي ش ران     : وف دون غف ث یعتق راءة؛ حی ة الب ن لیل ف م ة النص مونھ لیل ا یس م

  .الذنوب وإطالة األعمار وزیادة األرزاق
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ان ال یصلي     : بدع شھر رمضان -٥ ن ك اھتمام الناس بالجمعة األخیرة منھ فیصلي َم
  .یامھبقیة أ

وم بالصوم،    -الذي علیھ المحققون من أھل العلم  -والصواب  النھي عن إفراد ھذا الی
  وعن

ة           ار الزین ة وإظھ وم من صنع األطعم ذا الی ل تعظیم لھ ھذه الصالة المحدثة، وعن ك
ة        ھ مزیَّ ى ال یكون ل ام وحت ة األی ونحو ذلك حتى یكون ھذا الیوم بمنزلة غیره من بقی

  .أصًال
  :الخالصة

  :صة القول أننا نستفید من ھذه العجالة أمورًاخال
  . منھا أن اإلسالم لم یشرع االحتفال بوالدة أو بموت أحد* 
اداً  : ومنھا*  االت وأعی ول   . أن ھذه المناسبات قد تعددت حتى غدا اإلسالم احتف د یق فق

ل : وقد یقول آخر -علیھ الصالة والسالم  -أنا أحتفل بیوم والدة النبي : قائل وم   أحتف بی
م   ارت لھ لمون وص ز المس ل واعت ق والباط ین الح رَّق اهللا ب الھجرة ف ھ ب رة؛ ألن الھج

  .-صلى اهللا علیھ وسلم -دولة؛ فتستحق االحتفال بھا، وإظھار التعظیم لرسول اهللا 
أنا أحتفل بیوم بدر؛ ألنھ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یوم أن نصر : وقد یقول آخر

اس  : وقد یقول آخر. لمشركیناهللا المسلمین على ا أنا أحتفل بیوم فتح مكة یوم دخل الن
اً  ن اهللا أفواج ي دی ر . ف ول آخ د یق ق     : وق ى الرفی ل إل وم انتق ھ ی وم وفات ل بی ا أحتف أن

  ...األعلى
م     رعى یحس ل ش ر دلی ن غی دى، وم ر ھ ى غی اس عل رق الن دد اآلراء ویتف ذا تتع وھك

  .النزاع، ویوفر الجھد
==========  

  :الھوامش
ة،       - ١ ن تیمی الم اب یخ اإلس یم لش حاب الجح ة أص تقیم مخالف راط المس اء الص اقتض

  .دار المعرفة. ، ط١٨٩ص
  .، ومسلم في صحیحھ في كتاب الصیام٢٩٩-٢٧٩، ص٥مسند اإلمام أحمد، ج - ٢

  مجلة البیان
-------------------------  
  قوادح عقدیة في بردة البوصیري  .١٦

  یريقوادح عقدیة في بردة البوص
  عبد العزیز محمد آل عبد اللطیف. د

د          ا محم المین نبین ة للع ى المبعوث رحم الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم عل
  : وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد

ًا      -المعروفة بالبردة  -فإن میمیھ البوصیري  ا ذیوع ة وأكثرھ دائح النبوی من أشھر الم
ھ ن مائ ر م افس أكث ذا تن ارًا، ول طِّرین  وانتش ن المش ًال ع تھا، فض ي معارض اعر ف ش

اوزت       د تج ھا، وق رحھا وتدریس ى ش رون عل ل آخ ا أقب بِّعین، كم ین والمس والمخمِّس
ذھب     اء ال ى بم و محل ا ھ ا م رحًا، فیھ ین ش ة خمس روحھا المكتوب اس  ! ش ار الن وص

  .یتدارسونھا في البیوت والمساجد كالقرآن
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ان      وأما أثرھا في : یقول الدكتور زكي مبارك  ي ك ة الت ك العنای ي تل الدرس، فیتمثل ف
ة      ة لدراس ومي الخمیس والجمع ي ی دروس ف د ال ى عق ون إل اء األزھری ا العلم یوجھھ
ا     حاشیة الباجوري على البردة، وھي دروس كانت تتلقاھا جماھیر من الطالب، وإنم
ررات        م یكن من المق درس ل ذا ال كانوا یتخیرون یومي الخمیس والجمعة، ألن مثل ھ

  ).١(نوا یتخیرون لھ أوقات الفراغفكا
اة والمشاكلة للقصیدة      اب المحاك وقد أطلق البوصیري على ھذه القصیدة البردة من ب

ر   ن زھی ب ب ھیرة لكع ھ  -الش ي اهللا عن ول اهللا  -رض دح رس ي م ھ  -ف لى اهللا علی ص
ي    -وسلم لم     -؛ فقد اشتھر أن النب ھ وس د       -صلى اهللا علی ھ حین أنش ًا بردت أعطى كعب

صلى اهللا -أن النبي  -في منامھ  -فقد ادعى البوصیري ) ٢( -إن صح ذلك  -قصیدة ال
  !!ألقى علیھ بردة حین أنشده القصیدة  -علیھ وسلم

ة  ). ٣(وقد سمى البوصیري ھذه القصیدة أیضًا ب الكواكب الدریة في مدح خیر البری
ا یزع   ا من     كما أن لھذه البردة اسمًا آخر ھو البرأة ؛ ألن البوصیري كم رئ بھ مون ب

ا   ك ألنھ دائد ؛ وذل یدة الش ذلك بقص میت ك د س ھ، وق م  -علت ي زعمھ ریج  -ف رأ لتف تق
  .الشدائد وتیسیر كل أمر عسیر

ر،     ن الفق ان م ھا أم دة ؛ فبعض ا فائ ن أبیاتھ ت م ل بی راحھا أن لك ض ش م بع د زع وق
  ).٤(وبعضھا أمان من الطاعون

ردة    أثناء حدیثھ عن المخ -یقول محمد سید كیالني  ي شأن الب م  : -الفات الشرعیة ف ول
ا            ل وضعوا لقراءتھ ردة، ب ص حول الب ا اخترعوا من قص یكتف بعض المسلمین بم

ا     رآن، منھ راءة الق ي      : شروطًا لم یوضع مثلھا لق ة ف ة، والدق التوضؤ، واستقبال القبل
ك    ر ذل ى غی  وال شك . تصحیح ألفاظھا وإعرابھا، وأن یكون القارئ عالمًا بمعانیھا، إل

د ظھرت    في أن ھذا كلھ من اختراع الصوفیة الذین أرادوا احتكار قراءتھا للناس، وق
ر        ر أج راح، نظی ائز واألف ي الجن تدعى ف ت ُتس ردة، كان راء الب ت بق ة عرف نھم فئ م

  ). ٥(معین
-كنت قد نظمت قصائد في مدح رسول اهللا : وأما عن مناسبة تألیفھا فكما قال ناظمھا 

الج أبطل نصفي، ففكرت       ، -صلى اهللا علیھ وسلم ط ف ثم اتفق بعد ذلك أن أصابني ِخْل
افیني،          ي أن یع ى اهللا ف ا إل فعت بھ ا، واستش ردة، فعملتھ ذه الب یدتي ھ ل قص ي عم ف

ي       ت النب لت ونمت، فرأی ت ودعوت، وتوس ھ  -وكررت إنشادھا، وبكی صلى اهللا علی
لم ت و -وس ردة، فانتبھ ّي ب ى عل ة، وألق ده المبارك ي بی ى وجھ ح عل ّي ، فمس دت ف وج

راء،     ض الفق ي بع نھضة ؛ فقمت وخرجت من بیتي، ولم أكن أعلمت بذلك أحدًا، فلقین
لم -أرید أن تعطیني القصیدة التي مدحت بھا رسول اهللا : فقال لي  -صلى اهللا علیھ وس
ال   : أّیھا؟ فقال : ، فقلت  ا، وق د سمعتھا   : التي أنشأتھا في مرضك، وذكر أوّلھ واهللا لق

لم   -د بین یدي رسول اهللا  البارحة وھي تنش ھ وس ت رسول اهللا   -صلى اهللا علی -، فرأی
ا،    -صلى اهللا علیھ وسلم ھ إیاھ ردة، فأعطیت ، یتمایل وأعجبتھ، وألقى على من أنشدھا ب

  ).٦(وذكر الفقیر ذلك، وشاع المنام
رب      و یستشفع ویتق ذ، فھ ففي ھذه الحادثة تلّبس البوصیري بجملة من المزالق والمآخ

  .-كما سیأتي موضحًا إن شاء اهللا  -بشرك وابتداع وغلو واعتداء  -تعالى  -إلى اهللا 



 ١٠٠٠

دون أن یبّین نعتھ ؛ فإن من رأى النبي  -صلى اهللا علیھ وسلم-ثم ادعى أنھ رأى النبي 
كما  -حسب صفاتھ المعلومة فقد رآه، فإن الشیطان ال یتمثل بھ  -صلى اهللا علیھ وسلم-

  .-ثبت في الحدیث 
ى أن ا م ادع ي ث ي ف لم-لنب ھ وس لى اهللا علی ردة،  -ص ھ ب ى علی ھ وألق ى وجھ ح عل مس

ثم التقى البوصیري  ! فعوفي من ھذا الفالج، فتحققت العافیة بعد المنام دون نیل البردة
دي الرسول صلى        -في عالم الیقظة  - ین ی بأحد المتصوفة وأخبره بسماع القصیدة ب

لم، وأن الرسول    ھ وس ھ و-اهللا علی لى اهللا علی ذا   -سلم ص یدة، وھ ًا بالقص ل إعجاب تمای
ى    -صلى اهللا علیھ وسلم-یذّكرنا بحدیث مكذوب بأن النبي  ات حت تواجد عند سماع أبی

  .لیس بكریم من لم یتواجد عند ذكر المحبوب: سقطت البردة عن منكبیھ وقال
صلى اهللا -إن ھذا الحدیث كذب بإجماع العارفین بسیرة رسول اهللا : قال شیخ اإلسالم 

  ).٧(وسنتھ وأحوالھ -علیھ وسلم
ان           ا ك وامَّ، فربم ن الط یدتھ م ي قص ا ف ع م یري م اء البوص تجابة دع ن اس ا ع وأم

  .الضطراره وعظم فاقتھ وشدة إلحاحھ السبب في استجابة دعائھ
ة أن    : یقول شیخ اإلسالم  ة المحرم داعین األدعی ثم سبب قضاء حاجة بعض ھؤالء ال

ھ،   الرجل منھم قد یكون مضطرًا ضرو رة لو دعا اهللا بھا مشرك عند وثن الستجیب ل
لصدق توجھھ إلى اهللا، وان كان تحري الدعاء عند الوثن شركًا، ولو استجیب لھ على 
ي   ید المتوسل بھ، صاحب القبر أو غیره الستغاثتھ، فإنھ یعاقب على ذلك ویھوي بھ ف

ك     النار إذا لم یعُف اهللا عنھ، فكم من عبد دعا دعاء غیر مباح، فق ي ذل ھ ف ضیت حاجت
  ).٨(الدعاء، وكان سبب ھالكھ في الدنیا واآلخرة

ھ        : وأما عن التعریف بصاحب البردة فھو  ى بلدت ن سعید البوصیري نسبة إل د ب محم
ه، واشتغل بالتصوُّف، وعمل ٦٠٨أبو صیر بین الفیوم وبني سویف بمصر، ولد سنة 

م یكن      كاتبًا مع قلة معرفتھ بصناعة الكتابة، ویظھر من ترجم اظم ل ھ وأشعاره أن الن ت
ھ إلطالق              د أھل زمان ًا عن ان ممقوت ث ك دًا صالحًا ؛ حی م یكن عاب ا ل عالمًا فقیھًا، كم
ع ذوي      ف م ان یق ذا ك اس، ول ؤال للن ر الس ھ كثی ا أن یح، كم ل قب اس بك ي الن انھ ف لس

  .السلطان مؤیدًا لھم سواء كانوا على الحق أم على الباطل
ن الطری یري ع افح البوص زام  ون ي االلت عارًا ف د أش ا، فأنش زم بھ ي الت اذلیة الت ة الش ق

باع         ن إش ز ع ي یعج ھ الت ال زوج ن ح كو م ة یش عار بذیئ ھ أش ت ل ا كان ا، كم بآدابھ
  !شھوتھا

  ).٩(ھـ ولھ دیوان شعر مطبوع٦٩٥توفي البوصیري سنة 
ا  وسنورد جملة من المآخذ على تلك البردة التي قد تعّلق بھا كثیر من الناس مع ما فی ھ

  .واهللا حسبنا ونعم الوكیل. من الشرك واالبتداع
  :یقول البوصیري  -١

  وكیف تدعو إلى الدنیا ضرورة َمن           لواله لم ُتخرج الدنیا من العدم
ھ   -وال یخفى ما في َعُجز ھذا البیت من الغلو الشنیع في حق نبینا محمد  صلى اهللا علی

، -صلى اهللا علیھ وسلم-لم توجد إال ألجلھ ، حیث زعم البوصیري أن ھذه الدنیا -وسلم
  ، ]٥٦:الذاریات)) [وَما َخَلْقُت الِجنَّ واإلنَس إالَّ ِلَیْعُبُدوِن: ((سبحانھ -وقد قال 

  ).١٠(لوالك لما خلقت األفالك: وربما عّول أولئك الصوفیة على الخبر الموضوع 
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  :قال البوصیري  -٢
  ولـم یـدانوه في عـلم وال كرم  فاق النبیین في َخلق وفي ُخُلق        

  وكلھم من رسول اهللا ملتمس         غرفًا من البحر أو رشفًا من الدیم
د    ل محم اء والرس اتم األنبی ن خ وا م الوا والتمس د ن ابقین ق اء الس ع األنبی -أي أن جمی

لم  ھ وس لى اهللا علی ق -ص ن الالح تفاد م ابق اس ین   ! ، فالس ھ وب ارن بین ك وق ل ذل فتأم
د  : ادقة الصوفیة كالحالج القائل مقاالت زن إن للنبي نورًا أزلیًا قدیمًا كان قبل أنھ یوج

ھ       اء السابقین علی ّد األنبی ث أم ان ؛ حی ة   .. العالم، ومنھ استمد كل علم وعرف ذا مقال وك
اتم            كاة خ ن مش ذ م ي یأخ ر نب ى آخ دن آدم إل ن ل ي م ل نب ائي أن ك ي الط ن عرب اب

  ).١١(النبیین
  :ثم قال  -٣

  دعتھ النصارى في نبیھُم         واحكم بما شئت مدحًا فیھ واحتكمدع ما ا
منتقدًا ھذا  -رحمھم اهللا  -یقول الشیخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوھاب 

ھ، وال ینحصر       : البیت  رة، والشرك بحر ال ساحل ل ومن المعلوم أن أنواع الغلو كثی
بلھم ب ركوا ق م أش ارى ؛ ألن األم ول النص ي ق ذلك، ف ة ك ل الجاھلی ان وأھ ادة األوث عب

ي المسیح    ًا   -ولیس فیھم من قال في إلھھ ما قالت النصارى ف ن   :  -غالب ھ اهللا، أو اب إن
ادھم      ھ العتق دوھا مع اهللا، أو ثالث ثالثة، بل كلھم معترفون أن آلھتھم ملك هللا، لكن عب

ات       ذه األبی ون بھ ة المفتون تج الجھل نفعھم فیح م أو ت فع لھ ا تش ي  أنھ ھ ف ى أن قول عل
دع ما ادعتھ النصارى في نبیھم َمْخَلٌص من الغلو بھذا البیت، وھو قد فتح : منظومتھ 

وال      ذه األق ى ھ ور عل و مقص ھ أن الغل اده بجھل رك العتق و والش اب الغل ذا ب ھ ھ ببیت
  ).١٢(الثالثة

 صلى اهللا-لقد وقع البوصیري وأمثالھ من الغالة في لبس ومغالطة لمعنى حدیث النبي 
عبد اهللا : ال ُتطروني كما أطرت النصارى ابن مریم إنما أنا عبد فقولوا :  -علیھ وسلم

ل   )١٣(ورسولھ ، فزعموا أن اإلطراء المنھي عنھ في ھذا الحدیث ھو اإلطراء المماث
رّد       دیث ی ع أن آخر الح ول، م إلطراء النصارى ابن مریم وما عدا ذلك فھو سائغ مقب

ھ ا  -قولھم ؛ فإن قولھ  وا     :  -لصالة والسالم   علی د فقول ا عب ا أن د اهللا ورسولھ   : إنم عب
د، ورسول ال    -صلى اهللا علیھ وسلم-تقریر للوسطیة تجاه رسول اهللا  د ال ُیعب ، فھو عب

علیھ  -ُیكذب، والمبالغة في مدحھ تؤول إلى ما وقع فیھ النصارى من الغلو في عیسى 
ھ   -السالم  ي قول لم  ص -، وبھذا ُیعلم أن حرف الكاف ف ھ وس ا أطرت   :  -لى اهللا علی كم

  ).١٤(ھي كاف التعلیل، أي كما بالغت النصارى
ال یلزم من النھي عن الشيء وقوعھ :  -في شرحھ لھذا الحدیث  -ویقول ابن الجوزي 

ا   -علیھ السالم  -؛ ألنَّا ال نعلم أحدًا ادعى في نبینا ما ادعتھ النصارى في عیسى  وإنم
ھ        سبب النھي فیما لم یظھر ما جود ل ي الس ا استأذن ف ل لم وقع في حدیث معاذ بن جب

دًا              ى النھي تأكی ادر إل ك فب وق ذل ا ھو ف ره بم الغ غی ھ خشي أن یب فامتنع ونھاه ؛ فكأن
  ).١٥(لألمر

  :وقال أیضًا  - ٤
  لو ناسبت قـدره آیـاتھ ِعـظمًا         أحیا اسمھ حین ُیدعى دارس الرمم
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یدة     ذه القص ّراح ھ ض ش ول بع و  : یق د اهللا    ل دره عن م ق ھ عظ ھ ومعجزات  -ناسبت آیات
وكل قربھ وزلفاه عنده لكان من جملة تلك اآلیات أن یحیي اهللا العظام الرفات  -تعالى 

  ). ١٦(ببركة اسمھ وحرمة ذكره
وال یخفى ما في ھذا الكالم من : یقول الشیخ محمود شكري اآللوسي منكرًا ھذا البیت 

ف یحل      -ى اهللا علیھ وسلمصل-الغلو ؛ فإن من جملة آیاتھ  القرآن العظیم الشأن ؛ وكی
نحط  -صلى اهللا علیھ وسلم-إن القرآن ال یناسب قدر النبي : لمسلم أن یقول  ، بل ھو م

ي            ا تحی ذاكر لھ ا ال م إن اسم اهللا األعظم وسائر أسمائھ الحسنى إذا ذكرھ عن قدره ث
  ).١٧(دارس الرمم؟

  :وقال أیضا  -٥
  أعظمھ         طوبى لمنتشق منھ وملتثمال طیب یعدل تربًا ضم 

لم   -فقد جعل البوصیري التراب الذي دفنت فیھ عظام رسول اهللا   ھ وس  -صلى اهللا علی
ھ،          راب أو قبَّل ذا الت درجات العال لمن استنشق ھ ة وال أطیب وأفضل مكان، وأن الجن

دا    ن االبت ًال ع واح، فض رك الب ى الش ؤول إل ذي ی راط ال و واإلف ن الغل ك م ي ذل ع وف
  .-تعالى  -واإلحداث في دین اهللا 

ي    :  -رحمھ اهللا  -قال شیخ اإلسالم  ر النب صلى اهللا  -واتفق األئمة على أنھ ال یمس قب
  ).١٨(وال یقبلھ، وھذا كلھ محافظة على التوحید -علیھ وسلم

  :ثم قال  -٦
  أقسمُت بالقمر المنشق إّن لھ         من قلبھ نسبًة مبرورة القسم

وم   ن المعل ر اهللا  وم ف بغی الى  -أن الحل ن      -تع ر ب ن عم غر ؛ فع رك األص ن الش م
ر    : قال  -صلى اهللا علیھ وسلم-أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنھ-الخطاب  ف بغی من حل

  ).١٩(اهللا فقد كفر أو أشرك
في شيء من   -عز وجل  -ال یجوز الحلف بغیر اهللا : -رحمھ اهللا -وقال ابن عبد البر 

ال م  ى ح یاء وال عل ھ األش ع علی ر مجتم ذا أم وال، وھ ال... ن األح ى أن ق ع : إل أجم
  ).٢٠(العلماء على أن الیمین بغیر اهللا مكروھة منھي عنھا، ال یجوز الحلف بھا ألحد

  :قال البوصیري  -٧
  وال التمست غنى الدارین من یده           إال استلمت الندى من خیر مستلم

، مع أن اهللا -صلى اهللا علیھ وسلم-ید النبي فجعل البوصیري غنى الدارین ُملَتمسًا من 
ھِ   : ((قال  -عز وجل  - َن اللَّ ٍة َفِم ال  ]٥٣:النحل )) [وَما ِبُكم مِّن نِّْعَم :  -سبحانھ   -، وق

ُدوهُ (( رِّْزَق واْعُب ِھ ال َد اللَّ اْبَتُغوا ِعن وت)) [َف ال ]١٧:العنكب الى  -، وق ن : (( -تع ْل َم ُق
ن ُدوِن اهللا ال   ((، ]٣١:یونس) [واَألْرِض َیْرُزُقُكم مَِّن السََّماِء ُتم مِّ ُقِل اْدُعوا اَلِذیَن َزَعْم

ْنُھم    ُھ ِم َیْمِلُكوَن ِمْثَقاَل َذرٍَّة ِفي السََّمَواِت َوال ِفي اَألْرِض َوَما َلُھْم ِفیِھَما ِمن ِشْرٍك َوَما َل
  ] .٢٢:سبأ)) [مِّن َظِھیٍر

ذكورة      -وسلم صلى اهللا علیھ-وأمر اهللا نبیھ محمدًا  ة الم ذه الثالث أن یبرأ من دعوى ھ
ْم  : (( -تعالى  -في قولھ  ُقل الَّ َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزاِئُن اللَِّھ وال َأْعَلُم الَغْیَب وال َأُقوُل َلُك

  ].٥٠:األنعام)) [إنِّي َمَلٌك إْن َأتَِّبُع إالَّ َما ُیوَحى إَليَّ
  :قال البوصیري  -٨

  بتسمـیتي          محمدًا وھو أوفى الخلق بالذممفإن لي ذمة منھ 
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د رسول اهللا         ة عن ھ ذم ذب ؛ فھل صارت ل لم   -وھذا تخرُّص وك ھ وس  -صلى اهللا علی
مھ؟ ق الس مھ مواف رد أن اس دیمًا  ! لمج ة ق ذه األم ي ھ افقین ف ة والمن ر الزنادق ا أكث فم

  !وحدیثًا الذین یتسمون بمحمد
تعقیبًا على  -رحمھم اهللا  -محمد بن عبد الوھاب  و یقول الشیخ سلیمان بن عبد اهللا بن

ة : قولھ : ھذا البیت  ى رسولھ       ... فإن لي ذم ى اهللا وعل ذب عل ى آخره ك صلى اهللا  -إل
ي            -علیھ وسلم  ة إال بالطاعة، ال بمجرد االشتراك ف د ذم ین اسمھ محم ھ وب یس بین فل

  ).٢١(االسم مع الشرك
  ).٢٢(في الدین واتباع السنة فاالتفاق في االسم ال ینفع إال بالموافقة

  :وقال البوصیري  -٩
  إن لم یكن في معادي آخذًا بیدي           فضًال وإال فقل یا زلة القدم

-والشاعر في ھذا البیت ینزل الرسول منزلة رب العالمین ؛ إذ مضمونھ أن الرسول 
ا   -صلى اهللا علیھ وسلم ى  ھو المسؤول لكشف أعظم الشدائد في الیوم اآلخر، ف نظر إل

ُقْل إنِّي َأَخاُف : (( -صلى اهللا علیھ وسلم-لنبیھ  -تعالى  -قول الشاعر، وانظر في قولھ 
  ].١٣:الزمر)) [إْن َعَصْیُت َربِّي َعَذاَب َیْوٍم َعِظیٍم

ك    ویزعم بعض المتعصبین للقصیدة أن مراد البوصیري طلب الشفاعة ؛ فلو صح ذل
:  -تعالى  -فاعة من األموات شرك بدلیل قولھ فالمحذور بحالھ، لما تقرر أن طلب الش

وَیْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّھ َما ال َیُضرُُّھْم وال َینَفُعُھْم وَیُقوُلوَن َھُؤالِء ُشَفَعاُؤَنا ِعنَد اللَِّھ ُقْل ((
ْبَحاَنُھ وَتعَ   ِرُكونَ  َأُتَنبُِّئوَن اللََّھ ِبَما ال َیْعَلُم ِفي السََّمَواِت وال ِفي اَألْرِض ُس ا ُیْش )) اَلى َعمَّ

  ).٢٣(اتخاذ الشفعاء شركًا -تعالى  -، فسمى اهللا ]١٨:یونس[
  :وقال  -١٠

  یا أكرم الرسل ما لي من ألوذ بھ           سواك عند حلول الحادث العمم
ت   -رحمھم اهللا  -یقول الشیخ سلیمان بن محمد بن عبد الوھاب  : -تعقیبًا على ھذا البی

  :البیت من الشرك  فتأمل ما في ھذا
لم -أنھ نفى أن یكون لھ مالذ إذا حلت بھ الحوادث إال النبي : منھا  -صلى اهللا علیھ وس

  .، ولیس ذلك إال هللا وحده ال شریك لھ، فھو الذي لیس للعباد مالذ إال ھو
ذه           : ومنھا  ھ ھ ھ، وسأل من ة واالضطرار إلی ار الفاق اداه بالتضرع وإظھ أنھ دعاه ون

  ).٢٤( تطلب إال من اهللا، وذلك ھو الشرك في اإللھیةالمطالب التي ال
فعظم  : وانتقد الشیخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد ابن عبد الوھاب ھذا البیت قائًال 

صلى   -بما یسخطھ ویحزنھ؛ فقد اشتد نكیره  -صلى اهللا علیھ وسلم-البوصیري النبي 
ھ ؛ فقصر     عما ھو دون ذلك كما ال یخفى على من لھ -اهللا علیھ وسلم  ي دین بصیرة ف

ادة       اذ عب إن اللی ھذا الشاعر لیاذه على المخلوق دون الخالق الذي ال یستحقھ سواه ؛ ف
ھ     م بقول س بھ ُھ  : ((كالعیاذ، وقد ذكر اهللا عن مؤمني الجن أنھم أنكروا استعاذة اإلن وَأنَّ

َزاُدوھُ   نِّ َف َن الِج اٍل مِّ وُذوَن ِبِرَج ِس َیُع َن اإلن اٌل مِّ اَن ِرَج ًاَك ن)) [ْم َرَھق ، أي ]٦: الج
ب    ي الطل واء ف و س ر، فھ دفع الش اذ ل ر، والعی ب الخی ون لطل اذ یك ًا، واللی طغیان

  ).٢٥(والھرب
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فانظر كیف نفى : عن ھذا البیت  -رحمھ اهللا  -وقال العالمة محمد بن علي الشوكاني 
لم -كل مالذ ما عدا عبد اهللا ورسولھ  ھ    -صلى اهللا علیھ وس ر رب ل عن ذك ورب  ، وغف

  ). ٢٦(إنا هللا وإنا إلیھ راجعون.  -صلى اهللا علیھ وسلم-رسول اهللا 
  :وقال البوصیري  -١١

  ولن یضیق رسول اهللا جاھك بي          إذا الكریم تحلى باسم منتقم
ي      : قال الشیخ سلیمان بن عبد اهللا بن محمد بن عبد الوھاب   ھ ف ھ أن یشفع ل سؤالھ من

إلخ، ھذا ھو الذي أراده المشركون ممن عبدوھم وھو . ..ولن یضیق رسول اهللا: قولھ 
د إذن        فاعة ال تكون إال بع إن الش الجاه والشفاعة عند اهللا، وذلك ھو الشرك، وأیضًا ف

ھو الذي یأذن للشافع أن یشفع ال أن  -تعالى  -اهللا فال معنى لطلبھا من غیره ؛ فإن اهللا 
  ).٢٧(الشافع یشفع ابتداءًا

  :وقال أیضا  -١٢
  ن من جودك الدنیا وضرتھا           ومن علومك علم اللوح والقلمفإ

ي    لم   -فجعل الدنیا واآلخرة من عطاء النب ھ وس و     -صلى اهللا علی وإفضالھ، والجود ھ
لم -أن الدنیا واآلخرة لھ : العطاء واإلفضال ؛ فمعنى الكالم  ، واهللا -صلى اهللا علیھ وس

  ).٢٨](١٣:اللیل)) [َلآلِخَرَة واُألوَلىوإنَّ َلَنا : ((یقول  -سبحانھ وتعالى  -
م    : وقولھ  وح والقل م الل إن مضمون       . ومن علومك عل بطالن ؛ ف ة السقوط وال ي غای ف

ال     -صلى اهللا علیھ وسلم-مقالتھ أن الرسول  د ق ب، وق ل الَّ  : (( -سبحانھ   -یعلم الغی ُق
ھُ    َب إالَّ اللَّ َمَواِت واَألْرِض الَغْی ي السَّ ن ِف ُم َم ل) [)َیْعَل ال  ] ٦٥:النم ل  -وق ز وج :  -ع

ٍة      (( ن وَرَق ُقُط ِم ا َتْس ِر وَم وِعنَدُه َمَفاِتُح الَغْیِب ال َیْعَلُمَھا إالَّ ُھَو وَیْعَلُم َما ِفي الَبرِّ واْلَبْح
ینٍ       اٍب مُِّب ي ِكَت اِبٍس إالَّ ِف ٍب وال َی اِت اَألْرِض وال َرْط ي ُظُلَم ٍة ِف ا وال َحبَّ )) إالَّ َیْعَلُمَھ

  ).٢٩(، واآلیات في ھذا كثیرة معلومة]٥٩:األنعام[
إن حق              ع ؛ ف ا ینف ا أن یشتغل بم ع بھ ذه القصیدة وول َق بھ لم َعِل وأخیرًا أدعو كل مس

ي  لم -النب ھ وس لى اهللا علی رع،     -ص ا ش ھ فیم ر، واتباع ا أخب دیقھ فیم ون بتص ا یك إنم
إن    ومحبتھ دون إفراط أو تفریط، وأن یشتغلوا بسماع القرآن والسنة  ا ؛ ف ھ فیھم والتفق

البوصیري وأضرابھ استبدلوا إنشاد وسماع ھذه القصائد بسماع القرآن والعلم النافع، 
  .فوقعوا في مخالفات ظاھرة ومآخذ فاحشة

حابة        دھا شعراء الص ي أنش ة الت دائح النبوی رضي  -وإن كان ال بد من قصائد ففي الم
  .كحسان وكعب بن زھیر ما یغني ویكفي -اهللا عنھم

ك       ال راھیم ؛ إن راھیم وآل إب ى إب ا صلیت عل لھم صّل على محمد وأزواجھ وذریتھ كم
  . (*)حمید مجید

 =============  
  :الھوامش 

  .١٩٩المدائح النبویة، ص ) ١(
ر ) ٢( ن كثی ول اب ھ اهللا  -یق ة   -رحم ة والنھای ي البدای ض ) : ٣٧٣/ ٤(ف ي بع ورد ف

ول اهللا  ات أن رس لم-الروای ھ وس لى اهللا علی یدة  -ص ده القص ن أنش ھ ح اه بردت .. أعط
وھذا من األمور المشھورة جدًا، ولكن لم أر ذلك في شيء، من ھذه الكتب المشھورة  

  .بإسناد أرتضیھ ؛ فاهللا أعلم 
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  .٢٩انظر مقدمة محقق دیوان البوصیري، ص ) ٣(
  .١٩٧انظر المدائح النبویة لزكي مبارك، ص ) ٤(
  .٣٠، ٢٩مقدمة دیوان البوصیري، ص ) ٥(
  . ٢/٢٥٨فوات الوفیات لمحمد بن شاكر الكتبي، ) ٦(
  .٥٩٨/ ١١مجموع الفتاوى، ) ٧(
  .، باختصار٦٩٣، ٢/٦٩٢اقتضاء الصراط المستقیم، ) ٨(
ي، ص      ) ٩( د سید كیالن ق محم  - ٥انظر ترجمتھ في مقدمة دیوان البوصیري، تحقی

  .البوصیري دراسة ونقد : ، وللمحقق كتاب آخر بعنوان ٤٤
لة والموضوعة   )٧٨(ح  ٤٦الصنعاني في موضوعاتھ، ص :  انظر) ١٠( ، والمسلس

  ).٢٨٢(، ح١/٢٩٩لأللباني، 
لعبد الرؤوف  -صلى اهللا علیھ وسلم-انظر تفصیل ذلك في كتاب محبة الرسول ) ١١(

  .١٩٦ - ١٦٩عثمان، ص 
نیة،   ) ١٢( درر الس ر  ٩/٨١ال ر  ٩/٤٨، وانظ واني    : ، وانظ ان للسھس یانة اإلنس ص
  .٨٨، ص )رشید رضا تعلیق محمد(
  .٣٤٤٥./أخرجھ البخاري، ح ) ١٣(
د،  ) ١٤( ا لصالح آل الشیخ، ص    ٣٧٦/ ١انظر القول المفی ة  ٢٣٦، ومفاھیمن ، ومحب

  . ٢٠٨الرسول لعبد الرؤوف عثمان، ص 
  .١٤٩/ ١٢فتح الباري، ) ١٥(
  .٣٤٩/ ٢غایة األماني لآللوسي، ) ١٦(
دان،      ، باختصار٣٥٠/ ٢غایة األماني لآللوسي، ) ١٧( ن حم در النضید الب وانظر ال

  .١٣٦ص 
  .٤١الرد على األخنائي، ص ) ١٨(
  . ١٥٣٤./ ، والترمذي، ح٤٥٠٩. /رواه أحمد، ح) ١٩(
  . ٣٦٧، ١٤/٣٦٦التمھید، ) ٢٠(
  .٢٢تیسیر العزیز الحمید، ص ) ٢١(
  .٥١/ ٩انظر الدرر السنیة، ) ٢٢(
  . ٢٧١، ٨٢، ٩/٤٩انظر الدرر السنیة، ) ٢٣(
  .٢٢٠، ٢١٩العزیز الحمید، ص  تیسیر) ٢٤(
دیس    ١٩٣، ٨٤، ٩/٤٩، وانظر ٨٠/ ٩الدرر السنیة، ) ٢٥( اج التأسیس والتق ، ومنھ

  .٢١٢لعبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن، ص 
  .٢٦الدر النضید، ص ) ٢٦(
  .٩/٥٢، وانظر الدرر السنیة، ٢٢٠تیسیر العزیز الحمید، ص ) ٢٧(
  . ٢٦٨، ٨٥، ٨٢، ٨١، ٥٠، ٤٩انظر الدرر السنیة، ) ٢٨(
  .٢٧٧، ٢٦٨، ٨٢، ٨١، ٦٢، ٩/٥٠انظر الدرر السنیة، ) ٢٩(

  ١٣٩نقال عن قرص مجلة البیان عدد (*) 
-------------------------  
  "حكم االحتفال بالمولد والرد على من أجازه"رسالة   .١٧
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  "حكم االحتفال بالمولد والرد على من أجازه "رسالة 
  الشیخ رحمھ اهللا الشیخ محمد بن إبراھیم آل

  .الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على نبینا محمد، وآلھ وصحبھ
  : أما بعد

د            وي، وق د النب ال بالمول الخیر بدعة االحتف ا ب رون المشھود لھ د الق فإن مما أحدث بع
ي   ورة ف ھ المنش ي مقالت ة ف رر البدع ث ب ك؛ حی نقیطي ذل طفى الش د مص ل محم تجاھ

  :ھـ بأمور ١٣٨٣/  ٤/  ٧الصادر في ) ١١١٢عدد ) (الندوة(جریدة 
  .دعوى تلقي األمم اإلسالمیة ھذا االحتفال بالقبول منذ مئات السنین: أحدھا
  .تقسیم العز بن عبد السالم البدعة إلى أحكام الشریعة الخمسة: الثاني
  ).نعمت البدعة:(قول عمر بن الخطاب في قضیة التراویح: الثالث
  ).تحدث للناس أقضیة بقدر ما أحدثوا من الفجور:(زیزقول عمر بن عبد الع: الرابع

ة   : دعوى الكاتب: الخامس ة العربی أن في إقامة االحتفال بالمولد صون عرض المملك
ا           ذاع عنھ ان ی ذي ك لم ال ھ وس ي صلى اهللا علی نقص النب السعودیة عن أن تنسب إلى ت

  .تنقصھ وإحراق كتب الصالة علیھ صلى اهللا علیھ وسلم
  .قض ھذه الشبھ التي أتي بھا ھذا الشخص أوًال، وبیان حكم المولد ثانیًافلھذا وجب ن

  :فنقول وباهللا التوفیق
ھ         : أما دعوى الشنقیطي د تلقت ان بدعة ـ فق وي ـ وإن ك د النب ذكرى المول أن االحتفال ب

  :األمة بالقبول، فمن أقوى األدلة على جھالتھ؛ ألمور
دھا ى    : أح اع عل ن االجتم ومة م ة معص نص      أن األم دین ب ي ال ة ف اللة، والبدع ض

نقیطي    الم الش ى ك اللة، فمقتض ة ض ث النبوی یة   : األحادی ي قض ت ف ة اجتمع أن األم
  .االحتفال بالمولد على ضاللة

اني ھ     : الث ر تركت ي أم يء ف یس بش دعوى ل ذه ال دع بھ ین الب ى تحس اج عل أن االحتج
ي        اطبي ف ھ الش ا بین م، كم دى بھ ة المقت رون الثالث ام(الق ض   ن) االعتص ن بع ًال ع ق

  : مشایخھ، ثم قال
ول     ( ا صار الجاھل یق اس علیھ ذا    : ولما كانت البدع والمخالفات وتواطأ الن ان ھ و ك ل

اس    ھ الن ا فعل ال  )منكرًا لم م ق ن           :(، ث ي ب ي عل ا ُحكي عن أب ذه المسألة بم ا أشبھ ھ وم
سن  كان عبد اهللا بن الح: شاذان بسند یرفعھ إلى أبي عبد اهللا ابن إسحاق الجعفري قال

ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھم ـ یكثر الجلوس إلى ربیعة، : ـ یعني
س  ي المجل ان ف ل ك ال رج ًا، فق ذاكروا یوم د اهللا : فت ال عب ذا، فق ى ھ ل عل یس العم : ل

ة          ال ربیع ى السنة؟ فق م الحجة عل ام أفھ م الحك وا ھ : أرأیت إن كثر الجھال حتى یكون
  ).یاءأشھد أن ھذا كالم أبناء األنب

اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم " وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة في 
 :"  

من اعتقد أن أكثر ھذه العادات المخالفة للسنن مجمع علیھا بناًء على أن األمة أقرتھا (
ولم تنكرھا فھو مخطئ في ھذا االعتقاد، فإنھ لم یزل في كل وقت من ینھى عن عامة 

الد       :(، قال)حدثة المخالفة للسنةالعادات المست د أو ب ل بل اع بعم وال یجوز دعوى إجم
نھم     ف م ف بعمل طوائ ال !)من بلدان المسلمین، فكی م      :(، ق م ل ر أھل العل ان أكث وإذا ك
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یعتمدوا على عمل أھل المدینة وإجماعھم في عصر مالك، بل رأوا السنة حجة علیھم 
الم      كما ھي حجة على غیرھم مع ما ٌأتوه من العلم و د المؤمن الع ف یعتم ان، فكی اإلیم

على عادات أكثر من اعتادھا عامة، أو من قیدتھ العامة، أو قوم مترئسون بالجھالة لم 
تم     م ی م ل یرسخوا في العلم، وال یعدون من أولي األمر، وال یصلحون للشورى، ولعلھ

فضل عن غیر إیمانھم باهللا وبرسولھ، أو قد دخل معھم فیھا بحكم العادة قوم من أھل ال
  ).رویة أو لشبھة، أحسن أحوالھم فیھا أن یكونوا فیھا بمنزلة المجتھدین

اع    : ثم ذكر شیخ اإلسالم ابن تیمیة أن االحتجاج بمثل ھذه الحجة ـ وھي دعوى اإلجم
ى     على العادات المخالفة للسنة ـ لیس طریقة أھل العلم؛ لكن لكثرة الجھالة قد یستند إل

ى من المنتسبین إلى العلم والدین، وذكر أن االستناد إلى أمور مثلھا خلق من الناس حت
م          ان، ث م واإلیم ي العل ة أول ن طریق یس م ولھ ل ن اهللا وال رس أخوذة ع ت م لیس

ي ھي مستند            :(قال ار الحجج الت دارك وإظھ داء الم ا ھي بإب ودة إنم ة المحم والمجادل
و المع     یس ھ ا ل ى م ل     األقوال واألعمال، وأما إظھار االعتماد عل ول والعم ي الق د ف تم

  ).فنوع من النفاق في العلم والجدل والكالم والعمل
ز    ": (االقتضاء " وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة في  ض من یتمی ما أكثر ما قد یحتج بع

دین           ي ال د ف ي یعتم م الت من المنتسبین إلى علم أو عبادة بحجج لیست من أصول العل
م       وذكر أن التعلق في تحسین البدع). علیھا ع ممن ل ا یق اس إنم بما علیھ الكثیر من الن

یحكم أصول العلم؛ فإنھ ھو الذي یجعل ما اعتاده ھو ومن یعرفھ إجماعًا، وإن لم یعلم 
  .قول سائر المسلمین في ذلك ویستنكر تركھ

دع       ": االعتصام " وذكر الشاطبي في  ي تحسین الب اس ف ل الن أن منشأ االحتجاج بعم
إن جاءت الشریعة بخالف ذلك، والوقوف مع الرجال دون الظن بأعمال المتأخرین و

  .التحري للحق
ث ر الثال ى     : األم د عل ال بالمول واء االحتف ن احت لمین م اء المس ن علم نذكره ع ا س م

  .المحرمات، وبیان أن ما لم یحتو على المحرمات منھ بدعة
الواجبة بنقط وأما تقسیم الشنقیطي البدعة إلى أحكام الشریعة الخمسة، وتمثیلھ للبدعة 

  .حروف القرآن وتشكیلھا وبناء مدارس العلم
ھ         : فالجواب عنھ ي صلى اهللا علی ا صح عن النب ة المناقضة لم أن ھذا التقسیم في غای

أن النبي صلى اهللا : وسلم، فقد روى مسلم في صحیحھ من حدیث جابر رضي اهللا عنھ
ول  د  : " علیھ وسلم كان یق ا بع اب اهللا    : أم دیث كت دق الح إن أص دي    ف دي ھ ر الھ ، وخی

اللة   ة ض ل بدع دثاتھا، وك ور مح ر األم د، وش ائي"محم ة النس ي روای ل : " ، وف وك
ي صلى        " ضاللة في النار ن ساریة، عن النب اض ب وروى أصحاب السنن عن العرب

إنھ من یعش منكم فسیرى اختالفًا كثیرًا، فعلیكم بسنتي وسنة : " اهللا علیھ وسلم أنھ قال
دین ا  اء الراش دثات    الخلف اكم ومح ذ، وإی ا بالنواج و علیھ دي، َعضُّ ن بع دیین م لمھ

  ".األمور، فإن كل بدعة ضاللة 
ي    ة ف ن تیمی الم اب یخ اإلس ال ش اء " وق ة  ":(االقتض ذه الكلم ل ھ د أن یقاب ل ألح ال یح

ھ  ل بدعة ضاللة    : " الجامعة من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الكلیة، وھي قول " ك
ى مشاقة الرسول         : یقالبسلب عمومھا، وھو أن  ذا إل إن ھ ل بدعة ضاللة، ف لیست ك

ل  ال )أقرب منھ إلى التأوی ص رسول اهللا        :(، وق یم المحیط ظاھر من ن د التعم إن قص
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صلى اهللا علیھ وسلم بھذه الكلمة الجامعة، فال یعدل عن مقصوده بأبي ھو وأمي صلى 
ل     أن تخصیص عموم النھي عن : ، وذكر شیخ اإلسالم)اهللا علیھ وسلم ر دلی دع بغی الب

  .من كتاب أو سنة أو إجماع ال یقبل، فالواجب التمسك بالعموم
  : في رد تقسیم البدعة إلى أحكام الشرع الخمسة" االعتصام " وقال الشاطبي في 

ھذا التقسیم ـ   : ھو ـ أي :(، قال)ھذا التقسیم أمر مخترع، ال یدل علیھ دلیل شرعي أن (
البدعة أن ال یدل علیھا دلیل شرعي؛ ال من نصوص   في نفسھ متدافع؛ فإن من حقیقة 

دب أو          ى وجوب أو ن دل عل ا ی اك من الشرع م الشرع وال من قواعده، إذ لو كان ھن
إباحة؛ لما كان ثم دعة، ولكان العمل داخًال في عموم األعمال المأمور بھا، أو المخیر 

  .فیھا
دل       ة ت ین كون األدل دعًا، وب دبھا أو     فالجمع بین كون تلك األشیاء ب ا أو ن ى وجوبھ عل

  .إباحتھا جمع بین متناقضین
و دل       ٍة أخرى، إذ ل دعًا ال من جھ أما المكروه منھا والمحرم؛ فمسلم من جھة كونھا ب
ان أن یكون معصیة             ھ بدعة؛ إلمك ك كون ت ذل م یثب ھ؛ ل ر أو كراھت ع أم دلیل على من

ك         ا ذل ور فیھ ة یتص ال بدع ا، ف ر ونحوھ رب الخم رقة وش ل والس یم إال  كالقت التقس
  ).الكراھیة والتحریم

ة            ام الشریعة الخمسة العالم ى أحك د السالم البدعة إل ن عب ز ب وممن تعقب تقسیم الع
  : ، قال بعد ذكر ھذا التقسیم"شرح رسالة القیرواني " زروق في 

ون  ( ال المحقق الة             : ق ھ الص ھ علی روه؛ لقول ین محرم ومك دور ـ أي البدعة ـ ب ا ت إنم
ذا التقسیم      " حدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة   كل م: " والسالم ي رد ھ اء ف وكالم العلم

  .كثیر
وأما التمثیل بنقط المصحف وتشكیلھ وبناء المدارس للبدعة الواجبة فلیس بمسلم؛ ألن 
ما ذكر لیس من البدعة في الدین، فإن نقط المصحف وتشكیلھ إنما ھما لصیانة القرآن 

  .من اللحن والتحریف، وھذا واجب شرعًا
ردًا على التمثیل بھ للبدعة " االعتصام " وأما بناء المدارس للعلم فیقول الشاطبي في 

بدعة؛ إال على فرض  : أما المدارس؛ فال یتعلق بھا أمر تعبدي یقال في مثلھ:(ما نصھ
ي      ان ف م ك ل العل أن یكون من السنة أن ال یقرأ العلم إال في المساجد، وھذا ال یوجد، ب

بكل مكان؛ من مسجد، أو منزل، أو سفر، أو حضر، أو غیر ذلك، الزمان األول یبث 
ك   حتى في األسواق فإذا أعد أحد من الناس مدرسة یعین بإعدادھا الطلبة؛ فال یزید ذل
دخل            أین م ك، ف ر ذل ھ، أو حائطًا من حوائطھ، أو غی زًال من منازل على إعداده لھ من

  ! البدعة ھھنا؟
ل  ك     : وإن قی ي تخصیص ذل یس      إن البدعة ف ا ل ره، فالتخصیص ھن الموضع دون غی

  ).بتخصیص تعبدي، وإنما ھو تعیین بالحبس كما تتعین سائر األمور المحبسة
ن الخطاب    وأما استدالل الشنقیطي على أن البدعة في الدین تكون حسنة بقول عمر ب

إن     ) نعمت البدعة ھذه:(رضي اهللا عنھ في قضیة التراویح ھ، ف ي محل یس ف فاستدالل ل
  .یقصد بذلك تحسین البدعة في الدین عمر لم

ي  اطبي ف ال الش ام " ق ث  ":(االعتص ن حی ال م اھر الح ار ظ ة باعتب ماھا بدع ا س إنم
تركھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي اهللا   
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ال مشاحة ف    ي عنھ ال أن ھذه بدعة من حیث المعنى، فمن سماھا بدعة بھذا االعتبار ف
امي ال)األس المعنى     :(، ق داع ب واز االبت ى ج ا عل تدل بھ وز أن یس ال یج ك ف د ذل وعن

  ).المتكلم فیھ؛ ألنھ نوع من تحریف الكلم عن مواضعھ
نعمت  :(أما قول عمر":(اقتضاء الصراط المستقیم " وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة في 

م یخالف   فأكثر المحتجین بھذا؛ لو أردنا أن نثبت حكمًا ب) البدعة ھذه قول عمر الذي ل
ول رسول   )قول الصاحب لیس بحجٍة:(فیھ؛ لقالوا ، فكیف یكون حجة لھم في خالف ق

لم؟  ھ وس لى اهللا علی الف    ! اهللا ص ده إذا خ ال یعتق ة؛ ف احب حج ول الص د ق ن اعتق وم
  .الحدیث

  ).ال تصلح معارضة الحدیث بقول الصاحب: فعلى التقدیرین
ول :(ثم قال ذا    : ثم نق ي ھ ا ف ر م ذه تسمیة          أكث ًة، مع حسنھا، وھ ك بدع ر تل تسمیة عم

لغویة ال تسمیة شرعیة، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداًء من غیر مثال 
  ).سابق، وأما البدعة الشرعیة؛ فكل ما لم یدل علیھ دلیل شرعي

ٍل، أو    :(ثم قال ى استحباب فع د دل عل  فإذا كان نص رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ق
ذي     دقة ال اب الص إیجابھ بعد موتھ، أو دل علیھ مطلقًا، ولم یعمل بھ أال بعد موتھ، ككت
ھ، صح أن یسمى         د موت ل بع ك العم د ذل أخرجھ أبوبكر رضي اهللا عنھ، فإذا عمل أح

  .بدعة في اللغة؛ ألنھ عمل مبتدأ
لم    : قال ھ وس ي صلى اهللا علی ل بدعٍة ضاللة   :(وقد علم أن قول النب ھ ك    ) ك رد ب م ی ل ل

ا            دأ، وإنم ل مبت و عم ھ الرسل؛ فھ ن جاءت ب ل دی ل ك عمل مبتدأ؛ فإن دین اإلسالم، ب
  ).أراد ما ابتدئ من األعمال التي لم یشرعھا ھو صلى اهللا علیھ وسلم

ال ى  :(ق ان عل ام رمض لون قی انوا یص لم ك ھ وس لى اهللا علی النبي ص ذلك ف ان ك وإذا ك
وا   عھده جماعة وفرادى، وقد قال لھم في اللیلة الث ا اجتمع ة لم م   : " الثة أو الرابع ھ ل إن

إن أفضل           وتكم، ف ي بی یكم، فصلوا ف ة أن یفرض عل یكم إال كراھ یمنعني أن أخرج إل
دم الخروج بخشیة      "صالة المرء في بیتھ إال المكتوبة  لم ع ھ وس ، فعلل صلى اهللا علی

راض لخر      وال خوف االفت ھ ل ج االفتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم، وأن
إلیھم، فلما كان في عھد عمر؛ جمعھم على قارئ واحٍد، وأسرج المسجد فصارت ھذه 
وا            م یكون ًال ل ع اإلسراج ـ عم ٍد م اٍم واح ى إم الھیئة ـ وھي اجتماعھم في المسجد وعل
م یكن بدعًة شرعیًة،      یعملونھ من قبل، فسمي بدعًة؛ ألنھ في اللغة یسمى بذلك، وإن ل

ھ عمل ص   ت أن راض زال  ألن السنة اقتض وف االفت راض، وخ وال خوف االفت الح ل
  ).بموتھ صلى اهللا علیھ وسلم، فانتفى المعارض

ي   ًا ف الم أیض یخ اإلس ال ش اء " وق ي   ":(االقتض ًة ف ت بدع راویح فلیس الَة الت ا ص أم
ال  إن اهللا : " الشریعة، بل ھي سنة بقول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وفعلھ، فإنھ ق

ل ھي   "ان، وسننت لكم قیامھ فرض علیكم صیام رمض ، وال صالتھا جماعة بدعة، ب
ي أول    سنة في الشریعة، بل قد صالھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في الجماعة ف

  . شھر رمضان لیلتین، بل ثالًثا
إن الرجل إذا صلى مع : " وصالھا أیضًا في العشر األواخر في جماعة مرات، وقال

ة  اإلمام حتى ینصرف كتب لھ قی  الح       "ام لیل وتھم الف ى خشوا أن یف م حت ام بھ ا ق . ، لم
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ي الجماعة أفضل     رواه أھل السنن، وبھذا الحدیث احتج أحمد وغیره على أن فعلھا ف
  .من فعلھا في حال االنفراد

د من أن یكون         ك أوك ام، وذل ف اإلم وفي قولھ ھذا ترغیب في قیام شھر رمضان خل
لم   سنة مطلقًا، وكان الناس یصلونھا جماعة في المسجد على عھده صلى اهللا علیھ وس

  ).و یقرھم، وإقراره سنة منھ صلى اهللا علیھ وسلم
د      ن عب ر ب ى عم وأما استدالل الشنقیطي على استحسان االبتداع في الدین بما عزاه إل

دثوا من الفجور        :(العزیز أنھ قال ا أح در م اس أقضیة بق دث للن د الشنقیطي   ) تح یقص
  .ك تحدث لھم مرغبات في الخیر بقدر ما أحدثوا من الفتورفكذل: القیاس، أي: بذلك

  :عن ھذا االستدالل بأمور" االعتصام " فقد أجاب اإلمام الشاطبي في 
أن ھذا قیاس في مقابلة النص الثابت في النھي عن االبتداع، وھو من باب فساد : أولھا

  .االعتبار
  .يأن ھذا قیاس على نص لم یثبت بعد من طریق مرض: الثاني
ث اس   : الثال وز قی ز ال یج د العزی ن عب ر ب ن عم ھ ع رض ثبوت ى ف الم عل ذا الك أن ھ

م   إحداث العبادات علیھ؛ ألن كالم عمر إنما ھو في معنى عادي یختلف فیھ مناط الحك
الثابت فیما تقدم؛ كتضمین الصناع، أو الظنة في توجیھ األیمان دون مجرد الدعاوى، 

یھم    : فیقول ین توجھت عل ة والفضیلة،       أن األول ة والدیان حة األمان ام لص ض األحك بع
ل     م رادع أھ و حك م، وھ تالف الحك ب اخ اط، فوج ف المن دادھا أختل دثت أض ا ح فلم
ى             ھ عل ھ فإن ا نحن فی ى ظاھر مناسب، بخالف م ذا المعن أثر ھ الباطل عن باطلھم، ف

نوافل الضد من ذلك، أال ترى أن الناس إذا وقع فیھم الفتور عن الفرائض فضًال عن ال
ون       یھم أشیاء أخرى یرغب ـ وھي ما ھي من القلة والسھولة ـ فما ظنك بھم إذا زید عل
فیھا ویحضون على استعمالھا، فال شك أن الوظائف تتكاثر حتى تؤدي إلى أعظم من  
الكسل األول وإلى ترك الجمیع، فإن حدث للعامل بالبدعة ھو في بدعتھ أو لمن شایعھ 

ال  فیھا فال بد من كسلھ عن م ى، ق و        : ا ھو أول ا ھ ى م دة عل ادة عائ ذه الزی فصارت ھ
أولى منھا باإلبطال أو اإلخالل، وقد مر أنھ ما من بدعة تحدث إال ویموت من السنة    

  .ما ھو خیر منھا
لم      : الرابع ھ وس ي صلى اهللا علی ب النب أن ھذا القیاس مخالف ألصل شرعي، وھو طل

دید، فزی    دم التش ا       السھولة والرفق والتیسیر وع ل بھ ر ویعم م تشرع تظھ ة ل ادة وظیف
ذا               ز بھ د العزی ن عب ر ب د عم یس قص ال شك، فل دید ب واطن السنن ھي تش دائمًا في م

  .الكالم على فرض ثبوتھ عنھ فتح السبیل إلى إحداث البدع
  " شرح رسالة القیرواني" وقال العالمة قاسم بن عیسى بن ناجي المالكي في 

دثوا من   : معناه:(قال) ما أحدثوا من الفجورتحدث للناس أقضیة بقدر (في معنى ما أح
ي شأن          : ، وقال)الفجور مما لیس فیھ نص ھ ف ذي ألف اب ال ي الكت ي السبكي ف ال التق ق

ھ      ال فی دیق، وق ر الص ي بك الكي،     : رافضي جاھر بلعنة أب ھ القاضي الم دو اهللا، فقتل ع
ا :(قال في ھذه الكلمة بعدما عزاھا إلى مالك بن أنس بلفظ ا    یحدث للن در م ام بق س أحك

اختالف الصورة    ): یحدثون من الفجور ل ب ال نقول إن األحكام تتغیر بتغیر الزمان، ب
ون       د یك ا، فق ر فیھ ا أن ننظ ة علین فة خاص ى ص ورة عل دثت ص إذا ح ة، ف الحادث
ر          ة، وذك ذه الكلم ي السبكي ھ ل التق ذا حم ى ھ مجموعھا یقتضي الشرع لھ حكمًا، عل
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دیق    أنھا منطبقة على قضیة الراف ار سب الص ضي؛ لكون صورتھا مجموعة من إظھ
ل            ض السنة، ونق ھ وإعالء البدعة وغم ھ وإصراره علی اس ومجاھرت ن الن في مأل م

  ".الحاوي " السیوطي ھذا التأویل عن السبكي في 
ومن ھذه النقول یعلم أن عمر بن عبد العزیز لم یقصد بھذه الكلمة فتح أي باب یناقض 

ى  و            الشریعة، وكیف ینسب إل دین، وھ ي ال داع ف اب االبت تح ب ز ف د العزی ن عب ر ب عم
اس،    :(الذي یقول حینما بایعھ الناس بعدما صعد المنبر فحمد اهللا وأثنى علیھ ا الن ا أیھ ی

ة،    تكم أم إنھ لیس بعد نبیكم نبي، وال بعد كتابكم كتاب، وال بعد سنتكم سنة، وال بعد أم
ى ل   ھ عل ة، أال وإن       أال وإن الحالل ما أحلھ اهللا في كتاب وم القیام ى ی ھ حالل إل سان نبی

ي لست              ة، أال وإن وم القیام ى ی ھ حرام إل ى لسان نبی ھ عل ي كتاب الحرام ما حرم اهللا ف
  ).بمبتدع ولكني متبع

   
ى   : وأما دعوى الشنقیطي أن عدم احتفال المملكة السعودیة بالمولد النبوي یعرضھا إل

ھ    أن ُتـنسب من قبل الدول األخرى إلى تنقص ال لم وازدرائ ھ وس رسول صلى اهللا علی
ا تحرق              ا أنھ ذاع عنھ ا ی ك، كم ا ذل ذاع عنھ ده، وی ل لمول ره وال تحتف ل بغی حیث تحتف

  : كتب الصالة علیھ، فھذا من عندیاتھ، وذلك ألمور
دھا ول      : أح یم الرس عودیة بتعظ ة الس رف للحكوم ا تعت المیة كلھ ات اإلس أن الحكوم

ا بأ     ع علمھ لم، م ھ وس داع،        صلى اهللا علی ة من االبت وي مخاف د النب ل بالمول ا ال تحتف نھ
وأقرب شاھد في زماننا ھذا على ذلك إقبال وفودھا على المؤتمر اإلسالمي الذي یعقد 
ذلك          ره الشنقیطي، وك ا ذك تھم بم ى من ی دید عل بمكة، فإنھ ال یتصور ذلك اإلقبال الش

اعات   ك اإلش ورة، وتل ة المن ي المدین المیة ف ة اإلس ى الجامع ا عل یر إلیھ ي یش الت
د     ن عب د ب الم محم یخ اإلس وة ش ن دع ا ع ر بھ ون التنفی اول المبطل ا ح نقیطي إنم الش

  ).سبحانك ھذا بھتان عظیم:(وكان الشیخ یجیب عن كل ذلك بقولھ. الوھاب
لم    ھ وس وكان یذكر أن ما ینسب إلیھ من إحراق كتب الصالة على النبي صلى اهللا علی

ھ ال یصیر   " دالئل الخیرات " من یتعلق بكتاب لیس لھ أصل، إال أنھ نصح بعض  بأن
رآن،         راءة الق ع من ق ھ أنف راءة فی یظن أن الق ھذا الكتاب أجل في قلبھ من كتاب اهللا، ف
ي     دعوة الت ي ال ورغم ھذه االفتراءات أبى اهللا إال أن یظھر الحق ویبطل الباطل، ویعل

  .باطلةحاول أولئك المبطلون التنفیر عنھا بمثل تلك اإلشاعات ال
لم، إن   : أن القائل بـ: الثاني ھ وس أن تارك االحتفال بالمولد متنقص للنبي صلى اهللا علی

أراد بقولھ ھذا أن ذلك اعتقاد التارك فقد كذب وافترى، وإن أراد أن ذلك تنقیص للنبي 
ا           اب والسنة، وم ى الكت ك إل ي ذل المرجع ف صلى اهللا علیھ وسلم عما یستحقھ شرعًا ف

دلیل    علیھ القرون ا إن جاء ب لمشھود لھا بالخیر فنحاكم كل من یطالبنا بھذا إلى ذلك، ف
لم       ھ وس ي صلى اهللا علی ول النب ل بدعة   :(صحیح صریح، وإال فنحن مستمسكون بق ك

ال   )ضاللة ھ ق ادة ال   :(، وبما روى أبو داود في سننھ، عن حذیفة رضي اهللا عن كل عب
د   ال تعب رك لآلخر     یتعبدھا أصحاب محمد صلى اهللا علیھ وسلم ف م یت إن األول ل وھا، ف

  .، وال نصون أعراضنا في الدنیا بالتقرب إلى اهللا تعالى بما لم یشرعھ)مقاًال
أن أكثر ما یقصد من تلك االحتفاالت التي تقام للرؤساء إحیاء الذكرى، والنبي : الثالث

ھ     ي حق ال اهللا ف د ق ك ذكرك   :(صلى اهللا علیھ وسلم ق ا ل  ،)٤: سورة االنشراح  )(ورفعن
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ھ            ي التشھد والصالة علی ة والخطب والصلوات وف ي األذان واإلقام وع ف ذكره مرف ف
وفي قراءة الحدیث واتباع ما جاء بھ، فھو أجل من أن تكون ذكراه سنویة فقط، ولكن 

إن من طباع :(قال  "ذكرى المولد النبوي  " األمر كما قال السید رشید رضا في كتابھ 
یم أئمة الدین أو الدنیا في طور ضعفھم ـ أي البشر ـ     البشر أن یبالغوا في مظاھر تعظ

ا           دًال مم ھ ب نفس، فیجعلون ى ال ھ عل قة فی ذا تعظیم ال مش في أمر الدین أو الدنیا؛ ألن ھ
یم    ا التعظ دنیا، و إنم دین أو ال ر ال ا أم وم بھ ي یق اقة الت ال الش ن األعم یھم م ب عل یج

ھ    الحقیقي بطاعة المعظم، والنصح لھ، والقیام باألعما ز دین ره ویعت ل التي یقوم بھا أم
ا     دھم تعظیًم إن كان رسوًلا، وملكھ إن كان ملًكا، وقد كان السلف الصالح أشد ممن بع
ذا السبیل،      ي ھ للنبي صلى اهللا علیھ وسلم ثم للخلفاء، وناھیك ببذل أموالھم وأنفسھم ف

یم الل    اھر التعظ ي مظ دین ف ا ال اع فیھ ي ض رون الت ذه الق ل ھ نھم دون أھ اني، ولك س
یس من         ل تعظیم، ول ق بك لم أحق الخل والشك أن الرسول األعظم صلى اهللا علیھ وس
ھ          ر ألجل تعظیم دیل أو تغیی ص أو تب ادة أو نق ھ بزی ي دین التعظیم الحق لھ أن نبتدع ف
ا من        ل قبلن دث أھل المل ا أح بھ، وحسن النیة ال یبیح االبتداع في الدین فقد كان جل م

  . نیة التغییر في دینھم عن حسن
ھ     ا جاءت ب ومازالوا یبتدعون بقصد التعظیم وحسن النیة حتى صارت أدیانھم غیر م
وا     ذین اتبع ف ال اھل الخل ا تس اھلوا، وكم ا تس الح كم لفنا الص اھل س و تس لھم، ول رس
الح      لف الص ن الس ا، ولك ا أیًض ل دینن اع أص ذراع لض ًا ب بر وذراع برًا بش ننھم ش س

  .اھـ) ن نرجع إلیھ ونعض علیھ بالنواجذحفظوا لنا األصل، فالواجب علینا أ
االت بالرؤساء    ھذا مع أن االحتفال بالمولد النبوي إذا كان بطریق القیاس على االحتف

  .صار ـ أي النبي صلى اهللا علیھ وسلم ـ ملحقًا بغیره وھذا ما ال یرضاه عاقل
  حكم المولد * 

  :المولد إلى قسمین: مقسم العلماء االجتماع الذي یعمل في ربیع األول ویسمى باس
ما خال من المحرمات فھو بدعة لھا حكم غیرھا من البدع، قال شیخ اإلسالم  : أحدھما

ي    ة ف رى   " ابن تیمی اوى الكب م الشرعیة كبعض        ": الفت ر المواس ا اتخاذ موسم غی أم
ال     ي یق ع األول الت الي شھر رجب، أو        : لیالي شھر ربی ض لی د، أو بع ة المول ا لیل إنھ

ال     ثامن عشر ذي ذي یسمیھ الجھ : الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال ال
  .عید األبرار ـ فإنھا من البدع التي لم یستحبھا السلف الصالح ولم یفعلوھا

ي    ال ف ام            ":(االقتضاء  " وق ع قی ھ السلف، م م یفعل دًا ـ ل د عی ذا ـ أي اتخاذ المول إن ھ
ھ    انع من دم الم ال )المقتضى لھ وع ذا   :(، وق ان ھ و ك ان      ول ًا لك ا، أو راجح رًا محًض خی

ھ    السلف رضي اهللا عنھم أحق بھ منا، فإنھم كانوا أشد محبة لرسول اهللا صلى اهللا علی
  ).وسلم وتعظیمًا لھ منا، وھم على الخیر أحرص

فإن خال ـ أي المولد ـ منھ ـ أي من السماع وتوابعھ ـ ":(المدخل " وقال ابن الحاج في 
ره         وعمل طعاًما فقط، ونوى بھ  دم ذك ا تق ل م لم من ك ھ اإلخوان، وس المولد ودعا إلی

ل السلف الماضین،     فھو بدعة بنفس نیتھ فقط، إذ إن ذلك زیادة في الدین لیس من عم
د                م أش ھ، ألنھ انوا علی ا ك ة لم ة مخالف د نی ل أوجب من أن یزی ى، ب اع السلف أول وإتب

ھ   الناس اتباعًا لسنة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وتعظیما لھ ولسنتھ صلى اهللا علی
د،     وى المول ھ ن وسلم، ولھم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك، ولم ینقل عن أحد منھم أن
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ا           وارد، كم ي المصادر والم اعھم ف م أن إتب د عل ا وسعھم، وق ونحن لھم تبع، فیسعنا م
  . قال الشیخ أبو طالب المكي ـ رحمھ اهللا ـ في كتابھ

اً      ال تقوم ا:(وقد جاء في الخبر ر معروف رًا والمنك ى یصیر المعروف منك ، )لساعة حت
م       د؛ ألنھ أتي بع ا ی ره وم دم ذك ا تق بب م الم بس الة والس ھ الص ھ علی ا قال ع م د وق وق
ھ     ا إلی ا هللا وإن ر، فإن ھ مقص رون أن م ی ل عملھ ن ال یعم ة، وم ي طاع م ف دون أنھ یعتق

  .ھـ.ا) راجعون
ي اللخمي اإلسك      ن عل ر ب ـ  وقال العالمة تاج الدین عم اني :(ندراني المشھور ب ) الفاكھ

ـ       د المسماة ب ي المول د     " في رسالتھ ف ل المول ي عم د    ": (المورد ف ذا المول م لھ ال أعل
أصال في كتاب وال سنة، وال ینقل عملھ عن أحد من علماء األمة، الذین ھم القدوة في 

ى  الدین، المتمسكون بآثار المتقدمین، بل ھو ِبدعة أحدثھا البطالون، وشھوة ن فٍس اغتن
ا         ام الخمسة قلن ھ األحك ا علی ا إذا أدرن دلیل أنَّ الون، ب ًا، أو    : بھا األك ا أن یكون واجب إم

  .مندوبًا، أو مباحًا، أو مكروھًا، أو محرمًا
ر ذم    : وھو لیس بواجب إجماعًا، وال مندوبًا؛ ألن حقیقة الندب ما طلبھ الشرع من غی

ھ الشرع، وال فعل        أذن فی م ی ذا ل ھ، وھ اء    على ترك ابعون وال العلم حابة، وال الت ھ الص
  .المتدینون ـ فیما علمت ـ وھذا جوابي عنھ بین یدي اهللا إن عنھ سئلت

فلم یبق . وال جائز أن یكون مباحًا؛ ألن االبتداع في الدین لیس مباحًا بإجماع المسلمین
  ).إال أن یكون مكروھًا، أو حرامًا

ھ   ثم صور الفاكھاني نوع المولد الذي تكلم ف ا بأن ا ذكرن ھ رجل من     : یھ بم ھو أن یعمل
ام،        ل الطع ى أك اع عل ك االجتم ي ذل عین مالھ ألھلھ وأصحابھ وعیالھ، ال یجاوزون ف

ھ بدعة مكروھة وشناعة، إذ     :(وال یقترفون شیئًا من اآلثام، قال فھذا الذي وصفناه بأن
اء       اء اإلسالم وعلم م فقھ ذین ھ ُرُج   لم یفعلھ أحد من متقدمي أھل الطاعة، ال ام، ُس األن

  .اھـ) األزمنة وَزْین األمكنة
ي    دخل  " ویرى ابن الحاج ف ك         ": الم ي ذل ان االشتغال ف و ك د بدعة، ول ة المول أن نی

وبعضھم ـ أي المشتغلین بعمل المولد ـ یتورع عن   :(الیوم بصحیح البخاري، وعبارتھ
ره عوضًا عن ذل           راءة البخاري وغی ھ ـ بق اء وتوابع ذا وإن  ھذا ـ أي سماع الغن ك، ھ

ة       ة العظیم ا البرك ادات وفیھ رب والعب ر الق ن أكب ھا م ي نفس دیث ف راءة الح ت ق كان
ة        رعي ال بنی ھ الش ى الوج ھ عل ق ب رطھ الالئ ك بش ل ذل ن إذا فع ر، لك ر الكثی والخی
المولد، أال ترى أن الصالة من أعظم القرب إلى اهللا تعالى، ومع ذلك فلو فعلھا إنسان  

ا     في غیر الوقت المشروع  ة فم ذه المثاب لھا لكان مذمومًا مخالفًا، فإذا كانت الصالة بھ
  ).بالك بغیرھا

  .ھذا ما بینھ المحققون في ھذا النوع من المولد
اه  " حسن المقصد في عمل المولد " وقد حاول السیوطي في رسالتھ  الرد على ما نقلن

ا     ره الفاكھ ا ذك ة م ى معارض وى عل يء یق أت بش م ی ھ ل اني، لكن ن الفاكھ ھ ع ني؛ فإن
ى     رب إل ھ التق عارضھ بأن االحتفال بالمولد النبوي إنما أحدثھ ملك عادل عالم قصد ب
ي       إن البدعة ف یس بحجة؛ ف اهللا، وارتضاه ابن دحیة، وصنف لھ من أجلھ كتابًا وھذا ل
ث       ا أن نعارض األحادی ال یمكنن ث، ف الدین ال تقبل من أي أحد كان بنصوص األحادی
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داع ف ن االبت ذرة م ن  المح ي ب ن عل ي الحس ن أب وكبري ب عید ك ي س ل أب دین بعم ي ال
  .بكتكین الذي أحدث االحتفال بالمولد في القرن السادس، وعدالتھ ال توجب عصمتھ

د    ھ، وق وقد ذكر ابن خلكان أنھ یحب السماع، وأما ابن دحیة فال یخفى كالم العلماء فی
  .ثیراتھموه بوضع حدیث في قصر صالة المغرب كما في تاریخ ابن ك

و   *  د وھ ل المول ھ       : وأما القسم الثاني من عم د منع ذا ق ات، فھ ى المحرم وي عل المحت
  : العلماء وبسطوا القول فیھ، وإلیك بعض عباراتھم في ذلك

ھ     وى ل ي فت ة ف اء        :(قال شیخ اإلسالم ابن تیمی ى غن د عل ل المول ي عم اع ف ا االجتم فأم
ذا     ورقص ونحو ذلك واتخاذه عبادة، فال یرتاب أحد من أھ ي أن ھ ان ف م واإلیم ل العل

  ).من المنكرات التي ینھى عنھا، وال یستحب ذلك إال جاھل أو زندیق
ھ        :(وقال الفاكھاني في رسالتھ في المولد د ـ أن تدخل ل المول وعي عم الثاني ـ أي من ن

ھ       ھ یؤلم ھ، وقلب ھ تتبع يء ونفس دھم الش ي أح ى یعط ة، حت ھ العنای وى ب ة، وتق الجنای
أخذ المال بالحیاء : من ألم الحیف، وقد قال العلماء رحمھم اهللا تعالىویوجعھ؛ لما یجد 

كأخذه بالسیف، ال سیما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون المألى بآالت 
ات،      رد والنساء الفاتن الباطل، من الدفوف والشبابات واجتماع الرجال مع الشباب الم

و     إما مختلطات بھم أو مشرفات، ویرقصن بال ي اللھ تثني واالنعطاف، واالستغراق ف
واتھن        ات أص رادھن رافع ى انف تمعن عل اء إذا اج ذا النس اف، وك وم المخ یان ی ونس
ر         ذكر عن المشروع واألم تالوة وال ي ال بالتھنیك والتطریب في اإلنشاد، والخروج ف

  ). ١٤: سورة الفجر)(إن ربك لبالمرصاد:(المعتاد، غافالت عن قولھ تعالى
ال یختلف في تحریمھ اثنان، وال یستحسنھ ذوو المروءة الفتیان، وإنما َیِحلُّ  وھذا الذي

ھ        م یرون دك أنھ ذنوب، وأزی ام وال ذلك بنفوس موتى القلوب، وغیر المستقلین من اآلث
دأ        ون، ب ھ راجع ا إلی إن هللا وإن ات، ف رات المحرم ور المنك ن األم ادات ال م ن العب م

ا      ًا كم یعود غریب ًا وس الم غریب دأاإلس ا     . ب ول فیم ث یق یري حی یخنا القش وهللا در ش
  :أجازناه

  قد عرف المنكر واستنكر الـ     ـمعروف في أیامنا الصعبة
  وصـار أھـل العلم في وھدٍة      وصار أھل الجھل في رتبة

  حـادوا عن الحـق فما للذي     ساروا بھ فیما مضى نسبة
  دت الكربةفقلت لألبـرار أھـل التـقى      والـدین لما اشت

  ال تنكـروا أحوالكـم قد أتت     نوبتكـم في زمن الغربـة
ا     : ولقد أحسن أبو عمرو بن العالء حیث یقول:(قال الفاكھاني  ر م اس بخی زال الن ال ی

و        لم ـ وھ ھ وس تعجب من العجب، ھذا مع أن الشھر الذي ولد فیھ النبي صلى اهللا علی
ی    ھ، فل ا        ربیع األول ـ ھو بعینھ الذي توفي فی ذا م ھ، وھ أولى من الحزن فی رح ب س الف

  ).علینا أن نقول، ومن اهللا تعالى نرجو حسن القبول
ھ         ي كتاب القي األندلسي ف اھي الم ن الحسن النب " وقال الشیخ أبو الحسن ابن عبد اهللا ب

ن   " المرتبة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیا  د ب في ترجمة القاضي أبي عبداهللا محم
اء    :(نستیريعبد السالم الم دور الفقھ إن األمیر أبا یحیى استحضره مع الجملة من ص

د أراد           ان ق وي، إذ ك یالد الشریف النب ة الم ھ لیل ین یدی ول ب للمبیت بدار الخالفة والمث
زیین المحل بحضور             ة وت ي األطعم ال ف ة من االحتف ادة الغریب ى الع إقامة رسمھ عل
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ة با  عار المقرون والین لألش ر الق راف، وتخی ل  األش ین كم ة، فح وات المطرب ألص
اس             ھ، والن ي ترتیب ھ ینظر ف ة ملك ى أریك د السلطان عل وب، وقع المقصود من المطل
على منازلھم بین قاعد وقائم ھز المسمع طاره، وأخذ یھنؤھم بألحانھ، وتبعھ صاحب   
ھ، وأشار بالسالم       د اهللا عن مكان یراعھ كعادتھ من مساعدتھ، تزحزح القاضي أبو عب

ھ،  على األمیر ، وخرج من المجلس، وتبعھ الفقھاء بجملتھم إلى مسجد القصر فناموا ب
فظن السلطان أنھم خرجوا لقضاء حاجتھم، فأمر أحد وزرائھ بتفقدھم والقیام بخدمتھم 

: إلى عودتھم، وأعلم الوزیر ـ الموجھ لما ذكر ـ القاضي بالغرض المأمور بھ، فقال لھ
اه        أصلحك اهللا، ھذه اللیلة المباركة ال ا السلطان ـ أبق ا، وجمعن تي وجب شكر اهللا علیھ

ي             ا ف أذن لن م ی ھ ل ا صلوات اهللا وسالمھ علی د فیھ ا المول اهللا ـ من أجلھا لو شھدھا نبین
اء           اع الحی ع قن و، ورف ي اللھ بعض ف االجتماع على ما نحن فیھ من مسامحة بعضنا ل

ى أن     اء عل ن العلم اق م ع االتف د وق اء، وق ي والفقھ ذنب بمحضر القاض اھرة بال المج
ا           لم لن ارة، فلیس د أو الكف ا یوجب الح اإلقرار بم ا حاجة؛ ك محظورة، إال أن تمس إلیھ
ب ُأخر           ي مطال ا ف ى الصباح، وإن كن ذا إل األمیر ـ أصلحھ اهللا ـ في القعود بمسجده ھ
داء،     ام االقت ي مق من تبعات ریاء ودسائس أنفس وضروب غرور، لكنا كما شاء اهللا ف

ى         . أجمعین بفضلھ لطف اهللا بنا ة الموصوفة إل وزیر المرسل للخدم ك ال د ذل اد عن فع
ى القاضي      األمیر أبي یحیى وأعلمھ بالقصة، فأقام یسیرًا وقام من مجلسھ، وأرسل إل
ي      د، وصار ف ل بع من ناب عنھ في شكره وشكر أصحابھ، ولم یعد إلى مثل ذلك العم

ام على الضعفاء، وإرفاق الفقراء؛ كل لیلة یأمر في صبیحة اللیلة المباركة بتفریق طع
  .انتھى كالم النباھي. شكرًا هللا

ي    دخل  " وقد ذكر ابن الحاج ف ھ ـ         " الم ي زمان د ف ال بالمول ھ االحتف وى علی ا احت مم
  : فكیف بزماننا ھذا ـ ما یلي

  . ـ استعمال األغاني وآالت الطرب من الطار المصرصر والشبابة وغیر ذلك١
ر           مضوا  : (قال ابن الحاج  ي أكث ونھم یشتغلون ف ي ك ة ف د الذمیم ى العوائ ك عل ي ذل ف

  : ، وذكر ابن الحاج قول القائل)األزمنة التي فضلھا اهللا وعظمھا ببدع ومحرمات
  یا عصبة ما ضر أمة أحمد   وسعى إلى إفسادھا إال ھي
  طار ومزمار ونغمة شادٍن    أرأیت قـط عبادة بمالھي

ل،      ٢ اب اهللا عز وج رام كت ة احت ین      ـ قل ھ وب االت بین ذه االحتف ي ھ إنھم یجمعون ف ف
  .األغاني، ویبتدئون بھ قصدھم األغاني

ھ؛         :(قال ابن الحاج ون من راءة یتقلقل ارئ الق ض السامعین إذا طول الق رى بع ولذلك ن
و    ن اللھ ھ م ال )لكونھ طول علیھم ولم یسكت حتى یشتغلوا بما یحبون ر   :(، وق ذا غی وھ

ھ أھ      الى ب ا وصف اهللا تع ون سماع        مقتضى م م یحب ان؛ ألنھ ل الخشیة من أھل اإلیم
نھم     :(كالم موالھم؛ لقولھ تعالى في مدحھم رى أعی ى الرسول ت وإذا سمعوا مآ ٌأنزل إل

ع الشاھدین   سورة  )(تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنآ ءامنا فاكتبنا م
ض ھؤال     )٨٣: المائدة ر، وبع ا ذك ھ بم ء یستعملون  ، فوصف اهللا تعالى من سمع كالم

رح    رقص والف ى ال ده إل اموا بع ل ق ز وج م ع الم ربھ معوا ك إذا س ك، ف ن ذل د م الض
دم االستحیاء من          ى ع ھ راجعون عل ا إلی ا هللا وإن والسرور والطرب بما ال ینبغي، فإن
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المین، ویزعمون    عمل الذنوب، یعملون أعمال الشیطان، ویطلبون األجر من رب الع
  ).أنھم في تعبد وخیر

ض من        ویا:(قال د بع وى، فتج د عمت البل لیت ذلك لو كان یفعلھ سفلة الناس، ولكن ق
ى المشیخة ـ              ض من ینتسب إل ذلك بع ھ، وك ل یفعل م أو العم ن العل ینسب إلى شيء م
ت                  ف خفی م العجب كی ر، ث ا ذك ون فیم دین ـ وكل ھؤالء داخل ة المری ي تربی ي ف أعن

  .!)علیھم ھذه المكیدة الشیطانیة والدسیسة من اللعین؟
ف               ٣ ابًا نظی ون ش ا یك االت ربم ي االحتف ي ف ذي یغن إن ال المردان؛ ف ان ب ـ االفتت

الصورة، حسن الكسوة والھیئة، أو أحدًا من الجماعة الذین یتصنعون في رقصھم، بل 
ھ،    ھم علی ي أنفس دوا ف ادوه ووج ا ع نھم ربم ر م م یحض ن ل ور، فم ونھم للحض یخطب

ا   وحضوره فتنة، سیما وھم یأتون إلى ذلك شبھ العروس، لكن العروس أقل فتنة؛ ألنھ
ع     وابھم، ویتكسرون م ساكنة حییة، وھؤالء علیھم العنبر والطیب یتخذون ذلك بین أث
وس     ذھم إ ذاك أحوال النف ذلك في مشیھم إذ ذاك، وكالمھم ورقصھم، ویتعانقون فتأخ

لشیطان،  الردیئة من العشق واالشتیاق إلى التمتع بما یرونھ من الشبان ویتمكن منھم ا
  .وتقوى علیھم النفس األمارة بالسوء، وینسد علیھم باب الخیر سدًا

يَّ من       : وقد قال بعض السلف:(قال ابن الحاج ذراء أحب إل ى سبعین ع ألن أؤتمن عل
داًء      ة ابت وس الزكی ع النف أن أؤتمن على شاب، وقولھ ھذا ظاھر بین؛ ألن العذراء تمتن

أن النظرة األولى سھم، والشاب ال یتنقب وال  من النظر إلیھا بخالف الشاب؛ لما ورد
ا    ب علیھ یختفي بخالف العذراء، والشیطان من دأبھ أنھ إذا كانت المعصیة كبرى أجل

  ).بخیلھ ورجلھ ویعمل الحیل الكثیرة
م من نظرھن من السطوح          :(قال ابن الحاج د عل ا ق ى م ك عل وبعض النسوة یعاین ذل

معنھ و ھ وس ك؛ فیرین ر ذل ات وغی ي  والطاق ة ف ع الفتن وًال فتق ل عق ًا وأق ن أرق قلوب ھ
  ). الفریقین

  .ھذا بعض ما ذكره ابن الحاج من المحرمات التي تحصل في احتفال الرجال بالمولد
  : ثم ذكر من المفاسد المتعلقة بالنساء ما یلي

ات          ١ ض الطاق ن بع یھن م ع عل ال یتطل ض الرج اء؛ ألن بع ال بالنس ان الرج ـ افتت
ا یكون      والسطوح، وتزداد  ك مم ر ذل األكف، وغی الفتنة برفع أصواتھن، وتصفیقھن ب

  .سببًا إلى وقوع المفسدة العظمى
ي        ٢ تكلم ف د إال ومعھن شیخھ ت ـ افتتانھن في االعتقاد؛ وذلك ألنھن ال یحضرن للمول

ي ال     ریح وھ ر الص ي الكف ع ف ا تق ق، فربم ا ال یلی اء بم ص األنبی ي قص اب اهللا وف كت
رف  ا ال تع عر؛ ألنھ ي     تش وة ف دخل النس ذب، فت ن الك ق م قیم والح ن الس حیح م الص

  .الغالب وھن مؤمنات، ویخرجن وھن مفتتنات في االعتقاد أو فروع الدین
ره،     ٣ ـ خروج النساء إلى المقابر وارتكاب أنواع المحرمات ھناك من االختالط وغی

ا  :(لأن ھذه المفسدة من آثار بناء البیوت على المقابر قا: ویذكر ابن الحاج إذ لو امتثلن
ا  ال )أمر الشرع في ھدمھا النسدت ھذه المثالم كلھا وكفي الناس أمرھ ا   :(، ق فبسبب م

ھ            ول أغراض ى حص بیل إل ھ الس ر فی ن ال خی د م اكن وج ان والمس ن البنی اك م ھن
مَّ       :(، قال)الخسیسة ومخالفة الشرع إذا َھ د، ف ل من العصمة أن ال تج أال ترى ما قد قی



 ١٠١٧

د         اإلنسان بالمعصیة و ده، ولكن ال یج ا أو وج د من یفعلھ م یج ا ول أرادھا وعمل علیھ
  :مكانًا لالجتماع فیھ فھو نوع من العصمة، فكان البنیان في القبور فیھ مفاسد

ذا    : منھا  ھتك الحریم بخروجھن إلى تلك المواضع، فیجدون أین یقمن أغراضھن، ھ
اني ھ، الث ة، فت: وج راض الخسیس اع األغ اكن الجتم یر األم اك تیس اكن ھن یر المس یس

  .سبب وتسھیل لوقوع المعاصي ھناك
إنھم ـ أي           ٤ ر ضرورة شرعیة؛ ف اب الخروج لھن لغی تح ب ھ ـ ضموا     : ـ ف أھل زمان

ارة      اء لزی وم األربع وا ی ألیام المولد النبوي الثالثة، یوم االثنین لزیارة الحسین، وجعل
ا نفیسة، فالتزمن الزیارة في تلك األیام لما یقصدن من أغرا ن   . ض، اهللا أعلم بھ ال اب ق

ي النساء؟  : الحاج ا هللا  ! ولو حكي ھذا عن الرجال لكان فیھ شناعة وقبح فكیف بھ ف فإن
  .وإنا إلیھ راجعون

ي   اج ف ن الح ره اب ا ذك ذا م دخل " ھ ھ  " الم ي زمان د ف االت بالمول د االحتف ن مفاس م
ك           ي ذل د ف ون المول ذین یعمل م ال م قس د، ث دون المول د   بالنسبة لمن یقص زمن ال لقص ال

  :المولد إلى خمسة أقسام
م           : أحدھا راح والمواس ض األف ي بع م ف ا لھ د أعطاھ ة ق اس متفرق د الن من لھ فضة عن

ر    : فیعمل المولد لیستردھا، قال ابن الحاج ھ یظھ و أن فھذا قد اتصف بصفة النفاق، وھ
دار اآلخرة، وباطن         ھ ال د یبتغي ب ل المول ھ عم ھ  خالف ما یبطن، إذ ظاھر حالھ أن ھ أن

  .یجمع بھ فضتھ
د        : الثاني د لتزی ل المول راء المساكین، فیعم ن الفق ھ م من یتظاھر من ذوي األموال بأن

ع           ب م ا، ویطل دم ذكرھ د المتق ى المفاس ذا فسادًا عل زداد ھ دنیاه بمساعدة الناس لھ، فی
  .ذلك ثناء الناس علیھ بما لیس فیھ

ذ    من یخاف الناس من لسانھ وشره وھو من ذوي : الثالث د لیأخ ل المول األموال، فیعم
ن الحاج          ال اب ى أنفسھم وأعراضھم، ق ة عل ھ تقی ذین یعطون زداد من   :(من الناس ال فی

ى          ھ زاد عل ذا أمر خطر؛ ألن ة شرعًا، وھ الحطام بسبب ما فیھ من الخصال المذموم
  ).األول أنھ ممن یخاف من شره، فھو معدود بفعلھ من الظلمة

  .عیف الحال لیتسع حالھمن یعمل المولد وھو ض: الرابع
ى یحصل   : الخامس من لھ من الفقراء لسان یخاف منھ ویتقى ألجلھ، فیعمل المولد حت

د     ھ أح ذي یفعل لھ من الدنیا ممن یخشاه ویتقیھ، حتى أنھ لو تعذر عن حضور المولد ال
ي      وع ف داوة أو الوق ى الع معارفھ لحل بھ من الضرر ما یتشوش بھ، وقد یؤول ذلك إل

ي مح ھ ف ص   حق ھ أو نق ة فی ھ بالوقیع ط رتبت ذلك ح دًا ب ور؛ قاص ض والة األم ل بع اف
  .إلى غیر ذلك مما یقصده من ال یتوقف على مراعاة الشرع الشریف.. مالھ

د  ذه المفاس ى ھ الم عل ط الك د بس اج بع ن الح ال اب د  : (ق ض المفاس ر بع ذي ذك ذا ال ھ
ك من الدسائس ودخول وساوس الن       ي ذل وس وشیاطین   المشھورة المعروفة، وما ف ف

رك       اع وت اده لالتب ى قی ن أعط عید م عید الس ره، فالس ذر حص ا یتع ن مم س والج اإلن
  ).االبتداع، وفقنا اهللا لذلك بمنھ

دلیل؛ ألن  : وذكر ابن الحاج أن سكوت من سكت من العلماء على إنكار ما ذكر لیس ب
م  : الناس كانوا یقتدون أوًال بالعلماء، فصار األمر بعد ذلك بالعكس، وھو أن من ال عل

ال          ك، ق ي ذل ھ ف دي ب الم فیقت أتي الع ي فی ا ال ینبغ ب م ده یرتك ة،  : (عن ت الفتن فعم
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واستحكمت ھذه البلیة، فال تجد في الغالب من یتكلم في ذلك، وال من یعین على زوالھ 
  .اھـ) أو یشیر إلى ذلك أن ذلك مكروه أو محرم

ي   ": الفتاوى الحدیثیة " وقد ذكر ابن حجر الھیتمي في  دھم ف أن الموالد التي تفعل عن
ب             ة النساء الرجال األجان ا إال رؤی م یكن منھ و ل ى شرور ل زمنھ أكثرھا مشتمل عل
ا دامت      ا م ر ال یبررھ لكفى ذلك في المنع، وذكر أن ما یوجد في تلك الموالد من الخی

ررة    دة المشھورة المق ب المصالح     : كذلك؛ للقاع ى جل دم عل د مق ال . أن درء المفاس : ق
ل    ف( ھ عم من علم وقوع شيء من الشر فیما یفعلھ من ذلك فھو عاص آثم، وبفرض أن

لم        ھ وس رى أن الشارع صلى اهللا علی في ذلك خیرًا فربما خیره ال یساوي شره، أال ت
ال          ث ق واع الشر، حی ع أن ا تیسر، وفطم جمی ر بم أمر   : " اكتفى من الخی رتكم ب إذا أم

ھ من أن    "يء فاجتنبوه فأتوا منھ ما استطعتم، وإذا نھیتكم عن ش ا قررت ، فتأملھ تعلم م
  .الشر وإن قلَّ ال یرخص في شيء منھ، والخیر یكتفى منھ بما تیسر

ن          ر م ل عص م یخ وي، ول د النب ال بالمول ث االحتف ي بح م ف ل العل ره أھ ا ذك ذا م ھ
زل المتبصرون من أھل       م ی العصور المتقدمة منذ ُأحدث من عالم یبین الحق فیھ، ول

  .قتنا ھذا ینكرون ما یقع في تلك األیام من البدع والمحرماتالعلم في و
ذلھا، وصلى        ي ال یضرھا من خ نسأل اهللا تعالى أن یجعلنا من الطائفة المنصورة الت

  .اهللا على محمد، وآلھ وصحبھ وسلم
  " حكم االحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه " انتھت رسالة 

  یخ رحمھ اهللا للشیخ محمد بن إبراھیم آل الش
  .ویلیھا ملحق في إنكار ذلك 

------------------------  
  "حكم المولد والرد على من أجازه"ملحق رسالة   .١٨

  "  حكم المولد والرد على من أجازه"ملحق رسالة 
  الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ رحمھ اهللا

الرد    بعد ما نشر ردنا على الشنقیطي كتب مرة أخرى في الموضوع رد (  ا ب ا علیھ دن
  :التالي

  .الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، محمد وآلھ وصحبھ وسلم
  :أما بعد

ھـ للشنقیطي   ١٣٨٢/  ٤/  ١٦فقد نشرت جریدة الندوة في العدد الصادر یوم السبت 
ت          ر تح اًال آخ وي مق د النب ال بالمول ر االحتف ي تبری وي ف طفى العل د مص محم

وان ذ:(عن وي       ھ د النب ذكرى المول روع ب ال المش ي االحتف ة ف ن تیمی ھ اب ا یقول ، )ا م
أن شیخ اإلسالم ابن تیمیة یرى االحتفال بالمولد النبوي، واعتمد : مضمون ذلك المقال

  : الشنقیطي في تلك الدعوى على ثالثة أمور
ي     ١ الم ف یخ اإلس ول ش راط " ـ ق اء الص د" اقتض ث المول ي بح د : (ف یم المول فتعظ

خاذه موسمًا قد یفعلھ بعض الناس ویكون لھ فیھ أجر عظیم؛ لحسن قصده وتعظیمھ وات
ا یستقبح     اس م لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، كما قدمت أنھ یستحسن من بعض الن

  ).من المؤمن المسدد
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فكالم شیخ اإلسالم ـ یقصد ھذه العبارة ـ صریح في جواز عمل مولد : یقول الشنقیطي
  .علیھ وسلم، الخالي من منكرات تخالطھالنبي صلى اهللا 

ر ـ     : (أیضًا" االقتضاء " ـ قول شیخ اإلسالم في   ٢ ذا ـ أي المنك إذا رأیت من یفعل ھ
رك واجب    وال یتركھ إال إلى شر منھ، فال تدع إلى ترك منكر بفعل ما ھو أنكر، أو بت

  ).أو مندوب تركھ أضر من فعل ذلك المكروه
ھ شیخ اإلسالم أن مرتكب البدعة ال        من الجدیر: (یقول الشنقیطي بالذكر ما أشار إلی

أن : ینھى عنھا إذا كان نھیھ عنھا یحملھ إلى ما ھو شر منھا، ومن المعلوم عند العموم
ي سماع أغاني أم             ة ف ة الجمع الي وخصوصًا لیل ان یضیعون اللی ذا الزم أكثر أھل ھ

ھ ال   ا یذیع ال    كلثوم وغیرھا من حفالت صوت العرب الخلیعة مم ون، ف و والتلفزی رادی
لم           ھ وس ل أن سماع ذكر صفة وسیرة رسول اهللا صلى اهللا علی یخفى على مسلم عاق

  ).خیر من سماع األغاني الخلیعة والتمثیلیات الماجنة
ـ دعوى أن شیخ اإلسالم ابن تیمیة ال ینكر االبتداع في تعظیم رسول اهللا صلى اهللا     ٣

الصارم المسلول  " اھد على ذلك تألیفھ كتاب علیھ وسلم، ویذكر الشنقیطي أن أكبر ش
."  

  .ھذا ما ذكره الشنقیطي مما برر بھ ھذه الدعوى الباطلة
ا        وع م ي ن ة وسیرتھ، وف ن تیمی والحق أنھ إنما ٌأتي من سوء فھم كالم شیخ اإلسالم اب

  ": االستغاثة " وقع فیھ، یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة في كتاب 
أس،         الوھم إذا كان لسوء فھم( ذلك ب تكلم ب ى الم م یكن عل تكلم ل المستمع ال لتفریط الم

الف    اظھم خ ن ألف وھم م وھم مت م أن ال یت ي العل وا ف اء إذا تكلم ي العلم ترط ف وال یش
ذا ھو عین    )مرادھم، بل ما زال الناس یتوھمون من أقوال الناس خالف مرادھم ، وھ

  :ى القراء بیان ذلك فیما یليوإل. ما وقع للشنقیطي في عبارات شیخ اإلسالم ابن تیمیة
ھ  : (أما قول شیخ اإلسالم فتعظیم المولد واتخاذه موسمًا قد یفعلھ بعض الناس ویكون ل

، فلیس فیھ إال )فیھ أجر عظیم؛ لحسن قصده وتعظیمھ لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ذلك ذك      ھ؛ ول ل الناشئة عن ر اإلثابة على حسن القصد، وھي ال تستلزم مشروعیة العم

دد، ولكن        شیخ اإلسالم أن ھذا العمل ـ أي االحتفال بالمولد ـ یستقبح من المؤمن المس
اقتضاء  " الشنقیطي أخذ أول العبارة دون تأمل في آخرھا، وفي أول بحث المولد في 

دًا            " الصراط المستقیم   د عی ذون المول ذین یتخ ي ال ة ف ن تیمی ال شیخ اإلسالم اب د ق فق
لم محبة للنبي صلى اهللا علی   ذه      ):(٢٩٥، ٢٩٤ص (ھ وس ى ھ بھم عل د یثی الى ق واهللا تع

ع      دًا، م لم عی ھ وس المحبة واالجتھاد، ال على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى اهللا علی
اختالف الناس في مولده، فإن ھذا لم یفعلھ السلف مع قیام المقتضي وعدم المانع منھ، 

إنھم     ولو كان ھذا خیرًا محضًا أو راجحًا لكان السلف رض ا؛ ف ھ من ي اهللا عنھم أحق ب
ر             ى الخی م عل ا، وھ ھ من ًا ل لم وتعظیم ھ وس ة لرسول اهللا صلى اهللا علی كانوا أشد محب
اء سنتھ         ره وإحی اع أم ھ واتب ھ وطاعت ي متابعت أحرص، وإنما كمال محبتھ وتعظیمھ ف
ذه        إن ھ د واللسان، ف ب والی ك بالقل ى ذل  باطنًا وظاھرًا، ونشر ما بعث بھ، والجھاد عل

  ).ھي طریقة السابقین األولین من المھاجرین واألنصار والذین اتبعوھم بإحسان
ي صلى اهللا           ة للنب دًا محب د عی ذ المول ة من یتخ أن إثاب فھذا تصریح من شیخ اإلسالم ب
علیھ وسلم من ناحیة قصده ال تقتضي مشروعیة اتخاذ المولد عیدًا وال كونھ خیرًا، إذ 
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د         لو كان خیرًا محضًا أو راجحًا م أش ا؛ ألنھ ھ من لكان السلف رضي اهللا عنھم أحق ب
ا    ًا لرسول اهللا من ذون          . محبة وتعظیم ذین یتخ ذم ال ك صرح شیخ اإلسالم ب د ذل م بع ث

  ): ٢٩٦، ٢٩٥ص (المولد عیدًا، فقال في
د        ( ا من حسن القص م فیھ ا لھ ع م أكثر ھؤالء تجدھم حرصاء على أمثال ھذه البدع م

روا        واالجتھاد الذي یرجى لھم ب ا أم ر الرسول عم ي أم اترین ف دونھم ف ھ المثوبة، تج
ھ    لي فی ھ، أو یص لي فی جد وال یص رف المس ن یزخ ة م م بمنزل ا ھ ھ، وإنم اط فی بالنش
ارف          ذه الزخ ال ھ ة، وأمث جادات المزخرف ابح والس ذ المس ن یتخ ة م یًال، وبمنزل قل

د   الظاھرة التي لم تشرع ویصحبھا من الریاء الكبیر واالشتغال عن المشر  ا یفس وع م
  ).حال صاحبھا

ى    ):(٣١٧ص "(االقتضاء " وقال شیخ اإلسالم في  ب عل من كانت لھ نیة صالحة أثی
  ).نیتھ وإن كان الفعل الذي فعلھ لیس بمشروع إذا لم یتعمد مخالفة الشرع

ى      ) ٢٩٠ص (وصرح في دًا عل أوًال أو مجتھ م المبتدعة مت بأن إثابة الواقع في المواس
ع النھي عن تلك البدع واألمر باالعتیاض عنھا بالمشروع الذي ال تمن) ١(حسن قصده

  .ال بدعة فیھ، وذكر أن ما تشتمل علیھ تلك البدع من المشروع ال یعتبر مبررًا لھا
ذي یرجع صالحھ لمجرد             ل ال أن العم ال ب ب األعم ى مرات ھ عل ي كالم كما صرح ف

ر م        ھ كثی ى ب ا ابتل ا   حسن القصد لیس طریقة السلف الصالح، وإنم أخرین، وأم ن المت
ن     ھ م ھ بوج ة فی ذي ال كراھ روع ال الح المش ل الص اؤھم بالعم الح فاعتن لف الص الس

ال   م ق ذا  :(الوجوه، وھو العمل الذي تشھد لھ سنة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ث وھ
ى حسب مقتضى الشریعة من إیجاب             ھ عل ر ب ھ، واألم ھ وتعلیم ھو الذي یجب تعلم

تحباب ذا )واس ى ھ ف إل الم   ، أض یخ اإلس الم ش س ك اذه  :(أن نف د واتخ یم المول فتعظ
ده        ھ أجر عظیم لحسن قص اس ویكون ل ره    ).. موسمًا قد یفعلھ بعض الن ا ذك خ، إنم ال

وع    اره الوق بصدد الكالم على عدم محاولة إنكار المنكر الذي یترتب على محاولة إنك
ھ غ         ان عمل و ك خص ـ ول ذا الش ة ھ ر مشروع ـ    فیما ھو أنكر منھ، یعني أن حسن نی ی

  .خیر من إعراضھ عن الدین بالكلیة
ھ،   ومن األدلة على عدم قصده تبریر االحتفال بالمولد تصریحاتھ في كتبھ اٌألخر بمنع

الي        ":(الفتاوى الكبرى " یقول في  م الشرعیة كبعض لی ر المواس أما اتخاذ موسم غی
أو ثامن عشر ذي  إنھا لیلة المولد، أو بعض لیالي رجب،: شھر ربیع األول التي یقال

ال      ذي یسمیھ الجھ امن شوال ال ن رجب، أو ث ة م رار  : الحجة، أو أول جمع د األب عی
  ).فإنھا من البدع التي لم یستحبھا السلف الصالح ولم یفعلوھا

ك،     :(وقال في بعض فتاواه ص ونحو ذل اء ورق فأما االجتماع في عمل المولد على غن
لم واإلیمان أن ھذا من المنكرات التي ینھى واتخاذه عبادة، فال یرتاب أحد من أھل الع
  ).عنھا، وال یستحب ذلك إال جاھل أو زندیق

ى شر        :(وأما قول شیخ اإلسالم ھ إال إل ر ـ وال یترك ذا ـ أي المنك إذا رأیت من یعمل ھ
ھ          دوب ترك رك واجب أو من ھ، أو بت ر من و أنك ا ھ منھ فال تدع إلى ترك منكر بفعل م

  ).أضر من فعل ذلك المكروه
یخ    ا دام ش د م ال بالمول روعیة االحتف ى مش ھ عل تدالل ب نقیطي االس ب الش ن غرائ فم
یة      ن خش ھ م ة إزالت ى محاول ب عل ا یترت ر م ا اعتب رًا، وإنم ك منك مي ذل الم یس اإلس
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الح           ادیر المص ار مق اب اعتب ن ب ة م ك المحاول ن تل ذرًا ع ھ ع ر من ي أنك وع ف الوق
ى    الم عل الم الك یخ اإلس ط ش د بس د، وق ي   والمفاس التھ ف ي رس وع ف ذا الن ر " ھ األم

ومن ھذا الباب ترك :(، ومن ضمن بحثھ في ذلك قولھ"بالمعروف والنھي عن المنكر 
النبي صلى اهللا علیھ وسلم لعبد اهللا بن أبي بن سلول وأمثالھ من أئمة النفاق والفجور؛  

ر           ة معروف أكث ھ مستلزمة إزال وع من عقاب ره بن ة منك من  لما لھم من أعوان، فإزال
ھ          اس إذا سمعوا أن رسول اهللا صلى اهللا علی ور الن تھم، وبنف ھ وحمی ذلك بغضب قوم
ھ واستعذر       ا خطبھم ب ك بم وسلم یقتل أصحابھ، ولھذا لما خطب الناس في قضیة اإلف
دة ـ مع حسن           ن عاب ھ سعد ب ھ حمي ل منھ، وقال لھ سعد بن معاذ قولھ الذي أحسن فی

  ).لتھ حتى كادت أن تكون فتنةإیمانھ وصدقھ ـ وتعصب لكل منھما قبی
ك الشيء     ومن ھذا ُیعلم أن ال مالزمة بین ترك النھي عن الشيء لمانع وبین إباحة ذل

دم            . كما تخیلھ الشنقیطي ي ع ا عن شیخ اإلسالم ف ي نقلھ ارة الت ذه العب ھ أن ھ د فات وق
ًا لمن سأل عن        ھ ال تصلح جواب ر من  النھي عن المنكر إذا ترتب علیھ الوقوع في أنك

  .حكم اإلنكار على من اتخذ المولد عیدًا إذا ترتب على اإلنكار الوقوع في أنكر منھ
ررًا          ر مب ا ال یعتب ھ علیھ ا عطف وم وم اني أم كلث ة أغ ن جھ ره م ا ذك ھ أن م ا فات كم

الى  ل جاء الحق وزھق     :(لالبتداع، فإن الباطل إنما یزال بالحق ال بالباطل، قال تع وق
اً   ان زھوق ل ك ل إن الباط راء )(الباط ورة اإلس ال   )٨١: س ن االحتف ي ع یس النھ ، ول

روعًا،    روعًا مش یس مش ا ل اد م ة اعتق ن ناحی ل م یرة، ب راءة الس ة ق ن ناحی د م بالمول
دم    ى ع والتقرب إلى اهللا تعالى بما لم یقم دلیل على التقرب بھ إلیھ، ومن أكبر دلیل عل

ا االحتف       ام فیھ ي تق ت    اعتبار ما ذكره الشنقیطي أن المواضع الت ا حال د م االت بالموال
ھ       ي صلى اهللا علی ا، وسیرة النب بینھا وبین االستماع ألغاني أم كلثوم وما عطف علیھ

  .وسلم أرفع من أن ال تقرأ في السنة إال في أیام الموالد
ق بتعظیم             ا یتعل داع فیم اب االبت ة ب ن تیمی تح شیخ اإلسالم اب وأما دعوى الشنقیطي ف

لم، ف  ى          النبي صلى اهللا علیھ وس ة عل دل أوضح دالل ة ت ن تیمی ات شیخ اإلسالم اب كتاب
ل           یس ك ھ ل ا بالشرع، وأن د فیھ ن التقی د م بطالنھا، فقد قرر فیھا أن كیفیة التعظیم ال ب
ك ال     ع ذل تعظیم مشروعًا في حق النبي صلى اهللا علیھ وسلم، فإن السجود تعظیم، وم

ي ھي من خصائص       ات الت ع التعظیم ة ال یجوز    یجوز لغیر اهللا، وكذلك جمی األلوھی
ا جاء       ال المضادة لم ھ أن األعم تعظیم الرسول بھا، كما قرر في غیر موضع من كتب
ھ   بھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وإن قصد فاعلھا التعظیم، فھي غیر مشروعة؛ لقول

الى بكم اهللا   :(تع اتبعوني یحب ون اهللا ف تم تحب ل إن كن ي    )ق اء ف ا ج رًا بم تدل كثی ، ویس
ذكره    النصوص من الن ة ب ى اإلطال ھي عن اإلطراء، وكالمھ في ذلك كثیر ال یحتاج إل

  .ما دامت المراجع بحمد هللا موجودة، ھذا على سبیل العموم
یخ          دم كالم ش د تق یم فق دعوى التعظ دًا ب وي عی د النب اذ المول ص مسألة اتخ ا یخ ا م أم

ھ   ة فی ن تیمی الم اب دم الم    : اإلس ي وع ام المقتض ع قی لف م ھ الس م یفعل ھ ل ھ، إن انع من
ا،      :(قال ھ من ولو كان ھذا خیرًا محضًا أو راجحًا لكان السلف رضي اهللا عنھم أحق ب

ى             م عل ا، وھ ھ من ًا ل لم وتعظیم ھ وس ة لرسول اهللا صلى اهللا علی د محب انوا أش إنھم ك ف
اء       ره وإحی اع أم ھ واتب ھ وطاعت الخیر أحرص، وإنما كمال محبتھ وتعظیمھ في متابعت

إن     سنتھ باطنًا وظاھرًا،  د واللسان، ف ب والی ونشر ما بعث بھ، والجھاد على ذلك بالقل
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وھم بإحسان      ذین اتبع اجرین واألنصار وال ) ھذه ھي طریقة السابقین األولین من المھ
  .اھـ

اب        " الصارم المسلول : " وتمثیل الشنقیطي بـ ة لب ن تیمی تح شیخ اإلسالم اب دعواه ف ل
ل  ھ وس لى اهللا علی ي ص یم النب ي تعظ داع ف یخ  االبت الم ش دبر ك دم ت ن ع أ م ا نش م، إنم

اب      ا أن مضمون الكت ین فیھ ان  " الصارم المسلول   " اإلسالم في مقدمتھ، فإنھ قد ب بی
افر    لم أو ك الحكم الشرعي الموجب لعقوبة من سب النبي صلى اهللا علیھ وسلم من مس

الكتاب من بیانًا مقرونًا باألدلة، ومن نظر إلى األدلة التي سردھا شیخ اإلسالم في ھذا 
ھ              ي صلى اهللا علی اع عن النب ھ أن دف ین ل ة ـ تب اع األم اب والسنة وإجم نصوص الكت

  .وسلم، وحمایة لجنابھ من التعرض لھ بما ال یلیق بھ، وھذا ال صلة لھ باالبتداع
ر        ى تبری ا عل تدل بھ ي اس ور الت ین األم ع ب ذر الجم ي تع ر ف ت الشنقیطي فك ذا ولی ھ

ون   إن ك د، ف ال بالمول د ال   االحتف ي آن واح ة ف رًا بدع روعًا ومنك د مش يء الواح الش
  .یتصور، لكن من تكلم فیما ال یحسنھ أتى بالعجائب

  ھذا ما لزم بیانھ وباهللا التوفیق 
  "حكم المولد والرد على من أجازه " انتھى ملحق رسالة  

  .للشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ رحمھ
  نقلھ أبو معاذ السلفي

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
ذي        )١( ا بالمشروع ال اض عنھ ا واالعتی لكن ھذا القدر ال یمنع كراھتھا والنھي عنھ

ود والنصارى        ل الیھ ذلك، ب م ك دین ھ ال بدعة فیھ، كما أن الذین زادوا األذان في العی
ا             وع م ى ن اداتھم عل د أن تشتمل عب ھ ال ب ك ألن د؛ وذل اداتھم أیضًا فوائ یجدون في عب

م       مشروع في جنسھ، كما أن قولھم ال اء، ث أثور عن األنبی دق م ى ص  بد أن یشتمل عل
د أن     دعات ال ب ع المبت اتھم؛ ألن جمی روى كلم اداتھم أو ت ل عب ب أن تفع ك ال یوج ذل
ا         ا أھملتھ ًا لم ا راجح ان خیرھ و ك ر، إذ ل تشتمل على شر راجح على ما فیھا من الخی

و الموجب   الشریعة، فنحن نستدل بكونھا بدعة على أن إثمھا أكبر من نفعھا، وذل  ك ھ
  .للنھي

--------------------------  
  الشیخ األلباني.. حوار حول االحتفال بالمولد النبوي  .١٩

  حوار حول االحتفال بالمولد النبوي
  الشیخ محمد ناصر الدین األلباني 

  :دار الحوار التالي بین اإلمام األلباني رحمھ اهللا تعالى وبین أحد اإلخوة
  : الشیخ األلباني

  حتفال بالمولد النبوي الشریف ھل ھو خیر أم شر؟ اال
  : محاور الشیخ

  .خیر
حابھ      : الشیخ األلباني لم وأص ھ وس حسنًا، ھذا الخیر ھل كان رسول اهللا صلى اهللا علی

  یجھلونھ؟
  : محاور الشیخ
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  . ال
  : الشیخ األلباني

ذا   ھذا مستحیل أن  : أنا ال أقنع منك اآلن أن تقول ال بل یجب أن تبادر وتقول ى ھ یخف
م   الخیر إن كان خیرًا أو غیره على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وأصحابھ ونحن ل
رف   ف نع لم؛ فكی ھ وس لى اهللا علی د ص ق محم ن طری ان إال ع الم واإلیم رف اإلس نع

  . ھذا مستحیل! خیرًا ھو لم یعرفھ
  : محاور الشیخ

  .ي ذلك تكریم لھإقامة المولد النبوي ھو إحیاء لذكره صلى اهللا علیھ وسلم وف
  : الشیخ األلباني

ھذه فلسفة نحن نعرفھا، نسمعھا من كثیر من الناس وقرأناھا في كتبھم؛ لكن الرسول   
ى      اھم إل ھ أم دع الم كل ى اإلس اھم إل ل دع اس ھ ا الن ا دع لم حینم ھ وس لى اهللا علی ص

  التوحید؟
  : محاور الشیخ

  .التوحید
  : الشیخ األلباني

د ذل      أول ما دعاھم للتوحید، بعد رض الصیام، بع ك ُف ذلك ُفرضت الصلوات، بعد ذل
  .ُفرض الحج، وھكذا؛ ولذلك امِش أنت على ھذه السنة الشرعیة خطوة خطوة

نحن اآلن اتفقنا أنھ من المستحیل أن یكون عندنا خیٌر وال یعرفھ رسول اهللا صلى اهللا   
  .علیھ وسلم

ھ و      ق رسول اهللا صلى اهللا علی ا     فالخیر كلھ عرفناه من طری ف فیھ ذه ال یختل لم وھ س
  .اثنان وال ینتطح فیھا كبشان، وأنا أعتقد أن من شك في ھذا فلیس مسلًما

  : ومن أحادیث رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم التي تؤید ھذا الكالم
  )).ما تركُت شیئًا یقربكم إلى اهللا إال وأمرتكم بھ:((قولھ صلى اهللا علیھ وسلم. ١

ان مما یقربنا إلى اهللا ُزلفى فینبغي أن یكون رسول اهللا صلى  فإذا كان المولد خیرًا وك
  .اهللا علیھ وسلم قد دلنا علیھ

ك   ھ، ول ا أقول رف مم ل ح ع بك ق دون أن تقتن ك أن تواف د من ا ال أری حیح أم ال؟ أن ص
  .أرجوك، ھذه النقطة ما اقتنعت بھا: كامل الحریة في أن تقول

  أنت ماٍش معي تمامًا؟فھل توقفت في شيء مما قلتُھ حتى اآلن أم 
  : محاور الشیخ

  .معك تمامًا
  : الشیخ األلباني

  .جزاك اهللا خیرًا
  )) ما تركت شیئًا یقربكم إلى اهللا إال وأمرتكم بھ((إذًا

  : نحن نقول لجمیع من یقول بجواز إقامة ھذا المولد
ا  ؛ فإما أن یكون رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ق-في زعمكم  –ھذا المولد خیٌر  د دلن

  .علیھ وإما أن یكون لم یدلنا علیھ
  .قد دلنا علیھ: فإن قالوا
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  .ولن یستطیعوا إلى ذلك سبیًال أبدًا). َھاُتوا ُبْرَھاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن:(قلنا لھم
دلیل      ] ١[ونحن قرأنا كتابات العلوي  م ال یستدلون ب دد وھ ذا الص وغیر العلوي في ھ

  !!بدعة حسنة !!سوى أن ھذه بدعة حسنة
ذا       ى أن ھ ون عل ال متفق ذا االحتف فالجمیع سواء المحتفلون بالمولد أو الذین ینكرون ھ
رام وال   المولد لم یكن في عھد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وال في عھد الصحابة الك

  .في عھد األئمة األعالم
ون  ھ ذ    : لكن المجیزون لھذا االحتفال بالمولد یقول د؟ إن ي المول اذا ف ر لرسول اهللا   وم ك

  . صلى اهللا علیھ وسلم، وصالة علیھ ونحو ذلك
  . لو كان خیرًا لسبقونا إلیھ: ونحن نقول

خیر الناس قرني ثم الذین یلونھم ثم :((أنت تعرف حدیث الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
ھ        . وھو في الصحیحین)) الذین یلونھم ذي عاش فی و ال لم ھ ھ وس وقرنھ صلى اهللا علی

م   ابعین        وأصحابھ، ث اع الت ونھم أتب ذین یل م ال ابعون، ث ونھم الت ذین یل ذه أیضًا ال   . ال وھ
  . خالف فیھا

  فھل تتصور أن یكون ھناك خیر نحن نسبقھم إلیھ علمًا وعمًال؟ ھل یمكن ھذا؟
  : محاور الشیخ

ھ إن     ي زمان ھ ف من ناحیة العلم لو أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال لمن كان مع
  .األرض تدور

  : لشیخ األلبانيا
ذه          دتك ھ ع أن حی ل، والواق م وعم عفوًا، أرجو عدم الحیدة، فأنا سألتك عن شیئین عل
ول إن              ا أق ثًال؛ فأن م الشرعي ال الطب م العلم العل ة الحال ب ي بطبیع ا أعن ادتني، فأن أف
دة    ارب عدی ة وتج رون طویل د ق اء بع ھ ج ھ ألن ینا زمان ن س ن اب م م ا أعل دكتور ھن ال

كن ھذا ال یزكیھ عند اهللا وال یقدمھ على القرون المشھود لھا؛ لكن یزكیھ وعدیدة جدًا ل
ك         ارك اهللا فی م الشرعي ب ي العل تكلم ف ھ، ونحن ن ھ   . في العلم الذي یعلم فیجب أن تنتب

ك   ول ل دما أق ذا؛ فعن م       : لھ ا العل ي بھ ا نعن م؛ فإنم ون أعل ن أن نك ا یمك د أنن ل تعتق ھ
اء   الشرعي ال العلم التجربي كالجغرافیا اء والفیزی ي    . والفلك والكیمی ثُال ف وافترض م

ھذا الزمان إنسان كافر باهللا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم لكن ھو أعلم الناس بعلم من 
  ھذه العلوم ھل یقربھ ذلك إلى اهللا ُزلفى؟

  : محاور الشیخ
  .ال

  : الشیخ األلباني
ي الع  ھ      إذًا نحن ال نتكلم اآلن في مجال ذلك العلم بل نتكلم ف رب ب د أن نتق ذي نری م ال ل

ود السؤال اآلن        د؛ فیع ال بالمول ي االحتف تكلم ف إلى اهللا تبارك وتعالى، وكنا قبل قلیل ن
  .وأرجو أن أحضى بالجواب بوضوح بدون حیدة ثانیة

ان أن نكون        ي آخر الزم ا ونحن ف فأقول ھل تعتقد بما أوتیت من عقل وفھم أنھ یمكنن
م الشرعي وأن نكون أسرع        أعلم من الصحابة والتابعین واأل ي العل دین ف ة المجتھ ئم

  إلى العمل بالخیر والتقرب إلى اهللا من ھؤالء السلف الصالح؟ 
  : محاور الشیخ
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  ھل تقصد بالعلم الشرعي تفسیر القرآن؟
  : الشیخ األلباني

ھم أعلم منا بتفسیر القرآن، وھم أعلم منا بتفسیر حدیث الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، 
  .لنھایة أعلم منا بشریعة اإلسالمھم في ا

  : محاور الشیخ
ثًال      لم؛ فم ھ وس بالنسبة لتفسیر القرآن ربما اآلن أكثر من زمان الرسول صلى اهللا علی

ِذي           ((اآلیة القرآنیة ِھ الَّ ْنَع اللَّ َحاِب ُص رَّ السَّ رُّ َم َي َتُم َدًة َوِھ ُبَھا َجاِم اَل َتْحَس َوَتَرى اْلِجَب
ونَ    َأْتَقَن ُكلَّ َشْي ا َتْفَعُل ٌر ِبَم ُھ َخِبی ل ))(ٍء ِإنَّ ھ     ) ٨٨:النم و أن رسول اهللا صلى اهللا علی فل

د؟       دقھ أح ان سیص دور ھل ك ھ إن األرض ت دقھ    ! وسلم قال ألحد في زمان ان ص ا ك م
  .أحد

  : الشیخ األلباني
ل  . أن نسجل علیك حیدًة ثانیة –وال مؤاخذة  –إذًا أنت تریدنا  یا أخي أنا أسأل عن الك

  :ن الجزء، نحن نسأل سؤاًال عامًاال ع
  اإلسالم ككل من ھو أعلم بھ؟

  : محاور الشیخ
  .طبعُا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وصحابتھ

  : الشیخ األلباني
  . ھذا الذي نریده منك بارك اهللا فیك

ثم قد . ثم التفسیر الذي أنت تدندن حولھ لیس لھ عالقة بالعمل، لھ عالقة بالفكر والفھم
ى أن   تكلمن ا عل ا معك حول اآلیة السابقة وأثبتنا لك أن الذین ینقلون اآلیة لالستدالل بھ

َأْرِض   ((األرض تدور مخطئون ألن اآلیة تتعلق بیوم القیامة  َر اْل َیْوَم ُتَبدَُّل اْلَأْرُض َغْی
  .صددلسنا على كل حال في ھذا ال). َوالسََّماَواُت َوَبَرُزوا ِللَِّھ اْلَواِحِد اْلَقھَّاِر

وأنا أسلِّم معك جدًال أنھ قد یكون رجًال من المتأخرین یعلم حقیقة علمیة أو كونیة أكثر 
وم           ثًال العل الیوم م ل الصالح؛ ف ھ بالعم ة ل ذا ال عالق من صحابي أو تابعي الخ؛ لكن ھ

ك؟ ال شيء     نحن  . الفلكیة ونحوھا الكفار أعلم منا فیھا لكن ما الذي یستفیدونھ من ذل ف
ى اهللا   اآلن ال نر ا إل ید أن نخوض في ھذا الال شيء، نرید أن نتكلم في كل شيء یقربن

  .زلفى؛ فنحن اآلن نرید أن نتكلم في المولد النبوي الشریف
وقد اتفقنا أنھ لو كان خیرًا لكان سلفنا الصالح وعلى رأسھم رسول اهللا صلى اهللا علیھ 

  شك؟وسلم أعلم بھ منا وأسرع إلى العمل بھ منا؛ فھل في ھذا 
  : محاور الشیخ
  .ال، ال شك فیھ
  : الشیخ األلباني

الى              ى اهللا تع التقرب إل ا ب ة لھ ي ال عالق م التجریب ن العل ى أمور م ذا إل فال تحد عن ھ
  .بعمل صالح

ل    -اآلن، ھذا المولد ما كان في زمان النبي صلى اهللا علیھ وسلم  اق الك ذا   –باتف إذًا ھ
ي زمن الرسول صلى اهللا       ان ف ا ك ة       الخیر م ابعین واألئم حابة والت لم والص ھ وس علی

  المجتھدین،
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  !كیف خفي ھذا الخیر علیھم؟
  :البد أن نقول أحد شیئین

ا   –علموا ھذا الخیر كما علمناه  اه نحن؟     –وھم أعلم من ف علمن وه؛ فكی م یعلم ؛ !، أو ل
ا إن قلن وه؛ : ف روعیة      -علم ائلین بمش بة للق ل بالنس رب واألفض ول األق و الق ذا ھ وھ

   –! ھل نحن أقرب إلى اهللا زلفى؟! فلماذا لم یعملوا بھ؟ -فال بالمولد االحت
ل      نھم فیعم د م نھم أو عاب لماذا لم ُیخطيء واحٌد منھم مرة صحابي أو تابعي أو عالم م

  !بھذا الخیر؟
ا   ! ھل یدخل في عقلك أن ھذا الخیر ال یعمل بھ أحٌد أبدًا؟ م من وھم بالمالیین، وھم أعل

  !لى اهللا ُزلفى؟وأصلح منا وأقرب إ
  :_فیما أظن _ أنت تعرف قول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

ال تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفس محمد بیده لو أنفق أحدكم مثل جبل ُأحٍد ذھبًا ما بلغ ((
  )).ُمدَّ أحدھم وال َنصیَفُھ

  !أرأیت مدى الفرق بیننا وبینھم؟
م     ألنھم جاھدوا في سبیل اهللا تعالى، ومع رسول اهللا  وا العل لم، وتلق ھ وس صلى اهللا علی

ا     لم، كم ھ وس منھ غضًا طریًا بدون ھذه الوسائط الكثیرة التي بیننا وبینھ صلى اهللا علی
حیح    دیث الص ي الح من أحب أن   : ((أشار صلى اهللا علیھ وسلم إلى مثل ھذا المعنى ف

  . بن مسعودیعني عبد اهللا )) یقرأ القرآن غضًا طریًا فلیقرأُه على قراءة ابن أم عبد
  . یعنى طازج، جدید" غضًا طریًا " 

ا أن نتصور         حابة رضي اهللا عنھم ال یمكنن ى رأسھم الص ھؤالء السلف الصالح وعل
ا؛     ا عرفن وا كم أنھم جھلوا خیرًا ُیقربھم إلى اهللا زلفى وعرفناه نحن وإذا قلنا إنھم عرف

  . فإننا ال نستطیع أن نتصور أبدًا أنھم أھملوا ھذا الخیر
  ھا وضحت لك ھذه النقطة التي ُأدندُن حولھا إن شاء اهللا؟لعل

  : محاور الشیخ
  . الحمد هللا

  : الشیخ األلباني
  .جزاك اهللا خیرًا

َل        د َكُم ین أن اإلسالم ق رة تب ث كثی ذه   _ ھناك شيء آخر، ھناك آیات وأحادی وأظن ھ
معرفة ھذه  حقیقة أنت متنبھ لھا ومؤمن بھا وال فرق بین عالم وطالب علم وعامِّي في

ي            : الحقیقة وھي وم ف ل ی ي ك ود والنصارى ف دین الیھ یس ك ھ ل َل، وأن أن اإلسالم َكُم
  .تغییر وتبدیل

اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت :((وأذكرك بمثل قول اهللا تعالى
  )) َلُكُم اْلِأْسالَم ِدینًا

ؤال  أتي س ر       : اآلن ی رًا غی یس خی د ل ال بالمول ان أن االحتف رى لبی ة أخ ي طریق وھ
م   –أي السلف الصالح   –الطریقة السابقة وھي أنھ لو كان خیرًا لسبقونا إلیھ وھم  أعل

  . منا وأعبد
رین    : ھذا المولد النبوي إن كان خیرًا فھو من اإلسالم؛ فنقول ًا من منك ھل نحن جمیع

ي   -متفقون  إلقامة المولد ومقرِّین لھ ھل نحن كاالتفاق السابق أن ھذا المولد ما كان ف
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لم   د إن        –زمان الرسول صلى اهللا علیھ وس ذا المول ى أن ھ ون اآلن عل ھل نحن متفق
  كان خیرًا فھو من اإلسالم وإن لم یكن خیرًا فلیس من اإلسالم؟ 

اك احتفال بالمولد النبوي؛ لم یكن ھن)) اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم:((ویوم ُأنزلت ھذه اآلیة
  فھل یكون دینًا فیما ترى؟

ل       ذین ُیسكِّتون الطالب، ب أرجو أن تكون معي صریحًا، وال تظن أني من المشائخ ال
ع         : عامة الناس تكلم م ا ت ًا كأنم ك تمام ذ حریت ا تعرف، ال خ اسكت أنت ما تعلم أنت م

  .علم أقتن: إذا لم تقتنع قل. إنسان مثلك ودونك سنًا وعلمًا
ن    یس م ر فل ن الخی ن م م یك الم وإذا ل ن اإلس و م ر فھ ن الخی د م ان المول اآلن إذا ك ف
دیھي       ة السابقة؛ فب ت اآلی اإلسالم وإذا اتفقنا أن ھذا االحتفال بالمولد لم یكن حین ُأنزل

  .جدًا أنھ لیس من اإلسالم
  :قال: وأوكد ھذا الذي أقولھ بأحرف عن إمام دار الھجرة مالك بن أنس

رة        –بتدع في اإلسالم بدعة من ا"  دعًا كثی یس ب دة ول ول بدعة واح ا   –الحظ یق یراھ
  ".حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم خان الرسالة 

  وھذا شيء خطیر جًدا، ما الدلیل یا إمام؟
  :اقرؤا إن شئتم قول اهللا تعالى:  قال اإلمام مالك

  )) ْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم اْلإْسالَم ِدینًااْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأ((
  .انتھى كالمھ. فما لم یكن یومئٍذ دینًا ال یكون الیوم دینًا

رون المشھود        د الق اني من الھجرة، أح متى قال اإلمام مالك ھذا الكالم؟ في القرن الث
  !لھا بالخیریة

  !فما بالك بالقرن الرابع عشر؟
دیث رسول         ھذا كالٌم الى، وعن ح اب اهللا تع ُیكتب بماء الذھب؛ لكننا غافلون عن كت

ات     م وھیھ دي بھ اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وعن أقوال األئمة الذین نزعم نحن أننا نقت
  .ھیھات، بیننا وبینھم في القدوة ُبعد المشرقین
وم  فما لم یكن یومئٍذ دی: "ھذا إمام دار الھجرة یقول بلساٍن عربٍي مبین نًا؛ فال یكون الی

  ".دینًا
اء             ین علم ذه الخصومة ب ا قامت ھ ك م وال ذل ن، ول وي دی د النب ال بالمول وم االحتف الی

  .یتمسكون بالسنة وعلماء یدافعون عن البدعة
د    ي عھ كیف یكون ھذا من الدین ولم یكن في عھد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وال ف

  !أتباع التابعین؟ الصحابة وال في عھد التابعین وال في عھد
  : اإلمام مالك من أتباع التابعین، وھو من الذین یشملھم حدیث

  )).خیر القرون قرني ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم((
ك  ذه            : " یقول اإلمام مال ًا، وال َیصُلح آخر ھ وم دین ًا ال یكون الی ٍذ دین م یكن حینئ ا ل م

  ".األمة إال بما َصُلح بھ أولھا 
ا  بماذا صلح أو لھا؟ بإحداث أمور في الدین واُلتقرب إلى اهللا تعالى بأشیاء ما تقرب بھ

  !رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؟
  : والرسول صلى اهللا علیھ وسلم ھو القائل

  )). ما تركُت شیئًا ُیقربكم إلى اهللا إال وأمرتكم بھ((
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ده؟  ل بمول لم أن نحتف ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ا رس م یأمرن اذا ل ھ ھ! لم ؤال ول ذا س
  :جواب

ر المشروع   ال   ، ھناك احتفال بالمولد النبوي مشروع ضد ھذا االحتفال غی ذا االحتف ھ
ر      س غی لم بعك ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص د رس ي عھ ودًا ف ان موج روع ك المش

  :المشروع،مع َبون شاسع بین االحتفالین
  .یعًاأن االحتفال المشروع عبادة متفق علیھا بین المسلمین جم: أول ذلك

ي       : ثانیًا ر المشروع ف الھم غی رة واحتف أن االحتفال المشروع یتكرر في كل أسبوع م
  .السنة مرة

الین  اني        : ھاتان فارقتان بین االحتف ل أسبوع بعكس الث ي ك ادة ویتكرر ف أن األول عب
  .غیر المشروع فال ھو عبادة وال یتكرر في كل أسبوع

حیح       وأنا ال أقول كالمًا ھكذا ما أنزل اهللا بھ دیثًا من ص م ح ل لك من سلطان، وإنما أنق
  : مسلم رحمھ اهللا تعالى عن أبي قتادة األنصاري قال

  :جاء رجل إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال
  ما تقول في صوم یوم االثنین؟: یا رسول اهللا

  .))ذاك یوٌم ُوِلدُت فیھ، وُأنزل القرآن عليَّ فیھ:((قال
  ما معنى ھذا الكالم؟

  !كیف تسألني فیھ واهللا قد أخرجني إلى الحیاة فیھ، وأنزل عليَّ الوحي فیھ؟: قولكأنھ ی
وحي          ھ ال ھ وإنزال ي فی ھ ل ى خلق الى عل أي ینبغي أن تصوموا یوم االثنین شكرًا هللا تع

  .عليَّ فیِھ
ل     وھذا على وزان صوم الیھود یوم عاشوراء، ولعلكم تعلمون أن صوم عاشوراء قب

  . ان ھو المفروض على المسلمینفرض صیام شھر رمضان ك
د         ة وج ى المدین ا ھاجر إل لم لم ھ وس وجاء في بعض األحادیث أن النبي صلى اهللا علی
ھ موسى      وم نجى اهللا فی الیھود یصومون یوم عاشوراء؛ فسألھم عن ذلك؛ فقالوا ھذا ی

لم      ھ وس ال صلى اهللا علی نحن أحق   :((وقومھ من فرعون وجنده فصمناه شكرًا هللا؛ فق
  :فصامھ وأمر بصومھ فصار فرضًا إلى أن نزل قولھ تعالى)) منكم بموسى

ْن        (( اِن َفَم َدى َواْلُفْرَق َن اْلُھ اٍت ِم اِس َوَبیَِّن دًى ِللنَّ َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفیِھ اْلُقْرآُن ُھ
  .فصار صوم عاشوراء سنة ونسخ الوجوب فیھ)). َشِھَد ِمْنُكُم الشَّْھَر َفْلَیُصْمھ

ود في صوم عاشوراء            لم شارك الیھ ھ وس ذا أن الرسول صلى اهللا علی الشاھد من ھ
شكرًا هللا تعالى أن نجى موسى من فرعون؛ فنحن أیضًا َفَتح لنا باب الشكر بصیام یوم 
االثنین ألنھ الیوم الذي ُولد فیھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم والیوم الذي ُأوحي إلیھ 

  . فیھ
ر بسبیل         : اآلن أنا أسألك ى الخی یس إل ھ ل ا أن ذي عرفن د ال ھؤالء الذین یحتفلون بالمول

رى           وم الخمیس؛ لكن ُت ا یصومون ی ین كم وم االثن أعرف أن كثیرًا منھم یصومون ی
  أكثر المسلمین یصومون یوم االثنین؟

ي كل عام      وي ف ال، ال یصومون یوم االثنین، لكن أكثر المسلمین یحتفلون بالمولد النب
  !ھذا قلبًا للحقائق؟ألیس ! مرة

  :ھؤالء یصدق علیھم قول اهللا تعالى للیھود
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  ))َأَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُھَو َأْدَنى ِبالَِّذي ُھَو َخْیٌر((
ك            : ھذا ھو الخیر ع ذل ین وم ًا وھو صیام االثن ین المسلمین جمیع ھ ب ق علی صیام متف

  !!فجمھور المسلمین ال یصومونھ
  .ال یعلمون، ھل یعلمون السر في صیامھ؟ ال: نأتي لمن یصومھ وھم قلة قلیلة

و    ین ھ یام االثن اس أن ص ون للن اذا ال یبین د لم ن المول دافعون ع ذین ی اء ال أین العلم ف
  !!احتفال مشروع بالمولد ویحثونھم علیھ بدًال من الدفاع عن االحتفال الذي لم ُیشرع؟

  )) ى ِبالَِّذي ُھَو َخْیٌرَأَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُھَو َأْدَن: ((وصدق اهللا تعالى
  : وصدق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حین قال

ب         (( ر ض وا جح و دخل ى ل ذراع حت ًا ب بر وذراع برًا بش بلكم ش ن ق نن م بعنَّ َس للتت
  ))لدخلتموه

ان  :((وفي روایة أخرى خطیرة حتى لو كان فیھم من یأتي أمھ على قارعة الطریق لك
  )).فیكم من یفعل ذلك

د           فنحن اتبعن ر، كاستبدالنا المول ذي ھو خی ى بال و أدن ذي ھ ود؛ فاستبدلنا ال ا سنن الیھ
وم          ل ی ي ك ال ف ر وھو االحتف ذي ھو خی النبوي الذي ھو كل سنة وھو ال أصل لھ بال
ك تصومھ       و أن ك وھ ي ذل اثنین وھو احتفال مشروع بأن تصومھ مع مالحظة السر ف

  .علیھ وسلم فیھ، وأنزل الوحي فیھشكرًا هللا تعالى على أن خلق رسول اهللا صلى اهللا 
  : وأختم كالمي بذكر قولھ صلى اهللا علیھ وسلم

  )).أبى اهللا أن یقبل توبة مبتدع((
َت     : ((واهللا تعالى یقول ا َبلَّْغ ْل َفَم ْم َتْفَع َیا َأیَُّھا الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربَِّك َوِإْن َل

  ))ْعِصُمَك ِمَن النَّاِسِرَساَلَتُھ َواللَُّھ َی
  وقد جاء في صحیح مسلم أن أحد التابعین جاء إلى السیدة عائشة 

  : محاور الشیخ
  قراءة سیرة النبي صلى اهللا علیھ وسلم ألیس تكریمًا لھ؟

  : الشیخ األلباني
  نعم 

  : محاور الشیخ
  فیھ ثواب ھذا الخیر من اهللا؟

  : الشیخ األلباني
ھل أحد یمنعك من   : من ھذا السؤال؛ ولذلك أقاطعك بسؤال ما تستفید شیئًا. كل الخیر

  قراءة سیرتھ؟
ؤاالً  ألك اآلن س ا أس ھ   : أن لى اهللا علی ول ص روعة، لكن الرس ادة مش اك عب ان ھن إذا ك

ا       دد لھ ا أن نح ل یجوز لن وسلم ما وضع لھا زمنًا معینًا، وال جعل لھا كیفیة معینة؛ فھ
  نة؟ ھل عندك جواب؟من عندنا زمنًا معینًا، أو كیفیة معی

  : محاور الشیخ
  .ال، ال جواب عندي

  : الشیخ األلباني
  ))َأْم َلُھْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا َلُھْم ِمَن الدِّیِن َما َلْم َیْأَذْن ِبِھ اللَُّھ:((قال اهللا تعالى
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  : وكذلك یقول اهللا تعالى
ْن ُدوِن(( ًا ِم اَنُھْم َأْرَباب اَرُھْم َوُرْھَب ُذوا َأْحَب ا   اتََّخ ُروا ِإلَّ ا ُأِم ْرَیَم َوَم َن َم یَح اْب ِھ َواْلَمِس اللَّ

  ٣١:التوبة)) ِلَیْعُبُدوا ِإَلھًا َواِحدًا ال ِإَلَھ ِإلَّا ُھَو ُسْبَحاَنُھ َعمَّا ُیْشِرُكوَن
 –وقد كان قبل إسالمھ نصرانیًا   –لما سمع عدي بن حاتم رضي اهللا عنھ ھذه اآلیة ((

ون  :(ا نعبدھم قالإنا لسن: أشكلت علیھ فقال ألیس یحرمون ما أحل اهللا فتحرمونھ ویحّل
  ))). فتلك عبادتھم:(قال. بلى: ، فقال)ما حرم اهللا، فتحلونھ؟

  .وھذا یبیِّن خطورة االبتداع في دین اهللا تعالى
=======  

اني  (*)   مفرغ مع بعض االختصار من أحد أشرطة سلسلة الھدى والنور للشیخ األلب
  ٩٤/١رقم الشریط   .رحمھ اهللا تعالى

  والشریط موجود  على الشبكة العنكبوتیة في موقع طریق اإلسالم
  .أحد القائلین بمشروعیة الموالد. محمد بن علوي المالكي: المراد ھو]  ١[

-------------------------  
  مولد أمة.. میالد نبي  .٢٠

  مولد أمة.. میالد نبي
  عبد الستار إبراھیم الھیتي. د

ن  رة م ي فت ا اهللا     ف ي اختارھ ة الت ة المبارك رى البقع ى ث ابرة، وعل اریخ الغ رات الت فت
لتكون مثابة للناس وأمنا، وفي ظل أجواء ملیئة بالجھل والظلم، وتحكـم الغني بالفقیر، 
ن        ة م ل األم دة تنتش ب والدة جدی ھ یرق الم كل ان الع عیف ك ى الض وي عل وسیطرة الق

ا       وھدتھا، وتطیح بالظلم والطغیان لتضع األ د لإلنسانیة كرامتھ ي نصابھا وتعی مور ف
  . وترتفع بالبشریة من حیاة الذل والضیاع متطلعة بھا إلى حیاة العزة والمجد

ة،     والدة المرتقب ت ال ة كان رك والوثنی ل والش وم الجھ دة بغی واء الملب ذه األج ط ھ وس
ة    ك المدین ت تل ا، وأفاق ین أزقتھ ن ب ق م ق ینطل وت الح اع ص ى إیق ة عل ت مك  فانتبھ

ھ       ـد أن ال أح المقدسـة الوادعة على أنغام الترحاب بالولید الیتیم الذي لم یكن یخطر بب
  . سیكون منقذا ألمة ومؤسسا لحضارة ومعلما للبشریة وقائدا لركب اإلیمان والتوحید

م والفضیلة     ع العل إنھ في صبیحة الثاني عشر من ربیع األول كان العالم على موعد م
ھ      والحضارة التي انطوت ج المیالد المیمون لرسول اهللا صلى اهللا علی میعھا فتمثلت ب

د              اء العقائ ار وبن حیح األفك ى تص أمس الحاجة إل ھ البشریة ب ت فی ت كان ي وق وسلم ف
اریخ   ي الت یئة ف ة مض یالد عالم ك الم بح ذل ث أص ات، بحی رؤى والتوجھ ة ال وبرمج

تالف   ى اخ اء عل انیة جمع ا لإلنس ب وإنم لمین فحس یس للمس اني ل دد  اإلنس ا وتع مللھ
  : نحلھا، ویؤكد ھذا المعنى ما أشار إلیھ أحد الشعراء المسیحیین بقولھ

  أمحـمد والمجد بعض صفاتھ     مّجـدت في تعلیمك األدیانا
  بعث الجھاد لدن بعثت وجردت    أسیاف صحبك تفتح البلدانا

  رفـعت ذكـر اهللا في أمیـة     وثنیـة ونفحـتھا اإلیـمانا
  عـلم سـفره    نبغـاء یعـرب حكمة وبیانامرحـا ألمـي ی

  إنـي مسیحي أحـب محـمدا    وأراه في فلك العال عنـوانا
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ھ           ر علی ابرا یم ا ع دثا تاریخی ي ح ي القرش د اهللا العرب ن عب د ب یالد محم ن م م یك ل
الح         وات اإلص رز دع التھ أب ھ ورس الل نبوت ن خ ـّل م ا مث رورا وإنم ون م المؤرخ

ا البشری     ي دنی ة ف رة العرب         والتربی د استطاع أن یجعل من جزی ى اإلطالق، فق ة عل
مصدر إشعاع فكري وثقافي وحضاري، قدمت األمة من خاللھ للعالم صیاغة روحیة 
نھج        دة وشریعة وم دعوة اإلسالم عقی ومادیة حملت بین طیاتھا معالم البعد الرسالي ل

ى رأس   أن یتبوأ قمة الھرم ل» صلى اهللا علیھ وسلم«حیاة، حیث تمكن محمد  یكون عل
ي          ھ البشریة نحو الفضیلة والرشاد، وف ي توجی ارز ف المصلحین الذین كان لھم أثر ب

  : ھذا یقول أمیر الشعراء أحمد شوقي
   

  المصلحون أصابع جمعت یـدا    ھي أنت بل أنت الیـد العصماء
د     ان لمحم لم   «ففي میدان اإلصالح العقائدي والفكري ك ھ وس الفضل  » صلى اهللا علی

ذ الشرك   الكبی ر في ترسیخ معالم عقیدة التوحید التي تعني إفراد العبودیة هللا تعالى ونب
ة   والوثنیة واإلطاحة بعبادة األصنام لتخلیص الفكر البشري من سفاھات العقائد الباطل

  : والترفع بھ عن عبادة البشر أو الحجر
  بك یا ابن عبد اهللا قامت سمحة     للحق من ملل الھدى غـراء

  لى التوحید وھو حقیقة      نادى بھا سـقراط والحكماءبنیت ع
د      ان لمحم اعي ك ادي واالجتم دان اإلصالح االقتص ي می لم «وف ھ وس لى اهللا علی » ص

ى          تم بشؤونھم وتحافظ عل راء وتھ ة اقتصادیة ترعى الفق الباع الطویل في بناء نظری
ان لھ الفضل حقوقھم من أن یتعدى علیھا المتنفذون وأصحاب رءوس األموال، كما ك

  : الكبیر في تحقیق العدالة والمساواة بعیدا عن التمایز الطبقي أو التفاوت االجتماعي
  جاءت فوحـّدت الزكاة سبیلھ    حتى التقى الكرماء والبخالء

  أنصفت أھل الفقر من أھل الغنى    فالكـل في حق الحیاة سواء
  ـَك الفقراءفلـو أن إنسـانا تخیـّر ملـّة     ما اخـتار إال دین

ة   » صلى اهللا علیھ وسلم«أما السیاسة والقیادة عند محمد  فلھا نمط آخر وصیغة متقدم
ى    لم یستطع العالم الذي یعیش الیوم أوج حضارتھ وقمة تقدمھ الحضاري أن یصل إل
ي           ة ف ل واألمان ي التعام دق ف ي الطرح والص ث الوضوح ف ذلك النھج السوي من حی

م، ف  ارة        العھود والعدل في الحك ة واإلم ادة بالرحم األخالق والقی ذلك السیاسة ب مزج ب
  : بالمساواة، فتحقق بذلك حلم الفالسفة القدماء وآمال المفكرین الحكماء

  والدین یسـر والخالفة بیعة       واألمر شورى والحقوق قضاء
  وإذا أخذت العھد أو أعطیتھ     فجمیع عـھدك ذمـة ووفاء

  ھذان في الدنیا ھما الرحـماء   وإذا رحـمت فأنت أم أو أب  
ـّید     ت ش ذه الثواب اس ھ ى أس ول «وعل ي والرس د النب ة  » محم ارة عربی د حض قواع

ھ        ن طروحات د م ھ ویفی ل من الم ینھ زال الع ًا ال ی زًا وعلم ـدًا وع ى مج المیة، وبن إس
ي،      اني إلھ در رب وب، فالمص تالك الخط ات واح تداد األزم د اش ھ عن ع إلی ویرج

ـدیة  الم في ضاللھا           والصیاغة محم ة إسـالمیة عاش الع ق عربی ـة التطبی ة، وآلی نبوی
ردحا طویال من الزمن ینعم باألمن واألمان والخیر والسالم، فال ظلم وال طغیان، وال 
راب،       م آلدم وآدم من ت انون سواسیة، فكلك انتھاك وال عدوان، الجمیع تحت مظلة الق
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لم أو یھودي أو نصراني     فال میزة لعربي على أعجمي إال بالتقوى، وال ف ین مس رق ب
ا   : من حیث الحقوق والواجبات، فلھم مالنا وعلیھم ما علینا، ومحمد یقول من آذى ذمی

إنھ قد أھلك من كان قبلكم أنھم كانوا إذا سرق فیھم الشریف تركوه : فقد آذاني، ویقول
د        ت محم ة بن و أن فاطم م اهللا ل د وأی ھ الح سرقت   وإذا سرق فیھم الضعیف أقاموا علی

لقطعت یدھا، القوي فیكم ضعیف حتى آخذ الحق منھ، والضعیف فیكم قوي حتى آخذ 
د «الحق لھ، وھكذا قدم  دل والتسامح        » محم ة الع ة لدول امج عمل وصیاغة قانونی برن

ورة           ع الث رز طالئ ل أن تب ة وقب وادر النھضة الحدیث الم ب والمساواة قبل أن یعرف الع
ا و    ھ        الفرنسیة التي یفخر الغرب بھ د صلى اهللا علی یالد محم ان م ى ك ا حت بطروحاتھ

م         الم العل وع الع ي رب ة ونشرت ف وسلم میالد أمة بكاملھا شادت حضارة وأقامت دول
  . والمعرفة

ة وللعرب والمسلمین          الم كاف د للع دمھا محم ي ق إذا كانت ھذه ھي المعاني السامیة الت
ع    ى أرض الواق ا عل ة     خاصة، فإن األمة الیوم مطالبة ببرمجتھ ول ناجع دیمھا كحل وتق

االت         ة المج ي كاف ا ف ھ أحوالھ ت إلی ذي آل رذم ال یاع والتش ة الض ن حال الص م للخ
الكثیر         زمین ب ة ملت اء األم ن أبن ة م ان العام السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة وإذا ك
إن خاصتھا من        ة، ف ة واألخالقی اتھم الدینی من ھذه المفاھیم والمعاني الكبیرة في عالق

ھم         المثق ة ألنفس ة حثیث ى مراجع اجون إل رار یحت حاب الق یین وأص ین والسیاس ف
ولخطواتھم ولقراراتھم لتأتي متفقة مع اإلرث الحضاري الذي خلفھ محمد بن عبد اهللا 
دموا       الم وق وم سادوا الع لھذه األمة ولتحظى بالمكانة السامیة التي حظي بھا أسالفنا ی

ي      لھ أفضل برامج الحیاة سـیاسیا واقتصادی إن أول ك ف ق ذل ى أن یتحق ا واجتماعیا، وإل
حیح         ث لتص ر وسعي حثی د كبی ا مطالبون بجھ األمر في ھذه األمة وعلماءھا ومثقفیھ
عالقاتھم مع اهللا أوال ومع شعوبھم ثانیا عن طریق الحوار الھادف البناء والمرونة في 

م لیكو     الھم وآالمھ ي آم وا جزءا من    الطرح والتعامل والمشاركة الحقیقیة لشعوبھم ف ن
  األمة ولیس في أبراج عالیة بعیدة عنھا

---------------------------  
  تعریف البدعة لغة وشرًعا  .٢١

  تعریف البدعة لغة وشرًعا
الى      : البدعة لغة ھ تع ھ قول ال سابق، ومن ر مث ُت    {: الشيء المخترع على غی ا ُكن ْل َم ُق

َن  ْدعًا ّم ِلٱِب اف[} لرُُّس ر ]٩:األحق ول عم ھ ق ھ ، ومن ي اهللا عن ت : (رض نعم
ا     : البدعة بدعتان: "، وقول الشافعّي])١)([البدعة ة، فم ودة، وبدعة مذموم بدعة محم

  ]).٢"([فھو مذموم لسّنةوافق السنة فھو محمود، وما خالف ا
ي  : "ابن رجب قال وأّما ما وقع في كالم السلف من استحسان بعض البدع فإّنما ذلك ف

ام   البدع اللغویة ال الشرعیة، فم ي قی ن ذلك قول عمر رضي اهللا عنھ لّما جمع الّناس ف
ال        ذلك، فق م یصلون ك جد، وخرج ورآھ ي المس د ف ام واح ى إم ت : (رمضان عل نعم

  ]). ٣)"([البدعة ھذه
إني أبدع بي : والكالل ومنھ أّن رجًال جاء إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال والتعب

احملني  ال])٤([ف دي: ((، فق ا عن ال )) م لفق ول اهللا: رج ا رس ن  ! ی ى م ھ عل ا أّدل أن
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)) من دلَّ على خیر فلھ مثل أجر فاعلھ: ((فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. یحملھ
])٥.([  

ا         : شرًعا والبدعة د بالسلوك علیھ دین مخترعة تضاھي الشرعّیة، ُیقص ي ال طریقة ف
  ]).٦([المبالغة في التعبد هللا تعالى

ھ       الطریقة ) طریقة في الدین( رع، وإلی ھ ُتخت ا فی دین ألنَّھ دت بال والطریق السبیل، وقیَّ
  .یضیفھا صاحُبھا

  .أي طریقة ابتدعت على غیر مثال سابق) مخترعة(
ة    : یعني) تضاھي الشرعّیة( ي الحقیق أنَّھا تشابھ الطریقة الشرعیَّة من غیر أن تكون ف

  .كذلك؛ من التزام كیفیَّات وھیئات معیَّنة
؛ ألّن أصل الدخول فیھا یحّث على )ا المبالغة في التعبد هللا تعالىیقصد بالسلوك علیھ(

  ]).٧([االنقطاع إلى العبادة والترغیب في ذلك
دین             : "ابن رجب قال ن ال ھ أصل م م یكن ل دین ول ى ال یًئا ونسبھ إل دث ش فكل من أح

  ]).٨"([یرجع إلیھ فھو ضاللة، والدین منھ بريء
ان  ما أحدث مّم: والمراد بالبدعة: "وقال ا ال أصل لھ في الشریعة یدل علیھ، فأّما ما ك

  ]).٩"([لھ أصل من الشرع یدل علیھ فلیس ببدعة شرًعا، وإن كان بدعة لغة
ما أحدث وال دلیل لھ من الشرع )) كل بدعة ضاللة: ((والمراد بقولھ: "ابن حجر قال

  ]).١٠"([بطریق خاص وال عام
  :للبدعةبین المعنى اللغوي والمعنى الشرعي  مقارنة
اللغوي أعّم من المعنى الشرعي، فالعالقة بینھما العموم والخصوص المطلق؛  المعنى

ة      ي اللغ ھ ف ق علی إذ كل بدعة في الشرع یطلق علیھا لغة أنھا بدعة، ولیس كل ما یطل
  .أنھ بدعٌة بدعًة في الشرع

ة وارد    والبدع دیث ال اللة؛ للح فة الض ة لص رع مالزم ي الش ة  : ((ف ل بدع ك
  .، وأما البدعة بمعناھا اللغوي فلیست كلھا مالزمة لوصف الضاللة])١١([))ضاللة

----------------  
  :الھوامش

  ).٢٠١٠(أخرجھ البخاري في صحیحھ ])  ١([
  ).١٣/٢٥٣(فتح الباري : انظر])  ٢([
  ).٢/١٢٨(جامع العلوم والحكم ])  ٣([
  ).٢/١٢٨(جامع العلوم والحكم ] ) ٤([
  ).١٨٩٣(أخرجھ مسلم ])  ٥([
  ).١/٣٧(االعتصام ])  ٦([
  ).٢٥-٢٤ص (علم أصول البدع لعلي حسن : انظر]) ٧([
  ).١/١٢٨(جامع العلوم والحكم ])  ٨([
  )٢/١٢٧(جامع العلوم والحكم ])  ٩([
  ).١٣/٢٥٤(فتح الباري ])  ١٠([
  ).١ص (تقدم تخریجھ ])  ١١([

--------------------------  
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  بويملحقات بموضوع المولد الن  .٢٢
  :أّول احتفال ُعِمل لمولد للنبّي صلى اهللا علیھ وسلم

ذكر األیام التي كان الخلفاء الفاطمیون یتخذونھا أعیاًدا ومواسم تتسع : "قال المقریزي
بھا أحوال الرعّیة وتكثر نعمھم؛ كان للخلفاء الفاطمیین في طول السنة أعیاٌد ومواسُم، 

ام،   ي صلى اهللا       وھي موسم رأس السّنة، وموسم أول الع د النب وم عاشوراء، ومول وی
د الحسین    علیھ وسلم، ومولد علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ، ومولد الحسن، ومول
ة          ة الحاضر، ولیل د الخلیف ا السالم، ومول ة الزھراء علیھ علیھما السالم، ومولد فاطم

فھ     ة نص عبان، ولیل ة أول ش ب، ولیل اد     ...) أول رج ك األعی رده لتل ر س ى آخ إل
  ]).٢([وقد ذكر ذلك أیًضا القلقشندي في صبح األعشى]). ١([مواسموال

ي    وأكَّد ھذه النسبة إلى الفاطمیین من المعاصرین العالمة محمد بخیت المطیعي الحنف
د     )ھـ١٣٥٤المتوفى سنة (مفتي الدیار المصریة  دثھا بالتحدی ر أّن أّول من أح ، بل ذك

  ]).٣([منھم المعز لدین اهللا الفاطمي
ك       واتفق  ى أنَّ المل وظ عل ي محف ع األستاذ عل العالمة محمد بخیت المطیعي الحنفي م

د           ابع بع رن الس ي الق ل ف ة إرب وي بمدین د النب دث المول ا أح عید إنم ا س ر أب المظف
  ]).٤([الفاطمیین

ل            ات، ب م الثق د من أھل العل ت أح ى أھل البی وھؤالء الفاطمّیون لم یعترف بنسبھم إل
دح ن والق ي الطع وا ف ة   ألَّف اد والزندق یھم باإللح ھدوا عل ر، وش ب والمحاض یھم الكت ف

  ]).٥"([ھم قوم یظھرون الرفض، ویبطنون الكفر المحض: "قال الباقالني. واإلباحّیة
ب        ي خططھ عّق زي ف ا المقری وكانوا ُیحِدثون في ھذه االحتفاالت أموًرا شنیعة ذكرھ

اطمّیون  وأنت إذا علم: "علیھا العالمة محمد بخیت المطیعي بقولھ ت ما كان یعملھ الف
  ]).٦"([في المولد النبوي جزمت بأّنھ ال یمكن أن یحكم علیھ بالحّل

م من              دثوه ھ ذین أح ة، وأّن ال رون الثالث د الق دث بع ھ مح ي أّن ال ال شّك ف فھذا االحتف
  .أخبث الفرق التي انتسبت إلى اإلسالم إن لم تكن أخبثھا

أث      ة الت االت ُبغی ذه االحتف ى ھ اموا عل ذه      ق نھم أّن ھ ا م ة المحرومین، ظًن ى العام یر عل
ة         وال الطائل ا، وصرفوا األم اس فیھ ى الن الموالد ستؤكد نسبھم المزعوم، فوسعوا عل
ا   علیھا، فأقبل الّناس على تلك الموائد العظیمة التي كانت ُتَعدُّ لھم، وصاروا ینتظرونھ

س علیھا؛ حتى صارت كّل عام بنفس مستشرفة، وھكذا توالت السنوات، وتعارف النا
ن      د ولك ي عبی ة بن ت دول م انتھ غیر، ث ا الص أ علیھ ر، وینش ا الكبی وت علیھ دة یم عقی

  .االحتفال بھا استمر، وصار لھا سلطان على العلماء لجریان عمل الناس علیھا
  ھل الحق یعرف بالرجال؟

دلی  ل، وال إنَّ الحق ال یعرف بالرجال، بل الرجال یعرفون بالحق، إّن الحق مرتبط بال
ھ السلف          ذي مشى علی ذھب الحق ال و الم ذا ھ تعلق لھ بذوات الخلق قلة أو كثرة، وھ
ھ    الصالح، فلم یكن الحق عندھم یجري على لسان أحد غیر النبي محمد صلى اهللا علی

  .وسلم، وال یقّرون إال ما دّل علیھ الدلیل
كل أحد یؤخذ من : "یقول مالك بن أنس وھو یشیر إلى قبر النبي صلى اهللا علیھ وسلم

ال    ])٧"([قولھ ویرد إال صاحب ھذا القبر ھ فق ق ب : ،وأخبر أبو حنیفة أن الحق ال یتعل
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وم،     " ول الی ول الق ٌر، نق ا بش ي؛ فإنن ي بكالم ي أن یفت رف دلیل م یع ن ل ى م راٌم عل ح
  ]).٨"([ونرجع عنھ غًدا

ذھبي  : "وقال الشافعي و م ال ])٩"([إذا صح الحدیث فھ ع المسلمون ع  : "، وق ى  أجم ل
ول    دعھا لق أنَّ من استبانت لھ سنة عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لم یحل لھ أن ی

  ]).١٠"([أحد
ال تقلدني، وال تقلد مالًكا وال الشافعي وال األوزاعي والثوري، وخذ من  : "وقال أحمد

  ]).١١"([حیث أخذوا
ن ت           وِع كالٍم لشیخ اإلسالم اب ى مجم أتي إل ة من ی ام   وعلیھ؛ فما أعظم خیب ة، اإلم یمی

ة   الذي قمع اهللا بھ البدع والمحدثات، وُیلفِّق منھ كالًما یوھم بھ عامة الناس أن ابن تیمی
د        ة المول ائلین ببدعی ھ أّن الق ا من د ظًن روعیة المول ول بمش الى یق ة اهللا تع ھ رحم علی

  .سیتركون قولھم؛ لقول شیخ اإلسالم لكونھ معظًما عندھم
وان     ) االحتفالحول (كالذي صنعھ صاحب رسالة  ا لفصل بعن ون فیھ ا عن رأي : حینم

ا قاضیة        ھ وآخره، ألنھ ھ أوَّل ر فی ابن تیمیة في المولد، ثم ساق فیھ كالًما البن تیمیة بت
ي رسالتھ        ھ ف ا نقل ھ كم ة فی ض    "على بطالن دعوتھ، ونّص كالم ابن تیمی اب بع د یث ق

ة للنصارى في میالد الناس على فعل المولد، وكذلك ما یحدثھ بعض الناس إما مضاھا
بھم       د یثی ھ، واهللا ق ا ل لم وتعظیًم عیسى علیھ السالم وإما محبة للنبي صلى اهللا علیھ وس

ھ    : ثم قال. على ھذه المحبة واالجتھاد ال على البدع ا یكون فی واعلم أن من األعمال م
ا، فیكون            ا شر من بدعة وغیرھ ھ أیًض واع من المشروع، وفی خیر الشتمالھ على أن

قین        ذلك ال افقین والفاس ة كحال المن دین بالكلی ى اإلعراض عن ال . عمل شًرا بالنسبة إل
  :ھذا وقد ابتلي بھ أكثر األمة في األزمان المتأخرة، فعلیك ھنا بأدبین

ي خاصتك وخاصة        : أحدھما ا وظاھًرا ف أن یكون حرصك على التمسك بالسنة باطًن
  .من یطیعك، واعرف المعروف وأنكر المنكر

تدعو الناس إلى السنة بحسب اإلمكان، فإذا رأیت من یعمل ھذا، وال یتركھ  أن: الثاني
رك واجب أو            ھ أو بت ر من و أنك ا ھ ل م ر بفع رك منك ى ت إال إلى شرٍّ منھ، فال تدعو إل

روه    ك المك ل ذل ن فع ر م ھ أض دوب ترك ر   ، من ن الخی وع م ة ن ان البدع ن إذا ك ولك
یًئا إال بشيء،      فعوِّض عنھ من الخیر المشروع بحسب اإلمكان إذ رك ش وس ال تت النف

ال    م ق ھ، ث د،   : وال ینبغي ألحد أن یترك خیًرا إال إلى مثلھ أو إلى خیر من فتعظیم المول
ھ   واتخاذه موسًما قد یفعلھ بعض الناس ویكون لھ فیھ أجر عظیم لحسن قصده وتعظیم

ا یستق         اس م ن الن ھ یحسن م ك؛ إن ھ ل بح من  لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كما قدمت
راء      ض األم د عن بع ام أحم حف     : المؤمن المسدد، ولھذا قیل لإلم ى مص ق عل ھ أنف إن

  .دع، فھذا أفضل ما أنفق فیھ الذھب أو كما قال: ألف دینار، ونحو ذلك، فقال
ا        ھ أنفقھ حاب أن ض األص أول بع د ت مع أن مذھبھ أن زخرفة المصاحف مكروھة، وق

د ھ       یس مقصود أحم ورق والخط، ول ھ      في تجدید ال ل فی ذا العم ده أن ھ ا قص ذا، وإنم
  ]).١٢" ([مصلحة، وفیھ أیًضا مفسدة كره ألجلھا

  :ولنا مع ھذا النقل الذي نقلھ عن شیخ اإلسالم وقفتان
  :عدم األمانة في النقل، وھذه تتمثل في نقطتین: األولى
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اس   : "ـ إضافة جمل لم یقلھا شیخ اإلسالم مثل قولھ في أول النقل  ١ ض الن قد یثاب بع
  .فھذا الكالم غیر موجود في النقل الذي نقلھ عن شیخ اإلسالم" على فعل المولد

ل   ٢ : ـ حذفھ كالم شیخ اإلسالم الذي ھو نٌص في بدعیة المولد، فعند قولھ في أول النق
ده  " واهللا قد یثیبھم على ھذه المحبة واالجتھاد ال على البدع" بتر الناقل الكالم الذي بع

ي         من اتخاذ : "وھذا نصھ اس ف ع اختالف الن ًدا م لم عی ھ وس مولد النبي صلى اهللا علی
ذا       ان ھ و ك ھ، ول انع من مولده، فإن ھذا لم یفعلھ السلف مع قیام المقتضي لھ، وعدم الم
دَّ              انوا أش إنھم ك ا، ف ھ من ان السلف رضي اهللا عنھم أحق ب ا لك ا أو راجًح خیًرا محًض

ى ا      م عل ا، وھ ھ مّن ا ل ول اهللا وتعظیًم ة لرس ھ     محبَّ ال محبت ا كم رص وإنم ر أح لخی
ا بعث    وتعظیمھ في متابعتھ وطاعتھ واتباع أمره، وإحیاء سنتھ باطًنا وظاھًرا ونشر م
ین من    بھ، والجھاد على ذلك بالقلب والید واللسان، فإن ھذه ھي طریقة السابقین األول

  ]).١٣"([المھاجرین واألنصار الذین اتبعوھم بإحسان
ال   ال  (ة فھذا الذي حذفھ صاحب رس د،      ) حول االحتف ي المول ھو رأي شیخ اإلسالم ف

  .وأنھا بدعة محدثة
ة الم : الثانی یخ اإلس ول ش اس    : "ق ض الن ھ بع د یفعل ًما ق اذه موس د واتخ یم المول فتعظ

ویكون لھ فیھ أجر عظیم لحسن قصده، وتعظیمھ لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كما 
  ".قدمتھ

ا لم    ًرا محًض ت ش و كان ة ل ین    إنَّ البدع د المبطل رت إال عن ا انتش اس، ولم ا الن ا قبلھ
ذي اختلط بالباطل، فشیخ           ا من الحق ال ا فیھ اس لم الزنادقة، ولكنھا تروج ویقبلھا الّن

ھنا على بابھا للتقلیل فھو قد یثاب على ما ) قد(و) أن من یفعل قد یثاب: (اإلسالم یقول
ام، وع  ھ من تعظیم       في بدعة المولد من األمور المشروعة كإطعام الطع ي قلب ا ف ى م ل

ذه          ر، وھ ذا األم ھ ھ م بإحداث ا آث ھ أیًض النبي صلى اهللا علیھ وسلم، وقصد حسن، ولكن
المسألة مسألة أنھ قد یكون مثاًبا آثًما في آن واحد النفكاك الجھة لھا نظائر، كالمصلي  

  .في األرض المغصوبة
ل ا   یم، ب ب والتعظ ار الح ا إلظھ ت طریًق دثات لیس دع والمح ل  والب یم ك ب والتعظ لح

دوا          م یزی ذین ل حابة ال دى الص ھ ل ق كمال ذي تحق التعظیم إنما یكون في االتباع وھو ال
ا           ة وتعظیًم اس محب ل الن انوا أكم ة، فك در أنمل لم ق ھ وس على ھدي النبي صلى اهللا علی

  .للنبي صلى اهللا علیھ وسلم
  ھل المولد یخلو من المنكرات؟

د رشید رضا   إن المولد ال یخلو أبًدا من المنكر د أسواق   : "ات، قال السید محم فالموال
ال     ا الرج ع فیھ راقص یجتم ور، وم ات للخم واھر، وخان یام للع ا ض وق، فیھ الفس
ي          ات، ومواضع أخرى لضروب من الفحش ف لمشاھدة الراقصات الكاسیات العاری
رى    ابر، وی القول والفعل یقصد بھا إضحاك الناس، وبعض ھذه الموالد یكون في المق

اب   كبار مشایخ األزھر یتخطون ھذا كلھ لحضور موائد األغنیاء في السرادقات والقب
رة   العظیمة، التي یضربونھا وینصبون فیھا الموائد المرفوعة، ویوقدون الشموع الكثی
ي         ریف ف ل الش ذا العم ا بھ ھم بعًض ئ بعض د، ویھن احب المول م ص اًال باس احتف

رة    ، وإن خال من اختالط الرجال بال])١٤"([عرفھم اب المحرمات، وكث نساء، وارتك
ي صلى اهللا     ام النب اإلسراف فإنھ ال یخلو من أعظم المنكرات، وھو الشرك باهللا، واتھ
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تعراض      ا باس إذا قمن نقص، ف ور وال ریعة بالقص التبلیغ، والش اإلخالل ب لم ب ھ وس علی
دة  سریع للكتب المشھورة العمد نجد أنھا ال تخلو أبًدا من الخرافات واالعتقادات ال فاس

  .واألحادیث الموضوعة الباطلة
ال  (خذ مثًال مولد ابن الدیبع الذي قام على طبعھ صاحب    ا    ) حول االحتف ھ كم جاء فی

د صلى     : "ینقل الشیخ محمد رشید رضا ھ محم ور نبی فسبحانھ تعالى من ملك، أوجد ن
ى          الزب، وعرض فخره عل ق آدم من الطین ال ل أن یخل اهللا علیھ وسلم من نوره، قب

  ".ھذا سید األنبیاء، وأجل األصفیاء، وأكرم الحبائب: یاء وقالاألش
ائالً  دثون      : "علق الشیخ محمد رشید ق روه المح م ی ذب صریح ل ذا ك ال  ])١٥"([فھ ، ق

أكثر ما بأیدي الوعاظ منھ ـ أي مما یقرأ في  : "السخاوي منبًھا على ما في تلك الموالد
ھ     المولد ـ كذب واختالق، بل ال یزالون یولدون ما  ا ال تحل روایت ھو أقبح وأسمج مم

ھ         رك قراءت ر بت اره، واألم ھ إنك م بطالن ى من عل ، ]) ١٦"([وال سماعھ، بل یجب عل
ا   ید رض د رش یخ محم ال الش وي     : "وق د النب ص المول ن قص ة م ى قص ع عل م نطَّل ل

  ]).١٧"([الشریف إال ورأینا فیھا كثیًرا من األخبار الموضوعة
ة   ك اللیل ا تل رأ أیًض ا یق ى     وفیم تملة عل یري المش یدة البوص راح، كقص رك الص الش

  : الشرك األكبر، كقولھ
  یا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بھ            سواك عند حلول الحادث العمم

  إن لم تكن في معادي آخًذا بیدي          فضـًال وإال فقـل یا زلَّة القدم
  ك علم اللوح والقلمفإّن من  جودك الدنیا وضرَّتھا             ومن علوم

  :ویقرأ أیًضا قول البكري
  ولذ بھ في كل ما تــرتجي       فإنھ المـأمن والمعـقـل

  ونـاده إن أزمـة أنشبـت       أظفارھا واستحكم المعضل
  یا أكرم الخلـق على ربـھ       وخیر من فیھم بـھ یسأل

  قد مسني الكرب وكم مرة         فرَّجت كرًبا بعضھ یعضل
  بإذھاب الذي أشتكي       فإن توقفت فمن ذا أسأل عجل

ھ     ة الستیعابھ   : "وفي المولد الذي ألَّفھ ابن حجر الھیتمي من الشرك قول أي  -وال غای
لم   ھ وس لى اهللا علی ھ ص ا    -خصائص ا وملجئن ا ومالذن ا وذخرن یدنا وموالن یرة س وس
و المالذ     ، فإذا كان صلى اهللا عل ])١٨"([وممدنا ومنقذنا ومكملنا وناصحنا لم ھ ھ وس ی

  !والملجأ فأین اهللا؟
د      ة مول ھ یمكن إقام أما المنكرات األخالقیة واالجتماعیة فحدث وال حرج، ودعوى أن

ال     . خال منھا لیس لھا حقیقة ث ق د أنفسھم حی وھو الحق الذي شھد بھ أصحاب الموال
ھ     ي زمان ل ف ي تفع د الت ي الموال ي ف ر الھیثم ن حج ر؛  : "اب ى خی تمل عل ا مش  أكثرھ

ى         لم ومدحھ، وعل ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی كصدقة وذكر، وصالة وسالم عل
ھ         یس فی ب، وبعضھا ل ة النساء للرجال األجان شر، بل شرور لو لم یكن منھا إالَّ رؤی

  ]).١٩"([شر، لكنھ قلیل ونادر
ھ الحاوي   أن : ومن طریف ما یذكر من منكرات ھذا المولد أن السیوطي ذكر في كتاب

ا،       ]) ٢٠([ظفر مبتدع بدعة المولدالملك الم ي یقیمھ د الت د الموال ي أح قد أعد سماًطا ف
وضع علیھ خمسة آالف رأس غنم مشوي، وعشرة آالف دجاجة، ومائة فرس، ومائة 
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ى              ر إل ام سماًعا للصوفیة من الظھ ھ أق وى، وأن حن حل ین ألف ص ة، وثالث ألف زبدیَّ
  ]).٢١([الفجر، وكان یرقص فیھ بنفسھ مع الراقصین

فكیف تحیا أمة ملوكھا دراویش یرقصون في حفالت : "قال الشیخ أبو بكر الجزائري
  ]).٢٢"([وإنا هللا وإنا إلیھ راجعون! الباطل؟

  :القیام في المولد
ـ  زة (القیام الذي یكون في المولد یسّمى ب د       ) الف ك عن ام بسرعة، وذل ھ القی رادھم من وم

وجھ إلى الدنیا، ویسّمى عندھم أیضًا ورود ذكر والدة النبي صلى اهللا علیھ وسلم وخر
ـ  رة(ب ر     )الحض لم تحض ھ وس لى اهللا علی ي ص زعم أّن روح النب نھم ی ًرا م ؛ ألّن كثی

، ویتركون النافذة مفتوحة لتدخل روح النبي صلى  )حضر، حضر: (عندھا، ویقولون
ي صلى اهللا علی        ع النب ین إساءة األدب م ھ اهللا علیھ وسلم منھا، فجمعوا بین البدعة وب

الى          ال تع ھ ق ي كتاب ھ ف ر اهللا ب ا أم ًا لم ھ مخالف ْیَس  {: وسلم؛ إذ یجعلون رُّ ٱَل ْأُتوْا    ْلِب َأن َت ِب
  ].١٨٩:البقرة[} ِمْن َأْبوِٰبَھا ْلُبُیوَتٱَوْأُتوْا  تََّقىٰٱْلِبرَّ َمِن ٱِمن ُظُھوِرَھا َوَلـِٰكنَّ  ْلُبُیوَتٱ

ي صلى اهللا    ]) ٢٣)([الحول االحتف(القیام قد استحبَّھ صاحب رسالة  وھذا ع أنَّ النب م
ي          ھ ف ع استحبابھ علی ف یق حابة، فكی علیھ وسلم حال حیاتھ نھى عنھ وكرھھ من الص

  .بدعة االحتفال بمولده صلى اهللا علیھ وسلم
ھ      قال اھلي رضي اهللا عن ة الب و أمام لم       : أب ھ وس ا رسول اهللا صلى اهللا علی خرج علین

ال   ھ، فق ا إلی ا، فقمن ى عص ا عل ھا   ((: متوكًئ م بعض اجم یعظ وم األع ا تق وا كم ال تقوم
  ]). ٢٤))([بعًضا
ال ھ  وق ي اهللا عن س رض ھ    : (أن لى اهللا علی ي ص ن النب یھم م ب إل خص أح ان ش ا ك م

  ]).٢٥)([وسلم،وكانوا إذا رأوه لم یقوموا لما یعلمون من كراھیتھ لذلك
ر      فإذا ھ وأخب ھ، ونھى عن ام ل ل     كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم قد كره القی ھ من فع أن

فھذا أولى بالنھي لجمعھ ! األعاجم، فكیف بالقیام عند ذكر والدتھ وخروجھ إلى الدنیا؟
  .بین البدعة والتشبھ باألعاجم

ھ صلى اهللا         والقوم ر والدت د ذك ام عن ذا القی ال یقفون عند ھذا الحد، بل یزعمون أن ھ
ھ یصافح     ت، وأن ك الوق ي    علیھ وسلم ألجل أن روح النبي تحضر في ذل ین ف المجتمع

  .المجلس، وھو اعتقاد لیس علیھ كتاب وال سنة ، وال أثر عن خیر القرون
  :الشركیة التي تتلى في المولد األشعار

م    إن ك؛ ألّنھ األشعار التي فیھا الشرك الصراح؛ ال یرى القوم في روایِتھا شیًئا من ذل
لم    ھ وس ا  : ((یرون أّن الكاف في قولھ صلى اهللا علی ي كم أطرت النصارى    ال تطرون

ریم   ن م ل، أي )) عیسى ب ا         : للتمثی وا م ي عیسى، وقول ول النصارى ف يَّ ق وا ف ال تقول
  :سوى ذلك؛ لذلك یقول البوصیري

  
  ما ادعتـھ النصـارى في نبیھم    وانسب إلى قدره ما شئت من عظم دع

  إلى ذاتھ ما شئت من شرف       واحكم بما شئت مدًحا فیھ واحتكم وانسب
   

  ل رسـول اهللا لیـس لھ      حدٌّ فیعرب عنـھ نـاطـق بنـعمفضـ فإن
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الى         والصحیح ھ تع ل ولیست للتشبیھ كقول دیث للتعلی ي الح اَف ف ْلَنا   {: أن الك ا َأْرَس َكَم
والً   یُكْم َرُس رة [} ِف الى ]١٥١:البق ھ تع ُروهُ ٱَو{: ، وقول َداُكمْ   ْذُك ا َھ رة[} َكَم ، ]١٩١:البق

ى أمتھ عن إطرائھ الموصل إلى الغلو؛ ألجل ما حصل فالنبي صلى اهللا علیھ وسلم ینھ
  .عیسى ابن اهللا: للنصارى، فقالوا

انطلقت في وفد بني عامر إلى : ذلك ویوضحھ ما حكاه عبد اهللا بن الشخیر، قال ویبین
ا      لم فقلن ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال   : رس یدنا، فق ت س ارك   : ((أن و اهللا تب ید ھ الس

ولكم،   : ((ضًال وأعظمنا طوًال، فقالوأفضلنا ف: قلنا)). وتعالى ض ق قولوا بقولكم أو بع
  ]).٢٦))([وال یستجرینكم الشیطان

یتقربون إلى اهللا بالشرك، ویمدحون الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بما حارب علیھ  فھم
  .المشركین، فما أشّد ضاللھم وأبعدھم عن الُھدى

  :ال تشترط في البدعة أمور
ض   ال یشترط في البدعة.   ١ أال یوجد لھا بعض الفوائد، بل قد توجد لبعض البدع بع

ر       ن الش ھ، وال م ق فی ذي ال ح الص ال ل الخ ل الباط ن قبی دع م ت الب د؛ إذ لیس الفوائ
  .المحض الذي ال خیر فیھ

ألّن جمیع المبتدعات ال بد أن تشتمل على شّر راجح على ما فیھا من : "ابن تیمیة قال
ى      الخیر؛ إذ لو كان خیرھا راجًح ا بدعة عل نحن نستدل بكونھ ا لما أھملتھ الشریعة، ف

ن   زول ع د ی ا ق ول إّن إثمھ ي، وأق ب للنھ و الموج ك ھ ا، وذل ن نفعھ ر م ا أكث أّن إثمھ
  ]).٢٧"([أو غیره دبعض األشخاص لمعارض؛ الجتھا

د           .   ٢ ل إّن الشيء ق رار، ب ة والتك ى وجھ المداوم ي البدعة أن تفعل عل ال یشترط ف
ل المعاصي أو    یفعل مّرة واحد ى اهللا بفع ة دون تكرار ویكون بدعة، وذلك كالتقرب إل

  .بالعادات
ان        .   ٣ ا ك ل إّن الشيء ربم د، ب ة والتعب د القرب ال یشترط في البدعة أن تفعل مع قص

ة             دع الحاصلة من جھ ي الب د ف د التعب ثًال ـ قص بدعة دون ھذا القصد، فال یشترط ـ م
الكافرین، وال في الذرائع المفضیة إلى البدعة، إال الخروج على نظام الدین؛ كالتشبھ ب

  .باب العبادات ـ تجري من جھة قصد القربة يأّن غالب البدع ـ خاصة ف
د یكون        .   ٤ ل ق ة، ب د وفساد النی ال یشترط في البدعة أن یوصف فاعلھا بسوء القص

في أثر  المبتدع مریًدا للخیر، ومع ذلك فعملھ یوصف بأنھ بدعة ضاللة، كما ورد ذلك
  ]).٢٨)([وكم من مرید للخیر لن یصیبھ: (ابن مسعود رضي اهللا عنھ، قال

ة            .   ٥ دل األدل د ت ل ق ا، ب ة علیھ ة العاّم ة األدل و من دالل ال یشترط في البدعة أن تخل
ة    العامة المطلقة علیھا من جھة العموم، وال یكون ذلك دلیًال على مشروعیتھا من جھ

وم     الخصوص؛ إذ إّن ما شرعھ اهللا لم بوصف العم ھ وس  تعالى ورسولھ صلى اهللا علی
الى      شروًعا واإلطالق ال یقتضي أن یكون م   ھ تع د، كقول : بوصف الخصوص والتقیی

، فإنھ ال یقتضي بعمومھ ]٤١: األحزاب[} ِذْكرًا َكِثیرًا للََّھٱ ْذُكُروْاٱءاَمُنوْا  لَِّذیَنٱیَٰأیَُّھا {
  .صمشروعیة األذان للعیدین على وجھ الخصو

  :الناتجة عن بدعة المولد اآلثار
ھ           .   ١ م بأّن ا حك لم، وبم ھ وس م یشرعھ رسول اهللا صلى اهللا علی ا ل التعبد هللا تعالى بم

  .ضاللة
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َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم  ْلَیْوَمٱ{: القدح في كمال الشریعة اإلسالمیة، ورّد قول اهللا تعالى.   ٢
  ].٣:المائدة[} ِدینًا ألْسَالَمٱِضیُت َلُكُم َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتى َوَر

ح   .   ٣ م ینص ة، ول ؤِد األمان م ی ھ ل لم، وأن ھ وس لى اهللا علی ي ص ة النب ي أمان الطعن ف
  .األمة

ن          .   ٤ اد واب ن عبَّ ذلك اب ى ب ا أفت ع، كم ھ الصوم وُیمن تصییر ھذا الیوم عیًدا یحرم فی
  ).٢/٤٠٦(عاشر، كما بیَّنھ الحطَّاب في مواھب الجلیل 

ده صلى اهللا   : قال ابن عباد في رسائلھ: (أحمد بن بابا وقال كنت قدًما خرجت یوم مول
علیھ وسلم إلى ساحل البحر، فوجدت ھناك السید الحاج ابن عاشر رحمھ اهللا وجماعة 

إني صائم، فنظر إلى السید  : من أصحابھ معھم طعام یأكلونھ، فأراد مّني اآلكل، فقلت
رة، وق   د،          ذاھ : الالحاج نظرة منك ھ الصوم، كالعی ي مثل رح وسرور یستقبح ف وم ف ی

  ]) .٢٩) ([فتأملت مقالھ فوجدتھ حًقا، وكأنھ أیقظني من النوم
م      .   ٥ ث ل لم، حی ھ وس ھ صلى اهللا علی نھم ل حابة رضي اهللا ع ة الص ي محب الطعن ف

  .یقیموا لھ مولدًا
ھ الس .   ٦ ى علی یالد عیس د م الھم بعی ي احتف ارى ف بھ بالنص ر التش ي التب اء ف الم، ج

خاوي     ل السلوك للس ي ذی ق      ]) ٣٠([المسبوك ف ال یواف ره أن االحتف ي معرض تقری ف
لم     ھ وس ي صلى اهللا علی ة      : "الیوم الذي ولد فیھ النب ذوا لیل ان أھل الصلیب اتخ وإذا ك

  ".أولى بالتكریم وأجدر ممولد نبیھم عیًدا أكبر، فأھل اإلسال
ا   : "لروي في المولد النبوي بقولھالمال علي قاري في المورد ا فتعقبھ ھ أّن مما یرد علی

  ]). ٣١"([ُأِمرنا بمخالفة أھل الكتاب
رره     .   ٧ ا ق و م در، وھ ة الق ن لیل ل م لم أفض ھ وس لى اهللا علی ده ص ة مول اد لیل اعتق

ة  : أغرب القسطالني، وقال: "، فردَّ علیھ المال علي قاري بقولھ])٣٢([القسطالني لیل
د   مولده صلى اهللا علیھ  ث ال یفی وسلم أفضل من لیلة القدر من وجوه ثالثة ذكرھا، حی

ي،         نص القرآن ا أفضل بشھادة ال ادة فیھ اإلطالق مع أن األفضلیة لیست إال لكون العب
ُة { ْدِرٱَلْیَل ْھٍر ْلَق ِف َش ْن َأْل ٌر ّم در[} َخْی ده ]٣:الق ة مول لیة للیل ذه األفض رف ھ ، وال تع

ا   ن الكت لم، ال م ھ وس لى اهللا علی اء    ص ن علم د م ن أح نة، وال ع ن الس ب، وال م
  ]).٣٣"([األمة

ت المطیعي       .   ٨ د بخی ال محم ى ق ًدا، حت اإلسراف في المولد النبوي إسراًفا شدیًدا ج
ریة دیار المص ي ال ي مفت ر  : "الحنف اطمیُّون ومظف ھ الف ان یعمل ا ك ت م ت إذا علم وأن

  ]).٣٤"([بالحلالدین في المولد النبوي جزمت بأنھ ال یمكن أن یحكم علیھ 
  :ما اشتملت علیھ ھذه البدعة من المنكرات األخالقیة، مثل.   ٩

اج     -أ       ن الح ال اب رب، ق اني وآالت الط تعمال األغ ى  : "اس ك عل ي ذل وا ف مض
دع        ا بب ي فضلھا اهللا، وعظمھ ة الت ر األزمن العوائد الذمیمة في كونھم یشتغلون في أكث

  ]).٣٥"([ومحرمات
  مَّة أحمد           وسعى على إفسادھا إالَّ ھيعصبة ما ضرَّ أ یا

  !ومزماٌر ونغمة شادٍن           أرأیت قـط عبـادًة بمالھي؟ طار
  .قلة احترام كتاب اهللا؛ فإنھم یجمعون بینھ وبین األغاني -ب    
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ل      -ج      اًبا جمی ون ش ا یك االت ربم ي االحتف ي ف ذي یغن إن ال المردان؛ ف ان ب االفتت
  .الكسوة حسن الھیئةالصورة نظیف 

  .اختالط الرجال بالنساء  -د      
  .تصییر المعروف منكًرا، والمنكر معروًفا، بسبب وقوعھ في ھذه اللیلة.   ١٠
ھ     .   ١١ ي صلى اهللا علی ول النب روایة األحادیث الموضوعة المنكرة، مما یدخل في ق

ار  : ((وسلم ن الن ھ  ،])٣٦))([من كذب علي متعمًدا فلیتبوأ مقعده م دَّث   : ((وقول من ح
  ]).٣٧)) ([عني بحدیث ُیرى أّنھ كذب فھو أحد الكاذبین

اعتقادھم أن في ھذا الیوم ساعة ال یوافقھا عبٌد بالدعاء إال أجیبت دعوتھ، قیاًسا .   ١٢
  .على یوم الجمعة

تالوة األشعار في مدح النبي صلى اهللا علیھ وسلم على ما فیھا من معاٍن شركیة .  ١٣
  .صارخة

   
  :للتوسع في الموضوع مراجع

  .المورد في عمل المولد لإلمام أبي حفص تاج الدین الفاكھاِني.   ١
راھیم آل    .   ٢ ن إب د ب حكم االحتفال بالمولد النبوي، والرّد على من أجازه للشیخ محم

  .الشیخ
  .حكم االحتفال بالمولد النبوي للشیخ عبد العزیز بن باز.   ٣
ى الر .   ٤ د         الرد القوي عل ي المول ان أخطائھم ف وي، وبی ن العل اعي والمجھول واب ف

  .النبوي للشیخ حمود بن عبد اهللا التویجري
  .اإلنصاف فیما قیل في المولد من الغلو واإلجحاف للشیخ أبي بكر الجزائري.   ٥
  .القول الفصل في حكم االحتفال بمولد خیر الرسل للشیخ إسماعیل األنصاري.   ٦
  ]).٣٨([ولد بین االتباع واالبتداع لمحمد بن شقیر البخارياالحتفال بالم.   ٧
  .البدع الحولیَّة لعبد اهللا بن عبد العزیز التویجري.   ٨
  .اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم لشیخ اإلسالم.   ٩

  .االعتصام للشاطبي.   ١٠
  .اإلبداع في مضار االبتداع لعلي محفوظ.   ١١
الم .   ١٢ ي      أحسن الك ت المطیع د بخی ام لمحم ة من األحك ّنة والبدع ق بالس ا یتعل فیم

  .الحنفي
  .قواعد معرفة البدعة لمحمد بن حسین الجیزاِني.   ١٣
  .حوار مع المالكي للشیخ عبد اهللا بن منیع.   ١٤

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  :الھوامش

  ).١/٤٩٠(الخطط ])  ١([
])٣/٤٩٨])  (٢.(  
ر])  ٣([ ا  : انظ الم فیم ن الك ت    أحس د بخی ام لمحم ن األحك ة م نة والبدع ق بالس یتعل
  ).٤٥، ٤٤ص(



 ١٠٤٢

الم  ])  ٤([ ن الك ر أحس وظ   )٥٢ص (انظ ي محف داع لعل ار االبت ي مض داع ف ، واإلب
  ).١٢٦ص (

  ).١١/٣٨٧(نقًال عن ابن كثیر في البدایة والنھایة ]) ٥([
  ).٥٢ص (أحسن الكالم ])  ٦([
  ).٣/٥٠٣(منھاج السنة النبوّیة : انظر])  ٧([
ص (صفة صالة النبّي صلى اهللا علیھ وسلم لأللباني : تاریخ ابن معین، وانظر])  ٨([

٤٦.(  
  ).١/١٣٦(المجموع : انظر])  ٩([
  ).١/٧(إعالم الموقعین : انظر])  ١٠([
  ).٢/١٨٢(إعالم الموقعین : انظر])  ١١([
ى ، وأحال عل  )٢١ـ  ١٩ص (حول االحتفال بالمولد المولد النبوي الشریف  ])  ١٢([

  .االقتضاء
  ).١/٢٩٤(االقتضاء ])  ١٣([
  ).٧٥-٢/٧٤(تفسیر المنار ])  ١٤([
  ).٢/٤٦٤(فتاوى السید محمد رشید رضا : انظر])  ١٥([
  ).٣٢ص (نقًال عن المال علي قاري في المورد الروي ])  ١٦([
  ).٤/١٢٤٣(فتاوى السید محمد رشید رضا ])  ١٧([
  ).٣٣ص (، البن حجر الھیتمي، مولد النبي صلى اهللا علیھ وسلم])  ١٨([
  ).١٠٩ص (الفتاوى الحدیثیة ])  ١٩([
  .أخذھا عن حكام بني عبید])  ٢٠([
  ).٦٨٢ـ  ٦٨١(مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي : انظر])  ٢١([
ال        ) ٣٦٢ص (اإلنصاف ])  ٢٢([ م االحتف ي حك مطبوعة ضمن مجموعة رسائل ف

  .بالمولد النبوي
  ).٣١-٢٤ص (حول االحتفال ])  ٢٣([
  ).٥٢٣٠(، وأبو داود )٢١٦٧٧(أخرجھ أحمد ])  ٢٤([
  ).١١٩٣٦(أخرجھ أحمد ])  ٢٥([
و داود ])  ٢٦([ ي داود    )٤٨٠٦(رواه أب نن أب حیح س ي ص اني ف ححھ األلب ، وص
)٤٠٢١.(  

  ).١/٢٩٠(االقتضاء ])  ٢٧([
  ).٦٩ـ  ١/٦٨(أخرجھ الدارمي ])  ٢٨([
  ).٧١ص (الدیباج المذھب في أعیان المذھب ])  ٢٩([
  ).١٤ص ])  (٣٠([
  ).٣٠ـ  ٢٩ص ])  (٣١([
  ).١٣٦، ١/١٣٥(المواھب اللدنیة ])  ٣٢([
  ).٩٧ص (المورد الروي ])  ٣٣([
  .سبقت اإلشارة إلیھ])  ٣٤([
  ).٦٥٤ص (القول الفصل : انظر])  ٣٥([
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  ).٢(، ومسلم )١٠٧(أخرجھ البخاري ])  ٣٦([
  ).٩ص (أخرجھ مسلم في المقدمة ])  ٣٧([
  .ھذه الرسائل السبع طبعت مجموعة في مجلدین بدار العاصمة])  ٣٨([

---------------------------  
  حوار مع شیخ اإلسالم عن بدعیة االحتفال بالمولد النبوي  .٢٣

  حوار مع شیخ اإلسالم عن بدعیة االحتفال بالمولد النبوي
  راشد بن عبد الرحمن البداح

  :  أما بعدالحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا
ھ       د ببنان ام، ومجاھ ام ھم ام إم ا أم دور، ألنن ا الص رح من طور تنش ذه الس ي ھ ا ف فإنن

دھم        ده، أح ا بی اده بسالحین حملھم ي اهللا حق جھ : وسنانھ، قد قاتل أعداء اهللا وجاھد ف
  : السیف والرمح، وثانیھما القرطاس القلم، فكأن أحمد بن الحسین عناه بقولھ

  تعرفني       والسیف والرمح والقرطاس والقلم الخیل واللیل والبیداء
  .إنھ شیخ اإلسالم أحمد بن عبد السالم ابن تیمیة الحراني

وما یعنینا ھنا ھو أمر منافحتھ عن دین اهللا بقلمھ ولسانھ، ومناظرتھ ومقابلتھ للطوائف 
رد           ھ من ال ھ، وتمكن وة حجت وم، وق ذاھب الق ى م الضالة والمبتدعة، وقوة اطالعھ عل

  .صین الذي یزھق معھ الباطلالر
  : ولقد قال فیھ ابن الزملكاني إمام الشافعیة في زمن ابن تیمیة

ھ أشیاء، وال       (   ذاھبھم من ي م كانت الفقھاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا ف
وم          ان من عل وم سواء ك ن العل م م ي عل ُیعرف أنھ ناظر أحدًا فانقطع معھ، وال تكلم ف

  ).ال فاق فیھ أھلھالشرع أو غیرھا إ
ھ، حین یكون      ولنأخذ نموذجًا واحدًا من قوة حجتھ وسرعھ بدیھتھ، واستحضار جواب

یا سیدي قد ِجبُت : جاء إنسان إلى الشیخ یومًا بخبز یابس فقال: الموقف مستدعیًا لذلك
ھ     ال ل ى اسمك فق دین        : ( ھذا من صماط الخلیل عل ى ال ا حاجتي إل ھ حاجة، أن الي ب م

الي حاجة       الذي علیھ ا ھ، م د بمتابعت ھ محم ر اهللا أم لخلیل، ومتابعة ملة الخلیل الذي أم
وال كان یطعم ویضیف غیر ! وال أمر بھذا العدس ! بھذا الخبز، والخلیل ما عمل ھذا 

، وأما العدس فإنھ شھـوة الیھود )فراغ إلى أھلھ فجاء بعجل سمین ( اللحم، قال تعالى 
ھ  -ضي اهللا عنھ وقد سئـل عبد اهللا بن المبارك ر ـدس     : فقیل ل دیث أن الع ي الح جاء ف

ـال  ي   : ( قدَّسھ سبعون نبي، فق ن وال نصف نب ن     ) ١٣٩ص ) ( ل من الجامع لسیرة اب
  تیمیة 

  : ومواضع العجب في ھذا الموقف القوي الذكي ما یلي
ة     (لقولھ تعالى ! أنا حاجتي إلى الدین الذي علیھ الخلیل : قولھ -١ ومن یرغب عن مل

  ).ثم أوحینا إلیك أن اتبع ملة إبراھیم حنیفا) ( یم إال من سفھ نفسھإبراھ
ھ -٢ الى    : قول ھ تع ذا لقول ل ھ ا عم ل م اد   ( والخلی ن دون اهللا عب دعون م ذین ت إن ال

  ) أمثالكم فادعوھم فلیستجیبوا لكم إن كنتم صادقین 
الى   : قولھ -٣ ھ تع ود، لقول ك یخر    : (وأما العدس فإنھ شھوة الیھ ا رب ادع لن ا   ف ا مم ج لن

  ....) تنبت األرض من بقلھا وقثائھا وفومھا وعدسھ



 ١٠٤٤

ھ    : (وال كان یطعم ویضیف غیر اللحم، واستداللھ بقولھ تعالى: قولھ -٤ ى أھل راغ إل ف
  ) فجاء بعجل سمین

لیبین أن الحدیث موضوع مكذوب ) لن، وال نصف نبي( إیراده لقول ابن المبارك  -٥
  .-سلم صلى اهللا علیھ و -على رسول اهللا 

ل      ذا الرج ع ھ ة م ن تیمی ابر الب یر ع ف یس ن موق ادة م ة للزی ج قابل س حج ذه خم فھ
  .أكثر تمكنًا وتنفید -بال شك  -الجاھل، فما بالك إذا استوفز واستعد للرد فسیكون 

ا یسمى     ھ، م وإن من البدع التي قام شیخ اإلسالم بردِّھا واالعتذار عما حصل من أھل
د    ة مول ال بلیل ھ           ببدعة االحتف ال أن د الجھ ي یعتق لم، وھي الت ھ وس ي صلى اهللا علی النب

  .یشرع االحتفال بھ، وأنھا توافق اللیلة الثانیة عشرة من ربیع األول من كل سنة
   

ة     ن تیمی الم اب یخ اإلس ًة مع ش ْغُت مقابل د ُص الى   -وق ھ اهللا تع یخ  -رحم ورت ش فتص
ذین    اإلسالم جالسًا على كرسي اإلفتاء وھو بحّران في الشام ض ال ، وتحت كرسیھ بع

م یسألونھ أسئلة         -بل یمیتون  -یحیون  ت أنھ ع األول، وتخیل لیلة الثاني عشر من ربی
  .ویجیبھم علیھ

ا استدعى     یئًا إال م علمًا أنني ذكرت كالم شیخ اإلسالم بنصھ وفصِّھ، ولم أغیر منھ ش
رات شیخ اإلسالم أسئل          ى تقری ت عل ا أنزل یر، وإنم ط وھو یس ا االختصار فق ًة رأیتھ

  .-رحمھ اهللا تعالى  -تطابق ما قرره 
ة؟     ددة الموفق ك   ! فما أسئلة أھل المولد النبوي، وما إجابات شیخ اإلسالم المس إلى ذل ف

  .اللقاء الحافل أذھب بكم وأترككم ھناك مع المقدم لّلقاء والمنسق لھ
ة   قد ورَدتنا أسئلة كثیرة وشبھات من الذین یعتقدون: یبتدئ المقدم قائًال سنیة إحیاء لیل

  . المولد النبوي، فنترككم أعزائي القراء ومع ما یطرحون من إشكاالت واستفسارات
  البدع التي یقع فیھا الناس، ما سبب انتشارھا وظھوره؟ : ١س

م یشرعھ اهللا، أو      : أصل الضالل في أھل األرض؛ إنما نشأ من ھذین ن ل ا اتخاذ دی إم
ھ اهللا    م یحرم ا ل ادات فاألصل ف  ...تحریم م ا شرع اهللا،     : ي العب ا إال م أن ال یشرع منھ

أن ال یحظر منھا إال ما حظره اهللا، وھذه المواسم المحدثة؛ إنما : واألصل في العادات
  )  ٣٦٩ص (نھى عنھا لما حدث فیھا من الدین الذي یتقرب بھ

ا ك : ٢س ر  كیف تمنعوننا من إحیاء لیلة المولد، وقد اعتدنا علیھا في بالدنا وأفتى بھ ثی
  من علمائنا وشارك فیھا معظم عبادنا، فما رّدكم؟ 

المخصص ھو األدلة الشرعیة من الكتاب والسنة واإلجماع نصًا واستنباط، وأما عادة 
یس        ك؛ فل رھم ونحو ذل اد أو أكث اء أو العب بعض البالد أو أكثره، وقول كثیر من العلم

ھ  مما یصلح أن یكون معارضًا لكالم الرسول صلى اهللا علیھ  .( وسلم، حتى یعارض ب
  )  ٢٧١ص 

ومادام ) ما رآه المسلمون حسنًا فھو عند اهللا حسن ( نحن نسمع من مشایخنا أن : ٣س
  أن لیلة المولد قد أجمع الناس علیھا فھي إذًا أمر حسن، فما ردَّكم؟ 

ة           : ج ى أن األم اء عل ھ، بن ع علی ة للسنن مجم ادات المخالف ذه الع ر ھ من اعتقد أن أكث
ا ولم تنكره؛ فھو مخطئ في ھذا االعتقاد؛ فإنھ لم یزل وال یزال في كل وقت من أقرَّتھ



 ٤٥

دان    .ینھى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة د أو بل اع بل وال یجوز دعوى إجم
  !...من بلدان المسلمین فكیف بعمل طوائف منھم؟ 

ة أھ     یس طریق ھ ل م، لكن   واالحتجاج بمثل ھذه الحجج، والجواب عنھا معلوم أن ل العل
  )  ٢٧٢+  ٢٧١ص .( كثرة الجھالة قد یستند إلى مثلھا خلق كثیر من الناس

نحن نقرأ أن لیلة المولد بدعة لم تفعل في عھد الصحابة رضي اهللا عنھم، ! نعم : ٤س
  لكنھا بدعة حسنة؛ ولیست قبیحة، فحینئذ ال ینھى عنھ؟ 

كل (ر ال یمنع أن یكون ھذا الحدیثفھذا القد! َھْب أن البدع تنقسم إلى حسن وقبیح : ج
ال       ) بدعة ضاللة  ا یق ر م ع، لكن أكث بح الجمی ى ق ذا حسن     : داًال عل ت أن ھ ھ أذا أثب إن

  )  ٢٧٤ص ! ( یكون مستثنى من العموم، وإال فما األصل أن كل بدعة ضاللة؟ 
ھل یمكن أن تعطینا قاعدة منضبطة نقیس علیھا ھذه األمر الذي تفتي بأنھ بدعة : ٥س

  لة؟ وضال
ـ  لم        -ج ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص د رس ى عھ ـھ عل ي لفعلـ ون المقتض ر یك ل أم ك

  )٢٧٩ص .( أنھ لیس بمصلحة: موجودًا لوكان مصلحـة، ولم یفعل
  لو سلَّمنا یا إمام أن المولد النبوي بدعة، فما الضرر الحاصل من جراء ذلك؟ : ٦س
وب با      -جـ  ذت القل ى اغت وب، فمت ة القل ا فضل للسنن،       الشرائع أغذی ق فیھ م بی دع ل لب

ث      ام الخبی ذى بالطع ن اغت ة م ون بمنزل ادات     ..فتك اقض االعتق دع تن ذه الب ل ھ وفع
ًا          ان نفاق اق، ولوك ورث نف ا ت ن اهللا، وأنھ ھ ع اءوا ب ا ج َل م ازع الرس ة، وُتن الواجب

عیف ذ..ض دبر ھ ن ت عفة   : " فم موم المض ن الس دع م و الب ي حش ا ف ًا م م یقین عل
  )  ٢٨٩و  ٢٨١ص ( إن البدع مشتقة من الكفر : لولھذا قی.لإلیمان

ام: ٧س ا اإلم ا أیھ ل  : ی ي الفض م ف رام، وھ وم ك ا ق د فعلھ ا وق ى فعلھ الم عل اذا ن ولم
  !والمكانة بالمقام األرفع؟

ـ  ھ،    -ج دین لكراھت ؤالء معتق ان ھ ي زم وم ف ا ق د تركھ ل؛ فق وم ذوو فض ا ق إذا فعلھ
ذلك  وم ك ا ق اركون والمن.وأنكرھ ؤالء الت ھ،   وھ ن فعل ل مم وا أفض م یكون رون إن ل ك

ا       .فلیسوا دونھم في الفضل ازع فیھ د تن ٍذ ق ولو فرضوا دونھم في الفضل، فتكون حینئ
ع     .أولو األمر؛ فترد إذًا إلى اهللا والرسول ا ال م ع من كرھھ وكتاب اهللا وسنة رسولھ م

اركین من رخص فیھ، ثم عامة المتقدمین الذین ھم أفضل من المتأخرین مع ھؤالء الت
  )  ٢٩١ص .( المنِكرین

ذه     : لكن یا أیھا الشیخ المبجل الموصوف بشیخ اإلسالم: ٨س اء ھ ي إحی ا ف أال ترى م
رة   ول اهللا، وكث ى رس الم عل الة والس رة الص ا كث افع، ومنھ الح والمن ن المص ة م اللیل
ا      بعض، وغیرھ اء بعضھم ب الصدقات على الفقراء، واجتماع كثیر من المسلمین، ولق

  الح والمنافع؟ من المص
ا     : أما مافیھا من المنفعة -جـ  د البدعة الراجحة، منھ ع   -فیعارضھ ما فیھا من مفاس م

دم    ا تق ة      -م ة والحالی دة االعتقادی ن     : -من المفس ا ع وب تستعذبھا وتستغني بھ أن القل
راویح         ى الت ا ال یحافظ عل ا م ة یحافظ علیھ كثیر من السنن، حتى تجد كثیرًا من العام

  ) ٢٩١ص.( ت الخمسوالصلوا
ر  : إذ: ٩س ھل نفھم من خالل كالمكم السابق كلِّھ أن الذي یحیي ھذه اللیلة مأزور غی

  مأجور؟ 
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ھ أجر عظیم؛           -جـ  ھ فی اس ویكون ل ض الن ھ بع د یفعل تعظیم المولد واتخاذه موسم، ق
لم ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ھ لرس ده، وتعظیم ن قص ذه ..لحس ى ھ بھم عل د یثی واهللا ق

  )  ٢٩٤و  ٢٩٧ص ( ة واالجتھاد ال على البدع المحب
  إذًا لماذا تنكرون علینا ھذا اإلنكار، ولنا في عملنا بعض األجر یا إمام؟ : ١٠س
ا من             -ج  الھم فیھ ع م دع؛ م ذه الب ال ھ ى أمث دونھم حرصاء عل ذین تج أكثر ھؤالء ال

ي  : حسن القصد واالجتھاد الذي ُیرجى لھم بھ المثوبة ر الرسول   تجدونھم فاترین ف أم
عما ُأمروا بالنشاط فیھ، وإنما ھم بمنزلة من ُیحّلي المصحف وال یقرأ فیھ، أو یقرأ فیھ 

  ...وال یتبعھ
قیل لإلمام أحمد عن (( وَیحسن من بعض الناس ما ُیستقبح من المؤمن المسدَّد، ولھذا 

ذا  : إنھ أنفق على مصحف ألف دینار ونحو ذلك، فقال: بعض األمراء أفضل  َدْعُھ؛ فھ
ذھب     ھ ال ق فی ا ُأنف احف      )) م ة المص ھ أن زخرف ع أن مذھب ال، م ا ق أو كم

وإنما قصده أن ھذا العمل فیھ مصلحة، وفیھ مفسدة كره ألجلھ، فھؤالء إن  ...مكروھة
  ) ٢٩٦و٢٩٧ص.(لم یفعلوا ھذا وإال اعتاضوا ھذا الفساد الذي ال صالح فیھ

  أھو موافقة لنا أم ماذا ؟ : األخیركالمك  -رحمك اهللا  -ھل یمكن أن توضح لنا : ١١س
دلیل یتیسر          -جـ  ر ال دلیل وغی ر، وجنس ال التمییز بین جنس المعروف وجنس المنك

كثیر، فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدلیل؛ بحیث تقدم عن التزاحم أعرف  
ھ ھو خ   اصة  المعروَفین فتدعو إلیھ، وتنكر أنكر المنَكَرین، وترجح أقوى الدلیلین؛ فإن

دین  ذا ال اء بھ ر     ....العلم روعًا وال غی الحًا مش ًال ص ل عم ن ال یعم ر مم ؤالء خی وھ
  .مشروع، أو من یكون عملھ من جنس المحرم، كالكفر والكذب والخیانھ والجھل

  ھل نحن أفضل أم الذین یعتقدون بدعیة المولد النبوي؟ : إذ: ١٢س
وع م    -جـ  ى ن ادات المشتملة عل ذه العب بعض ھ د ب ن تعّب ي م ال ف ة، كالوص ن الكراھ

ھ ..الصیام ال        ..أو قصد إحیاء لیاٍل ال خصوص ل رًا من حال البّط ھ خی د یكون حال ؛ ق
ذه     ذین ینكرون ھ الذي لیس فیھ حرص على عبادة اهللا وطاعتھ، بل كثیر من ھؤالء ال

ادة اهللا  ي المشروع، فیصرفون       ..األشیاء، زاھدون في جنس عب ك ف نھم ذل لكن ال یمك
أقوالھم      قّوتھم إلى ھ ر المشروع، وب ذه األشیاء، فھم بأحوالھم منكرون للمشروع وغی

  .ال یمكنھم إال إنكار غیر المشروع
ض       : ومع ھذ ة بع ك موافق ھ من ذل ر، وال یمنع فالمؤمن یعرف المعروف وینكر المنك

ة           ر، وال مخالف ك المنك ذلك المعروف، والنھي عن ذل ر ب ي األم المنافقین لھ ظاھرًا ف
  ) ٢٩٩ص . ( مؤمنینبعض علماء ال

دة والغلظة      : ١٣س ًا من الش ر نوع لكن نرى من إخواننا الذین ینكرون علینا ھذا األم
  في اإلنكار، فما وصیتكم لنا ولھم؟ 

أدبین        -جـ ا ب ك ھن أخرة، فعلی ان المت ي األزم ة ف دھم : ھذا قد ابتلى بھ أكثر األم أن : أح
ي خا   صتك وخاصة من یطیعك،     یكون حرصك على التمسك بالسنة باطنًا وظاھرًا ف

  واعرف المعروف وأنكر المنكر 
ھ   : الثاني ذا وال یترك أن تدعو الناس إلى السنة بحسب اإلمكان، فإذا رأیت من یعمل ھ

رك واجب أو               ھ، أو بت ر من اھو أنك ل م ر بفع رك منك ى ت دع إل ال ت ھ، ف إال إلى شر من
ي البدع     ان ف ر؛    مندوب تركھ أضّر من فعل ذلك المكروه، ولكن إذا ك وع من الخی ة ن
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یئًا إال بشيء،     .فعوِّض عنھ من الخیر المشروع بحسب اإلمكان رك ش وس ال تت إذ النف
ذه   .وال ینبغي ألحد أن یترك خیرًا إال إلى مثلھ أو إلى خیر منھ اعلین لھ فإنھ كما أن الف

ذمومون  رین    ..البدع معیبون قد أتوا مكروه؛ فالتاركون أیضًا للسنن م ر من المنك وكثی
نھم یكون أسوأ من     ..العبادات تجدھم مقصرین في فعل السننلبدع  ولعل حال كثیر م

ة           وع من الكراھ ى ن ادات المشتملة عل ك الع أتي بتل دین،    ..حال من ی ھ ال تفطن لحقیق ف
ث تعرف     ـد؛ بحی وانظر ما اشـتملت علیھ األفعـــال من المصـالح الشرعیـــة والمفاس

إن    ما ینبغي من مراتب المعروف ومراتب المن ة؛ ف د المزاحم كر، حتى تقدم أھمھا عن
  ). ٢٩٨ - ٢٩٦ص ( ھذا حقیقة العمل بما جاءت بھ الرسل 

ھ    : ١٤س ھل معنى ما تقدم من تحذیـركم من المولد، أال نمدح الرسـول صلى اهللا علی
  وسلم وال نتـذكـر سیرتھ، وال نجتمع على ذلك في أي لیلة من لیالي السنة؟ 

ك     االجتماع لصالة تطوع -جـ ر اهللا ونحو ذل رآن، أو ذك ل   : ، أو استماع ق ان ُیفع إذا ك
ذا أحسن    ًا فھ ب یتكرر بتكرر األسابیع والشھور         ...ذلك أحیان اع رات ا اتخاذ اجتم فأم

لوات     ات للص اھي االجتماع ك یض إن ذل روعة؛ ف ات المش ر االجتماع وام، غی واألع
ذ سنة    ففرق. الخمس وللجمعة والعیدین والحج، وذلك ھو المبتدع المحدث بین ما یتخ

  ..وعادة؛ فإن ذلك یضاھي المشروع
د اهللا    ي عب د  [عن الكوسج أنھ قال ألب ام أحم دعون اهللا،     ]: اإلم وم ی ع الق ره أن یجتم یك

ال  روا        : ویرفعون أیدیھم؟ ق د، إال أن یكث ى عم وا عل م یجتمع ره لإلخوان إذا ل ا أك )) م
فقیَّد أحمد االجتماع على .. واأن ال یتخذوھا عادة حتى یكثر: وإنما معنى أن ال یكثروا

  ..الدعاء بما إذا لم ُیتخذ عادة
كان ذلك مضاھاة لما شرعھ اهللا  : فإذا أحدث اجتماع زائد على ھذه االجتماعات معتاد

ا السنة،         : -وقد ذكرُت فیما تقدم..وسّنھ م تجئ بھ ت إذا ل ي وق ادة ف اد عب أنھ یكره اعتی
  ). ٣٧٧و  ٣٠٦و ٣٠٤و ٣٠٣ص ! ( فكیف اعتیاد مكان معین في وقت معین؟

  : مقدم ومنسق اللقاء
نشكر لإلمام شیخ اإلسالم ابن تیمیة تفضلھ بھذا التبیین والتقعید لھذه المسألة، والتي لم 

ة     -بإذن اهللا  -یدع بعدھا شكًا لمرتاب یّدعي ُسنِّیَّتھ، وإنما یخرج القارئ  اء لیل أن إحی ب
  .تركھا وإنكارھا واإلنكار على من فعلھالمولد النبوي بدعة في الدین وضاللة یجب 

ي           ھ ف ع اهللا منزلت ر الجزاء، ورف فجزى اهللا شیخ اإلسالم عن اإلسالم والمسلمین خی
ل        دین؛ ب ي ال دعین ف دلین وال مبت رین وال مب ر مغی ھ غی ي زمرت رنا ف ین، وحش علی

  .متبعین مع النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین، وحسن أولئك رفیقا
   وسلم على نبینا محمد وصلى اهللا

اب          : ملحوظة مھمة*  ي كت ا ھو موجود بنصھ ف جمیع ما نقلتھ عن شیخ اإلسالم إنم
یم  ل العظ یم   : ((الحاف حاب الجح ة أص تقیم مخالف راط المس اء الص ب : ط)) اقتض الكت

  . العلمیة ووضعت بعد كل نقل رقم الصفحة
-----------------------------  

  د للفاكھانيالمورد في حكم المول  .٢٤
  ھـ ٧٣٤:ت. للشیخ اإلمام أبي حفص تاج الدین الفاكھاني رحمھ اهللا 
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الحمد هللا الذي ھدانا ال تباع سید المرسلین ، وأیدنا بالھدایة إلى دعائم الدین ، ویسر    
لنا اقتفاء آثار السلف الصالحین ، حتى امتألت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق 

  .ئرنا من حدث الحوادث واالبتداع في الدین المبین ، وطھر سرا
ل             ن التمسك بالحب داه م ا أس ى م ین ، وأشكره عل وار الیق ھ من أن أحمده على ما منَّ ب
ده ورسولھ ، سید     المتین ، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ ، وأن محمدًا عب

حابھ وأزواجھ     ھ وأص ات   األولین واآلخرین ، صلى اهللا علیھ وعلى آل الطاھرات أمھ
  .المؤمنین ، صالة دائمة إلى یوم الدین 

فقد تكرر سؤال جماعة من الُمباركین عن االجتماع الذي یعملھ بعض الناس : أما بعد 
ع األول ، ویسمونھ    ھر ربی ي ش د : ف ة   : المول و بدع ي الشرع ؟ أو ھ ل ف ھ أص ل ل ھ

  وحدث في الدین ؟
  .اح عنھ معینًا وقصدوا الجواب عن ذلك ٌمبیَّنًا ، واإلیض

ھ          : فقلت وباهللا التوفیق   ل عمل اب وال سنة ، وال ینق ي كت د أصًال ف ذا المول م لھ ال أعل
دمین ،        ار المتق دین ، المتمسكون بآث ي ال دوة ف عن أحد من علماء األمة ، الذین ھم الق

ا إذا أد     دلیل أنَّ الون ، ب ا األك ا  بل ھو ِبدعة أحدثھا البطالون ، وشھوة نفٍس اغتنى بھ رن
  : علیھ األحكام الخمسة قلنا 

  .إما أن یكون واجبًا ، أو مندوبًا ، أو مباحًا ، أو مكروھًا ، أو محرمًا 
دوب        ة المن دوبًا ؛ ألن حقیق ًا ، وال من یس بواجب إجماع ھ الشرع من     : وھو ل ا طلب م

ابعون وال    حابة ، وال الت ھ الص  غیر ذم على تركھ ، وھذا لم یأذن فیھ الشرع ، وال فعل
  .العلماء المتدینون ـ فیما علمت ـ وھذا جوابي عنھ بین یدي اهللا إن عنھ سئلت 

  .وال جائز أن یكون مباحًا ؛ ألن االبتداع في الدین لیس مباحًا بإجماع المسلمین 
لین ،      ي فص ھ ف الم فی ون الك ٍذ یك ًا ، وحینئ ًا ، أو حرام ون مكروھ ق إال أن یك م یب فل

  :والتفرقة بین حالین 
ك  :  أحدھما أن یعملھ رجل من عین مالھ ألھلھ وأصحابھ وعیالھ ، ال یجاوزون في ذل

ام      یئًا من اآلث ون ش ام ، وال یقترف ل الطع ى أك اع عل ھ   : االجتم ذي وصفناه بأن ذا ال فھ
اء           م فقھ ذین ھ دمي أھل الطاعة ، ال د من متق ھ أح بدعة مكروھة وشناعة ، إذ لم یفعل

  .زمنة وَزْین األمكنة اإلسالم وعلماء األنام ، ُسُرُج األ
اني   ھ    : والث يء ونفس دھم الش ى ُیعطي أح ة ، حت ھ العنای وى ب ة ، وتق ھ الجنای أن تدخل

م اهللا           اء رحمھ ال العلم د ق ف ، وق م الحی ن أل د م ا یج تتبعھ ، وقلبھ یؤلمھ ویوجعھ ؛ لم
الى   ن        : تع ك شيء م ى ذل یف ، ال سیما إن انضاف إل ذه بالس اء كأخ ال بالحی ذ الم أخ
ع   الغناء مع البطون المألى بآالت الباطل ، من الدفوف والشبابات واجتماع الرجال م

التثني     رقص ب الشباب المرد ، والنساء الغاتنات ، إما مختلطات بھم أو مشرفات ، وال
  .واالنعطاف ، واالستغراق في اللھو ونسیان یوم المخاف 

واتھن بالتھ  ات أص رادھن رافع ى انف تمعن عل اء إذا اج ذا النس ي وك ب ف ك والتطری نی
اد ، غافالت عن          ر المعت ذكر عن المشروع واألم تالوة وال اإلنشاد ، والخروج في ال

  ) .  ١٤: سورة الفجر ) ( إن ربك لبالمرصاد : ( قولھ تعالى 
ا          ان ، وإنم ان ، وال یستحسنھ ذوو المروءة الفتی ھ اثن ي تحریم ف ف وھذا الذي ال یختل

م       َیِحلُّ ذلك بنفوس موتى القلوب ،  دك أنھ ذنوب ، وأزی ام وال وغیر المستقلین من اآلث
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یرونھ من العبادات ، ال من األمور المنكرات المحرمات ، فإن هللا وإنا إلیھ راجعون ، 
  . بدأ اإلسالم غریبًا وسیعود غریبًا كما بدأ 

  :وهللا در شیخنا القشیري حیث یقول فیما أجاَزناه 
  في أیامنا الصعبةقد عرف المنكر واستنكر الـ     ـمعروف  

  وصـار أھـل العلم في وھدٍة      وصار أھل الجھل في رتبة
  حـادوا عن الحـق فما للذي      سادوا بھ فیما مضى نسبة
  فقلت لألبـرار أھـل التـقى       والـدین لما اشتدت الكربة
  ال تنكـروا أحوالكـم قد أتت      نوبتكـم في زمن الغربـة

رو      و عم ول     ولقد أحسن أب ث یق ن العالء حی ا تعجب من       : ب ر م اس بخی زال الن ال ی
العجب ، ھذا مع أن الشھر الذي ولد فیھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم ـ وھو ربیع األول  

  .ـ ھو بعینھ الشھر الذي توفي فیھ ، فلیس الفرح بأولى من الحزن فیھ 
  .وھذا ما علینا أن نقول ، ومن اهللا تعالى نرجو حسن القبول

---------------------------  
  البراھین على أال بدعة حسنة في الدین  .٢٥

  البراھین على أال بدعة حسنة في الدین
  والرد على شبھ المخالفین

  أبي معاذ السلفي/جمع وإعداد
sasb@ayna.com  

  المقدمة
إن الحمد هللا؛ نحمده ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سیئات    

  . لنا، من یھده اهللا؛ فال مضل لھ، ومن یضلل؛ فال ھادي لھأعما
  . وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ   
ھ       لى اهللا علی دي محمدص دي ھ ر الھ اب اهللا، وخی دیث كت دق الح إن أص د؛ ف ا بع أم

ي  وسلم، وشر األمور محدثاتھا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضال لة، وكل ضاللة ف
  .النار

  : وبعد   
ھ              ھ الرسول صلى اهللا علی ا إلی ا دع م م فإنھ ال یخفى على متمسك بالسنة أن من أھ

ذیر       ك تح ى ذل ة عل ن األدل ة، وم ة البدع نة ومحارب ك بالس د التمس د التوحی لم بع وس
لیھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم من البدع في خطبة الحاجة التي كان یبدأ بھا خطبھ ع

  . الصالة والسالم، وھي التي بدأت بھا مقدمتي لھذه الرسالة والحمد هللا
ورغم ذلك كلھ فإن الناظر في أحوال األمة اإلسالمیة یجد أن البدع قد انتشرت فیھا    

ي         م األسباب الت ة، ومن أھ امالت المختلف ادات والمع ولألسف في مجال العقیدة والعب
  !!د الكثیر أن البدع تنقسم إلى قسمینأدت إلى انتشار تلك البدع اعتقا

  !! بدع سیئة وبدع حسنة 
ي خطبھم           ا ف ذروا منھ دع فح ك الب وقد واجھ كثیر من أھل العلم جزاھم اهللا خیًرا تل

دع             ض الب ن بع ًا، وم دع عموم ن الب ذیر م ي التح ة ف ب خاص وا كت ل ألف بھم ب وكت
  .خصوًصا
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ذه      وقد وفقني اهللا ولھ الحمد والمنة بجمع بعض     ي ھ ب ف ك الكت ض تل الفوائد من بع
در     ت ق ا، وحرص ھل مراجعتھ ى یس ا حت د أن أجمعھ ن المفی ت م ي رأی الة والت الرس

البراھین على أال بدعة حسنة "اإلمكان أن تكون سھلة العبارة، وسمیت ھذه الرسالة بـ
  ". في الدین والرد على شبھ المخالفین

ة أسأل اهللا أن ینفعن         ذه المقدم ام ھ ا       وفي خت ا، كم ع علیھ ذه الرسالة؛ ومن یطل ي بھ
د صلى        ا محم دي نبین ة لھ ریم؛ موافق أسألھ أن یجعل جمیع أعمالي خالصة لوجھھ الك

  .اهللا علیھ وسلم
  . وصلى اهللا على نبینا وقدوتنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم   
ة    طة    : مالحظ یة بواس ادرھا األساس ى مص ار إل ث واآلث ض األحادی زوت بع د ع ق

ادة      بعض ا ع م اء جم دي أثن لمراجع، وذلك بسبب عدم توفر تلك المراجع األصلیة عن
  .ھذه الرسالة، ورأیت أنھ من األمانة العلمیة أن أبقیھا كما ھي

  :مدخل
  معنى البدعة

أصل ھذه ): "٤٠ص" (الحوادث والبدع"في  -رحمھ اهللا  -قال اإلمام الطرطوشي(   
ذي، وال      الكلمة من االختراع، وھو الشيء یحدث من  ال احت ِر أصٍل سبق، وال مث غی

  .ألف مثلھ
الى     َأْرض   :(ومنھ قولھ تع َماَواِت َواْل ِدیُع السَّ رة ) (ب ھ  )١١٧: البق ُت    (، وقول ا ُكْن ْل َم ُق

  ".لم أكن أول رسول إلى أھل األرض: ؛ أي)٩:األحقاف) (ِبْدعًا ِمَن الرُُّسِل
  : أما تعریف البدعة شرعا فھي 

ا          طریقة في الدین"    ا م د بالسلوك علیھ ة الشرعیة، یقص مخترعة، تضاھي الطریق
  ".یقصد بالطریقة الشرعیة

ي       اطبي ف ام الش اره اإلم ذا اخت ام"ك اریف  )١/٥١" (االعتص ع تع ن أجم و م ، وھ
  ). ١)( وأشملھا" البدعة"

ك، وھي        وبھذا التعریف خرجت البدع الدنیویة كالسیارات، والطائرات، وأشباه ذل
ة  -االستحباب   -التحریم   -الوجوب  "التقسیم إلى األحكام الخمسة   التي تقبل  -الكراھ

  . ال البدعة الدینیة، وسیأتي زیادة بیان لذلك فیما بعد إن شاء اهللا" اإلباحة
  : الفصل األول

  :البراھین على أن كل بدعة ضاللة ولیس فیھا شيء حسن
ھ       إن تقسیم البدع إلى حسنة وقبیحة، تقسیم ال مستند      ف یكون ل ي الشرع، وكی ھ ف ل

  ! أصل وھو ینافي صریح القرآن وصحیح األحادیث؟
  : وھاك البیان على وجھ التفصیل   
ا، أن      : أوًال    رء دونھ ان الم ح إیم ا، وال یص ب اعتقادھ دین الواج ول ال ن أص إن م

ذ     ق والتنفی اس التطبی " ةالسمع والطاع  "اِإلسالم دین أتقن اهللا بناءه وأكملھ، فمجال الن
  ). ١) (وھذا أمر أدلتھ ظاھرة

اده   (    ى عب ًا عل ي        :)یقول اهللا تعالى ممتن ْیُكْم ِنْعَمِت ُت َعَل َنُكْم َوَأْتَمْم ْم ِدی ُت َلُك ْوَم َأْكَمْل اْلَی
  [.٣:المائدة( ]َوَرِضیُت َلُكُم اْلِأْسالَم ِدینًا
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ق     فھذه اآلیة الكریمة تدل على تماِم الشریعة وكمالھا، وكفایتھا لكل    ا یحتاجھ الخل م
  [.٥٦:الذاریات)]َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِأْنَس ِإلَّا ِلَیْعُبُدوِن: (الذین أنزل اهللا قولھ فیھم

  ):  ٢/١٩" (تفسیره"في  -رحمھ اهللا  -یقول اإلمام ابن كثیر    
ال           "    نھم، ف م دی الى لھ ل تع ث أكم ة، حی ذه األم ى ھ الى عل م اهللا تع ر نع ذه أ كب ھ

ذا           یحتاج ھ، ولھ یھم صلوات اهللا وسالمھ علِی ر نب ي غی ى نب ره، وال إل ن غی ون إلى دی
ھ، وال             ا أحل ال حالل إَال م ى اإلنس والجن، ف ھ إل اء، وبعث الى خاتم األنبی جعلھ اهللا تع

  ".حرام إال ما حرمھ، وال دین إال ما شرعھ
ة ی     رأة قبیح ریعة، وج ى الش تدراك عل و اس ا ھ داع إنم داث أو ابت أي إح ا ف ادي بھ ن

  !! ، فاحتاجت إلى إحداثھ وابتداعھ!صاحبھا أنَّ الشریعة لم تكف، ولم تكتمل
د                 دھم؛ فق ة من بع لم واألئم ھ وس ي صلى اهللا علی حاب النب ا أص ھ تماًم ا فھم وھذا م

ال        ھ ق ھ أن ن مسعود رضي اهللا عن ل      :"صح عن اب تم، وك د كفی دعوا؛ فق وا وال تبت اتبع
ال  وروى البخا). ١" (بدعة ضاللة ھ ق ا  :"ري عن حذیفة بن الیمان رضي اهللا عنھ أن ی

معشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبًقا بعیًدا، فإن أخذتم یمیًنا وشماًال لقد ضللتم ضالًال 
  ". بعیًدا

ل        :"وخالصة القول    م یكم ده ل ھ عادة أن یكون الشرع عن إن المستحِسن للبدِع یلزم
  ). ٢" ( معنى یعتبر بھ عندھم) َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكم اْلَیْوَم: (بعد، فال یكون لقولھ تعالى

ھ   "    ھ أو مقال م   : فإذا كان كذلك؛ فالمبتدع إنما محصول قولھ بلسان حال إن الشریعة ل
ل   تتم، وإنھ بقي منھا أشیاء یجب استدراكھا؛ ألنھ لو كان معتقًدا لكمالھا وتمامھا من ك

  .ھذا ضال عن الصراط المستقیم وجھ؛ لم یبتدع، وال استدرك علیھا، وقائل
مناقشًا بعض المبتدعین في شيء ) ٣٨ص" (القول المفید"قال اإلمام الشوكاني في    

فإذا كان اهللا قد أكمل دینھ قبل أن یقبض نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم فما ھذا : (من آرائھم
  !الرأي الذي أحدثھ أھلھ بعد أن أكمل اهللا دینھ؟

ي      رأیھم       إن كان من الدین ف دھم إال ب م یكمل عن و ل ادھم؛ فھ ھ رد   (!)  اعتق ذا فی وھ
  !وإن لم یكن من الدین؛ فأي فائدة في االشتغال بما لیس من الدین؟! للقرآن

ًدا،        دافع أب ھ ب رأي أن یدفع احب ال ن لص یم، ال یمك ل عظ اھرة، ودلی ة ق ذه حج وھ
ر     رأي، وت ل ال وه أھ ھ وج ك ب ا تص ریفة أول م ة الش ذه اآلی ل ھ افھم، فاجع ھ آن غم ب

  ".وتدحض بھ حججھم
  ).٢)) (١" (كل ما أحدث بعد نزول ھذه اآلیة؛ فھو فضلة، وزیادة، وبدعة" إذ    
غ          :(ثانیًا    وم بحق الرسالة، فیبل ھ أن یق ا علی ان لزاًم لم ك ھ وس إنَّ النبي صلى اهللا علی

الى   ال تع وص ق ر منق الم غی ذِّْكَر ِلُتبَ :(اإلس َك ال ا ِإَلْی ْیِھمْ َوَأْنَزْلَن زَِّل ِإَل ا ُن اِس َم ( یَِّن ِللنَّ
ل    -وحاشاه  -ولقد فعل صلى اهللا علیھ وسلم وإال فما بلغ رسالتھ [ ٤٤:النحل] ا أنتق فم

  ).  ٣) ( إلى جوار ربھ راضًیا مرضًیا إال والدین كامل ال یحتاج إلى زیادة
ھ     م ی  :(وقد أشار إلى ذلك رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بقول ھ ل ي إَال    إن ي قبل كن نب

م    ھ لھ ا یعلم رواه ). كان حقا علیھ أن یدل أمتھ على خیر ما یعلمھ لھم، وینذرھم شر م
  .مسلم
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اري    ) ١٦٤٧"(معجمھ الكبیر"وأخرج الطبراني في     ي ذر الغف بسند صحیح عن أب
لم     : رضي اهللا عنھ قال ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی رب من      : "ق ي شيء یّق ا بق م

  ).من النار؛ إال وقد بین لكم الجنة ویباعد
لم       ھ وس ا،ال      : "وقال أیضًا قال صلى اهللا علی ى البیضاء،لیلھا كنھارھ ركتكم عل د ت ق

  ). ٤( رواه ابن ماجة ) یزیغ عنھا بعدي إال ھالك
من حدثك أن النبي  صلى اهللا علیھ :"وقد صح عن عائشة رضي اهللا عنھا أنھا قالت   

ال     وحي ف ول    وسلم كتم شیئًا من ال الى یق دقھ، إن اهللا تع ا      : (تص ْغ َم وُل َبلِّ ا الرَُّس ا َأیَُّھ َی
اَلَتھ   َت ِرَس ا َبلَّْغ ْل َفَم ْم َتْفَع َك َوِإْن َل ْن َربِّ َك ِم ِزَل ِإَلْی دة) ]ُأْن اري [" ٦٧:المائ رواه البخ

  .مسلم
إني أرى صاحبكم :"ولھذا لما قال بعض المشركین لسلمان الفارسي رضي اهللا عنھ   

  كم كل شيء حتى الخراءة؟ یعلم
ال    دون     : ق ي ب ا، وال نكتف تنجي بأیمانن ة، وأن ال نس تقبل القبل ا أن ال نس ل، أمرن أج

  . رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة" ثالثة أحجار، لیس فیھا رجیع وال عظم
من ابتدع في اإلسالم بدعة یراھا حسنة؛ : "سمعت مالكا یقول: وقال ابن الماِجشون   

اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم :(أن محمًدا صلى اهللا علیھ وسلم خان الرسالة؛ ألن اهللا یقول فقد زعم
  ). ١"( فما لم یكن یومئذ دیًنا؛ فال یكون الیوم دیًنا) ِدیَنُكْم

یس من حق البشر،      : ثالثًا    المین، ول ذي وضع   (إنَّ التشریع حق لرب الع ألن اهللا ال
ى     ق الجري عل زم الخل ین      الشرائع، أل م ب ھ حك ذلك؛ ألن رد ب و المنف نتھا، وصار ھ س

  .العباد فیما كانوا فیھ یختلفون
ذا             م تبعث الرسل، وھ زل الشرائع، ول م تتن ق ل ولو كان التشریع من مدركات الخل

ًا    الذي ابتدع في دین اهللا قد صیر نفسھ ندا هللا، حیث شرع مع اهللا، وفتح لالختالف باب
ْن    : (قال اهللا عز وجل) ٢)(لتشریعورد قصد اهللا في االنفراد با ْیُكْم ِم ِزَل ِإَل اتَِّبُعوا َما ُأْن

  [.٣:األعراف) ]َربُِّكْم َوال َتتَِّبُعوا ِمْن ُدوِنِھَ ْوِلَیاَء َقِلیًال َما َتَذكَُّروَن
الى     ال تع ِھ اللَّ          : (وق ْأَذْن ِب ْم َی ا َل دِّیِن َم َن ال ْم ِم َرُعوا َلُھ َرَكاُء َش ْم ُش ) ُھَأْم َلُھ
  [.٢١:الشورى]

ْم         : (وقال عز وجل    رََّق ِبُك ُبَل َفَتَف وا السُّ اتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُع َتِقیمًا َف َراِطي ُمْس َذا ِص َوَأنَّ َھ
  [. ١٥٣:األنعام) ]َعْن َسِبیِلِھ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِھ َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن

ھ اهللا   -قال اإلمام مجاھد    ار ا    -رحم الى     وھو من كب ول اهللا تع ي تفسیر ق ابعین ف : لت
  ).١"(البدع والشبھات):"َوال َتتَِّبُعوا السُُّبَل(

  .متفق علیھ" من أحدث في أمِرنا ھذا ما لیس منھ؛ فھو رد: "وقال   
و رد       : "وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم    ا فھ ھ أمرن یس علی " من عمل عمال ل

  .رواه مسلم
م           والرسول صلى اهللا علیھ(    م یكن یحك ا ل ة وعلًم ة وحكم وسلم وھو من ھو معرف

اِس    : (باستحسانھ ویشرع بنفسھ؛ قال تعالى ْیَن النَّ َتْحُكَم َب ِإنَّا َأْنَزْلَنا ِإَلْیَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِل
  ،[١٠٥:النساء) ]ِبَما َأَراَك اللَّھ

ل ز وج ال اهللا ع یِّ: (وق ذِّْكَر ِلُتَب َك ال ا ِإَلْی ْیِھمْ َوَأْنَزْلَن زَِّل ِإَل ا ُن اِس َم ل) ]َن ِللنَّ ؛ [٤٤:النح
  ). ٢[)(٤ -٣:النجم) ]ِإْن ُھَو ِإلَّا َوْحٌي ُیوَحى* َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَھَوى :(وقال
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  [.٢٠٣:األعراف...) ]ُقْل ِإنََّما َأتَِّبُع َما ُیوَحى ِإَليَّ ِمْن َربِّي: (وقال اهللا تعالى   
ِرِكینَ         اتَِّبْع :(وقال تعالى    ِن اْلُمْش ِرْض َع َو َوَأْع ا ُھ َھ ِإلَّ َك ال ِإَل ْن َربِّ َك ِم ) َما ُأوِحَي ِإَلْی
  [.١٠٦: األنعام]

م            ا اهللا ول أمرھم بھ م ی ورًا ل ون أم ا یفعل وقد ذم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قوًم
ي     لم فف ھ وس لى اهللا علی ا رسول اهللا ص لم "یحثھم علیھ حیح مس د اهللا ب " ص ن عن عب

ما من نبي بعثھ اهللا : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: مسعود رضي اهللا عنھ قال
ثم .في أمة قبل، ِإال كان لھ من أمتھ حواریون وأصحاب یأخذون بسنتھ ویقتدون بأمره

ؤمرون    ا ال ی ون م ون ویفعل ا ال یفعل ون م وف، یقول دھم خل ن بع ف م ا تخل ن . ِإنھ فم
و مؤمن، ومن      ده فھ و         جاھدھم بی ھ فھ دھم ِبقلب و مؤمن، ومن جاھ دھم بلسانھ فھ جاھ

  ".مؤمن؛ ولیس وراء ذلك من اإلیمان حبة خردل
ده  -كائنا من كان  -فمن ابتدع عبادة من عنده (    ؛ فھي ضاللة ترد علیھ؛ ألن اهللا وح

  .ھو صاحب الحق في إنشاء العبادات التي یتقرب بھا إلیھ
د ا       حة االستدالل بالقواع ن        لذا؛ فإن ص ة اب ال العالم ا ق ول كم ة تقتضي أن نق لعلمی

اب   ھ العج ي كتاب یم ف وقعین"الق الم الم ا ): "١/٣٤٤" (إع رام إال م ھ ال ح وم أ ن ومعل
ا    حرمھ اهللا ورسولھ، وال تأثیم إال ما أثم اهللا ورسولھ بھ فاعلھ، كما أنھ ال واجب إال م

ا ش   ن إال م ھ اهللا، وال دی ا حرم رام إال م ھ اهللا، وال ح ي أوجب ل ف رعھ اهللا، فاألص
العبادات البطالن حتى یقوم دلیل على األمِر، واألصل في العقود والمعامالت الصحة 

  ".حتى یقوم دلیل على النھي)١(
  ): ٣١/٣٥" (مجموع الفتاوى "في   -رحمھ اهللا  -وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة   

ل    باب العبادات والدیانات والتقربات متلقاة عن اهللا ورسو  "    د أن یجع یس ألح لھ، فل
  ".شیئًا عبادة أو قربة؛ إال بدلیل شرعي

ھ اهللا    -وقال اإلمام ابن كثیر     ي   -رحم داء    ) ٤/٤٠١" (تفسیره "ف ًا مسألة إھ مناقش
ع    ًال سبب المن ولھا، معل دم وص ث جزم بع وتى، حی راءة للم واب الق ن :"ث یس م ھ ل إن

صلى اهللا علیھ وسلم أمتھ، وال حثھم  عملھم، وال كسبھم، ولھذا لم یندب إلیھ رسول اهللا
حابة رضي         د من الص ك عن أح ل ذل علیھ، وال أرشدھم إلیھ بنص وال إیماء، ولم ینق

  .اهللا عنھم، ولو كان خیرًا؛ لسبقونا إلیھ
ة              أنواع األقیس ھ ب رف فی وص، وال یتص ى النص ھ عل ر فی ات یقتص اب القرب وب

ي اهللا     " واآلراء الح رض َلف الص رى الس ذا ج ى ھ حابة   وعل ن الص نھم م  ع
ال  ): (١)(والتابعین ھ ق الرأي،     :"فعن علي بن أبي طالب رضي اهللا عن دین ب ان ال و ك ل

لم        ھ وس ت رسول اهللا صلى اهللا علی د رأی لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعاله وق
  ).٢(رواه أبو داود" یمسح على ظاھر خفیھ

إني ألعلم أنك حجر :"ألسودوقال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ لما قبل الحجر ا   
ك     ا قبلت ك؛ م لم یقبل " ال تضر وال تنفع، ولوال أني رأیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

  .رواه البخاري ومسلم
  أتقضي إحدانا صالتھا إذا طھرت؟: وقالت امرأة لعائشة رضي اهللا عنھا   
ي صلى اهللا      :"فقالت رضي اهللا عنھا    د النب ي عھ ا نحیض ف ھ  أحروریة أنت؟ كن  علی

  .رواه البخاري ومسلم" فال نفعلھ: وسلم فال یأمرنا بھ، أو قالت
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افع     ٢٦٦-٤/٢٦٥) ، والحاكم )٢٧٣٨ (وروى الترمذي     وغیرھما بسند حسن عن ن
ال  ى    : أن رجًال عطس إلى جنب ابن عمر رضي اهللا عنھما، فق د هللا، والسالم عل الحم

الم على رسول اهللا ولیس ھكذا علمنا الحمد هللا والس: وأنا أقول:"قال ابن عمر! رسولھ
  . "الحمد هللا على كل حال: رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم علمنا أن نقول

ي            ي تَلق حیح ف نھج الص ین الم رام، تب حابة ك فھذه أحادیث نبویة وآثار سلفیة من ص
ھ            ك كل ھ، وأن مورد ذل رأي ب زیین ال ھ، أو لت ل فی الشرع، وأنھ ال مجال لتحسین العق

  .صوص الشرعیةالن
ھ       ة مذھب ولھذا قال اإلمام الشافعي رحمھ اهللا في كلمتھ المشھورة التي نقلھا عنھ أئم

ي  )٣٧٤ص" (المنخول"وعلماؤه كالغزالي في  ع  "، والمحلي ف ع الجوام  ٢/٣٩٥-جم
  ). ١") ( من استحسن فقد شرع ": "بحاشیتھ

م    (إنَّ االبتداع : رابعًا    ل إذا ل اع للھوى ألن العق ھ إال        اتب ق ل م یب ا للشرع ل یكن متبًع
  .الھوى والشھوة؛ وأنت تعلم ما في أتباع الھوى وأنھ ضالل مبین

الى     اِس          : (أال ترى قول اهللا تع ْیَن النَّ اْحُكْم َب َأْرِض َف ي اْل ًة ِف اَك َخِلیَف ا َجَعْلَن ا َداُوُد ِإنَّ َی
بِ  ْن َس لََّك َع َوى َفُیِض ِع اْلَھ اْلَحقِّ َوال َتتَِّب ْم  ِب ِھ َلُھ ِبیِل اللَّ ْن َس لُّوَن َع ِذیَن َیِض ِھ ِإنَّ الَّ یِل اللَّ

  [.٢٦:ص) َعَذاٌب َشِدیٌد ِبَما َنُسوا َیْوَم اْلِحَساِب
ل      زل العق وى، وع ق والھ و الح ده، وھ ا عن ث لھم رین ال ثال ي أم م ف ر الحك فحص

  . مجردًا إذ ال یمكن في العادة إال ذلك
َواهُ    َوال ُتِطْع َمْن: (وقال    َع َھ ا َواتََّب ر   [ ٢٨:الكھف ) ]َأْغَفْلَنا َقْلَبُھ َعْن ِذْكِرَن ل األم فجع

َواُه    : (محصورًا بین أمرین، اتباع الذكر؛ واتباع الھوى، وقال َع َھ ِن اتََّب َوَمْن َأَضلُّ ِممَّ
  ).٢[)(٥٠:القصص( ]ِبَغْیِر ُھدًى ِمَن اللَّھ

ِذیَن   ُثمَّ َجَعْلَناَك : (وقال اهللا عز وجل    َواَء الَّ َعَلى َشِریَعٍة ِمَن اْلَأْمِر َفاتَِّبْعَھا َوال َتتَِّبْع َأْھ
  [.١٨:الجاثیة) ]ال َیْعَلُموَن

لم     :(وعن عبد اهللا بن مسعودٍ رضي اهللا عنھ قال    ھ وس خطَّ رسول اهللا صلى اهللا علی
ال  ھذا سبیل اهللا، ثم خطَّ خطوًطا عن یمینھ وعن شمالھ  : " لنا خًطا، ثم قال ذه  : "وق ھ

اتَِّبُعوُه  :(سبل على كل سبیل منھا شیطان یدعو ِإلیھ ثم قرأ َوَأنَّ َھَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقیمًا َف
ونَ  ْم َتتَُّق ِھ َلَعلَُّك اُكْم ِب ْم َوصَّ ِبیِلِھ َذِلُك ْن َس ْم َع رََّق ِبُك ُبَل َفَتَف وا السُّ د )" َوال َتتَِّبُع رواه احم

  ).١(والحاكم
ھ    وقال عبد اهللا    ن مسعود رضي اهللا عن دع،      :" ب ع وال نبت دي، ونتب دي وال نبت ا نقت إن

اد أھل السنة    "أخرجھ الاللكائي في " ولن نضل ما تمسكنا باألمر " شرح أصول اعتق
)١/٩٦ .(  

ي    (إنَّ اإلخالص ال یكفي في العمل حتى یكون متقبًال ألن : خامسًا    ن اإلسالم مبن دی
ا     أن نعبد اهللا وحده ال: على أصلین دین، وھو م شریك لھ، وأن نعبده بما شرعھ من ال

  ).    ٢)(أمرت بھ الرسل
  :فشروط العمل الصالح المتقبل ھي   

  . اإلخالص: أوًال 
  .متابعة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم: وثانیًا
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إن العمل إذا كان خالصًا ولم یكن صوابًا؛ لم :"-رحمھ اهللا  -قال الفضیل بن عیاض    
ل، وإذا  ل         ُیقب ز وج ان هللا ع الص إذا ك ل والخ م ُیقب ًا ل ن خالص م یك وابًا ول ان ص ك

  ).٣"(والصواب إذا كان على السنة
الى   ) ١/٥٧٢"(تفسیره"في  -رحمھ اهللا  -وقال اإلمام ابن كثیر    ھ تع : عند تفسیر قول
ًا   [:()١٢٥:النساء) ]َوَمْن َأْحَسُن ِدینًا ِممَّْن َأْسَلَم َوْجَھُھ ِللَِّھ َوُھَو ُمْحِسٌن( ُن ِدین َوَمْن َأْحَس

ھِ    ُھ ِللَّ َلَم َوْجَھ ابًا         ) ِممَّْنَ ْس ًا واحتس ل إیمان ھ عز وجل فعم ل لرب ص العم َو  (أي أخل َوُھ
نٌ  ن         ) ُمْحِس دى ودی ن الھ ھ رسولھ م ل ب ا أرس ھ وم رعھ اهللا ل ا ش ھ م ي عمل ع ف أي اتب

واب  ًا ص ون خالص دونھما أي یك ل ب ل عام ح عم رطان ال یص ذان الش ق، وھ ًا الح
ة،      والخالص أن یكون هللا، والصواب أن یكون متابعًا للشریعة فیصح ظاھره بالمتابع

  )).الخ... وباطنھ باإلخالص فمتى فقد العمل أحد ھذین الشرطین فسد
رة      رطین كثی ذین الش ى ھ ة عل ھ   : واألدل ادة هللا قول الص العب وب إخ ة وج ن أدل فم

  [. ٥:البینة) ]لََّھ ُمْخِلِصیَن َلُھ الدِّیَن ُحَنَفاَءَوَما ُأِمُروا ِإلَّا ِلَیْعُبُدوا ال:(تعالى
ال      لم فق تمس األجر      : وجاء رجل إلى النبي صلى اهللا علیھ وس ت رجًال غزا یل أرأی

لم . والذكر؛ ما لھ؟ ھ   : " فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ا ثالث   " ال شيء ل فأعادھ
لم      ھ وس ھ رسول اهللا صلى اهللا علی ھ   ال: "مرات، یقول ل ال  ". شيء ل م ق إن اهللا ال : "ث

  ).١(رواه النسائي " یقبل من العمل؛ إال ما كان لھ خالصًا، وابتغي بھ وجھھ 
  :ومن أدلة وجوب متابعة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم   

الى ھ تع مْ :(قول ْر َلُك ُھ َوَیْغِف ْبُكُم اللَّ اتَِّبُعوِني ُیْحِب َھ َف وَن اللَّ ُتْم ُتِحبُّ ْل ِإْن ُكْن ُھ  ُق وَبُكْم َواللَّ ُذُن
  [.   ٣١:آل عمران] (َغُفوٌر َرِحیٌم

  [. ١٥٨:األعراف( ]َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم َتْھَتُدوَن: (وقال تعالى   
ال        ھ ق ھ أن س رضي اهللا عن لم عن ان ى  : (وروى البخاري ومس ط إل ة رھ اء ثالث ج

لم    بیوت أزواج النبي صلى اهللا علیھ وسلم یسألون عن عبادة النبي ھ وس صلى اهللا علی
د      : فلما أخبروا بھا، كأنھم تقالوھا، فقالوا لم؟ ق ھ وس ي صلى اهللا علی وأین نحن من النب

ال  : غفر اهللا لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر، قال أحدھم أما أنا؛ فأنا أصلي اللیل أبدًا، وق
زوج أب     : أنا أصوم الدھر وال أفطر، وقال آخر: آخر ال أت زل النساء ف دًا، فجاء  أنا أعت

ال  لم فق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ذا؟ : " رس ذا وك تم ك ذین قل تم ال ي ! أن ا واهللا؛ إن أم
زوج النساء، فمن         د، وأت ألخشاكم هللا، وأتقاكم لھ، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرق

  ".رغب عن سنتي؛ فلیس مني
ھ    وقد صح عن معاویة  رضي اهللا عنھ أنھ كان یستلم أركان الكعبة األربعة،    ال ل فق

لیس شيٌء من  : "، فقال معاویة)إنھ ال یستلم ھذان الركنان(ابن عباس رضي اهللا عنھ 
  .رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد" البیت مھجورًا

  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة : (فقال ابن عباس رضي اهللا عنھما:وزاد أحمد   
  ".صدقت:"اهللا عنھفقال معاویة رضي ) َحَسَنٌة

ك    (    ى أولئ وال أدل على ذلك من قصة عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ لما جاء إل
ل والتسبیح،            ر والتھلی ا التكبی دون بھ م حصى، یع جد، ومعھ ي المس ین ف القوم المتحلق

فعدوا سیئاتكم، فأنا ضامٌن أن ال یضیع من حسناتكم شيٌء،   :"فقال لھم رضي اهللا عنھ
ا أم   م ی ٍدویحك تكم  ! ة محم رع ھلك ا أس لم   ! م ھ وس یكم صلى اهللا علی حابة نب ؤالء ص ھ
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متوافروَن، وھذه ثیابھ لم تبل، وآنیتھ لم تكسر، والذي نفسي بیده، إنكم لعلى ملٍة أھدى 
اب ضاللةٍ    الوا ". ِمن ملٍة محمٍد أو مفتتحو ب ا إال       : ق ا أردن رحمن؛ م د ال ا عب ا أب واهللا ی

ي  " خیِر لن یصیبھوكم من مریٍد لل :"قال. الخیر ) ٦٩-١/٦٨" (سننھ "رواه الدارمي ف
  . وأبو نعیم وغیرھما، وسنده صحیح

فھذه قصة جلیلة، ترى فیھا بجالء كیف كان علماء الصحابة رضي اهللا تعالى : قلت   
ا           ك فیم ان ذل حابھا، وبی ات أص دھا ونی ادات بوسائلھا ومقاص ع العب املون م عنھم یتع

  : یلي
  . تعالى، تكبیرًا، وتھلیًال، وتسبیحًاقوم یذكرون اهللا -أ    
  .لعد ھذا التكبیر والتسبیح) وسیلة(استعملوا في ذكرھم حصى كـ  -ب    
  .نیاتھم في عملھم ھذا حسنة، یریدون بھ، عبادة اهللا، وذكره، وتعظیمھ -ج    
د       -د     م یعھ ھ ل ذه الوسیلة؛ ألن ومع ذلك؛ أنكر علیھم ابن مسعود ھذا العمل ضمن ھ

  .رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؛ رغم وجود المقتضي لھ في عصره عن
  .رتب على عملھم المحدث ھذا اإلثم لمخالفتھم السنة، ومواقعتھم البدعة -ھـ    
یًال       -رضي اهللا عنھ  -لم یجعل  -و     م، أو دل حسن نیاتھم سبیًال للتغاضي عن عملھ

د أن  على صحة فعلھم، إذ النیة الحسنة ال تجعل البدع ة سنة، وال القبیح حسنًا، بل ال ب
  ).  ١) ( موافقة للسنة، ومتابعة للسلف: یكون مع النیة الحسنة واإلخالص

أنھ رأى رجًال یصلي بعد طلوع الفجر أكثَر : -رحمھ اهللا  -وعن سعید ابن المسیب    
ذبني اهللا    : فقال! من ركعتین، یكثر فیھما الركوع والسجود، فنھاه د یع ا محم ا أب ى  ی  عل

  ). ٢" ( ال ولكن یعذبك على خالف السنة:"الصالة؟ قال
ن       ):"٢/٢٣٦"(اإلرواء"في -رحمھ اهللا -قال األلباني    ة سعید ب دائع أجوب ذا من ب وھ

رًا من     المسیب رحمھ اهللا تعالى، وھو سالح قوي على المبتدعة الذین یستحسنون كثی
ونھم  البدِع باسم أنھا ذكر وصالة، ثم ینكرون على أھل الس نة إنكار ذلك علیھم، ویتھم

ذكر    !! بأنھم ینكرون الذكر والصالة ي ال وھم في الحقیقة إنما ینكرون خالفھم للسنة ف
  .ھـ.ا" والصالة ونحو ذلك

  یا أبا عبد اهللا من أین أحرم؟ : رجل لإلمام مالك)  ١( وقال    
  .ممن ذي الحَلیفة، من حیث أحرم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسل: قال   
  . إني أرید أن أحرم من المسجد من عند القبر: فقال   
  . ال تفعل؛ فإني أخشى علیك الفتنة: قال   
  !!إنما ھي أمیال أزیدھا! وأي فتنة في ھذه؟: فقال   
ال    ول اهللا   : ق ا رس ر عنھ یلٍة قص ى فض بقت إل ك س رى أن ن أن ت م م ٍة أعظ وأي فتن

  صلى اهللا علیھ وسلم؟ 
) َیْحَذِر الَِّذیَن ُیَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصیَبُھْم ِفْتَنٌة َأْو ُیِصیَبُھْم َعَذاٌب َأِلیٌمَفْل:(قال تعالى   
  [.٦٣:النور]

ھ            ع الرسول صلى اهللا علی م یمن تھم ل ي نی فھذه األدلة تدل على أن إخالص أولئك ف
ي    وسلم وال الصحابة وال التابعین ومن تبعھم من اإلنكار علیھم بسبب ابعتھم ف عدم مت

  .   أعمالھم تلك للرسول صلى اهللا علیھ وسلم
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إن األدلة الصحیحة جاءت بذم البدع مطلقًا، ولم تقسم البدع إلى بدع حسنة  : سادسًا   
  : مستحبة و إلى بدع سیئة مكروھة

أصدق الحدیث كتاب اهللا، وخیر الھدي ھدي : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم   
ل بدعٍة ضاللة؛      محمٍد، وشر وكل ضاللٍة   "األمور محَدثاتھا، وكل محَدثٍة بدعة، وك

  .أخرجھ مسلم في صحیحھ والنسائي والزیادة لھ". في النار
لم     ھ وس لى اهللا علی ال ص یكم   : "وق رًا، فعل ًا كثی نكم؛ فسیرى اختالف ش م ن یع إن م ف

  بسنتي وسنة الخلفاء 
ٍة      الراشدین المھدیین، عضوا علیھا بالنواجذ،وإ إن كل محدث دثات األمور؛ ف یاكم ومح

  ). ١(أخرجھ أحمد وأبو داود والترمذي وغیرھم " بدعة، وكل بدعٍة ضاللة
و رد   : "وقال صلى اهللا علیھ وسلم    ھ؛ فھ ق  " من أحدث في أمِرنا ھذا ما لیس من متف

  .علیھ
  .رواه مسلم" من عمل عمًال لیس علیھ أمرنا فھو رد : "وفي روایة   
ألحادیث لم تفرق في الحكم بین بدعٍة وبین بدعٍة أخرى، فالنكرة إذا أضیفت؛ فھذه ا(  

ا؟     ن االستثناء ھن ھ     -! أفادت العموم، والعموم ال یخص إال باستثناء، و أی د یظن ا ق وم
د إن شاء اهللا     ا بع ھ     -البعض دلیل على االستثناء سیأتي الجواب عنھ فیم ا فھم ذا م وھ

نھم أ  ي اهللا ع الح رض لف الص ینالس ا   : جمع ي اهللا عنھم ر رض ن عم د اهللا ب ن عب فع
  ). ٢"( كل بدعٍة ضاللة وإن رآھا الناس حسنة :" قال
اس :"وقال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ    م،     ! أیھا الن دث لك م ستحدثون ویح إنك

األمِر األول     یكم ب ة؛ فعل تم محدث إذا رأی ى    ). ١"(ف ذ معن ا أخ ة (فكالھم ى ) البدع عل
ھ، دون تفری   ة حسنة أو بدعة سیئة      عموم ا یسمى بدع ین م ي   ! ق ب ذي ال ینبغ و ال وھ

  ).٢)(سواه
ي؛ إذا تكررت    (    وقد ثبت في األصول العلمیة أن كل قاعدة كلیة أو دلیل شرعي كل

في مواضع كثیرة وأوقات متفرقة وأحوال مختلفة، ولم یقترن بھا تقیید وال تخصیص 
  .م المطلقفذلك دلیل على بقائھا على مقتضى لفظھا العا

وأحادیث ذم البدع والتحذیر منھا من ھذا القبیل، فقد كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم    
كل " یردد من فوق المنبر على مأل من المسلمین في أوقات كثیرة وأحوال مختلفة أن 

ولم یأت في آیة وال حدیث تقیید وال تخصیص وال ما یفھم منھ خالف  " بدعٍة ضاللة 
ة م   اھر الكلی ا         ظ ى عمومھ ا عل ى أنھ حة عل ة واض ك دالل دل ذل ا، ف وم فیھ ن العم

  .وإطالقھا
ا وعمن اتسم بشيء             ا والھروب عنھ ا وتقبیحھ ى ذمھ وقد أجمع السلف الصالح عل

إجماع ثابت  -بحسب االستقراء  -منھا، ولم یقع منھم في ذلك توقف وال استثناء، فھو 
  ).٣)(فیھا شيء حسن یدل داللة واضحة على أن البدع كلھا سیئة لیس

ة       ن تیمی ھ اهللا    -قال شیخ اإلسالم اب ي  -رحم اوى  "ف إن ):(١٠/٣٧٠" (مجموع الفت
لم       ھ وس ي صلى اهللا علی ول النب وم ق ل بدعٍة ضاللة    : "المحافظة على عم ین     " ك متع

  ).وأنھ یجب العمل بعمومھ
ابعًا    د ی   : (س ر ق ذرة، ألن األم نھا متع دعى حس ة الم ة البدع ـاھره  إن معرف ون ظ ك

ا أن   طاعة وھو معصیة وقد یكون األمر بالعكس وقد یحسن كثیر من العقول بمجردھ
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د    ة عن تصلي الظھر خمسًا عند النشاط والرغبة في مناجاة اهللا ویحسن أن تصلي ركع
  .التعب واإلعیاء وتراكم األشغال وھكذا یقال في سائر الفروض

دیدة أ        ي حاجة ش تم ف ن القبیحة،      فیقال لمحسني البدع أن زوا البدعة الحسنة م ن تمی
ا        ل م ع طـاعة، وال ك ي الواق ونحن على اتفاق أنھ لیس كل ما ظـاھره طـاعة یكون ف
ظـاھره معصیة یكون في الواقع معصیة، وغـایة األمر أن یكون ھذا المحدث المبتدع 

ال    دائرًا بین أن یكون حسًنا مثاًبا علیھ، وأن یكون قبیحًا معاقبًا علیھ، وإذا ذلك ف كان ك
اب؛ أو      ان من الكت دلیل إذا ك یجوز أن تدعوا أنھ من القسم األول إال بدلیل خارج، وال
نة            ول بالبدعة الحس ر أن الق ن البدعة، فظھ ا ھو م اع؛ فم حیحة؛ أو اإلجم السنة الص

  .باطل لتعذر معرفتھا
ن   من : وسر البرھان أننا نقول لمن أشار إلى عمل محدث وقال ھذه بدعة حسنة      أی

  عرفت أنھا حسنة ولعلھا قبیحة؟ 
لوال ما جاء في  -وكم نشاھد من األعمال ما نظنھ حسنًا وھو قبیح، فمثًال ما یدریك    
ثالث ساعاٍت كان رسول : (عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنھ أنھ قال"صحیح مسلم"

ا؛      یھن موتان ر ف یھن، أو أن نقب ع    اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم ینھانا أن نصلي ف حین تطل
ین        مس، وح ل الش ى تمی رة حت ائم الظھی وم ق ین یق ع، وح ى ترتف ة حت مس بازغ الش

ى تغرب     ل غروب        -) تضیف الشمس للغروب حت د صالة الفجر وقب أن الصالة بع
  الشمس وفي وقت الظھیرة غیر جائزة؟

دریك     ا ی ا    -وم ا أنھ ي اهللا عنھ ة رض ن عائش حیحین ع ي الص اء ف ا ج وال م ل
  -"رضت الصالة ركعتین، فأقرت صالة السفر و أتمت صالة الحضرأول ما ف:"قالت

ر   أن إتمام الصالة في السفر غیر جائز، وأن الفاعل لذلك معذب؟ وقد قال بتعذیبھ كثی
  .من العلماء

دریك      ا ی اً    -وم ًا ثالث د أن توضأ ثالث لم بع ھ وس لى اهللا علی ول  ص ول الرس وال ق : ل
ذا    " ى ھ م   ھكذا الوضوء، فمن زاد عَل د أساء وظل أن      -" فق ي الوضوء ك ادة ف أن الزی

  یغسل المتوضئ خمسًا ال تجوز، 
لوال ما جاء في صحیح مسلم عن ابن عباس رضي اهللا عنھما أن رسول  -وما یدریك 

أن  -" أال وإني نھیت أن أقرأ القرآن راكًعا أو ساجًدا : " اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم قال
ل        قراءة القرآن في الركوع والسجو ة قائ و حنیف ام أب ل مكروھة؛ واإلم د غیر جائزة ب

ذلك     ھ وك ب علی بذلك؟ وكثیر في الشریعة ما نظنھ طاعة یثاب علیھ وھو معصیة یعاق
  ). ٢)(العكس

  ): ٢١ -٢٠" (شیوخ األزھر والزیادة في الدین"قال عبد اهللا القصیمي في كتابھ    
ون      (    ذین یقول ر ال دین بدعة حسنة؛      :خاطبت یوما شیخًا من شیوخ األزھ ي ال إن ف

ذ   : قلت لھ لم فیأخ ما الفاصل بین البدعة الحسنة والبدعة القبیحة الذي یعتمد علیھ المس
  الحسن ویترك القبیح؟

ال      ال   (فامتقع لونھ وق ا ق ھ م ًا، والقبیحة ھي        ): ولیت البدعة الحسنة ھي الجائزة دین
  !الممنوعة دینًا

  .عرف الجائزة والممنوعة؟ وھو سؤاليما صنعت شیئًا، بأي شيء ن: قلت لھ   
  !!الجائزة ھي الحسنة، والممنوعة ھي السیئة: فامتقع أكثر وقال   
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ھ     : قلت لھ    ة، إذ ال نعرف الحسن إال بكون ھذا ھو الدور الممنوع لدى المعممین كاف
ھ  حالًال، وال الحالل إال بكونھ حسنًا، وال القبیح إال بكونھ حرامًا، وال الحرام إال بك  ون

  .قبیحًا
البدعة الحسنة التي ال ضرر فیھا، والقبیحة ھي ذات  : ثم نشط عقلھ من عقالھ وقال   

  .الضرر
  ما تقصد بالضرر؟: قلت لھ   
  أتقصد ضرر الدنیا أم ضرر الدنیا واألخرى، أم ضرر األخرى فحسب؟   
ًا والف  : إن قصدت األول    ـرب أربع جر  فأي ضرر في أن نصلي الظھر خمسًا والمغ

ل   ام قب ام، والقی ل القی وع قب وع، والرك ل الرك الة قب ي الص جود ف ل الس تًا وأن نجع س
ا أن ال       ان إذا خفن دل رمض عبان ب وم ش تفتاح، وأن نص ل االس ھد قب وس، والتش الجل

  یدركنا رمضان أو یشغلنا شاغل، وأن نصوم في اللیل؟
  .لشرعھل في واحدة من ھؤالء ضرر دنیوي تراه؟ ال ضرر سوى مخالفة ا   
دار           ي ال ا ف ا ضرر علین ة فیھ وإن قصدت الثاني والثالث فما العالمة أن ھذه الحادث

اآلخرة وعقاب لفاعلیھا؟ ھذا وأنت من الذین ینفون التقبیح والتحسین العقلیین، فانتھى 
  .ھنا
  .ھـ.ا) والنھایة أن من لم یأخذ بظواھر ھذه األخبار تحیر وقال أقواًال باطلة   
دلیل    ي     وال اال ف روا أعم د أنك نة ق دع الحس الوا بالب ذین ق ن ال رًا م ذا أن كثی ى ھ عل

ظاھرھا الحسن، بل إنك لتجد أحد العلماء یقول في بدعة ما أنھا حسنة تجد عالمًا آخر 
  : وھو ممن یقول بالبدع الحسنة ینكرھا أشد اإلنكار وإلیك بعض األمثلة على ذلك

دع       العز بن عبد السالم وھو من أشھ -١    دع حسنة وب ى ب دع إل ر من قال بتقسیم الب
ا ال       ):(٣٩٢ص" (الفتاوى"سیئة یقول في كتابھ  وت كم ي القن د ف ع الی وال یستحب رف

دیث،      ك ح ي ذل ح ف م یص جدتین، ول ین الس دعاء ب ي ال ة، وال ف اء الفاتح ي دع ع ف ترف
دعاء إال            ي ال دین ف ع الی ي دعاء التشھد؛ وال یستحب رف دان ف ع الی ي  وكذلك ال ترف ف

ھ     ھ بیدی المواطن التي رفع فیھا رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم یدیھ، وال یمسح وجھ
ي        لم ف ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی عقیب الدعاء إال جاھل، ولم تصح الصالة عل

  .اھـ) القنوت، وال ینبغي أن یزاد على صالة رسول اهللا في القنوت بشيء وال ینقص
ب الموضوعة  الترغیب عن صالة  "وقال في    م    ):(٨ -٧ص"(الرغائ إن الشریعة ل ف

باب،           ا أس رب لھ إن الق ا، ف بب لھ ردٍة ال س جدٍة منف الى بس ى اهللا تع التقرب إل ِرد ب ت
  .وشرائط، وأوقات، وأركان، ال تصح بدونھا

ین       فكما ال یتقرب إلى اهللا تعالى بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار، والسعي ب
ھ      الصفا والمروة من غیر ن رب إلی ذلك ال یتق سٍك واقٍع في وقتھ بأسبابھ وشرائطھ؛ فك

  .بسجدٍة منفردٍة، وإن كانت قربًة، إذا لم یكن لھا سبب صحیح
ا             ٍت وأواٍن، وربم ل وق ي ك وكذلك ال یتقرب إلى اهللا عز وجل بالصالة والصیام ف

  .اھـ) تقرب الجاھلون إلى اهللا تعالى بما ھو مبعد عنھ، من حیث ال یشعرون
الم         د الس ن عب ز ب ن الع در م الم ص ذا الك ھ اهللا  -وھ الة   -رحم اره لص اء إنك أثن

ر من     الرغائب المبتدعة؛ وقد أنكر ھذه الصالة باإلضافة إلى العز بن عبد السالم كثی
ي         ووي ف ام الن ل اإلم نة مث ة الحس ائلین بالبدع اء الق ووي  "العلم ام الن اوى اإلم " فت
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م  "حسن البیان في لیلة النصف من شعبان"وعبد اهللا الغماري في  ) ٥٧ص( ؛ مع العل
ي      ي ف د الغزال و حام اء "أن بعض العلماء قال باستحبابھا مثل ابن الصالح وأب " اإلحی

  .وعدوھا من البدع الحسنة" قوت القلوب"وأبو طالب المكي في 
ي            ا ف الم كم د الس ن عب ز ب ًا الع ال أیض الم    "وق د الس ن عب ز ب اوى الع " فت
ل          ومن ):(٢٨٩ص( م ینتق ت ل ى حي؛ أو می ا إل دى ثوابھ م أھ الى، ث فعل طـاعة هللا تع

ًا     [ ٣٩:النجم) ]َوَأْن َلْیَس ِلْلِإْنَساِن ِإلَّا َما َسَعى(ثوابھا إلیھ إذ  ي الطاعة ناوی فإن شرع ف
انتھى ) أن یقع عن میت لم یقع عنھ إال فیما استثناه الشرع كالصدقة، والصوم، والحج

وات  كالمھ، ومعروف أن كثی رًا من العلماء قالوا بجواز إھداء كثیر من الطاعات لألم
  !.وإن لم یرد دلیل على ذلك وإنما قیاسًا على ما ورد

ث      ):(١٩٩ -١٩٧ص(وقال أیضًا في     ض األحادی ي بع د جاء ف أما مسألة الدعاء فق
م قل اللھ: " أن رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم َعلم بعض الناس الدعاء فقال في أولھ

وھذا الحدیث إن صح " إني أقسم علیك بنبیك محمد صلى اهللا علیھ وسلم نبي الرحمة 
د آدم،           ھ سید ول لم، ألن ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی فینبغي أن یكون مقصورًا عل
ي   وا ف م لیس اء ألنھ ة واألولی اء والمالئك ن األنبی ره م الى بغی ى اهللا تع م عل وأن ال یقس

ھ      درجتھ، وأن یكون ھذا مما  ھ ومرتبت و درجت ى عل ًا عل ھ تنبیھ ھ   ) ُخص ب انتھى كالم
فیقول بجواز ! رحمھ اهللا، وكثیر ممن قلده في تقسیم البدع تجده یخالفھ في ھذه المسألة

ك   اإلقسام على اهللا بغیر النبي  صلى اهللا علیھ وسلم مع العلم أن الراجح عدم جواز ذل
  ).١(مطلقًا

دع والحوادث     "أنكر في  -رحمھ اهللا  -اإلمام أبو شامة  -٢    ار الب ى إنك " الباعث عل
م،     : كثیرًا من بدع الجنائز مثل قول القائل أثناء حمل الجنازة ر اهللا لك ھ غف استغفروا ل

ب    )٣٠٤ -٢٥٨ص(كما أنكر أن یكون للجمعة سنة قبلیة  ذلك صالة الرغائ ، وأنكر ك
عبان  )١٩٦ -١٣٨ص( ن ش ف م ة النص الة لیل ذلك ص ر ك ، )١٣٨ -١٣٤ص(، وأنك

  !!.بأن االحتفال بالمولد النبوي یعتبر بدعة حسنة) ٩٥ص(ومع كل ذلك قال 
ووي    -٣    ام الن ا اإلم ھ اهللا  -وأم ال       -رحم د ق دع، فق یم الب ائلین بتقس ن الق و م وھ
اس إذا فرغوا من     :قال الشیخ أبو محمد الجویني ):(٨/١٠٢" (المجموع"في ت الن رأی

  . السعي؛ صلوا ركعتین على المروة
ھ    : الق    وذلك حسن، وزیادة طاعة، ولكن لم یثبت ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا علی

  .وسلم
  !!ھذا كالم أبي محمد   
الح     ن الص رو ب و عم ال أب ال   : وق د ق عار، وق داء ش ھ ابت ك؛ ألن ره ذل ي أن یك ینبغ

و    -ثم قال النووي  -. لیس في السعي صالة: -رحمھ اهللا  -الشافعي  ھ أب وھذا الذي قال
  .اھـ) أظھر، واهللا أعلم عمرو

قال الشافعي وأصحابنا رحمھم اهللا یكرھون  ):(١٣٦ص" (األذكار"وقال أیضًا في    
دھم       : یعني بالجلوس لھا: الجلوس للتعزیة؛ قالوا ٍت لیقص ي بی ت ف ع أھل المی أن یجتم

ین الرجال والنساء       رق ب من أراد التعزیة، بل ینبغي أن ینصرفوا في حوائجھم،وال ف
  ).الخ..ة الجلوس لھافي كراھ
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یوطي  - ٤    ا الس ھ اهللا  -وأم ھ   -رحم ي كتاب ر ف د أنك ن "فق ي ع اع والنھ ر باالتب األم
ور   " االبتداع ى القب ة عل ور      ! الصالة في المساجد المبنی ى القب اد السرج عل ذلك إیق وك

زارات  ب  ) ١٣٤ص(والم الة الرغائ ر ص زاء  ) ١٦٦ص(وأنك اع للع ر االجتم وأنك
ل الصالة   وأنكر التل) ٢٨٨ص( ھ       ) ٢٩٥ص(فظ بالنیة قب ع أن دع م ن الب ك م ر ذل وغی

  !.قرر في كتابھ ھذا بأن البدع تنقسم إلى بدع حسنة وبدع سیئة
ى          - ٥    ع الصوت بالصالة عل ر رف ري أنك ولي الشعراوي المفسر المص د مت محم

بالد النبي  صلى اهللا علیھ وسلم بعد األذان كما یفعلھ كثیر من المؤذنین في كثیر من ال
اوى "اإلسالمیة فقد وجھ إلیھ سؤال كما في  ي معظم     ):(٤٨٧ص"(الفت ادة ف جرت الع

ول   ا     : المساجد أن یؤذن المؤذن وعقب االنتھاء من اآلذان یق ك ی الصالة والسالم علی
سیدي یا رسول اهللا جھرًا، فھل الصالة على الرسول صلى اهللا علیھ وسلم جھرًا عقب 

  ن ھذه زیادة عما ورد نرجو اإلفادة؟ اآلذان ھي من صلب اآلذان أم أ
ال   : ج    إذا : "ھذا حب لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؛ لكن أنت تحبھ بمشقة، ھو ق

ذي         ؤذن ولل ّي، وللم م صلوا عل ول ث ا یق سمعتم المؤذن وانتھى من أذانھ فقولوا مثل م
ألصلي سمع نصلي علیھ في سرنا، لكن المؤذن لیس لھ أن یوجد شیئًا بصوت األذان ا

ھ،   ) وبلھجة األذان األصلیة؛ حتى ال یفھم الناس أن ذلك من صلب األذان   انتھى كالم
  )!. ٥٤٥-٥٤٤ص(وفي المقابل نجده یقول بجواز االحتفال بالمولد النبوي 

ع       - ٦    ول بمشروعیة رف ابقًا فیق أما حسنین محمد مخلوف مفتي الدیار المصریة س
ي صلى اهللا ع      ى النب ي        الصوت بالصالة عل د األذان ف ؤذنین بع ل الم لم من قب ھ وس لی

  " فتاوى شرعیة وبحوث إسالمیة"كتابھ 
ي    )٢٦٧-٢٦٥ص(  ال ف ھ ق ع أن ؤال  ) ٢٩٠ص(؛ م ى س ًا عل ریعة   : جواب ي الش ھل ف

كر؟    الة الش مى ص الة تس راء ص د      :(الغ ص یفی نة ن ي الس اب وال ف ي الكت رد ف م ی ل
ا ورد   وأمر العبا. مشروعیة ھذه الصالة ال فرادى وال جماعة ى م دات یقتصر فیھ عل

ن             ر ع ذي أث ا ال رأي، وإنم ھ لل ال فی اس، وال مج ى القی ھ إل عن الشارع، وال سبیل فی
  ).الخ.. النبي  صلى اهللا علیھ وسلم السجود هللا تعالى شكرا إذا أتاه ما یسره أو ُبشر بھ

ة  المزعو -فظھر بھذه النقول أنھ ال یوجد ضابط معین یمیز بین البدعة الحسنة       -م
ذا   والبدعة السیئة؛ حتى عند القائلین بھذا التقسیم، وال یسلم الشخص من الوقوع في ھ

  .االضطراب إال بمتابعة السنة وترك االبتداع في الدین
ًا    ى      :(ثامن دلیل عل دعھم، والت ویغ ب ة لتس وص العام اس بالنص ن الن ر م تدل كثی یس

  ! واقعھم
  -بعد  -علم األصول، سیأتي تقریرھا وھذا خطأ كبیر، یناقض قاعدة مھمًة في    
رح     : فمثًال    ى اقت وا؛ حت ا أن دخل لو أن عددًا من الناس َقِدموا مسجدًا للصالة فیھ، فم

ة      جد جماع ة المس لوا تحی یھم أن یص دھم عل ار    !! أح حابھ باإلنك ض أص ھ بع فجابھ
ع الرجل أزكى من صالتھ        "فاستدل علیھم المقتِرح بحدیث !! والرد صالة الرجل م

ین  )!! وحده وصالتھ مع الرجلین أزكى من صالتھ مع الرجل افترقوا رأی بعضھم  !! ف
ر   وافق على ھذا االستدالل، والبعض اآلخر خالف؛ ألن ھذا الدلیل إنما مورده في غی

  ! ھذا المقام
  فما ھو القول الفصل؟   
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م أ  ):(٩-٨ص" (مقدمة في أصول التفسیر  "قال اإلمام ابن تیمیة في     ن یجب أن یعل
ھ            م ألفاظھ، فقول ین لھ ا ب رآن كم اني الق حابھ مع ین ألص لم ب النبي  صلى اهللا علیھ وس

ْیِھمْ  :(تعالى زَِّل ِإَل ذا،    [ ٤٤:النحل ) ]َوَأْنَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّْكَر ِلُتَبیَِّن ِللنَّاِس َما ُن ذا وھ اول ھ یتن
كعثمان بن عفان  - وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذین كانوا یقرئوننا القرآن

لم     -وعبد اهللا بن مسعود وغیرھما  ھ وس أنھم كانوا إذا تعلموا من النبي  صلى اهللا علی
فتعلمنا القرآن و : عشر آیات لم یجاوزوھا حتى یتعلموا ما فیھا من العلم والعمل، قالوا

  . العلم جمیعًا
  . ولھذا كانوا یبقون مدة في حفظ السورة   
ا     كان الر: وقال أنس    ي أعینن ران جلَّ ف رة وآل عم ر    . جل إذا قرأ البق ن عم ام اب وأق

  .ذكره مالك -قیل ثمان سنین  -على حفظ البقرة عدة سنین 
ال     الى ق ك أن اهللا تع و      :(وذل َذكََّر ُأوُل ِھ َوِلَیَت دَّبَُّروا آَیاِت اَرٌك ِلَی َك ُمَب اُه ِإَلْی اٌب َأْنَزْلَن ِكَت

اِب ال[. ٢٩:ص) ]اْلَأْلَب ْرآنَ َأ:(وق َدبَُّروَن اْلُق ال َیَت اء) ]َف ال[ ٨٢:النس دَّبَُّروا  :(وق ْم َی َأَفَل
  . وتدبر الكالم بدون فھم معانیھ ال یمكن[. ٦٨: المؤمنون) ]اْلَقْول

ل الكالم   [٢:یوسف ) ]ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرآنًا َعَرِبّیًا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن:(وكذلك قال تعالى    ، وعق
ومن المعلوم أن كل كالم فالمقصود منھ فھم معانیھ دون مجرد ألفاظھ،  متضمن لفھمھ

  .فالقرآن أولى بذلك
اب وال             ب والحس م كالط ن العل ن م ي ف ًا ف وم كتاب رأ ق ع أن یق ادة تمن ًا فالع وأیض

  یستشرحوه 
  . اھـ) فكیف بكالم اهللا الذي ھو عصمتھم وبھ نجاتھم وسعادتھم وقیام دینھم ودنیاھم؟

ة      ) ٣/٧٢" (الموافقات"اإلمام الشاطبي في وقال     ة العام ى من یستدل باألدل ردًا عل
ي      ھ ف ذي مضوا علی على خالف فھم السلف والدعاء إلى العمل بھ على غیر الوجھ ال

  العمل بھ 
ھ ا ملخص ھ   : "م م یفھم ابعین ث حابة والت م الص ن فھ زب ع م یع ھ؛ ل یًال علی ان دل و ك ل

ان   ھؤالء، فعمل األولین كیف كان مصا و ك دم لمقتضى ھذا المفھوم ومعاِرض لھ، ول
  .ترك العمل

ین، وكل من خالف                 اِع األول ذا القسم مخالف إلجم أخرون من ھ ھ المت ل ب فما عم
ا       ى ضاللٍة، فم لم ال تجتمع عل اإلجماع؛ فھو مخطئ، وأمة محمد  صلى اهللا علیھ وس

و         ر، وھ ر المعتب و السنة واألم رٍك؛ فھ ٍل أو ت م إَال     كانوا علیھ من فع یس ث دى، ول الھ
  … صواب أو خطأ فكل من خالف السلف األولین؛ فھو على خطأ، وھذا كاٍف 

لم     : ومن ھنالك لم یسمع أھل السنة دعوى الرافضة         ھ وس ي  صلى اهللا علی أن النب
ى      ل عل ھ دلی ى خالف حابة عل ة الص ل كاف ده؛ ألن عم ة بع ھ الخلیف ي أن ى عل ص عل ن

  .الصحابة ال تجتمع على خطأ بطالنھ أو عدِم اعتباره؛ ألن
ذاھبھم،        ا م وكثیرًا ما تجد أھل البدِع والضاللة یستدلون بالكتاب والسنة؛ یحملونھم

  ".ویغبرون بمشتبھاتھما على العامة، ویَظنون أنھم على شيء
م  ):"٣/٧٧(ثم قال     فلھذا كلھ؛ یجب على كل ناظر في الدلیل الشرعي مراعاة ما فھ

ا   م            منھ األولون، وم ي العل وم ف و أحرى بالصواب، وأق ھ؛ فھ ل ب ي العم ھ ف انوا علی ك
  ". والعمل
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ادي       د الھ ھ اهللا   -وقال اإلمام الحافظ ابن عب ي    -رحم رد     "ف ي ال الصارم المنكي ف
د      ):(٣١٨ص(  "على السبكي ى عھ م یكن عل نٍة ل وال یجوز إحداث تأویل في آیٍة أو س

ذا یتضمن أنھم جِھلوا الحق في ھذا، وضلوا السلف وال عرفوه وال بینوه لألمة؛ فإن ھ
  .اھـ) عنھ، واھتدى إلیھ ھذا المعترض المستأخر

یم       ن الق ام اب ال اإلم ھ اهللا  -وق ي  -رحم ة   "ف ى الجھمی لة عل واعق المرس الص
   " والمعطلة

ة    ):"مختصره ٢/١٢٨( ان السلف واألئم إن إحداث القول في تفسیر كتاب اهللا الذي ك
وال السلف         : أحد أمرین على خالفھ یستلزم ي نفسھ، أو تكون أق ا أن یكون خطأ ف إم

  ".المخالفة لھ خطأ وال یشك عاقل أنھ أولى بالغلط والخطأ من قول السَلف 
  "!! نحن رجال وھم رجال:"إال عند ساقٍط رقیٍع یقول في مثل ھذا المقام   
  !! فمثل ھذا المغرور قد سقَط معھ الخطاب، وسد في وجھھ الباب   
  !واهللا الھادي إلى نھج الصواب   
درنا  : قلت    فإذا وضحت ھذه القاعدة ظھر لك أي الفریقین أھدى في المثال الذي ص

  !لك الكالم بھ
إذ ذاك الدلیل العام لم یجِر علیھ عمل السلف رضي اهللا عنھم أو فھمھم؛ استدالًال بھ    

راویح ونح       الفرائض أو الت وارد؛ ك ِر ال ي غی ى الجماعة ف ا عل رى . وھم و ج  -إذًا  -فھ
  .على جزٍء من أجزاء عمومھ ال على جمیع أجزائھ

  : ومثال آخر تطبیقي سلفي   
ن     :"بسند حسن عن مجاھد؛ قال) ٥٣٨رقم  " (سننھ"روى أبو داود في     ع اب كنت م

  ! " اخرج بنا؛ فإن ھذه بدعة: عمر، فثوب رجل في الظھِر أو العصر، فقال
ب  "و    ى التثوی ادون   ھؤ : معن اجد، فین واب المس ى أب ذین یقومون عل الة؛ : الء اَل الص

  . "الصالة
  ).١٤٩ص" (الحوادث والبدع"كما قال الطرطوشي في    
ائالً        د ق و جاء أح ول      : فل ر بالصالة واهللا یق ى من ذك ل من ضیٍر عل ِإنَّ  :(ھ ْر َف َوَذكِّ

  ! ؟[٥٥:الذریات) ]الذِّْكَرى َتْنَفُع اْلُمْؤِمِنیَن
ة         لما قب    ذه اآلی م السلف رضي اهللا عنھم من ھ م یفھ ل قولھ، بل رد علیھ فھمھ، إذ ل

ة     دة اتباعھ، ودق ھذا اإلطالق وھذا العموم، ومعلوم عن ابن عمر رضي اهللا عنھما ش
  .التزامھ

ا عن     : ومثال آخر وقد مر معنا فیما سبق    ذي، والحاكم وغیرھم وھو ما رواه الترم
ال   نافع أن رجًال عطس إلى جنب اب ا، فق د هللا، والسالم   : ن عمر رضي اهللا عنھم الحم

ذا     : وأنا أقول:"على رسولھ قال ابن عمر یس ھك ى رسول اهللا ول الحمد هللا والسالم عل
ل حاٍل     : علمنا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، علمنا أن نقول ى ك د هللا عل د    "الحم فق

الى أنكر ابن عمر رضي اهللا عنھما على ھذا الرجل مع أن عموم  َھ  :(قوِل اهللا تع ِإنَّ اللَّ
ِلیماً     لُِّموا َتْس ِھ َوَس لُّوا َعَلْی وا َص ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ يِّ َی ى النَِّب لُّوَن َعَل ُھ ُیَص ( َوَمالِئَكَت

ا  [ ٥٦:األحزاب] تدخل فیھ تلك الصالة ولكن، ما ھكذا فھمھا الصحابة فمن بعدھم وم
  . ھم، وفھمھم أولى، ومرتبتھم أعلىھكذا طبقھا السلف الصالح رضي اهللا عن
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ف      :"ورحم اهللا اإلمام األوزاعي حیث قال    ث وق ى السنة، وقف حی اصبر نفسك عل
  القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنھ، واسلك سبیل سلفك الصالح؛ فإنھ یسعك 

  ).   ١" ( ما وسعھم
ون    فلو كان َثمَّ! الحذر الحذر من مخالفة األولین:"وعلیھ نقول    ان األول فضل ما؛ لك

  ). ١")(أحق بھ، واهللا المستعان
  : یستلزم من القول بالبدع الحسنة لوازم سیئة جًدا:(تاسعًا   
دع المستحبة   : أحدھا    م    -أن تكون ھذه الب ھ اهللا      -حسب زعمھ ذي أكمل دین ال ن ال م

م   اده ورضیھ لھ أم    . لعب م ی الى ل رورة، ألن اهللا تع بطالن بالض وم ال ذا معل اده وھ ر عب
د        ا أح ا وال فعلھ م یفعلھ لم، ول ھ وس بتلك البدع، ولم یأمر بھا رسول اهللا  صلى اهللا علی
ذا   من الخلفاء الراشدین وال غیرھم من الصحابة والتابعین وتابعیھم بإحسان، وعلى ھ

ى رسولھ          ھ وعل ى كتاب ى اهللا وعل ال عل د ق فمن زعم أنھ توجد بدع حسنة في الدین فق
  .سلم بغیر علمصلى اهللا علیھ و

وا        : الثاني    د ترك حابھ رضي اهللا عنھم ق لم وأص ھ وس أن یكون النبي  صلى اهللا علی
ھ             ھ رسول اهللا صلى اهللا علی زه عن ا ین ذا مم ودة، وھ ة محم العمل بسنن حسنة مبارك

  .وسلم، وأصحابھ رضي اهللا عنھم
عمل بسنة حسنة أن یكون القائمون بالبدع الحسنة المزعومة قد حصل لھم ال: الثالث   

مباركة محمودة لم تحصل للنبي صلى اهللا علیھ وسلم، وال ألصحابھ رضي اهللا عنھم، 
  ). ٢)(وھذا ال یقولھ من لھ أدنى مسكة من عقل و دین

  : الفصل الثاني
  :ذكر الشبھ التي یستدل بھا من یقول بتقسیم البدع

لم   : الشبھة األولى    ھ وس ي اإلسالم     " : فھمھم لقول الرسول صلى اهللا علی من سن ف
سنة حسنة، فلھ أجرھا، وأجر من عمل بھا بعده من غیر أن ینقص من أجورھم شيء 

  .رواه مسلم" 
" االعتصام"في  -رحمھ اهللا  -ما قالھ اإلمام الشاطبي (والجواب عن ھذه الشبھ ھو    
  : مختصرًا مع بعض اإلضافات) ٢٣٦ -١/٢٣٣(

ت        االستنان بم: لیس المراد بالحدیث"    ا ثب ل بم ھ العم راد ب ا الم راع، وإنم عنى االخت
  : بالسنة النبویة، وذلك لوجھین

ي        : أحدھما    ا ف دلیل م دقة المشروعة؛ ب دیث ھو الص أن السبب الذي جاء ألجلھ الح
ال    " صحیح مسلم" ھ ق د اهللا  رضي اهللا عن د رسول    :" من حدیث جریر بِن عب ا عن كن

ار    : ر؛ قالاهللا  صلى اهللا علیھ وسلم في صدر النھا ابي النم فجاءه قوم حفاًة عراة مجت
فتمعر وجھ رسول   . عامتھم من مضر، بل كلھم من مضر. أو العباء متقلدي السیوف

ة        ن الفاق م م ا رَأى بھ لم لم ھ وس م خرج   . اهللا  صلى اهللا علی دخل ث أذن   . ف الال ف أمر ب ف
  . وأقام

ال       م خطب فق وا رَ    :" (فصلى ث اُس اتَُّق ا النَّ ا َأیَُّھ َدةٍ      َی ٍس َواِح ْن َنْف ْم ِم ِذي َخَلَقُك ُم الَّ ) بَُّك
اتَُّقوا اللََّھ :(واآلیة اَلتي في الحشر) ِإنَّ اللََّھ َكاَن َعَلْیُكْم َرِقیبًا(إلى آخر اآلیة [ ١:النساء]

ھَ      وا اللَّ ٍد َواتَُّق دََّمْت ِلَغ ا َق اره، من      [ ١٨:الحشر ) ]َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َم دق رجل من دین تص
ال        درھم ى ق ره حت اع تم ن ص ره، م اع ب ن ص ھ، م ن ثوب رٍة    : "ھ، م ق تم و بش ول
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د عجزت      :"قال ل ق ا ب ھ تعجز عنھ ال . فجاء رجل من األنصار بصرٍة كادت كف م  : ق ث
حتى رأیت وجھ رسول اهللا  صلى اهللا .حتى رأیت كومین من طعام وثیاب.تتابع الناس

ول اهللا صلى اهللا       ال رس ة، فق ھ مذھب ل كأن لم یتھل ھ وس لم  علی ھ وس ي   :" علی من سن ف
ن       نقص م ِر أن ی ن غی ده م ا بع ل بھ ن عم ر م ا، وأج ھ أجرھ نة فل نة حس الم س اإلس
ا    ل بھ أجورھم شيء، ومن سن في اإلسالم سَنة سیئة كان علیھ وزرھا ووزر من عم

  ".من غیر أن ینقص من أوزارھم شيء.من بعده
لم      ھ وس ي اإلسالم سنة حسنة؛     من سن   : فتأملوا أین قال رسول اهللا صلى اهللا علی ف

ك الصرة          ى بتل ھ، حت در علی ا یق غ م ى أبل تجدوا ذلك فیمن عمل بمقتضى المذكور عل
لم             ھ وس غ، فسر رسول اهللا صلى اهللا علی ى الوجھ األبل دقة عل اب الص فانفتح بسببھ ب

فدل على أن السنة ھا ھنا مثل ما فعل . إلخ..من سن في اإلسالم سنة حسنة: "حتى قال
  . ي، وھو العمل بما ثبت كونھ سنةذلك الصحاب

  ".فظھر أن السنة الحسنة لیست بمبتدعٍة   
ة،         :(ووجھ ذلك    ك الحادث ي تل دقة ف داؤه بالص و ابت ا ھ أن كل ما فعلھ األنصاري إنم

  !. والصدقة مشروعة من قبل بالنص أفترون ھذا الصحابي أتى ببدعة حسنة؟
  . اهللا علیھ وسلم في القصة نفسھا الرسول  صلى -أي على الصدقة  -وحث علیھا    

ركھم              اس لت ین الن ھ ب ل ب د العم م یعھ ر مشروع ل اء أم وعلیھ فالسنة الحسنة ھي إحی
  ). ١)( السنن

ل أجر    : (ویدل على ھذا حدیث (    ھ مث من أحیا سنة من سنتي فعمل بھا الناس؛ كان ل
كان علیھ أوزار  من عمل بھا ال ینقص من أجورھم شیئًا، ومن ابتدع بدعة فعمل بھا،

  ). ٢( رواه ابن ماجة) من عمل بھا ال ینقص من أوزار من عمل بھا شیئًا
بینما ) من سنتي:(مع مالحظة أن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم أضاف السنة إلیھ فقال   

  . ولم یقل بدعة سیئة)  ومن ابتدع بدعة: (أطلق الكالم في البدعة فقال
  ) اإلسالم سنًة حسنًة ومن سن في اإلسالم سنًة سیئًة من سن في: (أن قولھ: ثانیًا   

ا حسنًة أو سیئًة ال یعرف إال من          راع من أصٍل؛ ألن كونھ ال یمكن حملھ على االخت
ذھب     ھ وھو م جھة الشرع؛ ألن التحسین والتقبیح مختص بالشرع، ال مدخل للعقل فی

  .-لتقبیح بالعقل التحسین وا: أعني -جماعة أھل السنة، وإنما یقول بھ المبتدعة 
ال    : في الحدیث" السنة"فلزم أن تكون     ًة بالشرِع، ف إما حسنًة في الشرع، وإما قبیح

  .یصدق إال على مثل الصدقة المذكورة وما أشبھھا من السنن المشروعة
ل       وتبقى السنة السیئة منزلًة على المعاصي التي ثبت بالشرِع كونھا معاصي؛ كالقت

دی   ي ح ھ ف ھ علی حیح     المنب ي ص ا ف لم كم ھ وس لى اهللا علی ال  ص ث ق ن آدم، حی ث اب
ھ       : (البخاري ومسلم ا، ألن ل من دمھ ن آدم األول كف ى اب ال تقتل نفس ظلًما إال كان عل

  ). ٢)(  وعلى البدع، ألنھ قد ثبت ذمھا والنھي عنھا بالشرع)) أول من سن القتل
ي   )ً  نًة حسنةمن سن في اإلسالم س: (ال یمكن أن یكون معنى: (ثالثًا    دع ف أي من ابت

لم " اإلسالم بدعة حسنة ل بدعة   : ألن بھذا یكون معنى قول النبي صلى اهللا علیھ وس ك
  ".كل سنة ضاللة "ٍضاللة 

  ).  ١)( فمن جعل ھذا ھو معنى ذاك فقد أبعد النجعة وحرف الكلم عن مواضعھ
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ي     لو كان ھذا الذي یفھمھ الناس الفھم الصحیح للحدیث : (رابعًا    ول النب ي ق لصار ف
ي    : (صلى اهللا علیھ وسلم یس من حًا وتحریضًا    ) فمن رغب عن سنتي فل تناقضًا واض

  . وثناًء منھ على من رغب عن سنتھ. على اإلعراض عن السنة
بض        : فبینما یقول    ذ والق ا بالنواج ض علیھ ا والع ى التمسك بھ فعلیكم بسنتي داعیًا إل

أي       ذ ب ى األخ ا إل دعونا ھن ر ی ى الجم د        عل سنة یسنھا من شاء من المسلمین ال بالتقی
  ). ٢!)( بسنتھ  صلى اهللا علیھ وسلم وحده

ة      ر  : الشبھة الثانی م ألث ا رآه        "فھمھ د اهللا حسن، وم و عن نًا؛ فھ ا رآه المسلمون حس م
  .أخرجھ أحمد وغیره" المسلمون سیئًا؛ فھو عند اهللا سیئ 

  : الجواب   
ًا إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم، بل ھو ثابت عن ھذا الحدیث ال یصح مرفوع:أوًال   

  .عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ
  ): ٢٨ص(للسحیباني " اللمع"نقًال من ) ٤/١٣٣" (نصب الرایة"قال الزیلعي في   
  ".غریب مرفوًعا، ولم أجده إال موقوًفا على ابن مسعود"   
لحدیث إنما یعرف من كالم    ھذا ا):"٤٥٢رقم" (الواھیات"وقال ابن الجوزي في (   

  ".ابن مسعوٍد
  ): ٢/١٨٨(للعجلوني " كشف الخفاء"وقال ابن عبد الھادي كما في    
  ".مرفوعًا عن أنس بإسناٍد ساقٍط، واألصح وقفھ على ابن مسعوٍد) وروي"(   
ھ   ):"٦١ص" (الفروسیة"وقال ابن القیم في     لیس من كالم رسول اهللا صلى اهللا علی

ا  لم، وإنم ن       وس ن اب ت ع و ثاب ا ھ دیث، وإنم ھ بالح م ل ن ال عل ھ م ى كالم یفھ إل یض
  ). ١")(مسعوٍد

ي        اني ف ال األلب عیفة "وق لة الض ا ورد    ):"٢/١٧" (السلس ًا، وإنم ھ مرفوع ال أصل ل
  .اھـ" موقوفًا على ابن مسعود

  ):٢/١٧ (  "السلسة الضعیفة"قال الشیخ األلباني في :(ثانیًا   
ًة       إن من عجائب الدن(    دین بدع ي ال ى أن ف دیث عل ذا الح یا أن یحتج بعض الناس بھ

  !!حسنًة، وأن الدلیل على حسنھا اعتیاد المسلمین لھا
دما              دیث عن ذا الح ى االستدالل بھ ادر ھؤالء إل ود أن یب ِر المعھ ولقد صار من األم

  : تثار ھذه المسألة، وخفي علیھم
وف   -أ      دیث موق ذا الح حاب  -أن ھ ى الص ي     -ي أي عل ھ ف تج ب وز أن یح ال یج ف

لم   -معارضة النصوص المرفوعة  ي أن    -أي إلى النبي صلى اهللا علیھ وس ة ف القاطع
  .كما صح عنھ صلى اهللا علیھ وسلم)  كل بدعٍة ضاللة(

وص           -ب      ك النص اِرض تل ھ ال یع ھ، فإن اِج ب الحیة االحتج راض ص ى افت وعل
  : ألمور

اع الص: األول    ھ إجم راد ب یاق،  أن الم ھ الس دل علی ا ی ر، كم ى أم اقھم عل حابة واتف
ي    ویؤیده استدالل ابِن مسعوٍد رضي اهللا عنھ بھ على إجماع الصحابة على انتخاب أب

ھ     :"حیث قال(بكر خلیفًة  د صلى اهللا علی ب محم إن اهللا نظر في قلوب العباد، فوجد قل
م نظ     ھ برسالتھ، ث اد،    وسلم خیر قلوب العباد، فاصطفاه لنفسھ، فابتعث وب العب ي قل ر ف

اتلون     ھ، یق م وزراء نبی بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابھ خیر قلوب العباد، فجعلھ
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د اهللا          و عن یئًا، فھ ا رأوا س د اهللا حسن وم و عن نًا فھ على دینھ، فما رأى المسلمون حس
یئ د  " س ھ أحم رة، وزاد  )١/٣٧٩(أخرج ة األخی اكم الجمل د رأى : "، وروى الح وق

  ).  ١")( ن یستخلفوا أبا بكرالصحابة جمیعًا أ
  .لیس لالستغراق كما یتوھمون، بل للعھد" المسلمون"وعلیھ؛ فالالم في   

سلمنا أنھ لالستغراق، ولكن لیس المراد بھ قطعًا كل فرٍد من المسلمین، ولو : الثاني   
نھم، وھ   ذا كان جاھًال ال یفقھ من العلم شیئًا؛ فال بد إذن من أن یحمل على أھل العلم م

  ).مما ال مفر لھم منھ فیما أظن
  : وضوحًا األمور التالیة -حفظھ اهللا  -ومما یزید كالمھ : قلت   
ي     - ١    دیث ف اع  "أنھ قد بوب لھ جماعٌة من أھل الح اب اإلجم ي   "ب ا ف كشف  "، كم

  .، وغیرھما)١/١٧٧( " مجمع الزوائد"، و )١/٨١( " األستار عن زوائد البزار
  : ر من العلماء على اإلجماعاستدل بھ كثی - ٢   
ر     ن كثی ال اب دیق،    :"ق دیم الص ي تق حابة ف ن الص اٍع ع ُة إجم ھ حكای ر فی ذا األث وھ

  ". واألمر كما قالھ ابن مسعوٍد
ھ     ) ٦٠ص"(الفروسیة "وقال ابن القیم في     ى المستدلین ب راده، ردًا عل د إی ي  :" بع ف

د اهللا حسن، ال      ھذا األثر دلیل على أن ما أجمع علیھ المسلمون ورأوه و عن نًا؛ فھ حس
  ". فھو حجة علیكم! ما رآه بعضھم

اع حجة،    ):"٨٦ص"(روضة الناظر"وقال ابن قدامة في    الخبر دلیل على أن اإلجم
  ".وال خلف فیھ

ي       اطبي ف ال الش ام "وق ا رآه    ):(٢/٦٥٥" (االعتص ى أن م دل عل اھره ی إن ظ
ة ال     و حسٌن، واألم ى      المسلمون بجملتھم حسنًا؛ فھ اعھم عل ى باطٍل، فاجتم تجتمع عل

  ).١")(حسن شيٍء یدل على حسنھ شرعًا؛ ألن اإلجماع یتضمن دلیًال شرعیًا
ر    ):٦/١٩٧" (اإلحكام في أصول األحكام"وقال اإلمام ابن حزم في      ر أث د أن ذك بع

فھذا ھو اإلجماع الذي ال یجوز خالفھ لو تیقن، ولیس ما  : (ابن مسعود رضي اهللا عنھ
ا         رآه  ك لكن ان ذل و ك رھم من المسلمین، ول ا رآه غی بعض المسلمین أولى باالتباع مم

  .اھـ) مأمورین بالشيء وضده، وبفعل شيء وتركھ معًا، وھذا محال ال سبیل إلیھ
ي        د السالم ف د السالم     "وقال العز بن عب ن عب ز ب اوى الع إن صح  ):"٣٧٩ص"(فت

  . اھـ" مراد بالمسلمین أھل اإلجماعالحدیث عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فال
أتي    : وھنا نقول لمن استدل بھذا األثر على أن ھناك بدعة حسنة (    ھل تستطیع أن ت

  !ببدعة واحدة أجمع المسلمون على حسنھا؟
ى حسنھا وهللا          ع المسلمون عل اك بدعة أجم إن ھذا من المستحیل وال شك، فلیس ھن

  .الحمد
ھ    كیف یستدل بكالم ھ: ثالثًا    ع أن دع، م ذا الصحابي الجلیل على تحسین شيء من الب

ا         ل كم و القائ ا، وھ ذیرًا منھ دع وتح رضي اهللا عنھ كان من أشد الصحابة نھیًا عن الب
ا  ر معن اللة    : "م ٍة ض ل بدع تم، وك د كفی دعوا؛ فق وا وال تبت ي  " اتبع دارمي ف رواه ال

  ).١)(سننھ
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ل بدعٍة ضاللة   (:في حدیث) كل(لیست : یقولون: (الشبھة الثالثة    ا،     ) ك ى عمومھ عل
والریح لم تدمر [ ٢٥:األحقاف) ]ُتَدمُِّر ُكلَّ َشْيٍء ِبَأْمِر َربَِّھا:(بدلیل أن اهللا سبحانھ یقول

  !.لیست على عمومھا) كل(شيٍء، فدل على أن ) كل(
ل (إن : الجواب     رت    ) ك ا أیضًا، إذ ھي دم ا ھن ى عمومھ ل (عل ھ  ) ك ا ب يٍء أمرھ ش

  !! شيٍء في الدنیا) كل(ربھا، ال 
  : وعلى ھذا قول المفسرین   
ي     ٍر ف ن جری ال اب یره"ق ھ):(١٣/٢٦/٢٧" (تفس ى بقول ا عن ْيٍء :(وإنم لَّ َش َدمُِّر ُك ُت

  ) ِبَأْمِر
  .اھـ) مما أرسلت بھالكھ؛ ألنھا لم تدمر ھودًا ومن كان آمن بھ 

اٍد    أي كل شيٍء مرت علیھ):"١٦/٢٠٦" (تفسیره"وقال القرطبي في     من رجال ع
  ".وأموالھا

  ).٢٧٥-٢٧٤ص" (اقتضاء الصراط المستقیم"وكذا قال آخرون، وانظر    
  ).  ١)( فال حجة في ھذا االستدالل ألبتة   
ذه   :"فھمھم لقول عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ: الشبھة الرابعة       "نعمت البدعة ھ

  .رواه البخاري
  : الجواب   
مع أن ھذا ال  -بصحة داللتھ على ما أرادوا من تحسین البدع  لو سلمنا جدًال: (أوًال   

ل          -یسلم  لم القائ ھ وس ھ ال یجوز أن یعارض كالم رسول اهللا  صلى اهللا علی ل  :(فان ك
  . بكالم أحد من الناس، كائًنا من كان) بدعٍة ضاللة

ا        ي اهللا عنھم اس رض ن عب د اهللا ب ال عب ن     : "ق ارة م یكم حج زل عل ك أن تن یوش
ما ولالس ون    : ء، أق لم، وتقول ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ر   : ق و بك ال أب ق
  ).١")(وعمر

ى           : ثانیًا    اس عل ع الن ة حین جم ذه الكلم ال ھ ھ ق أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عن
راویح و   ل ھي         (إمام واحد في صالة الت ي الشریعة، ب ًة ف راویح لیست بدع صالَة الت

ي الجماعة     سنة بقول رسول اهللا  صلى اهللا علیھ ھ ف لم وفعل ًة   .. وس وال صالتھا جماع
ي            لم ف ھ وس د صالھا رسول اهللا صلى اهللا علی ل ق ي الشریعة، ب بدعًة، بل ھي سنة ف

  . الجماعة في أول شھر رمضـان لیلتین، بل ثالًثا
ةٍ      :(وقال    ام لیل دل قی ھ یع ى َینصرف، فإن ن   ) من قام مع اإلمام حت ذي واب رواه الترم

  . ماجة
  .رواه أھل السنن. م بھم حتى خشوا أن یفوتھم الفالحكما قا   
ي             ا ف ي الجماعة أفضل من فعلھ ا ف ى أن فعلھ وبھذا الحدیث احتج أحمد وغیره عل

  .حال االنفراد
د من أن یكون سنة                 ك أوك ام وذل ف اإلم ام رمضـان خل ب لقی ذا ترغی ھ ھ وفي قول

  مطلقة، 
ى       جد عل ي المس لونھا جماعاٍت ف اس یص ان الن و    وك لم وھ ھ وس لى اهللا علی ده  ص عھ

  ).یقرھم، وإقراره سنة منھ  صلى اهللا علیھ وسلم
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د عمر رضي اهللا            ي عھ راویح ف انوا یصلون الت بل إن الصحابة رضي اهللا عنھم ك
عنھ قبل أن یقول كلمتھ ھذه، فقد روى البخاري ومالك وغیرھما عن عبد الرحمن بن 

ى        خرجت مع:(عبد القارى رضي اهللا عنھ قال ي رمضان إل ة ف ن الخطاب لیل عمر ب
لي الرجل فیصلي           ون، یصلي الرجل لنفسھ، ویَص ًا متفرق اس أوزاع المسجد فإَذا الن

ل،      : بصالتھ الرھط، فقال عمر ان أمث ٍد َلك ارئ واح ى ق إني أرى لو جمعت ھؤالء عل
ثم خرجت معھ لیلة أخرى والناس یصلون بصالة . ثم عزم فجمعھم على أبي بن كعٍب

  "). نعمت البدعة ھذه:"قال عمر. ھمقاِرئ
اً     ت :(ثالث ى     -رحمك اهللا    -إذا علم ق عل رعیة ال ینطب وم البدعة الش دم، فمفھ ا تق م

ي    -رضي اهللا عنھ   -فعل عمر،  وإنما أراد  بقولھ المذكور البدعة اللغویة، فالبدعة ف
ى غیر مثال الشرع ال تستخدم إال في موضع الذم، بخالف اللغة  فإن كل ما أحدث عل

  ). ٢)( سابق بدعة، سواء أكان محمودًا أو مذمومًا
ر  (    ن كثی ھ   -وعلى ھذا حمل العلماء قول عمر رضي اهللا عنھ فقد قال اإلمام اب رحم
ى قسمین   ):"١١٧:سورة البقرة(عند تفسیر " تفسیره"في  -اهللا ارة تكون   : البدعة عل ت

لم      ھ وس ھ صلى اهللا علی ةٍ  : "بدعة شرعیة؛ كقول ل بدعٍة ضاللة     كل محدث " بدعة، وك
ى   وتارة تكون بدعة لغویة؛ كقول أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب عن جمعھ إیاھم عل

  .  "نعمت البدعة ھذه: "صالة التراویح واستمراِرھم
ي     ب ف ن رج ال اب م"وق وم والحك امع العل الم  ):"٢٣٣ص" (ج ي ك ع ف ا وق ا م وأم

ي        ك ف ا ذل دع  فإنم ض الب ة ال الشرعیة   السلف من استحسان بع دع اللغوی م  "  …الب ث
  .ذكر رحمھ اهللا قول عمر رضي اهللا عنھ 

  ): ٥٩٣-٢/٥٩٢" (اقتضاء الصراط المستقیم"وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة في    
ھ      "    ول عمر رضي اهللا عن ا ق ذه  :"وأم ت البدعة ھ و       "نعم ذا؛ ل أكثر المحتجین بھ ف

ال   م یخ ذي ل ر ال ول عم ًا بق ت حكم ا أن نثب الواأردن ھ؛ لق یس  :"ف فی احب ل ول الص ق
  !، فكیف یكون حجًة لھم في خالف قول رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم؟!"بحجٍة

  .ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة؛ فال یعتقده إذا خالف الحدیث   
  .ال تصلح معارضة الحدیث بقول الصاحب: فعلى التقدیرین   
ة ال       أكثر ما في ھذا تسمیة عمر تلك: ثم نقول    ذه تسمیة لغوی بدعًة، مع حسنھا، وھ

اٍل سابٍق،      ر مث تسمیة شرعیة، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداًء من غی
  .وأما البدعة الشرعیة؛ فما لم یدل علیھ دلیل شرعي

فإذا كان نص رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم قد دل على استحباب فعٍل، أو إیجابھ    
دل علیھ مطلقًا، ولم یعمل بھ أال بعد موتھ، ككتاب الصدقة الذي أخرجھ   بعد موتھ، أو

ي             ھ، صح أن یسمى بدعة ف د موت ل بع ك العم ل ذل إذا عم ھ ، ف أبو بكر رضي اهللا عن
لم           ھ وس ي  صلى اهللا علی ھ النب ذي جاء ب دین ال س ال اللغة؛ ألنھ عمل مبتدأ، كما أن نف

ي  صلى اهللا     یسمى محدثًا في اللغة؛ كما قالت رسل قریٍش حاب النب للنجاشي عن أص
ي      :"علیھ وسلم المھاجرین إلى الحبشة دخلوا ف م ی ائھم ول ن آب إن ھؤالء خرجوا من دی

  ".دین الملك، وجاؤوا بدیٍن محدٍث ال یعرف
ثم ذلك العمل الذي دل علیھ الكتاب والسنة لیس بدعًة في الشریعة، وإن سمي بدعة    

  .في اللغة
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ل   ) كل بدعٍة ضاللة: (لنبي صلى اهللا علیھ وسلموقد علم أن قول ا    لم یرد بھ كل عم
مبتدأ؛ فإن دین اإلسالم، بل كل دین جاءت بھ الرسل؛ فھو عمل مبتدأ، وإنما أراد من  

  ).األعمال التي لم یشرعھا ھو  صلى اهللا علیھ وسلم
ت    ي   : قل حابھ ف لى بأص د ص لم ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ان أن رس بق بی د س وق

  .رمضان ثالث لیاٍل، ثم خاف أن تفرض علیھم، فتركھا
فلما كان في عھد عمر رضي اهللا عنھ ؛ جمعھم على قارئ واحٍد، وأسرج المسجد "   

ة    ذه الھیئ ع اإلسراج           -فصارت ھ ٍد م اٍم واح ى إم جد وعل ي المس اعھم ف  -وھي اجتم
ة یسمى        ي اللغ ھ ف ًة؛ ألن ل، فسمي بدع م یكن     عمًال لم یكونوا یعملونھ من قب ذلك، ول ب

وف    راض، وخ وف االفت وال خ الح ل ل ص ھ عم ت أن نة اقتض رعیًة، ألن الس ًة ش بدع
  ).٢)) (١" (االفتراض زال بموتھ صلى اهللا علیھ وسلم، فانتفى المعارض

الى  : الشبھة الخامسة    ول اهللا تع ا       : (فھمھم لق ْیِھْم ِإلَّ ا َعَل ا َكَتْبَناَھ َدُعوَھا َم ًة اْبَت َوَرْھَباِنیَّ
ٌر              َرُھْم َوَكِثی ْنُھْم َأْج وا ِم ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َفآَتْیَن قَّ ِرَعاَیِتَھ ا َح ا َرَعْوَھ ِھ َفَم َواِن اللَّ اْبِتَغاَء ِرْض

  [.٢٧: الحدید) ]ِمْنُھم فاسقوْن
ة،       : (الجواب    ل الوجوه المحتمل دع من ك لیس في ھذه اآلیة دلیل على استحسان الب

الى     ھ تع ان قول إذا ك ھِ   ِإلَّ: (ف َواِن اللَّ اَء ِرْض الى   ) ا اْبِتَغ ھ تع ى قول ع إل َدُعوَھا:(یرج ؛ )اْبَت
فمعناه أن اهللا لم یكتبھا علیھم؛ إال أنھم ابتدعوھا بقصد زیادة التقرب إلى اهللا، وفي ھذا 
ا         م یرعوھ ا ل راعھم لھ ع اخت م م یح أنھ ذم لھا؛ ألن اهللا لم یفرضھا علیھم، ویزداد التقب

روا فی ا، وقص ق رعایتھ نیع  ح یح والتش ن التقب رب م ذا ض ھ، وھ ھم ب وا أنفس ا ألزم م
  .المضاعف

ا    )َما َكَتْبَناَھا:(وإذا كان راجعًا إلى قولھ    داعھا، فكتبھ ؛ فمعناه أنھم ألزموا أنفسھم بابت
ن       رب م ذا ض اكمین، وھ م الح دن أحك ن ل روعًا م ًا مش بحت دین یھم، أي أص اهللا عل

ان  حابھ        التقریر، وقد حدث مثلھ في دیننا، فك ر أص لم یق ھ وس الرسول  صلى اهللا علی
ا تصبح شرعًا         ره لھ ل، وبتقری على أقوال وأفعال یأتون بھا، لم تكن مشروعة من قب

  .یعبد اهللا بھ، وأمثلة ذلك في السنة كثیر
ادة؛      أما بعد موت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؛ فإن الشرع لم یعد بحاجة إلى زی

ھ، ول   ھ وأكمل ن       ألن اهللا أتم ا م ا یقربن یئًا مم لم ش ھ وس لى اهللا علی رك الرسول  ص م یت
ھ   الجنة إال وقد أمرنا بھ، ولم یدع أمرًا یقربنا من النار إال وقد نھانا عنھ صلى اهللا علی

  .وسلم
یس             ھ ل م األصول أن ي عل راجح ف ا، وال ا قبلن وجملة القول أن ھذه اآلیة من شرع م

د  : "ى اهللا علیھ وسلمشرعًا لنا؛ ألدلة كثیرة منھا قولھ صل أعطیت خمسًا لم یعطھن أح
ا ... من األنبیاء قبلي ت        : "فذكرھا، وآخرھ ھ خاصة، وبعث ى قوم ي یبعث إل ان النب وك
  .أخرجھ البخاري ومسلم" إلى الناس عامة 

ال     ن ق ول م حة ق رض ص ى ف ا :"وعل ریعة لن ا ش ن قبلن ریعة م روط " ش ذلك مش ف
  : بشرطین

  .رع ارتضاه اهللا لھم بنقل موثوقأن یثبت أن ذلك ش: األول   
  .أن ال یكون في شرعنا ما یخالفھ:الثاني   



 ١٠٧١

اللة،           ل بدعة ض ین أن ك دع، ألن اإلسالم ب ا لمحسني الب ة ال حجة فیھ ھ؛ فاآلی وعلی
  ).١)(وكل ضاللة في النار

  .جمع القرآن بعد وفاة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم: الشبھة السادسة   
  : الجواب   
ھ          :(أوًال    حف؛ لقول ي الص ًا ف لم مكتوب ھ وس ي صلى اهللا علی د النب القرآن كان في عھ

لم [ ٢:البینة) ]َیْتُلو ُصُحفًا ُمَطھََّرًة:(تعالى وا  :"وقول الرسول صلى اهللا علیھ وس ال تكتب
دل  " .ومن كتب عني غیر القرآن فلیمحھ.عني أخرجھ مسلم، لكنھا كانت مفرقة، كما ی

ت     ن ثاب د ب ول زی ك ق ى ذل ا       عل ي رواھ رآن الت ع الق ة جم ي قص ھ ف ي اهللا عن رض
  ". فتتبعت القرآن أجمعھ من العسب واللخاف وصدور الرجال : "البخاري

د اهللا    : ثانیًا    ق لوع إن جمع القرآن لم یأت بھ الصحابة من تلقاء أنفسھم، بل ھو تحقی
  [. ١٧:القیامة) ]ُھِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُھ َوُقْرآَن:(تعالى أیضًا بجمعھ؛ كما وعد بحفظھ

نس       م ی فإذا جمعنا بین اآلیتین؛ تبین لنا یقینًا أصل عظیم وھو أن الذي شرع الغایة ل
ان           ا اهللا، فك ھ وسیلة بینھ ذلك جمع ة شرعھا اهللا، ك رآن غای ظ الق الوسیلة، فكما أن حف
دور          ذلك ص اف وك ب واللخ ي العس ي ھ حف الت ي الص ًا ف وة مكتوب د النب ى عھ عل

ى الوسائل    الرجال، فلم ا رأى الصحابة أن القتل استحرَّ بالقراء یوم الیمامة؛ لجؤوا إل
األخرى التي كان القرآن مكتوبًا فیھا، فجمعوھا، وكان ذلك إیذانًا من اهللا بتحقیق جمع 

  . القرآن وحفظھ
ال           : ثالثًا    نھم وھو حجة ب اع م ك إجم رآن وذل ع الق ى جم ع عل إن اتفاق الصحابة وق

  ! قوم ال یجتمعون على ضاللة؟ریب كیف وھم ال
  .رواه الترمذي" ال تجتمع أمتي على ضاللة: "وقد قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم   
اً     رر  : رابع ع ض روري، أو دف ر ض ظ أم ائل لحف حابة وس ھ الص ا فعل ل م إن حاص

اب      ر األول من ب رآن، واألم و      "اختالف المسلمین في الق ھ فھ تم الواجب إال ب ا ال ی م
اب   ، "واجب ذرائع   "واألمر الثاني من ب د ال د، وس د أصولیة    " درء المفاس وھي قواع

  ).١)(مستنبطة من الكتاب والسنة
لوجود المانع، وھو : فلماذا لم یفعلھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؟ قلت: فإن قیل(   

ا انت   د، فلم ى  أن القرآن كان یتنزل علیھ طیلة حیاتھ، وقد ینسخ اهللا سبحانھ منھ ما یری ف
  ).٢)(المانع؛ فعلھ الصحابة رضوان اهللا علیھم باتفاق

  ".ما رأى المسلموَن حسنًا؛ فھو عند اهللا حسٌن "و   
یس       :" یقول البعض أن قول الرسول: الشبھة السابعة    ا ل ذا م ا ھ ي أمرن دث ف من أح

ت      ) كل بدعة ضاللة(مخصص لحدیث "  منھ؛ فھو رد و كان ا؛ إذ ل راد منھ ین للم ومب
و رد     : اللة بدون استثناء؛ لقال الحدیثالبدعة ض یئًا؛ فھ ذا ش ا ھ ي أمرن !! من أحدث ف

: ؛ أفاد أن المحدث نوعان )من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ؛ فھو رد:(لكن لما قال
ة            و البدع ردود، وھ و م ھ؛ فھ ده ودالئل ًا لقواع ان مخالف أن ك دین، ب ن ال یس م ا ل م

و   الضاللة، وما ھو من الدین، بأن شھد لھ أ ول، وھ صل، وأیده دلیل؛ فھو صحیح مقب
  !!السنة الحسنة

  :الجواب   
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ة یفسر بعضھا بعضًا،           ( ث النبوی ات األحادی ھ أن روای م ومبادئ د العل معلوم من قواع
  .ویشرح بعضھا ما غمض من بعضھا اآلخر

  :فھذه الروایة یوضحھا ویزیل لبسھا المتوھم فیھا ما یلي   
و       :(دیث نفسھ، وھيالروایة األخرى للح: أوًال    ا؛ فھ ھ أمرن یس علی ًال ل من عمل عم
  ).رد
ھ        ین أن ردود، ویب فھذا إیضاح جلي للروایة ذاتھا، یكشف صورة العمل المحدث الم

ي             رد عن النب م ت ة إذا ل ة والصفة والھیئ ذا شامل للكیفی دین؛ فھ ھ ال كل عمل لیس علی
  .صلى اهللا علیھ وسلم

ـ  أنھ) لیس علیھ أمرنا(إذ إعراب     َدِث   )عمالً (ا في محل نصِب صفٍة ل ، فصفة المح
  .أنھ لیس علیھ أمُر النبي صلى اهللا علیھ وسلم

لھذا الحدیث لم  -وھم القوم ال یشقى اآلخذ بقولھم  -أن تطبیق السلف وفھمھم : ثانیًا   
د   یكن على ھذا الوجھ المستنكر، وإنما كان على الجادة الموافقة ألصول اللغة، وقواع

  .اللاالستد
تراھم یستنكرون أعماًال مشروعة األصل    -رحمھم اهللا  -ففي روایات كثیرة عنھم    

  ).١) (محدثة الكیفیة والصفة، ویصفونھا باالبتداع
ال        : الشبھة الثامنة ھ ق ھ أن ن الحارث رضي اهللا عن : استداللھم بما جاء عن غضیف ب

د     : بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال" ا ق ا أسماء إن رین،     یا أب ى أم اس عل ا الن جمعن
  وما ھما؟ : قلت
  .رفع األیدي على المنابر یوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر:قال   
  . أما إنھما أمثل بدعكم عندي، ولست مجیبك إلى شيء منھما: فقال   
  لم؟ : قال   
ا       : "ألن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم قال: قال    ع مثلھ وم بدعة إال رف دث ق ا أح من  م

  .أخرجھ أحمد" فتمسك بسنة خیر من إحداث بدعة" السنة
  : الجواب   
ن   : أوًال(    د اهللا ب إن ھذا األثر ال یثبت، بل ھو ضعیف، ألن في إسناده أبا بكر بن عب

أبي مریم الغساني وھو ضعیف، ضعفھ أحمد، وأبو داود، وأبو حاتم، وابن معین وأبو 
دارقطن      دي، وال ن ع ن سعد، واب ي    زرعة، واب ھ ف ذیب  "ي، انظر ترجمت ذیب التھ " تھ

ذیب "، و)٢٩-١٢/٢٨( ب التھ دال "، و)٢/٣٩٨" (تقری زان االعت ، )٤/٤٩٨" (می
  ). ١))(٧/٦٤" (سیر أعالم النبالء"و

ھ ال یجوز أن            : ثانیًا(    ى أن ھ عل د سبق التنبی ھ ق ر، فإن ذا األث حة ھ راض ص على افت
  .أحد من الناس كائنًا من كان یعارض كالم رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم بكالم

ا،   : ثالثًا    دع، وردھ أن غضیف بن الحارث رضي اهللا عنھ رفض االستجابة لھذه الب
  .ولو كانت حسنة، لما امتنع من األخذ بھا

اً     ھ: رابع دعكم :"إن قول ل ب ف  "أمث رى أخ دع األخ ي بالنسبة للب بي، أي ھ ر نس ، أم
  . شرًا، وأقل مخالفة

دیث   -یف رضي اهللا عنھ  استدل غض: خامسًا    ر والح ى   -على فرض صحة األث عل
ذه    ) ما أحدث قوم بدعة إال رفع مثلھا من السنة  : (ترك ھذه البدع بحدیث ت ھ و كان فل
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ب     ن ال یعاق ة، والحس نة عقوب ع الس ا، ألن رف نة مثلھ ن الس ع م م یرف نة، ل البدعة حس
  ). ١)(علیھ

ل األذان الشرعي     زیادة عثمان بن عفان رضي اهللا : الشبھة التاسعة    ألذان قب ھ ل  عن
  .یوم الجمعة

  : الجواب   
لقد فعل عثمان ذلك لمصلحة، وھو أن الناس عندما كثروا؛ وتباعدت منازلھم :(أوًال   

ى      ك إل دعوھم ذل ا، فی رة أھلھ اعھا وكث ًا التس ذا األذان نافع جد؛ رأى ھ ن المس ع
ھ     ، یدل على ذلك ما جاء في صحیح البخاري) ١)( االستعداد د أن ن یزی عن السائب ب

ي  صلى    : "قال د النب كان النداء یوم الجمعة أولھ إذا جلس اإلمام على المنبر على عھ
ا       ٍر وعمر رضي اهللا عنھم ي بك لم وأب ھ       . اهللا علیھ وس ان رضي اهللا عن ان عثم ا ك فلم

  ".وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء
ي  (    ي ف ل القرطب د نق یره"وق ھ ) ١٨/١٠٠" (تفس اوردي قول ن الم ا األذان : (ع فأم

األول فمحدث، فعلھ عثمان  رضي اهللا عنھ لیتأھب الناس لحضور الخطبة عند اتساع 
ھ   ) المدینة وكثرة أھلھا ھ اهللا   -انتھى كالم ة،        -رحم ذه العل فمن صرف النظر عن ھ

حیث  وتمسك بأذان عثمان  رضي اهللا عنھ مطلقًا ال یكون مقتدیا بھ، بل ھو مخالف لھ
ھ أن        ان  رضي اهللا عن ان لعثم ا ك ا لم لم ینظر بعین االعتبار إلى تلك العلة التي لوالھ

  .یزید على سنتھ علیھ الصالة والسالم وسنة الخلیفتین من بعده
ر أن یكون   ):"١/١٧٣"(األم"ولھذا قال اإلمام الشافعي في كتابھ    وقد كان عطاء ینك

د رسول      أحدثھ معاویة، وأ: عثمان أحدثھ، ویقول ى عھ ان عل ذي ك یھما كان فاألمر ال
اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم أحب إلي، فإن أذن جماعة من المؤذنین واإلمام على المنبر، 
ك    وأذن كما یؤذن الیوم أذان قبل أذان المؤذنین إذا جلس اإلمام على المنبر كرھت ذل

  ).١)(اھـ" لھ، وال یفسد شيء من صالتھ
لة   ففعل عثمان  رضي اهللا     لة  "و(عنھ یعتبر من المصلحة المرس " المصلحة المرَس

األوصاف التي تالئم تصرفات الشارع ومقاصده، ولكن  :"في تعریف األصولیین ھي
ا       م بھ ط الحك لم یشھد لھا دلیل معین من الشرع باالعتبار أو اإللغاء، ویحصل من رب

  ".جلب مصلحٍة أو دفع مفسدٍة عن الناس
  

میت     لة"وس دم "مرس رع؛ أي    ؛ لع ي الش ا ف ا أو یخالفھ ا یوافقھ ود م لت : وج أرس
  .إرساًال وأطلقت إطالقًا

یخ       ھ ش ا قال و م ة ھ دع المحدث ن الب لة م لحة المرس ھ المص ز ب ذي تتمی ابط ال والض
ي  ة ف ن تیمی الم اب تقیم"اإلس راط المس اء الص ذا):(٢/٥٩٤" (اقتض ي ھ ابط ف  -والض

شیئًا إال ألنھم یرونھ مصلحًة، إذ لو اعتقدوه إن الناس ال یحدثون : أن یقال -واهللا أعلم 
  .مفسدًة؛ لم یحدثوه؛ فإنھ ال یدعو إلیھ عقل وال دین

  : فما رآه الناس مصلحًة؛ نظر في السبب المحوج إلیھ   
د       ا ق فإن كان السبب المحوج إلیھ أمرًا حدث بعد النبي لكن من غیر تفریط منھ؛ فھن

  .یجوز إحداث ما تدعو الحاجة إلیھ
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وكذلك إن كان المقتضي لفعلھ قائمًا على عھد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، لكن    
دث سبب یحوج      م یح تركھ النبي  صلى اهللا علیھ وسلم لمعارٍض زال بموتھ وأما ما ل

  .إلیھ، أو كان السبب المحوج إلیھ بعض ذنوب العباد فھنا ال یجوز اإلحداث
لم موجودًا،    فكل أمٍر یكون المقتضي لفعلھ عل    ھ وس ى عھد رسول اهللا صلى اهللا علی

  . ُیْعلم أنھ لیس بمصلحٍة: لو كان مصلحٍة ولم ُیْفَعل
ون          د یك الق؛ فق یة الخ ر معص ن غی ھ م د موت ھ بع ي ل دث المقتض ا ح ا م وأم

  ).الخ..مصلحًة
حاصل المصالح المرسلة یرجع إلى حفظ أمٍر ضروري، أو  "أن : وخالصُة القول   

  ".زم في الدینرفع حرٍج ال
د  ) ١)(ھكذا بیقین -عند من یدعیھا -ولیست البدع     ألن المبتدع إنما یفعل البدع بقص

  .زیادة التقرب إلى اهللا وإن لم یكن ھناك حاجة إلحداث ذلك الفعل
ھ     : ثانیًا    ي صلى اهللا علی ال النب أن عثمان رضي اهللا عنھ من الخلفاء الراشدین وقد ق

لم ن  : "وس ش م ن یع إن م اء     ف نة الخلف نتي وس یكم بس رًا، فعل ًا كِثی یرى اختالف كم؛ فس
ٍة     إن كل محدث الراشدین المھدیین، عضوا علیھا بالنواجذ، وإیاكم ومحَدثات األمور؛ ف

  .رواه أحمد وأبو داود" . بدعة، وكل بدعٍة ضاللة 
ود  : البدعة بدعتان:"-رحمھ اهللا  -قول اإلمام الشافعي: الشبھة العاشرة    ة، بدعة محم

ذموم   و م واحتج  " وبدعة مذمومة، فما وافق السنة، فھو محمود، وما خالف السنة، فھ
ان    ام رمض ي قی ھ ف ي اهللا عن ر رض ول عم ذه : "بق ة ھ ت البدع یم  " نعم و نع رواه أب

  ).٩/١١٣" (حلیة األولیاء"في
ھ     ربان  : وقول ن األمور ض دثات م رًا أو    : المح ًا أو سنة أو أث دث یخالف كتاب ا أح م

وما أحدث من الخیر ال خالف لواحد من ھذا، فھذه محدثة .، فھذه بدعة ضاللةإجماعًا
  ".نعمت البدعة ھذه: "قد قال عمر في قیام رمضان.غیر مذمومة

ا مضى         ا رد لم یس فیھ ت فل ي     .یعني أنھا محدثة لم تكن، وإذا كان ي ف أخرجھ البیھق
  ).١/٤٦٩"(مناقب الشافعي"

  :الجواب   
ى من یستدل    " البدعة وأثرھا السیئ في األمة"ھاللي في قال الشیخ سلیم ال    رادًا عل

  ): ٦٦ -٦٣ص(بقول الشافعي ھذا 
ي   : أوًال(    یم ف و نع ھ أب ا أخرج ة"بالنسبة لم ن ) ٩/١١٣(  "الحلی داهللا ب نده عب ي س فف

ي " تاریخھ"محمد العطشي، ذكره الخطیب البغدادي في  م  " األنساب "والسمعاني ف ول
  .ال تعدیًالیذكرا فیھ جرحًا و

ھ        د ل م أج ل، ل ى الفض ن موس د ب ھ محم ي ففی ھ البیھق ا أخرج بة لم ا بالنس وأم
  ).١(ترجمة

دیث    : ثانیًا    وم ح قول الشافعي إن صح ال یصح أن یكون معارضًا أو مخصصًا لعم
  .رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ھ اهللا   -والشافعي نفسھ     حابي إ      -رحم ول الص حابھ أن ق ھ أص ل عن یس   نق رد ل ذا انف
ھ نظر     حجة، وال یجب على من بعده تقلیده، ومع كون ما نسب إلى اإلمام الشافعي فی
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، فكیف یكون قول الشافعي حجة، )٥٩٨ -٥٩٧ص (للشافعي   "الرسالة "بدلیل ما في 
  !وقول الصحابي لیس بحجة؟

د   من اس : "كیف یقول الشافعي رحمھ اهللا بالبدعة الحسنة وھو القائل: ثالثًا    تحسن فق
  ".شرع

  ".إنما االستحسان تلذذ):"٥٠٧ص " (الرسالة"والقائل في    
  ". إبطال االستحسان:"بعنوان) ٣٠٤ -٧/٢٩٣(  "األم"وعقد فصًال في كتابھ    
ھ اهللا   -لذلك؛ من أراد أن یفسر كالم الشافعي     د وأصول      -رحم فلیفعل ضمن قواع

ل  الشافعي، وھذا یقتضي أن یفھم أصولھ، وھذا ا ألمر مشھود في كل العلوم، فمن جھ
  .اصطالحات أربابھا جھل معنى أقاویلھم، وأبعد النجعة في تفسیرھا

افعي      الم الش ي ك ل ف ھ اهللا  -إن المتأم ودة    -رحم ة المحم د بالبدع ھ قص ك أن ال یش
بقول عمر رضي اهللا  -رحمھ اهللا  -البدعة في اللغة، وھذا واضح في احتجاج الشافعي

ى ھ   ن الخطاب           عنھ، وعل ر ب ا أراده عم ھ أراد م ذا األصل یفسر كالم الشافعي، وأن
ھ    (البدعة اللغویة : رضي اهللا عنھ أي ا سبق بیان ا ضاللة؛     ) كم ا كلھ ال الشرعیة؛ فإنھ

  .انتھى كالمھ بتصرف) ألنھا تخالف الكتاب، والسنة، واإلجماع، واألثر
الرد    أن بعض العلماء قسم البدعة إ: الشبھة الحادیة عشر    ة ك لى خمسة أقسام، واجب

داث         ة كإح ك، ومندوب ي ذل ب ف على أھل الزیغ؛ وتعلم العلوم الشرعیة وتصنیف الكت
در األول،      ي الص د ف م یعھ ان ل نع إحس ائر وص ى المن دارس واألذان عل ربط والم ال
ومكروھة زخرفة المساجد، ومباحة كالتوسع في المأكل والمشرب، ومحرمة وھي ما 

  . نة ولم تشملھ أدلة الشرع العامة ولم یحتو على مصلحة شرعیةأحدث لمخالفة الس
  : الجواب   
ھ : أوًال    ي صلى اهللا    : بالنسبة إلى تقسیم البدع إلى خمسة أقسام فالجواب عن ول النب ق

ان   ) كل بدعٍة ضاللة: (علیھ وسلم وھذا الحدیث عام لم یدخلھ التخصیص كما سبق بی
  .ذلك
  : عن ھذا التقسیم) ١/٢٤٦(  "االعتصام"طبي في قال اإلمام الشا: ثانیًا   
دافع؛          إن (    ي نفسھ مت ل ھو ف َل شرعي، ب ھ دلی ھذا التقسیم أمٌر مخترع، ال یدل علی

ل شرعي؛ ال من نصوص الشرع وال من        ألن من حقیقة البدعة أن ال یدل علیھا دلی
احٍة؛ لما كان َثمَّ قواعده، إذ لو كان ھنالك ما یدل من الشرع على وجوٍب أو ندٍب أو إب

  .بدعٌة، وَلكان العمل داخًال في عموم األعمال المأمور بھا، أو المخیر فیھا
دبھا أو        ا أو ن ى وجوبھ فالجمع بین كون تلك األشیاء بدعًا، وبین كون األدَلة تدل عل

  .إباحتھا جمٌع بین متنافیین
من جھٍة أخرى، إذ لو دل  أما المكروه منھا والمحرم؛ فمسلم من جھة كونھا بدعًا ال   

ان أن یكون معصیة      دلیل على منع أمر ما أو كراھتھ؛ لم یثبت ذلك كونھ بدعة؛ إلمك
ة، إال      ك التقسیم البت ا ذل كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوھا، فال بدعة یتصور فیھ

  ).الكراھیة والتحریم حسبما یذكر في بابھ
ذا التقسیم     ھذا بالنسبة إلى التقسیم المذكور، أما ب    ا لھ ي ذكروھ النسبة إلى األمثلة الت

  : فالجواب عنھا ما یلي
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د    (    رات بع أما الرد على أھل الزیغ فإنھ من إنكار المنكر ألن البدع ھي أعظم المنك
  .الشرك باهللا، وھو أیضًا من الجھاد في سبیل اهللا ومن النصیحة للمسلمین

ھ   ما من: "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم    نبًي بعثھ اهللا في أمٍة قبلي،  ِإال كان ل
دھم  . من أمتھ حواریون وأصحاب یأخذون بسنتھ و یقتدون بأمره ثم إنھا تخلف من بع

و مؤمن،    . خلوٌف، یقولون ما ال یفعلون، ویفعلون ما ال یؤمرون ده فھ فمن جاھدھم بی
یس ورا  ك من   ومن جاھدھم بلسانھ فھو مؤمن، ومن جاھدھم بقلبھ فھو مؤمن؛ ول ء ذل

  . رواه مسلم". اإلیمان حبة خردل 
دھم        ال أح ذین ق ة ال ا فأصلي    : وقد أنكر النبي  صلى اهللا علیھ وسلمعلى الثالث ا أن أم

ال آخر   : اللیل أبدًا، وقال آخر زوج      : أنا أصوم وال أفطر، وق ال أت زل النساء ف ا أعت أن
  :أبدًا، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

زوج  أما واهللا؛ إن" ي ألخشاكم هللا، وأتقاكم لھ، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأت
  ".النساء، فمن رغب عن سنتي؛ فلیس مني

ة       ذكر بطریق وأنكر ابن مسعود وأبو موسى رضي اهللا عنھما على الذین اجتمعوا لل
ك      ر ذل دعتھم أنك روا ب وارج وأظھ رج الخ ا خ ھ، ولم بق بیان ا س روعة؛ كم ر مش غی

دعتھم        الصحابة وقاتل ار ب ي إنك حابة رضي اهللا عنھم ف وھم، ولم یخالف أحد من الص
الھم  وب قت الھم إذا     . ووج ر بقت م واألم ي ذمھ رة ف ث الكثی د وردت األحادی وق

  ).١)(خرجوا
ي صلى اهللا                ول النب ھ ق ة فاألصل فی وم النافع ع العل ي جمی وأما بالنسبة للتصنیف ف

نضر : "خاري، وقولھ صلى اهللا علیھ وسلمرواه الب  " بلغوا عني ولو آیة: "علیھ وسلم
و     ى من ھ اهللا امرًءا سمع مقالتي فبَلغھا، فرب حامل فقٍھ غیر فقیٍھ، ورب حامل فقٍھ إل

  . ، ومن وسائل التبلیغ تصنیف الكتب الشرعیة)٢" (أفقھ منھ
لم؛       (    ھ وس د الرسول صلى اهللا علی وقد كان بعض الصحابة یكتب األحادیث في عھ

ال         فقد جاء في ھ ق ھ أن رة  رضي اهللا عن ي ھری ذي عن أب د من     : "سنن الترم یس أح ل
ھ        دیثًا عن رسول اهللا صلى اهللا علی ر ح أصحاب رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم أكث

، وذكر أھل السیر أنھ "وسلم مني إال عبد اهللا بن عمرو فإنھ كان یكتب وكنت ال أكتب
  ). ٣)(كتبون لھ الوحي وغیرهكان لرسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم كتاب ی

ال      م فق ة   : "بل قد حث النبي صلى اهللا علیھ وسلم على كتابة العل م بالكتاب دوا العل " قی
)٤.(  

تم  (    أما بالنسبة إلحداث الربط فال نقول بأنھ لیس لھ عھد لدى سلفنا الصالح، فأین أن
ي    مشروعیة  عن الصفة وأھل الصفة، فھي رباط على فقراء الصحابة، وھي أصل ف

  ).٥)(وقف األربطة على الفقراء
ھ  (    ي مثل ى فرض أن    : وأما المدارس؛ فال یتعلق بھا أمر تعبدي یقال ف بدعة؛ إال عل

ان   یكون من السنة أن ال یقرأ العلم إال بالمساجد، وھذا ال یوجد، بل العلم كان في الزم
ر     زل، أو سفر، أو حضر، أو غی ى    األول یبث بكل مكان؛ من مسجد، أو من ك، حت ذل

ى   في األسواق فإذا أعد أحد من الناس مدرسة یعین بإعدادھا الطلبة؛ فال یزید ذلك عل
إعداده لھ منزال من منازلھ، أو حائطًا من حوائطھ، أو غیر ذلك فأین مدخل البدعة ھا 

  !ھنا؟
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ل     ا          : وإن قی ا ھن ره والتخصیص ھ ك الموضع دون غی ي تخصیص ذل إن البدعة ف
ور المحبسة،            لیس بتخصیص تعبدي یَّن سائر األم ا تتع الحبس كم ین ب ا ھو تعی وإنم

  ). ١)(وتخصیصھا لیس ببدعة،فكذلك ما نحن فیھ
ي األذان ھي           (    ي مسمى البدعة ألن البدعة ف دخل ف ال ی ارة ف ى المن وأما األذان عل

ول بعضھم أشھد أن           ي اهللا وق ًا ول ول الرافضة أشھد أن علی ل ق الزیادة في ألفاظھ مث
ي         علیًا رتین ف ھ إال اهللا م ول ال إل رھم ق ل وتكری ر العم حجة اهللا، وقولھم حي على خی

د اآلذان،           لم بع ھ وس ي  صلى اهللا علی ى النب م الصوت بالصالة عل آخر األذان ورفعھ
ي األذان    دع ف و المبت الل          . فھذا ھ و مروي عن ب ع فھ ان المرتف ى المك ا األذان عل وأم

ي        رضي اهللا عنھ فقد روى أبو داود وال رأة من بن ر عن ام ن الزبی بیھقي عن عروة ب
ت  ار قال ھ         : "النج ؤذن علی الل ی ان ب جد، وك ول المس ت ح ول بی ن أط ي م ان بیت ك

ھ "الفجر ارة  : "وقد ترجم لھ أبو داود بقول وق المن ھ    " األذان ف ي بقول ھ البیھق رجم ل : وت
  ).٢")(األذان في المنارة"

یس من        (    ھ من المعروف ول ي       وأما صنع اإلحسان فإن ودًا ف ان معھ دع سواء ك الب
  . الصدر األول أو لم یكن معھودًا فیھ

الى     ال اهللا تع د ق انِ  :(وق ْدِل َواإلْحَس ْأُمُر ِباْلَع َھ َی ل) ] ِإنَّ اللَّ الى [ ٩٠:النح ال تع : وق
ي     [ ١٩٥:البقرة) ]َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنین( حیحة ف ث الص ات واألحادی واآلی

ل    الحث على اإلحسان كثیرة جدًا، ولم یحدد صور معینة لإلحسان بحیث ال یجوز فع
  ).   ١)( غیرھا، وإنما یذم منھ ما تجاوز الحد وكان من التبذیر

ص رسول اهللا         (    د ن دع المكروھة، وق ن الب ا م وأما زخرفة المساجد فكیف یقال أنھ
ر        ا عم د نھى عنھ ا، وق ا     صلى اهللا علیھ وسلم على النھي عنھ أیضا، فھي منھي عنھ

  .نصًا
ال         ا ق اس رضي اهللا عنھم ن عب لم     : فعن اب ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ا  : "ق م

ود والنصارى   :"قال ابن عباس" أمرت بتشیید المساجد ت الیھ " لتزخرفنھا كما زخرف
أكن الناس من المطر، وإیاك أن :"وأمر عمر ببناء المسجد وقال) ٢(أخرجھ أبو داود 

  ).  ٣")( تصفر فتفتن الناستحمر أو 
  

د     (    ة وال یقص ور المباح ن األم ذه م رب فھ ل والمش ي المأك ع ف بة للتوس ا بالنس وأم
ریم   وي الك اكم      : "باستعمالھا أمر تعبدي، فھي مشمولة بالنص النب أمور دنی م ب تم أعل أن

الى ھ تع لم؛ وقول ُھ ال یُ : (رواه مس ِرُفوا ِإنَّ َرُبوا َوال ُتْس وا َواْش ِرِفیَنَوُكُل بُّ اْلُمْس ) ِح
ع النصوص       [ ٣١:األعراف] ا ال یتعارض م اتھم مم فما استحدثھ الناس في أمور حی

العامة في مراعاة االقتصاد واإلباحة العامة، فال یعتبر بدًعا، فقد عرف العلماء البدعة 
  ).٤)(بأنھا طریقة محدثة في الدین

خالفة السنة، ولم تشملھ األدلة ما أحدث لم: وأما البدع المحرمة وھي حسب تعریفھم   
  .العامة؛ ولم یحتو على مصلحة شرعیة

ي      : فالجواب عن ذلك    لفیة الت ار الس ة واآلث ث النبوی أن ھذه الشروط مخالفة لألحادی
دث خالف        ا أح ین م جاءت في التحذیر من البدع عمومًا دون تخصیص أو تفصیل ب

  : السنة أو غیره وإلیك البیان
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لم  قال رسول ا - ١    ھ وس ل بدعٍة ضاللة      : "هللا صلى اهللا علی ٍة بدعة، وك " كل محدث
  .وھذا الحدیث عام في إنكار جمیع البدع كما سبق بیان ذلك

فإن من  : "أن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم أخبر عن وقوع االختالف بعده فقال  - ٢   
راً   ًا كثی ذا االختالف بالت      " یعش منكم؛ فسیرى اختَالف درك ھ د من ی مسك بسنتھ   وارش

ال      ده فق ن بع دین م اء الراش نة الخلف دین    : "وس اء الراش نة الخلف نتي وس یكم بس فعل
اء      : ولم یقل لھم " المھدیین، عضوا علیھا بالنواجذ ق سنتي وسنة الخلف ا یواف فعلیكم بم

ال   ًا فق دثات   : "الراشدین ولم یخالفھا مثًال، ثم حذرھم من المحدثات عموم اكم ومح وإی
ل " حدثٍة بدعة، وكل بدعٍة ضاللةاألمور؛ فإن كل م ور    : ولم یق دثات األم اكم ومح وإی

ة     ل بدعة مخالف المخالفة لسنتي، فإن كل محدثة مخالفة لسنتي وسنة الخلفاء بدعة؛ وك
  .لذلك فھي ضاللة

ا        - ٣    ن عمر رضي اهللا عنھم د اهللا ب ل عب حابي الجلی ل بدعٍة ضاللة    : "قال الص ك
  .ص بدعة من أخرىولم یخص" وإن رآھا الناس حسنًة

اس :"وقال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ  - ٤    دث    ! أیھا الن م ستحدثون ویح إنك
  ".لكم، فإذا رأیتم محَدثة؛ فعلیكم باألمِر األول

ي  صلى     - ٥    ى النب وقد مر معنا إنكار ابن عمر رضي اهللا عنھما زیادة الصالة عل
د العطاس     لم بع ھ وس ي   ! اهللا علی ك؛        بحجة أن النب م ذل م یعلمھ لم ل ھ وس صلى اهللا علی

رأة    بب أن الم ن س ألتھا ع ي س رأة الت ى الم ا عل ي اهللا عنھ ة رض ار عائش ذلك إنك وك
الحائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة بحجة أن الرسول  صلى اهللا علیھ وسلم لم 

  .یأمرھم بقضاء الصالة وإنما أمرھم بقضاء الصیام
  !.صالة الركعتین بعد السعي -رحمھ اهللا  -ويوكذلك مر معنا إنكار اإلمام النو

رة             ي البدعة المنك ي اشترطـوھا ف ك الشروط الت فھذه األدلة وغـیرھا تبین فساد تل
  .حسب زعمھم

ك االنقسام   (    والحاصل من جمیِع ما ذكر فیھ قد وضح منھ أن البدع ال تنقسم إلى ذل
  ). ١)( بل ھي من قبیل المنھي عنھ إما كراھًة وإما تحریمًا

لم للفعل ال     : یقول البعض: الشبھة الثانیة عشر    ھ وس إن ترك الرسول صلى اهللا علی
دع              ار الب ى إنك ف یحتج عل ل صریح، فكی ك دلی ي ذل ى التحریم إال إذا جاء ف دل عل ی

  بحجة أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم لم یفعل ذلك؟ -حسب زعمھم  -الحسنة 
  : الجواب   
ُت      : (تعالى قال فیما امتن بھ على عبادهأن اهللا : أوًال(    َنُكْم َوَأْتَمْم ْم ِدی ُت َلُك ْوَم َأْكَمْل اْلَی

ھ ال       [ ٣:المائدة) ]َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم اْلإْسالَم ِدینًا ى أن ل عل ة دلی ذه اآلی ي ھ وف
ة ف         ذه األم الى لھ ھ اهللا تع ذي أكمل دین ال ن ال اة  یجوز إحداث البدع ألنھا لیست م ي حی

  .نبیھا ورضیھ لھم
تن      : "أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال: ثانیًا    ى ثنت ت عل إن بني إسرائیل تفرق

دًة            ة واح ار إال مل ي الن م ف ة كلھ الٍث وسبعین مل ى ث ي عل " وسبعین ملة، وتفترق أمت
حابي    : "من ھي یا رسول اهللا؟ قال: قالوا ھ وأص ا علی ا أن ذي   " م ذ ) ١(رواه الترم ا وھ

ا    ن علیھ م یك ي ل ال الت ن األعم ا م وز ألنھ دع ال یج داث الب ى أن إح دل عل دیث ی الح
  ).٢)(رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم وأصحابھ رضي اهللا عنھم
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ًا    م       :("ثالث ٍة ل ادٍة مزعوم ل عب م أن ك ل العل ن أھ ق م د ذوي التحقی رر عن ن المق م
ھ،      یشرعھا لنا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بقولھ، ول ى اهللا بفعل ا إل و بھ رب ھ م یتق

  . فھي مخالفة لسنتھ
  . سنة فعلیة، وسنة تركیة: ألن السنة على قسمین   
  .فما تركھ صلى اهللا علیھ وسلم من تلك العبادات؛ فمن السنة تركھا   
ًا هللا عز وجل          رًا وتعظیم ھ ذك أال ترى َمثًال أن األذان للعیدین ولدفن المیت مع كون

ا رسول اهللا صلى      لم یجز التق ھ سنة تركھ رب بھ إلى اهللا عز وجل، وما ذاك إال لكون
  .اهللا علیھ وسلم

دع             ن الب ذیر م ر عنھم التح لم، فكث ھ وس وقد فھم ھذا المعنى أصحابھ صلى اهللا علی
  . "تحذیرًا عامًا؛ كما ھو مذكور في موضعھ

ول       ة أق دة   : ولتقریر قاعدة السنة التركی ة السنة التر ( أصل قاع دة    ) كی أخوذ من ع م
  : أدلٍة؛ منھا

لم یسألون         ھ وس حدیث الثالثة نفر الذین جاؤوا إلى أزواج رسول اهللا صلى اهللا علی
  . الخ وقد ذكرتھ فیما سبق… عن عبادة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

ادات             ع أن أصل العب م، م یھم، ورد فعلھ لم عل ھ وس فقد أنكر الرسول صلى اهللا علی
ا ھؤالء         التي أراد ام بھ ي ق ة والصفة الت ت الكیفی ا كان وا القیام بھا مشروعة، ولكن لم

ر      ) متروكًة (الثالثُة في ھذه العبادات  لم وغی ھ وس في تطبیق رسول اهللا صلى اهللا علی
  .واردٍة فیھ، أنكر ذلك علیھم

ل   : "فھذه ترجمة عملیة منھ صلى اهللا علیھ وسلم لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم    من عم
  ".فھو رد) ولم یقل من عمل عمًال علیھ نھینا(ًال لیس علیھ أمرنا عم
ھ،         لم وھدی ھ وس فھذا عمل مشروع األصل، لكن لیس علیھ أمر النبي صلى اهللا علی

  .فھو مردوٌد على صاحبھ، غیر مقبول منھ
ل        -إن الترك :"وخالصة القول    ى إحراز فضیلة النف ھ السالم عل  -مع حرصھ علی

ل الكراھ ي   " ةدلی ا ف ي كم ام العین ھ اإلم ا قال ر"كم ل العص الم أھ ادي  " إع یم آب للعظ
ذا المبحث     ) ٩٥ص( ي أول ھ ھ ف األذان لصالة  : ومن أمثلة ذلك ما سبقت اإلشارة إلی

  : العید
لم وال            ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ھ رس م یفعل ن ل لھ، لك ي أص روع ف األذان مش ف

  . اعھم فیھاأصحابھ، وتركوه، فتركھم لھ سنة یجب اتب
  .وكذا األذان لالستسقاء والجنازة ونحوھما

  . فمن فعل من التعبدیات والقربات ما تركوه؛ فقد واقع البدعة، وتلبس بھا
ي     ن رجب ف م السلف   "قال الحافظ اب ق السلف     ): "... ٣١ص" (فضل عل ا اتف ا م فأم

  ". ل بھعلى تركھ؛ فال یجوز العمل بھ؛ ألنھم ما تركوه إال على علم أنھ ال یعم
ي أن   ) ٣٢٠-٦/٣١٧" (أضواء البیان"وللشیخ العالمة الشنقیطي في     ًا ف مبحثًا ماتع

د أن    ذا یؤك رك سنة  "الترك فعل؛ فھ ا    "الت ف السنة أنھ ي    : "، إذ تعری ا َوَرَد عن النب م
  ".صلى اهللا علیھ وسلم من قوٍل أو فعٍل أو تقریٍر أو صفٍة 

اب البدعة      فتمام اتباع السنة یكون بترك ما َو    ھ، وإال فب ا َوَرَد فعل ل م َرَد تركھ، وفع
  .یفتح؛ عیاذًا باهللا تعالى
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یم     ن الق ھ اهللا  -والب نھم   -رحم ي اهللا ع حابة رض ھ الص ا نقل اتع فیم دیع م یل ب تفص
ا       : "لتركھ صلى اهللا علیھ وسلم؛ قال رحمھ اهللا و نوعان، وكالھم ھ؛ فھ م لترك ا نقلھ أم

  : سنة
دھما    ریحھم ب: أح د تص ھداء أح ي ش ھ ف ھ؛ كقول م یفعل ذا ول ذا وك رك ك ھ ت م : "أن ول

  یغسلھم، 
داء : "؛ وقولھ في صالة العید"ولم یصل علیھم ھ  "لم یكن أذان، وال إقامة، وال ن ، وقول

دٍة     : "في جمعھ صلى اهللا علیھ وسلم بین الصالتین ر واح ى إث ا وال عل ولم یسبح بینھم
  .ونظائره...  "منھم

اني    دم نقل: والث د  ع رھم أو واح یھم، أو أكث م ودواع وفرت ھممھ ھ؛ لت و فعل ا ل م لم ھ
ھ    م أن منھم، على نقلھ، فحیث لم ینقلھ واحٌد منھم ألبتة، وال حدث بھ في مجمٍع أبدًا؛ ُعل

  ".…لم یكن
ة  : ثم ذكر رحمھ اهللا عدة أمثلٍة على ذلك منھا    تركھ صلى اهللا علیھ وسلم التلفظ بالنی

م   … الدعاء بعد الصالة على ھیئة االجتماع عند دخول الصالة، وترك  ك، ث وغیر ذل
ھ صلى اهللا   … :"قال ومن ھا ھنا یعلم أن القول باستحباب ذلك خالف السنة؛ فإن ترك

ر استحبابنا             ان نظی ھ؛ ك ا ترك ل م إذا استحببنا فع ھ سنة، ف ا أن فعل علیھ وسلم سنة كم
  ).١")(ترك ما فعلھ، وال فرق 

ھ     ي ا: تنبی یخ عل ال الش ي ق ي  -حفظھ اهللا   -لحلب دع"ف ول الب م أص  -١١٤ص" (عل
١١٨ :(  

،  "ُحْسَن التفھم والدَّْرك لمسألِة التْرك"كتب الغماري المبتدع رسالًة موجزًة سماھا (   
ھ   ع عن ًا، یترف ًا قبیح ولیة خلط ائل األص ین المس ًا ب دیٍد، خالط ر س الٍم غی ا بك م فیھ تكل

  .صغار الطلبة
ردت   ومجال تعقبھ وتحقیِق    القول في المسائل التي أوردھا في رسالتھ كبیر جًدا، أف

  .یسر اهللا إتمامھا  "دفع الشك في تحقیق مسألة الترك"لھ رسالة خاصة، عنوانھا 
  : ولكي ال أخلي المقام ھنا من إشارٍة تكشف انحرافھ وتناقضھ أقول   
  : ًالوغیرھا تأصیل مسألة الترك؛ قائ) ٩ص (ذكر في مواضع من كتابھ    
د ادعى     "    ھ؛ فق م یفعل فمن زعم تحریم شيٍء بدعوى أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ل

  ".ما لیس علیھ دلیل، وكانت دعواه مردودًة
  ". ترك الشيء ال یدل على منعھ؛ ألنھ لیس بنھي):"١٢٤ص( وقال    
  : أمثلًة على الترك مستحسنًا لھا؛ منھا) ١٥١ص(وقد ذكر    
  .المولد النبوياالحتفال ب  -١   
  .تشییع الجنازة بالذكر  -٢   
  ! وغیرھا. إحیاء لیلة النصف من شعبان -٣   
ى    -من قبل و من بعد  -لكنھ     ة عل ناقض نفسھ، فعد بعض المحدثات التي ھي جاری

  !!بدعًا قبیحًة، ومحدثاٍت سخیفٍة: أصولھ مساق الحسن واالستحسان
ال     د ق ة؛ ف):"٣٧ص (فق ا المغارب ي  وأم ة ف ة الجمع ي إقام رى، وھ ًة أخ زادوا بدع

  !! وھذا اتساع في االبتداع، ال یؤیده دلیل... المساجد على التوالي والترتیب
  !!". وال تشملھ قاعدة   
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  ! كذا قال ناقضًا ما أصلھ قبل   
  !!اتساع في االبتداع! وماذا؟   
  ! فأین أدلة استحساناتك وقواعد محدثاتك؟   
ذھب  ):"٣٨ص (وقال     بعض األئمة الجھلة یخطب الجمعة ویصلیھا في مسجٍد، ثم ی

ًة، ویصلي      ًة قبیح إلى مسجٍد آخر، فیخطب فیھ الجمعة، ویصلیھا أیضًا، فیرتكب بدع
  ".جمعًة باطلًة، یأثم علیھا وال یثاب

  !!وھو تناقض عجاب!! كذا   
ا نح      ):"٣٩ -٣٨ص (وقال     رتین، بینھم ر م ي المغرب األذان للظھ و ساعٍة،  شاع ف

رتین أیضًا،          ؤذن للعشاء م ي تطوان ی ائق، وف واألذان للعصر مرتین بینھما عشر دق
ت   وھذه بدعٌة سخیفٌة، ال توجد إال في المغرب، ولم یشرِع األذان؛ إال عند دخول الوق

  ". لإلعالم بالصالة، واألذان بعده الٍغ غیر مشروٍع
: التوبة) ]َشَفا ُجُرٍف َھاٍر َفاْنَھاَر ِبِھ(ى َعَل وغیر ھذا وذاك من أمثلٍة تجعل كتابھ كلھ    

١٠٩.]  
  ! فما ھو الذي جعل ھذه المحدثات منكرًة عندك وھي مستحسنة عند أصحابھا؟   
  !فلماذا رفضتھا أنت منھم بال ضابٍط؟   
  !مستحسناتك؟ -أیضًا  -ولماذا ھم ال یرفضون    
ي أشرت      ثم أال تدخل ھذه المحَدثات كلھا التي أنكرتھا     ة الت ات القرآنی تحت العموم

وھاء  التك الش در رس ا فیص دع؛  ) ١١ص (إلیھ ان الب ي استحس ل ف ا األص اعًال إیاھ ج
  ! وغیرھا؟[... ٧٧: الحج) ]َواْفَعُلوا اْلَخْیَر َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن: (كمثل قولھ تعالى

  !باإلنكار؟بالسخافة وتشنع على أصحابھا  -وھي خیر  -فلماذا تصف تلك الفعال    
د          ):"١١ص (وأنت القائل     ٌة؛ فق ٌة مذموم ھ بدع ٍر مستحدٍث أن ي فعل خی فمن زعم ف

  !  "أخطأ وتجرأ على اهللا ورسولھ، حیث ذم ما ندبا إلیھ في عمومیات الكتاب والسنة
  ! وإبطاٌل لكتابھ من أسھ وأساسھ! فھذا حكم منھ على نفسھ أوقعھ على أم رأسھ   
ث   ) ٣٩ص (كلھ ما قالھ وأوضح من السابق     في حكم إرسال الیدین في الصالة، حی

  ". لم یفعلھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم وال الصحابة؛ فھو بدعة ال شك:"صرح بقولھ
َفھا     ا) ٤٠ص(ووص نة     : "بأنھ ة، والس ة مندوب وا البدع ث جعل ٌة، حی ٌة قبیح زل

  . !!"مكروھًة
ت     ي   -قل ي الحلب یخ عل ل الش ان ك: -القائ ِع أن  وبی ذا الموض ي ھ ھ ف ر زَلل دم  (بی ع

  )!!الترك( ھو عین ) الفعل
  !! على الحكم بالبدعیة والوصف بقبح الزلة) الترك (فاستدل بمجرد    
  !وھل غیر ھذا نقول؟   
  !! أم أنھ االنحراف عن الجادة؟ والخلط في تخریج الفروع على األصول   
  وأغلب أخطاء ھؤالء المبتدعة :"مقلوبًا على نفسھ) ٥١ص (وما أحسن كالمھ    
ده، مع ضیِق         -وما أكثرھا - نھم من قواع دم تمك تأتي من جھة جھلھم باألصول، وع

  !!  "باعھم، وقلة اطالعھم
  .فال قوة إال باهللا، وال رب سواه   
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الى       ھ اهللا تع افعي رحم ام الش ھ اإلم ا قال ة م ألة العظیم ذه المس ي ھ ول ف وصفوة الق
ي  تقعیدًا وتأصیًال كم  اري  "ا ف تح الب اً     ):"٣/٤٧٥(  "ف ًال أو ترك ع السنة فع ا نتب )  "ولكن

  .انتھى كالم الشیخ علي الحلبي جزاه اهللا خیرًا
ل        : الشبھة الثالثة عشر    ا دلی م یكن فیھ ة ول ورا تعبدی وا أم أن بعض الصحابة قد فعل

ك، كقصة       یھم ذل ر عل م ینك لم؛ ول  خاص؛ ومع ذلك أقرھم الرسول صلى اهللا علیھ وس
ا أرادوا        ا أن المشركین لم ا البخاري وفیھ ي رواھ خبیب بن عدي رضي اهللا عنھ  الت
رة راوي      و ھری ال أب ل فق أن یقتلوه طلب منھم أن یتركوه لكي یصلى ركعتین قبل القت

، وقصة بالل "فكان خبیب ھو الذي سن الركعتین لكل امرئ مسلم قتل صبرًا :"القصة
  .تین بعد كل وضوءرضي اهللا عنھ  عندما كان یصلي ركع

ھ           ول صلى اهللا علی ا الرس م یفعلھ ة وإن ل ور تعبدی داث أم واز إح ى ج ك عل دل ذل ف
  .وسلم

  : الجواب   
م         (    ان فعلھ ھ، وك لم ل ھ وس ي صلى اهللا علی رار النب أن فعل الصحابة موقوفًا على إق

  . قبل نزول آیة كمال الدین وتمام النعمة
ھ      وأما بعدھا مما ابتدعھ الخلف ف    ي صلى اهللا علی ان النب وا إن ك من أین لھم أن یعلم

  وسلم یقره أو ینھى عنھ؟ 
  ! أبالكشف الصوفي؟   
د كل وضـوء        ولئن أقر النبي صلى اهللا علیھ وسلم فعل خبیب وبالل في الصالة بع

ي صلى اهللا            اه النب ھ إی ذي علم دعاء ال ي ال ھ ف ى خطئ فإنھ لم یقر البراء بن عازب عل
لم وف  ھ وس ھعلی لت   : (ی ذي أرس ك ال ت وبنبی ذي أنزل ك ال ت بكتاب ال   ) آمن فق

راء تذكرھن :"الب ت اس لت : فجعل ذي أرس ولك ال ھ  "وبرس لى اهللا علی ي ص ال النب ، فق
  .رواه البخاري ومسلم   " ال، وبنبیك الذي أرسلت" : وسلم

ة،             ل وسماه رھبن ى التبت ن مظعون عل ان ب لم عثم ولم یقر النبي صلى اهللا علیھ وس
ا،       ولم روا بھ ا أخب لم فلم ھ وس یقر الصحابة الذین سألوا عن عبادِة النبي صلى اهللا علی

  وأین نحن من النبي صلى اهللا علیھ وسلم؟ : كأنھم تقالوھا، فقالوا
دھم   ال أح دًا،       : قد غفر اهللا لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر، ق ل أب ا أصلي اللی ا؛ فأن ا أن أم

دًا،       : ، وقال آخرأنا أصوم الدھر وال أفطر: وقال آخر زوج أب ال أت زل النساء ف ا أعت أن
ي   ! أنتم الذین قلتم كذا وكذا؟: "فجاء رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم فقال ا واهللا؛ إن أم

زوج النساء، فمن         د، وأت ألخشاكم هللا، وأتقاكم لھ، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرق
  .ًارواه البخاري وقد مر معنا سابق" رغب عن سنتي؛ فلیس مني

م             د بلغك د مات؟ وق دعكم وق لم لب ھ وس فمن أین تضمنون إقرار النبي صلى اهللا علی
  ).١)(قبل موتھ أن كل بدعة في الدین مردودة؟

إقرار      وكل ھذا یدل على أن ما أحدثھ بعض الصحابة من أمور تعبدیة أصبح سنة ب
  .الرسول  صلى اهللا علیھ وسلمال بمجرد فعل الصحابة

  : ؛ بعد ذكره لقصة خبیب بن عدي رضي اهللا عنھ )٢(د الفتاح أبو غدهوقد قال عب   
ب     ):"٥/١٦٥" (إرشاد الساري "قال العالمة القسطالني في  (    ا صار فعل خبی وإنم

  ".سنًة، ألنھ فعل ذلك في حیاة الشارع صلى اهللا علیھ وسلم واستحسنھ
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ي ح      ):"٥/٢٦١(وقال أیضًا     ل ف ھ فع ك سنًة، ألن ھ    وإنما صار ذل ھ صلى اهللا علی یات
  ".وسلم فاستحسنھ و أقره

ًا    ال أیض ھ):"٦/٣١٤(وق كل قول ن: "واستش ن س وال "أول م ي أق ا ھ نة إنم ، إذ الس
ھ صلى     ي حیات رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وأفعالھ وأحوالھ، وأجیب بأنھ فعلھما ف

  .انتھى كالم القسطالني" اهللا علیھ وسلم واستحسنھما
  : وواضح من حدیث أبي ھریرة وقصة قتل خبیب فیھ: -غدة ثم قال أبو  -   
ذا     : معناه) سن (ولفَظ ) السنة (أن لفظ "    ى ھ دین، وعل ي ال الفعل المشروع المتبوع ف

ھ   فال یصح لمتفقٍھ أن یستدل على سنیة صالة الركعتین عند القتل، بأن الحدیث جاء فی
لسنیة لصالة ركعتین ھنا استفید  ، فتكون صالتھما سنًة مستحبًة، ألن حكم ا"سن"لفظ 

لم         " سن "من دلیٍل آخر خارج لفظ  ھ وس رار الرسول صلى اهللا علی و إق ب وھ ال ری ب
  ). ١)(لفعلھ

  وتحتوي على طریق الخالص من البدع: الخاتمة
ي     "كل بدعة ضاللة"بعد أن ظھر جلیًا أن (    دع الت ن الب ، فما ھو طریق الخالص م

  ھي مفتاح الضالل؟
ا  : " ھو ما قالھ الرسول األعظم صلى اهللا علیھ وسلمفالجواب     تركت فیكم أمرین م

دًا دي أب لوا بع ن تض ا ل كتم بھم نتي: إن تمس اب اهللا وس ي " كت ك ف أ"رواه مال " الموط
  .والحاكم

زوم  ) ٣٥ص" (ذم التأویل"وقال الموفق ابن قدامة في     بعد أن ذكر أدلًة كثیرًة في ل
اب والسنة         قد ثبت:"اتباِع السلف الصالح یھم بالكت ة اهللا عل اع السلف رحم وجوب اتب

یبین أو   وا مص ن أن یكون وا م لف ال یخل إن الس ھ؛ ف ت علی رة دل اع، والعب واإلجم
وب    ٌب ورك واب واج اع الص اعھم؛ ألن اتب ب اتب یبین؛ وج انوا مص إن ك ین، ف مخطئ

ال      ى الصراِط المستقیم ومخ انوا عل ٌع  الخطأ حراٌم، وألنھم إذا كانوا مصیبین ك فھم متب
لسبیل الشیطان الھادي إلى صراط الجحیم،وقد أمر اهللا تعالى باتباع سبیلھ وصراطھ، 

ُبَل    : (ونھى عن اتباع ما سواه، فقال وا السُّ اتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُع َوَأنَّ َھَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقیمًا َف
  [.١٥٣:األنعام) ]لَُّكْم َتتَُّقوَنَفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبیِلِھ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِھ َلَع

ھ إن جاز أن              ھ؛ ألن ي حق اإلسالم كل ًا ف ان قادح ون؛ ك وإن زعم زاعم أنھم مخطئ
ار      ل األخب ھ، وینبغي أن ال تنق یخطئوا في ھذا؛ جاز خطؤھم في غیره من اِإلسالم كل

ا، فتبط       ي رووھ لم الت ھ وس لى اهللا علی ي ص زات النب ت معج ا، وال تثب ي نقلوھ ل الت
  ".وال یجوز لمسلم أن یقول ھذا أو یعتقده       الرسالة، وتزول الشریعُة 

اب         "إذن؛     ا السیئة ھو االعتصام بالكت دع وآثارھ ن الب د للخالص م ق الوحی الطری
الً    ًا وعم ادًا وِعلم نة اعتق م       " والس لف وفھمھ دي الس داء بھ ھ باالھت ك كل ًا ذل محوط

ری  وحیین الش ذین ال یقھم لھ م وتطب م ونھجھ م اهللا  -فین؛ فھ ًا   -رحمھ اس حب م الن أعظ
  .وأشدھم اتباعًا، وأكثرھم حرصًا، وأعمقھم علمًا، وأوسعھم درایًة

ل          -وحسب  -بھذا الطریق     دًا عن ك رءًا من كل شائبة، بعی ھ مب یتمسك المسلم بدین
  .محدثٍة ونائبة

  .فعضوا علیھ بالنواجذ؛ تھتدوا وترشدوا
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ى م        ق یسیًر عل ھ         وھذا الطری ھ، لكن ى من سھلھ اهللا علی ھ، وسھل عل ن یسره اهللا ل
ب    ھا الح دق، وأساس اقھا الص ٍة، س ٍة متعاون ٍة متكاتف ٍة ودعوی وٍد علمی ى جھ اج إل یحت

ٍل أو تمحوٍر     -واألخوة  ٍة أو تكت الى    -بعیدًا عن أي حزبی أمِره تع ل ب ا العم    :، ومنطلقھ
  [.٢:المائدة) ]َتَعاَوُنوا َعَلى اْلِأْثِم َواْلُعْدَواِنَوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوال (

  .والحمد هللا رب العالمین) ١)(إلى سواِء السبیل -وحَده  -واهللا الھادي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مساجلة علمیة بین اإلمامین الجلیلین العز بن عبد السالم وابن الصالح حول " -١٩   

  .٢المكتب اإلسالمي ببیروت ط.بتحقیق األلباني والشاویش" صالة الرغائب المبتدعة
  .١دار المسلم بالریاض ط. للشیخ عبد الرحمن دمشقیة" موسوعة أھل السنة"  -٢٠   
یر  " -٢١    ول التفس ي أص ة ف دین     " مقدم ب ال ق مح ة تحقی ن تیمی الم اب یخ اإلس لش

  .٥المكتبة السلفیة بالقاھرة ط.الخطیب
  .٢طبعة المكتبة العلمیة ببیروت ط.لإلمام النووي" األذكار" -٢٢   
  .٩دار المعرفة ببیروت ط. لإلمام ابن كثیر" تفسیر القرآن العظیم" -٢٣   
ر" -٢٤    وع ش ذبالمجم اء  "ح المھ ي دار إحی د المطیع ق محم ووي تحقی ام الن لإلم

  .التراث العربي
مؤسسة .لإلمام محمد بن نصر المروزي تحقیق سالم بن أحمد السلفي" السنة" -٢٥   

  .١الكتب الثقافیة ببیروت ط
نة" -٢٦    اني    " الس یخ األلب ق الش م تحقی ي عاص ن أب ام اب المي  . لإلم ب اإلس المكت

  .٣ببیروت ط
ن     " شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة" -٢٧    د ب ق أحم ائي تحقی لإلمام الاللك

  .٥دار طیبة بالریاض ط.سعد الغامدي
  .تحقیق محمد الحجار دار البشائر اإلسالمیة ببیروت" فتاوى اإلمام النووي" -٢٨   
الم   "-٢٩    د الس ن عب ز ب اوى الع ة    " فت د جمع ق محم الم تحقی د الس ن عب ز ب للع

  .١سة الرسالة ببیروت طمؤس.كردي
  .دار الكتب العلمیة ببیروت. لإلمام ابن حزم" اإلحكام في أصول األحكام" -٣٠   
  .مكتبة المعارف بالریاض. للعالمة األلباني" سلسلة األحادیث الصحیحة" -٣١   
  . ١مكتبة المعارف بالریاض ط. للعالمة األلباني" سلسلة األحادیث الضعیفة" -٣٢   
بیل  إ" -٣٣    ار الس ث من ریج أحادی ي تخ ل ف اني " رواء الغلی ة األلب ب . للعالم المكت

  .٢اإلسالمي ببیروت ط
  .١مكتبة المعارف بالریاض ط. للعالمة األلباني" صحیح سنن أبي داود" -٣٤   
  .١مكتبة المعارف بالریاض ط. للعالمة األلباني" صحیح سنن ابن ماجة" -٣٥   
  .١مكتبة المعارف بالریاض ط. عالمة األلبانيلل" صحیح سنن النسائي" -٣٦   
دارقطني " -٣٧    د  " السنة النبویة وبیان مدلولھا الشرعي والتعریف بحال سنن ال لعب

  .١مكتبة المطبوعات اإلسالمیة بحلب ط.الفتاح أبو غدة
  .٤دار وھدان ط. حسنین محمد مخلوف" فتاوى شرعیة وبحوث إسالمیة" -٣٨   
  .دار الندوة الجدیدة ببیروت. مد متولي الشعراويلمح" الفتاوى" -٣٩   

----------------------------  
  أدُب الصحابِة رضَي اُهللا عنھم مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم  .٢٦

  أدُب الصحابِة رضَي اُهللا عنھم مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم
  محمد زاید/ إعداد
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اِھدً   : (قال اهللا تعالى ْلَناَك َش ا َأْرَس زُِّروُه      ِإنَّ وِلِھ َوُتَع ِھ َوَرُس ِذیًرا،ِلُتْؤِمُنوا ِباللَّ ًرا َوَن ا َوُمَبشِّ
فأوجب عز وجل تعزیره وتوقیره صلى اهللا علیھ وسلم، وألزم )٨،٩:الفتح) (َوُتَوقُِّروُه

ھ ): ((َوُتَعزُِّروُه:( إكرامھ وتعظیمھ، قال المبرد دم    ))تبالغوا في تعظیم ، ونھى عن التق
ال عز وجل     بین یدیھ بالقو الكالم، فق ا      : (ل وسوء األدب بسبقھ ب وا َل ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی

ھَ    وا اللَّ وِلِھ َواتَُّق ھ      ) ُتَقدُِّموا َبْیَن َیَدِي اللَِّھ َوَرُس ھ، وتضییع حرمت ال حق ي إھم َھ  (ف ِإنَّ اللَّ
  ).َسِمیٌع َعِلیٌم

َفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ َوَلا َتْجَھُروا َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْر: (وقال جل وعال
 َلُھ ِباْلَقْوِل َكَجْھِر َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأنُتْم َلا َتْشُعُروَن، ِإنَّ الَِّذیَن َیُغضُّوَن

َتَحنَ      ِذیَن اْم َك الَّ ِھ ُأْوَلِئ وِل اللَّ َد َرُس َواَتُھْم ِعن ٌر      َأْص َرٌة َوَأْج م مَّْغِف َوى َلُھ وَبُھْم ِللتَّْق ُھ ُقُل اللَّ
ونَ       ا َیْعِقُل ُرُھْم َل َراِت َأْكَث ن َوَراء اْلُحُج َك ِم ، )٤-١:الحجرات ) (َعِظیٌم، ِإنَّ الَِّذیَن ُیَناُدوَن

الي مع رسول اهللا صلى اهللا           األدب الع رة ب یم اآلم ذكر الحك ات ال إلى غیر ذلك من آی
لم، و ھ وس وا   علی ة، فحفظ ر اإللھی ك األوام یھم تل وان اهللا عل حابة رض ل الص د امتث ق

حقوق سید البریة، وتأدبوا معھ صلى اهللا علیھ وسلم بما یلیق بمقامھ الشریف، وفضلھ 
  .المنیف

جعل یرمق أصحاب رسول اهللا صلى  (ففي قصة صلح الحدیبیة أن عروة بن مسعود 
تنخم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم نخامة إال  ما! فو اهللا((اهللا علیھ وسلم بعینیھ، قال 

ره، وإذا            دروا أم ده، وإذا أمرھم ابت ھ وجل ا وجھ دلك بھ نھم، ف وقعت في كف رجل م
ھ   توضأ كادوا یقتتلون على َوضوئھ، وإذا تكلم خفضوا أصواتھم عنده، وما ُیِحدُّون إلی

لقد وفدت على ! اهللاو! أي قوم: ((، فرجع عروة إلى أصحابھ، فقال))النظر تعظیًما لھ
ي، واهللا     رى والنجاش ر وكس ى قیص دت عل وك؛ وف ھ   ! المل ط یعظم ا ق ت مِلًك إن رأی

ًدا  د محم حاب محم م أص ا یعظ حابھ م دیث) أص اري .الح تح -٥/٣٣٠(رواه البخ ، )ف
  ).٥/٣٤١))(فتح الباري: ((،وانظر)٣٣١-٤/٣٢٣(، وأحمد )٢٧٦٥(وأبو داود 

ل        وفي نفس القصة أن عروة بن مسعود دخل  لم، فجع ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب عل
یحدثھ، ویشیر بیده إلیھ، حتى تمسَّ لحیتھ، والمغیرة بن شعبة واقف على رأس رسول 

اقبض یدك عن لحیة رسول اهللا صلى اهللا : ((اهللا صلى علیھ وسلم بیده السیف، فقال لھ
، )فتح -٥/٣٣٠(رواه البخاري . فقبض یده عروُة!)) علیھ وسلم قبل أن ال ترجع إلیك

  ).٥/٣٤١))(فتح الباري: ((،وانظر)٣٣١-٤/٣٢٣(، وأحمد )٢٧٦٥(وأبو داود 
ھ  أشھد أن  : ((ُوروي أن عمر عمد إلى میزاٍب للعباس على ممر الناس، فقلعھ، فقال ل

لتصعدنَّ : ((، فأقسم عمر))رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھو الذي وضعھ في مكانھ
عھ   عنھ موض ري، ولتض ى ظھ د  أخ)).عل ھ أحم عد  )١/٢١٠(رج ن س ، )٤/٢٠(، واب

  )).المسند((تحقیق ) ١٧٩٠(وضعفھ الشیخ أحمد شاكر النقطاعھ، رقم 
ال    ن ق ي رزی ن أب اس : وع ل للعب لم؟    ))قی ھ وس لى اهللا علی ي ص ُر أو النب ت أكب )) أن

إلى الطبري، )٩/٢٧٠))(المجمع((عزاه الھیثمي في )).ھو أكبر، وأنا ولدُت قبلھ))قال
  )).رجال الصحیحرجالھ ))وقال

ھ             زل رسول اهللا صلى اهللا علی وب، فن ي أی ى أب زل عل ة، ن دم رسول اهللا المدین ولما ق
ى   وسلم السفل، ونزل أبو أیوب العلو، فلما أمسى، وبات؛ جعل أبو أیوب یذكر أنھ عل
ل        وحي، فجع ین ال ھ وب و بین ھ، وھ ظھر بیٍت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أسفل من
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ى        أبو أیوب ال ینام دا إل ا أصبح غ ھ، فلم یحاذر أن یتناثر علیھ الغبار، ویتحرك فیؤذی
ا وال أم   ! یارسول اهللا: ((النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال ا أن ما جعلت اللیلة فیھا غمًض

ذكرت أني على ظھر بیٍت أنت أسفل : ((قال" ومم ذاك یا أبا أیوب؟ : " ، فقال))أیوب
ار،      ك الغب ار علی أتحرك، فیتن ي، ف وحي     من ین ال ك وب ا بین ي، وأن ك تحرك )) ویؤذی

ر ((، والطبراني في )٢٠٥٣(، ومسلم )٥/٤١٥(رواه أحمد .الحدیث ، )٣٩٨٦))(الكبی
  (!).، ووافقھ الذھبي(!)، وصححھ على شرط مسلم)٤٦١-٣/٤٦٠(والحاكم 

لم      : ( وعن أبي أیوب رضي اهللا عنھ قال ھ وس يَّ رسول اهللا صلى اهللا علی لما نزل عل
ي       بأب: ((قلت ك، وتكون أسفل من ره أن أكون فوق ي أك ال رسول اهللا   ))ي وأمي إن ، فق

اس    :  "صلى اهللا علیھ وسلم ن الن د  "إن أرفق بنا أن نكون في السُّفل لما یغشانا م ، فلق
كساء لھ : القطیفة(رأیت جرَّة لنا انكسرت، فأھریق ماؤھا، فقمت أنا وأم أیوب بقطیفة 

من أن یصل ) الخوف: الَفَرق(ف بھا الماء فـََرقـَـًا لنا، وما لنا لحاف غیرھا ننش) خمل
ھ   ئ یؤذی ا ش لم من ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس دیث)إل لم .الح ، )٢٠٥٣(رواه مس

  .، واللفظ لھ)٣٨٥٥(رقم )) الكبیر((والطبراني في 
يَّ من رسول        : ((.. وعن عمرو بن العاص رضي اهللا عنھ قال ٌد أحب إل ان أح ا ك وم

ھ       اهللا صلى اهللا ع يَّ من ق أن أمأل عین ت أطی ا كن لیھ وسلم، وال أجلَّ في عینيَّ منھ، وم
ھ        يَّ من م أكن أمأل عین ي ل ُت، ألن لم  )).إجالًال لھ، ولو ُسئلت أن أصفھ ما أطق رواه مس

  ).١/١١٢)(١٢١(رقم 
لم          ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب ت حین وجَّھ ولما أذنت قریش لعثمان في الطواف بالبی

ال  إلیھم في القضیة  ى، وق ھ رسول اهللا صلى اهللا         : ((أب ى یطوف ب ت ألفعل حت ا كن م
  ).٢٩١-٢٩٠ك٣))( سیر أعالم النبالء:) (انظر)).علیھ وسلم

ـَْیَلة  دیث ق ي ح اء    : ((وف ا القرفص لم جالًس ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ت رس ا رأی فلم
  ).٨٧-٨/٨٣))( اإلصابة: ((انظر)).أْرِعدُت من الفـََرق، وذلك ھیبَة لھ وتعظیمًا
إن كان لیأتي عليَّ السنُة، أرید أن أسأل  : ((وعن البراء بن عازب رضي اهللا عنھ قال

ى     ا لنتمن ھ، وإن كن ُب من ئ، فأتھیَّ ن ش لم ع ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص رس
ي   )).األعراب ة  ((عزاه الحافظ ف ب العالی ى، وسكت     ) ٣/٣٢٥))( المطال ي یعل ى أب إل

  ).١/٢٨))(سادة المھرةمختصر إتحاف ال((علیھ البوصیري في 
ال  ھ ق ي اهللا عن ك رض ن مال س ب ن أن لم  : ((ع ھ وس لى اهللا علی ي ص واب النب ت أب كان

افیر  ـْرُع باألظ ي  )).تـُق اري ف رد((رواه البخ م )) األدب المف ححھ  )١٠٨٠(رق ، وص
  ).٢٠٩٢(رقم )) الصحیحة((األلباني في 

ن في مجلس قومھ أنھ كا: (وعن أبي حازم عن سھل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنھ
ض    ى بع ل عل ھم یقب لم، وبعض ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ن رس دثھم ع و یح وھ

لم       : (یتحدثون، فغضب، ثم قال ھ وس دثھم عن رسول اهللا صلى اهللا علی انظر إلیھم أح
أما واهللا، ألخرجن من بین أظھركم، وال أرجع إلیكم أبدًا، ! وبعضھم یقبل على بعض؟

ذھب؟  : ((فقلت لھ ن ت ا ))أی ي سبیل اهللا    : ((ل، ق د ف ي   )).أذھب فأجاھ ي ف رواه الطبران
  ).٦/٥٦٥٦،٥٨٦٦))(الكبیر((

م  : ((كتاب دكتور  ))حرمة أھل العل دم     : ، للشیخ ال د إسماعیل المق د أحم ا اهللا  _محم عف
  _عنھ
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----------------------------  
  َمْوِلٌد َجِدیٌد  .٢٧

  َمْوِلٌد َجِدیٌد
  حسن بن علي البار : السید

ذ     . إنھا الساعة الثامنة صباحًا!! مھ فزعًاقام من نو ة مالبسھ، وأخ ركض باتجاه خزان
بة   س ُمناِس ا مالب و       . منھ دفع نح ھ، وان رآة، وأصلح من ھندام ي الم ر ف م توقف ونظ ث
ھ           ! یا اهللا. الباب یرید الخروج م یغسل وجھ و ل ت وھ ن البی اد أن یخرج م ھ ك ذكَّر أن ت

ر      ) محمد(تاجفالیوم ھو مستعجل ومشغول، یح! بعد، نعم وم أن ُینجز الكثی ذا الی ي ھ ف
لم  -مولد النبي (من األعمال مبكرًا كي یفرغ في المساء، فاللیلة ھ وس ، ) -صلى اهللا علی

ھ    ي إنجاز أعمال ھ          . وإن لم ُیبكِّر ف ي مشاغلھ فیفوت ُد ف و بع ھ المساء وھ لَّ علی ا َح ربم
م خرج واستقل     ). المولد(التبكیر لحضور ھ ث ًا   رجع محمد فغسل وجھ سیارتھ متوجھ

ین       . إلى عملھ، وانھمك في مھامِّھ ومشاغلھ  ت ب اء انشغالھ بإنجاز أوراق كان ي أثن وف
ـھا        . یدیھ جاءتھ رسالة جوال   ـإذا فی ـالة ف ـتح الرس ـده، وف ي ی ا ف رك م ھل  ! أخي «: ت

ي نفسھ  » تحب اهللا، ھل تحب الرسول؟ م : قال ف راءة    ! نع د؟ واصل الق اذا بع إن «: وم
َة اهللا ومحب ـان   محب ـرى اإلیم ـُق ع ولھ أوث ـَة رس ا اهللا. »ـ ات  ! ی ن كلم ا م ا أجملھ ! م
ل یمكن أن یكون      «: تمضي الرسالة ـزلة؛ فھ ذه المن ا بھ د (إن كانت محبتھم من  ) المول

ـائالً  » ثم یتركنا دون أن یبّیــنھ لنـا؟ -صلى اهللا علیھ وسلم-وسائل محبة النبي  ق ق : علَّ
  ! ھداك اهللا یا صالح) صالح(الرجل؟ آِه إنھ مـا ھـذا؟ ما أدري، ماذا یقـول ھذا

  . ترك محمد ھاتفھ الجوال متجاھًال ما جاء في الرسالة وعاد إلكمال ما بیده
لِّ الصبح   ا          . وفجأة تذكر أنھ لم ُیَص ره بھ ذي َذكَّ ا ال ب من نفسھ م یًال، وتعجَّ ف قل توقَّ

د    قام محمد مباشرة وتر!! اآلن، مع أنھ في أحیان كثیرة ال یصلیھا ده، ووج ي ی ك ما ف
  . في نفسھ ھمة ونشاطًا ألْن یصلي الصبح لم یكن یعرف مثلھا من قبل

ى        ذھاب إل ھ، واستعد لل ع أعمال د جمی م محم د (وفي آخر الیوم أت دما ركب   ) المول وعن
تذكر الرسالة، وتذكر . سیارتھ أطلق لفكره العنان یتذكر ما مر بھ في یومھ من أحداث

ھ     صالتھ للصبح، وتذكر استعج ر أن یغسل وجھ ھ نسي أول األم . الھ للخروج حتى إن
رجع . ضحك من نفسھ، ووجد في صدره راحة وُأنسًا وانشراحًا؛ فحمد اهللا على نعمتھ

لوات،         ي الص یة ف نواتھ الماض ي س یر ف ذا التقص ى ھ بھا عل ھ یحاس ى نفس د إل محم
بح الة الص ًا ص ھ. وخصوص دث نفس دأ یح ـ : وب ـئنان وھ ذا االطم د ھ ل أج رى ھ ذه ُت

  ! الراحــة باسـتـمرار إن داومُت على ھذه الصالة؟
د       ر للمول ھ التبكی د علی ھ وأكَّ دن الشیخ    . تذكَّر محمد الشیخ خالد الذي اتصل ب ذا دی وھ

  . خالد ـ جزاه اهللا خیرًا ـ یتصل بي سنویًا یذكِّرني بھذه المناسبة المھمة
رك مرًة بصالة الفجر، أو یعرض  ولكنَّ الشیخ خالد ھذا لم یذكِّ: ـ حدثتھ نفسھ ـ ! ـ نعم

ھ مشغوًال،    )! المولد(علیك أن یصطحبك إلیھا مثلما یفعل في شأن إنھ یظل طوال عام
  ! غیر مھتم بك حتى إذا جاء ھذا الوقت من كل سنة تذكَّرك

اء اهللا،    ـن أولی ـ أعوذ باهللا، ما ھذه الخواطر المزعجة؟ إن الشیخ خالد رجل صالح، م
  . ، وتعظیمًا لمقامھ الشریف-صلى اهللا علیھ وسلم-لنبي وھو یفعل ذلك حبًا ل

  ! آه ما أجمل الكلمات التي قرأتھا في الرسالة الیوم! نعم ُحبًا... ـ ُحّبًا
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دیقھ             وم من ص ھ الی ي جاءت ھ الرسالة الت ھ الجوال، واستخرج من ى ھاتف عاد محمد إل
ا   ا فیھ َة اهللا  ھل تحب اهللا، ھل تحب الرسول     ! أخي «: صالح وأعاد قراءة م ؟ إن محب

  . »ومحبَة رسولھ أوثُق عرى اإلیمان
أوثق عرى اإلیمان الُحب في اهللا «: -صلى اهللا علیھ وسلم-ألم یقل : ـ قال محمد ـ ! نعم

  ). ١(»والبغض في اهللا؟
ـون «: وواصل القراءة ـولد (إْن كانت محبتھما بھذه المنـزلة؛ فھل یمكن أن یك من  ) الم

  . »ثم یتركنا دون أن یبّینھ لنا؟  - علیھ وسلمصلى اهللا-وسائل محبة النبي 
ھ            ) صالٌح(ـ ت أعرف فی ام الدراسة، وكن ي أی ذ الصغر ف ھ من دیم، عرفُت دیق ق ھذا ص

ھ         ھ ال یوكل عقل اس إال أن ھ للن ـع احترام ـو م دائمًا الجدَّ والتَعقَُّل في األمور كلـھا، وھ
صلى -ل لـنا المدرس أن الرسول أتذكـر مـرة لمـا قـا! نعـم!! ومھمة التفكیر عنھ ألحد

م            -اهللا علیھ وسلم ھ ل ف أن اء، وكی د األولی ر الشریف لمصافحة أح ن القب ده م أخرج ی
ع             ع م م یق ك ل د أن ذل ـة، ویؤكِّ ـذه المعـلوم اقش األستاذ عن مصـدر ھ یقتنع، وظل ین
ھ     وة رأی ن ق ھ، وم ب من ا نتعج دھم؟ وكن اء بع ع لألولی ف یق حابة؛ فكی ار الص كب

   .وشخصیتھ
ول،         ! ـ نعم ا یق ل م ي ك ابع صالحًا ف ل، وال أت صالح رجل عاقل، ولكني أنا أیضًا عاق

  . -صلى اهللا علیھ وسلم-صالح یمشي مع مشایخ متشددین ال یحبون رسول اهللا 
حابھ   ! ـ عجبًا واهللا ون رسـول اهللا   : كیف أقول عن صالح وعن أص صلى اهللا  -ال یحب
؟ -صلى اهللا علیھ وسلم-سالة الرقیقة عن حبھ ، وھو َمن أرسل لي ھذه الر-علیھ وسلم

افح     ھ ین وأتذكَّر في الشھر الماضي أني صلیت الجمعة عند أحد ھؤالء الشیوخ فوجدت
لم -ویدافع عن رسول اهللا  ل مسؤولیاتھم      -صلى اهللا علیھ وس اس تحمُّ ن الن ب م ، ویطل

في ذلك الوقت  ، ولم یكن-صلى اهللا علیھ وسلم-في مقاطعة كل الدول التي ُتسيء إلیھ 
أحٌد من الناس یذكر ھذه القضیة إال ھؤالء، ثم تتابع الناس من بعدھم في االھتمام بھذه 

داً   . القضیة ذه القضیة أب ا أرى   . وحتى الشیخ خالد لمَّا زرتھ لم یعرِّج على ھ ذلك أن وك
ي  -صلى اهللا علیھ وسلم-صالحًا وأصحابھ یھتمون بسیرة النبي  ، حتى إنھ مرة أشار ل

لم  -واحٍد منھم، وأخبرني أنھ كتب عن سیرة النبي  إلى ھ وس یس    -صلى اهللا علی ًا ل كتاب
ن           ب مجموعة م ذي كت لیمان ال دیقنا س ذلك أذكر ص حیحة، وك ث الص ھ إال األحادی فی

-ھل ھـؤالء ال یحبون الرسول .القصص النبوي على ھیئة قـصـص میـسٍَّر لألطـفـال
لم ھ وس لى اهللا علی لم یف-ص ن لمس ل یمك اَع  ؟ ھ ُل اّتب دع، ویجع ب الب نن ویجتن ل الس ع

ھاجسھ وشاغلھ، ویقدِّر سنتھ وسیرتھ وشریعتھ حق  -صلى اهللا علیھ وسلم-رسول اهللا 
واِهللا إن .. ؟-صلى اهللا علیھ وسلم-قدرھا أال ُیحبَّ ھذا الرجَل العظیَم والرسوَل الكریَم 

ال   َصدَّقُت یومـًا أن ھـناك مـن الناس من یكون بھـذه الدرجة من القسوة وغلظ القلب ف
ول       یرة الرس ھ س ؤثِّر فی ن أن ت ى م ون أقس اس یك ن الن یًا م دِّق أن قاس ن أن أص یمك

ـھ    ـنَنھ، وھـدَی لم   -العطرة، وأقسى من أن ُتحمد عقـباه إذا اتبـع س ھ وس . -صلى اهللا علی
بمن فبركُة صالتي للصبح الیوم أعقبت لي ھذا الرشد، وھذه السعادة؛ فكیف ! إي واِهللا

  . في لیلھ ونھاره -صلى اهللا علیھ وسلم-ھو مترسٌِّم لما جاء بھ 
ي     د النب ال بمول لم   -ـ على كل حال االحتف ھ وس ا ھو إال      -صلى اهللا علی ر، وم ُل خی ِفع

ي      ى النب ٌر، وصالٌة عل لم  -ذك ھ وس ھ،    -صلى اهللا علی ر، وتحریم ى الخی اع عل ، واجتم
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ھ  ي ل دٌد ال داع ة تش ھ بدع ول بأن دد .. والق ھتش ي ل ھ.. ال داع ي ل دد ال داع ذ ... تش أخ
  . یكررھا متأمًال في مضمونھا

لم  -ھل الذي ال داعي لھ، فعُل ما تركھ الرسوُل ! ـ لحظة ھ وس اُر  -صلى اهللا علی ، وخی
  المسلمین مـن بـعـده فـلم یفـعلـوه؛ أم أن فـعـَل ما تركوه ھو الذي ال داعي لھ؟ 

  . فكیرأشعر واهللا بإرھاق من ھذا الت! ـ آااه
اول مشروبًا     ت، ویتن توقف محمد، ونزل إلى حدیقة عامة كي ُیمضي فیھا بعض الوق

ھ عر      . ُینعش اع، وش ون بالنعن یر اللیم ن عص ًا م ب كوب ًا، وطل د جانب س محم جل
ة وُحسن تنسیقھا         ال الحدیق ـبھ جم ـان، وأعج ھ روعة المك م  . باالسترخاء، وأعجبت ول

ال      یكدِّر علیھ صفوه إال مجموعة من األوال م یقومون بأعم اھز االحتالم، وھ د ممن ن
بعض      .. مریبة ة بعضھم ل ل   . نظر إلیھم محمد وإذا السباب والشتائم ھي تحی د قلی وبع

ا للعجب          ریقین، وی ره ف ى إث ھ األصوات، وانقسموا عل ! وقع بینھم تشاجر ارتفعت فی
ع مقتل          ادت أن تق ى اآلخرین، وك داء عل ة أخرج بعضھم آالت حادة، وسكاكین لالعت

ا           ب، وترجل الشرطي منھ ان قری ي مك ت سیارة شرطة ف ث وقف وال لطف اهللا؛ حی ل
ْوا         بًال ولَّ ـما رآه الصغار مق ـن العصیر؛ فل ـًا م قاصدًا الحدیقة لیشرب ھـو أیضـًا كوب

  . ُمدبرین
كان یجـب أن . كادت أن تقع ھنا مقتلة لوال أن اهللا سـّلم... الحمد هللا: ـ قال محمد لنفسھ

ا  م یكن               یكـون ھن إن ل اه، ف د عقب ا ال ُتحم ھ م ـع فی ئال یق ل ل ان الجمی ذا المك ب لھ مراق
ي         ا ف ع بخریجیھ أذى المجتم ة یت فإغالق الحدیقة خیر من تركھا لتكون مدرسة جریم

الشيء الذي یغلب شره على خیره یجب أن ُینظر فیھ إلى ما غلب ! نعم. مستقبل األیام
  . علیھ

ا الشر       صح: ـ وھنا عاد محمد یناقش نفسھ ر فیھ ي یكث د الت یح؛ وكذا الكثیر من الموال
، -صلى اهللا علیھ وسلم-والفساد، واِهللا إنھم یشربون الخمر والحشیشة باسم مولد النبي 

ة  : وكم یقع في بعض الموالد من ھتك لحرمات اهللا رقص واختالط، واِهللا ما ھذه بمحب
  .. صادقة

قام عند أھلي وعشیرتي مولٌد سالٌم من ولكن الحمد هللا؛ فالمولد الذي أحضره، والذي ُی
  ! كل ھذه البدع

  ! واهللا إنھا لبدع! نعم!!.. كـیف قلُت ھذه الكلمة!! ماذا قلُت أنا؟ بدع.. ـ البدع
رات       ! ـ ولكن یا محمد د یتضمن منك رات، ق ذه المنك أال تظن أن مولدكم الخالي من ھ

ا؟       وُِّدك علیھ ا، وتع ك لھ دافع إلف دكم     أخرى ال تراھا أنت ب م أال یمكن أن یتطور مول ث
  یومًا لیلحق بالموالد التي قلت عنھا إنھا موالد بدع؟ 

ا    ر فیھ م یتغی ة ل نین طویل ذ س ا من ـیوخنا وآباؤن ن وش دنا، نح ذه موال الطبع ال، وھ ـ ب
  . شيء، ولم نصل إلى شيء من ھذه البدع والحمد هللا

ان     ؟ أتذك)عبد اهللا(ـ أال تذكر یا محمد المولد الذي یقیمھ ـھ ك ـھ، وأن ان علی ر ما الذي ك
الھم            دفوف ضمن احتف م صاروا اآلن یستخدمون ال ا تشعر أنھ ًا، أم دكم تمام مثل مول

  .. بالمولد، ولقد سمعت أحد أقارب عبد اهللا یتحدث عن إدخال الناي في مراسم المولد
  . ھم ُمخطئون في ذلك وال شك. ھذا صحیح أنا أذكر ذلك! ـ نعم
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ا       ـ ولكن لماذا ھم م ان یجب علین ھ ك ین، وأن خطئون؟ أال یمكن أن نكون نحن المخطئ
  أن نفعل مثلھم؟ 

ھ      ان علی ا ك رًا لم وه تغیی ذي فعل ن ال بًا، ولك ا تعص ون، ال أقولھ م المخطئ ـ ال، ال، ھ
  . أسالفنا

  ! ـ طیب ألیس المولد كلھ تغییر لما كان علیھ األسالف األوائل؟
  . ھو كذلك، ولكنھ فعل خیر: ذرعًا ــ قالھا وقد ضاق بھذا النقاش ! ـ نعم

و        ى ل د، وتمن ى المول رًا إل ذھاب مبك ھنا بدأ محمد یشعر بالضیق، وعدم الرغبة في ال
  ! ولكن أین صالح وكیف یمكن الوصول إلیھ؟. أنھ یلقى صالحًا فیناقشھ في األمر

لھ قبل  قـلَّب محمد في رسائل ھاتفھ الجـوال؛ فإذا رسـالة قدیمة كان صالح قـد أرسلھا
ا  ـت           «: أیام، وإذا فیھ ـیار بی ـي اختـ ك، وال ف ي شراء سیارٍة ل رك ف ل غی ـت ال ُتَوكِّ أن

ـسك      ذلك بنف وم ب ل تق ُل  . »..تستـأجره مما تتجـمَّل بـھ ویعـبِّر عـن شخصیتك، ب تواِص
ر           «: الرسالة  ن أم الى ـ م ام اهللا ـ تع ھ أم ل ب ا تتجم ار م ـرك اختی ى غی ـل إل َم توك فِل

  . »دینك؟
ھ      ! ، واهللاال ذي أجعل ي وعمري ال ال أرید أن أعمل أعماًال أصرف فیھا القلیل من وقت

  !! للعبادة؛ ثم تكون ھذه األعمال ال نافعة، وال مرضیًَّة عند اهللا
ل      ة عن ك ھ غنی ألیس في الواضح األكید، الصافي مـن كـل كدر من العبادات ألیس فی

  متشابھ، قد یكون بدعة وقد یكون سنة؟ 
يَّ عن         أما آن مُّ ُأذن م من مشایخي، ولكن ال ُأِص لي أن أسمع ممن اعتدت أن أسمع لھ

  سماع غیرھم ممن قد یأتي بالحق بدلیلھ فینشرح لھ صدري، وتقبلھ نفسي؟ 
ھ، وإذا         دة لحیات ة جدی دأ یرسم خط د، وب ام محم ح أم الم الصورة تتض دأت مع ا ب وھن

  : بالقرارات تنثال علیھ وكأنھ قد أعدھا مسبقًا
دین الواضح            ١ ي ال ي أم ال؟ وف م أیرضاه من ذي ال أعل د اهللا بالمتشابھ، ال ـ أنا لن أعب

  . والمحجة البیضاء غنیة وكفایة، وعسى أن أقوم بحقوقھا وتكالیفھا فإن في ذلك َلُشغًال
و       ٢ دًا ھ دًا جدی ھ مول ـ لن أحضر احتفال المولد الیوم، وال بعد الیوم، وقد أبدلني اهللا ب

ا  النبي           !!مولدي أن وم سأحتفل ب ن الی د، وم وم إنساٌن جدی ن الی ا م ھ   -فأن صلى اهللا علی
ى         -وسلم  ھ وبالمحافظة عل داء ب ق سنتھ، سأحتفل باالقت ل حین؛ سأحتفل بتطبی ي ك ف

 -صلى اهللا علیھ وسلم-صالة الفجر في وقتھا، وكـذا بقـیة الفرائض، سأحتفل بتحكیمھ 
ـُمھا     في كل شؤون حیاتي، و واهللا إني ألشعر ِبَل ا حالوة أتطـعَّ ذَِّة ذلك من اآلن، وكأنھ

ي        ھ حبیب ع فی ٌد أعیشھ وأتب ـد مول لم   -في فمي، وِنعم المول ھ وس ا  -صلى اهللا علی ، وأحی
  . معھ في كل حركٍة وسكون

ـ أھل العلم یجب أن نأخذ منھم، وأن نوقِّرھم، ولكن دون أن ُنلغي عقولنا؛ فالحساب  ٣
ب أن أفھم أن ما أتَّبعھم فیھ یجب أن یكون سنة ال بدعة، یوم القیامة سیكون فردیًا، یج

وى  ادة أو الھ ع الع د یتب ئ وق د ُیخط الم ق ى اهللا؛ فالع ًا إل ون مقرِّب وال، واِهللا ال . وأن یك
  . في اتباعھ في األمر كلھ -صلى اهللا علیھ وسلم  -ُأنزل أحدًا من العالمین منـزلة النبي 

لم     -نبیھ  ـ أرجـو أن ینـفعـني اهللا بقول  ٤ ھ وس رب     «: -صلى اهللا علی ا من شيء یق م
  فماذا بقي أرجو بعد ھذا؟ » من الجنة ویباعد من النار إال وقد ُبّین لكم
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یارتھ وأدار           ب س دین، ورك ي ال یر ف ھ بالتبص ة اهللا علی اكرًا لنعم د ش ى محم ومض
ذباً        إذا بالشیخ سعود الشریم ینساب صوتھ ع ُت   {: المذیاع؛ ف ْت َكِلَم ْدًقا   َوَتمَّ َك ِص َربِّ

یُم   لُّوَك      * َوَعْدًال الَّ ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِتِھ َوُھَو السَِّمیُع اْلَعِل ي اَألْرِض ُیِض ن ِف َر َم ْع َأْكَث َوإن ُتِط
إنَّ َربََّك ُھَو َأْعَلُم َمن َیِضلُّ * َعن َسِبیِل اللَِّھ إن َیتَِّبُعوَن إالَّ الظَّنَّ َوإْن ُھْم إالَّ َیْخُرُصوَن 

  ].١١٧ - ١١٥: األنعام[} َعن َسِبیِلِھ َوُھَو َأْعَلُم ِباْلـُمْھَتِدیَن
ى     ! أخي الكریم ھ للسنة عل ورًا بتحكیم ھذه قصة جرت لرجل من الناس جعل اهللا لھ ن

ع الرسول       ذ م نفسھ، وبتعظیمھ ھدي المصطفى وَجْعِلِھ إمامًا؛ فقد فاز ـ واِهللا ـ من اتخ
  . اإلحداث في دینھسبیًال بطاعتھ واتباعھ، وتجنب 

اِن ذوق، وال      رف باستحس اه ال ُیع ھ اهللا ویرض ذي یحب دل ال ق والع ار الح إن معی
ور   بتوارِث أجیال، وال بفعِل الجم الغفیر من الناس، وال بالتحاكِم إلى عقٍل لم یستنر بن

َب ال . الشریعة، وال بتقلیٍد لمن لم یأِت ببرھاٍن من اهللا على ما یقولھ ة  ولكْن َمْن َطَل ھدای
ھ رسوُلھ         ر ب ھ وأم ر اُهللا ب ذي أم ـھا ال لم   -بصدق، ثم سلك طـریق ھ وس  -صلى اهللا علی

ول       اهللا یق راده؛ ف ال م ھ أن ین أحِر ب ادي  «: متبعًا ال مبتدعًا ف ا عب م ضال إال من    ! ی كلك
ر الموصلة للحق      . »ھدیتھ فاستھدوني أْھِدكم اع الطرق غی َذا  {: ویقول عن اتِّب َوَأنَّ َھ

ْسَتِقیًما َفاتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبیِلِھ َذِلُكْم َوصَّاُكم ِبِھ َلَعلَُّكْم ِصَراِطي ُم
وَن ام[} َتتَُّق ـم ] ١٥٣: األنع ًا لـھ ـوم ذاّم ـن ق ـول ع ا  {: ، ویق نَّ َوَم وَن إالَّ الظَّ إن َیتَِّبُع

  ]. ٢٣: النجم[} ن رَّبِِّھُم اْلُھَدىَتْھَوى اَألنُفُس َوَلَقْد َجاَءُھم مِّ
ھ   إن شـأن المولد إذا تأمل فیھ َمْن ھو خالي الذھن غیر مائٍل لطرف من آراء الناس فی
یس              ھ ل ٍر، ولكن ُد خی د ـ َقْص ھ  أي المول م أن ال الشریعة، عل ة كم ي أدل إذا تأمل فیھ وف

ین، ثم إنھ غالبًا في أكثر بھدى وال خیر؛ فإحداث ھذا االحتفال بحدِّ ذاتھ إحداٌث في الد
ال القبیحة   م  . بلدان المسـلمین ینـضاف إلـیھ أنواع من األمور المستنكرة واألفع وأخفھ

ة       ام فیقومون قوم ذا القی ابقًا لھ إحداثًا من یقوم أثناء الحضرة فجأة، وقد أعدوا العدة س
.. نور عیني مرحبًا یا«: رجل واحد، وُیدخـلون الطیب، وُینِشدون بصوت ُمَنغٍَّم شجي

اً   ًا، مرحب د الحسین  . مرحب ًا ج ـباً  .. مرحب ـبًا مرح ا    »مرح ع م ـوالد أخرى یق ـي م ، وف
ل الشیخ           ا نق ر الصراح، كم ع الكف ي بعضھا یق رات، وف أشارت إلیھ القصة من المنك

  . عبد الرحمن الوكیل، وھو ممن كان لھ بالمتصوفة عالقة
ى أن      ولذا فھـذه البدعة  التي یعدُّھا بعض الناس ی ـؤول إل اش ـ ت سیرة وال تستحق النق

ھ،           دور حول ذي ت ك ال و الفل د ھ ا، ویكون المول وم إال بھ تكون مجمعًا لبدع كثیرة ال تق
ة           م بالبدعة المركب ا یسمیھ أھل العل ذا م ھ، وھ ذي تنتشر فی ة  . وھو الموسم ال ولمعرف

اب      ة كت ـن مراجع ـد یمك ي الموال ي مصر   :(جانب مما یقع ف د ف دي   ، وھو ) الموال لجن
رًا   ) مكفرسون(إنجلیزي ُیدعى زار كثی نزل مصر واستوطنھا، واھتم بقضیة الموالد ف

ك    منھا، وكتـب عمَّا رأى، ووصف، وھو غیر متَّـھم فیما ینقل؛ إذ كان یتحدث عن ذل
ـوى   كلھ حـدیث الُمعَجـب بھ ویعتبره من عادات المجتـمعات الشرقیة، وھو لیس لھ ھ

ي    د وال ف ـقل والوصف      في إثبات المول ي الن ا انحصر دوره ف ـیھ، وإنم ر   . نف ـد ذك وق
ا     ام السنة بكمالھ ذه الَّدْرَوشات    . موالد كثیرة شاھدھا تستـغرق بمجـموعھا أی ل ھ وبمث

وة إال          دین، وال حول وال ق ائق ال یَّع حق ُتستغرق األعـمار، ویرضى الشـیطان، وُتَض
  . باهللا
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م ل العل ا أھ حی ! ی ة والتص وة للمراجع ـذه دع ـیما ھ ـوه ف نكم رأي ارتأیتـم ح، وال یمنع
دیم،             إن الحق ق وا الحق ف ره أن تراجع ي غی م الحق ف ام إن استبان لك مضى مـن األی

إن المحبة عمل قلبي تظھر آثاره بما تنبعث بھ الجوارح، ولیست . والحق أحق أن ُیتَّبع
ل         ـرھم، أو أن من ال یفع ـن غی ـثر م ون الرسول أك و   ادعاءات بأن قومًا یحب ا فھ فعلن

ا    -صلى اهللا علیھ وسلم-غیر ُمِحٍب للنبي  ھ م اس فی ؛ فقد مضى الزمن الذي ُیصدِّق الن
دون تمحیص، كیف وقد ملؤوا السھل والجبل، وأقاموا الدین في ) أھل السنة(یقال عن

ب اهللا          ن اهللا وحبی ي نصرة دی دق ف ات الص ي مقام اموا ف ھ   -كل ناد، وق صلى اهللا علی
ا المعوَّل في التزكیة، ولكنھ على االتباع، وُحسن التأسي، وإنما ولیس على ھذ. -وسلم

ون    ي یعرف ة الت ن المنافحة       . أردنا مخاطبة القوم بالطریق ى اإلسالم م یس أضر عل ول
بالباطل، والتعصُّب لما یحبھ قوم، أو ضد ما یأمر بھ قوم آخرون، وأي ُلعبة یفرح بھا 

ذ     ل     ! ه؟الشیطان ویتلعَّب بھا باإلنسان أعظم من ھ ة هللا أن تقب ن إخالص العبودی إنَّ ِم
الحق، وإن كان ُمّرًا، وأن تأخذ بھ ولو جاء بھ أبغُض الناس إلیك؛ وكذا أن تردَّ الباطل 
وك       وك وأخ ھ أب ام ب ھ وإن ق ت إلی ھوة، وأن ال تلتف لحة أو ش ھ مص ك فی ت ل و كان ول

ُیزري بك وبھم؛  وإیاك أن َتِضن بھؤالء أن یكونوا أخطؤوا الحق، وأن ذلك. وأقربوك
فیحملك ذلك على أن تتابعھم في الباطل؛ فإن جدالك َعّما ھم علیھ بعدما تبیَّن ھو الذي 

اهللا   اذ ب ال ـ   . ُیزري بك وبھم، ویمد المستكبر في عمایتھ، ویزیده طغیانًا كبیرًا، والعی ق
ِھ ُمْسَتْمسِ  {: جل شأنھ ـ   ا      * ُكوَن َأْم آَتْیَناُھْم ِكَتاًبا مِّن َقْبِلِھ َفُھم ِب ْدَنا آَباَءَن ا َوَج اُلوا إنَّ ْل َق َب

ِذیٍر إالَّ    * َعَلى ُأمٍَّة َوإنَّا َعَلى آَثاِرِھم مُّْھَتُدوَن  ن نَّ ٍة مِّ َوَكَذِلَك َما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِفي َقْرَی
اِرِھم       ى آَث ا َعَل ٍة َوإنَّ ى ُأمَّ ُدوَن  َقاَل ُمْتَرُفوَھا إنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعَل ُتُكم    * مُّْقَت ْو ِجْئ اَل َأَو َل َق

اِفُرونَ      ِھ َك ْلُتم ِب ا ُأْرِس ا ِبَم اُلوا إنَّ اَءُكْم َق ِھ آَب دتُّْم َعَلْی ا َوَج َدى ِممَّ رف[} ِبَأْھ  - ٢٠: الزخ
٢٤ .[  

َأمَّر  «: -صلى اهللا علیھ وسلم  -وقال النبي  أوصیكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإْن َت
اء            علیكم عبد، وإنھ یكم بسنتي وسنة الخلف رًا؛ فعل ًا كثی نكم فسیرى اختالف ْش م ْن یع َم

ل بدعة           إن ك دثات األمور؛ ف اكم ومح ذ، وإی ا بالنواج الراشدین المھدیین عضوا علیھ
  . ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجھ»ضاللة

حاب      « : وقال حذیفة بن الیمان ـ رضي اهللا عنھ ـ   ا أص د بھ م یتعب ادة ل رسـول   كل عب
اتقوا اهللا     -صلى اهللا علیھ وسلم-اهللا  اًال، ف فال تتعبدوا بھا؛ فإن األول لـم یدع لآلخر مق

  ). ٢(»خذوا طریق من كان قبلكم ! یا معشر القراء
ا حسنة؛       : سمعت مالكًا یقول«: وقال ابن الماجشون ي اإلسالم بدعة یراھ دع ف من ابت
اْلَیْوَم َأْكَمْلُت {: ن الرسالة؛ ألن الّلھ یقولخا -صلى اهللا علیھ وسلم-فقد زعم أن محمدًا 

  ). ٣(»، فما لم یكن یومئذٍٍ دینًا، فال یكون الیوم دینًا] ٣: المائدة[} َلُكْم ِدیَنُكْم
ماوات  « اطر الس ھادة ف ب والش الم الغی رافیل ع ل وإس ل ومیكائی م رب جبرائی اللھ

ون       ھ یختلف انوا فی ا ك ادك فیم ین عب ھ من       ..واألرض، أنت تحكم ب ف فی ا اخُتِل دنا لم اھ
  . »الحق بإذنك إنك تھدي من تشاء إلى صراط مستقیم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
نده   ) ١( ي مس ي ف و داود الطیالس ھ أب حیح   ١/١٠١أخرج حیح، ص دیث ص و ح ، وھ

  . ٢٥٣٩الجامع لأللباني، رقم 
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  . ١/٣٨٦االعتصام للشاطبي ) ٢(
  .١/٢٣االعتصام للشاطبي ) ٣(

---------------------------  
  !!احتفالیات ربیع األول  .٢٨

  !!احتفالیات ربیع األول
  ** الدكتور رشاد الشین

دومھا         نُّ لق ا، وَنِح ا نشتاق إلیھ ة لطالم یأتینا شھر ربیع األول بعبق رائع ونفحات طیب
ا           ع، یأتین ى أرض الواق ا عل ق مرامیھ دافھا وتحقی ى أھ اء إل ا واالرتق والنھل من معینھ

  ..تفالیات رائعة على عدة محاور ما أعظمھا وما أحوجنا إلیھاربیع األول باح
  االحتفال بأعظم الخلق صلى اهللا علیھ وسلم 

رف      نھج وأش أعظم م ع وب الم أجم ة للع ور والھدای عل الن امال مش ول اهللا  ح ى رس أت
ة         ة الرحم اس، أم ة أخرجت للن ر أم رسالة، أتى محمد صلى اهللا علیھ وسلم فأنشأ خی

  .الة واإلنسانیةواألخالق والعد
  :فھیا نحتفل بالحبیب صلى اهللا علیھ وسلم بطریقة عملیة تجلب لنا حبھ ورضاه

نحتفل برسول اهللا بجعلھ لنا زعیًما وقائًدا وقدوة ورائًدا في كل شئون حیاتنا، فنعمل * 
  .بسنتھ ونطبق تعلیماتھ ونتبع ھداه

ب    نحتفل برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بتعظیم العبادة *  ان رسولنا الحبی هللا، فقد ك
  .أعبد الناس في كل نواحي الحیاة

نحتفل برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم باالقتداء بأخالقھ الطیبة التي جمعت شمائل  * 
  .الخیر كلھا

نحتفل بإیجاد روابط إسالمیة قویة على مستوى األفراد والمجتمعات والدول واألمة * 
  .ونصرتھم كلھا، واالھتمام بشئون المسلمین

نحتفل بالحبیب صلى اهللا علیھ وسلم بنشر ھداه واألخذ بید العالم الحائر المضطرب * 
ي مستنقع    الذي یموج بالغوایة والضالل ویتعذب بنیران المادیة والشھوات، ویغرق ف

  .الفواحش والمنكرات إلى نھجھ القویم وھدیھ العظیم
جرمین، وتطھیر دیار المسلمین من  نحتفل بالحبیب صلى اهللا علیھ وسلم بتأدیب الم* 

ة، ونصرة       دنس المحتلین، وإجالء یھود بني صھیون عن كل شبر من أرضنا الحبیب
  .المستضعفین في كل مكان

  االحتفال بإجالء الحصون المنیعة
ة     ففي شھر ربیع األول من العام الرابع الھجري تم إجالء یھود بني النضیر عن مدین

ارھ  ار دی د حص ول اهللا  بع ة   رس روجھم أذل الى، وخ د اهللا تع ل جن ن قب ینة م م الحص
دع     ا أب ي طالم صاغرین بعد غطرسة القوة ونفشة الباطل المحتمي بتلك الحصون، الت

  .الیھود في إنشائھا والتغني بقوتھا
اهللا     ا نحتمي ب لقد مثل ھذا الجالء درًسا كبیًرا على مدى التاریخ؛ لیعلم العالم أننا حینم

ات السیاسیة     تعالى ونأخذ باألسب ل التوقع اب فإنھ یمكننا من تحقیق إنجازات تخالف ك
ون   د أن یك ھیون ال ب ي ص ة لبن ون المنیع ذه الحص كریة، وأن ھ ابات العس والحس

  .مصیرھا كمصیر بني النضیر
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وقد ذكر لنا اهللا تبارك وتعالى التقدیرات اإلستراتیجیة لموقف الحرب آنذاك على كال  
ُھَو الَِّذي َأْخَرَج {: قال تعالى.. إلى نفسھ في تقدیر النصر الطرفین، بعد أن نسب الفعل

ھذا تقدیر } الَِّذیَن َكَفُروا ِمْن َأْھِل اْلِكَتاِب ِمن ِدَیاِرِھْم َألوَِّل اْلَحْشِر َما َظَننُتْم َأن َیْخُرُجوا
َن ا {الموقف من جانب المسلمین،  ھِ َوَظنُّوا َأنَُّھم مَّاِنَعُتُھْم ُحُصوُنُھم مِّ ، )٢: الحشر (} للَّ

  .وھذا تقدیر الموقف من الیھود المجرمین؛ االحتماء بالحصون المنیعة
ة   ت النتیج اذا كان َب      {فم وِبِھُم الرُّْع ي ُقُل َذَف ِف ُبوا َوَق ْم َیْحَتِس ُث َل ْن َحْی ُھ ِم اُھُم اللَّ َفَأَت

اعْ    ْؤِمِنیَن َف ِدي اْلُم ِدیِھْم َوَأْی وَتُھم ِبَأْی وَن ُبُی ارِ ُیْخِرُب ي اْلَأْبَص ا ُأوِل س  (} َتِبُروا َی ام نف خت
  ).اآلیة

ة   ما أحوجنا الیوم إلى ھذا الدرس العظیم ونحن نرى غطرسة القوة الیھودیة األمریكی
ي النضیر             ود بن وب یھ ي قل ث الرعب ف ذي ب الى ال ین من أن اهللا تع أن نكون على یق

یطة أن ننصر اهللا قادر على أن یبث الرعب في قلوب یھود بني صھیون فلسطین، شر
  .في كل میادین الحیاة

  االحتفال بتحریم الخمر وتطھیر العقل
في ربیع األول من العام الرابع الھجري حرم اهللا تعالي الخمر التحریم النھائي الحاسم 

اُب َواَألْزالَ {: بقولھ تعالى ْن   َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواَألنَص ٌس مِّ ُم ِرْج
َداَوَة          َنُكُم اْلَع َع َبْی ْیَطاُن َأن ُیوِق ُد الشَّ ا ُیِری وَن ِإنََّم ْم ُتْفِلُح اْجَتِنُبوُه َلَعلَُّك ْیَطاِن َف ِل الشَّ َعَم

} وَنَواْلَبْغَضاء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر َوَیُصدَُّكْم َعن ِذْكِر الّلِھ َوَعِن الصََّالِة َفَھْل َأنُتم مُّنَتھُ 
  ).٩١-٩٠: المائدة(

ي           و المحطة الت ع األول من كل عام ھ لذا یجب أن نحرص على أن یكون شھر ربی
ا  ة أنواعھ ات بكاف ة المكیف ا لمكافح ق منھ جائر: (ننطل ة، الس ات، الشیش ور، الق ، الخم

  :، وذلك عبر اآلتي)وغیرھا.. والمخدرات،
حیة أو االقتصادیة أو   توضیح أضرار المكیفات على كل مجاالت الحیاة سواء ال•  ص

  .االجتماعیة
امع   •  اء والمج اء والعلم الل آراء الفقھ ن خ ات م ي المكیف رعي ف م الش یح الحك توض

  .الفقھیة
  :وأن نوظف ھذه الحملة من خالل

  .وسائل اإلعالم المسموعة والمرئیة والمقروءة -١
  .خطب الجمعة ودروس المساجد -٢
  .لجمعیات ومراكز الشبابعقد الندوات في النوادي والمدارس وا -٣
  .توزیع الملصقات المحذرة في األماكن العامة ووسائل المواصالت -٤
  .الرعایة النفسیة واالجتماعیة ألصحاب المكیفات، واألخذ بأیدیھم نحو اإلقالع -٥
ذا المستنقع         -٦ ي ھ وا ف ى ال ینجرف ة حت ة الوقائی حسن تربیة األبناء ورعایتھم بالتربی

  .الرھیب
  بتأصیل مبدأ الشورى االحتفال

ي  ع األول  ١٢ف ـ ١١ربی اة  ٧٣٣-٦-٨ -ھ اجع بوف ر الف لمین الخب ي المس د تلق م، وبع
د      م بع إذا بھ رسول اهللا لم یستمروا في مصابھم الجلل، ولم یفلت منھم زمام األمور؛ ف
ن      ل دف ك قب سویعات قلیلة یدبرون أمرھم ویسعون لشغل مقعد القیادة الذي شغر؛ وذل
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ل          أعز الخلق عل حابة رسول اهللا تمث ت اجتمعت مجموعة من ص رب وق ي أق یھم؛ فف
د      ة للمسلمین بع د وخلیف أھل الحل والعقد في سقیفة بني ساعدة للتشاور في اختیار قائ

  .رسول اهللا
م        ة ھ حین أربع ین أن المرش ن      : ومن خالل المناقشة تب دة ب و عبی ادة، وأب ن عب سعد ب

ق، وبنتیجة الحوار والمناقشة والشورى الجراح، وعمر بن الخطاب، وأبو بكر الصدی
  .تم اختیار أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھ

في الیوم الثاني دعي الشعب واألمة إلى المسجد لقبول أو رفض الخلیفة الجدید؛ حیث 
ذلك       ایعوه، وب وه وب نھم إال أن قبل ان م ال تنعقد قیادتھ إال بموافقة الشعب واألمة، فما ك

ر   أصبح قیادة شرعیة بترش یح أھل الحل والعقد وقبول واختیار الشعب بعیًدا عن القھ
اریخ المسلمین المشرف           ر ت ي مورست عب د أنساق الشورى الت أو التسلط، وھذا أح

  .العظیم
ھ           روا الوج ان أن یظھ وق اإلنس ة وحق ال الدیمقراطی ي مج طین ف وة للناش ي دع فھ

ة  ي اإلسالم؛     المشرق الرائع العظیم إلسالمنا الحنیف بتوضیح أھمیة وقیم الشورى ف
  .فریضة ومبدأ وممارسة وتطبیًقا

  االحتفال بردع قوة التھدید واستثمار الشباب
ھجریة وبعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وتولیة قائد جدید ١١في ربیع األول 

رارات   لم تنكمش األمة على نفسھا أو تقف عاجزة عن مواجھة أعدائھا؛ بل من أول ق
د شكلھ رسول اهللا صلى اهللا           القائد الجدی ان ق الد الشام ك ى ب د تحریك جیش عظیم إل

ك لتربصھم         ذاك؛ وذل ة آن ي المنطق رتین ف وتین الكبی علیھ وسلم لردع الروم إحدى الق
  .بالمسلمین وتھدیدھم لمن یدخل في الدین الجدید

الدولة،  كان لزاًما على القیادة الجدیدة أن تقوم بعمل إستراتیجي؛ للحد من كبریاء ھذه
وكسر غطرستھا وتحطیم جبروتھا من جانب وإلعادة الثقة إلى قلوب العرب المقیمین 

   .على حدود تلك الدولة من جانب آخر
عاًما؛ لتأدیب  ١٨؛ جیش یقوده شاب لم یتجاوز عمره )بعث أسامة(وھذا ما یعرف بـ 

ف یعت        ة، وكی ادة األم بابنا قی تعلم ش لمین؛ لی دد المس رى تھ وة كب الم وردع ق د اإلس
ي           ئولیة ف ل المس دیرین بتحم باب ج ان الش ف ك ة، وكی م الفرص یح لھ باب ویت بالش

  .صغرھم
د   (لقد أصرت القیادة على إنفاذ بعث   ن زی اة       ) أسامة ب د وف ت حرج صعب بع ي وق ف

داخل   رسول اهللا وارتداد كثیر من العرب عن اإلسالم، والتھدیدات تحیك باألمة من ال
  .إلستراتیجیة الثاقبة المھتدیة بنور اهللاوالخارج، ولكنھا النظرة ا

ت      د أن عان ھ بع فما أحوجنا الیوم إلى استثمار طاقة الشباب وتأھیلھ وإتاحة الفرصة ل
  .الشعوب العربیة واإلسالمیة األمرین بسبب تسلط الحكام وتوارث الحكم

  االحتفال ببدء توحید األمة على ید صالح الدین األیوبي
ق   ٥٧٠من ربیع األول  ٢٩في  ـ المواف وبر    ٢٩ھ ت    ١١٧٤من أكت ت خفت ي وق م، وف

دائھا، یسطع نجم صالح      فیھ شمس األمة وادلھم الظالم علیھا بتفرق أھلھا وتسلط أع
د؛    ن جدی الم م مس اإلس زوغ ش دء ب ل لب الم والعم د الظ ي تبدی دأ ف وبي فیب دین األی ال

  .عادة بنائھاعاًما إلصالح األمة وإ ١٨وتكون أول خطواتھ التي استمرت على مدى 
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ا أو      ارد منھ ب الش تاتھا، وتأدی ع ش ة وجم فوف األم د ص وات توحی م الخط ت أھ كان
م   ا عل ة؛ فحینم د األم ة لتوحی دین الفرص الح ال ین ص د تح دائھا، وق ع أع الف م المتح

على مصر، " العادل"بوجود بعض االضطرابات والمشاكل في الشام، استخلف أخاه 
 ٢٩= ھـ ٥٧٠من ربیع األول  ٢٩خل دمشق في واتجھ على رأس جیشھ إلى الشام فد

  .م، وكانت ھذه أولى خطواتھ لتوحید األمة١١٧٤من أكتوبر 
ل           دة، مث دن جدی د م ھ السابقة خطوات أخرى بضم وتوحی ص "وقد تلت خطوت " حم

اة"و ب"و" حم د  "حل ام بتوحی ي ق بالد الت ن إدارة ال ك أن یحس د ذل تطاع بع ، واس
ع ج   ل م ور التواص د جس م م فوفھا، ث ة   ص ھ الخلیف رف ب ى اعت ة األم، حت م الخالف س

  .العباسي وأقر لھ بالسیادة على مصر والیمن وبالد الشام
  

اط        دة واالرتب وة الوح ث النصر؛ ق لقد استطاع صالح الدین أن یحقق ضلعین من مثل
وة الساعد       ث أال وھو ق بعد قوة العقیدة واإلیمان، ثم نجح تباًعا في تحقیق الضلع الثال

ق النصر، وأن        والسالح، وب ذ العظیم أن یحق د الف ع استطاع القائ عد ھذا اإلعداد الرائ
  .یحرر القدس الشریف، وأن یطھر األمة من رجس لحق بھا قرابة المائة عام

م    فما أحوج أمتنا الیوم إلى أن تعي درس الوحدة واالرتباط، وأن تجمع صفوفھا وتلمل
ا وت  دھا      شأنھا وتعتصم بحبل ربھا؛ حتى تقوم من كبوتھ ى سؤددھا وسالف مج ود إل ع

  .العظیم
--------------  

  جامعة الزقازیق ولیسانس الشریعة اإلسالم -ماجستیر طب األطفال ** 
---------------------------  

  احتفال إیماني".. مولد الھادي"  .٢٩
  احتفال إیماني".. مولد الھادي"

  ** صبحي مجاھد
ا    ذكرى عطرة تعود علینا كل عام تنتظرھا ا تلمس فیھ وس، ون لقلوب، وتھفو إلیھا النف

ا     وب سیدنا ونبین النور النبوي، إنھا ذكرى مولد سید األنام، ونور الھدى، وطبیب القل
  .وموالنا وحبیبنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم

ل     ف یجع ا؟، وكی ویقف المسلم مع ھذه الذكرى النورانیة حائرًا، في كیفیة االحتفال بھ
احة لالح  ھ س ن مجتمع ادي م النبي الھ اني ب ال اإلیم ن  .. تف دد م ى ع ا إل ئلة حملناھ أس

النور     ت ب اعر فاض ا بمش ابوا عنھ ار، فأج ف األقط ي مختل المیة ف ة اإلس اء األم علم
  .والحب للرسول الحبیب صلى اهللا علیھ وسلم

فھناك العدید من المعاني اإلیمانیة التي تحییھا ھذه الذكرى العطرة؛ أھمھا ما أوضحھ 
ؤتمر         -حمد البشاريالدكتور م ین عام الم ة لمسلمي فرنسا، أم ة العام رئیس الفیدرالی

ي السنة الماضیة؟         : "اإلسالمي األوروبي؛ قائال ھ ف ا قدمت نفس عم م سؤال ال من المھ
وماذا فعلت من أجل رضا اهللا ورسولھ؟ ألنھا ذكرى تحیي روح التمسك بسنتھ صلى  

  .اهللا علیھ وسلم
: عل االحتفال بمولد الھادي لیوم واحد في العام، ویقولالبشاري على من یج. ویعیب د

ا  " ینساق عالمنا الیوم إلى إحیاء الیوم الواحد في الذكریات العامة والدینیة؛ حیث جعلن
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ھ یجب أن یكون      یوما للمرأة ویوما للعمل، وصار االحتفال بالرسول یوما في حین أن
ب        ھ أح ا، وجعل ي حیاتن وم ف ل ی ھ ك داء ب ا؛ باالقت ا     یومی نا وأرواحن ن أنفس ا م إلین

  ".وأزواجنا
ھ    لى اهللا علی ي ص د النب اني بمول ال اإلیم ي االحتف زة ف ائل متمی رب وس لمي الغ ولمس

حھ د  ا یوض و م لم، وھ ھ. وس اري بقول اءات   : "البش د اللق ي عق رى ف ة كب م فرص لھ
ة           وز الدینی وم؛ ألن الرم ل ی لم ك ھ وس النبي صلى اهللا علی اًء ب  الروحیة المستمرة احتف

و "وفي ھذا العام سنعقد لقاًء إیمانیا في . تدعم الجانب الروحي لمسلمي أوروبا " تمبكت
  ".بدولة مالي حیث نحیي ذكرى المولد النبوي

اري یف البش د،    : "ویض ل واح ب رج ى قل لمین عل ع المس ة لجم ال فرص د االحتف یع
ك الق         ي تحری ة ف ورة إیمانی رزه من ث ا أف دانمارك، وم وب  ویجب أن نستغل حادث ال ل

  ".وتوجیھ الغضب واستثماره بشكل إیجابي في واقعنا
  مرات یومًیا ٥احتفال 

د   و محم راھیم أب دكتور إب تقط ال المیة   -ویل ة اإلس ترالیة للثقاف ة األس یس المؤسس  -رئ
خص        ى اختالف ش دوام؛ إل ى ال ال عل أطراف الحدیث، فیرجع أھمیة استمرار االحتف

ی   ل الشخص ن ك لم ع ھ وس لى اهللا علی ول ص ھ  الرس ل ل الى جع ة أن اهللا تع ات، خاص
ي صلواتنا         ول ف دما نق ة، عن وم واللیل ي الی رات ف تم خمس م ا ی ا ربانًی الم "احتفاًل الس

، إذ جعلت صیغة الصالة علیھ بصیغة المخاطب الحاضر، لتؤكد أن "علیك أیھا النبي
وم       ي الی رات ف النبي یجب أن یكون حاضرا في حیاة األمة والفرد والمجتمع خمس م

  .للیلةوا
. وال یمكن أن یكون االحتفال بكلمات تلھب المشاعر دون عمل حقیقي؛ وھذا ما أكد د

أبو محمد أمرا على أھمیة تغییره، ویوضح أن خیر احتفال برسول اهللا صلى اهللا علیھ 
ھ السید       ا وكأن ي حیاتن وسلم إحیاء منھجھ وسنتھ والعیش على ضربھ، وجعلھ یعیش ف

  .اعالمطاع بین السادة األتب
ول د    ذا یق د  . ویحتاج المؤمن إلى دائًما إحیاء حب الرسول في قلبھ؛ وعن ھ و محم : أب

ال بد أن یعبر االحتفال بالمولد عن محبة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم؛ ألن القلب ال "
یموت وفیھ حب الرسول، وإذا ماتت محبة الرسول من قلب المؤمن ضاع وتاه وضل 

  ".الطریق
د وأن ن ھ فالب ھ  وعلی الى لنبی ول تع ث یق اع، حی ب واالتب ین الح رق ب ُتْم {: ف ْل ِإْن ُكْن ُق

یمٌ      وٌر َرِح ُھ َغُف وَبُكْم َواللَّ ْم ُذُن ران (} ُتِحبُّوَن اللََّھ َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكُم اللَُّھ َوَیْغِفْر َلُك : آل عم
٣١.(  

ل    م یق أحبوني "فل ھ وس       "ف ي للرسول صلى اهللا علی اع الحقیق أن االتب رة   ؛ وك لم ھو ثم
للحب، وكلما ازداد ھذا الحب عمقا، وازداد شعاعھ تألقا؛ اقترب المسلم من مرضات  

  ".اهللا، وأصبح أھال لرحماتھ
یھم، وتطاوال    : "أبو محمد. وعن االحتفال ھذا العالم؛ یشیر د ة نب یشھد المسلمون إھان

  ".نصرة نبیھم ال یستند إلى قیم أو أخالق، ومن ثم البد أن یكون احتفالھم معبرا عن
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رازي  ؤاد الب د ف دكتور محم رى ال دانمرك-وی المیة بال ة اإلس یس الرابط ذه  -رئ أن ھ
النصرة یجب أن تبتعد عن بدع االحتفال، وقصرھا على الدروس والمحاضرات التي 

  .تثري المعرفة بشمائلھ وسیرتھ العطرة صلى اهللا علیھ وسلم
رازي ابع الب ي: "ویت وي ف د النب رى المول ي ذك ول،  تحی ب للرس اعر الح وس مش النف

ل         ي تعریف صفاتھ بك ذل الوسع ف ى ب واالقتداء بھ صلى اهللا علیھ وسلم، باإلضافة إل
لغات العالم، وباستخدام كل الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئیة، كي یعرف العالم 

  ".من ھو رسول اهللا؟ وماذا یعني میالده من فضل ورحمة للبشریة جمعاء؟
  عيتدریب اجتما

ادي         د الھ ذكرى مول اعي ب ال الجم ة االحتف ى كیفی راد عل . ھناك حاجة إلى تدریب األف
ز     د العزی ھیر عب دكتورة س حھ ال ا توض ذا م ة     -ھ دة كلی اع وعمی م االجتم تاذة عل أس

  .الدراسات اإلنسانیة األسبق بجامعة األزھر بنات
الل  ن خ ون م وي یك د النب ذكرى المول اعي ب ال الجم ى أن االحتف یر إل ل  وتش التواص

ھ رسول          ان علی ا ك ذكیر بم اس، والت ین الن رابط ب االجتماعي، واغتنام الفرصة في الت
  .اهللا من عطف على الفقیر وإشعاره بالسعادة

دكتورة سھیر   د ال ع    : "وتؤك ة لجم وي فرص د النب ال بالمول ون االحتف م أن یك ن المھ م
دق  ي   األھل، وتقریب صلة الرحم، وتوسیع المودة بین األقارب واألص ران؛ ف اء والجی

اس   ین الن ارب ب ودة والتق ھ الم دت فی ن تباع ا  . زم د حیاتن ال بالمول ري االحتف ا یث كم
االجتماعیة عندنا نتذكر الرسول اإلنسان، وكیف كان یتصرف في كل أموره، ویعمل 

  ".بإخالص، ویستثمر كل لحظة في الخیر
وي یحق    د النب ق االستقرار النفسي   وترى الدكتورة سھیر أن االحتفال الجماعي بالمول

ھ         اني من ذي یع ق ال ن القل ا یحمي م لإلنسان، ویغذي مشاعر الفرد في ھذا الزمن، كم
  .غیر المسلمین؛ الذین ال یجتمعون على مشاعر إیمانیة في احتفال جامع

ینبغي أن تكون تحیة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم اجتماعیا بطریقة : "وتستطرد قائلة
ال      یرضى عنھا اهللا ورسولھ ي االحتف دث ف ي تح ة الت ، والبعد عن السلبیات االجتماعی

ل   بذكرى المولد النبوي، والتي تتمثل في نسیان الشخصیة التي یتم االحتفال بھا، وجع
  ".االحتفال بھ صلى اهللا علیھ وسلم مجرد مرح، ویوم إجازة نلھو ونلعب فیھ
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ر إن الذین آمنوا والذین ھادوا والصابئون والنصارى من آمن باهللا والیوم اآلخ(
  ٤٦٣  ...........................  ).١) (وعمل صالحًا فال خوف علیھم وال ھم یحزنون 

" فى " الواو " ھذه اآلیة ھى منشأ ھذه الشبھة عندھم ، ألنھم نظروا فیما بعد 
حرف ناسخ  وھى" إن " الواقع بعد " الذین آمنوا " وقارنوا بینھ وبین " الصابئون 

وھو مبنى ألنھ " الذین " ھنا ھو " إن " واسم " الخبر " ویرفع " المبتدأ " ینصب 
  ٤٦٣  ...........................................................................  .اسم موصول

" الواو"فجاءت مرفوعة ب" الصابئون " أما " الذین ھادوا " وقد عطف علیھ 
  ٤٦٣  .................................  ".النصارى " ء بعدھا ألنھا جمع مذكر سالم وجا

النصارى " وكذلك " الصابئون " فى الموضعین السابقین على " الذین " وكل من 
إعرابھا تقدیرى ال یظھر ال فى الخط وال فى النطق ، وذلك ألن االسم الموصول " 
فھو اسم مقصور ، " النصارى"على حالة واحدة ، أما من المبنیات " الذین " 

مفتوحة أصالة " الراء " یتعذر ظھور حركة اإلعراب علیھ ، وھى ھنا الفتحة ، و 
سواء كانت الحركتان مختلفتین ، . ، ومحال أن تظھر فتحتان على موضع واحد

  ٤٦٣  ..................................  .كفتٍح وضٍم ، أو متجانستین ، كفتحتین وضمتین
وخصوم القرآن نظروا فى نظم ھذه اآلیة الحكیمة وقالوا إن فیھا خطأ لغویًا 

فكان حقھا " إن الذین آمنوا " معطوفة على منصوب " الصابئون " ؛ ألن ) نحویًا(
" ھكذا " الواو " لكنھا جاءت مرفوعة ب " والصابئین " أن تنصب ، فیقال 

  ٤٦٤  .............................  :وھدفھم من تصید ھذه الشبھات إثبات" الصابئون و
  ٤٦٤  ........................  .أن فى القرأن تحریفًا لمخالفتھ بدھیات القواعد النحویة -
  ٤٦٤  ..........  .اهللا ، ألن ما كان من عند اهللا ال یكون فیھ خطأأو ھو لیس من عند  -

  ٤٦٤  .......................................................................  :الرد على الشبھة
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عدة آراء ، منھا ما فى ھذه اآلیة " الصابئون " للنحاة والمفسرین فى توجیھ رفع 
ھو قوى مشھود لھ فى االستعمال اللغوى عند العرب الخلص ، ومنھا ما ھو دون 

  ٤٦٤  ...................  :ذلك ، وقد بلغت فى جملتھا تسعة توجھات نذكر منھا ما یلى
" إن : یبویھ وأتباعھما ، قالواما قالھ جمھور نحاة البصرة ، الخلیل وس: األول

إن " وخبره محذوف یدل علیھ خبر ما قبلھ " مبتدأ " مرفوع على أنھ " الصابئون 
" إلى ما بعد " والصابئون " والنیة فیھ التأخیر ، أى تأخیر : قالوا" الذین آمنوا 
إن الذین آمنوا والذین ھادوا : " وتقدیر النظم والمعنى عندھم". والنصارى 

ارى من آمن منھم باهللا والیوم اآلخر فال خوف علیھم وال ھم یحزنون والنص
  ٤٦٤  ..............................................................  ).٢" (والصابئون كذلك 

  ٤٦٤  .................................  :ومن شواھد ھذا الحذف عند العرب قول الشاعر
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف فقد حذف الخبر من المبتدأ 

  ٤٦٤  .....................  ".راض " لداللة الثانى علیھ " راضون " األول ، وتقدیره 
  ٤٦٤  ......................  .نحن بما عندنا راضون ، وأنت بما عندك راض: والمعنى

  ٤٦٤  ............................................................................  :وقول اآلخر
فإنى لغریب وقیار : ومن بك أمسى بالمدینة رحلھ فإنى وقیَّار بھا لغریب والتقدیر

  ٤٦٤  ....................................................................................  .كذلك
  ٤٦٤  ..........................................................................  :وقول الشاعر

" بغاة " وإال فاعلموا أنَّا وأنتم بغاة ما بقینا فى شقاق الشاعر یصف الفریقین أنھم 
  ٤٦٤  ...................................................  :إن استمروا فى الشقاق ، والتقدیر

  ٤٦٤  ............................................................  .اعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك
إن " وھكذا ورد فى االستعمال اللغوى عند العرب ، أن الجملة االسمیة المؤكدة ب 

وأن یذكر خبر واحد یكون السم " إن " یجوز أن یذكر فیھا مبتدأ آخر غیر اسم " 
علیھ ، أو یحذف خبر اسم " إن "ویحذف خبر المبتدأ الثانى لداللة خبر اسم " إن " 
المحذوف " إن " ویكون الخبر المذكور للمبتدأ الثانى دلیًال على خبر اسم " إن " 

ونظم اآلیة التى كانت منشأ الشبھة عندھم ال یخرج عن ھذه األسالیب الفصیحة ، 
.لتى عرفناھا فى األبیات الشعریة الثالثة ، وھى لشعراء فصحاء یستشھد بكالمھما
  ...........................................................................................  ٤٦٤  

الناسخة ، " إنَّ " لیست ھى " إن الذین آمنوا : " فى قولھ تعالى" إن " أن : الثانى
نعم ، یعنى حرف جواب ، فال : ھى بمعنىالتى تنصب المبتدأ وترفع الخبر ، بل 

تعمل فى الجملة االسمیة ال نصبًا ، وال رفعًا ، وعلى ھذا فالذى بعدھا مرفوع 
" اسم موصول ، وھو مبنى فى محل رفع ، وكذلك " الذین " المحل ، ألن 

ألنھ جمع مذكر سالم ، " الواو " فإنھ مرفوع لفظًا ، وعالمة رفعھ " الصابئون 
  ٤٦٤  ......................................................................  ".بئ صا" مفرده 

  ٤٦٥  .................................  :قال قیس بن الرقیات. وقد استعملھا العرب كذلك
رَت ، برز الغوانى من الشباب یلمننى ، وآلو مھنَّْھ ویقلن شیٌب قد عالك وقد كب

  ٤٦٥  ..........................................................  .نعم: أى فقلت) ٣(فقلت إنَّْھ 
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والنصارى ، أسماء مرفوعة إما " الصابئون " و " الذین " وعلى ھذا فإن كال من 
فھى مبنیة فى محل رفع ، والنصارى مرفوعة بضمة مقدرة " الذین : محًال ، وھما

" الصابئون : " سم مقصور ال تظھر على آخره حركات ، وإما لفظًا مثلألنھا ا
  ٤٦٥  ....................................................  .فھى مرفوعة لفظًا بواو الجماعة

  ٤٦٥  .  .وعلیھ كما كان فى المذھب األول فال خطأ فى اآلیة كما زعم خصوم القرآن
أما المفسرون فقد اختار الزمخشرى منھم المذھب األول المعزو إلى جمھور علماء 

  ٤٦٥  ...................................  :البصرة ، ومن شیوخھم الخلیل وسیبویھ ، فقال
التأخیر عما فى ) ٤(، وخبره محذوف والنیة بھ  رفع على االبتداء" والصابئون " 

  ٤٦٥  ................................................  :حیز إن من اسمھا وخبرھا كأنھ قیل
).٥" (إن الذین آمنوا والذین ھادوا والنصارى حكمھم كذا ، والصابئون كذلك " 
  ...........................................................................................  ٤٦٥  

  ٤٦٥  .................................................................  :وقال اإلمام الشوكانى
إن الذین آمنوا : مرتفع على االبتداء ، وخبره محذوف والتقدیر" والصابئون " 

علیھم وال والذین ھادوا من آمن منھم باهللا والیوم اآلخر وعمل صالحًا فال خوف 
  ٤٦٥  .................................  ).٦" (ھم یحزنون والصابئون والنصارى كذلك 

وقد ألمح اإلمام الشوكانى إلى إضافة جدیدة خالف بھا كال من الخلیل وسیبویھ 
أما ھو  مقدما من تأخیر كما تقدم ،" الصابئون" والزمخشرى ؛ ألن ھؤالء جعلوا 

  ٤٦٥  .........................  :فجعلھ قارا فى موضعھ غیر مقدم من تأخیر بدلیل قولھ
" وعلیھ یمكن َجْعل . وھذه إضافة حسنة ومقبولة" والصابئون والنصارى كذلك " 

ھا منصوبة وال حاجة إلى جعل" الصابئون " مرفوعة عطفًا على " النصارى 
، والواقع أن ھذا المذھب على جملتھ الذى ذھب إلیھ " إن الذین آمنوا " عطفًا على 

جمھور علماء البصرة ، وتابعھم فیھ اإلمام الشوكانى ھو أقوى ما أورده النحاة فى 
أما بقیة اآلراء ، فھى دون ذلك . فى ھذه اآلیة الكریمة" الصابئون " توجیھ رفع 

  ٤٦٥  ..............................................................................  ).٧(بكثیر 
عند جمھور النحاة والمفسرین ، أما توجیھھ " الصابئون " ھذا ھو توجیھ رفع 
  ٤٦٥  .....................................................................  :بالغة فھو ما یأتى
سواء كانت مقدمة من تأخیر على رأى  عما قبلھا" الصابئون " إن مخالفة إعراب 

وعما بعدھا إن ) ٨(الجمھور أو غیر مقدمة على رأى اإلمام الشوكانى وآخرین 
إن الذین آمنوا والذین ھادوا ، بأن ھذه " معطوفًا على " والنصارى " قدرنا 

:المخالفة لمحة بالغیة رائعة ؛ تشیر إلى وجود فرق كبیر بین ھذه الطوائف األربع
  ...........................................................................................  ٤٦٥  
  ٤٦٥  ...........................................................................  .الذین آمنوا -
  ٤٦٥  ...........................................................................  .الذین ھادوا -
  ٤٦٥  .............................................................................  .النصارى -
  ٤٦٥  .............................................................................  .الصابئون -

فالطوائف الثالث األولى یربط بینھا رابط قوى ھو أن كل طائفة منھا لھا كتاب 
  ٤٦٦  .......................................................  .ورسول من عند اهللا عز وجل
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  ٤٦٦  ...فالذین آمنوا لھم كتاب ھو القرآن ، ورسول ھو محمد صلى اهللا علیھ وسلم 
  ٤٦٦  .....  .والذین ھادوا لھم كتاب ھو التوراة ، ولھم رسول ھو موسى علیھ السالم
  ٤٦٦  .......  .والنصارى لھم كتاب ھو اإلنجیل ، ولھم رسول ھو عیسى علیھ السالم

أما الصابئون ، فلیس لھم كتاب وال رسول ، وھم على ضالل مطبق ال ذرة من 
  ٤٦٦  ................................................................................  .دایة فیھھ

والمقام الذى تتحدث عنھ اآلیة ھو فتح باب القبول عند اهللا لكل من آمن إیمانًا 
فاإلیمان یمحو ما قبلھ وال ینظر اهللا . صحیحًا صادقًا وداوم على عمل الصالحات

كفر ومعاٍص ، واآلیة بدأت بالذین آمنوا لیستمروا  إلى ماضیھم الذى كانوا علیھ من
على إیمانھم الذى ھم فیھ ، ویلتزموا بعمل الصالحات واهللا سیجزیھم خیر الجزاء 

  ٤٦٦  .....................................  ).٩(على إیمانھم المستمر ، وصالحھم الدائم 
الیھود ، وھم كانوا فى عصر نزول القرآن قد غالوا : نىثم ثنت بالذین ھادوا ، یع

فى دینھم ، وحادوا عن الحق ، وغیَّروا وبدَّلوا فیما أنزلھ اهللا على أنبیائھم فوعدھم 
اهللا إذا آمنوا إیمانًا صحیحًا صادقًا ، وتابوا إلى اهللا من كل ما ابتدعوه فى عقائدھم 

ھم سیكونون فى أمٍن من عذاب اهللا ، ال واتبعوا ما أنزل اهللا على خاتم رسلھ ؛ بأن
  ٤٦٦  ........................................................  .خوف علیھم وال ھم یحزنون

وكذلك النصارى حیث جعلوا هللا صاحبة وولدا وغالوا كثیرًا فى دینھم ، إذا آمنوا 
عوھا ، وأصلحوا شأنھم ، إیمانًا صحیحًا صادقًا ، وبرئوا من عقائدھم التى ابتد

وآمنوا بما أنزلھ اهللا على خاتم رسلھ ، ولزموا العمل الصالح ، كان سعیھم عند اهللا 
.مشكورًا ، ووقاھم اهللا عز وجل من الخوف والحزن یوم یقوم الناس لرب العالمین

  ...........................................................................................  ٤٦٦  
فى ترغیب ھذه الفرق الثالث فیما عنده بأن یجعل ھذا الفضل للصابئین ثم زاد اهللا 

الذین خرجوا عن جمیع الرساالت السماویة ، وإذا كان اهللا یقبل منھم إیمانھم إذا 
  ٤٦٦  ...............................................  .آمنوا ، ویثیبھم على عمل الصالحات

ا والیھود والنصارى أولى بالقبول عند اهللا ، إذا آمنوا وعملوا فإن الذین آمنو
  ٤٦٦  ..............................................................................  .الصالحات

لیلفت األذھان عند قراءة ھذه اآلیة " الصابئون " ومن أجل ھذا خولف إعراب و 
اءل القارئ أو السامع ما سبب أو سماعھا إلى الوقوف أمام ھذه المخالفة ، ولیتس

  ٤٦٦  .ھذه المخالفة ، ثم یقوده ھذا التساؤل إلى الحصول على ھذا المعنى الذى تقدم
فھذه المخالفة أشبھ ما تكون بالنبر الصوتى فى بعض الكلمات ، التى یراد لفت 

لیست لعطف " والصابئون " والواو فى : ند السامعین ؛ قالوااألنظار إلیھا ع
التى تعطف " الواو " و" الجمل " المفردات على نظائرھا ، وإنما ھى لعطف 

جملة على أخرى ال تعمل فى مفردات الجملة المعطوفة ، ال رفعًا وال نصبًا وال 
دون الحركات  بل تربط بین الجملتین المعطوفة والمعطوف علیھا فى المعنى. جرًا

  ٤٦٦  ...............................................................................  .اإلعرابیة
ولھذه اآلیة نظائر فى مخالفة إعرابھا لما قبلھا اتخذ منھا خصوم القرآن منشأ 

  ٤٦٦  ......  .لشبھات مماثلة وسیأتى الحدیث عنھا كال فى موضعھ إذا شاء اهللا تعالى
  ٤٦٦  ..............................................................................  :والخالصة
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إن الذین آمنوا والذین ھادوا والصابئون والنصارى من آمن باهللا : (إن ھذه اآلیة
الصحة  بل ھى فى غایة. تخلو من أى خطأ نحوى أو غیر نحوى(والیوم اآلخر 

" واإلعجاز ، وقد بینا وجوه صحتھا ، والمعانى البیانیة التى ألمح إلیھا رفع 
وھؤالء الذین یلحدون فى آیات اهللا ال درایة لھم بالنحو وال بالصرف " الصابئون 

وال بالبالغة ، ولیسوا ھم طالب حق ، وال باحثین عنھ ، والذى سیطر على كل 
فى كتاب ال عورات فیھ بل ھو أنقى وأبلغ  "عن العورات " تفكیرھم ھو البحث 

وأفصح وأصح ، وأصدق بیان فى الكون كلھ ، وال یأتوننا بمثل إال جئناھم بالحق 
  ٤٦٧  ........................................................................  .وما ھم بسابقین

  ٤٦٧  .......................................................................  .٦٩: المائدة) ١(
  ٤٦٧  ..............................  ).٤/٣٥٤(الدر المصون للسمین الحلبى : انظر) ٢(
  ٤٦٧  ........................  ).١/٤٧٥(والكتاب لسیبویھ ) ٦٦(البیتان فى دیوانھ ) ٣(
یعنى أن حقھ أن یذكر بعد " الصابئون " عائد على " بھ " الضمیر فى ) ٤(

  ٤٦٧  ....................................................  .النصارى ، ولكنھ ُقدِّم من تأخیر
  ٤٦٧  ...............................................................  ).١/٦٣٠(الكشاف ) ٥(
  ٤٦٧  ..............................................................  ).٢/٧١(فتح القدیر ) ٦(
للسمین " الدر المصون " تفاصیل ھذه اآلراء وشواھدھا ومناقشتھا فى : انظر) ٧(

  ٤٦٧  .........................................................  .وما بعدھا) ٤/٣٥٢(الحلبى 
  ٤٦٧  .............................................  ).٤/٣٦٠(المصدر السابق : انظر) ٨(
فى اآلیة بأنھم المنافقون ألنھم غیر " الذین آمنوا " بعض العلماء یفسر ) ٩(

واألصوب ما أثبتناه ، وھو أن المراد ھم الذین آمنوا فعًال ، . مؤمنین فى الباطن
  ٤٦٧  ............................  .ون المطلوب منھم أمرین ثباتھم على ھذا اإلیمانویك

یا أیھا الذین آَمنوا آِمنوا باهللا :(كما فى قولھ تعالى. ثم إدامة عمل الصالحات
  ٤٦٧  ...............................................................  .١٣٦: النساء(ورسولھ 

  ٤٦٧  ...............................................................  .دوموا على إیمانكم: أى
 -------------------------  ...........................................................  ٤٦٧  

  ٤٦٧  ................................................  نصب المعطوف على المرفوع -٤٣
  ٤٧٢  .....................................................................  نصب الفاعل -٤٤
  ٤٧٦  .......................................................  تذكیر خبر االسم المؤنث -٤٥
  ٤٧٨  ..................................................  تأنیث العدد ، وجمع المعدود -٤٦
  ٤٨٠  ...............................................  جمع الضمیر العائد على المثنى -٤٧
  ٤٨١  ............................  اإلتیان باسم الموصول العائد على الجمع مفردًا -٤٨
  ٤٨٢  .........................................  جزم الفعل المعطوف على المنصوب -٤٩
  ٤٨٤  ........................................  َجْعُل الضمیر العائد على المفرد جمعًا -٥٠
  ٤٨٦  ....................................  جمع كثرة فى موضع جمع القلةاإلتیان ب -٥١
  ٤٨٩  ....................................  اإلتیان بجمع قلة فى موضع جمع الكثرة -٥٢
  ٤٩٠  .....................................................  َجْمُع اسِم َعَلٍم یجب إفراده -٥٣

  ٤٩٠  ................................  د محمود حمدى زقزوق، وزیر األوقاف.أ: الكاتب
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  ٤٩٠  .......................................................................  :منشأ ھذه الشبھة
أتدعون بعًال * إْذ قال لقومھ أال تتقون * وإن إلیاس لمن المرسلین : (لىھو قولھ تعا

فكذبوه فإنھم * اهللا ربكم ورب آبائكم األولین * وتذرون أحسن الخالقین 
سالم على * وتركنا علیھ فى اآلخرین * إال عباد اهللا المخلصین * لمحضرون 

  ٤٩٠  ..........................................................................  ).١) (إلیاسین 
ولكنھم ـ لسوء قصدھم ـ اتبعوا " إلیاسین " موضع الشاھد على الشبھة عندھم ھو 

طریقة حذف مزریة فى ھذه اآلیات ، وكان یكفیھم بدل ھذه الحذوفات أن یقتصروا 
وحدھا ، وقد یكون الداعى إلى ذكر ما ذكروا ھو أن یقولوا إن " إلیاسین " على 

" والضمائر العائدة علیھ حدیث المفرد ، ثم عاد فجمع " إلیاس " تحدث عن  القرآن
" ، ھكذا " الیاء " وھو علم مفرد ، جمع المذكر السالم المجرور بـ " إلیاس 

  ٤٩٠  .................................:، ثم علقوا على ھذا الذى فھموه بقولھم" إلیاسین 
المفرد ؟ فمن الخطأ لغویًا تغییر " إلیاس " بالجمع عن " إلیاسین " فلماذا قال " 

  ٤٩٠  ....................................................  .اسم الَعَلم حبًا فى السجع المتكلف
) وھذا البلد اآلمین * وطور سینین * والتین والزیتون " (التین " وجاء فى سورة 

)٤٩٠  ......................................................................................  ).٢  
فلماذا قال سینین بالجمع عن سیناء ؟ فمن الخطأ لغویًا تغییر اسم الَعَلَم حبًا فى 

وكما یرى القارئ الكریم أن . ھذا قولھم ، ذكرناه بالحرف الواحد" السجع المتكلف 
وإن كان " سینین " ، والثانیة فى " إلیاسین "  إحداھما فى: ھذه الشبھة شبھتان

  ٤٩٠  ....................................................  .المقصود لھم من الشبھتین واحدًا
  ٤٩٠  .......................................................................  :الرد على الشبھة

توجیھات لمجىء إلیاس على إلیاسین ، فاإلمام  عرض المفسرون واللغویون عدة
الزمخشرى قال مرة إن زیادة الیاء والنون ربما كان لھ معنى فى اللغة السریانیة ، 
وقال مرة إن إلیاسین لغة فى إلیاس ، كما أن إدریسین لغة فى إدریس ، وعلى ھذا 

ومًا إلیھ من آمن وإذا كان جمعًا فإن المراد إلیاس مضم. لیس جمعًا" إلیاسین " فإن 
بھ من قومھ ، كما قالوا الخبیبون والمھلبون ، فى الخبیب والمھلب أى تسمیة 

  ٤٩١  ..............................................................  ).٣(االتباع اسم المتبوع 
ھو " یاسین " آل یاسین ، ویاسین ، وأن : ویقوى ھذا قراءة نافع وابن عامر وعلى

  ٤٩١  ....................................  .من أنبیاء بنى إسرائیل) ٤(واحد " إیلیا " بو أ
  ٤٩١  ..............................  ).٥(ویرى ھذا الرأى آخرون غیر من تقدم ذكرھم 

أحد أنبیاء بنى إسرائیل ، المذكور " إیلیا " ھو " إلیاس " ویرى باحث حدیث أن 
  ٤٩١  ...................................  ).٦" (إیلیا " فى سفر الملوك األول بھذا االسم 

  ٤٩١  .................  :یاھو+ ى + إیل " أى " إلیاھو " وأن أصلھ فى اللغة العبریة 
  ٤٩١  .............................  .اهللا إلھى أو اهللا ربى: ومعناه. أى إیلى یاھو ، أو یھو

. فى حالة المنع من الصرف للعلمیة والعجمة) إلیاس(وأن مجیئھ فى القرآن مرتین 
، وأن عالمة " إلیاسین " روفًا ھكذا أما فى سورة الصافات فكان مجیئھ مص

أى " السین " فتولد عن إشباع الكسرة تحت " الیاء " أما " التنوین " صرفھ ھى 



 ١١٠٧

وأن " إلیاسین " فلما أشبعت الكسرة صار " إلیاسن " أن أصلھ فى حالة الصرف 
  ٤٩١  .............................................  .المقتضى لصرفھ ھنا ھو رؤوس اآلى

فالرد علیھا " طور سنین " أما الشبھة الثانیة وھى . ھذا فیما یختص بالشبھة األولى
  ٤٩١  ................................................................................  :فى اآلتى

جمعًا كما توھم مثیرو ھذه الشبھات ، الذین یقفون عند ظواھر " سینین " لیست 
ات فإن وجدوا فیھا ما یشبع رغبتھم فى التشفى من القرآن والتحامل علیھ الكلم

نعم .. مألوا الدنیا ضجیجًا ، وإن لم یجدوا مألت قلوبھم الحسرة ، ورجعوا خائبین
بكسر السین ، كما أن " سیناء"جمعًا كما زعموا ، بل ھى لغة فى " سینین " لیست 

ِسیناء ، بالكسر ، وَسیناء بالفتح : اللغتین وبھاتین. بفتح السین لغة فیھا" َسیناء " 
  ٤٩١  ...........................  :وردت القراءات ، فھى إذن فى القرآن لھا ثالثة لغات

  ٤٩١  ..................................................................  .ِسیناء بكسر السین -
  ٤٩١  ....................................................................  .اء بفتح السینَسین -
  ٤٩١  .............................................وِسنیین ، بكسر السین ویاءین ونونین -

  ٤٩١  .................................  ):٧(كما أن البلد الحرام لھا فى القرآن عدة أسماء
  ٤٩١  ......................................  .البلد األمین -أم القــرى  -بكــــة  -مكــــة  -
  ٤٩١  ..........................................................  .١٣٠- ١٢٣: الصافات) ١(
  ٤٩١  ........................................................................  .٣-١: التین) ٢(
  ٤٩١  ...............................................................  ).٣/٣٥٢(الكشاف ) ٣(
  ٤٩١  ........................................................  ).٩/٣٢٨(الدر المصون ) ٤(
  ٤٩١  ...................  ).٥٧٩(وعلل القراءات ) ٢/٣٩١(معانى القرآن للفراء ) ٥(
  ٤٩١  ..........................................  ).٣٣-٣١(الفقرات ) ١٦(اإلصحاح ) ٦(
لألستاذ ) ٢/١٦٧(ن ، العلم األعجمى مفسرًا بالقرآن من إعجاز القرآ: انظر) ٧(

  ٤٩٢  ............................................................................  .رؤوف سعد
 --------------------  .................................................................  ٤٩٢  

  ٤٩٢  ...............................................  اإلتیان بالموصول بدل المصدر -٥٤
  ٤٩٤  .......................................  وضع الفعل المضارع موضع الماضى -٥٥
  ٤٩٦  ...................................................  "لمَّا " عدم اإلتیان بجواب  -٥٦
  ٤٩٨  ...................................  اإلتیان بتركیب أدى إلى اضطراب المعنى -٥٧
  ٥٠٠  ...................................................  َصْرُف الممنوع من الصرف -٥٨
  ٥٠١  .......................................................  اإلتیان بتوضیح الواضح -٥٩
  ٥٠٤  .........................  االلتفات من المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى -٦٠
  ٥٠٥  .....................................................  اإلتیان بفاعلین لفعل واحد -٦١
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  ٥١٣  ............................................................  !صُب المضاف إلیھ  -٦٤
  ٥١٤  ....................................  ھل تناقض القرآن فى مادة خلق اإلنسان -٦٥
  ٥١٧  ..........................................  حول موقف القرآن من الشرك باهللا -٦٦
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  ٥٢٠  ..............  حول عصیان إبلیس وھو من المالئكة الذین ال یعصون اهللا -٦٧
  ٥٢١  ........  مع أنھم من المخلوقات الطائعة القانتة هللا: حول عصیان البشر -٦٨
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حول خالف القرآن للكتاب المقدس فى أسماء بعض الشخصیات التاریخیة -٧٠

  ...........................................................................................  ٥٢٥  
واختالفھ فى ذلك مع " أخت ھارون " ة القرآن الكریم مریم حول تسمی -٧١

  ٥٢٧  ....................................................................................  الكتاب
  ٥٢٧  ..................................................................................  المقدس
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  ...........................................................................................  ٥٣٠  
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خاص بإذاعة طریق اإلسالم نسخة : نقال عن  ٢٠٠٣ - ٠٦ - ١٧: أضیفت بتاریخ 
  ٨٤١  ...............................................................  ٨٥٢٩: للطباعة القراء 

إن شریعة اإلسالم مبنیة بناًء متینًا حكیمًا ألنھا من العزیز الحكیم الحمید فما من 
مصلحة في الدنیا واآلخرة إال وأرشدت إلیھ ودلت علیھ ، ولذا اعتنت الشریعة 

حفظ الدین والنفس والعقل والنسل والمال ، فحیاة البشر : بحفظ الضرورات الخمس
تستقیم وأمورھم ال تنتظم إال بحفظ ھذه الضرورات ، ألیست ھي من حقوق ال 

  ٨٤١  ........................................................  .اإلنسان التي كفلھا لھ اإلسالم
فالمسلم أخو المسلم ال یظلمھ وال یسلمھ وال یخذلھ وكل المسلم على المسلم حرام « 

  ٨٤٢  ..................كما قال المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم» ھ دمھ ومالھ وعرض
وھذا موقف یبین قیمة اإلنسان في اإلسالم وأنھ لیس بھیمة إنھ إنسان سمیع بصیر 

  ٨٤٢  .........................................................  :جعل اهللا لھ حقًا ورأیًا وكلمة
أتت ثیاب من الیمن فوزعھا أمیر المؤمنین عمر رضي اهللا عنھ على الناس لكل ( 

مسلم ثوب وبقي ثوب ألمیر المؤمنین فلبسھ فوصل الثوب إلى ركبتیھ فقال البنھ 
أعطني ثوبك الذي ھو حصتك فأعطاه إیاه فوصل عمر ثوبھ بثوب ابنھ : عبد اهللا

أیھا الناس : ا وصعد یخطب في الناس فحمد اهللا وأثنى علیھ ثم قالعبد اهللا ولبسھم
 –واهللا ال نسمع وال نعي : فیصرخ سلمان الفارسي...اسمعوا لما سوف أحدثكم عنھ

رجل یقاطع الخلیفة أمیر المؤمنین رجل فارسي لیس بقرشي وال ھاشمي وال 
  ٨٤٢  ....................................................  –عربي وال ھو من قرابة الخلیفة

  ٨٤٢  .......................................................................  ولم؟: فیقول عمر
  ٨٤٢  ................  ألنك تلبس ثوبین وتلبسنا ثوبًا واحدًا ، أین العدالة؟: فیرد سلمان

  ٨٤٢  .....................................................  .قم فأجب: یا عبد اهللا: فقال عمر
إن أبي رجل طویل الیكفیھ ثوب فأعطیتھ ثوبي ، : فقام عبد اهللا والناس سكوت فقال

  ٨٤٢  ..................................................................فوصلھ بثوبھ ولبسھما
  ٨٤٢  .................  ).یا أمیر المؤمنین اآلن قل نسمع وأمر تــطع : فھنا قال سلمان

نعم إنھا حقوق اإلنسان إن من حقك أن تعیش محترمًا في كلمتك وفي رأیك وفي 
إرھابًا وال تخویفًا وھذا ما كفلھ بیتك وفي مالك ال تعیش خوفًا وال بطشًا وال 

اإلسالم لجمیع المسلمین على حد سواء ال فرق بین أبیض وأسود وال غني وفقیر 
  ٨٤٢  ................................  .وال كبیر وصغیر ، الكل سواء في میزان اإلسالم
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ث رسلھ فبینوا الحقوق والواجبات فاهللا تعالى ال یضیع حق كل ذي حق وقد بع
وھاھو نبینا صلى اهللا علیھ وسلـم یقف في حجة الوداع لیذكر الناس بحقوقھم 

أیھا الناس إّن دماءكم وأموالكم علیكم حرام إلى أن تلقوا ربكم « : وواجباتھم فیقول
، وھي وصیة سیكررھا صلى اهللا علیھ وسلم في آخر خطبتھ تأكیدًا لھا وإبرازًا » 
طورة االعتداء على األموال والدماء فیوم عرفة ھو یوم اإلعالن عن حقوق لخ

اإلنسان فیھ أعلن أبو القاسم صلى اهللا علیھ وسلم حق اإلنسان في الحیاة وفي 
الملكیة وفصَّل حقوق النساء وأنھا إنسانة لھا شأنھا في المجتمع فھي تمثل نصف 

ل لھا اإلسالم حقوقھا فلھا حق األمة وتلد النصف اآلخر إذًا ھي أمة كاملة كف
  ٨٤٢  ....  .وغیرھا من الحقوق.... العشرة الحسنة وحق التعلیم وحق اختیار الزوج 

إن اإلسالم كفل لإلنسان كل حقوقھ فانظر لحرمة الكعبة فإن لھا حرمة عظیمة 
  ٨٤٢  ...............................  .هللا أشد حرمة من الكعبةولكن حرمة المؤمن عند ا

===============  ..........................................................  ٨٤٣  
  ٨٤٣  .................................حقوق اإلنسان في اإلسالم من التأصل إلى التقنین

  ٨٤٣  ................................................................  ]١[األستاذ محّمد دكیر
  ٨٤٣  .....................................................  انتشار الوعي الحقوقي في العالم
القضایا التي احتلت الصدارة واالھتمام العالمي  تعد قضیة حقوق اإلنسان من أھم

وذلك مباشرة بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة، حیث ظھرت الحاجة . والمحلي
للسلم العالمي، وضرورة خلق توازن دولي، إضافة إلى سعي عدد من الشعوب 

ا عدة لتحقیق استقاللھا، وشروعھا في بناء الدولة الوطنیة، ھذه الدولة التي واجھتھ
مشاكل وعقبات مھمة، كان على رأسھا االختیارات السیاسیة واالقتصادیة 

  ٨٤٣  ......  .واالیدیولوجیة التي تبین أن لھا عالقة مباشرة بموضوع حقوق اإلنسان
مي، فھي إلى جانب ھذه االختیارات كان لھا وقع مزدوج داخل العالم اإلسال

إسھامھا في إحداث تغییرات جذریة في جمیع البنى السیاسیة واالقتصادیة 
واالجتماعیة والفكریة التقلیدیة، أحدثت تطورًا ملموسًا في مجال الحقوق اإلنسانیة، 

إّال أنھا، في المقابل، فجرت مجموعة من اإلشكالیات التي عولجت، وتمت 
األصالة والمعاصرة، الخصوصیة : ن مختلفة مثلمناقشتھا بشكل واسع تحت عناوی

والعالمیة، الھویة والغزو الثقافي، وغیرھا من العناوین التي تدل على فداحة 
التحدیات التي تعرض لھا العالم اإلسالمي، بعدما فقد السیطرة على حدوده 

  ٨٤٣  .......................................................  .السیاسیة والثقافیة بالخصوص
لقد وضع اإلسالم في قفص االتھام، مباشرة بعد الھزائم الحضاریة التي توالت 

وطالبت فئات . على العالم اإلسالمي، واعتبر المسؤول األول عن تخلف المسلمین
داخل العالم اإلسالمي، منبھرة بالحضارة الغربیة، بإبعاد اإلسالم عن جمیع مناحي 

وقد وجدت ھذه . شكل، من منظورھا، عائقًا أمام التطور المطلوبالحیاة، ألنھ ی
المطالبات من یدعمھا على المستوى الفكري واألیدیولوجي؛ إذ نجد أن مجموعة 

كبیرة من الكتابات التي أنجزت داخل مراكز البحث في الجامعات الغربیة 
، للتدلیل وخارجھا، انصبت في إثارة الشبھات وتفجیر القضایا الفكریة الحساسة

وأن عددًا من . على أن اإلسالم یعد من أھم األسباب في تخلف األمة اإلسالمیة
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تشریعاتھ ونظمھ القانونیة التقلیدیة المتوارثة، تسھم بشكل واضح في تكریس ھذا 
  ٨٤٣  ..........................................................  .التخلف عن ركب الحضارة

د الفعل مختلفة ومتعددة، بعد تحقیق التحرر السیاسي وانطالق عملیة كانت ردو
تجدید شاملة لجمیع البنى، مواكبة في أحد جوانبھا المھمة، عملیة الدفاع عن 

اإلسالم ونظمھ التشریعیة في مجاالت االقتصاد والسیاسیة واالجتماع، وتبرئتھ من 
  ٨٤٣  .............  .الحضاري الخلل الذي أصاب العقل المسلم الذي توقف عن الفعل

ومع التطور الذي عرفھ مجال حقوق اإلنسان، على المستوى العالمي، خالل 
العقود الخمسة الماضیة، أضیف إلى التحدیات السابقة تحد جدید، جعل الفكر 

م اإلسالمیة، یتوجھ بسرعة نحو اإلسالمي الذي انشغل طویًال بالدفاع عن النظ
. اإلسھام بمعالجة قضایا حقوق اإلنسان، إلبراز إسھام اإلسالم في ھذا المجال كذلك
وصوًال إلى تأكید تفوق التشریع الحقوقي اإلسالمي، وموافقة ھذا التشریع ورؤاه 

  ٨٤٣  ......................................................  .الفكریة لحقوق اإلنسان الشاملة
لذلك فقد عرفت السنوات العشرون األخیرة حركة نشطة في مجال التألیف 

والكشف عن إسھام اإلسالم في . اإلسالمي في محاولة لتأصیل الحقوق اإلنسانیة
  ٨٤٤  .........................  .ھذا المجال الذي حظي باھتمام كبیر في اآلونة األخیرة

وجاءت سرعة االستجابة، من طرف الفكر اإلسالمي، رد فعل مباشرًا للتحدي 
الذي طرحتھ المواثیق واإلعالنات العالمیة، من جھة، وتصاعد وتیرة االھتمام 

  ٨٤٤  ..........................................  .بحقوق اإلنسان في العالم من جھة أخرى
  ٨٤٤  ...................................  أھم التطورات العالمیة في مجال حقوق اإلنسان

االھتمام بمجال حقوق اإلنسان لیس ولید اآلونة التي تلت الحرب العالمیة الثانیة، 
ن أیدیولوجیة واحدة، حقبة زمنیة معینة أو مترتبة ع" كما ال یمكن أن نرجعھ إلى 

ما " ، و ]٢[نتاج تراكمات تاریخیة متتالیة ومتعاقبة) الحقوق(ومحددة، وإنما ھي 
خلفتھ العقائد الدینیة من مبادئ ُتبجَّل اإلنسان وتعلي من قیمتھ وتنبذ العسف والظلم 

]"٨٤٤  ....................................................................................  ].٣  
أن االھتمام الغربي المعاصر، بھذا المجال، على مستوى التنظیر والممارسة، إّال 

وصوًال إلى تقنینھ في مواثیق وإعالنات عالمیة، جعل ھذا االھتمام یأخذ بعدًا 
عالمیًا لم یسبق لھ مثیل من قبل، وكان من نتائجھ المھمة، اإلعالن العالمي لحقوق 

  ٨٤٤  .....................  .م١٩٤٨حدة سنة اإلنسان الذي صدر عن منظمة األمم المت
إن التطور الذي عرفھ مجال الحقوق اإلنسانیة، على المستوى النظري 

بالخصوص، یرجع باألساس إلى التطور السیاسي الذي عرفتھ أوروبا، ومحاولة 
الستبداد السیاسي للدولة والكنیسة، عدد من المفكرین والفالسفة، الوقوف في وجھ ا

من دون إغفال الموروث الیوناني والروماني الذي شكل الخلفیة الفكریة لھؤالء 
لقد شھدت أوروبا آنذاك . المفكرین، وھم یضعون المباحث السیاسیة ویطورونھا

إسقاط بعض المفاھیم السیاسیة التي تؤسس : " صراعات دامیة وطویلة من أجل
كفكرة ]. ٤"[سیاسي والدیني، وتنكر على اإلنسان الفرد كیانھ وحقوقھ لالستبداد ال

الحق اإللھي التي كانت الكنیسة تروج لھا، أو فكرة العنایة اإللھیة التي قامت علیھا 
  ٨٤٤  ...............................................  .الشرعیة السیاسیة للملوك واألباطرة
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دأ الفكر األوروبي، بعد صراع سیاسي واجتماعي طویل ومضن، یصل من ھنا ب
إلى بعض النتائج، وكان من أھمھا فصل الدین عن السیاسة، ومحاولة وجود بدائل 

وأفكار تؤسس لعالقة جدیدة بین الدولة والمجتمع، على أساس دیني أو غیبي، 
سیاسي ولكن على أسس واضحة وموضوعیة، وذلك لیس لتحجیم االستبداد ال

فحسب، ولكن لتحریر اإلنسان من قوة الدولة وسیطرتھا المجحفة والمنتھكة لحقوقھ 
ویمكن الحدیث ھنا عن ثالث نظریات طورت المجال السیاسي . الذاتیة والواقعیة

الغربي ودفعت بھ إلى األمام، ما كان لھ التأثیر الكبیر، لیس على مجال حقوق 
لواقع السیاسي الغربي المعاصر الذي ولكن على ا. اإلنسان بشكل عام فحسب

  ٨٤٤  ....................................  .شكلت ھذه النظریات خلفیتھ الفلسفیة والفكریة
" فكرة القانون الطبیعي التي عرفھا الیونان، وكانت تعني عندھم : النظریة األولى

الطبیعة، ویتمثل بكشف العقل عن روح  وجود قانون ثابت ال یتغیر مستمد من
ثم انتقلت الفكرة إلى الرومان، لكنھا ]. ٥"[المساواة والعدل الكامنة في النفس 

ستعرف تطورًا على مستوى المضمون؛ وذلك عبر إضفاء طابع الالئكیة علیھا، 
  ٨٤٤  ..............................................  .مع فقھاء القرن السابع عشر المیالدي

وروسو ) م١٧٠٤ت (العقد االجتماعي، وھي كما صاغھا لوك : النظریة الثانیة
، تقوم على مناھضة الحكم المطلق، في محاولة لترسیخ أسس الحكم )م١٧٧٠ت (

الدیمقراطي، وذلك باعتبارھما العقد االجتماعي عقدًا تبادلیًا، یرتب حقوقًا وواجبات 
وقد أسھمت ھذه النظریة في تطور المذھب ]. ٦[ن والحاكمینإزاء المحكومی

الفردي، بإقرار وجود حریات وحقوق طبیعیة سابقة على المجتمع المنظم، یجب 
كما أسھمت في وضع الضمانات الدستوریة . على السلطة عدم االعتداء علیھا

ورة وعمومًا فقد جاءت الث. والسیاسیة خالل القرنین الثامن عشر والتاسع عشر
فأصدرت وثیقة إعالن حقوق . الفرنسیة معتمدة على مبادئ المذھب الفردي الحر

م، متضمنة النص على الحریة والمساواة والملكیة ١٧٨٩اإلنسان والمواطن سنة 
  ٨٤٥  .................................................  ].٧[وحق األمن وحق مقاومة الظلم

، لیعلن أن تحقیق "روح القوانین " جاء منتسكیو، صاحب كتاب : لثةالنظریة الثا
التشریعیة والتنفیذیة : العدل، داخل أي نظام سیاسي، رھین بفصل السلطات الثالث

  ٨٤٥  ..............................................................................  .والقضائیة
ات فكریة، اھتمت بمیدان ومع ھذه التجارب، وما واكبھا من بحوث ودراس

) الرأسمالي(الحریات العامة وحقوق اإلنسان، تبلورت الرؤیة الخاصة لدى الغرب 
  ٨٤٥  ..............................................................  .في مجال حقوق اإلنسان
ب من االنتقادات التي وجھھا لھ المذھ) الرأسمالي(استفاد المذھب اللیبرالي 

االشتراكي الذي بدأ یتبلور تنظیرًا وممارسة، ما دفع بھ نحو التطور والتوسع 
لیشمل میادین جدیدة، ظھرت أھمیتھا مع التطور الصناعي، كالحقوق االقتصادیة 

واالجتماعیة المتعددة للطبقات العاملة، ما أضاف أبعادًا جدیدة لمفاھیم حقوق 
وأدخل حقوقًا . حیث األولویة واألھمیةاإلنسان، وأعاد النظر في بعض الحقوق من 

جدیدة لم تكن معتبرة من قبل وبالتالي فالتطور الفكري والسیاسي الذي عرفتھ 
أوروبا، بشطریھا الرأسمالي واالشتراكي، إضافة إلى التجربة السیاسیة األمریكیة، 
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. قد نجم عنھ تراكم ھائل على مستوى التجربة والتنظیر في مجال حقوق اإلنسان
ع بھ ـ أي ھذا التراكم ـ لیفرض نفسھ على المستوى العالمي، لتصبح المطالبة دف

بحقوق اإلنسان والدعوة إلى احترامھا دعوة عالمیة، تتبناھا المؤسسات الدولیة 
  ٨٤٥  .........................................  ].٨[والوطنیة وتسعى الحترامھا وفرضھا

ذا التراكم، نجد أن مجال حقوق اإلنسان قد عرف تطورًا ال مثیل لھ من قبل، أماَم ھ
وأن الوعي أصبح ذا بعد عالمي، یؤثر في جمیع المشاریع والتشریعات 

واالختیارات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، التي تقوم بھا الدول في العالم 
ي، الذي وجد نفسھ مضطرًا وھذا مما وسع مجال التحدي أمام الفكر اإلسالم. ككل

للدخول في معالجات وسجاالت متعددة المناحي واألوجھ، سنطلع على بعض 
  ٨٤٥  ......................................................................  .مالمحھا بعد قلیل

أما في العالم اإلسالمي، وعالوة على أصالة الحقوق اإلنسانیة في اإلسالم، فھذه 
محل إجماع عدد ال بأس بھ من المفكرین المسلمین والعرب، كما أن  الحقوق

الدعوة لالھتمام بالحقوق اإلنسانیة كانت قد واكبت عملیات التحرر السیاسي، حیث 
كان شعار الدفاع عن الحقوق اإلنسانیة، من أھم الشعارات التي رفعتھا الحركات 

ت ھذه المطالب نوعًا من وبعید االستقالل، عرف. التحرریة في وجھ االستعمار
أصبحت : " یقول المحامي حسین ضناوى. التوسع، وفجرت مشاكل وقضایا جدیدة

قضیة حقوق اإلنسان داخلیة وطنیة تھدف لضمان عدم استبداد الحكام، وقیام أنظمة 
إّال أن االھتمام بحقوق اإلنسان في العالم ] ٩"[دیمقراطیة ذات شرعیة حقیقیة 

المستوى التنظیري أم على مستوى الممارسة، لم تتضح اإلسالمي، سواء على 
معالمھ إّال خالل العقدین األخیرین، وذلك مع انتشار موجھ التألیف والتأصیل 

وتوسعھا في ھذا المیدان من جھة، وظھور منظمات وھیئات محلیة تختص بالدفاع 
معمول إضافة إلى تطور التشریعات القانونیة ال. عن حقوق اإلنسان من جھة أخرى

وحجم الضغوط الدولیة التي كان من آثارھا مصادقة عدد كبیر من الدول . بھا
اإلسالمیة على بعض المواثیق الحقوقیة الدولیة، وإدخال بنودھا ضمن التشریعات 

  ٨٤٥  .....................................  ].١٠[والقوانین المحلیة المعتبرة عند التطبیق
لكن ما یالحظ، وخصوصًا بالنسبة للعالم العربي، أن االھتمام بھذا المیدان، وما 

، جاء من طرف بعض ]١١[أنتج، من مواثیق محلیة، ومنظمات حقوقیة
ولم یكن للدولة أو األجھزة . الشخصیات العلمیة واألكادیمیة، من حقوقیین ومفكرین

اء االھتمام المتواضع الذي أبدتھ الرسمیة أي نشاط فعال في ھذا المجال، باستثن
  ٨٤٦  .......  .جامعة الدول العربیة، والذي أثمر إنشاء اللجنة الدائمة لحقوق اإلنسان

لكن، ومھما قیل عن تردي الوضع الحقوقي في العالمین العربي واإلسالمي، فإن 
یمكن تلمسھ في صدور عدة  بیانات حقوقیة عربیة وإسالمیة، تطورًا إیجابیًا 

ومطالبة أصحابھا بإدخالھا ضمن التشریعات المحلیة والنظم القانونیة المعتبرة، 
وانتشار عدد كبیر من المنظمات الحقوقیة داخل العالم اإلسالمي، وقد أخذت على 

إلى جانب الكشف  عاتقھا تطویر مجال الحقوق اإلنسانیة، بنشر الوعي الحقوقي،
والتندید بالخروقات التي تقع من طرف السلطات الحاكمة، أو غیرھا من الجھات 

  ٨٤٦  .......................................................  .التي تملك وسائل القوة والقھر
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ھذه التطورات، على المستویین العالمي والمحلي التي عرضنا لھا باقتضاب، 
لت الخلفیة الموضوعیة، النطالق عملیة التأصیل اإلسالمي للحقوق اإلنسانیة، شك

  ٨٤٦  .................................وتأثرت بإشكاالتھ التي یفجرھا بین الحین واآلخر
احت مالحظة ال یفوتنا ذكرھا ھنا، وتتعلق بالصحوة اإلسالمیة الشاملة التي اجت

العالم اإلسالمي، منذ بدایة ھذا القرن، وصوًال إلى تشكل مالمحھا األساسیة خالل 
ألنھا أسھمت إسھامًا فعلیًا في تدعیم عملیة التأصیل الحقوقي، . العقدین األخیرین

وسرعت بتكاملھا، ألن ھذه الصحوة كانت قد عالجت عددًا من المواضیع في إطار 
ھ، وتأكید أفضلیتھ من دون أن یكون العنوان الذي دفاعھا عن اإلسالم والتبشیر ب

لكن توجھ الفكر اإلسالمي نحو التأصیل في . عولجت تحتھ ھذه المواضیع حقوقیًا
مجال الحقوق، بخاصة، جعلھ یستفید مما أنجز في مجاالت فكریة إسالمیة  

  ٨٤٦  ....................................................................................مختلفة
إن قضیة حقوق اإلنسان مركبة ومتعددة األبعاد والمداخالت، باختالف جوانبھا 

ومن ثم یمكن أن . السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والقانونیة والدینیة
  ٨٤٦  .......  ].١٢[تدخل ضمن دائرة اھتمام العدید من فروع المعرفة وتخصصاتھا

لذلك فقد وجد الفكر اإلسالمي نفسھ، وھو یقوم بالتأصیل، یعرض للمذھب 
لھذا كانت الصحوة اإلسالمیة . اإلسالمي المتكامل في جمیع مناحي الفعل اإلنساني

التي سبقت ھذا االھتمام المتمیز بھذا الحقل، رافدًا مھمًا ساعد، كما قلنا، في عملیة 
وصوًال . السریع والشامل، وأنضج مبكرًا عملیة التنظیر في ھذا المجال التكامل

إلى تقنین ھذه الحقوق في مواثیق وإعالنات إسالمیة، صدرت تباعًا خالل السنوات 
وعلیھ ال بد من اعتبار الصحوة اإلسالمیة واقعًا موضوعیًا . العشرین الماضیة

رة المنظومة الحقوقیة اإلسالمیة، داخلیًا، أسھم إلى جانب التطور العالمي في بلو
  ٨٤٧  ..............................................  .التي سنعرض ألھم مالمحھا بعد قلیل

  ٨٤٧  ..........................  المالمح والممیزات: التأصیل اإلسالمي لحقوق اإلنسان
نا، سابقًا، إن قضیة حقوق اإلنسان قضیة مركبة ومتعددة األبعاد، لذلك فقد وجد قل

الفكر اإلسالمي نفسھ، وھو یقوم بعملیة التأصیل لحقوق اإلنسان، یعرض النظم 
وھذه العملیة فتحت عینیھ على قضایا متعددة،  . اإلسالمیة في جمیع المجاالت

صطدم، أثناء معالجة بعض القضایا ألنھ ا. وجعلتھ یتعرض لتحدیات ذاتیة جدیدة
الخاصة، بتجربة تاریخیة طویلة، تعرض فیھا تطبیق اإلسالم، لمجموعة من 

  ٨٤٧  ............................  .اإلخفاقات، إلى جانب بعض النجاحات بطبیعة الحال
ساعد من جھة المفكر اإلسالمي  وقد شكلت ھذه التجربة وموروثھا الفكري، زخمًا

لكنھ وقف، من . على اإلحاطة بأبعاد التشریع اإلسالمي عند التطبیق أو التنظیر
جھة أخرى، عائقًا أمام الفصل في عدد من القضایا، التي تبین أن التجربة 

التاریخیة فیھا كانت بعیدة جدًا عن مقاصد اإلسالم وشریعتھ، بالرغم من ترسانة 
لذلك یمكننا أن . تي أوجدھا العقل االجتھادي الذي عایش ھذه التجربةالتبریرات ال

نؤكد على أن عملیة التأصیل كانت تسیر إلى جانب إعادة النظر في عدد من 
الوقائع التأریخیة، بالتحلیل والدفاع عن اجتھاد معین تارة، باعتباره یمثل وجھة 
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وفي . قد والرفض تارة أخرىنظر اإلسالم الحقیقیة التي طبقھا المسلمون، أو بالن
  ٨٤٧  .مرات عدة ساد االختالف وبقیت مجموعة من المواضیع معلقة تنتظر الحسم

لكن ظھرت بعض الكتابات التي انتھجت الموضوعیة العلمیة، لتؤكد على أن 
كان یجب في حقیقة األمر أن توجھ للتطبیقات االنتقادات التي وجھت لإلسالم، 

الخاطئة التي وقعت، وإلى  بعض االجتھادات التي تأثرت بالظروف التاریخیة 
لذلك ال بد من التفریق ھنا بین مبادىء النظام اإلسالمي التي ال یشك . الموضوعیة

أحد في أن مقاصدھا تھدف إلى تحقیق واقع أفضل لإلنسان في بعدیھ المادي 
  ٨٤٧  ..........................  .روحي، وبین وقائع التاریخ المحسوبة على اإلسالموال

ھذه الحقیقة التي أفصح عنھا الفكر الحقوقي اإلسالمي كانت مھمة جدًا، ألنھا 
جدد ساعدت على تعمیق المراجعة الشاملة التي یقوم بھا الفكر اإلسالمي، وھو ی

نفسھ، لمواكبة التطورات الحضاریة، وینفض عنھ غبار التقلید وتجارب الماضي 
  ٨٤٧  ....................................................................................السلبیة

نجد، مثًال، أن البحث في الحقوق السیاسیة في اإلسالم، یدفع بھذا الفكر إلى محاولة 
ي اإلسالم بعیدًا عن التجربة التاریخیة، ومناقشة الكشف عن النظام السیاسي ف

إشكاالتھ، كالحدیث عن الشورى ومقارنتھا بالدیمقراطیة الغربیة، والتأكید على ان 
إضافة . نظام الشورى اإلسالمي یضمن حقوق المشاركة السیاسیة لإلنسان المسلم

مین، إلى الحدیث عن حجم الحریات السیاسیة وطبیعة عالقة الحاكم بالمحكو
وكما قلنا، سابقًا، أدت معالجة ھذه القضایا . وحقوق المعارضة وإنشاء األحزاب

إلى إعادة النظر في عدد من االجتھادات والتطبیقات التاریخیة، انتھت إلى رفض 
االستبداد السیاسي، وتفنید مسوغاتھ الفكریة، وقطع صلتھ بمبادىء دینیة تلبست 

  ٨٤٧  .......  .سالم مطیة للطعن فیھ وفي تشریعاتھبلباس القداسة، واتخذھا أعداء اإل
الحقوق االقتصادیة كان لھا نصیب مھم في عملیة التأصیل، ألنھا ستكشف بدورھا 

عن نظام اإلسالم االقتصادي، عند البحث في الحقوق االقتصادیة التي یقدمھا 
نسان فردًا وجماعة، وتشریعاتھ االقتصادیة التي تكفل الرخاء والرفاه اإلسالم لإل

لكن التأصیل، في مجال الحقوق االقتصادیة، عانى من تحدیات . للمجتمع المسلم
جمة ألن المذھب االقتصادي في اإلسالم غیر متكامل من حیث التنظیر والتفصیل، 

ة المنجزة في الماضي، مع قلة البحوث االقتصادی. ومالمحة تعاني من الغموض
وتطور المجال االقتصادي المعاصر وتعقیده وتفرعاتھ الكثیرة، التي جعلت المفكر 

اإلسالمي یشعر بنوع من التخبط، ألنھ لم یجد بین یدیھ سوى األصول العامة، 
لذلك كان علیھ أن یفتح باب . وبعض األحكام الجزئیة في قضایا اقتصادیة متفرقة

خصوصًا إذا علمنا . یھ لعالج نواقص ھذا الموضوع بالذاتاالجتھاد على مصراع
أن المذاھب االقتصادیة التي تم استیرادھا من الغرب، وطبقت في العالم اإلسالمي، 

كان لھا وقع سيء على الھویة الدینیة، ألن ھذه المذاھب حملت معھا خلفیات 
لذلك . دینعقائدیة ومظاھر، على نقیض تام مع دین التوحید، بل مناقضة لكل 

  ٨٤٨  ..................................................  .فالتحدي في ھذا المجال كان كبیرًا
إلى جانب البحث في الحقوق السیاسیة واالقتصادیة، كان ھناك اھتمام متمیز 

وخاص بحقوق المرأة، تشھد على ذلك كثرة الكتابات والدراسات التي أنجزت في 
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الموضوع، سواء الكتابات العامة التي تحدثت عن موضوع المرأة في اإلسالم، ھذا 
واھتمت بالرد على الشبھات واالنتقادات التي یروج لھا الغزو الفكري الغربي، 

وتجد بعض اآلذان الصاغیة لھا داخل العالم اإلسالمي، أم الكتابات المتخصصة في 
یة الغربیة، ومن ضمنھا المواثیق مجال الحقوق كما نصت علیھا الكتابات الحقوق

وموضوع المرأة في اإلسالم، كان قد اكتسب صبغة . واإلعالنات الحقوقیة العالمیة
ذات حساسیة خاصة قبل التوجھ الحقوقي، خالل العقود األخیرة، ألن وضع المرأة 

بشكل عام كان من بین القضایا التي احتدم حولھا النقاش مبكرًا، مع وصول 
. ولى لالستعمار الغربي وسیطرتھا العسكریة على العالم اإلسالميالجحافل األ

وبقي ھذا الجدل محتدمًا، وفي تصاعد مستمر، بعد انتھاء الحقبة االستعماریة، ألن 
الغزو الثقافي عبر وسائط اإلعالم والتعلیم، ما فتىء یركز على ھذا الموضوع 

سلمة نفسھا تتقاذفھا التیارات لذلك فقد وجدت المرأة الم. ویثیره بین الحین واآلخر
واالیدیولوجیات المختلفة، بین منتصر لما تدعو لھ الحضارة الغربیة من قیم 
وحقوق تخص المرأة، وبین قیم اإلسالم التي امتزجت مع تقالید المجتمعات 

وقد استطاعت عملیة التأصیل لحقوق المرأة أن تمیط اللثام . اإلسالمیة وأعرافھا
طات األیدیولوجیة، ووضعت في بعض جوانبھا المتمیزة، حدًا عن عدد من المغال

بین ما یریده اإلسالم من المرأة وما قدمھ لھا من حقوق، وبین الواقع التاریخي، أو 
وضع المرأة المسلمة الحالي، الذي یحكمھ التخلف وعدم االنسجام بین النظرة 

عملیة التأصیل في  لكن یمكن أن یقال إن. اإلسالمیة الحقوقیة والواقع المعیش
مجال حقوق المرأة قد بلغت شأوًا من التقدم، تم فیھ االعتراف واالنتباه لعدد كبیر 

من الحقوق التي كانت، إلى عھد قریب، خارجة عن موضوع البحث أو المعالجة، 
وبدأ الكالم عن حقوق . بل كان النسیان والتجاھل یلفھا ویلغیھا من الوجود الواقعي

یرة داخل المجتمعات العربیة واإلسالمیة، وھكذا بدأ الحدیث عن تثیر حساسیة كب
  ٨٤٨  ..................................  .الحقوق السیاسیة للمرأة وحقھا في الوالیة مثًال؟

لكن ال بد ھنا من اإلشارة إلى أن الفكر اإلسالمي ما زال یتعامل مع الموروث 
المتعلق بالمرأة، بنوع من الحذر، وقلة الجرأة لمعالجتھ، ألنھ مما ال شك الروائي 

فیھ أن عددًا كبیرًا من األعراف والتقالید قد استحالت عبر الوضع والكذب إلى 
أحادیث نبویة، كما أن التفسیرات التقلیدیة لكثیر من األحادیث، یجب إعادة النظر 

. الحقوقي للمرأة كما جاء بھ اإلسالم فیھا، إذا أردنا فعًال أن نكشف عن الوضع
التردد والتخبط كثیرًا ما یظھران في الكتابات العامة أو المختصة : وھذان األمران

  ٨٤٩  ............................................................  .بحقوق المرأة في اإلسالم
یات الحضاریة المعاصرة وتفرع مجال التأصیل كثیرًا، باعتباره استجابة للتحد

التي كان من أھم إنجازاتھا اإلعالنات والمواثیق العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة، 
والمطالبة بالعمل على وضعھا موضع التنفیذ والتطبیق، لذلك نجد أن مواضیع 
. كثیرة قد نوقشت وتم عالجھا سواء بشكل مفصل وكبیر، أم بدراسات محدودة

الحقوق االجتماعیة : ت وكثر حولھا التألیف نذكرومن العناوین التي عولج
واإلعالمیة، الحریات العامة، الدستوریة، الزوجیة، العائلیة، األقارب، العمال، 
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حقوق الجنین، اآلباء، المتھم، الطفل، األقلیات إضافة إلى عناوین أخرى تعالج 
  ٨٤٩  ........................  .مواضیع جدیدة، طرحھا التطور العالمي في ھذا المجال

في ] ١٣[ومما الحظناه، عند إنجازنا لببلیوغرافیا خاصة بموضوع حقوق اإلنسان
اإلسالم، أن الكتابات عن حقوق المرأة تأتي على رأس القائمة من حیث كثرتھا 

كتابات عن الحقوق وتفرعھا، وھذا یؤكد حجم التحدي كما ذكرنا سابقًا، ثم تأتي ال
السیاسیة، بعدھا نجد أن موضوع االقلیات قد أخذ حیزًا كبیرًا في مجال التألیف 

وھذا یدل كذلك على حجم التحدیات التي أثارھا اإلعالم الغربي حول . الحقوقي
األقلیات الدینیة التي تعیش داخل العالم اإلسالمي منذ قرون، وھو یروج أن 

وأمام الھجمات . دھا وتنتھك جملة من حقوقھاالتشریعات اإلسالمیة تضطھ
المتكررة لھذا االعالم، نجد أن الفكر اإلسالمي استجاب بشكل إیجابي حینما عالج 

  ٨٤٩  ..........  .ھذا الموضوع، وخصص لھ جھودًا محترمة في عملیة التأصیل ھذه
وقیة مھمة نالحظ فیھا بعض التقصیر؛ إذ إن ھذه العملیة تعطیھا ھناك مواضیع حق

حقھا المطلوب، مع وجود موروث روائي ال بأس بھ یمكن أن یسھل ھذه العملیة، 
كموضوع حقوق الطفل، فالدراسات والبحوث قلیلة جدًا، وھذا یقلل من فرص 

لكننا  .وضع میثاق حقوقي خاص بالطفل، ألن التراكم التنظیري متواضع جدًا
نالحظ أن العقل اإلسالمي قد تحرر من محظوراتھ وكوابحھ الذاتیة والموضوعیة، 

وانفتح على مصراعیھ لمناقشة جمیع القضایا التي لھا عالقة بحقوق اإلنسان 
وإن كنا نسجل نوعًا من السبق الوقائعي والتنظیري للفكر الغربي في ھذا . وبحثھا

یظل منفعًال ولیس فاعًال في أغلب القضایا التي المجال، فالعقل المسلم، بشكل عام، 
. توصلھا لھ وسائط االعالم الغربیة، فیھرع لمعرفتھا والرد علیھا سلبًا أو إیجابًا

لكننا نثمن سرعة االستجابة في كثیر من األحیان، وكذلك الكم المعرفي في میدان 
لمتینة النطالق الحقوق الذي نجم عنھا، ألنھ سیشكل األرضیة والقاعدة الفكریة ا

األجیال القادمة نحو اإلبداع واإلنتاج وبلورة النظریة اإلسالمیة في جمیع 
  ٨٤٩  ...............................................................................  .المجاالت

  ٨٥٠  ...............................................................  ممیزات عملیة التأصیل
خالل القراءات المتعددة، للكتابات اإلسالمیة الحقوقیة، تظھر بوضوح بعض  من

الممیزات والخصائص التي تكاد تشترك فیھا مجمل ھذه الكتابات والبحوث، لیس 
أولى . في مجال معین، كاالقتصاد أو السیاسة، ولكن في أغلب المواضیع المبحوثة

اإلسالمي، وذلك في قبالة  ھذه الخصائص، الحدیث عن مفھوم الحق في المنظور
الحدیث عن الخلفیات الفكریة والفلسفیة التي انطلق منھا الوعي الحقوقي الغربي، 

وقد تحدثنا من . وشكلت األرضیة العقائدیة التي تتحكم في تعریفھ للحق اإلنساني
  ٨٥٠  .قبل عن النظریات الثالث التي شكلت الخلفیة الفلسفیة للفكر الحقوقي الغربي

. والحدیث عن مفھوم الحق، لما لھ من أھمیة كبرى یحتاج إلى شيء من التفصیل
إن االختالف الذي تبرزه بعض الحقوق المنصوص علیھا في المواثیق العالمیة، 

ن حیث مفھومھ إنما یرجع في أساسھ إلى النظرة الفلسفیة والعقائدیة للحق، م
.لذلك فمعالجة الفكر اإلسالمي الحقوقي لھذه القضیة تعد مھمة وأساسیة. ومصادره

  ...........................................................................................  ٨٥٠  
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المیزة، أو الخاصیة الثانیة، تظھر في النقد الذي وجھھ الفكر اإلسالمي الحقوقي 
ر الغربي بشكل عام، عندما اتجھ لنقد المذاھب االقتصادیة للحقوق اإلنسانیة في الفك

والسیاسیة واالجتماعیة الغربیة، مستعینًا بطبیعة الحال ببعض المظاھر، حیث 
اإلخفاق في مجال الحقوق أدى إلى كوارث إنسانیة، تجاوزت حدود تأمین 

االحتیاجات الضروریة لإلنسان إلى تعریض وجوده اإلنساني ككل للخطر، 
ھذه . اھر االنتحار والتفسخ العائلي والتحلل األخالقي، وانتشار اإللحادفظو

الظواھر التي تجتاح الواقع الغربي، تكاد تعصف بالمكتسبات الحقوقیة التي تم 
  ٨٥٠  .............................................................  .تحقیقھا بعد معاناة طویلة

إشكال لھ جانبھ الحقوقي، لكنھ قد یتجاوزه، لیتم الحدیث عن  طبعًا نحن، ھنا، أماَم
وھذا ما . الحاجة إلى األدیان السماویة، بوصفھا بدیًال عن األیدیولوجیات الوضعیة

نجد تلمیحًا لھ أثناء معالجة الفكر اإلسالمي لقضایا حقوقیة جزئیة، على اعتبار أن 
بشكل جزئي، ألن النتائج النھائیة  النظر إلى الظاھرة اإلنسانیة، ال یمكن معالجتھ

ألي تطبیق ستفتقر إلى النظرة الكلیة لإلنسان، في إطار فلسفي عقائدي، ال یھمل 
المنطلقات، ویتحدث عن الغایات والمقاصد الوجودیة األساسیة لإلنسان، بشكل 
واضح ومفصل، ما یسھم بشكل فعال في تحقیق ما یصبو لھ اإلنسان من حیاة 

  ٨٥٠  ...................................................................  .ضأفضل على األر
وھذه النظرة التكاملیة تدفع بنا إلى الحدیث عن الخاصیة الثالثة، وھي شمولیة 

التشریع : الحقوق اإلنسانیة في الفكر الحقوقي اإلسالمي، والتي نظر لھا من خالل
تیاجات الحقیقیة لإلنسان وحقوقھ األساسیة، الذي یعلم یقینًا االح) الوحي(اإللھي 

إضافة إلى نقطة مھمة تتلخص في كون التشریع اإللھي یمثل الحقیقة التي ال تتأثر 
بالمصالح الفردیة أو الجماعیة أو الفئویة، أو غیرھا من التقسیمات التي یطغى 

طالقًا وبالتالي فالحدیث عن عالمیة الحقوق، ان. تأثیرھا في التشریعات الوضعیة
  ٨٥٠  ......  .من تشریعات وضعیة، یعد تسویقًا ألیدیولجیات غرضھا الھیمنة ال غیر

ھذه الممیزات الثالث، سنعرض لھا بنوع من التفصیل، ألنھا من القضایا المھمة 
عملیة التأصیل، وألنھا محطات التي ركز علیھا الفكر اإلسالمي الحقوقي أثناء 

  ٨٥١  ..................  .یمكن من خاللھا معرفة المدى الذي توصلت إلیھ ھذه العملیة
________________________________________  .............  ٨٥١  

  ٨٥١  .................................................................  كاتب من الغرب]  ١[
الدكتور أحمد بلحاج السندك، حقوق اإلنسان، رھانات وتحدیات، الرباط، ]  ٢[

  ٨٥١  ................................................  .٨، ص١٩٩٦شركة بابل للطباعة، 
من أجل أنسنة العمل السیاسي، مجلة : أمینة البقالي، حركة حقوق اإلنسان]  ٣[

  ٨٥١  ...................  .٧٥، ص٨٩/١٩٩٠، السنة السادسة، ٦٣/٦٤الوحدة، العدد 
حمایة، جذور التطور وال: المحامي حسین ضناوي، وعي حقوق اإلنسان]  ٤[

  ٨٥١  ........................  .٢م، ص١٧/١٢/١٩٩٠جریدة النھار البیروتیة، بتاریخ 
.١٦م، ص١٩٥٩، ٣عمر ممدوح مصطفى، القانون الروماني، القاھرة، ط]  ٥[
  ...........................................................................................  ٨٥١  
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الدكتور محّمد خریف، حقوق اإلنسان بالمغرب، منشورات المجلة المغربیة ]  ٦[
  ٨٥١  .١٤م، ص١٩٩٤لعلم االجتماع السیاسي، الرباط، مطبعة المعارف الجدیدة، 

حقوق اإلنسان، مراكش، أحمد البخاري وأمینة جبران، الحریات العامة و]  ٧[
  ٨٥١  ...................................  .٦٩م، ص١٩٩٦، ١ولیلي للطباعة والنشر، ط

عضو ) ألف٧٠٠(مثل منظمة العفو الدولیة التي لدیھا اآلن ما یزید عن ]  ٨[
) ٤٢٠٠( بلدًا في جمیع أنحاء العالم، وما یزید على) ١٥٠(مشترك في نحو 

بلدًا، إضافة إلى عدد كبیر من المنظمات الوطنیة التي ) ٦٣(مجموعة محلیة في 
  ٨٥١  ....................  .تھتم بالدفاع عن حقوق اإلنسان وفضح االنتھاكات المختلفة

  ٨٥١  ......................................  .٩٠، ص.س.جریدة النھار البیروتیة، م]  ٩[
اعترضت عدد من الدول اإلسالمیة على بعض البنود الواردة في ]  ١٠[

اإلعالنات التي طلب منھا المصادقة علیھا، واعتبرتھا مسوغًا كافیًا لعدم التصدیق 
  ٨٥١  .........................................................  .على ھذه اإلعالنات العالمیة

ظھرت في العالم العربي مجموعة من المنظمات الحقوقیة، وقد صدر ]  ١١[
مؤخرًا كتاب عن المعھد العربي لحقوق اإلنسان في تونس یعد أھم دلیل لمعرفة 

  ٨٥١  .............................................................  .ھذه المنظمات وعناوینھا
حسین توفیق إبراھیم، حقوق اإلنسان في الكتب والرسائل الجامعیة وبعض ]  ١٢[

  ٨٥٢  ...............  .٧٣، ص٣، السنة ٩الدوریات العربیة، مجلة منبر الحوار، عدد
  ٨٥٢  ....................................  .م١٩٩٨، ٢٠مجلة الكلمة، عدد : انظر]  ١٣[
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  ٨٥٢  ..................................................................................  :مقدمــة
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  ٨٥٢  .................  .خصائص وممیزات حقوق اإلنسان في اإلسالم: الفصل األول
  ٨٥٢  ......................  .ن في اإلسالم تنبثق من العقیدة اإلسالمیةحقوق اإلنسا -١
  ٨٥٢  ...........................................  .حقوق اإلنسان في اإلسالم منح إلھیة -٢
  ٨٥٢  .........................  .واع الحقوقحقوق اإلنسان في اإلسالم شاملة لكل أن -٣
  ٨٥٢  ...  .حقوق اإلنسان في اإلسالم ثابتة وال تقبل اإللغاء أو التبدیل أو التعطیل -٤
طلقة بل مقیدة بعدم التعارض مع مقاصد حقوق اإلنسان في اإلسالم لیست م -٥

  ٨٥٢  ......................................................................الشریعة اإلسالمیة
  ٨٥٢  ...........................  .أھم الحقوق التي كفلھا اإلسالم لإلنسان: الفصل الثاني

  ٨٥٢  ........................................................................  .الحیاةحق : أوًال
  ٨٥٢  .....................................................................  .حق الكرامة: ثانیًا
  ٨٥٢  ......................................................................  .حق الحریة: ثالثًا
  ٨٥٢  ......................................................................  .حق التدین: بعًارا

  ٨٥٢  ....................................................................  .حق التعلیم: خامسًا
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  ٨٥٢  .............................................................  .حق معرفة الحق: سادسا
  ٨٥٢  ........................................................  .حق التملك والتصرف: سابعا
  ٨٥٢  .......................................................................  .حق العمل: ثامنا

عیة مقارنة بین حقوق اإلنسان في اإلسالم وفي الوثائق الوض: الفصل الثالث
  ٨٥٢  ....................................................................................الدولیة

  ٨٥٢  ..................................................  .من حیث األسبقیة واإللزامیة: أوًال
  ٨٥٢  ......................................................  .من حیث العمق والشمول: ثانیًا
  ٨٥٢  .................................................  .من حیث الحمایة والضمانات: ثالثًا

  ٨٥٢  .......................................مفھوم الغرب لحقوق اإلنسان: الفصل الرابع
  ٨٥٢  ........................................................................  .حریة التدین -١
  ٨٥٢  ...................................................  .حریة إقامة العالقات األسریة -٢
  ٨٥٢  .........................................................................  .حق الحریة -٣
  ٨٥٢  .........................................................................  .حق التملك -٤

  ٨٥٢  ..................................................................................  :مقدمــة
  ٨٥٢  ......................................................................  :تعریف الحقوق -

  ٨٥٢  ...................................................................  :ق لغةتعریف الحقو
واحد الحقوق، والَحقة أخص منھ، : خالف الباطل، والحق: الحق: "قال الجوھري

  ٨٥٣  ...........................................................  ".حقي: ھذه حقتي أي: یقال
من أسماء اهللا تعالى أو من صفاتھ، والقرآن، وضد : الحق: "ديوقال الفیروز آبا

الباطل، واألمر المقضي، والعدل، واإلسالم، والمال، والملك، والموجود الثابت، 
  ٨٥٣  .....................................  ".والصدق، والموت، والحزم، وواحد الحقوق

  ٨٥٣  ........................  ".الثابت الذي ال یسوغ إنكاره: حق لغةال: "وقال المناوي
  ٨٥٣  ...........................................................  :تعریف الحقوق اصطالحًا

  ٨٥٣  ..........................................................  :الحقوق لھا معنیان أساسیان
مجموعة القواعد والنصوص التشریعیة التي تنظم على : فھي أوًال تكون بمعنى -١

  ٨٥٣  .......................  .سبیل اإللزام عالئق الناس من حیث األشخاص واألموال
في ) الحكم(فھوم خطاب الشارع المرادف لمعنى فھي بھذا المفھوم قریبة من م

  ٨٥٣  ..  .في اصطالح علماء القانون) القانون(اصطالح علماء األصول، أو لمعنى 
  ٨٥٣  .  .الحقوق المدنیة، أو القانون المدني: وھذا المعنى ھو المراد عندما نقول مثًال

وھي ثانیًا تكون جمع حق بمعنى السلطة والمكنة المشروعة، أو بمعنى المطلب  -٢
  ٨٥٣  ..........................................................  .الذي یجب ألحد على غیره

إن للمغصوب منھ حق استرداد عین مالھ لو قائمًا، : اوھذا ھو المراد في مثل قولن
وأخذ قیمتھ أو مثلھ لو ھالكًا، وإن للمشتري حق الرد بالعیب، وإن التصرف على 

  ٨٥٣  ........................................  .الصغیر ھو حق لولیھ أو وصیھ ونحو ذلك
الحق ھو اختصاص یقرر بھ الشرع : م بأن یقالویمكن تعریف الحق بمعناه العا

  ٨٥٣  .........................................................................  .سلطة أو تكلیفًا
  ٨٥٣  ................  ھل ھذه الحقوق مستحقة لإلنسان أم ھي من تفضل اهللا تعالى؟ -
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  ٨٥٣  .....................  ].٤٧:الروم[} ْلُمْؤِمنیَنٱَوَكاَن َحّقًا َعَلْیَنا َنْصُر {: تعالى قال
  ٨٥٣  ...........  ".حق أوجبھ على نفسھ الكریمة تكرمًا وتفضًال" أي: "قال ابن كثیر

  ٨٥٣  .....................  ].٥٤:األنعام[} لرَّْحَمَةٱَكَتَب َربُُّكْم َعَلىٰ َنْفِسِھ {: وقال تعالى
  ٨٥٣  ..................  ".أوجب ذلك بخبره الصادق ووعده الحق: أي: "قال القرطبي

".أوجبھا على نفسھ الكریمة تفضًال منھ وإحسانًا وامتنانًا: أي: "وقال ابن كثیر
  ...........................................................................................  ٨٥٣  

كون المطیع یستحق الجزاء ھو استحقاق إنعام : "قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة
ابلة كما یستحق المخلوق على المخلوق، فمن الناس وفضل لیس ھو استحقاق مق

ال معنى لالستحقاق إال أنھ أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس : من یقول
َوَكاَن َحّقًا {: یثبتون استحقاقًا زائدًا على ھذا كما دل علیھ الكتاب والسنة قال تعالى

  ٨٥٣  ................................................................  .}ْلُمْؤِمنیَنٱَعَلْیَنا َنْصُر 
ولكن أھل السنة یقولون ھو الذي كتب على نفسھ الرحمة، وأوجب ھذا الحق على 

نفسھ، لم یوجبھ علیھ مخلوق، والمعتزلة یّدعون أنھ واجب علیھ بالقیاس على 
ستحقون الخلق، وأن العباد ھم الذین أطاعوه بدون أن یجعلھم مطیعین لھ، وأنھم ی

الجزاء بدون أن یكون ھو الموجب، وغلطوا في ذلك، وھذا الباب غلطت فیھ 
  ٨٥٣  .....................................  ".القدریة والجبریة أتباع جھم والقدریة النافیة

فسھ، وقد أخبر سبحانھ عن نفسھ أنھ كتب على نفسھ وأحق على ن: "وقال ابن القیم
لَِّذیَن ٱَوِإَذا َجاءَك {: ، وقال تعالى}ْلُمْؤِمنیَنٱَوَكاَن َحّقًا َعَلْیَنا َنْصُر {: قال تعالى

ِإنَّ {: ، وقال تعالى}لرَّْحَمَةٱُیْؤِمُنوَن ِبـَئاَیـِٰتَنا َفُقْل َسَلـٌٰم َعَلْیُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعَلىٰ َنْفِسِھ 
للَِّھ ٱّلَجنََّة ُیَقـِٰتُلوَن ِفى َسِبیِل ٱِنیَن َأنُفَسُھْم َوَأْموَٰلُھْم ِبَأنَّ َلُھُم ْلُمْؤِمٱْشَتَرىٰ ِمَن ٱللََّھ ٱ

، ]١١١:التوبة[} ْلُقْرءاِنٱِإلنِجیِل َوٱلتَّْوَراِة َوٱَفَیْقُتُلوَن َوُیْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْیِھ َحّقا ِفي 
أتدري ما حق اهللا : ((اذوفي الحدیث الصحیح أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال لمع

، ومنھ قولھ ))أتدري ما حق العباد على اهللا إذا فعلوا ذلك؟: ((وفیھ)) على عباده؟
من فعل كذا كان على اهللا أن یفعل بھ كذا وكذا : صلى اهللا علیھ وسلم في غیر حدیث

في الوعد والوعید، ونظیر ھذا ما أخبر سبحانھ من قسمھ لیفعلن ما أقسم علیھ 
} لشََّیـِٰطیَنٱَفَوَرّبَك َلَنْحُشَرنَُّھْم َو{، ]٩٢:الحجر[} َوَرّبَك َلَنْسـَئَلنَُّھْم َأْجَمِعیَنَف{: كقولھ

ألْمَالنَّ َجَھنََّم ِمنَك {: ، وقولھ]١٣:إبراھیم[} لظَّـِٰلِمیَنٱَلُنْھِلَكنَّ {: ، وقولھ]٦٨:مریم[
ل ذلك من صیغ القسم المتضمن ، إلى أمثا]٨٥:ص[} َوِممَّن َتِبَعَك ِمْنُھْم َأْجَمِعیَن

معنى إیجاب المقِسم على نفسھ أو منعھ نفَسھ، وھو القسم الطلبي المتضمن للحظر 
وإذا كان : والمنع، بخالف القسم الخبري المتضمن للتصدیق والتكذیب، قالوا

ِإنَّ {: معقوًال من العبد أن یكون طالبًا من نفسھ فتكون نفسھ طالبة منھا لقولھ تعالى
َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َرّبِھ َوَنَھى {: ، وقولھ]٥٣:یوسف[} لسُّوءٱْفَس ألمَّاَرٌة ِبلنَّٱ
، مع كون العبد لھ آمر ونھاه فوقھ، فالرب ]٤٠:النازعات[} ْلَھَوىٰٱلنَّْفَس َعِن ٱ

تعالى الذي لیس فوقھ آمر وال ناٍه كیف یمتنع منھ أن یكون طالبًا من نفسھ فیكتب 
بل ذلك أولى وأحرى في حقھ !  یحق على نفسھ، ویحرم على نفسھ؟على نفسھ، و

من تصوره في حق العبد، وقد أخبر بھ عن نفسھ وأخبر بھ رسولھ صلى اهللا علیھ 
وكتابة ما كتبھ على نفسھ وإحقاق ما حقھ علیھا متضمن إلرادتھ ذلك : وسلم، قالوا
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مھ على نفسھ متضمن ومحبتھ لھ ورضاه بھ وأنھ ال بد أن یفعلھ، وتحریمھ ما حر
لبغضھ لذلك وكراھتھ لھ وأنھ ال یفعلھ، وال ریب أن محبتھ لما یرید أن یفعلھ 

وبغضھ لھ یمنع وقوعھ منھ مع قدرتھ علیھ لو شاء، وھذا غیر ما یحبھ من فعل 
عبده ویكرھھ منھ، فذاك نوع وھذا نوع، ولما لم یمیز كثیر من الناس بین النوعین 

د اضطربت علیھم مسائل القضاء والقدر والحكمة وأدخلوھما تحت حكم واح
  ٨٥٤  .................  ".والتعلیل، وبھذا التفصیل سفر لك وجھ المسألة وتبلج صبحھا

  ٨٥٤  ....................................................  :مظاھر التكریم اإللھي لإلنسان -
  ٨٥٤  .............................................................  :خلقھ في أحسن تقویم -١

  ٨٥٤  ......................  ].٤:التین[} ِإلنَسـَٰن ِفى َأْحَسِن َتْقِویٍمٱَلَقْد َخَلْقَنا {: قال تعالى
  ٨٥٤  ....................................................  ).في أعدل خلق: (بن عباسقال ا

إنھ تعالى خلق اإلنسان في أحسن صورة وشكل، منتصب القامة : "قال ابن كثیر
  ٨٥٤  ..............................................................  ".سوي األعضاء حسنھا

  ٨٥٤  .................................................................  :خ فیھ من روحھنف -٢
  ٨٥٤  .........................  ].٩:السجدة[} ُثمَّ َسوَّاُه َوَنَفَخ ِفیِھ ِمن رُّوِحِھ{: قال تعالى

].٧٢:ص[} َنَفْخُت ِفیِھ ِمن رُّوِحى َفَقُعوْا َلُھ َسـِٰجِدیَنَفِإَذا َسوَّْیُتُھ َو{: وقال تعالى
  ...........................................................................................  ٨٥٤  

  ٨٥٤  .........................  ".وأضاف روح آدم إلیھ إكرامًا وتشریفًا: "قال الواحدي
  ٨٥٥  .......................................................  :أمر المالئكة بالسجود آلدم -٣

ْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن ٱْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإْبِلیَس َأَبىٰ َوٱَوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمَلـِٰئَكِة {: قال تعالى
  ٨٥٥  ...............................................................  ].٣٤:البقرة[} ْلَكـِٰفِریَنٱ

وھذه كرامة عظیمة من اهللا تعالى آلدم، امتن بھا على ذریتھ، حیث : "قال ابن كثیر
  ٨٥٥  .......................................  ".أخبر أنھ تعالى أمر المالئكة بالسجود آلدم

  ٨٥٥  ............................................................  :لیم آدم األسماء كلھاتع -٤
ْلَمَلـِٰئَكِة َفَقاَل َأنِبُئوِنى ِبَأْسَماء ٱألْسَماء ُكلََّھا ُثمَّ َعَرَضُھْم َعَلى ٱَوَعلََّم ءاَدَم {: قال تعالى

ْلَعِلیُم ٱَحـَٰنَك َال ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك َأنَت َقاُلوْا ُسْب eَھـُؤالء ِإن ُكنُتْم َصـِٰدِقیَن 
  ٨٥٥  ..........................................................  ].٣٢، ٣١:البقرة. [}ْلَحِكیُمٱ

ھذا مقام ذكر اهللا تعالى فیھ شرف آدم على المالئكة بما اختصھ من : "قال ابن كثیر
  ٨٥٥  .........................................................  ".أسماء كل شيء دونھمعلم 

  ٨٥٥  .................................................  :جعل اإلنسان خلیفة في األرض -٥
].٣٠:البقرة[} ألْرِض َخِلیَفًةٱى َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَلـِٰئَكِة ِإّني َجاِعٌل ِف{: قال تعالى

  ...........................................................................................  ٨٥٥  
".والصحیح أنھ خلیفة اهللا في أرضھ؛ إلقامة أحكامھ وتنفیذ وصایاه: "قال البغوي

  ...........................................................................................  ٨٥٥  
وقول اهللا ھذا موجھ إلى المالئكة على وجھ اإلخبار؛ لیسوقھم : "اشورقال ابن ع

إلى معرفة فضل الجنس اإلنساني على وجھ یزیل ما علم اهللا أنھ في نفوسھم من 
  ٨٥٥  ..............................................................  ".سوء الظن بھذا الجنس

  ٨٥٥  .....................................  :لمخلوقاتتفضیل اإلنسان على كثیر من ا -٦
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لطَّّیَبـِٰت ٱْلَبْحِر َوَرَزْقَنـُٰھْم ّمَن ٱْلَبّر َوٱَوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِنى ءاَدَم َوَحَمْلَنـُٰھْم ِفى {: قال تعالى
  ٨٥٥  ........................  ].٧٠:اإلسراء[} ِضیًالَوَفضَّْلَنـُٰھْم َعَلىٰ َكِثیٍر ّممَّْن َخَلْقَنا َتْف

أجمل سبحانھ ھذا الكثیر ولم یبین أنواعھ، فأفاد ذلك أن بني آدم : "قال الشوكاني
یدل على عظم } َتْفِضیًال{والتأكید بقولھ ... فضلھم سبحانھ على كثیر من مخلوقاتھ

وأنھ بمكان مكین، فعلى بني آدم أن یتلقوه بالشكر ویحذروا من ھذا التفضیل 
  ٨٥٥  .................................................................................  ".كفرانھ

  ٨٥٥  ......................................................  :تسخیر المخلوقات لإلنسان -٧
َألْرِض َجِمیعًا ّمْنُھ ِإنَّ ِفى َذِلَك ٱلسََّمـٰوِٰت َوَما ِفى ٱُكْم مَّا ِفى َوَسخََّر َل{: قال تعالى

  ٨٥٥  ................................................  ].١٣:الجاثیة[} آلَیـٍٰت ّلَقْوٍم َیَتَفكَُّروَن
اهللا فیھما من وھذا شامل ألجرام السماوات واألرض ولما أودع : "قال ابن سعدي

الشمس والقمر والكواكب والثوابت والسیارات وأنواع الحیوانات وأصناف 
األشجار والثمرات وأجناس المعادن، وغیر ذلك مما ھو معد لمصالح بني آدم 

  ٨٥٥  .....................................................  ".ومصالح ما ھو من ضروراتھ
  ٨٥٥  .................................................................  ).٤/١٤٦٠(الصحاح 

  ٨٥٥  ..........................................................  ).٣/٢٢١(القاموس المحیط 
  ٨٥٥  .......................................).٢٨٧ص (التوقیف على مھمات التعاریف 

  ٨٥٥  ..............................  .لمصطفى الزرقاء) ١٠-٣/٩(المدخل الفقھي العام 
  ٨٥٥  .....................................................  ).٣/٤٤٦(تفسیر القرآن العظیم 

  ٨٥٥  ....................................................  ).٦/٤٣٥(الجامع ألحكام القرآن 
  ٨٥٥  .....................................................  ).٢/١٤٠(تفسیر القرآن العظیم 

، ومسلم في اإلیمان )٤٨(أخرجھ البخاري في الجھاد، باب اسم الفرس والحمار 
)٨٥٦  ....................................................................................  ).٣٠  

  ٨٥٦  ...........................  .ببعض اختصار) ٤٣١-٤٣٠ص (مفتاح دار السعادة 
  ٨٥٦  ..................................................  ).١٠/٣٤٤٨(تفسیر ابن أبي حاتم 

  ٨٥٦  .....................................................  ).٤/٥٢٧(تفسیر القرآن العظیم 
  ٨٥٦  ..........................................  ).٣/٤٥(الوسیط في تفسیر القرآن المجید 

  ٨٥٦  .......................................................  ).١/٨٠(تفسیر القرآن العظیم 
  ٨٥٦  .......................................................  ).١/٧٨(تفسیر القرآن العظیم 

  ٨٥٦  ................................................................  ).١/٧٩(معالم التنزیل 
  ٨٥٦  .................................................  ).١/٤٠٠(یر والتنویر تفسیر التحر
  ٨٥٦  ..........................................................  ).٢٤٥-٣/٢٤٤(فتح القدیر 

  ٨٥٦  ..................................................  ).٧٧٦ص (تیسیر الكریم الرحمن 
  ٨٥٦  .................  :خصائص وممیزات حقوق اإلنسان في اإلسالم: الفصل األول

  ٨٥٦  ......................  :حقوق اإلنسان في اإلسالم تنبثق من العقیدة اإلسالمیة -١
إن حقوق اإلنسان في اإلسالم تنبع أصًال من العقیدة، وخاصة من عقیدة التوحید، 

ومبدأ التوحید القائم على شھادة أن ال إلھ إال اهللا ھو منطلق كل الحقوق والحریات، 
ألن اهللا تعالى الواحد األحد الفرد الصمد خلق الناس أحرارًا، ویریدھم أن یكونوا 
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مرھم بالمحافظة على الحقوق التي شرعھا والحرص على االلتزام أحرارًا، ویأ
بھا، ثم كلفھم شرعًا بالجھاد في سبیلھا والدفاع عنھا، ومنع االعتداء علیھا وھذا ما 

  ٨٥٦  ...................................  .تكرر في القرآن الكریم في آیات القتال والجھاد
ق اإلنسان في اإلسالم تنبع من التكریم اإللھي لإلنسان بالنصوص الصریحة، فحقو

وھو جزء من التصور اإلسالمي والعبودیة هللا تعالى وفطرة اإلنسان التي فطره اهللا 
  ٨٥٦  ....................................................................................  .علیھا

  ٨٥٦  ...........................................  :ةحقوق اإلنسان في اإلسالم منح إلھی -٢
إن حقوق اإلنسان في اإلسالم منح إلھیة منحھا اهللا لخلقھ، فھي لیست منحة من 

مخلوق لمخلوق مثلھ، یمن بھا علیھ ویسلبھا منھ متى شاء، بل ھي حقوق قررھا 
  ٨٥٦  .............................................................................  .اهللا لإلنسان

  ٨٥٦  .........................  :حقوق اإلنسان في اإلسالم شاملة لكل أنواع الحقوق -٣
من خصائص وممیزات الحقوق في اإلسالم أنھا حقوق شاملة لكل أنواع الحقوق، 

  ٨٥٦  ................  .قتصادیة أو االجتماعیة أو الثقافیةسواء الحقوق السیاسیة أو اال
كما أن ھذه الحقوق عامة لكل األفراد الخاضعین للنظام اإلسالمي دون تمییز بینھم 

  ٨٥٦  ...................................  .في تلك الحقوق بسبب اللون أو الجنس أو اللغة
  ٨٥٦  ...  :حقوق اإلنسان في اإلسالم ثابتة وال تقبل اإللغاء أو التبدیل أو التعطیل -٤

من خصائص حقوق اإلنسان في اإلسالم أنھا كاملة وغیر قابلة لإللغاء؛ ألنھا جزء 
  ٨٥٦  ................................................................  .الشریعة اإلسالمیة من

إن وثائق البشر قابلة للتعدیل غیر متأبیة على اإللغاء مھما جرى تحصینھا 
بالنصوص، والجمود الذي فرضوه على الدساتیر لم یحمھا من التعدیل باألغلبیة 

  ٨٥٧  .................................................................................  .الخاصة
وقضى اهللا أن یكون دینھ خاتم األدیان وأن یكون رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

خاتم النبیین، ومن ثم فما جاء في كتاب اهللا وسنة رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم فھو 
  ٨٥٧  ...................................................  .باق ما دامت السماوات واألرض

حقوق اإلنسان في اإلسالم لیست مطلقة بل مقیدة بعدم التعارض مع مقاصد  -٥
  ٨٥٧  ....................................................................  :الشریعة اإلسالمیة

دة بعدم ومن خصائص حقوق اإلنسان في اإلسالم أنھا لیست مطلقة، بل مقی
التعارض مع مقاصد الشریعة اإلسالمیة، وبالتالي بعدم اإلضرار بمصالح الجماعة 

  ٨٥٧  ................................................  .التي یعتبر اإلنسان فردًا من أفرادھا
.بتصرف) ١٣٣-١٣٢ص (حقوق اإلنسان في اإلسالم للدكتور محمد الزحیلي 

  ...........................................................................................  ٨٥٧  
  ٨٥٧  ..................  ).٥٣ص (حقوق اإلنسان في اإلسالم للدكتور سلیمان الحقیل 

  ٨٥٧  .........................  ).٥٣ص (سلیمان الحقیل .د. حقوق اإلنسان في اإلسالم
  ٨٥٧  ....................................................  ).٥٣ص (حقوق اإلنسان للحقیل 

  ٨٥٧  .....................................................  .حرمات ال حقوق، لعلي جریشة
  ٨٥٧  ....................................................  ).٥٣ص (لحقیل حقوق اإلنسان ل



 ١١٢٧

مقارنة بین حقوق اإلنسان في اإلسالم وفي الوثائق الوضعیة : الفصل الثالث
  ٨٥٧  ..................................................................................  :الدولیة

  ٨٥٧  ..................................................  :لزامیةمن حیث األسبقیة واإل: أوًال
لقد كان للشریعة اإلسالمیة الغراء فضل السبق على كافة المواثیق واإلعالنات 

واالتفاقیات الدولیة في تناولھا لحقوق اإلنسان وتأصیلھا لتلك الحقوق منذ أكثر من 
أن ما جاء بھ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أربعة عشر قرنًا من الزمان، و

واالتفاقیات الدولیة الالحقة ومن قبلھا میثاق األمم المتحدة ما ھو إال تردید لبعض 
  ٨٥٧  ...............................................  .ما تضمنھ الشریعة اإلسالمیة الغراء

لتي ندعو إلى حمایتھا واحترامھا قد أقرھا اإلسالم فحقوق اإلنسان المھددة الیوم وا
وقدسھا منذ أربعة عشر قرنًا فسبق بھا سبقًا بعیدًا عما قال بھ القرن الثامن عشر 

  ٨٥٧  .........................................................  .الذي ُعد قرن حقوق اإلنسان
قوق أصیلة أبدیة ال تقبل حذفًا وال تعدیًال وحقوق اإلنسان كما جاء بھا اإلسالم ح

وال نسخًا وال تعطیًال، إنھا حقوق ملزمة شرعھا الخالق سبحانھ وتعالى، فلیس من 
حق بشر كائنًا من كان أن یعطلھا أو یتعدى علیھا، وال تسقط حصانتھا الذاتیة ال 

ن مؤسسات أیًا كانت بإرادة الفرد تنازًال عنھا وال بإرادة المجتمع ممثًال فیما یقیمھ م
  ٨٥٧  .......................................  .طبیعتھا وكیفما كانت السلطات التي تخولھا

أما فیما یتعلق بالقیمة القانونیة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فھو لیس إال مجرد 
  ٨٥٧  .......................................  .تصریح صادر عن األمم المتحدة غیر ملزم

فیتضح أن حقوق اإلنسان في المواثیق الدولیة عبارة عن توصیات أو أحكام أدبیة، 
أما في اإلسالم فحقوق اإلنسان عبارة عن فریضة تتمتع بضمانات جزائیة ولیست 

م حق اإلجبار على تنفیذ مجرد توصیات أو أحكام أدبیة، فللسلطة العامة في اإلسال
ھذه الفریضة، خالفًا لمفھوم ھذه الحقوق في المواثیق الدولیة التي تعتبرھا حقًا 

  ٨٥٧  .......................  .شخصیًا مما ال یمكن اإلجبار علیھ إذا تنازل عنھ صاحبھ
  ٨٥٨  ......................................................  :من حیث العمق والشمول: ثانیًا

حقوق اإلنسان في اإلسالم أعمق وأشمل من حقوق اإلنسان في الوثائق الوضعیة، 
فحقوق اإلنسان في اإلسالم مصدرھا كتاب اهللا وسنة رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، 

ولیة فھو الفكر البشري، أما مصدر حقوق اإلنسان في القوانین والمواثیق الد
والبشر یخطئون أكثر مما یصیبون، ویتأثرون بطبیعتھم البشریة بما فیھا من 

ضعف وقصور وعجز عن إدراك األمور واإلحاطة باألشیاء، وقد أحاط اهللا بكل 
  ٨٥٨  ..............................................................................  .شيء علمًا

سالم تبلغ درجة الحرمات وھي في ھذا تمر بدرجات، فالحقوق إن الحقوق في اإل
ُمَسلَّمة، ومن بعدھا تدعمھا الواجبات، ومن بعد الواجبات تحمیھا الحدود، ومن بعد 

  ٨٥٨  ..........................................................  .الحدود ترتفع إلى الحرمات
ضمنت بعض الحقوق فإن اإلسالم بمصدریھ القرآن  وإذا كانت المواثیق البشریة قد

الكریم والسنة النبویة الشریفة شمال جمیع أنواع الحقوق التي تكرم اهللا بھا على 
  ٨٥٨  .....................................................................................  .خلقھ
  ٨٥٨  .................................................  :من حیث الحمایة والضمانات: ثالثًا
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إن حقوق اإلنسان في القوانین الوضعیة لم توضع لھا الضمانات الالزمة لحمایتھا 
  ٨٥٨  ............................................................................  .من االنتھاك

األمم المتحدة عام فبالرجوع إلى مواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن 
م نجده لم یحدد الوسائل والضمانات لمنع أي اعتداء على حقوق اإلنسان ١٩٤٨

  ٨٥٨  .......  .وبخاصة ما یكون من ھذه الوسائل والضمانات على المستوى العالمي
نصوصھ أو إساءة تأویلھا دون تحدید  كما تضمن اإلعالن تحذیرًا من التحایل على

جزاء للمخالفة، وتضمنت أیضًا تشكیل لجنة لحقوق اإلنسان تقوم بدراسة تقاریر 
الدول األطراف عن إجراءاتھا لتأمین الحقوق المقررة، كما تتسلم التبلیغات المقدمة 

من إحدى الدول األطراف ضد أخرى بشأن أدائھا ألحد التزاماتھا المقررة 
  ٨٥٨  .............................................  .االتفاقیة وذلك بشروط معینة بمقتضى

وبالنظر إلى الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان نجدھا محاوالت لم تصل إلى حد 
  ٨٥٨  .......................................................  :التنفیذ، وھي تقوم على أمرین

  ٨٥٨  ...............  .محاولة االتفاق على أساس عام معترف بھ بین الدول جمیعًا -١
  ٨٥٨  .....  .محاولة وضع جزاءات ملزمة تدین الدولة التي تنتھك حقوق اإلنسان -٢

إن كل ما صدر عن األمم المتحدة والمنظمات والھیئات بخصوص حقوق اإلنسان 
یحمل طابع التوصیات وال یعدو كونھ حبرًا على ورق یتالعب بھ واضعوه حسبما 

  ٨٥٨  ......................................................  .تملیھ علیھم األھواء والشھوات
ي اإلسالم فقد اعتمد المسلمون في مجال حمایة حقوق اإلنسان على أمرین أما ف

  ٨٥٨  .........................................................................  :أساسین، وھما
إقامة الحدود الشرعیة، إذ إن من أھم أھداف إقامة الحدود الشرعیة في اإلسالم  -١

  ٨٥٨  ........................................................  .المحافظة على حقوق األفراد
تحقیق العدالة المطلقة التي أمر اهللا بھا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم وحثا  -٢

  ٨٥٨  .....................................علیھا في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة
  ٨٥٩  ......................  ].٩٠:النحل[} إلْحَساِنٱْلَعْدِل َوٱللََّھ َیْأُمُر ِبٱِإنَّ {: ال تعالىق

والعدل ھو فعل كل مفروض من عقائد وشرائع وسیر مع الناس : "قال ابن عطیة
  ٨٥٩  .......................  ".قفي أداء األمانات وترك الظلم واإلنصاف وإعطاء الح

  ٨٥٩  ........  ].٥٨:النساء[} ْلَعْدِلٱلنَّاِس َأن َتْحُكُموْا ِبٱَوِإَذا َحَكْمُتْم َبْیَن {: وقال تعالى
  ٨٥٩  ........................  ".عالى بالحكم بالعدل بین الناسأمر منھ ت: "قال ابن كثیر

وقد امتثل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أمر ربھ في إقامة العدل فكانت حیاتھ 
كلھا عدل، وعلم أصحابھ العدل وأوصى أمتھ بھ وحذرھم من الظلم، ووضع منھج 

  ٨٥٩  .........  .رار العدل والمساواة والمحافظة على الحقوق وحمایتھااإلسالم في إق
  ٨٥٩  ....................................................  ).٨٧ص (حقوق اإلنسان للحقیل 
  ٨٥٩  ..................................................  ).١٠٣ص (حقوق اإلنسان للحقیل 
  ٨٥٩  ....................................................  ).٨٩-٨٨(حقوق اإلنسان للحقیل 
  ٨٥٩  ....................................................  ).٨٩ص (حقوق اإلنسان للحقیل 

  ٨٥٩  .................................................................  .وق اإلنسان للحقیلحق
  ٨٥٩  ...........................................................  ).٢/٤١٦(المحرر الوجیز 
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  ٨٥٩  .....................................................  ).١/٥٢٨(تفسیر القرآن العظیم 
  ٨٥٩  ..........................................  ).١٠٤-١٠٣ص (حقوق اإلنسان للحقیل 

  ٨٥٩  .....................................  :مفھوم الغرب لحقوق اإلنسان: الفصل الرابع
سان جزئیًا بشكل رسمي عند الغرب إال في القرن الثالث لم تظھر فكرة حقوق اإلن

بعد نزول اإلسالم بسبعة : عشر المیالدي، الموافق للقرن السابع الھجري، أي
قرون، وذلك نتیجة ثورات طبقیة وشعبیة في أوروبا، ثم في القرن الثامن عشر في 

  ٨٥٩  ........  .اعيأمریكا لمقاومة التمیز الطبقي أو التسلط السیاسي أو الظلم االجتم
  ٨٥٩  ..........................................................  :حریة التدین في الغرب -١

جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن لكل شخص الحق في حریة الدین 
  ٨٥٩  .....  .عقیدتھ وحریة اإلعراب عنھا بالتعلیم والممارسة وحریة تغییر دیانتھ أو

فاإلنسان عند الغرب حر في أن یختار الدین الذي یریده وحر في أن یغیر دینھ متى 
  ٨٥٩  ......................................................................................  .شاء

وھذا یتعارض مع تعالیم اإلسالم الذي ال یجیز للمسلم تغییر دیانتھ، بل یعتبر ذلك 
ردة ویجب إقامة الحد فیھا؛ ألن السماح بالردة یشكل خطرًا على أمن الدولة 

اإلسالمیة، ویخالف ما قصده اإلسالم من حفظ للضروریات الخمس التي على 
  ٨٥٩  ............  .دولة اإلسالمیة أساسًا علیھرأسھا ضرورة حفظ الدین الذي تقوم ال

  ٨٥٩  ...................................................  :حریة إقامة العالقات األسریة -٢
بلغا سن الزواج جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن للرجل والمرأة متى 

  ٨٥٩  .................  .حق التزوج وتأسیس أسرة دون أي قید بسبب الجنس أو الدین
  ٨٥٩  .فیبیح للكافر التزوج بمسلمة وللمسلم التزوج بالكافرة بدون أي قیود على ذلك

وھذا یخالف تعالیم اإلسالم التي ال تجیز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغیر المسلم، 
وذلك صیانة لألسرة من االنحالل بسبب االختالف في الدین عند احترام الزوج 

بموجب عقیدتھ لمقدسات زوجتھ ألن المرأة أحد عنصري األسرة األكثر حساسیة 
  ٨٥٩  .......................  ".بب شعورھا بالضعف أمام الرجلفي ھذا الموضوع بس

  ٨٦٠  .........................................................................  :حق الحریة -٣
یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في : "جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

  ٨٦٠  .....................................................................".الكرامة والحقوق
لكل فرد الحق في الحریة والسالمة : "وفي اتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة

الشخصیة وال یجوز حرمان أحد من حریتھ إال على أساس من القانون وطبقًا 
  ٨٦٠  ..................................................................".لإلجراءات المقررة

وھذا الحق یكاد أن یكون نظریًا الیوم، ویعاني األفراد والشعوب الویالت من 
اإلفراط والتفریط بحق الحریة، والمتاجرة بھا والتغني فیھا وعدم ضبط 

تكبت باسمك كم من الجرائم ار: "الممارسات فیھا وحولھا، حتى قالت إحدى نسائھم
  ٨٦٠  ...........................................................................  ".أیتھا الحریة

  ٨٦٠  .........................................................................  :حق التملك -٤
  ٨٦٠  .................................  .تفاوت مفھوم حق التملك عند الغرب تفاوتًا ھائًال
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فالرأسمالیة أطلقت حریة التملك إلى أبعد الحدود وجردتھ من كل قید حتى استبد 
األغنیاء وأصحاب رؤوس األموال بمقدرات األمم والشعوب واستنزفت خیرات 

  ٨٦٠  ......................................................  .البالد وطبقات الفقراء والعمال
بینما تمادت الشیوعیة في اإلفراط والغلو وألغت الملكیة الفردیة وفرضت ملكیة 
الدولة الكاملة، واستولت على جمیع وسائل اإلنتاج، وأصبح العمال مجرد آالت 

  ٨٦٠  ....................................................................................  .للعمل
  ٨٦٠  .........  وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین،، وصلى اهللا وسلم

  ٨٦٠  ................................................  ).١٠١ص (حقوق اإلنسان للزحیلي 
  ٨٦٠  ................................................  ).١٨١ص (حقوق اإلنسان للزحیلي 
  ٨٦٠  .............................  .بتصرف) ١٥٦- ١٥٥ص (حقوق اإلنسان للزحیلي 

  ٨٦٠  ....................................................  ).٨٢ص (حقوق اإلنسان للحقیل 
  ٨٦٠  ..................................................  ).١٦١ص (حقوق اإلنسان للحقیل 

  ٨٦٠  ................................................  ).١٦٩ص (حقوق اإلنسان للزحیلي 
  ٨٦٠  ................................................  ).١٦٩ص (حقوق اإلنسان للزحیلي 
  ٨٦٠  ................................................  ).١٧٠ص (حقوق اإلنسان للزحیلي 
  ٨٦٠  ................................................  ).٣١٥ص (حقوق اإلنسان للزحیلي 

----------- --------  ...................................................................  ٨٦٠  
  ٨٦٠  ..................................................................  اإلسالم والدیمقراطیة
  ٨٦٠  ...................................................................  الشیخ فتحي منصور

  ٨٦٠  ...................................................  القدس - ضي المحكمة الشرعیة قا
Sheikh Fathi Mansour،  ................................................................  ٨٦٠  

Judge, Islamic Shari’a Court -  ........................................................  ٨٦٠  
Jerusalem  ................................................................................  ٨٦٠  

إن فكرة الدیمقراطیة في وقتنا الحاضر تغزو العالم عبر مساحات واسعة من 
النشاطات اإلعالمیة والثقافیة سواء على مستوى الندوات أو المحاضرات أو 

مرئیة أو صفحات الجرائد وغیرھا، أو عبر الحمالت العسكریة لغزو اللقاءات ال
في ھذه البالد وقمع األنظمة ) الدیمقراطیة(البلدان العربیة واإلسالمیة لنشر 

  ٨٦١  ..........................................................................).الدیكتاتوریة(
اصة بالنسبة للشعوب التي تعاني من القھر وال شك أن في ھذه الفكرة بریقًا قویًا خ
من ُبعد فكري ونظري ) الدیمقراطیة(واالستبداد، وقد حول ھذا البریق فكرة 

لترتیب السیاسة في المجتمع الى ممارسات عملیة تتعلق بحریات أساسیة منھا 
  ٨٦١  .............................................  .حریة التعبیر والتنقل والتنظیم وغیرھا

فالناس عامة ال یكترثون في البحث عن األسس الفلسفیة أو الفكریة التي تنطلق 
منھا الدیمقراطیة، بقدر ما یھتمون ببعض المظاھر والممارسات السیاسیة التي 
یرتاحون إلیھا ویثنون علیھا ویودون أن تكون جزءًا من واقعھم لعلھم ینعمون 

  ٨٦١.التي تنعم بھا الشعوب التي أقامت نظمًا سیاسیة دیمقراطیة )الخیرات(ببعض 
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وقد ساد ھذا االنطباع الجماھیري العام عن الدیمقراطیة في العالم اإلسالمي 
وال ینتبھ الكثیرون ). للحریة(والوطن العربي حتى بات المفھوم الشعبي لھا مرادفًا 

من الناس أن الحریة قد تكون أكثر شموًال أو أقل اتساعًا من الدیمقراطیة، وأن لكل 
وربما أن ھذا . مفھومًا خاصًا ربما یتقاطع مع اآلخر وال یلتقي معھ بالضرورة

األمر ھو الذي قاد بعض المفكرین والباحثین المسلمین إلى القول بأن اإلسالم 
القیم الدیمقراطیة قیم إسالمیة یجب الدفاع عنھا، وبدًال من أن وأن ) دیمقراطي(

یركزوا على البحث في مجال الحریات في اإلسالم، انطلقوا یتحدثون عن الحداثة 
  ٨٦١  .......................................................  .اإلسالمیة في ثوب دیمقراطي

  ٨٦١  ....................................................  :ةإذن ما المقصود بالدیمقراطی* 
  ٨٦١  ......................................لقد عرفت الدیمقراطیة لغویًا أنھا حكم الشعب

الفكرة في وقد نشأ ھذا المفھوم في أثینا في الثقافة الیونانیة القدیمة ثم تجسدت ھذه 
العصور الالحقة في الفكر السیاسي الغربي واتخذت نشاطًا نضالیًا من أجل 

الدیمقراطیة بین الحكام والمحكومین بلغ أوجھ خالل القرنین السابع عشر والثامن 
 ١٦٤٩عشر عندما استطاع البریطانیون من الحد من صالحیات الملك بعد ثورتي 

  ٨٦١  .................................................................................١٦٨٨و 
دور بارز في الدعوة للدیمقراطیة بالمفھوم الغربي والذي ) جون لوك(وكان ل 

حق األكثریة التي اكتسبت سلطة الجماعة باالتحاد في استخدام تلك (عرفھا بأنھا 
  ٨٦١  ................  ).السلطة لتشریع القوانین وتنفیذھا بواسطة موظفین عینوا لذلك

) ١٧٧٦(أما الوالیات المتحدة فلم تعرب النظام الدیمقراطي إال بعد االستقالل 
رغم أن الدیمقراطیة األمریكیة بقیت . وتجسدت في إعالن حقوق اإلنسان وحریتھ

لفئة معینة من الشعب مشوھة إلى الیوم حیث ال یحق مثًال الترشیح للرئاسة إال 
كالبروتستانت أو البیض أو االنكلوسكسون، كما أن الثروة المالیة للمرشح مقدمة 

  ٨٦١  .................................................  .على أن نوع من الكفاءات األخرى
مواطن، معلنة حقوق اإلنسان وال ١٧٨٩أما في فرنسا فقد انفجرت الثورة سنة 

  ٨٦٢  ...............................  :حیث عرف جان جاك روسو الدیمقراطیة بما یلي
یستطیع صاحب السیادة في المقام األول أن یعھد بأمانة الحكم إلى الشعب كلھ أو "

المواطنین  إلى الجزء األكثر منھ بحیث یكون ھناك من المواطنین الحكام أكثر من
  ٨٦٢  ...................".األفراد ویطلق على ھذا الشكل من الحكومة اسم دیمقراطیة

ففي معرض تقسیمھ للحكومات اعتبر الحكم الدیمقراطي شكًال من ) مونتسكیو(أما 
  ٨٦٢  ..............................................................  .أشكال الحكم الجمھوري

فالدیمقراطیة في رایة تحكم على أساس الفضیلة السیاسیة وتعني حب الدولة وحب 
المساواة، وفي ظل النظام الدیمقراطي فإن المواطنین یختارون وفقًا لبمدأ المساواة 

كما أن وإمكانیاتھم وقدراتھم، والسلطة التشریعیة یجب أن تكون بین األفراد 
  ٨٦٢  .......................................................  .التصویت یجب أن یكون عامًا

ھي قاعدة ال یمكن تطبیقھا على ): حكم الشعب(إذن، فالدیمقراطیة بالمعنى اللغوي 
حیث یقول ) روسو(أرض الواقع في حال من األحوال، وھو األمر الذي یؤكده 

عبارة الدیمقراطیة بكل معناھا الدقیق نجد أن الدیمقراطیة الحقیقیة لم  وإذا أخذنا(
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توجد أبدًا ولن توجد أبدًا فیما یخالف النظام الطبیعیة أن یحكم العدد األكبر وأن 
یكون العدد األصغر ھو المحكوم وال یمكن أن نتصور بقاء الشعب مجتمعًا على 

نرى بسھولة أنھ ال یمكن إقامة لجان  الدوام للنظر في الشؤون العامة ونستطیع أن
  ٨٦٢  ..........................................  .من أجل ذلك دون تغییر في شكل اإلدارة

أما المفھوم االصطالحي للدیمقراطیة فقد أصبح یشمل معان أخرى أضیفت إلیھ 
ن ینفذه من خالل االنتخابات كإعطاء الحریة للناس في تشریع القانون واختیار م

العامة التي تكفل المساواة لألفراد في المشاركة في الحیاة السیاسیة حیث یكون 
  ٨٦٢  .........................................................................  .الرأي لألغلبیة

عتھا وال شك أن الحریة والمساواة مفاھیم تتوق إلیھا النفس اإلنسانیة التي بطبی
ترفض العبودیة والظلم، ولذا نجد التغني بالدیمقراطیة واعتبارھا الحكم المنشود 

  ٨٦٢  .........  .لكل شعب مضطھد مظلوم تنطلق من ھذین الشعارین اللذین ترفعھما
وضع حد لثنائیة الحاكم إذن فالدیمقراطیة تعتبر منھجًا في الحكم یرمي إلى 

والمحكوم التي سادت تاریخ أوروبا القدیم والوسیط، واقترنت بانتشار الحكم 
  ٨٦٢  ...........................................  .الفردي وسیطرة الكنیسة وغیاب القانون

وضع الدولة  ویھدف ھذا المنھج إلى استبدال ھذا الوضع القدیم بآخر جدید ھو
الحدیثة التي یحكمھا القانون باعتبارھا معبّرًا عن إرادة الشعب وملزمًا للرئیس 

  ٨٦٢  ........................................................................  .والمرؤوس معا
ولبلوغ ھذا الھدف یعتمد المنھج الدیمقراطي على جملة من المبادئ األساسیة التي 

آلیات وأجھزة دستوریة تختلف صیغتھا التفصیلیة من نظام إلى آخر،  تتولد عنھا
  ٨٦٢  ..............................................................  :ویمكن إجمالھا فیما یلي

  ٨٦٢  ....................  .الشعب صاحب السیادة ومصدر السلطات والشرعیة.     ١
  ٨٦٢  .........................................  انبثاق السلطات بواسطة االنتخابات.     ٢
  ٨٦٣  ...........................  اإلقرار لألغلبیة بأن تحكم ولألقلیة بأن تعارض.     ٣
  ٨٦٣  ................................................................  لتعددیة الحزبیةا.     ٤
  ٨٦٣  ..................................................  التداول السلمي على السلطة.     ٥
  ٨٦٣  .......................................  مراقبة الحكام وممارسة التأثیر علیھم.     ٦
  ٨٦٣  ..................................................................  فصل السلطات.     ٧
  ٨٦٣  ............................  ضمان حریات المعتقد والتعبیر والعمل النقابي.     ٨
  ٨٦٣  .............................................  حفظ مصالح الضعفاء واألقلیات .    ٩

  ٨٦٣  ............................................................  احترام حقوق اإلنسان.١٠
  ٨٦٣  ...........................  مقارنة عامة لبعض المفاھیم بین الدیمقراطیة واإلسالم

  ٨٦٣  .........................................................................  مصدر التشریع
  ٨٦٣  ...................................  :یمتاز نظام الحكم في اإلسالم بخصائص أھمھا

  ٨٦٣  .......................................................................  اكمیة هللالح    -١
  ٨٦٣  .....................................................................  السیادة لألمة    -٢
الدولة اإلسالمیة واحدة في المبادئ، متعددة في األشكال حسب الزمان     -٣

  ٨٦٣  .................................................................................  .والمكان
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الحاكمیة هللا؛ تعني أن مصدر التشریع ھو اهللا سبحانھ وتعالى وحده وأن      
  ٨٦٣  ........................  .الرسول صلى اهللا علیھ وسلم مبلغ عن اهللا تعالى بالوحي

الحاكم منفذ ألحكام اهللا تعالى في األمة مجتھد في استنباط األحكام الشرعیة      
  ٨٦٣  ...............................................................  .من مصادرھا األساسیة

  ٨٦٣  ............................  .طاعة الحاكم واجبة ما لم یخالف نصًا صریحًا     
أیا أیھا الذین آمنوا أطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول وأولي األمر : ( قال تعالى     

منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا والیوم 
  ٨٦٣  ......................................................  )اآلخر ذلك خیر وأحسن تأویًال

وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسولھ أمرًا أن یكون لھم : ( وقال تعالى
  ٨٦٣  .....................................................................).الخیرة من أمرھم

ومھیمنًا وأنزلنا إلیك الكتاب بالحق مصدقًا لما بین یدیھ من الكتاب : (وقال تعالى
علیھ فاحكم بینھم بما أنزل اهللا وال تتبع أھواءھم واحذرھم أن یفتنوك عن بعض ما 

  ٨٦٣  .........................................................................  ).أنزل اهللا الیك
  ٨٦٣  ...............  )فال وربك ال یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم( قال تعالى

أما النظام الدیمقراطي، فإن حق التشریع للشعب، فالدستور وسائر القوانین ھي من 
.صنع البشر ویمثل على أفضل تقدیر وفي لحظات مثالیة تحكم األكثریة باألقلیة

  ...........................................................................................  ٨٦٣  
وشتان بین نظام وضعھ خالق اإلنسان والعالم بخفایا نفسھ والقادر على وضع ما 

یصلھا من القوانین التي توصل اإلنسان إلى سعادتھ الحقیقیة وبین نظام یستمد من 
اإلنسان الذي ھو في أفضل حاالت نزاھتھ وتجرده عن اللذات عرضة للخطأ الذي 

  ٨٦٣  ..................................................................  .یذھب ضحیتھ البشر
  ٨٦٤  ...........................................................................  اختیار الحاكم

حق اختیار الحاكم ھو لألمة بواسطة أھل الحل والعقد، فالحكم باإلسالم ھو        -
  ٨٦٤  ..................................................  .عقد عن تراض بین األمة والحاكم

  ٨٦٤  ...................................................  البیعة تعني الطاعة والقبول       -
الحاكم مقید بتبني األحكام الشرعیة المستنبطة استنباطًا صحیحًا من األدلة        -

  ٨٦٤  ....................................................  .ل والحرامالشرعیة ومقید بالحال
  ٨٦٤  .................  .ال یخرج على الحاكم أو یعزل إال إذا أظھر كفرًا بواحًا       -

اهللا علیھ وسلم على السمع  بایعنا رسول اهللا صلى: (عن عبادة بن الصامت قال
فیما أخذ علینا أن بایعنا على السمع : والطاعة في المكره والمنشط، فبایعناه، فقال

والطاعة في منشطنا ومكرھنا، وعسرنا ویسرنا، وأثرة علینا، وأن ال ننازع األمر 
  ٨٦٤  ..........................  ).أھلھ إال أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من اهللا فیھ برھان

  ٨٦٤  ..................................................................................  الشورى
الشورى ضرورة إنسانیة في جمیع المجاالت االجتماعیة واالقتصادیة      

  ٨٦٤  ........................................................  .والسیاسیة والعالقات الفردیة
  ٨٦٤  .................  )إذا استشار أحدكم أخاه فلیشر علیھ(قال علیھ الصالة والسالم 

  ٨٦٤  .............  .وھي في النظام السیاسي في اإلسالم من لوازم اإلیمان باهللا تعالى
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والذین استجابوا لربھم وأقاموا الصالة وأمرھم شورى بینھم ومما ( قال تعالى 
  ٨٦٤  .......................................................................  ).رزقناھم ینفقون

م النظام السیاسي في اإلسالم نظام شوري یرفض جمیع أشكال الحك     
  ٨٦٤  .......................  .االستبدادي وكل األنظمة السیاسیة الغوغائیة والفوضویة

فبما رحمة من اهللا لنت لھم ولو كنت فظًا غلیظ القلب النفضوا (قال تعالى      
فتوكل على من حولك فاعف عنھم واستغفر لھم وشاورھم في األمر فإذا عزمت 

  ٨٦٤  ..........................................................  ).اهللا، إن اهللا یحب المتوكلین
الحاكم یمارس تنفیذ ھذا النظام من خالل الوقوف على رأي فئة من األمة      

 تتصف بالذكاء والحنكة والتجربة واإلخالص للنظام واألمة، وھذه الفئة تمثل األمة
تمثیًال حقیقیًا بجمیع قطاعاتھا وتحاسب الحاكم محاسبة من شأنھا تسدید مسیرتھ 

ودعمھ في اتجاھاتھ الخیرة وتعینھ على اتخاذ القرارات المھمة والحسم في 
  ٨٦٤  .................................................................  .المواقف التي تواجھھ

بدر خرج فاستشار الناس فأشار علیھ أبو بكر رضي اهللا  إلى لما سار رسول اهللا 
عنھ فسكت فقال رجل من األنصار إنما  عنھ ثم استشارھم فأشار علیھ عمر 

واهللا ال نكون كما قالت بنوا إسرائیل لموسى علیھ "یریدكم، فقالوا یا رسول اهللا، 
ضربت أكباد ، ولكن واهللا لو )اذھب أنت وربك فقاتال إنا ھھنا قاعدون(السالم 

  ٨٦٤  ............................................  ".اإلبل، حتى تبلغ برك الغماد لكنا معك
  ٨٦٥  ....................................................................................  المرأة
لذكورة لقد وزع اإلسالم االختصاصات العملیة توزیعًا یوافق طبائع ا     

  ٨٦٥  .................................................................................  .واألنوثة
كفل اإلسالم للمرأة حقوقًا عدیدة في المجاالت السیاسیة، فقد أقر لھا حق      

وأمرھم شورى (المشاركة السیاسیة من حیث إبداء الرأي، وأن اآلیة الكریمة 
  ٨٦٥  ................................................  .لنساءلم تخص الرجال دون ا) بینھم

وقد شاركت أم سلمة في صلح الحدیبة وھي التي أشارت على النبي صلى اهللا علیھ 
  ٨٦٥  .................................................................  .وسلم بأن یحلق رأسھ

  ٨٦٥  .....  .أبي بكر بیعة بأنھا عبد اهللا بن الزبیر لألمویین كما عارضت أسماء بنت
  ٨٦٥  .................  .منح اإلسالم للمرأة حق التعبیر عن الرأي أسوة بالرجال     

أال ال تغالوا في صدقات النساء، فإنھا لو كانت : (ر رضي اهللا فقالفقد خطب عم
مكرمة في الدنیا أو تقوى عند اهللا لكان أوالكم بھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
ما أصدق قط امرأة من نسائھ وال بناتھ فوق اثنتي عشرة أوقیة، فقالت إلیھ امرأة 

وآتیتم إحداھم (اهللا سبحانھ وتعالى یقول یا عمر یعطینا اهللا وتحرمنا، ألیس : فقالت
، فقال عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر، وفي روایة )قنطارًا فال تأخذوا منھ شیئًا

فاطرق عمر ثم قال كل الناس افقھ منك یا عمر، وفي روایة أخرى امرأة أصابت 
  ٨٦٥  ...........................................................  .ورجل أخطأ وترك اإلنكار

  ٨٦٥  ...............  ساوى اإلسالم بین الذكور واإلناث في حق التعلیم والثقافة     
فسح اإلسالم أمام المرأة مجال العمل وراعى تركیبة المرأة البیولوجیة      

  ٨٦٥  .................................................................................  .وأنوثتھا
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=================  ......................................................  ٨٦٥  
مرة عندما یقارن بالدیمقراطیة : یظلم اإلسالم مرتین: "یقول األستاذ فھمي ھویدي

ین االثنین خاطئة وادعاء ومرة عندما یقال إنھ ضد الدیمقراطیة، إذ المقارنة ب
  ٨٦٥  ............  ".التنافي خطیئة، األمر الذي یحتاج إلى تحریر أوًال واستجالء ثانیًا

  ٨٦٥  .........................................................  مفھوم الدیمقراطیة وتاریخھا
  ٨٦٥  ......................................قد عرفت الدیمقراطیة لغویًا أنھا حكم الشعبل

وقد نشأ ھذا المفھوم في أثینا في الثقافة الیونانیة القدیمة ثم تجسدت ھذه الفكرة في 
أجل  العصور الالحقة في الفكر السیاسي الغربي واتخذت نشاطًا نضالیًا من

الدیمقراطیة بین الحكام والمحكومین بلغ أوجھ خالل القرنین السابع عشر والثامن 
 ١٦٤٩عشر عندما استطاع البریطانیون من الحد من صالحیات الملك بعد ثورتي 

  ٨٦٥  .................................................................................١٦٨٨و 
في الدعوة للدیمقراطیة بالمفھوم الغربي والذي  دورًا بارزًا) جون لوك(وكان لـ 

حق األكثریة التي اكتسبت سلطة الجماعة باالتحاد في استخدام تلك (عرفھا بأنھا 
  ٨٦٥  ................  ).السلطة لتشریع القوانین وتنفیذھا بواسطة موظفین عینوا لذلك

) ١٧٧٦(یات المتحدة فلم تعرف النظام الدیمقراطي إال بعد االستقالل أما الوال
رغم أن الدیمقراطیة األمریكیة بقیت . وتجسدت في إعالن حقوق اإلنسان وحریتھ

مشوھة إلى الیوم حیث ال یحق عملیًا الترشیح للرئاسة إال لفئة معینة من الشعب 
لثروة المالیة للمرشح مقدمة كالبروتستانت أو البیض أو االنكلوسكسون، كما أن ا

  ٨٦٦  .................................................  .على أن نوع من الكفاءات األخرى
معلنة حقوق اإلنسان والمواطن،  ١٧٨٩أما في فرنسا فقد انفجرت الثورة سنة 

  ٨٦٦  ...............................  :حیث عرف جان جاك روسو الدیمقراطیة بما یلي
یستطیع صاحب السیادة في المقام األول أن یعھد بأمانة الحكم إلى الشعب كلھ أو "

إلى الجزء األكثر منھ بحیث یكون ھناك من المواطنین الحكام أكثر من المواطنین 
  ٨٦٦  ...................".األفراد ویطلق على ھذا الشكل من الحكومة اسم دیمقراطیة

ففي معرض تقسیمھ للحكومات اعتبر الحكم الدیمقراطي شكًال من ) مونتسكیو(أما 
  ٨٦٦  ..............................................................  .أشكال الحكم الجمھوري

على أساس الفضیلة السیاسیة وتعني حب الدولة وحب  فالدیمقراطیة في رایة تحكم
المساواة، وفي ظل النظام الدیمقراطي فإن المواطنین یختارون وفقًا لبمدأ المساواة 

وإمكانیاتھم وقدراتھم، والسلطة التشریعیة یجب أن تكون بین األفراد كما أن 
  ٨٦٦  .......................................................  .التصویت یجب أن یكون عامًا

ھي قاعدة ال یمكن تطبیقھا على ): حكم الشعب(إذن، فالدیمقراطیة بالمعنى اللغوي 
حیث یقول ) روسو(أرض الواقع في حال من األحوال، وھو األمر الذي یؤكده 

 وإذا أخذنا عبارة الدیمقراطیة بكل معناھا الدقیق نجد أن الدیمقراطیة الحقیقیة لم(
توجد أبدًا ولن توجد أبدًا فیما یخالف النظام الطبیعیة أن یحكم العدد األكبر وأن 

یكون العدد األصغر ھو المحكوم وال یمكن أن نتصور بقاء الشعب مجتمعًا على 
الدوام للنظر في الشؤون العامة ونستطیع أن نرى بسھولة أنھ ال یمكن إقامة لجان 

  ٨٦٦  ..........................................  .ارةمن أجل ذلك دون تغییر في شكل اإلد
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  ٨٦٦  ...............................................................  مفھوم الدیمقراطیة حالیًا
مفھوم الدیمقراطیة مفھوم واسع یتسع لمعاني كثیرة، : یقول األستاذ راشد الغنوشي

قي عند معنى أنھا نظام سیاسي یجعل السلطة للشعب، وُیمكِّن ولكنھا قد تلت
المحكومین من القدرة على التأثیر في حكامھم، بل قبل ذلك یعطیھم الحق في 

اختیار حكامھم وفي التأثیر فیھم والضغط علیھم، وعند االقتضاء إلى تغییرھم عبر 
ضًا عند آلیة آلیات قد تختلف من نظام دیمقراطي إلى آخر، ولكنھا تلتقي أی

االنتخاب أي االقتراع الحر عبر خطوات كثیرة وأشكال، وبالتالي یحقق ھذا النظام 
من  - أي المحكومین -التداول على السلطة عبر صنادیق االقتراع، ویمّكن الناس

حریات كالتعبیر، وتكوین األحزاب واستقالل القضاء، وبالتالي فالدیمقراطیة ھي 
م السیاسي یقوم على سیادة الشعب، ومن جھة أخرى شكل یعلن عن أن ھذا النظا

جملة من المضامین والقیم تقر بكرامة الناس وبمساواتھم لبعضھم، ویقر لھم بجملة 
من الحقوق وجملة من الحریات تجعلھم قادرین على اختیار حكامھم والضغط 

علیھم وتغییرھم بالوسائل السلمیة، تعطیھم الحق في المشاركة في السلطة، 
  ٨٦٦  .........................................  .جعلھم آمنین من الجور أو من االستبدادوت

  ٨٦٧  ..................................................................  اإلسالم والدیمقراطیة
ومن ھنا  "الحكم على الشيء فرع عن تصوره: "یقول الدكتور یوسف القرضاوي 

كان البد أن نعرف ما ھي الدیمقراطیة ،الدیمقراطیة بجوھرھا ھذا ال تنافي اإلسالم 
  ٨٦٧  ...........................................................  :ألنھا تقوم على عدة مبادئ

ال أن یقود الناس من یكرھونھ وال یرضون : أن یختار الناس من یحكمھم: أوًال
: -المقصود إمامة الصالة–فإذا كان اإلسالم قال فیحق اإلمامة الصغرى  عنھ،

رجل أمَّ قومًا وھم "ثالثة ال ترتفع صالتھم فوق رؤوسھم ِشبرًا، أول ھذه الثالثة "
فإذا )رواه ابن ماجھ والترمذي والطبراني و إسناده حسن أو صحیح" (لھ كارھون

اإلمامة الكبرى بقیادة األمة وفي كان ھذا بالنسبة لإلمامة الصغرى فما بالك ب
خیار أئمتكم الذین تحبونھم ): "الذي رواه مسلم وأحمد والطبراني(الحدیث 

ویحبونكم وتصلون علیھم ویصلون علیكم ،وشرار أئمتكم الذین تبغضونھم 
  ٨٦٧  ...................................................  "ویبغضونكم وتلعنونھم ویلعنونكم

وھي أن أن یحاسب الناس ھذا الشخص بعد اختیاره إذ ال معصوم : المحاسبة: ثانیًا
بعد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، فالبد إذًا أن یقوَّم الخطأ وأن یعان على 

أطیعوني ما أطعت اهللا فیكم فإن عصیتھ فال طاعة : "الصواب، سیدنا أبو بكر یقول
، وابن الخطاب یقول على "وإن أسأت فقومونيعلیكم، إن أحسنت فأعینوني 

رحم اهللا امرئ أھدى إلى عیوب نفسي، مرحبًا بالناصح أبد الدھر، مرحبًا : "المنبر
، وھكذا فمن حق األمة "بالناصح غدوًا وعشیًا، من رأى منكم فيَّ اعوجاجًا فلیقومھ

لمن یا رسول : الدین النصیحة، قالوا: "یقول صلى اهللا علیھ وسلم فیما رواه مسلم
  ٨٦٧  .......................  " .اهللا؟ قال هللا ولرسولھ ولكتابھ وألئمة المسلمین وعامتھم

ولذلك حمل القرآن حملة شعواء على المتألھین في األرض، نمروذ الذي قال 
، ومن مع )َأَنا َربُُّكُم اَألْعَلى( :، فرعون الذي قال)َأَنا ُأْحِیي َوُأِمیُت(إلبراھیم 

فرعون؟ ھامان وقارون، ھامان السیاسي الوصولي الذي یسند الطاغیة المتجبر، 
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والرأسمالي اإلقطاعي الذي یسند ھذا وذاك قارون، اإلسالم حمل على ھؤالء یعني 
: جمیعًا، وحمل على الشعوب التي تتبع ھؤالء، ولذلك قال عن قوم فرعون

َواتََّبُعوا َأْمَر : (وقال عن عاد قوم ھود) وا َمن لَّْم َیِزْدُه َماُلُھ َوَوَلُدُه ِإالَّ َخَسارًاَواتََّبُع(
َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُھ : (وقال عن فرعون.. ، ال یجوز لألمة أن تتبع)ُكلِّ َجبَّاٍر َعِنیٍد

حمل الشعوب المسؤولیة، ) ِبَرِشیٍد َفاتََّبُعوا َأْمَر ِفْرَعْوَن َوَما َأْمُر ِفْرَعْوَن) (َفَأَطاُعوُه
ألن الشعوب یجب أن تتحمل تبعاتھا في اختیار الحاكم ومساءلتھ، ال أن تكون 

  ٨٦٧  ..........................................................  .قطیعًا یسوقھ الحاكم بعصاه
ن ،ھذه كلھا مبادئ كالحریة والكرامة وحقوق اإلنسا: القیم الدیمقراطیة: ثالثًا

إسالمیة، ھي عندھم تسمى حقوقًا، عندنا تسمى فرائض، یعني ما یعتبر في 
الدیمقراطیة حقًا في اإلسالم یعتبر فرضًا ولیس حقًا یجوز التنازل عنھ ومن أھم 

  ٨٦٧  ...........................................................................:ھذه الفرائض
فرض علیك أن تأمر بالمعروف وأن تنھى : والنھي عن المنكراألمر بالمعروف 

عن المنكر، وإال دخلت في الذین لعنوا كما لعن بنو إسرائیل على لسان داود 
  ٨٦٧  ...................  ).َكاُنوا َال َیَتَناَھْوَن َعن مُّنَكٍر َفَعُلوُه(لماذا؟ .. وعیسى بن مریم

  ٨٦٧  ..............................  )َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم: (كرامة اإلنسان في اإلسالم  -
َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل : (المساواة -

  ٨٦٧  .................................................  )ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّھ َأْتَقاُكْم
فكل المعاني التي قامت علیھا الدیمقراطیة معاني یقرھا اإلسالم، فلذلك نحن في 

صیغ وأسالیب غنى أن نقول دیمقراطیة، ولكن ألن الدیمقراطیة وصلت إلى 
وضمانات لتحقیق ھذه القیم السیاسیة التي جاء بھا اإلسالم، فنحن نقول البشریة في 
صراعھا مع الطغاة والمستبدین طوال العصور استطاعت الوصول إلى تلك القیم 

  ٨٦٨  ...................................................................  .فلماذا ال نستفید منھا
  ٨٦٨  .................  ١الجزء-ھل یكتب التوفیق لھذا الزواج...م والدیمقراطیةاإلسال

________________________________________  .............  ٨٦٨  
  ٨٦٨  ...............................................................  الحاجة إلى الدیمقراطیة

غابت دولة الشورى في كل المستویات منذ القرن : یقول األستاذ راشد الغنوشي 
وأصبحنا )الخالفة بعدي ثالثون ثم تكون ملكًا:قال علیھ الصالة والسالم(األول 

كل من أشكال االستبداد أیضًا ، وفي نورًَّث إلى ھؤالء الملوك، و ساد التقلید وھو ش
المرید بین یدي شیخھ كالمیت بین یدي من "مجال التربیة ساد التصوف األعمى 

  ٨٦٨  .وھذا یلغي إرادة الناس یلغي إرادة من یسمون المریدین لصالح الشیخ"یغسلھ
  ٨٦٨  ...............  .مجتمعنا ینتج االستبداد ویتحرك في إطار االستبدادفأصبحنا إذًا 

فلما انفتحت النوافذ وجاء الھواء لم نستطع أن نتعایش مع الفكر الحدیث، وبادرنا 
خرب  برفضھ، على سبیل المثال انظر ما حصل في أفغانستان في التسعینات ،

البلد على ید مجاھدین، لماذا؟ ألنھم لو اتفقوا على الدیمقراطیة كآلیات لحسم 
خالفاتھم لرجعوا للشعب األفغاني واحتكموا لھ، ومن یرضى بھ الشعب ُیقبل، 

وأن  -بزعمھم–ولكن ھؤالء كثیر من مشایخھم یرفضون الدیمقراطیة ألنھا حرام 
: نھ واضحًا، ولكنھا مجرد أسماءالشعب لیس محل ثقة، ویقولون بنظام یتخیلو
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یقولون نظام أھل الحل والعقد، من ھم أھل أحل والعقد؟ كیف نختارھم؟ ھؤالء 
كانوا واضحین في مجتمع صغیر كمجتمع المدینة، كیف نتوصل إلیھم الیوم دون 

ممارسة اآللیات الحدیثة، آلیات الدیمقراطیة في االنتخاب؟ فخرب البلد رغم أنھم قد 
لحین ومجاھدین، لكنھم ورثوا ھذا التخلف في فقھنا السیاسي، فلم یكونون صا

  ٨٦٨  .....................................................  یتوفقوا إلى آلیات لحسم خالفاتھم
في الحركة اإلسالمیة جوانب كثیرة للتجدید ، فاإلسالم أقر مبدأ الشورى، وأمرنا 

نخبة المستبدة في القضایا الكبرى ، وإنما األمة كلھا ُتشارك في أال یقرر الفرد والال
  ٨٦٨  .........................................................................  .صناعة القرار

فكرة المشاركة ھذه فكرة أساسیة جاء بھا اإلسالم، وأظن أن غیابھا وإقصاء األمة 
الذي أنھك حضارتنا وأسلمھا إلى  عن شأنھا واستبداد األفراد بالمجموع ھو

مبدأ الشورى المبدأ  -االنھیار، على حین توفق الغرب في أن یحول شورانا ھذه
أن یجعل لھ آلیات تجعل من الشورى نظامًا یحقق التداول على السلطة،  - العظیم

ویحقق األمن من الجور، ویعطي للناس للشعب وسائل الضغط على الحكام، 
والتغییر، وبالتالي أِمن الغرب من االستبداد، وبقینا نحن ویعطي وسائل النصح 

إال أن ننتظر زیارة ملك  -فضًال عن تغییرھم -المسلمین ال أمل لنا في نصح حكامنا
الموت لمستبد أو إعالن دبابة في الھزیع األخیر من اللیل، وھذه كارثة على الحاكم 

  ٨٦٨  ...................................................................  .والمحكوم بصراحة
ویرى بعض المفكرین أن االبتعاد عن الدیمقراطیة یؤثر على الدور الرسالي 

إذا لم یتمكن العالم اإلسالمي من تأكید العنصر : لإلسالم حیث یقول مراد ھوفمان
الدیمقراطي األصیل الكامن في تكوینھ، وسیترتب على ذلك أن المسلمین لن 

االقتصادیة، : من تحقیق وتطویر إمكاناتھم في شتى المجاالتیتمكنوا 
  ٨٦٩  ................  .واالجتماعیة، والسیاسیة، وسیعقب ذلك تخلفھ وعجزه السیاسي

  ٨٦٩  ...............................................................  الشورى واجب إسالمي
أوجب اإلسالم الشورى، الحاكم یجب أن یستشیر الناس وال یستبد بالرأي، 

من قواعد الشریعة وعزائم : "والشورى كما قال اإلمام ابن عطیة في تفسیره
األحكام ومن ال یستشیر أھل العلم والدین من األمراء فعزلھ واجب، وھذا ما ال 

  ٨٦٩  .............................................................................  ".خالف فیھ
واجب في الوقت "وبین الدكتور البوطي أن الشورى تمتاز عن الدیمقراطیة بأنھا 

وأوضح أن الشورى .." ذاتھ، كلف اهللا بھ األمة، وحمل سائر أفرادھا مختلف تبعاتھ
لى عبادة تعاونیة محضة یبتغى منھا الوصول إ"الشرعیة أو التشریعیة تعتبر 

  ٨٦٩  ............................................................................  ".مرضاة اهللا
إن اإلسالم أقام الحیاة السیاسیة على مبدأ :و یقول الدكتور یوسف القرضاوي 

الشورى، وھو مقرر في القرآن الكریم بقولھ تعالى في وصف مجتمع المؤمنین 
ِھْم َوَأَقاُموا الصَّالَة َوَأْمُرُھْم ُشوَرى َبْیَنُھْم َوِممَّا َرَزْقَناُھْم َوالَِّذیَن اْسَتَجاُبوا ِلَربِّ(

َفِبَما (ھذا في القرآن المكي، وفي القرآن المدني قال اهللا تعالى لرسولھ ) ُینِفُقوَن
ِلَك َفاْعُف َعْنُھْم َرْحَمٍة مَِّن اللَِّھ ِلنَت َلُھْم َوَلْو ُكنَت َفظا َغِلیَظ الَقْلِب النَفضُّوا ِمْن َحْو

وإذا كان الرسول مأمورًا بالمشاورة فغیره أولى ) َواْسَتْغِفْر َلُھْم َوَشاِوْرُھْم ِفي اَألْمِر
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أكثر الناس مشاورة،  -صلى اهللا علیھ وسلم-بأن یشاور یعني قطعًا، وكان النبي 
اهللا صلى -كما جاء في صحیح البخاري، أكثر الناس مشاورة ألصحابھ، ھو النبي 

، وھذا یعني معروف، شاور في غزوة بدر ، وشاور في غزوة أحد، -علیھ وسلم
  ٨٦٩  .........  .وشاور في غزوة الخندق، وكثیرًا ما نزل عن رأیھ إلى رأي أصحابھ

اور بعد الغزوة في في غزوة بدر شاور قبل الغزوة، وشاور في أثناء الغزوة، وش
مسألة األسرى، في غزوة أحد شاور أیضًا الصحابة في الخروج إلى المشركین أم 

البقاء في المدینة، وكان رأیھ ورأي كبار الصحابة أن یبقوا في المدینة، ولكن 
یعني ما دخل علینا فیھا في : الشباب وھم جمھور الناس رفضوا ذلك، وقالوا

وأبوا إال أن یخرجوا، فنزل على رأیھم، في ! ون علینا؟أفي اإلسالم یدخل. الجاھلیة
سعد بن معاذ، وسعد بن الربیع، وسعد بن : غزوة الخندق أیضًا استشار السعود

خیثمة، وسعد بن مسعود من األنصار حینما عرض علیھ قبیلة غطفان أن یأخذوا 
 ثلث ثمار المدینة أو نصف ثمار المدینة ویرجعوا وینفضوا عن قریش، وعرض

إن العرب رمتكم عن قوس واحدة، فال مانع إن إحنا : الرسول علیھم ھذا، وقال لھم
نقسم المھاجمین بأننا نصالح بعضھم وأن نتفرغ للبعض، ولكن ھؤالء السعود وھم 
یمثلون األنصار رفضوا ذلك قالوا ما أخذوا منا تمرة في الجاھلیة بعد أن أعزنا اهللا 

  ٨٦٩  .على رأیھم -صلى اهللا علیھ وسلم-ل النبي باإلسالم یأخذون منا؟ رفضوا ونز
َوالَِّذیَن اْسَتَجاُبوا ِلَربِِّھْم َوَأَقاُموا (إن آیة الشورى : و یقول مراد ھوفمان معلقًا

جعلت واجب الشورى یمتد ) َناُھْم ُینِفُقوَنالصَّالَة َوَأْمُرُھْم ُشوَرى َبْیَنُھْم َوِممَّا َرَزْق
. إلى المؤمنین كافة ولیس الرسول وحده، وقرنت واجب الشورى بفرض الصالة

كما ھو  -وھذه الصیغة ذات أھمیة قصوى ،حتى وإن كان فرض األخذ بالشورى 
قد عطل وانتھى األخذ بھ في التاریخ اإلسالمي الذي یتسم  -الحال في الغرب 

لم یعد األخذ بالشورى موضع تنفیذ منذ حكم األسرة األمویة في دمشق بالتسلط، و
  ٨٧٠  ........................................................................  انتھى.٧٥٠عام 

ومنذ تلك اللحظة بدأ فشل المسلمین السیاسي وقد صدق علیھ الصالة والسالم إذ 
كلما انتقضت عروة تشبث الناس لینتقضن عرى اإلسالم عروة عروة ف: "یقول

  ٨٧٠  .................................  " بالتي تلیھا فأولھن نقضا الحكم وآخرھن الصالة
أو  –وبھذا فال یجوز للمسلمین أن یفتخروا بالممارسة السیاسیة التي مارسوھا 

  ٨٧٠  .........................  .ابع للھجرةبعد نھایة العقد الر -باألصح مارسھا الملوك
  ٨٧٠  ..........................................................  آلیات الدیمقراطیة اإلسالمیة

أما أھم الشروط التي یجب توافرھا في كیان حكم إسالمي : یقول مراد ھوفمان
أن یسود فیھ اإلجماع على من یحكم وما یحكم، أي أن یتم الحكم صحیح، ھو 

یحكم العالقة بین الشعب ) بمفھوم روسو(بموافقة الغالبیة، حتى یكون ھناك عقد 
  ٨٧٠  ...................  .والحكومة، ویسمى العقد االجتماعي، وھو في اإلسالم البیعة

وفي الجزائر مثًال اقترح الشیخ محفوظ نحناح زعیم الحركة اإلسالمیة الجزائریة 
  ٨٧٠  ..  ).تسمیة الشكل اإلسالمي للدیمقراطیة، شورى قراطیة أي النظام الشوروي

ات منفرة، وإضاعة الجھد في وأعتقد أن على المسلمین بدًال من الوقوف عند مفرد
مجادالت كالمیة، أن یتبینوا أن أھم أھداف الدیمقراطیة ووظائفھا، إنما ھي تأمین 
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وجود رقابة منظمة على الحكومات لمنع أي ظلم وتسلط وسوء استخدام للسلطة، 
  ٨٧٠  ..............................................  .وما ھذا إال جوھر األھداف اإلسالمیة

  ٨٧٠  ................................  .ویتم تحقیق ھذا في دیمقراطیة إسالمیة لھا لبناتھا
  ٨٧٠  .................................  :وقد استخرجت من كالم ھوفمان أھم تلك اللبنات

  ٨٧٠  ...................  بجعل القرآن الكریم المصدر األعلى للدستور: بنة األولىالل -
یجب أن توضع جمیع القوانین المستمدة من القرآن الكریم موضع : اللبنة الثانیة -

  ٨٧٠  ............................................  .اعتبار وقیاس من قبل قانونیین مسلمین
وھذا ال یعارض ممارسة الدیمقراطیة فالدیمقراطیات محكومة بالدساتیر :مالحظة

  ٨٧٠  ................  .و الدیمقراطیة اإلسالمیة محكومة بدستور مستمد من شرع اهللا
قیام حیاة نیابیة إسالمیة بناًء على التوجیھ القرآني بوجوب الشورى : الثةاللبنة الث -

إذ ال ینكر أي مسلم في یومنا ھذا وجوب األخذ بالشورى، وال نفكر حقیقة أن 
الشورى ال یمكن أن تتم في المجتمعات الحدیثة ذات الكثافة العالیة من خالل كل 

كما فعل موسى علیھ السالم من  األفراد، بل من خالل مجلس منتخب یمثل ناخبیھ
  ٨٧٠  ..................................  "َواْخَتاَر ُموَسى َقْوَمُھ َسْبِعیَن َرُجًال لِِّمیَقاِتَنا" قبل 

السؤال الذي یمكن أن یطرح من وجھ ): االقتراع وسیلة االنتخاب(اللبنة الرابعة  -
ون موضع خالف، لیس وجود مجلس للشورى، ولكن كیفیة نظر إسالمیة ویك

  ٨٧١  .........................................................  .انتخاب أعضاء ھذا المجلس
بتعیین أعضاء ھذا _ كما ھو متبع في كثیر من البلدان اإلسالمیة _فإذا قام الحاكم 

ولذلك ھناك . اقبتھ بمراقبة نفسھ بنفسھالمجلس، فكأنما یقوم الحاكم الذي یجب مر
تأیید متزاید لالنتخابات العامة الحرة لممثلي الشعب، ویحظى ھذا االقتراح بموافقة 

  ٨٧١  ........................................................................  .غالبیة المسلمین
أنھ یجب على ھناك عقبة من المحتمل أن تعوض الممارسة الدیمقراطیة، وھي 

أي أن - ولقد كان ھذا األمر . المسلم أن یمتنع عن أن یطلب لنفسھ منصبًا سیاسیًا
موضع رفض بل ازدراء، حتى إن الرسول -یطلب المرء لنفسھ منصبًا سیاسیا 

والبد أن یصل . (محمد لم یعین أحدا في منصب قیادي قد یكون طلبھ لنفسھ
شكال كأسلوب التزكیة مثًال الذي اقترحھ المسلمون إلى اجتھاد مناسب لحل ھذا اإل

  ٨٧١  ...........................................................................  )القرضاوي.د
وھو أمر سنأتي إلى شرحھ تفصیًال في فقرة ):الشورى الملزمة(اللبنة الخامسة -

  ٨٧١  ........................................................  .اعتراضات على الدیمقراطیة
یذكر القرآن إمكانیة اختالف آراء ووجھات ): اإلقرار بالتعددیة( اللبنة السادسة -

َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الّلِھ َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن " نظر المسلمین
ولكن لألسف یؤمن بعض المسلمین أن " َوَأْحَسُن َتْأِویالِبالّلِھ َواْلَیْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْیٌر 

  ٨٧١  .............................  .اختالف وجھات النظر ما ھو إال دلیل لسوء النوایا 
ھناك ضرورة إلصدار تشریعات ال تنظم فقط ): السلطة التشریعیة( اللبنة السابعة -

لفنیة لبناء الشوارع والتعریفة الجمركیة والمسائل الصحیة وضمانات الجوانب ا
العمل وغیرھا ، بل أیضًا ھناك ضرورة إلصدار أحكام تكمیلیة في مجال التعزیر 

: حدث ھذا في عھد الخالفة العباسیة، حیث وجد نظامان لألحكام، تزامنا معًا. مثًال
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إدارة وأحكام متحرز نسبیاتھم أحكام الشریعة من ناحیة، ومن ناحیة أخرى نظام 
.من خاللھ استحداث عقوبات لم یذكرھا القرآن، مثل دفع الغرامة نقدًا، والسجن

  ...........................................................................................  ٨٧١  
ال اجتھاد في "أما األمور التي ال تقبل التأویل فیجب في النظام اإلسالمي التنبیھ أن 

  ٨٧١  ...........................................................................  "النصمورد 
  ٨٧١  ...............  .فصل السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة : اللبنة الثامنة  -

 ----------------------  ...............................................................  ٨٧١  
  ٨٧١  ....................................................  الحریة بین اإلسالم والدیمقراطیة

  ٨٧١  ....................................................  ]أبو بصیر الطرطوسي: الكاتب[
  ٨٧١  ................................................................  ن الرحیمبسم اهللا الرحم

  ٨٧١  .......  .الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على خاتم األنبیاء والمرسلین
  ٨٧١  ...................................................................................  ...وبعد

  ٨٧١  .........  "!الحریة"ال توجد كلمة تغنت بھا الشعوب، واستھوتھا قلوبھم ككلمة 
تنادوا بھا في كل واٍد وناٍد، وفي كل خطبة ومقاٍل أو كتاب، ورفعوھا شعارًا، 

  ٨٧١  ...............................  !خص في سبیلھا كل غاٍل ونفیسوجعلوھا غایة یر
  ٨٧٢  ........  !وفي كثیر من األحیان ینادون بھا وال یعرفون ما الذي یریدونھ منھا؟

مطیة دھاقنة الحكم والسیاسة  -لشدة فتنة الناس بھا  -إلى أن أصبحت ھذه الكلمة 
  ٨٧٢  .....  !إلى أھدافھم ومآربھم ومصالحھم الخاصة، ولیصرفوا إلیھم وجوه الناس

ذریعة وسببًا لوأد الحریة، والحریات،  -في كثیر من األحیان  -وأصبحت الحریة 
  ٨٧٢  ..........................................  !وإعالن الحروب على كثیر من الشعوب

وصوروا أن الدیمقراطیة ھي التي تحقق لھم الحریة، ألنھا تقوم على الحریة، لذا 
جعلوا من لوازم مناداتھم بالحریة التنادي بالدیمقراطیة، وكأن كل واحدة منھما 

لألخرى ومؤدیة إلیھا وال بد، فمن كان محبًا للحریة والتحرر ال بد من أن  الزمة
ینادي بالدیمقراطیة، ویكون محبًا لھا والعكس كذلك، وكل من كان عدوًا 

  ٨٧٢  .........................................  !للدیمقراطیة فھو عدو للحریة، كما زعموا
  ٨٧٢  .....................................................:یفرض نفسھ بقوة والسؤال الذي

فعًال تحقق  -كما تمارس في أرقى الدول الغربیة الدیمقراطیة  -ھل الدیمقراطیة 
الحریة التي یحتاجھا ویریدھا اإلنسان، وترقى بھ إلى المستوى المطلوب والمنشود 

  ٨٧٢  ............................................................................  !من الحریة؟
  ٨٧٢  .....  !وما ھي نوعیة وصفة وحدود الحریة التي تحققھا الدیمقراطیة للشعوب؟

یشھا في وھل اإلنسان األمریكي أو األوربي فعًال ھو حر، وھل الحریة التي یع
  ٨٧٢  ...............................  !بالده ومجتمعاتھ فعًال ھي الحریة، أو من الحریة؟

  ٨٧٢  ............  !وھل اإلسالم یتعارض مع مبدأ الحریة، أم أنھ یقرھا ویدعو إلیھا؟
كیف ینظر للحریة، وكیف یمارسھا، وما ھو الممنوع منھا  - إن كان یقرھا  - ثم 

  ٨٧٢  ....................................................................  !وما ھو المسموح؟
وھل الحریة التي یریدھا اإلسالم ھي ذات الحریة التي تریدھا الدیمقراطیة، أم 

  ٨٧٢  ....................................................................  !یوجد فارق بینھما؟
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  ٨٧٢  ..  !ثم أیھما أصدق لھجة وواقعًا مع الحریة المنشودة، اإلسالم أم الدیمقراطیة؟
یریدھا اإلسالم، وكما  ھذه األسئلة وغیرھا تحملنا على المقارنة بین الحریة كما

مارسھا ألكثر من ألٍف وأربعمائة سنة خلت، وال یزال یمارسھا ویدعو إلیھا، وبین 
الحریة كما تریدھا الدیمقراطیة، وكما تمارس في واقع أرقى الدول والمجتمعات 
الدیمقراطیة المعاصرة، لنرى أیھما أجدى نفعًا، وأصدق لھجة، وأولى بالسالمة، 

  ٨٧٢  ..............................................................  !صوابوأقرب للحق وال
  ٨٧٢  ....................................................................................  :فأقول

الحریة في الدیمقراطیة، یقوم بتحدیدھا، وتحدید المسموح منھا من الممنوع 
لیھ أھواؤه ونزواتھ وشھواتھ، وھذا اإلنسان القاصر الضعیف، وفق ما تملي ع

یعني أن مساحة الحریة في الدیمقراطیة تتسع أحیانًا وتضیق أحیانًا، بحسب ما 
  ٨٧٢  .  !یرتئیھ اإلنسان المشرِّع في كل یوم أو ظرف، بحسب ما یظن فیھ المصلحة

شعوب تكون حقل تجارب، وھي في حالة تغییر وتقلب مستمر مع وھذا یعني أن ال
  ٨٧٢  ..........................................  !ما یجوز لھم وماال یجوز لھم من الحریة

بینما الحریة في اإلسالم، الذي یقوم بتحدیدھا، وتحدید المسموح منھا من الممنوع، 
، خالق اإلنسان المنزه عن صفات النقص أو الضعف والعجز، ھو اهللا تعالى وحده

العالم بأحوال عباده وما ُیناسبھم وما یحتاجون إلیھ، وبالتالي فالحریة في اإلسالم 
تمتاز بالثبات واالستقرار، فالذي یجوز من الحریة لإلنسان قبل ألف وأربعمائة 

ما علیھ، والمساحة التي سنة یجوز لھ إلى قیام الساعة، فكل امرٍئ یعرف ما لھ و
  ٨٧٢  ............................................  !یمكن أن یتحرك بھا كحق وھبھ اهللا إیاه

كما أنھا تمتاز بالحق المطلق والعدالة المطلقة؛ ألنھا صادرة عن اهللا عز وجل، 
الذي یحتمل الوقوع في وھذا بخالف الحریة في الدیمقراطیة الصادرة عن اإلنسان 

  ٨٧٣  .............................................................  !الظلم والخطأ، والقصور
الحریة في الدیمقراطیة، یكون اإلنسان حرًا في دائرة المباحات التي أذن لھ 

  ٨٧٣  ...............................................  !المشرعون من البشر أن یتحرك بھا
بینما الحریة في اإلسالم، یكون اإلنسان حرًا في دائرة المباحات والمسموحات التي 

  ٨٧٣  ...................  !أذن اهللا بھا، وأذن لعبده استباحتھا والتنعم بھا، والتحرك فیھا
یة، تحارب وتنكر الشر الذي یتفق علیھ المشرعون من البشر الحریة في الدیمقراط

أن یدخلوا كثیرًا  -بحكم جھلھم وقصورھم وعجزھم  -بأنھ شرٌّ، وھذا من لوازمھ 
من الشر في دائرة الخیر الجائز والمباح، كما من لوازمھ أن یدخلوا كثیرًا من 

  ٨٧٣  ........................  !الخیر في دائرة الشر الممنوع والمحظور، عقًال وشرعًا
كم من أمر یجیزونھ تحت عنوان الحریة ثم بعد ذلك یظھر لھم خطؤھم وظلمھم 
فینقضونھ ویمنعونھ، وكذلك كم من أمر یحرمونھ ویمنعونھ ثم یظھر لھم نفعھ، 

  ٨٧٣  .............  !یدعونھا فیجیزونھ وُیبیحونھ، وھذا كلھ یقلل من قیمة الحریة التي
بینما الحریة في اإلسالم، تحارب وتنكر الشرَّ الذي حكم اهللا تعالى علیھ بأنھ شرٌّ، 

الذي ما بعده إال الخیر، وذلك لما ذكرناه آنفًا أن اهللا تعالى منزه عن الخطأ أو الزلل 
فھو سبحانھ وتعالى ال یجیز إال الخیر والنافع، كما أنھ ال یحرم إال  سبحانھ وتعالى،

  ٨٧٣  ..........................................................................  !كل شرٍّ وقبیح



 ١١٤٣

فاهللا تعالى جمیل یحب الجمال، وبالتالي فھو ال ُیشرِّع إال الجمیل والجمال، فحاشاه 
  ٨٧٣  ........................................  !یح أو یأذن بھسبحانھ وتعالى أن یشرع القب

ومنھ نعلم أن الحریة في اإلسالم، تتحرك في جمیع میادینھا مع الجمیل والجمال، 
  ٨٧٣  ..............................................  !وتبتعد كل البعد عن الخبائث والقبائح

الحریة في الدیمقراطیة، تعبد العبید للعبید، فتجعل العبید منقادین لعبید ربما یكونون 
أقل منھم شأنًا، ُیشرعون وُیقننون لھم، ُیحرمون وُیحلون لھم، ولیس على اآلخرین 

  ٨٧٣  ......................................  !إال الطاعة واالستسالم واالنقیاد، والخضوع
  ٨٧٣  .......................................  !فأي حریة ھذه، مع العبودیة للمخلوق ھذه؟

من عبادة  -كل العباد  -بینما الحریة في اإلسالم، فإنھا تعمل على تحریر العباد 
  ٨٧٣  .................................  !العباد إلى عبادة رب العباد وحده سبحانھ وتعالى

  ٨٧٣  .................  !ھي في نھایة المطاف عبادة وعبودیة، فأین الحریة؟: فإن قیل
  ٨٧٣  ...................................  :أجیب على ھذا السؤال الساقط من أوجھ: أقول
أن اهللا تعالى ھو الذي خلق اإلنسان، وأنشأه ورباه، وھداه النجدین، وسخر لھ : منھا

الكون كلھ، وبالتالي من حقھ سبحانھ وتعالى أن ُیعبد، ومن الواجب على عباده أن 
  ٨٧٣  .........  !وامرهیعبدوه وُیخلصوا في عبادتھ سبحانھ وتعالى، وشكره، واتباع أ

فعبادة العبد لخالقھ وحده، عز، وفخر، ورفعة، وشرف ما بعده شرف، بینما عبادتھ 
  ٨٧٤  ......  !للمخلوق العاجز الضعیف، ظلم، وذل، وضیاع، وعذاب ما بعده عذاب

أن المرء ُفطر على العبودیة والتدین، فھو إن لم یكن عبدًا لخالقھ، فسیكون : ومنھا
  ٨٧٤  .  !ال محالة عبدًا للمخلوق وفي الباطل، أیًا كانت صورة ونوعیة ھذا المخلوق

اهللا تعالى وحده بالعبادة، ھو عین التحرر من عبادة اآللھة األخرى أن إفراد : ومنھا
  ٨٧٤  ........................................................!الوضیعة المكذوبة المزعومة

الحریة في الدیمقراطیة، ُتخضع اإلنسان لكثیر من المؤثرات والضغوط الخارجیة 
ضغط اإلعالم بجمیع فروعھ : االختیار والتفكیر التي تفقده كثیرًا من حریة

وتخصصاتھ ووسائلھ، ضغط إثارة الشھوات ووسائل اللھو بجمیع أصنافھا 
وألوانھا، وما أضخمھا، ضغط الحاجة والسعي الدؤوب وراء الرزق والكسب، 

ضغط سحرة الساسة واألحبار والرھبان ومدى تزویرھم للحقائق، ضغط 
تشرة في كل مكان، وأخیرًا التلویح باستخدام عصا المخدرات والمسكرات المن

اإلرھاب والتھدید الجسدي والمادي لمن یستعصي على جمیع تلك الوسائل 
  ٨٧٤  ...............  !والضغوطات، وال یستعصي علیھا إال من رحمھ اهللا، وما أقلھم

ت ُتسلب المرء صفة حریة االختیار، والتفكیر، واتخاذ فھذه الضغوط والمؤثرا
!المواقف التي یریدھا ویرضاھا بعیدًا عن تلك المؤثرات الخارجیة المصطنعة

  ...........................................................................................  ٨٧٤  
زعم ھذه الضغوط والمؤثرات التي یصعب الفكاك منھا، ُتسلب المرء حریتھ، وإن 

  ٨٧٤  ...........................................  !بلسانھ أنھ حرٌّ، وظھر لآلخرین بأنھ حر
لذلك نجد طغاة القوم ومستكبریھم، وأحبارھم ورھبانھم، ال یحتاجون إلى مزید 

عناء عندما یریدون من شعوبھم أن تسیر في اتجاه دون اتجاه، أو یریدون حملھم 
لى استعداء جھة دون جھة، أو على اختیار شيء دون شيء، یكفي لتحقیق ذلك ع



 ١١٤٤

أن ُیسلطوا علیھم قلیًال من تلك المؤثرات والضغوطات اآلنفة الذكر، ولفترة وجیزة 
  ٨٧٤  ..............................................................................  !من الوقت

: مرء حریتھ، ھي المعنیة من قولھ تعالىھذه الضغوط والمؤثرات التي تسلب ال
 َوَقاَل الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِللَِّذیَن اْسَتْكَبُروا َبْل َمْكُر اللَّْیِل َوالنََّھاِر ِإْذ َتْأُمُروَنَنا َأْن َنْكُفَر{

َعْلَنا اْلَأْغالَل ِفي َأْعَناِق ِباللَِّھ َوَنْجَعَل َلُھ َأْنَدادًا َوَأَسرُّوا النََّداَمَة َلمَّا َرَأُوا اْلَعَذاَب َوَج
  ٨٧٤  .....................................  .}الَِّذیَن َكَفُروا َھْل ُیْجَزْوَن ِإلَّا َما َكاُنوا َیْعَمُلوَن

لیس مكر اللیل وحسب، أو مكر النھار وحسب، بل ھو مكر اللیل والنھار وعلى 
ال ُیعطى المرء منھم لحظة واحدة یخلد فیھا للراحة والھدوء  مدار الوقت، بحیث

  ٨٧٤  .............  !والتفكیر، حتى ال یھتدي إلى الحق، ویعرف أین ھو من الصواب
لل بینما الحریة في اإلسالم، تحرر المرء من جمیع تلك المؤثرات الخارجیة التي تق

من حریتھ وحریة اختیاره وقراره، وربما تسلبھا كلھا، لتعید لھ جمیع قواه النفسیة 
اختر : والجسدیة والمعنویة، وترفع عنھ جمیع األغالل والقیود، ثم تقول لھ بعد ذلك

  ٨٧٤  ...................................................  .}ال ِإْكَراَه ِفي الدِّیِن{الذي تریده، 
الحریة في الدیمقراطیة، تمر بصاحبھا على الجیف المتآكلة، وعلى القبائح، وعلى 

األمراض، وعلى الفساد، وعلى كل ما ُیفسد الذوق الجمیل، والطبائع السویة، 
  ٨٧٤  ..............................  !فتجرئھ على الشذوذ واالعتداء، واإلدمان على ذلك

ومثلھ كمثل الذي یقود سیارة بال كوابح، وال ضوابط، وال مراعاة لحقوق طریق أو 
  ٨٧٥  .............  !مار، فیصطدم بالجمیع، ویمر على الجمیع، ویعتدي على الجمیع

كل ما ھو جمیل أو طیب، كما أنھا ال بینما الحریة في اإلسالم، تمر بصاحبھا على 
تسمح لھ أن یتعدى ذلك، لیمر على الخبائث والجیف واألمراض، لتحافظ على 

  ٨٧٥  ..........................................  !سالمة ذوقھ، وتفكیره، وصحتھ، وإیمانھ
یث ینبغي االنطالق، ومثلھ كمثل الذي یقود سیارة بكوابح وضوابط، ینطلق ح

!ویقف حیث ینبغي التوقف، وُیعطي كل ذي حقٍّ حقھ، من غیر إفراٍط وال تفریط
  ...........................................................................................  ٨٧٥  

الحریة في الدیمقراطیة، تظھر وكأنھا منحة یمن بھا اإلنسان على أخیھ اإلنسان، 
  ٨٧٥  ........................................  !بھا منھ متى یشاءیعطیھ منھا ما یشاء ویسل

بینما الحریة في اإلسالم، حق وھبھ اهللا تعالى لعباده، وفطرھم علیھ، ال منة فیھ 
لمخلوق على مخلوق، ال یجوز أن ُیسلب أو ُینتقص منھ شيء إال بإذن اهللا، 

وتعالى، یتجسد ھذا المعنى في مقولة عمر بن الخطاب وبسلطاٍن بیٍن منھ سبحانھ 
).متى استعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارًا: (رضي اهللا عنھ لبعض أمرائھ

  ...........................................................................................  ٨٧٥  
ریقین أولى ھذه ھي الحریة في الدیمقراطیة، وھذه ھي الحریة في اإلسالم، فأي الف

  ٨٧٥  .........................................................  !بالحریة، والسالمة، والحق؟
  ٨٧٥  ...................................  !الحریة في الدیمقراطیة أم الحریة في اإلسالم؟

  ٨٧٥  ..............................................}تَِّبْع َأْھَواَءُھْمَواْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوال َت{
  ٨٧٥  .............................................  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
  ٨٧٥  ..............................................  عبد المنعم مصطفى حلیمة؛ أبو بصیر



 ١١٤٥

  ٨٧٥  .........................................................................  ھـ ٨/٣/١٤٢٣
 ---------------------  ................................................................  ٨٧٥  

  ٨٧٥  ..............................................  ما موقف اإلسالم من الفنون ؟ -١٧٠
  ٨٧٧  .................  ما أسباب تفرق المسلمین رغم دعوة اإلسالم للوحدة ؟-١٧١
  ٨٧٨  ................................  ھل اإلسالم مسئول عن تخلف المسلمین ؟ -١٧٢
  ٨٧٩  ...............................  ھل صحیح أن الصوم یقلل حركة اإلنتاج ؟ -١٧٣
ھل صحیح أن الزكاة تتیح للغنى فرصة عند اهللا أفضل من فرصة الفقیر ؟ -١٧٤

  ...........................................................................................  ٨٨٠  
  ٨٨١  .......................................  لماذا حّرم اإلسالم أكل لحم الخنزیر ؟-١٧٥
  ٨٨٢  ........................  لماذا حّرم اإلسالم الحریر والذھب على الرجال ؟ -١٧٦

  ٨٨٤  ................................................  االحتفال بالمولد النبوي-الباب السابع 
  ٨٨٤  ..........  -صلى اهللا علیھ وسلم  -منھج أھل السنة في تعظیم النبي   .١
  ٨٩١  ...................................................  النبوي في ذكرى المولد  .٢
  ٩٠١  ............................  !ھل أنت تحب النبي صلى اهللا علیھ وسلم؟  .٣
  ٩٠٣  ................................................................  !ھل احتفلوا؟  .٤
  ٩٠٥  ........................ربیع األول ١٢مع المحتفلین بیوم .. وقفة ١٢  .٥
  ٩١١  .............................................  !المــولد النبـوي، ما وراءه؟  .٦
  ٩١٨  ...................................................  ياالحتفال بالمولد النبو  .٧
  ٩٣٢  ............................................................  شھر ربیع األول  .٨
  ٩٣٥  ...............................  المولد النبوي بین المشروعیة والبدعیة  .٩

  ٩٥٣  مجموعة فتاوى عن حكم االحتفال بالمولد النبوي وما یتصل بھ  .١٠
  ٩٦٨  ...  ..وأھل الغلو فیھ.. ھذا بیان منزلة النبي: بمناسبة شھر ربیع  .١١
  ٩٧٢  ......................................................حول المولد النبوي  .١٢
  ٩٨١  ..  دالئل محبـة الرسـول صلى اهللا علیھ وسلم بین السنة والبدعة  .١٣
  ٩٨٨  .........  مصر أنموذًجا.. المولد النبوي وآثارھاظاھرة االحتفال ب  .١٤
  ٩٩٣  ...........................  المعتبرة في اإلسالم..األعیاد والمناسبات  .١٥
  ٩٩٨  ....................................  قوادح عقدیة في بردة البوصیري  .١٦
  ١٠٠٥  ..........  "حكم االحتفال بالمولد والرد على من أجازه"رسالة   .١٧
  ١٠١٨  ..............  "حكم المولد والرد على من أجازه"ملحق رسالة   .١٨
  ١٠٢٢  ............  الشیخ األلباني.. حوار حول االحتفال بالمولد النبوي  .١٩
  ١٠٣٠  .................................................  مولد أمة.. میالد نبي  .٢٠
  ١٠٣٢  ...........................................  تعریف البدعة لغة وشرًعا  .٢١
  ١٠٣٤  ...................................  ملحقات بموضوع المولد النبوي  .٢٢
  ١٠٤٣  .....  لنبويحوار مع شیخ اإلسالم عن بدعیة االحتفال بالمولد ا  .٢٣
  ١٠٤٧  ...................................  المورد في حكم المولد للفاكھاني  .٢٤
  ١٠٤٩  ...........................  البراھین على أال بدعة حسنة في الدین  .٢٥
  ١٠٨٥  .  أدُب الصحابِة رضَي اُهللا عنھم مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم  .٢٦



 ١١٤٦

  ١٠٨٨  ..............................................................  َمْوِلٌد َجِدیٌد  .٢٧
  ١٠٩٤  ...............................................  !!احتفالیات ربیع األول  .٢٨
  ١٠٩٧  ....................................  احتفال إیماني".. مولد الھادي"  .٢٩

  
  
 
 



 ١

  )٦(فضائل الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ومناقبھ وحقوقھ
  

  
  شبھات وردود –الباب  الثامن  

  
  زواج الرسول صلى اهللا علیھ وسلم) ١(

  بكر بن زكي عوض . د.أ
  :السؤال

  .السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
حدثني أحد األصدقاء الثقات أنھ دخل على إحدى غرف الدردشة الصوتیة ووجد فیھا 

لم دیانتین  مس ن ال ون ع ارى یتناقش رج   ، ین ونص ان یح وع ك ر موض ظ أن أكث والح
لم     –المسلمین ھو زواج الرسول  ھ وس و      -صلى اهللا علی : من تسع نساء، وسؤالي ھ

ھل یمكن أن أجد لدیكم شرحًا مفصًال لھذه الزیجات وظروفھا والحكمة منھا؟ وجزاكم 
  .اهللا خیرًا
  :الجواب

  :الحمد هللا، وبعد
ي       : أخي السائل ا ھو معروف ف إن تعدد الزوجات معروف في الرساالت السابقة كم

  .-علیھ الصالة والسالم–رسالة اإلسالم وحیاة الرسول 
  :وإذا كنت تناقش نصرانیًا أو ترید أن تناقشھ فإلیك اآلتي

ات  ) ١( ددوا الزوج د ع رھم ق لیمان وغی وب وداود وس حاق ویعق راھیم وإس إن إب
ى          ووصل األمر بھم إلى الزوا ف بتسع وتسعین حت م یكت ذي ل ل داود ال ة مث ج من مئ

ة      ة وأربعمائ ة زوج ھ ثالثمائ ت ل لیمان كان ا، وس وت زوجھ د م ة بع ام المئ زوج تم ت
ل    (جاریة كما في العھد القدیم مصدر التشریع األول عند النصارى ص ب ت ألنق ما جئ

  ).ألكمل
  .ًال أو بشرًاكافة نصوص العھد القدیم تأذن بالتعدد وتبیحھ لألفراد رس) ٢(
ي            ) ٣( البالد الت أثر النصارى ب د ت ي النصرانیة وق دد ف د یحرم التع ص واح لم یرد ن

ي       زواج للقساوسة، وف دد ویبیحون ال نشروا فیھا النصرانیة، ففي أفریقیا یأذنون بالتع
  .أوروبا یحرمون التعدد ویحرمون الزواج على القساوسة ویبیحون الصداقة

أما علمتم أن الخالق منذ (النصارى على تحریم التعدد ھوالنص الذي یستشھد بھ ) ٤(
البدء جعلھما ذكرًا وأنثى وقال لھذا یترك الرجل أباه وأمھ ویلزم امرأتھ فما جمعھ اهللا 

ھ   ). ال یفرقھ إنسان ي قول راد ف ھ : "فجعلوا من ضمیر اإلف زوج   " امرأت أن الرجل ال یت
دنا   "فالمسیح حین سئل    والنص قد فھم على غیر وجھھ، . إال بامرأة واحدة أیحل ألح

  .كانت إجابتھ كما سبق..." أن یطلق امرأتھ ألي علة كانت
  .أن اإلجابة ال صلة لھا بالتعدد بل بالنھي عن الطالق ال التزوج) ٥(
ة     ) ٦( د الرابع دد عن المسیحیة تأذن بالتعدد بالتتابع ولكنھا ترفضھ بالجمع وینتھي التع

  .غاویًا، وتسمح بالخلة والصدیقة بدون حد وال عد متتابعًا حتى ال یكون اإلنسان



 ٢

ة     ) ٧( ى الرجول دلیل عل د ك ت واح ي وق رأة ف ین ام ین أربع ون ب رب یجمع ان الع ك
  .وطلب للولد

دد زوجات الرسول     ) ٨( لم   –بالنسبة لتع ھ وس ى أسباب      -صلى اهللا علی ھ یرجع إل فإن
  :نحو التاليعلى ال -واهللا أعلم–اجتماعیة وتشریعیة وسیاسیة یمكن بیانھا 

  :األسباب االجتماعیة: أوًال
ة  )  ١( ن خدیج ھ م ا –زواج ي اهللا عنھ الغ    -رض زوج الب اعي أن یت ر اجتم ذا أم وھ

في سن الخامسة والعشرین وظلت معھ  -علیھ الصالة والسالم  –العاقل الرشید وكان 
  .وحدھا حتى توفیت وھو في سن الخمسین

ة )  ٢( ى أم        تزوج بعدھا بالسیدة سودة بنت زمع ع إل ھ األرب ة لحاجة بنات ت أرمل وكان
  .بدیلة ترعاھن وتبصرھن بما تبصر بھ كل أم بناتھا

  .ھـ٣حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجھا بعد وفاة زوجھا إكرامًا ألبیھا سـ)    ٣(
  .ھـ٤زینب بنت خزیمة استشھد زوجھا في أحد فتزوجھا سـ )    ٤(
  .ھـ٤ولھا أوالد فتزوجھا سـ أم سلمة ھند بنت أمیة توفى زوجھا)    ٥(

  :األسباب التشریعیة: ثانیا
ام       -رضي اهللا عنھا  –زواجھ من عائشة )    ١( ي المن ا ف ث رآھ وحي، حی فلقد كان ب

  .ورؤیا األنبیاء وحي
التبني       )  ٢( د ب ن محم د ب دعى زی ان ی زینب بنت جحش زوجة زید بن حارثة الذي ك

اءكم    : (فنزل قول اهللا تعالى ل أدعی ا جع اءكم وم ائھم   ] (٤: األحزاب ) [أبن ادعوھم آلب
 –وبعد خالف مع زوجھا طلقت منھ وأمر الرسول ] ٥: األحزاب) [ھو أقسط عند اهللا

لم    ھ وس ك          -صلى اهللا علی ي، وذل ى بطالن التبن ي عل دلیل العمل ة ال ا إلقام أن یتزوجھ
  .سنة خمسة للھجرة

  :األسباب السیاسیة: ثالثًا
ول      - ات الرس بعض زیج ان ل لم   –ك ھ وس لى اهللا علی ث    -ص ن حی یًا م دًا سیاس بع

  :إلخ، ومن ھن... ائتالف القلوب والحد من العداوة وإطالق األسرى
ر،        )    ١( ي األس ت ف ة وقع ن خزاع طلق م ي المص ید بن ارث س ت الح ة بن جویری

  .ھـ ٦تزوجھا سنة 
ان  )  ٢( المھا، وك ى إس ت عل ا وبقی ر زوجھ فیان، تنص ي س ت أب ة بن ة رمل ا حبیب  أم

  .للزواج منھا كبیر األثر في كسر حدة أبي سفیان في العداء لإلسالم، حتى ھداه اهللا
ا            )    ٣( ا الرسول وتزوجھ ر أعتقھ ت من سبي خیب ن أخطب كان ي ب ت حی صفیة بن

  .ھـ٧سـ
  .ھـ٧میمونة بنت الحارث تزوجھا سـ )    ٤(

ة و      ت خزیم ب بن ة وزین ا خدیج اة الرسول وھم ي حی ان ف ؤالء اثنت ن ھ وفى مات م ت
  .عن تسع -صلى اهللا علیھ وسلم  –الرسول 

ت       ة بن وفى صغیرًا، وریحان راھیم وت وأما الجواري فھما ماریة القبطیة التي ولدت إب
  .زید القرطیة
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تِھ        ل الشھوة، ومن یش ذا دلی ل ھ إذن التعدد بدأ في سن الثالثة والخمسین من عمره فھ
ف و  ل، كی ات األوالد واألرام ات وأمھ زوج الثیب ل یت ات  ھ رة بن ھ خی رض علی د ع ق

  ! قریش فأبى
بیان كل ما یقع في بیت النبوة من أحكام  -فضًال عما سبق  –إن التعدد كلھ لحكم منھا 

ة       : (عمًال بقولھ تعالى ات اهللا والحكم وتكن من آی ي بی ى ف ا یتل : األحزاب ) [واذكرن م
دد   ، ]٣٤ إن للتع ات    وإذا كان الحكم الشرعي ال یثبت بخبر الواحد غالبًا ف ي إثب ره ف أث

ت أحوالھن    -صلى اهللا علیھ وسلم  –األحكام بالتواتر، كما أن زوجات الرسول  اختلف
ذه الصور         أي صورة من ھ زوج ب بین غنى وفقٍر وحسب ونسب وبساطة لكل من یت

لم   –قدوة في حیاة الرسول  ي تطابق حال زوجھ        -صلى اهللا علیھ وس ھ الت مع زوجت
ن   ا یمك ل م ان لك ھ بی ددھن فی بر    وتع الغیرة والص ت ك ل البی اء داخ ن النس ع م أن یق

  .إلخ... والتآمر وطلب الدنیا؟ والتواضع ونشر العلم والرضى
ي   صلى اهللا   –إن بسط الكالم في ھذا األمر متعذر في ھذه العجالة واقرأ زوجات النب

لم  ھ وس اطئ -علی ت الش اب . لبن د الوھ د عب ات ألحم دد الزوج وم . تع ق المخت الرحی
  .للمباركفوري) لثانيالجزء ا(

---------------  
  حول عصمة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وموقف القرآن من العصمة) ٢(

  د محمود حمدي زقزوق.أ
ك             ى ذل ة عل دمون األدل أن الرسول معصوم عن الخطأ ، ویق ون ب ھناك من ال یعترف

ولى  [بسورة  ھ        ] عبس وت لم زوجات ھ وس ل الرسول صلى اهللا علی دما جام ذلك عن ، وك
  ).انتھى(ونزلت اآلیة الكریمة التي تنھاه عن ذلك 

  :الرد على الشبھة
 -علیھم السالم   -إن عصمة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، وكذلك عصمة كل الرسل 

.. بشر ُیوَحى إلیھ: فالرسول.. ومھمة الرسالة.. یجب أن تفھم في نطاق مكانة الرسول
إن   .. السماء ، بواسطة الوحيلھ خصوصیة االتصال ب -مع بشریتھ  -أي أنھ  ذلك ف ول

اك          یمن یصطفیھ ، كي تكون ھن ھ ف ى عین ھذه المھمة تقتضى صفات یصنعھا اهللا عل
  .مناسبة بین ھذه الصفات وبین ھذه المكانة والمھام الخاصة الموكولة إلى صاحبھا

ا      ا وتطبیقھ ي سبیل إقامتھ اد ف . .والرسول مكلف بتبلیغ الرسالة، والدعوة إلیھا، والجھ
وا   (-سبحانھ وتعالى -ولھ على الناس طاعة ھي جزء من طاعة اهللا  وا اهللا وأطیع أطیع

تم  (، )من یطع الرسول فقد أطاع اهللا(، )قل أطیعوا اهللا والرسول(، )الرسول قل إن كن
بكم اهللا اتبعوني یحب ون اهللا ف ن اهللا  )تحب ھ ع ا یبلغون ل فیم مة الرس ت عص ذلك كان ، ول

الثقة في ھذا البالغ اإللھي الذي اختیروا لیقوموا بھ ضرورة من ضرورات صدقھم و
ر      -فضًال عن النقل  -وبداھة العقل .. بین الناس م یتخی ل الرسالة إذا ل تحكم بأن ُمْرِس

ا      ان عابًث ى رسالتھ ، ك دق عل ى اهللا،     .. الرسول الذي یضفى الص ا یستحیل عل وھو م
ؤھلھم العصمة إلضفاء الث     بالغ     الذي یصطفى من الناس رسًال ت ى ال دق عل ة والص ق

  .والُحجة على الناس بصدق ھذا الذي یبلغون.. اإللھي
ول   وفى التعبیر عن إجماع األمة على ضرورة العصمة للرسول فیما یبلغ عن اهللا، یق

: ومن لوازم ذلك بالضرورة: "... -كل الرسل -الشیخ محمد عبده عن عصمة الرسل 



 ٤

ولھم،     حة عق و فطرتھم، وص ي       وجوب االعتقاد بعل انتھم ف والھم، وأم ي أق دقھم ف وص
ا یشوه السیرة البشریة، وسالمة          ل م تبلیغ ما عھد إلیھم أن یبلغوه، وعصمتھم من ك
ا یضاد      م منزھون عم أبدانھم مما تنبو عنھ األبصار وتنفر منھ األذواق السلیمة، وأنھ

ن مع    ا ال یمك ي بم الل اإللھ دودة من الج م مم فات، وأن أرواحھ ذه الص ن ھ یًئا م ھ ش
ة  یم     .. لنفس إنسانیة أن تسطو علیھا سطوة روحانی ة الصانع الحك ذي   -إن من حكم ال
یم    اد والتعل دة اإلرش ى قاع ان عل ام اإلنس ریة    -أق س البش ب األنف ن مرات ل م أن یجع

ل        ث یجع م حی ھ، وھو أعل مرتبة ُیعدُّ لھا، بمحض فضلھ، بعض َمْن یصطفیھ من خلق
لیمة، وی  الفطرة الس زھم ب التھ، یمی ھ   رس ون مع ا یلیق ال م ن الكم أرواحھم م غ ب بل

رھم انكشافھ      و انكشف لغی لالستشراق بأنوار علمھ، واألمانة على مكنون سره، مما ل
ھ،          ب بإذن ى الغی ھ، فیشرفون عل ھ وعظمت ھ جاللت ت بعقل لھم لفاضت لھ نفسھ، أو ذھب

من   ویعلمون ما سیكون من شأن الناس فیھ ، ویكونون في مراتبھم العلویة على نسبة 
د         م وف ا ، ھ أنھم لیسو من أھلھ دنیا ك العالمین، نھایة الشاھد وبدایة الغائب ، فھم في ال

كانھا  ن س یس م ن ل اس م ي لب رة ف ك .. اآلخ دا ذل ا ع ا فیم ماء [ -أم ال بالس أي االتص
فھم بشر یعتریھم ما یعترى سائر أفراده ، یأكلون ویشربون وینامون  -] والتبلیغ عنھا

ا  ون فیم ھون وینس دي     ویس یھم أی د إل ون وتمت ام ، ویمرض غ األحك ھ بتبلی ة ل ال عالق
  ".الظلمة ، وینالھم االضطھاد ، وقد یقتلون

مة  المعجزة  -فالعص یات    -ك ن مقتض الة ، وم دق الرس رورات ص ن ض رورة م ض
  ..-علیھم السالم  -حكمة من أرسل الرسل 

ان  .. بشر یجوز على جسده ما یجوز على أجساد ال -كبشر  -وإذا كان الرسول  وإذا ك
ار      ر واالختی ل والفك ال العق الرسول كمجتھد قد كان یمارس االجتھاد والشورى وإعم

ھ معصوم   .. بین البدائل في مناطق ومیادین االجتھاد التي لم ینزل فیھا وحى إلھي   فإن
غ عن اهللا       ادین التبلی اطق ومی ي من الى    -ف ھ الخطأ أو       -سبحانھ وتع و جاز علی ھ ل ألن

غ        السھو أو مجا ادین التبلی اطق ومی ي من ى ف ر األول ار غی نبة الحق والصواب أو اختی
ن        ة م ى حكم ل وإل بالغ ، ب وحي وال الة وال لب الرس ى ص ك إل رق الش ن اهللا لتط ع

كذلك كانت العصمة صفة أصیلة وشرًطا    .. اصطفاه وأرسلھ لیكون ُحجة على الناس
لرسول في ھذا النطاق فا.. -علیھم السالم  -ضرورًیا من شروط رسالة جمیع الرسل 

وبالغة ما ). إن ھو إال وحى یوحى* وما ینطق عن الھوى ( -نطاق التبلیغ عن اهللا  -
ذا      ھ ھ أتى ل مة ال یت ر العص ة هللا، وبغی ھ طاع ھ فی ت طاعت ذلك كان ر، ول ول بش ھو بق

  .المقام
أما اجتھادات الرسول صلى اهللا علیھ وسلم فیما ال وحى فیھ، والتي ھي ثمرة إلعمالھ 
ان     ا ك ى ، كم واب واألول ادف الص ت تص د كان ریة، فلق ھ البش ھ وملكات ھ وقدرات لعقل

ك  ي          .. یجوز علیھا غیر ذل یھم ف حابة، رضوان اهللا عل ان الص ف ك ا كی ا رأین ومن ھن
كثیر من المواطن وبإزاء كثیر من مواقف وقرارات وآراء واجتھادات الرسول صلى 

رأي   قبل اإلدالء بمس -اهللا علیھ وسلم یسألونھ  ي ال ذي شاع      -اھماتھم ف ذا السؤال ال ھ
  :في السُّنة والسیرة

ال  .." یا رسول اهللا، أھو الوحي؟ أم الرأي والمشورة؟" إن ق وحي  : ف ھ ال نھم   . إن ان م ك
و      .. السمع والطاعة لھ ، ألن طاعتھ ھنا ھي طاعة هللا ى ول م یسلمون الوجھ هللا حت وھ
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مطلق وكلى  -مصدر الوحي  -اهللا خفیت الحكمة من ھذا األمر عن عقولھم، ألن علم 
ا إال اهللا   ي ال یعلمھ ال   .. ومحیط، بینما علمھم نسبى، قد تخفى علیھ الحكمة الت ا إن ق أم

فإنھم یجتھدون ، ویشیرون .. إنھ الرأي والمشورة: -جواًبا عن سؤالھم  -لھم الرسول 
وبون و واح  .. ، ویص ا ھ وًما ، وإنم یس معص ا ل لم ھن ھ وس لى اهللا علی ھ ص ن ألن د م

حابة   .. المقدمین في الشورى واالجتھاد ادات الص ووقائع نزولھ عن اجتھاده إلى اجتھ
ة   وم غزوة       -كثیرة ومتناثرة في كتب السنة ومصادر السیرة النبوی ال ی ان القت ي مك ف

د      .. وفى الموقف من أسراھا  .. بدر ة ُأح وم موقع ال ی ان القت ى مك ى مصالحة   .. وف وف
  .إلخ.. لخإ.. بعض األحزاب یوم الخندق

لقد : (وألن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قد أراد اهللا لھ أن یكون القدوة واألسوة لألمة
  ).كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة لمن كان یرجو اهللا والیوم اآلخر وذكر اهللا كثیًرا

وحي لتصویب      زول ال ان ن وحتى ال یقتدي الناس باجتھاد نبوي لم یصادف األولى، ك
ا   -لتي لم تصادف األولى، بل وعتابھ اجتھاداتھ ا ادات      -أحیاًن ذه االجتھ ض ھ ى بع عل

ھ یزكى     * أن جاءه األعمى * عبس وتولى : (واالختیارات من مثل دریك لعل ا ی * وم
ك أال یزكى   * فأنت لھ تصدى * أما من استغنى * أو یذكر فتنفعھ الذكرى  * وما علی
ل ). ىفأنت عنھ تلھ* وھو یخشى * وأما من جاءك یسعى  م     : (ومن مث ي ل ا النب ا أیھ ی

ور رحیم        ك تبتغى مرضاة أزواجك واهللا غف م    * تحرم ما أحل اهللا ل د فرض اهللا لك ق
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجھ حدیًثا * تحلة أیمانكم واهللا موالكم وھو العلیم الحكیم 

ھ قال        ا ب ا نبأھ ض فلم ت فلما نبأت بھ وأظھره اهللا علیھ عّرف بعضھ وأعرض عن بع
ر  ل  ). من أنبأك ھذا قال نبأني العلیم الخبی ھ أسرى       : (ومن مث ي أن یكون ل ان لنب ا ك م

یم         ز حك د اآلخرة واهللا عزی دنیا واهللا یری دون عرض ال * حتى یثخن في األرض تری
  ).لوال كتاب من اهللا سبق لمسكم فیما أخذتم عذاب عظیم

ا        ة فیم ادات النبوی واطن التصویب اإللھي لالجتھ ھ وحى،      وغیرھا من م م یسبق فی ل
  .وذلك حتى ال یتأسى الناس بھذه االجتھادات المخالفة لألولى

دق   فالعصمة للرسول صلى اهللا علیھ وسلم ، فیما یبلغ عن اهللا شرط الزم لتحقیق الص
ن          ره م ول وغی ین الرس ارق ب اك ف ون ھن دونھا ال یك ي، وب بالغ اإللھ ي ال ة ف والثق

م ال یكون     وحي المعصوم والمعجز       الحكماء والمصلحین، ومن ث ین ال ارق ب اك ف ھن
واب       أ والص ا الخط وز علیھ ي یج ریة الت داعات البش فات واإلب ین الفلس دون .. وب فب

ول اهللا   -بالعصمة   -العصمة تصبح الرسالة والوحي والبالغ قول بشر، بینما ھي   -ق
لُمَبلِّغ فعصمة ا.. -علیھ الصالة والسالم  -الذي بلغھ وبینھ المعصوم  -سبحانھ وتعالى 

ة لمن    -أیًضا  -بل إنھا .. ھي الشرط لعصمة البالغ الشرط لنفى العبث وثبوت الحكم
  اصطفى الرسول وبعثھ وأوحى إلیھ بھذا البالغ

----------------------  
  خلو الكتب السابقة من البشارة برسول اإلسالم: دعوى) ٣(

  د محمود حمدي زقزوق.أ
وبنوا ھذا الزعم على أربع شعب . سلم لیس برسولزعموا أن محمدًا صلى اهللا علیھ و

  :ھي
  !؟.إن العھد والنبوة والكتاب محصورة في نسل إسحق ال إسماعیل.    ١
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  !؟.إن محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم لم یأت بمعجزات.    ٢
  !؟)١(إن القرآن من نوادر األعمال اإلنسانیة ، فلیس ھو معجزًا.    ٣
ابقة .    ٤ ب الس ل ا -إن الكت ا واألناجی وراة وملحقاتھ ول   -لت ارة برس ن البش ت م خل

  !اإلسالم؟
  :الرد على الشبة

ذه         دي ھ ین ی وجزة ب ة م دم كلم د أن أق رة أری ة مباش ا مواجھ ل أن نواجھھ ن قب ولك
  .المواجھة ، رأیت أن تقدیمھا من أوجب الواجبات في ھذا المجال

ود  ارات"وج واء" البش دمھا س ل.. وع ارات: أج ود البش ب   إن وج ي الكت دمھا ف وع
ا      ل وجودھ دمھا مث دمھا، وع ل ع فرسالة رسول   . المشار إلیھا آنًفا سواء، وجودھا مث

ث   اإلسالم صلى اهللا علیھ وسلم لیست في حاجة إلى دلیل یقام علیھا من خارجھا، بحی
ت  " الخارجي"إذا لم یوجد ذلك الدلیل  ك الرسالة؛ فھي رسالة      -ال سمح اهللا   -بطل تل

ا، ا فیھ ة   دلیلھ ب متقدم ي كت ا ف ارات بھ ود البش ا  -ووج ا  -زمن یف إلیھ ا ال یض علیھ
  .جدیدًا، وعدم وجود تلك البشارات ال ینال منھا شیئًا قط

واھا     ا س ي عم لطانھا الغن ا س ذاتھا لھ ة ب ة قائم ي حقیق الح   . فھ د ص ائم خال ا ق ودلیلھ
م یغب،     م   للفحص في كل زمان ومكان، باق بقاء رسالتھ أبد الدھر أشرق ول ر ول ظھ

م    . یختف، قوى ولم یضعف اء كلھ دق األنبی ل ص اء   . عال ولم یھبط، إنھ دلی ل األنبی فك
ث شھد   " القرآن العظیم"مضوا ولم یبق من أدلة صدقھم إال ما جاء في ھذا الدلیل  حی

  ..لھم بالصدق والوفاء وأنھم رسل اهللا المكرمون
برسول اإلسالم إنما نتلمس  فال یظنن أحُد أننا حین نتحدث عن بشارات الكتب السابقة

ي دعواه الرسالة          دق رسول اإلسالم ف ات ص ا إلثب فرسول  . أدلة نحن في حاجة إلیھ
ھ     " تلك البشارات"اإلسالم لیس في حاجة إلى  ا فل ا الخصوم بوجودھ حتى ولو سلم لن

  .من أدلة الصدق ما لم یحظ بھ رسول غیره
  :وستعالج البشارة بھ صلى اهللا علیھ وسلم على قسمین

  .بشاراتھ صلى اهللا علیھ وسلم في التوراة   -١
  .بشاراتھ صلى اهللا علیھ وسلم في اإلنجیل   -٢

ا،      : أوًال وراة وملحقاتھ ي الت البشارات في التوراة تعددت البشارات برسول اإلسالم ف
م         ة تسمح لھ ى صریح، وصیروھا نصوصًا احتمالی ولكن الیھود أزالوا عنھا كل معن

لى اهللا ھ ص رفھا عن ة   بص ا قوی دیلھا وتحریفھ د تع ت بع د بقی ذا فق ع ھ لم وم ھ وس  علی
لم         " األصلي"الداللة على معناھا  ھ وس ى رسول اإلسالم صلى اهللا علی ا عل من حملھ

  .ألن حملھا على غیره متعذر أو متعسر أو محال
ادر     " عنوانھا"فھي أشبھ ما تكون برسالة مغلقة محي  د   -ولكن صاحب الرسالة ق بع

" لھ " الذي فیھا یقطع بأنھا " الداخلي " ثبت اختصاصھا بھ ، ألن الكالم أن ی -فضھا 
  :بعضًا منھا -فیما یلى  -وبینات واضحة ونعرض " قرائن"دون سواه؛ لما فیھا من 

  ".وھذه ھي البركة التي بارك بھا موسى رجل اهللا بني إسرائیل قبل موتھ"
  ). ٢"(، وتألأل من جبل فارانجاء الرب من سیناء ، وأشرق لھم من ساعیر : "فقال

  :في ھذا النص إشارة إلى ثالث نبوات
  .نبوة موسى علیھ السالم التي تلقاھا على جبل سیناء: األولى
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ى   : الثانیة ث تلق نبوة عیسى علیھ السالم وساعیر ھي قریة مجاورة لبیت المقدس ، حی
  .عیسى علیھ السالم أمر رسالتھ

ھ   نبوة محمد صلى اهللا علیھ: الثالثة ھ   -وسلم وجبل فاران ھو المكان الذي تلقى فی علی
د ومنشأ    -الصالة والسالم  أول ما نزل علیھ من الوحي وفاران ھي مكة المكرمة مول

  .ومبعث محمد صلى اهللا علیھ وسلم
  :تضمنت خبرًا وبشارتین -مرة أخرى  -وھذه العبارة 

  .وًالفالخبر ھو تذكیر موسى بفضل اهللا علیھ حیث أرسلھ إلیھم رس
  :والبشارتان

  . خاصة بعیسى علیھ السالم: األولى
  .خاصة بمحمد صلى اهللا علیھ وسلم: والثانیة

ي ا النف ود منھم ف الیھ ارة  : وموق ة بش ریم وال الثانی ن م ى اب ارة بعیس ى بش ال األول ف
  .برسول اإلسالم

 ولھم في ذلك. خاص ببشارة رسول اإلسالم -عندھم  -أما موقف النصارى فإن النفي 
وأجمع على ھذا . ولیست مكة" إیالت"ھي " فاران"مغالطات عجیبة ، حیث قالوا إن 

وھدفھم منھ واضح إذ لو َسلَُّموا بأن . قاموس الكتاب المقدس: واضعو كتاب" الباطل"
اران" ذا    " ف الم ، وھ ول اإلس الة رس دیق برس ا التص زمھم إم ة ، لل ة المكرم ي مك ھ

دس ،   !! ذعان لھعندھم قطع الرقاب أسھل علیھم من اإل ابھم المق أو یلزمھم مخالفة كت
على ھذا الموضع من كتب العھد القدیم ، فقد ورد في " فاران"ولم یقتصر ورود ذكر 

إن إبراھیم علیھ السالم  : قصة إسماعیل علیھ السالم مع أمھ ھاجر حیث تقول التوراة
نزلت وسكنت في استجاب لسارة بعد والدة ھاجر ابنھا إسماعیل وطردھا ھي وابنھا ف

اران" ة ف ن   ). ٣"(بری دس م اب المق اموس الكت عي ق وى واض ن دع زم م ھ یل ى أن عل
وراة  ي من      . تفسیرھم فاران بإیالت أن الكذب باعترافھم وارد في الت م یبعث نب ھ ل ألن

ومستحیل أن یكون ھو عیسى علیھ السالم ؛ ألن . حتى تكون البشارة صادقة" إیالت"
  .ساالت وعیسى تلقى اإلنجیل بساعیر ولیس بإیالتالعبارة تتحدث عن بدء الر

وباعتراف الكثیر منھم ، وجبل فاران ھو جبل " مكة المكرمة " إال " فاران " فلیست 
الذي بھ غار حراء ، الذي تلقى فیھ رسول اإلسالم صلى اهللا علیھ وسلم بدء " النور " 

  .الوحي
  .أشھر من الشمس" فاران " وھجرة إسماعیل وأمھ ھاجر إلى مكة المكرمة 

  :وترتیب األحداث الثالثة في العبارة المذكورة
اران  ث      . جاء من سیناء وأشرق من ساعیر وتألأل من ف ل ثال ى دلی ب الزمن ذا الترتی ھ

  .تبشیر قطعى برسول اإلسالم صلى اهللا علیھ وسلم" تألأل من جبل فاران " على أن 
  ".تألأل"بدل " ل فارانواستعلن من جب: "كانت العبارة" النسخ " وفي بعض 

ة   " أشرق"و" جاء"أقوى داللة من " استعلن"و" تألأل"وأیًا كان اللفظ فإن  وة الدالل وق
ى   ع إل ا ترج دلوالت  "ھن ة" الم وم  . الثالث زء من مفھ راق ج يء"فاإلش ذا " المج وھك

  ).علیھما السالم(كانت رسالة عیسى بالنسبة لرسالة موسى 
ع     ذا ھو واق رث اهللا        أما تألأل واستعلن فھ ى أن ی ة ، إل اإلسالم ، رسوال ورسالة وأم

  .األرض ومن علیھا
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وراة أن ھاجر أم إسماعیل       ) فاران ھي إیالت(ھذه المغالطة  زعم الت ث ت ل حی لھا مثی
طلبت الماء " سارة"عندما أجھدھا العطش ھي وابنھا إسماعیل بعد أن طردا من وجھ 

رب  " فلم تجده إال بعد أن لقیا مالك  ي ا " ال ان المعروف اآلن   ف ر سبع   " لمك ! ؟" ببئ
ذلك ذلك ل میت ب ا س وى ! ؟..وأنھ اران دع ذبت ف ا ك الت"وكم ذَّبت " إی زم "ك زم

ور وى " الطھ بع "دع ر س اران    ؟"بئ تظل ف ة   -وس ة المكرم ور   -مك زم الطھ وزم
  .تتحطم على صخورھما كل مزاعم الحقد والھوى" عمالقین"

ھ    ویجيء نص آخر في التوراة ال محمل لھ إال  البشارة برسول اإلسالم صلى اهللا علی
  .وسلم مھما غالط المغالطون

  :وھو قول اهللا لموسى حسب ما تروى التوراة
ا أوصیھ   " أقیم لھم نبیًا من وسط إخوتھم مثلك ، وأجعل كالمي في فمھ فیكلمھم بكل م

  ).٤"(بھ ، ویكون أن اإلنسان الذي ال یسمع لكالمي الذي یتكلم بھ باسمي أنا أطالبھ
حدث ھذا حسب روایات التوراة وعدًا من اهللا لموسى في آخر عھده بالرسالة ، وكان 

ھ اهللا  ده ، فأعلم ن بع رائیل م ي إس ر بن ھ أم ة  -یھم ة التوراتی ذه الروای ب ھ ھ  -حس أن
  .سیبعث فیھم رسوال مثل موسى علیھ السالم

ل   ف أھ د وق لم فق ھ وس لى اهللا علی د ص وة محم ى نب نص عل ة ال وة دالل ابین ولق  -الكت
ارى   ود والنص ارة       -الیھ یس بش نص ل و أن ال د ، وھ دفھما واح ین ھ وقفین مختلف م

  .برسول اإلسالم
  :أما الیھود فلھم فیھ رأیان

ل    : األول ل الفع درون قب یم "أن العبارة نفسھا لیست خبرًا بل ھي نفي ، ویق زة  " أق ھم
ًا من   " ھكذا وتقدیر النص عندھم " إنكاریًا"استفھام یكون االستفھام معھا  أأقیم لھم نبی

  !وسط إخوتھم مثلك؟
ر من كالم            ى أكث ھ إل ان بطالن ي بی ذھب ف ن ن بطالن ھذا الرأي وھذا الرأي باطل ول

ة     . التوراة نفسھا اري محذوف زة استفھام إنك وذلك ؛ ألنھ لو كان النص كما ذكروا بھم
ان الكالم نفی    .. ھي في قوة المذكور لكان الكالم نفیًا فعالً  و ك ا صح أن یعطف    ول ًا لم

  :علیھ قولھ بعد ذلك
ھ     " ا أطالب ھ باسمي أن ذا  ! ؟" ویكون أن اإلنسان الذي ال یسمع لكالمي الذي یتكلم ب فھ

ھ     ذي قبل ھ المقطع ال دل  . المقطع إثبات قطعًا فھو مرتب على إقامة النبي الذي وعد ب ف
ي " العطف " ھذا  ك   ویترت . على أن المقطع السابق وعد خبرى ثابت ال نف ى ذل ب عل

  !؟..بطالن القول الذاھب إلى تقدیر االستفھام
انع أن       : الثاني الوا ال م ر وق اطوا لألم ول باالستفھام فاحت وقد أحس الیھود ببطالن الق

یكون النص خبرًا ووعدًا مثبتًا ، ولكنھ لیس المقصود بھ عیسى ابن مریم علیھ السالم 
د اهللا رسول اإلسالم صلى اهللا ع     ى من        وال محمد بن عب ھ نب راد ب ل الم لم ، ب ھ وس لی

  !؟..أنبیاء إسرائیل یوشع بن نون فتى موسى، أو صموئیل
  :موقف النصارى

ون أن یكون        ھ السالم وینف ى عیسى علی أما النصارى فیحملون البشارة في النص عل
ون أن        ود ینف بال أن الیھ ا ق د علمن لم ، وق المراد بھا رسول اإلسالم صلى اهللا علیھ وس

  .ى علیھ السالمتكون لعیس
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ى             یس من بن ھ ل ي الموعود ب ون إن النب ك إذ یقول ي ذل ة ف وللنصارى مغالطات عجیب
ى إسرائیل        . إسماعیل بل من بنى إسرائیل  ى بن ف یرسل اهللا إل د إسماعیلي فكی ومحم

نھم یس م ًال ل زات   ! ؟.رج أت بمعج م ی د ل زات ومحم ى بمعج ى أت الوا إن موس ا ق كم
  .ى ھذه الفریة فیما تقدموقد رددنا عل. فكیف یكون مثلھ

  :الحق الذي ال جدال فیھ
ل  ارى باط ود والنص ھ الیھ ب إلی ا ذھ ل م ع أن ك ل. والواق ان . باط ي بی ذھب ف ن ن ول

إن   . بطالنھ إلى أبعد من داللة النص المتنازع علیھ نفسھ ھ ف أما الحق الذي ال جدال فی
الم صلى ا     ول اإلس ول إال البشارة برس ل مقب ھ محم یس ل نص ل ذا ال لم ھ ھ وس هللا علی

  :وإلیكم البیان
  :إن النص المتنازع علیھ یقید البشارة بالنبي الموعود بھ فیھ بشرطین

  .أنھ من وسط إخوة بنى إسرائیل: أحدھما
ا ذان       : وثانیھم داء اهللا وھ اد ألع ریعة وجھ احب ش الم ص ھ الس ى علی ل موس ھ مث أن

ي   الشرطان ال وجود لھما ال في یوشع بن نون ، وال في صموئیل  ود ف كما یدعى الیھ
  .أحد قولیھم

  .وال في عیسى علیھ السالم كما یدعى النصارى
ى إسرائیل ولیسو من          أما انتفاء الشرط األول فألن یوشع وصموئیل وعیسى من بن

  .وسط إخوة بنى إسرائیل
د    ي الوع ال ف نھم لق دًا م راد واح ان الم و ك نھم : ول ًا م م نبی یم لھ نھج  ! ؟.. أق و م ذا ھ ھ

  :ل ھذه األمور كما قال في شأن النبي صلى اهللا علیھ وسلمالوحي في مث
نھم     ( وًال م ین رس ي األمی ث ف ذي بع و ال راھیم     ). ٥...)(ھ ان إب ى لس اء عل ا ج وكم

  ).٦...)(ربنا وابعث فیھم رسوًال منھم) (علیھما السالم(وإسماعیل 
ألن    اني ، ف ریم      : وأما انتفاء الشرط الث ن م انوا  ال صموئیل وال یوشع وال عیسى اب ك

  .علیھ السالم" موسى"مثل 
فموسى كان صاحب شریعة ، ویوشع وصموئیل وعیسى وجمیع الرسل الذین جاءوا  
ا        نھم صاحب شریعة ، وإنم دًا م بعد موسى علیھ السالم من بنى إسرائیل لم یكن واح

  .كانوا على شریعة موسى علیھ السالم
إن . یعة موسى ھي األصلوحتى عیسى ما جاء بشریعة ولكن جاء متممًا ومعدًال فشر

عیسى كان مذكرًا لبنى إسرائیل ومجددًا الدعوة إلى اهللا على ھدى من شریعة موسى   
ین ھؤالء   !! علیھ السالم  د شرطْي البشارة      -فالمثلیة ب ھ     -وھي أح ین موسى علی وب

  !السالم ال وجود لھا؟
وة        نفس الق لم وب ھ وس والوضوح  الشرطان متحققان في رسول اإلسالم صلى اهللا علی

اللذین انتفي الشرطان بھما عمن ذكروا من األنبیاء ثبت ذلك الشرطان لمحمد بن عبد 
  :اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

مى         وب المس و یعق و أب ذي ھ حق ، ال و إس ماعیل أخ ماعیل ، وإس ل إس ن نس و م فھ
رائیل رائیل   . إس ى إس وة بن ط إخ ن وس و م ومتھم  -فھ و عم رائیل   -بن ن إس یس م ول

  :ا تحقق الشرط األول من شرطْي البشارةوبھذ. نفسھا
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صاحب شریعة جلیلة الشأن لھا سلطانھا الخاص بھا  -علیھ الصالة والسالم  -ومحمد 
ت  - ت فأوع ى  -جمع ان موس ا ك رائیل  -مثلم ى إس ل بن ر رس ریعة  -أكب احب ش ص

ى مبعث      د الرساالت إل مستقلة كانت لھا منزلتھا التي لم تضارع فیما قبل من بدء عھ
  .سى علیھ السالمعی

و      ھ  " وبھذا یتحقق الشرط الثاني من شرطى البشارة وھ د    " المثلی ین موسى ومحم ب
  .، فعلى القارئ أن یتأمل ثم یحكم) علیھما صلوات اهللا وسالمھ(

ي ال یصح      ارات الت ن العب في المزامیر المنسوبة إلى داود علیھ السالم وردت كثیر م
  :ومن ذلك قول داود كما تروى التوراة. حمل معناھا إال على رسول اإلسالم

ى        . أنت أبرع جماًال من بنى البشر"  ذلك باركك اهللا إل فتیك، ل ى ش ة عل انسكبت النعم
اركب من  . وبجاللك اقتحم. تقلد سیفك على فخذك أیھا الجبار ، جاللك وبھاؤك. األبد

ك      .. أجل الحق والدعة داء المل ب أع ي قل ى اهللا   -بتلك المسنونة ف ك  شع  -یعن وب تحت
  ).٧" (من أجل ذلك مسحك اهللا إلھك بدھن االبتھاج أكثر من رفقائك .. یسقطون

اسمعي یانیت وأمیلي أذنك ، وانسي شعبك وبیت أبیك ، فیشتھي الملك الملك حسنك ؛ 
ة     . ألنھ ھو سیدك فاسجدي لھ ى الشعوب تترضى وجھك بھدی ا  . وبنت صور أغن كلھ
ي      منسوجة بذ. مجد ابنة الملك في خدرھا ك ف ى المل ھب مالبسھا مطرزة ، تحضر إل

. إثرھا عذارى صاحباتھا مقدمات إلیك یحضرن بفرح وابتھاج یدخلن إلى قصر الملك
ل دور    ي ك عوضًا عن آبائك یكون بنوك نقیمھم رؤساء في كل األرض اذكر اسمك ف

 وقفة مع ھذا الكالم في المقطع" فدور من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدھر واآلبد 
لى اهللا    ) أ(األول  الم ص ول اإلس ى رس ا داود إال عل ي ذكرھ اف الت ق األوص ال تنطب

  .علیھ وسلم
  .فھو الذي قاتل بسیفھ في سبیل اهللا وسقطت أمامھ شعوب عظیمة كالفرس والروم

ة          ین ، ورسالتھ عام ھ خاتم النبی اء ؛ ألن ھ األنبی وھو الممسوح بالبركة أكثر من رفقائ
  ).٨)( رحمة للعالمین وما أرسلناك إال(خالدة 

ي     یم ، وف رآن الحك ي الق الم ف ول اإلس رك رس ا ت ا مثلم دى وبیان ول ھ رك رس م یت ول
جلتھا ،      ي س ادر الت ددت المص ات اآلالف ، وتع ت مئ ي بلغ ھ ، الت ھ وتوجیھات أحادیث

  .وفیھا من روائع البیان ، وصفاء األلفاظ ، وشرف المعاني ما لیس في غیرھا
اني    ع الث ا المقط ریفة   ) ب(أم ة الش اف للكعب و أوص م    . فھ اھا األم ي تترض ي الت فھ

وھي ذات المالبس المنسوجة بالذھب والمطرزة ، وھي التي یذكر اسمھا في . بالھدایا
رجاًال ونساًء من كل مكان فیدخل الجمیع في " الحجیج " كل دور فدور وتأتیھا قوافل

د؛ ألن الرسالة ا    " قصر الملك "  ى األب اس إل ة    ویحمدھا الن ا رسالة عام : لمرتبطة بھ
دون    . بل والمالئكة. لكل شعوب األرض اإلنس والجن ا القاص وفي مواسم الحج یأتیھ

الد لیست مسلمة         ا مسلمین من ب اع األرض مسلمین، ورعای دة . من جمیع بق م  : خال ل
دم       ا تق و الحال فیم ا ھ د      . ینتھ العمل بھا بوفاة رسولھا، كم ى األب ن اهللا إل ا ھي دی وإنم

  .األبید
ر       ي تبش حة الت ارات الواض ئ باإلش دیم مل د الق فار العھ ول أس فره من أط وأشعیا وس
دم    و ع ا وھ ھ ھن ذنا ب ذي أخ نھج ال وال الم لم، ول ھ وس لى اهللا علی الم ص ول اإلس برس
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ا           ى م ة عل ھ القوی ذا المقطع لداللت ي بھ ا نكتف ذا فإنن التطویل لذكرنا من ذلك الكثیر؛ ول
  :نقول

ألنھ ھا ھي الظلمة .. جاء نورك ، ومجد الرب أشرق علیك قومي استنیري؛ ألنھ قد" 
رى      . تغطى األرض والظالم الدامس األمم ك ی ده علی رب ، ومج ك فیشرق ال . أما علی

  .فتسیر األمم في نورك ، والملوك في ضیاء إشراقك
ك     . ارفعي عینیك حوالي وانظري  م جاءوا إلی وا كلھ د اجتمع د،     . ق وك من بعی أتي بن ی

ھ تحول     وتحمل بناتك عل ك ویتسع ؛ ألن ى األیدي ، حینئذ تنظرین وتنیرین ویخفق قلب
ة      دیان ، وعیف ران م ال بك إلیك ثروة البحر ، ویأتي إلیك غنى األمم تغطیك كثرة الجم

رب      . كلھا تأتي من شبا  ا ، وتبشر بتسابیح ال ا ولباًن ل ذھًب ع     . تحم دار تجتم كل غنم قی
  .مذبحي، وأزین بیت جماليكباش نبایوت تخدمك تصعد مقبولة على . إلیك

ا     ى بیوتھ ام إل حاب وكالحم ائرون كس ؤالء الط ن ھ فن   . م ي وس ر تنتظرن إن الجزائ
  ).٩(…ترشیش في األول لتأتى من بعید ، وفضتھم وذھبھم معھم ال سم الرب إلھك

یًال ال     .. وبنو الغریب یبنون أسوارك، وملوكھم یخدمونك ارًا ول ا نھ ك دائم وتفتح أبواب
  ).١٠...(إلیك بغنى األمم وتقاد ملوكھم تغلق ، لیؤتى

  :داللة ھذه النصوص
ا    ة وكعبتھ ة المكرم ف لمك عیا وص ى أش وب إل الم المنس ذا الك إن ھ ب ف ى ری ال أدن ب

  .الشامخة
فالمقطع األول إنما ھو حدیث عن موسم الحج المبارك فیھ یجتمع بنوھا حولھا من كل 

دى صبیح         ى نحر الھ داًُ إل ة ج ھ لمحة قوی د مكان وفی ى غنم      . ة العی نص إل م یشر ال أل
ل العرب           ھ قبائ ذي تشعبت من ھ السالم ال د إسماعیل علی دار ھوول دار، وقی م  . قی م أل ث

د من          نص ثالث إشارات تع ا أشار ال ذبائح؟ كم ینص على المذبح الذي تنحر علیھ ال
ة       ة المكرم نص مك ذا ال راد بھ ى أن الم ك اإلشارات ھي طرق     . أوضح األدلة عل وتل

أما في . ثم السفن. ركوب الجمال: ففي القدیم كانت وسائل النقل. اج إلیھاحضور الحج
وبشارة أشعیا تضمنت ھذه " الطائرات"العصر الحدیث فقد جدت وسیلة النقل الجوى 

  :الوسائل الثالث على النحو اآلتي
  !!تغطیك كثرة الجمال: الجمال ، قال فیھا   -١
  !ببنیك من بعید وسفن ترشیش تأتي: السفن ، قال فیھا   -٢
  !!من ھؤالء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بیوتھا؟: النقل الجوى، وفیھ یقول   -٣

  .ألیس ھذا أوضح من الشمس في كبد السماء
یًال     واب ل على أن النص ملئ بعد ذلك بالدقائق واألسرار ، ومنھا أن مكة مفتوحة األب

  !!ونھارًا لكل قادم في حج أو عمرة
ول     ومنھا أن خیرات  ي ق ى ف ذا المعن األمم تجبى إلیھا من كل مكان ، والقرآن یقرر ھ

  ).١١)(أولم نمكن لھم حرما آمنا یجبى إلیھ ثمرات كل شيء: (اهللا تعالى
ر العرب   (ومنھا أن بنى الغریب  ى غی ون أسوارھا  ) یعن ة     . یبن دي العامل م من األی وك

وق األرض    ا ف یدون قالعھ ا ویش ون فیھ رات یعمل ت األرض  اآلن، وذوي الخب وتح
ر     ا أو من غی ومنھا أنھ ما من عاصمة من عواصم العالم إال دخلت في محنة من أھلھ
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دین،    ، "العاصمة المقدسة"أھلھا إال ھذه  د الكائ ائرین وكی فظلت بمأمن من غارات الغ
  .ومثلھا المدینة المنورة

روات ا . ومنھا كثرة الثروات التي َمنَّ اهللا بھا علیھا لبحر العظمى   ألیس البترول من ث
ة        ھ أم م تصل إلی دل ل ة بمع التي تفجرت أرض الحجاز وشبھ الجزیرة منھ عیونًا دفاق

  .أضف إلى ذلك سبائك الذھب والفضة. من األمم
ى        أت إال عل م ی دھا ل والحدیث عن مكة المكرمة حدیث عن رسول اإلسالم ؛ ألن مج

  .یدي بعثتھ صلى اهللا علیھ وسلم
ود  (ومع ھذا فإن أھل الكتاب . ھذه الحقائق ال تقبل الجدل ذه   ) وخاصة الیھ ون ھ یحمل

ذا       " صھیون"األوصاف على مدینة  دلوه لیصلح لھ نص وع ى ال دوا إل ولھذا فإنھم عم
ة   . الزعم ل مل ذه األوصاف یمكن أن    . ولكننا نضع األمر بین یدي المنصفین من ك أھ

  ".صھیون"تطلق على مدینة 
. عرض ألعمال شنیعة على كل العصورفي القدس مرارًا وت" بیت الرب " لقد خرب 

أما الكعبة الشریفة والمسجد الحرام فلم یصل أحد إلیھما بسوء ، ثم أین ثروات البحر  
  .یعیشون عالة على صدقات األمم) إلى اآلن(والبر التي تجبى إلى تلك المدینة وأھلھا 

مفتوحة لیًال ونھارًا وأین ھي المواكب التي تأتى إلیھا برًا وبحرًا وَجّوًا ، وھل أبوابھا 
  .، وأین ھم بنوھا الذین اجتمعوا حولھا
.. وأین ھو التسبیح الذي یشق عنان السماء منھا. وما صلة غنم قیدار وكباش مدین بھا

ذه        ؟..وأین.. وأین یم ھ ا أن نق إن ھذه المغالطات ال تثبت أمام قوة الحق ، ونحن یكفین
ول فحسبك من    األدلة من كتبھم على صدق الدعوى ، وال یھ منا أن یذعن القوم لما نق

  .خصمك أن تثبت باطل ما یدعیھ أمام الحق الذي تدافع عنھ
  .والفاصل بیننا ـ في النھایة ـ ھو اهللا الذي ال ُیبدل القول لدیھ

دعى      ي ی ى نب وراة إل وق "وتنسب الت ھ سفر صغیر        " حبق دیم ، ول د الق اء العھ ن أنبی م
  .قوامھ ثالثة إصحاحات

وھذا . تضمنھا اإلصحاح الثالث من سفره. التوراة نصوصًا كان یصلي بھاتنسب إلیھ 
لم   ھ وس اطع   . اإلصحاح یكاد یكون كلھ بشارة برسول اإلسالم صلى اهللا علی یكم مق وإل

ھ غطى السماوات        : "منھ اران ـ ساله ـ جالل . اهللا جاء من تیمان، والقدوس من جبل ف
اك استتار       واألرض امتألت من تسبیحھ وكان لمعان كالنور ھ شعاع ، وھن لھ من یدی

ھ  أ   . قدرت ھ ذھب الوب ھ خرجت الحمى   . قدام د رجلی ر   . وعن اس األرض، نظ وقف وق
  .فرجف األمم ودكت الجبال الدھریة، وخسفت آكام القوم

عبك       الص ش ت لخ م ، خرج ت األم خط دس الك األزل یس ت  ... مس حقت رأس بی س
  ).١٢..(خیلكسلكت البحر ب... الشریر معریًا األساس حتى العنق

  :دالالت ھذه اإلشارات
ذه النصوص    ال یستطیع عاقل عالم بتاریخ الرساالت ومعاني التراكیب أن یصرف ھ

لم        ھ وس لى اهللا علی ر البشارة برسول اإلسالم ص ى غی ي   . عل ذكورتان ف ان الم فالجھت
یعنى جبل النور الذي بمكة : یعنى الیمن، وجبل فاران: تیمان: مطلع ھذا المقطع وھما

ان . لمكرمة التي ھي فارانا ة      . ھاتان الجھتان عربیت رة العربی ز لشبھ الجزی ا رم وھم
  .التي كانت مسرحًا أولیًا لرسالة محمد صلى اهللا علیھ وسلم
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أتى       ت ت ى إسرائیل كان فلیس المراد إذن نبیًا من بنى إسرائیل؛ ألنھ معلوم أن رسل بن
ة الشام شماالً     الد العرب    . من جھ ة ب ذه . ال من جھ ـارة      وھ دة للبش ت مؤك البشارة أت

د ذكرت أن اهللا    ة ، وق ألأل أو استعلن من    : المماثلة ، التي تقدم ذكرھا من سفر التثنی ت
  .جبل فاران

ھ         ھ السالم والتبشیر بعیسى علی دم موسى علی بید أن بشارة التثنیة شملت اإلخبار بمق
وق فھي خاصة     برسول اإلسالم   السالم وبمحمد صلى اهللا علیھ وسلم أما بشـارة حبق

ذا    . صلى اهللا علیھ وسلم وق إال ھ د "ولو لم یكن في كالم حبق ًا    " التحدی ك كافی ان ذل لك
ومع ھذا فقد اشتمل كالم ، في اختصاص بشارتھ برسول اإلسالم صلى اهللا علیھ وسلم

  :حبقوق على دالئل أخرى ذات مغزى
  !؟.. رضاإلشارة إلى كثرة التسبیح حتى امتألت منھ األ: منھا        •
ا        • ك       : ومنھ ر الممال ان وقھ م والطغی روش الظل لم لع ھ وس لى اهللا علی ھ ص دك

  .الجائرة
ا        • الة     : ومنھ ل رس ي ظ دث إال ف م یح ذا ل ر ، وھ ت البح ھ ركب ل جیوش أن خی

  .اإلسالم
ا           ال ولكنن ذا المج ي ھ دنا ف ا یفی ارات مم الرمز واإلش ئ ب وق مل الم حبق ى أن ك عل

  :نتجاوزه ألمرین
  .أن في اإلشارات الصریحة غناء عنھا: أحدھما
  .عدم التطویل ـ ھنا ـ كما اتفقنا: وثانیھما

د     د الجدی فار العھ د أس د الجدی ي العھ لم ف ھ وس لى اهللا علی اراتھ ص ل (بش األناجی
برسول اإلسالم صلى    " بشارات "حافلة بالنصوص التي یتعین أن تكون  ) والرسائل

  .اهللا علیھ وسلم
ـارات ك البش ماوات    تل وت الس وت اهللا أو ملك ـد بملك ورة الوع ي ص ًا ف ـلن أحیان . تع

ـدس ـروح الق ـرى بال ا أخ ة . وأحیان ي كلم ارقلیط ، وھ ـزى أو الف ـم المع رات باس وم
ل في صیغھا           ي األناجی ك ھي صورة البشارات ف ا ، تل یونانیة سیأتي فیما بعد معناھ

  .المعروفة اآلن
ارة م     ذه العب ى وردت ھ ل مت ي إنجی ي      فف مى ف الم المس ھ الس ى علی ى یحی ـندة إل س

ل دان : األناجی ا المعم ول . یوحن ا یق وت     : "وفیھ رب ملك د اقت ھ ق وا ؛ ألن توب
  ).١٣"(السماوات

ى؟       ھ یحی ذي بشر ب ا        ! فمن ھو ملكوت السماوات ال ھ السالم ـ كم ھل ھو عیسى علی
  !یقول النصارى؟

ارة  ولكن متَّى نفسھ یدفعھ حیث روى عن عیسى ع.. ھذا احتمال س العب : لیھ السالم نف
  ).١٤"(توبوا ؛ ألنھ قد اقترب ملكوت السماوات"

ذه             ا وردت ھ الم لم ھ الس ى علی ذه ـ عیس ماوات ـ ھ ـوت الس راد بملك ان الم ـو ك فل
ـارة ال      " البشارة" ائم موجود ، والبش و ق على لسان عیسى؛ إذ كیف یبشر بنفسھ ، وھ

روه "ـ قسیمھ ـ ال یكون إال بشيء   تكون إال بشئ محـبوب سیأتي، كما أن اإلنذار  " مك
  .قد یقع

  .التبشیر واإلنذار ـ أمران مستقبالن: فكالھما
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ارة   ن عب تفاد م وم المس ذلك العم یص ل ھ تخص ى نفس ن عیس ارة ع ذه العب إن ورود ھ
  .یحیى علیھما السالم

ر عیسى         راد بملكوت السماوات رسول آخر غی ى أن الم د    . فدل ذلك عل أت بع م ی ول
  .راف الجمیع ـ رسول غیر رسول اإلسالم صلى اهللا علیھ وسلمعیسى ـ باعت

وًال        ھ السالم ـ ق ارة عیسى علی فدل ذلك على أنھ ھو المراد بملكوت السماوات في عب
ھ                 ى علی دنا ـ أن یكون یحی انع عن ى؛ إذ ال م ارة یحی ي عب ال أرجح ف دًا ـ وباحتم واح

  .السالم قد بشر بھا بعیسى علیھ السالم
ى رسول اإلسالم صلى اهللا       أما بشارة عیس ى فال موضع لھا إال الحمل ـ القطعي ـ عل

  .علیھ وسلم
وفي صیغة الصالة التي علمھا المسیح لتالمیذه ـ كما یروي َمتَّى نفسھ ـ بشارة أخرى   

أبانا الذي في السماوات  : فصلوا أنتم ھكذا"وھذا ھو نص َمتَّى في ھذا . بنبي اإلسـالم
  ).١٥"(لیتقدس اسمك لیأت ملكوتك

ذا     ا ھك ل لوق ي إنجی یغة ف ذه الص ـولوا  : "ووردت ھ لیتم فق ى ص ي   : مت ذي ف ا ال أبان
  ).١٦.."(السماوات لیتقـدس اسمك لیأت ملكوتك

ـون       یاطین، ویشف رون الش ف یقھ م كی ذه، وعلمھ ع تالمی یح جم ا أن المس ذكر لوق وی
  ).١٧"(وأرسلھم لیكرزوا ـ أي یبشروا ـ بملكوت اهللا: "األمراض ثم قال

جاء یسوع إلى الجبل یكرز  : "ما مرقس فیسند ھذه البشارة إلى المسیح نفسھ إذ یقولأ
  ).١٨" (قد كمل الزمان واقترب ملكوت اهللا : ببشارة ملكوت اهللا ویقول

ى وعیسى       ى أن یحی ـون عل ذة یتفق ا السالم  (فھـؤالء ثالثة من التالم د بشرا   ) علیھم ق
  .بملكوت اهللا الذي اقترب

لم؟      فمن المراد بملك ھ وس اد  ! وت اهللا إذا لم یكن ھو رسول اإلسالم صلى اهللا علی وأك
ان  "أجزم بأن عبارة  ل الزم اء عصر الرساالت      " المسیح ، قد كم ي سوى انتھ ال تعن

  !!الموقوتة وإقبال الرسالة الخالدة
ل   ع األناجی ددة من         . أما یوحنا صاحب راب ي مواضع متع ذه البشارات ف ذكر ھ ھ ی فإن

الذي ال یحبني ال یحفظ كالمي، " ما یرویھ عن المسیح علیھ السالم ومن ذلك . إنجیلھ
دكم   . والكالم الذي تسمعونھ لیس لي بل لألب الذي أرسلني ا عن تكم وأن ا  . بھذا كلم وأم

زى  زى   (المع ین ع عف الع ل المض ن الفع ل م م فاع ذي  ) ١٩)(اس دس، ال روح الق ال
  ).٢٠"(تھ لكمسیرسلھ األب باسمي فھو یعلمكم كل شيء ویذكركم بما قل

ذه        ع تالمی ي ـ م ول المسیح ـ اآلت ق    : "كما یروي یوحنا ق م أن انطل ر لك ھ خی م  . إن إن ل
یكم       لھ إل ت أرس أتیكم المعزى، ولكن إن ذھب الم     . أنطلق ال ی ى جاء ذاك یبكت الع ومت

  ).٢١"(على خطیة، وعلى بر وعلى دینونة
لحق ، فھو یرشدكم إلى وأما إذا جاء ذاك روح ا: "ویروي كذلك قول المسیح لتالمیذه
ة        . جمیع الحق؛ ألنھ ال یتكلم من نفسھ أمور آتی ركم ب ھ ، ویخب تكلم ب ا یسمع ی بل كل م

  ).٢٢!(؟".. 
الم    ھ الس یح علی ھ المس ر ب ذي بش ق ال دس أو روح الح زى أو روح الق و المع ن ھ فم

  !حسبما یروى یوحنا؟
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ول یح یق أتي: إن المس دس ال ی روح الق رِّى أو ال ك الُمَع یح،  إن ذل اب المس د ذھ إال بع
ى              ًا وأبق م نفع ھ شأنا، وأع لُّ من روح َأَج رِّى أو ال ك الُمَع أن ذل والمسیح ـ نفسھ ـ ُیقـِرُّ ب

  .إن لم أنطلق ال یأتیكم الُمَعرِّى. خیر لكم أن أنطلق: أثرًا، ولذلك قال لتالمیذه
ة   ر "وكلم أتیكم المعزى و       " خی ابي لی م ذھ رًا لك ر خی ى أكث ل تفضیل بمعن ان  أفع و ك ل

ا ساغ للمسیح      " الُمَعـزَّى" ة ولم ي الخیری مسـاوًیا للمسیح في الدرجة لكانا مستویین ف
  .أن یقول خیر لكم أن أنطلق

اطع     . أقل فضًال من المسیح   " المعزَّى"ومن باب أولى لو كان  ل ق ارة المسیح دلی فعب
  .على أنھ بشر بمن ھو أفضل منھ ، ال مساٍو لھ وال أقل

ي المسیح نفسھ     ثم یصف المسیح ذ لك الُمَعرَّى أو الروح بأوصـاف لیست موجـودة ف
  .علیھ السالم

  :ومن تلك األوصاف
ي         . أ ـ إنھ یعلم الناس كل شيء    ل مقومات اإلصالح ف اه شمول رسالتھ لك ذا معن وھ

  .وذلك ھو اإلسالم. الدنیا والدین
ة     ى خطی الم عل ت الع ھ یبك ة . ب ـ إن ا كلم اھد ھن الم " والش ذا" الع مول  وھ اه ش معن

ولم توصف شریعة . اإلسالم لكل أجـناس البشر ، عربا وعجمًا ، في كل زمان ومكان
  .بھذین الوصفین إال اإلسالم

د صلى    . جـ ـ إنھ یخـبر بأمور آتیة ، ویذكـر بما مضى  وقد تحقق ھذا في رسالة محم
  .اهللا علیھ وسلم

روا ولكن            ا من سبقھ أو أخب ر بھ م یخب ة ل أمور آتی أخبر ب ى وجھ التفصیل     ف یس عل ل
ا        ر بھ رآن من أمور أخب ي الق والتأكید الذي كان على یدیھ صلى اهللا علیھ وسلم فكم ف
اة اآلخرة من      ي الحی قبل أن تقع فوقعت كما أخبر ، وكم فیھ من اإلخبار بما سیكون ف
ار ، وحوار     أوصاف الجنة ، والنار ، والبعث ، وعالمات الساعة ، وتخاصم أھل الن

  .إلخ... ، وندم من باعوا دینھم بدنیاھم" رجال األعراف " جنة مع أصحاب ال
لین        م سقوطھا وأحوال المرس ام الحضارات ث وذكر بما مضى من أحوال األمم ، وقی
اء ، ومسلك           ة واإلخالص والوف دق واألمان م بالص وامھم والشھادة لھ ھ أق وما بلغوا ب

ی  ین المحق ذي دار ب راع ال لھم والص ن رس وام م ض األق ة بع ل ، وعاقب ل الباط ن وأھ
  .إلخ... بعض المكذبین

ادة   ثم استوعبت رسالتھ الحیاة كلھا فأرست قواعد االعتقاد الصحیح وسنت طرق العب
ا ،             ا وآجلھ اة عاجلھ ق بالحی ا ھو متعل ل م ي ك المثمرة ، ووضعت أصول التشریع ف

اً   ھم بعض اس بعض ین الن الق ، وب وق والخ ین المخل لیمة ب ة الس حت العالق . ووض
ل نفس ولكل جماعة           دى لك ق الھ وب ورسمت طری وحررت العقول ، وطھرت القل

ى كل شيء     . ولكل أمة دت إل ا أرش ى        . أي أنھ ھ إل اج تعلم ا یحت وعلمت كل شيء مم
  ..!وحي وتوقیف

  .ذلك ھو اإلسالم ، وال شيء غیر اإلسالم
وبشر   وشھدت ـ فیما شھدت ـ للمسیح علیھ السالم بأنھ رسول كریم أمین أدى رسالتھ  

ھ         (وأنھ عبده ورسولھ ، وأنذر بنى إسرائیل ذي فی ول الحق ال ریم ق ن م ك عیسى اب ذل
  ).٢٣)(یمترون
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وشھادة رسول اإلسالم لعیسى علیھ السالم منصوص علیھا في بشارات عیسى نفسھ   
فاسمع إلى یوحنا وھو یروى عن المسیح علیھ السالم قولھ ). صلى اهللا علیھ وسلم(بھ 

د     " أنا " المعزَّى الذي سأرسلھ ومتى جاء : "اآلتي إلیكم من األب روح الحق من عن
  ).٢٤"(وتشھـدون أنتم أیضًا ألنكم معي من االبتداء.. األب ینبثق فھـو یشھـد لي

روح القـدس ھذا، أو المعزَّى ، أو روح الحق ال یمكن أن یكون عیسى ؛ ألن عـیسى  
ذا و   ال ھ ًا      لم یبشر بنفسـھ ، وھو كان موجودًا ساعة ق ھ نبی راد ب ال یمكن أن یكون الم

ألننا متفقون على أن عیسى لم یأت بعده ) صلى اهللا علیھ وسلم(بعد عیسى غیر محمد 
  .نبي قبل رسول اإلسالم صلى اهللا علیھ وسلم

لى اهللا   د ص یرا بمحم ق تبش زَّى ، أو روح الح دس ، أو المع ون روح الق ین أن یك فتع
ك األوصا       ع تل ھ تجتم لم إذ فی ھ وس ى     علی ھ معن ق فی ا یتحق و " األفضلیة "ف ، كم إذ ھ

ول عیسى     بال ق ا ق ر  : خاتم النبیین، الذي جاء بشریعة خالدة عامة، وعلى ھذا حملن خی
ھ    " إن لم أنطلق ال یأتیكم الُمَعزِّى . لكم أن أنطلق أن المبشر ب وھذا إقرار من عیسى ب

  .أفضل من الُمَبشِّر وكفي بذلك شواھد
م  ارة باس ا البش ا"أم اب  " رقلیطالف رة للكت ة المعاص ات العربی ا الترجم ت منھ د خل فق

  .المقـدس
ات   ومعـلوم أن الكتاب المقدس خضع للترجمات وطبعات متعددة ؛ لدرجة أن الترجم

  .العربیة لتختلف من نسخة إلى أخرى اختالفا بینًا
لیط، وتحت یدي ـ اآلن ـ نسختان من الطبعـات العربیة كلتاھما خالیتان من كلمة الفارق

  .وموضوع مكانھا كلمة المعزى
ت           ة كان ل عن نسخ خطی د نق ا ق ل منھم ة ، ك بید أنني وجدت أن ابن القیم ، وابن تیمی

م   ریح باس ا التص ًا فیھ ا نصوص رة لھم ارقلیط"معاص ت اهللا " الف یخ رحم ا أن الش كم
دي  ھ اهللا(الھن ھ ) رحم ي كتاب ل ف ق"نق ار الح ًا " إظھ ة "نصوص ات عربی ن ترجم ع

كلمة ": الفارقلیط"م وتمت في لندن معنى ١٨٤٤ـ   ١٨٣١ـ   ١٨٢١: أعوام ترجع إلى
  :یونانیة معناھا واحد مما یأتي

د      دم    . الحامد ـ الحماد ـ المحمود ـ األحم ا تق ل م ا ك ى  . أو معناھ ارقلیط "فمعن دور  " ف ی
  .حول الحمد وجمیع مشتقاتھ المشار إلیھا

د      وكل واحد منھا یصح إطالقھ على رسول اإلسالم صلى    و الحام لم فھ ھ وس اهللا علی
  .والحّماد والمحمود واألحمد ، والمحمد

احفظوا  : "وفي الطبعات ـ اللندنیة ـ المتقدم ذكرھا ورد النص ھكذا    إن كنتم تحبونني ف
  ".وأنا أطلب من اآلب فیعطیكم فارقلیط آخر، لیثبت معكم إلى األبد. وصایاي

ي ھو یعلمكم كل شيء، وھو یذكركم روح القـدس الذي یرسلھ اآلب باسم" الفارقلیط"
  ).٢٥"(كل ما قلتھ لكم

ن    ا م ل یوحن ن إنجی ا ع اه آنف ذي نقلن ا ال ل لھم النص المقاب ـین ب ذین النص ة ھ ومقارن
ة        ـذفت كلم ـثة ح ات الحدی ك أن الطبع ة تری ة الحدیث ات العربی ارقلیط " الطبع " الف

ة   ا كلم ات الحدیث " المعزى  " ووضعت مكانھ ك أن الطبع ا تری ةكم ذفت جمل : " ة ح
أن    " لیثبت معـكم إلى األبد  وا ب وھو نص على خلود اإلسالم على أنھم عادوا واعترف

ة   " المعزى " كلمة  التي في الطبعات الحدیثة للكتاب المقـدس أصلھا مترجـم عن كلم
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ارقلیط  " ومعناھا المعزى ، ولیست " باراكلیتس " یونانیة لفظًا ومعنى وھي  " أو " ف
  !والتي یتمسك بھا المسلمون... لتي معناھا الحماد والحامدا" بارقلیط 

  :وھذه المحاوالت مردودة لسببین
ا ا            : أولھم ي فیھ ة الت ات القدیم ل بالطبع اموا بعم ذین ق لمین ـ ال ن ـ المس یس نح " ل

دیماً  " الفارقلیط  ة     . وإنما طبعھا النصارى ق ات الحدیث ى الطبع م حجة عل م  ، فعملھ وھ
  .ھذاغیر متھمین في عملھم 

ا ة : وثانیھم ت الكلم و كان ي"ول اراكلیتس: ھ ة  " الب ات القدیم ا الطبع ت منھ اذا خل فلم
  !والنسخ المخطوطة؟

  !بل ولماذا خلت منھا الطبعات الحدیثة؟
دار ان الم ا ك نحن ال  : وأًی دس ف روح الق زى ، أو ال اراكلیتس ، أو المع ارقلیط ، أو ب ف

مثل یعلمكم . وصاف التي أجریت علیھانعول على الكلمة نفسھا بقدر ما نعول على األ
  .كل شيء ـ یمكث معكم إلى األبد

ي        دتم ف ا اجتھ لم ومھم ھ وس لى اهللا علی ـالم ص ـول اإلس ي لرس ـاف ھ ـذه األوص فھ
  .صرفھا عنھ فلن تنصرف

م   ا وھي    " شبھة  " ولھ م تردادھ و لھ ي     : أخرى یحل ھ وسلم عرب د صلى اهللا علی محم
لھ اهللا   ف یرس ة      الجنس واللسان ، فكی ر عربی اس غی م وأجن ى أم ف اهللا   .. إل ف یكل وكی

ا   دث معھ م بالتح د لھ ا وال عھ ون لغتھ الة ال یعرف اس برس تطیعون أن . الن ف یس وكی
  !  یفھموا القرآن ، وتوجیھات رسول اإلسالم ، وھما باللغة العربیة؟

  :رد الشبھة
  :نرد علیھا من طریقین 

ھم : األول ـوم أنفس ـع الق ن واق تمد م و مس م. وھ ال   فھ ا ق ًا لم دعون تبع ولس"ی أن " ب
وأنھ أمر حوارییھ أن یكرزوا كل العالم . عیسى علیھ السالم مرسل لخالص العالم كلھ

ول  ي تق ورات الت رت المنش ذه كث ا ھ ي أیامن الص ، وف الة الخ ص : برس یح مخل المس
ھ ؟       : وھنا نسأل القوم سؤاًال. العالم ھ السالم وحواریی ـح علی ة المسی ت لغ ة كان ! أیة لغ

دة        ! ھل ھي العبرانیة أم الیونانیة؟ ة واح تكلم لغ ان ی إن المسیح ك ان الجواب ف . وأیا ك
الم؟  : فعلى أي أساس إذن قلتم.. وأوحى إلیھ اإلنجیل بلغة واحدة ل الع ھل  ! إنھ منقذ لك

دة  ! كل العالم كان وما یزال یعرف لغة المسیح ؟ أم أن العالم أیام المسیح كان یتكلم بع
  !یتكلم بمئات اللغات؟واآلن .. لغات

ة              تكلم بلغ ان ی ھ ك لیمكم بأن ع تس الم م ل الع ذ ك یح ھو منق تم أن المس د ادعی تم ق إن كن ف
الم     ل الع رق   ! ؟.واحدة فلماذا تنكرون على رسول اإلسالم أن یكون مرسًال لك ا الف وم

ا     ھ م بین رسول اإلسالم صلى اهللا علیھ وسلم والمسیح علیھ السالم حتى تحظروا علی
  !!أھذا إنصاف.. أھذا عدل! موه للمسیح؟استبحت

  !!وإن تنازلتم عن عالمیة المسیح فأنتم مدینون
  .ومن تاریخھ الطویل الحافل بكل عجیب. وھو مستمد من طبیعة اإلسالم: الثاني

ذي     : نعم رآن العظیم ال إن محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم عربي اللسان ، والجنس ، والق
ي اإلسالم     . لتوجیھ والتشریع والسلطانجاء بھ عربي اللسان، عالمي ا ة ف دة اللغ ووح

ة  . مثل وحدة العقیدة فیھ ولم یحل دون انتشار اإلسالم بین األمم والشعوب غیر العربی
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ھذه االعتبارات لم تحل  . أن لغة رسالتھ عربیة ورسولھ عربي ورواده األوائل عرب
  .ھـا وأجناسھادون نشر اإلسالم لجمیع شعوب األرض باختالف لغاتھا وعقائد

  :وكان سلوك الدعوة إلى اإلسالم حكیًما، وھذه أبرز مالمحھ
ى   : أوًال ھ إل إن صاحب الدعوة صلى اهللا علیھ وسلم أرسل رسلھ یحملون رسائلھ وكتب

وع صلح       د وق ة بع ذه الطریق كل رؤساء القبائل وملوك األمم والشعوب ، وقد بدأت ھ
م         الحدیبیة ، وكل حامل رسالة أو كتاب إلى ر ة من ھ م بلغ ى عل ان عل ك ك یس أو مل ئ

  .المبعوث إلیھم
  .فقد أرسل النبي صلى اهللا علیھ وسلم إلى ھرقل دحیة بن خلیفة الكلبي

ة   ى بلتع ى كسرى    . وأرسل إلى المقوقس عظیم القبـط بمصـر حاطب بن أب وأرسل إل
  .عبد اهللا بن حذافة السھمي

ن ذھ          جاع ب اني ش ى شمر الغس ن أب ى الحارث ب دى وأرسل إل ؤالء  . ب األس ان ھ وك
  .الرسل عالمین بلغات من أرسلوا إلیھم

ا     كما كان صلى اهللا علیھ وسلم یحتفظ بمترجمین یترجمون لھ ما یرد من رسائل لغتھ
  .غیر العربیة

رد من            : ثانیًا ا ی م م ذلك ـ یترجمون لھ دیھم مترجمون ـ ك ان ل إن الملوك والرؤساء ك
ى      رسول اإلسالم أو یقومون بالترجمة من  ة إل ر العربی ا ، ومن غی العربیة إلى غیرھ

  .وفدًا یحمل رسائل شفویة للتبلیغ" المرسل " العربیة في حالة ما إذا كان 
ي ، ومن النصارى      : ثالثًا ون اللسان العرب إن الیھود وكثیرًا من النصارى كانوا یعرف

ان من       روم ك رس وال من ھم عـرب خلص كنصـارى نجـران ، كما أن العجم من الف
  .بینھم عرب یعایشونھم ویقیمون بینھم

كان صاحب الدعوة صلى اهللا علیھ وسلم یحض أصحابھ على تعلم لغات األمم : رابعًا
  .من تعلم لغة قوم أمن غوائلھم: ومما یروى عنھ ـ علیھ الصالة السالم ـ قولھ

ًا ث ،      : خامس د ، والبع اب والوف الة والكت دعوة بالرس ة ال دعوة مرحل ازت ال ا اجت لم
ا ینشرون         و ة كم ة العربی ود المسلمون ینشرون اللغ ان الجن دخلت في مرحلة الفتح ك

ده ،  . اإلسالم نفسھ وما من أرض حل بھا اإلسالم إال وقد حلت بھا اللغة العربیة تعض
ت   وتؤازره في انسجام عجیب ، فقضت اللغة العربیة على لغات األمم والشعوب وحل

على الفارسیة في الشام وعلى البربریة في قضت على القبطیة في مصر و. ھي محلھا
ات ، وأصبحت ھي          ن اللغ ا م ى السریانیة وغیرھ شمال غرب أفریقیا كما قضت عل

  .لغة الحیاة واإلدارة والكتابة والنشر والتألیف
قام العرب المسلمون بترجمة ما دعت إلیھ المصلحة من تراث األمم المفتوحة : سادسًا

ر ، وال  ذ الفك رب   ، ففتحوا نواف ن الع ة م ر العربی رف غی ن ال یع ة لم ة ، والمعرف ثقاف
لمین ن       . المس رب م ر الع رورة لغی لح ض ا یص المي م ر اإلس ن الفك وا م ا ترجم كم

  .المسلمین فنقلوه من العربیة إلى غیر العربیة وفاًء بحق الدعوة والتبلیغ
وا          : سابعًا ة وترك م العربی ى تعل وا اإلسالم عل ذین دخل ن ال ر العرب م اتھم   أقبل غی لغ

ة  ان واللغ ي اللس بحوا عرب لیة وأص م  . األص ان لھ ون ك الم ال یحص ـؤالء أع ن ھ وم
انیون ،    ون ، والبی ون ، والنحوی نھم اللغوی المي م ر اإلس اء الفك ي إنم یم ف ل عظ فض
فة ،  ون ، والفالس دثون ، والمتكلم رون ، والمح ولیون ، والمفس ـھاء ، واألص والفق
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ة     والمناطـقة ، والریاضیون ، واأل اء والرحال ل والشعراء واألدب طباء ، والفلكیون ، ب
  .والجغرافیون ، وغیرھم ، وغیرھم

ر العرب         ر من غی ھ كثی غ فی إن كل مجال من مجـاالت النشـاط العلمي في اإلسالم نب
ا     ر أبنائھ ذق وأمھ ا   . بعد تعلمھم اللغة العربیة التي كانوا فیھا مثل أنجب وأح و رحن ول

ك التفصیل   نحصى ھؤالء لضاق بنا ال سھل والوعر ، فلتكن اإلشارة إلیھم نائبًا عن ذل
  .غیر المستطاع

زمن            ل من ال ض طوی م یم م تحل دون نشر اإلسالم ، فل إن وحدة اللغة في اإلسالم ل
  .حتى بلغت الدعوة مشارق األرض ومغاربھا

ي           ى شواطئ المحیط األطلسي ف ي أقصى الشرق ، وإل وصلت إلى الھند والصین ف
رب ى الغ ماالً     أقص ا ش وبي فرنس رانس جن ال الب ى جب ًا وإل ة جنوب الد النوب ى ب . وإل

  :وتوطدت في قلب الكون
ر        رین ومص ا وراء النھ رین وم ین النھ ا ب الد م ارس وب ام وف یمن والش از وال الحج
ھ شمس    وجنوب الوادي، وتركت اللغة العربیة الواحدة آثارھا في كل قطر أشرقت فی

ة     اإلسالم ، وحتى ما فارقھ اإلسال ار العربی م ـ كأسبانیا ـ ما تزال حضارة اإلسالم وآث
  .تغزو كل بیت فیھا

ـانیة استوعـبت       اة اإلنس وكما استوعب اإلسالم مناھج اإلصالح في كل مجاالت الحی
رى  قیقتھ الكب ة " ش ة العربی ائل   " اللغ ل وس لطانھا ك عت بس ر ووس اط التعبی ل أنم ك

ن        وامتلكت ناصیة البیان.. التسجیل والتدوین ة ف م ، ولغ ة عل ل ، فھي لغ الرائع الجمی
  .وقانون وسالم وحرب ، ودین ودنیا. ومشاعر ، ووجدان

نھم       ر م م یعجز الكثی وع األرض اآلن ل إن أكثر من ألف ملیون مسلم ینتشرون في رب
ي  " القرآن العظیم " من غیر العرب عن حفظ كتاب اهللا  ویتلونھ كما أنزل بلسان عرب

  .حدیثھ الیومي لجأ إلى لغة أمھ وأبیھ وبیئتھفإذا عاد إلى . فصیح
ومسلم غیر عربي استطاع أن یحفظ أو یقرأ القرآن بلغتھ العربیة الفصحى لھو قادر ـ 
لو أدى المسلمون العرب واجبھم نحو لغة التنزیل ـ أن یقرأ بھا كتب الحدیث، والفقھ،  

  .والفنون والتشریع، والنحو، والصرف ، والبالغة ، واألدب وسائر العلوم
د  . ولكنھ ذنب العـرب المسـلمین ال ذنب اللغة فھي مطواعة لمن یرید أن یتقنھا إن وج

ا      . معلمًا مخلصًا دة ، كم ة واح واألمل كبیر ـ اآلن ـ في أن یلتقي كل المسلمین على لغ
  .التقوا على عقیدة واحدة

ي ا        ان عرب دعوة وإن ك المي ال لم ع ھ وس لى اهللا علی ـالم ص ـول اإلس ان إن رس للس
  .والجنس

ة ورسولھ      ھ عربی ة تنزیل وإن اإلسالم الحنیف عالمي التوجیھ والسلطان وإن كانت لغ
  . عربیًا ، ورواده األوائل عربًا

------------------  
ي     ) ١( ذه االدعاءات ف ى ھ الم       " رددنا عل ي الع ة االستشراق ف ي مواجھ " اإلسالم ف

  .مرجع سبق ذكره
  ).٢-١(الفقرات ) ٣٣(اإلصحاح : سفر التثنیة) ٢(
  ).٢١ - ٢١(سفر التكوین ) ٣(
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  ).١٩ - ١٨(الفقرات ) ١٨(اإلصحاح : سفر التثنیة) ٤(
  .أي ال أفعل ھذا  كیف أقیم لھم نبیًا من وسط إخوتھم ؟: ویكون المعنى علیھ

  .٢: الجمعة) ٥(
  .١٢٩: البقرة) ٦(
  .١٠٧: یاءاألنب) ٨. (مع الحذف الیسیر) ١٧ - ٢(الفقرات ) ٤٥(المزمور ) ٧(
وھذا مقطع  ! ؟" قدوس إسرائیل ألنھ مجدك " مكان النقط ھنا كالم لم نذكره ھو ) ٩(

  !!مضاف بكل تأكید والھدف منھ صرف الكالم عن معناه الظاھر
  .مع حذف یسیر) ١٢-٤(الفقرات ) ٦٠(سفر أشعیاء األصحاح ) ١٠(
  .٥٧: القصص) ١١(
  .مع الحذف) ١٥ـ ٣ـ ٣) (١٢(
  ).٢(الفقرة  )٣(اإلصحاح ) ١٣(
  ).١٧(الفقرة ) ٤(اإلصحاح ) ١٤(
  ).١٠ـ٩(الفقرة ) ٦(اإلصحاح ) ١٥(
  ).٢(الفقـرة ) ١١(اإلصحـاح ) ١٦(
  ).٢(الفقرة ) ٩(اإلصحاح ) ١٧(
  ).١٥ـ ١٤(الفقرة ) ١(اإلصحاح ) ١٨(
  .ھذا إیضاح ولیس من النص) ١٩(
  ).٢٦ـ  ٢٤(الفقرات ) ١٤(اإلصحاح ) ٢٠(
  ).٨ـ ٧(فقرتان ال) ١٦(اإلصحاح ) ٢١(
  ).١٣(الفقرة ) ١٦(اإلصحاح ) ٢٢(
  .٣٤: مریم) ٢٣(
  ).٢٧ـ  ٢٦(فقرتا ) ١٥(اإلصحاح ) ٢٤(
اب ) ٢٥( ر كت ق " انظ ار الح ق   ٥٢٨ص " إظھ دي تحقی ت اهللا الھن یخ رحم للش

  .نشر دار التراث. الدكتور أحمد حجازي السقا
------------------------  

  !علیھ وسلم زناة من أصحاب الجحیمقوم النبي محمد صلى اهللا ) ٤(
  د محمود حمدي زقزوق.أ

  :الرد على الشبھة
ة           ي خطیئ یھم ف ھ ومن أرسل إل ع قوم لم أن یق ھ وس ما ذنب النبي محمد صلى اهللا علی

یم؟  حاب الجح ن أص وا م ا أو أن یكون د  !! الزن ھ ق المھ علی لوات اهللا وس و ص ادام ھ م
ي      برئ من ھذه الخطیئة والسیما في مرحلة ما ق ة الشباب الت ت مرحل وة، وكان بل النب

ع      یما وأن المجتم ة؛ الس ذه الخطیئ ي ھ وا ف ھ أن یقع ھ وألمثال راًء ل ون إغ یمكن أن تك
ي یمارسھا أھل       ، الجاھلي كان یشجع على ذلك ة الت ور العادی وكان الزنا فیھ من األم

ع     . الجاھلیة شباًنا وشیًبا أیًضا رف المجتم ة یعت وت قائم ھ بی ق    وكان للزنا فی ا، وُتعل بھ
م          ا باس وت البغای ة، وتعرف بی احثون عن الخطیئ ا الب على أبوابھا عالمات یعرفھا بھ

  .أصحاب الرایات
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تھا           ع أن ممارس ة، وم ذه الخطیئ ع الجاھلي بھ ي من المجتم راف العلن ذا االعت ع ھ وم
ًدا         إن محم ب من یمارسونھ؛ ف ع أو یعی ره المجتم للشباب وحتى للشیب لم تكن مما یك

ھ صلى        ،  علیھ وسلم لم یقع فیھا أبًداصلى اهللا واریخ ل ب السیر والت ل كت بل شھدت ك
ا      زدان بھ ي ی یة الت ائل الشخص ن الفض ا م ة وغیرھم ارة والعف لم بالطھ ھ وس اهللا علی

  .الرجال وتحسب في موازین تقویمھم وتقدیرھم، وأرسلھ اهللا سبحانھ لیغیر ھذا المنكر
لم      أن الرسالة الت: والثانیة، ھذه واحدة ھ وس د صلى اهللا علی ا محم ي دعا بھا ودعا إلیھ

ي        دیدًا للزان ًا ش ریم عقاب رآن الك ي الق ا ف ت آیاتھ ًا وحمل ًا قاطع ا تحریم ت الزن حّرم
ًا               ذھا علن تم تنفی دة قاسیة ی ة جل ا مائ ل منھم د ك ة ھي أن یجل ة بدنی دأ بعقوب والزانیة یب

ورط فی       ن الت م ع رًا لھ رة وزج ون عب اس لتك ھدھا الن ث یش ة   بحی ول اآلی ا تق ا كم ھ
الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منھما مائة جلدة وال تأخذكم بھما رأفة في : (الكریمة

  ).١) (دین اهللا إن كنتم تؤمنون باهللا والیوم اآلخر ولیشھد عذابھما طائفة من المؤمنین
رمیًا فإذا كان الزانیان محصنین أي كل منھما متزوج ارتفعت العقوبة إلى حّد اإلعدام 

  .بالحجارة حتى الموت
ْن        ، وال تقف العقوبة عند ذلك لم تضع َم ھ وس د صلى اهللا علی بل نرى أن رسالة محم

یمارسون ھذه الخطیئة في مرتبة دونیة من البشر حتى لكأنھم صنف منحط وشاذ عن 
الزاني ال ینكح إال زانیة أو مشركة : (بقیة األطھار األسویاء فتقول اآلیة الكریمة عنھم

  ).٢) (الزانیة ال ینكحھا إال زاٍن أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنینو
ر     د طھ لم ق من الذي یحمل المسئولیة عن الخطیئة؟ فإذا كان محمد صلى اهللا علیھ وس
ت رسالتھ صلى      م كان من ھذه الخطیئة في المجتمع الذي كان یراھا عادیة ومألوفة، ث

ری  اطع والص ریم الق ا التح لم تحرمھ ھ وس ة  اهللا علی ي مرتب ا ف ع مرتكبیھ ح، وتض
  ..االنحطاط والشذوذ عن األسویاء من البشر

ق               ي منط اة؟ وھل یصح ف ھ زن ض قوم أن بع لم ب ھ وس د صلى اهللا علی ر محم َم ُیَعّی فِل
وب؟   ن العی ره م ي غی ا ف انًا بم وا إنس الء أن یعیب رین !! العق وه أوزار اآلخ وأن یحمل

  !!وخطایاھم؟
ة         وھنا یكون للمسألة وجھ آخر یجب ھ وھو خاص بالمسئولیة عن الخطیئ ھ إلی التنوی

أھي فردیة خاصة بمن یرتكبونھا؟ أم أن آخرین یمكن أن یحملوھا نیابة عنھم ویؤدون 
  !كفارتھا؟

  :إن اإلسالم یمتاز بأمرین مھمین
ا     : أولھما ده عقوبتھ ا وح ع فیھ ا   ، أن الخطیئة فردیة یتحمل من وق وال یجوز أن یحملھ

ول   عنھ أو حتى یشاركھ ف رآن یق ات الق ًا   : (ي حملھا غیره وصریح آی ف اهللا نفس ال یكل
وال تكسب كل نفس إال علیھا وال : (ثم). ٣)(إال وسعھا لھا ما كسبت وعلیھ ما اكتسبت

  .وورد ھذا النص في آیات كثیرة). ٤)(تزر وازرة وزر أخرى
ث، وال تنقل من فیما أقره اإلسالم في مسألة الخطیئة فھو أنھا ال تور: أما األمر الثاني

رآن            ول الق ذا یق ي ھ ائھم وف اء وأبن ین اآلب و ب ى ول مخطئ لیتحمل عنھ وزره آخر حت
  ).٥)(واتقوا یومًا ال تجزى نفس عن نفس شیئًا: (الكریم

  ).٦)(ھنالك تبلو كل نفس ما أسلفت(
  ).٧)(لیجزى اهللا كل نفس ما كسبت إن اهللا سریع الحساب(
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  ).٨)(یوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسھا(
  ).٩)(ولتجزى كل نفس بما كسبت وھم ال یظلمون(
  ).١٠)(كل نفس بما كسبت رھینة(

ورث وال          ا ال ت ة وأنھ ا فردی رَّه اإلسالم من أن الخطای ا أق وغیر ھذا كثیر مما یؤكد م
  .یجزى فیھا والد عن ولده، وال مولود ھو جاز عن والده شیئًا

لى اهللا  د ص الم محم َم ُی ذلك فِل ر ك ا دام األم اب وم ھ أو تع اب شخص لم ویع ھ وس  علی
ا    رف بھ ان یعت ي ك ة الت وا الخطیئ اة مارس م زن ى كلھ ھ أو حت ض أھل أن بع التھ ب رس
ن   دھم م ا عن اب بھ روءة أو یع رف والم نقص الش یئًا أو ی ا ش زى فیھ ھ وال یج مجتمع

  !یمارسھا؟
ل زواج   ھ وال وحسب محمد صلى اهللا علیھ وسلم أنھ لم یقع أبدًا في ھذه الخطیئة ال قب

ھوة       ریف الش ى تص ر وإل ف والتطھ ى التعف رى إل وة كب التھ دع ت رس م كان ده، ث بع
البشریة في المصرف الحالل الذي حض اإلسالم علیھ وھو النكاح الشرعي الحالل،  
ى       ي الحالل، حت راغبین ف ى ال ودعا المسلمین إلى عدم المغاالة في المھور تیسیرًا عل

ر    كان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یزو ال، وأث ج الرجل بأقل وأیسر ما یملك من الم
ي         ا یف ھ م ان مع ا ك زواج وم ي ال عنھ صلى اهللا علیھ وسلم أن شابًا جاءه یرغب إلیھ ف

  ).١١](التمس ولو خاتمًا من حدید: [بالمراد فقال لھ صلى اهللا علیھ وسلم
قرآن أكثر من ھذا أنھ صلى اهللا علیھ وسلم كان یزوج بعض الصحابة بما یحفظ من ال

  .الكریم
لھذا لم تقع خطایا الزنا في المجتمع في العھد النبوي كلھ إال في ندرة نادرة، ربما ألن 
ي       ع ف ا المجتم د بھ رعي لیسترش د الش ا الح ام فیھ ع وأن یق اء أن تق بحانھ ش ق س الح
ي القضاء           یًال ف ًا ودل ددة یكون ھادی ي حاالت مح ھ ف مستقبل األیام؛ كتشریع تم تطبیق

  .والحكم
ذا  ام    ھ حنا اتھ ا أوض و كم اة، وھ ھ زن أن أھل لم ب ھ وس لى اهللا علی د ص ام محم ن اتھ ع

وقد . متھافت ال ینال من مقام النبوة وال یرتقى إلى أقدام صاحبھا صلى اهللا علیھ وسلم
  .أتینا علیھ بما تستریح إلیھ ضمائر العقالء وبصائر ذوى القلوب النقیة

ھلھ من أصحاب الجحیم، فھي شھادة لجالل   أما عن اتھامھ صلى اهللا علیھ وسلم بأن أ
  .على محمد فأكمل بھ الدین وأتم بھ النعمة -التشریع الذي أنزلھ الحق 

یس   بل إن ما یعیبون بھ محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم من أن أھلھ من أصحاب الجحیم ل
 أبدًا عیًبا في منطق العقالء ذوى النصفة والرشد؛ بل إنھ وسام تكریم لمحمد صلى اهللا

م   علیھ وسلم ولرسالتھ الكاملة والخاتمة في أن التشریع الذي نزلت بھ سوَّى بین من ھ
ًا            ام ثواب ع األحك ي جمی ھ ف اء عن م غرب ین من ھ لم وب أقرباء محمد صلى اهللا علیھ وس

  .وعقوبة
زام       ى الت ص صراحة عل بل إن التشریع الذي نزل على محمد صلى اهللا علیھ وسلم ن

ما كان للنبي والذین آمنوا : (أحد أطرافھ ذا قربى فقال القرآنالعدل خاصة حین یكون 
حاب      م أص م أنھ ین لھ ا تب د م ن بع ى م ى قرب انوا أول و ك ركین ول تغفروا للمش أن یس

  ).١٣)(وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى: (وقولھ). ١٢)(الجحیم
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زوم ذوى ال          ي مخ ن بن ة ـ م رأة المخزومی دیث الم ة فح نة النبوی ي الس ا ف رف أم ش
د     والمكانة ـ التي ارتكبت جریمة السرقة وھى جریمة عقوبتھا حّد السرقة وھو قطع ی
ا        ق علیھ ئال یطب ة ل ع المدین ا مجتم السارق كما تنص علیھ آیات القرآن، وشغل بأمرھ

حبِّ رسول   –الحّد فتقطع یدھا وھى ذات الشرف والمكانة فسعوا لدى أسامة بن زید 
لم  ھ وس لى اهللا علی م    -اهللا ص لم فكل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص دى رس ا ل فع لھ أن یش

ال   لم فق ام فخطب         : [رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس م ق دود اهللا؟ ث د من ح ي ح أتشفع ف
وه،    : فقال یھم الشریف ترك یا أیھا الناس إنما ضل من كان قبلكم أنھم كانوا إذا سرق ف

و أ   م اهللا ل د سرقت     وإذا سرق فیھم الضعیف أقاموا علیھ الحد، وای ت محم ة بن ن فاطم
  ).١٤](لقطع محمد یدھا

ذي       ھ ال أبي لھب عم وعلیھ فكون بعض آل محمد وذوي قرباه من أصحاب الجحیم ك
ب : (نزلت فیھ سورة المسد م      ) ١٥)(تبت یدا أبى لھب وت ان نصیًرا لھ ره ممن ك وغی

  ..مع بقائھ على شركھ
ن       م ت ى شركھم ول وا عل م بق د   كون ھؤالء من أصحاب الجحیم ألنھ رابتھم لمحم فعھم ق

ي   صلى اهللا علیھ وسلم ھو في الواقع شھادة تقدیر تعطى لمحمد ورسالتھ التي سوَّت ف
العدل بین القریب وبین الغریب، ولم تجعل لعامل القرابة أدنى تأثیر في االنحیاز ضد 

ب ى الغری ب عل الح القری ق لص یس  . الح ام ول ق وس ي الح و ف ون ھ ھ المبطل ا قال وم
  .باتھام

  . اهللا وسلم على النبي العظیم وصلى
--------------------------  

  .٢: النور) ١(
  .٣: النور) ٢(
  .٢٨٦: البقرة) ٣(
  .١٦٤: األنعام) ٤(
  .٤٨البقرة ) ٥(
  .٣٠: یونس) ٦(
  .٥١: إبراھیم) ٧(
  .١١١: النحل) ٨(
  .٢٢: الجاثیة) ٩(
  .٣٨: المدثر) ١٠(
  ].كتاب النكاح[رواة البخاري ) ١١(
  .١١٣: توبةال) ١٢(
  .١٥٢: األنعام) ١٣(
  ].كتاب أحادیث األنبیاء[رواة البخاري ) ١٤(
  .١: المسد) ١٥(

-------------------  
  مات النبي صلى اهللا علیھ وسلم بالسم) ٥(

  د محمود حمدي زقزوق.أ
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  :الرد على الشبھة
دھا إل       دفعھا حق ة ی د والكراھی ى حین تصاب القلوب بالعمى بسبب ما یغشاھا من الحق

ى          ة، حت ا ال یصلح أن یكون تھم ھ بم ب، واتھام ا ال یعی تشویھ الخصم بما یعیب، وبم
ة،  ، إنك لترى من یعیب إنسانًا مثًال بأن عینیھ واسعتان أو أنھ أبیض اللون طویل القام

ھ؛            د ضربھ وأسال دم اس ق ن الن ًا م ا، أو أن فالن ات بھ الحمى وم أو مثًال قد أصیب ب
أن   ورد ب ب ال أن تعی ذا ك الء  فھ تھجنھ العق ا یس ك مم ر ذل ثًال؛ وغی ر م ھ أحم لون

  .ویرفضونھ ویرونھ إفالًسا وعجًزا
إن محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم قدمت لھ امرأة من نساء الیھود شاة مسمومة فأكل منھا 

  .فمات صلى اهللا علیھ وسلم
ت       : وینقلون عن تفسیر البیضاوي ب بن اس سألت زین أن الن ر واطم أنھ لما فتحت خیب

كم  -حارس  ال ن مش الم ب رأة س ى ام د  -) الیھودي (وھ ى محم ب إل اة أح ن أي الش ع
دھا عن األذى   : صلى اهللا علیھ وسلم؟ فقیل لھا ھ أبع ى   ، إنھ یحب الذراع ألن دت إل فعم

ت  ، عنزة لھا فذبحتھا ثم عمدت إلى سّم ال یلبث أن یقتل لساعتھ فسمَّت بھ الشاة، وذھب
دیھا      :  علیھ وسلم وقالت لھبھا جاریة لھا إلى الرسول صلى اهللا ة أھ ذه ھدی د ھ ا محم ی

  .إلیك
لم .. وتناول محمد الذراع فنھش منھا ذه     : فقال صلى اهللا علیھ وس إن ھ دیكم ف وا أی ارفع

ة فسألھا      ى الیھودی م سار إل ك؟    : الذراع والكتف تخبرني بأنھا مسمومة؛ ث ت ذل م فعل ل
ر "وكان ذلك بعد فتح ... نلت من قومي ما نلت: قالت ود     " خیب ر حصون الیھ د أكب أح

  .وأنھ صلى اهللا علیھ وسلم قد عفا عنھا، في المدینة
ن تفسیر البیضاوي     حون ع م یفص ال     : ث ھ ق رب موت ا اقت لم لم ھ وس ھ صلى اهللا علی أن

  ).١(یا عائشة ھذا أوان انقطاع أبھري: "لعائشة ـ رضي اهللا عنھاـ
ذ    أثًرا ب ھ    فلیس في موتھ صلى اهللا علیھ وسلم بعد سنوات مت ع اهللا ل م إال أن جم لك السُّ

اس   ، بین الحسنیین، أنھ لم یسلط علیھ من یقتلھ مباشرة ن الن ب   ، وعصمھ م ا كت وأیًض
م  ، لھ النجاة من كید الكائدین د ربھ ا  ، وكذلك كتب لھ الشھادة لیكتب مع الشھداء عن وم

  .أعظم أجر الشھید
وحیاتھ بعد ذلك سنوات   ال شك أن عدم موتھ بالسم فور أكلھ للشاة المسمومة.. وأیًضا

ھ     ى أن دقھ، وعل ى ص رھن عل ھ یب الم نبوت ن أع ا م ھ، وَعَلًم ن معجزات زة م د معج ُیع
  .رسول من عند اهللا حًقا ویقیًنا

أثره بالسم من        م ت ھ رغ ھ ل وقد اقتضت حكمة اهللا تعالى أن یموت في األجل الذي أّجل
  . لحظة أكلھ للشاة المسمومة حتى موتھ بعد ذلك بسنوات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  وإذا قطعا كانت الوفا، عرقان متصالن بالقلب: األبھران) ١(

---------------------------  
  تعدد زوجات النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم) ٦(

  د محمود حمدي زقزوق.أ
  :قالوا إنھ صلى اهللا علیھ وسلم   
  ).زید بن حارثة(تزوج زوجة ابنھ بالتبني           •
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  ).الخالصة أنھ شھواني(أباح لنفسھ الزواج من أي امرأة تھبھ نفسھا           •
  :الرد على الشبھة

الثابت المشھور من سیرتھ صلى اهللا علیھ وسلم أنھ لم یتزوج إال بعد أن بلغ الخامسة  
  .والعشرین من العمر

ي    ة ف اھلي رغب ع الج راف المجتم ن أع ان م ر ك زواج المبك ذلك أن ال ت ك والثاب
  .ستكثار من البنین خاصة لیكونوا للقبیلة ِعزا ومنعة بین القبائلاال

تقامة      تھاره باالس لم اش ھ وس لى اهللا علی یة ص یرتھ الشخص ي س ذلك ف ت ك ن الثاب وم
ع          تالء المجتم م ام ھوة، رغ رام للش ائن الح ریف الش ة والتص ن الفاحش ف ع والتعف

وت یست        ت لھن بی ي كان ات الالت اة ویضعن    الجاھلي بشرائح من الزانی ا الزن قبلن فیھ
  .لیعرفھا طالب المتع المحرمة" رایات " علیھا 

م          ة ـ ل ع مك ي مجتم ومع ھذا كلھ ـ مع توفر أسباب االنحراف والسقوط في الفاحشة ف
ع         ین جمی ارة ب ف والطھ لم إال التعف ھ وس لى اهللا علی د ص ول محم ن الرس َرف ع ُیع

  .نھ كید الشیطانقرنائھ؛ ذلك ألن عین السماء كانت تحرسھ وتصرف ع
ازف            ع المع د مواق ى أح وم إل ذوه ذات ی ھ الشباب أخ ض أتراب ك أن بع وُیْرَوى في ذل

  .واللھو فغشَّاه اهللا بالنوم فما أفاق منھ إال حین أیقظھ أترابھ للعودة إلى دورھم
  ..ھذه واحدة

ن           م یبحث ع زواج ل ي ال ب ف غ الخامسة والعشرین ورغ ھ حین بل ي أن ة فھ ا الثانی أم
وإنما تزوج امرأة . التي تكون أحظى للقبول وأولى للباحثین عن مجرد المتعة" رالبك"

ار            ا أوالد كب ب، ولھ ل ھي ثی ًرا ب ا لیست بك م إنھ ا، ث تكبره بحوالي خمسة عشر عاًم
ا       ھ فمشھور أنھ ذا كل وق ھ أعمار أحدھم یقترب من العشرین؛ وھي السیدة خدیجة وف

ا لمست بنفسھا ـ         د م ھ بع ي اختارت ھ         ھي الت ا ـ من أمانت من خالل مباشرتھ لتجارتھ
  .وعفتھ وطیب شمائلھ صلى اهللا علیھ وسلم

م        ا ول ة حیاتھ ا طیل والثالثة أنھ صلى اهللا علیھ وسلم بعد زواجھ منھا دامت عشرتھ بھ
ا  . یتزوج علیھا حتى مضت عن دنیاه إلى رحاب اهللا ا    -وقضى معھ  -رضي اهللا عنھ

ا أوالده  ھ السیدة        زھرة شبابھ وكان لھ منھ ت أم ذي كان راھیم ال ا إال إب ة "جمیًع " ماری
  .القبطیة

محبا لھا  -رضي اهللا عنھا  -والرابعة أنھ صلى اهللا علیھ وسلم عاش عمره بعد وفاتھا 
یحفظ لھا أطیب الذكریات ویعدد مآثرھا وھي مآثر لھا خصوص في حیاتھ وفي نجاح 

بل ]. ذبني الناس وأعانتني بمالھا صدقتني إذ ك: [ دعوتھ فیقول في بعض ما قال عنھا
كان صلى اهللا علیھ وسلم ال یكف عن الثناء علیھا والوفاء لذكراھا والترحیب بمن كن 

  .رضي اهللا عنھا -من صدیقاتھا، حتى أثار ذلك غیرة السیدة عائشة 
  :أما تعدد زوجاتھ صلى اهللا علیھ وسلم فكان كشأن غیره من األنبیاء لھ أسبابھ منھا

د   :أوًال كان ُعْمُر محمد صلى اهللا علیھ وسلم في أول زواج لھ صلى اهللا علیھ وسلم بع
ز     ام الغرائ وفاة خدیجة تجاوز الخمسین وھي السّن التي تنطفئ فیھا جذوة الشھوة وتن
ؤنس     ى من ی الحسیة بدنیا، وتقل فیھا الحاجة الجنسیة إلى األنثى وتعلو فیھا الحاجة إل

  .-رضي اهللا عنھا  -د والبنات الالتي تركتھم خدیجة الوحشة ویقوم بأمر األوال
  .وفیما یلي بیان ھذا الزواج وظروفھ
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ر   -رضي اهللا عنھا  -كان رحیل السیدة خدیجة : سودة بنت زمعة: الزوجة األولى مثی
حابة   رضوان اهللا   -أحزان كبرى في بیت النبي صلى اهللا علیھ وسلم وفي محیط الص

م تصادف   . الوحدة وافتقاد من یرعى شئونھ وشئون أوالده   إشفاًقا علیھ من  -علیھم  ث
فقدانھ صلى اهللا علیھ وسلم عمھ أبا طالب نصیره وظھیره وُسمَِّى العام الذي رحل فیھ 

  .نصیراه خدیجة وأبو طالب عام الحزن
مناخ الحزن والوحدة وافتقاد من یرعى شئون الرسول وشئون أوالده .. في ھذا المناخ

لھ : رسول واحدة من المسلمات ُتسمى خولة بنت حكیم السلمیة وقالتسعت إلى بیت ال
لم          ھ وس د خدیجة فأجاب صلى اهللا علی ة لفق ك خّل د دخلت : [ یا رسول اهللا كأني أراك ق

  .أال أخطب علیك ؟: ، فقالت یا رسول اهللا]أجل كانت أم العیال وربة البیت
ت   ! ة ؟من بعد خدیج –ولكن : فقال الرسول صلى اهللا علیھ وسلم فذكرت لھ عائشة بن

ت     : أبى بكر فقال الرسول  زال صغیره فقال ا ت ا م ى      : لكنھ م تنتظر حت وم ث ا الی تخطبھ
إنھا : قال الرسول ولكن من للبیت ومن لبنات الرسول یخدمھن ؟ فقالت خولة.. تنضج

فتم الزواج ودخل بھا صلى اهللا : سودة بنت زمعة، وعرض األمر على سودة ووالدھا
  .بمكةعلیھ وسلم 

ا          وفي عنھ ن عمرو وت ت زوجة للسكران ب ذه كان وھنا تجدر اإلشارة إلى أن سودة ھ
رأة       ت أول ام لم وكان ھ وس لى اهللا علی ول ص ا الرس ت تزوجھ ا حّل ة فلم ا بمك زوجھ
ن     ر م نة عش ان س ي رمض ك ف ان ذل ة، وك د خدیج لم بع ھ وس لى اهللا علی ا ص تزوجھ

  .النبوة
زواج ألن   ال وال حسب      " سودة "وعجب المجتمع المكي لھذا ال ذات جم ذه لیست ب ھ

وال تصلح أن تكون خلًفا ألم المؤمنین خدیجة التي كانت عند زواج الرسول صلى اهللا 
  .علیھ وسلم بھا جمیلة وضیئة وحسیبة تطمح إلیھا األنظار

دین   د خدیجة، فھي         : وھنا أقول للمرجفین الحاق ى للرسول بع ذه ھي الزوجة األول ھ
رة ا اجرت الھج ة ھ ول   مؤمن َل الرس د َقِب ة وق ى الحبش دینھم إل ّروا ب ن ف ع م ى م ألول

  .زواجھا حمایة لھا وجبًرا لخاطرھا بعد وفاة زوجھا إثر عودتھما من الحبشة
ة خرجت     رأة مؤمن ولیس الزواج بھا سعاَر شھوة للرسول ولكنھ كان جبًرا لخاطر ام

رأة    مع زوجھا من أھل الھجرة األولى إلى الحبشة ولما عادا توفي زوج ا ام ا وتركھ ھ
  .تحتاج ھي وبنوھا إلى من یرعاھم

ھ الرسول صلى اهللا          : الزوجة الثانیة بعد خدیجة ول عن ذي یق ر ال ى بك ت أب عائشة بن
یًال  : "علیھ وسلم إن من آمن الناس علّى في مالھ وصحبتھ أبا بكر، ولو كنت متخًذا خل

  ..".التخذت أبا بكر خلیًال، ولكن أخوة اإلسالم
دثًا عن           ومعروف من ھ لم متح ھ وس ھ الرسول صلى اهللا علی ال عن ذي ق ر ال و أبو بك
، وأم عائشة ھي أم رومان "ما نفعني ماٌل قط ما نفعني مال أبى بكر " عطائھ للدعوة 

زل رسول اهللا صلى اهللا        ت ن ا توفی یالت، ولم بنت عامر الكناني من الصحابیات الجل
ك   اللھم: "علیھ وسلم إلى قبرھا واستغفر لھا وقال لم یخف علیك ما لقیت أم رومان فی

  :، وقال عنھا یوم وفاتھا"وفي رسولك صلى اهللا علیھ وسلم
ة  " من سّره أن ینظر إلى امرأة من الحور العین فلینظر إلى أم رومان" ولم یدھش مك

نبأ المصاھرة بین أعز صاحبین؛ بل استقبلتھ كما تستقبل أمًرا متوقعًا؛ ولذا لم یجد أي 
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وھم الذین لم یتركوا مجاًال للطعن إال  -ركین في ھذا الزواج أي مطعن رجل من المش
  .سلكوه ولو كان زوًرا وافتراء

ة   وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن زواج الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بفتاة بینھ وبینھا قراب
ع        ك المجتم ي ذل ا ف ان مألوًف ر ك ذا األم لكن  . خمسین عاًما لیس بدعا وال غریًبا ألن ھ

اب     الم ض أھل الكت د صلى اهللا     -ستشرقین ومن تحمل قلوبھم الحقد من بع ى محم عل
ھ رجل شھواني            -علیھ وسلم  ھ بأن ا للرسول وتشھیًرا ب زواج اتھاًم ذا ال جعلوا من ھ

ار          ن زواج الكب ع م ك المجتم ي ذل ا ف ان واقًع ا ك ل م ى تجاھ دین إل ل عام افلین ب غ
  :بالصغیرات كما في ھذه النماذج

ي  فقد تزوج ع - بد المطلب جد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم من ھالة بنت عم آمنة الت
  .تزوجھا أصغر أبنائھ عبد اهللا ـ والد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

  .وتزوج عمر بن الخطاب ابنة على بن أبى طالب وھو أكبر سنا من أبیھا       -
ارق    " حفصة  " وعرض عمر على أبى بكر أن یتزوج ابنتھ الشابة    - ا من ف وبینھم

  ).١" (عائشة " السن مثل الذي بین المصطفي صلى اهللا علیھ وسلم وبین 
لم بعائشة            ھ وس ھ الرسول صلى اهللا علی زوج فی ذي ت ع ال ع المجتم ذا واق لكن  . كان ھ

نھم إال زواج     َر أعی م ت اب ل ل الكت ض أھ ن بع ًدا م وبھم حق ة قل رقین والممتلئ المستش
والتھم     -ث األحداث محمد بعائشة والتي جعلوھا حد د مق ى ح زوج الرجل    -عل أن یت
  ).٢(الكھل بالطفلة الغریرة العذراء 

  !قاتل اهللا الھوى حین یعمى األبصار والبصائر
ة   : حفصة بنت عمر األرملة الشابة: الزوجة الثالثة ن حذاف توفي عنھا زوجھا حنیس ب

ذلك  -ى المدینة إلى الحبشة ثم إل -السھمي وھو صحابي جلیل من أصحاب الھجرتین 
ن     ر ب ت عم بعد جراحة أصابتھ في غزوة ُأحد حیث فارق الحیاة وأصبحت حفصة بن

  .الخطاب أرملة وھي شابة
ال          رى جم ھ أن ی ان یحزن ذي ك ن الخطاب ال ر ب وكان ترّملھا مثار ألم دائم ألبیھا عم

  ..ابنتھ وحیویتھا تخبو یوًما بعد یوم
ع    ة المجتم ة وطبیع وة الحانی ب     وبمشاعر األب ل من أن یخط ھ الرج ردد فی ذي ال یت ال

  ..البنتھ من یراه أھًال لھا
یعرض علیھ الزواج من حفصة  " أبى بكر " بھذه المشاعر تحدث عمر إلى الصدیق 

  .لكن أبا بكر یلتزم الصمت وال یرد باإلیجاب أو بالسلب
ن          زواج م ھ ال رض علی ان فیع ن عف ان ب ورین عثم ى ذي الن ى إل ر ویمض ھ عم فیترك

  ..فیفاجئھ عثمان بالرفض حفصة
فتضیق بھ الدنیا ویمضى إلى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یخبره بما حدث فیكون رد 

زوج  : [الرسول صلى اهللا علیھ وسلم علیھ ھو قولھ یتزوج حفصَة خیٌر من عثمان ویت
  ).٣] (عثمان خیًرا من حفصة

لم   بفطرتھ إذ معنى قول الرسول صل -رضي اهللا عنھ  -وأدركھا عمر  ھ وس ى اهللا علی
یتزوج     ھ وس ول نفس و الرس ة ھ ھ حفص یتزوج ابنت ن س و أن م ر ھ عره عم ا استش فیم

  .عثمان إحدى بنات الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
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وانطلق عمر إلى حفصة والدنیا ال تكاد تسعھ من الفرحة وارتیاح القلب إلى أن اهللا قد 
  .فّرج كرب ابنتھ
ان    : لراكبأم سلمة بنت زاد ا: الزوجة الرابعة ى الحبشة وك من المھاجرین األولین إل

ا  لمة (زوجھ و س رب     ) أب ى یث اجر إل ن ھ ي أول م د المخزوم د األس ن عب د اهللا اب عب
لم    ) المدینة( ھ وس د صلى اهللا علی ي صلى اهللا      . من أصحاب محم ت النب ى بی جاءت إل

ة      " علیھ وسلم كزوجة بعد وفاة  ة الھاللی ت خزیم ب بن زمن  " أم المساكین زین ر  ب غی
  .قصیر

ان ال           ب زاد الراكب؛ إذ ك روفین بلق ریش المع د أجواد ق ا أح ریم، فأبوھ سلیلة بیت ك
  .یرافقھ أحد في سفر إال كفاه زاده

ھ   وزوجھا الذي مات عنھا صحابي من بني مخزوم ابن عمة المصطفي صلى اهللا علی
ة         ى المدین م إل ى الحبشة ث ت ھ  . وسلم وأخوه من الرضاعة ذو الھجرتین إل ي و وكان

الم   ى اإلس ابقین إل ن الس ا م ا   . زوجھ دث لھ د ح ا وق ة مًع ى المدین ا إل ت ھجرتھم وكان
  ..رضي اهللا عن أم سلمة. ولطفلھا أحداث ألیمة ومثیرة ذكرتھا كتب السیر

  .وال نامت أعین المرجفین
لم أَر امرأة قط خیًرا في الدین من زینب، وأتقى : زینب بنت جحش: الزوجة الخامسة

دیًثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد تبدیال إال لنفسھا في العمل الذي هللا وأصدق ح
  ).٤(تتصدق وتتقرب بھ إلى اهللا عز وجل؟

ة    ؤمنین عائش دثت أم الم ذا تح ا  -ھك ي اهللا عنھ ن  –رض ّرتھا " ع ت  " ض ب بن زین
الوا . جحش د صلى اهللا    : أما المبطلون الحاقدون من بعض أھل الكتاب فق ب محم ُأْعِج

  .فطلقھا منھ وتزوجھا" زید بن حارثة " بزوجة متبناه  -ـ وحاشا لھ  علیھ وسلم
ول  ) ٥"(حیاة محمد"ویرد الدكتور ھیكل في كتابھ  ذا فیق : صلى اهللا علیھ وسلم على ھ

ومة        رى، والخص ارة أخ م ت م العل یر باس ارة والتبش وف ت یر المكش ھوة التبش ا ش إنھ
صلیبیة ھي التي تملى على ھؤالء  القدیمة لإلسالم تأصلت في النفوس منذ الحروب ال

  .جمیًعا ما یكتبون
والحق الذي كنا نود أن یلتفت إلیھ المبطلون الحاقدون على اإلسالم ورسولھ صلى اهللا 

ن       .. علیھ وسلم د ب التبني زی ھ ب ھو أن زواج محمد صلى اهللا علیھ وسلم من زوجة ابن
العادة ـ عادة التبني ـ التي    حارثة إنما كان لحكمة تشریعیة أرادھا اإلسالم إلبطال ھذه

ر    ار غی اة آث اس والحی ع الن ي واق ا ف ان لھ ور ك ائق األم ف لحق ة تزیی ي الحقیق ي ف ھ
  .حمیدة

ل       وة ب ت النب ارت السماء بی وألن ھذه العادة كانت قد تأصلت في مجتمع الجاھلیة اخت
ھ اإلع    ي بیت ھ وف ى یدی تم عل لم لی ھ وس لى اهللا علی ھ ص ة نفس الة الخاتم ي الرس الن نب

  .العلمي عن إبطال ھذه العادة
م          ذا الحك ًا عن ھ ي جاءت إعالن ة الت ات القرآنی وتجدر اإلشارة ھنا إلى مجموعة اآلی
ي موضوع         ذه ـ المسألة و ف ي ھ د ف المخالف لعادات الجاھلیة وتفسیًرا للتشریع الجدی

تم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخا  : (الزواج بزینب حیث تقول
  ).٦)(النبیین
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والیكم     ( دین وم ي ال إخوانكم ف ادعوھم آلبائھم ھو أقسط عند اهللا فإن لم تعلموا آباءھم ف
)(٧.(  
ي     ( ي ف ق اهللا وتخف وإذ تقول للذى أنعم اهللا علیھ وأنعمت علیھ أمسك علیك زوجك وات

ًرا   ا وط د منھ ى زی ا قض اه فلم ق أن تخش اس واهللا أح ى الن ھ وتخش ا اهللا مبدی ك م نفس
نھن وطًرا   زوج ناكھا لكیال یكون على المؤمنین حرج في أزواج أدعیائھم إذا قضوا م

  ).٨)(وكان أمر اهللا مفعوًال
مرة أخرى نذكر بأن زواج الرسول صلى اهللا علیھ وسلم من زینب لم تكن وراءه أبًدا 
ي من            ھ إلبطال عادة التبن در اهللا وإرادت ًرا من ق ان أم ا ك شھوة أو رغبة جنسیة وإنم

ي            خالل ت عادة التبن ذي كان ع الجاھلي ال ي المجتم وة ف أقوى ق داه ب تشریع یتردد ص
ت            ي بی ر ف تم التغیی ا أن ی ان السبیل ألبطالھ ھ، فك ًدا مستقًرا فی أصًال من أصولھ وتقلی

  .النبوة وعلى ید الرسول نفسھ صلى اهللا علیھ وسلم
باھي بھ ضراتھا نفسھا إلى ھذا األمر فكانت ت" زینب بنت جحش " وقد فطنت السیدة 

  ).٩"(زوجكن أھالیكن وزوجني ربي من فوق سبع سَماوات:" وتقول لھن
ق           ي تطلی ھ ف ا عن رغبت ى الرسول معرًب ردد عل أما لماذا كان زید بن حارثة نفسھ یت

ون     -زینب؛ فلم یكن   م المرجف ا زع أراد أن        -كم ا ف ھ شعر أن الرسول یرغب فیھ أن
  ..یتنازل عنھا لھ

ت   ولكن ألن حیاتھ مع ب بن ھا لم تكن على الوفاق أو التواد المرغوب فیھ؛ ذلك أن زین
ا لرجل     جحش لم تنس أبًدا ـ وھي الحسیبة الشریفة والجمیلة أیًضا أنھا أصبحت زوًج
ھ    كان رقیًقا عند بعض أھلھا وأنھ ـ عند الزواج بھا ـ كان مولًى للرسول صلى اهللا علی

  .ش وباعھ بمكةوسلم أعتقھ بعد ما اشتراه ممن أسره من قری
ھ       ھ، لكن فھو ـ وإن تبناه محمد وبات یسمى زید بن محمد في عرف المجتمع المكي كل

األمس           ان ب ا ك زال ـ كم ا ی ة أیضا م األسیر   -عند العروس الحسیبة الشریفة والجمیل
ذا              یس ھ ال ول ا من الحسب والجم ل حالھ ي مث م من تكون ف ل ُحل الرقیق الذي ال یمث

  .األشیاء بغریب بل إنھ من طبائع
ومن ثم لم تتوھج سعادتھا بھذا الزواج، وانعكس الحال على زید بن حارثة فانطفأ في 
نفسھ توھج السعادة ھو اآلخر، وبات مھیأ النفس لفراقھا بل لقد ذھب زید إلى الرسول 

ال  جاء  : صلى اهللا علیھ وسلم یشكو زینب إلیھ كما جاء في البخاري من حدیث أنس ق
ى الرس   ھ      زید یشكو إل ول ل لم یق ھ وس ك زوجك    : [ول فجعل صلى اهللا علی أمسك علی

  .لو كان النبي كاتًما شیًئا لكتم ھذا الحدیث: قال أنس) ١٠](واتق اهللا
ة    ھ اآلی ا حكت ك زوجك    : لكن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم كان یقول لھ كم أمسك علی

  .وال تسارع بتطلیقھا
ا سبقت اإلشارة     -ھ وسلم وزینب بنت جحش ھي بنت عمة الرسول صلى اهللا علی كم

ا لنفسھ؛ وخاصة    " زید"وھو الذي زوجھا لمواله  – ولو كانت بھ رغبة فیھا الختارھ
ات     ر محجب أنھ رآھا كثیرًا قبل فرض الحجاب، وكان النساء في المجتمع الجاھلي غی

  .ولكنھ لم یفعل! من أن یتزوجھا من البدایة؟ –إًذا  –فما كان یمنعھ 
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ا     فاألمر كلھ لیس من م جمیًع ل اإلرادة البشریة لھ د    : عم د وال لمحم ب وال لزی ال لزین
دین   صلى اهللا علیھ وسلم، ولكنھ أمر قدري شاءتھ إرادة اهللا إلعالن حكم وتشریع جدی

  .التي كانت سائدة في المجتمع آنذاك" التبني"في قضیة إبطال عادة 
ت بالمو      ي تعلق ة الت ات الكریم وع اآلی ھ مجم دل علی ذا وی د ھ ورة  یؤك ي س وع ف ض

  .األحزاب
اس   : (أما الجملة التي وردت في قولھ تعالى وتخفي في نفسك ما اهللا مبدیھ وتخشى الن

فإن ما أخفاه النبي صلى اهللا علیھ وسلم ھو كتم ما كان اهللا ). ١١)(واهللا أحق أن تخشاه
ھ خشیة أن            م یصرح ب ھ ل ھ؛ لكن ا ل قد أخبره بھ من أن زینب ـ یوًما ما ـ ستكون زوًج

  ).١٢(إنھ تزوج زوجة ابنھ بالتبني: یقول الناس
األمیرة الحسناء التي لم تكن امرأة : جویریة بنت الحارث الخزاعیة: الزوجة السادسة

ا         د زواجھ بھ لم بع ھ وس أعظم بركة على قومھا منھا فقد أعتق الرسول صلى اهللا علی
  ).التي ھي منھم(أھل مائة بیت من بني المصطلق 

زوة المسماة         كانت ممن وقع في  ي الغ ود ف ن الیھ ي المصطلق م ة بن األسر بعد ھزیم
ھ           . باسمھم ى الرسول صلى اهللا علی ذھبت إل ال ف ى م ي أسره عل وكاتبھا من وقعت ف

. أقضى عنك كتابتك وأتزوجك: وما ھو؟ قال: أو خیر من ذلك؟ قالت: "وسلم فقال لھا
  ).١٣"(قد فعلت: قال. نعم یا رسول اهللا: وقد أفاقت من مشاعر الھوان والحزن: قالت

ن    : وذاع الخبر بین المسلمین ت الحارث ب أن رسول صلى اهللا علیھ وسلم قد تزوج بن
  ..ضرار زعیم بني المصطلق وقائدھم في ھذه الغزوة

زواج    ذا ال معنى ھذا أن جمیع من بأیدیھم من أسرى بني المصطلق قد أصبحوا بعد ھ
  .كأنھم أصھار رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ي       د ف لم تجس ھ وس وإذا تیار من الوفاء والمجاملة من المسلمین للرسول صلى اهللا علی
ون  م یقول طلق وھ ي المص رى بن ن أس دیھم م ن بأی ل م لمین لك الق المس ھار : إط أص

  .رسول اهللا، فال نبقیھم أسرى
ذي     ا وال ید قومھ ت س یرة بن ذه األس لم بھ ھ وس لى اهللا علی ول ص ع أن زواج الرس وم

د عزة           جاءتھ ضارعة ذل من بع ھ من ال ا یمكن أن تتعرض ل ذعورة مم و   .. م إذا ھ ف
یرحمھا بالزواج، ثم یتیح لھا الفرصة ألن تعلن إسالمھا وبذا تصبح واحدة من أمھات 

  .المؤمنین
  .إنھ نظر إلیھا: ویقولون

ذعورة          : وأقول ا ضارعة م ان نظره إلیھ ا ك ھ ـ وربم ذا ال یعیب  –أما أنھ نظر إلیھا فھ
ا بمن      ھو الذي حر أمر بھ ان ی ي ك ك في نفسھ صلى اهللا علیھ وسلم عاطفة الرحمة الت

، فرحمھا وخیرھا فاختارت ما یحمیھا ]ارحموا عزیز قوم ذل: [في مثل حالتھا ویقول
  .من ھوان األسر ومذلة األعزة من الناس

ة    -على أن النظر شرًعا مأذون بھ عند اإلقدام على الزواج  ذه الحال ا   -كما في ھ وكم
زواج       أم ي ال ھ ف د رغبت حابھ عن د أص ھ   -ر بھ صلى اهللا علیھ وسلم أح ائًال ل انظر  : [ق

  ).١٤](إلیھا فإنھ أحرى أن یؤدم بینكما
ي السبعین          ن مروان وھي ف ك ب د المل ا عب وقد توفیت في دولة بنى أمیة وصلى علیھ

  .رضي اهللا عنھا -من العمر 
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ي  : یرصفیة بنت ُحیّى ـ عقیلة بنى النض  : الزوجة السابعة إحدى السبایا الالتي وقعن ف
ذا االسم،             ة المسماة بھ ي الوقع ام المسلمین ف ي النضیر أم ود بن ة یھ األسر بعد ھزیم

ا     ا وتزوجھ لم فأعتقھ ھ وس ك؟   : كانت من نصیب النبي صلى اهللا علی ي ذل اذا ف م  ! فم ول
ھ ھ   انیة فی ب اإلنس ا جان ان موقًف ا ك ك؛ وإنم ي ذل دًعا ف ا ب ا وتزوجھ ھ إیاھ ن عتق و یك

  .األغلب واألسبق
ر     ي یعب ة الت فلم یكن ھذا الموقف إعجاًبا بصفیة وجمالھا؛ ولكنھ موقف اإلنسانیة النبیل
روف          تھن ظ ن أوقع ق بم ة والرف درة والرحم د المق العفو عن ل ب لوك النبی ا الس عنھ

ة      عاف والمذل ة االستض ي حال رب ف ي الح ة ف ن    ، الھزیم لمن وحس د أس یما وق ال س
  .إسالمھن

ىّ  "مع  فقد فعل ذلك ت ُحی ي النضیر      " صفیة بن ة بن ت الحارس عقیل ود (بن ام  ) الیھ أم
بعد انھزام األحزاب ورّدھم ) غزوة بني قریظة(المسلمین في الموقعة المعروفة باسم 

  .مدحورین من وقعة الخندق
ة    : الزوجة الثامنة ي محن ة لمسلمة ف ة   : أم حبیبة بنت أبى سفیان نجدة نبوی ا أم حبیب إنھ

د صلوات اهللا        بنت أ" رملة" ا خصومة لمحم د أھلھ ة وأش بى سفیان كبیر مشركي مك
  .وسالمھ علیھ

ى       ي الھجرة األول اجرین بإسالمھما ف كانت زوًجا لعبید اهللا بن جحش وخرجا مًعا مھ
إلى الحبشة، وكما ھو معروف أن الحبشة في عھد النجاشي كانت ھي المھجر اآلمن   

یھم؛  للفارین بدینھم من المسلمین حتى یخلصوا  من بطش المشركین بھم وعدوانھم عل
اني   –ظل النجاشي  –فإذا ھم یجدون في  رعایة وعنایة لما كان یتمتع بھ من حس إیم

ى لسان عیسى       بھم عل ي كت جعلھ یرحب بأتباع النبي الجدید الذي تم التبشیر بمقدمھ ف
وإذ : (كما تحدث القرآن عن ذلك في صورة الصف في قولھ –علیھ السالم  –بن مریم

دي من                ین ی ا ب دًقا لم یكم مص ي رسول اهللا إل ى إسرائیل إن ا بن ریم ی ن م قال عیسى ب
  ).١٥)(التوراة ومبشًرا برسول یأتي من بعدى اسمھ أحمد

م یتعرض             ة قاسیة ل ي تعرضت لمحن دھا الت ت وح فیان كان ى س ت أب لكن أم حبیبة بن
ك أن          ى الحبشة؛ ذل ل إل اجرین األوائ د من ھؤالء المھ ن    لمثلھا أح د اهللا ب ا عبی زوجھ

ا أصعب وأدق حال           ي النصرانیة وم ھ ف داده عن اإلسالم ودخول جحش قد أعلن ارت
  ..محنتھا في زوجھا الذي ارتد وخان: امرأة باتت في محنة مضاعفة

ن اهللا             ي دی ت ف ذ دخل ة من ي مك اه ف ھ مغاضبة إی ذي فارقت ا ال ومحنتھا السابقة مع أبیھ
  )..اإلسالم(

ة           وفوق ھاتین المحنتین ت محن م كان ث ال أھل وال وطن ث راب حی ة االغت ت محن كان
د وأسمتھا     ة "حملھا بالولیدة التي كانت تنتظرھا والتي رزقت بھا من بع ان  ".. حبیب ك

األب الغاضب       تالة ب ة والمب ل ناحی ھذا كلھ أكبر من عزم ھذه المسلمة الممتحنة من ك
  !!والزوج الخائن

لى اهللا ع    د ص ین محم م ع ین اهللا ث ن ع ة    لك ف الرعای ن لط ا م خرت لھ لم س ھ وس لی
دة،         ة جدی ل كنی فیان تحم ى س ت أب وسخائھا ما یّسر العین ویھون الخطب، وعادت بن

صلوات  -وزوج سید المسلمین " أم المؤمنین " أصبحت " أم حبیبة " وبدل أن كانت 
  .اهللا وسالمھ علیھ
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اد        : والحق أقول أكرم وف ص النصارى ف ان نجاشي الحبشة من خّل اجرین  لقد ك ة المھ
فیان بصفة خاصة    ھ        . عامة وأم المؤمنین بنت أبى س ھ إلی ا بعث ب ا مم ي أمرھ ذ ف فأنف

  .رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أن یخطبھا لھ
اذ    م اإلنق فیان نع ى س ت أب ة بن لم ألم حبیب ھ وس لى اهللا علی ول ص ة الرس ت خطب وكان

ز        ة؛ عوضتھا عن ال ي الغرب تالة ف ة سید    والنجدة لھذه المسلمة المب وج الخائن برعای
زوج  " أبى سفیان"البشر صلى اهللا علیھ وسلم؛ وعوضتھا عن غضب األب  برعایة ال

  .الحاني الكریم صلوات اهللا علیھ
ى        ة أب ي مك ر ف رأس الكف كما كانت ھذه الخطبة في مردودھا السیاسي ـ لطمة كبیرة ل

ذا الفحل ال   ": سفیان بن حرب الذي كان تعقیبھ على زواج محمد البنتھ ھو قولھ إن ھ
ة   "یجدع أنفھ  -؛ كنایة عن االعتراف بأن محمًدا لن تنال منھ األیام ولن یقوى أھل مك

ى رأسھم     ى          -وھو عل وم من نصر إل ل ی ل ك ھ ینتق ھ ألن ھ والخالص من ى ھزیمت عل
  .نصر

ب أو      ھ استشفاف لستر الغی كان ھذا االعتراف من أبى سفیان بخطر محمد وقوتھ كأن
  .تنبؤ بالمستقبل القریب وتمام الفتح: صرونكما یقول المعا

ى اإلسالم وشھد     فما لبث أن قبل أبو سفیان دعوة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم إیاه إل
  .أال إلھ إال اهللا وأن محمًدا رسول اهللا

ائالً     لم یسألھ ق ھ وس فیان   : " وتقدم أحد الصحابة إلى رسول اهللا صلى اهللا علی ا س إن أب
ال صلوات        رجل یحب الفخر فھال ده وغیظھ، فق ھ ویسكن حق جعلت لھ ما یحل عقدت

د          ة عن ل مك یم ألھ اري العظ اریخي الحض ھ الت من إعالن ي ض ھ ف المھ علی اهللا وس
  :استسالمھم وخضوعھم بین یدیھ

  .من دخل داره فھو آمن        •
  .ومن دخل المسجد الحرام فھو آمن        •
  ).١٦"(ومن دخل دار أبى سفیان فھو آمن         •

ا          ن اهللا أفواًج ي دی اس ف د ودخل الن واء التوحی ع ل اخ   . وانتصر اإلسالم وارتف ي من وف
زوج ونجاة األب   .. النصر العظیم كانت ھي سیدة غمرتھا السعادة الكبرى بانتصار ال

  .واألھل من شر كان یوشك أن یحیط بھم
دة     ا النج ي أحاطتھ ة    تلكم ھي أم المؤمنین أم حبیبة بنت أبى سفیان الت ة من خیان النبوی

  .الزوج وبالء الغربة ووضعتھا في أعز مكان من بیت النبوة
آخر  : میمونة بنت الحارث الھاللیة أرملة یسعدھا أن یكون لھا رجل: الزوجة التاسعة
ة   .. أمھات المؤمنین توفي عنھا زوجھا أبو رھم بن عبد العّزى العامري؛ فانتھت والی

زوجھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؛ حیث بنى  أمرھا إلى زوج أختھا العباس الذي
ي     رب  " سرف  " بھا الرسول ـ ف یم " ق دء        " التنع ث یكون ب ة حی ة من مك ى مقرب عل

  .اإلحرام للمعتمرین من أھل مكة والمقیمین بھا
البعیر وما علیھ : إنھ لما جاءھا الخاطب بالبشرى قفزت من فوق بعیرھا وقالت: وقیل

زل      : لیھ وسلم، وقیللرسول اهللا صلى اهللا ع ي ن ي والت ت نفسھا للنب إنھا ھي التي وھب
الى ھ تع ا قول تنكحھا  : (فیھ ي أن یس ي إن أراد النب ھا للنب ت نفس ة إن وھب رأة مؤمن وام

  ).١٧..)(خالصة لك من دون المؤمنین



 ٣٣

  . كانت آخر أمھات المؤمنین وآخر زوجاتھ صلوات اهللا وسالمھ علیھ
----------------  

  .وما بعدھا ٢٥٠ص : یدات بیت النبوة للدكتورة بنت الشاطئتراجم لس) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
اطئ ص    ) ٣( ت الش دكتورة بن وة لل ت النب یدات بی ر س لم  ) ٤( ٣٢٤انظ حیح مس ص

  .كتاب الفضائل
  .٢٩حیاة محمد ص ) ٥(
  .٤٠: األحزاب) ٦(
  .٥: األحزاب) ٧(
  .٣٧: األحزاب) ٨(
  ).٦١٠٨كتال التوحید (رواه البخاري ) ٩(
  ).كتاب التوحید(رواه البخاري ) ١٠(
  .٣٧: األحزاب) ١١(
  .٣٥٤عن سیدات بیت النبوة لبنت الشاطئ ص  ٣٧١/  ٨انظر فتح الباري ) ١٢(
  .١٤كتال النكاح باب _ فتح الباري : رواه البخاري) ١٣(
  .٣٦فتح الباري ـ كتاب النكاح باب : رواه البخاري) ١٤(
  .٦: الصف) ١٥(
  ".كتاب المغازي "  –فتح الباري  –خاري رواه الب) ١٦(
  .٥٠: األحزاب) ١٧(

---------------------  
  محاولة النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم االنتحار) ٧(

  د محمود حمدي زقزوق.أ
  :الرد على الشبھة

ال   ا خصوم اإلسالم ـ          .. الحق الذي یجب أن یق ا ـ ی ي استندتم إلیھ ة الت ذه الروای أن ھ
ا ال     لیست صحیحة ر ھ أوردھ غم ورودھا في صحیح البخاري ـ رضي اهللا عنھ ـ؛ ألن

وان   ذا     " البالغات "على أنھا واقعة صحیحة، ولكن أوردھا تحت عن ھ ھ ھ بلغ ي أن یعن
دیث   اء الح طلح علم ي مص ات ف روف أن البالغ الغ، ومع رد ب ر مج ي : الخب ا ھ إنم

  ).١(مجرد أخبار ولیست أحادیث صحیحة السند أو المتن
اري    وقد علق  تح الب ي ف ھ ) ٢(اإلمام ابن حجر العسقالني ف ذا    : "بقول ا ك ل بلغن إن القائ

ھو الزھري، وعنھ حكى البخاري ھذا البالغ، ولیس ھذا البالغ موصوًال برسول اهللا  
  ".وھذا ھو الظاھر: صلى اهللا علیھ وسلم، وقال الكرماني

ى االنتحار، أو     ھذا ھو الصواب، وحاشا أن ُیقدم رسول اهللا ـ وھو إمام المؤمنین ـ عل
  .حتى على مجرد التفكیر فیھ

ًا وال               م یكن ملك ان بشرًا من البشر ول لم ك ھ وس دًا صلى اهللا علی إن محم ٍل ف وعلى ك
  .مدعًیا لأللوھیة

رآن   والجانب البشرى فیھ یعتبر میزة كان صلى اهللا علیھ وسلم یعتني بھا، وقد قال الق
  ).٣)( بشرًا رسوًالقل سبحان ربى ھل كنت إال: (الكریم في ذلك
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وم عصرنا     -ومن ثم فإذا أصابھ بعض الحزن أو اإلحساس بمشاعر ما نسمیھ  ي عل ف
باإلحباط أو الضیق فھذا أمر عادى ال غبار علیھ؛ ألنھ من أعراض بشریتھ صلى      -

  .اهللا علیھ وسلم
 الوحي بعد أن تعلق بھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم كان یذھب إلى) تأّخر(وحین فتر 

المكان الذي كان ینزل علیھ الوحي فیھ یستشرف لقاء جبریل، فھو محّب للمكان الذي 
جمع بینھ وبین حبیبھ بشيء من بعض السكن والطمأنینة، فماذا في ذلك أیھا الظالمون 
د               داء محم ان أع دع؟ وإذا ك ا ی أتي وم ا ی ل م ي ك لم ف ھ وس د صلى اهللا علی دائمًا لمحم

ارھم إن      : (إلى اآلیة الكریمةصلى اهللا علیھ وسلم یستندون  ى آث اخع نفسك عل ك ب فلعل
  ).٤) (لم یؤمنوا بھذا الحدیث أسفًا

فاآلیة ال تشیر أبدًا إلى معنى االنتحار، ولكنھا تعبیر أدبي عن حزن النبي محمد صلى 
القرآن      ان ب ن اإلیم ھم ع الم، وإعراض ن اإلس ھ ع دود قوم بب ص لم بس ھ وس اهللا علی

اس      العظیم؛ فتصور كیف كان  دعوة الن لم ب ھ وس اھتمام الرسول الكریم صلى اهللا علی
  .إلى اهللا، وحرصھ الشدید على إخراج الكافرین من الظلمات إلى النور

ھ     وھذا خاطر طبیعي للنبي اإلنسان البشر الذي یعلن القرآن على لسانھ صلى اهللا علی
: -عض المشركینردًا على ما طلبھ منھ ب -وسلم اعترافھ واعتزازه بأنھ بشر في قولھ 

ل      * وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من األرض ینبوعًا ( ة من نخی ك جن أو تكون ل
أو تسقط السماء كما زعمت علینا كسفًا أو تأتى * وعنب فتفجر األنھار خاللھا تفجیرًا 

ؤمن         * باهللا والمالئكة قبیًال  ن ن ي السماء ول ى ف ت من زخرف أو ترق أو یكون لك بی
ز   ى تن ك حت رؤه  لرقی ا نق ا كتاب ان رده ). ل علین ى : (فك بحان رب وه  ) س ا طلب ًا مم متعجب

  ).٥)(ھل كنت إال بشرًا رسوًال: (ومؤكدًا أنھ بشٌر ال یملك تنفیذ مطلبھم
ر عن             ول یعب و ق ھ معجزة فھ ھ لیست ل لم أن ھ وس أما قولھم على محمد صلى اهللا علی

  .الجھل والحمق جمیعًا
ھ       حیث ثبت في صحیح األخبار معجزات ح ل معجزة الرسول صلى اهللا علی سیة تمث

ین أصابعھ،       اء من ب ع الم وسلم، كما جاءت الرسل بالمعجزات من عند ربھا؛ منھا نب
ومنھا سماع حنین الجذع أمام الناس یوم الجمعة، ومنھا تكثیر الطعام حتى یكفي الجم  

د     ذي وع ریم ال رآن الك ى الق الة وھ زة الرس ي معج ة ھ زة دائم ھ معج ر، ول اهللا الغفی
  . بحفظھ َفُحِفَظ، ووعد ببیانھ؛ لذا یظھر بیانھ في كل جیل بما یكتشفھ اإلنسان ویعرفھ

  .، طبعة التعاون٣٨ص  ٩انظر صحیح البخاري ج) ١(
  .٣٧٦ص  ١٢فتح الباري ج) ٢(
  .٩٣: اإلسراء) ٣(
  .٣: الشعراء) ٤(
  .٩٣: اإلسراء) ٥(

-------------------  
   علیھ وسلم عادیةوالدة النبي محمد صلى اهللا) ٨(

  د محمود حمدي زقزوق.أ
  :الرد على الشبھة
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الى للسیدة           ارك وتع ة من اهللا تب ى ھب ألن والدة السید المسیح ـ علیھ السالم ـ تمت عل
ین رجل     بعض أھل   . العذراء مریم ـ علیھا السالم ـ ولیس من خالل الزواج بینھا وب ف

اب  ة  (الكت نھم خاص ارى م ي ال  ) النص ل نب ورون أن ك ذه   یتص ل ھ د بمث د أن یول  ب
  .الطریقة

ذا         إن ھ ق اهللا ف ین خل ره من مالی ل غی وإذا كانت والدة محمد صلى اهللا علیھ وسلم مث
  .عندھم مما یعیبونھ بھ صلى اهللا علیھ وسلم ویطعنون في صحة نبوتھ

ي        -١ فلم یدركوا أن بشریة محمد صلى اهللا علیھ وسلم ھي واحدة من القسمات الت
ى           شاركھ فیھا  ة رسل اهللا إل ا من بقی راھیم وغیرھم وح وإب ذ ن الى من كل رسل اهللا تع

رأة    د من    . موسى ـ علیھ السالم ـ الذین ولدوا جمیعًا من الزواج بین رجل وام م یول ول
م          ھ ل ذا خصوصیة ل ان ھ غیر الزواج بین امرأة ورجل إال عیسى ـ علیھ السالم ـ وك

  .د صلى اهللا علیھ وسلمتحدث مع أي نبي قبلھ، ولم تحدث كذلك مع محم
ا          -٢ د كم كانت والدة محمد صلى اهللا علیھ وسلم إعالنًا لكونھ بشرًا من البشر یول

ي              حوه، وف ھ وص ي نوم ھ وشربھ، وف ي أكل ھ من األحوال ف د البشر ویجرى علی یول
رض          حة والم الزواج والص ر ك ى البش رى عل ا یج ك مم ر ذل بھ وغی اه وغض رض

  .والموت أیضًا
ان      -٣ م     ك ى فھ بیلھ إل ا س ریة ویراھ ذه البش ز بھ لم یعت ھ وس لى اهللا علی د ص محم

ر       د اعتب ـھا، وق ا یناسب ا بم الطبیعة البشریة وإدراك خصائصھا وصفاتھا فیتعامل معھ
الى     ھ تع ي قول ھ ف ا         : (القرآن ذلك میزة ل ھ م ز علی د جاءكم رسول من أنفسكم عزی لق

  ).١)(عنتم حریص علیكم بالمؤمنین رءوف رحیم
ین       -٤ ا ح ریة وعجزھ ذه البش زازه بھ لم اعت ھ وس لى اهللا علی د ص ن محم ا أعل كم

ھ   أعلن قومھ أنھم لن یؤمنوا بھ إال إذا فّجر لھم ینابیع الماء من األرض، أو أن یكون ل
ان رده    ھ، فك بیت من زخرف، أو أن یروه یرقى في السماء وینزل علیھم كتابًا یقرأون

اه ا   ا حك لم كم ھ وس لى اهللا علی رآنص رًا    : (لق ت إال بش ل كن ى ھ بحان رب ل س ق
  ).٢)(رسوًال

ى أن       -٥ یھم؛ بمعن لون إل ن یرس نس م ن ج ل م ون الرس دة ك رآن قاع رر الق د ق لق
ر          ان أھل األرض من جنس غی و ك یكون المرسلون إلى الناس بشرًا من جنسھم، ول

الى      ھ تع ي قول ك ف و  : (البشر لكانت رسل اهللا إلیھم من نفس جنسھم وذل ل ل ي    ق ان ف ك
  ).٣)(األرض مالئكة یمشون مطمئنین لنزلنا علیھم من السماء ملكًا رسوًال

نھم   : (وعلى المعنى نفسھ جاءت دعوة إبراھیم علیھ السالم ربنا وابعث فیھم رسوال م
ك   یھم آیات و عل الى ). ٤)(یتل ھ تع یكم       : (وقول و عل نكم یتل وًال م یكم رس لنا ف ا أرس كم

ا الى). ٥)(آیاتن ھ تع د: (وقول ن    لق وال م یھم رس ث ف ؤمنین إذ بع ى الم ّن اهللا عل َم
ھم الى). ٦)(أنفس ھ تع دوا اهللا : (وقول نھم أن اعب وال م یھم رس لنا ف ھ ). ٧..)(فأرس وقول
  ).٨)(ھو الذي بعث في األمیین رسوال منھم: (تعالى

الى ـ      وغیر ھذا كثیر مما أكده القرآن وھو المنطق والحكمة التي اقتضتھا مشیئتھ ـ تع
اس من جنسھم     لما ھو  ى الن من خصائص الرساالت التي توجب أن یكون المرسل إل

  .حتى یحسن إبالغھم بما كلفھ اهللا بإبالغھ إلیھم وحتى یستأنسوا بھ ویفھموا عنھ
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اس من         " بشریة الرسول  "ومن ھنا تكون   ى الن ا یجري عل ھ م ى أن یجري علی بمعن
شریة فیكون ذلك أدعى البالء والموت ومن الصحة والمرض وغیرھا من الصفات الب

  .لنجاح البالغ عن اهللا
-------------------------------  

  .١٢٨: التوبة) ١(
  .٩٣: اإلسراء) ٢(
  .٩٥: اإلسراء) ٣(
  .١٩٥: البقرة) ٤(
  .١٥١البقرة ) ٥(
  .١٦٤: آل عمران) ٦(
  .٣٢: المؤمنون) ٧(
  .٢: الجمعة) ٨(

---------------------  
  علیھ وسلم إلى الصالة علیھیحتاج محمد صلى اهللا ) ٩(

  د محمود حمدي زقزوق.أ
  :الرد على الشبھة

الحق أن الصالة على محمد، صلى اهللا علیھ وسلم، من ربھ ومن المؤمنین لیست دلیل 
ھ من             دیًرا ل ھ من الحق سبحانھ، وتق دیر ل زاز وتق ریم واعت ر تك حاجة، بل ھي مظھ

دم     أتباعھ، ولیست كما یزعم الظالمون لسد حاجتھ عند ا تق ھ م ربھ؛ ألن ربھ قد غفر ل
  .من ذنبھ وما تأخر

اء      ن أنبی ره م ین غی ألن أیة مقارنة منصفة بین ما كان علیھ، صلى اهللا علیھ وسلم، وب
ھ اهللا        م ب ذي أت ال ال ام الكم ى مق اهللا ورسلھ ترتفع بھ لیس فقط إلى مقام العصمة؛ بل إل

م      ة، فل ھ النعم م ب د رسالتھ، صلى اهللا      الرساالت، وأتم بھ التنزیل، وأت د البشریة بع تع
  .علیھ وسلم، بحاجة إلى رسل ورساالت

ل احتیاجات      لذلك فإن رسالتھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ وھي الخاتمة والكاملة حملت ك
ھ من             ا ینبغي أن تكون علی امالت، وم ا من تشریعات وُنظم ومع ا یلزمھ البشریة وم

  .ساالت السابقةأخالق وحضارة مما افتقدت مثل كمالھ كل الر
ا،          ة للبشریة كلھ ة عام ا جاءت رحم لم، أنھ ھ وس وحسُب رسالة محمد، صلى اهللا علی

  ).١)(َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن: ( كما قال القرآن
  :فلم تكن كما جاء ما قبلھا رسالة خاصة بقوم رسولھم، كما قال تعالى 
  ).٢)(َقاَل َیا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّھ َوِإَلى َعاٍد َأَخاُھْم ُھودًا(
  ).٣)(َوِإَلى َثُموَد َأَخاُھْم َصاِلحًا َقاَل َیا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّھ(
  ).٤)(َوِإَلى َمْدَیَن َأَخاُھْم ُشَعْیبًا َقاَل َیا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّھ(

  ..وھكذا كل رسول كان مرسًال إلى قومھ
ا جاء    وكانت رسالة محمد ـ صلى   اهللا علیھ وسلم ـ إلى العالمین وإلى الناس كافة، كم

  :في قولھ تعالى
  ).٥)(َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن(
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  ).٦)(َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشیرًا َوَنِذیًرا(

، فقد كانت ھي الخاتمة ورسالة محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ كانت فوق كونھا عالمیة
والكاملة التي ـ كما أشرنا ـ تفي باحتیاجات البشر جمیعًا، وتقوم بتقنین وتنظیم شئونھم 

  .المادیة والمعنویة عبر الزمان والمكان بكل ما فیھ خیرھم في الدنیا واآلخرة
اِلُكْم َولَ     : (وفي ھذا قال اهللا تعالى ْن ِرَج ٍد ِم ا َأَح ٌد َأَب اَتَم     َما َكاَن ُمَحمَّ ِھ َوَخ وَل اللَّ ْن َرُس ِك

  ).٧)(النَِّبیِّیَن
لم        ھ وس د صلى اهللا علی دین برسالة محم ْوَم  ): (اإلسالم (وقال في وصفھ إلكمال ال اْلَی

  ).٨)(َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم اْلِأْسالَم ِدینًا
ى   د إل الة محم وم رس ي   إن عم ة؛ یعن ة والخاتم الة الكامل ا الرس المین، وباعتبارھ الع

ھ    داقًا لقول امتداد دورھا واستمرار وجودھا إلى أن یرث اهللا األرض ومن علیھا؛ مص
  ).٩)(ُھَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُھ ِباْلُھَدى َوِدیِن اْلَحقِّ ِلُیْظِھَرُه َعَلى الدِّیِن ُكلِِّھ: (تعالى

-------------------------------  
  .١٠٧: األنبیاء) ١(
  .٦٥: األعراف) ٢(
  .٧٢: األعراف) ٣(
  .٨٥: األعراف) ٤(
  .١٠٧: األنبیاء) ٥(
  .٢٨: سبأ) ٦(
  .٤٠: األحزاب) ٧(
  .٣: المائدة) ٨(
  .٩: ، والصف ٢٨: ، الفتح ٣٣: التوبة) ٩(

----------------------  
  !لقرآن؟محمد صلى اهللا علیھ وسلم ُأّمي فكیف عّلم ا) ١٠(

  د محمود حمدي زقزوق.أ
  :الرد على الشبھة

، وإما "األمیة " واألّمي إما أن یكون المراد بھ من ال یعرف القراءة والكتابة أخًذا من 
ن       ًذا م ود أخ ن الیھ یس م ن ل ھ م راد ب ون الم ة " أن یك طلح  "األممی ب المص ؛ حس

  .الیھودي الذي یطلقونھ على من لیس من جنسھم
یس          فإذا تعاملنا مع ة فل راءة والكتاب ا من ال یعرف الق راد بھ ا أن الم ھذه المقولة علمن

ھ        زل علی ا ن ى أن م ا عل یًال قوًی ھذا مما یعاب بھ الرسول، بل لعلھ أن یكون تأكیًدا ودل
د وال        ھ عن أح م ینقل اب ول ي كت من القرآن إنما ھو وحي ُأوحي إلیھ من اهللا لم یقرأه ف

  .ام شھادة لھ ال علیھبھذا یكون االتھ. تعلمھ من غیره
  :وقد رّد القرآن على ھذه المقولة رًدا صریًحا في قولھ

یًال     ( َرًة َوَأِص ِھ ُبْك ى َعَلْی ُم     * َوَقاُلوا َأَساِطیُر اْلَأوَِّلیَن اْكَتَتَبَھا َفِھَي ُتْمَل ِذي َیْعَل ُھ الَّ ْل َأْنَزَل ُق
  ).١)(ُفورًا َرِحیمًاالسِّرَّ ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض ِإنَُّھ َكاَن َغ
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زل      وحسُب النبي األمي ـ الذي ال یعرف القراءة وال الكتابة ـ أن یكون الكتاب الذي ُأن
ھ   علیھ معجًزا لمشركي العرب وھم أھل الفصاحة والبالغة؛ بل ومتحدًیا أن یأتوا بمثل

  .أو حتى بسورة من مثلھ
لیس من " ل بعض كبارھم ـ كفاه بھذا دلیًال على صدق رسالتھ وأن ما جاء بھ ـ كما قا

  ".سجع الكھان، وال من الشعر، وال من قول البشر 
ھ  (أما إذا تعاملنا مع مقولتھم عن محمد  ي  " إن ین ـ أي       " أّم ھ من األممی ى أن ى معن عل

ر  . من غیر الیھود ـ فما ھذا مما یعیبھ  بل إنھ لشرف لھ أنھ من األممیین أي أنھ من غی
  .الیھود

داد الیھ    ك ألن اعت داھم من      ذل ى من ع الي عل ین  " ود بالتع ھم  "األممی ار أنفس ، واعتب
ا    . وحدھم ھم األرقى واألعظم وأنھم ھم شعب اهللا المختار ـ كما یزعمون   ذا مم ل ھ ك

ي البشر رغم اختالف        (یتنافي تماًما مع ما جاء بھ محمد  ین بن ة ب من المساواة الكامل
رآ   ره الق اس     شعوبھم وألوانھم وألسنتھم على نحو ما ذك ر اختالف األجن ذي اعتب ن؛ ال

ًزا لجنس            ًدا ـ ال یعطي تمی ھ ـ أب ایز؛ لكن ارف والتم واأللوان واأللسنة ھو لمجرد التع
  .على جنس، فلیس في اإلسالم ـ كما یزعم الیھود ـ أنھم شعب اهللا المختار

ة         ي اآلی ا ف التقوى والصالح؛ كم و ب ا ھ ولكن التمایز والتكریم في منظور اإلسالم إنم
َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ : (كریمةال

  ).٢)(َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّھ َأْتَقاُكْم
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  .٦ – ٥: الفرقان) ١(
  .١٣: الحجرات) ٢(

-----------------------  
  تعّلم محمد صلى اهللا علیھ وسلم من غیره) ١١(

  د محمود حمدي زقزوق.أ
  :الرد على الشبھة

وھى من أسوأ المفتریات على محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ الذي قال ربھ عز وجل     
  ).١)(ِإْن ُھَو ِإلَّا َوْحٌي ُیوَحى* َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَھَوى : (عنھ

زور؛       لكن الحقد حین یتمكن من قلوب ال ول ومن ال ن الق ر م ى المنك حاقدین یدفعھم إل
  .حتى إنھم لیتجرءون على قوٍل ال یقبلھ عقل عاقل، وال یجرؤ على مثلھ إال المفترون

م      ت العل ي أثب ات الت وحي باآلی ھ ال زل علی ان ین ین ك ھ ح وا أن ة زعم ذه المقول ي ھ ف
ا تتصل بمراحل    الحدیث المعاصر أنھا من أبرز آیات اإلعجاز العلمي في القرآن فی م

ر      ة وغی خلق اإلنسان من ساللة من طین ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخّلق
  ..مخلقة ثم یكون إنشاؤه خلًقا آخر

  ).٢)(َفَتَباَرَك اللَُّھ َأْحَسُن اْلَخاِلِقیَن: ( زعموا أن كاتب وحیھ قال مادًحا َمْن ھذا خلقھ
ھ   ثم أفرطوا في زعمھم؛ فقالوا إن محمًدا ـ ص  ال ل ذا   : لى اهللا علیھ وسلم ـ ق ا فھك اكتبھ

  ..نزلت علّى
  :وھنا البد من وقفة
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وحي              : فأوًال ھ ال زل علی ان إذا ن لم ـ ك ھ وس ت أن الرسول ـ صلى اهللا علی و ثاب ا ھ مم
فإذا انقضى الوحي أخذ .. یأخذ العرق یتصبب من جسده، ویكون في غیبة عمن حولھ

  .وھذا ما تقّرره كل كتب السیرة في ذكر وتالوة ما نزل علیھ من القرآن،
ھ        : ثانیًا ب وحی ى كات معنى ما سبق أنھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ال یأخذ في اإلمالء عل

إال بعد اكتمال نزول الوحي، واكتمال نزول اآلیات المتعلقة بمراحل خلق اإلنسان في 
  ".المؤمنون " سورة 

ا  ھ ـ صل         : ثالًث ب وحی ة أن كات ذب المقول ذا یتضح ك ذي       وبھ و ال لم ـ ھ ھ وس ى اهللا علی
  .أمالھا علیھ وأنھ أمر بإثباتھا

ا        " تبارك اهللا " إن لفظة : رابًعا ي جمیعھ رات، تلتق ریم تسع م رآن الك ي الق تكررت ف
  :في مواضع یكون الحدیث فیھا عن قدرة الخالق فیما خلق من مثل قولھ تعالى

  ).٣)(بُّ اْلَعاَلِمیَنَأال َلُھ اْلَخْلُق َواْلَأْمُر َتَباَرَك اللَُّھ َر(
  ).٤)(َتَباَرَك الَِّذي َنزََّل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه ِلَیُكوَن ِلْلَعاَلِمیَن َنِذیرًا(
  ).٥)(َتَباَرَك الَِّذي َجَعَل ِفي السََّماِء ُبُروجًا َوَجَعَل ِفیَھا ِسَراجًا َوَقَمرًا ُمِنیرًا(
  ).٦)(اَواِت َواْلَأْرِض َوَما َبْیَنُھَماَوَتَباَرَك الَِّذي َلُھ ُمْلُك السََّم(
  ).٧)(َتَباَرَك الَِّذي ِبَیِدِه اْلُمْلُك َوُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر(

ة                 ھ آی ب وحی لم ـ من كات ھ وس د ـ صلى اهللا علی م محم اذا تعّل ون  " فلم دون " المؤمن
  !!غیرھا مما جاء في بقیة السور؟

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  .٤ـ  ٣ :النجم) ١(
  .١٤: المؤمنون) ٢(
  .٥٥: األعراف) ٣(
  .١: الفرقان) ٤(
  .٦١: الفرقان) ٥(
  .٨٥: الزخرف) ٦(
  .١: الملك) ٧(

-----------------------  
  محمد صلى اهللا علیھ وسلم ُیعّظم الحجر األسود) ١٢(

  د محمود حمدي زقزوق.أ
  :الرد على الشبھة

م         إنھم في ھذه المقولة ـ یریدون أن یتھموه   ل وُیعّظ م الحجر األسود ـ ب ان ُیعّظ ھ ك بأن
ي         م ـ عن األحجار الت ي زعمھ الكعبة كلھا بالطواف حولھا، وھي حجر ال یختلف ـ ف

  !!كانت ُتصنع منھا األوثان في الجاھلیة، وكأن األمر سواء
ھ من              ان فی ا ك ا استبقاه اإلسالم من أحوال السابقین م ض م وحقیقة األمر أن من بع

اء الرسول ـ صلى اهللا     تعاون على خی ر أو أمر بمعروف ونھي عن منكر، من ذلك ثن
، وھو عمل إنساني "ِحلف الفضول " علیھ وسلم ـ على ِحلف كان في الجاھلیة یسمى  

ة            یر، وإعان داء األس وم، وف رة المظل ى نص اون عل ھ التع ن خالل تم م ان ی ریم ك ك
  ..الغارمین، وحمایة الغریب من ظلم أھل مكة، وھكذا



 ٤٠

لو دعیت إلى مثلھ : "ثنى الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ على ھذا الحلف، وقالوقد أ
  ".ألجبت

راھیم         وه عن إب ا ورث ھ   -وأیًضا كان مما استبقاه اإلسالم من فضائل السابقین مم علی
  .تعظیمھم للبیت الحرام وطوافھم بھ؛ بل وتقبیلھم للحجر األسود -السالم 

  .لحجر من أحجار الجنةوھناك بعض مرویات تقول إن ھذا ا
ل      ان ُیقب وھنا فقط ال یكون أمامنا إال ما ثبت من أن الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ك
ن الخطاب ـ          ر ب ة عن عم ھ الروای الحجر األسود عند طوافھ بالبیت، وھو ما تنطق ب

ذا الحجر    ك حجر ال تضر      : (رضي اهللا عنھ ـ أنھ قال عن تقبیلھ لھ م أن ي ألعل واهللا إن
  ).تنفع، ولوال أني رأیت رسول اهللا ُیقبلك ما قبلتكوال 

  :وھنا نقول
اب     من المستحیل أن یكون تقبیل الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ للحجر األسود من ب

  .المجاراة أو المشاكلة لعبدة األصنام فیما كانوا یفعلون
ك                ل ذل د فع لم ـ ق ھ وس ا أن یكون ـ صلى اهللا علی ل  -ومستحیل أیًض الحجر   أي تقبی

ًدا             -األسود  ل الحجر بعی ى تقبی لم ـ إل ھ وس ھ ـ صلى اهللا علی ام وّجھ دون وحي أو إلھ
  .بعیًدا عن أیة شبھة وثنیة أو مجاراة لعبدة األصنام

ال   لم ق ھ وس لى اهللا علی ھ ص ككم : [وألن ى مناس ذوا عن ر  ]خ ل الحج بح تقبی د أص ؛ فق
  .األسود من بعض مناسك الحجاج والعّمار للبیت الحرام

ر     ذا الحج یم ھ ر بتعظ ذي أم ر اهللا ال ال ألوام و امتث ود ھ ر األس یم الحج ا أن تعظ كم
األمر             رجم حجر آخر كمنسك من مناسك الحج؛ ف ر ب ذي أم بالذات، وھو سبحانھ ال
بالنسبة للتعظیم أو الرجم ال یعدو كونھ إقراًرا بالعبودیة هللا تعالى وامتثاًال ألوامره عز 

  .وجل واستسالًما ألحكامھ
-----------------------  

  كاد محمد صلى اهللا علیھ وسلم أن یفتن) ١٣(
  د محمود حمدي زقزوق.أ

  :الرد على الشبھة
راء  ورة اإلس ات س وط آلی م مغل ن فھ ك م ذوا ذل ِذي : ( أخ ِن الَّ َك َع اُدوا َلَیْفِتُنوَن َوِإْن َك

ْرَكُن  * َخُذوَك َخِلیًال َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك ِلَتْفَتِرَي َعَلْیَنا َغْیَرُه َوِإذًا َلاتَّ َوَلْوال َأْن َثبَّْتَناَك َلَقْد ِكْدَت َت
ِإذًا َلَأَذْقَناَك ِضْعَف اْلَحَیاِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ُثمَّ ال َتِجُد َلَك َعَلْیَنا َنِصیرًا * ِإَلْیِھْم َشْیئًا َقِلیًال 

)(١.(  
الوا ل      ف ق د ثقی ة أن وف ذه اآلی ھ    بعض ما قیل في سبب نزول ھ لرسول، صلى اهللا علی

، فإذا قبضنا ذلك كّسرناھا )األصنام(وسلم، أّجلنا سنة حتى نقبض ما ُیھدى آللھتنا من 
  .وأسلمنا؛ فَھّم ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ بقبول ذلك فنزلت اآلیة

الى  ْیِھْم    : " قولھ تع ْرَكُن ِإَل ْدَت َت ا عرضوه       " ِك ول م ل لقب ت أن تمی أي ھممت أو قارب
اة        علیك؛ لوال ذاب الحی ذبناك ضعف ع ت لع و فعل تثبیت اهللا لك بالرشد والعصمة، ول

ي   ات؛ یعن ذاب المم ل      : وع م تفع ت اهللا ل ك بتثبی ا عرضوه، لكن ت أن تستجیب لم قارب
  .لعصمة اهللا لك



 ٤١

ون أن    المیة یعرف ة اإلس ن الثقاف ة م ى مقرب ْم عل ْن ُھ ل َم ّم " وك ة " الھ ـ أي المقارب
وع فیھ ـ ال ُیعتبر معصیة وال جزاء علیھ، وھو مما وِضع  لشيء دون القیام بھ أو الوق

  :عن األمة وجاء بھ ما صح عن النبي، صلى اهللا علیھ وسلم، قولھ
ھ    ( تكلم ب ھ أو ت ل ب ھ )وِضع عن أمتي ما حدثت بھ نفسھا ما لم تعم م   .. ؛ وعلی ھ ال إث فإن

  .وال شيء ُیؤخذ على محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ في ذلك
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  .٧٥-٧٣: اإلسراء) ١(
------------------------  

  َقاَتَل محمد صلى اهللا علیھ وسلم في الشھر الحرام) ١٤(
  د محمود حمدي زقزوق.أ

  :الرد على الشبھة
  :وذلك لما ورد في آیات سورة البقرة

ِھ     َیْسَألوَنَك َعِن الشَّْھِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفیِھ ُقْل ِقَتاٌل ِفیِھ َكِبی( ٌر ِب ِھ َوُكْف ِبیِل اللَّ ٌر َوَصدٌّ َعْن َس
ِل َوال َیَزا        َن اْلَقْت ُر ِم ُة َأْكَب ِھ َواْلِفْتَن َد اللَّ ُر ِعْن وَن  َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوِإْخَراُج َأْھِلِھ ِمْنُھ َأْكَب ُل

  ).١) (ُیَقاِتُلوَنُكْم َحتَّى َیُردُّوُكْم َعْن ِدیِنُكْم ِإِن اْسَتَطاُعوا
م        وال لم ـ ھ ھ وس د ـ صلى اهللا علی مسلمون جمیعًا وعلى رأسھم إمامھم ورسولھم محم

أحفظ الناس لحرمة األشھر الحرم وعدم القتال فیھا، واعتبار القتال فیھا حدًثا كبیًرا أو 
  ..كأنھ كبیرة من الكبائر

ال          ركین بالقت ن المش دائھم م ن أع وا م ا ووِجھ لمون إذا م ھ المس ذي یفعل ا ال ن م لك
ل   والع اذا یفع ل م ب ب ذا فحس یس ھ راض، ل وال واألع س واألم ى األنف دوان عل

ھ من            ى ب م أول ھ وھ م أھل جد الحرام وھ المسلمون إذا فوجئوا بمن یخرجھم من المس
  !غیرھم ؟

انون  اري  " إن ق دفع الحض اد     " ال ن إفس ون م ة الك ریم لحمای رآن الك ره الق ذي یق ال
ادة  وت العب ة بی م لحمای ة، ث رین والظلم ا،   المتجب ود أیًض ارى والیھ لمین والنص للمس

ان  َدِت        : (والذي عّبرت عنھ اآلیتان الكریمت َبْعٍض َلَفَس ُھْم ِب اَس َبْعَض ِھ النَّ ُع اللَّ ْوال َدْف َوَل
َأْرُض ھ). ٢)(اْل ٌع   : (وقول َواِمُع َوِبَی دَِّمْت َص َبْعٍض َلُھ ُھْم ِب اَس َبْعَض ِھ النَّ ُع اللَّ ْوال َدْف َوَل

ِويٌّ      َوَصَلَواٌت َوَم َھ َلَق ُرُه ِإنَّ اللَّ ْن َیْنُص ُھ َم َساِجُد ُیْذَكُر ِفیَھا اْسُم اللَِّھ َكِثیرًا َوَلَیْنُصَرنَّ اللَّ
ھ     ). ٣)(َعِزیٌز أدر ل ھذا القانون القرآني ـ ولیس قانون من ضربك على خدك األیمن ف

م          رین وظل اد المتجب ن إفس اس م ون والن ي الك ذي یحم ده ال و وح ر ـ ھ دك األیس  خ
  .الظالمین

روة     وة والث ن الق نحھم م ا یم ي األرض بم م ف ن اهللا لھ ن یمّك اس أن م ى أس ك عل وذل
ب  م یج ي  -والعل انون القرآن ب الق ى  -وبحس اًرا؛ بمعن الحین وأخی وا ص أن : أن یكون

یم     ة الق ي حمای ن ف ر، ولك ان والتجب ي الطغی م ال ف روتھم وعلمھ وتھم وث تخدموا ق یس
دل والحق وتمّكن لكل ما ھو خیر، وتنفي كل ما ھو شر حتى النبیلة التي ُیحمى بھا الع

  .تنعم البشریة باألمن واالستقرار، وتعتدل أمور الحیاة والناس



 ٤٢

ول اهللا عز وجل     ث یق ِذیَن  : (وھذا ما جاءت اآلیة التالیة لآلیتین السابقتین لتقره؛ حی الَّ
وُ   الَة َوآَت اُموا الصَّ َأْرِض َأَق ي اْل اُھْم ِف ِن   ِإْن َمكَّنَّ ْوا َع اْلَمْعُروِف َوَنَھ ُروا ِب اَة َوَأَم ا الزََّك

  ).٤)(اْلُمْنَكِر َوِللَِّھ َعاِقَبُة اْلُأُموِر
رین      وألن إقرار حقوق عباد اهللا في أرض اهللا وحمایة المستضعفین من بطش المتجب
وا من          ا لمن ُظلم ال فیھ یح القت د أب ال یقل حرمة عند اهللا من حرمة األشھر الحرم؛ فق

  .مسلمین ومن ُفتنوا في دینھم وُأخرجوا من دیارھم ظلًما وعدواًناال
دٌّ          : (وھذا ما تقرره اآلیة ٌر َوَص ِھ َكِبی اٌل ِفی ْل ِقَت ِھ ُق اٍل ِفی َراِم ِقَت ْھِر اْلَح َیْسَألوَنَك َعِن الشَّ

ُر    َعْن َسِبیِل اللَِّھ َوُكْفٌر ِبِھ َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوِإْخَراُج َأْھِلِھ ِمْن ُة َأْكَب ِھ َواْلِفْتَن ُھ َأْكَبُر ِعْنَد اللَّ
  ).٥)(ِمَن اْلَقْتِل َوال َیَزاُلوَن ُیَقاِتُلوَنُكْم َحتَّى َیُردُّوُكْم َعْن ِدیِنُكْم ِإِن اْسَتَطاُعوا

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  .٢١٧: البقرة) ١(
  .٢٥١: البقرة) ٢(
  .٤٠: الحج) ٣(
  .٤١: الحج) ٤(
  .٢١٧: البقرة) ٥(

------------------------  
  محمد صلى اهللا علیھ وسلم مذنب كما في القرآن) ١٥(

  د محمود حمدي زقزوق.أ
  :الرد على الشبھة

ك   ": (الفتح"أخذوھا من فھمھم الخاطئ في مفتتح سورة   لیغفر لك اهللا ما تقدم من ذنب
رف   كتاب محمد: فقالوا). ١)(وما تأخر ویتم نعمتھ علیك ویھدیك صراًطا مستقیًما یعت

  !!علیھ ویصفھ بأنھ مذنب
وح        ر مفت اب كبی لم كت ھ وس لى اهللا علی اء ص اتم األنبی ق وخ ید الخل د س یرة محم وس

ھ وسلمھ،       . استوفي فیھ ُكتَّاب سیرتھ كل شيء في حیاتھ ي حرب ھ وف حوه ونوم في ص
  .وفي عبادتھ وصلواتھ، في حیاتھ مع الناس بل وفي حیاتھ بین أھلھ في بیتھ

ًال        ، لیس ھذا فحسب ھ عم ذكرون ل دیًثا أو ی ھ ح روون عن انوا ی بل إن صحابتھ حین ك
ى         ة التفاصیل حت د لكاف الغ التحدی ة وب الغ الدق ًفا ب ھ وسلم وص یصفونھ صلى اهللا علی

تأل      : لیقول أحدھم د ام ذا وق ال ك س، أو ق قال صلى اهللا علیھ وسلم كذا وكان متكئًا فجل
ھ صلى اهللا    :وجھھ بالسرور وھذا ما یمكن وصفھ بلغة عصرنا إنھ تسجیل دقیق لحیات

  ..علیھ وسلم بالصوت والصورة
إنھ الرحمة المھداة إلى عباد : ثم جاء القرآن الكریم فسّجل لھ شمائلھ الكریمة فقال عنھ

رحیم بمن أرسل    ). ٢)(وما أرسلناك إال رحمة للعالمین: (اهللا ووصفھ بأنھ الرؤوف ال
ز    : (إلیھم المؤمنین       لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزی یكم ب تم حریص عل ا عن ھ م علی

ھ     ). ٣)(رؤوف رحیم  ي قول لم ف ھ وس لى اهللا علی ل شمائلھ ص رآن مجم ص الق م لخ : ث
  ).٤)(وإنك لعلى خلق عظیم(

دیث نفسھ          ا ھو من خلجات الرسول وح ى م أكثر من ھذا أن تكفل القرآن بإذاعة حت
ي      الذي بینھ وبین اهللا مما ال یطلع الناس علیھ على نحو ما جاء ي سورة األحزاب ف ف



 ٤٣

ي       ، أمر الزواج بزینب بنت جحش ھ إبطال عادة التبن د التشریعي فی والذي كان القص
اس واهللا أحق أن تخشاه          : (من قولھ تعالى ھ وتخشى الن ا اهللا مبدی ي نفسك م ي ف وتخف

ي أزواج           ؤمنین حرج ف ى الم ا لكي ال یكون عل ا وطرا زوجناكھ فلما قضى زید منھ
  ).٥)(نھن وطًرا و كان أمر اهللا مفعوًالأدعیائھم إذ قضوا م

ھ    : أقول اریخ من مع أن سیرة محمد صلى اهللا علیھ وسلم ھي كتاب مفتوح لم یخِف الت
ا ال        ، شیئًا لم مم ھ وس ھ نفسھ صلى اهللا علی دث ب بل وتدخل القرآن لیكشف حتى ما یح

  .ل أو عملیطلع علیھ الناس، ولم یذكر لھ صلى اهللا علیھ وسلم ذلًة وال ذنًبا في قو
  !!!؟"مذنب"إنھ : أفبعد ھذا ال یتورع ظالموه من أن یقولوا

ى شيء من سالمة النظر           لم عل ھ وس د صلى اهللا علی ولو كان ھؤالء الظالمون لمحم
ؤمنین          ًا للم ا تثبیت ت كلھ ي كان تح، والت ورة الف ة س ى بقی وا إل وب النتبھ فاء القل وص

د والنصر     م بالتأیی ا  .. وللرسول وتبشیًرا لھ و ك لم     ل ھ وس د صلى اهللا علی ا   -ن محم كم
دھم    –ادعیتم  من المذنبین والعاصین لكان من المستحیل أن یجعلھ اهللا تعالى ممن یؤی

الحین ال        ر یكون للص دیھم صراًطا مستقیمًا؛ ألن النص ھ ویھ یھم نعمت تم عل وره وی بن
  .للمذنبین

ة  وق اآلی ي منط ذنب ف ام ال ف أم ن ذنب : (ونق دم م ا تق ك اهللا م ر ل أخرلیغف ا ت ، )ك وم
فالذنب ھنا لیس مما تعارف علیھ الناس من الخطأ واآلثام؛ ألن سنة اهللا تبارك وتعالى 

لم       ھ وس تھم خاتمھم صلى اهللا علی ي قم ھ    . ھي عصمة جمیع أنبیائھ وف ا یعرف ذا مم وھ
م عن مواضعھ من          ي الكل اء ومحّرف ة األنبی ویقّره ویقرره أتباع كل الرساالت إال قتل

  .خاضوا في رسل اهللا وأنبیائھ بما ھو معروفالیھود الذین 
فالذنب ھو ما یمكن اعتباره ذنبًا على مستوى مقام نبوتھ صلى اهللا علیھ وسلم ذنًبا مما 

  .ال ما تحدده أعراف الناس، تقدره الحكمة اإللھیة
ھ      دیر قوم ت محل تق ومع ھذا كلھ فإن سیرة محمد صلى اهللا علیھ وسلم قبل البعثة كان

ع       وإكبارھم ل ز عن جمی ر والتمی ة والطھ ھ لما اشتھر بھ صلى اهللا علیھ وسلم من العف
  .حتى كان معروًفا بینھم بالصادق األمین، أترابھ من الشباب

ھ من أھل        دون علی لم والحاق ھ وس أفبعد ھذا ال یستحي الظالمون لمحمد صلى اهللا علی
وا   اب أن یقول ذنب؟  : الكت ھ م واھھم إن     !! (إن ن أف رج م ة تخ رت كلم ون إال   كب یقول

  ).٦)(كذبا
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  .٢: الفتح) ١(
  .١١٧األنبیاء ) ٢(
  .١٢٨: التوبة) ٣(
  .٥: القلم) ٤(
  .٣٧: األحزاب) ٥(
  .٥: الكھف) ٦(

-------------------------  
  محمد صلى اهللا علیھ وسلم یحّرم ما أحل اهللا) ١٦(

  د محمود حمدي زقزوق.أ



 ٤٤

  :الرد على الشبھة
ي             استند الظالم ا جاء ف ى م ام إل ذا االتھ ھ ھ ي توجی لم ف ھ وس د صلى اهللا علی ون لمحم

الى     ھ تع ك تبتغى          : (مفتتح سورة التحریم من قول ّل اهللا ل ا أح ّرم م م تح ي ل ا النب ا أیھ ی
  ).١)(مرضاة أزواجك واهللا غفور رحیم

لم   ھ وس لى اهللا علی ي ص ت النب ي بی دث ف ر ح ى أم یر إل دھا تش ات بع ة وآی ذه اآلی وھ
ان صلى    عاتبتھ  ة؛ إذ ك نساؤه وتظاھرن علیھ بدوافع الغیرة المعروفة عن النساء عام

اهللا علیھ وسلم قد دخل عند إحداھن وأكل عندھا طعاًما ال یوجد في بیوتھن، فأسر إلى 
ذا       اول ھ لم تن ھ وس ّرم صلى اهللا علی ھ فح ات فعاتبن ھ أخری أخبرت ب األمر ف داھن ب إح

ّرم      وا. الطعام على نفسھ ابتغاء مرضاتھن ھ یح ام الرسول بأن لواقعة صحیحة لكن اتھ
  ..ما أحل اهللا ھو تصّید للعبارة وحمل لھا على ما لم ترد لھ

ك  (فمطلع اآلیة  اب     ) (لم تحرم ما أحل اهللا ل ط من ب ي    " المشاكلة "ھو فق ھ النب ا قال لم
ا            لم بتحریم م ھ وس ھ صلى اهللا علی ا ل یس اتھاًم ي ل داء القرآن لنسائھ ترضیة لھن؛ والن

ھ صلى   أح ل اهللا؛ ولكنھ من باب العتاب لھ من ربھ سبحانھ الذي یعلم تبارك وتعالى أن
اهللا علیھ وسلم یستحیل علیھ أن یحّرم شیًئا أو أمًرا أو عمًال أحّلھ اهللا؛ ولكنھ یشدد على 

  .نفسھ لصالح مرضاة زوجاتھ من خلقھ العالي الكریم
ال      غ الرسالة فق ام تبلی ل      ( :ولقد شھد اهللا للرسول بتم ض األقاوی ا بع ّول علین و تق * ول

  ).٢)(فما منكم من أحد عنھ حاجزین* ثم لقطعنا منھ الوتین * ألخذنا منھ بالیمین 
ى   وعلیھ فالقول بأن محمًدا صلى اهللا علیھ وسلم یحّرم ما أحل اهللا من المستحیالت عل

وما ینطق عن  (: مقام نبوتھ التي زّكاھا اهللا تبارك وتعالى وقد دفع عنھ مثل ذلك بقولھ
  ).٣)(إن ھو إال وحى یوحى* الھوى 

د أو        ا ھو إال وع ھ، وم ا جاء فی فمقولة بعضھم أنھ یحّرم ھو تحمیل اللفظ على غیر م
ھ       ، عھد منھ صلى اهللا علیھ وسلم لبعض نسائھ ھ وال صلة ل ھ كفارت ین ل ة یم فھو بمثاب

  . بتحریم ما أحل اهللا
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  .١: التحریم) ١(
  .٤٧ -٤٤: الحاقة) ٢(
  .٤ -٣: النجم) ٣(

-------------------------  
  الشیطان یوحى إلى محمد صلى اهللا علیھ وسلم) ١٧(

  د محمود حمدي زقزوق.أ
  :الرد على الشبھة

د        ت ق ة كان ى أكذوب ة إل ذه المقول الظالمون لمحمد صلى اهللا علیھ وسلم یستندون في ھ
اس      تناقلتھا بعض كتب التفسیر من أنھ صلى اهللا عل ي الصالة بالن رأ ف ان یق یھ وسلم ك

ورة  نجم"س الى  ، "ال ھ تع ى قول لم إل ھ وس لى اهللا علی ل ص ا وص الت : (فلم رأیتم ال أف
  : ؛ تقول األكذوبة)١)(ومناة الثالثة األخرى* والعزى

فاعتھن   ) ٢(ـ حسب زعمھم ـ تلك الغرانیق : إنھ صلى اهللا علیھ وسلم قال ى وإن ش العل
  .لترتجى



 ٤٥

م استمر صلى اهللا    ن         ث ھ م انوا خلف ن ك جد كل م جد وس م س راءة ث ي الق لم ف ھ وس  علی
  !!وأضافت الروایات أنھ سجد معھم من كان وراءھم من المشركین، المسلمین

ة     ت بقص ي عرف ة الت ت األكذوب ق "وذاع ال " الغرانی ي    -وق ا ف ون إذاعتھ ن تك م
وإن . لسباب إن محمدًا أثنى على آلھتنا وتراجع عما كان یوجھھ إلیھا من ا : -صالحھم

ن       م م ھ بھ انوا یوقعون ا ك ھ م ؤمنین ب ن الم یدفعون ع الحونھ وس ة سیص ركي مك مش
  .العذاب

ركین         روا أن المش ث ذك دد من المفسرین؛ حی ا ع ى ذكرھ ة حت ذه المقول وانتشرت ھ
لم    ھ وس ھ  ، سجدوا كما سجد محمد صلى اهللا علی الوا ل ل      : وق ر قب ا بخی ا ذكرت آلھتن م

  .ل ال أصل لھولكن ھذا الكالم باط. الیوم
ذي استند          ز ال ا المرتك ي اعتبرھ ات الت ي تفسیره اآلی وننقل ھنا عن اإلمام ابن كثیر ف

ول        ث تق ي سورة الحج حی لنا من    : (إلیھ الظالمون لإلسالم ورسولھ وھي ف ا أرس وم
ى      ا یلق خ اهللا م ھ فینس ي أمنیت یطان ف ى الش ى ألق ي إال إذا تمن ول وال نب ن رس ك م قبل

یم الشیطان ثم یحكم اهللا ول     ، )٣)( آیاتھ واهللا علیم حك ین السابقتین یق ره لآلیت د ذك : وبع
ر ممن ھاجروا      " ذكر كثیر من المفسرین ھنا قصة الغرانیق وما كان من رجوع كثی

  ".ظنا منھم أن مشركي مكة قد أسلموا، إلى الحبشة
ق "أي قصة  -ولكنھا : "ثم أضاف ابن كثیر یقول لة      -" الغرانی رة مرس من طرق كثی

ى       ): ٤(لم أرھا مسندة من وجھ صحیح، ثم قال ابن كثیرو ى حاتم بسنده إل ن أب عن اب
ة     : "سعید بن جبیر قال لم بمك ھ وس نجم  "قرأ رسول اهللا صلى اهللا علی ا  ، "سورة ال فلم

ّزى    : (بلغ ھذا الموضع الت والع رأیتم ال ة األخرى   * أف اة الثالث ر   ). ومن ن جبی ال اب : ق
انھ    ى لس یطان عل ألقى الش ك : ف ى   تل فاعتھن لترتج ال وإن ش ق الع ال . الغرانی فق

ك   : (فأنزل اهللا ھذه اآلیة.. ما ذكر آلھتنا بخیر قبل الیوم: المشركون وما أرسلنا من قبل
من رسول وال نبي إال إذا تمنى ألقى الشیطان في أمنیتھ فینسخ اهللا ما یلقي الشیطان ثم 

ن لكالمھ سبحانھ من وسوسة  لیقرر العصمة والصو) یحكم اهللا آیاتھ واهللا عزیز حكیم
  ".الشیطان

ع         : وربما قیل ھنا م یمن اذا ل ھ فلم م آیات ي الشیطان ویحك ا یلق إذا كان اهللا تعالى ینسخ م
د   ! الشیطان أصًال من إلقاء ما یلقیھ من الوساوس في أمنیات األنبیاء؟ ھ ق والجواب عن

  :جاء في اآلیتین اللتین بعد ھذه اآلیة مباشرة
ا : أوًال ل م یة  لیجع افقین والقاس ن المن رض م وبھم م ي قل ذین ف ة لل یطان فتن ھ الش یلقی

ة    : (وھو ما جاء في اآلیة األولى منھما، قلوبھم من الكفار ي الشیطان فتن لیجعل ما یلق
  ).٥)(للذین في قلوبھم مرض

و  ، لیمیز المؤمنین من الكفار والمنافقین: ثانیًا فیزداد المؤمنون إیماًنا على إیمانھم؛ وھ
ولیعلم الذین أوتوا العلم أنھ الحق من ربك فیؤمنوا بھ فتخبت : (اء في اآلیة الثانیةما ج

  ).٦)(لھ قلوبھم وإن اهللا لھادي الذین آمنوا إلى صراط مستقیم
ومن القدماء اإلمام الفخر الرازي . وقد أبطل العلماء قدیًما وحدیًثا قصة الغرانیق: ھذا

ى    ، باطلة عند أھل التحقیق قصة الغرانیق): "٧(الذي قال ما ملخصھ د استدلوا عل وق
ولو تقّول : (منھا قولھ تعالى: بطالنھا بالقرآن والسنة والمعقول؛ أما القرآن فمن وجوه

د  * ثم لقطعنا منھ الوتین * ألخذنا منھ بالیمین * علینا بعض األقاویل  فما منكم من أح



 ٤٦

اجزین ھ ح بحانھ، )٨)(عن ھ س وى  : (وقول ن الھ ق ع ا ینط ى  إن* وم و إال وح ھ
ي     : (وقولھ سبحانھ حكایة عن رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، )٩)(یوحى ا یكون ل ل م ق

  ).١٠)(أن أبدلھ من تلقاء نفسي إن أتبع إال ما یوحى إلّي
ي  : وأما بطالنھا بالسنة فیقول اإلمام البیھقى روى اإلمام البخاري في صحیحھ أن النب

ورة  رأ س لم ق ھ وس لى اهللا علی نجم"ص ركون فس" ال لمون والمش ا المس جد فیھ جد وس
رة  ، "الغرانیق"واإلنس والجن ولیس فیھا حدیث  وقد روى ھذا الحدیث من طرق كثی

  .لیس فیھا البتة حدیث الغرانیق
  :بالمعقول فمن وجوه منھا" الغرانیق"فأما بطالن قصة 

رورة أن      وم بالض ن المعل ر؛ ألن م د كف نام فق ول لألص یم الرس ّوز تعظ ن ج أ ـ أن م
ف یجوز            ا؛ فكی ي األصنام وتحریم عبادتھ ان لنف لم ك ھ وس أعظم سعیھ صلى اهللا علی

  !عقًال أن یثني علیھا؟
ھ    : ب ـ ومنھا    لم؛ فإن ھ وس أننا لو جّوزنا ذلك الرتفع األمان عن شرعـھ صلى اهللا علی

  .بین النقصان في نقل وحى اهللا وبین الزیادة فیھ -في منطق العقل  -ال فرق 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  .٢٠- ١٩: النجم) ١(   
الطیور       : المراد بالغرانیق) ٢( ا ب ذلك تشبیًھا لھ األصنام؛ وكان المشركون یسمونھا ب

  .البیض التي ترتفع في السماء
  .٥٢: الحج) ٣(
  .وما بعدھا ٣٢٥ص  ٩طنطاوى ج. التفسیر الوسیط للقرآن لشیخ األزھر د: عن) ٤(
  .٥٣: الحج) ٥(
  .٥٤: الحج) ٦(
  .٣٢١ص : یر السابقالتفس) ٧(
  .٤٧ـ  ٤٤: الحاقة) ٨(
  .٤ -٣: النجم) ٩(
  .١٥: یونس) ١٠(

------------------------  
  –صلى اهللا علیھ وسلم  –عصمة الرسول ) ١٨(

  سلمان بن فھد العودة. د
  :السؤال

لم    -لقد تناقشت مع أحد اإلخوة في مسألة عصمة الرسول  ھ وس ان   -صلى اهللا علی وك
ك األخ    -صلى اهللا علیھ وسلم  -ھ إن: مما قلتھ لھ ل، وذل ر اهللا   -معصوم من كل زل غف

ھ  ا ول تھ   -لن يَّ قص ذا، وأورد عل يَّ ھ ر عل لم   -أنك ھ وس لى اهللا علی ع  -ص ن أم (م اب
ًا، فأسعفنا بعلمك         ). عبس وتوّلى(في ) مكتوم د جواب م أج ا شیخي ل ة ی ا اهللا   -حقیق دلن

  !!األمر الذي أشكل علینا وأفتنا في ھذا -وإیاك إلى سبیل الرشاد 
  :الجواب

الى  -صلى اهللا علیھ وسلم  -الرسول  ا ینطق   : (معصوم فیما یبلغ عن اهللا؛ لقولھ تع وم
ا  : (ولھذا قال تعالى]. ٤-٣: النجم ) [عن الھوى إن ھو إال وحي یوحى ولو تقّول علین



 ٤٧

ن أح         نكم م ا م وتین فم ھ ال ا من م لقطعن الیمین ث ھ ب ذنا من ل ألخ ض األقاوی ھ بع د عن
ى   ]. ٤٧-٤٤: الحاقة [، )حاجزین واترة عل واألدلة في ھذا المعنى متوافرة متكاثرة مت

ھ  لم  -أن ھ وس لى اهللا علی ھ   -ص ن رب غ ع ا یبل وم فیم ل  -معص ز وج ھ  -ع ع من ال یق
ھواً     دًا وال س ك ال عم الف ذل ق      . خ ة الغرانی ي قص ا ورد ف ذا م ى ھ كل عل وال یش

ھورة  ي  –المش یاء ف ا الض ي أخرجھ ارة  الت ل  ) ٢٤٧(المخت رى، وباط ك مفت و إف فھ
ذا، وال           ر ھ ھ موضع آخر غی ا ل ة معناھ ان حقیق مفتعل، والكالم في سورة الحج، وبی

ھ  ًا كون ھ أیض كل علی لم  -یش ھ وس لى اهللا علی یس   -ص ذا ل إن ھ ا، ف ة أحیاًن ى اآلی ینس
ا وحّفظ      د قرأھ ل ھو ق حابھ،   نسیانًا مطبقًا مطلقًا، بمعنى أنھ ال یتذكرھا، كال، ب ا أص ھ

ذه        ذكرھا، وھ ف یت ة فأسقطھا، أو وق ك اللحظ ھ تل ت عن ا عزب اب، ولكنھ ا الُكّت ودونھ
ا     : (ِجبّلة بشریة، ولھذا قال تعالى ر وم م الجھ ھ یعل سنقرئك فال تنسى إال ما شاء اهللا إن

ا شاء اهللا أن ینساه       ]. ٧-٦: األعلى) [یخفى ا شاء اهللا، ومم ذا مم ھ    -فھ صلى اهللا علی
  . نسخت تالوتھ من آي القرآن الكریم ما. -وسلم

ذلك      -صلى اهللا علیھ وسلم-أما ما اجتھد فیھ  ى صواب، ول ر إال عل ب  "فإنھ ال یق عوت
ي األرض         (في شأن األسرى ببدر  ثخن ف ى ی ھ أسرى حت ي أن یكون ل ان لنب ا ك ...) م

ال  [اآلیة،  ذي   ]). ٦٧األنف و داود      ) ٣٠٨٤(انظر الترم ن مسعود، وأب د ا هللا ب عن عب
  .عن عبد اهللا بن عباس) ٢٦٩٠(
انظر ]. ٢-١: عبس) [عبس وتولى أن جاءه األعمى: (وعوتب في شأن ابن أم مكتوم 

  . عن عائشة) ٣٣٣١(الترمذي 
ت جحش     ب بن ھ      (وعوتب في شأن زید بن حارثة وزین ا اهللا مبدی ي نفسك م ي ف وتخف

اه  ق أن تخش اس واهللا أح ى الن ة، ...) وتخش زاب[اآلی ر]٣٧: األح اري  ، انظ البخ
  .عن أنس) ٤٨٨٧(
ان   لم   -فك ھ وس لى اهللا علی یھم،    -ص وه عل م، ویتل ھ لھ حابھ، ویحفظ ك ألص ن ذل یعل

وس؛    ویتعبدھم بتالوتھ، ولم یعبأ بمقالة الیھود والمنافقین، وال باضطراب ضعفاء النف
ال             ا، وق ي حّاله اهللا بھ ھ الت ذا من أعظم كماالت ھ، وھ ك كل : ألن دین اهللا أعظم من ذل

  ].٤: القلم) [إنك لعلى خلق عظیمو(
ا اتباعھ      ا حوضھ، وارزقن فصلى اهللا وسلم وبارك علیھ، وأدخلنا في شفاعتھ، وأوردن

  .ومحبتھ وإیاكم وجمیع المسلمین
--------------------------  

  صلى اهللا علیھ وسلم –عصمة الرسول ) ١٩(
  مساعد بن سلیمان الطیار.د

  :السؤال
، ھل ھو معصوم من الخطأ؟ أو      -صلى اهللا علیھ وسلم -ل فیما یتعلق بعصمة الرسو

اس   ن الن مھ م ا أن اهللا عص مة ھن ى العص لم-معن ھ وس لى اهللا علی ان -ص ، وإذا ك
ة        حیح لحادث یر الص و التفس ا ھ ھ، فم المھ علی ي وس لوات رب ن الخطأ ص معصومًا م

  . فع بكموجزاكم اهللا خیر ون" عبس وتولى" -تعالى–األعمى التي نزل فیھا قول اهللا 
  : الجواب

  :وعلیكم السالم ورحمة اهللا وبركاتھ، أما بعد
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ول   أن الرس ول ب إنَّ الق لم -ف ھ وس لى اهللا علی اھر    -ص الف لظ أ، مخ ھ خط ع من م یق ل
ة،      القرآن؛ ألن اهللا سبحانھ ـ الذي أرسلھ بالحق، وھو أعلم بھ ـ قد عاتبھ في غیر ما آی

ض   -ى اهللا علیھ وسلمصل-وال یكون العتاب إال بسبب وقوع خطأ منھ  وقد یستعظم بع
ي   لم   -الناس القول بھذا، زاعًما أن ذلك ینقص من قدر النب ھ وس یس   -صلى اهللا علی ول

ول   ھ الرس ذي نقل ھ ال ان بكالم م، واإلیم ق اهللا أعظ ذلك؛ فح ر ك ھ -األم لى اهللا علی ص
نقص من ق        -وسلم ا ی ھ م ة ل ات اإللھی دره أولى من ھذا الزعم، ولو كان في ھذه العتاب

لم -في حقِّ خلیلھ محمد  -سبحانھ–لما ذكرھا اهللا  ب    -صلى اهللا علیھ وس لم مطال والمس
ف           ي التحری ھ سیقع ف ة فإن ات اإللھی ذه العتاب ل ھ أول مث باألخذ بظاھر القرآن، ومن ت

تعلیًقا على قولھ " تفسیر جزء عمَّ"وقد ذكرت في كتابي  -سبحانھ–والتكذیب بخبر اهللا 
ما یتعلق بأمر ] ٣ـ  ٢: الشرح" [َنا َعْنَك ِوْزَرَك الَِّذي َأْنَقَض َظْھَرَكَوَوَضْع:" -تعالى–

ي نجیح      : قال : "العصمة، وھذا نصُّھ  ن أب ق اب ك : "مجاھد من طری ادة   "ذنب ال قت ، ق
ھ،     -صلى اهللا علیھ وسلم  -كانت على النبي : (من طریق سعید ومعمر د أثقلت وب ق ذن

ن   )فغفرھا اهللا لھ ال اب د ، وكذا ق ا كالم        . زی اس فیھ ق بالعصمة، وللن ذه مسألة تتعل وھ
ي   ریح ف نص ص ذا ال وص، وھ ى النص د عل ي ال یعتم ا عقل الم فیھ ب الك ر، وأغل كثی

ھ،        -صلى اهللا علیھ وسلم  -وقوع الرسول  ا اهللا ل د غفرھ ي ق ذنوب الت ن ال في شيء م
ْل     ولكن لم یبیِّن اهللا نوع ھذه الذنوب، ولذا فال تتعدى ما أجملھ اهللا  نصِّ، وُق ذه ال ي ھ ف

صلى   -وال تفترض مصطلحًا للعصمة من عقلك تحمل علیھ أفعال الرسول  .بھ تسلْم 
، فتدخل بذلك في التأویالت السمجة التي ال دلیل علیھا من الكتاب وال -اهللا علیھ وسلم 

ك     : "-تعالى–السنة؛ كما وقع من بعضھم في تأویل قولھ  دم من ذنب ا تق لیغفر لك اهللا م
أخر   : ما تقدم : ، قال ] ٢: الفتح " [تأخر وما ا ت ك آدم، وم ك،    : ذنب أبی وب أمت من ذن

ول     اهللا یق ة، ف ي الخطیئ ر اهللا  : "وانظر الشبھ بین ھذا القول وبین قول النصارى ف لیغف
ك     دم من ذنب ا تق ره      "لك م ب غی ول ھو ذن ذا یق ي   ". واهللا المستعان ! ، وھ م أنَّ ف واعل

ھ كالبشر     جانب بشري،: الرسول جانبان  و فی : وجانب نبوي، أّما الجانب البشري فھ
ام    وم وین زه      …یحب ویكره، ویرضى ویغضب، ویأكل ویشرب، ویق ا میَّ ع م خ، م إل

دم         اح، وع ي النك وة ف در، والق اهللا بھ في ھذا الجانب في بعض األشیاء؛ كسالمة الص
ذا  . نوم القلب، وغیرھا من الخصوصات التي تتعلق بالجانب البشري ب   ومن ھ الجان

ك      -صلى اهللا علیھ وسلم  –قد یقع من النبي  ا، ول ھ اهللا علیھ ي یعاتب بعض األخطاء الت
ي  ة للنب ات اإللھی ة المعاتب ي جمل ر ف لم  –أن تنظ ھ وس لى اهللا علی أن -ص ھ بش ؛ كعتاب
د اهللا    -رضي اهللا عنھا  –أسرى بدر، وعتابھ بشأن زواجھ من زینب  ي عب ھ ف ، وعتاب

ي الرسل     -هللا عنھ رضي ا –بن أم مكتوم  ب ف ذا الجان ، وغیرھا، وقد نصَّ اهللا على ھ
قل سبحان ربي ھل كنت : "جمیعھم صلوات اهللا وسالمھ علیھم، ومن اآلیات في ذلك 

ھ    ]٩٣: اإلسراء  " [إالَّ بشرًا رسوًال   ث قول لم     -، ومن األحادی ھ وس : -صلى اهللا علی
ض،   إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم " أن یكون ألحن بحجتھ من بع

ھ من             ا أقطع ل ذ، فإنم ال یأخ ھ شیئًا، ف ھ أخی وأقضي لھ على نحو ما أسمع، من حق ل
ار اري " (الن لم )٦٩٦٧(رواه البخ لمة   )١٧١٣(، ومس دیث أم س ن ح ي اهللا –م رض
ھ   . -عنھا ھ نبی لم     –وتكمن العصمة في ھذا الجانب في أنَّ اهللا ُینبِّ ھ وس  -صلى اهللا علی

ھ من            على م ھ فإن ره، فتأمل د من البشر غی أتَّى ألح ا ال یت ذا م ا وقع منھ من خطأ، وھ
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وأما الجانب النبوي، وھو جانب التبلیغ، فإنھ لم یرد البتة أنَّ . جوانب العصمة الُمغفلة 
وا  : خالف فیھ أمر اهللا؛ كأن یقول اهللا لھ -صلى اهللا علیھ وسلم  –النبي  قل لعبادي یفعل

وة،           كذا فال یقول لھم ھ مخالف للنب ع فإن و وق ذا ل ر، وھ ذا األم م خالف ھ ، أو یقول لھ
وي،    -صلى اهللا علیھ وسلم  –ولذا لما ُسِحَر النبي  ب النب لم ُیؤثِّر ھذا السِّْحُر في الجان

ا رواه البخاري        ب البشري انظر م ي الجان لم  )٣٢٦٨(بل أثَّر ف من  ) ٢١٨٩(، ومس
ي     ، ومن َثمَّ-رضي اهللا عنھا –حدیث عائشة  ي النب غ ف ھ    –فجانب التبلی صلى اهللا علی

و   : "معصوم، ویدل على ھذا الجانب قولھ تعالى  -وسلم  وما ینطق عن الھوى، إن ھ
  .اهللا أعلم] ٤-٣: النجم" [إالَّ وحي یوحى

--------------------------  
  شبھٌة تعري النبي صلى اهللا علیھ وسلم أثناء بناِء الكعبِة) ٢٠(

  ز سعود الزمانانأبو عبد العزی
ِھ  : "في الصحیحین من حدیث َجاِبَر ْبَن َعْبِد الّلِھ ُیَحدُِّث ِھ    -َأنَّ َرُسوَل الّل لَّى اُهللا َعَلْی َص

ِھ ِإَزاُرهُ  -َوَسلََّم  ھُ    . َكاَن َیْنُقُل َمَعُھُم اْلِحَجاَرَة ِلْلَكْعَبِة، َوَعَلْی اُس، َعمَّ ُھ اْلَعبَّ اَل َل َن   : َفَق ا اْب َی
اَرة    !َأِخي َك، ُدوَن اْلِحَج ى َمْنِكِب الَ . َلْو َحَلْلَت ِإَزاَرَك، َفَجَعْلَتُھ َعَل ى    : َق ُھ َعَل ُھ، َفَجَعَل َفَحلَّ

  ".َقاَل َفَما ُرؤَي َبْعَد َذِلَك اْلَیْوِم ُعْرَیانًا. َمْنِكِبِھ، َفَسَقَط َمْغِشّیًا َعَلْیِھ
ى     –علیھ وسلم  صلى اهللا –وبدأ أھل البدع یشنعون؛ كیف تعرى النبي  ذب عل ذا ك فھ

  :والرد على ھؤالء یكون بما یأتي، كما یزعمون –صلى اهللا علیھ وسلم  –النبي 
ھ   : أوًال ار علی ناد ال غب حیح اإلس دیث ص ذا الح ي   ، ھ اري ف ام البخ ھ اإلم د أخرج فق

  .باب كراھیة التعري في الصالة وغیرھا –كتاب الصالة ) ٣٦٤(صحیحھ 
لم     –نبي فھذا الحدیث قبل بعثة ال ھ وس ال الزھري    –صلى اهللا علی ھ اهللا  –وق : -رحم

  ".لما بنت قریش الكعبة لم یبلغ النبي علیھ الصالة والسالم الحلم"
التعري عند أھل العلم یجوز إن كان لمصلحة شرعیة راجحة، كجواز التعري     : ثانیًا

الج اء الع ن  ، أثن رض م ع الم ى موض ب إل ر الطبی واز أن ینظ ى ج الف عل ل ال خ  ب
ة، والضرورات      وى اهللا وصالح النی المرأة عند الحاجة ضمن ضوابط شرعیة مع تق

ة أوالً  –صلى اهللا علیھ وسلم  –تقدر بقدرھا، فتعري النبي  ان   ، كان قبل البعث ًا ك وثانی
ل الحجارة   ى  ، لمصلحة لكي یضع ثوبھ على عاتقھ لكي یتقوى بھا على حم ة  وعل قرب

  .یتقرب بھا هللا جل وعال وھي بناء الكعبة
الوا         ا ق ّرأه اهللا مم ھ فب ھ برجولت ھ قوم ا اتھم ، كما حدث لنبي اهللا موسى علیھ السالم لم

رة   ھ    –وھذا كما أخرجھ الشیخان من حدیث أبي ھری ال  -رضي اهللا عن و   : "ق اَن َبُن َك
ضٍ   ِإْسَراِئیَل َیْغَتِسُلوَن ُعَراًة َیْنُظُر َبْعُضُھْم  ى سوأة َبْع َدُه،     ، ِإَل ُل َوْح ى َیْغَتِس اَن ُموَس َوَك

ق (َواللَِّھ َما َیْمَنُع ُموَسى َأْن َیْغَتِسَل َمَعَنا ِإال َأنَُّھ آَدُر : َفَقاُلوا ال ) أي ذو فت رًَّة   : ق َذَھَب َم َف
َع ُمو ! َیْغَتِسُل َفَوَضَع َثْوَبُھ َعَلى َحَجٍر َفَفرَّ اْلَحَجُر ِبَثْوِبِھ ول    َفَجم ِرِه َیُق ي ِإْث ى ِف ْوِبي  ُ: َس َث

اُلوا   ! َثْوِبي َحَجُر! َحَجُر ى َفَق ى    : َحتَّى َنَظَر َبُنو ِإْسَراِئیَل ِإَلى سوأة ُموَس ا ِبُموَس ِھ َم َواللَّ
اْلَحَجرِ ضربًا؟             ، ِمْن َبْأٍس ُھ ِب ق َثْوَب ى فطف ذ ُموَس ھ فأخ ى نظر إلی د حت ام الحجر بع فق

  ). ١"(َدبًا ِستٌَّة َأْو َسْبَعٌةفواهللا ِإنَّ ِباْلَحَجر ََِن
ا           امھم ووصیھم السادس المعصوم كم د الرافضة ورواه إم دیث عن ذا الح وقد ثبت ھ

  :یزعمون، وقد أخرجھ مفسرو الشیعة في تفاسیرھم أیًضا
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د اهللا          - ي عب ي بصیر، عن أب انوا    ): "ع(ففي تفسیر القمي عن أب ي إسرائیل ك أن بن
وكان موسى إذا أراد االغتسال ذھب إلى موضع ال  ، لیس لموسى ما للرجال: یقولون

خرة  ، یراه فیھ أحد من الناس فكان یومًا یغتسل على شط نھر وقد وضع ثیابھ على ص
ھ   رائیل إلی و إس ر بن ى نظ ھ حت دت عن خرة فتباع أمر اهللا الص ا ، ف یس كم ھ ل وا أن فعلم

الوا  أنزل اهللا، ق وْا َال َتكُ : (ف ِذیَن َءاَمُن ـَھا الَّ ا  َیـَأیُّ رََّأُه اُهللا ِممَّ ى َفَب ِذیَن َءاَذْوا ُموَس وْا َكالَّ وُن
  ). ٢](٦٩/األحزاب) [َقاُلوْا َوَكاَن ِعنَداِهللا َوِجیًھا

ال       دیث فق ذا الح ت ھ ان أثب ع البی ھ   : "ثم إن مفسرھم الطبرسي في مجم إن موسى علی
ه إما برص وإما فقال ما یتستر مّنا إال لعیب بجلد، السالم كان حییًا ستیرًا یغتسل وحده

ى حجر     ، أدرة ھ عل ھ   ، فذھب مرة یغتسل فوضع ثوب ر الحجر بثوب ھ موسى   ، فم فطلب
  ).٣"(فبرأه اهللا مما قالوا، فرآه بنو إسرائیل عریانًا كأحسن الرجال خلًقا، علیھ السالم

ھ     ي قصص ري ف ة اهللا الجزائ ائھم نعم یس علم ال رئ ن  ): "٢٥٠ص (ق ة م ال جماع ق
دیث ل الح تبعاد: أھ حیح  ال اس ر الص د ورود الخب ھ بع ك  ، فی ى ذل ھ عل تھم ل وإن رؤی

ھ السالم   ھ أم ال     ، الوضع لم یتعمده موسى علی ًدا ینظر إلی م أن أح م یعل وإن مشیھ  ، ول
  ".عریانًا لتحصیل ثیابھ مضافًا إلى تبعیده عما نسبوه إلیھ، لیس من المنفرات

ر   ال ا: ونقول نحن كذلك أھل السنة والجماعة كما قال: ثالثًا د ورود الخب ستبعاد فیھ بع
ي     ، الصحیح ده النب م یتعم لم     –وإن رؤیتھ لھ على ذلك الوضع ل ھ وس  -صلى اهللا علی

  .فلیس ذلك من المنفرات
ًا اس      : رابع ام الن رى أم ھ تع دیث أن ي الح یس ف ھ    –ل المھ علی ي وس لوات رب  –ص

ي      دلیل أن النب أین ال روءة، ف ن خوارم الم دًا م اس متعم ام الن التعري أم لى اهللا  –ف ص
ل         –علیھ وسلم  ط وأن الك ا من أجل التعري فق مشى أمام الناس عاریًا ال لشيء وإنم

  !!ینظر إلیھ
ي     دیث أن النب ذا الح لم     -فلیس في ھ ھ وس اس،      -صلى اهللا علی ام الن مشى وتعرى أم

ي        ك الحافظ ف ر ذل ا ذك ي كم تح "وھذا القول لھ شاھد عند الطبراني ف ت   ": "الف ا بن لم
ة انفردت رجلین رجلین ینقلون الحجارة، فكنت أنا وابن أخي، جعلنا نأخذ قریش الكعب

ا،     اس لبسنا أزرن أزرنا فنضعھا على مناكبنا ونجعل علیھا الحجارة، فإذا دنونا من الن
ن       ، فبینما ھو أمامي إذ صرع ت الب ال فقل ى السماء ق فسعیت وھو شاخص ببصره إل

  ".فكتمتھ حتى أظھر اهللا نبوتھ: قال ،نھیت أن أمشي عریاًنا: ما شأنك؟ قال: أخي
یس        : خامسًا ھ ل ب، ولكن ھ ذن على افتراض أن التعري لمصلحة ظھرت لمن تعرى أن

من الكبائر، وعقیدتنا أن األنبیاء معصومون من كبائر الذنوب ومن خوارم المروءة،   
د      ا بع ا رؤي عریاًن ھ وم لذلك حینما تعرى أمام عمھ فقط لم یقر على ذلك وأغشي علی

  .لكذ
ن جنس ودعوة     ! ما شأنكم وشأن كشف العورات؟   : نقول للرافضة: سادسًا دینكم دی ف

  .للتعري والفاحشة وھذه حقیقة
  :وسأذكر بعض األمور التي تؤكد ھذا االدعاء 

ى         - ١ ؤمنین، وینظر إل ى عورات النساء ویخون الم یتھمون النبي بأنھ كان ینظر إل
  !!!امرأة رجل مسلم وھي تغتسل عریانة
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لم     –إن رسول اهللا : قال الرضا): "٢٢/٢١٧(ي بحار األنوارفف ھ وس  –صلى اهللا علی
ا   ، قصد دار زید بن حارثة في أمر أراده ال لھ ذي   : "فرأى امرأتھ تغتسل فق سبحان ال

  "!!!خلقك
صلى اهللا علیھ  –كان رسول اهللا : "یروون عن جعفر بن محمد علیھما السالم قال - ٢

ف  ، وفاطمة امرأة كبیرة بالغة، "جھھ بین ثدیي فاطمةال ینام حتى یضع و –وسلم  فكی
  . -رضي اهللا عنھا –وجھھ بین ثدییھا  –صلى اهللا علیھ وسلم  –یضع النبي 

ًا    - ٣ یزعمون أن إمامھم المعصوم الثاني عشر الغائب عندما یظھر أنھ سیكون عاری
اب دون ثی ام الر !! ب ن اإلم اني ع ي والنعم یخ الطوس ا رواه الش ذا م اوھ ن : "ض أن م

مس   رص الش ام ق ًا أم یظھر عاری ھ س دي أن ور المھ ات ظھ ین ". عالم ق الیق ص (ح
٣٤٧ .(  

ورة  - ٤ ن الع یس م دبر ل دھم ال ة عن افي  ، الرافض ي الك ي ف ا رواه الكلین ذا م وھ
العورة عورتان القبل والدبر، فأما الدبر : "عن أبي الحسن علیھ السالم قال) ٦/٥١٢(

  ".رت القضیب والبیضتین فقد سترت العورةفإذا ست، مستور باإللیتین
ال    ، جواز النظر إلى العورات من غیر المسلمین  - ٥ ر الصادق ق النظر  : "فعن جعف

  ). ٦/٥١٢(الكافي ". إلى عورة من لیس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار
ام ویكشف           - ٦ دخل الحم ان ی اقر ك د الب امھم المعصوم الخامس محم یزعمون أن إم

ال    عورتھ أمام دابقي ق د اهللا ال ة   : "الناس، فعن عبی ا بالمدین ت حماًم ت ... دخل لمن  : فقل
م : كان یدخلھ؟ قال: ھذا الحمام؟ فقال ألبي جعفر محمد بن علي علیھ السالم فقلت ، نع

ت  ال   : فقل ان یصنع؟ ق ف ك ى         : كی ف عل م یل ا ث ا یلیھ ھ وم ي عانت دأ فیطل دخل یب ان ی ك
ره أن أراه  : فقلت لھ یومًا من األیامطرف إحلیلھ ویدعوني فأطلي سائر بدنھ،  الذي تك

  ).٦/٥٠٨الكافي . (-یقصد عورتھ المغلظة -" قد رأیتھ
--------------------------  

الرد على شبھة أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أكل طعاًما ذبح على الصنم ) ٢١(
  والنصب

  أبو عبد العزیز سعود الزمانا
ي    بھة أن النب ى ش رد عل لى ا –ال لم  ص ھ وس نم     -هللا علی ى الص ح عل ا ذب ل طعام أك

  :والنصب
  . ھي األصنام والحجارة التي كان الكفار یذبحون علیھا: تعریف النصب

نفیل بن ھشام    عن    المسعودي    حدثنا    یزید    حدثنا : قال) ١/١٩٠(أخرج اإلمام أحمد 
ده   عن    أبیھ    عن  بن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل  ال  ج ان رسول اهللا   : "  ق صلى     ك

لم   ھ وس ة    اهللا علی و    بمك ة      ھ ن حارث د ب ا     وزی ر بھم ن       فم رو ب ن عم د ب زی
ل   دعواه    نفی ى    ف فرة    إل ي     س ن أخ ا اب ال ی ا فق ى    لھم ح عل ا ذب ل مم ي ال آك    إن

یًئا م     صلى اهللا علیھ وسلم    قال فما رئي النبي    النصب  ل ش ا  بعد ذلك أك ى      م ح عل    ذب
ك       النصب  قال قلت یا رسول اهللا إن أبي كان كما قد رأیت وبلغك ولو أدركك آلمن ب

  ".واتبعك فاستغفر لھ قال نعم سأستغفر لھ فإنھ یبعث یوم القیامة أمة واحدة
  :الشبھة
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ا       ل مم ف یأك قال المبتدعة والزنادقة كیف یذبح الرسول على النصب واألصنام، وكی
  ذبح علیھا؟

  :الرد
صلى  –فما رؤي النبي : إني ال آكل مما تذبحون على أنصابكم قال(روایة : أوًال     -

  .منكرة وال تصح) بعد ذلك أكل شیئًا مما ذبح على النصب –اهللا علیھ وسلم 
من حدیث ابن ) ٥٣٦٩رقم (أخرجھ اإلمام أحمد : "-رحمھ اهللا –قال الشیخ األلباني  -

رة،  ) ١٦٤٨(یث سعید بن زید بن عمرو عمر، وقد رواه أیضا من حد وفیھ زیادة منك
ي ال  : (وھي تتنافي مع التوجیھ الحسن الذي وجھ بھ الحدیث المؤلف وھي قولھ بعد إن

ال ) آكل مما تذبحون على أنصابكم ي   : ق ا رؤي النب لم     –فم ھ وس د   –صلى اهللا علی بع
ى النصب       ح عل ا ذب یئًا مم ل ش ا من      ، ذلك أك ادة أنھ ذه الزی ة ھ ة المسعودي   وعل روای

ھ،             د اختالط ھ بع ن ھارون سمع من د ب ھ یزی دیث عن ذا الح د اختلط وراوي ھ ان ق وك
ولذلك لم یحسن صنعا حضرة األستاذ الشیخ أحمد محمد شاكر حیث صرح في تعلیقھ 
ع اختالطھ           ححھ م ا ص ھ إنم د سطور أن م صرح بع على المسند أن إسناده صحیح، ث

سند صحیح یعني ھذا الذي في الكتاب، ولیس فیھ ألنھ ثبت معناه من حدیث ابن عمر ب
ي   الزیادة المنكرة، فكان علیھ أن ینبھ علیھا حتى ال یتوھم أحد أن معناھا ثابت أیضًا ف

  ".حدیث ابن عمر
ًا     - ا     : ثانی ة أخرجھ ا، فالروای ذھبي أیض ام ال ارة اإلم ادة بالنك ذه الزی ى ھ م عل حك

زار رى  ) ٢٧٥٥(الب ي الكب ائي ف ي ) ٨١٨٨(والنس ى  ) ٤٦٦٣(والطبران و یعل وأب
ن     ) ٧٢١١( رحمن ب د ال ن عب ى ب لمة ویحی ي س ن أب رو ع ن عم د ب ق محم ن طری م

ال خرجت مع رسول            ة ق ن حارث د ب د عن زی ن زی حاطب بن أبي بلتعة عن أسامة ب
  .الحدیث... اهللا

بالء   الم الن یر أع ي س ذھبي ف ال ال د ):" ٢٢٢-١/٢٢١(ق نده محم ي س ن  –ف ي اب یعن
  ".ال یحتج بھ، وفي بعضھ نكارة بینة  -مة عمرو بن علق

رة : ثالثًا     - ذا     : "وھذا العبارة منك ذا وك ا لنصب ك ة    ..." شاة ذبحناھ ارة بین وھي نك
ة ال             ذه الجمل ط، وھ ھ فق ا للنصب ال علی م ذبحوھ ي أنھ ص ف ذا ن ذھبي، وھ كما قال ال

النبي  ق ب ل وال تلی لم  –تحتم ھ وس لى اهللا علی ن  –ص د ب ندھا محم ي س ن وف رو ب عم
افظ  ھ الح ال فی ة ق ام  :" علقم ھ أوھ دوق ل ره" ص اني وغی ال الجوزج یس :" وق ل

  ". ال یحتج بھ): "٢٢٢-١/٢٢١(وقال الذھبي في سیر أعالم النبالء ] ١"[بقوي
ال البخاري       : رابعًا     - حیح البخاري، ق ( الروایة الصحیحة ھي كما جاءت في ص

ال ) ٥٤٩٩ دثنا عب  : حدثنا معلَّى بن أسد ق ال     ح ار ق ن المخت ي اب ز یعن ا  : د العزی أخبرن
أنھ سمع عبد اهللا یحدث، عن رسول اهللا صلى اهللا  : أخبرني سالم: موسى بن عقبة قال

یم،   ( -أنھ لقي زید بن عمرو بن ُنَفیل بأسفل َبْلَدَح،: " علیھ وسلم ق التنع مكان في طری
ى رسول اهللا صلى اهللا ع      -) ھو واد: ویقال زل عل ل أن ُین وحي،    وذاك قب لم ال ھ وس لی

ال     م ق ا، ث ل منھ : فُقدِّم إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم سفرة فیھا لحم، فأبى أن یأك
  ".إني ال آكل مما تذبحون على أنصابكم، وال آكل إال مما ُذكر اسم اهللا علیھ"

ال   : حدثني محمد بن أبي بكر قال) ٣٨٢٦( وقال البخاري لیمان ق ن س : حدثنا فضیل ب
ن عمر رضي اهللا         : بن عقبة قالحدثنا موسى  د اهللا ب د اهللا، عن عب ن عب حدثنا سالم ب
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ل       :" عنھما دح، قب ل بأسفل بل ن نفی رو ب أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم لقي زید بن عم
ھ             ي صلى اهللا علی ى النب دمت إل وحي، فق لم ال ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب أن ینزل عل

د      ال زی م ق ا، ث ل منھ أبى أن یأك فرة، ف لم س ى     :وس ذبحون عل ا ت ل مم ت آك ي لس إن
وأن زید بن عمرو كان یعیب على قریش . أنصابكم، وال آكل إال ما ذكر اسم اهللا علیھ

الشاة خلقھا اهللا، وأنزل لھا من السماء الماء، وأنبت لھا من األرض، : ذبائحھم، ویقول
  ".إنكارا لذلك وإعظاًما لھ. ثم تذبحونھا على غیر اسم اهللا

ي     :" -رحمھ اهللا  –بطال قال ابن      - دموھا للنب ریش فق صلى اهللا   –كانت السفرة لق
لم  ھ وس ي  –علی دمھا النب ا، فق ل منھ أبى أن یأك لم  –ف ھ وس لى اهللا علی ن  –ص د ب لزی

دموھا أوالً     ذین ق ریش ال ًا لق ا    : "عمرو، فأبى أن یأكل منھا، وقال مخاطب ل م ا ال نأك إن
  ).١١/٥٤٠عمدة القاري "( ذبح على أنصابكم 

لم   –أین ما یدل في الحدیث أن النبي : خامسًا     - ذه     –صلى اهللا علیھ وس أكل من ھ
ي       –صلى اهللا علیھ وسلم  –السفرة؟ فلیس في الحدیث أنھ  ا ف ة م ا غای ا، وإنم أكل منھ

  .ولزید ولم یأكال منھا –صلى اهللا علیھ وسلم  –الحدیث أن السفرة قدمت للنبي 
عرضت  –صلى اهللا علیھ وسلم  –ابت في الصحیح أن النبي فھذا ھو الث: سادسًا     -

د   ان    ) ٢/٦٩(وقدمت لھ السفرة فامتنع أن یأكل منھا، نعم جاء عند أحم ق عف من طری
د   . عن وھیب عن موسى ر       ) ٢/٩٠(وأخرجھ أحم ن آدم عن زھی ى ب ق یحی من طری

هللا علیھ فقدم إلیھ رسول اهللا صلى ا:" عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر بلفظ
إني ال آكل ما تذبحون على أنصابكم  : "وسلم سفرة فیھا لحم فأبى أن یأكل منھا ثم قال

  ".وال آكل إال مما ذكر اسم اهللا علیھ 
ي    دمت للنب صلى اهللا   –فمما سبق بیانھ یتضح أن روایة صحیح البخاري أن السفرة ق

ا          –علیھ وسلم  ل منھ م یأك د ول دمت لزی م ق ا، ث ل منھ رفض أن یأك ال وجھ لطعن    ف ، ف
  .طاعن أو لمز المز وهللا الحمد

لم   –ولو افترضنا صحة الروایة التي جاءت عند أحمد، وأن النبي  صلى اهللا علیھ وس
قدم السفرة لزید، فكذلك ال یوجد دلیل على أنھا ذبحت على نصب أو ذبحت لصنم،  –

  . وإن كان قد یفھم منھا ھذا ولكنھا لیست صریحة
ي   قال : سابعًا     - دیث   " الخطابي ف رو     :" ٣/١٦٥٧" أعالم الح ن عم د ب اع زی امتن

ى    ح عل من أكل ما في السفرة إنما كان من أجل خوفھ أن یكون اللحم الذي فیھا مما ذب
ان رسول اهللا    لم     –األنصاب فتنزه من أكلھ، وقد ك ھ وس ال یأكل من    –صلى اهللا علی

ائح   ا ذب ي شيء       ذبائحھم التي كانوا یذبحونھا ألصنامھم، فأم د ف م نج ا ل أكلتھم فإن ھم لم
زول       ل ن م قب ة إال بفعلھ ذكاة واقع من األخبار أنھ كان یتنزه منھا، وألنھ كان ال یرى ال
الوحي علیھ، وقبل تحریم ذبائح أھل الشرك، فقد كان بین ظھرانیھم، مقیمًا معھم، ولم 

ل من       ریش وقبائ ت ق ة، وكان زه   ُیذكر أنھ كان یتمیز عنھم إال في أكل المیت العرب تتن
ھ   لم     –في الجاھلیة عن أكل المیتات، ولعل ھ وس م یكن یّتسع إذ ذاك     –صلى اهللا علی ل

اره     ألن یذبح لنفسھ الشاة لیأكل منھا الشلو أو البضعة، وال كان فیما استفاض من أخب
د            اة أھل الشرك وال یج م یكن بحضرتھ إال ذك ھ، وإذا ل أنھ كان یھجر اللحم وال یأكل

ھ    السبیل إلى غ ا یذبحون ل م یره، ولم ینزل علیھ في تحریم ذبائحھم شيء، فلیس إال أك
لمأكلتھم بعد أن تنزه من المیتات تنزیھًا من اهللا عز وجل لھ، واختیارًا من جھة الطبع 
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ذبائح ألصنامھم عصمة من اهللا      لتركھا استقذارًا لھا، وتقززًا منھا، وبعد أن یجتنب ال
  ".یم األصنام بھاعز وجل لھ لئال یشاركھم في تعظ

ل  :" قال السھیلي: ثامنًا     - إن قی النبي  : ف لم     –ف ھ وس ى من     –صلى اهللا علی ان أول ك
ھ     دیث أن ي الح لم     –زید بھذه الفضیلة، فالجواب أنھ لیس ف ھ وس ل   –صلى اهللا علی أك

ھ،       راه ال بشرع بلغ رأي ی ك ب منھا، وعلى تقدیر أن یكون أكل، فزید إنما كان یفعل ذل
راھیم تحریم             وإنما كا ي شرع إب ان ف راھیم، وك ن إب ا من دی ة بقای د أھل الجاھلی ن عن

الم،          ي اإلس ك ف ریم ذل زل تح ا ن ھ، وإنم م اهللا علی ذكر اس م ی ا ل ریم م ة، ال تح المیت
ا أصل     ذبائح لھ واألصح أن األشیاء قبل الشرع ال توصف بحل وال بحرمة، مع أن ال

  ... ".في تحلیل الشرع واستمر ذلك إلى نزول القرآن
وة     - ل النب اء قب واھي    :" وقال القاضي عیاض في عصمة األنبی الممتنع، ألن الن ا ك إنھ

لم   –إنما تكون بعد تقریر الشرع، والنبي  ل أن      –صلى اهللا علیھ وس دًا قب م یكن متعب ل
  ...".یوحى إلیھ بشرع من قبلھ على الصحیح

د   :" -رحمھ اهللا  – ومن التوجیھات كذلك كما قال الشیخ األلباني: تاسعًا     - وھم زی ت
د       ت محم ھ أن بی صلى   –أن اللحم المقدم إلیھ من جنس ما حرم اهللا، ومن المقطوع ب

ائح األصنام، ولكن أراد اإلستیثاق لنفسھ واإلعالن عن         –اهللا علیھ وسلم  ال یطعم ذب
  ]. ٢"[مذھبھ، وقد حفظ محمد لھ ذلك وسّر بھ

ح     :" -رحمھ اهللا –قال الذھبي : عاشرًا     - ذي ذب و ال ة ھ لو افترض أن زید بن حارث
لم    –على النصب فقد فعلھ من غیر أمر النبي  ھ وس ھ،     –صلى اهللا علی ان مع ھ ك إال أن

ف            ھ، وكی ا أعطاه لنبی ق م ھ من العصمة والتوفی م كن مع فنسب ذلك إلیھ، ألن زیدًا ل
و قب           ا مسھ ھ دًا أن یمس صنمًا، وم ع زی د من ھ،  یجوز ذلك وھو علیھ السالم ق ل نبوت

  ".فكیف یرضى أن یذبح للصنم، ھذا محال
  ]٣"[أن یكون ذبح هللا واتفق ذلك عند صنم كانوا یذبحون عنده: "وقال أیضا

  :نتیجة البحث -
ي    : -١     - دیث أن النب ي الح لم     –لیس ف ھ وس ى النصب أو     –صلى اهللا علی ح عل ذب

دم   ي  أكل مما ذبح على النصب، وغایة ما في الحدیث أن السفرة ق صلى اهللا   –ت للنب
  .ولزید ولم یأكال منھا –علیھ وسلم 

لم     –الروایة التي في صحیح البخاري أن السفرة قدمت للنبي : -٢ ھ وس صلى اهللا علی
ز      – فرفض أن یأكل منھا، ثم قدمت لزید ولم یأكل منھا، فال وجھ لطعن طاعن أو لم

  .المز وهللا الحمد
ي : -٣ د أن النب د أحم ة عن اءت روای ل –ج لم ص ھ وس د،  –ى اهللا علی فرة لزی دم الس ق

وامتنع زید أن یأكل منھا، وكذلك ال یوجد أي دلیل على الذبح للنصب أو للصنم، وإن 
  . كان یفھم منھا ھذا ولكنھا لیست صریحة

ھ أن یكون            : -٤ ان من أجل خوف ا ك ي السفرة إنم ا ف ل م امتناع زید بن عمرو من أك
ان رسول اهللا      اللحم الذي فیھا مما ذبح على األنص د ك ھ، وق صلى   –اب فتنزه من أكل

  .ال یأكل من ذبائحھم التي كانوا یذبحونھا ألصنامھم –اهللا علیھ وسلم 
ذھبي : -٥ ال ال ھ اهللا –ق ى  : "-رحم ح عل ذي ذب و ال ة ھ ن حارث د ب رض أن زی و افت ل

إال أنھ كان معھ، فنسب   –صلى اهللا علیھ وسلم  –النصب فقد فعلھ من غیر أمر النبي 
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ذلك إلیھ، ألن زیدًا لم یكن معھ من العصمة والتوفیق ما أعطاه اهللا لنبیھ، وكیف یجوز 
ف             ھ، فكی ل نبوت ا مسھ ھو قب دًا أن یمس صنمًا، وم ع زی د من ذلك وھو علیھ السالم ق

  ".یرضى أن یذبح للصنم، ھذا محال
) صابكم إني ال آكل مما تذبحون على أن(أما ما جاء في بعض الروایات التي فیھا : -٦

ال ي  : ق ا رؤي النب لم   –فم ھ وس لى اهللا علی ى     –ص ح عل ا ذب یئًا مم ل ش ك أك د ذل بع
اني        ) النصب ام األلب ذھبي واإلم ام ال ارة اإلم ا بالنك م علیھ  –وھذه الروایة منكرة، حك

  .-رحمھما اهللا 
  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  .٥٨٧٩رقم  المغني في الضعفاء ترجمة] ١[
  ).٨٢فقھ السیرة ص ]( ٢[
  ).١/١٣٥سیر أعالم النبالء ]( ٣[

--------------------------  
شبھة حول زواج النبي صلى اهللا علیھ وسلم من زینب بنت جحش والرد )٢٢(

  علیھا
  أبو عبد اهللا الذھبي

  :الحمد هللا والصالة و الصالة و السالم على رسول اهللا، ثم أما بعد
ي ا   ي ف ھ      أحبت ة زوجت ن حارث د ب ق زی رد لمشیئتھ أن یطل ل وال م اء اهللا عز وج هللا ش

وب، و مضت سنة اهللا      حینما تعذر بقاء الحیاة الزوجیة بینھ و بینھا على الوجھ المطل
ت عادة        د كان ھ، فق تخلص من في خلقھ أن ما رسخ في النفوس بحكم العادة ال یسھل ال

ة       التبني ال تزال قائمة في نفوس الناس، و لیس ار المترتب ى اآلث ب عل من السھل التغل
ھ             ھ أو طالق د وفات اه بع رأة من تبن زوج ام ار أن األب ال یت ذه اآلث م ھ علیھا، و من أھ
ره      لم و أم ھ وس لزوجتھ، فاختار اهللا تعالى لھذه المھمة صاحب الرسالة صلى اهللا علی

  . بالزواج من زینب بنت جحش بعد طالقھا من زید
ي   زوج النب د أن ت ذا     و بع ار ھ ا، أث ي اهللا عنھ ب رض ن زین لم م ھ وس لى اهللا علی ص

الوا      د ق افقین، فق ل المشركین والمن : الزواج أحادیث ھمز و لمز و أقاویل كثیرة من قب
ي             ا وأن للمستشرقین و من شایعھم ف ا، كم د أن طلقھ د بع ھ زی ة ابن د حلیل تزوج محم

ة للطعن    العصر الحاضر، أحادیث في ھذا الموضوع، فاتخذوا من ھذه ال ة ذریع حادث
  .في رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم

ذوا من        ذین اتخ ى ھؤالء المستشرقین ال والذي أرید أن أتحدث عنھ الیوم ھو الرد عل
ھذه القضیة مدخًال للطعن في نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، كما و أنھم تناولوا زواجھ 

ادة ل   ھ م لم، و      صلى اهللا علیھ وسلم بھذا العدد، فجعلوا من ھ وس ھ صلى اهللا علی ل من لنی
  .وصفوه بأشیاء ینبو عنھا القلم

ى اإلطالق         ق اهللا عل ھ بأشرف خل ان لتعلق و  -و لما كان ھذا األمر من الخطورة بمك
ب التفسیر     : كان كل من یطلق لسانھ في ھذا الصدد یقول ا ھي كت لسنا نبتدع شیئًا، فھ

ا    ، لذا سأقوم اآلن بعرض-و كتب السیر تحكي ذلك  دوا علیھ تلك الروایات التي اعتم
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ك       ع ذل م أتب د، ث ن نق انیدھا م ھ ألس ا وّج ان م ا ببی ة منھ ًا كل روای ة، متبع ة روای روای
  .بنقدھا جمیعًا من جھة متونھا، و موقف األئمة المحققین من ھذه الروایات

ك زوجك وات   {: یقو اهللا تعالى ق وإذ تقول للذي أنعم اهللا علیھ وأنعمت علیھ أمسك علی
ا قضى     اهللا، و تخفي في نفسك ما اهللا مبدیھ، و تخشى الناس واهللا أحق أن تخشاه، فلم
ائھم إذا           ي أزواج أدعی ؤمنین حرج ف ى الم ي ال یكون عل ا ل زید منھا وطرًا زوجناكھ

  ]٣٧/األحزاب[}قضوا منھن وطرًا وكان أمر اهللا مفعوًال
 علیھ وسلم منھا؛ ھو ما إن السبب في طالق زید لزینب ومن ثم زواج النبي صلى اهللا

ى         ھ أن تبق ل مع ام یؤم ا وئ م یكن بینھم كان بین زید و بین زینب من خالفات، و أنھ ل
ان رسول اهللا صلى اهللا     الحیاة الزوجیة بینھما، فطلقھا بمحض اختیاره و رغبتھ، و ك

ن علیھ وسلم ینھاه عن ذلك، و قد كان اهللا عز وجل قد أعلم نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم أ
زیدًا سیطلق زینب، و أنھ ستكون زوجة لھ، و أنھ صلى اهللا علیھ وسلم كان یخفي ھذا 

. و یخشى من مقولة الناس، أنھ تزوج مطلقة من كان یدعى إلیھ، فعاتبھ ربھ على ذلك
ر  ) ٢٢/١١(جامع البیان للطبري: انظر ن كثی ، و )٣/٤٨٩(و تفسیر القرآن العظیم الب

  ).٤٧٨٧برقم ( انظر البخاري
ببًا آخر         خ اك س ا المستشرقون أن ھن ي استدل بھ الصة ما جاء في كتب التفسیر والت

اب       ي ثی أة و ھي ف ب فج لم رأى زین ھ وس لى اهللا علی ي ص و أن النب ب، ھ لطالق زین
ادر     د فب المنزل فأعجبتھ، و وقع في قلبھ حبھا، فتكلم بكالم یفھم منھ ذلك، إذ سمعھ زی

ول اهللا   ة رس ًا لرغب ا تحقیق ى طالقھ ي    إل اوره ف دًا ش لم، و أن زی ھ وس لى اهللا علی ص
ذا،    د ھ طالقھا، و كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ینھاه عن ذلك، لكن في قلبھ ض
ا    ى م و أنھ كان راغبًا في طالق زید لھا لیتزوجھا، و فوق ذلك فقد أقر اهللا رسولھ عل

  .فعل، بل عاتبھ ِلَم یخفي ھذا واهللا سیبدیھ
دث عن      و رغم شناعة ما جا ي تتح ة الت ة الكریم ء في ھذه الروایات، و ھذا الفھم لآلی

ة          ى أئم د جاز عل ھ ق ا، إال أن لم بھ ھ وس طالق زید لزینب و زواج النبي صلى اهللا علی
  .فضالء، ففسروا بھ اآلیة الكریمة، وأثبتوا ذلك صراحة في كتبھم وتفاسیرھم

ھ جامع الب  : ومن ھؤالء األئمة ان ابن جریر الطبري في كتاب د تفسیره   )٢٢/١٢(ی ، عن
  .اآلیة ولم یذكر غیره

  .، حیث ذكر نحوًا من كالم ابن جریر)١٣/١٨٤(الرازي في تفسیره: و منھم
ي معرض سوقھ     )٢٤٧ص (ابن القیم في كتابھ الجواب الكافي: ومنھم ره ف ، حیث ذك

  . لحكایات في عشق السلف الكرام واألئمة األعالم
  ).٣/٢٦٢(الزمخشري في تفسیره: ومنھم

وأحسن ما یعتذر بھ عن ھؤالء األئمة وأتباعھم ممن ذھب یفسر اآلیة بھذا، أنھم عدوا 
م       نھم ل ھذا منھ صلى اهللا علیھ وسلم من عوارض البشریة، كالغضب والنسیان، و لك
یستحضروا شناعة ھذا التفسیر لآلیة، و نسبة ذلك لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، و 

ات ا   ي الروای رھم،          لم یدققوا ف ا فعل غی ا كم ة أسانیدھا و متونھ ي وصلتھم من جھ لت
  . ونحن نسأل اهللا أن یثیبھم على اجتھادھم وأن یغفر لھم

  ..واآلن إلى نقد الروایات
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و من طریقھ ساقھا ابن جریر في ) ٨/١٠١(الروایة األولى ذكرھا ابن سعد في طبقاتھ
ھ  ال): ٣/١٦١(تاریخ ال : ق ر، ق ن عم د ب ا محم دثني ع: أخبرن امر ح ن ع د اهللا ب ب

ال      ان، ق ن حب ى ب ن یحی لم      : األسلمي، عن محمد ب ھ وس جاء رسول اهللا صلى اهللا علی
ده رسول     : بیت زید بن حارثة یطلبھ، و كان زید إنما یقال لھ ا فق د، فربم زید بن محم

ول   ده، و        : "اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الساعة فیق م یج ھ، فل ھ یطلب د؟ فجاء منزل ن زی أی
ا        تقوم إلیھ زین اب نومھ ًال  أي وھي البسة ثی ھ ُفُض أعرض  -ب بنت جحش زوجت ، ف

لیس ھو ھاھنا یا رسول اهللا فادخل بأبي : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عنھا، فقالت
أنت وأمي، فأبى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أن یدخل، و إنما عجلت أن تلبس لما 

ى   : قیل لھا لم عل ت رسول      رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ى، فأعجب ت عجل اب فوثب الب
ھ إال       م من اد یفھ يء ال یك م بش و یھمھ ولى و ھ لم، ف ھ وس لى اهللا علی بحان : اهللا ص س

ھ      ھ أن رسول اهللا صلى اهللا علی مصّرف القلوب، فجاء زید إلى منزلھ، فأخبرتھ امرأت
أبى،     : أال قلت لھ أن یدخل؟ قالت: وسلم أتى منزلھ، فقال زید ھ ف ك علی قد عرضت ذل

ول : فسمعت شیئًا؟ قالت: الق : سمعتھ یقول حین ولى تكلم بكالم ال أفھمھ، و سمعتھ یق
سبحان اهللا العظیم، سبحان مصرف القلوب، فجاء زید حتى أتى رسول اهللا صلى اهللا   

ا            : علیھ وسلم، فقال أبي وأمي ی ت؟ ب ي فھال دخل ت منزل ك جئ ي أن ا رسول اهللا بلغن ی
ك فأفا  ول رسول اهللا   رسول اهللا، لعل زینب أعجبت ا، فیق ك زوجك   : "رقھ ، "أمسك علی

لم    ھ وس فما استطاع زید إلیھا سبیًال بعد ذلك الیوم، فیأتي إلى رسول اهللا صلى اهللا علی
ول اهللا  ول رس ره، فیق ك : "فیخب ك زوج ك علی ول"أمس ا،  : ، فیق ول اهللا أفارقھ ا رس ی

ول اهللا  ول رس ك  : "فیق ك زوج بس علی ت   "اح ا و حل د واعتزلھ ا زی ي   ، ففارقھ یعن
ع عائشة،       : انقضت عدتھا  قال دث م لم جالس یتح ھ وس فبینا رسول اهللا صلى اهللا علی

و        و یبتسم و ھ ھ و ھ إلى أن أخذت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم غشیة، فسري عن
وتال رسول اهللا  " من یذھب إلى زینب یبشرھا أن اهللا قد زوجنیھا من السماء؟: "یقول

لم    ھ وس لى اهللا علی ك      وإذ ت{ ص ك علی ھ أمس ت علی ھ وأنعم م اهللا علی ذي أنع ول لل ق
  .اآلیة، القصة كلھا} ..زوجك

ة  ت عائش م    : قال ي أعظ رى ھ ا، وأخ ا من جمالھ ا یبلغن د لم ا بع رب و م ا ق ذني م فأخ
ت    ماء، و قل ا اهللا من الس ا، زوجھ ا صنع اهللا لھ رفھا م ا  : األمور وأش ر علین ھي تفخ

ل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم تشتد فتحدثھا فخرجت سلمى خادم رسو: بھذا، قالت عائشة
  . بذلك، فأعطتھا أوضاحًا  حلي من الفضة  علیھا

  :وإسناد ھذه الروایة فیھ علل ثالث، واحدة منھا تكفي لرد ھذه الروایة
حابة، و       : العلة األولى روي عن الص ابعي، ی ان ت ن حب أنھا مرسلة، فمحمد بن یحیى ب

ن    ر ب ابعین، كعم ن الت ًا ع روي أیض ا، ی رج، و غیرھم لیم و األع ـ ١٢١ت (س و ) ھ
ره نة ٧٤( عم ا     )س ھ بھ ن حدث ذكر م م ی ًا و ل ة قطع درك القص م ی و ل . ، فھ
  ).٥٠٨-٩/٥٠٧(التھذیب

ذاھب : عبد اهللا بن عامر األسلمي، ضعیف باالتفاق، بل قال فیھ البخاري: العلة الثانیة
  ).٢/٤٤٨(العتدال، و میزان ا)٥/٢٧٥(التھذیب. متروك: الحدیث، و قال أبو حاتم
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ة ة الثالث روك   : العل ھ مت ة، لكن ر الروای اري كثی دي، إخب و الواق ر، و ھ ن عم د ب محم
دیث    ع الح ذب و وض ة بالك ن األئم ة م اه جماع دیث، ورم زان . الح می

  ).٣/٦٦٤(االعتدال
ة  ة الثانی یره  : الروای ي تفس ر ف ن جری ا اب ال) ٢٢/١٣(ذكرھ ال : ق ونس، ق دثني ی : ح

ن    : قال ابن زید: أخبرنا ابن وھب، قال د ب د زّوج زی كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم ق
ًا     لم یوم ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ھ، فخرج رس ت عمت ش بن ت جح ب بن ة زین حارث
ا        ي حجرتھ ریح الستر فانكشفت و ھي ف یریده وعلى الباب ستر من شعر، فرفعت ال

ا وق  لم، فلم ھ وس لى اهللا علی ي ص ب النب ي قل ا ف ع إعجابھ رة، فوق ت حاس ك كرھ ع ذل
ال       : اآلخر، فجاء فقال ارق صاحبتي، ق د أن أف ي أری ا رسول اهللا إن ك   : "ی ك؟ أراب مال

ال " منھا شيء؟  رًا،         : ق ت إال خی ا رسول اهللا، وال رأی ا شيء ی ي منھ ا رابن ال، واهللا م
ق اهللا : "فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ول اهللا   "أمسك علیك زوجك وات ذلك ق ، ف

الى  و{ تع ق اهللا   وإذ تق ك وات ك زوج ك علی ھ أمس ت علی ھ وأنعم م اهللا علی ذي أنع ل لل
  . ، تخفي في نفسك إن فارقھا تزوجتھا}وتخفي في نفسك ما اهللا مبدیھ 

  :و ھذه الروایة فیھا علتان
ى  ة األول یس         : العل لم ل ن أس د ب ن زی رحمن ب د ال و عب د و ھ ابن زی لة، ف ا معض أنھ

  .راویان أو أكثربصحابي وال تابعي، فقد سقط من اإلسناد 
أن عبد الرحمن بن زید بن أسلم ھذا ضعیف باتفاق المحدثین، بل صرح : العلة الثانیة

دًا،      : بعضھم بأنھ متروك الحدیث، قال البخاري وأبو حاتم  دیني ج ن الم ي ب ضعفھ عل
رحمن   : كان في الحدیث واھیًا، و جاء عن الشافعي أنھ قال: وقال أبو حاتم د ال قیل لعب

ال        : أسلمبن زید بن  لم ق ھ وس دك أن رسول اهللا صلى اهللا علی وك عن ج إن : حدثك أب
ال         ین؟ ق ام ركعت ف المق ت و صلت خل ت بالبی وح طاف فینة ن م : س ر   . نع ا ذك ذا لم و لھ

اذھب إلى عبد الرحمن بن زید یحدثك عن أبیھ عن  : رجل لمالك حدیثًا منقطعًا قال لھ
وح و رج   . ن رة، و ھ عیفھ كثی ي تض ة ف وال األئم غل   و أق ھ ش ھ لكن ي نفس الح ف ل ص

داً       دیث فضعف ج ظ الح ذیب . بالعبادة والتقشف عن حف ھ   ). ٦/١٧٨(التھ روى عن و ی
ا               ا م ھ، وأم ذا ینظر فی رآن، فھ م الق ي فھ ھ ف ان من رأی ا ك شيء كثیر في التفسیر، فم

  !.یرویھ مسندًا فغیر مقبول، فكیف إذا أرسل الحدیث؟
حدثنا مؤمل بن إسماعیل : ، قال)١٥٠-٣/١٤٩(ذكرھا أحمد في مسنده: الروایة الثالثة

ال   : قال د، ق ن زی ال     : حدثنا حماد ب س ق ت عن أن دثنا ثاب ى رسول اهللا صلى اهللا    : ح أت
ب،     ھ زین لم امرأت علیھ وسلم منزل زید بن حارثة فرأى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

ھ، ف     د یشكوھا إلی ھ   وكأنھ دخلھ  ال أدري من قول حماد أو في الحدیث  فجاء زی ال ل ق
ق اهللا و  { فنزلت : أمسك علیك زوجك واتق اهللا، قال: "النبي صلى اهللا علیھ وسلم وات

  .یعني زینب} زوجناكھا { إلى قولھ } تخفي في نفسك ما اهللا مبدیھ 
روي        أ ی ر الخط ھ كثی رھم بأن فھ أكث ة، و وص ض األئم واه بع ماعیل ق ن إس ل ب مؤم

ى أھل    حدیثھ ال یش: المناكیر، قال یعقوب بن سفیان بھ حدیث أصحابھ، و قد یجب عل
وا              د، فل ذا أش ات شیوخھ، و ھ اكیر عن ثق روي المن ھ ی ھ، فإن وا عن حدیث العلم أن یقف

: و قال محمد بن نصر المروزي. كانت ھذه المناكیر عن الضعفاء لكنا نجعل لھ عذرًا
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ر         ظ كثی ان سيء الحف ھ ك ھ، ألن ت فی ف و یتثب  المؤمل إذا انفرد بحدیث وجب أن یتوق
  ).١٠/٣٨١(التھذیب. الغلط

دیث،       ذكروا أول الح م ی اد فل حاب حم و حدیثھ ھذا قد رواه جماعة من الثقات من أص
زول     ھ، و ن لم ل وإنما ذكروا مجيء زید یشكوا زینب، و قول النبي صلى اهللا علیھ وس

  ).١١٤٠٧برقم ( والنسائي) ٣٢١٢برقم ( والترمذي) ٧٤٢٠برقم (البخاري. اآلیة
ال  : ، قال)٢٢/١٣(رواھا ابن جریر في تفسیره: عةالروایة الراب دثنا  : حدثنا بشر، ق ح

و ھو زید أنعم اهللا } وإذ تقول للذي أنعم اهللا علیھ { : حدثنا سعید عن قتادة: یزید، قال
الم  ھ باإلس ھ  { : علی ت علی لم } وأنعم ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی ھ رس ك { : أعتق أمس

وكان یخفي في نفسھ وّد : ، قال}ما اهللا مبدیھ علیك زوجك واتق اهللا وتخفي في نفسك 
ي  { ما أنزلت علیھ آیة كانت أشد منھا قولھ : أنھ طلقھا، قال الحسن واتق اهللا وتخفي ف

وحي         }نفسك ما اهللا مبدیھ  ًا شیئًا من ال لم كاتم ھ وس ي اهللا صلى اهللا علی ، و لو كان نب
ا  اه { لكتمھ ق أن تخش اس واهللا أح ى الن ي }وتخش ال خش ھ ، ق لى اهللا علی ي اهللا ص نب

  .وسلم مقالة الناس
ال          ذه القصة مختصرة، ق ادة ھ ر عن قت رزاق عن معم ن    : و روى عبد ال د ب جاء زی

ھ      : حارثة فقال ال ل ا، فق د أن أطلقھ ا أری : یا رسول اهللا إن زینب اشتد علّي لسانھا، وأن
لم یحب أن   : ، قال"اتق اهللا وأمسك علیك زوجك" ا و  والنبي صلى اهللا علیھ وس یطلقھ

  ). ٨/٥٢٤(فتح الباري. یخشى مقالة الناس
ا فسره من           اظ، مشھور بالتفسیر، فم ة الحف د األئم وقتادة ھو بن دعامة السدوسي أح
دلیس،     رة الت ھ كث ذوا علی اء أخ إن العلم ة ف ره روای ا ذك ھ، وم ر فی ات فینظ ھ لآلی فھم

ر اإلسناد،      ذا إذا ذك لھ    فاشترطوا لصحة حدیثھ أن یصرح بالسماع، و ھ ا یرس ا م فإم
ال               دًا، ق ذه القصة فھو ضعیف ج ھ لھ ي روایت ا ف دًا كم ي اإلسناد أح ده ف وال یذكر بع

ن العالء        : الشعبي رو ب و عم ال أب ل، و ق ادة حاطب لی ن     : كان قت رو ب ادة وعم ان قت ك
د       ل أح ذان عن ك ا شيء، یأخ ذیب . شعیب ال یغث علیھم ان  ). ٣٥٦-٨/٣٥١(التھ و ك

رى  ان ال ی عید القط ن س ى ب ول  یحی یئًا، و یق ادة ش ري وقت ال الزھ ة : إرس و بمنزل ھ
  ).١٠١ص ( جامع التحصیل في أحكام المراسیل للعالئي. الریح

ات األخرى، و یمكن رد      ي الروای على أن روایتھ لتفسیر اآلیة لیس فیھ تفصیل كما ف
م  ) وّد( و) أحب( روایتھ إلى الروایات الصحیحة في تفسیر اآلیة، فیكون معنى أي عل

ٍذ أن          أن ز اس حینئ ة الن ك، وتكون خشیتھ من مقال ھ ذل ام اهللا ل یدًا سیطلقھا وال بد بإلھ
  .تزوج حلیلة ابنھ: یقولوا

زّوج النبي صلى : قال مقاتل) ١٤/١٩٠(ذكرھا القرطبي في تفسیره: الروایة الخامسة
ى         ھ السالم أت ھ علی م إن ًا، ث ده حین اهللا علیھ وسلم زینب بنت جحش من زید فمكثت عن

ّم نساء             زید ن أت ة جسیمة م ت بیضاء جمیل ة، و كان ت قائم ھ، فأبصر زین ًا یطلب ًا یوم
وب : "قریش، فھویھا وقال ذكرتھا     "سبحان اهللا مقلب القل ب بالتسبیحة ف ، فسمعت زین

ّي و   : لزید، ففطن زید فقال یا رسول اهللا ائذن لي في طالقھا، فإن فیھا كبرًا، تعظم عل
ھ الس    ال علی انھا، فق ؤذیني بلس ق اهللا  : "المت ك وات ك زوج ك علی ل"أمس إن اهللا : ، و قی

ي نفسھ،    بعث ریحًا فرفعت الستر و زینب ُمَتَفضَّلھ في منزلھا، فرأى زینب فوقعت ف
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ا جاء           ك لم لم وذل ھ وس ي صلى اهللا علی س النب ي نف و وقع في نفس زینب أنھ وقعت ف
  .ایطلب زیدًا، فجاء زید فأخبرتھ بذلك، فوقع في نفس زید أن یطلقھ

ھذه الروایة لم یذكروا لھا إسنادًا إلى مقاتل، و لو صحت إلى مقاتل لم یفدھا شیئًا، فإن 
ة ووصفوه بوضع            ع من األئم ھ جم د كذب ر ق ا یظھ لیمان فیم مقاتًال  وھو مقاتل بن س

  ).٢٨٥-١٠/٢٧٩(أنظر ترجمتھ في التھذیب. الحدیث، و تكلوا في تفسیره
ھ رسول اهللا صلى    م: قال ابن إسحاق: الروایة السادسة رض زید بن حارثة فذھب إلی

ب      د، فقامت زین اهللا علیھ وسلم یعوده و زینب ابنة جحش امرأتھ جالسة عن رأس زی
ال      ھ، فق أ رأس م طأط لم ث ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ا رس ر إلیھ أنھا، فنظ بعض ش : ل

وب واألبصار    " ب القل د  "سبحان مقل ال زی ال    : ، فق ا رسول اهللا، فق ك ی ا ل ، "ال: أطلقھ
وكان {إلى قولھ } ...وإذ تقول للذي أنعم اهللا علیھ وأنعمت علیھ{ فأنزل اهللا عز وجل 

تعدد نساء األنبیاء و مكانة المرأة في الیھودیة والمسیحیة واإلسالم . }أمر اهللا مفعوًال 
  ).٦٨ص ( اللواء أحمد عبد الوھاب

  .ة ابن ھشامھذه الروایة لم یذكروا لھا إسنادًا، و لم أقف علیھا في سیر
ا من             ة أسانیدھا، فلننظر فیھ ات وسقوطھا من جھ ذه الروای ین ضعف ھ و بعد أن تب

  -:جھة متونھا وما فیھا من اضطراب ونكارة، من عدة وجوه
ھ      : الوجھ األول ي بعضھا أن رسول اهللا صلى اهللا علی تناقض الروایات المذكورة، فف

ب        ب فاستقبلتھ زین ة و ھو غائ ن حارث د ب لم زار زی ان    وس دًا ك ي بعضھا أن زی ، و ف
م     الة وأت ل الص ھ أفض ان علی لم، و ك ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص زاره رس ًا، ف مریض
ي              ي فراشھ ف ًا و مریضًا ف د غائب ف یكون زی ب، فكی د و زین ًا ھو و زی التسلیم جالس

  ! ؟.وقت واحد
اني  لم زار ز       : الوجھ الث ھ وس ي ذكرت أن رسول اهللا صلى اهللا علی ات الت دًا  والروای ی

ة     ا، فروای اختلفت في كیفیة رؤیة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم لزینب رضي اهللا عنھ
د فرفعت          اب زی ًا بب ان واقف ھ ك ة بأن ھ، و روای تقول بأنھ كان واقفًا بالباب فخرجت إلی

  . الریح ستر الشعر فرآھا فأعجبتھ
ث ھ الثال لم   : الوج ھ وس لى اهللا علی ي ص اب النب ى أن إعج ات عل ق الروای ب  تتف بزین

ذا              ھ، و ھ د رضي اهللا عن ا زی د أن تزوجھ أخرًا، أي بع ھ جاء مت ي قلب ا ف وع حبھ ووق
ة    اوز الثانی د ج لم ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ب ورس دت زین د ول ب، فلق شيء عجی
ا إال             م یلحظ مفاتنھ ھ، أل ة عمت ھ، فھي ابن ره، و شبت وترعرعت أمام عشرة من عم

ھ  زل        متأخرًا، و بعد أن صارت زوجة لدعّی م ین ھ، والحجاب ل ا ل ذي زوجھ و ال ، و ھ
ھ       ي قلب ا أو وقعت ف ان یھواھ بعد، فقد نزل صبیحة عرسھا، أال یكون شاھدھا، فلوا ك
ھ،         دموھا ل ة ألن یق لم كافی ھ وس ھ صلى اهللا علی لما منعھ شيء من زواجھا، فإشارة من

ھ      ت نفسھا ل ھ وھب د ورد أن ي         . بل ق ذا الوجھ ف ي حول ھ ن العرب ھ  أنظر كالم اب كتاب
  ). ٣/١٥٤٣(أحكام القرآن
لو افترضنا جدًال أن حبھا وقع في قلبھ صلى اهللا علیھ وسلم متأخرًا بعد : الوجھ الرابع

ھ          ھ صلى اهللا علی در من ا ص رؤیتھ لھا عند زید بن حارثة، فبأي شيء یمكن تفسیر م
ك تسبیحًا أو طأط         ان ذل ھ، سواء ك ي قلب أة وسلم و فھم منھ زید و زینب أنھا وقعت ف

ره         ! للرأس، أو غیر ذلك؟ رأة غی ب الرجل ام ذي نھي عن أن یخب و ال كیف ذلك و ھ
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ال  ! علیھ؟ أفیعمل ما قد نھي أمتھ عنھ؟ ھ ق ال رسول   : فعن أبي ھریرة رضي اهللا عن ق
برقم ( أبو داود) من خبب زوجة امرئ أو مملوكھ فلیس منا:( اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  .بسند صحیح) ٥١٧٠
در       ولو افترضنا أ ا ص ك، وإنم ا ذل د إفھامھ م یقص ن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ل

ھ أن      ھ و رغبت ھ من محبت منھ ذلك عفوًا دون قصد، فكیف بما ذكروا أنھ عقد علیھ قلب
  .یطلقھا زید لیتزوجھا؟ ولو نسب ذلك إلى آحاد المسلمین لكان ینبغي تبرئتھ من ذلك

اس و    وفوق ذلك كلھ كیف یعاتبھ اهللا  كما تقول ھذ ك عن الن ه الروایات  ألنھ أخفي ذل
ي     ذا كاف ف لم یعلن أنھ یحب زوجة زید، وأنھ یود لو طلقھا لیتزوجھا؟ َتَصّوٌر مثل ھ

  .ظھور بطالن ھذه الروایات
م یصح أن             : الوجھ الخامس  ا ل رد غیرھ م ی و ل ة ل ا اآلی ي فسروا بھ ات الت ذه الروای ھ

ات أخرى      یفسر بھا كتاب اهللا تعالى، لسقوطھا إسنادًا  د وردت روای ف و ق ًا، فكی ومتن
ھ          ھ صلى اهللا علی ذي یخفی ارة، فال ھ وال نك ًا ال إشكال فی في تفسیر اآلیة تفسیرًا منطقی
ھ              اس إن ة الن ذي یخشاه ھو مقول ھ، و ال ھ ستصبح زوجة ل ھ أن ھ رب وسلم ھو ما أعلم

  .تزوج حلیلة من كان یدعى إلیھ
ه الروایات الصحیحة و التي ال مطعن والغریب في األمر أن بعض المفسرین ترك ھذ

ھ ذھب یفسر              ذكرھا لكن م ی نھم من ل ة، و م ات الشاذة الغریب ك الروای ر تل فیھا، و ذك
  .اآلیات على ضوئھا

و إذا اتضح اآلن سقوط تلك الروایات سندًا و متنًا فإنھ ال یفوتني ھنا أن أسجل مواقف 
و      ذي وقف رھم ال ًا     بعض األئمة المحققین من المفسرین وغی ات موقف ذه الروای ام ھ ا أم

د اإلشارة     حازمًا صلبًا، فمنھم من ذكرھا و فندھا، و منھم من أضرب عنھا صفحًا بع
  .إلى ضعفھا و نكارتھا

ي صلى اهللا             ین عصمة النب ات، و ب ذه الروای ص ھ ر ملخ د أن ذك ي بع ن العرب قال اب
  ).٣/١٥٤٣(أحكام القرآن. ھذه الروایات كلھا ساقطة األسانید: علیھ وسلم

ا       لم، وم ھ وس ھ صلى اهللا علی قال القرطبي بعد أن ذكر التفسیر الصحیح لما كان یخفی
ذي   : الذي كان یخشاه من الناس و ال وھذا القول أحسن ما قیل في تأویل ھذه اآلیة، وھ

ن      ر ب الزھري والقاضي بك خین، ك اء الراس رین والعلم ن المفس ق م ل التحقی ھ أھ علی
ي صلى    . بكر بن العربي وغیرھم العالء القشیري والقاضي أبي ا روي أن النب فأما م

ذا           ظ عشق  فھ ان لف ض الُمّج ق بع ا أطل د  وربم رأة  زی اهللا علیھ وسلم ھوى زینب ام
ذا، أو مستخف           ل ھ ھ وسلم عن مث ي صلى اهللا علی إنما صدر عن جاھل بعصمة النب

  ).١٤/١٩١(الجامع ألحكام القرآن. بحرمتھ
ا   : روایات الصحیحةوقال ابن كثیر بعد أن ذكر ال ر ھاھن ذكر ابن أبي حاتم وابن جری

حتھا       دم ص ا صفحًا لع آثارًا عن بعض السلف رضي اهللا عنھم أحببنا أن نضرب عنھ
د عن           ن زی اد ب ة حم دیثًا من روای ا أیضًا ح فال نوردھا، و قد روى اإلمام أحمد ھاھن

اً       یاقھ أیض ا س ة تركن ھ غراب ھ فی ي اهللا عن س رض ن أن ت ع یر . ثاب رآن تفس الق
  ).٣/٤٩١(العظیم
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ن     : و قال ابن حجر بعد أن ذكر الروایات الصحیحة ا اب ار أخرى أخرجھ و وردت آث
ا          اغل بھ ي التش رین ال ینبغ ن المفس ر م ا كثی ري و نقلھ اتم والطب ي ح تح  . أب ف

  ).٨/٥٢٤(الباري
ار،        ذه األخب ل ھ وا لمث و ھناك ُثّلة كبیرة من علماء اإلسالم في العصر الحاضر تفطن

ار اهللا   ورم اء، فأن قت أبصارھم ما تنطوي علیھ من مداخل خطیرة ال تلیق بمقام األنبی
اظ         ھ وإیق ي التنبی م الفضل ف ان لھ ة، فك بصائرھم لكشف النقاب عن ھذه اآلثار الدخیل
ل من قداسة رسول اهللا صلى اهللا       الفكر اإلسالمي للتصدي لكل دسیسة یراد منھا النی

  .لتاریخیة في تراث اإلسالمعلیھ وسلم، أو تشویھ الحقائق ا
وللقصاص في ھذه القصة كالم ال ینبغي أن یجعل في : یقول الشیخ محمد رشید رضا

ي نسبت      ذه الترھات الت حیز القبول، و یجب صیانة النبي صلى اهللا علیھ وسلم عن ھ
  ).٢٧٥ص ( محمد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. إلیھ زورًا و بھتانًا
  ..و خالصة األمر

دة من        كان ت جحش لھالل ذي القع ب بن زواج الرسول صلى اهللا علیھ وسلم من زین
  ).٨/١١٤(ابن سعد في الطبقات. العام الخامس الھجري و ھي بنت خمس وثالثین

ي     ): ٧٤٢٠برقم ( روى البخاري في صحیحھ ل النب ھ، فجع أن زیدًا جاء یشكو زوجت
ول    لم یق ھ وس ك زوجك    : "صلى اهللا علی ق اهللا وأمسك علی ت عائشة  "ات ان   : ، قال و ك ل

ي      ى أزواج النب ت تفخر عل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كاتمًا شیئًا، لكتم ھذه، فكان
  .زوجكن أھالیكن، و زوجني اهللا من فوق سبع سماوات: صلى اهللا علیھ وسلم، تقول

  .و آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
---------------------------   

  زواج النبي صلى اهللا علیھ وسلم علة كثرة )٢٣(
  :وبعد.......الحمد هللا وكفى وسالم على عباده الذین اصطفى* 

  :أخرج البخاري في كتاب النكاح
اسٍ : َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر َقاَل ا    {:َقاَل ِلي اْبُن َعبَّ ُت َل َت؟ ُقْل ْل َتَزوَّْج ال . َھ ِإنَّ   َ: َق َزوَّْج َف َفَت

  .}ِة َأْكَثُرَھا ِنَساًءَخْیَر َھِذِه اْلُأمَّ
  :قال في الشرح

ھ  اء (قول ا نس ة أكثرھ ذه األم ر ھ إن خی ھ  ) ف لیمان علی ل س رج مث ة لیخ ذه األم د بھ قی
وب    ، وكذلك أبوه داود، فإنھ كان أكثر نساء، السالم ق أی ووقع عند الطبراني من طری

اس   ن عب ن اب ر ع ن جبی عید ب ن س اء  " ع ا نس ان أكثرن ا ك إن خیرن وا ف ل قی" تزوج
ك        دا ذل ا ع ھ فیم المعنى خیر أمة محمد من كان أكثر نساء من غیره ممن یتساوى مع

لم          . من الفضائل ھ وس ي صلى اهللا علی الخیر النب اس ب ن عب راد اب ر أن م ذي یظھ ، وال
حابھ  اء أص ة أخص وح   ؛ وباألم زویج مرج رك الت ى أن ت ار إل ھ أش ان  ، وكأن و ك إذ ل

مع  -وكان النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، غیرهراجًحا ما آثر النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
یكثر التزویج لمصلحة تبلیغ األحكام التي ال یطلع  -كونھ أخشى الناس هللا وأعلمھم بھ 

وإلظھار المعجزة البالغة في خرق العادة لكونھ كان ال یجد ما یشبع بھ ، علیھا الرجال
ان  ، یواصلویصوم كثیًرا و، وإن وجد كان یؤثر بأكثره، من القوت غالبا ومع ذلك فك

دة     ة الواح ي اللیل دن     ، یطوف على نسائھ ف وة الب ع ق ك إال م دن   ، وال یطاق ذل وة الب وق
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أكول ومشروب      ات من م ادرة أو    ، تابعة لما یقوم بھ من استعمال المقوی ده ن وھي عن
ة ي  . معدوم ع ف فاء " ووق ى      " الش ھ عل اح لداللت رة النك دح بكث ت تم رب كان أن الع

ة ى أن، الرجولی ال إل ھ    : ق ادة رب ن عب رتھن ع غلھ كث م تش ادة   ، ول ك عب ل زاده ذل ب
لتحصینھن وقیامھ بحقوقھن واكتسابھ لھن وھدایتھ إیاھن وكأنھ أراد بالتحصین قصر  

الطبع البشري   ، طرفھن علیھ فال یتطلعن إلى غیره بخالف العزبة فإن العفیفة تتطلع ب
  . وذلك ھو الوصف الالئق بھن، إلى التزویج

ن النساء عشرة أوجھ     والذي ت*  حصل من كالم أھل العلم في الحكمة في استكثاره م
  . تقدمت اإلشارة إلى بعضھا

ھ        : أحدھا ھ المشركون من أن ا یظن ب ھ م أن یكثر من یشاھد أحوالھ الباطنة فینتفي عن
  . ساحر أو غیر ذلك

  . لتتشرف بھ قبائل العرب بمصاھرتھ فیھم: ثانیھا
  . لذلكللزیادة في تألفھم : ثالثھا

للزیادة في التكلیف حیث كلف أن ال یشغلھ ما حبب إلیھ منھن عن المبالغة في : رابعھا
  . التبلیغ

  .لتكثر عشیرتھ من جھة نسائھ فتزاد أعوانھ على من یحاربھ: خامسھا
ھا  ال : سادس ا الرج ع علیھ ي ال یطل رعیة الت ام الش ل األحك ع  ، نق ع م ا یق ر م ألن أكث

  . ي مثلھالزوجة مما شأنھ أن یختف
ابعھا ة  : س ھ الباطن ن أخالق ى محاس الع عل ا إذ ذاك  ، االط ة وأبوھ زوج أم حبیب د ت فق
فلو لم یكن أكمل الخلق في خلقھ لنفرن ، وصفیة بعد قتل أبیھا وعمھا وزوجھا، یعادیھ

  . بل الذي وقع أنھ كان أحب إلیھن من جمیع أھلھن، منھ
ي     : ثامنھا ھ ف ادة ل أكول       ما تقدم مبسوًطا من خرق الع ل من الم ع التقل اع م رة الجم كث

، وقد أمر من لم یقدر على مؤن النكاح بالصوم ، والمشروب وكثرة الصیام والوصال
  . وأشار إلى أن كثرتھ تكسر شھوتھ فانخرقت ھذه العادة في حقھ صلى اهللا علیھ وسلم

رھا عھا وعاش احب : تاس ن ص ھ ع دم نقل ا تق فاء " م ام " الش ینھن والقی ن تحص م
  . واهللا أعلم، نبحقوقھ

  جمعھ ورتبھ وكتبھ الفقیر
  .السید العربي بن كمال/ د

---------------------------  
  شبھات وتھم ضد مقام النبوة) ٢٤(

  )١(شبھات وتھم ضد مقام النبوة
الى ارك وتع ال اهللا تب رة   : (ق دنیا واآلخ ي ال نھم اهللا ف ولھ لع ؤذون اهللا ورس ذین ی إن ال

  ].٥٧: األحزاب [ )وأعد لھم عذاًبا مھیًنا
اس       ھ ویشككون الن داء یكذبون ما من نبي وال رسول أرسلھ اهللا عز وجل إال واجھ أع

الى      ال تع ي     : (في صدق نبوتھ وھذه سنة من سنن اهللا عز وجل ق ل نب ا لك ذلك جعلن ك
عدوا شیاطین اإلنس والجن یوحي بعضھم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء  

  ].١١٢: األنعام ) [ترونربك ما فعلوه فذرھم وما یف
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ھ من             ھ إخوت ا واجھ د واجھ م ین الرسل فق دعًا ب لم ب ھ وس ولم یكن نبینا صلى اهللا علی
ك   األنبیاء من التكذیب والعناد والقتال والتشرید والسجن والطرد واالستھزاء ولكن ذل

ھ لم یثنھ عن دعوتھ ولم یفلَّ في عزیمتھ بل كان ثابتًا كالطود األشم فصبر وھانت علی 
  .نفسھ في سبیل اهللا عز وجل حتى نصره اهللا عز وجل ورفع لھ ذكره إلى یوم القیامة

اھن   وقد اتھم نبینا صلى اهللا علیھ وسلم بأنھ كاذب وقیل شھواني وقالوا عنھ ساحر وك
تھم مجرد شبھات           ذه ال ابي وھ دواني ومتعصب وإرھ ھ ع م بأن وشاعر ومجنون وأتھ

ر    ن التع ة م ع سنتھ       واھیة تسقط عند أول وھل ى شخصیتھ ودراسة سیرتھ وتتب ف عل
  .صلى اهللا علیھ وسلم

دھا بحجج      لم ونفن ھ وس وفیما یلي نستعرض كل شبھة أثیرت حول نبینا صلى اهللا علی
  .منیرة كالشمس في رائعة النھار

  ):كاذب: (قولھم عنھ: الشبھة األولى
  ):ساحر، كاھن، مجنون(قولھم عنھ :الشبھة الثانیة
  ):قالوا أساطیر األولین اكتتبھا فھي تملي علیھ بكرة وأصیال(: الشبھة الثالثة

لم        : الشبھة الرابعة ھ وس ھ صلى اهللا علی ة وصفھم ل وھي من شبھ المستشرقین الحدیث
  ):شھواني(بأنھ 

راء : الشبھة الخامسة ھ       : من أعظم الشبھ واالفت لم بأن ھ وس ي صلى اهللا علی وصف النب
  ):إرھابي دموي سفاك للدماء(

  ):كاذب: (قولھم عنھ: األولىالشبھة 
لم وأضعف شبھة یمكن أن             ھ وس ا صلى اهللا علی ى نبین ت عل ة افتری ھذه أضعف فری
ھ    ذ طفولت یتشبث بھا أحد قدیمًا أو حدیثًا، وذلك لما اشتھر عنھ صلى اهللا علیھ وسلم من
ز    ي تمی من صدق الحدیث وأمانة في الخلق حتى كانت من أوضح صفاتھ وأخالقھ الت

لم             بھا، حتى ھ وس ھ صلى اهللا علی دقھ وأمانت األمین لص ة ب ي الجاھلی ان یسمى ف ھ ك أن
لم        ھ وس ھ صلى اهللا علی ل بعثت ة قب ومما یثبت ذلك ما جرى في قصة بناء قریش للكعب
ة أن           ل قبیل ون بسبب إرادة ك ادوا یقتتل ى ك ى وضع الحجر األسود حت واختالفھم عل

ا اش    ھ ولم نھم وأصرت     تفوز بشرف وضع الحجر األسود في مكان ا بی تد الخالف فیم
م           ال لھ دًا للخالف فق م أن یضع ح د عقالئھ ذا الشرف أراد أح كل قبیلة على الفوز بھ
ا          لم فلم ھ وس ي صلى اهللا علی دخل النب اب الصفا ف حكموا بینكم أول داخل علیكم من ب

ل       . ھذا محمد األمین رضینا بھ حكمًا: رأوه مقبًال قالوا دثت قب د ح ذه القصة وق ي ھ فف
  .لبعثة أكبر دلیل على اشتھاره بالصدق واألمانة فیما بینھما

ي   دیث أب ھ ح دق حدیث ي ص كھم ف دم ش ریش وع ین ق دق ب تھاره بالص ت اش ا یثب ومم
ھل تتھمونھ بالكذب قبل أن یقول : سفیان مع ھرقل وسؤال ھرقل حینما سأل أبا سفیان

وسألتك : لھا إذ قال ال ثم رد ھرقل في آخر الحدیث بحكمة قل من یفطن: ما قال؟ فقال
ت   ذب فقل ى اهللا           : أتتھمونھ بالك ذب عل م یك اس ث ى الن ذب عل دع الك ن ی ھ ل ال فعلمت أن

  ..تعالى و الحدیث في صحیح البخاري
ومما یثبت نفي الكذب عنھ ما ورد في حدیث ركانة بن عبد یزید في السنن بإسناد فیھ 

لم وا  . كالم ھ وس ي      وكان شدید العداوة للنبي صلى اهللا علی ًا للنب ال یوم ھ فق الستھزاء ب
یا ابن أخي بلغني عنك أمر ولست بكذاب فإن صرعتني علمت  : صلى اهللا علیھ وسلم
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النبي    أنك صادق، لقد أثبت صدقھ بنفي الكذب عنھ مع شدة العداوة وكثرة استھزاءه ب
وقد روى الترمذي عن علي أن أبا جھل قال . صلى اهللا علیھ وسلم كما ورد في السیر

یھم     : لھ الى ف أنزل اهللا تع ھ ف ت ب ذبونك   :  (إنا ال نكذبك، ولكن نكذب بما جئ إنھم ال یك ف
  ].٣٣: األنعام ) [ولكن الظالمین بآیات اهللا یجحدون

ا         ره نبین ا أخب ب لم ا طال ى إن أب لم حت وقد اشتھر بین قریش صدقھ صلى اهللا علیھ وس
ریش وأن األ        ا ق ي كتبتھ حیفة الت ر الص لم بخب ھ وس م     صلى اهللا علی ا ول د أكلتھ رضة ق

ى فتحوا       ) باسمك اللھم(تترك فیھا إال كلمة واحدة ھي  ریش حت ب یحاّج ق و طال قام أب
وبخھم        لم ف ھ وس ا صلى اهللا علی ال نبین الكعبة وأخرجوا الصحیفة ووجدوھا حقًا كما ق

  : أبو طالب بقولھ شعرًا في ھذا
   

  م ُیعجبمتى ما یخبر غائب القو***وقد  كان في أمر الصحیفة عبرة 
  وما نقموا من ناطق الحق ُمعرب*** محا  اهللا  منھا  كفرھم وعقوقھم
  ومن یختلق ما لیس بالحق ُیكذب*** فأصبح  ما قالوا من األمر باطًال

وقد كانت عالمات الصدق تلوح على محیاه صلى اهللا علیھ وسلم حتى قال عبد اهللا بن 
لم ونظر      سالم الحبر الیھودي في قصة إسالمھ أنھ لما رأى  ھ وس ي صلى اهللا علی النب

ذاب : في وجھھ قال ن ماجھ   ).(فلما تبینت وجھھ عرفت أن وجھھ لیس بوجھ ك رواه اب
  ).وغیره

  كانت بدیھتھ تأتیك بالخبر**** ولو  لم  تكن فیھ آیات مبینة 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  )٢(شبھات وتھم ضد مقام النبوة
  ):ساحر، كاھن، مجنون(قولھم عنھ :الشبھة الثانیة

ھ رد              م یستطیعوا ل الحق ول ا جاءھم ب ریش لم ار ق ا كف ي وصفھ بھ وھذه الصفات الت
د          ھ أح س إلی ھ ال یجل ھ إذ أن اس عن دوا الن ى یص فجنحوا إلى ھذه التھم واألوصاف حت
فیعرض علیھ اإلسالم ویقرأ القرآن على مسامعھ إال أخذ بلب جلیسھ وأسر قلبھ فأراد 

ي       المعاندون بإثارة ھذه الشبھة أن یصد ھ وسماعھ خاصة ف وس إلی وا الناس عن الجل
  .المواسم التي یجتمع فیھا الناس من أنحاء الجزیرة العربیة

ى        لم حت ھ وس لى اهللا علی ي ص ریش لمفاوضة النب دوبًا لق اء من ة ج ن ربیع ة ب ذا عتب ھ
ي العشیرة            : یترك دعوتھ فیقول لھ د علمت من السطة ف ث ق ا حی ك من ن أخي إن یا اب

ھ        والمكان في النسب اعتھم وسفھت ب ھ جم ت ب أمر عظیم فرق ، وإنك قد أتیت قومك ب
ا             ھ م ك وعرض علی ال والمل ھ الم رض علی م ع نھم، ث تھم ودی ھ آلھ ت ب م وعب أحالمھ
لم    ھ وس استطاعھ من اإلغراء حتى إذا فرغ عتبة من كالمھ ورسول اهللا صلى اهللا علی

ال . اسمع منيف: قال. نعم: أقد فرغت یا أبا الولید؟ قال: یستمع إلیھ فقال ل : ق ال  . أفع فق
  : الحبیب صلى اهللا علیھ وسلم

  ].٢:  ١فصلت ). [تنزیل من الرحمن الرحیم* حــم(بسم اهللا الرحمن الرحیم 
دًا      ره معتم ھ وراء ظھ ة یدی ومضى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقرأ وقد ألقى عتب

ھ           ى انتھى رسول اهللا صلى اهللا علی ا وھو یسمع منصتًا حت جدة    علیھم ى الس لم إل وس
  .!!سیرة ابن ھشام) قد سمعت یا أبا الولید ما سمعت فأنت وذاك: (فسجد، ثم قال
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بعض      ال بعضھم ل حابھ فق ى أص ر        : وعاد عتبة إل د بغی ا الولی د جاءكم أب اهللا ق ف ب نحل
ال   : فلما جلس إلیھم قالوا. الوجھ الذي ذھب بھ د؟ ق ا الولی ي   : ما وراءك یا أب ي أن ورائ

ة،          سمعت قوًال وا حر وال بالكھان و بالشعر وال بالس ا ھ ط، واهللا م ھ ق ا سمعت مثل هللا م
و اهللا      اعتزلوه ف ھ ف و فی ا ھ ین م ل وب ذا الرج ین ھ وا ب ي، وخل ا ل وني واجعلوھ أطیع

  .لیكونن لقولـھ الذي سمعت منھ نبأ عظیم
ى        س إل رآن وجل دما سمع الق فھذا عتبة بن ربیعة وھو من صنادید قریش وسادتھم بع

  .ى اهللا علیھ وسلم ینفي أن یكون شاعرًا أو كاھنًا أو ساحرًاالنبي صل
دًا   وھذا النضر بن الحارث سید آخر من سادة قریش وكبیر من كبرائھم ممن كفر حس

ا        : وحقدًا یقوم في قریش ذات یوم ویقول ر م م أم زل بك د ن ھ واهللا ق ریش إن یا معشر ق
دثاً        ًا ح د غالم یكم محم ان ف د ك د، فق دیثًا     أتیتم لھ بحیلة بع دقكم ح یكم وأص ، أرضاكم ف

وجاءكم بما جاءكم بھ قلتم ساحر ال . وأعظمكم أمانة حتى إذا رأیتم في صدغھ الشیب
و    ا ھ اھن، ال واهللا م تم ك دھم، وقل ثھم وعق حرة ونف ا الس د رأین احر لق و بس ا ھ واهللا م

و ب  . بكاھن قد رأینا الكھنة وتخالجھم وسمعنا سجعھم ا ھ شاعر  وقلتم شاعر، ال واهللا م
زه     ھ ورج ا ھزج نافھ كلھ معنا أص عر وس ا الش د رأین و   . ق ا ھ ون ال واهللا م تم مجن قل

ھ وال وسوستھ وال تخلیطھ         ا ھو بخنق ون فم ا الجن د رأین ریش    . بمجنون لق ا معشر ق ی
داءه      . فانظروا في شأنكم فإنھ واهللا قد نزل لكم أمر عظیم دى أع ذه شھادتین من أع فھ

  ..ة ابن ھشامتثبت كذبھم وافتراءھم علیھ سیر
  ):قالوا أساطیر األولین اكتتبھا فھي تملي علیھ بكرة وأصیال: (الشبھة الثالثة

ذین      رواة ال ین من ال اتھم المشركون نبینا صلى اهللا علیھ وسلم بأنھ جمع أساطیر األول
  .كانوا یتناقلونھا ثم كتبھا فھو یلقیھا علیھم لیدعي بذلك الوحي

لم  وقد بّین القرآن الكریم الرد ع لى مثل ھذه الشبھة ومفاده أنھ كان صلى اهللا علیھ وس
وأنھ لم یخرج من مكة ولم یسافر إلى البالد التي تكثر فیھا ھذه . أمیًا ال یقرأ وال یكتب

القصص واألساطیر التي ادعتھا علیھ قریش ثم إن ما جاءھم بھ محكم ال لبس فیھ وال 
ا    ا ك س م ى عك ھ عل اج فی ة وال اعوج تالف وال عجم ن  اخ رھم م ي عص ل ف ن یتناق

  .أساطیر یكذب بعضھا بعضًا
ا عجزوا       ھ فلم دة مثل وتحداھم أن یأتوا بمثلھ فلما عجزوا تحداھم أن یأتوا بسورة واح
ى     م واإلنس عل تحداھم أن یأتوا بعشر آیات مثلھ، ولن یستطیعوا ولو اجتمع الجن كلھ

ذبھم    م     أن یأتوا بمثلھ، وما زال التحدي قائًما لیفضح عجزھم وك ذه األم انھم، وھ وبھت
و    وصلت في العصر الحدیث إلى اقتحام الفضاء وتطویع الكائنات فھل یستطیعون ول

  اجتمعوا أن یأتوا بآیة مثلھ؟
قل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن یأتوا بمثل ھذا القرآن ال یأتون بمثلھ ولو كان ( 

  ].٨٨: اإلسراء ) [بعضھم لبعض ظھیًرا
راه ق( ون افت تم   أم یقول ن دون اهللا إن كن تطعتم م ن اس وا م ھ وادع ورة مثل أتوا بس ل ف

  ].٣٨: یونس ) [صادقین
أم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثلھ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اهللا (

  ].١٣: ھود ) [إن كنتم صادقین



 ٦٧

ا      و الق یم وھ یم العل المین الحك وق  وأنى لھم أن یأتوا بمثلھ وھو تنزیل من رب الع ھر ف
  .عباده وھو اللطیف الخبیر

لم        : الشبھة الرابعة ھ وس ھ صلى اهللا علی ة وصفھم ل وھي من شبھ المستشرقین الحدیث
  ):شھواني(بأنھ 

  .حین تزوج إحدى عشرة امرأة بینما منع أتباعھ من الزیادة على أربع نساء
  :والجواب على ھذه الشبھة

ھ    لى اهللا علی ي ص م أن النب ي أن ُیعل ھ ینبغ ة  أن ط إال عائش رًا ق زوج بك م یت لم ل  –وس
زوج سوى            –رضي اهللا عنھا  م یت ھ ل ان شبابھ وفتوت لم إب ھ وس ھ صلى اهللا علی كما أن

رة       –رضي اهللا عنھا  –خدیجة  رأة كبی حین كان عمره خمسًا وعشرین سنة وھي ام
ى          ا حت زوج علیھ م یت ي السن فل رة ف رأة الكبی فلو كان ذا شھوة لما اكتفى بھا وھي الم

  .رضي اهللا عنھا –توفیت 
اھم      –رضي اهللا عنھا  –وكان زواجھ بعائشة  ھ وأوف اس إلی إكرامًا لصدیقھ وأحب الن

  .لـھ وأكثرھم إخالصًا لھ ولدعوتھ
ي        ل ف اني رج ا ث ًا ألبیھ اب إكرام ن الخط ر ب ت عم ة بن ھ بحفص ان زواج ذلك ك وك

وأما زواجھ بأم ! ًا؟اإلسالم وثاني وزراءه وإذا لم یكرم عمر بن الخطاب فمن یكرم إذ
دن       ا فق واًء لھن لم ان إی حبیبة وأم سلمة وسودة ومیمونة وأم المساكین وھن أرامل فك

  .أزواجھن ولما أصابھن من عذاب واضطھاد في ذات اهللا تعالى
اس      ول الن ذلك خشیة من ق : وزّوجھ ربھ تبارك وتعالى زینب بنت جحش وھو كاره ل

د    « ة زی رأة ابن زوج ام ذي تب » محمد ت دم        ال أراد اهللا عز وجل أن یھ ل اإلسالم ف اه قب ن
د            ى عن ن المتبن ان لالب ث ك ع الجاھلي حی ي المجتم ت متأصلًة ف قاعدة التبني التي كان
العرب في الجاھلیة جمیع الحرمات والحقوق التي كانت لالبن الحقیقي سواء بسواء،  

نكح      ھ أن ی ل نبی ر اهللا عز وج دة أن أم ذه القاع دم ھ وى معول لھ ان أق د  فك ة زی زوج
  .بعدما طلقھا وقد كان ابنًا لـھ بالتبني في الجاھلیة لیستقر عند العرب عدم جواز التبني

ي         ا ف ا لموت زوجیھم ًا لحزنھم دموعھا وإذھاب حًا ل وكان زواجھ لصفیة وجویریة مس
  .معركة قتال دارت بین رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وبین رجالھما

رام          كما أن من فوائد زواجھ صلى ا د العرب من احت ان شائعًا عن ا ك لم م ھ وس هللا علی
ى أنفسھم         ارًا عل ة األصھار سبة وع اوأة ومحارب رون من انوا ی ا . للمصاھرة إذ ك فلم

د            ن الولی د ب ف خال م یق ة ل لمة المخزومی أم س لم ب ھ وس لى اهللا علی ي ص زوج النب ت
فی        و س ذلك أب د، وك ھ بأح ذي وقف دید ال ھ الش لمین موقف ن المس ي م د المخزوم ان قائ

ھ أم    المشركین لم یواجھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بأي محاربة بعد زواجھ بابنت
د    داء بع حبیبة،وكذلك ال نرى من قبیلتي بني المصطلق وبني النضیر أي استفزاز وع

  .زواجھ بجویریة وصفیة
ة        أمورًا بتزكی ان م ھ ك ھ أن ومن أعظم وأجل مقاصد نكاحھ صلوات ربي وسالمھ علی

تلط  وتعل لم أال یخ ع المس اء المجتم ا بن ام علیھ ي ق ادئ الت ن المب ان م ا ك اس ولم یم الن
ب   ار والمواھ ات األعم اء مختلف ود نس ى وج ة إل ة داعی ت الحاج اء كان ال بالنس الرج

فیزكیھن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ویربیھن ویعلمنھن لیقمن ) وھن أمھات المؤمنین(
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لمین فیكف   اء المس ة نس ده بتربی ن بع ات   م ان ألمھ د ك اء، وق ي النس غ ف ة التبلی ین مؤن
  .المؤمنین فضٌل كبیر في نقل أحوالھ صلى اهللا علیھ وسلم المنزلیة للناس

ي السن            رة ف رأة كبی ى ام ن النساء ویقتصر عل ي شبابھ م أفترى رجًال یدع الزواج ف
كخدیجة أو كسودة حتى یصل الخمسین من عمره ثم فجأة یجد في نفسھ شھوة عارمة 

  !.تزوج بمثل ھذا العدد الكبیر من النساء؟فی
  .اللھم إن ھذا ال یقولـھ إنسان عاقل بل ال یقولھ إال مكابر فاجر

راء   :الشبھة الخامسة ھ       : من أعظم الشبھ واالفت لم بأن ھ وس ي صلى اهللا علی وصف النب
  ):إرھابي دموي سفاك للدماء(

دیث تش    دق    وھذه التھمة إنما یذیعھا المستشرقون في العصر الح ھ وص ي دعوت كیكًا ف
ال             م واالحتم لم من الحل ھ وس ھ صلى اهللا علی ت عن د ثب لم فق ھ وس نبوتھ صلى اهللا علی

  .والعفو عند المقدرة والصبر على المكاره الشيء الكثیر جدًا
ع     زدد م م ی وكل حلیم عرفت منھ زلة وحفظت عنھ ھفوة ولكنھ صلى اهللا علیھ وسلم ل

: رضي اهللا عنھا –الجاھل إال حلمًا، قالت عائشة  كثرة األذى إال صبرًا وعلى إسراف
ًا      ن إثم م یك ا ل ما ُخّیر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بین أمرین إال اختار أیسرھما م

فإن كان إثمًا كان أبعد الناس عنھ، وما انتقم لنفسھ إال أن تنتھك حرمة اهللا فینتقم هللا بھا  
  .أسرعھم رضًىأخرجھ البخاري، وكان أبعد الناس غضبًا و

اب          ب أھل الكت ي كت ي وردت ف ھ الت ل نبوت ى    . وقد كان من أعظم دالئ ي آمن عل والت
ھ یسبق       ا أن حلم مثلھا من آمن منھم مثل عبد اهللا بن سالم وسلمان الفارسي وغیرھم

  .غضبھ
  :وقد كان العفو والصفح أحب إلیھ من االنتقام كما في القصص التالیة

یفتك بھ صلى اهللا علیھ وسلم، ورسول اهللا صلى اهللا تصدى لـھ غورث بن الحارث ل* 
  علیھ وسلم مطرح تحت شجرة وحده 

ذلك   ) من القیلولة وھو نوم وسط النھار(قائًال  ائلون ك حابھ ق ك  . دون حرس، وأص وذل
ھ،    ى رأس ائم عل ورث ق لم إال وغ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ھ رس م ینتب زاة، فل ي غ ف

ال  لم      من  : والسیف مصلٌت في یدیھ وق ھ وس ال صلى اهللا علی ي؟ فق . »اهللا«: یمنعك من
ال    لم وق ھ وس ؟ »من یمنعك  «: فسقط السیف من ید غورث، فأخذه النبي صلى اهللا علی

ر    : فعاد إلى قومھ فقال. كن خیر آخذ فتركھ وعفا عنھ: قال غورث د خی جئتكم من عن
  ).أخرجھ اإلمام أحمد وھو في البخاري مختصرًا. (الناس

ل المس *   ا دخ أطي  لم ین مط ریش جالس االت ق د رج تح ووج بیحة الف رام ص جد الح
ا معشر   «: الرؤوس ینتظرون حكم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الفاتح فیھم، فقال ی

ال   : ؟ قالوا»قریش ما تظنون أني فاعل بكم ریم، ق ن أخ ك أنتم   «: أخ كریم واب وا ف اذھب
اء اري   (» الطلق تح الب ي ف ر ف ن حج ناده اب ن إس ن ) حس ا ع ن  فعف وا م دما ارتكب ھم بع

ا            د عف ذا فق ع ھ ده، وم دره، وال یحصى ع ادر ق ا ال یق حابھ م الجرائم ضده وضد أص
  .ولم یقتل فصلى اهللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم. عنھم ولم یعنف ولم یضرب

ودي  *   م الیھ ن األعص د ب حره لبی اري(س حیح البخ ي ص ة ف م )القص ھ ول ا عن ، فعف
ذه ھ . یؤاخ ھ الم ت أن م یثب ل ل اب  ب وم أو عت رد ل ھ مج ذة  . أو عاتب ن المؤاخ ًال ع فض
  .والعقاب
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ھ          *   آمروا علی ة ت ى المدین وك إل ھ من تب ق عودت ي طری و ف افقون وھ ھ المن آمر علی ت
حابھ   : (لیقتلوه وعلم بھم وقیل لھ فیھم فعفا عنھم، وقال ل أص دًا یقت ) ال ُیتحدث أن محم

  ).القصة في صحیح البخاري(
ي غزوة من    *   ل          لم یذكر ف ًا مسالمین ب د أو غزا قوم ى أح دى عل ھ اعت الغزوات أن

كانت غزواتھ وسرایاه موجھة إلى من بدأه بالعداوة وحاول الكید لإلسالم والمسلمین، 
ًا        وزًا وال راھب ًال وال عج رأة وال طف وا ام لھم أن ال یقتل راءه إذا أرس أمر أم ان ی وك

  .إفساد الزرعمعتزًال في صومعتھ وكان ینھاھم عن التحریق بالنار و
ت تضطرم       ي كان دافھا الت وقد غّیر النبي صلى اهللا علیھ وسلم أغراض الحروب وأھ
نار الحرب ألجلھا في الجاھلیة، فبینما كانت الحرب عبارة عن النھب والسلب والقتل 
واإلغارة والظلم والبغي والعدوان وأخذ الثأر والفوز بالوتر وكبت الضعیف وتخریب 

دمیر الب   ران وت د       العم عیف والوالئ ى الض وة عل اء والقس ات النس ك حرم ان وھت نی
ة، إذ         ي الجاھلی ي األرض ف اد ف ث والفس ل والعب رث والنس الك الح بیان وإھ والص
امیة      راض س ة وأغ داف نبیل ق أھ ي تحقی ادًا ف الم جھ ي اإلس رب ف ذه الح ارت ھ ص
رب    دت الح ان وغ ان ومك ل زم ي ك اني ف ع اإلنس ا المجتم ز بھ ودة یعت ات محم وغای

  .ھادًا في تخلیص اإلنسان من نظام القھر والعدوانج
وي الضعیف،    إن تحول المجتمع إلى نظام العدل والنصف بدًال عن نظام یأكل فیھ الق
حتى یصیر المجتمع إلى نظام یصیر فیھ القوي ضعیفًا حتى یؤخذ الحق منھ وصارت 

الذین یقولون  بذلك الحرب جھادًا لتخلیص المستضعفین من الرجال والنساء والولدان
دنك    ربنا أخرجنا من ھذه القریة الظالم أھلھا واجعل لنا من لدنك ولیًا واجعل لنا من ل

یرًا دوان  . نص م والع ة واإلث در والخیان ن الغ ر أرض اهللا م ي تطھی ادًا ف ارت جھ وص
  .وغدت وسیلة لبسط األمن والسالمة والرأفة والرحمة ومراعاة الحقوق والمروءة

دیل  ام بتب ن ق فاٍك   أوم ًا أو س ون إرھابی ٍض یك ٍر مح ى خی ٍض إل رٍّ مح ن ش رب م الح
  .للدماء؟

ال         اء القت دو أثن ع الع ى م ة حت ة والرأف أفترى من یأمر بھذا العدل واإلنصاف والرحم
  !!یمكن أن یوصف بأنھ إرھابي أو قاتل أو سفاك للدماء؟ سبحانك ھذا بھتان عظیم

ى    علمًا بأن جمیع البالد التي فتحھا بالسیف ظھ ا عل ت أھلھ ر فیھا اإلسالم وانتشر وثب
دًا         یس انتشاره عائ ھ ول ة فی ھ لصفاتھ الذاتی اإلسالم، مما یؤكد أن انتشار اإلسالم وثبات
لمًا دون             تح س ا ف الده مم اع اإلسالم وب ر بق ا أن أكث ط كم القوة والسیف فق إلى نشره ب

  .حرب أو قتال كما ثبت ذلك في دواوین السیرة وكتب التاریخ
ه الشبھ والتھم التي یطلقھا أعداء اإلسالم على نبینا صلى اهللا علیھ وسلم لم تكن  إن ھذ

ا     ذي بعث بھ ور    : (یومًا لتوھي من عضد الرسالة أو الرسول ال ؤوا ن دون أن یطف یری
  ].٣٢: التوبة ) [اهللا بأفواھھم ویأبى اهللا إال أن یتم نوره ولو كره الكافرون

ة   بل ربما كانت ھذه الشبھ فأل خیر   وة المحمدی لھذا الدین إذ أنھ ومنذ ظھور فجر النب
ھ صلى اهللا          ى دعوت اس عل ال الن ي إقب ًا ف ًا قوی كانت ھذه الشبھ واالتھامات سببًا وباعث
الة          ول والرس ن الرس ؤالھم ع اس وس ري الن تھم زاد تح ا زادت ال لم فكلم ھ وس علی

ى ا       ك إل ى یسلمھم ذل وة حت ن اهللا    فیقودھم ذلك إلى االنبھار بأضواء النب ي دی دخول ف ل
  .أفواجًا والحمد هللا أوًال وآخرًا
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ي    وقولنا لمن یروج ھذه الشبھ والتھم ھو ما قالھ حسان ابن ثابت في المنافحة عن النب
ھ   صلى اهللا علیھ وسلم والذب عنھ وھو أجمل ما قیل في الذب عن النبي صلى اهللا علی

ذا فضًال عن    ك      وسلم ولم یستطع أحد أن یحلق إلى ما دون ھ م ذل ى لھ أن یسامیھ وأّن
  :رضي اهللا عنھ –وھو المؤید بروح القدس، یقول 

  وعند  اهللا في ذاك الجزاُء**** ھجوَت محمدًا فأجبُت عنھ 
  أمین   اهللا  شیمتھ  الوفاُء**** ھجوت  مباركًا برًا حنیفًا 
  فشركما  لخیر  كما الفداُء**** أتھجوه  ولسَت لھ بكفء؟

  لعرض  محمد  منكم وقاُء*** ي فإن  أبي ووالده وعرض
دًا           ٌر ج ھ كثی اء علی ن الثن داءه م ا ورد عن أع إن م  –وإذا كان ھذا ما قالھ مؤمن بھ، ف

داء    ھ األع اب         –والحق ما شھدت ب ف كت ذي أل دكتور مایكل ھارت ال ذا ال ة  (فھ المائ
ل  ھ         ) األوائ ك بقول ل ذل لم ویعل ھ وس د صلى اهللا علی ا محم ام األول نبین ي المق  :یضع ف

ي تضم         (( ة الت ي رأس القائم لم لیكون ف ھ وس إن اختیار المؤلف لمحمد صلى اهللا علی
ار       ذا االختی ف المجاالت، إن ھ ي مختل األشخاص الذین كان لھم أعظم تأثیر عالمي ف

راء     ن الق ر م م          (ربما أدھش الكثی ف لھ ذین أل ر المسلمین ال راء من غی م الق د بھ یقص
و     الكتاب، وإال فإن المسلمین یعتقدون لم ھ ھ وس عقیدة جازمة بأن محمد صلى اهللا علی

دًا          ) خیر الثقلین ف أن محم اد المؤل ي اعتق ض التساؤالت، ولكن ف ر بع د یثی إلى حد ق
صلى اهللا علیھ وسلم كان الرجل الوحید في التاریخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في 

  .كال المستویین الدیني والدنیوي
د    لقد أسس محمد صلى اهللا علیھ وسلم ونشر أحد أعظم األدیان في العالم، وأصبح أح

ام  یین العظ المیین السیاس اء الع ًا  . الزعم ر قرن ة عش رور ثالث د م ام وبع ذه األی ي ھ فف
  ))*.تقریبًا على وفاتھ، فإن تأثیره ال یزال قویًا وعارمًا

  ــــــــــــــــــــــــــ
  للدكتور مایكل ھارت) المائة األوائل في المقدمة(كتاب *

--------------------------  
  اآلثـار النبویـة )٢٥(

  ناصر بن عبد الرحمن الجدیع. المجیب  د
  عضو ھیئة التدریس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

  السؤال 
ف      ي متح ت ف ا رأی ارتي لتركی اء زی راي  (أثن ابي س وب ق ة   ) ط طنبول قاع ي اس ف

لم، ورسالتھ   لألمانات المقدسة، تضم آثارًا نبویة؛ شعرات  للرسول صلى اهللا علیھ وس
  .للمقوقس، وبردتھ، وأشیاء أخرى، ولم أالحظ ما یدل على ثبوت ذلك تاریخیًا

  فما حقیقة ھذه اآلثار، و ھل یصح أنھا نبویة؟
  الجواب  

ى الرسول صلى اهللا      ا إل لیس ھنالك ما یدل على ثبوت صحة نسبة ھذه اآلثار ونحوھ
  .علیھ وسلم

اب    احب كت ال ص ة(ق ار النبوی ور باشا ص   ) اآلث د تیم ق أحم رد  ٧٨المحق د أن س بع
لم بالقسطنطینیة      ھ وس ى  ): (اسطنبول (اآلثار المنسوبة إلى النبي صلى اهللا علی ال یخف
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ات أو      ا بإثب ات ذكرھ ن الثق أن بعض ھذه اآلثار محتمل الصحة، غیر أنا لم نر أحدًا م
ب   نفي، فاهللا سبحانھ أعلم بھا، وبعضھا ال یسعنا أن نكتم ما یخامر النفس فیھا من الری

  .الخ) ویتنازعھا من الشكوك
د         ھ وبع ي حیات لم ف ھ وس د صلى اهللا علی وال شك في مشروعیة التبرك بآثار نبینا محم
ي       لم ف ھ وس وفاتھ، ولكن الشأن في حقیقة وجود شيء من آثار الرسول صلى اهللا علی

  .العصر الحاضر
ا جاء ف     ة م حیح البخاري  وإن مما یضعف ھذه الحقیق ن    ) ٣/١٨٦(ي ص رو ب عن عم

ھ       : (الحارث رضي اهللا عنھ أنھ قال د موت لم عن ھ وس ما ترك رسول اهللا صلى اهللا علی
ھ البیضاء، وسالحھ، وأرضًا         یئًا إال بغلت ة، وال ش دًا وال أم درھمًا وال دینارًا، وال عب

لم  ) جعلھا صدقة ھ وس ھ من     فھذا یدل على قّلة ما خلَّفھ الرسول صلى اهللا علی د موت بع
  .أدواتھ الخاصة 

ام        دى األی ى م لم عل ھ وس وأیضًا فقد ثبت فقدان الكثیر من آثار الرسول صلى اهللا علی
  .والقرون؛ بسبب الضیاع، أو الحروب، والفتن ونحو ذلك

د     ار عن ا التت ومن األمثلة على ذلك فقدان البردة في آخر الدولة العباسیة، حیث أحرقھ
لم    ھ٦٥٦غزوھم لبغداد سنة  ھ وس ـ ، وذھاب نعلین ینسبان إلى الرسول صلى اهللا علی

  .ھـ ٨٠٣في فتنة تیمور لنك بدمشق سنة 
ھ    لى اهللا علی ول ص ى الرس وبة إل عرات منس تالك ش ود وام اء وج رة ادع ظ كث ویالح
ي    ل إن ف ى قی أخرة، حت ور المت ي العص المیة ف دان اإلس ن البل ر م ي كثی لم ف وس

ًا وأربع    دھا ثالث طنطینیة وح نة  القس عرة س س     ١٣٢٧ین ش ا خم دي منھ م أھ ـ ، ث ھ
  .وعشرون، وبقي ثماني عشرة

اب  ف كت ال مؤل ذا ق ة(ول ار النبوی عرات   ٨٢ص) اآلث رك بش ار التب ر أخب د أن ذك بع
نھم       ي اهللا ع حابھ رض ل أص ن قب لم م ھ وس لى اهللا علی ول ص ن   : (الرس ح م ا ص فم

ا    یھم مم ل إل ا وص ذلك فإنم د ب اس بع داولھا الن ي ت عرات الت حاب الش ین األص م ب ُقس
  ).رضي اهللا عنھم ، غیر أن الصعوبة في معرفة صحیحھا من زائفھا

ا أو              ي تركی ة ف ار النبوی ض اآلث ّدعى اآلن من وجود بع ا ُی إن م دم ف ا تق ومن خالل م
ي          اج ف خاص موضع شك، یحت ض األش د بع ات، أو عن غیرھا سواًء عند بعض الجھ

ھ   ل الشك        إثبات صحة نسبتھ إلى الرسول صلى اهللا علی اطع، یزی ان ق ى برھ لم إل وس
الوارد، ولكن أین ذلك؟ والسیما مع مرور أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان على 
ى الرسول صلى اهللا       وجود تلك اآلثار النبویة، ومع إمكان الكذب في ادعاء نسبتھا إل
علیھ وسلم للحصول على بعض األغراض، كما ُوضعت األحادیث ونسبت إلیھ صلى 

  . علیھ وسلم كذبًا وزورًااهللا
ھو اتباع  -صلى اهللا علیھ وسلم-وعلى أي حال فإن التبرك األسمى واألعلى بالرسول 

  .ما أثر عنھ من قول أو فعل، واإلقتداء بھ، والسیر على منھاجھ ظاھرًا وباطنًا
--------------------------  

  والغنائم الرد على شبھة اھتمامھ صلى اهللا علیھ وسلم بالدنیا) ٢٦(
  الشبكة اإلسالمیة: الكاتب
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من الشبھ التي أثارھا أعداء اإلسالم، وروَّجوا لھا بھدف تشویھ شخصیة محمٍد صلى  
اهللا علیھ وسلم، للوصول إلى الطعن في دعوتھ، وإبعاد الناس عنھا، ما یدَّعونھ من أنھ 

ة، ولكن              ي مك ھ ف ة دعوت ي بدای ا ف م یكن یظھرھ ة، ل ان صاحب مطامع دنیوی د ك ھ بع
ي    روب الت الل الح ن خ ائم م وال والغن ع األم ى جم ل عل دأ یعم ة ب ى المدین ھ إل ھجرت

  . خاضھا ھو وأصحابھ، ابتغاء تحصیل مكاسب مادیة وفوائد معنویة
المستشرق اإلنجلیزي الیھودي، حیث " دافید صمویل مرجلیوت "وممن صرح بذلك 

ى المدی : "قال ص والسلب     عاش محمد ھذه السنین الست بعد ھجرتھ إل ى التلص ة عل ن
وھذا یفسر لنا تلك الشھوة التي أثرت على نفس محمد، والتي دفعتھ إلى شن .. والنھب

  ". غارات متتابعة، كما سیطرت على نفس اإلسكندر من قبل ونابلیون من بعد 
م    ھ، یعل والحق، فإن الناظر في سیرتھ صلى اهللا علیھ وسلم، والمتأمل في تاریخ دعوت

ق        علم الیقین أ ى تحقی ھ إل ام ب ا ق ل م نھ صلى اهللا علیھ وسلم لم یكن یسعى من وراء ك
ى   أي مكسب دنیوي، یسعى إلیھ طالب الدنیا والالھثون وراءھا، وھذا رد إجمالي عل

  :ھذه الشبھة، أما الرد التفصیلي فبیانھ فیما یلي
اة رسول اهللا ص        -١ ع حی ي واق ٌل ف ھ دلی د علی لى اهللا أن ما ُذكر في ھذه الشبھة ال یوج

ة،           وت الفارھ ي القصور والبی وك، ف ل لعاش عیش المل ا قی علیھ وسلم، إذ لو كان كم
ك          ع تل ب م توى المتناس ى المس ون عل ا یك م م راس والحش دم والح ن الخ ذ م والتخ
ي شظف من العیش،            ان ف ك، إذ ك ع یشھد بخالف ذل ا الواق المطامع المزعومة، بینم

ذ      ت ھ اة، وكان یم أود الحی ا یق ور       مكتفیًا بم ذ أن رأى ن لم من ھ وس ھ صلى اهللا علی ه حال
، یشھد لھذا أّن بیوتھ صلى اهللا علیھ وسلم كانت ..الحیاة إلى أن التحق بالرفیق األعلى

  . عبارة عن غرف بسیطة ال تكاد تتسع لھ ولزوجاتھ
وكذلك الحال بالنسبة لطعامھ وشرابھ، فقد كان یمر علیھ الشھر والشھران ال توقد ناٌر 

، فعن عائشة رضي اهللا    -التمر والماء -، ولم یكن لھ من الطعام إال األسودان في بیتھ
روة   ت لع ي            : (عنھا قال ة ف ة أھل م الھالل، ثالث ى الھالل، ث ا لننظر إل ي إن كن ن أخت اب

ت  ا    : شھرین، وما أوقدت في أبیات رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ناٌر، فقل ة م ا خال ی
وسیرتھ صلى اهللا علیھ وسلم . متفق علیھ) لتمر والماءاألسودان، ا: كان یعیشكم؟ قالت

  .حافلة بما یدل على خالف ما یزعمھ الزاعمون
لم،           -٢ ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب رف ب ذي ُع د ال ع الزھ اقض م ثم إن ھذه الشبھة تتن

إن مما أخاف علیكم بعدي ما یفتح علیكم : (وحث علیھ أصحابھ، فقد صح عنھ أنھ قال
ة النساء،     ) وزینتھامن زھرة الدنیا  دنیا وفتن ة ال متفق علیھ، وقرن في التحذیر بین فتن

اتقوا         : (فقال ون، ف ف تعمل ا، فینظر كی وة خضرة، وإن اهللا مستخلفكم فیھ إن الدنیا حل
  . رواه مسلم) الدنیا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بنى إسرائیل كانت في النساء

ى رسول      ومما یدحض ھذه الشبھة وینقضھا من أساس -٣ ة عرضوا عل ھا أن أھل مك
رفض      ھ، ف ى عن دعوت اهللا صلى اهللا علیھ وسلم المال والملك والجاه من أجل أن یتخل
ان من      و ك ھ، ول ذلك كلھ، وفضل أن یبقى على شظف العیش مع االستمرار في دعوت

  . الراغبین في الدنیا لما رفضھا وقد أتتھ من غیر عناء
زود بھ   -٤ ان ی م یكن          أّن الوصایا التي ك لم ل ھ وس ھ صلى اهللا علی ى أن دل عل واده ت ا ق

اس،         ن اهللا للن الغ دی د إب د والوحی ھ األوح ان ھدف طالب مغنم وال صاحب شھوة، بل ك
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ھ   وإزالة العوائق المعترضة سبیل الدعوة، فھا ھو یوصي معاذ بن جبل رضي اهللا عن
ھ      یمن بقول ى ال لھ إل دما أرس اب،        : (عن وم من أھل الكت ى ق دم عل ك تق ا  إن یكن أول م فل

یھم      رض عل أخبرھم أن اهللا ف ك ف وا ذل إذا عرف الى، ف دوا اهللا تع ى أن یوح دعوھم إل ت
ي   خمس صلوات في یومھم ولیلتھم، فإذا صلوا فأخبرھم أن اهللا افترض علیھم زكاة ف
رائم            وق ك نھم وت ذ م ذلك فخ روا ب إذا أق رھم، ف ى فقی رد عل أموالھم تؤخذ من غنیھم فت

  . لبخاريرواه ا) أموال الناس 
فھو صلى اهللا علیھ وسلم لم یقاتل أحدًا، قبل دعوتھ إلى اإلسالم، الذي تصان بھ الدماء 

  . والحرمات
د ارتحل من             -٥ لم ق ھ وس ة أن رسول اهللا صلى اهللا علی ذه الفری ى ھ ھ عل رد ب ومما ُی

ال     ن الحارث ق ا  : ( الدنیا ولم یكن لھ فیھا إال أقل القلیل، ففي الصحیح عن عمرو ب م
رك رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عند موتھ درھمًا، وال دینارًا، وال عبدًا، وال أمة، ت

دقة   ا ص ًا جعلھ الحھ وأرض اء، وس ھ البیض یئًا إال بغلت ن ) وال ش اري، وع رواه البخ
ا    : (عائشة أم المؤمنین رضي اهللا عنھا قالت لم وم ھ وس توفي رسول اهللا صلى اهللا علی

  . متفق علیھ) كبد، إال شطر شعیر في رف لي في بیتي من شيء یأكلھ ذو
الء    : وكما قیل-٦ ض عق فإن الحق ما شھدت بھ األعداء، فقد أجرى اهللا على ألسنة بع

ھ         ا قال ك م ذه الشبھة، من ذل ذب ھ ل "القوم عبارات تك اذبون أن   " : "كارلی زعم الك أی
  ". فة وھوس الطمع وحب الدنیا ھو الذي أقام محمدًا وأثاره، حمق وأیـم اهللا، وسخا

وره    : "ویقول لقد كان زاھدًا متقشفًا في مسكنھ، ومأكلھ، ومشربھ، وملبسھ، وسائر أم
ھ  ائم      .. وأحوال ي اهللا، ق د ف ام، مجتھ ن الطع اس، خش ن اللب ن رجل خش د م ذا محم فحب

اغر              ھ أص ع إلی ا یطم ى م ر طامع إل ن اهللا، غی ي نشر دی ًا ف ل، دائب ار، ساھر اللی النھ
  ".دولة، أو سلطان، غیر متطلع إلى ذكر أو شھوة  الرجال، من رتبة، أو

وت "وما زعمھ المستشرق الیھودي  -٧ ھ      " مرجلی ام رسول صلى اهللا علی من أن انتق
ع خالف        ھ أن الواق ة، فجواب ر كافی وسلم من یھود المدینة كان ألسباب مصطنعة وغی

نھم، وتؤمنھم ذلك، إذ أبرم النبي صلى اهللا علیھ وسلم مع الیھود معاھدة تقرھم على دی
م    وقھم، ول في أنفسھم وأموالھم، بل تكفل لھم نصرة مظلومھم، وحمایتھم، ورعایة حق
ھم      د نقض والھم إال بع ادرة أم ادھم، ومص لم إبع ھ وس لى اهللا علی تھ ص ي سیاس ن ف یك

  .العھود والمواثیق، ووقوعھم في الخیانة والمؤامرة
ة،   فال حجة لمن یدعي أن النبي صلى اهللا علیھ وس: وبعد لم كان صاحب مطامع دنیوی

الخیر            ود ب ة، تع ا ھي دعوة صالحة نافع ي تحصیلھا، وإنم یحرص علیھا، ویسعى ف
  على متبعیھا في الدنیا واآلخرة، والحمد هللا رب العالمین

------------------------  
  مشكلة الفكر الغربي مع نبي اإلسالم صلى اهللا علیھ و سلم) ٢٧(

  باسم خفاجي. د
اإلسالم محمد صلى اهللا علیھ وسلم مشكلة حقیقیة ومتكررة في أدبیات الفكر یمثل نبي 

ي الة         .  الغرب ھ الص ي علی خص النب ى ش ف عل وم عنی ر ھج ین آلخ ن ح ر م ویظھ
انھم، ویحاول         .  والسالم راد بأعی ل أف ة شاذة من قب یعتبر البعض أن ھذا الھجوم حال

ر نحن    طرف آخر أن یلقي بالالئمة على نظریات المؤامرة، وی ى أن نتغی دعو ثالث إل
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ة   –یرى الكاتب .  حتى ال یھاجم رموزنا اآلخرون من خالل األدلة التاریخیة والفكری
ان          - ھ ك ل، وأن ر بالمجم م یتغی الة والسالم ل ھ الص ي علی ن النب ي م ف الغرب أن الموق

ذا         ن ھ ر ع ور التعبی ت ص تھزاء، وإن اختلف داء واالس بغة الع ھ ص ب علی ًا یغل دائم
ة  الموقف  ي المختلف ى       .  بین فئات المجتمع الغرب ى التعرف عل ذلك إل ال ك دف المق یھ

دفاع     ًا لل األسباب الفكریة لھذا الموقف الغربي، وكیف یمكن مقاومة ھذا الموقف عملی
  .عن رموز األمة اإلسالمیة

  مقدمة
ن          الم اإلسالمي م ین الع رة أخرى ب ة م رة المواجھ اع نب یة ارتف رة الماض شھدت الفت

د         ناحیة،  ي محم خص النب ى ش الھجوم عل ق ب ا یتعل ي م وبین أوربا من ناحیة أخرى ف
لم   ھ وس یة،   .  صلى اهللا علی وام الماض رًا خالل األع رر كثی ذا الھجوم تك م أن ھ ورغ

ل   وبصور متعددة، إال إن العالم العربي واإلسالمي ال یزال مصرًا على التعامل مع ك
ر ا  ا خی اجم فیھ ي یھ االت الت ك الح ن تل ة م ة،  حال ة وفردی ة منعزل ا حال ر، وكأنھ لبش

یاق   ذا الس ي ھ ل ف ب أن تعام ف    .  ویج ة أن الموق اء األم ن أبن ر م ن الكثی ب ع ویغی
دائیًا، وإن            ًا ع ًا موقف ان دائم ھ ك ي وسالمھ علی ي صلوات رب ن النب الفكري الغربي م

  .اختلفت صور التعبیر عن ھذا العداء
  قصور في الفھم

ة ا   ى األم وم عل بعض الل ي ال رار    یلق ة، أو لتك ن ناحی عفھا م ا وض المیة لتخاذلھ إلس
رب  اه الغ ة تج ائل األم ض فص ا بع ي تتبناھ ف الت وادث العن ا .  ح بعض أن م رى ال ی

ي اإلسالم     ى نب .  یسمى باإلرھاب اإلسالمي ھو سبب ھجوم الغرب على اإلسالم وعل
ى یس       .. ونسأل ھؤالء  لم، أو حت ھ وس ي صلى اهللا علی دح النب كت وھل كان الغرب یم

اق وسالم       ة وف ي حال عن إیذاء شخصھ الكریم وإھانتھ عندما كانت األمة اإلسالمیة ف
ى رسول اإلسالم طوال            م یتوقف عن الھجوم عل تام مع دول الغرب؟  إن الغرب ل

  .القرون الماضیة، وھو موقف عام لم یشذ عنھ إال القلیل من المفكرین والمتدینین
الم أو على نبیھ الكریم لیس إال حاالت فردیة یرى البعض اآلخر أن الھجوم على اإلس

ض     .  لمن یبتغون الشھرة، أو من یحملون أحقادًا على اإلسالم وم ھؤالء بسرد بع ویق
رون    ي، ویعتب النقوالت التاریخیة أو المعاصرة لمفكرین غربیین یمدحون شخص النب

ي الغرب تجاه اإلسال           داء فكري عام ف رة وجود ع ي فك م أو أو وجود ھؤالء یقدح ف
وال   .  شخص الرسول الكریم بعض األق ذف السیاق     –والحقیقة أن االستشھاد ب مع ح

ا   ربیین           –التاریخي لھ رین الغ ض المفك ًا بوجود إعجاب من بع یمكن أن یكون مقنع
  .  بشخصیة النبي صلى اهللا علیھ وسلم

موعة أن الفكر الغربي یتحرك وفق مج.. لكن ما یغیب عن ھذه الرؤیة، ویعیبھا أیضًا 
ادئ والمسلمات،         ي المب ة ف دعوة المحمدی وة ال من المسلمات األساسیة التي تخالف بق
ا              ًا م م یكن یوم ین اإلسالم ل ین الغرب وب ة ب ة الفكری ي العالق إن األصل ف الي ف وبالت
دم       ة وع ى المواجھ ل إل ة تمی واحي الفكری ن الن ًا م ة دائم ت العالق ا كان ق وإنم التواف

رین ویجب ھنا أن ن.  االتفاق ي      :  فصل بین أم ین الشعوب، والت ات ب و العالق األول ھ
ي        ات السیاسیة الت ذلك العالق ام، وك كانت في كثیر من األحیان تمیل إلى السالم والوئ

ي      .  تتبدل وتتغیر وفق المصالح ي، والت ة تجاه النب رؤى الفكری أما األمر الثاني فھو ال
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لى اهللا         ي ص ة النب ذ بعث رب من ي الغ رًا ف ر كثی م تتغی اریخ    ل ى الت لم وحت ھ وس  علی
دامیة    ة وص ة   .  المعاصر، وكانت في مجملھا رؤى ومواقف معادی ام الفكری إن األحك

اس   البد وأن تنطلق من الرؤى المشتركة والمستمرة عبر فترات زمنیة طویلة، وال تق
ار   وال أو األفك ن األق ذ م ا ش ى م ة   .  عل ن المواجھ ل م ھ الطوی ر تاریخ رب عب والغ

ي،            الفكریة والد خص النب ي ش ى الطعن ف ل إل ًا یمی ان دائم الم اإلسالمي ك ع الع ینیة م
ا   وھو ما لم یتغیر عبر قرون طویلة من العالقة مع الغرب، ولذلك أسباب سیأتي بیانھ

  .في ھذا المقال
  ھل الغرب كیان فكري واحد؟

لم أن          ھ وس ي صلى اهللا علی ن النب ي م ف الفكري الغرب إن من المھم قبل دراسة الموق
ف            ن ائع الشعوب، ومواق ق بالسیاسات وطب ا یتعل دًا فیم ًا واح یس كیان ین أن الغرب ل ب

كما أن الغرب لیس كیانًا واحدًا أیضًا فیما یتعلق .  الدول من العالم العربي واإلسالمي
ھ   ى علی ي اهللا عیس الة نب وة ورس ن دع اده ع ھ أو ابتع دى اقتراب ة وم ھ الدینی باھتمامات

رة   فلیس كل الغرب.  السالم متدینًا ولیس كل الغرب علمانیًا أیضًا، وھناك فوارق كبی
  .  بین المدارس والمذاھب الدینیة المختلفة داخل المسیحیة في الغرب

ات، إال أن        ائع والتوجھ ات والطب ي السیاس تالف ف این واالخ ذا التب ل ھ م ك ن رغ لك
ب الفكری   ھ   الغرب یكاد یكون كیانًا واحدًا عندما یتعلق األمر بالجوان ة بعالقات ة المتعلق

رب     ات الغ ن دیان ف ع ي تختل دیانات الت رى وال ارات األخ ع الحض دد  .  م رغم تع ف
المدارس الفلسفیة والفكریة في الغرب، إال أن ھناك قدر مشترك وواضح من المفاھیم 
دف           ة حول مستقبل البشریة وھ الرؤى المقابل ر ب ق األم دما یتعل الفكریة األساسیة عن

اة  ى األرض  اإلنسان من الحی دیث عن الغرب         .  عل تم الح إن من الممكن أن ی ذلك ف ل
ل الحضارات       ي مقاب ة ف ة الغربی بوصفھ كیانًا واحدًا عندما یتعلق األمر بالحیاة الفكری

  .األخرى
ات      ة المنطلق ن ناحی د م ري واح ان فك رب ككی ع الغ ة م ذه الدراس ل ھ وف تتعام وس

ك      األساسیة للحضارة الغربیة، والمبادئ التي قامت  ة ذل ا، وعالق ذه الحضارة علیھ ھ
  .بموقف الغرب من النبي صلى اهللا علیھ وسلم

  مشكالت الفكر الغربي مع نبي اإلسالم 
د أن          لم، فالب ھ وس ي اإلسالم صلى اهللا علی ًا بنب لكي ننجح في فھم عالقة الغرب فكری

عیة عن إن المواقف لیست إال تعبیرات واق.  نبتعد قلیًال عن المواقف، وندرس المبادئ
أثیر             ن الت ة م رون طویل ر ق ت عب ي تكون ة، والت ي الشخصیة الغربی ة ف األفكار الكامن
ق           ا یتعل ة فیم خة ال تتزعزع داخل الشخصیة الغربی الفكري الذي كون قناعات راس

ة واآلخرین من البشر        الكون والطبیع ا ب ذه القناعات   .  بعالقتھا بالخالق، وعالقتھ وھ
یس من       تتصادم بشدة مع ما جاء بھ ال داء ول ذلك نشأ الع لم، ول نبي صلى اهللا علیھ وس

ب   ي القری ي ف ل أو ینتھ ع أن یق ي    .  المتوق ة الت باب الفكری ن األس ة م ذه مجموع وھ
  .ساھمت في تكون عالقة العداء على المستوى الفكري

  مركزیة اهللا أم مركزیة اإلنسان
الم اإلسالمي،      ًا بالع ة الغرب فكری ي     إن المشكلة الرئیسة في عالق داء الغرب للنب وع

د        ي تتجس دى المسلمین، والت ي الكون ل صلى اهللا علیھ وسلم، ھو مركزیة اهللا تعالى ف
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ة اإلسالمیة           ع األم ي واق ن اإلسالم وف ي دی لم، وف ھ وس في دعوة محمد صلى اهللا علی
  .بصرف النظر عن درجة تدین والتزام أفراد ھذه األمة

ھ   وبك –إن الغرب في المقابل ینطلق فكریًا  ل مفكری رة    –ل فئات مجتمعاتھ وك من فك
مركزیة اإلنسان في الكون، وأن الفرد ھو مركز االھتمام الرئیس، وأن تطلعات الفرد 

  .وحقوقھ وحریاتھ تقدم على أي أمر آخر، وحتى أمور العبادة وعالقة الفرد باإللھ
ًا یمكن أن یھ         دم مفھوم د ق لم ق ھ وس ر  إن الغرب یرى أن محمدًا صلى اهللا علی دم الفك

ات الغرب    .. الغربي من أساسھ  ل نظری وھو مركزیة اهللا تعالى في حیاة البشریة مقاب
داء اإلسالم ضمن       .  التي تقوم على مركزیة اإلنسان ار الغرب أن یجعل ع لذلك اخت

منظومة قیمھ الرئیسة ألنھ بذلك یتمكن من إبقاء الفرد مركزًا للكون في مواجھة دعوة 
ي  محمدًا صلى اهللا علی ھ وسلم التي حافظت على مكانة الخالق جل وعال ومركزیتھا ف

  .حیاة البشر
ارین أرمسترونج     ة ك اب    –وحول ذلك تحدثت المؤلفة البریطانی د "صاحبة كت " محم

ة ن       : "قائل زء م و ج رب ھ ي الغ الم ف د اإلس دائي ض اه الع ذكر أن االتج ا أن نت علین
صر النھضة والحمالت الصلیبیة     منظومة القیم الغربیة، التي بدأت في التشكل مع ع

ة   . وھي بدایة استعادة الغرب لذاتھ الخاصة مرة أخرى ان بدای فالقرن الحادي عشر ك
ألوروبا الجدیدة وكانت الحمالت الصلیبیة بمثابة أول رد فعل جماعي تقوم بھ أوروبا 

  ]١."[الجدیدة
  بین محمد والمسیح

ت شخصیة المسیح    .  متمحور الفكر الغربي حول شخصیة المسیح علیھ السال وتحول
ي الكون    رد ف .  بعد تحریف الدین المسیحي إلى تجسید للفكر الغربي حول مركزیة الف

رد    .. فقد تحول اإللھ في نظر المتدینین إلى شخص  ًا    .. إلھ في صورة ف ھ ثمن ع دم دف
ة،     .  مقدمًا لجمیع خطایاھم القادمة ى الشخصیة الغربی وعندما سیطر الفكر النفعي عل

دفع      أصب ام ب د ق و ق دین، فھ ح التعلق بشخص المسیح یمثل قمة النفعیة لمن اختاروا الت
فاتورة خطایاھم حتى قبل أن یقعوا فیھا، وأبقى لھم الحیاة لكي یمارسوا فیھا ما شاءوا 

ھ    –من أفعال طالما أن محبة المسیح   رد وكإل ى مشاعرھم    –كف ا من   .  تسیطر عل أم
ان المسیح    تركوا الدین المسیحي بأكملھ، و د ك د   –أصبحوا الدینیین أو ملحدین، فق بع

ة   –تحریف الدین  الي ال یمكن أن     .. أیضًا مركزیًا في مواقفھم الفكری رد، وبالت و ف فھ
ھ    اك إل یس ھن الي فل ر، وبالت ن البش ره م ن غی ف ع زعمھم –یختل یح .  ب ا أن المس كم

اس   بصورتھ التي قامت الكنیسة الغربیة بتصویرھا رحیم منعزل عن ح اة الن ل  .. ی یقب
اواة    ة والمس ى الحری دعو إال إل انیة، وال ی اة اإلنس اییر الحی ل مع یم  .. بك م ق ي أھ وھ

  .العلمانیة وال تصادم من تركوا الدین، وبالتالي فال حاجة إلى مصادمة المسیح
ي              اني ف دیني والعلم ار ال ن التی ل م ع ك ادمیة م ة تص د فھي عالق ع محم ة م ا العالق أم

ى الم رب عل ريالغ توى الفك د .  س لم  –فمحم ھ وس لى اهللا علی ى أن  –ص رص عل ح
ھ في صورة إنسان،           .. یكون فردًا  ض أن یكون إل اني اإلنسانیة، ورف ل مع انًا بك إنس

ت           الي تكون وه، وبالت ذي عرف ھ ال دینین من الغرب لإلل م المت اقض فھ و ین الي فھ وبالت
فھو لیس على شاكلة .. وسلم  الكراھیة والضیق من كل ما یمثلھ محمداًً صلى اهللا علیھ

ب  . في نظرھم.. المسیح  وھو یناقض أیضًا مشاعر ورغبات غیر المتدینین، ألنھ یطل
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ھ     –من البشر   ره خالق ا أم دم        –كم ات، ویق ال وااللتزام ادات واألعم ن العب الكثیر م ب
حریة المجتمع على حریة الفرد، ویضحي بالمساواة من أجل العدالة ومن أجل صالح 

  .كل ذلك ساھم في تكوین صورة سلبیة وقاسیة عن نبي اإلسالم.  عالمجتم
رب    ي الغ دینین ف ًا     –إن المت رق أیض ي الش ا ف ا     -كم زة ألنھ رة المعج قون فك یعش

م    ص       .. خالص من مواجھة واقع یطحن أحالمھ ي قص دین الغرب ي الت ذلك انتشر ف ل
ًا رئیسی         ك مكون ات القدیسین، وأصبح ذل ات  المعجزات والخوارق وكرام ا من مكون

ة انتصار         .  التدین المسیحي الغربي د إمكانی د جس لم فق ھ وس دًا صلى اهللا علی أما محم
اة الرسول    .. اإلنسان دون حاجة إلى المعجزات  ت حی ي نظرھم    –لقد كان ة   –ف خالی

المعجزة          م ب رد أن یحل ا یسمح للف دین فیھ ة قاسیة، والت من المعجزات، والحیاة الغربی
د        للفرار من الواقع، د والج ة بالجھ اة ملیئ ا بحی المعجزات، وإنم ونبي اإلسالم ال یعد ب

  .  والمعاناة من أجل آخرة یمكن فیھا االستمتاع بالجنة
لقد نجح من حرفوا دین المسیح أن یقنعوا أنصار المسیح في الفكر الغربي، أن لھم أن 

دنیا  ع ال ل مت ین ك وا ب یح  –یجمع ك المس ن ذل ع ثم د دف وا  –فق ًا وأن یجمع ا أیض معھ
یح   وا المس م أحب رة ألنھ ي اآلخ اة ف ة   .  النج اة دون الحاج دین للحی رغ المت ذا یتف وھك

ب من   .  الحقیقیة للعمل فإن محبة المسیح كافیة للجنة أما محمدًا فإن دینھ ودعوتھ تطل
ة اهللا   ي رحم ر     .  اإلنسان الكثیر، وال تعد بالمقابل إال بأمل ف ق الفك ف إذن لمن یعتن كی

  ن یحب محمدًا؟النفعي أ
ا نظرت        ف أنھ ة كی ھ للشخصیة األوربی ویروي الكاتب العربي ھشام جعیط في تحلیل

ول     لم فیق ھ وس اریخ اإلسالم ال    : "للعالم اإلسالمي ولدعوة النبي صلى اهللا علی یسیر ت
اریخ الغرب        ل كانعكاس شاحب ومعكوس لت ثال   . وفق دینامیكیتھ الخاصة، ب ذ م لنأخ

ة     ن. شخصیة محمد: على ذلك ذه الشخصیة تنساب عملی الحظ أنھ ضمن كل تحلیل لھ
إذا كان محمد غیر صادق فذلك ألن المسیح كان صادقا؛ وإذا كان . مقارنة مع المسیح

ا وسیاسیا      د محارب ان محم متعدد الزوجات وشھوانیا، فألن المسیح كان عفیفا؛ وإذا ك
  ]. ٢"[فذلك استنادا إلى یسوع مسالم، مغلوب ومعذب

  النبوة الكاذبةتجذر فكرة 
قامت الكنیسة الغربیة تحدیدًا منذ بدایة اإلسالم بالطعن في صدق نبوة رسول اهللا علیھ 
رین   م المفك ترك لمعظ مت المش و الس ف ھ ذا الموق زال ھ الم، وال ی الة والس الص
المتدینین الغربیین، رغم أن بعضھم قد تنازل ووصف النبي ببعض الصفات اإلیجابیة 

ي، أو م د سیاس ھ    كقائ وحى إلی ي ی یس كنب ن ل وح، ولك ان طم اني، أو إنس لح إنس .  ص
ة    اء العربی االت األنب ا وك ر بھ ي تطی ارات، والت ة العب م دالل ي فھ ا ف ر من أ كثی وأخط

ي     ي نظرة الغرب للنب ارة أن    .  واإلسالمیة، وكأنھا تمثل تحوًال فكریًا ف ا بعب م تغنین فك
د " م محم ة وأعظمھ اء مائ ارات " العظم ن العب ا م ذا   وغیرھ ي ھ دیمھا ف ر تق ي یكث الت

  .السیاق
رة               وین فك ي تك لم ف ھ وس د صلى اهللا علی وة محم ذب نب ي ك ة ف ذه الرؤی ا تسببت ھ كم

رب  ي الغ دینیین ف رین ال ن المفك ر م ان الكثی ي أذھ تقرت ف یحیة اس ة .  مس ذه الرؤی ھ
ت تطور اإلنسانیة باتجاه المسیحیة          د أوقف ي ظنھم ق ة ف . تتصور أن ھذه النبوة الكاذب
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دھمی ول أح اب  : "ق ى حس ة عل یة ودینی ة سیاس ون إمبراطوری د أن یك ن لمحم د أمك لق
  ]٣".[موسى والمسیح

ذرت دون أن      د تج ا صادقا ق ویلحظ أحد المفكرین أن فكرة أن النبي لم یكن نبیا حقیقی
د          المیة عن الة اإلس ي للرس تفھم الحقیق ة لل ى محاول ك أو حت ب أو ش دھا أي ری یص

ارك دي    مفكرین عدیدین من القرو دو، وم ارتن، وریطول ن الوسطى، أمثال ریمون م
ى رسالة ناسوتیة       .  توالد، وروجیھ بیكون ي نظر ھؤالء إل وتحولت دعوة اإلسالم ف

أما القرآن فلیس سوى مجموعة . أملتھا مشاریع المصالح السوداء الدنیویة والشخصیة
  .من الخرافات مستعارة من التوراة وبشكل مشوه في نظر ھؤالء

لك یبقى اإلسالم في نظر الغالبیة العظمى من مفكري الغرب دینًا زائفًا مھما بلغت ولذ
عب          م الش ھ معظ ذي ترك یحي ال دین المس ن ال ل م ھ أفض ى أن ا ادع ھ، ومھم نجاحات

  .األوربي عملیًا، ولكنھ ال یزال یحرك معتقداتھ الفكریة في التعامل مع اآلخرین بقوة
  ھوس فكري 

دم   .  یر باآلخر إنما یعكس في طیاتھ ھوسًا بھذا اآلخرإن كل تساؤل وانشغال كب د ق وق
ك    ا من خالل        " اآلخر "اإلسالم منذ ظھوره ذل ا نفسھا وطموحاتھ ت أورب ذي عرف ال
ھ ادمات مع ھ والمص رب أي  .  مقابلت ول الغ م ی اره ل ة انتش ي بدای الم ف رغم أن اإلس ف

محمد بوصفھا تجسیدًا  إال أن اإلسالم وشخصیة النبي  -لتخلف الغرب حینھا –اھتمام 
ري      تمر لمفك وم المس ور الھج بحا مح د أص الم ق ار اإلس دى أنص اني ل ال اإلنس للكم

رة     .  الغرب لتأكید فكرة أن الغرب أفضل من الشرق ت عن الفك د تخل حقًا أن أوربا ق
ى شعوبھا       ر المسیحي عل ر الفك .  المسیحیة، ولكنھا ال تستطیع أن تتحرر مطلقًا من أث

ر الم  ذا الفك اداة       وھ رة مع ول فك یة ح رون الماض ر الق د عب د توح ي ق یحي الغرب س
ھ السالم      یة المسیح علی دیم نموذج شخص ا  –اإلسالم، وتق د تحریفھ ة  -بع ي مواجھ ف

شخصیة النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم، وھو ما یفسر الھوس الغربي بالھجوم على 
  .النبي

د ا   –أما بالنسبة لالتجاه غیر المتدین  ذكر أح رین العرب  كما ی ر     -لمفك ؤثر أكث ذي ی ال
زمن   رور ال ة بم ة األوربی ة االجتماعی ي الحقیق أكثر ف رة . ف ررت الفك ذ أن تح فمن

یة،          ة السیاس ى الممارس ي وعل ل العقالن ى التأم یحي عل غط المس ن الض ة م العلمانی
ھذه النظرة الجدیدة مكنت من رؤیة اإلسالم بعمق، كجزء . انفتحت نظرة جدیدة للكون

ي        متمم وھا ل ف د تمث م من الحیاة اإلنسانیة، ولكنھ أیضًا خصم سیاسي وعسكري عنی
  .ذلك الوقت في اإلمبراطوریة العثمانیة

الم      وس بالع تمر الھ ھ، واس ة ل وى المحرك تالف الق م اخ داء رغ تمر الع ذلك اس ل
المي ت إال    .  اإلس ة لیس رى أن اإلمبریالی ي ت ة الت ة الغربی ة الفكری رت االنتقائی وظھ

ار  ة حض ذین     مھم لمین ال ل المس ن قب ا م عوب األرض، وأن مقاومتھ اء بش یة لالرتق
ة   یتمثلون شخصیة نبیھم لیسوا إال برابرة یجب القضاء علیھم من أجل استمرار المھم
ى رأسھم     رة، وعل الحضاریة نحو ھدفھا في تنقیة الجنس البشري من كل أنواع البراب

  .أنصار محمدًا
  مرآة داكنة لواقع الغرب
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وع   یرى البعض في الغرب في شخصیة النبي صلى اهللا علیھ وسلم نموذجًا متكامًال لن
ا  .  من الكمال اإلنساني الذي ال یمكن للغرب بأفكاره ونظریاتھ وممارساتھ أن یصل لھ
ھ           ًا بذات ًا حقیقی ذا النموذج ھم ى ھ ربیین، یصبح القضاء عل .  وعند ھذا الفریق من الغ

ي   فكأن حیاة النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم تمثل ذلك الضمیر الذي یوخز الغرب ف
ھ          ذي وصل إلی ردي ال دى الت واقعي م دلیل ال م بال جنباتھ، وكأنھ مرآة داكنة توضح لھ

  .حال الشخصیة الغربیة نتیجة البتعادھا عن النموذج المحمدي
یة       ع الشخص ویر واق ى تص لمین عل ل والمس رب ب رین الع ض المفك رض بع د یعت ق

ي الغرب    الغربیة بھذا الشكل ا خم ف لمأساوي، ولكن الحقیقة أن ھناك فراغ روحي ض
ار         ار وانتش ان واالنتح ة واإلدم دالت الجریم اع مع ن ارتف ك م ر ذل العموم، ویظھ ب

ر الشخصیة المسلمة     .  الرذائل، بل وتصدیرھا إلى كل أنحاء العالم ل تظھ وفي المقاب
ي مواجھ      اد ف ل ح لم كمقاب ھ وس لى اهللا علی ي ص ا النب ي یمثلھ یة  الت ك الشخص ھ لتل ت

ھ       .  الغربیة ي صلى اهللا علی خص النب ى ش ومنھا ھنا نجد الھجوم الشدید والمتكرر عل
  .وسلم

  مشروع مواز للغرب
إن أحد مشكالت عداء الغرب التاریخي للنبي صلى اهللا علیھ وسلم، ھو أنھ جاء بنظام 
رق     ي ط ذلك ف یة، وك لمات األساس ي المس رب ف ازع الغ ل ین ري متكام ي وفك  سیاس

ل    ة داخ ات االجتماعی ط العالق ي نم رًا ف ات، وأخی ة المجتمع یم واإلدارة وسیاس التنظ
ي،     .  المجتمع، وبین المجتمعات المختلفة واز للنظام الغرب ل م إنھ ببساطة نظام متكام

  .وال یلتقي معھ، وإنما یقدم بدیًال قویًا وخطیرًا لھ
إن        رین العرب ف د المفك ذكر أح ا ی وة اإلس    "وكم ي    الخوف من ق ذ ف ة یأخ الم المحرك

ة     ر األشكال االنفعالی اللحظات التراجیدیة شكل الدفاع والصراع والمشاجرة، أحد أكث
لقد أبرز مفھوم اإلسالم السیاسي كتھدید متواتر، ومفھوم الدین السیاسي  .  في التاریخ

د إن اإلسالم قد جعل الدین دنیویًا لق: یقول غولدیھر. كبنیة تاریخیة في أصول اإلسالم
  ]٤."[أراد أن یبني حكمًا لھذا العالم بوسائل ھذا العالم

روه        المي، واعتب اري اإلس روع الحض دة المش ون بش رون الغربی اجم المفك ذلك ھ ل
اریخ         ة الت ة، ونھای ي وانتصار الحضارة الغربی ر الغرب .  خطرًا كبیرًا یھدد سیادة الفك

دام الحضارات أو نظریة ولم یبدأ ھذا األمر مع أحداث سبتمبر، أو مع نشوء فكرة ص
ة          یة الغربی ذي الشخص تمر یغ دة، واس رون عدی ك بق بق ذل ا س اریخ، وإنم ة الت نھای

وأنظر .  بمبررات العداء للعالم اإلسالمي ولشخصیة النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم
ل      : "إلى أحدھم عندما یقول منذ أكثر من قرنین من الزمان ین ك ول إن من ب یجب الق

د  الذین تجرءوا  ین  . على سن القوانین للشعوب، لم یكن واحد منھم أجھل من محم و ب
ھ  ي    . كل اإلبداعات الخرقاء للفكر اإلنساني، لم یكن ھناك أتعس من كتاب دث ف ا یح وم

آسیا منذ ألف ومائتي سنة یمكن أن یكون البرھان، ألننا لو أردنا االنتقال من موضوع 
ان من السھل البر      ة، لك دول،     خاص إلى مالحظات عام ي ال ھان أن االضطرابات ف

رآن         ا، للق د م ى ح أثیر مباشر، إل و ت وجھل الشعوب في ھذه المنطقة من العالم إنما ھ
  ]٥."[وألخالقھ

  إحیاء فكرة المواجھة
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ي       لم ھو من تسبب ف یرى الكثیر من المفكرین الغربیین أن محمدًا صلى اهللا علیھ وس
و  إحیاء روح المقاومة والمواجھة في حیاة العرب  والمسلمین، وأن الدین اإلسالمي ھ

عوب        رفات الش ار وتص ي أفك ودة ف ة الموج ار المقاوم ع أفك رئیس لجمی رك ال المح
المیة ا .  اإلس ة ھن دوان   –والمقاوم ة الع رة مقاوم ط فك ت فق كال  –لیس ل أش ا ك وإنم

  . االنتصار على النفس وعلى اآلخر
ودعوة محمد تقدیم الرصید  یرى المفكرون الغربیون أن رسالة محمد، وأفكار محمد،

الفكري والنفسي والعقدي لجھد المسلم في االنتصار على نفسھ وعدم التسلیم لشھوات 
د    .  الحیاة ومتع الدنیا التي یتفنن الغرب في محاولة تقدیمھا لألمة ة تمت ا أن المقاوم كم

اة اإلسالمیة و        ى الحی ة عل ة والثقافی ة الفكری ة  لتمنع الكثیر من محاوالت الھیمن العربی
  .  من قبل الغرب

دل   والعجیب أن ھذه القوة في اإلسالم قد فسرھا بعض مفكري القرون الوسطى أنھا ت
اع  : "یقول لنا دانیال.  على زیف اإلسالم إن استعمال القوة، كان تقریبا معتبرا باإلجم

الل      ى ض ة عل ة بدیھی و دالل الي فھ المي، وبالت دین اإلس یة لل رة وأساس یة كبی كخاص
  ]٦."[ماإلسال

ورغم كل ذلك تظھر المقاومة في شكل تضحیات إنسانیة ضخمة ال یقدمھا شعب آخر 
ن     دفاع ع ي ال ة ف اتھا، والرغب ھا ومقدس ى أرض اظ عل بیل الحف ي س رى ف ة أخ أو أم

ال  .  أراضیھا، وھو ما یصادم الفكر الغربي الذي یعلي من شأن الحیاة الدنیا إن األعم
ة    ل صور المقاوم رى االستشھادیة وك رعیة    –األخ ة أو ش م تكن موفق ى وإن ل  -حت

لماتھ األساسیة،         ي مس دح ف وة، ویق ي بق ر الغرب تشكل إشكاًال فكریًا عمیقًا یصادم الفك
  .  ویلقي مفكرو الغرب بالالئمة على محمد صلى اهللا علیھ وسلم في ذلك

ي للمق   ادي أو عقالن ة  إن الفكر الغربي المعاصر غیر قادر على تقدیم أي تفسیر م اوم
عوب       رار الش راق، أو إص ي الع لحة ف ھادیة أو المس ات االستش طینیة أو للعملی الفلس
اة بإصرار     ي للحی العربیة التي تظھر أنھا ضعیفة ومتخلفة على رفض النموذج الغرب

د         ى محم د عل وم والحق اء الل ع إال بإلق صلوات اهللا   –یتزاید مع الوقت دون تفسیر مقن
ب موجات        إن النجاحات ا.  وسالمھ علیھ ي الغال ة تستنفر ف ة لمشروع المقاوم لمتتالی

ل   –جدیدة من الھجوم على شخص النبي، وھو ما یفھم على المستوى الفكري  وال یقب
  .بأي حال من األحوال أو یبرر

  الخالصة 
ر        ان غی ة، وإن ك ات الفكری وم من المنطلق إن عداء الغرب للنبي محمدًا ھو عداء مفھ

ذه الدراسة ھو توضیح      .  ي مبرر أو تفسیرمقبول على اإلطالق تحت أ دف ھ كان ھ
فرسول اهللا صلوات اهللا وسالمھ   .  أھم المعالم الفكریة لمشكلة الغرب مع نبي اإلسالم

ا المسیحیون         بط بھ ي ارت علیھ قد جسد صورة مخالفة تمامًا لإلنسان عن الصورة الت
ون الحاجة لمعجزات  أنھ جسد إمكانیة انتصار اإلنسان د.  عن المسیح كما یصورونھ

ن          ..  روب م زة للھ ة المعج رى أھمی رب ی ي الغ ر ف یحي المعاص ر المس ا الفك بینم
  .  مواجھة الكثیر من مصاعب الحیاة في الغرب

إن محمدًا قد أحیا فكرة القوة وعدم الخوف من المواجھة، وھي فكرة خطیرة في نظر 
الم        ة اإلس ع األم ى واق یطرة عل ة والس روعات الھیمن حاب مش ا  أص یة وثرواتھ
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ال أن یخضع .. أن محمدًا قد حارب من أجل أن ینتصر اإلنسان على ذاتھ . ومستقبلھا
ل      ل ك ى سلعة، وتحوی لھا، وھذا األمر یحارب ویصادم تحویل كل شيء في الكون إل

  .فرد إلى مستھلك
ھ اضطرارا    .. لقد قدم رسول اهللا نموذجًا متكامًال لحیاة موازیة للغرب  ي مع .. ال تلتق

دة من المسلمین      .  وال تتنازل لھ خوفًا وب بش ھ محب معروف  .. واألھم من كل ذلك أن
الم  ل الع ة  .. لك اییر الغربی ل المع ح بك رب  .. نج اھیم الغ ل مف ض ك ھ رف و .. ولكن ھ

ھ     وى من        .. نموذج یجب القضاء علی ر ممكن ألن إرادة الخالق أق ك غی دو أن ذل ویب
  .عبث المخلوقین
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]٦ [Norman Daniel, Islam and the west, The making of an Image, Edinburgh, 

١٩٦٠, P.١٤٦  
 -----------------  

  حریة تعبیر أم وجدان صلیبي.. اإلساءة إلى اإلسالم في الغرب) ٢٨(
  محمد مورو. د
وزه        ى رم ى اإلسالم والھجوم عل لوحظ في السنوات األخیرة ارتفاع نبرة اإلساءة إل

رب      ي الغ یة ف ل والسیاس ة ب ة والفكری اط الثقافی ي األوس د   . ف إن الكی ة ف ي الحقیق وف
رة   لإلسالم واإلساءة لھ لیس أمرًا  ك النب جدیدًا على الغرب ، الجدید فقط ھو ارتفاع تل

داث      بب أح ة بس ل المزعوم ة رد الفع ا بحال رتبط ھن ر ال ی ھ   ١١واألم بتمبر ولكن س
بتمبر   ل س ي قب ل الغرب ف العق ذور تالفی ي ج رب ف دي  ٢٠٠١یض ده ، فالجن وبع
  :اإلیطالي الذي كان یذھب إلى لیبیا الحتاللھا كان ینشد ألمھ

  .. أماه  
  .. تمي صالتكأ

  ال تبك، بل أضحكي وتأملي، 
  أنا ذاھب إلى طرابلس، 

  فرحًا مسرورًا
  سأبذل دمي في سبیل سحق األمة الملعونة 
  سأحارب الدیانة اإلسالمیة 
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  ] ١. [سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن 
ر       : "تقول ١٩٢٦وكتبت جریدة فرنسیة سنة  ریم الخطابي من غی د الك لم عب لقد استس

لحمایة فرنسا، ذلك ما كنا نبغي، فالحادث مھم، فھو یضرب اإلسالم   شروط، وخضع
  ] ٢".[وبوسعنا اآلن أن نفتك بھذا الدین الفتك الذریع، في الصمیم

زو    دف الغ دد ھ ر ح ي الجزائ ي ف كري الفرنس د العس و القائ رال بیج ام " والجن أن أی
ت       د اقترب ر ق ي الجزائ رة ف الم األخی ال وا  " اإلس ل الرج ان یقت أتي  ، وك اء وی لنس

و      ى القسیس بریم زو الفرنسي     " باألطفال ویسلمھم إل ذي صاحب الغ ھ   " ال ائًال ل " ق
ائًال     " حاول یا أبت أن تجعلھم مسیحیین  ا ق رال المسألة بكاملھ " ، ویلخص نفس الجن

  ] ٣".[إن العرب لن یكونوا لفرنسا إال حینما یصبحون مسیحیین 
ھا       ا یلخص ألة برمتھ إن المس ك ف ل ذل روب     وقب ر الح اني مفج ان الث ول األب أرب ق

ت عام      ر مون ع كلی ود المسیحیون    "م  ١٠٩٥الصلیبیة في مجم ا الجن وا  . . . أیھ اذھب
ك      دماء أولئ دیكم ب لوا أی وا واغس رار ، اذھب دي األش ن أی ة م بالد المقدس وا ال وخلص

  ] ٤". [المسلمین الكفار
دی       الم ق ى اإلس د عل داء وحق دان صلیبي وع ام وج ة  نحن إذن أم د ولیست عملی م جدی

اث         ة اجتث ة محاول ل إن عملی د ب ل الجلی اإلساءة إلى اإلسالم إال الجزء الطافي من جب
ادة ،   ات إب ھدت عملی نین وش ات الس ذ مئ ط من ف ق م تتوق ة ل ي محاول ھ ھ الم ذات اإلس

  . إلخ... غزوات –مذابح تبشیر ، حرب ثقافیة 
ك المحاوالت المستمر     ى     وأعتقد أن السبب الرئیسي لتل ة لتشویھ اإلسالم واإلساءة إل

رموزه باإلضافة إلى الحقد الصلیبي المعروف ھو نوع من الھزیمة الداخلیة في العقل 
دة اإلسالمیة     حة العقی المسیحي الغربي فالخوف من انتشار نور اإلسالم ، وبسبب ص

ة ت    ة الغرب لمحاول شویھ  بكل المقاییس العقلیة والنفسیة والعلمیة واألدبیة دفعت دھاقن
  . اإلسالم ومن ثم حجب نوره عن أعین األوروبیین 

دفع        ین ی ا أیضًا عمالء محلی وم بھ واإلساءة إلى اإلسالم ال تتم في الغرب فقط ، بل یق
ة    ة واألدبی نح العلمی خ،  وھؤالء   ... لھم الغرب ھذا الثمن من األموال والجوائز والم إل

رب ك      رقي الغ ول مستش ردد أق امس ی ابور خ م إال ط ا ھ الطبع ال   م م ب اء ، وھ الببغ
  . یحزون باحترام أھالیھم ، وال احترام الغرب ذاتھ ألنھم مجرد عمالء 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
ة        واح ، وال عالق ر الب وع من الكف بالنسبة لنا كمسلمین فإن اإلساءة إلى اإلسالم ھي ن
ا     ة یقررھ الطبع عقوب ي ب ة ، وتقتض ر المزعوم ة التعبی د بحری ب أو بعی ن قری ا م لھ

لعلماء المسلمون ولكن الغرب یزعم أن حریة التعبیر ھي الدافع وراء ھذا السیل من  ا
ك ألن        ع ذل ة بمن رارات إداری در ق اإلساءات لإلسالم ، وأنھ من ثم ال یستطیع أن یص
داع ،          ذب وخ ك ك إن ذل ة ف ي الحقیق ة ، وف ر المزعوم ذلك یتعارض مع الحریة التعبی

ي     فحریة التعبیر المزعومة تلك لم تمن دات ف د دی ب أحم ع بلدًا كفرنسا من مصادرة كت
حایا              ام الض ي أرق ھ شكك ف ھ جارودي لمجرد أن ة روجی ع من محاكم م تمن فرنسا ول

  . الیھود في أفران ھتلر 
ى     ق عل ر ینطب وھي أمور تدخل في باب السب والقذف ولیس حریة التعبیر نفس األم

ات روبرتس      ال ب ا أمث ي أمریك ذي    تصریحات قساوسة النصارى ف ل ال ام ب ون وجراھ
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ى          ق عل دوان ، وتنطب ة والع لم بالھمجی ھ وس لى اهللا علی الم ص ول اإلس ف رس وص
ا یوسف   " حاخامات الیھود من أمثال  ذي وصف المسلمین بالصراصیر     " عوفادی ال

  . والحشرات التي ینبغي سحقھا باألقدام 
ق ا   ى تمزی لت إل ا وص د ، ولكنھ ذا الح د ھ ف عن م تتوق الم ل اءة لإلس احف اإلس لمص

ت اإلدارة   –وتلویثھا بالنجاسات والسیر علیھا باألقدام في معسكر جوانتانامو  واعترف
ذي   " مجدو"وكذلك نفس الشيء في سجن ! ! . األمریكیة بذلك  ر ال اإلسرائیلي ، األم

دفع المعتقلین الفلسطینیین إلى اإلضراب عن الطعام لوقف اإلساءة إلى رموز اإلسالم 
 .  

ة في الدانمارك والتي تم فیھا التطاول على اإلسالم ورسول اإلسالم   والحملة الصحفی
ك خارج          ات الغرب أن ذل إذا أصبح المسلمون زعمت حكوم تأتي في نفس اإلطار ف
ذف     ھ سب وق إطار سلطاتھا ألنھ یدخل في باب حریة التعبیر المزعومة ، والحقیقة أن

  . حتى بمعاییر الغرب وقوانینھ ذاتھا 
ي     والحدیث الغربي دث ف ا ح عن الحریة والدیمقراطیة أصبح حدیثًا مفضوحًا ، بعد م

ھ        ت ب دتھ واعترف ا رص ا مم جوانتانامو وأبو غریب وقلعة جانجي بأفغانستان وغیرھ
  . منظمات حقوقیة دولیة ال یمكن اتھامھا باالنحیاز إلى اإلسالم مثًال 

ر    ة التعبی ذ   ولكن على أي حال سنجاري الغرب في أكاذیبھ حول حری ل أن نأخ ، ونقب
  . بمعاییره مؤقتًا للحكم على سبیل اإلساءات لإلسالم في الغرب 

دیر    فالمدعو سلمان رشدي مثًال الذي احتفى بھ الغرب ومنحھ الحمایة والجوائز والتق
ات          ي حق أمھ ذفًا صریحًا ف دم ق ل ق لم یقدم كتابًا مثًال في مناقشة األفكار اإلسالمیة ب

ؤمنین رضوان اهللا عل    حابة        الم لم والص ھ وس ى الرسول صلى اهللا علی یھم ، وأساء إل
انون     ي أي ق ة ف ع للعقوب ور تخض ا أم ة وكلھ راءات منحط ع افت ى الجمی رى عل وافت

  . غربي ، فحریة التعبیر غیر السب والقذف واالفتراء والكذب بالطبع 
ذت     " تسلیمة نسرین " نفس األمر ینطبق على المدعوة  ة األصل ح ة بنغالی  وھي كاتب

  . حذو سلمان رشدي 
الذي " بیرلسكوني " في اإلطار نفسھ سمعنا تصریحات من رئیس الوزراء اإلیطالي 

ة       ة اإلیطالی اط والكاتب المیة باالنحط ارة اإلس ف الحض یا   " وص ا فالش ي  " إیری الت
ل             دواني ب ي وع ف ووثن ن متخل ھ دی ل األوصاف المنحطة من أن وصفت اإلسالم بك

  ! ! . ومقید 
ة ال اتھم   والحقیق اتھم وجماع لمین وحكوم دى المس ام ل عف ع اك أوًال ض رة أن ھن مری

ات         ان المقدس رین بامتھ ري اآلخ واء تغ د س ى ح یة عل ة والدبلوماس اتھم الدینی وھیئ
ة       دعوة لضرب الكعب د ال ى ح اإلسالمیة واإلساءة إلى الرموز الدینیة ووصل األمر إل

لم ، وھ     ھ وس ي     الشریفة وھدم مسجد الرسول صلى اهللا علی رًا ف ي دعوة تكررت كثی
  . الصحف األمریكیة 

ة        . . . والسؤال اآلن  ن المؤسسات الدینی ن األزھر أی ة ، أی ات العرب . . . أین الحكوم
ى         داء مزعوم عل دث اعت دھا إذا ح دنیا وتقع یم ال أین منظمات المجتمع األھلي التي تق

  ! ! . مسیحي أو یھودي 
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دة       أین المعتصم الذي سیر الجیوش لمعاقبة ا ى سیدة واح داء عل ان لمجرد االعت لروم
ي     " وامعتصماه " مسلمة ، والتي ھتفت في عموریة  ة المعتصم ف ا الخلیف فاستمع إلیھ

د    م یع بغداد على بعد مئات األمیال ، واستجاب لندائھا ولكن حكام العرب والمسلمین ل
  . فیھم معتصم وال حول وال قوة إال باهللا 

اِفُرونَ  ُیِریُدوَن َأْن ُیْطِفُئو{ ِرَه اْلَك } ا ُنوَر اللَِّھ ِبَأْفَواِھِھْم َوَیْأَبى اللَُّھ ِإلَّا َأْن ُیِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َك
  ]. ٣٢:التوبة[
 ---------------  

  :الھوامش
  القومیة والغزو األمریكي . . محمد جالل كشك )  ١( 
 )١٩٢٦/  ٥/  ٢٨)  ٢ – da depeche de constasntine    
   ١٩٩٢ –المختار اإلسالمي  –الجزائر تعود لمحمد  –محمد مورو  /د )  ٣( 
  مكتبة األنجلو المصریة  –الحروب الصلیبیة  –سید عبد الفتاح عاشور / د )  ٤( 

-------------------  
)٢٩ (  
  

==================  
  مواضیع المتطاولون وعاقبتھم  - الباب التاسع

  
  ! لرسول صلى اهللا علیھ وسلم عبر التاریخ؟كیف انتقم اهللا من الذین سبوا ا.  ١
  .عادل باناعمة. د: بقلم

د            ل، فق دیرة بالتأم لم ج ھ وس ي صلى اهللا علی ع النب قصة كسرى وقیصر المشھورة م
رم       كتب إلیھما النبي صلى اهللا علیھ وسلم، فامتنع كالھما من اإلسالم، لكن قیصر أك

اب  كتاب النبي صلى اهللا علیھ وسلم، وأكرم رسولھ، ف ثبت اهللا ملكھ، وكسرى مزق كت
ھ اهللا     لم، فقتل ھ وس رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، واستھزأ برسول اهللا صلى اهللا علی

  )١٤٤: الصارم المسلول. (بعد قلیل، ومزق ملكھ كل ممزق، ولم یبق لألكاسرة ملك
ي قصبة من            اب ف ل وضع الكت ھ أن ھرق ھ بلغ ره السھیلُي أن وكان من أثر ذلك ما ذك

ى   ذ ب عل ھب تعظیًما لھ، وھم لم یزالوا یتوارثونھ حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغل
واد       د ق ن سعد أح ك ب طلیطلة، ثم كان عند سبطھ، فحدثني بعض أصحابنا أن عبد المل
ھ     أخرج ل ك ف المسلمین اجتمع بذلك الملك بن سعد أحد قواد المسلمین اجتمع بذلك المل

ن حجر عن          الكتاب، فلما رآه استعبر، وسال    ر اب م ذك امتنع، ث ھ ف ھ من تقبیل أن یمكن
ذھب،     فَّح ب ندوق ُمص ى ص ھ عل رنج أطلع ك الف وري أن مل یح المنص دین فل یف ال س
ھ     د التصقت علی فأخرج منھ مقلمة ذھب، فأخرج منھا كتاًبا قد زالت أكثر حروفھ، وق

ال ر، فق ة حری ى   : ِخرَق ھ إل ا نتوارث ا زلن ر، م دي قیص ى ج یكم إل اب نب ذا كت اآلن، ھ
ة             نحن نحفظھ غای ا، ف ك فین زال المل دنا ال ی اب عن ذا الكت ا دام ھ ھ م وأوصانا آباؤنا أن

  .الحفظ، ونعظمھ ونكتمھ عن النصارى لیدوم الملك فینا
  !وإلیكم ھذا الخبر العجیب
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د   : كان أبو لھب وابنھ عتبة قد تجھزا إلى الشام، فقال ابنھ عتبة ى محم واهللا ألنطلقن إل
ال    وألوذیّنھ في ر لم فق ھ وس : بھ سبحانھ وتعالى، فانطلق حتى أتى النبي صلى اهللا علی

بالذي دنى فتدلى، فكان قاب قوسین أو أدنى، فقال النبي صلى اهللا ) ھو یكفر(یا محمد 
  ".اللھم سلط علیھ كلًبا من كالبك: "علیھ وسلم

ھ،     : ثم انصرف عنھ، فرجع إلى أبیھ فقال ا قال ھ م ذكر ل ال یا بني ما قلت لھ؟ ف ا  : فق فم
ك     : قال". اللھم سلط علیھ كلًبا من كالبك: "قال: قال لك؟ قال ا آمن علی ي، واهللا م یا بن

  !دعاءه
ال    د، فق رة األس د عرفتم      : فساروا حتى نزلوا بالشراة وھي أرٌض كثی م ق و لھب إنك أب

كبر سني وحقي، وإن ھذا الرجل قد دعا على ابني دعوة واهللا ما آمنھا علیھ، فاجمعوا 
د  متاع كم إلى ھذه الصومعة وافرشوا البني علیھا ثم افرشوا حولھا، ففعلنا، فجاء األس

فشمَّ وجوھنا فلما لم یجد ما یرید تقبض فوثب وثبة، فإذا ھو فوق المتاع فشمَّ وجھھ ثم 
د       : فقال أبو لھب!! ھزمھ ھزمة ففسخ رأسھ ت من دعوة محم ھ ال یتفل ت أن د عرف !! ق

  ).تفسیر ابن كثیر(
ي زمن الحاكم رجٌل سّمى        ) ١/١٣٩(انّي في ذیل مولد العلماء وذكر الكت ر ف ھ ظھ أن

ّي      ھ سَب النب ھ أّن نفسھ ھادي المستجیبین، وكانوا یدعون إلى عبادة الحاكم، وُحكَي عن
ا،          ى أمیرھ ا إل ة شكاه أھلھ ا ورد مك ى المصفح، فلم صلى اهللا علیھ وسلم، وبصق عل

الوا  ھ، فق ذر بتوبت ھ، واعت دافع عن ل : ف ھمث ة ل ذا ال توب د  ! ھ اس عن اجتمع الن أبى، ف ف
ة    ت الظلم الكعبة وضجوا إلى اهللا، فأرسل اهللا ریًحا سوداء حتى أظلمت الدنیا، ثم تجل
وصار على الكعبة فوق استارھا كھیئة الترس األبیض لھ نور كنور الشمس، فلم یزل 

ـ    ر ب ك أم ادي المستج  "كذلك ترى لیًال ونھاًرا، فلما رأى أمیر مكة ذل فضرب  " یبینھ
  .عنقھ وصلَبھ

ھ    ) ٢/٢١٨(وذكر القاضي عیاض في الشفا  النبي صلى اهللا علی قصة عجیبة لساخر ب
ان      ! وسلم زاري وك راھیم الف ل إب وا بقت وذلك أن فقھاء القیروان وأصحاَب سحنون أفت

د صلى اهللا       ا محم ھ ونبین اهللا وأنبیائ شاعًرا متفنًنا في كثیر من العلوم، وكان یستھزئ ب
ا،   علیھ وسلم، فأمر القاضي حیى بن عمر بقتلھ وصلبھ، فُطعن بالسكین وُصلب ُمنكًس

ھ   وحكى بعُض المؤرخین أنھ لما ُرقعت خشبتھ، وزالت عنھا األیدي استدارت وحوَّلت
  !!عن القبلة فكان آیًة للجمیع، وكبر الناُس، وجاء كلٌب فولغ في دمھ

ا مفوًھا أراد أن یثني على أحد كبار وحكى الشیخ العالمة أحمد شاكر أن خطیًبا فصیًح
ھ         د إال التعریض برسول اهللا صلى اهللا علی م یج المسؤولین ألنھ احتفى بطھ حسین فل

  !!جاءه األعمى فما عبس وما تولى: فقال في خطبتھ.. وسلم
ولكن اهللا لم یدع لھذا المجرم جرمھ في الدنیا، قبل أن یجزیھ جزاءه  : قال الشیخ أحمُد
ا      في األخرى، ف ان عالًی د أن ك أقسم باهللا لقد رأیتھ بعیني رأسي ـ بعد بضع سنین، وبع

ى            ا عل یًال، خادًم ا ذل ھ مھیًن راء ـ رأیت اء والكب م من العظم منتفًخا، مستعًزا بمن الذ بھ
  !!باب مسجد من مساجد القاھرة، یتلقى نعال المصلین یحفظھا في ذلة وصغار

ة       وذكروا أن رجًال ذھب لنیل الشھادة العلی الُتُھ متعلق ت رس ة، وكان ة غربی ا من جامع
ى         أبى أن یمنحھ الدرجة حت ا، ف انًئا حانًق بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم، وكان مشرفھ ش
ى     ر األول یضمن رسالتھ انتقاًصا للمصطفى صلى اهللا علیھ وسلم، فضعفت نفسھ، وآث
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ع أوالده     . على اآلخرة اره فجئ بھالك جمی ي   فلما حاز شھادتھ ورجع إلى دی ھ ف وأھل
  .حادث مفاجئ
  .ال إلھ إال اهللا

  .}ِإنَّا َكَفْیَناَك اْلُمْسَتْھِزئیَن{.. صدق اهللا
ذا      الك ھ ى إھ ورة عل ت مقص ھ أو آذاه لیس تھزأ ب ن اس ھ مم ة اهللا لنبی یعلم أن كفای ول

  .المعتدي بقارعة أو نازلة
  ..بل صور ھذه الكفایة والحمایة متنوعة متعددة

ؤمنین         فقد یكفیھ اهللا عز وجل ب   دي رجًال من الم ذا المستھزئ المعت ى ھ أن یسلط عل
ذي   یثأر لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم، كما حصل في قصة كعب بن األشرف الیھودي ال
كان یھجو النبي صلى اهللا علیھ وسلم، والیھودیة التي كانت تشتم النبي صلى اهللا علیھ 

ت   ى مات ل حت ا رج لم فخنقھ و داود(وس ي ق) أب د الت ا  وأم الول ى لم یدھا األعم ا س تلھ
، وأبي جھل إذ قتلھ معاذ ومعوذ ألنھ كان )أبو داود(شتمت النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

ھ       لى اهللا علی ي ص ت النب ي ھج ة الت لم، والخْطمی ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی یسب رس
ذي     )٩٥الصارم المسلول  (وسلم فانتدب لھا رجل من قومھا  ك الیھودي ال ي َعَف ، وأب

ر        ھجا النب  ن عمی لم فاقتصھ سالم اب ھ وس ، )١٠٢الصارم المسلول   (ي صلى اهللا علی
الصارم  (وأنس بن ُزَنیم الذي ھجا النبي صلى اهللا علیھ وسلم فشجھ غالم من خزاعھ 

، وسالم ابن أبي الحقیق إذ ثأر للنبي صلى اهللا علیھ وسلم منھ عبد اهللا )١٠٣المسلول 
  ).١٣٥الصارم المسلول (بن عتیك وصحبھ 

ن   ولعل أغرب وأعجب وأطرف ما وقفت علیھ في ھذا الباب ما ذكره شیخ اإلسالم اب
ى شاتم الرسول     (تیمیة في مؤلفھ المشھور   ال  )١٣٤: ص) (الصارم المسلول عل ، ق

ار     : رحمھ اهللا وقد ذكروا أن الجن الذین آمنوا بھ، كانت تقصد من سبھ من الجن الكف
  !فتقتلھ، فیقرھا على ذلك، ویشكر لھا ذلك

ھ تعریض           یس بشعر فی ي قب ل أب ى جب ف عل ا ھت ونقل عن أصحاب المغازي أن ھاتًف
  :بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم، فما مرت ثالثة ایام حتى ھتف ھاتف على الجبل یقول

  نحن قتلنا في ثالث مسعرا إذ سفھ الحق وسن المنكرا
  قّنعُتُھ سیًفا حساًما مبتـرا بشتمـھ نبینـا المطھـرا

  .في الخبر ـ اسم الجني الذي ھجا النبي صلى اهللا علیھ وسلم ومسعر ـ كما
ا             ین م دي وب ین المعت األذى أن یحول ب ھ ب ھ ممن تعرض ل ومن صور كالءة اهللا لنبی

ن الحرث   .. أراد بخوف یقذفھ في قلبھ، أو ملك یمنعھ مما أراد وقد روي أن غورث ب
ال        ھ؟ ق ف تقتل حابھ، كی ھ أص ال ل ًدا، فق إذا     أق : قال ألقتلن محم ي سیفك، ف ھ أعطن ول ل

ده،        : فأتاه فقال. أعطانیھ قتلتھ بھ دت ی اه فرع ي سیفك أشّمھ، فأعطاه إی یا محمد أعطن
لم     ھ وس د     : "فسقط السیف، فقال رسول اهللا صلى اهللا علی ا تری ین م ك وب " حال اهللا بین

  ).٣/١١٩الدر المنثور (
والالت : ل قال لقومھمن أن أبا جھ) ٤/٥٣٠(ومثل ذلك ما ذكره ابن كثیر في تفسیره 

أتى   والعزى لئن رأیت محمًدا یصلي ألطأن على رقبتھ وألعفرن وجھھ في التراب، ف
و     ھ إال وھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھو یصلي لیطأ على رقبتھ، فما فجأھم من

إن بیني وبینھ خندًقا من نار وھوًال : مالك؟ فقال: فقیل! ینكص على عقبیھ ویتقي بیدیھ
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لو دنا مني الختطفتھ المالئكة عضًوا : "فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم! وأجنحة
  ".عضًوا

دوا       م تعاق ي الحجر، ث وا ف وعن ابن عباس رضي اهللا عنھ أن رجاًال من قریش اجتمع
ھ   بالالت والعزى ومناة الثالثة األخرى ونائلة وإساف أن لو قد رأوا محمًدا لقد قمنا إلی

اه قبل أن نفارقھ، فأقبلت ابنتھ فاطمة تبكي حتى دخلت على النبي مقام رجل واحد فقتلن
ت  اموا          : صلى اهللا علیھ وسلم، فقال د رأوك ق و ق دوا ل د تعاھ ھؤالء المأل من قومك لق

د عرف نصیبھ من دمك           د إال ق نھم رجل واح یس م وك، فل ال . إلیك فقتل ة   : "فق ا بنی ی
الوا ، فتوضأ، ثم دخل علیھم المسجد، فلما "آتیني بوضوء اھو ذا، وخفضوا   : رأوه ق ھ

ھ      نھم إلی م م م یق أبصارھمن وسقطت أذقانھم في صدورھم، فلم یرفعوا إلیھ بصًرا، ول
ن   ة م ذ قبض ھم، وأخ ى رؤوس ام عل ى ق لم حت ھ وس لى اهللا علی ي ص ل النب ل، فأقب رج

ال    م ق راب ث اھت الوجوه : "الت ك       "ش نھم من ذل ًال م ا أصاب رج ا فم بھم بھ م حص ، ث
  ).١/٦٥دالئل النبوة . (ى قتل یوم بدر كافًراالحصا حصاٌة إل

  ..ال إلھ إال اهللا
  .}ِإنَّا َكَفْیَناَك اْلُمْسَتْھِزئیَن{.. صدق اهللا

تیمة   رف الش تھزئین أن یص تھزاء المس اه اس ھ إی ھ، وكفایت ة اهللا لنبی ور حمای ن ص وم
ره    ى غی ذم واالستھزاء إل ره من ح     .. وال تم غی د أن یشتمھ فیش اتم یری إذا بالش ث ال ف ی

  !!یشعر
لم  ھ وس لى اهللا علی ال ص نھم،    : "ق ریش ولع تم ق ي ش رف اهللا عن ف یص رون كی أال ت

دٌ    ا محم ذمًما، وأن ون م ذمًما، ویلعن تمون م اري"! (یش ر  )البخ ن حج ال اب تح (، ق الف
لم ال        ): ٦/٥٥٨ ھ وس ي صلى اهللا علی ي النب راھتھم ف دة ك كان الكفار من قریش من ش

روه بسوء   : ، فیعدلون إلى ضده فیقولونیسمونھ باسم الدال على المدح مذمم، وإذا ذك
ومذمم لیس اسمھ، وال یعرف بھ، فكان الذي یقع منھم مصروًفا  . فعل اهللا بمذمم: قالوا

  !إلى غیره
  ..ال إلھ إال اهللا

  .}ِإنَّا َكَفْیَناَك اْلُمْسَتْھِزئیَن{.. صدق اهللا
ر اهللا السنن الكون      ة أن یغی ة الربانی ھ      ومن صور الحمای ھ صلى اهللا علی ة صیانة لنبی ی

  . وسلم ورعایة لھ
ي صلى اهللا          ت الحارث جاءت للنب ب بن ذه زین وشاھد ذلك قصة الشاه المسمومة، فھ
لم          ھ وس ي صلى اهللا علی ا الك النب ًرا، فلم ًما كثی ا س علیھ وسلم، بشاة مشویة دست فیھ

م "! عن ھذا العظم یخبرني أنھ مسموم: "منھا مضغة لم یسغھا، وقال ة    ث ا بالیھودی دع
  .فاعترفت

  :فانظر كیف خرم اهللا السنن الكونیة من جھتین
  .أنھ لم یتأثر صلى اهللا علیھ وسلم بالسم الذي الكھ: أوالھما

  .أن اهللا أنطَق العظم فأخبره علیھ الصالة والسالم بما فیھ: وثانیتھما
أن یقذف اهللا في ومن صور الكفایة الربانیة لنبي الھدى صلى اهللا علیھ وسلم ممن آذاه 

لى اهللا       ول ص ى یكون الرس وب، حت ؤوب ویت دي اإلسالم، فی ذا المؤذي المعت ب ھ قل
  !!علیھ وسلم أحب إلیھ من مالھ وولده ووالده والناس أجمعین
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ھ         ي صلى اهللا علی ن الحارث أخي النب فیان ب ومن أعجب األمثلة في ذلك قصة أبي س
ا،       وسلم من الرضاع، وكان یألف النبي صلى اهللا ع ھ ترًب ان ل ام الصبا وك لم أی لیھ وس

فلما ُبعث النبي صلى اهللا علیھ وسلم عاداه أبو سفیان عداوًة لم یعادھا أحًدا قط، وھجا  
ثم شاء اهللا أن یكفي رسولھ صلى اهللا .. رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھجا أصحابھ

ھ     ا بھدایت ھ وإنم فیان عن     !! علیھ وسلم لسان أبي سفیان وھجاءه، ال بإھالك و س ال أب ق
األبواء،       : نفسھ ا ب ى نزلن دي حت ثم إن اهللا ألقى في قلبي اإلسالم، فسرت وزوجي وول

ھ      ا مأل عینی لم، فلم فتنكرت وخرجت حتى صرت تلقاء وجھ النبي صلى اهللا علیھ وس
  .مني أعرض عّني بوجھھ إلى الناحیة األخرى، فتحولت إلى ناحیة وجھھ األخرى

یان یتبُعُھ، ال ینزُل منزًال إال وھو على بابھ ومع ابني جعفر وھو فما زال أبو سف: قالوا
ى      : ال یكلمھ، حتى قال أبو سفیان ذا حت ي ھ د ابن ذن بی واهللا لیأذنن لي رسول لھ أو آلخ

دخال     ا ف نموت عطًشا أو جوًعا، فلما بلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم رق لھم
ھ  ن ھشام  . (علی یرة اب ر س ب). ٤/٤١انظ ب  فس ى ح ة إل داوة الماحق ّول الع ن ح حان م

  !!وتذلل، ومالزمة للباب طلًبا للرضا
  ..ال إلھ إال اهللا

  ِإنَّا َكَفْیَناَك اْلُمْسَتْھِزئیَن{.. صدق اهللا
 -------------  

  وللكافرین أمثالھا .  ٢
بَّ  : "یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ اهللا ھ وَس ھ، إنَّ اهللا منتقٌم لرسولھ ممن طعن علی

ا        ذا م ر ھ د، ونظی ھ الح وا علی وُمْظِھٌر ِلِدیِنِھ وِلَكِذِب الكاذب إذا لم یمكن الناس أن یقیم
ي    ددٍة ف َحدََّثَناه أعداٌد من المسلمین الُعُدول، أھل الفقھ والخبرة، عمَّا جربوه مراٍت متع
ي     ا بن لمون فیھ ر المس ا حص امیة، لم واحل الش ي بالس دائن الت ون والم ِر الحص َحْص

الوااأل ا، ق ي زمانن فر ف ن  : ص ر م ھر أو أكث ة الش َن أو المدین ُر الِحْص ن َنْحُص ا نح كن
بِّ رسوِل اهللا        ُھ ِلَس ى إذا تعرض أھُل ھ، حت الشھر وھو ممتنٌع علینا حتى نكاد نیأس من
ومین أو نحو           ًا أو ی أخر إال یوم د یت م یك ر، ول ا فتحھ وتَیسَّ والوقیعِة في عرِضھ َتَعجَّلن

تح ال   ك،ثم یف الوا       ذل ة، ق ة عظیم یھم ملحم وة، ویكون ف ان عن ُر    : مك ا َلَنَتَباَش ى إن كن حت
  .بتعجیل الفتح إذا سمعناھم یقعون فیھ، مع امتالء القلوب غیظًا علیھم بما قالوا فیھ

  -یعني المغرب –وھكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمین من أھل الغرب 
  یعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده  حالھم مع النصارى كذلك، ومن سنة اهللا أن

  .انتھى" وتارة بأیدي عباده المؤمنین
  ١١٧-١١٦الصارم المسلول ص 

 -------------  
  استھزءوا بكتاب رسول اهللا فأصابھم العتھ .. عاقبة القرطاء البكریین. ٣

اب،         الم بكت دعوھم لإلس د ی ي نج ي ف م ح ریین وھ اء البك ى القرط ول إل ث الرس بع
ة  فاستھزءوا بھ  وبكتابھ، وأخذوا الكتاب الذي یدعوھم للتوحید وغسلوه من حبر الكتاب

ذي           ا ال خروا من الرسول، فم اب وس حكوا من الكت ثم رقعوا بھ دلو لھم مخروم وض
جرى لھذا الحي كلھ، كل من شرب من ھذا الدلو المرقوع بخطاب النبي أخذتھ رعدة 
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فھ وخفة ال یحسنون الكالم وعجلة واختالط في كالمھ واعوج لسانھ وأصبحوا أھل س
  .وال یفھموه من یسمعھ واستمر ذلك حتى في نسلھم

  وإذا ما أتتھم من محمد آیة       محوھا بماء البئر فھي عصیر 
  وأعرضوا عن الحق بعد بیانھ      سفاھة منھم فكان الكالم عسیر

 -------------  
  عاقبة الصلیبى الشھیر أرناط أمیر الكرك .  ٤

ر األمی  لیبي یعتب اتیون "ر الص د دي ش م    " رینال ة باس ع العربی ي المراج ھور ف المش
ى اإلسالم والمسلمین، قضى          "أرناط" دًا عل درًا وحق داوة وغ د الصلیبیین ع ، من أش

حیاتھ كلھا في محاربة المسلمین تدینًا منھ، ووقع في األسر عدة مرات، ویفتدى نفسھ  
راً    ان أمی رة أخرى، وك ة المسلمین م م    لیخرج لمحارب ان دائ ن الكرك وك ى حص عل

تلھم         اج مسلمین فق ة حج اط قافل اجم أرن رة ھ ل المسلمین، وذات م ى قواف اإلغارة عل
ھ    وسرق متاعھم وأثناء اقترافھ ھذه الجریمة الشنیعة أخذ في سب النبي صلى اهللا علی

  ".أین محمدكم لینقذكم؟"وسلم، ویقول للمسلمین 
د أسطوًال       وقد فكر ھذا الخنزیر األحمق في الھجو   ة وأع ة النبوی ة والمدین ى مك م عل

م     ل الحجیج، فأقس دین  "لذلك وقام بغارات مجرمة على قواف ل   " صالح ال ى أن یقت عل
وم        اء ی وم الوف اء ی ده، وج ر بی ده إذا ظف ب بی ذا الكل ین"ھ نة  " حط یم س  ٥٨٣العظ

 ھجریة، حیث وقع ھذا الكلب في األسر، وقال صالح الدین بعزة المؤمن المدافع عن 
اط بسیفھ          : نبیھ وأمتھ ق أرن م ضرب عن ي االنتصار لرسولھا ث ة ف أنا أنوب عن األم

  .فأطارھا وأطار معھا أفئدة باقي األسرى الصلیبیین 
 -------------  

  ) النجاسة تخرج من فمھ عند موتھ(عاقبة أحمد القادیاني .٥
رزا القاد          د می وة غالم أحم ذي ادعى النب ال ال اذب المحت دجال الك ل   ھذا ال اني، العمی ی

ى      دجال یفضل نفسھ عل اإلنجلیزي الذي تم تجنیده إلفساد عقائد المسلمین، كان ھذا ال
  :النبي صلى اهللا علیھ وسلم ویقول عن نفسھ 

  لھ خسف القمر المنیر وإن لي     غسا القمران المشرقان أتنكر
ھ أكمل وأعظم من الر             ول إن لم ویق ھ وس ي صلى اهللا علی وق النب ع نفسھ ف سول  ویرف

ت       ي بی دور ف ھ المق اءه أجل اعون وج دجال بالط ذا ال ك ھ لم، فھل ھ وس لى اهللا علی ص
ي    ك ف  ٢٦النجاسات وھو یقضي حاجتھ، وكانت النجاسة تخرج من فیھ قبل موتھ وذل

  .میالدیة  ١٩٠٨مایو 
ة             ت األم وم ینتظر كل طاعن ومستھزئ وإن تخلف ة والمصیر المحت والقائمة طویل

  ن كلھ لنبیھ سینتصر،وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبونعن نصرة نبیھا فالكو
 --------------  

  ) یمزق خطاب النبي فیتمزق ملكھ(عاقبة كسرى ملك الفرس .٦
ھ خطاب من       وھو كبیر الفرس المجوسي الذي كان یعتقد أنھ إلھ البشر وسیدھم، یأتی

ن حذ  ة السھمي فبمجرد    الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یدعوه لإلسالم، مع عبد اهللا ب اف
ول           اب ویق ل اسم كسرى، فیمزق الكت دأ الخطاب باسمھ قب أن یسمع أن الرسول قد ب
ا   فیر، فلم رد الس ي، ویط ھ قبل ھ بنفس دأ كتاب ادي یب ن عب د م یض عب ي بغ ر مجوس بكب
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ھ  : [وصل الخبر إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم یقول ى كسرى    ]مزق ملك دو عل ، فیع
ل من            "شیرویھ"أقرب الناس إلیھ  م یُقت ل ھو، ث ث أن ُیقت ا یلب م م ھ، ث ر فیقتل ابنھ الكبی

د      ي عھ ا ف الده كلھ وا ب لمون وفتح ذه المس ى أخ رى حت ك كس زق مل ى تم ھ، وحت قتل
  .الراشدین 

  وكسرى إذ تقاسمھ بـنوه       بأسیاف كما اقتسم اللحام 
  تمخضت المنون لـھ بیـوم        أتـى ولكـل حاملة تمام

 --------------  
  ) التیس ینتصر لرسول اهللا(عاقبة عبد اهللا بن قمئة . ٧

ي غزوة        لم فجرحھ ف ھ وس وھو المشرك العنید الذي ضرب رسول اهللا صلى اهللا علی
ول  و یق د وھ ة"أح ن قمئ ا اب ى وأن ذھا من لم  " خ ھ وس لى اهللا علی ول ص ھ الرس ال ل فق

نمھ لیرعاھا فوافاھا أي قطعك اهللا، فلما عاد ألھلھ بعد الغزوة خرج إلى غ] أقمأك اهللا[
ل فسقط     على ذروة جبل شامخ فشد علیھ تیس فنطحھ نطحة أرداه بھا من شاھق الجب

  !!وسبحان اهللا مشرك حقیر ال یلیق بقتلھ إال تیس الغنم. أسفلھ متقطعا
ُھ عَ   لَّى اللَّ ٍر    َعْن َأِبي ُأَماَمَة ، َأنَّ َعْبَد اللَِّھ ْبَن َقِمَئَة ، َرَمى َرُسوَل اللَِّھ َص لََّم ِبَحَج ِھ َوَس َلْی

َفَقاَل َلُھ َرُسوُل ، ُخْذَھا َوَأَنا اْبُن َقِمَئُة : َیْوَم ُأُحٍد َفَشجَُّھ ِفي َوْجِھِھ ، َوَكَسَر َرَباِعَیَتُھ َوَقاَل 
لََّم      ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ       -اللَِّھ َص ْن َوْجِھ دََّم ِم ُح ال َو َیْمَس أَ   : " َوُھ َك ؟ َأْقَم ا َل ُھ  َم " . َك اللَّ

رواه الطبراني في *َفَسلََّط اللَُّھ َعَلْیِھ َتْیَس َجَبٍل َفَلْم َیَزْل َیْنِطُحُھ َحتَّى َقطََّعُھ ِقْطَعًة ِقْطَعًة 
  )٧٤٧٧(وفي المعجم الكبیر برقم ) ٣٣٦٠و٤٤٠(   الشامیین برقم 

 ---------------  
  ) سماء تحرق المتآمرینصاعقة ال(عاقبة عامر بن الطفیل وأربد بن قیس .  ٨

ھ      ھ شیطان مثل ة ومع كان عامر بن الطفیل شیطان نجد الذي غدر بأصحاب بئر معون
ث           ة، بحی درًا وغیل لم غ ھ وس ي صلى اهللا علی ل النب ى قت ھو أربد بن قیس، قد اتفقا عل
یشغل عامر بن الطفیل بالحدیث ویأتي أربد بن قیس من خلفھ ویطعنھ بالخنجر، ولكن 

ق       اهللا عز وجل  ى طری افرین، وف در الك حبس ید أربد وشلھا، ونجا اهللا رسولھ من غ
ماء             ن الس اعقة م ھ ص ذى یركب ھ ال یس وجمل ن ق د ب ى أرب ل اهللا عل ا أرس عودتھم
ر          ل البعی ور مث ار یخ ھ فص ي عنق دة ف یب بغ ل فأص ن الطفی امر ب ا ع ھ، أم فأحرقت

  .المنحور حتى ھلك
 ----------------  

  ) وضع رجلھ على عنق النبي فقطعت عنقھ(عاقبة عقبة بن أبي معیط .٩
ل،       ا جھ ى أب ا وال حت ھو أشقى المشركین قاطبة والذي تجرأ على فعلة لم یجرؤ علیھ
ول      ق الرس ى عن ھ عل ع رجل ة فوض ام بالكعب ف المق اجد خل ول س اء والرس ث ج حی
رة أخرى          م جاء م ا، ث ا الرسول من مكانھ وغمزھا فما رفعھا حتى كادت تخرج عین

ة           بسال شاة فأ لم وھو ساجد فجاءت فاطم ھ وس ف الرسول صلى اهللا علی ى كت لقاه عل
  .فطرحتھ عن كتف أبیھا

م      ھ ث فتكون عاقبتھ أن یقع أسیرًا في غزوة بدر ویؤخذ من بین األسرى وتضرب عنق
ق             ى العن ھ عل ھ نفسھ وضع قدم ذا جزاء من سولت ل ن، وھك یلقى في قلیب بدر العف

  .ي المزابلالمبارك الشریف تقطع عنقھ ویلقى ف
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 ------------------  
  )!! رجل یلد مثل المرأة(عاقبة المستھزئ بسنة النبي صلى اهللا علیھ وسلم . ١٠

ة، أن   ٦٦٥روى ابن كثیر في تاریخھ وابن خلكان في تراجمھ في أحداث سنة   ھجری
و سالمة  "رجًال من أھل بصرى اسمھ  ل       " أب ھ مجون واستھتار واستھزاء بك ان فی ك

ال  شيء، فذكر عن ي المخرج    : "ده السواك وما فیھ من الفضیلة فق واهللا ال أستاك إال ف
ده تسعة أشھر            م أخرجھ، فمكث بع ي مخرجھ ث یعنى دبره، ثم أخذ سواكًا فوضعھ ف
وائم ورأسھ كرأس      ع ق وھو یشكو ألم البطن ثم وضع ولدًا على صفة الجرذان لھ أرب

ا وضع    ل، ولم وان ثالث     السمكة ولھ أربعة أنیاب بارزة وذنب طوی ذا الحی ھ صاح ھ
ك الرجل       وان فمات، وعاش ذل صیحات فقامت ابنة ذلك الرجل فرضخت رأس الحی

ول   ي وقطع     "بعد وضعھ ھذا المسخ یومین ومات في الثالث وھو یق وان قتلن ذا الحی ھ
  "أمعائي

 -----------------  
  ) القربان الصلیبي(عاقبة شاتم الرسول .١١

لیبیة السادس  ة الص اء الحمل نة  أثن اط س ى دمی ل   ٦١٥ة عل د أن احت ة، وبع ھجری
ة     ورة قبال ي المنص كره ف ل معس د الكام وبي محم ر األی ام األمی اط وأق الصلیبیون دمی
ة          ف قبال لیبي ویق ب ص رج كل وم یخ ل ی ان ك لیبي، ك دوان الص ة الع اط لمقاوم دمی

باب، المعسكر اإلسالمي ثم یبدأ في سب النبي صلى اهللا علیھ وسلم بأقذع الشتائم والس
د            د وق ذا الصلیبي الحاق ود أن یأسر ھ د ی ر محم ان األمی وم، وك وظل یفعل ذلك كل ی

نة          ل س لیبیة بالفش ة الص ت الحمل ا انتھ ھ، ولم ھ ومخیلت ي ذاكرت كلھ ف ر ش  ٦١٨حف
ل            م یرجع ب د ل ب الصلیبي الحاق ذا الكل م، ولكن ھ ى بالدھ ھجریة، عاد الصلیبیون إل

ھ لإلسالم والمسلمین،       توجھ إلى الشام لمحاربة المسلمین ھن دة عداوت ك من ش اك وذل
ھ    وھناك یقع في األسر ویعرفھ األمیر محمد الكامل فیأخذه من بین األسرى ویرسل ب

ة،   ٦٢٥إلى المدینة النبویة، لینحر أمام الحجرة الشریفة یوم الجمعة وذلك سنة  ھجری
  .جزاًء لھ على سبھ للرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

 ----------------- -  
  !! انتقص النبي تزلًفا لنصراني فأھلك اهللا أھلھ وأوالده. ١٢

ق            ت تتعل م دراستھ وكان ا أت ده ، فلم دكتوراه خارج بل ل شھادة ال فھذا أحدھم ذھب لنی
ي    جل ف ارى أن یس ن النص تاذه م ھ أس ب من الم ، طل الة والس ھ الص ي علی بسیرة النب

ین      رسالتھ ما فیھ انتقاص للنبي علیھ الصالة والسالم وت   ردد الرجل ب ھ ، فت عریض ل
القبول والرفض ، فأختار دنیاه على آخرتھ، وأجابھ إلى ما أراد طمعًا في تلك الشھادة 
روع ،      ادث م ي ح ھ ف ع أوالده وأھل الك جمی وجئ بھ ى ف ده حت ى بل اد إل ا أن ع ، فم

  .ولعذاب اآلخرة أشد وأنكى
 ------------------  

  ر لرسول اهللا عاقبة عتبة بن أبي لھب األسود تنتص.١٣
ھ    ق ابنت ھو الكافر بن الكافر الذي تجرأ وتفل في وجھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم وطل

ال   م سلط   (وأذاه أشد اإلیذاء وذلك قبل أن یخرج إلى الشام للتجارة، فدعا النبي فق اللھ
ده  ) علیھ كلبًا من كالبك فلما ذھب للشام خاف أبوه أبو لھب من دعوة النبي، فأنزل ول
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ھ،  في ص ومعة راھب وجعل فراشھ الذي ینام علیھ خلف المتاع لیكون بمثابة الستار ل
ل           د باللی اموا وجاء أس وم لكل من أذى رسول اهللا، فن وأین الفرار من المصیر المحت
ددة،             ة مح د جاء لمھم ھ ق م یعرض عنھم ألن ائمین یشمھم ث ل الن یسعى فطاف على ك

ضربة قاتلھ ثم أخذه یجره من رأسھ    حتى وثب فوق المتاع وشم وجھ اللعین فضربھ 
وذھب بھ بعیدًا لیأكلھ ، وانظر كیف أخذه من وجھھ ألنھ تفل في وجھ النبي صلى اهللا  

  .علیھ وسلم، فلم یأخذه من یدیھ أو رجلیھ إنما من وجھھ الذي تجرأ بھ على النبي  
  من یرجع العام إلى أھلھ      فما أكیل السبع بالراجع 

 ----------------- --  
  !! إمام عرض بالنبي فأصبح حارس األحذیة.  ١٤

ي مصر           ل األزھر ف د شاكر ، وكی ده محم ھ اهللا عن وال ذكر الشیخ أحمد شاكر رحم
رم طاه           دما أك ي مصر عن راء ف د األم دح أح ان یم سابقًا ، أن خطیبًا مفوھا فصیحا ك

ر  حسین الذي كان یطعن في القرآن وفي العربیة ، فلما جاء طاه حسین إلى ذ لك األمی
  :قام ھذا الخطیب المفوه یمدح ذلك األمیر قائال لھ

  جاءه األعمى فمــا عبس بوجھ وما تولى 
وھو یقصد من شعره ھذا إساءة النبي علیھ الصالة والسالم ، ألن اهللا قال عن قصتھ   

ا صلى   " عبس وتولى أن جاءه األعمى   " علیھ الصالة والسالم مع أبن أم مكتوم  فلم
ال           الخطیب بال ا اهللا ، وق د شاكر رحمھم د الشیخ أحم د شاكر وال ام الشیخ محم ناس ق

د        : للناس  ال الشیخ أحم ر، ق ة الكف م بكلم ھ تكل أعیدوا صالتكم فإن إمامكم قد كفر، ألن
ي األخرى ،     : شاكر ھ جزاءه ف ولم یدع اهللا لھذا المجرم جرمھ في الدنیا قبل أن یجزی

ض سن   ًا       فأقسم باهللا أنھ رآه بعینھ بعد بع ًا مستعزًا ، مھین ًا منتفخ ان عالی د أن ك ین ، بع
ي         ا ف ال المصلین لیحفظھ ى نع اھرة ، یتلق ذلیًال خادمًا على باب مسجد من مساجد الق

  .ذلة وصغار
 -------------------  

  عاقبة المرتد المستھزئ بالرسول األرض تلفظھ من بطنھا . ١٥
ٍس   أخرج اإلمامان البخاري ومسلم في صحیحیھما بألفا ْن َأَن رضى اهللا   -ظ متقاربة َع

ىِّ            -عنھ  ُب ِللنَِّب اَن َیْكُت َراَن ، َفَك َرَة َوآَل ِعْم َرَأ اْلَبَق َلَم َوَق َراِنیا َفَأْس ٌل َنْص اَن َرُج  -َقاَل َك
ُت          -صلى اهللا علیھ وسلم  ا َكَتْب ٌد ِإالَّ َم ْدِرى ُمَحمَّ ا َی وُل َم اَن َیُق َراِنیا َفَك ُھ ،  ، َفَعاَد َنْص َل

َحاِبِھ ، َلمَّ       ٍد َوَأْص ُل ُمَحمَّ َذا ِفْع اُلوا َھ ا َفَأَماَتُھ اللَُّھ َفَدَفُنوُه ، َفَأْصَبَح َوَقْد َلَفَظْتُھ اَألْرُض َفَق
اِحِبَنا     ْن َص وا َع ْنُھْم َنَبُش َرَب ِم ُھ     . َھ ْد َلَفَظْت َبَح َوَق َأْعَمُقوا ، َفَأْص ُھ َف ُروا َل َأْلُقوُه َفَحَف َف

ْنُھْم    اَألْر َرَب ِم ا َھ َأْلَقْوُه  . ُض ، َفَقاُلوا َھَذا ِفْعُل ُمَحمٍَّد َوَأْصَحاِبِھ َنَبُشوا َعْن َصاِحِبَنا َلمَّ َف
َفَحَفُروا َلُھ ، َوَأْعَمُقوا َلُھ ِفى اَألْرِض َما اْسَتَطاُعوا ، َفَأْصَبَح َقْد َلَفَظْتُھ اَألْرُض ، َفَعِلُموا 

  اِس َفَأْلَقْوُه َأنَُّھ َلْیَس ِمَن النَّ
ي    ي بطن وھكذا األرض تقول للرسول صلى اهللا علیھ وسلم سمعًا وطاعة، فال مكان ف

  .لمن استھزأ بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم 
 -------------------  

  عاقبة المحاكي الساخر بأفعال الرسول .١٦
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َي     أخرج البیھقي بسنده في دالئل النبوة ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن  دِّیِق َرِض ٍر الصِّ ي َبْك َأِب
َم          : اللَُّھ َعْنُھَما ، َقاَل  ِإَذا َتَكلَّ لم ، َف ھ وس يِّ صلى اهللا علی ى النَِّب ُس ِإَل الٌن َیْجِل َكاَن ُفالٌن ُف

لم      ھ وس يُّ صلى اهللا علی : النَِّبيُّ صلى اهللا علیھ وسلم ِبَشْيٍء اْخَتَلَج َوْجُھُھ ، َفَقاَل َلُھ النَِّب
  َذِلَك ، َفَلْم َیَزْل ُیْخَتِلُج َحتَّى َماَت ،ُكْن َك

 ------------------  
  ) الشلل السریع: (عاقبة المتكبر على النبي صلى اهللا علیھ وسلم .  ١٧

د رسول اهللا   : [أخرج اإلمام مسلم في صحیحھ عن سلمة بن األكوع قال أكل رجل عن
ي صلى اهللا        ھ النب ال ل لم بشمالھ فق لم  صلى اهللا علیھ وس ھ وس ال ال    : علی ك ق ل بیمین ك

ا   : فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم" قالھا كبرًا وترفًعا"أستطیع  ا رفعھ ال استطعت، فم
  ]إلى فیھ

 --------------------  
  )األطفال تنتصر لرسول اهللا: (عاقبة أبى جھل . ١٨

اً  رھم طعن ول وأكث ة للرس دة ومحارب ا معان ة وأكثرھ ذه األم ون ھ و فرع ل ھ و جھ  أب
ي حرب رسول اهللا             ا ف ھ كلھ لم، قضى حیات ھ وس بًا للرسول صلى اهللا علی وشتمًا وس

  صلى اهللا علیھ وسلم، فكیف كانت نھایتھ؟
ول    " عبد الرحمن بن عوف "في غزوة بدر یروى لنا  ك فیق م ذل ف ت ف   : [كی ي لواق إن

ین من األنصار                ین غالم ا ب إذا أن ي وشمالي ف ي الصف فنظرت عن یمین در ف وم ب ی
ة  ي        حدیث ا، فغمزن وى منھم د أق ا، یقص ع منھم ین أظل ون ب ت أن أك نانھما، فتمنی أس

ال       ھ ؟ ق ك إلی ا حاجت م وم ھ   : أحدھما فقال یا عم أتعرف أبا جھل ؟ فقلت نع رت أن أخب
وت    ى یم واده حت وادي س ارق س ھ ال یف ئن رأیت ده ل ي بی ذي نفس ول اهللا وال ب رس یس

م أنشب أن نظرت     األعجل منا، فتعجبت لذلك فغمزني اآلخر فقال لي  ا، فل أیضا مثلھ
أال تریان ؟ ھذا صاحبكم الذي تسأالن عنھ، : إلى أبي جھل وھو یجول في الناس فقلت

ال ممن     ] فشدا علیھ مثل الصقرین حتى ضرباه وھما ابنا عفراء ذا ینتصر األطف وھك
سب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وھكذا یكون مصرع ھذا الفرعون المتكبر على 

  .فال صغار ید أط
  

*******************  



 ٩٤

  الفھرس العام 
  ١  شبھات وردود –الباب  الثامن  

  ١  زواج الرسول صلى اهللا علیھ وسلم) ١(
  ٤  حول عصمة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وموقف القرآن من العصمة) ٢(
  ٧خلو الكتب السابقة من البشارة برسول اإلسالم: دعوى) ٣(
  ٢٨  !اهللا علیھ وسلم زناة من أصحاب الجحیمقوم النبي محمد صلى ) ٤(
  ٣٢  مات النبي صلى اهللا علیھ وسلم بالسم) ٥(
  ٣٣  تعدد زوجات النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم) ٦(
  ٤٥  محاولة النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم االنتحار) ٧(
  ٤٧  والدة النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم عادیة) ٨(
  ٤٩  علیھ وسلم إلى الصالة علیھیحتاج محمد صلى اهللا ) ٩(
  ٥١  !محمد صلى اهللا علیھ وسلم ُأّمي فكیف عّلم القرآن؟) ١٠(
  ٥٢  تعّلم محمد صلى اهللا علیھ وسلم من غیره) ١١(
  ٥٤  محمد صلى اهللا علیھ وسلم ُیعّظم الحجر األسود) ١٢(
  ٥٥  كاد محمد صلى اهللا علیھ وسلم أن یفتن) ١٣(
  ٥٦  لیھ وسلم في الشھر الحرامَقاَتَل محمد صلى اهللا ع) ١٤(
  ٥٧  محمد صلى اهللا علیھ وسلم مذنب كما في القرآن) ١٥(
  ٥٩  محمد صلى اهللا علیھ وسلم یحّرم ما أحل اهللا) ١٦(
  ٦٠  الشیطان یوحى إلى محمد صلى اهللا علیھ وسلم) ١٧(
  ٦٣  –صلى اهللا علیھ وسلم  –عصمة الرسول ) ١٨(
  ٦٥  لمصلى اهللا علیھ وس –عصمة الرسول ) ١٩(
  ٦٧  شبھٌة تعري النبي صلى اهللا علیھ وسلم أثناء بناِء الكعبِة) ٢٠(
نم   ) ٢١( ى الص ح عل ا ذب ل طعاًم لم أك ھ وس لى اهللا علی ي ص بھة أن النب ى ش رد عل ال

  ٧٠  والنصب
ا  )٢٢( رد علیھ شبھة حول زواج النبي صلى اهللا علیھ وسلم من زینب بنت جحش وال

  ٧٥  
  ٨٤  هللا علیھ وسلمعلة كثرة زواج النبي صلى ا) ٢٣(
  ٨٦  شبھات وتھم ضد مقام النبوة) ٢٤(
  ٩٦  اآلثـار النبویـة) ٢٥(
  ٩٧  الرد على شبھة اھتمامھ صلى اهللا علیھ وسلم بالدنیا والغنائم) ٢٦(
  ١٠٠  مشكلة الفكر الغربي مع نبي اإلسالم صلى اهللا علیھ و سلم) ٢٧(
  ١١١  جدان صلیبيحریة تعبیر أم و.. اإلساءة إلى اإلسالم في الغرب) ٢٨(
  ١١١محمد مورو. د

  ١١٥  مواضیع المتطاولون وعاقبتھم -الباب التاسع
اریخ؟        .  ١ ر الت لم عب ھ وس لى اهللا علی ول ص بوا الرس ذین س ن ال تقم اهللا م ف ان !كی

  ١١٥  
  ١١٥  .عادل باناعمة. د: بقلم



 ٩٥

  ١٢٠  وللكافرین أمثالھا.  ٢
  ١٢١  هللا فأصابھم العتھاستھزءوا بكتاب رسول ا.. عاقبة القرطاء البكریین. ٣
  ١٢١  عاقبة الصلیبى الشھیر أرناط أمیر الكرك.  ٤
  ١٢٢  )النجاسة تخرج من فمھ عند موتھ(عاقبة أحمد القادیاني .٥
  ١٢٢  )یمزق خطاب النبي فیتمزق ملكھ(عاقبة كسرى ملك الفرس .٦
  ١٢٣  )التیس ینتصر لرسول اهللا(عاقبة عبد اهللا بن قمئة . ٧
ن   .  ٨ امر ب ة ع یس    عاقب ن ق د ب ل وأرب آمرین   (الطفی رق المت ماء تح اعقة الس )ص

  ١٢٣  
  ١٢٣  )وضع رجلھ على عنق النبي فقطعت عنقھ(عاقبة عقبة بن أبي معیط .٩

لم    . ١٠ ھ وس لى اهللا علی ي ص نة النب تھزئ بس ة المس رأة  (عاقب ل الم د مث ل یل )!!رج
  ١٢٤  

  ١٢٤  )القربان الصلیبي(عاقبة شاتم الرسول .١١
  ١٢٥  !!لًفا لنصراني فأھلك اهللا أھلھ وأوالدهانتقص النبي تز. ١٢
  ١٢٥  عاقبة عتبة بن أبي لھب األسود تنتصر لرسول اهللا.١٣
  ١٢٥  !!إمام عرض بالنبي فأصبح حارس األحذیة.  ١٤
  ١٢٦  عاقبة المرتد المستھزئ بالرسول األرض تلفظھ من بطنھا. ١٥
  ١٢٦  عاقبة المحاكي الساخر بأفعال الرسول.١٦
  ١٢٧  )الشلل السریع: (متكبر على النبي صلى اهللا علیھ وسلم عاقبة ال.  ١٧
  ١٢٧)األطفال تنتصر لرسول اهللا: (عاقبة أبى جھل . ١٨
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 ١

  )٦(ل صلى اهللا عليه وسلم وحقوقه فضائل الرسو
  

  ما قيل فيه من شعر  صلى اهللا عليه وسلم – العاشر الباب
  مقدمة 

  النيب العظيم بني حقْد أعدائه وحب أبنائه
  عدنان علي رضا النحوي.د 
 ٥٧: األحزاب ) [ واآلخرة وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناً إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه في الدنيا (
[  

واهلجوم على رسول اهللا  وعلى . لقد اعتاد ارمون يف األرض أن حياربوا احلق واهلدى بوسائل شتى 
اإلسالم تاريخ طويل ابتدأ به كفار قريش ، وكان آخره ما حدث يف الدمنارك حني نشرت إحـدى  

ولكن . سيئة للرسول حممد  ، وما تال ذلك من أحداث كشفت حقيقة احلقد الدفني صحفها صوراً م
وقد . مهما بذل ارمون يف هذا السبيل فإنه ال ينقص من املرتلة العالية حملمد  عند اهللا وعند املؤمنني 

  :توعد اهللا املستهزئني ، وذلك بقوله سبحانه وتعاىل 
  ] ٩٥:احلجر) [ ئني إِنا كَفَيناك الْمستهزِ( 

فقد كان نفر من قريش يستهزئون برسول اهللا  فأهلكهم اهللا مجيعاً ، وكذلك يف اآلية املذكورة أعاله 
:  
 ٥٧: األحزاب ) [  إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه في الدنيا واآلخرة وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناً(
[  

وعيد شديد ينزِل اهللا به عليهم اللعنة يف الدنيا واآلخرة ويعد هلم عذاباً مهيناً، وكذلك آيات أخـرى  
  .يف هذا الصدد 

وحسب الرسول املصطفى  أنْ مدحه اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي وأعلـى ذكـره يف          
وتدافع الشعراء واملؤمنون ميدحون رسـول  . خلقه  األرض والسماء أبد الدهر ، ثناًء مل ينله أحد من

اهللا   مدحياً امتد من حياة الرسول الكرمي إىل يومنا هذا ، وما اجتمع ألحد من خلق اهللا أن ينال هذا 
املديح املمتد وال جزءاً منه ، مدحياً أفرغ فيه املؤمنون شديد إميام وعظيم حبهم وروائـع بيـام ،   

  .دهر ، وآللئ البيان لتظلَّ أنشودة ال
ولعلَّ أول من بدأ مبدح رسول اهللا  من الشعراء األعشى الكبري ميمون ابن قيس يف قصيدته اليت        

  :  مطلعها 
  أمل تغتمض عيناك ليلة أرمدا          وعادك ما عاد السليم املسهدا

  : ي رسول اهللا  قصيدته الرائعة وقصيدة كعب بن زهري رضي اهللا عنه حني تاب واعتذر وألقى بني يد



 ٢

  بانت سعاد فقليب اليوم متبولُ            متيم إثرها مل يفْد مكبول
واندفع بعض الصحابة الشعراء رضـي اهللا عنـهم   . وأنا أعد هذه القصيدة من روائع األدب العاملي 

عب بن مالك وحسان ميدحون رسول اهللا   يدافعون عنه أمام هجوم قريش كعبد اهللا بن رواحة وك
ولكن حسان بن ثابت كان أطوهلم باعاً وأشدهم إيذاًء لقـريش  . بن ثابت رضي اهللا عنهم أمجعني 

وإنا لنجد يف وصف أم معبد اليت مسح رسول اهللا   ضرع شاة خلَّفها اجلهد ، فدرت لبناً . وشعرائها 
صفها لرسول اهللا    قطعة أدبيـة  روي منه الرسول  وأبو بكر رضي اهللا عنه والذين معه ، جند يف و

  :عالية ، تقول فيها 
، إن صمت فعليه الوقار ، وإن تكلَّم .... رأيت رجالً ظاهر الوضاءة ، أبلج الوجه ، حسن اخللق " 

هذا البيان الرائع دفعه التأثَّر الصادق العميق حني رأت وجه النبـوة دون أن  ...." مساه وعاله البهاء  
  .تعرفه 
الشعراء على مر العصور يدفعون آللئ قرائحهم وغين بيام يف مديح سيد اخللق ، حـىت ال   وتواىل

ه كلَّ مـا  ١٣٥٠وقد مجع الشيخ يوسف سعيد النبهاين املتوىف سنة . يكاد خيلو عصر من أحد منهم 
ربع جملدات تضم يف أ" اموعة النبهانية ، يف املدائح النبوية " قيل يف مدح الرسول الكرمي   يف      

وجاء الشعراء يف العصر احلديث  يبدعون يف هذا املـديح مثـل   . أكثر من ألف ومخسمائة صفحة 
يف أربعمائة وسبعة وأربعني " كشف الغمة يف مدح سيد األمة: " حممود سامي البارودي يف قصيدته 

وشـعراء كـثريون   . واهلمزية بيتاً ، وأمحد حمرم يف ديوانه جمد اإلسالم ، وشوقي يف قصيدتيه البائية 
  .يضيق اال عن ذكرهم يف هذه الكلمة املوجزة 

ومل يقتصر مديح الرسول  على املسلمني ، فإنَّ عدداً من الشعراء النصارى مـدح الرسـول          
إلياس قنصل ، والشاعر القروي رشيد سليم خوري ، ورشيد أيوب ، ورياض : املصطفى ، من مثل 

ولقد تشرفت مبديح سيد املرسلني بقصيدة . طعمة الذي أسلم ومسى نفسه الوليد  املعلوف ، وإلياس
  :يف سبعة وأربعني بيتاً أذكر هنا منها " رسول اهلدى : " بعنوان 

  ذكْرك يف اَألر:  أَنت معنى الوفَاِء 
ينيمأل عت ودـهالـش ـكـادال  ت  

  ضِ حـمـيـد ويف السماِء  حميد    علَى خلْ حـسبك  املَدح أَنْ تكون
ودهاجلَالَل الش  ني مضغهـا فَـي  
املُجيد تابالك لَى بِهتـظيمٍ يقٍ  ع  

فما بال بعض النصارى ، أو املنتسبني إىل رسالة عيسى عليه السالم ، بعد أن حرفوه وبدلوا وغيروا ، 
فال تكاد دأ فتنة حىت تثور . ى اإلسالم واملسلمني ، وعلى رسول اهللا  ما باهلم حيملون األحقاد عل



 ٣

وقد نبأنا اهللا يف كتابه احلكيم أنه قد جعل لكل نيب عدواً من ارمني ، من شـياطني اإلنـس   . فتنة 
  :واجلن 

 )وحي الْجِنسِ واِألن نياطياً شودع بِيكُلِّ نا للْنعج ككَذَلوراً ولِ غُرالْقَو فرخضٍ زعإِلَى ب مهضعي ب
  ]١١٢: األنعام ) [ ولَو شاَء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ 

وقد بدأت العداوة حملمد  من قريش من حلظة ابتعاثه ، وبعد ذلك من اليهود ، مثَّ امتد احلقـد مـع    
املشركون والكافرون واملنافقون والظاملون من أهل الكتاب يف إيذاء بعد : الزمن حىت تولَّى كرب ذلك 

إيذاء عرب التاريخ ، حىت احلروب الصليبية ، وحىت ظلمهم وعدوام على مسلمي األندلس ، و كلما 
  !واتت فرصة لذلك 

. اهللا   وجاءت احلادثة األخرية بنشر الصحيفة الدمناركية الصور املهينـة واملؤذيـة لرسـول          
واعتربت الدولة أنَّ هذا من باب حرية الرأي ، وكأنها اعتربت الناس بال عقول حىت يصدقوا أنَّ هذا 

وإن كان األمر كذلك فعلى دولة الدمنارك أن تراجع قوانينها ، وأن تتعلَّم من . من باب حرية الرأي 
  . قوق اإلنسان اإلسالم ، ومن حممد  ، حدود حرية الرأي ، وأدب الرأي ، وح

فلقد أرسل احملرر الثقايف يف اجلريدة دعوات إىل أربعني رسـاماً  ! مل يكن األمر مصادفة أو زلّة رسام 
مارغاريت " وكانت ملكة الدمنارك . يدعوهم إىل رسم النيب  ، فأجاب الدعوة اثنا عشر رساماً فقط 

على املستويني احمللي والدويل ، وحثَّت حكومتها علـى  الثانية ، قد اعتربت أنَّ اإلسالم ميثّل ديداً " 
إا ! ودون مباالة ملا قد تثري هذه السياسة من غضب خارجي ! عدم التسامح مع املسلمني واإلسالم 

ويرفض رئـيس وزراء الـدمنارك   . لغة التهديد واإلثارة بكل االعتبارات اللغوية والسياسية والرمسية 
وتتوىل أجهزة الدولة والصحافة صياغة املسوغات هلـذا  . الرمسيني يف بلده مقابلة السفراء املسلمني 

وكان أوقح ما يف هـذه األسـاليب    . عدوان إثر عدوان . العمل ، فكانت األعذار أقبح من الذنب 
الصـحيفة  ...." . إننا ال نعتذر عن عمل هو جزء طبيعي من النشاط اإلعالمـي  : " قول الصحيفة 

وكـذلك  " ! مغازينات :    " ، والصحيفة النروجيية هي " يوالند بوسنت " حيفة الدمناركية هي ص
امتدت اهلجمة على اإلسالم بإعادة إذاعة هذه الصور الكاذبة يف صحف فرنسا وإسـبانيا وأملانيـا   

  . ورمبا متتد اهلجمة إىل أبعد من ذلك . وسويسرا 
مسيئاً إىل الرسول الكرمي وإىل اإلسالم ، والذي وال ننسى ذلك املخرج اهلولندي الذي أخرج فيلماً 

تزور فيـه  " الفرقان " وال ننسى كذلك قضية املؤسسة اليت أصدرت كتاباً أمسته . أثار ضجة كبرية 
يضاف إىل . مجالً وكلمات حتريفاً آليات اهللا يف القرآن الكرمي ، وطعناً يف اإلسالم واإلميان والتوحيد 

صريية يف العامل اإلسالمي ، وما تقوم به من حماوالت لصرف املسلمني عن ذلك جهود احلركات التن
  !دينهم ، وتشويه صورة اإلسالم ، وإثارة الفنت 
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وال . إنَّ هذا كلّه ليدلّ داللة واضحة على أنَّ القوم ميضون على ج وخطة وليس على عمل ارجتايل 
  .جهود األمة كلها بد للمسلمني أن جياوا ذلك بعمل منهجي مدروس جيمع 

القضية قدمية ، بدأت ، كما تذكر بعض الصحف ، قبل ثالثة أشهر ، واشتد التفاعل ضـد هـذه   
وإن كان قد بدأت حماوالت هادئة ال تتناسب مع عظـم  . اإلهانة الكبرية منذ أسبوع أو أسبوعني 

وأين املليار من املسلمني ! سلمون ؟أين امل. إا حقاً جرمية ، وجرمية كبرية يف ميزان اإلسالم . اجلرمية 
  ! ؟

 بح! أُمـة احلقفأص ما دهاك  
  ت  شظايا تطايرت يف النجاد    كلما رمت ملتقى كُنت يف السا

  )١(حة أوهى من حفنة من رماد
لقد هان املسلمون يف األرض ، وأصبحوا غثاًء كغثاء السيل ، كما جاء يف حديث رسول اهللا  يرويه 

فقـال  " . يوشك األمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى األكلة على قصعتها : ( اهللا عنه  ثوبان رضي
ولـيرتعن اهللا مـن   . ولكنكم غثاء كغثاء السيل . بل أنتم كثري : ومن قلة حنن يومئذ ؟ قال: قائل 

وما الوهن ! يا رسول اهللا : فقال قائل " صدور عدوكم املهابة منكم ، وليقذفن اهللا يف قلوبكم الوهن 
  )٢) !(حب الدنيا وكراهية املوت : قال ! ؟

وأول سبب أجده هلوان املسلمني هو متزقهم أقطاراً ومصاحل وأهواًء ، وشيعاً وأحزاباً ، خيالفون بذلك 
  :ما أمرهم اهللا به ورسوله 

  ] ١٠٣:  آل عمران...........)  [ واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً وال تفَرقُوا (
آل ) [ م  وال تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا من بعد ما جاَءهم الْبينات وأُولَئك لَهم عذَاب عظـي (

  ] ١٠٥: عمران 
)را أَممٍء إِنيي شف مهنم تعاً لَسيوا شكَانو مهينقُوا دفَر ينوا  إِنَّ الَّذا كَـانبِم مئُهبني ثُم إِلَى اللَّه مه

  ] ١٥٩: األنعام )[ يفْعلُونَ 
: وحسبك هذا اإلنذار يف اآلية السابقة . وآيات كرمية أخرى تنذر املسلمني إن تفرقوا إنذاراً شديداً 

 " يمظع ذَابع ملَه كأُولَئو! "  
عدم التزام اإلسالم التزاماً أميناً ، وعدم التزام الكتاب والسـنة   وأهم سبب هلذا التمزق واهلوان ، هو

  :التزاماً أميناً ، وبذلك عدم طاعة اهللا ورسوله 
األنفال ) [ ن وأَطيعوا اللَّه ورسولَه وال تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِحيكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصابِرِي(
 :٤٦ [  

إنَّ الغرب ماضٍ يف حربه ضد اإلسالم واملسلمني بصورة خفية ، وإنَّ عداءهم هذا امتد حىت اليوم مل 
يتوقّف ، وإنَّ عمل الصحيفة الدمنركية مل يتوقف يف الدمنارك ، فسرعان ما تبنته النرويج ، مثَّ فرنسا ، 
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ومل يكن ذلك ليتم لوال الدعاية . مني مثَّ أخذت عواطف بعض الناس يف تلك الدول تتأجج ضد املسل
  .السيئة اليت أشاعتها أجهزة اإلعالم ضد املسلمني 

واألمر العجيب أن الدول الغربية كلها ال تنظر يف جرائم إسرائيل يف فلسـطني ، وال يف انتـهاكها   
ه من أسلحة نووية حلقوق اإلنسان ، وال يف عدم التزامها بقرارات هيئة األمم املتحدة ، وال يف ما متلك

كلُّ ما تفعله إسرائيل من جرائم يغضون الطرف عنه ، ويغضون الطـرف  . ، أو أسلحة دمار شامل 
  .عما ترتكب الدول الغربية نفسها من جرائم حبق الشعوب ، يف تاريخ طويل مليء باازر والتدمري 

ني لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إا قصة التاريخ املمتد منذ أن بعثَ حممد ، بدأت عداوة املشرك
فلم يجـد  . دعاهم إىل اهللا الذي ال إله إال هو ، دعوة سلم وخري. دون أن يؤذيهم أو يعتدي عليهم 

وكذلك اليهود الذين عاملهم الرسول أطيب معاملة . السلم وال اخلري ، وإمنا بادروا باإليذاء والعدوان 
ومنذ ذلك العهد حىت اليوم فإنَّ احلرب ضد اإلسالم مل تتوقف ، . قابلوا ذلك بالغدر واحلرب والفنت 

ميحص به عباده لتقوم عليهم احلجة يوم القيامة أو ، فإا ابتالء من اهللا سبحانه وتعاىل . ولن تتوقف 
  .تقوم هلم 

صرة بوسائل وإنا إذ نحيي النفوس املؤمنة اليت غضبت لرسول اهللا ، والنفوس املؤمنة اليت تداعت إىل الن
  .متعددة ، فكلنا مع نصرة اهللا ورسوله

لذلك فإنا ننصح بأن يراجع املسلمون أنفسهم لينظروا يف واقعهم ، ويروا كم يرضون اهللا مبا هم عليه 
. ومن أهم مسؤوليات املسلمني أن يبلِّغوا رسالة اهللا ودين اإلسالم إىل الناس كافَّـة  . ومبا يفعلون ، 

أو رؤسـاء الـدول   ، الدين إىل رئيس وزراء الدمنارك أو غريه من رجال الدولة فهل بلَّغ أحد هذا 
  .حىت نعذر أنفسنا بني يدي اهللا يوم القيامة ، األخرى 

فـال  .مع أمهية املقاطعة لبضائعهم واملظاهرات اليت عمت العامل اإلسالمي إال أن هذا وحده ال يكفي 
  . ا الدين العظيم ونبيه العظيم بد من معاجلة أخطائنا وتقصرينا حبق هذ

فإن أدرك املسلمون جوانب اخللل يف واقعنا اليوم ، فليبادروا إىل إصالح كل خلل يغضب اهللا ، وإىل 
صدق التوبة واإلنابة ، عسى أن يكون اهللا معنا فيما جنابه من أحداث ، لن نقوى على جماتها دون 

  : نصر يترتَّل من عند اهللا 
  ]  ٣١: النور ....)  [ لَى اللَّه جميعاً أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ وتوبوا إِ( 

ومن خالل ذلك فال بد أن يقف املسلمون يف العامل اإلسالمي كله وقفة واحدة ، لرد هذا االعتداء ، 
زالوا أقوياء يفدون دينـهم  فهو اعتداء على كلِّ مسلم يف األرض ، وِإلشعار هؤالء أنَّ املسلمني ما 

  .بكل شيء 
إما أن نطيع اهللا ورسوله ، وننصر ديننا فننال رمحة اهللا وعونه ، وإمـا أن  : وهنا نقف أمام خيارين 

وإا مسؤولية مجيع مستويات األمة املسـلمة كلـها   . نتهاون يف هذا األمر ، فَينزِل اهللا غضبه علينا 
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خطة إميانية واعية وج مدروس شامل ، يعاجل الواقع ويبين املسـتقبل  ابتداًء من الفرد املسلم ، على 
  .بإذن اهللا 

      --------------            
  :اهلوامش

  ) . ١٣٤: (ص . ملحمة أرض الرساالت : عدنان النحوي . د  ١
  )  ٨١٣٨:  ( اجلامع الصغري وزيادته رقم   ٣١/٥/٤٢٩٧: أبو داود  ٢

***************************  
  !أترى ستنفع يف القلوب عظات؟

  سليمان بن أمحد بن عبد العزيز الدويش
  أترى  ستنفع يف القلوبِ عظات؟      أم  هل  ستحسم  أمرنا  العربات؟

  أم  سوف  يرفعنا  من  الذل الذي      عشنا    به    التنديد    واآلهات؟
  ضاقت    ا   اجلنبات األرض   منا   قد   علتها   ختمة      أعدادنا   

  يا   ألف   مليون  ومخس  مئينها      وهلم      بكل     فجاجها     أنات
  يا    ألف    مليون    غثاٌء   كلهم      متشتتون    مع    الشتات   سبات
  موتى   إذا   عبث   العدو  بدينهم      أحياء      هم     لكنهم     أموات

  طام   ضياغما      وكأا     يف     فتكها     احلياتوتراهم   عند   احل
  الذل     فيهم    ضارب    أطنابه      وله     م     ياوحيه    صوالت
  والوهن شاه الوهن بئس ضجيعهم      من     بطشه    يتعذر    اإلفالت
  هم  ألف  مليون  ولكن  ليت  يل      من   كل   ألف   واحد  إن  فاتوا
  يا    ألف    مليون   تسنم   ظهره      األوغاد     واألنذال     والعاهات
  حتام   ترضون  الدناءة  والردى؟      وإالم  َ    هذا   الذل   واإلخبات؟

  ال  خري  يف  عيش  بغري  كرامة      ال   خري   يف   دنيا   ا   أقتات
  بوسط   جباهنا   بصمات مشخت  فراخ البغي فوق رؤوسنا      وهلم   

  سخروا   من   القرآن  أي  مهانة      خري    حلرٍ    دون   ذاك   ممات
  بل  صوروا املختار أقبح صورة      أواه    مما    ضمت    الصفحات

  جعلوه   رمزا   للتخلف   والردى      شتموه   حىت   بحت   األصوات
  م      غَزوا    البالد    وهددوا   بالناتووعلى  بين  اإلسالم صبوا حقده

  واملسلمون   عن   املكائد  غُيبوا      الدين    جيمعهم    وهم    أشتات
  وحماهم      كٌأل     مباح     للعدا      وكأن     حق    محاهم    اللعنات



 ٧

  والقنوات  جالَ  العدو  به  وصالَ  ومل  جيد      إال    اهلوى    والتيه  
  باألمس   أفغان   الكرامة   دمرت      واليوم     بغداد     لنا     وفرات
  يا   أمة   اإلسالم  هل  من  عودة      عجلى   فما  فوق  الرفات  رفات
  هبوا    فدين   اهللا   خري   جتارة      أما    احلطام   فما   عليه   فوات

=================  
م رخسأَتبِيصِ النخش ن  

  عبد الرمحن بن عبد الرمحن مشيلة األهدل. د
الْغو   ثبالْخلِ   ويلضةَ    التما    قيرِ      وهَءةَ    الدوا    سارِ     يتخأُ     بِالْمزهرِأَتد  

ر      دمحم    بِيصِ    النخش    نم     رخسرِأَتسالْيرِ   ويالْخو   قى   بِالْحلٌ    أَتوس  
  رسولٌ     حباه     اُهللا     نورا    وحكْمةً      وأَيده     بِالنصرِ    في    ساعة    الْعسرِ

  فوؤر      هإِنامِ       ورالَقِ       الْكلَّى        بِأَخحرِ تبالصلِ  والْفَض   عبنم   ميحر  
  محا   ظُلُمةَ   الطُّغيان   والْجهلِ  والْهوى      بِعدلٍ    وإِحسان    وبِالرفْقِ   في   اَألمرِ

 نطَفَى  مصى  الْمةٌ      لَدجِيسةٌ    وعرإِالَّ    ش     فْحا     الصمرِ وبالَ  كو  نم  نود  
  كَرِيم    حليم    ما    توانى   عنِ   الْوفَى      والَ   ضاق   ذَرعا   من  عناٍء  والَ  فَقْرِ

  بزناخشِ  يرالْع  بر  اكزأَخو      هالَمس      الَةُ      اِهللا      ثُمص      هلَيرِعصالْع  
  ركبت   علَى  موجٍ  من  الْخزيِ  فَارتقب      دويهِيةً       سوداَء       غُوليةَ      الْقَعرِ

رالضاِء   والد   نم   لَمسي   لَم    ككْرفةٌ      ورمج     كقْتوذُلٍّ     و     يف      كاتيح  
  فَمن   رام   نقْص   الْمصطَفَى  قَذَفَت  بِه      خطُوب  الرزايا  في  سجون  من  الذُّعرِ

  وزجت    بِه    اَآلفَات   في   كُلِّ   محنة      وصار   علَى   دربٍ   من   الذُّلِّ  والْقَهرِ
كْست لَمو  تِسرخرِيدت  لَو  نيالْمو  نيالش  تفَأَن   ِسئْتى      خدالرسوى الضيم و ب  

لْوِزل    احترعِ    تالطَّب    ميلَئ     تأَنو      تيم    الْقَلْبكْرِ    والْف    ميقس     تأَنرِو  
  نورِ    والْهدى      وأَنذَر   من   يعصيه  بِالْويلِ  في  الْحشرِأَتاكُم     رسولُ    اِهللا    بِال

  وعلَّمكُم        درب       النجاة       مبينا      لما  جاَء  في  التنزِيلِ  سطْرا علَى سطْرِ
   ابتك       مفْترحو       ملَلْتض   را    إِلَى    الشادنع    متعرأَسو    ملْتمو      ةايده  

  وآمن     منكُم     بِالنبِي    أُولُوا    النهى      أَولُوا   الْعدلِ  واِإلنصاف  والْفَهمِ  والْفكْرِ
  نبله      وأَخالَقه      الْعلْياِء      عاطرة     النشرِوكَم     شهِدت     منكُم     رِجالٌ    بِ

  فَهالَّ        تأَملْتم        بِعينٍ        بصيرة      وفكْرٍ     منِيرٍ    منصف    باسمِ    الثَّغرِ
  حمد      فَإِنَّ    رسولَ    اِهللا    كَالشمسِ    والْبدرِوراجعتم    التارِيخ    في    نعت    أَ

  مضيئًا       منِيرا       هاديا      ومبشرا      هدانا     بِفَضلِ    اِهللا    للْخيرِ    واَألجرِ
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  بِدينٍ    قَوِيمٍ    منبعِ    الصدقِ    والطُّهرِ     وأَنقَذَنا     من    ظُلْمة    الظُّلْمِ    والْهوى 
  أَلَم     تقْرإِ     الْقُرآنَ    معجِزةَ    الْورى      أَلَم    تستمع    يوما    آليٍ    من   الذِّكْرِ

   رِهطُوا     سايثَن     يلْ      فأَمتت      رِ   أَلَمهالد    فالس    نم    اآلي    هلَتماحمو  
  فَفيه        نِظَام        شاملٌ        متكَاملٌ      يفي   بِاحتياجِ  الْخلْقِ  يكْفي  مدى  الْعمرِ

  كُلِّ   آت   في   فَالَة   وفي   بحرِ  وفيه       علُوم      اَألولين      وينطَوِي      علَى 
  تالَه    رسولُ    اِهللا    في    كُلِّ   مجمعٍ      وكَانَ    هو   اُألمي   في   معشرِ   الْكُفْرِ

    يحو     هنلَكا      ونالَ    كَانَ   الَحآيٍ    و    نع    اداحرِ فَمبِالْبِش    اسى    النأَت  
  فَصدقَه        قَوم       لصدقِ       حديثه      وعانده     قَوم    فَماتوا    علَى    الْخسرِ

  الْكُفْر   مستشرِيويا      أُمةَ      اِإلسالَمِ      أُمةَ     أَحمد      قفُوا    وقْفَةَ    اآلساد   فَ
  كْرِأَيسخر    أَهلُ    الْكُفْرِ   والظُّلْمِ   والْقَذَى      بِسيدنا      الْمختارِ     يا     أُمةَ     الذِّ

رِيشي التف نالطَّع وا      هنبِين     قَارتوا      أنَّ      احلَمعت      رِأَلَمالظَّهطْنِ وي الْبعِ ف  
  وأَي       حياة       والشرِيعةُ      ترتمى      بِسهمٍ   من   التشكيك   والْهزِء   والسخرِ

بِالْفَو    ما    قَوي    اكُمرشبو      ةفَاهس    اباِء    بدلَى    اَألعوا    عدرِفَسصالنزِ    و  
رِيدص   مهأْسفَى   بابٍ   شحأَصى      وآلٍ   وري  الْوفَّعِ  فشالْم  لَى   طَهلُّوا   عصو  

=================  
  إشراق دمعة

  عبد املعطي الدااليت.د
قليب   فأداريه    خيفق      دمعي  فأواريه   يشرق  

  يشهد   قليب   أنك  فيه      تشهد  عيين  أنك  فيها
  يا رمحةَ ريب..  سأكلم صحيب عن حيب      سأكلم

عمري  و  أمانيه   قليب      أنك  قليب  أنك   يشهد  
  يا   من  قد  أرسله  اُهللا      يا  من  ال  أتبع إال هو

لُ   فكري   مبعانيهشغي      سناه  قد  شـع   وهداه  
  صماُء  دليلي      ديين  يف  كل سبيلِ سنتك  الع

بنيه    سريتك    علممن  جيلِ       وي  جيلٌ  يتعلم  
====================  

  أطلقيين يا مدينة
  عبد املعطي الدااليت.د

  مث زيدي.. أطلقيين   يا  مدينةُ  من  حدودي      مث  زيدي يف انطالقي
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        كلما    زلزلت   حقّقت   وجوديذوبيين      بالنجاوى     زلزليين
  إنّ    روحي    بالنجاوى   حلّقت      واستحمت   مث  عادت  من  جديد
السجود  األكوانَ  يف  رِق   أملك      دجواألعضاُء    مين   س    كدت  

  عِ  اخللودأَجتلي   األفكار   ،   أَرتاد  السنا      أرشف  األنوار  من  نب
  !أي جود؟.. أي عطرٍ.. أَي   نورٍ  يف  عالك  قد  سباين      أي طهرٍ

يا  طيبةُ  يف  يومِ  السعود  طبت      باملختارِ    يف   هجرته    طبت  
  ويا      حبذا   املختار   من   جارٍ  جديد..  حبذا   األنصار   من  أهلٍ

  أَعتقيين  من  قيودي..   مدينةُ  وارفعيين      أطلقيين  حلّقي   يب   يا
===================  

  "صلى اهللا عليه وسلم"الدفاع عن داعية السالم 
  :حممد عبد اهللا ولد حممد سامل ولد حممد بباه

  تبوأت    العلو    من    املقــام      وأسبغت  الســـالم  على األنامِ
 ت  يف صنع الـكـرامِ   وألَّفْتروما  قص      ــبالقلوب   بكل   ح  

  زرعت   السلم   يف  الثَّقلَين  طُرا      فعـاشـا  يف أمـان واحتــرامِ
  وحاربت   الغـلُو   وكنت  سمحا      تـربـي  بالـمـودة والوِئــامِ

  ظا      وال  متـغـلِّـظًـا وقْـت الكالمِومل   تك  قطُّ  يف  األفعـال  ف
  بِحسبِك   ما  رسمت  من  املعايل      ظَـفرت  وخـاب رسـام الظَّالمِ
  طَغى   بِرسومه  شـلَّـت  يـداه      وشـلَّ الغـرب عـاما بعد عـامِ

رضودون ع ــداكـا      فـهامِحبــييب  يا  رسـول  اهللا إنكالس ك  
  فلن  نرضى  املذلَّـةَ  يف  حيـاة      ولن  نرضى الدنِـيـةَ يف مـقامِ

  فكلُّ   موحـد  صحـت  وتمـت      عقـيدتـه فــداك على الـدوامِ
  ستبقى  رغْم  أنف  الغربِ طُـرا      على األعداِء واحلُسـاد ســامي

  ك  اهللا  عـنا  كلَّ خيــرٍ      فـقـد  كنت املُبـشـر بالتـمامِجـزا
  وأحيـيت  األنام  وكنت  حـقـا      بِـحمد  اِهللا داعـيـةَ ا لـسـالَمِ

=====================  
  الرد املبكي للمجرم الدامناركي

  " حفظه اهللا"حممد بن علي آدم / الشيخ 
  "  دار احلديث اخلريية مبكة املكرمةاملدرس ب"

  هـ١/١/١٤٢٧
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ا الظُّلَماقَهح  اِء  قَدضغالْب  لَةوالد  نم      هربخ  انِيأَت  مـرـاَءنِي  جس   لَـقَد  
ادس  نلْقِ  مرِ  الْخيخا   لبحم      هكَـانَ قَلْب ـنـاَء مساَءنِي  وس  لَقَد  كَمبِالْح  

 ماَألضالْكُفْرِ وو ادلَى الْفَسع يشعت      لَــــةود نياطيش ى  بِهأَت  نِيع١[ص[  
ـممالْغ   ماهمأَعو   تمص    مهآذَانا      وورا افْتبِـه نيمي لَّـتش ـمهتا  لَيفَي  

  مـي ومهجتـي      فَمن  مثْلُه  في  الناسِ قَد حاطَه الْكَرمفـداًء  لَه  أَبِـي  وأُ
طَلَــماص  ا  قَدذَابع  هِملَيزِلْ   عنتل      ــهبِيبح  نيزِئهتسكَفَى  الْم  نا  مفَي  

  كحضيو      ما  لَـــهراصا  نغَد   نمو   مهمعي ظَلَم  الْكُـلُّ  قَد  إِذ   مهعم  
ميي الْقي أُولذؤيي وغبي نلَى  كُلِّ مـزِلُ      عنـلُ  تقَب  ـلَتي  خالَّت   كتنفَس  

  الْقَلَمفَيا  أُمةَ  اِإلسالَمِ قُومـوا علَـى الْعدا      بِكُلِّ   الَّذي   لَكُـم   لسـانا  أَوِ  
مدها  انهكَانأَر  مالش  اتياسلَى   الرع      تأَت  لَو  بائصم  يكُـمف  لَتزن  فَقَد  
مـرصى  اندإِنَّ  الْهى   وتوم   كُملَّالً      فَإِنجـا مابصي مذا  هورت  فَإِنْ  لَـم  

  الْعلْـمِ  فَالْويلُ  قَـادم      وقَد   ضلَّت   اآلمالُ  والشر  قَد  نجموإِنْ   تسكُتوا  بِ
قَـمالسو  دقا   أُولُو   الْحهاديلَّى   قوــا      تثْلُهلُ  مى  قَبضا  مهأَن  كالَ  شو  

  تـالَـةٌ  طَغملٍ  وحهو  جى   أَبدعت     مطَراض قَد هنم اندالْي تبت  نم٢]و[  
 ماللَّــو قَةربِالْف ارياَألخ  نحتمفَي      ترج لْقِ قَدي  الْخف  ةُ  اِإللَهني  س٣[فَذ[  

  ثري  من  اُألمـمليرفَـع   قَـدرهم   ويعلي  ذكْرهـم      ويعرِف   فَضلَهم   كَ
مشاَء  أَنْ  يش  نمي  لذالش  فُهرع  لَه      فُحي لَم ودي الْعارِ  فالُ  النعتالَ  اشفَلَو  
ـمسترِ  ارصي  الْبذا  لرِهةُ   قَدا      فَرِفْعرائسِ ضميِ للشمالْع ابجتاح  سلَيو  

رفَقَد   ـمهالْب نلُّ مأَض  مقَو  هرا  ضفَم      رلْقِ ظَـاهـي الْخولِ اِهللا فس٤[ر[  
ـمعبِالن   ـالَّهحـَى    و   لَـقَد   رفَـع   اِإللَـه   قَـدر  محمد      فَقَربه    زلْف

  ـا      لفَصلِ   الْقَضا  بِها  فَما  أَعظَم  الْكَرمويبعثُه   يـوم   الْقيامـة   شافعـ
 مضه نلَ ميـا وفَي ةكْمح  عائدب      هعدأَوا وردص  يفاللَّط  حـرش  قَد٥]و[  

  يلٍ   قَـد   ادلَهمْوشق  لَـه  الْبدر  الْمنِري  مـن السما      وشاهده    كُـلٌّ    بِلَ
مدالن  ةاعكَـا  إِلَى  سالْب   قا   فَارلَم      ـهانضتالَ احلَـو  الْجِذْع  هإِلَي  نحو  

 فالص هلَّمسو هرض  ريكَى  الْع٦[ش      [ـمعالن  ـنلُّ  مامٍ  أَضلَ  أَقْويا   وفَي  
  الْهدى  أَحيى  الْقُلُوب  بِذكْرِه      قُلُوب   ذَوِي  اَأللْبابِ  والنورِ  والشيم رسولُ  

ـمنتغفَلْي  اُهللا  الْـكَرِمي  ربا   أَخكَـم      لْقِ  كُلِّهِملْخاةُ  لدهةُ   الْممحالر   ـوه  
  معززا      بِذي  الدارِ  واُألخرى معافًى من النقَم فَمن  تبِـع  الرسـولَ  كَـانَ

ممالْغ الَهن  الَ  قَـدبالْو  فِْسهلَـى  نى      عنج  فَقَد  هيى  لَددالْه  ري   لَم   نمو  
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  لدنيا  ونحن  علَـى  النعـمفَيـا  رب  أَحيِنـا  علَى  حبه  إِلَـى      مفَارقَة   ا
مجي الْعفا وضبِ أَيري  الْعف  هرشننو      هعرـاِء  شيا  ِإلحلْنأَه  بــا  ريو  

مرج  شِ  قَـدبِالْفُحو   ـانِدعم   رِيدرٍ      مفْتكُـلَّ  م  ـهرِميح  ـنع   فَعدنو  
صمي  اُألمبِ  فبحلْقِ  الْمالْخ  ديلَى  سع      هالَمس  نِ   ثُممحالر   ـنـالَةٌ   م  

مالْكَرو  ارِفعي  الْمأُول   ابِـهحأَصى      وـدالْهو  وَءةرـلِ  الْمأَه   آلٍ   لَهو  
ار   يبارأَي   دمحقُـولُ    ميمرصان ي قَدلبحى وقَضلُ  انــا      إِذَا  اَألجمح  

 ------------------------------------------------  
  ". ق"ـ حمركة احلقد واحلسد والغضب اهـ ] ١[
  . ـ أي التهب] ٢[
ـ  : ـ اللَّوم حمركةً] ٣[ ه كثرة العذل، وهو هنا على حذف مضاف، أي ذوي اللوم، أو وصـفوا ب

  . مبالغة
  ".القاموس"أوالد الضأن واملعز والبقر، أفاده يف : ـ حمركةَ، تسكّن هاؤه أيضا] ٤[
، واملراد "املصباح"إذا دفعه، وكسره، أفاده يف : هضمه: إذا كسر، ويقال: ـ هضم من باب قتل] ٥[

  . هنا انتهك حرمة النيب، ودنس عرضه، وانتهكه
  .الصلْدـ مجع صفَاة، وهو احلجر ] ٦[

================  
  السيف  أُشهِر  والليوثُ ضواري      

  أيب عبد اهللا سعد بن ثقل العجمي: بقلم
  فجر اجلمعة

  ١٤٢٦/ذو احلجة/٢٧
  ٢٠٠٦/يناير /  ٢٧

  ذوداً عن حياض املصطفى بأيب هو وأمي  اليت ولغت فيها كالب الدامنارك  
  ذَوادةً     عن     سيد     األبرارِ السيف  أُشهِر  والليوثُ ضواري      

  يا    قائد   األحرار   دونك   أمةٌ      فاقذف    جبندك   ساحةَ   الكفارِ
  واضرب بنا جلج املهالك غاضباً      حــىت   نركّع   سطوةَ   التيارِ
  وتقحمن   بنا  احلتوف  تغطرسا      فهي   احلياةُ   بشرعة   األحرارِ

  )إخوة   األبقارِ(فرس   والروم  العلوج  تدمروا      منا    فكيف   بال
  دنِمرك  قد  خضت اهلالك محاقة      واآلن   صرت   بقبضة   اجلبارِ
  دنِمرك  يا بنت الصليب جتهزي      فليخطبنك     قاصف     األعمارِ
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  يف  بلَه  ويف  استهتارِ   دنِمرك هل تستهزئني بأعظم الـ      عظماء
  أو   ما  علمت  بأنه  قاد  الورى      للمجد        للعلياء       لإلعمارِ
  أعلى  بناء  حضـارة قدســية      والغرب  كان  حبيس جرف هارِ
  شهد    الفالسفةُ    العظام    بأنه      رب    النهى   ومؤدجلُ   األفكارِ

  رض اخلراب تزينت      لقدومه       بأطايبِ      األزهارِوإذا أتى األ
  وجرى  عليها  من  نمريِ  عطائه      ماُء   احلياة   زبرجداً   ودراري

  وإذا    تبسم    فالصباح    بثغره      سحر   القلوب   وليس  بالسحارِ
  ىت   جحفلٍٍ   جرارِوإذا   غزا   فالرفق   يغزو  قبله      والرفق    أع

  الفاتح    الدنيا   بأبطال   الوغى      يرمي  م قُضب الكفاح عواري
  امللبس    الدنيا    ثياب    حتررٍ      املُبدلُ       الظلماَء      باألنوارِ

  الواهب   الدنيا   مشوس   هداية      نبوية         ألالءة        األفكارِ
  ابك   ألف  ألف  دويلة      حكمت    رباها   سلطةُ   الفجارِتفدي   جن

  تفدي   جنابك  ألف  ألف  عمامة      مدسوسة    خوفاً   من   األخطارِ
  تفدي   جنابك   كلُ   نفسٍ  حرة      عافت    حياة   الشر   واألشرارِ

  ية   أمةُ   املليارِتفدي   جنابك   يا   رسول   اهللا      يا    خري   الرب
===================  

  أمل تغتمض عيناك ليلةأرمدا      
  شعره يف مدح الرسول عند مقدمه عليه 

  أعشى بين قيس بن ثعلبة
حدثين خالد بن قرة بن خالد السدوسي وغريه من مشايخ بكر بن وائل من أهل : قال ابن هشام  

ن صعب بن علي بن بكر بن وائل ، خرج إىل رسول العلم أن أعشى بين قيس بن ثعلبة بن عكابة ب
  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد اإلسالم فقال ميدح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  أمل   تغتمض   عيناك   ليلة   أرمدا      وبت    كما   بات   السليم   مسهدا 
  حبة  مهدداوما  ذاك  من  عشق  النساء  وإمنا      تناسيت   قبل  اليوم  ص

  ولكن  أرى  الدهر  الذي  هو خائن      إذا   أصلحت   كفاي   عاد   فأفسدا
  كهوال     وشبانا     فقدت    وثروة      فلله    هذا    الدهر    كيف   ترددا
  وما  زلت  أبغي  املال  مذ أنا يافع      وليدا   وكهال   حني  شبت  وأمردا

  ل   تغتلي      مسافة   ما   بني  النجري  فصرخداوأبتذل    العيس   املراقي
  أال    أيهذا    السائلي   أين   ميمت      فإن   هلا   يف  أهل  يثرب  موعدا
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  فإن   تسأيل  عين  فيا  رب  سائل      حفي  عن األعشى به حيث أصعدا
  أحرداأجدت   برجليها   النجاء  وراجعت      يداها    خنافا    لينا   غري   

  وفيها   إذا   ما   هجرت   عجرفية      إذا   خلت  حرباء  الظهرية  أصيدا
  وآليت   ال   آوي   هلا   من  كاللة      وال  من  حفى  حىت  تالقي  حممدا
  مىت  ما  تناخي عند باب ابن هاشم      تراحي   وتلقي  من  فواضله  ندى

  أغار   لعمري   يف   البالد  وأجندا نبيا   يرى   ما   ال   ترون  وذكره     
  له    صدقات    ما    تغب   ونائل      وليس   عطاء   اليوم   مانعه   غدا
  أجدك    مل   تسمع   وصاة   حممد      نيب   اإلله   حيث  أوصى  وأشهدا
  إذا  أنت  مل  ترحل  بزاد من التقى      والقيت  بعد  املوت  من  قد تزودا

  على   أن  ال  تكون  كمثله      فترصد   لألمر  الذي  كان  أرصداندمت   
  فإياك     وامليتات     ال     تقربنها      وال   تأخذن   سهما  حديدا  لتفصدا
  وذا  النصب  املنصوب  ال تنسكنه      وال   تعبد   األوثان   واهللا   فاعبدا

  ك   حراما   فانكحن   أو   تأبداوال    تقربن    حرة    كان   سرها      علي
  وذا   الرحم   القرىب   فال  تقطعنه      لعاقبة      وال     األسري     املقيدا
  وسبح على حني العشيات والضحى      وال   حتمد   الشيطان  واهللا  فامحدا

  ضرارة      وال   حتسنب   املال  للمرء  خملداiوال  تسخرا  من بائس ذي 
================  

  !املختار يا أمة املليار
  :يوسف مسعود 

  يا أُمةَ امللْيـارِ أَيـن رِجـالُك أين النفيـر وأين صوت احلادي؟
  !!فَالنذْلُ يهزأُ بالنبِي وما انتهى رغْم النكريِ فَيا لَـه من عـادي

  نا أبـناَء قـرد حـفْـنةَ األوغـاد؟يا أُمةَ امللْـيارِ من أَغْرى بِ
  يا أُمةَ امللْيارِ أَيـن أُسـودك الْغضبـى لتـثْأَر للنبِـي اهلادي؟
  يا أُمـةَ امللْيارِ أَيـن شبِيبةٌ تهفُـو لحمزةَ أَو خطَى الْمـقْداد؟

  أَيـن بنـو اخلَنسـاِء لَألحـفَاد؟ يا أُمة امللْيارِ أَيـن صفيـةٌ
ـَا خالد أَو طَارِق َألتـى السفيـه يـريد لَثْم أَيادي   لَو كَانَ فين

  
*************************** بثَو ـزالْع ـدهعل ـتـنا لَبِسوعبر لْكـارِ تلْيـةَ املا أُمي

ادـدح  
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  امللْيارِ هلْ مـن عبـرة مـن حالِ أَندلُـسٍ ومـن بغـداد؟ يا أُمةَ
  !عجباً نرى أهلَ الضاللِ تحالَفوا واخلُلْف مزق سهلَـنا والـوادي
ـقاداَألح ـِن   يا أُمةَ امللْـيارِ هلْ من وقْفَة؟ فَالْكُفْـر أَظْهـر كَام

  امللْيارِ أَيـن نبِيـنا في قَلْبِ حاضرِ قَومـنا والْبـادي؟يا أُمـةَ 
  حب النيب فريضة وبدونـها ركـن العـقيـدة ذاهـب كرمـاد
ـَنا بِفَسـاد   !عجـباً نقـولُ نحبـه ونجِلُّه والفعـلُ يرمـي قَول

  ب هـام بِموقـعٍ ونـوادي؟يا أُمةَ امللْـيارِ كَيف محبـةٌ والقَلْ
  يا أَمةَ امللْـيارِ كَيف محبـةٌ وقَد اشتكَى املحراب هجـر عباد؟
  يا أُمةَ امللْيارِ كَيـف محبـةٌ والْمالُ يشكُـو من رباً وفَسـاد؟

اهـبا أَحنريفَق ـنارِ أَيلْـيةَ امل؟ يا أُمادبِز ـرِيناملُوس ـعمج  
  أَين النساُء حجابها وعفَافُها؟ قَذَفَت بِها نحو الضياعِ عـوادي

  !يا أُمـةَ امللْيارِ يبكـي طفْلُنا أُماً تخلَّت عنـه بيـن بوادي
لِ با بِاللـينـودجس ـنلْيارِ أَيةَ امل؟يا أُمادبلِ العافقَـو ـني  

  يا أُمـةَ امللْيارِ أَين صيامـنا نفْالًً نحاكـي موكـب الزهاد؟
  يا أُمـةَ القُرآن أَيـن كتابـك أَلْهتك عنه ربابـةٌ أَم شادي؟

اَءتبو تجِر؟ هـهلُومع نارِ أَيتةَ املُخـاد يا أُما بِكَسوقُهس!  
  من كَانَ حـباً للرسـولِ فَكُلُّه بغض لخصمٍ للرسـول يعادي

  من رام نصراً للرسولِ فَما لَه غَير الرسولِ وهديه من حادي
ـِنا ومعـ   اد؟ا أُمةَ امللْـيارِ أَيـن حسابـنا للنفْسِ قَبـلَ رحيل

  كَثُـر الكَالم فَأَين فعـلٌ حـازِم ليلُـوذَ جمـع آبِـق بِرشـاد؟
  طَالَ الشقَاق فَأَين صف واحـد ليفُلَّ حـد عصـابة اِإللْحـاد؟

  يا أُمةَ امللْيارِ هـلْ من توبـة فاحلَق يدعو والرسولُ ينادي؟
  أُمةَ امللْيارِ هلْ من نهضـة أَو صحـوة من غَفْلَة ورقَـاد؟يا 

ـِن همـة نحـو الفَالحِ وعـزة ورِيـاد؟   يا أُمةَ اِإلسالمِ هلْ م
        يا أُمةَ اِإلسالمِ هلْ مـن عودة لهدى الرسولِ بِقُوة وسـداد؟؟

====================  
  إىل األنصار قد وصل الرسولُ

  عبد املعطي الدااليت.د
  ..ووصل املهاجرون إىل األنصار، حيملون هلم اهلداية ال اهلَدايا (
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  ..فاستقبلوهم باحلب واإليثار
  ..ولوال األنصار، ملا عرف معىن اإليثار

  ..ولوال اهلجرة ، لكان حممد من األنصار
  ..كان املعراج يف السماء  وقبل اهلجرة يف األرض،

  وما يتعلم املسلم من املهاجر األكرم صلى اهللا عليه وسلم ،
  ).كيف يهاجر على كافة احملاور

  إىل    األنصار    ترحتلُ   احلُمولُ      مهاجرةً     ،     وقائدها    الرسولُ
  يها    الطلولُفيثرب    تنتشي    السعفات    فيها      ومكةُ     تشـتكي    ف

  سلوا    التاريخ    عن   هاد   يقولُ!      أيرحلُ   بدرها   يف   الليل  منها؟
  )تصبر      وال    حتزنْ،    فثالثنا   اجلليلُ   !       أبا       بكرٍ:(لصاحبه

  دليلُ   الدرب   يف   البيداء  يسري      مع    املختارِ   يف   دربٍ   تطولُ
  !تدري،  لست تدري      ذا    الدربِ    أيكما    الدليلُ    !  الدرب  دليلَ

  !له  اآلفاق  ترنو      وبني    يديه   ترتعش   السبيلُ   !..  أمل   تبصر  ؟
  خطى القَصواء يف الصحراء حتكي      براقاً      يف     مساوات     جيولُ

خ  طى   التاريخ  قد  وطأتمجيلُخ      طاها      ليبدأ       بعدها      عهد  
   األنصار    شرى   لقد   وصل   الرسولُ:      قائلُهم   يقولُ..   همأيا   ب  

    األنصار    نزيلُ..   هم      ميف      قلو      وأمحد      وحب   إيثار  
   األنصار   ال  نقيلُ  :      ( قائلُهم  يقولُ  ..  هم  ك   يا  حممدورب(  ..  

   األنصار   هم   ..ورايات      يطولُ..        إميانٌ   ونصر       وتاريخ  
  وحولَ     حممد     حامت    قلوب      و    طافت   حول   ناقته   اخليولُ

ـّا    و    إنْ   كنا   غفلنا      فإنـا     بعد     ص   :حوتنا     نقولُوها    إن
  هو    اإلسالم    دين    اهللا    يبقى      وحيمل     صرحه    جيلٌ    فجيلُ
  وإنا    يف    العقيدة    قد    غُرسنا      كما     غُرست    بطيبتنا    النخيلُ
  مع     اهلادي     وصحبته    هوانا      وشرح    احلب    أمـر   يستحيلُ

  رةً       وأنصاراً      سنحيا      رعيلُ     الفتحِ     يتبعه    الرعيلُمهـاج
=================  

  ...إمام املرسلني فداك روحي
  صاحل بن علي العمري

  ...ردا عن عرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقياما ببعض حقّه
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     وحي      وأرواحر    فداك    املُرسلني     إمام    عاةوالد        األئمة  
قاةوالت        ةاألحب        عرضي      وأعراض   فداك   رسولَ    العاملني  

  !!يا    نيب    املكرمات..    ويا    علم   اهلدى   يفديك   عمري      ومايل
  أويل    الرئاسة    قى    تفديك   نفسي      ونفسويا    تاج    الت  والوالة  

السجايا      فما    للناس    دونك   من   زكاة   رطالكون   يا   ع    فداك..  
  !!فأنت    قداسة   ٌ     إما    استحلّت      فذاك   املوت   من  قبل  املمات

صاةوا    يف   اجلحيم   مع   العةُ    منك   قوالً      لكُبولو    جحد    الربي  
  عرضك   عرضنا   ورؤاك   فينا      مبرتلة        الشهادة        والصالةو

  وشرحت  صدرا      ودينك      ظاهر     رغم     العداة..  رفعت   منازالً
اةاحلَي     اريرأس      ضاُء      بهت      يا    رسولَ    اِهللا    زاد    كوذكر  

ك    موغرسيف   كلِّ   ذات    شرقم    كقعٍ      وهدييف   كلِّ   ص   ثمر  
اهلُداة    يا    علم     داكمن  طريقٍ      بغريِ     ه   دنجنان  ِ    عا   لوم  
أجلى    املُعجزات    اليوم    ايا      وتلكريف   الب   وأعلى    اُهللا    شأنك  

  واملعراج ِ   معىن      لقدرك     يف    عناقِ    املكرمات ويف   اإلسراِء  
التعلى  ص  نكالقدسِِ  م   األهواِء   يوما      وروح   عن   وملْ    تنطق  

  يا    نيب    املَرحمات..    بعثت    إىل    املَال   بِراً   ونعمى      ورمحى
  لُّ   إصرٍ      وأنت      لدائها      آسي     اُألساةرفَعت    عن    الربية   ك

أغلى    األمنيات    نورٍ      فكان     ضياك   قبلك   طيف   ى    الدهرمتن  
  فقري      أفاض     على     الربية    باهلبات..     يتيم     أنقذ    َ      الدنيا

  ..فشادت      على      بنيانِه     أيدي     البناة  ..   طريد     أمن     الدنيا
  رحيم        باليتيمة       واُألسارى      رفيق      باجلهولِ     وباجلُناة    ِ 

اةغأركانَ      الب      هد      كالسحابِ     إذا     أهلّت      شجاع      كرمي  
  بوحي    ٍ       ومل    يقرأ    بلوح   ٍ     أو    دواة بليغٌ     علّم     الدنيا    

رى..    حكيمسجاَء   بالي   ..أفئدة   ُ     القُساة     منه     فالنت      فيقش  
  ومسو    ذايت..    وسكونُ   نفسي      ومنك     هوييت..   فمنك   شريعيت

  ألخالقِِ        العال       واملَكْرمات    واقتفاٌء  ..   ويل    فيك    اهتداٌء   
  وشفاُء   صدري      بعلمك      أو      حبلمك     واألناة..   وفيك   هداييت

إرواُء     الظُّماة      كض ٍ       ومن      كفيرومنك  شفاعيت  يف  يومِِ  ع  
  مضي      والتفايتومنك    دعاُء   إمسائي   وصحوي      وإقبايل       وغ
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اةغجِ  ِ    البمن   لَج   القلب    عي      ونزمد   رسولَ    اِهللا    قد   أسبلت  
جىب    املُىن    بالنائباتوقد    ت      تةُ     اإلسالم     ضجفهذي     أم!!  

  لنيِ    القناةهوانُ   السيف  من  هون  املُباري      ولني    الرمحِ    من    
الوشاة   من   كيد   على  الرزايا      ويعلو   الدين  شفى  اجلسوموقد   ت!!  
  وملُّ  الشمل ِ   من  بعد  الشتات      اللواِء   رؤى   احتاد    ويف    هز!!  

بارِ   يوقظ ُ   من  سالت   ولَفح      تفزتإذا  اس  وقد   تصحو  القلوبات!!  
غَّ    يف    وحول   ِ    السيئاتمتر      كلِّ    فض    روافد    ترتأال    ب  
  اةالعميلُ   من   اجلُن   دي      وقد   علمان    عننِي    عغْ    بلأال     أب!!  

  !!انياتأراكم     ترقصونَ     على    أَسانا      وتستحلون       ميلَ      الغ
عاةالن    بيننا     صوت     قَرح ٍ       رفعتم  سيسم   العدو   وإن   مس!!  

  !!خنعتم      خنوع  َ    املُوفضني  إىل  مناة  "*  ليزا"وإنْ   عبست   لكم  
   حاح   ٍ     فاجراتش    تمْ       بألسنةضخ  هاتبالش  اجتوإن  ما  ه!!  

  !!استشرى  فذبوا      عن   املعصومِ   ألسنةَ   اجلُفاة  "   حوار   اآلخرِ   "
  ..استعلى  فردوا      عن   اهلادي   سهام   اإلفتئات   "  اآلخرِ  "وصوت   

  !!رميتم      بالغلو      دعاة      ديين      فهل   من   حجة   حنو  الغالة  ؟
      اركالبنات ِ ؟أكُر  على      قومي      كُماة      ويف   عنيِ  املصيبة!!  

  !!ومن    يرجو   بين   علمان   عوناً      كراجي الروحِ  يف اجلسد الرفات
النجاة    أطواق     لواك     يف  ذكراك  قُرىب      وحتت   رسولَ   احلُب  

  واعتلى  صوت  اهلُداة..   ضياٌء       عليك    صالةُ    ربك    ما   جتلى  
املوريات    عجزا      ويف     القلب     اتقاد   اللفظُ   يف   جنواك   حيار  
الواجبات    دمانا    ما   قضينا      وفاءك    واحلقوق    فكتولو    س...  

=================  
  إن كانَ فيكم خنوةٌ ومـروءةٌ

  عو لنصرة املصطفى عليه وآله وصحبه أفضل الصالة والسالمقرأت موضوعاً يد
  أحسست ناراً حترق قليب فكانت هذه القصيدة

  هبي  عذاباً يا ريـاح وهدمـي      بالثَّأرِ  دار َ الفسـقِ  والفجـار
  ال  تتركـي أثـراً ألي رذيلـة      وتفنين   مبواكـبِ  اإلعصـارِ

ـًا  مـن نـارِهدماً  وقتالً  بالصو   اعق  فانزيل      وزالزالً  ومقامع
  ودعي  البحار  تشد يف هيجانِها      لتدك  كلَّ  شواطـئ األشـرارِ
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  آن  األوانُ  لسحقهم هيا افزعي      لرسولِ  ربك  كامـلِ األنـوارِ
  فمحمد  خري  األنامِ  على املدى      متعرض  للشتـمِ  مـن كفـارِ
  ينشق   قليب  صارخاً  ومناديـاً      أهـلَ األمانـة ثلَّـةَ األخيـارِ
  أن  دافعوا  عن  حبنا وشفيعنـا      وتكاتفوا  يف  ثـورة األحـرارِ
  إن  كانَ  فيكم  خنوةٌ  ومـروءةٌ      ال حتجموا عن نصرة املختـارِ

==================  
  ليه وسلمدفاع عن رسول اهللا صلى اهللا ع
  :الدكتور ثامر القحطاين

دفاع عن رسول اهللا ، بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  :صلى اهللا عليه وسلم

  أيطيب   ممسى   أو  يروق  صباح      وجناب     أمحد    للطَّغامِ    متاح؟
  لنا      بعد      السباب      تفكّه     ومزاح  كُتب  الصيام  عن  املُزاح  فما

الرسولُ    أذيةً      تلفى       لدينا      أُهبةٌ      وكفاح    يمإنا     إذا     س  
احباقِ    ضتالع     درلْفى     وللجنا      نفوسسلمني    نم    وإىل     املنية  

  أقبلت      فيها      جلُند      الكافرين     ذُباح  هذى    جحافلُ    خالد   قد 
باحرمينا    دون    الرسول    منا      وحالدرافُنا   وتى    الرسولَ    طفدت  
واألرواح       جاتودماؤنا   دون   الرسول   رخيصةٌ      ففداؤه       املُه  

  ستنالُ      منك      أسنةٌ     ورماح  قل    للذي   شتم   الرسولَ   حممداً    
ناحوج     ادمقَو     زالُ      منكوت      وادةباَألقدامِ     دونَ    ه     وتداس  
  أفَبعد   شتمِ   الكـافريـن  مـحمّداً      يرجى   السالم  ويبتغى  اإلصالح؟

  ب      سـيف    يـسلُّ    وغَارةٌ   ملْحاحهيهات  ليس  سوى  اَألسنة مركَ
قْتلٌ   وجِراحليبِ   فَمّالص    بزح      ى   بهخزي   يومِ   كريهة    رادوط  
واألشباح       امورجالُه        األقْز      راثُهت    احلقري    يا     أيها    البلد  

  خلبائثُ   طينةً      أعمارهن         قَذارةٌ        وسفاحونِساؤه    الرجس   ا
  أتطاولَ   األوغاد   فيك  على  الذي      مأل     الوجود     عبِريه    الفَواح؟
زاحم   ى    فيه   الظَّالمه      كلَّ    الربضوُء    كتابِه    وصراط    وأنار  

  احلَنيف  مخلِّصاً      فَـلَنا    بِـقَـفْوِ   سـبِيله   إِنجاحمن   جاَء  بالدينِ  
اححذَى    وصتحسانٌ    تح    ننس      ثلُهوم    تبِنياملُس    هذا     الكتاب  
باحصوامل     اجهها      الوها      وسراجامها     وإِمّكُل      ةالربي      خري  
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راحورِ     نشالن     مقامه      يوالذي      مب    لَمداةُ    والعوالرمحةُ    املُه  
احيةٌ      وصمنها      أَن      نها      للكَويِ   ساَء   قرارزةً   للخرؤيا    ب  

  يرضاه   وال   إِصحاح    ال    سفْر!!      أتقر     شتم     اهلاشمي    ديانةٌ؟
ناحج    فيه    سفَلَي    ةٌ      إال     لديكنِيدال    عقْلَ    يقبله   ُ     وال   م  
تمع     الكالب     نباح     ةٌ      ملعونـة      فيهادلَـيوالدامنرك      ب  

دثٌ   تأصلَ   يف   النفوسِ  جِبِلّةً      قبخواحذاك    ب    فوق    ماً    وكُفْر  
عنها   الزمانَ  براح   ما   إنْ   هلم      نحقارةَ   معد    وصفَت    وخالئق  
باحاَألر   ى   فـيكمـنجت   ّـنهنبضائعٍ      م ظْرح بليس  اجلزاُء  فحس  

  يلُ     منكم     بالدماء     بِطاحبل   سوف   تلْقَون   النكالَ  معجالً      وتس
واحها    وروساَء    غُدو     تنقْعـةٌ      لَخب   ـكمنالِء   مباألش   صوتغ  
ناحليلِ   املُصابِ   ج   نم   شاهغا      يمفيـكم  مـأْت   لُ   األفْـراحدبوت  

  كم      خزياً   يظَلُّ   على   املَدى   ينداحخطب   ٌٌ   يجلِّلُ   جمعكم   ويذيق
  !أيطيب    نـوم   أو   يلَذُّ   ملسـلمٍ      عيش   وعرض   اهلامشي  مباح؟

  لعبت    به    بني    األنامِ   أصابع      فلهن      فيه      مسرح     ومراح
  فقد      صاح   النذير   وصرح   اإلصباح   يا    مسلمون    كفاكم    نوماً 

فَالح   وهنشح   صاحفا   ملنوا      عسّنقد    د    همأن    ما     كَفاكُمأو!!  
فتاحدى   ملله   وه    نًءا    مبزةً      هّمجيلةً    هوواليوم    صالوا    ص  

  إليه   بِكيدهم      ما   للكالبِ   سوى   النباحِ   سالح تاِهللا    لن    يصلوا   
صالح   هداه    ومن    رأَ    اإللهب      نلَّ مئَ احلصى وأجطو نم يا خري  
داحاألم    جِزالبديعِ    وتع     ررد      لُّ   عن   الوفاِء   حبقِّهتك   يا   من  

  ننيِ   يا   برد   احلَشا      يا    من    تزاح   بوجهه   األتراحيا   قُرةَ   العي
  إنا   كذلك   ال   نزالُ   على   الذي      ترضى  وإنْ  مكَر  العداةُ  وصاحوا
واألرواح      اتجالفداُء    وقلَّ    ذلك   عندنا      املالُ       واملُه    حنن  

الطاغوت   صر    ِ املبني    رياح   ستحطِّمللن     بهخيلُك   عاجالً      وت  
=================  

  أيها املسلمون يف كل قطر
  :عبد الرمحن بن عبد الرمحن مشيلة األهدل. د

  أطبـق   الليل   واختفـت  أضـواء      وتـواىل  عـلى  النفـوس  البـالء
     نـزكأمطـار   م   بسيـطـة  وسـمـاء ودموع   مهـت   تـرعواقْش  
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  وبـحـار    مبـائـهـا    وجبـال      راسيات   جثـى  عليـهـا  الوبـاء
  وسحـاب   متـر   مـر  غضـوب      ليس  مـاء  يـزينـهـا  أو هـواء
  نعـم   تصطلـي   برمضـاِء  قَحط      هي  عطشـى  ومـا  هنـالك مـاء

  بـروض      مسها  الضر واعـتـراهـا احليـاءوانظـر  الورد والزهـور 
  شجـر   مـذبـل   ودوح   ـاوى      وزروع   مـن   الـوىن   حـدبـاء
  ها  هي  الشمس  يف  السماء اكْفَهرت      واحنىن  البـدر  والْتـوت  جـوزاء

  كـل  شبـر  على  البسيطـة  يشكو      من  أنـاس  كمـا  يقـال  غـثـاء
  ينـهـا   يعتـدى  عليـه  جهـارا      ورســول     يـسبـه    اجلهـالءد

ـًا      كيف  نرضى  اخلضوع  أين اإلبـاء   كيف  نـرضى  مـذلـة  وهـوان
  أي نصـر وحنـن يف بئـر لـهـو      أي  عـز  وقـد  غـزانـا الربـاء

  كربيـاءأي  نصـر ومنـتـدانـا املخـازي      أي  نصـر  وثـوبـنـا  ال
  أيهـا  املسلمـون يف كـل قـطـر      أيـهـا    األتـقـيـاء   واألوليـاء

  سددوا   السهـم  فالعـدو  تـمـادى      ال    تـذلـوا   فـأنـتـم   العليـاء
  ارشـقـوا  بـالنـبـال  كل عتـل      حربـه   الصالـحون   واألنبـيـاء

ـّدوا   صفـكـم  جبـد  وعـزم      وا   نصـروا   اهللا  أيـهـا  األوفيـاءوح
ـًا      ال   تـلينـوا   وللرسـول  أسـاءوا   قاطعوا املنتجـات صبـوا عـذاب

  دانـمـركي  مـا  رسـمت  لَـرزٌء      وخـطـوب    وغـارة   شـعـواُء
ـَه  فـداء   دانـمـركي   نلـت   ذالً   وخسـفًا      كل  عرض  لعـرض  ط

  ـن  خري البـرايـا      قـائـد   الـغـر  رمحـة  وهـداءسيـد  الـمرسلي
  صـلِ  ريب عـلى الـرسـول وآل      وصحـاب   مـا  غـردت  ورقـاء

==================  
  يف مرثيته الرسول

وقال حسان بن ثابت يبكي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما حدثنا ابن هشام ، عن أيب زيد 
  األنصاري

  م    للرسول   ومعهد      منري   وقد   تعفو  الرسوم  ومدبطيبة    رس
  وال  متتحي اآليات من دار حرمة      ا  منرب  اهلادي الذي كان يصعد
  وواضح     آثار    وباقي    معامل      وربع   له   فيه   مصلى  ومسجد

  وقدا  حجرات  كان  يرتل  وسطها      من   اهللا   نور   يستضاء   وي
  معارف  مل تطمس على العهد آيها      أتاها   البلى   فاآلي   منها   جتدد



 ٢١

  عرفت  ا  رسم  الرسول وعهده      وقربا  ا  واراه يف الترب ملحد
  ظللت  ا أبكي الرسول فأسعدت      عيون  ومثالها  من  اجلفن  تسعد

  نفسي  فنفسي  تبلديذكرن   آالء  الرسول  وما  أرى      هلا   حمصيا   
  مفجعة    قد    شفها    فقد    أمحد      فظلت     آلالء    الرسول    تعدد
  وما  بلغت  من  كل  أمر  عشريه      ولكن   لنفسي   بعد  ما  قد  توجد
  أطالت  وقوفا تذرف العني جهدها      على    طلل    الذي    فيه   أمحد

  بالد   ثوى   فيها  الرشيد  املسدد    فبوركت يا قرب الرسول وبوركت  
  وبورك   حلد   منك  ضمن  طيبا      عليه   بناء   من   صفيح   منضد

  يل   عليه   الترب   أيد  وأعني      عليه   وقد   غارت   بذلك   أسعد
  لقد   غيبوا   حلما  وعلما  ورمحة      عشية   علوه   الثرى   ال   يوسد

  ليس  فيهم  نبيهم      وقد  وهنت  منهم  ظهور وأعضد وراحوا  حبزن 
  يبكون  من  تبكي السماوات يومه      ومن قد بكته األرض فالناس أكمد
  وهل   عدلت   يوما  رزية  هالك      رزية    يوم    مات    فيه   حممد
  تقطع   فيه   مرتل  الوحي  عنهم      وقد   كان   ذا  نور  يغور  وينجد

  على  الرمحن  من يقتدي به      وينقذ   من  هول  اخلزايا  ويرشد  يدل
  إمام   هلم   يهديهم   احلق   جاهدا      معلم  صدق  إن  يطيعوه  يسعدوا
  عفو   عن  الزالت  يقبل  عذرهم      وإن   حيسنوا  فاهللا  باخلري  أجود

  تيسري   ما   يتشددوإن  ناب  أمر  مل  يقوموا  حبمله      فمن    عنده    
  فبينا   هم   يف   نعمة   اهللا  بينهم      دليل   به   ج   الطريقة   يقصد
  عزيز عليه أن جيوروا عن اهلدى      حريص على أن يستقيموا ويهتدوا

  عطوف   عليهم  ال  يثىن  جناحه      إىل   كنف   حينو   عليهم  وميهد
  ا      إىل نورهم سهم من املوت مقصدفبينا  هم  يف  ذلك  النور  إذ غد

  فأصبح   حممودا  إىل  اهللا  راجعا      يبكيه    حق   املرسالت   وحيمد
  وأمست  بالد  احلرم وحشا بقاعها      لغيبة  ما  كانت  من  الوحي تعهد
  قفارا  سوى  معمورة اللحد ضافها      فقيد      يبكيه     بالط     وغرقد

  املوحشات      لفقده      خالء    له    فيه    مقام    ومقعدومسجده      ف
  وباجلمرة  الكربى  له  مث أوحشت      ديار   وعرصات   وربع   ومولد
  فبكى  رسول  اهللا  يا  عني  عربة      وال  أعرفنك  الدهر  دمعك  جيمد

  بغ  يتغمدوما  لك  ال  تبكني  ذا النعمة اليت      على   الناس   منها   سا
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  فجودي   عليه   بالدموع  وأعويل      لفقد   الذي  ال  مثله  الدهر  يوجد
  وما   فقد   املاضون   مثل  حممد      وال    مثله    حىت   القيامة   يفقد
  أعف    وأوىف    ذمة   بعد   ذمة      وأقرب    منه    نائال    ال   ينكد

  الد      إذا   ضن   معطاء  مبا  كان  يتلدوأبذل     منه     للطريف    وت
  وأكرم صيتا يف البيوت إذا انتمى      وأكرم     جدا     أبطحيا     يسود
  وأمنع  ذروات  وأثبت  يف  العال      دعائم     عز     شاهقات     تشيد
  وأثبت  فرعا  يف  الفروع  ومنبتا      وعودا  غذاه  املزن  فالعود  أغيد

  وليدا     فاستتم     متامه      على  أكرم  اخلريات  رب  ممجد     رباه 
  تناهت    وصاة   املسلمني   بكفه      فال  العلم  حمبوس وال الرأي يفند
  أقول   وال   يلقى   لقويل   عائب      من  الناس  إال عازب العقل مبعد

  جنة  اخللد  أخلد  وليس   هواي   نازعا  عن  ثنائه      لعلي   به   يف 
  مع  املصطفى أرجو بذاك جواره      ويف  نيل  ذاك اليوم أسعى وأجهد

=================  
  حتية ودفاع عن عرضه صلى اهللا عليه وسلم

  :حممد بن عائض القرين 
  ودمع   طيبةَ   جيري  من  مآقيها؟!      ما  بالُ  مكةَ  قد ضجت نواحيها؟

  !فاهتز    شاخمُها   وارتج   واديها!      بساكنها؟ ما   للجزيرة  قد  مادت 
  !ما    للعروبة    واإلسالمِ    روعها      خطب   أملَّ   وظُلم   من  أعاديها؟
  !أيسخرون  من اهلادي الذي شرفت      به     الربيةُ    قاصيها    ودانيها؟

  لم  فانزاحت  غواشيهاأيسخرون  من  األنوارِ  قد  كشفت      جماهلَ   الظ
  أيسخرون  من اد الذي خضعت      له    اجلبابر   حىت   ذل   طاغيها

  شلت    أكفُّهم      ودمر    اهللا   ما   جتين،   وجانيها!     أيهزءون     به؟
  أعداُء    كلِّ    نيب    جاء   ينقذُهم      من   الضاللة   ملا   أُركسوا   فيها

الناس    ماضيها   وباقيها   حممد    من   سارت  به  قدم      وأكرم   خري  
  أوفَى     اخلليقة    إمياناً    وأكملُها      ديناً،   وأرجحها  يف  وزن  باريها

  !ومن    يشاه    لطفاً   وتوجيها؟!      من  مثلُه يف الورى بِراً ومرمحةً؟
  خامتةً      وجاء    بالنعمة    املسداة    يهديها  جاءت    رسالته    للناس  

  أحيا     احلنيفيةَ     الغراَء    متبِعاً      ج   اخلليلِ  ومل  خيطئْ  مراميها
  وسار   يف   كنف   الرمحنِ  يكلؤه      إىل   احلسان  من  األخالقِ  يبنيها
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  النذير     ملغرور    يعاديهاهو   البشري   ملن  أصغى  لدعوته      هو     
  !كسرى     تكَسر    إذعاناً    هليبته      قصور  قيصر  هدت  من  أعاليها

  وأقبلت      أمم      شىت     مبايعةً      متُد     للعدلِ    واإلحسان    أيديها
  سِ   ناديهانالت    بدعوته    نعمى    ومكرمةً      وأسعد    اهللا   بعد   البؤ

  يف  اهلند  والصنيِ  والقوقازِ طائفةٌ      تذود عن عرض خري الناس ترتيها
  أقوام    قلوبهم      بدين    أمحد    قد    نالت   أمانيها)     أُوربةَ(ويف     

  الصامدون  بوجه  الكُفرِ ما ضعفُوا      جياون     املنايا    يف    حتديها
  !عرض رسولِ اهللا ما خبلوا      وبالنفوس    إذا    نادى    مناديها يفدون 

  حىت   إذا   نشر   األنذالُ   حقدهم      وبارزوا   اَهللا   من   عدوام  تيها
  تؤزهم    زمر    ضاقت    نفوسهم      هلم   عيونٌ   شعاع   احلق  يعشيها

  ته      فأبدل   الصدق   تزويراً   ومتويهابنو   اليهود  ومن  ساءت  سرير
  !ويطلبون     له    ذماً    وتشويها؟!      أيسخرون   من  املعصومِ  ويلهم؟

  من   جاء   بامللة  البيضاِء  صافيةً      نقيةً؛     وبنور    الوحي    حيييها
 ةً     كنفالرمحنِ    حيميها   أقام   بالعدلِ   جمداً   ال  زوال  له      وأم  

  من   بئرِ  زمزم  سقياها  ومطعمها      من  متر  طيبةَ  قد  طابت  مغانيها
  !أرواحها    بظاللِ    البيت   هائمةٌ      من  دونه  ترخص  الدنيا وما فيها
  فداُء   عرضِ   رسولِ  اهللا  أنفسنا      وكلُّ    نفس   وما   حتويه   أيديها

  يا  رب ما هب النسيم على      معلمِ     األممِ    احلَريى    وهاديها  وصلِّ
  حتيةً      لرسولِ      اهللا     أبعثُها      ويوم     هجرته    الغراِء    أهديها

================  
    أخفيه  نشيداً   رحت   أُهدي   إليك  

  : لعبد الرمحن بن عبد الرمحن مشيلة األهد 
  عبد املعطي الدااليت. تشطري قصيدة د

  الدااليت أن جعلت بني قوسني. وقد متيزت قصيدة د
   )  أخفيه  نشيداً   رحت   الطيف    يؤذيه)      أُهدي   إليك    رفخالص    احلب    م  

  )ى فيه حالوات اهلو..  بني  الدموعِ  (  ذاب     الفؤاد    كمزن    املاء    مستترا      
   )  حمض   من   الود  روح  الصدق  ترويه)      أهدي   إليك   فؤاداً   راح   يسكنه  

  )عطر   احلبيبِ   فما  أزكى  معانيه  (   تضوع     املسك     يف    اآلفاق    يغلبه      
  أطويه لطرت   شوقا   وحزن   األرض  )      لو كنت أدري حديثَ الركب إذ رحلوا ( 
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  )حنو  احلجاز  هوى  لو  كنت  أدريه (  سرت   م   جنب  لو  أدر  حني  سروا      
  ) بوا  الرحالَ  ويف  أرواحهم طردوالشوق      مشتعل      والدمع      يذكيه)      ش  

  ) حيدو  اجلمالَ  فيطوي  الدرب حاديه(  والفكر   صاغ   قصيد   السري  حني  غدا      
   )  حيملهم  وكان  الشوق  باآلمال    نطفيه)      ساروا  إليك    والشوق     إن     حر  

  )لكن   شوقي   أنا   حارت   أمانيه   (   وكم    من    الشوق   خفت   منه   شعلته      
   )  يسأهلم  وراح  القلب  طيبة    قد    ال)      ساروا   إليك    حت   خوافيهطريق     

  )لو   يعلم  القلب  أن  الدرب  يبغيه  (   مرت      ليال     وقليب     حائر     قلق      
  ) سبقهمت  أن  الروح  الركب  يعلم  إىل     نيب     اهلدى     بالروح     نفديه)      أو  

  )يبِ   فهل   حقاً   تالقيه   حنو   احلب(   يا  حاديا  إن  سرت  روحي  على  عجل      
  )  وي  عند  مسجدهأمانيا     أن     نصلي     يف     أراضيه)      روحي  تطري  و  

  )من  أخرب  الروح  أن املصطفى فيه (  أرى     الفؤاد     طروبا    عند    مسجده      
================  

رسـولَ اِهللا نعتـذر جئنا إليـك!!  
  اخلرب.. بن عبد اهللا الغامدي ماجد

ـراألش الفاجـر أ ذاكـا جتـرمم   رسـولَ اِهللا نعتـذر جئنا إليـك  
واستهدت بك البشر الرساالت تمـت  بكالرمحـنِ إذ خ مؤمتن فأنت  
منكسـر والشـرك مندحر فالكفر  ـهتدعو يف اِهللا إذ بلّغـت تجاهد  

  سراك كنت م  كما يزين ضـوَء األجنـمِ القمـرصلّيت بالرسلِ يف م
رـوهـا السيف ضوئ ترةً فُسنوس  اِهللا ننهجـه فينـا كتـاب تركت  

 ففي جبينك"القمـر شرقي نور  "ينهمـر اهلـدي ذاك كويف حديث  
املقتـدى األثـر ذاك كالـورى مثَـلٌ  ويف حيات يا خري ويف سجاياك  
كفّاً لبـذلِ اخليـرِ تبتـدر قلباً لنشرِ الدينِ جمتهـداً  وكنت قد كنت  
طْـلٌ وال ضجـرفال م عيتوإن د  ـروال قَت ـنفـال م إذا وهبـت  
  !وكنت قرءاننا ميشي خبيـرِ هـدى  ماذا نقولُ وماذا فيـك خنتصـر؟

  القلب واألرواح والفكَـريا وحي اإللـه بـه  يرفرف .. يا ناصر الدينِ
تنفطـر اليـوم تكاد اخللقِ لن نرضى مبا اقترفوا  هذي القلوب يا أشرف  
تستعـر نا بلهيـبِ اإلفـكمشتعـلٌ  قلوب وجداننا يف جحيمِ الغيظ  
هـرالز األجنـم فتلـك للمقتدين  ـهتـن أضـاَء بنـورِ اِهللا سنيا م  

  جاِء دعوته الـ  ـغراِء فيها قلوب الشرك تنبهـرمناقب النصرِ يف أر
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اِهللا تندثـر الفلـولُ بعـون مستتـرٍ عنهـا ومنكسـرٍ  تلك ما بني  
ـذرالن غنِـهإذ لـم ت قيصـر وخر  زلزلَ كسرى فـي مدائنِـه داكه  

  كفروايا خامتَ الرسلِ مل جنزع لما كتبـوا  فاجلهلُ يغوي وهذا شأنُ من 
يداه لّترِفـاً  شقـوا خإذ صد أياديهم اً للـذي نشـروا.. غُلّتوتب  

ـرمالز نا إن توالـت حولَـكلَكـت  أمياننا أننـا نفـدي مبـا ميقين  
تعتصـر احلـقِ والقـرءان صرةناِهللا أفئـدةٌ  ل وايـم بـل تفتديـك  

  بقـولِ اِهللا نأتـمـر.. د عنكأرواحنـا ودمانـا فيـك نبذلُهـا  نـذو
  كالّ وما فَتئـت  ضراغم احلقِ ال جبـن وال خـور.. ال نرتضي قولَهم

ـريوالس األفـالك تـرنـا  وكم تغيعزائم فكم لَقينا ولـم تضعـف  
  لكن إمياننا بـاقٍ ومـا ضعفَـت  منا العزائم إن ضجوا وإن سخروا

  !!والنـار نِقمتنـا  نار تبيد فـال تبقـي وال تـذر.. ننـافالنور إميا
وال حـذر يك ال خوفيك ال لـن ننثنـي أبـداً  جئنا نفدجئنا نلب!  

قَـراملُفتـري س ذاك اِهللا مدرِكُهـم       وأنَّ موعـد نـا أنَّ وعـدإميان  
  زلَ اإلجنيـلُ والزبـروأنك املصطفى البشرى النذير وقد  ذُكرت إذ أُن

والبصـر السمع وذاك القلوب وقـد شهـدت   لك فينا أمانات يتأد  
  بشرى لمن صربوا.. عزاؤنا أنَّ عقبـى الـدارِ موعدنـا  طوىب ملَن آمنوا

الوسيلةَ ـ والشيطانُ مندحـر لك  ـ نسألـه الكـون إله صلّى عليك  
=================  

  رباك جلَّ من
  حممد بن عبد الرمحن املقرن

كرب    اكاهلدى  ومحاكا..    رب  يف   كنف   اكا      ورعاكجلَّ    من   رب  
  سبحانه    أعطاك    فيض   فضائلٍ      مل    يعطها    يف   العاملني   سواكا

  من   سواكا   فجلّ..   سواك   يف   خلقٍ   عظيمٍ   وارتقى      فيك   اجلمالُ
  سبحانه     أعطاك     خري    رسالةٍ      للعاملني      ا     نشرت     هداكا

  ما      ناهلا      إالّكا..       وحباك   يف   يوم  احلساب  شفاعةً      حممودةً
خطاه  خ  بِعتطاكااُهللا       أرسلكم      إلينا      رمحةً      ما   ضلَّ  من  ت  

  كنا   حيارى   يف  الظالمِ  فأشرقت      مشس    اهلداية   يوم   الح   سناكا
  كنا      وريب      غارقني      بغينا      حىت      ربطنا      حبلَنا     بعراكا

  ال   نعرف  اإلشراكا..   لوالك     كنا     ساجدين    لصخرة      أو   كوكبٍ
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  مل    نعبد    إلـها    واحدا      حىت     هدانا     اُهللا    يوم    هداكا  لوالك  
  أنت    الذي    حن   اجلماد   لعطفه      وشكا    لك    احليوانُ    يوم   رآكا
  واجلذع     يسمع    باحلنني    أنينه      وبكاؤه       شوقًا      إىل      لُقياكا

  !يزيدك     مدحنا     وثناؤنا      واُهللا    يف    القرآن    قد   زكّاكا؟    ماذا  
  !ماذا    يفيد    الذّب    عنك    وربنا      سبحانه        بعيونه        يرعاكا؟

"الطغاةُ    فبوركت    كفّاكا؟"    بدر    اليت      دمت   حتدثنا    عن   الكف!  
  خيربنا   عن  العني  اليت      حفظتك    يوم    غفت   به   عيناكا"   الغار"و

  مل    أكتبِ    األشعار   فيك   مهابةً      تغضي    حرويف    رأسها   حلالكا
  لكنها       نار      على      أعدائكم      عادى    إله    العرشِ   من   عاداكا

  روح    تروح    وال   يمس   محاكا     إين  ألرخص دون عرضك مهجيت 
  شلّت    ميني    صورتك    وجمدت      وسطَ    العروقِ   دماُء   من   آذاكا
  ويـلٌ  فـويلٌ  ثـم  ويـلٌ للـذي      قد خاض يف العرضِ الشريف والكا

  !"ح األفّاكا؟من  يف  القطيع  سيصب"يا  إخوةَ  األبقـارِ هـن سـباتـكم      
  !!النار   يا   أهلَ   السباقِ   مصريكم      وهناك    جائزةُ    السباقِ    هناكا

  تتدافعون     لقعرها     زمرا    ولن      جتدوا   هناك   عن   اجلحيمِ   فكاكا
  هبوا   بين   اإلسالم   نكسر   أنفهم      ونكون     وسطَ    حلوقهم    أشواكا

  ا  رسولَ  اِهللا  نبض  قصائدي      لو     كانَ    قلب    للقصيد    فداكالك  ي
  !!هم   لن  يطولوا  من  مقامك  شعرةً      حىت     تطولَ    الذّرةُ    األفالكا

  واهللا   لن   يصلوا   إليك   وال  إىل      ذرات    رملٍ   من   ترابِ   خطاكا
  !!فمن يطولُ مساكا؟.. قامكم      مثلُ  السماكهم  كاخلشاش  على  الثرى وم

روحي     وأبنائي     وأهلي    كلهم      ومجيع    ما   حوت   احلياةُ   فداك  
=================  

  حوار بني سلعة دامنركية وأخرى أمريكية
  حامد بن عبد اهللا العلي/ لفضيلة الشيخ 

  ..هي    على   الرف   تبكيِقالت        سلعةُ       الدمنرك      و 
  بالقربِ  أمريكيه   بضاعة      البهيه      ها       احلسينةألخت..  

قا   قـليلٍ  بعدما  أُمزرق      عــمأُح    ي    سوفأختاه    أن  
  !..ماذا   جنيت  قويل  يا  شقراُء      أجاءين   لوحدي  الشقاُء  ؟

فقالت         تلكُم         هكالصبي      تز       برقة      هالذكي..  
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    نيمجنايةً     عظيمةً    ج      رمستم    كمأن    ا     علمتأم..  
  وذا:   مث   ألقت   بشعرها   كذا   كذا      بغنجها   ضاحكةً   قالت

  !لئيمة       تطاولٌ     على     نيب     أمة      عظيمة        بفعلة
وسوف      يعلنون      قعقعه      ! ويضربون  شعبكم  مقاطعه..  

   يا   عاهرةٌ   دنيه    فأنت      الشقيه         قالت          تلكم..  
  !..ما   باهلُم   تركوك   ال  عقاب      ينالك   اليوم   وال   سباب؟

أم    ويح     كوحي     ؟قالتة     أنا     ما    أَملكأمريكي      ك!  
 الصحائف وبالكالب  تلحس      قُوا  املصاحفحنن  الذين  مز..  

  ال مراُء) غونتنامو(نفعل  ما  نشاُء      وهاهنا يف "   باغرام"يف   
همنبي      تراثهم      عرضهم      ودينهم    هموقد    شتمنا    رب!  

  .عراق  نقصف املساجد      نذيقهم    من   بأسنا   الشدائدويف  ال
وبائنه      بـنجدة      دائـمة      ندعم   الصهاينه   ومن   عقود  
  !ليقتلوهم      يهتكوا     نساءهم      وبالصغار   حيكموا  فضاءهم

  صامساجد   قد   حولت   مراقصا      واملسجد  األقصى  بدا منكَّ
  ..وكلّ    يومٍ    نشتم    الرسوال      ونظهر    التوراة   واإلجنيال

سياسةً       حمكمةً       مقرره      رهالشريعة    املطه    حنارب  
  وننشر   الفساد   يف   األخالقِ      وحنن    واليهود    يف   سباقِ

  !!أمواهلم   تصب    ويشترون     منا    ما    حنب      وعندنا   
  ..منظمة     التجارة     الدوليه..      ورضخوا    للجزية   اجلليه

أمريكيه  فكيف  أصري  وحيك      قالت   تلك   السلعة  الدمنركيه  
  لن    تعدو    الدمنرك   قدرها:      فهزت     اُألخرى    خصرها
س:      فغضبت  األوىل  عليها حاقدهلط     اهللا    عليك    القاعده  

====================  
  شهِدت بِفَضلِ مقَامك اَألكْوانُ

  حامد بن عبد اهللا العلي/ الشيخ
  شهِدت   بِفَضلِ  مقَامك  اَألكْوانُ      وترنمت   فَرحاً   بِك   اَألزمانُ 

رتكَباِء  ومكُلّ  الس  تراشبتكَانُ      وسٍ كَذاً اَألرري عف ضاألرو  
  وتزلْزلَ  الطّغيانُ  في  أَرجاِءها      فَبسيف   دينِك   يهزم   الطّغيانُ

  وتثَقّف   اإلنسانُ   أَعالَم  اهلُدى      لَوالَك    ضلّ   بِجهله   اإلنسانُ
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 كفَاتص  لَتانُ كَممها   اِإليدميُء   يضت    ورا      نامِ فَكُلّهي  األنف  
  سبحانَ  من  أَلْقَى  إِلَيك  محاسناً      من  نورِ  نورِك  ينبع  السبحانُ

  رهبانُوعالَ   بِذكْرِك   حامداً   ومحمداً      وبِاسمِ    أَحمد   تشهد   ال
  جِبريلُ   يشهد  واملالئكَةُ  العالَ      واَألنبِياُء    بِصدقهم   قَد   دانوا
  أَنت   الّذيِ  أُوتيت  كُلّ  فَضيِلة      واملُعجِزات    عظيمها   القُرآنُ

   موى      يرللو  فّعاملُشو  باملُقَر   تانُ أَنونالع   دمأَح   ةفّاعالش  
  أَنت  اخلَليلُ  وأنت  أَعظَم نِعمةً      واآليةُ   العظْمى   كذَا   الفُرقَانُ
  وبِنورِ   وِجهِك   تمطُرنا  السما      وبِفْضلِ  جودك  عمنا  اإلحسانُ

 كقَامى  مري  اإللَه  شرعنمحالر   هلبِفَض    هنم    اكنياً      أَدالع  
  ما  ضر  تاج  الكَون فيِ علْيائه      ما   ضره   أنْ   ينبح  الشيطانُ

  فيِ  أَحقَادهم      ستذيقُهم   حر   اللّظّى   النيِرانُ)الدمنرك(وتطاوِلِ  
    مهيبصيانُسزأَح       ملَفُّهتو        كّهمدارِق      فَيح   ا   لّهِيبنم  

================  
  صلّى عليك اهللا
  :ميسون قصاص 

  ريح الصبا تزكي الصبابة يف احلشـا عند اهلبوب
  وحترك األشواق تطــوي باملـىن بعد الدروب 

  وبفإذا احليــاة  مبرها حتلو وتنسـاها الكر 
  وون يف الدرب الصعاب وينجلي ليل اخلطوب 
  يا أمحـد اهلادي ويا نوراً أطلّ على القلــوب 
  من كلِّ شيٍء حسـنه  آتاك  عالم  الغيــوب 
  فالشمس حزت ضياءها والغيم مدمعه السكوب 
  والطّري أهدت شدوها والزهر  أهداك  الطّيـوب 
  نةً  أهدى  الغروبأهدى الصباح حياته وسـكي 
  يا منذراً ومبشـراً  من  عند  عالم  الغيــوب 
  يا داعيــاً وسراج نورٍ قد أضـاء لنا الدروب 
  ذكراك حتيينا وحبـك  غيثنـا يروي القلـوب 
  وحديثك اهلادي رياض ليس فيــها من لغوب 
  صلّى عليك اهللا يا من ذكره ميحــو الذّنوب 
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=================  
  ح حبييب رسول اهللا صلى اهللا عليه و على آله و صحبه و سلميف مد

  ابن جابر األندلسي
قصيدة للشاعر أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن امحد بن غلي اهلواري املالكي األندلسي النحوي  

املعروف بابن جابر األندلسي ، و قد كانت من أمجل ما كتب على اإلطالق  يف مدح حبييب رسول 
  اهللا عليه و على آله و صحبه و سلم و يكمن سحرها بوجود التورية بسور القرآن الكرمي اهللا صلى 
  يف     كل    فاحتة    للقول    معتربة      حق   الثناء   على   املبعوث  بالبقرة 

  يف   آل   عمران   قدما   شاع  مبعثه      رجاهلم  و  النساء  استوضحوا  خربه
  ن   نعماء   مائدة      عمت  فليست  على  األنعام  مقتصرةمن    مد   للناس   م

  أعرف   نعماه   ما   حل  الرجاء  ا      إال   و   أنفال   ذاك   اجلود   مبتدره
  به     توسل     إذ     نادى     بتوبته      يف  البحر  يونس  و  الظلماء معتكره

  لن  يروع  صوت الرعد من ذكره هود   و   يوسف  كم  خوف  به  أمنا      و 
  مضمون   دعوه  إبراهيم  كان  و  يف      بيت  اإلله  و  يف احلجر التمس أثره

  ذو     أمه    كدوي    النحل    ذكرهم      يف   كل   قطر  فسبحان  الذي  فطره
  بكهف   رمحاه  قد  الذ  الورى  و  به      بشرى  ابن مرمي يف اإلجنيل مشتهرة

اه   طه   و   حض   األنبياء  على      حج   املكان   الذي  من  أجله  عمرهمس  
  قد  افلح  الناس  بالنور  الذي  عمروا      من   نور   فرقانه   ملا   جال   غرره

  أكابر   الشعراء   اللسن   قد   عجزوا      كالنمل    إذا   مسعت   آذام   سوره
  أتى      إذ  حاك  نسجا  بباب  الغار  قد ستره   و   حسبه   قصص   للعنكبوت

  يف  الروم  قد  شاع  قدما  أمره  و به      لقمان     وفق     للدر    الذي    نثره
  كم سجدة يف طلى األحزاب قد سجدت      سيوفه       فأراهم       به       عربه

  سني   بني  الرسل  قد  شهرهسباهم    فاطر    السبع   العال   كرما      ملن   بيا
  يف  احلرب قد صفت األمالك تنصره      فصار   مجع   األعادي  هازما  زمره
  لغافر    الذنب    يف   تفصيله   سور      قد   فصلت   ملعان   غري   منحصره
  شوراه   أن   جر   الدنيا   فزخرفها      مثل  الدخان  فيعشي  عني  من نظره

  ته   البيضاء  حني  أتى      أحقاف   بدر  و  جند  اهللا  قد  نصرهعزت   شريع
  فجاء    بعد    القتال    الفتح   متصال      و  أصبحت  حجرات  الدين  منتصرة

  بقاف   و   الذاريات   اهللا   أقسم   يف      أن    الذي    قاله    حق   كما   ذكره
  و   األفق   قد   شق  إجالال  له  قمره  يف  الطور  أبصر  موسى جنم سؤدده    
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  أسرى    فنال   من   الرمحن   واقعة      يف   القرب   ثبت   فيه   ربه  بصره
  أراه   أشياء   ال   يقوى   احلديد   هلا      و    يف    جمادله   الكفار   قد   أزره

  كل   تابع  أثرهيف احلشر يوم امتحان اخللق يقبل يف      صف   من   الرسل   
  كف     يسبح     هللا     احلصاة    ا      فاقبل   إذا   جاءك  احلق  الذي  قدره
  قد    أبصرت    عنه   الدنيا   تغابنها      نالت  طالقا  و  مل  يصرف هلا نظره
  حترميه    احلب    للدنيا   و   رغبته      عن   زهرة  امللك  حقا  عندما  نظره

  ن  قد  حقت  األمداح  فيه  مبا      أثىن   به   اهللا   إذ   أبدى   لنا  سريهيف  نو
  جباهه    سال    نوح    يف    سفينته      سفن  النجاة  و  موج  لبحر  قد غمره

  جاء  احلق  فاتبعوا      مزمال     تابعا     للحق    لن    يذره:  و   قالت   اجلن
  القيامة    هل      أتى    نيب   له   هذا   العال   زخره؟   مدثرا     شافعا    يوم 

  يف  املرسالت  من  الكتب  اجنلى نبأ      عن   بعثه  سائر  األخبار  قد  سطره
  ألطافه    النازعات    اليم   يف   زمن      يوم   به   عبس   العاصي  ملا  ذعره

  و   دعت   ويل   به   الفجرة إذ كورت مشس ذات اليوم و انفطرت      مساؤه  
  و   للسماء  انشقاق  و  الربوج  خلت      من  طارق  الشهب و األفالك مستترة
  فسبح   اسم   الذي   يف  اخللق  شفعه      و  هل  أتاك  حديث احلوض إذ ره
  كالفجر   يف   البلد  احملروس  غرته      و  الشمس  من نوره الوضاح مستنره

  مثل  الضحى إذ الح فيه أمل      نشرح  لك  القول  يف  أخباره العطرة و  الليل 
  و  لو  دعا  التني و الزيتون ال ابتدرا      إليه  يف  احلني  و  اقرأ  تستنب خربه

  يف  ليله  القدر  كم  قد حاز من شرف      يف  الفجر  مل  يكن  اإلنسان  قد قدره
  ت   له      أرض    بقارعه    التخويف   منتشرةكم    زلزلت    باجلياد   العاديا

  له     تكاثر     آيات    قد    اشتهرت      يف   كل   عصر   فويل   للذي  كفره
  أمل   تر  الشمس  تصديقا  له  حبست      على  قريش  و  جاء  الروح  إذ أمره

  حوضه   ره   أرأيت     أن    إله    العرش    كرمه      بكوثر    مرسل   يف
  و  الكافرون  إذا  جاء  الورى طردوا      عن   حوضه   فلقد   تبت  يدا  الكفرة
  إخالص    أمداحه   شغلي   فكم   فلق      للصبح   أمسعت  فيه  الناس  مفتخرة

  أزكى  صاليت  على اهلادي و عترته      و  صحبه  و  خصوصا  منهم  عشره
===================  

  صرة الرسول صلى اهللا عليه وسلميف ن
  أمحد حممد سعد
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  قد  تبلد..  أمطرينا    يا    مساء    اهللا   مجرا      واحرقي  اإلحساس  منا  
  وارمجينا  يا  جبال األرض صخرا      وارمجي    منا    لسانا   قد   جتمد

  املمردكيف   يهنينا  الطعام  وقد  صرعنا      واستبيح  القدس  والصرح  
  كيف   ينعشنا   النسيم   وقد  مسعنا      من  بأرض  الكفر يسخر من حممد
  !أي   ضيم  فاق  ضيم  الناس  طرا      أي  كفر  صار  حيمي  أو  ميجد؟

  ألف    مليون    بال    وزن   ترانا      ما    ترى    فينا    صليالً    يتردد
  نوره   يهدي   إىل   اخلري  املسدد   يدفع   الباغني   عن   عرض  نيب   

  جاء    للدنيا   فأشرق   يف   رباها      فاستقت   منه   اهلدى  دوما  لتسعد
  أدب     الشرك     وأرداه    طريدا      دون   مأوى   يف  الرباري  يتشرد
  دعلم   الناس   السعادة  كيف  دى      لفقري    من    لظى    الفقر    مهد
  وسرى   يف   روحنا  يروي  قلوبا      من   ظالم   الكفر  واإلجرام  جلمد
  يوم   مكة  يف  رؤى  التاريخ  يوم      رمحة   اهلادي   احلبيب  به  جتدد

  يف  األرض  تردد"   أنتم   الطلقاء"حني   قال   ملن  بغى  يوما  قريبا      
  !يف   جبني  الدهر  إنسانا  كأمحد؟      يا   بالد   اهللا   هل   شاهدت  يوما

  من  تبارى  فيه  أهل  احلب  مجعا      عشقه     للصب    أجماد    وسؤدد
  حني  تنسى الروح أن احلب يروي      نستقي     من    حبه    حبا    ميدد
  والليايل     يف     حمبته     ضياء      والضياء     حببه    خلد    وسرمد

  !يا    نبيا   شلَّ   كلُ   اجلسم   مين      إن  سكت  على  اإلساءة  يا حممد
  ما   الذي   يبقى   لنا  بعد  رسويل      ليس    تنفعنا    صالة    إن   دد
  يا   رجال   احلق   باإلميان  قوموا      واقطعوا   الكفر  اجلبان  بال  تردد

جتاح جهرتىب اهلادي حممدذاك عرض املصطفى يا      ذاك  عرض  ا  
  إن  صمت  الناس  خزيا  وانكسارا      منه   كل   الكون   واألحياء   تفسد

===================  
  رمي   على   القاعِ   بني   البان   والعلَمِ

  رمي على القاعِ بني البان والعلَمِ     أحلّ سفْك دمي يف األشهر احلُرمِ
  رمى القضاُء بعيين جؤذَار أسداً     يا ساكن القاع، أدرك ساكن األجم
  ملا رنا حدثتين النفس قائلةً     يا ويح جنبِك ، بالسهم املُصيب رمي

  جحدا ، وكتمت السهم يف كبدي     جرح األحبة عندي غري ذي أمل
  تماس العذْر يف الشيِمرزقت أمسح ما يف الناس من خلق     إذا رزقت ال
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  لو شفَّك الوجد مل تعذل ومل تلم     -واهلوى قدر  -يا الئمي يف هواه 
  لقد أنلْتك أُذناً غري واعية     ورب منتصت والقلب يف صمم

  يا ناعس الطرف؛ الذقْت اهلوى أبداً     أسهرت مضناك يف حفظ اهلوى ، فنم
  و اخليالَ فدى     أغراك بالبخل من أغراه بالكرامأفديك ألفاً ، ولو آل

  سرى ، فصادف جرحاً دامياً ، فأسا     ورب فضل على العشاق للحلُم
  من املوائس باناً بالربى وقَناً     الالعبات بروحي، السافحات دمي؟

 حى باحلَليالض يغرنَ مشس     حىدور ضكأمثال الب راتمالسافصوالع  
  القاتالت بأجفان ا سقَم     وللمنية أسباب من السقم

  العاثرات بألبابِ الرجال، وما     أُقلن من عثرات الدلِّ يف الرسم
  املضرمات خدوداً، أسفرت وجلت     عن فتنة ، تسلم األكباد للضرم

  فرد غري منقِسماحلامالت لواء احلسنِ خمتلفاً     أشكاله، وهو 
  من كلِّ بيضاء أو مسراء زينتا     للعنيِ ، وللحسن يف اآلرامِ كالعصم
  يرعن للبصرِ السامي ، ومن عجبٍ     إذا أشرن أسرن الليثَ بالعتم
  وضعت خدي، وقسمت الفؤاد رىب     يرتعن يف كُنسٍ من وي أكم

جانِب احملمي ديف األطُم؟يا بنت ذي اللَّب يف الغاب ، أم ألقاك ه     ألقاك  
  ما كنت أعلم حىت عن مسكنه     أن املُىن واملنايا مضرِب اخليم

  من أنبت الغصن من صمصامة ذكرٍ؟     وأخرج الرمي من ضرغامة قرِم؟
  بيين وبينك من سمرِ القنا حجب     ومثلُها عفَّةٌ عذرِيةُ العصم

  ش مغناك إال يف غصون كرى     مغناك أبعد للمشتاقِ من إرممل أغ
بتيمم سنمنها ح وإن بدا لك     بكيةخفي كلَّ مت دنياك ، يا نفس  
  فُضي بتقواك فاهاً كلما ضحكت     كما يفض أذى الرقشاِء بالثَّرم

 ئمخاطبةٌ     من أول الدهر مل  -خمطوبةٌ ـ منذُ كان الناسل، ومل تترم  
  يفىن الزمانُ ، ويبقى من إساءا     جرح بآدم يبكي منه األدم

  ال حتفلي جبناها ، أو جنايتها     املوت بالزهر مثلُ املوت بالفحم
  كم نائمٍ ال يراها ، وهي ساهرةٌ     لوال األماينُّ واألحالم مل ينم

  ار البؤس والوصمطوراً متدك يف نعمى وعافية     وتارةً يف قر
  كم ضلَّلتك ، ومن تحجب بصريته     إن يلق صابا يرد ، أوعلقماً يسم

  راعها ودها     مسودةُ الصحف يف مبيضة اللّمم! يا ويلتاه لنفسي 
  ركضتها يف مريع املعصيات ، وما     أخذت من محية الطاعات للتخم
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  ا     والنفس إن يدعها داعي الصبا تهمهامت على أثرِ اللَّذات تطلبهه
  صالحث أمرك لألخالقِ مرجعه     فقوم النفس باألخالقِ تستقم

  والنفس من خريها يف خري عافية     والنفس من شرها يف مرتعٍ وخم
  طغي إذا مكِّنت من لذَّة وهوى     طغي اجلياد إذا عضت على الشكُم

  يب عن الغفران يل أملٌ     يف اهللا جيعلي يف خري معتصمإنْ جلَّ ذَن
  أُلقي رجائي إذا عز املُجري على     مفرج الكرب يف الدارينِ والغمم
  إذا خفضت جناح الذُّلِّ أسأله     عز الشفاعة ؛ مل أسأل سوى أمم

ةَ الندرببني يديه ع متقد     م ذو تقوى بصاحلةموإن تقد  
  لزِمت باب أمري األنبياِء، ومن     ميِسك مبفتاح باب اهللا يغتنم
  فكلُّ فضلٍ ، وإحسان ، وعارفة     ما بني مستلم منه وملتزم

  علقت من مدحه حبالً أعز به     يف يوم ال عز باألنسابِ واللُّحم
  دى هرِميزِري قَرِيضي زهرياً حني أمدحه     وال يقاس إىل جودي ل

  حممد صفوةُ الباري ، ورمحته     وبغيةُ اهللا من خلقٍ ومن نسم
  وصاحب احلوض يوم الرسلُ سائلةٌ     مىت الورود ؟ وجربيل األمني ظَمي

  سناؤه وسناه الشمس طالعةً     فاجلرم يف فلك ، والضوء يف علَم
بفاً     وروا إليه ، فزادوا يف الورى شرممي نأصلٍ لفرع يف الفخار ن  

  حواه يف سبحات الطُّهرِ قبلهم     نوران قاما مقام الصلبِ والرحم
  نعرفُه     مبا حفظنا من األمساِء والسيم: ملا رآه بحريا قال

  هل علما     مصونَ سر عن اإلدراك منكَتم؟: سائل حراء، وروح القدس
فتروذهاب ش م كم جيئةسصحاُء مكة يف اإلصباح والغما     ب  

  ووحشة البن عبد اهللا بينهما     أشهى من اُألنس باألحباب واحلشم
  يسامر الوحي فيها قبل مهبطه     ومن يبشر بسشمى اخلري يتِسم

  ملا دعا الصحب يسيسقونَ من ظمإ     فاضت يداه من التسنيم بالسنِم
  رت تستظلُّ به     غمامةٌ جذَبتها خريةُ الديموظلَّلته، فصا

  حمبةٌ لرسولِ اِهللا أُشرِبها     قعائد الديرِ ، والرهبانُ يف القمم
سمويغرى كلُّ ذي ن ، غرى اجلَمادا     ي يكاد قَّتإنّ الشمائلَ إن ر  

  فماقرأ تعاىل اهللا قائلها     مل تتصل قبل من قيلت له ب: ونودي
  هناك أذَّنَ للرمحنِ ، فامتألت     أمساع مكَّةَ من قُدسية النغم

  فال تسلْ عن قريش كيف حريتها ؟     وكيف نفْرا يف السهل والعلم؟
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  تساءلوا عن عظيمٍ قد أملَّ م     رمى املشايخ والولدانَ باللَّمم
  لصادقِ العلم؟يا جاهلني عللى اهلادي ودعوته     هل جتهلون مكان ا

  لقَّبتموه أمني القومِ يف صغرٍ     وما األمني على قولٍ مبتهم
  فاق البدور ، وفاق األنبياء، فكم     باخللق واخلَلق من حسنٍ ومن عظم

  جاء النبيون باآليات ، فانصرمت     وجئتنا حبكيمٍ غريِ منصرم
هنيزين     ددى جه كلّما طالَ املددم آياتتق والقجاللُ الع  

  يكاد يف لفظة منه مشرفة     يوصيك باحلق ، والتقوى وبالرحم
  يا أفصح الناطقني الضاد قاطبةً     حديثُك الشهد عند الذائقِ الفهِم
  حلَّيت من عطلٍ جيد البيان به     يف كلِّ منتثر يف حسن منتظمِ

  يي القلوب، وحتْيي ميت اهلممبكلِّ قولٍ كرميٍ أنت قائلُه     تح
  سرت بشائر باهلادي ومولده     يف الشرق والغرب مسرى النور يف الظلم

  ختطَّفت مهج الطاغني من عربٍ     وطيرت أنفُس الباغني من عجم
  ريعت هلا شرف اإليوان، فانصدعت     من صدمة احلق، ال من صدمة القُدم

  وضى ال متر م     إال على صنم ، قد هام يف صنمأتيت والناس فَ
  واألرض مملوءةٌ جوراً ، مسخرةٌ     لكلّ طاغية يف اخللق محتكم
  مسيطر الفرسِ يبغي يف رعيته     وقيصر الروم من كربٍ أصم عمِ

  يعذِّبان عباد اِهللا يف شبه     ويذحبان كما ضحيت بالغنم
  لق يفْتك أقواهم بأضعفهم     كاللَّيث بالبهم، أو كاحلوت بالبلَمواخل

  أسرى بك اُهللا ليالً ، إذ مالئكُه     والرساُ يف املسجد األقصى على قدم
  ملا خطرت به التفُّوا بسيدهم     كالشهءبِ بالبدرِ ، أو كاجلُند بالعلم

  يفُز حببيبِ اهللا يأْمتمصلي وراءك منهم كلُّ ذي خطرٍ     ومن 
  جبت السموات أو ما فوقهم م     على منورة درية اللُّجم

  ركوبة لك من عز ومن شرف     ال يف اجلياد ، وال يف األينق الرسم
  مشيئةُ اخلالق الباري ، وصنعته     وقدرةُ اهللا فوق الشك والتهم

  على جناحٍ ، وال يسعى على قَدم   حىت بلغت مساًء ال يطار هلا  
  كلُّ نيب عند رتبته     ويا حممد ، هذا العرش فاستلم: وقيل

القَلم سخطَطت للدين والدنيا علومهما     يا قارئ اللوح ، بل يا الم  
  أحطْت بينهما بالسر ، وانكشفت     لك اخلزائن من علم، ومن حكم

ما قُلِّد القُرب فمن نعموضاع قتوما طُو ،نٍ     بال عدادنمن م ت  
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  سلْ عصبةَ الشرك حولَ الغارِ سائمةً     لو ال مطاردةُ املختار مل تسم
  هل أبصروا األثر الوضاء، أم مسعوا     مهْس التسابيحِ والقرآن من أمم؟

  الرخم؟وهل متثّل نسج العنكبوت هلم     كالغاب ، واحلائمات الزغب ك
  فأدبروا ، ووجوه األرضِ تلعنهم     كباطلٍ من جالل احلق منهزِم
  لوال يد اِهللا باجلارينِ ما سلما     وعينه حولَ ركن الدين؛ مل يقم

  تواريا جبناحِ اهللا، واستترا     ومن يضم جناح اهللا ال يضم
  فيحاِء ذي القَدماملادحون وأرباب اهلوى تبع     لصاحبِ البردة ال

  مدحيه فيك حب خالص وهوى     وصادق احلب يملي صادق الكلم
  هللا يشهد أين ال أُعارضه     من ذا يعارض صوب العارضِ العرِم؟
  وإنما أنا بعض الغابطني ، ومن     يغبطْ وليك ال يذمم ، وال يلَم

  مهابته سحبان بالبكم هذا مقام من الرمحنِ مقتبس     ترمي
  البدر دونك يف حسنٍ ويف شرف     والبحر دونك يف خريٍ ويف كرم
  شم اجلبالِ إذا طاولتها اخنفضت     واألجنُم الزهر ما وامستها تِسم

يوالليثُ دونك بأساً عند وثبته     إذا مشيت اىل شاكي السالح كَم  
 فو إليك- تحب م -ها     يف احلرب وإن أدميتهأفئدةُ األبطالِ والب  

  حمبةُ اِهللا ألقاها، وهيبته     علىابن آمنة يف كلِّ مصطَدم
  كأن وجهك حتت النقع بدر دجى     يضيء ملتثماً أو غري ملتثم

الظلم النصر ، جتلوا داجي ةريف بدرٍ فغرته     كغ تطلَّع بذر  
  تكرمةً     وقيمةُ اللؤلؤاملكنون يف اليتمذكرت باليتم يف القرآن 

  اُهللا قسم بني الناس رزقهم     وأنت خيرت يف األرزاق والقسم
  إن قلت يف األمر ال ، أو قلت فيه نعم     فخريةُ اهللا يف ال منك أو نعم

  أخوك عيسى دعا ميتاً ، فقام له     وأنت أحييت أجياالً من الرمم
ل موتم واجلهجعجِزةً     فابعثْ من اجلهل، أوو فابعث من الرم فإن أُوتيت ،  

  غزوت ، ورسلُ اهللا ما بعثوا     لقتل نفس ، وال جاءوا لسفك دم: قالوا 
  جهلٌ ، وتضليلُ أحالم ، وسفسطةٌ     فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم

  هالِ والعممملا أتى لك عفواً كلُّ ذي حسبٍ     تكفَّلَ السيف باجل
  والشر إن تلقه باخلريِ ضقت به     ذرعاً ، وإن تلقه بالشر ينحِسم

  كم شربت     بالصاب من شهوات الظامل الغلم: سلَ املسيحية الغراء
  طريدةٌ الشرك ، يؤذيها ، ويوسعها     يف كلِّ حنيٍ قتاالً ساطع احلَدم
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  بالسيف ؛ ما انتفعت بالرفق والرحم   لوال حماةٌ هلا هبوا لنصرا  
  لو ال مكانٌ لعيسى عند مرسله     وحرمةٌ وجبت للروح يف القدم

  لسمر البدنُ الطُّهر الشريف على     لوحني، مل خيش مؤذيه ، ومل جيم
مإن العقاب بقدرِ الذنب واجلر     لب شانئهوذاق الص ، جلَّ املسيح  

  وروح اهللا يف نزل     فوق السماِء ودون العرشِ حمترمأخو النيب، 
  علذَمتهم كلذَ شيٍء جيهلون به     حىت القتالَ وما فيه من الذِّمم
  دعوتهم جلهاد فيه سؤددهم     واحلرب أُس نظامِ الكون واُألمم

  لو اله مل نر للدوالت يف زمن     ما طالَ من عمد، أو قر من دعم
  واهد تترى كلَّ آونة     يف األعصر الغر ، ال يف األعصر الدهمتلك الش

  باألمس مالت عروش، واعتلت سرر     لوال القذائف مل تثلم ، ومل تصم
  أشياع عيسى أعدوا كلَّ قاصمة     ومل نعد سوى حاالت منقصم

  اُهللا بالرجممهما دعيت اىل اهليجاِء قمت هلا     ترمي بأُسد ، ويرمي 
  على لوائك منهم كلُّ منتقمٍ     هللا ، مستقتلٍ يف اهللا ، معتزم

  مسبحٍ للقاِء اِهللا، مضطرمٍ     شوقاً ، على سابخ كالربقِ مضطرِم
  لو صادف الدهر يبغي نقلةً، فرمى     بعزمه يف رحالِ الدهرِ مل يرِم

  أسيف اِهللا ، اهلندية اخلُذُمبيض ، مفاليل من فعل احلروب م     من 
  كم يف التراب إذا قتشت عن رجلٍ     من مات بالعهد ، أو م مات بالقسم

  لو ال مواهب يف بعضِ األنام ملا     تفاوت الناس يف األقدار والقيم
  شريعةٌ لك فجرت العقول ا     عن زاخرٍ بصنوف العلم ملتطم

جوهر حولَ سنا التوحيد لميلوحي للعها     كاحللي للسيف أو كالوش  
  غراُء ، حاملت عليها أنفس ، ونهى     ومن يجد سلسالً من حكمة يحم

  نور السبيل يساس العاملون ا     تكفَّلت بشباب الدهرِ واهلَرم
  جيري الزمانُ وأحكام الزمان على     حكم هلا ، نافذ يف اخللق، مرتِسم

  لت دولةُ اإلسالمِ واتسعت     مشت ممالكَه يف نورها التممملا اعت
  وعاّمت أُمةً بالقفر نازلةً     رعي القياصرِ بعد الشاِء والنعم

  كم شيد املصلحون العاملون ا     يف الشرق والغرب ملكاً باذخ العظَم
  سلساهلا الشبِم سرعان ما فتحوا الدنيا لملَّتهم     وألوا الناس من

  ساروا عليها هداةَ الناس، فهي م     اىل الفالحِ طريق واضح العظَم
  ال يهدم الدهر ركناً شاد عدلُهم     وحائط البغي إن تلمسه ينهدم
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  نالو السعادةَ يف الدارين ، واجتمعوا     على عميم من الرضوان مقتسم
  حوتا     كلُّ اليواقيت يف بغداد والتوم دع عنك روما، وآثينا ، وما

  وخلِّ كسرى ، وإيواناً يدلُّ به     هوى كل أثَرِ النريان واأليم
  واترك رعمسيس، إن امللك مظهره     يف ضة العدل ، ال يف ضة اهلرم

  دار الشرائع روما كلّما ذُكرت     دار السالم هلا ألقت يد السلَم
  ا ضارعتها بياناً عند ملْتأم     وال حكَتها قضاًء عند مختصمم

  وال احتوت يف طرازٍ من قياصرها     على رشيد ، ومأمون ، ومعتصم
  من الذين إذا سارت كتائبهم     تصرفوا حبدود األرض والتخم

  وجيلسونَ اىل علمٍ ومعرفة     فال يدانون يف عقل وال فَهم
  ئ العلماُء اهلام إن نسبوا     من هيبة العلْم ، ال من هيبة احلُكُميطأط

  وميطرون ، فما باألرضِ من محلٍ     وال مبن بات فوق األرضِ من عدم
  خالئف اهللا جلُّوا عن موازنة     فال تقيست أمالك الورى م

  خلاشعِ احلشم؟من يف الربية كالفاروق معدلَةً ؟     وكان عبد العزيز ا
  وكاإلمام إذا ما فَض مزدمحاً     مبدمع يف مآيف القوم مزدحم

  الزاخر العذْب يف علْم ويف أدبٍ     والناصر الندب يف حرب ويف سلم؟
  أو كابن عفّانَ والقرآنُ يف يده     حينو عليه كما حتنو على الفُطُم

  يايل غري منفصم؟وجيمع اآلي ترتيباً وينظمها     عقداً جبيد الل
  جرحان يف كبد اإلسالم ما التأما     جرح الشهيد، وجرح بالكتاب دمي

  وما بالُء أيب بكر مبتهم     بعد اجلالئل يف األفعال واخلدم
  باحلزم والعزم حاطَ الدين يف حمنٍ     أضلَّت احللم من كهلٍ وحمتلم

  ، وهو يقني غري منبهموحدن بالراشد الفاروق عن رشد     يف املوت 
  جيادلُ القوم مستالً مهنده     يف أعظم الرسلِ قدراً ، كيف مل يدم؟

  ال تعذلوه إذا طاف الذهولُ به     مات احلبيب ، فضلَّ الصب عن رغَم
  يا رب صلِّ وسلِّم ما أردت على     نزيل عرشك خري الرسل كلِّهم

  ال يقطعها     إال بدمع من اإلشفاق منسجممحيي الليايل صالةً ، 
  مسبحاً لك جنح الليل ، حمتمالَ     ضراً من السهد، أو ضراً من الورم
  رضية نفسه ، ال تشتكي سأماً     وما مع احلب إلن أخلصت من سأم

  وصلِّ ربي على آلٍ له نخبٍ     جعلت فيهم لواء البيت واحلرم
  ه ، ووجه الدهر ذو حلَك     شم اُألنوف، وأُنف احلادثات محيبيض الوجو
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  وأهد خري صالة منك أربعةً     يف الصحب ، صحبتهم مرعيةُ احلُرم
  الراكبني إذا نادى النيب م     ما هال من جلَلٍ، واشتد من عمم

  قُحمالصابرين ونفس األرض واجفةٌ     الضاحكني اىل األخطار وال
  يا رب، هبت شعوب من منيتها     واستيقظت أٌمم من رقدة العدم
  يعد ، وحنس ، وملك أنت مالكه     تديلُ من نِعم فيه ، ومن نِقم
  رأى قضاؤك فينا رأْي حكمته     أكرِم بوجهك من قاضٍ ومنتقم

  اً ، وال تسمفالطُف ألجلِ رسولِ العاملني بنا     وال تزد قومه خسف
  يا رب ، أحسنت بدء املسلمني به     فتمم الفضلَ ، وامنحء حسن مختتم

===============  
  ولد اهلدى، فالكائنات ضــــــــــياُء

وفم الزمان ...................ولد اهلدى، فالكائنات ضــــــــــياُء 
  تبســــــــم وثناُء

للدين والدنيا به ..................املالئك حـــــــــــولَه الروح واملُأل 
  بشـــــــــراُء

  واملنتهى والسدرةُ العصماُء.................والعرش يزهو واحلظريةُ تزدهي 
  بالترمجان شــذيةٌ غــــــــناُء....      ............وحديقةُ الفرقان ضاحـكةُ الرىب 

 سلسالً من سلسلٍ والوحي واُء.............يقطرر البديع والقـــــــــــلم واللوح  
  يف اللوح واسم حممد طغراُء.............نظمت أسامي الرسلِ فهي صحيفة 

  ألف هـــــنالك ،واسم طه الباُء................اسم اجلاللة يف بديع حروفه 
  من مرسلني اىل اهلدى بك جاؤوا............يا خري من جاَء الوجود حتية 

إال احلـــنائف فيه .........    ...بيت النبيني الذي ال يلتقـــي 
  واحلـــــــــــــنفاُء

 آدم حــــــازهم لك األبوة خري............. دونَ األنامِ واحرزت
  حــــــــــــــواُء

فيها إليك العزةُ .....     ........هم أدركوا عز النبوة وانتهــت 
  القـــعــســـــــــاُء

  إن العظائم كفؤها العظمــــــــــاُء.........  .....خلقت لبيتك وهو خملوق هلا 
وتضوعت مسكاً بك ............    .بك بشر اُهللا السماء فزينت 

  الغــــــــــــرباُء
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حــــــــــــــق وغرته هدى .......         .......وبدا محياك الذي قسماته 
  وحياُء

 رونق ةومن اخلليل وهديِه ..........    ...وعــــليه من نورِ النبو
  سيمــــــــــــاُء

ولَّلت واهتزت .............أثىن املسيح عليه خلف مسائه 
  العـــــــــــــــــذراُء

.........      حه يوم يتيه على الزمان صبا
  ومســـــــــــــــــــاؤه مبحمد وضاُء....

  يف املــلك ال يعــــــــلو عليه لواُء..........    ...احلق عايل الركن فيه مظفَّر 
  وعلت على تيجــــــــــام أصداُء.............ذُعرت عروش الظاملني فزلزلت 
 خاوية اجلوانب حوهلُم ها وغــــــــــاض املاُء.........  ...والنارت ذوائبدمخ  

جــــــــربيلُ رواح ا ........     ....واآلي تترى واخلوارق مجةٌ 
  غــــــــــــداُء

واليتم رزق بعضه .......   .....نِعم اليتيم بدت خمايلُ فضله 
  وذكـــــــــــــــــاُء

  وبقصده تستدفع البأســـــــــــــاُء.........  ...يف املهد يستسقى احليا برجائه 
  يعرفه أهـــــــــــلُ الصدقِ واألمناُء.........بسوى األمانة يف الصبا والصدقِ مل 

منها وما يتعشق ...... .    ....يا من له األخالق ما وى العال 
  الكـــــــــــــــرباُء

ديناً ........      ...لو مل تقم ديناً لقامت وحدها 
  تضــــــــــــــــــيُء بنوره اآلناُء

يغرى ن ويولع .......  ....زانتك يف اخللقِ العظيم مشائلٌ 
  الكرمــــــــــــــــاُء

  ومالحـــــــــــــةُ الصديقِ منك أياُء.......   ....أما اجلمالُ فأنت مشس مسائه 
ما أويت القواد .....    ......واحلسن من كرم الوجوه وخريه 

  والزعمـــــــــــــــاُء
وفعلت ما ال تفعــــــــــــــل ...........فإذا سخوت بلغت باجلود املدى 

  األنواُء
  ال يستهني بعفوك اجلُهـــــــــالُء........        ....وإذا عفوت فقادراً ومقدراً 
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 أو أب محاُء...............    وإذا رمحت فأنت أمهذان يف الدنيا مها الر  
  يف احلــــــق ال ضغن وال بغضاُء........    ...وإذا غضبت فإمنا هي غضبةٌ 

  ورضى الكـــــــــــثري حتلم ورياُء........     ....وإذا رضيت فذاك يف مرضاته 
لقلوب تعرو الندي ول......        ......وإذا خطبت فللمنابر هــــــزةٌ 

  بكـــــــــاُء
  جاء اخلصوم من السماء قضاُء.........    ....وإذا قضيت فال ارتياب كأنما 

  أنّ القياصر وامللوك ظمـــــــــاُء.....    .......وإذا محيت املاء مل يورد ولو 
  يدخل عليه املستجري عداُء........    ......وإذا أجرت فأنت بيت اهللا مل 

  ولو أن ما ملكت يداك الشــــــاُء.......    ...فس قُمت بربها وإذا ملكت الن
وإذا ابتنيت فـــــــــــــدونك .......      ...وإذا بنيت فخري زوجٍ عشرةً 

  اآلباُء
  يف بردك األصحــــاب واخللطاُء..........وإذا صحبت رأى الوفاء جمسما 

  فجميع عهدك ذمةٌ ووفـــــــــاُء    .......     ... وأذا أخذت العهد أو أعطيته 
 النكـــباُء....      ......وإذا مشيت اىل العدا فغضنفر وإذا جـــــــــريت فإنك  

  حىت يضيق بعرضك السفهاُء.......       ....ومتد حلمك للسفيه مدارياً 
  ُءولكل نفسٍ يف نداك رجــــا.....    ......يف كل نفسٍِ من سطاك مهابةٌ 
  كالسيف مل تضرب به اآلراُء.......     ......والرأي مل ينض املهند دونه 

  يف العلم أن دانت بك العلماُء.....             ....يأيها األمي حسبك رتبةً 
  فيها لباغي املعجزات غناُء......          ......الذكر آية ربك الكربى اليت 

  وتقدم البلغاُء والفصحــــــــــاُء.....         ....اللُّغى صدر البيان له إذا التقت 
  وختلف اإلجنيلُ وهو ذكــــــــاُء....         ....نسخـت به التوراةُ وهي وضيئةٌ 
 ــــــراُء....          ....ملا متشى يف احلجاز حكيمهكاظُ به وقام حت عفض  

  وحــــــي يقصر دونه البلغاُء.....         .....      أزرى مبنطق أهله وبيام 
 أو ساحر ومن احلسود يكون االستهزاُء...         .....حسدوا فقالواشاعر  

  ما مل تنل من سؤدد سيناء...         ......قد نال باهلادي الكرمي وباهلدى 
  بيداُء وكأنه من أنســـه....              ..........أمسى كأنك من جاللك أمةٌ 

  متتابعاً جتلى به الظلماُء....          .........يوحي إليك الفوز يف ظلماته 
  لبنائه الســــــورات واألضواُء........                   .دين يشيد آيةً يف آية 

  واهللا جــــلَّ جالله البناُء؟........     .....احلق فيه هو األساس وكيف ال 
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  والعلم واحلكم الغوايل املاُء.......        .لعقول فمشرع أما حديثُك يف ا
  والسني من سوراته والراُء......           ....هو صبغةُ الفرقان نفحة قدسه 

  من دوحه وتفجى اإلنشاء....         .....جرت الفصاحةُ من ينابيع النهى 
  حلياة وعلمها إرساُءأدب ا.....             .....يف حبره للساحبني به على 

  تفْن السالف وال سال الندماُء....           ..أنت الدهور على سالفته ومل 
  باحلق من مللِ اهلدى غراُء....          .....بك يا ابن عبد اهللا قامت سمحةٌ 
  نادى ا سقراطُ والقدماُء...         .......بنيت على التوحيد وهي حقيقةٌ 

  كالشهد مث تتابع الشهداُء.          .......الزعاف من السموم ألجلها وجد 
  كهانُ وادي النيل والعرفاُء......           ....ومشى على وجه الزمان بنورها 

 تدامللك حني توح ذات أخذت قوام أمورها األشياُء..         ......إيزيس  
  وأصم منك اجلاهلني نداُء.....         ....     ملا دعوت الناس لىب عاقلٌ 

  والناس يف أوهامهم سجناُء..               ..أبوا اخلروج إليك من أوهامهم 
 وإماُء...             ......ومن العقول جداولٌ وجالمد ومن النفوس حرائر  

  يوصف له حىت أتيت دواُء...         .......داُء اجلماعة من ارسطاليس مل 
  ال سوقةٌ فيها وال أمراُء..            ..........فرمست بعدك للعباد حكومةً 
  والناس حتت لوائها أكفاُء...              .....اهللا فوق اخللق فيها وحده 
  واألمر شورى واحلقوق قضاُء.                ..والدين يسر واخلالفةُ بيعةٌ 
  لوال دعاوى القوم والغلواُء....                  .. االشتراكيون أنت إمامهم 
  وأخف من بعض الدواِء الداُء.                   ...داويت متئداً وداووا طفرةً 

  ومن السمومِ الناقعات دواُء..                ....احلرب يف حق لديك شريعةٌ 
  ال منةٌ ممنونةٌ وجــــــباُء.....    ....                   والبِر عندك ذمةٌ وفريضةٌ 

  حىت التقى الكرماُء والبخالُء...              ..جاءت فوحدت الزكاةٌ سبيله 
  فالكلُّ يف حق احلياة سواُء...       .......أنصفت أهلَ الفقر من أهل الغىن 

  تار إال دينك الفقراُءما اخ.......                .....فلو أنَّ إنســــــاناً ختري ملةً 
  ما ال تنالُ الشمس واجلوزاُء.....              ...يأيها املسرى به شرفاً اىل 

  بالروح أو باهليكل اإلسراُء ؟....         ......يتساءلون وأنت أطهر هيكل 
  نور ورحيانية وــــــــاُء....           .........ما مسوت مطهرين كالمها 

  واهللا يفعل ما يرى ويشاُء...          ........لٌ عليك لذي اجلالل ومنةٌ فض
  طويت مساُء قلدتك مساُء...         .......تغشى الغيوب من العوامل كلما 



 ٤٢

  نونٌ وأنت النقطةُ الزهراُء....           ........يف كل منطقة حواشي نورها 
  والكف واملرآةُ واحلسناُء....       ......   أنت اجلمالُ اوأنت اتلي 

  نزالً لذاتك مل جيزه عالُء....                 .......اهللا هيأ من حظرية قدسه 
  ومناكب الروح األمني وطاُء....              ....العرش حتتك سدةً وقوائماً 

  ولقاُء حاشا لغريك موعد................والرسلُ دون العرش مل يؤذن هلم 
  وا إذا ذكر امسه خيالُء........           .....اخليلُ تأىب غري أمحد حامياً 

  إن هيجت آسادها اهليجاُء......            ....شيخ الفوارس يعلمون مكانه 
 ماح فصعدةٌ مسراُء.......                .....وإذا تصدى للظيب فمهندأو للر  
  قدر وما ترمي اليمني قضاُء....               ...... وإذا رمى عن قوسه فيمينه

  فلسيفه يف الراسيات مضــاُء..              ......من كل داعي احلق مهَّةُ سيفه 
  أمنت سنابك خيله األشالُء.............ساقي اجلريح ومطعم األسرى ومن 

  ا رأفةٌ وسخاُءما مل تز...........    .....إن الشجاعة يف الرجال غالظة 
  فاــــــد مما يدعون براُء.....  .....واحلرب من شرف الشعوب فإن بغوا 

  وينوُء حتت بالئها الضعفاُء.........    .......واحلرب يبعثها القوي جتبراً 
 للرسول كرمية أو إعالُء.........         ......كم من غزاة للحق فيها رضى  

  يف إثرها للعاملني رخاُء............               ... فيها شدةٌ كانت جلند اهللا
  فعلى اجلهالة والضالل عفاُء........    ....ضربوا الضاللة ضربةً ذهبت ا 

  حقنت دماًء يف الزمان دماُء............دعموا على احلرب السالم وطاملا 
 اهللا كلُّ أبية عرض له ووقاُء....   ........            احلق بني النفوس محى  

  إال صيب واحـــــــــد ونساُء؟....         .........هل كان حول حممد من قومه 
  مستضعفون قالئلٌ أنضاُء....          ...........فدعا فلىب يف القبائل عصبةٌ 
  ةُ الصماُءما ال ترد الصخــــر......       ......ردوا ببأس العزم عنه من األذى 

  برد ففيه كتيبةٌ خرســــــاُء...                ........واحلق واإلميان إن صبا على 
 واستأصلوا األصنام فهي هباُء...           ....نسفوا بناء الشرك، فهو خرائب  

  وــــــم حيالَ نعيمها إغضاُء....      ......ميشون تغضي األرض منهم هيبةً 
  مل يطغـــهم ترف وال نعماُء.....             ......فتحت هلم أطرافها  حىت إذا

 الشفاعة وحده ما له شــــفعاُء....                  .....يا من له عز وهو املرته  
  واحلوض أنت حياله السقاُء...          .......عرش القيامة أنت حتت لوائه 

  والصـاحلات ذخائر وجـــزاُء.....      ....... تروي وتسقي الصاحلني ثوام



 ٤٣

  وانشق من خلقٍ عليك رداُء؟.       ........أملثل هذا ذقت يف الدنيا الطوى 
 جـــــالُء..         ......يل يف مدحيك يا رسولُ عرائس فيك وشاقهن تيمن  

  ن شفاعةٌ حسناُءفمهوره....              .......هن احلسانُ فإن قبلت تكرماً 
 هةَ دينالربي ماذا يقول وينظم الشعراُء؟......               .....أنت الذي نظم  

  هي أنت بل أنت اليد البيضاُء....            ...املصلحون أصابع مجعت يداً 
  ومن املديح تضرع ودعاُء......           ......ما جئت بابك مادحاً بل داعياً 

  يف مثلها يلقى عليك رجاُء..          .......دعوك عن قومي الضعاف ألزمة أ
  ثقةٌ وال مجع القلوب صفاُء....               .....أدرى رسول اهللا أن نفوسهم 

  ونعيم قومٍ يف القُيود بالُء.....                   .....رقدوا، وغرهم نعيم باطلٌ 
  ما مل ينل يف رومة الفقهاُء...                ...... ظلموا شريعتك اليت نلنا ا

  يف الدين والدنيا ا السعداُء...        .....مشت احلضارة يف سناهاواهتدى 
  حــــاد وحنت بالفال وجناُء....     ........صلى عليك اهللا ما صحب الدجى 
  نان عدن آلك السمحاُءجب......        .......واستقبل الرضوان يف غرفام 

  سبب إليك فحسيب الزهراُء......       ....خري الوسائل من يقع منهم على 
=====================  
  ملحمة النيب صلى اهللا عليه وسلم  

  عمر أبو ريشة
  رددتـهـا حـناجر الـصحراء  أي نـجوى مـخضلة الـنعماء

  األهـواءوضـجـت مـشبوبة   مسعتها قريش فا نتفضت غضىب
  الـكعبة مـشي الطريدة البلهاء  ومـشت يف محى الضالل إىل

  والعزى وهزت ركنيهما بالدعاء  وارتـمت خـشعة عـلى الالت
  فـي هـوى كـل دمية صماء  وبـدت تـنحر الـقرابني حنرا
  بـخـطى جـاهـلية عـمياء  وانـثنت تضرب الرمال اختياال
  املىن النكراءشـئت فـي محأة   عـربدي يا قريش وانغمسي ما
  ومـا صـاغه لـها مـن هناء  لـن تزيلي ما خطه اهللا لألرض
  ويـلقي بـالوحي مـن سـيناء  شـاء أن يـنبت النبوة يف القفر
  تـطوى جـراحها فـي العزاء  فـسلي الربع ما لغربة عبد اهللا
  عـلـيها مـطـارف الـخيالء  مـا ألقـيال هاشم خيلع البشر
  هـزجا حـول دافـق الـالالء  شاانـظريها حـول الـيتيم فرا



 ٤٤

  يـزجي لـه ضـحايا الـفداء  وأبـو طالب على مذبح األصنام
  زاحــم مـنـاكب الـجوزاء  هـو ذا أمحد فيا منكب الغرباء

  ســر الـوديـعة الـعصماء  بـسم الـطفل للحياة ويف جنبيه
الـدار فـي ظـل خيمة دكناء  هـب مـن مـهده ودب غريب  

  وفـي ثـغرها افـترار رضاء  لفه تـعدوتـتبارى حـليمةٌ خـ
  إذا أجـدبـت ربــى الـبيداء  عـرفت فيه طلعة اليمن واخلري

  فـي ذهـول وأجـهشت بالبكاء  وتـجلى لـها الـفراق فاغضت
  واحلب والشوق يف جمال اللقاء  عــاد لـلـربع أيـن آمـنةٌ

  عـلـيه سـتـائر الـظـلماء  ما ارتوت منه مقلة طاملا شقت
  بـعـده كـل دمـعة خـرساء  تداد األيتام باليتم كفكفيـا اعـ

  يف الغوايات واسرحي يف الشقاء  أحـمد شـب يـا قريش فتيهي
  بــرداء األجــداد واآلبـاء  وانفضي الكف من فىت ما تردى
  بـذكـراه نــدوة الـشـعراء  أنـت سـميته األمني وضمخت
  اءبـما فـي يـديك مـن إغر  فـدعي عـمه فـما كان يغريه

  مـابـيـن خـيـبة ورجــاء  جاءه متعب اخلطى شارد اآلمال
  اهللا واحـقن لـنا كـرمي الدماء  قال هون عنك األسى يابن عبد

  مــن الـمـلك ذروة الـعلياء  ال تـسفه دنـيا قـريش تبوئك
  ولـكـنـها دمــوع اإلبــاء  فـبكى أمحد وما كان من يبكي
  م مـثقل األعـباءثـابت الـعز  فـلـوى جـيده وسـار وئـيدا

  وأغـفى فـي ظـل غار حراء  وأتـى طـوده الـموشح بالنور
  طـيـوف عـلـوية اإلسـراء  وبـجفنية مـن جـالل أمـانيه

  فـيـدوي الـوجود بـاألصداء  وإذا هـاتف يـصيح بـه اقرأ
  يـتـلـو رسـالـة اإليـحـاء  وإذا فـي خـشوعه ذلك األمي

   بـسـيد األنـبـياءتـتـغىن  وإذا األرض والـسـماء شـفاه
  لـألذى كـل صـعدة سـمراء  جـمعت شـملها قريش وسلت

  فــي جـنـح لـيـلة لـيالء  وأرادت أن تنقذ البغي من أمحد
  فـاشتهى لـو يكون كبش الفداء  ودرى سـرها الـرهيب عـلي

  مـكـة دار طـغـمة سـفهاء  يـا خامت النبيني أمست: قـال 
  أالقـي من كيدها يف البقاء مـا  أنـا بـاق هـنا ولـست أبايل



 ٤٥

  أمـامـي وكـل دنـيا ورائـي  سـريوين على فراشك والسيف
  أن يــرى فـي أول الـشهداء  حـسيب اهللا فـي دروب رضاه
  عـليما بـما انطوى يف اخلفاء  فـتـلقاه أحـمد بـاسم الـثغر

  فـي الـدجى لـلمدينة الزهراء  أمـر الـوحي ان يـحث خطاه
  وغـابا عـن أعـني الـرقباء  ه أبو بكروسـرى واقـتفى سرا

  يـرنـو إلـيـهما بـالـرعاء  وأقـاما يف الغار واملأل العلوي
  وتـرتهت جـرحية الـكربياء  وقـفت دونـه قـريش حيارى

  نـثري فـي األوجـة الـربداء  وانـثنت والرياح جتار والرمل
  بـسـخي األظـالل واألنـداء  هـللي يـا ربـا املدينة وامهي

  يـنتشي كـل كـوكب و ضاء  ذفـيها اهللا أكـبـر حـىتواقـ
  وامجعي األوفياء إن رسول اهللا  آت لـصـحـبة األوفــيـاء

  يـروي الـظماء تـلو الـظماء  وأطـلّ النيب فيضا من الرمحة
 =====================  

  أبو الزهراء خيـر  املرسلينـا            
  محه اهللاخري الدين وانلي ر: األستاذ الشاعر 

  أبو الزهـراء خيـر املرسلينـا            وأَشـرف قـدوة للمهتدينـا
  إِلـه العـرشِ أَعطـاه مـقامـاً              وخلَّد ذكـره فـي العاَملينـا
  تحـكِّمـه قريـش فـي نـزاعٍ             وقد سمته مـن قبـلُ اَألمينـا

حفي ـوا الظّنونـادعا اَألقوامَ  لـمظن مبن هأْبومل ي          ـدـلْ بص  
  حتمـلَ مـن منـاوِئـه عذابـا              وسخريـةً وتضييقـاً مهينـا
  وأَشفق من دعاٍء حيـن سالـت            دمـاه بـل دعـا للمعتدينـا

  مـرسلـينـاليهديهـم صراطـا مسـتقيمـا                إلـه ناصـر لل
 ـتفالن                غـالظ لفتـحِ أَفـئـدة للفاحتينـا) مكـةٌ ( وعـاد  

  وأَيـده عـلـى فـرسٍ و رومٍ                إِلـه يكـره املُـستضعفينـا
  وسارت خيلُ أَمحد يف الصحاري     ووجـه للمحيطـات السفينـا

  ليغزو جيشـه هنـداً وصينـا       فلم يمض سـوى زمـنٍ يسيـرٍ   
  وتلهـج بامسـه الدنـيـا نـداًء            يدوي فـي املـآذن أَمجعينـا
  ويذكره املصلّـي فـي صـالة              وإبراهيـم جـد املـرسلينـا

  ومن خطيَء الصالةَ عليه يومـاً     يكن يف احلشرِ بني اخلاسرينا



 ٤٦

  م يتبعـه حيـد مشـاالً             عنِ الشرعِ املكمـل أَو يمينـاومن لًَـ
  فسنته هـي اَألهـدى صراطـاً             ومنهجه هـو اَألمسـى يقينـا

  أَتانـا بالكتـابِ احلـق وحيـاً                 عليه ملْ يكـن يومـاً ضنينـا
      واضحـات املبينـا         وعلّمنـا الشرائـع نـا النـوروكانَ جلهل  

  فصرنا مشعـلَ الدنيـا علومـاً                 ننيـر بـه دروب السالكينـا
  وأَصبحنـا أساتـذةً عظـامـاً                 ومصباح اهلُـدى دنيـا ودينـا

  برينـاوتلك مثـار جهـد واصطبـارٍ                من املختارِ خريِ الصا
  فصلّـى اُهللا ذو اإلكـرامِ ربـي                 على خيـرِ الربيـة أمجعينـا
  أَيب الزهراء ما حي كلِّ شـرك                وينبـوعِ اهلـدى للظامئينـا

  وسلَّـم ربـنـا أزكـى سـالمٍ                      علـى آلٍ وصحـبٍ خالدينـا
===================  

  إمام الرسل يا أمحديا 
  خري الدين وانلي رمحه اهللا: شعر األستاذ 

محهيا لواَء اخلريِ والر                    لِ يا أمحـدسالر يا إمام  
نِعمةٌ ما فوقهـا نِعمـه                  قَـدها الفَريف ظلمائ أنت  

  بالنورِ واحلكمـهيا  زعيم األمة األوحـد                  جئتنا 
ـهلُألم ا النبـراسإ                  دعسا  ييف در ِسري نم  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  أنت لألخـالقِ جتسيـد                    أنت مشكاةُ اهلُدى فينا

  أنـت إرشـاد وتسديـد                         أنـت للعلْيـا تنادينـا
  إلسـالم تأكيـد                          لرسـاالت النبـيينـادينـك ا

  شرعك  القـرآن تأبيـد                       للمعايل نور ماضينـا
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  جئتنا يف ظلمـة الدهـرِ                    فأنرت القلب والفكْـرا
  فاقتلعت الشر والكفْـرا     قدتنـا بالليـنِ واليسـرِ              

  أنت رمز احللمِ والصبـرِ                    ناشر بني الورى بِشرا
  أَي سـر أنـت ال أدري                    فَلْتسامحين أبا الزهـرا

==================  
  إال الرسول



 ٤٧

  شتـم الرسول قد خاب من*********** غيـر الـحـقـيقـة ال أقــول
 ــحـمـدم ـبـيالـن ـمـــتـهـول************شــحٍ جـن كـافـرٍ وقم  
  قــد أحـدثوا أمــراً مـهول*************تــبــاً لــقـــومٍ ســذَّجٍ 
  سـفـهاَء لـيس هلم عـقـول********** خـاضـوا بِـعـرضٍ طـاهـرٍ

  صـوراً أراها بــال أُصــول********** *قـــد صـــوروه بـمـنـظـرٍ
الراسـميـن ــلَّـت يـمنيالـذُّيــول*********** ش هـم ــيـناملــارِق  

  والـغرب قـد دق الـطُّـبول**************قـالـوا لـنـا حـــريــةٌ 
  وال تـبـقـي لـهــم أبـداً فُـلُـول*************** ربــاه زلـزلـهـم

  يــوم الـتـفـرقِ والـذُّهـول*********** ويـحهـم يـا ويــلـهـميـا 
  مـن الـحـثـالـة والسـفُـول************ فهـم الـبغـاةُ الـحاقـدونَ

  أحـفــاد قَـيـصر واملـغـول***********وتـراهـم فــي غَــيــهـم 
  سوى العجـول؟ ال ميلكونَ***********هـل تـعـلـمـونَ بـأنـهــم 

  واسـتـبـدلـوها بِـالـبـقُـول*********** ال تــشــتـروا أجـبـانـهـم
  هـذا الطَّـعام من الفُـضـول*********** وعــصيـرهم وحـلـيـبـهم

  نــصـراً وحــبـاً للـرسـول*********** بـل قَـاطــعـوا إِنـتـاجـهم
ــرــصن ــطْـلُـبــا لَــنـزول***********ه إنالـن دومــاً بـأوقــات  

  والـظُّـلم أبــداً لن يـطـول***********فاهللا مــنــتــقـــــم لــــه 
  العـابـثيـن ذَوي الـغـلُـول*********** فكــفـاه شــر الـهـازئـيـن

  ولاملُـتواضع السـهلُ الوص*********ذاك الـنـبـي الـمـصـطَـفى 
 ـرـتـطـهالـم ـــرول***********الــطَّــاهــزال ت ـكَارِمعـنـه الـم  
  كـالسـحبِ مغداقٌ هـطُول*********** كَــرماً يــجــود بِــفَضـلـه

  ولتحـفظوا عرض الرسول********** يـا مـسـلـمـون لـتـدفـعـوا
  وشـعـاركـم إالَّ الـرســول***********وامـضوا لـنصـرة ديـنِـكـم 

  واُهللا يــشـهــد مـا أقُـــول********    ***وأقــولُ قَــولــةَ صـــادقٍ 
 ـحـمــدـــداُء موحــي فواَهللا أســألُـــه *****     ******ر

  الــقَــبـول
  حممد بن حسن النعمي: شعر 

  هـ١٤٢٧/  ٢/  ٦االثنني 
==================  
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  الربدة للبوصريي
هذه القصيدة وبعض القصائد األخرى فيها غلو أحيانا مبدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم فال يعول 

  عليه 
موالي صلــــي وسلــــم دائمـــاً أبــــدا علـــى حبيبــــك 

  خيــر اخللق كلهـم
ى من مقلةربذى ســــــلم مزجت دمعا ج أمن تذكــــــر جيــــــران 

  بـــــدم
  م هبــــت الريـــــح من تلقاِء كاظمــة وأَومض الربق يف الظَّلْماِء من إِضم

فما لعينيك إن قلت اكْفُفا مهتـــــــــــــــا وما لقلبك إن قلت استفق 
  يهـــــــــم

أحيسب الصب أن احلب منكتـــــــــــم ما بني منسجم منه 
  ومضطــــــــرم

  ترق دمعاً على طـــــللٍ وال أرقت لذكر البان والعلــــــــــمِلوال اهلوى مل 
فكيف تنكر حباً بعد ما شـــــــــــــهدت به عليك عدول الدمع 

  والســـــــــقمِ
وأثبت الوجد خطَّي عربة وضــــــــىن مثل البهار على خديك 

  والعنــــــــم
  ض اللذات باأللــــــــمِنعم سرى طيف من أهوى فأرقنـــــــي واحلب يعتر

  يا الئمي يف اهلوى العذري معـــــذرة مين إليك ولو أنصفت مل تلــــــــــمِ
عدتك حايل ال سري مبســــــــــــــتتر عن الوشاة وال دائي 

  مبنحســـــــــم
  حمضتين النصح لكن لست أســـــمعه إن احملب عن العذال يف صــــــممِ

  ب يف عـــــذيل والشيب أبعد يف نصح عن التهـــتـمِإىن امت نصيح الشي
  يف التحذير من هوى النفس

موالي صلــــي وسلــــم دائمـــاً أبــــدا علـــى حبيبــــك 
  خيــر اخللق كلهـم

فإن أماريت بالسوِء ما أتعظــــــــــــــت   من جهلها بنذير الشيب 
  واهلــــرم

  ــــــرى ضيف أمل برأسي غري حمتشــــــموال أعدت من الفعل اجلميل قــــ
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لو كنت أعلم أين ما أوقــــــــــــــــــــره      كتمت سراً بدا يل 
  منه بالكتــــــــمِ

من يل بر مجاحٍ من غوايتهـــــــــــــــا كما يرد مجاح اخليلِ 
ـُم   باللُّجــــــــ

م يقوي شهوة فال ترم باملعاصي كسر شهوــــــــــا إن الطعا
  النهـــــــــم

  والنفس كالطفل إن مله شب علــــى حب الرضاعِ وإن تفطمه ينفطــــم
  فاصرف هواها وحاذر أن توليــــــــــه إن اهلوى ما توىل يصم أو يصـــــم

  وراعها وهي يف األعمالِ ســــــــائمةٌ وإن هي استحلت املرعى فال تسم
اتلــــــــــــــــــة من حيث مل يدرِ أن السم كم حسنت لذةً للمرِء ق

  ىف الدسم
  واخش الدسائس من جوعٍ ومن شبع فرب خممصة شر من التخـــــــــــم

  واستفرغ الدمع من عني قد امتـــألت من احملارم والزم محية النـــــــدمِ
  وخالف النفس والشيطان واعصهمــا وإن مها حمضاك النصح فاتهِـــــم

تطع منهما خصماً وال حكمـــــــــاً فأنت تعرف كيد اخلصم  وال
  واحلكـــــم

أستغفر اهللا من قولٍ بال عمـــــــــــــلٍ لقد نسبت به نسالً لذي 
ـُم   عقـــــــــ

أمرتك اخلري لكن ما ائتمرت بــــــــــه وما اســـــتقمت فما قوىل لك 
  استقمِ

ـــــــةً ومل أصل سوى فرض ومل وال تزودت قبل املوت نافلـــــــ
  اصـــــم

  يف مدح سيد املرسلني صلى اهللا عليه وسلم
موالي صلــــي وسلــــم دائمـــاً أبــــدا علـــى حبيبــــك 

  خيــر اخللق كلهـم
ظلمت سنة من أحيا الظالم إلــــــــــى أن اشتكت قدماه الضر مــــــن 

  ورم
ــوى حتت احلجارة كشحاً متـــــرف وشد من سغب أحشاءه وطــــــــ

  األدم
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وراودته اجلبال الشم من ذهــــــــــبٍ عن نفسه فأراها أميا 
  شـــــــــــــــمم

وأكدت زهده فيها ضرورتـــــــــــــــه إن الضرورة ال تعدو على 
  العصــــم

  دمِوكيف تدعو إىل الدنيا ضرورة مـــن لواله مل خترج الدنيا من العـــــــــ
حممد ســـــــــــــــيد الكونني والثقليـ ن والفريقني من عرب ومن 

  عجـــــمِ
نبينا اآلمر الناهي فال أحـــــــــــــــــد أبر يف قولِ ال منه وال 

  نعـــــــــــــــــم
هو احلبيب الذي ترجى شــــــــفاعته لكل هولٍ من األهوال 

  مقتحـــــــــــــــم
فاملستسكون بــــــــــــه مستمسكون حببلٍ غري  دعا إىل اهللا

  منفصـــــــــــم
ـُقٍ ومل يدانوه يف علمٍ وال  فاق النبيني يف خلقٍ ويف خلـــــــ

  كـــــــــــــــرم
وكلهم من رسول اهللا ملتمـــــــــــس غرفاً من البحر أو رشفاً من 

  الديـــــمِ
ـم من نقطة العلم أو من شكلة وواقفون لديه عند حدهــــــــــــــــ

  احلكـــــم
 فهو الذي تـ ــــــم معناه وصورتـــــــه مث اصطفاه حبيباً بارئ

  النســــــــــــم
مرته عن شريك يف حماســـــــــــنه فجوهر احلسن فيه غري 

  منقســـــــــم
  ـــمدع ما ادعثه النصارى يف نبيهـــــم واحكم مباشئت مدحاً فيه واحتكـــ

  وانسب إىل ذاته ما شئت من شــرف وانسب إىل قدره ما شئت من عظــــم
 فيعرب عنه ناطق فإن فضل رسول اهللا ليس لـــــــــــه حد

  بفــــــــــــــــــم
  لو ناسبت قدره آياته عظمـــــــــــــاً أحيا امسه حني يدعى دارس الرمــم
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ــه حرصاً علينا فلم نرتب ومل مل ميتحنا مبا تعيا العقول بــــــــــ
  ــــــــمِ

  أعيا الورى فهم معناه فليس يـــــرى يف القرب والبعد فيه غري منفحـــــم
كالشمس تظهر للعينني من بعـــــــد صغريةً وتكل الطرف من 

  أمـــــــــــم
وكيف يدرك يف الدنيا حقيقتــــــــــه قوم نيام تسلوا عنه 

  ــــــمِباحللــــــــ
فمبلغ العلم فيه أنه بشـــــــــــــــــــر وأنه خري خلق اهللا 

  كلهــــــــــــــــــمِ
وكل آيٍ أتى الرسل الكرام ـــــــــا فإمنا اتصلت من نوره 

  ـــــــــــــم
  فإنه مشس فضلٍ هم كواكبهـــــــــــا يظهرن أنوارها للناس يف الظلـــــم

انه خلــــــــــــــــق باحلسن مشتمل بالبشر أكرم خبلق نيب ز
  متســـــــــم

  كالزهر يف ترف والبدر يف شــــرف والبحر يف كرمٍ والدهر يف مهــــــم
كانه وهو فرد من جاللتـــــــــــــــــه يف عسكر حني تلقاه ويف 

  حشــــــم
  مبتســــــــمكأمنا اللؤلؤ املكنون ىف صـــــــدف من معدين منطق منه و

ال طيب يعدل ترباً ضم أعظمــــــــــه طوىب ملنتشقٍ منه 
  وملتثــــــــــــــمِ

  يف مولده عليه الصالة والسالم
موالي صلــــي وسلــــم دائمـــاً أبــــدا علـــى حبيبــــك 

  خيــر اخللق كلهـم
أبان موالده عن طيب عنصـــــــــره يا طيب مبتدأ منه 

  ــــــــــــموخمتتــ
يوم تفرس فيه الفرس أـــــــــــــم قد أنذروا حبلول البؤس 

  والنقـــــــم
  وبات إيوان كسرى وهو منصــــدع كشمل أصحاب كسرى غري ملتئـــم

  والنار خامدة األنفاس من أســــــف عليه والنهر ساهي العني من سـدم
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  ردها بالغيظ حني ظمــــــــيوساَء ساوة أن غاضت حبريـــــا ورد وا
  كأن بالنار ما باملاء من بــــــــــــلل حزناً وباملاء ما بالنار من ضــــرمِ

  واجلن تف واألنوار ساطعـــــــــةٌ واحلق يظهر من معىن ومن كلــــم
ـَم   عموا وصموا فإعالن البشائر لـــــم تسمع وبارقة اإلنذار مل تشـــــــــ

ربه األقوام كاهنهـــــــم بأن دينهم املعوج مل من بعد ما أخ
  يقــــــــــــــــمِ

  وبعد ما عاينوا يف األفق من شهـب منقضة وفق ما يف األرض من صنم
  حىت غدا عن طريق الوحى منهــزم من الشياطني يقفو إثر منـــــــــهزم

حلصى من راحتيه كأم هرباً أبطال أبرهــــــــــــــــــة أو عسكر با
  رمـى

نبذاً به بعد تسبيحٍ ببطنهمــــــــــــــا نبذ املسبح من أحشاِء 
  ملتقـــــــــــم
  يف معجزاته صلى اهللا عليه وسلم

موالي صلــــي وسلــــم دائمـــاً أبــــدا علـــى حبيبــــك 
  خيــر اخللق كلهـم

  اقٍ بال قــــــــــدمجاءت لدعوته األشجار ســــــاجدة متشى إليه على س
  كأنما سطرت سطراً ملا كتــــــــــبت فروعها من بديع اخلطِّ يف اللقـــــم

مثل الغمامة أنى سار سائـــــــــــرة تقيه حر وطيسٍ للهجري 
  حـــــــــــم

أقسمت بالقمر املنشق إن لــــــــــه من قلبه نسبةً مربورة 
  القســــــــــمِ

  ار من خري ومن كــرم وكل طرف من الكفار عنه عــــــــموما حوى الغ
  فالصدق يف الغار والصديق مل يرما وهم يقولون ما بالغار مــــــــن أرم

  ظنوا احلمام وظنوا العنكبوت علــى خري الربية مل تنسج ومل حتــــــــــم
ـُموقاية اهللا أغنت عن مضاعفـــــــــة من الدروع وعن عالٍ    من األطــــ

  ما سامىن الدهر ضيماً واستجرت به إال ونلت جواراً منه مل يضـــــــــــم
  وال التمست غىن الدارين من يــــده إال استلمت الندى من خري مســـتلم

ال تنكر الوحي من رؤياه إن لـــــــه قلباً إذا نامت العينان مل 
  ينــــــــــــم



 ٥٣

ــــــــــه فليس ينكر فيه حال وذاك حني بلوغٍ من نبوتــــ
  حمتلـــــــــــــم

تبارك اهللا ما وحي مبكتســــــــــــبٍ وال نيب على غيبٍ 
  مبتهـــــــــــــــم

كم أبرأت وصباً باللمس راحتــــــــه وأطلقت أرباً من ربقة 
  اللمـــــــــــم

  عصر الدهـموأحيت السنةَ الشهباء دعوتـــــــــه حىت حكت غرة يف األ
  بعارضٍ جاد أو خلت البطاح ـــــا سيب من اليم أو سيلٌ من العــــرمِ
  يف شـــــرف الــــقرآن ومدحــــــــــــــــه

موالي صلــــي وسلــــم دائمـــاً أبــــدا علـــى حبيبــــك 
  خيــر اخللق كلهـم

  لى علـــــمدعين ووصفي آيات له ظهـــــــرت ظهور نار القرى ليالً ع
  فالدر يزداد حسناً وهو منتظــــــــــم وليس ينقص قدراً غري منتظــــــم

  فما تطاول آمال املديح إلــــــــــــى ما فيه من كرم األخالق والشيـــــم
  آيات حق من الرمحن حمدثــــــــــةٌ قدميةٌ صفة املوصوف بالقــــــدم

  ـــــــا عن املعاد وعن عاد وعــــن إِرممل تقترن بزمان وهي ختربنـــ
دامت لدينا ففاقت كلَّ معجــــــــــزة من النبيني إذ جاءت ومل 

  تـــــــدمِ
  حمكّمات فما تبقني من شبــــــــــــه لذى شقاقٍ وما تبغني من حكــــم

  ما حوربت قط إال عاد من حـــــــربٍ أعدى األعادي إليها ملقي الســلمِ
  ردت بالغتها دعوى معارضهــــــــا رد الغيور يد اجلاين عن احلـــرم
  هلا معان كموج البحر يف مــــــــدد وفوق جوهره يف احلسن والقيـمِ
فما تعد وال حتصى عجائبهــــــــــــا وال تسام على اإلكثار 

  بالســـــــأمِ
  فرت حببل اهللا فاعتصـــــــمقرت ا عني قاريها فقلت لـــــــــه لقد ظ

  إن تتلها خيفةً من حر نار لظـــــــى أطفأت حر لظى من وردها الشــم
  كأا احلوض تبيض الوجوه بـــــه من العصاة وقد جاؤوه كاحلمـــــم

  وكالصراط وكامليزان معدلـــــــــــةً فالقسط من غريها يف الناس مل يقم
  ـــــا جتاهالً وهو عني احلاذق الفهـــــمال تعجنب حلسود راح ينكرهـــــ



 ٥٤

  قد تنكر العني ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم املاِء من ســــــقم
  يف إسرائه ومعراجه صلى اهللا عليه وسلم

موالي صلــــي وسلــــم دائمـــاً أبــــدا علـــى حبيبــــك 
  خيــر اخللق كلهـم

  سعياً وفوق متون األينق الرســــم يا خري من ميم العافون ســــــــاحته
  ومن هو اآلية الكربى ملعتبــــــــــرٍ ومن هو النعمةُ العظمى ملغتنـــــم
  سريت من حرمٍ ليالً إىل حــــــــــرمٍ كما سرى البدر يف داجٍ من الظـلم
  وبت ترقى إىل أن نلت مرتلــــــــــةً من قاب قوسني مل تدرك ومل تــرم

األنبياء ـــــــــــــــا والرسل تقدمي خمدومٍ على وقدمتك مجيع 
  خـــــدم

  وأنت ختترق السبع الطباق ــــــم يف مركب كنت فيه صاحب العلــــم
حىت إذا مل تدع شأواً ملســـــــــتبقٍ من الدنو وال مرقى 

  ملســــــــــــتنم
املفرد  خفضت كل مقامٍ باإلضـــــــــــافة إذ نوديت بالرفع مثل

  العلــــــم
كيما تفوز بوصلٍ أي مســـــــــــتترٍ عن العيون وسرٍ أي 

  مكتتــــــــــــم
فحزت كل فخارٍ غري مشـــــــــــترك وجزت كل مقامٍ غري 

  مزدحــــــــــم
وجل مقدار ما وليت من رتــــــــــبٍ وعز إدراك ما أوليت من 

  نعــــــــمِ
  إن لنـــــــا من العناية ركناً غري منهــــــــــدم بشرى لنا معشر اإلسالم

ملا دعا اهللا داعينا لطاعتــــــــــــــه بأكرم الرسل كنا أكرم 
  األمــــــــــم

  يف جهاد النيب صلى اهللا عليه وسلم
موالي صلــــي وسلــــم دائمـــاً أبــــدا علـــى حبيبــــك 

  خيــر اخللق كلهـم
أنباء بعثتــــــــــه كنبأة أجفلت غفال من راعت قلوب العدا 

  الغنــــــــــمِ



 ٥٥

  ما زال يلقاهم يف كل معتـــــــــــرك حىت حكوا بالقنا حلماً على وضـم
  ودوا الفرار فكادوا يغبطون بــــــــه أشالَء شالت مع العقبان والرخــم

  ر احلُرممتضي الليايل وال يدرون عدـــــا ما مل تكن من ليايل األشه
كأمنا الدين ضيف حل ســــــــاحتهم بكل قرمٍ إىل حلم العدا 

  قــــــــــــرم
  جير حبر مخيسٍ فوق ســــــــــاحبة يرمى مبوجٍ من األبطال ملتطـــــم

من كل منتدب هللا حمتســـــــــــــــبٍ يسطو مبستأصلٍ للكفر 
  مصــــطلمِ
  بعد غربتها موصولة الرحـــمحىت غدت ملة اإلسالم وهي ــــم من 

مكفولةً أبداً منهم خبــــــــــــــري أبٍ وخري بعلٍ فلم تيتم ومل 
  تئـــــــــــمِ

  هم اجلبال فسل عنهم مصادمهــــــم ماذا رأى منهم يف كل مصــــطدم
  وسل حنيناً وسل بدراً وسل أُحـــــداً فصول حتف هلم أدهى من الوخم

  بعد ما وردت من العدا كل مسود من اللمـــــــمِاملصدري البيض محراً 
  والكاتبني بسمر اخلط ما تركـــــــت أقالمهم حرف جسمٍ غري منعجــمِ

  شاكي السالح هلم سيما متيزهــــــم والورد ميتاز بالسيما عن الســلم
  دى إليك رياح النصر نشرهـــــــم فتحسب الزهر يف األكمام كل كــم

  اخليل نبت ربـــــــاً من شدة احلَزمِ ال من شدة احلُزم كأم يف ظهور
ـُمِ   طارت قلوب العدا من بأسهم فرقـــاً فما تفرق بني الْبهمِ وألْبهـــــــــ

  ومن تكن برسول اهللا نصــــــــــرته إن تلقه األسد ىف آجامها جتــــــمِ
   منفصــــــــمولن ترى من ويلٍ غري منتصـــــــرٍ به وال من عدو غري

أحل أمته يف حرز ملتـــــــــــــــــــه كالليث حل مع األشبال يف 
  أجـــــم

  كم جدلت كلمات اهللا من جــــــــــدلٍ فيه وكم خصم الربهان من خصـم
  كفاك بالعلم يف اُألمي معجــــــــــزةً يف اجلاهلية والتأديب يف اليتـــــم

   عليه وسلميف التوسل بالنيب صلى اهللا
موالي صلــــي وسلــــم دائمـــاً أبــــدا علـــى حبيبــــك 

  خيــر اخللق كلهـم
  خدمته مبديحٍ استقيل بـــــــــــــــــه ذنوب عمرٍ مضى يف الشعر واخلدم



 ٥٦

إذ قلداين ما ختشي عواقبـــــــــــــه كأنين ما هدي من 
  النعـــــــــــــم

  التني ومـــا حصلت إال على اآلثام والنــــــــــدمأطعت غي الصبا يف احل
فياخسارة نفسٍ يف جتارــــــــــــا مل تشتر الدين بالدنيا ومل 

  تســـــــم
ومن يبع آجالً منه بعاجلـــــــــــــــه يبِن له الْغبن يف بيعٍ ويف 

  ســــــلمِ
  حبلي مبنصـــــــــرم إن آت ذنباً فما عهدي مبنتقـــــــض من النيب وال

  فإن يل ذمةً منه بتســــــــــــــــمييت حممداً وهو أوىف اخللق بالذمـــم
إن مل يكن يف معادي آخذاً بيــــــدى فضالً وإال فقل يا زلة 

  القــــــــــــدمِ
  حاشاه أن حيرم الراجي مكارمــــــه أو يرجع اجلار منه غري حمتــــرمِ

مدائحــــــــــــه وجدته خلالصي خري ومنذ ألزمت أفكاري 
  ملتـــــــــــزم

  ولن يفوت الغىن منه يداً تربــــــــت إن احليا ينبت األزهار يف األكـــــم
  ومل أرد زهرة الدنيا اليت اقتطفــــت يدا زهريٍ مبا أثىن على هــــــــــرمِ

  يف املناجاة وعرض احلاجات
  ا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرميــــارب باملصطفى بلغ مقاصدنـــ

  يا أكرم اخللق ما يل من ألوذ بــــــه سواك عند حلول احلادث العمـــــم
  ولن يضيق رسول اهللا جاهك بــــــي إذا الكرمي حتلَّى باسم منتقــــــــــم

  فإن من جودك الدنيا وضرـــــــــا ومن علومك علم اللوح والقلـــــم
  من زلة عظمـــــت إن الكبائر يف الغفران كاللمـــــــــم يا نفس ال تقنطي

  لعل رمحة ريب حني يقســـــــــــمها تأيت على حسب العصيان يف القسم
  يارب واجعل رجائي غري منعكـــسٍ لديك واجعل حسايب غري منخــــرم

  والطف بعبدك يف الدارين إن لـــــه صرباً مىت تدعه األهوال ينهــــــزم
ذن لسحب صالة منك دائمــــــــة على النيب مبنهلٍ وائ

  ومنســـــــــــــجم
  ما رنحت عذبات البان ريح صـــــبا وأطرب العيس حادي العيس بالنغم
  مث الرضا عن أيب بكرٍ وعن عمــــرٍ وعن عليٍ وعن عثمان ذي الكــرم



 ٥٧

  لنقا واحللم والكـــــرمِواآللِ والصحبِ مثَّ التابعني فهــــــم أهل التقى وا
  يا رب باملصطفى بلغ مقاصـــــــدنا     واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم

  واغفر إهلي لكل املسلميـــــــن مبــــا يتلوه يف املسجد األقصى ويف احلرم
جباه من بيتـــــه يف طيبـــــــة حرم        وامسه قسم من أعظــــــم 

  القســــم
تمــــت        واحلمد هللا يف بــــدء ويف وهذه بــــردةُ املُختــــار قد خ

  ختـــــم
أبياا قـــــد أتت ستيــــن مع مائــــة        فرج ا كربنا يا واسع 

  الكــــــــرم
=================  
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  هدى التاريخ تلقون اجلوابا**** لو سألتم ..ويرفق باألسارى 

  لصواباعن األخالق والتزموا ا**** هلموا للزمان سلوه حقّا 
 إىل العلياء ختترق السحابا**** مشائله الزكية قد تسامت  

 وصارت شهابا**** وناطحت النجوم هدى مجيالت ثريات  
  إىل األنوار حيث األنس طابا**** وأخرجنا من الظلمات طرا 
  وحسبك ما فتحت اليوم بابا**** كفاك صحيفة الدمنرك هزًءا 
  بربكان سنسكبه انسكابا ****سننفذ منه يف أملٍ وحنقٍ 

  وقهقهة تنادين الشرابا**** أراك اآلن يف ضحك وزهوٍ 
 مه " البيت يصغي " يوالند غداً حسابا**** رب وميهلُ ما اجترحت  

  فتحترمي املآذن والقبابا**** ستلقني اجلزاء املر دهرا 
  مل ترع اجلنابا" مغازينات **** " كذاك القول للنرويج مثلٌ 

وأمي م الدين يف األرجا رحابا****  اهللا يأيت اليوم غُريع  
=================  

  عاد حممد صلى اهللا عليه وسلم  
  ويضحك يف سخف صليب وغرقد= أيسخر كف الليل بالنــــــــــور هازئا 

ويف عرقنا = أيشتم مشكاة النبوة واهلــــــــــــــــدى
نبــــــــــض تألأل يوقــــد  

هلا يف ذيوع الشر و الكفر = ترسم أيـــــــــد حاقدات رسولــــــنا أ 
مقصـــــد  

صحيفة خبث يف = تطاول عشــــاق الدنية فامتطــــــــوا 
 السخـــــــــافة تفند!!!  

ـْـــرة    على املصطفى عيثا أساؤوا وأفسدوا= أباحوا محى اإلسالم باإلفك جه
  على الفعلـــــــــــة النكرا تنــزه أمحد= ا وما يرعوي األوغاد إن صحت باكي

جتلّى على مرآى العوامل = وما تنتهي األحقــــــــــاد ذاكم دفينهم 
يشهـــــــــد  

دعيّ = تصدع كل الكـــــون من خطب راسم 
  سفيـــــــــــــــــه للحصافة يفقد
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ـّعا  الذرات والقلب وتنتحب = تئن جمـــــــــــــرا ت الفضاء تقطـ
أكمـــــــــــــد  

 غضبــــــــة وينهمـر الطوفان يـــــــــرغي = ويشتعل الربكان من حر
ويزبد  

قصاص يرد العـــــــــــز حييي = وتنتفض احليتان يف البحــــــر ريثما 
وينجد  

ـُعـــــــــد جسومنا  ع فنعجز كا ملوتـــــور يف الرد= أال ليت شعري كم ت
يزهد  
على أعذب األحــــــــالم نغفو = أم الغفلة الصمــــــــاّء طاب وسادها 

ونرقد  
ولكننا نأىب = لعمري هو اإلسالم نعـــــــرف جه 

الســــــــــــــــــالمل نصعد  
  كساىل إىل األهـــــواء نسعى وحنفد= وما الرفض رفض للعقيـــــــــدة إمنا 

وكـــــــــــــل املىن فيها = سعــــــــادة غاية فمن ذا الذي يأىب ال
يم وتسعد  

غلت سلعـــــــة تشرى = ولكن جنان اهللا صعـــــــــــــب مناهلا 
كذا قال أمحد  

  تسري على ــــــــــج احلبيب وترشد= هي الصحوة العصماء نور بوهجـها 
" طه" ــــه من حب سنشبعــ= إذا مل تكن منا ففــــــــــي نسلنا الذي 

ونعهد  
= سنغرس هــــــذا احلب يف كل أسرة 

دشيمنـــــــــــــــــــارة إسالم علينا ت  
ـِـــــــل راضعا  ـَايــ معني اهلدى قد صـــار بالدين = ويصبح مولود العيـ

يعضد  
يرصع = وينمو هزبرا بني كتفيه لبـــــــــــــــدة 

ـّدمينــــــــــــاه احلسام    املهن
= وحيمل قلبا ال مثيل لعطــــــــــــــــــفه 
صفـــــــــــــــــاء وودا ال يكيد وحيقد  
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مغردة أحلى = وترجع أسراب الطيـــــــــــور بنغمها 
التــــــــــــــــراتيل تنشد  
يضوع = وتنفتق األكمــــــــــــــام وردا معطّرا 

  دأرجيــــــــــا يف املساجد ينف
على أمة اإلسالم متضي = فيا أيها الغرب الغريـــــــــــــر متردا 
دهـــــــــــدت  

 بسفرة إىل املــــــــوت قد = كفاك الغرور قد دنــــــــــــوت
دأغواك هذا التعن  

  "تراب يواري سوءة الغرب ملحـــــد: =" إذا مل تتب هذا املصيـــر مصريكم 
سفينة نـــــــــــوح = صــــــــــك فالزمي ويا أميت هذا خال

أمحد بقادها احل  
  "عاد حممد :" على الشفــــق الوردي = بشائرك الكربى تلوح من السمـــــا 

==================  
  أصـمـى العروبةَ  واإلسالم جهالُ

  رام اإلسـاءة لـلـمـخـتار أنذالُ  فـي الـغـي مسبحهم يأتيه ضالّلُ
  رمـزا  يـهـدد باإلرهاب يغتالُ ؟  حـوبا  عظيما من األوزار قد نالوا

  مـن نـسـل آدم تترى منه أجيالُ!!  قتالُ: فـي عـني شانئه املغرور
  اإلسـالم مـن كـرمٍ، والعز ينهالُ  والـمـال يف األمن مهما زاد إقاللُ

  رِ األيام يغتالُمنبعها فخر وإجاللُ  ال الـطـفـل يف عم" طـه " مـن  
  والـقـاصرون  كما النسوان أمثالُ  أعـمـت  بـصريته بالسفه حيتالُ
  غـيـمـا  ، يدر حشاه الثر هطّالُ  وانـظـر  مـسريته فالشهم رئبالُ
  زهـد ، حـياٌء ، جواد منه تصهالُ  قـد هـابه يف وغى امليدان أبطالُ

  ذكـر الـحكيم وعذب اآلي سلسالُ  طـلْـق املُحيا، على املنسي سآالُ
  والـجـذع  حن بشوقٍ ساءه احلالُ  والـمـثْلُ  من شجرٍ يف ذاك أقوالُ
  واإلنـس  والـجن واملشكوم خبالُ  إنّ  الـمـحـبـة للمحبوب أشكالُ
  مـالـم  تـتـرمجه بالصدق أفعالُ  عـز  بـنصرته ، يف الساح بذّ الُ

  عـلـياء قُفّالُ  مـا  عـاد لـلنوم بعد الصحوِإقبالُإنـا  إلـى درج الـ
  و  هـاجـراخليلَ يف األدواء عقّالُ  نـحـو الـهـداية واملختارمفضالُ
  هـبـوا  مجيعا إىل من جاء خيتالُ  فـالـديـن  نـاصـرنا واهللا فعالُ
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=================  
  عائدون يارسول اهللا 

ـْراً ـارا ؟    حيمل اإلفك يف السنان شعارا =أي رمحٍ رموه جه
  عبثا بالرسـول واستهتـارا= طعنوا املسلمني يف صلب ديـن 

  ذلنا ال يزيـد إالّ انكسـارا= نقرأ احلقد السواه ونرثي 
  مث جنثو على الصعيد حيـارى= يشتم الشافع املشفع فينـا 

  !مرغ األنف يف التراب شنارا ؟= كيف تغدو احلياة بعـد انبطاح 
  يف رئات املليار يسري مـرارا= لدين فوق كلّ هـواء نصرة ا

  خنر الصد عظمـها فتـوارى= أخرس الوهن أمـة اخلري ملا 
  جردوها لتلبس األخطـارا= كاحلالزين رخـوة صيـروها 
 عن كتـاب ريب فنالت عـال خزيا وعـارا= أعرضتمن جزاء الف  
  !ن عثـارا ؟وهي ختطو مبنسميـ= كيف تقوى على القصاص بـردع 
  يف رسوم حقرية تتبـارى= كيف ترضى رسوهلا يف هوان 

 وفلوس تضفي هلا استكـبارا ؟= حول جاه وعاملية صيت!  
  يف خطاب مزخرف أشعارا= حسبنا الشتم بالكالم سبابا 

  والصراخ املولول استنكارا= حسبنا الشجب والتظـاهر سلما 
 ي الستاراعارم للرسـول جيل= إمنا يقظة الشعـوب حبب  
  حنو خطو الدليـل ليال ارا= باقتداٍء واهتـداٍء وسعي 

  باخللـيج السعيد رتقا جوارا= عندها يلتقـي احمليـط فروحا 
  !صـار قفارا …مابىن هدموه= كم كان أغىب " الدامنرك " ويرى 
  هل نقبل اإلعتذارا ؟…فات = يبكـي على ما " النرويج" ويعود 

  وحيها مل تطق علينا اقتدارا= تتـرى تتواىل هزائم الغرب 
  مل تعد أمة احلبيب كمـا كانت بذلّ فقد نفضنا الغبـارا

  من صياصي اهلدى بنت أسـوارا= أصبحت باتـباع أمحـد حصنا 
  خفقت راية اإلله بتوحيد ترفرف ينتشي اإلنتصـارا

  ـ لك يا أكرم األنـام ـ هصارى= كلنا للفداء منضي أسـودا 
  لفلسطـني والعراق بشـارا= ون للـه بشرى إننا عـائد

  من فتيل الرسـوم صرنا منـارا= هكذا نصنع احليـاة مشوسـا 
 يقتـل املاكرين هودا نصـارى= مكروا بالرسول واملكـر سم  
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  تصدق القول فافتحوا األبصارا= آية املكـر يف الكتاب دليـل 
  اراقد رفعنـا لواءه أنص= يا هنانا باحلبيب ملا يرانا 

  نلتقي يف اجلنان صحبا جوارا= وهنانا برفقـة منه ملّا 
  م٢٠٠٦فرباير ٢٠متت بعون اهللا وتوفيقه يوم 

  اجلزائر/ عمر طرايف البوسعادي : شعر 
=====================  
  يـحمل  اإلفك يف السنان شعارا

  يـحمل  اإلفك يف السنان شعارا عـبـثـا بـالرسول واستهتارا
  د إالّ انكسارا  ثـم  جنثو على الصعيد حيارىذلـنـا  ال يـزيـ

  فـي رئات املليار يسري مرارا!  مرغ األنف يف التراب شنارا ؟
  نـخـر الـصد عظمها فتوارى  جـردوهـا لـتـلبس األخطارا

  !مـن  جزاء الفعال خزيا وعارا  وهـي ختطو مبنسمني عثارا ؟
  !استكبارا ؟ فـي رسـوم حـقـرية تتبارى  وفـلوس تضفي هلا

  فـي  خـطاب مزخرف أشعارا  والـصـراخ  املولول استنكارا
  عـارم  لـلرسول جيلي الستارا  نـحـو  خطو الدليل ليال ارا

موهصار قفارا …بـالـخـليج السعيد رتقا جوارا  مـابـىن هد!  
  هـل نقبل اإلعتذارا ؟  ويـحـها  مل تطق علينا اقتدارا…فـات 

  نفضنا الغبارا  من صياصي اهلدى بنت أسواراكـانـت بذلّ فقد 
  تـرفـرف  يـنتشي اإلنتصارا  لـك يـا أكـرم األنام هصارى
  لـفـلـسـطني والعراق بشارا  مـن  فتيل الرسوم صرنا منارا
  يـقـتل املاكرين هودا نصارى  تـصدق القول فافتحوا األبصارا

  حبا جواراقـد رفـعـنـا لـواءه أنصارا  نـلتقي يف اجلنان ص
===============  

  القصيدة احملمدية لإلمام البوصريي
  حممد خيـــــــر من ميشي على قــــدم          حممد أشرف األعراب والعجم 

  حممـــــد صاحب اإلحســان والكــــرم         مــد باسط املعروف جامعه حم
د صــــــادق حممـــــــ               تاج رسل اهللا قاطبــــة حممــد 

  األقوال والكلـــم
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حممـــــــد طيــب          ـد ثابت امليثاق حافظــه      حممـــــ
  األخــالق والشيــــم

 ــــهت بالنور طينتوِيحممــــد مل يــــزل                حممـــد ر
  نــــــوراً من القدم

ـد معــــدن األنعام حممــــد حاكم بالعدل ذو شرف             حممــــ
  واحلكــــــم

حممــــد خيـــر رســـــل                 د خري خلق اهللا من مضـــــر حمم
  اهللا كلهـــــم

حممــــــد دينه حـــق نديـــن بـــه               حممــــــــد 
  جممــــالً حقاً على علــــم

حممد شكره       حممـــد ذكـــره روح ألنفسنــــــــا           
  فــــرض على األمــــم

حممــــــــد               حممد زينة الدنيا وجتهـــــــــــا 
  كاشــــــف الغمات والظلم

حممــــد صاغه              ـــد طابت مناقبـــــه حممــــد سيــــ
  الرمحــــــن بالنعـــــم

حممــــد               ـوة الباري وخريتـــــه حممــــد صفــ
  طاهـــــــر من سائر التهـــم

حممـــــــــد              ــه حممـــد ضاحــــك للضيف مكرمــ
  جـــــــاره واهللا مل يضـــم

حممـــــد                 ـــا ببعثتــــه حممــــد طابـــــت الدنيـ
  جـــاء باآليـــات واحلكـــــــم

حممـــــــد           لنــــاس شافعنــــا ث احممــــد يـــوم بع
  نوره اهلــــادي من الظلــــم

             حممــــــــد قائـــــــــــم هللا ذو مهـــــــــم 
  حممـــــــد خاتـــــــم للرســــــل كلهــــم

===================  
  القصيدة املضرية يف الصالة على خري الربية

  لإلمام البوصريي
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  يا رب صل على املختار من مضر  األنبياء ومجيع الرسل ما ذكرواو
  وصــل رب على اهلادي وشيعتــــه  وصحبه من لطي الدين قد نشروا
  وجاهدوا معــه يف اهللا واجتهـــــدوا  وهاجروا وله آووا وقد نصــروا

  وبينوا الفرض واملسنون واعتصبوا  هللا واعتصمـوا باهللا فانتصـــــروا
  أزكى صــالة وأمنــاها وأشرفهــــا  ن ريا نشـرها العطـــريعطر الكو

  معبوقة بعبيـــق املســــك زاكيــــةً  من طيبهــا أرج الرضوان ينتشــر
  عد احلصى والثرى والرمل يتعبها  جنم السما ونبـات األرض واملدر

وزن مثاقيـــل اجلبـــال ك  يليـــه قطـــر مجيـع املاء واملطر مــاوعـد  
  وعــد ما حوت األشجار مـن ورقٍ  وكُلِّ حـرف غدا يتلـى ويستطــــر

والبشـــر واألمـــــالك والوحش والطري واألمساك مع نعم  يليهم اجلن  
والوبر واألرياش والذر والنمل مع مجع احلبـوب كذا  والشعروالصوف  

والقدر املأمــــور املُحيـــــط وما أحاط به ال  جرى به القلــــم علم
  ومـــا

وعــــد نعمائك الاليت مننـــت   على اخلالئـــقِ مذ كانوا ومذ حشــروا
  ـــا

وعد مقداره السامي الذي   به النبيـــــون واألمـــالك وافتخـــروا
  شرفــــت

بعــــثَ الصـــوريا   وما يكـــون إىل أن ت ما كان يف األكوان وعد
  سنــــدي

  يف كل طرفةَ عنيٍ يطرفـــــون ــا  هل السماوات واألرضني أو يـــــذرواأ
  ملء السماوات واألرضني مع جبـل  الفرش والعرش والكرسي وما حصروا

ما أعدم اهللا موجوداً وأوجد   ـــــدوماً صالةً دوامـــاً ليس تنحصــــر
  معــــــ

حيـــطُ باحلـــد ال تبقـي وال تـــــذرالعد مع مجع الدهور كما تستغرق  ت  
عتبــــــــرقضى فيي وال هلــا أمـــــد   ال غايةً وانتهـــاًء يا عظيـــم

  هلـــا
أضعاف مــا قد مـر من عدد  مع ضعف أضعافـه يامن له القــــدر وعد  

صلِّي أنــــت مقتـــــدروترضى سيــــدي   أمرتنـــا أن ن حبكما ت
  وكما
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  مع السالم كما قد مر مــن عــــدد  والفضـــل منتشــر ريب وضاعفهما
  وكل ذلك مضــروب حبقــك فـي  أنفاسِ خلقك إن قلوا وإن كثــــــروا

  يا رب واغفر لقاريهــا وسامعهـا  واملسلميــــن مجيعــاً أينما حضـــروا
ووالدينـــا   وكلنـــــا سيـــــدي للعفـــــو مفتقــــر

  جريتنــــاوأهلينــــــا و
ـَذر وقد أتيـــت ذنوبـــاً   لكـــــن عفـــوك ال يبقـــــي وال يـ

  ال عداد هلـــا
منكســـر واهلم عن كل ما أبغيــه   وقــــد أتى خاضعاً والقلــب

  أشغلـــين
أرجوك يارب يف الدارين ترمحنا  جبــــاه من يف يديه سبـــح احلجـــــر  

يا رب أعظم لنا أجـــراً   ينحصــــرفــــإن جودك حبر لــــيس 
  ومغفــرةً
واقضِ ديوناً هلــــا األخالق   وفـــرج الكـــرب عنــا أنت مقتــدر

  ضائقةٌ
وكن لطيفاً بنــــا يف كــــل   لُطفاً مجيالً بــه األهـــوال تنحســـر

  نازلــــةً
تىب خري األ  جاللةً نزلــــت يف مـــــدحه السورنام ومنباملصطفى ا  

مث الصالةُ على املختـــار ما طلعت  مشس النهار وما قد شعشــــع القمر  
للديــــن ينتصــــر همن بعد مث الرضـــا عن أيب بكـــر   من قــام

  خليفتـــه
رمع ـِه   وعن أيب حفصٍ الفاروقِ صاحبِـــه  من قـــولُه الفصلُ يف أحكامـ

  وجد لعثمان ذي النورين من كملت  الظَّفرله احملاسن يف الـــدارين و
مع ابنيـــه   أهلُ العباِء كما قد جـــاءنا اخلبـــر كــــذا علـــي

  وأُمهمــــا
رســـادةٌ غُـــر بيـــــروز عبيـــــدة   بن عوف سعيد سعـــد

  طلحــةٌ وأبو
من زالـت به الغري احلبــر ـُــه   لعبـــــاس سيدنـــاومحـــزةٌ وكذا ا  وجنل

قاطبـــةً  ماجــن ليلُ الدياجي أو بدا السحـــر واألتباع واآللُ والصحـب  
====================  
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  تاج املدائح يف حبيبنا و رسولنا حممد عليه الصالة و السالم
  عائض القرين

و  مدادها مـن معانـي نـون                   أنـصـت مليـمـة مــن أمـــم    
  القلـمِ

  سالت قرحيـة صـب فـي حمبتكـم       فيضـاً تدفـق مثـل اهلاطـل العمـمِ
  كالسيل كالليل كالفجر اللحـوج غـدا يطوي الروايب وال يلوي علي األكـمِ
  أجش كالرعد يف ليـل السعـود و ال يشابه الرعد يف بطش و فـي غشـمِ

  بٍ بنار الشـوق مضطـرمٍكدمع عيين إذا مـا عشـت ذكركـم       أو خفقِ قل
  يـزري بنابغـة النعمـان روانقهـا         و من زهري ؟ و ماذا قال فـي هـرمِ

  دع سيف ذي يزن صفحـاً ومادحـه         و تبعـا وبنـي شــداد فــي إرمِ
  و ال تعرج علـي كسـرى و دولتـه       وكـل أصيـد أو ذي هالـة و كمـي

  ملديـح      كمـا كانـت شريعتـه نسـخـا لدينـهـمِو انسخ مدائح أرباب ا
  رصع ـا هامـة التأريـخ رائعـة      كالتاج يف مفـرق باـد مرتسـمِ
  فاهلجر و الوصل و الدنيا وما محلـت و حب جمنـون ليلـى ضلـة لعمـي

  دع املغاين و أطـالل احلبيـب     و ال تلمح بعينـك برقـاً الح فـي أضـمِ
  انس اخلمائـلَ و األفنـان مائلـة         وخيمـةً و شويهـان بـذي سـلـمِو 

  هنـا ضيـاء هنـا ري هنـا أمــلٌ             هنـا رواء هنـا الرضـوان فاستلـمِ
  لو زينت المرء القيس انزوى خجـالً      ولو رآهـا لبيـد الشعـرِ لـم يقـمِ

  لعـوذوه بـرب الـحـل و الـحـرمِ        ميمية لـو فتـي بوصيـر أبصرهـا     
  سل شعر شوقي أيروي مثل قافيتـي    أو أمحد بن حسني فـي بنـي حكـمِ

  ما زار سوق عكـاظ مثـلُ طلعتهـا         هامت قلوب ا مـن روعـة النغـمِ
  أُثين علي من ؟ أتدري من أجبلـه ؟         أمـا علمـت مبـن أهديتـه كلمـي

  جع الناسِ قلبـاً غيـر منتقـم            و أصدق اخللق طـراً غيـر متهـمِيف أش
  أى من البدر يف ليل التمـام و قـل أسخى من البحر بل أرسى من العلـمِ
  أصفى من الشمسِ يف نطق و موعظة أمضى من السيف يف حكم و يف حكمِ

  و الظلـم و الظلـمِأغر تشـرق مـن عينيـه ملحمـةٌ           من الضياء لتجلـ
  يف مهة عصفت كالدهـر و اتقـدت    كم مزقت من أيب جهل و من صنـمِ

  أيت اليتيـم أبـو األيتـام فـي قَـدرٍ                 أـى ألمتـه مـا كـان مـن يتـمِ
  حمرر العقـل بانـي اـد باعثنـا           من رقدة يف دثار الشـرك و اللمـمِ
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  كحلـنـا حماجـرنـا                  ملـا كتبنـا حروفنـا صغتهـا بـدمِ بنـور هديـك
  من حنـن قبلـك إال نقطـةٌ غرقـت          يف اليم بل دمعة خرساء فـي القـدمِ

  أكـاد أقتلـع اآلهـات مـن حرقـي               إذا ذكرتـك أو أرتـاع مـن ندمـي
  و خاطري بالسنـا كاجليـش حمتـدمِملا مدحتـك خلـت النجـم حيملنـي 

  شجعـت قلبـي أن يشـدو بقافـيـة         فيك القريض كوجه الصبـح مبتسـمِ
  صه شكسبري من التهريـج أسعدنـا         عن كل إلياذة ما جـاء فـي احلكـمِ
  الفرس و الروم و اليونان إن ذكـروا          فعنـد ذكـراه أمسـال علـى قـزمِ

  قـوا لوحـة للـرق هائمـةً          و أنت لوحـك حمفـوظ مـن التهـمِهـم منّ
  أهديتنا منبـر الدنيـا و غـار حـرا            و ليلـة القَـدر و اإلسـراء للقمـمِ

  و احلوض و الكوثر الرقراق جئت    به أنت املزمل يف ثـوب اهلـدى فقـمِ
  اجلن و اإلنس بني الـالء والنعـمِ الكـونُ يسـأل و األفـالك ذاهـلـة        و

  و الدهر حمتلـف و اجلـو مبتهـج        و البدر ينشـق و األيـام فـي حلـمِ
  سرب الشياطنيِ ملا جئتنـا احترقـت       و نار فارس ختبو منـك فـي نـدمِ

  و صفد الظُلْم و األوثان قـد سقطـت    و مـاء سـاوة ملـا جئـت كاحلمـمِ
  دنان حازوا منـك عزـم       بـك التشـرف للتأريـخ ال بـهـمِقحطان ع

  عقود نصرك يف بـدر و فـي أحـد     و عدالً فيـك ال فـي هيئـة األمـمِ
  شـادوا بعلمـك محـراء و قرطبـة لنهرك العذب هب اجليل و هو ظمـي

  مِو من عمامتك البيضـاء قـد لبسـت        دمشـق تـاج سناهـا غيـر منثلـ
  رداء بغـداد مـن برديـك تنسجـه       أيدي رشيـد و مأمـون و معتصـمِ

  و سدرة املنتهـى أولتـك جتهـا     علي بسـاط مـن التبجيـل حمتـرمِ
  دارست جربيل آيـات الكتـاب فلـم    ينس املعلـم أو يسهـو و لـم يهـمِ

  ا من بـر فـي القسـمِاقـرأ و دفتـرك األيـام خـط بــه         وثيقة العهد ي
  قربـت للعالـم العـلـوي أنفسـنـا         مسكتنا متـن حبـل غيـر منصـرمِ

  نصرت بالرعب شهراً قبـل موقعـة  كأن خصمك قبل احلرب فـي صمـمِ
  إذا رأوا طفـالً فـي اجلـو أذهلهـم   ظنوك بني بنود اجليـش و احلشـمِ

  الل بالنغمـة احلـرا علـى األطـمِبك استفقنـا علـي صبـح يؤرقـه       ب
  إن كان أحببت بعـد اهللا مثلـك فـي بدو و حضر و من عرب و من عجمِ

  فال اشتفى ناظري من منظـر حسـن       وال تفـوه بالقـول السديـد فـمـي
==================  
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  ربيع اهلدى
  )شاعر طيبة(حممد ضياء الدين الصابوين : بقلم
  علينا        فضاء الكون وابتهج الزمان" اهلادي"جتلى مولد 

  وعاد البشر ميأل كل قلب    كما غمر اهلدى وعلى األذان
  ربيعك قد زهت فيه األماين  وطاب الشدو وانطلق اللسان

  كرت عظيم             ففيها الفوز حقا واجلنان" أمحد"حمبة
  حمبته حتقق كل خري               وحيلو الود فيها واحلنان

  د من معني احلب تسمو         فما حلوادث الدنيا أمانتزو
  !!مثلما شرف الزمان"بأمحد"وكم تباهى    ) الربيع (لقد شرف 

  وأنت لنا على خلق عظيم    ومنك الفضل واملنن احلسان
  حقا                  ففيها عزنا وا نزان"رسول اهللا"وأسوتنا 

  نا مثلما األجداد كانوالك"             طه"ولو أنا جنا ج 
  ولنا سادة الدنيا فلما              هجرنا الدين حل بنا اهلوان
  فهال عودة ترجى ملاض          يسود العدل فيها واألمان ؟

  سيد الكونني طر عم      وجاء مبدحه السامي القران"حممد"
================  

  حممد صلى اهللا عليه وسلم رسول اهلدى 
  تور عدنان علي رضا النحويبقلم الدك

 د واخفقي يا بيدعانقي ا  = كل يوم على رمالك عيد  
  يف ميادينها وفجر جديد =    راية بعد راية وزحوف 

  ـر ويبنيه مؤمن وشهيد =  ال يزال التاريخ يدفعه النصـ 
  ـق يف نورها ويجلَى الوجود =  والنبوات آية اهللا يجلَى احلـ 

  ـد مواثيق أمة وعهود =  والزمان فتمتـ  تصل األرض
  رض وامتد ساقه والعود =  يا لَحق جذوره ضربت يف األ 
  عبقري وفاؤه واجلود =  إنه جوهر احلياة وفيض 
  س وهذا رسوهلا املشهود =  إنه الوحي والرسالة للنا 

  ـه وعز لواؤه معقود =  سيد الناس بني نصر من اللَّـ 
  بني آيات ربه ووعيد =  نيب فبشرى إنه أمحد ال

  آية احلق واهلدى التوحيد =  فمن اهللا كل فضل عليه 
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  ـوق وجربيل والرباق الشديد =  يا جالل اإلسراء حيمله الشـ 
  راً فتنشق ظلمة وسدود =  والفضاء املمتد ينشر أنوا 

  من سناه أحناؤنا والكبود =  أي نور يطوف بالكون تجلَى 
  للقاه نبوة وجدود =  ملصطفى أطلَّ فهبت إنه ا

  وجالل حيوطه وحشود =  وإذا السيد العظيم إمام 
  يتالَالَ وجوهر وعقود =  وإذا أنت يا فلسطني نور 

  جلنان وحمشر وخلود =  فاخشعي يا رىب فهذي دروب 
  ـن وقلب ووثبة وزنود =  ورباط هللا حترسه العيـ 

  بالرجا، صادق الوفاء، رغيد =   نداك غين! يا ظالل األقصى
  وجهاد على الزمان جديد =  كل شرب به مواقع وحي 

  أن يخانَ الوفا وتطوى الوعود =  إن داراً حيوطها اهللا تأىب 
  عن محاها فىت أبر جلود =  إن أرضاً هللا ال يتوىل 

  ـه عذاب من ربه وصعود =  من خين عهده مع اهللا يرهقـ 
  ـه ومن مؤمن له ترديد =  سالم من اللَّـ ! ىيا رسول اهلد

  أضلع أسلمت وهذي الكبود =  وصالة عليك ختشع فيها 
  ت من اهللا خريها ممدود =  كل فتح بلغته هو آيا 

  ـح وأغلى سبيلُها واجلهود =  غري أن القلوب أقسى على الفتـ 
   ـه سبيل البالد سيف حديد=  فسبيل القلوب هدي من اللَّـ 

  وبالغ فذاك فتح جميد =  فإذا ما التقى على احلق سيف 
  عبقريات أعصر وحشود =  فبنيت الذي تقصر عنه 

  هي فتح منه ونصر فريد =  أمة مل تزل إىل اهللا تسعى 
  ـه ومنا الوفاء والتوحيد =  سالم من اللَّـ  ! يا رسول اهلدى

  ونعيد ـه نرجو رضاءه =  وصالة عليك نعبد فيها اللَّـ 
  ـه وفضل مهدى وخري مديد =  رمحة أنت للعباد من اللَّـ 

  ـاة وقد جف ضرعها والوريد =  قصة الشـ ) أُم معبد(فاذكري 
  لَّـه فاشتد درها واجلود =  مسح الضرع يف يديه رسول الـ 

  لئن ظمئتم فعودوا : ـرع تدعو=  روي الصحب وانثنوا وكأن الضـ 
  ـه يف قلبه خشوع وحيد =   يديه وذكر اللَّـ آية اهللا يف

  يرتوي منه صاحب وبعيد =  إن روى الصحب كفُّه فهداه 
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  مؤمن خاشع وينأى كنود =  يرتوي الدهر من هداه فيدنو 
  ـق نبياً عالك أفق فريد =  تفردت يف اخللـ ! أيها املصطفى

  يف السماء محيد ض محيد و=  ذكرك يف األر : أنت معىن الوفاء
  ق وإشراقه جالل ودود =  زانك اهللا، حسن وجهك إشرا 

  ـها فيغضي من اجلالل الشهود =  ال تكاد الشهود متأل عينيـ 
  ب إذا امحر بأسها ورعود =  ذروة البأس يف فؤادك يف احلر 
  ذا الفارس املعدود : ـر لقالوا=  لو تنادوا من الفوارس يف الدهـ 

  ل ويأوي لظلك الصنديد =  احلرب حيتمي بك أبطا أنت يف 
  ـق عظيم يتلى به الكتاب ايد =  حسبك املدح أن تكون على خلْـ 
  هو ذكر على الزمان جديد =  كل آي من الكتاب وذكر 

  س سالماً يرعاه دين وصيد =  محلت إىل النا ! يا رسول اهلدى
  ت إليك منهم كبود ناً فحن=  كم مسحت الدموع آسيت حمزو 
  فاطمأنت إىل الوفاء العهود =  ودفعت األسى ورعشة خوف 
  كم أضاعته فتنة وجحود =  أنت أرجعت البن آدم حقاً 
  تاه يف الدرب جائع وطريد =  وعتاة بغوا على الناس حىت 

  ـق سواه فباطل مردود =  هذا هو احلـ ! يا حقوق اإلنسان
  مل تشرعه عصبة وعبيد  = إا منحة من اهللا، حق 

  مل ختالطه فتنة ووعود =  فاستقيموا هللا نبنِ سالماً 
  ـت فما جار سيد ومسود =  عدلت وساويـ ! يا رسول اهلدى

  ناً فهبت عزائم وجهود =  مجع اهللا أمة احلق إخوا 
  للشياطني دولة وجنود =    غري أن الزمان حال فعادت 

  ـن فمادت ذراً وماد عمود =  اكيـ أشعلوا األرض فجروها بر
  ) واألخدود(ر وجن اللهيب =  صاح من هول مكرهم كل جبا 
  موكب احلق جيتلي ويرود =  غري أن اليقني يبقى وميضي 
  غلب الشوق واحلنني الشديد =  كيف أرقى إىل مدحيك لكن 

  يف فؤادي يغيب مث يعود =  غلب الشوق رهبيت، وصراع 
  دفع الشوق رهبيت فتزيد =  ؤادي شوق كلما جلَّ يف ف

  قي فتصفو وترتقي فتجود =  وإذا باخلشوع يرفع أشوا 
  ـب وهللا وحده التوحيد =  إمنا اهللا والرسول مها احلـ 
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  عهد على الزمان جديد ) لَّـه=  يف سبيل الـ (يا لدربٍ شققته 
  وسرايا تتابعت وحشود=  ماج فيه من اهلداية نور 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أورانج أباد يف اهلند ) . املدائح النبوية تارخيها وأساليبها ( ألقيت هذه القصيدة يف مؤمتر حول ) ١(

م مث جعلت هذه ١٩٨٨أكتوبر )/٩ـ٧(هـ املوافق ٢/١٤٠٩)/ ٢٨ـ  ٢٦: ( خالل الفترة 
( يف هذا املؤمتر حبثاً حول وقدمت . القصيدة جزءاً من ملحمة األقصى وديوان مهرجان القصيد 

  ) .اِإلطار الصحيح واألسلوب األمثل للمدائح النبوية 
  .جبلُ يف جهنم ، عقبة شاقة : صعـود ) ٢(

صاحبة اخليمة اليت مر ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وأبو بكر يسأالن حلماً ) أم معبد ) ( ٣(
فمسح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ضرع شاة خلفها . فلم يصيبوا شيئاً . ومتراً يشتريانه منها 

فآمنت وبايعت على . اجلهد عن الغنم ودعا ومسى اهللا تعاىل ، فتفاجت عليه وذرت وروي اجلميع 
  اإلسالم

======================  
  ...!!سيدي يا رسول اهللا 
  صاحل حممد جرار

يف اجلناح ، ال يستطيع التحليق عالياً ليبلغ عالك ها أنا ذا أقف بني يدي ذكراك ايدة ، والبيان ضع
!!  

  فكيف للهباءة أن تصف الشمس ؟ وكيف للسفح أن يرنو إىل القمة الشماء ؟
  وكيف للقطرة أن تتحدث عن احمليط العظيم ؟

  بل كيف لإلنسان امللطخ برذائل الدنيا أن يقف بني يدي ذكرى سيد األنبياء واملرسلني ؟
  !يا رسول اهللا ، حريص علينا باملؤمنني رؤوف رحيم ، وإنك لعلى خلق عظيم ولكنك ، يا سيدي ، 

وهل حنن مثلنا بني يدي ذكراك الكرمية تائبني إىل اهللا ، مستغفرين ، نرجو شفاعتك يوم الدين، فننال 
  !!دار املتقني  –إن شاء اهللا  –ا 

  !!وصلى اهللا عليك وسلم ، يا من بعثت رمحة للعاملني 
    املولد النبوي الشريفيف ذكرى 

ـــضياء لـمـــن ــاء مــن أطــل ال  ؟ علي
 ائهــا نبــع فــاض الـــبشاشة لـمـــن
ـــمن ــائر ل ــود يف البش ــت الوج  تراقص
 الـدنا  كـل  أرجـت  الــبشائر   لـمـن

ـــن ـــاء لـم ــة الـبـه ــراِء بليل  !؟ غ
ـــر ــر  وافـت ــون ثغ ــن الك  !؟ ألالِء ع

ـــا ـــني م ــرباء ذي ب ــراء الغ  ِ واخلض
 اســـتحياِء يف املعطـــار فـتـضــــاءل
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ـــد ـــب  ول ــد الـحـبـي ــه حمم  ببهائ
ـــذي  ولـــد ــاة غــرس ال  فضــائالً احلي

 لنـا  خفقـت  مــا  لــواله  الـذي ولـد
ــرمحن اشــكروا  هـيـــا ــا فهــو ال  يعمن
ـــا ـــكروا  هـي ــود رب اش ــه الوج  فإن

 اهلــدى علــم يــا اهللا عـــليك صـلـــى
ــك  صـلـــى ــا اهللا علي ــورى خــري ي  ال

 بكونـه  أقـام  مــا  وسـلــم  صـلـى
 رسـوله  تكـون  أن ربــك  شــاء  قـد
 مبشـراً  تكـون  أن ربــك  شــاء   قـد

 ذرةً املغيــب األزل فـــي فـرعـــاك
 رفيعهــا الســماء خلــق مــن  وحـبــاك 
ـــب ــد يف  توشـب ــرام البل ــراً احل مطه 
ـــاك ـــك ودع ـــاألمني قـوم ــم ب وإ 

 اهلـوى  عبـدوا  – وحيهـم  يـا –  لـكنهم
 إهلهـم  بشـرع  أتـيـتــهم   فـلـقـد

ـــتهم ـعـمــات  أس ــك آي ــوا رب  فانتض
ـــوك ــمس  عـرف ــنرية كالش ــوقهم امل  ف

ــربت ــا  وص ــري ي ــام خ ــى األن  األذى عل
 لتفرقـوا  جافيـاً  فـظــاً  كـنــت  لـو

 الــورى بــني مــن ملختــارا  لـكـنـــك
ـــد ـــذذت  فـلـق ــاملني ب ــروءةً الع  م

ـــد ــل يف جـــاء ق ــرك الترتي ــاً ذك  عالي
ـــلّمت ــحبك  ع ــون أن، ص ــام تك  حي

ـــت ــام يف ووضـع ــم أمي ــدى عل  اهل
املــدى علــى هــاديني فــيهم فـتـــركت 

ـــوا ــة حـمـل ــني األمان ــرم خملص  ل
ــى  بـالـحـــكمة ــاهلم وحســن املثل  فع

ـــت ـــم  دان ـــت دول لـه ــها يهت  ببأس

 !!رجـاءِ  طـول  بعـد  فــجرٍ   مـيـالد
ـــطّ  !حبــراِء رشـــادها درب واخـت

ـــذي ـــب ه ــية الـقـل ــاِء خبش  !ورج
ـــة ــداة بـالـنـعـم ــداِء امله  ! واألن

ـــسيد الـوجـــود رحـــم ــاِء ب  !الرمح
ــاِء مــن مشــس قـــتأشـر  مـــا  العلي
 الظّلمــاِء فـــي األنـــوار أولـــج مـــا

 البنــاء بـقـــدرة تـقـــوم سـنـنـــاً
ـــني ــة  لـلـعـالـم ــاِء ورمح  األحي
ـــني ــذر  لـلـمـؤمـن ــفهاِء ومن  الس

 عطـاءِ  خـري  فكنـت  ولــدت  حـتــى 
ـــى ـــرِفْت  حـت ــرف ع ــاِء بأش  األمس

 األرجــاِء يف عــم رجــسٍ كـــل  مـــن
 ذُكــاِء رــ األخـــالق بـهـرتـهـــم

 األشــياِء أوضــح عــن عمــوا  حـتـــى
ـــروا ـــلشرعة فـتـنـكّ ــمحاِء ل  الس

جــزاِء لســوِء يــا الـــجهالة  سـيـــف 
ـــم ــدوا  لـكـنـه ــن ص ــواِء ع  األض

ـــى ـــدوا حـت ه محةـــلس ــاِء ل  البيض
 نعمــاِء مــن إلـــيه دعـــوت  عـمـــا

ـــهم لـتـكـــون  الرمحــاِء أرحــم فـي
ـــاك ـــك  وحـب ــفوة رب ــالِء ص  الفض

ــ ـــطور  ـتفـألن ــى مـف ــاِء عل  العلي
ـــه ـــةً لــل ـــذاِء خـالـص  بـالأق

ـــا ــرف  كـيـم ــا يف يرف ــاِء مس  األحي
ـــاب  ذاك ـــنةَ الـكـت ــاِء وس  املعط

ـــردوا ـــوة وتـج ـــغراِء لـلـدع  ال
ـــد ـــيف وبـح ــق س ــاِء يف احل  اهليج
ـــوت ـــروش  وه ــرِ ع ــاِء الكف  والظلم
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ـــدين  وبـدوحـــة ــف ال ــأَت احلني تفي 
ـــدور ـــزمان دوالب  وي ــا ال ــرى فم  ن

 بنــا بلغـوا  بـهــمة  الـذيــن   أيــن 
ـــن ـــى أي ــموا األل ــل اعتص ــم حبب  إهله
ـــن ــاروا األىل  أي ــوراً ط ــال يف نس  الع

 هلـم  شـهدت  فتـوحهم  الـذيــن   أيـن
 مكبـراً  جـاء  حـني  الـخـلــيفة  أيـن

ـــتكون ــدس ل ــ املســلمني ق  املــدى ىعل
 تـرى  لكـي  صـالح  أيـا  أنـت  أين  بـل
 تـرى  فمـا  الصـادقون  عنـه  غـاب   قـد

ـــرى ـــاً  وت ــت شـعـوب ــا ذُلّلَ  أعناقُه
 الفـدا  سـاح  عـن  اهللا جنـد  غـاب  قـد

 بشــهامة مضـوا  أحـــرار غــاب  قــد 
ــاح األطـــهار فـأولـئـــك  أرجيهــم ف

 قلوبنــا طـــبيب أيـــا أقـــول  مـــاذا
 رعةًشــ تـــركنا وقــد  أقـــول مــاذا 

ــاجع طــب الصــدرِ يف ملــا فـيـهـــا  ن
 وبالدنـا  قدسـنا  أضـعــنا  قــد   هـا

 طافيـاً  غثـاءً  تـحـولــنا  قــد   هــا 
 سـجيةٌ  الكـرام  شـيم  مـن  يـبـق  لـم

ـــا ـــا  إن ـــارنا لـبـسـن ــدارة ع  جب
ــت مــايل ــدجى وصــف يف القــولَ أطلْ  ال
 علــى نشــؤوا فتيــةٌ إال الـنـــجم  مـــا

ـــروا ــاجد عـم ــ املس ــربهم نيخملص  ل
ــا أضـــاؤوا  فـلـقـــد  بشــعاعهم ليلن

ــدوا إذا املســلمني ســعي ضــلّ مـــا  اهت
 قلوبنـا  حبيـب  يــا  أتـيـتــك  إنـي

ـــا ـــا إن ـــطرقني أتـيـن ــنا م  رؤوس
ــا يســعى جــاء ريـــاضك وإلـــى  مجعن

ـــك ـــعوب تـل ــة الـش ــفاِء بنعم  وص
ـــزة ــ  لـلـع ــواِء أي ـساِءالـقـع  ل

ـــد ـــماء كـب ــة الـس ــوراِء وقب  ؟ احل
ـــى ــدوا  حـت ــالطود غ ــاِء؟ يف ك  النكب

ـــمان بـجـنـــاح ــداِء؟ وصــدقِ إي  !ف
ـــة ــداة بـالـرحـم ــعفاِء؟ املس  !للض

ـــن ـــة  م ــادي روض ــاِء" إىل اهل  "إيلي
ـــر ـــفاَء  وتـذَكّ ــراِء الـحـن  !باإلس

ـــا ـــلّ  م ــى ح ــن باألقص  !األرزاِء؟ م
ـــاق إال ـــمةال نـف ــاِء ـطـغ  !احلمق

ـــش ــل بـالـبـط ــاِء والتقتي  ! واإلفن
ـــى ـــد  وأت ــالِ عـبـي ــواِء امل  واأله
ـــى ـــد  وأت ــة الـعـبـي ــاِء بذلّ  !وغب

م والـيـــوميـخـلُـــفُه بــذاِء كريــه! 
ـــم واهللا ـــا يـعـل ـــنا م ــن بِ  !داِء؟ م

ـــي ـــةُ ه عـرمحنِ شـــر ــاِء ال  لألحي
يـشـــفي الطـــب مســاِء وحــي غــري 

 مسحــاِء شــريعة هجــر بـعـــد  مـــن
ـــولِ فـــوق ــا بغــري الـسـي  امســاِء م
ـــي ـــي ف ـــالمِ مـدع ــاِء اإلس  والعرب

ـــى ـــا  حـت ـــبةَ غـدون ــاِء س  األحي
ـــوح ــم ويـل ــى يف جن ــاِء؟ حش  !الظلم

حـــب ـــه ـــه اإلل ـــمعطاِء وديـن  !ال
ـــوا ـــرتّلِ  وتـنـزل ــداِء كـت  !!األن

ـــى ـــبنا  حـت ــةَ ارتـق ــواِء دول  األض
ـــ ــسِ  شعاعب ــطفى مش ــاِء املص الوض 

ـــومِ ـــبان  بـنـج ــوِء ش ــاِء وض  رج
 غلــواِء مـن  القـوم  عـلـيــه  مـمــا 
ـــى ـــك  وإل ــةُ ريـاض ــعداِء رحل الس 
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 واســع وصــدرك بنــا الـــرحيم  أنـــت
  مجعنا فـارحم اللهم  غـفـرانـك

ـــيع  فـكـــن ــة الـشـف ــاِء ألم  الغرب
 األعداِء على لنا الـنـصري وكـن

  
\======================  

  صالة اهللا وسالمه على اهلادي
  صاحل اجلعفرىاإلمام الشيخ 

  على اهلادى رسول اهللا      صالة   اهللا  سالم  اهللا
  للمختار     قد    زرنا      لدار   اخللد   قد  جٍئنا

  وشاهدنا   رسولَ   اهللا   وىف  الروضات صلّينا
  وحبر   احلبّ   أمواجا     رأيت   الناس   أفواجا

  لشوق   ثجاجاحلُبٍ  ىف  رسول  اهللا       ودمع   ا
وىف    رؤياه    أفراح      فواح    ّدوعطر     الن  

  وسامحهم   رسولُ  اهللا      وأهل  احلبّ  قد باحوا
ّور  والسروالح    الن          ّوالرب   وجاء    اخلري  
  برؤياهم   رسولَ   اهللا        وأهل   اهللا   قد  قروا

  حبيب    اهللا    يلقاهم      وقد  زاروا رسولَ اهللا 
ملن  للمصطفى  زاروا      وغفرانُ    و    أسرار  
من  اهلادى رسول اهللا       عليهم    تبدو    أنوار  

  وأقمار    اهلدى   هلّت      جيوش  النفس قد ولّت
  ملن  زاروا رسولَ اهللا       وسحب اخلري قد عمت

  ومشس   الدين   تهديناإىل    اخلالَّق    بارينا      
  أتينا   يا   رسولَ  اهللا          رسولُ    اهللا   داعينا
  بإقبال        وإسعاد          مجالُ  املصطفى بادى
  و  شاهدنا  رسولُ  اهللا    وعطر   روح   الوادى
  بتوفيق    بال    حجب      ونلنا    غاية    القرب

  وزرنا    سيد   العرب    أبا  القاسم  رسولَ اهللا  
  لدى   املختار   هاديها      وهز    الروح   باريها
  شهوداً  ىف رسول اهللا       فنالت     من    أمانيها
  وسلَّمنا     على     طه     رياض   اخللد   نلناها
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  بإمداد    رسول    اهللا      وروح   احلبّ   حياها
  صالةُ    اهللا    كالقطر  على املختار ذى الذكر   

غُر    و  آلٍ  من  رسول اهللا      وصحبٍ    سادة  
ررمىت  ما اجلعفرى ح       رمديح  املصطفى  كر  

  بنورٍ  من  رسول  اهللا        ووجه   احلب  قد  نور
===================  

  صلى اإلله وسلمـــا
  عاءصن_ عبدالسالم املآخذي / شعر األستاذ 

  صلى اإلله على النيب  وسلمــا  واآلل من ورثوا الكتاب احملكما
  صلوا عليه وسلمـوا وترمحــوا  سعــد املصلـــي بالنبـي وأكرمـا

  طوىب ملن أضحى بطه مغرمـا  و بآلـــه فـي دينـــه  مستعصمـــا
  طوىب ملن قصد املدينة  زائراً  و توسالً صلى جـوارك حمرمـــا

  طـــه عشقنــــا قبـــةً  نبـويـــةً  يروي الضما تعلو رياضك طيبها
طـه عشقنــــا تربـــةً    إين لشـــوق لقائهــا أبكــــي  دمـا
  قدسيـــةً

  األنبياُء علوــــم فضـالً  كمـا  يعلو النجوم البدر يف كبـــد السمـا
  هيهات أن يرقى سواك  ويعتلي  ظهر الرباق مشاهداً غيب السمــا

  يارمحة الرمحن يا نـور  اهلـدى  دنيـــا بذكـــرك  دائمـاطابت لنا ال
  يا حجة الباري على كل الورى  لوالك مـا صلـــى التقي  وأحرمـا

===============  
  !..رسول اهللا.. عذراً

  عبيد الشحادة
 عبيد الشحادة

  طُلولُ وال  سـعـاد ال  عـجـولٌ
لـي  فَـمـن بهب صوجاملطايا  ن  

ـكالًم   أتـيـتـرس وان قومي  
وماالً  جاهاً بـطـالبٍ   ولـسـت  

الرحيلُ أزِف وقد  تـشـاغـلـين
الوصول غايتها الـسـري   تـغـذُّ

!رسول  يا بـاملُراسلِ   فـرفـقـاً
مهي  فـأصـغـر ضرالقليل الع
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  عظيم تـقـصريٍ  بـذنـبِ  أبـوُء
منتهاها دمـوعي  مـن ألسـكـب  
  وذَلوا؟ هانوا من  عار أتـغـِسـلُ

  قصورٍ  عـن  عـذراً اِهللا  رسـولَ
  اخنذاالً نـصرتك دون قـعـدنـا

  أمور  من بالسفاسف   شـغـلـنـا
  فينا  حملسودا الـسـيد  فـصـار

  بالتعايل  الـمزركش الـجـاه وذو
  فـقومي  ..مـعـذرةً اهللا  رسـولَ

  قوسٍ وكل بـالـرماح   وألـقَـوا
  خيوالً  مـراكـبهم عـادت  ومـا

  ركوباً تغريهم الـصـهـوات   وال
  عظاماً  غدوا اخليولِ فـفـرسـانُ

  جياداً بـدا الـجـواد ركـب  إذا
وفيهم  منهم مـهـابـةً  تـسـيـر  
تـعـشـق نـفـوس  حىت  اإلقدام  

  مـبتغاها  األسـنـة  بـأطـراف
  نيبٍ عن  يـحامي مـن   أولـئـك

والـمـنايا   ويـصـمـد حدقاتم  
بروحٍ يـفـديـه  إن   ويـصـدق  

  صرحياً لبناً أُرضـعـوا   رجـالٌ
  محاها  على كـاألسود  فـكـانـوا

  عشقٍ زِير إمـا  :نـحـنـ وأمـا
ا  رضـيـعدقَسورةٌ لـبِـي سورج  

  رؤوساً؟  كُنا  قد  عذراً اهللا  رسـولَ
  كـراماً وسـطـاً أمـةً  وكُـنـا
  فينا  األمـثالِ مـضـرب وكُـنـا

ذليل مـنكسر  مـنـه وطـرفـي
لسيو  منها جـرت لـو وحـتـى

!الغسيل؟  العار يـنظّف  وكـيـف
!اخلجول؟ العذر يـقـبلُ  وأنـى

الـخمول إال عـلـة مـن  ومـا
البديل اهلم هـمـنـا   وأشـغـلَ

الكَسول؟ ..رابيه  املال  كـثـيـر
!طـويل  ذيـلٌ لـه كـطـاووسٍ

النصول  تكسرت قـد  لـديـهـم
الصقيل مـقـلَّـده  عـن وأُنـزِلَ

ـفـنـشـهم  يهيلُ منها أُذنالص
!وفيل  ثَـور عـنـدهـم   سـواٌء

..اخليول مرابطها يف   بـكـتـهم
رعـيل  واحـدهـا ظـاللَ  كـأنَ
سهول وال يـهـاب حـزنٌ   فـال

الذليل املوت  بـأسـها   يـحـاذر
الصليل النغمِ من  ويـطـربـهـا

مييل وال يـحـيد ال ويـثـبـت
قـتـيل أو هـو قـاتـلٌ  مـافـإ

فَـعـول بـر ..صـادق قـؤولٌ
األصلُ   فـنِـعـم األصيل واللنب
جتول وا عـزيـزةً  تـصـولُ

أكُـول شـرِه مـتـخـم وإمــا
..عجول )النيدو( من  ورضـعـنا

الذُيول الـنـاس  فـي اآلنَ  وإنـا
طُول الناس بوسط  يـمـيـزنـا

النبيل الـخلُق يـنـبـع ومـنـا
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  يوماً جِيَء بك  إذا خـجلي   فـيـا
  يوماً ناديت إذا خـجـلـي   ويـا

وقـلـت بقريب أحـبـايب أريـد  
  !ظَمأى؟ احلوضِ قُرب نراك  فكيف

  ونـذي؟  زوراً نـدعـي ابـمـاذ
  عـوداً  نـخـالَء؟  أمـةً  أكـنـا

  رزقـاً فـقـراُء؟ أمـةً أنــا أو
  انشغلنا  وا  عـوائـالً  نـعـولُ

  علينا تـخشى  نـسـاَءنـا إنَّ  أو
  عـداداً كـثُـرت أمـةٌ أنــا أم

  وأضحى شيعاً أمـرهـا تـفـرق
  النوايا خايف مـرجف فـفـيـنـا

  بغيٍ؟ ابن سـفيه   ـزنـاأيـعـج
  رسمٍ بنشر  بـالـنيب   فـيـهـزأُ

  وأنـا حـر أنــه بــداعــي
  درباً اإلرهـاب  نـركـب   وأنـا

عجولٌ زرائـبها فـي  عـلـوج  
  دينٍ محاةُ ونـحن أيـعـجـزنـا

  شرك عتاةَ قريش كـانـت  لـقـد
  عليها  من أقـوى  الـروم   وكـان

  دنيا وطالقِ عـقـيدة   بـصـدق
  ومستحيلٌ الـبـالد يـطـوفـون

 وعـذراً مـعـذرةً  اِهللا رســولَ

كفيل  وبـنا  شـهـيـدنـا وأنـت
نؤول حـتـماً كـلُّـنـا  إلـيـه

جليل شأنٌ يـومـهـا  وقـربـك
ـكالغليل منه يـرتوي  وحـوض

!نقول؟ مـواقـفـنا  عـن  ومـاذا
بـعـزمنا فـخـار  دالنحيل  اجلس

نا   وجـانـبقـوت اجلزيل  اخلري
نعولُ من لَّةالـمـذ  فـأورثـنـا

عول تلك غـنـيمةً   فـبِـئـسالب
قليل بـهـا الـرجـالِ وتـعـداد
ميول سـيـاسـته  فـي   لـكـل

عميل أكـابـرنا  مـن وفـيـنـا
النغول  لـتعجزنا  كـانـت  ومـا

الـقبول؟ الـقـوم مـن يـؤيـده
العقول عواطفنا  فـي تـمـاهـت

دولال عنه  مـسـلكاً   ويـجـدرع
الصهيلُ للبقر ولـيس ..تـخـور
الدليل الناس عـلى بـه  يـقـوم
يسيل  دمها  يف  الـشـرك   وكـانَ

خول بـالدهم فـي   وأمـكـنالد
رحيل م اسـتـقـر مـا وقـومٍ
يستحيل مـا أمـامـهـم  يـرونَ

!!..أقول ما عندي يـبـق لـم إذا

===============  
  فدى لرسول اهللا

  معتصم إبراهيم احلريريشعر 
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  التهابا الشعر أيـها  تـأجـج
  أرادت ما  للقوايف  وأطـلـق

  آسٍ وقوف احلزين  مثل  وقف
  تصحو الذلّ سبات  من لـعلّك
  قولٌ  قيل  قد  الذي  بعد  فـمـا

  املنايا سوى الرسول بعد  وما
حد كلّ األعادي جـاز فـقـد

  فينا التقتيل  يـكـفـيهم  ألـم
  هواهم  على البالد  وتـقـسيم

  طوينا منهم  غصة مـن وكـم
  صمتنا إذ بأنا   فـظـنـونـا

  وغابت هـزمت أمـة  وأنـا
  تؤوي األرض بأنّ  علموا  وما

  جباالً تغدوا  مـحـمد  ألجـل
نفسي اهللا رسول يا  لك فـدى  
ةٌ لـك  فـدىتعالت  قد  بك  أم  
  الربايا  خري املصطفى  ألست

  فينا  اإلميان أشرق بـنـورك
  عنا األهواء ظـلمة   ـددفـب

  نزهو الدين رياض  يف  فصرنا
  اخلطايا جداوله يف لـنـغسل

ك اهللا  نـبـياحلنايا يف حـب  
تـعانقه رائرعطشى وهي الس  

  بعطرٍ يلثمها  الشوق   نـسـيم
  مخر األرواح يف شذاه   كـأنّ

  شعري ليت أمحد ورد من شذاً
  تشدوا  حيث النبوة  غصن على

السحابا فاستبكي  عينيك  ومن
عذابا واسـقـيها  اآلالم مـن

مصابا مكتئباً  النفس كـسـري
احلرابا مآسيك من وتـشـرع

صابا صاب قد  الذي بعد  وما
والصعابا الـمكاره نـرِد وأن

بابا اإلصالح إىل  يدعوا ولـم
انتهابا بأمتنا عـاثـوا  ومـا

خرابا مكائدهم  نم فـأمـست
واحتسابا صرباً القلب  عـليها
جوابا هلم نـطيق ال  بـأنـا

اغترابا وأَبعدت حـضـارا
هضابا حيناً ترى  بـراكـيناً

انسكابا تنسكب النريان   مـن
والصحابا والعشرية  وأهـلي

الكتابا وأودعت الدنيا عـلـى
وانتسابا مجاالً   وأكـمـلـهم

حجابا  وأ ضباباً يـترك ولـم
الشهابا دياجرنا يف وأطـلـق

ذابا األعماق يف اهللا حـب   و
والثوابا السعادةَ نـغـترف  و

انصبابا ينصب املُزن كـماء
القرابا الشجن من  فـيـسقيها

أجا قـلب شـمـه مـا  إذا
با

شرابا  تشربه الـجنات   مـن
وطابا أزكى قد  األغصان على
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شاعرامل لـها  تـرق باكيات  
  حانيات القصائد  وتـنـبـعث

  حيوي  شيء ال أمحد   فـهـذا
  قليب لكن بـمادحٍ   ولـسـت

  تعامت بصائرهم قومٍ عـلـى
  فقاموا  أمـانيهم وغـرتـهـم

  كرميٍ شرف  وال عـقلٍ  بـال
  أبيه يدري  أيـهم سـلـوهـم

  لئاماً قـوماً أبـصـرتـم إذا
  جزمت ‘‘الدمنرك‘‘بين يا فمهالً

  حتى األبقار مع تـراضـعتم
  غناٌء فيها  لكم  كـانـت وقـد
  فإنا تنفعكم ‘‘اللورباك‘‘دعـوا

  وزبداً لبنا واشبعوا  خـذوهـا
  صحاباً لكم  اليهود كـان  وإن

  فينا خـيـر ال أمـةٌ فـإنـا
  غُزاةً  سنأتيكم مـا   ويـومـاً

  وأنـتـم مـوالنـا  اهللا فـإنّ
  نبقى ‘‘اخلباب‘‘ أمـة   وأنـا

 خوفاً بالروح ألمحد   نـجـود

باعذا أحلاناً  الـدين طـيـور
ا  انسياب هلا احلنني  وينساب

سكا وأدمعها   قـوافـيـهـا
با

خطابا أو بياناً   شـمـائـلـه
أنابا مما  غـاضـباً  تـمـرد

الرحابا مأل  الذي  النور  عـن
والسبابا  الشتائم يـخـطّـون

الكالبا الشرف يبلغ ذا   ومـن
الثّيابا ألمهم يـشـري  ومـن
هاباأوي يـرجى أصـلٍ  بـال

حالبا وأبقاراً  مـراعـيـكـم
صوابا وال عقول ال جـنـنتم

العبابا البحر تـقصدوا   بـأالّ
ترابا  نصيرها  أن عـزمـنـا

احلسابا  فالتمسوا امليزان ويف
ثوابا  ترجوا  وال  فـبـيعوهم

غضابا منكم  نزل  لـم  مـا إذا
الشعابا  حليبكم من  ونـسـقي

وخابا يبغي مـن ذلّ  بـغـاةٌ
الركابا نضع آثـاره عـلـى

تصابا  أن احلبيبة  إلصـبـعه

===============  
  وللذود  عن عرض الرسول قصائدي
  حـيـي  يصون النفس عن كل فاسد
  وأنـت  بـحـمـد اهللا فوق احملامد
  ونـبـعـك  فـيـاض ثري املوارد
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  وأنـت  شـفـيع اخللق عند الشدائد
  وصـرت إلـى الـعلياء فوق املعاقد

  در  الـلـيـايل بني تلك الفراقدوبـ
  بـه سـارت األمـثـال يف كل آمد
  بـمـدحـك  لن أرقى لنيل مقاصدي
  أذود  بـه شـر الـعـدو الـمـعاند
  عـلـى الـقـوم يف آدام والعوائد

  فـقـد  نـسـبـوا لـله فعل التوالد
  ثـالثـة  أربـابٍ وكـلٌّ كـواحـد
  تـنـزهـت  ربـي عن شبيه منادد

  ركـسـوا فـي غيهم واملكائدوقـد أ
  فـهـم  فـيـه أحرار اخلنا والتسافد
  وكـم  أفـسـدوا يف كلّ حي وجامد

  فـلـم يـطعموها غري فضل املوائد
  ومـن  دمـنـا بـترول تلك القواعد
  ويـا  نـفس عيشي باألسى والتالهد
  وفـي  مـنـهـج القرآن كل الفوائد
  وألـقـت  لـنـا الدنيا زمام املقا لد
  وهـم  أولـى مـنا باقتراف املفاسد

  ومـن نـكـث األيـمان بعد التعاهد
  ومـن رجسهم ضجت عذارى املعابد
  وأضـغـان قـس يرتدي ثوب زاهد
  سـوى  أنـهـا جاءت بشر املقاصد
  مـلـوك وأجـنـاد بـعرض الفدافد
  وقـد  دمـروا بـالقدس كل املساجد
  وكـم  نـكـلوا يف عرضنا والوالئد

  هـتـها داهيات الشدائدومـصـر د
  ومـن  ثـم لـم الـشمل بعد التباعد
  وأعـمـل  سيف احلق يف كل جاحد
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  فـكـان بـحـق مـن سليل األماجد
  عـلـى  عـجـل والقرب أكرب شاهد
  سـنـحـمـي نبينا بالسيوف احلدائد
  صـالح الـذي قـد كان خري جماهد
  بـحـطـيـن  واأليـام خري شواهد

  السواعد وحـرر مـسـرانـا بسمر
  بـه  سـارت األمـثال يف عفو قائد

  حـرام وإجـرام ونـكـران حـاسد
  بـأنـدلـسٍ  شـدنـا طوال العمائد
  وقـرطـبةٌ  أضحت هوى كل قاصد
  كـمـا يطفئ اخلريات جرذاحلواصد
فـمـا حلّ فيها فوق وصف القصائد  
  وبـيـع لـحـرات بـسوق املرابد
  وقـتـل وتـنـكيل على كل صاعد

  يـس  وصـحب من كرميٍ وماجدأنـ
  إلـى  الـيـوم والزوراء أكرب شاهد

  ونـسـقـى من الغصات سم األساود
  ويـقـذفـنـا  بـالـموبقات العدائد
  وصـرنـا  ألطـماع العدا كالطرائد

  فـمـا  أنـت إال مـن سـاللة حاقد
  بـسـوء  وبـهـتان وخبث اجلرائد
  وتـفـديـك مـنـا ناعمات اخلرائد

  مـدح  لـه بـل فوق كل املساندبـ
  رجـال احلمى صدق الوغى والتجالد
  وزاد  الـذي فـيـنـا افتراء مالحد
  لـهـانـوا  بـعني احلاقدين األباعد
  عـلـى الـقوم يف إنتاجهم واملقاصد
  وفـيـها  الذي خنشاه من جلب فاسد
  وفـيـهـا  بـحار النفط جارٍ وخامد
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  دوأنـهـار مـاٍء رافـد إثـر رافـ
  ونـحـن شـهـود اهللا يـوم التوافد
  بـكـل  الـذي نـحتاجه من موارد
  خـطـى نـقتفيها يف مجيع املشاهد
  مـن  األرض يف أتالعها واملراصد

  ويـشـفع  فينا املصطفى يف الشدائد
  ولـكـن  بصدق الفعل من كل واحد
  تـرد  لـنـا روحـا من اد خالد

********************  
  يف ذكرى املولد

نظمها الدكتور يوسف القرضاوي يف ذكرى املولد ... هذه القصيدة من قصائد املناسبات اإلسالمية 
وقد نشرت يف جملة الدعوة اليت كانت .. م يف القاهرة  ١٩٥٠،هـ ١٣٧٠النبوي الشريف عام 

  .وتبلغ أبيات القصيدة ستة وستني بيتا ... تصدر يف القاهرة 
  وصغ من القلب يف ذكراه أحلانا هو الرسول فكن يف الشعر حسانا

  ذكرى النيب الذي أحيا اهلدى وكسا  بالعلم والنور شعبا كان عريانا
  أطل فجر هداه والدجى عمم       بات األنام وظلوا فيه عميانا
  هذا يصور متثاال ويعبده            وذاك يعبد أحبارا وكهانا

  بنو اإلنسان شطئاناالكون حبر عميق ال منار به           مل يدر فيه 
  !وقد صار الورى مسكا       يسطو الكبري عليه غري خشيانا !ويل الصغري  

  فدولة الروم حوت فاغر فمه         يطغى على تلكم األمساك طغيانا
  ودولة الفرس حوت مثله كشرت         أنيابه للورى بغيا وعدوانا

  !أصلت األكوان نريان جهالة !               وحشية عمت الدنيا أظافرها 
  !أال فجر يبدده؟                   رباه أرسل لنا فلكا وربانا ! الليل طال 

  هناك الح سنا املختار مؤتلقا         يهدي إىل اهللا أعجاما وعربانا
  يتلو كتاب هدى كان اإلخاء له          بدءا وكان له التوحيد عنوانا

  إال ملن سواك إنسانا، ال ذل        فالناس إخوانا سواسية     - ال كرب
  يقود دعوته يف اليم باخرة                       تقل من أمها شيبا وشبانا

  إال هدى منه ورضوانا، السلم رايتها واهللا غايتها                    مل تبغ 
  زلزهلا             وال يد املوج مهما ثار بركانا، جرت بركباا ال الريح 
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  أراد العدا إضالهلا عبثا                 وحاولوا خرقها بالعنف أزماناوكم 
  !أخترق والرمحن صانعها ؟           واهللا حارسها من كل من خانا ! واها 

  !وحي من اهللا يهدي كل حريانا ؟"          بيت أبرا"أم هل تضل سفني 
  !خلق اهللا إنسانا َ؟ أم كيف ال تصل الشطئان باخرة               رباا خري

  تلك الرواية واهلفي ممثلة                   يف العامل اليوم يف بلدانه اآلنا
  إن خيتلف االسم فاملوضوع متحد           مهما تلونت األشخاص ألوانا
  فالناس قد اختذوا األهواء آلة            إن كان قد ختذ املاضون أوثانا

  كما يضلل ذو اإلفالس صبيانا                الشعب يعبد قوادا تضلله    
  واحلاكمون غدا الكرسي رم                 يقدمون له األوطان قربان

  إن ماتت الفرس فالروسيا متثلها                  أما ستالني فهو اليوم كسرانا
  ماناوان تزل دولة الرومان فالتمسوا                 يف االجنليز ويف األمريك رو

  وإن ميت قيصر فانظر لصورته                  يف شخص آتلي ومواله ترومانا
  سياسة الكل إن يبقى الورى مسكا              وأن يكونوا مهو يف البحر حيتانا

* * *  
  يا خري من ربت األبطال بعثته                           ومن بىن مو للحق أركانا

  ريم                  تضوع بني الورى روحا ورحياناخلفت جيال من األصحاب س
  كانت فتوحهمو برا ومرمحة                              كانت سياستهم عدال وإحسانا

  مل يعرفوا الدين أورادا ومسبحة                       بل اشربوا الدين حمرابا وميدانا
  خذ ياغر برهانا: عن السياسة      فقل ملن ظن أن الدين منفصل                  

  هل كان أمحد يوما حلس صومعة ؟                  أو كان أصحابه يف الدير رهبانا؟
  هل كان غري كتاب اهللا مرجعهم ؟                    أو كان غري رسول اهللا سلطانا؟

  يزاناال بل مضى الدين دستورا لدولتهم                 وأصبح الدين لألشخاص م
  نرضاه لدنيانا: يرضى النيب أبا بكر لدينهمو                           فيعلن اجلمع

* * *  
  يا سيد الرسل طب نفسا بطائفة                       باعوا إىل اهللا أرواحا وأبدانا

  !وقد اختاروك ربانا؟! قادوا السفني فما ضلوا وال وقفوا               وكيف وال 
  ريبتهم للدين من دمهم              والناس تزعم نصر الدين جماناأعطوا ض

  أعطوا ضريبتهم صربا على حمن              صاغت بالال وعمارا وسلمانا
  عاشوا على احلب أفواها وأفئدة                باتوا على البؤس والنعماء إخوانا
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  والناس تعرفهم للخري أعوانا اهللا يعرفهم أنصار دعوته                             
  والليل يعرفهم عباد هجعته                        واحلرب تعرفهم يف الروع فرسانا

  ولكن قد اختاروه قرآنا، دستورهم ال فرنسا قننته وال                      روما 
  زعيمهم خري خلق اهللا ال بشر                  إن يهد حينا يضل القصد أحيانا

  مازالت هتافهمو                  ال يسقطون وال حييون إنسان".. اهللا اكرب"
* * *  

  نشكو إىل اهللا أحزابا مضللة                       كم أوسعونا إشاعات وتانا
  ما زال فينا ألوف من أيب هلب                      يؤذون أهل اهلدى بغيا ونكرانا

  وا                        أضحى النفاق هلم ومسا وعنواناما زال البن سلول شيعة كثر
  واحبنا باحلق سلطانا، وأنر                            طريقنا ، فانتصر ، يا رب إنا ظلمنا 

  وتفتح للسكسون أحضانا، نشكوا إليك حكومات تكيد لنا                      كيدا
  تؤوى ذوي العهر شرابا وجمانا                 تبيح للهو حانات وأندية                

  فما لدور اهلدى تبقى مغلقة ؟                        ميسي فتاها غريب الدار حريانا
  فالطاغوت أشعلها                    حربا على الدين إحلادا وكفرانا، يا رب نصرك 

  
  ق للمستبصر اآلنايا قوم قد أيد التاريخ حجتنا                وحصحص احل

  إنا أقمنا على إخالص دعوتنا                       وصدقها إلف برهان وبرهانا
  املاء أين جرى                 حييي املوات ويروي كل ظمآنا: لقد نفونا فقلنا 

  شعبة فتحت                  ليجمعونا ا يف اهللا إخوانا: قلنا ، إىل السجن: قالوا
  !ذاك مؤمتر                          فيه نقرر ما خيشاه أعدانا: قلنا، الطور إىل: قالوا

  فهو املصلى نزكى فيه أنفسنا                           وهو املصيف نقوي فيه أبدانا
  معسكر صاغنا جندا ملعركة                                  ومعهد زادنا للحق تبيانا

  !وق أربعة                     ضموا األلوف بغاب الطور أسدانامن حرموا اجلمع منا ف
  !فكان لنا                                بنعمة احلب واإلميان بستانا، راموه منفى وتضييقا 

  إمياناهذا هو الطور شاءوا أن نذوب به                     وشاء ربك أن نزداد 
  

******************  
نرـذعـاِتــولَ اِهللا إِنسا ر  

  نعانِـي تحـت أَهـوالٍ عظَامِ*** ِتعـذرنا رســولَ اِهللا إِنـا 
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  بِـأَنَّ سباتنــا للديـنِ حـامِ*** أَماتـوا أُمـةً هانت ونـادوا 
 ـنلَكاً وـرا سناؤـدأَع مهـ*** ونع تفَـاوت ـاكنامِهدالص د  
  ويشمـخ بِاستـه مثْـلَ النعامِ*** فَبعض في الترابِ يدس رأْساً 

  يسوس النـاس قَسراً بِاحلُسامِ*** وآخر يدعي اِإلسـالَم زيفـاً 
 ـالح فْـكلسـا لاَءنمنَ دورثُــونَ بِـالَ *** يلْهـاةً يامِقُسأُو  
 قُـورص ـملْـمِ كُلُّهاةَ السامِ*** غَدبِاحلَم ـهببِ أَشاحلَـر دنعو  
  وقَد جبِلُوا علَى سحـلِ اَألنامِ*** يدوسونَ النفُـوس بِالَ حيـاٍء 
  مِنهِيم بِالَ هـدى مثْلَ السـوا*** غثَاُء السيلِ صار لَنا شبِيهـاً 

  شنِيـعٍ صاغَـه بعـض اللئَامِ*** رسـولَ اِهللا الَ تأْبـه لرسـمٍ 
  مـع اِإلميـان جهـراً للظَّالَمِ*** تصدى نـور وجهِك دونَ ْأليٍ 

 تحأَضسٍ وقَي نع الَ الكُفْرالَمِ*** فَزفُـلُ بِالسرـانُ تكْبالر بِـك  
ا شهي وفزن ادسي اَألجف تدامِ*** اهؤالز تلَى املَووا عكَـر قَدو  

  تداعـوا للَّـظَى واُألفْـق دامِ*** شبـاب الَ يخافُـونَ املَنايـا 
 ـنونَ مي دوحرأَبِي و اكدامِ*** فهـى السمرـا إِلَـى مهمأُقَد  

  َألسمعت اُأللَى خِسئُـوا كَالَمي*** لي رهطٌ وخيـلٌ  ولَو قَد كَانَ
  سـوى قَلَمـي ِإليقَـاظ النيامِ*** ولَكـن الَ سـالَح لَـه نفُـوذٌ 
  ولَيت لَنـا وراَء القَـوسِ رامِ*** فَلَيت لَنا بِجوف الغمدِ سيفـاً 

 سلِ لَيعيلُ الفمج ـكش اكنامِ*** ههكُـلِّ ات ـنع ـتأَن زِيـهن  
  بِأَنْ أُشفَى بِحوضك من سقَامي*** نِدائـي يا رسـولَ اِهللا يومـاً 
  وقَد عاثَ العدى حسـن اخلتامِ*** بِمدحك أَرتجِي والويـلُ خلْفي 

===================  
ج نيا عبِيكنسم نكمعٍ مي بِدود  

  وابكي علَى الفَضلِ واَألخالقِ واَألدبِ*** يا عني جودي بِدمعٍ منك منسكبِ 
  مصيبةُ الكَون سب املُصطَفَى العريب*** واستفرِغي الدمع ال تبقيه قَد عظُمت 

لَنوا عؤهزاستى واهلُد يبوا نببِ*** ا سسرِ النى طَاهاملُفَد يمبِاهلَاش  
  فَليرقُبوا عن قَرِيبٍ ثَورةَ الغضبِ*** سبوه واستهزؤوا واستمطَروا غَضبا 

  للحقد حد وزورِ القَولِ والكَذَبِ*** يا وحيهم أَي جرمٍ قَد أَتوه أَما 
  يف جملسِ اَألمنِ من سلمٍ ومن رحبِ*** نوا إِلَيه دعوا يا وحيهم أَين ما كَا

 أَم اتارالقَر أَين أَم اتارواحل بِ*** أَينالذَّه نت ميغاليت ص ودعالو أَين  
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 نمو ودهالي نيولَةٌ با دَأ لُبِ*** أَمي الصابِدن عربِهِم ملَى دى عأَمس  
بت ا لَهبتو اتارون حبِ*** ا هلا مرالع عإِال م انُ بِهدا يلْمس  

 ةصلَحميقًا لحتق وهبِ*** بِاَألمسِ أَبدقرتم أَخفَوا غَيضو اردت تكَان  
 مهوردي صخفوا مبا تفَاه وماليبِ*** ويالر مظلا منهالَ عز ةن إِحنم  

ت احلراُء قَد ظَهغضالبانَ وقَد ب بِ*** قدكَاجلَر نييف الطَّاغ بقَد ش الكُرهو  
  أَلقَى بِأُخرى رِحالَ القَصد عن كَثَبِ*** يمِسي بِبلدة أَوغَاد ويصبِح قَد 
   صخبِفَاستجمعوا النطح يف هرجٍ ويف*** أَغرى بِه ساسةُ اَألبقَارِ إِخوتهم 

  يوم استخفُّوا بِدينٍ أَو بِعرضِ نيب*** مل يرقُبوا موثقًا فينا وما اكترثُوا 
 لُهمؤا نوالنا اُهللا ملَن نبِ*** لَكوالنو اتداِء ويف الشخالر ندع  

  ال قَصد إِىل هربِأَرض تقيه و*** ربا يغار ومن يطْـلُبه يدرِكْه ال 
  يف كُلِّ خطبٍ فَال نخشى من الغلَبِ*** وهو احلَِسيب وكَافينا وناصرنا 
  قَد يضحك الدهر من أُنسٍ ومن طَربِ*** اليوم نبكي بِدمعٍ ساجِمٍ وغَدا 

========================  
  أطبـق الليل واختفـت أضـواء

  وتـواىل عـلى النفـوس البـالء*** ليل واختفـت أضـواء أطبـق ال
 نـزكأمطـار م بسيـطـة وسـمـاء*** ودموع مهـت تـرعواقْش  

  راسيات جثـى عليـهـا الوبـاء*** وبـحـار مبـائـهـا وجبـال 
  ليس مـاء يـزينـهـا أو هـواء*** وسحـاب متـر مـر غضـوب 
  هي عطشـى ومـا هنـالك مـاء ***نعـم تصطلـي برمضـاِء قَحط 

  مسها الضر واعـتـراهـا احليـاء*** وانظـر الورد والزهـور بـروض 
  وزروع مـن الـوىن حـدبـاء*** شجـر مـذبـل ودوح ـاوى 
 ترجـوزاء*** ها هي الشمس يف السماء اكْفَه تـوواحنىن البـدر والْت  
  ـا يقـال غـثـاءمن أنـاس كم*** كـل شبـر على البسيطـة يشكو 

  ورســول يـسبـه اجلهـالء*** دينـهـا يعتـدى عليـه جهـارا 
  كيف نرضى اخلضوع أين اإلبـاء*** كيف نـرضى مـذلـة وهـوانـا 
  أي عـز وقـد غـزانـا الربـاء*** أي نصـر وحنـن يف بئـر لـهـو 
  أي نصـر وثـوبـنـا الكربيـاء*** أي نصـر ومنـتـدانـا املخـازي 

  أيـهـا األتـقـيـاء واألوليـاء*** املسلمـون يف كـل قـطـر  أيهـا
  ال تـذلـوا فـأنـتـم العليـاء*** سددوا السهـم فالعـدو تـمـادى 
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  حربـه الصالـحون واألنبـيـاء*** أرشـقـوا بـالنـبـال كل عتـل 
  وانصـروا اهللا أيـهـا األوفيـاء*** وحـدوا صفـكـم جبـد وعـزم 

  ال تـلينـوا وللرسـول أسـاؤا*** صبـوا عـذابـا  قاطعوا املنتجـات
  وخـطـوب وغـارة شـعـواُء*** دانـمـركي مـا رسـمت لَـرزٌء 
  كل عرض لعـرض طـه فـداء*** دانـمـركي نلـت ذال وخسـفا 
  قـائـد الـغـر رمحـة وهـداء*** سيـد الـمرسليـن خري البـرايـا 
  اب مـا غـردت ورقـاءوصحـ*** صـل ريب عـلى الـرسـول وآل 

=====================  
مخلَ التةَ الْكُفْرِ جِيـرما زأَي  

  
 مخلَ التةَ الْكُفْرِ جِيـرما زأَي ***قَـمالن ـزمر ةفَاهالس ـزمرو  
  قـدموسـوِء التعامـلِ منذُ الْ*** أَلَم تهجعوا من عداِء الرسولِ 
 هِيتنلظُّلْـمِ أَنْ يـا آنَ لأَم ***مـرـتخأَنْ ي ـرلشـا آنَ لأَم  

  وأَضرمتـم النـار بين اُألمـم*** سخرتم بِشخصِ النبِي الْكَرِيمِ 
  أَشـم إِمــام النبِيين طَـود*** أَتهزأُ يا غُـدر بِـالْمصطَفَى 
  ودينٍ قَـوِيـمٍ ورمزِ الْهِمـم*** رسولُ علَـى خلُـقٍ نـيـرٍ 
  بنيت مـن الْجهلِ أَعتى لَغـم*** أَنروِيـج أَسست مـوقُوتـةً 
  لَبِست مـن السخرِ ثَوب التهم*** وكُنت عنِ الشر في معـزِلٍ 

ى ورالْـو نيش يكرـمانالد ***مِ الْقَلَمسبِـر دوـدى الْحـدعت  
  رِضـاه وأَوغَـلَ فينـا اَأللَـم*** أَساَء إِلَـى الْمصطَفَى معلنا 

 ةـا إِلَى أُمـمهس دــدسو ***ـميالْقى وـدرِ الْهـوبِن لَّتحت  
جـوـا  ومنلعى مأَت ـاةتالْع ***ـمالْقَس كْثنو دـوهقْض الْعبِن  

  فَذُلُّ التـوانِي بِنـا قَـد أَلَـمْ*** أَيا أُمةَ الديـنِ مـاذَا الْـونى 
 لَـى غَفْلَـةى عبـرت اببش ***ـميالْق كـرتـوٍ ولَهقْصٍ ورو  

ى عبرت ـاتنالْفَات ةمغلَـى ن ***ـميالش ـنأَيـاُء واِإلب ـنفَأَي  
  قَـد اغْتالَها سوُء فكْـرٍ أَصم*** أَيسخـر من شرعـنا زمـرةٌ 
  فَأَين الْعـهـود وأَين الذِّمـم*** وأَنتم علَـى موج بحرِ الْهوى 

  ونصر وفخر وفضلٌ وكم*** فَفي الدينِ عز لَكُـم فَتوبوا 
************  
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  دياجِـير ظُلْـمٍ ولَيـالً أَطَـمْ*** أَيـا أُمـةَ الديـنِ ماذَا أَرى 
 تآذَن قَد رةَ الشجـوى مأَر ***مرتحـا الْمنِنيـلَى دبٍ عـربِح  

  علَى حافَة الدينِ ديـنِ الْقيـم*** لْمِ قَد خيمت أَرى موجةَ الظُّ
 اتاوِيالْه فـرلَى جع نحنو ***ْغَـمو ـمكَـانَ هرـازِلُ بغن  
 يـلـجنـلِ أَنْ يلَّيا آنَ لأَم ***ْـمأَت وـدبرِ يـدلْبا آنَ لمو  

قُوا فَـإِنَّ الْعيى أَفدتاع وـد ***ي الظُّلَماحلْقِ مالْخ ـديلَى سع  
  وتـاجِ التقَى والْـوفَى والْكَرم*** رسولِ الْهدى والنبِي الْكَرِيمِ 
  وأَضـرم نـارا وفي النارِ سمْ*** أَفيقُوا فَـإِنَّ الْعـدو اعتدى 

نم هطُـوةً  فَأَعصح كُمسرد ***مـدـقِ النيمع يف بِه وِيهتل  
  بِـمـالٍ ونفْـسٍ وإِالَّ فَلَـم*** وحطُّوا عـنِ النفْسِ أَوزارها 

======================  
  السيف أُشهِر والليوثُ ضـــــــــواري

  
ذَوادةً عن سيد *** السيف أُشهِر والليوثُ ضـــــــــواري 
  األبــــــــــــرارِ

فاقذف جبندك *** يا قائد األحــــــــــــــرار دونك أمةٌ 
  ســــــــــــاحةَ الكفارِ

  حىت نركّع سطـــــــــــــــوةَ التيارِ*** واضرب بنا جلج املهالك غاضباً 
  األحرارِفهي احلياةُ بشرعــــة *** وتقحمن بنا احلتوف تغطـــرساً 

  )إخوة األبقــــــارِ(منا فكيف بـ*** الفرس والروم العلوج تدمروا 
  واآلن صرت بقبضـــــة اجلبارِ*** دنِمرك قد خضت اهلالك محاقةً 

ـّـك قـــــاصف األعمارِ*** دنِمرك يا بنت الصليب جتهزي    فليخطبن
  ـــاء يف بلَه ويف استهتارِــعظم*** دنِمرك هل تستهزئني بأعظم الـ 
للمجـــــــد للعليــــــــاء *** أو ما علمــــــت بأنه قاد الورى 

  لإلعمارِ
 قدسية أعلى بنــــــــــــاء حضارة *** رفج كان حبيس والغــــــرب

  هارِ
  رب النهــى ومــــؤدجلُ األفكارِ*** شهـــــــد الفالسفةُ العظام بأنه 

  لقــــــــــدومه بأطايــبِ األزهارِ*** أتى األرض اخلراب تزينت  وإذا
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  مــــــاُء احلياة زبرجداً ودراري*** وجرى عليها من نميـــرِ عطائه 
 بثغره ـــــــــــم فالصباححارِ*** وإذا تبسالقلـــوب وليس بالس رحس  

 يغزو قبله أعىت جحفلٍٍ جرارِوالرفـــ*** وإذا غـــــــــزا فالرفق ــــق  
  يرمي م قُضـــب الكفاح عواري*** الفاتـــــــــــح الدنيا بأبطال الوغى 

املُبـــــــــــــدلُ الظلماَء *** امللبـــــــــس الدنيا ثياب حتررٍ 
  باألنوارِ

 الدنيا مشوس هداية الواهــــــب *** نبــــــــــــــــــوية
  ارِألالءة األفك

 دويلة ألف ك ألفحكمـــــت رباها سلطةُ الفجارِ*** تفدي جناب  
 عمامة ألف خوفاً من األخطارِ*** تفدي جنابك ألف مدســـــوسة  

 عافت حيـــاة الشر واألشرارِ*** تفدي جنابك كلُ نفسٍ حرة  
  يا خري الربية أمــةُ املليارِ*** تفدي جنابك يــا رسول اهللا 

====================  
  مدحيك يا خمتار

  
  )شاعر طيبة(حممد ضياء الدين الصابوين : بقلم

  حلو وشائق      وذكرك مثل املسك يف الكون عابق" خمتار"مدحيك يا 
  فما أنت إال الشمس عم ضياؤه               وما أنت إال للعوامل سابق

  رض سامقأرجو شفاعة          وأنت هلا يف ساحة الع"خمتار"مدحتك يا 
  فإنك للشمس اليت بك نستضي                    وإنك للبدر املنري املعانق
  وانك فخر للوجود ورمحة                    وإنك للبحر الذي هو دافق

  تبسمت اآلمال بعد عبوسها                  وجادت لنا األيام واد شاهق
  وأيام أنس زينتها احلدائق     وطيبة                "احلبيب"أعادت لنا ذكر 

  بنفسي تلك الذكريات حبيبة                         وإين هلاتيك املنازل عاشق
  هفونا ملرآها البهي كما هفا                       حملبوبه يف حلكة الليل طارق

  ومعناه شائق) حسان(عواطف قد سجلتها ومشاعر                حكت شعر 
  مل يسعفك إال تكلفا                      فما هو إال صنعة وتشادقإذا الشعر 

  واملاء رائق، وأمجله ما كان ينساب رقة                   كمثل انسياب املاء
  وما كل من رام املعايل ناهلا                       وال كل شعر يف املدائح صادق
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  وقد حال يف التبليغ منهم عوائق   وكم قد رأينا من دعاة أكارم                 
  أال إمنا اإلسالم دين ودولة                  وليس كما حيجو اجلهول املنافق

  وال يستبني النصح إال موفق                        وال ينكر اإلصالح إال املنافق
  افقفما النصر اال اتباع مو)                       راية أمحد(فكونوا مجيعا حتت

  وال بد لإلسالم من عودة له                              وإنا لنرجو أن يسود التوافق
  لكم يف رسول اهللا أحسن أسوة                   عليه سالم اهللا ما الح بارق

==================  
   حب الرسولِ تذكّر وتدبر

  
  بقلم حممد خري الدين اسبري

  محد مذْ بدا وبِشرعه الباهي الرفيعِ تفَـردازالَ الضاللُ بِهديِ أ
  قَد أظْهر احلق الّذي هو نهجـه وبِدينِه نشر املَكارِم واهلُـدى

  لمكارِمِ األخالقِ جاَء متممـاً  بلْ أنشأَ األخـالق لَما قَد بـدا
  لِّ فَضلٍ قَلْبـه قَـد أوردا من كُلِّ علْمٍ صدره كَنزاً حوى   من كُ

  ومجالُه فاق البدور إضــاَءةً وكمالُه يف الكَون أضحى مفْردا
  عسجدا"حني خيـر "لَم يلْتفت لزخارِف الدنيا وملْ  يختر جِباالً 

جكْـراً ، سش نا للّهــةً  فجباهمحإالّ ر ــداما جاَءنـا تالّله  
ـِداً  ولظُلْمة اإلشراك كانَ مبـددا   بالسيف والبرهان قام مجاه
ـَدرِه حتى الّذي بالكُفْـرِ كانَ معانِدا   شهِدت لَه الدنيا بِرِفعة ق
  أفال يحق لمصطَفَى من ربــه أنْ تصطَفيه قلوبنـا ، فَنمجـدا

ـِداكَم من أُنا   سٍ قَد أقاموا حفْلَـةً  لكبارِهم ، ولَكَم أقاموا مول
ـِدا    فهو األحق وقَد رأينا الكَونَ يف  آيات مولده مضيـئاً منش

  حفَالت مولد حبنا ذكْـرى لنا نستذْكر األسمى الرسولَ األحمدا
كْـرِ صى بِذالذِّكْر ددجدافَنراً أغْــرثْراً وِشعن ، هعالوف ـهفات  

  ونضيُء أنوار املَحبة واهلَنــا  من غَيرِ إسفاف يشني املَقْصدا
 سلي فاحلُب)جاتنشـدا) تبرع لٍ قَدفحنا يف مـري  أجسامتعت  

نها ميأت لَم  هالَةج نياسِ ، عضِ النعبل عـدا بِدمحم ـبأح قَد  
  صدق املَحبـة باتباعِ حبيبِنـا  بِفعالــه نأيت بِها طولَ املَدى

  الحب يعلو فوق حـب إهلنــا  هو موجِد وأحب من قَد أوجـدا
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ـِد   اإنا نحـب لمن أحـب، وإننــا  يف حب أحمد قَد أطَعنا املُوج
  فهو احلبيب ، وحبه يف مهجـيت  روحي ونفْسي والفؤاد لَه الفـدا
ـَةً  يل واألحبة حني ألقاهم غَــدا   إني ألرجو الّله منك شفاع
  وأفض علينا نهلَةً يوم الظّمـا  فاحلَوض وِرد كانَ فيه املَـورِدا

ـــةيكسم ةحتي ريخ كـِدا  فَعلي   مامؤمن ناجى اإلله موحـ
ـَردا  واآللِ واألصحابِ أقطابِ اهلُـدى  مابلْبلٌ يف الروضِ صاح مغ

================= 
 مولد اهلادي

  منري حممد خلف : شعر 

لـوال  الـبـدر  مـا  سـنـاه ألفناه  
  سيدنا للمختار  احلب خـالص   مـن

  فتههل فرط من يـبعثرين قـلـبـي
  هوى احلبيب غري  وهل  نشقى وكيف
مـا   لـواله فرحتنا ألوانُ اكـتحلت  

  حماسنه  تبدو  ال الشعر حـسرة  يـا
الـيـوم واهلوى فجري مـولد  تعب  

  ودمي ..دمي يف غرام الـحـياة إنّ
لين قليب املصطفى حـبـيـيبحيم  

  جسدي يف النار لفرط أقـول  مـاذا
  منعطفاً باحل غري القلب يسلك   قـد
  سفرٍ من امللتاع الـقمر  أيـهـا يـا

  كلف إنين غرامي لـلـحبيب  خـذْ
  فرحٍ  ومن حزن من  يفَّ  ما كلّ  خـذْ

  لغةٌ كفّه  يف  أمثرت من خـيـر يـا
آه وما قليب عـلى..عـلـي اقترفت  
  فرحٍ  من املغسول شعري تعجبوا  ال
  صبكم عند حراماً  حـزين  كـان إنْ

حفظناه ما يشدو البدر  والـلـيـلـةَ
ـدمـحـم  أحلى أشـرقـت مزاياه

عشقناه قد حـبـيبٍ  لـقـاء   إلـى
بنيناه ما وحيمي الـفؤاد يـسـقـي

لواله األعـيـاد زفّـت مـا  لـواله
ذكراه طيبِ  من عابقاً يـكن لـم  إنْ

متناه ما خيشى  الـشوقِ شـدة مـن
أمواه تطفيه  ال  الـبـراكنيِ مـثـل

آه كـلُّه وحـولـي شـوقٍ آهـات
لـوال  والـحـب ما ضـرام  عرفناه

لـكـن هـواه  مـا  غـرام نـسيناه
أهواه الدهر  فإني  إلـيـه  خـذْنـي

أحاله التسبيح  وخـذ حـبـه  فـي
تلقاه حني صاليت   بولـلـحـبـي

لواله األفالك حولنا ازيـنـت   مـا
زرعناه كـنا  مـا إثـم  مـن  يـداه
جاه وال  مـالٌ  ال  الـسـعـادةُ هـو

فحواه احلزنُ كان الوحي  فـأعـمق



 ٩٢

  ملتهب  فالعشق ظمئي طـفئواتـ  ال
رؤي عند إليه يـسـعـى الـكـلُّ

 ته

رضعناه  قد  جرحاً امللح أيـطـفـئُ
والـخـيـر  فيما  اخلري  اختاره اللّه

 --------------- 
  لرسول صلى اهللا عليه وسلمنصرة ا

  أمحد القاضي   : شعر
  ومرسلِ الرسلِ بِالْآيات تبيانا ***** الْحمد للَّه بارِي الْكَون إِحسانا 
هآلامِ ورِ الْأَنيلَى خلَاةُ عالص ا ******** ثُمانحيرا وحوا رهنمأُض  

  بِه الْمآثم والشرك الَّذي هانا **** لظُّلْمات واندثَرت نور تلَاشت بِه ا
  كَانوا بِلَا قَائد صما وعميانا *****أَنعم بِه من رسولٍ قَد هدى أُمما 
  انا فَفَاق كُلَّ الْورى جِنا وإِنس*****زكَّاه ربي علَى من مر من رسلٍ 
هتيرلِ فسي الررِي ففْتي يلَّذا **** قُلْ لانكُفْر تأْ زِدسفَاخ كثْلما لبت  
دي أَساُء الْكَلْبِ فوع رضا يا ***** فَملْطَانس ابع يعضو رضا يمو  
  ذُوا بغتةً مثْنى وفُردانا أَنْ يؤخ**** سبوا النبِي فَماذَا يرقُبونَ سوى

كَترةً تنلَع كُملَيع الْإِلَه با ****** صانرييبِ الْقَلْبِ حط دعب كُميملح  
 ى الْإِلَهدإِنْ أَو كارمند حيا وا ***يانونع يهالتى ودلروا لحبا لَأَصبِه  

اللَّه رِبضي أَو مهكَتوشو ماهأْوا * مانيرمِ عي الْقَوِسي فكْتالْم بِحصفَي  
مأْكَلَهمو ماهعرم اللَّه مطحي ا ****** أَوكَانأَر انينالْب نذَنَّ مأْخي أَو  
هيئَتشم اَءتش لَو لِ اللَّهي ا**** كَلَّا بف عرالز حبا لَأَصانوِيجِ نِريرلن  
 مهتيبصوا مرلْأُلَى جةٌ ليحصا ****** نأَكْفَان قَامِ اللَّهتانوا لزهأَنْ ج  
كُمتيرفو اكُملَايب نم لَى لَكُما****  أَوانيبتا واحإِفْص أْيوا الرمعنأَنْ ت  

ادةَ الْهعروا شلَمعانَ أَنْ تي زلَ الَّذالْفَضمِ وائالْكَر نم   لَتما شمي و  
  وذَاك قُرآننا واللَّه مولَانا ******* فَتلْك شرعتنا في الْأُفْقِ راسخةً

كيند ولَ اللَّهسر ي أَيديا **** فَسانيجت اتهبلَى الْجعا وي  قُلُوبِنف  
اكدفِْسي  فك -ناهجفِْسي تا نما * واندأَبا ووحى رركُلُّ الْو اكدلْ   فب  

  أَعوذُ بِاللَّه أَنْ أَجتر بهتانا *** صنت اللِّسانَ عنِ الْإِفْك الَّذي صنعوا 
  خير أُولَانا وأُخرانا فَاكْتب لَنا الْ***** ربي لَك الْحمد حمدا طَيبا أَبدا 



 ٩٣

  علَى الْحبِيبِ ا نرجوك رِضوانا*****  ثُم الصلَاةُ صلَاةً منك بالغةً
===================  

  يـا حبيبـــــي هـــــاك حنــــــري
  
 اخلبـــــر قلبــــي مـــذْ *** فجـــــأةً شــــاع هــــــز

طَــــرخ  
كـــــذْب إعــــــالمٍ *** ـت فــي نفســي عســى قلـ

ـَــــــــــر   عب
مـــــــدركـاًً *** فاستعــدت احلــس منـــي 

فحـــــــــــوى اخلبــر  
أمحــــــد يــــــــــا ) آذوا*** (هــزنــي صـوت املذيــعِ 

بشـــــر  
الدمــــــع  بعـــــدها***حســـرةٌ بانـــت لعينــــي 

مـــــــــرا  
هـــلْ ـــــذا *** قمــت مذعـــوراً أنـــادي 

  نختبــــــــــــــر؟
دونـــــــك القــلب *** يـــاحبيبــــي هاك حنـري 

انفطـــــــــــر  
أنــت قلبـــــــــي و *** يـــا حبيبـــي يــا شفيعــي

النظــــــــر  
حـــانَ ميعــــاد *** للـه صبــراًًيـــا حبيـــب ا

ـَـــــــــــــر   الظف
 قـادر صحـونـا من وانتبهنــــــــــــا *** قــــد

للخطـــــــــــر  
بعـــــد مـــا كنـــا *** واجتمعنـا بعـــد نــــــأيٍ  

ـَـــــــر   زمـ
ـر فانصــــروا خيـــ*** يـــاحــمــاةَ الديــنِ هيــا 

البشــــــــــر  



 ٩٤

نـاشــــراً ذاك *** مزقـــــوا كـلّ كفــــــورٍ 
اخلبــــــــــــــر  

عبـــــــرةً فيمــــــن *** مزقـــــوه كـــي يكـــونَ 
عـــــبــر  

فيـــــــــه أيــــــدي من *** قــاطعــوا كـــلَّ نِتــــاجٍ 
كفــــر  

ـّـعــــوا كـــــلَّ *** رائد مــزقــوا كـــلَّ اجل قط
الصـــــــــــور  

وادفنـــــوهــم فــــي *** واحرقــــواحتــى اهلواَء 
احلُفـــــــــــر  

مــن لـــــه انشـــــــق *** وانصـــروا خـري الربايا 
القمــــــــــر  

 دانـــت األفالك لــه الكـــــ*** مــن لــــه ـونُ مـــن
احنســــــــر  

 حــــــــورٍ و *** هــــلْ جـــزاُء التائبيــن غيـــــر
رــــــــرس  

 ـْــــحٍ و *** هـــلْ جـــزاُء الصابرين غيـــــر طلـ
ـَـــــــــــر   نه

 النبــــي ــــبنتهـــى حم *** ســـــجدةٌ عـــــــند
الســــــــحر  

واقــذفيــــهم *** ــه ارمـــــي يــاجنــــود الل
ربــالشــــــــــر  

 لطـــــــــه ــندكُـــلُّــنا أضحـــى *** كُــلُّــــنا ج
مـــــــرع  

  للشاعر اإلسالمي عبد الناصر رسالن
================  

  مـن نبـع هديـك تستقـي األنـوار
  

  ك تنتـمـي األقـمـاروإلـى ضيائـ* مـن نبـع هديـك تستقـي األنـوار 



 ٩٥

  ديـنـا يـعـز بـعـزّه األخـيــار* رب العبـاد حبـاك أعظـم نعـمـة 
  وتسامقـت فـى روضهـا األشجـار** حفظت بك األخـالق بعـد ضياعهـا 
  صدقـت بــه وبديـنـه األخـبـار* وبعثـت للثقلـيـن بعـثـة سـيـد
  عـم قلوبـهـا استبـشـارتتلـو، و*** أصغت اليـك اجلـن وانبهـرت مبـا 
  مبسـيـره الكثـبـان واألحـجــار*** يا خري من وطيَء الثـرى وتشرفـت 
  مشـس ويفْـرح أن يـراه نـهـار****** يا من تتـوق إلـى حماسـن وجهـه 

  بـك هجـرة وتـشـرف األنـصـار* بأيب وأمـي أنـت ، حيـن تشرفـت 
  مـن علمهـا ويقينـهـا األبــرار***** تقـى أنشـأْت مدرسـة النبـوة فاس

  وملنهـج الديـن احلنـيـف مـنـار*** هـي للعلـوم قدميـهـا وحديثـهـا 
  شرفَـت بــه وبعلـمـه اآلثــار** هللا درك مــرشــدا ومـعـلـمـا 
  باحلـق طافـوا فـي البـالد وداروا**** ربيـت فيهـا مـن رجالـك ثُـلَّـةً 

  فمها ، وإن دعـت املكـارم طـاروا*** ذا دعـت املطامـع أغلـقـوا قـوم إ
  وإِذا رأوا ليـل الـضـالل أنــاروا*** إن واجهـوا ظلمـاً رمـوه بعدهلـم 

  وبـك اقتـدوا فأضـاءت األفـكـار* قـد كنـت قرآنـاً يسيـر أمامـهـم 
  اد عـمــارإال وأفـئـدة الـعـبـ*** عمروا القلوب كما عمرت، فما مضوا 
  لسـرت إليـك مبـدحـه األشـعـار* لو أطلـق الكـونُ الفسيـح لسانـه 

  هـو املختـار: أصوات من مسعوا ******* من خري العبـاد ، لـرددت : لو قيل 
  وأعز من رمسوا الطريـق وسـاروا***** لم ال تكون ؟ وأنـت أفضـلُ مرسـلٍ 

  آفاقَنـا ، مهـمـا أُثـيـر غـبـار**** ـأل نورهـا ما أنـت إال الشمـس مي
  كـل األمـور ، بـذاك يشهـد غـار*** مـا أنـت إال أمحـد احملمـود فـى 

  شهـد املقـام وركنـهـا والــدار** والكعبـة الغـراُء تشـهـد مثلـمـا  
  رقـاد احلجيـج وخيـر مـن يشتـا*** يا خري من صلى وصام وخيـر مـن  
  إن لـم يتـب ممـا جـنـاه الـنـار*** سقطـت مكانـة شاتـم ، وجـزاؤه 

  وهنـاً ، وقـد ثَقُلَـت بـهـا األوزار** لكأننـي خبطـاه تـأكـل بعضـهـا 
  بـل منـه نالـت ذلــة وصـغـار** مـا نـال منـك منافـق أو كـافـر 
 مـهـذاروصلـت إليـك ، و* حلّقت يف األفـق البعيـد، فـال يـد ال فـم  

  وبـديـنـه يتـكـفَّـل الـقـهـار*** وسكنت ىف الفردوس سكْنى من بـه 
  فلـك السمـو وللحـسـود بــوار** أعـالك ربــك هـمـة ومكـانـة
  مـألت مشـارب نفـسـه األقــذار* إنــا ليؤملـنـا تـطـاول كـافـر 



 ٩٦

 غثائهـا امللـيـار يشكـو اندحـار** ويزيـدنـا ألـمـاً تـخـاذل أمــة  
  وهـن القلـوب، وخلفهـا الكـفـار*** وقفت على باب اخلضـوع، أمامهـا 

  مـن قبـل أن يتحـرك االعـصـار*** يـا ليتهـا صانـت حمـارم دارهـا 
  جيـش الرذيلـة واهلـوى جــرار*** *****يا خري من وطيء الثرى، ىف عصرنا 

  متخبطـاً فــى مـوجـه البـحـار**** *ىف عصرنا احتدم احمليط ولـم يـزل 
  ومـن اهلـوى تتسـرب األخـطـار****** مجحت عقول الناسِ، طاش ا اهلوى 

  نعـم البـشـارةُ مـنـك واإلنــذار* أنت البشيـر هلـم، وأنـت نذيرهـم 
  فأصاـم غَبـش الظنـون وحـاروا*** لكنهـم ـوى النفـوس تشـربـوا 

  بالذئـبِ فيهـا الثَّعـلـب املَـكَّـار** ** بالرذيلـة فالْتقـى  صبغوا احلضـارةَ
  يصغـي الرعـاةُ وتفهـم األبـقـار******* ؟ )نروجيهـم(القوم، ما ) دامنرك(ما 

  حتـى متـادى الشـر واألشــرار***** ما باهلـم سكتـوا علـى سفهائهـم 
  )قََـار(ىف القلـوب ،و) صديد(ي جير**** عجبـاً هلـذا احلقـد جيـري مثلمـا 
  بـك فـي طريـق املوبقـات قطـار*** يا عصر إحلاد العقـولِ، لقـد جـرى 

 طاك مـن النهايـة، فانتبـهت خبـمـا تتـحـطَّـم األســـوار**** قََرفلرب  
  :عـن مثلهـا تتـحـدث األمـطـار* إنـي أقـول ، وللـدمـوع حكـايـةٌ

  أمسـى ، وأنَّ الشانئـيـن صـغـار** ـم أنَّ قَــدر نبـيـنـا إنــا لنعـل
  شرفـاً، وفيـه ملـن يحـب فخـار** لكـنـه ألــم املـحـب يـزيــده 

  ويـذوق طعـم الـراحـة األغْـيـار** يشقي غُفـاةَ القـومِ مـوت قلوـم 
=====================  

  ...إمام املرسلني فداك روحي
  

  ...ردا عن عرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقياما ببعض حقّه
  الظهران -صاحل بن علي العمري

عــاةوالـد  األئـمــة وحـي وأرواحر  فـداك املُرسليـن إمـام  
ـقـاةوالت ـةاألحـب عرضـي وأعــراض فـداك رسولَ العامليـن  

  !!يـا نبـي املكرمـات.. يويا علم اهلـدى يفديـك  عمـري ومالـ
والـوالة أولـي الرئاسـة قـى تفديـك نفسـي ونفـسويـا تـاج الت  

السجايـا فما للنـاس دونـك مـن زكـاة  ـرطالكون يـا ع فداك..  
  !!فأنـت قداسـةٌ  إمـا  استحـلّـت فذاك املوت مـن قبـل املمـات
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  كُبوا فـي اجلحيـم مـع العصـاةولـو جحـد الربيـةُ منـك قـوالً ل
والـصـالة فينـا مبنـزلـة الشـهـادة نـا ورؤاكـك عرضوعرض  

  وشرحـت صـدرا ودينـك ظاهـر رغـم  الـعـداة.. رفعت منازالً
ـاةاحلَـي ـاريـرأس ضـاُء بـهت يــا رســولَ اِهللا زاد كوذكـر  

  ـع ٍ وهديـك مشـرق فـي كـلِّ  ذاتوغرسك مثمر فـي كـلِّ صق
ـداةالـه يـا علـم ـداكمـن طريـقٍ بغيـرِ ه ـدنجنـانِ  عا لوم  
أجلـى املُعجـزات اليـوم ايـا وتلـكرفـي الب وأعلـى اُهللا شأنـك  
فـي عنـاقِ  املكرمـات ويف اإلسراِء واملعـراجِ   معنـى لقـدرك  

  ألهـواِء يومـا وروح القدسِِ منك علـى صـالتوملْ تنطـق عـن ا
  يـا نبـي  املَرحمـات.. بعثت إلـى املَـال بِـراً  ونعمـى ورمحى

لدائهـا آســي اُألســاة كـلُّ إصـرٍ وأنـت ـةعـن الربي تفَعر  
أغلـى األمنيـات نـورٍ فكـان ضيـاك قبلـك طيـف ى الدهـرمتن  

 نـيـايتيـمأنقـذَ  الد ..ـاتبباهل  ـةعلـى الربي فقـيـرٌ أفـاض  
  ..فـشـادت علـى بنيانِـه أيــدي البـنـاة.. طريـد أمـن الدنيـا

  رحيـم باليتيـمـة  واُألســارى رفيـق باجلـهـولِ وباجلُـنـاة ِ 
  غـاةكريـم كالسـحـابِ إذا  أهـلّـت شجـاع هـد أركــانَ  البـ

بليـغٌ عـلّـم الدنـيـا بـوحـيٍ ولــم يـقـرأ بـلـوحٍ  أو  دواة  
ـرى.. حكيمسجـاَء بالي ..أفـئـدةُ  القُـسـاة منـه فالنـت فيـقش  

  ومسـو  ذاتـي.. وسكـونُ  نفسـي ومنـك هويتـي.. فمنك شريعيت
  كْـرمـاتواقتفـاٌء ألخـالقِِ الـعـال  واملَ..  ولـي فيـك اهتـداٌء 

  وشفـاُء  صـدري بعلـمـك أو حبلـمـك واألنــاة.. وفيك هداييت
إرواُء الظُّـمـاة ـكض ٍ ومــن كفـيـرومنك شفاعيت يف يـومِِ ع  
  ومنك دعـاُء إمسائـي وصحـوي وإقبالـي وغمـضـي والتفـاتـي

  البغـاةرسـولَ اِهللا قـد أسبلـت  دمعـي ونز القلـب مـن لَجـجِِ   
جبـى املُنـى بالنائبـاتوقـد ت ـتـةُ اإلسـالم ضـجفهـذي أم!!  
يـنِ القنـاةالرمـحِ مـن ل يـناملُبـاري ول ـونمن ه هوانُ السيف  
الوشـاة  مـن كيـد علـى  الرزايـا ويعلو الدين شفى اجلسوموقد ت!!  

  !!ِ من بعـد الشتـات   وفـي هـز اللـواِء رؤى  احتـاد وملُّ الشمل
ـاتبارِ يوقـظُ  مـن سالت ولَفح تفـزتإذا  اس وقد تصحو القلـوب!!  
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غَّ فـي وحـولِ  السيـئـاتمتـر كـلِّ  فــض روافـد تـرتأال ب  
  ـاةالعميـلُ مـن اجلُن دـي وقد علمـان  عـننِـي عـغْ بلأال أب!!  

  !!لـى  أَسانـا وتستحلـون مـيـلَ الغانـيـاتأراكـم ترقصـونَ ع
عـاةالن  بيننـا صـوت قَـرح ٍ رفعتـم سيـسم العـدو وإن مس!!  

  !!خنعتـم خنوعَ  املُوفضيـن إلـى منـاة "* ليـزا"وإنْ عبست لكـم 
  حـاحٍ  فـاجـراتش تـم ْ بألسنـةضخ هـاتبالش اجتوإن ما ه!!  

  !!استشـرى فذبـواعن املعصـومِ ألسنـةَ اجلُفـاة " حوار اآلخـرِ "
  ..استعلـى فـردوا  عن اهلـادي سهـام اإلفتئـات  " اآلخرِ "وصوت 

  !!فهل من حجـة حنـو الغـالة ؟...رميتـم بالغلـو دعـاة  دينـي
  !!اتِ ؟ويف عنيِ املصيبـة كالبنـ...أكُـرار علـى قومـي كُـمـاةٌ

  !!ومن يرجو بنـي علمـان  عونـاً كراجي الروحِ  يف اجلسد الرفات
النـجـاة أطـواق لـواك فـي ذكـراك قُربـىوحتـت رسولَ احلُب  

  واعتلى صـوت  اهلُـداة.. عليك صـالةُ ربـك مـا  جتلّـى ضياٌء 
  وريـاتحيار اللفظُ فـي جنـواك  عجـزا وفـي القلـب اتقـاد املـ

الواجبـات دمانـا مـا  قضينـا  وفـاءك واحلقـوق فكـتولو س...  
====================  

  -صلى اهللا عليه وسلم -حتية ودفاع عن عرضه 
  

  حممد بن عائض القرين
  ودمع طيـبةَ جيـري من مآقيها؟  ما بالُ مكةَ قد ضجت  نواحيهـا؟
  !ـها وارتج واديهـافاهـتز شاخمُ  ما للجزيرة قد مـادت بساكنهـا؟

  خطب أملَّ وظُـلم من أعـاديهـا؟  ما للعـروبة واإلسـالمِ روعهـا
  !بـه البـريةُ قاصيـها ودانيـها؟  أيسخرون من اهلادي الذي شرفت
  جماهلَ الظلم فـانزاحت غواشيـها  أيسخرون من األنوارِ قد كشـفت
  طـاغيـها له اجلـبابـر حىت ذل  أيسخرون من اد الذي خضعت
مـلت أكفُّـهودمـر اهللا ما جتـين، وجانيـها           أيهـزؤون بـه؟ ش  

  من الضـاللة ملا أُركسـوا فيـها       أعـداُء كـلِّ نيب جـاء ينقـذُهم
  وأكـرم الناس ماضيهـا وباقيـها  حممد خـري من سـارت به قـدم

  أرجحـها يف وزن باريهاديـناً، و  أوفَى اخلليـقة إميـانـاً وأكملُـها
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  ومن يشـاه لطـفاً وتوجيـها؟  من مثلُه يف الورى بِراً ومرمحةً؟
  وجـاء بالنعـمة املسـداة يهديها  جـاءت رسـالته للناس خـامتـةً
  ـج اخلليلِ ومل خيطـئْ مراميها     أحـيا احلـنيفـيةَ الغـراَء متبِـعاً

  سـان من األخـالقِ يبنيهاإىل احل  وسـار يف كـنف الرمحنِ يكلـؤه
  هو النـذير ملغـرور يعـاديـها  هو البشـري ملن أصغى لدعـوتـه
  !قصورُ قيصر هـدت من أعاليـها  كسـرى تكَسـر إذعـاناً هليـبته،

  متُد للعـدلِ واإلحسـان أيديـهـا                وأقبـلت أمـم شتـى مبـايعـةً
عمى ومكـروأسـعد اهللا بعـد البـؤسِ ناديـها  مةًنـالت بدعـوتـه ن  
  تذود عن عرض خري الناس ترتيها  يف اهلند والصنيِ والقوقـازِ طائفةٌ

  بدين      أحـمد قـد نـالت أمـانيـها  أقـوام قلـوبهـم) أُوربـةَ(ويف 
  جيـاـون املـنايـا يف حتديهـا  الصامدون بوجه الكُـفرِ ما ضعفُوا

وبالنفـوس إذا نـادى منـاديـها  رسولِ اهللا ما خبلوا يفـدون عرض!  
ـمهـم تيـها       حىت إذا نشر األنـذالُ حقـدوبارزوا اَهللا من عـدوا  

  هلم عـيونٌ شـعاع احلق يعشـيها  تـؤزهـم زمـر ضاقت نفوسـهم
  فأبـدل الصـدق تزويراً ومتويـها  بنو اليهـود ومن سـاءت سريرته

  ويطلـبون لـه ذمـاً وتشـويها؟  رون من املعصـومِ ويلهم؟أيسخـ
  نقـيةً؛ وبنـور الـوحي حيييـها  من جـاء بامللة البيضـاِء صـافيةً

  وأمــةً كـنف الرمحنِ حيميـها  أقـام بالعـدلِ جمـداً ال زوال لـه
  من متر طيبةَ قد طـابت مغانيـها  من بئرِ زمزم سقـياها ومطعمـها

  !من دونه ترخص الدنـيا وما فيها  ا بظـاللِ البـيت هائمـةٌأرواحهـ
  وكـلُّ نفـس وما حتـويه أيديـها  فـداُء عرضِ رسـولِ اهللا أنفسـنا

  معـلمِ األمـمِ احلَـريى وهاديـها  وصلِّ يا رب ما هب النسيم على
  هديهـاويـوم هجـرته الغـراِء أ         حتـيةً لـرســولِ اهللا أبعثُـهـا

 =================  
  جلَّ من رباك

  حممد بن عبد الرمحن املقرن
كرب اكاكا .. رباهلدى ومحاكا*** جلَّ من رب يف كنف ورعاك  

  مل يعطها يف العاملني سواكا*** سبحانه أعطاك فيض فضائلٍ 
  فجلّ من سواكا.. فيك اجلمالُ*** سواك يف خلقٍ عظيمٍ وارتقى 
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  للعاملني ا نشرت هداكا*** نه أعطاك خري رسالةٍ سبحا
  ما ناهلا إالّكا.. حممودةً*** وحباك يف يوم احلساب شفاعةً 

  ما ضلَّ من تبِعت خطاه خطاكا*** اُهللا أرسلكم إلينا رمحةً 
 رقتا حيارى يف الظالمِ فأشسناكا*** كن الح يوم اهلداية مشس  

ا وريب غارقني بغيراكا*** نا كنلَنا بعبحىت ربطنا ح  
 اإلشراكا.. أو كوكبٍ*** لوالك كنا ساجدين لصخرة ال نعرف  

  حىت هدانا اُهللا يوم هداكا*** لوالك مل نعبد إلـها واحدا 
 لعطفه اجلماد الذي حن رآكا*** أنت وشكا لك احليوانُ يوم  

  شوقًا إىل لُقياكاوبكاؤه *** واجلذع يسمع باحلنني أنينه 
  !واُهللا يف القرآن قد زكّاكا؟*** ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا 

  !سبحانه بعيونه يرعاكا؟*** ماذا يفيد الذّب عنك وربنا 
"اليت " بدر الطغاةُ فبوركت كفّاكا؟*** حتدثنا عن الكف دمت!  

  اكاحفظتك يوم غفت به عين*** خيربنا عن العني اليت " الغار"و
  تغضي حرويف رأسها حلالكا*** مل أكتبِ األشعار فيك مهابةً 

  عادى إله العرشِ من عاداكا*** لكنها نار على أعدائكم 
  روح تروح وال يمس محاكا*** إين ألرخص دون عرضك مهجيت 

 دتمرتك وجصو ميني لّتوسطَ العروقِ دماُء من آذاكا*** ش  
  قد خاض يف العرضِ الشريف والكا*** للذي  ويلٌ فويلٌ مث ويلٌ

  !"من يف القطيع سيصبح األفّاكا؟*** "يا إخوةَ األبقارِ هن سباتكم 
  !!وهناك جائزةُ السباقِ هناكا*** النار يا أهلَ السباقِ مصريكم 
  جتدوا هناك عن اجلحيمِ فكاكا*** تتدافعون لقعرها زمرا ولن 

  ونكون وسطَ حلوقهم أشواكا*** هم هبوا بين اإلسالم نكسر أنف
  لو كانَ قلب للقصيد فداكا*** لك يا رسولَ اِهللا نبض قصائدي 
  !!حىت تطولَ الذّرةُ األفالكا*** هم لن يطولوا من مقامك شعرةً 

  ذرات رملٍ من ترابِ خطاكا*** واهللا لن يصلوا إليك وال إىل 
  !!فمن يطولُ مساكا؟.. اكمثلُ السم*** هم كاخلشاش على الثرى ومقامكم 
  ومجيع ما حوت احلياةُ فداك*** روحي وأبنائي وأهلي كلهم 

==============  
  حاشى لوجهك أن يأيت به القلم
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 جِـمنسيـنِ  يالع مـعود أتـي بـه القََلََـم*أقولُ فيكال ي ، جهِكوا لحاش  

  يـم بإشراقـاتـه الـرسـمأن تستق*حاشا لوجه كَشمـسِ األرضِ طالعـةً 
رـوـه  صغتابأن ت ـكخصشاشا لح*ـمهـه  التنتابأن ت كـرِكذاشـا لح  

  ذلك احلَـدثُ املَشنـوُء  واجلُـرم* كيف استطاب يـراع رسـم هيئَتـهِيا
ـهمرسي مـن قـد راح علَمـ* لو كانَ يـلٍ يجفـي خ لَقامنقَِسـمذوِي وي  

  واحلُزنُ يعصره و السخـطُ  والنـدم* و قام عن كلِّ خـطٍّ  منـه  معتـذراً 
  تنـزه الـرأس و االردانُ والـقَـدم*ٍينزه اجلسم عن وصف وعـن صـور
  راعـهـمو قـام معتـذراً عنهـم  ي*لو كانَ يعرِفُك الكُتـاب الرتكَسـوا 
  أو يفهمونـك عـز الديـن عندهـم*لو ينصفونـك قالـوا أنـت سيدنـا
  لكنهم جهِلوا من بعـد مـا  علمـوا*قد صنفوك عظيـم األرضِ واحدهـا
  يا ويلَ ما اكتسبت  أميانهـا  العجـم*يا ويلَ ما كَسبـت أقالمهـم هـزواً
  يا قُبح ما فَعلوا يا ويلَ  مـا  رسمـوا*كَيف استساغُوا بِأن يحووه فـي ورقٍ 
 ـهتورص  حـتت تلِ قاممائكُلُّ الش*ـممواهل امواإلقـد والفَخـر ـزمالع  
 بِـه خـوضي يف إفك ربالغ ما أظلَم* ـمه غاةالب أي ....ـمه اجلُنـاة أي  
كُـميـرِ اخلَلـقِ لَمزكُـم أبِخيا وحي *يلَكُـمم سوى  املَعصـومِ  ودتجأما و  

 بِـه اجلُنـون ـسمن م ربطَ الغبخت*ماهلَـر ـهخربففـي ت ربالغ نو أوه  
  فَصـوروك مبـا ال تقبـلُ الشـيـم*يا سيد الناسِ قـد غَالَـت غوائلُهـم 
وا  بِإظفَـرِهـرمـا  ض مثلَـك لكن *مـوالغربـانُ والب بِـه تـكممهما ر  

 ـهتابهسـارٍ فـي  م ـدرالب هرما ض*ـميالـد ـهبإطـالالت تـهضإن عار  
و  الظُّلَـم و الظُّلـم بِـه زالَ الظَّالمهرصـدم  ـورو أنت  الن أنت ورفالن  

  ما تأمن الذِّئب فـي تسرحيهـا الغنـم*لوالك يـا حليـةَ الدنيـا و زِينتهـا
  مااجلُود ماالنبلُ  مااإلحسانُ  ماالكَـرم*لوالك لـم تَعـرِف الدنيـا مكارِمهـا 
  نـملَكانَ يعبـد نجـم اللّيـلِ والص*لوالك يا مـن بِـه املَولـى تداركَنـا
  تعاقَبـا نشـره اإلصبـاح والغسـم*فَدينك اليوم سـارٍ فـي  حواضرِنـا
 ـسقَب  ـورِهو كُلِّ أرضٍ بِها مـن ن*مو  احلُـر حفَظُ األعـراضت بِه حيو  
  عصر العبيد بِها و األعصـر  الدهـم*لَواله ظَلَّـت بِـالد الغـربِ غَابِـرةً 
  فإنَّ رأيك فيهـا الفَصـلُ و  احلَكَـم* إذا ادلَهمت علـى األعـالمِ معضلَـةً
 ـمهسـولُ  اِهللا  بينلـوال ر ما الناس*ـمما اإلنسانُ ما  األم لواله ما األرض  



 ١٠٢

  العرف و النبلُ و األعـراق و القيـم* ضجت له األرض واألخـالق ثائـرةً
  ال تشتفـي أبـداً حتـى يـراق  دم*يـه أفئـدةٌ تفـنـى  لنصـرتـه تفد

  كاملَشرفيـة إذ تبتـزهـا  اللّـجُـم*تبتزهـا غَـدرات  الـرومِ  سيدهـا 
 ـهـتأم ـرِ املَبـعـوثشللب ـنحت*هـا  الفُطُـماتإلـى أُم ـنحكَمـا ت  

  بِأنـه حـرم ،  وذكــره  حــرم* ذي املَسريات يف الدنيـا  تذَكِّرهـمه
  سادات يعـرب كـلٌ  سيـد  علَـم* يا ابن اخليارِ خيارِ العربِ مـن مضـرٍ
رِضـى  بيـعـى الرقد غَنو ملّا أتيت *واألكَـم راعخلُ والـزالن ربشو است  

  النسر والصقـر والعقبـانُ والرخـم*صاحت وحوش الرباري وانتشت فَرحاً 
 ـهعقُبي  ـلَّ اخلَيـرـلَّ و هه حيالو*ـمععمـاُء والنوالن واهلَـدي ـورالن  
  فَخر املُلـوك فـال كنـدا وال لَخـم*عزت قُريش ذا األمـرِ  وافتخـرت 

  اجلن و اإلنس و األحيـاُء و  الرمـم*لبحر و البـر فـي طَـه سعادتهـم ا
  فَهـو املُؤسـس ال عــاد  وال  إرم* إنّ احلَضـارةَ بالعدنـان  مبـدؤهـا
 لَـهريٍ مـن  اإلصـالحِ  أصو كلّ خ*ـرِموال  ه يف كُلِّ أمـرٍ فـال قَيـس  

ديهـا يا سنأعل ـم* النـاسِِ إنـي اليـومقنتي  عرفيها  الش ركرباً على الشح  
 ـبضقتاحِ  ممـن املُـد ما قيلَ فيك*ـمالقَـولُ  و  الكَل فيهي ما كان فيك  
 ـدأح  ـهثلل مـن  ميف مثلِ طَه و ه*ـمغوالن  عرحلو  الشو ي شيدحلو الني  

  فاملَدح فيه كمـا  الياقـوت  ينتظـم* نظـمٍ بِـه مستعـذَب  حسـن  فكلّ
 ـهتردعـرِ بالش أميـر فقـد أفـاض*ـمعـرِ  واللِّمي الشمنها نواص شيبت  
  كأنـه ديـمـةٌ مــدرارةٌ  تـثـم* و ثَج من معصـرات اجلَـوى ودقـاً

  إن النفائـس فـي أصدافهـا التـوم*نـت أصـداف  لُؤلُـؤة نفيسـةٌ سكَ
 ـجهـا لُجحتـن تم ـجطنِها لُجيف ب*ـممهـا  قـن  فَوقم ممها قطحيف س  
 ـةـيبِقاف  يـا طَـه ـكفمـا ذَكَرت*ـمـصختت  ُينـانو الع إال و قَلبـي  

 غَيـر قفَـرمـا فمـا يهمـعِ بينالد*ـمحزديـنِ يلى اخلَديناً عخجريَ  سي  
  ما بيـن معتـرك األعضـاِء  تلتطـم* و النفـس بينهمـا مقهـورةٌ كَمـداً
 هِـموفـراً عـن  أناسِ قَََسالن دييا س*ـمهـا  األماداتـراً ست أشجإن أخر  

  فالشعر فيك منيع  اجلَنـبِ  معتصـم* ي قَولـي و قافيتـيإنـي أهابـك فـ
  ال يشفَع الفعلُ إن مل يشفَـعِ  القَسـم* أقسمت باللّـه ال  أنفَـك  ممتدحـاً
  واحلُب ينجِي وبعض احلُب  ما  يصـم* حباً إليـك رسـولَ  اللّـه  قَافيتـي

ك دتاهنـاً جمتـي زهجها فـي متمان*ـمنكَتت اليـوم ـت فليـسى تأبتح  



 ١٠٣

 بِـه ِسـرـن أمـرٍ يم القَلب سأَمي و*ـأمهـا السدري طَبعص ةضغم يحيا و  
  ما كانَ فيها بِغيـرِ  احلُـب  ينصـرِم*كـلُّ احلبـالِ و إن كانـت مغلَّظَـةً 

نـوفص لَه  دـدى عـارِ اجلَـوبِأَسب*لَـمانُ  والعا البنهو م خوصنها الشم  
 بِـه  قَمـتعـراً نتـي شمقدأقـلُّ ت*قَـمالن  فسعإن مل  ت فسعي عرو الش  
 بِـه  لـوكعـرٍ تاُهللا فـي ش كارال ب*ـزِملتي  احلَـق ـراطكُـن بِصو مل ي  

  فكلُّ ما قيلَ يف غَيـرِ  اهلُـدى  لَمـم*ـولِ باهلَـديِ أو ال قُلتـه  أبـداً الق
  بِِبـابِ أمحـد حجـاب لَـه  خـدم*كُلُّ الرجاالت من عربٍ  ومن  عجـمٍ 
 ـرئهتم ـركالش رحربِ صةَ الغيا أم *مـدنهيـنِ  ميـرِ الدرحٍ بِغو كُل ص  

  ألـم يبشـر بِـه اإلجنيـلُ عندكُـم* مـا قَرأتـم مـن التـوراة  هيئَتـهأ
هـرمتـم بــأنّ اهللا نـاصلأمـا ع *ـاسِ  مثلَِكُـمـرارِ  النش زوه كفيهي  
 ـاللُ لَـهاهل ـققَـد شو عوهسملَم ت*ـممص  ـهمعمن يف س عسمي و كَيف  

  و الداُء يظهر مـن أعراضـه الـوًرم*نتفاش حضارات العـدا  عـرض إنّ ا
  أقـلُّ حربِهـم فـي بيتـك  اللُّقَـم*فاربأ بِبطنِـك أن يقتـات  حاجتهـم 
  و لَم يثوروا علـى هـذا و ينتقمـوا*فَكَيف يفلـح قـوم سـب سيدهـم 

م تفالز ـهتنس  سـولِ اللّـهـراثَ ر*مـزلتم  و احلَـق ـمصعتم يـنفالد  
  من غَيـرِ أمحـد ال عهـد وال ذمـم*كُـلُّ املَبـادئ واَألعـراف  سائبـةٌ 
قُـهلحي سـكامل أرِيـج قـام إن قَام *ـمسنتت  يـهنبالطِّيبِ مـن  ج راشون  

  فََصلُ اخلطابِ وفَصلُ القَولِ واحلكَـم*قـالَ أمجـع باإلحكـامِ  منطقَـه أو 
ـهتتنحـرِ  فـاللُ السيـانٌ حبِـه ب *كُـمو الب بنـاهمن م خرالص نطََقستي  
 ـهعـامِ  إصباملـاُء مـن  إ ـرفَجت*ــرِمـلٌ  عـاطأو  ه ـرهن ـهكَأن  
 هذكُـرماِء وأهـلُ األرضِ  تأهلُ الس*مـلُّ و احلَـرو احل لَـه نح ذعو اجل  
ـلُـهؤمفيمـا ي هـدقاص مـا قـام *ـمـعن ـهـؤلفـي س سبِقُـهإال و ت  

  ـمإال و يظهر نـور اللَّـوحِ  و  القَلَ*و ما تحدثَ نحـو النـاسِ  مبتـدراً 
 عـاِء لَـهمن غيـرِ الد قلحل هديكي*ِسـمرتـولَ الثَّغـرِ تح جهالو ةسمبِب  
ـهتظرريـرٍ طُـولُ  نج ابن قد أسلَم *ِسـمبتي يـهدفـي خ الطَّـرف قَلِّبي  

  ـاُء و  النعـمسعد بن بكرٍ و در الشَ*سالَ الغمام بِه من بعد مـا  قَحطَـت 
ـهبِطَلَّت عـدنـي سب ضيـعالر ـمع *ـمشت  جوأقفَـر ـرضطَت مو أقح  

 ـداحلَربِ فـي  أح جِراح نوهقد أثخ*ـمئلتت  سـولِ اللّـهالّتـي بِر و هي  
  و السـقَـم بِِريقـه فيـزولُ السـم* يشفي السقيم إذا ما جـاَء  مشتكيـاً



 ١٠٤

 بِـه  لُـوقـاراً ال عو مـتس كَساه*ِسـمبِسيمـا اخلَيـرِ يت سـنح الهع  
  وتوشك احلَرب تضري ثـم تضطَّـرِم* لَما رأَتـه قُريـش صـاح صائحهـا

 لُـهقبالقَـومِ ن أميـن س*هـذا األميـني كـنو هذا الر دوقهذا الصـملت  
 ـهعوضم  داملُسـو  ـراحلَج ىن بِـهب*ـمحهـم  رينمـن ب قَبلَـه ىن بِـهب  
 ـهتلـمِ  سريالع  دروس ـدحفـال ت*ـمو ال كَل ـرحش حيـطُ بِـهو ال ي  
 ـرصختم  اريـخالت  فَ*و كلّ ما ذََكَـر أو قـالَ عنـه قَلَـم طَّـهما خـم  
 ـةملحمرنـو لن ـمقـرِ دارِهفـي ع*ـمهاحلَـربِ دار يخش دقصلو كانَ ي  

  كانت رحاها لَهيب النـارِ و  احلمـم* حتـى نعيـد إلـى سبتمبـرٍ حقَبـاً
 ـمهأرض الكَـون إلـه عـاكر فاغز*ـدا بِهِـمالع دإلـى ر ـداكو ابدأ ه  

  يا ذلك اللّيثُ هل ضاقَت بِك األجـم*ا بالُ صيـدك قـد زادت طَرائَـده م
ـمصعتم أنَّ احلَـق ـربالغ فهـميل *ـمِ الفَهِـمفهإن لـم ي املوت مفهو ي  
 لَـعـم  وهـالحِِ إلـى أجسادفَللس*مهِـم قَــرإلـى أعناق يـوفلسو ل  

  فيـه الكَنائـس و األديـانُ تحتـرم* ى زمـنٍ صنـاه  محترمـاًواهاً علـ
  و استنهضتهم إلـى عليائهـا اهلمـم* دكَّت خيولُ بنـي مـروانَ مغرِبهـم

 ــبثابِهِـم  وعلـى أبو ـيقافالغ*ـمخالت  ت بِـهالَّذي سار ريربو الب  
  لَم يلهِنـا عنكُـم بعـد و ال  قـدم*د بِـالد الغـربِ  فَارتقبـوا لَنا معـا

 دعـتتضم  منييلُ املُسلخ نهت عرما قَص*ـمسالر  ـقاألين  نـاكه وإلَيـه  
 هـرنشيـنِ  تـا بالدلُهت قَوافـارس*األد عجِـز لَـهلَم ي يفالس زما أعجم  
  و البعض يبلُغه فـي ساحهـا احلُلُـم*إنا رضعنـا قَتـام احلَـربِ  أغلمـةً 
  و املـوت يفطمنـا عنهـا  فننفَطـم* يشب ناشئُنـا حتـى يشيـب  بِهـا

  مستمِسكون بِركـنٍ لَيـس ينفَصـم*القابِضـونَ علـى جمـرٍ عقيدتهـم 
  فاحلَرب تفعلُ مـا ال يفعـلُ  السلَـم* ق إن لـم يحتـرِب زمنـاًال ينصر احلَ

  قَولي وقَليب بِهـا  مستعـذب  شبِـم* أزكَى صـالةً رسـولَ اللّـه يبعثُهـا
  على صفيـك خيـرِ اخلَلـقِ كُلِّهِـم*موالي صـلِّ وسلِّـم دائمـاً  أبـداً 

  محمد من بِه األخيـار قـدختمـوا* وبارِك مـا أردت  علـى  موالي صلِّ
===========  

  نفحات اهلجرة
  

  صاحل بن علي العمري



 ١٠٥

 يف بسماته اهلدى، و البشر شع ***من و اإلميان يف قسماتهو الي  
  و استيقظ التأريخ من غفواته*** و تفجرت فينا ينابيع اهلدى 

  و الدهر غاف يف عميق سباته*** حراء حتررت يف " إقرأ و ربك" 
  إن احلديث موثّق برواته*** جربيل حاملها و أمحد روحها 

  فتقَبل الكلمات فوق شفاته*** مهج املالئك بالتالوة تنتشي 
  ونور اهللا من مشكاته. . قرىب *** صلى عليك اهللا يا من ذكره 

  بالقرآن حلّة ذاته و كساه*** يا من كساه اهللا حلّة مسته 
  هانت عليه الروح يف مرضاته*** ملّا أضاء اهللا مهجة قلبه 

  يجلى الدجى بالفجر يف فلقاته*** غسل الكرى عن أعني الدنيا كما 
 و أنار باآليات كلّ بصرية ***فكأن نور الشمس من قسماته  

  همتتمات حدات" إياك نعبد *** "و اقتاد للجنات أمسى موكبٍ 
  يف نسكه و حياته و مماته*** إقرأ معاين الوحي يف كلماته 
  كانت قالئدهن بعض صفاته*** لو نظّمت كلّ النجوم مدائحا 

 ةمن حلمه و أناته. . من علمه *** يا من بىن للكون أكرم أم  
  كانوا رعاَء الشاِء يف فلواته*** صاروا ملوكا لألنام بعيد أن 

  وسل املعنى عن ملم شتاته*** و الندى فسل العدالة و الفضيلة 
  !من غض عن درب اخلنا نظراته؟*** و سل املكارم و احملارم واحليا 

  من عانق التوحيد يف سجداته*** من حطّم األصنام يف تكبريه 
  !من أخرج املوءود من دركاته؟*** من أطلق اإلنسان من أغالله 
 ؟ من أورد*** من علّم احلريان درب جناتهالعطشان عذب فراته!  

  !وبىن األمان على رميم رفاته؟*** من هد بنيان اجلهالة و العمى 
  زور التراب و جنسه و لغاته*** فإذا بأخالق العقيدة تعتلي 
  وتشوقٍ من كان عبد حصاته*** وإذا لقاء اهللا يأسر يف رضا 

  اتهو استعلى على لذّ. . دنياه *** ورأى جنان اخللد حقّا فازدرى 
  !!للحتف معتذراً إىل متراته *** أرأيت إقدام الشهيد و قد سعى 

  فتحرر الوجدان من شهواته*** محلوا اهلدى للكون يف جفن الفدا 
  فكأمنا ولدوا على صهواته*** خيالة اد املؤثل و العال 
  نادى اجلهاد فهم عتاة كماته*** مسارة احملراب يف ليل ، وإن 

  نستلهم األجماد من خطراته*** اء ذكرى معهد يف اهلجرة الغر



 ١٠٦

  و دروبنا تزهو بإشراقاته*** و منبع عزنا . . تاريخ أمتنا 
  ومقيل هذا الكون من عثراته*** فيه احلضارة والبشارة والتقى 

  ..واستشريف الغايات من غاياته*** فتألقي يا نفس يف نفحاته 
==================  

   عليه وسلممشائل الرسول صلى اهللا
  

  للدكتور ناصر بن مسفر الزهراين
  وما دروا أن حيب صغته بدمي* تعجب اخللق من دمعي ومن أملي 

  وال سعاد وال اجلريان يف أضمِ* استغفر اهللا ما ليلي بفاتنيت 
  أف لقلب مجود غري مضطرم* لكن قليب بنار الشوق مضطرم 
  يف الرغم برغم من أنفه ال زال* منحت حيب خري الناس قاطبة 

  وأقرأ بربك مبدأ سورة القلم* يكفيك عن كل مدحٍ مدح خالقه 
  على املنائر من عرب ومن عجم* شهم تشيد به الدنيا برمتها 
  يف تربة الوهم بني الكأس والصنم*أحيابك اهللا أرواحاقداندثرت

  وأبدعت وروت ما قلت لألمم* نفضت عنها غبار الذل فاتقدت 
  حسو شريعتك الغراء يف م* قظا ربيت جيال أبيا مؤمنا ي

  وأحرف وقواف كن يف صمم* حمابر وسجالت وأندية 
  ومن على ومن عثمان ذو الرحم* فمن أبو بكر قبل الوحي من عمر 
  من مالك ومن النعمان يف القمم* من خالد من صالح الدين قبلك 

  ومن سفيان والشافعي الشهم ذو احلكم* من البخاري ومن أهل الصحاح 
  بل املاليني أهل الفضل والشمم*** ابن حنبل فينا وابن تيمية من 

  أنت اإلمام ألهل الفضل كلهم*** من رك العذب يا خري الورى اغترفوا
  كربا وطوق بالقينات واخلدم*** ينام كسرى على الديباج ممتلئ 

  على كؤوس اخلنا يف ليل منسجم*** ال هم حيمله ال دين حيكمه 
  من التسلط واألهواء والغشم*** ممزقة أما العروبة أشالء 

  خطر كالبدر ملا جيلي حالك الظلم*** فجئت يا منقذ اإلنسان من 
  فال يلقى عدوك إال علقم الندم*** أقبلت باحلق جيتث الضالل 

  واهلندواين يف األعناق واللمم*** أنت الشجاع إذا األبطال ذاهلة 
  عن ريبة التهمدربا وأبعدهم *** فكنت أثبتهم قلبا وأوضحهم 



 ١٠٧

  تبا لقصر منيف بات يف نغم*** بيت من الطني بالقرآن تعمره 
  وما عيناك تعدو إىل اللذات والنعم*** طعامك التمر واخلبز الشعري 

  إن بات غريك عبد الشحم والتخم*** تبيت واجلوع يلقى فيك بغيته 
  العني تغفو وأما القلب مل ينم*** استجبت هلا " قم الليل"ملا أتتك 

  حىت تغلغلت األورام يف القدم*** متسى تناجي الذي أوالك نعمته 
  ودمع عينيك مثل اهلاطل العمم*** أزيز صدرك يف جوف الظالم سرى 

  "استقم"وشيبتك ود آية *** الليل تسهره بالوحي تعمره 
  ترعاك عني إله حافظ حكم*** تسري وفق مراد اهللا يف ثقة 

  صدق نفس وعزم غري منثلمب*** فوضت أمرك للديان مصطربا 
  وأنت مرن ال زلت يف الرحم*** وىلّ أبوك عن الدنيا ومل تره 
  ومل تكن حني ولت بالغ احللم*** وماتت األم ملّا أن أنست ا 
  فكنت من بعدهم يف ذروة اليتم*** ومات جدك من بعد الولوع به 
  مفاختاره املوت واألعداء يف األج*** فجاء عمك حصنا تستكن به 
  فما رئيت يف كوب جبار ومنتقم*** ترمي وتؤذى بأصناف العذاب 

  سال اجلزور بكف املشرك القزم*** حىت على كتفيك الطاهرين رموا 
  وألبستك ثياب العطف والكرم*** أما خدجية من أعطتك جتها 

  فأسلمتك جلرح غري ملتئم*** عدت إىل جنة الباري ورمحته 
  ما أعظم اخلطب فالعرض الشريف رمي ***والقلب أفعم من حب لعائشة 

  يعود ما بني مقتول ومنهزم*** وشج وجهك مث اجليش يف أحد 
  حياتك بات األمر كالعدم*** ملا رزقت بإبراهيم وامتألت به 
  رأيت من لوعة كربى ومن أمل*** ورغم تلك الرزايا واخلطوب وما 
  يف عزم متقد يف وجه مبتسم*** ما كنت حتمل إال قلب حمتسب 

  جمد وغريك عن ج الرشاد عمى*** بنيت بالصرب جمدا ال مياثله 
  يم من غري ال هدى وال علم*** يا أمة غفلت عن جه ومضت 
  ضعف األخوة واإلميان واهلمم*** تعيش يف ظلمات التيه دمرها 

  تسعى النيل دواء من ذوي سقم*** يوم مشرقة يوم مغربة 
  ما ارتضت من بديع الرأي والنظممه*** لن تدي أمة يف غري منهجه 

  ليست كمثل فرات سائغ طعم*** ملح أجاج سراب خادع خور 
  فطائر السعد مل يهوى ومل حيم*** إن اقفرت بلدة من نور سنته 



 ١٠٨

  خجال ممن تألق يف تبجيله كلمي*** غين فؤادي وذابت أحريف 
  أو خادم عنده من أصغر اخلدم*** يا ليتين كنت فرد من صاحبته 

  أما الفؤاد فللحوض العظيم ظمي*** بالدمع عيين حني أذكره  جتود
  يف موقف مفزع باهلول متسم*** يا رب ال حترمين من شفاعته 

  أكرم مببتدأ منه وخمتتم*** ما أعذب الشعر يف أجواء سريته 
  أشدوا ا من جوار البيت واحلرم*** أبدعت ميمية باحلب شاهدة 

  والفضل فيها لرب اجلود والكرم ***بقدر عمرك ما زادت وما نقصت 
  مما سيأيت ومما قيل يف القدم*** تغنيك رائعيت عن كل رائعة 
  جلده يف بديع الصوت والنغم*** ألا من سليل البيت أنشدها 

  فلي أنا نسب اإلميان والرحم*** إن كان غريي له من حبكم نسب 
  رئ النسميف احلب حاشا إهلي با*** إن حل يف القلب أعلى منك مرتلة 

  وال مشت يب إيل ما أشتهي قدم*** فمزق اهللا شرياين وأورديت 
===================  

   لك يف مهمة التجلي البهاء
  

  أبو اهلدى الصيادي أندلسي
  يانبيا نوابه األنبياء  لك يف مهمة التجلي البهاء   .١

  بك الذ األموات واألحياء  أنت روح القلوب طيا ونشرا   .٢
  ملنرية يف الكون فضاءت بنورها الظلماءملعت مشسك ا  .٣
  فسارت ديها األتقياء  وتدلت آيات هديك للناس   .٤

  جيلى وكل باد خفاء  كان قبل الربوز كوكبك اللماع   .٥
  تلك الفجاج واألحناء  أشرقت منه يف زوايا خبايا الغيب   .٦
  وضاء الدجنة السوداء  واستنارت عوامل املالء األعلى   .٧

  حشوة اخلارقات ذاك الرداء  عنك قد شق يف البطون رداء   .٨
  ظل ينحط عن عالها العالء  قمت يف برجك املشعشع مشسا   .٩

  غيبا فبايعوك وجاؤا  بك طافت أرواحها انبياء اهللا   .١٠
  الربايا وصحت األنباء  عنك نابوا وبشروا بك اصناف   .١١
  لكيان ابتداءختام ويف ا  جئت ختما هلم فها أنت يف النظم   .١٢

  ابتداء وتعقب األمراء  أنت سلطام وقد تعرض اجلند   .١٣



 ١٠٩

  أنت معراجها وأنت البناء  ما طووا حكمة من السر إال   .١٤
  وعليهم ما زال ذاك اللواء  مشل الكل من لوائك أمن   .١٥
  إبنا باهت به اآلباء  وتباهى بك اخلليل رعاك اهللا   .١٦

  ديا ال يعتريه انقضاءأب  يا لفرع كسا األصول فخارا   .١٧
  وقبوال وأمه حواء  نال منه أبوه آدم عزا   .١٨

  هبوطا مضمونة االرتقاء  وتدىل من حضرة األفق لألرض   .١٩
  بشؤن الحت هلا أضواء  والعالمات قبل أن جاء جاءت   .٢٠
  طورها عنه ما طواه الغطاء  وتوالت عجائب الغيب يروي   .٢١

  من نوره عليها غشاء  ر راقبته القلوب يف الكون واألبصا  .٢٢
  إمنا غاية الظهور اخلفاء  رب نور يغشى العيون بستر   .٢٣

  اليت انشق عن سناها السناء هذه يا أبا البتول معانيك   .٢٤
  التجلى فطاشت اآلراء  حري القوم شأن قدسك يف مهد   .٢٥

  وتعلوه حرية حبتاء  راح عرافهم لتلك العالمات   .٢٦
  تدلت برفعها اآلالء  ناس صولة من سرادق الغيب لل  .٢٧
  ماض وفاعل ما يشاء  هي آالء ربنا والذي يقضيه   .٢٨
  والكاهنون والعرفاء  حققت ذلك اهلواتف واألحبار م   .٢٩
  هذا وللصباح ضياء  ومبر الظهران راهبهم إذ قص   .٣٠

  رمادا وحني غار املاء  وانقضاض النجوم والنار إذ صاوت   .٣١
  الغيب إذ جاء عكس ما هم شاؤا  رد أمن اوس خوفا نذير   .٣٢
  اج منه للجاحدين امنحاء  ورمى الغي والضالل شهاب   .٣٣

  واستبصرت به األشياء  ضاء والكائنات طمس فعم النور   .٣٤
  بربج األبراز قام اجنالء  وتبدت أشكاهلا بعد أن عنه م   .٣٥

  شأن سلطانه وعم البهاء  مأل الكون هيبة وجالال   .٣٦
  غبار تثريه اهليجاء  ارات أمراط نسجت عنه بالبش  .٣٧

  سال منها على احلواشي الدماء  كتبت للهدى سطورا ببيض   .٣٨
  الغيبم قدما وأهلها اخللصاء  جردت مث أودعت يف كنوز   .٣٩

  راع كسرى كما قضاه القضاء  ورآى املوبذان هذا مناما   .٤٠
  وبه من أسقامه إعياء  وسطيح ملا أتاه ابن عمرو   .٤١

  نصا ما شابه امياء  تورية يف األمر واإلجنيل م نص حكم ال  .٤٢



 ١١٠

  مبني وما هناك مراء  ذاكرا صاحب اهلراوة واحلق   .٤٣
  للعارفني سني وراء  ومياها فاضت وغاضت ويف األمرين م   .٤٤

  مقلة عن شعاعها عمياء  ليت شعري هل جيحد الشمس إال   .٤٥
  فمعاليه ما هلن انتهاء  كل شيء له انتهاء وطه   .٤٦

  فاستديرت بنمطها العلياء  طة يف معامل القدس دارت نق  .٤٧
  ملئت من أضوائه اخلضراء  برزت يف العلى بطالع قدس   .٤٨
  والبشارات ما هلا استقصاء  فاإلشارات أعربت عنه معىن   .٤٩
  عن مشسها الوضاح العماء  ضجة يف حماضر امللكوت انشق م   .٥٠
  امتراءسر غيب وما بذاك   فبدت واالكوان ترقب منها   .٥١

  يرى ما بطيها النبهاء  نشأة الطي حني تربز يف النشر   .٥٢
  طواها ما يشهد البصراء  يشهد القوم بالبصائر من كنه   .٥٣

  وأحكامه هلا اإلمضاء  تلك آيات ربنا وله احلكم م   .٥٤
  من حجاب تلوح فيه ذكاء  كيف ال تشهد العيون ضياء   .٥٥

  ما طوته السماء مد يف األرض  منه مس القلوب وارد خوف   .٥٦
  فوقه من جالهلا سيماء  هيبة عمت الوجود فكل   .٥٧
  دون نرباس ملعه األضواء  طرفت مقلة العيان بضوء   .٥٨

  بينات ما ناا إخفاء  دولة تعرب الرباهني عنها   .٥٩
  سوف يأتيه قد تداعى البناء  راع كسرى سلطاا ولكسر   .٦٠

  لشموس حذاءعن منار له ا  أيها املستميح بردة عتم   .٦١
  واألمر مشسه بلجاء  رحت تستكشف الشؤن من الكهان   .٦٢

  نصوصا أشاعها شعياء  ما قرأت التورية أو ما تدبرت م   .٦٣
  من نصوص األجنيل يوحناء  وفصول الزبور أو ما تاله   .٦٤
  وللحق طلعة وضاء  قول مىت ما فيه لو وال ليت م   .٦٥

  واحلظوظ عطاء أبصرت  أوشككت الشكوك منك بسهم احلق م   .٦٦
  قدما فلم يصبه انطواء  نشر اهللا ذكر أمحد باآليات م   .٦٧

  م بتدل حتقيقه إعالء  وتدىل من برجه يتجلى   .٦٨
  بقوم هم قادة جنباء  قلبته األقدار يف الظهر والبطن م   .٦٩

  وشوس وسادة شرفاء  أنبياء وأولياء وأخيار م   .٧٠
  و خلة شنعاءسفاح أ  مل يشنهم كاجلاهلية يف احلكم م   .٧١



 ١١١

  إذا صني فالشؤن صفاء  حرستهم عني العناية والعبد م   .٧٢
  أرحيي آباؤه كرماء  كلهم سيد حسيب نسيب   .٧٣

  فأضاءت منهم به األجزاء  نور مشس اهلدى تنقل فيهم   .٧٤
  جا فكلهم حنفاء  عمهم نوره لذا أخلصوا التوحيد م   .٧٥
  اآلباءأمهات النيب و  بالعمودين أشرف اخللق أصال   .٧٦

  أهل أعاظم كرباء  خرية اهللا هم من اخللق للمختار م   .٧٧
  وكذا املصطفى له اإلصطفاء  قد حباهم خالقهم واصطفاهم   .٧٨
  بنت وهب فضاءت األرجاء  وانتهى مظهر الربوز مبجلى   .٧٩

  أمينا وقومه أمناء  ولدته العذراء آمنة النور م   .٨٠
  لها حواءرزقته وقب  غبطتها العذراء مرمي فيمن   .٨١

  موىل أتباعه النجباء  وبوهب الكرمي أجنب عبد اهللا م   .٨٢
  للتجلي اخلضراء والغرباء  يا حلظ مؤيد أعظمته   .٨٣

  ويد القدس لليتيم وقاء  شب يف سدرة الفخار يتيما   .٨٤
  ولديه تصاغر الكرباء  الحظته األقدار وهو صغري   .٨٥
  منه النماءوهبا فطاب   زق بالعلم من سرادق غيب اهللا م   .٨٦

  عظيم خدامه العلماء  يا له يف حمافل الفضل أمي م   .٨٧
  وبأس جتلى به البأساء  أدب يبهر النسيم العراري م   .٨٨
  سناها غشى عاله احلياء  وجالل ابه الشمس يف قرص م   .٨٩
  وتفىن وجدا له األحياء  ومجال حيىي به امليت إذ يبدو   .٩٠
  ما ناهلا األنبياءغيوب   وكمال تنسقت فيه آيات م   .٩١
  طلسمي ولألعادي اعتداء  قام والدين مقعد يف كمني   .٩٢

  وعناد وغلظة وجفاء  وطريق األقوام حمض ضالل   .٩٣
  أحكمته احملجة البيضاء  فنفى الشرك والضالل دي   .٩٤
  وطاب الشعوب واألحياء  واجنلى نوره فعم الوجودات م   .٩٥

  ركنها الرقباء منه فاد  ملع الربق منذرا وبشريا   .٩٦
  فاستبشرت به العرفاء  قيل جاء النيب بالبعثة الزهراء م   .٩٧

  كمل الدين متت النعماء  مأل األرض باهلدى وحبق   .٩٨
  قومت من سكاا العوجاء  وأضاءت بطحاء مكة ملا   .٩٩

  فطابت وطاب فيها الثواء  وسرى سره ليثرب بالعز م   .١٠٠



 ١١٢

  والغي نابه إحماء  م  وأفاض اهلدى على ساكين األقطار  .١٠١
  وتباهت بنصها القراء  وبدت معجزاته البيض تتلى   .١٠٢

  ليال شقت قلوب هواء  حينما انشق يف العال القمر الطالع م   .١٠٣
  مذ امتد ستره اإلسراء  وادى الركبان سريا إىل اهللا م   .١٠٤

  بكفيه هلل احلصباء  نطق اجلذع بامسه سبح املاء م   .١٠٥
  سارت والنت الصماء  قد تكلم واألشجار م وله الظيب   .١٠٦

  يا مباء العيون ذاك املاء  وروى جيشه حبفنة ماء   .١٠٧
  فانطوى فيه للجميع الشفاء  أشبع القوم من قليل طعام   .١٠٨

  حياة وللسقام دواء  بعيوين تراب نعليه للروح   .١٠٩
  برديه واجنلى اإلبداء  قد طوى اهللا دولة الكون يف طية م   .١١٠

  الربايا يا نعم ذاك الكساء  كان ذاك الكساء كرتاً لذرات م   .١١١
  والنشر حيث كل هباء  علة اخللق يف رقائق حكم الطي م   .١١٢
  حىت اهتدت به احلكماء  مد بسط اإلرشاد هللا باحلكمة م   .١١٣

  تساوى الضعاف واألقوياء  أثبت العدل حكمه الفصل إذ فيه م   .١١٤
  تتلى خرش هلا الفصحاء حني  وأتى بالقرآن آية حق   .١١٥
  حواشي أعتابه العقالء  عقله سيد العقول وخدام م   .١١٦

  وحساب فما هلا استيفاء  ومعاليه واأليادي بعد   .١١٧
  فأريعت بسرها األعداء  نصرته بالرعب غارة قدس   .١١٨

  ما طووه إال اجتاله اجنالء  أقلق احلاسدين منه شعاع   .١١٩
  ومن اهللا حظه اإلعالء  خيفض احلاسد العلي خياال   .١٢٠
  فدواء مضموا األدواء  وإذا داركت يد احلفظ عبدا   .١٢١

  فانتحت عن طريقه األسواء  أيد اهللا عبده الطهر طه   .١٢٢
  غشى األحالك منه ضياء  خدمته األمالك دارت به األفالك م   .١٢٣

  وطرز الورى لذا إمياء  وقضى احلق أنه علة اخللق   .١٢٤
  وذووها وال السماء مساء  األرض أرض  هو لواله ما هي  .١٢٥

  بانفتاق أرتاقها الطمساء  سبب شقت الوجودات عنه   .١٢٦
  لك مكنون سره اإلبتداء  فتذكر حديث جابر يبدو   .١٢٧
  ما لعلياه والفخار انتهاء  يا له من خطري سر ابتداء   .١٢٨

  أمحد واتضاعه فاعتالء  كل أطوار عمره معجزات   .١٢٩



 ١١٣

  فذلت لعزه العظماء  ما سوى اهللا م ذل هللا طارحا   .١٣٠
  وأمانا إذ جتزع االصفياء  رمحة للوجود جاء ونورا   .١٣١

  ومن باب دينه اإلرتقاء  عزمه سلم القلوب إىل اهللا م   .١٣٢
  فضالل طريقه وعماء  والذي حاد عن طريق هداه   .١٣٣
  شرفت من جنابه األمساء  يا بروحي أفديه من هامشي   .١٣٤

  ما عليهن للبصري غطاء  بينات  حمكمات آياته  .١٣٥
  عسرات وال ا إيذاء  ألفتها العقول ال منكرات   .١٣٦
  كلهن اليتمية العصماء  جممالت مفصالت رقاق   .١٣٧

  سرهن الساري رحيق صفاء  رقرقت كأس حكمة مبعان   .١٣٨
  فناء وللفؤاد بقاء  ما أحيال مذاقها فيه للنفس م   .١٣٩

  مت شأن حقها البعداءأعظ  ونصوص أحكامها باهرات   .١٤٠
  ومعانيه ما هلن انطواء  كم طوى الدهر من شؤون جسام   .١٤١

  تعاىل سلطانه والعالء  أبد اهللا عزه وله احلكم م   .١٤٢
  ما لعايل جنابه نظراء  هو فرد يف امللك ذاتا وشأنا   .١٤٣
  واملرسلون طني وماء  أبرز اهللا مفردا نوره الفياض م   .١٤٤
  من سناه قبل الكيان استضاؤه  ن لكن هو إخوانه النبيو  .١٤٥

  وهلم من فيوضه استجداء  وعليهم له شريف أياد   .١٤٦
  تعاىل به استجيب الدعاء  أصلهم آدم وملا دعا اهللا   .١٤٧

  ترجتيه الشفاعة الشفعاء  وغدا حني يذهل الكل طرا   .١٤٨
  وللنوق للحجازه رغاء  ليت شعري هل تبصر الركب عيناي م   .١٤٩

  ويرش القيعان مين البكاء  لطيببة تتهادى وأراها   .١٥٠
  دمية من مدامعي وطفاء  يثقل السري باجلمال جهارا   .١٥١

  وغرام ومهجة حراء  فولوه ولوعة وهيام   .١٥٢
  واصطالم ودمعة محراء  وأنني وذهلة وحنني   .١٥٣

  والعني ما هلا إغفاء  وفؤاد يطري قبل نياق الركب   .١٥٤
  راها به الشفا والثراءث  وفناء حبت لشمة أعتاب   .١٥٥

  حلمى منه كالسماء الفناء  وانقطاع عن الوجود بوصل   .١٥٦
  مثقل بالذنوب مين اخلطاء  آه والوعيت وطول أنيين   .١٥٧
  ووزري مؤزري والشقاء  أمتىن وأين ما أمتناه   .١٥٨



 ١١٤

  فك قفل به يتم الرجاء  عل من نفحة الرسول لقيدي   .١٥٩
  ن فؤادي ما بث فيه العناءع  وعساها عناية الطهر جتلو   .١٦٠

  بنيب عبيده السعداء  وأراين بعد الشقاء سعيدا   .١٦١
  سرور يعد النوى وهناء  وأرى قربه املنري وللسر   .١٦٢

  جتتليه من مسه غرباء  وعلى بابه أرى حر وجهي   .١٦٣
  ولظهري من اخلشوع احنناء  ودموعي تسيل وجدا وشوقا   .١٦٤

  شأين هلم إليه التواء مثل  وقفول العشاق من كل فج   .١٦٥
  تناجيه دينها اإللتجاء  هزهم وأرد الغرام فأرواح   .١٦٦

  عن معاين مجاله ذهالوعقول هامت به فهي إال   .١٦٧
  يل إليه باالنتساب ارتقاء  مل يفتين اإلسعاف قط وأين   .١٦٨

  عن سوى اهللا أقلعوا وتناؤا  رفعتين له عقود جدود   .١٦٩
  دونه يف الربية الرمحاء  رحم واصل بأكرم موىل   .١٧٠

  مأل الكون رونق وضياء  كوكب يف مطالع القدس منه   .١٧١
  وويل إذ تنتحي األولياء  وإمام للعاملني وهاد   .١٧٢
  باهللا باتر مضاء  وحسام قد أصلتته يد القدرة   .١٧٣
  عند مواله كائن ما يشاء  وحبيب هللا مقبول جاه   .١٧٤

  يك ما له نصراءيناج  يا رسول الرمحن دعوة مغلوب   .١٧٥
  ذو سواد وملة بيضاء  غريت حاله الذنوب فوجه   .١٧٦

  كم لسحاج جوده عتقاء  فأعتقنه من ربقة الذنب يا من   .١٧٧
  فبعلياك تلجأ الغرباء  وتدارك بالغوث عبدا غريبا   .١٧٨

  عل متحو ضرائي السراء  مسين الضر فانتدب يل بعون   .١٧٩
  جمد يل بالتجري أساؤا  خذ بثاري يا أغري اخللق من أعدإ   .١٨٠
  أنت من حيتمي به األقرباء  واحم فضال قرابيت فلعمري   .١٨١
  منك إين صحيفيت سوداء  وإذا مت صل حبايل بقرب   .١٨٢
  عن جوايب قواليت بكماء  ال تدعين رهن السؤال فإين   .١٨٣

  وأماين إذ تبعد القرباء  أنت سيفي وناصري ومعيين   .١٨٤
  لك آل آذاهم األدعياء  اف أنا يا سيدي وأهلي ضع  .١٨٥

  وعطاياك دوا األنواء  أعقوقي يضيع منك حقوقي   .١٨٦
  بعض حد ظنا وبالعجز باؤا  عجبا لألىل ملدحك راموا   .١٨٧



 ١١٥

  عقود يفتر عنها الثناء  ما ملداحك الكرام سوى نظم   .١٨٨
  بك تغىن بفيضه الفقراء  وخضوع وذلة وارتباط   .١٨٩

  منهم ساداتنا األوصياءلك   سيدي سيدي بكل حبيب   .١٩٠
  قام منهم لصوننا اخللفاء  بصحاب علمتهم كل خري   .١٩١

  ناب عن ذات نورك الوزراء  وزراء اهلدى ويف الناس حينا   .١٩٢
  من أحكمت به السمحاء  جبناب الصديق صاحبك املقبول   .١٩٣
  أمناء الصحابة األصدقاء  والذي بعد أن قضيت ارتضاه   .١٩٤
  حطما مذ هاجت اهليجاء  ف أويل الردة والذي رد بالسيو  .١٩٥

  حمو بسيفه الغرماء  برجال من كل ليث كسيف اهللا   .١٩٦
  ضحوكا طمرة جرداء  رب فتك فحل أخاضته باملوت   .١٩٧
  لدى البطش صعدة مسراء  مصلتا أبيضا قد امحر تتلوه   .١٩٨

  يد عزم جتلى به الغماء  من أيب بكر اجتلته صباحا   .١٩٩
  جنوم وسادة فضال  لصحابة والكل أفضل السادة ا  .٢٠٠

  وأذن فيها له إصغاء  قلب صدق مضمونه الصدق يف اهللا   .٢٠١
  لعمري مجيعهم عرفاء  سيد العارفني باهللا والصحب   .٢٠٢

  املوايل إذ شحت األسخياء  حب طه خليله صاحب الغار   .٢٠٣
  ويتلو صدق الغرام السخاء  باذل الكل يف هوى سيد الكل   .٢٠٤

  الح للعني جنة خضراء  ح العبري ومنها شيم تنض  .٢٠٥
  الذين لذ حبه والوالء  وجباه الفاروق ثاين الوزيرين   .٢٠٦
  ومن طوره التقى والوفاء  فاتح األرض ناصر الشرع والدين   .٢٠٧

  من نص قلبه اآلراء  والذي وافق الكتاب كتاب اهللا   .٢٠٨
  بعض خدام بابه األمراء  أي غوث للدين أي أمري   .٢٠٩

  أسكرتنا من دورها صهباء  ا ذكرنا منه املناقب إال م  .٢١٠
  وتطوى بذيله اجلوزاء  شرف ختجل الكواكب إذ يبدو   .٢١١
  من زان مشهديه احلياء  وجباه الشهيد عثمان ذي النورين   .٢١٢
  اختصاص من ربه وانتقاء  صهر طه على ابنتيه ويف هذا   .٢١٣
   اخلطوب بالءوالعسر يف  ذو األيادي جمهز اجليش يف العسرة   .٢١٤

  حميا مهذب معطاء  قرشي زاكي الشمائل وضاح   .٢١٥
  حياة وهكذا الشهداء  أكتسبته شهادة الدار يف اهللا   .٢١٦



 ١١٦

  من حبه لروحي جالء  وجباه األمري حيدرة الكرار   .٢١٧
  نعم الوصي والزهراء  الوصي السامي الذرى كافل الزهراء   .٢١٨

  وللعلي العالء املعايل  أسد اهللا سيد اآلل خمطوب   .٢١٩
  ويكفي للموقن األنباء  أنبأتنا األنباء عن قدره العايل   .٢٢٠

  شاكل املعجزات منها املضاء  كم شهدنا لعزمه خارقات   .٢٢١
  ونزر يف مدحه اإلطراء  قال ذو احلقد مادح الصهر أطراه   .٢٢٢

  وعلي تعلو به العلياء  قد رأينا العلياء تعلي رجاال   .٢٢٣
  الصفوف ببدر كر من عضبه عليهم وباء حينما استعرض  .٢٢٤

  تداعى واز منه البناء  ودحا الباب يوم خيرب فاحلصن   .٢٢٥
  عزمي إذ تثقل األعباء  باب علم الرسول ذخري أو السبطني   .٢٢٦

  مدهلم فيعتريها اجنالء  كم أناديه والنوائب ليل   .٢٢٧
  وكثريا ما حتسد احلسناء  حسدته أولو الضغائن حقدا   .٢٢٨

  عصبة فوقها أستدير العباء  وجباه السبطني شبليه عيين   .٢٢٩
  لعمري أئمة جنباء  سيدي سادة االئمة والكل   .٢٣٠

  حبماها األبدال والنقباء  أمة من بين النيب استظلت   .٢٣١
  حسريت هم طول املدى ولكم من حسرات ماتت ا كرماء  .٢٣٢

  بالءخطرت يل البقيع أو كر  آه والوعيت عليهم إذا ما   .٢٣٣
  قليب املضىن وسامراء  ذو احتراق إذ يذكر النجف األشرف   .٢٣٤

  دارهم والبطاح والزوراء  فرقتهم يد التجلي فطوس   .٢٣٥
  ومع اهللا صبحهم واملساء  شرفوا كل بقعة قدسوها   .٢٣٦

  من صح يل إليه انتماء  وجباه األمري خالد سيف اهللا   .٢٣٧
  بسيفه األقسياء والنت  أهلزبر الفحل الذي أيد الدين   .٢٣٨

  والذي دوخ األىل من أويل الردة فاستسلموا له مث فاؤا  .٢٣٩
  والذي عز يف فتوحاته األقطار دين اهلدى وطال اللواء  .٢٤٠

  نعم جيش النيب والرفقاء  وجباه الصحب الكرام مجيعا   .٢٤١
  بعد عتم وهذه الكيمياء  قلبتهم يد الرسالة نورا   .٢٤٢
  منهم طوعا أبيح الدماء  اهللا  أسد اهللا والذي ألجل  .٢٤٣
  شيدوا الدين باملواضي وهدوا ما بناه من الغوى القدماء  .٢٤٤
  النبيني ما هلم أكفاء  ومضوا إذ قضوا كراما بأصحاب   .٢٤٥



 ١١٧

  يتجلى مساؤه البيداء  كم ببدر من حزم الح بدر   .٢٤٦
  ناب ظهر العدا به إحناء  كم حنني لصفهم حبنني   .٢٤٧

  بيض كم قومت حدباء  ضبة األطراف وحبدب هلم خم  .٢٤٨
  ما لوا عن را األشياء  جاء منهم كاألنبياء رجال   .٢٤٩

  أتتنا الشريعة الغراء  وجباه األئمة الغر من عنهم   .٢٥٠
  أعيان ديننا الفقهاء  علماء الكتاب والسنة البيضاء   .٢٥١

  عظماء الطريقة األولياء  وجباه املشايخ الزهر من هم   .٢٥٢
  طه فاجناب عنها الغطاء  دة هذبوا النفوس بدين الطهر سا  .٢٥٣
  فلعمري حقا هم العقالء  زهدهم قد زوى الوجودات عنهم   .٢٥٤

  فذكر زمام ودعاء  فزعت منهم القلوب إىل اهللا   .٢٥٥
  طرق اخلوف كله والرجاء  وصالة بصدق حال وصوم   .٢٥٦
  ضاءمن جتلت له اليد البي  وجباه الغوث الكبري الرفاعي   .٢٥٧

  بشؤن حارت هلا النظراء  سيد ناب عن نيب الربايا   .٢٥٨
  األيادي والفلذة اخلضراء  علم الشرق كوكب الصدق فياض   .٢٥٩

  قد أقيمت حباله العرجاء  مدد يرفع الوضيع وسر   .٢٦٠
  هي والعارض امللح سواء  وخالل محيدة وفيوض   .٢٦١

  كرام أماجد صلحاء  وبأوالده اهلداة فهم قوم   .٢٦٢
  من ذويه األبناء واآلباء  بيت جمد إىل علي تعالت   .٢٦٣

  ملئت من معطاره األرجاء  شرف ينطح النجوم وصيت   .٢٦٤
  خالص مسه من احلب داء  وجباه انكسار كل حمب   .٢٦٥
  مبعان على القلوب أضاءت فاستنارت وزيح عنها الغشاء  .٢٦٦

  جذبته للصانع اآلالء  بإشارات كل عبد نزيه   .٢٦٧
  فاطمأنت من سره األحشاء  هللا كافال ووليا رضي ا  .٢٦٨
  مس فقد كالسحب منها املاء  بدموع للعاشقني إذا   .٢٦٩

  زفرات تبكي هلا الصماء  بأنني للواهلني لديه   .٢٧٠
  ومنها لرا إسراء  بعقول قد أدركت غاية السر   .٢٧١
  بفهوم قد هزها الوجد حىت نطقت من صميمها اخلرساء  .٢٧٢
  ذي الغارة املهدي من عمين به اإلهتداء باخلفي اجللي  .٢٧٣

  مظهر احلق باهر السر من طاب لقليب ديه اإلقتداء  .٢٧٤



 ١١٨

  من عاله ضمن الظهور اخلفاء  وارث املرتضى وجملى هداه   .٢٧٥
  ولعمري أموام أحياء  برجال الديوان حيا وميتا   .٢٧٦

  فاألعادي هلا بشأين اعتناء  خذ حنانا يا مصطفى بعناين   .٢٧٧
  وبطه يستشفع الفقراء  رب إين مدحت عبدك طه   .٢٧٨
  فبسري من زليت اصداء  نق سري يا رب من كل سوء   .٢٧٩

  وتدارك عجزي بقدرتك العظمى فإين مطييت هزالء  .٢٨٠
  دهاين ومهيت عثراء  سار أهل القلوب هللا والذنب   .٢٨١

  منهجي ظلمة اهلوى الظلماء  كلما قلت أجتلي النور طمت   .٢٨٢
  غلبتين األعداء واألهواء  علي انتصر إيل فإين تب   .٢٨٣

  ضمن سيل الذنوب شيء غثاء  وأغثين مما أهم فرأيي   .٢٨٤
  فطريقي فجاجه وعثاء  واجتذبين إىل طريق أمان   .٢٨٥

  وأعنائي وملين النصحاء  أنا عبد قد أثقلتين املعاصي   .٢٨٦
  أمام والعزم مين وراء  ألغياث الغياث يا رب فالركب   .٢٨٧

  وارض عين فمنك يرجى الرضاء  ألغياث الغياث فرج كرويب   .٢٨٨
  وبدت منه هجمة واعتداء  يا إهلي هذا الزمان متادى   .٢٨٩

  أقلقتهم بغيها الشحناء  كدر الصفو فيه أحقاد قوم   .٢٩٠
  قسوة تغلب النهى وجفاء  وقلوب هلم تربع فيها   .٢٩١

  تشاء وامض فيهم من القضا ما  ضيق األرض يا غيور عليهم   .٢٩٢
  وقرت يف ضمريه البغضاء  وأعذين من شر كل حسود   .٢٩٣

  ما لناري بغريها إطفاء  واحي قليب برمحة منك إين   .٢٩٤
  يل فناء حببه وبقاء  وأفنين بالنيب حىت أراين   .٢٩٥

  منه جيري فضال علي العطاء  وأراين له رفيقا وجارا   .٢٩٦
  ا شذاءهب من نشره عليه  فهو روح األرواح سرا وجهرا   .٢٩٧

  روضة يف طرازها فيحاء  نسجت لأللباب منه معان   .٢٩٨
  حني جيلى ما افتر عنه الباء  هو يف الكون نقطة الباء يبدو   .٢٩٩

  علوم مل يبدها اإلبداء  كم أعاد الباري به من أفانني   .٣٠٠
  فعاشت وهزها اإلحياء  جاء باحلق والقلوب ا موت   .٣٠١

  ا بضوءه يستضاءمنري  وبدا نوره فأصبح للحشر   .٣٠٢
  شأنه الوضع جل واإلعالء  يا إهلي يا واسع اجلود يا من   .٣٠٣
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  يا من لبابه اإللتجاء  يا عظيم النوال يا واهب اآلمال   .٣٠٤
  ولليل عتمة فحماء  يا جميب املضطر حني يناجيه   .٣٠٥
  هتفت باسم قدسه الغرقاء  يا مغيثا بلجة البحر إن ما   .٣٠٦

  عل يروي ظما القلوب الرواء  لستر والطف قد رجوناك فاسبل ا  .٣٠٧
  ما استمال الغصن الرطيب هواء  وعلى املصطفى فصل وسلم   .٣٠٨

  بارقات هلا املعاين غطاء  وانطوى باخلفاء نشر والحت   .٣٠٩
  رم للعلى فهم أصفياء  وعلى آله الذين اصطفاهم   .٣١٠

  سادة الناس أكرم اخللق طرا شرفاء اخلالئق األذكياء  .٣١١
  ساديت حني تذكر األمساء  وعلى السادة الصحابة من هم   .٣١٢
  هيمته الطلول واألرجاء  ما حدا الركب يف املهامه حاد   .٣١٣

  وارتقت يف املنابر اخلطباء  وسرى يف عوامل اهللا سر   .٣١٤
  واستهلت بشرى حبسن ختام  وطوى شقة العناء الرضاء  .٣١٥

====================  
  عيون األفاعي

  
  راهيم األفنديحسن إب

  كأنّ  جنوماً  أومضت  يف  الغياهب      عيون  األفاعي  أو رؤوس العقارب
  إذا  كان قلب املرء يف األمر حائراً      فأضيق  من تسعني رحب السباسب
  وتشغلين   عين  وعن  كل  راحيت      مصائب  تقفوا  مثلها  يف املصائب

  حتيط  بنفسي  من  مجيع  اجلوانب     إذا     ما    أتتين    أزمة    مدهلمة 
  تطلبت  هل  من  ناصر  أو مساعد      ألوذ  به  من  خوف  سوء  العواقب
  فلست   أرى  اال  الذي  فلق  النوى      هو  الواحد  املعطي  كثري املواهب
  ومعتصم  املكروب  يف  كل  غمرة      ومنتجع   الغفران   من   كل  هائب

  ملضطر  عند  دعائه      ومنقذه    من    معضالت   النوائبجميب   دعا  ا
  معيد  الورى  يف  زجرة  بعد موم      لفصل    حقوق    بينهم    ومطالب
  ففي ذلك اليوم العصيب ترى الورى      سكارى  وال  سكر  م من مشارب

  املطالب  حفاة      عراة     خاشعني     لرم      فيا  ويح  ذي  ظلم  رهني
  فيأتوا      لنوح     واخلليل     وآدم      وموسى  وعيسى  عند تلك املتاعب
  لعلهم    أن    يشفعوا    عند   رم      لتخليصهم  من معضالت املصاعب
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  فما   كان   يغين  عنهموا  عند  هذه      نيب     ومل     يظفرهم     باملآرب
  لربه      ليشفع لتخليص الورى من متاعب هناك   رسول   اهللا   يأيت  

  فريجع   مسرورا  ً   بنيل  طالبه      أصاب من الرمحن أعلى املراتب
  ساللة   إمساعيل   والعرق  نازع      وأشرف  بيت  من لؤي بن غالب
  بشارة  عيسى  والذي  عنه عربوا      بشدة   بأس  بالضحوك  احملارب

  خلقه      بفظ  ويف  األسواق ليس بصاخبومن  أخربوا  عنه بأن ليس 
  ودعوة     إبراهيم     عند    بنائه      مبكة   بيتا   فيه   نيل   الرغائب
  مجيل  احمليا  أبيض الوجه ربعة      جليل   كراديس   أزج  احلواجب

  صبيح  مليح  أدعج  العني  أشكل      فصيح  له  االعجام  ليس  بشائب
  اهللا   خلقا   وخلقة      وأنفعهم     للناس     عند     النوائب وأحسن    خلق   

  وأجود   خلق   اهللا   صدراً  ونائال ً       وأبسطهم    كفا    على   كل   طالب
  وأعظم     حر     للمعايل    وضه      إىل   اد   سام   للعظائم   خاطب

  ا  امحر  بأس  يف  بئيس املواجبترى   أشجع   الفرسان   الذ  بظهره      إذ
  وآذه     قوم    من    سفاهة    عقلهم      ومل    يذهبوا    من   دينه   مبذاهب
  فما     زال    يدعو    ربه    هلداهم      وإن   كان   قد  قاسى  أشد  املتاعب

  جاذب  وما   زال  يعفو  قادراً  عن  مسيئهم      كما   كان   منه   عند   جبذة
  وما   زال  طول  العمر  هللا  معرضاً      عن البسط يف الدنيا وعيش املزارب

  بديع   كمال  يف  املعايل  فال  امرء      يكون     له    مثال    وال    مبقارب
  أتانا    مقيم   الدين   من   بعد   فترة      وحتريف    أديان   وطول   مشاغب

  ن  برم      وفيهم  صنوف  من وخيم املثالبفيا   ويل   قوم   يشركو
  ودينهم     ما    يفترون    برئيهم      كتحرمي  حام  واختراع  السوائب

  ويا  ويل  قوم  حرفوا  دين رم      وأفتوا  مبصنوع  حلفظ املناصب
  ويا  ويل  قوم من أطرى بوصف      فسماه  رب  اخللق  إطراء خائب

  د  أبار  نفوسهم      تكلف   تزويق   وحب  املالعبويا   ويل  قوم  ق
  ويا  ويل  قوم  قد  أخف  عقوهلم      جترب كسرى واصطالم الضرائب
  فأدركهم   يف   ذاك   رمحة  ربنا      وقد   أوجبوا   منه  أشد  املعائب
  فأرسل   من   عليا   قريش  نبيه      ومل   يك   فيما   قد  بلوه  بكاذب

  قبل هذا مل خيالط مداس أل      يهود   ومل  يقرأ  هلم  خط  كاتبومن  
  فأوضح  منهاج اهلدى ملن اهتدى      ومن   بتعليم   على   كل   راغب
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  وأخرب  عن  بدء السماء هلم وعن      مقام  خموف  بني أيدي احملاسب
  وعن حكم رب العرش فيما يعينهم      وعن  حكم  تروى حبكم التجارب

  بطل   أصناف   اخلىن  وأبادها      وأصناف    بغي   للعقوبة   جالبوأ
  وبشر  من  أعطى  الرسول  قياده      جبنة    تنعيم    وحور    كواعب
  وأوعد    من   يأىب   عبادة   ربه      عقوبة    ميزان   وعيشة   قاطب

  النوادب  فأجنى  به  من  شاء  ريب  جناته      ومن  خاب  فلتندبه  شر
  فأشهد     أن     اهللا     أرسل     عبده      حبق    وال    شيء    هناك    برائب
  وقد     كان     نوراهللا     فينا    ملهتد      وصمصام   تدمري   على   كل   ناكب
  وأقوى    دليل    عند   من   مت   عقله      على أن شرب الشرع أصفى املشارب

  ل   يف   سالمة   فكره      على   كل   ما  يأيت  به  من  مطالبتواطىء    عقو
  مساحة    شرع    يف   رزانة   شرعة      وحتقيق    حق    يف   إشارة   حاجب

  مكارم       أخالق      وإمتام      نعمة      نبوة      تأليف      وسلطان     غالب
  على    بينات    فهمها    من   غرائب  نصدق     دين     املصطفى    بقلوبنا    

  براهني  حق أوضحت صدق قوله      رواها  ويروي  كل  شب  وشائب
  ومن  ذاك كم أعطى الطعام جلائع      وكم  مرة  أسقى  الشراب  لشارب
  وكم من مريض قد شفي من دعائه      وإن  كان  قد  أشفى لوجبة واجب

  د      حليبا   وال   تسطاع  حلبة  حالبودرت   له   شاة   لدى   أم  معب
  وقد ساخ يف أرض حصان سراقة      وفيه  حديث  عن براء بن عازب

  وقد  فاح  طيبا  كف  من مس كفه      وماحلّ  رأسا جنس شيب الذوائب
  وألقى  شقي  القوم فرث جزورهم      على   ظهره   واهللا  ليس  بعازب

  بث      وعم  مجيع  القوم  شؤم  املداعبفألقوا   ببدر   يف   قليب   خم
  وأخرب   أن  أعطاه  مواله  نصرة      ورعبا  اىل  شهر  مسرية  سارب
  فأوفاه وعد الرعب والنصر عاجال      وأعطى  له  فتح  التبوك  ومآرب
  وأخرب    عنه   أن   سيبلغ   ملكه      إىل  ما  رأى من مشرق ومغارب

  بعد  نبيه      فتوحا   تواري  ماهلا  من  مناكب فأسبل   رب   األرض  
  وكلمه  األحجار  والعجم  واحلصى      وتكليم   هذا   النوع  ليس  برائب
  وحن    له   اجلذع   القدمي   حتزنا      فإن  فراق  احلب  أدهى املصائب

  وأعجب   تلك   البدر  ينشق  عنده      وما  هو  يف  إعجازه  من عجائب
  ق   له   جربيل   باطن  صدره      لغسل    سواد    بالسويداء   الزبوش
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  وأسرى على منت الرباق إىل السما      فيا  خري  مركوب  ويا خري راكب
  وراعت   بليغ   اآلي  كل  جمادل      خصيم  متادى  يف  مراء املطالب

  غائب    براعة   أسلوب   وعجز  معارض      بالغة     أقوال    وأخبار
  ومساه   رب  اخللق  أمساء  مدحة      تبين   ما   أعطى   له  من  مناقب

  رؤوف     رحيم    أمحد    وحممد      مقفى    ومفضال    يسمى   بعاقب
  إذا    ما    أثاروا    فتنة    جاهلية      يقود   ببحر   زاخر   من   كتائب

  جبيش  من  األبطال غر السالهب     يقوم   لدفع   البأس   أسرع   قومه 
  أشداء  يوم  البأس  من  كل  باسل      ومن   كل   قرم   باألسنة   العب
  توارث     إقداما    ونبال    وجرأة      نفوسهم     من     أمهات    جنائب
  جزى   اهللا  أصحاب  النيب  حممد      مجيعا  كما  كانوا  له خري صاحب

  اهللا   الزال  أمرهم      قوميا  على  إرغام أنف النواصب وآل   رسول  
  ثالث  خصال  من  تعاجيب  ربنا      جنابة     أعقاب     لوالد    طالب
  خالفة     عباس     ودين     نبينا      تزايد  يف  األقطار  من كل جانب

  عصائب يؤيد   دين   اهللا   يف   كل   دورة      عصائب  تتلو  مثلها  من
  فمنهم    رجال    يدفعون   عدوهم      بسمر  القنا  واملرهفات القواضب

  ومنهم    رجال    يغلبون   عدوهم      بأقوى    دليل    مفحم   للمغاضب
  ومنهم   رجال   بينوا  شرع  ربنا      وما  كان  فيه  من  حرام  وواجب

  ترتيل   وحفظ   مراتب   ومنهم    رجال    يدرسون   كتابه      بتجويد 
  ومنهم    رجال    فسروه    بعلمهم      وهم   علمونا  ما  به  من  غرائب
  ومنهم    رجال   باحلديث   تولعوا      وما  كان  فيه  من صحيح وذاهب
  ومنهم   رجال   خملصون   لرم      بأنفسهم   خصب   البالد  األجادب

  م      قيام   إىل   دين  من  اهللا  واصبومنهم    رجال   يهتدى   بعظا
  على اهللا رب الناس حسن جزاءهم      مبا   ال  يوايف  عده  ذهن  حاسب

  فمن   شاء   فليذكر  مجال  بثينة      ومن  شاء فليغزل حبب الربائب
  سأذكر    حيب    للحبيب   حممد      إذا  وصف العشاق حب احلبائب

  يف  الكرى      بنفسي    أفديه    إذاً   واألقاربويبدو  حمياه  لعيين  
  وتدركين   يف   ذكره   قشعريرة      من الوجد ال حيويه علم األجانب
  وألفي   لروحي   عند  ذلك  هزة      وأنسا   وروحا  فيه  وثبة  واثب
  وإنك    أعلى   املرسلني   مكانة      وأنت  هلم  مشس وهم كالثواقب
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  كلما   ذر  شارق      على خامت الرسل الكرام األطايب   وصل   إهلي
========================  

   كشف الغمة يف مدح سيد األمة 
  

  حممود سامي البارودي
  م ١٩٠٤-١٨٣٩/ هـ  ١٣٢٢-١٢٥٥

حممود سامي باشا بن حسن حسني بن عبد اهللا البارودي املصري، أول ناهض بالشعر العريب 
احلديث، وأحد القادة الشجعان، جركسي األصل من ساللة املقام السيفي من كبوته، يف العصر 

  ).أخي برسباي(نوروز األتابكي 
، مبصر، وكان ألحد أجداده يف عهد االلتزام مولده ووفاته مبصر، )إيتاي البارود(نسبته إىل 

  .تعلم ا يف املدرسة احلربية
ها قصائد دعاء إىل مصر فكان من قواد ورحل إىل اآلستانة فأتقن الفارسية والتركية، وله في

  .احلملتني املصريتني ملساعدة تركيا
، وتقلب يف مناصب ١٨٧٧، والثانية يف احلرب الروسية سنة ١٨٦٨األوىل يف ثورة كريد سنة

  .انتهت به إىل رئاسة النظار، واستقال
فقبض عليه وملا حدثت الثورة العرابية كان يف صفوف الثائرين، ودخل اإلجنليز القاهرة، 

  .وسجن وحكم بإعدامه، مث أبدل احلكم بالنفي إىل جزيرة سيالن
حيث أقام سبعة عشر عاماً، أكثرها يف كندا تعلم اإلجنليزية يف خالهلا وترجم كتباً إىل العربية 

  .فعاد إىل مصر  ه١٣١٧وكف بصره وعفي عنه سنة 
  .سفاف النظم زمناً غري معتربأما شعره فيصح اختاذه فاحتة لألسلوب العصري الراقي بعد إ

  .أربعة أجزاء) ط- وخمتارات البارودي(، جزآن منه، )ط- ديوان شعر(له 
  

   كشف الغمة يف مدح سيد األمة 
  واحد الغمام إِىل حي بِذي سلَمِ    يا رائد البـرقِ يمـم دارةَ العلَـمِ   
  أَخالف سـارِية هتانـة الـديمِ       وإِن مررت على الروحاِء فَامرِ لَها
  رِي النواهلِ من زرعٍ ومن نعـمِ     من الغـزارِ اللَّـوايت يف حوالبِهـا   
  برداً من النورِ يكسو عارِي اَألكَمِ    إِذا استهلَّت بِأَرضٍ نمنمت يـدها 
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  ـنابِلُهـراً سضبِها خ باترى النلَـمِ      تالع ةـيوشم لَّةالُ يف حختي  
  أَحق بِالري لَكني أَخـو كَـرمِ      أَدعو إِىل الدارِ بِالسقيا وبِي ظَمـأٌ 
  وديعةٌ سرها لَم يتصـلْ بِفَمـي      منــازِلٌ لهواهــا بــني جــانِحيت
  صبابةُ لعب الـريحِ بِـالعلَمِ  بِي ال    إِذا تنسمت منها نفحـةً لَعبـت  
  يف القَلبِ مرتِلَةً مرعيـةَ الـذممِ      أَدر على السمعِ ذكراها فَإِنَّ لَهـا 
  لَـه أَبقى يف الفُـؤادلّى ووت هدـمِ      عماهلأيِ وباةَ الـرفُلُّ شوقاً يش  
 ــه ــت مخائلُ الح ــه ذَكَّرتى    إِذا تتنيِ حلعلُـمِ  ليف ح نهي مكَأَن  
 لُهـمائقَّت شهرِ لَو رلى الدـلَمِ     فَما عالس دصل أَو أَلقَى يبِالو فَعاد  
  مناكب اَألرض لَم تثبت على قَدمِ    تكاَءدتين خطُوب لَو رميت بِهـا 
  تحنو علَى صـنمِ فيها سوى أُممٍ     يف بلدة مثلِ جوف العري لَست أَرى
  وال أَلَــذُّ بِهــا إِالّ علَــى أَلَــمِ    ال أَســتقر بِهــا إِالّ علــى قَلَــقٍ
  إِال خيايل ولَم أَمسع سوى كَلمي    إِذا تلَفَّت حويل لَـم أَجـد أَثَـراً   
  مِأَو من يجري فُؤادي من يد السقَ    فَمن يرد علـى نفسـي لُبانتهـا   
  عني رسائلَ أَشواقي إِىل إِضـمِ   لَيت القَطا حني سـارت غُـدوةً   
  مر العواصف ال تلوي علـى إِرمِ     مرت علَينا خماصاً وهـي قارِبـةٌ  
  إِال مثاالً كَلَمعِ البرقِ يف الظُّلَـمِ     ال تدرك العني منها حني تلمحهـا 

بِالسلك فَانتشرت في السـهل      نها أَحـرف برقيـةٌ نبضـت   كَأَ
  بنانيت يف مديحِ املُصطَفى قَلَمـي     ال شيَء يسـبِقُها إِالّ إِذا اعتقَلَـت  
  لَه البرِيةُ من عربٍ ومن عجـمِ     محمد خاتم الرسلِ الَّذي خضعت

مريـدى  سنو ةكمجىن حمحيٍ وظَـمِ     و رِيو رى عافقو ةماحس  
   ـهقَبـلَ بِعثَت نـهع حيمِ     قَد أَبلَغَ الونكَـتم سلِ قَوالً غَريالر عسامم  
قَــهخال ةُ إِبــراهيمعــود مِ     فَــذاكـدالق نيسى مع ما قالَه رسو  

 حــاٍء م ــه وبِآب ــرِم بِ ــةأَك   جاَءت بِه غُرةً يف اَألعصرِ الدهمِ    جلَ
  لدعوة كانَ فيها صاحب العلَـمِ     قَد كانَ يف ملَكـوت اِهللا مـدخراً  
   هعسـاط قَّـلَ يف اَألكـواننت ورـمِ     نحلبٍ إِىل رن صدرِ مقُّلَ البنت  
  أَنوار غُرته كَالبـدرِ يف الـبهمِ      حتى استقَر بِعبـد اِهللا فَانبلَجـت  
  لفَضلها بني أَهلِ احللِّ واحلَـرمِ     واختار آمنـةَ العـذراَء صـاحبةً   
 بِهصـاحال كُفٌء لي العما فالهمِ    كيبِالق ستامال ي الكُفُء يف املَجدو  
 ـةمكرم يتيف ب هندت عحت    فَأَصبيدـنمِ  شبٍ سنصيف م همعائد  
  يد املَشيئَة عنها كُلفَـةَ الـوجمِ      وحينما حملَت بِاملُصطَفى وضعت
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قُصور بصرى بِأَرضِ الشأمِ مـن      والح من جِسمها نور أَضاَء لَهـا 
ـ     ومذ أَتى الوضع وهو الرفع مرتِلَـةً  وحٍ بِنِسـمِ جاَءت بِرتورِ اِهللا م  
  عن حسنِه يف ربيعٍ روضةُ احلَرمِ    ضاَءت بِه غُرةُ اِإلثننيِ وابتسـمت 
  قَولِ املَراضعِ إِنَّ البؤس يف اليـتمِ     وأَرضعته ولَم تيأَس حليمـةُ مـن  
  طعم ولَـم تـنمِ  لَيالياً وهي لَم ت    فَفاض بِالدر ثَدياها وقَـد غَنِيـت  
حتى غَدت من رفيه العـيشِ يف      واَلَّ بعد انقطاعٍ رِسلُ شـارِفها 
  بِما أُتيح لَها من أَوفَـرِ الـنعمِ      فَيممت أَهلَهـا مملُـوَءةً فَرحـاً   
  لَّـةُ الغـنمِ  من خريِ ما رفَدا ثَ    وقَلَّص اجلَدب عنها فَهي طاعمـةٌ 
  محمد وهو غَيثُ اجلُود والكَرمِ    وكَيف تمحلُ أَرض حلَّ سـاحتها 
   هكلَـؤتـو ونمها ينـدل عزـمِ     فَلَم يصن وموٍء ون سةُ اِهللا مرِعاي  
  ضـاعِ لَـهالر يقاتم مى إِذا تتلَى ال    حع ذا أَيد حولَنيِ أَصبفُطُمِح  
  جبِينِه لَمحات املَجـد والفَهـمِ      وجاَء كَالغصنِ مجدوالً ترِف على
  هتضـاعـت رمما تقالً وع مدى احلُلُمِ    قَد تبلُغ ملَم يلماً وح فاضو  
  بِـه طـاف مهرعى البي وما هيناِهللا ذي      فَب لَكـوتن مم خصانش
   ـدبِي هـدرـقّا صشو عاهلـى أَلَـمِ      فَأَضجنها عبِت ملَم ي يقَةفر  
  تولَّيا غَسلَه بِالسلسـلِ الشـبِمِ      وبعد ما قَضيا مـن قَلبِـه وطَـراً   
  شوبِ اهلَوى ويعي قُدسيةَ احلكَمِ    ما عالَجا قَلبه إِال لـيخلُص مـن  

  حبيبه وهو طفلٌ غَـري محـتلمِ      عمـةً ِهللا خـص بِهـا   فَيا لَهـا نِ 
   هـرأَبص ـنيـريا ححب نهقالَ عمِ     وهـتم قاالً غَريصرى مضِ ببِأَر  
  عطفاً علَيه فُروع الضالِ والسلَمِ    إِذ ظَلَّلَته الغمام الغـر واَصـرت  

الر مخات هـن  بِأَنمـرامِ وقَمِ     سلِ الكالـنؤسِ والب وفرولُ صزت بِه  
  بِنورِها ظُلمةَ اَألهوالِ والقُحـمِ     هذا وكَم آية سارت لَه فَمحـت 
هقَلَّــدإِال و لَــه ــومي ــرلَمِ    مــا مهرِ كَالعي الدل فزعاً لَم تنائص  

  خمساً وعشرِين سن البارِعِ الفَهِمِ    يلحقُـه  حتى استتم وال نقصـانَ 
  صدقِ اَألمانة واِإليفاِء بِالـذِّممِ     ولَقَّبتــه قُــريش بِــاَألمنيِ علــى
ــنِمِ     ودت خدجيةُ أَن يرعى تجارتهـا  غتــريِ م لخــزٍ ل   وِداد منتهِ
ــدرٍ قتبِم ــه ــا من ــد عزمته لَم خيـمِ م    فَش مإِذا ما ه ناني اجلاض  
   هبصـحـأمِ يلشزِمـاً لعتم سارـي       وف ـيةُ املَرضريسريِ ميف الس
  من كُلِّ ما رامه يف البيعِ والسلَمِ    فَما أَناخ بِها حتى قَضـى وطَـراً  
  رةُ الدينِ يف سهلٍ وفي علَـمِ تجا    وكَيف يخسر من لَواله ما ربِحت
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   هـتصةُ املَـأمونُ قـريسم جِمِ     فَقَصـنعم رداً غَريةَ سدجيلَى خع  
   ةعـومكَهـلٌ بِص لَـه واهما رمِ     والقُـد هن أَسالفهابنيِ عالر نم  
  للعـربِ والعجـمِ  من قَبل بعثَته     يف دوحة عاج خري املُرسلني بِهـا 
  إِال نيب كَرمي الـنفسِ والشـيمِ      هذا نبِي ولَـم يـرتِل بِسـاحتها   
ــتهمِ    وسريةَ املَلَكَـنيِ احلـائمنيِ علـى    ــن ال م الَّهظــي ل ــه   جبِينِ
  تـزمِ بِه إِىل اخلَريِ من قَصـد ومع     فَكانَ ما قَصه أَصالً لما وصـلَت 
  بِها على الدهرِ عقداً غَري منفَصمِ    أَحِسن بِها وصلَةً يف اللَّه قَد أَخذَت
  على الزمان ووِد غَـري منصـرِمِ      فَأَصبحا يف صفاٍء غَـري منقَطـعٍ  
  بِناية البيت ذي احلُجابِ واخلَدمِ    وحينما أَمجعت أَمراً قُريش علـى 
  بِناَءه عن تراضٍ خـري مقتسـمِ      تجمعت فرق اَألحالف واقتسمت
ــه تــانُ غاي ــغَ البني ــى إِذا بلَ تح       الكَـد عـدكنِ بعِ الروضن مم
  فيمن يشد بِناه كُـلَّ مختصـمِ      تسابقوا طَلَباً لَألجـرِ واختصـموا  

  من اقتحامِ املَنايـا أَيمـا قَسـمِ       سم القَوم أَن ال صلح يعصمهموأَق
  للشر يف جفنـة مملُـوَءة بِـدمِ       وأَدخلوا حني جد اَألمر أَيـديهم 
  بِاحلَزم فَهو الَّذي يشفي من احلَزمِ    فَقالَ ذُو رأيِهِم ال تعجلُوا وخـذُوا 

رضيـن   للِ ما بِـأَونمِ     كُلُّ امرِئٍ مكحـتسطَ مينا ققِسطُ فأيت فَيي  
  علمٍ فَأَكرِم بِه من عادلٍ حكَـمِ     فَقالَ كُلٌّ رضينا بِـاَألمنيِ علَـى  
ــوا   محمد وهو يف اخلَريات ذُو قَدمِ    فَكــانَ أَولَ آت بعــدما اتفَقُ

  إِلَيه يف حلِّ هذا املُشكلِ العمـمِ     د كانَ واحتكَمـوا فَأَعلَموه بِما قَ
 ـطسيف و كنطَّ الرحثَوباً و دـمِ     فَمضالر جانِب وهرفَعقالَ او نهم  
  يداه منه ولَم يعتب على القسـمِ     فَنالَ كُلُّ امرِئٍ حظّاً بِما حملَـت 

رقتى إِذا اتح  هـعوضلقـاَء مذي اَألركـان      بوا ت يتن جانب البم
  بنته يف صدف من بـاذخٍ سـنِمِ      مد الرسولُ يـداً منـه مباركَـةً   
 يثُ نالَ بِـهيهاً حت كنالر دزدمِ      فَليلَـى قَـدنيا عالد لَه فَخراً أَقام  

م هدكُن يـى  لَو لَم تنب ـنيح تهلثُوماً بِكُلِّ فَـمِ     سم حما كانَ أَصب  
  أَحظَى بِمعتنـقٍ منـه وملتـزمِ       يا لَيتنِي واَألمانِي ربمـا صـدقَت  
  منها الشبِيبةُ لَونَ العذرِ واللَّمـمِ     يا حبذا صبغةٌ من حسنِه أَخـذَت 

  بِنقطَة منه أَضعافاً مـن القـيمِ      يدت محاسنهاكَاخلالِ يف وجنة زِ
 بِـه تيقالع يتالب رفخال ي كَيفمِ        وعـةُ الـناضفَي ـدي تـهنقَد بو  
   ـهتدايوازِعـاً لَـوال ه قُمِ    أَكرِم بِهلَم يدلُ يف أَرضٍ ورِ العظهلَم ي  
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  من كُلِّ هولٍ من اَألهوالِ مخترِمِ    نـام بِـه  هذا الَّذي عصم اللَّه اَأل
  من قَبله مبلَغٌ للعلـمِ واحلكَـمِ      وحني أَدرك سن اَألربعـني ومـا  
  بِـه رهانـاً أَراهرشِ بذُو الع باهيف عـالَمِ احلُلُـمِ      ح هتكمآيات ح  
 هـتحشو رعى أُنسيمضي لمِ     فَكانَ يـن أَرلقِ ملخل عٍ ما بِهيف شاس  
  إِلّا وحياه بِالتسـليمِ مـن أَمـمِ       فَما مير على صـخرٍ وال شـجرٍ  
  أَستاره عن ضمريِ اللَوحِ والقَلَـمِ     حتى إِذا حانَ أَمر الغيبِ واحنَسرت
  ية من كانَ ذا صـممِ يف كُلِّ ناح    نادى بِدعوتـه جهـراً فَأَمسعهـا   
  ـهعين تابن يف الـدلُ ممِ       فَكانَ أَوالقَـد ثابِـت ـيلعةٌ وجيدخ  
 هتونَ أُسـرت رِجالٌ دجاباست مِ     ثُمحنِ الـرغين عما ي ديف اَألباعو  
  الظُّلَـمِ  هداه للرشد يف داجٍ من    ومن أَراد بِـه الـرمحن مكرمـةً   
  يدعو إىل ربـه يف كُـلِّ ملتـأَمِ       ثُم استمر رسـولُ اللَّـه معتزِمـاً   
 لَـه جِيبستي شيدم رنهم اسالنمِ    وشحتم غَري م غَوِينهمطَوعاً و  
  ضـرِمِ جهلٌ تردت بِه يف مارِجٍ     حتى استرابت قُريش واستبد بِهـا 
  محارِماً أَعقَبتهم لَهفَـةَ النـدمِ      وعذَّبوا أَهلَ دينِ اللَّـه وانتهكـوا  
   هتـريشهـلٍ عو أَبـو جدعي قامـلَمِ     وح إِىل سجنلَم ياللِ وإِىل الض  
 هنـمضي ما تخفاعاً ويدي خبدي     ـدالسقد واحل ن غَراةم هريممِض  
  بِـه لٍّ أَلَـمن غم القَلب سلَماحلَلَـمِ     ال ي عوضبقى ميو مينقى اَألدي  
  منه عالئم فَوق الوجه كَـاحلُممِ     واحلقد كَالنارِ إِن أَخفَيته ظَهـرت 
 هلٌ أَحاطَ بِـهن جم احلَق ربصال ي    هوو احلَق ورن ربصي كَيفمِ وع  
  هـدت يمما قَـد اجِدمِ     كُلُّ امرِئٍ واَألد ةـون هماً موى قائستإِذا ا  
  والنفس مسؤولَةٌ عن كُلِّ مجترمِ    واخلَري والشر يف الـدنيا مكافَـأَةٌ  
   هـدـت ينـا جمع مم ظالنلَـم     فَال ي اللَّه نيفَع بادلى العمِ  عـنت  
  مما يالقُونَ من كَربٍ ومـن زأَمِ     ولَم يزل أَهلُ دين اللَّه يف نصـبٍ 
  وأَصبح الشر جهراً غَري منكَـتمِ     حتى إِذا لَم يعد يف اَألمـر مرتَعـةٌ  
  ق الذِّممِغَري النجاشي ملكاً صاد    ساروا إِىل اهلجرة اُألوىل وما قَصدوا
  ملَكَـةـلِّ ميف ظ هندوا عحمِ       فَأَصبـذنجمـامٍ غَـريِ موذ ةينصح  
 هتـحبس بِصأنلَم ي يمالض ن أَنكَرمِ    مقاَألهوالُ لَم ي ن أَحاطَت بِهمو  
  صممِسماؤه واجنَلَت عن صمة ال  ومذ رأى املُشرِكون الـدين قَـد   
  على الصحيفَة من غَيظ ومن وغَمِ    تأَلَّبوا رغبـةً يف الشـر وائتمـروا   
  والغدر يعلَق بِاَألعراضِ كَالدسمِ    صحيفَةٌ وسمت بِالغدرِ أَوجههـم 
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  الغمـمِ بِاملُؤمنني وربي كاشف     فَكَشف اللَّه منـها غُمـةً نزلَـت   
  بِـه اِإللَـه وَء جازاهالس رن أَضمم      ـنلَم مسلَم ي يغعى البن رمو
  في سوطه فَأَنارت سدفَةَ القَـتمِ     كَفى الطُّفَيلَ بن عمرٍو لُمعةٌ ظَهرت
  ولَـم تهِـمِ   فَتابعت أَمر داعيها    هدى بِها اللَّه دوساً من ضـاللَتها 
   ـربعتَألقـوامِ مل ـيي اِإلراشفمِ     وعالـن نم ي ذَودكَّةَ فإِذْ جاَء م  
   هـلٍ فَماطَلَـهـن أَيب جها مـمِ      فَباعشحتم مادى غَـريتو قِّهبِح  
   ـهتشـكُو ظُالمـراً يصنتمِ     فَجاَء مـونُ يف اِإلزالع ونِعم بِيإِىل الن  
هتصــرنســعى لراً يــدبتم مِ    فَقــاممي اهلأنُ املَرِء ذش ةُ احلَقصرنو  
   هـلٍ فَجـاَء لَـهأَيب ج باب قرِمِ     فَدالـز فنانَ اخلائع رجطَوعاً ي  
  لَـه الَح ولَ اللَّـهسالَقَى ر نين أَطَـمِ     فَحم ابالن إِلَيه دحلٌ يفَح  
  وعاد بِالنقد بعد املَطلِ عن رغَمِ    فَهالَه مـا رأى فَارتـد مرتَعجـاً   
  إِلَيه منشورةَ اَألغصان كَـاجلُممِ     أَتلك أَم حني نادى سرحةً فَأَتـت 
ورفرفَت فَوق ذاك احلُسنِ مـن      حنت علَيه حنو اُألم مـن شـفَقٍ  
  عودي ولو خلِّيت للشوقِ لَم ترِمِ    جاَءته طَوعاً وعادت حني قالَ لَها
  لَيالً إِىل املَسجِد اَألقصى بِال أَتمِ    وحبذا لَيلَةُ اِإلسراِء حـني سـرى  
  فَأَمهم ثُم صلَّى خاشـعاً بِهِـمِ      رأَى بِه من كرامِ الرسـلِ طائفَـةً  
  بِه إِىل مشهد يف العز لَـم يـرمِ      بل حبذا نهضةُ املعراجِ حني سـما 
  ما إِىل الفَلَك اَألعلى فَنـالَ بِـهظَـمِ     سيف الع شبيهن التجِلُّ عقَدراً ي  
  إِىل مدارِج أَعيت كُـلَّ معتـزِمِ      وسار يف سبحات النـورِ مرتقيـاً  

لَيســت إِذا قُرِنــت بِالوصــف     اجلَوهرِ املَكنون مـن كَلـمٍ  وفاز بِ
  ونِعمةٌ لَم تكُن يف الدهرِ كَالنعمِ    سر تحار بِـه اَأللبـاب قاصـرةً   
  قُرباه منه وقَد ناجاه مـن أَمـمِ      هيهات يبلُغُ فَهم كُنه مـا بلَغـت  

  ما لَم ينله من التكرميِ ذُو نسـمِ     ةً نالَ احلَبيـب بِهـا  فَيا لَها وصلَ
  بِحسنِها كَزهورِ النارِ يف العلَـمِ     فاقَت جميع اللَّيايل فَهـي زاهـرةٌ  
  عباده وهداهم واضـح اللَّقَـمِ      هذا وقَد فَرض اللَّه الصالةَ علـى 

  إِىل العبادة ال يألُونَ مـن سـأَمِ      لَّه وانتصـبوا فَسارعوا نحو دينِ ال
  لدعوة الدين لَم يفتر ولَم يجِـمِ     ولَم يزل سيد الكَـوننيِ منتصـباً  
  وينشر الدين يف سهلٍ ويف علَـمِ     يستقبِلُ الناس يف بدوٍ ويف حضـرٍ 

ـ ا حتى ا س ت لَـهجابت  صـمِ   َألنصـارعتم ريراضٍ خن تع هبلبِح  
  وأَصبح الدين يف جمعٍ بِهِم تممِ    فَاستكملَت بِهِم الـدنيا نضـارتها  
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و احلَق مادوا عأَقَر وا اقَومـ     صـطَلَم بهِم كُلَّ جأسمِ بِيصـطَلمارٍ و  
  وكَم بِهِم خمدت أَنفاس مختصمِ    ار داجِيـة فَكَم بِهِم أَشرقَت أَسـت 

  ثاروا إِىل الشر فعلَ اجلاهلِ العرِمِ    فَحني واىف قُريشاً ذكـر بيعـتهِم  
  حقُوقَهم بِالتمادي شر مهتضـمِ     وبادهوا أَهلَ دينِ اللَه واهتضـموا 

ـ  ن أَسريٍ ال حرى مفَكَم ت بِـه إِىل أَكَـمِ      راك ن فَـجم سار شارِدو  
  بةَ املَرعيـة احلُـرمِ  سريوا إِىل طَي    فَهاجر الصحب إِذ قالَ الرسولُ لَهم
  ناً من اِهللا يف سـريٍ ومعتـزمِ  إِذْ    وظَلَّ يف مكَّـةَ املُختـار منتظـراً   

 يشقُـر نهت خيفَةً مسلَـم  فَأَوجلْ    وقبت صرجِنلَم تيحاً ومِ عإِىل فَه  
  تبغي بِه الشر من حقد ومن أَضمِ    فَاستجمعت عصباً يف دارِ نـدوتها 

ترلَو دو    حاوِلُـهيمـا تهـا فأَن    مسخذولَةٌ لَم تم عٍ ورتـ يف م مِخ  
  ما أَضمرته من البأساِء والشـجمِ     هـا أَوىل لَها ثُم أَوىل أَن يحيـق بِ 

ع ى والسـم ى بِـالعم اعوا النهب    إِني لَأَعجب من قَـومٍ أُويل فطَـنٍ  
عي  ـهتهـالً بِقُدرم جقَهونَ خاللَ    صعكُفُونَ عيمِى الطَّونالصو اغُوت  

بم أَن يهوا أَمــرعــأَمج   أَةُ القَـدمِ جن الظَّالم وخفَّت وطْ    غتــوه إِذافَ
  من القَبائلِ باعوا النفس بِـالزعمِ     وأَقبلُوا موهنـاً يف عصـبة غُـدرٍ   
   ي فَأَنبـأَهلـهادـمِ     فَجاَء جِربيـلُ لالقَسو هدالع عدب وهربِما أَس  

  ـولَ ميامـاً حم قآهذ رفَم نِـهالفَقَـمِ      أمو ـربِالش هتونَ ساحبغي  
   قـالَ لَـهو اً فَأَوصـاهيلمِ    نادى عنناً وس رِدائي آمالبو خشال ت  

تبِالقَومِ ي رمـ و هلُو و ـرِفنصم مِ    وصن وفسِ مفاُء النش هيس وي  
هل ترى الشمس جهراً أَعـين  و    فَلَم يروه وزاغَت عنـه أَعيـنهم  
   ـهتإِيـذاناً بِهِجر حيالـو جاَءهـمِ     وسيقِ يف الغدبِالص الغار ممفَي  

ـ  ــفَما اس أَهــوبــى تتح بِـه قَرمِ      تنالـر بـارِع وجمِ زاحلَمائ نم  
  احو ـهشع ىن بِـهـكَ  بس لَّـهأ    ناًتي غَداةَ الـر وي إِلَيه الـرمِيحِ وه  

ـ      إِلفان ما جمـع املقـدار بينهمـا    ـدرِ الغبِص ِسركْإِلّا لمِ ارِ مـتت  
   ربـأَةم بانٌ فَـوقيـدما دالهمِ     كـنلَم يو عدن بم كى املَسالرعي  
  ديلِ أَجابت تلك بِالنغمِبِاسمِ اهلَ    إِن حن هذا غَراماً أَو دعـا طَربـاً  
  يف وكرِها كُرةً ملساَء مـن أَدمِ     يخالُها من يراها وهـي جاثمـةٌ  
روت غَليلَ الصدى من حـائرٍ      إِن رفرفَت سكَنت ظلّاً وإِن هبطَت
  ـةيغالو سـكن مم يدةُ اجلرقُومم    ةُ الساقِ ووبخضمِمنالكَفَّنيِ بِالع  

  من أَدمعي فَغدت محمرةَ القَدمِ    سـربٍ  ئكَأَنما شرعت يف قـانِ 
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  بِخيمة حاكَها من أَبدعِ اخلـيمِ     وسجف العنكَبوت الغار محتفيـاً 
   دعـمِ بِاَألرضِ لَكنها قامت بِال  قَد شـد أَطنابهـا فَاسـتحكَمت    
ــق ــه لَبِ ــابِري حاكَ ــا س   بِأَرضِ سابور يف حببوحة العجـمِ     كَأَنه
  بِـه ـملنيٍ تن عالغارِ ع ت فَمارمِ     وـثلتم جهفاًء وحكي خي فَصار  
    ـرقَم ـهونـتارٍ دـن سم ن ظُلَمِ    فَيا لَهمن ظُلمٍ وم رصائجلُو البي  

سِ يف مكَالدر يف البحر أَو كَالش    فيه رسـولُ اللَّـه معتكفـاً    فَظَلَّ
اِإلر كَنى إِذا ستحجاف احرقَتوأَكْ    تبقَومٍ بِن غَمِ  ادالـوـأسِ وارِ الي  

من عنده السر من خـلٍّ ومـن       أَوحى الرسولُ بِإِعداد الرحيـلِ إِىل 
   ـهباَءتـن مم ثَـالث عدب سارو    طَي مؤـمِ  يصعتأوى كُـلِّ مةَ مب  
   ـهبوكـلَّ ميـداً حاىف قُدو نيمِ      فَحـنالغـاِء والش ذات دعبم بِأُم  
    ةنضـائ غَـري ـراهقجِـد لـمِ     فَلَم تسيها فَلَم تراعت مرعاقش قَد  

ــ  فَمـا أَمهــديــاً يلَيهــا داعع ر    ى استح  ـخبي شلَّت بِـذهتنِ ي
  ذكراً يسري علَى اآلفاق كَالنسـمِ     ثُم استقَلَّ وأَبقى يف الزمـان لَهـا  
   كَـهأَدر طـوي البِيـدي وما هينرِمِ    فَبمِ الضثلَ القَشعراقَةُ مكضاً سر  

تى إِحنذا ما دا س  بِـه اجلَـواد اخ    وفَه رقَةمِ  يف بالقَـدـاقِ ولسى ل  
لَـو  فَصو اَألمـانَ ورجهِالً يبتم اح    ضلَمى عزى عالن هممِهجيف ر ار  

   رزو ـهونبلُـغُ أَمـراً دي كَيفـمِ      وسذُو ن بلُغـهلَم ي نايةالع نم  
نهع ـ  فَكَف هو سولُ اللَّهر بِـه و    أَدركَمـمِ   ى وـن نِعع رنِقَمٍ تفت  

  أَعالمِ طَيبةَ ذات املَنظَـرِ العمـمِ      ولَم يزل سائراً حتى أَناف علـى 
  لمعشرِ اَألوسِ واَألحياِء من جشمِ    أَعظم بِمقدمـه فَخـراً ومنقبـةً   

  ما سارت العيس بِالزوارِ للحـرمِ     فَضـلٌ بِذكرتـه   فَخر يدوم لَهم
ــه تغُر اِإلســالم خأَر ــه   وأَدرك الدين فيـه ذروةَ الـنجمِ      يــوم بِ

نابت ـ  ثُم سنيِ مالكَـون ديجِى سهمِ     دعالـد مفَأَضحى قائ زنيانَ عب  
اخبِالالًو فيه صمـا   تو مِ       بِـاَألذانغالـن ةـربيف ن لَـه ظريلفى ني  

 اجاِهللا و أَمـر مى إِذا تتـت حعمت    عن بلُ مائالقب ـمِ  لَهمـن زمو د  
  نهج اهلُدى ونهى عن كُلِّ مجترمِ    قام النبِي خطيبـاً فـيهِم فَـأَرى   

ـ    محاسنِ الفَضلِ واآلدابِ والشيمِ    ه علـى وعمهم بِكتابٍ حض في
  على الزمان وعز غَـريِ منهـدمِ      فَأَصبحوا يف إِخاٍء غَـريِ منصـدعٍ  
  مهيـنب ولُ اللَّـهسآخى ر نيحمِ    وونُ يف القُحالع نِعماً ويلآخى ع  
   الطُغـاةَ بِـه اللَّـه مزالَّذي ه ومِ     هـدحتبِالبِيضِ م كرعتيف كُلِّ م  
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فَاسحتكَم اشو ينالدهمعائت ددمِ    تمرننيِ ذا شالع حى غَدا واضتح  
الن حأَصبو  ـمهمعإِخوانـاً و مِ     اسـدالع نم ماِهللا أَحياه نفَضلٌ م  

  رسوله ليبثَّ الـدين يف اُألمـمِ      هذا وقَد فَرض اللَّه اجلهـاد علـى  
  ودانَ ثُم أَتى من غَريِ مصـطَدمِ     فَكانَ أَولُ غَـزوٍ سـار فيـه إِىل   

اس ةً ثُمينِ سـابِحرايا الدت سرممِ      تبِـاللُّج نسـتةً تحبِاخلَيلِ جام  
مـزةُ يف أُخـرى إِىل   صوبٍ وح    سرِيةٌ كـانَ يرعاهـا عبيـدةُ يف   
  إِىل بواط بِجمعٍ سـاطعِ القَـتمِ      وغَزوةٌ سار فيها املُصطَفى قُـدماً 
  جيشٍ لُهامٍ كَموجِ البحرِ ملتطمِ    ومثلَها يممـت ذات العشـرية يف  
   ـهمقدارِ يإِىل اخلَـر ـعدس سارس    ويف م لقلَم يو عدمِسشن بم راه  
  بِكُــلِّ معتــزِمٍ للقَــرن ملتــزِمِ    ويممت سفَوان اخلَيـلُ سـابِحةً  
  تلقاَء نخلَةَ مصحوباً بِكُلِّ كَمي    وتابع السري عبـد اللَّـه متجِهـاً   
   ـذئقتبلَـةُ اِإلسـالمِ ولَت قوحو     يتالب حوالقُدسِ ن ةن وِجهذي ع
  لَـه دراً فَـالحاملُصطَفى ب مميمِ    وخةَ الولَّى ظُلمصرِ جالن نم درب  
علَى الضـاللِ عيـونُ الشـرك        يوم تبسم فيه الـدين واَملَـت  
بأسٍ ومـن  حباه ذُو العرشِ من     أَبلَى علي بِه خـري الـبالِء بِمـا   
  كَسأً يفَرق منهم كُلَّ مـزدحمِ     وجالَ حمزةُ بِالصمصامِ يكسؤهم
مهمعج اَألنصارو حبالص رغادزِمِ      ونـهم غَـري يكَم فيه لَيسو  
  خمِفَاهلام للبِيض واَألبـدانُ للـر      تقَسمتهم يـد اهلَيجـاِء عادلَـةً   
  يلعنب يف ساحة اهلَيجاِء بِـالقممِ     كَأَنما البِيض بِاَأليـدي صـوالجةٌ  
  على الرغامِ وعضو غَري مـنحطمِ     لَم يبق منهم كَمي غَـري منجـدلٍ  
  حتى غَدا جمعهم نهباً لمقتِسـمِ     فَما مضت ساعةٌ واحلَرب مسـعرةٌ 
ــالرجمِ    قَد أَمطَرُم سماُء احلَربِ صـائبةً  ــران كَ   بِاملَشــرفية واملُ
لَفن صمهوٍ ون زما كانَ م مِ    فَأَينمن شمن فَخرٍ وما كانَ م أَينو  

ِسـهِم وجاؤعاطيف م سمو رمِ     ا وِللشـيالس هذدى يف هالروا ومفَأُرغ  
  ومن تعرض لَألخطارِ لَـم يـنمِ      عارض احلَق لَم تسلَم مقاتلُـه من 

حتى مضى غازِيـاً بِاخلَيـلِ يف       فَما انقَضى يوم بدرٍ بِالَّيت عظُمـت 
  بين سلَيمٍ فَولَّت عنـه بِـالرغَمِ      فَيمم الكُـدر بِاَألبطـالِ منتحيـاً   

  أَلقاه أَعداؤه من عظـمِ زادهـمِ      ر يف غَزوة تدعى السويق بِمـا وسا
  فَفَر سـاكنه رعبـاً إِىل الـرقَمِ       ثُم انتحى بِوجوه اخلَيـل ذَا أَمـرٍ  
  ومن يقيم أَمام العـارِضِ اهلَـزِمِ      وأَم فرعاً فَلَم يثقَـف بِـه أَحـداً   
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  جنوا فَتعساً لَهم من معشرٍ قَـزمِ     شِ حيي قَينقـاع بِمـا  ولَف بِاجلَي
  مياه نجد فَلَم يثقَف سوى النعمِ    وسار زيد بِجمعٍ نحو قَردةَ مـن 
 ـدحا اهلَيجاِء يف أُحت ردارستا هِمِ       ثُملـتم ـرنلقـرِسٍ لفتبِكُلِّ م  

 فيـه نيبت ومت   يـحضتاو ـدـأَمِ     اجلالسو اجلَهد عدةُ اَألمرِ بيلج  
  للمؤمنني وهل برٌء بِـال سـقَمِ      قَد كانَ خرباً وتمحيصاً ومغفـرةً 
  بِحملَة أَوردُم مـورِد الشـجمِ      مضى علي بِـه قُـدماً فَزلـزلَهم   

والبأس يف الفعلِ غَري البأسِ فـي      نصار بأسـهم وأَظهر الصحب واَأل
  ولَذَّةُ النفسِ ال تأتي بِـال أَلَـمِ      خاضوا املَنايا فَنالُوا عيشـةً رغَـداً  
 ـهبواقحِسن عستي ربمِ الصلزن يكُلِّ ظَـمِ     م ندقعاً عو نحساملاُء يو  

كُن فنقَبةٌلَو لَم يربِ ممالِ الصحتمِ    ي االكَراللُّؤمِ و نيب رِ الفَرقظهلَم ي  
  أسِ نـالَ بِـهالب يدتوماً عمِ    فَكانَ ياحلَد ارِيهداً وال الفَريقَنيِ جك  
نالوا الشهادةَ تحـت العـارِضِ       أَودى بِه حمزةُ الصنديد في نفَـرٍ 

واملَوت يف احلَربِ فَخر السـادة      حِسن بِها ميتةً أَحيوا بِهـا شـرفاً  أَ
  وهل رأَيت حساماً غَري منـثَلمِ     ال عار بِالقَومِ من موت ومن سلَبٍ
  لمن وفا وجفا بِـالعز والـرغَمِ      فَكانَ يوم جـزاٍء بعـد مختبـرٍ   

ـرِج    قامـأزِقٍ حيف م بِـه بِيـمِ     الناجلُم نبِتم لُ فيهرعى املَناصت  
بِالبِيضِ حتى اكتست ثَوباً مـن      فَلَم يزل صابِراً يف احلَربِ يفثَؤهـا 
  سالَت فَعادت كَما كانت بِال لَتمِ    ورد عني ابـنِ نعمـان قَتـادةَ إِذ   

  فيه من الغدرِ بعد العهد والقَسمِ    تى بعد ذا يوم الرجِيـعِ بِمـا  وقَد أَ
  بين سلَيمٍ بِأَهلِ الفَضلِ واحلكَـمِ     وثار نقع املَنايـا يف معونـةَ مـن   

اش ثُم ـفَهن سم هدفرِ العخت لأَبنِ اُألطُـمِ     رم عضريِ فَأَجالهو الننب  
قـاعِ فَلَـم  والر ياً ذاتحنتم مِ     سارصـطَدم فيها كَيد بالكَتائ لقت  

  سفيانَ لَكنه ولّـى ولَـم يحـمِ       وحلَّ من بعدها بدراً لوعـد أَبِـي  
  مكانِه وسماُء النقعِ لَـم تغـمِ      وأَم دومــةَ يف جمــعٍ وعــاد إِىل

اس ثُمثارـةٌ  تمظال هـيو يشحفَلٍ لَهِـمِ     ت قُرت يف جأَتأَحالفَها و  
  أَنَّ اجلَهالَــة مــدعاةٌ إِىل الــثَّلَمِ  تستمرِئ البغي من جهـلٍ ومـا   
يدعو إِىل الشر مثلَ الفَحـلِ ذي      وقام فيهم أَبو سفيانَ مـن حنـقٍ  

ناملُؤم قندوا فَخـبصنتاو اريف       ونَ الد ـواري اُألسـدربِهِم كَضحل
  وهل تنالُ الثُّريا كَـف مسـتلمِ      فَما استطاعت قُريش نيلَ ما طَلَبت
  ماذَا أُعد لَها يف الغيبِ لَم تـرمِ     رامت بِجهلَتها أَمراً ولَو علمـت 



 ١٣٣

اللَّه بيهـا   فَخرغادسـعاها ويحِ      مالـردى والصدى والر هبن
  لَيالً إِىل حيثُ لَم تسرح ولَم تسمِ    فَقوضت عمد الترحالِ وانصرفَت
  بغياً وقَد سرحت يف مرتعٍ وخمِ    وكَيف تحمد عقىب ماجنت يـدها 

هيلَت وذَلٍ قَد أَقبيف جمِ    يف فَخرٍ وديف سزيٍ ويف خ هيت ورأَدبو  
 ـهبواقد عحمال ي يركَبِ الغن يهِـمِ     ماهلَوى ي أَمر هع قَلبطن يمو  
  بين قُريظَةَ يف رجراجـة حطَـمِ      ثُم انتحى بِوجوه اخلَيـلِ سـاهمةً  

  وفي اخليانة مـدعاةٌ إِىل الـنقَمِ      بِما كَسبوا خانوا الرسولَ فَجازاهم
خوف الـردى بِـالعوايل كُـلَّ        وسار ينحو بين لحيانَ فَاعتصـموا 
  يستن يف الحبٍ باد ويف نسـمِ     وأَم ذا قَــرد يف جحفَــلٍ لَجِــبٍ

  فَما اتقُوه بِغريِ البِيضِ يف اخلَـدمِ     لقٍوزار بِاجلَيشِ غَزواً أَرض مصـطَ 
  عشرٍ ولَم يجرِ فيها من دمٍ هدمِ    ويف احلُديبِية الصـلح اسـتتب إِىل  
   ـةحـأواَء كَاليف ج ـريبجاَء خو     اَألســيافــيلِ وبِاخلَيــلِ كَالس

  من رامها بعد إِيغـالٍ ومقـتحمِ      صون علىحتى إِذا امتنعت شم احلُ
  يحبنِي ويحب اللَّـه ذا الكَـرمِ      قالَ النبِي سأُعطي رايتـي رجـالً  

لَـى  ذا ماحلُصـونَ ع اللَّه حفتي ةــرِمِ    رال بارٍ وبِفَــر لَــيس يــهدي  
 ع عيمالـزإِلّا و دا الفَجرلَـمِ      لـى فَما بالع ـعراف يلتالِ عيشِ القج  

 فَار ـدمكانَ ذا رـرٍ  وصذا ب ـدمِ       ترـن وم يـهينأَت عأَبـر فثَةبِن  
  حصون خيبر بِاملَسـلُولَة اخلُـذُمِ      فَسار معتزِماً حتى أَنـاف علـى  
   ـهملحقُـدماً فَي هـلنصي بِممضجرى ال    يمِماللِّماَألعناقِ و نم ريدو  
 لَـه تاح رسالت نهم ى إِذا طاحتمِ      حـترسـاً إِىل العت فَكانَ لَه باب  
  من الصحابة أَهلِ اجلد والعـزمِ     باب أَبت قَلبـه جهـداً ثَمانِيـةٌ   
  لنقعِ مثلَ احلَيـدرِ القَـرِمِ  غَيابةَ ا    فَلَم يزل صائالً يف احلَربِ مقتحماً
  بِه البشائر بني السـهلِ والعلَـمِ      حتى تبلَّج فَجر النصرِ وانتشـرت 
   فَتحٍ قَـد أَضـاَء بِـه ومي ر بِهِسـمِ     أَبشبتم فَأَبدى بِشر مانالز جهو  
  وده أَنفُس اَألصحابِ والعـزمِ بِع    أَتى بِه جعفَر الطَّيـار فَابتهجـت  
  فَتحاً وعود كَرِميٍ طاهرِ الشـيمِ     فَكانَ يوماً حوى عيدينِ يف نسـقٍ 
  يؤم طَيبةَ في عـز وفـي نِعـمِ       وعاد بِالنصرِ موىل الدينِ منصـرِفاً 

اس ـراً   ثُممعتم اللَّـه يـتبل قامي    تنمِ   لـرلحبِاهلَـديِ ل ـهلِ ما فات  
  بعث فَالقى بِها اَألعداَء من كَثَمِ    وسار زيد أَمرياً نحـو مؤتـةَ يف  
  قتـالَ منتصـرٍ للحـق منــتقمِ       فَعبأَ املُسـلمونَ اجلُنـد واقتتلُـوا   



 ١٣٤

  عبد اللَّه يف قُدمِتحت العجاجة     فَطاح زيد وأَودى جعفَر وقَضـى 
  أَنَّ الردى يف املَعايل خري مغتـنمِ     ال عار بِاملَوت فَالشهم اجلَرِيُء يرى
تنصف وسارت من اَألهـواِء يف      وحني خاست قُريش بِالعهود ولَم
الصـدقِ فـي    على خزاعةَ أَهلِ    وظاهرت من بين بكـرٍ حليفَتهـا  
  بِجحفَلٍ لجموعِ الشرك مخترِمِ    قام النبِي لنصـرِ احلَـق معتزِمـاً   
 ـرشنتالقَسطالُ مو البِيض و بِهبدي     تارِ فهبِ يف اللَّيلِ أَو كَالنكَالش
 صهالُ اخلُيولِ بِـهتو وفيالس لَمع    زِمِكَالبقٍ هودغديف م عدالررقِ و  
  سرى بِها ويدك اهلَضب من خيمِ    عرمرم ينِسف اَألرض الفَضـاَء إِذا 
  معاطس لَم تذَلَّل قَبـلُ بِـاخلُطُمِ      فيه الكُماةُ الَّـيت ذَلَّـت لعزتهـا   
  ملتزِمٍ يف البـأسِ مهتـزِمِ   للقرن    من كُلِّ معتزِمٍ بِالصـربِ محتـزِمٍ  
  عن قُدرة وعلُو النفسِ بِـاهلممِ     طالَت بِهِم همم نالُوا السماك بِهـا 
شكس لَدى احلَربِ مطعامونَ يف     بِيض أَسـاوِرةٌ غُلـب قَسـاوِرةٌ   
  الَّيت يبغـونَ يف العـدمِ   أَنَّ احلَياةَ    طابت نفُوسهم بِاملَوت إِذ علمـوا 
  طَوع البنانة يف كَـر ومقـتحمِ      ساسوا اجلياد فَظَلَّـت يف أَعنتهـا  
  وتسبِق الوحي واِإلمياَء من فَهـمِ     تكاد تفقَه لَحن القَولِ مـن أَدبٍ 
  أَمرِ الريحِ مرتِسـمِ علَى سفنيٍ ل    كَــأَنَّ أَذنابهــا يف الكَــر أَلوِيــةٌ
  بِههـوي بِصـاحي رِدنجن كُلِّ ممِ    ملِ اللَّحاَألجد جاجِ هوِيالع نيب  
أن ظَمم يف اَألغماد فرجت البِيضمِ    ون قَرم يف اَألميان رعدت مرالسو  
   قُـهالئلَـوال ع طَّـرِدن كُلِّ مم    ن املَوت قمِلَسابرن ضم رنالق حو  
ــةٌ مح ــه أسيف ر ــم ــه أَرقَ قَمِ     كَأَنالـر ةاَألعادي بِابن لُّ كَيدستي  
  أَرباضِ مكّةَ بِالفُرسان والـبهمِ     فَلَم يزل سائراً حتى أَنـاف علـى  
أَركان رضوى لَأَضـحى مائـلَ       ولَفَّهم بِخميسٍ لَـو يشـد علـى   
  أَنَّ اللَّجاجةَ مـدعاةٌ إِىل النـدمِ      فَأَقبلوا يسأَلُونَ الصفح حـني رأَوا 
  ضرب يفَرق منهم مجمع اللِّممِ    رِيعوا فَذَلُّوا ولَو طاشوا لَـوقَّرهم 
  مرقاةٌ إِىل السلَمِ للصلحِ واحلَرب    ذاقُوا الردى جرعاً فَاستسلَموا جزعاً
  ِسـمبتم هـوتلُو وي صرلَ النأَقبلقَلَـمِ     ول املَجد لَيس يفلسل املَجد  
 فَامضِ لَـه ذا احلَقه اللُّب رمِ    يا حائقستفَا شدبِيلُ الرذا سهسلَم وت  
   ـهرقُبت بِـت هـمو كنعصرال ي    مِ إِنَّ التخالعاجِزِ الـو تفح مهو  
  ـرشنتم اجلَـيش ذاكو يبذا النـنِمِ     هغتريِ تلخبق لستلَء الفَضا فَام  
  وشم نداه إِذا ما البرق لَم يشـمِ     فَالزم حماه تجِد ما شئت من أَربٍ



 ١٣٥

 هتـدس حوانزِل نو احلُل رِحالَكو    صـمِ  فَإِنن أَوثَـقِ العةٌ مها عصم  
  أَحيا النبات بِفَيضِ الوابِلِ الـرذمِ     أَحيا بِه اللَّه أَموات القُلوبِ كَمـا 
  بِه عقـود اَألمـاين أَي منـتظَمِ       حتى إِذا تم أَمر الصلحِ وانتظَمـت 
  كر في كُلِّ حالٍ كافلُ النعمِوالش    قام النبِي بِشـكرِ اللَّـه منتصـباً   
 لَـةراح سبعاً فَوق يتبِالب طافـمِ     وسالن نأَمضى م ةقَوداَء ناجِي  
ــه   إِلّا هوى ليـد مغلُولَـة وفَـمِ       فَمــا أَشــار إِىل بــد بِمحجنِ
  م ترجِع إِىل احلَكَمِقَصد السبيلِ ولَ    وفي حننيٍ إِذ ارتدت هوازِنُ عـن 
   ـةلَملَمـن محـرٍ مرى إِلَيها بِبمِ    سطلتوجِ البِيضِ مراة بِمطامي الس  
  تلقي إِىل كُلِّ من تلقاه بِالسـلَمِ     حتى استذَلَّت وعادت بعد نخوتها
  الغيبِ مكتـتمِ عنها إىل أَجلٍ يف     ويمم الطّائف الغناَء ثُـم مضـى  
  إِلَيه ساكنها طَوعاً بِـال رغَـمِ      وحني أَوىف على وادي تبوك سعى
  بِحكمه وتبيع الرشد لَـم يهِـمِ      فَصالَحوه وأَدوا جِزيـةً ورضـوا  
  دعا لَها انفَجرت عن سائغٍ سنِمِ    أَلفى بِها عني ماٍء ال تـبِض فَمـذ  
هرــواد َلَّــت بيــثَ فَاالغ دراوـجِمِ      ونسملٍّ ونـهبِم اجلُمود عدب  

ــةَ مســ  طَيب أَموــه تودـمِ     روراً بِعسالر ةادخطوي املَنازِلَ بِالوي  
  إِىل حماه فَالقَت وافـر الكَـرمِ      ثُم استهلَّت وفُود النـاسِ قاطبـةً  

  عصابةٌ أَقبلَت أُخرى على قَـدمِ     عام وفود كُلَّمـا انصـرفَت   فَكانَ
  فيه بالغٌ لأَهلِ الـذِّكرِ والفَهـمِ      وأَرسلَ الرسلَ تترى للملوك بِمـا 
  بين املُلَوحِ فَاستوىل على الـنعمِ     وأَم غالب أَكنـاف الكَديـد إِىل  

ت جخان نيحها وـوكَتفَلَّ ش مِ     ذامـثقتم ركالش هطرمعٍ لبِج يدز  
  بين فَزارةَ أَصلَ اللُّـؤمِ والقَـزمِ      وسار منتحياً وادي القُرى فَمحـا 
ــرٍ ــه يف نفَ ــد اللَّ ــر عب يبخ أَمـمِ        وبِـال أَت ِسـري فَـأَرداهإِىل الي  

 ـرضيسٍ عأُن بنا مميخلَـةَ إِذ  وـمِ     نخلَم يو ثَورٍ فَاصماه بنطَغا ا  
صنٍ فَاحح بنقَلَّ ااست ثُمهدت يومِ     تـجالشارِ ورِ الطُّرنبين العلى بع  

  جمعٍ لُهامٍ لجيشِ الشرك مصطَلمِ    وسار عمرو إِىل ذات السالسلِ يف
  إِىل رِفاعةَ واُألخـرى إِىل إِضـمِ      ه واجِــدةٌوغَزوتــان لعبــد اللَّــ

  يفُلَّ سورةَ أَهلِ الـزورِ والـتهمِ    وسار جمع ابنِ عوف نحو دومـةَ  
  أَبو عبيـدةَ يف صـيابة حشـمِ       وأَم بِاخلَيلِ سيف البحـرِ معتزِمـاً  

  سفيانَ لَكن عدته مهلَةُ القسـمِ     لـأَيب وسار عمرو إِىل أُم القُـرى  
   هـدت يوسـتفَا يـدز نديم أَممِ    ونكَالغ يبالس ساقو ودلى العع  



 ١٣٦

  أَيب عفَيك فَأَرداه ولَـم يجِـمِ      وقام سالم بِالعضـبِ اجلُـرازِ إِىل  
  عصماَء حتى سقاها علقَم العدمِ    وانقَض لَيالً عمري بِاحلُسامِ علـى 
  رآه فَاحتازه غُنمـاً ولَـم يلَـمِ       وسار بعثٌ فَلَم يخطئ ثُمامـةَ إِذ 
  أَتى بِها معلناً يف اَألشهرِ احلُـرمِ     ذاك اهلُمام الَّذي لَبـى بِمكَّـة إِذ  
حىض ودقرى العستةَ القَمعثُ عبن أَرمِ فَلَم    وم اللِ احلَيجِد يف خي  
  يسار حتى لَقَوا برحاً من الشجمِ    ورد كُرز إِىل العذراِء من غَـدروا 
يلبث أَن انقَض كَالبازي علـى      وسار بعثُ ابنِ زيد للشـآمِ فَلَـم  
  البعوث كَدر الح يف نظُمِ جمع    فَهــذه الغــزوات الغــر شــاملَةً
  خريِ البرايا وموىل العربِ والعجمِ    نظَمتها راجِياً نيلَ الشـفاعة مـن  
  رجاةُ آدم لَمـا زلَّ يف القـدمِ      هو النبِي الَّذي لَواله مـا قُبِلَـت  
  قَيت بِه يف عـالَمِ احلُلُـمِ  لَما الت    حسبِي بِطَلعتـه الغـراِء مفخـرةً   
  يف كُلِّ هولٍ فَلم أَفزع ولَم أَهمِ    وقَد حباين عصاه فَاعتصمت بِهـا 
  لمن يود وحسبِي نسـبةً بِهِـمِ      فَهي الَّيت كانَ يحبو مثلَها كَرمـاً 
هأَحذَر ها ما كُنتعدن بم الَّ    لَم أَخش هيو كَيفمِومالغ ننجي ميت ت  
نفِسي وإِن كُنت مسـلوباً مـن       كَفى بِها نِعمـةً تعلُـو بِقيمتهـا   
  بِالسوِء ما لَم تعقها خيفَةُ النـدمِ     وما أُبرئ نفسـي وهـي آمـرةٌ   
  طقِ بِـالبكمِ تعوذَ املَرُء خوف الن    فَيا ندامـةَ نفسـي يف املَعـاد إِذا   
   ـكلـن مفو مبِـالع قاثين ونـرِمِ      لَكجتن كُـلِّ مع هتمحعفُو بِري  
  جرائمي يوم أَلقى صاحب العلَمِ    وسوف أَبلُغُ آمايل وإِن عظُمـت 
  مِبِه الرزايا ويغين كُلَّ ذي عـد     هو الَّذي ينعش املَكروب إِذ علقَت
  هرشـاعو ـوالهخذُلُ مي يهاتفسِ       هالـن كَـرمي هويف احلَشرِ و
  وحبه عز نفسي عند مهتضـمي     فَمدحه رأس مايل يـوم مفتقَـرِي  
فَهل تراين بلَغت السـؤلَ مـن       وهبت نفِسي لَه حبـا وتكرِمـة  

يب إِن حـربهري وإِن مالَ يب دـوى       ي ومـرِ النلى جأَشاطَ ع يمض
  يأس ولَم تخطُ بِي يف سلوة قَدمي    لثابِت العهد لَم يحلُل قُوى أَملـي 
  بِـه نيعيل ما أَسـت هرالد كترـي     لَم يفَمدي ولِ إِلّا ساعمجلى التع  

ذا يذا هسـولِ ودحي يف الرم ربـن       حم لى الناسِ ما أُوحيـهتلُو عي
  بِحبكُم صلَةٌ تغنِي عـنِ الـرحمِ      يا سيد الكَون عفواً إِن أَثمت فَلي
  نفسي لَكُم مثلَه يف زمرة احلَشمِ    كَفى بِسلمانَ لي فَخراً إِذا انتسبت

حسنين  وكلَـؤي تي بِكُم إِن ممِ    ظَنجالر ةي ظُلمقي فولِ ما أَتن هم  
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 نـجكُم شين حما عاقَين ع اللَّهـلَمِ      تالس يف رِبقَـة وثَقنِي منلَك  
  ذَرِيعةٌ أَبتغيهـا قَبـلَ مخترمـي       فَهل إِىل زورة يحيا الفُـؤاد بِهـا  

  من كُلِّ باغٍ عتيد اجلَورِ أَوهكمِ    ي إِىل ربـي لينصـفَين  شكَوت بثِّ
 مقنـتم هويفا وح بأَره كَيفمِ    وقــت ــارٍ ومن بكُــلُّ ج ــه هابي  
  أَنزلت معظَم آمايل بِذي كَـرمِ     ال غَرو إِن نِلت ما أَملت منه فَقَـد 

  تمحو ذُنويب غَداةَ اخلَوف والندمِ    منك مغفرةًيا مالك املُلك هب لي 
امين وـمعصي نكم بِلُطف لَين عن        املَـوت أَخـذ ـومهى ييغَ النز

  شر العواقبِ واحفَظنِي من التهمِ    لَم أَدع غَريك فيمـا نـابين فَقـين   
  بعد الرجاِء سوى التوفيقِ للسلَمِ    يخشى العثار وماحاشا لراجيك أَن 

  نفِسي بِنورِ اهلُدى يف مسلَك قيمِ    وكَيف أَخشى ضالالً بعدما سلَكَت
أَرجو بِها الصفح يوم الدينِ عن     ولي بِحب رسـولِ اللَّـه مرتِلَـةٌ   

صمعي عقَـت ال أَدلي عدن يـمِ       ةً لَكسي ـهرعاتـرِد من يم ديبِس  
هامِ السماك وصار السعد مـن      خدمته بِمدحيي فَـاعتلَوت علـى  
 ـهتدمخ عديماً بض بأَره كَيفـمِ     وضلَم ي اَألجواد ةادالس مخادو  

  بِاسمٍ لَه يف سماِء العرشِ محترمِ    بعد تسميتي أَم كَيف يخذُلُنِي من
 بِـه ى إِذ لَجِئتتح هرالد ِسـمِ      أَبكانِيبتم أَبدى ثَغـرو لَينا عح  
  فَضالً ويشفَع يوم الدينِ يف اُألممِ    فَهو الَّذي يمنح العافني ما سـأَلُوا 

  حرز لمبتئسٍ كَهـف لمعتصـمِ      خـر لملـتمسٍ  نور لمقتـبِسٍ ذُ 
  فيمن غَوى وهدى بِالبؤسِ والنعمِ    بثَّ الردى والندى شطرينِ فَانبعثا
  والدين من عدله املَأثُورِ يف حرمِ    فَالكُفر من بأسه املَشهورِ يف حربٍ

  عذر وأَين السها من كَف مستلمِ    صرت فيـه فَلـي  هذا ثَنائي وإِن قَ
  ـهحتأَبلُغُ بِاَألشـعارِ مد يهاتمِ     هالقُـد بيلَ القالَةس لَكتإِن سو  
  أَثىن علَيه بِفَضلٍ مـرتلُ الكَلـمِ      ماذا عسى أَن يقُولَ املادحونَ وقَد

ـ    زاه ـولَ اللَّـهسةًفَهاكَها يا رر  
  

  تهدي إِىل النفسِ ريا اآلسِ والبرمِ  
  ومستها بِامسك العـايل فَأَلبسـنها    

  
  ثَوباً من الفَخرِ ال يبلى على القدمِ  

  غَرِيبةٌ يف إِسارِ البنيِ لَـو أَنِسـت    
  

  بِنظرة منك الستغنت عنِ النسمِ  
  يعِ بِهـا لَم أَلتزِم نظم حبات البـد   

  
  إِذ كانَ صوغُ املَعانِي الغر ملتزمي  

  وإِنما هي أَبيـات رجـوت بِهـا     
  

  نيلَ املُىن يوم تحيا بـذَّةُ الـرممِ    
  نثَرت فيها فَرِيد املَدحِ فَانتظَمـت   

  
  أَحِسن بِمنتثـرٍ منـها ومنـتظمِ     

ـ      نباط ـفِسـيبٍ شها بِنرتدصه  
  

  عن عفَّة لَم يشنها قَـولُ مـتهِمِ    
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  بِـه ـلَكتل سزافاً بج ذهخلَم أَت  
  

  في القَولِ مسلَك أَقوامٍ ذَوي قَدمِ  
  تابعت كَعباً وحساناً ولـي بِهِمـا    

  
  يف القَولِ أُسوةُ بر غَـريِ مـتهمِ    

    بِـه ـروجأَلبابٍ ي ضعرم عرالشو  
  

  ما نمقَته يـد اآلدابِ واحلكَـمِ    
   ـتنشبِيبِ ذُو على التلُمنِي عفَال ي  

  
  فَبلبلُ الروضِ مطبوع علَى النغمِ  

  ولَيس لي روضةٌ أَهلُـو بِزهرتهـا    
  

  يف معرضِ القَولِ إِلّا روضةُ احلَرمِ  
ـ    بِه متهت قَليب وميي تالَّت افَهي  

  
  جفسِ لَم والن فع إِن كُنتداً و

  معاهد نقَشـت يف وجـنيت لَهـا     أَهـــــــــــــمِ
  

أَيدي اهلَوى أَسطُراً من عربتـي    
ــدمِ   يا حادي العيسِ إِن بلَّغـتين أَملـي    بِـــــــــــ

  
  رِحفَاقت هن قَصدـ  م م  ـئتا ش

ــتكمِ   فَـىت  سر بِاملَطايا وال ترفَق فَلَـيس   واحـــــــــ
  

  رذا السأَوىل بِهنى م طَمِسقٍ حائ  
  وال تخف ضلَّةً وانظُر فَسوف ترى  

  
  نوراً يريك مدب الذَّرِ في اَألكَمِ  

  وكَيف يخشى ضالالً من يؤم حمى  
  

  محمد وهو مشكاةٌ علَى علَـمِ   
  هـا هذي مناي وحسيب أَن أَفوز بِ  

  
  بِنِعمة اللَّه قَبلَ الشـيبِ واهلَـرمِ    

    نـالَ بِـه والهكُن راجِياً من يمو  
  

  ما لَم ينله بِفَضلِ اجلد واهلمـمِ   
    ـهتبلُـغ بِطاعقترِب تاو د لَهفاسج  

  
ما شئت يف الدهرِ من جاه ومن   

ــمِ   تـه هو املَليك الَّـذي ذَلَّـت لعز    عظَــــــــــ
  

  أَهلُ املَصانِعِ من عاد ومـن إِرمِ   
  يحيي البرايا إِذا حانَ املَعاد كَمـا   

  
  ؤببِش باتحيي النمِييالد نوبٍ م  

  يا غافر الذَّنبِ واَأللبـاب حـائرةٌ    
  

ـ    رمت الناريف احلَشرِ و  ي اجلَـو
  عاذُ بِـه تسالْما لفَضلك وهو اشح  بِالضـــــــــــرمِ

  
  أَن ال تمن على ذي خلَّة عـدمِ   

  إِني لَمستشفع بِاملُصطَفى وكَفـى   
  

  يعاً لَدفش بِهى اَألهـمِ والقُحالِ و  
  يل من أَلوذُ بِـه  فَاقبل رجائي فَما  

  
  يف كُلِّ ما أَخش واكن فَقَمِسم اه  

  لَعـت وصلِّ رب على املُختارِ ما طَ  
  

  أَجنُم الظُّلَمِ حتشمس النهارِ والَ  
  واآللِ والصحبِ واَألنصارِ من تبِعوا  

  
  اعو داهمِ هالـذِّمو هدفوا بِالعرت  

   ةـرغفالعانِي بِم كبدلى عن عامنو  
  

  
  

  تمحو خطاياه يف بدٍء ومختـتمِ 
    

 --------------------  
  سول اهلدىعذراً ر

  
  عبد اهللا بن غالب احلمريي/ الشاعر 
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  هـ ١٤٢٦/ ١٢/ ٢٧اليمن ـ 
  كفر    تنفس    عنه    الغرب   الكانا      تكاد    تنهد    منه    األرض   أركانا
  وقُبح   وجه   أزاحوا   عن   صفافته      زيف    الستار   فبان   اليوم   عريانا

  رمست      يف    حق   أكرم   خلق   اهللا   إنسانا شلت   يداه  مبا  خطت  وما 
  وقُبحت     أمة     فاهت     صحافتها      بالنيل  من  شخصه  املعصوم عدوانا
  بين    العقيدة    ال    كانت   مواقفكم      حىت    تفَجر   حنو   الغرب   بركان

  عني   إذا   ما   جانب   النا   وال   استقر   لنا  عيش  وال  اكتحلت      بالنوم 
  أيزدرى      برسول      اهللا     بينكم      جهراً     وميتهن     القرآن     إعالنا
  ويشتم   اهللا   يف   وضح  النهار  فال      تثور        ثائرة       منا       ملوالنا

  سلع      الكفار     أطنانا   ورغم      ذلك      نستبقي     مودم      وجنتيب   
  هيا  اضوا  أمة  التوحيد وانتصروا      هللا    واحتدوا    يف    الدين    إخوانا

  يف   وقاحتها      ما    يردع   الكافر   املوتور   أزمانا"   دمنركًا"   وأمسعوا    
  أفون   إذعاناحىت   تدين   كالب   الغرب   فعلتها      ويذعن    الصاغر    امل

  أال  نغار  على  عرض  الرسول فهل      نرجو   الشفاعة   يوم   احلشر  جمانا
  ومن    أىب    وادعى    منا    حمبته      فإنه       مدعٍ       زوراً       وتانا

  ماذا     نؤمل    من    قومٍ    عداوم      معلومة    قد    بدت    سرا   وإعالنا
  ما     اختاذهم     اإلسالم    مسخرة      إال    على    ما   حكاه   اهللا   برهاناو

  إن     العالقة     ال    تبىن    جمردة      من   الثوابت   يف   شيء  وإن  هانا
  فال    تسامح    إن    مست    عقيدتنا      أو   اقتضى   األمر   إمياناً   وكفرانا

  هلدى املختار إن وهنت      منا       العزائم      شبانا      وشيباناعذراً رسول ا
  فلم   يعد   يرهب   األعداء   صولتنا      وما    أقاموا    لنا   وزناً   وال   شانا
  ولوا   أطعناك  ما  هنا  وما  اجترءوا      على   مقامك   أو   كان   الذي   كانا

  ألمور  فلم      نفلح    بشيء    وال   حلّت   قضايانالكن   عصيناك  يف  جل  ا
  فداك    رسول   اهللا   أنفسنا      وما      ملكناه      أرواحاً      وأبدانا،    عذراً
  فداك   خليلَ   اهللا   كل   أبٍ      وكل     أم     مبا    أسديت    عرفانا،   عذراً

  قاطبة      وسائر     الناس    عجماناً    وعربانافدى    لك    األهل   واألبناء   
  فداك   كل   كفور   يف   الدنا  عميت      عيناه    عنك    وقد    أُرسلت   تبيانا
  فداك     كل     يهود    والدنا    معها      وأمة    ألّهت   يف   األرض   صلبانا

  األذى   أمة   الدمنرك   قربانا  فدى    تراب    نعال    كنت   تلبسها      عند  



 ١٤٠

  حاشاك  حاشاك  يا  خري  الورى رتباً      مما    رموك    به    ظلماً    وعدوانا
  وأنت   أكرم   من   ميشي  على  قدم      وأرجح    الرسل   عند   اهللا   ميزانا

  كانا  وأطهر  اخللق  من  عيب  ومن دنس      وإنّ     شانئك    املبتور    ال  
===================  

  ...ألجله فقط 
  ريوف الشمري

  الشمس   تاهت   وغيم   الدمع  حاجبها      والطري  ما  عاد  يطرِب  حلنه أمساعي
  فوقي   مسا  ضاع  كوكب  من  كواكبها      و  أطى  على  تراب  مثل  اجلمر لذَّاعِ

  ضمريي  لنجمٍ ساير أوجاعي أجرت   عيوين   من  اللوعات  ساكبها      و  أفشى 
  يا  ليت  روحي  معي  بالضحك أغالبها      و   ياليت  قليب  على  النسيان  مطواعِ

  ال  طابت  مالعبها      كثر  العنا  و  العذاب  الساكن أضالعي)  الدمنارك(أرض   
  الداعييوم   أطلقت   ريشة   الراسم   عقارا      على   الرسول   األمني  اخلامت  

  من   باب   حرية   الفكره   و  صاحبها      لبست   عرايا   اجلرامي   ثوب  اإلبداعِ
  اهللا   على   جمرم   الرمسة   و   كاتبها      و  اهللا  على  من  سعى يف نشره و باعِ

  يكرم  رسول  اهلدى  عن  كذب  كاذا      النجم    عايل    و   دود   القاع   بالقاعِ
  خري  من  ال  بكى  الدنيا  و  ذاهبها      وأعز    من   حاز   بالفردوس   مرباعِ  يا

  يروى دوم شارا      يـا   أول   الـخلق   عند   اهللا   شفَّاعِ.. يا صاحب احلوض
  يا   أعظم   الناس   راجلها   و   راكبها      يا    من   حلبه   عنيد   القلب   خضاعِ

  قت   من   احلسره  مذاهبها      ما     بان    رد    يربد    قلب    ملتاعِالنفس   ضا
  و   من   للشمس   مساعِ)   إال   حممد(أحس  أنا  الشمس  تصرخ  يف مغارا      

  هو  وين  ملياااار  أعامجها  و  أعارا      و   ين   الزعامات  من  حكام  و  أتباعِ
  !!!بالتوبه   نطالبها      حنسب   عدانا   من   التوقيع  ترتاعِ.   ..نرسل    تواقيع   

  و عب الورق و إمال جوانبها      و   ابصم  بعد  فوقها  وبعشر  األصباعِ...  وقِّع  
  الشمس    ما    ردت   كفوفك   لواهبها      و   الذيب  يغنم  إذا  ما  باحلمى  راعي

===================  
  أراك كسري الطّرف يا قمر؟ مايل

  
  مايل أراك كسري الطّرف يا قمر؟        وأدمع العنيِ مي منك تنهمر؟
  ما يل أرى السحب السوداَء جتعلها        كمن يريد ا ستراً فتستتر؟
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رتنشط من هولِ ما تشكوه القلبِ منكسراً               تكاد حزين ؟ما يل أراك  
  ما للطيورِ جتوب األفْق غاضبةً؟                    وكيف بات بال أوراقه الشجر؟
  ما للجبالِ كأنّ اَهللا زلزهلا                         ترى الصخور ا وي وتنحدر؟

  وما لشمسِ الضحى تاهت أشعتها           فليس يسعد يف أنوارِها الزهر؟
   ال أحادثُه                  وظلّ من هول ما يخفيه يعتصر فصد عين كأين

  وحروف احلزن باكيةٌ            الوهن باد ا والضعف واخلور –وقال يل 
رأنتح من األحزان إين أكاد                قليب ال يفارقُه الضيم متلّك  

  ال أكاد هلولِ األمرِ أصطبِروفَلَّ صبري أمر ال عزاَء له        ف
قَين         فقلتأر يب والغم حطو ؟:اهلمر؟ ما اخلَبماذا جرى؟ ما اخلطب  

رينفط القلب لكاد قيالت قلب                هرلو تدب دهى العقيدةَ أمر  
أيها الق:فقلت حك؟ أفصفاهش به         حسيب إهلي ما الذي نطَقَترم  
  عرض الرسولِ البر دنسه              علوج كفرٍ هم األرزاُء والقَذَر:فقالَ

  هم العلوج فال عز وال كرم                   وكيف يكرم من أسيادهم بقَر؟
روال نرضى فذا ج ختصر تثور           ها بِهِمتهإذا شب البترى الك  

" قومرعالب ةحولَ الفقح كما تناثَر                  همتدأقلَّ اُهللا ع ئام١"(ل(  
 رتلُ منهم مثّ تستختج احلمريِ ترى الـ         محري ذُكروا عند مهان لَو  
  سبوا الرسولَ فيا قومي أليس بكم     من يلقم الكفر أحجاراً ويبتدر؟

  لو تناسته القلوب قَست            وحني تذكُره تزهو وتزدهرسبوا الذي 
  !!مل يبق غري علوجِ الكفرِ تنهش من             عرضِ الرسولِ بِه زا وحتتقر؟
طَرا الوهي حببييب دوننا أبداً                   إذا قُضاهللا يف أعراض ال بارك  

  ز قابِسه                          إنا بشرعته نسمو ونفتخرإنّ الرسولَ لنور فا
  إنّ الرسولَ مساٌء لو هلا مجعوا                  كلَّ الغبارِ ملا ضروا وما كَدروا
رصوالب السمع روحي فداك قُنا            فداكخال الكون إله صلّى عليك  

  كُلِّهِم                فداك أهلي فداك اخللق والبشر فداك عرضي وعرض الناسِ
  ) بريدة ( أسامة العتيك 
  األحد

  هـ ٢٢/١٢/١٤٢٦
)١ ( حسانَ بنِ ثابت بيت اهللا  -هذا مناسباً هلذا املوضع  - رضي اهللا عنه - وجدت أجلّكم!  

===============  
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  رمحةً   حممد  املبعوث  للنــاس
  مدح الرسول    

  شيخ مجال الدين الصرصريال
:  ٢٩٩ص٦يقول الشيخ مجال الدين الصرصري والذي قال عنه ابن كثري يف البداية والنهاية ج 

يشبه يف عصره ، ذو احملبة الصادقة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، املاهر ، الصرصري املادح 
  :يقول. هـ٦٥٦سنة حبسان بن ثابت رضي اهللا عنه وقد قتله التتار حينما دخلوا بغداد 

  حممد  املبعوث  للنــاس رمحةً      يشيد  ما  أوهى  الضالل  ويصلح 
  لئن  سبحت  صم اجلبـال جميبةً      لداود  أو  الن  احلديـد  املصفح
  فإن  الصخور  الصم  النت  بكفه      وإن  احلصــا  يف  كفه  ليسبح

  فمن  كفه  قد أصبح املـاء يطفح     وإن كان موسى أنبع املاء بالعصا 
  وإن  كانت  الريح  الرخاُء مطيعةً      سليمان  ال  تألـو  تروح وتسرح
  فإن   الصبـا  كانت  لنصر  نبينا      ورعب على شهر به اخلصم يكلح
  وإن  أويت امللك العظيم وسخرت      لـه اجلن تسعى يف رضاه وتكدح

  ـوز  بأسرها      أتته   فرد  الـــزاهد  املترجحفإن   مفاتيح   الكنـ
  وإن  كـان  إبراهيم  أُعطي  خلةً      وموسى  بتكليم  على الطور يمنح
  فهـذا   حبيب   بل   خليل   مكلَّم      وخصص  بالرؤيا  وباحلق أشرح

  فحوخصص باحلوض الرواء وباللِّوا      ويشفع   للعـاصني   والنار  تلْ
  وباملقعد  األعلى  املقرب نــاله      عطـــاًء   لعينيه   أَقر  وأفرح
  وبالرتبة   العليـا  الوسيلة  دوا      مراتب   أرباب   املواهب   تلمح
  ولَهو   إىل   اجلنات   أولُ  داخلٍ      لــه  بـاا  قبل  اخلالئق يفْتح

===============  
 صلى اهللا عليه وسلم " هو املختار"  

  عبدالرمحن العشماوي.د
 اللهم إين أحببـتك وأحببت نبـيك عليه الصالة والسالم حباً صادقاً أرجو أن تغفر به :" هو املختار

  "الذنب ، وتسعد به القلب ، اللهم تقـبلْها دفاعاً عن سـيد األبرار 
  تنتـمـي األقـمـارمـن  نبـع هديـك تستقـي األنـوار      وإلـى  ضيائـك 

  رب  العبـاد  حبـاك أعظـم نعـمـة      ديـنـا يـعـز بـعـزّه األخـيــار
  حفظت  بك األخـالق بعـد ضياعهـا      وتسامقـت  فـى روضهـا األشجـار
  وبعثـت  للثقلـيـن  بعـثـة سـيـد      صدقـت بــه وبديـنـه األخـبـار
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  ا      تتلـو،  وعـم  قلوبـهـا استبـشـارأصغت اليـك اجلـن وانبهـرت مبـ
  يا  خري من وطيَء الثـرى وتشرفـت      مبسـيـره الكثـبـان واألحـجــار
  يا  من  تتـوق إلـى حماسـن وجهـه      مشـس  ويفْـرح  أن  يـراه نـهـار

  بأيب  وأمـي أنـت ، حيـن تشرفـت      بـك هجـرة وتـشـرف األنـصـار
مدرسـة  النبـوة  فاستقـى      مـن  علمهـا  ويقينـهـا  األبــرارأن   ـأْتش  

  هـي  للعلـوم  قدميـهـا وحديثـهـا      وملنهـج  الديـن احلنـيـف مـنـار
  هللا  درك  مــرشــدا ومـعـلـمـا      شرفَـت  بــه  وبعلـمـه اآلثــار

  باحلـق  طافـوا  فـي البـالد وداروا   ربيـت  فيهـا  مـن رجالـك ثُـلَّـةً   
  قـوم  إذا دعـت املطامـع أغلـقـوا      فمها،  وإن  دعـت  املكـارم طـاروا
  إن  واجهـوا  ظلمـاً  رمـوه بعدهلـم      وإِذا  رأوا ليـل الـضـالل أنــاروا
  ارقـد  كنـت  قرآنـاً يسيـر أمامـهـم      وبـك  اقتـدوا  فأضـاءت األفـكـ
  عمروا  القلوب  كما عمرت، فما مضوا      إال  وأفـئـدة  الـعـبـاد عـمــار

  لو  أطلـق  الكـونُ  الفسيـح  لسانـه      لسـرت  إليـك مبـدحـه األشـعـار
  هـو املختـار: من خري العبـاد ، لـرددت      أصوات  من  مسعوا  :  لو  قيل  

  نـت أفضـلُ مرسـلٍ      وأعز  من  رمسوا الطريـق وسـاروالم ال تكون ؟ وأ
  ما  أنـت  إال الشمـس ميـأل نورهـا      آفاقَنـا  ،  مهـمـا  أُثـيـر غـبـار
  مـا  أنـت إال أمحـد احملمـود فـى      كـل  األمـور ، بـذاك يشهـد غـار

  قـام  وركنـهـا  والــداروالكعبـة  الغـراُء  تشـهـد مثلـمـا      شهـد  امل
ـارتشيا  خري  من صلى وصام وخيـر مـن      قـاد  احلجيـج  وخيـر مـن ي  

  سقطـت  مكانـة  شاتـم  ، وجـزاؤه      إن  لـم يتـب ممـا جـنـاه الـنـار
  لكأننـي  خبطـاه تـأكـل بعضـهـا      وهنـاً  ، وقـد ثَقُلَـت بـهـا األوزار

  منـك منافـق أو كـافـر      بـل  منـه نالـت ذلــة وصـغـارمـا  نـال  
  حلّقت  يف  األفـق البعيـد، فـال يـد      وصلـت  إليـك  ، وال فـم مـهـذار
  وسكنت  ىف  الفردوس  سكْنى من بـه      وبـديـنـه  يتـكـفَّـل  الـقـهـار

  و   وللحـسـود  بـوارأعـالك  ربــك  هـمـة ومكـانـة      فلـك   السمـ
  إنــا  ليؤملـنـا تـطـاول كـافـر      مـألت مشـارب نفـسـه األقــذار
  ويزيـدنـا  ألـمـاً تـخـاذل أمــة      يشكـو  اندحـار  غثائهـا  امللـيـار
  وقفت  على  باب  اخلضـوع، أمامهـا      وهـن  القلـوب،  وخلفهـا الكـفـار

  رم دارهـا      مـن  قبـل أن يتحـرك االعـصـاريـا  ليتهـا  صانـت حمـا
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  يا  خري  من وطيء الثرى، ىف عصرنا      جيـش  الرذيلـة  واهلـوى جــرار
  ىف  عصرنا احتدم احمليط ولـم يـزل      متخبطـاً  فــى مـوجـه البـحـار

  ـطـارمجحت  عقول  الناسِ، طاش ا اهلوى      ومـن  اهلـوى تتسـرب األخ
  أنت  البشيـر هلـم، وأنـت نذيرهـم      نعـم  البـشـارةُ مـنـك واإلنــذار
  لكنهـم  ـوى  النفـوس تشـربـوا      فأصاـم  غَبـش الظنـون وحـاروا
املَـكَّـار ـلـبفالْتقـى      بالذئـبِ  فيهـا  الثَّع صبغوا  احلضـارةَ  بالرذيلـة  

  ؟      يصغـي  الرعـاةُ  وتفهـم األبـقـار)نروجيهـم(،  ما  القوم)  دامنرك(ما  
  ما  باهلـم  سكتـوا  علـى  سفهائهـم      حتـى  متـادى  الشـر  واألشــرار

  )قََـار(ىف القلـوب ،و) صديد(عجبـاً  هلـذا احلقـد جيـري مثلمـا      جيري  
  ـي طريـق املوبقـات قطـاريا  عصر إحلاد العقـولِ، لقـد جـرى      بـك ف

  قََربت  خطاك  مـن  النهايـة، فانتبـه      فلربـمـا  تتـحـطَّـم  األســـوار
  :إنـي  أقـول ، وللـدمـوع حكـايـةٌ      عـن  مثلهـا تتـحـدث األمـطـار

ـغص ـنـا      أمسـى  ، وأنَّ الشانئـيـننبـي رــا  لنعـلـم أنَّ قَــدإنـار  
  لكـنـه ألــم املـحـب يـزيــده      شرفـاً،  وفيـه  ملـن يحـب فخـار
األغْـيـار ـةاحالـر ـم      ويـذوق طعـمقلو شقي  غُفـاةَ  القـومِ  مـوتي  

=================  
  نِداُء استغاثَة

  : صالح الدين الغزال 
  نا      نعانِي   تحت   أَهوالٍ   عظَامِلتعذرنا     رسولَ     اِهللا    إِ

  أَماتوا    أُمةً    هانت   ونادوا      بِأَنَّ     سباتنا     للدينِ     حامِ
  وهم    أَعداؤنا    سراً    ولَكن      هناك    تفَاوت   عند   الصدامِ

ي التف  ضعامِفَبعثْلَ   النم   هتبِاس    خمشيأْساً      ور سدابِ ير  
  وآخر   يدعي   اِإلسالَم   زيفاً      يسوس  الناس  قَسراً  بِاحلُسامِ
ثُونَ     بِالَ     أُولْهاةً     يقُس      الح   فْكلسا    لاَءنمنَ    دورامِي  

  غَداةَ    السلْمِ    كُلُّهم    صقُور      وعند   احلَربِ   أَشبه  بِاحلَمامِ
  يدوسونَ   النفُوس   بِالَ  حياٍء      وقَد  جبِلُوا  علَى  سحلِ  اَألنامِ

دبِالَ   ه   هِيمبِيهاً      نا  شلَن  ارلِ  صيثَاُء  السامِغوثْلَ  السم  ى  
  رسولَ   اِهللا   الَ   تأْبه   لرسمٍ      شنِيعٍ    صاغَه   بعض   اللئَامِ
  تصدى  نور  وجهِك دونَ ْأليٍ      مع    اِإلميان   جهراً   للظَّالَمِ
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الر   بِك      تحأَضسٍ وقَي نع الَ الكُفْرالَمِفَزفُلُ   بِالسرانُ   تكْب  
  وها شاهدت في اَألجساد نزفي      وقَد  كَروا  علَى املَوت الزؤامِ
  شباب    الَ    يخافُونَ   املَنايا      تداعوا    للَّظَى    واُألفْق   دامِ

      نونَ  مي  دوحرأَبِي  و  اكدامِفهى   السمرا    إِلَى    مهمأُقَد  
  ولَو  قَد  كَانَ  لي  رهطٌ وخيلٌ      َألسمعت  اُأللَى  خِسئُوا كَالَمي
  ولَكن    الَ   سالَح   لَه   نفُوذٌ      سوى    قَلَمي    ِإليقَاظ   النيامِ

مالغ  فوا  بِجلَن  تامِفَلَيسِ  راَء  القَورا  ولَن   تلَيفاً      ويس  ِد  
  جميلُ  الفعلِ  لَيس  هناك شك      نزِيه   أَنت   عن   كُلِّ   اتهامِ
  نِدائي   يا   رسولَ   اِهللا  يوماً      بِأَنْ أُشفَى بِحوضك من سقَامي

تأَر  كحدامِبِمتاخل نسى حداثَ  العع  قَدي      ولْفلُ خيالوجِي  و  
==================  

  !نصر املُختار ودحر الفُجار
  :يوسف مسعود قطب حبيب 

ميوالق  ئى  املَبادسأَر  نم   يبعتل      مهبِالت  فقْذاخلَلْقِ  ت  اررش   بِحتن  
نأي    القمم  قما  فَوس  رٍ  قَددلِ  بين   نم      لُهأَه    كاثَروإن    ت    باحالن  

كُلُّ   اُألمم    ورِهبِنبِه    و    تدعى      سري  الودهعٍ  يمٍٍ  ساطجلِ  نيَأو  ن  
   ةمظَمِ    نِعبِأَع    بِه    الكَرمي    ادج   مدع  نيا  موأَح   به   القُلوب   حفَت  

قَمأَ  من  سروأَب  يلَ   بهلفَى   العشياعها      وض   دعب   القاَألخ    ممت    قَد  
مدهقَد ان  غيضالب  يغوالب  شةٌ      والفُحعرش   تقام   ساناِإلحلِ    ودبِالع  

فَغمستواب  دمضاَء   بِنورِ   أحتا   اسرِقا      لَمشحاً  مبص   نالكَو   دا   ظَالم  
ملْ  أَعال  ب  هوممع   دنع   ثيها      كَالْغطائبِع     دمحم     اُء      كَفحس  

نم      ي  قَلْبِهةً   فمحطاوِلُ   رن   ذا   ي؟  مموالكَر ةماحبارِي يف السذا  ي  
ممبِالق   لِّقاملُح   لِ   الطريلْ   سائب      أخالقه     نسألِ     الثِّقلنيِ     عفَلْت  
مئلْتيو  احلزين   شالع   دعسي   كَي      هخوا  فَردباألصحابِ  ر  صاح  نم  

  ملَ  الْبهِيم  إذ  اشتكَى      لمحمد      بِدموعه      مر      األلَمبلْ  سائلِ  اجلَ
محن  رإال  م   الرمحن   محرا      ال   يبغاض  لنعي  وقام  طابى  اخلعفَو  

ينِهمبِي      فُهيسو  مِ   اللَّدودنِ   اخلَصفا   ععو   ،اخلصولَمألْقَى  الس   قَد   م  
  هالّ     رأيتم    مثلَ    عفْوِِ    حممد      عن  أهلِ  مكةَ  عرب  تاريخِ  اُألمم؟

**************  
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  !يا    جاحداً    للْحق    هل   بديارِكُم      مل   يبق   ذكْر   لَلْعدالة   أو  علَم؟
تهالّ    أقَم    مزلْتلٍ    يكُلِّ    قَوليلَ    لإنَّ     الد      ليلَهد   تريما    افْتل  

  !هلْ    يقْتلُ    املُختار   شيخاً   فانِيا      هلْ   يقْبلُ   املُختار  نقْضاً  للذِّمم؟
سا      هلَ  النأو  قَت   ثَّلَ   املختارلْ   م؟هعباً  وانتقَمش  تاراملُخ  لَكلْ   أَه!  

قَموالس    ةكَايالش    بابثُّ    أستجي      هلْموبِس    بِهربِح     الطَّبِيب     وفَه  
نلصل    ةبادوالع     املَذَلَّة     ها      كَأْسبعش     عرجزيلُ     أنظمةً     تيفم  

معى  الندأس  نم  لوقاملَخ  كُرشيها      ولجائي  أرف   يدحوالت   رِقشي ِ  كَي  
مكُلَّ  اُألم   بِكُمرح   دقاصم   فاذْكُر      هادرما      ونبِين       هذا       جهاد  

  ـثَكْلَى    وقَبر   جامع   وحبار   دم      تجِبك نِساؤها الثْـ) الْبوسنا(ولْتسألِ 
  !من أَورى بِها      ناراً   أحاطت   بِالسهولِ   وبالقمم؟) الشيشانَ(بلْ  سائلِ  

  !أين  القيم؟:  واملسجد    األقصى   يئن   بِجرحه      بين   اجلماجمِ   سائالً
  !ربينِ   فتكا  بِالورى      أمحمد   أم   هم   أساطني   الْعجم؟من   أجج   احلَ

  يوسف مسعود قطب حبيب
Yhabeeb@awq.gov.qa  

=================  
  نظم امليمية يف الذود عن خري الربية

  تبا لرســــــــام الضالل وبئسما خطت يداه بشأن ذا املعصموم
  مد إبصار مشس ضحوة وجنــومأىن لذي الطرف احلسري األر

  لو كان للجرو السفيــــه مروءة تثنيه عن هزء ونشر رســـوم
  إن النيب لفيء نستظـــــــــل به بشــــــــــفاعة ملقصر وأثيـم

  من أنقذ اجلنس اللطيف وأمـــة تئد اإلنـــــــاث وحتتفي بزنيم
  لرجــــوم من طهر البيت احلـــــرام مبددا ســــحب اجلهالة باترا

  البيت دنس بالتفســــخ واملكــا ء أي الصفري وبوءوا بعظيـــــــم
  هل غري أمحد للرقاب خملصـــا من ظلم أسياد وحـــــر جحيـــم

  يا خنفس الدمنارك بؤت بغضبة تشقيك أنت بفــــادح ومهـــوم
  الغرب قد أمضى عصور ختلف جــــن الضالل عليهمو بغيــــوم

  ل املركب عنهمو قبســات وحي قد هدت لعلومفأزاح ذا اجله
  طب ابن سينا مل يزل نرباســهم أس الدواء وحمتذى لفهـــــوم

  أسالفنا خاضوا الفنون فأحبروا فجنـــــــــاها غرب آنفا بكلـوم
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  أىن جلرو نابـــــــــــــح متورك نيال لعلياء الســـــــــماء نؤوم
  ن النيب وهجـــــوه برسومنفسي وأهلي واخلليقة كلـــــها دو

=====================  
  يف الذب عن عرضه صلى اهللا عليه وسلم

  : حسان بن ثابت
  هجوت  حممدا فأجبت عنه      وعند  اهللا  يف  ذاك اجلزاء
  هجوت   حممدا   برا   تقيا      رسول   اهللا  شيمته  الوفاء

  منكم  وقاء فإن  أيب  ووالده  وعرضي      لعرض   حممد 
  ثكلت  بنييت  إن  مل تروها      تثري  النقع  من  كنفي كداء
  يبارين   األعنة   مصعدات      على  أكتافها  األسل الظماء
  تظل    جيادنا    متمطرات      تلطمهن    باخلمر    النساء
  فإن أعرضتمو عنا اعتمرنا      وكان الفتح وانكشف الغطاء

  ب يوم      يعز   اهللا   فيه   من   يشاءوإال  فاصربوا لضرا
  قد أرسلت عبدا      يقول  احلق  ليس  به خفاء:  وقال  اهللا
  قد  يسرت جندا      هم األنصار عرضتها اللقاء:  وقال  اهللا

  لنا   يف  كل  يوم  من  معد      سباب   أو  قتال  أو  هجاء
  نصره   سواءفمن  يهجو  رسول اهللا منك      وميدحه    وي

  وجربيل   رسول   اهللا  فينا      وروح  القدس ليس له كفاء
=================  

  بأيب وأمي
  :رمضان عمر

  هذا   املداد   مبسك  أمحد  قد  مها      وازدان    فيه   مع   النسيم   مثالُ
  أزهو   به   يف   رقة   أشدو   ا      ليطيب   يف   مدح   احلبيب  مقالُ

  قفو    به   كعب   األوائل   ليتين      كنت    الذي    آبت    به   اآلمالُأ
  فتصيبين   بعض   الشفاعة  حينها      فأكون   أسعد   من   حوته   رمالُ

  أفديك    يا    خري   اخلالئق   كلها      إن   شط   قوم   أو   بغى  الدجالُ
  بدأ     القتال     ودقت     األطبالُ بأيب   وأمي   كيف   ال  أفديك  إذ     

  وتطاولت  عصب  الكالب  وأنفث      من     كل     سم    ناقع    ريغالُ
  قد   زاد   حد   احلد  حىت  مل  يعد      جيدي   مع   الفعل   الشنيع  جدالُ
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  ومترد     األزالم    حىت    أثخنوا      طعنا    وكيدا    واحلروب   سجالُ
  !إنه      سحر   الوجود   فلن  يعاب  كمالُ:   ذبوا   ولو   صدقوا   لقالواك

  خري   الربية   رغم   أنف   أنوفهم      حاشا    ملثلك   أن   يسيء   مقالُ
  فالقول  دونك  يف  املديح وإن عال      ولشسع    نعلك    تسقط    األقوالُ

  فر    الوجوه    اخلسة    األنذالُفليخسئوا،   ولبئس  ما  جاءت  به      ص
  الراتعون     مع     الشياه     كأمنا      شاهت  وجوه  الغرب  فهي  مسالُ
  القاصرون عن الفضائل ما ارعووا      واللؤم     فيهم    شيمة    وخصالُ
  شر     الربية    يا    أشر    خليقة      خجلت     ملثل     فعاهلن     بغالُ

  بئسما   األفعالُ!   ة   الدجل   السخيف  أهكذا      تؤتى   املكارم؟أحضار
  أخزى  الذي  مسك  السماء  بناءكم      يا      أيها      السفهاء     واألنذالُ

  أحالم    هرطقة،    وخسة   قاصر      رسم     احلقري    وشبه    احملتالُ
  إن    البالغة   يف   احلبيب   تقالُ ال  ليس  يف  رسم اخلسيس بالغة     

  فهو   الكرمي   إذا  الكرام  تعاظمت      عند    الزحام،   وعزت   األمحالُ
  وهو  الفصيح  إذا الفصاحة أينعت      سالت     بعذب    حديثه    األقوالُ
  فبذكره     كان     الغدو    رياضنا      ومع     الغدو    متازجت    آصالُ

  دحه    مهج    القلوب   ترمنت      وتراقصت    طربا   له   األوصالُومب
  يا    أيها   املختار   حسبك   رتبة      مهما    تعملق   مل   يصلك   خيالُ

  فالكل     خلفك    وامجون    كأم      كبتوا     تشد     وجومهم    أحبالُ
  ت  عليه  من  الورى  األجيالُخريت   بني  اخلمر  واللنب  الذي      فطر

  فاخترت    فطرة   أمة   ملّا   تزل      خري      القرون     فتية     ختتالُ
  فكيف  ذاك  يزالُ،   وبنيت    لإلسالم   صرحا   شاخمًا      طال   السماء

  أضحت  به  بغداد  جنمة  عصرها      ضاءت  إذا  غرب  اجلنوب مشالُ
  فارق أرضها      فمشت    توازي    ظله    األجيالُومشى السحاب لكي ي

  وتتابع     العلماء    حىت    أزبدت      سوح     البطاح    فحملهن    ثقالُ
  ذاك   ابن   سينا   والفرايب   الذي      لو   زِين   زانت   عشره   األثقالُ

  ر    كربها    األمثالُولدحية    الكليب   إذ   بسطت   له      شم     القياص
  لغسلت  دون الكعب، لو سنحت لنا      لقيا   األمني   ويف   اللقاء   مجالُ
  أقرئ     نبيك     يا    دحية    أنه      حان     الزمان    وملكنا    سيزالُ
  سيزول  ليل  الظلم  حىت  تنضوي      كل     املكائد    ختتفي    األدغالُ
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  الكون   عدل   حممد      ويذوب    بغي    ينتهي    األهوالُويعم    كل    
  يا   أمة   املليار  هل  من  عضبة      نذكي    النفوس    كأا   املرجالُ

  جتتث    شأفة   حاقد   من   أصله      حىت   يثوب   مع   الردى  الدجالُ
  وتقدم    اخليالُفالصافنات  من  اجلياد على الذرى      قد     أسرجت،     

  والعاديات  الضبح  تربق يف الدجا      واملوريات      القدح     واألمجالُ
  يا   سيدي  ما  إن  رموك  بسهمهم      حىت     تدافع    للوغى    األبطالُ
  وتعالت    الرايات    تعلن   زحفها      للنصر     يعلو     فوقهن     هاللُ

  تغزل  عزمها      أتذود     بالعزم     الفيت     نِصالُ من   قبة   اإلسراء  
  وتريق   من   دمها  الزكي  جداوالً      نعم    الدماء    فداك   حني   تسالُ
  دقت   به  جند  احلماس  حصوم      فمشى    النعي    يقوده    اإلعوالُ

ح   ا    يغذ    خطوطه      فهوت   عروش    طمت   أغاللُوالسمهري  
  وتقهقر   األسطول   أسطول  اخلنا      والبش   يصرخ   أن   هلم  تعالوا
  وتناقص   الشيطان  ال  يلوي  إىل      ما    قد    دعا    وتقطعت   أحبالُ
  وتشرذموا    فرقًا    جتر   خيوهلم      أذيال      نكستهم،     وآل     مآلُ

  فطنتم   أمنا      سنجز    رأسا   لن   يطول   نزالُأما   ..    ال    تفرحوا
  ويباع   يف   سوق  النخاسة  بشكم      حىت     تدوس    جبينه    األطفالُ
  يا   أيها   الغرب  الكسيح  رويدكم      إن      املعامع      محلهن     ثقالُ

  أيها     اجلهالُ     ولنا    خلقن   ولن   تسار   لغرينا      تلك      املكارم
  إنا     قدحنا     باحلماس    نفوسنا      فاستنفرت   شررا   بنا   األوصالُ
  وتضاعفت    أحقادنا    حىت    إذا      محي    الوطيس    أتاكم   الزلزالُ
  سنهز   عرش   الكفر   نكسر  أنفه      هذي    اجلموع    يقودها   الرئبالُ

  افعت حنو الردى      تفدي    احلبيب    نفوسها   واملالُهذي  اجلموع  تد
  سنغير     التاريخ    نصلح    أمره      حىت     تعود     هلديها     األجيالُ
  وندق    روما   مث   نزوي   بعدها      كل    املدائن   لن   يدوم   ضاللُ

  مع    النيب   تنالُوعد   النيب   فكيف  خيلف  وعده      كل    الوعود    
  هذه    حقائق    هدينا   نسمو   ا      حنن    األشاوس    نسوة   ورجالُ

  مهما    بطشتم   يا   قساوسة   الفنا      فاحلرب     كر     تارة     وسجالُ
  واحلرب    شم    خيارنا   إنا   هلا      حنن  األىل  مهروا الوعى األبطالُ

  اعوا  النفوس  لرا      فهو    الذي   قضيت   به   اآلجالُحنن   األىل  ب
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  فاملوت   إما   أن   جييء  فمرحبا      يا   موت  حي  ففي  املنون  منالُ
  فهو    الطريق   إىل   لقاء   حممد      ولقاء       امحد      بغية      آمالُ

====================  
  إىل احلبيب األعظم

  :حلسن زاهر ا. د
  هم  حيسبونَ  وقد  سكت  غَضوبا      صميت وجرحي ، يا حبيب، ذنوبا
  هم يزعمون بأننـي لـم أشتعـلْ      غضباً  ،  ومل أُشعلْ فداك حروبـا
  هم يزعمون بأننـي لـم أرحتـلْ      شوقاً إليك ، ولـم تـك احملبوبـا

  ومـا سلكـت دروبـاهم  يسلكون إىل رضاك دروبهـم      وأنا  أطري 
  واُهللا  يعلم  لو قسمـت مشاعـري      بني  القلـوبِ ملـا بقيـن قلوبـا

==================  
األبقارِ واألجبان ولقد مسعنا ما يسوُء قلوبنا من دولة  

  
  ماجد بن حممد اجلهين الظهران

  عرضي فدا عرض احلبيب حممد      وفداه    مهجةُ    خافقي   وجناين
وفداه    كلُّ    صغرينا    وكبرينا      وفداه    ما   نظرت   له   العينان  
مضوا      وفداه     مامسعت    به    األذنان نالسابقني  وم  وفداه  ملك  
رمِ    الوهلاناملُغ    وفداه   كلُّ   احلاضرين   وملكهم      وفداه    روح  

  أتوا      أرواحنا     تفديه     كلَّ     أوان وفداه   ملك   القادمني  ومن 
على    األحلان    هتقى   حمرابه      تسمو    حمبوالت    الربية    خري  

  أزكى   رسولٍ  باهلدى  قد  جاَءنا      وخليلُ    ريب   الواحد   الرمحنِ
  قِ    واإلميانصلى   عليه   الرب  يف  عليائه      إذ     زانه    بالصد

  واُهللا     أعال    شانه    يف    آيِه      ولَدينه     يعلو     على    األديان
  أخزى   به  ريب  ضاللةَ  مشرك      وأذلَّ    أهلَ    الغي    والصلبان
النريان  راً  ضحضحوبغلِّهم      يصلونَ  قَس     أعداؤه     يف     نكسة  

  بكْم     وصم    مارأوا      أعداؤه     هم    أخبثُ    العميان     أعداؤه
موا    يف    النارِ   كالقُطْعانفتقَح      همن    نزوات    إبليس     أهداهم  
اناملُجرمِ    الفت    لَّت     مينيملا   أساَءت   رمسها      ش   يد    تبت  

  وموبق    سعيهم      واهللا   ذو   بطشٍ   وذو   سلطان   اُهللا    مخزيهم 
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الشان     عظيم     رمهم      واُهللا     منتقمنا   من   جنبي   يكفي   اإلله  
ا   قليب   مع   اخلفقان    أُهزوجةٌ      يشدو   احلبيبِ   حممد    بح  

  أكْرِم    به   من   مرسلٍ   رباين   واِهللا     ماجاد     النساُء     مبثله   
بصادقِ   الربهان   فهو    البشري      هنا    بضيائعم     الربية     نور  

إمامنا      فلقد     غدا    دمه    بال    أمثان  هادينا   وسب   من   سب  
  فلِ   النريانيف   حكم   ملتنا   وهدي   كتابنا      من    سبه   يف   أس

دنسوا  حرماتنا  قد  أسرفوا      عن     بغيهم    يتحدثُ    الثقالن   نم  
  قد    دنسوا   قُرآننا   يف   أمسهم      أواه    يا    أسفي   ويا   أحزاين
رف  أهل  الظلمِ  والعدوانماهلا    قدسيةٌ      يف  ع    حىت    املساجد  

  يسوُء    قلوبنا      من    دولة    األبقارِ    واألجبانولقد     مسعنا    ما
ساء  مقيلُها      أخبارها    جاءت   مع   الركبان  مركنالد   من   دولة  
  ولدولة    النرويجِ   يف   ناقوسهم      سهم    من    التهريجِ    واهلذيان

  غدونا     مطمع    الفئران  واِهللا   قد   هزلت   وبان  هزالُها      ملا   
النيف  مقدارها      دولٌ    مدهدهةٌ    على   اجلُع   دولٌ   كمثل   الذر  
طرت      باملسك     واألزهارِ    والرحيانقد   ع    الشانئون    لسرية  
اً   مدى   األزمانربأخزى  الذي  مسك السماَء بناَءهم      وأحاهلم    ع  

  نئون    له    تعاظم    مكرهم      كلٌّ    له    حمم   من   األضغانالشا
جهرةً      بقبيح   قولٍ   من   بذيء   لسان  علنللكفر   ي   كم   منتدى  
القرآن     كم  يف السجون من الزبانية اليت      هزأت     بسيد     أمة  

  لضغينةَ   يف  لبوسٍ  ثانكم  يف الصحافة من وضيع مفكرٍ      مجع   ا
بالزور       والبهتان        متدثر      متفذلك        متعاملٌ        متحذلق  
مضجعهم   بكلِّ   مكان    مشلَهم      وأقض    قريب    وفر    أخزاهم  
  يا   أمةَ   اإلسالم   أين   نفريكم؟      أعلو     منائر     سنة    العدناين
ومتسكوا      باهلدي      والترتيل     والفرقان    أعلو     منائر    سنة  
الشيطان   لْهينكم   زخرفقَّه      ال    يوا  عن  املختار  وارعوا  حذب  
  أموالكم      ضيعاتكم      أوالدكم      ليست   أعز   من  النيب  احلاين

  إمامها      فلتغضبوا     هللا     يا     إخواين    فالسنةُ     الغراء     نِيلَ
الشجعان   عزة   يا   أحبابنا      أحيوا    مواقف   اخلري   فبكم    نظن  
واإلمكان  مايف  اجلُهد   قد   قلت      قصرم   هذا   قصيدي   والقصيد  
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  لِّ     قصيدة    وبيانواِهللا   قد   شرف   القصيد   وإنه      شرف     لك
وفُالن     لكلِّ     فُالنة     نا      شرفبأن   جنري   له  أقالم   شرف  
أو  بدا  القمران   غيم   ها      ما   الحومثل   متت    وأثنوا   بالصالة  

====================  
  طه إمام املرسلني

  
  :دلعبد الرمحن بن عبد الرمحن مشيلة األه. د

هياتشٍ  عفُح   ا   بِئْري      هازِيالن    كرمانا    دي  
هيبِ  الْقَاسي   الْقُلُواذا      يني الدقٍ فسف أْسا  ري  
هاوِيي الْها  فبِه  تدةً      أَومرِيج   اكدي   طَّتخ  

  ماذَا  استفَدت  وما هيه    فَلم    السفَاهةُ   والْخنا  
هياهالْو    كرمانا    دي      يطَلفَاص   ذَلَّةالْم   ارن  
هياهبِد    كفُوقْذوا      أَنْ    يرمقَلْبٍ   أَض   ارلْيم  
هيافع     يقذُوت     فَلَم      منِيا زي  آت  فسالْخو  
هالَلِ  إِلَهِيي  الْجذ  نم      دمةُ   أَحعرِيش   اَءتج  
هاوِيالْخ  بالْقُلُو   رما      علِّيجتى    مدا    الْههيف  
هيافلٌ   صقُوع   تدى      فَبوالْه  راجِييى  دحمو  

      نيلسرالْم    امطَه    إِمهيامحٍ     سورا     لفَي  
هيالمو   اهدف    يحور      ديس      ميحر       رب  
هيافالْو  لِّيصالْم  عما      ساُهللا   م   هلَيلَّى   عص  

هيالالْع    موجالن     مامِ      هربِ الْكحالصاآللِ وو  
==================  

  واستمطروا غضبا
  :عبداهللا البصري 

  يا   عني   جودي   بِدمعٍ  منك  منسكبِ      وابكي  علَى  الفَضلِ واَألخالقِ واَألدبِ
  واستفرِغي  الدمع  ال  تبقيه  قَد عظُمت      مصيبةُ  الكَون  سب املُصطَفَى العريب

  نيب   اهلُدى   واستهزؤوا   علَنا      بِاهلَاشمي     املُفَدى     طَاهرِ    النسبِ   سبوا
  سبوه   واستهزؤوا  واستمطَروا  غَضبا      فَليرقُبوا   عن   قَرِيبٍ   ثَورةَ  الغضبِ

  رمٍ   قَد   أَتوهج   م   أَيهحيا   والكَذَبِ يورِ    القَولِ   وزو    دح    قدلحا      لأَم  
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  يا   وحيهم   أَين   ما  كَانوا  إِلَيه  دعوا      يف  جملسِ  اَألمنِ  من سلمٍ ومن رحبِ
  غت  من الذَّهبِأَين   احلوارات   أَم  أَين  القَرارات  أَم      أَين  الوعود  اليت  صي

  أَم    أَا    دولَةٌ    بني   اليهود   ومن      أَمسى  علَى  دربِهِم  من عابِدي الصلُبِ
  تبا    هلا    من    حوارات    وتبا    لَه      سلْما    يدانُ    بِه    إِال    مع   العربِ

  أَبدوه     حتقيقًا     لمصلَحة      كَانت   تدار   وأَخفَوا   غَيض   مرتقبِبِاَألمسِ     
  واليوم   فَاهوا   مبا   تخفي   صدورهم      من   إِحنة   زالَ   عنها   مظلم  الريبِ

  لكُره  قَد  شب  يف الطَّاغني كَاجلَربِاحلقد   قَد   بانَ  والبغضاُء  قَد  ظَهرت      وا
  يمِسي    بِبلدة    أَوغَاد    ويصبِح    قَد      أَلقَى  بِأُخرى  رِحالَ  القَصد  عن  كَثَبِ
  أَغرى    بِه    ساسةُ   اَألبقَارِ   إِخوتهم      فَاستجمعوا النطح يف هرجٍ ويف صخبِ

  يرقُبوا   موثقًا   فينا   وما  اكترثُوا      يوم   استخفُّوا   بِدينٍ  أَو  بِعرضِ  نيبمل   
  لَكن      لَنا      اُهللا     موالنا     نؤملُه      عند   الرخاِء   ويف   الشدات   والنوبِ

  وناصرنا      يف  كُلِّ  خطبٍ  فَال  نخشى  من الغلَبِ    وهو     احلَِسيب    وكَافينا
  اليوم     نبكي    بِدمعٍ    ساجِمٍ    وغَدا      قَد  يضحك  الدهر من أُنسٍ ومن طَربِ

================  
 ها الدمناركإال رسولَ اِهللا.. يا أي  

  :مصطـفـى العـانـي 
  اِهللا يـا أقــزام أو يستباح حممـد ويضـام ؟ إال رسـولَ

  أو يستهانُ بسيـد دانـت لـه  كُلُّ الرقابِ وذلَّت  األصنـام؟
كلُّهـا  إجـرام أمحد قكـم  يف حها اجلبنـاُء إنَّ  رسوميا أي  
نـا اإلسـالمعز ه  مادام مصدرطالَ حممداً  وجنـودال، لن ت  

  نود حممـد لـو  سـاَءه  سوٌء فنحن الواثب الضرغـامإنا ج
واألجسـام ه األرواحـه  وفـداؤـا دونفإن شـوك لو شاكَه  

  سوف نذيقُكُم  طعم اهلوان وساَء ذا اإليـالم) الدنِمرك(يا أيها 
  يا أيها األنذالُ ليس  يضرينـا  قـولٌ وال رسـم وال  أفـالم

  عبيد للعجـولِ  وروثهـا  بـل أنتـم األبقـار واخلُـدام أنتم
ئـامل صاغهـن أو منتجـات  لسنا إىل أبقارِكم يف  حاجـة  
مصـامص صارم ألمحد نـا  سيفـدا لكنالع ـا وإنْ كَثُـرإن  
واإلعظـام نـا  وتراثُـه واحلـبنـا  قرآنعنـه يقود سنذود  

  ليس يسوؤنا  هـذا الثغـاُء ألنكُـم  أغنـام) دنِمركال(يا أيها 
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مـامبكـم وح ـكه فَتومساس  ـدبقلـبِ كـلِّ موح إنَّ النيب  
فكُلُّهـا أوهـام الرسـوم يضريه  تلك وليس ذرى إنَّ احلبيب  
امكم  وأخافكُم ذا املعـولُ  اهلـدبصرح أطاح قد راعكُم دين  

  من يؤذي النيب  وصحبه  ونساَءه، التقتيـلُ واإلضـرام فلكلِّ
رِفعـةٌ ووسـام ـا  ولنـا بذلـك  كُـمنا نقاطعمحلت نشنس  
واألقالم فحالص ت بذاكعفكُـم  رأحقاد تدب قَدو ال لن نلني  

  فهي شعارنـا  وحممـد عـز لنـا وإمــام" إال رسولَ اهللا"
=================  

  .... !!!يا نـيب اهللا عــذرا
  : صفاء رفعت

  فلـك الفضـل وأكثـر .. يا نبـي اهللا عـذرا
  فبِـك العليـاء تفخـر .. يـا نبـي اهللا عـذرا
  وأنيـن القلـب يـزأر .. بِِت يف احلزن سهادي

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  قـد منحـت للربايـا رمحـةً باهلَـديِ تؤثَـر 

ـًا للخـيـر كاللـؤلـؤ ينـثَـر ول ـًا جامع   سان
ـًا معـطّـر    وأزاهيـر مـن النـور وريحـان
ـًا للخـالصِ إن وعاهـا احلُـر يظفـر    وطريق
  وعهـودا مـن سـالمٍ عاجـلَ اخليـرِ ميسـر 
ـًا فــي رحــاب اخلـيـرِ تـؤطَـر    وقلوب

  بِـــوداد وربـــاط لـيــس يـكـســر 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

ـر .. وتواضعـت فكُنتبعحكَـى و تأُسـوةٌ ت  
ـًا صاديـة بالكـفـر جتـهـر    وتلقَّيـت قلوب
  تضمر احلقد وتعدوا يف ابتغاء الظلـم تسمـر 
  فغدت يف احلق نورا يف التماس اخليـر تسهـر 
  وحتملّت خطوبا يهوِي هلـا الصخـر ويقْهـر 

ـً   ا بالـشـر ينـصـر وأبيـت أن تكـون داعي
 ***  
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  فحباك اهللا ذكْرا فـي الـورى أنـدى وأعطـر 
ـًا   إن نـور اهللا أنضـر .. صرت يف العلْيا سراج

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  ال ليـس يذكـر .. كيف يأيت اليوم عبـد جاهـلٌ

  يدعي من فـرط جهـلٍ أن مشـس اهللا تخفَـر 
ـًا زائـالً كاجلمـ   ر يسعـر يبتغي بالبغـيِ ملك

  إنْ أُقيـم الــوزن يــوم الـديـن خيـسـر 
أن عهد اهللا أصغر .. كيف يزعم أنَّ نور اهلدي وهم  

  ! ومن نبـي اهللا يسخـر؟.. يدعي السوَء بسكر
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  فلـك الفضـل وأكثـر .. يا رسول اهللا عـذرا
  فبـك العليـاء تفخـر .. يا نبـي اهللا عـذرا

  فلنا اخلزي وأحقـر .. م عهدكإن نقضنا اليو
  إن جنـد اِهللا أصبـر .. يف سبيل اهللا منضـي
  ال حنيـد و ال نؤخّـر .. يف سبيل اهللا نسعـى
  وحـدود اهللا أكـبـر.. إن عهـد اهللا أبقـى

===================  
 على أبواب املدينة

  حيىي بشري حاج حيىي: شعر

ـتـبه  نـسائم األطيابِ طيبة  
وت،عتها الشآم فإذا ـضوعبري  

إذا الـكرام  دار قباءها  وصلت  
ـنسيكلُقياها ي واألسى اغترابك  

متموجهي ي الذي مسجدها  حنو  
روضِ  يف   ووقفت لِّماً  النيبسم  

  غد يف الشفاعة نيلَ  ومـؤمـالً
  أشعارهم األىل بذلَ قد رب يـا

والترحابِ بالبشر   فـلـقـيتها
شتاقاً   فـمـضيتم  ركايب  أشد
أصحابِ ويف أهلٍ يف أصبحت

والـشـوق  واألحبابِ لألوطان
األوصابِ من  به القلوب   تشفى

واخلَطّابِ  الصديقِ إىل أهـفـو
ورغايب بوبةٌمش  ومـشـاعري

واإلغضابِ  واإلفساد اللهو فـي
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  حممد لدينِ نصراً   وبـذلـتـها
  ا أجنو بتوبة  علي  ـامـننف

ـمـري أيـامع خبريفها آذنت 

شبايب وزهو  عمري   ووهـبته
ـنحسايب بيومِ  أعمايل سوِء م
!إيايب؟  رضاك إىل يكونُ  فمىت

================= 
 ما بني اهلجرة واهلجمة

 سيد سليم سلمي
اهللا عليه وعلى آله نصر اهللا حبيبه ـ صلى : مما قلته لألحباب يف خطبة اجلمعة وال زلت أردده  )

إال تنصروه فقد نصره اهللا إذ {)  غار ثور( وصحبه وسلم ـ بعد ضيق يف مكة ويف مكان ضيقِ 
أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إذ مها يف الغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن اهللا معنا فأنزل اهللا سكينته 

لى وكلمة اهللا هي العليا واهللا عزيز حكيم عليه وأيده جبنود مل تروها وجعل كلمة الذين كفروا السف
التوبة٤٠}     

وها حنن نعيش يف غار فسيح ، حياصرنا الضيق رغم السعة ، ويعمنا العسر رغم اليسر ، ويلفنا   (
) صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم ) كتاب اهللا وسنة نبيه ) الظالم ؛ بسبب بعدنا عن النورين

وسلط علينا أخس البشر وأسوأ الناس ، فبعد أن فعلوا ما فعلوه بأمتنا  مما أغرى شرار الناس بنا ،
هاهم خيتربون إحساسنا عن طريق السخرية بأعظم الرسل وسيد الكائنات ـ صلى اهللا عليه وعلى 
مجيع إخوانه من النبيني واملرسلني وعلى مجيع عباد اهللا الصاحلني ـ وإذا كانت آية الغار قد بينت 

نصر يف الضيق داخل الغار ، فإن هذه اآلية ـ آية اختاذ أهل البغضاء بطانة  قد حال ما حدث من 
يا { :بينت وتبني ما حيدث حلكامنا ولنا اآلن ـ أمتىن من اجلميع حفظها ومتعنها ـ وهي قوله تعاىل 
من أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباالً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء 

ـ آل عمران ١١٨( } أفواههم وما ختفي صدورهم أكرب قد بينا لكم اآليات إن كنتم تعقلون   ( 
{ واهللا أكرب والنصر قادم ، وإذا جاء رد احلكام ضعيفا ، فقد جاء رد الشعوب قوياً واحلمد هللا 

وله باهلدى يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رس
صدق اهللا العظيم ، وصلى ) الصف  ٩-٨(}ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون

 . ( اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  
  وينادي مضى قد  عـامٍ  بـيـن مـا

لفؤادي مـسـتـنـطقاً  أتـى عـام
أجماد من الـمـخـتار شـاده مـا
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  ذاكراً  املدينة نـحـو ويـهـزنـي
  الدنا زنت أمحد هـجرة يـوم  يـا
  اصداًق مكة الـمـخـتار ودع   قـد
  عبده رافق اهللا نصر الـغـار فـي

  تسابقت العزيز  جند إىل فـانـظـر
  العدا  كيد ادفـعوا أن اإللـه أوحـي

  خيوطها نسج جتيد  الـعـنـكـبوت
  بيضها لتجعل  باضت  وحـمـائـم

  الذي  كنف يف الغار رفـيـق   إنـا
  ثالث  الـمـهـيـمن  واهللا اثـنـان
  داعيا طيبة الـمختار أتـى   لـمـا

  ومكذب  مصدق  الـجـميع  جخـر
  أمةً  يبين الـمـخـتار  هـو   هـذا
  اهلدى أسس على حضارا   يـبين
  شاخماً العدالة صرح  بـنـى  ديـن

  دولةً السماحة على  بنيت  مـن  يـا
  مبنهجٍ الـعاملني كـل  ورحـمـت
  أماجداً الرجال  دنيا من  وصـنـعت

  رم  عبادة  فـي  لـيـل رهـبـان
  بعدما شتاتاً صـرنا  بـالـنـا   مـا

  قلوبنا طبيب من يـسخر الـغـرب
  إننا عذراً الـهـاديـن سـيـد يـا

  إىل الصايف نبعك  تـركـنا   لـمـا
  ديـنـكم  هـذا اإلسـالم  أمـة يـا

  إمنا حاشا  بـاإلرهـاب وصـمـوه
  خبثهم  التحرر باسم غـلَّـفـوا  قـد

  وإن حىت  جرميةٌ الـيـهود   نـقـد

لألعياد الـعـيد أصـل  وغـدوت
الرواد ومـوطـن الـسـالم أرض

عتاد خـيـر  اهللا وعـد والـوعـد
اهلادي للحبيب عـوناً  لـتـكـون

مراد  نيل الكفار  ولْـتـمـنـعـوا
السراد يد يف صـلـب كـحـديـد

عناد  كل يـفوق لـلـمـاكـريـن
األرصاد أعني فـأغـشى  أوحـى

األجناد أعـظم هـي بـمـعـيـة
واإلسعاد والـتـوحيد لـلـسـلـم

ميعاد  عـلـى  مـوعـود كـغـرام
األجماد إىل تسعى طَـيـبـة  فـي

وسـواد أكـابـرٍ بـيـن فـرق ال
وأعادي أحـبـة  بـيـن  فـرق  ال

الزاد خري  ألخالقا مـن  فـيـهـا
أصفاد من اإلنـسـان حـرر   كـم

رواد  سـادة مـن  بـهـم  أنـعـم
اآلساد قوة فـي  الـوغـى   ولـدى

األجداد شـيمة الـتـوحـد  كـان
األحقاد عن يـنـيب مـا  ويـبـث
رماد كذر بـأعـيـنـهم صـرنـا

الوراد كـأسـوأ الـعـدو   بـئـر
واإلرشاد والنور  الـهـدى   نـبـع

العادي  كيد لرد الـجـهـاد   يـهفـ
؟ األصفاد صانعي الـتـحرر أيـن

واإلسناد بـالـتـحقيق جـاء   قـد
رقاد  وقت الوقت فـلـيس هـبـوا
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باتكمسـ طـال  اإلسـالم  قـادة يـا
  بوحدة العدو  كيد واسـتـقـبـلـوا

  مـتـبـسماً  بـدا  وإن  الـعـدو إن
  لفظهم تفلِّت فـي الـعـداوة  بـدت

  صدورهم تكن مـا كـاشـف  واهللا
  نـبينا نـور إطـفـاء  رمـتـم إن
  ديـنه ومـظـهِـر  نـاصـره  اهللا

  عليائه يف الـتـم بـدر ضـر مـا
  ختسفوا لن  الضحى مشس تطفئوا لن

 وآله النيب عـلـى صـل مـوالي

مــدعـومـة   ووداد  بـتـآلـف
فؤاد  طي واإلجرام فـالـخـبـث 

بسواد مـحـشـوة وقـلـوبـهـم
أيادي ختط ما أو  سـقـطـة  فـي

باملرصاد العرش  فـرب خـبـتـم
واألجـنـاد  بـالـعـون  ومـؤيـد

األوغاد وهجمة الـكـالب   نـبـح
احلساد أسـوأ يـا الـدجـى بـدر

نفاد  دون  بـسـالم مـشـفـوعـةً

====================  
  !يا حبيب الروح 

  :شعر  
  كمال أمحد غنيم . د

kghonem@mail.iugaza.edu  
  عندما كنت صغرياً؛  

  !لك مل أعان اليتم مث
 شعبك بل ضياعاً يف جلوٍء مس.  
  كنت أمضي من رصاصات املنايا  

حنو مسراك وقدسك.  
  بدأت هجرة روحي  

  .لنبضك... منذ  ميالدي
  عجنتين مع دموعي  

  .مبزيجٍ من تراب قدسي  مس وجهك
*  *  *  

  كنت حلْمي حني أصحو، 
  وحنيين  حني أغفو، 
  ويقيين حني أكبو، 
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  .ويين عند ذكركوضياًء حيت 
  !يهتدي دريب بعطرك... كنت نوراً 

*  *  *  
  سرت يف إثرك وحدي يف دروبٍ،  

  .عرفتها خطوات الصدق بعدك 
  ! يا حبيب الروحِ عفوك 

  ...قد تلفَت، فأدركت بأين لست وحدي 
  .سارت الدنيا بإثرِك

***  
  ! مل تعد يف الغارِ وحدك 

  ،مل تعد يف شعبِ من قد حاصروا
  أو طاردوا،

  . أو صوبوا سيف املنايا حنو صدرِك 
  ... صارت الدنيا دار أرقم تصغي 

  !هزها الشوق هلمسك 
  ال تبايل حبكايات أُبي وسلولٍ،

  ...ورسومٍ نفثتها عنكبوت احلقد ضدك 
*  *  *  

  عندما كنت صغرياً  
  !علمتين وقفات احللْمِ درسك 
،ال تبايل ببقايا شلْوِ حقد   
  !قد رماه اجلهل فوقك 

  .وتزيح الشوك من أطراف ثوبك
  ...كان باإلمكان  أن يرتاح قلبك

  .ويثور األخشبان قبل أن يرتد طرفَك
لكن ،كان باإلمكان...  

  .ليس باإلمكان أن يهتز صربك
  .باسم واملوت يضحك 

  راحم واحلقد نار قد أذابت حامليها،
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  .وربوع الكون تسعى حنو جمدك 
 * *  *  

  !عفوك... يا حبيب الروحِ 
،كانت الراحةُ ملكَك  

  .رغم ريحٍ من سمومٍ بصقتها البوم حولك 
  . يا حبييب ظلّ باإلمكان أن يرتاح قلبك 

  ...لن ميسوك بسوٍء
  وعبري النورِ يسري  يف ربوعِ الكون حولك، 

  زارعاً يف الناسِ حبك ... 
  )بدرك(باعثاً يف الناس ... 
  ا يف الناسِ ذكرك رافع... 

*  *  *  
  ...يا حبييب

  !صار باإلمكان أن يرتاح قلبك 
===============  

  مولد اهلادي 
  

 سورية. منري حممد خلف : شعر   
org.net-scs@l-mner  

لـوال  الـبـدر  مـا  سـنـاه ألفناه  
  دناسي للمختار  احلب خـالص   مـن

  هلفته فرط من يـبعثرين قـلـبـي
  هوى احلبيب غري  وهل  نشقى وكيف
مـا   لـواله فرحتنا ألوانُ اكـتحلت  

  حماسنه  تبدو  ال الشعر حـسرة  يـا
الـيـوم واهلوى فجري مـولد  تعب  

  ودمي ..دمي يف غرام الـحـياة إنّ
لين قليب املصطفى حـبـيـيبحيم  

  حفظناه ما يشدو البدر  والـلـيـلـةَ
ـدمـحـم  أحلى أشـرقـت مزاياه  

  عشقناه قد حـبـيبٍ  لـقـاء   إلـى
  بنيناه ما وحيمي الـفؤاد يـسـقـي

  هلوال األعـيـاد زفّـت مـا  لـواله
  ذكراه طيبِ  من عابقاً يـكن لـم  إنْ

  متناه ما خيشى  الـشوقِ شـدة مـن
  أمواه تطفيه  ال  الـبـراكنيِ مـثـل

  آه كـلُّه وحـولـي شـوقٍ آهـات
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  جسدي يف النار لفرط أقـول  مـاذا
  منعطفاً احلب غري القلب يسلك   قـد
  سفرٍ من امللتاع الـقمر  أيـهـا يـا

  كلف إنين غرامي لـلـحبيب  خـذْ
  فرحٍ  ومن حزن من  يفَّ  ما كلّ  خـذْ

  لغةٌ كفّه  يف  أمثرت من خـيـر يـا
آه وما قليب عـلى..عـلـي اقترفت  
  فرحٍ  من املغسول شعري تعجبوا  ال
  صبكم عند حراماً  حـزين  كـان إنْ
  ملتهب  فالعشق ظمئي تـطـفئوا  ال

رؤي عند إليه يـسـعـى الـكـلُّ
 ته

لـوال  والـحـب ما ضـرام  عرفناه  
لـكـن هـواه  مـا  غـرام نـسيناه  

  أهواه الدهر  فإني  إلـيـه  خـذْنـي
  أحاله التسبيح  وخـذ حـبـه  فـي

  تلقاه حني صاليت   ولـلـحـبـيب
  لواله األفالك حولنا ازيـنـت   مـا
  زرعناه كـنا  مـا إثـم  مـن  يـداه
  جاه وال  مـالٌ  ال  الـسـعـادةُ هـو

  فحواه احلزنُ كان الوحي  فـأعـمق
  رضعناه  قد  جرحاً امللح أيـطـفـئُ

والـخـيـر  فيما  اخلري  اختاره اللّه 

================= 
 نور العني

 فدوى حممد سامل جاموس

داؤكف – ديسي –ولَدي ونفْسي  
دي   -وأميسي-وأيب ، وقَومي  

أهـاب  ناكس  ! كيف ليهتسأج  
ـزيلٌ وإبـداعـيه ى فيكحت  

ولـكـن نـيع  غـربأينّ طَم  
  ابتهاجٍ يف القوايفْ وتـرتـعش

  قليب مصباح  ،يا الروحِ   ضياَء
وطـاب بـك اً وكان الكالممر  
ة أَنـورـبـون فتحرويفْ رش  

بـيعادةُ يا  فـديف س روقيع  

  رأسي  تاج  يا .. يِدي ملَكت وما
ـوميدي  ويوغدي  سي وأمسي  
ال  بِـلـفظ  فيعاعِ يشمسِ  ل؟!ش  

  جِنسِ  كلّ من اسـتخرجته  لـو
بِـمدحك  زدهيي عريش يسوح  
سـأنوت   يتهجم بِك  أُنسِ أي!  

  كأسي مذاق حبيب يا بك حـال
  جرسِ كلّ يف حـالوةً   ونـثَّ
ها  وبـاحبِسر  رسي قلَميط؟!ل  
بيبرِالنو   د ، عدب ويأسِ ضىن  
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سريالعنيِ،تأبـوالزهراِء،نور  
ـخـتـلجوت صواحلَنايا الفَرائ  

 قليب  قلب روحي روح   حبييب،

  لَمسِ  دونَ بشعري   مـحـاسنه
  همسِ أصداُء ومضه  بِـضوٍء

ةبِـلـمس  يكتزولُ راحي  ؤسيب 

===================== 
  وحنري يا رسول اهللا درع 

 حيىي بشري حاج حيىي: شعر

متشأي   خري نلّى ماما  صوص  
قروأو يهـدأرضٍ كُلِّ يف ه  
  مثيالً الدنيا  لَه  تـعرِف ولـم

ـهتـوعـظَلِّلُ  ودكُلَّ ت حي  
بجـعتو بعد نا إنْ ذلكبغَض  
  زوراً  الدمع تذْرِفونَ وأنـتـم

  فينا اللّه  رسـولَ   وآذَيـتـم
سٍ  فـأيـقَـدم نم  دذا بعه  
  درعُ _اهللا رسول يا  _فَنحري
ترفك  أَمأفضلَ نت ندعانا م  

  ديناً العدلِ صنوف  أَريـناهم
  طُراً  األديان  بين وأنـصـفْنا

بور   كَـنيسة تاناً عاشمز  
تعـممحةُ   وفيهم  اإلسالمِ ر  
  _شعوباً  نكْرِه ومل_ وباحلُسىن
  ديناً اإلكراه  نرتضي  فَـلَسنا

مـتـحفَـت   للعداوة بٍبا شر  
  شعوباً أخرستم  وبـالـتهديد

  بِعدلٍ أنـصفَكم اهللا  رسـولُ
 نفسٍ  كُلِّ ًيف خالدا سـيـبقى

السالما أرسى  بالذي ويـهزأ
واعتصاما وعدالً  مـسـاواةً

إِماما هلا سواه ختَذَت ا ومـا
قَـدو لَتـدع قَذَتاما  فأَناَألن

ـةـرِفْـعن لقاما اِهللا  بِدينِ م
كاليتامى  لبوذا صنمٍ عـلـى
احلَراما هتك  زائف بِـرسـمٍ
االحتراما  البرايا له  تـقـيم

قْتحاما ا رام من  وترد  تـقي،
لٍ  إلنـصـافدى ال وعامسي

والظَّالما املَظالم  نرض  ومل
كراما وسالَمنا وسـامـحـنا

حطاما  تصار  عدلنا ولـوال
ذماما يوماً هلم نـخفر   ولـم

تسامى قد  لدينٍ  دعـونـاهم
أَقاما  فينا وإنْ  لـمـخـلوقٍ

ـمتوزِد   نـار كُمتنتراما فض
نِظاما أرسيتم  ولـإلرهـابِ

احلُساما بِوجهِكُم يشهر   ولـم
احلماما لنصرته ذاقَت  ولـو



 ١٦٣

====================== 
  رسول اهللا اهلدى

عدنان علي رضا النحوي.د  

  بـيـد  يـا واخفقي اْـد   عـانِقي
  وزحـوف   رايـة  بـعـد   رايـةٌ

  النصـ يـدفَعـه التاريـخ  يـزالُ الَ
اتـوبالنـةُ  وـلَـى اهللا  آيجاحلَـ ي  
  فَتمتـ والـزمـانَ اَألرض تـصـلُ

  اَأل يف ضـربـت  جذُوره  لَحـق يـا
ـهإِن ـرهوج ـاةـيالـح ـضفَـيو  
ـهإِن ـيحـالـةُ الـوسـا والرلـنل  

ـدـياس سالن  ! نيـرٍ بصاللَّـ  من ن  
ـهإِن  ـدمأَح بـيى ! النـرـشفَـب  

ـنكُـلُّ اِهللا فَـم ـلٍفَض ـلَـيـهع  
*                 *                 *  

  الشـ حيمله : اِإلسـراء جـاللَ يـا
  أَنـوا  ينشـر  املمتـد  والـفَـضـاُء

ـورٍ   أَين طُـوفن يجلـى بالكَـوت  
  فَـهـبـت أَطـلَّ ! املُصطَفَـى إِنه

  إِمـام الـعـظـيـم  الـسـيـد  وإِذا
  نـور فـلَسـطـيـن  يا أَنـت   ذاوإِ

  دروب  فهـذي ربـى يـا فاخشعـي
  الـعـيـ تـحـرسـه لـله  وربـاطُ

*                 *                 *  
  غَنـي  نـداك  ! اَألقْصـى  ظـالَلَ يا

  وحـيٍ  مـواقـع بِـه شـبـرٍ كـلُّ

عيــد رِمالـك عـلـى يـومٍ كُـلُّ
جـديـد وفـجـر ميـاديـنهـا يف

ــر  بنِيـهوي ـنـؤمم  ـهيـدوش
ورِها فـي  ـقـلَى نجوي ـودجالـو

ــد   ـيـقـواثم  ـةأُم ـودـهعو
والـعـود سـاقُـه   وامـتـد  رض

ـقَـرِيـبع    هفـاؤو   ــودالـجو
املَشهـود رسـولُـهـا هـذا و  سِ

ــه    ـزعه  واؤـول  ـقُـودـعم
ـنـيب  آيــات   ـهبر  ـيـدعوو

التـوحيـد والـهـدى  احلـق   آيـةُ
*                 *                 *
قريـلُ ـوجِـبو  اقـروالب  ديـدالش

وسـدود لْـمـةٌظُـ  فَـتنـشـق  راً
ـنـاه   منـا  سنـاؤنو أَح ـودالكُـب

ـلـقَـاهةٌ     لــوـبن    ودــدجو
وحـشـود  يـحـوطـه    وجـالَلٌ

وعـقُــود وجـوهــر يـتـالَالَ
لـجِـنـان ـرـحـشمو  ـلُـودوخ

و   ــن ـةٌ قَـلَـبووثْـب ـودنزو
*                 *                 *

رغيـد ، الوفَـاِء صادق ،  بالرجـا
جِهـادلَـى   وع ـانمالـز  ـديـدج
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  تـأْبـى اُهللا ـهـايـحـوطُ داراً  إِنَّ
  يـتـولّــى الَ لـلـه أَرضــاً إِن

ـنم ـنخي هـدهع عقْـ  اهللا مهـري  
*                 *                 *  

  اللَّـ من  سالَم ! اهلُـدى رسـولَ يـا
  فيهـا تخشع ،  عـلَـيـك   وصـالةٌ

  آيـا هـو بـلـغـتـه فَتـح   كُـلُّ
رأَنَّ  غَـي ـ على أقسى القُلـوبالفَت  

  اللـ مـن  هـدي القُلـوبِ   فَسبيـلُ
  سيـف احلـق على التقى  مـا فـإذا

تينالَّـذي   فَـب ـرـقَـصت ـهـنع  
  تـسعـى  اهللا  إِلـى تـزلْ  لـم  أُمـةُ

*                 *                 *  
  اللَّـ من  سـالَم !  اهلُـدى رسولَ يـا

  اللَّـ فـيهـا نعبـد  عـلَيك  وصـالةٌ
  اللَّـ مـن للعـبـاد أَنـت  رحـمـةٌ
  الشـ قصـة " معبـد  أُم "   فـاذْكُرِي

حـسم عره يف الضيدـولُ يسالـ ر  
  الضـ وكـأَنّ وانثَنوا  الصحب  روي
  الـ وذكْـر  يـديـه ـي_ف اهللا  آيـةُ

  فَـهـداه كَـفُّـه الـصحب  روى إِن
  فَيـدنـو هـداه من  الدهـر يـرتوي

*                 *                 *  
  اخلَلْـ  يف  تفَـردت ! املصطفى  أَيها

ـتى أَننعفَاِء مالو : ككْـريف  ذ  اَألر  
ـكاناُهللا ز  ! ـنسح  هـكجا وـرإِش  

  عينيــ تمـأل الشهـود تـكـاد  ال

الوعـود  وتطْـوى الوفَـا يـخانَ أَنْ
جلـود أَبـر فتـى حمـاهـا  عـن
ـه  ـذَابع نم ـهـود ربعص٢( و(

*                 *                 *
ـه   ـنـنٍ  ومـؤمم لَـه  ديـدـرت

ـلُـعأَض  لَمـتي أَسوهـذ ـودالكُب
ـن  تهـا اهللا مـرـيخ  ـمـدودم

واجلهـود سبيلُـهـا وأغْـلـى   ـحِ
حـديـد سيـف  البِالد  سبيلُ ، ــه
ـجِـيـد_م فَـتـح  فَـذَاك  وبـالغٌ

وحـشـود  أَعـصـرٍ  ـرِيـاتعبقَ
فَـريـد ونصـر منـه فَتـح   هـي
*                 *                 *

ـا   ـهـنفـاُء ومالـو ـيـدوالتوح
رضـاَءه  نـرجـو   ـه  ـعـيـدون
ـلٌ   ــهى وفَضدهم  ـريخو يـددم
ـاة  قَدو فها جعررِيـ ضوالو٣(  د(

والـجــود درهـا فـاشـتـد  لَّـه
عـو  ـرعـدن :  تلَئ  مئتفعـودوا ظَم
وحـيـد  خـشـوع قَلْبِـه يف ـلـه

وبعيـد  صاحـب مـنـه يـرتـوِي
نمـؤم   ـعـاشـأَى خنيو ـودكَـن
*                 *                 *

فَـرِيـد أُفْـق  ـالَكع نـبِيـاً   ـقِ
حميـد  الـسـماِء ويف حـميـد ضِ
ق     اقُـهـرــالَلٌ    وإِشج    وددو

الشهـود  اجلَالَل من  فَـيغضي ـهـا
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  احلَـر يف فُـؤادك يف الـبأْسِ ذروةُ
وا   لَـوادـنن تم ارسـ  يف  الفَوهالد  
تب  يف  أَنمي احلَـرتحي طـا بِـكأَب  

ـكبسح   حلَى  تكون أَنْ  املَدـلْـ عخ  
  وذكْـرٍ الـكـتـابِ مـن  آيٍ   كُـلُّ

*                 *                 *  
  النـا  إِىل حملْت ! اهلُدى  رسولَ  يـا

  محزو آسيت الـدموع مسحـت  كـم
ـتفَعدـى   وـة  اَألسشعرو  ـوفخ  

ـتأَن ـتـعالبـنِ أَرج مـقّـاً  آدح  
  حتـى الـنـاس لىع بغـوا وعـتأةٌ

  احلَـ هـو هذا ! اِإلنسان حقُوق  يـا
  حـق !  اهللا  مـن مـنـحـةٌ إِنـهـا

  سـالمـاً نـبـنِ  ِهللا   فـاسـتقيمـوا
*                 *                 *  

  وسـاويـ عدلْت  !  اهلُدى رسولَ يـا
ـعـمج   ـةَ الـلَّهأُم  اإِ احلَـقـوخ  

رـانَ أَنَّ غَيمـالَ الـزح ـادتفَـع  
  براكيـ فَجـروهـا اَألرض  أَشعلُـوا

ل من  صاحوكْـرِهم  هـا كُـلُّ مبج  
أَنَّ   غَري  بقَـى  اليقيـنويـمضـي ي  

*                 *                 *  
ـفقَـى   كَيإِلـى أَر ـكدحيم لكـن  
غَلَـب  يت  الشـوقبهر  ،  اعـروص  

  شـوق فُـؤادي  فـي لَـج كُـلَّـمـا
  أَشـوا يـرفَـع  بـالـخشـوعِ   وإذا
  الـحـ  هـمـا  الرسـولُ و اهللا  إِمنا

ورعـود بـأَسـهـا  احـمـر إِذا ب
املَعـدود الفَـارِس ذا : لَقالُوا  ــر

ـنـديـدالص لـظـلِّـك  ويـأْوي لٌ
املُجيـد الكتاب  بِه يتلَى عظيـمٍ  ـقٍ

ـوه كْـرعلـى ذ ـانمالز  يـدـدج
*                 *                 *

وصيـد ديـن يـرعـاه  سـالماً سِ
كـبـود  منهـم إِليـك فَحنـت  نـاً

العـهـود الـوفـاِء إِىل   فاطمـأَنت
كَـم  ـهتتـنـةُ أَضـاعف ـودـحوج

ـاهب  يف   تالـدر ائـعج وطَـرِيـد
ـق   !   ـواهـلٌ سفـبـاط  دودـرم
لـم ـهعرـشـةٌ  تبصع ـبـيـدعو
لـم  طْـهـةٌ تـخـالنتف ووعــود

*                 *                 *
ـا ـتفَـم ـارج ـديس ومـودـس
وجهـود  عـزائـم فَـهـبـت  نـاً

وجـنـود  دولَـةٌ  لـلـشيـاطـيـن
ـن   تـادذُراً فَـم  ـادوم ـودـمع

" واُألخـدود " الـلَّهـيـب  وجـن رٍ
ـبـوكم   لـي  احلَـقتجي  ـروديو

*                 *                 *
غَـلَـب ـوقالش واحلَنـني ديـدالش

يـعـود  ثُـم  يغيـب فُـؤادي  فـي
فَـعد   قـوـتـي الشبهر ـزيـدفَت

فَـتجـود  وتـرتـقـي فَتصفُـو قي
ــب  ه  لـله وـدحو ـيِـدـوحالـت
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  الـ  سبِيـل يف "  شقَقَتـه لـدربٍ   يا
ـاجم يـهف ـنايـة مالـهِـد  ـورن 

جـديـد الـزمان علَى عهـد "  ـلَّه
ودوحـشـ تـتـابعـت  وسـرايـا

                  
أورانج ) . املدائح النبوية تارخيها وأساليبها ( ألقيت هذه القصيدة يف مؤمتر حول          )١( 

م مث ١٩٨٨أكتوبر )/٩ـ٧(هـ املوافق ٢/١٤٠٩)/ ٢٨ـ  ٢٦: ( أباد يف اهلند خالل الفترة 
يف هذا املؤمتر وقدمت . جعلت هذه القصيدة جزءاً من ملحمة األقصى وديوان مهرجان القصيد 

  ) .اِإلطار الصحيح واألسلوب األمثل للمدائح النبوية ( حبثاً حول 
  .جبلُ يف جهنم ، عقبة شاقة : صعـود                 )٢(
وأبو بكر   صاحبة اخليمة اليت مر ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) أم معبد (        )٣(

ضرع   فمسح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . فلم يصيبوا شيئاً . يسأالن حلماً ومتراً يشتريانه منها 
فآمنت . شاة خلفها اجلهد عن الغنم ودعا ومسى اهللا تعاىل ، فتفاجت عليه وذرت وروي اجلميع 

  وبايعت على اإلسالم
==========  

  بلد األبقار
 عثمان قدري مكانسي.د

nothma٤٧com.hotmail@  

  النيب قـلبِكُـم  حبيـب : مـسلمـون يـا
ـُـلٌ  وال ديـن ال للكـفـر  حييـون   مـث

  ديدنهم احلق  وكُره ، وضـلّـوا   تـاهـوا
  بنا  -اإللـه  قـال  كما - يـرقـبـون  ال

  غـفـلـتـنـا  األيام عـلى منـا يبغـون
  َمنقصةً األزمان  على فـيـنا  يـسـعـون

  كـرمٍ على ذلّـوا إذا فـيـهـم نـحـنو
  قـاطـبـةً بالرسل  حنتفي ديـننـا فـي

  سابـقـة فـضـل لنـبـي  تـرى ولـن
  مهـزلـةٌ والتـوراة  األنـاجـيـل وفـي

سـاروا قد  اإلفساد عـلى  قـوم   يـؤذيـه
وديـنـار  فُـحـش بـل َ، مــروءة وال

وشـتـم   شـرعهـم فـي ديـنِكم  ثـار
وفـي وعـهـداً  إال  جاروا عـدوانـهـم

دوار والغدر  حـقدهم  يـنـفـثـوا كـي
أوار األحشاء فـي الـغـيـظ  ومـرجـل

أار  لساحا  يف  فـالـدما يـظـهـروا أو
مـوار والقـدر سـامـق   وذكـرهـمـ 

ومقدار حب  ، إسـالمـنـا غـيـر  فـي
!! أشـرار اهللا فـرجـالُ حــرفـت   إذ
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  ملَـك وال إنس  إفكهـم مـن يـنـج  لـم
  كـتـاـم يف مـا  عـقلوا أنـهـم   لـو

  بشرهم  األشهاد عـلـى عـيـسـى فـإن
  سـيدهـم يرمون ويـحـهـم   الـيـومو
  مكرمةً اخلنوص من تـرجـو كـنـت  أم

  مزرعة ثريانُ  عـايشوا مـا مـثـلُ هـم
  "جنس  "إم منهم  الـعـذر نـقـبـل  لـن

  " حممده  " يهوى َمن  احلق   والـمـسـلـم
ـَه الدهر وصونوا  عـلـيـه صـلّـوا   ملت

ـْه رب يـا  يف  الوسيلة  ثـم الـعـال هـب

!فُجار القوم يف واحـسـرتـا  والـرسـل
طاروا للهدى  لـكانوا طـه وصـف مـن

وأنوار مشس  دينه   بـالـمـصـطـفى،
نار م حاقت – رحـمةً جـاءهـم   مـن

"أبقارi"  األفـهام إلـى يـرقـى كـان  أو
يـحـدوهـم   ـرقُصم  والقـس  ـّار مخ

ـَونـا  ولــو أعـذار األرض ومـلُء أت
أنصار؟ للدين من .  ويـنـصـرالـديـن

أحرار الدين وأهل غـالٍ  فـالـنـصـر
واجلار الفضل نعم ، فـضـلـك   جـوار

====================== 

 يف نصرة احلبيب األعظم

  )صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ( 

 حممد عبد الرمحن باجرش

  قزم  عليائها  يف الشمس أيـطـفـئُ
  نِقمته  األنوارِ على  أعـمى بـالُ مـا
  خيامره  وحلٍ  يف أعـور بـالُ مـا
  ميلؤها  الشيطان ألـعـوبةَ بـال مـا

  ِينكره الغر وهذا  العزيز   يـثْـنـي
  نردده أن تعاظم جـرماً جـاءوا  قـد

  محلت وما ِأرض محله  مـن  تـنـؤ
  تقاذَفَها نار له  الـقـريض  لـيـت
ـنـا فـدتـهيك ال أرواحقدم يف ش  ٍ  
  نفَسٍ ما كل  يف  الذي  احلبيب فـهـو

سخم آفاقه يف النور  يـحـجـب أم
والسقم  احلمق  وفيه  الطريق  ضـلَّ
القمم به   تسمو الذي أيـن  يـقـول

جـمـر باألحقاد الـضغينة تضطرم
منتقم والقهار  الـقول   فـي   يـرد ُ

رمسوا  وما  قالوا ملا  قواهم  شـلـت
والقلم  واألمالك  الـسبع وفـوقـهـا

ها  فترمي الـعذابِ   ريـحإرم  شؤم ُ
ُ نسم  أفـواههم مـن  أسـاَءه  وال

ُ تبتسم األرواح لـه  حـبـاً يـزداد
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  يبهجها األرواح عـامل  فـي  فـكـان
  ميألها  الكون  مرايا يف الذي   فـهـو

  اضطربت  إذ الدنيا ثبت    فـقـلـبه
  تغمرنا   اِهللا  بعد  مـنـه مـنـة  كـم

أُحـجِ حـل قـد  أبـداً فـديـتـه
  ية

  سكنٍ يف والشيطانَ الـجـهلَ   وأرق
  قذرٍ يف املغشي  الـدنس  وأرهـب

  شانئُه  عـاش  ال  حـبـه   مـخـلَّـد
  روضته قرب يف بؤسهم الورى ينسى

  لدعوته لـبوا مـن أعـداد  تـزيـد
  لوعتها  للروح أرواحـهم    تـبـثُّ
  به نعقت ما  ينفي الـعقل  ..رويـدك
معارفهم عن سلهم اخلنازيرِ  حـمـر  

  سجيتهم فانقلبت  الـناس تـصـدروا
  يعذبهم  عنت  سريهم  يف   فـكـانـ 

فـمـد   لينقذهم كفاً الورى  خـيـر  
  كمداً   قعرهم يف سكتوا  فـلـيـتـهم

  فوارسها بلجتفان  الـحـقيقة   الثـوا
  مكرمةً اجلُهالِ على ُيأيت   الـحـلـم

 غَضبت قبضة يف أنكم  يـروعـكم 

حيتكم  األبدان  عـالـم  وبـعـدهـا
ُ  واحلكم  اآليـات  تـأللـؤه  نـوراً
األملُ هلا  خيبو رمحةٌ ـنـهحـض   و

هـا فـي تـزيـداآلالُء  عـد والنعم
حتتدم  الدهر يف ضالالتها   ظـلّـت

ُ صنم  له  يرقى أن  َ الشرك  أيـأس   و
الظلم   دهره  ،يشقى الـخفافيش  مـع

كرم كلُّه  ذكـر الـكـونَ  وطـيـب
ُ  احلرم  نوره  من هلم   ويـسـتضيئ

العجم  و السود فيه العرب  وسـابـق
الكلم يعجز  ملا الشوق  وتـحـكـي

العرم سيله يطْغى الـحب   لـكـنـه
البهم  تشتهي قد ما غري  يعرفوا  هـل

والقدم الذيلُ  وحيكي الرؤوس  تـمشي
ُ صمم  سعدهم عن أمساعهم  وكـانت
والندم   الـلؤم ردهـم  فـي  فـكـان
ُ عدم إمخادهم   إىل يـجـئ حـتـى

ُ  قسم هلم  فيها نصرة  فـي   ـهـبت
هدم وابلٌ فـيـكم  جـاء  لـكـنـه
تنتقم شاء  ما سـنةٌ لـهـا تـجـري

================= 
 حبب رسول اهللا

  شاعر طيبة
  حممد ضياء الدين الصابوين

  عضو رابطة اآلدب اإلسالمي العاملية
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  متيم  قـليب  )اِهللا رسـولِ(  بـحـبِ
اِهللا  رسـولِ وحـب سـعاديت رأس  

  حببه إال  اإليـمـانُ يـكـمـلُ   وال
بإىل   تـقر يف موالك بح  )أمحد(  

يـجـفـو  امـرئٍ وأي أخاه فمجرم  
  فداؤكم إنا  )اِهللا رسولَ(   حـبـيـيب

اً )اِهللا  رسـولِ(   مـقـاموميتاً حـي  
ـباِهللا رسـولِ(  وس( نا كُفربشرع  

  )لنبينا( ةٌمـضـري غـضـبـةٌ أال
  نبيكم  هذا العصرِ  عـلـمـاَء   ويـا
  دفاعكم؟  أين )احلكّام( أيـهـا   ويـا
  )حممد(  شخص سب من  على فثوروا

هانةً رضينا إنْ عـلـيـنا   حـرامم  
  أراكم مايل األوغاد  عـصـبةَ ويـا

  وهزئتم )املصطفى(  بشخص سخرمت
ودأبكم حـاقدونَ لـئـام  فـأنـتـم

  عليكم  دوماً  الـقـهارِ ـعـنـةُل   أال
  )بإذنِه( ميتاً أحيا )عيسى( كانَ لـئن
  الدىن تعشقُه الـسادات  سـيـد رأوا

  فيكم  والضعف الـتقصري رأوا وقـد
فـأين   )حيمي  )الدينِ صالح رسولَه  
 دولةً نـقـاطع  أن ألرجـو  وإنـي

لَمغرم الـحبيبِ حـب فـي وإنـي
بـهـا  أفـوز عـند  الصراط لَموأس

ـكـبيـا وح )للقلبِ )مـختار لسمب
وأنعم عدن جـنات حـبـه فـفـي

فـكـيف  يؤذي مبن ؟ النيبجرِموي
ـكفـإن  والصحابةُ  شـمـس أجنُم
مـقـام   ،عـظـيم  موا عظّموهوكر
وحطّموا ثوروا  الدينِ عـلماَء  فـيـا

ضيغم  احلق دىل منكم امرئٍ فـكـلُّ
جمرم  فهو شتمه عن  يسكُنت فـمـن
فيكم واألمر الدينِ حـماةُ  فـأنـتـم

فـجهنم  قـصـرتـم أنـتـم فـإنْ
مسلم؟  أيرضاه  )اهلادي( لـسـيـدنا

تونَ ركـبـتم؟ واجلهلُ الغدرِ ممظلم
سـيـنـتقم  اراجلب اعلموا  أال منكم

تتضرم غـدت شـحـنـاٍء  إثـارةٌ
لوا أن  يـومـاً   والبـدوتندموا تـذ

أعظم للحبِ اجلذعِ حـنـيـن فـإنَّ
عموا وقد يسخرونَ وراحوا  فـجنوا

وأجرموا  الطريقِ نفسِ على   فساروا
ـذيـقُـهمي علقم؟ وهو الردى كأس

طـغـت   غتوب  واملكر شعش فيهم

================== 
  إال حممدا رسول اهللا

 احلجي بن حممد فيصل
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بل هو استثناء مقيد باملفهوم من واقع احلال، ..! استثناء ليس على إطالقه) إال حممداً(
اخلسائر املادية والبشرية اليت تعرض هلا املسلمون على يد الدول االستعمارية : واملستثىن منه هو

  .وصنيعتهم إسرائيل

وأزبدا  أرغى الليثَ أنَّ   أتـعـجـب  
وثـارت األذى على  الصابرين مجوع  

  فأوغلوا املعتدين،  يغري الـحلم غـدا
  علَّه لـلـذلِّ  اإلطـراق ألـف  ومـن

  خملداً  ذليالً الدنيا فـي عـاش فـقـد
قفـمـز غريِ يف احللمِ لـجـام  أهله  

  !ا  فاقبلوا حرية  :لـي يـقـولـون
  سوى حريةً  اإلنـسانُ مـنـح  ومـا

  :لنائمٍ قـويل سـالمِاإل أمـةَ   فـيـا
  غافالً كفَّن العار فـإنَّ  انـهـض   أال

  قومنا عذر فما  ..ظلماً أسرفوا   لـقـد
  رمحة؟ دونَ استعمارنا  يـبدؤوا  ألـم

  قبيحة ذكرى الشعبِ خـيالَ مـألتـم
  وطاملا قتلتم أو ضـربتم،  أسـرتـم،

  حقوقنا جحدمت بل بتم، سـرقـتـم،
  أميت عنيِ  يف  صهيون قذى  غـرزمت
  ترى فال بغياً، الروضِ  مجالَ   حصدمت

  علّه  باإلفك -العصر  بغاةَ–  وجـئـتم
  مزيفاً ثوباً الـعدوان  وألـبـسـتـم

وآخـر  حممدا شـتـمـتم عـدوان  
  مزلزالً  عصفاً  الصمصام  ينهض  هـنا
  جدودهم ذكرى األحفاد يحضر هـنـا
  !وينحين؟  ليثٌ !هيهات ..ينحين فـال

فعند ..فاحفظوه طـعـام  لـديـكـم

زلـزالُ وأبـرق وأرعدا؟  الـجـهاد  
  تبددا؟ املسلمني وحـلـم ..عـقـوداً

  نتعودا أن أجـل مـن  بـإيـذائـنـا
  املدى مع ظلومٍ من  بـعـفوٍ   يـزولُ

  خملدا ذليالً األخرى  مـع ويـحـيـا
  مؤكّدا عجزاً  احللم  مونَيـفـه فـهـم

  !اهلدى  تشتم حـرية بـئـسـمـا أال
  وسددا الرشيد الـخـطو  قـارب  إذا

  وإمثدا  نوماً العيننيِ عن  امـسـح   أال
  واعتدى جتبر قد وغـداً  تـجـاهـل

  جتمدا؟  حىت بالصرب أسـرفوا  وقـد
  متجددا؟  هلم فضالً  يـزعـمـوا ألـم

  وداأس احلضارة وجـه وصـيـرتـم
  وعربدا محانا  يف عـلـج تـطـاولَ

  املُنكَّدا اخلدين الـفقر غـدا أن إلـى
  أرمدا أجهر العني منار فـأضـحـى

  )١(وغرقدا عضاها  بل  وورداً   زهوراً
يـندا قـبحاً لـألغـرار  يـزجمس  

  مسددا  جاً اإلجـرام وسـمـيـتـم
  !حممدا  إال  الكلّ يهونُ  ..خـسـئـتم

  الردى معانقةُ لـصـنديد ووتـحـلـ
اليومِ شبلُ  ويـصـيح أصيدا كالليث  

  !يترددا أن  هيهات  !يـنـثـنـي وال
  العدا عن ويغين يـغـذيـنـا، إبـاٌء
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  نا
  الظما يسكرنا -الصحراِء بين–  فـإنا

  دعا ومن ..املرير  الصرب لنا ويـحلو
  سفيهكم إال باللومِ تـرجـمـوا   فـال

  مرارة  حيصد األفضال يـجحد  ومـن
  الندى جاحد يا  الـتاريخ سـائـلِ   أال

  هجداية مشوس الدنيا  على طـلـعـنا
  به فانتعشت  العدلِ لـواء نـشـرنـا

  حممدا أحبوا لـما سـعـدوا   فـكـم
  صافياً  احلضارة ماَء نـهـلـوا وقـد

  حممد دين -إكراه بال–  عـرضـنـا
  وعفّةٌ سالم  الدنيا عـلـى وغـشـى
  حبيبنا هذا -البيت ورب–  خـسـئتم

*                 *                 *  
  كلّها الوسائلَ )الغرب(  صـنع لـئـن
  وظلمةٌ غـروب  :إال عـنـده فـمـا

 !وخيتفي  ..يبدو الليلُ  إال )الغرب( وما

  بالفدى املعطّر  اجلوع ويـتـخـمـنا
حلواكم( لـنـقـتـات( هدى  فدعوتس  

  مؤيدا إال بـالـجهلِ تـقـذفـوا   وال
  مهددا يخنس  األشراف يـشتم   ومـن

  الصدى سيصفعك تنصت مل  أنـت إذا
  ملبدا درباً  الـناس لـكـل أضـاءت

ظـمـاء شـعـوب  واهلدى لـلعدالة  
  ويـسعدا  يـعـز  أن لـنـاجٍ وحـق
  وأفسدا أضىن استعمار  ال  ..ظلم   فـال

  وأمردا شيخاً احلق نـداَء   فـلـبـوا
سـالم   حـقـيـقـي مقلّدا(  وليس!(  
  ويقتدى  يصانُ وبـأهـلـيـنا بـنـا

*                 *                 *  
ـعـوداً   وراموأبعدا الفضاِء  فـي ص  

  الندى وال منه اإلنصاف يرجتى ومـا
ـشـرقاملدى  آخر  إىل إسالمي   وي! 

 شجر اليهود كما جاء يف احلديث الشريف، وله شوك: شجر له شوك، والغرقد: العضاه) ١( 
  . أيضاً
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 أبا الزهراء

  حيدر الغدير. د
إىل مقام الرسول األعظم حممد صلى اهللا عليه وسلم الذي تطاول عليه البغاث من علوج الدامنرك 

  .والنرويج

والبيانُ روحي الـسيف وقـبـل  اجلَنانُ قـافييت  قـبـل  فـداؤك
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  تلظّى سيدهم  الـنـاس  وقـبـل
  هدير  يسبقهم لـلـثأر   مـضـوا

*               *               *  
  الزمانُ بقي ما النور  سـتـبـقى

  مشس اآلفاق على  طـلعت  ومـا
  بغاثٌ  فـهم  شـانـئـوك  وأمـا

  ليغدوا ضاللتهم  سـتـطـويـهم
  يراهم  فلن الـصباح طـلـع  إذا

  عنهم الـدهر األنـام  سـأل  وإن
*               *               *  

  وبادوا  هلكوا !هم؟ وأيـن عـداك
  سجاح هلب، أبو  جـهـل،  أبـو

  وقينقاع والـنضري، قـريـظـةُ،
  وراحتاها إلـيك جـاءت   ومـن

قهـا فـطـوجـيـد مسد  تفتب  
  كتاب  يـهديه جـاء   وكـسـرى

  حلم أضغاثَ الدىن  فـي   أراهـم
  ـاقٍ_ب -اُهللا  ــلّ_ج– اهللا وإن

  وقالوا صنعوا ما  بعض  ويـبـقي
  موسى فرعونَ لنا  أبـقى  كـمـا

*               *               *  
  غـرور تـسـوره   )٢(وأرنـاطٌ
  كأساً والشيطان الـوهـم سـقـاه

  قرد رنو  لـلـمـسـتحيل  رنـا
  رعب وذويه يـسـوقـه فـعـاد

  حيبو مث يـكبو ثـم ويـخـطـو
  األسارى  عن الصالح الشهم عـفا

لصوجلانُوا جـاللـه  عـلـيـه
والرعانُ الـبوادي   تـنـاقـلـه

*               *               *
األقحوانُ الـريـاض  زان  ومـا

واألذانُ الـمـؤذنُ صـدح ومـا
وهانوا هانت أحـمق،  وفـريـة

اللِّعانُ يـطـاردهـا نـفـايـات
فـهـم دخـانُ أو تـبـدد  وهـم

)١(فحانوا كانوا  شراذم   :أجـابـ
*               *               *
واهليلمانُ ضـجـيـجـهم وبـاد

األفعوانُ حيي  مـسـيـلـمـةٌ،
ثـعلبانُ بـاغٍ وهـو   وكـعـب

اضطغانُ ومهجتها حطب   بـهـا
والـجنانُ والـمـآقـي يـداهـا

الـزمانُ فـمـزقـه   ومـزقـه
اجلفانُ حـىت بـه تـدري ومـا

خانواو  مكروا من كل  لـيـخزي
العيانُ  خيطئها  لـيس  عـظـات
البنانُ العظة يف إلـيه  يـشـيـر

*               *               *
تـشانُ أحـقـاد  دعـتـه غـداة

وافتتانُ انـتفاش  بـه   فـطـاش
والبهلوانُ الـعـصا تـسـخـره

)٣(دفانُ العايت جلّه  فـي فـهـم
واللسانُ مـنه  الـقـلـب وشـلَّ

واستكانوا فـذلـوا  ـهوجـنـدل
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  سالمي مين لكم لـهـم   فـقـال
  هذا دون أمـاين  مـنـي لـكـم

احتسا العهد  الـناكث قـتـلـت
  باً
*               *               *  

  أشكو جئت فديتك عـيسى   ويـا
  وضلوا جـهلوا  قـد ذويـك   أذاة

  كذاباً ال احـتساباً نـعـظـمـك
  واملآقي اجلوانح فـي   وحـبـك

  قدما بشرت بـه عـجـبـاً ويـا
  الدعاوى وهم  نـبـيـنا  وأنـت

  هتفنا بنا ـخـصـامال  طـال إذا
*               *               *  

  دعـاهم أقـوامـاً اهللا  وأخـزى
  لؤم الصمت  وإن صـمتوا  لـقـد

  غواشٍ خمازيهم  من عـلـيـهـم
  وراحوا ذهبوا وإن موتى  فـهـم

*               *               *  
  وشكراً  الـهادي  أمـةَ   سـالمـاً
غـضبت   ألمحد ضتعجلى و  

  خطبٍ لكل فـأنت  عـجـب   وال
  الرزايا ذرى  الشجاع ويـقـتـحم

  افتراق والعجز الـمجد   وبـيـن
*               *               *  

  التواين من  حذار  قـومـي   ويـا
  )٧"(بالتمين املطالب  نـيل ومـا"
  )٨"(منالٌ قوم على  استعصى   وما"

)٤(والعوانُ واحلفاوة  وعـفـوي
أمانُ عهداً لـنـاقضٍ فـلـيـس

املستعانُ -حسيب وهو–  وربـي
*               *               *

واحلنانُ  نضراً الـطـهر وأنـت
واستهانوا بـالـنـبوة وعـاثـوا

حصانُ  طـاهـرة وهـي وأمـك
)٥(شنانُ  سفه من ألخـيك وهـم

وخانوا البشرى فـأنكروا ذويـك
)٦(مانوا  غداةَ برئت قد  ومـنـهم

املُدانُ مـنا  مـن يـدرون غـداً
*               *               *

أبانوا فما  الوفاُء الـغضب   إلـى
قيانُ وآلـهتهم الـجـلَّـى لـدى

ورانُ ذام قـلـوبـهـم   ومـلء
الطيلسانُ عـليها جـيـف وهـم
*               *               *
تشانُ ال الـوفية كـنـت  لـقـد

املكانُ لك الـزمان  مـع  وهـب
الكنانُ ولـلـسـهم كـفـايـتـه
اجلبانُ  مـخاوفه  فـي ويـفـرق

اقترانُ  واجلد الـمـجد   وبـيـن
*               *               *
عنانُ  لـلـهلكى الـوهـن فـإن

ولـكـن ـالبالضمانُ  وه الـغ
واستهانوا  املخاطر ركـبـوا  إذا

والقنانُ الـشواهق  وهـمـتـهـا
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  املعايل ظئر أميت   سـتـبـقـى
  أقوى يوه تنهض األخطار   ويف

  حياةً يـمنحها الـعـسـر  فـإن
  الرزايا وتـصـقلها  تـجـددهـا

  كابدا الغواشي عـنها   سـلـوا
  بقايا ننظرها حـني هـي  فـهـا
  البوايل الدمن يف لـلدود  غـدت

*               *               *  
  )٩"(قدري جاوزت قد الزهراء أبا"

  وروحي دمي فانتضيت لـنصرك
  وجلوا  كُرموا  شرمـع  وقـبـلـي
وأفـتـديها  الـولـود وأمـتـك  

  تكنه أمل احلفاظ عـنـها  سـلـوا
  وقوالً  أفعاالً كـانـتـه  ..بـلـى

*               *               *  
  آت النصر إن ..الـزهراء   أبـا

  والـغوايل  وأمـي أبـي   فـداك
  مضاًء حـميتهم كـانـت   ومـن

  غابٍ وليوث هـداية   شـمـوس
  دعتهم لـلـجلى األصـداُء   هـم

  مسعروها الشريفة  احلرب   وفـي
  وقتل نصر عـنـدهم تـسـاوى

  بنوه وهم لـلـوفاء   دعـتـهـم
وا -املوىل محاهم–  حـموكفعز  

  املنايا مـنـادمة  أمـانـيـهـم
  عقداً احلق أنـت مـوالي   ويـا

  ويعيا  عـزت، مـكـارم وأنـت

ـفـروالزمانُ يشهد الـحرب وس
امتحانُ  هلا الـمـعـتـدين  وإن

مـرانُ لـهـا بـالَءهـن  كـأن
اهلوانُ يـجـلّـلها   فـردتـهـا

الطِّعانُ ا عاث األشـالء   مـن
اخلُوانُ هو والـيباب  طـعـامـاً

*               *               *
العوانُ احلرب دعـتـين   غـداة

اجلبانُ عاش ال  :أقـول وطـرت
حرانُ وال العراب الـخـيل هـم

الرهانُ السبق إىل ا  يـسـيـر
والعنفوانُ الـعلى  شـاء  كـمـا

الكيانُ  ا يـطـول   وأمـجـاداً
*               *               *

األوانُ آن بـشـيـره  يـقـول
أعانوا أو  سراعاً نـهـدوا  ومـن

فكانوا  وزانـوها  فـزانـتـهـم
)١٠(إرانُ وهلا أقـبلت وخـيـالً

واملهرجانُ الندى  الـنادي   وفـي
واحلنانُ  السماحة الـسـلم وفـي

والـليانُ الـشـدائـد  وأهـوال
توانوا فما غضنب   سـجـايـاهم

صانُي أو يظفر السيف وكـانـوا
ودانوا  دينوا  إن الـخري وفـعـل
اجلُمانُ ال الـهـدايـة  فـرائـده

اجلنانُ مداهن  اسـتـقـصى  إذا
وجانُ  إنس دونـه   ويـقـصـر
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  ويزكو يعلو  الذي  الـشرف   لـك
*               *               *  

  قول  كل دونـك الـزهـراء أبـا
  مهد  فأنت الـقصيد حـسـن وإن

وروحي بدمي قصيديت  كـتـبت  
  وحيب غضيب مـدادهـا   وكـان

  مستهاماً مـعنى بـهـا وكـنـت
  ذخراً احلشر  يف أناهلا   عـسـاي

*               *               *  
  ستفاقتا  أمـتك الـزهـراء أبـا

  املذاكي  الدنيا إىل به   تـسـيـر
  واملنايا األمـانـي   تـنـاقـلـه

*               *               *  
  جمد مـوالي يـا اإلسـالم غـد

  حاله  زانت ما  الـنصر  وخـيـر
  وعدلٌ هدى الـخيرين ونـصـر
  شقاٌء  الدنيا يف النصر وبـعـض
  فَعالٌ  غداً الـمـسلمني ونـصـر
  السجايا حتميه ـسيفال  وقـبـل

  شيء فكل  انتصرت  وبـالـرعب
  جيشاً اجليش قبل الرعب   وكـان

*               *               *  
  سالماً حـمـلـين  مـوالي ويـا

  احتساباً يـفـدوك أن  وعـهـداً
وخـيلٌ مـظـفـرةٌ  وأسـيـاف  

  الرزايا حشدوا قد  الـبـاغون  إذا
  يفوزوا أن سطر  اللوح يف فـهـم

*               *               *
البيانُ عجز إذا عـذري  فـلـي
حـسانُ مـنـى وهـن  آللـئـه
اللسانُ ال ميلي الـقـلب   وكـان

امتحانُ يلَ الـوفاءو  ودمـعـي،
الترمجانُ عين  وهي  شـغـوفـاً

أدانُ فال  الـشفيع لـي  يـكـون
*               *               *

إضحيانُ نصر  وهـي   وجـاءت
اللِّدانُ والسمر  الـبيض  ولـمـع

احلصانُ  كالربق  فـيه   ويـعـدو
*               *               *

عنفوانُ الوسامة  مـع   عـلـيـه
تـشانُ ال الـلـواتـي مـآثـره
صانُ  مـآقـيهم فـي  وعـهـدي

األمانُ فيها رحـمـة  وبـعـض
شـذاً  تـضـوع  سانُ وأخالقح
الضمانُ حيميه الـنـبل وبـعـد
سنانُ أو  سيف عـداك  بـعـيـن

عنانُ  له  يشق ال  )١١(لُـهـامـاً
*               *               *
اجلنانُ  أخلصه لـمـلـيارا   لـك
)١٢(هجانُ وأفئدةٌ صـدق  وهـم

وشانُ  إقدام اخلطب فـي  لـهـا
اسـتـعـانوا باهللا ذويـك  فـإن

الزمانُ  به يـسـري قـدر  وهـم
*               *               *
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*               *               *  
  وجتري  جـرت اإللـه  وأقـدار

  أفوالً  لدورا  يـحـسـب  ومـن
*               *               *  

  نرجي ما  أغـلـى  مـوالي ويـا
  فيها وأنت األمـنيات  ونـلـقـى
 متاماً بدراً ربـنـا   ونـبـصـر

مـهانُ  أو أكـرمـتـه   فـنـاجٍ
الدنانُ  فيه  عـربـدت   جـهـولٌ

*               *               *
اجلنانُ تـنـاديـنا أن ونـأمـلُ

الـمهرجانُ وهـن   ذؤابـتـهـا
عيانُ  لـنا يـضـام ال جـهـاراً

                
 :اهلوامش

  .هلكوا -١
هو رينودي شاتيون، وتسميه الرواية العربية أرناط، كان من قادة الصليبيني الكبار وكان  -٢

ث بالعهود وسطا بقافلة احلجاج، وتوهم أنه سيصل إىل املدينة شجاعاً مقداماً، وفاتكاً غداراً، نك
املنورة والقرب الشريف، وعمل على ذلك وقد أقسم صالح الدين األيويب أن يقتله بنفسه، وفعل 

  .ذلك بعد انتصاره يف معركة حطني
  .مدفونون -٣
 -١١نشاط،  - ١٠شوقي،  - ٩و ٨و ٧كذبوا،  -٦كراهية،  -  ٥عون،  -٤
  .خالصة -١٢   قوي، 

 
=============  

 صلّى عليك اهللا
  ميسون قصاص

  ريح الصبا تزكي الصبابة يف احلشـا عند اهلبوب
  وحترك األشواق تطــوي باملـىن بعد الدروب

  الكروب  وتنسـاها   مبرها حتلو  فإذا احليــاة
  وون يف الدرب الصعاب وينجلي ليل اخلطوب

  على القلــوب يا أمحـد اهلادي ويا نوراً أطلّ
هالغيــوب   علّام   آتاك  من كلِّ شيٍء حسـن  

  والغيم مدمعه السكوب فالشمس حزت ضياءها
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هرأهدت شدوها والز الطّيـوب  أهداك  والطّري  
  الغروب  أهدى   أهدى الصباح حياته وسـكينةً

  الغيــوب  علّام  عند  من  يا منذراً ومبشـراً
  رٍ قد أضـاء لنا الدروبيا داعيــاً وسراج نو
  غيثنـا يروي القلـوب  ذكراك حتيينا وحبـك

  وحديثك اهلادي رياض ليس فيــها من لغوب
  صلّى عليك اهللا

  الذّنوب  ميحــو  يا من ذكره
  صلّى عليك  . .   صلّى عليك

=================  
 يا حبيب

  إميان رمزي بدران
com.hotmail@alquran_bent  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 الكلمات إىل سيدي وموالي احلبيب املصطفى صلى اهللا عليه وسلم أهدي هذه

 ميزان حسنايت يوم ألقى اهللا تعاىل وأرجو أن يكون مدحيه يف

  حبيبها للقلوب بـوصفك مـن يـا
  بدا؟ إذا املنري  بـالـبدر أتـقـاس
  لسيدي املديح إىل لسبيلا كـيـف

  ورتبة  العظيم اخللق صـاحب يـا
  الورى رب من  بـاآلي ٍ  ُومـؤيـد

  ربنا عن  ناطقا  وصـدقـا   حـقـا
  املصطفى  احلبيب  يف  مياري  ذا  من
  أمحد مسرية يف يـشـكك ذا مـن

  ومهجيت حبيب يا  نفسي   تـفـديك
  جرى قد ما ضرها عني   تـفـديك

 منهال حممد يا تـبقى   ولـسـوف

  طبيب للعليل بـمـدحك مـن ـاي
  الطيب؟  منه  فاح بـعطر  هـل  أم

  !أصيب؟ للمديح أ  األنام،   خـيـر
  قريب ولـإللـه الـمـالك فـوق

  حبيب للقلوب هـو  وبـرحـمـة
  جييب منه  بـالوحي ومـبـلـغـا

  ؟؟  يريب احلبيب يف يناور ذا   من
  يعيب؟ فيه  احلق يـعادي  ذا   مـن

  سكوب بالدماء صـدر يـفـديـك
  !هليب بكاك قد دمـع  فـأحـيـل

 الطيب  منها يفوح  راحـتـيك   ذي

======================= 
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  أترى ستنفع يف القلوبِ عظات؟ 
  

  :هذه األبيات للشيخ الدويش جادت ا قرحيته يقول فيها 
  أترى ستنفع يف القلوبِ عظات؟  أم هل ستحسم أمرنا العربات؟

  لذي  عشنا به التنديد واآلهات؟أم سوف يرفعنا من الذل ا
  األرض منا قد علتها ختمة  أعدادنا ضاقت ا اجلنبات
  يا ألف مليون ومخس مئينها  وهلم بكل فجاجها أنات
  يا ألف مليون غثاٌء كلهم  متشتتون مع الشتات سبات
  موتى إذا عبث العدو بدينهم  أحياء هم لكنهم أموات

عند احلطام ضياغما  وكأ ا يف فتكها احلياتوتراهم  
  الذل فيهم ضارب أطنابه  وله م ياوحيه صوالت

  والوهن شاه الوهن بئس ضجيعهم  من بطشه يتعذر اإلفالت
  هم ألف مليون ولكن ليت يل  من كل ألف واحد إن فاتوا

  يا ألف مليون تسنم ظهره  األوغاد واألنذال والعاهات
  ا الذل واإلخبات؟حتام ترضون الدناءة والردى؟  وإالمَ  هذ

  ال خري يف عيش بغري كرامة  ال خري يف دنيا ا أقتات
  هاهم فراخ البغي شاخوا فوقنا  وهلم بوسط جباهنا بصمات

  سخروا من القرآن أي مهانة  خري حلرٍ دون ذاك ممات
  بل صوروا املختار أقبح صورة أواه مما ضمت الصفحات 

ت األصواتجعلوه رمزا للتخلف والردى شتموه حىت حب  
  وعلى بين اإلسالم صبوا حقدهم غزوا البالد وهددوا بالناتو

  مشخت فراخ البغي فوق رؤوسنا وهلم بوسط جباهنا بصمات
  واملسلمون عن املكائد غُيبوا الدين جيمعهم وهم أشتات
  ومحاهم كأل مباحا للعدى وكأن حق محاهم اللعنات

  والقنواتجال العدو به وصال ومل جيد إال اهلوى والتيه 
  باألمس أفغان الكرامة دمرت واليوم بغداد لنا وفرات
  هبوا فدين اهللا خري جتارة أما احلطام فما عليه فوات

  ياأمة اإلسالم هل من عودة عجلى ومافوق الرفات رفات
***************  
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  أحـبــك يا رسول اهللا
  

  صالـــح بن عبداهللا الفريح .د 
  ملرسلني إىل العبادصفي اهللا يا علم الرشاد وخري ا

  رفيع القدر يا جنم الثريا شفيع اخللق يف يوم التنادي
  تعاىل اهللا من أحذاك فضال فكنت املصطفى يا خري هاد

  احبك يا رسول اهللا حبا تغلغل يف اجلوانح والفؤاد
  أحبك صادقا حىت كأين فريد يف املشاعر والوداد
  وإين يا رسول اهللا روحي ووالديت ومايل والتالد
  وإخواين ووالدنا وزوجي وأخوايل وآبائي الشداد

  يل قد متادي بقليب حبها كل التمادي'' أُخية''وكل 
  يل قد سباين وإبنٍ حبهم دون اجتهاد'' بنية''وكل 

  فداٌء دون عرضك يا خليلي ميوت الكل يف حنر األعادي
  ويسلم عرضكم وخييب غر يريد مقامك العايل املُشاد

  عداء حىت أذاقونا البالء بكل وادلقد أزرى بنا األ
  تشتت مشلهم إال علينا فأضحى قهرنا عني املراد

  فجاهدنا بأنواع اجلهاد'' قرداً''نصرمت ضدنا يف القدس 
  وأموالٌ لنا أُخذت بقهرٍ وباألموال أحياناً ادي

  أتيتم أرضنا حرباً وضرباً بأصناف اجلحافل والعتاد
  ظامل شر نادوخنتم كل ميثاق وعهد  وصرمت للم

  قتلتم نسوةً وفىت وطفالً وشيخاً بل رضيعاً يف املهاد
  وأقوام بسوقٍ أو بعرسٍ  فكل األمر ضغط بالزناد

  سكتنا أو تغاضينا ألمرٍ  وبعض األمر يأيت باضطهاد
  كال  وألف مث ألف بازدياد: ولكن صفوة األكوان 

  أتأتون الرسول النجم كيما  يمس مقامه نجِس األيادي
  فال واهللا ال نرضى ولكن  يسل السيف يف أرض اجلالد
  جترأمت ورب البيت أدرى  وحكمة ربنا عني السداد
  متهل أيه الغريب وانظر  فدون رسولنا خرط القـتاد

  !وهل يدري املعادي؟! أتسخر بالرسول وتزدريه  فما تدري
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  أجوه وترجو العفو منا  فال عفو إىل يوم املعاد
   ضر  وجئت خلري مبعوث تعاديتركت العاملني بغري

  !خبتم  وهل ضر النجوم أذى القُراد؟... فال واهللا !!! لتؤذيه
  !وهل ضر الكواكب يف عالها  قبيح الصوت أو قُبح املنادي؟

  أيا إخوان ديين فلتهبوا  وقوموا دون سيدنا نفادي
  حنب املصطفى ونذب عنه  بأرواح وأموال وزاد

  وصد اقتصادي'' اطعةٌمق''فال واهللا ال عفو ولكن  
  !!أندفع مالنا ملن استهانوا  بسيدنا بألسنة حداد؟

  فال واهللا حىت بالرماد!!! أيشتم سيدي وأقول هاكم؟
  فال قرت عيونٌ إن عفونا  وال سلمت عيونٌ من سهاد

  أال قبحاً ألرباب الفساد: سوى إن قام شعبهم ينادي  
  ىل احليادوقال مليكهم يف األمر قوالً  يرد ارمني إ

  وقال رئيسهم قوالً صرحياً  وجاف السخف أو ذاك العناد
  وجاء بيام بالصدق زاه  صرحياً صارماً يلغي التعادي
نسامل إن سلمنا من أذاهم  ونردع ظاملاً منهم وعاد  

جامعة أم القرى عضو جملس إدارة اجلمعية السعودية  - االستاذ املساعد بكلية الدعوة وأصول الدين
   ساتللدرا

************************  
  املختار صلى اهللا عليه وسلم

  
  جدة  -صاحل مصلح املالكي / شعر 

  ال شك فيك بانك املختار  قد سبحت يف كفك االحجار
  تسمو بأخالق الرسالة عاليا  تسمو على ما قاله الكفار
  بقر املراعي قد تظل طريقها  ويقودها بسياطه اجلزار 

  قطعاا  حنو املزالق ساقها السمسارال ندفع االشرار عن 
  دعها لتشرب من نتاج حليبها  ويناهلا يف العاملني صغار
  دعها لتأكل جبنها يف هلفة  نزلت عليها ذلة وحصار
  دعها ختور فاا جمنونة  يف الرب فعال جنة االبقار

  املسلمون استنكروا لفعاهلا  ثأرت لعرض رسولنا االبرار
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  بانت لنا من مكرهم اسرار  هذا عدو اهللا دس مسومه
  انا سنبقى للحبيب أسوده  ما جن ليل واستنار ار

  يا امة اإلسالم هيا عربوا  انا لعرض حممد لنغار
  هبوا مجيعا حنو نصرة أمحد  ان السكوت على االهانة عار
  شدوا الوثاق وحاصروا اعداءكم  ان العدو يهزه دينار

   تقبل االعذارمهما تأسف قومهم عن سبه  يف املصطفى ال
  شلت يد رمستك يا خري الورى  زفرت له مما جناه النار

  ان اجلزيرة شعبها حكامها  تفدى الرسول صغارها وكبار
  حصن منيع ال يهز جداره  جعلوا العدو أمامه حيتار

  قد أحدث الدمنارك زوبعة اخلنا  وتوحدت يف صدها االقطار
***********************  

  اهللا عليه وسلم إىل رسول اهللا صلى
  صابر عبدالدامي . د

  ماذا أقول وقد أتت ذكراك حطمت حبك أم وأدت هداكا؟
  ماذا أضيء وليس حويل ومضة  أمسو دي رجائها لعالكا؟

  أأردد النبض القدمي ويف دمي  بكر الرؤى نضجت بنار هواكا؟
  لكن بركان اهلوى يف خاطري  ما زال ال يدري مىت يلقاكا؟

  فس كل ما فيه حملو خطاكا؟..  .. ك يف زمن تناأين الطريق إلي
  لكنها يف األرض أصل ثابت  وفروعها تتبوأ األفالكا

  خطرت على السيف املشع حمبة  للعاملني وقوضت أعداكا
  حديقة  ومثارها غرس سقته يداكا -كما أردت  -فإذا احلياة 

  اكافد - كما هويت -منارة    وإذا النفوس  -كما بنيت  -وإذا العقول 
  متضي القرون وأنت أنت حممد   ب الوجود املر فيض شذاكا

  صنعوا من الصخر األصم وجودهم فغدوا دمى ال تستطيع حراكا
  ورفضت حىت أن نرى لك صورة  فبقيت والقرآن سر بقاكا

  ما اخللد أن تبقى أمام عيوننا  لكنه أن ال حنب سواكا
  داكاومن احملبة أن تظل قلوبنا  برضاك مثمرة وعطر ن

****  
  يا واهب األكوان خري رسالة  إنا نعيش على صدى جنواكا
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  السارقون النور من أرواحنا  ظنوا التقدم مدفعاً فتاكا
  هبوا جياعاً والعقيدة صيدهم  هل ينصر الديان من عاداكا؟

  قد متهل األقدار غراً حاقداً  لكنها ال تنصر اإلشراكا
  من يروم هداكا إنا نسري على السيوف إليك يف  عصر حيرق

  نار اخلليل خنوض يف أفيائها  يف كل يوم والنجاة لقاكا
  تتحديان عداكا) وأنا النيب ال كذب وأنا ابن  عبداملطلب(

  تتحديان املغمضني قلوم  والرافضني سبيل من قواكا
  تتكاثران مع الزمان فكلنا  حرب على من يستبيح محاكا

  وخلدت دعواكاهي صيحة لك يف حنني حطمت  جيش الغرور 
  كانت بسيف ابن الوليد مضاءة  والنصر ظل حمارب يهواكا
  وعلى األسنة كان نور هليبها  محما تشل طريق من آذاكا

  وتنقلت عرب القرون صواعقا  سحقت حصون البغي وهي صداكا
***  

  !!قصى أضاع خالفنا مسراكا... .. يا أيها املسرى به للمسجد األ
  !!واليوم واقعنا يضلُّ رؤاكا كنت اإلمام لكل صاحب دعوة 

  خارت عزائمنا وغاض يقيننا  وتشبعت أيامنا بسواكا
  حىت فقدنا طعم كل حقيقة  أمن اليسري اليوم أن ننساكا

  ولقد نسينا واهلوان سعى بنا  للذكريات ومل نعش ذكراكا
  حىت غدونا للذئاب فريسة  والغاب شرعة كل من عاداكا

  ى  حييي موات قلوبنا لتراكا؟أنظل يف قلب اجلليد بال هد
  فاحللم يسخر من تبلد روحنا  واألمنيات أسرية لرضاكا؟
  فمىت رضاؤك عن بقايا أمة  مل تستطع ان تستعيد ثراكا؟

  غابت وراء الشمس وهي حسرية  مل تستجب يف بأسها هلداكا
***  

  فس كل ما فيه حملو خطاكا؟..  ..أين الطريق إليك يف زمن تنا
  ض أصل ثابت  وفروعها تتبوأ األفالكالكنها يف األر

*******************  
  أهواء الطغاة

  صاحل بن مجعان الغامدي 



 ١٨٣

ى تروح وترجعحر ومواجع  احلقائقِ يلمع وشم على وجه  
ويسمع يف مرجلٍ مما يراه  للحليم وقلبه فالكونُ قبو  

ماذا أحقاً يزدري بنبينا  وهو الذي فوق املكارم يسطع  
  ألهواء الطغاة وإِنما  أهواءهم قتم يزال ويقشعتباً 

على الوجود وموقع يشع جم يف منت السماء لنوره  ألقفالن  
باآلفاق يسخر حينما  يرنو إىل الظلمات وهي زوابع والبدر  

  فنبينا مهما خنازير الورى  قالوا ومهما صوروه وشيعوا
  ة ومانعواملرته ال يرتقي ملقامه  أحد ولو كره الطغا

  أخالقه القرآن زكاه الذي  خلق الورى فسما عليهم أمجع
وهو النيب املصطفى من هديه  حتيا قلوب الغافلني وتشبع  

أرسى صروح العدلِ تعلن أننا  من أمة وسطا تطيع وتسمع  
من عدهلا ترضى النفوس وتقنع  وبىن ألهل األرض خري حضارة  

  هم يف مأمنٍ أن يفزعواحىت النصارى واليهود بظلها  عاشوا و
  عاشوا بأرض املسلمني ومل يروا  ظلما وكانوا يف الرخا يتمتعوا
  دخلوا بدين اهللا طوعاً عندما  علموا بعدل املسلمني وبايعوا

فالفخر أنا أُمةٌ ال تنحين  أبداً لغري إهلها أو تركع  
  مل جتعل احلانات أرقى وجهة  فيها املكارم تستباح وتصرع

  ينتشني مبرقصِ  فيه الكؤوس على املوائد تترعونساؤنا ال 
  إن احلجاب هلن أعظم مكسبٍ  والطهر يسري بينهن وينبع

من فاجر يتطلع من سرية املختار بنت حرائراً  يف عفة  
  أخالقنا تسمو دي نبينا  وا نفاخر من حييف وخيدع
بينهم يتوزع وعهر والنقد أوىل أن يكون حلاهلم  كفر  

  لبهائم ال جتاريهم مبا  فعلوه يف تلك البقاع وضيعواحىت ا
  قوم يعدون الشذوذ حضارة  وعلى الفساد جتمهروا وجتمعوا

  ال غرو أن يأيت السفاه حبقدهم  زبداً له أفواههم تتجرع
  فحضارةٌ مثل احلظرية إا  حنو األفول نرى خطاها تسرع

  رفعمازادنا سب النيب وجه  إال اقتداًء وهو فينا األ
  أرواحنا تفدي النيب وكلنا  تبع نذود عن احلبيبِ وندفع

مبهجعٍ  أو تستلذ مبأكلٍ أو ترتع نفسٍ ال تنام مليار  



 ١٨٤

حىت نرى نار الصليبِ رمائداً  وهاللنا فوق الغياهبِ يسطع  
********************  
  أيها املسلمون يف كل قطر

  عبد الرمحن بن عبد الرمحن مشيلة األهدل. د
  وتـواىل عـلى النفـوس البـالء*** ق الليل واختفـت أضـواء أطبـ

 نـزكأمطـار م بسيـطـة وسـمـاء*** ودموع مهـت تـرعواقْش  
  راسيات جثـى عليـهـا الوبـاء*** وبـحـار مبـائـهـا وجبـال 
  ليس مـاء يـزينـهـا أو هـواء*** وسحـاب متـر مـر غضـوب 
  هي عطشـى ومـا هنـالك مـاء***  نعـم تصطلـي برمضـاِء قَحط

  مسها الضر واعـتـراهـا احليـاء*** وانظـر الورد والزهـور بـروض 
  وزروع مـن الـوىن حـدبـاء*** شجـر مـذبـل ودوح ـاوى 
 ترجـوزاء*** ها هي الشمس يف السماء اكْفَه تـوواحنىن البـدر والْت  
  س كمـا يقـال غـثـاءمن أنـا*** كـل شبـر على البسيطـة يشكو 

  ورســول يـسبـه اجلهـالء*** دينـهـا يعتـدى عليـه جهـارا 
  كيف نرضى اخلضوع أين اإلبـاء*** كيف نـرضى مـذلـة وهـوانـا 
  أي عـز وقـد غـزانـا الربـاء*** أي نصـر وحنـن يف بئـر لـهـو 
  أي نصـر وثـوبـنـا الكربيـاء*** أي نصـر ومنـتـدانـا املخـازي 

  أيـهـا األتـقـيـاء واألوليـاء*** يهـا املسلمـون يف كـل قـطـر أ
  ال تـذلـوا فـأنـتـم العليـاء*** سددوا السهـم فالعـدو تـمـادى 
  حربـه الصالـحون واألنبـيـاء*** أرشـقـوا بـالنـبـال كل عتـل 
  وانصـروا اهللا أيـهـا األوفيـاء*** وحـدوا صفـكـم جبـد وعـزم 

  ال تـلينـوا وللرسـول أسـاؤا*** جـات صبـوا عـذابـا قاطعوا املنت
  وخـطـوب وغـارة شـعـواُء*** دانـمـركي مـا رسـمت لَـرزٌء 
  كل عرض لعـرض طـه فـداء*** دانـمـركي نلـت ذال وخسـفا 
  قـائـد الـغـر رمحـة وهـداء*** سيـد الـمرسليـن خري البـرايـا 
  وصحـاب مـا غـردت ورقـاء*** صـل ريب عـلى الـرسـول وآل 

******************  
  بشرى من اهللا

  نواف أمحد عثمان حكمي : شعر



 ١٨٥

  ما مثلَ سريتك الغراِء تمتدح  وال كوجِهك وجه زانه الوضح
  يا سيدي دونك اآلمالُ مشرعةٌ  أبوابها ، وبعينيك املَدى فُسح

نا املَجهولَ فانفلقَتعالَم تبينِها الفَرح  ولَج نرى موج ، هخورص  
  ..وصغت من رحلة اإلسراِء ملحمةً  أعيت قُريشاً حقيقتها وما برِحوا 
  جاءت رسالتك السمحاُء معلنةً  يف الكون ميالد نورٍ ليس يكتسح
  يحدو ركائبها اإلميانُ شامخةً  والوحي حيملُها ال الزيف والشطح

  صدعت ا فاغتم جاحدها  وظلَّ يحنق منها الفاجر الوقح) قرأا(
  أقبلت يف فَمك اإلقدام متقد  ويف حناياك وعد كُلُّه منح

  وبني جنبيك إصرار ومقدرةٌ  ا حتديت من مالوا ومن جنحوا
  ت حقبةً ، وانتاا الوذَحغَسلْت بالطُهرِ أوضار احلَياة، وقد  تدنس

  بشرى من اِهللا سيقت، بات فَيلَقُها  يضيُء دنيا بليلِ اجلَهلِ تتشح
  بشرى من اِهللا ما زالت تنِز سناً  وتنتشي ألَقاً ، لَم تثنِها البرح

  يا سيدي يا بن عبد اهللا ، كم هتفت  لَك البِطاح ، وأدىن قُوسه قُزح
ح أرضلِ ينفَتدها  وفَجأةً إذْ ببابِ العحيكُم كان الظلم اجلزيرة  

  لوال وجودك بني الناس ما انتشرت  جحافلُ احلَق ، تأوي كُلَّ من نزحوا
  وال تنفّس صبح ظلَّ مشرِقُه  يخزي الدجى حيثُ بات الليلُ يفتضح

  فوسهم ، بيد من نصروك قد رحبوايا سيدي إنّ من خذلوك قد خِسرت  ن
  فداك فال  نامت عيونٌ تسيُء إليك جتترِح) طَه ( أيب وأُمي أيا 

  هم يقدحون إمام اخللْقِ، خري فىت  فاللعنةُ اللعنةُ الكربى لمن قَدحوا
  هم ينعقونَ بأبواقٍ مدنسة  متوج حقْداً ، يفيض حبقدها القَدح

  شلّت يد شوهت بالرسمِ صورته  وأُخرِست ألسن تهذي وتقترِح
  إنَّ الذين أتوا بالشر شرذمةٌ  من الطُغاة لعمر اِهللا قد كُبِحوا
  إنا ليحزننا أنا نرى أُمما  ما حركوا ساكناً أغواهم املَرح

  صطفى ، ما ضر لو نصحواما ضر لو أنهم مدوا أياديهم  لينصفوا امل
  محمد أنت يف مثواك منتصر  كالنخلِ يرمى فيهوي التمر والبلَح

  فَنم عليك صالةٌ كُلّما هطلت  سحابةٌ ، أو حداةٌ بالغ
**************************  

  حسان بن ثابت يبكي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
   



 ١٨٦

  منري وقد تعفو الرسوم ومد* * *  بطيبة رسم للرسول ومعهد
  ا منرب اهلادي الذي كان يصعد* * * وال متتحى اآليات من دار حرمة 
  وربع له فيه مصلى ومسجد* * * وواضح آثار وباقي معامل 

  من اهللا نور يستضاء ويوقد* * * ا حجرات كان يرتل وسطها 
  آلي منها جتددأتاها البلى فا* * * معارف مل تطمس على العهد آيها 

  و قربا ا واراه يف الترب ملحد* * * عرفت ا رسم الرسول وعهده 
  عيون ومثالها من اجلفن تسعد* * * ظللت ا أبكي الرسول فأسعدت 
  هلا حمصيا نفسي فنفسي تبلد* * * يذكرن آالء الرسول وما أرى 
  فظلت آلالء الرسول تعدد* * * مفجعة قد شفها فقد أمحد 

  ولكن لنفسي بعد ما قد توجد* * * من كل أمر عشريه  وما بلغت
  على طلل القرب الذي فيه أمحد* * * أطالت وقوفا تذرف العني جهدها 
  بالد ثوى فيها الرشيد املسدد* * * فبوركت يا قرب الرسول وبوركت 
  عليه بناء من صفيح منضد* * * وبورك حلد منك ضمن طيبا 

  عليه وقد غارت بذلك أسعد* * * يل عليه الترب أيد وأعني 
  عشية علوه الثرى ال يوسد* * * لقد غيبوا حلما وعلما ورمحة 

  وقد وهنت منهم ظهور وأعضد* * * وراحوا حبزن ليس فيهم نبيهم 
  ومن قد بكته األرض فالناس أكمد* * * يبكون من تبكي السماوات يومه 

  رزية يوم مات فيه حممد* * * وهل عدلت يوما رزية هالك 
  وقد كان ذا نور يغور وينجد* * * تقطع فيه مرتل الوحي عنهم 

  وينقذ من هول اخلزايا ويرشد* * * يدل على الرمحن من يقتدي به 
  معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا* * * إمام هلم يهديهم احلق جاهدا 

  وإن حيسنوا فاهللا باخلري أجود* * * عفوا عن الزالت يقبل عذرهم 
  فمن عنده تيسري ما يتشدد* * * موا حبمله وإن ناب أمر مل يقو

  دليل به ج الطريقة يقصد* * * فبينا هم يف نعمة اهللا بينهم 
  حريص على أن يستقيموا ويهتدوا* * * عزيز عليه أن جيوروا عن اهلدى 

  إىل كنف حينو عليهم وميهد* * * عطوف عليهم ال يثين جناحه 
   نورهم سهم من املوت مقصدإىل* * * فبينا هم يف ذلك النور إذ غدا 

  يبكيه حىت املرسالت وحيمد* * * فأصبح حممودا إىل اهللا راجعا 
  لغيبة ما كانت من الوحي تعهد* * * وأمست بالد احلرم وحشا بقاعها 



 ١٨٧

  فقيد يبكينه بالط وغرقد* * * قفارا سوى معمورة اللحد ضافها 
  دخالء له فيه مقام ومقع* * * ومسجده فاملوحشات لفقده 
  ديار وعرصات وربع ومولد* * * وباجلمرة الكربى له مث أوحشت 

  وال أعرفنك الدهر دمعك جيمد* * * فبكى رسول اهللا يا عني عربة 
  على الناس منها سابغ يتغمد* * * وما لك ال تبكني ذا النعمة اليت 
  لفقد الذي ال مثله الدهر يوجد* * * فجودي عليه بالدموع وأعويل 

  و ال مثله حىت القيامة يفقد* * * ون مثل حممد وما فقد املاض
  و أقرب منه نائال ال ينكد* * * أعف وأوىف ذمة بعد ذمة 
  إذ ضن معطاء مبا كان يتلد* * * وأبذل منه للطريف وتالد 

  وأكرم جدا أبطحيا يسود* * * وأكرم صيتا يف البيوت إذا انتمى 
  قات تشيددعائم عز شاه* * * وأمنع ذروات وأثبت يف العال 

  وعودا غذاه املزن فالعود أغيد* * * وأثبت فرعا يف الفروع ومنبتا 
  على أكرم اخلريات رب ممجد* * * رباه وليدا فاستتم متامه 

  فال العلم حمبوس وال الرأي يفند* * * تناهت وصاة املسلمني بكفه 
  من الناس إال عازب العقل مبعد* * * أقول وال يلقى لقويل عائب 

  لعلي به يف جنة اخللد أخلد* * * اي نازعا عن ثنائه وليس هو
  ويف نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد* * * مع املصطفى أرجو بذاك جواره 

    : وقال حسان بن ثابت أيضا يبكي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  كحلت ما فيها بكحل األرمد* ما بال عينك ال تنام كأمنا 

  يا خري من وطئ احلصى ال تبعد* جزعا على املهدي أصبح ثاويا 
  غيبت قبلك يف بقيع الغرقد* وجهي يقيك الترب هلفي ليتين 
  يف يوم االثنني النيب املهتدي* بأيب وأمي من شهدت وفاته 
  متلددا يا ليتين مل أولد* فظللت بعد وفاته متبلدا 

  يا ليين صبحت سم األسود* أأقيم بعدك باملدينة بينهم 
  يف روحة من يومنا أو من غد* عاجال  أو حل أمر اهللا فينا

  حمضا ضرائبه كرمي احملتد* فتقوم ساعتنا فنلقي طيبا 
  ولدته حمصنة بسعد األسعد* يا بكر آمنة املبارك بكرها 
  من يهد للنور املبارك يهتدي* نورا أضاء على الربية كلها 
  يف جنة تثين عيون احلسد* يا رب فامجعنا معا ونبينا 



 ١٨٨

  يا ذا اجلالل وذا العال والسؤدد* فاكتبها لنا  يف جنة الفردوس
  إال بكيت على النيب حممد* واهللا امسع ما بقيت الك 
  بعد املغيب يف سواء امللحد* يا ويح أنصر النيب ورهطه 

  سودا وجوههم كلون اإلمثد* ضاقت باألنصار البالد فأصبحوا 
  وفضول نعمته بنا مل جنحد* ولقد ولدناه وفينا قربه 

  أنصاره يف كل ساعة مشهد*  أكرمنا به وهدى به واهللا
  والطيبون على املبارك أمحد* صلى اإلله ومن حيف بعرشه 

    : وقال حسان بن ثابت يبكي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  مع النيب تويل عنهم سحرا* نب املساكني أن اخلرب فارقهم 
  يؤنسوا املطرا ورزق أهلي إذا مل* من ذا الذي عنده رحلي وراحليت 
  إذ اللسان عتا يف القول أو عثرا* أم من نعاتب ال خنشى جنادعه 
  بعد اإلله وكان السمع والبصرا* كان الضياء وكان النور نتبعه 
  وغيبوه وألقوا فوقه املدرا* فليتنا يوم واروه مبلحده 
  ومل يعش بعده أنثى وال ذكرا* مل يترك اهللا منا بعده أحدا 

  وكان أمرا من أمر اهللا قد قدرا* لنجار كلهم ذلت رقاب بين ا
  وبددوه جهارا بينهم هدرا* واقتسم الفيء دون الناس كلهم 

    :وقال حسان بن ثابت يبكي رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم
  مين إليه بر غري إفناد* آليت ما يف مجيع الناس جمتهدا 

  هلاديمثل الرسول نيب األمة ا* تاهللا ما محلت أنثى وال وضعت 
  أوىف بذمة جار أو مبيعاد* وال برا اهللا خلقا من بريته 
  مبارك األمر ذا عدل وإرشاد* من الذي كان فينا يستضاء به 

  يضربن فوق قفا ستر بأوتاد* أمسى نساؤك عطلن البيوت فما 
  أيقن بالبؤس بعد النعمة البادي* مثل الرواهب يلبسن املباذل قد 

 أصبحت منه كمثل املفرد الصادي* ر يا أفضل الناس إين كنت يف  
****************************  

   !حقاً رسول اهللا نيل جنابه؟
  

  حممد حيىي غيالن . د: شعر
  نباٌ سرى فاستصرخت ملقاله  كل االنام جمرمني لفاله



 ١٨٩

  بالكف غطى الشمس يف جتهاله  واجلهل يردي املرء يف أفعاله
  يه ويف هوى أخوالهال تنتهي السوءات يف أجناله  بل يف أب

  مرة  ما كان يدري أو خيال بباله -مع اجلهالة  -عبث السفيه 
  من فتنة يف أهله أو واله  -إذا جترأ رمسه  -ماذا جير 

  ملا تعدى للحدود جماهرا  يف ظل أمساء الزمان الواله
  حرية تدعى بزور أناسها  وترى السفاهة يف أصول مقاله

****  
  ا  يف العاملني بشره وضاللهزمن اجلسارة ال يزال مصعد

  حىت جتاوز يف السفاهة هائما  رب االنام وعاث يف تطواله
  وأتى إىل الرسل الكرام فوة  خرقاء تصدر من هوى أو حاله

  بل نال من خري الربية كلها  وأتى إىل املختار يف جتواله
  فأقام رمسا قد تعاظم لؤمه  بنوي التهكم قد أساء حلاله

  االنام مجيعهم  واالرض صرعى من لئيم فعالهبل قد أساء إىل 
  مألت مساءته الفضاء وجاوزت  كل الوجود بسوئه ومجاله

****  
  وقفت حلوم العاملني فلم حتر  للبهت دفعا من خسيسة حاله

  ماذا تقول وقد جترأ جاهل  حىت أتى السوءات يف أفعاله
  رسم النيب حممدا فاستصرخت  كل اخلالئق ما جرى يف باله

  رسول اهللا نيل جانبه؟  يا للجناية يف عظيم جمالهحقا 
  !يا للمساءة يف طهاره شخصه  يا للجهالة يف اجلهول حباله

  أين االعزة أين أهل مآله؟!  يا للكرامة يا ألمة أمحد
  اين الذين اذا اصيب بشوكة  قاموا ميينا أو حيال مشاله؟
  ؟اين الذين إذا أهاب جبمعهم  لبوه مثل الليث يف أشباله

  اين الذين إذا بدا أعداؤه  فدوه باآلباء من أقياله؟
  أين الكماة وأين كل مبجل  حيمى الذمام بنفسه ومباله؟
  ويقوم يف وجه اللئام كرامة  نصرا خلري اخللق يف أعماله؟

***  
  إين أزف من املآثر قطرة  كيما نراه البحر يف أفضاله

  حلاله ملا أراد اهللا مولد أمحد  كان الضياء هو الدليل
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  بل قد دم لألكاسر ركنهم  وأدال دوالت الكتاب وآله
  ما كان كسرى أن يدوم وقيصر  ملا أتتنا مشسه الله

  مشس تبدت يف السماء ونورت  يف العاملني وزيد يف أفضاله
  هو رمحة للعاملني مجيعهم  هو منذر ومبشر مبقاله
  هو خري خلق اهللا يف تبيانه  أو مسته ومجاله وفعاله

  ه أجاب اهللا دعوة صادقٍ  ملا اراد اخلري يف اجنالهوب
  قال اخلليل إهلنا وأبعث هلم  منهم رسوالً صادقا يف حاله

  منك الكتاب وحكمة مبقاله  -من أراد هداية  - كيما يعلم 
  موسى الكليم اشار يف أسفاره  ومبشر عيسى به يف قاله

  الهوالفيل مال بأهلهم يف وجهة  مل خيطر البيت العتيق خب
  كيف املنال من البناء وحوله  سيقوم خري اخللق يف أعماله

***  
  ملا أهاب بأهل مكة قائال  دين اإلله وهذا من أقواله

  قرآنه من وحيه وكتابه  فيه البيان لنهيه وحالله
  فيه الصراط املستقيم حقيقة  والدين يف طياته وجماله

  مآلهنادى الرسول ويف املقال هداية  من يوم مبعثه ليوم 
  إين رسول العاملني مجيعهم  أدعو اإلله معظما جلالله

  قولوا معي التوحيد إين صادق  كل سيأيت اهللا يف أثقاله
  ال والد يغين وال مولده  يغنيه شيئا من هدى اعماله
  كونوا عبادا لإلله مجيعكم  يف حبره أو سهله وجباله
  أبناء آدم ال فوارق بينكم  كل آلدم يف النشوء وحاله

   ينبغي التفضيل يف ألوانكم  أو يف اللغات وال الغين مبالهال
  إن التفاضل بالتقي ميزان من  زان السماء بنجمه وهالله

****  
  كم من مريد الذل يف ارجائنا  وإذا به خري اضاء لواله
  وغدا بإذن اهللا مكر عصابة  يف املسلمني مذكرا خبالله

  م وآلهأذكيت شعلة عزة يف أمة  سكرى بإبليس اللني
  فتجمعت يف كلمة حممودة  بل صوتت باحلق يف أجياله

  حنن الفداء وال نقول سوى الذي  يرضي اإلله بكتبه ومقاله
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****  
  يا سيد الثقلني عفوا هذه  عذرا تقدم من قليل خياله

  القريض مدافعا جبماله أبىنيا سيد الثقلني عذرا إنين  
  أقوالهواهللا أرجو ان أكون مسددا  ومتابعا للحق يف 

  ونصرت يف شعري الرسول حممدا  خري األنام بدينه وخالله
  يارب صل على النيب حممد  مع صحبه والتابعني وآله

  أو قطر السحاب وناله األرضعد النجوم ورمل كل فسيحة  يف 
**********************  

  دائماً أنت بقليب
  عبدالرمحن بن صاحل العشماوي : شعر

  نبياً لك حبي دائماً أنت بقليب  يا 
  أنت يف اَألعماقِ حتيا   قُدوةً ترسم دريب 
  يا أبا القاسمِ، إني  مل أَزلْ  أُشهِد ربي 

  دائماً أنت بقليب
     ورون راسنِب أنت   شريها اهلادي البأي  

 املنري الوجه كهجللدنيا ضياٌء   و أنت  
رللخري مثالٌ  قَد أنت فينا كبري ه  

  دائماً أنت بقليب 
  حبنا ِهللا أَغْلَى   وبه اإلميانُ أَحلَى 

  حنن وجهنا إليه   شكْرنا روحاً وعقْال 
  فهو أَهداك إلينا   رحمةً منه وفَضال 

  دائماً أنت بقليب 
 زملألخالقِ ر أنت   زكَن للرمحة أنت  

  تقوى اِهللا عز  أنت علَّمت الربايا   أنَّ
 زولَم زمهُّه غَم  ودى من عمأَس أنت  

  دائماً أنت بقليب 
  أنت خري األنبياِء   أنت عنوانُ الوفاِء 
  أنت طرزت املعايل  خبيوط من ضياِء 
  أنت يا أَمحد نور  فاض من غارِ حراِء 
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  أنت نهر سوف يبقَى جارياً دونَ غُثاِء  
  دائماً أنت بقليب  

  لَكَأني بالتاللِ  مثْلَ حبات الرمالِ 
  مثْلَ أزهار الروايب  مثْلَ هامات اجلبالِ 

  حينما متشي عليها   ترتدي ثوب اجلاللِ 
  دائماً أنت بقليب  

 دلِ املمجسخامتَ الر دحماخللقِ م دسي  
   وسدد عشت حمموداً محيداً  صانك اُهللا

 دهشت األرض واداً  وبقَاعج كالغيث تعش  
  دائماً أنت بقليب 

  مصطَفَى اِهللا املُبجلْ  أنت يا أفْضلَ مرسلْ 
  مل تدع للخري باباً  يف وجوه الناس يقْفَلْ 
  فبك الرمحن أعلى  جانب الدينِ وأكملْ 

  دائماً أنت بقليب 
  ع لَحنا   قد سما لفظاً ومعنى مل أزلْ أَمس

  مَأل القلب صفاًء  وشفا الصدر وأَغْنى 
  كان حلناً كالشعاعِ  طار يف كلِّ البقاعِ 

  طلع البدر علينا  من ثنيات الوداعِ 
  دائماً أنت بقليب  

  كنت يف الدنيا لطيفاً  مل تكُن فيها عنيفاً 
  براً رؤوفا كنت للناسِ محباً  وم 

  هكذا عشت كرمياً  رافع الرأسِ شريفا 
  دائماً أنت بقليب 

  جلَّ من أَعطاك قَلْبا  ظلَّ باإلميان رحباَ 
  مل يكن حيمل إالَّ   ما سما عطْفَاً وحبا 
  وسع الناس مجيعاً  عجماً منهم وعربا 

  دائماً أنت بقليب 
ثَرالكَو كرهرِ  نهجيري بني أشجارٍ وز  

  شربةٌ تداوي  كلَّ ما يشكوه صدري 
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 رهووج رى دواحلَص  ربنوع كسه منيط  
 رمتادى وتكب نعنه  م فرصي ثركَو  

  نسألُ اَهللا تعاىل  شربةً تنعم باال 
  نرتوي منها ونغدو  عندها أحسن حاال 

  قليب دائماً أنت ب
  يا أبا القاسمِ، إني  بك قد زينت فني 

  وبإحساسي وحبي  لك، قد أَحسنت ظَني 
  أنت يف قليب مقيم  مل تغب واِهللا عني 

  دائماً أنت بقليب 
  أنت أهديت العبادا   من كتابِ اِهللا زادا 

  ومن السنة نبعاً  صافياً يروي الفُؤادا 
  ت الكون صدقاً  وصالحاً ورشادا ومْأل

  دائماً أنت بقليب 
 عجزاتروي كلمايت  ما جرى من مكيف ت  
 الثِّقات اوي علينا  من أحاديثما روى الر  

  وعن اخلندق ملا  كنت كالطود أمشا 
  حني فَجرت صخوراً  نورها يف اُألفْقِ عما 

ع كفيها  عن فتوحات تطَيا حينما أَعلْم  
  دائماً أنت بقليب 

  للحصى صوت مجيلُ  فيه تسبيح جليلُ 
  بني كفَّيك تجلَّى  ناطق منها أصيلُ 

  دائماً أنت بقليب  
  أَطْلَق اجلذْع احلَنينا  راجياً أالَّ تبينا 

  كيف ال يحزنُ جِذْع  مسع الوحي املبينا 
  دائماً أنت بقليب 

    وأتى أمراً مهوال خاب من آذى الرسوال
  مل يكن مؤذيه إالَّ  فاقد احلس جهوال 
  بأيب أَفدي وأُمي  من هدى منا العقوال 

  دائماً أنت بقليب 
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  إنه الكُفْر وبالُ  فيه للعقل خبالُ 
  فيه خسرانٌ مبني  وضياع واحناللُ 
   كيف يؤذَى من هدانا  وإىل اِهللا دعانا

  يا أبا القاسمِ، إني  فيك ال أرضى اهلوانا 
  دائماً أنت بقليب 

  سيد اخلَلْقِ اهتدينا  حينما جئْت إلينا 
  جِئْت والدنيا ضاللٌ  دامس يسطُو علينا 
  جئت نهراً من يقنيٍ   فوردنا واستقينا 
  جئت باإلسالم هدياً  فاتبعنا واقتدينا 

ارتقينا يف مساِء ا باحلق ملَّا  جِئْت د  
  دائماً أنت بقليب 

  رفَع اُهللا املقاما  حينما صرت إماما 
  حينما أَحييت فينا  منهجاً يرعى اَألناما 

  عاجز عن وصف حيب  لك يا من يتسامى 
  غري أني سوف أبقى  رافعاً باحلب هاما 

نم رياِهللا تبقى  خ دبع صلَّى وصاما  أنت  
  إنين أُهديك حباً  وصالةً وسالما 

  .. دائماً أنت بقليب
  دائماً أنت بقليب 

**************************  
  !رسول اهلدى عذراً

  رسول اهلدى عذراً، فهذا هو الكفر   مجيع فعال منه، يا سيدي، نكر 
  لقد قلتها قبال، وإنك صادق  فال بعده ذنب، وال بعده وزر

  عته حقد دفني مؤصل  ومبدؤه التضليل، واإلفك، والغدرشري
  هو الكفر، يا موالي، مكر خمبأ  وهللا رب اخللق من فوقه مكر

  حىت وإن قيل هادنوا  فما ذاك إال الكر، يف احلرب، والفر.. وهم أهله
  تداعوا إىل الدين احلنيف جمة  وهيهات منهم أن حييق به ضر

  رجوا انه اإلذالل للدين والقهر  إذا ما رأوا من منفذ فيه سالك
  رموه، وظنوا أنه الصيد ساحناً  وفيه متنوا أن يبيعوا وأن يشروا
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  ألصلب عوداً أن يلني لغامز  وأقوى جناباً أن يرام له كسر
  سيظهر هذا الدين رغم أنوفهم  فوعد له التمكني يف األرض والنصر

  هلم عشروإن سرنا فعل أتوا فيه واحد  لقد ساءنا من فعلة 
  فتارخيهم خزي وعار جملل  وحاضرهم هذا هو السكر والعهر
  رسول اهلدى، ما أحدثوه جرمية  أشد وأنكى أن يكون هلا عذر

  فمذ كنت فيهم طاولتك شرورهم  إىل اليوم مل يقطع لفجارهم شر
  فتبت أياديهم وما هي سطرت  وحق هلا من بعد فعلتها البتر

  فذاك هو الكفر.. م  وال تبتئس منهوال تأس، يا موالي، من سوء فعله
*********************  

  ''صلى اهللا عليه وسلم''صورة املصطفى 
  عبدالرمحن صاحل العشماوي 

  سكت السيف عن حديث اجلهاد  فابرقي يا بوارق اإلنشاد
  واركضي يا خيول شعري، جواداً  يف دروب اليقني إثر جواد

  ضوع واإلخالدملّ من نفسه احلديث املسجى  بثياب اخل
  فانطلق للجهاد يا صوت شعري  رب شعرٍ يهد ركن الفسادي
  يصبح الشعر صارماً وسناناً  حني تغفو السيوف يف األغماد

  أنا والشعر عند أصفى معنيٍ  كلّنا رائح إليه وغادي
  نستقي منه، ال نبايل بقيظ  يشتكي من جفافه كلّ صادي

  م يف كلّ واديهكذا تعلم القصائد أني  لست ممن يهي
  أنشد الشعر دعوةً للمعايل  وحداًء يف ركب خري العباد

  رمبا أيقظ النشيد غفاةً  خريهم مهّةً عريض الوساد
  بانت سعاد، ولكن  مل تنب، منذ عانقتين سعادي: ''كعب''قال 

  أنا ما زلت يا حبيبة أحظى  منك باحلب والرضا والوداد
   تألّقٍ وامتدادأسعدتين منك ابتسامة حب  مل تزل يف

  أنت عانقتين عناقاً مجيالً   وتغلغلت يف صميم فؤادي
  أنت يا شرعة املهيمن ظلّي  يف دروب األسى، ومائي وزادي

  دوحة أنت، ظلّها حيتوينا  وإىل  جنيها متد األيادي
  أنت يف القلب، راحة ويقني  وثبات لنا أمام القوادي

  ضالل واإلشادساقك املصطفى إلينا ضياًء  يف دياجي ال
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  فرأينا القرآن فجراً مضيئاً  ومسعنا صوت األذان ينادي
  وارتوينا سعادةً وصفاًء  وشعوراً يذيب صم اجلماد
  ساقك املصطفى شريعة حقٍ  رفعتنا إىل ذرى األجماد

  يا بنفسي فديت خري نيب  وبروحي فديت أكرم هادي
  ديوبشعري نافحت عنه ابتغاًء  ملقام النجاة يوم التنا

  دون عرض النيب، عرضي ووجهي  وحيايت وطاريف وتالدي
  صورة املصطفى تضيء ديٍ  ويقنيٍ وحكمة وسداد

  نور اهللا وجهه، فهو بدر  يتجلّى حلاضرٍ ولبادي
  صورة املصطفى أجلّ وأمسى  من يد لوثت بشر مداد
  !أين أهل الفردوس من أهل كفرٍ  وضاللٍ وغفلة وعناد؟

  بيب تسامى  وهو حي عن سورة األحقادإنه املصطفى احل
  يف السماء مقيم  يف الرفيق األعلى، رفيع العماد -واهللا-هو 

  يف املقام احملمود عند إله  صانه من تآمر احلساد
  شامت املصطفى سيشرب ناراً  وسيصلى جبمرها الوقّاد
يف الرماد ههاوى، فوجهراخى  وتت كلّما حاولَ القيام  

  افر املعاند دنيا  قبل أُخرى، وذاق طعم الكسادخِسر الك
  إنْ متادى فسوف يشرب كأسا  من صديد جزاَء هذا التمادي

***  
  يا دعاة اخلذالن فينا، أفيقوا  أوما تبصرون جور األعادي

  قد مددنا أكفّنا بزهورٍ  لعدو ميد شوك القتاد
 األعداِء فوق ورفعنا أكفّنا بالتحايا  وأكفالزناد  
  ''الرمادي''يف فلسطني والعراق دليل  متسح القدس فيه دمع 

  تسقط األمة العظيمة ملّا  ترمتي يف حماضنِ األوغاد
***  

  رب هذا جهد املقلّ، وقليب  أنت أدرى به فحقّق مرادي
  عدمنا  خيلنا إن تأخرت عن جالد -ذات يومٍ-قال حسان 

  عن حبها للرشاد عدمنا قلوباً  إن توارت: وأنا قلتها
وجهاد وعدمنا أرواحنا إن توارت  عن ميادين دعوة  
  هكذا تربز املكارم فينا  حني تغلي مراجلُ احلساد
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********************  
  ..عرضي فــــداك 

ـَـلُ  ـَثـــ أيـــــــــــــا نيب اهلدى *   عرضي فــداك ونفسي أيها امل
  يـا أيها البـطـــلُ 

م إذا عــزائم تـرقد قَص ما * ن يهجــــوك ــرضي لَـقْفعـنـــك ع ـهفدون
  يصـلُ 

 هميا تعســـــاً حلـظ جتشمـوا الصعب* وهـــذا لـيــس وا النيبســـــب
  يـحتـمــلُ 

كذاك عـــاقـبــــةُ احلمقى إذا *فـلـريقبوا ســوء حمصود ملا زرعوا 
  خطـــــلوا 

واستكربوا وطغوا يف الرأي بل سفلوا * خريِ اخللق قـــــاطبــةً  جتاهــلوا قدر  
ومل يكونــوا بأعــــــداٍء * مل جيهــلوك وهـاهم أعــذروا ســلـفاً 

ـِـمـــا جهِلوا    ل
ـَّـه ضـرنــــا *ولن يضــريك إن سـبوا وإن شــتموا  .. لكـن

  فـالــفــكـر منشغـلُ 
ـِنــا * إذا وهنت  فما عذري.. روحي فــداك أو قـلَّت .. آمـــــــــالُ أمـت

  احلـيــلُ؟ 
وأميت دون مـــا قــالــوا وما * نفسي فــداك وأبنــــــائي وخـالصيت 

  فعـلـــوا 
بني الـبـهـــــــائم يف عيشٍ فهم * ســـفـاهةٌ مـن عـلوجٍ كالعجولِ غدوا 

  هـمـلُ 
ـُـهم حتــكي مــــذا على القــــــــذارة قد شبوا * ودهـم تـبقى طبائع

ـِـلوا    وقد جـب
ـَـهــا * عــــــاشوا ألبقــارهم يرعوا زمـنا  وأشـــرِبـوا طبع

ـُـبـــاً وقد مثلوا    ح
 وعن * فمن يعـش بـني قــومٍ صــــار مثلَهِـم وهم كذاك

  أحــوالـــــــهم غـفـلوا 
مــن اجلـنــــــون فمـا * ــاً يا رب سـلِّـط على أبـقــارهم مرض

ـِـلُ    تنـفـك تـقـتــت
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 ال تبقي على أحــــد الــنـاس وتنطح* الضرع والثــــريانُ .. ويبس
  تنخـبــــلُ 
 ــربةً للنـــــــاسِ كـلِّهـمع كي يعـــرفوا قـــدر هادينا * واجعــلهم
  وينخـــذ لوا 

ـَّــــاً ويبتهـلوا * ة يف دع) النرويج(و)الدنيمرك(تلك    للعيش مل يشــــكروا رب
  فهل من الشكر ما قالوا ومـا حنَــلـوا ؟ * بل أعلنوا كـفــرهم حربــــاً لبارئـهم 

أــــــار قيحٍ وبؤسٍ لـيــس * يا رب بدل بأــــار احللــيـب لـــهم 
  ينتـقــلُ 

  حىت نرى النصر يف اآلفــــاق يكتمـلُ * أحــيــوا عزائمـكم .. هبـوا أيا أميت 
ـَتــنــا  قــد آنَ يــــــــا أميت أن يبــدأ * هيا ارفعوا رأسكم أبدوا كرام

  العـمــلُ 
لكـنـنـــــا رمبا نـغـفــــو * وأنذروا النــاس أنـا مل منت أبـــــداً 

ـِـلُ    ونـنـشــــغ
 األعـــــــداُء واجتمعــت ـا لنــا ال حناكي بعض ما عـملـوا فمـ*إذا تكالبت
  ؟ 

ـُنـا  وال الـتــــــــواكلُ *فال التشــرذم حيـيـيـــنـا وينصف
  ينجيــنــــا فـنــتـكـلُ 

وتـبـعــثُ الـنبـض فـيـنــــا *لـكـنـهـا صرخةُ اإلنـذارِ ترعـبـهــم 
  مث نشـتعـلُ 

  ــاصــر مـن باحلــق يشــتغـلُ واُهللا نــ* فنصرةُ املصطفى حتـيي عزائمـنـا 
 ـَـلُ *وصلِّ ريب على املختـار ما نطـقت ـْـم وعــرب وما جادت به املُُـق   عـج

  هـ١٤٢٦ـ١٢ـ٢٩أمحد الطارش 
******************  

  فدتك ماليني األباة
  زايد الشنقيطي 

  هلم محاة الدين فاجلرح أوجع وافظع من كل اجلروح واشنع
  فحثالة  لئام تنال اهلامشي فتقذع.. ل الزىبلقد بلغ السي

  وفاق اخليال احلقد ملا تناولوا  ببهتام خري االنام فأوجعوا
  جعلوا اهلادي االمني دريثة  اىل صدرها ينثال ما يتنخع.. بلى
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  أال يا رسول اهللا خري منبا  عليك صالة اهللا لست تروع
  امنعفدتك ماليني األباة حيثها  يقني بأن الدين دينك 

  وانك معصوم من الناس كلهم  وانك عن كل العيوب مرفع
  ألست نيب اهللا اكمل مرسل  ألست الذي يوم اللقاء يشفع

  ألست رفيق الروح جربيل حينما  سرى بك والرسل الكرام جتمعوا
  تؤمهم مث ارتقيت إىل العلى  اىل جنة املأوى إىل حيث ترتع

  ذى جاز املدى تتضرعالست الرؤوف الرب من قال داعياً  غداة اال
  إهلي اخرج من ظهورهم غدا  من اخللق من يغدو لوجهك خيشع
  ألست الذي حاز احملامد كلها  وفيك يقول الرب ما هو أروع

  على خلق بني اخلالئق كلها  عظيم؟ بلى واحلق أبلج أنصع
  وعلم اهللا احوط اوسع.. وقال العليم العدل عنك ممجداً  رؤوف

  قه  مقامك يا خري اخلليقة ارفعفكل مديح بعد فيك ففو
  وان شنأ الغرب الكفور حممداً  ففي كل واد آتن تتزقع

  ولكن كيل الفحش قد فاض حينما  جترأ اوغاد الظالم فشنعوا
  فقمنا نذود البغي عن حوض ديننا  بكل مباحٍ يف املعارك ينفع
  كما كان يف بدء الرسالة معشر  على عرش ايذاء النيب تربعوا

   كل االذى فتجردت  جتالدهم اسالفنا عنه تدفعيغالون يف
  هو الكفر كفر يف القدمي وانه  اىل اليوم كفر ال ارى يتنوع

  وان دفاع املؤمنني عن اهلدى  لفرض وما يوماً عن الفرض مرتع
  عليك صالة اهللا يا خري مرسلٍ  صالة ا يف ما جنيت تشفع

********************  
  فلق احلق

  ين حسن حممد الزهرا
  لل وجه هذا الكون بشرا وزف اىل القلوب البيض بشرى

  اإلسالم عطرا'' مكة''وسبحت املالئكةُ ابتهاجاً  وفاحت 
 دلا'' احلبيب''لقد وفأي يوم  كهذا اليوم يف التاريخ قدر  

  وأشرق نوره يف كل شرب  من الدنيا كسا براً وحبرا
 لْزِل عرشقيصر''وز ''وخر  سرى''مهابةً إيوانُ  فرط خوفك''  

  وأطفأ برده نريانَ قومٍ  اضاعوا العمر حول النار هدرا
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  حبيب اهللا جاء لسانُ صدقٍ  لنهرِ اخلريِ بني يديه جمرى
  طفولته الربيئةُ سفْر حزن  جير ا حصان اليتمِ عسرا

 ا'' باألمني''ولُقّبراإلحساسِ ح وكان حقٌّا  أميناً صادق  
  املطهر كان يأوي  ويقضي الوقت تفكرياً وشكرا'' الغار''إىل 

  )اقرا(يهدي  إليه من اإلله احلق '' جربيلُ''وملّا جاءه 
  حتمل عبئها ومضى حبزمٍ  وإميان يحيلُ الصخر تربا

  فسبحان الذي باحلق أسرى''  براقٍ''وأُسري باحلبيب على 
  د له حبالُ اد فخراًإمام األنبياِء وأي فخرٍ  مت

  ما يشفي فؤاداً  تقلب يف جحيم اهلم دهرا'' املعراج''ويف 
  دنا من ربه اجلبار يصغي  إليه ليمأل األنفاس نشرا
  وعاد فكذبوه وكم دليل  رأوه فزادهم غيا ومكرا

  من أحب األرض قرباً  إليه وباهلدى الوضاح فرا'' وهاجر''
  خريِ وجه  أطلّ على الوجود يضيء بشرا'' ينةمد''سالم يا 

  أتاك مهاجراً عن جورِ قومٍ  عتوا عن هدي رب الناسِ كفرا
  يف الرمضاِء شهرا'' الصديق''فدى قدميه روحي حني ميشي  مع 

  وحيتمل املصاعب دونَ شكوى  لريفع لإلله احلقِ ذكرا
  يفيض طُهراويخرِجنا من الظلمات حىت  نرى نور اليقني 

  ولألنصار فضلٌ  وهم بالشكر والعرفان أحرى. أقام هنا
  مسرا: فقد كانوا له أهالً وأهدوا  رِقاباً صاغت األجماد

  فأسس دولة اإلسالم يزهو  ا التاريخ طولَ الدهر كربا
  وعم هداه يف األرجاء حتى  غدا طعم اخلطايا منه مرا

  بالقرآن قصرا بىن يف كل قلبٍ بات يرجو  لقاء اهللا
  وأجرى يف قفار اليأس فينا  بتقوى الواحد الديان را
  وطهرنا بضوِء الصدقِ خوفاً علينا أن خنالف فيه أمرا
  وسن لنا سبيل الفوز حىت  بلغنا غاية يف اد كربى

  يف يوم حزن  اىل الرمحن واألكباد حرى'' روحه'' وعادت 
  مس تهدي الليلَ بدراعليه صالةُ رىب ما أطلت  علينا الش

  هنا قرب احلبيب فليت صدري  إليك موثقاً باحلب إصرا
  وفاضت أدمعي اخلرساء مي  على خدي إذ أجهشت سرا
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  على بكائي  وهم برهافة اإلحساس أدرى) الرفاق(وعاتبين 
  يف مييين  أسطر فيك لأليام شعرا) الرياعةُ(صحوت إذا 

  و أضحت حبار األرض حرباسريهق شاسع األوراق بوحي  ول
  أجلُّ شأناً  سيعجز وصفُه شعراً ونثرا) وذو اخللق العظيم(

  أتيتك يا حبيب اهللا أشدو   فعذراً ان كبا التعبري عذرا
******************  

  صلوا على اهلادي وردوا على الفور  
  

  ويف بعثته نور بالصدق بني الناس والطيب للجار.. يف مولده آية
  مر باملعروف عن كل حمضور  من عرق صايف سيد الناس االحرارواأل

  اشرف بين آدم ويف غريه قصور  بيت الكرم والدين ياكل حمتار
  ذرية إبراهيم من بيت معمور  نذير كل اخللق يف كل األقطار

  يا ويل من عادى النيب وانتخى العور  هادي البشر للحق يف سر واجهار
  اختاره اهللا للرسالة يف الغار  الناصح اىل بني احلق واجلور

  وانزل مع جربيل من رق منشور  رسالة اإلسالم واحمى به اسفار
  إعالن بالقرآن وابليس مقهور  رسول رب البيت تفديه األعمار
  شفيعنا من يتبعه صار مسرور  صلى عليه اهللا وله زود مقدار

اربني البشر بالصدق واجلود مشهور  من قبل يبعث سريته مثل األ  
  يف مولده آية ويف بعثته نور  مشهور من قبل الرساله باآلثار

  يا خبت من صاحبه يف جنة احلور  ملا حضر حلف الفضول ار الدار
  واال احلجر يومه هلم يفتل الشور  عظم خلقه الرب عن فكر فجار

  حيميه رب البيت ذا نزل الطور  دعا لدين اهللا وانذر من النار
  الف الدور  أذاه قومه يوم جاهم باإلنذارانذر قريش أول وما خ

  ما صدقوا صادق على الصدق خمبور  ما راق البو جهل واغتر باحجار
  نادى هبل ما جاوبه ذاك مبتور  وابو هلب ملعون للحق نكار

  من حقد قلبه صار بالكفر دكتور  يف شعب عامر طوقوا حوله احصار
  عن شوف األنظارهاجر مع الصديق وانشد جبل ثور  انشده من خفاه 

  يوم السيوف القانيه تلهب الزور  محاه رب البيت من كل االضرار
  هاجر على يثرب وطالبه مثبور  من عقبها يف بدر والسيف بتار
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  دارت على الكفار والدين منصور  وغزوة اخلندق سلوا سيف االنصار
  والعز باألحزاب تاريخ ممهور  من للشجاعة يف ميادين األخطار

  ما هاب من كل مغرور  يف خيرب التاريخ زاهي باألخبار غري النيب
  ويف تبوك املعركة تربي الضور  جاهد بسيفه واصطفى اهللا له اخيار
  ساروا على جه وعدوام بور  بنوا لنا تاريخ من طيب وازهار
  ياعل كارههم على مجر تنور  صحابة أمحد كنهم حوله اقمار

  روا على ج الوفا حسب األشوارمن نوره اهداهم وما بنوا اقصور  سا
  ذاك امرهم ما بينهم سعي مشكور  اعوذ باهللا من فنت تلهب اشرار

  حىت الرسول حياربونه مبنشور  قولوا ملن عادى حممد باإلصدار
  عاديت رب البيت يا عقل منخور  يا عذرة اخلرتير ما سقت األعذار

   األوزارزبدتك ملعونة وملعون االنكور  شل من ذنوبك واحنرق بني
  يا عابد الشيطان يا عش زنبور  يا معتدي بالزور يا بعرة محار

  الفار(...) عرضك بيننا صار مهدور  من أنت يا معتوه يا (...) يا 
  لقيط ما تسوى نفايات دبور  واهللا لوال العيب ال شغل احلار

  واكتب جملد باملسبات قنطور  هذا جنون القاف عند ابن منشار
  ديرة الزور  تفكون يا شعار سوقوا له امجار ينوض غيضه متجه

  سيف الكالم امضى وللشعر مجهور  اهللا يالدمنرك يكسيك بالعار
  وخيذل النرويج ويهد بالفور  يا قاف خلك للعداء مثل اإلعصار

  اهج العلوج ومثلك اليوم معذور  خل امة املليار يف شجب وانكار
  هيون والغرب باقمارمثل الغثاء والقلب يا ناس مقهور  عال بين ص

  لكن دين اهللا ال شك منصور  ياهللا تذل اجيوشهم فوق االنبار
  وحترر القدس وترجع لنا الطور  واحفظ بلدنا من هوى كيد األشرار
  يا ناصر املظلوم يف بر وحبور  هذا اهلجاء مسموح عن سيد األبرار

  صلوا على اهلادي وردوا على الفور  
  فالح بن منشار
  رلك روحي تنذ

  علي إبراهيم محلي : شعر
  .نصرة مما أُفتري عليه من الكفرة الناقمني) حممد صلى اهللا عليه وسلم(مهداة إىل سيدي نيب البشرية 
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  لك يا بن عبداهللا روحي تنذر  يا خري خلق اهللا فيك املفخر
  يا من وطأت بساط ريب عندما  جربيل أوقف فالتقدم حيظر

  الصفي اخلامت املتفكرمن إهلك أطلقت  أنت ) حممد(أقدم 
  يا لسمو وعزة من عزة الرمحـ  ـن يف كل العصور تعزر

  يا سيد األكوان يا شذو الدنا  يا صادق األقوال خلقك أعطر
  أنت األمني وقبل بعث رسالة  أنت احملكم فارتضاك املعشر

  إين ألشهد بل ومن بك مؤمن  إن الذي أوتيته ال يقهر
  باً كل الصعاب تكربهللا أديت الرسالة صابراً مستعذ

  أظهرا السمحاء حىت ألألت  دنيا الربية فاستضاء األكثر
  مسلم رددت أصوام  أن ال إله سوى اإلله واشهروا) مليار(

  ما ذاك اال باحتمالك لألذى  عند البداية من كمثلك يصرب؟
  أدموا لك العقبني جاءك نصره  ملكان لإلهالك أمرك يصدر

  اية  وعسى من األصالب يأيت األخريقلت ارجعا ادعو هلم د
  صلى عليك اهللا قلبك طاهر  والصدر نظف ما حلقد يوغر
  هي رمحة للعاملني منحتها  ما مثلها غرست وطاب اجلوهر
  قليب اسري هواك يا خري الورى  يا نور عيين من احبك يظفر
  حزت املناقب والكرامات انربت  جلنابك األعلى ووجه يزهر

  عند فراقها  واللحم، ينطق إن مسي يقطر) األخشاب(تبكي لك 
  حيلب من عشار يزخر) الثدي(ينبع إذ بسطت أصابعاً  و) واملاء(

  واملعجزات تواردت وأجلها  قرآن ربك بالتحدي جيهر
  لإلنس للجن وان يتجمعوا  لن يستطيعوا آية لو فكروا

  قدست  متكفل طول احلياة يسيطر) سبعاً(إن الذي آتاك 
  سلني تقودهم  يوم اللقاء وقد أهال احملشرأميت كل املر

  قلت عاصر بعثة  ما كان يوسعه سواه وجيدر) موسى(لو أن 
  أسديت أصحاباً جنوماً شعشعت  كل البسيطة للجبابرة انربوا
  للغرب شلو فاستقر مقامهم  للشرق حىت الصني مل يتقهقروا
  هل أكرب األعداء قدرك وانزووا  يف خسة شاهت وجوه تقتر

  أناملهم قذارات الدنا  أينال منك املخمرون البورشلت 
  التافهون املاجنون حيام  تأىب البهائم ان م تتقدر



 ٢٠٤

  يا ذات اخلنا  يا دولة االسفاف وجهك أفجر) الدمنارك(تبا لك 
  ألعوبة  لتصوريه واجلرائد تنشر) حممداً(أو قد حسبت 

  راه يصورسيدنا ارتقى  فوق اخلالئق من ب) ابن عبداهللا( هذا 
  جازفت أسخطت اإلله وخلقه  يأتيك سخط اهللا حتماً يصهر
  ستدوسك األقدام دوس حذائها  لنجاسة الكلب البذيء تطهر

  أتباع خري املرسلني حيام  لنبيهم مرهونة تتفجر
  ال من يكفر) األعلون(يا اخوة اإلسالم قال اهلكم  أنتم ا 

  رادع ال يغفر ان مر هذا االعتداء على النيب  دون انتصار
  فغداً تكال املخزيات لديننا  من كافريه والسكوت يربر

  اثنان حاشا ان تسام ونصرب)  إمامنا(قد قاهلا ملك البالد 
  دين أعز به اإلله عباده  وطن ذا الدين ال يتغري

  وألمره بالسحب أعظم غضبة  من مؤمن برسوله يتعطر
  حلياض تزجمريا سيدي اهلادي جتلك أنفس  تأىب اخلنوع عن ا

  وصالة ريب والسالم على النيب  خري الربية واللقاء الكوثر
  هو الرمحة املهداة

  مجال بن صاحل اجلاراهللا 
  مقامك من كل املقامات ارفع  وسيفك من كل الصوارم أقطع
  ووجهك نور والسجايا محيدة  وقولك يف كل امليادين أوقع

  ن أصل وأفرعمشائلك املعروف واحللم والتقى  وأخالقك القرآ
  يتلعلع...حمجتك البيضاء هدى ورمحة  ومازاغ االهالك

  لواؤك معقود على العزم واملضا  وحوضك مورود فطوىب ملن دعوا
  ويابؤس من ذيدوا عن احلوض يومها  وقيل هلم بعداً فال مث موضع

٠٠٠٠  
  أتيت وهذى األرض بغي وظلمة  فاشرق نور اذا طلعت يشعشع

  و مازال يف ليل امللمات يسطعوماقمر إالك شع ضياؤه  
  تألأل يف كل النواحي فأشرقت  به كل أرض باهلدى تتلفع
  ونادى مناد يف السماء مدوياً  حممد من كل اخلليقة أروع
  هو الرمحة املهداة للناس كلهم  ومافاز اال من ألمحد يتبع



 ٢٠٥

  والفضل أوسع" هو البحر من أي النواحي اتيته  فلجته املعروف " 
  ل الدنايا ومل يزل  وأصحابه عن كل غى ترفعواترفع عن ك

  مقامك حممود تفردت سيداً  ألست الذي يوم القيامة يشفع ؟
  مقامك عال ياحبييب وسيدي  وتباً ملأفون أتانا جيعجع

٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  وكافيك رب البيت من كل مفترٍ  تنكب درب اخلري للشر يرتع

  رتعوشانيك باخلسران باء صنيعه  وليس له إال جهنم م
٠٠٠٠٠  

  تفديك كل املؤمنني نفوسهم  وأرواحهم دون انتقاصك ترتع
  ففي نصرة اهلادى مسو وعزة  ولو أجلب الباغون والناس أمجع
  هنيئاً لكم يامن نصرمت نبيكم  فسريوا على درب النيب وقاطعوا

  وتباً لكل اخلائنني نبيهم  قلوم من حقدها تتقطع
٠٠٠٠  

  حممدنا اهلادي شفيع مشفع  أال يا أخي الكفر حاذر فإنه
  فما نلت منه غري أن قلوبنا  إذا أوذي املختار تغلى وتفزع

  وأبشر مبا خيزيك ياشر معتد  على خري معصوم فقد حان مصرع
  ومانال أسباب املعايل أرذال  وهل يعتلى بني اخلالئق ضفدع ؟

٠٠٠٠٠  
  أيا خامت الرسل الكرام حتية  نرددها عرب الزمان ونصــدع

  صالة اهللا ياخري مرسل  وياليتنا مع صفوة اخللق جنمع عليك
  ون علينا أنفس ونفائس  ولسنا حلق املرسلني نضيع

  شعر الدكتور مجال بن صاحل اجلاراهللا  
  ١٤٢٧حمرم  ١٢

  وعاد هدوئي بكـل ضجـر
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  صةبعد انقطاع طويل عن الكتابة ألسباب يعلمها اهللا وظروف خا
  أتيت ألكتب هذه األبيات رغم كل الظروف وضيق الوقت

  ..يف الذب عن عرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



 ٢٠٦

  ..وكلي أمل أن حتوز على بعض رضائكم
  خجلت الكلمات من صمتها يف هذا املوقف

  ..!فنطقت رغم كل شيء 
  وعاد هدوئي بكـل ضجـر  وعادت حرويف بقلبٍ حجـر

  وخيضع شعري لسيد البشر  ألكتب وصف لبعض البقـر
  حممد رسولُ لنـا يا غجـر  ويشهد بذالك حىت الشجـر
  افديه روحي وكـل العمـر  واهديه قليب وحىت البصـر
  وتطغون يف وصفه بالصور  وال تؤمنون حبكـم القـدر

  فمن عاد منكم لكي يعتـذر  ألجل احلياة ومـالٍ خسـر
  شيء نكـرومن كان باملصطفى قد كفر  فقد جاء بالفسق 

  فأين املصري وأيـن املقـر  ويوم األذانُ سيصلى سقـر
  يزجمر صميت يثور القهـر  مبا يفعل اجلاهلـون البقـر

  فعذراً حبييب إليـك العـذر  رسول اإلله شفيـع البشـر
  فهبو وذبو هلـادي البشـر  وصلو عليه بطـول الدهـر

  يا صاحب الدمنرك
  ظافر بن علي القرين . د  . أ

   خري البـريـة كلِّـها  فتـعيبه أومـا ختيب وختـسـرتأتـي إىل
أمـرٍ تسـخـر بٍ فبـأيمعـلّمٍ  ومـؤد هـذا رسـول اهللا خيـر  

يف البالد وتزأر ذيـلة بعـدما  أضحت تزجمـرهذا الّذي دحـر الر  
هذا الذي نشـر الفضـيلةَ بعـدما  طويـت فما عـادت لعنيٍ تظهر  

  ك دونـك هذه  كتب الفضائل باملعـارف تزخريا صـاحب الدمنر
  تنـور أيـها املتكبـر املتعـثِّر)  م(فيها مقال املصطـفى فاقـرأ 
  درس من معنيٍ يسـتـفاد ويؤثر)  م(أولسـت تعلـم أنَّ أصل العلم 

  القراءة يسـتقيم العـاملُ املتحضر)  م(على : أومـا يقـول معلمـوك
  د جاهـالً متحـدثًا  بالترهـات وال بشـيٍء تظـفراقـرأ أو اقعـ

يثـمر كلَّ رشــد ـا حنكِّـماقرأ وقـل بعـد القراءة ما تشـا  إن  
  اخلبثاء يف األفعـال مهما تسـتر)  م(أما التخبث يف املقال فشـيمة 
  حنمد من حبانا الصاحلات ونشكر)  م(إنا بأفضـل منهجٍ يف األرض 



 ٠٧

  يذل ربك مـن يشـاء وينصـر)  م(جلَّ جالله الفـرد ايـد اهللا 
  واملكر الشـديد مبن خيون وميكر)  م(هو ربنا ذو الطول واجلربوت 

  الواحـد املتفـضـل املتـكبر) م(القـاهر الصمد املهيمن والعزيز  
ـم حيشـرتعاظمت  نكبـاتـه وإىل جـهن العظيم كمن حارب املل  

  يد الثّـقلني بـارت أُمـةٌ  كانت مبا أُمـرت تقـوم وتـأمريـا سـ
نـحرـسـتباح وتا فبـاتت تى إذا محي الوطيس تقاعسـت  علـنحت  

  ماذا بعد نرقب يف احليـاة وننظر)  م(اليـوم صح العزم بعـد اهلزم 
  قدر اجلهـد يف كلِّ البقاع وننشر)  م(ها حنن نكتب مـا علمنا منك 

بكات بالذّكر احلكيم ونن الشم(زي  (نيا بـها مـا نسـطرفتبصـر الد  
شـد الذي  عمـر القلوب وغيـر ذلك يعمـرـدي عبـاد اهللا للر  
ـرـر املتعسـدى فتيسمـن مكّة البلد احلرامِ أتى اهلدى   ونـما الن  

  ح وجنهراحلسـىن ونصدع بالفال)  م(منـها نؤم الناس باحلسىن إىل 
كسرة ينـمرك من  يهجـوك يـا خـري الربيرويج كالدونقول والن  

  يارسول اهللا عذرا
  حممد حممود أمحد

  قالت الدمنارك كفراً.. يارسول اهللا عذراً 
  يف رصيد الكفرُ فجراً.. قد أساؤا حني زادوا 
  واستحلوا القدح جهراً.. حاكها األوباش ليالً 
  جنوا ذالً وخسراً قد.. حاولوا النيل ولكن 
  أن تطال النجم قدراً.. كيف للنملة ترجو 

  ممن استرضع مخراً.. هل يعيب الطهر قذفٌ  
  ولقيطٌ  جاء عهراً.. دولة نصفها شاذٌ  
  الستهاموا فيك دهراً.. آهٍ  لو عرفوك حقاً 

 كيف لو يدرون سطراً.. سرية املختار نور  
  مراًالستزادوا منك غ.. لو دروا من أنت يوماً 
  تستحق العمر شكراً. قطرةٌ منك فيوضٌ  

  أنت أحرى.. دون حنرك .. يارسول اهللا حنري 
  مل متت والناس تترى.. أنت يف األضالع حيٌ  



 ٢٠٨

  يف حنايا النفس راً.. حبك الوردي يسري 
  أنت فوق الناس ذكراً. أنت مل حتتج دفاعي 
  رمحة جاءت وبشرى.. سيد للمرســلينا 
  لو خبت مل جنن خرياً.. ا قدوة للعـــاملين
  قومنا للصمت أسرى.. يارسول اهللا عذراً 
  وسواد الناس سكرى.. ندد املغوار منهم 

  ماهلم حينون ظهراً.. أي شيٍء قد دهاهم 
 قد رأيت الصمت وزرا.. مل يعد للصمت معىن  

  ترجتي اآلساد ثأراً.. ملت األسياف غمداً 
  كان جوف األرض خرياً.. إن حيينا وان 

  لرسول اهللا ظُهراً.. يؤمل األحرار سبٌ  
  نسكب اآلالم شعراً.. ويزيد اجلرح أنا 
  تدحر األوغاد دحراً.. فمىت نقذف ناراً 

  إن بعد العسر يسراً.. وع الكفر مهالً مج يا
*****************  

  .. إِالَّ رسولَ اِهللا
  الشاعر عيسى جرابا 

 الد   قَلْب    نم    قْتراأَشدغَرو   اببالي    شعتفَان    طَلْتها      وددبى   فَتج  
  وسريت    تمنح    كُلَّ    بارِقَة    فَماً      يفْتر     بِالبشرى     ويرسم     مولدا

  تدك    من    الضاللِ    مشيداأَسرجت  خيلَ  الـحق  فَانطَلَقَت  بِال      كَلَلٍ    
  وتلَوت    آي    الذِّكْرِ    لَحناً    خالداً      مترقْرِقاً   ما   ضلَّ   فيه  منِ  اهتدى

س    رِكيغل    تنا    أَحمو     ذُال      تاغَرصى  فَتوالـه  اقنأَع   تيلَواودي  
  وتفَتقَت     همم     رويت     غراسها      بِيديك     جاورت     النجوم     تفَردا

  وسرت   قَوافلُ  من  ضياٍء  أَلْـهبت      ظَهر      الطَّرِيقِ      تأَلُّقاً      وتوقُّدا
    طَاكقْفُو     خا تدا    حلَه    ارياً    فَصدا    ههتيدأَس      ةكْمبِح     رنِيتستو  

  !وسمت   كَما   لَو  لَم  تكُن  طيناً  وما      أَسماه    يعصف   بِالـهوى   متمردا
  !أَنى   لَها   تخبو   وأَنت   لَها  مدى؟فَتْألَألت     رغْم    الدجى    كَكَواكبٍ      

  يا    سيد    الثَّقَلَينِ    مهجةُ    أَحرفي      ثَارت   فدى   فَرأَتك   أَعظَم   مفْتدى
حر     ةرِيالب      ريا      خهامأَمال   و   فلَى    كَيجخ    كافَتا؟وددوتةً     وم  



 ٢٠٩

  ركَضت     تذُود    وللصفَاقَة    أَلْسن      نفَثَت    سموم    الكُفْرِ   حقْداً   أَسودا
  باتت    تشير    إِلَيك    أَطْمعها   تخا      ذُلُ    أُمة    ملْيارها    يهذي    سدى

  !رسولَ    اِهللا    ما    أَعراضنا      ودماؤنا     أَالَّ    تكُونَ    لَه    فدى؟   إِالَّ  
  بِأَبِي    وأُمي    أَنت   دونك   مهجتي      في  صدرِ  من  سلَقُوك  أَغْرِسها مدى

إِالَّ    ر    كفُورا    عاِهللا     ماترِدوم   ذُبعتو   ىنج   بيطا   تةً      غَنضو  
  لَكنه      كبر      الطُّغاة     فَما     بِه      من    مبصرٍ    إِالَّ    وأَصبح   أَرمدا

ىأَس  ـ      ـنئقَلْبٍ   ي   نِ    كَمالثَّقَلَي    ديا    سي  ! تبِيي فطَر كَموiiادهسم!  
  والناعقُونَ     فَم     مرِيض     مترع      زيفاً    كَأَعمى    بات   يرجو   مقْعدا
  خاضوا  كَما  بِاِإلفْك  خاضت  عصبةٌ      من    قَبلُ    واتخذَت   هواها   مقْودا

  ا  بِنورِ  الوحيِ  يكْشف  سوَءةَ الـ      ـأَفَّاك     للدنيا     ويصدق    موعدافإِذَ
  ما   أَنقَصوك  فَأَنت  أَنت  أَجلُّ  خلْـ      ـقِ    اِهللا    منزِلَةً    وأَكْملُ   سؤددا

ع  نم   قأَنَّ   الـح   كيكْفايدجأَنبِ  وي  القُلُوف  مهاً  فَأَتنس   فَا      ض  كيني  
  وانساب   فَاهتز   الوجود   وأَزهرت      آمالُه     وبِغيرِ     حبك     ما     شدا

غَص   اهنيةً      ععلَو    اقَتسأَنْ    ت    بص    الما؟   أَيدهجى  مسا   فَأَمبِه!  
  يا     سيد     الثَّقَلَينِ    حسبِي    أَننِي      قَلْب     إِلَى     لُقْياك    ذَاب    توجدا

    تإِالَّ    ذَكَر     رِهوا      ُء     بِنمانُ   السدزت   مالت   ردب   ا    الحامدمحم  
  صلَّى   علَيك   اُهللا   ما   ارتفَع  اَألذَا      نُ    علَى    القبابِ   وبِاليقينِ   ترددا

  ما صار هذَا الكَونُ كَالـخبرِ الـمفيـ      ـد   وتم   إِالَّ   حين  كُنت  الـمبتدا 
****************  

  بيب األعظمإىل احل
  :زاهر احلسن . د

  ،غَضوبا      صميت وجرحي ، يا حبيب  هم  حيسبونَ  وقد  سكتiiذنوبا  
  أشتعـلْ      غضباً  ،  ومل أُشعلْ فداك حروبـاiiهم يزعمون بأننـي لـم 
  أرحتـلْ      شوقاً إليك ، ولـم تـك احملبوبـاiiهم يزعمون بأننـي لـم 

هم  يسلكون إىل رضاك ii هـم      وأنا  أطري ومـا سلكـتدروبiiدروبـا  
 مشاعـري      بني  القلـوبِ ملـا بقيـن واُهللا  يعلم  لو قسمـتiiقلوبـا  

****************  
  بأيب وأمي
  :رمضان عمر



 ٢١٠

  هذا   املداد   مبسك  أمحد  قد  مها      وازدان    فيه   مع   النسيم   مثالُ 
  ة   أشدو   ا      ليطيب   يف   مدح   احلبيب  مقالُأزهو   به   يف   رق

  أقفو    به   كعب   األوائل   ليتين      كنت    الذي    آبت    به   اآلمالُ
  فتصيبين   بعض   الشفاعة  حينها      فأكون   أسعد   من   حوته   رمالُ

  بغى  الدجالُ   أفديك    يا    خري   اخلالئق   كلها      إن   شط   قوم   أو
  بأيب   وأمي   كيف   ال  أفديك  إذ      بدأ     القتال     ودقت     األطبالُ
  وتطاولت  عصب  الكالب  وأنفث      من     كل     سم    ناقع    ريغالُ
  قد   زاد   حد   احلد  حىت  مل  يعد      جيدي   مع   الفعل   الشنيع  جدالُ

  ىت    أثخنوا      طعنا    وكيدا    واحلروب   سجالُومترد     األزالم    ح
  !إنه      سحر   الوجود   فلن  يعاب  كمالُ:   كذبوا   ولو   صدقوا   لقالوا

  خري   الربية   رغم   أنف   أنوفهم      حاشا    ملثلك   أن   يسيء   مقالُ
  سقط    األقوالُفالقول  دونك  يف  املديح وإن عال      ولشسع    نعلك    ت

  فليخسئوا،   ولبئس  ما  جاءت  به      صفر    الوجوه    اخلسة    األنذالُ
  الراتعون     مع     الشياه     كأمنا      شاهت  وجوه  الغرب  فهي  مسالُ
  القاصرون عن الفضائل ما ارعووا      واللؤم     فيهم    شيمة    وخصالُ

  خليقة      خجلت     ملثل     فعاهلن     بغالُ   شر     الربية    يا    أشر 
  بئسما   األفعالُ!   أحضارة   الدجل   السخيف  أهكذا      تؤتى   املكارم؟

  أخزى  الذي  مسك  السماء  بناءكم      يا      أيها      السفهاء     واألنذالُ
    احلقري     مسه    احملتالُأحالم    هرطقة،    وخسة   قاصر      ربوش  

  ال  ليس  يف  رسم اخلسيس بالغة      إن    البالغة   يف   احلبيب   تقالُ
  فهو   الكرمي   إذا  الكرام  تعاظمت      عند    الزحام،   وعزت   األمحالُ

  أينعت      سالت     بعذب    حديثه    األقوالiiُوهو  الفصيح  إذا الفصاحة 
  الغدو    رياضنا      ومع     الغدو    متازجت    آصالُفبذكره     كان     

  ومبدحه    مهج    القلوب   ترمنت      وتراقصت    طربا   له   األوصالُ
  يا    أيها   املختار   حسبك   رتبة      مهما    تعملق   مل   يصلك   خيالُ

  جومهم    أحبالُفالكل     خلفك    وامجون    كأم      كبتوا     تشد     و
  خريت   بني  اخلمر  واللنب  الذي      فطرت  عليه  من  الورى  األجيالُ
  فاخترت    فطرة   أمة   ملّا   تزل      خري      القرون     فتية     ختتالُ

  فكيف  ذاك  يزالُ،   وبنيت    لإلسالم   صرحا   شاخمًا      طال   السماء



 ٢١١

  صرها      ضاءت  إذا  غرب  اجلنوب مشالُأضحت  به  بغداد  جنمة  ع
  أرضها      فمشت    توازي    ظله    األجيالiiُومشى السحاب لكي يفارق 

  وتتابع     العلماء    حىت    أزبدت      سوح     البطاح    فحملهن    ثقالُ
  ثقالُذاك   ابن   سينا   والفرايب   الذي      لو   زِين   زانت   عشره   األ

  ولدحية    الكليب   إذ   بسطت   له      شم     القياصر    كربها    األمثالُ
  لنا      لقيا   األمني   ويف   اللقاء   مجالiiُلغسلت  دون الكعب، لو سنحت 

  أقرئ     نبيك     يا    دحية    أنه      حان     الزمان    وملكنا    سيزالُ
  نضوي      كل     املكائد    ختتفي    األدغالُسيزول  ليل  الظلم  حىت  ت

  ويعم    كل    الكون   عدل   حممد      ويذوب    بغي    ينتهي    األهوالُ
  يا   أمة   املليار  هل  من  عضبة      نذكي    النفوس    كأا   املرجالُ

  جالُجتتث    شأفة   حاقد   من   أصله      حىت   يثوب   مع   الردى  الد
  فالصافنات  من  اجلياد على الذرى      قد     أسرجت،     وتقدم    اخليالُ

  الدجا      واملوريات      القدح     واألمجالiiُوالعاديات  الضبح  تربق يف 
  يا   سيدي  ما  إن  رموك  بسهمهم      حىت     تدافع    للوغى    األبطالُ

  ا      للنصر     يعلو     فوقهن     هاللُوتعالت    الرايات    تعلن   زحفه
  من   قبة   اإلسراء   تغزل  عزمها      أتذود     بالعزم     الفيت     نِصالُ

  وتريق   من   دمها  الزكي  جداوالً      نعم    الدماء    فداك   حني   تسالُ
  إلعوالُدقت   به  جند  احلماس  حصوم      فمشى    النعي    يقوده    ا

  والسمهري    ا    يغذ    خطوطه      فهوت   عروش   حطمت   أغاللُ
  وتقهقر   األسطول   أسطول  اخلنا      والبش   يصرخ   أن   هلم  تعالوا
  وتناقص   الشيطان  ال  يلوي  إىل      ما    قد    دعا    وتقطعت   أحبالُ

  أذيال      نكستهم،     وآل     مآلُ  وتشرذموا    فرقًا    جتر   خيوهلم    
  أما   فطنتم   أمنا      سنجز    رأسا   لن   يطول   نزالُ..    ال    تفرحوا

  ويباع   يف   سوق  النخاسة  بشكم      حىت     تدوس    جبينه    األطفالُ
  ثقالُيا   أيها   الغرب  الكسيح  رويدكم      إن      املعامع      محلهن     

  ولنا    خلقن   ولن   تسار   لغرينا      تلك      املكارم     أيها     اجلهالُ
  إنا     قدحنا     باحلماس    نفوسنا      فاستنفرت   شررا   بنا   األوصالُ
  وتضاعفت    أحقادنا    حىت    إذا      محي    الوطيس    أتاكم   الزلزالُ

  أنفه      هذي    اجلموع    يقودها   الرئبالُ  سنهز   عرش   الكفر   نكسر
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  الردى      تفدي    احلبيب    نفوسها   واملالiiُهذي  اجلموع  تدافعت حنو 
  سنغير     التاريخ    نصلح    أمره      حىت     تعود     هلديها     األجيالُ

  دوم   ضاللُوندق    روما   مث   نزوي   بعدها      كل    املدائن   لن   ي
  وعد   النيب   فكيف  خيلف  وعده      كل    الوعود    مع    النيب   تنالُ
  هذه    حقائق    هدينا   نسمو   ا      حنن    األشاوس    نسوة   ورجالُ

  مهما    بطشتم   يا   قساوسة   الفنا      فاحلرب     كر     تارة     وسجالُ
  إنا   هلا      حنن  األىل  مهروا الوعى األبطالُ  واحلرب    شم    خيارنا 

  حنن   األىل  باعوا  النفوس  لرا      فهو    الذي   قضيت   به   اآلجالُ
  فاملوت   إما   أن   جييء  فمرحبا      يا   موت  حي  ففي  املنون  منالُ

  بغية      آمالُ فهو    الطريق   إىل   لقاء   حممد      ولقاء       امحد      
****************  

ثْ صديقي عن مجال حممدحد  
  : عبد املعطي الدااليت.د

اقفكلُّنا   تو    احلبيب    فوص      ه  األشواقزاجاحلديثَ  م   هات  
 تعطّرت وى  احلروفii  ها      بشذا  األحبةواهلوى ..  أردانiiأذواق  
  املصطفى      فتوضأت  بدمــوعها  األحداقiiفغدا يحدثُ عن جالل 

األشواق  أحلى  اللُّغى  ما  قالت      حكي  بشوقٍ  عن  مجال  حممدي  
األخالق عن  كل  ما  قد  جادت      عن  قلبه  ،عن  حبه  ،عن لطفه  
ترنيمةٌ      يف  القلب  تسري واهلوى خفّاق    حتيا     بذكر     حممد  

  ذاقواiiيغفلوا      يوماً،  وذاقوا يف اهلوى ما iiن  عن جه مل طوىب  مل
  أوغلوا      ناموا    على   أحالمهم   وأفاقواiiطوىب  ملن  يف دربه قد 

 فكفهل  ي  ،ساروا     إليه    حتثهم    آمالُهم      وأنا  األسريii؟وثاق!  
  قليب    دونه    اآلفاق    إخويت      وحبيبiiطالت  وطالت غربيت يا 
  !؟iiرحليت      وأنا  الضعيف وما لدي براقii طال  الطريق فكيف أبدأ 

  ال   ينفع  اإلطراق..   ال  تطرقي  يا  نفس هيا فاذهيب      وحتسسي
  يا نفس جِدي إنْ يشأْ رب الورى      ال   يلبث   األحباب  أن  يتالقوا

****************  
  ذاك رسول اهللا حممد

  حممد بن حسن أمحد النعمي 
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alnuami_ya@yahoo.com   
 هذا رسولُ اهللا حممد =دباهللا مؤي معتصم  
  أفضلُ خلقِ اِهللا حممد= كان أميناً كان رحيماً 

  يدعو الناس لربٍ أوحد= جاء بشرياً جاء نذيراً 
  وعلى ذلك إين أشهد=   بلَّغ دين اِهللا إلينا 

  للحقِ الواضحِ قد أرشد= دعا سراً ودعا جهراً و
الكفرِ حبزم جيش حارب   =دوحما كلَّ الظلمِ وبد  

  بل يعطي عطاًء ال ينفد= من فقرٍ أبداً ال خيشى 
  قد عاش كفافاً وتزهد= مل يشبع من خبزِ شعريٍ 

  يف بيته نار ال توقد= وهاللٌ من بعد هاللِ 
  بالرمحة رباه تغمد=  رباه ارزقين طاعته

  أكرِمين بشفاعة أمحد=  واحشرين يف اجلنة معه 
  ذاك رسولُ اِهللا حممد=   ذاك رسولُ اِهللا إلينا

***************  
  !َصر املُختار ودحر الفُجار
  ن:يوسف مسعود قطب حبيب 

 عتل      مهبِالت  فقْذاخلَلْقِ  ت  اررش   بِحتنميوالق  ئى  املَبادسأَر  نم   يب  
القمم  قما  فَوس  رٍ  قَددلِ  بين   نم      لُهأَه    كاثَروإن    ت    باحالن    نأي  
كُلُّ   اُألمم    ورِهبِنبِه    و    تدعى      سري  الودهعٍ  يمٍٍ  ساطجلِ  نيَأو  ن  

 ادج   مدع  نيا  موأَح   به   القُلوب   حفَت      ةمظَمِ    نِعبِأَع    بِه    الكَرمي  
قَمأَ  من  سروأَب  يلَ   بهلفَى   العشياعها      وض   دعب   القاَألخ    ممت    قَد  

  لفُحش  والبغي  البغيض  قَد انهدمبِالعدلِ    واِإلحسان   قامت   شرعةٌ      وا
مستواب  دمضاَء   بِنورِ   أحتا   اسرِقا      لَمشحاً  مبص   نالكَو   دا   ظَالمفَغ  
ملْ  أَعال  ب  هوممع   دنع   ثيها      كَالْغطائبِع     دمحم     اُء      كَفحس  

  والكَرم؟iiا   يطاوِلُ   رحمةً   في  قَلْبِه      من  ذا  يبارِي يف السماحة من   ذ
ممبِالق   لِّقاملُح   لِ   الطريلْ   سائب      أخالقه     نسألِ     الثِّقلنيِ     عفَلْت  

   دعسي   كَي      هخوا  فَردباألصحابِ  ر  صاح  نممئلْتيو  احلزين   شالع  
األلَم      رم      هوعبِدم      دمحمكَى      لتاش  إذ  هِيملَ  الْبلِ  اجلَملْ  سائب  

محن  رإال  م   الرمحن   محرا      ال   يبغاض  لنعي  وقام  طابى  اخلعفَو  
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  واخلصم   قَد   ألْقَى  السلَم،   اللَّدود  وسيفُه      بِيمينِه وعفا   عنِ   اخلَصمِ  
  هالّ     رأيتم    مثلَ    عفْوِِ    حممد      عن  أهلِ  مكةَ  عرب  تاريخِ  اُألمم؟

  
**************  

  قبمل   ي      يارِكُمهل   بد    قلْحداً    ل؟ يا    جاحلَمأو  ع   دالةلَلْع   كْرذ!  
مزلْتلٍ    يكُلِّ    قَوليلَ    لإنَّ     الد      ليلَهد   تريما    افْتل    تهالّ    أقَم  

  !هلْ    يقْتلُ    املُختار   شيخاً   فانِيا      هلْ   يقْبلُ   املُختار  نقْضاً  للذِّمم؟
  !مثَّلَ   املختار   أو  قَتلَ  النسا      هلْ   أَهلَك  املُختار  شعباً  وانتقَم؟   هلْ

قَموالس    ةكَايالش    بابثُّ    أستجي      هلْموبِس    بِهربِح     الطَّبِيب     وفَه  
  كَأْس     املَذَلَّة     والعبادة    للصنم فيزيلُ     أنظمةً     تجرع     شعبها     

معى  الندأس  نم  لوقاملَخ  كُرشيها      ولجائي  أرف   يدحوالت   رِقشي ِ  كَي  
  ممهذا       جهاد       نبِينا      ومراده      فاذْكُر   مقاصد   حربِكُم   كُلَّ  اُأل

  تجِبك نِساؤها الثْـ      ـثَكْلَى    وقَبر   جامع   وحبار   دم) الْبوسنا(ولْتسألِ 
  !بِها      ناراً   أحاطت   بِالسهولِ   وبالقمم؟iiمن أَورى ) الشيشانَ(بلْ  سائلِ  

  !أين  القيم؟:  اجمِ   سائالًواملسجد    األقصى   يئن   بِجرحه      بين   اجلم
  ! من   أجج   احلَربينِ   فتكا  بِالورى      أمحمد   أم   هم   أساطني   الْعجم؟

*****************  
  طال ابتهالُ املصطفى

  :عبد املعطي الدااليت.د
  ماْءiiللسماْء      صحراؤها  من غري iiاألرض  تضرع  

  !عربدت      ظلماً   ،  وسفكاً  للدماء         واجلاهليةُ
  عبدوا   احلجار  وأفسدوا      ظلموا الصغار مع النساْء
  أخىن     الظالم    عليهم      واجلهلُ   خيم   و  الغباْء
  هل     رمحةٌ     وهدايةٌ      متحو  ظالم  األشقياء  ؟

  تظار    األنبياْءهل  من  نيبٍ  مرسلٍ  ؟      طال    ان
    هلفي    لنجوى   األنقياْء..    وحممد      هلفي   له  

  متوحد       يف      غاره      يرنو   إىل  جهة  السماْء
  يدعو    و    يسأل   ربه      باحلب   يدعو   والرجاْء

  ؟iiطال   ابتهالُ  املصطفى      أمن  جييب  له الدعاْء 
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  !ز     تفجرت      فيها     ينابيع    العطاْءما     للحجا
  حراْءiiهاقد      أطلّت     زمزم      والوحي  يهبط يف 

  اهلدى      واهللا   يعطي   من  يشاْء iiواملصطفى  حاز  
******************  
  يف زمن الردة والبهتان

إلساءة اليت وجهها سلمان رشدي فاروق جويدة كتب فاروق جويدة قصيدة معربة أميا تعبري أيام ا 
  :فقال" آيات شيطانية"إىل اإلسالم واملسلمني يف كتابه 

  يف زمن الردة والبهتان 
  اكتب ما شئت وال ختجل فالكفر مباح 
  ضع ألف صليب وصليب فوق القرآن 
  وارجم آيات اهللا ومزقها يف كل لسان 
  ال ختش اهللا وال تطلب صفح الرمحن 

  زمن العصيان بال غفران .. فزمان الردة نعرفه
  إن ضل القلب فال تعجب أن يسكن فيه الشيطان 

  أجهضها جنب الفرسان .. ال ختش خيول أيب بكر
  أسكته سيف السجان .. وبالل الصامت فوق املسجد

  ! أتراه يؤذن بني الناس بال استئذان؟
  أتراه يرتل باسم اهللا وال خيشى بطش الكهان 

  كل مهان فال.. فاكتب ما شئت وال ختجل
  واكفر ما شئت وال تسأل فالكل جبان 

  األزهر يبكي أجمادا ويعيد حكايا ما قد كان 
  والكعبة تصرخ يف صمت بني القضبان 

  والشعب القابع يف خوف ينتظر العفو من السلطان 
  والناس رول يف الطرقات يطاردها عبث الفئران 

  والباب العايل حيرسه بطش الطغيان 
جتها والكأس الراقص والغلمان أيام األنس و  

  واملال الضائع يف احلانات يسيل على أيدي الندمان 
  فالباب العايل ماخور يسكنه السفلة والصبيان 
  حيميه السارق واملأجور وحيكمه سرب الغربان 
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  جالد يعبث باألديان وآخر ميتهن اإلنسان 
  : أسالك بربك يا سلمان.. والكل يصلي للطغيان

  ! كسر يوما أحد الصلبان؟هل جترؤ أن ت
  !! أن تسخر يوما من عيسى أو تلقي مرمي يف النريان

  وصليب أحرقت مجيع األديان .. ما بني صليب
  فاكتب ما شئت وال ختجل فالكل مهان 

  ! هل هذا حق الفنان؟: حني تفيق من اهلذيان.. خربين يوما
  !! أن تشعل حقدك يف اإلجنيل وتغرس مسك يف القرآن

  !! م موسى أو عيسى أو تسجن مرمي يف القضبانأن ترج
  ! أن يغدو املعبد والقداس وبيت اهللا جمالس هلو للرهبان؟
  أن يسكر عيسى يف البارات ويرقص موسى للغلمان 

  ! هل هذا حق الفنان؟
  ! أن حترق دينَا يف احلانات، لتبين جمدك بالبهتان؟
  ! أن جتعل ماء النهر مسوما تسري يف األبدان؟

  يشرق ضوء من قلب ال يعرف طعم اإلميان  لن
  لن يبقى شيء من قلم يسفك حرمات اإلنسان 

  فاكفر ما شئت وال ختجل ميعادك آت يا سلمان 
  وقم واسكر بني األوثان .. دع باب املسجد يا زنديق

  قم واقطع رأس الشيطان : سيجيئك صوت أيب بكر ويصيح خبالد
  فمحمد باقٍ ما بقيت دنيا الرمحن 

  ومكان.. ولو كرهوا يف كل زمان.. يعلو صوت اهللاوس
****************  

  فعلٌ ناسخ" كان"كنا ولكن 
  هـ٢٤/١٢/١٤٢٦" سعد"حمب الفأل 

  من مبـلـغٌ عنـا بـأنـا أمـةُ شبـه الـرجال وال نطيق تكلّفـا
  حنن اللذين تداعت األقوام حــو ل قصـاعهم تبغي الثريد لتغرفا

  فعلٌ نـاسـخ صرنا وصار األمر حقًا مؤسفًا" انكـ"كنـا ولكن 
  جنتر املآثر من قفـا.. حنيـا السبـات ولو تبدت يقظة كاحللم

  ورءوسنا من حتت مقصلة العدا ختتـار يف دعة هدوء األحنفـا



 ٢١٧

ـًا   ونرى التمدن يف اخلنوع وكلمـا قـالوا هتفنا ذاك قـوالً منصف
  جيـه ليست يف اخلفاونبـرر الـزالت وهي جريئـة مقصودة التو

  حىت تطاول منهـم األقـزام فـي سفـه ونـالوا قدسنا واملصحفـا
ـًا وتعسفا   وجتـاوزوا من حقدهم يف غيـهم عرض الـرسول كم

  إعـالمهم شـن الضروس مؤيـد من حبـرِهم ودعيـهم واُألسـقُفا
  ولـنـا دويـالت وأعالم غـزا كـل الفضاء وكان طبـالً أجوفا

  ببغـاء يقلـد األصوات فـي بلـه وسخف ال حيس وإن هفـاكال
  يتسابقـون العهـر يف قنـواتنا وصفوا الفضيلة والعفاف ختلفـا

  وإذا لـدغنـا من دعي فـاجـرٍ وهنوا وما احتملـوا الدفـاع تزلفا
ـًا   وإذا هفــا أو مـال أي مبـلّـغٍ ملئـوا املنابـر باحلديث تفلسـف

ـًاورموا اجلميـع ب   فريـة مقصـودةٍ  تصف التديـن واحلجـاب تطرف
  فـإالم نـرضى بـالدنيـة ننحنـي واهللا أكـرمنـا مبن قـد شـرفــا
  دستـورنـا ونبينـا ورسـالــةٌ للكـون قاطبـة وليس ـا جفــا
  حنـن الفـدا لـمحمـد إن رامـه جنـس وإن زاد اهلجـوم وأسرفـا

  يف حمكم الترتيـل صيغت أحـرفًاخيــر األنـام شهـادة من ربـه 
********************  

  هذا رسول اهللا
  سليم السامل

فينا أمحد كذبوا وقالوا مات  
  كذبوا لعمر اهللا ال لن يهتدوا............................ 

  هذا رسول اهللا شلَّ لساننا
 ........................يد ومل تضرب إن حنن مل ننطق  

  هللا ملء فؤادناهذا رسول ا
ـَّـا دونه نستشهد....................    يا كـــون إنـ

يهدهذا رسول اهللا فينا ه  
 ..........................نوران ملء الكون أين املرشد  

  هذا رسول اهللا يف أطفالنا
 ............................جيوب به النداُء اخلالد ذكر  

  هذا رسول اهللا تف طفليت



 ٢١٨

 ...........................من الوجود حممد إن األحب  
  هذا رسول اهللا يا من يبتغي

 .............................عزا فذا عز منيع سيد  
  هذا رسول اهللا يا مليارنا

 ...................................ـدـبـعـتسـَّا لغري اهللا ال ن   إن
  هذا رسول اهللا يا مليارنا

  هـبـوا بِجِد تبروا ما شيدوا...................................... 
  هذا رسول اهللا يا مليارنا

 ............................دمحمثله أحيا القلوب في نم  
  هذا رسول اهللا يا مليارنا

  قد شتتوكم آن أن تتوحدوا............................. 
  يارناهذا رسول اهللا يا مل

 ..................................وسائد يا قـــوم ملَّـت رقادكم  
  هذا رسول اهللا حنيا ذكره

 ...................................ـَّد   نورا مزيدا ال يملُّ يخـل
  هذا رسول اهللا نفدي ذكره

 ...............................ـَّت   يــد باملال باألوالد ما بـقـي
  هذا رسول اهللا يف كل الدىن

 .............................أضاء فريجتيه الفرقد جنم  
  هذا رسول اهللا رغم غبائهم

 ...................................ـنالُ األبعدما نيلَ  منه بل الـم  
******************  

  
  
  
  
  
  
  



 ٢١٩

  حيتاج ملراجعة 
  الفهرس العام  

  ١  ما قيل فيه من شعر  صلى اهللا عليه وسلم –الباب الثامن 
  ١  مقدمة حول أمهية الشعر

  ٦  !أترى ستنفع يف القلوب عظات؟
  ٨  إشراق دمعة

  ٨  أطلقيين يا مدينة
  ٩  "صلى اهللا عليه وسلم"الدفاع عن داعية السالم 

  ٩  الرد املبكي للمجرم الدامناركي
  ١٥  إىل األنصار قد وصل الرسولُ

  ١٦  ...روحيإمام املرسلني فداك 
  ١٨  إن كانَ فيكم خنوةٌ ومـروءةٌ

  ١٩  دفاع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ٢٣  حتية ودفاع عن عرضه صلى اهللا عليه وسلم

رسـولَ اِهللا نعتـذر ٢٥  !!جئنا إليـك  
  ٢٦  جلَّ من رباك

  ٢٧  حوار بني سلعة دامنركية وأخرى أمريكية
  ٢٨  صلّى عليك اهللا

  ٢٩  هللا صلى اهللا عليه و على آله و صحبه و سلميف مدح حبييب رسول ا
  ٣١  يف نصرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  ٣٢  رمي   على   القاعِ   بني   البان   والعلَمِ
  ٤٩ولد اهلدى، فالكائنات ضــــــــــياُء

  ٥٤  ملحمة النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ٥٦  أبو الزهراء خيـر  املرسلينـا

  ٥٧  سل يا أمحديا إمام الر
  ٥٧  إال الرسول

  ٥٨  الربدة للبوصريي
  ٦٧  الصارم املسلول لشامتي الرسول
  ٦٨  عاد حممد صلى اهللا عليه وسلم



 ٢٢٠

  ٧٠  أصـمـى العروبةَ  واإلسالم جهالُ
  ٧١  عائدون يارسول اهللا

  ٧٢  يـحمل  اإلفك يف السنان شعارا
  ٧٢  القصيدة احملمدية لإلمام البوصريي

  ٧٤   الصالة على خري الربيةالقصيدة املضرية يف
  ٧٦  تاج املدائح يف حبيبنا و رسولنا حممد عليه الصالة و السالم

  ٧٨  ربيع اهلدى
  ٧٨  رسول اهلدى  حممد صلى اهللا عليه وسلم

  ٨٢  ...!!سيدي يا رسول اهللا 
  ٨٨  صالة اهللا وسالمه على اهلادي

  ٨٩  صلى اإلله وسلمـــا
  ٨٩  !..رسول اهللا.. عذراً

  ٩٢  فدى لرسول اهللا
  ٩٤  وللذود  عن عرض الرسول قصائدي 

  ٩٦  يف ذكرى املولد
  تعـذرنا رســولَ اِهللا إِنـا 

  يا عني جودي بِدمعٍ منك منسكبِ  
  أطبـق الليل واختفـت أضـواء  
  اخلبـــــر فجـــــأةً شــــاع  
  مخلَ التةَ الْكُفْرِ جِيـرما زأَي  
  شهِر والليوثُ ضـــــــــواري السيف أُ 
  حب الرسولِ تذكّر وتدبر   

  ١٠٦  مولد اهلادي
  ١٠٧  نصرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  ١٠٨  يـا حبيبـــــي هـــــاك حنــــــري 
  ١١٠  مـن نبـع هديـك تستقـي األنـوار 

  ١١١  ......إمام املرسلني فداك روحي 
  ١١٣  عليه وسلمصلى اهللا  -حتية ودفاع عن عرضه 

  ١١٤  جلَّ من رباك



 ٢٢١

  ١١٦  حاشى لوجهك أن يأيت به القلم
  ١١٩  …نفحات اهلجرة

  ١٢٠  مشائل الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  ١٢٣لك يف مهمة التجلي البهاء

  ١٣٣  كأنّ  جنوماً  أومضت  يف  الغياهب
  ١٣٣  عيون األفاعي

  ١٣٤  :هناك رسول اهللا  
  ١٣٤  :وأحسن خلق اهللا . ٣
  ١٣٥  :وم ويل ق. ٤
  ١٣٥  :منهاج اهلدى . ٥
  ١٣٥  :فأشهد . ٦
  ١٣٦  :براهني . ٧
  ١٣٦  :فراق احلب . ٨
  ١٣٧  :جزى اهللا . ٩

  ١٣٧  :خامت الرسل . ١٠
  ١٣٧  كشف الغمة يف مدح سيد األمة

  ١٥٣  عذراً رسول اهلدى
  ١٥٥  ...ألجله فقط 

  ١٥٥  مايل أراك كسري الطّرف يا قمر؟
  ١٥٦  حممد  املبعوث  للنــاس رمحةً

  ١٥٦  مدح الرسول
 ١٥٧  "صلى اهللا عليه وسلم " هو املختار  
  ١٥٩  نِداُء استغاثَة

  ١٦٠  !نصر املُختار ودحر الفُجار
    يارِكُمهل   بد    قلْحداً    ل١٦٠  يا    جاح  

  ١٦١  نظم امليمية يف الذود عن خري الربية
  ١٦١  يف الذب عن عرضه صلى اهللا عليه وسلم

  ١٦٢  يب وأميبأ
  ١٦٤  إىل احلبيب األعظم



 ٢٢٢

األبقارِ واألجبان ١٦٤  ولقد مسعنا ما يسوُء قلوبنا من دولة  
  ١٦٦  طه إمام املرسلني

  ١٦٧  واستمطروا غضبا
 ها الدمنارك١٦٧  إال رسولَ اِهللا.. يا أي  

  ١٦٨  يـا حبيبـي هـاك حنــري
  ١٦٩  .... !!!يا نـيب اهللا عــذرا

  ١٧٠  ةعلى أبواب املدين
  ١٧١  ما بني اهلجرة واهلجمة

  ١٧٣  شغف الروح حبب حممد
  ١٧٤  !يا حبيب الروح 

  ١٧٦  مولد اهلادي
  ١٨٢  بلد األبقار

  ١٨٣  يف نصرة احلبيب األعظم
  ١٨٤  حبب رسول اهللا

  ١٨٥  إال حممدا رسول اهللا
  ١٨٧  أبا الزهراء

  ١٩١  صلّى عليك اهللا
  ١٩٢  يا حبيب

********************  
  ١٦٣فع يف القلوبِ عظات؟  أترى ستن

  ١٦٤أحـبــك يا رسول اهللا   
  ١٦٨املختار صلى اهللا عليه وسلم  

  ١٧٠إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ١٧١أيها املسلمون يف كل قطر   

  ١٧١بشرى من اهللا  
  ١٧٢حسان بن ثابت يبكي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

  ١٧٥! حقاً رسول اهللا نيل جنابه؟
  ١٧٧ائماً أنت بقليب  د

  ١٨٠!  رسول اهلدى عذراً



 ٢٢٣

  ١٨٠'' صلى اهللا عليه وسلم''صورة املصطفى 
  ١٨٢عرضي فــــداك  

  ١٨٣فدتك ماليني األباة  
  ١٨٣فلق احلق 

  ١٨٥صلوا على اهلادي وردوا على الفور  
  ١٨٦لك روحي تنذر  
  ١٨٨هو الرمحة املهداة 

  ١٨٩وعاد هدوئي بكـل ضجـر 
  ١٨٩رك يا صاحب الدمن

  ١٩٠يارسول اهللا عذرا 
   ٢٠٩..إِالَّ رسولَ اِهللا

  إىل احلبيب األعظم
  ٢٠٩  بأيب وأمي

ثْ صديقي عن مجال حممد٢١٢  حد  
  ٢١٢ ذاك رسول اهللا حممد

  ٢١٣ !َصر املُختار ودحر الفُجار
  ٢١٤ طال ابتهالُ املصطفى

  ٢١٥  يف زمن الردة والبهتان
  ٢١٦  خفعلٌ ناس" كان"كنا ولكن 

  ٢١٧  هذا رسول اهللا
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  ))٨((فضائل الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وحقوقھ 
  

  مقاالت وخطب حول ردود فعل المسلمین –الباب الحادي عشر 
  

  !!؟ وسلم علیھ اهللا صلى الحبیب من أتسخرون
  عزة عبد الرحیم سلیمان: الكاتب

  !!أھذا نبي ؟...وُضرب وأذي ... قالوا تزوج وأنجب . . قالوا ُسحر 
  !ا ؟وھل كان نبي على غیر ھذ

  ) ٥٢: الذاریات ) (َكَذِلَك َما َأَتى الَِّذیَن ِمن َقْبِلِھم مِّن رَُّسوٍل ِإلَّا َقاُلوا َساِحٌر َأْو َمْجُنوٌن(
ْأِتَي ِبآیَ    ( وٍل َأن َی اَن ِلَرُس ٍة ِإالَّ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًال مِّن َقْبِلَك َوَجَعْلَنا َلُھْم َأْزَواجًا َوُذرِّیًَّة َوَما َك

  ) ٣٨: الرعد ) (ِبِإْذِن الّلِھ ِلُكلِّ َأَجٍل ِكَتاٌب
دِّلَ       ( ُرَنا َوَال ُمَب اُھْم َنْص ى َأَت ذُِّبوْا َوُأوُذوْا َحتَّ ا ُك ى َم  َوَلَقْد ُكذَِّبْت ُرُسٌل مِّن َقْبِلَك َفَصَبُروْا َعَل

  ) ٣٤: األنعام ) (ِلَكِلَماِت الّلِھ َوَلقْد َجاءَك ِمن نََّبِإ اْلُمْرَسِلیَن
ض    فھي شنشنة قدیمة من یوم سار ركب األنبیاء بنور اهللا ، حین یعجز أھل الكفر عن نق

  .الرسالة یوجھون سھامھم لحاملي الرسالة صلوات اهللا وسالمھ علیھم أجمعین 
اب    ذ باأللب دا ـ صلى اهللا         . والعجب العجاب الذي یأخ ي محم دا ممن عاصروا النب أن أح

دا        ... ا یسوءه  علیھ وسلم ـ لم یتكلم فیھ بم  ھ ، أو أن أح دا ممن عادوه كذَّب م نسمع أن أح ل
  .أو شیئا منھ .. رماه بالزنا والفحش ، أو أن أحدا قال عنھ ما یقال الیوم 

ھ الصادق                    ھ بأن لم ـ وھو یشھد ل ھ وس ي ـ صلى اهللا علی ذي عاصر النب ل ال مضى الجی
ا ی        ھ خطئ جلوا علی ي یس ق ك ل طری ھ بك ود ل ف الیھ ین ، ووق ا   األم ھ وم ي نبوت دح ف ق

  .أنطقتھم فعالھ .. بل أقروا رغما عنھم . استطاعوا 
لم ـ ھي االستدالل        : أقول  ھ وس كانت إحدى األدلة على إثبات نبوة محمد ـ صلى اهللا علی

ب      و یخاط الى وھ ول اهللا تع دبر ق اس ، وت ین الن ھ ب ة وبأحوال ة النبوی ل البعث ھ قب بأخالق
  :وسلم ـ المكذبین لمحمد ـ صلى اهللا علیھ 

ةٍ   ( ن ِجنَّ اِحِبُكم مِّ  ِإْن ُقْل ِإنََّما َأِعُظُكم ِبَواِحَدٍة َأن َتُقوُموا ِللَِّھ َمْثَنى َوُفَراَدى ُثمَّ َتَتَفكَُّروا َما ِبَص
  ) ٤٦: سبأ ) (ُھَو ِإلَّا َنِذیٌر لَُّكم َبْیَن َیَدْي َعَذاٍب َشِدیٍد

  ) ٢٢: التكویر ) (َوَما َصاِحُبُكم ِبَمْجُنوٍن(
  ) ٢: النجم ) (َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى(



 ٢

د ـ      : یقول أھل العلم  ذا محم ھ ھ م أن عّبر بلفظ صاحبكم ولم یستخدم أي لفظ آخر لیقول لھ
فال جنون ، . صلى اهللا علیھ وسلم ـ الذي صحبتموه وعرفتموه معرفة الصاحب بصاحبة  

  .وال ضالل ، بل صادق أمین كما سمیتموه 
  وما كان ھكذا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ. ود أشعث أغبر أحول یصوروه أس

رأتھ أعرابیة عجوز في الصحراء وھو مطارد تتبعھ قریش ومن معھا یوم الھجرة فقالت 
ب غصن    ، أبھى الناس وأجملھم من بعید : في وصفھ ، وھي ال تعرفھ  وأحسنھم من قری

دا ،     ة منظرا ، وأحسنھم ق ال       بین غصنین ، فھو أنضر الثالث ھ ، إن ق ون ب اء یحف ھ رفق ل
  .استمعوا لقولھ ، وإن أمر تبادروا ألمره ، محفود محشود 

  :وصدق حسان 
  وخیر منك لم تلد النساء* * * أحسن منك لم تر قط عیني 
  كأنك قد خلقت كما تشاء* * * خلقت مبرئا من كل عیب 

لم  من أین أتى من یسخرون الیوم ویتھكمون على الحبیب ـ صل : والسؤال  ى اهللا علیھ وس
  ـ بكالمھم ھذا ؟

وه     .. وال یحسنون قراءة القرآن ... قوم ال یعرفون العربیة  ل محب ھ قب ھ أعدائ وجل شھد ل
  .ومضى بخیر سیرة عرفتھا البشریة ... 

  . . .ثم یقولون كان نبیكم وكان 
  من أین ؟؟

  .إنھ الحسد لیس إال 
ا  اف نبین وا أوص ل جھل د . ال واهللا . ھ ا ول ره فنبین اس ، وخب ین الن اش ب مس وع ي الش ف

د     ... نعرف عنھ كل شيء  . موصول إلینا بأوثق الطرق وأوكدھا  دنا عن محم یعرف أح
  .صلى اهللا علیھ وسلم ما ال یعرفھ عن أبیھ 

  .فكیف تنكرون صفاتھ ؟
  ال َتعَجَبْن ِلَحُسوٍد راَح ُینِكُرَھا*** تجاُھال َوْھَو عیُن الحاِذِق الَفِھِم 

  قد ُتنِكُر العیُن َضْوَء الشمِس ِمن َرَمٍد*** الَفَم طعَم الماِء ِمن َسَقِم  وُینِكُر
ة      مابي من طاقة للكالم عن أخالق النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ فواهللا كلما ھممت بالكتاب
ر عن أوصاف             ل من أن تعب اتي أق ھ ، وأن كلم ات تشینھ ال تزین ت أن كلم ق رأی عن خل

م ا ن دونك ب ، ولك ب الحبی ن   . لكت ون ع ن یتكلم رأ أن م ن یق ل م ین لك ط أردت أن أب فق
م ممن عاصروا              ون من وعاھم ، وال سند لھ ا یغرف لم ـ إنم ھ وس الحبیب ـ صلى اهللا علی

لم          ھ وس ال صلى اهللا علی ة الجم ال ، وجمل  .محمد ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ونبینا كل الكم
====================== 
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  أخطر عقائد القرن
  

  جمال الحسیني أبو فرحة. د: بالكات
ود       دة المسیح المنتظر إال أن مسیح الیھ یؤمن كل من الیھود والمسیحیین والمسلمین بعقی

  .في عقیدتھم لم یولد بعد، أما مسیح المسیحیین والمسلمین فھو المسیح عیسى علیھ السالم
ة   دور   وھناك اختالفات كثیرة في صفات ذلك المنتظر الجسدیة والنفسیة والخلقی ي ال ، وف

ن             ل دی اء ك ین أبن ط ولكن ب ة فق ان الثالث ین أھل األدی یس ب الذي سیؤدیھ على األرض، ل
ا،     ھ السالم مادًی كذلك، حتى ذھب بعض المسلمین والمسیحیین إلى القول بعدم نزولھ علی
ة والتسامح           ن انتشار المحب ان م ي آخر الزم ھ ف وأولوا نزولھ بغلبة روحھ وروح تعالیم

ا          و –والسالم  روح وھو م ك ال ى تل وي عل ى أن اإلسالم ال یحت اءة إل إن كان في ذلك إیم
  . -نأباه ونعجب من وقوع بعض علمائنا فیھ

ف   وعلى كل فلیس في كل ما سبق خطورة كبرى ولكن الخطورة تتأتى من بعض الطوائ
ث       دة، حی ا بأشكال عدی روج لھ المسیحیة المنتشرة في الغرب، والتي تدعمھا إسرائیل وت

ن القسوة والغلظة        تؤم ھ م ط ل م تكن ق ن بھذه العقیدة جاعلة للمسیح علیھ السالم صفات ل
ھ،               م قوم ود فھ ى الیھ ینزل عل ا س الم إنم ھ الس ھ علی ذلك أن ة ك دمار، زاعم ة ال ومحب

ّدون "وسیحارب بھم العالم حرًبا نوویة من مكان في فلسطین یدعى  ل  : أي " ( ھرمج جب
ت الحال     یفنى فیھا ثلثا البشر، ) مجّدون  ا كان ة كم ویعود العالم على إثرھا إلى حالة بدائی

  .بعد الطوفان واندثار مدنیة ما قبل الطوفان
ي للمسیح      م األلف دأ الحك وبعد المعركة یكبل الشیطان ویتوج المسیح ملًكا على العالم، ویب

م أو ضیق أو   شر   وفیھ یعیش الیھود بعد اعترافھم بالمسیح في أورشلیم حیاة كاملة بال أل
وا           ر وساعدوھم ووقف اء شتاتھم األخی م أثن ذین آووھ ل المسیحیین ال مدة ألف سنة ھم وك

  .بجانب إقامة دولتھم في فلسطین لتكون محطة البد منھا لنزول المسیح علیھ السالم
وبناء على ذلك یؤمن ھؤالء بأن اهللا ال یریدھم أن یعملوا من أجل السالم وإنما یرید منھم 

  .حرباإلعداد لھذه ال
و            ام إسرائیل وتوسعھا ول ق قی ي طری وف ف أن الوق ؤمن ھؤالء ب وبناء على ذلك أیًضا ی
ي فلسطین       ي إسرائیل ف ع بن حتى بنقضھا ھو وقوف في طریق إرادة اهللا التي قدرت جم

  :قبل نزول المسیح؛ وانطالًقا من ھذه العقیدة نجد على سبیل المثال
ي    أن أمریكا تجعل نصیب إسرائیل من مساعدا - ا والت ض والیاتھ تھا أكثر من نصیب بع

  .ھي في حجم إسرائیل
ة     - ا بأغلبی ق برلمانھ ة یواف ة المزعوم ة والدیمقراطی د الحری ا بل ى % ٥٨وأن فرنس عل

انون  ابیوس "ق و ف یین     " جیس ى الفرنس ر حت ائر البش وق س ا ف ود حقوًق ي للیھ ذي یعط ال
اری      ي ت د ف ث والنق ر والبح ة الفك ى حری نص عل ث ی ة  أنفسھم؛ حی ي كاف م وف ة األم خ كاف



 ٤

الى      ود اهللا تع ث وج ر الباح ى وإن أنك د حت ن    . العقائ د ألي م ث بالنق ق البح ا إن تعل أم
رائیل      ة إس ة لدول اطیر المؤسس ة    –األس ت األدل ا كان جن    –مھم ث بالس ب الباح فیعاق

ر الفرنسي    ذا   " جارودي "والغرامة؛ ومن ھنا جرت المحاكمة الشھیرة للمفك ھ لھ لمخالفت
انو  ي  الق رئیس الفرنس ذاك، وال دل آن ر الع فھ وزی ذي وص یراك " ن ال اك ش دة  –" ج عم

ام إال      –باریس وقتئذ  ر ال یتسع المق بأنھ وصمة عار على جبین فرنسا؛ ھذا قلیل من كثی
  .للتمثیل لھ

  :ونحن نقول لھؤالء
ھ              ذا مسیح ال یعرف ط ؛ فھ دمر ق ظ الم ك الف ن یكون ذل م یكن ول إن المسیح علیھ السالم ل

ة           ا دس مسیح رحم اب المق ھ الكت ذي یعرف ھ؛ إن المسیح ال ون ب ذي تؤمن لكتاب المقدس ال
ى لسانھ         ا عل ول یوحن ذي یق ھ المسیح ال یكم    : "وسالم، إن م سالمي أعط رك لك " سالًما أت

أحبوا أعداءكم باركوا العنیكم أحسنوا  : "والذي یقول متى على لسانھ ..  ٢٧: ١٤یوحنا 
ذ  یكم ویطردونكم   إلى مبغضیكم وصلوا ألجل ال ذین    ........ین یسیئون إل تم ال ھ إن أحبب ألن

  . ٤٨-٤٤: ٥: متى " یحبونكم فأي أجر لكم
ى   : ونقول لھم كذلك  إن الیھود قد رفضھم اهللا ولعنھم لألبد وال یمكن أن ینزل المسیح عل

ھأنذا أنساكم "ھؤالء المالعین؛ یقول الرب عن بني إسرائیل وفي كتابھم الذي یؤمنون بھ 
ي ن ام وجھ ن أم كم م یاًنا وأرفض ى .....س دًیا ال ینس ا أب دًیا وخزًی اًرا أب یكم ع ل عل " وأجع

ا  رائیل  ..  ٤٠: ٣٩: ٢٣: إرمی ي إس ھ لبن الم بقول ھ الس یح علی ده المس ا یؤك و م إن : "وھ
  . ٤٣: ٢١: متى " ملكوت اهللا سینزع منكم ویعطى ألمة تثمر ثمره

في طریق إقامة إسرائیل ھو وقوف أمام إرادة وأما قول أصحاب ھذه العقیدة بأن الوقوف 
ي تحریم             وءة بالشر ال تعن ره؛ والنب الى وأم ھ تع ین إرادت ط ب اهللا فھو منطق مخادع؛ یخل
ا      ا بأنن ن؛ فعلمن ي أي دی مقاومة وقوعھ، وال تدعو لالستسالم لھ وتشجیعھ في أي عقل وف

داوي و         ا للموت بالت ي تحریم مقاومتن درنا، ال یعن ة    بشر والموت ق ب المخاطر وكاف تجن
  .السبل

ھو في الحقیقة جزء من القدر فكل ما " مقاومة للقدر"أضف إلى ذلك أن ما یقال عنھ إنھ 
در    ن الق دًرا "یبرز إلى الوجود قد سبق بھ القدر، وال یجوز أن نسمي جزًءا م وجزًءا  " ق

در  " ة الق اوم  " مقاوم در ال یق م ال یستأخرون ساعة وال ی    " فالق إذا جاء أجلھ تقدمونف " س
راف  ل اهللا        . .  ٣٤: األع ن یقب ًرا، ول ان أو ش ًرا ك ھ خی ى عمل ان عل ب اإلنس وسیحاس

  .احتجاج محتج بالقدر
  جمال الحسیني أبو فرحة. د

  أستاذ الدراسات اإلسالمیة المساعد بجامعة طیبة بالمدینة المنورة

gamalabufarha@yahoo.com  

==================  
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  ب اإلسالمیةأرید أن أقول ثورة الغض
  

  رضا محمد الري
ام    د الحاخ ة، وأك دات الدینی ة المعتق ي إھان ق ف ي الح ة ال تعط ان أن الحری ن الفاتیك واعل
ة     ة الیھودی ف الجالی األكبر في فرنسا جوزیف سیتروك انھ یعارض مھاجمة االدیان، وتق

  .في تركیا ضد التطاول على االنبیاء
م، ٢٠٠٥في شھر سبتمبر من العام الماضي تطاولت صحیفة بالندس بوستن الدینماركیة 

ة          ًا تحت مظل اثني عشر رسمًا كاریكاتوری لم ب ھ وس على سیدي رسول اهللا صلى اهللا علی
د،    . مسابقة بین راسمي الكاریكاتور في كوبنھاجن ي بل لیس غریبًا أن تقام ھذه المسابقة ف

ن معادتھا لإلسالم  ألنھا تملك وال تحكم، واعلنت ع» طرطورة«ملكتھا مارجریت الثانیة 
راف    دیلي تلج حیفة ال رحت لص رر، وص دون مب لمین ب ا للمس ن كرھھ بب، وع دون س ب

ي  ام الماض ن الع ل م ھر ابری ي ش ة ف ا ٢٠٠٥اللندنی ًا «م، بقولھ دانا محلی الم یتح إن اإلس
ة        رة زمنی دي لفت ذا التح ى ھ رد عل وعالمیًا، وكنا في الماضي متسامحین وكسالنین في ال

ان  د ح ة وق تلزم  طویل ھ وان اس ة أحكام الم بمعارض د اإلس وة ض ل ق وف بك ت للوق الوق
  .األمر بمحاربتھ في داخل وطننا وفي كل مكان باألرض ألنھ عدو لدود لنا

دول اإلسالمیة      فراء ال ة س رفض رئیس الوزارة الدینماركي اندریھ فوج راسموسن مقابل
اتور بحجة ال شأن       ة الكاریك ا تنشره      المعتمدین في بلده عن ظھور كارث ي م ة ف للحكوم

ى        ت عل ي نزل ة الت ارة الفادح ة الخس ابلتھم لمواجھ ى مق طر إل ھ اض ر ان حف، غی الص
ى  لت إل دینمارك ووص ع أن   ٢ال ن المتوق ى اآلن، وم ة إل ة المقاطع ن بدای ورو م ار ی ملی

ى    ا            ٣٩تصل إل ة، وكلم ة اإلسالمیة لستة أشھر قادم و استمرت المقاطع ورو، ل ار ی ملی
دس سكان األرض   زادت مدة المق اطعة تضاعفت الخسارة التي تنزل بالدینمارك، ألن س

ر      ١٥٠٠ ولر أخب ر ستیج م ملیون نسمة یقاطعونھا، ولكن وزیر الخارجیة الدینماركي بی
سفراء الدول اإلسالمیة بأن رئیس الوزارة لن یعتذر عن ما بدر من الصحیفة ألن بالدھم 

ود أو       تتمتع بالدیمقراطیة التي تعطي الصحف التم دون قی م ب ر عن آرائھ ة التعبی تع بحری
ین الحضارات          رام ب ان واالحت ین االدی وم التسامح ب ة یق حدود، وفي ظل ھذه الدیمقراطی
ًا         ي عشر كاریكاتوری ى إعادة نشر االثن نھجت النرویج المسلك الدینماركي وسارعت إل

االسكندافیة   بإحدى صحفھا الصادرة في أوسلو، وبرر ھذا التعاطف بین مجموعة الدول
ي     دول الت دد ال على احترام الحریات وااللتزام بالدیمقراطیة، وھدفھم الحقیقي من ذلك تع
ي نشرھا    نشرت الكاریكاتورات وتتضح ھذه المؤامرة من تتابع الدول غیر االسكندافیة ف
حتى یتعذر على المسلمین مقاطعة منتجات دول العالم، ولكن المقاطعة الشعبیة اإلسالمیة 

ت تتسع لتشمل منتجات كل الدول التي تتطاول على سیدي رسول اهللا صلى اهللا علیھ اخذ
  .وسلم
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دیم رسوم         قامت صحیفة البدانیا االیطالیة لسان حال حزب عصبة الشمال االیطالي بتق
م یكتف حزب          لم ول ھ وس كاریكاتوریة جدیدة مسیئة إلى سیدي رسول اهللا صلى اهللا علی

ن        عصبة الشمال االیطالي المت ا تظاھر اعضاء م دانیا وانم حیفة الب طرف بما نشرتھ ص
اثیو     ي م ان االوروب و البرلم دیروني وعض و كال دد روبیرت وزیر المتش ادة ال زب بقی الح
وا   و لیعلن ي میالن ة ف ة الدینماركی لیة العام ام القنص اھرون ام ع المتظ الفیني، وتجم س

وم       ل الرس ع ك ن طب االعالن ع دوا ب دینمارك وزای ع ال اطفھم م ى   تع ة عل الكاریكاتوری
ا   قمصان توزع مجانًا على الشباب تحدیًا للمقاطعة الشعبیة اإلسالمیة، لنثبت للمسلمین أنن
دیروني الرسامین             و كال وزیر روبیرت ا ال نھم، ودع دخل م دون ت ا ب م بالدن ي حك احرار ف

د  الكاریكاتوریون إلى االتحاد لیمارسوا بحریة مطلقة انتقاد من یشاؤون بما في ذلك مح م
ھ « المھ علی لوات اهللا وس ا    » ص ارق األرض ومغاربھ ي مش لمین ف ل المس ف ك م أن رغ

  .لنفرض علیھم احترام الحریة والدیمقراطیة
باعادة رسم الكاریكاتوریات الساخرة، » المسائیة«في فرنسا قامت صحیفة فرانس سوار 

لكاریكاتوریة وقامت أیضًا صحیفة لیبراسیون الباریسیة بفتح ملف أزمة مسابقة الرسوم ا
ا       ا تلزمن ة والتمسك بھ المسیئة لسیدي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وادعت أن الحری
ي      ة الت رام للدیمقراطی دنا االحت بمناقشة ھذه القضیة ألن الصمت یخرجنا عن حریتنا ویفق
ي عشر           ت باعادة نشر رسمین من االثن ا اكتف نؤمن بھا، وقالت صحیفة لیبراسیون بأنھ

ي ال تنشر     رسمًا لتك د الت حیفة اللومون ون وثیقة لھذه المناقشة ودخلت في لعبة الحریة ص
ي    یة ف ذه القض اول ھ ا تتن ا جعلھ فحاتھا مم ى ص ة عل ومًا كاریكاتوری ورًا أو رس ص

م قالت فیھا من الممكن  ٢٠٠٦فبرایر من عامنا الحالي  ٣افتتاحیتھا یوم الجمعة الماضیة 
ن نشر الرسوم الكاریكاتوریة المسیئة لھم ولعقیدتھم أن یصاب اإلنسان المسلم بالصدمة م

ي           ة الت ا والحری ؤمن بھ ي ن ة الت ة الدیمقراطی ل تحت مظل الدینیة ولكننا ال نستطیع أن نقب
ة     ى اقام ة عل تھا الموافق ع بممارس رأي  «نتمت ى ال ولیس عل دعس   » ب رفض أن ن ا ن ألنن

یم ومب      ة وھي ق ة والدیمقراطی ي    بأقدامنا حقوق اإلنسان والحری ن التخل ة ال یمك ادئ فكری
  .عنھا

ھ             ى سیدي رسول اهللا صلى اهللا علی ي التطاول عل ة ف ل االتجاھات المختلف یتضح من ك
وم      ر الرس ي تبری ان ف وق اإلنس ة وحق ة والدیمقراطی ى الحری ز عل لم التركی وس
ى        ؤدي إل ة ت ة المطلق ك ألن الحری دیث اف الكاریكاتوریة والدفاع عنھا، وھو في مجملھ ح

ة   الفوضى ، ویتفق الفكر الغربي بأن الحریة تنتھي عند بدایة انوف اآلخرین والدیمقراطی
رم كل حق       وق اإلنسان تحت ال تقر العدوان على الغیر وإال تحولت إلى دیكتاتوریة، وحق
داء        ة اعت دة دینی خریة من أي عقی ل الس لھ وفي مقدمة ھذه الحقوق حریة العقیدة مما یجع

ھ،   ي عقیدت ان ف ق اإلنس ى ح م      عل ي اث دینمارك ف اركت ال ي ش دول الت ھ ال ا فعلت و م وھ
ة     ق الحری ذ بمنط لم، واألخ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص یدي رس ى س اول عل التط
والدیمقراطیة وحقوق اإلنسان التي تتحدث عنھا الدول الغربیة یجعلنا نطالب في ظل ھذه 

ذي اباد الیھود في الحریة والدیمقراطیة وحقوق اإلنسان بحق الحدیث عن الھولوكوست ال
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الذي فرضھ الفكر الغربي على ما » البولیس على الرأي«ألمانیا النازیة وندعو إلى الغاء 
اب          ي كت ا جاء ف ھ جارودي، وم جاء في كتاب أساطیر الیھود للفیلسوف الفرنسي روجی
ین        داول ب ابین بالت رینج، والسماح للكت د ایف الھولوكوست للمؤرخ البریطاني الدكتور دیفی

ي        ال ود ف یة الیھ ة قض ة لمناقش ة واالمریكی حف االوروبی فحات الص تح ص اس وف ن
  .الھولوكوست تحت مظلة الحریة والدیمقراطیة وحقوق اإلنسان

ھا       ن نفس ي ع ة لتنف ابقة الرسوم الكاریكاتوری یة مس ي قض وض ف ا عن الخ اع أمریك امتن
امرة أمریكیة أوروبیة االساءة إلى اإلسالم حتى تخفي دورھا العدائي لھ مما یؤكد قیام مؤ

ون     مویل ھینتیجت ي ص ر االمریك فھ المفك د أن وص الم بع ى اإلس اء عل ى القض ي إل ترم
المي «بالعقیدة الدمویة العدوانیة واصدر كتابھ  » صدام الحضارات واعادة بناء النظام الع

ي عام       ١٩٩٣في عام  قوط االتحاد السوفییتي ف اردة بس م، ١٩٩١م بعد انتھاء الحرب الب
  .فیھ سمو الحضارة الغربیة التي تتطلب لفرض سیادتھا دحر الفكر اإلسالمي لیؤكد

ابع      ز ابحاث ت ي مرك دعم ھذا الرأي مفكر أمریكي آخر فرانسیس فوكویاما الذي یعمل ف
الذي یذھب فیھ إلى أن الرأسمالیة تمثل » نھایة التاریخ«للقوات الجویة االمریكیة، بكتابھ 

ر الشیوعي،      قمة التطور الحضاري لإلنسان ى الفك اردة عل بعد انتصارھا في الحرب الب
وألقى فرانسیس فوكویاما محاضرة في باریس قبل ایام معدودة ھاجم فیھا اإلسالم لفقدانھ 
التسامح والدیمقراطیة مما یجعلھ عدوًا للفكر اإلنساني المعاصر ویشكل تھدیدًا للحضارة  

د      الغربیة وطالب باالسراع إلى توجیھ ضربة مبكرة لإلسالم للحد من خسائر الغرب عن
  .الصراع بین الحضارات، ألنھ یرى في الفكر اإلسالمي منافسًا خطیرًا للفكر الغربي

ال یزال العالم یذكر كیف وصف الرئیس جورج بوش الحرب التي یخطط لھا بعد احداث 
ذا االعالن     CRUSADEم بالحرب الصلیبیة ٢٠٠١سبتمبر من عام  ١١ ق بھ فلما اختن

لیب ل د الص ھ یقص ى ان لیبیة ادع رب الص اذ  CROSSلح عاف النق یارات االس دعو س لی
  .الجرحى تحت االنقاض فلم یصدقھ احد من اعدائھ وحلفائھ

م إلى ٢٠٠٥یولیو من عام  ٤دعوة توم تانكریدو العضو الجمھوري بالكونجرس في یوم 
ووصفھ االمریكیون  ضرب مكة المكرمة بالقنبلة النوویة لمنع ھجوم إرھابي على أمریكا

الم   وا اإلس ذین اعتنق ة«ال ان    » إبرھ ار وطوف الوا أن اعص رین وق د والعش رن الواح الق
كاترینا في نیو اورلینز، وكذلك اعصار وطوفان ریتا في تكسس كولورادو ھو عقاب اهللا 

بھوھما    ًا، وش ة نووی ة المكرم رب مك ر بض ى التفكی ل«عل الطیر االبابی دت » ب ي ص الت
  .ھ عن ھدم الكعبةإبرھة وافعال

ا،          ھ اوروب ت مع دینمارك ووقف ذي صعدتھ ال ال یعقل النظر إلى العداء السافر لإلسالم ال
ذ   » لغرض في نفس یعقوب«وتبرأت منھ امریكا  ة واالخ على انھ مجرد تعبیر عن الحری

ارات،       ین الحض دء الصراع ب ا لب ا أمریك ة تقودھ ؤامرة غربی ا ھو م ة، وانم بالدیمقراطی
دوان  و ع الم،   وھ ى الع ا عل رض مبادئھ ة بف ارة الغربی رد الحض الم لتنف د اإلس دبر ض م

ام    د الحاخ ة، وأك دات الدینی ة المعتق ي إھان ق ف ي الح ة ال تعط ان أن الحری ن الفاتیك واعل
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ة     ة الیھودی ف الجالی األكبر في فرنسا جوزیف سیتروك انھ یعارض مھاجمة االدیان، وتق
  .في تركیا ضد التطاول على االنبیاء

ورة الغضب اإلسالمیة الشعبیة الساعیة إلى مقاطعة المنتجات الدینماركیة وكذلك ث
مقاطعة منتجات الدول التي تؤازرھا، نقف مع ھذا التوجھ الشعبي اإلسالمي وندعمھ في 

، وھذا »الدبره في الحصان جیبوا الحمار نكویھ«مسعاه، ولكننا نذكر بالمثل الشعبي 
نتجات االمریكیة بعد أن اتخذت واشنطون اإلسالم عدوًا المثل یدعونا إلى مقاطعة الم

لھا، وسمت المسلمین إرھابیین، وجعلت المرأة تأم الرجال في الصالة، واصدرت قرآنًا 
وھو الباطل بعینھ، وانتھكت كتاب اهللا القرآن الكریم » فرقان الحق«جدیدًا سمتھ 

واتینامو في كوبا وفي وتطاولت على رسول اهللا في سجن ابوغریب بالعراق، وسجن ج
غیرھما من سجون امریكیة معروفة ومجھولة ونطالب بمقاطعة كل من یعادي اإلسالم 

وفي مقدمتھم أمریكا، ونذكر بالتاریخ الذي تقول صفحاتھ بأن الھند نالت استقاللھا 
 .وحریتھا بمقاطعة منتجات المستعمر البریطاني

=========== 
  تأمالت في الغضب اإلسالمي

  بن علي المحمود محمد 
ى         د أن تكون عل دث، الب ذا الح ھ من ھ إن اللغة التي یعبر بھا الكاتب أو المفكر عن موقف
ا خارج           رك مجاًال لتوظیفھ ي ال تت ة الت ة العلمی اییر الكتاب درجة عالیة من االنضباط بمع

ة      . سیاق الكاتب دد رؤی ي تح ة بالتفاصیل الت البد أن تكون االستثناءات واضحة، ومقرون
ا    ا لكاتب الخاصة، دون ترك مساحات من المعنى فارغة، یستطیع أن یمألھا من یشاء بم

  یشاء
الیزال الغضب اإلسالمي عارمًا؛ جراء محاولة بعض المتطرفین اإلساءة إلى رسول اهللا 

ا    . صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم - ا م وقد تمظھر ھذا الغضب اإلسالمي في صور شتى، منھ
اح       یأخذ منحى التعبیر المج ى من ك إل ا یتجاوز ذل ا م رد عن عاطفة صادقة اإلیمان، ومنھ

ة لصالح اإلسالم والمسلمین،         ي مسارات إیجابی دث ف عملیة واقعیة؛ تحاول استثمار الح
ادي          ي واالقتص ل السیاس ار العم ن تج ؤالء؛ م ى ھ ؤالء وال إل ى ھ یس إل ا ل ا م ومنھ

  .المحترف
بصرف النظر عن التفاصیل     -عمومھ  وبما أن ھذا الغضب اإلسالمي العام، إیجابي في

ذه   - ل ھ ؛ فإن ھذه اإلیجابیة ال تعني عدم التوقف عند ھذا الغضب؛ توقف القارئ لما تحم
اءلة،      اؤل والمس ى التس اح عل ذا اإللح ل إن ھ كاالت، ب بة من دالالت وإش الموجة الغاض

ھ، إذ     ة فی ھو غضب   یمكن اعتباره جزءًا من مكونات ھذا الغضب، ومن مالمح اإلیجابی
در  ) اآلخر (عام، ُیسائل بعضھ بعضا، ویتھم الغاضب غضبھ بالدرجة التي یتھم بھا  مص

  .الغضب
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نا  اوز أنفس ا نتج بین  -حینم ا غاض ة   -بكونن ذه الموج رات ھ ي تمظھ د ف ل الناق ى التأم إل
  :الغاضبة؛ فإننا نالحظ ما یلي

ن و     -١ ة م داف العملی دد األھ ي تح حة الت تراتیجیة الواض اب االس ة  غی ذه الموج راء ھ
بة ول اهللا  . الغاض ار لرس و االنتص ث ھ ع أن الباع لم   -فم ھ وس ھ وآل لى اهللا علی ن -ص م

ات    ھ فعالی ھ إلی دفًا تتج یس ھ ھ ل افز، لكن رر وح و مب ار ھ إن االنتص دة، ف اءة المتعم اإلس
ارس    . الغضب اإلسالمي ا ونحن نم الھدف االستراتیجي البد أن یكون واضحًا في أذھانن

وم   . حتجاج والحوار والمقاضاةحقنا في اال ا نق وما لم یكن الھدف محددًا وواضحًا؛ فإن م
ة    -بھ ال یعدو كونھ  ة سوف         -في محصلتھ النھائی ة، حال ة عاطفی رًا ساذجًا عن حال تعبی

  .تتوارى بعد أن تأخذ مداھا السیكولوجي؛ أیا كانت درجتھا من الصدق والتسامي
ي   إننا نشاھد ونسمع على امتداد العالم اإلسالمي الغاضب، بیانات الغضب التي تتفاوت ف

ا أن یرسموا     -كأحد مظاھر الغضب  -المقاطعة . أفقھا الذي تتغیاه ائمون بھ لم یستطع الق
بعض اآلخر       . لھا حدودًا في الواقع حیفة، وال ذار واضح من الص البعض یرید مجرد اعت

رون ال      ة، وآخ ة الدنماركی ن الحكوم میًا م ذارًا رس د اعت ة  یری ر معاقب ون بغی یرض
رة،      . المجرمین المباشرین عن طریق القضاء وق المغف ذنب ف ن أن ال بل إن ھناك من یعل

  !سیستمر دون توقف؛ مھما كانت درجة االعتذار) المقاطعة(وأن العقاب 
ده       ا ال یستطیع الغضب اإلسالمي تحدی ما ھو الحد األدنى الذي نقبل بھ كمسلمین؟ ھذا م

ا     بوضوح، خاصة وأن الم ي ھي بطبیعتھ واجھة قد اتخذت شكل المقاطعة االقتصادیة الت
ا  . ذات منحى عملي، یبحث عن نتیجة ملموسة وال قیمة لھذه المقاطعة فیما لو تخاذل عنھ

ة            ھ بقی ذار، ال ترضى ب دود االعت ى من ح د أدن كثیر من القائمین بھا؛ جراء رضاھم بح
  .األطیاف

دف   الشك أن ھذا جزء من إشكالیاتنا العامة في التفكیر، والتي تتسم في الغالب بغیاب الھ
ا  ھ، وأنن ب  -أو غموض ي الغال رى    -ف ایانا الكب ي قض ى ف د، حت اذا نری رف م ال نع

  .والمصیریة
ع   اطى م ل ال یتع ر المقاب ل اآلخ دث تجع ذا الح ل ھ ي مث طراب ف رة واالض ذه الحی إن ھ

ینا؛   ف یرض رف كی ھ ال یع د نفس ل یج دي، ب و ج ى نح ا عل و أراد  احتجاجاتن ا ل فیم
اءنا ذار و !إرض راف واعت ن اعت ھ م ا یقدم نا  .... ، وأن م د بعض ھ عن ة ل خ، ال قیم ال
ا،     . الغاضب ة ذاتھ وبھذه العشوائیة، نصبح وكأننا نخوض معركة مضنیة؛ ألجل المعرك

  !وكأن المعركة ھي الوسیلة والھدف
ي    -٢ ود ف ر معھ س غی د، نف ٌس جدی ر نف المي ظھ ب اإلس ذا الغض یاق ھ ي س یاقات ف س

ھذا النفس الجدید اإلنساني لم یكن غائبًا تمام الغیاب، ولكنھ . الخطاب اإلسالمي المعاصر
ى اآلخر،    -بإلحاح   -لقد أصبح الخطاب اإلسالمي یطرح     . -ومھمشًا  -كان ھامشیًا  عل

من  -وھو في ھذا یرید . مفردات التسامح واحترام اآلخر، وأھمیة مراعاة عقائد اآلخرین
ة  داد        -ناحی ى امت ا عل رز دعاتھ ن أب اره م يء، باعتب ي المس ى الغرب ا عل اج بھ االحتج
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رام          ردات محل احت ذه المف د أن ھ د أن یؤك ة أخرى، یری الحضارات البشریة، ومن ناحی
  .وإجالل في منظومتھ

ھذا المنحى االیجابي الذي ھیمن على خطاب االحتجاج والغضب اإلسالمي أتى متأخرًا، 
ھ   ر أوان ي غی ردات   فم. أي ف ذه المف ول ھ ة دخ وة  -ع ایجابی المي   -بق اب اإلس ى الخط إل
ة أنفسنا    -لألسف  -المعاصر، إال أنھا  لم تظھر إال عندما أصبحنا محتاجین إلیھا في تبرئ

  .من اإلرھاب، أو في إدانة اآلخر بأنھ ینتھكھا في حقنا
ة باإلنساني        ردات متخم ردات، مف ذا مف ى ھك دودین إل ن، لألسف،  لك . رائع أن نكون مش

ھ   ا       -نطرحھا في الوقت الذي نطرح فی ن أبنائن ابیین م د اإلرھ ى ی ن     -عل ح األسرى م ذب
ة من شھادة          ر، وبخلفی ذكر اهللا والتكبی ة ب از، مقرون الورید إلى الورید على شاشات التلف

ة صارخة للمشھد اإلجرامي      ذي      . اإلسالم بحیث تعطي ھوی ت ال ي الوق ا، ف ا نطرحھ إنن
ي   تسیر فیھ المسیر ران، وف ات الغوغائیة الھائجة إلى السفارات األجنبیة، فتشعل فیھا النی

  .الوقت الذي تسیر في الرعاع إلى الكنائس، فتدمرھا على عبادھا األبریاء
یھم        رفض أن یسيء إل ق، ون ا نقدسھم دون تفری إننا نتكلم عن احترام الرسل جمیعًا، وأنن

ة     . أحد ولو بكلمة عابرة  روح العام ذه ھي ال لمین   ھ ع المس د جمی ر، أو    . عن لكن، ھل ننك
اب    ا، ككت ان  (نستنكر، ما ورد في كتاب رائج عندنا، نوصي بھ أبناءن ة اللھف ع أن  ) إغاث م

ى بشریة المسیح         -مؤلفھ  ده عل ى النصارى، وتأكی ھ السالم    -في معرض رده عل  -علی
ھ    ي قول ام (یصف المسیح في قصیدة لھ، بأوصاف بلغت قمة البذاءة، كما ف اك تسعًا    أق ھن

فاف        )٣٥٠ج، ص. البیتین.. من شھور ا من إس ا فیھم ا؛ لم ین ھن ة البیت ، وال استطیع كتاب
  .وانحطاط، بل وانعدام في الذوق العام

رام اآلخر، ونحن       -ونقنع اآلخرین بصدقنا  -ال یمكن أن نكون صادقین  ي دعاوى احت ف
ا    نوصي أبناءنا بمثل ھذه الكتب التي كتبت في عصور الصراع ا   ة لھ دي، دون تنقی لعقائ

ا،        . من ھذا العفن الشائن ص مناھجن ا، وفح ة تراثن دأ بغربل دما نب ین؛ إال عن لن نكون مقنع
وجعل احترام اآلخر سلوكًا عامًا لنا، ولیس مجرد شعارات جوفاء، نجأر بھا؛ لالستھالك 

  .اإلعالمي العابر
ن ا . من السھل أن نقول، ومن السھل أن نحتج بما نقول ع اآلخرین    ولكن م لصعب أن نقن

ن    ا نحتض ول؛ مادمن ا نق دقنا فیم ة   -بص ذه اللحظ ى ھ یق   -وإل ة والتفس ع الكراھی مراج
ن      -من خاللھا  -والتبدیع، ونؤسس عقائدیًا  اآلخر م ك ب ا بال لكره اآلخر من بني دیننا، فم
  !غیرنا، من غیر المسلمین

ا ورا    ي الم ا     -ء إسالمي  إننا نعلم أن كثیرًا من التجمعات اإلسالمیة ف ا وأمریك ي أوروب ف
ي    -خاصة  ا بق قد تجاوزت ھذه الشرنقات التصنیفیة، وھي في سبیلھا إلى التخلص من م

روح حضاریة صاعدة      . من عقابیلھا، وطرحھا الفكري المتجاوز في اإلسالمیات یشي ب
ف سنة أو تزی           ل أل ت قب ا كان ت كم بالد اإلسالمیة، الزال ي ال ة ف ل التقلیدی د، لكن، المعاق

  .تبحث المسائل نفسھا، وتقترح الحلول ذاتھا
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امي   -٢ المي الس ذا الغضب اإلس یس لھ تخدام المس ًا االس ر جلی زاب . ظھ ن األح ر م كثی
رة            ى حساب الفك دث لمصالحھا الخاصة، عل ت تمسرُح الح دول، بات ل وال والتیارات، ب

ھذا الحشد  في -وفق شعارات خاصة  -لقد غدا االحتجاج الغاضب یوجھ . العامة للغضب
ي           ا ف ادام أنھ ل؛ م ر أو ذاك، وھي تفع ذا التعبی ى ھ السیاسي أو ذاك، والجماھیر تساق إل

  .انتظار ما تفعلھ من عقود وال تجد
تیارات المواجھة، أو التي اضطرتھا الظروف االقلیمیة إلى المواجھة، لیس من أولویاتھا 

ھا وجدت ما تجعلھ وقود عداوتھا ولكن -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم  -االنتصار لرسول اهللا 
لآلخر؛ لتفرض على االخر خیارات لیست بالضرورة ھي خیارات الغاضبین السذج، بل 

  .على الضد من آمال وتطلعات تلك الجماھیر -في مؤداھا النھائي  -ربما كانت 
اطع         -أحیانًا  -یخیل إلیك  راه من تق ا ت دث؛ لم أن بعض أطیاف اإلسالمویة مبتھجة بالح

عاراتھا  كثی ع ش بة م وات الغاض ن األص ب  . ر م د أن نغض ا الب تخدم   -وإذا كن ا اس مھم
ي     -غضبنا لغیر ما نأمل ونرید  ة الت ة اإلدان فإننا البد أن نكون حذرین غایة الحذر في لغ

نختارھا؛ كیال نسھم في الحشد والتجییش لفصائل لیست من خیاراتنا الحضاریة، بل تقف 
وى        -من خالل مجمل مضامینھا  - ھ ق ع علی ذي تجتم على الضد من المنحى اإلنساني ال

  .التقدم والتحرر اإلنساني
ى         د أن تكون عل دث، الب ذا الح ھ من ھ إن اللغة التي یعبر بھا الكاتب أو المفكر عن موقف
ا خارج           رك مجاًال لتوظیفھ ي ال تت ة الت ة العلمی اییر الكتاب درجة عالیة من االنضباط بمع

ة      البد أن . سیاق الكاتب دد رؤی ي تح ة بالتفاصیل الت تكون االستثناءات واضحة، ومقرون
ا     الكاتب الخاصة، دون ترك مساحات من المعنى فارغة، یستطیع أن یمألھا من یشاء بم

  .یشاء
ف      -٤ ھ موق اخب، وكأن دث الص ذا الح ر ھ ب(ظھ ھ،    !) یج اركة فی ع المش ى الجمی عل

ام  أن الع ي الش ھام ف ل ذوي اإلس ن قب ة م أ. وخاص دا، وك ارس ب د أن یم ن یری اك م ن ھن
ل اقتصادي     ) امتحان(عملیة  ل إعالمي وك ب وك ي     . إلیمان كل كات ن مشاركتھ ف من أعل

ي     ھ من نب حملة الغضب فقد برأت ساحتھ، ومن لم یشارك فھو في دائرة االتھام في موقف
وھذا موقف في غایة الخطورة؛ ألن المشاركة البد أن تكون ذات جدوى عملیة، . اإلسالم

وھناك من یرى أن ما لدیھ ال یستحق التقدیم؛ فال یتقدم في مثل ھذه . فال ضرورة لھا وإال
ذه الحال     -الحال بشيء، فھل یتم وضعھ  ي ھ ام؟    -ف رة االتھ ي دائ و المخول    !ف ، ومن ھ

  !بممارسة ھذا الدور البابوي؟
د  أحد األعزاء، ممن یقف مني موقف األعراف بین إحسان الظن بي وإساءتھ، قال لي ب ع

ذا   : مقال الخمیس الماضي ي ھ لقد كنت متوقفًا؛ أنتظر، وبقلق كبیر علیك، ھل ستشارك ف
  !!!الموضوع أم ال؟، أما وقد كتبت؛ فقد أبعدت سوء الظن عنك، ونفیت عنك الشَُّبھ

ك            ى مح اني عل ض أن أضع إیم ي أرف ف؛ إال أنن ذه العواط ل ھ ق لمث دیري العمی ع تق وم
ا       إنن. االمتحان من قبل أي أحد ان، أو بم ي باالیم د ل ي لست بحاجة إلى شھادة من أي أح
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م ن تھ ك م اد ذل واي . یض دًا س ص أح یة، ال تخ ألة شخص ذه مس ا . ھ ب، فإنم دما أكت وعن
ان،        -قدر اإلمكان  -أتوسل العلمیة  وت ك ة من أي كھن ة ایمانی ھ تزكی وال أنتظر فیما اكتب

دیھا    ي یرت ھ الت ت عباءت ا كان ون   . أی ب أن یك ا یج ذا م ذا    وھ یاق ھ ي س ع ف ھ الجمی علی
  .االبتزاز

ھ   زع       -لكن، المشكلة في ھذا السیاق، أن ھناك من یقلق ة الف ا یفزعھ غای ل م ذا    -ب ل ھ مث
االمتحان العقائدي، الذي یمارس محاكمتھ التفتیشیة القروسطیة، ویخضع طائعًا لمثل ھذا 

د          ذه المناسبات، خاصة عن ل ھ ي مث ھ ف ات إیمان ما یسمع التساؤل   االبتزاز؛ فیسارع إلثب
  .االبتزازي التقلیدي عن سبب صمتھ

ھ     ي مھارات ھ، ف ي علمیت اج    .. قد یمتحن اإلنسان في أي شيء، في أخالقھ، ف د یحت خ، وق ال
لكن، في مسألة اإلیمان ال یمكن أن یكون محل تقییم . إلى شھادات اآلخرین لھ في كل ھذا

  .-سبحانھ  -عالم الغیب والشھادة اآلخرین؛ ألن المسألة اإلیمانیة ال یطلع علیھا إال 
  تعلیقات ٣
١  

فھل تتحد الحكومات لنصرة الحبیب صلى  !.. لشعوب اإلسالمیة اتحدت بسالح المقاطعة
  اهللا علیھ وسلم؟

كور ن... مش مع... ولك رأ ونس نا نق ي .. ألس اد األورب ة كاالتح ادات دول متقدم ن اتح .. ع
  ؟.و. و... و. ..و... واتحاد التجارة العالمیة.. والكمولث، و

  .وما نشأت تلك االتحادات إال بعد سنوات طویلة من التخطیط والدراسة، والجھود
ل         لم، فھ ھ وس ب صلى اهللا علی رق لنصرة الحبی لكن الشعوب المسلمة اتحدت بسرعة الب
لم، وتجاه        ھ وس ب صلى اهللا علی تستثمر الحكومات ھذا االتحاد وتقوم بدورھا تجاه الحبی

ات المسلمة   -ھي مسئولیاتھا ككل و اة       -أي الحكوم ة الملق م المسئولیة واألمان تعرف حج
ا؟  ى عاتقھ ا    {عل ا وحملھ أبین أن یحملنھ موات واألرض ف ى الس ة عل نا األمان ا عرض إن

لم       } اإلنسان ھ وس ب صلى اهللا علی ول الحبی م راع  [والحكومات المسلمة تعلم أیضا ق كلك
ات المسلمة لنصرة      فھل نرى تحركا حكومیا ] وكلكم مسئول عن رعیتھ ل الحكوم من قب

  .الحبیب ؟؟؟ فما زلنا منتظرین
ت          ا الكوی ة وتبعتھ ادرة عظیم ي ب دنمرك ف ن ال فیرھا م حب س ادرت بس ة ب م المملك نع

  منھا؟... فھل یكفي ھذا... وسوریا.. وإیران
د   ... وما دور باقي الحكومات اإلسالمیة راء عن إن ھذه اإلساءة امتحان حقیقي للوالء والب

نح،       ... عوب والحكومات اإلسالمیةالش ى م دول اإلسالمیة، وتحول المحن إل فھل تتحد ال
  ...فقد آن األوان لذلك... والمصائب إلى انتصارات

رم  .. وجزاك اهللا كل خیر على ھذه الكلمات ریم األك ا   ... الرائعة التي أسأل الك ل بھ أن یثق
  ...میزان حسناتك، لترى بكل كلمة حسنات كالجبال، آمین
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  ...قال اتمنى ان یفعل، وأن ُیرى على أرض الواقعم
  عبدالعزیز بن علي العسكر

  ٢٠٠٦/٠٢/٠٩صباحًا  ٠٦:٥٩
٢  

  ودي
  ..كعادتك دائما أستاذ محمد

  ...تثیر كثیرا من األسئلة اللذیذة والجمیلة
ا            ي ذكرت بھ ك الت و نقطت دني ھ ا ش ر م ال، ولكن اكث كثرة ھي مالحظاتي على ھذا المق

  .ة والغائیة من ھذه المقاطعةعدم وضوع الرؤی
ل        دورین وتفاعل عشوائي وردة فع ات مص انت تعلم سیدي أن كل ھذه المشاعر ھي نفث
دني     ع الم ات المجتم دام مؤسس ك النع الم وذل ھ الس ول علی ب للرس وبة للغض ر محس غی

  .والتظیمات األجتماعیة التي تؤطر الحماس الجماھیري وتصبھ في خانة األیجاب
دم مق ذلك تنع ا ول ادي بھ ي تن حة الت دة والواض تراتجیة الموح ة األس ا-ول ل ھن ى األق -عل

  ..ألنعدام ما ذكرت سابقا
لمنا   و س اءة ل وع األس ع موض ل م تراتیجیة وراي للتفاع ون اس رون ملی اك عش ذیك فھن ل

  !!..جدال ان ھناك عشرون ملیون مقاطع للسلع الدنماركیة
  شكرا لك

  ابراھیم عسیري
  ٢٠٠٦/٠٢/٠٩مساًء  ٠٣:٢٩

٣  
  تأثیر األقالم محدود

دور     ا ال أثیر ام ماحدث من غضب عارم لم یكن لالقالم اثر یذكر الن الحدث اكبر من الت
ن     الم م الذي لعبتة األقالم حیال ھذة القضیة دور متفاوت ومتباین بعض الشىء فمن االق

ا یعتق       ر بسیطًا كم أن االم د یرى التخفیف من الحده زاعمًا اثر قلمة فى وقف الغضب وك
تھزؤن          ذین یس ى ال تمر عل ي المس ف األعالم ب بالقص س ویطال رى العك ن ی نھم م وم
ول وسط             ى حل اج إل ر الیحت ذا االم ق ان ھ لم من منطل ة وس برسولنامحمد صلى اهللا علی
ر          تمرار بنش ا االس تویات ام ى المس ن أعل ذار م اة واألعت ن األس ف ع المطلوب التوق ف

ي ال   ف االعالم ھ بالقص د ان یواج ور فالب ات   الص ال مخطط یلة ألفش ون وس اد لیك مض
الغرب الذین توقعو ان یستمرو بغیھم ویتم مقابل ذلك المطالبة بالتوقف عن ردود االفعال 
ى          ك یتفرجون عل د ذل اتھم عن ابین العرب والمسلمین وحكوم المضاده لیكون االحتقان م
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نقول لبعضنا ان المسرحیة فیما بیننا والتھم التى ستحدث لو بقینا اسرى لألكاذیبھم فھل س
دو    و ویب الھدوء مطلوب لنحترق نحن بأدواتھم ھذا انتحار النھم لو لدیھم نویا حسنة لتوقف

سیجدو مخرج قریبا بعد ان فشلت مخططاتھم لجعلنا نتناحر بالتھم فى ) الغرب (انھم اى 
وامیس      ى ق ي ف ى تعن نفس الت بط ال دوء وض ى بالھ ة التحل ا نتیج رة نبین ن نص ى ع التخل

ا  الغرب ا لتقاتل فیما بیننا الن التوقیت افشل مخططاتھم عندما ھب االعالم فى نصرة نبین
ا            ل یسىء لھ ك القضیة ب ل تل دم مث ا الطرح الجانبي الیخ محمد صلى اللع علیة وسلم ام

  .ویدم من یرید نقل المعركھ فى اوطاننا
  طارق بن محمد

  ٢٠٠٦/٠٢/١٠صباحًا  ٠٣:٢٣
==================  

دینیة وثقافیة ونفسیة وراء ما حدث من سب للنبي صلى اهللا علیھ  أسباب ودوافع
  وسلم

  :»الریاض«مندوب  -كتب 
لماذا یتطاول : تساءل الدكتور محمد بن عبداهللا السحیم، جامعة الملك سعود باستغراب

رئیس تحریر جریدة غربیة على مقام نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم؟ إن بینھما من 
عدًا سحیقًا، وبینھما من الفاصل الجغرافي البعد الشاسع، انك حینما تقرأ الفاصل الزمني ب

وإذا أراد المنصف أن یتتبع أسباب ! ھذه التجاوزات واالنتھاكات تتسائل لماذا كل ھذا؟
  :ذلك ودوافعھ؛ وقف على شيء كثیر من ذلك، ومنھا

واالنجیل المحرفان  التوراة) الكتاب المقدس(التي یؤصلھا ویغذیھا : الخلفیة الدینیة -
ففیھما من التطاول على اهللا الشيء الكثیر، ومعلوم أن النصارى یقدسون العھد القدیم 

باإلضافة للعھد الجدید، ومن درس ھذا الكتاب علم كثرة التجاوز واالفتراء، ففیھ أن اهللا 
هللا تعالى ا.. سبحانھ یندم، ویأسى وانھ تصارع مع یعقوب وصرعھ یعقوب، وفیھ أنھ ینام

وفیھ أیضًا الكذب على األنبیاء علیھم الصالة والسالم ووصفھم . عن ذلك علوًا كبیرًا
بأقبح الصفات من الكفر والشرك وعبادة األوثان والزنى ببناتھم وباآلخریات ووصفوھم 

بشرب الخمر والسرقة والمخادعة، حتى إن المسیح لم یسلم من ذلك فوصف بعقوق 
  .ا رسل اهللا صلوات اهللا وسالمھ علیھم من ذلكوحاش.. والدتھ وبشرب الخمر

الخلفیة الثقافیة التي تربى علیھا منذ نعومة أظفاره فكل من اطلع : السحیم. وأضاف د
على كتب المستشرقین علم ما اشتملت علیھ من افتراء على اهللا سبحانھ وتعالى وعلى 

ذ ھي محط سخریتھم أنبیائھ ورسلھ وكتبھ، ووصفھ لھذه الشرائع بالتخلف والرجعیة إ
ولمزھم، وقد خصصوا لنبینا محمد ولرسالتھ وكتابھ وسنتھ من ذلك الشيء الكثیر إذ 

شككوا في أصل رسالتھ وفي طریقة حفظ القرآن وفي نقل السنة ومصدریتھا، وھي شبھ 
وقال الذین كفروا إن ھذا إال إفك افتراه {: قدیمة یقلبونھا بین آونة وأخرى قال تعالى
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وقالوا أساطیر األولین اكتتبھا فھي ؟ یھ قوم آخرون فقد جاؤوا ظلما وزورًا وأعانھ عل
  .}قل أنزلھ الذي یعلم السر في السماوات واألرض؟ تملى علیھ بكرة وأصیال 

صورة العرب والمسلمین (كما أن من تصفح كتاب األستاذ إدریس الدریس المعنون ب 
ما یتلقونھ في مدارسھم عنا وعن نبینا استحضر مدى ) في المناھج الدراسیة حول العالم

  .محمد صلى اهللا علیھ وسلم وعن دیننا وعن حضارتنا وأوطاننا
إذ یحمل التاریخ في ثنایا صفحاتھ سجًال حافًال بالصراع بین اإلسالم : الخلفیة التاریخیة -

والنصرانیة الغربیة منذ معركة الیرموك إلى حروب العصر الحدیث وھذا الصراع 
وھم لم ینسوه ویدركون . متحامل على البذاءة والشطط والغلو في القول والفعلیحمل ال

أبعاده النفسیة ولذا أرسلوا قبل سنوات معدودات مجموعة من أبناء المحاربین الصلیبیین 
إلى الشرق األوسط بدء من تركیا لمقابلة بعض األسر المسلمة وبعض المسئولین ھناك 

  .دة الشرق األوسطللغرض نفسھ، كما نشرت ذلك جری
فقد أسھم المستشرقون في صیاغة الصورة النمطیة عن الشرق : األثر االستشراقي -

وتعبئة المتلقي الغربي بكل حقد وغلو على الشرق وأھلھ وأدیانھ وكتبھ وحضارتھ وقد 
ھذا ) محددات العالقة بین الشرق والغرب(علي النملة في كتابھ الرائع . جال معالي د
  .ره من المؤثرات في ھذه العالقةاألثر مع غی

فكیف یحتمل الغربي أن یرى دینھ یترنح وأھلھ : السحیم. أما األثر النفسي فیقول د -
ثم یجد اإلسالم ال تزیده األیام إال توھجًا وال .. ینصرفون عنھ وكنائسھ تعرض في المزاد

وال تقادم األعوام إال حفظًا  المحن إال انتشارًا وال التقنیة إال تقدمًا وال العلوم إال توافقًا
ود كثیر من أھل {: أال یدفعھ ذلك للحسد والغیرة قال تعالى.. لمصادره وقبوال لتعالیمھ

الكتاب لو یردونكم من بعد إیمانكم كفارًا حسدًا من عند أنفسھم من بعد ما تبین لھم 
  .}الحق

تبین لھم الحق البغي والطغیان وھما مطیة كل مستكبر، وسبیل كل جبار فبعد ما  -
ما یود الذین كفروا من أھل {: اعرضوا عنھ ورغبوا فیما عداه، وحسدوا أھلھ، قال تعالى

الكتاب وال المشركین أن ینزل علیكم من خیر من ربكم واهللا یختص برحمتھ من یشاء 
وأخبر سبحانھ . فمن بغیھم ما یودون أن ینزل اهللا علینا خیرًا قط} واهللا ذو الفضل العظیم

یا أیھا الذین آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال {: موقفنا منھم وموقفھم منا فقالعن 
یألونكم خباًال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواھھم وما تخفي صدورھم أكبر قد بینا 

ھا أنتم أوالء تحبونھم وال یحبونكم وتؤمنون بالكتاب كلھ ؟ لكم اآلیات إن كنتم تعقلون 
الوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیكم األنامل من الغیظ قل موتوا بغیظم إن اهللا وإذا لقوكم ق

  .}علیم بذات الصدور
السحیم وبعد معرفة أسباب ھذا التطاول قد یسأل متسائل ھل یعرفون حقیقة . ویضیف د

ھذا النبي صلى اهللا علیھ وسلم، فنقول ھب أنھم ال یعرفونھ، إال تقتضي المنھجیة العلمیة 
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فیما بین یدیھ من المصادر ومواقع الشبكة عن المعلومات الصحیحة عن ھذه  أن یبحث
  .الشخصیة العالمیة التي ال تخفى سیرتھا على مطلع قبل أن یكتب مقالھ ویجري مسابقتھ

ولكن الحقیقة البدھیة تقول إن المعلومات المتوافرة لدى الباحثین منھم كثیرة جدًا بل 
نصاف وآخرین إلى اإلسالم وفریق ثالث مستكبر إلى البغي تحدوا بالكثیرین منھم إلى اال

محمد نبي (كتابھ  - وھو جد للرئیس الحالي  -والعناد، فقد كتب المستشرق جورج بوش 
وھو في ھذا الكتاب ال یفتر عن الكذب ) المسلمین ومؤسس أمبراطوریة المسلمین
إن ھذا «: تابھومع ذلك قال في ك) الدعي(ووصف الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ب 

الرجل حقق ھو وأصحابھ خالل ثمانین سنة ما عجزت عن تحقیقھ اوروبا خالل ثمانیة 
ومن یطالع الكتب التي تعني بأخباره صلى اهللا علیھ وسلم في العھد القدیم والعھد ). قرون

یجد فیھا الشھادات العظیمة لھ صلى اهللا علیھ وسلم، وقال تعالى ) الكتاب المقدس(الجدید 
الذین آتیناھم الكتاب یعرفونھ كما یعرفون أبناءھم وإن {: وھًا بھا وبما یعرفونھ منھامن

  .}فریقًا منھم لیكتمون الحق وھم یعلمون
وھذا الموقف المتعجرف من ھذه الصحیفة ومن الحكومة الدنمركیة یوقفنا على حقیقة ما 

و للغلو ونرعاه وندافع ُرمینا بھ كثیرًا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر من أننا ندع
إن الغلو في اإلسالم مرفوض شرعًا، وممنوع حكمًا . فأقول رمتني بدائھا وانسلت! عنھ؟

ومحارب سیاسیًا وممقوت اجتماعیًا وشعبیًا، فال تجد غالیًا في بالد اإلسالم إال وھو محل 
و إلیھ التشنیع والطرد واإلبعاد، فال تعترف بھ الشریعة، وال تقره الدولة، وال تدع

 - كما في ھذه الصورة  -بینما الغلو في الغرب . المؤسسات الدینیة، وال یرضاه الناس
ینطلق من مؤسسات رسمیة وتدافع عنھ الدولة وتمنحھ الصفة  - وفي غیرھا كثیر 

القانونیة، وال تستحي أن تصفھ بأنھ حریة كفلھا القانون، وتضحي من أجلھ بمصالحھا 
  .االقتصادیة

حیم أن ھذا الموقف المتعجرف من ھذه الصحیفة ومن الحكومة الدنمركیة الس. ویؤكد د
یوقفنا أیضًا على النظر في دعوى حّملت زورا التسبب في أحداث الحادي عشر من 

فمن الذي حملتھ مبادئھ على التطاول واالفتراء )! الوالء والبراء(سبتمبر اال وھو مبدأ 
إن ھذا المبدأ قیمة فطریة ال یمكن أن تتخلى  .والتنقص بل وإجراء المسابقات لبلوغ ذلك

عنھ أي أمة حتى األنعام في فلواتھا ال تتخلى عنھ، ولكن ینبغي أن یكون ھذا المبدأ یحفظ 
  .األمة من الذوبان ویمنعھا من االعتداء، ویوجب علیھا مسؤولیة الدعوة
 علیھ وسلم واهللا وقبل الختام یحسن بنا أن نتذكر أن ھذا دین اهللا وھذا رسولھ صلى اهللا

إنا لننصر رسلنا والذین {: ناصر دینھ، وحافظ نبیھ في حیاتھ وبعد مماتھ، وقد قال تعالى
إن الذین یحادون اهللا ورسولھ {: وقال سبحانھ} آمنوا في الحیاة الدنیا ویوم یقوم األشھاد

ر اهللا وإن من نص} كتب اهللا ألغلبن أنا ورسلي إن اهللا قوي عزیز؟ أولئك في األذلین 
لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم ھذه الوقفة المباركة من ھذه الدولة حفظھا اهللا حكومة ورجال 

أعمال وشعب، وإن من نصر اهللا أیضًا أن تنشر الصحیفة التي نشرت اإلساءة فزع 
فیا للحمق ولكنھ ! الدنمركیین من ھذه الوقفة المباركة وتحذرھم من مغبة ما صنعت؟
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انظروا المآسي التي أوقعتكم بھا؟؟ أو : أنما ھي تقول بلسان حالھا لھممكر اهللا وكیده، فلك
  .تدبروا أمركم للخروج منھا

وأخیرًا ینبغي أال یمر ھذا الحدث دون أن نخرج منھ بدروس عملیة تلھمنا كیف نتعامل 
مع أزماتنا تعامال إیجابیا، ینتقل من حیز ردات الفعل المؤقتة إلى أعمال تتبناھا 

  .الرسمیة واإلعالمیة واالقتصادیة والعملیةالمؤسسات 
وأخشى ما أخشاه أن تخرج علینا أقالم ما بین محتسبة أو مأجورة تقلل مما صنعوا 

وتدعو إلى إعادة النظر في جدوى ھذه المقاطعة التي أرعبتھم وأفزعتھم وھي اللغة التي 
عة تجار مسلمون یفھمومنھا، وتبرر ھذه األقالم موقفھا بأن المتضرر من ھذه المقاط

 .فال ینبغي أن تنطلي ھذه على القارئ الفطن.. یرعون أسرًا مسلمة و وو
===================== 

  أفال ینظرون إلى اإلبل كیف خلقت
 

  جمال الحسیني أبوفرحة. د: الكاتب
ا    ألیف نبین ھ أفضل   –یزعم كثیرون من غیر المسلمین أن القرآن الكریم إنما ھو من ت علی

ة         -تسلیمالصالة وال ي الحقیق ا ھي ف راھین، وم ة وب ھ أدل ویستدلون على ذلك بما یزعمون
  .سوى أوھام وأباطیل

ا جاء       ریم إنم رآن الك أن الق ومن أشھر براھینھم الكاذبة على دعواھم تلك الباطلة قولھم ب
ا من    مصوًرا للبیئة العربیة القدیمة، محصوًرا بمعطیاتھا، وال یمكنھ أن یتعامل مع غیرھ

اب   -صلى اهللا علیھ وسلم–لم یطلع علیھا نبي اإلسالم  بیئات وھو ما ال یمكن قبولھ في كت
ذلك           ون ل ان، ویمثل ان ومك ھ ألھل كل زم وم خطاب سماوي یعلن ختمھ كتب السماء وعم

ن            ق الكون م ة خل ن عظم ھ ع ي معرض حدیث ل ف ق اإلب ة خل رآن عن عظم دیث الق : بح
الى   سماوات مرفوعة، وجبال منصوبة، وأرض مسطوحة  ھ تع ي قول ال ینظرون   { :، ف أف

ى األرض       ف نصبت وإل ال كی ى الجب إلى اإلبل كیف خلقت وإلى السماء كیف رفعت وإل
طحت   یة [ } كیف س ون] ٢٠:  ١٧: الغاش د : ، ویقول ار محم ا اخت ھ –إنم لى اهللا علی ص

  .على وجھ الخصوص ألنھا من مفردات البیئة الصحراویة التي عاش فیھا) اإلبل( -وسلم
  :تفسر في كتاب اهللا تعالى على وجھین) إبل ( وذلك أن كلمة : لھم باطلوقو

؛ وقد جاء  "جمل أو بعیر:"جمع مؤنث ال واحد لھ من لفظھ، مفرده): إبل :( الوجھ األول
ین  { ھذا المعنى في كتاب اهللا في قولھ تعالى  ام  [ } ومن اإلبل اثنین ومن البقر اثن : األنع

١٤٤ . [  
  .؛ كما في اآلیة التي استشھدوا بھا" السحاب: "بمعنى) ل إب:( الوجھ الثاني

یر  ن تفس ن الممك ان م ل ( وإن ك ى) اإلب ة بمعن ك اآلی ي تل ا ف ر: " أیًض ل أو البعی " الجم
  .ولكل تفسیر وجھة
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احتجوا بالسیاق الالحق " السحاب : " ھنا تعني) اإلبل ( فالتفسیر الذي رأى أصحابھ أن 
ف رفعت      {:لھذه اللفظة؛ یقول تعالى ى السماء كی ت وإل أفال ینظرون إلى اإلبل كیف خلق

إن اآلیات ھنا تحثنا على : ؛ فقالوا}وإلى الجبال كیف نصبت وإلى األرض كیف سطحت 
ا؛               م ننظر حولن ھ من سماء، ث ا فوق م م حاب، ث ي الس ق ف ة الخل رى عظم النظر فوقنا؛ فن

رى عظم  ا؛ لن فل من ر أس م ننظ ال، ث ي الجب ق ف ة الخل رى عظم ي األرض؛ لن ق ف ة الخل
ي        ا ف دت علیھ ل واعتم ت اإلب ي عرف وھكذا ال یكون الخطاب ھنا مقصوًرا على األمم الت

  .معیشتھا؛ بل یكون لكل األمم؛ فالسحاب تقر بعظمة خلقھ كل األمم
ـ        راد ب حابھ أن الم ذي رأى أص اني ال ل  ( وأما التفسیر الث ا ) اإلب ر  : "ھن ل أو البعی " الجم

{ : مھم ھذا بالسیاق ولكنھ في ھذه المرة السیاق السابق؛ یقول تعالى فاحتجوا أیًضا في فھ
في جنة عالیة ال تسمع فیھا الغیة فیھا عین جاریة فیھا سرر مرفوعة وأكواب موضوعة 

خ  } ... ونمارق مصفوفة وزرابّي مبثوثة أفال ینظرون إلى اإلبل كیف خلقت  الغاشیة  [ال
ھ     ) اإلبل(النظر في خلقإن الدعوة إلى : ؛ فقالوا] ١٧:  ١٠:  یًرا لقول ا جاءت تفس ھنا إنم

الى ة { : تع رر مرفوع ؤال }وس ى س ة عل ا إجاب رر ؟  : ؛ فكأنھ ذه الس ي ھ ف نعتل . . كی
ھ؛        : واإلجابة ھي ي ب م تعتل ا ث ا من ركوبھ تمكن راكبھ كما نعتلي اإلبل؛ فھي تبرك حتى ی

ار        ذا التفسیر أن اختی حاب ھ ا أضاف أص ل "كم ره من    موضوًعا للت " الجم ل دون غی أم
ات   ب الحیوان ھ أعج ات؛ فألن ذه اآلی ي ھ وان ف رك   : حی ھ، ویب رب لبن ھ، ویش ل لحم یؤك

دة؛ وھي خصائص         ھ المسافات البعی ة، ویسافر علی ویركب، وتحمل علیھ األحمال الثقیل
  .لعلھا ال تجتمع لحیوان آخر

ة           ار كلم إن اختی ذا التفسیر ف ى ھ ى عل ھ حت ا أن ل (ومن ھنا یتبین لن ى ) اإلب ل،  : بمعن الجم
ر      (موضوًعا للتأمل لھ ما یبرره بعیًدا عن مزاعم ھؤالء  ات اهللا بغی ي آی ذین یجادلون ف ال

  .٥٦:غافر) .. سلطان أتاھم
ا     ع أن یكون ا یمن وبقلیل من التأمل یتبین لنا كذلك أال تعارض بین المعنیین، ولیس ھناك م

ة؛ وھ     ارة قوی یاق إش ھ الس یر إلی ا یش ا؛ فكالھم رادین مًع از   م وه اإلعج ن وج ھ م و وج
ألیف البشري    ر      (البالغي للقرآن الكریم ینأى بھ بعیًدا عن مظنة الت د غی ان من عن و ك ول

  .٨٢النساء )..اهللا لوجدوا فیھ اختالًفا كثیًرا
  جمال الحسیني أبوفرحة. د

  أستاذ الدراسات اإلسالمیة المساعد بجامعة طیبة بالمدینة المنورة
gamalabufarha@yahoo.com  

====================== 
  أال شاھت الوجوه وتبت األیادي

  علي بن حسن التواتي. د: الكاتب
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أال شاھت وجوه من تھاونوا في حرمة جمعة المسلمین وأمتدت أیادیھم اآلثمة إلى دمائنا 
أال تبت أیادیھم وتّب أولئك الذین یتحركون بتناغم واضح مع تصریحات ، وأرزاقنا

فمن مساندة واضحة لصحافة صفراء مسیئة ألھم رمز ، ن المؤامرةوأفعال یفوح منھا عف
من رموزنا الدینیة والتاریخیة إلى تفجیرات الغتیال أفراح عائالت مسلمة بریئة في 
فنادق اردنیة إلى تصریحات متكررة لالستغناء عن نفطنا ألنھ یأتي من مناطق غیر 

لعراق إلى حشد الجھود للتخطي إلى محاولة قدح شرارة حرب طائفیة أھلیة في ا، آمنة
على الشرعیة اللبنانیة والنفخ على جمر الحرب األھلیة الخامدة من بوابة خلع رئیس 

  .الدولة إلى تھریب إرھابیي القاعدة األجانب من السجون الیمنیة
سلسلة متسارعة من األحداث التي ال یمكن ان یقبل أي عقل ناقد بفصلھا عن بعضھا 

خیط رفیع شفاف یمكن لكل ذي بصیرة ان یتبینھ كما یتبین الخیط البعض فھي متصلة ب
  .األبیض من الخیط األسود من الفجر

ولربما اجاد من دّبر للتفجیر في كافة مراحل االعداد من تدریب لإلرھابیین وتفخیخ 
للعربات المستخدمة وتمكین من التسلل ولكنھ أخطأ في أمرین مھمین أحدھما تكتیكي 

رجال األمن البواسل الذین تمكنوا من احباط العملیة بوقت قیاسي أما  یتمثل في یقظة
فالمملكة تعیش ، األمر اآلخر فقد كان استراتیجیا تمثل في الخطأ الفادح في توقیت العملیة

اآلن أفضل أیامھا تحت قیادة خادم الحرمین الشریفین الملك عبداهللا الذي استھل عھده 
البالد آثر فیھا التركیز على استكمال مشاریع البنیة  باعالن أكبر میزانیة في تاریخ

وانحاز في مخصصاتھا للفقراء وأصحاب الدخول ، األساسیة وتطویر وصیانة القائم منھا
الثابتة والمحدودة في اطار خطة متكاملة لالصالح االقتصادي والسیاسي الذي بدأت 

واطنین وتمكنھم من بوادر نجاحھ في الظھور بازدیاد حجم السیولة في أیدي الم
االستثمار وتنمیة المدخرات واالكتتاب في شركات جدیدة ستسھم في توسیع القاعدة 

  .االقتصادیة للبالد وتستوعب اآلالف من األیدي الوطنیة العاملة
أما من یحاول ان یشیع الفوضى ویخلط األوراق في المنطقة الشغالنا بأنفسنا واستكمال 

لة أمد بقائھ في المنطقة فال یمكن ان نصدق انھ استغنى فعال مخطط الھیمنة والتفرد الطا
لقد تعلمنا من متابعة السیاسات الخارجیة للدول المھیمنة انھا ال تنطلق في ، عن نفطنا

تعامالتھا مع ھذه المنطقة من منطلقات انسانیة وحضاریة بل من منطلقات مصلحیة 
ولتبین ما أرمي الیھ لم ال نرى أي اھتمام ، نفعیة بحتة ال مكان فیھا للرحمة وال للمساومة

  ؟بمذابح وسط افریقیا أو بمجاعة اثیوبیا او بفقر بنجالدیش
وتبقى المملكة في عھد خادم الحرمین الشریفین الملك عبداهللا بن عبدالعزیز عقبة كأداء 
 وبناء شامخا صلبا في وجھ التیارات المتالطمة التي تجتاح المنطقة ولذلك كان ال بد من

تذكیرھا بان االرھاب ورقة لم تحترق بعد وأنھ یمكن أن یطل برأسھ البشع من وقت 
ولكن لیعلم الجمیع أننا في .آلخر في محاولة بائسة الجبارھا على االمتثال لما یملى علیھا

ھذه البالد نصطف بثبات تحت رایة التوحید خلف الزعیم العادل وسنتحمل معھ كافة 
اقفھ المشرفة في مساندة الفلسطینیین والعراقیین وغیرھم من النتائج المترتبة على مو
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األشقاء المحتاجین والمنكوبین ومد جسور الصداقة والمحبة باتجاه الشرق وكافة 
وغیرھا من المواقف المشرفة المستقلة التي یرید من ، الشعوب األخرى المحبة للسالم

اسالمیة اثبتت للعالم من خالل ورائھا الحفاظ على كرامتنا وعلى تماسكنا كشعب وكأمة 
ردود أفعالھا الشعبیة على االساءات بحق نبیھا ورمزھا األسمى ان جماھیرھا لم تعد كمًا 

مھمًال ال قیمة لھ بل أصبحت بایمانھا العمیق برسالتھا الحضاریة ودفاعھا عنھا عمالقًا 
  .فتیًا یزید قیادتھا المخلصة قوة على قوتھا ومنعة على منعتھا

لم الجمیع في أقاصي الدنیا وأدناھا ان ھذه البالد ال یمكن ان تؤتى من جبھتھا ولیع
الداخلیة وال یمكن أن تھتز ثقتھا بقیادتھا من خالل تفجیر ھنا أو جریمة اغتیال ھناك وان 

الطریق األمثل لتحقیق مكاسب سیاسیة أو اقتصادیة في التعامل معنا ال یمكن ان یمر 
تلك البوابة التي ال نسمح بالعبور عبرھا اال لمن یحترم ، فقط بغیر البوابة األمامیة

  .اختیاراتنا ویراعي مصالحنا ویكن لنا المودة والكثیر الكثیر من االحترام
 صحیفة عكاظ السعودیة

====================== 
  أال شاھت وجوه األعداء

  مشعل بن عبد العزیز الفالحي
ین اهللا         األنبیاء في كل أمة من األمم ھم قادت ة وب ابین األم ي م وحي ف اء ال لھا وأمن ا ورس ھ

ى     نھم عل ة ، وأم ذه األم طفاھم لھ الة ، واص ارھم للرس رفًا أن اهللا اخت یھم ش الى ، یكف تع
د   . فكان لھم شرف البالغ ، وھدایة الناس . وحیھ  ا محم أفضل األنبیاء على اإلطالق نبین

ك     قال . بن عبد اهللا بن عبد المطلب الھاشمي القرشي  ًا ذل إن : علیھ الصالة والسالم مبین
ة     ة من زاوی مثلي ومثل األنبیاء قبلي كمثل رجل بنى بیتًا ، فأحسنھ وأجملھ إال موضع لبن

ال      : فجعل الناس یطوفون بھ ، ویعجبون لھ ویقولون :  ة ؟ ق ذه اللبن ا  : ھال ُوِضَعت ھ فأن
لم  . اللبنة ، وأنا خاتم النبیین  م ، ونصرت     أ: وقال صلى اهللا علیھ وس ع الكل ت جوام عطی

بالرعب ، وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي األرض طھورًا ومسجدًا ، وأرسلت إلى الخلق 
ون    ي النبی تم ب ة ، وُخ الى    . كاف ال تع أنھ ق ى ش ره وأعل الى ذك ع اهللا تع ك : ( رف ا ل ورفعن

ادة   ) ذكرك   ال قت ھد      : ق ب وال متش یس خطی رة ، فل دنیا واآلخ ي ال ره ف ع اهللا ذك ، وال رف
وكان من . صاحب صالة إال ینادي بھا أشھد أن ال إلھ إال اهللا وأشھد أن محمدًا رسول اهللا 

ة    ذه األم ى ھ ة عل ھ واجب الى محبت ل اهللا تع رفھ أن جع لھ وش س . فض ك أن ھ ذل روى عن
ن     : رضي اهللا عنھ فقال قال صلى اهللا علیھ وسلم  ھ م ال یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلی

ین  والده وولده وال ال      . ناس أجمع ن ھشام فق د اهللا ب دث عب ي صلى اهللا     : وتح ع النب ا م كن
ر یارسول اهللا     ھ عم ّى    : علیھ وسلم وھو آخذ بید عمر بن الخطاب ، فقال ل ت أحب إل ألن

ى      ده حت ذي نفسي بی من كل شيء إال من نفسي ، فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم ال ، وال
ر      ھ عم ال ل ال        أكون أحب إلیك من نفسك فق ى من نفسي فق ت أحب إل ھ اآلن واهللا ألن فإن

لم  ھ وس لى اهللا علی اعمر : ص ال  . اآلن ی ین ق یم ح ن الق م اهللا اب عادة : ورح ت س وإذا كان
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ل من نصح نفسھ       ى ك العبد في الدارین معلقة بھدي النبي صلى اهللا علیھ وسلم فیجب عل
ا یخرج   ھ عن الجاھلین ،     وأحب نجاتھا وسعادتھا أن یعرف من ھدیھ وسیرتھ وشأنھ م ب

تكثر ،         تقل ، ومس ین مس ذا ب ي ھ اس ف ھ ، والن یعتھ وحزب ھ وش داد أتباع ي ع دخل ف وی
  اھـ. ومحروم ، والفضل بید اهللا یؤتیھ من یشاء ، واهللا ذو الفضل العظیم 

یرتھ     ي س لم ، وف ھ وس لى اهللا علی یم ص ي العظ ك النب ائص ذل ائل وخص ض فض ذه بع ھ
د إن    . تي علیھا أسطر كھذه جوانب من العظمة یستحیل أن تأ وم بع ندّون ھذه األسطر الی

ھ ،    ُصّورعلیھ الصالة والسالم في الصحف الدنمركیة والنرویجیة بصور تستھزئ بمقام
ھ    الم كل ام الع ھ أم زري ب ھ ، وت ب مواقف التھ ، وتعی خر برس نعھ . وتس دث یص ذا الح وھ

تقارًا للمسلمین على وجھ األرض األعداء تشفیًا من ذلك القدوة ، وطعنًا في الرسالة ، واح
ھ     ى وج ى عل ن مش رم م رض أك ذبح ع یحة أن ی ار والفض یبة والع ي المص م ھ ا هللا ك فی

وع        ! وتسفك قیم الدین بسفك قدواتھ ! األرض  ا من خالف الوق ى دینن ن الحرب عل وتعل
  !.في عرض رسولنا صلى اهللا علیھ وسلم 

یمة عظیمة ، وقف القرآن منھا موقفًا ھذه الوقیعة التي دونتھا الصحف جر: أخي الحبیب 
صارمًا ، وسجل أھل العلم رحمھم اهللا تعالى في بیان أخطارھا وآثارھا بیانًا واضحًا جلیًا 

ال    .  لم فق ھ وس لقد قّرر اهللا تعالى في كتابھ الكریم اللعنة على من آذى النبي صلى اهللا علی
ًا     إن الذین یؤذون اهللا ورسولھ لعنھم اهللا في: ( تعالى  ذابًا مھین م ع الدنیا واآلخرة وأعد لھ

ھ اهللا  ) والذین یؤذون رسول اهللا لھم عذاب ألیم : ( وقال تعالى )  ونقل شیخ اإلسالم رحم
إن من سب النبي : تعالى في كتابھ الصارم المسلول على شاتم الرسول بیانًا في ذلك فقال 

ال    ھ. صلى اهللا علیھ وسلم من مسلم أو كافر فإنھ یجب قتلھ  م ، ق ذا مذھب عامة أھل العل
ي صلى اهللا     : ابن المنذر رحمھ اهللا تعالى  أجمع عوام أھل العلم على أن حد من سب النب

ي    : اھـ وقال الخطابي رحمھ اهللا ... علیھ وسلم القتل  ف ف ال أعلم أحدًا من المسلمین اختل
ى أن شاتم    : اھـ ، وقال محمد بن سحنون . وجوب قتلھ  اء عل ع العلم الرسول صلى    أجم

ة             د األم ھ عن ھ وحكم ذاب اهللا ل ھ بع د جار علی افر ، والوعی ھ ك نّقص ل اهللا علیھ وسلم المت
الى      . القتل ومن شك في كفره وعذابھ كفر  ھ اهللا تع د رحم ام أحم ال اإلم ن   : اھـ ، ق ل م ك

ل وأرى أن یقت     ھ القت افرًا فعلی ل شتم النبي صلى اهللا علیھ وسلم أو تنّقصھ مسلمًا كان أو ك
الى    . وال یستتاب  ھ اهللا تع دة     : ... اھـ ، وقال شیخ اإلسالم رحم ة زائ م أن السب جنای فعل
ا      ... على الكفر  ة لھ لم جنای ھ وس على وجھ یقطع العاقل أن سب رسول اهللا صلى اهللا علی

موقع یزید على عامة الجنایات بحیث یستحق صاحبھا من العقوبة ماال یستحقھ غیره وإن 
ھ  كان كافرًا حرب یًا مبالغًا في محاربة المسلمین ، وأن وجوب االنتصار ممن كان ھذا حال

ا        ا وأحقھ ال وأوجبھ ل األعم ن أفض ھ م دار دم ي إھ عي ف دین ، والس ي ال دًا ف ان مؤك ك
اده         ى عب ھ اهللا عل ذي كتب اد ال غ الجھ ھ ، وأبل بالمسارعة إلیھ وابتغاء رضوان اهللا تعالى فی

  اھـ. وفرضھ علیھم 
ب    ذه      : أخي الحبی ة ھ وى إذاب ا س دون منھ داء ال یری ي عرضھا األع ذه الصور الت إن ھ

دوتھم ،     ي ق دح ف التھم ، والق ي رس لمین ، والطعن ف وس المس ي نف ة ف الشخصیة العظیم
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ھ وسلم ألعظم         ا صلى اهللا علی ا نبین وعلینا تجاه ھذه الحملة المغرضة ، التي تعّرض فیھ
ھ      القوادح أن نتخذ موقفًا حازمًا نرد بھ على  الى ، وننصر ب ا تع ھ ربن األعداء ، نرضي ب

  :ومن أھم ھذه المواقف ما یلي . نبینا علیھ الصالة والسالم 
تجدید قضیة البراء من الكفار ، إن ھذا لیس بغریب على األعداء ، وقد أوضح اهللا : أوًال 

ال    ریم فق ذ     : ( تعالى موقفھم من اإلسالم في كتابھ الك وا ال تتخ ذین آمن ا ال ا أیھ ود  ی وا الیھ
وم     دي الق نھم إن اهللا ال یھ والنصارى أولیاء بعضھم أولیاء بعض ومن یتولھم منكم فإنھ م

المین  الى ) الظ ال تع تھم   : ( وق ع مل ى تتب ارى حت ود وال النص ك الیھ ى عن ن ترض ) ول
وعلینا أن نجدد البراء منھم ، وأن نغرس ذلك منھجًا . ومثل ذلك ال یستغرب من األعداء 

ن      . حیاة أبنائنا  واضحًا في وس المسلمین م ي نف اھیم ف واستغالل الحدث لتعمیق ھذه المف
خالل عرض آیات القرآن الكریم ، ومواقف الیھود والنصارى مع رسول اهللا صلى اهللا     

یرة  ي الس لم ف ھ وس افرین  . علی ق بالك ا یتعّل ة م رحھا خاص الم وش واقض اإلس رح ن وط
  .وموقف الدین منھم

م       مراجعة است: ثانیًا  لم ، ورس ھ وس ریم صلى اهللا علی ي الك قامتنا على وفق منھج ھذا النب
وم  . معالم االقتداء بسیرتھ وسنتھ صلى اهللا علیھ وسلم من جدید  ما أحرانا أیھا الحبیب الی

من أن نبین عن شرفنا بھذه السیرة وذلك من خالل االقتداء الفعلي بشخصیة ھذا الرسول 
ذا الرسول       ع. العظیم صلى اهللا علیھ وسلم  ھ بھ ا أن یراجع تأسیھ واقتدائ لى كل واحد من

ي  . لیرى أین ھو من معالم ھذه السیرة ؟ وأین أثر القدوة في حیاتھ  وحین یرانا األعداء ف
ا        ین نبین ا وب ددوا بینن ى أن ج فون عل أین مكان یشرقون بھدینا ، ویضیقون بتأسینا ، ویأس

  .صلى اهللا علیھ وسلم الوالء 
ك     فّتش: ثالثًا  فحات حیات ب ص حفظك اهللا تعالى عن آثار ھذا االعتداء اآلثم في قلبك ؟ قّل

حین ولج أذنیك مثل ھذا الخبر ھل صدمت ؟ أو تأثرت ؟ ھل قلق قلبك أن أوذي رسولك  
و        ل من عرضھ وھ ھ نی صلى اهللا علیھ وسلم ؟ ھل فاضت عیناك بالدموع حین علمت أن

ل حب        في قبره ؟ ھل وجدت مس األلم یعصر بفؤادك و أق ك وھ ل ذل ؟ إنني متأكد من ك
لم   ذا      . تجده في قلبك ومشاعرك لنبیك صلى اهللا علیھ وس د ھ ي أدعوك أال تقف عن . وإنن

  أدعوك ألن تكون رقمًا مؤثرًا في الحدث بالكتابة
استنكر الحدث بكل قوة ، وشارك . عن موقفك ، والتعبیر عن رأیك بكل الوسائل الممكنة 

ھ من خالل المشاركة     . هللا علیھ وسلم بما تستطیع في نصرة نبیك صلى ا ویمكنك ذلك كل
جاعة        ك بكل ش جب واالستنكار ، وإعالن موقف ات    . بإرسال خطابات الش ین طی د ب وتج

د ،           ید الفوائ ردادي ، وص ع ال ھ ، كموق ك كل ي ذل اعدك ف ع تس ة مواق بكة العنكبوتی الش
  .في إرسال صوتك واضحًا معبرًا  وغیرھا من المواقع التي تجد فیھا العناوین التي تسھم

ة        : رابعًا  د ، ووضع آلی ا من جدی علینا أن نبدأ الیوم بتقلیب كتب السیرة ، وإعادة ترتیبھ
ا       دوة من خاللھ ب    . لقراءتھا قراءة المتأسي بمواقفھا ، الباحث عن الق ا أن نرّت ن لن ویمك

وت للتع     ل البی رنا داخ ا وأس ع أبنائن بوعیًا م ًا أو أس ًا یومی یرة ،  درس ذه الس ى ھ ّرف عل
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ویمكن أن یوّسع الدور لیشمل المسجد ، والمدرسة . وتعمیق أثر القدوة في حیاتھم جمیعًا 
ده      در جھ ھ وق ل  . ، والمنتدیات ، والقنوات ، واإلذاعات ، والصحف كل حسب طاقت ولع

أو كتاب الشمائل المحمدیة للترمذي : من أھم الكتب التي یمكن أن تبین عن ھذه الجوانب 
مختصره لأللباني ، وكتاب الشفا في حقوق المصطفى للقاضي عیاض أو تھذیبھ لصالح 
ة     یرة النبوی اب الس یم ، وكت ن الق اد ال ب ر العب دي خی ي ھ اد ف اب زاد المع امي ، وكت الش

  .وغیر ذلك من كتب السیرة المعروفة. لمھدي رزق اهللا أو فقھ السیرة للغزالي 
ًا  ي أن نتخ : خامس ا ینبغ ة   إن مم ك بالمقاطع داء وذل ى األع رد عل ًا لل ًا حازم ذ موقف

ذه          حًا تجاه صادرات ھ ًا واض ة ، واتخاذ موقف ة والنرویجی االقتصادیة للبضائع الدنمركی
ة   ھ  . الدول الم كل ي الع لمین ف م المس أثیر رق ى ت ح عل ان الواض دیم البرھ ذا . وتق یس ھ ول

  .ركة في المقاطعة فحسب بل تربیة أبنائنا على تعمیق ھذه الحرب ، والمشا
ال تنس أیھا الحبیب من الدعاء لقادة ھذه البالد المباركة الذین أبانوا عن موقفھم : وأخیرًا 

إنھم واهللا    نھجھم ، ف بكل شجاعة ، ورسموا منھجًا لدول العالم اإلسالمي في السیر على م
. ینھم ودیناھم رأسًا في الخیر ، وأعالمًا فیھ سدد اهللا خطوھم وبارك فیھم ، وأصلح لھم د

دث        ي الح ذین شاركوا ف بالد وال ذه ال وعلیك حفظك اهللا تعالى أن تمد الشكر إلى علماء ھ
بفاعلیة ، وإلى قناة المجد الفضائیة التي دعت لنصرة ھذا النبي الكریم من أوسع األبواب 

لمین          .  ة المس م ، وعام اء ، وطالب العل ھ العلم دث شارك فی ًا للح  سائًال اهللا . وفتحت باب
لمین         داء ، ویجمع شمل المس د األع رد كی ھ ، وی ھ  . تعالى أن ینصر دینھ ، ویعلي كلمت إن

ھ   ادر علی ك والق ي ذل  .ول
===================== 

 !أھكذا نقف من إھانات أعدائنا لرسولنا؟
 
  عبداهللا قادري األھدل.د

ا    احتلوا بلداننا، دنسوا مقدساتنا، حاولوا تشكیكنا في قرآننا وألفوا قرآ وا لن دا، لیقول ا جدی : ن
ون  تم تقول ور  : أن ھ س ره وفی رآن غی ا بق انحن أتین ھ فھ د بمثل أتي أح ز ال ی رآن معج إن الق

د  : ولیست سورة واحدة، غمزوا نبینا ولمزوه بأوصاف سیئة كثیرة، حتى قال الیھود محم
  .مات وخلف بنات، لم یبقوا شیئا مقدسا عندنا إال نالوا منھ

ا   فعلوا كل ذلك وغیره وو أن إیمانن جدونا نصیح یوما أو یومین، ثم نھدأ ونسكت فعرفوا ب
إنما ھو مجرد عواطف ال یثیر فینا غیرة تجعلنا ندافع عن ضرورات حیاتنا بموقف جاد   
ن    ا م ب إلین ون أح ب أن یك ا یج خریة بم ا والس ا وإذاللن ن إھاناتن ف ع ى الك رھم عل یجب

  .أنفسنا
ا    بل وجدونا بعد الحماس العاطفي نعانقھم  ى محبتن نھم عل ونصافحھم ونظھر لھم ما یطمئ

  .لھم والتقرب إلیھم، وال نكترث بإساءاتھم المتكررة
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ى      تمرة حت ادة مس فة ج ا بص ا منھ ذنا بعض و اتخ ا ل لمیة م ائل الس ن الوس ك م ن نمل ونح
ا       ا وقرآنن ا ونبین نخضعھم بھا ألرسلوا قادتھم إلینا یعتذرون لنا ویكفوا عن إساءاتھم إللھن

  :ورسولنا
ا    فرائنا و مقاطعتن حب س ا، وس زة إعالمن ي أجھ لة ف ات المتواص ك االحتجاج ن ذل م
ع          ا أن نرف ق بن ھ، ولكن ال یلی د فی د نوج ي أي بل االقتصادیة لما یصدرونھ إلى بلداننا، وف
ل أن       ام قب م نن ة، ث ومین أو ثالث شعارات ال حقیقة لھا في الواقع، وال أن نعمل بشعاراتنا ی

ذارا صریحا ال      نسمع من الدول التي  ا اعت لم فیھ ھ وس تمت اإلساءات لنبینا صلى اهللا علی
  .لف فیھ وال دوران

وإن أقل ما نستطیع تھدیدھم بھ ھو المقاطعة القتصادھم ولكل ما نتبادلھ معھ من مصالح   
  .تعود علینا أو علیھم

  :وإنني أذكر أتباع رسولنا الكریم صلى اهللا علیھ وسلم بأمور
ر األول ذي      أن الط: األم الى ال ي ذات اهللا تع ن ف و طع لم، ھ ھ وس لى اهللا علی ھ ص ن فی ع

ام          وم قی ى ی ة، إل ة واألزمن ع األمكن ي جمی اس ف ة الن ى كاف ھ إل طفاه، فبعث اره واص اخت
  .الساعة، وال یقبل اهللا بعد بعثتھ صلى اهللا علیھ وسلم دینا غیر دین اإلسالم

ل و        ا قب ھ اهللا لن ذي أكمل ن اإلسالم ال ي دی و      وطعن كذلك ف لم، وھ ھ وس ھ صلى اهللا علی فات
اة          ي مسیرة حی ا ف ھ لیكون مرجعن ظ اهللا ل وال حف طعن في كتاب اهللا القرآن الكریم الذي ل
أجیالنا إلى أن تقوم الساعة، فإذا لم نقف الموقف الذي ندافع بھ عن رسولنا صلى اهللا علیھ 

  .وسلم، فقد فرطنا في كل ما سبق
لى اهللا علیھ وسلم من العنت والمشقة في سلمھ وحربھ، أن ندرك ما القاه ص: األمر الثاني

  .لینقل لنا ھذا الدین، لیسعدنا برضا اهللا عنا، وینقذنا من سخطھ وعذابھ
ھ       : األمر الثالث ھ صلى اهللا علی وقیر واألدب مع ن النصر والت أن نذكر ما أوجبھ اهللا لھ م

ي        ھ ف ریم، بحق ي الك ذا النب ھ،     وسلم، ولھذا قرن اهللا تعالى حق ھ ي شعائر عبادت ھ وف كتاب
  :فقال تعالى

ِذیرًا    (( رًا َوَن اِھدًا َوُمَبشِّ ْلَناَك َش ا َأْرَس َوقُِّروُه    ) ٨(ِإنَّ زُِّروُه َوُت وِلِھ َوُتَع ِھ َوَرُس وا ِباللَّ ِلُتْؤِمُن
ْن      ِإنَّ الَِّذیَن ُیَباِیُعوَنَك ِإنََّما ُیَباِیُعوَن اللَّ) ٩(َوُتَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصیًال  ِدیِھْم َفَم ْوَق َأْی ِھ َف ُد اللَّ َھ َی

ًا          رًا َعِظیم ُیْؤِتیِھ َأْج َھ َفَس ُھ اللَّ َد َعَلْی ا َعاَھ ى ِبَم )) ١٠(َنَكَث َفِإنََّما َیْنُكُث َعَلى َنْفِسِھ َوَمْن َأْوَف
تح[ الى  ] الف ھ تع ي قول ردین ف ائبین المف میري الغ رین أن ض ض المفس ر بع د ذك : فق
ذا  ) وتعزروه وتوقروه( فقد قرن اهللا بین اإلیمان بھ اإلیمان برسولھ، خص رسولھ على ھ

  .والتوقیر، ثم خص نفسھ بالتسبیح –وھو النصر  –التفسیر بالتعزیر 
ھ      ي قول الى ف ھ تع ة ل ولھ بیع لمین لرس ة المس ر اهللا بیع ا  : (واعتب َك ِإنََّم ِذیَن ُیَباِیُعوَن ِإنَّ الَّ

  )ُیَباِیُعوَن اللََّھ
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ا    وأوجب اهللا ت ده كم عالى األدب مع رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم في خفض األصوات عن
ر        ھ، وأنك ال من فعل ك محبطا أعم یحصل من بعضھم عند بعض، وحرم رفعھ وجعل ذل

  :على األعراب مناداتھ من خارج حجراتھ، كما قال تعالى
ِر      َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت(( اْلَقْوِل َكَجْھ ُھ ِب ُروا َل النَِّبيِّ َوال َتْجَھ

ُعُروَن       ُتْم ال َتْش اُلُكْم َوَأْن َبَط َأْعَم َبْعٍض َأْن َتْح ُكْم ِل ْن َوَراِء   ) ٢(َبْعِض َك ِم ِذیَن ُیَناُدوَن ِإنَّ الَّ
ُھ   َوَلْو َأنَُّھْم َصَبُروا َحتَّى َتْخ) ٤(اْلُحُجَراِت َأْكَثُرُھْم ال َیْعِقُلوَن  ْم َواللَّ ُرَج ِإَلْیِھْم َلَكاَن َخْیرًا َلُھ

  الحجرات) ٥(َغُفوٌر َرِحیٌم 
ة    –قال القرطبي في تفسیر ھذه اآلیات  زول اآلی بعد أن ذكر أمثلة في الحدیث في سبب ن

-:  
ا،         : قال القاضي أبو بكر بن العربي" ھ حی ا كحرمت لم میت ھ وس ي صلى اهللا علی ة النب حرم

ھ،          وكالمھ المأثور بعد رئ كالم إذا ق ھ المسموع من لفظھ، ف ال كالم موتھ في الرفعة مث
ي        ك ف ھ ذل ان یلزم ا ك ھ، كم وجب على كل حاضر أال یرفع صوتھ علیھ، وال یعرض عن

  .مجلسھ عند تلفظھ بھ
الى      ھ تع ة بقول ى مرور األزمن وإذا : "وقد نبھ اهللا سبحانھ على دوام الحرمة المذكورة عل

ن   ]. ٢٠٤: األعراف" [أنصتواقرئ القرآن فاستمعوا لھ و لم م وكالمھ صلى اهللا علیھ وس
  .الوحي، ولھ من الحكمة مثل ما للقرآن، إال معاني مستثناة، بیانھا في كتب الفقھ

لیس الغرض برفع الصوت وال الجھر ما یقصد بھ االستخفاف واالستھانة، ألن ذلك كفر 
ون  ي نفسھ والمس       . والمخاطبون مؤمن ا الغرض صوت ھو ف ر    وإنم ھ غی موع من َجْرِس

َوَرَفْعَنا َلَك : ((مناسب لما یھاب بھ العظماء ویوقر وقال تعالى في امتنانھ علیھ بإكرامھ لھ
  )]٤(الشرح )) [ِذْكَرَك

دعاء     ي ال ھد، وف ي التش ي األذان وف ھ ف ع رب لم م ھ وس لى اهللا علی ره ص رع ذك ذا ش ولھ
  .للموتى

م نفیا مؤكدا بالقسم بربھ، اإلیمان الشرعي  نفى الرسول صلى اهللا علیھ وسل: األمر الرابع
د، فضال عن     الصادق عمن لم أحب عنده من أقرب المقربین إلیھ من أھلھ، كالوالد والول

  .غیر أقاربھ من الناس
ذي نفسي   : (أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال: روى أبو ھریرة رضي اهللا عنھ فوال

ھ    ده   بیده، ال یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلی ده وول س   ) من وال ة أن ي روای اس  : (وف والن
  .والحدیث في صحیح مسلم). أجمعین

ن           ر ب د عم ذ بی ان آخ لم ك ھ وس لى اهللا علی ي ص اري أن النب حیح البخ ي ص ت ف ل ثب ب
  یا رسول اهللا ألنت أحب إلي من كل شيء إال من نفسي: الخطاب، فقال لھ عمر

  )یده حتى أكون أحب إلیك من نفسكال والذي نفسي ب: (فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم
  .فإنھ اآلن واهللا ألنت أحب إلي من نفسي: فقال لھ عمر
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  )اآلن یا عمر: (فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ن         : ففي ھذا الحدیث ى المؤمن م لم أحب إل ھ وس وجوب أن یكون الرسول صلى اهللا علی

  .نفسھ
ا، ودوال     ات وأحزاب رادا وجماع لمین أف ى المس ب عل ا یج ھم وھن ألوا أنفس ل : ، أن یس ھ

ات             ي العالق خرمنھ، ف ھ وس لم واستھان ب ھ وس معاملة من سب رسول اهللا صلى اهللا علی
ھ      ى موقف ع إصراره عل السیاسیة واالجتماعیة والدبلوماسیة واالقتصادیة واإلعالمیة، وم

  .ممن ھو أحب إلى أنفسنا، ھل ھم مؤمنون إیمانا صادقا
دو   اد ال اطع اقتص ن ال یق أل م لم    ونس ھ وس لى اهللا علی ولنا ص ة رس لت إھان ي حص ل الت

ك            ا أحب إلی ل أیھم لم رسولك أم جوال؟ ب ا مس ك ی واالستھزاء بھ، أي األمرین أحب إلی
  نبیك أم قطعة قماش تستریھا؟

ع أو         ي بی لم ف ھ وس إن المسلم ال یلیق بھ أن یتعامل مع من استھان برسولھ صلى اهللا علی
لع ا  ي السوق من دول أخرى، إن        شراء، وبخاصة إذا كانت الس ا موجودة ف ي یحتاجھ لت

ھ،    المسلم ولو كان غیر ملتزم بدبنھ كما ینبغي ولو كان یتعاطى شرب الخمر المحرم علی
ھ أن   والذي یجب علیھ اإلقالع عنھ فورا، فإذا أصر على ارتكاب ھذا المحرم، فال یلیق ب

  .لك الدول مندوحةیشتریھ ممن أھان رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، أسواق غیر ت
وإن من األسئلة التي یجب أن نوجھھا لمن یؤمنون بالرسول صلى اهللا علیھ وسلم، سواء  

  :كان فردا أو جماعة أو دولة
  ما ذا ستفعل لو وجھت اإلھانات إلى والدك أو ولدك أو علم بالدك أو دولتك ونظامھا؟

ن نبی        ك م ا ونفسك أحب إلی الدك ونظامھ ا وال   وھل ولدك ووالدك وعلم ب ك، فتنتصر لھ
  تنتصر لرسول اهللا حبیبھ؟

نحن ال نطلب من كل تلك الفئات أن تقاتل الدول التي حصل فیھا االستھزاء برسولنا، وال 
و      یھم وھ ؤثر ف ا ی یظھم بم ط أن نغ ب فق ا نطل داننا، وإنم ي بل تلھم ف اھم وق ف رعای بخط

  العالقات بأنواعھا، ال بالكالم فقط؟
ي صفرا على الیسار، ما داموا یحصلون على مصالحھم المادیة إن كالمنا عندھم ال یساو

  .منا
ھ           ! یا مسلمون ا أو رسولنا صلى اهللا علی ا أو قرآنن ا واستھزاء بربن ى دینن دوان عل كل ع

اروا      ا، فاخت داءنا علین یجرئ أع ك س ن ذل دفاع ع ي ال ادقة ف ة ص دون وقف ر ب لم، یم وس
  .نتم إلیھ راجعون، فینبئكم بما عملتمألنفسكم إرضاء أعداء نبیكم، أو إرضاء ربكم، وأ

======================= 
  أي حریة وأي دیمقراطیة؟
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  محمد خضر عریف. د.أ

ت       د انتقل ة، وق ة كاف ان سیاسة الكیل بمیكالین اصبحت سمتًا شامًال في الممارسات الغربی
دیم،  عدواھا الممیتة من اقاصي االرض في العالم الجدید إلى الجزء الغربي من العال م الق

اھم    بة فھ ل مناس د ك ار وعن ح النھ ي وض ا ف ل بھ ن العم تحیون م ون یس اد الغربی ا ع وم
حف    ھ الص ا فی ة وتبعتھ ة والنرویجی حف الدنماركی ھ الص دمت علی ا اق أن م رحون ب یص
ة     الفرنسیة، انما ھو ممارسة لحق مضمون في النظم الدیمقراطیة الغربیة وھو حق حری

حافة       التعبیر وحریة الرأي، وھا ھ ى الص ات ال تستطیع الحجر عل دون ان الحكوم م یؤك
حیفة   واالعالم مھما كانت تجاوزاتھا استنادًا إلى مبدأ حریة الرأي، وعلیھ فقد تبجحت ص

ل   (بعد إعادة نشر الرسوم المشینة، وقالت ) فرانس سوار( اهللا قب انھ یحق لھا االستھزاء ب
د   تھزاء بمحم ا االس ق لھ اهللا و ) ان یح اذ ب انھم   (والعی ي طغی دھم ف م ویم تھزئ بھ اهللا یس

  ).یعمھون
ي حال اعالن                دنمارك ف ع ال ھ سیقف م د ان ي أك ان االتحاد االوروب ق ف ذا المنطل ومن ھ
ة التجارة     ى منظم مقاطعة رسمیة من بعض الدول اإلسالمیة، وسیرفع االتحاد القضیة إل

ر اي اجراء رسمي مت        ا ھو مناسب ألن االتحاد یعتب دنمارك    العالمیة لتتخذ م د ال ذ ض خ
  .اعتداًء على االتحاد االوروبي برمتھ

ذلك موقف االتحاد االوروبي من القضیة، اذ یحترم االوروبیون رأي من كانوا خلف ھذه 
ف االتحاد        ان موق اذا ك ھ فم ھ او غالبیت الرسوم وان كانوا ال یمثلون الشعب الدنماركي كل

ة ا       ا من رأي الغالبی ھ امریك ن قبل ھ وم ذي      االوروبي كل لساحقة من الشعب الفلسطیني ال
  انتخب حركة حماس لتحكمھ في انتخابات نزیھة وسلمیة ونموذجیة؟

في وجھ حریة الرأي ھذه لیضعوا  -والكفر ملة واحدة  -لقد وقف الغرب كلھ وقفة واحدة 
ي سعي              ي ف الم العرب ي الع دة ف ة الفری ذه الممارسة الدیمقراطی ي وجھ ھ ل ف كافة العراقی

ة فلسطینیة          حثیث الفشا  ن المستحیل تشكیل حكوم ل م ل مشروع حماس السیاسي وجع
ان    ھ ف بقیادة حماس، حتى لو كانت تمثل الكثرة الكاثرة من فئات الشعب الفلسطیني، وعلی
ة     اعدات االمریكی د المس انون لتجمی روع ق ع مش ى وض ارع إل ي س ونجرس االمریك الك

ل     ى شك، ومن قب ي      للفلسطینیین وسیمضي القانون دون ادن ك سارع االتحاد االوروب ذل
ا         ة اھمھ دول االوروبی الى فرض امالءات عسیرة على حماس كي تحظى بمساعدات ال
الم       یح لالع ذي یت رأي؟ ال ة ال دأ حری این مب ود، ف ي الوج ا ف رائیل وحقھ راف باس االعت
االوروبي التطاول على نبي ملیار ونصف من البشر ویحجر على رأي شعب باكملھ بعد 

ال كلم ھ    ان ق ا تناقلت و ان م ًا ھ یفھ أیض د ان اض ا اری ة وم رة النزیھ ھ الح ي انتخابات ھ ف ت
ع االستھزاء برسل         ة ال تمن ة الغربی ة من ان االنظم وسائل االعالم االوروبیة واالمریكی

د    تھزاء بمحم ع االس تطیع ان تمن ف تس واھما، فكی ى وس ى وموس ھ (كعیس لى اهللا علی ص
لمین      ؟ جزء من كذبة كبیرة یرید الی)وسلم ة المس ى عام ي عل ا ان تنطل ھود والنصارى لھ

ات وشعوبًا ألي مساس        ون حكوم ا االوروبی دى فیھ فقد شھدت بنفسي مواقف كثیرة تص
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ر     ین ظھ ا ح ي امریك ت ف د كن ة فق وات االعالمی ي القن ًا ف الم خصوص ھ الس ى علی بعیس
  The last temptation of christ(غوایة المسیح األخیرة :(فیلم

ذع         الذي یصور  ھ اق واخیر ویلصق ب اد للم اجر مرت ھ فاسق ف المسیح والعیاذ باهللا على ان
ا سمحت بعرضھ         ي امریك ط من دور السینما ف الصفات وافظعھا واذكر ان تسع دور فق
االالف          ان ان خرج المتظاھرون ب م ك ا، ث ي انحاء امریك من بین االف الدور المنتشرة ف

الفتات كتب علیھا، اوقفوا ھذا التجدیف او  امام تلك الدور التسع في صخب شدید حاملین
ر ذا الكف ى دور  ) stop that blasphomy:(ھ غط عل الم الض ائل االع لت وس وواص

  .السینما حتى توقف عرض الفلم بعد ایام قلیلة
 holy) (موسى المقدس:(وحصل الموقف نفسھ بشكل اشد من قبل الیھود بعد عرض فلم 

Moses (یلم   الذي یسخر من موسى علیھ ال : سالم ووقف الیھود كذلك في وجھ عرض ف
ف صلبھ       ) عذابات المسیح( وف خل ة الوق تھمھم صراحة بتھم ة   (األخیر الذي ی من وجھ

دع      ) نظر النصارى ا ال ی ین بم ي تب ولو اتسع المقام لسقت عشرات المواقف المشابھة الت
اء    اس باالنبی د المس ى ح ل إل رب ال تص ي الغ ر ف ة التعبی ك ان حری اًال للش ل  مج والرس

والمعتقدات الدینیة وان الدماء یمكن ان تسیل لدیھم جراء ذلك كما انھم مارسوا ضغوطًا   
ة ان            ا المقاطع ك التجاوزات منھ ف تل وم لوق ي یمارسھا المسلمون الی ن الت اكبر بكثیر م
ود     ون الیھ ن یك ا، ول ر منھ ة اكب ة كذب رأي المزعوم ة ال رة وحری ة كبی ة كذب الدیمقراطی

  .اهللا اكثر غیرة منا نحن المسلمین على انبیائھم ومقدساتھم والنصارى بإذن
  ١أیعقل أن تعظم شركة آرال مؤتمر البحرین أكثر من بعض المسلمین

  الشیخ رائد حلیحل: الكاتب
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  :الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على خاتم األنبیاء وإمام المرسلین وبعد
ا   لقد تنامي إلى  مسامعي في اآلونة األخیرة انتقادات لتوصیة المؤتمر العالمي لنصرة نبین

ة عن منتجات شركة       اف المقاطع محمد صلى اهللا علیھ وسلم، والتي قضت بضرورة إیق
  .والمالحظ أن الناقدین على ضربین) آرال(

  :األول
تجمعو       م یس م ل رى أنھ ا ن م إال أنن رم رأیھ رمھم ونحت الء، نحت ل وأج اء أفاض ل علم ا ك

را       رھم قاص ل نظ ا جع ائد مم ي الس ع الغرب یل الواق وا تفاص م یع یة، ول ات القض مالبس
  .وبالتالي ما نراه ھو خطأ اجتھادھم

  :الثاني
دعاء    أناس وكأنھم یتصیدون بالماء العكر، لصالح حسابات خاصة فال أملك لھؤالء إال ال

  ).اإلبلما ھكذا یا سعد تورد (لھم بالرحمة والھدایة وأذّكرھم قائال 
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ب    ة، والح ف العارم ة والعواط اعر الجیاش ر المش كل كبی در وبش إنني أق ا ف ن عموم ولك
ور        د تص ات وق ل اإلمكان ف ك ى توظی رص عل طفى والح ي المص خص النب ر لش الكبی
ام         ار لمق ا من شأنھ رد االعتب ل م البعض أنھا محصورة بالمقاطعة فقط واالستفادة من ك

ي أرى أن ا ار، إال أنن ي المخت ن  النب د م ل ال ب ل، ب ار األفض ت الخی دھا، لیس ة وح لعاطف
ضبطھا بمعیار الشرع الذي حث على تحقیق مناط أي حكم، والنظر في الواقع، إذ الحكم 

  .على الشيء فرع عن تصوره
ن           د م ھ، ال ب ة عن ة المنبثق ة المتابع المي ولجن ؤتمر الع رأي الم ات ل ة المرجح ولمعرف

ا       الرجوع إلى الوراء قلیال، وال بد م ى خفای ة تسلط الضوء عل ن اإلجابة على أسئلة مھم
ع    : األمور رر اإلساءة وداف تحدید المسيء؟ من ھو، ومن دعمھ وأیده وسانده؟ من الذي ب

عنھا؟ ومن الذي عارضھا وبذل ما یمكنھ إلضعاف أھلھا؟ ما العمل المطلوب من شرائح 
  المجتمع الدانمركي على اختالف أطیافھ؟

كل واضح أن   دة     سنجد، وبش ي جری ر القضیة ھ ولى كب ذي ت د بوسطن (ال ي ) الیوالن الت
ي    دة مستقلة، حرة وإن       ٣٠/٠٩/٢٠٠٥نشرت الرسومات المسیئة ف یالد، وھي جری للم

دى        رى م را لی ابع كثی كانت قریبة جدا في میولھا من التیار الیمیني الحاكم وال یتعب المت
ع    التناغم الكبیر بینھما، ولكن لم یقف األمر عند ھذا ا ة م ت الحكوم لحد فحسب، بل تعامل

ة           ر كارھة وال عابئ ة، غی ة، موافق ة، متعاون ا متواطئ راقبین بأنھ القضیة بشكل أشعر الم
ة      و الحكوم دة شریكا أال وھ وال حتى ممتعضة من عمل الصحیفة؟ وبالتالي أصبح للجری

ذ  . الحالیة ي ھ ه القضیة  وبقى الشعب على الحیاد بحجة أن ثقافتھ ال توجب علیھ التدخل ف
  .فظھر بمظھر الال مبالي

الم اإلسالمي  -ومرت األیام، بل الشھور وكأن شیئا لم یكن   -وھذا لألسف على صعید الع
ولحكمة یعلمھا اهللا مرت ثالثة شھور ونصف، وبعدھا ھبت العاصفة التي ال یستطیع أحد 

ان دوره - ا ك ارا لكرام       -مھم ده، إظھ ل هللا وح ا، إذ الفض ل تأجیجھ دعي فض ة أن ی
المصطفى ومقامھ الكریم والالفت لالنتباه أن عامة الناس ھم الذي أخذوا قرار المقاطعة، 
ن              ل م ة األم ي األم ى ف ا، أحی ان عمال مھیب ھ ك اء، وال شك أن ن العلم مستبقین الفتاوى م
ا              ة أنھ ة العارم ك الھب ي تل ي ف ا ال ینقطع، یكف دھا أن خیرھ ا قائ ال عنھ ة ق جدید، فھي أم

د  ا ال ی ت، بم ا     دل ا وإمامھ ة لنبیھ ة وموالی ة ومعظم ة محب ى أن األم ك، عل اال للش ع مج
لیم     م التس . وأسوتھا وقائدھا، خاتم األنبیاء وإمام المرسلین علیھ من اهللا أفضل الصالة وأت

دانمرك     ل ال لمین داخ ا كمس ى واقعن ة عل رة فاحص ي نظ ا أن نلق د لن ام وال ب رت األی وم
  .بنا تجاھلھ عند حكمنا وخارجھا لنجد التالي، والذي ال یلیق

  :على صعید الدانمرك
فإن شیئا ما لم یتغیر على صعید الحیاة الیومیة، بل أحیانا یظن الناظر في الواقع أن شیئا  

  .لم یكن، اللھم إال إن كان یستمع لألخبار
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ى الرمق    أما الجریدة فلم تعتذر ولم تقدم ما یشعر بندمھا بل كانت مصرة على موقفھا حت
ر، أ ا        األخی ي موقفھ یة ف ي ماض ة وھ ر األزم ى تم بر حت ت بالص د تحل ة فق ا الحكوم م

متذرعة بعدم إمكانیة إدانتھا لعمل الصحیفة ألن قانون الحریات یكفل لھا ذلك، فكذبھا اهللا 
  .واصفة إیاه بأنھ ركوع للمسلمین) آرال(وأدانت عمل شركة 

اد دون حراك، ال    روده المعت م إال مظاھرات بسیطة    أما الشعب الدانمركي فبقي على ب لھ
ات الصادرة       ض البیان ذا بع ھ وك متواضعة ال ترتقي إلى مستوى الفعل وردات الفعل علی

  .من ھنا أو ھناك
فإنھا كانت بین مطرقة المقاطعة في العالم اإلسالمي وسندان ) آرال(وما لھ عالقة بشركة 

و          ن األس ر م تبدال الكثی ى اس ت إل دانمرك، أفض ل ال ابقة داخ ة س ا مقاطع اق لمنتجاتھ
ین النظر      ا فحارت ب بمنتجات أخرى وألسباب داخلیة وجدت نفسھا تدفع ثمن فعلة غیرھ
دم              ا وع بعض من ضرورة ثباتھ م ال ا أوھ وطن كم ى مصالح ال إلى مصالحھا والنظر إل

  .خذالنھا ألنصار الحریة كما زعموا
ي، فلیست ھي لیست شركة وطنیة، بالمصطلح العرب) آرال(وعلینا أن ال ننسى أن شركة 

ل       ا، وقب ة لھ دة أو داعم ة للجری الحكومة حتى تتحمل مسؤولیة عمل األخیرة ولیست تابع
ا      ود فیھ ى عق راھن عل ذلك ال بد أن نعرف أن الحكومة لم تعد الشركة بتعویضات ألنھا ت
ك          د ذل ل بع ا، ویتحم ن أزمتھ دانمرك م رج ال د تخ ة، ق ات تجاری ة والتزام ود جزائی بن

دافعون         المسؤولیة عن ھذه م ال ون المسلمون ھ ات أخرى وال یستبعد أن یك الخسائر جھ
  .لتلك الضریبة

ي،     إلى جانب أن الحكومة الدانمركیة كانت تعول آماال على دعم لھا من االتحاد األوروب
الم          ك ألن صادراتھا للع ا وذل م تضر بھ ة ل رارا أن المقاطع بل صرح المسؤولون فیھا م

  .ي المائةاإلسالمي ال تتجاوز العشرة ف
  :وخالصة القول

ال         أن یق اب اآلن ب ال یصح العت ھ ف أن المقاطعة آذت الدانمركیین ولكنھا لم تضرھم وعلی
دیننا    ا ول ر لنبین ب الكبی ن الح رت ع ا عب ة أنھ ي المقاطع ال یكف ل یق ا إذن؟ ب اذا قاطعن لم

نفسا إال  وعلینا أن ال ننسى أن المقاطعة خیار شعبي وھو ال یملك غیر ذلك واهللا ال یكلف
ا          ة واحترامھ ات األم ى ثب ة، ونبھت خصومھا إل وسعھا، یكفیھا أنھا حركت مشاعر األم

ة        . لمقدساتھا ل المقاطع ي جع ھ ف ل كل ل الخل ا ب فالخلل لم یكن بالمقاطعة ولن یكون برفعھ
ذلك   السبیل األوحد وعدم رفده بما یشكل ضغطا على المعتدي لیرد الحق إلى أصحابھ ول

ل     فإني أناشد اإل خوة في اهللا أن یكونوا موضوعیین ھذه المرة وأن ینظروا للقضیة من ك
ع          م یق ا ل ى أن یسوءھم م ان األول د ك ا فق جوانبھا ولئن ساءھم وقف المقاطعة بعد وقوعھ

  .أصال وكان مؤثرا أكثر، فالتقصیر كبیر وعلى شتى المستویات
  :أما على صعید العالم اإلسالمي



 ٣١

ا الواضح والصریح،    ) آرال(ن منتجات شركة فإن التوصیة برفع المقاطعة ع بعد خطابھ
وخطأ المعترضین أنھم . كان قرارا عاقال وحكیما بل ومنسجما مع قواعد الشریعة الغراء

ات            ابع لمجری رھم، وإن المت ون غی ي عی ذع ف روا الج م ی دعاة ول ون ال رأوا القذاة في عی
كانت كفیلة بزوالھا دون تحقیق األحداث في عالمنا اإلسالمي یجد معوقات أمام المقاطعة 

  :شيء من المصالح والمكتسبات، فإنھ مما أثخن في المقاطعة وأوھنھا أمور
ظھور بعض األصوات التي قللت، لألسف، یومھا من شأن المقاطعة، سواء من أفتى  -١

ل            د ك ى سماعھ عن بعض عل ا ال ا عودن ك مم ر ذل دعیتھا وغی بحرمتھا وبعضھم صرح بب
ا مسعرة حرب         معضلة ونازلة، أو ة وصورھا وكأنھ من جھة من قلل من شأن المقاطع

ك      اھمت تل ار، فس د خی ھ أوح ى أن وار عل عار الح ع ش الم فرف ة للس أمس الحاج ن ب ونح
ف   الدعوات بدفن األمل الذي سرى في أوساط األمة، ورغم ھول المصاب وفداحة الموق

اس         ن الن ال م اعر وإقب ي المش ورة ف ة وف ة عظیم ن حرق ھ م ا قابل ب   وم رة الحبی لنص
ا،          ي مجتمعن ارزین ف دعوات، من ب ك ال المصطفى، في تلك اللحظات الحاسمة جاءت تل
ض          ل بع وات ب ك األص ت تل ة، فكان ورة عارم اح ث ة جم ل، كابح دور الفرام وم ب لتق
الممارسات موھنة للعزائم مثبطة للھمم مطفئة لجذوة الغیرة، أال فسامح اهللا من عمل ذلك 

  .اوھو یظن أنھ یحسن صنع
ا،     -٢ إن المتتبع ألحوال المسلمین الیوم وال سیما عند المحن لیعجب كل العجب من حالن

الي عاطفي،         ا بشكل انفع دأ أعمالھ ئ، تب م تنطف إال من رحم اهللا، أمة سرعان ما تنتفض ث
م أن             ا یعل ا كلن ع أنن أس م ا التراجع والی دب إلیھ ث أن ی م ال تلب ة ث تفرغ معھ شحنتھا كامل

وا        النصر مع الص  ى یمل ا وأن اهللا ال یمل حت ال أدومھ ا أن أفضل األعم ا علمن . بر، ودینن
ل     ؤتمر البحرین ب وأنا عندما أقول ذلك ال أفشي سرا، فإن الدانمركیین صرحوا بھ قبل م

ى       : في وقت الذروة والنشوة للمقاطعین وقالوا فة حت ي للعاص سنصنع كسنبلة القمح ننحن
ر   . ما تفتر عزائمھم تمر وقد عودنا المسلمون أنھم سرعان ول أمی یا سبحان اهللا وكأني بق

ا   اكي واقعن اب یح ن الخط ر ب ؤمنین عم ھ (الم ز الثق اجر وعج د الف ت لج إلى اهللا ) عجب ف
أخرة    ة مت ل عاطفی وى ردة فع ن س م تك ة ل ذكیر أن المقاطع ا الت ن ین ا یحس تكى وھن المش

م یكن مبشرا، فالمخ         ھ ل د ذات ذا بح ا وھ ت تشوب   وغیر مدروسة وال مخطط لھ اوف كان
  .المقاطعة حتى قبل وجودھا لعدم توفر المناخات المناسبة

ي        : عملیا -٣ م إال ف ا اإلسالمي، اللھ ي أرجاء عالمن ا ف لم تكن المقاطعة أمرا واقعیا مطبق
بعض البقاع المباركة وھي محدودة، عودتنا دائما التفاعل اإلیجابي مع قضایا المسلمین،  

م یكن    الم فل ر            بینما بقیة الع ذا األم ائق حول ھ ض الحق فت بع د تكش ر شیئا وق ھ األم یعنی
  .أخیرا

اط       -٤ ي أن ارتب ة، أعن یة ثابت ى أرض تند إل ن تس م تك ة ل ید أن المقاطع ت القص ا بی وھن
ف      ذ موق ى أخ در عل ة ال تق ا مكبل ات جعلتھ ود وعالق دات وعق میة بمعاھ ات الرس الجھ

د     واضح معلن، وبالتالي فإن المقاطعة التي كنا نفخر  م یع في بدایتھا أنھا شعبیة محضة ل
اهللا     ؤثرة ف ة وم ذلك محل فخر واعتزاز فقد آن األوان لتبنیھا وتقنینھا ودعمھا لتكون فاعل
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ى       یال عل ان ثق ل ك إن الحم ھ ف القرآن، وعلی زع ب ا ال ی لطان م زع بالس ل ی ز وج ع
ا و       ف موقف ا أن تق تى أطیافھ ة بش ى األم ا عل ان لزام ھ ك دھم ألن ادیین وح دا االقتص اح

ى             ا عل ا حرمن اه أنن اجر والمستھلك فمعن ا حصر القضیة بالت ر، أم وواضحا لیكون ذا أث
الح           اغطا لإلص ون ض ا لیك ن عملن ور م م نط ن ل ھ، ولك بب، نحترم ا لس نا طعام أنفس
ذه        من ھ بح، ض ل أص ق ب م تتحق ة ل ن المقاطع ة م إن الغای ة ف راحة تام ر، وبص والتغیی

ال أو    ن المح ربا م ا ض روف، تحقیقھ ن    الظ یما ع ة ال س ع المقاطع ھ فرف ال، وعلی الخی
إلى اهللا        اس ف ى الن ا عل و ھوانن بب ھ ل الس ا ب یاع حقن ي ض بب ف و الس یس ھ رئ ل المتب

  .المشتكى وعلیھ التكالن
ین      -٥ ع، تب ابعین للواق ورین المت لو نظرنا لواقعنا نظرة متفحص وبإخبار الثقات من الغی

ق المسلمین دون قرار وال رأي وال توصیة أن البضاعة الدانمركیة عادت لكثیر من أسوا
ة أصال           ا المقاطع ل فیھ م تفّع ي ل بالد الت ض ال بل حتى وال فتوى، اللھم إال إذا استثنینا بع

ا   . فبقیت بضائعھم على رفوفھا ذوا بھ فاللوم إذن لیس على التوصیة نفسھا ألن العلماء أخ
ان   اطون   ) آرال(شركة  لما وجدوا أنفسھم أمام مفترق طرق إما أن یتجاھلوا بی م یتع أوانھ

وإما أن یلحظوا واقع المسلمین وضعفھم ویستفیدوا من تلك الفرصة لیكون . معھ بما یلزم
ة       وه لصالح القضیة أو أن تخرج أوراق اللعب عود البضائع بیدھم ویستفیدون منھ ویوظف
ن المكتسبات           ق أي م راجعتھم ودون تحقی ھ دون م ى مكان ود كل شيء إل دیھم ویع  من أی

ھ  دق فی عا یص ھم موض عون أنفس ذلك یض یم"وب ب ت ین تغی ر ح ى األم وال ....ویقض
  "یستشھدون وھم شھود

ل       -٧ ا جع ة، مم ت المقاطع ي واكب بطة الت ر المنض ال غی لبیة واألفع اھر الس ض المظ بع
م،   ) اإلرھاب(في خانة یسعى للبراءة منھا  -ما دام معترضا-الجمیع  ذي أراه واهللا أعل وال

ھ        بعد كل ما أور ع علی األمر ومطل ي ب ي معن ا أنن راده، وبم دت وغیره مما قد ال یحسن إی
عن قرب فأنا ابن ھذه المحنة وأرى أن قرار الدعاة إلى اهللا كان قرارا حكیما وعاقال جدا 
ون         ة النظر األخرى وأرجو من اهللا أن یك رم وجھ ومع كل ذلك فإنھ ال یسعنا إال أن نحت

فاعة الرسول ال    ریقین من الحجاج        لكلینا نصیب من ش ى ف رم اهللا عل ا تك ریم كم فمن  ( ك
ى          ن اتق ھ لم م علی ال إث أخر ف ھ ومن ت م علی ین    ) تعجل في یومین فال إث ن المتق ا اهللا م جعلن

  .الذابین عن سید المرسلین
  :ال عن سواھا) آرال(أسباب وجیھة تستدعي رفع المقاطعة عن شركة 

ة غذائیة مساھمة فھي لیست تابعة للجریدة شرك) آرال(ال بد لنا أن نتنبھ أن شركة : األول
ة  ) آرال(المسیئة وال الحكومة المتواطئة وبالتالي فلیست شركة  مسیئة للمسلمین وال داعم

  .لمن أساء إلیھم، وعلیھ فتحمیلھا مسؤولیة عمل غیرھا لیس من العدل وال من اإلنصاف
ت    كغیرھا من مواطني الدانمرك فإنھ بعد أن) آرال(شركة : الثاني استبانت األمور وانجل

ر        ل الظھی ك، لیق حیفة وإعالن ذل ل الص الحقائق فإنھا ال تملك إال اإلدانة والبراءة من عم
ى          ور عل ا المنش ي بیانھ ركة ف ھ الش ا ذكرت ابع لم يء، وإن المت یر للمس عف النص ویض
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ي       ھ ف ة والمنصوص علی صفحات الجرائد والصحف العالمیة بل وعلى المحطات المرئی
ا و ثالث موقعھ ات ال ة"باللغ ة والدانمركی ة واالنجلیزی ده " العربی تمعن یج رأه ب ن ق م

ا             رفض م ي حرج شرعي ف ل المسلمین إزاءه ف ا یجع ھ، مم بس فی حا ال ل تصریحا واض
نھم         رر ع ع الض ى إال رف ھ معن یس ل ھ ل واب، وقبول ب الص ر یجان ھ أم رحوا بإدانت ص

رة لإلنسان   . وإعانتھم على حل مشكالتھم ة األخی ار الكامل، ألن توصیة      والكلم ھ الخی فل
  .العلماء لیس فیھا إلزام كما لم تكن المقاطعة أصال على وجھ اإللزام

بأنھا ستبذل ما بوسعھا لمساعدة المسلمین في كل ما من ) آرال(أن تصریح شركة : الثالث
ل  شأنھ أن یعید لھم اعتبارھم ویحقق لھم احترام دینھم، یعتبر عمال إیجابیا ال یجوز التغ اف

  .عنھ أبدا
اء        : الرابع ل العلم ي البحرین یجع ین ف دعاة المجتمع اء وال أن توجیھھا الخطاب إلى العلم

د         ف وق ره، كی د أن ال تجی ا استجارك أح أمام التزام أدبي، إذ لیس من أدب اإلسالم إذا م
ى             ھ، إل ع إدانت م م ذ حكمھ ھ ویأخ ع براءت م م أي حق یلحق بھ میز نفسھ عن المسیئین، فب

  .ا فیھ من لغة االحترام والتقدیر للعلماء المجتمعین ھناكجانب م
ة من كالم شركة      : الخامس ف الحكوم ل      ) آرال(إن موق ر دلی ا ركعت للمسلمین، خی بأنھ

ع           ا داخل المجتم ر المساندین لن ھ من تكثی ع إلی ا نطم على أن كالمھا بل موقفھا قد أدى م
إال ) آرال(معھم، فإن لم یكن في كالم  الدانمركي، ویقلل من أنصار المسیئین والمتعاونین 

  .أنھ أغاظ الحاقدین فكفى بھ شرفا لنا أن نجد نصیرا لنا من بینھم
لعمل مشابھ، بل سیكون ) آرال(إن موقف العلماء العاقل والمتزن سیشجع أمثال : السادس

را     ھ مستقبال سیكون أم  لھ أثره الدعوي الكبیر إن لم یكن على المدى المنظور فال شك أن
ا ولسان       ة تمام ان رسالة متوازن جیدا لصالح اإلسالم ودعوتھ في تلك الدیار، فالموقف ك
ذه         ذلك لسنا بھ ادي من سالمنا وك ى نع حالنا یقول نحن لسنا غوغائیین كما تصورون حت
الدرجة من الھوان حتى نسالم من یعادینا، فرسالتنا واضحة سلم على من سالمنا وحرب   

ة          على من عادانا وبھذا یتض  ن المقاطع ا م ا غایتن ا وم ا ومن قاطعن اذا قاطعن ع لم ح للجمی
ل    وما الحكمة منھ، فھي لیست غایة في نفسھا بل عملت لغایة وإن نبل الغایة لن ینسینا نب

  .فالمقاطعة وسیلة ال غایة. الوسیلة أیضا
 سیسجل علینا ال لنا، ویظھرنا بمظھر غیر المنصف وال ) آرال(أن تجاھلنا لكالم : السابع

أثر        ع المت ي موق بح ف ا فنص عف موقفن ھ، وسیض تفھم لواقع ابي الم ل وال اإلیج ادل ب الع
  .باألحداث ال المؤثر فیھا ویكفي ذلك مفسدة ألنھ سیكون تجاھال غیر مبرر

ي        : الثامن دانمرك ف ي ال ع المسلمین ف ى واق أن الموقف الحكیم ھذا كان لھ أثر إیجابي عل
مؤججوا نار فبدا للجمیع أنھم عناصر إطفاء بل إنقاذ وقت حاول اإلعالم تصویرھم بأنھم 

ل      ة ب رة والمحافظ رص والغی ین الح ون ب م متوازن المھم وھ ن س المون م م یس وإنھ
ھ      لى اهللا علی یھم ص نھم ونب رام دی ھ احت ن أعظم ذي م م وال البتھم بحقھ تمرار بمط واالس
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ن، وال یظلمون وسلم، وفي نفس الوقت الذي یطالبون فیھ بحقوقھم، یؤدون حقوق اآلخری
  .أحدا بجریرة غیره

ي       ا ف حینا وثبتن ا ض وبصراحة تامة، فإننا ال نخجل من موقفنا ھذا ألن اهللا یعلم ویشھد أنن
ذي            ا ال ان وسیبقى شغلنا الشاغل إعزاز دینن ر، وك ھ الظھی وقت قل فیھ النصیر وعز فی

ق        ول الح تداللنا بق ن اس ل م ج وال نخج ھ المھ ر (دون زر وازرة وزر أخ و  ) ىأال ت ول
  .استخدمت كثیرا في غیر محلھا، لكن المقام ھنا واضح ال لبس فیھ

ا         : ولرب معترض یقول أقول مضیفا لم اذا قوطع ھؤالء أساسا، ف ذلك فلم ما دام األمر ك
ف  ذا الموق دم أن ھ ة"تق ي المقاطع ر" أعن ي أول األم ھ ف د من ان ال ب اح . ك د اتض ا بع أم

او  يء والمتع رم المس ة المج بیل ومعرف ا أن ال  الس رافض فعلین ل ال د ب ن المحای ھ م ن مع
  ".لیسوا سواء"نجعلھم سواء وھم من قال اهللا عنھم 

نفسھا ولو كانت منطلقاتھا مادیة إال أنھم أیضا محل لدعوتنا فإذا ) آرال(أن شركة : التاسع
ى         یھم وعل ر دعوي عل ھ أث ما أحسوا بعدلنا وإنصافنا الذي خاطبونا بھ فال شك سیكون ل

الھم ویة        أمث ة لتس ة العالمی ال باللجن دأت باالتص ركات ب ض الش ا أن بع وتني ھن ن یف ول
  .وضعھ أسوة بآرال

اریخ      طن وبت د بوس دة الیوالن إن جری ر ف ان أكث رت  ٢٠٠٦-٠٥-١٤ولالطمئن ذك
أن شركة آرال مارست كثیرا من الضغوط على رئیس الوزراء لیدین الرسوم ) مستھجنة(

ة  وتت. ویعتذر من العالم اإلسالمي ھمھا بأنھا بالغت في أرقام الخسائر الناتجة عن المقاطع
ذي         ذار ال م االعت دموا لھ لمین فیق ات المس لتستعطف الناس وتحملھم على الخضوع لرغب

  .یكفل لھم رفع المقاطعة
ة           : وختاما ة لمصلحة دعوی ذا تحت أي ضغط إال رعای ل ھ م نق دانمرك ل نحن مسلموا ال

ة       بحتة وألننا نرى أن دیننا یأمرنا ع المقاطع ا برف دافع لطالبن و ال بذلك ولو كان الضغط ھ
ا    ب من ان یطل ا ك ا كم دیق  -مطلق ن الص ى م م أو حت ن الخص ر   -إن م ا بفخ ا نقولھ ولكن

ونفتدیھ بكل شيء، " حبیبنا ونبینا"أعز شيء على قلوبنا : واعتزاز، دون خوف وال وجل
د ا   ى عن ان     ولو كنا نعلم سبیال یفضي إلى احترامھ وتوقیره، حت ا ك لكناه مھم افرین، لس لك

  .صعبا
ا    فإن عبرت المقاطعة عن الحب فرفعھا عن آرال یعبر عن اإلتباع الكامل لھ، وھو معلمن

ا    ) آرال(أن ال نظلم أحدا أیا كان، فالتوصیة برفع المقاطعة عن  ط لموقفھ ال عن سواھا فق
لم،   ام    ال یجوز اعتباره تفریطا بحق من حقوق المصطفى صلى اهللا علیھ وس ھ تم ذا فی وھ

ا    رأت منھ ومات وتب ت الرس ي أدان ة الت ى الجھ ع عل رر الرف ؤتمر ق دل إذ أن الم الع
یة،          ذه القض ب لھ رج المناس اد المخ لمین إلیج ع المس اون م ي التع ة ف رت الرغب وأظھ
ن        ھ أوھ تھم بأن ى ی ًا حت ع مطلق ن الجمی ة ع ع المقاطع وص برف م ی ؤتمر ل ونالحظ أن الم

ف ال  عفھا، كی ة وأض رعیة  المقاطع ى ش دلیل عل ا الت یلیة فیھ ة تأص دم دراس ذي ق و ال  وھ
  .المقاطعة وأنھا أسلوب حضاري ینبغي تفعیلھ واالستفادة منھ بضوابط ال بد من رعایتھا
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ا      ا یجب علین ى م فبدل أن نقضي األوقات في جدل ال یقدم وال یؤخر لم ال نقبل جمیعا عل
اج   أن نمضي بھ في سبیل نصرتنا لرسولنا فإن سبیل ال ا، یحت نصرة ما زال مشرعا أمامن

  .منا أن نلجھ ال أن نقف على أعتابھ متعاتبین
ھ فضال عن               ر وإزالت ر المنك ا من تغیی ا یمكنن ا م ر فھال ابتكرن م تتغی فاإلساءة ھي ھي ل
المین   د اهللا رب الع ا أن الحم ر دعوان اه وآخ ھ وترض ا تحب ع لم ق الجمی م وف اره، اللھ إنك

  .األنبیاء وإمام المرسلین وصلى اهللا وسلم على خاتم
  رئیس اللجنة األوروبیة لنصرة خیر البریة

================== 
  أّیھما أولى بالمقاطعة ؟

  ٠٥/١١/٢٠٠٠تاریخ اإلجابة 
  موضوع الفتوى السیاسة الشرعیة

  السعودیة -بلد الفتوى 
ا أو  فرنسا : منتج تنتجھ بالكامل دولة أجنبیة –نص السؤال أّیھما أولى بالمقاطعة  أو ألمانی

د   ین أو تایالن ة أو       –الص ة عربی ي دول تج ف ھ ین ة لكّن ة معروف اعة أمریكی تج لبض أم من
ض     ى بع ة عل إسالمیة وتقوم ھذه الشركة بتوظیف بعض المسلمین فیھا كما تحصل الدول
ى          اح عل ة في صورة أرب ذھب للشركة األمریكی اح ی المزایا لكن الجزء األكبر من األرب

  ؟)إتاوة المبیعات(بحاث والتطویر أو للمدیرین الكبار أو ما یسّمى رأس المال أو لأل
  نص اإلجابة

ذین ال     –) ١(اتفق جمھور الفقھاء على جواز التجارة مع الحربیین لمین ال ر المس وھم غی
لمین         . توجد بینھم وبین المسلمین عھود ر المس ع غی ى أّن التجارة جائزة م اب أول ومن ب

م         الذین توجد بیننا وبینھم  اق األم الم المرتبطة بمیث ّل دول الع وم ك ذا یشمل الی عھود، وھ
  -: ولم یستثِن الفقھاء من ذلك إّال أمرین. المتحدة والمواثیق المتفّرعة عنھ

  .االتجار بالمحظورات الشرعیة كالخمور والخنازیر وسائر المنكرات: األول
  .تصدیر السالح أو األدوات التي یصنع منھا: الثاني

لى ذلك فإّن األصل الشرعي ھو جواز المتاجرة مع جمیع الدول األجنبیة كفرنسا وبناًء ع
  ..وألمانیا والصین والیابان وتایالند وغیرھا 

ة اإلسالمیة فھي             ادة الحرك اء وق ا علم ي أطلقھ ة الت ة البضائع األمیركی وى مقاطع أّما فت
ا        ة تساعد إسرائیل بالم دة األمیركی ات المتح ى أّن الوالی ي    مبنیة عل ل والسالح، وھي الت

اع األرض،     ٤تمّكنھا من االستمرار في احتالل فلسطین وتشرید  ي بق ا ف مالیین من أھلھ
وتدفع الوالیات المتحدة سنویًا أربع ملیارات دوالر . وإذالل واستغالل من بقي منھم ھناك

ن التجارة      . إلسرائیل كمساعدة رسمیة ا م ذي تربحھ أمیرك ع  ومعنى ذلك أّن الدوالر ال م



 ٣٦

ل       . المسلمین یذھب رصاصة في صدور الفلسطینیین  ا، ب ذالنًا إلخوانن ط خ یس فق ذا ل وھ
ھ     ك بقول لم  : (ھو مساعدة للعدو ضّدھم، والرسول صّلى اهللا علیھ وسّلم ینھى عن ذل المس

  ..)أخو المسلم، ال یظلمھ وال یسلمھ وال یخذلھ 
یلیة م  ة تفص ى دراس اج إل ة تحت ائع األمریكی ة البض ّى إّن مقاطع اص حت ل االختص ن أھ

ومّما ال شّك فیھ أّن مقاطعة البضائع المصنوعة في أمیركا كالسیارات  . تحّقق الغایة منھا
ة،    واآلالت وغیرھا أھّم بكثیر من مقاطعة البضائع المصنوعة في بالدنا برخصة أمیركی

  .الثاني ألّن األرباح المتحّصلة لالقتصاد األمیركي في النوع األول أكبر منھا في النوع
ر مسلمة كفرنسا أو           ة غی ي دول ل ف ة؟ بضائع منتجة بالكام وال یقال أّیھما أولى بالمقاطع
ة، ألّن    ة أمیركی المیة برخص ة أو إس الد عربی ي ب ة ف ائع منتج ا، أو بض ا أو غیرھ ألمانی
ت      ة ُبنی ة البضائع األمیركی األصل اإلباحة لجمیع أنواع البضائع األجنبیة، وفتوى مقاطع

ّدم       على أمر  ة تق أّي دول دة إلسرائیل، ف ات المتح عارض وھو المساعدة الھائلة من الوالی
ة بضائعھا     ون   . مثل ھذه المساعدة، فإّن الواجب الشرعي یقتضینا مقاطع ة ال تك فاألولوی

ثالً . بین حرام ومباح، وإّنما ھي بین حرام أشّد وحرام أخّف إّن شراء  : فیمكننا أن نقول م
ي ا   الد          البضائع المصنوعة ف ي ب ن البضائع المصنوعة ف ة م ّد حرم دة أش ات المتح لوالی

أجنبیة برخصة أمیركیة، وھذه أشّد حرمة من نفس البضائع المصنوعة في بالد إسالمیة  
ن      ر من استفادتھ م برخصة أمیركیة ألّن استفادة االقتصاد األمیركي من النوع األول أكب

ث، وبال        وع الثال ن الن ر م ذه أكب اني، وھ وع الث ن      الن دّو الصھیوني م إّن استفادة الع الي ف ت
ذه البضائع،      شرائنا البضائع األمیركیة ناتجة عن مدى استفادة االقتصاد األمیركي من ھ
ّرر      اك أّي مب یس ھن اص ول ل االختص ل أھ ن قب ة م ة علمی ى دراس اج إل ر یحت ذا أم وھ

ة     ین البضائع األمیركی ا    –للموازنة ب ّل أنواعھ ا     –بك ل بھ ذه    إذ یحرم التعام ى ھ اًء عل بن
ا ألّن           ة أو غیرھ ة أو یابانی ت فرنسیة أو ألمانی ین البضائع األخرى سواء كان الفتوى، وب
التعامل بھا یبقى على أصل اإلباحة، إّال إذا تبّین أّن ھذه الدول تقّدم أیضًا مساعدات للعدّو 

ّدة   الصھیوني، فینتقل أمر بضائعھا من اإلباحة إلى التحریم، وعند ذلك ُیبحث في  دى ش م
  .ھذا التحریم في ضوء مدى استفادة العدّو من مساعدات ھذه الدولة أو تلك

بكة   ى ش ورة عل اوى المنش ة الفت ن"كاف الم أون الی ت.إس ادات وآراء  " ن ن اجتھ ر ع تعب
ا    ة تتبناھ ن آراء فقھی رورة ع ر بالض ین، وال تعب اء والمفت ادة العلم ن الس حابھا م  أص

================== 
  على خلفیة الرسوم الكاریكاتیریة ومة الدنماركإدانة الحك

 
  :في تقریر رسمي --: الكاتب

دول اإلسالمیة    -كوبنھاغن أدینت حكومة الدنمرك في تقریر رسمي بسبب إساءتھا إلى ال
ي      ة الت حیفة الدنمركی د، الص التي احتجت على نشر الرسوم الكاریكاتیریة عن النبي محم

  .ذكرت ذلك في موقعھا على اإلنترنتقامت بنشر تلك الرسوم ألول مرة 
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مقابلة  ٢٠٠٥وكان رئیس الوزراء الدنمركي أندرز فوغ راسموسن قد رفض في أكتوبر 
أحد عشر سفیرًا من سفراء الدول اإلسالمیة طلبوا مقابلتھ بعد نشر الرسوم الكاریكاتیریة 

  .ألول مرة في صحیفة یالندز بوستن الدنمركیة الیومیة
ع ع     ل الموق د نق ا      وق ة قولھ ن الحكوم ف م ا بتكلی م إجراؤھ ة ت ي  "ن دراس ة الت إن الطریق

ر       ي مشكلة أكب ة تسببت ف اتبعتھا الحكومة الدنمركیة في إدارة أزمة الرسوم الكاریكاتیری
وزراء أن یتحاور        یس ال ان من واجب رئ من مشكلة الرسوم الكاریكاتیریة نفسھا، وقد ك

  ".مع سفراء الدول اإلسالمیة
ة،   "ن الجامعیون الذین قاموا بإعداد الدراسة وكتب الباحثو ة العملی أن الدنمرك من الناحی

وار     ي الح ب ف ن ترغ م تك ر       . ل رف اآلخ ر الط ات نظ ل وجھ م تتقب ي ل دول (فھ أي ال
  ".ورأت في االنفتاح على الحوار مساومة على قیمھا) اإلسالمیة

  .لقد اعتبر المسلمون تلك الرسوم الكاریكاتیریة مسیئة لدینھم
ارة         و ى إث ا أدى إل ة، مم حف األوربی ي الص ع ف اق واس ى نط وم عل ك الرس ر تل م نش ت

  .اضطرابات في كافة أنحاء العالم قتل فیھا عدد من الناس
ة "وقد ركزت الدراسة على  ة      " المبادرة العربی ة الدنمركی ھ الحكوم وھو مشروع طرحت

  .لتحسین الحوار مع الدول العربیة ٢٠٠٣المحافظة في عام 
ی  د أص وتر      وق ى ت ي أدت إل ة الت وم الكاریكاتیری ة الرس د حادث الجمود بع روع ب ب المش

ي        ا ف ت اآلن عن رغبتھ اغن أعرب ر أن كوبنھ العالقة بین الدنمرك والعالم اإلسالمي، غی
  .إعادة تنشیط تلك المبادرة

  :وفیما یلي ملخص للمبادرة 
  ٢٠٠٦مایو  -وزارة الخارجیة الدنمركیة 

  ومقترحات للمرحلة التالیة تحلیل المبادرة العربیة
ة            ة التجریبی ا المرحل ي تمخضت عنھ م التجارب الت ى أھ ر عل ذا التقری یشتمل ملخص ھ

ادرة   ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤( ي المب م   . من المبادرة العربیة، ویقدم مقترحات لالستمرار ف د ت وق
ة واسعة حول تطور         ادة تحلیلی إعداد ھذا التقریر بواسطة وزارة الخارجیة من خالل م

ذلك إجراء         األو ة، وك ات الدنمركی ین المنظم ة، ونشر استبیان ب ضاع في المنطقة العربی
ة،   وم الكاریكاتیری یة الرس د قض دنمرك بع اه ال ي تج عب العرب رة الش ة نظ ة لمعرف دراس
ي         دنمركیین ف ین ال ذلك الممثل ة، وك باإلضافة إلى االستماع للكثیر من المصادر الدنمركی

  .المنطقة
ن       ٢٠٠٣لعربیة في عام  لقد بدأت المبادرة ا ا، م ، وتشمل الشرق األوسط وشمال إفریقی

وتشتمل . المغرب غربًا إلى إیران شرقًا، وھي جزء متكامل للسیاسة الخارجیة الدنمركیة
ارین ى مس ادرة عل دد   : المب دى متع ود المنت ة جھ و لتقوی ارات ھ دد المس ن تع دف م والھ

ا یت    ي فیم اد األورب ود االتح ًا جھ راف، وخصوص ي   األط الح ف ة اإلص دعم عملی ق ب عل
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ة       . المنطقة ي منطق دول ف ع ال دنمرك م بینما الھدف من المسار الثنائي ھو لتقویة حوار ال
ض             ا بع ددة قامت بھ ات إصالح مح دعم عملی ذلك ل ا، وك الشرق األوسط وشمال إفریقی

  .العناصر الفاعلة في المنطقة
دًا      غالبیة مشاریع ھذه المبادرة ال تزال في المرحلة االبت رًا ج ت مبك زال الوق ة، وال ی دائی

للحكم على أثر المبادرة العربیة على عملیة اإلصالح في منطقة الشرق األوسط وشمال    
ا ادرة، وأن         . إفریقی ي المب اركة ف رة للمش ة كبی ك رغب ة أن ھنال ي المنطق وحظ ف د ل وق

إیجاد   الدنمرك مدعوة لكي تتعاون في بعض عملیات اإلصالح، التي ُیحتمل أن تسھم في
دى   دة الم الحات بعی ض اإلص ة    . بع رامج ثنائی اء ب ي بن ادرة، ف یة للمب ادئ األساس والمب

ى نحو إیجابي          ت حاسمة عل ھ، كان ى طلب اء عل للشراكة والحوار مع كل بلد على حدة بن
ة  ي المنطق ة ف ادرة العربی لحة المب ة  . لمص وم الكاریكاتیری یة الرس ور قض ع ظھ ن م ولك

دنمرك للتغ   ورة ال ت ص ویر      تعرض ة لتط س الالزم ر األس ى تغیی ا أدى إل و م ر، وھ یی
ة االنخراط     . المبادرة ات والشعوب بأھمی وال یزال ھنالك اھتمام بین الحكومات والمنظم

دنمرك      ع ال ادل م اون متب افئ وتع ض       . في حوار متك یالت بع دم التحل ك، تق فضًال عن ذل
ار من أجل استمرار ال      ي االعتب ادرة وجھات النظر التي یجب أخذھا ف ور   . مب ذه األم وھ

ن        ات، ع دة مقترح د أو ع رح واح ا بمقت ي یجاب علیھ ن األسئلة الت لة م ي سلس راكم ف تت
  :أھمیة أي منھا

أثیر     ون الت ذین یملك یین ال اس بالشركاء الرئیس ة دون المس ادرة العربی ى المب ز عل التركی
  :النھائي عند اختیار الجھود، وال بأس من األخذ بھا

  :سي علىالتركیز بشكل أسا• 
  .الحریة في نیل الحقوق والتمتع بالحكم الجید. ١
  .إنشاء نظام تعلیمي ومجتمع متعلم. ٢
  .تعزیز المساواة، وتشجیع مشاركة المرأة في حیاة المجتمع. ٣
ق           •  ي تحقی ة ف ة الحكوم یم نی ى أساس تقی تم عل ة ی ي المنطق اختیار الحكومات الشریكة ف

  .تقدم ضمن ھذه الموضوعات الثالث
ل ان تشارك      ١٨من  ٦االتفاقیات الثنائیة تعقد كأقصى حد مع •  ة یحتم ي المنطق ة ف . دول

ادرة    یمن، المب رب واألردن وال ن المغ ل م ع ك ة م راكة القائم رامج الش ى ب افة إل فباإلض
  .األولى أخذت على عاتقھا مھمة إقامة برامج شراكة مع كل من الجزائر ولبنان

  .ت ثنائیة مع إیرانومن ذلك لم یتم تنفیذ أي نشاطا• 
ي مشاریع        •  دنمركي المصري، وف د الحوار ال التعاون مع مصر مستمر من خالل معھ

  .فردیة أخرى ضمن المواضیع الثالثة المھمة
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دني   •  ع الم البرامج اإلقلیمیة تلي المواضیع الثالث، ولكنھا أیضًا تتضمن مشاركة المجتم
رائیل    راق وإس ا الع ا فیھ ا بم ة برمتھ ي المنطق ة(ف ة العربی طینیة ) األقلی اطق الفلس والمن

  .الخاضعة للحكم الذاتي
ي،        •  ي االتحاد األورب دد األطراف، خصوصًا ف المواضیع الثالث تسیر في المسار متع

ة األمن   ) Forum for the Future(ولكن أیضًا في المنتدى من أجل المستقبل    ومنظم
دد األطراف    ، وكذلك التعاون بین المس)OSCE(والتعاون في أوربا  ائي والمتع ارین الثن

  .یبدو أكثر فاعلیة
ة    •  ة األمنی ر ذات الطبیع ن العناص د م ى المزی راف عل دد األط ار متع تمال المس اش

ي            اس ف ة الن ة حری ذر من أجل تقوی ا بح تم مراقبتھ والسیاسیة مع أھمیتھا اإلستراتیجیة ت
ز ھ  ل األمن اإلقلیمي وأن    التمتع بحقوقھم في المنطقة، بما في ذلك مشاركتھم في تعزی یك

  .یتم ذلك من خالل اإلصالحات الدیمقراطیة في قطاع األمان
ل         ة أن تعم دول العربی الي، من الضروري بالنسبة لل واعترافًا بتطورھا االجتماعي والم
ادرات        وم بالمب ة أن تق ن المستحسن بالنسبة للحكوم للتصدي للتحدیات التي تواجھھا، وم

  :رة العربیةالتالیة إلى جانب المباد
ر        •  ات غی ى المنظم ود المفروضة عل ن القی ة م إعفاء المنظمات الدنمركیة غیر الحكومی

ى بمعالجة       ي ُتعن ة الت ادرة العربی الحكومیة األخرى لكي تتقدم للمشاركة في مشاریع المب
  .الفقر في الدول الشریكة في المسار الثنائي

  .مصراالستمرار في برنامج التواصل بین الشركات في • 
ى إجراء حوار عالمي          ك حاجة ماسة إل ة أن ھنال . لقد أثبتت قضیة الرسوم الكاریكاتیری

  :ولذلك یستحسن اآلتي
ى إجراء حوار عالمي      •  ة عل ادرة العربی د   . التركیز على ضرورة حرص المب ولكن الب

ي   تركة وتراع الح المش ى المص ة ترع دة ثابت ى أجن ًا عل وم أساس وار أن یق ذا الح ل ھ لمث
  .التركیز األساسیة الثالث مناطق

ادرة،            ي المب ع ف ًا أوس عبیة ھامش د الش ة والقواع ر الحكومی ات غی نح المنظم ي نم ولك
  :یستحسن اآلتي

اطق   •  ي المن ة ف ر الحكومی ات غی ات المنظم ى طلب دودة عل اھمات مح رض مس ب ف یج
  .المعنیة

ط وشمال  مع إدراك أن الغرب والدنمرك ودوائر أخرى واسعة في منطقة الشرق األوس  
ا،        ا مجتمعن وم علیھ ي یق یم الت إفریقیا متھمة بازدواجیة المعاییر وال ترقى إلى مستوى الق
ع          ة ال تتفاعل م ا خفی اج سیاسة ذات نوای ى انتھ ل إل وھي حقوق اإلنسان األساسیة، وتمی

  :المشاكل الفعلیة في المنطقة، یستحسن إتباع اآلتي
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تعبیر عن الدوافع والقیم ومصداقیة الدنمرك في المزید من جھود الدبلوماسیة الشعبیة لل• 
ة         ن السیاسیة الخارجی ا جزء م ى أنھ الشرق األوسط، ولتقدیم مبادرة الشرق األوسط عل
ة          ة واالجتماعی ب األمنی ة للجوان ي األولوی ي تعط ط، وھ رق األوس اه الش دنمرك تج لل

  .بنفس الدرجة العالیة -والمالیة
ى مش  •  تمل عل ة تش رامج اإلقلیمی رائیل   الب راق وإس ا الع ا فیھ ا، بم ة برمتھ اركة المنطق
  .ومناطق الحكم الذاتي الفلسطینیة) األقلیة العربیة(

فیما یتعلق باستخدام المورد الذي یوجد لدى الدنمركیین والمھاجرین الذین تعود جذورھم 
  :إلى المنطقة، یستحسن اآلتي

دنمركیین وھؤالء المھ     •  نظم إلشراك ال ذورھم    یجب القیام بعمل م ود ج ذین تع اجرین ال
  .إلى الشرق األوسط كمصادر یعتمد علیھا في تطبیق المشروع

=================== 
  إذا رُمُت الُعال

  أبو عمر: الكاتب
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  * إذا رُمُت الُعال * 
  ھاك القصیَد لھ جحیُم ُیلِھُب  ُیصَلي بھ ذاك الشقيًُ األجرُب  

  ُیبدي حقده  شیطاُنُھ یوحي إلیھ فیكِتُبمن كلِّ أقلَف قام 
  ویُل لمن خط األذى یزھو بِھ  عقبى الجریرِة ال محالَة تنُشُب

  دع كلَّ ممدوٍح غدا في ساحتھ  متملُق یشري القریَض ویخطُب
  إن القوافي إن رأت من ربھا  صدقًا من األعماق جاءت تركُب

  بُبومتیُم قد سربلتھ غوایُة  في حب من یھوى وراح یّش
  فإلیك عنھم وارُشَفنََّ مدیَح من  تحیا القلوب بھدیھ وتطّبُب

  إني إذا رمُت العال في صورِة  یممُت طرفي للرسوِل ُأقلُِّب
  ذو سؤدٍد وأُرومٍة المقتدى  ومؤسُس عھد الھدى ُیَتھیَُّب

  بك یتقي األبطاُل یوم وقیعٍة  والرعُب منك إلى العدوِّ یواكُب
  ِة إلھا  أرواَح من ردَّ الھدایَة تسُلُبویمیُنٌھ َدرُّ الغمام

  قد قام في بطحاِء مكََّة ھادیًا  وإلى الصراط المستقیم ُیرغُِّب
  وطفقت تھِدُم شرَكَھم بعقیدٍة  صرمت ُعرَى للجاھلیة تنَسُب
  فأغاض عبادَُّ الحجارة مارأوا  وتوطؤوا أن یفتكوا وتكتبوا
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  هللا دومًا یغلُبردَّ اإللُھ عن النبي مرادھم  مكروا ومكر ا
  ھاجرت والصدیَق تنشُد بقعًة  غرسًا لدیٍن أبغضوا وحاربوا

  مدت یداھا طیبًة لعناقكم  وغدت مقامًا طیبًا ومحبُب
  ومضیت تدعو للرشاُد ُمَعلِّمًا  ھل أنَت إال للھدایة تنُدُب

  لم تألوْن في أن تبلِّغ ِشْرَعًة  حتى أتى وقُت الرحیِل األطیُب
  ضیًَّا راضیًا  قد كنَت تصبو للقاِء وترُقُبورجعَت للمولى ر

  نفَذ القضاُء فحلََّ في ساَحتِنا  كلُّ النفوس إلى الملیِك ستذَھُب
  أبو عمر/ كتبھا 

اب     ود العط ن حم ر ب ن مطھ غ ب  بلی
 ====================  

  إسرائیل وقضیة الرسوم الكاریكاتوریة
  حلمي موسى: الكاتب

سوم الكاریكاتوریة ضد اإلسالم ومقدساتھ، حتى بدا ما إن ظھرت إلى العلن قضیة الر
فمن جھة، ھناك في إسرائیل كما في الغرب والعالم . السجال في إسرائیل مزدوج االتجاه

ولكن إلى . بأسره، من یؤمن وینّظر لصراع الحضارات، وھناك من یخالف ھذا المعتقد
ة، ثمة في إسرائیل، ربما جانب كل أولئك الذین یناقشون األمر من زاویتھ األیدیولوجی

  .أكثر من أي مكان آخر، من ینظرون إلیھ من زاویتھ السیاسیة
ویتصارع في إسرائیل على الصعیدین األیدیولوجي والسیاسي، على وجھ العموم، 

أحدھما یعتبر أن الصراع القائم اآلن بین الغرب والعالم اإلسالمي یفید إسرائیل . خطان
ویؤمن . من كان على حق دائما وأن األوروبیین لم یفھموهكثیرًا ألنھ یظھرھا بمظھر 

واآلخر . كنقیض للتراث اإلسالمي" التراث المسیحي الیھودي المشترك"ھؤالء بنظریة 
یرى أن تغذیة الصراع اإلسالمي المسیحي یضع الیھودیة عمومًا وإسرائیل خصوصًا 

  .في طریق الفیلة، األمر الذي قد ال یجلب لھا إال الضرر
ي ثنایا سجال المدرستین مالمح خالف سیاسي داخلي یحاول اإلفادة ولو بشكل تكتیكي وف

فالیمین المتشدد في إسرائیل، الذي طور عالقات وثیقة مع . ومؤقت من اللحظة الراھنة
الیمین المسیحي في أمیركا وأوروبا، یحاول اإلفادة من صراع الكاریكاتیر في سجالھ 

روبا أخطأت بالضغط على إسرائیل للتجاوب مع ویرى أن أو. حول خطة الفصل
ولذلك . المطالب العربیة وأن ما تواجھھ أوروبا الیوم لیس سوى محصلة لھذا الضغط

یحسن بالغرب العودة عن ضغوطھ وتشجیع إسرائیل على حسم الصراع مع الفلسطینیین 
  .والعرب والمسلمین بالطریقة التي تجیدھا وھي استخدام القوة
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ون في إسرائیل في ھذا السجال عن واحدة من قواعد االستشراق التي حاولت ویقفز كثیر
طوال الوقت مطالبة المستعمرین الغربیین بالحذر فقط عند التعامل مع جانبي الدین 

وكانت تلك القواعد تقول بأن الشرقي عمومًا یستطیع تقبل كل . والمرأة لدى الشرقیین
ومع ذلك فإن السجال . إذا المس دینھ وعرضھ ظلم اقتصادي أو اجتماعي أو معنوي إال

  .في إسرائیل قفز عن ھذه القاعدة مثلما قفز عن قواعد أخرى
إذ دأب المتنورون الیھود، على العموم، على رؤیة كل تمییز ضد اآلخرین تمییزًا 

ولذلك وقفوا في الغالب ضد كل أشكال التمییز ضد اآلخرین ألنھم كانوا . ضدھم
" اكتشاف"ولكن الحال تغیر في العقود األخیرة بعد . الطرف الضعیف یشعرون بأنھم من

المشترك وغدا الیھود في أمیركا على وجھ " المسیحي الیھودي"اإلرث الثقافي 
  .الخصوص في موضع القوة

اإلسرائیلیین الجدد صاروا یضعون " المستشرقین"ومھما یكن الحال فإن قسمًا من 
وقد كتب مؤخرا في . روبا في المیدان األیدیولوجيأنفسھم في موضع التنظیر على أو

غاي بخور أن قضیة الرسوم الكاریكاتوریة فندت االعتقاد الشائع بأن الشرق " یدیعوت"
ویرى ". صراع الحضارات في كل ما یتعلق باإلسالم"األوسط ھو العنصر المبادر في 

انقلب رأسًا على "یني قد أن الرأي القائل بأن سبب الصراع ھو النزاع اإلسرائیلي الفلسط
تصادم الحضارات یندلع في أوروبا وأصداؤه االرتدادیة تصل إلى : عقب أمام أعیننا

وخط التماس المعروف ال یمر عبر إسرائیل فقط، وإنما في . الساحة الشرق أوسطیة
  ".قلب الصراع ینتقل إلى باریس وكوبنھاغن. األساس في غرب أوروبا

باإلمكان دفن الرأس في الرمل واتھام إسرائیل، كما حاول  لم یعد"ویؤمن بخور بأنھ 
آملین أن یقوم النمر اإلسالمي بافتراس إسرائیل  ٢٠٠١األوروبیون في قمة دیربن عام 

  .دیمغرافیة" میزة"ویخلص إلى أن وجود إسرائیل بات یشكل لألوروبیین ". ولیس ھم
یة ضد اإلسالم ال یمكن أن الرسوم الكاریكاتور" معاریف"ویرى یحیئاف نجار في 

فالرسوم الكاریكاتوریة التي أمامنا ال . "مقارنتھا بالرسوم الكاریكاتوریة ضد السامیة
. تھدف إلى بث البغض لإلسالم، وال یلحظ أنھا رسمت صدورًا عن توجھ معاد لإلسالم

جوھر "ویخلص نجار إلى أن ". صحیح أنھا تنقد اإلسالم لكن ھذا نقد مناسب وشجاع
تمتاز الحضارة . ة أمامنا ھو كیف تتصرف حضارة متقدمة مع حضارة متدنیةالقضی

وھا نحن أوال رأینا . المتدنیة باستعمال القوة، وتمتاز الحضارة المتقدمة بضبط النفس
كیف استعملت الرسوم الكاریكاتوریة تشخیصاتھا استعماال دقیقا، مثال ذلك الرسم الذي 

ا ھو رد العالم اإلسالمي؟ استعمال القوة، وإحراق م. رسم فیھ محمد وعلى رأسھ قنبلة
وبإزاء ثقافة القوة، ال . السفارات، واختطاف األوروبیین ومقاطعة المنتجات وأشباه ذلك

الرد المناسب ھو كرد أجھزة تحریر الصحف في . یحل االنسحاب إلى موقف شبھ مشایع
لتھدید باستعمال مقاطعة وكرد االتحاد األوروبي، وھو ا. فرنسا وألمانیا وھو الحرب

  ".الدول التي أزالت منتجات الدنمارك عن الرفوف فیھا
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بعض الشيء بإصرارھا في الوقت " محاید"عن موقف " ھآرتس"وقد عبرت افتتاحیة 
وقالت الصحیفة انھ رغم ذلك . نفسھ على إدانة الرسوم الكاریكاتوریة وإحراق السفارات

تي لحقت بالمسلمین في أرجاء العالم بما في ذلك مشاعر اإلھانة ال"ال یمكن عدم تفھم 
التنظیر الغربي للتعددیة الثقافیة كقیمة علیا ال یمكن أن ُیحمل . مسلمو المناطق وإسرائیل

على محمل الجد إذا لم یشمل في إطاره المتدینین والعلمانیین وأبناء الطوائف واألقلیات 
مكن ألي مجتمع أن یقف مكتوف ال ی. الدینیة من مسلمین ومسیحیین على حد سواء

 ".األیدي أمام نشر صور ُمھینة لقیم مقدسة عند مجموعة في داخلھ
=================== 

  إال تنصروه فقد نصره اهللا
 

  حمود بن محسن الدعجاني
ُكنُتْم َخْیَر { : فإن من فضل اهللا تعالى على ھذه األمة أن جعلھا خیر األمم كما قال تعالى

وجعل نبیھا }َجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَھْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالّلِھُأمٍَّة ُأْخِر
أفضل األنبیاء والمرسلین وخاتمھم، وجعل رسالتھ عامة  - صلى اهللا علیھ وسلم  -محمد 

النَّاُس ِإنِّي ُقْل َیا َأیَُّھا {: للناس أجمعین عربھم وعجمھم إنسھم وجنھم، كما قال تعالى
وقال }َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َكافًَّة لِّلنَّاِس َبِشیًرا َوَنِذیًرا{: وقال تعالى}َرُسوُل الّلِھ ِإَلْیُكْم َجِمیًعا

وجعل اهللا تعالى الفالح في الدنیا واآلخرة في } َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمیَن {: تعالى
َفالَِّذیَن آَمُنوْا ِبِھ {: اهللا علیھ وسلم واتباعھ ونصرتھ، كما قال تعالى اإلیمان بھ صلى

وتوعد اهللا } َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوْا النُّوَر الَِّذَي ُأنِزَل َمَعُھ ُأْوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن
ِإنَّا {: ال تعالىالذین یؤذونھ ویستھزئون بھ، ق - صلى اهللا علیھ وسلم  -المكذبین لرسولھ 

ِإنَّ {: وقال تعالى}َكَفْیَناَك اْلُمْسَتْھِزِئیَن الَِّذیَن َیْجَعُلوَن َمَع الّلِھ ِإلًھا آَخَر َفَسْوَف َیْعَمُلوَن
) ٥٧(} االَِّذیَن ُیْؤُذوَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ َلَعَنُھُم اللَُّھ ِفي الدُّْنَیا َواْلآِخَرِة َوَأَعدَّ َلُھْم َعَذاًبا مُِّھیًن

 -صلى اهللا علیھ وسلم  -وثبت عنھ } ِإنَّ َشاِنَئَك ُھَو اْلَأْبَتُر{: سورة األحزاب، وقال تعالى
، وثبت عنھ علیھ الصالة والسالم )من كذب عليَّ متعمدًا فلیتبوأ مقعده من النار: (أنھ قال

) د آذنتھ بالحربَمْن عادى هللا ولیًا فق: إن اهللا تعالى قال: (أیضًا في الصحیحین أنھ قال
وإذا كان ھذا في أولیاء اهللا المؤمنین فكیف بنبیھ وصفوتھ من خلقھ صاحب المقام 

المحمود والحوض المورود، ال شك أنھ أولى بھذا الوعید الشدید، وقد سمعنا وشاھدنا ما 
حصل مؤخرًا من جرأة بعض الصحف في الدنمارك والنرویج على صاحب الجناب 

یم سید األولین واآلخرین وقائد الغر المحجلین نبینا وإمامنا محمد بن الرفیع والمقام العظ
عبداهللا علیھ أفضل الصالة وأزكى التسلیم، فما أعظم ما یتجرأ علیھ ھؤالء من الباطل 
وما أقبح ما وقعوا فیھ من االستھزاء والتنقص بخیر البریة مما تحرمھ وتجرمھ كافة 

  !!!.لسویة وتأباه العقول السلیمةالشرائع السماویة وتنفر منھ الفطر ا
وھذا التعدي الشنیع والجرم الفظیع یدل على خبثھم ویظھر عداءھم السافر لإلسالم 

والمسلمین وھذه الرسوم التي تخیلوھا ال توجد إال في عقولھم المریضة ولیست بغریبة 
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ا نبینا من صحف الخالعة والمجنون وأبواق الكفر واإللحاد ومنابر الظلم والعدواء، أم
محمد علیھ الصالة والسالم فھو أخشى الناس هللا وأتقاھم لھ وأنصحھم لعباده، وأكمل 

الناس دینًا وأحسنھم ُخلقًا وَخلقًا وأوفرھم عقًال وأرفعھم قدرًا وأطیبھم نفسًا وأعالھم مقامًا 
م وأعظمھم تواضعًا وأشجعھم قلبًا وأعفھم لسانًا وأفصحھم بیانًا وأجودھم عطاًء وأبعدھ

عن سفاف األمور ورذائلھا نشھد أنھ بلََّغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة ودلھا على 
بحمد  - كل خیر وحذرھا من كل شر، فصلوات ربي وسالمھ علیھ واإلسالم دین اهللا وھو 

وواجب المسلمین أن یتمسكوا .ماٍض رغم أنف الكفار والملحدین إلى یوم القیامة -اهللا 
علیھ الصالة والسالم ویذبوا عن دینھم وعرض نبیھم ویقدموا ذلك  بدینھم وسنة نبیھم

على المال والنفس واألھل والولد، فال یكمل اإلیمان إال بذلك وعلیھم أن یستقیموا على 
نسأل اهللا تعالى أن .أمر اهللا ویجتنبوا ما حرم اهللا ویوالوا أولیاءه ویتبرأوا من أعدائھ

  .نصر أولیاءه ویذل أعداءه إنھ ولي ذلك والقادر علیھینصر دینھ ورسولھ ویعلي كلمتھ وی
  داعیة وإمام مسجد الصرامي بحي الشھداء بمدینة الریاض(*) 

  إال رسول اهللا
  ٩/٨/١٤٢٣* عبدالوھاب بن ناصر الطریري.د

١٥/١٠/٢٠٠٢  
مع كل الجنایات التي تتوالى على المسلمین، والبغي والعدوان بألوان وصنوف شتى فما 

ون یواصلون االحتمال والصبر ولو على مضض، إال رسول اهللا أن ینال فال زال المسلم
نغضب لھ، ویساء إلیھ فال ننصره، ویتعدى علیھ فال ندافع عنھ، فھا ھي تتوالى بذاءات 

تطلقھا عصابة من  –صلى اهللا علیھ وسلم  –وإھانات للمسلمین في جناب المصطفى 
ري فاویل، بات روبرتسون ، فرانكلین جی( قساوسة الكنیسة اإلنجیلیة في أمریكا 

بأنھ إرھابي  -صلى اهللا علیھ وسلم –ومجملھا وصفھم للنبي ) جراھام، جیري فاینز
زوجة، أما تفصیلھا فبذاء وتفحش، وتسفل في العقل  ١٢ورجل عنف وحرب، وتزوج 

  .والخلق
فرانكلین وھذه القیادات الكنسیة ذات عالقة قویة بالرؤساء األمریكیین الجمھوریین، ف

جراھام ھو الذي تلى األدعیة في حفل تنصیب الرئیس األمریكي،وبات روبنسون ھو 
الذي نال المنحة المالیة من البیت األبیض، كما أن الرئیس األمریكي خاطب عبر األقمار 
الصناعیة مؤتمر الكنیسة المعمدانیة الذي ألقى فیھ القس جیري فاینر تھمھ الفاحشة على 

  .-هللا علیھ وسلمصلى ا –النبي 
وھذه لیست أّول مرة ینال فیھا من مقام النبوة، أو یساء فیھا إلى الجناب الكریم فقد -

صدر مثل ذلك من مستشرقین وصحفیین وفنانین وغیرھم كثیرین، ولكن جانب الفظاعة 
أن یصدر ذلك من قادة دینیین كبار، و بشكل شبھ جماعي من ھؤالء القسس، وھي 

صلة بالقیادة السیاسیة األمریكیة ولھذا كلھ دالالتھ التي ال یمكن  قیادات دینیة ذات
  .تجاھلھا



 ٤٥

الذي عّلم البشریة تعظیم أنبیاء  –صلى اهللا علیھ وسلم  –إن ھؤالء یتكلمون عن النبي  -
صلى اهللا  –وأن اإلیمان برسالة محمد ) ال نفرق بین أحد من رسلھ:( اهللا وتوقیر رسلھ

ومن سبقھ  -علیھ السالم –یقبل إال مع اإلیمان برسالة عیسى  ال یصح وال –علیھ وسلم 
  .من المرسلین

 -صلى اهللا علیھ وسلم –وعندما كان الیھود یصفون المسیح بأقبح األوصاف كان محمد  -
إذ قالت المالئكة یا مریم إن اهللا یبشرك بكلمة منھ اسمھ المسیح عیسى بن : ( یعلم البشریة

ما المسیح بن مریم إال رسول قد خلت ( ، )اآلخرة ومن المقربینمریم وجیھًا في الدنیا و
  ).من قبلھ الرسل

صلى اهللا  –وعندما كان الیھود یصفون المحصنة العذراء بأفحش الصفات كان محمد  -
ومریم ابنة عمران التي أحصنت فرجھا فنفخنا فیھ من : ( یعّلم البشریة -علیھ وسلم

  ).كانت من القانتینروحنا وصدقت بكلمات ربھا وكتبھ و
وإن ھؤالء الذین یشتغلون بالوقیعة في النبي العظیم بمثل أوصاف السّفاح والقاتل إنما  -

أنھ من قتل نفسًا بغیر نفس أو فساد في : ( یصفون بذلك نبي الرحمة الذي علم البشریة
والذي علم البشریة الرحمة والعدل حتى في حال ) األرض فكأنما قتل الناس جمیعًا 

الحرب والقتال، وكان ذلك في وقت البربریة والتوحش العالمي حیث ال ھیئات وال 
ال : (مواثیق وال قوانین عالمیة فجاء إلى ھذا العالم بقوانین العدل في السلم والحرب

  ).تغلوا، وال تغدروا، وال تمثلوا، وال تقتلوا ولیدًا 
ھم؛ ألنھم لم یجدوا ما یثیرونھ إال إن إلقاء ھذه التھم من ھؤالء القسس داللة على إفالس -

اجترار تھم قدیمة سبق المستشرقون من قبل إلى إثارتھا، وقد تھافتت وأفلست وانتھت 
  .صالحیتھا ودحضتھا األجوبة الموضوعیة التي كتبت عنھا في حینھا

كما لھ داللة أخرى وھو مقدار الجبن والتضلیل الذي یتلبس بھ ھؤالء القسس، أما كیف 
صلى اهللا  –ننا عندما نعلم أن قّسیسًا یؤمن بالعھد القدیم ومع ذلك یطعن في النبي ذلك؛ فإ

ونحن نعلم أنھ یعلم من العھد القدیم الخبر عن . أنھ تزوج اثنتي عشرة امرأة –علیھ وسلم 
سفر الملوك ( أنھ كان لدیھ سبعمئة زوجة وثالثمئة محظیة  -علیھ السالم –سلیمان 

  ).اإلصحاح الحادي عشر
اتخذ لنفسھ زوجات  - علیھ السالم –أن داود ) سفر صموئیل اإلصحاح الخامس(وفي 

؛ فما بال تعدد الزوجات عند ھؤالء الرسل -علیھ السالم  –ومحظیات ومثلھ عن یعقوب 
والمذكور في العھد القدیم الذي تؤمن بھ الكنیسة اإلنجیلیة ؟ أم ھو الجبن والخوف إلى 

  ال أنبیاؤھم وآباؤھم؟حد الذعر من الیھود أن ُیَن
بالقتل وأنھ سفاح؛ مع أن في العھد  - صلى اهللا علیھ وسلم -ثم انظر إلى وصفھم النبي

خطب ابنة الملك شاؤول فطلب إلیھ  –علیھ السالم  –القدیم الذي یؤمنون بھ أّن داود 
رجل من ) مئتي(مھرًا مئة غلفة من غلف الفلسطینیین، فانطلق داود مع رجالھ فقتل 

لسطینیین، وأتى بغلفھم وقدمھا للملك، فزوجھ شاؤول عندئذ من ابنتھ میكال، وأدرك الف
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وما جاء فیھ ) سفر صموئیل اإلصحاح الثامن عشر( شاؤول یقینًا أن الرب مع داود 
أیضًا أن یوشع ھاجم مدن عجلون وحبرون ودبیر وقتل ملوكھا وكل نفس فیھا بحد 

  ).٣٤سفر یوشع ( السیف فلم یفلت منھا ناج 
اآلن اقتلوا كل ذكر من األطفال وكل امرأة ضاجعت : ( وأن موسى قال لإلسرائیلیین

  ).٣١سفر العدد ) ( رجًال، ولكن استحیوا لكم كل عذراء لم تضاجع رجًال
ال تظنوا أني جئت : ( ویتجاھل إلى حد العمى ما ورد في اإلنجیل منسوبًا إلى المسیح

رسي سالمًا بل سیفًا، فإني جئت ألجعل اإلنسان ألرسي سالمًا على األرض، ما جئت أل
على خالف مع أبیھ، والبنت مع أمھا، والكنة مع حماتھا، وھكذا یصیر أعداء اإلنسان 

  ) .٣٤(إنجیل متى اإلصحاح ) أھل بیتھ
ویتجاھل ما ورد في العھد القدیم من كتابھم المقدس من األمر بقتل الكفار وحرق 

حتى الموت وكلھا موجودة في العھد القدیم في مواضع منھا  ممتلكاتھم ورجمھم بالحجارة
  ).١٧، ١٣، سفر التثنیة األصحاح ٣٤سفر الخروج االصحاح ( 

فأین الكالم عن القتل وسفك الدماء ھناك؟ أم ھو الذعر المخرس من معاداة السامیة، 
  والمقاییس االنتقائیة الجبانة، والتعصب األعمى المقیت؟

قتل الذي مارستھ الكنیسة ضد المسلمین والیھود في الحروب الصلیبیة أین الكالم عن ال -
  ومحاكم التفتیش؟

أین الكالم عن القتل وسفك دماء المدنیین من النساء واألطفال والشیوخ في ھیروشیما -
  ونجازاكي وفیتنام وغیرھا؟

  ن؟أین الكالم عن سفك الدماء الذي یمارسھ الیھود ضد األطفال والصبایا في فلسطی-
إن ھؤالء یصنعون اإلرھاب ویقذفون بالنار إلى صھاریج الوقود ، فالنیل من جناب -

النبوة استفزاز واستنفار لكل مسلم، ودونھ أبدًا مھج النفوس، وفداه األمھات واآلباء، وإن 
جمرة الغضب التي یوقدھا ھؤالء في قلب كل مسلم ال یمكن التنبؤ بالحریق الذي ستشعلھ 

وسیدفع ھؤالء برعونتھم ھذه البشریة إلى أتون سعیر متواصل من . ن وال كیف وال أی
  .الصراعات والثارات 

وإلن احتمل المسلمون ألوانًا من البغي، وتقبلوا تبریرات متنوعة للعدوان فلن یوجد من 
ولن یمكن تبریر أي حماقة من ھذا  -صلى اهللا علیھ وسلم –یحتمل البغي على النبي 

  .النوع 
ھل ھي محاولة لدفع المواجھة التي : ھذا سؤاًال كبیرًا عن ھذه الحملةأال یطرح -

تخوضھا أمریكا مع العالم اإلسالمي باتجاه دیني، أم أنھا كشف للوجھ الحقیقي للحملة 
  .األمریكیة؟ وسیجیب كٌل على ھذا السؤال وفق ما لدیھ من معطیات 
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ھا من قبل، وسیكون عاقبة إن ھؤالء القسس یجّرون أمریكا إلى بؤرة خطرة لم تجرب-
أمرھا خسرًا، إذ قد تستطیع تغییر األنماط االجتماعیة واالقتصادیة في بعض البالد 

  .اإلسالمیة، أما مقام النبوة في نفوسھم فأخطر من أن یمس، وأبعد من أن ینال
إن الیھود قد استطاعوا أن یرھبوا أوروبا وأمریكا، وأن یكمموا األفواه دون ما یسمونھ -
عاداة السامیة، وأصبحت ھذه الوصمة رعبًا ال یستطیع أحد تجاوزه، فإذا فكر وقدر م

تكالبت علیھ أجھزة اإلعالم بھجوم عنیف یقضي على كیانھ وقیمتھ، فھل تعجز المالیین 
أن تدفع أو تدافع، فتحرك ساكنًا وتحدث  -صلى اهللا علیھ وسلم –المملینة من أتباع محمد 

  .أثرًا 
في نفوسنا أعلى من قّبة الفلك،  –صلى اهللا علیھ وسلم  –ة رسول اهللا وبعد فإن عظم-

والذي یبصق على السماء علیھ أن یمسح وجھھ ( ولن ینال منھا مثل ھذا التواقح الجبان 
، ولكن الذي یعنینا ھنا واجبنا نحن تجاه مقام النبوة، واالنتصار لجناب الرسول )بعد ذلك 

  .عن شریف مقامھ والذّب -صلى اهللا علیھ وسلم –
صلى اهللا علیھ  –فھذا نداء إلى كل مؤمن باهللا ورسلھ، إلى كل قلب یخفق حبًا لنبیھ  -

 –، وإلى كل مھجة تتحرق شوقًا إلیھ ، إلى كل مسلم یعلم أنھ لوال رسول اهللا -وسلم 
لكنا حیارى في دیاجیر الظلمات، ولوال رسول اهللا لكنا فحمًا في  -صلى اهللا علیھ وسلم 

فدى لرسول اهللا نفسي، وفدى ألنفاسھ أبي : ار جھنم، إلى كل مسلم یقول من أعماق قلبھن
صلى  –وأمي، إلى كل مسلم تضج جوانحھ تعظیمًا وتوقیرًا، وإجالًال وتقدیسًا لرسول اهللا 

ھذا نداء لنصرة النبي أمام ھذا التواقح الفاحش والتسفل البذيء، ولن  –اهللا علیھ وسلم 
أن یجد لھ مكانًا ومكانة، وأن یبذل فیھ جھدًا ولو قل، وكل كثیر مّنا فھو یعدم كل غیور 

وذلك بإعالن االستنكار لھذا التھجم والھجوم واالحتجاج القوي علیھ، . في حق النبي قلیل
والرد بعزة ووثوق على شبھھم المستھلكة، وأن یعلم ھؤالء ومن یلحد إلیھم عظیم 

صلى اهللا علیھ  –مین، وأن ُیعلموا أن مكانة النبي جنایتھم وتجنیھم على مشاعر المسل
في نفوس المسلمین أعظم مما یتصورون، والمساس بھا أخطر مما یقدرون، كل  –وسلم 

ذلك مع مالحظة حصر الخطأ فیمن صدر منھ، فلیس من العدل وال من العقل توسیع 
كما أن . رىدائرة الخطأ لتشمل غیر من صدر منھ، وإن كانوا یشتركون في قواسم أخ

تعمیم الخطأ یعیق عملیة التصحیح واإلیضاح، كما أنھ ینبغي أال یوقف الحملة المضادة 
والیضعفھا االعتذارات الواھنة التي صدرت من أحدھم ویمكن أن تصدر من آخرین، 

  .فالخطیئة أكبر من أن یمحوھا اعتذار باھت
مصالح أخرى  –سلم صلى اهللا علیھ و –وسیترتب على ھذه الحملة في نصرة النبي 

تابعة لذلك منھا تصحیح المفاھیم الخاطئة عن اإلسالم والمسلمین، ونشر اإلسالم ، 
  .ومقاومة الحملة الیھودیة على المسلمین، ومقاومة المد التنصیري وغیر ذلك 

  :طرائق متنوعة منھا –صلى اهللا علیھ وسلم  –ویمكن أن تأخذ الحملة لنصرة النبي 
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صعید الرسمي على اختالف مستویاتھ، واستنكار ھذا التھجم االحتجاج على ال٠١
بقوة،وإننا نعجب أن الشجب واالستنكار الذي نحن أھلھ دائمًا لم یستعمل ھذه المرة، 

ونعجب أخرى أن یستنكر ھذه اإلساءة وزیر خارجیة بریطانیا، سابقًا بذلك آخرین كانوا 
  .أحق بھا وأھلھا

لشرعیة الرسمیة كوزارات األوقاف، ودور الفتیا، االحتجاج على مستوى الھیئات ا٠٢
  .والجامعات اإلسالمیة

  .االحتجاج على مستوى الھیئات والمنظمات الشعبیة اإلسالمیة وھي كثیرة٠٣
إعالن االستنكار من الشخصیات العلمیة والثقافیة والفكریة والقیادات الشرعیة، . ٤

  .وة منبري الحرمین الشریفینوإعالن ھذا النكیر من عتبات المنابر وأعالھا ذر
المواجھة على مستوى المراكز اإلسالمیة الموجودة في الغرب بالرد على ھذه الحملة ٠٥

  .واستنكارھا
المواجھة على المستوى الفردي، وذلك بإرسال الرسائل اإللكترونیة المتضمنة ٠٦

ین في الغرب، االحتجاج والرد واالستنكار إلى كل المنظمات والجامعات واألفراد المؤثر
ولو نفر المسلمون بإرسال مالیین الرسائل الرصینة القویة إلى المنظمات واألفراد فإن 

  .ھذا سیكون لھ أثره الالفت قطعًا 
صلى  –استئجار ساعات لبرامج في المحطات اإلذاعیة والتلفزیونیة تدافع عن النبي ٠٧

رة والرسوخ، والدرایة وتذب عن جنابھ، ویستضاف فیھا ذوو القد –اهللا علیھ وسلم 
  .بمخاطبة العقلیة الغربیة بإقناع، وھم بحمد اهللا كثر

 -ولو كماّدة إعالنیة-كتابة المقاالت القویة الرصینة لتنشر في المجالت والصحف ٠٨
  .ونشرھا على مواقع اإلنترنت باللغات المتنوعة 

بشكل مشوق إنتاج شریط فیدیو عن طریق إحدى وكاالت اإلنتاج اإلعالمي یعرض  ٠٩
وبطریقة فنیة ملخصًا تاریخیًا للسیرة، وعرضًا للشمائل واألخالق النبویة، ومناقشة ألھم 

، وذلك بإخراج إعالمي -صلى اهللا علیھ وسلم –الشبھ المثارة حول سیرة المصطفى 
  .متقن ومقنع

 -صلى اهللا علیھ وسلم –طباعة الكتب والمطویات التي تعرف بشخصیة النبي  ٠١٠
  .في صیاغتھا معالجة اإلشكاالت الموجودة في الفكر الغربيویراعى 

عقد اللقاءات، وإلقاء الكلمات في الجامعات والمنتدیات والملتقیات العامة في  ٠١١
  .أمریكا لمواجھة ھذه الحملة 

إقامة مؤتمرات في أمریكا وأوروبا تعالج ھذه القضیة وتعرض للعالم نصاعة  ٠١٢
  .-صلى اهللا علیھ وسلم –ول السیرة المشرفة وعظمة الرس
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إصدار البیانات االستنكاریة من كل القطاعات المھنیة والثقافیة التي تستنكر وتحتج  ٠١٣
  .على ھذه اإلساءة والفحش في اإلیذاء

تبادل األفكار المجدیة في ھذه القضیة، وإضافة أفكار جدیدة والتواصي بھا،  ٠١٤
معظم لجنابھ مجاًال إلظھار حبھ  –وسلم  صلى اهللا علیھ –وسیجد كل محب لرسول اهللا 

وغیرتھ وتعظیمھ ، فھذا یأتي بفكرة، وذاك یكتب مقالة وآخر یترجم، وآخر یرسل، وآخر 
  :ولسان حالھم كل منھم یقول –صلى اهللا علیھ وسلم  –یمول في نفیر عام لنصرة النبي 

  ... ...فإن أبي ووالده وعرضي 
  لعرض محمد منكم وقاء

ك وحب رسولك أحب إلینا من أنفسنا وأبنائنا ومن الماء البارد على الظمأ، اللھم اجعل حب
اللھم ارزقنا شفاعة نبیك محمد وأوردنا حوضھ، وارزقنا مرافقتھ في الجنة، اللھم صلى 
وسلم وبارك أطیب وأزكى صالة وسالم وبركة على رسولك وخلیلك محمد وعلى آلھ 

  .وصحبھ
________________________________________  
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  )إال محمد(
  عبد اهللا عبد الرحمن سلیمان العاید

ن    إن االعتداء على رسولنا الكریم وھو رمز من رموز اإلسالم، بل ھو الھادي البشیر م
ى اإلسالم        لدن علیم حكیم ھو اعتداء على اإلس  ذه ھي غضبة عل الي غضبتنا ھ الم وبالت

ق      . ومحارمھ ار والمشركون، وتخّل ھ الكف ق ب واالستھزاء ُخلق من أخالق أعداء اهللا، تخّل
ذا    الى ھ ف اهللا تع ذلك كش ھ، ل ن اهللا وأھل ى دی اؤھم عل ت أحش ذین احترق افقون ال ھ المن ب

دلون   الُخُلَق النبیل لنبیھ محمدژ وأصحابھ الكرام الذین قضوا  ھ یع الحق وب د وردت  . ب ولق
ل      ار، ب تھزاء واالحتق ن االس ل م اء والرس ف األنبی ّین موق اب اهللا تب ي كت رة ف ات كثی آی

  .صرحت ھذه اآلیات بكفر ھؤالء الھازلین المستھزئین
اس،        ذرًا للن اس ع ل الن اس، وأقب اس بالن واألمر ثابت من سیرة رسول اهللا ژ أنھ أرحم الن

ھ         ومع ذلك كّلھ لم یقبل ع خر ب ت لحجة ساخر ضاحك، فحین س م یلتف ذرًا لمستھزئ، ول
ون    ازلون یقول ا نخوض    : وبأصحابھ من سخر في مسیره لمعركة تبوك وجاء الھ ا كن إنم

وق سبع       : ونلعب زل من ف ذي ن اني ال لم یقبل ژ لھم عذرًا، بل أخذ یتلو علیھم الحكم الرب
ماوات وِلِھ ُكن {: س ِھ َوَرُس ِھ َوآَیاِت ْل َأِبالّل َتْھِزُؤوَن ُق َد  ) ٦٥(ُتْم َتْس ْرُتم َبْع ْد َكَف ِذُروْا َق َال َتْعَت

  .سورة التوبة) ٦٦(} ِإیَماِنُكْم
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ننظر إلى مالبسات حالھم، فنجد أنھم قد خرجوا : ولكي ندرك خطورة وفداحة ما ارتكبوه
ان خروجھم    في الغزو مع رسول اهللا ژ وتركوا األھل واألزواج واألوالد واألوطان، وك

یم،          في  دید والعطش األل ة وتعرضوا للجوع الش ھ المعروف دة حرارت فصل الصیف، وش
ھ       ن مع ومع ھذا كّلھ لم یشفع لھم حال من ھذه األحوال حین استھزؤوا برسول اهللا ژ وَم

  .من الصحابة رضوان اهللا علیھم
وفي ھذه األیام وخصوصًا أنھا لیست أول مرة یستھزؤون على نبینا الكریم وال آخر مرة 

ة      ق حیفة غربی ا ص ت علین دنمارك أطل بلھا في السوید وفي ھولندا وفي النمسا واآلن في ال
ا    ًا م المیة وغالب ة اإلس ا الدینی ى رموزن افر عل اول س اك بتط ا أو ھن ة ھن اة تلفزیونی أو قن
یكون الھدف ھو شخص الرسول المصطفي محمد ژ خاتم المرسلین، وآخر حلقة في ھذه 

حیفة        السلسلة ذلك التطاول على  ب ص د ژ من جان ریم محم خص الرسول الك د  (ش یوالن
ھ الصالة والسالم،      ) بوستن خص الرسول علی الدنماركیة التي نشرت رسمًا مزعومًا لش

ل             د أي ردة فع ھ ال یوج ي أن ان، والمشكلة تكمن ف ل مك ي ك مما أثار حفیظة المسلمین ف
ان ھ           ا ك ة صغیرة، ومھم ف فردی ردود مواق ل ال ة ولكن ك ن   بمعنى الكلم ذا االستھزاء م

ًا استمسكي بنفسك       (عدمھ أو تضخیمھ إال أنھ یذكرنا بموقف  ة یوم ة للنخل ھ الذباب قالت فی
ة     ت ذاھب ك وأن إني ذاھبة عنك فقالت النخلة لم أشعر بك وأنت ھابطة علي فكیف أشعر ب

وال شك أن الحرب الشعواء التي تشّن على رموز اإلسالم لم تكن حدیثة عھد، بل ). عني
الى   ھي م ال تع د ق َع        {: ن قدیم الزمن فق ى َتتَِّب اَرى َحتَّ وُد َوَال النََّص َك الیھ ن َتْرَضى َعن َوَل

َك ِمَن ِملََّتُھْم ُقْل ِإنَّ ُھَدى الّلِھ ُھَو اْلُھَدى َوَلِئِن اتََّبْعَت َأْھَواءُھم َبْعَد الَِّذي َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َل
ة  . سورة البقرة) ١٢٠( }الّلِھ ِمن َوِلي َوَال َنِصیٍر ما حدث من استھزاء بالرسول ژ جریم

منذ أسابیع تناقلت الصحف خبرًا . بكل المقاییس یجب أن تجد صداھا في العالم اإلسالمي
د   عن مسابقة أجرتھا إحدى الصحف لفن الكاریكاتیر، وتم اختیار الرسم الفائز للنبي محم

اره  )صلى اهللا علیھ وسلم( ا احتج       ، رسمھ أحدھم باعتب ة، ومھم ة یدوی ًا یمسك قنبل إرھابی
رد   أي مسؤول أو أي شخص ما إال وجاء الرد من أن ھناك متعلًال بحریة التعبیر وھذا ال
ن      ب م وانین وأوضاع تعاق فیھ استھانة بالعقول، ألننا نعرف جمیعًا أن ھناك في أوروبا ق

ة، أو یتعّرض م         ي المحرق ان أو األعراق، أو یشكك ف ي األدی ب أو من   یخوض ف ن قری
ف بالنسبة لإلسالم             ھ مختل دو أن ر یب ط، لكن األم ود فق اك الیھ ي ھن بعید للسامیة التي تعن

وھذا یعني أن العالم اآلن تبرز فیھ ظاھرة جدیدة، خطیرة على اإلنسانیة بكل . والمسلمین
ذر    ؤّجج وین أطرافھا الظاھرة ومضمونھا الخوض في العقائد والھجوم على األدیان مما ی

  .روب ثقافیة، دینیة، سیسفر عنھا أعمال عنف متمّثلة في الحروب واألعمال الیائسةبح
الى      ھ تع رأ قول ك إال أن أق ام ال أمل ي الخت الى : وف ول اهللا تع ِلِمیَن  {:یق ُل اْلُمْس َأَفَنْجَع

اْلُمْجِرِمیَن   ونَ   ) ٣٥(َك َف َتْحُكُم ْم َكْی ا َلُك م  ) ٣٦(} َم ھ سبحانھ  . سورة القل ِذیَن ِإنَّ الَّ{:وقول
یَن   ِوي        ) ٢٠(ُیَحادُّوَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ أولئك ِفي اَألَذلِّ َھ َق ِلي ِإنَّ اللَّ ا َوُرُس أغلبنَّ َأَن ُھ َل َب اللَّ َكَت

الى  . سورة المجادلة) ٢١(} َعِزیٌز لقد تأملت اآلیات العظیمة التي وردت في كتاب اهللا تع
اب  رًا       والتي ذكر فیھا سبحانھ عقوبة المستھزئین وعق دت أم م، فوج یم المحیط بھ اهللا األل
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ي         ذاب ف دنیا، وع ي ال زي ف دة ال سیما خ ھ األفئ ع لھول اد، وتنخل ھ األكب ر من ًا تتفّط عظیم
  سدَّد اهللا الخطى وبارك في الجھود، واهللا من وراء القصد. اآلخرة

shabib٢٢@hotmail.com  

====================  
  إن شانئك ھو األبتر

 
  ر بن حسینعبدالرحمن بن عم

اء      ھ للبشریة جمع ذیرا، وجعل الحمد اهللا الذي أرسل محمدا صلى اهللا علیھ وسلم بشیرا ون
لھ،    ھ ورس سراجا وقمرا منیرا، وأنزل علیھ القرآن الكریم أفضل كتبھ، وجعلھ خاتم أنبیائ
وأسرى بھ إلى السماوات العلى، ورأى ھناك آیات عظیمة التدركھا األفھام، وجمع لھ في 

مقدس إخوانھ األنبیاء فتقدم وكان ھو اإلمام، ورفع لھ ذكره في األولین واآلخرین، بیت ال
ول     م الرس ا اس المین، إال ومعھ م رب الع ذكر اس ؤذنین ب وات الم ع أص ر أن ال ترتف وأم
وض     ود، والح ام المحم اه اهللا المق لین، وآت اء والمرس ب األنبی ھ كت رت ب ین، وبش األم

ة،      المورود، فصالة ربنا وسالمھ عل غ الرسالة، وأدى األمان ذي بل ریم، ال ى ھذا النبي الك
ونصح األمة، وتركھا على المحجة البیضاء، الیزیغ عنھا إال الھالكون، والینأى عنھا إال 

  .الضالون
أخالق      ى ب ن اإلسالم، وتحل لقد ضرب نبي اإلسالم أروع األمثلة في دعوتھ الناس إلى دی

ین رفیعة بھرت العقول، حتى قال عنھ المو ق عظیم    { : لى في كتابھ المب ى خل ك لعل } وإن
ھ      ). ٤: القلم( ھ، وأن دق ماجاء ب ى ص وأیده سبحانھ بآیات باھرة، ودالئل معجزة، تدل عل

ادا،        اھلون إال عن ي الج ك أب ع ذل لین، وم اء والمرس اتم األنبی المین، وخ ول رب الع رس
ھ رجل          ي الطاھر، بأن وا النب ادا، واتھم م مھ نم لھ ون    وارتضوا سبیل جھ ساحر، أو مجن

د  ون   {: ساخر، أو بلیغ شاعر، وأجابھم القوي الجبار في كتابھ الخال ا صاحبكم بمجن } وم
ون          {، )٢٢: التكویر( الوا ساحر أو مجن بلھم من رسول إال ق ن ق ذین م ى ال ا أت } كذلك م
  ).٤١: الحاقة(} وما ھو بقول شاعر قلیال ماتؤمنون{، )٥٢: الذاریات(

، والنصاري الظالمون، محمدا صلى اهللا علیھ وسلم على ما أنعم لقد حسد الیھود الضالون
ن          ل دی ان السابقة، فالیقب ا األدی ي نسخ اهللا بھ ة، الت بھ علیھ من اصطفائھ بالرسالة الخاتم

ن          {عنداهللا إال دین اإلسالم  ي اآلخرة م ھ وھو ف ل من ن یقب ا فل ومن یبتغ غیر اإلسالم دین
رین ران(} الخاس ف ). ٨٥: آل عم د كش م     وق ویتھم وأنھ ث ط ن خب ھ ع ي كتاب اهللا ف

الم        ن اإلس وا دی ھ إال إذا ترك ن أتباع لم والع ھ وس لى اهللا علی د ص ن محم ون ع الیرض
تھم     {: واتبعوا ملة الباطل ع مل ى تتب ود وال النصارى حت رة (} ولن ترضى عنك الیھ : البق

ار       )١٢٠ ود والنص الم الیھ ل اإلس داوة ألھ اس ع د الن ان أش ھ ك ك كل ل ذل ن أج ى ، وم
إن ما حدث ). ٨٢: المائدة(} لتجدن أشد الناس عداوة للذین آمنوا الیھود والذین أشركوا{
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ي  دنمارك«ف رویج«و» ال و  » الن لم ھ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص اب رس رض لجن ن تع م
ة         د صاحبھ إال ذل ن البشر، الیزی ة م ھ حثال نموذج من حقد دفین تجاه سید البشریة تفوه ب

ذي دخل        وھوانا، وضالال وخسران وره ال اد ن ن اإلسالم إلخم ي دی ا، یریدون الطعن بھ ف
وبھم   -لجھلھم  -دیارھم، وأرھب  أبى اهللا إال      {قل أفواھھم وی ور اهللا ب وا ن دون أن یطفئ یری

  ).٣٢: التوبة(} أن یتم نوره ولو كره الكافرون
ابعثھ اللھم صل وسلم على الحبیب المصطفى، والنبى المجتبى، وآتھ الوسیلة والفضیلة، و

وا صلوا   {مقاما محمودا الذي وعدتھ  إن اهللا ومالئكتھ یصلون على النبي یا أیھا الذین آمن
  ).٥٦: األحزاب(} علیھ وسلموا تسلیما

ة       رین، وآی رة للمعتب ره بسوء عب اللھم ابتر شانئ محمد صلى اهللا علیھ وسلم، واجعل ذاك
دین،    في العالمین، واحفظ مقام المصطفى علیھ السالم من ألسنة  ث الحاس اكرین، وعب الم

  واقطع دابرھم كاألولین، وأرنا فیھم عجائب قدرتك یارب العالمین
=================== 

  ... إنا كفیناك المستھزئین
  

٢٤/١٢/١٤٢٦  
  ناصر بن سلیمان العمر/ د.أ

ى،       ذین اجتب لھ ال طفى، ورس ذین اص اده ال ى عب الة والسالم عل م الص ى، ث د هللا وكف الحم
  ..وبعد
د        فإن  دنیا بی ي ال م یجاز ف ھ إن ل لم، أن من سنة اهللا فیمن یؤذي رسولھ، صلى اهللا علیھ وس

المسلمین، فإن اهللا سبحانھ ینتقم منھ ویكفیھ إیاه، والحوادث التي تشیر إلى ھذا في السیرة 
الى  ال اهللا تع د ق رة، وق وة كثی د النب د عھ ة وبع ن  : (النبوی رض ع ؤمر وأع ا ت دع بم فاص

  ].٩٥:الحجر) [ناك المستھزئینالمشركین إنا كفی
د           ة ق دا معروف دا واح ة وإھالك اهللا لھؤالء المستھزئین واح زول اآلی والقصة في سبب ن

ریش    ن رؤس ق ر م ل نف ا قی ى م م عل یر وھ یر والتفس ل الس ا أھ ن  : ذكرھ د ب نھم الولی م
  .المغیرة، والعاص بن وائل، واألسودان ابن المطلب وابن عبد یغوث، والحارث بن قیس

لم، لكن قیصر       وق م یس ا ل د كتب النبي صلى اهللا علیھ وسلم إلى كسرى وقیصر، وكالھم
  .أكرم كتاب النبي صلى اهللا علیھ وسلم، وأكرم رسولھ، فثبت ملكھ

وم     : فیقال: "قال ابن تیمیة في الصارم ى الی ھ إل ي ذریت اق ف ك   "إن الملك ب زال المل ، وال ی
  .یتوارث في بعض بالدھم
رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، واستھزأ برسول اهللا صلى اهللا    وأما كسرى فمزق كتاب

ذا واهللا     ك، وھ علیھ وسلم، فقتلھ اهللا بعد قلیل ومزق ملكھ كل ممزق، فلم یبق لألكاسرة مل
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الى  ھ تع ق لقول م تحقی ر : (أعل و األبت انئك ھ وثر) [إن ش ھ ]٣: الك نأه وأبغض ن ش ل م ، فك
ره ویمحق عین      إن اهللا یقطع داب ل  وعاداه، ف د قی ره، وق ن    : ھ وأث ي العاص ب ت ف ا نزل إنھ

ز         ذ عزی ذوا أخ یعھم أخ ن األشرف، وجم وائل، أو في عقبة بن أبي معیط، أو في كعب ب
  .مقتدر

ف بلحوم   "لحوم العلماء مسمومة: "ومن الكالم السائر، الذي صدقھ التاریخ والواقع ، فكی
  األنبیاء علیھم السالم؟

ا  : "ھ وسلم أنھ قالوفي الصحیح عن النبي صلى اهللا علی یقول اهللا تعالى من عادى لي ولی
  فكیف بمن عادى األنبیاء؟" فقد بارزني بالمحاربة

  یا ناطح الجبل العالي لیثلمھ أشفق على الرأس ال تشفق على الجبل
فا   إن من عقیدة أھل السنة أن من آذى الصحابة والسیما من تواتر فضلھ فإسالمھ على ش

دًا  جرف ھار، یجب ردعھ وتأد یبھ، فكیف بمن آذى نبیًا من األنبیاء، فكیف بمن آذى محم
دَّ       (صلى اهللا علیھ وسلم؟  آِخَرِة َوَأَع دُّْنَیا َواْل ي ال ُھ ِف َنُھُم اللَّ ِإنَّ الَِّذیَن ُیْؤُذوَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ َلَع

  ].٥٧:األحزاب) [َلُھْم َعَذابًا ُمِھینًا
ذكورة   اء الم ص األنبی ین آذوا  وإذا استقصیت قص وا ح ا أھلك م إنم د أممھ رآن تج ي الق ف

ة             یھم الذل ا ضربت عل و إسرائیل إنم ذا بن ل، وھك ول أو العم یح الق ابلوھم بقب اء، وق األنبی
رھم     ى كف وباءوا بغضب من اهللا ولم یكن لھم نصیر لقتلھم األنبیاء بغیر حق، مضمومًا إل

ْیِھُم الذِّلَُّة َأْیَن َما ُثِقُفوا ِإلَّا ِبَحْبٍل ِمَن ُضِرَبْت َعَل: (كما ذكر اهللا ذلك في كتابھ، فقال عز شأنھ
اُنوا            َأنَُّھْم َك َك ِب َكَنُة َذِل ْیِھُم اْلَمْس ِرَبْت َعَل ِھ َوُض َن اللَّ ٍب ِم اُءوا ِبَغَض اِس َوَب  اللَِّھ َوَحْبٍل ِمَن النَّ

قٍّ      ِر َح اَء ِبَغْی وَن اْلَأْنِبَی ِھ َوَیْقُتُل اِت اللَّ ُروَن ِبآَی ُدونَ    َیْكُف اُنوا َیْعَت ْوا َوَك ا َعَص َك ِبَم آل ) [َذِل
  :فحري بمثل ھذا المستھزء المستھتر أن ُیتمثل لھ قول األعشى]. ١١٢:عمران

  َأَلسَت ُمنَتِھیًا َعن َنحِت َأثَلِتنا َو َلسَت ضاِئَرھا ما َأطَِّت اِإلِبُل
  رَنُھ الَوِعُلَكناِطٍح َصخَرًة َیومًا ِلَیفِلَقھا َفَلم َیِضرھا َوَأوھى َق

ا،             رب زوالھ ك حضارتھم وق ریم مشعر بتھال ي الك ي النب ربیین ف ض الغ ة بع ولعل وقیع
ق،    دوا المنط د أن فق تم إّال بع واع الش اص وأن ى االنتق دلوا إل رأوا وال ع ا تج إنھم م ف

  ...وأعوزتھم الحجة 
  بَتِھُلال َتقُعَدنَّ َوَقد َأكَّلَتھا َحَطبًا َتُعوُذ ِمن َشرِّھا َیومًا َوَت

الى         ال اهللا تع ذا ق ذاب، ولھ ول الع ذان بحل ان وإی ع لألم ي رف َوِإْن : (إن مجرد إخراج النب
یالً   ا َقِل َك ِإلَّ وَن ِخالَف ا َوِإذًا ال َیْلَبُث وَك ِمْنَھ َأْرِض ِلُیْخِرُج َن اْل َتِفزُّوَنَك ِم اُدوا َلَیْس ) َك

ك   ، فإذا كان ھذا جزاء اإلخراج فكیف باألذى و]٧٦:االسراء[ السخریة واالستھزاء؟ لعل
ال شیخ               د ق د أن تصیبھ قارعة، وق ب إال والب م یت م ل اء ث ا من األنبی دا آذى نبی ال تجد أح

لم   : اإلسالم بعد أن ذكر حدیث أنس بن مالك رضي اهللا عنھ، قال كان رجل نصراني فأس
ول   وقرأ البقرة وآل عمران وكان یكتب للنبي صلى اهللا علیھ وسلم فعاد نصرانیا وكان یق
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ال یدري محمد إال ما كتبت لھ فأماتھ اهللا فدفنوه فأصبح وقد لفظتھ األرض فقالوا ھذا فعل 
ي               ھ ف أعمقوا ل ھ ف روا ل ألقوه، فحف نھم نبشوا عن صاحبنا ف ا ھرب م حابھ لم محمد وأص
ألقوه،   اس ف ن الن یس م ھ ل وا أن ھ األرض فعلم د لفظت بحوا وق تطاعوا فأص ا اس األرض م

  . ...ت عند البخاري وغیرهوھذا حدیث صحیح ثاب
اً     ة معلق ن تیمی ام اب ذه           : "ثم قال اإلم ى أن ھ د عل ل أح دل ك ادة ی ر خارج عن الع ذا أم وھ

عقوبة لما قالھ، وأنھ كان كاذبًا، إذ كان عامة الموتى ال یصیبھم مثل ھذا، وأن ھذا الجرم  
ذا، وأن     ل ھ یبھم مث دین ال یص ة المرت ان عام داد إذا ك رد االرت ن مج م م تقم أعظ اهللا من

وا    اس أن یقیم لرسولھ ممن طعن علیھ وسبھ، ومظھر لدینھ وَكِذِب الكاذب إذا لم یمكن الن
د  ھ الح ا   . علی رة عم ھ والخب ل الفق دول أھ لمین الع ن المس داد م دثناه أع ا ح ذا م ر ھ ونظی

ا حصر         ي بالسواحل الشامیة، لم دائن الت جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والم
بني األصفر في زماننا قالوا كنا نحن نحصر الحصن أو المدینة الشھر أو  المسلمون فیھا 

أكثر من الشھر وھو ممتنع علینا حتى نكاد نیأس منھ، حتى إذا تعرض أھلھ لسب رسول  
اهللا والوقیعة في عرضھ تعجلنا فتحة وتیسر ولم یكد یتأخر إّال یومًا أو یومین أو نحو ذلك 

تح  . یھم ملحمة عظیمةثم ُیفتح المكان عنوة، ویكون ف قالوا حتى إن كنا لنتباشر بتعجیل الف
وھكذا حدثني بعض . إذا سمعناھم یقعون فیھ، مع امتالء القلوب غیظًا علیھم بما قالوا فیھ

ذلك، ومن سنة اهللا     أصحابنا الثقات؛ أن المسلمین من أھل المغرب حالھم مع النصارى ك
  ".بأیدي عباده المؤمنینأن یعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده وتارة 

  .وبلغنا مثل ذلك في وقائع متعددة: وقال في موضع آخر
ِزَل      : (وقد قال أصدق القائلین سبحانھ مبینا تكفلھ بكفایة شر ھؤالء ا ُأْن ِھ َوَم ا ِباللَّ وا آَمنَّ ُقوُل
وَب     َحاَق َوَیْعُق َماِعیَل َوِإْس َراِھیَم َوِإْس ى ِإْب ِزَل ِإَل ا ُأْن ا َوَم ى   ِإَلْیَن َي ُموَس ا ُأوِت َباِط َوَم َواْلَأْس

وا  * َوِعیَسى َوَما ُأوِتَي النَِّبیُّوَن ِمْن َربِِّھْم ال ُنَفرُِّق َبْیَن َأَحٍد ِمْنُھْم َوَنْحُن َلُھ ُمْسِلُموَن  َفِإْن آَمُن
َقا          ي ِش ْم ِف ا ُھ ْوا َفِإنََّم َدْوا َوِإْن َتَولَّ ِد اْھَت ِھ َفَق ُتْم ِب ِمیُع     ِبِمْثِل َما آَمْن َو السَّ ُھ َوُھ َیْكِفیَكُھُم اللَّ ٍق َفَس

یُم رة) [اْلَعِل ذین  ]. ١٣٧-١٣٦: البق اء ال اء األنقی الم األتقی ل اإلس ین أھ ون ب ع الب ا أوس فم
داء    لھم الع یؤمنون بجمیع الرسل ویعظمونھم ویوقرونھم، وبین غیرھم الذین ناصبوا رس

  .قدیمًا وحدیثًا، وورثوه كابرًا عن كابر
ن ساسة الدول الذین یغضون الطرف عن سفھائھم الواقعین في أعراض األنبیاء والشك أ

ن           ل م ة، ولع رى الظالم دن والق إھالك الم أذن ب إن اهللا سبحانھ ت لیسوا عن الذم بمعزل، ف
ا         ك یخالف التشریعات السماویة، كم إن ذل أظلم الظلم االعتداء على األنبیاء وتنقصھم، ف

دل    . لوضعیة الكافرة األرضیةأنھ مخالف للنظم والقوانیین ا م الع م تق والدول الغربیة إذا ل
  .لم تبق من مقومات بقائھا كثیر أعمدة

ا،             رب زوالھ ك حضارتھم وق ریم مشعر بتھال ي الك ي النب ربیین ف ض الغ ة بع ولعل وقیع
ق،    دوا المنط د أن فق تم إّال بع واع الش اص وأن ى االنتق دلوا إل رأوا وال ع ا تج إنھم م ف

ھ الساطعة،     وأعوزتھم الحج راھین دین ة، وب ة، بل ظھرت علیھم حجة أھل اإلسالم البالغ
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ام       ا ق رًا عن حنقھم وم فلم یجدوا ما یجاروھا بھ غیر الخروج إلى حد السب والشتم، تعبی
ن     ي نفوسھم م في نفوسھم تجاه المسلمین من المقت، وغفلوا أن ھذا یعبر أیضًا عما قام ف

فلما انھارت حضارتھم . رد بمنطق وعلم وإنصافعجز عن إظھار الحجة والبرھان، وال
  .المعنویة أمام حضارة اإلسالم عدلوا إلى السخریة والتنقص والشتم

ع       ع أن شأنھم م ات، م وإنك لتعجب من دول یعتذر حكماؤھا لسفھائھا بحجة إتاحة الحری
 وحسبك أن تقریر الحریات األمریكي األخیر أشاد ! من عادى السامیة أو تنقصھا یختلف

ك،    ي ذل ة ف ود الدول بعض جھ امیة، وب ادات الس دنمارك لمع ي ال ة ف ق وإدان ة تحقی بحادث
تھم –والمھا في بعض التقصیر  ك عرض بالمسلمین، فضًال        -وفق رؤی ي معرض ذل وف

  .عن تغافلھ عن حوادث السخریة باإلسالم ونبیھ صلى اهللا علیھ وسلم المتكررة ھناك
زعم    ومن ھنا یتبین أن مسألة الدیمقراطیة  ي ت دة الت وقضیة الحریات وقوانین األمم المتح

ر   احترامھا وحمایتھا وباألخص الدینیة منھا، أمور ذات معایر مختلفة عند القوم، والمعتب
  .عندھم فیھا ما وافق اعتقادھم ودینھم وثقافتھم

ا أطاقوا      وإذا تقرر ھذا فلیعلم أن من واجب المسلمین أن یذبوا عن عرض رسول اهللا بم
ال    قوًال ا ق وعمًال، وأن یسعوا في محاسبة الظالم وفي إنزال العقوبة التي یستحقھا بھ، كم

، ]٩:الفتح) [ِلُتْؤِمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوُتَعزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه َوُتَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصیًال: (اهللا تعالى
ا    ]٤٠:توبةال)[ِإّال َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اللَُّھ: (وقال ع فیھ ي وق ، ومن المفارقات الظاھرة الت

رى       ك ت ع أن لم، م ھ وس بعض المسلمین، تقصیرھم في الذب عن رسول اهللا صلى اهللا علی
الموالد الحاشدة المكتظة بدعوى المحبة، فھل یاترى عبرت تلك الحشود التي ربما رمت  

ولھ   ن رس ذبھا ع ا ب ن حبھ لم ع ھ وس لى اهللا علی ھ ص دم محبت ا بع ھ غیرھ لى اهللا علی ا ص
ویر   اولون تص ذین یح ك ال لم أولئ ھ وس لى اهللا علی رم ص ي األك ف النب ل أنص لم؟ وھ وس

ھ  ألة تنقص رب–مس ة للغ ي     -مجامل دیث ف ل الح ن قبی ا م ي ألنھ ألة التنبغ ا مس ى أنھ عل
و      تم ل د المسلمین؟ أرأی األموات؟ ھل ھذا عالج صحیح للقضیة؟ وھل ھذا ھو حجمھا عن

ع      استھزأ بحاكم أو مل ة م ا عالق ة المستھزؤ بحاكمھ ك أو رئیس، أَو تبقي بعدھا تلك الدول
الدولة التي ُیستھزؤ فیھا تحت سمع وبصر الساسة باسم الحریات؟ أویقبل مسلم أن تقطع  
م ال تحرك ساكنا     دولة إسالمیة عالقتھا مع دولة غربیة ألسباب یسیرة وقضایا ھامشیة ث

  یھ وسلم؟تجاه السخریة بنبي األمة صلى اهللا عل
حابة            دي الص دي وردعھ من ھ لم، ومجازاة المعت ھ وس ھ صلى اهللا علی لقد كان الذب عن
ي سبیل      نھم بنفسھ ف والسلف الكرام، بالعمل والقول وربما بھما جمیعًا، وكم جاد إنسان م
ي    ھ ف ل ل ك، ب بیل ذل ي س ة ف ھ للھلك رِّض نفس لم أن ُیَع ى المس ب عل ھ الیتوج ك، إّال أن ذل

ة إ  ار    السكوت رخص ر عم ي خب ة، وف ار طاق ھ باإلنك ن ل م تك ھ –ذا ل ي  -رضي اهللا عن ف
اآلیة ما یشھد لھذا، وكذلك حدیث جابر في ) إّال من أكره: (اإلكراه ونزول قول اهللا تعالى

ا ھو معروف     قتل محمُد بن مسلمة كعَب بن األشرف، فھو یشھد لھذا المعنى، وغیره مم
  .عند أھل العلم



 ٥٦

قتلھ األسى ولیعلم أن اهللا منتقم لنبیھ، وأن المجرم إذا تداركتھ فلتة ومن كان ھذا شأنھ فال ی
  :من فلتات الدھر في الدنیا فلم تمض فیھ سنة اهللا في أمثالھ، فإن وراءه

  یوم عبوس قمطریر شره في الخلق منتشر عظیم الشان
دین،          وم ال ى ی ھ إل ار ومن ینسلون تلعن إن  وحسبھ من خزي الدنیا أن یھلك وألسنة الملی ف

ن      رون لم ون وال یغف نھم الینس ا، ولك اھلون مثلھ رة ویتج ورًا كثی ون أم د ینس لمین ق المس
أساء إلى نبیھم صلى اهللا علیھ وسلم وإن تعلق بأستار الكعبة، وخاصة بعد موتھ صلى اهللا 

  .علیھ وسلم وتاریخھم على ھذا شاھد
وأن یعز اإلسالم وأھلھ إنھ ھذا واهللا أسأل أن یعجل باالنتصار لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم، 

حبھ              ھ وص ى آل د وعل ا محم ى نبین لم عل دیر، وصلى اهللا وس ة ج دیر وباإلجاب ك ق على ذل
  .أجمعین

  إھانة نبي اإلسالم تجدد السؤال من یكره من؟
  فھمي ھویدي: الكاتب

لماذا ال تعلن حكومات الدول اإلسالمیة  : إن السؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا السیاق ھو
تھجان ف   اس وة بموق ازم، أس ریح وح كل ص دنمارك بش ة ال ف حكوم تنكارھا لموق ھا واس

رق            ن الش دنماركي ع ؤتمر ال ة الم ى مقاطع ت إل ي دع المي الت ؤتمر اإلس ة الم منظم
األوسط، ذلك أن مثل ذلك الطعن الجارح إذا وجھ إلى أي رئیس دولة في منطقتنا لقامت  

  الدنیا ولم تقعد
ن         صدمة الرسوم الدنماركیة الفاحش  ھ وحطت م خرت من ي اإلسالم وس ت نب ي أھان ة الت

ا ونستخلص دروسھا،          د وقائعھ ر من دون أن نتوقف عن شأن كل ما یمثلھ، ینبغي أال تم
ع     رب م ي الغ ب ف ات والنخ ض الحكوم ا بع ل بھ ي تتعام ة الت ًا للكیفی كل نموذج ا تش ألنھ

لتي توجھ إلى عقیدتھم اإلسالم، وللكیفیة التي ترد بھا األطراف اإلسالمیة على اإلھانات ا
  .ونبیھم

الماضي نشرت   ) أیلول(في الثالثین من شھر سبتمبر : خالصة الوقائع على النحو التالي
دنمارك،  »یوالندز بوسطن«صحیفة   ١٢، وھي من أوسع الصحف الیومیة انتشارًا في ال

ا بذی     ا أنھ ف بھ ا توص ل م الم، أق الة والس ھ الص د علی ي محم ًا للنب مًا كاریكاتوری ة رس ئ
ھ   ومنحطة إلى أبعد الحدود، ومع الرسوم نشرت الصحیفة تعلیقًا لرئیس تحریرھا عبر فی
ره         ذي اعتب ر ال یھم، األم ا المسلمون نب عن دھشتھ واستنكاره إزاء القداسة التي یحیط بھ

ة   «ضربًا من  ون العظم امن وراء جن ى ممارسة       »الھراء الك ھ إل ي تعلیق ا الرجل ف ، ودع
ك    ر ذل ي كس رأة ف ابوا«الج ماه    »لت ا اس ح م ق فض ن طری م «، ع اریخ المظل ي » الت لنب

ة       ورتھ الحقیقی ي ص ام ف رأي الع ى ال ھ إل الم، وتقدیم وم   (اإلس ا الرس رت عنھ ي عب الت
  ).المنشورة
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ي   ون ف ذین یعیش لمین ال ى المس اعقة عل ع الص ة وق ور الكاریكاتوری ر الص ان لنش ك
ون حوالي      ١٨٠(الدنمارك  ف نسمة، یمثل ن السكان   % ٣أل ددھم   م الغ ع ون   ٥.٤الب ملی

اجن،            )شخص ي كوبنھ دول اإلسالمیة ف ي ال ي أوساط ممثل دى ف ھ نفس الص ان ل ، كما ك
ذار         ١١فعقد  حیفة باالعت ة الص رروا مطالب ر، وق ھ األم وا فی دبلوماسیًا منھم اجتماعًا بحث

یس         ة رئ وا مقابل ذار، فطلب ض االعت ا رف یس تحریرھ للمسلمین عن إھانة نبیھم، ولكن رئ
وز دوره،      ال ابلتھم ب رفض مق ور، ف ر الص ى نش اجھم عل ھ باحتج دنماركي إلبالغ راء ال

م     ل لھ ة، وقی وأبلغھم من مكتبھ بأن األمر یتعلق بحریة التعبیر التي ال تتدخل فیھا الحكوم
  .إن بوسعھم اللجوء إلى القضاء إذا أرادوا

ل   دكتور اكم المي ال ؤتمر اإلس ة الم ام لمنظم ین الع األمر األم م ب ین عل ان  ح دین احس ال
أوغلو، فإنھ وجھ خطابات إلى رئیس وزراء الدنمارك والمسؤولین في االتحاد األوروبي 
د             ة ض ة الكراھی دخل لوقف حمل ى الت ا إل ي دعاھم فیھ اون األوروب ومنظمة األمن والتع
ردود   المسلمین، واتخاذ موقف حازم إزاء اإلھانات التي توجھ ضد نبیھم، وكان محور ال

ـ خصوصًا من رئیس الوزراء الدنماركي ـ أن قضیة حریة التعبیر تمثل ركنًا  التي تلقاھا  
ة،     ف إزاء الحمل أساسیًا في الدیمقراطیة الدنماركیة، األمر الذي اعتبر رفضًا التخاذ موق
ى مفوضیة          دموا شكوى إل ف، وق ي جنی دول اإلسالمیة ف في الوقت ذاتھ تحرك سفراء ال

ر     مة السویس ي العاص ان ف وق اإلنس ة     حق حیفة الدنماركی ف الص ا موق روا فیھ یة، اعتب
داد         ر وإع ررت المفوضیة تحري األم ة للمسلمین، فق محرضًا على العنصریة والكراھی

  .من الشھر الحالي ٢٤تقاریر عن الموضوع یفترض أن ینتھي إعدادھا یوم 
ن       ي السابع م ة ف ي مك أدرجت المسألة ضمن جدول أعمال القمة اإلسالمیة التي عقدت ف

ؤتمر      ) كانون األول(ر دیسمبر شھ دى توصیات الم رت إح ك عب الماضي، وبناء على ذل
ى           ي المسلمین، وأشارت إل ى اإلسالم ونب ة المسیئة إل عن القلق إزاء الحمالت اإلعالمی
ذرع     واز الت دم ج ة، وع دیانات المختلف رام ال مان احت ن ض ات ع ع الحكوم مسؤولیة جمی

  .المقدساتبحریة التعبیر لإلساءة إلى األدیان و
بعد ثالثة أشھر من التجاھل والصمت، وفي أعقاب التفجیرات التي حدثت في لندن، علق 
ي،        و فراتین ي فرانك دلي باالتحاد األوروب على قضیة الرسوم الكاریكاتوریة المفوض الع
ة        یع الكراھی ك أن یش أن ذل ن ش ھ م ار أن ًا، باعتب رفًا حكیم ن تص م یك رھا ل ائًال إن نش ق

  .طرف في أوروباویشجع على الت
وا   ٢٢بینما الرسائل یتم تبادلھا بین األطراف المختلفة، انتقد  سفیرًا دنماركیًا، أغلبھم عمل

دنمارك    لمي ال ن مس د م ام وف ألة، وق ن المس م م ة بالدھ ف حكوم ة موق بالد العربی ي ال ف
ون  ر       ٢١یمثل یخ األزھ ا ش وا خاللھ اھرة، التق ى الق ارة إل ة بزی المیًا ومنظم زًا إس مرك

واألمین العام لجامعة الدول العربیة، وانتقد وزراء خارجیة الدول العربیة سلبیة الحكومة 
ؤتمر            ة الم ام لمنظم ین الع د األم ي اإلسالم، ووج ت بنب ي لحق ة الت الدنماركیة إزاء اإلھان
ى     ب إل اج والغض الة االحتج ل رس ي یوص ف عمل اذ موق ن اتخ ر م ھ ال مف المي أن اإلس

ي  دنمارك، الت ة ال راث   حكوم دم االكت ن ع ر م ت للنظ در الف دث بق ع الح ت م تعامل
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ة      ي إقام ل ف اركي، یتمث روع دنم ة لمش ة المنظم الن مقاطع رر إع ذلك ق االة، ول والالمب
وان   اجن    » انطباعات عن الشرق األوسط    «معرض كبیر تحت عن ة كوبنھ تغطي حكوم

ة (جزءًا من تكالیفھ، ویفترض أن تسھم الدول العربیة  ة  ) الخلیجی ي تغطی ات،    ف ة النفق بقی
اجن،          ي كوبنھ ة ف ة المعنی ى الجھ ى إل ذا المعن وبعث الدكتور اكمل الدین أوغلو رسالة بھ
روع،           ة المش ل األعضاء مقاطع ن ك ت م ؤتمر اإلسالمي طلب ة الم أن منظم ا ب ا فیھ أبلغھ

  .احتجاجًا على موقف بالدھم الرسمي من إھانة نبي اإلسالم
ي   أخیرًا، في أعقاب كل تلك التطورات،  تطرق رئیس وزراء الدنمارك إلى الموضوع ف

ر أو    دین أي تعبی ھ ت ھ إن حكومت ال فی ون ق ھ التلفزی ذي بث ة، ال نة المیالدی ان رأس الس بی
تصرف یسيء إلى مشاعر أیة جماعة من الناس، استنادًا إلى خلفیاتھم الدینیة أو العرقیة، 

ھ ت   اجن أن ي كوبنھ میون ف ور الرس ة، تص ارة المخفف ذه اإلش ي  وبھ ر، ف ویة األم ت تس م
داوى      ن أن ی ر م ق بكثی ر وأعم رح أكب لیم أن الج س س ل ذي ح ھ لك دا فی ذي ب ت ال الوق

  .بكلمات عامة وخجولة من ذلك القبیل
د          د رفعت قضیة ض دنمارك ق ي ال ات اإلسالمیة ف من ناحیة أخرى، كانت بعض المنظم

سالم، ولكن المدعي العام الصحیفة التي تبنت اإلساءة البذیئة للنبي محمد علیھ الصالة وال
ي   ر الت ة التعبی ار حری ي إط م ف ة ت وم الكاریكاتوری ر الرس رًا أن نش یة معتب ض القض رف

حیفة        ر ص یس تحری ي حین اختص رئ دز بوسطن  «یحمیھا القانون، وف القرار،  » یوالن ب
ت «فإن صدوره شجع صحیفة مسیحیة محافظة أخرى في الترویج  ى إعادة   » مجازین عل

ریكاتوریة االثني عشر، ومن ثم الترویج لحملة السخریة البذیئة من نبي نشر الرسوم الكا
  .المسلمین ودینھم

ة       ام، وثم دعي الع رار الم ي ق وال یزال الملف مفتوحًا، حیث قدم مسلمو الدنمارك طعنًا ف
دى      ف ول ي جنی مشاورات حول الموضوع ما زالت جاریة بین ممثلي الدول اإلسالمیة ف

  .س معروفًا بعد كیف سیكون موقف ممثلي تلك الدول من المسألةمنظمة الیونیسكو، ولی
ي    ى نب ي عل ر إعالم خص أو منب اول ش ط أن یتط یس فق تیاءنا ل تنا واس ر دھش ا یثی إن م
ون،      دون والمغرض ورون والحاق بون والموت لمین، فالمتعص ات المس الم ومقدس اإلس

ق        ا تعل رب، خصوصًا إذا م ي الغ ر ف م كث ع، وھ ل مجتم ي ك أن   موجودون ف ر بالش األم
ن            فین م الء والمنص ى أصوات العق اإلسالمي، ومن أسف أن أصوات ھؤالء طغت عل
ة             ر ھو مسلك الحكوم ر الدھشة واالستیاء أیضًا وبدرجة أكب ا یثی مثقفي الغرب، لكن م
والقضاء في الدنمارك، حیث یفترض أن تتنزه مواقفھما عن الھوى والغرض، وأن یكون 

  .بمعاییر اإلنصاف وبمقتضیات المصلحة العامةتعبیرھما أكثر التزامًا 
ل      ن قبی د م لمین یع وز المس الم ورم ي اإلس ي نب ن ف خریة والطع حیحًا أن الس یس ص فل
ة إال     ة مطلق د حری ممارسة حریة التعبیر، ألن الذي تعلمناه في دراسة القانون أنھ ال توج

ي یرد علیھ التنظیم في فیما یخص حریة االعتقاد والتفكیر، أما التعبیر فھو سلوك اجتماع
ة،    نظم الالتینی أي مجتمع متحضر، وعند فقھاء القانون في النظام األنجلیسكسوني وفي ال
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ت     ا ظل ھ طالم فضًال عن الشریعة اإلسالمیة، فإن حریة التعبیر یسبغ علیھا القانون حمایت
ة الدستوریة       ى اآلخرین، وللمحكم دوانًا عل ا  تخدم أیة قضیة اجتماعیة، وال تشكل ع العلی

ام   ك األحك ي تل ررة ف ارة المتك ى، والعب ذا المعن واترة بھ ام مت دة أحك ات المتح ي الوالی ف
ردود            ن الم ى م دًا أدن ا تضمنت ح ة طالم ر تظل مكفول ة التعبی تنص على أن حمایة حری

  :االجتماعي النافع، ونصھا باإلنجلیزیة كما یلي
A minimum of social redeaming value  

ًا    إن كل القوانین ك نوع تجرم سب األشخاص والقذف في حقھم، حیث ال یمكن أن یعد ذل
أولى   من حریة التعبیر، ألن السب في ھذه الحالة یعد عدوانًا على شخص آخر، ومن ثم ف
بالتجریم سب نبي اإلسالم الذي یؤمن بنبوتھ ورسالتھ ربع سكان الكرة األرضیة، وحین   

ال أبوالم    د كم دكتور أحم ا ذكرت         حدثت في األمر ال د م ي، أی انوني دول ر ق د وھو خبی ج
ى     ب عل ة تعاق وأضاف أنھ حتى إذا سلمنا بأنھ ال توجد نصوص في التشریعات الدنماركی
ي        ى المسؤولین ف یًا یفرض عل ًا وسیاس سلوك الصحیفة المشین، فإن ھناك التزامًا أخالقی

دات ا  ًا عن    الدولة إدانة ذلك المسلك، انطالقًا من الحرص على حمایة المعتق ة ودفاع لدینی
  .فكرة التعددیة الثقافیة

ة             ب حكوم ن جان ازم م ریح وح ف ص اذ موق دم اتخ أن ع د ب دكتور أبوالمج افة ال إض
واب         تح األب ا ف ن بینھ رة، م اب لشرور كثی الدنمارك إزاء الطعن في نبي اإلسالم یفتح الب

اخ  ئ المن ذي یھی ر ال ا، األم د فیھ لحة ألح ة ال مص روب ثقافی عال ح عة إلش الل  واس إلح
وًال        یس معق اون، ول القطیعة بین الشعوب والثقافات محل التواصل، والصراع محل التع

  .أن یكون ذلك ما تسعى إلیھ حكومة الدنمارك
لماذا ال تعلن حكومات الدول اإلسالمیة  : إن السؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا السیاق ھو

ریح   كل ص دنمارك بش ة ال ف حكوم تنكارھا لموق تھجانھا واس ف   اس وة بموق ازم، أس وح
رق            ن الش دنماركي ع ؤتمر ال ة الم ى مقاطع ت إل ي دع المي الت ؤتمر اإلس ة الم منظم
األوسط، ذلك أن مثل ذلك الطعن الجارح إذا وجھ إلى أي رئیس دولة في منطقتنا لقامت  
الح        ن المص ًال ع یة فض ات الدبلوماس ددت العالق فیر وتھ حب الس د، ولس م تقع دنیا ول ال

ادیة للق ب   االقتص الم أن نغض الة والس ھ الص الم علی ي اإلس ى نب تكثر عل ل نس ة، فھ طیع
ي         ر؟ وأال یخشى إذا استمر الصمت الرسمي ف ك بكثی لشخصھ ولكرامتھ بما ھو دون ذل
ة          ن المعالج دیًال ع ف ب رح العن ن یط ا م رج علین المي، أن یخ ي واإلس المین العرب الع

اء محرر       دار دم ثال بإھ ي م ة ورسامیھا،     الدبلوماسیة الرصینة، فیفت حیفة الدنماركی الص
  وتكون ھذه شرارة فتنة جدیدة ال یعلم إال اهللا مداھا؟

أخیرًا فإن الواقعة تجدد سؤاًال آخر طالما طرحناه حینما كان یفتح باب الحدیث عن عداء 
  من حقًا یكره من؟: المسلمین المزعوم للغرب، ھو

  هللا محمد صلى اهللا علیھ وسلماعتراٌض وإنكاٌر على اإلساءة النرویجیة نحو رسول ا
  ھـ٢٠/١٢/١٤٢٦نشرت جریدة المدینة في ملحق الرسالة في 
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====================  
ھ وسلم        د صلى اهللا علی ة نحو رسول اهللا محم  اعتراٌض وإنكاٌر على اإلساءة النرویجی

  خالد بن عبدالرحمن بن حمد الشایع
لَّم ع  لَّى اهللا وس ز ، وص يِّ العزی د هللا العل ال الحم المین فق ھ ربُّ الع ن خاطب ى م ا : ( ل َوَم

  ١٠٧: األنبیاء ) َأْرَسْلَناَك ِإال َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمیَن 
  :أما بعد 

دن ،           ر والتم مھ بالتحض ى عواص ذي تتغنَّ رِّف ، وال راني المتط ْرُب النص و الَغ ا ھ فھ
وم عن حقیقت     د ی ھ ، من خالل   ویتشدق مثقفوه بالمعاني اإلنسانیة ، ھا ھو یكشف یومًا بع

  .أفعال بغیضة في حق كثیٍر من الناس ، وخاصًة موقفھم من اإلسالم والمسلمین 
ادیة أو     ت أو اقتص كریة كان ال ، عس نع األفع ال وأش طَّ األعم اقترافھم أح ك ب ى ذل ویتجل
اء ،       تھم العسكریة الباطشة باألبری سیاسیة أو إعالمیة ، حیث یشترك تطرفھم في بغي آل

  .جوع لألطفال والنساء ، مع عجرفة سیاساتھم وبغي تعامالتھم مع اقتصادھم الم
م         اداة ُمَعلِّ ي مع ة ف رفیھم ، المتمثل الم متط ة وإع ھ ثقاف ا تقترف الھم م ض أفع ت أبغ وكان

لم  دق  . البشریَّة وھادي اإلنسانیة وخاتم رسل اهللا محمد بن عبداهللا صلى اهللا علیھ وس وص
َأْفَواِھِھْم  َكْیَف َوِإن َیْظ: ( اهللا جلَّ وعال  َھُروا َعَلْیُكْم َال َیْرُقُبوْا ِفیُكْم ِإالٌّ َوَال ِذمًَّة ُیْرُضوَنُكم ِب

  ٨: التوبة ) ]َوَتْأَبى ُقُلوُبُھْم َوَأْكَثُرُھْم َفاِسُقوَن 
ى  .  ورون عل خاص موت نھم أش اوب م دة ، وتن ة عدی الم غربی ائل إع ادت وس د تم لق

ھ الص    د علی نھم محاوالت اإلساءة      االستھزاء برسول اهللا محم الة والسالم ، وتكررت م
ي              تعالن ف ٍأل واس ى م نھم عل ك م ان ذل ة ، وك ة كاذب وم بغیض ة ورس اظ نابی ھ بألف إلی
ددة ،       المجتمعات الغربیة النصرانیة ، في أوروبا وأمریكا ، من خالل وسائل إعالم متع

  .دون أن ُیجابھ ذلك باالعتراض والنكیر ، برغم فداحتھ 
  :اخر ذلكوكان من أو

ام (و ) بات روبرتسون(و ) جیري فالویل(ما صدر عن القساوسة ) ١ و ) فرانكلین جراھ
اینز ( ن اإلسالم ونحو رسول اهللا           ) جیري ف من إساءات مرفوضة وكالم ساقط نحو دی

  .محمد صلى اهللا علیھ وسلم
ة     ) ٢ در عن منظم ا ص ل    (م ان لنشر اإلنجی أموال    ) رابطة الرھب ة ب التنصیریة المدعوم
ا ، وتضم نحو           . ائلة من الفاتیكان ھ ا روم ان ومقرھ م مؤسسات الفاتیك د من أھ ث تع حی

الم    ي الع ملیون فرد ، یعملون لیل نھار ، وفي كل مكان ، من أجل وقف انتشار اإلسالم ف
ھ بأبشع          لم وَنْعِت ھ وس د صلى اهللا علی ي محم بكل قوة بزعمھم ، وعلى تشویھ صورة النب

  ) .ملیون ضد محمد: (أطلقوا علیھ الصفات ، من خالل مشروع 
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ة ) ٣ حیفة الدنمركی ن الص در ع ا ص تن ( م دز بوس ن ) ، Jyllands-Posten/جیالن م
رت  ین نش وء ح مًا ) ١٢(الس ًا ( رس اء ) كاریكاتیری وم الثالث اخرًا ی عبان  ٢٦أو س ش

ة،      ٢٠٠٥سبتمبر  ٣٠/ ھـ ١٤٢٦ ي أشكال مختلف لم ف تصور الرسول صلى اهللا علیھ وس
  !!.الرسوم یظھر مرتدیًا عمامة تشبھ قنبلة ملفوفة حول رأسھ  وفي أحد

ذا االتجاه    )  Magazinet/ ماغازینت(وھاھي المجلة النصرانیة النرویجیة ) ٤ تنضم لھ
د           وم عی ي ی ر، ف ة التعبی ة تحت شعار حری ة الخاطئ اآلثم ، وتعید نشر تلك الصور الكاذب

  . ٢٠٠٦ینایر  ١٠ھـ الموافق ١٤٢٦األضحى 

ول  )  Vebjrn Selbekk/ فیبیورن سیلبك  ( ذا یقول رئیس تحریر تلك المجلة وفي ھ یق
ة «:  » لقد ضقت ذرعًا شأني شأن یالندز بوسطن من تآكل حریة التعبیر الذي یحدث خفی

ود  «: ویقول  لقد فعل العدیدون بالفعل الكثیر لكي ال یتم وأد ھذه القضیة، وبھذه الرسوم ن
  .»أن نقدم مساھمتنا الصغیرة

الة        ھ الص د علی ق محم ى الخل أطھر البشر ، وأزك ي االستھزاء ب ابع األشرار ف ذا یتت ھك
حیفة         ى ص رد عل ي ال ابق ف الي الس ى مق ا عل ل ھن الم ، وأحی دز ( والس جیالن

ي    ) ، Jyllands-Posten/بوستن امًال ف اة ، وك المنشور مختصرًا بجریدة المدینة والحی
  ) htm.١/http://saaid.net/Doat/shaya. ( موقع صید الفوائد 

ل   وأؤكد على أن المسلمین والعالم أجمع مسئولون مسئولیة تاریخیة عن تفنید تلك األباطی
، حتى تكون األمور في نصابھا الصحیح ، فھذه األباطیل مؤذنة بالسوء على العالم أجمع 

  .ما لم یتم تفنیدھا 
وخاصة األمم المتحدة : الدولیة  وإنني ألتوجھ باللَّوم الكبیر واالستھجان الشدید للمنظمات

ذه المساوئ           حًا تجاه ھ ِد اعتراضًا واض م ُتْب ي ل ا ، والت وجمعیات حقوق اإلنسان وغیرھ
اداة السامیة       ي قضایا مع نحو نبي الرحمة محمد صلى اهللا علیھ وسلم، كما تصنع عادة ف

  !!.أو إنكار ما یسمى ھولوكوست ، ونحوھما من القضایا الھامشیة 
  !.إلنسان ستدافع عنھ تلك المنظمات إذا لم تدافع عن أطھر إنسان ؟فأي حق ل

وأي مبدأ سُیحترم في حیاة البشر إذا كان أصحاب المبادئ الكریمة الحقَّة ، وھم األنبیاء ، 
  .بل ُیستھزأ بأفضلھم وخاتمھم محمد علیھ الصالة والسالم ! . ُیستھزأ بھم دون أي نكیر؟

  :، فأقول لھ )  Magazinet/ ازینت ماغ( وأما رئیس تحریر مجلة 

  :إنَّ محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم ھو أطھر البشر وأزكاھم ولن یضیره مثل ھذه التفاھات 
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Mohammed     لم ھ وس  is truly the purest of the mankind.صلى اهللا علی
breed. Any ridiculing acts, no matter how many in volume and 
number they are, they would not change this fact that billions of 
people believe in. Allah, the Almighty reported this in the Glorious 

Quran  

  .إن دعوى حریة التعبیر ال تجیز اإلساءة ألحد بال حق : وأقول لھ ولمن ھو على شاكلتھ 

The claim of "freedom-of-speech" does not entitle anyone to 
attack others and harms them.  

e privacy, dignity and honor and principles of others.All worlds' 
constitutions and international organizations insist on and demand 
to respect all the Prophets and Messengers of Allah, the 
Almighty. Moreover, they confirm the necessity to respect the 

Divine Messages, respect others and do not attack th  

  .ھذا االستھزاء ال یخدم مصالح النرویج وال مصالح أوروبا : وأقول لھ ولقومھ 

Ridiculing important figures does not serve the interests of 
Norway or even Europe.  

  .إن االستھزاء باألنبیاء مسلك األشرار ، ولذلك توعدھم اهللا باالنتقام : وأقول لھ 

Ridiculing the Prophets is truly the way of evil-minded people.  

Those who attempt to harm the Prophets are promised with 
Allah's revenge.  

اكین ، ممن یحاربون       : وأقول لھ  ورین وال لألفَّ اء وال للموت إن التاریخ ال ینصت لألدعی
ة ، و ارة الفادح یرھم الخس ؤالء مص دى ، فھ اة الھ اء ودع ت األنبی اریخ ینص ن الت لك

ا        ض م رأ بع ات ، واق ر الحماق ألصحاب العدل والنُّْبل ، الذین اعتبروا عملك ھذا من أكب
  :قال ھؤالء 
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The British writer and critique, Bernard Show, in his book 
Mohammed, which was ordered to be burnt by the British 
authorities, says, 'This world is in a bad need for a man with the 

thinking style and ability of that of Mohammed. (١  

ill find great accommodation in Europe.'This Prophet who always 
placed his religion in a respectable and honorable position. This 
religion is the strongest to digest all civilizations and be an eternal 
religion. I notice that many British citizens embraced Islam justify 

dir="rtl" fully. This religion w  

The clergy men in the middle ages, as a result of discrimination 
and ignorance, had painted a dim picture for Mohammed.  

They considered him an enemy for Christianity. However, after 
researching his personality, I discovered that he was a great man.  

sperity for the entire humanity.I concluded that he was never an 
enemy for Christianity; rather he should be called the savior of the 
humanity. In fact, if he is given the leadership in our world today, 
he will resolve the entire world problems in a manner that secure 

peace and pro  

nd cheater.'The English philosopher, Thomas Carlyle, the Nobel 
Prize winner says in his book, 'The Heroes', 'It is extremely 
shameful to anyone to believe that Islam is nothing but a bunch of 
lies. And, it is equally shameful to believe that Mohammed is a 

liar a (٢  
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of people lived and died by were a mere lie and trick!?We must 
fight such shameful rumors. The mission that Mohammed 
achieved and fulfilled is still the lit candle for the past twelve 
centuries for approximately two-hundred-million people. How 

would one believe that the principles, which this huge number  

Why then to say, write or publish harmful items that destroy and 
harm instead of construct and benefit ¼¸،Sh آا¸Y ̧آdG ̧إ،U These 

were some excerpts of the some of the renowned international 
scholars of the world concerning Prophet Mohammed  

ھ من لمن الحسرة وال    ) : ماغازینت( وأقول لرئیس تحریر مجلة  ة    إن ؤس أن یكون غای ب
رك         لم ھو مجرد االستھزاء ، وأدعوك وغی ھ وس علمكم بھذا النبي العظیم صلى اهللا علی
ھ الصالة والسالم،     ممن استفزھم الشیطان ألن تشرفوا أنفسكم باالطالع على سیرتھ علی

  .لتطلعوا على كمال اإلنسانیة في شخصھ صلى اهللا علیھ وسلم

is the bit they ridiculed him for. Allah, the Almighty told the truth 
saying in the Glorious Quran ٣٦:٣٠, 'Woe be to mankind! Never a 

messenger was sent to them except they ridiculed him.' ¼¸،Sh 
 U itself and its' editors and editor-in-chief, and also for،̧إ dĢآ Y¸آا

the entire Norway government that the only information they have 
about Mohammed (Magazinet) It is rather extremely disappointing 

and depressing for the  

the net that easily testify to that and support this fact. The 
following sites are some examples: ves a favor by reading the 
best biography of a man on-the-face-of-earth ever. He is the 
perfect man, the perfect leader, the perfect teacher, the perfect 



 ٦٥

human being, the perfect father and the perfect all-in-all man. 
There are thousands of sites onI call upon these ridiculing people, 
who ridiculed Allah's Messenger SAAW, and I call upon the non-
Muslims to do-themselves-a-favor, to read the noble biography 
of the honorable Prophet and Messenger of Allah, the Almighty. 

They will be doing themsel  

  :وبعد 
ات      فنبرأ إلى اهللا من كل إساءة نح ى الحكوم ھ لواجب عل و نبینا محمد علیھ الصالة ، وإن

  .والمنظمات والجمعیات اإلسالمیة في العالم أجمع أن تنكر ھذا الباطل العظیم 
رفھم         ھ الصالة والسالم وأن تع د علی ا محم ة نبین وأن توضح للشعوب غیر المسلمة حقیق

ھاینة وأع    یطرة الص الل س ن خ ي م الم الغرب ك أن اإلع ھ ، ذل ارى  بدین ن النص وانھم م
د            ا محم اة نبین ن اإلسالم وتشویھ حی ي تشویھ دی ودھم الشریرة ف المتطرفین قد بذلوا جھ

  .صلى اهللا وسلم ودعوتھ 

ت  ( وھذا ھو البرید اإللكتروني لھذه المجلة النرویجیة  ار  )  Magazine/ ُّماغازین لإلنك
  .الغّي واالعتراض على باطلھم والمطالبة باالعتذار والكفِّ عن ھذا 

ة      ر المجل رئیس تحری ي ل د اإللكترون ًا البری ذا أیض یلبك  ( وھ ورن س  Vebjrn/ فیبی
Selbekk : (  

vebjorn@magazinet.no  

  )َوالّلُھ َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َیْعَلُموَن : ( أذكر بقول اهللا تعالى : وختامًا 
  «٢١: یوسف »
ِبُروْا  : ( طبًا عباده المؤمنین بعد أن بین شدة عداوة المشركین وقولھ تعالى مخا.  َوِإن َتْص

  )َوَتتَُّقوْا َال َیُضرُُّكْم َكْیُدُھْم َشْیئًا ِإنَّ الّلَھ ِبَما َیْعَمُلوَن ُمِحیٌط 
  «١٢٠: آل عمران » 

ذا الم  ال  وإن من الصبر والتقوى أن نرد علیھم إفكھم كلما أعلنوه ، وأرجو أن یتحقق بھ ق
  .شيء من ذلك
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ك        راھیم إن ى آل إب راھیم وعل ى إب اللھم َصلِّ على محمد وعلى آل محمد ، كما صلیت عل
ى آل     راھیم وعل ى إب ت عل ا بارك د ، كم ى آل محم د وعل ى محم ارك عل د، وب ٌد مجی حمی

  .إبراھیم إنك حمیٌد مجید 
=========================  

  !األساقفة الشواذ یھاجمون رسول اإلسالم
 
  ٧/٤/١٤٢٣حمد جمال عرفة م

٢=١٨/٠٦/٢٠٠  
ال النصارى       ع األطف من عجائب ھذا الزمان أن یأتي قساوسة شواذ یمارسون الفجور م

ثم یتكلمون في السیاسة ، ویھاجمون نبي اإلسالم محمد علیھ .. وفضیحتھم على رؤوسھم 
الم  الة والس ًیا و!الص رفین جنس ة المنح ؤالء القساوس اب أن ھ ب العج ن عج ذین ؟ وم ال

رد     ركیین لط اقفة األمی س األس وَّت مجل بحوا     ٣٠٠ص وتي، أص م الكھن ن عملھ نھم م م
  !.ناصین إلدارة الرئیس األمریكي بوش 

ي        د مؤخرا ف ذي عق ة، وال ة الجنوبی فخالل االجتماع السنوي للكنیسة المعمدانیة األمریكی
د ھؤالء الشوا         رى أح ة ، افت ة میسوري األمریكی ویس بوالی س   -ذ مدینة سانت ل و الق وھ

الرئیس السابق للمؤتمر السنوي للكنیسة المعمدانیة الجنوبیة على الرسول   -جیري فاینز 
لم   -محمد  ھ وس ى          -صلى اهللا علی ق سوى عل ي ال تنطب ذوذ والت تھم والش ذع ال ھ بأق وأتھم

دما              ة بع اًء للفتن ة المسیحیة اتق ن الكھنوتی ذا األسبوع م م طردھم ھ ذین ت شواذ الكنیسة ال
فت   ة       كش ة بسبب فضائح الكھن ین عن الكنیس راض األوروبی ان أن إع إحصاءات الفاتیك
  !.یتزاید 

ھ         -أخزاه اهللا  –وقال ھذا القس  رات بأن دة م ًرا سر زواج رسول اإلسالم ع شاذ  : "مفس
" زوجة أخراھم طفلة عمرھا تسع سنوات ١٢یمیل لألطفال ویتملكھ الشیطان، تزوج من 

.!  
رب   ) الذي یؤمن بھ المسلمون(اهللا "أن  )فاینز(وأضاف القس الشاذ  یس ال ؤمن   (ل ذي ی ال

ذ أرواح        ). بھ المسیحیون اس وأخ ر الن ابي یحاول تفجی ى إرھ ك إل فلن یقوم الرب بتحویل
  " !.آالف مؤلفة من البشر

ادة الكنیسة   ..وألنھ إذا كان رب البیت بالدف ضارًبا  فشیمة أھل البیت الرقص ، فقد أید ق
  !.ة تصریحات فاینز، وأعلنوا تأییدھم لھ فیما قال عن النبي العدناني المعمدانیة الجنوبی

ا رسمیا      ة خطاب وقد أرسل نھاد عوض المدیر العام لمجلس العالقات اإلسالمیة األمریكی
اینز    "إلى الرئیس األمریكي یطالبھ فیھ  ري ف بالتدخل المباشر إلدانة تصریحات القس جی

سنوي للكنیسة المعمدانیة الجنوبیة خاصة وأن الرئیس خالل المؤتمر ال" المعادیة لإلسالم
  .قد خاطب الحاضرین بالمؤتمر من خالل األقمار الصناعیة
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ة       ات اإلسالمیة األمریكی س العالق س إدارة مجل ر (وقال عمر أحمد رئیس مجل " إن ): كی
 التصریحات المتھورة والمعادیة لإلسالم الصادرة عن أفراد یعتبرون قادة في مجتمعاتھم

ا          ى انقسام أمریك ؤدي إل ا وسوف ت ا ومصالحھا عالمی الدینیة سوف تضر بصورة أمریك
  ".خالل األزمة الراھنة

بوش على أقوال كبیر ) المتدین(ولكن مرت األیام ولم یصدر أي إدانة من جانب الرئیس 
  !شواذ الكنیسة رغم حدیث بوش المتكرر عن احترام األدیان 

  !تصویت سري 
جة     والغریب أن تصدر  ھ ض ار فی ذي تث ھذه التصریحات ضد اإلسالم ونبیھ في الوقت ال

ط      م یمس فق ذي ل كبیرة في أمریكا تحدیًدا وبقیة دول اوروبا حول شذوذ رجال الكنیسة ال
ي الغرب          الء ف ض العق ا دعا بع اء ، مم ال األبری النساء والفتیات ، ولكنھ امتد إلى األطف

و   ا ھ الم م ول اإلس ى رس تھجم عل ول إن ال ة   للق ائح الكنیس ى فض ة عل یلة للتغطی إال وس
  .المدویة والتي أدت لطرد المئات من الكنیسة

ائي   "حیث تم ھذا األسبوع اعتماد ما سمي  نص النھ ال      "ال ة األطف اق من أجل حمای للمیث
داث ان ب  " واألح ة األمریك س القساوس ب مجل ن جان ري م ویت الس وتا  ٢٣٩بالتص ص

ؤتمر األسا  .  ٣٩مقابل  ون      وقال رئیس م ل ویلت قف بیلفی ركیین ، األس ك األمی قفة الكاثولی
وري   قفي       "غریغ ا االس اریخ مؤتمرن ي ت ة ف ة مھم وم وثیق دنا الی د اعتم اف ". لق واض

ھ     .. اعتبارا من الیوم" ل من یعرف عن ن القساوسة  ( ك ل      ) م دعارة مع طف اطى ال ھ تع أن
  ! .؟". یمنع من العمل في كنیسة الوالیات المتحدة الكاثولیكیة

ء ھذا القرار للرد على الفضیحة التي طاولت الكھنة ، بعدما حاولوا في البدایة التستر وجا
ة المنحرفین     اق       (!) على ھؤالء الكھن ة بصیاغة المیث ة المختصة المكلف ، إذ قامت اللجن

ھ    " عدم التسامح"الجمعة بتشدید مشروع البیان واعتمدت صیغة  ت إدانت اھن تثب مع أي ك
دور    باالستغالل الجنسي ل نص ی ان ال یطرد من الكنیسة ویعاد إلى الحیاة العلمانیة بعدما ك

ول  ي        " ح ي ف تغالل الجنس ارس االس اھن م وت أي ك لك الكھن ي س ى ف ة أن یبق إمكانی
  !" .الماضي لكنھ لم یذنب إال مرة واحد 

  ! .؟" إذا تلقى عالجا مناسبا "أو أن یبقى 
وز "وكانت صحیفة  د ذكرت أن   " داالس مورنینغ نی ركیین    ق ي األساقفة األمی ) ١١١(ثلث

ذین یستغلون     ١٧٨في  ة ال ابرشیة قاموا على مدى سنوات بالتغطیة على تصرفات الكھن
  .األطفال جنسًیا واكتفوا بنقلھم من ابرشیة إلى أخرى أو إخضاعھم لعالج نفسي

ة بح   ق ورغم ھذا فقد اثار ھذا التعدیل أیضا غضب الضحایا الذین طالبوا بعقوبات تأدیبی
وقال بیتر ایسلي المسؤول عن شبكة الناجین من االستغالل الجنسي الذي . أولئك األساقفة
  ".أمر فاضح أخالقًیا بكل بساطة"انھ "یقوم بھ الكھنة 

  الثقة في الكنیسة تتراجع
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ات            ي الوالی رأي أجري ف ھ استطالع لل ذي كشف فی ت ال ي الوق وقد جاءت ھذه النتائج ف
ة األ ع ثق ن تراج دة ع ف  المتح ى أن نص تطالع إل ار االس ث أش ة حی ي الكنیس ریكیین ف م

  .لدیھم انطباعا إیجابیا عنھا  -فقط–األمریكیین 
ى        م إل لمت أوراقھ ذین س ة ال دد القساوس ة إن ع یتدبرس األمریكی ة أسوش ت وكال وقال

ذ         ٢٦٠الشرطة قد ارتفع إلى  ا القساوسة من وم بھ ي یق اد الفضیحة الت قسا منذ تكشف أبع
  .أشھر  أكثر من ستة

ن      ٥٥٠ویشیر المسح الذي أجرتھ الوكالة إلى أن  د رجال دی شخصا قد رفعوا قضایا ض
  !.مسیحیین في والیتي ماسوشیستس ومین فقط بسبب سلوكیاتھم األخالقیة الفاضحة 

ریكیین            ة األم ع الكرادل اع م د اجتم ان لعق ا الفاتیك ة باب د دفعت رائحة الفضیحة العطن وق
اع   " !. سجام في السیاسة الكنسیة تجاه الفضیحةلعالج عدم االن"مؤخرا  ل االجتم وقد قوب

بانتقادات بسبب عدم صدور قرار صریح عنھ یجیز عزل القساوسة الذین یثبت اعتداؤھم 
  .على األطفال

ادات الكنیسة        ي قی ع ممثل ذا الموضوع م وكان بابا الفاتیكان قد عقد جلسة خاصة حول ھ
ئج التحقیقات التي أفضت إلى كشف ھذه الفضیحة وأعرب الكاثولیكیة بروما تابع فیھا نتا

بالغ الحزن واألسى لھذا السلوك غیر األخالقي من رجال دین دورھم مكافحة "البابا عن 
  ".الرذیلة وتقویة القیم والسلوك السوي ألتباع الكنیسة

ل      ى ك د إل ھ یمت ط ، ولكن  وال یقتصر الشذوذ والسقوط من جانب القساوسة على أمریكا فق
  .كنائس أوروبا التي اصبحت تعاني فراغا واعراض الجمھور عنھا 

داء       ا لمكافحة االعت ف جھودھ ى تكثی وكمثال ، فقد سعت الكنیسة الكاثولیكیة في بلجیكا إل
ائس   وظفي الكن ة وم ب القساوس ن جان ال م ى األطف ي عل ة  . الجنس اقفة الكنیس كَّل أس وش

ة مستقلة      الكاثولیكیة في مؤتمر عقدوه في بروكسل العام ق داخلی ة تحقی قبل الماضي لجن
  ".كاث برس"حسبما أعلنت وكالة األنباء الكاثولیكیة .. لھذا الغرض

ة بحق عناصر         ین، ودرست إجراءات تأدیبی حایا المعنی ونظرت اللجنة في شكاوى الض
ال  ق األطف ة بح ات ال أخالقی ي ممارس ورطین ف ة المت ب . الكنیس راء عق ذا اإلج اء ھ وج

ا خالل          الكشف عن حا ي بلجیك ك ف ا قساوسة كاثولی ورَّط فیھ دة ت الت اعتداء جنسي عدی
ة  . السنوات القلیلة الماضیة دوائر الكاثولیكی حایا ال یطالبون     : وتقول ال ر من الض إّن الكثی

ذا     ن ھ رائم م ي ج ورطین ف ة المت ال الكنیس د رج ة ض ات قانونی إنزال عقوب ادة ب ي الع ف
وتلقَّى ھاتف خصصتھ الكنیسة . إجراءات تأدیبیة داخلیةالنوع، وإنما یأملون في االكتفاء ب

ى اآلن،         ١٩٩٧في بلجیكا منذ عام  ن البالغات حت حایا العشرات م ي اتصاالت الض لتلقِّ
ة           ي األروق ال ف ى األطف داء الجنسي عل د فضائح االعت ر تزای وجاء ذلك اإلجراء على أث

  !!الكنسیة 
  المسیحیة تنحسر في أوروبا
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ارات   درت إش د ص یحي     وق ور المس راض الجمھ د إع ائس بتزای ض الكن ن بع ذیر م تح
واذ           اد الش وات إبع اءت خط ي ، وج واء الروح ائح والخ بب الفض ا بس ي عنھ األوروب

  .كمحاولة للتغلب على أحد عناصر إعراض الشباب واألطفال عن الكنیسة 
ال   ور   "فقد أعلن الكاردین ي أوكون ي إنج    " كورمك میرف ة ف یس الكنیسة الكاثولیكی را  رئ لت

ي            "وویلز  ؤثر ف د ی م یع دین ل ا، وأن ال ي بریطانی ى االنحسار ف أن المسیحیة أوشكت عل
اس اة الن ي حی ة، أو ف ھ " . الحكوم ي یولی ال ف دات : "٢٠٠١وق یقى والمعتق إن الموس

ید    ل الس ت مح ر حل وق الح اد الس حر واقتص یم والس ة والتنج ة البیئی تحدثة والحرك المس
ا أسماه    ، ودعا إ"المسیح علیھ السالم ى م وري  "ل ر ث ى جموع     " فك یستھدف الوصول إل

  .الشباب الكاثولیك وإلى المارقین والملحدین منھم
إن الفضائح المتعلقة بالجنس لعدد من القساوسة كانت أحد : "كذلك قال تقریر لرادیو لندن

ین األسباب التي دفعت الناس إلى االبتعاد عن الدین المسیحي الذي لم یعد بالنسبة للمسیحی
و    اه نح ى االتج م إل ا دفعھ و م باب، وھ ا الش ي یطرحھ ئلة الت ن األس ر م ن الكثی ب ع یجی
ي            ي تنم ة الت ات االجتماعی ة والحرك ى البیئ ة عل ة المحافظ ة، كحرك ات الحدیث الحرك

رددون         ". طاقاتھم رین ممن یت ر مؤخرا أن الكثی د أظھ رأي ق وأشار إلى أن استطالعا لل
تاح لھم الفرصة لإلجابة عن األسئلة التي یطرحونھا بشأن  على الكنیسة یعتقدون بأنھ ال ت

ر أیضا    . الدین، وقد أدى ھذا كلھ إلى ثقافة بدیلة عن الدین  د ذك وكان أسقف كانتربري ق
أن الناس كانوا یلجؤون في الماضي إلى القسیس للتعبیر عن مشاكلھم وقلقھم النفسي، أما 

د    رون أن ال اء، ویعتب ا یكون سببا إلسعادھم، وأضاف     اآلن فیلجؤون إلى األطب : واء ربم
راحتھم       " ا عالجا ل أن فیھ نھم ب ادا م ویلجأ بعضھم إلى الجنس والمخدرات والخمور اعتق

  ".وإسعادھم بدال من الدین المسیحي
ع     ن التراج اني م ة تع ي الكنیس عب النمساوي ف ة الش رأي أّن ثق تطالع لل ف اس ذلك كش ك

، أصبحت ھذه النسبة  ١٩٩٠ثقتھم بالكنیسة عام  من النمساویین% ٤٨فبینما أبدى . الحاد
ین االستطالع أّن      . فقط% ٣٨حالًیا  د ب ورغم ھذا التراجع في الثقة بالمؤسسة الكنسیة فق

ر       نوات العش ي الس اھر ف كل ظ اد بش ى االزدی ت إل اویین مال دى النمس ة ل دوافع الدینی ال
اس ف    ا الن اني منھ ي یع ة الت ق والكآب ة القل بب حال رة؛ بس بب  األخی ا بس ا عموم ي أوروب

  .الخواء الروحي 
وكانت دراسة سویدیة نشرت األسبوع الماضي قد أكدت ارتفاع نسبة االنتحار في البلدان 
ة    ى العزل االسكندنافیة بشكل ملحوظ وأن أسباب تجرع زجاجة السم ما عادت تقتصر عل

دین لالنتحا  " بھدلة " والكآبة فقط ألن الخوف من  ة   آخر العمر تدفع العدی ر بسبب الفردی
  !.وعدم الترابط االجتماعي في المجتمع 

ة إًذا  د القساوس م یج نھم  –ل ین ع ریكیین واألوروبی راف األم د انص ة  –بع وى مھاجم س
  (!) .اإلسالم كي تعود لھم اضواء الشھرة 
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ار                د انھی ھ بع دوا یواجھ ھ ع د ل م یج دما ل ف األطلنطي عن ل حل ھ من قب ا فعل وھو نفس م
ار  ف      الشیوعیة فاخت د حل رط عق ا انف ف كم د الحل راط عق یة انف دیًال خش دًوا ب الم ع اإلس
  !.وارسو الشیوعي 

====================== 
  بدایة نصر جدید لو تعلمون.. اإلساءة للرسول

 
٢٨/١٢/١٤٢٦  

  معمر الخلیل
َوَكاَن َحّقًا "، بنصر أولیائھ من المؤمنین في األرض ولو بعد حین _عز وجل_وعد اهللا 

ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا "، وتكّفل بحفظ القرآن العظیم )٤٧من اآلیة: الروم" (ا َنْصُر اْلُمْؤِمِنیَنَعَلْیَن
صلى اهللا علیھ _، وتعّھد بنصر رسولھ الكریم )٩:الحجر" (الذِّْكَر َوِإنَّا َلُھ َلَحاِفُظوَن

یَكُھُم اللَُّھ َوُھَو السَِّمیُع َفَسَیْكِف"، و)٩٥:الحجر" (ِإنَّا َكَفْیَناَك اْلُمْسَتْھِزئیَن"_ وسلم
  ).١٣٧من اآلیة: البقرة"(اْلَعِلیُم

أن یخرج الحي من المیت، ومن الظلمات إلى ) ووعده الحق(_ تبارك وتعالى_ووعد اهللا 
ُیْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمیِِّت َوُیْخِرُج "النور، وأن یجعل بعد عسر یسرًا، وبعد الضیق فرجًا 

َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر "، و)١٩من اآلیة: الروم"(اْلَحيِّ َوُیْحِیي اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَھااْلَمیَِّت ِمَن 
  )٥:الشرح" (ُیْسرًا

وبین یدي المسلمین الیوم فرصة ذھبیة، مّھدھا اهللا بقدرتھ وعظیم صنعھ وتقدیره، لكافة 
خرى فضول ومّھد لغیرھم من األمم األ.. على اختالف ألوانھم ولغاتھم.. المسلمین

  .االستماع لما یقولھ المسلمون
فاإلساءة التي قامت بھا إحدى الصحف الیمینیة المتطرفة في الدنمرك من رسومات 

، أثارت فتنة عظیمة _صلى اهللا علیھ وسلم_كاریكاتوریا ال تلیق بشخص الرسول الكریم 
  .، وغیرھافي نفوس المسلمین، حتى وّد البعض أن یوغل في الرد علیھم إلى حد القتل

ولكن وقفة تأمل مّنا قد تجعل من ھذه األزمة انفراجة طال انتظارھا، وبركة ینشرھا اهللا 
  .بین الناس_ تبارك وتعالى_

ویجب أال تعمي اإلساءة أعیننا عن اغتنام الفرصة، ویكفي أصحاب الرأي والھمة أن 
" مذمم"كرین اسم حینما ھجاه بعض الكفار، ذا_ علیھ الصالة والسالم_یتذكروا ما قالھ 

لصحابتھ الذین _ صلى اهللا علیھ وسلم_زیادة في الذم، فكان قولھ " محمد"بدًال عن 
ال تعجبون كیف یصرف اهللا عني أذى قریش وسبھم، ھم یشتمون " ساءتھم مقالة الكفار 

فھم ھنا رسموا رسومات لشخصیات وھمیة في . رواه البخاري". مذممًا وأنا محمد
  ._علیھ أفضل الصالة وأتم التسلیم_رسومات للنبي  -بال شك- أذھانھم، وھي لیست
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دون أن ننتقص من حق الرد على ھذه اإلساءة، مثلما حدث حین ھجا بعض الكفار 
أتأذن لي یا رسول اهللا : "فقال لھ حسان بن ثابت_ صلى اهللا علیھ وسلم_رسولنا الكریم 

  .فأذن لھ" أن أھجوھم
، نصرًا للدعوة ولدین اإلسالم، خالل نائبات الدھر _تبارك وتعالى_ولطالما كتب اهللا 

، وصحابتھ، من ذلك، في _صلى اهللا علیھ وسلم_واألحداث الجسام، واستفاد الرسول 
) ملك الحبشة(نشر الدعوة، وتوصیل رسالة الدین إلى بقیة األمم، كمثل إسالم النجاشي 

كتب اهللا لرسالة نبیھ  وحین. في أضیق أوقات المسلمین من ھجرتھم بعد طول إیذائھم
الظھور واالنتشار، بعد أن ھاجر علیھ الصالة والسالم، من مكة المكرمة، مكرھًا، حین 

فكانت المدینة التي أنارھا الرسول بوصولھ أول .. وضاقت بھ األرض. مكر كفارھا لقتلھ
  .موطئ لدولة اإلسالم، التي انتشرت حتى وصلت أطراف األرض

صلى _من الناس في اإلسالم بعد أن منعت قریش رسول اهللا  ومنھا دخول أعداد كبیرة
، )عام الحدیبیة(للھجرة  ٦وصحابتھ من دخول مكة المكرمة للعمرة عام _ اهللا علیھ وسلم

ألسنا على الحق وعدّونا : "وضاقت األرض على المسلمین، وقال عمر بن الخطاب للنبي
من _ علیھ الصالة والسالم_د حیث استفا. رواه البخاري) الحدیث..." (على الباطل

الھدنة التي وقعھا مع قریش بعد تلك الواقعة، في تعزیز اإلسالم ونشره بین الناس في 
  .المدینة، فیما كانت تقدم علیھ أفواج من المسلمین من مكة وغیرھا

وما یجب أن یدركھ المسلمون الیوم ھو أن ھذه المحنة التي أنزلھا اهللا علینا، بدایة خیر 
وأن شعاعًا عظیمًا من األمل والنصر قد . لو استفاد منھا المسلمون بطرق عدیدة كثیر،

  فماذا ننتظر؟. أشرق من جنباتھا المظلمة
َحتَّى ِإَذا اْسَتْیَأَس الرُُّسُل َوَظنُّوا َأنَُّھْم َقْد ُكِذُبوا َجاَءُھْم َنْصُرَنا : "_تبارك وتعالى_یقول اهللا 

  ).١١٠:یوسف" (ُیَردُّ َبْأُسَنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجِرِمیَنَفُنجَِّي َمْن َنَشاُء َوال 
یھتم الكثیر من الغرب بما یحدث من إساءة لنبي المسلمین، ویترقبون ما یصدر .. الیوم

عن اإلساءة للصحیفة والحكومة ) في رأیھم(عن المسلمین من أقوال وأفعال ال تخرج 
دید بالقتل والوعید بالثأر، بما فیھا الدنمركیة، واإلساءة للنصارى ودینھم، والتھ

  !".التندید واالستنكار"المحاكمات القضائیة، فضًال عن المنحى الرسمي الذي یتخذ طابع 
على اختالف وسائلھ المتلفزة والمطبوعة (وقد استطاع اإلعالم العربیة واإلسالمیة 

المالیین من أن یحدث ضجة إعالمیة حقیقیة، أثارت فضول ) واإلذاعیة واإللكترونیة
  ".ماذا سیقول المسلمون ردًا عن ھذه اإلساءة العظیمة"األمم األخرى لمعرفة 

أن جعل األمم األخرى مستعدة لسماع _ تبارك وتعالى_وھذه بحد ذاتھا نعمة أنعمھا اهللا 
  فماذا یجب أن نقول؟.. ما نقولھ

" الدفاع عن الرسول"ھنا یجب أن یغتنم المسلمون ھذه النعمة العظیمة، وینتقلوا من حالة 
  .، بالطرق غیر التقلیدیة"حالة الھجوم"بالطرق التقلیدیة، إلى 
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".. الدعوة إلى اهللا بالحكمة والموعظة الحسنى"وأن یصبح توجھھم إلى الغرب بھدف 
وھناك درس عظیم في تاریخنا یمكن الرجوع إلیھ، واالستفادة منھ في تحقیق ھذه الغایة، 

  ".ألن یھدي اهللا بك أحد، خیر لك من حمر النعم: "_وسلم صلى اهللا علیھ_فكما قال 
عندما استطاع _ رضي اهللا عنھ_وھي قصة إسالم النجاشي على ید جعفر بن أبي طالب 

أن یوجد خطابًا دعویًا بالغ الرقي، یخاطب بھ ملكًا یدین بالنصرانیة، أدخلھ في اإلسالم 
  ._ارك وتعالىتب_ببركة الحدث والوقت والخطاب التي ھیأھا اهللا 

الخطاب الذي ینتظره النصارى من المسلمین الیوم، خطابًا یحمل في طیاتھ انتقاصًا من 
یحمل في طیاتھ .. دینھم، وإساءة ألحبارھم ورھبانھم، وھجومًا على معتقداتھم وأفكارھم

  ..حقدًا وتھدیدًا وتطرفًا
ّن علینا بنصر في األرض، فلم ال نجعل خطابنا لھم، سھمًا نطلقھ بعنایة، لعّل اهللا أن یم

  ._صلى اهللا علیھ وسلم_ونور من ظالم، وصّد عن نبینا بدخول أمم أخرى في دین نبینا 
بخطاب یتضمن ما تضمنھ كالم جعفر بن أبي طالب، من  -بإذن اهللا- ولعل ذلك یتأتى 

عرض المشترك بین دین اإلسالم، والمسیحیة التي یؤمن بھا غالبیة أھل الغرب، 
التي _ صلى اهللا علیھ وسلم_ات من القرآن الكریم، وسنة نبیھ المصطفى وعرض اآلی

علیھا _وأمھ الصدیقة _ علیھ السالم_تحث المسلمین وتأمرھم باحترام نبي اهللا عیسى 
  .، وغیرھا_السالم

وأذكر أنني حضرت خطبة جمعة في مسجد، التقینا بعدھا برجل أمریكي أسلم حدیثًا، 
كان في طائرة یجلس إلى جانبھ رجل مسلم، دخال في نقاش  فحّدثنا عن إسالمھ، وأنھ

مریم العذراء "، و"عیسى علیھ السالم: "حول األدیان، فذھل عندما سمع من المسلم قولھ
قرآننا ودیننا یأمرنا .. نعم: "فسألھ، أو مؤمن أنت بما تقول، فقال لھ المسلم" علیھا السالم

وأمھ الطاھرة، _ علیھ السالم_اهللا في عیسى ، وعرض علیھ ما یقولھ القرآن ونبي "بذلك
إن اهللا منزل : " قال في حدیثھ الصحیح_ صلى اهللا علیھ وسلم_وأخبره أن رسول اهللا 

في آخر الزمان، یدعو الناس إلى عبادة اهللا الواحد، على ملة أبینا _ علیھ السالم_عیسى 
كان إبراھیم حنیفًا  وقد"وتحاشى ذكر أن المسیح سوف یدعوا إلى اإلسالم . إبراھیم

، تحاشیًا من نفور رفیقھ األمریكي، وتدّرجًا معھ في "مسلمًا كما أخبرنا اهللا تبارك وتعالى
فبدأ األمریكي في قبول الدین اإلسالمي على أنھ دین سماوي، وأزال . الدعوة إلى اإلسالم

ان أن فتح الحاجز الذي بداخلھ ضد كل ما ھو مسلم، فكانت ھذه بدایة طریق ھدایتھ، فك
اهللا قلبھ لإلسالم بعد أن اطلع على تعالیمھ وأوامره وأخالقیاتھ وأخالقیات الرسول 

  ._صلى اهللا علیھ وسلم_
الدعوة مفتوحة لجمیع المسلمین، في مشارق األرض ومغاربھا، بكل لغاتھم، بتوجیھ 

من رسائل دعویة، ال تتضمن إال ما یقّرب النصارى من دین اإلسالم، وما یكشف لھم 
تقارب بین الدین اإلسالمي والمسیحیة التي یؤمنون بھا، وما یحمل كل احترام لنبي اهللا 

  ._علیھا السالم_، ومریم _علیھ السالم_عیسى 
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كأن تتضمن نصًا من ھذا القبیل، موّجھ إلى النصارى، یترجم إلى لغات عدة، وینشر في 
  :البریدیةكل المنتدیات الغربیة، ویرسل إلى أكبر قدر من القوائم 

تحاول بعض الجھات المتطرفة إیجاد حالة من الخالف بین المسلمین والنصارى، 
ویتحجج البعض منھم أن الدین _ صلى اهللا علیھ وسلم_بتشویھ صورة نبي اإلسالم محمد 

علیھ _رغم أن دیننا اإلسالمي یأمرنا باحترام نبي اهللا عیسى .. المسیحي بأمرھم بذلك
ِإنََّما اْلَمِسیُح : "، حیث یقول قرآننا الكریم_علیھا السالم_لعذراء، وأمھ مریم ا_السالم

  ).١٧١من اآلیة: النساء"(ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم َرُسوُل اللَِّھ َوَكِلَمُتُھ َأْلَقاَھا ِإَلى َمْرَیَم َوُروٌح ِمْنُھ
لََّھ اْصَطَفاِك َوَطھََّرِك َوِإْذ َقاَلِت اْلَمالِئَكُة َیا َمْرَیُم ِإنَّ ال: "ویقول عن مریم العذراء

  )٤٢:آل عمران" (َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساِء اْلَعاَلِمیَن
وذكر أول " ما كملت من النساء إال أربع: "_صلى اهللا علیھ وسلم_ویقول نبینا محمد 

  .واحدة منھن مریم العذراء
علیھ _ ، سیرسل عیسى_تبارك وتعالى_أن اهللا _ صلى اهللا علیھ وسلم_وأعلمنا نبینا 

آخر الزمان، فیقاتل الشر، ویدعو الناس إلى عبادة اهللا الواحد األحد، على ملة _ السالم
  ._علیھ السالم_أبینا إبراھیم 

، وتقر بعبودیتك لھ، ووالءك للمسیح عیسى _عز وجل_فندعوك یا من تدین بالطاعة هللا 
نبي اإلسالم محمد  بأن تساھم في التصدي لحمالت التشویھ التي تنال من_ علیھ السالم_
تبارك _راجیًا أن یكون ذلك مما یؤلف بین قلوبنا، ویرضي اهللا _ صلى اهللا علیھ وسلم_

ُقْل َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى : "في كتابھ_ تبارك وتعالى_عنا، حیث قال اهللا _ وتعالى
اللََّھ َوال ُنْشِرَك ِبِھ َشْیئًا َوال َیتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا َكِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا َوَبْیَنُكْم َألَّا َنْعُبَد ِإلَّا 

  .صدق اهللا العظیم) ٦٤من اآلیة: آل عمران"(ِمْن ُدوِن اللَِّھ
=====================  

  !حرب مجددة؟.. والغرب.. اإلسالم
 

یب أو المسیحي  ھل بدأ تفجیر التاریخ بین الغرب واإلسالم لتعود حرب الھالل مع الصل 
ة  ) صلى اهللا علیھ وسلم(مع المسلم؟ وھل من قاموا بتشویھ صورة الرسول  مارسوا حری

  ..مدمرة اقتضت التصعید وحرب الكلمات التي ھي مقومات صدام قادم؟
ا     ر أي حساسیات كم قالوا إنھم فعلوا ذلك مع المسیحیة، والیھودیة، والبوذیة، دون أن تثی

ن           حدثت مع المسلمین، لكن ك   أن م اده الغرب ب ر وتشریع عالمي ق ذا التبری ل بھ ف نقب ی
وازي أي    ا ال ت یضع الصھیونیة كحركة عنصریة یدخل في معادات السامیة التي عقوبتھ
نھم، أو     جزاء آخر؟ ثم إذا كان شتم األنبیاء ترف باسم الحریة، فھل الصھیونیة أشرف م

د  نف بع ر یص ة وھتل م النازی دیًا، اس و تح ع، ول ن یرف ل أن م ریة، والفص الم والبش و الس
  .العنصري؟
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ف      ًا مرفوضًا، فكی ارس حق وإذا كان تعریف الحریة فضفاضًا یتسع ألقالم الغرب بأن تم
  ..ال یكون للقداسات قانون یحمیھا من االعتداء المعنوي أسوة بحمایة الیھود مثًال؟

رى، إ       حیفة، أو عاصمة كب خص، أو ص د ش ان  الزوبعة كبیرة، وحدودھا ال تقف عن ذا ك
ون            ت لتك ة عابرة و ّظف لم، ھي مجرد حال ار مس ار ونصف ملی استثارة ما یزید عن ملی
ا         دمرة مسلمین ومسیحیین یمكن قبولھ اریخي، وحروب م اختبار قوة بین طرفي نزاع ت
ن     ا م ن جلبھ وي م ادي، والمعن د الم ا العائ دري م داوات ال ن د ع ر، بتولی ذا العص ي ھ ف

راً   ًا         الماضي، لتكون تصعیدًا خطی دًا إرھابی ر مسلمین نواجھ م ا مسلمین وغی م إذا كن ؟ ث
اھم    رب یس حف الغ ھ ص ا فعلت ل م رائع، فھ راف، والش وانین واألع وق الق ھ ف ع نفس یض
م   افوا بفعلھ م أض اتھم؟ أم أنھ م حری ر باس ًا آخ ون إرھاب انوا یمارس اب إذا ك ردع اإلرھ ب

  ..جبھة أخرى تلتقي مع تلك القوى؟
ھل ال   ن الس ھ م ة أن ذه      مقول ى ھ ق عل ا تنطب عب اطفاؤھ ن الص ن م رب، لك ي الح دء ف ب

ان،       عوب واألدی ى الش الي عل ذور التع ل ب زال یحم ي ال ی الم غرب ادئ إع یة، والب القض
ة      ة واألخالقی ھا القانونی دري مقاییس ي ال ن وق الت ة الحق دعي حمای اء  . وی ان األنبی إذا ك

  مستھدفین بالشتیمة؟
ة تمارس سیاسات تجاه شعوبھا یمكن أن توصف       ال أحد ینكر أن معظم الدول اإلسالمی 

لم   (بالتعسف واالستبداد، لكن النبي محمد  ھ وس ذه     ) صلى اهللا علی ارس أو یشّرع لھ م یم ل
ا یجري       ل م دین اإلسالمي، ولع األعمال أو یعطي إذنًا بجعل اإلرھاب جزءا من ھویة ال

ر ب  ى األوام ن أعط ي م ل یع رم، فھ ًا لمح ر اختراق ادة یعتب ى ح ن فوض ك م ر تل نش
  ..أن النار من مستصغر الشرر؟) الكاریكاتیرات(

  تعلیق ١٨
١  

  ال فض فوك أستاذي الكریم، لو عرفوا محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم ألسلموا وألحبوه
ب صلى       ك الحبی فع فی ق، وأن یش أشكر لك ھذا المقال القیم، وأسأل اهللا لك السداد والتوفی

  .اهللا علیھ وسلم
ولھم  ا ق الوا إنھ(أم ر أي  ق ة، دون أن تثی ة، والبوذی یحیة، والیھودی ع المس ك م وا ذل م فعل

  ... )حساسیات كما حدثت مع المسلمین
من ذلك أننا نحن  ... الفرق بیننا وبین النصارى والبوذیین كبیر جدًا.. فینبغي أن نقول لھم

لمین داً    ... المس ب محم ا نح ا كم ى ونحبھم ى وبموس ؤمن بعیس ا أن ن ان إیمانن ن أرك .. م
ر    . ندافع عن األنبیاء كلمھم كما ندافع عن محمد صلى اهللا علیھ وسلمو د غی یس عن وھذا ل

  !!!المسلمین
وم            وم ی ود یص د الیھ ة وج دم المدین دما ق لم عن ھ وس لى اهللا علی ة ص ي الرحم یس نب أل

نكم ،، عاشوراء  ھ أنَّ       ! فقال نحن أحق بموسى م اٍس رضي اهللا عن ِن عبَّ ا روى عن اب كم
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م   . اهللا علیھ وسلم َقِدَم الَمدینَة فوجَد الیھوَد صیامًا، یوَم عاشوراء رسوَل اهللا صلى اَل لھ فق
وٌم عظیم،   : فقالوا»َما َھَذا الیوم اّلذي تصومونُھ؟ « :رسوُل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھذا ی

نحُن             كرًا، ف ى ش اَمُھ موس ُھ، فص وَن وقوَم رََّق فرع ُھ، وغ ى وقوَم ِھ موس ى اُهللا ِفی أنج
نكم    : [ فقال رسوُل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. نصوُمُھ ى ِبُموسى ِم رواه ] فنحُن أحقُّ وأول

  .فصاَمُھ رسوُل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وأمَر بصیاِمھ. مسلم
ًا ألسلموا    الى       .. بل لو كان النصارى مؤمنین بعیسى حق ال اهللا تع ا ق د كم ھ بشر بمحم ألن

  }ومبشرا برسول یأتي من بعدي أسمھ أحمد{
نحن المسلمون  ... ولو كان الیھود مؤمنین بموسى حقًا ألسلموا  وح     .. ف اء ن ا النبی ى دین عل

  .أسأل أن یوفق الجمیع... وإبراھیم وموسى وعیسى
  أبو عاصم/ أخوكم

abo-aseem@maktoob.com  
  عبدالعزیز بن علي العسكر

  ٢٠٠٦/٠٢/٠٤صباحًا  ٠٦:٤٢
٢  

  فاؤھاالحرب وان كانت اعالمیھ من الصعب اط: نعم 
ا      ا معن ان دائم ق ك ع ان الح ول        -م ور ح دینھا تتمح ان ب ة االیم لمة قوی ة مس كام

في التصدي لما ینشر ولھ مساس بالعقیدة  -رسالةمحمدصلى اهللا علیھ والھ وصحبھ وسلم 
ا      اتي من د ی ا وق اوشخص الرسول الكریم ولكن في االخیر نفاجا باتساع االموضوع عالمی

اھمة ا لت  ى مس ا عل ن یؤنبن ال   م كوت ب روج او الس رد الخ ل مج ار فنقب ي االنتش دي ف ص
لماذا ؟ الن العاطفھ والعفویھ تحكم تحركنا ولیس خطط مدروسھ وموثقھ . اصابات جدیده

باتفاقات رسمیھ الرجوع عنھامع الدول االسالمیھ ولیس بتقدیر متوازن للعواقب یحصر  
ا اال       م ضعف امكانیاتن ائج بحك دود مضمونة النت الم   التصدي في ح ي الع ھ ف ى  ...عالمی حت

  .االن
  عبدالرحمن بن علي

  ٢٠٠٦/٠٢/٠٤صباحًا  ٠٦:٤٦
٣  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  حذاري من التشتت

و   الحمد هللا وحده وبعد استمروا في المقاطعة وما یحدث اآلن من قبل الصحافة الغربیة ھ
د       ن ب ى اول م زوا اآلن عل ع رك ر الواق وخ لألم ة والرض تیت األم ة لتش ر محاول أ بالش

ي  ) والبادي اظلم( وھي الدنمرك حتى تذعن لمطالبنا ومن اھم مطالبنا سن قوانین لدیھم ف
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ھ           ان اللعب ا ف ا فرنسا وغیرھ ان و الرسل ام ى األدی خریة عل دساتیرھم تحرم التھكم والس
مكشوفة المطلوب من اخواننا المسلمین في فرنسا تسییر مظاھرات سلمیھ یومیھ بحكم ان 

ر  المظاھرات ھن اك لھا فعلھا و لعل ھذه الھجمة الباغیة تزیل الغشاوة من على عیون كثی
من المسلمین حتى یقفوا بانفسھم على الحریة المزعومة وحقوق األنسان المفصلة حسب  

لذا البد من التعقل والرد ، أھوائھم لكنني اناشد كل المسلمون الحذر من العنف واإلعتداء 
إذن اهللا اذا . بطریقة متزنھ د           فب و بع ا ول ر لمطالبن اد البق ذعن عب ة لی ي المقاطع استمرینا ف

ة    .وحینھا سیأتي الدور على بقیة عصابة الشر وفي مقدمتھا فرنسا . حین ة مخول د جھ نری
ا           ؤتمر اإلسالمي وان ة الم الم اإلسالمي او منظم تكن رابطة الع م ول للتفاوض والرد معھ

ن     اعتبر ما یحدث فتح لإلسالم والمسلمین ومجال خصب دعوة لإلسالم فم خصب جدا لل
مبدأ احترام جمیع الرسل واجاللھم واولھم موسى وعیسى فلیكن انطالقنا من ھذا المعتقد 

  لدینا نحن المسلمون
alawifi@hotmail.com  

  العویفي
  ٢٠٠٦/٠٢/٠٤صباحًا  ٠٧:٣٦

٤  
  ثمار الحرب على االرھاب

ى االرھاب     الي      )المسلمین (ھذا ما زرعھ بوش وبلیر من الحرب عل د وتع ره وحق من ك
على االمة االسالمیھ وھذه ھي باكورة الحصاد بدایة بحرب كالمیھ بین الشعوب ومن ثم 
ا         م م ل یعل ھ والك ا ھي الدیموقراطی م م حروب اهللا اعلم الى اي مدى تفضي الیھ الكل یعل

  .ھي حدودھا ولكن بأسمھا عذرا بدءة الحرب واشتعلت والى االمام امة االسالم
  محمود

  ٢٠٠٦/٠٢/٠٤صباحًا  ٠٧:٣٨
٥  

  .بالفعل الحرب بدأت والبترول سالحنا السلمي األول
  ..هللا درك یا كاتب ھذه السطور

م یمارسوا ذات          نھم ل رأي، ولك ة ال دعوى حری ة ب ك الفعل بالفعل فقد مارسوا اإلرھاب بتل
  ..حتراما للسامیة.. الحریة في موضوع المحرقة وھتلر

ي یتغ    ك الت ة تل عارات زائف یح، وآن       أي ش ھ القب ن وجھ رب ع ر الغ د كش ا، فلق ون بھ ن
ي إال    ن تنتھ رب ول دأت الح د ب ق، لق باتھم العمی ن س وا م وا وأن یفیق لمین أن ینھض للمس

  ..بانتھاء أحد الطرفین
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د      م بع ھ عنھم، ث في رأیي أن أول سالح سلمي یجب أن نلوح بھ حالیا ھو البترول، وقطع
  ..هللاذلك بدأ الجھاد، الجھاد إلعالء كلمة ا
  ..شكرا مرة أخرى لكاتب ھذه السطور

  أحمد األحمد
  ٢٠٠٦/٠٢/٠٤صباحًا  ٠٩:٠٢

٦  
  حریة التعبیر ام حریة التخریب

ي     ر منطق ا الغی بارك اهللا فیكم على المقال الرائع ویكشف المكیالین الموجودین في اوروب
ان واالس  ت المك ث الوق ن حی ا م و جزئی یة ول اھره المرض ذه الظ ل ھ أل ولنحل باب ولنس

  والنتائج
ھناك صورة مشوھة عن العالم العربي واالسالمي نحن شاركنا في صنعھا بتطبیق نظم -

ة    شمولیة ال تحترم االنسان وزادت من تخلفھ وفقره وانتجت ارھابیین ومیلیشیات ارھابی
ة طین  (ثم اننا مجتمعات مستھلكة وغیر منتجة وندعي باننا مسلمین وایضا  ل  ) زاد البل قت

  .في كثیر من البلدان الغربیة وامریكااالبریاء 
ول- اؤا للرس ذین اس ر ال لم(اكث ھ وس لى اهللا علی ي  ) ص رف ف ین المتط ن الیم الم م ولالس

  اوروبا لكي یزجوا المسلمین في االرھاب والعنف وبھذا یدعون ان االسالم دین ارھاب
ر الیم  - ات الغی عفوا الحكوم دون ان یض ا یری ي اوروب رف ف ین المتط م ان الیم ة ث ینی

اجرین اذا     ى المھ المي وعل الم االس ى الع روطا عل عوا ش ا ویض وا محلھ ادیا ویحل اقتص
  .استلموا

داء        - ل اع ة مدروسة من قب ا حمل ة النھ علینا ان نكون حكیمین ونستخدم القنوات القانونی
ى نصرة الرسول    صلى اهللا  (االنسانیة واالسالم واعداء الدول الفقیرة وعلینا ان نعمل عل

ي        ) علیھ وسلم دق ف دین والص ي ال راه ف ق ال اك في تطبیق شرعھ باحترام االنسان وتطبی
  .المعاملة واالتقان في العمل لنصبح امة منتجة محترمة

  ھشام النشواتي. د
  ٢٠٠٦/٠٢/٠٤صباحًا  ١٠:١٦

٧  
ADL  

There is an international organization called ADL (Anti 
Defamation Leage) protects the jewish culture. Muslim world may 

need to have a similar one !  
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Mohamed Kandil  
  ٢٠٠٦/٠٢/٠٤صباحًا  ١٠:٤١

٨  
  وھل بھذا االسلوب ندافع

ارات او  .نعم ننكر وبشده االستھزاء باي نبي من انبیاء اهللا ونصر علي ان من یستخدم عب
خیف   اھال او س ا ج رض ام ذا الغ وم لھ ل الص . رس ھ افض ا علی رف نبین الم اش الة والس

ي       ون او مریض عقل یس     . واطھر من ان یمسة متطاول او مجن م ل المساس بشعور االم
بل سخافة من اقزام تتطاول ویجب ان تبقي في حجمھا الحقیقي ال ان .حریھ راي اة اعالم

  .نزید من طولھا وصیتھا
ض المن    افقین لكنني استغرب ان یتم تجاھل مواقف الحكومات بل وتقزیمھا من طرف بع

ة السعودیھ         ع الحكوم ذات م اباتھم وبال فیة حس دوھا فرصة لتص اة   . الذي وج المشاھد لقن
ھ  ا    .العالم االیرانیھ والمنار اللبنانی ة ماورائھ ان وراء االكم اع    . یجزم ب یس دف الموضوع ل

ة افضل الصالة والسالم      ا علی ة        . عن نبین دفاع عن الحكوم ي ال م تحویره ال الموضوع ت
ھ تخد.االیرانی ا   واس ي حكوماتھ تعداء عل ھ لالس ف العام یخ   . ام عواط ع الش ة م ي وقف ول

ید       ن س دفاع ع ن ال ھ ع ات العربی اذل الحكوم الزعیق عن تخ ذي یصرخ ب القرضاوي ال
ع  .الخلق ؟ ماذا یرید القرضاوي وابواق ایران ھل یریدوننا ان نستخدم سالح البترول لمن

لعة رخ  ا س بح دینن ل اص ران ؟ ھ د ای ي ض رار دول دار ق اء اص ي الم طیاد ف ھ لالص یص
  .العكر

ا   ھ وحكومتھ ي المملك اولین عل وؤالء المتط ؤال لھ ة س ر  . وثم دما تنش تفعلون عن اذا س م
ا نشر       ا تكون اسواء مم خافات ربم حف     .صحف اخري س ین الص تم تعلمون ان مالی وان

  .تصدر یومیا
  .ماذا سنفعل عند ما نجعل انفسنا وسیلة سھلھ لطالبي الشھره والمغموریین

  .یجب تركیع العالم الرادة ایران وھل
رئیس   ان ماشاھدتھ في قناتي ایران ھو لیس دفاع عن النبي بل لم یقتصر علي مھاجمة ال

وح  ل وض رب بك تعداء للغ ا؟؟ واس ة امریك وش وحكوم تعداء .ب رة الس وة مباش ا دع وانم
  .الشعوب علي حكوماتھا

ن اطالق الرعاع لتصفیة لك. التصرف الحضاري بمقاطعة المتجات الدنماركیھ امر رائع
  .حساباتھم وكیل التھم لالسباب معروفھ ومبطنھ مسبقا امر النقره
  .المملكھ لیست بحاجة شھادة براءة من ایران وال من القرضاوي

  الشاوي
  ٢٠٠٦/٠٢/٠٤صباحًا  ١٠:٥١
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٩  
  ...من واجبنا ان ندافع عن نبینا وعن االسالم

ة     عاطفیا فرحت كثیرا بالھبة االسالمیة الكبیر ا وسائل االعالم الدولی ي بثتھ ن  ... ة الت ولك
ب        دما نشرت كت ا عن ا كن بعد بعض التأمل، بدأ تفكیري یجول یمینا ویسارا، وتسائلت این
ى المسؤولین        ا عل ن ردودن في امریكا تتھجم على خاتم االنبیاء علیھ الصالة والسالم وای

ن ردو       ابي، وای ب بالرھ فوا رسولنا الحبی ذین وص دن عن القس االمریكي    االمریكیین ال
ة   ور كاریكاتوری ذه بص ت ھ ابي، الیس الم ارھ الة والس ھ الص ول علی ال ان الرس ذي ق ال

  .ایضا
این تعلیقنا عن االھانات التي تتم یومیا من طرف السملمین وغیر المسلمین لالسالم الذي 

  ...كانت رسالة حبیبنا محمد
ف سیتصرف     اال تعتقدون ان الذي وصلنا الیھ ھو نتیجة حتمیة لت ا،،، كی صرفاتنا وافعالن

كیف ... االخر عندما یعرف اننا غیرنا من مناھج تعلیمنا الننا اكتشفنا انھا تدعوا للكراھیة
ب            ین لخط عت تقن المیة وض دول االس رف ان ال دما یع افر عن ذا الك ا ھ رف معن یتص

  ...الجمعة
ى    ع الموضوع    انا الرید ان اقلل من حجم المشكلة واالزمة، كما انني ادعوا ال ل م التعام

  ...بكل مسؤولیة وحزم
ة        ... الحبیب علیھ الف سالم اك إھان ت ھن ھ ولكن ان كان ى اھانت د عل ال یھاني وال یجأ اح

ي          ور ف ر الص م واكب ا اعظ ذین اعطین ن، ال ببنا نح ي بس اك فھ ا وھن ن ھن دالرت م ص
ي    اعي والسیاس ي واالجتم اط االخالق ا انطالق    ... االنحط ى تاریخن وا عل م حكم ن  ھ ا م

  ...حاضرنا ورسموه على شكل كاریكاتیرات
ن         ا ل ا لكي نشرف انفسنا واسالفنا، وحینھ اعتقد من الضروري ان نصحح حالنا وواقعن

  واهللا یعلم.یكون ھناك مجال الحد ان یشوه ماضینا
  رضا بدر الدین

  ٢٠٠٦/٠٢/٠٤صباحًا  ١١:٤٩
١٠  

  لجم الطابور الخامس یخرس الغرب
مقولة اكذب اكذب إلى ان تصدق اكذوبتك ففشل عندما حاول  كما ھي عادة الغرب یطبق

الم            دد مسار األع س االمن الیح ر مجل انون عب دما حاول ان یسن ق إالعالم عن دخل ب الت
ى الرسول        ة عل ك الحمل ون بتل ة واالن یقوم وخصوصًا الذى یدعو للتطرف حسب زعم

رأى الحر والسبب نحن ول       ة ال وم    محمد صلى اهللا علیھ وسلم تحت ذریع ا نق م النن یس ھ
ل       ة یض ة واجرامی ال ارھابی لمین بأعم اء المس ن أبن ًا م وم بعض دما یق رب عن دور الغ ب
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دیث   اعالمنا یبحث عن االسباب وكأن الجرائم واالعمال االرھابیة لم تحدث بالتاریخ الح
والقدیم من جمیع الملل لكن االخر عندما یقوم بأعمال اجرامیة تمحى من الذاكرة وھذا ما 

دون أعطاء تفسیر واضح لألرھاب والحرب            جعل ھ ب ا نسیر مع ا النن االخر یستھین بن
م        م المھ حي الیھ ردى اسالمي اومس الجادة علیھ بكل أشكالة ان كان ذا طابع رسمي او ف
ان یكون الرفض لجمیع الجرائم والعقاب یطال الجمیع عند ذلك یصمت الغرب والطابور 

  .الخامس الكثرھم اهللا
  طارق بن محمد

  ٢٠٠٦/٠٢/٠٤مساًء  ١٢:٤١
١١  

  !!!ھؤالء اما مالحدة او ارھابیین صلیبیین حاقدین
عور             ى ش ك عل أثیر ذل دى ت م م م یفھ م او ل اطف معھ ن تع اتور، وم حاب الكاریك اص

ة      ة قاطب اعر الدینی م المش دة ال تھمھ وا مالح ا ان یكون رانیة  (المسلمین، ام اسالمیة ونص
نھم     ، واما ارھابیین فكریین من )ویھودیة ول النصارى ألن م دین، وال اق الصلیبیین الحاق

داھا،     دود ال یجب ان تتع من تقزز من ھذا العمل وكأنھ مسھ مباشرة لعلمھم ان للحریة ح
  !لكن من لیس لھ مبدأ او ان الحقد مأل قلبھ، فنتوقع منھ الكثیر

ا          دوة المح وش نفسھ، ق رئیس ب ھ ألن ال ام ب ا ق د بم فظین شخصیا ال استغرب ان یقوم حاق
، نّفس عن ما یكنھ صدره وما یخفیھ عقلھ الباطن (!!!)الجدد راعي الحریة والدیموقاطیة 

  !من ان الحرب على االرھاب التي اطلقھا ھي حرب صلیبیة
دیم   نعم ان اول الحرب كالم، اهللا یكفینا شرھا، ویحفظ علینا دیننا، ویحمي لنا اوطاننا، وی

  .علینا امننا واماننا
  ابراھیم

  یم اسماعیلابراھ
  ٢٠٠٦/٠٢/٠٤مساًء  ٠١:٠٩

١٢  
  التركیز على الدنمارك فقط

ا الشعبیھ وتتوسع            ط وال نتشتت فتفشل مقاطعتن دنمارك فق ى ال ز عل نعم یا اخوان التركی
  الدائره ویضعف موقفنا فال ناخذ بعدھا ال حق وال باطل الدنمارك فقط الدنمارك

  ابو یاسر
  ٢٠٠٦/٠٢/٠٤مساًء  ٠٤:٢٣

١٣  
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الحریھ التى وصل الیھا الغرب المتقدم بتداء من رفض سیطرت الكنیسھ  \حریھلغرب وال
  على كل شى الى التھجم على اال نبیاء علیھم السالم

  لقد وصل الغرب الى ا كبر من الوقاحھ بدء با السماح بممارست الشذوذ الجنسى
  یس جدیدوزواج المحارم واال حتجاج على اهللا تعالى اهللا عن ما یقولون علوا كبیر ل

رون      ى الق فمعظم ھذا كلھ تجده فى كتب العھد القدیم وكل ذالك نتج عن تعسف الكنیسھ ف
  الوسطى

  وقد كانت الكنیسھ ھى القوه المسیطره على الحیاھحتى انھا ترفض العم والتعلیم
  وقد كان مصیر كثیر من العلماء القتل اوالحرق حسب تعالیم الكنیسھ فى ذالك

  عن السیاسھ عن ضھور العلمانیھ اصبح كل شى مباح العصر وبعد فصل الدین
  حتى الكنیسھ والقساوسھ الذین كانو یرفضون الزواج ومتع الحیاه تغیروا فمنھم

  من فضل الزواج ومن ھم زاول الشذوذ وھذا نتیجت الكبت
  وتسلط الكنیسھ فى ذلك الوقت اما االن فان الحریھ عندھم الحدود لھا

  ت اسابیع عند ما قا بعض اال لمان برسم ملكةوما حث فى المانیا قبل عد
  بریطانیا والرئیس بش وبلیر فى منظر مسى للخالق على احد جدران برلین
  وقدا راد مجموعھ من المتطرفین ان یجروا المسلمین الى مواجھھ مع العالم

  الغربى وھم یعلمون ان المسلمون لن یرضوا بان ینال احد من سید البشر
  ھ وسلم وانھ سوف یكون لھاذ االمر تداعیات خطیرهمحمدصلى اهللا علی

  اوال تصفیت حسابات بین الشركات التى تسیطر على المال
  وضرب مصالحھا فى العالم االسالمى ثانیا استدراج الجالیات اال سالمیھ

  للقیام با اعمال عنف لكى یتم ضربھا ونبذھا من المجتمعات الغربیھ
  ووصمھم با االرھاب كا العادهوتوسعت شقة الخالف بین المسلمین 

  وقد كان ھذا االمر مد وس بعنایھ ولكن حسبنا اهللا ونعم الوكیل
  نحن نملك اموالنا ونقول لن نشترى بعد الیوم من اى بلد یرید ان ینال من

  رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم انتم احرار ونحن احرار ان نشتر ممن نرید
  .ونقاطع من نرید

  ابو مھند
alsauf@msn.com  

  ابو مھند
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  ٢٠٠٦/٠٢/٠٤مساًء  ٠٥:٠٤
١٤  

  ؟!دعم التعریف باالسالم خیر من المقاطعة 
د      ذا البل ي ھ لمة ف ة المس ا االم ن حمی المین م ین الع راس ب ع ال يء یرف ن ش ر م یس اكب ل

  .المقدس لكل ما یمس االسالم و المسلمین في العالم و لو كره المبطلون
  .من شعب نبیل یھوى التضحیات و یعشق التحدیات و لعلھا الغضبة الیعربیة االسالمیة

یس     ة و ان ل بت رھین ا كس س بم ل نف ا ك ن تعالیمن رى و م ازر اخ زر وازرة ب ا ال ن لكنن
دلو    دلوا اع ى اال تع وم عل نئان ق رمنكم ش عى و ال یج ا س ان اال م ب .. لالنس واهللا یح

  .المقسطین
ة      و لو كنا نفكر او یفكر لنا لعلمنا الفرق بین استثمار اال  ى رصید االم داث لالضافة ال ح

ا       ى معاداتن رھم ال ر غی دائنا او ج داد اع ادة اع ین زی دنمارك و ب رویج و ال ل الن ین اھ ب
  .تعصبا و نصرة لقطعة قماش دسناھا باقدامنا و لم تشفنا لنا غلیال و ال حققت لنا مكسبا

ھ الصالة و السالم ح    ول عائشة    و لماذا ال نعامل الناس بما عاملھم النبي نفسھ علی ث تق ی
  .رضي اهللا عنھا انھ لم یغضب لنفسھ قط

ي   ایھا االحباب الغاضبین مھال فلیس بالغضب سادت رسالة محمد و انما بتلك التعالیم الت
ي الغضب و      دل ف ا الع قالھا النبي صلى اهللا علیھ و سلم حین قال اوصاني ربي بتسع منھ

  .اء الي و ان اصل من قطعنيالرضى و ان اعفو عن من ظلمني و ان احسن الى من اس
ات    ة و الجالی ات الغربی ي المجتمع الم ف ف باالس دعوة و التعری م ال ي ان دع ى ان نع وال
ین            ارق ب ا سیعلم الف ا من مقاطعتھ ر لن دنمارك ھو خی رویج و ال المسلمة ھناك و منھا الن

ى   اداة  النضج و عدمھ و سیعلم ان لنا عقوال تفكر و تعلم مكر اعداء االسالم بجرھم ال مع
  .الشعوب من اجل صحیفة مغرضة ماكرة و باهللا التوفیق

  علي الجھني
  ٢٠٠٦/٠٢/٠٤مساًء  ٠٥:٣٤

١٥  
  نعم للمقاطعة ولننذر بالقرآن

دة          ة واح ي كف ھ ف سالح المقاطعة حاد ونتائجھ فعالة لكن أرجو أن ال نضع الغرب باكمل
ون (وأن ننذر بالقرآن كما أمر الحق جل وعال  ار      نحن أعلم بما یقول یھم بجب ت عل ا أن وم

  ).فذّكر بالقرآن من یخاف وعید
  فھیم منذر

  ٢٠٠٦/٠٢/٠٤مساًء  ٠٥:٥٨
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١٦  
  الحمد هللا تعالي أن العالم بأجمعھ اعترف بأن الدینمارك ھي البادئة بالشر

ره      داء وال بغی أي ع ا ب م نبادؤھ د هللا أن  ... الحمد هللا تعالي لم نغلط علي الدینمارك ول الحم
ھ رأي   الم كل ع       الع م نخطأ م ا أوال ونحن ل دت علین ن اعت دینمارك ھي م أن ال ھ ب أم عین ب

ا زورا         . الدینمارك بأي خطأ  اء جنسنا یتھمونن ن أبن ون والمتحررون م ان الغربی ا ك دائم
وبھتانا كمسلمین بأننا ضیقوا األفق وال نتقبل اآلخر ولیس عندنا مرونة في تقبل اآلخرین 

دین و و و و و و و    و جامدون وال نستطیع التعایش السلم ي ال ا ف خ ... ي مع من یخالفن . ال
دینمارك           ي ال م نخطأ عل لمین ل ا كمس ھ أنن أم عین الم ب ولكن وبحمد اهللا تعالي فقد شاھد الع
ا واستمرت          دت علین ي اعت ك ھي الت ع ذل بشئ ولم نسؤھا بأي شئ بأي شئ بأي شئ وم

ین  ود ودف د أس رار وحق ئ وباص ا ش ل لھ ا دون أن نفع قط الحم... بغیھ ھ س الي أن د هللا تع
رام    ة واحت القناع الزائف التي كانت تلبسھ الدینمارك وغیرھا من الدول التي تزعم الحری
اب      بس الحج الم لل ات اإلس ار بن ة اختی ل حری م تتحم ي ل ا الت ت فرنس ا كان ر وقبلھ اآلخ

تكلم     . وفرضت علیھن خلعھ وإال ت ت ة كان ة بریطانی وباألمس یسأل أحد المذیعون إعالمی
ة       عن  ة الیھودی ي المحرق ي التشكیك ف ة ف الحریة إن كانت تستطیع أن تمارس ھذه الحری

صحیح نحن نالحظ أن الحریات في بلدنا تمارس مع طرف دون :" فردت قائلة بما معناه
ر  تطیع       " اآلخ ا ال تس الم ولكنھ التعرض اإلس ة ب ارس الحری تطیع أن تم ا تس ي أنھ یعن

  فأي حریة ھذه ؟... ممارسة الحریة في التعرض للیھود
ن        : وأنا أوجھ سؤاال لدعاة التحرر والحریة في بلدنا دینمارك م ھ ال ا قامت ب م فیم ا رأیك م

ا        ادون بھ ي تن ر الت ة والتحض ذه الحری وء؟ ھل ھ أي س ا ب ا دون أن نتعرض لھ إساءة لن
ن      دینمارك؟ م وتفاخرون بھا في ھذه الدول الغربیة؟ من منا لم یحترم اآلخر ؟ نحن أم ال

ا تھجم عي اآلخر؟ نحن أم          منا ل دینمارك؟ من مّن م یكن مرنا في تقبل اآلخر؟ نحن أم ال
ا      دینمارك تبعتھ ة أن ال دینمارك ؟ وخاص ن أم ال اآلخر؟ نح اق ب ا ض ن من دینمارك؟ م ال

ا ) المتحضرة( الدول األوربیة  م  ... كفرنسا والنرویج وأسبانیا في الھجوم واإلستھزاء بن ل
  .ائیة وشاذةتكن الدینمارك حالة استثن

ذه             ا أول من سن ھ ا وألنھ دینمارك لكي ال نشتت جھودن ي ال ة عل ز بالمقاطع ا نرك ولكنن
  .السنة السیئة
  عبدالعزیز

  ٢٠٠٦/٠٢/٠٤مساًء  ٠٨:٠١
١٧  

  انا ارید ان اعرف من ھو المتورط في قنوات التلفزة بوجود فتیات عاریات مع العلم
  یجب على العالم االسالمي،ول اهللالسعودي مكتوب علیھا الالھ اال اهللا محمد رس

  ان یعرف ھذه الجریمة النھا اكثر جرما من كاریكاتور الدانمارك
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  خلیل بوقب
  ٢٠٠٦/٠٢/٠٤مساًء  ٠٩:٤١

١٨  
  -صلى اهللا علیھ وسلم-إال حبیبنا محمد

  -:أمابعد...السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  .بصراحھ تامة

  ،لمذكورة ھنا من قبل اخواني االعزاءلقد كنت افكر في جمیع النقاط الساخنھ ا
  ،،،وكنت مشغوال في كیفیة ان استطیع ذكرھا مرتبھ ومن یكون األول ومن یكون التالي

د         -ماشاءاهللا علیكم-ولكن ي جس ور ف ب غی ھ من قل ھ والنابع جمیع كلماتكم البراقھ والھادف
  ،-صلى اهللا علیھ وسلم-كل مؤمن محب لدینھ ولنبیھ محمد

القضیة االكثر اھمیة ، عھ الھادف الالمع في سماء ھذه القضیة الحساسھلكل منكم موضو
وده    ھ والم ان والمحب ة     ،التي تحتاج اال قلوب نابضھ باالیم ھ بكیفی ده المفرك ول الراك والعق

  ،المدافعھ بعقالنیھ بحتھ وعدم التھجم العشوائي
  ،فلم استطع ان اضیف شیئا جدیدا على ماذركتوه ھنا

  واحده وبصرخة المسلم المؤمن المجاھد بقلمھ المدافع عن دینھولكن اقول بعبارة 
ھ  ، )-صلى اهللا علیھ وسلم-إال حبیبنا محمد( وھي عبارة دنیا الزائل ل  ، كل شئ في ھذه ال ك

  ،بكلمة واحده -صلى اهللا علیھ وسلم-شئ یھووون إال ان یمسوا حبیبنا 
فیتركون االقالم ،ف الغرب بنافسوف یستخ، لو قلنا انھا مجرد اقالم ولن تؤثر بدیننا بشي

ویأتوا بشي اشد منھ وھكذا تدریجیا حتى الیكون ھناك دین اسمھ االسالم على وجھ الكره 
ول صغیره      ،االرضیھ ھ عن عق خریھ الناجم صحیح مسلمون ولكن لو سكتنا عن ھذه الس

اذن اهللا     نم ب ھ       ، مصیرھا جھ دافع عن م ن دھا ان ل لمین بع ن نسمى مس ھ  -فل  صلى اهللا علی
  ،فعن من ندافع -وسلم 

  ،أحبائي ال ارید االطالھ وال ارید ان اكون ثقیل الظل علیكم ھذا ماستطعت ذكره
  .وان اصبت فمن اهللا، فان اخطات فمن نفسي والشیطان

  .اخوكم الصغیر. لكم خالص حبي
  أحمد

  ٢٠٠٦/٠٢/٠٤مساًء  ١٠:٥٣
===================== 

  یخ المنھجاإلسناد عند المحدثین الداللة التار



 ٨٥

 
  رضا أحمد صمدي

  :تمھید
ذا         تعمال لھ دأ أول اس ى ابت ناد ومت ة اإلس داللي لكلم اریخ ال ة الت ا بدای ا جلی دو لن ال یب

در أسند    -االصطالح؟ لكن إطالق كلمة اإلسناد  ذي ھو مص ر     -ال لة رواة الخب ى سلس عل
ى             ى معن ي إل ى لغوي حقیق ة من معن ل الكلم ي نق  یشیر إلى تطور اصطالحي منھجي ف

  .عرفي لم یكن شائعا لیصبح لغة یعرفھا الصغیر والكبیر بل الجاھل والعالم
ا سنعتني         در م ة اإلسناد بق داللي لكلم بالبحث   –إن شاء اهللا   –ولن نھتم كثیرا بالبحث ال

  .التاریخي لنشأة اإلسناد وتطوره تنظیرا وتطبیقا
دثین وسنطیل    ذه     فنظریة اإلسناد ھي من أھم نظریات النقد عند المح ر ھ ي تنظی نفس ف ال

  .القضیة ولم شتات ما قیل فیھا إن شاء اهللا تعالى
ل        ة لنق ق اإلسناد كآلی ة تطبی أریخ نھای م نعرج بت یلھ شرعا ث أریخ اإلسناد وتأص دأ بت ونب

  .وروایة األحادیث
  البدایة والنھایة

  نشأة اإلسناد
ة،   اط العلمی ي األوس ھیرتان ف ان ش رز نظریت ناد تب أة اإلس اریخ نش ول ت أحاول  ح س

  .عرضھما ثم مناقشتھما وترجیح ما تقتضیھ الوثائق والنصوص المعتمدة
  االختالق: النظریة األولى

اطي وأن األسانید    مضمون ھذه النظریة أن أكبر جزء من األسانید في كتب الحدیث اعتب
ث الھجري       رن الثال ن الق اني م … بدأت بشكل بدائي ووصلت إلى كمالھا في النصف الث

  ]١. [ید كانت تلصق بأدنى اعتناءوأن األسان
ي       ط العلم ي الوس ل ف اط المستشرقین ب ي أوس ذاعت ف ا ف ة وروج لھ ذه النظری َزعَّم ھ وَت

رُق   ره المستش ي بأس اخت"العرب ھ    " ش یرة والفق ب الس انید كت ھ درس أس م أن ث زع حی
ي  "وتوصل من خالل دراساتھ إلى نظریة سماھا   ذف الخلف  Projecting Bac: أو " الق

  .ذه النظریة ھي التي أدتھ إلى اكتشاف تاریخ اختالق اإلسنادوأن ھ
، ووصفوھا بأنھا إسھام قیم جدا لدراسة التطورات "شاخت"وقد امتدح المشرقون نظریة 

في األحادیث النبویة ، ألن ھذا المنھج ال یعطینا فقط التاریخ الذي نسب فیھ حدیث ما إلى 
د   ي الم ل یعط لم ،ب ھ وس لى اهللا علی ي ص زء  النب و أن الج انید ،وھ ك األس دقیق لتل لول ال

لم     ھ وس السفلي من األسانید صحیح بینما الجزء العلوي الموصل إلى النبي صلى اهللا علی
  ]٢. [خیالي وزائف
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ذه          " شاخت"ولم تكن دراسات  دأت ھ د ابت ود المستشرقین، فق ي إطار جھ دة ف ھي الوحی
وفي سنة   " انياألمیر كایت"الجھود في القرن الثامن عشر، حیث برز  ور "و ١٩٢٦ت " می

وفي   وفي " شبرنجرا "و ١٩٠٥ت ة     ١٨٩٣ت دوا نظری اریخ السنة، واعتق ة بت تم الثالث ، واھ
  .الشك في صحة األحادیث ،وسعوا للكشف عما أسموه المادة األصلیة للحدیث

نھج    " جولدزیھر"ثم تولى ِكْبَر ھذه النظریة ِمْن بعدھم الیھودي المجري  ذي استعان بم ال
د   انید        النق رة تطور األس ى فك ث توصل إل دیث ، حی ي دراسة الح ي ف اریخي األوروب الت

ر وإن     حابة المبك ل الص والمتون في الفكر اإلسالمي، ویرى أن وضع الحدیث بدأ في جی
  .كان یثبت وجود مادة أصلیة كما ذھب كایتاني وشبرنجر ومیور

دزیھر "ولقد صارت دراسات  ده، و    " جول ذین     دستورا للمستشرقین من بع م ال ا ھ ل م قلی
نھم         ان م دة، فك راھین جدی ھ بإضافة ب ق آرائ انتقدوھا، أما األكثریة الساحقة فاكتفوا بتعمی

ث     " جوزیف شاخت "الذي ركز على أحادیث العقیدة، و" فنسنك" ى أحادی ز عل ذي رك ال
  ]٣. [األحكام

رف    ة لنع ا بالمناقش رقین ونتناولھ ك المستش ات أولئ ن دراس د م وذج واح نعرض لنم وس
د       ي عن ذف الخلف ة الق ي نظری ل ف تالق المتمث رة االخ ى فك نركز عل ة، وس ا العلمی قیمتھ

ض  " شاخت " ل وبع رقین ب اط المستش ادت أوس ي س ات الت وى االتجاھ ن أق ا م باعتبارھ
  .الباحثین المسلمین في العصر الحاضر

  :نظریة القذف الخلفي
د      ي عن ذف الخلف ة الق اخت"خالصة نظری ود راو و  " ش ھ یفترض وج لة   أن ي سلس د ف اح

اإلسناد ھو محوره، وھو واضع اإلسناد من الجزء العلوي والحدیث أیضا، وأما من فوق 
راوي المحور، واستند       ذا ال ھذا المحور فال وجود لھ في الواقع ،وإنما ھو من اختالق ھ

اب       ي كت د ف دیث للشافعي   "إلى ھذه الفرضیة بناء على دراسة إلسناد واح " اختالف الح
  الحدیث ورد باألسانید اآلتیة نالحظ أن ذلك

فقد الحظ شاخت أن عمرو بن أبي عمرو ھو الراوي المشترك في األسانید كافة وانھ من 
ول    لمة   (الصعوبة بمكان أن یكون عمرو قد تردد بین مواله وبین رجل مجھ ي س ) من بن

  ]٤. [لیكون سنده المباشر
  :اق وأثبت ما یليبأسلوب علمي ر" نظریة شاخت"ولقد ناقش األستاذ األعظمي 

جاء بمثال واحد فقط إلثبات نظریتھ مع ادعائھ تعمیم ھذه الظاھرة في " شاخت"أن : أوال
  .األحادیث، وھو مخالف لمنھج االستقراء العلمي

  :دراساتھ أو نظریتھ علیھ مآخذ منھا" شاخت"أن ھذا النموذج الذي بني علیھ : ثانیا
جیر اإلسناد، وك   " شاخت"أن  -١ ان ال      أخطأ في تش رو اثن ا أن یجعل شیوخ عم ان حری

  :ثالثة وتكون شجرة اإلسناد ھكذا
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ذف     ة الق ت نظری اذب لیثب أثیر ك داث ت رو إلح یوخ عم ر ش ى تكثی اخت إل د ش ا عم وإنم
  .الخلفي

أو لم " اختالف الحدیث: "لم یمعن النظر في نصوص الشافعي في كتاب" شاخت"أن  -٢
رو       یفھمھا، فقد أراد الشافعي من سوق تلك ا ذ عم ات أن تالمی ا إثب ة بینھ ألسانید والمقارن

ھ            رو أن ذي سمى شیخ عم ن ال رو نفسھ، ولك ط وھو عم رووا الحدیث عن شیخ واحد فق
ا سمى         لیمان فطریقھم راھیم وس ا إب ز، وأم د العزی رجل من بني سلمة إنما ھو طریق عب

في الحفظ من أقوى  -وھو ابن أبي یحي-شیخ عمرو أنھ المطلب واعتبر الشافعي إبراھیم 
  .عبد العزیز وتابعھ على ذلك سلیمان وأن الروایة عبد العزیز خطأ

ھ روى       -كما یرى األستاذ األعظمي -ومن ھنا یتضح  دا وعن طریق اك إسنادا واح أن ھن
جرة اإلسناد      عمرو بن أبي عمرو ھذا الحدیث عن المطلب وعلى ھذا ینبغي أن تكون ش

  ]٥: [ھكذا
فكل ما قالھ شاخت وما بنى علیھ من البیانات واالدعاءات .. كلذل: یقول األستاذ األعظمي

رو ادعى      .. وبعد: "ثم یقول.. ذھب سدى ي عم ن أب رو ب فإن سلمنا ادعاء شاخت بأن عم
ذه             ا، فھ د عن ھؤالء جمیع راوي الوحی و ال خاص وھ دة أش دیث عن ع أنھ روى ھذا الح

ث،      حادثة فردیة، وال یبدو إطالقا أن شاخت بذل وقتا كافیا في ر األحادی بحث أسانید أكث
ث            وع فضال عن دراسة لظاھرة أسانید األحادی ذا الن ة من ھ األمر الالزم لتكوین نظری
ى     اء عل ادي بن الفقھیة كافة، وإال فتكوین نظریة وإعطاؤھا صبغة الوقوع الغالبي واالعتی

ي مجال البحث العلمي           ة ف یس ذا قیم ة ل ذه الدراسة الضئیلة الھزیل ول  .." ھ م یق ذا " :ث ھ
النوع من األسلوب الالعلمي في البحث یثبت في الواقع جنوح شاخت إلى الھوى بدال من 

  ].٦" [البحث العلمي النزیھ
دوا         ق بنظام اإلسناد وروحھ واعتم والواقع أن المستشرقین كافة صدروا عن جھل محق
ة مم             ي اللغ ة ف نھج العلمي واالستقراء مع ضمیمة العجم ي الم ة ف ا على دراسات خاطئ

  ].٧[أوقعھم في كثیر من االستنتاجات المتناقضة 
أة       أت نش انید نش ت أن األس تالق وتثب ة االخ ل نظری رة تبط بابا كثی اك أس ع أن ھن والواق
وص   ن روح النص ناد م رة اإلس تلھام لفك المي وباس ي اإلس ط العلم ي الوس ة ف طبیعی

  .یغھاالشرعیة نفسھا التي حثت على تبني ھذه الطریقة في حفظ النقول وتبل
  :ومن األسباب التي تبطل نظریة االختالق

انید -١ رة األس ا   . كث و اعتبرن ر، ول ن أكث م یك وف إن ل ات األل غ مئ ث تبل رق األحادی فط
ال رووا            ة أجی دة ثالث رواة لم ددي لل ى التضاعف الع ة عل ي اإلسناد مبنی عملیة حسابیة ف

ى استحالة االختالق إذ یبعد وھذه الكثرة قرینة قویة عل. حدیثا واحدا لعلمنا ضخامة العدد
ذا               د ھ ا یفی أتي م م ال ی ل ث ي كل جی رواة ف ین آالف ال فة مشتركة ب أن یكون االنتحال ص

  .التواطؤ الواضح



 ٨٨

ا     -٢ دون إقلیمی ا متباع ة ورواتھ انیدھا مختلف ع أن أس ون م ن المت ر م ابھ الكثی د . تش فتج
ا ع         ع أن مخارجھ د م ظ واح ي لف ي تشترك ف ین   الكثیر من األحادیث الت حابة مختلف ن ص

ھا،    ن بعض دة ع ة بعی اكن متفرق ن أم ا م نھم أیض ذین رووا ع ار وال ي األمص رقین ف متف
راق   والقول باالختالق یعني ضرورة عقد مؤتمر دائم یضم الرواة من الشام ومصر والع
ن             ل م ھ ك و مستحیل یعرف ھ فھ ل حدوث م ینق ھ ل ع أن ذا م والحجاز وخراسان وغیرھا، وھ

  .ميطالع التاریخ اإلسال
ن         -٣ ع م د، تمن دھا جاح م یجح ذي ل آثرھم ال أخالقیات الرواة التي اشتھرت وذاعت، وم

ا    ب كم اتھامھم باختالق األحادیث، والمستشرقون یعلمون أن الروایة العربیة تحفظ المثال
ا شاعر       ى حضري أو سرقة ارتكبھ تحفظ المناقب، وإذا كانت فریة افتراءھا أعرابي عل

د،   ر قص ال یكون اختالق آالف           في قصیدة عن غی اق، أف غ اآلف ى تبل رواة حت ین ال ل ب تنق
  .األسانید حدثا جدیرا بنقلھ عن أولئك الرواة المختلقین

دثین   -٤ د المح د عن ة والنق نھج الروای ة م ناد، وأخالقی ام اإلس یأتي  –روح ونظ ي س والت
  .تحیل حدوث اختالق مقصود ثم تداولھ على أنھ صحیح معتمد –بیانھا 

  تطور اإلسناد:الثانیة  النظریة
د بصورتھ             م یعتم ة ول ة الكامل ذ الھیئ م یأخ ھ ل ة اإلسناد أو نظام ة أن آلی تعني ھذه النظری

  .التامة إال عبر مراحل زمنیة متعاقبة
ض         و أن بع ناد، وھ ور اإلس رة تط ة بفك ة متعلق ة مھم ى نقط ھ إل ي التنبی ن ینبغ لك

روا     نھم اعتب ة، لك ذه النظری الوا بھ رقین ق ا    المستش ھ أیض ى اختالق ناد بمعن ور اإلس تط
ي           ة االختالق الت ات نظری ة التطور إلثب د استخدموا كلم رواة، وق وانتحالھ عبر بعض ال

ا،   ة            ] ٨[تكلمنا عنھ ھ مرور اإلسناد بمراحل زمنی المراد ب ا ف ھ ھن ذي نعنی ا التطور ال أم
  .دتفاوت فیھا اھتمام النقلة والرواة في االلتزام بالھیئة الكاملة لإلسنا

لم یكونوا یسألون عن اإلسناد : " وتعتمد ھذه النظریة على أثر لمحمد بن سیرین یقول فیھ
ى    : فلما وقعت الفتنة قالوا دیثھم وینظر إل سموا لنا رجالكم فینظر إلى أھل السنة فیؤخذ ح

  ]٩". [أھل البدع فال یؤخذ حدیثھم
انھ أرخ  –ھـ ١١٠ وھو تابعي معروف توفي –وواضح من الروایة أن محمد بن سیرین 

  .بدایة االھتمام باإلسناد عند وقوع الفتنة
رح      ة الج ناد، ولبدای ام باإلس ة االھتم ا أرخ لبدای ر إنم ذا األث ى أن ھ اه إل ت االنتب ونلف

  .والتعدیل، حیث ورد في اإلشارة إلى السؤال عن أحوال الرجال
ة،      ذه المرحل ل ھ و     كما أن األثر واضح في أن اإلسناد كان موجودا قب دث ھ ا ح ة م وغای

دأ       .بدایة االھتمام بھ والسؤال والتفتیش عنھ ي ابت ة الت اریخ الفتن ى ت وسنحاول التعرف عل
اھتمام اإلسناد عندھا عند الكالم عن نظریة الجرح والتعدیل لكننا نشیر إشارة بسیطة إلى 

  .استنتاجات بعض الباحثین ونرجئ مناقشتھا إلى الموضع المذكور 
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ن        لقد ذھب األستاذ  ن سیرین ھو زم ر اب ي أث ذكورة ف أكرم العمري أن المراد بالفتنة الم
ن       د ب ر محم مقتل عثمان حیث ظھر الوضع وبرزت االنشقاقات عن الجماعة، ویفسر أث

ھ  حاب    « : سیرین السابق بأثر آخرلھ استعمل فیھ كلمة الفتنة، وھي قول ة وأص ارت الفتن ث
  ].١٠[یخف منھم أربعون رجال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عشرة آالف لم 

ویعتمد األستاذ محمد األعظمي على نفس أثر ابن سیرین في الفتنة ویجزم بأن المراد بھا 
  ].١١[فتنة علي بن أبي طالب ومعاویة 

ن سیرین     لكن األستاذ األعظمي ینبھ إلى ما أ شرنا إلیھ في بدایة المبحث وھو أن كالم اب
انوا         أن استعمال األسانید ك  "یفھم منھ  ا ك اس م ك أن الن ا ھنال ل م ا ك ان موجودا ومعروف

یخھ أوال       ین ش ھ إذا أراد أن یب راوي نفس ا لل ر متروك ان األم رون وك دققون فیستفس " ی
]١٢.[  

دقیق و االستفسار وأن       دم الت ى ع لكننا نرى أن في كالم ألستاذ األعظم توسعا ، ألن معن
راوي       ا لل ان متروك ر الشیخ ك دم وج    .. ذك ك ع ى ذل ھ     معن ة اإلسناد فیكون كالم ود حقیق

  .متناقضا حیث أنھ أثبت في بدایة العبارة وجود األسانید واستعمالھا وشھرتھا 
ا          ت موجودة ومستعملة ألنھ ن سیرین إن األسانید كان ر اب و األولى أن یقال في تفسیر أث
ناد         ة لإلس ة الكامل زام بالھیئ ن االلت نعرف ، لك ا س ریعة كم ن روح الش ة م ت منبعث  كان

املھم       در األول لتع ي الص ا ف والتفتیش عن الدجال وتلمس احتماالت الكذب لم یكن ملتزم
ذب        د أن یك ل یكن یتصور أح ذب ، ب في مسألة نقل الشرع على البراءة ، إذ لم یتفش الك
ول        ث یق ك حی ن مال س اب ر أن أحد على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ویدل على ذلك أث

ن رس   :" دثكم ع ا نح ل م یس ك دثنا     ل ن ح ھ ولك معناه من لم س ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص
ذب بعضھم بعضا     ن عازب     ]. ١٣" [أصحابنا ونحن قوم ال یك راء ب ال الب ل   : "وق ا ك م

ت            ھ ،كان حابنا عن دثنا أص ان یح لم وك ھ وس الحدیث سمعناه من رسول اهللا صلى اهللا علی
ل   ة اإلب ھ رعی غلنا عن ة  ] ١٤" [تش ي روای م یكو :"وف اس ل ن الن ذ  ولك ذبون یومئ وا یك ن

  ].١٥" [فیحدث الشاھد الغائب
  التأصیل الشرعي.أصل اإلسناد 

ك          ھ تل ت علی ا دل ا لم ا طبیعی م یكن إال تطبیق لقد وجدت نصوص كثیرة تثبت أن اإلسناد ل
  .النصوص وأرشدت إلیھ 

ي    –وھو روح اإلسناد    –فمبدأ إحالة القول إلى قائلھ عن طریق الرواة والنقلة  موجود ف
  .دلة الشرعأصل أ

ي صلى      ین النب الى وب فاآلیات تصرح بان جبریل كان ھو الواسطة في الوحي بین اهللا تع
  ..)نزل بھ الروح األمین على قلبك: ( اهللا علیھ وسلم، یقول تعالى

الى    ال تع وحى   : ( وق ي ی وى  . إن ھو إال وح دید الق ھ ش رة  . علم ل  ) …ذو م وھو جبری
  ).وإنك لتلقى القرآن من لدن حكیم علیم : (وقال اهللا تعالى . علیھ السالم 
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ث أورد     وحي، حی دء ال ولعلنا بھذا التخریج نفھم سر بدء البخاري أبواب صحیحھ بباب ب
ان    . فیھ حدیث ھیآت الوحي التي كان یأتي بھا جبریل علیھ السالم  م أن بی فالسر واهللا أعل

وحي    ن ال ل عن ال  ] ١٦[السنة م ناد و النق ى باإلس وحي یتلق ي  ،وأن ال و ف ین وھ ة األم ثق
ى     الحدیث جبریل علیھ السالم، فكأنھ إشارة إلى تأصیل مبدأ اإلسناد من إرشاد الشرع إل
اعتماده طریقة في نقل الوحي إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فأولى بالمكلفین أن یعتبروه 

  .وسیلة في تداولھ بینھم على نفس الجادة والطریقة
د اإل  رى تفی ث أخ د وردت أحادی ل    وق وحي ونق غ ال ي تبلی ناد ف تعمال اإلس ى اس ارة إل ش

دا   :" فعن عبد اهللا بن مسعود عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال . النصوص نضر اهللا عب
ى من     ھ إل سمع مقالتي فحفظھا ووعاھا وأّداھا، َفُربَّ حامل فقھ غیر فقیھ، ورب حامل فق

  ].١٧" [ھو أفقھ منھ 
  ] .١٩[وجبیر بن مطعم  ]١٨[ویروى أیضا عن زید بن ثابت 

ال   ا ق لم     : وعن ابن عباس رضي اهللا عنھم ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی تسمعون  : "ق
  ].٢١[، ویروى عن ثابت بن قیس أیضا ]٢٠" [ویسمع منكم، ویسمع ممن یسمع منكم

ي        ان ف ي ك ة، وھو أعراب ن ثعلب ومما یدل على أن مبدأ اإلسناد كان شائعا حدیث ضمام ب
ءه رسول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وعرض علیھ اإلسالم، فجاء ضمام  البادیة، جا

زعم أن     : "إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال ك ت ا أن زعم لن یا محمد أتانا رسولك ف
دق : قال. وزعم رسولك أن علینا زكاة في أموالنا : قال ..صدق: اهللا أرسلك، قال " …ص

]٢٢. [  
ة بن       لم عن فاطم حیح مس ى      وفي ص د عل لم قع ھ وس یس أن رسول اهللا صلى اهللا علی ت ق

ي البحر     : أیھا الناس : "المنبر فقال انوا ف ھ ك خ  .."حدثني تمیم الداري أن أناسا من قوم ال
والشاھد في إسناده صلى اهللا علیھ وسلم القصة إلى قائلھا ].٢٣[حدیث الجساسة المشھور 

ك أن رسول اهللا   .صاغر، وُذِكر ھذا الحدیث مثاال لروایة األكابر عن األ ومن تطبیقات ذل
ظ   صلى اهللا علیھ وسلم لقن القرآن ألصحابھ كما تلقاه من جبریل علیھ السالم ، وكان یحف
ا   عنھ الصحابة ویكتبون ، وعندما جمع القرآن في عھد أبي بكر وعثمان رضي اهللا عنھم

ى م  د عل ان یعتم ة فك ات القرآنی ادر اآلی د مص ي نق ت ف ن ثاب د ب د زی ا اعتم د مكتوب ا وج
ومحفوظا معا ویشترط توافر اثنین یحفظان القراءة التي یراد إثباتھا في المصحف اإلمام 

فكان ھذا التوجیھ النبوي والتطبیق العملي من الصحابة من أسس نظریة اإلسناد  ] . ٢٤[
ل المتصل عن      ، إذ استوحى المحدثون منھ فكرة صحة النص بناء على توافر شرط النق

دثین       العدول ال د المح د عن نھج النق ذي استحضره م ضابطین، وغدا بمثابة األصل العام ال
  .في كل طور من أطواره

ار        « : ومن ذلك قولھ صلى اهللا علیھ وسلم  ن الن ده م وأ مقع دا فلیتب ي متعم ذب عل » من ك
فإن ھذا الحدیث المتواتر الذي رواه العشرات من الصحابة دلیل على فشو اإلسناد ] .٢٥[

وھو النقل عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، ولو لم یكن إسناد القول إلى قائلھ أمرا بینھم ، 
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ى        دیث معن ذا الح ان لھ ا ك ا مسلوكة لم د حرص      . شائعا وطریق دیث تزای ذا الح وألجل ھ
  .الصحابة وتثبتھم في نسبة أي شئ إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم

ار  فمن ھؤالء الذین ثبت عنھم االحتیاط في قبول األ دیق    : خب ر الص و بك ر  ] ٢٦[أب وعم
  ] .٢٧[بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 

إن النصوص واآلثار التي سقناھا تثبت وجود اإلسناد منذ عھد النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
ة          ھ الالئق ذ مكانت ى أخ ال حت ر األجی ھ عب ام ب ادة واالھتم ث الم ن حی و م ذ ینم ھ أخ وأن

د  نھج نق ي م اس ف و وأس ة كعل اني  والمحوری رن الث ْا الق د علم ى ی وص عل ار والنص اآلث
  .الھجري

  نھایة تطبیق مبدأ اإلسناد في الروایة
أما وقد انتھینا إلى أن نظریة اإلسناد نشأت مع النصوص الشرعیة ذاتھا، وأن صورتھ لم 
ة     ؤرخ لنھای ى أن ن اج إل ون، فنحت م الزاعم ا زع االختالف كم ور ب أخرة أو تتط أ مت تنش

  .تخدمة في نقل وحفظ الروایات اإلسناد كآلیة مس
ذكورة، أال وھي أن          ل التعرض للمسألة الم ة قب ة األھمی ویجب أن نؤكد على قضیة بالغ

ة   د من أھل       ] ٢٨[اإلسناد كما علمنا من خصائص ھذه األمة المبارك ر واح ر غی ا ذك كم
وین، فأس    انید العلم ، لذا فإن دیمومة وجود اإلسناد أمر یجب أال یكون محل تشكیك أو تھ

ة           ت متداول ھ النصوص الشرعیة مازال ي ضمنت فی م الشرعي الت المصنفات وكتب العل
ذه           ز ھ ذلك تتمی وثیقي للمصنفات، وب د الت ي البع ا تكمن ف حتى عصرنا الحالي ، وأھمیتھ
ا       ال فیھ ؤمن االنتح بتھا فی ور نس ر العص ى م ق عل ا تتوث أن كتبھ م ب ل األم ن ك ة ع األم

  ]٢٩[ویستیقن من نسبتھا ألصحابھا 
ناد            د إس م یع ة ل ر الروای اء عص د انتھ ھ بع رف أن ب أن نعت ھ یج ت نفس ي الوق ا ف لكنن
ي       وارد ف ناد ال ى اإلس ا عل ب أساس ي ینص د العلم د ،فالنق ال النق و مج ذا ھ أخرین ھ المت
المصنف الذي صحت نسبتھ لمؤلفھ إلى صاحب الخبر أو النص ،ولھذا نحتاج إلى تأریخ 

  .صرام تطبیق نظریة اإلسناد عملیا زمان انتھاء عصر الروایة، وان
نفات       ى المص ور إل ذه العص ي ھ أخرین ف انید المت اد أن أس ین النق ھ ب ق علی ن المتف م
د    م تع المشھورة مثل صحیح البخاري وسنن أبي داوود ومسند أحمد وصحیح ابن حبان ل
ا        ك المصنفات وذیوعھ ل إذ اشتھار تل ا ال طائ  محل دراسة أو مجال نقد، ألن البحث فیھ

ص            ادة أو نق ا أو زی دم حصول انتحال ألي جزء منھ الم ضمین بع ي الع وتعدد نسخھا ف
  .فیھا

ولو تعد أسانید المتأخرین یراعى فیھا ما یراعى في أسانید المتقدمین من شروط الضبط   
  .واإلتقان والتیقظ ونحو ذلك

الح ن الص ول اب حی «: یق دیثا ص ا ح دیث وغیرھ زاء الح ن أج روى م ا ی دنا فیم ح إذا وج
ي شئ من مصنفات          حتھ ف ى ص حیحین وال منصوصا عل اإلسناد ولم نجده في أحد الص
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ي        ذر ف د تع حتھ، فق م بص أئمة الحدیث المعتمدة المشھورة فإنا ال نتجاسر على جزم الحك
ن     ھذه األعصار االستقالل بإدراك الصحیح بمجرد اعتبار األسانید ، ألنھ ما من إسناد م

ي            ذلك إال وتجد في رجالھ من اع ا یشترط ف ا عم ھ جری ي كتاب ا ف ى م ھ عل ي روایت د ف تم
ى           حیح والحسن إل ة الص ي معرف ر إذا ف آل األم ان، ف الصحیح من الحفظ والضبط واإلتق
االعتماد على ما نص علیھ أئمة الحدیث في تصانیفھم المعتمدة المشھورة التي یؤمن فیھا 

ا یت    ا    لشھرتھا من التغییر والتحریف، وصار معظم المقصود بم داول من األسانید خارج
  ]٣٠[» آمین.عن ذلك إبقاء سلسلة اإلسناد التي خصت بھا ھذه األمة زادھا اهللا شرفا

أعرض الناس في ھذه األعصار المتأخرة عن اعتبار :" ویبین ذلك في موضع آخر قائال 
اتھم    ي روای ا ف دوا بھ م یتقی ایخھ، فل دیث ومش ي رواة الح روط ف ن الش ا م ا بین مجموع م

ي أول       لتعذ دمناه ف ا ق ك م دم ،ووجھ ذل ر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم ، وكان علیھ ما تق
كتابنا ھذا من كون المقصود المحافظة على خصیصة ھذه األمة في األسانید، والمحاذرة  
ى تجرده ،      ذا الغرض عل من انقطاع سلسلتھا ، فلیعتبر من الشروط المذكورة ما یلیق بھ

ي          ولُیْكَتَف في أھلیھ الش خف ،وف ر متظاھر بالفسق والس ا عاقال غی لما بالغ ھ مس یخ بكون
ضبطھ بوجود سماعھ مثبتا بخط غیر متھم ، وروایتھ من أصل موافق ألصل شیخھ، وقد 
ا              ر فیم ھ ذك الى، فإن ھ اهللا تع ي رحم ر البیھق و بك ھ أب ا الحافظ الفقی ا ذكرن سبق إلى نحو م

ن بعض محدثي زمانھ الذین ال یحفظون حدیثھم رویناه عنھ توسَُّع َمْن توسََّع في السماع م
یھم من    وال تحسنون قراءتھ من كتبھم وال یعرفون ما یقرأ علیھم بعد أن تكون القراءة عل
أصل سماعھم، ووجھ ذلك بأن األحادیث التي قد صحت أو وقعت بین الصحة والسقم قد 

ى    ُدونت وُكتبت في الجوامع التي جمعھا أئمة الحدیث ، وال یجوز أن ا عل یذھب شئ منھ
ال    ا، ق ریعة حفظھ احب الش مان ص ھم لض ى بعض ذھب عل از أن ی یعھم ، وإن ج جم

ة     : البیھقي ھ، والحجة قائم رد بروایت ومن جاء بحدیث معروف عندھم فالذي یرویھ ال ینف
بحدیثھ بروایة غیره ، والقصد من روایتھ والسماع منھ أن یصیر الحدیث مسلسال بحدثنا 

ى ا  ا، وتبق ھ  وأخبرن لى اهللا علی طفى ص ا المص رفا لنبین ة ش ا األم ت بھ ي خص ة الت لكرام
  ].٣١" [وسلم

ین         د الفاصل ب ر الح دمین، واعتب اء المتق وقد ذھب الذھبي إلى انتھاء عصر الجرح بانتھ
ن       ٣٠٠فما بعد عام ]. ٣٢[المتقدم والمتأخر ھو رأس الثالثمائة  ذھبي م د ال ر عن ـ یعتب ھ

ي      المتأخرین، وال یدخل فیما ی وب ف ى الوجھ المطل دیل عل جب معرفتھ فیھ من جرح وتع
ا، وصار من یصنف          رة غالب ك الفت ي تل ة ف المتقدمین، وما ذلك إال النتھاء عصر الروای
ص          ى ن اده عل رِوي العتم ا ی ا، وأمن تخلیطھ فیم إنما یعول على روایة كتب بإسناده إلیھ

  .مدون مشھور معروف متداول 
ین تخلوا عن نظریة اإلسناد في تلك الفترة التي حدھا الذھبي ولكن ھذا ال یعني أن المحدث

الح نفسھ     ن الص تقراء عصر اب ل باس أخرین، ب دمین والمت ین المتق ا  -فاصال ب ذي نقلن ال
دیث،            -كالمھ آنفا  ة الح ي روای رون اإلسناد ف بعض ممن یعتب اك ال ا زال ھن ھ م دنا أن وج

ث     ارة،  ومنھم الحافظ ضیاء الدین المقدسي صاحب األحادی ھ    ] ٣٣[المخت ف كتاب ھ أل فإن
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ر   ان یعتب ھ ك وم أن حیحین، ومعل ي الص ت ف ي لیس حیحة الت ث الص تدراك األحادی ي اس ف
  .إسناده في روایة تلك األحادیث

ة             ى طریق ب عل دین المقدسي من آخر المصنفین للكت ر الحافظ ضیاء ال ویمكننا أن نعتب
امال عل       ث ك ي األحادی ة     اإلسناد، بمعنى أنھ وضع مصنفھ ف ة اإلسناد روای ق نظری ى وف

  .ویكون منتصف القرن السابع الھجري ھو آخر عھد اإلسناد -نقدا–وتطبیقا 
دت           ھ وج ي بطون المصنفات، فإن ار المسندة ف ث أو اآلث وھذا ال یفید نفي وجود األحادی
ة الصغیرة،       اریخ واألجزاء الحدیثی ھ والت األحادیث المسندة في بطون كتب الرجال والفق

ي  ولكن ال تصنیف لم یأت على ھیئة اإلسناد وعلى وفق نظریتھ في كامل الكتاب إال كما ف
  .كتاب ضیاء الدین المقدسي

ي            ة اإلسناد ف دأت نظری دما ابت ھ عن ة أن ة الحدیثی وقد تبین لي باستقراء االتجاھات العلمی
و، وصارت           ي النشاط والنم دأت ف د ابت ب الرجال ق ي كت االندثار روایة ؛ أن المؤلفات ف
اط    أن األوس وحي ب ا ی دمین، مم انید المتق ال أس ع رج ى تتب روفة إل دثین مص ود المح جھ
ى    ار عل دى االقتص أخرین ، وأن األج انید المت ى أس ل عل م التعوی ت عق د أدرك ة ق العلمی

  .دراسة ما اشتھر من أسانید المتقدمین وتسلیط جھود الفحص والنقد والتفتیش إلیھا 
ة نظر  س لقیم ى بخ ك عل دل ذل ى   وال ی افظوا عل م ح ل إنھ أخرین، ب د المت ناد عن ة اإلس ی

اإلسناد كتقلید علمي مصون لتوثیق المصادر والكتب لكنھم لم یعولوا علیھ في نقد النص، 
وم         ا عل رت فیھ ة ازدھ رة علمی اح نشوء فت ا أت دمین مم ى أسانید المتق ل عل فصار التعوی

  .ن العلوم األخرى النقد، وتطور التألیف وتنوع على وجھ لم یحدث في أي علم م
اموا      ناد وق ة باإلس دت الروای ي اعتم نفات الت ل المص ة ك دثون بدراس ى المح د عن وق

صحیحي البخاري  -بتصنیفھا على حسب جودة أسانیدھا، فاعتمد جمھورھم الكتب الستة 
ائي   نن النس لم وس ى–ومس د      -المجتب ند أحم ع مس ة، م ن ماج ذي واب ي داود والترم وأب
ان ومستدرك الحاكم       وموطأ مالك وسنن الدا ن حب حیح اب ة وص  -ري وصحیح ابن خزین

ة         ة المروی ادة الحدیثی ي جمعت جل الم اعتبروا ھذه المصنفات ھي األصول األصیلة الت
  .بأسانید معتبرة أو قابلة لالعتبار

ثم قاموا بجمع ما ورد من تراث المتقدمین في نقد الرجال على ھیئة معاجم تذكر فیھا كل 
ي            المعلومات المت ات العجل اكوال وثق ن م ي أسماء الرجال الب ال ف ل الكم الرواة مث ة ب علق

ا    وتھذیب الكمال للمزي ومصنفات الذھبي وابن حجر وَقْطُلوَبَغا في التراجم والرجال مم
  .یعد من مفاخر الحضارة اإلسالمیة

ده    دیث وزوائ ومع ضمیمة ذلك وجدت كتب الفھارس التي تعین على معرفة أطراف الح
  .راف المزي والمطالب العالیة البن حجر ومجمع الزوائد للھیثميمثل أط

ماء            ب األنساب واألس ل كت د مث ي مجال النق ة ف ب معین دثون بتصنیف كت رع المح د ب وق
ي     ة ف د كلم در أن توج ث ین طلح ، بحی ل والمص ین والعل ین والمختِلط تبھة والمدلِّس المش

  .إسناد أو متن إال وقد استوفوه بالبیان 
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ان مواضع    ثم ارتقت عنایة المحدثین بابتكار كتب تخریج األحادیث ، وھي التي تعنى ببی
اء          ى الفقھ ھ والتفسیر الشھیرة ، تیسیرا عل ب الفق ي كت ودرجات األحادیث التي وردت ف

  ]٣٤. [والعلماء في العلوم األخرى الذین ال باع لھم في علوم النقد
د    وبھذا نعلم أن اإلسناد وان انتھى تطبیقا في مجا ذي یعتم ل الروایة إال أنھ ظل المجال ال

  .علیھ المحدثون في عملیات النقد
  :الخالصة

ا    -١ ر حفظھ ى األم ھا إذا اقتض رعیة نفس وص الش ع النص ة م أة طبیعی ناد نش أة اإلس نش
  .ونقلھا، فاستخدم اإلسناد وسیلة لذلك

ا         -٢ ي بنوھ ا المستشرقون، والت ال بھ ي ق ى دراسة   بطالن نظریة اختالق اإلسناد الت عل
  .خاطئة لمادة األسانید في العصور المبكرة

رواة  -٣ اوت ال ناد  -تف د اإلس ة عھ ي بدای ور  -ف ان الجمھ ناد فك ة اإلس ام بھیئ ي االھتم ف
ا صارما            دا علمی دا تقلی ى غ ة اإلسناد حت ام بھیئ م تطور االھتم ملتزما بصورتھ ومادتھ ث

  .فیما بعد
دم       انتھى عصر تطبیق نظریة اإلسناد في م -٤ ى ع رن السابع الھجري، بمعن نتصف الق

نفات    ى المص ول عل ار المع وص، وص ل النص ة وتناق ي الروای ناد ف ى اإلس اد عل االعتم
  .المشھورة التي جمعت تلك النصوص واعتمدت األسانید الواردة فیھا كتكون مجاال للنقد

ق اإلسنا   -٥ ة من   نشطت المؤلفات المنیة بنقد األسانید حتى غدت فترة نھایة تطبی د روای
  .أكثر عصور النقد الحدیثي ازدھاًرا

  :التأصیل والتنظیر.اإلسناد في منظومة المعرفة اإلسالمیة 
اغوا     ادھم فص ة نق ى قریح ادت عل دثین ون ام المح تدعت اھتم وص اس ذه النص ل ھ إن ك
ى خطر              ر إل ت مبك ذ وق بھھم من وحي بتن ل تأصیلیة ت ة وجم ارات تنظیری ي عب معانیھا ف

  .عباراتھم بمثابة دستور لھذه النظریة وأساسا لبنائھا الشامخاإلسناد فغدت 
دأ اإلسناد حضور     وسنورد ھنا جملة من تلك العبارات التي نظر بھا المحدثون النقاد لمب
ي     لفنا ف ا أس ھذه النظریة في فكرھم النقدي، وأن منھجھم قام على أسس نظریة عمیقة كم

  .المقدمة
ا شاء      اإلسن«:یقول عبد اهللا بن المبارك ْن شاء م ال َم اد عندي من الدین، ولوال اإلسناد لق

  ].٣٥[» من حدثك؟ َبِقَي: ولكن إذا قیل لھ
ة       ذه الروای ھ ھ ذي روى عن ارك ال ر       :" قال تلمیذ ابن المب د ذك ذا عن ارك ھ ن المب ر اب ذك

  ".الزنادقة وما یضعون من األحادیث
یعني –القوائم  -أي المبتدعة والكذبة –بیننا وبین القوم « :وقال عبد اهللا بن المبارك أیضا 

  ]٣٦. [»-اإلسناد
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ال   ارك    :" وعن إبراھیم بن عیسى الطالقاني ق ن المب د اهللا ب ت لعب رحمن     : قل د ال ا عب ا أب ی
ذي جاء   ع           « :الحدیث ال ا م ك مع صالتك، وتصوم لھم د أن تصلي ألبوی ر من بع إن الب

ت ل   : یا أبا إسحاق: ، فقال عبد اهللا »صومك ذا ؟ قل ن      : ھ عمن ھ دیث شھاب ب ذا من ح ھ
ال   ت    : خراش، ق ة ، عمن؟ قل ت         : ثق ة ، عمن ؟ قل ال ثق ار، ق ن دین ال  : عن الحجاج ب ق

رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، قال یا أبا إسحاق بین الحجاج بن دینار وبین رسول اهللا 
  ].٣٧" [صلى اهللا علیھ وسلم مفاوز ینقطع أعناق المطي، ولكن لیس في الصدقة خالف

ال    ن حجر ق ول     : وعن علي ب ارك یق ن المب ة     : " سمعت اب ى أم ظ األسانید عل إن اهللا حف
  ].٣٨" [محمد صلى اهللا علیھ وسلم
اإلسناد عندي من الدین، ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء ، «:شرح عبارة ابن المبارك 

  »من حدثك ؟ بقي: ولكن إذا قیل لھ 
دین نفسھ،      تأتي أھمیة ھذه العبارة في أنھا تنص ى ال على جاللة اإلسناد، وترد أصولھ إل

ل       ي نق ناد ف دأ اإلس وه بمب ي تن رعیة الت وص الش ن النص ا م ا ذكرن وء م ى ض ك عل وذل
  .النصوص الشرعیة

ة   ي       » اإلسناد  «واستعمال عبد اهللا بن المبارك لكلم ى حصول صورة اإلسناد ف ل عل دلی
  .ذھنھ ووعیھ لمدلولھا

دین تنب ن ال ناد م ل اإلس توریة وجع ى دس ھ إل ناد «ی ر  -» اإلس اوز التعبی و ج یس  –ل ، فل
ونھم أو     دیات فن اإلسناد عند ابن المبارك مجرد تقلید فني اعتمدتھ طائفة المحدثین من عن
ھ لمقتضى             ول ب ھ ومعم دین أي ناشئ عن ذا ال ل ھو نفس ھ رائحھم ، ب بنیات أفكارھم وق

ھ، أو ا    ھ وحضت علی دت إلی ھ وأرش ت ب ي نوھ ل  النصوص الت ي نق زام ف راد أن االلت لم
ص     مر والقص حاب الس ن أص یس م ھ ل راوي وأن ة ال ى دیان ل عل ناد دلی النصوص باإلس
ة   والقیل والقال، وأنھ باستعمالھ اإلسناد قد انخرط في سلك من یعتمد علیھم من أھل الدیان

  .في تبلیغ نصوص الوحي المطھر
ا     واء ك ناد، س ق اإلس ناد مطل ارك باإلس ن المب د اب د قص رھم ،  وق ات أو غی ھ ثق ن رجال

فعبارتھ تحض على معرفة سند الروایة وحفظ ھذا السند وتبلیغھ مع الروایة بعض النظر 
ة ،         رواة والنقل ل ال ھ ك دًأ یسیر علی ُر مب عن حال رجال السند، وذلك أن ابن المبارك ُیَنظِّ

ھ     ك قول ى ذل دل عل س    ولیس مجرد النقاد والخبیرین بمنھج الجرح والتعدیل، مما ی ي نف ف
ارة ھ «:العب ل ل إذا قی ي : ف دثك؟ بق ن ح ھ   ]٣٩[» م ل عن ن نق ذكر م ھ أن ی ھ یجزئ ، أي أن

من أسند « الروایة وحدثھ لیخرج من العھدة جریا على المبدأ المعروف عند المحدثین أن 
  .» فقد أحال 

ارك          ن المب ول اب حاق الشاطبي أن ق و إس ام أب دین    :" وقد ظن اإلم ن ال یس  " اإلسناد م ل
دث   معنا ول المح ن            : ه ق ا تضمنھ م ك لم دون ذل ل یری الن مجردا ، ب دثني فالن عن ف ح

تھم إال          ن مجھول وال مجروح وال م ى ال یسند ع دث عنھم حت ذین یح ة الرجال ال معرف
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ك     ة أن ذل ر ریب عمن تحصل الثقة بروایتھ، ألن روح المسألة أن یغلب على الظن من غی
  ] .٤٠[م الحدیث قد قالھ النبي صلى اهللا علیھ وسل

دث         ول المح د مجرد ق ارك قص ن المب ل إن اب دثني  : ولیس ما ظنھ الشاطبي بصحیح ب ح
  .فالن عن فالن، وأن في عنایة الراوي بھذا السند ضمانة لمعرفة الصحیح والسقیم

ال    س فق ة     « : ومما یدل على ذلك أن الحافظ أبا حاتم الرازي كان في مجل ي أم م یكن ف ل
ة ،          من األمم منذ خلق اهللا آ ذه األم ي ھ لفھم إال ف یھم وأنساب س ار نب اء یحفظون آث دم أمن

ل ھ رج ال ل اتم   : فق و ح ال أب ح ، فق ھ وال یص ل ل دیثا ال أص ا رووا ح اتم، ربم ا ح ا أب : ی
واھي   -علماؤھم یعرفون الصحیح والسقیم فروایتھم ذلك دیث ال ین    –أي الح ة، لیتب للمعرف

  ]٤١[» لمن بعدھم أنھم میزوا اآلثار وحفظوھا 
حیح    ز الص فأبو حاتم یعتبر حفظ اإلسناد ولوكان واھیا سببا لتمكن النقاد بعد ذلك من تمیی

ا        :من السقیم ، وھذا ھو لب نظریة اإلسناد   ل النصوص وقالب ة لنق د اإلسناد آلی ھ یعتم ألن
یوضع فیھ كل الرواة الذین نقلوا النص طبقة عن طبقة ، حتى إذا ما أراد ناقد دراسة ھذا 

  .رفة أصالتھ أو زیفھ استطاع أن یجد المجال الذي یجري فیھ نقده وبحثھالنص ومع
ي    وعة الت ث الموض ن األحادی ئل ع ھ س ارك نفس ن المب ا أن اب ك أیض ى ذل دل عل ا ی ومم

  ].٤٢" [تعیش لھا الجھابذة: "یرویھا الوضاعون باألسانید ، فقال 
ن  فالنقاد ھم الذین یتصدرون لتلك األسانید الضعیفة والموضوعة  ویغربلونھا ویعرفون م

ف       ا ھي فكی ل كم م تنق الذي وضعھا أو من الذي أخطأ فیھا ، وإذا لم ترو ھذه األسانید ول
  سینقد النقاد ، وما ھي الوسیلة إذن لمعرفة الصحیح والسقیم ؟

ال      ث ق رو األوزاعي حی م إال    « : وممن نظر لمبدأ اإلسناد ونوه بھ أبو عم ا ذھاب العل م
  ]٤٣[» ذھاب اإلسناد 

طي البصري       َطام الواس و ِبْس اج أب ن الحج عبة اب ال ُش دثنا أو    :"وق ھ ح یس فی دیث ل كل ح
  ].٤٤" [أخبرنا فھو َخلُّ وَبْقل 

ى السطح إال   «: وكان ابن شھاب الزھري إذا حدث أتى باإلسناد ویقول  ال یصلح أن یرق
  ].٤٥[» بدرجھ

ش  ان األعم َران  –وك ن ِمْھ لیمان ب ول –س م یق دیث ث دث بالح ال « : یح ي رأس الم : بق
  ].٤٦[» فالن عن فالن : حدثني فالن قال 

ھ   " ثنا : ال تأخذوا الحدیث عمن ال یقول :" وكان َبْھُز ابن أسد یقول  ر ل وكان بھز إذا ذك
ول   ض        « : اإلسناد الصحیح یق ى بع دول المرضیین بعضھم عل ذه شھادات الع وإذا » ھ

ول  » یھ ُعْھَدة ھذا ف« : قال  -أي ضعف-ذكر اإلسناد فیھ شئ  ى    « : ویق و أن لرجل عل ل
رجل عشرة دراھم ثم جحده لم یستطع أخذھا إال بشاھدین عدلین، فدین اهللا أحق أن یؤخذ 

  ]٤٧[» فیھ بالعدول 
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روة            ي ف ن أب د اهللا ب ن عب حق ب د إس ان عن ھ ك یم أن د الضعفاء    -وعن ُعْتَبة بن أبي حك أح
ھ   : وة یقول وعنده الزھري، فجعل ابن أبي فر –المتروكین  قال رسول اهللا صلى اهللا علی

دیثك ،   : وسلم ، فقال الزھري قاتلك اهللا یا ابن أبي فروة ، ما أجرأك على اهللا ، ال تسند ح
  ]٤٨. [»تحدثنا بأحادیث لیس لھا ُخُطٌم وال َأزمَّة

دل        ا ی ة اإلسناد مم ان أھمی ي بی ھذه النقول السابقة جملة مما ورد عن السلف المتقدمین ف
  .إدراكھم لدوره في مجال نقد الحدیث على

فتھا        د المسلمین، وصاغوا فلس ة اإلسناد عن وقد اقتبس النقاد من ھذه النقول فحوى نظری
  .منذ وقت مبكر 

دیث   وم الح ة عل ي معرف اكم ف ال الح رة   « : ق ھ وكث ة ل ذه الطائف ب ھ ناد وطل وال اإلس فل
ن أھ    الم ، وتمك اُر اإلس َدَرَس من ھ َل ى حفظ واظبتھم عل ع  م ھ بوض دع من اد والب ل اإللح

َرًا           ت ُبْت ا كان رَّْت عن وجود اإلسناد فیھ ار إذا َتَع إن األخب » األحادیث وقلب األسانید ، ف
]٤٩.[  

ة     ذه صیاغة راقی رة  -وھ ر        -مبك ن الخب ة م ر اإلسناد قطع ناد ، فالحاكم یعتب فة اإلس لفلس
  .ع ال قیمة لھ نفسھ ، فإذا ذكر الخبر دون إسناده كان أبتر، واألبتر واألقط

ن الحاتم   : وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدَُّغِوّلي السَّْرَخِسي «  سمعت محمد اب
إن اهللا تعالى قد أكرم ھذه األمة وشرفھا وفضلھا باإلسناد ، ولیس ألحد : بن الُمَظفَّر یقول 

دیھم ، وق      ي أی ُحٌف ف بھم   من األمم كلھا قدیمھا وحدیثھا إسناد ، وإنما ھي ُص د خلطوا بكت
اؤھم        ھ أنبی ا جاءھم ب ل مم وراة واإلنجی أخباَرھم ، ولیس عندھم تمییز بین ما نزل من الت

ة الشریفة      ذه األم ات ، وھ  -وبین ما ألحقوه بكتبھم من األخبار التي أخذوھا عن غیر الثق
دیث  -زادھا اهللا شرفا بنبیھا  ھ   -إنما تنص الح ھ وترفع ي     -أي تروی ة المعروف ف  عن الثق

د         ون أش م یبحث ارھم ، ث اھى أخب ى تتن ھ حت ن مثل ة ع دق واألمان ھور بالص ھ المش زمان
ھ       البحث، حتى یعرفوا األحفظ فاألحفظ واألضبط فاألضبط ، واألطول مجالسة لمن فوق

وأكثر حتى  -أي طریقا -ممن كان أقصر مجالسة ، ثم یكتبون الحدیث من عشرین وجھا 
ى        یھذبوه من الغلط والزلل، ویضبطوا  م اهللا عل ذا من أفضل نع دا ، فھ دوه ع حروفھ ویع

ا    ق لم ھذه األمة، فنستوزع اَهللا شكر ھذه النعمة وغیرھا من نعمھ، ونسألھ التثبیت والتوفی
  ].٥٠[یقرب إلیھ وُیْزِلُف لدیھ ، ویمسكنا بطاعتھ إنھ ولي حمید 

بھ النبي صلى اهللا  نقل الثقة عن الثقة حتى یبلغ: "وقال ابن حزم في الِفَصل الملل والنحل
علیھ وسلم مع االتصال ، ویخبر كل واحد منھم باسم الذي أخبره ونسبھ ، وكلھم معروف 
ا   الحال والعین والعدالة والزمان والمكان خص اهللا بھ المسلمین دون سائر أھل الملل كلھ

دة        اق البعی ى اآلف ھ إل ي طلب دخل ف ْن ال  ، وأبقاه عندھم َغضَّا جدیدا على قدیم الدھور، ی َم
ھ     ا من ل قریب ولى اهللا   . ُیحِصي عدَدھم إال خالُقھم ، ویواظب على تقییده من كان الناق د ت ق

ل   حفظھ علیھم والحمد هللا رب العالمین فال تفوتھم زلة في كلمة فما فوقھا في شئ من النق
الى الشكر        ة موضوعة وهللا تع قا أن یقحم كلم ع   . إن وقعت ألحدھم وال یمكن فاس ا م وأم
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ھ           اإلرس ھ من موسى علی ون فی نھم ال َیْقُرُب ود ولك ن الیھ ر م ي كثی ال واإلعضال فیوجد ف
الصالة والسالم ُقرَبَنا من محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، بل یقفون بحیث یكون ببینھم وبین 
موسى أكثر من ثالثین عصرا في أزید من ألف وخمسمائة عام ، وإنما یبلغون بالنقل إلى 

النصارى فلبس عندھم من صفة ھذا النقل إال تحریم الطالق وحده شمعون ونحوه ، وأما 
ذاب    ى ك فقط، على أن مخرجھ من كذاب قد صح كذبھ ، وأما النقل بالطریق المشتملة عل

ابعین رضي   . أو مجھول العین فكثیر في نقل الیھود والنصارى وأما أقوال الصحابة والت
ى صاحب     وا إل ود أن یبلغ ن        اهللا عنھم فال یمكن الیھ ھ، وال یمك ابع ل ى ت ي أصال وال إل بن

  ].٥١" [النصارى أن یصلوا إلى أعلى من شمعون وبولص 
ومما تجدر اإلشارة إلیھ أن خصیصة اإلسناد في األمة اإلسالمیة استقرت في تراث أھل  

  .ألسنة على وجھ الخصوص دون سائر الفرق من أھل البدع واألھواء
اإلسناد من   «: م ابن تیمیة حیث قال في منھاج السنة وقد نبھ إلى ھذه الحقیقة شیخ اإلسال

ي اإلسالم من خصائص أھل          م ھو ف خصائص ھذه األمة وھو من خصائص اإلسالم ث
أي  –السنة، والرافضة اقل عنایة بھ إذ ال یصّدقون إال ما یوافق أھواءھم ، وعالمة كذبھ 

م  : أنھ یخالف ھواھم ، ولھذا قال عبد الرحمن بن مھدي  –عندھم  أھل العلم یكتبون ما لھ
م      ا لھ ون إال م واء ال یكتب ل األھ یھم ، وأھ ا عل رى    . وم ا أخ لكوا طریق دع س ل الب وأھ

اد ال         ي أصولھم إال لالعتض رآن ف ل وال الق دیث ب ذكرون الح دوھا وال ی دعوھا واعتم ابت
  ].٥٢[» لالعتماد 

ام « : ویعلق على ھذا األستاذ عبد الفتاح أبو غدة قائال العظیم باإلسناد خاص     ھذا االھتم
ون    م یقول ا   : بأھل السنة ولم یكن لدى الشیعة األمامیة اھتمام باإلسناد ألنھ ا كلھ إن أحادیثن

نقلھ عنھم أحد . قطعیة الصدور عن المعصوم وما كان كذلك فال یحتاج إلى مالحظة سنده
ی « ھـ في كتابھ ١٣٥١كبار علماء الشیعة عبد اهللا المامقاني المتوفى سنة  ي   تنق ال ف ح المق

ى مالحظة          ) ١/١٧٧(» علم الرجال  ول بوجود الحاجة إل ذا الق ول ھ ي قب ثم نازع ھو ف
للدكتور عبد اهللا » تاریخ اإلمامیة وأسالفھم من الشیعة« وجاء في كتاب . أحوال الرجال 
ا  : قولھ  ١٤٠فیاض في ص  ولما كان اإلمام معصوما عند اإلمامیة ، فال مجال للشك فیم

إن االعتقاد بعصمة األئمة جعل األحادیث التي تصدر : قولھ أیضا  ١٥٨ص  وفي. یقول 
و          ا ھ لم كم ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب عنھم صحیحة دون أن یشترطوا إیصال سندھا إل

  ].٥٣[» الحال عند أھل السنة
ادي    ة شیوخ    –ویشرح خصیصة اإلسناد لدى األمة العالمة مصطفى صبري التوق خاتم

ول   –العثمانیة  اإلسالم في الدولة « : ضاربا المثال بصحیح اإلمام البخاري رحمھ اهللا یق
ي   الطریقة المتبعة في اإلسالم لتوثیق األحادیث النبویة أفضل طریق وأعالھا ال تدانیھا ف
دقتھا وسموھا أي طریقة علمیة غریبة اتبعت في توثیق الروایات ، ففي صحیح البخاري 

ة   مثال ألفان وستمائة واثنان من ا ألحادیث المسندة سوى المكررة انتقاھا البخاري من مائ
ن        ا م ین ألف ف وثالث ارھم من نی ألف حدیث صحیح یحفظھا وفیھ قریب من ألفي راو اخت
ذف          د ح ى بع رة یبق دات كبی ع مجل الغ أرب الرواة الثقات الذین یعرفھم وكتاب البخاري الب
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اریخ    أسانیده على حجم مجلد واحد متوسط الحجم فھل سمعتم وسم    اب ت دنیا أن كت عت ال
في ھذا الحجم یروى مافیة سماعا من ألفي رجل ثقة یعرفھم المؤلف وغیره من أھل العلم 
بأسمائھم وأوصافھم على أن تكون كل جملة معینة من الكتاب مؤلفة من سطر أو أكثر أو 

اهللا  بالنبي صلى –اإلسناد والسماع  –أقل تقریبا سمعھا فالن وھو من فالن إلى أن تصل 
ون مسؤولیة     رواة یتحمل علیھ وسلم فیقام لكل سطر من سطور الكتاب تقریبا شھود من ال

  ].٥٤[» روایتھ
ھ        م خاصة أن ة وأھل العل ویظھر مما سبق أن اإلسناد قد استقر في وجدان المسلمین عام

  .خصیصة األمة وروح الروایة وجوھر النقل الذي تحتاجھ نصوص الشرع
د    ردد المح م یت م ل ن ث ھ        وم ام ب لمین القی ى المس ب عل ا بج ا دینی اره واجب ي اعتب ثون ف

  .والمحافظة علیة
دیث الموضوع    « : یقول ابن حجر العسقالني في شرح النخبة ھ الح ولكون اإلسناد یعلم ب

  ].٥٥[» من غیره ، كانت معرفتھ من فروض الكفایة
ول   ارئ فبق صائص  أصل اإلسناد خصیصة فاضلة من خ     « : ویؤكد ذلك الشیخ على الق

  ].٥٦[» ھذه األمة وسنة من السنن المؤكدة بل من فروض الكفایة
ھ    : وفرض الكفایة كما ھو معروف عند األصولیین ام ب إذا ق ما یجب على مجموع األمة ف

  ] .٥٧[سقط عن الباقین  -قیاما كافیا -البعض 
  :خصائص اإلسناد

دة  و غ اح أب د الفت تاذ عب ول األس دث: " یق ام المح ن اھتم أ ع د نش وح وق ناد ووض ین باإلس
وم اإلسالمیة كالتفسیر        -اإلسناد –أھمیتھ في تلقي المنقول أن اشترط  ي سائر العل ي تلق ف

والفقھ والتاریخ والرجال واألنساب واللغة والنحو واألدب والشعر والحكایات ،حتى دخل 
وادر            حكین ون ار المض ین وأخب ى والمغفل ار الحمق ن أخب دة م ة الواح یاق الكلم ي س ف

  ].٥٨" […لیین، كما دخل في سیاق الكلمة الواحدة في التفسیرالطفی
إن نظریة اإلسناد صارت مرتكزا علمیا في معظم العلوم الشرعیة جعلت اإلمام الشافعي 

  :ینظر لھذا المرتكز في أبیات شعریة یقول فیھا
  كل العلوم سوى القرآن مشغلة إال الحدیث وإال الفقھ في الدین

  ل حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشیاطینقا: العلم ما كان فیھ
ة              ت السمة العلمی ا كان وم األخرى ألنھ ل العل ى ك ة اإلسناد إل ات نظری ولقد سرت تطبیق

  :المعتبرة في ذلك الوقت، ویمكننا أن نجمل خصائص نظریة اإلسناد فیما یلي
ا  أكسبت نظریة اإلسناد في منھج النقد عند المحدثین وجاھة بین العلوم الشرع: أوال یة كم

ل          ي ك ا ف ة وتطبیقھ ك النظری اس تل ى اقتب رى إل وم األخ حاب العل ارع أص ا، فتس علمن
  .الفروع
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د          : ثانیا دونھا، فصار النق وفر ب فافیة ال یمكن أن تت د العلمي ش أعطت نظریة اإلسناد للنق
  .العلمي سھال ومباشرا وواضحا

ا  جمع الروایات بأسانیدھا وطرقھا المتعددة لم یكن ترفا ع: ثالثا لمیا أو مفاخرة بالكثرة كم
ة               ى أسس عملی د عل نھج النق ق م د لتحقی ذة النق دى جھاب ان مقصودا ل ل ك بعض، ب ظن ال

ا  تِّشْ   : " سلمیة، وكانت مقولتھم الشھیرة التي تختصر المنھج في كلمتین وھم م ّف ْش ث " َقمِّ
  .أي اجمع ثم افحص وانقد

نھج       لم تقف نظریة اإلسناد عند مجرد الروایة، بل: رابعا ى تطویر م دثون عل ل المح عم
  .النقد حتى یكون أكثر تقعیدا وتأصیال، وتسلم من احتماالت الخطأ أو تقل احتماالتھ فیھ

ة     -طبقاتھ –صاحب اإلسناد في كل أجیالھ : خامسا ي الروای ان ف عملیة توثیقیة بالغة اإلتق
ال وأداء- ة  -تحم دقیقا-والكتاب حیحا وت رواة  -تص ي ال دی -وف ا وتع ة  -الجرح ي معرف وف

یال  -الروایات  دا وتعل ل           -نق ت ك ى أساسھ بنی امال، وعل اء متك ة اإلسناد بن فصارت نظری
  .العلوم الشرعیة األخرى

لقد أتاحت نظریة اإلسناد للنقاد أن یتناولوا النصوص واآلثار بالبحث في صحتھا : سادسا
ر     ب ،  عن طریق المالحظات الدقیقة بحیث تبعد أحكامھ عن نطاق الخرص وال جم بالغی

دیل آخر     ة ب وتكون مبنیة على أعلى شروط من الدقة والموضوعیة واألمانة، ولم یكن ثم
لھذه األمة عن طریق اإلسناد في حفظ النصوص، وإال كان شأنھا شل شأن األمم السابقة  

  .التي انفلتت منھا أسانید كتبھا فتفرقت نصوصھا أیادي سبأ
و المحور ا     : سابعا ان اإلسناد ھ د ك نھج         لق ة م ي تعلی دثین ف ود المح ھ جھ ذي تطور حول ل

فافیة    ھ وش النقد، فكل محاولة في تھذیب ھذا المنھج وتالفي قصوره أو ابتكار ما یزیده تق
إنما كان یعتمد على مبدأ وجود اإلسناد ولواله كانت تلك الجھود التي بذلت في التصنیف  

ھ   في الجرح والعلل جھودا غیر ذات موضوع، ألنھا فقدت الم ھ ومن حور الذي تعتمد علی
  .تنبثق

ة           م یدرسون نظری ي وھ د األوروب نھج النق حاب م ا أص ل عنھ إن كل ھذه الخصائص غف
إلى تعاسة نظام اإلسناد وأن اعتبار الحدیث " شبر نجر" اإلسناد عند المحدثین، فلقد أشار

  .١شیئا كامال سندا ومتنا قد سبب ضررا كثیرا وفوضى عظیمة
ا   ور "وأم بر نجر " معاصر " می دیث      " ش حیح الح ي تص اد األسانید ف ة اعتم د طریق فینتق

  ].٥٩[الحتمال الدس في سلسلة الرواة 
ي  وث"وال یخف ول    " مرغلی ین یق ناد وح ة اإلس ن نظری ا م ھ مع ھ وإعجاب ھ : "تبرم ولكن

بالرغم من أن نظریة اإلسناد سببت متاعب ال نھایة لھا أحیانا بسبب األبحاث التي ینبغي  
ن           القیام بھا  ي سھولة ، ال یمك ا ف دھا أحیان ث وتقلی م وضع ألحادی ل راو، وإلفھ ق ك لتوثی

م               ي فخرھم بعل ى حق ف حة، والمسلمون عل ا في ضمان الص ي قیمتھ ا ف ي قیمتھ الشك ف
  ]٦٠". [الحدیث
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  تدوین األسانید وحفظھا
ات         ة دراس اط العلمی ي األوس تھرت ف رین اش رن العش دایات الق ي ب دزیھر«ف و » جول

اخت« ادر    وأض» ش ول مص اتھم ح ة دراس زت أھمی د ترك رقین، وق ن المستش رابھما م
ذه الشھرة       دت ھ لم، ووج ھ وس التلقي عند المسلمین، وبخاصة حدیث النبي صلى اهللا علی
ن     ر م ا الكثی أصداءھا جنبات األكادیمیات العلمیة في أرجاء العالم اإلسالمي، وأعجب بھ

دوین      الكتاب والمفكرین المسلمین، وكان من أكثر الق جیجا قضیة ت دثت ض ي أح ضایا الت
  .السنة

ى أبحاثھم            فى عل ل أض ان بخاصة بعمق وتحلی فقد اشتھرت دراسات المستشرقین األلم
ات       ى دراس ارة إل در اإلش رین، وتج اء والمفك دى العلم ة ل برنجر«الوجاھ » وش

  .» شاخت«و » جولدزیھر«و
تدوین للسنة لم یبدأ إال ال« وقد صدرت معظم ھذه الدراسات عن قناعة من أصحابھا بأن 

وأن ھذه الفترة التي عول فیھا المحدثون على الروایة الشفھیة » في القرن الثاني الھجري
ة       ة ومذھبی یة وكالمی دوافع سیاس دیث ب تالق الح ع واخ ات وض ة بعملی رة حافل ت فت كان

]٦١.[  
العلمي  وممن تأثر بھذا االتجاه الفكري وتبنى طرحھ في صورة األدب والتاریخ والبحث 

  ].٦٢[ُكتَّاٌب في العالم اإلسالمي نذكر منھم أحمد أمین وأبا ریة وغیرھما 
ن المسلمین صارت         رأیھم م ع ب ن اقتن ولضراوة الھجمات التي مارسھا المستشرقون وم
یة    رداد قض رة ت ع كث احثین، وم دى الب لمة ل ایا المس ن القض نة م دوین الس أخر ت یة ت قض

رة    ث         اختالق ووضع السنة صارت الجمھ ان أحادی ى قناعة ب ین المسلمین عل ن المثقف م
دیر    ل تق ى أق ع   . النبي صلى اهللا علیھ وسلم كلھا موضوعة، أو محل شك كبیر عل ولكن م

ة           ن الدراسات ذات القیم درت مجموعة م رن العشرین ص ن الق مضي النصف األول م
یة، وخلصت  العلمیة العالیة ، قام بھا باحثون مسلمون وكانت معظمھا في أكادیمیات غرب

إلى أن السنة قد دونت  -التي اعتمدت على وثائق محققھ ومدروسة بعنایة -تلك الدراسات
دن           ة من ل ال المتعاقب رآن ، وأن األجی لم شأنھا شأن الق ھ وس في عھد النبي صلى اهللا علی
ى نطاق متأصل ،     الصحابة حتى عصر التدوین المتوسع كانت تقوم بكتابة األحادیث عل

ذ  ي            لكنھ لم یأخ دئ ف ذي یبت دوین ال ي عصر الت د علمي إال ف ده المتوسع كتقلی داه وبع ه م
  .نفایات القرن األول الھجري

ة ودراسات        ا العلمی ى قیمتھ در اإلشارة إل ومن الدراسات القیمة في ھذا الصدد والتي تج
  :كل من

احب    -١ ي ص د األعظم تاذ محم وي    « : األس دیث النب ي الح ات ف ان  » دراس ذي ك وال
امبردج      أطروحة لن ة ك دكتوراه من جامع ي      . یل درجة ال د األستاذ األعظمي ف د اعتم وق

ھیل   "دراساتھ على مخطوط قدیم یعود إلى منتصف القرن األول الھجري وھي   خة ُس نس
ى           "بن أبي صالح   ة الوصول إل ة بغی ل المصادر الحدیثی ى استقصاء واسع لك إضافة إل
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د تو  حة      إشارات تاریخیة عن مدونات حدیثیة مبكرة، ق ات النصوص الواض ى مئ صل إل
ر          د مبك ذ عھ دوین للسنة من ت وجود ت ي تثب ي    . الصریحة الت اول األستاذ األعظم د تن وق

األخص  رقین وب ات المستش اخت« دراس ف ش ائج  » جوزی بب النت ة س اول معرف وح
الخاطئة التي وصلوا إلیھا فأشار إلى أن من أھم األسباب عدم االعتماد على منھج علمي  

  ].٦٣[اف ،مع وجود نصیب كبیر من الھوى والحقد واستقراء ك
دوین    « ألستاذ محمد عجاج الخطیب صاحب  ... ا  -٢ ل الت ائج    »السنة قب ت نت د كان ، وق

  .بحثھ شبیھة بنتائج أبحاث األستاذ األعظمي
ة          -٣ ي جامع دكتوراه ف ة ال ل درج ة لنی ات معمق ذي أجرى دراس د ال از أحم األستاذ امتی

  .»دالئل التوثیق المبكر للسنة والحدیث« : أطروحتھأدنبره ببریطانیا عن 
ة      « األستاذ محمد حمید اهللا صاحب  -٤ وي والخالف د النب ائق السیاسیة للعھ مجموعة الوث

  .ھـ ١٤٠٥ط .دار النفائس . الراشدة
ة       . األستاذ فؤاد سزكین  -٥ ي الدق ة ف الباحث الشھیر، والذي أجرى دراسات بلغت الغای

لى نتائج أبعد مدى من السابقین حیث استنتج من دراسات أسانید     واالستقصاء وتوصل إ
دثون      داولھا المح ي ت فویة الت البخاري وبعض المصنفات األخرى أن جملة المرویات الش
ر    و ظھ في مصنفاتھم عبر سالسل اإلسناد تشیر في الواقع إلى مصادر تحریریة حتى ول

  .في بادئ األمر أنھا تدل على الروایة الشفویة
ا         وقد ي ثنای ة، وف ع باأللمانی حیح البخاري طب أودع دراساتھ ھذه في بحث خاص عن ص

  .»تاریخ التراث العربي«موسوعتھ الكبرى عن 
لقد تكفلت ھذه الدراسات بدفع الفریة الكبرى التي ظلت تحتل مكانة مرموقة في األوساط 

دون إال   « العلمیة في أوروبا وفي العالم اإلسالمي وھي أن  م ت أخر     السنة ل ي عصر مت ف
ت     » مما أدى إلى سھولة سریان حركة االختالق إلى مادتھا ا اتفق ذه الدراسات كلھ لكن ھ

ى          د عل ت تعتم ي كان فویة الت ة الش دأ الروای على مبدأ التدوین على حساب التھوین من مب
  ].٦٤[الحفظ ، أعني حفظ الصدر الذي یعتمد على الذاكرة 

احثین ك   ك الب ة أولئ ظ أن نظری راآت      والمالح اد الفت ي ومض ل عكس رد نع بھ ب ت أش ان
المستشرقین ، فقد أقام المستشرقون أبحاثھم على أساس أن المحدثین كانوا یعتمدون على 

ذاكرة    ظ وال ى الحف ا عل ي مبناھ فویة الت ة الش وع ] ٦٥[الروای ات وق ل إثب ك ألج وذل
ي اتجاه       ا تصب ف ات  االختالف والتحریف فكانت أبحاث العظمي وسیزكین وغیرھم إثب

  .العكس بغیة درء تھمة االختالف والتحریف
وقد حاول األستاذ سیزكین رد الفھم الخاطئ للمستشرقین في ھذا الباب إلى عدم إدراكھم 

ل    ة مث طالحات الحدیثی اني االص دثنا « لمع ا «و » ح ن« و » أخبرن رى » ع  –إذ ی
یزكین  ل    –س فویة، ب ات ش ى روای رورة عل دل بالض اظ ال ت ذه األلف د أن ھ ھا ق إن بعض

  ].٦٦[یستخدم في اإلجازة والنقل عن مرویات تحریریة 



 ١٠٣

ذاكرة ناشئة بالدرجة           ظ وال ي دارت حول قضیة الحف ام المستشرقین الت والواقع أن أحك
ي    األولى عن اآلراء المسبقة التي تشبع بھا المستشرقون أو عن التراث الحضاري الغرب

  .ثم یحكون… ن الذي بفكر بھ المستشرقون وبھ یبحثون ویدرسو
والى ھذه النقطة المھمة یشیر مستشرق اشتھر بدراساتھ التاریخیة عن التراث اإلسالمي  

ول  ال إذ یق ز روزنت و فران م  : "وھ اریخ عل ص ت ا لفح ق منھ ي ننطل ة الت ة البدای إن نقط
ذه     ؤرخ، وھ ب الم اریخ وواج ة الت ن وظیف ة ع ا الخاص ي آراؤھ رة ھ ة أو فت اریخ أم الت

وھذه اآلراء » التاریخیة « ج زماننا أي لقرنین ونصف القرن األخیرة من اآلراء ھي نتائ
ن          ع ال یكون جزءا م ي أي مجتم اریخ ف م الت ة، وعل من خصائص المدنیة الغربیة الحدیث
ف      ة تختل یم فكری ھ ق ة وتكیف ة مختلف ل محیطی ل یخضع لعوام ة، ب ة الحدیث ة الغربی المدنی

ا أن     در بن را، ویج اریخ         موازینھا اختالفا كبی م الت ي عل ا ف ة طوال بحثن ذه الحقیق ذكر ھ نت
  ].٦٧[» اإلسالمي

ة      یتھ المعرف ن خصوص افلین ع الفین أو المتغ ھ أول المخ ال نفس ب أن روزنت والعجی
مناھج العلماء المسلمین : اإلسالمیة فطفق یھون من شأن قضیة الحفظ والذاكرة في كتابھ 

الذین یعیشون في عالم لم  –المعاصرین  أي –إن العلماء المحدثین « : في البحث العلمي 
تعد فیھ أھمیة للعلم المحفوظ في الذاكرة یبالغون في االھتمام بما یسمعونھ من أخبار عن  

یشعرون أن ھذه الظاھرة  -كذا -قوة الذاكرة التي كان یتمیز بھا العلماء المسلمون ، بأنھم 
ة    تتوفر لھم احسن الظروف لدراسة أھمیة الروایة الشفویة  ة والدبی ار الدینی في نقل األخب

ة   ..  ص حقیق نعم إن حفظ القرآن غیبا إلى جانب عدد كبیر من األحادیث والشعار والقص
ھ           ى نطاق واسع فإن ع المحفوظات عل رت الطباعة طب د أن وف حریة باالعتبار، ولكن بع

  ].٦٨[» إرھاق الذاكرة أصبح من وجھة نظر العالم أمرا ال طائل تحتھ
د عمق      إن ھذا الكال درك بع م ت وم ل م صادر عن قناعة واضحة بآلیة معینة في تناول العل

  .قضیة الحفظ والذاكرة وحقیقتھا في منظومة المعرفة اإلسالمیة
ظ     ي حف لیس ھذا وجھة نظر فردیة بل اتجاه علمي أوروبي غیر مقتنع بمنھج المسلمین ف

ى   « المعلومات عن طریق الذاكرة یقول النجلوا في  دخل إل ة  الم « : »الدراسات التاریخی
جیل       ي تس تلخص ف اب اإلضراب وت ھناك طریقة أوغل في الوحشیة لن نذكرھا إال من ب
ؤرخین    بعض الم تخدموھا ، ف ن اس اك م ة ، وھن ئ كتاب د ش ذاكرة دون تقی ي ال ائق ف الوث

ت النتیجة أن معظم       ) كذا(الذین وھبوا ذاكرة ممتازة وكسوال  وھم، وكان ذا ال م ھ قد لذ لھ
ھ          اقتباس ة لكن الغ اللطاف جیل ب از تس ذاكرة جھ ة فال ر حقیق اتھم وإشاراتھم إلى المراجع غی

  ].٦٩[» قلیل الدقة، ولھذا فان مثل ھذه المخاطرة لیس لھا أي مبرر
ذاكرة   ة ال وث طریق ر مرغلی لمین   -ویعتب د المس ذین     –عن ؤالء ال ود ھ ة جھ ببا لعرقل س

  ]٧٠. [حاولوا أن یضمنوا الصحة عن ھذا الطریق
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ذاكرة  وأ شار األستاذ حسین نصار إلى أن الروایات الكثیرة التي كانت تعتمد غالبا على ال
ض ھؤالء المؤرخین        رى بع ان النسیان اعت سببت بعض وجوه من النقص والفوضى، ف

  ]٧١. [فجعل بعض روایاتھم تضطرب
دوین أال   -الذاكرة –لكن األستاذ شاكر مصطفى یعترف بوجوب ھذه الحلقة  رة الت  في دائ

حفظ العلم لم یكن لھ إال أضأل األثر وال كان لھ في نقلھ إال الدور القصیر « أنھ یجزم بأن
دود ن  ] ٧٢[» المح ا م ن یخالفھ د م در أن نج ة ین القوانین الخفی بھ ب ا أش ان اتجاھ د ك ، لق
  .الباحثین

ھذه القناعة وبني علیھا كل ما وجده من نصوص تشیر    ] ٧٣[وقد تبنى األستاذ سیزكین 
ا    إلى ق دثین داعی د المح ار      « وة الحفظ الخارقة عن حیحة لألخب ة الص ى استخراج الدالل إل

وم    الكثیرة التي تروي أن ھذا المحدث أو ذاك، قد حفظ مائتي ألف حدیث ونحن نفسر الی
ة     ن المبالغ مثل ھذا معجبین بقوة ذاكرة اإلنسان في تلك العصور أو معتبرین ھذا نوعا م

ھ من قصص الكرامات ورغم أن المبالغة في ھذا الرقم بدیھیة أو مطرحین ھذا جانبا وكأن
ة       ات المختلف دیث أن الروای ب الح دقیق لكت في معظم األحوال إال أننا نعرف من البحث ال
اول اإلسناد        ا یسیرا یتن ف إال اختالف ات ال تختل تدخل أیضا في ھذا الحساب وھذه الروای

غ      ذا بل ھا وبھ ة برأس ة قائم ل روای د ك ت تع وص بضعة آالف  وكان دد النص ورد » ع م ی ث
م           ى حفظھ دوا عل ذین اعتم رواة ال د خطأ ال ي تفی ات الت اإلسناد سیزكین بعضا من الروای

ا أن  ن      « موحی ة م ث المروی تالف األحادی ھولة اخ ون بس انوا یالحظ دثین ك ائر المح س
  ] .٧٤[» الذاكرة واألخرى المرویة عن نص مدون

ظ   –على نفاسة دراساتھم  –لباحثین ویشعر المرء أحیانا أن مثل أولئك ا یعتقدون أن الحف
والذاكرة عند المحدثین أسطورة أو خرافة ، أو سبة یجب أن یوجد السبیل إلزالتھا ومحو 

  .آثارھا
ي   مة ف ائج حاس ة ونت ة عالی ت ذات قیم لمین كان احثین المس ك الب اث أولئ ك أن أبح وال ش

ا  ث لكنھ انید واألحادی ر ألس دوین المبك اث الت و أن   أبح اره وھ ن إنك ا ال یمك ت جانب أغفل
ل     ي نق دثون ف الحفظ والذاكرة أو روایة الصدر شكلت أھم اآللیات التي اعتمد علیھا المح
وحفظ األسانید والنصوص وأن التدوین ھو الذي كان شأنا ثانویا وذلك في عصر الروایة 

  .على األقل
ن     ات اآلالف م ة لمئ ات أو    ولیست الروایات التي تذكر حفظ األئم ث مجرد كرام األحادی

  .قصص أسطوریة أو أرقام مبالغ فیھا
ى        دد إل زل الع ات واألسانید المتشابھة یخت وما تأولھ اإلسناد سزكین من أن تكرار الروای
بضعة اآلالف ال یدفع وجھ العبقریة في أن المحدثین استطاعوا أن یحفظوا ھذا العدد من  

وق البسیطة بحیث ال یختلط إسناد في إسناد وال  الروایات واألسانید المتشابھة ذوات الفر
ة             ة الروای ي معرف اد ف اد النق ظ ھو عم ذا الحف ان ھ د ك نص في نص مع دقة التشابھ ،ولق
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اء الصواب من     الراجحة عبر الموازنة بین األسانید والروایات لمعرفة وجھ الخطأ وانتق
  .تصفیة ذلك ركام الروایات التي یتخلل فیھا الخطأ البسیط فیستطیع النقاد

ك         ب واألستاذ صبحي صالح من أولئ ونستطیع أن نستثني ا األستاذ محمد عجاج الخطی
دثین            ى أن المح ا إل ث نبھ در حی ظ الص ذاكرة وحف وا عن دور ال م یغفل « الباحثین الذین ل

ة           م معرف ل ألھل العل ي مصنفات ومسانید تكف دیث بأسانید ه ف اجتھدوا وسعھم لحفظ الح
  ] .٧٥[» القوى الضعیف

ع      د المتب و التقلی والدلیل على أن الحفظ وروایة الصدر أو االعتماد على الذاكرة استمر ھ
  :في روایة األحادیث األمور اآلتیة

ن   : أوال ... ...  ول اب أن العصور المتأخرة ھي التي عولت على المدونات والمصنفات یق
ادراك الص  « ]:٧٦[الصالح  ار   فقد تعذر في ھذه األعصار االستقالل ب حیح بمجرد اعتب

األسانید ألنھ ما من إسناد من ذلك إال وتجد رجالھ من اعتمد في روایتھ على ما في كتابھ 
  .» عریا عما یشترط في الصحیح من الحفظ والضبط واإلتقان

أن المحدثین قد نصوا في علم المصطلح على أن الروایة الصحیحة المقبولة : ثانیا ... ... 
ا الع   « ھي  ي یرویھ ة        الت ذوذ وال عل دون ش اه ب ى منتھ ھ إل وفسروا  » دل الضابط عن مثل

الحفظ « ، ثم فسروا ضبط الصدر بأنھ »ضبط صدر وضبط كتاب« :الضبط بأنھ نوعان 
اب            ى شاء، وضبط الكت تمكن من استحضاره مت ث ی ا سمعھ بحی في الذاكرة بأن یثبت م

  ]٧٧". [بصیانتھ لدیھ منذ سمع فیھ وصححھ إلى أن یؤدي منھ"
د   وو ذي یعتم اضح أن ضبط الصدر یعتمد على الحفظ والذاكرة ومع ذلك فكان الراوي ال

على حفظ الكتاب إذا روى من حفظ صدره ضعف ، ونجد في كتب الرجال مصطلحات   
  ".ثقة إذا حدث من كتابھ"أو " صحیح الكتاب: "من قبیل

انت المدرسة وتصحیح الروایة من الكتاب ھو الذي استقر علیھ عرف المحدثین بعد أن ك
  .الحدیثیة التقلیدیة ترفض ذلك وتأباه

ھذا سماعي إال أنھ ال یحفظ؟ : الرجل یخرج كتابھ وھو ثقة، فیقول: فقد قال أشھب لمالك 
راوي عن أشھب      " . ال یسمع منھ: " قال ى ال د األعل ھ إن أدخل   : " قال یونس بن عب ألن

ھ      ال یؤخذ: " وفي روایة أخرى لمالك قال". علیھ ال یعرف ي كتب ھ أخاف أن زاد ف ". من
]٧٨[  

. أن یحدث -أي یحفظھ -ال ینبغي للرجل إذا لم یعرف الحدیث : وعن أحمد ابن حنبل قال
ھذا مع أن أحمد ابن حنبل كان . صار الحدیث یحدث بھ من ال یعرفھ ثم استرجع: ثم قال 

  .ال یحدث إال من كتابھ كما قال علي ابن المدیني
اب        من لم یح: وقال ھیثم  دھم بكت دیث ، یجيء أح حاب الح فظ الحدیث فلیس ھو من أص

  ]٧٩. [كأنھ سجل مكاتب
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حة السماع     :" ویعلق الخطیب البغدادي على ذلك قائال وا ص ا منع ونرى العلة التي ألجلھ
ة     من الضریر والبصیر األمي ھي جواز اإلدخال علیھما ما لیس من سماعھما وھي العل

ن      التي ذكرھا مالك فیمن لھ كتب و ا تضمنت، فم ظ م ھ ال یحف سماعھ صحیح فیھا غیر أن
ازت      ماعھ ج ر س ھ غی دخل علی ن أن ی لم م ھ وس رأ إال من م یق ھ ول ظ كتاب ي حف اط ف احت

  ]٨٠. [ثم ذكر روایات السلف في ذلك… "روایتھ
ة     : والدلیل على أن األصل في قبول روایة الراوي ھو حفظھ وا روای م یقبل دثین ل أن المح

  .رواه من أصل كتابھ سيء الحفظ إال بما
وقال . كتابھ صالح وحفظھ ال یسوى شیئا: فمن ذلك أن یزید بن ُزریع سئل عن َھّمام فقال

ال          -یعني القاضي-َشِریك : ابن عمار حیح، ق ھ فھو ص حاح، فمن سمع من كتب ھ ص : كتب
حاق األزرق    ھ إال إس ن كتاب ریك م ن ش مع م م یس عید  . ول ن س ي ب ال یح دثكم : وق إذا ح

  ]٨١. [سلیمان بشيء فاعرضوه فإنھ سيء الحفظ المعتمر بن
ي     : ثالثا ة ف ى المصادر المدون لو اعتبرنا أن الروایة في العصور المبكرة كانت تعتمد عل

ل    دیل وعل الغالب كما یقول سیزكین وغیره فإن كل ما دونھ علماء الحدیث من جرح وتع
ب  یكون غیر ذي موضوع، ألن الروایة عن الكتب تكون مضمونة عن األ خطاء في الغال

، وال یعقل أن تحدث تحریفات أو زیادات في الروایات التي تداولھا المحدثون عن الكتب 
  .في طول سلسلة اإلسناد

ان السلف             : رابعا و ك ذاكرة، إذ ل ي ال ظ ف دأ الحف ى مب ة اإلسناد قامت أساسا عل إن نظری
افھة، لك  دیث أو مش داولھا دون تح ب لت دونات والكت ى الم دون عل ي یعتم اط العلم ن النش

. عندھم كان مبنیا كلھ على المشافھة، وھذا بعرفھ من لھ أدنى إلمام بتاریخ العلوم اإلسالم
والت       ك مق ي ذل م ف وم، ولھ ي العل حف ف ى الص د عل ن یعتم دھم ذم م تھر عن ذلك اش ول

  .شھیرة
م   " یقول الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في كتابھ  ظ العل إن اهللا ع  « ": الحث على حف ز ف

حف وال    وجل خص أمتنا بحفظ القرآن والعلم ، وقد كان من قبلنا یقرءون كتبھم من الص
ف  ! ھذا ابن اهللا :فقرأ التوراة من حفظھ قالوا " عزیر"یقدرون على الحفظ، فلما جاء  فكی

م     ي األم یس ف نقوم بشكر من خولنا أن ابن سبع سنین منا یقرأ القرآن عن ظھر قلب، ثم ل
دیث    ممن ینقل عن نبیھ روي الح أقوالھ وأفعالھ على وجھ تحصل بھ الثقة إال نحن، فإنھ ی

منا خالٌف عن سالف، وینظرون ثقة الراوي إلى أن یصل األمر إلى رسول اهللا صلى اهللا 
ا وال یعرف          درى من كتبھ حیفة ال ی ھ عن ص ا یذكرون علیھ وسلم وسائر األمم یروون م

دوام الدراسة    -یةأي الروا-من نقلھا ، وھذه المنحة العظیمة  نفتقر إلى حفظھا، وحفظھا ب
  ].٨٢[…» لیبقى المحفوظ

إلى أن كتب المحدثین كانت تبلغ قدرا كبیرا جدا یجعل ] ٨٣[تشیر روایات كثیرة :خامسا
دیثھم،    الس تح ل مج ي ك م ف طحبونھا معھ انوا یص دثین ك ور أن المح تحیل تص ن المس م



 ١٠٧

ت تعق   ي      فالمتوجھ أن نفترض أن مجالس الحدیث كان ذاكرة ف ظ وال ى الحف اد عل د باالعتم
  .الغالب والتحدیث من الكاتب كان ھو الطارئ

إن دراسة كثیر من مصطلحات المحدثین تنبئ بحقیقة مكانة حفظ الصدر عندھم، : سادسا
ة   حیح بالموافق ھ الص ى الوج ت عل ي روی ة الت میة الروای ى تس طالحھم عل ك اص ن ذل فم

ن       " فوظةالمح"لروایات الثقات بأنھا الروایة ك أیضا استعمالھم اصطالحات م ، ومن ذل
ین      " ضعیف،لھ أوھام، بغلط:" قبیل  ن للع ر، ویمك یس غی ظ ل كل ذلك منصرف إلى الحف

ال     م الرج ي عل طالحات ف ك االص ا تل ي تحتلھ رة الت احة الكبی درك المس ة أن ت المالحظ
  .والعلل وھما عماد علم النقد عند المحدثین

" صاحب حفظ" لنجعة حین اعتبر تزكیة األئمة لراو وتلقیبھ بـوقد أبعد األستاذ سیزكین ا
ات والجرح    ]٨٤[أن ذلك مجرد تكریم لھ  د الروای ، بل إن ذلك لھ عالقة وطیدة بمنھج نق

  .والتعدیل كما یعلم كل خبیر بھذا الفن
ابعا ھ   : س ي كتاب ذي ف ام الترم ال اإلم غیر  :" ق ل الص م   ": " العل ل العل ل أھ ا تفاض وإنم

  ].٨٥" […واإلتقان والتثبت عند السماعبالحفظ 
نھج           د م ذاكرة عن در وال ظ الص ك أن حف اال للش دع مج ا ال ی ت بم ور تثب ذه األم ل ھ ك
ین         ث یصعب الفصل ب ة اإلسناد بحی ي نظری المحدثین في النقد كانت تشكل بعدا عمیقا ف

  ).الحفظ، اإلسناد،النقد: ( ھذه العناصر 
  .الخالصة

دثین،     احتل اإلسناد مكانتھ ا -١ د المح ى ی ر عل لعالیة وتم التنظیر العلمي لھ منذ وقت مبك
  .وأشھر من نظر لھ من المتقدمین عبد اهللا بن المبارك

حاب         -٢ ا أص ز بھ ي یتمی ة الت ون السمة العلمی تمیز اإلسناد بخصائص ذاتیة أھلتھ أن یك
  العلوم، كما أنھ صار األساس الذي بني علیھ منھج النقد عند المحدثین

ان عنصرا            ل -٣ ذاكرة ك ظ ال ر، لكن حف ذ عصر مبك ث وأسانیده من درین األحادی قد تم ت
ى   مھما في صیانة تلك األسانید إلى جانب المدونات، وقد قام منھج النقد عند المحدثین عل
دا       ى غ ل النصوص حت ي نق اعتبار ھذا الجانب في ضبط الراوي الذي یستخدم اإلسناد ف

  .قلةمعیارا لقبول أو رفض روایات الن
________________________________________  

  ).٢/٤٢٢(دراسات في الحدیث النبوي محمد األعظمي  -] ١[
ابق  -] ٢[ ز ) ٢/٤١٦(الس د رك اخت "ولق ف ش ودي"(جوزی ا یھ تھ ) بریطانی ي دراس ف

ھ   ي كتاب أصول الشریعة   : على أحادیث األحكام وأعلن عن نظریتھ في اختالق األسانید ف
ة  ھ اآلخر    The Origin of Mohammedan Jurispro dunce: المحمدی وكتاب
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ف االستشراق     Introduction to Islamic Law: مقدمھ في الفقھ اإلسالمي انظر موق
  ٧٣أكرم العمري ص. من السیرة والسنة النبویة

ة     : أنظر -] ٣[ ن السیرة والسنة النبوی رم العمري  . موقف االستشراق م  ٣٨-٣٥ص. أك
د    ٤٩السنة المشرفة لھ أیضا ص ودراسات في تاریخ وي محم ودراسات في الحدیث النب

  )٢/٤٢٠(األعظمي 
وي  -] ٤[ دیث النب ي الح ات ف ي ، دراس د األعظم اني ) ٤٩٧-٢/٤٩٦(محم م البی والرس
  .المنقولة ھنا ھو النموذج الذي تصوره شاخت) شجرة اإلسناد(
ي عمرو عن        -] ٥[ ن أب رو ب لمة     الواقع أن روایة عبد العزیز عن عم ي س رجل من بن

ى الجادة،        ذي روي عل د اإلسناد ال ا دام وج خطأ، واإلسناد الخطأ یطرحھ نقاد الحدیث م
ا، انظر      ا لھ ر قرین حیحة لیعتب ي   : وال یصحح الخطأ على وفق الروایة الص اإلرشادات ف

  .٥٠ص. طارق عوض اهللا. تقویة األحادیث بالشواھد والمتابعات
  ).٤٢٠-٢/٤١٦(محمد األعظمي  .دراسات في الحدیث النبوي -] ٦[
ة      -] ٧[ ن السیرة والسنة النبوی رم العمري ص  . انظر موقف االستشراق م ي  . ٥٢أك وف

ر     ة أنظ اء العلمی ر من األخط ي كثی رقین ف وع المستش ى وق ي أدت إل ق الت : قضیة العوائ
وموقف االستشراق من السیرة والسنة  ٣٨٢محمد عجاج الخطیب ص. السنة قبل التدوین

  ).١/٢٢٥(وتاریخ الثالث الغربي فؤاد سزكین. ٧٦ألكرم العمري ص النبویة
ي    -] ٨[ ذف الخلف وھذا ھو الذي عناه األستاذ األعظمي في نتائج دراساتھ عن نظریة الق

ي   : أنظر " لم یكن ھناك تطور وتحسین في األسانید"لشاخت حیث استنتج أنھ  دراسات ف
  )٢/٤٣٧(الحدیث النبوي 

بشرح   ٨١الترمذي في العلل الصغیر ص) ١/١٥(دمة الصحیح رواه مسلم في مق -] ٩[
  .١٢٢ابن رجب والخطیب البغدادي في الكفایة ص

نف   -] ١٠[ ي المص رزاق ف د ال ري  ) ١١/٣٥٧(رواه عب تاذ العم ال األس ند : و ق بس
  )٤٤بحوث في تاریخ السنة المشرفة ألكرم العمري ص : ( صحیح وانظر 

  )٢/٣٩٥(دراسات في الحدیث النبوي  -] ١١[
  )٢/٣٩٧(السابق ] ١٢[ -
  ٣٨٦رواه الخطیب في الكفایة ص  -] ١٣[
ي   ) ١/٩٥(و الحاكم في المستدرك ) ٤/٢٨٣(رواه أحمد في المسند  -] ١٤[ ب ف والخطی

  ٣٨٥الكفایة ص 
  ٢٣٥رواھا الرامھرمزي في المحدث الفاصل ص  -] ١٥[
  )١/٨.(ابن حجر العسقالني. فتح الباري شرح صحیح البخاري -] ١٦[
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اب  -] ١٧[ ي كت افعي ف الة« رواه الش ند    ٤٠١ص» الرس ي المس ل ف ن حنب د ب وأحم
ي السنن  ) ١/٤٣٧( ن ماجة   ) ٣/٣٧٢(والترمذي ف حیحھ     ) ١/٥٢(واب ان في ص ن حب واب
وقد أورده السیوطي ) ١/٤٠(وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضلھ ) ٢٢٧-١/٢٢٦(

وانظر  . لمتناثرة وكذلك الزبیدي في لقط الآللئ في األزھار المتناثرة و الكتاني في نظم ا
واترة    :  ث المت ي األحادی اثرة ف ئ المتن ط الآلل دي ص . لق ى الزبی د مرتض ط .١٦١محم

  .م ١٩٨٥بیروت 
وابن ) ٣/٣٧٢(والترمذي ) ٣٦٦٠حدیث رقم ( وأبو داود ) ٥/١٨٣(رواه أحمد  -] ١٨[

ة  ان ) ١/٥٢(ماج ن حب تدرك  ) ١/٢٢٥(واب ي المس اكم ف ر  ) ٨٨/ ١(والح د الب ن عب واب
)١/٣٩.(  
وابن عبد البر في جامع ) ٨٧-١/٨٦(والحاكم في المستدرك ) ٤/٨٠(رواه أحمد  -] ١٩[

  ) .٣٩/ ١(بیان العلم وفضلھ 
  .٢٠٦والرامھرمزي في المحدث الفاصل ص ) ٤/٣٤٠(رواه أحمد  -] ٢٠[
ل ص  -] ٢١[ دث الفاص ي المح زي ف دین المق ٢٠٦رواه الرامھرم یاء ال ي وض ي ف دس

  )١٠/١٩٦(األحادیث المختارة 
  ) ٢٤٢٥/ ١(رواه البخاري -] ٢٢[
  .فؤاد عبد الباقي. ٢٩٤٢حدیث رقم ) ٢/٢٢٦٥(صحیح مسلم  -] ٢٣[
  ).٥٩-٢/٤٩(مقدمة تفسیر القرطبي : انظر  -] ٢٤[
حیحھ   ) ١/١٠(ومسلم) ١/٥٢(رواه البخاري في مواطن منھا  -] ٢٥[ وابن حبان في ص
ي السنن  ) ١/١٤٩(ي المستدرك والحاكم ف) ١/٢١٤( دین   ) ٥/٣٥(والترمذي ف وضیاء ال

ارة  ث المخت ي األحادی ي ف ھ   ). ٣/٢٢٢٨٧(المقدس ھ بأن اظ علی ن الحف ر م م الكثی د حك وق
ر   واتر، انظ دیث مت ى       : ح د مرتض واترة محم ث المت ي األحادی اثرة ف ئ المتن ط الآلل لق

  .١٩٨٥وت بیر.ط دار الكتب العلمیة  ٢٢٦١ص.تحقیق محمد عطا. الزبیدي
ھو أول من وقى الكذب « :عن أبي بكر الصدیق  ٤٦قال الحاكم في المدخل ص  -] ٢٦[

لم      ھ وس اظ       » عن رسول اهللا صلى اهللا علی ذكرة الحف ي ت ذھبي ف ھ ال ال عن « ) : ١/٢(وق
  .»وھو أول من احتاط في قبول األخبار

روحین  -] ٢٧[ ي المج ان ف ن حب ال اب ن «) : ٣٨ص(ق ا أول م ر وعلی ن إن عم ا ع فتش
  .»الدجال في الروایة وبحثا عن النقل في األخبار ثم تبعھم ناس على ذلك

، ونص على خصیصیتھا الزرقاني في ١٢ذكر ذلك لبن الصالح في المقدمة ص -] ٢٨[
  )٤٤٤٧٧٤—٥/٣٩٨(شرح المواھب اللدنیة 
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رب ص        -] ٢٩[ اء المغ ارس علم ن فھ ع م اب الراب ع الب د اهللا  . ٤٩٤-٤٢١یراج د عب
ة أن   . بط الترغي المرا دثین مقول ب    » وتشتھر عند المح : وانظر  » األسانید أنساب الكت

  .٧٥ص .بكر أبو زید . التأصیل 
  ١٢علوم الحدیث البن الصالح ص -] ٣٠[
  ١٣٢علوم الحدیث البن الصالح ص  -] ٣١[
  )١/١١٥.(الحافظ الذھبي . میزان االعتدال -] ٣٢[
ن    -] ٣٣[ د ب دین محم ھ       ھو الحافظ ضیاء ال د المقدسي واسم كتاب د الواح ث  "عب األحادی

دھما     حیحین أو أح ي الص یس ف ا ل ارة مم ھ    "المخت م یكمل م ول ى حروف المعج ب عل مرت
  .ھج وھي السنة التي توفي فیھا ابن الصالح٦٤٣توفي عام 

ي           -] ٣٤[ اني ف ة الكت ة السنة واألسانید العالم ي خدم دثین ف وقد استوفى مصنفات المح
د     . لمستطرفة كتابة الرسالة ا دثین عن ویوجد استقصاء مبدع لكتب السنة ومصنفات المح

ب السنة              اھج كت ان من دیق حسن خان ببی ي ص د عن ون، وق ي كشف الظن حاجي خلیفة ف
الشھیرة في كتابھ الحطة في ذكر الصحاح الستة، و استوفى تاریخ التألیف عند المحدثین 

ادة واسعة   األستاذ فؤاد سزكین في الجزء األول من تاریخ ال تراث العربي ولبروكلمان م
  .عن مصنفات المحدثین لكنھا منثورة في أجزاء الكتاب

حیحھ    -] ٣٥[ ل الصغیر ص     ) ١/٨٧( رواه مسلم في مقدمة ص ي العل ذي ف  ٨٧والترم
دیل   رح والتع ي الج اتم ف ي ح ن أب عفاء  ) ١/١٧(واب اب الض ي كت ان ف بن حب ) ١/١٧(ول

دیث ص       ٢٠٩والرامھرمزي في المحدث الفاصل ص   وم الح ة عل ي معرف  ٦والحاكم ف
ة ص    ي الكفای دادي ف ب النغ دیث ص    ٣٩٣والخطی حاف الح رف أص امع  ٤٠وش والج

امع    راوي وآداب الس الق ال د     ) ٢/١٤٧(ألخ ة التمھی ي مقدم ر ف د الب ن عب ) ١/٥٦(واب
ة    ٢١٥وأوردھا ابن الصالح في علوم الحدیث ص ( ، وابن تیمیة في منھاج السنة النبوی

ي ص     )٤/٩٦ ارم المنك ي الص ادي ف د الھ ن عب اظ   ٢٦٨واب ذكرة الحف ي ت ذھبي ف ، وال
ات الشافعیة     ) ٤/١٠٥٤( ي طبق اج السبكي ف ث   ) ٥/١٨٧(والت تح المغی ي ف خاوي ف والس

  ).٥/١٨٧(والزرقاني في شرح المواھب اللدنیة ٣٣٥ص 
  ).١٢ص(رواه مسلم في مقدمة صحیحھ  -] ٣٦[
  ٨٨شرح عن الترمذي البن رجب ص  -] ٣٧[
ا    -]٣٨[ ل غیرھ ا قب ارك وجمعناھ بن المب ا ل ا علیھ ي وقفن ول الت ا النق د ذكرن ابق وق الس

اإلسناد «:وخاصة قولھ . ألھمیتھا في تنظیر مبدأ اإلسناد وألن عباراتھ أعمق من غیرھا 
  .»..من الدین 

ا    -] ٣٩[ ا منقطع ا مبھوت دة      . أي بقي ساكتا مفحم و غ اح أب د الفت ال األستاذ عب ذا  « : ق وھ
اب         م غ ع ث ث والراب اني والثال رن الث اورات أھل الق ي مح تعمال ف أسلوب معروف االس

  )٥٣عبد الفتاح أبو غدة ص. اإلسناد من الدین : انظر . وغمض معناه
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  ).١/٢٢٥(االعتصام للشاطبي  -] ٤٠[
وي ص     ) ٥/٤٥٤(المواھب اللدنیة للزرقاني  -] ٤١[ د الحي اللكن واألجوبة الفاضلة لعب

٢٤  
ة ص  ر -] ٤٢[ ي الكفای دادي ف ب البغ دیل    ٣٧واه الخطی ي التع اجي ف د الب و ولی وأب

ریح  راوي  ) ١/٢٩١(والتج دریب ال ي ت یوطي ف ر الس ي  ) ١/٢٨٢(وذك ووي ف ال الن وق
ة        «): ٣/٥٣(تھذیب األسماء واللغات  ذال المعجم دة وبال اء الموح ذ بكسر الجیم والب جھب

ى   ھو الفائق في تمییز جید الدراھم من ردیئھا والج ق عل مع جھابذة وھي عجمیة وقد تطل
  .» البارع في العلم استعارة

  )١/٥٧(رواه ابن عبد البر في مقدمة التمھید  -] ٤٣[
ة      ٩٧رواه الرامھرمزي في المحدث الفاصل ص  -] ٤٤[ ي الكفای دادي ف ب البغ والخطی

  ٢٨٣ص
  ٨٨شرح علل الترمذي البن رجب ص  -] ٤٥[
  ٢٧ن ص رواه ابن حبان في المجروحی -] ٤٦[
  ٨٩-٨٨شرح علل الترمذي البن رجب ص  -] ٤٧[
: والخطم واألزمة جمع ِخطام وِزمام  ٦رواه الحاكم في معرفة علوم الحدیث ص -] ٤٨[

  .یا یقاد بھ البعیر 
  .السابق نفس الصفحة -] ٤٩[
  )٥/٤٥٤(شرح المواھب اللدنیة للزرقاني  -] ٥٠[
  )٨٢-٢/٨١(ندلسي ابن حزم األ. الفصل في الملل والنحل  -] ٥١[
  تحقیق محمد رشا وسالم) ٧/٣٧. (أحمد بن تیمیة . منھاج السنة النبویة  -] ٥٢[
  ٣٠عبد الفتاح أبو غدة ص. اإلسناد من الدین  -] ٥٣[
  )٤/٨٧.(مصطفى صبري. موقف العقل والعلم والعالم من رب العلمین وعباده  -] ٥٤[
  )٠٨-…١/٢(لي القاري ع. مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  -] ٥٥[
  ١٩٤.شرح شرح النخبة على القارئ ص -] ٥٦[
حق الشیرازي ص     : انظر  -] ٥٧[ ي اس ھ ألب وقعین    ٢٣اللمع في أصول الفق وإعالم الم

ة  یم الجوزی ن ق اطبي ) ١/٣٥٣(الب حاق الش ي إس ات ألب ي ) ١/٧٦(والموافق اج ف واإلبھ
  )١/١٠٠(شرح منھاج البیضاوي في أصول الفقھ للسبكي 

دة ص  . لمحات من التاریخ السنة وعلوم الحدیث -] ٥٨[ و غ ل    ٧٦عبد الفتاح أب د أغف وق
ا شرطا أساسا من شروط             راء بقضیة اإلسناد باعتبارھ ام الق ر اھتم دة ذك األستاذ أبو غ
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نھج          رره م ا ق ل تفاصیلھ ال یخرج عم ذا الشرط بك إثبات قرآنیة النص أو القراءة وأن ھ
  .النقد عند المحدثین

  .٤٠االستشراق من السیرة والسنة النبویة، أكرم العمري  موقف - ١
  ٤١-٤٠السابق ص  -] ٥٩[
ول   ٣٠مرغلیوث بترجمة حسین نصار ص.دراسات عن المؤرخین العرب  -] ٦٠[ ویق

جر، أسانید   : "فرانز روزنتال لماذا نبدي سخطنا على كاتب یجمع أسانید تبعث على الض
یة من رواة الحدیث الذین عاشوا في دمشق أو  ال حصرھا لھا تتعلق بسیرة رجل أو براو

ن       ) یشیر إلى الباحثین الغربیین(مروا بھا لماما، نحن  اب م ي كت ذا ف ل ھ ي مثی إذا قرأنا ف
وابا  ا ص رب قلن ب الغ ة ؟  : كت ة جلیل دمات علمی ام بخ احبھ ق ي وإن ص ل عمل ھ عم ! " إن

ال  . مناھج العلماء المسلمین في البحث العلمي ( ز روزنت ارات ھؤالء    )١٩ص. فران وعب
د        دثین، وال یمكن ألح دى المح ة اإلسناد ل المستشرفین تنبئ عن تقصیر في دراسة نظری
ة اإلسناد        تفھم روح نظری م ی ا ل دیث م أن یدرك فائدة آالف األسانید المرویة في كتب الح

  .ویقف على تاریخھ من لدن نشوئھ
  ٣٦عمري ص أكرم ال. موقف االستشراق من السیرة والسنة النبویة -] ٦١[
  ٧٢و ص  ٨ص. األنوار الكاشفة عبد الرحمن المعلمي -] ٦٢[
  ).٢/٤١٦(فما بعدھا و ٢/٤٨٥. محمد العظمي . دراسات في الحدیث النبوي  -] ٦٣[
ول  ) ٢٤٣-١/٢٤٠. (فؤاد سزكین . انظر مثال تاریخ التراث العربي -] ٦٤[ « : وفیھ یق

ارة    وعلى كل حال فقد كانت العادة المألوفة في الر ذكر عب ة أن ت » إمالء من حفظھ   «وای
ر استثنائي     ذا أم ي    . » إذا كانت الروایة تعتمد على الذاكرة وحدھا، ھ وأیضا دراسات ف

  )٢/٣٢٧(محمد األعظمي . الحدیث النبوي
ھ    -] ٦٥[ ي كتاب ي     « یمكننا استثناء قرار روزنتال الذي قال ف اء المسلمین ف اھج العلم من

ي  ث العلم یس» البح ة أن ة ص  ترجم ان  « : ٢٦فریح ا ك لمون كم ون المس ان المؤرخ ك
ذاكرة          د ال ي تعتم ارف الت ن للمع م یك ة ول ائق المدون علماء الدین أیضا یعتمدون على الوث

  .وسیأتي مناقشة مضمون الجملة الخیرة لروزنتال» شأن في تألیفھم 
  )٢٤٤-١/٢٤٣(تاریخ التراث العربي فؤاد سیزكین  -] ٦٦[
ي ص     . عند المسلمین علم التاریخ  -] ٦٧[ د العل ة صالح احم  ١٦فرانز روزنتال ترجم

ھ   ي كتاب ي  « وف ث العلم ي البح لمین ف اء المس اھج العلم ن  » من ربیین ع رر أن آراء الغ یق
ى    ز عل عورا ال یرتك و ش التفوق والعل عورھم ب وھھا ش ا یش را م المیة كثی الحضارة اإلس

اییس صارمة      منطق وأن من المزالق التي وقع فیھا الباحثون الغرب م یضعون مق ون أنھ ی
  .من الكتاب المذكور ١٩-١٨انظر ص .یحكمون بموجبھا على ما أنتجھ الفكر االسالمي 

یس فریحة     . مناھج العلماء المسلمین في بحث العلمي  -] ٦٨[ ة أن ال ترجم فرانز روزنت
  ٢٢ص 
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رحمن . النجلوا و سینوبوس. مدخل إلى دراسات التاریخیة  -] ٦٩[ دوي   ترجمة عبد ال ب
  ٧٨ص 

  ٣٢ترجمة حین نصار ص. مرغلیوث . دراسات عن المؤرخین العرب  -] ٧٠[
ع ألن معظم    ٧٠.ص.حسین نصار   . نشأة التدوین التاریخي عند العرب   -] ٧١[ والواق

  .أفكار ھذا الكاتب كانت مجرد صدى لكتاب مرغلیوث الذي ترجمتھ ھو نفسھ 
  )١/٧٧(فى شاكر مصط. التاریخ العربي والمؤرخون -] ٧٢[
-األستاذ فؤاد سیزكین باحث تركي مخضرم ھاجر من بلده تركیا ألسباب سیاسیة -]٧٣[

ھ     ة كتاب ي مقدم ك ف ذكر ذل ا ی ي « كم راث العرب اریخ الت ن   » ت ر م ذ علىكثی وتتلم
المستشرقین في ألمانیا حیث حط رحالھ، وابتدأ من ھناك رحالتھ العالمیة في البحث عن  

ا من والء صادق      -وثقافتھ» التراث العربي « ریخ المخطوطات اإلسالمیة لتا ا فیھ مع م
ي        –للمسلمین وللتراث اإلسالمي  راث الحضاري األوروب ن الت أثرت بشوب م إال أنھا ت

  .یغتفر لھ في خضم محاسنھ
  )٢٤٣-١/٢٢٢٤٠.(فؤاد سیزكین. تاریخ التراث العربي -] ٧٤[
ب ص       -] ٧٥[ اج الخطی د عج دوین محم ل الت نة قب ع الس دیث  . ٣٨٠ راج وم الح وعل

  .٣٠-٢٣ومصطلحھ صبحي صلح ص 
  .٢٣علوم الحدیث البن الصالح ص  -] ٧٦[
  ٨٣-٨٦نزھة النظر شرح نخبة الفكر البن حجر العسقالني ص -] ٧٧[
  .٢٢٧الخطیب البغدادي ص. الكفایة في علم الروایة -] ٧٨[
  .أیضا -] ٧٩[
  ١٤٤صوانظر علوم الحدیث البن الصالح  ٢٢٩السابق ص -] ٨٠[
  .٢٢٣الخطیب البغدادي ص. أنظر الكفایة في علم الروایة -] ٨١[
  ١١ص .أبو الفرج ابن الجوزي . الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ -] ٨٢[
  ٧٢منھج النقد عند المحدثین محمد األعظمي ص: انظر -] ٨٣[
  )١/٢٤٢(فؤاد سیزكین . تاریخ التراث العربي -] ٨٤[
  .بشرح ابن رجب ١٤٧ علل الترمذي ص -] ٨٥[

====================  
  .منھج المحدثین في توثیق اإلسناد ونقده

 
ر             د الخب در من عنصر المالحظة لنق ر ق ى أساس إتاحة أكب لقد قامت نظریة اإلسناد عل



 ١١٤

ا            ذا م ل ھ ام ، ولع ون واألوھ د عن مجرد االفتراضات والظن أى النق والروایة، بحیث ین
  .د عن منھج الغربیین في النقد التاریخيیمیز منھج المحدثین في النق

ھ         ال اندری ا ق نھج استردادي كم ي أساسھ م ین ف د األوروبی اریخي عن د الت نھج النق إن م ف
ھ           ]١[الالند  رف ب ا یعت ذا م ة، وھ ھ من المالحظة والتجرب ھ ال نصیب ل ، ومعنى ذلك أن

والن    ا یق ینوبوس ، فھم وا و س ائع التاری  : " النجل زة للوق ة الممی ا   والخاص ي أنھ ة ھ خی
التدرك مباشرة، بل وفقا آلثارھا ، ولھذا فإن المعرفة التاریخیة ھي بطبیعتھا معرفة غیر 
مباشرة، ولھذا السبب ینبغي أن یختلف منھج علم التاریخ اختالفا أساسیا عن منھج العلوم 

  ].٢" [وعلم التاریخ مھما قیل فیھ لیس علم مالحظة.. المباشرة
قطعوا األمل في حصول أي نوع من أنواع المالحظة المباشرة   فالمؤرخون األوروبیون 

نھم حاولوا        ي لك ع العمل ي الواق للواقعة التاریخیة، والمحدثون قد أدركوا ھذه االستحالة ف
أن یوفروا مجاال لتحقق نوع من أنواع المالحظة المباشرة حتى یخرج ھذا العلم عن حیز 

  .الخرص واألوھام
ل بحث       :" یقول األستاذ عثمان موافي ذي ھو أساس ك فمنھج المالحظة غیر المباشرة ال

ة   تاریخي في عصرنا الحاضر من الصعوبة بمكان أن نصل منھ إلى الیقین، بینما المعرف
ا     ین ألنھ م والیق اإلسالمیة التي أساسھا منھج المالحظة المباشرة في درجة أقرب إلى العل

درس، وھي    كما أشرنا ترتد أصال إلى رؤیة حسیة مباشرة للظاھ رة موضوع البحث وال
  ".لیست یقینیة تماما وإنما في درجة أقرب إلى الیقین

ك       ة وذل د التجرب ر اعتم ة الخب وقد أشار األستاذ موافي إلى أن المنھج اإلسالمي في روای
  ].٣[بالموازنة بین الروایات ومعارضة المكتوب على السماع 

ري فیھ المالحظة المباشرة ، لیس للواقعة لقد كان اإلسناد ھو المعمل أو المختبر الذي تج
  .التاریخیة ولكن لمن شاھدوا الواقعة التاریخیة 

ھو اإلسناد ،  -في تسجیل األحداث  -والمنھج الثاني لضمان الصحة : " یقول مرغلیوث 
ان األصلي     ى شاھد العی " وھو سلسلة الرواة الذین یمكن تتبع آثار الروایة عن طریقھم إل

]٤.[  
دھم ،         إن المال اھج نق ي من دثون ف ا المح ر لھ ین نظ د الیق ي تول رة الت بھ المباش ة ش حظ

دھم        زان نق ي می حیح ف ناد ص ذي ورد بإس ر ال روا أن الخب ري   "واعتب م النظ د العل یفی
  ].٥" [بالقرائن على المختار

ي     لم ف اري ومس ھ البخ ا أخرج القرائن م ري ب م النظ د العل ي تفی ار الت ن األخب وا م وجعل
ث ال یكون    صحیحھا مما ل ین حی م یبلغ حد التواتر ، ومنھا المسلسل باألئمة الحفاظ المتقن

افعي       ن الش ره ع ھ غی اركھ فی ثال ویش ل م ن حنب د ب ھ أحم ذي یروی دیث ال ا ، كالح غریب
ة              د سامعھ باالستدالل من جھ م عن د العل ھ یفی س، فإن ن أن ك ب ویشاركھ فیھ غیره عن مال

فات الال  ن الص یھم م ھ، وأن ف ة روات ن   جالل ر م ام الكثی وم مق ا یق ول م ة للقب ة الموجب ئق
  ].٦[غیرھم 
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واعتبر المحدثون أن اإلسناد الذي ینقده العالم المتبحر في الحدیث العارف بأحوال الرواة 
  ].٧[المطلع على العلل یفید العلم بصدق الخبر ویسوغ القطع بوقوعھ 

د     لقد عرف منھج النقد التاریخي األوروبي فكرة اإلسناد، لكنھ  ة نق ل أصال إمكانی لم یتخی
  .الخبر عن طریق اإلسناد في الواقع العملي 

ینوبوس   وا وس ول النجل ن    :" یق ول م ر معق یس غی لي ل اھد األص ن المش ث ع ذا البح ھ
ع   الناحیة المنطقیة فمجامیع الروایات العربیة القدیمة تعطي أسانید الروایة، لكننا في الواق

ن السند تصعد بنا إلى المشاھد األصلي فتظل المشاھد العملي نفتقر دائما إلى معلومات ع
  ]٨". [مجھولة الصاحب

رواة،          ر ال ا عب ة ونقلھ ة الروای ي آلی وال نغالي إذا قلنا إن المنھج األوروبي تخبط أیضا ف
ھ       د وأن دیدة التعقی ة ش داث التاریخی ففي موضع من كتابھما یعتبر النجوا وسینوبوس األح

ا أن ی  ل مطلق ر المحتم ن غی ة  م نفس الطریق تقالن ب اھدان مس ا مش ن ]. ٩" [رویھ لك
ول            ا حین یق ر نفھم دو أكث اریخي یب د الت ي النق ھ ف ي رسالة ل األقوال إذا  : " سینوبوس ف ف

ة             ة الواقعی ع الحقیق ق م ا تتف ع إال ألنھ ا أن یق ن الممكن عملی یس م ا ل إن اتفاقھ " اتفقت ، ف
]١٠.[  

ا      ي تخیلھ ات الت م المعوق س حج بط یعك ذا التخ ین    إن ھ ة ب ون حائل ون األوربی المؤرخ
ا     ات وذللوھ ك المعوق ل تل دثون لك ن المح د فط رة ، ولق ة المباش ین المالحظ ؤرخ وب الم

  .وھیئوا للنقد مجاال علمیا دقیقا وشفافا إلى أبعد الحدود
ى    در عل م أق ذي جعلھ ناد ال ة اإلس دثین بخصیص د المح د عن نھج النق رد م ا تف ین لن إذا تب

ھ ،  الفحص والمالحظة الم باشرة للروایة من غیرھم، نبین ھنا مادة اإلسناد وما یتكون من
دوینھا  ] ١١[ونبین الجھود التوثیقیة  المصاحبة للروایة منذ صدورھا عن صاحبھا حتى ت

ن    ة م في الكتاب، ثم الجھود التوثیقیة األخرى التي ضمنت المحافظة على الروایة المدون
  .االنتحال أو التحریف أو التصحیف

ن      ومن  در ممك ر ق وفیر أكب ى ت العرض الذي سنقدمھ سندرك أن نظریة اإلسناد قامت عل
  :من الدقة في التوثیق الروایة من بدایة السند على قسمین 

o  توثیق الروایة منذ حدوثھا إلى تدوینھا: القسم األول.  
o اني م الث اط    : القس ق األوس ن طری داولھا ع رھا وت ى نش دوینھا إل ذ ت ة من ق الروای توثی

  .العلمیة
ذي    ي ال ب العلم فتھ القال التین بص ي الح را ف ان حاض ناد ك ى أن اإلس ھ إل ي أن یتنب وینبغ

  .تمارس مت خاللھ أي عملیة توثیقیة 
  توثیق روایة الواقعة التاریخیة منذ حدوثھا إلى تدوینھا: القسم األول
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ان    ي الزم ل ف د أن یتوغ ت للناق ا أتاح ي أنھ ن ف ناد تكم ة اإلس ة نظری رد، إن عبقری المج
ل           درة ك ك، ویالحظ بنفسھ ق ل راو لتل ة ك ص حال ب یفح ویتدخل بآلتھ في النقد كأنھ طبی

  ".على وجھھا"راو على نقل تلك الروایة 
  .طرفان ووسط: یمكننا تقسیم اإلسناد منذ حدوث الروایة إلى تدوینھا على ثالثة أقسام

حابیا،   ھو بدایة السند، أي المشاھد للواقعة ولیس بال: الطرف األول ضرورة أن یكون ص
  .فإن أي واقعة مرویة بالسند یكون المشاھد لھا والراوي لتفاصیلھا ھو طرف السند األول

ى الطرف   : الطرف الثاني وھو المصنف الذي دون الواقعة، ویرویھا في كتابھ بإسناده إل
  .األول

ي  : الوسط ة   وھي سلسلة اإلسناد بین ذینك الطرفین من الرواة الذین شاركوا ف ل الروای نق
  .عن بعضھم حتى وصلت عن طریقھم في الطرف األول إلى الطرف الثاني

ق       ا متعل زء منھ ل، ج ذه المراح ق ھ مان توثی را لض روطا كثی دثون ش ترط المح د اش لق
رواة            ادة اإلسناد أي ال ي م ا ف ي یجب توافرھ فات الت دیل وھي الص بنظریة الجرح والتع

ة        والنقلة لضمان عدم حدوث الخطأ منھم، و ذه العملی ام بھ ن القی د م تمكن الناق ى ی لكن حت
اح   التوثیقیة فإنھ یحتاج إلى أن یصل إلیھ اإلسناد بمادتھ األصلیة دون تحریف، ومن ثم یت
ذا       د ھ ي ستأتي بع دیل الت لھ إعمال النظر في أحوال الرواة بمقتضى نظریة الجرح والتع

  .الباب
  .ة منذ حدوثھا إلى تدوینھالكن التوثیق الخاص بمادة اإلسناد یصطحب الروای

  :وسنعرض على النحو اآلتي
  ).الطرف األول من اإلسناد(توثیق المشاھد للواقعة : أوال

ھ        مح ل ة تس ي حال ة ف اھد للواقع ون المش رورة أن یك ى ض دثین عل ة المح تقرت كلم اس
  .بروایتھا دون أي عوائق تؤثر في صحة المشاھدة

  .أي فھم الخطاب ورد الجواب وعبروا عن ذلك بضرورة وجود صفة التمییز
والذي ینبغي في ذلك أن « : قال ابن الصالح بعد أن ذكر خالف المحدثین في سن التحمل

ل             ة من ال یعق ا عن حال دناه مرتفع إن وج ى الخصوص، ف ھ عل یعتبر في كل صغیر حال
ان دون خمس سنین، وإن     فھما للخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعھ وإن ك

  ]١٢. [»لك لم نصحح سماعھ وإن كان ابن خمس بل ابن خمسینلم یكن كذ
ي      ة الت وع الحادث ع ن والتمییز الذي اشترطھ المحدثون في مشاھد الواقعة یتناسب طردا م

  .شاھدھا، فال یجدي مجرد التمییز في وصف حرب أو معركة أو واقعة معقدة التفاصیل
ذ     لذلك أحال المحدثون روایات عبد اهللا بن عباس للوقائ حابة أخ ات ص ى روای ع المكیة إل

عنھم ابن عباس ألنھ لم یكن في سن تتیح لھ أن یروي ویصف بعض الوقائع المعقدة وھو 
  ]١٣. [إذ ذاك بمكة صغیر
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وا       ي یضعھا النجل ة الت ر المنطقی وھذا الشرط الذي وضعھ المحدثون أدق من األسئلة غی
رط ا  لبي، ألن ش اطني الس د الب ة النق ي عملی ینوبوس ف ى وس م تراع ام، ث دثین ع لمح

ون       د تك ا ق اریخي فإنھ د الت حاب النق ا أسئلة أص بھا، أم ا یناس ة بم ل واقع خصوصیات ك
  ]١٤. [عقیمة أو معقدة في بعض الظروف

رح        ة الج ي نظری ا ف یأتي تناولھ ة فس اھد للواقع راوي المش ة ال ص حال ات فح ا عملی أم
ي م  ل ف أ المحتم ى أن الخط ا إل یر ھھن ا نش دیل، لكنن ل  والتع ى ك ة وارد عل اھدة الواقع ش

ة            یة عدال ن قض ل ع ر منفص ذا أم یھم، وھ وان اهللا عل حابة رض یھم الص ا ف رواة بم ال
  .الصحابة

  .توثیق نقل الروایة عبر طبقات السند: ثانیا
ات السند              اول كل طبق ا تتن دا، ألنھ ر المراحل صعوبة وتعقی ة من أكث ذه المرحل تعتبر ھ

ل       حتى یتم تدوین الروایة، والمطلوب ي نق ة ف ة واألمان ن الدق تحصیل أعلى قدر ممكن م
  .الروایة عبر طبقات السند

ة أو   ویالحظ أن التوثیق ینصب على اإلسناد بالدرجة األولى، أما الروایة نفسھا أو الواقع
ى توصیل اإلسناد      ) كما یسمیھ المحدثون(المتن  ان الحرص عل فھي تابعة للسند، لذلك ك

  .الرواة في التوثیق لتصل للناقد دون تحریف بكامل الفنیات التي مارسھا
ر           ا وغی رة منھ فة المعتب وا الص ة وبین ل الروای ات نق دثون كیفی وفي سبیل ذلك حرر المح

  .المعتبرة
  :وحاصل كیفیات الروایة تعود إلى طریقتین

ى ة األول ق   : الطریق ھ التحقی ى وج ة عل ماع الروای ى س رواة، بمعن ین ال ر ب ذ المباش األخ
  :ینھم وتتفرع إلى طریقتین أیضابالمشافھة ب

ى الء    : األول دون إم یخ أو ب ن الش الء م ان إم واء ك یخھ، س ظ ش ذ لف ماع التلمی ] ١٥. [س
د    . وسواء كان من كتاب الشیخ أو من حفظھ ا عن وھذه الطریقة ھي أرفع األقسام وأعالھ

  .المحدثین
ل  د   : واصطلحوا لھذه الطریقة ألفاظا خاصة تدل علیھا مث دثنا  سمعت وسمعنا وح ثني وح

  ]١٧. [وأنبأني وأنبأنا] ١٦[واخبرني واخبرنا 
ت      ي وق مع ف ا یس ین م رة وب ة المعتب یم والروای ت التعل ي وق مع ف ا یس ین م ق ب م تفری وھ

  ]١٨. [المذاكرة أي المباحثة، واستحبوا التمییز باصطالح معین
میذ بنفسھ على سواء قرأ التل" عرضا"القراءة على الشیخ ویسمیھا أكثر المحدثین : الثانیة

ر    ظ، غی الشیخ أو قرأ غیره وھو یسمع من كتاب أو من حفظ سواء حفظ الشیخ أم لم یحف
أنھم اشترطوا إذا لم یكن الشیخ حافظا أن تكون القراءة علیھ من كتاب ویكون الكتاب بید 

  ]١٩. [موثوق بھ، إال لم تعتبر الروایة
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ال اإل    ى كم دل عل ذ       وللمحدثین تدقیقات في ھذا الباب ت ر التالمی ھ إذ كث ك أن ان، فمن ذل تق
روي الكالم عن               ھ أن ی ذ ال یجوز ل إن التلمی د ف ى مستمل لیسمع من بع واحتج الشیخ إل
شیخھ إذا سمعھ من المستملي، وألزمھ النقاد أن یبین ما ھو من سماعھ من الشیخ وما ھو 

ان موجو   ] ٢٠. [من سماعھ من المستملي ان ك د   والعجیب أن ھذا التیقظ واإلتق ذ عھ دا من
اري     حیح البخ ي ص یھم، فف وان اهللا عل حابة رض ال  ] ٢١[الص مرة ق ن س ابر ب ن ج : ع

م أسمعھا،   » یكون اثنا عشر أمیرا« : سمعت النبي صلى اهللا علیھ وسلم یقول فقال كلمة ل
ان من سماع         » كلھم من قریش« : فسألت أبي، فقال ا ك ان سماعھ وم ا ك فقد بین جابر م

  . علیھ وسلمغیره عن النبي صلى اهللا
ا     . األخذ بغیر طریق المشافھة: الطریقة الثانیة ى أنواعھ ة عل ، ]٢٢[مثل اإلجازة بالروای

  ].٢٧[، والوجادة ]٢٦[، والوصیة ]٢٥[، واإلعالم ]٢٤[، والكتابة ]٢٣[والمناولة 
ل اإلسناد         غ صیغھما ألجل نق ي تبلی ة ف ولقد تناول المحدثون قضیة التحمل والداء، والدق

ا              بحالھ  ارق بینھم ع أن الف در من المالحظة المباشرة، م ر ق ھ أكب أ ل ى یتھی د حت ى التاق إل
دثنا "ضعیف، ومن قبلھ منعوا منعا جازما استبدال  ـ  " ح و     "عن "ب ا ل ؤثر فیم ك ی ، ألن ذل

  ]٢٨. [كان الراوي مدلسا
ة،    ق المتعاقب ات التوثی ن عملی زءا م ة ج ات الدقیق ن االحتیاط لة م ذه السلس ت ھ د كان ولق

  .لتي تحتف بالروایة منذ حدوثھا حتى تدوینھا وتداولھاوا
دا     ر تعقی رى أكث ات أخ الل آلی ن خ د م یجریھا الناق ي س د الت ة النق د لعملی ھ تمھی ذا كل وھ

  .الجرح والتعدیل، والعلل: وسنتعرض لھا في محلھا من نظریتي
إن ا       اب، ف ق الكت ة عن طری ك الروای دثین  فإذا دونت الروایة في كتاب واستقر نقل تل لمح

جعلوا للنقل والروایة حینئذ آلیة توثیقیة أخرى، ھي القسم الثاني من عملیات التوثیق التي 
  .تستمر في سلسلة اإلسناد حتى منتھاه

  .توثیق الروایة منذ تدوینھا إلى نشرھا وتداولھا عن طریق األوساط العلمیة: القسم الثاني 
  :تمر ھذه العملیة بمرحلتین 

ا     ) الوثیق(ضبط مادة الكتاب : المرحلة األولى ا ومقابلتھ ة محتویاتھ ان كتاب عن طریق إتق
  .على النسخ الصحیحة المعتمدة

ھ أو بعضھ أو   : المرحلة الثانیة المحافظة على تداول الكتاب رسمیا عن طریق سماعھ كل
  ].٢٩[التنصیص علیھ في اإلجازات 

  ضبط مادة الكتاب: المرحلة األولى
ي ابتكرھ   ات الت یھم    إن الفنی خھا نعط نفات ونس ة المص دثون لكتاب ة المح دثون لكتاب ا المح

  ] .٣٠[سبقا تاریخیا یقینیا في ابتكار قواعد الكتابة واإلمالء 



 ١١٩

ھ   ات    -بتفاصیلھ  -ولم یكن ھذا األمر مجرد ھوایة، بل تقلیدا عمیا منصوصا علی ي مؤلف ف
  ].٣١[القوم 

ھ       ثم إن على كتبة الحدیث وطلبتھ صرف:"یقول ابن الصالح ا یكتبون ى ضبط م ة إل الھم
ا        ؤمن معھم ذي رووه شكال ونقطا ی أو یحصلونھ بخط الغیر من مرویاتھم على الوجھ ال
إن اإلنسان     ة، ف االلتباس، وكثیرا ما یتھاون بذلك الواثق بذھنھ وتیقظھ، وذلك وخیم العاقب

ع من استعجامھ، وشكل        وب یمن اس، وإعجام المكت ھ معرض للنسیان، وأول ناس أول الن
  ].٣٢" [یمنع من إشكالھ

ا    ین لن دثون لیتب ا المح ص علیھ ي ن ة الت یالت الفنی ك التفص ض تل ذكر بع ا أن ن د ھن ویفی
  ].٣٣[مستوى التوثیق في ھذه المرحلة 

  :وھذا بیان أمور مفیدة في ضبط الكتاب]: ٣٤[یقول ابن الصالح 
ر،  ینبغي أن یكون اعتناؤه من بین ما یلتبس بضبط الملتبس من : أحدھما أسماء الناس أكث

  .فإنھا ال تستدرك بالمعنى وال یستدل علیھا بما قبل وبعد
م          : الثاني اب ث تن الكت ي م أن یضبطھا ف یستحب في األلفاظ المشكلة أن یكرر ضبطھا، ب

  .قبالة ذلك في الحاشیة مفردة مضبوطة، فإن ذلك أبلغ في إنابتھا وأبعد من التباسھا
ث  دقیق من غی     : الثال ره الخط ال ي       یك د ف ل أن ال یج ك مث ي ذل ذر ف ذر یقتضیھ، والع ر ع

  .الورق سعة أو یكون رحاال یحتاج إلى تدقیق الخط لیخف علیھ محمل كتابھ ونحو ھذا
  ).السرعة في الكتابة( دون المشق) التأني في الكتابة( یختار لھ في خطھ التحقیق: الرابع

امس ي أن : الخ ذلك ینبغ النقط ك ة ب روف المعجم بط الح ا تض ر  كم الت غی بط المھم تض
  .المعجمة بعالمة اإلھمال لتدل على عدم إعجامھا

رة،            : السادس  ي حی ره ف ع غی ره فبوق ھ غی ا ال یفھم ھ بم ع نفسھ كتاب ینبغي أن یصطلح م
كفعل من یجمع في كتابھ بین روایات مختلفة ویرمز إلى روایة كل راو بحرف واحد من 

  .اسمھ أو حرفین وما أشبھ ذلك
  .ي أن یجعل بین كل حدیثین دائرة تفصل بینھما وتمیزینبغ: السابع
امن  ل     : الث ي مث ھ ف ره ل الن    "یك ن ف الن ب ن ف د اهللا ب ب  " عب د "أن یكت طر   " عب ي آخر س ف

  .والباقي في أول السطر، وكذلك في سائر األسماء المشتملة على التعبید هللا تعالى 
تح الحاء   ویسم –المختار في كیفیة تخریج الساقط في الحواشي : التاسع أن  –ى اللحق بف

یخط من موضع سقوطھ من السطر خطا صاعدا إلى فوق ثم یعطفھ بین السطرین عطفھ 
ل             ة اللحق مقاب ي الحاشیة بكتاب دأ ف ا اللحق، ویب ب فیھ ي یكت یسیرة إلى جھة الحاشیة الت
ة إن        ط الورق ي وس ت تل ین، وإن كان یة ذات الیم ي حاش ك ف یكن ذل ف ول ط المنعط للخ

  .لیكتبھ صاعدا إلى أعلى الورقة ال نازال بھ إلى أسفل اتسعت لھ ف
  .من شأن الحذاق المتقنین العنایة بالتصحیح والتضبیب أو التمریض : العاشر
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ة   " صح " أما التصحیح فھو كتابة  على الكالم أو عنده، وال یفعل ذلك إال فیما صح روای
عرف انھ لم یغفل عتھ ، لی" صح " ومعنى غیر انھ عرضة للشك أو الخالف فیكتب علیھ 

  .وأنھ قد ضبط وصح على ذلك الوجھ
ل       ة النق ذلك من جھ وأما التضبیب ویسمى أیضا التمریض فیجعل على ما صح وروده ك
ث              ر جائز من حی ل أن یكون غی اقص، مث ى أو ضعیف أو ن د لفظا أو معن ھ فاس غیر ان

ة  العربیة أو یكون شاذا عند أھلھا یأباه أكثرھم أو مصحفا، أو ینق ص من جملة الكالم كلم
خط أولھ مثل الصاد وال یلزق بالكلمة  –على ما ھذا سبیلھ  –أو أكثر وما أشبھ ذلك، فیمد 

ین      رق ب ت لیف ا كتب المعلم علیھا كیال یظن ضربا، وكأنھ صاد التصحیح بمدتھا دون حائھ
م       ا فل ة دون غیرھ ة الروای  ما صح مطلقا من جھة الروایة وغیرھا وبین ما صح من جھ

یكمل علیھ التصحیح، وكتب حرف ناقص على حرف ناقص إشعارا بنقصھ ومرضھ مع 
ا   صحة نقلھ وروایتھ وتنبیھا بذلك لمن ینظر في كتابھ على انھ قد وقف علیھ ونقلھ على م
م      ا ل حتھ م ھو علیھ، ولعل غیره قد یخرج لھ وجھا صحیحا أو یظھر لھ، بعد ذلك في ص

ھ على ما عنده لكان متعرضا لما وقع فیھ غیر واحد یظھر لھ اآلن، ولو غیر ذلك وأصلح
  ].٣٥[من المتجاسرین الذین غیروا وظھر الصواب فیما أنكروه والفساد فیما أصلحوه 

إذا وقع في الكتاب ما لیس منھ فإنھ بنفي عنھ بالضرب أو الحك أو المحو، : الحادي عشر
  .دثون الحك تھمةأو غیر ذلك، والضرب خیر من الحك والمحو، وقد اعتبر المح

د             : الثاني عشر ھ جی ي كتاب ھ ف ف فی ا تختل ا بضبط م ات قائم ھ الروای ف فی ا تختل لیكن فیم
  .التمییز بینھا كیال تختلط وتشتبھ فیفسد علیھ أمرھا

ة أخرى       ادة لروای ت من زی وسبیلھ أن یجعل أوال متن كتابھ على روایة خاصة ثم ما كان
خالف كتبھ إما في الحاشیة و إما غیرھا معینا في ألحقھا، أو من نقص اعلم علیھ، أو من 

راد     ین الم ھ أن یب كل ذلك من رواه ذاكرا اسمھ بتمامھ، فإن رمز إلیھ بحرف أو أكثر فعلی
ع         ره فیق ى غی ھ إل ع كتاب ھ فینسى أو یق بذلك في أول كتابھ أو في آخره كیال یطول عھده ب

  ] .٣٦" [من رموزه في حیرة وعمى
  :العرض والمقابلة

ى اصل        ثم اب وھي خطوة عرضھ عل تأتى خطوة مھمة في ھذه المرحلة من ضبط الكت
  ]:٣٧[یقول ابن الصالح . صحیح ونسخة معتمدة 

ان إجازة،       ھ وإن ك ھ عن ذي یروی على الطالب مقابلة كتابھ بأصل سماعھ وكتاب شیخھ ال
ال : روینا عن عروة بن الزبیر رضي اهللا عنھما أنھ قال البنھ ھشام ال  : كتبت ؟ ق م، ق : نع

  .لم تكتب: ال، قال: عرضت كتابك؟ قال 
ي حال       ع الشیخ ف ثم إن أفضل المعرضة أن یعارض الطالب بنفسھ كتابھ بكتاب الشیخ م

انبین             ن الج ان م اط واإلتق وه االحتی ن وج ك م ع ذل ا یجم ھ لم ن كتاب اه م ھ إی … تحدیث
ل الراوي وإن لم یكن والصحیح انھ ال یشترط أن یقابلھ بنفسھ بل یكفیھ مقابلھ نسختھ بأص

ا بضبطھ، وجائز      ة موثوق ذلك حالة القراءة وإن كانت المقابلة على یدي غیره إذا كان ثق
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ذلك    : أن تكون مقابلتھ بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شیخھ    أصل السماع، وك
اب   إذا قابل بأصل أصل الشیخ المقابل بھ أصل الشیخ ألن الغرض المطلوب أن یكون كت

ر     الط طة أو بغی ك بواس ھ ذل ل ل واء حص یخھ، فس اب ش ماعھ وكت ل س ا ألص ب مطابق ال
  .واسطة

ھ             ختھ باألصل بنفس ل نس اب الشیخ واسطة ولیقاب ین كت ھ وب ون بین ره وال یك د غی وال یقل
دید      ة أھل التش حرفا حرفا حتى یكون على ثقة ویقین من مطابقتھا لھ، لكن ھذا من طریق

  ].٣٨[تأخرة التي لم تستخدم في العصور الم
  :أما إذا لم یعارض كتابھ باألصل أصال فال یجوز روایة الكتاب إال بثالثة شروط

  .أن تكون نسختھ نقلت من األصل : الشرط األول• 
ل    : الشرط الثاني•  ل قلی حیح النق أن یكون ناقل النسخة من األصل غیر سقیم النقل بل ص

  ].٣٩[السقط 
د    ثم إذا نسخ الكتاب :الشرط الثالث •  ا عن ھ فیھ فال ینقل سماعھ إلى شئ من النسخ أو یثبت

ر        خة غی ك النس د بتل ر أح یال یغت موع ك یة بالمس ة المرض د المقابل داء إال بع ماع ابت الس
ة   ر مقابل ة     . المقابلة إال أن یبین مع النقل وعنده كون النسخة غی ة التوثیقی ذه العملی د ھ وبع

ھ أو السماع     تأتي مرحلة أكثر دقة ومشقة وھي سماع الكتاب ع القراء علی ا ب لى الشیخ إم
  ].٤٠[من لفظھ أو من لفظ من یقرأ علیھ 

  السماع
لقد جرت سنة المحدثین السلف أن یتلقوا الحدیث عن شیوخھم سماعا باإلسناد المتصل      

أسانید من  –طبعا  –من شیوخھم إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، ثم لما ألفت الكتب 
ل   یوخھ أیضا تص ق ش النبي     طری ند ب م اتصال الس تم لھ لم، فی ھ وس لى اهللا علی النبي ص ھ ب

  .صلى اهللا علیھ وسلم عن ھذا المنوال
اب      ف عن كت اد تتخل وھذه السنة أو الطریقة في تلقي الحدیث الشریف وكتبھ بالسند ال تك
ي       ر فجاء ف دودة أو كب فحات مع من كتب السنة المطھرة، صغر ذلك الكتاب فجاء في ص

  .تبلغ العشرة أو العشرین أو تنقص قلیال أو تزید قلیالمجلدات ضخام 
ل   –فاألجزاء الحدیثیة  وھي ما یبلغ الواحد منھا تقدیرا نحو عشرین صفحة أو أكثر أو أق

ى   –وھي ما یبلغ الواحد منھا المجلد أو المجلدات الكثیرة  –والكتب الحدیثیة  – كلھا تتجل
ة الصلة    بإسناد سماعھا من مؤلفھا أو ممن روى عن م ون تام ؤلفھا من قرب أو بعد، فتك

ا        ا وتلقیھ بتھا ونقلھ حة نس ى ص ئن إل كل مطم ھ، بش ا عن ا أو رواتھ ا وراویھ ین مؤلفھ ب
  ]٤١. [وضبطھا

ود    ھ جھ ومن المھم أن ننقل ھنا نموذجا من تلك السماعات التي تبین مستوى ما وصل إلی
  .المحدثین في توثیق النصوص وحفظھا من االنتحال والتحریف

  .سماع سنن البیھقي
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خم        .. سنن البیھقي ل الض دیثي الفقھي االستداللي الحاف دیوان الح ھذا الكتاب العظیم، وال
م         خم الفخ اب الض ذا الكت خام، ھ دات ض الكبیر النادر المثال، یأتي في حوالي عشرة مجل

ي   ره ف ى آخ ھ إل ن أول ھ م ماعھ من ھ وس الح وقراءت ن الص افظ اب ة الح ي بعنای  ٧٥٧حظ
ر مجلس،  ي    ٩٣: وسمع المجلد الثامن منھ عدد كبی دثا ف ة دمشق      ٩٠مح ي مدین مجلسا ف

ن      ان الحافظ اب الى، وك في دار الحدیث األشرفیة، التي بناھا الملك األشرف رحمھ اهللا تع
  .الصالح أول من درس الحدیث فیھا

ل وطبعت     ا  ]٤٢[وقد حفظت سماعات سنن البیھقي على الحافظ ابن الصالح ب ، ویمكنن
  :نالحظ فیھا ما یليأن 
  .الضبط لعدد مجالس السماع. ١
  .تعیینھا بخط الشیخ ابن الصالح المقروءة علیھ كالشھادة منھ بذلك. ٢
  .ذكر السامعین منھ بألقابھم وكناھم وأسمائھم وأنسابھم تعریفا بھم. ٣
من سمع المجالس كلھا بغیر فوات، ومن سمعھا بفوات، ومن : ضبط أحوال السامعین. ٤

ھا مع نوم في بعضھا أو إغفاء أحیانا، ومن سمعھا وھو یتحدث خالل السماع، ومن   سمع
  .سمعھا وھو ینسخ خالل ذلك، ومن سمع وقد جمع كل ذلك وتعیین حال كل واحد منھم

  .تاریخ الفراغ من إسماع الشیخ ابن الصالح ھذا المجلد. ٥
  .تعیین المكان الذي أسمع فیھ ھذا الكتاب. ٦
م ك . ٧ ین اس و      تعی وب ھ ماع المكت ر الس ره أن محض ماع وذك ت الس ماع ومثب ب الس ات

  ]٤٣. [بخطھ
  :مؤلفات خاصة بكیفیة السماع

وى      ة قص ماع أھمی ة بالس یة الروای وا قض دثین أول ى أن المح ارة إل در اإلش ذا وتج ھ
ل   ھ     –واعتبروھا من أھم وسائل توثیق الروایات ألنھا سبیل حفظ النق ذي اإلسناد آلت  –ال

  .ف والتصحیف واالنتحالمن التحری
ظ السماع            ة بحف ھ عالق ا ل ل م ان ك وا ببی رون، واھتم دى الق لذلك ألف فیھ العلماء على م

  :ومن أھم من أفرد ھذه المسألة بالتصنیف. والروایة من شائبة الخطأ
زي . ١ ان الرامھرم د الرحم ن عب ن ب ي الحس ـ٣٦٠ت (القاض ھ) ھ ف كتاب ث أل : حی
  .ویعتبر من أقدم ما ألف في مصطلح الحدیث" والواعيالمحدث الفاصل بین الراوي "
دادي         . ٢ ب البغ ت المعروف بالخطی ن ثاب ي ب ن عل د ب ) ھـ ٤٦٣ت (الحافظ أبو بكر أحم

ة    : "حیث ألف كتابھ م الروای ي عل ة ف ا آخر سماه    " الكفای راوي    "وكتاب الجامع ألخالق ال
  ".وآداب السامع

بي . ٣ ى الیحص ن موس اض ب ي عی ـ٥٤٤ت (القاض ھح) ھ ف كتاب ث أل ى : "ی اع إل اإللم
  ".معرفة أصول الروایة وتقیید السماع
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د    ام بالنق ن االھتم ر م ة أكث ات الروای ام بفنی ذكورة االھتم نفات الم ى المص ظ عل والمالح
د (العلمي الحدیثي، إن كانت مادة الكفایة للخطیب البغدادي أخذت من جانب الدرایة  ) النق

  .ب مبني باتجاه التألیف فیھبنصیب ال بأس بھ، إال أن اسم الكتا
ن نقطة       ر ب و بك ال الحافظ أب : وقد صنف العلماء بمصنفات الخطیب في علوم الحدیث، ق

ر            " ي بك ى أب ال عل دیث عی حاب الح ن أص أخرین م ب أن المت ل لبی د ك بھة عن وال ش
  .الخطیب

ال    ر االنتح درء خط دثون ل ا المح ي ابتكرھ ة الت طالحات الفنی ض االص ا بع ورد ھھن ون
  ].٤٤[ییف والتز

  :الروایة على الوجھ
  .والمقصود بذلك تحمل الروایة وأداؤھا كاملة دون انتخاب أو اختبار 

الى   ھ تع ن قول أخوذ م و م ا  : " وھ ى وجھھ ھادة عل أتوا بالش ة دون ] ٤٥" [أن ی أي كامل
ي      . انتقاص ا ف ان دقیق راوي إذا ك ان ال وھو اصطالح استخدمھ المحدثون للداللة على إتق

  ].٤٦[مرویاتھ حفظ وروایة 
: باب]: " ٤٧" [الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع: " قال الخطیب البغدادي في كتابھ

ى الوجھ واستیعابھ          ھ عل ھ لمن عجز عن كتب دیث وانتخاب م أورد  .. القول في انتقاء الح ث
ائال  ق ق دثین وعل ن المح ار ع ض اآلث را : بع ة متعس ي الروای را وف دث مكث ان المح إذا ك

ب   فینب] ٤٨[ ره ویتجن غي للطالب ان ینتقي حدیثھ وینتخبھ، فیكتب عنھ ما ال یجده عند غی
واء،   المعاد من روایاتھ، وھذا حكم الواردین من الغرباء الذین الیمكنھم طول اإلقامة والث
ب       ى أن یكت ھ فألول ي روایت وأما من لم یتمیز للطالب معاد حدیثھ من غیره وما یشارك ف

  ".دون االنتقاء واالنتخاب) ي على الوجھ كما بوبأ( حدیثھ على االستیعاب 
اد     ب حم وفي كتاب المجروحین البن حبان عن یحیى بن معین حین سئل عن سماعھ لكت

  ].٤٩" [سمعتھا على الوجھ من سبعة عشر نفسا:" بن سلمة فقال
  ]٥٠[الطباق 

ي  أو من ینو -الذي سمع علیھ الكتاب –وھي الشھادة الخطیة التي یثبتھا الشیخ  ب مكانھ ف
  ].٥١[إثبات السماع ثم یوقع الشیخ على ذلك 

ن     ]٥٢[وتثبت ھذه الشھادة في أول النسخة المسموعة على الشیخ   ا أسماء م ین فیھ ، ویب
ان     ذكر مك اب، وی ر أو غ ن حض ق م ي ح وات ف دار الف اب ومق ن غ ماع وم ر الس حض

  .ابن الصالح السماع وعدد مجالسھ وتاریخ كل كما مثلنا في سماع سنن البیھقي على
م   ویحفظ ھذا الطباق مع النسخة المسموعة في خزانة المدرسة التي سمع فیھا الكتاب، ول
یكن ذلك تقلیدا رسمیا في كل مدرسة لكنھ انتشر في القرون المتأخرة فیما أظن، وقد كان 
ا سماع من حظر       ختھ مبنی ینشط بعض المجتھدین من طلبة العلم في كتب الطباق في نس

ن       ومن غاب،  ى م ث یجب عل وكان ھذا الطباق بمثابة الشھادات الدراسیة الرسمیة، بحی
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ي         حاز الطباق أن یبذل النسخة المسموعة المضبوطة لمن حضر السماع وورد اسمھ ف
  .الطباق

ي           ھ ف ھ حق زع ل ى القضاء لینت أ إل ات یلج ذا اإلثب وبلغت أھمیة الطباق أن من كان یمنع ھ
  ]٥٣. [نسخ الكتاب المسموع

ك أن رجال قدم رجال إلى إسماعیل بن إسحاق القاضي، فادعى علیھ أن لھ سماعا  فمن ذل
ال    دقھ وق ھ، فص : في الحدیث في كتابھ وأنھ قد أبى أن یعیره، فسأل إسماعیل المدعى علی

لھ في كتابي سماع ولست أعیره، فأطرق إسماعیل ملیا، ثم رفع رأسھ إلى المدعى علیھ، 
ان سماعھ   عافاك اهللا، إن كان : فقال لھ سماعھ في كتابك بخطك فیلزمك أن تعیره، وإن ك

م        ت أعل رك فأن ك بخط غی ي كتاب . في كتابك بخطك فیلزمك أن تعیره، وإن كان سماعھ ف
ال  . سماعھ في كتابي: قال ي، فق دین، أحب أن     : بخطي ولكنھ یبطئ برده عل ي ال أخوك ف

  ]٥٤[ .إذا أعارك شیئا فال تبطئ بھ: تعیره، وأقبل على الرجل فقال
ة    : قال األستاذ أبوغدة ائع واألقضیة قیم ة ،  ) السماع ( ویتجلى للقارئ من ھذه الوق العلمی

بطا     ا وض ا وقھم ا وتحقیق ة توثیق ة المنقول ة العلمی ل الكلم ادقة تمث ھادة ص ماع ش ن الس فغ
وتحمال و أداء وإذا كانت األسانید انساب الكتب فالسماعات ھي البینات الناطقة وشھادات 

ا            العدول ا كم م فیھ ي الحك دخل القضاء ف دیدا، وت ا ش ان الحرص علیھ الثقات لھا، فلذا ك
  ].٥٥[علمت 

  كیفیة كتابة الطباق
د البسملة         :" في مقدمة ابن الصالح ب بع ب أن یكت ھ ینبغي للطال ب الحافظ أن ذكر الخطی

ال       ى لفظھ، ق ھ عل ا سمعھ من  :اسم الشیخ الذي سمع الكتاب منھ وكنیتھ ونسبھ ثم یسوق م
ھ    مع مع ن س ماء م میة أس طر التس وق س ب ف ي أن یكت موع فینبغ اب المس ب الكت وإذا كت
ھ     د فعل وتاریخ وقت السماع، وإن أحب كتب ذلك في حاشیة أول ورقة من الكتاب فكال ق

ھ وأحرى        : ثم یعقب ابن الصالح قائل] . ٥٦[شیوخنا  ره أحوط ل ب ذك ة التسمیع جن كتب
ال بأس بكتبتھ آخر الكتاب وفي ظھره وحیث ال یخفى بأن ال یخفى على من یحتاج إلیھ، و

شخص موثوق بھ غیر مجھول الخط وال  ] ٥٧[موضعھ، وینبغي أن یكون التسمیع بخط 
حیح       ب الشیخ المسمع خطھ بالتص ي أال یكت ى صاحب     . ضیر حینئذ ف أس عل ذا ال ب وھك

ا  ات    الكتاب إذا كان موثوقا بھ أن یقتصر على إثبات سماعھ بخط نفسھ، فطال م ل الثق فع
  ] .٥٨[ذلك 

ك           :قال السیوطي  ة السماع، وذل ب كتاب ب إجازة الشیخ عق اق أن یكت اب الطب وینبغي لكت
ذلك        ر ب ة فینجب ة أو الھیمن ن المستمعین أو العجل أي ( الحتمال وقوع شئ من االنشغال م

  ] .٥٩) [ینجبر النقص في السماع باإلجازة فیسوغ أن یروي الكتاب بعدئذ
ثم إن على كاتب التسمیع التحري واالحتیاط وبیان السامع والمسموع :"  قال ابن الصالح

د      قاط اسم واح منھ بلفظ غیر محتمل، ومجانبة التساھل فیمن یثبت اسمھ، والحذر من إس
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ى    . منھم لغرض فاسد دا عل ھ معتم فإن كان مثبت السماع غیر حاضر في جمیعھ لكن أثبت
  ].٦٠" [ذلك إن شاء اهللاإخبار من یثق بخبره من حاضریھ فال بأس ب

ي   أي یجوز لكتاب الطباق أن یعتمد على إخبار الثقات بحضور البعض لیثبت أسماءھم ف
  .الطباق

  :منھج المحدثین في نقد اإلسناد
دھم            ا ھي قواع د اإلسناد وم ي نق دثین ف نھج المح ة م قد آل بنا البحث إلى ضرورة معرف

  وأصولھم في ھذا المضمار؟
ھ مجال    وسبق أن عرفنا في ضو د وجدل ء عرض نظریة اإلسناد عند المحدثین أن النقد ق

ن           ة م ذلك جمل ف ب د احت ة، وق یمكن أن یمارس فیھ على أساس یشبھ المالحظة والتجرب
ل     دیل والعل رح والتع ي الج ة ف د العملی ا (القواع الم علیھ أتي الك اغھ  … )ی ك ص ل ذل ك

  .المحدثون في سیاق منظومة واضحة للنقد العلمي
دثین       لكننا نجت د المح د عن نھج النق ك أن م رد، وذل زئ ھنا ما لھ عالقة مباشرة باإلسناد الف

  .یتدرج من البسیط إلى المركب على نسق تصاعدي
م          ى فھ ة لنصل إل ددة أو المركب ي دراسة األسانید المتع ثم نعرج بعد ذلك على منھجھم ف

  .تلك المنظومة من النقد العلمي لإلسناد عند المحدثین
ص الم  د ن ز          وق ي حی ول ف ن المقب ر م ذي یعتب حیح ال ند الص روط الس ى ش دثون عل ح

  .االحتجاج
  :فاشترطوا لھ شروطا تتعلق بسالمة ظاھر السند من القوادح الواضحة، وھي

  .أن یكون السند متصال بین رواتھ. ١
  .أن یرویھ العدول الذین ال قدح في دیانتھم والضابطون الذین ال قدح في حفظھم. ٢

رطان لبلوغ ن أدق    وش و م ھ، وھ اج ب الحیة االحتج ة ص ة ومرتب حة التام ة الص ھ درج
  ]٦١. [أن یكون سالما من الشذوذ والعلة: وھو. شروطھم في ھذا الباب

وعلى ضوء ھذه الشروط انبنى نقد المحدثین لألسانید، حیث اعتبروا الصفات التي تقدح 
تالل        ى اخ ند أو إل ال الس ى اتص ع إل ا أن ترج ناد إم اھر اإلس ي ظ رواة    ف ة ال ي عدال ف

  .وضبطھم
ن           د الكالم ع رواة وضبطھم عن ة ال ة عدال ي معرف نھجھم ف وسنتحدث إن شاء اهللا عن م

  .نظریة الجرح والتعدیل
قط     أما اآلن فنبسط الكالم في الصفات التي تقدح في شرط سالمة ظاھر اإلسناد، وھو س

  ]٦٢. [الرواة
  :ن حصرھا في صورتینوالسقط الذي یطرأ على السند أخذ صورا متعددة یمك
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  :السقط الواضح ویشتمل الصور اآلتیة: األولى
  .اإلسناد المنقطع. ١
  .اإلسناد المعضل. ٢
  .اإلسناد المرسل. ٣
  .اإلسناد المعلق. ٤

  :الثانیة السقط الخلفي ویشتمل
  .اإلرسال الخفي• 
  .المدلس• 

رده           د بمف ي السند الواح ا ال تعرف ف ي السند لكنھ وادح أخرى ف ق     وتأتي ق ل عن طری ب
  :الموازنة بین األسانید، ومن صور تلك القوادح

  .الشذوذ والنكارة والعلة، وسیأتي الكالم فیھا عند مباحث نظریة العلم. ١
ب   . ٢ د الكالم      . الزیادة في األسانید واالضطراب واإلدراج والقل ا عن وسیأتي الكالم فیھ

  .عن منھج المحدثین في نقد ودراسة األسانید المتعددة
  :المتعلقة بالسقط في اإلسناد المفرد فھي ما یلي] ٦٣[ما القوادح الظاھرة أ

ن        : االنقطاع. ١ رواة ال یعاصر م د ال ر أن أح ث یظھ وھو سقط راو واحد في السند بحی
  .فوقھ بحال

  .وھو سقط راویین في السند على التوالي: اإلعضال. ٢
  .اهللا علیھ وسلم وھو سقوط الصحابي بین التابعي والنبي صلى: اإلرسال. ٣
  .وھو سقوط راو أو أكثر من بدایة السند خاصة: التعلیق. ٤

  كیفیة معرفة السقط الظاھر في اإلسناد
استعان المحدثون منذ وقت مبكر بمعرفة تواریخ الموالید والوفیات لكل راو، فما من راو 

التاریخ في كشف فاستخدموا ھذا  –إال القلیل النادر جدا  –إال وقد ذكروا ذلك في ترجمتھ 
  .االتصال بین الرواة

ة          : " یقول السیوطي وم الروای د ادعى ق دیث وانقطاعھ، وق ھ یعرف اتصال الح ھو فن ب
نین  اتھم بس د وف نھم بع ة ع وا الروای م زعم ر أنھ اریخ فظھ ي الت ر ف وم فنظ ن ق أل .. ع س

ال       د، فق ن حمی د اب دث عن عب تین سنة س  : الحاكم محمد ابن حاتم الكسي عن مولده لما ح
  ."ھذا سمع من عبد بعد موتھ بثالث عشرة سنة: ومائتین، فقال

إذا اتھمتم الشیخ فحاسبوه بالسنین یعني سنھ وسن من كتب : قال حفص بن غیاث القاضي
  .عنھ
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اریخ       : وقال سفیان الثوري م الت ذب استعملنا لھ رواة الك ا استعمل ال ال . لم ن   : وق حسان ب
ده    : تاریخ، نقول للشیخلم نستعن على الكذابین بمثل ال: یزید ر بمول إذا أق سنة كم ولدت؟ ف

  ]٦٤. [عرفنا صدقھ من كذبھ
  تتبع األسانید لمعرفة األخطاء

دثین      ن المح اد م وعن طریقة التتبع للطرق والمعرفة التامة باألسانید وعللھا استطاع النق
  :معرفة القوادح األخرى مثل

مع ثبوت المعاصرة كل منھما لآلخر   وھو االنقطاع ما بین الراویین: اإلرسال الخفي -١
  .لعدم السماع مع ثبوت اللقاء، أو لعدم سماع ذلك الخبر بعینھ مع سماع غیره

  :وطریق معرفة ذلك
  .إما بنص األئمة علیھ -أ

  .بإخبار الراوي عن نفسھ -ب
  ]٦٥. [لمجیئھ من وجھ آخر بزیادة شخص في السند -ج

ي        وقد یأتي إسناد على العكس من اإلسناد ال    ادة ف أتي بزی و أن ی ي وھ ھ إرسال خف ذي فی
  ]٦٦. [طبقة من طبقات السند، فقد تكون ھذه الزیادة وھما من أحد الرواة فیبین النقاد ذلك

ي اإلسناد      ص ف وقد یشتبھ األمر على من ال اضطالع لھ بین اإلرسال الخفي الذي ھو نق
كان للناقص والزائد وھم، وال  وبین المزید في األسانید ألنھ ربما كان الحكم للزائد وربما

  ]٦٧. [یدرك ذلك إال النقاد
ھ       : التدلیس -٢ ذكر أن ر أن ی ھ من غی ھو أن یروي الراوي عمن سمع منھ ما لم یسمع من

ھ  : سمعھ منھ، قال أبو الحسن القطان والفرق بینھ وبین اإلرسال الخفي أن اإلرسال روایت
  .عمن لم یسمع منھ

داس لفظا      راوي الم ي التصریح بالسماع نحو   ویستخدم ال ا " أو" عن : "ال یقتض أن فالن
  ".قال

ل     ظ محتم ا رواه بلف والذي استقر علیھ منھج المحدثین في النقد أن المدلس إذا كان ثقة فم
بھھا     ا وش دثنا وأخبرن معت وح ھ كس ا بین ل، وم م المرس ھ حك ماع فحكم ھ الس ین فی م یب ل

ھ     ول محتج ب اب أیضا م    ] ٦٨[فمقب ذا الب ي ھ د ف د    وال ب ھ ق انید والطرق ألن ع األس ن تتب
یصرح المدلس الثقة بالسماع في طریق وال یصرح بھ في آخر فاالكتفاء بالطریق الواحد 

  ]٦٩. [في الحكم على المدلس ال یكفي
وھو الذي یروي على أوجھ مختلفة من راو واحد مرتین أو أكثر أو من  : االضطراب-٣

  .راویین أو رواة مع التساوي حیث ال مرجح
وه         ن وج ك م ر ذل حبتھ أو غی رة ص ا أو كث ظ راویھ ات بحف دى الروای ت إح إن رجح ف

  ]٧٠. [الترجیحات فالحكم للروایة الراجحة وال یكون الحدیث مضطربا
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  .وسبیل معرفة ذلك أیضا ھو جمع الطرق والموازنة بینھا
حدیث وھو أن یذكر الراوي كالما لنفسھ أو لغیره فیرویھ من بعده متصال بال: اإلدراج-٤

  .من غیر فصل فیتوھم أنھ من تتمة الحدیث
ة أو           ن الروای ك م ى ذل ة أخرى أو بالتنصیص عل ي روای ویدرك ذلك بوروده منفصال ف

ك       ول ذل لم یق ھ وس ھ صلى اهللا علی ون   . بعض األئمة المضطلعین أو باستحالة كون د یك وق
  .اإلدراج في السند أیضا

معاني   -٥ ال الس رام، ق ھ ح ن تعم : "واإلدراج كل ن    م ة ومم اقط العدال و س د اإلدراج فھ
  ].٧١" [یحرف الكلمة عن مواضعھ وھو ملحق بالكذابین

وھو أن یكون الحدیث مشھورا براو فیجعل مكانھ أخرا في طبقتھ وقد یقع القلب :القلب-٦
  .في المتن أیضا بتبدیل جملة مكان أخرى

ع غلطا   الین   وقد یقع القلب قصدا ویسمیھ المحدثون سرقة الحدیث، وقد یق ى االحتم ، وعل
یش   فھو خطأ بقدح في الحدیث، وقد أفرغ المحدثون جھدھم في تتبع ذلك عن طریق التفت

  ]٧٢. [في األسانید و الطرق 
ة         :وبقي من القوادح ي نظری دیث إن شاء اهللا ف ارة و سنفردھا بالح ة و النك ذوذ و العل الش

  .العلة
ا    ونشیر ھنا إلى أن تتبع األسانید والطرق لیس مقصودا ة بینھ لذاتھ،والكن بقصد الموازن

ل        د الفص ك عن یل ذل نتعرض لتفص ا وس أ فیھ ھ الخط تلمس وج ا ل ین أفرادھ ة ب والمقابل
  .الخاص بمرتكزات المركز إن شاء اهللا تعالى

  ]٧٣[الحدیث المرسل و موقف المحدثین منھ 
م أ       ة اإلسناد، ول ي نظری دا ف ى   لقد كان الحدیث المرسل من أكثر اإلشكالیات تعقی قف حت

اآلن على دراسة تفسیر وجود المرسل أو جنوح البعض لالحتجاج بھ مع استقرار نظریة 
  .اإلسناد في وسط المحدثین

ھ          دیث المرسل وقضیة االحتجاج ب ب نشأة الح وسنحاول من خالل ھذا المبحث أن نتعق
  .لنحاول معالجة ھذه اإلشكالیة في ضوء منھج النقد عند المحدثین

ا أن اإل  د علمن دت   لق وة ووج د النب ي عھ رعیة ف وص الش ار النص ع انتش أ م ناد نش س
  .النصوص التي تحصن على تبني مفھوم نظریة اإلسناد

ة             ر لنشوء نظری د المبك ي العھ م یستقر ف ر ل ى رجال السند أم لكن اعتماد التنصیص عل
ض        دث بع ان یح ة ك ام الروای ي مق ن ف ة ولك ى الحقیق ودا عل ان اإلسناد موج اإلسناد، فك

  .اھل في ذكر السندالتس
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ل    لم، ب وأساس ذلك أن الرعیل األول لم یعرف الكذب على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
ذرا من    احتاط من ذلك اشد الحیطة وخاف منھ أشد الخوف حتى إنھم أقلوا من الروایة ح

  .الوقوع في الخطأ في حدیث رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
وام    (قال عبد اهللا بن الزبیر ألبیھ  ن الع دث عن رسول اهللا      ): الزبیر ب ي ال أسمعك تح إن

ال     الن ، ق الن وف ي سمعتھ       : صلى اهللا علیھ وسلم كما یحدث ف ھ، ولكن م أفارق ي ل ا وإن أم
  ].٧٤" [من كذب علي فلیتبوأ مقعده من النار: "یقول 

ول       : وقال ابن أبي لیلى  م، فنق ن أرق د ب ا زی ا إذا أتین دثنا عن رسول اهللا صل    : كن ى اهللا ح
لم        : " علیھ وسلم فیقول ھ وس دیث عن رسول اهللا صلى اهللا علی إنا قد كبرنا ونسینا، والح

  ]٧٥". [شدید
ھ    :" وقال ُشَرْحبیل بن السمط لكعب  یا كعب ابن مرة حدثنا عن رسول اهللا صلى اهللا علی

وكان عمران ابن الحصین یتجنب التحدث كثیرا لئال یقع في الخطأ ] ٧٦". [وسلم واحذر
]٧٧.[  

ان یحضر مع رسول اهللا        ة من ك وكان بعضھم یثق في روایة بعض، وعولوا على روای
  .صلى اهللا علیھ وسلم لمن كان ال یحضر انشغاال بجھاد أو معاش أو نحو ذلك

ت  :" قال الَبراء بن عازب ما كل الحدیث سمعناه من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، كان
  ].٧٨" [یكونوا یكذبون یومئذ، فیحدث الشاھد الغائب لنا ضیعة وأشغال، ولكن الناس لم

وھذه الثقة في عدم وجود من یكذب على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم جعلتھم یحدثون 
س   .عن الوسائط ثم یرفعون الحدیث دون ذكر ھذه الوسائط ألنھ تحصیل الحاصل   ال ان ق

ھ     :" ابن مالك  دثكم عن رسول اهللا صلى اهللا علی ن      لیس كل ما نح ھ ولك لم سمعناه من وس
  ]٧٩" [حدثنا أصحابنا، ونحن قوم ال یكذب بعضھم بعضا

ھ استقراء بسیط              ذا مستحیل یمنع ان عن وسائط فھ دثوه ك ا ح ل م ذا أن ك ولیس معنى ھ
ت رسول اهللا، سألت        ولھم سمعت رسول اهللا ، رأی لصیغ التحمل التي استخدموھا مثل ق

  . علیھ وسلم رسول اهللا، ذھبت إلى رسول اهللا صلى اهللا
ك الوسائط إال       م تكن تل ولكن ھذا ال یمنع أن للصحابة مراسیل اسقطوا فیھا الوسائط، ول

ھ           –صحابة أیضا  دیثا عن رسول اهللا صلى اهللا علی ا ح حابي فیھ روي ص د أن ی ألنھ یبع
لم  ع      –وس ا، ومن اج بھ حابة الحتج یل الص ول مراس ى قب دیث عل اد الح ع نق ذلك أجم ول

ل الصحابة قول مرذول قالت بھ شرذمة ال تنتمي إلى المحدثین فال یعتد االحتجاج بمراسی
  ].٨٠[بمخالفتھم في استقراء منھج المحدثین 

فلما جاء عصر التابعین جروا على ھذا المنھج في الوثوق بصحابة رسول اهللا صلى اهللا   
ابعین        ض الت ة ومن بع ك بصورة قلیل ان ذل ى الخصوص    -علیھ ، وك ارھم عل یس   -كب ول

  .یعھمجم
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ذب      ور الك دأ ظھ فلما وقعت الفتن في أواخر عھد الصحابة وبدایة انقراض وجودھم وابت
یة        ن قض ة م ف حازم ا وق ابعون جمیع ف الت لم وق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس عل
اإلرسال وإسقاط الواسطة وابتدأ التنصیص على رجال السند جمیعا كأنھ واجب یقتضیھ   

  ] .٨١[تبلیغ الحدیث نفسھ 
نص      ولك نھم من صار ی ن عجزوا عن تداول ما حدثوا بھ من قبل على صفة اإلرسال فم

ره            حابي أو غی ان یشك ھل سمعھ من ص نھم من ك قطھ وم على الصحابي الذي كان یس
دیما     لھ ق ا أرس ى إرسالھا،       ] ٨٢[صحابي فیسكت عم ة عل لة متداول ھ المرس ت روایت فبقی

ھ        ومن أسند شاعت روایتھ المرسلة المسندة، ومن ا روي ل ي من ی ق ف ان یث لتابعین من ك
ابوا       تن ارت دثت الف ا ح حابیا فلم عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حدیثا وإن لم یكن ص
د       ك ق ت مراسیلھم تل فیما رووه عن المجاھیل فلم یعودوا لروایة ما سمعوه عنھم لكن كان

  ].٨٣[انتشرت أیضا 
ث رج      یل من حی واع المراس یم أن ا تقس ذا یمكنن ى ھ ى  وعل ا عل حابھا عن روایتھ وع أص

  :صورة اإلرسال إلى ثالثة أقسام 
ا    : األول  ارة ، فلم مراسیل من كان ال یرسل إال عن صحابي ، فكان یرسل تارة ویسند ت

ل          ذا تحم ى ھ دث إال بالمسند، وعل م یح حدثت الفتن وظھر الكذب امتنع عن اإلرسال ول
ي العشرة    مراسیل سعید ابن المسیب ، فإنھ لم یكن یحتاج إلى الروایة عن التابعین وقد لق

حابة   ن الص ات م ن المئ ال ع ة فض رین بالجن دثون ]٨٤[المبش ع المح دما تتب ذلك عن ، ول
  .مراسیلھ وجدوھا مسندة

اني  ن      : الث ع ع ا امتن حابة فلم ر الص ا من غی دث أحیان ان یح ك أو ك ان یش یل من ك مراس
ده     حابي، ومن بع ة اإلرسال      اإلرسال لم یسند إال ما تیقن أنھ عن ص ى ھیئ ھ عل روى عن

ا   دون أن یوجد لھ طریق مسند، وعلى ذلك تحمل مراسیل مثل الحسن البصري، فإن منھ
  ].٨٥[مراسیل لم توجد لھا طرف مسندة البتة 

رار      ] ٨٦[مراسیل من كان یحدث عن بعض المجاھیل : الثالث ع عن تك اط امتن ا احت فلم
ات وا   ك الروای ك       التحدیث عنھم لكن رویت عنھ تل ى ذل ة اإلرسال وعل ى ھیئ نتشرت عل

  .تحمل مراسیل مثل الزھري واألعمش
ي      روى ف ث ت ت أحادی ویوجد احتمال رابع یشمل كل تلك الحاالت،وھي أن المراسیل كان
ي الموعظة    مقام المذاكرة السریعة أو الموعظة المختصرة فكانت السرعة واالختصار ف

  .إلرسالتتطلب اختصار السند فینتشر عندئذ على ھیئة ا
ة           ع استقرار نظری ة وجود المرسل م ین عل لعل ھذا التفسیر لتاریخ اإلرسال وأسبابھ یب

  .اإلسناد
ابعین           د، أو أن الت الم بع حة المع م تكن واض ة اإلسناد ل ى أن نظری وال یمكننا أن نذھب إل
و            ادر وإسناده ھ و الن ابعین فإرسالھ ھ ن الت ل من أن أرسل م تھاونوا في تطبیقھا، ألن ك
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ل الن        األ ى القلی الكثیر عل م ب ق أن نحك ادر؟ إن األوف ل والن كثر، فكیف نفسر الكثیر بالقلی
  .النادر ال حكم لھ

ى           یال عل ي وجود المرسل دل ان ف ول ب ى الق ؤدي إل بل إن النظر السدید والتأمل العمیق ی
  .استقرار نظریة اإلسناد ال على اضطرابھا وعدم وضوحھا

ذ اإلسناد     ى تحبی اعھم عل ة     فاجتم م مزی ى أنھ ل عل ارئ دلی و الط ل ھ ل المرس ى جع وعل
وغ الفاضل إال       ى بل ھ عل ع قدرت اإلسناد وفضیلتھ وما كان ألحد أن ینزع إلى المفضول م
ة ودرء     ع المذم توجب رف ذار یس ن األع ذر م ة أو ع ة وجیھ ة أو عل رورة ملجئ ن ض ع

  .النقیصة
ذكرھا صفحا، فإنھا وھناك مسالك وجیھة لتفسیر وجود المرسل ال یصح أن نضرب عن 

ن             ذار م ا ناھضة لتسویغ إع ر جواز اإلرسال صناعة إال أنھ دة عن تبری وإن كانت قاع
  .أرسل تساھال

ال     راھیم النخعي   : فمن ذلك ما روى الترمذي في العلل الصغیر عن األعمش ق ت إلب : قل
د اهللا      : إبراھیم : أسند لي عن عبد اهللا ن مسعود، فقال دثتك عن الرجل عن عب و  إذا ح فھ

ت  میت، و إذا قل ذي س د     : ال ر واح ن غی و ع د اهللا فھ ال عب اص   ] .٨٧[ق نھج خ ذا م فھ
ل       ي النق رواة ف واصطالح مستقل للنخعي في اإلرسال، أنھ ال یرسل إال حین یستفیض ال
ة المرسل           ى ھیئ ھ عل ھ عن المنقول فیروی ة ب ي الثق عمن یروى داللة على بلوغ المنتھى ف

  .ھرتھ عن إسنادهاطمئنانا إلى صحة واستغناء بش
ن ناصح          ب اب ال الخطی نھم الحسن البصري، ق ان  : وعلى ھذا المسلك درج آخرون م ك

ھ      إذا حدث ره، ف دیث ذك لم بح ھ وس لى اهللا علی ي ص د عن النب ل واح ھ رج الحسن إذا حدث
ھ    : أربعة بحدیث عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ألقاھم وقال قال رسول اهللا صلى اهللا علی

  ].٨٨[وسلم 
قال رسول اهللا : ما حدثني بھ رجالن قلت : ابن عبد البر عن الحسن البصري قال وروى

ف        ] . ٨٩[صلى اهللا علیھ وسلم  ف بوق م یق دثین ل د المح د عن نھج النق ومع ذلك كلھ فإن م
ي      ت الت مة التثب ب وس رامة تتناس ا بص ل معھ ھ تعام ل إن كالیة ب ذه اإلش اه ھ رج تج المتف

  .كالم أصحاب المنھج في ذلكاتصف بھا ھذا المنھج فلنستعرض 
  :حكم االحتجاج بالمرسل

ا مضى      :" قال أبو داود في رسالتھ ألھل مكة اء فیم ا العلم أما المراسیل فقد كان یحتج بھ
ى       ھ عل ھ وتابع تكلم فی مثل سفیان الثوري ومالك بن أنس واألوزاعي حتى جاء الشافعي ف

  ]٩٠.." [ذلك أحمد بن حنبل وغیره
ل وقال ابن رجب الحنبل ول        :" ي في شرح العل ره أن إطالق الق ر وغی ن جری ر اب د ذك وق

ائتین          د الم دثت بع ر تفصیل بدعة ح ن   ]. ٩١" [بأن المرسل لیس بحجة من غی م م ویفھ
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رد      ول ب ائتین،ثم نشأ ق كالم ابن جریر أن قبول المرسل بالقیود كان قوال مشھورا قبل الم
  .المرسل مطلقا

ل الشافعي،         وما تحصل لي في ھذه المسألة أن الم  ول أورد قب د بقب ھ أح تكلم فی م ب رسل ل
ط           نھم یحتجون بمضمونھ فق ون انقطاع السند ولك م یعمل وإنما كانوا یروون المرسل وھ

  .كما قال ابن رجب في شرح علل الترمذي
ا         وافر فیھ ي تت ض المراسیل الت ثم جاء الشافعي ورد المرسل مستثنیا مراسیل سعید وبع

  ].٩٢[شروط أخرى 
النقاد من مدرسة أھل الحدیث رفض أي استثناء واعتبر اإلسناد المرسل ناقصا   لكن جل 

ھ          ي قبول د ف ا روى عن أحم ق أخرى، وم غیر مقبول حتى یرد كامال موصوال من طری
ض الشروط      ا بع وافرت فیھ بعض مراسیل التابعین أو االحتجاج ببعض المراسیل التي ت

ان یواجھ مدرسة     فلیس من باب صناعة الحدیث أو النقد الحدیثي، ولكن قالھ تفقھا ألنھ ك
ذا         الرأي، وھ ل ب ن العم ى م حاح المراسیل أول اج بص ذ واالحتج أن األخ رأي، فنظر ب ال
ى     الم إل بة الك حة نس نھم بص ادا م یس اعتق ل ول مون المرس اء بمض اج الفقھ ى احتج معن

  .رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مع انقطاع السند
ا   اك فرق ول إن ھن فوة الق ل ،    وص دیث المرس حة الح ین ص ل وب اج بالمرس ین االحتج ب

د   فاإلسناد إذا صح إلى التابعي الذي ال یروي إلى عن صحابة أو توافر شروط أخرى تفی
حة       ول بص ق الق ق ولكن ال یطل الثقة بمراسیلھ یكون بذلك صالحا لالحتجاج ولكن ال یطل

ق المرسل، فالمرسل صورة ناقصة لإلسناد       تھم     الحدیث من ھذا الطری ف كلم م تختل ول
ا  ( على ضعف الحدیث المرسل، أي ضعف نسبتھ ھ     ) كالم ى رسول اهللا صلى اهللا علی إل

اء  ) احتجاجا( وسلم، أما اعتماده  ] ٩٣[بدیال عن الرأي فھذا عمل غالب المحدثین والفقھ
.  

ھ   ل فی یة المرس دو قض ق ، وال تب دثین ویتناس د المح د عن نھج النق ئم م ریج یلت ذا التخ وبھ
  .زا او شذوذا ینال من اتساق قواعده وأحكامھنشا

  الخالصة
در من المالحظ المباشرة،               -١ ر ق ق اكب ى أساس تحقی دثین عل د المح د عن نھج النق ام م ق

نھج        وافر لم م یت ة ل ة التاریخی ع الروای وذلك عبر وجود اإلسناد الذي ھیأ للناقد تواصال م
  .النقد التاریخي عند األوروبیین

د    -٢ ة نق ق األسانید         موت عملی ات وصیانتھا من االنتحال بمرحلتین أتاحت توثی الروای
ى تصل     دقیق حت ى    ) األسانید  ( بأكبر قدر ممكن من االحتیاط والتثبت والت د عل ى الناق إل

  .وجھ یتیح لھ الروایة من خاللھا
  :وھاتان المرحلتان ھما 

  توثیق الروایة منذ حدوثھا إلى تدوینھا. ١
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  .دوینھا إلى نشرھا وتداولھا عن طریق األوساط العلمیة توثیق الروایة منذ ت. ٢
تظھر عبقریة منھج المحدثین من خالل الدقة المتناھیة في اإلرسال التي ابتكروھا في  -٣

  .تحمل وأداء األسانید وتصحیحھا
ین     -٤ تبنى منھج النقد عند المحدثین مبدأ البحث عن وجود سقط في اإلسناد أو انقطاع ب

ي          الرواة، واعتب دم وجود االتصال ف ة لع ي اطراح الروای روا ھذا القادح الظاھر سببا ف
  .المسند وابتكروا لذلك طرقا فریدة في الكشف عن االنقطاع بین الرواة 

دثون    -٥ وجدت أسباب تاریخیة أدت إلى وجود صورة الحدیث المرسل، وقد عالج المح
دیث    إشكالیة المرسل ألنھا تحتل خصوصیة في سیاق نظریة اإلسن ة الح اعتبروا ھیئ اد، ف

ل       مون المرس نھم احتجوا بمض ناد المنقطع، لك ث صورة اإلس ة من حی المرسل مرفوع
  .بشروط معینة

________________________________________  
  ٣٧٥ص. علي سامي النشار. مناھج البحث عند مفكري اإلسالم  -] ١[

نھج   وینبغي اإلشارة إلى خطأ الدكتور النشار في تصنیف  علم مصطلح الحدیث تحت الم
وا و   ھ النجل ا عرف دیث كم اریخي الح ي الت نھج البحث نو الم اره ص تردادي باعتب االس
ي   سینوبوس، فمن عرضھ یستبین أنھ لم تحصل لھ صورة واضحة عن منھج المحدثین ف

ال     ى أن ق زد عل م ی اء          : " النقد ا، إذ ل ھ علم ا توصل ألی ل م ى ك د توصل المسلمون إل وق
اریخي مناھج ا ات         " …لبحث الت رد بنظری دثین تف نھج المح ت مجرد السبق ، لكن م وأثب

ا      ي نشأ فیھ ة الت ومجاالت لم بتطرق إلیھا المنھج األوروبي أصال كما أنھ یخالفھ في البیئ
  .ویفارقھ ببعد دیني وعمق أخالقي فرید

  ٤٣ص .المدخل إلى الدراسات التاریخیة النجلوا سینوبوس -] ٢[
  ٩٠السابق ص -] ٣[
وانظر . ٣٠.ص.ترجمة حسین نصار . مرغلیوث. دراسات عن المؤرخین العرب -] ٤[

فحات     . التاریخ عند المسلمین  ي حسن ص د الغن ع أن  . ٦٣،٦٧،،١١،٥٣محمد عب والواق
ة          ن الروای ف ع ره ال تختل ظ ولغی اھد والمالح بة للمش ا بالنس ي یقینھ ة ف ة العلمی الحقیق

اره عن         التاریخیة، فقوانین الجاذبیة مثال ا، وإخب ارف بھ ا الع ارس لھ یقینیة في حق المم
ة   . یقینھا للجاھل بھا مثل إخبار المشاھد للواقعة التاریخیة من لم یشاھدھا  دت المعرف فارت

اییر      د من مع ال ب لدى كلیھما بالنسبة لغیر المالحظ والمشاھد بنفسھ إلى مجرد اإلخبار، ف
  .ثینالنقد األخالقیة التي انفرد بھا منھج المحد

  ٧٣نزھة النظر شرح نخبة الفكر لبن حجر ص  -] ٥[
  ٧٧-٧٤السابق ص  -] ٦[
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ا      . ٧٧السابق ص  -] ٧[ اریخي لم د الت ي النق ي ف ونسجل في المقابل، أن المنھج األوروب
د        ي النق ھ ف ي رسالة ل كان استردادا فإنھ انبنى على التركیب والتخییل، یقول سینوبوس ف

ة      والمسلك الذي تفر:" التاریخي ن الوثیق دء م و الب اریخ ھ ضھ طبیعة مادة المعرفة في الت
یة       ات النفس لة العملی ي سلس اع ف م االرتف ي ، ث ن الماض د ع ادي الوحی ر الم ي األث : وھ

ى      ف حت س المؤل ي نف الكتابة، اللغة، والمعنى المجازي والمعنى الحقیقي وتمثیل الشيء ف
اریخي تر  " عرفھا = =نصل إلى الواقعة التي د الت دوي ص     النق رحمن ب د ال ة عب ) ج(جم

ر     أثر التفكی ن ت د م د الجلین تاذ محم افعي واألس ن الش تاذ حس ھ األس ار إلی ا أش ع م ویراج
یة   ي بالرومانس اریخي الغرب ث  . الت اھج البح ق و من ذكورین ص  . المنط تاذین الم لألس

  .فما بعدھما ١٧١
  ١٣٩.ص.النجلوا وسینوبوس . المدخل إلى الدراسات التاریخیة -] ٨[
  ٧١السابق ص  -] ٩[
رحمن          -] ١٠[ د ال ا عب ا وطبعھ دقائھ وترجمھ د أص ا ألح د بعثھ رسالة سینوبوس في النق

  ).و(بدوي ضمن مجموع النقد التاریخي ص 
عملیة التثبت واكتساب الثقة في : المقصود بالتوثیق في عرضنا لمنھج المحدثین  -] ١١[

و  الروایة ، ولیس المراد المعنى اللغوي الظاھر أو  االصطالحي في الجرح والتعدیل وھ
ة راوي ثق ار ال ل أو اعتب المعنى  .جع اء ب اص لإلیح طالح الخ ذا االص تخدام ھ ا اس وآثرن

اس   ي أس وم عل ة ویق ر العددی ات غی ة المعلوم ن معالج و ف ق وھ ر للتوثی ي المعاص العلم
ن الشبھ ب         ا م ة أوجھ ث ألن ثم ل والبحث والب ین سلسلة من العملیات في التجمیع والتحلی

ر     ي المعاص ى العلم ذا المعن دثین وھ د المح ق عن ر . التوثی ق ( انظ ول التوثی اك . أص ج
  .ط لبنان غیر مؤرخة. ١٩ترجمة أنطوان عبده ص . شومییھ

الح ص   -] ١٢[ ن الص دیث الب وم الح ي  ١٣٩عل یة العراق ي  . بحاش ووي ف ده الن واعتم
رره السیوطي      ) ٢/٦(التقریب  نھج وق اب الم ي كت دریب   . وصححھ القسطالني ف انظر ت

  ).٧-٢/٦(الراوي شرح تقریب النواوي للسیوطي 
ا         " -] ١٣[ لم أو نحوه مم ھ وس ھ رسول اهللا صلى اهللا علی إخبار الصحابي عن شيء فعل

حیح      ذھب الص ى الم حتھ عل یعلم أنھ لم یحضره لصغر سنھ أو تأخر إسالمھ فمحكوم بص
  ).١/٢٠٧(أنظر تدریب الراوي للسیوطي ". الذي قطع بھ الجمھور

اب          -] ١٤[ دأ الشك واالرتی ى مب نھجھم عل ي م اریخي األوروب د الت لقد بنى أصحاب النق
د          ي عن ك المنھج ق الش ذلك تطبی اولین ب ة مح ة تاریخی ل روای ي ك ق ف بق والمطل المس
د یكون الشك المنھجي مناسبا لخطوات           اریخ، وق ى الت م عل دیكارت إلضفاء صبغة العل

ة والتجربة لدراسة الفروض واالحتماالت، على ضوء البحث العلمي القائم على المالحظ
ة      ة فرص ن أی ا م ان مفلس ي ك اریخي األوروب د الت نھج النق ن م ودة، لك ات الموج المعطی
االت    روض واالحتم للمالحظة، ومن أیة معطیات موجودة، فغدا یطبق شكھ على تیك الف

ب ال   ھ التركی ى علی ذي یبن ذوق ال و ال ا ھ ح، وإنم ي واض ق علم ي دون أي نس اریخي ف ت
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فة    ١٢٢أنظر مدخل إلى الدراسات التاریخیة النجلوا سینوبوس ص. الجملة وأسس الفلس
ل ص. د ق الطوی دھا ٢٩٩توفی ا بع رض  . فم اء ع یة أثن ذه القض اول لھ د تن یأتي مزی وس

  .منھج المحدثین في التوثیق
إم  (لقد كان التقلید العلمي عند المحدثین استخدام الطریقتین  -] ١٥[ دیث ب ر  التح الء وبغی

م           ) إمالء دون إمالء، ث دیث ب رة التح ى والمبك ة األول ي عصور الروای ر ف وإن كان األكث
أنظر دراسات في . ظھر اإلمالء كتقلید خاص عندما كثر التدوین وكثر النقلة والمحدثون

ریف  وي الش دیث النب ي  . الح د األعظم تمالء  ) ٣٥٩-٢/٣٥٠(محم الء واالس وأدب اإلم
  .١٣للسمعاني ص

ة   -] ١٦[ ذه الطریق ي ھ تعمل ف ا یس ر م بع    : أكث ل أن یش ذا قب ان ھ ا وك م أخبرن دثنا ث ح
ا سیأتي  (تخصیص أخبرنا بالقراءة على الشیخ   ن الصالح      ). كم دیث الب وم الح أنظر عل

  .١٤١ص
  ١٤١انظر علوم الحدیث البن الصالح ص. وھو قلیل في االستعمال -] ١٧[
ذاكرة  -] ١٨[ ول  استحبوا إذا كان السماع حال الم ق       : أن یق ھ الئ ا، ألن ر لن ا أو ذك ال لن ق

ن الصالح ص   . بسماع المذاكرة وبھ أشبھ دیث الب راوي    ١٤٢أنظر علوم الح دریب ال وت
  ).٢/١١(للسیوطي 

  )٢/١٩(أنظر تدریب الراوي للسیوطي  -] ١٩[
  )٢/٢٥(السابق  -] ٢٠[
  .تحقیق مصطفى البغا) ٦/٢٦٤٠(صحیح البخاري  -] ٢١[
  )٤٣-٢/٢٩(أنظر تدریب الراوي . لروایة ولھا أنواع كثیرةأي اإلذن با -] ٢٢[
أذن،         -] ٢٣[ م ی ا أو ل ة منھ ھ بالروای ھ سواء أذن ل المناولة أن یدفع الشیخ لتلمیذه مرویات

  )٥٥-٢/٤٤(أنظر تدریب الراوي . ولھا صور
رب  -] ٢٤[ ا أض أمره ولھ ھ أو ب ب بخط ر أو غائ ھ لحاض یخ مرویات ب الش ي أن یكت . ھ

  )٥٨-٢/٥٥(الراوي  انظر تدریب
أنظر . إعالم الشیخ الطالب أن ھذا الحدیث أو الكتاب سماعھ، مقتصرا على ذلك -] ٢٥[

  )٥٩-٢/٥٨(تدریب الراوي 
-٢/٥٩(أنظر تدریب الراوي . أن یوصي الشیخ عند موتھ أو سفره بكتاب یرویھ -] ٢٦[

٦٠(  
رب، وھي أ     -] ٢٧[ ن الع ر مسموع م د غی د مول در لوج واو مص ى بكسر ال ف عل ن یق

.. أحادیث بخط راویھا الواجد، فلھ أن یقول وجدت أو قرأت بخط فالن أو في كتابھ بخطھ
وكل ھذه الطرق  ). ٦٣-٢/٦٠(أنظر تدریب الراوي . حدثنا فالن ویسوق اإلسناد والمتن

ا خالف      ذلك حصل فیھ خالف األصل في الروایة عند المحدثین، ألنھا ال مشافھة فیھا، ل
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اء وا  ا بخالف المشافھة، والمالحظ أن           بین العلم ى شيء منھ اع عل م یستقر إجم اد ول لنق
غالب ھذه الطرق استخدمھا المحدثون في الصدر األول من عصور الروایة بقلة شدیدة، 
ثم إنھم یبینون ما كان من جنس ھذه الطریقة أو تلك، ثم توسع المتأخرون في تلك الطرق 

نفات، وإنم  ھرة المص دوین وش تقرار الت ة   الس اء لخصیص ا إبق ة بھ ي الروای عوا ف ا توس
  .اإلسناد في األمة

  ).٢/٢٢(تدریب الراوي للسیوطي  -] ٢٨[
 -إن كثیرا من العملیات التوثیقیة التي ذكرناھا ساقطة تماما من مجرد التفكیر فیھا -]٢٩[

ذ      –فضال عن تطبیقھا  دأ من دھم یب لفنا أن نق ا أس  لدى المنھج النقدي عند األوروبیین، فكم
ا     درا عظیم وجد أن الوثیقة أما قبل ذلك فھم على العكس من تراث المسلمین، یواجھون ق
ین       ب ح ا ال نتعج ى إنن فقة، حت ر الش ة تثی ل لدرج ذب یص ف والك ال والتزیی ن االنتح م

د،    -لتلك األسباب -نراھم یمرون في مراحل النقد بعملیات فحص شدیدة الوعورة والتعقی
ھ  :" یقول النجلوا. الوثیقةكما في  –مع ابتناء منھجھم  إن انتحال الكتب الیوم نادر، یحرم

ة، الیعاقب صاحبھا    ". القانون ویلطخ صاحبھ بالعار أما قدیما فقد كان عادة جاریة مقبول
ة  وا سینوبوس  .مدخل إلى الدراسات التاریخی ن      . ٧٠ص.النجل را م دھش كثی ن نن ونحن ل

خثین متشابھتین   ھذه األخالقیات المتدنیة، فإن الشعوب التي لم ت ستطع أن تحافظ على نس
ل      ) اإلنجیل(من كتابھم المقدس و أق ا ھ ف لم ذب والتزیی جدیرون بأن یتقنوا االنتحال والك

  .قدسیة
ك،           -]٣٠[ ي ذل م السابقون ف ین ھ ة أن األوربی ین األوساط العلمی على خالف المشتھر ب

  .لمینشأن الكثیر من السبوق العلمیة التي یثبت التاریخ حوزتھا للمس
ا   -] ٣١[ في كل كتب المصطلح الحدیث بال استثناء یفردون فصال، وبعضھم یسمیھ علم

ده     : أو نوعا من علوم الحدیث وھو اب وتقیی ة ضبط الكت دیث وكیفی وینبغي أن  . كتابة الح
نھج العلمي             ث الم ان من حی ي اإلتق ة ف غ الغای وم بل ى وجھ العم ننوه أن الخط العربي عل

  .وفق نظریات حسابیة وھندسیة وتقعید ضوابط كتابتھ
  .١٧١علوم الحدیث البن الصالح ص  -] ٣٢[
ي            -]٣٣[ ن الصالح ف رده اب ذي أف ن الفصل ال ا م ذا المبحث وانتقیناھ ادة ھ اختصرنا م

اكر    د ش تاذ أحم ام األس د ق ھ، وق روف–مقدمت دث المع تقال   -المح ل مس ذا الفص ع ھ بطب
د   لیعرض فیھا منھج المسلمین في ضبط الكتاب مقت ي تقیی رحا أن تكون فنیات المحدثین ف

وم      الم الی ي ع ا ف ب ومحققوھ حیح  : انظر .الكتاب منھجا علمیا یلتزم بھ مصححوا الكت تص
ط مكتبة السنة بمصر   .أحمد شاكر: الكتب وصنع الفھارس المعجمة وكیفیة ضبط الكتاب

  ھج١٤١٠
  .بتصرف ١٨٣إلى ص ١٧٢علوم الحدیث البن الصالح من ص  -] ٣٤[
وع     -] ٣٥[ منوه ن ات ض حیفات والتحریف ي التص ع ف یل أوس دثین تفص ة " وللمح معرف

و     " المصحف دارقطني وأب ل مصنف ال من علوم الحدیث، ولھم فیھا تصنیفات خاصة مث
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كري د العس ر(احم راوي  : انظ دریب ال ذي   ) ٢/١٩٣ت ات ال اف التحریف بیھ بكش و ش وھ
اریخي   د الت اء المحصلین     ابتكره ووضعھ أصحاب المنھج األوروبي في النق ة العلم إلعان

. ( على كشف الخطاء ومعرفة االحتماالت الصائبة فیما غمض –محققي المخطوطات  –
  )٥٨. ص. النجلوا و سینوبوس.المدخل إلى الدراسات التاریخیة: انظر

رن           -] ٣٦[ ذ الق ر من تفاصیلھا من د كثی ة وج ات الدقیق ذه الفنی ل ھ ذكر أن مث دیر بال الج
ھ   الرابع الھجري عند ي كتاب دث الفاصل  " الرامھرمزي ف ي    " المح دادي ف ب البغ والخطی

ال    "الجامع "و " الكفایة"كتابیھ  ز روزنت التراث     ( ، لكن فران ین ب ن المستشرقین المعنی م
المي  نة   ) اإلس وفى س وي المت ط العلم د الباس یخ عب اب الش ار كت مھ ٩٨١اخت ج واس " ھ

تفید   د والمس ي أدب المفی د ف اال ل" المعی ون مث ة  لیك ول طریق ة ح زة ومنظم ة مرك دراس
التألیف والتصنیف ومعالجة فنیات الكتابة والخط وكان حریا بھ أن ینوه على ان ھذا الفن 

ر         ذ عصر مبك ي الحضارة اإلسالمیة من د ف ي      ( قد وج اء المسلمین ف اھج العلم انظر من
  ).أنیس فریحة ص:ت.البحث العلمي فرانز روزنتال 

  .السابق -] ٣٧[
ة، أي عصور         قضیة -] ٣٨[ ي العصور المتقدم ان شائعا ف ك ك كالم ابن الصالح أن ذل

  ١٧٧انظر علوم الحدیث البن الصالح ص. الروایة بالمشافھة 
  ١٧٧علوم الحدیث البن الصالح ص  -] ٣٩[
  ١٨٥السابق ص  -] ٤٠[
دثین  -] ٤١[ د المح دیث عن ماع الح اریخ س ن ت رقة م فحة مش دة. ص و غ اح أب د الفت . عب

ولھم وقد ا. ٩٩ص ب   :" شتھر عند المحدثین ق ر   : أنظر " األسانید أنساب الكت التأصیل بك
  .٧٥أبو زید ص

، ثم )طبعة الھند في مدینة حیدر آباد الدكن(طبع مع السنن ألحقت السماعات بھا  -] ٤٢[
فحة مشرقة   : أفرده األستاذ عبد الفتاح أبو غدة بطبعة مستقلة مصدرة بدراسة وسماھا ص

  .ھـ١٤١٢ط حلب بسوریة سنة . یث عند المحدثینمن تاریخ سماع الحد
  .ھو كاتب الطباق وسیأتي بیان معناه -] ٤٣[
ا    -] ٤٤[ ق ھم ألة التوثی لة بمس ى اصطالحین ذوي ص ھ  : نقتصر عل ى الوج ة عل الروای

داللتھا من خالل            . والطباق دثین فبحث عن ل ب المح ي كت ا شافیا ف د تعریف وألنني لم أج
  .ال وبعض كتب المصطلحتضاعیف التراجم وكتب الرج

  ١٠٨المائدة  -] ٤٥[
الروایة على الوجھ یدل على : أخطأ األستاذ فؤاد سیزكین حین ظن أن مصطلح  -] ٤٦[

ط     ى الشیخ فق راءة عل ي    ( السماع والق راث العرب اریخ الت ن    ) ١/٢٤٠ت ول اب واستشھد بق
ب الث       ) ٧/٣٢٨(سعد في الطبقات  ھ روى كت رحمن أن د ال ن عبی د اهللا ب ى  عن عب وري عل

عن أحمد بن أبي خیثمة أنھ كان یشترط على من ) ٤/١٦٣(وجھھا، وبما في تاریخ بغداد 
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رم          تاذ اك ھ األس د تعقب ھ، وق ى الوج ھ عل معھ ویروی ھ أن یس ھ تاریخ روي عن مع وی یس
اب  ي كت ة ص : ( العمري ف ات تاریخی ون ) ٢٣٩دراس ائز أن یك ل والج ن المحتم أن م ب

ب  " إنھ احتمال بدا لھ:" جھ أنھ الروایة الكاملة وقالالمرد بمصطلح الروایة على الو وطل
وما احتملھ وجوزه ھو الصحیح لما ذكرنا أعاله، وما . ممن لھ درایة بالمعنى أن یوضحھ

اه       ا وجھن داد ظاھر فیم اریخ بغ واهللا .أورده األستاذ فؤاد سیزكین عن طبقات لبن سعد وت
  .أعلم

  ).٢/١٥٥(الخطیب البغدادي. عالجامع لخالق الراوي وآداب السام -] ٤٧[
فة    -] ٤٨[ ذه الص أي متمنعا غیر سھل في بذل الروایة، وقد كان بعض المحدثین على ھ

  .ضنا بعلمھم عمن ال یستحقھ
  ) ..١/٣٢(الضعفاء والمجروحین البن حبان البستى -] ٤٩[
احثین     . الطباق جمع طبقة -] ٥٠[ ض الب ذا استعملھ بع ة ف    ( ھك د الجوھری ي انظر القالئ

ولعلھ موجود في بعض التراجم، واألوجھ ) نقل اعن أبي غدة ٢٢-١/٢١تاریخ الصالحیة
( ویمكن توجیھ ) عندي تخریجھ على المصدریة ال على الجمع، من طابق طباقا ومطابقة

  .واهللا أعلم . على طبقات السامعین للكتب ومراتبھم وفیھ تكلف) طباق جمع طبقة
ة    توھم المؤرخ الشیخ محمد  -] ٥١[ ي مقدم قي ف ة   " أحمد دھمان الدمش د الجوھری القالئ

س         ) ١/٢١" (في تاریخ الصالحیة خة المسموعة ھي نف ي آخر النس ة ف أن اإلجازة المثبت
الس        دد مج ن ع یالت السماع م د السماء وتفص و قی اق ھ حیح، فالطب یس بص اق، ول الطب

ا   ومكان وزمان ونحو ذلك، أما اإلجازة فھي اإلذن بالروایة لمن ثبت سم اعھ على نحو م
ھو مثبت في الطباق، ولم تكن ھذه اإلجازة مع الطباق في القدیم بل حدثت في نحو القرن 

ي –السادس الھجري وأول من كتب اإلجازة مع الطباق  و    -فیما ذكر الحافظ العراق و أب ھ
اب األندلسي   . طاھر إسماعیل بن عبد المحسن األنماطي ن عت ي السماع    : قال اب ى ف الغن

ك باإلجازة         عن اإلجا ر ذل ل الشیخ أو السامعون فینجب ارئ ویغف ط الق د یغل ال  . زة لنھ ق ق
ھ اتصال            : الحافظ العراقي ك وإھمال رك ذل د انقطع بسبب ت ر، فق ع كبی ھ نف ولقد حصل ب

بعض الكتب في بعض البالد بسبب كون بعضھم كان لھ فوت ولم یذكر في طبقة السماع 
مفوتین آخر من بقي ممن سمع بعض ذلك الكتاب إجازة الشیخ لھم، فاتفق أن كان بعض ال

فتعذر قراء الكتاب علیھ كأبي الحسن بن الصواف الشاطبي راوى غالب النسائي عن ابن 
  ).٢/٢٥(انظر تدریب الراوي. باقا 

  .وقد تكتب في آخر النسخة وسیأتي كیفیة كتابة الطباق -] ٥٢[
مع ألخالق الراوي وآداب ، والجا٥٨٩أنظر المحدث الفاصل للرامھرمزي ص  -] ٥٣[

ة وآداب السماع    ) ١/٢٤١( السامع للخطیب البغدادي  واإللماع فى معرفة أصول الروای
  .١٨٤ومقدمة ابن الصالح ص  ٢٢٣ص 

  ).١/٢٤١(الخطیب البغدادي . الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع -] ٥٤[
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دثین  -] ٥٥[ د المح دیث عن ماع الح اریخ س ن ت رقة م فحة مش د ال. ص دةعب و غ اح أب . فت
  ١٤٩.ص

  ١٨٣ابن الصالح ص . علوم الحدیث -] ٥٦[
ك       -]٥٧[ ن الح ا م وي أمان ط ق اق بخ ب الطب تحبوا أن یكت ر( اس ي ). أي التزوی ورد ف

ذھبي     دثین لل م المح ي معج ة   ):"١/١٠٦(ترجمة سنجر ابن عبد اهللا التركي ف ي بالروای عن
  ".وصار لھ أنسة بالفن وكتب الطباق بخط قوي

وحي بوجود    . المشھورون بالروایة واألخذ عن الشیوخأي  -] ٥٨[ وكالم ابن الصالح ی
ض          م بع ث اتھ ة، حی ھ تھم حیح، ألن فی ھ، وھو ص اق بخط نفس ب الطب و كت ا ل ذ فیم مأخ

اق  ر الطب رواة بتزوی زان    .ال ي می ارث ف و الح كري أب عید العس ن س د ب ة أحم ي ترجم فف
ذھبي ) ١/٢٣٧(االعتدال  دث عن الترسي    : قال ال أخر ح اق مت ة   . ،یزور الطب ي ترجم وف

بالء   یر أعالم الن ي س ك   ) ٢٢/١٠٩(راو آخر ف ي ذل ھ ف ن النجار قول ن اب ذھبي ع ل ال نق
ھ          : الراوي، قال د علی ال یعتم ان بخطھ ف ا ك ا م حیحة فأم روفین ص سماعاتھ بخطوط المع

زان     ي لسان المی ھ    ) ٤/٦(كان یلحق اسمھ في الطباق لكن تعقبھ ابن حجر ف ھ یجوز أن بأن
وقد كانوا یستدلون على كذب .جد اسمھ فیھ أما فقدان األصول فال ذنب للشیوخ فیھكان یو

اق  ي الطب ا ف ماعات بم المي  . الس ات الس ي وفی رواة ) ١/٢٩٦(فف د ال ن أح ال ع د :" ق ق
اب    ع الكت ماع جمی روه بس اري ( أخب حیح البخ ي    ) ص ن أب د ب ارفین محم ب الع ن قط م

ال السالمي   ذت البخاري جمیع   : البركات، ق د األول     فأخ دت المجل اق فوج رأت الطب ھ وق
دین            ر ال ة فخ ط العالم اق بخ ع الطب ة، وجمی ى الخمس ل عل ة ب ة بالكلی ھ طبق یس علی ل
د    ا المجل د، وأم ل مجل ى ك مھ عل معھما واس امس فس ع والخ د الراب ا المجل وزري، فأم الت

ر من سم     ث أظھ اعھ الثاني والثالث فیحتمل أنھ سمعھما ویحتمل ال، وسماعھ للمجلد الثال
ذه    ى ھ للثاني وسبب ذلك أنھ مكتوب في المجلد الرابع والخامس اللذین سمعھما محققا عل

ي   فة وھ ي  ( الص دا الحج د ول ى ومحم وب  ) وعیس ث فمكت د الثال ا المجل ى : (وأم وعیس
د  د      ...) ومحم ون بع د أن یك یس ببعی ة فل ھ ورق َق علی ا َرثَّ ُلِص طر لم اقي الس وب

ذا واهللا أعلم یكون المذكور قد سمع جمیع البخاري فعلى ھ)…ومحمد ولدا الحجي "(قولھ
ر         ره آخ دعوات وآخ اب ال ھ كت ادس وأول د الس ع المجل ین وإال جمی وت المع ذا الف إال ھ

  "الكتاب
  )٢/٢٥(انظر تدریب الراوي للسیوطي -] ٥٩[
  .١٨٤علوم الحدیث البن الصالح ص  -] ٦٠[
وسیأتي في نظریة العلة . ٨٢نزھة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ص -] ٦١[

ھ ألن          ون فی دثین یتوقف د المح ى أن الشاذ عن ا إل التفریق بین الشاذ والمعلل، لكن نشیر ھن
اء         ھ، والفقھ تج ب ن ال یح نھم م ھ، وم ق من و أوث ن ھ ة م ھ الثق الف فی ذي خ و ال اذ ھ الش

-٦٣أنظر نكت ابن حجر على ابن الصالح ص. واألصولیون ال یعتبرون شروط الشذوذ
٦٤.  
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قط      -] ٦٢[ و س ند وھ ال الس ام اتص ى نظ ود إل ا أن تع ر إم ي الخب دح ف ي تق ور الت األم
ى خطأ           دیلھم أو إل ق بجرحھم وتع ا یتعل م وھو م رواة ذواتھ الرواة، أو إلى ضعف في ال

د قسمنا الكالم     . خارج عن المعتاد من نظام اإلسناد والجرح والتعدیل وھو العلة ونحن ق
د ا     ي نق دثین ف نھج المح د          عن م ات النق رى نظری ل كب ي تمث ذه األقسام الت ى ھ ألسانید عل

  .عندھم
رواة          -] ٦٣[ اء ال ند قضیة لق ول شرط اتصال الس اد ح دثون النق ھ المح ف فی ا اختل ومم

ومعاصرتھم، حیث شرط جمھور المتقدمین وكثیر من المحققین ثبوت اللقاء ولو مرة بین 
ن      الراوي وشیخھ لیثبت اتصال السند وإال فإنھ یتوق  م بانقطاعھ، واشھر م ھ أو یحك ف فی

د        ل عن ھ العم أخرین وعلی ور المت ذھب إلى ذلك علي بن المدیني والبخاري، وذھب جمھ
وت اتصال           ي ثب راویین كاف ف ین ال وت المعاصرة ب ین أن ثب جماھیر المحدثین والمحقق

ھ بالتح          ا صرح فی ھ إال م ل من ھ ال یقب دیث، السند وإن عنعن الراوي ما لم یكن مدلسا فإن
: أنظر. واشھر من ذھب إلى ھذا اإلمام مسلم في مقدمة صحیحھ وشنع فیھ على المخالف

  ٢٦٨شرح علل الترمذي البن رجب الحنبلي ص
  ).٣٥٠-٢/٣٤٩(انظر تدریب الراوي  -] ٦٤[
  ).٢٠٦-١/٢٠٥(تدریب الراوي  -] ٦٥[
  ).١/٢٠٣(السابق  -] ٦٦[
  ).١/٢٠٦(السابق  -] ٦٧[
راوي   -] ٦٨[ دریب ال أنواع    ) ٢٣١-٢٢٣/ ١(ت ق ب رة تتعل یالت كثی ك تفص ي ذل م ف ولھ

  .التدلیس ترجع كلھا في النھایة إلى ما ذكرنا
ل   : انظر -] ٦٩[ وثري من األباطی رحمن المعلمي    . التنكیل بما في تأنیب الك د ال / ١( عب

٨٢.(  
  ).٢٦٧-١/٢٦٢(تدریب الراوي  -] ٧٠[
  )٢٧٤-١/٦٢٨(السابق  -] ٧١[
  )٢٩٥-١/٢٩١(يتدریب الراو -] ٧٢[
ھ   -] ٧٣[ ق         : المرسل لغة من قول أن المرسل أطل ھ، فك م تمنع ھ و ل ذا إذا أطلقت أرسلت ك

ا     : اإلسناد ولم یقیده براو معروف ویحتمل أن یكون من قولھم وم أرساال أي قطع جاء الق
ولھم   ن ق ل م ون المرس وز أن یك ي   :متفرقین،ویج یر وف ریعة الس ال أي س ة مرس ناق

ھ و     :األول :عاني االصطالح لھ ثالثة م ى رسول اهللا صلى اهللا علی ھو ما رفعھ التابعي إل
اني . سلم من قول أو فعل أو إقرار سواء كان التابعي صغیرا أو كبیرا ھ    : الث ا رفع وھو م

ا  : الثالث. نحو سعید بن المسیب.التابعي الكبیر إلي رسول اهللا صلي اهللا علیھ و سلم ھو م
ي أي م  و و المنقطع سواء       سقط راو من إسناده واكثر ف ذا فھ ى ھ ان، فعل ى  . وضع ك وإل

ة   .المعني األول ذھب جمھور المحدثین، و ھو الذي سیدور علیھ ھذا المبحث انظر معرف
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دیث للحاكم النیسابوري ص    ن الصالح ص      ٢٥علوم الح دیث الب وم الح م  . ٤٧وعل وأھ
ي حاتم     -١: المؤلفات في المرسل ن أب ي داو   -٢. المراسیل الب جامع   -٣. دالمراسیل ألب

  .التحصیل ألحكام المراسیل للحافظ العالئي
  )١/٥٢(رواه البخاري  -] ٧٤[
  ٣رواه ابن ماجة في المقدمة حدیث رقم  -] ٧٥[
  )٢/٨٤٣( رواه ابن ماجة  -] ٧٦[
  )٣/٤٣٣(رواه أحمد بن حنبل في المسند -] ٧٧[
  ٢٣٥رواه الرامھرمزي في المحدث الفاصل ص  -] ٧٨[
  ٣٨٢في الخطیب في الكفایة ص  رواه الخطیب -]٧٩[
  )١/٢٠٧(السیوطي. تدریب الراوي -] ٨٠[
انوا ال یسألون عن    : " وغلى ھذا یشیر قول محمد بن سیرین وھو من التابعین -] ٨١[ ك

  .ومضى تخریجھ" …اإلسناد حتى وقعت الفتنة
ن سعید القطان     -]٨٢[ ى ب ھ     :" وعلیھ یحمل قول یحی ھ إسناد لصاح ب ان فی ھ  " لوك أي ان
وھذا الحمل أولى من حملھ على أنھ . شكھ تورع عن ذكر اإلسناد فاھملھ ولم یعد لروایتھل

ة   قطھ تعمی ھ أس ة وأن ر ثق ي   ( رواه عن غی ب الحنبل ن رج ال اب ا ق ن ) كم د م ذا یع ألن ھ
ھ      دلیس یضعف ب دلس ، والت تدلیس التوبة ولم یقل أحد من أھل العلم أن من أرسل فھو م

. لم یعرف عن أحمد ممن أرسل من التابعین أنھ ضعف لذلك و) خاصة التسویة( الراوي 
  ).٢٢٦شرح ابن رجب لعلل الترمذي ص : انظر ( 
دثھم    :" وعلى ھذا یحمل قول محمد بن سیرین  -] ٨٣[ دقون من ح و  : كان أربعة یص أب

ذي ص  " (العالیة والحسن وحمید بن ھالل ورجل آخر سماه  شرح ابن رجب لعلل الترم
٢٢٩.(  

ك  : وى البخاري في التاریخ الكبیر عن عبید الصید قال ور -] ٨٤[ قال الرجل للحسن إن
ال       : لتحدثنا  ا ؟ ق ت تسند لن و كن لم، فل ذبناكم وال   : قال النبي صلى اهللا علیھ وس ا ك واهللا م

كذبنا، لقد غزوت إلى خراسان غزوة معنا فیھا ثالثمائة من أصحاب النبي صلى اهللا علیھ 
وھذا یدل على أن مراسیل الحسن أو : " بسعید ؟قال ابن رجب وسلم وھذا الحسن فكیف 

  ) .٢٢١شرح علل ص " ( أكثرھا عن الصحابة
رازي    -] ٨٥[ ھ         " قال أبو زرعة ال ال رسول اهللا صلى اهللا علی ول الحسن ق كل شئ یق

  ٢٢٦شرح العلل ص" .وسلم وجدت لھ أصال ثابتا ما خال أربعة أحادیث
لیمان    إرسال ال: قال الشافعي -] ٨٦[ روي عن س زھري عنده لیس بشئ وذلك إنا نجده ی

د    ا لحم ال      : بن أرقم وقال مھن م كرھت مرسالت األعمش ؟ ق الي    : ل ان األعمش ال یب ك
  .٢٣٩و  ٢٢٦شرح العلل ص .عمن حدث 
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  بشرح ابن رجب٢٢٣العلل الصغیر للترمذي ص ] ٨٧[ -
  ٢٢٧شرح ابن رجب لعلل الترمذي ص  -] ٨٨[
  )١/٥٧(ن عبد البر التمھید الب -] ٨٩[
  ٢٤رسالة أبي داود ألھل مكة ص  -] ٩٠[
  ٢٣٣شرح علل الترمذي البن رجب الحنبلي ص  -] ٩١[
  ٢٣٩-٢٣٤السابق ص  -] ٩٢[
ي     :" قال ابن رجب الحنبلي  -] ٩٣[ اء ف اظ وكالم الفقھ واعلم أنھ ال تنافي بین كالم الحف

حیح   ھذا الباب، فإن الحفاظ یریدون صحة الحدیث المعین إذا كان مرسال، وھو لیس بص
وأما الفقھاء . على طریقتھم النقطاعھ وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

ك المرسل    ) المضمون( فمرادھم صحة ذلك المعین الذي دل علیھ الحدیث  د ذل فإذا عض
ھ    ف ب من  قرائن تدل على أن لھ أصال قوي الظن بصحة ما دل علیھ فاحتج بھ مع ما احت

ا       د وغیرھم ة كالشافعي وأحم د األئم القرائن وھذا ھو التحقیق في االحتجاج بالمرسل عن
  ٢٣٢شرح علل الترمذي ص " مع أن في كالم الشافعي ما یقتضي صحة المرسل حینئذ 

======================== 
  االنتصار لرسول اهللا محمد أزكى البشریة

 
  خالد بن عبدالرحمن الشایع: الكاتب
  نقم حكومة الدنمرك وصحافتھا على محمد خاتم رسل اهللا علیھ الصالة والسالم ؟ماذا ت

  دفاع عن رسول اهللا محمد صلى اهللا علیھ وسلم من استھزاء صحیفة دنمركیة
  ما موقف المسلمین حكومات ورجال أعمال وشعوبًا نحو ھذه اإلساءة ؟

ن    الحمد هللا وحده ، وصلى اهللا وسلم على من ال نبيَّ بعده ،  ھ م ى إخوان نبینا محمد ، وعل
  :النبیین ، وآل كلٍّ ، وسائر التابعین إلى یوم الدین ، أما بعد 

ھ     ب ، وأرُقم فھذا بیاٌن ِمَداُدُه ُدُم قلبي ، ورقعتھ ُمْھَجُة نفسي ، أحرره دفاعًا عن أحبِّ حبی
ات      : ذودًا عن أزكى مخلوق وأطھر بشر   المین ، وخ داهللا ، رسول رب الع ن عب د ب م محم

  .األنبیاء والمرسلین ، فیاربِّ تقبَّل مني إنك أنت السمیع العلیم 
ة         حیفة الدنمركی راف الص ن اقت اء م االت األنب ض وك ھ بع ا تناقلت ى م ت عل د اطلع ( لق

تن   دز بوس رھا   ) ، Jyllands-Posten/ جیالن ع بنش نیع وانحراٍف فظی )  ١٢( لخطأ ش
ـ  ١٤٢٦شعبان   ٢٦اء أو ساخرًا یوم الثالث ) كاریكاتیریًا ( رسمًا   ٢٠٠٥سبتمبر   ٣٠/ ھ

في أشكال مختلفة، وفي أحد الرسوم یظھر مرتدیًا ) صلى اهللا علیھ وسلم(تصور الرسول 
  !!.عمامة تشبھ قنبلة ملفوفة حول رأسھ 
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ى     رھا عل وم لنش ك الرس ل تل دم بمث امین التق ن الرسَّ دة م ت الجری ا طلب ي غیھ ًا ف وإمعان
  .صفحاتھا 

دُت  ولما بلغني الخبر  كدَّرني كثیرًا وأصابني بھمٍّ كبیر ، وأحزنني حزنًا عظیمًا ، وقد عم
ة       ات العالمی ى شبكة المعلوم ذكورة عل ت (بنفسي للنظر في موقع الصحیفة الم ، ) اإلنترن

دة    ع الجری اریخ     ) ، Jyllands-Posten(حتى وقفت على موق فحاتھا الصادرة بت ي ص ف
)٢٩ .September یس   )  ٢٠٠٥ ر ل ان الخب ھ ،     فك ا رأیت الني م ث ھ ة ، حی كالمعاین

  .واقشعر جسمي ، وبلغ بي ذلك كل مبلغ في النكیر واالستھجان واالمتعاض 
ذا العمل محل        ان ھ ث ك ر ، حی وھكذا كان الشأن عند عامة أھل اإلسالم ممن بلغھم الخب

  .انتقاد واستھجان لدیھم ، ولدى غیرھم من العقالء في أرجاء األرض 
ا    د إخوانن د عم دنمركیین ،     وق واطنین ال ن الم رھم م م غی دنمرك ، ومعھ ي ال المسلمون ف

وكذلك غیرھم من المقیمین في الدنمرك إلى إنكار ھذه السخریة التي نالت أشرف إنسان  
حیفة         ى الص ة وإل ة الدنمركی ى الحكوم في التاریخ ، فُكتبت المقاالت وُوجھت الرسائل إل

ذا العم    ي        المعنیة ، مطالبین باالعتذار عن ھ د تظاھر ف ھ مستقبًال ، وق فِّ عن مثل ل والَك
ن     ر م ي أكث وبر الماض ھر أكت ي     )  ٥٠٠٠( ش م ف اطفین معھ ن المتع رھم م لم وغی مس

  .العاصمة كوبنھاجن ضد الصحیفة وطالبوھا باالعتذار
الم         ة اإلع ررات حری ك بمب حیفة رفضوا ذل ئولي الص ة ومس ر أن السلطات الدنمركی غی

  .ستثنى من شمولیتھ وحریتھ والتعبیر ، وأنھ ال شيء ی
حیفة   ئولو ص تن ( وال زال مس دز بوس اكم  ) ، Jyllands-Posten/جیالن زب الح والح

ى        تھجم عل نھجھم الم ي م تمرار ف وون االس ذار ، وین ون االعت ھ یرفض ي إلی ذي تنتم ال
  ] .١٠٧: األنبیاء ) [َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمیَن : (الرسول الكریم الذي قال اهللا لھ 

یھم ،       ة إل الین باالعتراضات المقدم ر مب متجاھلین بذلك المواثیق واألعراف الدولیة ، غی
ي   فرأیت أن من الواجب عليَّ ، وعلى غیري ممن حمَّلھم اهللا أمانة البیان والبالغ البیان ف

المسلمین ،  ذلك ، خاصًة وأنني أشرف باالنتساب للمملكة العربیة السعودیة التي فیھا قبلة
: وبھا مسجد رسول اهللا محمد علیھ الصالة والسالم الشریف ، وذلك عمًال بقولھ سبحانھ  

  ] .١٨٧: آل عمران ) [َوِإَذ َأَخَذ الّلُھ ِمیَثاَق الَِّذیَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َلُتَبیُِّننَُّھ ِللنَّاِس ( 
  :التالیة  وإذا تأملنا في خلفیات ھذه التھجمات فلنا أن نقف الوقفات

  :محمد أزكى البشریة : أوًال 
ذه      م األرض أن ھ رھم من أم أذكِّر الشعب الدنمركي وغیره من الشعوب النصرانیة وغی
اء   السخریات ما ھي إال محض افتراء وكذب ، فمحمٌد رسول اهللا ھو أطھر البشریة جمع

ي  وأزكاھا ، ولن تضیره ھذه السخریة مھما عظمت أو تكاثرت ، كما أخبرنا ب ذلك ربُّنا ف
  .القرآن العظیم 
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ھ الصالة والسالم ویصرف       د علی ونحن نعتقد أن اهللا سبحانھ سیحمي سمعة رسولھ محم
ي     ظ ، فف ي اللف ى ف ق ، حت ل طری تمھم بك اس وش ھ أذى الن حیحین" عن ي " الص ن أب ع

لم      : ھریرة قال  ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ي    : " ق ِرُف اهللا عنِّ ف َیْص روَن كی  أال ت
  ! " .َشْتَم قریٍش ولعَنھم ، یشتمون ُمَذمََّمًا ، ویلعنون ُمَذمََّمًا ، وأنا ُمَحمٌَّد 

ا    ؤِذي إنم فَنزَّه اهللا اسَمھ وَنْعَتھ عن األذى ، وصرف ذلك إلى من ھو ُمَذمَّم ، وإن كان الم
  ".قصد عینھ

كان الكفار من " : َمًا یشتمون ُمَذمَّ: " قولھ : قال اإلمام العالم الحافظ ابن حجر رحمھ اهللا 
قریش من شدة كراھتھم في النبي صلى اهللا علیھ وسلم ال یسمونھ باسمھ الدال على المدح 

  .َفَعَل اهللا بمذمم : ُمَذمَّم ، وإذا ذكروه بسوء قالوا : ، فیعدلون إلى ضده ، فیقولون 
  

ذي یقع منھم في ذلك وُمَذمَّم لیس ھو اسمھ علیھ الصالة والسالم ، وال ُیعرف بھ ، فكان ال
  .مصروفًا إلى غیره 

فحاتھا   : أقول  ى ص وھكذا تلك الرسوم التي دعت الجریدة الرسامین لرسمھا ونشرتھا عل
ي     مھا ، وال ف ي رس لم ، ال ف ھ وس لى اهللا علی دًا ص ول اهللا محم ل رس ًا ال تمث ا قطع ، إنھ

  :رمزھا 
و الضیاء وا    : ال في رسمھا  د ھ اء ،    أي مالمح الوجھ ، فوجھ محم ر والقداسة والبھ لطھ

یض سماحًة              د یف در ، وجھ محم ة الب فر لیل ر المس ن القم وجھھ أعظم استنارًة وضیاًء م
ًا      الًال وإعجاب ن رآه إج ل م ب ك ذ بل رة ، تأخ ٌة آس ھ طلع د ل ھ محم رورًا ، وج رًا وس وبش

  .وتقدیرًا 
وما ضرب أحدًا فمحمد صلى اهللا علیھ وسلم ما كان عابسًا وال مكشرًا ، : وال في رمزھا 

لم ،           ھ وس ول عائشة زوج رسول اهللا صلى اهللا علی ا ، تق رأة وال غیرھ ھ ، ال ام في حیات
ما ُخیَِّر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بین أمرین إال أخذ أیسرھما ،  : ورضي اهللا عنھا 

تقم رسول اهللا صلى اهللا       ا ان ھ ، وم اس من ھ  ما لم یكن إثمًا ، فإن كان إثمًا كان أبعد الن  علی
  .رواه البخاري ومسلم " وسلم لنفسھ ، إال أن ُتنتھك حرمة اهللا فینتقم هللا بھا 

ون    دنمرك أن یك ة ال ى حكوم ة وعل حیفة الدنمركی ى الص ؤس عل رة والب ن الحس ھ لم وإن
مجرد علمھم عن محمد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھو ما استھزؤوا بھ ، مما أوحت 

دق اهللا  بھ إلیھم األنفس الشریرة  وٍل ِإالَّ         : (، وص ن رَُّس ْأِتیِھم مِّ ا َی اِد َم ى اْلِعَب َرًة َعَل ا َحْس َی
  ] .٣٠: یس ) [َكاُنوا ِبِھ َیْسَتْھِزُئون 

وأدعو ھؤالء المستھزئین برسول اهللا محمد علیھ الصالة والسالم ، وأدعو غیر المسلمین 
الة والس  ھ الص یرتھ علی ى س االطالع عل ھم ب ال ألن یشرفوا أنفس ى كم وا عل الم ، لیطلع

ة    ع اإللكترونی اإلنسانیة في شخصھ علیھ الصالة والسالم ، وھناك آالف المراجع والمواق
  :في ھذا المجال ، ومنھا على سبیل المثال 
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ك   ن ذل ال ، وم ذا المج ي ھ ألیف ف رفني اهللا بالت د ش ابي : وق مائل " كت ن ش ر م ح العبی نف
  " .مواقف من بیت النبوة : " وكتابي " البشیر النذیر ، صلى اهللا علیھ وسلم 

ل     ل المل ن أھ ى م وھم ، حت ر ومثقف الُء البش الم عق الة والس ھ الص د علی ھد لمحم د ش وق
ك الشھادات      األخرى ًا من تل ، شھدوا لھ بالنُّبل والطھر والفضائل الجمَّة ، وسأورد طرف

  .في آخر ھذا البیان 
  :السخریة باألنبیاء لن تزید العالم إال شقاًء : ثانیًا 

ت األرواح ،   ال یخفى أن العالم الیوم یشھد اضطرابات عدیدة ، أریقت فیھا الدماء وأزھق
رام          بغیًا وعدوانًا ، بما یجعل دل ، وخاصًة احت لم والع ا نكون لنشر أسباب الس نا أحوج م

ظ ضرورات      ھ حف ق ب الشرائع السماویة واحترام األنبیاء والمرسلین ، فھذا المسلك یتحق
ھم     ات عیش وقھم ومقوم ن حق ك م ر ذل والھم ، وغی ھم وأم م وأعراض ي أرواحھ ر ف البش

  .الكریم 
لن تزید العالم إال شقاًء وبؤسًا ، ذلك أننا  وإن مثل ھذه األطروحات العدائیة واالستفزازیة

دي رسولھ           ى ی المین عل رھا رب الع ي یسَّ دى ، والت ة والھ جمیعًا بحاجة لمصادر الرحم
ھ الصالة والسالم ، المشوھون            ھ علی ان المستھزئون ب لم ، فك ھ وس محمد صلى اهللا علی

ھ ،    لحقیقة حیاتھ ورسالتھ ممن یصد الناس عن الخیر ویمنع من استقرار  الم وطمأنینت الع
الھم    اَة    : (وھذا الصنف من الناس توعده اهللا في كتابھ وندد بسوء فع َتِحبُّوَن اْلَحَی ِذیَن َیْس الَّ

ٍد     َالٍل َبِعی ي َض َك ِف ًا ُأْوَلِئ ا ِعَوج ِھ َوَیْبُغوَنَھ ِبیِل الّل ن َس دُّوَن َع َرِة َوَیُص ى اآلِخ دُّْنَیا َعَل ) ال
  ] .٣: إبراھیم [

دة    وإنَّھ لم ي مجاالت عدی ن المؤسف لحال البشریة الیوم ، مع ما وصلت إلیھ من التقدم ف
ن     م م ذا الخض ي ھ أتي ف م ی رة ، ث افات المبھ ن االكتش منھ م ا تتض دنیا ، بم وم ال ن عل م
ك           ا تل ردى معھ اقطة تت ات س ة وكتاب واٌت مبحوح ر أص دَّعي التحض ي ت م الت العواص

  .قدسات المجتمعات بسبب إسقاطات أخالقیة نحو الم
  :دعوى حریة التعبیر ال تجیز اإلساءة ألحد : ثالثًا 

حریة التعبیر في نشرھا لتلك الرسوم الساخرة )  Jyllands-Posten(إن ادعاء صحیفة 
ھ         الم ومنظمات اتیر الع ع دس ع ، ألن جمی لَّم وال مقن ر مس ول اهللا، ادعاٌء غی د رس من محم

رام الشرائ      ى احت رام الرسل ، وعل دم     تؤكد على احت رام اآلخرین وع ع السماویة ، واحت
  .الطعن فیھم بال بینة 

  :وقد جاء في میثاق شرف المجلس العالمي للفیدرالیة الدولیة للصحفیین ما نصھ 
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ا     (  دعو إلیھم د ی ذین ق على الصحفي التنبھ للمخاطر التي قد تنجم عن التمییز والتفرقة الل
ام بتس      ب القی ا بوسعھ لتجن ون       اإلعالم، وسیبذل كل م د تك ي ق دعوات الت ذه ال ل ھ ھیل مث

ا         دات السیاسیة وغیرھ دین أو المعتق ة أو ال مبنیة على أساس عنصري أو الجنس أو اللغ
  .من المعتقدات أو الجنسیة أو األصل االجتماعي

ر      ي خطی اوز مھن ھ تج ى أن ره عل ى ذك یأتي عل ا س ار م حفي باعتب یقوم الص : ـ س
ر  ول        االنتحال،التفسیر بنیة السوء، االفت ر أساس، قب ى غی ام عل ذف، االتھ اء، الطعن، الق

  .الرشوة سواء من أجل النشر أو إلخفاء المعلومات
ة      اة األمین بھم المراع ن واج وا أن م ذه أن یؤمن فتھم ھ دیرین بص حافیین الج ى الص ـ عل

  ) .ومن خالل اإلطار العام للقانون في كل دولة . للمبادئ التي تم ذكرھا
ًا     ولذلك حین نطالب الصحی ك اإلساءات الحق ع تل فة والحكومة الدنماركیة باالعتذار وبمن

ذل أقصى     : ( فإننا نعتمد أیضًا على میثاق صحفي شریف ، جاء فیھ  حافي بب سیقوم الص
  ) .طاقتھ لتصحیح وتعدیل معلومات نشرت ووجد بأنھا غیر دقیقة على نحو مسيء 

ركیة مسيٌء ألكثر من مائتي الدنما)  Jyllands-Posten(وال شك أن ما نشرتھ صحیفة 
م      خص ، ومعھ ون ش ة ملی ألف من مواطني الدنمارك ، ومسيء ألكثر من ملیار وثالثمائ
ھ    د علی غیرھم من المنصفین من أصحاب الملل األخرى ، كلھم یعظمون رسول اهللا محم
ى وجھ     اة عل الصالة والسالم ، وسیبقى ذلك العمل مسیئًا لكل المسلمین ما بقیت ھذه الحی

ن               ا رف واشمئزاز م در ق ذه اإلساءة ـ مص الج ھ م تع دنمارك ـ إذا ل ألرض ، وستبقى ال
  .عقلیات تقطن فیھا ، وتعادي الرسل والشرائع السماویة وتسخر بھا 

  :ھذا االستھزاء ال یخدم مصالح الدنمارك وال مصالح أوروبا : رابعًا 
م في تلك الكلمات واالستفزاز  إن العقالء في البالد الغربیة النصرانیة ینبغي أن یدركوا ك

دانھم ،            ي بل ل وف ي أقطار األرض ، ب اھم ومصالحھم ف ى رعای رة عل من األخطار الكبی
  .وأنھا قد تؤدي لمزید التوتر ، بما یتعین معھ الكف عن ھذا الغيِّ والبھتان 

ات     المین ، ومئ ول رب الع ي رس ع ف ن وق أر مم ین للث ض المتحمس ُة بع ذ الحمی د تأخ فق
تھن      المالیین ھ الشریفة أن تم ن   . یفرحون أن یموتوا دفاعًا عن نبیھم وعن مكانت ولكن م

ھ   ضمن ھؤالء من ال َیْقِدر أن یصفِّي حسابھ مع من استھزأ وقال اإلفك والبھتان لُبعده عن
نھم ،      ھ م اتھم لقرب ؛ فیعمد إلى من یراھم یدینون بالنصرانیة حولھ فینتقم منھم ومن ممتلك

ألخیر ال یجوز ، وقد حرمھ ومنع منھ رسول اهللا محمد صلى اهللا علیھ مع أن ھذا العمل ا
  .رواه البخاري " من قتل معاھدًا لم یرح رائحة الجنة : " وسلم فقال 

من لھ عھد مع المسلمین ، سواء كان بعقد جزیة أو ُھدنة من سلطان ، : والمراد بالمعاھد 
األ  ا     أو أماٍن من مسلم ، ویدخل في ذلك ما لھ صلٌة ب ي التزمت بھ عراف الدیبلوماسیة الت

  .الدول وتعارفت علیھا 
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د    اق األرواح ومزی دماء وإزھ فك ال ى س تؤدي إل ك س تفزاز تل ریض واالس ال التح وأعم
  .االضطراب والتوتر 

دة ،             م المتح ة لألم وق اإلنسان التابع ة حق ھ لجن ذي تبنت القرار ال ام ب ذا المق ( ونذكر في ھ
ان ،    ) م  ١٢/٤/٢٠٠٥افقالمو -ھـ  ٣/٣/١٤٢٦بتاریخ  ة تشویھ األدی الداعي إلى محارب

  .السیما اإلسالم ، الذي زادت وتیرة تشویھھ في األعوام األخیرة 
  أین الحكماء من النصارى ؟: خامساًً 

م األرض ،           رھم من أم ره من الشعوب النصرانیة ، وغی دنمركي ، وغی أذكِّر الشعب ال
فھم من النصارى ، وكیف كان تعاملھم مع رسول   أذكرھم جمیعًا بالمواقف السابقة ألسال

ن     دًا ع تعقًال ، بعی ًا م اریًا حكیم وقفھم حض ان م د ك لم ، فق ھ وس لى اهللا علی د ص اهللا محم
دنیا ،       ي ال ر ، ف ى خی رھم إل التشنجات النفسیة أو االنحرافات األخالقیة ، فكانت عاقبة أم

  .أو في الدنیا واآلخرة 
د صلى     ول اهللا محم د بعث رس ى      فق رس وإل ك الف ى ِكسرى مل ائل إل لم رس ھ وس اهللا علی

ھ      اب رسول اهللا صلى اهللا علی قیصر ملك الروم ، وكالھما لم ُیْسِلم ، لكنَّ َقیصر أكرم كت
زَّق         ا ِكسرى فم ة ، وأم ال الالحق ي األجی وسلم ، وأكرم رسولھ ، فَثَبَت ملُكھ ، واستمر ف

أ برسول اهللا ، فقتلھ اهللا بعد قلیل ، ومزَّق كتاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، واستھز
  .ُملَكھ كلَّ ُمَمزَّق ، ولم یبق لألكاسرة ملٌك 

وقد ذكر المؤرخون كیف كانت ملوك النصارى یعظِّمون ذلك الكتاب الذي بعث بھ النبي 
  .صلى اهللا علیھ وسلم 

ن حجر       الم الحافظ اب ام الع ھ أ    : وفي ھذا یقول اإلم ھ بلغ ر السھیلُي أن ل وضع   ذك ن ھرق
ك              د مل ان عن ى ك ھ حت وا یتوارثون م یزال م ل ھ ، وأنھ ًا ل الكتاب في قصبة من ذھب تعظیم
د           حابنا أن عب ُض أص دثني بع بطھ ، فح د ِس ان عن م ك ة ، ث الفرنج الذي تغلب على طلیطل
الملك بن سعد أحد قواد المسلمین اجتمع بذلك الملك فأخرج لھ الكتاب ، فلما رآه استعبر ، 

  .یمكِّنھ من تقبیلھ فامتنع وسأل أن 
ى صندوق        ھ عل رنج أطلع ك الف ثم ذكر ابن حجر عن سیف الدین فلیح المنصوري أن مل
د      ھ ، وق ر حروف ت أكث ُمصفَّح بذھب ، فأخرج منھ مقلمة ذھب ، فأخرج منھا كتابًا قد زال

ا نتوارث        : التصقت علیھ ِخرَقة حریر ، فقال  ا زلن دي قیصر ، م ى ج یكم إل اب نب ھ ھذا كت
نحن نحفظھ     ا ، ف إلى اآلن ، وأوصانا آباُؤنا أنھ ما دام ھذا الكتاب عندنا ال یزال الملك فین

  .انتھى " غایة الحفظ ، ونعظمھ ونكتمھ عن النصارى لیدوم الملك فینا 
راني          ك النص وٌة بالمل ارى أس ن النص رھم م راني وغی دنمركي النص عب ال ا للش م َأَم ث

ھ     النجاشي ملك الحبشة ، فإنھ لما قرأ علیھ الصحابي جعفر بن أبي طالب ـ رضي اهللا عن
ى أخضلوا    ـ صدرًا من سورة مریم بكى النجاشي حتى أخضل لحیتھ ، وبكت أساقفتھ حت

ھ        : مصاحفھم ، حین سمعوا ما تال علیھم ، ثم قال النجاشي  ذي جاء ب ذا ـ واِهللا ـ وال إن ھ
  ".المسند"رواه اإلمام أحمد في . موسى لیخرج من مشكاة واحدة 
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ن          ریم م رآن الك ي الق ھ ف ا أوحاه اهللا إلی لم م ولقد نقل رسول اهللا محمد صلى اهللا علیھ وس
ول      انتھم ، وھو ق ي أم ثناء اهللا جل وعال على أولئك النصارى الذي صدقوا في دینھم وف

دَّْمِع    َوِإَذا َسِمُعوْا َما ُأنِزَل ِإَلى الرَُّسوِل َتَرى َأْعُیَن: ( اهللا في القرآن الكریم  َن ال یُض ِم ُھْم َتِف
  ].٨٣: سورة المائدة ) [ ِممَّا َعَرُفوْا ِمَن اْلَحقِّ َیُقوُلوَن َربََّنا آَمنَّا َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّاِھِدیَن 

حیفة           ى ص ائمین عل ھ والق ین فی رأي والمثقف ادة ال دنمركي وق دز  ( ونذكر الشعب ال جیالن
ال       نذكرھم بما قالھ أحد علمائنا ) بوستن  ھ اهللا ـ ق ة ـ رحم : " ، وھو اإلمام أحمد ابن تیمی

ره       ى غی ة عل ھ مزی وما زال في النصارى من الملوك والقسیسین والرھبان والعامة من ل
ْدِر اإلسالم       ن َق ھ ، ویعرف م في المعرفة والدین ، فیعرف بعض الحق ، وینقاد لكثیر من

  " .لھ في الدنیا واآلخرة وأھلھ ما یجھلھ غیره ، فیعاملھم معاملة تكون نافعًة 
  :االستھزاء باألنبیاء مسلك األشرار : سادسًا

حاب      ) جیالندز بوستن ( إن تلك اإلساءة التي نشرتھا صحیفة  ة أص م تخرج عن طریق ل
ھ عنھم    المناھج الشریرة ، الذین الذي حاربوا األنبیاء والمصلحین ، وھذا ما أخبرنا اهللا ب

اِت          : (  فقال تعالى: في القرآن الكریم  آُؤوا ِباْلَبیَِّن َك َج ن َقْبِل ٌل مِّ ذَِّب ُرُس ْد ُك ذَُّبوَك َفَق ِإن َك َف
  ] .١٨٤: آل عمران ) [َوالزُُّبِر َواْلِكَتاِب اْلُمِنیِر 

ًا       : ( وقال سبحانھ عن الیھود  ذَُّبوْا َوَفِریق ًا َك ُھْم َفِریق َوى َأْنُفُس ا َال َتْھ ُكلََّما َجاءُھْم َرُسوٌل ِبَم
  ] .٧٠: المائدة ) [ُتُلوَن َیْق

اِلِمیَن    : ( وقال اهللا عزَّ وجلَّ  نَّ الظَّ ذُِّبوَنَك َوَلِك َقْد َنْعَلُم ِإنَُّھ َلَیْحُزُنَك الَِّذي َیُقوُلوَن َفِإنَُّھْم َال ُیَك
ذُِّبوْا َوُأوُذوْا َحتَّى َأَتاُھْم َوَلَقْد ُكذَِّبْت ُرُسٌل مِّن َقْبِلَك َفَصَبُروْا َعَلى َما ُك. ِبآَیاِت الّلِھ َیْجَحُدوَن 

  ].٣٤و  ٣٣: األنعام ) [َنْصُرَنا َوَال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِت الّلِھ َوَلقْد َجاءَك ِمن نََّبِإ اْلُمْرَسِلیَن 
  :المؤذون لألنبیاء توعدھم اهللا باالنتقام : سابعًا 

یاھم وانھماك في ومحرروھا في عافیة من دن) ،  Jyllands-Posten(لقد كانت صحیفة 
ا نشروه         نھم بم لم ، ولك ھ وس شھواتھم قبل أن یتعمدوا االستھزاء بالرسول صلى اهللا علی
رآن         ي الق د اإللھي المسطر ف ي الوعی م ف وكتبتھ أیدیھم قد أدخلوا أنفسھم ومن تواطأ معھ

ُر   : (الكریم  َو اَألْبَت وثر  ) [ِإنَّ َشاِنَئَك ُھ د    : أي ] ٣: الك ا محم ا   إنَّ مبغضك ی ، ومبغض م
ین     ور المب ُر   ( جئَت بھ من الھدى والحق والبرھان الساطع والن َو اَألْبَت ل األذل  ) : ُھ األق

  .المنقطع كل ِذكٍر لھ 
لم أو              ھ وس ي صلى اهللا علی اداة النب فة من مع ذه الص ع من اتصف بھ م جمی فھذه اآلیة تع

  .ده إلى یوم القیامة سعى إللصاق التھم الباطلة بھ ، ممن كان في زمانھ ، ومن جاء بع
ھ اهللا        ة رحم ن تیمی الم اب یخ اإلس و ش ا وھ د علمائن ول أح ذا یق ي ھ تقٌم : " وف إنَّ اهللا من

اس أن     ن الن م یمك اذب إذا ل ِذِب الك ِھ وِلَك ٌر ِلِدیِن بَّھ ، وُمْظِھ ھ وَس ن علی ن طع ولھ مم لرس
ُعُدول ، أھل الفقھ والخبرة، یقیموا علیھ الحد ، ونظیر ھذا ما َحدََّثَناه أعداٌد من المسلمین ال

ا    امیة، لم واحل الش ي بالس دائن الت ون والم ِر الحص ي َحْص ددٍة ف راٍت متع وه م ا جرب عمَّ
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ة    : حصر المسلمون فیھا بني األصفر في زماننا، قالوا َن أو المدین ُر الِحْص كنا نحن َنْحُص
ى إذ        ھ، حت أس من اد نی ى نك ا حت ٌع علین ُھ   الشھر أو أكثر من الشھر وھو ممتن ا تعرض أھُل

ًا أو       أخر إال یوم د یت م یك ر، ول ا فتحھ وتَیسَّ ھ َتَعجَّلن ي عرِض ِة ف وِل اهللا والوقیع بِّ رس ِلَس
الوا       ة ، ق ة عظیم یھم ملحم ى إن  : یومین أو نحو ذلك،ثم یفتح المكان عنوة ، ویكون ف حت

وب           تالء القل ع ام ھ ، م تح إذا سمعناھم یقعون فی ل الف ُر بتعجی ا    كنا َلَنَتَباَش یھم بم غیظًا عل
  .انتھى" قالوا فیھ 

ذي         ن ال ة ، وم ھ العاقب ون ل واألیام بیننا وبین أولئك المبطلین المستھزئین ، لننظر من تك
الھم ،           ا أمث د قالھ ھ ، فق ھ وافتراءات المین أباطیل ر للع ھ ، وتظھ ذب كالم یضل سعیھ ، ویك

ریم      فلمن كانت العاقبة ؟ وأین آثارھم وأین مثواھم ؟ قال اهللا جل  رآن الك ي الق : ( شأنھ ف
ِإنَّ الَِّذیَن : ( ، وقال اهللا سبحانھ ] ٦١: التوبة ) [َوالَِّذیَن ُیْؤُذوَن َرُسوَل الّلِھ َلُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم 

ًا            َذابًا مُِّھین ْم َع دَّ َلُھ َرِة َوَأَع دُّْنَیا َواآلِخ ي ال ُھ ِف َنُھُم اللَّ وَلُھ َلَع : األحزاب  [) ُیْؤُذوَن اللََّھ َوَرُس
٥٧. [  

  :وقال اإلمام العالم شیخ اإلسالم ابن تیمیة ـ رحمھ اهللا ـ 
إنَّ اهللا   "  ومن ُسنة اهللا أن من لم ُیمكن المؤمنین أن یعذبوه من الذین یؤذون اهللا ورسولھ ف

رى ،       اب المفت ي قصة الكت ك ف سبحانھ ینتقم منھ لرسولھ ویكفیھ إیاه ، كما قدمنا بعض ذل
ال اهللا  ا ق بحانھ وكم ِرِكیَن  : ( س ِن اْلُمْش ِرْض َع ْؤَمُر َوَأْع ا ُت َدْع ِبَم اَك . َفاْص ا َكَفْیَن ِإنَّ

  ].٩٥و  ٩٤: الحجر ) [اْلُمْسَتْھِزِئیَن 
  .والقصة في إھالك اهللا المستھزئین واحدًا واحدًا معروفة ، قد ذكرھا أھُل السَِّیر والتفسیر

َنَأُه   ] ٣: الكوثر ) [َشاِنَئَك ُھَو اَألْبَتُر  ِإنَّ: (وھذا واهللا أعلم تحقیق قولھ تعالى  ن َش ؛ فُكلُّ م
  .أو أبغضھ وعاداه فإنَّ اهللا تعالى یقطع دابره ، ویمحق عینھ وأثره 

لم    ھ وس ال  : وفي الصحیح عن النبي صلى اهللا علی الى   : " ق ول اهللا تع ي    : یق من عادى ل
  .بیاء ؟ ومن َحاَرَب اهللا تعالى ُحِرَب فكیف بمن عادى األن" ولیًا ، فقد بارزني بالمحاربة 

ین آذوا     وا ح ا ُأھلك م إنم د أممھ رآن تج ي الق ذكورة ف اء الم ص األنبی وإذا استقصیت قص
  .األنبیاء وقابلوھم بقبیح القول ، أو العمل 

م نصیر     وھكذا بنو إسرائیل إنما ضربت علیھم الذِّلة وباؤوا بغِضٍب من اهللا ، ولم یكن لھ
  .یاء بغیر حق ، مضمومًا إلى كفرھم ، كما ذكر اهللا ذلك في كتابھ ؛ لقتلھم األنب

  .ولعلك ال تجد أحدًا آذى نبیًا من األنبیاء ثم لم َیُتْب إال وال بد أن یصیبھ اهللا بقارعة 
  :ھذه أقوال المنصفین في رسول اهللا محمد علیھ الصالة والسالم : ثامنًا 

د صلى   إن المنصفین من المشاھیر المعاصرین عندم ا اطلعوا على سیرة رسول اهللا محم
اهللا علیھ وسلم لم یملكوا إال االعتراف لھ بالفضل والنبل والسیادة ، وھذا طرٌف من أقوال 

  :بعضھم 
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دي  ( یقول / ١ دة    ) مھاتما غان دیث لجری ي ح دیا  "ف نج إن فات   " : " ی أردت أن أعرف ص
ین البشر   د أص  .. الرجل الذي یملك بدون نزاع قلوب مالی اع أن    لق ل االقتن ًا ك بحت مقتنع

ك من خالل            ان ذل ل ك ھ، ب ا اكتسب اإلسالم مكانت السیف لم یكن الوسیلة التي من خاللھ
ھ،         دقائھ وأتباع ھ ألص ھ وإخالص ي الوعود، وتفانی دقھ ف ھ وص ع دقت بساطة الرسول ، م

ق،      . وشجاعتھ مع ثقتھ المطلقة في ربھ وفي رسالتھ دت الطری ي مھ فات ھي الت ھذه الص
اة الرسول    . طت المصاعب ولیس السیفوتخ بعد انتھائي من قراءة الجزء الثاني من حی

  ".وجدت نفسي أِسفًا لعدم وجود المزید للتعرف أكثر على حیاتھ العظیمة
ة   " : " محمد النبّي " في كتابھ ) راما كریشنا راو ( یقول البروفیسور / ٢ ال یمكن معرف

ھ من   ولكن كل ما ف. شخصیة محمد بكل جوانبھا ي استطاعتي أن أقدمھ ھو نبذة عن حیات
  .صور متتابعة جمیلة

ة،        د رجل السیاس ال، ومحم ل األعم د رج ارب، ومحم د المح ّي، ومحم د النب اك محم فھن
د محرر       د، ومحم امى، وحامي العبی ومحمد الخطیب، ومحمد المصلح، ومحمد مالذ الیت

ل د     ي ك ة ف ذه األدوار الرائع ھ    النساء، ومحمد القاضي، كل ھ اة اإلنسانیة تؤھل روب الحی
  ".ألن یكون بطال 

إن محمدًا " : الشرق وعاداتھ " في كتابھ ) زویمر ( یقول المستشرق الكندي الدكتور / ٣
ان       ھ ك ًا بأن ول أیض ھ الق دق علی دینیین، ویص لمین ال واد المس ن أعظم الق ك م ان وال ش ك

ا  مصلحًا قدیرًا وبلیغًا فصیحًا وجریئًا مغوارًا، ومفكرًا  عظیمًا، وال یجوز أن ننسب إلیھ م
  .ینافي ھذه الصفات، وھذا قرآنھ الذي جاء بھ وتاریخھ یشھدان بصحة ھذا االدعاء

اني   / ٤ ر    ( یقول المستشرق األلم ي سانت ھیل ھ   ) برتل ي كتاب دھم  "ف " : الشرقیون وعقائ
خاص   ب األش ان یعاق ھ، وك عب وحریت اة الش ى حی اھرًا عل ة وس ًا للدول د رئیس ان محم  ك

ان   الذین یجترحون الجنایات حسب أحوال زمانھ وأحوال تلك الجماعات الوحشیة التي ك
یعیش النبيُّ بین ظھرانیھا، فكان النبي داعیًا إلى دیانة اإللھ الواحد ، وكان في دعوتھ ھذه 
ي              فات الت ّل الص ا من أج فتین ھم ي شخصیتھ ص ھ، وإن ف ع أعدائ ى م ًا حت لطیفًا ورحیم

  .العدالة والرحمة: ریة ، وھما تحملھا النفس البش
زي  / ٥ ول االنجلی و  ( ویق ھ   ) برناردش ي كتاب د "ف لطة    " محم ھ الس ذي أحرقت ، وال

ذي وضع          : البریطانیة ي ال ذا النب د، ھ ر محم ي تفكی ٍل ف ى رج إن العالم أحوج ما یكون إل
د    دنیات، خال ع الم ًا دینھ دائمًا موضع االحترام واإلجالل ، فإنھ أقوى دین على ھضم جمی

ذا            ة، وسیجد ھ ى بین دین عل ذا ال وا ھ د دخل ومي ق ي ق خلود األبد، وإني أرى كثیرًا من بن
  ).یعني أوروبا(الدین مجالھ الفسیح في ھذه القارة 

ٍد      دین محم د رسموا ل إّن رجال الدین في القرون الوسطى، ونتیجًة للجھل أو التعّصب، ق
دوا للمسیحی   ذا الرجل،       صورًة قاتمًة، لقد كانوا یعتبرونھ ع ر ھ ى أم ي اّطلعت عل ة، لكّنن

ل یجب أْن یسمَّى           دوا للمسیحیة، ب م یكن ع ھ ل ى أّن فوجدتھ أعجوبًة خارقًة، وتوصلت إل
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ؤمن       ا ی ي حّل مشكالتنا بم منقذ البشریة، وفي رأیي أّنھ لو توّلى أمر العالم الیوم، لوّفق ف
  .السالم والسعادة التي یرنو البشر إلیھا

د  "أستاذ اللغات السامیة ، في كتابھ ) ستن اآلسوجي سنر( ویقول / ٦ اة محم " : تاریخ حی
إننا لم ننصف محمدًا إذا أنكرنا ما ھو علیھ من عظیم الصفات وحمید المزایا، فلقد خاض 
ا زال         ھ، وم ى مبدئ ة، مصرًا عل ل والھمجی محمد معركة الحیاة الصحیحة في وجھ الجھ

اف إل    ھ المط ى ب ى انتھ اة حت ارب الطغ ل   یح ریعتھ أكم بحت ش ین، فأص ر المب ى النص
  .الشرائع، وھو فوق عظماء التاریخ

ھ   ) سنكس  ( ویقول المستشرق األمریكي / ٧ ي كتاب ة العرب  "ف د    " : دیان د بع ر محم ظھ
ول البشر، بإشرابھا األصول         ة عق ھ ترقی ت وظیفت المسیح بخمسمائة وسبعین سنة، وكان

  .العتقاد بإلھ واحد، وبحیاة بعد ھذه الحیاةاألولیة لألخالق الفاضلة، وبإرجاعھا إلى ا
ول / ٨ ارت (ویق ل ھ ھ  ) مایك ي كتاب اریخ  "ف ي الت ل ف ة رج دًا،  " : مائ اري محم إن اختی

ي         د ف ھ الرجل الوحی راء، ولكن دھش الق د ی لیكون األول في أھم وأعظم رجال التاریخ، ق
  .الدیني والدنیوي: التاریخ كلھ الذي نجح أعلى نجاح على المستویین

فھناك ُرسل وأنبیاء وحكماء بدءوا رساالت عظیمة، ولكنھم ماتوا دون إتمامھا، كالمسیح  
ة،      ي الیھودی واھم، كموسى ف یھم س رھم، أو سبقھم إل ا غی یحیة، أو شاركھم فیھ ي المس ف
ا شعوب         ت بھ ا، وآمن ددت أحكامھ ة، وتح التھ الدینی ولكن محمدًا ھو الوحید الذي أتم رس

أقام جانب الدین دولة جدیدة، فإنھ في ھذا المجال الدنیوي أیضًا،  وألنھ. بأسرھا في حیاتھ
ور              ا، ورسم أم ل أسس حیاتھ ا ك ة، ووضع لھ ي أم ي شعب، والشعوب ف وّحد القبائل ف

دأ الرسالة    . دنیاھا، ووضعھا في موضع االنطالق إلى العالم ذي ب أیضًا في حیاتھ، فھو ال
  .الدینیة والدنیویة، وأتمھا

راث          ) لیف تولستوي(ب العالمي ویقول األدی/ ٩ ي الت ب ف ا كت ع م ھ من أمت د أدب ذي یع ال
ن          : اإلنساني قاطبة عن النفس البشریة  ًة م ًة دموی ًة ذلیل ص أم ھ خّل دًا فخرًا أّن ي محم یكف

دم، وأّن شریعَة    مخالب شیاطین العادات الذمیمة، وفتح على وجوھھم طریَق الرُّقي والتق
  .ھا مع العقل والحكمةمحمٍد، ستسوُد العالم النسجام

ا،   : النمساوي) شبرك(ویقول الدكتور / ١٠ د إلیھ إّن البشریة لتفتخر بانتساب رجل كمحم
ُن    نكوُن نح ریع، س أتي بتش ا أْن ی ر قرًن عة عش ل بض تطاع قب ھ، اس م ُأّمیت ھ رغ إذ إّن

  .األوروبیین أسعد ما نكون، إذا توصلنا إلى قّمتھ
ل  تو( ویقول الفیلسوف اإلنجلیزي / ١١ ي       ) ماس كارلی ول ف ل یق ى جائزة نوب الحائز عل

ذا العصر أن یصغي     : " كتابھ األبطال  دث ھ لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متح
  .إلى ما یقال من أن دین اإلسالم كذب ، وأن محمدًا خّداع مزوِّر 

إن الرسالة ال         ة ؛ ف خیفة المخجل وال الس ذه األق ل ھ ي  وإن لنا أن نحارب ما یشاع من مث ت
ن            ون م ائتي ملی ًا لنحو م ي عشر قرن دة اثن ر م أدَّاھا ذلك الرسول ما زالت السراج المنی
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الناس ، أفكان أحدكم یظن أن ھذه الرسالة التي عاش بھا ومات علیھا ھذه المالیین الفائقة 
  !.الحصر واإلحصاء أكذوبة وخدعة ؟

ع مفاھیم    : " "جوتة األدیب األلماني / ١٢ ة بجمی ا أھل أورب ا       إنن ى م د إل م نصل بع ا ، ل ن
ذا    ى لھ وصل إلیھ محمد ، وسوف ال یتقدم علیھ أحد، ولقد بحثت في التاریخ عن مثل أعل

د   ي محم ي النب ھ ف ان ، فوجدت ح  … اإلنس ا نج و، كم ق ویعل ر الح ب أن یظھ ذا وج وھك
  ".محمد الذي أخضع العالم كلھ بكلمة التوحید

ي      د نب ي محم الم ، ف اذا      تلك بعض أقوال مشاھیر الع ھ الصالة والسالم ، فلم ة علی الرحم
  .المزایدات التي تضر وال تنفع ، وتھدم وال تبني 

  :وختام ھذا البیان موجھ إلخواني المسلمین في أقطار األرض 
اعلموا أن سمعة اإلسالم وسمعة النبي صلى اهللا علیھ وسلم مسئولیة كل واحٍد منكم : أوًال 

أحد أن یكون سفیر خیر ومنبر ھدى في بیان حقیقة دین ، ذكورًا وإناثًا ، فینبغي على كل 
  .اإلسالم ، وحقیقة دعوة نبینا محمد علیھ الصالة والسالم 

د   : ثانیًا  یھم محم أتوجھ للتجار ورجال األعمال أن یكون لھم موقفھم الحازم غیرة على نب
دنمار  تم   صلى اهللا علیھ وسلم ، فینبغي أن یوقفوا كل التعامالت التجاریة مع ال ى ی ك ، حت
حیفة        ھ ص دمت علی ذي أق ل ال ك العم -Jyllands(االعتذار وبشكل علني ورسمي من ذل

Posten ، (     ، دنیا واآلخرة ي ال ، ولیتذكروا أن المال زائل ، لكن المآثر باقیة مشكورة ف
حابي      ي الص م أسوة ف وأعظمھا حب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم واالنتصار لھ ، ولھ

دما آذى رسول       الجلیل عبداهللا  ھ ، عن ن أبی ھ الحازم م بن عبداهللا بن أبي سلول ، في موقف
ذار من رسول اهللا صلى اهللا            ى االعت اه عل ر أب ھ أجب ف أن لم ، وكی اهللا صلى اهللا علیھ وس

ریم         رآن الك جلھا الق ي س ة الت ي الحادث ة ، ف ول المدین ھ من دخ لم ، وإال منع ھ وس : ( علی
ْؤِمِنیَن    َیُقوُلوَن َلِئن رََّجْعَنا ِإ وِلِھ َوِلْلُم زَُّة َوِلَرُس َلى اْلَمِدیَنِة َلُیْخِرَجنَّ اْلَأَعزُّ ِمْنَھا اْلَأَذلَّ َوِللَِّھ اْلِع

  ] .٨: المنافقون ) [َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقیَن َلا َیْعَلُموَن 
ى رسول اهللا صلى ا    هللا وثبت في الصحیحین أنَّ المنافق عبداهللا بن ُأبيِّ بن سلول تكلم عل

ا      : " علیھ وسلم بكالم سيء ، حیث قال  ة لیخرجن األعز منھ ى المدین واهللا لئن رجعنا إل
الحدیث ، وفیھ في روایة الترمذي أنَّ ابنھ الصحابي عبد اهللا بن عبد اهللا قال ألبیھ " األذل 

ن واهللا ال تنفلت حتى تقر أنك الذلیل ورسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم العزیز ، ولم یأذ: " 
ذلیل ، ورسول اهللا صلى    : ألبیھ بدخول المدینة حتى اعتذر ورجع عنھ قولھ، وقال  إنھ ال

  .اهللا علیھ وسلم ھو العزیز 
ھ الصالة         یھم علی ى نب رة عل ي الغی فھل یستجیب رجال األعمال المسلمین لھذا الواجب ف

تذار الرسمي والسالم ، وھل یكفُّون عن التعمل التجاري مع الدنمارك حتى یتم تقدیم االع
  .، واشتراط عدم تكرار ھذه الجریمة 

ذار         : ثالثًا  ة باالعت ى إرسال استنكارھم والمطالب ان إل ل مك ي ك أدعو إخواني المسلمین ف
  :إلى الجریدة على عناوینھا التالیة
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  ) . Jyllands - Posten(ـ مملكة الدنمرك ، صحیفة 
  ) . ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٣ ٤٥( +و )  ٣٨ ٣٨ ٣٨ ٨٧ ٤٥: ( +ـ الھاتف والفاكس 

  ) . jp@jp.dk: ( ـ البرید اإللكتروني 
ًا  ة        : رابع ة الدنمركی ع وزارة الخارجی المیة م عوب اإلس ل الش ن قب ل م در التواص یج

اتنا      ذكورة بمقدس حیفة الم ك   . إلشعارھا باالمتعاض واالستنكار لمساس الص ان أن ذل وبی
ین   ا ب رام فیم ى االحت ة عل ات القائم ور العالق دم تط ن یخ عب ل المیة والش عوب اإلس الش

  .الدنمركي 
ات          بكة المعلوم ى ش ة عل ة الدنمركی ي للخارجی دي واإللكترون وان البری و العن ذا ھ وھ

  ):اإلنترنت(العالمیة 
Ministry of Foreign Affairs of Denmark (www.um.dk(  

٢ ،Asiatisk Plads  
DK-١٤٤٨ Copenhagen K  

Tel. +٠٠ ٠٠ ٩٢ ٣٣ ٤٥  
Fax +٣٣ ٠٥ ٥٤ ٣٢ ٤٥  

E-mail um@um.dk  
ي وجھت       : خامسًا  ان الت دعوات السالم والبی الین ب لما كان المسئولون بالدنمارك غیر مب

ي االستھزاء واإلساءة برسول اهللا           ة ف ة المزعوم ى الحری النظر لإلصرار عل إلیھم ، وب
أرى محمد علیھ الصالة والسالم ، أو بأي من إخوانھ النبیین ، علیھم الصالة والسالم ، ف  

دیًال   أنھ من غیر الالئق أن یتوجھ الناس القتناء أي سلعة منشأھا الدنمرك ، وھم یجدون ب
  .آخر ، حتى یكفوا عن ھذه السخریة ویعتذروا منھا علنًا ، ویتعھدوا بعدم تكرارھا 

  :وبعد 
فیارب ھذا جھدي القلیل ، في الدفاع واالنتصار لخاتم رسلك محمد علیھ الصالة والسالم 

اس ،    . تؤاخذني بما فیھ من خلل أو تقصیر ، ال  ًا للن ون نافع وبارك فیھ بفضلك وَمنِّك لیك
  .ولیكون مقربًا لي لمرضاتك ، وسببًا في صحبة نبیك یوم القیامة 

ویارب ال تعاقبنا بتقصیرنا في حق خلیلك ورسولك محمد ، ووفقنا لإلیمان بھ والعمل بما 
  .یعتھدلَّنا علیھ ، وإلى الذود عنھ وعن شر

لِّم   اللھم وصلِّ وسلِّم عبدك ورسولك محمد ما تعاقب اللیل والنھار ، وصلِّ اللھم علیھ وس
  .كلما ذكره الذاكرون األبرار ، بمنك وكرمك ، وآخر دعوانا أِن الحمد هللا رب العالمین 

  حرر بمدینة الریاض عاصمة المملكة العربیة السعودیة حرسھا اهللا
  ھـ١٤٢٦ذو القعدة  ٥في 



 ١٥٤

================= 
  االنتصار للنبيِّ المختار صلى اهللا علیھ وسلم

 
  عبد المنعم مصطفى حلیمة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد

فقد تناھى إلى مسامعنا تطاول بعض الجرائد المحلیة الرسمیة الدنمركیة على سید الخلق، 
لین   وخاتم األ اء والمرس ھ      -نبی ي وسالمھ علی من خالل رسمھ في صور       -صلوات رب

ى     .. كاریكاتیریة ساخرة  داء سافر عل ورغم ما یمثل ھذا الحدث الدنیئ المتخلف من اعت
أن تقدم أي اعتذار عن سوء "  Jyllands Posten" تأبى الجریدة .. اإلسالم والمسلمین 

ذا   نیعھا ھ ة الدنم  .. ص أبى الحكوم ا وت تنكار     كم ب واس اب تأنی ھ أي خط ة أن توج ركی
  !أو حتى اعتذار للمسلمین.. للجریدة 

أن         ھ ـ وك دافع عن ى أن ن ري إل نبینا صلوات ربي وسالمھ علیھ ال یحتاج مني وال من غی
ك     .. ـ أو أن ُنظھر محامد خصالھ وأخالقھ ! الطعن بحقھ محتمل ر وأعظم من ذل فھو أكب

ة أن اهللا تع  ..  ھ      یكفیھ فخرًا وعظم فھ بقول وق سبع سماوات یص ى   { : الى من ف َك َلَعل َوِإنَّ
َتِقیٍم  { : وقولھ تعالى ]. ٤:القلم[ } ُخُلٍق َعِظیٍم  ھ  ]. ٦٧:الحج [ } ِإنََّك َلَعَلى ُھًدى مُّْس وقول

الى  اَلِمیَن    { : تع ًة لِّْلَع ا َرْحَم ْلَناَك ِإلَّ ا َأْرَس اء[ } َوَم و أو  ] .  ١٠٧:األنبی ة تعل أي تزكی ف
ة الخالق سبحانھ         .. ازي ھذه التزكیة تو اء وتزكی وق تجاه ثن ة المخل اء وتزكی وما قیمة ثن

  !وتعالى ؟
  !وكیف یفھمھ ویفسره المسلمون ؟.. لكن ماذا یعني ھذا الحدث الجلل 

  :ھذا الحدث الجلل یعني أمورًا عدة 
اهللا تعالى أن ھذا الطعن بشخص النبي صلى اهللا علیھ وسسلم ھو طعن بجمیع أنبیاء : منھا

م        : ورسلھ اء والرسل؛ ألنھ رھم من األنبی یھم السالم، وغی إبراھیم، وموسى، وعیسى عل
اء         ع األنبی دیق بجمی ان والتص اعھم باإلیم ون أتب ًا، وُیلزم ھم بعض دقون بعض م یص كلھ
الى    اء اهللا تع والرسل من جاء قبلھم ومن یأتي بعدھم؛ وبالتالي فإن تكذیب أي نبي من أنبی

الى       أو الطعن بھ ال تع م، ق اء والرسل، وطعن بھ ع األنبی ا   { : ، ھو تكذیب لجمی وْا آَمنَّ ُقوُل
ا             َباِط َوَم وَب َواألْس َحاَق َوَیْعُق َماِعیَل َوِإْس َراِھیَم َوِإْس ى ِإْب ِزَل ِإَل ا ُأن ا َوَم ِزَل ِإَلْیَن ِبالّلِھ َوَما ُأن

بِِّھْم َال ُنَفرُِّق َبْیَن َأَحٍد مِّْنُھْم َوَنْحُن َلُھ ُمْسِلُموَن ُأوِتَي ُموَسى َوِعیَسى َوَما ُأوِتَي النَِّبیُّوَن ِمن رَّ
لٌّ       { : وقال تعالى ] .  ١٣٦:البقرة[ }  وَن ُك ِھ َواْلُمْؤِمُن ن رَّبِّ ِھ ِم ِزَل ِإَلْی آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأن

ْیَن      رُِّق َب ِلِھ َال ُنَف ِھ َوُرُس ِھ َوُكُتِب ِھ َوَمآلِئَكِت َن ِبالّل ا    آَم ِمْعَنا َوَأَطْعَن اُلوْا َس ِلِھ َوَق ن رُُّس ٍد مِّ َأَح
  ] .٢٨٥:البقرة[ } ُغْفَراَنَك َربََّنا َوِإَلْیَك اْلَمِصیُر 
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ى     ذي زك ل ال ز وج اهللا ع ن ب تھزاء وطع و اس ل ھ اء والرس تھزاء باألنبی ن واالس والطع
ي صلى   أنبیاءه ورسلھ، وأثنى علیھم خیرًا، لذلك ُعد النفر الذین استھزؤوا بأص  حاب النب

ال        ا ق ھ، ورسولھ، كم اهللا وآیات اهللا علیھ وسلم وھم في مسیرھم نحو تبوك، ھو استھزاء ب
الى ُتْم     { : تع وِلِھ ُكن ِھ َوَرُس ِھ َوآَیاِت ْل َأِبالّل ُب ُق وُض َوَنْلَع ا َنُخ ا ُكنَّ وُلنَّ ِإنََّم َأْلَتُھْم َلَیُق ِئن َس َوَل

  ] . ٦٦-٦٥:التوبة[ } ْد َكَفْرُتم َبْعَد ِإیَماِنُكْم َال َتْعَتِذُروْا َق. َتْسَتْھِزُئوَن 
ع          : ومنھا ى جمی داء عل و اعت لم ھ ھ وس ي صلى اهللا علی خص النب أن ھذا االعتداء على ش

دتھم     اعرھم، وعقی ى مش ي األرض، وعل لمین ف داء    .. المس ن االعت یھم م د عل و أش وھ
لمعنى؛ وھو المراد من وراء  والصلیبیون ُیدركون ھذا ا.. المباشر على أنفسھم وأموالھم 

  .بشخص النبي صلى اهللا علیھ وسلم  -المتكرر بین الفینة واألخرى  -طعنھم وتشھیرھم 
ا تھزاء   : ومنھ ن، واالس ذا الطع ل ھ وء لمث الس   .. أن اللج ات اإلف ن عالم ة م و عالم ھ

فُیعوضون عن .. وحضارتھم .. الفكري والحضاري، والثقافي لدى النصارى الصلیبیین 
  !النقص واإلفالس بمثل ھذا الطعن، والسب، واالستھزاء  ھذا

ھ      : ومنھا  ا ل ھ م اذب؛ ل أن الشعار المرفوع حول حوار األدیان والحضارات ھو شعار ك
  !ال وجود لھ على الحقیقة والتحقیق .. من الغایات والمقاصد المریبة الخبیثة 

ذا الطعن واالس          ل ھ ى مث الغرب النصراني الصلیبي بتواطؤه عل ي  ف خص النب تھزاء بش
لم    ھ وس لى اهللا علی ع       .. ص اھم م وار والتف ي الح ادقة ف ة الص داقیة، والرغب د المص یفق

إذ كیف ینھضون للحوار والجلوس مع المسلمین وھم .. المسلمین، ومع حضارة اإلسالم 
  !یطعنون ویستھزئون بنبي اإلسالم، وبأقدس ما عند المسلمین ؟

ن واال   ذا الطع ل ھ ى مث التواطؤ عل اھم    ف دم التف احة ع ن س ع م ھ یوس ك أن تھزاء ال ش س
  !والتعایش السلمي واآلمن بین الشعوب والحضارات 

دل  .. والتواطؤ علیھ من قبل الجھات الرسمیة  .. أن مثل ھذا الطعن واالستھزاء : ومنھا ی
على ازدواجیة المعاییر والقوانین المعمول بھا في بالد الغرب النصراني؛ فھم إذ یسنون  

م        القوا راھم ھ ا یزعمون، ت ین الشعوب كم نین التي ُتحارب إثارة الكراھیة والعنصریة ب
ة      ة موجھ ذه الكراھی ارة ھ أول من ینقض وُیخالف ھذه القوانین، وبخاصة عندما تكون إث

  !وتسیر في االتجاه الذي یرغبونھ ویھوونھ.. ضد اإلسالم والمسلمین 
د     ة ض داوة موجھ ة والع ارة الكراھی ون إث دما تك لمین   عن الم والمس ة  .. اإلس ذه حری فھ

ا    راب منھ ا أو االقت اس بھ وز المس ب ال یج ونة الجان ي  .. مص ة ف ار الكراھی دما ُتث وعن
واھم   س ھ ونھ وال یالم ذي ال یرض اه ال انون،  .. االتج ة للق ًا مخالف بح إجرام ٍذ ُتص فحینئ

  !یؤخذ صاحبھا بالنواصي واألقدام 
ُیعد تعبیرًا صادقًا عما ُیضمره .. والتواطؤ علیھ .. أن مثل ھذا الطعن واالستھزاء : ومنھا

لمین     وإن تظاھروا بخالف   .. القوم من حقد، وكراھیة، وعداوة وبغضاء لإلسالم والمس
  !وعدم التعصب لألدیان .. والحریة .. وأنھم من دعاة اإلنسانیة .. ذلك 
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اًال َودُّوْا   َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتتَِّخ{ : صدق اهللا العظیم  ْأُلوَنُكْم َخَب ُذوْا ِبَطاَنًة مِّن ُدوِنُكْم َال َی
ن ُكنُتْم َما َعِنتُّْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاء ِمْن َأْفَواِھِھْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُھْم َأْكَبُر َقْد َبیَّنَّا َلُكُم اآلَیاِت ِإ

  ] . ١١٨: آل عمران [ } َتْعِقُلوَن 
لمون م المس ذا یفھ ل  ھك دث الجَل ذا الح رونھ .. ھ ذا یفس ر .. وھك ام أود أن أذك ي الخت وف

ا، وھي        رتھم بھ ا ذك ان طالم ة للعی ال    : إخواني المسلمین بحقیقة ساطعة ماثل ة ب م رعی أنك
لما تجرأ القوم على .. وواهللا لو كان لكم دولة وسلطان یحترم نفسھ، ودینھ، وأمتھ .. راٍع 

ة  التطاول على نبیكم؛ نبي اإلسالم  ھ      -والرحم ي وسالمھ علی دس    -صلوت رب ى أق وعل
نكم     .. مقدساتكم  ذود عنكم وعن دی ولكن لما وجدوكم رعیة متفرقین بال راٍع یرعاكم، وی

م  ..  وا بك یكم  .. طمع البوا عل نكم  .. وتك ى دی تكم .. وعل ى   .. وأم ة عل ب األكل ا تتكال كم
  !قصعتھم 

ة    وما م.. ما ھو موقف حكامنا من ھذا الحدث الجلل  ھ زائف وقف إعالمھم المشغول بتواف
  !؟

.. وكأن النبي صلى اهللا علیھ وسلم لیس نبیھم .. ال شيء؛ وكأن األمر ال یعنیھم في شيء 
  !واإلسالم لیس دینھم 
دھم  رض أح و تع ة   -ل ل أي دول ن ِقب ریح   -م ن وتج تھزاء أو طع وع اس تدعى .. لن الس

یة واالقت     ات الدبلوماس ع العالق مَّ بقط فیره، وھ ة     س ك الدول ع تل ة م ادیة، والتجاری .. ص
اغوت      ذود عن الط ائل اإلعالم لل ع وس ي   .. ولتحركت جمی خص النب رض ش ا أن یتع أم

للطعن  -الذي لواله، ولوال أن منَّ اهللا بھ علینا لما كنا نساوي شیئًا  -صلى اهللا علیھ وسلم 
أو القلق .. أو المحاربة فھذا ال یستدعي شیئًا من ھذا المقاطعة .. والتحقیر .. واالستھزاء 

  !وال حول وال قوة إال باهللا.. 
اح ومشروع        وا كل شيء، وأي شيء مت یكم    .. أما أنتم أیھا المسلمون افعل .. من أجل نب

  .تقبل اهللا منكم، وغفر اهللا لنا ولكم .. والذود عن حرمات وِعرض نبیكم 
  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین 

  لیمةعبد المنعم مصطفى ح
  .م٢٢/١/٢٠٠٦/ ھـ  ٢٢/١٢/١٤٢٦

  التدین رد عملي على اإلساءة
  محمود كمال: الكاتب

ر    ت األكث رب، وكان ي الغ لم ف ھ وس لى اهللا علی ول ص یئة للرس وم المس ة الرس دأت أزم ب
الم  رة لإلس رفا ومفخ م مش ان رد فعلھ رب، وك لمي الغ ى مس أثیرا عل ا . ت ده لن ا أك ذا م ھ

یخي، خط  الم الش یخ س یلة الش یس   فض تر، ورئ المي بمانشس ز اإلس ار المرك ب ومستش ی
ام    ین الع ة، واألم دن المفتوح ة لن ارن بكلی ھ المق تاذ الفق ام، وأس ائیة ببرمنجھ ة القض الھیئ

  :للجنة الفتوى ببریطانیا، وعضو المجلس األوربي لإلفتاء والبحوث؛ في الحوار التالي



 ١٥٧

ع شعو       *  ى جمی ة عل ار عظیم ى     كانت ألزمة الرسوم المسیئة آث ا عل ا أثرھ الم، فم ب الع
  .مسلمي بریطانیا تحدیدا؟ وكیف تفاعلوا معھا إیمانیا؟

اه      - واجبھم تج لمین ب ث ذكرت المس ة، حی ا منح ي طیاتھ ة ف یئة محن وم المس ت الرس كان
ث     ا؛ حی نبیھم صلى اهللا علیھ وسلم، وتجلى ذلك بوضوح في المجتمع اإلسالمي ببریطانی

ن المشاریع      دد م ى الساحة ع ى         ظھر عل دعو إل ا؛ ت ز والمساجد كلھ ي المراك ة ف اإلیمانی
ولقد تفاعل مسلمو  . االقتداء بھ صلى اهللا علیھ وسلم، وتربیة األبناء على الھدي المحمدي

ھ      لى اهللا علی النبي ص ي ب ق الروح وھج التعل نظم، وت كل م ة بش ذه األزم ع ھ ا م بریطانی
ك   ى تل ات عل اعي واالعتراض ل االجتم روا التفاع لم؛ وأظھ موا وس ا اعتص وم، كم الرس

دوات          الل الن ن خ النبي م ف ب خم للتعری اط ض ون اآلن بنش رة، ویقوم ن م ر م أكث
والمعارض، باإلضافة إلى إرسال المكاتبات والخطابات للحكومة الدانماركیة لالعتراض 

  .على ھذه الرسوم
توى    *  ى مس ت عل ل كان ة؟ وھ ذه األزم اه ھ ة تج لمین عام رفات المس رى تص ف ت وكی

  .اإلسالمیة؟ األخالق
ة    - أفرزت األزمة عدة جوانب إیجابیة؛ فھي تكاد تكون القضیة األولى منذ سنوات طویل

د  لبیة    . التي یتفق فیھا أھل اإلسالم جمیعا على قول واح ل الس ر أن ردود الفع كحرق  -غی
یارات یم الس فارات وتحط ة ال   -الس ك قل وا ذل ن فعل لة، وم المي بص ق اإلس ت للخل ال تم

ون التی انون    یمثل لمون بق ب المس ة، وطال ة وملتزم ة عقالنی ت الغلب المي؛ إذ كان ار اإلس
  .عالمي یردع العدوان على مكانتھ صلى اهللا علیھ وسلم

ا  *  ھناك من یرى أن ضعف إیمان المسلمین في الغرب سبب في التطاول على النبي، فم
  .تعلیقك على ذلك باعتبارك ممن یعیش بالغرب؟

دا - ة.. أب د عالق رفین    ال توج ن المتط ة م ة مجموع اروا األزم ذین أث ذا وذاك؛ فال ین ھ ب
ع     لحة م ة المس ى المواجھ رب إل ي الغ الم ف ل اإلس حب أھ دون س ذین یری ریین ال العنص

لمة          . الحكومات القائمة الخیر؛ فاألسرة المس ي الغرب یبشر ب ع اإلسالمي ف ا أن الواق كم
ات  متماسكة، ومنحنى اإلسالم في زیادة؛ في مقابل مشاكل  أسریة واجتماعیة تفكك العالق

رب ي الغ ي   . ف المي ف ود اإلس ر للوج ة رأوا الخی التخطیط لألزم اموا ب ن ق د أن م وأعتق
د           ى تصرفات ال تحم لمین إل ض المس ى جر بع وا إل ھ، فلجئ أوربا، وعجزوا عن مواجھت
ع    طدم المجتم رب، ویص ي الغ المي ف ود اإلس د الوج وانین ض ن ق ى تس ا؛ حت عقباھ

  .صغر مع المجتمع األوربي المكبراإلسالمي الم
  جراح دینیة

ن           *  لمین م وب المس ي قل ة ف ا دینی ت جراح وم فتح ة الرس ى أن أزم بعض إل یر ال یش
ي نشرتھا   ذرت   .. تصرفات الغرب؛ إذ نشرت إحدى الكنائس البریطانیة الرسوم ف م اعت ث

  .عنھا، فما رأیك في ذلك؟
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ة أو    لم تولد األزمة أي جراح دینیة؛ ألن الذین دعمو - اد دینی ن أبع ا الرسوم لم ینطلقوا م
ان        ا والفاتیك ي بریطانی ة ف ة اإلنجلیكی ا أن الكنیس ة، كم رجعیتین   -تاریخی ر م ا أكب وھم

رب  ي الغ دم   -مسیحیتین ف ى ع دتا عل دث، وأك ا ح ا م ة، إذ أدانت ف إیجابی ا مواق ان لھم ك
د ف    . جواز اإلساءة لألنبیاء ا أن البع ذكیر دائم و    ومن ثم؛ فإنھ یجب الت ي قضیة الرسوم ھ

ون         ذین ال یرفض ریین ال ن العنص ة م ا مجموع ام بھ ث ق ا، حی یس دینی د عنصري، ول بع
  .ثقافة اإلسالم، وإنما یتحیزون ضد كل ما ھو مغایر ومخالف لجنسھم

ظھرت نغمة جدیدة في الغرب تقول إن أزمة الرسوم تخص مسلمي الدانمارك وحدھم * 
  .لدانماركیة، فكیف نرد ھذه الدعوى؟ألنھا نتیجة عالقاتھم مع الحكومة ا

لو كانت المسألة خاصة بمسلمي الدانمارك لصار الوضع مختلفا، ولكن القضیة عقدیة،  -
ك        دعي ذل ول لمن ی ا أرض، ونق یس لھ دة ل دأ       : "والعقی ة أو مب ى قیم دوان عل دث ع و ح ل

ا  ، ومن  "نصراني في أي بقعة من العالم، فإن النصراني سیعتبره قضیة عقدیة یدافع عنھ
لم          ل مس ى ك ا عل دانمارك، وإنم لمي ال ى مس داء عل ي اعت اءة للرسول ال تعن إن اإلس م ف ث

  .یؤمن برسالتھ صلى اهللا علیھ وسلم
اع           *  ا مجرد دف ي، وإنم ان حقیق ن إیم ع م یھم ال تنب لمین لنب ورة المس ھناك من یرى أن ث

  .عن رمز دیني؟
ھ      - ي صلى اهللا علی ھ      ھذا تصور خاطئ؛ فالدفاع عن النب ان ب لم ال ینفصل عن اإلیم وس

د   وبمحبتھ، كما أن اإلیمان بالنبي ال یمكن أن ینفصل عن عمل یؤید ھذا اإلیمان، فال یوج
ھ      ى مقام داء عل رتھ، ورد االعت ین نص لم، وب ھ وس لى اهللا علی ھ ص ان ب ین اإلیم ل ب فص

  .الكریم یعد منطلقا من اإلیمان بھ
  .ل قلوب المسلمین تجاه اإلساءة لنبیھم؟إذن ما الرد الذي تراه كفیال بشفاء غلی* 
ى مستوى        - انون عل دار ق ا ھو إص اعتقد أن الرد الذي یھدئ ثورة القلوب المسلمة لنبیھ

  .الدول األوربیة یحمي المقدسات الدینیة، ویمنع االعتداء علیھا بأي صورة من الصور
  .وكیف یمكن أن ینصر المسلمون نبینا صلى اهللا علیھ وسلم؟* 
اك أدوار             تكون - ل كل شيء، وھن ھ قب لم بنصرة دعوت ھ وس ي صلى اهللا علی نصرة النب

ى          دعوة إل د لل ة من جدی ا إعادة الحیوی دد، أھمھ یمكن أن یقوم بھا المسلمون في ھذا الص
التھ  النبي، وبرس ف ب ألذى     . اهللا، والتعری ة ل ي مك وده ف ة وج ول طیل رض الرس د تع فلق

ي ل ز األساس ان المرتك ن ك ویھ؛ ولك المیة، والتش دعوة اإلس ور ال ى مح اء عل و اإلبق ھ ھ
  .والتعریف برسالة اهللا عز وجل

  مشروع إیماني متكامل
  .وكیف نقوي إیمانیات مسلمي الغرب؛ لیكونوا مفخرة اإلسالم أمام اآلخر؟* 
ي   - ما ینقص إیمانیات المسلمین في المجتمع الغربي ھو المشروع اإلیماني المتكامل، وف

ت من  د قم ة فق میتھ    ٣ذ الحقیق ة س اني دول أوربی ي ثم اني ف روع إیم رح مش نوات بط س



 ١٥٩

ان   المشروع اإلیماني لألسرة المسلمة في دیار الغرب، وھو ینطلق من تفعیل ُشعب اإلیم
ول ال  : اإلیمان بضع وسبعون شعبة؛ فأفضلھا    : "المتمثلة في قولھ صلى اهللا علیھ وسلم ق

ق    : إلھ إال اهللا وأدناھا ان    إماطة األذى عن الطری اة شعبة من اإلیم و استطعنا   ". والحی ول
ق      ي سبیل تحقی تفعیل ھذه الُشعب في دیار الغرب حمینا اإلیمان في القلوب، ولقد قمت ف

ى     عب إل ذه الُش ل،          ١٠ذلك بتقسیم ھ ى مجموعة من مجاالت العم م قسمتھا إل فصائل، ث
اعال كب      ذا المشروع تف ى ھ ث الق را   وذلك من خالل مشروع األسرة المسلمة، حی را وأث ی

  .في كل األسر التي تعرفت علیھ، وأخذت دورات فیھ
ة          *  ي قائم ع األورب ة األخالق داخل المجتم د أن أسس تقوی بناء على ما ذكرتھ ھل تعتق

  .بالدرجة األولى على األسرة فقط؟
اك  - ا    ٣ھن رب؛ أولھ ار الغ ي دی لمین ف الق للمس ة األخ ا تقوی ن خاللھ ن م ل یمك : عوام

ا  األسرة باعتبارھا ا     : حلقة مھمة في بناء األخالق، وثانیھ لمین المصغر، وم ع المس مجتم
  .فیھ من مؤسسات إسالمیة كالمسجد واألندیة الشبابیة، والمراكز اإلسالمیة

ي      الحة ف حبة الص اء الص روعا إلحی ا مش د طرحن حبة، ولق و الص ث فھ ل الثال ا العام أم
یم   ى الق ة واألخالق اإلسالمیة،     الغرب، ونستھدف منھ تربیة الشباب والفتیات عل التربوی

  .وقمنا بتطبیق ھذا المشروع في مركزنا اإلسالمي بمانشستر
ار     ن أعم ات م ات مربی د فتی ى  ١٤ونع امین      ١٩إل دة ع ت لم ى البن ث تترب ا؛ بحی عام

ات          ة بن ك تربی د ذل ولى بع م تت ة، ث ھ اإلیمانی وتدرس ھذا المشروع، وتستوعب كل أطراف
لقیم اإلسالمیة في نفوسھن من خالل مصاحبتھن، وأصبح سنة لزرع ا ١٢إلى  ٩من سن 

  .بنتا من المربیات ٧٦لدینا اآلن 
  االنحالل الخلقي

ا   *  ة، فم تظھر في المجتمعات الغربیة صور من االنحالل الخلقي، ومنھا العالقات المثلی
  .مدى أثر ھذه الصور على أخالقیات مسلمي أوربا؟

ور واالشمئزاز ب     - ن النف ة م اك حال وع     ھن ة، رغم وق ي الغرب تجاه اإلباحی ا ف ین أبنائن
  .بعض حاالت االنحراف منھم

  .وكیف یمكن أن نحقق تواصال إیمانیا بین األقلیات اإلسالمیة والعالم اإلسالمي؟* 
رب أن       - ي الغ بابنا ف ة لش ي الفرص نحن نعط ل، ف ذا التواص داث ھ اریع إلح دنا مش عن

كون بمثابة فرصة لتغذیة اإلیمان في نفوسھم،  ینظموا مخیمات داخل الدول اإلسالمیة؛ لت
في بالسعودیة؛        . والتواصل مع المجتمعات اإلسالمیة ؤتمر كش ود م ذه الجھ ان آخر ھ وك

ونأمل أن تحتضن الدول اإلسالمیة أبناءنا في . ضم عددا من مسلمي أوربا وأمریكا وكندا
ى ا         نھم عل دة شھر أو شھرین یعی اني لم امج إیم ة   الغرب؛ من خالل برن لتواصل والتربی

  .اإلیمانیة والدینیة، وزیارة األماكن التي تذكرھم بتراثھم اإلسالمي
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دلس والمغرب،         ل الشام واألن راث اإلسالمي مث ز الت وقمنا في بریطانیا برحلة إلى مراك
دة               اكن لم ذه األم ارة ھ ة لزی ا شباب الجامع رحالت یخرج فیھ را من ال ددا كبی ا ع ونظمن

ون        أسبوع، ومعھم شخص یشرح ا یك اریخ المسلمین؛ وھو م ز بت لھم ارتباط ھذه المراك
  .رافدا أساسیا لتقویة اإلیمان في نفوس أبنائنا وبناتنا في دیار الغرب

  إسالم أون الین
  التصدي للغارة على الحبیب صلى اهللا علیھ وسلم

  تنیضب الفایدي. د
ى الحب    إن مشاعر الحب لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في قلوب المؤمنین ثابتة، ویبق

متقدًا، حیث إن حب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في القلب، ویصدقھ العمل وفق سنتھ 
صلى اهللا علیھ وسلم مما یبقي الشوق وجذوتھ في مشاعر المسلم وأحاسیسھ طوال حیاتھ، 
ھ              ھ صلى اهللا علی ب مؤمن ب ل قل ي ك لم تكمن ف ھ وس ألن محبة رسول اهللا صلى اهللا علی

ذاء األرواح       وسلم، وب، وغ وت القل لم ق ھ وس بل إن حب اهللا وحب رسولھ صلى اهللا علی
س   المؤمنة، وحبھ صلى اهللا علیھ وسلم شرط اإلیمان، فقد روى مسلم في صحیحھ عن أن

لم  ى    «: بن مالك رضي اهللا عنھ قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس دكم حت ؤمن أح ال ی
وروى البخاري في صحیحھ عن أنس . »اس أجمعینأكون أحب إلیھ من ولده ووالده والن

ال         لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ھ عن النب د      «: بن مالك رضي اهللا عن ھ وج ثالث من كن فی
  .»حالوة اإلیمان، ومن ھذه الثالثة من كان اهللا ورسولھ أحّب إلیھ مما سواھما

ة        ارة الشرسة والحرب الطاغی ة الغ ة لمقابل ة   وفیما یلي بعض الخطوات اإلجرائی الظالم
ا              ت زادھ ا خب ي كلم ة الت ار الفتن ة ن لم ومقابل ھ وس د صلى اهللا علی ا محم على سیدنا ونبین

  :المتربصون باإلسالم اشتعاًال
تعمیق محبة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في نفوس المسلمین وال سیما الطالب    : أوًال

  :والطالبات وذلك عن طریق
رة - رة جانب : األس راد األس اول أف رة    یتن ین فت لم ب ھ وس لى اهللا علی ي ص یرة النب ن س ًا م

ال صبره،      ھ وجوده، وكم وأخرى سواء من حیث كمال صفتھ، ونسبھ، ودعوتھ، ورحمت
غ         ي سبیل اهللا لتبلی اده ف ا وجھ ھ ونتائجھ وعدلھ، وتواضعھ، وكمال آدابھ، ودراسة غزوات

ھ صل   .. الرسالة، وقیادتھ وشجاعتھ لم،   وعالقتھ مع الدول المعاصرة لبعثت ھ وس ى اهللا علی
  .وفضل الصالة والسالم علیھ وتطبیق ذلك

بس    : المؤسسات التربویة من مدارس ومعاھد وكلیات - دیم ق ة بتق تقوم كل مؤسسة تربوی
ز            لوب ممی یرة بأس ذه الس اول ھ ي تتن وث الت ة للبح وائز العلمی دیم الج یرتھ وتق ن س م

ستقل أو النشاط المصاحب وعصري، وتوظیف النشاط باختالف أنواعھ سواء النشاط الم
ض كلمات حب     للمادة وذلك لالھتمام بصاحب الرسالة علیھ الصالة والسالم واختیار بع
ب، سواء     ة أو الطال المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم ضمن كل إشعار یصل إلى ید الطالب

  .كان ذلك حدیثًا أو حكمة أو أي عبارة تدل على ذلك الحب
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ز  ) المسموعة والمرئیة والمقروءة(أنواعھا  توظیف وسائل اإلعالم باختالف - حیث ترك
ذي    دیر ال في برامجھا على جوانب من سیرة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، والحب والتق
یما       ة وال س ات مختلف ك بلغ ون ذل ن الحب، ویك اذج م ین جوانحھم ونم حابھ ب ھ أص یحمل

دي     ة أن مع بانیة وخاص یة، واالس ة، والفرنس ة واأللمانی دمیھا  االنجلیزی رامج ومق الب
  .ومخرجیھا یمثلون الصفوة المثقفة وھم غیورون على دیننا ونبینا صلى اهللا علیھ وسلم

د تعرض رسول اهللا          : ثانیًا ة فق ذه الفتن ة ھ د مقابل دوة الحسنة عن لنا في رسولنا الكریم الق
زده            م ی ا ل ًال، كم ك إال صبرًا وتحم زده ذل م ی واع األذى فل لم ألن جھل  صلى اهللا علیھ وس

اآلخرین علیھ صلى اهللا علیھ وسلم إال حلمًا وعفوًا حیث لم ُیعرف عن رسول اهللا صلى    
لم    ھ وس اهللا علیھ وسلم أنھ تجاوز على أحد ولو بكلمة أو زلة ولم تحفظ عنھ صلى اهللا علی

لم      ھ وس ال صلى اهللا علی ا ق أدیبي    «: أي ھفوة ذلك ألنھ كم ي فأحسن ت ي رب د   » أدبن ذا فق ل
ھ  ن             تأدب بأدب رب ھ، وأعطى م ھ أو تجاوز علی ا عمن ظلم ھ وعف ث وصل من قطع حی

ھ             ل ب ق فاضل لیتمث ل ُخُل ى لك ثًال أعل لم م ھ وس حرمھ، ویعطي رسول اهللا صلى اهللا علی
أصحابھ ولمن تبعھم من المسلمین الصادقین في األولین واآلخرین، وھو القدوة في الحلم 

ھ وسلم، لذا یحتاج األمر إلى نشر والصبر حیث تعددت صور حلمھ وعفوه صلى اهللا علی
ن             لم لم ھ وس ا لمواقف رسول اهللا صلى اهللا علی ع ترجمتھ نماذج من الصور المشرقة م

  :أساء إلیھ
ا      - ن عمر رضي اهللا عنھم حیث عفا عن من حاول قتلھ فقد روى البخاري عن عبداهللا ب

ھ   أنھ غزا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول ا  هللا صلى اهللا علی
ھ           زل رسول اهللا صلى اهللا علی ر العضاة، فن ي واد كثی ة ف أدركتھم القائل وسلم قفل معھ، ف
وسلم وتفرق الناس یستظلون بالشجر، فنزل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم تحت سمرة  
ده         دعونا وإذا عن لم ی ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص إذا رس ة ف ا نوم یفھ، ونمن ا س ق بھ وعل

إن ھذا اخترط علّي سیفي وأنا نائم، فاستیقظت وھو في یده مصلتًا فقال من : ي فقالأعراب
ھ    ال ل یمنعك مني، فقلت اهللا ثالثًا، ولم یعاقبھ وجلس، علمًا بأن ھذا الرجل لم یسلم حیث ق

ال : الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بعد ھذه الحادثة ن  : أتشھد أن ال إال إهللا إال اهللا، ق ال، ولك
  .أال أقاتلك، وال أكون مع قوم یقاتلوك أعاھدك

دیث        - ث روى الح لم بالسم حی ھ وس كما عفا عن الیھودیة التي أرادت قتلھ صلى اهللا علی
لم بشاة           ھ وس ت رسول اهللا صلى اهللا علی ة أت ھ أن یھودی عن أنس بن مالك رضي اهللا عن

  .ال: مسمومة، فأكل منھا فجيء بھا فقبل أال تقتلھا فقال
ة   إن : ثالثًا ھ مرجعی المعاملة بالمثل ورد الكلمة بأكبر منھا أو بتصرف غیر منظم ولیس ل

ي        د ف د والوعی د الوع د والغلظة، وتردی ره والحق ة الك ى نشر ثقاف ك إل ؤدي ذل ؤولة ی مس
وسائل اإلعالم ال یمثل األسلوب األمثل وال سیما عند دراسة السیرة المباركة لرسول اهللا 

التعامل الممیز مع اآلخرین وال بد من التحرك ضمن إطار صلى اهللا علیھ وسلم وأسلوب 
وه عنھم          اب والمشركین وعف ع أھل الكت ھ م ة  (مخطط لھ وإظھار أمثلة من تعامل مترجم

اتھم  ھ     )بلغ الى نبی د خاطب اهللا سبحانھ وتع ك        {: ، وق ذي بین إذا ال التي ھي أحسن ف ع ب ادف
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دوة     ویتم ذلك بالسلوك والتصر  } وبینھ عداوة كأنھ ولٌي حمیم وذج والق دم النم ذي یق ف ال
  .الحسنة

دة «درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة  «ولوجود قاعدة  دم سب المشركین    » وقاع ع
وال تسبوا الذین یدعون {: خوفًا من أن یسبوا اهللا سبحانھ وتعالى وذلك تطبیقًا لقولھ تعالى

ة عملھ    ل أم م مرجعھم     من دون اهللا فیسبوا اهللا عْدوًا بغیر علم كذلك زینا لك ى ربھ م إل م ث
في وسائل ) الكاریكاتیر(لذا فإن إشاعة ھذا الھجوم وتوصیف . }فینبئھم بما كانوا یعملون

ن         د م ا تزی اختالف أنواعھ المیة ب ة واإلس الم العربی ائل اإلع ك وس ي ذل ا ف الم بم اإلع
جراحات المسلمین، لذا وجب عدم تكرار الوصف، ویكتفى بعبارات عامة واتباع أسالیب 

د       أ ًا وهللا الحم ا حالی ت ثمارھ ي أت ة االقتصادیة الت ا إشاعة الھجوم    . خرى مثل المقاطع أم
و     ا ھ وءًا كم ر س د األم ك یزی إن ذل ھ ف رد علی ون لل ا یقول ف لم ات والوص د الكلم وتردی
ا   ة وغیرھ حف األوروبی یما الص ة وال س ائل اإلعالمی ع الرس ث إن جمی ل اآلن حی حاص

دت إل ا عم ا م ین جماھیرھ اعت ب ن أش ة ونح حیفة الدنماركی ھ الص لمین  -ی ؤمن  -المس ن
ال  . إیمانًا كامًال بأن اهللا سبحانھ وتعالى قد كفى رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم المستھزئین ق

  .}إنا كفیناك المستھزئین{: تعالى
ى    : رابعًا اعھم عل اعھم واجتم نظرًا ألن اإلسالم یواجھ عداء أھل الدیانات المحرفة وإجم

ین فت  ك، وب اب اهللا    ذل ان كت ًا یھ ة، فأحیان ارات مختلف ده غ ن ض رى تش رآن «رة وأخ الق
ریم ن    » الك دد م الم یتج ى اإلس د عل ذا الحق لم وھ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ًا رس وأحیان

ذوة    اد ج ى إیق وبوھا إل ل منس ث یعم یس حی ة أو كن لیبیة(كنیس روب الص اء ) الح ورؤس
ا    دول أعادوھ لم التصق      ألن كرھھم لإلسالم   ) جذعة (بعض ال ھ وس ھ صلى اهللا علی ونبی

بأفئدتھم وأعادوا صیاغة العالم بأكملھ وفق خططھم فقط ضمن إطار موحد ال تخرج عنھ 
ة «أي دولة في الكرة األرضیة ویسمى ھذا اإلطار  ك     » العالقات الدولی رع عن ذل ا تف وم

تعدي ب  ي تس ة الت دول األوروبی ة ال ة ومنظم ارة العالمی ة التج ة ومنظم ن العولم ا م ھ
  .الدنمارك حالیًا ضد العالم اإلسالمي وقد نجحت في ذلك

ع        رى م د أخ رة بع یم م زن وحك ك بأسلوب مت ة ذل ب مقابل ذا یج ات (ل دة لغ ة بع ) الترجم
وقیر       ن الت ھ م م أھل ا ھ الم بم الة والس یھم الص ل عل اء والرس ن األنبی الم م ف اإلس موق

ركان اإلیمان كما ھو معروف،  واالحترام واإلیمان بھم علیھم السالم، حیث إن ذلك من أ
بحانھ         د اهللا س دة وتوحی ر العقی بیل نش ي س م ف ع أممھ واقفھم م ریم م رآن الك اول الق وتن
وتعالى، لذا فإن إظھار اإلیمان بھم وحب المسلمین لھم وذلك في وسائل اإلعالم المختلفة 

 علیھ وسلم وفي المواقع اإللكترونیة والبرامج الموجھة وإظھار دور نبینا محمد صلى اهللا
في تعظیمھ ألولئك المرسلین صلوات اهللا وسالمھ علیھم أجمعین، وال سیما سیدنا عیسى   

لم    ھ وس لى اهللا علی ریم ص ن م ارى   -اب ول اهللا للنص الم    -رس ھ الس ى علی یدنا موس وس
د      رھم من الرسل فق وسیدنا یوسف علیھ السالم وھما من رسل اهللا إلى بني إسرائیل وغی

ال   كان یعظمھم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ویحمل لھم الثناء والتقدیر وكمثال لذلك ق
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إن الكریم ابن الكریم ابن «: رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في سیدنا یوسف علیھ السالم
  .»الكریم ابن الكریم یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم

=================== 
 اهللا علیھ وسلم التمیز اإلداري في حیاة الرسول صلى

 
)١/٢(  

  إسالم عبد اهللا
ن العواطف والمشاعر،    ..اإلدارة  ھي فن قیادة اآلخرین، فاإلنسان یتشكل من مجموعة م

ون              ى اإلدارة أن تك ذا فالواجب عل ھ، ل ل مع ي التعام ة ف ة كامل ى مرون و بحاجة إل لذا فھ
  ..مرنة، وعلى المدیر الناجح أن یالحظ ذلك جیدًا 

ى      -صلى اهللا علیھ وسلم -سول ولنا في حیاة الر اة عل واحي الحی ل ن األسوة الحسنة في ك
ي     الم، وف خھا اإلس ي رس لیمة الت س الس ى األس رین عل ادة اآلخ ي قی وص ف ھ الخص وج

وتعاونوا على البر والتقوى : (في كتابھ الكریم -عز وجل-الرفق والتعاون حیث یقول اهللا 
  ).وال تعاونوا على اإلثم والعدوان

خ  د رس ریم   ولق ول الك لم  -الرس ھ وس لى اهللا علی ادة     -ص ن قی ادئ اإلدارة وف س ومب أس
ة         ي كیفی دًا ف دًأ جدی خ مب ان یرس ف ك ل موق حابھ، فك ع أص ھ م ن خالل مواقف اآلخرین م
ة      ام الموكول ن المھ ل م إنجاز األعمال بنجاح وتمیز دون إھدار حقوق الغیر، ودون التقلی

ي ینبغي      لآلخرین، بل یصبح تقسیم العمل والتعاون فات الت واالستماع لآلخرین من الص
  .أن نتحلى بھا في تعاملنا نحن في أعمالنا 

لم    -وقد كان لرسول اهللا   ھ وس زھم        -صلى اهللا علی حابتھ وتحفی ھ ص ي توجی ر ف ر األث أكب
ب   على العمل بكفاءة ،وبذلك فنجده صلى اهللا علیھ وسلم قد وضع ھذه األسس قبل أن نكت

  :فمن أولى ھذه المبادئ  فیھا بأربعة عشر قرنًا
  مھارة تحفیز وتشجیع فریق العمل
لم    -یصف الواقدي تحركات الرسول  ھ وس ل       -صلى اهللا علی ث ینق ین حی بجیشھ نحو ُحن

لم -قول رسول اهللا  حابھ   -صلى اهللا علیھ وس ة ؟   : "ألص نا اللیل ارس یحرس ل  " أال ف إذ أقب
ال      ى فرسھ فق وي عل ا ذا ی  : أنیس بن أبي مرثد الغن ھ     أن ال صلى اهللا علی ا رسول اهللا، فق

انطلق حتى تقف على جبل كذا وكذا فال تنزلن إال مصلیًا أو قاضي حاجة ، وال  : "وسلم 
  ".تغرن من خلفك

ا رسول اهللا      : قال  ھ   -فبتنا حتى أضاء الفجر وحضرنا الصالة فخرج علین صلى اهللا علی
  ".أأحسستم فارسكم اللیلة ؟: " فقال -وسلم
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 -صلى اهللا علیھ وسلم-، فأقیمت الصالة فصلى بنا ، فلما سّلم رأیت رسول اهللا قلنا ال واهللا
  :وقال ) أي الفارس(وعندئذ جاء " أبشروا جاء فارسكم : "ینظر خالل الشجر، فقال 

یا رسول اهللا إني وقفت على الجبل كما أمرتني فلم أنزل عن فرسي إال مصلیًا أو قاضي   
داً     م أحس أح ال رسول اهللا    حاجة حتى أصبحت ، فل لم   -ق ھ وس ق  : " -صلى اهللا علی انطل

  ".ما علیھ أن یعمل بعد ھذا عمًال: فانزل عن فرسك وأقبل علینا، فقال 
ر       -صلى اهللا علیھ وسلم-كان من منھج النبي  ى التخیی د إل ا یعم ا م في األداء أنھ كان دائم

  ".أال فارس یحرسنا اللیلة ؟.. "وبث روح المنافسة بین فریق عملھ 
ة        " أنیس "كما أنھ استقبل حدیث  نفس طیب ذه ب ي تنفی ھ ف دث عن دوره وإجادت " وھو یتح

زل عن فرسي إال مصلًیا أو      : قال  م أن یا رسول اهللا إني وقفت على الجبل كما أمرتني فل
  ".قاضي حاجة حتى أصبحت فلم أحس أحدًا 

ي إ    -صلى اهللا علیھ وسلم -فلم یتھمھ النبي  نقص ف ھ ب خالصھ ال سیما   وھو یعرض موقف
حابتھ         ع من ص ام جم دیث أم ذا الح دلي بھ یھم   -وأنھ ی ي     -رضوان اهللا عل ادر النب م یب ، ث

  " .ما علیھ أن یعمل بعد ھذا عمال: "بتشجیعھ وتحفیزه 
ى استنفاذ     .. وفي ھذا الثناء والتشجیع واإلشادة بالموقف  دیر إل ما یدعو كل مشرف أو م

ل ، كم    ي العم جیع من خالل        طاقة فریقھ وتفانیھم ف ز والتش ن التحفی ن ف ا أن الرسول أتق
 -رضي اهللا عنھما –األوصاف المتمیزة على صحابتھ، فأبو بكر الصدیق وعمر الفاروق 

ھ      ي كتاب د الجواد ف اة      "كما ذكر محمد أحمد عب ي حی اري ف ز اإلداري والمھ أسرار التمی
  ".الرسول

  اسوالتعامل مع الن.. مھارة بناء العالقات مع اآلخرین 
إن      .. إذا كانت اإلدارة الناجحة في حقیقتھا  ین؛ ف دف مع ق ھ ھي فن إدارة اآلخرین لتحقی

  ..مناط نجاحھا ھو التعامل األمثل مع ھؤالء البشر الذین یراد بھم تحقیق ھذا الھدف 
ادة اآلخرین أن       دى لقی ة اإلدارة أو یتص ولى مھم ومن ثم تصبح من المسلمات لكل من یت

ن، حی ذا الف د ھ ة  یجی ي األمزج ھا ف ن بعض ف ع ر تختل ن البش نافًا م یواجھ أص ھ س ث إن
اء   ھ   -والمیول والمشارب واالتجاھات، وإذا تأملنا ھذه الصفة في سید األنبی صلى اهللا علی

  ..وجدناھا جلیة واضحة  -وسلم
  :یقول اإلمام البخاري ـ رحمھ اهللا ـ 

وني    على خدیجة ـ رضي  -صلى اهللا علیھ وسلم-فدخل رسول اهللا"..  اهللا عنھا ـ فقال زمل
ر   " زملوني ..  ا الخب د خشیت   : "فزملوه حتى ذھب عنھ الروع، فقال لخدیجة وأخبرھ لق

ل  .. "كال واهللا ال یخزیك اهللا أبدًا : ، فقالت خدیجة "على نفسي  إنك لتصل الرحم ، وتحم
  .. " .الكّل ، وتكسب المعدوم، وتقرى الضیف، وتعین على نوائب الحق 



 ١٦٥

عن رسول اهللا  -رضي اهللا عنھا-ھذه الصفات ولنتأمل فیما قالتھ السیدة خدیجة  لننظر في
ي       ي ینبغ ات الت ض المنطلق ا بع إن ھن ا؛ ف ل بھ ارة ونتعام ذه المھ ر ھ درك أكث ي ن ، ولك

  :اإلیمان بھا حتى تكون حركتنا في ھذا المجال راشدة ومھدفة 
ذلك  -م في بناء العالقات البد من معاملة كل فرد على أنھ مھ*  د    -وھو بالفعل ك ال یوج ف

ة ال       غیر حقیق الم ص ا أن الع دًا، كم ھ غ ن ستحتاج إلی رف م ت ال تع ة، وأن ال قیم إنسان ب
ن   مجازًا، وستدھش عندما تكتشف أن كثیرین ممن تعرفھم سیتقلدون مناصب مھمة لم تك

  .تتوقعھا 
م لیسوا ن         *  ى أن أنھ ھ إل ع اآلخرین ینبغي أن ننتب ل م ي    في مجال التعام دًا، وف مطًا واح

ي        د ف ا أن نعرف الجھ ان علین م ك نفس الوقت مطلوب منا أن نتعامل معھم جمیعًا، ومن ث
ن            ا ل یمھم؛ ألنن یھم وتقی م عل یس الحك ة، ول اطھم المختلف م بأنم ل معھ تنمیة مھارات التعام

  .نعدم أن نجد بعض نقاط التمیز حتى في الشخصیات التي نختلف معھا 
  جة جعلت من صفات الرسول شخصیة مجمعة؛وفي حدیث السیدة خدی

ھ      ع ب ا ینبغي أن یتمت فھو یحمل الكّل، ویكسب المعدوم، وفي ھاتین الصفتین إشارة إلى م
ى   ھر عل دمتھم والس ى خ عى إل ھ یس ة تجعل ة جیاش ن عاطف اھھم م رین تج دیر اآلخ ن ی م

لذا البد  راحتھم والمسارعة في بذل الخیر لھم، وھو صلى اهللا علیھ وسلم یقري الضیف؛
  .للمدیر الناجح أن یكون دائما كریًما وجوادًا یحسن استقبال ضیفھ 

  وتوزیع المسؤولیات.. مھارة التفویض الفعال 
راغ،          ن ف دون م اء ال یول اعدون األكف دریب، والمس و إال بالت ة ال تنم اف القوی إن األكت

ویض المسؤولیات واال      ة تف ي تحسن إدارة عملی ختصاصات،  والمؤسسات القویة ھي الت
ا     ل منطلقاتھ ي ك ا تبن ب؛ وإنم داده فحس ن إع د تحس توى إداري واح ى مس د عل وال تعتم
ات     ھ بمنعطف وحركتھا على إدارة عملیة التفویض، حتى ال یمر في أیة مرحلة من مراحل
أو مشكالت تنبع من عدم وجود المستوى المؤھل لتناول القیادة من سابقھ ، كما أن نجاح 

  .كمن في إدراكھ لھذا األمر في مؤسستھ أو إدارتھ المدیر أو المشرف ی
م      -صلى اهللا علیھ وسلم-ولقد أدرك الرسول  ر، ومن ث ذا األم ل    : أھمیة ھ ي لك د النب أوج

ن     طاقة ما یناسبھا من عمل، ووزع المسؤولیات، وفرض المھام ومنح أجزاء متساویة م
هللا علیھ وسلم تولى على المسؤولیة والسلطة ألصحابھ رضي اهللا عنھم؛ ففي عھده صلى ا

ا            اء غیابھم ذلك أیضًا أثن وم ب ان یق ا ك وحي ، كم ة ال ان كتاب بن أبي طالب وعثمان بن عف
ة      " ان بكتاب ن الصلت یقوم یم ب ُأبي بن كعب ، وزید بن ثابت وكان الزبیر بن العوام وجھ

ان المغ    ل، وك ن النخی رة  أموال الصدقات ، وكان حذیفة بن الیمان یعد تقدیرات الدخل م ی
  .بن شعبة والحسن بن نمر یكتبان المیزانیات والمعامالت بین الناس 

وفي ھذا إشارة إلى أصحاب المسؤولیات في تفویض المھام، وأن یعھد ببعض مھامھ إلى 
ى وجھ             ة عل ذه المھم ة للنھوض بھ رارات الالزم ھ سلطة اتخاذ الق ھ، ویعطی أحد معاونی

  .ُمرٍض
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إذا أدى ھذه األدوار؛ فإنھ سیكون أسرع    - علیھ وسلمصلى اهللا-ومما الشك فیھ أن النبي 
ن             ر م ي كثی ھ، ویغرق ف ر من طاقت دى القصیر، وسیتحمل أكث ى الم وأفضل ، ولكن عل

  .التفاصیل الروتینیة وتصبح المسؤولیة عبئًا ثقیًال 
أن قدرتھ على تحقیق النتائج ترتبط ارتباًطا  -صلى اهللا علیھ وسلم-ومن ثم أدرك الرسول 

  .ًقا بأداء أصحابھ وثی
ن الخطاب        ر ب ان سیدنا عم ا ك وقد ظھر تفویض السلطة في عھد الخلفاء الراشدین حینم
ھم    ة، أي یفوض ائل العام ي المس دھم ف ة، ویقی ؤون الوظیفی ي الش ھ ف ة لعمال ق الحری یطل
ین          ھ ب ر موظفی ان یختب ویض، وك ك التف دود ذل ي ح بعضًا من السلطات ویراقب عملھم ف

  .لیتأكد من كفاءاتھم وقدرتھم الحین واآلخر 
رأة     ) كعب بن سور(ویبدو ذلك جلًیا في موقفھ مع  ھ ام ر فجاءت د عم حینما كان جالًسا عن

ال لكعب    : لكعب " تشكو زوجھا فقال  اذھب قاضًیا   : "اقض بینھما فلما قضي قضاءه ق
  " .على البصرة

ن ال     رب م ھ تھ ى أن ویض عل ى التف ر إل رف أن ینظ ي للمش ا ال ینبغ ھ وھن ؤولیة؛ ألن مس
وض      ل وال یف ة العم وض طریق و یف م فھ ن ث ھ، وم ائج إدارت ن نت ة ع ي النھای المسؤول ف

  .المسؤولیة 
د    ى أح دیر إل ا الم د بھ أن یعھ ة، ب ر الممتع ام غی ن المھ ًا م یس تخلص ویض ل ا أن التف كم
ام          ى القی ادرة عل دائل الق ھ إیجاد الب ى أن ویض عل ى التف  مرؤوسیھ؛ إنما ینبغي أن ننظر إل

جة    ة ناض بالصورة المثلى في المستقبل مستصحبة في أدائھا الفعال ما سبق لھا من تجرب
  .في أدائھ 

  )٢/٢(التمیز اإلداري في حیاة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
  ٥/٨/١٤٢٤إسالم عبد اهللا 

٠١/١٠/٢٠٠٣  
ي القضایا المطروحة ،      نحن نعقد االجتماعات لكي یعبر كل فرد فیھا عن وجھة نظره ف

ي       و انیة ف ب اإلنس ى الجوان ز عل ن التركی د م ر الب ذا األم ین ھ اح للمجتمع ى یت حت
واز       ان ج م ك ن ث اع ، وم ي االجتم كلیة ف ب الش د الجوان وف عن دم الوق االجتماعات، وع
ھ، وأن         ا یؤرق ر عم رد یعب ل ف دع ك و أن ی المرور ألي مدیر فعال في إدارة اجتماعاتھ ھ

د د     ھ، وال ینحاز ألح ل        یجمع اآلخرین حول ي أن یجع دًا ف ل یسعى جاھ اع؛ ب اخل االجتم
  .مجموعتھ صًفا واحدًا 

ر      -صلى اهللا علیھ وسلم-والمتأمل في مواقف النبي  ذا األم ھ یلمح ھ في إدارتھ الجتماعات
ھ   ھ ومجالس ي اجتماعات ول ف ان الرس د ك ًا؛ فق ر وال  "جلی ى ذك وم إال عل س وال یق ال یجل

جد أو   أي اخ(یوطن األماكن وینھى عن إیطانھا  ي المس تصاص كل واحد بمجلس معین ف
وإذا انتھى إلى قوم جلس حیث ینتھي بھ المجلس ویأمر بذلك ویعطي كل جلسائھ  ) غیره 
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ا (نصیبھ، ال یحسب جلیسھ أن أحدا أكرم علیھ منھ ، من جالسھ أو قاومھ  ) وقف معھ قائًم
رد إ        م ی ألھ حاجة ل ھ، ومن س و المنصرف عن ى یكون ھ ة صاَبره حت ي حاج ا أو ف ال بھ

  ".بمیسور من القول 
د  : أما عن سیرتھ في جلسائھ   ب،         " فق ین الجان ق، ل م الِبشر، سھل الخل ان الرسول دائ ك

ظ   یس بف ق (ل یئ الخل خاب  )س یظ، وال س یاح(، وال غل اب، وال  )ص اش وال عی ، وال فح
  ..".یتغافل عما ال یشتھي، وال یؤیس منھ راجیھ وال یخیب فیھ .. مّزاح 

  .، واإلكثار ، وما ال یعنیھ ) الجدل(المراء : ھ من ثالث فقد ترك نفس
ا    : وترك الناس من ثالث تكلم إال فیم ھ، وال ی كان ال یذم أحدًا وال یعیره، وال یطلب عورت

  .یرجو ثوابھ 
وا،          م سكتوا، وإذا سكت تكلم إذا تكل ر ف ى رؤوسھم الطی إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما عل

  .، ومن تكلم عنده أنصتوا لھ حتى یفرغ ) تكلمون سویًا أي ال ی( وال یتنازعون عنده 
  مھارة المتابعة وتقویم األداء

ي أن       ق ال یعن ال الفری ل من أعم إن وجود ھدف مخطط لھ في أیة مؤسسة أو في أي عم
  .الھدف قد تحقق 

ومن ثم كان على المدیر أو المشرف أن یقوم بمجموعة من األسالیب واإلجراءات لكي      
اذا             یتأكد من أن ل م ك أن تتخی ھ ، ول ا ل ا یجب أن یكون، ومحقق م إنجازه مطابق لم ما ت

ابق        ق مط ا تحق ق أو م ا یتحق ن أن م د م ري دون أن نتأك ئ یج ل ش ا ك و تركن دث ل یح
  .لألھداف 

ة       رك عملی فینة، ال یمكن وال یصح أن یت فالمدیر الناجح أو المشرف الناجح مثل قائد الس
اع أو   ھ ض ف أن ى یكتش ة حت ا   الرقاب ي طریقھ فینتھ ف د أن س ھ أن یتأك ب علی ل یج اه؛ ب ت

  .للھدف المحدد لھا بالكفاءة المحددة مقدمًا 
ى    -صلى اهللا علیھ وسلم -وقد تواترت المواقف النبویة التي تشیر إلى أن الرسول  د أول ق

حابة     ا الص ع فیھ -المتابعة أھمیة خاصة ، وصحح من خاللھا كثیرًا من األخطاء التي وق
اء        - علیھمرضوان اهللا ارة أثن ل، وت ل العم دھا قب ارة نج ة؛ فت ، وتعددت مناھج ھذه المتابع

  .العمل، وتارة أخرى بعد انتھاء العمل 
ك        " كعب بن مالك"في قصة  ن مال د جاء كعب ب ل؛ فق دوة ومث وتخلفھ عن غزوة تبوك ق

ی       : فلما سلم علیھ تبسم تبسم المغضب، ثم قال لھ  ى جلست ب ت أمشي حت ال فجئ ال ق ن تع
ت " ما خّلفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظھرك ؟" یدیھ؛ فقال لي  و جلست     : فقل ي واهللا ل ى، إن بل

دًال ،             ت ج د أعطی ذر ، ولق خطھ بع ي سأخرج من س ت إن دنیا لرأی عند غیرك من أھل ال
خطك          ھ لیوشكن اهللا أن یس ذب ترضى ب دیث ك وم ح دثتك الی ولكني واهللا لقد علمت إن ح

ان     علّي ولئن حدثتك حدیث صدق ت ا ك ي، واهللا م و اهللا عن جد علّي فیھ إني ألرجو فیھ عف
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ال رسول اهللا      ك؛ فق ت عن -لي من عذر، واهللا ما كنت قط أقوى وال أیسر مني حین تخلف
  .فقمت " أما ھذا فقد صدق فقم حتى یقضي اهللا فیك: " -صلى اهللا علیھ وسلم

حابتھ   -صلى اهللا علیھ وسلم -كان من نھج النبي ویم األداء،   في تعاملھ مع ص ة وتق المتابع
فما " ألم تكن قد ابتعت ظھرك؟"عن سبب تخلفھ في الغزوة " كعب بن مالك " فھو یسأل 

ان    -اهللا صلى اهللا علیھ وسلم-كان رسول  ا ك یترك كل فرد یتصرف من تلقاء نفسھ، وإنم
  .یتابع وُیسائل وإن كانت ھناك فكان یحاسب 
ابع وأن ی   دیر أن یت ى الم ان عل م ك ن ث ر   وم ور بغی ت األم ھ إذا ُترك ھ؛ ألن ّوم أداء فریق ق

، غیر أن ھذه المتابعة ال ینبغي أن ..متابعة فسوف تختلط األمور ، ویضیع جھد العاملین 
ي حصار              أنھم ف ور، ویشعرھم ب ى النف ك یبعث عل إن ذل ائق أمورھم؛ ف ل دق تكون في ك

  .ه ذلك ثقتھ بنفسھ مستمر، ومن ثم یضطرون إلخفاء الحقائق أو التوریة، فیھا ویفقد
وبھم    المة قل ى س ًا عل ال حرص ذه الح ى ھ ل إل ھ یص ل فریق رف أن یجع ي للمش ال ینبغ ف

عملھ " العالء بن الحضرمي"وصدق حدیثھم وتحرر أفئدتھم ووجدانھم ، وقد عزل النبي 
ھ          ال ل ن سعید، وق ان ب ى إب یس شكاه وول د   : "في البحرین؛ ألن وفد عبد الق استوص بعب

  ".وأكرم سراتھم  القیس خیرًا ،
تخرج    ى المس بھم عل ال، ویحاس ى العم اب عل توفي الحس لم یس ھ وس لى اهللا علی ان ص وك
ا رجع          دقات، فلم ى الص رة رجًال عل لم م ھ وس والمصروف ، وقد استعمل صلى اهللا علی

  .حاسبھ 
د الساعدي أن رسول اهللا استعمل رجًال من األزد            ي حمی ر عن أب ن الزبی وعن عروة ب

دي           على صدقات بن ة ُأھ ذا ھدی م وھ ذا لك ال الرجل ھ ال حاسبھ فق ي سلیم، فلما جاء بالم
ت صادقًا    : "إلّي؛ فقال النبي دیتك إن كن ! " فھال جلست في بیت أبیك وأمك حتى تأتیك ھ

ال الرجل نستعملھ    : " ثم قام صلى اهللا علیھ وسلم خطیبًا فحمد اهللا وأثنى علیھ ثم قال ما ب
ھ       : یقول على العمل مما والنا اهللا ف ھ وأم ت أبی ي بی س ف ال جل ھذا لكم وھذا أھدي إلي، أف

حتى تأتیھ ھدیتھ ؟ والذي نفس محمد بیده ال نستعمل رجًال على العمل بما والنا اهللا فیغفل 
  ".منھ شیئًا إال جاء یوم القیامة یحملھ على عنقھ 

ا یملكون؟   یحاسب عمالھ، ویناقشھم من أین لھ  -صلى اهللا علیھ وسلم-فھذا رسول اهللا  م م
  ومن أي طریق وصل إلیھم؟

ن          اكر ع ن عس ي واب رج البیقھ ھ ـ، أخ ي اهللا عن ر ـ رض نھج عم ذا ال ى ھ ار عل ا س كم
ر    : قال  -رضي اهللا عنھ-طاووس أن عمر  م أم م ث أرأیتم إن استعملت علیكم خیر من أعل

ا أ ! نعم : بالعدل أقضیت ما علّي ؟ قالوا  ھ أم ال؟  قال ال حتى أنظر في عملھ أعِمل بم مرت
  ..فھذه كانت بعض من تعالیم المدرسة النبویة في فن قیادة اآلخرین..

=======================  
  التندید واالستنكار ال ُیغنیان عن التبصیر والحوار
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  محمد سعید رمضان البوطي: الكاتب

رات             ى ثم ھ اهللا ضمن شروط، وھو من أول ر ب ي أم ھ واجب دین إنكار المنكر والتندید ب
ان  «: وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قولھ. البغض في اهللا أوثق عرى اإلیم

ي اهللا  ھ،        . »باهللا الحب في اهللا والبغض ف الع عن ى اإلق ھ إل ر لدعوت اة صاحب المنك ومالق
تنكار         ى لالس ر ال معن ي آخ ب دین وار، واج ق الح ن طری ذلك ع ھ ب ى إقناع عي إل والس

ی   بك دل ھ، وحس ن دون د م الى  والتندی ھ تع ك قول ى ذل ًا عل ك  «: ًال قاطع بیل رب ى س أدع إل
  .»بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن

ة          د ازم دنمارك بع ي ال رھم، ارتفعت ف ومن المعلوم أن أصواتًا كثیرة من مسؤولین وغی
اء     دعو علم لم، ت ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس یئة ال ة المس وم الكاریكاتوری الرس

لمین  ذا   المس ث ھ ي لبح ى التالق اقھم، وإل ھ اهللا بأعن ذي أناط ب ال ذا الواج ى ھ دعاة إل وال
الموضوع، وفتح باب الحوار حول حقیقة اإلسالم وما ینبغي أن یعرفوه من سیرة رسول 

ا،             . اهللا ي االستجابة لھ ي ف دعوة عن رأی ذه ال یھم ھ ض من وجھت إل ل بع وسئلت من قب
ت  ى التباحث والحوار    : فقل ا إل ي          إذا دعین ا ف ار لن ال خی ھ، ف ق ب ا یتعل حول اإلسالم أو م

ن     . األمر، واالستجابة للدعوة واجبة، والخطاب القرآني في ذلك قاطع ي علمت م ر أن غی
ى  (بعد أن في اإلسالمیین  وأنا ال أحب التعامل مع ھذا المصطلح، لكنني أستعملھ اآلن عل

دعوة، وأص     ) سبیل المشاكلة ذه ال ى أن الحوار مرفوض    َمن حّذر من االستجابة لھ ّر عل
  !وغیر وارد وبذل جھدًا كبیرًا للصّد عن ھذا السبیل

دعوة اإلسالمیة     ال ال وبصرف النظر عما تم بعد ذلك من توجھ ثّلة من الناشطین في أعم
ن      ت ع ي نجم ودة الت ار المحم ت، واآلث ي تم ة الت اءات الحواری ن اللق دنمارك، وم ى ال إل

وا   ذلك، فإني أود أن أسأل أولئك ال ھ، وذھب ذین ضاقوا ذرعًا بالحوار وحذروا إخوانھم من
ى رسول اهللا            ذین تطاولوا عل ًا من استنكارھم لل ك قریب ى ذل و  : في استنكار سعیھم إل أھ

ام    وا للقی استنكار منكم لمشروعیة الحوار مع اآلخرین، أم ھو قناعة منكم بأن الذین توجھ
ق   بھذا الواجب غیر مؤھلین لھ، وبأن سیاسة الدعوة  إلى اهللا ومحاورة اآلخرین عن طری

ة          ا كلم ا دون غیرھ دنتھا، وإلیھ ركم س تم دون غب ة، أن ة أو جمعی الدعوة وقف على منظم
  الفصل في قرار االستجابة وعدمھا؟

ذین         ع ال ًا، أو م ع اآلخرین عموم نفترض أوًال أن الموقف ھو إنكار مشروعیة الحوار م
وال بد أن نبدي في ھذه الحال دھشتنا من . توّرطوا في التطاول على رسول اهللا خصوصًا

لم مثقف من سیرة      تجاھل ما ھو معلوم بالبداھة من أوامر القرآن وما ھو معلوم لكل مس
الى      . رسول اهللا ول اهللا تع ام ق ى الحوار أم دعوة إل ى سبیل   «: اذ كیف یتأتى طّي ال أدع إل

ي  »ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن  رة    ؟ وف رآن مشاھد كثی الق
القرآن        ا ب ى صلة ّم ا من ھو عل أتى    . للحوار العقالني مع اآلخرین، ال یجھلھ ف یت ل كی ب

ون     ن عی بعة م حى بس ول اهللا ض ا أن رس د علمن أنھ وق ن ش وین م ھ والتھ راض عن اإلع
أصحابھ یوم الرجیع في سبیل الحوار مع المشركین، ثم ضحى في العام ذاتھ بسبعین من 
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على طریق الحوار مع المشركین في نجد، لم ینج منھم إال واحد أبقاه اهللا أخلص أصحابھ 
  لیعود إلى رسول اهللا بخبر ما جرى إلخوانھ؟

ون      وقد دل عملھ علیھ الصالة والسالم على أنھ لم یكن یشترط لمشروعیة الحوار أن یك
ر اهللا، بصرف       ھ استجابة ألم ق إلی النظر عن   ناجحًا أو یغلب علیھ النجاح، بل كان ینطل

ائج  ھ،      . النت ر اهللا ب ذي أم نھج ال ى ال تم عل ھ، أن ی ي یقین ع اآلخرین، ف اح الحوار م إّن نج
ھ       اطلھم وتمسكھم ب ى ب الغ   . سواء ھدي اآلخرون إلى الحق بسببھ أم أصّروا عل ھ اإلب إن

ائج  ن النت ر ع رف النظ ھ، بص راد لذات ب الم و الواج ھ، وھ دیل عن ذي ال ب م إن . ال ث
ل    اإلعراض عن الدعو ّد أن یحم ة التي توجھ إلى المسلمین للتالقي من أجل الحوار، ال ب

یس وسیلة لحل             ھ، ول وب لذات د مطل ًال من االستنكار والتندی ى أن ك ة عل في طیاتھ الدالل
  .ومعاذ اهللا أن یحتضن اإلسالم مثل ھذه الداللة. مشكلة أو أداة لإلقالع عن منكر

و  و العم رین ھ اورة اآلخ ول أن مح فوة الق ى اهللا،  وص دعوة إل ال ال ائر أعم ري لس د الفق
وًال    «: وحسبك من قدسیة أعمال الدعوة إلیھ عز وجل قولھ في محكم تبیانھ ومن أحسن ق

فمن وقف في وجھ الحوار أو   . »ممن دعا إلى اهللا وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمین
  .وة إلى اهللا عز وجلفّنده أو استخف بھ، فلیعلم أنھ إنما اتخذ ھذا الموقف من واجب الدع

ة          دة المباحث ى مائ انوا عل ًا ك رین أی ع اآلخ اتھم م لمین ودع اء المس ي علم ى أن تالق عل
خھ     . والحوار، لھ آثار ونتائج أخرى ذات أھمیة بالغة ذي یرس بس ال ن الل اذ یزیل كثیرًا م

ور           اط الغامضة واألم ن النق ر م اء، ویكشف عن كثی ویضخمھ تجافي األطراف عن اللق
ین           المجھو اع ب ًا لإلیق اًال رحب ترك مج دو المش ام الع تح أم ة وتف بب الوحش ي تس ة الت ل

د،  . األطراف وعلى سبیل المثال، فإن االلتباس القائم بین حریة التعبیر عن الرأي والمعتق
ي     اس ف ن الن ر م ن كثی ي ذھ ة، ف ق الكرام ز وتمزی الھمز واللم رین ب ذاء اآلخ ة إی وحری

دًا أن یستبین       . حوارالغرب، إنما یزیلھ التالقي وال د ج ن المفی ال أیضًا م وعلى سبیل المث
ا        ا، م ور السیاسیة فیھ الحكم وإدارة األم ائمین ب لكل من الجالیة اإلسالمیة في أوروبا والق
م   یلعبھ طرف ثالث من دور خفي وخطیر لإلیقاع بین تلك الجالیة والمْمِسكین بأزّمة الحك

اك  س ال   . ھن ى األم دوُر إل ذا ال ان ھ د ك ین     وق وارون عن أع ھ یت ان أبطال ًا، وك ب خفی قری
ین ومكشوفین، ویتلخصان      . الرقباء في الظل وم جلی ا الی لكن ُكًال من الدور وأصحابھ بات

ا    في ما أقدمت علیھ الصھیونیة العالمیة من سلسلة محاوالت، إثر النتیجة التي انتھى إلیھ
لذي كانت نتیجتھ أن إسرائیل االستفتاء في المجتمعات الغربیة كلھا قبل خمس سنوات، وا

ة    ر المتوقع ھي الدولة اإلرھابیة األولى في العالم، وھي أیقنت أن ما جاء بھذه النتیجة غی
  .إنما ھو نشاط الجالیات اإلسالمیة المتزاید في أوروبا عددیًا وتغلغًال حضاریًا
ا       ر عنھ ذا الخطر الكبی درأ ھ ذي ی ھ عالج  إن . وسرعان ما وقعت إسرائیل على العالج ال

ات     ر الحكوم ین دوائ اع ب ى اإلیق ة عل ائل الممكن ل الوس ل بك و العم ھ، ھ اني ل د ال ث واح
كانت الوسیلة األولى إلى ذلك إثارة مسألة الحجاب   . األوروبیة والجالیات اإلسالمیة فیھا

وم،           ة الی ا الوسیلة الثانی م أعقبتھ ھ، ث ى منع رار للعمل عل اإلسالمي وتحریك أصحاب الق
ة غیظ المسلمین عن طریق دفع بعضھم إلى التطاول على شخص رسول اهللا وھي استثار
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فوعًا بعرض         . عن طریق الرسوم ھ إال الحوار، مش ة ال سبیل ل ذه الحقیق والكشف عن ھ
ا أن     . الوثائق والدالئل راد لھم ا ی وسیتضح حینئذ أن الطرفین، األوربیین والمسلمین، إنم

ر  ذا المك حیتین لھ ا ض ة الخفا. یكون ّل    ومعرف ى ح بیل إل ي الس ال ھ ذه الح ل ھ ي مث ا ف ی
  .المشكلة وإنھاء التوتر

ى إخوة              روا عل ى أن ینك اس إل ك الن ا أولئ ذي دع ي السبب ال راض األول ف ھذا ھو االفت
ي      دنماركیین للتالق ن المسؤولین ال صالحین لھم استجابتھم للدعوة التي تلقوھا من كثیر م

وار دة الح ى مائ اني ف. عل راض الث ا االفت تجابة،  أم وا لالس ذین َھبُّ ك أن ال ة أولئ و قناع ھ
ذلك،           ؤھلین ل ر م دة المناقشة والحوار، غی ى مائ نھم إل وتوجھوا، من دون أي استئذان م
وأن القیام بمثل ھذا العمل ینبغي أن یكون وقفًا على جماعة أو منظمة بخصوصھا، ومن  

اء       وق لمقتضى االنتم و . ثم فإن تجاوزھا شق لعصا الجماعة وعق ذا    ونق ى ھ ًا عل ل تعقیب
ا   : االفتراض ذا، إذن لقلن ا ھ : لو كانت الخالفة اإلسالمیة بأیامھا المزدھرة ممتدة إلى یومن

رار             ذه المشكلة واتخاذ الق ي معالجة ھ و المرجع األول ف امھم ھ ة المسلمین وإم إن خلیف
لداعین المناسب لحّلھا، وإن على سائر العاملین في الحقل اإلسالمي من علماء اإلسالم وا

ٌق            ة ش الیم الخلیف ا إن أي شرود عن تع ھ، ولقلن وا تعالیم ھ وأن یلتزم دوا بھدی إلیھ، أن یھت
  .لعصا المسلمین حقًا وفتح لثغرات الخالف في بنیان الوحدة اإلسالمیة

عن حیاتنا الیوم، وعادت الدولة  –كما ھو معلوم -لكن عصور الخالفة اإلسالمیة طویت 
. أصبح علماء المسلمین والدعاة إلى اإلسالم جماعات متنوعة اإلسالمیة دویالت شتى، و

ى           ھ عل ادة والتوجی لطة القی ا س ا أن لھ ة منھ زعم جماع ال أن ت ذه الح ي ھ أتى ف وال یت
دة،      . الجماعات األخرى ي جماعة واح فرھم ف اء وض ومھما تمكنت من جمع شتات العلم

ذاذًا    ان من ور: فإن علّي أن أعلم كما قال اإلمام مالك للمنصور اء أف ذه علم اء جماعتي ھ
ارھم        ن أفك يء م ى ش ي عل لطان ل ا، ال س دنیا كلھ قاع ال ي أص رین ف رین منتش كثی
ى مرضاة            اون عل ي سبیل اهللا والتع یھم إال اُألخوة ف ي من سبیل إل واجتھاداتھم، ولیس ل
ي            ووا ف ذین انض اس ال ى الن لطان عل ن س ي م یس ل ًا أن ل م أیض ّي أن أعل ل عل اهللا، ب

م     . جماعتي دًا، وإن لھ ا غ وا عنھ إن لھم أن یكونوا أعضاء في جماعتي الیوم، وأن یتحول
  .أن یّتفقوا الیوم معي في اجتھاد رأیتھ، وأن یخالفوني إلى اجتھاد آخر یرونھ غدًا

م     ى أن أتھ ررت عل طفیتھا، وأص ي اص ة الت م للجماع اس كلھ اع الن ت إال اتب ا أبی إن أن ف
ر اهللا      المخالفین لي بشق عصا المسلمین،  ھ عن أم ال سیما في أمر لم یشرد المخالفون فی

ورسولھ، بل انقادوا فیھ ألمر كل منھما، فذلك دلیل ناطق بأني اتخذ من عصبیتي الفردیة 
ھ     ى شرعة اهللا وھدی ًا عل ة       . أو الجماعیة حاكم تالًء یطوف بالفئ دنیاكلھا اب ي ال م ف وال أعل

تالء بمشاعر      ّرًا من االب ت      الداعیة إلى اهللا، ش ا إن ھیمن ذات أو الجماعة، إنھ العصبیة لل
ة          دمتھا، أي خدم ى خ دار عل ول ت ة ذل ى مطی ھ إل على صاحبھا أحالت شرعة اهللا وأحكام

  .العصبیة وتغذیتھا بغذاء االستكبار واالعتداد بالذات
ذي دعت         إن الحوار ال ا، ف ق علیھم الین والتعلی أخیرًا، وبصرف النظر عن ھذین االحتم

. مسؤولین وغیرھم في الدنمارك تم كما ھو معلوم، وحقق كثیرًا من ثمارهإلیھ فئات من ال
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ا        ر منھ ق الكثی د حق ف وق اره، فكی ن ثم یئًا م ق ش م یحق و ل ى ول أجورة حت ادة م ھ َلعب . وإن
اد الفكري            ذا الجھ ى اهللا بھ وا إل ذین تقرب ع ال ع دون اشتراكي م ْل موان وَلتمنیت أن لم َتُح

ا   . المبرور اتي الغ ھ،         ولقد عشت حی ھ واستجیب ل دس الحوار وأدعو إلی ا أق ا وأن برة كلھ
ًد نسیج            ع اآلخرین، وم د غاشیة الوحشة م ي تبدی دة، ودوره ف اره الحمی ورأیت بعیني آث

  .األنس في مكانھا معھم
ا       تنكاري لھ ي ترجمت اس ة، ولكن ة الجدلی ھ المادی وي علی ذي تنط ر ال تنكرت الكف د اس لق

ا أناقشھم     بدرسھا وھضمھا والتأمل في قوانینھ ا ومنّظریھ ى قادتھ ا ومقوالتھا، ثم أقبلت إل
ى          ي عل ر العظیم والتالق ك الخی ان من وراء ذل ده، فك فیھا، على ضوء موازین العلم وح

واستنكرت الكفر الذي تنطوي علیھ الفلسفة الوجودیة، وجربت حظي في التطاول . الحق
ك      على اآلخذین بھا والمنتسبین إلیھا، وفي تسخیفھم واالستھ د من تل م أع ارھم، فل انة بأفك

ي          یاع ف ر والض ي الفك خافة ف ن الس ھ م ُتھم ب ا اتھم عاف م ت أض د ُحمِّل ة إال وق التجرب
اء ال   . االنتم ي أثق ي وعقل ل نفس ھا، وأحّم ى درس ف عل ة أعك ى الوجودی ت إل ذ أقبل عندئ

ق، سخافتھا، ثم عدت إلى الذین أوسعوني اتھامًا بالجھل والتخلف والفكر المشیخي الضی  
ر        خافة والكف تھم الس ا ب اذف بینن أحاورھم فیھا وأجادلھم في مقوالتھا، فكان أن تحول التق
الل    ت خ م تفتح ي، ث وار العقالن ور الح الل جس ن خ آنس م ل والت ى التواص ل، إل والجھ
اٍء       ن لق ر م ي أكث ع ف الحوار فرص الحدیث عن اإلسالم وحقیقتھ ومصدره، وتجلى للجمی

  .»ل نقذف بالحق على الباطل فیدمغھ فإذا ھو زاھقب«: مصداق قول اهللا تعالى
ھ لآلخرین،       د محاورت ى اهللا عن داعي إل شرط واحد ینبغي أن یالحظھ ویلتزم بھ المسلم ال
ف    نھم موق ھو أن یقف منھم موقف النّد من النّد، وال یجوز أن یتعالى علیھم أو أن یقف م

ول أن واجب    . ةالمرشد من مریده أو موقف الناصح من المتنكب عن الجاد   وحصیلة الق
وار    یر والح ب التبص ن واج ي ع تنكار ال یغن د واالس و  . التندی الص هللا ھ ان اإلخ وإذا ك

  .السائق والحادي، فلسوف ینبثق من تالقي ھذین الواجبین خیر كبیر یعم سائر األطراف
  صحیفة الحیاة اللندنیة

======================= 
  الجرائم الغربیة

  بنت محمد المحاربرقیة . د: الكاتب
تابعنا الخبر المصاحب لمقاطع الفیدیو والصور التي بثت لتظھر الجریمة البریطانیة التي 
ارتكبھا بعض العلوج البریطانیین في حق صبیة ضربوھم بوحشیة، بعد أن استاقوھم إلى 

ھ، مالذ ظنوه آمنًا من العیون، فإذا بھ یظھر الفضیحة على رؤوس األشھاد لیراه العالم كل
ا،     ي دیارن وج ف فما قول السادة غیر المحترمین الذین زكموا أنوفنا وھم یطبلون ببقاء العل
ة    ة األوروبی ویغسلون عقولنا بمقاالتھم الصفراء والخضراء مدافعین عن الثقافة األمریكی

  ...التي تحمل لنا التقنیة، وتقدم لنا الرقي والتطور والدیمقراطیة على طبق من ذھب
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ن            إلى كل من ش   ة البشاعة م ھ كلم ا تعنی ل م ى الموت بك داث ضرب الصبیة حت اھد أح
ذیب           ب تحت التع و غری جن أب ي س جناء ف یس موت الس معنى أقول ألیس ھذا إرھاب، أل

  ..إرھاب، ألیس احتجاز السجناء دون محاكمة أو موتھم في غوانتانامو إرھاب
دنمرك وج  دة ال ھ زب ت نفس یمن عاف ور ف دنا محص اب عن ل أم أن اإلرھ و یتخی ا، وھ بنتھ

  ..رسومًا مشینة لخیر البریة الذي نتقرب إلى اهللا بحبھ وتعزیره وتوقیره، وھو لنا دین 
ط       ا صوت فق ون لن ة لیك ع الكلم ى      !.. أم أن اإلرھاب جم دي عل الم المتع ول للع صوت یق

  !.مشاعرنا ال أسمح أن تھین رسولي
ون    إني ألعجب كل العجب وأنا أقرأ مقاالت لكتبھ یمارسون ت ًا، ویخون ًا وقح ضلیًال فكری

تھم       عتھم وعلم ي أرض تھم الت دو أم الح ع ي مص ودھم ف بون جھ ا یص انتھم حینم أم
وال   واحتضنتھم، فھل تملي علیھم المصلحة الشخصیة ھذا الفعل لقاء ما یتقاضونھ من أم

اً     .. مغریة أ عین ي، وأفق دًا أطعمتن  وھل تستحق أموال الدنیا أن أطأ عنقًا حملتني، وأقطع ی
  ..رعتني وسھرت ألجلي

ُتْم        (یقول الحق سبحانھ  اِتُكْم َوَأن وْا َأَماَن وَل َوَتُخوُن َھ َوالرَُّس وْا الّل وْا َال َتُخوُن َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُن
  ).َتْعَلُموَن

ھ     ي صلى اهللا علی نزلت ھذه اآلیة في حاطب بن بلتعھ حین بعث من یخبر قریشًا بنیة النب
ھ     وسلم غزوھم لیستعد ا مال ھ بھ وا لھ، ویرید بذلك أن یتخذ علیھم یدًا ومعروفًا یحفظون ل

ده  اق     .. ول ھ بالنف وا علی ھ وحكم دار دم ا إھ وا بھ ة طلب حابة خیان ك الص د ذل د ع ن .. وق لك
ر عن رضا اهللا              در، وأخب ھ بشھوده ب ا عن ھ وعف ر ل لم غف ھ وس رسول اهللا صلى اهللا علی

ال   یھم وق م       تعالى عن أھل بدر ولعلھ اطلع عل رت لك د غف ا شئتم فق وا م د ذم اهللا  .. افعل وق
ي        لمین ھ لحة للمس م مص ر، وإن أعظ لمة للخط ة المس الح األم ّرض مص ن یع الى م تع

  ..مصلحة ظھور عزتھم، وغلبة دینھم وحفظ عقیدتھم
  ..ومضة

ي       ع حب ة م ة البضائع الدنمركی ساءني جدًا خرق بعض المشائخ إجماع األمة على مقاطع
ع أن من   !! خھم، إال أن موقفھم ھذا لم یكن مدروسًالھم وتقدیري لتاری ولم یتحققوا فیھ، م

ھ،            اد رأی رى أبع ى ی رأي حت ل أن یصرح ب ث قب ابر أن یتری المھم لمن كان من أھل المن
  ..السیما إذا كانت القضایا عامة تھم األمة جمعاء

ن       رب م ق الغ م قل تكم، وال أزعجك وة أم روا ق اءكم أن ت ھ س دًا أن د أب ل ال أعتق ردة الفع
د أن         دنمرك بع ن ال ي ع ى التخل ادرون إل تھم یتحسسون أنفسھم، ویب ي جعل اإلسالمیة الت

ا    ن المفوضیة      .. حاولوا الوقوف معھا وتبدید الحصار المضروب علیھ ك م ر ذل ا ظھ كم
  ..األوروبیة بانتقادھا تصرف الدنمرك

ى   المي عل اق اإلس نعھ االطب ھ ص دھا علی د یحس ذي ال أح دنمرك ال ف ال ة،  موق المقاطع
والموج الكاسح لجمیع شرائح المجتمع ومؤسساتھ الذي شكل طوفانًا أرعب الغرب، یعید 
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ي        ا ف د جزًء من ھیبتن ودة، وتعی لنا الثقة بأننا مازلنا نملك قوة تحفظ لنا بعض عزتنا المفق
نفوس اآلخرین، وكم تحقق لنا ھذه السیاسة الشعبیة من مصالح لحكوماتنا وأمتنا وشعوبنا 

  ..تعلمون لو
َذِلَك ِبَأنَُّھْم َال ُیِصیُبُھْم َظَمٌأ َوَال َنَصٌب َوَال َمْخَمَصٌة ِفي َسِبیِل الّلِھ َوَال {: وتأملوا قولھ تعالى

  }َیَطُؤوَن َمْوِطًئا َیِغیُظ اْلُكفَّاَر َوَال َیَناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ نَّْیًال ِإالَّ ُكِتَب َلُھم
  }وْا َلُھم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوٍَّةَوَأِعدُّ{وتأملوا قولھ تعالى 

ق           رق وش ن التف ل م ى للفش ر وأدع ل أض ة، وھ ى الكلم اع عل ن االجتم وى م ل أق وھ
ف ْم{الص ْذَھَب ِریُحُك ُلوْا َوَت اَزُعوْا َفَتْفَش د}َوَال َتَن ن وراء القص  واهللا م

=======================  
  الحریة الحقة

 
  نجاح بنت أحمد الظھار. د

ین     یدندن الغرب بكل ما أوتي من فصاحة، بأنھ زعیم دعاة حریة اإلنسان والحارس االم
ث            ة بجث د الحافل ك الموائ ام تل راق، وأق ھ ماجاء للع ك ان ل ذل لحریة الرأي والتعبیر، ودلی

  .النساء واالطفال والشیوخ اال لیكفل لھم الحریة وھم في اكفان الموتى
ر، ا       رأي والتعبی ة ال ھ عن حری ذاء مشاعر الشعوب،        ومن منافحت ي ای رى بأسا ف ھ ال ی ن

ائق   واستثارة حنقھا وغضبھا بالتعدي على مقدساتھا، والنیل من ادیانھا فلو رجعنا إلى وث
ا     ة فانن ھؤالء، المشرعین الوضعیین الغربیین في مجال حریة الرأي بعد تجاربھم الطویل

  :سنجدھم ینقسمون قسمین
یمس النظام العام، وھؤالء ال یعیرون االخالق أي  قسم یرى حریة القول دون قید اال فیما

ورات      . اھتمام ل والث م القالق ذ والتحزب ث وتطبیق رأیھم یؤدي دائما إلى التباغض والتناب
  .وعدم االستقرار

ق     اة، وتطبی وقسم یرى تقیید حریة الرأي في كل ما یخالف رأي الحاكمین ونظرتھم للحی
ؤدي     رأي ھؤالء یؤدي إلى كبت اآلراء الحرة م، وی ، وابعاد العناصر الصالحة عن الحك

  .في النھایة إلى االستبداد، ثم القالقل والثورات
ى    ة عل اما الدین اإلسالمي دین الوسطیة، فانھ یجمع بین الحریة والتقیید، فال یسلم بالحری

  .اطالقھا، وال بالتقیید على اطالقھ
  :ذه الحریةفالقاعدة االساسیة ھي حریة القول، واھم القیود على ھ

ان ال یكون في القول عدوان، وان یكون طیبا بعیدا عن الفحش والقبح وبذاءة اللسان،  -١
د   '' : یقول المولى عز وجل ى صراط الحمی الحج  '' وھدوا إلى الطیب من القول وھدوا إل

٢٤.  
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ھ   -٢ ن، لقول ي أحس التي ھ ة ب نة، والمجادل ة الحس ة والموعظ رأي بالحكم ى ال دعوة إل ال
الى ن    '' : تع ي أحس التي ھ ادلھم ب نة وج ة الحس ة والموعظ ك بالحكم بیل رب ى س '' ادع إل
  ١٢٥: النحل

ا  -٣ ة        . ان یكون الكالم مطابقا للحقیقة صادقا مثبت ي حری ان األصل ف دا عن الظن، ف بعی
وخي          ى ت الم عل د حث اإلس ذموم، فق یح م ذب قب وال؟ الن الك ي األق دق ف و الص ول ھ الق

  ١١٩التوبة '' ایھا الذین آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقینیا '' : الصدق لقولھ تعالى
ال القبیحة    -٤ ان ال یسمح بالمساس بالقواعد الخلقیة، وال یسمح بتحسین األقوال أو األفع

  .كالنفاق وتعاطي الرشوة، والتعامل بالربا، وفعل المنكرات
ي الم   -٥ اد ف ر االلح داتھم، ونش اس بمعتق كیك الن ماح بتش دم الس ى  ع ل عل ع، والعم جتم

  .تفریق األمة والشعوب، كي تصبح شیعا یقاتل بعضھا بعضا
ب         -٦ ة إذ تج ھ عام الم واھل رار باالس ماویة، واالض ان الس ى االدی راء عل دم االجت ع

  .العقوبة حدا وتعزیرا في ھذه الحالة على المفسد المسيء الستخدام الحریة
ذه       تحري الحق والعدل، وترك المحاباة والمجاملة -٧ ي الباطل وتزھق الحق ھ التي تعل

ین              ة ب ع إذ ھي تنشر الثق رد والمجتم ى الف ا عل ا ثمراتھ ة لھ ل دق ة بك الحریة الحقة المقنن
ؤدي    ا ت افراد األمة، وتؤدي إلى نمو االخاء والحب واالحترام بین االفراد والشعوب، كم

من أمة اإلسالم ھي  إلى قوة بناء األمة وتماسكھا وتضامنھا فال یطمع فیھا عدوھا وتجعل
  .األمة الداعیة إلى الخیر والسالم في العالم أجمع

وان من نتاج ھذه الحریة ان اإلسالم كفل حریة االدیان التي انطوت تحت لواء حكمھ  -٨
لبیة        ة دون ان یخوض تجارب س ذه الحری رر ھ وخاصة االدیان السماویة، فاالسالم قد ق

  .ر االوروبیة الوسطىدامیة كتجربة محاكم التفتیش في العصو
دلس أو            -٩ رك االن ین ت روھم ب دلس، خی ى االن وا المسلمین عل دما غلب ذلك االسبان عن ك

لمین       ین المس ى مالی ة الجائرة عل الدخول في دین النصرانیة او القتل، فقضوا بھذه الحری
  .ومنعوا ان یذكر اسم اهللا في دولة كاملة عاش المسلمون فیھا ثمانیة قرون

ھ  اما حریة اإل ن الغي         '' سالم فانھا تعلن ان د م ین الرش د تب دین ق ي ال راه ف رة '' ال اك : البق
٢٥٦  

یف،      د الس ر بح المي انتش دین اإلس ان ال ة ب راءات القائل ك االفت دحض تل ا ی ذا م ي ھ وف
ا       ن تبعھ ة وم حف الدنماركی رتھا الص ي نش ة الت عة الكاذب ومات البش ك الرس ا تل وآخرھ

رفھم واك ق واش ید الخل اظھرت س ة  ف ة ملیئ تم بعمام و یع لم وھ ھ وس لى اهللا علی رمھم ص
  .بالقذائف اشارة إلى اإلرھاب

یھم      '' : كیف یكون ذلك وھو المبلغ لقول المولى عز وجل  لناك عل ا ارس ان اعرضوا فم ف
فھذه اآلیة الكریمة تلزم الناس ان یحترموا حق  ٤٨: الشورى'' حفیظا ان علیك اال البالغ
ى     الغیر في اعتقاد ما یشاء، ره آخر عل وفي تركھ یعمل طبقا لشریعتھ، فلیس ألحد ان یك
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ھ  . اعتناق عقیدة ما اوترك أخرى وان كان علیھ اقناعھ بالحسنى فان قبل عن قناعة كان ل
ذلك، واال فانھ یكفي صاحب العقیدة المضادة انھ ادى واجبھ فبین الخطأ وارشد إلى الحق 

  .بالحسنى
ركھم        واإلسالم دین الحریة الحقة ھو ال ة وت ى شعائرھم الدینی ر المسلمین عل ذي امن غی

ریم صلى اهللا     یمارسونھا بشكل لم یعرف لھ مثیل في أي دین أو نظام آخر، فالرسول الك
ھم   ى كنائس رددون عل ارى یت ود والنص دینون والیھ ا ی ركھم وم ى ت دعو إل لم، ی ھ وس علی

دم   لما ھ ة أو     وبیعھم في ظل الدولة اإلسالمیة ولم یعرف ان حاكما مس ل بیع كنیسة أو اقف
ن           ا م ال یمنعھ ة ف ھ كتابی ت تحت لم إذا كان حولھا إلى مسجد، ومن سماحة اإلسالم ان المس

  .ممارسة شعائر دینھا
د صلى     ق محم ولنقارن بین ھذه الحریة الحقة التي دعا الیھا اإلسالم على ید اشرف الخل

ا واق   داع     اهللا علیھ وسلم وبین الحریة المعاصرة التي لبست وجوھ رة مبھرجة لخ ة كثی نع
ل           ي ك ا بالمسلمین ف ھ الشیوعیة وامثالھ ا فعلت رى م اریخ، ون الناس، ولنستعین بذاكرة الت
ة،    انحاء المعمورة ، فالبستھم لباس الجوع والخوف ومنعتھم من ممارسة شعائرھم الدینی

ى األس   ماء وھدمت المساجد ومنعت األذان ، واجبرتھم على تغییر ھویتھم االسالمیة، حت
  .الشخصیة والحروف العربیة لم تسلم من ذلك الجبروت

===================== 
  كیف نفھمھا.. الحریة المطلقة 

  
  بشرى ماروق: الكاتب

اه     ت االنتب إن لكل شعب الحق المطلق في ممارسة حریتھ داخل بلده ،لكن ما نحب أن نلف
راء ال    إلیھ، ھو أن ھناك حریة بالمعنى الراقي للحریة، وھي الحریة التي لھا خطوط حم

وھذه األخیرة ال یقبل بھا الكل نظرا . وھناك حریة سلبیة وھي الحریة المطلقة. تتجاوزھا
ھ       یس ل لبیاتھا، لكن ل ار س لمساوئھا الكثیرة، ومن یقبل بھا ویقرھا فال بد من أن یكتوي بن

لمین    أن   الحق في أن یكوي بھا غیره من الشعوب، إال أن أن یقبلوا، ونحن كمس ل ب ال نقب
ا     ذا حقن ار وھ ذه الن وي بھ ن        . نكت ال م ي أي مج ة ف ة مطلق ود حری ؤمن بوج ا الن ألنن

اذا        . المجاالت ا، فلم ا حق ون بھ تم تؤمن ة إذا كن ة المطلق ونقول للشعوب التي تؤمن بالحری
ألیس ھدا اعتداء على ... تسنون فوانین وتبنون محاكم وسجون وتكونون محامین وقضاة 

  .الحریة
خص  ولتقری ب الصورة نضرب مثال ، لنفرض أننا في بلد یؤمن بالحریة المطلقة فإذا بش

یس   : یسب جاره وقد یتھجم علیھ بغیر سبب حتى إذا سئل عن سبب االعتداء أجاب  ذا ل ھ
ة،              ى حری ا معن د آن لجاري أن یعرف م ة وق د الحری ي بل ا ف ة وأن اعتداء وإنما ھي حری

د   وھذا شخص آخر یسوق سیارتھ بسرعة قیاسی ر وق ة دون أن یتوقف عند الضوء األحم
ؤمن      : یتسبب في حادثة حتى إذا سئل عن ذلك أجاب و بكل بساطة  د ی ي بل ا ف أنا حر وأن
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دخل   . بالحریة د ت فھذه ھي الحریة المطلقة التي نعتبرھا اعتداء على اآلخر و ھي حریة ق
  .الخ... األفراد والجماعات في دوامة من الصراعات

وب إننا ال نؤمن بھذا النوع من الحریات، لذلك سننا قوانین زاجرة ھي  قد تقول ھذه الشع
جون والمحاكم   ...بمثابة خطوط حمراء ا الس ... حتى نضمن أمن االفراد والجماعات وبنین

حافة       ة الص ي حری ة أساسا ف ر والمتمثل . لكننا في المقابل نؤمن بالحریة المطلقة في التعبی
م أن  لنقول لھم إنكم ال تؤمنون بحریة ا العتداء بالفعل وتؤمنون بحریة االعتداء بالقلم رغ

ر رد       . االمر سواء والضرر واحد ا نعتب ة فإنن القلم حری و ب داء ول فإذا كنتم تعتبرون االعت
  .االعتداء حریة أیضا

ر لنفرض أن              ي التعبی ة ف ة المطلق رز سوء استغالل الحری ثال موسعا لنب م م لنضرب لك
اب    ھناك من یرغب في تألیف كتاب ف ذا الكت ي ھ ي التاریخ، ھذه حریة لكن لو علمنا أن ف

ة  ائق تاریخی ر حق م تزوی را   .ت ا تزوی ل نعتبرھ ا ب ي ال نقرھ ة الت ة المطلق ي الحری ذه ھ فھ
حتھا   .للحقیقة ت ص وھذا شخص آخر وضع نظریة أو یؤمن بنظریة معینة فألف كتابا لیثب

ى ص         دلیل عل ة ك ة   وعرض فیھ نتائج بحث علمي وصور لتجارب علمی ذه حری حتھا فھ
  لكن إذا علمنا بأن تلك الصور مزورة و بأن نتائج البحث محرفة وأن

ا      ا تحریف ا نعتبرھ القارئ یجھل ھذا التحریف فھذه ھي الحریة المطلقة التي نرفضھا ألنن
  .للحقائق العلمیة و تأخیرا لتطور العلوم 

ة  ا      وھذا آخر یرید أن یترجم معاني القرآن الكریم لتفھمھ فئة معین ة لكن لوعلمن ذه حری ھ
ا        ي نعتبرھ ة الت ة المطلق ذه ھي الحری بأن تلك الترجمة ال عالقة لھا بالنسخة االصلیة، فھ

خص بالصور أو   . تحریفا لكالم اهللا عز وجل وھناك أیضا من یرغب في عرض حیاة ش
أثیر      ززة للت ة مق بالكلمات، ھذه حریة لكن عندما نعلم أنھ عرضھا بشكل محرف وبطریق

لرأي اآلخر وجعلھ ینفر من ھذه الشخصیة، وعندما نعلم أكثر بأن ھذا الشخص ھو على ا
ا نحن كمسلمین،        ا لھ ي ثرن ة الت رسول اهللا علیھ الصالة والسالم فھذه ھي الحریة المطلق
ذا      ر ھ ا نعتب وسعینا في اتخاذ الكثیر من االجراءات للرد عنھا ألننا نعتبرھا تضلیال وألنن

ة        النوع من الحریات إذا دخل الشعوب في صراعات النھای لم یحد بحدود من شأنھ أن ی
  .لھا

م سر       ا النفھ ل المسلمین وانن قد یقول أحدھم إن االساءة استھدفت شخصا واحدا ولیس ك
لنقول لھم إنكم لم تعتدوا على أي شخص بل اعتدیتم على رسول اهللا .غضب كل المسلمین

أن  ین    علیھ الصالة والسالم، وإن باعتدائكم ھذا ك ین المالی ین المالی ون إن المالی ... كم تقول
م     ل وأنھ من المسلمین الذین اتبعوه منذ البعثة إلى الیوم وإلى أن تقوم الساعة، ناقصي عق
جل           جل ویس اء س یھم علم م أن ف ع العل وب م ھ عی یؤمنون بخزعبالت، ویتبعون رجال كل

  .وسیسجل التاریخ أسماءھم قد تركوا آثارھم في تطور العلوم
أ ة     وك ن حقیق ا ع ا أخبرتن م أنھ ع العل اطیر م ي إال أس ا ھ ة م نة النبوی ون إن الس نكم تقول

ة،      اة البرزخی الوجود من قبل الخلق و إلى أن تقوم الساعة و وصفت لنا مشاھد عن الحی
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ك    وحیاة ما بعد البعث ووصفت لنا تفاصیل الزمان الذي نعیشھھ اآلن فرأینا الكثیر من تل
  .ض الواقع مما زاد من إیمانناالتفاصیل تتجسد على أر

وكأنكم تقولون أن السیرة النبویة الشریفة كما وصفتم تحمل في طیاتھا الكثیر من العیوب 
مع العلم أننا لو عرضناھا كاملة وبصورتھا الحقیقیة على أي عاقل فإنھ ال یملك سوى أن 

اریخ و  ون   یقر بأن الرسول علیھ الصالة والسالم ھو أعظم شخصیة عرفھا الت أنكم تقول ك
من ...أن القرآن الكریم معجزة رسول اهللا ص لیس كالم اهللا مع العلم أن المالیین المالیین

  .غیر المسلمین أقروا بأنھ كالم اهللا
ل     ي ظ فات ف ر المكتش ا آخ ة ویعتبرونھ ائق علمی فون حق اء یكتش د اآلن الزال العلم ولح

ذ م   ارب  التطور العلمي لیجدوا أنھا قد ذكرت في كتابنا من ا  ١٥ا یق ون   ...قرن أنكم تقول وك
  ...وتقولون

لنقول . قد یقول أحدھم إننا لم نقصد االساءة إنھ مجرد تعبیر حر ویجب أن تفھموا حریتنا
حیفة أو   ... لھم ھل حاولتم في المقابل فھم عقیدتنا ھ ص قد یقول البعض إن ھذا خطأ تتحمل

ة     فنجیب بأن الصحیفة أخطأت .صحفي فلماذا تعتذر الحكومة ة المطلق تحت شعار الحری
ذي  .للصحافة  ھذه الحریة التي یقرھا الشعب ككل والشعب الذي یؤمن بھذه الحریة ھو ال

م الشعب للشعب     . قد جعل من الدیمقراطیة شعارا لھ ي حك ة تعن ة  . والدیمقراطی والحكوم
اطق بلسانھ      ھ ون ل ل ا      .ھي من اختیار الشعب كممث ذار فإنن ة بالعت ب الحكوم دما نطال فعن

ا یحمي      ض ول لھ منیا نطالب الشعب بإلعتذار عن إقراره لحریة دون وضعھ إلطار معق
ر والعرض المشوه     من خاللھ حضارات باقي الشعوب ومقدساتھم من التحریف والتزوی

  .لكن ما ینفع اإلعتذار مع التكرار. البعیدعن الحقیقة
ال  إن رسول اهللا علیھ الصالة والسالم قد بلغ من جمال وكمال الخلقة  قدار ال یقل عن كم

ن        .خلقھ ة نحاتین ساعتھا ولك ن قل یس م اال ل ومع ذلك فإنھ لم یخلف لنا صورة لھ وال تمث
ھ        راز قوت الم إلب اح الع ھ اجتی دا عسكریا ھم ا  .لحكم كثیرة نذكرمنھا أنھ لم یكن قائ وال ملك

ى االرض      ھ وبسط سیطرتھ عل ة حكم ون    .یطمع في توسیع رقع أو شخصیة مصابة بجن
ان رسوال هللا عزوجل     ...أو.ھمھا الخلود في االرض بأي شكل من االشكالالعظمة  ل ك ب

دد    .ھمھ تبلیغ رسالتھ لكل الناس ى ع و ألنھ لو أجاز أن تؤخذ لھ صورة فقد یأتي زمن عل
وه         ھ من دون اهللا أو أن یجعل جدوا ل ھ أن یس دة حبھم ل من المسلمین یبلغ بھم االمر من ش

م أن البشر   .بلغ بھم االمر أن یعبدوه من دون اهللاأو قد ی.وساطة بینھم وبین ربھم وكما نعل
ان رسوال       و ك ھ و ل د بشرا مثل ھ وال   . كلھم من آدم وال یجوز لبشر أن یعب جد ل وال أن یس

ھ   ین رب ھ وب یطا بین ھ وس ى أن یجعل لمین    .حت ب المس ى تجنی ول اهللا عل رص رس د ح وق
  ...الوقوع في ذلك

و      والمسلمون كاتباع لسنة رسول اهللا علی ھ و ل ون برسم صور ل ھ الصالة والسالم ال یقبل
لو علمتم حقیقة الرجل الذي . وأقول لمن تولوا مھمة رسمھ. لوصفھ فما بالك لإلساءة إلیھ

ھ الصالة      .. وصفتموه لتمنیتم لو لم تخلق لكم أصابع من االصل  ان رسول اهللا علی و ك ول
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لما أمر بحرق وال قتل ولكن لبعث و. والسالم حیا الیوم وبلغتھ إساءتكم لما دافع عن نفسھ
لكم برسول یدعوكم إلى االسالم لیبلغكم حقیقة ھذا الدین التي تظھر صوركم مدى جھلكم 

  .المطلق بعظمتھ
ى        نھم ال ھ إشارة م إن رد فعل المسلمین لیس نابعا عن كراھیة لشعب من الشعوب، ولكن

ن المجاالت     ي أي مجال م حافة    وأن الح. أنھ لیس ھناك حریة مطلقة ف ة للص ة الحقیقی ری
ھي عرض الحقیقة كل الحقیقة كماھي ال تشویھھا أو تحریفھا بغرض التأثیر على اآلخر 

دخل          . بأي شكل من االشكال    ا وی حافة من أخالقیاتھ ة الص ذا من شأنھ أن یجرد مھن وھ
ى البحث عن    ...القارئ في حالة شك دائم في مدى صحة المادة االعالمیة مما یضطره إل

ھ    . وھنا نتساءل ماذا سیكون دور الصحافة بعد ذلك. من مصادرھاالحقیقة  دعوا إلی ا ن وم
الیوم كمسلمین أنھ من أراد التعرف على حقیقة االسالم فعلیھ أخذه من المصادر الموثوق 

فمھما شوھتم فإنكم التزیدونھ إال علوا .ونقول لإلعالم العالمي كفى تشویھا لھذا الدین. بھا
  ...الن اهللا وعد بنصره

رى          ائق الكب ر المسلمین، إن من حق أي إنسان أن یعرف الحق وأخیرا أرید أن أقول لغی
دفة و      . من غیر تحریف وال تزویر ك مجرد ص ان دل كسبب وجوده في ھذه الحیاة ھل ك

ھ    د موت أن حیاتھ تنتھي بموتھ؟ أم أن لھ خالقا أوجده ألداء رسالة و أنھ سیحاسبھ علیھا بع
ى    ة        ؟ من أراد الجواب عل اء المسلمین أجوب د العلم یجد عن ھ س ا فإن ذه االسئلة وغیرھ ھ

  ...تخاطب العقل قبل القلب ألن االسالم دین عقل ودین، علم ودین عمل
  الحریة حین تكون سلوكًا إرھابیًا

ي       ا ف ي كلمتھ اض ف دة الری رت جری ـ٢٩/١٢/١٤٢٦ونش اض :ھ ة الری  كلم
======================  

  إرھابیًاالحریة حین تكون سلوكًا 
 

لمین   من المستحیل أن یتعرض أي من أنبیاء الدیانات التوحیدیة لنقد أو سب من قبل المس
ریم نفسھ      رآن الك ن الق بجمیع طوائفھم وتنوعاتھم الجنسیة والقومیة، ألن الروادع تأتي م
ي یضعھا           ة الت م الحری ھ باس رى أن ا ن اء، لكنن الذي یجسد معنى احترام المقدسات واألنبی

رُب یرًا          الغ د تفس ن ال نج عوب، ونح ان والش وق اإلنس اك حق اح انتھ م یب دَس األھ المق
ي اإلسالم          ى تشویھ صورة نب دنمارك عل حافة ال دم ص ھ   (موضوعیًا أن تق صلى اهللا علی

ة،       )وسلم وانین الحری ، إال أنھ نوع من اإلرھاب المضاد وكسب الشھرة باسم دساتیر وق
ھ  والتي ال ندري إذا كان االعتداء على ح ریة معتقد یبیح ھذا السلوك الھمجي بكل ما یعنی

  ..من معنى
ار             ى إنك دم عل وق والتشریعات أن تق س الحق ك نف حافة أخرى تمل السؤال ھل تجرؤ ص
ارع   دنمارك أن ال تس ي ال ل ف ذا الفع رى ھ و ج ل ل ودي؟، وھ ر الیھ ة، أو التطھی المحرق



 ١٨٠

ا تفصل الم     ار، ألن    الحكومة ومنظماتھا إلى ان تستنكر وتحاكم، وربم ذه األفك تسببین بھ
  ..الطرف اإلسرائیلي لدیھ وسائل الضغط التي ال تقاومھا مشاریع الحریة؟

ن إذا   یم، لك یھم العظ ن نب خریة م ام الس ھ أم ھ وھیئات ل جبھات تنفر بك المي مس الم اإلس الع
ن         ى م ر من آخر، وأنث ي إباحة زواج ذك أخذنا باالدعاء بجوھر الحریة، فھل من المنطق

  ..قیق ھذه العدالة باسم حریة الغرائز، والتي تنفر منھا مملكة الحیوان؟أخرى لتح
ر            ذا األم إن استسھال ھ ھ البشریة، ف یم اإلنسان وطبیعت ة لجوھر ق إذا آمنا أن ذلك مخالف
ي ال        دات الشعوب األخرى الت ى معتق دي عل یدفع بأطراف دنماركیة أو أوروبیة ألن تعت

دفاع      تتطابق معھا، بالمقابل أال یكون ذ دفع للتطرف أو ال اد شعوب ت لك تنمیة لتفجیر أحق
  ..عن حق منتھك؟

ائعھم         ة بض ون مقاطع د تك تعلة، وق ار المش ؤر الن ام ب ھم أم عوا أنفس دنماركیون وض ال
ي             ة لیست ف دي مشاعرھم من دول ادرة تح ت مب ا خلق ر طالم ل أكب مقدمات صغیرة، لفع

ادروا   م یب لم ل ار مس ى ملی د عل ا یزی ب م ن غض انة م ات حص ت طبق ل كان داء، ب باالعت
ن        رام الشعوب ومقدساتھم، لك ي احت وازن ف المثقفین ترى في الدول االسكندنافیة بؤر الت
أن تتجھ الصورة بشكل مغایر، فإن الحریة بقدر ما ھي حق لإلنسان، فھي لیست سلطة     
ا       ي تشعر أنھ ة الت ة الدنماركی ل الحكوم  على رقاب اآلخرین تنتھك باسمھا الحریات، ولع

یس          دھا، ل الم اإلسالمي ض دمة انفجار الع ا، وص زام بقوانینھ أمام مفترق طرق بین االلت
ت        كلة لیس داعیات المش راد، ألن ت لوك أف ن وس لحة وط ین مص ل ب ا إال أن تفاض أمامھ
وى اإلسالمیة     ین الق دبلوماسیة تحل بواسطة الحوارات واللقاءات طالما الغضب انتشر ب

  ..ألن یتسع ویفجر ھذه القوى بمختلف ردود األفعالبمختلف مستویاتھا، وھو مرشح 
  تعلیق

١  
  الغرب المسیحي عبیدا لالحقاد الصھیونیة

الحریة الغربیة الغت كل الضوابط والمحرمات الدینیة واالخالقیة فاصبحوا ال یحتشمون  
من شيء وال یتورعون عن قول شيء حتى ولو كان ذلك القول یمس الذات االالھیة التي 

اال االھا واحدا لدیھم وھم الیھود؛ فال یجرؤون حتى على مناقشة الحقائق الثابتة یعبدون؛ 
  في كتبھم ؛

یھم            ي عیسى عل ذراء والنب ریم الع ون السیدة م رون المسیحین وینعت ود یحتق فمع ان الیھ
روا او اساؤ      و انك السالم باقبح االوصافف بعكس المسلمین الذین یخرجون من االسالم ل

ن  الى احد من انب یاء اهللا ؛اال ان یھودیا واحدا في بلد غربي یحسب لھ الف حساب اكثر م
  ملیار مسلم؛



 ١٨١

ك            ي ردع تل ا ف ة وتخاذلھ ة الدنمركی و السبب الرئیسي لوقاحة الحكوم ك ھ ولكن لیس ذل
الم المسیحي       ن الع ب م الصحیفة ولكن قائد الحملة الصلیبیة على االسالم والمسلمین یطل

  سكریا ونفسیاالمشاركة في ھذه الحرب ع
فالعالم المسیحي سلم القیادة الصلیبیة الى امریكا ذات المال والقوة والعناد التي تشن حربا 
ا مقدسین          ود اوالد انبی رون الیھ ذین یعتب دد ال ادة المحافظین الج مفتوحة على االسالم بقی
ي وصف      ب قبحا ف وجورج بوش صاحب خلفیة دینیة تعود الى جده الذي الف اكثر الكت

  سالم ورسول االسالم صلى اهللا علیھ وسلماال
ودھا   ان یس ي ك ة والت دان االوربی ن البل ا م ا وغیرھ دنمارك وبلجیك ل ال ذي یجع واال ماال
د     دة ض ذه الح الھدؤ فلیس بھا جماعات اسالمیة ولم یصبھا اذا من المسلمین تقفز فجاة بھ

  االسالم ونبي االسالم وتبرر موقفھا بعذر قبیح مثل حریتھم
  الحربيیحي 

  ٢٠٠٦/٠١/٢٩صباحًا  ٠٦:٠٥
٢  

  االقتصاد ھو الحل
ما ان یحدث خالف مع الدول الغربیة إال وتتصدر العقوبات االقتصادیة اولى الحلول من 

  .وقف التبادل االقتصادي او وقف المعونات للدول الممنوحة
ویح باالق      ول ان التل د من یحاول ان یق تصاد  وعلى الرغم من ھذة الممارسات الدائمة نج

دول       دى ال ال ل ھ ان الم ى ذھن الیجب القیام بھ خشیھ على مشاعر االخر الذى قد یتبادر إل
ن   ا م ن بینن م ان م ى رغ ذلك وعل ھ ل ا التنب ایا وعلین ل القض ات لح تغل للعقوب ة یس العربی
د      دول تج ن ال ھ م مثقفین یحاولو ان یفكرو بغیر مایقوم بھ الغرب حین یختلف مع اى دول

  .االقتصاد بطبیعة الحال ولدینا التسفیھ لمن یقوم بذلكاولى التھدیدات 
  طارق بن محمد

  ٢٠٠٦/٠١/٢٩صباحًا  ٠٧:٥٢
٣  

  !وھكذا نكران الجمیل 
ین،        ًا للبشر أجمع المین، وھادی ة للع لم رحم بعث اهللا تعالى نبیھ محمدًا صلى اهللا علیھ وس

ون     ومعیدًا األمور إلى أنصبتھا، جاء بالعدل، وحكم بالعدل، وأمر بال ف یك ّین كی دل، وب ع
  .العدل

ع     ھ، عادل م كان علیھ الصالة والسالم عادًال مع نفسھ، عادًال مع أتباعھ، عادًال من أعدائ
  .القریب والبعید، عادًال مع كل شيء حتى الحیوانات والجمادات



 ١٨٢

ذراء             ھ الع وا أم ود، حین اتھم داؤه الیھ ھ أع اه ب ا رم ھ السالم مم جاء فأنصف عیسى علی
ة،  بالزنا، وأ نھ ولد زنا، وأنصفھ من غلو من غال فیھ وجعلھ اهللا، أو ابن اهللا، أو ثالث ثالث

ود،       ))إن مثل عیسى عند اهللا كمثل آدم: ((فقال للغالة ن الیھ ھ م ر نبوت ن أنك فھ مم ، وأنص
ان         ھ، وال یصح إیم ر ب رین الكف ر بعیسى ق وجعل اإلیمان بعیسى قرین اإلیمان بھ، والكف

ن     عبد إال إذا آمن بعسى ھ م ھ، وأن علیھ السالم، وأثبت معجزاتھ، وبّین أنھ أدى رسالة رب
  .ذوي العزم من الرسل علیھم السالم

رتھ      روا بنص ل أق افھ، ھ وا انص ل راع لھ، ھ وا بفض ل اعترف ارى، ھ أه النص اذا كاف فبم
ول  دوا فضلھ،      : لعیسى علیھ السالم؟ لألسف الشدید، الواقع یق ھ، وجح روا معروف د أنك لق

ذیبھم            وكذبوا بشا ى تك ل عل ذه الرسوم الساخرة إال دلی ا ھ ھ، وم ھ السالم ب رة عیسى علی
دقوا عیسى      م یص م ل بمحمد صلى اهللا علیھ وسلم، ودلیل على نكرانھم للجمیل، ودلیل أنھ

  .علیھ السالم في بشارتھ بسید الخلق محمد صلى اهللا علیھ وسلم
ا        رة عن مش ذا الطرح، فسیري معب اض بھ وني   أحسنت یا جریدة الری عر المسلمین، وك

  .واهللا الموفق. مجس نبضھم، ولسان حالھم، ودلیًال لشخصیتھم
  أحمد بن عبد العزیز السلیمان

  ٢٠٠٦/٠١/٢٩صباحًا  ٠٧:٥٩
٤  

  ،،ھي حریتھم فقط بما یحلو لھم،، وھذا نفھم من الحریھ التي یزعمون بھا
ت   ردو واتھم م ط ن رأیھ ر ع لمون للتعبی رب المس ع الع دما اجتم ك عن دنمارك وذل م ال

  ،، ،،بالخائنین
ا        ادة حكومتن دھا بقی ا ووح م اطرافھ ا ویل ل یقویھ المیھ ب ة االس ر االم ذا ال یض ن ھ ولك

حیث نلقن من یغالط على االسالم درسا ونحن لسنى بحاجھ الى احد كل الدول ،، الرشیده
أم     ي ھي ب دول الت س االسالمیھ تكمل بعضھا اقتصادیھ وسیاسیا ولسنى بحاجھ الى تلك ال

  ،،،الحاجھ الینا
  ،،وهللا العزه ولنبیھ ثم حكومتنا الرشیده وسیاستھا السمحھ المتوازنھ

  ،،للمراسلھ
ibrahim.qahtani@gmail.com  

  إبراھیم األشاعرة
  ٢٠٠٦/٠١/٢٩صباحًا  ٠٨:٤٣

٥  
  .ھكذا یكون متابعة الحدث یا جریدة الریاض



 ١٨٣

ا ن أن تطبقھ ات ال یمك ة، ونظری رب زائف عارات الغ عارا.. ش ا ش ن خاللھ اولون م ت یح
لة       ي س عار ف ذا الش ى بھ ى یرم ى حت ذا المبتغ ق ھ ا أن یتحق اھم، وم ى مبتغ ول إل الوص

  ..النفایات، ثم یتم البحث عن شعار آخر لمبتغى وھدف آخر
محمد صلى اهللا علیھ وسلم ال یضره شيء من ذلك، إنما الضرر األكبر متوجھ إلى تدمیر 

  ..الحیاة البشریة السلمیة
ة      شكرا جر ى من زاوی اض، واتمن دة الری اض  (ی ة الری ة     ) كلم االت المتابع م المق ل تلك مث

ة أشھر         ذ ثالث دثت من دانمارك ح حف ال د  .. للحدث أوال بأول حیث أن اإلساءة من ص وق
ذلك   وازین        .. غضبت الشعوب رغم التغییب اإلعالمي ل ر م ھ یجب تغیی ى أن دل عل ا ی مم

  ..ومفاھیم اإلعالم لدینا
  ..شكرا

  مدأحمد األح
  ٢٠٠٦/٠١/٢٩صباحًا  ٠٩:٢٩

٦  
  شكرا لكم

  ھكذا یكون الرد
  مقال تشكرون علیھ والى المزید

  ابو زید
  ٢٠٠٦/٠١/٢٩صباحًا  ١٠:٣٧

٧  
  اللعنھ علیھم

وق              ریم مرف اه الرسول الك د عن حی اب جدی ع كت دنمارك انتھت من طب ي ال دار النشر ف
ین الصور للسیده      ھ جالسھ بحجر     بالصور االكثر اساءه للنبي الكریم ومن ب عائشھ وھی

  الرسول وسوف یكون الكتاب باالسواق بعد ایام اللھم بلغت اخوكم من الدنمارك
  احمد عبد اللطیف جبر

  ٢٠٠٦/٠١/٢٩صباحًا  ١٠:٣٩
٨  

إْن تخاذلنا عن نصرة نبینا صلى اهللا علیھ وسلم، فإن اهللا ناصر نبیھ، معٍل : أیھا المسلمون
  .ذنھ في الدنیا واآلخرةذكره، رافٌع شأنھ، معذب الذین یؤ

ْم        { : قال اهللا سبحانھ دَّ َلُھ آِخَرِة َوَأَع دُّْنَیا َواْل ي ال ُھ ِف َنُھُم اللَّ ِإنَّ الَِّذیَن ُیْؤُذوَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ َلَع
  }َعَذاًبا مُِّھیًنا 



 ١٨٤

  }َوالَِّذیَن ُیْؤُذوَن َرُسوَل الّلِھ َلُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم { : یقول اهللا جل اهللا
لمون  ا المس تم أیھ ھ      .. وأن لى اهللا علی یكم ص رة لنب اتھم، غی ة منتج ن مقاطع زون ع أتعج

حتى یعلم أولئك األوغاد أن لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أنصارًا؛ ال یرضون ! وسلم؟
  ..أن یدّنس جنابھ، أو أن یمّس بسوء عرضھ، ودون ذلك حزُّ الرؤوس

  ..المفسدیناللھم علیك بالنصارى الحاقدین، والیھود 
  اللھم علیك بھم فإنھم ال یعجزونك، اكفناھم بما تشاء یا سمیع الدعاء

collo_٥٥٥@yahoo.fr  
  belgiqueعبد العزیز 

  ٢٠٠٦/٠١/٢٩صباحًا  ١١:٠٢
٩  

  أیھا العرب إن لم نقف لنصرة نبیینا ودیننا فعلي الدنیا السالم
دنمرك سیاسیا واق        ة ال ام العرب مقاطع ل الحك فراء    اوال اتمني من ك حب الس تصادیا وس

ة            ا صلي اهللا علی دتنا ونبین ھ نفسھ المساس بعقی ل من تسول ل فورا ولكي تكون عضة لك
الم وسوف         ل الع ي ك ة المسلمین ف وسلم واحذوا ان لم نفعل لماتت عزیمتنا و دمرت ھیب

أناشد كل مسلم غیور ان یفعل ما یرضي ربة و یقابل بھ رسولھ . یتكرر ھذا الفعل المھین
  .الحسابیوم 

  للمراسلة
elahmadi@yahoo.com  

  أمیر عبد الماجد بشیر االحمدي
  ٢٠٠٦/٠١/٢٩مساًء  ١٢:٠١

١٠  
  شكرا لك

  جزاك اهللا الف خیر على ھذا المقال وھكذا تكون الكتابة في الدفاع عن سید البریة
  علي الزھراني

  ٢٠٠٦/٠١/٢٩مساًء  ١٢:٢٨
١١  

  صح لسانك
  صح لسانك وأبقاك اهللا

  بندر المنصور



 ١٨٥

  ٢٠٠٦/٠١/٢٩مساًء  ١٢:٤٧
١٢  

ر            د االنسانیة یعتب ة عن ى شخصیة عظیم داء عل ة راي واالعت الین لیست حری الكیل بمكی
  ..ارھاب وسلوك ھمجي بكل ما یعنیھ من معنى

ھ    " الكیل بمكیالین" ك ان ي ذل اداة     "في مجتمع متحضر غیر منطق ر بمع ق االم دما یتعل عن
ب، ول    ى عق ا عل دنیا رأس ب ال امیة تنقل ي     الس لم ف ار مس ن ملی ر م ن اكث دما یطع ن عن ك

د  ". رموزھم ودینھم، ال احد یتكلم او یتحرك صلى اهللا  (ان مایكل ھاردت یقول عن محم
الشخصیة األولى من مائة شخصیة غیرت وجھ التاریخ، والمسیح لم یكمل ) (علیھ وسلم 

لیار انسان  فكیف بھذه الشخصیة المحترمة والمقدسة من قبل م) مھمتھ فخطفتھ األحداث 
على االقل یعتدى علیھا بدون منطق فقط لمارب ومنھا زج المسلمین في العنف؟ االسالم 

  .دین سالم ومحبة ودین احترام لالنسان الذي یحترم نفسھ
  ھشام النشواتي. د

  ٢٠٠٦/٠١/٢٩مساًء  ١٢:٥٧
١٣  

  بدایة إنھیار الغرب وحضارتھم الزائفھ
  تھم الزائفھ وعلوا االسالم وأھلھإ بشروا ھذه بدایة إنھیار الغرب وحضار

  أبو محمد الفھد
  ٢٠٠٦/٠١/٢٩مساًء  ٠١:٢٣

١٤  
  .ھذا ما انتظرناه كثیرا یا صحیفتنا الغراء

أخراً  . بطرح مثل ھذا الموضوع . أحسنت صنعًا یا صحیفة الریاض ان مت ن ... وإن ك . لك
  !!!وال نبقى بال شيء)) ولو متأخر((شيء 

فیر السعودي    فبفضل اهللا جاء التحركي السعود .. ي بدأ من مقام خادم الحرمین بسب الس
ام          ي الع ان سماحة المفت وزراء، وبی س ال س الشورى ومجل ى  ... وعلى مستوى مجل وعل

  .مستوى الشعب
  ...فالحمد هللا على اكتمال العقد... ینضم... فھاھو اآلن. ولم یبقى إال دور اإلعالم

دین،   أسأل اهللا أن یجمع كلمة المسلمین، ویرد كید الك ائدین في نحورھم، ویحمي حوزة ال
  .ویوفق ویسدد والة أمورنا، وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

  عبدالعزیز بن علي العسكر
  ٢٠٠٦/٠١/٢٩مساًء  ٠١:٣٤
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١٥  
  !ھل تمثال بوذا اھم من نبي االسالم

د   یین وال المي، السیاس ي واالس الم العرب ادة الع ال ق ذكر ح ع یت ادة الجمی ال الق ینیین، وح
ا           وا جمیع دما ھب ا والمسموعة والمشاھدة، عن روءة مھ ة المق حافة العالمی الدولیین و الص
ال      دمیر التمث ال، ألن ت لمنع حكومة الطالبان االفغانیة من دك تمثال بوذا، وھو مجرد تمث

ة    ة حكوم ى (یمثل اھانة لشخص بوذا الذي یعتقد بھ البعض، وال یمثل ھذا العمل حری  حت
ا      " صنما"ترید ان تزیل ) وان اختلفنا معھم في فعلھم د من دون اهللا من ارضھا، بینم یعب

ب        الم والح ي الس ة نب دین كرام ن الحاق ة م ین حفن دما تھ جیج عن ذا الض ل ھ مع مث م نس ل
ذا         یس لھ والء ل ون الحب وال لم یكن ون مس واالخاء، وكرامة اكثر من ملیار وثالثمائة ملی

  !بیاء اهللا رسلھ كمعتقد ال كحریة فردیةالنبي فحسب بل لكافة ان
  !فھل یا ترى تمثال بوذا اھم من نبي االسالم؟

  .انا هللا وانا الیھ راجعون
  ابراھیم

  ابراھیم اسماعیل
  ٢٠٠٦/٠١/٢٩مساًء  ٠٢:٠٥

١٦  
  فلنھب جمیعا لنصرة الرسول الكریم

خص رسولنا          ى ش ة عل ة الشرسة المجنون ذه الھجم ل ھ ریم  ان اقل مایمكن عملھ مقاب الك
اع االرض لنصرة          ي شتى بق ا مسلمین ف وم جمیعن لیم ان نق علیھ افضل السالم واتم التس
عودیة         ة الس ھ الحكوم رار مافعلت ى غ ا، عل ل م ات بعم م الحكوم م تق ر وان ل ر البش خی
ة       ة والنرویجیی ع المنتجات الدانماركی ة جمی مشكورة،فیجب علینا افراد وجماعات مقاطع

دى و  ات ل جیل االحتجاج ي وتس د االلكترون ى البری ة عل ة الدانماركی زارة الخارجی
um@um.dk  

نسأل اهللا سبحانھ وتعالى ان یرد كید الخائنین وان یشغلھم في انفسھم وان ینصر دینھ دین 
  الحق وصلى اهللا وسلم وبارك على اشرف االنبیاء والمرسلین

  ابو احمد
  ٢٠٠٦/٠١/٢٩مساًء  ٠٢:٢٢

١٧  
  المقاطعة نعم المقاطعھ



 ١٨٧

ول   ا          یق دوى لم ھ ذات ج ن المقاطع م تك و ل ھ االقتصادیھ ل ن المقاطع دوى م ا الج ل وم قائ
ھ       ران بالمقاطع دد ای ا تھ رى امریك تصدرت الصحف ونشرات االخبار لدى الدنمارك ون
ھ        ي المقاطع تمروا ف وب اس تمرار مطل دوى فاالس ي ذات ج یھ وھ ادیھ والسیاس االقتص

  ي الطریقالمنظمھ ومعرفة منتجات الدنمارك والنرویج ف
  ابو یاسر
  ٢٠٠٦/٠١/٢٩مساًء  ٠٢:٥٢

======================= 
  الحواُر الحضارّي بعد أزمة الرسوم

 
  مسفر بن علي القحطاني.د: الكاتب

ي   لم   -بعد مرور أكثر من ستة أشھر على أزمة الرسوم المسیئة للنب ھ وس ، -صلى اهللا علی
دما شھدت    وبعدما انجلى الغبار عن ھذه المحنة التي مّست أعز  مقدساتنا اإلسالمیة، وبع

داء        دث من اعت ا ح ى م بة عل عبیة ردود فعل غاض ة والش ھ آن  .. ساحتنا الفكری د أن أعتق
ذوة        ب، وأشعلت ج ت ضمیرھا المغّی ة، وأحی األوان لدراسة ھذه الحالة التي أیقظت األم

ة واالنكسار   ذه الظاھرة      . الغیرة في األنفس بعد صدمات الذل ل ھ د تأم د عن ر  والب أن نفك
ة      ان األزم ا اإلسالمیة إّب وأحب  .. بعیدًا عن العواطف واالنفعاالت التي شھدتھا مجتمعاتن

ار     دى ألفك ع الص ي رج ة، ھ أمالت خاص الل ت ن خ ة م ذه الحال د ھ ي رص اھم ف أن أس
  :منثورة على صفحة ھذا المقال

ول    : أوًال عبیة لنصرة الرس لم  -عمق المشاركة الش ھ وس ة   -صلى اهللا علی ن كاف ات م الفئ
حیة      ب والتض ي الح ة ف ربت أروع األمثل رائح؛ إذ ض ف الش ا   ، ومختل ك م داق ذل مص

ي            ة ف ن النخب المثقف دور المرتجى م ره ال ھ وأث ي حجم اق ف شاھدناه من تحرك وعمل ف
فحات       ائیات أو ص ى الفض روج عل یة الخ ك ناص ي تمتل ي الت المیة؛ وھ ا اإلس مجتمعاتن

الت د والمج ب . الجرائ ك النخ ن أن تل ا أو  وأظ ن حجمھ ف ع ي كش ار حقیق رت باختب م
ع ردود   . أثرھا في أزمات األمة وقضایا المجتمع الساخنة فال ننكر أن ھناك من تماشى م

ك   الفعل الغاضبة، ونّصب نفسھ إمامًا للمسلمین أو قاضیًا لمعاقبة المعتدین، وقد ُوظِّفت تل
ھ  ، -صلى اهللا علیھ وسلم-التصرفات عكس ما ھدفت إلیھ نصرة النبي  وھناك من كتم رأی

ل وإحراق         ن قت ك التصرفات الغاضبة ِم أن تل في حّمى الغضب الجماھیري مع قناعتھ ب
وظلم في المقاطعة لغیر المعنیین تصرفات خاطئة وغیر مسؤولة، لكن خوفھ من غضب  
ھ        ة والفق رة المعتدل ي والنظ تم النصح الحقیق ھ یك ود جعل الجمھور و معاكسة إرادة الحش

ي م الزم ف روفال ذه الظ ل ھ لمین  ، ث اعر المس وھین لمش ل والت حاب التثاق رز أص ا ب كم
ك       ة أولئ فھ لحال ي وص وا   :(والمتغیظین من ھّبة الغیورین؛ وصدق اهللا العظیم ف ْو َخَرُج َل
مَّاُعونَ      یُكْم َس َة َوِف وَنُكُم اْلِفْتَن ْم َیْبُغ مْ  ِفیُكْم َما َزاُدوُكْم ِإلَّا َخَباًال َوَلَأْوَضُعوا ِخالَلُك ة )[َلُھ : التوب

  ].٤٧من اآلیة
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إن النخب المثقفة وأصحاب الرأي في األمة ال یجوز لھم تأخیر البیان عن وقت الحاجة،  
ة،      ك األزم وترك الشعوب تمور من الغضب الالواعي؛ مما أفقدنا كثیرًا من مكتسبات تل

  .وتوظیفھا في مصالح األمة
ًا عن مقدسات      ھذا التأّزم حّرك المجتمع العالمي إلى : ثانیًا فریق النصرة والغضب دفاع

ن      ، ومعتقدات أكثر من ملیار مسلم ر م رأي وحق التعبی ة ال وإلى فریق المدافعة عن حری
د  رط أو قی ر ش ة    . غی ودة لنظری ة الع ین إمكانی راقبین والمحلل ن الم ر م دى الكثی ار ل وأث

ا        ون وفوكویام رب ھنغت ي الغ ا ف ر بھ ي بّش اري الت دام الحض ت م. الص اعر وتأّجج ش
ات الصراع    المسلمین في تحمیل الغرب والشرق عداوتھم األبدیة لإلسالم، وكانت معطی
ة             ض التصریحات الغربی ة من خالل بع ك األزم ا تل ي ثنای وفرة ف الدیني والحضاري مت

وأظن أن صیحات بعض الخطباء والمنادین بحرب . ومحاولة إعادة نشر الرسوم المسیئة
رام المقدسات اإلسالمیة    الغرب قد طغت عن تفكیك الحال ل  . ة الغربیة وموقفھا من احت ب

ي          ون ف رھم مواطن لم أكث ون مس ر من خمسین ملی أغفلت أن ھناك في أوروبا وحدھا أكث
دامیة        . تلك الدول ذه النزعة الص أجیج ھ دف األساس من وراء ت : وال أدري، ونسیت الھ

دة   ا     ھل كان المراد منھا شن الحرب على أوروبا كما شنتھا القاع ي مازلن ا الت ى أمریك عل
ة؟    ك التشنجات المتطرف م أتساءل  ! نتحمل تبعات تل داء       : ث ذا الع ل ھ ھ یحم ھل الغرب كل

ا             ات م ة تبع ات المؤسسات المعتدل ین من الشعوب، ومئ ات المالی ل مئ ى نحّم السافر حت
ؤولین و      ض المس فاھة بع ة أو س ة المعادی وات اإلعالمی حف أو القن ض الص ھ بع قامت ب

ین  ربّیین؟المثقف ن       ! الغ فھائھا، ونح رفات س ة بتص ة كامل اكم أم دل أن نح ن الع ل م وھ
ثم ھل نقدر فعًال أننا ! نطالبھم بنظرة العدل واإلنصاف، في حین ال ننظر إلیھم بھا كذلك؟

ادل        ایش إال بالتب ي عصر ال یمكن أن نتع دول ف نمارس عداوة أو قطیعة كاملة مع تلك ال
ین        التجاري والتقني والتحالف الس ة ب ن المشتركات الحاجی ا م یاسي والعسكري، وغیرھ

ات؟      ین المجتمع دود ب اوي الح ي     ! الشعوب في ظل انفتاح األسواق وتھ اذا نحسن ف م لم ث
ن          انھم م ي أذھ ا صنعنا صورتنا المشّوھة ف إلقاء اللوم على المتآمرین ضدنا، وننسى أنن

یھم؟      ا إل اك أو زّوارن ا ھن ض أبنائن ذه األ ! خالل تصرفات بع ا ال یمكن أن    ھ سئلة وغیرھ
ة عن     نسارع في اإلجابة عنھا من خالل موقف عارض، أو واقع نجھل تفاصیلھ، أو غفل

ا؟       ة علیھ آالت المترتب رفات والم ذه التص ة لھ ات الدافع ن   ! إدراك المنطلق روب م والھ
  .اإلجابة عنھا قد یكلفنا جھدًا یضیع أو یحملنا عبء تكرار األخطاء

ًا ة ف: ثالث اج األم ن  تحت ذر م ب، وتح ر الثاق خ والنظ م الراس ل العل ع ألھ تن أن ترج ي الف
خطیب مصقع، وواعظ جاھل یشّوه الحقائق، ویغطي العقل بلھب العواطف، وقد جاء في 

ھ  -رضي اهللا عنھ-األثر عن ابن مسعود  ل راكب موضع،        : "قول ة ك ي الفتن اس ف ّر الن ش
ل     : "-رحمھ اهللا-ویقول الحسن البصري "! وكل خطیب مصقع ا ك ت عرفھ ة إذا أقبل الفتن

  ".عالم، وإذا أدبرت عرفھا كل جاھل
رب      ى الصواب وأق وال شك أن أھل العلم والفكر إذا اجتمعوا على أمر رشٍد أنھ أدعى إل

ل            . إلى النجاة ذي یصنع الفع دور ال ذا ال ل ھ ى مث اج إل ت تحت وأزمة الرسوم المسیئة كان



 ١٨٩

دث لصالح المسلمین،    الحضاري، وال یخضع لالنفعال الوقتي أو المع ادي، وُیستثمر الح
ة         . وال ُیوّظف ضّدھم رة جوھری ى فك د تأسس عل ًال حضاریًا إال وق د فع وال یمكن أن نج

دم         دارج النھضة والتق و م دخلھم نح راد ت ول األف ى عق ع عل ل   . تنطب ق الطوی ذا الطری وھ
ذي ینبغي أن ی      دور ال و ال تھم،   الشاّق ھو الدور الذي فعلھ األنبیاء والرسل، وھ ھ ورث كمل

  .والسائرون على دروب نھضتھم
  )اإلسالم الیوم(

  )الَحج بقایا الوثنیة ، والدعاء َتسول ( 
  عبدهللا بن منور الجمیلي: الكاتب

في الوقت الذي تتفاعل فیھ المقاطعة االقتصادیة في البالد اإلسالمیة لكل ما ھو دنمركي   
نبي الھدى محمد علیھ الصالة والسالم لمسیئة لh؛ جراء الرسوم الكاریكاتیریة الكرتونیة 

التي نشرتھا بعض الصحف ھناك ؛ نجد أن من المسلمین أنفسھم من یسيء إلى الدین في 
ار الیسار           ن تی ھ م فة أو أن ھ ؛ بحجة الفلس ھ وأركان مؤلفاتھ أو مقاالتھ ، ویسخر من ثوابت

بالت   ن    اإلسالمي ؛ ومع ذلك ُتشّرع لھ أبواب التكریم ، وتستقبلھ الُق ة م واألحضان الدافئ
ام ؛         ذا الع ي حج ھ ة ف رف المملك الجھات الرسمیة ؛ وأنا ھنا أتحدث عن أحد ضیوف َش
ج     ت َوَھ ابھا تح ى حس یحج عل دعوة الشرفیة ل الم ال ة واإلع ھ وزارة الثقاف ّدمت ل ذي ق ال
و   وبریق ألقابھ فھو یتأبط شھادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون العریقة ، وھ

ي   ( ستاذ الفلسفة في جامعة القاھرة وبالتالي ھو أ ر والفیلسوف    ) حسن حنف الم والمفك الع
دد      ي الع ة ف ب مقال )  ٦٥٤(الكبیر كما یصف نفسھ ؛ ھذا الرجل عندما رجع من حجھ كت

اھرة ؛     ي الق من صحیفة أخبار األدب التي تصدر عن دار أخبار الیوم للطباعة والنشر ف
  .م ٢٢/١/٢٠٠٦وذلك یوم األحد 

ا     ي عنوانھ ة الت العودة        (في تلك المقال ة ب فر و تھنئ ة بالس ین تھنئ ارس  ) خواطر حاج ب م
ن      دین تحت غطاء م الكاتب وھو یجتر ذكریات رحلتھ ألونًا من السخریة واالستھزاء بال
ال     د ؛ المق دلول بعی الِعبارات والنظریات الفلسفیة ؛ بألفاٍظ مباشرة أو جمل إیحائیة ذات م

م       بدأ ھذا ال ا أن عل اجزین ؛ فم ُة و أسلوب الع ھ ِحیل مسلسل التھكمي بالتعرض للدعاء وأن
ول         ھ ، یق ا مع دعوات یحملھ ن ال ل م : ( أقرباؤه وأصدقاؤه بأمر حجھ حتى أمطروه بواب

م   وتجمعت في لیلٍة حاجات المجتمع المصري وإحباطاتھ ، وَعْجزه عن تحقیق ما یرید فل
الرغم من وصف       یبق لھ إال الدعاء في الحرم المك ر، ب وي كملجٍئ أخی ي أو المسجد النب

ده       ھ بنفسھ وجھ ھ أن یحقق ي  ) إقبال الدعاء بأنھ سؤال وشحاذة ، ومن یرید شیئا علی ، وف
رب        ھ أق ادي بزعم اس الع ة ؛ فاللب المطار یسخر من لباس اإلحرام وأنھ تأصیل للمظھری

س یسافر     كانت الحیر: ( للتواضع وإخفاء النوایا یقول ال ُفّض فوه  أي مالب فر ب ة یوم الس
ي      رب إل و أق رام، وھ س اإلح ي مالب ول إل د الوص ره بع م یغی ادي ث اس الع اج، باللب الح
زل ؟ وفضل    التواضع وإخفاء النوایا وأقرب إلي التقوى أم لبس اإلحرام منذ مغادرة المن

ألول وغادر الخیار ا -الحظوا النرجسیة وتعظیم الذات التي َسُتَعرى الحقًا  -" األستاذ " 
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اني زي اإلحرام            ار الث د فضلوا الخی ي المطار وق اس ف د الن ة ، ووج ... بالمالبس العادی
اس  : قول المسیح -أیضًا ُیَبجل ذاتھ  –وتذكر الَعاِلم  إذا أردت أن تصلي فال تصل أمام الن

راك إال        ى ال ی اب وصل هللا حت ق الب ة وأغل حتى ال تأخذ جزاءك منھم بل ادخل إلي غرف
ة مناسك   . الذي في السماوات أبوك  والشعائر تظاھر أمام الناس ؛ وأكثر الشعائر مظھری
  ) .الحج 

خریاتھ     ھ وس ر إدعاءات وفي وصف الكعبة المشرفة والطواف حولھا یواصل الكاتب الكبی
والكعبة بناء أسود مغطى بقطیفة سوداء مذھبة عالیة البنیان، عریضة  : ( فیقول ما نصھ 

ف الن ائطین ، یل اھلي  الح ر الج ي العص ة ف ة القدیم اظر بالوثنی وحي للن ا؛ ت ... اس حولھ
ة          ة القدیم ا الوثنی ن بقای إبراھیم ، م اء، وللرسول ب لمین بالحنف ربطًا للجدید بالقدیم، وللمس

ة    ) . بعد تھذیبھا  ل بالوثنی ى األق وفي إصرار منھ على وصف شعائر الحج أو بعضھا عل
ي       وإل: ( یقول عند حدیثھ عن الجمرات  رات من عل ین لرمي الجم ي مني تتحرك المالی

اق  ور أو األنف ائط    ...الجس ام الح ق أم ي النف فلھ أو ف ي أس ر إل وق الجس ن ف ا م ، ومكانھ
  ) .المبني كالتمثال في الجاھلیة 

ذا              ل ھ ي أختم بنق ج ولعل دین وشعائر الَح دماء اإلساءة لل ھ ملطخ ب ب ُجَمل المقال في أغل
ب أو         وفي النھایة یتم : ( النص  ق أو التطی ا الحل ًا قبلھ ان َحَرام ل من اإلحرام ، وك التحل

ھ       ون ب نان بمعج ك األس بعض دع د ال ى عن ة أو حت ة طیب ابون ذي رائح تحمام بص االس
ة            أن النظاف ِرم ، وك و ُمْح اة وھ ب الحی نعم الحاج بطی ى ال ی ھ حت رائحة النعناع أو الفواك

، وكأن النظافة لیست أساس الطھارة ، لیست من اإلیمان، وكأن اإلسالم لیس دین النظافة
اج أصلعًا         ة فیصبح الح رأس كلی ق شعر ال بعض حل ل ال ق، یفض ي الحل وار ... وف واألن

  ) .ساطعة فوق الرؤوس بدل أن تخرج منھا 
ان        ى رّد ، وإن ك اج إل ا ال تحت ا وتفاھتھ أعزائي ربما ھذه المغالطات والتجاوزات لجھلھ

  .صاص ِمن ردود فإني أتركھ ألھل االخت
ان      ل اإلحس ى أن یقاب اب أول ن ب دین م ى ال اول عل ن یتط رى ؛ فَم ة أخ اك نقط ن ھن ولك
ن     دة مواضع م باإلساءة ، والجمیل بالتھكم والنكران ؛ وھذا ما فعلھ ذلك الفیلسوف في ع

ھ   دق السالم      : ( مقالتھ منھا قول ي فن م الوصول إل داي إن  " وت وحي    " ھولی ي ی ظ عرب لف
ة   بدالالت سیاسیة معاصر فھ    ) . ة ، ولفظ وافد یوحي بصناعة أمریكی ي معرض وص وف

ریفین   رمین الش ادم الح اء خ ھ اهللا  –للق ول   –حفظ اول فیق تھكم والتط ة ال ارس لغ : ( یم
ال         ي تشغل ب وعات الساعة الت و من موض ًا خالصًا یخل دیًا دینی ك تقلی وكان خطاب المل

و    ) . المثقفین واإلعالمیین والعلماء  ان آخر یق ي مك ذه      وف ى ھ دفین عل د ال رًا الحق ل مظھ
الحج المجاني ذي الخمس نجوم       دأ   : ( البالد وأھلھا ؛ رغم أنھا َكّرمتھ وشرفتھ ب ا ب وكم

اء        د أنب ة بسالمة الوصول خاصة بع الحج بتھنئة األقارب واألصدقاء انتھي أیضا بالتھنئ
وایة الرسمیة ، شھداء الحجیج الذین سقطوا فوق جسر الجمرات بالمئات بالتدافع طبقا للر

اس     ئولة ، والن رة مس یة كبی رور شخص ر لم اح الجس یج إلفس ن الحج ال األم دفع رج وب
  ) .طبقات وأصحاب البالد لھم األولویة في الحج علي عامة المسلمین 
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اب    ف األلق أعزائي أعتذر عن كثرة النقوالت ، ولكن أستأذنكم بنقل نٍص أخیر یكشف زی
ا ھؤالء     ي یحتمي بھ ن         والشھادات الت ادَئ وتشریعاٍت م ًا بمب ًال مركب ا جھ ون خلفھ ویخف
وفي طریق العودة، بالرغم من أن الوفد كان بدعوة ( الدین ال تخفى على العامة البسطاء 

ودة إال أن     د الع فر وموع رسمیة من وزارة الثقافة واإلعالم، وھي التي حددت موعد الس
م     د   سلطات المطار رفضت مغادرة الوفد ألن مناسك الحج ل ھ بع ادر فجر    . تنت ف نغ فكی

ي       اء، والصغرى ف اني األربع وم الث الیوم الثالث وینقصنا رمي الجمرات الوسطى في الی
وج األول       دأ الف ة ویب وم الجمع الیوم الثالث الخمیس ، والمفروض أن نعود من المناسك ی

ل  دین   للمغادرة یوم السبت ؛ فالبد من إْذن من وزارة الحج بأن أداء المناسك قد اكتم ؛ فال
  ) .وبعد أن وافقت السلطة الدینیة علي الخروج وافقت السلطة األمنیة . أساس الدولة 

وفي الختام عدة أسئلة أرجو أن نسمع إجابتھا قریبًا من وزارة الثقافة واإلعالم ؛ فإذا كان 
العالم اإلسالمي یقف صفًا واحدًا تجاه من یسيء لإلسالم من غیر المسلمین ، فكیف تكرم 
اتھم    ھ ومؤلف الوزارة ھذا وأمثالھ ممن لھم سوابق في سجل التھكم بالدین اإلسالمي وثوابت

  وكتاباتھم خیر شاھد ویمكن الرجوع في ذلك لمقاالتھ في جریدة االتحاد اإلماراتیة ؟
انین والراقصات للحج أو       رة الفن ذا زم ثم ما الغرض والفائدة من دعوة ھذا وأمثالھ ، وك

ذه       العمرة ؟ ھل نحتا د من ھ ان والب ارزة ؟ وإذا ك اتھم الب ج أللسنتھم المسمومة ، وإمكانی
  الدعوات المجانیة ألیس الفقراء بھا أولى ؟

aaljamili@yahoo.com  
============================ 

  الدعاة ونصرة النبي صلى اهللا علیھ وسلم
 

  شیماء سید: الكاتب
  بھ المطلوب إحیاء سنتھ واالقتداء: الفرماوي. د -
  علینا االلتزام بتعالیمھ وسیرتھ: البري. د -

اَءھم أو    باُب آب ذ الش ا یتخ ا م ھ، وغالًب ى ل ثًال أعل ذھا م ا ویتخ دي بھ دوٌة یقت ان ق ل إنس لك
م دوًة لھ اِتھم ق النبي .. أمھ نة، ف وة الحس دوة واألس ول اهللا الق ي رس م ف لمون فلھ ا المس  -أم

  .الحیاة كان قدوًة في كل مجاالت -صلى اهللا علیھ وسلم
د        م یج إذا ل ام ف ھ الطع أل أزواج ان یس دما ك ھ، عن دي ب تطیع أن تقت ًرا تس ت فقی إذا كن ف

  .یصمت
  .وإذا كنت غنیا تستطیع أن تقتدي بھ وھو یوزع الغنائم بین أصحابھ

  .وإذا كنت زوًجا تستطیع أن تقتدي بھ وھو یعامل زوجاتھ وكیف كان یعدل بینھن
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ت    وإذا كنت أًبا تستطیع أن تقتد ا دخل ا كلم ي بھ وھو یعامل ابنتھ فاطمة، وكیف كان یقبِّلھ
  .علیھ

وإذا كنت جدا تستطیع أن تقتدي بھ وھو یقصر في الصالة عند سماع بكاء حفیدیھ الحسن 
  .والحسین

رة       ى فك ق عل ثًال واف حابھ، فم وإذا كنت سیاسیا تستطیع أن تقتدي بھ وھو یأخذ برأي أص
میت    سیدنا سلمان الفارسي لحفر  الخندق، األمر الذي كان سبًبا في انتصار المسلمین وُس

ا               ھ موقًف ا إال سنجد ل ي حیاتن ٍف ف ا من موق رة سیدنا سلمان، وم بًة لفك دق نس بغزوة الخن
ي             ا ف دوًة لن ھ الصبر ویكون ق تعلم من ھ لن ھ أوالده وزوجات ات ل د م مشابًھا تعرَّض لھ، فق

ًدا   -سلمون فقطولیس الم -لذلك یستطیع كل إنسان.. الشدائد صلى   -أن یتخذوا سیدنا محم
اة كسیاسي             -اهللا علیھ وسلم ي كل مجاالت الحی ز ف دید تمیَّ ھ وباختصار ش م؛ ألن دوًة لھ ق

  .وكاقتصادي وكحاكم وكمحكوم، فإنھ وبحق أعظم شخصیة في التاریخ
ل   -صلى اهللا علیھ وسلم -حاولنا في ھذا التحقیق طرح تساؤل حول نصرة النبي وماذا فع

  !الدعاة خاصًة؟
  االقتداء بھ

أنھ من الواجب على كل فرد  -األستاذ بجامعة األزھر -یرى الدكتور عبد الحي الفرماوي
ي رة النب دور لنص وم ب لم -أن یق ھ وس لى اهللا علی اء   -ص ددة، كإحی ائل متع الل وس ن خ م

ذا        دما ینشأون بھ راد، وعن یم اإلسالم لألف ره، وتعل الشكل   سنتھ، واالقتداء بھ، وتطبیق أث
ي    ي نصرة النب صلى   -یكونون أفراًدا صالحین وُأسًرا صالحة، وللدولة دور مھم أیًضا ف

لم   ھ وس توى          -اهللا علی ى مس ة طارئ ال یكون عل ؤتمر قم بھا من خالل م ن غض أن ُتعل ب
د        ا الشعوب فق ا، أم دول وزعمائھ ادة ال الوزراء فقط ألن العمل إنما یكون على مستوى ق

ا ونشر غضبھم من خالل      قامت بدور كاٍف من خال ل المظاھرات السلمیة التي تمَّ عملھ
  .الوسائل المتداولة على اإلیمیل

ویطالب الدكتور الفرماوي بالمقاطعة االقتصادیة المستدیمة لیست للدنمارك، فحسب، بل 
اد           ة لالقتصاد اإلسالمي واالعتم ك نقطة بدای كل من یؤیدھا ویساندھا، وسوف تكون تل

  .على نفسھا
ى           أما ى ضرورة عرض اإلسالم عل اوي إل دكتور الفرم افي فیشیر ال على المستوى الثق

الدول األوروبیة بشكٍل جدي وسھل بلغة البلد المدعو فیھا واستكتاب المسلمین داخل ھذه 
  .البلد لنشر الصورة المشرقة للدین اإلسالمي

ن       نھج ودی ى م ذ الصغر عل ًال من صلى اهللا   -الرسول  كما ال بد من تربیة أبنائنا قوًال وعم
ة     -علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم ادة التربی اھج م من خالل تكثیف الجرعة للطالب في من

الدینیة وجعلھا مادًة أساسیًة مضافًة للمجموع وعلیھا درجات كبیرة، والتغییر في صورة  
اإلعالم المرئي والمسموع وتحویلھ إلى إعالم إسالمي ال غربي وعند توافر ھذه األشیاء 
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وا أو        ی ى أن یواجھ ادرین عل لیمًة ق ًة إسالمیًة س ا تربی كون سھًال على البیوت تربیة أبنائھ
  .یقفوا أمام كل َمن یتصدى للدین اإلسالمي

ًدا      ة ی ف األم ن أن تق د م ال ب ف ف ر یختل عوب األم ن كش أفراد ولك لمین ك ذا دور المس ھ
دم التشرذم      .. والتمزق " التقسیم "واحدًة، ولذلك كان أول أساس من أساسیات اإلسالم ع

ا   : "ال بد من لفت النظر إلى قول مالك بن أنس: ویقول ة إال بم إنھ ال یصلح آخر ھذه األم
  ".صلح أولھا

ائالً       ي ق ذا المعن ى ھ اوي إل دكتور الفرم ارق      : ویشیر ال م مش ن الخطاب یحك ر ب ان عم ك
جرة     ل ش ي ظ ا ف دما رأه نائًم ومھ عن د خص ھ أح ال فی ا، وق ت حك: "األرض ومغاربھ م

  .، ویناشد جمیع المسلمین توحید المشاعر والعواطف"فعدلت فأمنت فنمت یا عمر
اطع     م من ال یق ویتلخص دور الحكومة في المقاطعة لكل بضاعٍة من أعداء اإلسالم وحك
ة            ى الدول ان وواجب عل ذا لضعف اإلیم ھ، وھ ا یؤذی ھ اهللا بم ھ أن یبتلی أنھ خائن وجدیر ب

  .االكتفاء الذاتي
  إحیاء سنتھ

ة      -ویناشد الدكتور محمد عبد المنعم البري ا بكلی أستاذ الثقافة اإلسالمیة والدراسات العلی
حبھ       -الجمیع إحیاء سنة الرسول   -الدعوة بجامعة األزھر ھ وص ى آل ھ وعل صلى اهللا علی

دیث الشریف      -وسلم ق الح ھ، من منطل : وااللتزام بعھده ومحاولة ربط القلب والفؤاد بحب
  ".تى أكون أحب إلیھ من نفسھ ومالھ ووالده والناس أجمعینال یؤمن أحدكم ح"

  واجب على الجمیع
یح  و مل ب أب دكتور رج یف ال المیة -ویض ریعة اإلس ي الش وراه ف ي -دكت رة النب  -أن نص

رًدا   -صلى اهللا علیھ وسلم واجبة على كل مسلٍم رجًال كان أو امرأة، شیًخا كان أو شاًبا، ف
ل ع   ًة، ك اد یجب          كان أو مؤسسًة أوحكوم ن الجھ وع م ھ، فھي ن ھ وقدرات در إمكانات ى ق ل

  ...على كلِّ مسلٍم بقدره یجدنا حیث أمرنا ویفتقدنا حیث نھانا
لم   -وعلى مستوى الشعوب والمجتمعات تجب نصرة النبي ھ وس ق  -صلى اهللا علی ، وتتحق

ي    ھ النب ذي أسس ع ال ي للمجتم وذج عمل إخراج نم بق ب ا س افِة لم ھ  -باإلض لى اهللا علی ص
ة   -لموس اون واأللف ا روح التع یع بینن د، أن تش وذج الفری ذا النم اة ھ ة محاك أو محاول

ي   بھنا النب ا ش ا كم یر مًع ة، أن نص لم  -والمحب ھ وس لى اهللا علی ھ   -ص د بعض ان یش كالبنی
د        "، وأن نصیر مًعا كالجسد الواحد ...بعًضا ھ سائر الجس داعى ل ھ عضو ت إذا اشتكى من

  ".بالسھر والحمى
و      ویضیف الدكت داخل وھ ي ال ى مستویین ف ور أبو ملیح أن دور الحكومات اإلسالمیة عل

أتي    م ی یاع ث ن الض ھ م ع وحمایت ي المجتم ة ف الق النبوی ادئ واألخ یم والمب ذه الق زرع ھ
ول    التعریف بالرس ارج ب ي الخ ا ف لم   -دورھ ھ وس لى اهللا علی یم    -ص ى الق ز عل والتركی

في مجتمع كان یفتقر إلى ھذه القیم،  -وسلم صلى اهللا علیھ -الحضاریة التي جاء بھا النبي
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ل الرسول    ان یتعام لم    -لیعلم كل الناس كیف ك ھ وس ي      -صلى اهللا علی ھ ف ن یخالفون ع َم م
 -صلى اهللا علیھ وسلم -الرأي أو المعتقد، أما على مستوى األفراد فیشیر إلى نصرة النبي

ھ  ق قول ي بتطبی لم  -بالتأس ھ وس لى اهللا علی نتي و: "-ص یكم بس دین  عل اء الراش نة الخلف س
  ...".المھدیین من بعدي عضوا علیھا بالنواجذ

ى          ذه األخالق الفاضلة، ونتخل ى بھ ة فنتحل ھ الكریم التخلق بأخالق وكذلك تكون النصرة ب
، فقد كان النبي رغم  -صلى اهللا علیھ وسلم -عن كلِّ األخالق الرذیلة التي نھى عنھا النبي

  .ارستھا وھو یعلم أنھا غیر صحیحةذلك یسمح ألھل ھذه المعتقدات بمم
یف ات   : ویض عوب والحكوم راد والش الل األف ن خ ي م رة النب كاًال لنص اك أش إن ھن

ف            خاء من أجل التعری ال بس ذل الم د لب ان، وتمت ذه أضعف اإلیم اقتصادیا بالمقاطعة وھ
ول  لم    -بالرس ھ وس لى اهللا علی ائل         -ص ة الوس الم، وبكاف ات الع تى لغ الم بش یم اإلس وق

ن   ال ار م ا واالختی ك بثقافتن ا بالتمس رتھ ثقافی ا نص روءة، ویمكنن ة والمق موعة والمرئی مس
ا     ى بھ ي أت ثقافة اآلخرین فنأخذ منھا وندع وْفق ما یتناسب مع منظومة القیم واألخالق الت
داخل       ي ال لمین ف ى المس ا، وعل ا وأخالقن ا وقیمن ع ثوابتن ب م ا ال یتناس ذ م الم، ونب اإلس

ن صورًة مشرفًة لإلسالم ونبي اإلسالم علیھم أن یكونوا صورة مشرقة  والخارج أن یكو
يٍّ    وذٍج عمل الل نم ن خ ھ م وا علی ا ویتعرف ن أجلھ ي م وا النب ا ویحب اس بنورھ دي الن یھت

  .یرونھ أمامھم ولو عرفوه ألحبوه، واإلنسان عدو ما یجھل
  التربیة

راد  فو -صلى اهللا علیھ وسلم -أما تربیة األوالد على حب الحبیب اجب أن یشترك فیھ األف
ب        ذا الح زرع ھ ت ب ي البی رة ف ب األس و واج ات، ھ ات والحكوم عوب والمجتمع والش

لم   -ورعایتھ في قلوب األبناء، وواجب المجتمع بأن یعلي من أخالقھ ھ وس  -صلى اهللا علی
ي مراحل    ویساعد على شیوعھا في المجتمع وواجب الحكومة من خالل وسائل التربیة ف

اء   -صلى اهللا علیھ وسلم -مختلفة ووسائل اإلعالم نشر سیرة النبيالتعلیم ال وتعریف األبن
د    ا عب بھ بطریقة مشوقة محببة إلى نفوسھم، ففي غزوة بدر وجدنا مثاًال واضًحا یرویھ لن
ى سن        ھ إل رب من ة أق الرحمن بن عوف عندما وجد شابیِن صغیرین ھما إلى سن الطفول

على أبي جھل ذلك الرجل الذي كان یؤذي النبي في مكة  الشباب یسألھ كل منھما أن یدلھ
د انتصروا للرسول             ین وق را الع م عادا قری ده ث ي جس ھ غمسا سیفیھما ف  -فلما دلھما علی

صلى  -، وھذا لم یأِت من فراغ لكنھ أتي من خالل زرع محبة النبي-صلى اهللا علیھ وسلم
  .ت محبتھ بقلوبھم ودمائھمفي قلوب األطفال فشبوا علیھا واختلط -اهللا علیھ وسلم

ال       : -باحث شرعي   -یقول الشیخ أكرم كساب ردود أفع ة، جاءت ب ذه الصور البذیئ إن ھ
ى   غاضبة أسفرت عن إیمان مخدر لدى الشعوب، وحب دفین لدى األفراد، یحتاج فقط إل

  .من یوقظ ھذا اإلیمان المخدر، وُیفعل ھذا الحب الدفین
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 -ًدا واحدًة أمام التیار الذي یرید أن یسيء إلى الرسولویطالب األمة اإلسالمیة بأن تقف ی
د         -صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم ھ دور یمت رد ل ل ف ین فك ى المسلمین أجمع وإل

  .لیطول الحكومات مع الشعوب
ي  ھ    -ویلخص أكرم كساب دور األفراد في التعرف الحقیقي على سیرة النب صلى اهللا علی

ف بسیرة الرسول      والعمل على أن یكون  -وسلم ع التعری د اإلسالم م  -الفرد نموذًجا ُیجس
دوات   -صلى اهللا علیھ وسلم وسنتھ والدعوة إلیھا والمشاركة الفعالة فیما یدور حولھ من ن

ي ُدعي           ة الت ع المقاطع ال م ع التجاوب الفع اني م ذه المع ومحاضرات ومسیرات تؤكد ھ
  .إلیھا تجاه الدول المسیئة

دث استغالًال      أما المؤسسات و: ویضیف ذا الح ي استغالل ھ التجمعات فیتلخص دورھا ف
ة الرسول       ي تشرح عظم جیًدا واالستفادة منھ من خالل إقامة الندوات والمحاضرات الت

راد بالرسول   لم    -مع إقامة المسابقات التي تربط األف ھ وس ا    -صلى اهللا علی اق علیھ واإلنف
ا    ي مج ابھین ف ابغین الن ي الن ى تبن افًة إل خاء إض ة  بس یرة النبوی ا والس نة عموًم ل الس

ي تعرف بالرسول        االت والنشرات والمجالت الت ھ    -خصوًصا ونشر المق صلى اهللا علی
ي ُتعرف       -وسلم االت والنشرات والمجالت الت ومكارم أخالقھ مع ترجمة العدید من المق

ك            ذا المجال ولكن بالضوابط الشرعیة، ومن ذال ي ھ ي ف ب الفن ل الجان : بالرسول وتفعی
  .عمال كرتونیة لألطفال تشرح بعض مواقف العظمة في شخصیة الرسولأ

راز شخصیة الرسول     : ویضیف اء فضروري إب ھ    -أما على مستوى العلم صلى اهللا علی
ي  -وسلم  -وبیان محاسنھا التي ال تعد، وإظھار محاسن الدین اإلسالمي الذي دعا إلیھ النب

طیل التي ُتثار بین الفینة واألخرى حول والرد على الشبھات واألبا -صلى اهللا علیھ وسلم
ة   -صلى اهللا علیھ وسلم -الرسول مع استخدام لغة العصر وما جد فیھ من تكنولوجیا حدیث

ي            ا نحرث ف ل، وكأنن رر العم ى ال نك ود حت د الجھ ع توحی في نشر الخطاب اإلسالمي م
  .البحر

ات (تداس ویطالب بدور أكبر للحكومات من خالل التفاعل مع الشعوب حتى ال  ) الحكوم
ة ھؤالء      دول المسیئة ومخاطب باألقدام، أو تركل باألرجل، وطالب بسحب السفراء من ال
ى             وانین تجرم اإلساءة إل دار ق ى استص ع العمل عل وا م ا فعل السفراء وإخبارھم بجرم م

  .اإلسالم خصوًصا وكل األدیان عموًما
========================== 

  والدولة أكذوبة تفندھا الوقائعالدعوة للفصل بین الكنیسة 
  إبراھیم عباس

د      ى ح ي وصلت إل یرى العدید من المراقبین أن تصریحات بعض الساسة األوروبیین الت
لمین             د المس وة العسكریة ض ى استخدام الق ة إل ة اإلیطالی ي الحكوم وزراء ف د ال دعوة أح

ة ل  حیفة دنماركی ر ص ر نش ى إث بة عل المیة الغاض ل اإلس بب ردود الفع یئة بس ور مس ص
لإلسالم بأنھا ال تخرج فقط عن اإلطار الدبلوماسي المفترض لھا وحسب ، وإنما تتناقض 
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مع مطالب الغرب للمسلمین بتوخي خطاب االعتدال والوسطیة والتسامح في الوقت الذي 
ذا الخطاب     د ھ دیث        . ال یتقیدون فیھ بقواع ي العصر الح ا ف د أن توجھ أوروب ان یعتق وك

ن النزعة      نحو الدیمقراطی وق اإلنسان ستحد م ة واعتناقھا لمبادئ المساواة والحریة وحق
ن             دًءا من العصور الوسطى م ذا الخطاب ب ي ھ ارزة ف العنصریة التي شكلت السمة الب
خالل الحروب الصلیبیة وبعد ذلك على ید المستشرقین الحاقدین على اإلسالم والمسلمین 

اخت وماس  ف ش ھر ویوس وث وجولدتس ال مرجلی ة  أمث ك القائم وًال بتل ب وص ینیون وج
ذي      دد وال الطویلة إلى برنارد لویس الذي یعتبر أحد المنظرین الرئیسیین للمحافظین الج
داءھا لإلسالم      ي ع ي ال تخف یقف جنًبا إلى جنب مع كارل روف في تخطیط سیاساتھم الت

  .والمسلمین 
تھم    دون دھش ذین یب ا ال ة أوروب ض ساس ب أن بع ى التعج دعو إل ا ی ل وم ن ردود الفع م

ھ        د علی ة سیدنا محم ذه األم ي ھ اإلسالمیة الغاضبة على الرسومات الكرتونیة المسیئة لنب
ي           ا ف ي إعادة نشرھا إمعان ة ف حف األوروبی ارت عشرات الص الصالة والسالم والتي تب
دما          ذو نفسھ عن ذو الح ر یح ة التعبی بجح بحری ذي یت استفزاز المسلمین أن الغرب نفسھ ال

ق األم دین  یتعل ین ال ل ب دأ الفص ك بمب اھره بالتمس م تظ ة رغ اءة للكنیس دین أو اإلس ر بال
ت         . والدولة  ي أعقب ل الغاضبة الت ك ردود الفع ى ذل ة عل ض األمثل ویمكن أن نضرب بع

رة     ) كمن یصلي(تصویر مادونا ألغنیة  ن الكنیسة مثی ا م في الثمانینیات التي سخرت فیھ
د    ردود فعل عنیفة في أوساط الكنیسة وال ى ح ا عل رأي العام المسیحي في أوروبا وأمریك

ھ . سواء   ي كتاب ر ف ي بالك ره كمبرل ا ذك ا م رف ''وأیًض ول التط یحي  -أص ین المس الیم
ى   '' المتطرف في أمریكا دة عل حول سطوة الیمین المسیحي المتطرف في الوالیات المتح

ذلك    اًال ل وق الدینی    ''اإلعالم ضارًبا مث ة للحق ة الرابطة الكاثولیكی ي یصنفھا   '' ة والمدنی الت
الذي ینص على معاقبة كل  ١٣٦٩بأنھا ھیئة دینیة تكرس جھودھا لخدمة القانون الكنسي 

دین أو الكنیسة    د ال دد    . '' من یجدف أو یستثیر الكراھیة أو االزدراء ض ذا الص ذكر بھ وی
ر نش   '' بالم بیتش بوست''أن صحیفة  ى إث رھا سبق وأن استھدفت من قبل ھذه الرابطة عل

ا الكنیسة    د فیھ د  . كاریكاتیر لدون رایت یتضمن رسًما المرأة تصلي وتتمتم بألفاظ تنتق وق
ا      ا أیًض ذار ، وإنم ط باالعت بدأت الرابطة على الفور بمعركة مع الصحیفة مطالبة لیس فق

  .بفصل رایت عن عملھ 
ل اإلسالمیة الغاضبة ال ینبغي أن      در   ویعتقد البعض أن االستغراب حول ردود الفع تص

ن          ك م ر ذل ع اآلخر وغی رأي والتسامح م ة ال عن بعض ساسة الغرب الذي یتشدق بحری
المفردات التي ال یكفون فیھا عن مطالبتھم المسلمین األخذ بھا ، وإنما من بعض المواقف 
ال       ة واالعتق ة القانونی ث یتعرض للمالحق التي تصدر عنھ وتتناقض مع ھذا المبدأ ، وحی

رقم       كل من ینكر الھولوكو ر ال ي تعتب ھ الت ي أرقام م     ٦ست أو یشكك ف ون یھودي رق ملی
ھ جارودي   . مقدس ال ینبغي ألحد التجرؤ على المساس بھ وأبسط األمثلة على ذلك روجی

  .وفریسون 
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ى صاحب إذاعة           دة ستة أشھر عل جن لم م بالس د حك و اإلسالم  ''وق ن   '' رادی ث م ي تب الت
لوكوست بالرغم من أن التشكیك جاء من قبل السوید بسبب برنامج نقلتھ إذاعتھ حول الھو

ات  . الذین تحدثوا عن خرافة ھذا الموضوع ) الغربیین(ضیوف البرنامج  ولعل أكثر النك
ان فنكلشتاین   . مدعاة للسخریة اتھام األستاذ بجامعة نیویورك الحكومیة د صاحب  (نورم

  .بالالسامیة بالرغم من إنھ یھودي) كتاب صناعة الھولوكوست
ي          استعدا رأي الت ة ال ة حری ى أكذوب ة عل ب الطاول ذا النحو یقل ء أوروبا للمسلمین على ھ

ة     اعره لغ تفزاز مش ر واس ض اآلخ ب ورف ة والتعص ى أن الكراھی د عل ا ، ویؤك تزعمھ
ذا       ر ھ ى تعث ؤدي إل أنھا أن ت ن ش یس م ي ل ي األوروب وار العرب اموس الح ي ق دة ف جدی

د   ام جدی ى انقس ا إل ا أیًض ب ، وإنم وار وحس ا  الح اس أوروب ى أس یس عل ا ، ل ي أوروب ف
الجدیدة وأوروبا العجوز الذي نشب على إثر الغزو األمریكي للعراق ، وإنما على أساس 
أوروبا المتسامحة مع اإلسالم وأوروبا المتحاملة علیھ بعد موجة نشر الرسومات المسیئة 

  .لإلسالم التي اجتاحتھا
===================  

 
  الدفاع عن حبیب اهللا

لمة ،      لم ومس ل مس ى ك الدفاع عن سّید الخلق سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم واجب عل
ھ             د علی ى أساءت للرسول محم ة الت فھ من خالل الرسوم الكاریكاتوری وما صدر من س
ة         ة العربی حبت المملك ا س ى إثرھ ى عل دنمارك والت ى ال لیم ف ى التس افضل الصالة وأزك

ة    السعودیة سفیرھا من ھناك وكذلك فع س الشىء بقی لت بعض الدول ، راجیا ان تفعل نف
ى   اءة ال فھ باإلس ن س در م ا ص ان ،ألن م عف اإلیم ذا أض المیة وھ ة واإلس دول العربی ال
ى         ى المعمورة من اقصاھا ال لم یعیشون ف سیدنا محمد إساءة لمشاعر اكثر من ملیار مس

  .اقصاھا
ارع       ى الش رت ف ى تفج ة الت بة العارم دورنا الغض ت ص م اثلج المى  وك ى واإلس العرب

دعوة وزراء          الم اإلسالمى ب ؤتمر الع ة م رك منظم ة الماضیة وتح وخطب صالة الجمع
ت      ذا اثب ل ھ ق ، ك خارجیة الدول العربیة واإلسالمیة لمناقشة ھذا التطاول على سید الخل

  .ان امة محمد بخیر 
فھ        ى وص ھ الت ك عن مكانت ا ناھی ى قلوبن ا اهللا عز    ان المكانة التى یتربع فیھا شفیعنا ف فیھ

وجل بالخلق العظیم وأنھ ارسل علیھ الصالة والسالم رحمة للعالمین ، لكل ھذه األسباب  
ى مستوى        ة اإلقتصادیة عل ذه اإلساءة بالمقاطع وغیرھا یجب اال نتھاون فى الرد على ھ
ادى البشریة             دین اإلسالمى وھ ز ال دافع عن رم ذا ن ا بھ ى و اإلسالمى، ألنن العالم العرب

فیعنا ل      ش اء والرس ن األنبی دیث ع الم ، ألن الح الة والس ھ الص ق علی ید الخل ا س وحبیبن
ى    یتطلب بل ویفرض قدرا كامال من التأدب عند الحدیث عنھم لكى الیكون ھناك سبب ف

  .بث روح الكراھیة وتأجیج صراع الحضارات وعنصریة األدیان 
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الة   ھ الص د علی ى محم ة ودور النب أن مكان ر ب ا أود ان اذّك فھا  وھن م یكتش الم ل والس
  :المسلمون فقط ، بل اكتشفھا ایضا ذوو الحجا من مفكرى الغرب من غیر المسلمین مثل 

یا   - ب روس توى '' ادی یتھ      '' تولس د وبشخص یدنا محم ین بس د المعجب ن اش ان م ذى ك ال
ا   ردد دائم ان ی ھ ك ة ان زه ، لدرج االحترام  ...'' ومنج دیر ب د ج ى محم ل النب ال مث ان رج

  .'' لوالتبجی
ال     ... '' جوتھ '' شاعر المانیا  - ى شعره وق لم ف : مّجد الرسول محمدًا صلى اهللا علیھ وس
  ).تحت وطأة قدمیھ تنبت فى الوادى زھور ، وتحیا من انفاسھ زھور(
یة    - لم الشخص ھ وس لى اهللا علی د ص ى محم ر النب یة اعتب ى الجنس ارت األمریك ل ھ مایك

  .األكثر تأثیرا فى تاریخ البشریة 
  :وقف مشدوھا امام شخصیة الرسول لیقول .. برنارد شو -
ى         ''  - ل مستغلق ف تح ك ل لف ول لمشكالتھ، ب ھ الحل لو حكم ھذا العالم رجل كمحمد لقدم ل

  ''وقت وجیز 
ًا اوصلنا        ًا وھوان ا تھاون ھ وكفان اون فی البد ان نتحرك وبسرعة ألن ھذا أمر یجب اال نتھ

  .الى مانحن فیھ 
ت جب واالس ن     ان الش دث م ذى ح اول ال ھ اآلن ألن التط یس وقت ھ ل ا علی ذى جبلن نكار ال

دون اى           دون اى سبب وب ریم ب ا الك ى نبین حف عل ا من الص الصحیفة الدنماركیة وغیرھ
ا               ل جعلتن ة متحضرة ب م أم ا أنھ ع ظنن جم م ا قبیحة ال تنس فر عن وجھ ونوای مقدمات اس

یس      تھم ورئ راء وخصوصا ان ملك تھم النك دث     نتیقن انھم بفعل روا ان ماح م اعتب وزرائھ
وراء آالف              ى ال وا ال م تراجع ا انھ د لن ذا اك ل ھ ر الشخصیة ،ك ة التعبی درج تحت حری ین
ة    م اى حری ة ، ث ارتھم الحدیث نھش بحض اد ی ة والفس روب الداخلی ت الح ام كان نین ای الس
ة        المیة والعربی وات اإلس ض القن ر بع عى لحظ ى تس ة الت یة وأى دیموقراطی شخص

ّدعون   بالدنمارك و ا ی وقراطیتھم       ! ذلك لمعاداتھا للسامیة كم ى ظل دیم م ھل یجرأون ف ث
  ؟" holocaust'' .. وحریتھم الشخصیة نشر اى شیىء لھ عالقة بالمحرقة النازیة الـ 

ة        ال وذل ا أصابھم من خزى ونك ولنتذكر معًا مصیر من تطاول وأستھزأ برسول اهللا وم
دما    ریش عن اریخ         ومھانة وعقوبة ، این صنادید ق ة الت ى مزبل م ف ة ؟ إنھ ار الفتن اشعلوا ن

ھ        م تنزیل ى محك ول اهللا ف ار ، یق ن الن ب      : (وفى الدرك األسفل م ى لھب وت دا اب ت ی * تب
ھ وماكسب      ھ مال اأغنى عن ارا ذات لھب    * م ة الحطب    * سیصلى ن ھ حمال ى  * وامرأت ف

  ).جیدھا حبل من مسد
خروا بسید البشر واستھزأوا       م س دوا انھ م یرسون       ان من أعتق دین العظیم ظانین انھ بال

دعائم الدیموقراطیة ،فإن اهللا قادر على بتر السنتھم وقادر على خزیھم فى الدنیا واآلخرة 
.  
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المطلوب االن من حكومات العالم وھیئاتھ ومؤسساتھ وعلمائھ ان ینتصروا لسید الخلق و 
ھ وان یطالبوا بحق المسلمین ح         ھ عن ضاللھ وبغی رى وكف ذه    لردع المفت ى التتكرر ھ ت

  .المسالك القذرة 
  :قبل الختام 

ة واإلسالمیة             دول العربی ان منتظرا من معظم شركات ال ذى ك البد ان اشید بالتفاعل ال
  .لمقاطعتھا الفوریة لكافة المنتجات الدنماركیة ، ولعّل القادم اكثر 

ل بھ  الة یقب ك ص لى اهللا علی ب اهللا وص ا حبی ى ی ى وأب ائى وأم ى وأبن داك نفس ائى ف ا دع
  .ویحقق بھا رجائى بنصر مؤزر ألمتك من اهللا سبحانھ وتعالى انھ سمیع مجیب 

  جدة -سامى عباس خمّیس 
sami@khumaiyes.com  

  الدنمارك والھجوم على الرسول
  :العربیة نت

ة  مبر  ٢٣الجمع دة  ٢٢م، ٢٠٠٥دیس ـ ١٤٢٦ذو القع  ھ
======================  

  الدنمارك والھجوم على الرسول
 

  محمد الباھلي
ي          داء الغرب ن الع ویًال ع دثت ط ي تح وات الت ات واألص ات والكتاب ي الدراس رة ھ كثی
دوات        رة ھي الن لإلسالم والمسلمین، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وكثی
واللقاءات والمؤتمرات والحوارات التي عقدت طوال السنوات الماضیة لمعالجة إشكالیة  

حوار  ''ب واإلسالم وإشكالیة الربط بینھ وبین اإلرھاب، حتى أصبح  ھذا العداء بین الغر
ین العرب والمسلمین والغرب      '' الحضارات اء ب ل لق ذه    • مادة أساسیة في ك ل ھ ورغم ك

اك      ث إن ھن م تتوقف، حی الجھود، فإن نزعة الكراھیة في جسد الجسم السیاسي الغربي ل
ا       ي أوروب األخص ف رب، وب ي الغ رار ف ن اإلص ًا م ة   نوع عید حال ى تص ا، عل وأمیرك

ى     ذا الموضوع إل الكراھیة والعداء لإلسالم والمسلمین والعرب بكل الوسائل، وتحویل ھ
لمین        د اإلسالم والمس ي ض خ الغرب ي الم حالة من المرض والقلق والخوف والھستیریا ف

ة   • والعرب وكلما حاول العرب والمسلمون معالجة ھذه اإلشكالیة بصورة حضاریة عالی
یح    المس دف توض رفین بھ ین الط وار ب م الح اء ودع اون البن الل التع ن خ ك م توى، وذل

ة         ة والنخب الفكری ة الغربی ة اإلعالمی ي واآلل خ الغرب الصورة وإزالة الشكوك، یصر الم
ى           ین الطرفین بصورة بغیضة واإلصرار عل ة ب ي إشعال الفتن ھناك، على االستمرار ف

د اإلسال   ى  تحویل موضوع الكراھیة والحقد ض ة   ''صناعة مسمومة  ''م إل ، صناعة كریھ
ي      ا ف تم تعلیبھ ي ی تدر علیھم ملیارات الدوالرات، وذلك من خالل المنتجات اإلعالمیة الت
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ة   ''صورة  ة ولوحات فنی ومنتجات  '' أفالم ومسلسالت وبرامج إذاعیة ورسوم كاریكاتیری
ورة    ي ص ة ف یة     ''ثقافی وص مدرس ات ونص ص وروای ات وقص ب ودراس االت وكت مق

ي      ''ومناھج تعلیمیة وكتابات ساقطة ، كلھا تعمل على تشویھ صورة العرب والمسلمین ف
ھ عن اإلطالع     عیون الرأي العام الغربي، وكلھا تعمل على تعمیة بصیرة الغرب وتجھیل
ى استمرار          دة عل ا تصر جاھ بوضوح على اإلسالم وحضارة العرب والمسلمین، وكلھ

د اإلسالم وا   ة       تفریخ صورة الكراھیة ض ا اإلعالمی ذف منتجاتھ ى ق لمسلمین، وتصر عل
خ      ي الم تیریة ف ورة ھس ر بص ة تنفج ل حارق ة قناب ى ھیئ رب عل وق الغ ي س ة ف والثقافی

  •الغربي لترسخ في داخلھ صورة ھذا العداء
ذه   ي أن ھ كلة اآلن ھ ة''المش ناعة الكریھ وط  '' الص دود والخط ل الح اوزت ك د تج ق

خر م    ث       الحمراء، ووصلت إلى درجة أن تس لم، حی ون مس ة ملی ار وثالثمائ دة ملی ن عقی
د صلى اهللا         ریم محم ریم ورسولنا الك رآن الك ن الق وصل األمر إلى اإلساءة والسخریة م

ذ    ریم من ول الك رض الرس ث یتع لم، حی ھ وس اد   ٣٠علی وم ح ى ھج ي إل بتمبر الماض س
لم           ا یصورھا المس ة كم دأت األزم ث ب ة، حی حافة الدانماركی ي الص ون وسخریة مسیئة ف

ورة            ھ ص الف كتاب ى غ ع عل اركي أن یض ال دانم ب أطف ف كت دما أراد مؤل اك عن ھن
داد الغالف       ف بإع اتیر المكل للرسول الكریم صلى اهللا علیھ وسلم، ورفض رسام الكاریك

ا      دم لھ ث تق رسام   ١٢رسم ھذه الصورة، فقرر المؤلف إقامة مسابقة لرسم الرسول، حی
لوا   اتیر أرس یئة لرس   ١٢كاریك ورة مس ریمص ور    • ولنا الك ذه الص ر ھ ل نش م تواص ث
الیمینیة المتطرفة والتابعة للحزب الحاكم، وانتقل '' بیو الندز بوستن''المسیئة في صحیفة 

ت  بكة اإلنترن ى ش ر إل ددھم  • األم الغ ع اك والب لمین ھن م أن المس لم  ٢٠٠ورغ ف مس أل
ة، إال   حاولوا االحتجاج على القرار وذلك عن طریق رفع مذكرة إلى الحكومة الدانماركی

مى    ت مس وم تح ة الھج م حمل ى دع ة عل رار الحكوم رفض وإص و ال ان ھ واب ك أن الج
  •''حریة التعبیر''

ھ        رض ل ذي یتع وم ال ذا الھج ة ھ عة لمواجھ ة واس وم بحمل و أن نق وب اآلن ھ إن المطل
ي         لمین ف ا المس م إخوانن ى دع وة عل ل بق لم، أن نعم ھ وس لى اهللا علی ریم ص ولنا الك رس

ة    الدانم دول اإلسالمیة ومنظم ارك وأن نقف معھم في مواجھة ھذا الھجوم، وأن تحول ال
ة     ة، لغ ة والثقافی اتنا الدینی ریف ومؤسس ر الش ة واألزھ ة العربی المي والجامع الم اإلس الع
االستنكار إلى خطوات عملیة ملموسة ضد ھذا التجاوز الخطیر الذي أصبح یمارس بكل 

د   ة بع رب، خاص ي دول الغ ة ف اریة  وقاح وارات الحض اوالت والح ل المح لت ك أن فش
  •البد أن تقدم دولة الدانمارك اعتذارھا لملیار وثالثمائة ملیون مسلم• البناءة معھم

  االماراتیة" االتحاد"نقال عن جریدة * 
  تعلیقات حول الموضوع

---------------------------  
  الفران دستوري وسنة النبي حبیبي سیفي
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  )جرینیتش( ١٤:٥١، )السعودیة( ١٧:٥١م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥|ابو عمر 
ھ افضل الصالة والسالم        د علی ا محم بسم اهللا الرحمن الرحیم والصالة والسالم علي نبین
د       وم وق ھ عم دول الغربی ن ال زو م ي غ ن ف د نح ا بع امین ام حابھ االرار المی ي اص وعل

ي د  ف   ھاجموانا في مصطلح االرھاب وماھو االرھاب االرھاب لیس موجود ف ا الحنی ینن
ن   واالسالم بریاء منھ وقال الرسوال صلي اهللا اهللا علیھ وسلم المسلم من سلم المسلمون م
اد       وار ج حاب راي جاد وح م اهللا اص وقعكم وجعلك ي م یكم وف ارك اهللا ف ده وب لسانھ ووی
والنرضاء احد یسب النبي الحبیب المصطفي وسیرو الي الحق ونحن معكم والسالم خیر 

  الختام
---------------------------  

  نرفض االساءه الى دین
  )جرینیتش( ١٥:٣٠، )السعودیة( ١٨:٣٠م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥|ماجد 

ان     ل انس رم ك د ان یحت رین فالب دات االخ ى معتق اءه ال رفض االس ر ی ان متحض اى انس
ھ      ى اتھام ب ف ع الكات یس م ى ل ا ولكن ز بھ ى یعت ھ الت ى عقیدت ى ال ف والیس االخر المختل

رب بالب  لمین    للغ ى المس داء ال ى الع حا     .دء ف یرا واض دوا تفس تطیعون ان یج م الیس فھ
للعملیات االنتحاریھ الموجوده فى العالم كلھ والغریب انھ التوجد ادانھ واضحھ من شیوخ 

داث  ى اح لمین ف ا   ١١المس ا فعلھ یخ واالردن وغیرھ رم الش دن وش د ولن بتمبر ومدری س
ى الخار   ا    مسلمین وفى االحداث التى وقعت ف لمین لھ ل المس فق وھل ا كمصرى   .ج ص فان

  .سبتمبر  ١١كنت ارى الشماتھ فى اعین اخوتى المسلمین فى االمریكان فى احداث 
---------------------------  

  !!!!كفانا سلبیھ
  )جرینیتش( ١٥:٤٢، )السعودیة( ١٨:٤٢م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥|األمین 

ض     وغ اسموسن رف دول      ان رئیس الوزراء الدنماركي اندروز ف ات ال دد من بعث اء ع لق
اإلسالمیة الدیبلوماسیة في كوبنھاغن لسماع وجھة نظرھا إزاء الرسومات، واقتصر رده 
دخل       ة و الرسومات ت دأ الحری رم مب على ھذه البعثات بأن الدنمارك دولة دیمقراطیة تحت

أ للقضاء    اذا     .....ضمن ھذا النطاق وعلى المتضرر أن یلج ره م افق وغی ذا المن ول لھ  وأق
یحصل لو حاول احدھم كتابھ مقال معاد للسامیھ او مقال یشجع فیھ العملیات االستشھادیھ 

؟؟ وأقول لكم بحسره یا لیت اإلساءة للرسول تقتصر على ھذه الرسومات  !!في اسرائیل 
ة  ...فقط ولكنھا امتدت لتشمل إساءات اشد  مثل ما نشرتھ صحیفة ھیوستن برس األمریكی

ة ت   ي والی بوعیة ف ا   األس ا إباحی رض فیلم ة تع رض أمریكی ن دار ع الن ع اس إع كس
د    `بعنوان ي محم اة الجنسیة للنب ن       .!!!`الحی ا دار السینما م ي تلقتھ ورغم االحتجاجات الت

د     رطة لص تعانت بالش یلم واس رض الف اف ع ت إیق ا رفض اس إال أنھ ة تكس لمي والی مس
ي ال      ....المتظاھرین ة ف لبیة المتمثل ف الس ي عن المواق ا    یجب التخل سكوت والتخاذل فكلم
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سكتنا كلما زادت اإلساءة و ھذه اإلساءة لیست ألشخاصنا فقط و لكن لدیننا ونبینا الحبیب 
  )....وانك لعلى ٌخلق عظیم(الذي وصفھ ربھ فقال

---------------------------  
  حزین لحال االسالم

  )جرینیتش( ١٦:٩، )السعودیة( ١٩:٩م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥|اسالم 
ب بعمل قصھ عن       واهللا ان ج ك الكات ام ذل ل ما ارید معرفتھ مدى التأثیر الذي سیحدثھ قی

ن     ا او ع قھ لھ ل مالص دولتھم ب قیقھ ل ھ ش ى دول ھ ف ارق الیھودی ات المح اطیر وخراف اس
ان    ل ك ھ وھ وازینھم المقلوب ن م ر م ن الكثی طنیین او ع ا الفلس ھ الخوانن المجازر الیھودی

لعبارات ؟؟؟ الو اهللا النھم یعرفون مدى قسوة الرد التصریح الحكومى لتلك الدولھ بنفس ا
ا    الیھودى الصھیونى فى الدفاع عن اكاذیبھم اما نحن فنتكاسل حتى فى الدفاع عن حقوقن

ف        ، ودیننا وشرائعنا  ا یخف ھ والشعبیھ ؟؟؟؟ ان م دول االسالمیھ الحكومی ات ال این منظم
م     من وطأة الخبر فى نفسى ھو قیام ھؤالء المتشدقین بحب  المسیح والتسامح االنسانى ھ

اھرات وصوروا السید     انفسھم من رسموا السیدة مریم علیھا رضوان اهللا فى صورة الع
رم         ، المسیح فى صورة القواد وغیر ذلك  أن من ال یحت د البحر ف ل زب ل ھؤالء مث ان مث

  مبادئھ ومعتقداتھ ھانت علیھ معتقدات االخرین
---------------------------  

  عرب ھیا یا
  )جرینیتش( ١٦:١٣، )السعودیة( ١٩:١٣م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥|المنقذ 

ر    ھ النش ن العربی و م رحیم  .....ارج رحمن ال م اهللا ال ا    ....بس اء جمعین ن الرؤس و م ارج
لم   االتصال في الحكومھ الدنیماركیھ لتعرف تلك الدولھ ان النبي محمد صلى اهللا علیھ وس

لم       ھو نبینا وقره اعیننا وان من یتحدث عنھ ب ل مس ھ وعن ك سوء یتحدث عن االسالم كل
ھ   ى دین المھ وعل ى اس ور عل ریفبن   . غی رمین الش ادم الح د اهللا خ ك عب ن المل و م وارج

دم   التوجھ واالتصال شخصیا بالرئیس الدینیماركي لحل ھذه المشكلھ الماسھ باالسالم وع
  .تكرارھا وخاصھ ان السعودیھ تعتبر من كبرى الدول العربیھ االسالمیھ

---------------------------  
  اساءة لمن؟

khaled |جرینیتش( ١٦:٢٧، )السعودیة( ١٩:٢٧م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥(  

ى الرسول       ریم واألن تصل مواصیلھم ال ون    )ص(لمن لقد ندسو القرأن الك ن تظن ى أی ال
  نفسكم ستصلون الى ال شیىء و مصیرھم أكد جھنم وبأس المیر

---------------------------  
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  انزلنھ وبالحق نزل وبالحق
  )جرینیتش( ١٧:٢٢، )السعودیة( ٢٠:٢٢م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥|على العتر 

ة ان    ة المكرم كان یجب على المسلمین اثناء انعقاد مؤتمر القمة االسالمى الذى انعقد بمك
ا     ة م ریم ان ولة الك ة ورس ن الل ى دی اولون عل ن یتط ا مم دنمارك وغیرھ ذیر لل ة تح یوج

م  ) قلة ادب(نما ھو یحدث لیس حریة تعبیر وا والحادممن لیس لھم دین وال ملة وانة اذا ل
و الجزاء    یرتدعوا والعودة الى الصواب واحترام االدیان فقطع العالقات بكافة اشكالھا ھ

  لمثل ھؤالء
---------------------------  

  بدون تعلیق
  )جرینیتش( ١٧:٥٥، )السعودیة( ٢٠:٥٥م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥|عالء حسن 

وى وجاء بمعجزة     یكفینا ش دید الق رف أن رسولنا علیھ الصالة والسالم كان امي علمھ ش
ا       الم جمیع ال الع أتي بأطف ھ وی خالدة إلى یومنا ھذا فلیأت المكذبون والمضللون بكتاب مثل
ي          الم ف ي الع اب ف د كت ن یستطیعوا وال یوج وه ل ویطلب منھم ان یحفظوا الكتاب الذي ألف

ي السادسة أو رجل         مثل حجم القرآن الكریم بأي د ل ف ت یستطیع أن یحفظھ طف ھ كان یان
اب  رأة أو ش ن أو ام حاب   . مس دین وأص ت الحاق زة جعل اء بمعج ریم ج ولنا الك م رس نع

لم            د وس ى محم اء وصلى اهللا عل ارة والنق ھ جاء بالطھ ھ ألن ون علی الشھوات الخبیئة یعیب
  تسلیما كثیرا

---------------------------  
  یاحبیبي یارسول اهللا

  )جرینیتش( ١٨:٢٠، )السعودیة( ٢١:٢٠م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥|مسلم 
ذه      ع ھ املھم م وا تع ات ودول ان یوقف ا ومؤسس لمین اشخاص ع المس ن جمی و م أرج

  الدولةالكافرة فواهللا مااقوانا باتحاد كلمتنا واهللا أكبر
---------------------------  

  !حسبي اهللا ونعم الوكیل 
  )جرینیتش( ١٨:٣١، )السعودیة( ٢١:٣١م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥|أحمد 

ا             ول رأین ااف ونق ا نخ الم وبطلن ھ اإلس دنا كلم و وح و ل داا مھ نا لك لنا نفس ا الوص إحن
بصرااحھ یا ألف خساره علي الي رااح ویاریت ھنعرف نرجعھ أحنا بقیناا مسخھ لدرجھ 

ت  یا عم روح ا ( ان المسحیین الي فبلدنا لما بیھزرو مع بعض بیقولو لبعضھم بسخریھ  ن
  !حسبي اهللا ونعم الوكیل في الخنازیر ) شایفني مسلم 

---------------------------  
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where are you eslam  

lover of eslam for ever |عودیة( ٢١:٣٩م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥  ١٨:٣٩، )الس
  )جرینیتش(

if there is any moslem in this word then why you are waiting tell 
know every body hates us and we are waiting from where you are 
isn t you moslens dont wait or we will cry for our life in the future  

---------------------------  
  المدینة المنورة

  )جرینیتش( ١٨:٤١، )السعودیة( ٢١:٤١م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥|عادل صنفیري 
ة    ارجوا مناقشة الموضوع على قناتنا ال ة اعالمی ممیزة العربیة في اسرع وقت وشن حمل

  انا هللا وانا الیھ راجعون -مضادة 
---------------------------  

  این اھل الغیره
  )جرینیتش( ١٩:٥٠، )السعودیة( ٢٢:٥٠م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥|احمدالشمري 

لم            ھ وس ره عن المصطفى صلى اهللا علی ن الغی د م ره اش المسلم طبعھ الغیره وما من غی
ھ           ون و المسلمین عام واله ام دم ل ور فنتق ر واله االم د اهللا اال اوام ك بع حن كمسلمین النمل

دخل    بالتدخل في ھذا الموضوع باسرع وقت ونناشد خادم الحرمین الشریفین خاصھ بالت
  السرع ونقول لھ انت الخیر والبركھ وانت امامنا وولي امرنا فانصرنا بعد اهللا

---------------------------  
  ما ھي اال ایام

  )جرینیتش( ٢٠:٥، )السعودیة( ٢٣:٥م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥|رشید 
الى كل الدنماركیین حكومة وشعبا ام ان ترجعوا عن ھذه المھزلة واال فالمنتقم ینتقم لدینھ 

  ولستم وحدكم في ھذه المھزلة بل كل حاكم مسلم یمنعنا وان غدا لناظره لقریب
---------------------------  

  والنتائج... اب األسب
  )جرینیتش( ٢٠:١٣، )السعودیة( ٢٣:١٣م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥|أحمد عبدالرحمن 

ى مقدساتكم    .. بدًال من الوعید والتھدید والسب والندب والتباكى على تطاول اآلخرین عل
  ھل تسائل أحد منكم عن األسباب ؟؟؟
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---------------------------  
  یا حبیبي یا رسول اهللا

  )جرینیتش( ٢٠:٣٩، )السعودیة( ٢٣:٣٩م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥|نزھة 
این ھو حب ..این العزة ...و اخیرا وصلت بھم الوقاحھ الى شخص رسول اهللا این الغیرة 

وة اال        ول وال ق ول ال ح ل ق عنا ال ا یس لمین م وس المس ي نف زي ف ول اهللا الغری رس
  ................باهللا

---------------------------  
  رف االحمقلماذا ھذا التص
  )جرینیتش( ٢٠:٤٦، )السعودیة( ٢٣:٤٦م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥|رافت الظاھر 

ي      ا ف ل ستون عام كفى عصبیة و تعصب ایھا الغربیون اسالوا انفسكم من دمر اوروبا قب
  فاحرى بكم ان ترسموه في كركتارتكم ٢الحرب العالمیة 

---------------------------  
  الدنمارك والھجوم على الرسول

و  داهللا ب رین  -عب د  -البح ة حم عودیة( ٢٠:٥٣م،  ٢٥/١٢/٢٠٠٥|مدین  ١٧:٥٣، )الس
  )جرینیتش(

اء و الصالة الفجر       ة اآلبن بي أبي و أمي یارسول اهللا مدام نستو القران و الصالة و تربی
  اهللا یرحمكم یا مسلمین ٠٠٠٠٠

---------------------------  
  لن ننسى ما فعلت یادنمارك

  )جرینیتش( ١٧:٤٧، )السعودیة( ٢٠:٤٧م،  ٣٠/١٢/٢٠٠٥|ابو عواد 
  الحل اال المقاطعة یجب ان تنظم حملة واسعة لمقاطعة ھؤالء الشرذمة

---------------------------  
  أنت ربنا وموالنا یاهللا

  )جرینیتش( ١١:٣٥، )السعودیة( ١٤:٣٥م،  ٠١/٠١/٢٠٠٦|ابو حصة 
ا   یاعزیز یاقوي یاكبیر قھار اللھم أرینا فیھم مالم تراھو العیون اللھم یاسامع الصوت ارین

  ھا نحن ندعوك فستجب لنا كما امرتنا.... فیھم عجائب قدرتك 
---------------------------  

  البد من مقاطعة بضائعھم
  )جرینیتش( ١٩:٠، )السعودیة( ٢٢:٠م،  ٠٨/٠١/٢٠٠٦|مسلمة 
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اطع البضائع     البد أن یتخذ المسلمون وقفة فاإلقتصاد أكثر مایؤثر على دول نق مثل ھذه ال
  الدنمركیة حسبنا اهللا علیھم

---------------------------  
  ال للعصیان

  )جرینیتش( ١٣:٣٠، )السعودیة( ١٦:٣٠م،  ١١/٠١/٢٠٠٦|محمد عارف 
ن          لم لك ھ وس ھؤالء العصاة یریدون ان یشوھوا صورة االسالم والرسول صلى اهللا علی

  ابھم عند اهللا عسیر و ألیم یوم القیامة والسالم علیكمذلك بعید عن ھؤالء الكفره وحس
---------------------------  

  ھذه ھى سنتھ

spiderجرینیتش( ٩:٢٢، )السعودیة( ١٢:٢٢م،  ١٨/٠١/٢٠٠٦| ٥٠٠(  

ذاء         ھ إی دوتنا حین أشتد ب ا و ق ى معلمن الھم أغفر لھؤالء القوم فانھم ال یعلمون أنظروا ال
ا  قومھ ماذا فعل؟ دعا اهللا  لقومھ بالھدایھ والمغفره و لو شاء لدعا اهللا فأھلكھم جمیعا أن كن

لم    ال نملك القدره على المغفره فإننا نملك القدره على الصبر ھذه ھى سنتھ صلى اهللا و س
  وبارك علیك یا خیر خلق اهللا
---------------------------  

  لقد بلغ الحقد عندھم ما بلغ
  )جرینیتش( ١٠:٧، )السعودیة( ١٣:٧م،  ٢٠/٠١/٢٠٠٦|غیور 

  اللھم لم شمل المسلمین
---------------------------  

  الجانب المشرق
  )جرینیتش( ١١:١٥، )السعودیة( ١٤:١٥م،  ٢٠/٠١/٢٠٠٦|ناصر 

الدنماركیون سوف یقراؤن عن الرسول الكریم فتكون سببا لدخولھ الدین ..... سبحان اهللا 
  ))رب ضاره نافعة........ (( العظیم

---------------------------  
  ابشروا بالفتح

  )جرینیتش( ٨:٢٣، )السعودیة( ١١:٢٣م،  ٢١/٠١/٢٠٠٦|مصر  -فایز 
د ان   ابشروا یا أمة الملیار بالفتح القریب بعد سب الحبیب ھذه سنة اهللا فى أعداء حبیبة بع

الوا    ا ق ا مم ا غیظ لء قلوبن ع م یھم م ر عل أتى النص ریف ی ة الش ى عرض وا ف وا یقع وكتب
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الحرب    ((وصدق الحبیب لما قال عن رب العزة  ھ ب د آذنت ا فق ى  )) من عاد لى ولی واهللا ول
  المؤمنین و محمد صلى اهللا علیھ وسلم أول المؤمنین

---------------------------  
  السكوت على مثل ھذا

  )جرینیتش( ١٠:٢٦، )السعودیة( ١٣:٢٦م،  ٢١/٠١/٢٠٠٦|راشدالدوسري 
ھ      بسماهللا الرحمن  ا صلى اهللا علی الرحیم كل مافعل ھؤالءالمجرمون تجاه رسولنا وحبیبن

ھ               در علی ا یق ام بم ادره والقی ھ بالمب ھ رد تجاھھم فعلی ان لدی ل من ك ھ ب لم الیسكت عن وس
  واسال اهللا ان یجزل لكل من شارك بما یقدر علیھ تجاھھم االجر العظیم

---------------------------  
  النصر قادم

  )جرینیتش( ٢٣:٣٦، )السعودیة( ٢:٣٦م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|مسلمة 
  إن الغد لناظره قریب

---------------------------  
  مؤسف
  )جرینیتش( ٤:٣٤، )السعودیة( ٧:٣٤م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|ناصر 

ھ           ا صلى اهللا علی ن یضر حبیبن ا ل تأجیج لالرھاب وآمل من اهللا ان یطولھم بمشئة عموم
  وسلم ماكتبھ ورسمھ الكالب

---------------------------  
  المسلم العاقل
  )جرینیتش( ٥:٣٦، )السعودیة( ٨:٣٦م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|مسلم غیور 

نحن         م الفاضل ف ا العل ا وعلمن د احسن تربیتن لقد ادى الني صلى اهللا علیة وسلم رسالتة فق
م یكن الرسول      ل فل كمسلمون یجب علینا ان ننظر الى ھدیھ وان نأخذ عنة اسلوب التعام

لو و   ص ق فل ن الخل ل حس ف التعام ان لطی ل ك اءة ب اءة باالس ى االس رد عل ة ی ات اهللا علی
ا      ة فلم ام منزل ذرات ام نظرنا الى كیف كان یتعامل مع جارة الیھودي الذي كان یرمي الق
و   توقف ھذا الیھودي فلم یأنبة بل زارة عندما توقف عن رمیھا فاكتشف ان سبب توقفة ھ

ان یدخل في دین االسالم لما وجدة من كرم وحسن تعالم  مرضة فما كان من الیھودي اال
ا   . الرسول صلى اهللا علیة وسلم بي ابي ھو وامي وھذة والذي كان خلقة القرآن فحري بن

ایھا المسلمون ان نصدق في تعاملنا وان نتأدب بأداب االسالم فو واهللا وان نتبع كتاب اهللا 
ن       وسنة رسولة فھذة كفیلة برفع رایة االسالم وا  ل ولیسى دی ن عم لمسلمین، فاالسالم دی

و        ة صالة واكل محرم وطرب ولھ ردود افعال فاین نحن مما یمارسة البعض منا من قل



 ٢٠٨

وات      ى قن ا نشاھدة عل ا      ` االسالمیة `... وفسوق وم ا ان نخجل اوال مم و اهللا یجب علین ف
ل  نسأل اهللا لنا وللج. نعمل ونشاھد ولو اصلحنا مما بنا لكنا امة مسلمة حقة میع حسن العم

ك    ي ذل ة ول ورھم ان ي نح أدین ف د الك رد كی وى وان ی ة اهللا  . والتق یكم ورحم الم عل والس
  وبركاتة

---------------------------  
  ال حول وال قوة اال باهللا

  )جرینیتش( ٧:١٠، )السعودیة( ١٠:١٠م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|ال حول وال قوة اال باهللا 
  وا ما بأنفسھمإن اهللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیر

---------------------------  
  ....الیھود ھم الیھود 

  )جرینیتش( ٧:١٣، )السعودیة( ١٠:١٣م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|أختكم ورد 
ال    ا یق ا   ( النستعین بالمحاكم الدولیة وال غیرھا ألني مؤمنة أنھ كم ا حرامیھ ا  ) حامیھ إنم

االبتسامات العریضة والرضى   أوجھ حدیثي للمسلمین أنفسھم للحكام الذین یرسمون تلك
ادي           ن تن اة لم ھ الحی ن أن ازیر وأوق ردة والخن اد الق ي    !! كل الرضى عن أحف ث نفث ذا أب ل

ھ          لم نفس ذي س باب ال ي ،،الش ق الراض رب العاش ب للغ د والمح باب المقل دیثي للش وح
لخزعبالت الموضة تراه یسیر وأنت تظن ان الذي أمامك ِشبھ امرأة ولو ھفتھ نسمة وقع 

ھ       على ھ سوى أمثال ال والأحدمثل و الجب راه  .... أرض التمیع ظانًا نفسھ أنھ قد اعتلى عل ت
ھ من ذوي البصیرة یشعر            ھ ومن نظر إلی اد أن یصل لركبتی یسیر وھو یلبس بنطاًال یك

ورة   ان الص ر وغثی زز المنظ ھ   .. بتق ذه الموض ك ھ ول ل َم ؟؟ یق ك  !! ل ة ودین أي موض
ھ   تھان ب ولك ُی.مس ة ورس ًا  ؟ أي موض ًا مطبق یر متمیع ت تس ك وأن ل نفس ب ؟ تخی س

القضیة لیست في .. برتوكالتھم ومخططاتھم وكأنك تقول اعملوا ماشئتم فأنا عنكم راٍض 
اس  ؤالء األنج ن  !!! ھ ا نح ا فین ي   .. إنم و ف لم أوذي وھ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص فرس

اذ  .. حیاتھ  ل ینجو   أوذي وھو یصلي وھو ساجد ویرمى على ظھره الطاھر الق ورات فھ
ي وأمي    (من ھذا األذى وھو میت  داه أب دافع        ) ف ي ت ة الت ة المؤمن ھ الفئ ھ ول ھ رب یحمی ل

ا    .. فموعدھم قریب ) من آذى لي ولیًا فقد آذنتھ بالحرب (عنھ  ا نحن كم ولكن القضیة فین
نا           ع أنفس ة صادقة م د من وقف ھ الب ذا كل د ھ : أوال .. أسلف قلمي وھو ماموقفنا ؟ لذا وبع

رًا          و ن أنفسنا خی ري اهللا م د أن ُن لم الب ھ وس من أجل اهللا عزوجل ورسولھ صلى اهللا علی
اطعتھم   دعو لمق دة ون اتھم وبش اطع منتاج دیننا أن نق ھ ل ئ نقدم ل ش و أق ًا . وھ ر : ثانی نش

ا   المقاالت الممثالھ لھذه في كل مكان خاصة المنتدیات لتبصیر األمة خاصة الشباب فمھم
ن متاب   بابنا م ل ش وبھم         وص ي قل ة ف ذرة الطیب ود الب ن وج د م یقھم الب ة لنع ًا  .. ع : ثالث

ق            ي تحقی ات ف ة والثب ا والثق ا ومواجھتھ ذه المواقف ومقاومتھ ل ھ رد لمث المشاركة في ال
ا       ر ومحاربتھم رابع ره أھل الكف ع أنفسنا وأن     : األھداف التي تعبر عن ك ة صادقة م وقف

دین     ( فسنا دائمًا الدین ینادینا وینادي صدق فطرتنا ولنسأل أن ذا ال دمُت لھ اذا ق سترى  ) م
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لمین           ن المس ل من أحب م ا ولك ي أن ( الجواب مخجًال أمام نفسك أخیرًا ومضة ساخنة ل
  تحیاتي ورد) وإن تتولوا یستبدل اهللا قومًا غیركم ثم الیكونوا أمثالكم 

---------------------------  
  ھذا ما جنت علیھ یداكم

  )جرینیتش( ٧:٢١، )السعودیة( ١٠:٢١م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|أمجد زیاد العباسي 
ھ الصالة والسالم     دائما نعود لنقول ان المشكلة لیست فیمن تطاول على نبي العالمین علی
اد متواصل           ي مسلسل االحق ذا النب ن ھ ى دی ون ال م ینتم ولكن المشكلة في من یدعون انھ

ذه االصوات     ھو ما ذا علین .. ما نرید بحثھ ھنا .... ولن ینفك یومًا  ل لنسكت ھ ( ا ان نفع
در المستطاع      ) العلنیة على االقل  ة ق و المحاول ال ھ على المدى البعید ؟ ولربما أقل ما یق

دول    ذه ال االت او        .. مقاطعة بضائع ھ م او ری ا سیقول ان شراءه ببضعة دراھ ر من الكثی
و    ھ ھ ط من    جنیھات من منتجات ھذه الدولة لن یؤثر في االمر طالما انھ یظن ان ده فق وح

اطع  ھ     .. یق اركونھ المقاطع ن یش ین مم ا المالی اك اآلالف ولربم ا ھن ا ان ال .. بینم فعلین
ھ ودوالر   ... ننتظر مقاطعة اآلخرین لنبدأ نحن بالمقاطعھ  ع جنی وریال مع ریال وجنیھ م

  .إبدأ بنفسك وال تنتظر اآلخرین ... مع دوالر بامكانھم عمل الكثیر لصد ھذه الھجمات 
---------------------------  

  !!!!!!!!!یال العجب العجاب
  )جرینیتش( ٧:٢٢، )السعودیة( ١٠:٢٢م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|احمد صالح حیدر 

انن      ب زم ا؟ نعی ب زمانن ل؟ انعی ا الح ن م را ولك رت كثی ل؟ فك اذا افع اكتب؟ وم اذا س م
و نطق الز            ر حق ول ان بغی ب سوانا ونھجو ذا الزم انن عی ا لزم ا وم ا   والعیب فین ان لن م

ھ فرسول     ھجانا الم وحسرة في قلبي الى ھذا الحد من الضعف الذي وصل المسلمون الی
ي      ول ھ یة الرس ن شخص اص م ار ان اي انتق ذا الع ال ھ رك ی ا وال نتح بح مھان اهللا یص
اریخ         اب المسلمین وسیرتھ ھي ت لم ھي كت انتقاص لالسالم فمعجزتھ صلى اهللا علیھ وس

ذج الذي یقتدي بھ المسلمون فالمسلمون لم یرتضو ان یشتم  للمسلمین واخالقھ ھي االنمو
احد الرسول وكانو في اشد فترات الضعف وقلة العدد فھا ھو حمزة یضرب احد سادات  
دد   قریش بقوس السھام ویقول لھ اتسب محمدا وانا على دینھ؟ فما بالنا الیوم فنحن في الع

رضنا سلة لغذاء العالم وبعد كل ھذا كثیرون وفي العدة مجھزون فنحن منبع نفط العالم وا
  نسب في دیننا؟ فیال العجب العجاب

---------------------------  
  سؤال فقط

  )جرینیتش( ٢٠:٤٤، )السعودیة( ٢٣:٤٤م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|نسائم الجنان 
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ك    ن عرق تقص م اك او ان تم اب ك او ش ب ام خص س و ان ش ل ل اذا تفع ب م ي مح ل اب لك
ن   اوقبیلتك ؟؟؟؟؟ ثم اقول  ف وم كیف ومن سب وشتم اغال من االب واالم بل والنفس كی

ھ من شج راسھ الشریف            ب محل ره وسویداء القل ون مق ن االعی سب ھو حبیبنا وھادینا م
و    ذا وھ ل ھ اھره ك ھ الط ت زوجت ھ ورمی رد اتباع حابھ وش ل اص ھ وقت رت رباعیت وكس

ھ   ر ل وف ننتص ن س ھ نح حابھ واحبائ م ان اص ب یعل ابر محتس ي س((((((((ص ید وحبیب
اشھد اهللا اني اتبراء الیك مما فعل ھؤال واشھدك یارب ان روحي فداء وعرضي لعرضھ 
اني ال استطیع     ھ ف فداء ومالي وولدي لھ فداء فجعلھا لي وجاء یوم القیامھ مما قصرت فی

د ولست    : والى الشرذمھ الصلیبیھاقول ما قال حسان)))))))))) یارب غیره ھجوت محم
ركم لخ دا فش ھ بن انھم   ل م ف ك بھ ك علی انھم الیعجزون م ف ك بھ م علی داء اللھ ركم الف ی

  الیعجزونك علیك بھم یا رب فانھم ال یعجزونك
=========================  

  فسیكفیكھم اهللا
ھري  ویر الش ي آل الط اعد عل عودیة( ٢٣:٤٩م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|مس  ٢٠:٤٩، )الس

  )جرینیتش(
دین ولكن ابشركم     داء ال الى      ماذا تنتظرون من اع ال اهللا تع د ق م وق د  (( ان اهللا مھلكھ ولق

تھزئون     ھ یس انوا ب ا ك نھم م خروا م ذین س اق بال ك فح ن قبل ل م تھزئ برس یر )) اس تفس
م    ٢٩ص:١٧الطبري ج ى أممھ فلقد استھزئ برسل من رسلنا الذین أرسلناھم من قبلك إل

ول  فوجب ونزل بالذین استھزءوا بھم وسخروا منھم من أممھم ما كانوا بھ یستھ زءون یق
جل ثناؤه حل بھم الذي كانوا بھ یستھزءون من البالء والعذاب الذي كانت رسلھم تخوفھم 
رة   نزولھ بھم یستھزءون یقول جل ثناؤه فلن یعدو ھؤالء المستھزءون بك من ھؤالء الكف
خطھ       ذاب اهللا وس ن ع م م زل بھ لھا فین ة رس م المكذب ن األم الفھم م وا كأس أن یكون

ك نظی تھزائھم ب مباس زل بھ ذي ن لم  . ر ال ھ وس لى اهللا علی ھ ص الى لنبی ال اهللا تع ا ((وق إن
ت     ٤٣٥ص/١تفسیر السعدي ج))كفیناك المستھزئین  ا جئ ك وبم إنا كفیناك المستھزئین ب

ن        ا شاء م اھم بم ھ اهللا إی بھ وھذا وعد من اهللا لرسولھ أن ال یضره المستھزئون وأن یكفی
ھ       أنواع العقوبة وقد فعل تعالى فإنھ ما ت د باالستھزاء برسول اهللا صلى اهللا علی ظاھر أح

ا         ك ی ا یؤذون م كم فھم وأنھ ر وص م ذك ھ ث ر قتل ھ ش ھ اهللا وقتل ھ إال أھلك ا جاء ب لم وبم وس
رسول اهللا فإنھم أیضا یؤذون اهللا الذین یجعلون مع اهللا إلھا آخر وھو ربھم وخالقھم ومنھ 

ة ول      الھم إذا وردوا القیام رھم فسوف یعلمون غب أفع ا      ب درك بم ك یضیق ص م أن د نعل ق
یقولون لك من التكذیب واالستھزاء فنحن قادرون على استئصالھم بالعذاب والتعجیل لھم 

  .بما یستحقونھ ولكن اهللا یمھلھم وال یھملھم 
-------------------  

  المقاطعھ
  )جرینیتش( ٢٠:٥٥، )السعودیة( ٢٣:٥٥م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|دكتور على التركى 



 ٢١١

ة    على كل مسلم ا دنمارك وھی ن یستنصر لحبیبة محمد رسول اهللا فقاطعوا كل منتجات ال
وا            اطعوھم والتكون اركى ق دو وجبن انكور واى جبن دنم ب نی ارك وحلی دة لوب االتى زب
م      اركى وھ اھوة دنم ل م كالخراف لو ان دنماركى تجرا ورسم بوذا لقام السیخ وحرقوا ك

  یعلمون ذلك جیدا
---------------------------  

http://www.gooh.net/oiii-١/١١١.htm  

http://www.gooh.net/oiii-١/١١١.htm |السعودیة ( ٠:٤٦م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦( ،
  )جرینیتش( ٢١:٤٦

  انصرو حبیبكم عبر ھذا الرابط
---------------------------  

  محمد رسول اهللا
  )جرینیتش( ٢٢:٣٩، )السعودیة( ١:٣٩م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|مواطن 

ھ الصالة والسالم وان          ایھا المسلمو د علی ي سبیل اهللا ومحم اد ف ى الجھ ن اني ادعوكم ال
ل       دم ك الم ق ة الصالة والس د علی ال تنسوا ان محم رك ف ك التح تدعي من د الیس ان محم ك
ا ورسول        لمین ثالث ي سبیل المس ا وف رخیص وغال في سبیل اهللا اوال وسبیل األسالم ثانی

ي      اهللا ینظر لما ما ستفعلون انصروا اهللا  م ان ي بلغت اللھ م ان ورسولھ اللھم اني بلغت اللھ
  .بلغت والسالم على رسول اهللا وھو رسول اهللا رغم انوف الكفار المعتدین

---------------------------  
  بیكفي سكوت بیكفي

`mahmod |جرینیتش( ٢٢:٥٠، )السعودیة( ١:٥٠م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦(  

ا رعااع   لوا ان العرب متحدین بالشرع والدین المتین  وسنة الرسول االمین لما حدث وات
الغرب لیقولوا كلمة بل واقول حسبي اهللا ونعم الوكیل علیكم یا حكام العرب على سكوتكم 
ى      اهللا اذا رائین ا اخوتي ب وعلى واحترامكم للغرب الزائف والزائل بعون اهللا ومذا نقول ی

ي غونتان   جون اسرائیل ایضا    مئات الجرائم الشارونیة واالسرائیلة واالمریكیھ ف اموا وس
ا سیبقا     من اھانة المصحف الشریف وماذا رئینا من حاكم عربي واحد ان كان صوتنا ھن
ولیھ     م اهللا ورس ع اس ر ولنرف د ولنكب ل واح ة رج النقوم قوم ا واال ف كت جمیع ل نس ا ف ھن
ریبین        م ق ول اشعلوا من ھ نھم واق ى دی  الكریم اما بعد كل االحترام والتقدیر للغیورین عل

ن        ر م وع وكتی یئا بالموض ون ش اس ال یعلم اك ان د ھن ا متاك دث فن ا یح دین وم نكم بال م
  المواضیع اعملوا على بناء اسالم حنیف بالقلوب یقوم بعدھا على ارض باذن اهللا

==========================  



 ٢١٢

  إنا كفیناك المستھزئین
 

  )نیتشجری( ٢٢:٥٩، )السعودیة( ١:٥٩م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|أبو عاصم األزدي 
ھ اهللا        ة رحم ن تیمی ن    ` : یقول أحد علمائنا وھو شیخ اإلسالم اب تقٌم لرسولھ مم إنَّ اهللا من

د ،   طعن علیھ وَسبَّھ ، وُمْظِھٌر ِلِدیِنِھ وِلَكِذِب الكاذب إذا لم یمكن الناس أن یقیموا علیھ الح
برة، عمَّا جربوه مراٍت ونظیر ھذا ما َحدََّثَناه أعداٌد من المسلمین الُعُدول ، أھل الفقھ والخ

ا       ا حصر المسلمون فیھ متعددٍة في َحْصِر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامیة، لم
الوا    ا، ق ي زمانن ن         : بني األصفر ف ر م ة الشھر أو أكث َن أو المدین ُر الِحْص ا نحن َنْحُص كن

بِّ ر  ُھ ِلَس رض أھُل ى إذا تع ھ، حت أس من اد نی ى نك ا حت ٌع علین و ممتن ھر وھ وِل اهللا الش س
و       ومین أو نح ًا أو ی أخر إال یوم د یت م یك ر، ول ھ وتَیسَّ ا فتح ھ َتَعجَّلن ي عرِض ِة ف والوقیع

الوا   ة ، ق ة عظیم یھم ملحم ون ف وة ، ویك ان عن تح المك ك،ثم یف ُر : ذل ا َلَنَتَباَش ى إن كن حت
وقال ` یھ بتعجیل الفتح إذا سمعناھم یقعون فیھ ، مع امتالء القلوب غیظًا علیھم بما قالوا ف

ؤمنین    ` : اإلمام العالم شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ اهللا  ن الم م ُیمك ومن ُسنة اهللا أن من ل
اه ،         ھ إی ھ لرسولھ ویكفی تقم من إنَّ اهللا سبحانھ ین أن یعذبوه من الذین یؤذون اهللا ورسولھ ف

ال اهللا سبحانھ          ا ق رى ، وكم اب المفت ي قصة الكت ك ف ا  َفاصْ : ( كما قدمنا بعض ذل َدْع ِبَم
ِرِكیَن     ِن اْلُمْش ِرْض َع ْؤَمُر َوَأْع َتْھِزِئیَن   . ُت اَك اْلُمْس ا َكَفْیَن دكتور   ) ِإنَّ ول ال برك (ویق ) ش

إّن البشریة لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إلیھا، إذ إّنھ رغم ُأّمیتھ، استطاع قبل : النمساوي
ین أ  ا نكون، إذا توصلنا     بضعة عشر قرًنا أْن یأتي بتشریع، سنكوُن نحُن األوروبی سعد م

إننا أھل أوربا بجمیع مفاھیمنا ، لم نصل بعد إلى ما ` `: جوتة األدیب األلماني . إلى قّمتھ
ذا    ى لھ وصل إلیھ محمد ، وسوف ال یتقدم علیھ أحد، ولقد بحثت في التاریخ عن مثل أعل

د   ي محم ي النب ھ ف ان ، فوجدت ا  … اإلنس و، كم ق ویعل ر الح ب أن یظھ ذا وج ح وھك نج
د  . `محمد الذي أخضع العالم كلھ بكلمة التوحید تلك بعض أقوال مشاھیر العالم ، في محم

دم وال            ع ، وتھ ي تضر وال تنف دات الت اذا المزای ھ الصالة والسالم ، فلم ة علی نبي الرحم
  .تبني 

---------------------------  
  مسابقة رسم
  )جرینیتش( ١٥:٢٣، )السعودیة( ١٨:٢٣م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|فتاة مسلمة 

ا      ق بھ ذي یلی م ال دنمارك الرس ة ال م ملك ابقة لرس ول مس ب دخ ن یرغ ن لم نعل
  ردًا على مسابقة رسم رسولنا الكریم علیھ أفضل الصالة والتسلیم..................... 

---------------------------  
  ویمكرون واهللا خیر الماكرین

  )جرینیتش( ١٨:٧، )السعودیة( ٢١:٧م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|مصطفى 



 ٢١٣

  .واهللا لعذابھما أت ال محال انشاء اهللا أشد العذاب یا رب 
---------------------------  

  حسبي اهللا ونعم الوكیل
  )جرینیتش( ١٨:٣٣، )السعودیة( ٢١:٣٣م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|ام الشھداء 

ول بسم اهللا الرحمن الرحیم حسبي اهللا ونعم الوكیل في كل من شارك في ھذه االساءة واق 
رب خذھم اخذ عزیز مقتدر وقول كما سمعت على الجزیرة یا حكام العرب والعالم لو ان 
احدا اساء الى حضراتكم فماذا سیكون الرد ولكن اهللا ینصر االسالم والمسلمین والرسول 

  صلى اهللا علیھ وسلم
  

---------------------------  
  نحن النقبا ذالك على حبیبنا رسول اهللا

ول  ب الرس لم  مح ھ وس لى اهللا علی عودیة( ١٣:٥٠م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦|ص  ١٠:٥٠، )الس
  )جرینیتش(

ده    اللھم من سخر برسولك صلى اهللا علیھ وسلم واعتدى على حرمتھ فأعم بصره وشل ی
ھ     . واجعلھ عبرة للمعتبرین  إن اهللا سیدافع عن نبی أبشروا بالنصر والتأید یاأھل األسالم ف

ولینصرن : (قال تعالى . ھذا الدین ولو كره المشركونصلى اهللا علیھ وسلموسیعلي رایة 
ز    وي عزی ره إن اهللا لق ن ینص الى  ) اهللا م ال تع وا   :(وق ذین آمن ن ال دافع ع ....) إن اهللا ی

  وأخیرا أقول اللھم أجب دعاأنا وأقر عیوننا بنصرت دینك العالمین
---------------------------  

  إلى كل من طلب شفاعة الرسول الكریم
لم ریم    مس ول الك ب للرس عودیة( ١٣:٥٣م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦|مح  ١٠:٥٣، )الس

  )جرینیتش(
ذل،    وان وال یا أمة اإلسالم، یا أمة القرآن، یا أمة محمد صلى اهللا علیھ وسلم، إلى متى الھ
ھ             ریم علی رآن، ویسبون رسولنا الك ذا شيء، یحاربون اإلسالم، ویدنسون الق د ھ ھل بع

ك ش     د ذل ل بع كت؟     الصالة والسالم، ھ ك ھل تس دًا سب أخت و أح اهللا، ل تحلفكم ب يء، اس
اذا تسكت           ت ال تسكت، فلم رد؟ ان الجواب واضح؟ إذا كن اذا ال ت أجبني ھل تسكت؟ لم
و    ل ترج ول؟؟ ھ ن الرس ك م ز علی ك أع ل أخت لین؟ ھ ق والمرس رف الخل ب أش ى س عل

د            د الحوض؟ عن اه عن وم تلق ھ ی اذا ستقول ل ى سبھ، م ما شفاعة الرسول وأنت تسكت عل
دمائھم        ھ ب انوا یفدون رام ك حابة الك ھ؟ الص تقول ل اذا س بي، م ى س كّت عل ل س ألك ھ یس
وأنفسھم ومالھم وأھلھم، ونحن نبخل علیھ بأن نثأر لسبھ، لو أنھ موجود أمامك وسبھ أحد 
ھ       أر ل ى سبھ، ھل الث ھل ستسكت، طبعًا ال، فلماذا وھو غائب في جنات النعیم نسكت عل



 ٢١٤

ن          من أجل وجوده وحضوره،   فاعة، خاب م وم الش فاعتھ ی ھ ورجاء ش أم من أجل محبت
ریم      ھ من الرسول الك وا     . كانت أمھ وأختھ وأبوه وعرضھ أعز علی ة اإلسالم، اطلب ا أم ی

دفاع عن عرضھ، أرى        ھ وال ذود عن ھ بال الشفاعة ممن یحبكم، أحبوه وأثبتوا لھ محبتكم ل
نھم  النصارى وغیر المسلمین غیورین على سبھ، فلماذا ال نكون ل   . أغیر علیھ م ذلوا ك اب

ا   ما في وسعكم لتنالوا الشفاعة والفوز، ال تستھینوا باألمر، فالصحابة كانوا یفدونھ بكل م
انوا اآلن،         ر ك ر أو عم ا بك و أن أب ة؟ ل ق للجن اوتوا من جھد طلبًا للجنة، ألیست ھذه طری

عن سید الخلق، قاطعوا ماذا كانوا سیفعلون؟ والذي نفسي بیده لكانوا أعدوا جیوشًا للدفاع 
ى          ل یحاسب عل ان، وك ذا أضعف اإلیم األمر، فھ كل المنتجات الدنماركیة، ال تستھینوا ب

ق . قدر نیتھ وعملھ . اللھم شّل ید من رسم صورة الرسول الكریم، واجعلھ عبرة لكل الخل
تق        ھ، وان ذابًا ل رابھ ع ھ وش ذابًا ل ھ ع ھ وطعام ذابًا ل ھ ع ون تنفس ى یك ھ حت م ال تمت م اللھ

  .لرسولك الكریم، فإنك على كل شيء قدیر
---------------------------  
  بأبي أنت وأمي یا رسول اهللا

  )جرینیتش( ١١:١٦، )السعودیة( ١٤:١٦م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦|محمد الزھراني 
ھ   ا         ٨٨٨٨٨٨إن الرسول لنور یستضاء ب ت وأمي ی أبي أن د من سیوف اهللا مسلول ب مھن

درك       رسول اهللا اللھم اھلك من سب  ب ق ھ عجائ ا فی لم وأرن ھ وس نبك محمد صلى اهللا علی
  .عاجال غیر ىجل یارب العالمین

---------------------------  
  العزة لالسالم

  )جرینیتش( ١٢:١٣، )السعودیة( ١٥:١٣م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦|یاسین 
  السالم على من اتبع الھدى و الھدایة لمن أرادھا

---------------------------  
   علیھملعنة اهللا

  )جرینیتش( ١٢:٣٣، )السعودیة( ١٥:٣٣م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦|من مكة 
ذا     ٠إنا لننصر رسلنا والذین آمنوا قول من رب العالمین على مدار القرون  ل بھ اهللا كفی ف

م            بلھم من األم ن ق ى م د عل ا وع م إن شاء اهللا وكم ولعنة اهللا وسخطھ وغضیھ سینزل بھ
ھ م  رب إلی ھ والمق ن خلق ھ م ذا خیرت ده  فھ اده عن فیع عب ھ وش م  ٠ن أنبیائ بي اهللا ونع حس

  ٠الوكیل حسبي اهللا ونعم الوكیل حسبي اهللا ونعم الوكیل وأفوض أمري إلى اهللا 
---------------------------  

  "أال لعنة اهللا على الكافرین " 



 ٢١٥

ي اهللا   دى أراض ر إح ن الجزائ رالدین م عودیة( ١٥:٤٧م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦|نص ، )الس
  )یتشجرین( ١٢:٤٧

ق            دانا لطری لیم ، ھ ھ أفضل الصالة وأزكى التس قبحكم اهللا وشوه صوركم، رسولنا علی
ا       یم ، ی ار الحم ي ن ذاب ف الحق المبین ، ووعدنا بجنة ونعیم و موعدكم أنتم كل أشكال الع
سي محمد ھذا أضعف أیماننا جزاك اهللا خیر الجزاء ، ندعو اهللا السداد لحكامنا وأن یرفع 

داء اإلسالم   عنھم غشاوة ال ھ      ... خمول وغظ الطرف عن أع ریم علی ا الك ا صورة نبین أم
زازا      ا فخرا واعت ا ، ویكفین أفضل الصالة والسالم فھي أحسن صورة نرسمھا في أعماقن

  بھ وبما أتى بھ ال إلھ إال اهللا محمد رسول اهللا
---------------------------  

  القمص زكریا
  )جرینیتش( ٩:٥٢، )لسعودیةا( ١٢:٥٢م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|ام طالل 

اه     اة الحی ي قن على فكره لیس االوربین فقط اللذین یسبون الرسول فھناك القمص زكریا ف
نھم   كل یوم یتلذذ في سب الرسول ویطلب من كبار رجال الدین ان یواجھوه في حقیقة دی
ھ              ا یقول ن م نع م بح واش الم اق ول ك ھ یق ده واهللا ان د ح ھ عن ن یوقف د م ن الل یوج ولك

  لدنماركیون في عظمة الرسول الحبیبا
---------------------------  

  ربما یود الذین كفروا لو كانوا مسلمین
  )جرینیتش( ١٠:١٣، )السعودیة( ١٣:١٣م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|مسلم والحمد هللا 

الرسول الكریم علیھ الصالة والسالم أشرف الخلق والمرسلین، من تجرأ على االستھزاء 
ان وضعیف، ألنھ لو كان الرسول حیًا لما تجرأ على ما فعل، إذا لم یكن بھ فھو حقیر، جب

ن یجرؤ         ة، ل دول األوروبی د رؤساء ال جبانًا فلیرسم صورة ملكة الدنمارك أو صورة أح
ّر  : وأقول لھ. على ذلك، إذًا النتیجة أنھ جبان حقیر لو فررت من العقاب في الدنیا، فلن تف

اللھم علیك الكافرین فإنھم ال ). رة أكبر لو كانوا یعلمونوَلعذاب اآلخ(من عذاب اآلخرة، 
  .یعجزونك یا رب العالمین، یا رب إنك تسمع الدعاء اللھم استجب

---------------------------  
  ولسوف تعلمون
  )جرینیتش( ١٠:٥٦، )السعودیة( ١٣:٥٦م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|ناصر الحبیب 

د   یا شباب حان وقت الجد الزم نردعھم ونقاطعھ ى قائ م فقد تعدوا على رمز المسلمین عل
  الغر المحجلین

---------------------------  
  نحرنا دون نحرك یارسول اهللا



 ٢١٦

ophelia |جرینیتش( ١١:٤٠، )السعودیة( ١٤:٤٠م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦(  
ي          دة الت اة الفضائیة الوحی د ھي القن اة المج تفیض اعیننا من الدمع عندما النرى سوى قن

ا         تتصدى لھذه ا ل روتان وات والسعودیة خاصة مث ة القن ا بقی رة أم لحملة المنحطة والحقی
التي یحز علینا ان ال تعرض برنامجا یذود عن نبي االمة الذي قال فیة المولى mbc،وال

ات       ) وانك لعلى خلق عظیم( ات العاری ات للفنان دیو الكلیب أم صار ھمكم عرض اخر الفی
یكم        این الغیرة على الدین وھل اصبحت حریة ل عل ا حرام ب التعبیر للغرب حالل وعلین

ر             ن عم ك ای وا برحیل م رحل ك یارسول ام انھ ن النتصرون ل ي سبات ای الى متى وانتم ف
  وابوبكر وعثمان وعلي اما یوجد فین أمثالھم

---------------------------  
  ال واهللا یارسول اهللا لن نسكت

  )جرینیتش( ١٢:٥، )السعودیة( ١٥:٥م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|عاشقة الرسول 
رة       ا وق ا وحبیبن ا نبین ق إلین یكفینا ذل وھوان أین غیرتنا على رسولنا ؟لقد سبوا احب الخل

نحن  ... اعیننا بابي ھو وامي  لكن واااااااهللا لن نسكت سنقاطع منتجاتھم ونھز اقتصادھم ف
رھ       وا عظھ لغی یھم لیكون دعوا عل ر ون ى  امة الملیار سنرفع اكفنا في ثلث اللیل الخی م وعل

دنمارك وان تقطع            ي ال فیرھا ف حب س دول االسالمیھ ان تس ل ال ي ك حكوماتنا الرشیده ف
  العالقات

---------------------------  
  نصرة رسولنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم

  )جرینیتش( ١٢:٥١، )السعودیة( ١٥:٥١م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|عبداهللا الغامدي 
م    ) رسلي ان اهللا قوي عزیزكتب اهللا ألغلبن انا و(قال اهللا تعالى ول حسبنا اهللا ونع لذلك نق

ا اسودا عاجال      یھم یوم الوكیل وانا هللا وانا الیھ راجعون أسأل المولى عزوجل ان یرین ف
غیر آجل وان یبتلیھم باالمراض والزالزل والكوارث انھ على ذلك قدیر وباالجابة جدیر 

  یاحي یاقیوم اجب دعائنا آمین یارب العالمین
---------------------------  

  الحول وال قوة االباهللا
  )جرینیتش( ٨:٣، )السعودیة( ١١:٣م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|حسن الغامدي 

ى          دیانات االخرى الت رام ال دم احت ل والجھل وع دم العق ان مثل ھؤالء القوم یوصفون بع
  منزلھ من اهللا والحول والقوة اال باهللا

---------------------------  
  یارسول اهللا فداك روحي
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  )جرینیتش( ٩:٤، )السعودیة( ١٢:٤م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|الغربة 
  واهللا نفدیك بأرواحناوأوالدنا..................بأبي أنت وأمي یارسول اهللا

---------------------------  
  أمة محمد بخیر

  )جرینیتش( ١٩:١٧، )السعودیة( ٢٢:١٧م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|ابو الیاس 
ذه الت   رأ ھ وركتم            الذي یق ر ب لم بخی ھ وس د صلى اهللا علی ة محم ت ام ا زال ول م ات یق علبق

  واالمة بخیر ما دامت الغیرة فیھا فان سلبت فأقرا علیھا السالم
---------------------------  

  مانرد على ھؤوالء العجول الدنمركیة
  )جرینیتش( ٢٠:٨، )السعودیة( ٢٣:٨م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|ابو احمد 

ھ    یجب مقاطعة مثل ھؤال ھ ویقدمون ء العجول حتى یعلموا ان وراء الرسول رجال یحبون
  على انفسھم واوالدھم

---------------------------  
  أین صحوة االمة
  )جرینیتش( ٢٠:١٧، )السعودیة( ٢٣:١٧م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|سالم الدوسري 

اذا قدمتم لن أتكلم عن أولئك الكفرة الملحدین فلیس بعد الكفر ذنب ولكني أقول للمسلمین م
أن           تم تتفرجون وك یكم وأن ف یستھزأ بنب ار كی اذا یاللع ھ أم م لالسالم ھل مجرد التسمي ب
ریم صلوات اهللا     اللجم قد اللجمت لكم ءأصبحتم مطایا أم أذنابا كیف یستھزأ بالرسول الك
ون       ھ واالسالمیة یجب أن یك دول العربی وسالمھ علیھ ولم یتكلم أحد أقصد بھم روساء ال

ى        ھناك ردا خاص أو مؤسسات أو حت ك سواء أش ل ذل صارخا رادعا وأن یحاكم من فع
اذا فعل رسولكم           ذكروا م ق ت حوة المسلمین من سبات عمی حكومات فكفى بھذا حدا لص
ى    الكریم لیبین الھدى للناس ویرسم الطریق المستقیم فكان یقابل باالساءة ولكنھ صبر عل

ل م    ى أفض لمین ال الم والمس ل االس ى أوص ك حت اء    ذل ده الخلف ف بع م خل ة ث ة وھیب كان
ي        م ف ت عصور المسلمین وھ م توال الراشدین من بعده وساروا على دربھ واقتفوا أثره ث
قوة وھیبة وعزة وكبریاء وعظمة ثم بعد ذلك أصبحت القوة والھیبة تتضاءل شیئا فشیئا    

مر الى أن وصلت االمة االسالمیة الى ماوصلت الیھ االن من ذل وصغار حتى وصل اال
ا    ا أیھ م ی أقول لك ریم ف ا الك تھزؤن بنبین ازیر أن یس ردة والخن وان الق اول أخ ى أن یتط ال
م    وا لھ دوكم وكون ام ع وا أم د وقف ل واح ب رج ى قل وا عل تكم وكون وا كلم لین أجمع المس

یارب أن رسولك الكریم صلى اهللا علیھ وسلم كان الینتقم لنفسھ اال أن ..........بالمرصاد 
تقم       تنتھك حرمة اهللا ھ وأن ذین أستھزوأ ب ك ال  تعالى فینتقم هللا تعالى اللھم فانتقم لھ من أولئ

ان          ى االسالم والمسلمین وبالشرائع السموایة وباالدی د تتطاولوا عل للمسلمین منھم فھم ق



 ٢١٨

ون        ى یؤفك اتلھم اهللا أن ون ق ا یزعم رأي كم ان   .....التي لیست محال لحریة ال أرجوا أذا ك
  hotmail.com@١٢٣_soglاسلتي وتوجیھي على أیمیليھناك خطأ في ماكتبت مر

---------------------------  
  المقاطعة وسحب السفیر السعودي بدأت تتفاعل في الدانمارك

  )جرینیتش( ٢٠:٥٠، )السعودیة( ٢٣:٥٠م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|مسلم من الدانمارك 
علیھا الدانمارك  بدأت إعادة الحسابات والخوف من المقاطعة وعد الملیارات التي تحصل

از             ات التلف ى شاش دأت عل ة ب دول العربی ن ال ا م عودیة وغیرھ ى الس دیر إل ن التص م
والمجالت فقد كان الخبر األول في التلفاز الدانمركي الیوم عن إستدعاء السفیر السعودي 
للتشاور وخبر دعوات علماء المسلمین للمقاطعة والخوف من الخسائر المادیة والمعنویة 

بب ال نویًا ب    بس در س ة یق ع المملك ا م ة أن تعاملھ ركة أرال الدنماركی ت ش وم وقال  ٣رس
  ملیار وأن ھذه خسائر وقد تمتد المقاطعة للدول المجاورة بسبب دعوات العلماء

---------------------------  
  أعوذ باهللا من فعلتھم الشنیعة

  )تشجرینی( ٢٠:٥٤، )السعودیة( ٢٣:٥٤م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|بنت اإلسالم 
فلنكن یدا . ( اللھم إني أعوذ بك مما فعل أحفاد القردة والخنازیر .حسبي اهللا ونعم الوكیل 

ة  اتھم الدنماركی د منتج د ض رف  ) بی ن أش دفاع ع ھ لل الم و أھل وة اإلس م ق ت لھ ى نثب حت
  .األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم 

---------------------------  
  فر ذنبلیس بعد الك
  )جرینیتش( ٢١:٧، )السعودیة( ٠:٧م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|سعید احمد 

ك      م عن اولئ ن اتكل اعزائي الكرام القائمین على ھذا الموقع لكم مني اجل تحیة واحترام ل
لین       اء اهللا المرس ون انبی م یقتل ا فھ المنكرین المتنكرین هللا تعلى فھم وصفھم اهللا بقتلة االنبی

ا النب   ن          الیھم فكیف بحبیبن د م ھ افضل الصالة واالسالم والكن اری ي علی ي االمي العرب
ى             ذي تجراء عل ین ال ذا الع ل ھ ل تقت دنمرك ب ة ال ي بمقاطع ان ال تتكتف ھ االسالمیھ ب االم
نا         ا بانفس ا م دیر اذا غیرن ى نصرناء لق حیفھ وان اهللا عل الحبیب وان تحرق مقر تلك الص

  ووحدنا صفوفنا وكنا امة واحده واتجھنا الى اهللا عز وجل باالخالص في العباده
---------------------------  

  السعودیة
  )جرینیتش( ٢١:١٢، )السعودیة( ٠:١٢م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|فتحي الولدي 



 ٢١٩

اااالة     ر ورس و تعبی إن ھذه اإلساءة والحملة البغیضة عن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم لھ
م     ة لھ ود كاف لمین     واضحة للعرب والمسلمین بكره الغرب والیھ وینسبون االرھاب للمس

ادة العرب ان    . لعنھ اهللا وامثالھ بوش وبلیر) شارون(متناسین اكبر االرھابین  ن ق فالبد م
ن      ا م ع صادراتھا لن یسحبو كل سفراءھم لدى ھذه الدولة المعلونة باذن اهللا ومقاطعة جمی

ھ وس   و   منتوجات غذائیة او صناعیة فالبد من الدفاع عن الرسول صلى اهللا علی ھ ھ لم الن
ھ                 دافع عن ال ی وم ف دافع عن الرسول الی م ی ن ل ا فم ار لن ذا اختب ة وھ وم القیام ا ی الشفیع لن

  .ویشفع لھ یوم القیامة
---------------------------  

  لعنة اهللا على االعداء
  )جرینیتش( ٢١:١٣، )السعودیة( ٠:١٣م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|محمد العواجي 

نھم اهللا وأبطل      حبیبي یا رسول اهللا بأبي وأمي ا دین لع ا ھوالء الحاق نت یانور البشریة أم
ا    أفعالھم فیجب على كل منا كامسلمین الوقوف ضد ھوالء الجبناء ومقاطعة منتجاتھم وان
ن       دموا م ا ق ر مھم بٌ  الیغتف من ھذه اللحظة لن استخدم اي منتج لھم مدى عمري النھ ذن

ذا   أعتذارت كاذبھ تخفي حقد قلوبھم كما یجب على الحك ومة الوقوف موقف الحسم من ھ
الموضوع الذي اساء لحبیبنا ورسولنا وكذلك الدعاء على ھوالء الكفار الفجرة الاقام لھم 

  رایة وجعلھم لمن خلفھم آیھ أمین یارب العالمین
---------------------------  

  الضربة القاضیة لھم
  )شجرینیت( ٢١:١٦، )السعودیة( ٠:١٦م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|عبداهللا 

ك           ي ذال م ومن یتساھل ف ة الضربة القاضیة لھ ان المقاطعة لمنتجاتھم سوف تكون بمثاب
  فغیرتھ على النبي الحبیب معدومھ

---------------------------  
  ال تدعوھا تمر مرور الكرام
  )جرینیتش( ٢١:٢٢، )السعودیة( ٠:٢٢م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|محمد السواجي ، الریاض 
رور ال ر م ا تم و جعلناھ رھم  ل دینماركییون او غی تمر ال نا اذا اس وم انفس ال نل رام ف ك

ة    ة العربی ى المملك المیة خط دول االس ذو ال ى ان تح تقبل واتمن ي المس تھزاء ف باالس
ھ        م الموضوع وان ر حج م كب ت لھ السعودیة في استدعاء سفراءھا من الداینمرك حتى نثب

ق      وفي نظري ان ال. یتعدى حدود حریة التعبیر والرأي بكثیر  م تمس سید الخل خریة ل س
د قبضت     فقط وانما مست كل مسلم على وجھھ االرض فالرسول علیھ الصالة والسالم ق
ي            ریم ف ول الك ا الرس ان یعتمرھ ي ك وداء الت ة الس اقي والعمام الم ب ن االس ھ لك روح

  .الكاریكاتیر الحقیر انما ترمز للدین االسالمي ولیس لذات الرسول علیھ الصالة والسالم 
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---------------------------  
  رؤوساء المسلمین

  )جرینیتش( ٢١:٤٥، )السعودیة( ٠:٤٥م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|رؤوساء المسلمین 
این ردود روؤساء المسلمین این النخوه والغیره علي االسالم انا من رأي ان اول اجراء  

دول المسلمھ وت          ي ال ھ ف فارات الدنماركی ل الس ق ك ھ ان تغل ن البدای ل   یتم اتخاذه م قطع ك
  العالقات مع ھذه الدول الكافره لكي تكون عبره لغیرھا وشكرا

---------------------------  
  البد من ان نقاطع ھذي الدولة

  )جرینیتش( ٢٢:٢١، )السعودیة( ١:٢١م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|ھل من منادي؟ 
یجب  نحن مسلمون وابنااء مسلمون وسیدنا وحبیبناا ھو رسول اهللا صلى اهللا علیة وسلم ف

اافرة     ھ الك ذي الدول على كل مسلم صادق یحب الرسول صلى اهللا علیة وسلم ان یقاطع ھ
ن             لم ای ة وس ان یرسم رسول اهللا صلى اهللا علی اس ب ر الن التي قام بھاا اخس البشر واحق
ذي    د ھ وقفت المسلمون االن البد مناا جمیعااا ان نقف وقفت رجل واحد وجسم واحد ض

نحن مسلمون    الدولة الكافرة وھي ان ن دھم ف قاطع جمیع منتجاتھاا التي نستوردھاا من عن
ي     ركاات الت ن االش ث ع ااا ان یبح وان ھن د االخ ن اح د م اادة واری ھ الج ذي الوقف ي ھ ف
ریم    تستورد من ھذي الدولھ الكاافرة الكي نعرف ھذي المنتجااات و نسال اهللا العظیم الك

  ین امینالقادر على كل شي ان یاخذھم اخذ عزیز مقدتر ام
---------------------------  

  اه اه یاالقھر
  )جرینیتش( ٢٢:٢٢، )السعودیة( ١:٢٢م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|ابو رغد 

لعنة اهللا علیھم وصلة الموصیل ان الكفار یستھزون بالرسول صلى اهللا علیھ وسلم ونحن 
صلى كمسلمون نشتري منتجاتھم ونرفع اقتصادھم واهللا ان المفروض ندافع عن الرسول 

اهللا علیھ وسلم بكل مانملك من قوة ونحارب كل من یستھز بالرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
المین        .  ارب الع یھم ودمرھم ی درتك ف م ارناعجاب ق اللھم علیك بالدنمارك والنرویج اللھ

  .اللھم انصر المسلمین في كل مكان 
---------------------------  

  الباركود
  )جرینیتش( ٢٢:٣٩، )السعودیة( ١:٣٩ م، ٢٧/٠١/٢٠٠٦|عبدالمنعم 

م             دأ ب رق م یب تج لھ ة الي من اركود للمنتجات الدنمركی أن الب لم ب م أخي المس  ٥٧ھل تعل
  .نتمني العزیمة واإلصرارفي مقاطعة المنتجات الدنمركیة



 ٢٢١

---------------------------  
  بالكیل الذى بھ تكیلون یكال لكم ویزداد

  )جرینیتش( ١:٢٢، )السعودیة( ٤:٢٢م،  ٢٤/١٢/٢٠٠٥|بیجول 
م استھزأوا   !!!!! المسلمون االن یعانون من االزدراء؟؟؟ لعلھم یعرفون ماھى مرارتھ وك

ویستھزئون بالمسیحیة والیھودیة ولیس عندھم حجة لالزدراء اال انھ محرف انھ محرف 
  أسفالیھود والنصارى كنبھم محرفھ وھم فقط السلیم كفى وافیقوا واشربوا من نفس الك

---------------------------  
  المسألة مسألة مادة
  )جرینیتش( ١:٣٩، )السعودیة( ٤:٣٩م،  ٢٤/١٢/٢٠٠٥|مسلم في الدنمارك 

ة ال مقاطع رد ف ا ان ن لح، اذا اردن وم مس ره، وال ھج ن ،،، وال غی العین والس ین ب الع
ارتھم  ،،، بالسن اتیرات عن ا      ، ولكنا لسنا بحق غ صغیر لرسام یرسم كاریك م   مبل ذي رس ل

د   ا محم ن نبین اتیر ع د   ، )ص(كاریك ر الجرائ ي اكب ره ف ة لنش الغ المحتم ع المب تم دف و ی
  وھكذا یكون حتى یعرفون ان ما یفعلون ممكن یدور علیھم

---------------------------  
  یاحبیبي یارسول اهللا

  )جرینیتش( ٣:٢٨، )السعودیة( ٦:٢٨م،  ٢٤/١٢/٢٠٠٥|عربیة 
د  ...حیمبسم اهللا الرحمن الر ا بع ة غضب من اهللا          ...أم ل العظیم علی ذا الفع ام بھ د ق فمن ق

دث    ...والناس اجمعین ا ح وأما بالنسبة لنا كأفراد مسلمین فاهللا یشھد باننا غیر راضین عم
دتنا       ى عقی ا سواء بالتطاول عل دث لن ریم   ...ویح رأن الك ى الق د    ...أو عل ا محم ى نبین او عل

اللھم علیك ..ف اال الدعاء على ھؤالء الفجرة الكفرةصلى اهللا علیھ وسلم والنملك بكل أس
خطك  ..اللھم علیك بھم...بھم یھم س یھم غضبك   ...أنزل عل م  ...وأحل عل م أھلكھ م  ...اللھ اللھ

ماذا سیقولون ...ماذا عساھم یقولون في محمد صلى اهللا علیھ وسلم... أھلكھم ومن واالھم
م یقولون في من قال عنھ رب العزة ماذا عساھ)...أدبني ربي فأحسن تأدیبي( في من قال 

ورا یخرج    ) انك لعلى خلق عظیم(والجالل  ھ رأت ن ماذا یقولون في رجل قبل أن تلده أم
ھ لیكون أخر         ...منھا یمتد من األرض الى السماء ي رجل أمي أصطفاه رب ماسیقولون ف

د رأ    ( ماعساھم یقولون في من قال...األنبیاء وخاتم الرسل ام فق ي المن ي ف ان   من رأن ي ف ن
ي ل ب یطان الیتمث اء  )...الش ھ النس ب ب ك تطی ھ مس ان عرق ل ك ي رج ون ف اھم یقول ماعس

ماذا سیقولون عن رجل كسرت رباعیتھ في معركة أحد فزادتھ جماال ...أبنائھا في األعیاد
اء وجالل   ...على جمالھ ك بھ اذا سیقولون   ...وشج صدغھ صلى اهللا علیھ وسلم فزاده ذل م

ماعساھم یقولون في رجل ...والزال األثر ظاھرا علیھ الى الیومعن رجل أنشق لھ القمر 
فواهللا لو أن ھؤالء الكفرة الفجرة قد قرأو عن، صفاتھ صلى .. وكفى.....نزل علیھ القرأن

دامھم   ت أق زت األرض تح لم ألھت ھ وس ب   .... اهللا علی ي حبی ون ف ى ان یقول اذا عس م
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ك     ا... وأكمل خلق اهللا...في أجمل خلق اهللا...اهللا ك وحبیب ى نبی ارك عل للھم صلي وسلم وب
ین    حبھ أجمع ھ وص ك أن تسمي نفسك         . محمد وعلى أل ان حري ب ول لبیجول ك را أق أخی

ول ن      ...بغ م ول ذي ل اب اهللا ال ول اهللا وكت ن رس خریة م ى الس رؤ عل ف تج ك اهللا كی قبح
ا  ف ).. انا نحن نزلنا الذكر وانا لھ لحافظون (یحرف ویكفینا أیھا الغبي قولھ تعالى  واهللا أیھ

ك   البیجول البغول لوال أحترامي لرأي وأدب بعض األخوة المسیحیین ھنا لكنت كلت علی
  من السباب والشتائم مایجعلك تدفن رأسك الغارغ تحت التراب

---------------------------  
  مقاطعة المنتجات الدانمركیھ

hany |جرینیتش( ١٣:٥٣، )السعودیة( ١٦:٥٣م،  ٠٤/٠١/٢٠٠٦(  
ان           كل م ن الب ھ م ل المنتجات الدانمركی اطع ك ذه الرسالھ ان یق را ھ ارجوه من كل من یق

ا ،مجففھ نیدو اجر ان     . انكور وغیرھا أو زبده لورباك أو جبن او غیرھ ل ت وارجو من ك
ذه البضائع    ذه          . یوقف استیراد ھ د تجاوزت ھ ر فلق دا خطی االمر ج ا جماعھ ف ارجوكم ی

وثر       الدولھ كل الحدود ، وال تنسوا انكم ر الك ى نھ ة عل وم القیام سوف تلقون رسول اهللا ی
فماذا ستقولون لھ وقد علمتم ماعلمتم ؟ ارجوكم یاشباب التجعلوا االمر یمر علیكم مرور 
ك   الكرام وتخیلوا لو ان احدھم سب امك اواختك فماذا سیكون رد فعلك؟ وھل اھلك وذوی

او ارسلھا على ھیئة ... تعرف  احب الیك من رسول اهللا ؟ ارسل ھذه الرسالھ الى كل من
بلغ اصحابك جیرانك اطبع ورق ووزعھ ا افعل كل ماھو ممكن ومتاح ...رسائل قصیرة 

وا         ذین دافع حاب رسول اهللا الل ر اص ذ االم ى ھ فكر ولن تعجزك الوسیلھ ولتكن قدوتك ف
و             ال وھ ا طلحھ حین ق دوتك اب ول وق ائھم وانفسھم واجعل شعار ك ق عنھ باموالھم ودم

ت    ` نحرى دون نحرك یارسول اهللا`فع عن رسول اهللا یوم بدر یدا ن ثاب وصدق حسان اب
  فان ابي ووالدتى وعرضى لعرض محمد منكم فداء: حین قال

---------------------------  
  واذا خاطبھم الجاھلون قالوا سالما صدق اهللا العظیم

  )تشجرینی( ١٢:٧، )السعودیة( ١٥:٧م،  ٠٧/٠١/٢٠٠٦|ثائر الشحاتیت 
اء؟ الجواب كال       د االنبی لمھ بأح ا  . ھل حدث یوما واستھزأت احد الصحف المس الن دینن

رام      ن االحت یم ای دق اهللا العظ لھ ص ن رس د م ین اح رق ب امل ال نف ل الش دین الكام و ال ھ
  لالدیان این ما یدعونھ التقدم

---------------------------  
  )السعودیة(بالد التوحید 

  )جرینیتش( ٢١:٤٨، )السعودیة( ٠:٤٨، م ١٢/٠١/٢٠٠٦|طاھر 



 ٢٢٣

انا كشعوب مسلمة لن نسكت على ھذا التصرف ونطالب القادة من ملوك ورؤساء الدول 
ذا           دفي ھ ھ ی ت ل ن كان ل م ت ك افرة بمحاكم ة الك ة ھذاالدول دخل ومطالب المیة للت االس

  الموضوع واني أبرأ الى ممافعل ھؤالء الكفرة لعت اهللا علیھم
---------------------------  

  اصحوا یا أصحاب محمد... آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه 
  )جرینیتش( ٢٣:٢٦، )السعودیة( ٢:٢٦م،  ١٧/٠١/٢٠٠٦|حسبي اهللا وحده 

  اللھم علیك بأعداء الملة والدین ، اللھم العنھم لعنا شدیدا
---------------------------  

  فداك العالمین یارسول اهللا
solid |جرینیتش( ١٩:٥٤، )السعودیة( ٢٢:٥٤م،  ١٧/٠١/٢٠٠٦(  

د رسول اهللا     م بع ف عن      ٠یا أھل األسالم یاأھل الغیرة ماذا بقي لك د ان یتخل ذر الح الع
ھ      ھ مھم ئ والمقاطع ل التخط ھام اللی وفره وس ال مت ائل االتص ھ فوس ذب عن رتھ وال نص

الم     ائل االع ة وس ي كاف ام ف تیاء الع ر االس م ٠٠٠٠ونش نع     اللھ ا ص ك مم ذر الی ا نعت ان
  المبطلون بحرمة نبیك الكریم ونستغفرك من تقصیرنا نحوه

---------------------------  
  فجر أجیالنا قادم

  )جرینیتش( ١٨:٣، )السعودیة( ٢١:٣م،  ١٩/٠١/٢٠٠٦|لینة محمد نور زینو 
ھ   ھذا وعد من شباب اإلسالم و من كل مسلم یعلم ،إلى كل من غّره ضعفنا اآلن  دل دین ع

ا باسمي          د من ذا وع دنیا ھ ة لل ن الرحم ھ دی و صالحھ لكل الدنیا و أن اهللا ما أرسلھ إال ألن
لكل عدو هللا و اهللا سنعود أبطاال كما كنا حماة لألرضو الدنیا : وباسم كل مسلم شعر بذلك 

ھ      ال جل جالل د إذ ق د    { ز سوف یسلمنا اهللا عز و جل مفاتیح الدنیاكما و ع إذا حاء وع ف
را    ا و تتبی ا عل آلخرة لیسوؤا و جوھكم و لیدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة و لیتبروا م

  ابن من أبناء اإلسالم... ھذا وعد اهللا لنا و ھذا وعدنا لألمة آتون یا أمة اإلسالم ... } 
---------------------------  

  دعاء
ابر    راھیم ج رحمن إب د ال و عب عودی( ١٩:٢٦م،  ٢٠/٠١/٢٠٠٦|أب  ١٦:٢٦، )ةالس

  )جرینیتش(
افقین         افقین والمن ركین والمن رة والمش ذل الكف لمین واخ الم والمس ر االس م انص اللھ

  ٠والمنافقین 
---------------------------  
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  المقاطعة
  )جرینیتش( ١٩:٢٤، )السعودیة( ٢٢:٢٤م،  ٢٠/٠١/٢٠٠٦|ابو سلطان 

  المقاطعة ھي الحل األمثل لمثل ھؤالء السفلة
---------------------------  

  ..أظھرو عزتكم وإباءكم یا مسلمین 
  )جرینیتش( ١٩:٣٦، )السعودیة( ٢٢:٣٦م،  ٢٠/٠١/٢٠٠٦|عبداهللا 

ھ           ار عزت د من إظھ ل الب ا ب ر مرورا عادی البد لكل مسلم أال یجعل ھذا الموضوع أن یم
ل          ھ بك دافع عن لم وأن ی ھ وس ا صلى اهللا علی در نبین ا   وإبائھ ورفضھ كل ما ینقص من ق م

ري   یستطیع من جھد ، فمن ما یمكن القیام بھ إلبراز موقف المسلمین نحو ھذا العمل الكف
ي   : للخطباء  -١: ما یلي  وات الت أن یركزوا على ھذا الموضوع ویحذروا العامة من القن

ور      ذه األم ل ھ ى مث دعو إل وات   -٢. ت ؤالء      : للقن ى ھ رد عل امج لل ل برن د أن یعم الب
ام      المجرمین من خالل عل ذه األی ا ھ اء فضالء و تكثیفھ ربین    -٣. م اء والم دھم  : لآلب جھ

حاب   : للكتاب  -٤. الزم في التوجیھ والتحذیر من ھذه الترھات وھذه السخافات  م أص فھ
ذر       د وتح وعي وترش طر فت ي تس ة الت ائل الواعی لم   -٥. الرس ل مس ل  : لك ة األھ توعی

حبیب صلى اهللا علیھ وسلم ، ونشر  واألقارب والجیران وزرع فیھم روح المدافعة عن ال
ة      ة المنتجات الدنماركی ى مقاطع ذیر ھؤالء     . الرسائل القصیرة التي تدعو إل د من تح الب

  .المجرمین من إعادة ھذا الفعل عبر موقع الجریدة الدنماركیة صاحبة المسابقة الخبیثة 
---------------------------  

  بھالدنمارك ترید لفت النظر عن ما اشتھرت 
  )جرینیتش( ١٦:٤٥، )السعودیة( ١٩:٤٥م،  ٢١/٠١/٢٠٠٦|النور 

ان امثال ھده األفعال ھي التي تعجل خطى حامل القنبلة وتجعل المكظوم یفز وترسخ في 
د        رم عقائ ي التحت م الت ان ان األم ن األدی ال ع م فض ین األم وار ب غیر ان الح ن الص دھ

ھ  ومبادئ األمم األخرى لن ولم یكون لھا شأن تسمو   ة  (وتفخر ب ار الدنماركی ادام  ) األبق م
ك            ى دل دلیل عل ا وال ا شرعیة عملھ حف منھ ده الص ي استمدت ھ ھدا دیدن حكومتھا والت
سكوت الحكومة وحق لنا كرد فعل بسیط عدم احترامھا والوقوف منھا موقف العدو حتى 

  تعتدر
---------------------------  

  نواجھ بكل قوه
  )جرینیتش( ١٦:٤٧، )السعودیة( ١٩:٤٧م،  ٢١/٠١/٢٠٠٦| taif_عبدالعزیز 

الم واب وام      یخ وع اعر وش درس وش حفي وم ب وص ن كات ع م راد المجتم ل اف د ك اناش
ى             ل من اساء ال وه ك ل ق ل االسالم والمسلمین ان نواجھ وبك وامیر وحاكم وكل من یمث
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سالم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم كال بتخصصھ و مكانھ وان نرسل لھم ردودنا بقوه اال
  وبحبنا لرسول اهللا وان نكون ید واحده وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد

---------------------------  
  عدل االسالم

  )جرینیتش( ١٦:٥٥، )السعودیة( ١٩:٥٥م،  ٢١/٠١/٢٠٠٦|احمد الشمراني 
االسالم دین ال تھزه مثل ما یفعلة بعض الدبش من ھؤالء الفارغین الذین شغلھم الشاغل  

االرتقاء على اكتاف اي شيء عظیم ولكن ھم یحسبون انھم االن ارتقوا الى النجومیة  ھو
ان االخرى       رامھم لالدی دم احت ارتھم وع وال یعلمون انھم انحدروا الى اسفل السافلین بحق
فدیننا عظیم ویامرنا بعدم سب اي دین كان بل باحترامھ وتقدیره واي دین نعرفھ یستحیل 

ون   بتاتا ان یكون في طی ات اخالقھ انتقاص وعدم احترام االدیان االخرى واال فسوف یك
خاص        س االش تقص نف ا نن ھ وانم ون الی ن ینتم تقص اي دی ن ال نن الق ونح ال اخ ن ب دی
ا         ذي دع ادل وال ا االسالمي السمح والع د دینن ومعقولیاتھم التافھة وتغذیتھم المسمومة ض

ى   الیھ نبینا محمد علیھ السالم الذي ینتقصونھ ویرس دل عل مونھ بالرسومات التافھة التي ت
  وضاعتھم وشكرا

---------------------------  
  حسبنا اهللا ونعم الوكیل

  )جرینیتش( ١٧:٥٤، )السعودیة( ٢٠:٥٤م،  ٢١/٠١/٢٠٠٦|ابن االسالم 
ا     ول ربن ا ورس ان حبیبن ف یھ یم فكی ول عظ ت الرس ي اھان ابنا ف ي اهللا ان مص وتي ف اخ

ین وحسبنا      ونحن لفعلھم جامدون فی دا االم ا محم ا راجي الشفاعھ كن ناصرا لرسول ربن
  اهللا ونعم الوكیل

---------------------------  
  سیكون الرد عنیفا

  )جرینیتش( ١٧:٥٥، )السعودیة( ٢٠:٥٥م،  ٢١/٠١/٢٠٠٦|قادم 
ھ الصالة     ھ علی اال ان للحبیب علیھ الصالة و السالم مكانة لو وزنت بالكون لرجحت كفت

  موالسال
---------------------------  

  حسبنا اهللا ونعم الوكیل
  )جرینیتش( ١٨:٣٦، )السعودیة( ٢١:٣٦م،  ٢١/٠١/٢٠٠٦|أبو أویس 

  )وال تحسبن اهللا غافًال عما یعمل الظالمون ( 
---------------------------  
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  الجواب ما تروه ال ما تسمعوه
  )ینیتشجر( ١٩:٨، )السعودیة( ٢٢:٨م،  ٢١/٠١/٢٠٠٦|مازن 

سنعلم أبنائنا سیرة الرسول المصطفى / ٢محبة الرسول زادت في قلوبنا أكثر ووووو / ١
  ھذه بدایة النھایة لھؤالء الكفرة/ ٣حتى یكونوا سیوفا في أعناق ھؤالء الكفرة 

---------------------------  
  سیكون الرد عنیفا

  )جرینیتش( ١٢:٥٩، )السعودیة( ١٥:٥٩م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|قادم 
  اجعلھا اخى اخیتى توقیع لك.. أقل شيء نفعلھ مقاطعة المنتجات الدنمركیة 

---------------------------  
  بابى انت وامى یا رسول اهللا

  )جرینیتش( ١٣:٥٧، )السعودیة( ١٦:٥٧م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|خالد عقده 
ل    د ك افر  ما حدث فى الدنمارك ما ھو اال افصاح عن عقیده كفریھ ضغینھ وكل ھذا عن ك

ھ       ار والثالثمائ ن الملی د م دوا اح ولكن الجدید انھم افصحوا عن ذلك فى العلن النھم لم یج
ام           دافع والحك د ی ھ وال ح دس محتل المیھ الق ات االس ن المقدس ھ م ن اى حاج ددافع ع ی
ھ           ود الخالف رع اهللا وان تع وا بش ام یحكم و الحك ل ھ رع اهللا اذن الح ر ش ومن بغی یحك

ؤمن برسول     االسالمیھ اى ان خلیفھ  د ون د رب واح واحد یحكم الدول االسالمیھ كلھا نعب
د            ھ واح ا خلیف ون لن اذا ال یك ده اذن لم ھ واح ى قبل د ونصلى ال واحد ونقرأ من كتاب واح
ى شرع اهللا وسنھ رسول اهللا              وده ال و الع ده الحل ھ دود واح د ح ده جیش واح عملھ واح

زه اال  االرض ارض اهللا والشرع شرع اهللا ونحن عباد اهللا ول ن تعود لنا نحن عباد اهللا الع
الى    ال اهللا تع رع اهللا ق ا انفسنا بش ا     (اذا حكمن روا م ى یغی وم حت ا بق ا م ر قوم ان اهللا ال یغی

  صدق اهللا العظیم) بانفسھم
---------------------------  

  علیكم لعنة اهللا
  )جرینیتش( ١٥:٥٠، )السعودیة( ١٨:٥٠م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|أحمد حسن 

ا اسال اهللا اال ان        علیكم لعن ریم وم ھ الرسول الك ق اهللا ان اعز خل ة وغضب اهللا لقد جاتم ب
  یخسف بھم االرض وھم ال یشعرون

---------------------------  
  لن یكتفوا بذلك ؟

  )جرینیتش( ١٦:٣٠، )السعودیة( ١٩:٣٠م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|عمر عبد اهللا 
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نعم لن بكنفوا بذلك من نار ) . . .  ولن ترضى عنك الیھود و النصارى حتى تتبع ملتھم( 
ریم         . . تتأجج في صدورھم  اة رسولنا الك ریم ، حی ران الك ي الق ا جاء ف وھذا مصداق لم

ن            ر م ى أكث ة اهللا و صبر عل اد ألعالء كلم ا جھ ت كلھ لیم كان علیھ أفضل الصالة و التس
م با            دعوا لھ ذلك ن وا ل ا لجئ رھم لم ي تفكی را ف زا كبی د حی وال إن لمحم ل   ذلك ل ھ و لك لھدای

د   ب اهللا محم ا حبی ذا علمن اد ، ھك بیل الرش ال س ة و  ( ض ك بالحكم بیل رب ى س وا ال إدع
  )الموعضة الحسنة 

---------------------------  
  این االعالم

  )جرینیتش( ٧:٥٢، )السعودیة( ١٠:٥٢م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|ابو ربى 
ل  م الوكی ة  ، حسبي اهللا ونع ل قوی اك ردة الفع ون ھن ید   یجب ان اتك ة س ع مكان بة م متناس

ات    عبیة والمؤسس تویات الش ع المس ى جمی ون عل ث تك لمین بحی د المس ق عن الخل
  .وأرى ان المؤسسات االعالمیة االسالمیة لم تقدم شیئا ذكر. والحكومات

---------------------------  
  اهللا ما اذل الشرك والمشركین

  )ینیتشجر( ٩:٨، )السعودیة( ١٢:٨م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|الیمني 
وم اضعف      نحن ق لیس من الغریب او من المستغرب ان نرى ونسمع بمثل ھذه االشیاء ف
ك الغصبو ارضنا وسرقو       ل ذال من الضعیف وال حول وال قوة اال باهللا فلمشركین من قب
ثرواتنا وغتصبو اعرضنا ولیس من المفاجا ان نرى انھم یسؤون علي الرسول صلى اهللا 

  علیة وسلم
---------------------------  

  یا ویحھم نصبوا منارا من غضب
لم        ھ وس ى اهللا علی ى رسولھ ل ور عل ، )السعودیة ( ١٣:٢٧م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|شمري غی

  )جرینیتش( ١٠:٢٧
ر    ) فیما معناه : ( عائض القرني حفظھ اهللا تعالى / یقول الشیخ  ة من دول الكف لو أن دول

أئر  ونحن المسلمون یج... أحرق علمھا لقامت قیامتھا  ب أن نقوم وال نقعد إال بعد أخذ الث
لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فیجب على العالم الرد وعلى الشاعر أن یھجوھم بشعره 
یھم      رد عل ًا أن ن ا جمیع ب علین م یج ب نع ر ،،، یج غیر والكبی ى الص اجر وعل ى الت وعل

و     اء یحم ن عرضھ صلى   ویعلموا أن محمد صلى اهللا علیھ وسلم خلفا رجاًال ، رجًال أكف
یس     الي والنف رًا  . اهللا علیھ وسلم بكل ما یملكون وبالغ ا      : واخی ى نبین دى عل م من اعت اللھ

صلى اهللا علیھ وسلم بالسب أو أقل من ذلك اللھم فاھده إلى الدخول في ھذا الدین العضیم 
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ین   وإال فأخرص لسانھ وأعمي بصره وشل أطرافھ واجعلھ عبرة للمعتبرین آمین آمین آم
.  

---------------------------  
  قاطعو المنتجات الدنماركیة

  )جرینیتش( ١١:٨، )السعودیة( ١٤:٨م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|عبداهللا الحربي 
دة     ا زب ن اھمھ ة وم ات الدنماركی ة المنتج ھ مقاطع ى دین ور عل لم غی ل مس ى ك ب عل یج

  لورباك عشان البقر یبطلو یدللو انفسھم
---------------------------  

  ولكن...ضارة نافعھرب ٠٠
  )جرینیتش( ١١:١١، )السعودیة( ١٤:١١م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|احمدالقرني 

د ان یتخذالمسلمون ردة     ان ھذا الموضوع قد المنا كثیرًاولكن رب ضارة نافعھ ولكن الب
د    ا ویفتق رف فكری د المنح ذا البل ى ھ رالدین ف وع لنش ذا الموض ى ھ ل ف تباق فع ل واس فع

ي حب  یراھا ف ى س دوة الت راھم   الق ى ن الم حت اله والس ھ افضل الص د علی یدنا محم ا وس یبن
وا      اتھم وارج اطع منتج ولى عزوجل ونق اذن الم ا ب ى االسالم افواج اء اهللا ف دخلون انش ی
دون            و ا ان المسلمین الیعت ن لیعلم ت ممك ى اسرع وق ا ف تم مقاطعتھ ھ وی توضیحھا للعام

  ولكن الیھنوا وھم االعلون
---------------------------  

  كیف نرد
  )جرینیتش( ١١:١٦، )السعودیة( ١٤:١٦م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|قادم 

ع          دا الموق ل ھ دونھا داخ واني تج ا اخ ة ی اة الدنماركی ده المنتوج ة ھ ى مقاطع اج ال نحت
www.khayma.com  

---------------------------  
  أدعو إخواني المسلمین في كل مكان إلى إرسال استنكارھم

  )جرینیتش( ١١:٢٤، )السعودیة( ١٤:٢٤م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|یاسر 
ى   ذار إل ة باالعت تنكارھم والمطالب ال اس ى إرس ان إل ل مك ي ك لمین ف واني المس و إخ أدع

ة  ا التالی ى عناوینھ دة عل حیفة  : الجری دنمرك ، ص ة ال ) .  Jyllands - Posten(مملك
ي   ) ٠٠٤٥٣٣٣٠٣٠٣٠(و ) ٠٠٤٥٨٧٣٨٣٨٣٨: (الھاتف والفاكس  د اإللكترون : البری

 )jp@jp.dk  . ( ًا ع وزارة       : رابع المیة م عوب اإلس ل الش ن قب ل م در التواص یج
ذكورة     حیفة الم اس الص تنكار لمس اض واالس عارھا باالمتع ة إلش ة الدنمركی الخارجی

اتنا  ین          . بمقدس ا ب رام فیم ى االحت ة عل ات القائم ور العالق دم تط ن یخ ك ل ان أن ذل وبی
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ھو العنوان البریدي واإللكتروني للخارجیة وھذا . الشعوب اإلسالمیة والشعب الدنمركي 
ة     ات العالمی بكة المعلوم ى ش ة عل ت(الدنمركی  Ministry of Foreign): اإلنترن

Affairs of Denmark www.um.dk ٢, Asiatisk Plads DK-١٤٤٨ 
Copenhagen K Tel. +٠٠ ٠٠ ٩٢ ٣٣ ٤٥ Fax +٣٣ ٠٥ ٥٤ ٣٢ ٤٥ E-mail 

um@um.dk  
---------------------------  

  )صلى اهللا علیة وسلم (نحن أتباع النبي 
  )جرینیتش( ١٨:٢٨، )السعودیة( ٢١:٢٨م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦|خالد الحارثي 

ة اهللا    یكم ورحم ر        ....السالم عل ى اشرف البش ھ ال حف الرذیل ذه الص ت ھ د تھجم د لق وبع
حوة اخوان         ھ فھل من ص لم وأساءت إلی ة وس ي وخاتم النبیین وحبیبنامحمد صلى اهللا علی

ر          ا جف الحب ھ واقالمن دینا مكتوف ا صماء وای ف وأذانن المسلمین الى متى تكون قلوبنا غل
ون          دین وال نك ذا ال ھ ھ ن نستحق ان نكون من حمل منھا لو تم السكوت على ھذا االمر فل
ي            ھ ف ذه الدول ارب ھ ان ان نح ل االیم لم فاق ھ وس لى اهللا علی د ص ا محم اع نبین ن اتب م

ل المن  اطع ك ا   اقتصادھا فنق الم مم ى االس ي تسئ ال ات الت ل المنتج ھ وك ات الدنماركی تج
یجعل ھذا االمر قوة لنا لمحاربھ ھذه الدولھ الساقطھ التي تتلفظ على نبینا محمد صلى اهللا 
ا         ي من د فل دین والتوحی ذا ال ھ عن ھ علیھ وسلم ومن لم یكن في قلبھ غیرة وتصدي ومقاتل

ھ وشرفھا ب    د صلى اهللا       نحن امھ شرفھا اهللا بالتوحید ل ا افضل الرسل محم زل علین أن ان
علیھ وسلم وشرفنا بالقران الكریم فكل ھذا الشرف ینبغي منكم یامھ محمد صلى اهللا علیھ 

م فشھد     . وسلم بالدفاع عنھ وعن آل بیتھ الشریف  ي بلغت اللھ م ان ي بلغت    ...اللھ م ان اللھ
ھ اال اهللا  ...اللھم فشھد ھ افضل     اللھم اني بلغت اللھم فشھد والال د رسول اهللا علی وان محم

  والسالم وعلیكم ورحمة اهللا وبركاتھ. السالم والتسلیم
---------------------------  
  الیضر السحاب نبح الكالب

  )جرینیتش( ١٨:٤٣، )السعودیة( ٢١:٤٣م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦|الخنسااء 
اانھم      ........ بأبي أنت وأمي یاارسول اهللا   ي زم اافعلوا ف ریش م وا ق د    فعل ا محم ع حبیبن م

ریم      ث بعرض رسولنا الك ......... وانظروا مااحل بھم رساالتي ھذه مو جھھ لكل من عب
انكم مھما فعلتم وقلتم ایھا الكالااب لن تظروا رسولنا بشیئ بل انتم تضرون انفسكم اوال   
وات االوان         ل ف ھ قب ذود عن عررضھ فسااعروا بالتوب واخیرا ورسولنالھ رب یحمیھ وی

اار  وقبل ان  یحل بكم ماحل باسالفكم من المشركین اما نحن فواجبنا معرووف وھو االنك
ف   بشده انا ارید ان اسأل لو ان احدكم قد سب ابااه او امھ او قبیلتھ االاا تثوور ثائرتھ فكی
ل            دم التعاام ااتھم وع ة منتج د من مقااطع ق سااكتین الااب یسب حبیبنا بابي ھو وامي ونف

ت  معھم حتى یكفوا عن فع لھم وایضا تشن علیھم حمالاات في كل مكاان وخااصة االنترن
  وھذا اضعف االیمان
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---------------------------  
  اال لعنة اهللا على القوم الكافرین

  )جرینیتش( ١٩:٢٧، )السعودیة( ٢٢:٢٧م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦|أبو زید 
ر من الصالتي          در أخواني اكث ز مقت ذ عزی ذھم أخ ى   اللھم علیك بھم اللھم خ والسالم عل

  رسول اهللا وال تنسو الدعاء علیھم الكفرة حطب جھنم
---------------------------  

  احنا السبب
  )جرینیتش( ٢٠:٢، )السعودیة( ٢٣:٢م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦|ام طالل 

وه     ا فعل المشكلھ یا جماعھ فینا ولیس في الدنمارك االرھبین تسسببوا في سب الرسول بم
اهللا  من قتل وتنكیل في اجانب  لیس لھم دخل في السیاسھ ما نقول اال ال حول وال قوة اال ب

  اللھم انصرنا على الكفرة الفجره من اعداء االسالم
---------------------------  

  تشویة صورتنا امام الغرب.................ھذا ما ارادة االرھابیون
  )جرینیتش( ٢٠:٢٨، )السعودیة( ٢٣:٢٨م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦|غیداء 

والواجب على كل مسلم ان یضرب  .... اهللا ینتقم منھم الخنازیر...سبنا اهللا ونعم الوكیل ح
لم    ة وس ضربة موجعة لمن یتعدى على حبیبنا ورسول االمة وشفیعنا محمد صلى اهللا علی
ا     نكن كلن ا ل واذا لم نوقفھم عند حدھم سوف یقوم غیرھم بالتعدي على االسالم ولن یھابون

ذین یضعون المنتجات         ضد من یكن الكراھی  ن ال ة صلوات اهللا وارجوا م ة للرسول علی
  ..............الدنماركیة التأكد منھا قبل نشرھا

---------------------------  
  حب الرسول

  )جرینیتش( ٢١:٦، )السعودیة( ٠:٦م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|حمد سعود العجمى 
ق عظیم   (قال اهللا تعالى  دق اهللا العظیم و  ) اتك لعلى خل ذى    ص خص ال م واهللا ان الش اهللا ث

خاص واهللا سوف یحاسبھ اهللا         ات او اش ار سواء حكوم الینكر ما یحصل من ھوالء الكف
ى یكون الرسول      ا حت یوم القیامھ فیجب عمل مظاھرات لسفارات ھوالء الكفار فى بالدن

ن انفسنا ومصالحنا      ا م د    ........صلى اهللا علیھ احب الین ل بصوت واح ا  ((((ولنق نحورن
  ))))واھلینا دون نحرك یارسول اهللا

---------------------------  
  لوكان بیدى
  )جرینیتش( ٢٢:١، )السعودیة( ١:١م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|حنان ناجى 



 ٢٣١

و   الیك یافضل الخلق محمد رسول اهللا الى من تعب الجل العالم كلھ الى الرحمھ والخیر ل
ا     كان بیدى ان اقف فى وجھ من اساء الیك لوقفت وانا م ك ویشھد علىم راس ب رفوعھ ال

و   اقول رب كل شى وشھیده اهللا عزوجل ولكنى اقول لمن اساء الیك وعزه الحى القیوم ل
ھ       لى اهللا علی د ص ھ محم ذ بحق حبیب ر من یاخ و وان اهللا خی دمتواعلىما فعلت وه لن عرفتم

  وسلم من اتباع خیر الخلق وعلى سنتھ الى اخر یوم فى حیاتھا حنان
---------------------------  

  قوة إیمان
  )جرینیتش( ٢٢:١٤، )السعودیة( ١:١٤م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|محمد أبوطالب 

ي الصالة والسالم        ا عل ا لحبیبن ا ووالءن ن  . واهللا یا اخواني المسلمین انھ اختبار إلیمانن م
أبكتھ غیرتھ لحبیبنا ؟ من تسّلح بقلمھ للذود عنھ ؟ من ابتھل في الدعاء ؟ من قاطع سلعھم 

  من أھمھ األمر عن الملذات والمسلیات ؟ اسأل نفسك أخي الحبیب؟ 
---------------------------  

  جعل اهللا كیدھم في نحرھم
  )جرینیتش( ٢٢:٤٥، )السعودیة( ١:٤٥م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|عوض الطاھر المھدي 

نشھد ونري عند مطلع شمس یوم جدید ھجوم علي العقیدة والدیانة االسالمیة السمحاء ،   
دھم  ذل ك الن المؤمن مصاب وكل ھذا یقوي من عزیمتنا لقھر ھوالء الیھود وجعل اهللا كی

  في نحرھم واذاقھم الوان العذاب في الدنیا واالخرة
---------------------------  

  حبیبنا محمد علیھ افضل الصالة والسالم
  )نیتشجری( ٢٣:٣٧، )السعودیة( ٢:٣٧م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|مشتاقھ لرؤیة اهللا ورسولھ 

ا             ى دینن دون عل رة الحاق ؤالء الكف دون ھ ا یری رى م وف ن ة س ي غفل ذا ف ا ھك إذا بقین
ف     ............... م یق اذا ل ة ولم ااااار المقاطع ى التج ب عل اطع منتجاتھم ویج ا ان نق د لن لب

داء         ائھم عن اع اء المسلمین وعلم ن حكم العالم المسلم اجمع على ھؤالء ؟؟؟؟؟؟؟ لكن ای
ا    محمد علیھ افضل  دفاع عن حبیبن الصالة والسالم ؟؟؟؟؟؟؟ لبد ان نكون یدا واحدة في ال

دیھم        ) محمد صلى اهللا علیھ وسلم ( م أشل ای یھم اللھ دعاء عل و ال ل ھ لكن مانقول وما نفع
م          ر ھ ودھم ودم ي جل م المرض ف م ارزقھ م اللھ واجعل االرض تتزلزل من تحت ارجلھ

د     ب ق یھم عجائ ا ف رام      واجعل كیدھم في نحورھم وأرن ا ذا الجال واإلك اقوم ی احي ی رتك ی
  اللھم

---------------------------  
  حسبنا اهللا

  )جرینیتش( ٢٣:٤٨، )السعودیة( ٢:٤٨م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|بو عبد الرحمن 



 ٢٣٢

  حسبنا اهللا ونعم الوكیل وندعو اهللا سبحانھ وتعالى ان یسلط علیھم من بني جلدتھم
---------------------------  

  ...شیوخ ھذه االمة وقادتھا أین انت یاملیكنا میما یقال أین انتم 
اعدي  ول اهللا  -الس ن رس دافع ع عودیة( ٢:٥٧م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|م  ٢٣:٥٧، )الس

  )جرینیتش(
م            رى مارس ا رسول اهللا ون ي حبیبن ال ف ا نسمع مایق نسمع ونرى ولكن من یسمعنا ویران

ي أنفسنا م     تم ف ن     عنھ ولكن من الذى یسمعنا ویرانا نحن نك داء لم ره والع ن الغیض والك
ھ المسموعھ         م الكلم یس لك ا أل ھ وقادتھ ذه األم تجراء على حبیبنا ولكن أین انتم یاشیوخ ھ
ك    الیقاف ھذا العداء این انت یاملیكنا لتدافع عن رسولنا نحن نشد بك سواعدنا ونستند الی

را ومابوس    ك واخی ول  بعد اهللا فأرننا مافعلك بھم وماصنیعك بمن یجرو بحبیب عي اال ان اق
  .حسبي اهللا و نعم الوكیل اللھم ارنا بھم عجائب قدرتك 

---------------------------  
  محمد صلى اهللا علیھ وسلم

  )جرینیتش( ١٧:٣٥، )السعودیة( ٢٠:٣٥م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|فتاة مسلمة 
ربي الرسول الكریم محمد بن عبداهللا أكرم وأفضل من كل الحاقدین والنقول إال المثل الع

  )الیضر السحاب نبح الكالب ( الشھیر 
---------------------------  

  اهللا المستعان احترق قلبي لسبك یا رسول اهللا
  )جرینیتش( ١٧:٥١، )السعودیة( ٢٠:٥١م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|ولد الرس 

ا       .... حسبنا اهللا ونعم الوكیل ھذه اول كلمة اتكلم بھا  ا ممن سب رسولنا وحبیبن م مكن اللھ
د لو          محم عودیة ارس ل الس ذین داخ د الل باب واقص اخواني یاش لم ی ھ وس لى اهللا علی ص

ة وحتسبو االجر      بجوالتكم على اصدقائكم واقربائكم بطلب مقاطعت المنتجات الدنماركی
ھ            ھ عن الرسول صلى اهللا علی ذه الرسالھ ھي للمدافع ذكر ان ھ ة ت بدل ان ترسل غرامی

ام       وسلم وھذه مجربھ لدینا بالقصیم فقد ات ع االرق ة وارسلت لجمی ذه الطریق تني رسالھ بھ
ي   الخاصھ التي بجوالي واطلب من اخواني المقیمین ان یفعلو نفس ھذه الطریقھ الھلھم ف
اذن اهللا سوف      دنماركي وب البلدان العربیة واالسالمیة حتى نصل الى ضرب االقتصاد ال

.... الن االمر اكثر من ذلك اعذروني ان لم اكن اجید التعبیر عن مافي داخلي ..... ننجح 
  .وال اول مرة اكتب على االنتر نت 

---------------------------  
  حسبنا اهللا ونعم الوكیل

Night Dews |جرینیتش( ١٨:٤٦، )السعودیة( ٢١:٤٦م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦(  



 ٢٣٣

حسبنا . وسلط علیھم عقابك، ارنا فیھم عجائب قدرتك، یا حي یا قیوم، اللھم یا احد یاصمد
  حسبنا اهللا ونعم الوكیل، حسبنا اهللا ونعم الوكیل،  ونعم الوكیلاهللا

---------------------------  
  الخالفة ھي الحل

  )جرینیتش( ٢٠:٢٣، )السعودیة( ٢٣:٢٣م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|محمد الحربي 
ھ   ن ل زقین مشتتین         .... ال خیر في حلم إذا لم تك ا مم ا دمن در م فوه أن یك وادر تحمي ص ب

د   تنابلة نعیش ا ال      ، عالة على شعوب األرض فلن یأبھ بنا أح بس م زرع و نل اال ن ل م نأك
عجزنا ، نستخدم حواسیب لیست من إبتكارنا و نتراسل بجواالت لیست إختراعنا ، ننسج 

دنمرك    . عن ترجمة العلوم الى لغتنا بل عجزنا عن تدریسھا ألبنائنا  ة ال نتواصى بمقاطع
ا غاضبون ؟ و       الم نتواصى من قبل بمقاطعة أمر،  ت النتیجة؟ ھل نحن حق یكا فماذا كان

دم        ات الشیطان ؟ أم نسیتم ھ دي و آی اآل متى یستمر ھذا الغضب ؟ ھل نسیتم سلمان رش
دناو ؟ أم ال          ي من حقھا للمسلمین ف ین و س افلون أن الفلب د؟ أم تتغ ي الھن المسجد البابري ف

تا       الكم تركس ي ب د ؟ و ھل ف ي تایلن ر الشیوعیة     تعرفون إقلیم فطاني ف ن الشرقیة تحت نی
یتم       ل نس ریف؟ و ھ دس الش دھا للق رائیل و تھوی ان ؟ و اس ن الشیش اذا ع ینیة؟ و م الص

) اإلذعان  ( المتجات اإلطالیة التي كتبت لفظ الجاللة على األحذیة؟ و ھل الفلم الھولندي 
ل و احسر      ذاكرة؟ ب تاه أصبح نسیا منسیا ؟ و محاربة الحجاب في فرنسا ھل غاب عن ال

ا    ا؟ أن ھ حالھ ا آل الی رون و م ة ق المیة أربع ة اإلس مة الخالف ا عاص ن تركی تم ع ل غفل ھ
ن        ..... إتجھت الى اإلسالم في بلد ا م د لھ الطیر مقصوص جناحاه إن مشاكلنا ال ب تلقاه ك

لم      ، حلول جذریة  ھ و س و نشر  ، منھا اإلعتصام بكتاب اهللا و سنة رسولھ صلى اهللا علی
وطین ا یم و ت ان  التعل ي لس ي ھ ة و الت ة العربی ر اللغ نفس و نش ى ال اد عل ة و االعتم لتقنی
دعون          ، الوحدة اإلسالمیة  ى من ی ق عل ة االسالمیة لقطع الطری اء الخالف دعوة إلحی و ال

م   ، لمزید من التفتت و التشرذم بحجة دعم األقلیات الكردیة و االمازیغیة  م ال إرب لھ وھ
ي  }آن و من ثم يسوى إجاد مسلمین ال یقدرون فھم القر ل حالھم الى ما آلت الیھ دولة بن

ى   . عثمان راب ال أما عرض نبینا الكریم فمصون ومن حثى التراب على الشمس إرتد الت
  وجھھ و ظلت الشمس ناصعة نقیة

---------------------------  
ة تسي لالسالم              ل دول ع ك ات الدبلوماسیة م دول االسالمیة قطع العالق ل ال ي ك یجب عل

  لنا صلى اهللا علیھ وسلم صراحةورسو
  )جرینیتش( ١٢:١٢، )السعودیة( ١٥:١٢م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|خضر احمد عبدالمجید 

ھ       ا ویل اداة السامیة وی تھم بمع ان الدنیا تقوم والتقعد عندما یتحدث شخص عن اسرائیا وی
دا      ا نحن المسلمین االعت ون لن د اذا نفى محرقة الیھود كما حدث للرئیس االیراني متي یك

ى اساءة رسولنا          زة ونحن نصمت ونسكت عل ا الع بدیننا وھو الدین الحق ومتي تتون لن
اوال ینبغي ان نبدا باضعف االیمان وھو االتي  ٠وحبیبنا المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم 



 ٢٣٤

ا       -١ دائل غیرھ اك ب دنمارك باالسواق وھن وین لجان    -٢مقاطعة اقتصادیة لمنتجان ال تك
ھ      اسالمیة بتصنیف الدول ا ل ب ا تعم لمعادیة لالسالم على قرار المعادیة للسامیة حسب م

دلل     -٤طرد سفراء الدنمارك من الدول االسالمیة  - ٣امریكا  ن ال رفع دعوى قضائیة م
الغرب         الم ب ئ لالس ب وتس ي تكت حف الت د الص دة ض م المتح ر االم المیة عب  - ٥االس

د        دول كلھن ة واالتجاه شرقا ل ا الغربی والصین ودول شرق اسیا وھي     مقاطعة التكنولجی
ى         دول عل ل ال ع ك ى ان تجم ا ونتمن تحترم عقائد المسلمین وبھا مانحتاج الیھ من تكنلوجی

  ذلك كاجماع دول الغرب على قضیاھا وانسیاق المسلمین خلفھا
---------------------------  

  حسبنا اهللا
  )جرینیتش( ١٢:٣٤، )السعودیة( ١٥:٣٤م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|ایناس 

  نا اهللاحسب
---------------------------  

  كیف تجرؤ على ذلك
  )جرینیتش( ١٢:٣٨، )السعودیة( ١٥:٣٨م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|سعد الیامي 

بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا اما بعد ان ھؤال الشرذمة الدنماركیة لو فعلو ما 
م    فعلوا لن یضر ذلك في سمعة رسول اهللا اي شي وال یجب علینا الس ك وھ ى ذل كوت عل

لم یفعلوا ذلك اال بعد رؤیتھم لتھوننا في دیننا والكنھم سوف یرون غیر ذلك انشاء اهللا ھم 
ون        م من یبحث الو ھؤال المسلمون وھ الذین بدأو فلو حصل لدیھم اي اعتداآت او تفجیر ق

ھم في وفي الختام نوصیكم بالدعاء علی. عنھا الكن انشاء اهللا یرون شیا غیر الذي توقعوه 
م       بنا اهللا ونع ا وحس وم وغیرھ ان ولح ان والب ن اجب اتھم م اطعتھم ومنتج الة ومق ل ص ك

  .الوكیل والسالم علیكمن ورحمة اهللا وبركاتھ 
---------------------------  

  ْبْأقتصادھم نداویھم
  )جرینیتش( ١٢:٤٥، )السعودیة( ١٥:٤٥م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|) الكویت(عیسي العنزي

ة أي شي دانمركي          أن كانت الصحیفة  ي مقاطع وم ف ى الی دأ من ة فسوف أب وان . حكومی
حیفة      ق الص ات بح ي العقوب اذ اقص ة اتخ ة الدانمركی ن الحكوم وا م ة فنرج ت خاص كان

  .ومدیر تحریرھا والكاتب والرسام 
---------------------------  

  نصره الحبیب صلى اهللا علیھ وسلم
  )جرینیتش( ١٢:٥٥، )السعودیة( ١٥:٥٥م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|...... راجي الشفاعھ



 ٢٣٥

ا كي ال             رد علیھ دي الغرب ویجب ال ي نشرتھا ای ذه االشیاء الت ل ھ یجب علینا انكار مث
ا كمسلمین نشر امجاد             ا من ھؤالءویجب علین در الین ة مایتص ا ویجب مقاطع یتمادوا بھ

  .........النبي صلى اهللا علیھ وسلم
---------------------------  

  فرصة حقیقیة
  )جرینیتش( ١٣:١، )السعودیة( ١٦:١م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|ابو منال 

ي         ا ف ي ان من یتطاول علین الم الغرب ري الع نعم تعتبر ھذة المناسبة فرصة حقیقیة لكي ن
ق  . دیننا یجد أمة غیورة علي دینھا وسوف یجني علي نفسة خراب أمرة  واهللا ولي التوفب

.  
---------------------------  

  "بغیظكم قل موتوا " 
  )جرینیتش( ١٣:٣٧، )السعودیة( ١٦:٣٧م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|إبن األرض المباركة 

بح    ` یریدون أن یطفئوا نور اهللا بأفواھم `  حاب   .. القافلة تسیر و الكالب تن ال یضیر الس
م   ولى لھ ا و ال م د اهللا موالن ا محم الم و حبیبن ریفنا باالس ن تش وظین م الب مغی اح الك نب

ین و لیخسأ الخاسئون     محمد خاتم األنبی ات هللا و الصالة   .. اء و سید البشر أجمع و التحی
  .على محمد و على أنبیاء اهللا و عباد اهللا الصالحین و الحمد هللا رب العالمین 

---------------------------  
  ھلموا یامسلمون لذود عن نبیكم

  )جرینیتش( ١٣:٥١، )السعودیة( ١٦:٥١م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|شاكر الھتاري 
ا رسولنا                ي تعرض لھ ف الت ن المواق ر م رار لكثی وم ھو تك راه الی ا ن اة وم ذه الحی ھي ھ

التھ          ..الكریم في حیاتھ ي ورس ذا النب ور ھ وا ن ن یستطیعوا ان یحجب وا فل ا فعل ولكنھم مھم
  :والحل الذي نملكھ في یدنا ھي المقاطعة لمنتجاتھم ارجو فتح الرابط. الخالدة االسالم

---------------------------  
  دعاء

  )جرینیتش( ١٣:٥٥، )السعودیة( ١٦:٥٥م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|عادل 
ك     إنھم الیعجزون درتك ف فادع      .اللھم ارنا فیھم عجائب ق یھم الجراد والض م أرسل عل اللھ

ة   وة والعظم روت والق اذا الجب ل ی را .والقم ًا كثی إلعنھم لعن م ف ف  .اللھ اقوي فإخس م ی اللھ
اللھم من سب نبیك فشل أركانھ ویبس .كل صوب وجابب بدورھم وانزل علیھم البالء من

  .الدماء في عروقھ یارب العالمین 
---------------------------  



 ٢٣٦

  بحبك یا رسول اهللا
  )جرینیتش( ١٣:٥٩، )السعودیة( ١٦:٥٩م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|عزة أحمد محمد 

ا ان           د ربن ل لحظة بأحم ى ك ك وف ن اساء الی ل م أكره ك ك وب ل من حب ك وبحب ك ى بحب
د    ا محم ا   ) ص (مسلمة و بأدعو كل مسلم ومسلمة أن یغیروا على دینھم وعلى نبین ا أیھ ی

دین      ان وادعو ل المسلمون فى كل بقاع األرض قاطعوا ھذه المنتجات وھذا اضعف االیم
  نبینا محمد بالنصر وأن یزلزل ھذه البلدان بأذن اهللا

---------------------------  
  واهللا كلنا لفداء

  )جرینیتش( ١٠:٦، )السعودیة( ١٣:٦م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|** حكمي سامیة 
ى   إن االستنكار والتندید والتشجیب لم یعد یؤدي إلى نتیجة ، بل ال بد من تحرك واسع عل
أعلى المستویات ، ولن ننسى ما فعلوه ولو بعد حین ، إن الغضب اإلسالمي الیوم أصبح  

ون     أكبر مما یعتقدون بل إن قلوبنا أصبحت ملئ من افتیؤا یھین ذین م الغیظ على ھؤالء ال
د    ى الحق وبھم عل وت قل ذین انط ن ال رذمة م ؤالء الش ریقھم ھ ع ط ى یتب ریم حت ا الك كتابن

ھ وسالمھ     أبي  . والكراھیة لھذا الدین العظیم بإھانة رسول األمة محمد صلوات اهللا علی ب
د ، كال واهللا    ریم      ..أنت یارسول اهللا أتھان ونحن أمة الملیار أو نزی ا الك ذلك أیھ ن نخ .. ل

ون       د أو نھ ن نرت ك فل ا ألجل ولنأخذ بحقك من أعین ھؤالء حتى وإن قدمنا أرواحنا ودمائن
آن لنا أن نعود .. جراحنا الممتدة لن تنزف أكثر من ذلك بعد اآلن ، فقد آن لنا أن نعود .. 
ة  ..  باب األم ا ش ة   .. فی ة المبارك ذه األم اء ھ ا نس اعة  .. وی دأت س د ب فر لق ل .. الص فھ

ي   .. أما یكفي ما فعلوه بأبنائنا !! ستتخاذلون عن نصرة ھذا الدین  ى ف واهللا لقد قھرونا حت
دا            د أب ذل والرضوخ بع ى ال ة ، وإل ى المھادن ود إل ن نع واهللا ل ا ف ذه   .. دینن ي أناصر ھ إنن

  ..فال نامة أعین الجبناء .. الحملة للدفاع عن رسول األمة 
---------------------------  

  افیقوا ایھا المسلمون
  )جرینیتش( ١٠:٢٨، )السعودیة( ١٣:٢٨م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|مھدى على مھدى 

تنتھك اراضیكم وال تحركون ساكنا وتنتھك اعراضكم وال تحركون ساكنا واألن تنتھك      
ى رسول اهللا     تھجم عل لم   (حرمھ اإلسالم وی ھ وس ى    ) صلى اهللا علی وال تحركون ساكنا ال

ل  متى الضعف والھ وان الى متى الذل امام اعداء اهللا كفا بنا كلمة نفسى نفسى واتحدوا لع
اهللا یجعل لكم مخرجا من ھذه المھانھ اسال اهللا العلى العظیم ان یمنحنا القوة على ان نتحد 
ا      ال اال زلن رزمة رج ؤالء الش ن ھ ل م ا جع داء اهللا واهللا م ة الع ا مخاف اوال الن باتحادن

  وا نصرة لرسول اهللاقاطعوا وھاجموا واستنكر
---------------------------  



 ٢٣٧

  اعدا الدین كثر
  )جرینیتش( ١٠:٣٨، )السعودیة( ١٣:٣٨م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|ابو عبد اهللا الفیفي 

واقول من اراد اال سالم والمسلمین بمضره   @ما علینا اال انقول حسبنا اهللا ونعم الوكیل 
ه النخبھ الفاجره الكافره با الدین و با اهللا ومما توصلت الیھ ھذ@ نقول اشغلھ اهللا في نفسھ

ولھم   وبرسولھ صلى اهللا علیھ وسلم نقول واضھار علیھ ما لیسى فیھ وحاشاه انما یرجع ق
ذ    ذیئ ویخ على انفسھم واسئل اهللا بأن یا خذ حق رسولھ المعصوم من العیوب والكالم الب

  @@@@@@وفیق حق خلقھ كاملھ من انفسھم واموالھم واوال دھم وبا هللا الت
---------------------------  

  ماذا كانو یریدون من سب الرسول
  )جرینیتش( ١١:٥، )السعودیة( ١٤:٥م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|عیسى بن علي المغربي 

رون    انو ی ربما كانت لھم اھداف دنیویھ او اھداف سیاسیھ من ھذه الفعلھ الشنعاء؟ ربما ك
و اسھم   رءه      انھم اذا سبو الرسول انھم سوف تعل ذكرون الم دیانات؟ اال ت ع ال د جمی ھم عن

دون            انو یری ا ك ل االوساط ربم ي ك جھ ف اك ض م تكن ھن التي صلت بالناس في امریكا ال
اذا                ابیون؟ لم ا ارھ ون عن االسالم شیئا سوا انن ا س الیعرف م ان ل ھ ذا القبی ضجھ من ھ

ھ  الندعوھم اال االسالم بالحكمھ والموعضھ الحسنھ ؟ في زمن الرسول صلوا    ت اهللا علی
ھ       ذه المحن اذا النواجھ ھ یھم لم وسالمھ كان یعرض لالذى من المشركین وكان یصبر عل
ھ   بالصبر والدعوه اال اهللا لكي نھزم كل من حاول ان یستھزء بنا او بدیننا او برسولنا علی

ت       ]]] افضل الصاله والتسلیم  ا ان ا وارحمن و عن ا واعف ربنا ال تؤاخذا ان نسینا او اخطئن
  اخوكم عیسى المغربي[[[[[[[ نا فنصرنا على القوم الكافرینموال

---------------------------  
  ضعف ھیبة المسلمین

The Phantom of Islam |جرینیتش( ١١:٦، )السعودیة( ١٤:٦م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦(  
أي استھزاء أو           وا األصل ب ان السود افریقی ة تخشى التطرق لألمریك الصحافة األمریكی

ر ا خریة عب اه     س ة تج م قوی ك ألن ردة فعلھ الم وذل ائل اإلع ن وس ا م حف أو غیرھ لص
ة أو ردة     ا أي قیم یس لن الحكومة والصحافة لذا یحسب لھم ألف حساب ونحن المسلمین ل
ل البشر    فعل تجاه اإلستھزاء إلى رمز من رموز اإلسالم وخاتم األنبیاء والمرسلین وأكم

لى كل مسلم غیور حسب القدرة المتاحة لنا محمد علیھ أفضل الصالة والتسلیم لذا یجب ع
دنمارك      ث أن نصف صادرات ال وھي أن نحاربھم اقتصادیًا وذلك بمقاطعة منتجاتھم حی
متجھھ نحو السعودیة فعلیكم بھم یا مسلمین وأي منتج العالمة المسجلة علیھ تنتھي بالرقم 

  أبو سلیمانفھذا منتج دنماركي لذا أعزفوا عنھ وجزاكم اهللا خیرًا أخوكم  ٥٧
---------------------------  



 ٢٣٨

  اهللا یمھل ولكنھ سبحانھ ال یھمل
  )جرینیتش( ١١:٢٦، )السعودیة( ١٤:٢٦م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|محمد 

رة    م عب أسال اهللا العزیز القدیر العالم بما یفعلھ ھوالء الكفره أن ینزل بھم سخطة ویجعلھ
  آمین....لمن غیلرھم انھ سمیع قدیر

---------------------------  
  ان شانئك ھو األبتر

  )جرینیتش( ١١:٣١، )السعودیة( ١٤:٣١م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|ابو جازي 
زالصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلة وصحبھ . بسم اهللا 

ل  ..... تسلیمًا كثیرا  ا أو      . أن الدین ظاھر والباطل زائ ة حاصل بن ة ودین ونصرة اهللا لنبی
ور    ( ال امثلھم اال .... نا اللھم بنا بغیر ار لحجب ن ككناسیین بشارع یریدون أن یثیرو الغب

ا       . وال یضرون اال أنفسھم ، ) الشمس الساطع بھذا الغبار  ل م ا بك ا نصرة نبین یجب علین
ة   وة بالكلم ن ق ا م نتة . أوتین ق س ي ، بتطبی ب النب ا بح ة ابناءن یرتة وتوعی ر س ، بنش

  .بأبي انت وأمي یاااااااااااااا رسول اهللا . نون اال بالمادةبالمقاطعة فھم ال یؤم
---------------------------  

  قاطعو المنتجات الدنماركیھ
  )جرینیتش( ١١:٣٩، )السعودیة( ١٤:٣٩م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|محمد الشھري 

اخواني المسلمین في كل مكان ارجوكم ان تقاطعو المنتجات الدنماركیھ من زبده لورباك 
  جو من التجار بعدم بیع المنتجات النماركیھ علیم لعنھ اهللا وانا هللا وانا الیھ لراجعونوار

---------------------------  
  لماذا غضبنا على من استھزاء بالرسول صلى اهللا علیھ وسلم ؟

  )جرینیتش( ١١:٤٧، )السعودیة( ١٤:٤٧م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|عبداهللا آل ھادي 
ى من استھز    ن         لماذا غضبنا عل ى م م نغضب عل لم ؟ ول ھ وس اء بالرسول صلى اهللا علی

ك           ن یضره ذل ھ ول ذ بعثت لم من ھ وس استھزاء بدینھ ؟ لقد استھزاء بالرسول صلى اهللا علی
دثون       )) إن شانئك ھو األبتر (( شيء لقولھ تعالى  دتنا ویتح ي جل اس من بن ك ان ولكن ھن

دین    دین ویستھزؤون ب حف وال    بلغتنا ویزعمون أنھم ینتمون لھذا ال وات والص ر القن نا عب
نجد من یحرك ساكنا بل یصفق لھم ویضحك لھم ، ومنھا البرنامج الفكاھي الساخر بسنھ  

ي أفضل الشھور            امج ف ذا البرن ھ ، ویعرض ھ لم ودین ھ وس ي  ( الرسول صلى اهللا علی ف
ارك  ان المب ھر رمض ا ء   ) ش ن العلم اوى م دة فت ھ ع در فی د ص وات ولق ر القن ًا عب یومی

وحرمة متابعتھ وعلقت الفتاوى على أبواب المساجد ویقرأونھا من یرعمون أنھم  بحرمتھ
امج الساخر     ذا البرن ا طاش    ( یحبون محمد وینصرفون لمشاھدتة ھ حك  ) طاش م والض

ا       أمور دینن ن أستھزاء ب ھ م دم فی ا یق ى م ول     . عل ن سب الرس ى م ذا نغضب عل د ھ وبع



 ٢٣٩

أن یحبوا الرسول محمد صلى اهللا علیھ وسلم وماذا نرتجي من الكفار ؟ . ونكیل بمكیالین 
ا        !!!!  داث تبع ع األح ا م ون تفاعلن ة وال یك ة داخلی وى ذاتی دینا تق ون ل ا أن یك فیجب علین

أن أقل ما یجب : وفي الختام أقول . للقنوات واإلعالم إذا تحدث تفاعلنا وإذا صمت ركنا 
ع توجھ      علینا مقاطعة كل من إستھزاء بدیننا ورسولناصلى اهللا علی یس م د ول لم لألب ھ وس

  .اإلعالم ، ونصرة نبینا صلى اهللا علیھ وسلم بالتمسك بدینھ وسنتھ 
---------------------------  

  بدون تعلیق
  )جرینیتش( ١١:٥٤، )السعودیة( ١٤:٥٤م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|الزارع 

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!العرب لألسف في طي النسیان
---------------------------  

  اهللا المستعان
  )جرینیتش( ٢٢:٢٨، )السعودیة( ١:٢٨م،  ٢٤/١٢/٢٠٠٥|حسن 

  اللھم ان ھذا منكر وأنا ال أرضى بھ واهللا المنتقم الجبار:ال یسعنا سوى القول 
---------------------------  

  ))عیب .......((بتلك األمور لألسالم ........... ال یجب أن تكون األساءة 
  )جرینیتش( ٢٢:٥٠، )السعودیة( ١:٥٠م،  ٢٤/١٢/٢٠٠٥|مصرى سودانى من أصل 

اء      ا األس ا بات رفض رفض یحیین ن ن كمس ور     ‘ نح ن الص ورة م أى ص لمین ب .... للمس
ان   ور      ))... شكال وموضوعا   (( مرفوض ... والمساس بأالدی ك األم ل تل دث مث اذا تح لم

دات   المسیحیة ترفض األذدراء ...... وغیر المسئولة ... غیر المنضبطة  ان والمعتق باألدی
م ...  ریح لھ ى أى تج اء ال نرض دقاء وأحب لمین أص ك ..... والمس اءلة أولئ ب مس .. ویج

... شكرا للعربیة لھذا الطرح .... بكل الطرق الممكنة ..... وأیقافھا ... على تلك الفوضى 
  . ....... .وشكرا للقراء األعزاء 

---------------------------  
  وقاحة و جبن

housni_٠٠١@hotmail.com |عودیة( ٢:٢٦م،  ٢٤/١٢/٢٠٠٥  ٢٣:٢٦، )الس
  )جرینیتش(

وال من متحرك   .مسابقة للكاریكاتور لرسم الرسوا علیھ السالم. مادا ننتظر أكثر من ھدا 
ھ   . بینما عندما یتعرض مفكر أو ما شابھ دلك لالنتقاد الكل ینتفض دفاعا عنھ الرسول علی

ھ      السالم في غنى عنا لقد بلغ د ب ھ وسیلقى ماوع ي رب دب و عانى    . رسالتھ ولق د أن ع بع
ا   . العداب ةالجوع والنفي من أجلنا لكن الخوف أن یرى علیھ السالم فینا الخدالن ا كن ربم



 ٢٤٠

سنحاسب لكن عزائي أنھ لیست لي سلطة وال صوت مؤثر للدفاع عنھ لكن من سیحاسب 
زا    وا وال ع م یتحرك ة ول م الفرص وفرت لھ ن ت ل م م ك دة ھ ین بش ادلین والمنتفع ء للمتخ

  والحكااااام
---------------------------  

  ....نداء لوالة أمورنا
  )جرینیتش( ٢٣:٣٦، )السعودیة( ٢:٣٦م،  ٢٤/١٢/٢٠٠٥|ابو أمین 

رة    ...! كرامة و سمعة نبینا تھان في صحف الكفار ونحن قابعون ساكتون  و م دوا ول فاتح
یة م  ات الدبلوماس وا العالق دة وأقطع د واح ذا البل رین ...! ع ھ رة لآلخ وا عب وهللا ...لیكون

  ...لسوف تسألون امام اهللا و نبیھ مّاذا فعلتم ضد ھؤالء الكفرة
---------------------------  

  و الذندقة)صلى اهللا علیھ وسلم(الحبیب 
  )جرینیتش( ٢٣:٣٨، )السعودیة( ٢:٣٨م،  ٢٤/١٢/٢٠٠٥|حسن فكرى مصر 

ة  دعوا جمیع المسلمین في جم یع أقطار العالم الى مقاطعة البضائع و المنتجات الدنماركی
اول           را لتط ك نظ المیة و زل ات االس ن المقدس دفاع ع دة لل یلة جی اء اهللا وس ي انش وھ

  الدنمارك على الرسول علیھ لفضل الصالة و السالم
---------------------------  

  صدقت یا رسول اهللا
  )جرینیتش( ٢٣:٥٨، )ودیةالسع( ٢:٥٨م،  ٢٤/١٢/٢٠٠٥|ھانى على 

رحیم ( رحمن ال م هللا ال تھم     ) (بس ع مل ى تتب رى حت ود والنص ك الیھ ى عن ن ترض ن ) ل ل
ول     ل یق ز وج ىء اهللا ع ل ش ى ك م ف الل معھ ع الض ى نتب رة حت ل االخ ا المل ى عن ترض

ور      ) صلى اهللا علیھ وسلم(للرسول ل ام ى ك ك ف لن یرضوى عنك النك انت الحق من رب
ة واالخرة    د . الدنی ال الرسول    ص ث ق دق حی لم   (ق المص ة وس لى اهللا علی تتكالب )(ص س

ى         ال بل ا رسول اهللا ق ة نحن ی علیكم االمم مثلما تتكالب االكلھ على قصعتھ قالو او من قل
ع  ) ولكن انتم كثیركغوساء السیل  نعم نحنو كثیر بال فائدة ولكن یعلم اهللا بمن سیأتى ویجم

  .ى أن شاء اهللا شمل االمھ االسالمیة من جدید وانة الت
---------------------------  

  ان االوان
  )جرینیتش( ٠:٢٤، )السعودیة( ٣:٢٤م،  ٢٤/١٢/٢٠٠٥|محمود احمد 

ان االوان ان نقف وقفھ رجل واحد ضد اى معتدى على االسالم والمسلمون ونتكاتف یدا 
  .وان ینصركم اهللا فال غالب لكم..واحده



 ٢٤١

---------------------------  
  بي اهللا وكفىحس

  )جرینیتش( ١٥:١٣، )السعودیة( ١٨:١٣م،  ٢٥/١٢/٢٠٠٥|ابن ھزاااااااااااااااان 
ھ        ى آل د وعل یدنا محم ق اهللا س ل خل ى افض الم عل الة والس د اهللا والص م اهللا والحم بس
ا           دنا بقلوبن لمین اتح ااخواني المس ا نحن ی ل ھ ر لجل را ان االم وصحابتھ وسلم تسلیما كثی

ى دی ا عل رد    وبغیرتن د ن ع واح دة كمجتم ة واح د كدول ى واهللا نتح اتنا فمت ى مقدس ا وعل نن
اع  ن   ١٠٠الص ر م اذا الن اكث دة لم دون فائ بحنا ب ا اص اس النن ى الن ا عل اع ان ھوانن ص

ردووووووووووو االساءة عن         ي الیستطیعون ان ی ملیار ونصف مسلم اال من رحم رب
و وافقن    ى ل ھ اتمن لم علی لي وس م ص ق اهللا اللھ ل خل ع  افض ا جمی اب وقاطعن ت رب ا االخ

ي       یھم ف ظ عل ل ان نضایقھم ونغل المنتجات المستوردة من دول الشر ولیس ھذا وحسب ب
جمیع معامالتھم ومصالحھم وفي النھایھ اقول بابي انت وبامي ونفسي واوالدي وكل من 
ذاكرون     اذكرة ال دد م عرفت ومن الاعرف یارسول اهللا اهللا ھم صلي على سیدنا محمد ع

  عنھ الغفلون واخر دعوانا ان الحمد هللا وغفل
---------------------------  

  یمھل وال یھمل
  )جرینیتش( ١٤:٤٠، )السعودیة( ١٧:٤٠م،  ٠٥/٠١/٢٠٠٦|صفاء عید 

دا و          رب ج ومكم ق ابقولھم ی د و ان دین ھیزی د و الت مھما عملوا و مھما قالوا االسالم ھیزی
  امممییییییییییییییییییییییین ربنا یشمتنا فیكم بمرض لعین ینزل یھلكم

---------------------------  
  دیننا اكبر من تفاھاتكم

  )جرینیتش( ٢١:٢٥، )السعودیة( ٠:٢٥م،  ٠٩/٠١/٢٠٠٦|ز . م . ل 
ھ         *** إذا نطق السفیھ فال تجبھ  د صلى اهللا علی ھ السكوت الرسول محم ر من اجابت فخی

التھ وال بُخُلقِ    ف برس ى تعری اج إل لم الیحت الى  وس ال اهللا تع د ق ق  (( ھ فق ى خل ك لعل وإن
خص من أي   )) ... عظیم المھم في الموضوع أنھ لمن السخف وقلة األدب أن یتكلم أي ش

دین بسوء عن أي رسول من رسل رب العالمین ونحن كمسلمون مأمورون في دیننا بأن 
  ...ُموكفى واللبیب باإلشارة یفھ................نحترم كل الرسل وكل الرساالت 

---------------------------  
  اهللا اكبر علیھم

 ٦:٢٨، )السعودیة ( ٩:٢٨م،  ١٣/٠١/٢٠٠٦|یاحبیبي یارسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم 
  )جرینیتش(

  اهللا قادر على ان یخسف فیھم انشاهللا ان اهللا یمھل وال یھمل.....حسبي اهللا علیھم اهللا 



 ٢٤٢

---------------------------  
  عن رسولھاهللا یرد 
  )جرینیتش( ٢١:٨، )السعودیة( ٠:٨م،  ١٦/٠١/٢٠٠٦|محمود 

ل       ة قاب ى مك ق ال ي الطری عندما حاول ابرھھ ھدم الكعبة وأعد الجیش الكبیر لذلك وھو ف
دما   قطیع غنم لعبد المطلب جد النبى صلى اهللا علیھ وسلم فأخذوا غنم عبد المطلب ، وعن

ت    علم بذلك اسرع ألبرھھ لیسألھ عن غنمة ف دافع عن البی تعجب ابرھھ وقال لھ حسبتك ت
ا  : فقال مقولتھ المشھورة . الحرام ولكنك جئت من اجل قطیع غنم  اما الغنم فأنا ربھا وام

ریم صلى اهللا    . البیت فللھ بیت یحمیھ  فإذا كان اهللا قد حمى بیتھ الحرام فكیف برسولھ الك
ھ   ي حق ال ف ذى ق لم ال ھ وس رك ( علی ك ذك ا ل ك وال اللھ) ورفعن رة دین تخدمنا لنص م اس

  تستبدلنا
---------------------------  

  سحقا سحقا
  )جرینیتش( ١٢:٦، )السعودیة( ١٥:٦م،  ٢٠/٠١/٢٠٠٦|أبو أسامة 

اهللا     ) وما ربك بغافل عما یعمل الظالمون (  ى االستھزاء ب افر عل اهللا أكبر كیف یجرء الك
  ))ھزئون قل اباهللا وآیاتھ ورسولھ كنتم تست. (( ورسولھ 

---------------------------  
  ان غدا لناظره قریب

  )جرینیتش( ١٢:١٧، )السعودیة( ١٥:١٧م،  ٢٠/٠١/٢٠٠٦|عبدالعزیز 
  انتظروا سماع اآلذان فىكوبنھاجن

---------------------------  
  لن ترضى عنك الیھود أو النصارى

  )جرینیتش( ١٥:٣٩، )السعودیة( ١٨:٣٩م،  ٢٠/٠١/٢٠٠٦|محمد ابراھیم 
كثر فى ھذه االیام التطاول على االسالم والمسلمین نظرا الحتكار الغرب لنا و استھوانھ  

ال رسول اهللا        ا ق دنیا كم ى ال ا عل صلى  ( بنا لما نحن فیھ من ضعف وھوان بسبب انكبابن
ا      ) اهللا علیھ وسلم  دنیا والشھوات واهللا یرحمن ولیس من قلة ولكن لما نحن فیھ من حب ال

در            برحمت اس بق ع االجن رة من جمی ة الكف لم مقاطع ل مس ى ك ھ لیس لنا سواھا ویجب عل
ى االستیراد واهللا ان شاء اهللا      اطعتھم ف المستطاع فى المنتجات وعلى اغنیاء المسلمین مق
ى االصالح أوال         رد بنفسھ ف ل ف دأ ك سوف یرینا فیھم عجائب قدرتھ ولكن البد من ان یب

ى     وحسبنا اهللا ونعم الوكیل یا حب ت اسمى من ف یبى یا رسول اهللا یا محمد یا رسول اهللا أن
ھ   (الوجود وسید االسیاد من خلق آدم بأبى أنت و امى یا محمدیا رسول اهللا  صلى اهللا علی

  ) .وسلم 



 ٢٤٣

---------------------------  
  نرجو تبیین منتجاتھم لكي نقاطعھا

  )جرینیتش( ١٣:٣، )السعودیة( ١٦:٣م،  ٢١/٠١/٢٠٠٦|ابو عمر 
بسم الللھ الرحمن الرحیم نرجوا ممن لدیھ اسماء بعض منتجاتھم ان یوضحھا لالخوة ویا 

  حبذا بعض الصور ان وجدت وجزاكم اهللا خیر
---------------------------  

  بأبى انت وامى یاخیر من وطىء الثرى
  )جرینیتش( ٨:٥٧، )السعودیة( ١١:٥٧م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|الساجدة هللا 

ب صلى    /م الوكیل حسبنا اهللا ونع لنا اهللا مادام انقطع لسان المسلمون فى الدفاع عن الحبی
ذاب    ابقة ع ر س ن غی ة م ى الجن ھ ف دامًا ل ا خ م اجعلن ى اللھ و وام ابى ھ لم ب ھ وس اهللا علی

  اوعتاب
---------------------------  

  قاطعھا وانشر -المنتجات الدنماركیة 
  )جرینیتش( ٠:٢٦، )ةالسعودی( ٣:٢٦م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|أرض الجنوب 

ة      -٢) كي دي دي  (األلبان الكویتیة الدانماركیة -١ د أولفسون، الشركة الدانماركی انج آن ب
دیو     زة الفی زة الصوتیة وأجھ و -٣. الرائدة في مجال تصنیع األجھ و نوردیسك الشركة   ؟ن

ة  [شركة -٤الرائدة في العالم في رعایة مرض السكر  للجواالت  ] تي دي سي الدانماركی
ان وقطر     متع ة عم ع دول ان   -٥اونة م ة  ` جین بالس  `شركة ألب ذه   [ الدانماركی ة ھ معلوم

ام     ة ع ن المملك رھا م م حض ركة ت حیم     ٢٠٠٢الش ت تش ى زی ا عل وي البانھ ا تحت ألنھ
وك   -٨أجبان البقرات الثالث -٧زبدة لورباك -٦] . ورقائق صلب  ة  .. شركة ب دانماركی

دافكو -٩ ركة س عودیة ( ش ب الس ره -حلی دافكو   وغی ات س ن منتج طة وادي -١٠) م قش
إذا : معلومة ھامة • )) . روبیرت((لحم النشون دجاج -١٢حلیب دانو بودرة -١١فاطمة 

ا   ة لمقاطعتھ ائع الدنماركی ة البض لعة  .. أردت معرف ي للس ریط التعریف ي الش أنظر ف .. ف
ة   ات الدنماركی دأ المنتج ث تب ار  .. حی ن الیس الرقمین م ات وال تنس))) ٥٧((( ب ى المنتج

روابط لإلطالع     ذه ال النرویجیة كذلك فقد اساؤوا لنبي محمدصلى اهللا علیھ وسلم وإلیك ھ
ة     ن المواضیع المھم  htm.١٥/http://www.saaid.net/Doat/shayaعلى مزید م

http://www.saaid.net/Doat/shaya/١٥.htm<SPAN< a> dir=rtl <  ذا وھ
ة     ٠١٤٨٨١٣٦٦-ربیة السعودیة  فاكس السفارة الدنماركیة بالمملكة الع د المجل ذا بری وھ

magazinet@magazinet.no     اركتیر امي الك د رس د أح وبری
vebjorn@magazinet.no         ي السوق وبجودة أفضل رة ف وفر بكث دیل مت تذكر أن الب

وقبل ھذا وذاك تذكر فضل نصرة نبیك إن كان عندك انتماء حقیقي لدینھ وحب حقیقي لھ 
  ...وادعو ألخیكم بمرافقة نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم في الجنة..  ولكم جزیل الشكر... 



 ٢٤٤

---------------------------  
  ال حول وال قوة اال باهللا

  )جرینیتش( ٠:٤٦، )السعودیة( ٣:٤٦م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|أحمد 
  بأبي أنت و أمي یا سیدي و سید الخلق یا رسول اهللا الالھ اال اهللا محمد رسول اهللا

---------------------------  
Ignorance and Stupidy in Denmark!  

Hamid and Theresa |جرینیتش( ١:١٥، )السعودیة( ٤:١٥م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦(  
Assalamu alaikum; I am sending this email to you with the hopes 
that my thoughts will go out to the world.What was painted and 
said in Denmark about our prophet(PBUH) is something that 
should never have been said.This shows me the stupidy of some in 
the world and do not understand Islam,Muslims and our 
prophet.This person needs to open their eyes before painting and 
open their minds before speaking.Obviously Denmark has nothing 
better to do but amuse themselves with Islam and our religion is 
not something to amuse the world with,our religion is about 
truth,honesty and a perfect way of life and we should never need to 
sit idle and deal with such ignorance.It`s time for other members of 
the Muslim community in the world to voice their 
opinions,acknowledge what Denmark has said and done and let 
Denmark know that this is uncalled for and their ignorance cannot 

be justified,not in our eyes.  
---------------------------  

  بأبي أنت وأمي یارسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  )جرینیتش( ٢:٥٤، )السعودیة( ٥:٥٤م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|عید السبیعي 

رحیم رحمن ال م اهللا ال ھ  ..........بس ول اهللا علی یدنا رس ا وس ى حبیبن الم عل الة والس والص
د  .........أفضل الصالة والتسلیم صلى اهللا  ان افضل من خلق اهللا سبحانھ وتعالى ھو محم

أبي ھو وأمي     ى   ............ علیھ وسلم فھو سید الخلق وأطھرھم وأشرفھم ب فالواجب عل
ن المشاركھ            وع م ھ اوشعر او اي ن ا بكلم ور ام ك االم ى تلل رد عل ........ كل مسلم ان ی

ین           اس أجمع ا والن ا وأمھاتن ن أبائن لم أعظم و أشرف م ھ وس فمقام الرسول صلى اهللا علی
  .....وااللحقونكافھ السابقون 



 ٢٤٥

---------------------------  
  ھذا شفیعكم

  )جرینیتش( ٤:٤٨، )السعودیة( ٧:٤٨م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|ام یاسر 
ال تسكتوا وقوموا قومة رجل واحد ودافعوا عن رسولكم بكل الطرق وعلیكم بمقاطعة كل 

  ماھو دنماركي وقولوا نحرنا دون نحرك یارسول اهللا
---------------------------  

  المقاطعة التجاریة
  )جرینیتش( ٦:٥٤، )السعودیة( ٩:٥٤م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|محمد الفیل سودانى 

حاب           ة أص لم و أحب ھ و س ى صلى اهللا علی ة النب ل أحب حسبنا اهللا و نعم الوكیل ، أدعوا ك
ة و تفصیال،      ة جمل النبى علیھم رضوان اهللا ، أدعوھم جمیعا لمقاطعة البضائع الدنماركی

در دة ال اطع   عب الوا نق ولھم ، فتع والھم و دخ ص أم ردعھم إال نق ؤالء ال ی دینار ھ ھم و ال
بضائعھم و منتجاتھم، تعالوا نقول لھم إن أحباء النبى صلى اهللا علیھ و سلم یقاطعون من  

ك     ى ذل ادرون عل نحن ق ا ف الوا نفعلھ بھم، تع ى حبی ىء إل ر  . یس ن أكب لمین م وق المس س
تخ     اذا ال یس ة فلم واق العالمی ن       األس بھم و ع ن حبی دفاع ع ى ال وقھم ف لمون س دم المس

افرون        ` معتقداتھم ؟  ره الك و ك وره و ل تم ن أفواھھم، و اهللا م ور اهللا ب وا ن . `یریدون لیطفئ
  صدق اهللا العظیم

---------------------------  
  إلى متى الصمت ؟

  )جرینیتش( ١٩:٢٨، )السعودیة( ٢٢:٢٨م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|المبتدي 
لم        بسم اهللا الر ھ وس د صلى اهللا علی ى سیدنا محم إن .. حمن الرحیم والصالة والسالم عل

ب أو   كانت ھناك مالمة فنحن المسلمون الملومین أوًال وآخیرًا ولیس من یرسم أو من یكت
ل    فع أویقت ن یص ن م ى م ور أو حت ن یص ن م خ ........م لمین  . ال ل للمس ر نس نحن آخ ف

ي       ونختلف عن المسلمین بأنھم الیخافون إال من اهللا سبحانھ ونحن نخاف من كل شي وف
ي   .... المقدمھ أصحاب القرار االول واالخیر والعذر ھكذا تكون السیاسة  دنا ف وكأننا وج

داء اهللا        دنیا من أجل السیاسة وأرضاء أع ا راضي      . ھذه ال ول ان لم أن یق دى أي مس أتح
  لینا كلمة جبناءفقلیًال ع..... بأساءة المسلمین في أي مكان من قبل أعداء اهللا 

---------------------------  
  ھذه محنة كبرى والعاقبة لرسول اهللا وأتباعھ

  )جرینیتش( ١٩:٣٨، )السعودیة( ٢٢:٣٨م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|ابوبكر 
ذل          ز أو ب ز عزی ھ رسول اهللا بع ذي جاء ب دین ال ھي لھم في الدنیا وواهللا لیتمن اهللا ھذا ال

ذه      ن ھ ى اهللا م رأ إل ل ولكن نب ریم   ذلی اھر الشریف الك خص رسول اهللا الط ، اإلساءة لش



 ٢٤٦

د        افرین أح ن الك ي م ذه النصرة وأسأل اهللا أن الیبق ائن اهللا  (،ونحتسب عند اهللا تعالى ھ لع
  ).تترى على ھذه الدولة الدنماركیة الكافرة

---------------------------  
  ..خیر امة اخرجت بین األمم

ھلي   یف الس عودیھ  -ابوس عودیة( ٢٢:٤٢م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|الس  ١٩:٤٢، )الس
  )جرینیتش(

لیم ، بسم اهللا  ا  .. والصالة والسالم على رسول اهللا محمداًَ علیھ افضل الصالة واتم التس ام
ولن / احبتي ف اهللا لن اطیل بتعلیقي ولكن كل مافي األمر اننا وبال شك لن نرضى / بعد 

ا  ھذه الحادثھ المریره والتي اهللا اسأل بأن یش.. ننسى  ل اعضاء كل من تطاول على حبیبن
ا  .. اخواني الكرام .. صلى اهللا علیھ وسلم انا مع كل من اقترح المقاطعھ وھذا واجب علین

ھ            ..  ي مصلحة االم ن یصب ف ر ل ذا ام انتھم ف ھ ى رجال دی اما من قال ان نتطاول عل
یقف       طفانا س يء لمص م یس ن ل ى م ع وحت ن الجمی اءه م نتعرض ل اإلس ا س بب انن والس

.. وحتى انھ علیھ الصالة والسالم نھى عن سب المشرك وسب دینھ ومقدساتھ  .. صفھم ب
  وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد.. ارجو البحث في ھذا األمر بحكمھ 

---------------------------  
  عبید الدراھم

وطن    ن ارض ال د م و محم عودیة( ٢٣:٢٨م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|اب  ٢٠:٢٨، )الس
  )جرینیتش(

نھم  دینار          لع دة ال م عب ة النھ ا بالمقاطع ن علین لمین ولك الم والمس ام االس م ام اهللا واذلھ
أذن اهللا  ........والدرھم اكرم اهللا المسلمین وكلما زادت المقاطعة سوف ینقص اقتصادھم ب

  النھم یبحثون عن الربح المادي
---------------------------  

  علیھم اللعنھ
  )جرینیتش( ٢٠:٤١، )السعودیة( ٢٣:٤١م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|عبداهللا المھاجر إلیھ 

ھ            الى المسألھ جدی اهللا تع اء ب نحن أقوی ا ف إن كثرة الكالم لضعاف والمساكین عكسنا تمام
ا  . ویتطلب موقف جدي مابأیدینا اآلن ھو مقاطعة منتجاتھم وھذا أمر البد منھ  م  / ثانی دع

والمؤسسات الدینیة ورابطة العالم  مناشدة أھل العلم/ أخواننا المسلمین في الدنمارك ثالثا 
  االسالمي ھلموا بنا یاأمة محمد صلى اهللا علیھ وسلم جعلھا اهللا في موازین حسناتكم

---------------------------  
  حسبي اهللا ونعم الوكیل

  )جرینیتش( ٢٠:٥١، )السعودیة( ٢٣:٥١م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|محمد عبداهللا 
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وقھم    لیست المرة األول التي یتھج بھا ال لم ولكن اهللا ف كفار على محمد صلى اهللا علیھ وس
  .یا أخوان علیكم بدعاء في اخر اللیل . وحسبس اهللا ونعم الوكیل 

---------------------------  
  )فداءك ابي وامي یاحبیبي یارسول اهللا(كلنا فداء للدین والرسول 

  )تشجرینی( ٢٠:٥٨، )السعودیة( ٢٣:٥٨م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|محمد ابولبن 
دین والرسول     داء لل ة      (كلنا ف احبیبي یارسول الل ي وامي ی داءك اب ر    ) ف ا الكثی ت عن تحمل

ودا       یھم جن دیر ان یرسل عل ي الق یاحبیبي یارسول اهللا ونحن االن نلتجئ وندعوا الى العل
د         ى اهللا ببعی ك عل یس ذل وط ول وم ل م االرض كق خط بھ . من عنده كالطیر االبابیل وان یس

ل مسم ومن نفسھ یالتوجھ        اخواني اخواتي ارج ب من ك وا من كل من یقراء ھذا ان یطل
بقلبھ الى اهللا بالدعاء الصادق لنصرة االسالم والمسلمین واالنتقام من الكفرة واالكثار من 

لم التوجھ الصادق     ` ادعوني استجب لكم`قال اهللا تعالى  -االستغفار  ل مس الرجاء على ك
تغفار  ادق واالس دعاء الص ى اهللا بال ل   ال ن اللی ر م ث االخی ي الثل ا ف واني . وخصوص اخ

ا   (اخواتي اقل ما نقوم بھ الیوم الدعاء الصادق من قلب مجروح  االسالم عزیز والعز لن
  ).اال باالسالم

---------------------------  
  الصحوة الصحوة

  )جرینیتش( ٢١:٤، )السعودیة( ٠:٤م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦|فضیلة ضاھر 
رحیم  رحمن ال م اهللا ال تھزئین (  بس اك المس یم) إن كفین دق اهللا العظ ة  ... ص ى أم داء إل ن

إنھ ... الصحوة الصحوة قبل أن یأتي یوم النصر من اهللا فیھ : محمد صلى اهللا علیھ وسلم 
اعلون ؟؟          تم ف ا أن ة ، فم ة جمع ل لیل ي ك الكم ف ى أعم ع عل ذي یطل د ال یكم محم نب

یكم اإلضراب     بالد اإلسالمیة      ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واجب عل ة ال ي كاف ام ف الع
ول اهللا        ة رس ام عظم ة لتنكب منكسرة أم ة والنیروجی فارات الدانماركی ى الس للضغط عل

الم        ي الع لم ف ون مس ة ملی ار وثالثمائ ب  ... صلى اهللا علیھ وسلم وتقدم إعتذارھا لملی ونھی
د  بالعلماء الكرام وأصحاب كلمة الحق بفعل كل ما یستطیوا لنصرة الرسول الك   ریم محم

لم   م     .... ( ودین محمد وأمة محمد صلى اهللا علیھ وآلھ وس وا وسیرى اهللا عملك ل اعمل وق
  صدق اهللا العظیم) ورسولھ والمؤمنون 

---------------------------  
  بشرى لمن تطاول على النبي المصطفى

  )جرینیتش( ٢١:٤، )السعودیة( ٠:٤م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦|حمدان الغامدي 
ول       بسم اهللا الر ل االصنام واق ھ ك ع مع ارا تق حمن الرحیم اذا ما بلغ الظلم حده فسیتلوه نھ

لكل من تطاول على حبیبي وسیدي رسول اهللا فداه االھل والمال والولد لقد بلغ بكم المكر 
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ذاب       الى بع اذن اهللا تع اني مبشركم ب والكید والجراءة ان تتطاولوا على سید ولد بني ادم ف
ل      قریب وان شاء اهللا ستك ة اشھر ب یس لثالث وات ل ونون عبرة تتحدث عنھا الجرائد والقن

ق           اس والخل ة والجان والن ل والمالئك م رب العرش العظیم رب جبری دین اللھ الى یوم ال
دك ان     ب عن م الغی اجمعین اسألك باعظم اسم ھو لك سمیت بھ نفسك واحتفظت بھ في عل

د    ترینا فیھم ما یشفي صدورنا ویكونوا عبرة لكل كافر م ا محم بطن لحبیبن لحد یظھر او ی
  رسول اهللا ذرة حقد او غل یارب العالمین

---------------------------  
  حسبي اهللا علیھم

دینھا      ھ لرسولھا ول وره ومحب  ٢١:٤٦، )السعودیة ( ٠:٤٦م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦|مسلمھ غی
  )جرینیتش(

ز مقتدر واوصي كل اوال ماراح نقول غیر حسبي اهللا ونعم الوكیل واهللا یأخذھم اخذ عزی
دنمارك وان شاء اهللا ان     ذه الدولھال مسلم غیور على دینھ ورسولھ بأنھ یقاطع اي منتج لھ
الدین واالسالم ھو اللي راح ینتصر وفي نھایة كالمي مااقول غیر النصر لنا وللمسلمین  

  یاأعداء العررررب
---------------------------  

  حسبنا اهللا
  )جرینیتش( ١٥:٠، )السعودیة( ١٨:٠ م، ٢٤/٠١/٢٠٠٦|ام احمد 

. اعلموا انكم لن تنالوا من مكانة نبینا في نفوسنا شیئا وانما تؤذون انفسكم وسوف تعلمون
  رجاء ایصالھا للمعنیین في الدنمارك جزیتم خیرا( 

---------------------------  
  حسبي اهللا علیھم

  )جرینیتش( ١٥:١٩، )السعودیة( ١٨:١٩م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦|عبدالغني لحمدي 
  علینا نحن المسلمین نصرة رسول اهللا ھیا یامسلمون

---------------------------  
  الدفاع عن النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم

worldsun٢٠٠٦@hotmail.com |عودیة( ١٨:٢٢م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦ ، )الس
  )جرینیتش( ١٥:٢٢

ى       اول عل ن یتط ل م اطع ك ھ ونق ن یحب ل م ب ك ولنا ونح ب رس ول  نح ر رس ید البش س
یم        المؤمنین رؤوف رح ا ب ریص علین ان ح المین فك ة للع ھ اهللا رحم ذي بعث انیة ال اإلنس
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ھ             ى مافی ع إل ق الجمی ة واهللا یوف ة المنتجات الدنماركی ا مقاطع ین جمیع والواجب یحتم عل
  خیر الدین والدنیا ومن ترك شیئا هللا عوضھ اهللا خیرا منھ

---------------------------  
  ھم تنصروا اإلسالمقاطعو

  )جرینیتش( ١٦:٨، )السعودیة( ١٩:٨م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦|نوال السعودیة 
ر     ر البعی داك روح   . المقاطعة المقاطعة ثم المقاطعة ھي القشة التي ستقصم ظھ فیعنا ف ش

  .ومال كل من قال ال إلھ إال اهللا 
---------------------------  

  الرسول قدوتنا وحبھ واجب على كل مسلم
  )جرینیتش( ١٦:٢٨، )السعودیة( ١٩:٢٨م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦|اجد الحسني م

ق          ى یعل فة اوحت ت ش دھم ینطق ببن ذین ماسمعنا اح انا استغرب موقف حكام المسلمین ال
دمنھم              ن النری لم ، نح ھ وس لى اهللا علی یھم ص ھ نب س فی ذي یم وع ال ذا الموض ى ھ عل

ي     المستحیل اقل شيءعلى الحكومات العربیة واالسالمیة فع ة ف لھ ھو ان یخصصوا حلق
ھ            ي صلى اهللا علی ة النب روا عظم ل ویظھ ذا الفع ة بخطر ھ دھم للتوعی اجھزة االعالم عن
وتھم    ي بی م ف وا ھ عوب ولیجلس ذه الش ة لھ ل والحرك وا العم لم ویترك وس

  .كالنساءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء واهللا حسبنا ونعم الوكیل
---------------------------  

  م الوكیلحسبنا اهللا ونع
 ١٦:٤١، )السعودیة( ١٩:٤١م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦|احمد عبد المنعم محمد اسماعیل مصر 

  )جرینیتش(
  مقاطعھ كل المنتجات الدنماركیھ الن اقتصادھم قائم علینا فى الدرجة االولى

---------------------------  
  دعاء

  )جرینیتش( ١٦:٥٢، )السعودیة( ١٩:٥٢م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦| ١٣٩٩الفارس 
  حسبنا اهللا ونعم الوكیل

---------------------------  
  الدفاع عن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

  )جرینیتش( ١٧:١٩، )السعودیة( ٢٠:١٩م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦|ابو الحارث 
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ي   اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر سالم على من أتبع الھدى أم بعد الى متى یامسلمون ونحن ف
ى    ھذا الذل والھوان واهللا ا ا وعل ى دینن ن بطن االرض خیر لنا من ضھرھا اذا اعتدي عل

دنمارك           ول لكالب ال ي ونق أمي وأب و ب ا ھ داه أرواحن لم ف حبیبنا محمد صلى اهللا علیھ وس
  والنروج وكل من سب دیننا الجواب فیما ترونھ ماال تسمعونھ

---------------------------  
  سیاتى یوما ستعلمون من ھم فى ضلًال مبین

  )جرینیتش( ١٧:٥٧، )السعودیة( ٢٠:٥٧م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦|ن سلیمان القطان حس
تج ونحب             ھ شعب معطاء ومن دنمارك ألن رم شعب ال د نحت رحیم وبع رحمن ال بسم اهللا ال
عب        ن الش ر م رائھا الكثی ي ش وق إل ي یت الجودة والت زت ب ي تمی ھ الت ن منتجات ر م الكثی

ي    حف ا     ٠السعودي والعرب د الص ى    وفجأة نسمع أن اح ة تعرضت باإلساءة إل لدنماركی
لم       ة وس د صلى اهللا علی ا محم  ٠أعظم من خطى على األرض إلى رسولنا وقائدنا وحبیبن

ولتدرك الدنمارك أھمیة وعظم مكانة ھذا اإلنسان بین المسلمین لما لھ من فضل علینا فى 
وق      دیر لدرجة تف ل الحب والتق ا   ھدایتنا إلى طریق الخیر والسالم والذي نكن لھ ك محبتن

ة         د صلى اهللا علی ة محم فیع األم البناءنا وآباءنا كیف ال وھو خاتم األنبیاء سید الرسل ش
وسلم وھو من أرسى بداخلنا أھمیة الحذر من انتھاك حرمات الغیر واھم من ذلك احترام 

م وھى       ابین األم ل م ى التعام ن    (دیانات اآلخرین وأرسى أھم قاعدة ف ي دی نكم ول م دی ) لك
ذا ال  ن ھ یم        وم المي الق ك اإلرث اإلس اس ذل ن مس بنا م تنكارنا وغض وه باس ق نن منطل

ل        حف وبشكل یسيء لك دى الص ى إح واالستھانة بشخصھ الكریم صلى اهللا علیة وسلم ف
ھ    وه     ٠مسلم بل لكل من یحمل دینھ بعزة وكرامة الیرضى باإلساءة إلی ا أن نن ذلك وددن ل

ى   لم عل ة       بأھمیة تقدم الدنمارك باالعتذار لكل مس رة األرضیة وإال سیتم مقاطع وجھ الك
ا         ع علیھ لمة یق ة والمس دول العربی ن ال ر م م إن الكثی ي نعل ة والت ك المنتجات الدنماركی تل

ول   ٠ترویج تلك المنتجات واستفادة الدنمارك اقتصادیا منھا وفى النھایة الیسعنا إال أن نق
ین  لم حسن سیلمان القطان    المس / المرسل  ٠انھ سیأتي یوم ستعلمون من ھم فى ضلًال مب

  المدینة المنورة بجوار قبر النبي صلى اهللا علیة وسلم المملكة العربیة السعودیة
---------------------------  

  دعاء واستنكار
  )جرینیتش( ١٧:٥٩، )السعودیة( ٢٠:٥٩م،  ٢٤/٠١/٢٠٠٦|امیره 

ھ واعدائنا اعداء اللھم یاقوي یاعزیز ارنا فیھم عجائب قدرتك وانصر رسولك على اعدائ
المسلمین كافة وال یسعنا نحن الى بمقاطعة منتجاتھم وھذا ادنى مانستطیع فعلھ مع الدعاء 

  والسیر على منھج رسولنا الكریم صلى اهللا علیھ وسلم
---------------------------  

  ولینصرن اهللا من ینصره



 ٢٥١

  )جرینیتش( ١٣:٥٩، )السعودیة( ١٦:٥٩م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|مجروح 
  `حمد رسول اهللا والذین معھ أشداء على الكفار رحماء بینھمم`

---------------------------  
  رد علیھم
  )جرینیتش( ١٤:١، )السعودیة( ١٧:١م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|أبوعمر 

ل     ن قب م أره م یئا ل ات ش ة اإلمتحان ل قاع ل أن أدخ وم قب اھدت الی د ش ي اهللا لق واني ف إخ
ي صلى     ولألسف ثالثة طالب یجلسون على كتا م النب ا اس ب الحدیث ویرمون أوراق فیھ

وعمر        اتي اب الص تحی وا خ رمكم اهللا وتقبل ة أك ي القمام لم ف ھ وس -khalid-aliاهللا علی
yusuf@hotmail.com ali-٢٠٠٦@naseej.com  

---------------------------  
  یارب نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم خذھم أخذ عزیز مقتدر

  )جرینیتش( ١٥:٢٦، )السعودیة( ١٨:٢٦م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|أبوعبدالحمن دبور 
ھ     إن أمت لم، ف ربنا ویارب أشرف من خلقت من األنبیاء والرسل محمد صلى اهللا علیھ وس
ا          ھ حبیبن ال عن ذي تع م الب ك الرس ا بنشر ذل خیر أمٌة أخرجتھا للناس ، فقد أھینت خیریتھ

ت سبح    ین ، وأن ر المحجل د الغ ود ، قائ ام المحم ا ، صاحب المق یت بخیریتیھ د قض انك ق
زل    فأسقط على ھؤالء الغادرین بإمة حبیبك محمد صلى اهللا علیھ كسفًا من السماء ، وزل
األرض من تحت أرجلھم وأجعلھم عبرة لمن یعتبر ، فقد خارت قوة إیمان أمة مصطفاك 

یًال إال بس    ا غل فا لن ن ٌیش ان ، فل ور اإلیم ھ بن ن رحمت ھ إال م المھ علی وط صلوات اهللا وس
اھر           وك وق ك المل ت مل در ، فأن ادر المقت ت الق رة ، فان دنیا واآلخ ي ال ین ف ذابك المب ع

  .الجبابرة والظالمین، فحسبي اهللا علیھم ونعم الوكیل
---------------------------  

  این االخوه
  )جرینیتش( ١٥:٢٧، )السعودیة( ١٨:٢٧م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|سالى 

ى        ان تعدى مجلھ على الرسول صلى اهللا  ھ الت ن الغفل ر م وقظ الكثی لم یجب ان ی علیھ وس
الى     ن الت ول اذن فم ى الرس دى عل الیوم التع ا ف ن فیھ ؟ ان ................................نح

دول           اطع المنتجات لل لم ان یق ل مس ى ك م نستیقظ یجب عل االمر سوف یزداد سواء اذا ل
ا       المعادیھ لالسالم كما یجب مقاطعھ الیمن الن لھا الكثی  ا ان ى االسالم ام دیھا عل ر من تع

دین             ھ ال ى اھان ل عل لم یقب اك مس د ھن اخوه الن الیوج الوقف ك فاناشد االخوه المسیحین ب
و       دث ھ ا ح ت وم ا كان المسیحى من قبل فنحن اخوه ال نقبل باھانھ الدیانات السماویھ مھم

ھ اى ا        ذى الیسمح باھان دولى ال انون ال دات  تعدى عن حقوق المسلمین ومخالف للق لمعتق
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ھ         ى الحقیق م ف دعون السالم وھ ذین ی واالدیان السماویھ فمعن لمحاربھ ھؤالء الھمجین ال
  یدعون الى القتل والعنف واالرھاب افیقوا یا امھ محمد

---------------------------  
  مسلسل التطاول على شخص الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یتواصل

اني    كثر اع اربي اش یم  & ی روس القص زة _ ع غیرة   _ عنی جرة ص اب ش د الب عن
  )جرینیتش( ١٦:٢٩، )السعودیة( ١٩:٢٩م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|

ذا          ة عن ھ ا من وسائل اإلعالم الغربی وات وغیرھ لیس غریبا أن تطالعنا الصحف والقن
لم     ھ وس . الحقد الدفین في نفوسھم تجاه اإلسالم والمسلمین ورسولنا الكریم صلى اهللا علی

ي من اإلسالم      وھذا یدل على التخوف ا ع الغرب ات المجتم لذي بات یضج مضاجع كل فئ
كنظام یرعى شؤون المسلمین ، وما خطاب الرئیس األمریكي بوش األخیر إال دلیل على 

ى          . ذلك  ن المغرب إل تھم م ع كلم ة تجم ى دول راھن إل ت ال فالمسلمون محتاجون في الوق
یس ذ  دین ، ول د الحاق ذل كی زھم وت انھم وتع ي كی رق وتحم ز المش ى اهللا بعزی ك عل ل

m٨٢٢٨@hotmail.com * ^^ لمناقشة   -------------[[ ٠٥٥٧٣٥٥٩٨٤* ^^بدر
اااي  ( الموضوع بالتفصیل  ن الساعة   ) الشباب مانبیھم بس البنات ھھھھ ى    ١٢م یال حت ل

  الفجر
---------------------------  

  یاشفیعنا
  )جرینیتش( ١٦:٣٠، )ةالسعودی( ١٩:٣٠م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|بنت االسالم من السعودیھ 

لیم      ف الصاله والتس ھ ال حسبي اهللا ونعم الوكیل بالمستھزین بالرسولنا وشفعینا محمد علی
داءھم اهللا        ھ واع یھم غضبھ وعذاب ویشھد اهللا اننا معارضین عل الي صار واهللا یسلط عل

  یاخذھم اخذة عزیز مقتدر
---------------------------  
  قطع العالقات مع الدانمارك

  )جرینیتش( ١٦:٤٣، )السعودیة( ١٩:٤٣م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|احمد السعودي 
ارجو من حكومتنا الرشیده قطع العالقات مع الدانمارك وترحیل السفیر الدینامركي حتى 
ا ارجو من اخواني          روءه والمسموعھ كم یتم االعتذار الرسمي امام وسائل االعالم المق

ة  ي       واخواتي القراء ابتداءا من الیوم مقاطع ا واهللا ول ھ بشتى انواعھ المنتجات الدینماركی
  التوفیق واسال اهللا ان ینصر االسالم ویعلي كملة الحق ال الھ اال اهللا محمد رسول اهللا

---------------------------  
  العمل ولیس القول

  )جرینیتش( ١٠:١٢، )السعودیة( ١٣:١٢م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|الیمن ---ایناس العماري 
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لمسلمین القیام بمضاھره ضد السفارات الدنماركیھ وطردھا یجب مقاطعھ بجب على كل ا
  المنتجات الدنمركیھ یجب مراسلھ موقع الجریده و الرد علیھم

---------------------------  
  الحول وال قوه االباهللا

  )جرینیتش( ١٠:٢٠، )السعودیة( ١٣:٢٠م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|نایف سلمان 
  حسبنا اهللا ونعم الوكیل

---------------------------  
  أال لعنة اهللا علي الظالمین

  )جرینیتش( ١٠:٢٦، )السعودیة( ١٣:٢٦م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|أبو أحمد 
أبي             لم ب ھ وس ب صلي اهللا علی ة الحبی نھم وأنصر أم تقم م ي نحرھم وان اللھم رد كیدھم ف

  وأمي أنت یارسول اهللا
---------------------------  

  یة الشمالیةمندوبیة تحفیظ العرض
  )جرینیتش( ١٠:٤١، )السعودیة( ١٣:٤١م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|علي بن سلطان السھیمي 

ة  : الحمد هللا وكفى وصالة وسالما على رسول الھدى وبعد إن ماقامت بھ المجلة الدنمركی
دنا إال             ن یزی ذا ل د أن ھ ل واح یعلم ك ن ل ر ولك ر البشریة شیئ حقی من تشویھ سمعة أطھ

ا وق  دي نبین كا بھ أمنوا     تمس ي داع ف لم وإن ھ وس لى اهللا علی د ص دنا محم ك  : ائ م علی اللھ
دھا اهللا شل أطرافھم وأعمي           ا وناشرھا ومؤی ذھا وراسمھا وكاتبھ رة ومنف بصاحب الفك

اقوي          .. أبصارھم   ر اقتصادھم ی ي نحورھم وادم دھم ف ل كی دنمرك اجع ك بال م وعلی اللھ
لم   اللھم اجعل أعراضنا وأنفسنا فداء لحبیب.. ویاعزیز  ھ وس ي  . نا محمد صلى اهللا علی وإن

د هللا رب  .. أھیب بالجمیع بمقاطعة جمیع النتوجات الدنمركیة حتى ولو متنا جوعا  والحم
  العامین

---------------------------  
  حسبنا اهللا ونعم الوكیل

  )جرینیتش( ٢٣:١٧، )السعودیة( ٢:١٧م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|ابو عبدالرحمن 
  صادیة وھي مقاطعة المنتجاتعلیكم بالمحاربة االقت

---------------------------  
  تبوك

  )جرینیتش( ٢٣:٢٦، )السعودیة( ٢:٢٦م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|محمد العنزى 



 ٢٥٤

ت        اطع المنتجل لم ان یق ھ وس لى اهللا علی ول ص ب الرس ؤمن یح لم م ل مس ى ك ب عل یج
  الدنماركیھ

---------------------------  
  أعشقوا الراحھ

  )جرینیتش( ١:٤٨، )السعودیة( ٤:٤٨م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|عبدالرحمن 
ن          و م ي م ا لیتن ي كالم واهللا ی یا حبیبي خلكم مكانكم احسن ووفروا اصواتكم بس كالم ف
ا      ت علین وووووول مال ر اق العرب اقول حطوا راسكم في الطین وبوسوا رجل بوش وبلی

  رهكلنا واهللا اتمنى اكون افریقي سنیغالي مسلم وال اني اكون عربي مصخ
---------------------------  

  الفرج یا اهللا
  )جرینیتش( ٣:٥٥، )السعودیة( ٦:٥٥م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|أحمد 

لیما    لم تس الصالة و السالم على نبي اهللا المختار الھادي سیدنا أبو القاسم محمد و آلھ و س
لمین بالع           ة المس ة ضعف حال ا رب الحقیق دائھم ی رجھم و أللعن أع الم كثیرا وعجل اهللا ف

شيء مخزي و ھذا الھجوم الحقیقة مرتب من تحالف یستعد لمحاربة و أبادة األسالم بكل 
ز      د عزی دوا أن سیدنا محم ن تأك ة ولك وات القادم ل الخط ل قب ة ردود الفع صورة لمعرف
ل   عنداهللا و اهللا یعلم شتات رأي المسلمین و ضعف حالھم وسوف ینتقم منھم شر أنتقام مث

دما رد   ما فعل بكل من تعرض ل د عن سیدنا محمد بالشتم و األساء كأحد األدلة سورة المس
ن     . اهللا على عم الرسول وكل مرة ینقلب السحر على الساحر حاولوا أخراج المسلمین م

ة   الدین بجعل الزنا شيء سھل لھم وشرب الخمر و القمار و اللھو و بث القنةات الألباحی
ن        الموجة الى العالم األسالمي ولكن فشلوا هللا دین م ر تمسك بال لمین أكث د اآلن المس الحم

ابین         ض األرھ وال خروج بع قبل و شوف العالم كلة حركات أسالمیة و توجة أسالمي ل
ذي            داء األسالم وھ ل المشركین أع لمین قب ل المس ص قت ن الدن و جماعة تخص كمثل أب
یھم هللا    اتھم عل ت مخطط الم ونقلب الم باألس ة األس رب محارب ط الغ رازات خط دى أف  أح

ض األم    ذي یع ل ال ا أن        . الحمد وھذا أصبح الطف یكم م ارك ف ي ت ي أن دیث النب تمسكوا بح
ن              ذي النصیحة م وا ھ ي طبق ي أھل بیت اب اهللا وعترت دا كت دي أب ن تضال بع تمسكتم بھ ل
ل أنقالب او             خص یعم اع كل ش یس أتب ة أنشاءاهللا ول ا الغلب ون لن سیدنا محمد وسوف تك

ن     یعین من الغرب رئیس ویتكلم ب ل شئن م د أق أسم اهللا و الشعب اللھم الیكون سیدنا محم
ك و اھل            ذ بحق نبی ا باألخ م ھیئ ك اللھ ذ بحق نبی ى األخ فصیل ناقة صالح اللھم ھیئنا عل

  بیت النبي وعجل فرجھم و اللعن أعدائھم یارب
---------------------------  

  حسبنى اللة ونعم الوكیل
  )جرینیتش( ٤:٤٤، )السعودیة( ٧:٤٤م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|بوسعود العازمي من الكویت 
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ھ       م یسیئ إلی لم ف ل مس ان الرسول علیة الصالة والسالم مثل المسلمین األعلى و حبیب ك
ن       ھ م كأنھ یسیئ لكل مسلم وقطع كل العالقات مع ھذه الدول یجب أن یكون بسرعھ تام

  سلمینكل مسلم یغییر على مكانة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم واألسالم والم
---------------------------  

  ما أعظم مصیبتنا في فقدك یارسول اهللا
  )جرینیتش( ٥:٧، )السعودیة( ٨:٧م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|العجمیھ 

فیھ ورسولھ صلى اهللا     ...نشھد ان ال الھ اال اهللا وحده الشریك لھ  ده وص وانك یامحمد عب
داء االسالم    ..علیھ وسلم  د واع ة محم ا      لقد طفح الكیل یا أم داننا واوطانن ي اب ا ف یحاربونن

دمااختلف        .. ومعتقداتنا بكل قوه ر اهللا خال اة وذك ااق ماداامت الحی ات االسالم ب ولكن ھیھ
ا  د سائرون      ..لیل ونھ ا محم ى نبراسك یاحبیبن ال والشیطان     ....ونحن عل دة الم تم یاعب وان

عفكم... ة ض ل ونقط لحكم القات رف اداة س ال..نع ھ الم د..ان ة محم وا یاام ة  ھب لمقاطع
ھ  ات االستنكار    ...منتوجاتھم الرخیصھ العفن وا رای ن     .ارفع ذار الرسمي م وطالبوا باالعت

ر ار الكف ا  ..دی ا ونورن ا واملن ا وحبن ا وحیاتن و عزتن ولنا ھ إن رس ا  ....واال ف دءك ی ا ف كلن
  رسول اهللا بأبي انت وامي

---------------------------  
  عار علینا السكوت

ربي  د المص ایف راش زي ن بیعي العن عودیة( ١١:٧م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|الس  ٨:٧، )الس
  )جرینیتش(

لم       ھ وس د صلى اهللا علی ى محم الى كل غیور على دینھ الى كل مسلم یعبد اهللا ویصلي عل
  یجب ان نقاطع جمیع المنتجات الدنمركیة

---------------------------  
  ..............حبیبنا 

  )جرینیتش( ٨:١٦، )لسعودیةا( ١١:١٦م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|نور مكة 
  الأقول إال حسبي اهللا ونعم الوكیل اللھم دمرھم عاجال غیر أجل

---------------------------  
  الي متي یامة محمدالسكوت الي متي

  )جرینیتش( ٢٣:٥، )السعودیة( ٢:٥م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|الرواق 
قد والبغضا الند بالند لھذا بسم اهللا الرحمن الرحیم منذ العصور االولي لدین اال سالم والح

الدین ولنبیھ صلي اهللا علیھ وسلم والكان كان في العصور االول لھذا الدین رجال صدقوا 
ي     دھم ف دین ورد كی ر الحاق تطاعو دح ا واس یھم جمیع وان اهللا عل ھ رض دو اهللا علی معاھ
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د سیف اهللا المسلول و      ر وسعد وزی رھم  نحورھم بقوة من اهللا ثم قوة ایمانھم امثال عم غی
دان     .رضوان اهللا علیھم ھ فق اخواني لقد حل بنا منذ زمن مصیبھ من اعظم المصایب وھی

ي       ھ الت الغیره علي المسلم ودینھ ونرا النكبات علي الشعوب المسلمھ من الشعوب الغربی
ك    ون وتنتھ طیني ویقتل عب الفلس ل الش والھم مث ھم وام نھم واعراض لمین ودی ك بالمس تفت

را رسولنا        االعراض ونحن القوة و الناصربس اهللا امنصر الشعب الفلسطینیوھا نحن ن
جب     دینا الش ھ ل الكریم یسب عیان بیان خیر البریھ یسب اهللا اهللا من ھوال الخنازیر والحیل
الطیران       فھم ب نكم قص ب م ا الطل واالستنكار اخواني اخواني اخواني ھذه ساعة الحزم ان

ان؟؟؟؟؟؟  ودي والك ان ب ھ لوك و...... والدباب ات  اخ ع المنتج ة جمی یكم بمقاطع اني عل
د ان        ھ فالب ذه المقاطع ل ھ در تعم المیھ التق دول االس ن ال نافھا ل ع اص ھ بجمی الدنماركی
ھ     ده شھرین او ثالث اتحرك انا وانت والجمیع لمقاطعھ منتتجات ھذه الدولھ اللعینھ بس لم

ھ    ھ المقاطع س المقاطع را ب وف ن س س ة ب د اغلق حیفھ ق ذه الص را ھ وف ن ط وس د  فق الب
لم     ھ وس المقاطعھ ھذا العمل لن یساوي مثقال ذره في محبھ الرسول الكریم صلي اهللا علی
ن              ن ای دین والرسول م ن اجل النصره ل ن ای در م ل االنق ذا العم ي ھ اخواني اال نقدر عل

  .علیكم بالحزم الحزم وامعتصماه فل نذكر والحمد هللا رب العالمین
---------------------------  

  اهللا ونعم الوكیلحسبنا 
  )جرینیتش( ١٩:١٩، )السعودیة( ٢٢:١٩م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|خادم ومحب رسول اهللا 

ذي استھزأ برسول         ذا الصغیر ال ل ھ لیس بوسعنا كافراد سوى التعلیق على ما تم من قب
سوى انھ مھما حاول االستھزاء فان اهللا موجود وھو العالم بكل شئ وھو الذي ) ص(اهللا 

ھ عاجًال آجًال    سینتقم لنا من ھ م   . ذا السافل الحقیر وأسأل اهللا أن یؤینا یوم حسبنا اهللا ونع
  ..الوكیل 

---------------------------  
  الحول وال قوة إال باهللا وحسبنا اهللا ونعم الوكیل

  )جرینیتش( ١٩:٣٧، )السعودیة( ٢٢:٣٧م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|نوال 
دنمارك     اللھم علیك بكل من اراد األسأة برسول اهللا و  ة ال باالسال م والمسلمین وأول دول

ھ     .اللھم وأرنا أیة فیھم و خذھم أخذ عزیز مقتدر . ھ علی د صلى ال وأھدي أمة حبیبك محم
  .وسلم إلى ماتحب وترضى

---------------------------  
  سحقًا للدنمارك

  )جرینیتش( ١٩:٣٨، )السعودیة( ٢٢:٣٨م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|االحمدیة 
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ا        ال حول وال قوة  دمیرھم ی ي ت دبیرھم ف ل ت ي نحورھم واجع إال باهللا اللھم اجعل كیدھم ف
  سمیع الدعاء اللھم من أراد بمحمد صلى اهللا علیھ وسلم وبأمتھ فعلیك بھ یا ارحم الرحمین

---------------------------  
  ان تنصروا اهللا ینصركم

  )ینیتشجر( ١٩:٤٥، )السعودیة( ٢٢:٤٥م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|محمد عبد الحمید 
رجیم    یطان ال ن الش اهللا م وذ ب دامكم ` اع ت اق ركم ویثب روا اهللا ینص دق اهللا ` ان تنص ص

ا ھى          ھ النھ ھ الكریم ذه اآلی ى ھ دبر معن لم ان یت العظیم ھذه ھى البدایھ وال بد من كل مس
ا سیكون النصر       م وان شاء اهللا قریب السبیل للخالص وعوده االسالم الى مكانتھ بین االم

  `اهللا قریب اال ان تصر`
---------------------------  

  نفداك بأرواحنا و اجسادنا و أموالنا و انفسنا یا رسول اهللا اللھم صلي وسلم علیة
  )جرینیتش( ١٩:٤٩، )السعودیة( ٢٢:٤٩م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|ابو المھند 

من  كلمة تذكاریة ألخواننا المسلمون الذینا یعتذرون بعدم القدرة على المقاطعة بئي حجة 
ان رسولكم صلى اهللا           د ك و اهللا فق ن المسلمون أتق ذى الصنف م الحجج الواھیة فنقول لھ

یربط على بطنھ حجر من شدة الجوع ونحنو عند أقل حق من حقوق رسول  (علیة وسلم 
ذى الحق         وم بھ م ألنسنتطیع ان نق ة ام ى یدی الھدى علیة الصالة والسالم و الذي أحي عل

ي      فما لنا الى أن نقل لكل مسل ة الصالة والسالم ف م و مسلمة من ال ینصر رسول اهللا علی
  ھذا الموقف فمتا ننصرة بأبي أنت و أمي علیة الصالة والسالم

---------------------------  
  وذلك أضعف األیمان

  )جرینیتش( ٢٠:٤، )السعودیة( ٢٣:٤م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|عبدالعزیز ....ابو عبداهللا 
ي   .ات الیعتبر سوى من اضعف األیمانأعلم بأن تسطیري لھذه الكلم فداك ابي وأمي وكل

ن          ل م اري لك ل انك لیمھ ولع ك صالة اهللا وتس د علی یاصفوة خلق اهللا اجمع یانبي اهللا محم
ب اهللا          ك یحبی ھ ل ذي اقدم و الشي ال أذا یارسول اهللا ھ تجرء نفسھ الدنیئھ على ان یمسك ب

  .لعل اهللا ان یرحمني بشفاعتك یوم العرض علیھ 
---------------------------  

  .. ..سنقاطع 
  )جرینیتش( ١٢:٠، )السعودیة( ١٥:٠م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|غادة 

  سنقاطع ونحن قادرون على ذلك
---------------------------  



 ٢٥٨

  الحمد هللا
  )جرینیتش( ١٣:١، )السعودیة( ١٦:١م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|غسان المسلم 

دلیل     الحمد هللا الذي اعزنا بھذا الدین وكما قال ا ذا ال اقص فھ لشاعر اذا اتتني المذمة من ن
  على اني كامل

---------------------------  
  یمكرون واهللا خیر الماكرین

ارات  حي اإلم د الش ور محم عودیة( ١٦:١٣م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|منص  ١٣:١٣، )الس
  )جرینیتش(

المون (  ل الظ ا یعم افًال عم بن اهللا غ ل لمث) وال تحس ل األمث ي الح ة ھ ؤالء المقاطع ل ھ
. وسلط علیھم عقابك، ارنا فیھم عجائب قدرتك، یا حي یا قیوم، السفلة اللھم یا احد یاصمد

ھ       ، حسبنا اهللا ونعم الوكیل، حسبنا اهللا ونعم الوكیل ل شيء نفعل ل أق م الوكی حسبنا اهللا ونع
  ..مقاطعة المنتجات الدنمركیة 

---------------------------  
  إن اهللا یمھل والیھمل

  )جرینیتش( ١٣:٥٤، )السعودیة( ١٦:٥٤م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|مد بن مختار بن یاسین مح
ھ افضل الصالة والسالم            رة المشركون من سب نبی ل الكف ا یفع التظن أن اهللا الیعلم عم
علیھ وتدنیس مقدسات المسلمین باإلضافة الى ھذا التجرؤ الشدید عل التنقص من شخص 

ول     رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھو  لین ولكن النق اء والمرس بأبي وأمي افضل األنبی
إن اهللا لیملي للظالم حتى : إال حسبنا اهللا ونعم الوكیل قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

  اذا اخذه لم یفلتھ
---------------------------  

  ان ربك لبالمرصاد
  )جرینیتش( ١٣:٥٨، )السعودیة( ١٦:٥٨م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|المدمر 

دا     بورك ھ ف ت یابن أثال إذ قاطعتھم فالكفر یخضع عند قطع الدرھم ھذا رسول اهللا نحن ل
نم       ر جھ ر قع ل الكف آل ك ادھم وم دنمارك عن أحق ح ال د افص دم ق یم وال ب المت ھ بالقل نفدی
د         دنمارك ق ان ال ى المسلمین ان ك ام عل ّرأت الع قاطعھوھم وقاطعوا قبلھم امریكا اللتي ج

فانتصروا لربكم ونبیكم صلى اهللا . مربكان كتاب ربنا جل وعالسبوا الحبیب فلقد دنس اال
  `ان تنصروا الھ ینصركم ویثبت اقدامكم`علیھ وسلم 

---------------------------  
  اهللا غایتنا والرسول زعیمنا



 ٢٥٩

  )جرینیتش( ١٢:٢٤، )السعودیة( ١٥:٢٤م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥|عربي غیور 
وم كافة القوى اإلسالمیة في مشارق األرض صح لسانك یاسید محمد الباھلي،فیجب أن تق

خص سیدنا         ي ش دین اإلسالمي ف ذي یستھدف ال ومغاربھا بحملة لمواجھة ھذا الھجوم،ال
لم  ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ادقا . رس ده ص ي بی ذي نفس ا وال ي :وأقولھ ؤولین ف إن المس

لمین     ك إال الشر ،لإلسالم والمس ا    ولكن ھی ...الدنمرك ال یریدون من خالل ذل م م ات لھ ھ
الة وأدى   .أرادوا غ الرس د اهللا،بل ن عن ول م و رس لم ھ ھ وس لى اهللا علی د ص فمحم

ورسالتھ ستظل .األمانة،ونصح األمة وجاھد في اهللا عز وجل حق الجھاد،حتى أتاه الیقین
الم    ة والس ة والرحم الة المحب ي رس الم إذ ھ ي الع لمین ف وب المس ي قل دة ف ال . خال ق

الى ن :(تع ول م اءكم رس د ج المومنین     لق یكم ب ریص عل تم ح ا عن ھ م ز علی كم عزی أنفس
  ).وما أرسلناك إال رحمة للعالمین:(وقال تعالى). رؤوف رحیم

---------------------------  
  ھذه لیست حریھ
  )جرینیتش( ١٣:٤٥، )السعودیة( ١٦:٤٥م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥|مسیحي مصري 

ھ او المسیحیھ     انا مسیحي و ارفض اإلستھزاء بالمعتقدات الدینیھ ألي د ن سواء الیھودی ی
رین و      ان اآلخ ن ایم ر م ي التحقی ھ ال تعن ر و الحری ن اخ ھ او اي دی او اإلسالم او البوذی
ذا              م یمكن ھ و ل دنمارك و ل ي ال ھ ف ھ الدنماركی ھ و الحكوم د المجل ع دعوى ض اقترح رف

  یجب على الدول اإلسالمیھ رفع األمر لمحكمھ دولیھ او ما شابھ
---------------------------  

  اهللا ینصر االسالم
  )جرینیتش( ١٣:٤٩، )السعودیة( ١٦:٤٩م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥|) لبنان(رباب

أدعوا جمیع المسلمین في جمیع أقطار العالم الى مقاطعة البضائع و المنتجات الدنماركیة 
  )نرجو النشر( وھي انشاء اهللا وسیلة جیدة للدفاع عن المقدسات االسالمیة

---------------------------  
  این انتم یامسلمون

  )جرینیتش( ١٤:٤، )السعودیة( ١٧:٤م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥|تامر العربي 
ا لنصرة االسالم نجت      ما سوف نقولھ الي رسول اهللا یوم الموقف العظیم عما كان دورن
نجح لتسویق اسالمنا       م ن امریكا وتابعیھا للتسویق لحرب ضد االسالم وھم علي باطل ول

ي ح    ا           ونحن عل و ی اد اهللا افیق ا عب و ی تھم افیق ي غفل ازالو ف اء المسلمین ھل م ن علم ق ای
  فمازا ننتظر بعد؟...........علماء االسالم سب رسولنا اھین اسالمنا 

---------------------------  
  اهللا اكبر



 ٢٦٠

  )جرینیتش( ١٤:٢٤، )السعودیة( ١٧:٢٤م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥|بریطاني 
حكام المسلمین رب ینتقم منھم، والعزة هللا ورسولھ، وخسئ وان ل` ان للكعبة رب یحمیھا`

  الكافرون الحاقدون
---------------------------  

  محمد، ذلك العمالق
  )جرینیتش( ١٤:٣٤، )السعودیة( ١٧:٣٤م،  ٢٣/١٢/٢٠٠٥|عربي 

د     ول محم اءة للرس اوالت اإلس ل مح ذریع  ) ص(إن ك ل ال ا الفش خص . مآلھ ألن أي ش
رارة نفسھ         موضوعي، مھما كان ي ق اریخ العرب ألدرك ف و درس ت ة، ل ھ الدینی ت قناعات

ى    قیمة ذلك الرجل العمالق الذي وحد قبائل متناحرة متخلفة لتولد أمة عظیمة قھرت أعت
امحھا        ا و تس الم برحمتھ ارت الع ارة أن ر حض ت ولتظھ ك الوق ي ذل الم ف ي الع وتین ف ق

ادي     دمھا الروحي و الم وة وتق ف الق ي موق دلھا ف ون  . وع ا اآلن متخلف حیح أنن ن . ص ولك
ا   ) ص(السبب في ذلك ھو أننا ابتعدنا عن جوھر ما علمھ لنا محمد  و لم ننفك نضیع وقتن

  .في صغائر األمور
---------------------------  

Victory, will come soon.  
fatima from Morocco |عودیة( ١٣:١٦م،  ٢٤/١٢/٢٠٠٥  ١٠:١٦، )الس

  )جرینیتش(
The victory of the light over the black is imminent, did not fear, 
our religion will only leave there stronger. Never they can 
extinguish the light of our ALLAH, it is the hatred which 

encourages them to do that.  
---------------------------  
  !!!!ناوما اقبح جرأتكم على رسول

  )جرینیتش( ٢١:٢١، )السعودیة( ٠:٢١م،  ٣١/١٢/٢٠٠٥|فھد 
ا       ! أال تعرفونة قبل أن تسبوة  ھ ربن ال فی ذي ق ة وال وم القیام ( أنة خاتم األنبیاء و شفیعنا ی

ق عظیم     ى خل ل الوسائل          ) وانك لعل راء وردوا بك ذا الھ د ال تسكتوا عن ھ ة محم ا أم فی
  .لحمقى أن لمحمد أتباعا لن یسكتوا الى یوم القیامة الممكنة حتى یعلم كتاب ھذه المجلة ا

---------------------------  
  عزیزى بیجول

  )جرینیتش( ٩:٣٤، )السعودیة( ١٢:٣٤م،  ٠٤/٠١/٢٠٠٦|شریف بدر 



 ٢٦١

اس      س ك ن نف لمون م رب المس ى یش ھ ان االوان لك ى ردك ان رت ف ول ذك زى بیج عزی
د ازدروا لمون ق زعم ان المس ى ت ا  االزدراء و الت ولھم بتحریفھ ان بق ة االدی ان . بقی اذا ك

ردود الغضبة      ذه ال االزدراء ھو شیمة المسلمون كما ذكرت فھل و جدت رد واحد من ھ
الرد   الغیورة على دینھا و على رسولھا الكریم صلى اهللا علیھ و سلم من طالب بان نقوم ب

د و     بالمثل اى تكلیف احد رسامى الكاریكاتیر بتشویھ صورة السید المسیح م تج ا ل ؟ طبع
لم     : لن تجد فھل سالت نفسك لماذا ؟ االجابة ھى  دة اى مس حیح عقی اوال من صمیم و ص

ا            ا اى انن زل علیھم ا ان ھ السام و م ھ السالم و موسى علی ھى االیمان بالسید المسیح علی
ى    نؤمن باالنجیل و التوراة و لكن لیس اناجیلكم و توراتكم و یرجى مراجعة قساوستك ف

ر ا احب   ام و ص ول و ھ ولس الرس اریخ ب ة ت ك مراجع ى من ا یرج ا كم ى و لوق ل مت نجی
یح    ید المس ھ الس ة تألی ق       .نظری ى طری دیك ال ل ان یھ ز و ج و اهللا ع انى ادع را ف و اخی

  الصواب و یجعلك ترى ما ال تراه
---------------------------  

  مھما قیل عنك فأنت الرسول الكریم
  )جرینیتش( ٢٠:٢، )السعودیة( ٢٣:٢، م ١٤/٠١/٢٠٠٦|الرسول المنتصر 

  اال لعنة اهللا على القوم الكافرین
---------------------------  

  الغرب األعمى
  )جرینیتش( ٢١:٥١، )السعودیة( ٠:٥١م،  ٢٠/٠١/٢٠٠٦|إبراھیم أبو مصطفى 

ى  رب األعم ان الغ م ( إذا ك ن بھ نا الظ ب ) إن أحس ي الجان دلین ف لمین المعت رى المس ال ی
ر  لمین     اآلخ ل المس رون أن ك انوا یعتب لمین، وإذا ك ن المس یح م ل قب رون إال ك و ال ی

اة    -: إرھابیین إذن فبمنطقھم  ل الغرب زن ل الغرب سكارى     -. ك ل الغرب ذوي    -. ك ك
یحي      ر مس اھو غی ل م ریة لك ول عنص ا ` می تان .. لیبی راق .. أفغانس طین .. الع .. فلس

  مش كده وال إییییییھ. كل الغرب و -....... إیران .. سوریا .. السودان 
---------------------------  

  ھم األعداء
  )جرینیتش( ٢١:٨، )السعودیة( ٠:٨م،  ٢١/٠١/٢٠٠٦|عبدالعزیز 

دیننا      ره ل ذا الك ل ھ ال صداقة لحكومة تناصر وتؤید من یعادینا، والصدقة لشعب یحمل ك
ھ   ي علی أبي وأم لم ب ھ وس لى اهللا علی ا ص ا وحبیبن المولھادین الة والس م . الص اطعوھم ھ ق

  )).بوك ، نیدو ، أنكور ، واألجبان الدنماركیة (( ومنتجاتھم 
---------------------------  

  حسبي علیھم؟؟



 ٢٦٢

  )جرینیتش( ٢٢:٤١، )السعودیة( ١:٤١م،  ٢١/٠١/٢٠٠٦|علي محمد جبران 
الكم بر   ا ب سول اهللا  لو أحد سب والدك لقاطعتھ فكیف لو رسم صورتھ على أبشع شكل فم

  علیھ الصاله وأتم التسلیم
---------------------------  

  قاطعوا المنتج الدنماركي
  )جرینیتش( ٢٣:٢٩، )السعودیة( ٢:٢٩م،  ٢١/٠١/٢٠٠٦|شمالن العبدالھادي 

ت          ي اآلن بات دول ، والت ك ال ل تل في رأیي ،،، لیس ھناك أوجع من ضربة اقتصادیة لمث
ة  الدنمارك تتطلع وتحاول أن تكو ن بمصاف الدول الكبرى اقتصادیا ، ومحاوالتھا الحثیث

ت   ا فتح ا أنھ ة ،، كم ات العالمی رات البورص ى مؤش ركاتھا عل اتھا وش ز بمؤسس ي الفق ف
د      ي تزای اج الصناعي ف أبواب االستثمار األجنبي على مصراعیھ ، وحجم قروضھا لالنت

ذي     ا ال دنماركي ،، م تج ال اطع      ،،، فتخیلوا لو قاطع المسلمون المن و ق ع ل سیحدث؟؟ أتوق
د تتجاوز    ٢٠  ١٥بالمئة من المسلمون المنتجات الدنماركیة ،، ستتكبد الدنمارك خسائر ق
بالمئة من صادراتھا ،، أي الملیارات ،، بخالف ما سیلحق المصانع والمصالح     ٢٥إلى 

ة ا   حاب الدیمقراطی ي  الداخلیة والخارجیة من ركود وبطالة ،، لنلقن ھؤالء السفھاء أص لت
ن       ة ، بم وم القیام تجاوزت حدودھا ، ووصلت إلى مقدساتنا ، درسا موجعا وكي نكون ی

  ھؤالء ھم أمتي وكي یفخر بنا الرسول الكریم: ینادیھم رسولنا الكریم ، ویقول 
  

---------------------------  
  السعودیة

  )جرینیتش( ٢٠:٨، )السعودیة( ٢٣:٨م،  ٢١/٠١/٢٠٠٦|ابو عبدالملك 
م( د    اللھ ى ال محم د وعل ى محم لي عل ار   ) ص ب المخت ى الحبی الة عل ن الص روا م اكث

یم ان      رش العظ أل اهللا العظیم رب الع یھم نس دعاء عل ة وال ر بالمقاطع ذا المنك روا ھ وغی
  ینصر االسالم والمسلمین وان یذل الشرك والمشركین

---------------------------  
  حسبي اهللا ونعم الوكیل

  )جرینیتش( ٢٠:٥٧، )السعودیة( ٢٣:٥٧م،  ٢١/٠١/٢٠٠٦|عبدالرحمن 
اتم       ورة خ ویھ ص وا لتش ا فعل ى بم ل نرض وره ھ اع المعم ل بق ي ك لمین ف واني المس اخ
ع القضیاء           ھ ورف ھ ھو مقاطعت المنتجات الدنمركی انقوم ب األنبیاء والمرسلین اضعف م

تم م   ى ی م حت رر بھ اق الض ھ والح ي المقاطع ي ھ م ش ھ واھ ھ والمجل ى الحكوم ھ عل عاقب
  المتسبب تكفون یاأمھ محمد الترضون على نبیكم االھانھ اهللا اھم علیك بھ

---------------------------  



 ٢٦٣

  قاتلھم اهللا أنى یؤفكون
  )جرینیتش( ٢١:٨، )السعودیة( ٠:٨م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|أبو محمد 

دینك             ى رسولك وبمن استھزأ ب ّول عل ن تق ك بم م علی  .بأبي أنت وأمي یارسول اهللا اللھ
لم  یھم    . اللھم أرنا فیھم عجائب قدرتك انتقاما لحبیبك محمد صلى اهللا علیھ وس ا ف م أرن اللھ

  یوما أسودا كیوم فرعون وھامان وقارون وأمیة بن خلف
---------------------------  

  حسبنا اهللا ونعم الوكیل
  )جرینیتش( ٢١:٥١، )السعودیة( ٠:٥١م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|بنت اآلسالم 

الوا حسبنا اهللا       الذین قال ` ا و ق زادھم ایمان م فاخشوھم ف لھم الناس ان الناس قد جمعوا لك
  `ونعم الوكیل

---------------------------  
  حبیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییبي

  )جرینیتش( ٢٢:٢٠، )السعودیة( ١:٢٠م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|فاطمة 
سكت عما كتبتة الصحف الدنمركیة لن نرضى بسب الرسول مھما كانت اإلفتراأت ولن ن

ال    خرة    *التي أسأت لحبیبنا محمد صلى اهللا علیة وسلم أعجب لمن ق ى النكون مس * حت
ون            ى النك ول حت ا تق دفاع عن رسول وحبیبن ة وال رد والمخاطب ن ال ماھذا العنوان بدال م
أن سبب سبھم لرسول ھو ضعفنا             وا ب ذین كتب ن ال رك م مسخرة الأأبة بك وال بكالم غی
ات            ادلون الخیب تم تتب ول وأن ب الرس اتكم أي س تكم أمھ ة ثكل تغراب فی ر الإس ذا أم وھ
ریم   وتتذكرون العثرات بدال من الرد السریع على ھذة األقاویل المجحفة في حق نبینا الك

ع   (إخواني وأحبتي أذكركم بقول اهللا تعالى  ى تتب ولن ترضى عنك الیھود ال النصارى حت
ا        ولن نسكت مھما ك) ملتھم  ز قوتن ع عن رم م أداف ا إذا ل رة فین لفنا ذلك من أمر فأین الخی

ت        ن تح زل األرض م ورھم وأن یزل ى نح افرین إل د الك رد كی أل أن ی ا واهللا أس وعزتن
یكم        ،أقدامھم  تعظ والسالم عل رة من أراد أن ی ذة الصور عب وأن یجعل في ید من رسم ھ

  ورحمة اهللا وبركاتة
---------------------------  

  سعودیةال
  )جرینیتش( ١٨:١٧، )السعودیة( ٢١:١٧م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|ابو عبدالمجید 

  اللھم شل ید من رسم ھذا الكركتیر واعم بصره الالھم آآآآآآآآآآآآآآآآآآمین
---------------------------  

  لن ننساھا لھم
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  )جرینیتش( ١٩:٣٨، )السعودیة( ٢٢:٣٨م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|سیف الدین العراقي 
ك  / ثانیا ) . حسبنا اهللا ونعم الكیل (نقول  /اوال  نقول لھم لن ننساھا لكم واالیام دول یوم ل

  .ویوم علیك فحسبنا ان یاتي یومنا 
---------------------------  

  الرد على من یسب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  )یتشجرین( ١٩:٤١، )السعودیة( ٢٢:٤١م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|أبو عبد اهللا مسلم مصرى 

حیفة    ك الص ان اسالیب السباب طریق للمرتزقة لتحصیل ماربھم الدنیویة وھذا مافعلتھ تل
وھذا الذى اخبرنا بھ ربنا سبحانھ وتعالى وعلینا أن نعى جیدا ان اهللا قال فى كتابھ الكریم 

تھم    (  ع مل ى تتب ارى حت ود وال النص ك الیھ ى عن ن ترض ض  ) ول ن بع تغرب م وان اس
ا          علماء االسالم الل ت ی ن أن رد وأی م ی ات ول لم م ھ وس ذین یقولون أن محمد صلى اهللا علی

عالم االسالم من ردك على ھذا السباب وانكارك اال تتقى اهللا وتعام أنك ستسأل جزى اهللا 
ا    الى أخبرن بحانھ وتع ا ن اهللا س رو ف را وأبش باب خی ذا الس ر ھ ن أنك ل م ى ( ك ا تخف وم

  ).صدورھم أكبر
---------------------------  

  ربنا ارنا یوما في الكافرین
ي    رب العرب ن المغ ا م لمة دنی عودیة( ٢٢:٥٢م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|المس  ١٩:٥٢، )الس

  )جرینیتش(
م    .این المسلمین این االنصاراین احبت الرسول  ا لك م تب لسوف ترون لسوف ترون تبا لك

م       تبا لكم یااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لعنكم اهللا لعنكم ول حسبي اهللا ونع ایا اق ا عس اهللا م
  الوكیل

---------------------------  
  اهللا اكبر
  )جرینیتش( ١٩:٥٧، )السعودیة( ٢٢:٥٧م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|مسلمة 

یم       م نع ن اذاقھ د نسوا م اللھم صلي على رسولك محمد لقد تمادوا ھؤالء الكفرة الفجرة لق
ت  الحضارة اذ كانوا یعیشون في غیاھب الظلمة و الجھل والتخلف و القذارة في وقت كان

ن        دت م ي امت ا الت ة ارجائھ ي كاف الحضارة االسالمیة تنعم فیھ بالعلم والتطور والنظافة ف
االندلس غربا حتى بالد الھند والسند والصین شرقا ولم تجعل االمة ھذا التطور حكرا لھا 

م ل  وا علمھ ا وعلم اء اوروب ة ارج ي كاف ره ف لمین بنش ام المس ل ق ون ب ذتھم االوروبی تالم
واالن نسي ھؤالء مااذاقتھم الحضارة االسالمیة وتطاولوا على نبیھا الطاھر الذي قد ادى 
اطعوا المنتجات          دقائھم ان یق ع المسلمین واص ب بجمی را اھی االمانة ونشر الرسالة واخی

  .الدنماركیة الن االقتصاد ھو نقطة ضعفھم والسالم علیكم 
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---------------------------  
  حبیبي یا رسول اهللا

  )جرینیتش( ٢٠:١١، )السعودیة( ٢٣:١١م،  ٢٢/٠١/٢٠٠٦|أم سعد 
دین         داء ال ا أع ا المصطفى ، خسئتم ی ى حبیبن یھم    ...... لن نرضى عل دھم عل م رد كی اللھ

  ....اللھم زلزل األرض تحت أقدامھم یارب.. فإنھم آذوا حبیبك یارحمن
---------------------------  

  ل وال قوة إال باهللاال حو
  )جرینیتش( ١٢:٨، )السعودیة( ١٥:٨م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|مسلمة 

اهللا أكبر اهللا أكبر أللة أكبر ختم اهللا عز وجل االنبیاء والرسل بسیدنا محمد صلى اهللا علیة 
الى            د اهللا سبحانة وتع ة من عن ة رحم اس كاف ة للن ذي جاءت دعوت لم ال ت  . وس ذة لیس وھ

ا    ي یھ ى الت رة األول ا العظیم   الم ا نبین ة    ، جمون فیھ ان ألسالفھم الصلیبیین المحاول د ك فق
الى   للوصول إلى قبر النبي صلى اهللا علیة وسلم ونبش قبره الكریم إال أن اهللا سبحانة وتع

دافع    ، نقول لھم موتو ا بیغیظكم . رد كیدھم  ة االسالم ن سنعیش مسلمین أحرار تحت رای
  .عن أمتنا العربیة 

---------------------------  
  المقاطعھ ھى الحل

  )جرینیتش( ١٢:٣٧، )السعودیة( ١٥:٣٧م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|على التركى مصرى 
یااحباب رسول اهللا ھیا استنصروا لحبیبكم محمد یاراجین شفاعتة یامن ینتظر ان یشرب  
دة         دو وجبن انكور وزب ي نی اطعوا حلب من یدة شربة الیظمأبعدھا ابدا قاطعوا منتجاتھم ق

ا        لور ف حساب ولكنن ا ال وا لن اھم لیعمل و قاطعن واهللا ل دنماركى ف ان ال اك ومنتجات االلب ب
دنیا         ت ال ودى لقام وذى او یھ ى ب اول عل د تط و اح ا وال وزن فل وت لن الخراف الص ك
اركى     واحترقت لكن ماذا اقول حسبى اهللا ونعم الوكیل فى كل مسلم یستعمل اى شئ دنم

  ب رسول اهللامن الیوم واستنصروا لرسولكم یاحبا
---------------------------  

  ھؤالء كفرة ملحدین
  )جرینیتش( ١٤:٣٧، )السعودیة( ١٧:٣٧م،  ٢٣/٠١/٢٠٠٦|ابو ثائر 

  ارجو مقاطعة جمیع البضائع الدینماركیة الى الدول العربیة واالسالمیةمقاطعة تامھ
---------------------------  

  یجب أن نستغل الفرصھ
  )جرینیتش( ٠:٢٨، )السعودیة( ٣:٢٨م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|محمد عبداهللا 
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د       لین سیدنا محم اء والمرس بسم اهللا الرحمن الرحیم والصالة و السالم على أشرف اآلنبی
ى استثارة              ھ الوصول ال راد ب دف ی ھ ھ ده الحمل ع من ھ ین أتوق حبھ أجمع وعلى آلھ وص

ك البالد وبدلك یزداد المسلمین ودلك لتمریر بعض القرارت ضد المسلمین المقیمین في تل
لمین     ض المس التضییق على المسلمین في أوروبا ووقف أنتشار االسالم بالتخلص من بع

دم  . الفاعلین في مجال الدعوه في أوروبا ویجب علینا تفویت ھده الفرصھ علیھم ودلك بع
االنسیاق وراء ھده االستثاره وجعلھم ینالون ما یریدون ولدلك أقترح أن یكون الرد على 

إستشارة بعض العلماء والنشطین في مجال الرد عن الرسول صلى اهللا   ) ١الشكل التالي 
د     ) ٢. علیھ وسلم حتى یكون العمل منظم ودا تأثیر قوي ھ بالتأكی دا الھجوم ألن إستغالل ھ

سیثیر فضول الكثیرین منھم لمعرفة الحقیقھ عن شخصیة الرسول علیھ الصالة والسالم   
ھ      ولھدا السبب سوف یلجأ ا ون الفرصھ مواتی دلك تك لكثیر منھم للقراءه عن شخصیتھ وب

ھ عن سیرتھ      ب المترجم ض الكت ده       . لنشر بع ة وطباعة ھ ع التبرعات لترجم رح جم أقت
دول   ك ال ادره وفرضنا        . الكتب إرسالھا وتوزیعھا في تل ام المب دنا زم د أخ دلك نكون ق وب

ا      أرجو من إعالمنا السلبي أن یتحر) ٣. علیھم قواعد اللعبھ ھ لم ده األم د لھ ك ویكون مفی
ن إداعة     . لآلعالم من دور مؤثر یستطیع أن یلعبھ في مثل ھده الظروف  رح م دلك أقت ول

ھ      ات الدنماركی د اإلداع ع اح یق م امج بالتنس ص برن ن وزن أن تخص ا م ا لھ ھ لم العربی
ي          ة ارآي الت تخدام حری وع وإس ة الموض ات لمناقش دة حلق ن ع امج م یص برن بتخص

ود  . فاع عن مواقفنایدعونھا للد أظن أننا قادرون كأمھ على القیام بدلك ولیكون لنا في الیھ
ن     ، مثل ر م ي كثی ون ف حیث أنھم قادرون بالتأثیر على حریة الرأي التي یدعیھا االوروبی

  .ودلك بأستخدام أدوات مختلفھ من ضمنھا اإلعالم. الموقف
---------------------------  

  سول اهللاال إلھ إال اهللا محمد ر
  )جرینیتش( ٤:١٢، )السعودیة( ٧:١٢م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|مسلم 

دًا    حسبنا اهللا ونعم الوكیل، ال حول وال قوة إال باهللا، أشھد أن ال إلھ إال اهللا وأشھد أن محم
  .رسول اهللا

---------------------------  
  قاطعوھم قاطعوھم قاطعوھم قاطعوھم قاطعوھم قاطعوھم قاطعوھم قاطعوھم

  )جرینیتش( ٥:٣٥، )السعودیة( ٨:٣٥م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|لم غیور مس
ردعھم إال       اطعتھم وال ی ن مق د م ادیین وال ب اس م رب أن ؤالء الغ واتي ھ وان وأخ ا أخ ی
اطعتھم      ااهللا بمق ا انش المیة ألنن دول االس ادات ال ر ق لمة وال ننتظ عوب مس اربتھم كش مح

  م كي نعرفھا وال نشتریھالیسأل الجمیع ویسعى ویبحث عن منتجاتھ. سوف نحاربھم
---------------------------  

  اكثروووووو من الدعاء علیھم
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  )جرینیتش( ٧:٣٢، )السعودیة( ١٠:٣٢م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|ابو طارق النجمي 
د   لمین    . اللھم عجل علیھم العذاب یارب العرش العظیم وال تبقي منھم اح ن المس ارجو م

ن الدعاء علیھم في اوقات الستجابھ خاصھ وفي ومن كل من یحب اهللا ورسولھ ان یكثر م
  كل وقت عامھ وارجو منكم مقاطعتھم في كل شي

---------------------------  
  ال إلھ إال اهللا محمد رسول اهللا

  )جرینیتش( ٧:٣٥، )السعودیة( ١٠:٣٥م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|مسلم عربي 
وا ول اهللا    : قول دًا رس ھد أن محم ھ إال اهللا وأش ھد أن ال إل ة    أش الة وأّدى األمان غ الرس بّل

  .ونصح األمة وجاھد في اهللا حق جھاده
---------------------------  

  مدافع عن الرسول محمد بن عبداهللا
  )جرینیتش( ٨:٢٥، )السعودیة( ١١:٢٥م،  ٢٥/٠١/٢٠٠٦|الشیخ خالد السرحان 

ھ    ان اھذا األمر الذي قامت بھ الصحیفة الدنماركیة في اإلستھزاء بالرسول صلى اهللا علی
د صلى اهللا        دین محم دینون ب م ال ی ي انھ وسلم أمر ال یرتضى مما یسمى باإنسانیة فال یعن

  ..واهللا أعلم.... علیھ وسلم انھم یھاجمونھ في عرضھ فھذا ال یعتبر من أحترام الدیانات 
---------------------------  

  حسبنا اهللا على طغیانھم فھي اقوى من عتاد وعدد
  )جرینیتش( ٢١:١٧، )السعودیة( ٠:١٧م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|كھ بنت م

م ان     نھم اللھ ارب م اللھم اخسف بھم االرض نعتذر لك یانبي اهللا عما فعلوا ونبراء الیك ی
  ھذا حبیبك ھكذا فعلوبة اهللا انت حسب نبیك

---------------------------  
  مقاطعھ المنتجات الدنماركیھ

  )جرینیتش( ٢١:٣٥، )السعودیة( ٠:٣٥م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|عمرو المصرى 
ى یشعر ھؤالء الكالب          ھ حت ع المنتجات الدنماركی ھ جمی یجب على كل المسلمین مقاطع
م شعوب ال یھتمون اال        ى اقتصادھم وھ ؤثر عل بان الشعوب االسالمیھ لھا القدره على ت
ى یمكن ان        ا عن االصناف الت بالمادة و یجب على كل مختص فى اى مجال ان ینشر لن
ى ھى شركھ         د شركتین االول ھ توج ھ الدنماركی نقاطعھا فعلى سبیل المثال بالنسبھ لالدوی
رھم       ا لعالج ھشاشھ العظام م لیو والتى تنتج ماھم الفیوسیدین بانواعھا و حبوب وان الف
یثالمیك و      ون فیوس رات العی ید و قط وى سلیكس اد حی دفیھ و مض الج الص ونكس لع دایف

و نوردی  د وایضا        ایضا توجد شركھ نوف ل میكستارد و اكترابی سك لتصنیع االنسولین مث
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ك           ع تل ل م دم التعام اء و الصیادلھ ع ى االطب حبوب نوفو نورم لعالج السكر و یجب عل
المنتجات و استخدام البدائل و ھى كثیره و نرجو من اى مسلم غیور على دینھ و یعلم اى 

ل المسلمین و     ا لك دنماركیون    اصناف اخرى فى اى مجال اخر ان یعلنھ م ال یجب ان یعل
ان اعتزارھم لن نقبلھ بل یجب ان یقدموا الى المحاكمھ بتھمھ ازدراء االدیان و صدقونى 

  لو كنت انا القاضى لقتلتھم جمیعا ھؤالء الكالب
---------------------------  

  ینبع...السعودیھ 
  )جرینیتش( ٢١:٣٧، )السعودیة( ٠:٣٧م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|شعاع 

الم ع ذه   الس ازیر ھ رده والخن وان الق ى أخ ًا عل یس غریب ھ ل ة اهللا وبركات یكم ورحم ل
ل   ....التصرفات  ذ سابق       ....لقد عملوا بنھج آبائھم من قب ریم من د وصف الرسول الك فلق

وھذه األوصاف التعبر سوى عن ) شاعر ...ساحر..كاھن ...مجنون ( العھد بعدة كلمات 
والیوم نرى ...بعھ بالغل والحسد على دیننا الحنیف ما یكنھ العداء في محرقة قلوبھم المتش

ونشاھد نسخھ قد نسخھا ابناء مستر خنزیر ومستر قرد من محرقة قلوب آبائھم فأصبحوا 
ھ      ........یلوحون بھا  ى أشباح لیلی م إل زج بھ ال یعلم ھؤالء البغال أن ھذه األفعال سوف ت

ن ال   ھ م ورین     تزورھم في مضاجعھم من الرعب الذي سوف یلقون ا الغی د من أخوانن تھدی
أخیكم  ...أما في اآلخره فلھم عذاب إلیم بما كانو یستھزئون ....ھذا في الدنیا ..على دینھم 

  ....شعاع من السعودیھ 
---------------------------  

  الرد الالزم
  )جرینیتش( ٢١:٥٢، )السعودیة( ٠:٥٢م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|أحمد 

  حسبنا اهللا و نعم الوكیل
---------------------------  

  یمھل اهللا وال یھمل
  )جرینیتش( ٢٢:٢٣، )السعودیة( ١:٢٣م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|فتاة االسالم 

  حسبي اهللا ونعم الوكیل اللھم یارب العالمین اخسف بھم االرض اللھم عاججال ولیس اجال
---------------------------  

  اللھم انصر اكرم رسلك
  )جرینیتش( ٢٢:٣٧، )السعودیة( ١:٣٧ م، ٢٦/٠١/٢٠٠٦|احمد جماح 

ن   اللھم یا من اخرجت یونس من بطن الحوت العظیم ویامن نصرت نوح بالطوفان ویا م
ردا         راھیم ب ار اب ت ن امن جعل لیمان وی فلقت البحر لموسى البحر ویامن سخرت الجن لس



 ٢٦٩

الذع السنة         ر ولھجت بسبھ ال الم الكف وسالما ھذا اكرم رسلك قد خاضت في شخصھ اق
ذي اذا     عبدة الطاغوت وضحكت من اجل ذلك اشداقھم اللھم اني اسلك باسمك االعظم ال
رة     م عب ك وان تجعلھ د عقاب م اش ع بھ خطك وان توق م س زل بھ ت ان تن ھ اعطی ؤلت ب س

  للعالمین اللھم عجل بذلك یاسمیع الدعاء
---------------------------  

  بیان من جبھة التوافق العراقیة
  )جرینیتش( ٣:٤، )السعودیة( ٦:٤م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|محمد العراقي 

  أصدرت جبھة التوافق العراقیة بیانا حول اإلساءة إلى شخص النبي صلى اهللا علیھ وسلم
---------------------------  

  المقاطعة لألبد
  )جرینیتش( ١٧:٨، )السعودیة( ٢٠:٨م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|عدو الدنمارك 

 سبحانھ وتعالي واعداء الدین واعداء الرسول صلي اهللا  علما قبل ایام عما فعلھ اعداء اهللا
ا          ن جمیع ا نح ب علین یھم فیج ة اهللا عل ا فلعن المیة جمیع ة االس داء االم لم واع ھ وس علی

یھم `كمسلمین مقاطعة كل كل ما ینتجھھ ھوالء الصھاینة مقاطعة ابدیة  م  ` لعنة اهللا عل اللھ
  انصر دینك وعلیك باعداء الدین اللھم امین

---------------------------  
  اهللا یكفیك یارسول اهللا

  )جرینیتش( ١٧:٥٨، )السعودیة( ٢٠:٥٨م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|لحظة غروب 
ان اهللا یمھل وال یھمل وسوف نرى نصره للرسول صلى اهللا علیھ وسلم عاجال غیر آجل 

  وضوح الشمس في وسط النھار
---------------------------  

  ...هللا ھوواجبنا نحوك یارسول ا
  )جرینیتش( ١٨:٢، )السعودیة( ٢١:٢م،  ٢٦/٠١/٢٠٠٦|علي 

ل           ل مانعم ذا أق ع منتجاتھم وھ ة جمی ا مقاطع ھو أن نقول اآلن واجب واجب واجب علین
  لرد حق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

---------------------------  
  نصر اهللا قادم بإذن اهللا

  )جرینیتش( ١٤:٣٨، )یةالسعود( ١٧:٣٨م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|احمد 
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د   لیم      -ابشروا یا أمة سیدي وحبیبي محم م التس ھ افضل الصالة وأت ادم    -علی فنصر اهللا ق
ل         م جاء لیجع ا ھو واهللا أعل ام انم ر األن انشاء اهللا فھذا الھجوم الذي شنوه الكفار على خی

دكم اهللا ان ت       ة فأناش د غفل حو من بع ذولو  قلوب المسلمین في جمیع اقطار المعمورة تص ب
ا       یم فی دین العظ ذا ال ى ھ دین عل المین الحاق ار الظ ة الكف ود لمحارب اعي والجھ ل المس ك
رم         ا أك دیر ی اعزیز یاق وم الظالمین ی ى الق أخواني المسلمین شدوا العزم واهللا ینصرنا عل

  .األكرمین 
---------------------------  

  الحل األقوى
  )جرینیتش( ١٥:٤٤، )ةالسعودی( ١٨:٤٤م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|ام عبد اهللا 

ن     . ال شك أن جرأة ھوالء تحدي لكل مسلم  ل م و أن الرد علیھم البد أن یكون رادعا لك
ك         ل العظیم ؟ ومن ذل ذا الفع ل ھ ھ نفسھ بمث حیفة والسعي     -١: قد تسول ل مقاضات الص

اء أو       _ ٢. إلغالقھا ل من أساء لألنبی ة لك ى عقوب السعي بقوة ألستصدار قانون ینص عل
ا  _ ولسنا أقل من أولئك القوم الذین استصدرو قانونا ضد من یعادي السامیة .  االسالم كم
ان        _ ٣. _زعموا  یھم إذ ك دول للضغط عل ذه ال فاراتھا من ھ سحب كل الدول المسلمة س

یس    -٤. میتا .. موقفھم باردا  دودة ول ضرب اقتصاد تلك الدولة بكل سبیل لفترة غیر مح
  .أفراد بینما التجار والشركات في صد عن ذلك حماسة وقتیة تترجم بمقاطعات من

---------------------------  
  ....واسالماه

  )جرینیتش( ١٥:٤٧، )السعودیة( ١٨:٤٧م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|عمار 
ة    ده اللحظ كلھ ولی ت المش الم   .......لیس اع االس ن اض ن م ي    .....نح اون ف ن تھ ن م نح

الم اطئ...االس ا خ ھ..كلن اس الكارث ن اس عنا ا..نح المنااض ا اهللا..س ا ...فاذلن عوقبن
  واسالماه...رحماك یااهللا...بنبینا... بدیننا..بعروبتنا..بعزتنا..بكرامتنا

---------------------------  
  اللعنة على الدنماركیین

  )جرینیتش( ١٦:٠، )السعودیة( ١٩:٠م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|ابو أسامة 
دنماركیین ومنتوجی   ة ال ًا مقاطع ا جمیع لمین علین یس .. اتھم یامس ول رئ ا یق یس كم ول

ذه    ) دیمقراطیة وحریة ( وزرائھم لعنة اهللا  ي ھ ین ونب أي حریة مع االستھزاء بخاتم النبی
  زور الموقع وقاطعوھم) .. أأل لعنة اهللا عى الكافرین ( األمة اإلسالمیة 

---------------------------  
  واهللا ال ینام المسلمون حتى یثأروا لرسولھم الكریم

  )جرینیتش( ١٦:١١، )السعودیة( ١٩:١١م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|شار الحطاب من العراق ب
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ى     . واهللا المستعان على مایصفون وحسبنا اهللا ونعم الوكیال  ور عل لم غی ادو كل حاكم مس
ذین      ون ال دیم المجرم ب بتق دنمارك وان یطال ع ال امالت م ل التع ع ك ھ ان یقط ھ ودین امت

فیعھا    ة وش ھ        تجاوزو على رسول االم د صلى اهللا علی ى القاسم محم ا المصطفى اب حبیبن
  .وان تنصرو اهللا ینصركم ان تنصروا اهللا فال غالب لكم .وسلم 

---------------------------  
  یارسول اهللا

  )جرینیتش( ١٦:١٦، )السعودیة( ١٩:١٦م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|ناصر علي الغامدي 
  ي یاعزیزبأبي وأمي انت یارسول اهللا اللھم اكفنا فیھم یاقو

---------------------------  
  واه إسالماه واه إسالماه واه إسالماه

  )جرینیتش( ١٦:٥٤، )السعودیة( ١٩:٥٤م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|قاھر الدنمارك 
ان       دما ك ھد عن اریخ یش دنمركیون ان الت ا ال وا ایھ دى اعلم ع الھ ن اتب ى م الم عل ال الس

الم  المسلمون یتزعمون العالم یعیش في سالم وامان  وعندما ضاعت زعامة المسلمین للع
ل   وي یاك ھ والق راثم الرزیل اءت ب یلھ ج اعت الفض روب وض م والح ي الظل الم ف ع الع وق
ن       ھ م ذي اخرج لى اهللا ال د ص یدھا محم ریھ وس ذ البش اء منق د ان ج ك بع عیف وذل الض

ھ     اءة الی اد بإلس اؤالء االوغ ام ھ ور ق ى الن ات ال دنمركیون  ، .الظلم ا ال ركم ایھ ابش
إذن اهللا      وا م ب ھ وسوف تلحقك لنروجیون بأن اهللا ناصر لدینھ ومعلي كلمتھ ومدافع عن نبی

ة            ة المنتجات الدنمركی ة اإلسالم بمقاطع ا أم دنیا و اآلخره الغوث الغوث ی العقویة في ال
ده    ي بن تھلك وطن ر المس ر ب متج و ح اجر أب ع المت ن جمی وا م ة نرج خ ---والنرویجی ال

  لعثیم جزاه اهللا خیرا سالم على من اتبع الھدىبمقاطعة المنتجات كمتجر ا
---------------------------  

  بابي انت وامي یا حبیب اهللا
  )جرینیتش( ١٧:١٩، )السعودیة( ٢٠:١٩م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|الفقیره الى اهللا تعالى 

اخیرخلق اهللا        ت وامي ی ابي ان ب اهللا ب بابي انت وامي یا رسول اهللا بابي انت وامي یاحبی
ارب   اللھ اقیوم ی م دمرھم اللھم اھلكھم اللھم انزل علیھم باسك وانصر خاتم رسلك یاحي ی

رات     ھ البق ك جبن العالمین منتجاتھم یجب عال المسلمین مقاطعتھا وھي سن توب سن كوی
  الثالث انكور نیدو لورباك واخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمین

---------------------------  
  مشل اللة اید یھ

  )جرینیتش( ١٧:٤٣، )السعودیة( ٢٠:٤٣م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|مطلق حداد 
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اللھم اخرس ألسنتھم وشل ایدیھم وال تشفي مرضاھم اللھم ارنا عجائب قدرتك فیھم اللھم 
اخسف بھم االرض اللھم ارسل علیھم عذابك الذي الیرد عن القوم الظالمین اللھم زالزل 

  ]لننصر رسلنا والذین ءامنوا في الحیاة الدنیاانا [االرض من تحت اقدامھم قال تعالى 
---------------------------  

  وهللا العزة ولرسولھ وللمؤمنین ولكن المنافقین ال یعلمون
  )جرینیتش( ١٧:٥٥، )السعودیة( ٢٠:٥٥م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|حفید رسول اهللا 

ھ أفضل الصالة والسالم       د اهللا علی ك    ...الى جدي وسیدي ورسولي محمد بن عب م أن نعل
دا  ) لبیلوكم أیكم أحسن عمال ( منصور وذكرك محفوظ ولكن ھذا إبتالء من اهللا تعالى  فغ

ا رسول اهللا    ا أن یشرب   .. كلنا یجد عملھ أمام حوضك ی اهللا أن یكب     .. إم اذ ب ا والعی وإم
ل   .. یا رسول اهللا سوف نرضیك .. على وجھھ في جھنم  ك ك واهللا إن أعمالنا تعرض علی

سنریھم .. واهللا لسوف ترضى عن إخوانك وأحفداك بأبي أنت وأمي .. وخمیس  یوم إثنین
ا        ... كما فعل أصحابك  م تلقان ك ل ا ألن ت علین ت بكی ك فأن ك    .. فنحن إخوان ل نبكي علی فھ

ا رسول اهللا      ك ی داء ل ا ودود  . لكي نلقاك ؟؟؟ نعم نبكي ونبكي وبنكي ال دموعا بل دما ف ی
ا .. یا ودود .. یا ودود ..  د    ی د     .. ذا العرش المجی ا تری اال لم ا فع ور وجھك    .. ی أسألك بن

وبرحمتك التي ... وبقدرتك التي قدرت بھا على خلقلك .. الذي أضاءت لھ أقطار عرشك 
اللھم .. اللھم أغثنا .. اللھم أغثنا .. اللھم أغثنا .. ال إلھ إال أنت سبحانك .. وسعت كل شیئ 

ذین أساؤوا ف      ھ ال ھ        جازي ھؤالء الفئ د صلى اهللا علی ا وسیدنا محم ك وحبیبن ي حق حبیب
ل    . اللھم إحفظ عبادك من أن یفتنوا وأن یضلوا . وسلم بقدر محبتك فیھ  ر من قب وهللا األم

  .واهللا غالب على أمره . ومن بعد 
---------------------------  

  النھایة یاأعداء محمد
  )جرینیتش( ١٧:٥٩، )دیةالسعو( ٢٠:٥٩م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|ابو نواف من السعودیة 

ذه      ر ھ ذي ظھ دفین ال قریبًا ان شاء اهللا یحل ھزه اقتصادیة بدولة الدنمارك بسبب الحقد ال
  األیام على صحافتھم

---------------------------  
  طبت حیا ومیتا یاحبیب یامصطفى

  )جرینیتش( ١٨:٧، )السعودیة( ٢١:٧م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|من الكویت 
ھ  أرجو من الجمیع ارسا ل رسالة احتجاج على الرسومات المسیئة للرسول صلى اهللا علی

ة    فاره الدنماركی ل الس ى ایمی ة عل ة والنرویجی د الدنماركی لم بالجرائ . وس
Dkconkwi@qualitynet.net  

---------------------------  
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  ردا على ماقیل في الرسول الكریم
fayssal |یتشجرین( ١٨:٨، )السعودیة( ٢١:٨م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦(  

ى عرض رسول اهللا      ة أغار عل ) ص(السالم علیكم انني واحد من أبناء ھذه األمة الخیری
وأناشد وأدعو من كل مسلم غیور على ھذ ا الدین أن یقف مع نفسھ لحظات لیرى ما قدم 
دة        ار عب ادیة ألن الكف ة االقتص ى المقاطع ع ال و الجمی ریم، وأدع ولھ الك دین ولرس ذا ال لھ

أثر الدینار والدرھم وس ر و       . یتأثرون بذلك أیما ت ن الجزائ ب جامعي م اس صبان طال عب
  السالم علیكم

---------------------------  
  لن نرضى بھذه اإلھانة

  )جرینیتش( ١٨:٩، )السعودیة( ٢١:٩م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|ابو حمد 
ك           ا بال دتك فم دینك وعقی ھ بالحسنة اال اذى تعرض ل خص باالساءة فقابل قیل اذا قابلك ش

ذي یسب حبیبك ورسولك محمد فأنا شخصیا ال أرضى إال بالجھاد والغزو على ھؤالء بال
  الكفرة ونأمل من اهللا أن ینصرنا إلى ذلك

---------------------------  
  این من یحمل ھم الرسالة

  )جرینیتش( ١٨:٢٣، )السعودیة( ٢١:٢٣م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|یاسر محمد توفیق 
ن  ھ          الى ملیار وثالثمائة مسلم ای اى وجھ لم وب ھ وس د صلى اهللا علی بكم محم رتكم لحبی غی

ھ    ر وج م یتمع فاعة ول ن اهللا ش ون م ف ترج ھ وكی وم القیم ات ی ى عرص ھ ف وف تلقون س
اطع         رھم ق رة لغی دنمارك عب ى ال ة ف اء الحری ن ادعی وا م رتھ اجعل با لنص دكم غض اح

  ن انتم یامسلمونمنتاجتھم مقاطعھ ال رجعھ فیھا ماحیینا وحسابنا اهللا ونعم الوكیل فای
---------------------------  

  اھدار دمھ
  )جرینیتش( ١٨:٢٦، )السعودیة( ٢١:٢٦م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|المسلمة 

ل السبل     ھ بك السالم علیكم احب ان اؤكد مع اخوتي على واجبنا اتجاه ھذا العدو بمواجھت
ة        الم والمطالب ر الع رھا عب ان ونش ل مك ي ك دیث ف ة والح ة والكتاب در دم  بالمقاطع بھ

در دم من شتمھ ،،        ھ الصالة والسالم بھ المسؤول عن ھذا االستھزاء كما فعل النبي علی
ن       ى یسمعوا م نحن المسلمین نعلم بمدى شناعة ھذا الفعل ولكن یجب ایصالھ للغرب حت
ون             لم وتك ھ وس ا صلى اهللا علی ا وحبیبن دفاع عن دینن ى ال درتنا عل ة ق ھم المسلمین وكیفی

ذي           الدنمارك عبرة ل ذا االنسان ال ي البحث عن ھ دیھم الفضول ف ر ل ى نثی غیرھا ،، وحت
دیننا ونصرة       ذه المصیبة عزة ل یدافع عنھ المالیین من امتھ ،، ونسال اهللا ان تكون في ھ

ھذه رسالة لكل من لدیھ القدرة على ایصال كلمتھ للغرب سواء .. لھ وسبب السالم الكثیر 
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الھا عن طریق االنترنت الذي قررب كل المسافات  من المغتربین او المھاجرین او بایص
بط    ،، ،، علینا بالدخول الى مواقعھم في الشبكة  داد وان ال تھ ق والس واسال من اهللا التوفی

اللھم علیك باعدائك واعداء حبیبك صلى اهللا علیھ وسلم ،، عزیمتنا وال تفتر في سبیل اهللا 
ا   اهللا كما حمیتھ ونصرتھ في حیاتھ انصره بنا ..  في مماتھ وبلغنا شفاعتھ واجعلھ یفخر بن

  !!!!والحمدهللا رب العالمین.. ویسقنا من حوضھ شربة ال نظمأ بعدھا 
---------------------------  

  لبیك یاخاتم االنبیاء
  )جرینیتش( ١٨:٢٩، )السعودیة( ٢١:٢٩م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|لبیك یارسول اهللا 

ك     انھ واهللا لكبیره على امة الملیار ووالنص م یتفرجون وال یمل ف مسلم یسب رسولھم وھ
دعاء   ذه           . اكثرھم اال ال ع بظائع ھ ة جمی ا مقاطع ا جمیع ا علین ي وانم ده ال یكف دعاء وح ال

الدولة المقیتھ حتى تندم على ما اقترفت یداھا من تطاول على رسول االسالم فاهللا اهللا في 
  انفسكم واجلو من المقاطعھ درس لجمیع االمم

---------------------------  
  ھذا لیس بالغریب

  )جرینیتش( ١٨:٣١، )السعودیة( ٢١:٣١م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|ماھر 
تغرب أن      ن المس یس م ب ول یس بالغری دنمارك ل ي ال دث ف وات ماح وان واألخ ا األخ ایھ
ب    ن الغری یحدث في اي من بالد الكفر فالكل یعلم مدى كراھیتھم لألسالم وللمسلمین ولك

من المسلمین من یشجع صناعاتھم وتجارتھم على حساب منتجات   والغریب جدا أن نجد 
دفاع عن    وطنیھ منتجھ في دول اسالمیھ ، والمقاطعھ ھي اقل القلیل واقل ما نملك فعلھ لل

ھ       اء لمعرف اتم األنبی ره خ ھ لنص ھ العالمی بكھ اللجن ع ش اره موق ى زی ا ، یرج  ١٠٠حبیبن
  www.icsfp.comوسیلھ لنصره النبي علیھ الصاله والسالم 

---------------------------  
  الدنمارك والھجوم على الرسول

ول اهللا    د رس ھ إال اهللا محم عودیة( ٢١:٣٨م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|ال إل  ١٨:٣٨، )الس
  )جرینیتش(

  ویلھم من رب العباد یوم القیام سیرسمون ب قیحم و دمائھم أنفسھم طلبا للرحمة من اهللا
---------------------------  

  نامت أعین الجبناء فال
ر  ماعیل البط ده إس ماعیل عب عودیة( ٢١:٣٩م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|إس  ١٨:٣٩، )الس

  )جرینیتش(
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دھم        ل كی اتلھم اهللا وجع بلھم ق ن ق ھ م ما سمعناه وما قرأناه لم یكن إال إضھارا للنوایا البائت
ھ       ھ فعل ل شیئ یمكن ھ واق و  في نحورھم ، أتمنى من كل مسلم ان یفعل ما یقدر على فعل ھ

  .مقاطعة البضائع الدنماركیة ولنتوكل على اهللا في أن یرد علیھم فھم ال یعجزونھ 
---------------------------  

  واسفاه
  )جرینیتش( ١٨:٤٥، )السعودیة( ٢١:٤٥م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|صقر 

ن        ة م اھوا اال عالم دث م ذي یح ذا ال و ان ھ ھ اال ھ ذي ال ال ي ال ھ العل وة وال ا االخ ایھ
ات النص  ن      عالم ذوقوا م م لی ق وانھ د اهللا ح د وان وع یس ببعی ب ول ر قری ر وان النص

ا        ا وم ب فین ا والعی ب زمانن ا نعی العذاب مالم یتوقعوه بحیاتھم على ایدي المؤمنینفاواهللا انن
  .....لزماننا عیب سوانافابشر یاحبیبي یارسول اهللا

---------------------------  
  ال حول وال قوة االباهللا

  )جرینیتش( ١٨:٥١، )السعودیة( ٢١:٥١م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|) السعودیھ ( ابو احمد 
لمن  ) ص(بسم اهللا الرحمن الرحیم نداء الى جمیع المسلمین ماذا تنتظروا قال رسول اهللا 

ك اضعف            ھ وذل م یستطع فبقلب ان ل م یستطع فبلسانھ ف ان ل راى منكم منكرا لیغیره بیده ف
ا المسلمون   ما بالكم اذا كان الرسول ال. االیمان كریم یتعرض لمثل ھذا الھجوم لذلك یاایھ

اتھم           ة منتج طھا مقاطع ائل ابس تى الوس ره بش ؤالء الكف د ھ ا ض ذوا موقف ب ان تتخ یج
ھ      حابھ والمالئك ام اص والمشاركھ باالعتراض وعدم الرضى حتى یتباھى علیھ السالم ام

  .بكم ویقول انظروا اتباعي یدافعو ن عن نبیھم ولم یروني
---------------------------  

  حسبي اهللا ونعم الوكیل
  )جرینیتش( ١٩:٤، )السعودیة( ٢٢:٤م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|محبة الرسول 

ب          ر قری ل النص م اجع ركین اللھ رك والمش لمین واذل الش الم والمس ر االس م انص اللھ
 اللھم صلي ...... للحبیبنا ونبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم ورد كید االعداء في نحورھم 

ي     ین ف ھ اجمع ھ وذریات ى زوجات د وعل ا محم یدنا وحبیبن ى ال س د وعل یدنا محم ى س عل
  .......العالمین انك حمید مجید 

---------------------------  
  اللھم دمرھم

  )جرینیتش( ١٩:٤، )السعودیة( ٢٢:٤م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|محبة رسول اهللا 
  اهللا علیھ وسلمحسبنا اهللا ونعم الوكیل فیمن استھزء برسول اهللا صلى 
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---------------------------  
  حسبنا اهللا و نعم الوكیل

  )جرینیتش( ١٩:١٢، )السعودیة( ٢٢:١٢م،  ٢٧/٠١/٢٠٠٦|مسلمون 
ع            ا وتساھلنا م دیننا و نبین ي التمسك ب ا ف وال تھاونن دنمارك فل ي ال نحن اساس ما یحدث ف

  ان تستیقظ امة االسالم قریبافلندعوا من اهللا العزیز الكریم ،عدونا ما كان ھذا لیحدث
  الذّب عن عرض رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  ھـ٣٠/١٢/١٤٢٦جریدة الریاض 
========================= 

  
  الذّب عن عرض رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

 
  وكل مصیبة بعدك یا رسول اهللا جلل

  حبیب بن مصطفى زین العابدین. م. د
ادر       ھل ھو في حق القادر فرض أو ى الق ھ فرض عل ادي أن واجب أو مستحب؟ في اعتق

ا      ة بكاملھ ذا الفرض أثمت األم رآن      .. وإذا لم یقم القادرون بھ ى الق د تجرأ الغرب عل ولق
ب رب         ى البشریة من كت زل عل ا ن العظیم ولم یجدوا من المسلمین من یذب عن أعظم م

ة     ى حجم اإلھان ى إل اب رب      العالمین وكان الرد ضعیفًا وھزیًال ال یرق ا كت ین بھ ي أھ الت
یھم   م اهللا عل ذي     .. العالمین الذي یعتبره المسلمون أعظم نع ارئھم ال ربطھم بخالقھم وب إذ ی

  .صاغ لھم حیاتھم الدنیویة واألخرویة فیھ على النحو الذي یرضى بھ عنھم
ھ     لى اهللا علی ول اهللا ص ى رس اولوا عل ا لیتط دنمارك وجارتھ ي ال رب ف رأ الغ وم یتج والی

ى  وسلم ب عد سكوت المسلمین على إھانة القرآن العظیم وما عساھم فاعلین بعد سكوتنا عل
  .إھانة رسولنا الحبیب محمد صلى اهللا علیھ وسلم

ھ وھاجر         دقھ وأمانت ى ص ده عل ي عھ لم ف لقد شھد أشد أعداء الرسول صلى اهللا علیھ وس
ابن عمھ علي  من مكة المكرمة حین ھاجر وأمانات غیر المسلمین في حوزتھ تركھا عند

د  .. بن أبي طالب رضي اهللا عنھ لیردھا إلى أصحابھا لقد ُوصف صلى اهللا علیھ وسلم عن
ن       ریش استعادة م ت ق دما حاول حضرة النجاشي ملك الحبشة من جعفر بن أبي طالب عن

ل        : (ھاجر إلیھا من الصحابة بقولھ د األصنام، ونأك ة نعب ًا أھل جاھلی ا قوم أیھا الملك، كن
أتي الفواحش، ونقطع األرحام، ونسيء الجوار، یأكل القوي منا الضعیف، فكنا المیتة، ون

دعانا           ھ، ف ھ وعفاف دقھ وأمانت ا، نعرف نسبھ وص ا رسوًال من على ذلك، حتى بعث اهللا إلین
ان          ھ من الحجارة واألوث ا من دون د نحن وآباؤن إلى اهللا لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعب

دیث، وأداء    دق الح ا بص ن         وأمرن ف ع وار، والك ن الج رحم، وحس لة ال ة، وص األمان
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ذف            یم وق ال الیت ل م زور، وأك ول ال واحش، وق ن الف ا ع دماء، ونھان ارم وال المح
نات، ام ..) (المحص ن ھش یرة اب دنمارك     ) س حفیو ال وره ص ذي یص ول ال و الرس ذا ھ ھ

ال وأ ح ورة وأس ع ص وانھم بأبش ل  .. وأع ركین قب ن المش ره م فیان وغی و س ان أب د ك ولق
د       إ دالء ال یبع انوا ع ل ك دقھ ب ھ وص ھ وإخالص ن أمانت يء م ي ش ھ ف المھم ال یتھمون س

وصفھم لھ عن الوصف السابق لھ وأعظم شيء كانوا یعیبونھ علیھ ھو دعوتھ لھم بتوحید 
  .اهللا ونبذ األصنام وإخراجھم من عبادة العباد إلى عبادة اهللا الواحد القھار

ات المستش      ي كتاب اریخ وف ّر الت ود       وعلى م ي العھ ات النصارى العرب ف ي كتاب رقین وف
الحدیثة لم نعھد قط أن أحدًا سقط ھذا السقوط الذي تناول بھ الصحفیون الدنماركیون ومن 
ل المشھود     على شاكلتھم سیرة المصطفى علیھ السالم وتشویھ صورتھ على ھذا النحو ب

لم ویعتب    ھ وس ري العرب    أن بعض ھؤالء كانوا یثنون على النبي صلى اهللا علی ھ عبق رون
ى     ن أعط داك عم أنھ ع ن ش ل م ھ أو التقلی ي نبوت كیكھم ف یھم تش ذ عل ان یؤخ ا ك د م وأش
المصطفى علیھ السالم حقھ وأنصفھ من األوروبیین والنصارى والیھود الذین أسلموا في 

  .العھود القریبة أمثال محمد أسد، وروجیھ جارودي وغیرھما
  

ھ العظ ي كتاب ارت ف ل ھ ّده مایك د ع ةلق اء مائ لم، .. م ھ وس لى اهللا علی د ص م محم أعظمھ
ي      (ویقول برناردشو في كتابھ محمد منقذ اإلنسانیة  ى رجل ف ا یكون إل إن العالم أحوج م

رام  ائالً  ) تفكیر محمد الذي وضع دینھ موضع االحت د    : (ویضیف ق ي أن أؤك ذلك یمكنن ول
أقول وءتي ف ة ال مح: نب ي قریب المي األوروب ر اإلس وادر العص د أن إن ب ي أعتق ة، وإن ال

ي               ھ النجاح ف تم ل وم، ل ھ الی الم بأجمع ي الع ق ف م المطل ام الحك لم زم و تس د ل رجًال كمحم
  ..).حكمھ، ولقاد العالم إلى الخیر، وحل مشاكلھ على وجھ یحقق للعالم كلھ السالم

ھ   ا  (ویقول العالم الفرنسي لومارتین في كتاب اریخ تركی فاتھ      ) ت ر من ص ر الكثی د أن ذك بع
ة   (.. ى اهللا علیھ وسلم صل اییس العظم ھذا ھو محمد صلى اهللا علیھ وسلم، بالنظر لكل مق

  ).ھل ھناك من ھو أعظم من النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم؟: البشریة، أود أن أتساءل
ھ         ي كتاب زي ف الم االنكلی ویر الع ول السید م د  (ویق اریخ محم دًا أسمى من أن    ) (ت إن محم

د،  ینتھي إلیھ الواصف، وال  یعرفھ من جھلھ، وخبیر بھ من أمعن النظر في تاریخھ المجی
ھذا غیض من فیض مما ) ذلك التاریخ الذي ترك محمدًا في طلیعة الرسل ومفكري العالم

  .ُكتب وُیكتب في التاریخ في الثناء على محمد صلى اهللا علیھ وسلم من غیر المسلمین
إن الذین یؤذون اهللا ورسولھ لعنھم {: تعالى ولقد توعد اهللا الذین یؤذون اهللا ورسولھ یقول

دنماركیین    ٥٧األحزاب  } اهللا في الدنیا واآلخرة وأعد لھم عذابًا مھینًا ة ال ، وستطال اللعن
یھم    .. وأمثالھم وسینالون عذاب الدنیا قبل اآلخرة ص عل ذین َرُخ ولكن واجب المسلمین ال

لمات  لمین والمس وانھم المس نھم وزخ رآنھم ودی ولھم وق ن   رس یھم م ى عل ذین ُیخش م ال ھ
  .التقصیر في حق اهللا ورسولھ وحق اإلسالم والمسلمین
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دًا             و أن أح وك والرؤساء ل ات والمل راد والمجتمع ى مستوى األف ھ عل ي أن د ف ال یشك أح
ي         أر ولغل اول أن یث ة ولح ورة عظیم ار ث ھ لث ھ أو ابن ده أو زوج ھ أو وال ي نفس ین ف أھ

رآن وی . كالبركان اردة         أما أن یھان الق ورة ب إن الغضب باھت والث ان رسول اإلسالم ف ھ
تحیاء ى اس اب عل ولھ؟.. والعت ة اهللا ورس ن محب ا  ! أی ت علین رآن؟ إن ھان ة الق ن محب وأی

ا       ئنا أم أبین ا ش ا وأموالن ا وأوطانن نا وأھلون ا أنفس تھون علین ا اهللا   !!. فس ز علین ا إن ع أم
ل م    ھ عن عرض رسولھ وعن      ورسولھ والقرآن واإلسالم والمسلمین فسیعز اهللا ك ن ذب

  .عرض القرآن العظیم وعن اإلسالم والمسلمین في أھلھ ونفسھ ومالھ ووطنھ
دث وأن      ى مستوى الح إن الواجب أمام اهللا ال أمام أحد سواه یستلزم أن یكون التفاعل عل

در استطاعتھ     ى ق ى المسلمون    .. نثأر لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كل عل ا أن یتغن أم
ة ا ول   بمحب حابة الرس ل ص ان یفع ا ك ة كم ذه المحب ى ھ وا عل ولھ دون أن یبرھن هللا ورس

ل     الي قب دوه بالغ ھم وف م وأنفس ى أھلھ لوه عل ین فض لم ح ھ وس لى اهللا علی د ص محم
ى       .. الرخیص ل المشنقة وسألھ المشركون ھل تتمن عندما كان خباب بن األرت على حب

د بشوكة   أن یكون محمد صلى اهللا علیھ وسلم مكانك؟ قال ال  واهللا ما أتمنى أن یشاك محم
ك  ..!! وھو في مكانھ وال یسع المجال لتعداد األمثلة العظیمة لمحبة الصحابة لرسولھم كتل

ا األول أن         ان ھمھ ن الغزوات وك ي غزوة م ا ف المرأة التي فقدت والدھا وأخاھا وزوجھ
لیمًا مع    ا س ا   تطمئن على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وأن تراه بعینھ ّرت عیناھ افى فق

ا الشھیرة        ت كلمتھ ا وقال اس علیھ بذلك واطمأنت وھان علیھا مصابھا الجلل بفقد أعز الن
  ).وكل مصیبة بعدك یا رسول اهللا جلل: (الخالدة لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

حفنة من الصھاینة استطاعوا أن یدرجوا االعتداء على السامیة ضمن الجرائم المستحقة   
ى    .. علیھا عالمیًا ودولیًا للمقاضاة رین عل واستصدروا بذلك قرارات عالمیة وحاكموا كثی

ن          ..!! أساسھا م م وذ وجاه ومن معھ حاب نف ًا وتجارًا وأص ما لم یطالب المسلمون حكام
ر اإلساءة         ًا یعتب ًا دولی دة قانون م المتح در األم المسلمین وھم أكثر من ملیار مسلم بأن تص

ي أي        إلى األنبیاء والرسل وال ا قضائیًا ف ا ویالحق علیھ ب علیھ ة یعاق قرآن العظیم جریم
فاالستھزاء سیستشسري واالستھانة ستزداد والمھانة ستطال الجمیع وال .. مكان في العالم

  .حول وال قوة إال باهللا العلي العظیم
ال      ة، بمق لم بكلم ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص رض رس ذب عن ع ى أن ی ا عل ادر من إن الق

د،  ةبتندی جب، بمقاطع ة  .. بش أعلى درج تطیع وب ا یس ى م ك بأقص ى ذل ادر إل ب أن یب یج
ھ          ة إیمان ھ هللا ولرسولھ وقل ة محبت ى قل ل عل ك دلی دكم   .. وتقاعسھ عن ذل ؤمن أح واهللا ال ی

. حتى أكون أحب إلیھ من أھلھ ومالھ وولده والناس أجمعین صدق رسول اإلسالم العظیم
ل من أن یضر    و المستعان       أما غیر القادرین فال أق ھ یلجأون وھ ى اهللا یبكون وإلی عوا إل

ة   وإلیھ المشتكى یسألونھ أن یؤھل أمة نبیھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم لتكون منیعة ممتنع
ى أراضیھا أو            ا أو عل ى قرآنھ ى رسولھا أو عل دي عل ھ نفسھ أن یعت من كل من تسول ل

م المساس بمقدساتھا أو      اب األم ل من اعراضھا واهللا    على المستضعفین منھا وأن تھ النی
  .یستجیب واهللا قدیر وباإلجابة جدیر وما ذلك على ربنا بعزیز
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  تعلیقان
١  

  مفخرنا بنبینا الذي بعثھ اهللا لنا بدیننا
ھ     ... الشكر هللا ثم للدكتور على موضوعةالمنسق والمتزن اریخ ھجرت ول ت قبل كل شئ أق
دیننا داف      ا ب ھ اهللا لن ذي بعث ا ال ال فخر سواه      غدا فكیف ننسى حبیبن ین ف وا عن الیق وال ... ع

د         ...عیش باله اه وال نری ا مع ذ ي أتن ا ال ا ودینن دنیاه ھونبین ھ ب وال جنة مثواه لمن نسي دین
ا       ..نبي األمة..سواه بطلنا وقدوتنا نبي اهللا ا تحی ین أي دنی وا عن الیق ھبوا یا مسلمین ودافع

  بأھانة وذل عیشوا شرفاء وأبعدوا عن الغباء
  لكریم بخاريمریم عبد ا

  ٢٠٠٦/٠١/٣٠صباحًا  ٠٦:٠٨
٢  

  ھنیئًا لك لقد تشرفت بالدفاع عن الحبیب صلى اهللا علیھ وسلم
  .وما أعظمھ من شرف أسأل أن یشفعھ فیك وفي والدیك

نعم الشكر     . آمل أن تستمر في العطاء فھذه الموھبة نعمة من اهللا أذن  {ومن حق الم وإذ ت
كرتم ئن ش م ل دنكم} ربك م ال} ألزی ذا   وأعظ ب وھ ذا القل ة وھ ذه الموھب تعمال ھ كر اس ش

ب    .. األسلوب الرائع في نشر اإلسالم وعظمة اإلسالم وتعالیم اإلسالم، ونشر سیرة الحی
ة       ت الغربی دیات االنترن ي منت ة وف صلى اهللا علیھ وسلم، في الصحف السعودیة، واألجنبی

لئن یھید اهللا بك رجال [بتقل مقاالت ینشرھا موقع الشیخ محمد صالح المنجد لمنتدیاتھم ف
التي ھي أحسن   ] واحدًا خیٌر لك من حمر النعم ي   ، كما آمل الذب عن عرضھ ب أهللا اهللا ف ف

  ھذا الثغر العظیم
  عبدالعزیز بن علي العسكر

  ٢٠٠٦/٠١/٣٠صباحًا  ٠٨:٠٧
  الرابحون والخاسرون من قضیة الكاریكاتیر

  عبداهللا بن إبراھیم العسكر. د
ودة    ي الع ي نیت ن ف م یك حیفة       ل ي الص ور ف اتیر المنش ومات الكاریك وع رس ى موض إل

الدنماركیة یوالندس بوستن لوال استمرار تصاعد تداعیات الحدث، وتأثر الدین اإلسالمي 
ى أن       . والمسلمین سلبًا بتلك التداعیات ل الماضي إل ال األسبوع ماقب ي مق وكنت أشرت ف

وھذا وأیم . دث لمآربھا الخاصةجھات سیاسیة وتجاریة إسالمیة ودنماركیة استثمرت الح
اء            ة أرج ي كاف لمین ف المي والمس دین اإلس ر بال ذي یض ر ال رر الكبی و الض ق ھ الح

  .المعمورة، وبالمسلمین في الغرب على وجھ الخصوص
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بت   وم الس ط لی رق األوس حیفة الش ي ص ش ف ادل دروی ید ع دة للس ة جی رأت مقال وق
ام      ١١/٢/٢٠٠٦ ارًا ال تسر عن قی ا أخب الم       م ینقل فیھ دان الع د بل ي أح ة ف جماعة مجھول

ك       ت تل ة، قام ة إعالمی دنمارك إلدارة حمل لمي ال ن مس الھم م ع أمث قوا م المي، نس اإلس
ى           ة تسيء إل ا رسومات كاریكاتیری ع منشورات علیھ ع وتوزی ل وطب المجموعتان بتموی

ھ أفضل الصالة والسالم      د علی ي        . الرسول محم ك المنشورات ف ع تل ي توزی ذوا ف م أخ ث
م ارسال اآلالف     بلد ا رسومات ت ان العالم اإلسالمي من المغرب إلى الفلبین، زاعمین أنھ

ة . منھا لكل الدنماركیین بالبرید . وھو خبر كاذب، یتحمل وزره تلك المجموعات المجھول
ك         لتھم تل ذین وص یا ال ا وآس ي افریقی لمین ف ب آالف المس ر، إذ أل رره كبی ن ض لك

  .المنشورات
نم     وقلت في مقالتي السا دث بصورة ال ت بقة أن بعض قادة العمل اإلسالمي استثمروا الح

ھ أن   . عن سالمة طویة أو حق وصدق ھ، وفی والیوم اطلعت على خبر رواه لي من أثق ب
د    رة یؤی ون الجزی ة تلفزی ى محط ر عل دنمارك ظھ ي ال المیة ف ة اإلس اء الجالی د زعم أح

م  ة، ث ات الدنماركی ة المنتج ى مقاطع لمین إل دعو المس ة   وی ى محط زعیم عل ذا ال ر ھ ظھ
تلفزیون دنماركیة یدین فیھا المقاطعة اإلسالمیة، ویصفھا بالغوغائیة، ویقول أنھا ال تمثل 

يء  ي ش الم ف لمین    . اإلس د مس یة بی ة والسیاس ا الدینی دار أمورن ف ت اك اهللا كی ل رع فتأم
  .یجلبون الشر والضرر

ي أ       دة ف ون القاع و أن تك ھ ھ ن توقع ا یمك ر م ى أن أخط ض   عل ت بع د اخترق ا ق وروب
الجماعات اإلسالمیة في الدنمارك وقامت بنشر أكاذیب وتألیب الرأي العام األوروبي من 
دام           مى بص ا یس رب، أو م لمین والغ ین المس ق ب عة الش ي توس ل ف دفھا المتمث ل ھ أج

ارات واھري . الحض ھ الظ ادى ب ا ن دف طالم و ھ ار . وھ ون األخب دًا أن تك یس بعی ذا ل لھ
ك ال  حیحة تل ن   ص طین م ا أن ناش ة، وفیھ ابرات أوروبی ادر مخ ن مص ربت م ي تس ت

. إسالمي -الدنمارك یتعاونون مع بلد أفریقي من أجل زعزعة أي تعاون أو تفاھم غربي 
من أین جاءت األموال الطائلة التي صرفھا : على أن السؤال الكبیر الذي الزال عالقًا ھو

اجن ( ة كوبنھ ورات و  ) أئم ة المنش ة طباع ى حمل بالد    عل رض ال ي ع ا ف م توزیعھ ن ث م
ي         . اإلسالمیة وطولھا ل السیاسي ف ر العم ل دوائ ة شافیة من قب ھذا سؤال ال نجد لھ اجاب

  ..العالم اإلسالمي
ض    ال بع ذي ط دمیر ال یة والت اھرات السیاس ن التظ ال ع ن أن ُیق ؤال یمك ذا الس ل ھ ومث

ا، خصوصًا ف      . السفارات أو المصالح الغربیة ذي یقف وراءھ ن ال دان إسالمیة ال   م ي بل
دمیر  ول ان   . تسمح أنظمتھا بالتظاھرات السیاسیة، ناھیك عن أعمال التخریب والت ھل نق

  .أجندة سیاسیة محددة أرادت استثمار الرسومات الكاریكاتیریة ألغراض سیاسیة دنیئة
یة   آرب سیاس ة لم یة دینی تغل قض ي أن ُتس ھ لیحزنن بعض  . إن بط، ف دث بالض ا ح ذا م وھ

السیاسیین واالقتصادیین في أوروبا، لم تكن معارضتھم نابعة عن صدق، بل المعارضین 
ذج          ى الس ي إّال عل حة، ال تنطل ة واض ة، ومنافسة تجاری ة قمیئ ان   . لمنافسة حزبی ذا ك ولھ

ذین       دث، وال اف الح ى أكت اعدین عل ط الص دعوا بخط لمین أن ال ینخ اء المس ى حكم عل
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ن على حكماء األمة اإلسالمیة توضیح   كا. یطمعون في تحقیق مصالح مادیة أو شخصیة
ة، ونشر    . ذلك لعامة الشعوب اإلسالمیة من ذلك مثًال تزویدھم بمعلومات صادقة وحیادی

ث             از البریطاني، حی ى شاشات التلف ر عل ذي ظھ ف ال دل العن ثقافة االحتجاج السلمي، ب
زؤو        ون شعارات الموت ال ؤوس والسواطیر، ویحمل ون الف م ُصور المسلمون وھم یحمل

یئة       عاراتھم المس ر ش د تعبی ى ح ارى عل ن النص ر م دد كبی ل ع دعون لقت ارى، وی للنص
لمین  الم والمس دین         . لإلس يء لل ي تس اوى الت دي للفت لمین التص اء المس ى علم ان عل ك

  .اإلسالمي، مثل فتوى عویلم كویتي قال فیھا باستباحة دم رسام الكاریكاتیر الدنماركي
ا رسول      إنني واهللا ألعجب أشد ما یكون ا القرآن، وأرسل إلیھ ا اهللا ب لعجب من أمة كرمھ

ل والحق    اب العق یم     . الھدى والحكمة أن تنجرف إلى ھذا القدر من غی ان یجب تعم ا ك فم
ى عواطف       . الذنب ومعاقبة الكل اء عل ا السیاسیة بن در ردود أفعالن وما كان یجب أن تص

ان یجب أن ُتغیّ          ا ك ا، وم دیرھا ویثیرھ ذا  شعبیة، ال نعرف من ی ائق ھك اذا ال . ب الحق لم
ع       م م م ھ وقفھم، ألنھ تنشر الصحافة اإلسالمیة مقابالت مع مسلمین من أوروبا لنعرف م

ا         رًا من ردود أفعالن ا المتضررون أوًال وأخی ا ھم ي أوروب ذا    . اإلسالم ف اذا ال نسأل ھ لم
د نشرھا       : السؤال البسیط ام اإلسالمي بخصوص الرسومات بع رأي الع  من الذي أثار ال

دان          . بثالثة أشھر ض بل ا وبع ي آسیا وأفریقی ا المسلمون ف م یعرف عنھ نعم ثالثة أشھر ل
وھي نشرت في صحیفة ال یقرؤھا إال من یجید اللغة الدنماركیة، وھم . أوروبا شیئًا یذكر

  من وراء الحدث یا ترى؟.قلة مقارنة بمن یقرأ باالنجلیزیة أو االسبانیة أو الفرنسیة 
رة عالق  ئلة كثی ا   . ةأس ي أوروب رفین ف ددین والمتط راحة ان المتش ول بص ي أن أق ویھمن

ف        ذه المواق ل ھ ذي مث م من یغ دث    . والعالم اإلسالمي سواء بسواء ھ ذا الح والحق أن ھ
المشین لم یكن األول ولن یكون األخیر، فمنذ بزوغ اإلسالم ونبیھ یتعرض في كل عصر 

ر        ن یض ھ، ول ي حیات ره ف م یض اء، ول الت ھوج ر لحم ھ ومص ي ممات اء اهللا . ه ف وأنبی
ة   ات الغربی ن  . یتعرضون لسخریة واسعة في اإلعالم الغربي والسینما الغربیة والمؤلف ول

ك       رم تل ربیین، ُتج رعین الغ ل المش ن قب ارمة م وانین ص ن ق خریة إال بس ك الس ف تل تق
قق ما أما تألیب الرأي العام اإلسالمي بھذه الصورة، فال أظن أنھا مفیدة، ولن تح. األفعال

ین   ا وب اري بینن دام حض ى ص ؤدي إل ة وت ون قاتل د تك رة، وق رارھا كثی ل أض وه، ب نرج
  .واهللا أعلم. وھو ما یسعى إلیھ المتطرفون الجاھلون من قبل الطرفین. الغرب

========================== 
  الرابحون والخاسرون من قضیة الكاریكاتیر

 
  عبداهللا بن إبراھیم العسكر. د: الكاتب

م  حیفة         ل ي الص ور ف اتیر المنش ومات الكاریك وع رس ى موض ودة إل ي الع ي نیت ن ف یك
الدنماركیة یوالندس بوستن لوال استمرار تصاعد تداعیات الحدث، وتأثر الدین اإلسالمي 

ى أن       . والمسلمین سلبًا بتلك التداعیات ل الماضي إل ال األسبوع ماقب ي مق وكنت أشرت ف
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وھذا وأیم . ماركیة استثمرت الحدث لمآربھا الخاصةجھات سیاسیة وتجاریة إسالمیة ودن
اء            ة أرج ي كاف لمین ف المي والمس دین اإلس ر بال ذي یض ر ال رر الكبی و الض ق ھ الح

  .المعمورة، وبالمسلمین في الغرب على وجھ الخصوص
بت   وم الس ط لی رق األوس حیفة الش ي ص ش ف ادل دروی ید ع دة للس ة جی رأت مقال وق

ار  ١١/٢/٢٠٠٦ ا أخب الم          م ینقل فیھ دان الع د بل ي أح ة ف ام جماعة مجھول ًا ال تسر عن قی
ك       ت تل ة، قام ة إعالمی دنمارك إلدارة حمل لمي ال ن مس الھم م ع أمث قوا م المي، نس اإلس
ى           ة تسيء إل ا رسومات كاریكاتیری ع منشورات علیھ ع وتوزی ل وطب المجموعتان بتموی

ھ أفضل الصالة والسالم      د علی ع تل     . الرسول محم ي توزی ذوا ف م أخ ي   ث ك المنشورات ف
م ارسال اآلالف      ا رسومات ت بلدان العالم اإلسالمي من المغرب إلى الفلبین، زاعمین أنھ

ة . منھا لكل الدنماركیین بالبرید . وھو خبر كاذب، یتحمل وزره تلك المجموعات المجھول
ك         لتھم تل ذین وص یا ال ا وآس ي افریقی لمین ف ب آالف المس ر، إذ أل رره كبی ن ض لك

  .المنشورات
نم     و دث بصورة ال ت قلت في مقالتي السابقة أن بعض قادة العمل اإلسالمي استثمروا الح

ھ أن   . عن سالمة طویة أو حق وصدق ھ، وفی والیوم اطلعت على خبر رواه لي من أثق ب
د    رة یؤی ون الجزی ة تلفزی ى محط ر عل دنمارك ظھ ي ال المیة ف ة اإلس اء الجالی د زعم أح

ة المنت ى مقاطع لمین إل دعو المس ة  وی ى محط زعیم عل ذا ال ر ھ م ظھ ة، ث ات الدنماركی ج
تلفزیون دنماركیة یدین فیھا المقاطعة اإلسالمیة، ویصفھا بالغوغائیة، ویقول أنھا ال تمثل 

يء  ي ش الم ف لمین    . اإلس د مس یة بی ة والسیاس ا الدینی دار أمورن ف ت اك اهللا كی ل رع فتأم
  .یجلبون الشر والضرر

و أن     ھ ھ ن توقع ا یمك ر م ى أن أخط ض       عل ت بع د اخترق ا ق ي أوروب دة ف ون القاع تك
الجماعات اإلسالمیة في الدنمارك وقامت بنشر أكاذیب وتألیب الرأي العام األوروبي من 
دام           مى بص ا یس رب، أو م لمین والغ ین المس ق ب عة الش ي توس ل ف دفھا المتمث ل ھ أج

ارات واھري . الحض ھ الظ ادى ب ا ن دف طالم و ھ ون األ. وھ دًا أن تك یس بعی ذا ل ار لھ خب
ن      طین م ا أن ناش ة، وفیھ ابرات أوروبی ادر مخ ن مص ربت م ي تس ك الت حیحة تل ص

. إسالمي -الدنمارك یتعاونون مع بلد أفریقي من أجل زعزعة أي تعاون أو تفاھم غربي 
من أین جاءت األموال الطائلة التي صرفھا : على أن السؤال الكبیر الذي الزال عالقًا ھو

اجن ( ة كوبنھ ة ) أئم ى حمل بالد      عل رض ال ي ع ا ف م توزیعھ ن ث ورات وم ة المنش طباع
ي         . اإلسالمیة وطولھا ل السیاسي ف ر العم ل دوائ ة شافیة من قب ھذا سؤال ال نجد لھ اجاب

  ..العالم اإلسالمي
ض    ال بع ذي ط دمیر ال یة والت اھرات السیاس ن التظ ال ع ن أن ُیق ؤال یمك ذا الس ل ھ ومث

ذي یق   . السفارات أو المصالح الغربیة ن ال دان إسالمیة ال      م ي بل ا، خصوصًا ف ف وراءھ
دمیر  ول ان   . تسمح أنظمتھا بالتظاھرات السیاسیة، ناھیك عن أعمال التخریب والت ھل نق

  .أجندة سیاسیة محددة أرادت استثمار الرسومات الكاریكاتیریة ألغراض سیاسیة دنیئة
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یة   آرب سیاس ة لم یة دینی تغل قض ي أن ُتس ھ لیحزنن ب . إن دث بالض ا ح ذا م بعض وھ ط، ف
المعارضین السیاسیین واالقتصادیین في أوروبا، لم تكن معارضتھم نابعة عن صدق، بل 

ذج          ى الس ي إّال عل حة، ال تنطل ة واض ة، ومنافسة تجاری ة قمیئ ان   . لمنافسة حزبی ذا ك ولھ
ذین       دث، وال اف الح ى أكت اعدین عل ط الص دعوا بخط لمین أن ال ینخ اء المس ى حكم عل

كان على حكماء األمة اإلسالمیة توضیح   . مادیة أو شخصیةیطمعون في تحقیق مصالح 
ة، ونشر    . ذلك لعامة الشعوب اإلسالمیة من ذلك مثًال تزویدھم بمعلومات صادقة وحیادی

ث             از البریطاني، حی ى شاشات التلف ر عل ذي ظھ ف ال دل العن ثقافة االحتجاج السلمي، ب
ون      ؤوس والسواطیر، ویحمل ون الف زؤوم    ُصور المسلمون وھم یحمل شعارات الموت ال

یئة       عاراتھم المس ر ش د تعبی ى ح ارى عل ن النص ر م دد كبی ل ع دعون لقت ارى، وی للنص
لمین  الم والمس دین         . لإلس يء لل ي تس اوى الت دي للفت لمین التص اء المس ى علم ان عل ك

  .اإلسالمي، مثل فتوى عویلم كویتي قال فیھا باستباحة دم رسام الكاریكاتیر الدنماركي
ا رسول      إنني واهللا أل القرآن، وأرسل إلیھ ا اهللا ب عجب أشد ما یكون العجب من أمة كرمھ

ل والحق    اب العق یم     . الھدى والحكمة أن تنجرف إلى ھذا القدر من غی ان یجب تعم ا ك فم
ى عواطف       . الذنب ومعاقبة الكل اء عل ا السیاسیة بن در ردود أفعالن وما كان یجب أن تص

ا، وم       دیرھا ویثیرھ ذا     شعبیة، ال نعرف من ی ائق ھك ب الحق ان یجب أن ُتغّی اذا ال . ا ك لم
ع       م م م ھ وقفھم، ألنھ تنشر الصحافة اإلسالمیة مقابالت مع مسلمین من أوروبا لنعرف م

ا         رًا من ردود أفعالن ا المتضررون أوًال وأخی ا ھم ي أوروب ذا    . اإلسالم ف اذا ال نسأل ھ لم
ام اإلسالمي بخصوص     : السؤال البسیط رأي الع د نشرھا    من الذي أثار ال الرسومات بع

دان          . بثالثة أشھر ض بل ا وبع ي آسیا وأفریقی ا المسلمون ف م یعرف عنھ نعم ثالثة أشھر ل
وھي نشرت في صحیفة ال یقرؤھا إال من یجید اللغة الدنماركیة، وھم . أوروبا شیئًا یذكر

  ؟من وراء الحدث یا ترى.قلة مقارنة بمن یقرأ باالنجلیزیة أو االسبانیة أو الفرنسیة 
ة  رة عالق ئلة كثی ا   . أس ي أوروب رفین ف ددین والمتط راحة ان المتش ول بص ي أن أق ویھمن

ف        ذه المواق ل ھ ذي مث م من یغ دث    . والعالم اإلسالمي سواء بسواء ھ ذا الح والحق أن ھ
المشین لم یكن األول ولن یكون األخیر، فمنذ بزوغ اإلسالم ونبیھ یتعرض في كل عصر 

ره     م یض اء، ول الت ھوج ر لحم ھ      ومص ي ممات ره ف ن یض ھ، ول ي حیات اء اهللا . ف وأنبی
ة   ات الغربی ن  . یتعرضون لسخریة واسعة في اإلعالم الغربي والسینما الغربیة والمؤلف ول

ك       رم تل ربیین، ُتج رعین الغ ل المش ن قب ارمة م وانین ص ن ق خریة إال بس ك الس ف تل تق
أنھا مفیدة، ولن تحقق ما أما تألیب الرأي العام اإلسالمي بھذه الصورة، فال أظن . األفعال

ین   ا وب اري بینن دام حض ى ص ؤدي إل ة وت ون قاتل د تك رة، وق رارھا كثی ل أض وه، ب نرج
  .واهللا أعلم. وھو ما یسعى إلیھ المتطرفون الجاھلون من قبل الطرفین. الغرب

  صحیفة الریاض السعودیة
========================= 
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  احمیدة النیفر: الكاتب

اد           ا من مضاعفات ال تك ّر عنھ ا انج ة وم ة الدنماركی تختزل قضیة الرسوم الكاریكاتوری
م        ب مھ ي اإلسالمي وجان الم العرب ن الع تنتھي أزمًة مركَّبًة وخانقًة بین أطراف واسعة م

بین حداثة لذا یصعب القول إن الموضوع في حقیقتھ صراع . من نخب الغرب األوروبي
ازل           د التن لم ال یری ین شرق مس ر وب ر والتفكی ة التعبی غربیة ال یمكن أن تتخّلى عن حری

ى    . عن مقّدساتھ وال یسمح بإھانة رموزه الدینیة یم ال یساعد عل عرض القضیة بھذا التعم
ي  (التوّقف للكشف عما یعتمل في الفضاءین   ي    -العرب ي األوروب من  ) اإلسالمي والغرب

ذات والمستقبل    انسدادات وع الم وال ى الع . وائق وما یثار بینھما في خصوص نظرتھما إل
ال یعني ذلك أن حرّیة التعبیر لیست من المحددات الحضاریة في الغرب، كذلك فإن لیس 
ا              ر فیھ م ت ك الرسوم ول م تستھجن تل ي ل ة الت ض النخب العربی ة بع من قصدنا دعم مقول

ین         ما نوّد لفت النظر. إساءة الى المسلمین ة ب اقض البّت ام األول ھو أن ال تن ي المق ھ ف إلی
ب       ر من كات ده أكث ا أّك حریة الصحافة والتعبیر وبین احترام المعتقدات الدینیة، ذلك أن م

ع  : ومعّلق ھنا وھناك اختار اتجاھًا معاكسًا ینطلق من ضرورة تحدید موقف واضح إما م
دّین    ع الت ا م ة وإم ذ   . الحری ل ھ ت مث ى تھاف حیفة     ال أدّل عل ي الص ع ف ا وق رأي مم ا ال

ي نیسان      » یوالندس بوستن «الـ : الدنماركیة ذاتھا ت رفضت ف ي كان ل (الت  ٢٠٠٣) ابری
إلى ھذا نذكر أن . نشر رسوم كاریكاتوریة للسید المسیح اعتبرتھا مسیئة إلیھ وإلى أتباعھ

ي مناقشة نشر       ٢٠٠٥ھیئة تحریر الصحیفة قد وجدت نفسھا في خریف  د الشروع ف عن
ھ  ارض ل ر ومع د للنش ین مؤی مة ب ة منقس وم الكاریكاتوری االن أن . الرس ذان المث ت ھ ُیثب

اھم،     وازن وتف حریة التعبیر تظل محكومة بضوابط حدود الحیاة المدنیة وما تتطلبھ من ت
ا أصبح ُیعرف     » الغرب الدیموقراطي«تضاف إلى ذلك حاالت أخرى كثیرة في  د م تؤك

ي صنع      التي » استبدادیة االتصال«بـ  ة ف ة المتحّكم تعّري الواقع الفعلي للسلطة اإلعالمی
ى        . الخبر وتبادلھ ر إل ة التعبی دیثنا عن حری ي ح اج ف ما نریده من ھذه األمثلة ھو أننا نحت

ام    ي األحك وعیة ف ة والموض ي الرؤی یب ف ن تنس ر م در أكب ن أن  . ق د م ر، إذًا، أعق األم
ین  تبسیطیة تدفع إلى ضرو» مانویة«ُیعَرض في صیغة  رة االختیار بین حریة التعبیر وب

» عالم التسامح والتحرر  «: التدّین، أي ضرورة اإلقرار بالتناقض الجوھري بین عالمین
ًا             . »فضاء اإلیمان والتدّین«و  ا عشر كاتب ة اثن ام قلیل ن أی ا نشره م إن م ذا ف ى رغم ھ عل

ذاجة م     ي س د ف ي یؤك ري لیف ار آن لیمة نصرین وبرن دي وتس لمان رش نھم س ذا بی ة ھ ذھل
ھ   افح عن ان    . التوجھ وین ذا البی ي ھ حیفة أسبوعیة فرنسیة        -ف درتھ ص ذي أص وذج ال النم

وف  » الشمولیة اإلسالمیة«أعادت نشر الرسوم الدنماركیة دعوة منھا للتصدي إلى  والوق
ا     «إلى جانب  دفاع عنھ ة وال ة والحری یم العلمانی ي       . »ق ض مثقف ب بع ذا من جان ع ھ ان یق

حرمانًا للمسلمین من   «لى اآلن بعلمانیة استئصالیة ترفض ما یعتبرونھ فرنسا المتشبثین إ
، مثل ھذا الموقف »حقوقھم في المساواة والحریة والعلمانیة باسم احترام الثقافة أو التقالید

اب    . یمكن أن ُیفَھم من دون أن تكون لھ حظوظ في التفّھم ف من كت أما أن ینضم إلیھم لفی
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ة    وصحافیین تتحدر غالبیتھم ھ التحدیثی من عالم إسالمي أحد إعاقاتھ الكبرى صنعتھا نخب
ا          ك ھي الشناعة بعینھ ة، فتل ا المحلی ا وثقافتھ ع مجتمعاتھ ة م ا  . المكّرسة للقطیع إن أول م

ین             ل ب ن ردود فع ا م د عنھ ا توّل ة وم وم الكاریكاتوری ك الرس ي تل تھجان ف ر االس یثی
رق« رب«و » الش ھ » الغ رون أنفس ذین یعتب و أن ال مولیة  ھ د الش وم العقائ م خص

ار ونشره        ك التی ة ذل یئًا آخر سوى تقوی یحصل  . واألصولیات األیدیولوجیة ال یفعلون ش
لھا            ات فش ي إثب داث موضوعیًا ف والى األح دفاع عن قضیة تت ي ال ذلك ألنھم یستمیتون ف

داع أو تحرر      ر والتعسف حاال دون أي إب ة  . لكونھا أفضت إلى أصناف من القھ ال غراب
المي         إن ش الم اإلس ي الع ة ف ة الالدینی ة العلمن قوط مقول زمن س ن ال دین م ذ عق ھدنا من

ك        . والغربي على السواء د ذل اتورك بع ا أت ي تركی ق ف ا تحق ما جرى في إیران الشاه ثم م
دیث     ة التح اد عملی د أبع ى المستوى   . بأسلوب آخر یقضي بنھایة العلمنة المناضلة كأح عل

أن     العالمي، كان سقوط االتحاد ال ة ب رة القائل اء للفك سوفیاتي في جانب من أھم جوانبھ إلغ
دین    اء ال ى إقص رورة إل ؤدي بالض دیث ی ف . التح ذه   –كی ال ھ رو   -والح ھ ناش م ینتب ل

دین   ة ال اریخ وأن عالق ة الت د حرك یرون ض م یس ى أنھ دوھم ال ة ومؤی وم الدنماركی الرس
ة أخ    ن جھ اء؟ م ة واإلقص رفض القطیع ایز ت ة تم ة عالق وم بالسیاس إن الرس رى، ف

ات    ین المجتمع لة ب دود الفاص یة الح وًال بقض ر موص اؤًال آخ ر تس ة تثی الكاریكاتوری
ان   ات واألدی و      . والثقاف ال المتطّورة ھ ة ووسائل االتص ورة المعلوماتی ھ الث ا تفضي إلی م

دیث  . تغییر حتمي للعالقات بین الدول والمجتمعات والثقافات والمعتقدات من ثم، فإن الح
ة تفرض نفسھا     عن عال م واحد وحضارة واحدة للجمیع لیس شعارًا أجوف، بل ھو حقیق

  تدریجًا على الحواجز القدیمة وما یرتبط بھا من مفاھیم
ضمن ھذا السیاق یكون السؤال . كاالستقاللیة الكاملة والسیادة المطلقة والعوالم المنفصلة

ة في التأسیس لعالم تصاغ فیھ كیف تساھم الخصوصیات العرقیة والثقافیة والدینی: األنجع
ھ            ا تجاھلت ل وبفضلھ؟إن م ى رغم االختالف ب ًا عل ق تعایش الحدود القدیمة في شكل یحق
ا أصبحنا     و أنن الرسوم الدنماركیة األوروبیة وأعرضت عنھ غالبیة ردود الفعل العنیفة ھ

یھ أصحاب ما اقترفتھ الرسوم الدنماركیة وأصّر عل. مدعّوین إلى أن نعیش معًا ومختلفین
دة      دة وأكی بعض الصحف األوروبیة ھو رفض لواقع مستقبلي ھو قید التشّكل بخطى وئی
ة            ا حداث ات متحاورة، من أبرزھ ة وكونی داثات مختلف ة تأسس لح ة ثقافی تتجھ نحو عالمی

ما صنعھ واضعو الرسوم وناشروھا كان أكثر كاریكاتورّیة من الّرسوم . وكونیة إسالمیة
ك  . جھل فاضح وسوء تقدیر لمسیرة التاریخ البشري في راھنیتھنفسھا ألنھ كشف عن  ذل

ى الرسوم    ة الحضاریة المعاصرة      –أن معن ن الزاوی ن     –م حابھا یفكرون م ھو أن أص
الم             راض، ع ى االنق الم یتجھ إل ى ع اء عل ا بك و فیھ ة یعل داخل حصون افتراضیة متداعی

حَر     كاریكات. »الشرُق شرٌق والغرب غرب ولن یلتقیا«: شعاره ة الرسوم أعادت الس وری
على الساحر ألنھا عّبرت عن سذاجة القائلین بحداثة واحدة ووحیدة یسعى إلى النیل منھا 

رة « ھ » البراب د وبنات اء محم ن أبن ي  . م ا العرب ن جانبن ھ م ن أن نقترح ا یمك ى م منتھ
دی          داولناه ق اب ت ارة نقتبسھا من كت ا وعب ق علیھ مًا اإلسالمي كإضافة الى الرسوم وكتعلی
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ھ    .»حصوننا مھددة من الداخل«: بیننا ر عن موقف یبقى بعد ھذا الطرف المقابل وكیف عّب
من اإلساءة التي انضافت إلى سلسلة طویلة من اإلھانات واالستباحات؟ غالب ردود فعل 
ى            ي عمل عل ة الت فة الھمجی ة لص ا مثبت ة وإم ر مقنع ا غی الطرف العربي المسلم كانت إم

وم   حاب الرس اقھا أص لمین  إلص ة بالمس ف    .الدنماركی ن المواق نف األول م ذا الص ھ
لمین   –والكتابات كان تعبیرًا عن فجیعة قدیمة  ن المس م م ا  . متجددة لقسم مھ بحسب   –إنھ

وك      ارة صاحب سراج المل ة   -عب ي        «الفجیع فوه وبق دھر الخؤون، دھر ذھب ص ن ال م
ل كان    . »...فالموت تحفة لكل مسلم. كدره ل من ردود الفع ا    نسبٌة أق ي طبیعتھ ایرة ف ت مغ

ع     . ووجھتھا لما انساقت فیھ الجموع الغاضبة المفجوعة دة ارتف ة الواع ذه األقلی من بین ھ
ھ الصالة         » إال رسول اهللا... «: شعار ى الرسول علی ض اإلساءة إل ًا عن رف تعبیرًا واعی

ذا أوالً  الم، ھ ات      . والس ر الثقاف ة تعُب ارة كونی وًال بحض ف قب ذا الموق ي ھ م ألن ف ث
اء االختالف     یط وإلغ ى التنم ارة  . والمجتمعات ال ینبغي أن یفضي إل » إال رسول اهللا «عب

دھر         ن ال ّرم م ة والتب ة الحدیث ى األزمن خط عل ترفض دخول الحداثة القھقرى، دخول الس
ؤون ة   . الخ ة مختلف اییس مرجعی دیث بمق الم ح نع ع ي ص تراك ف ن االش ارة تعل ا عب . إنھ
إن . شیطانیة  -للرسوم الدنماركیة ألنھا رسوم عنصریة   رفض » إال رسول اهللا«أخیرًا، 

ین          ة وب ف والعدوانی ین العن د ب َط تأبی ت رب ا ربط وم أنھ ك الرس ي تل ؤذي ف ا ی من أشد م
ول  لم (الرس ھ وس لى اهللا علی ھ) ص ض وأن   . وأتباع رٌّ مح الم ش وم أن اإلس ؤدى الرس م

الذي اعتمده إبلیس حین تمّرد إنھ الخطاب ذاتھ . جوھر المسلمین ال یقبل ارتقاء أو تغییرًا
ي  ك ھي   . ورفض قبول اآلدمي لكونھ مخلوقًا دونّیًا ال یمكنھ التغلب على جوھره التراب تل

یض     ي حض ًا ف م جمیع ھ، إنھ ھ وأتباع الم ومؤسس ة لإلس ا الجوھرانی ي رؤیتھ وم ف الرس
اً   ا براح ة في ضوء م     . التدّني والھمجیة ال یستطیعون منھم ل الرسوم الدنماركی ة تأّم : قول

ول اهللا« اغھا    » إال رس ا ص ة كم الة المحمدی الة الرس ن أص اس م ب أس ى جان لنا إل یوص
ت    . القرآن الكریم ا تحقق ة م أصالٌة جاءت الرسوم لتطمسھا، في حین أن الرسالة المحمدی

ما أبرزتھ الرسوم من . إال نتیجة ثقة في اآلدمي وقدراتھ فاتحة آفاقًا غیر محدودة للبشریة
ھ ب  وم ب ف یق ف     عن ك العن ى ذل ة إل ر المؤدی داخل العناص ل لت ھ تجاھ لمین فی ض المس ع

دھم       ة المسلمین وح دة ھي جھ ة واح ة       . بحصرھا في جھ ذه اللوث ذا ھو ھ األخطر من ھ
ز     . الشیطانیة التي تجعل دیانة كبرى مصدرًا للشر الذي ال ینضب ا یتمّی ذا بینم یحصل ھ

ر    الخطاب القرآني برھان دائم على آدمي لھ من القدرا ت ما یتیح لھ أخطاء وصعودًا عب
ھكذا تندرج عنصریة المركزیات الثقافیة المعاصرة في . الحریة التي أعطاه إیاھا الخالق

جوھرانیة البؤس اإلبلیسي، إنھا في اعتقادھا بتفّوقھا الذي ال ُیطاول ال ترى في اآلخر إال 
ر  أتي     . مجموعة من الثوابت والطبائع المتناقضة الحاجزة عن كل تغیی ذا ت ة ھ ي مواجھ ف

ر         » إال رسول اهللا «مقولة  ة أخرى لتضيء دروب مستقبل لإلنسانیة أكث ف قلیل ع مواق م
  باحث تونسي صحیفة الحیاة اللندنیة. رحابة وثراء

============================ 
  الرسوم الكاریكاتیریة عالمة على اإلجحاف العمیق في أوربا الغربیة
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  نیاكتومیك كرزیزوستا: الكاتب

ي            بتمبر الماض ي س رت ف ي نش د، والت ي محم ر للنب ا عش ة االثن وم الكاریكاتیری الرس
ي       یة ف حف الرئیس ن الص دد م ي ع رھا ف د نش م أعی ة، ث تن الیومی دز بوس حیفة یالن بص
ة أنحاء         ي كاف دیدًا ف ارت غضبًا ش دا، أث النرویج وفرنسا وألمانیا وإسبانیا وإیطالیا وھولن

دول      وقد تضا. العالم اإلسالمي ن ال دد م ي ع عفت االحتجاجات نھایة األسبوع الماضي ف
ات             رات البعث ى إشعال مق ي أدت إل ف الت ال العن دلعت أعم ث ان في الشرق األوسط، حی

ذه الرسوم      . الدبلوماسیة الدنمركیة والنرویجیة ى ھ الكثیرین من المسلمین یعترضون عل
ي  ألن اإلسالم یحرم رسم أي صورة للنبي، وألن الرسوم الكار یكاتیریة صورت محمد ف

ا          . صورة إرھابي ون أوروب انوا یتخیل ذین ك دى ال وقد اختلط الغضب بمشاعر الدھشة ل
  .أرضًا متسامحة وودودة

وقد تعرض ھذا الملجأ الخیالي إلى االرتباك بفعل أعمال الشغب التي شھدتھا فرنسا العام 
ة الثقافی . الماضي  ن الناحی دًا م امحة ج ا متس ت أوروب إذا كان ن ف د م عر العدی اذا تش ة، لم

  .األقلیات فیھا باالنزعاج؟
ن           ة أفضل م ا الغربی وق أورب ة تف دركون تركیب دول السالفیة ی ن ال ین م ر أن األوربی غی

حیث أن عمي أندریج لیواندویسكي، كغیره من رجال األعمال البولندیین، یواجھ . غیرھم
ن       م م ة سیئة بشكل دائ ان   في أسفاره تعلیقات مستھترة ومعامل ھ الفرنسیین واأللم . نظرائ

ة    ة الغربی ومع أن بولندا عضو كامل العضویة في االتحاد األوربي، إّال أن الدول األوربی
ا      یة فیھ ل والدراس ي العم دیین ف درة البولن ى ق ودًا عل عت قی رئیس   . وض ف ال ا وص كم

ر مسؤول  "الفرنسي جاك شیراك بولندا ودوًال أخرى من أوروبا الشرقیة بأنھا دول  " ةغی
ة "و داد        " بدائی ة األن ي مخاطب ا تستخدم ف ل م ات ق ي كلم راق، وھ ن الع ا م بسبب مواقفھ

  .والحلفاء
ر   یحیین وغی ر المس اه غی لوك تج ت بالس ا قورن دًا إذا م ة ج الفیین محترم ة الس إن معامل

یض  دم      . الب رة الق ي مالعب ك دًا ف حة ج ك واض ى ذل ة عل ا   . واألدل ي بریطانی ھ ف ث أن حی
ا  ھورة بلباقتھ رض        المش ود تع ین الس د الالعب ة أن أح ة دولی ادر إخباری ارت مص ، أش

رود      دون أصوات الق جعین یقل ل مش ذا      . للسخریة من قب ؤدي ھ ن المفترض أن ی ان م وك
بانیا       ا وإس ي إیطالی ا ف المسلك إلى صدمة البعض، لوال أنھ أمر یحدث مرات ال حصر لھ

  .وھولندا
ا      ى التس ادرین عل جعین ق ن المش م ال     ومع أن الكثیرین م ا أن أداءھ ین طالم ع الالعب مح م

د التصویت         ة عن وانھم الحقیقی م یظھرون أل دان، إّال أنھ ي المی ي النمسا،   . یزال جیدًا ف فف
رة        ارض الھج عبي یع ي ش زب یمین و ح اكم، وھ الف الح ن التح زء م ة ج زب الحری ح

من % ١٨وفي فرنسا أحد المرشحین المتطرفین فاز بنسبة . والتجارب متعددات الثقافات
ي جرت عام     ن     . ٢٠٠٢أصوات الناخبین في االنتخابات الرئاسیة الت ًال م دى ك ا أن ل كم
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ان       ي البرلم درًا ف یًال مق ة، تمث الدنمرك والنرویج، حیث بدأت مھزلة الرسوم الكاریكاتیری
والي % ١٥و% ١٢(لألحزاب المعادیة للمھاجرین بنسبة  ي  ). لكل من البلدین على الت وف

وطن  زب ال ا الح ام     ألمانی ات ع اض انتخاب دد خ ازیین الج زب الن و ح دیمقراطي وھ ي ال
زال صغیرة،      . من األصوات  %  ١.٦وحصل على  ٢٠٠٢ ام ال ت الرغم من أن األرق وب

ي        ا ف ل أن أداءھ ق، ب ى القل دعو إل ر ی ة أم ین المتطرف زاب الیم عبیة أح د ش إّال أن تزای
ن   ، تمكن الحزب ال  ٢٠٠٤ففي عام . االنتخابات المحلیة كان أفضل دیمقراطي م وطني ال

ا      % ٩.٢الحصول على  ى اثن ات، واستولى عل ات الوالی من إجمالي األصوات في انتخاب
  .عشر مقعدًا في برلمان والیة سكسونیا

ات          ة، من حكوم ا الغربی ي أوروب ھنالك أمثلة ال تعد وال تحصى للعنصریة والتعصب ف
ي بروكسل     ة ف د الیھودی ب  تمنع الحجاب إلى حوادث تفجیر المعاب اذج   . وأنتری ذه النم وھ

العنصریة في المناطق التي ینظر إلیھا على أنھا متسامحة، تذكرني بمدینة مادیسون التي 
ا       . أعیش فیھا بوالیة ویسكنسن ى أنھ بالد عل اقي ال ي ب ا ف ومدینة مادیسون التي ینظر إلیھ

ور     ذه األم ل ھ رى من مث ي األخ و ھ ة، ال تخل ل الحری دم . معق ي عن ي الشھر الماض ا فف
ة   دلتون الثانوی ة می ین مدرس اراة ب ك مب ت ھنال یض (كان اء الب ا أبن یمن علیھ ي یھ الت

اء  ون   ) واألثری راء     (ومدرسة شرق مادیس ونین والفق اء المل ا أبن یمن علیھ ي یھ ان )الت ، ك
دلتون یصیحون      جعي مدرسة می ي إشارة   ) food stamps)...(Oscar Meyer(مش ف

اترة       وقد قد. إلى الوضع االقتصادي لخصومھم ذارات ف ك اعت م ھؤالء الطالب جراء ذل
ة      . ولم یتعرضوا للعقاب من إدارة المدرسة ل الحارق ع القناب ذكر م ومع أن ھذا شيء ال ی

  .والعنف، إّال أنھ یكشف عن حقیقة محزنة لمجتمع متسامح
واطنین       یحلو للم ة، فس زال قلیل ا، ال ت ادیة وغیرھ ة واالقتص ات العرقی ا أن األقلی وطالم

ي            البیض أ ي اللحظة الت ول اآلخر والمساواة، ولكن ف دثوا بملء أصواتھم عن قب ن یتح
ة   ھ     . یظھر فیھا واحد أو أكثر من ھؤالء، تظھر مشاعرھم الحقیقی ا تتصف ب الرغم مم وب

دو أن تكون مجرد جزء من مشكلة             ا ال تع اء، إّال أنھ ة من غب ھذه الرسوم الكاریكاتیری
  .أكبر

  ترجمة موقع إسالم دیلي
============================ 

  الرسوم المسیئة جھل أم استفزاز؟
 

  عادل الصفتي. د: الكاتب
الرسوم المسیئة التي نشرت في صحیفة دانمركیة، والتي أدت إلى مظاھرات غاضبة نتج 

من األبریاء، لم تكن صراع حضارات في رأیي بقدر ما كانت صراع   ٤٠عنھا مصرع 
  .جھل واستفزاز
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ي    رئی" فلیمنج روز"و دث ف ا ح س تحریر الصحیفة الدانمركیة والذي كان سببا في كل م
ھ ال یستطیع       ان ولكن رام لألدی ر االحت األصل، أدلى بتصریح قال فیھ إنھ یستطیع أن یظھ

  .أو محرماتھا" تابوھاتھا"أن یراعي 
ة یقومون بمراعاة           حف األوروبی ي الص ر ف ره من رؤساء التحری ولكن الحقیقة أنھ وغی

دلیل أن   "التابوھات" ھ     " روز"التي یتم فرضھا علیھم بواسطة القانون ب ال إن ذا نفسھ ق ھ
ق         وزراء اإلسرائیلي شارون وھو یخن یس ال ل رئ ال یستطیع أن ینشر رسما كرتونیا یمث

ن یسمح       "عنصریا"طفال عربیا ألن ھذا الرسم سیعتبر  ھ ل ي تصریح آخر إن ، كما قال ف
و بالضبط      . ستلصحیفتھ بطبع رسوم كرتونیة عن الھولوكو ھ ھ ا یقول ة أن م وفي الحقیق

فھؤالء یرون أن األوروبیین یعتقدون أن من الخطر من الناحیة . مضمون شكوى العرب
ا          اك م یس ھن لمین فل دات المس ا معتق ود أم دات الیھ السیاسیة والقانونیة السخریة من معتق

حی    ر الص یس تحری ھ   یمنع اإلساءة إلیھا بزعم حریة التعبیر التي یقول رئ ة إن فة الدانمركی
ت    ر لیس ة التعبی ین أن حری ي ح ي ف ع الغرب یم المجتم ن ق ة م ا كقیم افظ علیھ أراد أن یح

  .معرضة للتھدید ال في الدانمرك، وال في أي مكان آخر في أوروبا
ك أن  ى ذل دلیل عل وم  " روز"وال ك الرس ر تل ي نش عوبة ف د ص م یج ھ ل رف بأن ھ یعت نفس

  .تھ ھي فھم رد فعل العالم اإلسالمي على الرسومالمسیئة، وأن الصعوبة التي واجھ
یرى أن العالم اإلسالمي لم یكن یفترض أن یغضب كل ھذا الغضب " روز"وإذا ما كان 

لمین          م المس الم وال یفھ م اإلس و إذن ال یفھ یئة فھ وم المس ك الرس بب تل اره . بس وباعتب
حی       ا ص ھا باعتبارھ وق نفس حیفة تس ي ص ة ف فحة الثقافی ن الص ؤوال ع دانمرك مس فة ال

ھ مسؤولیات      ب علی د وأن ترت الدولیة فإنھ كان یجب أن یعرف أن جھلھ باإلسالم كان الب
  .باعتباره رئیسا لتحریرھا

الم اإلسالمي        ي الع ط ف یس فق وھذا التفسیر ھو التفسیر الذي یتم تبینھ على نطاق واسع ل
و    . وإنما في أماكن أخرى حفي أمیركي ھ ولین  "فقد كتب ص حیفة  " كریستوفر ب " في ص

من " المحافظین الجدد"لھ عالقات واضحة بـ" روز"األسبوعیة أن " أمیركان فري برس
دة        ات المتح ي الوالی ر ف ھ زار األخی ایبس وأن الصھاینة، وأنھ یكن إعجابا خاصا لدانییل ب

  ".الجھادي"كما كتب عنھ مقالة إیجابیة وتتضمن ھجوما الذعا على اإلسالم  ٢٠٠٤عام 
أیضا من ضمن صحف التیار العام ذات النفوذ التي ترى أن " ن بوستواشنط"وصحیفة 

ا         یس تحریرھ ب رئ ث كت ال االستفزاز حی الرسوم الكرتونیة كانت عمال متعمدا من أعم
ول  ل      "یق ن قب لمین م ة المس ھ إھان ودا ب وبا مقص ال محس ان عم ك ك وم تل ر الرس إن نش

ب فیھا ضد األقلیة المسلمة مشكلة صحیفة تنتمي إلى التیار الیمیني في دولة یعتبر التعص
  ".كبیرة وإن لم تكن معترفا بھا

ین         ض األوروبی ل بع وفي الحقیقة أن نشر تلك الرسوم المسیئة عرض من أعراض جھ
ذي      ین ال دیماغوجین األوروبی ل ال بالمجتمعات اإلسالمیة التي تعیش بین ظھرانیھم، وجھ
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ا ا      اجرة باعتبارھ ات المھ ى الجالی اللوم عل ون ب ویالت      یلق ن ال ر م ن الكثی ؤولة ع لمس
  .السیاسیة واالجتماعیة في الدول األوروبیة

ل       ى التعام ى اآلن عل ادرة حت ر الق وھذا الجھل امتد لألسف إلى المؤسسات األوروبیة غی
  .مع الوجھ المتغیر ألوروبا وال على فھم تشعبات التعددیة الثقافیة

ر إلیھا ضمن سیاق أكبر ھو احتالل  عالوة على أن تلك اإلساءة ضد المسلمین یجب النظ
. العراق وأفغانستان وفلسطین، والفظائع التي حدثت في أبوغریب، ووقائع تدنیس القرآن

ي    وإذا ما تم النظر إلیھا في ھذا السیاق فسندرك أن المظاھرات المناھضة للرسوم ھي ف
  .ھاناتجوھرھا عن غضب المسلمین وعدم قدرتھم على مواجھة كل تلك اإلساءات واإل

فالعنف استجابة قصیرة النظر .. ولكن العنف مع ذلك لیس ھو اإلجابة على ذلك في رأیي
لالستفزاز الجاھل، وھو ال یعالج المشكلة من قریب أو من بعید، وإنما یؤدي إلى التدمیر 
وإلى التنفیر، كما أنھ یغمر صوت العقل، ویغلق إمكانیة الحوار الرشید، ویقوض السعي  

  .فاھممن أجل الت
  صحیفة اإلتحاد اإلماراتیة

============================= 
  الرسوم المسیئة حملة مدبرة ولیست رصاصة طائشة

 
  سلیمان صالح. د.أ: الكاتب

لم       ھ وس ریم صلى اهللا علی شرفني اهللا بالمشاركة في المؤتمر العالمي لنصرة الرسول الك
اء األم   ٣٠٠في البحرین حیث اجتمع أكثر من  ا من علم اء    . ة ومفكریھ جاء ھؤالء العلم

اك      ان ھن ؤتمر ك من كل أنحاء األرض كتعبیر رمزي عن عالمیة اإلسالم، وفي قاعة الم
ین     اواة ب ق المس ذي یحق و ال ده ھ الم وح ى أن اإلس ر عل اس كتعبی وان واألجن ع األل جمی

ة للبشری     ق الحری ذي یحق .. ةالبشر، وألنھ ال حریة بدون مساواة فإن اإلسالم وحده ھو ال
الحریة من الظلم والطغیان والعنصریة، وھو وحده الذي یمكن أن یحقق العدل لكل البشر 

  .بتحریرھم من العبودیة لغیر اهللا
جاء العلماء والمفكرون من كل القارات یعبرون عن حب األمة لرسولھا، وأن ھذا الحب 

ھ   ي اهللا عن دیق رض ة الص ؤتمر كلم عار الم ان ش ا، وك ات وجودھ م مقوم ن أھ ن « م وم
  .وكان اختیار الشعار تعبیرا عن مرحلة جدیدة في حیاة األمة. »نفسي یا رسول اهللا

  تحلیل عمیق لألزمة
ث    ریم، حی شھدت قاعة المؤتمر تحلیال ألزمة الرسوم الكاریكاتوریة المسیئة للرسول الك
دة         دز بوسطن ھي جری دة الیوالن ا أن جری ة، منھ كشف ھذا التحلیل بعض الحقائق المھم

ا   دی ى دعم نیة متطرفة، وفي الوقت نفسھ فإنھا مدعومة من الحكومة الدنماركیة حیث تتلق
ك           ٢،١٠من الحكومة بلغ  ا نشرتھ تل ة مسؤولة عم إن الحكوم الي ف راون، وبالت ون ك ملی
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ة     ن حری را ع رتھ تعبی ا نش ر م ن أن یعتب الي ال یمك تقلة، وبالت ت مس ي لیس حیفة فھ الص
  .الرأي

د اإلسالم   ولذلك یقول الدكتور جھا د الفرا إن ھذه الرسوم كانت جزءا من حملة عامة ض
ة   ائج      . یقوم بھا اإلعالم الدنماركي المدعوم من الحكوم ت تعرف النت دة كان ا أن الجری كم

ذي      ان ال راء األدی د خب ارت أح ث استش وم حی رھا للرس ى نش ب عل ن أن تترت ي یمك الت
  .أوضح لھا خطورة النشر

ن         كما أن القانون الدنماركي یع جن، لك ة والس ھ بالغرام رف ب ن معت ى سب أي دی اقب عل
وھذه الرسوم ال تندرج تحت إطار . المشكلة أن اإلسالم دین غیر معترف بھ في الدنمارك

ا للشعب    . حریة التعبیر، ولكنھا تعبیر عن العنصریة كما أن نشر تلك الرسوم یشكل ظلم
الي    الدنماركي الذي تتركز اھتماماتھ على الفن واألزیاء وا ة البسیطة، وبالت ألمور الحیاتی

  .فإن جھل ھذا الشعب یجعلھ أسیرا للمعلومات التي یحصل علیھا من وسائل اإلعالم
  لم تكن رصاصة طائشة

قدم الشیخ رائد شفیق حلیحل إمام مسجد الدنمارك عرضا لتطور القضیة موضحا أنھا لم 
دة      ة   تكن رصاصة طائشة ولكنھا كانت عمال مدروسا تعرف الجری ة الدنماركی والحكوم

ات            ھ اإلھان ى توجی دة أصرت عل الم اإلسالمي، فالجری ي الع ى انتفاضة ف ھ سیؤدي إل أن
  .لإلسالم، وربط تلك اإلھانات بالحرب ضد اإلرھاب

كما قدم عدد من العلماء منھم الدكتور جعفر شیخ إدریس عرضا للتطور التاریخي للعداء 
ة      الغربي لإلسالم، وأن ھذا العداء كان ن ي أن تظل حضارتھ مھیمن تیجة لرغبة الغرب ف

ة           وة مادی ھ ق ون ل الم، وأن یك ودة اإلس ن ع افون م م یخ ا، وھ ا وثقافی الم مادی ى الع عل
  .یستخدمھا المسلمون في المحافظة على مواردھم الطبیعیة، وفي تحقیق االستقالل

یس م          ي ل رة، وخوفھم الحقیق ة كبی وة ثقافی ھ ق ن اإلرھاب،  إن الغرب یدرك أن اإلسالم ل
وة     . ولكن من انتشار اإلسالم فھم یصرحون بأنھ أكثر األدیان انتشارا  م یخافون من ق وھ

ا             امالتھم، بینم داتھم ومع ي معتق ھ المسلمون ف ذي یتأسى ب لم ال ھ وس محمد صلى اهللا علی
  .الیوجد إنسان یقتدي بھ الغربیون أو یتأسون بھ

  القوة الثقافیة لإلسالم
ك           كان ھناك إدراك حقیقي ل تل ة، وضرورة تحوی وة اإلسالم الثقافی ؤتمر لق ي قاعة الم ف

وعي      . القوة لتفجیر الطاقات الحضاریة لألمة ة ل د أن تشكل بدای ة الب لذلك فإن تلك األزم
دفاع عن الرسول صلى      األمة بقوتھا الثقافیة والحضاریة، وصیاغة استراتیجیة شاملة لل

  .إلسالمیةاهللا علیھ وسلم بتحقیق نھضة شاملة لألمة ا
نقص المسلمین،              ي ت ة ھي الت وة المادی إن الق وة الحضارات، ف ة ھي أساس ق وألن الثقاف
والبشر یمكن أن یصنعوا القوة المادیة عندما یمتلكون الوعي واإلرادة واالعتزاز بھویتھم 
ي          وذاتیتھم الثقافیة، لذلك فإن انتفاضة المسلمین دفاعا عن رسولھم، ومشاعر الحب الت
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ھ       تفجرت في وا ل ى من وجھ نفوس المسلمین للرسول صلى اهللا علیھ وسلم والغضب عل
اد          ال نھ ا ق ة كم ة السیاسیة الدولی ى الخریط المیة عل ة اإلس د وضعت األم ة ق ك اإلھان تل

درات اإلنسانیة         . عوض ة توظف الق ة إیجابی ى طاق لكن تلك المشاعر یجب أن تتحول إل
عرون بال   م یش ر، وتجعلھ ن البش ف م ار ونص ة   لملی عوب الغربی اذ الش ن إنق ؤولیة ع مس

ة والحضاریة یمكن أن تتحول       . الغارقة في التسلیة من جھلھا وة الثقافی ك الق إن إدراك تل
  .بدایة لصیاغة مشروع حضاري جدید

  القوة اإلعالمیة
ال     ذلك ق وة، ل لكننا نعیش في عصر ثورة االتصال، والقوة اإلعالمیة ھي أھم مصادر الق

ین  أستاذنا وشیخنا الع المة یوسف القرضاوي إن األمة في حاجة إلى جیوش من اإلعالمی
ولنا   ف برس دربین للتعری ة    -الم ة تعلیمی ا إعالمی ون جیوش ب أن تك نا اآلن یج جیوش

  .توجیھیة تثقیفیة، ویجب أن یكون قوامھا عشرات األلوف بل مئات األلوف
ا للتع        ا ومھنی ا وثقافی ؤھلین علمی ین الم ة      إن تشكیل جیش اإلعالمی و بدای ة ھ ر عن األم بی

ام        ة للقی ادة األم تمر، وإلع م ومس ل دائ ى عم ریم إل ول الك رة الرس ل نص ة لتحوی حقیقی
  .بوظیفتھا الحضاریة، وتحقیق االستقالل الشامل

ذلك        داث، ل ھ لألح لبي رؤیت ى بشكل س والغرب یحاول أن یضعفنا إعالمیا حتى نظل نتلق
تقلة ھ   الیة مس ة واتص ناعة إعالمی اء ص إن بن ادي   ف دم االقتص ق التق ائل تحقی م وس و أھ

  .والسیاسي والتعلیمي والثقافي
ة    د لألم إن الصناعة اإلعالمیة المستقلة یمكن أن تلعب دورا مھما في تشكیل مستقبل جدی
ق           دعوة اإلسالمیة عن طری یم اإلعالم وال ین تعل ربط ب ن ال اإلسالمیة، ولذلك فإنھ البد م

ع وسائل االتصال الحدیثة، وفي الوقت نفسھ أصبحت زیادة قدرات الدعاة علي التعامل م
دارس        ي الم ة ف ال الحدیث الم واالتص وم اإلع اب عل ل ش یم ك ى تعل اج إل ة تحت األم

د   رو خال لم منعزل عن قضایا        : والجامعات، لذلك یقول عم ن الشباب المس اك آالف م ھن
ة ا     م العقلی ى فھ ادرین عل باب الق ة للش اء الفرص تم إعط د أن ی ة، والب ام األم ة للقی لغربی

  .بالدعوة لإلسالم
وم            یمھم عل ق تعل ة عن طری وة إیجابی ى ق ا إل ا، وتحویلھ إن طاقات الشباب یمكن تفجیرھ

ة     ة اإلعالمی وة األم در لق . اإلعالم واالتصال الحدیثة، وبالتالي یمكن أن یتحولوا إلى مص
ن    اب یمك ل ش المي، فك اري اإلس روع الحض ل المش ھ داخ ل مكان د أن یحت ذا الب أن  وھ

ال      ائم باالتص رأي وق د لل تج للمضمون وقائ ى من ى   .. یتحول إل م إل یتحول الحل ذ س وعندئ
  .واقع

  وحدة األمة
لقد كانت األزمة اختبارا لقوة األمة اإلسالمیة، ولو أن األمة لم تنتفض دفاعا عن رسولھا 
الستمرت اإلھانات بشكل متواصل، وبالرغم من أن األمة لم تستخدم سوى المظاھرات    

  .المقاطعة فإن النتائج السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة حتى اآلن واضحةو
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م    .. ومع ذلك فإن قوة األمة الحقیقیة لم تتضح بعد، فقوة األمة في وحدتھا ول جاس ذلك یق ل
ار    وا الملی دوھا، ویجمع ة ویوح وا األم و أن یستنھض دعاة ھ ن ال وب م ین إن المطل الیاس

  .ونصف على ثوابت
ألمة اإلسالمیة یمكن أن تشكل أساسا لوحدتھا، ورسول اهللا صلى اهللا علیھ والثوابت لدى ا

فحبھ في قلوب المسلمین یعلو على كل عوامل الفرقة واالختالف، . وسلم أھم تلك الثوابت
  .وعندما یھان رسول اهللا یجب أن تختفي االختالفات المذھبیة، واختالفات المصالح

ا    لذلك وجھ الشیخ محمد الراوي رسالة  ال فیھ ر ق والة األم ة سوف تضع والة    : ل إن األم
  .األمر فوق رؤوسھا عندما ترى منھم ترابطا یعز دینھا وینصر رسولھا

ى     وم عل خیري یق لكن الوحدة تحتاج إلى حوار إیجابي طبقا لتعبیر الشیخ محمد علي التس
ن یقوم اكتشاف المساحات المشتركة بین المسلمین، ویھدف إلى تعمیقھا، والحوار یجب أ

  .على مجموعة من الثوابت من أھمھا أن حبنا لرسولنا مقوم لكل وجودنا
  الحوار مع الغرب

ك الحوار        ھ، لكن ذل ایش مع ھناك قبول عام للحوار مع الغرب، والبحث عن وسائل للتع
ة      ة الغربی ي للعقلی م حقیق ول      . البد أن یقوم على أساس فھ ا یق اتنا كم رام مقدس ا أن احت كم

  .بن بیھ ھو البدایة لتحقیق التعایش بیننا وبین الغرب الشیخ عبداهللا
الغرب         ة للحضارة اإلسالمیة، ف ة والمادی وة الثقافی ادة الق والبدایة الحقیقیة للحوار ھي زی
یح       وارا یت د ح المیة تری ة اإلس ا، واألم یطرتھ علین ھ وس ھ ھیمنت رض فی وارا یف د ح یری

دون ھیم     ایش السلمي ب ر أو سیطرة   إمكانیة اكتشاف أسالیب التع ة أو قھ وة   . ن ادة ق إن زی
  .األمة اإلسالمیة ھو البدایة الصحیحة لحوار الحضارات، ونزع فتیل الصدام بینھا

ویر    ي تط اھمة ف ي المس ة ف ادل، والرغب رام المتب اس االحت ى أس اور عل د أن نتح الب
تعالئھ     ریتھ واس ارة بعنص ك الحض رب تل دمر الغ ن أن ی دال م انیة ب ارة اإلنس الحض

  .هوغرور
ة             ذه العالق ین الغرب واإلسالم، وھ دة ب ة جدی ى صیاغة عالق اج إل الحوار اإلیجابي یحت
ى       وم عل د یق اء عالم جدی تحتاج تطویر مصادر القوة اإلسالمیة، وتفجیر طاقات األمة لبن

  .العدل والمساواة ورفض العنصریة والغرور والخرافات العرقیة
رام المقدسات اإلسالمیة، وصیاغة      الحوار بین اإلسالم والغرب ممكن ولكن بشرط  احت

  .عالقة جدیدة تقوم على احترام ثوابت األمة وحقھا في النھضة والتقدم واالستقالل
لم            ھ وس المي لنصرة الرسول صلى اهللا علی ؤتمر الع م رسائل الم ربما تكون تلك ھي أھ

ام      ة ع دة لألم ة جدی ة نھض ى بدای ول إل ن أن یتح ذي یمك ام  ٢٠٠٦وال یكون ع ذي س  ال
  .التعریف بالرسول صلى اهللا علیھ وسلم في أمریكا وكندا

  صحیفة الشرق القطریة
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ة، ورد الشارع          ة وأوروبی حف دنماركی ي نشرتھا ص طرحت قضیة الرسوم المسیئة الت
ي        العربي  ى سلوك الطرفین األوروب یس عل عمومًا والسوري خصوصًا، أسئلة صعبة ل

دفعنا        ا ی ذین السلوكین، م ة المؤسسة لھ والعربي فحسب، بل أیضًا على المنظومة الفكری
ة    ة والعربی وى       –الى تفحص المرجعیة الفكریة األوروبی م أق ى السواء لفھ االسالمیة عل

م المجال الث   . لھذین السلوكین  ب فھ ى        یتطل ودة ال ي، الع ل األوروب ي العق داولي ف افي الت ق
یة    لطتین السیاس ین الس رون ب رة ق وال عش ة ط ارة األوروبی م الق ذي حك راع ال الص

ى  . والكھنوتیة اذ أدرك األوروبیون انھم لن یدخلوا بوابة الحداثة اال من خالل القضاء عل
د   ع وح دة خاضعة   الثنائیة التي حكمت العصور الوسطى، والتي جعلت من المجتم ة موح

ھ         ذین یؤلفون ي مستقل عن األعضاء ال ذه   . لمركزیة الھوتیة قسریة، ولنظام كل ق ھ ووف
فتھم       راد بص ى األف الرؤیة االیدیولوجیة، فإن الخیر على سبیل المثال ال یفرض نفسھ عل
أفرادًا، بل یصدر عن النظام المتعالي، وما على األفراد اال أن یبذلوا جھدًا للتصرف وفق 

ة  المن ة میتافیزیقی ة أو رؤی ام ایدیولوجی ف أم ا نق ي أنن ا یعن ام، م ذا النظ اص لھ ور الخ ظ
ة        اة المدنی دم تصورات مسبقة للحی ي وسیاسي یق ك   . لمذھب اجتماعي وأخالق ب ف ویتطل

ة أو     دین والسیاس ین ال ر ب وع آخ ن ن اط م ك ارتب ذا ف طي ھ ر القروس ن الفك اط ع االرتب
ان ل   ا ك ورات        الكنیسة والدولة، وھو فصل م ع ث ة م ة المترافق وال المحاوالت الفكری تم ل ی

ة ماء         . دموی لطة الس ار س ة إلنك وى محاول ة، س ذه، أو العلمن ل ھ ة الفص ت عملی ولیس
كوت       س س ي، ودون ع دانت دأت م ي ب ة الت ك العملی ة، تل ؤون الدنیوی ى الش امیة عل المتس

محاولتھ فصل ومحاولتھ نسف التصور الثنائي القروسطي للوجود، الى مارسیل دوبادو و
ل        ن فص ة ال یمك ة اجتماعی ى جماع یة ال ة السیاس ھ الجماع ة، وارجاع ن الدول دین ع ال
استقاللھا السیاسي عن استقالل المجتمع المدني كمقابل للمجتمع الدیني، الى توماس مور 
ى          ب السیاسي، ال ًا للترتی فتھما أساس ل االنساني بص ة والعم وة الطبیعی ى الق دید عل والتش

از          دیموقراطیة ودان، والجھ د ب وة السیدة عن ى الق وثر وأتباعھ، ال الطوائف عند مارتن ل
د        ل عن ى وسطیة العق وك وروسو، ال السیاسي المتسامي والعقد االجتماعي عند ھوبز ول
ر         د مظھ ى شوبنھاور وإعادة توحی انط، ال د ك دیكارت، وإفراغ التجربة من الظواھر عن

ر و  ل وفیب ى ھیغ ھ، ال يء نفس ع الش يء م والش خ... فوك ذي . ال راع ال ار ان الص باختص
ین الكنیسة            ًا ب م الحق ین الكنیسة واالمبراطور، ث ي العصور الوسطى ب عرفتھ أوروبا ف
دین    ال ال ة ورج ین الكنیس رًا ب م أخی ة، ث ة والدول ین الكنیس م ب ة، ث ة االقطاعی والنبال

ة الثق      ي المنظوم وم ف ذي نشھده الی ة   االصالحیین، أدت الى الفصل الحاد ال ة األوروبی افی
ك      . بین ما ھو دیني وما ھو دنیوي د من ذل ى أبع ر تطور ال ة    . لكن األم ت الحداث إذا كان ف

ل   األوروبیة أعلنت موت القداسة، فإن ما بعد الحداثة أعلن موت القیم من خالل تدنیس ك
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ون   ا ذرات یلتمس ر فیھ ول البش ي تح ة الت ة العدمی ا مرحل دس، أي انھ اٍم ومق و متس ا ھ م
ى د اً   أقص اع أیض ي االجتم ل ف ب ب اد فحس ي االقتص یس ف ربح ل ات ال ب . رج ي الجان ف

ة   اریة العربی ة الحض ي التجرب اھرة ف ذه الظ ود لھ ل، ال وج ا  –المقاب ل انھ المیة، ب االس
ة      . منبوذة تمامًا ى التجرب ل أیضًا ال وھذا یعود لیس الى طبیعة الدین االسالمي فحسب، ب

ا ال     ة     التاریخیة التي تطور من خاللھ ة األوروبی ع التجرب ة م ي  : دین االسالمي بالمقارن ف
ا    ي كنفھ دین ف ر ال م ظھ ة أوًال، ث دت الدول ا وج ر   . أوروب ة فظھ ة العربی ي التجرب ا ف أم

ي أن          ا یعن ى، م ى األول ت عل ة أسس ًا، أي أن الثانی ة ثانی دت الدول م وج الم أوًال ث االس
ا ھي مما      در م وفیة، بق ن ممارسة ص م تك ة ل ادیة  الممارسة الدینی ة واقتص ة اجتماعی رس

ي آن  ھ      . وسیاسیة ف التوازي من ور ب ان یبل دیني ك ھ ال ور مجال الم یبل ان االس ت ك ي وق فف
ة        دو عملی ا تب ن ھن ة، وم ال انطولوجی ال كح لم الح یش المس ذا یع ي، ولھ ھ السیاس مجال

ده، اذ كرست         . التقدیس للدین مضاعفة أكثر دین وح ى ال م یقتصر عل دیس ل ذا التق لكن ھ
ى         مركزیة ة عل ا االسالمیة والعلمانی ف تیاراتھ ي االسالمي بمختل مقدسة في الفكر العرب

غرار تلك التي كرست في العصور القروسطیة األوروبیة، مركزیة ھرمیة غایتھا تثبیت 
البنیات السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة القائمة منذ االستبداد العربي اإلقطاعي وحتى ھذه 

ة تبدلت  . المرحل د اس ع     لق ا م ددة ھن ات متع اك بأحادی طیة ھن ة القروس ة األوروبی الثنائی
اعي    ذھب اجتم ة لم ة میتافیزیقی وین رؤی ي تك ة، وھ ة االیدیولوجی ى الغای اظ عل الحف

ة     . وأخالقي وسیاسي یقدم تصورات مسبقة للحیاة المدنیة یم الشورى والعدال واستبدلت ق
دت معی  رى وج یم أخ ي، بق وروث القرآن ع الم اواة م ن  والمس اریخي م ي والت ا المعرف نھ

ة    ة االمبراطوری ع الدول اء م ر، ج وروث آخ یة(م ة والعباس ة  )األموی ع الدول م م ، ث
من ھنا یمكن فھم ما شھدتھ العواصم العربیة واالسالمیة . االستبدادیة الحدیثة والمعاصرة

صحیح ان ارادة المجموع بحسب السوسیولوجیین    . من احتجاجات خصوصًا في دمشق
  اجًالیست نت

ات   ي لحظ ذ ف ة تتخ وع، أي أن الجماع ذا المجم ي ھ داخلین ف راد ال ابیًا إلرادات األف حس
ل    ًا یحم معینة ارادة مختلفة عن االرادات الكامنة فیھا، بحیث تسلك سلوكًا غرائزیًا قطیعی
ة         ي الصراعات االجتماعی ة ف دالت التقلیدی ن المع ر م في طیاتھ قوة من العنف أعلى بكثی

ات          والسیاسیة، و ك الفئ ى تل ة ال ا العددی ي أكثریتھ ود ف د تع صحیح ان ھذه الفئات أیضًا ق
المھمشة من الحقل االقتصادي، لكن الصحیح أیضًا أن ھذا السلوك انما یعبر تعبیرًا دقیقًا 
ة         ك الثقاف اعي أیضًا، وعن تل ا االجتم ي ومخیالھ عن واقع ھذه الشعوب وفضائھا المعرف

ة  طیة والحدیث ة القروس اھیم العربی تمیة المف دیولوجي ألبس ب ای ة قل ت بعملی ي قام الت
ن       . االسالمیة ي تظاھرات دمشق، ول ظھرت ھذه الثقافة القروسطیة في أبھى صورھا ف

ل     انون، أو بتفعی ام الق نجد في المجتمع السوري تظاھرة للمطالبة بالحقوق أو المساواة أم
وَّ . العمل الدیموقراطي وق    اذ ان عقلویة الفرد السوري ال تق ة وحق اھیم الدیموقراطی م بمف

االنسان والعدل والمساواة أمام القانون، بل بالمقوالت المیتافیزیقیة التي فرضتھا مركزیة 
لطة   وریة   –الس ة الس ة      : الدول ة، اإلمبریالی دة الوطنی ة، الوح ة األمنی والت الدول مق
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ذه الم  والت ستعتبر   والصھیونیة المتربصة بنا، ما یعني أن أي محاولة لكسر مركزیة ھ ق
الدولة، بل أیضًا لفعل الوجود ذاتھ على اعتبار أن الدولة في  –تھدیدًا حقیقیًا لیس للسلطة 

  كاتب سوري صحیفة الحیاة اللندنیة. * ھذه المركزیة ناموس أو عقل لكل ما ھو موجود
========================== 

  الرسوم المسیئة ورقة في أیدي المتطرفین
 

  ل بونیفاسباسكا: الكاتب
حیفة          رتھا ص ي نش الم الت ي اإلس یئة لنب ة المس وم الكاریكاتیری اعالت الرس ت تف تفاقم

ب االستراتیجیة   " یوالندن بوستن" الدانماركیة، لتأخذ أبعادًا دولیة خطرة، المست الجوان
ات         . في العالقات الدولیة ي العالق ة ف ة مركزی ل مكان م القضیة لتحت فھل سیتضاعف حج

المین ا  ین الع ول      ب دة ح ل م دائر قب دل ال ة الج ي تغذی ذلك ف ي، وتساھم ب إلسالمي والغرب
ا جوھر     ى أنھ صدام الحضارات؟ ففي ھذا اإلطار أرى البعض یتشبث بحریة التعبیر عل
ة      ى الطبیع بعض اآلخر عل الدیمقراطیة التي ال تقبل التضییق أو االختزال، بینما یصر ال

الم        المھینة للرسوم بما تشكلھ عند المسلمین م  دفین تجاه الع د ال ر صریح عن الحق ن تعبی
ع  د    . اإلسالمي، وتعمیقًا للھوة بین الطرفین إلى حد اتساع الرقع على الراق ك ال أح ى ذل إل

ر       ي كثی ل ف ة، إذ تمی یجادل أن صورة المسلمین والعرب في الصحافة الغربیة سیئة للغای
ي   . من األحیان إلى الخلط بین اإلسالم واإلرھاب   ط     والمؤسف ف ذا الخل ل ھ ر أن مث األم

ابر        ض المن ى بع ا إل د أیض ل یمت فراء، ب حافة الص ى الص ط عل ر فق ف ال یقتص المجح
ة        ین أقلی ة وب ة المسلمین من جھ اإلعالمیة الرصینة التي تدعي معرفتھا الفرق بین أغلبی

  .من العناصر اإلرھابیة من جھة أخرى
ي تفضل أن ت    ة الت ا     لكن بالنسبة لوسائل اإلعالم الغربی غطي المواضیع الساخنة وتعطیھ

ال ترى في ذلك ضررًا  " تھدید صعود اإلسالم"و" خطر الملتحین"العناوین المثیرة مثل 
ن              د م ق المزی ات وتحقی م المبیع ادة حج ره فرصة لزی ا تعتب در م ة السیاسیة بق من الوجھ

د، و   . األرباح ي محم و  الصحیفة الدانمركیة مع األسف لم تقتصر فقط على تصویر النب ھ
ول        ة الرس وق عمام ة ف عت قنبل دما وض ع عن و أفظ ا ھ ت بم ل قام ھ اإلسالم، ب ا یحرم م
ًا          الم مرادف ا اإلس بح فیھ ي یص رب الت دى الغ ة ل ورة النمطی ریس الص ي تك اھمة ف مس

ارات     دام الحض ة ص یخ نظری ي ترس اب، وف ن   . لإلرھ ادرة ع اءة الص ت اإلس وإذا كان
ل اإلسالمیة    الصحیفة الدانمركیة قد عمقت الھوة بین الغ  رب والمسلمین، إال أن ردة الفع

رب،       ي الغ واطنین ف دى الم ة ل اوف الكامن ن المخ ر م ذي الكثی ة لتغ ة وعنیف اءت قوی ج
ن     د م المي وزرع المزی ي واإلس المین الغرب ین الع الف ب رة الخ یع دائ ي توس ولتساھم ف

  .الشقاق بین الجانبین
ا       ن الحكوم ام ع تقالل ت ي اس ل ف ة تعم حافة الغربی رق   الص ة ط ع بحری ت، وتتمت

الموضوعات وتناولھا دون رقابة، ونفس الشيء ینطبق أیضا على الرسوم الساخرة التي 
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رج  ادین دون ح تى المی ى درك . تطال ش دارھا إل حافة وانح زالق الص ة دون ان وللحیلول
ي   التشھیر العرقي أو السب الشخصي سنت الدول األوروبیة مجموعة من التشریعات الت

ق    تعاقب على ا ا تتف لقذف والتشھیر، وھي قوانین وإن كانت تختلف من بلد آلخر، إال أنھ
ا    دم المس بھ ى السلوك األرعن     . على ضرورة احترام كرامة األشخاص وع النظر إل وب

ن      ة اآلخر وتحط م للصحیفة الدانمركیة المتمثل في إقدامھا على نشر صور تمتھن كرام
جب      معتقداتھ، فإن الرد األمثل على ذلك ھو انخ  لمیة تش ي احتجاجات س راط المسلمین ف

الرسوم وتعبر عن غضبھم المشروع إزاء صور تمس بالمقدسات اإلسالمیة، لكن دون     
ا      ات، علم ض الجھ ا بع االنخراط في أعمال العنف ودعاوى الحقد والكراھیة التي أطلقتھ

ي   ذین   أن العنف لم یؤد سوى إلى تقدیم خدمة جلیلة إلى المحرضین في المعسكر الغرب ال
ي  المي والغرب المین اإلس ین الع ة ب ار الفرق عال ن ة إلش رون الفرص ر . ینتظ د نظ وق

ة ساطعة           ا أمثل ى أنھ دول عل ض ال ي شھدتھا بع ة الت األوروبیون إلى االحتجاجات العنیف
ھ          ت ناضل فی ي وق الم اإلسالمي، ف ي الع على التخلف ومناھضة الدیمقراطیة السائدین ف

  .دة النتزاع الحریة واالنعتاق من ھیمنة الكنیسة الكاثولیكیةاألوروبیون طیلة قرون مدی
عر   حافة استش م الص ي یحك دأ أساس ر كمب ة التعبی ى حری رارھم عل ربیین بإص د أن الغ بی

وقد عبر عن ذلك . العدید من المسلمین سیاسة المعاییر المزدوجة التي یدمن علیھا الغرب
ام لل   ین الع ن متسائال     الشعور بشكل واضح عمرو موسى، األم ذي أعل ة ال ة العربی : جامع

ة       " ر جریم ر األم الطبع یعتب داء للسامیة؟ ب ماذا عن حریة التعبیر عندما یتعلق األمر بالع
ر      ة التعبی دو حری إن المسألة ال تع ". في ھذه الحالة، لكن عندما یتعرض اإلسالم للسب، ف

ي     لذا فإن الدعوة التي أطلقت في العالم اإلسالمي لمقاطعة المنتجات  ة جاءت ف الدانمركی
ة          ي مقاطع ة االنخراط الطوعي ف اس حری ث تركت للن إطار االحتجاج غیر العنیف، حی

عبیة  ة الش دة التعبئ ى قاع ة عل ائع الدانمركی ارع  . البض ت الش ي عم ف الت ال العن ا أعم أم
دى         اح ل دم االرتی ت انطباعا بع م القضیة وخلف اإلسالمي فقد جاءت غیر متناسبة مع حج

ع     وإذ. الغرب ة م ي مواجھ دخول ف ا كان من السھل الھجوم على بلد مثل الدانمرك بدل ال
ة،     د رسوم كاریكاتیری بلد أكثر قوة، فإنھ من غیر المفھوم حدوث ردة فعل بھذه الحدة ض
ل           ن قب ة م اھیر المدعوم د الجم ي حش ذه ف ل ھ ت ردة الفع اءتھا، وتجل ت إس ا بلغ مھم

الحرب       الحكومات إلى درجة فاقت احتجاجات ستكون م د قضایا ملحة ك ر ض ة أكث فھوم
ي      ي معتقل ري ف ا یج راق، أو م ى الع ب"عل امو" أبوغری وعات  . وغوانتان ي موض وھ

ة    ن جھ دیمقراطیین م رب ال طاء الع ین النش ع ب ا تجم ن أنھ ًال ع اج، فض دیرة باالحتج ج
ة           ة الشرق األوسط من جھ ي منطق ة ف ونظرائھم الغربیین المناھضین للسیاسة األمیركی

رى تمر        ث. أخ ا یس دھا بینم ة وح ات الدانمركی ى المنتج ة عل رت المقاطع اذا اقتص م لم
  المسلمون في استھالك البضائع األمیركیة مثل كوكاكوال وغیرھا؟

لمین     ن المس ولئن كنا نفھم جیدا مشاعر الغضب واالستیاء التي اجتاحت شرائح واسعة م
دم الو       ي ع ت تقتض ة كان ر أن الحكم ینة، غی وم المش ة للرس رة    نتیج خ النظ ي ف وع ف ق

ق         ر الموف دة، فضال عن الھجوم غی ة واح التعمیمیة التي تعاملت مع الغرب على أنھ كتل
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ر  ررًا          . على حریة التعبی الم اإلسالمي منحت مب ي الع ة ف ل العنیف ذا ألن ردة الفع ول ھ نق
تم            ي ی ة الت ة والدیمقراطی داء للحری أنھم أع ي الغرب لتصویر المسلمین وك للمتطرفین ف

ي           استغال دین ف م لیسوا الوحی م أنھ ى المسلمین، رغ تھجم عل ان لل لھا في الكثیر من األحی
در  أم الجرح     . ذلك بعدما أصبحت الرموز المسیحیة أیضًا محط سخریة وتن و الت ى ل وحت

یرة، إال أن   رة قص دة فت ي بع المي والغرب مین اإلس ي الجس وم ف یة الرس ھ قض ذي خلفت ال
ذكرنا   ا ت ة أمامن تظل ماثل دوب س ورات   الن ا والتص ین عالمین ل ب ي تفص وة الت دى الھ بم

ة، إال أن       . الخاطئة التي ما فتئت تتعمق لدى الجانبین ي عصر العولم ا نعیش ف م أنن ورغ
ا             ین مع ي الجھت ام المتطرفین ف ًا المجال أم ل فاتح ات أصعب من ذي قب التواصل بیننا ب

ده    لتعزیز مواقفھما من خالل الخطاب المحرض على العنف والكراھیة التي جاءت لتؤك
ولئن كان بعض المسلمین قد شعروا فعال باإلساءة، كما شعر  . األحداث األخیرة المؤسفة

أجیج   بعض الغربیین بخضوعھم للرقابة، إال أن المتطرفین في كال الجانبین ساھموا في ت
  .تلك المشاعر عبر نفخ وتضخیم مقوالت احترام المعتقدات، والدفاع عن حریة التعبیر

  فة اإلتحاد اإلماراتیةصحی
  السر العصّي

  باسم عبد اهللا عاِلم. د: الكاتب
منذ االنتفاضة األخیرة للعالم اإلسالمي في مواجھة االعتداءات األخالقیة واإلنسانیة التي 
ق      ة من االنزعاج والقل حاولت النیل من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم والغرب في حال

ي       تجاه ھذه االنتفاضة وما تضمنت ادح ف ى الغرب بوجود خطأ ف ھ من مؤشرات توحي إل
ى إعادة        . خطوتھم المشؤمة ونتائجھا المتوقعة ك اضطرار الغرب األطلسي إل ي ذل ویعن

ا          ذه االنتفاضة یمكن احتوائھ د أن ظن أن ھ الم اإلسالمي بع تقییم خططھ في مواجھة الع
یة   امالت دبلوماس ة ومج ریحات فضفاض الل تص ن خ ف . م ا أكتش رعان م اد  وس االتح

ید    ا الس دب إلین ك فن ن ذل ر م ر أكب ي أن األم ة  / األورب ذي زار المنطق والنا ال افییر س خ
ھ  . بصفتھ الرسمیة وباعتباره المسئول األوربي األول عن الشئون األمنیة والسیاسیة ولكن

ف           ا كی ھ شركتھ لیفھمن ذي انتدبت ل الصیانة ال ى راح یتصرف كعام ما أن حط رحالھ حت
د أسرار           یجب أن نتعامل  م نعرف بع نھم ول ذي اشتریناه م د المركب ال از المعق مع الجھ

ف أن سباب اآلخر     . تشغیلھ أو نتمكن من حسن استخدامھ ة وكی راح یشرح مفھوم الحری
ع             دیننا م ا ول ا ولنبین ول لن ي وطبیعي أن یفحش الغرب الق ھ منطق ف أن حق مشروع وكی

ع    البقاء على احترامھ لمعتقداتنا وكیف أن انزعاجنا دلیل على عدم قدرتنا على التفاعل م
  .اآلخر وتفھم منطلقاتھ وتقبل اإلختالف معھ

ي      الم الغرب ل اإلع ن قب ارات م االت واالستفس ت االتص وجیزة تتابع رة ال ذه الفت ي ھ وف
ع      ل واس وا رد فع م یتوقع م ل ھم، فھ رون اندھاش دى الكثی د أب ري وق ا یج م م ة فھ لمحاول

أث  ن الت ر ع دید التعبی اق وش المي النط الم اإلس اح الع ذي اجت ب ال ت . ر والغض وكان
س      ا یعك زوج باالستنكار وكالھم تفھام المم ر من االس ا الكثی ي طیاتھ ل ف تساؤالتھم تحم
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دث         ا یح رة جراء م ا الحی ت فیھ د دب ًا      . نفسیة مضطربة ق ر فشًال حقیقی دث یعتب ا ح إن م
الم اإل   اه الع ة تج ط الغربی ذري للخط ر ج یم وتغیی ادة تقی تدعي إع الحمالت یس المي، ف س

. العسكریة والغربنة والعولمة والھیمنة السیاسیة والھیمنة االقتصادیة والتوجیھ اإلعالمي 
ث       ذریع حی اءت بالفشل ال ا ب وجمیع محاوالت إعادة صیاغة العقل العربي المسلم جمیعھ
ي مراحل        ك ف ھ وذل لم عن ثوابت انھارت أمام أول اختبار من شأنھ أن یثبت انفصال المس

اریة      متق ة الحض ة والھیمن ة الفكری اه التبعی رب تج ھ الغ مھا ل ي رس یرة الت ي المس ة ف دم
ل         . المطلقة این ردود فع ًا من خالل تب دوه حاضرًا جلی ذي وج وزاد من حیرتھم الخلل ال

رد       ة ب ك مقارن ا الغرب وذل العالم اإلسالمي تجاه الكثیر من األحداث الدمویة التي أقترفھ
لم  الفعل الناجم عن المساس  ھ وس د الغرب    . بمقام صاحب الرسالة صلى اهللا علی د یعتق وق

ة        ى المواجھ درتھا عل ة وق ات األم ارًا لمقوم عفًا وانھی ل ض ابقة تمث ل الس أن ردود الفع
ي استھدفت        ) بحسب ظنھم(الجماعیة كما تعكس  ره الغرب نجاح مخططاتھم الت ا أعتب م

لم   ي المس ذه ال   . تدجین ومسخ العقل العرب وجئ بھ ھ ف ذ یبحث عن      ولكن ة فأخ ة الجماعی ھب
ر    . أسبابھا بل وأسرارھا ب األم وقد ُسئلت عما حدث وأنتظر القوم مني جوابًا فرحت أقل

ھ  واب ومنطقت ة الج اوًال معرف دبره مح ب   . وأت اریخ القری فحات الت ي ص ب ف ذت أقل فأخ
د خارج عالمن        م توج دة ل ة فری ام حال ا لمعرفة أسرار التحرك الجماعي وآلیاتھ فإذا بي أم

وم       دأ أو مفھ ي ألجل مب لم والعرب العربي واإلسالمي من قبل، وھي غضب اإلنسان المس
ھ    ي حیات روحي یخرج عن إطار الحسیات والمادیات التي تمس اإلنسان مساسًا مباشرًا ف

ي مستقبلھ   . الیومیة أو مصادر الرزق أو األنظمة الحاكمة التي تحد من حركتھ أو تؤثر ف
ا           بل ویزید على ذلك أن ھذ ا م یس أمامن ر ملموس إذ ل ر غی ى أم ا طرأت عل ة إنم ه الحال

نشھده من انتھاك مباشر لإلنسان العربي المسلم على غرار ما نراه في العراق وفلسطین  
  .وأفغانستان وغوانتانامو وغیرھا من البؤر المظلمة في تاریخ اإلنسانیة المعاصرة

ذي        ي ال ر اإللھ ي الس ن ف ا أرى، تكم ي م ة، ف ھ     أن الحقیق ي كتاب اد ف عھ رب العب وض
ھ      (وشرعتھ  ى لسان نبی ًا عل ھ وحی ًا أو أنطق ي إطار وجوده     ) سواء أنزلھ وحی فاإلسالم ف

ي      لمة الت وین الشخصیة المس كدین إلھي للبشریة جمعاء ُغِرس فیھ سر الھي یدخل في تك
 فالدین ورموزه. تستصحب معھا ھذا السر مھما ابتعدت عن الجادة ومھما تنكبت الطریق

ن  لم وذھب     . یشكالن لدى الشخصیة المسلمة طوق النجاة والمالذ اآلم ا غامر المس ومھم
ودة     ھ الع عر أن بإمكان اة یش وق النج ى ط بض عل ي یق ا بق ھ وطالم اطئ فإن ن الش دًا ع بعی

وھذه الشخصیة في أسوأ ظروفھا وأحلك لحظاتھا یمكنھا أن تتحمل األذى . سالمًا أن شاء
ض       الشخصي والرھق الذي یسومھ ي بع ض ف ى مض لھا الغرب كما یمكنھا السكوت عل

األحیان أو االنخداع في أحیان أخرى لنصائح الغرب ومحاوالتھ للظھور بمظھر الناصح 
دیث طوق النجاة من خالل             ة اإلمساك بطوق النجاة أو ضرورة تح ا كیفی األمین لیعلمن

ھ  ك أو     . محاوالتھ لتحویر دیننا وتدجین ى ذل لم إن سكت عل ل المس ان      ولع ھ سواء ك ل ب قب
ة            زال تغطي عورة الحقیق وت ال ت ة ت ة ورق أن ثم ا یشعر ب على مضض أو منخدعًا فإنم

ة   ا توری دھا دونم رب وتجس ا الغ ح نوای ي تفض دث  . الت ا ح إن م ة ف ة الراھن ي الحال ا ف أم
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د بحاجة      م یع لم ل یوازي محاولة الغرب انتزاع طوق النجاة أو تحطیمھ ظنًا منھ بأن المس
ي           إلیھ و لم  وم ف د الی د بع د یعتم م یع ان و ل ر األم ى ب ا إل تعد لھ رغبة في أن یعود یومًا م

ده        ھ بی زال یمسك ب ذي ال ی ذه اللحظة الحرجة     . عقلھ الباطن على طوق النجاة ال ي ھ وف
ذا   . الحاسمة تكشفت الحقائق وظھرت الحسابات الحقیقیة لدى كل طرف ة ھ ولعلھا مالئم

اً    ًا تام ھ تطابق ل           الدین بل وتطابق لم یقات ل اإلنسان المس ذي یجع و ال لیمة ھ ع الفطرة الس م
ھ   بشراسة منقطعة النظیر إذا ما كان الھدف ھو االجتثاث الكامل لكیانھ ووجوده بل وألمل

ن    . وطوق نجاتھ في دنیاه وآخرتھ م تك رة ل ویزید على ذلك أن وسائل االستھداف ھذه الم
ررون ب  ول یغ ن الق رف م ة بزخ ة أو محاط ائل مبطن حة . ھوس یلة واض ت الوس د كان فق

ن        م یك تھدافھ ول ر اس دي أن ینك ان للمعت ن باإلمك م یك حًا فل دف واض ان الھ رة وك مباش
  .باإلمكان للمعتدي علیھ أن یدفن رأسھ في التراب أو یعلل أو یجد العذر

م       ا ل ة كم ة والعالمی وألن األمر كلھ جاء على حین غفلة فلم تستطع وسائل اإلعالم المحلی
ي    تستطیع  ة ف ا أو فذلك الحكومات أن تحتوي األزمة من خالل إسباغ صبغة سیاسیة علیھ

ع     ھ بمن ى التوجی ة أو حت الم الغربی ات ووسائل اإلع ین الحكوم ق ب تم التفری ا، فی إخراجھ
ر        ذا األم ى ھ ن التطرق إل ابر المساجد م رة    . وسائل اإلعالم العربیة ومن دت الفك د وج لق

ل أداة ل   ا وأمث یلة لتبنیھ ل وس تتبعھا   أمث ي اس الل المساجد والت ن خ ك م ة وذل ك األم تحری
تحرك جماھیري على نطاق واسع مستخدمین جمیع الطاقات واإلمكانیات الحدیثة بعد أن 

ره   ى منب ي أسباب      . تم تقعید األمر توطئتھ من قبل المسجد ومن عل ة ف ن الحقیق ا مكم وھن
صیاغتھا الحالیة منفصلة  التحریك الجماعي وإنجاحھ إذ أن مؤسسات المجتمع المدني في

ي     ق ف م یب عن إرث األمة الحضاري واإلنساني فال تقوى على تعبئة الشارع وتحریكھ ول
  .المجتمع المسلم مؤسسة مدنیة منبثقة من عمق إرث اإلنسان المسلم سوى المسجد

دة         ا أعم ي مجملھ ة تشكل ف وإنني أدعو الیوم كما دعوت سابقًا إلى وجود مؤسسات مدنی
ا وأن      المجتمع  خة من تراثن د راس ى قواع المدني و بأن ھذه المؤسسات یجب أن تبنى عل

ي       ارع العرب ل الش دو لرج ث ال تب راث بحی ذا الت ن ھ تمدة م اھیم مس ار مف ي إط تصاغ ف
إذ یبدو . المسلم أمرًا غریبًا أو مستھجنًا یصعب قبولھ أو تفھمھ بفطرة وتلقائیة ودون عناء

وم       ) إن وجدت(ي الیوم أن مؤسسات مجتمعنا المدن ب عن مفھ ي إطار غری قد صیغت ف
ن الغرب      ا م ا ومعھ رجل الشارع فانحصرت في إطار المثقفین أو أولئك الذین جاءوا بھ
ة ال     وم بلغ دث الق ن یح نھم كم ع ولك ي المجتم وًال ف ًا وقب ي رواج وف تالق ا س وا أنھ فظن

ھ    حت نیت ا ص دث ومھم اس المتح تد حم ا اش ا مھم ا وال یتقبلونھ یس یفھمونھ المجتمع ل ف
دث     أن یتح ب ب مطالبًا بأن یتحدث باللغة التي یخاطبھ بھا المثقف ولكن المثقف ھو المطال

  .إلى قومھ باللغة التي یفھمھا المجتمع ویتقبلھا ویتفاعل معھا
  ،واهللا من وراء القصد

E-mail: alim@alimlaw.com  
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دد   رت بالع اریخ     ) ١٥٦٦١(نش ة بت وم الجمع ة، ی دة المدین ن جری فر  ١٠م ه ١٤٢٧ص
  .م، بصفحة الرأي٢٠٠٦مارس  ١٠الموافق 

========================= 
  إضاءات ضرورّیة :الّسنة النبویة

  عماد الدین خلیل. د. أ
 ]١ [  

وا عن سیرة رسول اهللا        ذین كتب ربیین ال ھ    -من بین العدید من الباحثین الغ صلى اهللا علی
ر  أكثرھم ) محمد أسد(یبدو لیوبولد فایس  -وسلم اھتمامًا واقترابًا من جانب حیوي من أكث

و   ك ھ ة، ذل ا أھمی نة " جوانبھ ریع      ": الس ة التش ي خارط ا ف ا مكانھ ھ، وم ذي تعنی ا ال م
نظم           ي یجب أن ت ل الت ة التعام ا ھي طبیع ھ، وم ت ب اإلسالمي، ومدى التوثیق الذي حظی

  .ل عبر التاریخالعالقة بینھا وبین المسلم، وردود األفعال التي تمّخضت عن ھذا التعام
لم    -المثال الذي أقامھ لنا الرسول : " السنة بأنھا" فایس"یعّرف  ھ وس من   -صلى اهللا علی

ریم،         . أعمالھ وأقوالھ رآن الك ي الق ا جاء ف ًا وتفسیرًا لم یًال حی إن حیاتھ العجیبة كانت تمث
  ).١(وال یمكننا أن نتصف القرآن الكریم بأكثر من أن نّتبع الذي قد بلغ الوحي

ال         اك أفع فھذا التعریف ـ على إیجازه ـ یكاد یّلم بسائر عناصر المصطلح المقصود، فھن
ول  لم  -الرس ھ وس لى اهللا علی ة       -ص توى الممارس ى مس ة عل ھ كاف ھ، أي معطیات وأقوال

ي           ات الت ذه المعطی اة من خالل ھ ع الحی ي واق اب اهللا ف والتعلیم، وھناك التمثیل الحي لكت
ریم    تمارس دورًا ال یقل أھمی رآن الك ي الق ة، وھو التفسیر الذي یوّضح ویفّصل ما ورد ف

زًا  وجزًا، مرك اة، أو          .. م ا القن زام باعتبارھ ن إل نة م منھ الس ا تتض رًا ـ م اك ـ أخی وھن
اب       ي كت ل ف ا تمث ین، وكم الطریق الوحید المفضي إلى تنفیذ أمر اهللا كما بّلغھ الوحي األم

  .اهللا
ن    والسنة بھذا المعنى لیست مجرد ح ة م شود من المفردات السلوكیة، أو مجموعة متفرق

إنھا وحدة مركبة وبرنامج عمل یتمیز بالشمولیة والترابط، ویوازي . التعالیم واإلرشادات
ا        ا كم ة ـ یتعاشق معھ حیاة المسلم نفسھا بكل تفاصیلھا ونبضاتھا، بل إنھ ـ بعبارة أكثر دق

اه و  تتعاشق الروح مع الجسد البشري، مع جملتھ العصب  ھ، وخالی اة   " یة، ودم ا أن حی كم
إن           دیة، ف ھ الجس ة وذات ھ الروحی ین ذات ق ب ام المطل اون الت المسلم یجب أن تقوم على التع

یجب أن تضّم الحیاة على أنھا وحدة مركبة، أي على  -صلى اهللا علیھ وسلم -ھدایة النبي 
ة،       ة والشخصیة واالجتماعی ة والعملی ا ھو أعمق     أنھا مجموع أعمق المظاھر الخلقی وھ

  ).٢"(معاني السنة 
ا       ل بھ وإذا كانت السنة على ھذا األساس، ھي التعبیر المتكامل عن اإلسالم، یصبح العم
ادئ    د المب لزمًا لكل مسلم یتوخى التعامل مع ھذا الدین بالجّد المطلوب، من أجل أن تتوح

تمكن اإلسال     اة، وی ر بالحی الي ـ من أن     والتعالیم، بالممارسة والسلوك، ویلتقي الفك م ـ بالت
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ل    امج عم یشق طریقھ متحققًا في مجرى الواقع، متقدمًا بأتباعھ إلى األمام، من خالل برن
ف  " فایس"ومن ھذا المنطلق یلحظ . ال یكاد یغفل صغیرة وال كبیرة ل بسنة   " كی أن العم

لم  -رسول اهللا ھ، وأن          -صلى اهللا علیھ وس ى تقدم ان اإلسالم وعل ظ كی ى حف ھو عمل عل
ھ     " كما أنھ یجد في السنة ". رك السنة ھو انحالل اإلسالمت ام علی ذي ق دي ال الھیكل الحدی

إنك إذا أزلت ھیكل بناء ما، أفیدھشك أن یتقّوض ذلك البناء : " ویتساءل". صرح اإلسالم
  ).٣"(كأنھ بیت من ورق؟ 

اعي للس       زام التشریعي والسلوكي واالجتم نة، وعلى ھذا المستوى، أي على مستوى اإلل
لم   -سنة الرسول " إلى تأكید حقیقة أن " فایس"یمضي  ھ وس رآن،    -صلى اهللا علی ة للق تالی

اعي        اني للشرع اإلسالمي وللسلوك الشخصي واالجتم در الث ا التفسیر   .. وھي المص إنھ
الیم        ك التع ل تل ي تأوی اب الخالف ف الوحید لتعالیم القرآن الكریم، والوسیلة الوحیدة الجتن

ي الح  ة  وتطبیقھا ف اة العملی ق           .. ی ا یتعل م، فی ة حك یس ثم ھ ل ى أن ًا إل ا حتم ا یقودن إن تفكیرن
دى       الیم ھ ذه التع ھ ھ ت إلی ذي أوحی ن ال ل م ریم، أفض رآن الك الیم الق ي لتع ل العمل بالتأوی

راً    . للعالمین ى مسامعنا كثی وم عل ریم،     : "إن التعبیر الذي یترّدد الی رآن الك ى الق لنرجع إل
ن   ل          ولكن یجب أّال نجعل م ل بساطة عن جھ ًا مستعبدین للسنة، ینكشف بك نا أتباع أنفس

إن الذین یقولون ھذا القول یشبھون رجًال یرید أن یدخل قصرًا ولكنھ ال یرید أن . لإلسالم
  ).٤"(یستعمل المفتاح األصلي الذي یستطیع بھ وحده أن یفتح الباب

اح األص    : وذلك ـ بإیجاز ـ ھو جوھر الموضوع       ن    إن السنة ھي المفت ا م ذي یمكنن لي ال
ن تكون سائر              واب، ول ى األب ین عل ا سنظل واقف ھ فإنن الم اإلسالم، وبدون ى ع الدخول إل

  .قادرة على أن تجعلنا مسلمین بحق!! الدعاوى التي تنادي بالتحّرر من السنة
 ]٢ [  

ن    ل ع ا نق ل أن م اریخي؟؟ وھ ق الت توى التوثی ى مس نة عل داقیة الس دى مص ا م ن م ولك
ي          -صلى اهللا علیھ وسلم -رسول اهللا  ت ف ت وقیل ي تحقق ال ھي نفسھا الت وال وأفع من أق

داقیتھ              ق ـ مص ل ـ وبشكل مطل ریم یحم رآن الك ان الق ھ؟ وإذا ك ًا من ل، أو قریب ھ بالفع حیت
دى حظ السنة      ا م كنص إلھي محفوظ، لم ولن یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ، فم

ل      ا تحم ر؟ ال سیما، وأنھ ذا األم اة          من ھ ي الحی زام ف ة واإلل ر من األھمی در الكبی ذا الق ھ
  اإلسالمیة؟

ونحن ـ  .. ال یجعل ھذه التنازالت تفلت من بین یدیھ، وتبقى معلقة في الفضاء" فایس"إن 
ن             داد بسلسلة موصولة م ي حرص األج ك الت ا، تل ة علیھ ًا اإلجاب كمسلمین نعرف جمیع

ة من   دیمھا موثق لمین   الجھد والھّم والمتابعة على تق ال المس و    . قحة ألجی وب ھ ن المطل ولك
ي  ذا       .. مخاطبة العقل الغرب أمر كھ ّلم بسھولة ب ذي ال یس اني ال ل العلم إن    .. العق م ف ومن ث

دركھا  " فایس"استنتاجات  بھذا الصدد تحمل قیمتھا؛ ألنھا تتحدث بالمفردات نفسھا التي ی
  .العقل، وقد یقتنع بھا أیضًا
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لم    -ظیم الذي تركتھ شخصیة الرسول  األثر الع" فھو یشیر مثًال إلى ھ وس  -صلى اهللا علی
اریخ اإلنساني             ائق الت رز حق ة من أب ا حقیق حبوه باعتبارھ ذین ص ك الرجال ال " في أولئ

ا   ة " وأنھ ائق التاریخی ة بالوث ك ثابت وق ذل ك : " ویتساءل " ف ا أن أولئ ي خیالن ر ف ل یم ھ
وما یملكون في سبیل رسول اهللا ،   الرجال الذین كانوا على استعداد ألن یضحوا بأنفسھم 

  ).٥"(كانوا یتالعبون بكلماتھ؟ 
ي  ایس"ویمض أن " ف ول ب ى الق ول " إل حبة الرس ي ص وا ف ذین عاش ھ  -ال لى اهللا علی ص

ة، ال ألن شخصیة الرسول     -وسلم صلى   -رأوا جمیعھم في أقوالھ وأعمالھ أعظم األھمی
اد جازم        أّثرت فیھم فخلبت ألبابھم فقط،  -اهللا علیھ وسلم  ى اعتق انوا أیضًا عل م ك ل ألنھ ب

ي أدق تفاصیلھا       ى ف اتھم حت الى لتنظیم حی داء    . بأن ذلك كان أمرًا من اهللا تع ك اھت ل ذل ك
ول  لم   -بالرس ھ وس لى اهللا علی ھ -ص داء ب اولوا   . وإقت تطیعوا أن یتن م یس ك ل ل ل ن أج م

  ).٦.. "(قلباألحادیث بال اكتراث، بل جربوا أن یتعلموھا وأن یحفظوھا عن ظھر 
ة       ي العصور التالی دیث ف وھو، على ضوء الجھود التوثیقّیة المذھلة التي بذلھا رجال الح
ي،   ث العلم ق والبح ي التوثی ارم ف نھج ص ول م عت أص ي وض ابعین، والت حابة والت للص

ة     : بطرح تحّدیھ إزاء العقل الغربي ث النبوی داقیة األحادی ة لمص أن یدعم انتقاداتھ العاطفی
إنھ على الرغم من جمیع الجھود التي بذلت في سبیل تحّدي الحدیث : " ي مقنعبدلیل علم

م یستطیعوا أن            ربیین ل اد العصریین من الشرقیین والغ ك النق إن أولئ ا، ف على أنھ نظم م
ن البحث العلمي     ائج م ل     . یدعموا انتقادھم العاطفي الخالص بنت ھ من الصعب أن یفع وأن

د    أحد ذلك، ألن الجامعین لكتب الح لمًا، ق دیث األولى وخصوصًا اإلمامین البخاري ومس
دیث عرضّا       د التح ى قواع دیث عل قاموا بكل ما في طاقة البشر عند عرض صحة كل ح
ي مصادر              د النظر ف ون عادة عن ھ المؤرخون األوربی أ إلی ذي یلج ك ال أشد كثیرًا من ذل

  ).٧"(التاریخ القدیم 
حیحة، جملة واحدة أو أقسامًا، لیس حتى رفض األحادیث الص" ثم یخلص إلى القول بأن 

ن     ًا م ًا خالص ًا علمی ھا بحث ن نفس ل م ن أن تجع رت ع یة قص یة ذوق، قض وم إّال قض الی
  ).٨"(األھواء 

فھي ـ إن ـ المیول واألھواء تسعى ألن تقول كلمتھا في واحدة من أشد مرتكزات اإلسالم   
درت عل        ا، ق ا أن تفرض كلمتھ یح لھ ا ُأت د أن     أھمیة، حتى إذا م دم اإلسالم نفسھ، بع ى ھ

ائع وممارسات         ى وق ھ إل ذي ترجمت دین ال ین ال . رأینا ذلك االرتباط الصمیم بین السنة وب
ة األخرى للظن والھوى         ي الجھ اك، ف در إذ إن ھن ن تق د    : ولكنھا ل م، والنق نھج، والعل الم

ل اهللا صلى الجاد التي قادت العقل البشري وستقوده دومًا إلى التسلیم بمصداقیة سنة رسو
  .اهللا علیھ وسلم

 ]٣ [  
ایس "سنكتفي بھذا القدر من الحدیث عن مسألة التوثیق ھذه التي أشبعت بحثًا، ولنتابع  " ف

ة    . وھو یتحدث عن طبیعة التعامل مع السنة ین اآللی أرجح ب عن صیغ ھذا التعامل التي تت
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ن المس   وا   التي ال تكاد تتمخض عن شيء وبین التمثل الذي قاد أجیاًال م ى أن یكون لمین إل
الي     نعوا المستحیل بالت ى أن یص اب اهللا، وإل ادقًا عن كت رًا ص ي  .. تعبی ي " فف ة الت اللحظ

ان         ذلك ك ًا، وك دانًا تام ة فق ا المثقف ینحط فیھا العمل بالسنة إلى عمل آلي، تفقد السنة قیمتھ
رة ور األخی ي العص لمین ف أن المس ل . ش اموا بك ذین ق ابعون ال حابة والت ا الص عى  أم مس

ھ الرسول         ان علی ا ك ة لم اتھم موافق ي حی لم   -لجعل كل دقیقة ف ھ وس إنھم   -صلى اهللا علی ف
روح   فعلوا ذلك مع الفھم التام بأنھم أسلموا أنفسھم إلى إرادة ھادیة تجعل حیاتھم مطابقة ل

  ).٩"(القرآن الكریم 
 ]٤ [  

ب  كیف یتم ذلك التطابق الباھر بین الحیاة وتعالیم اهللا سبحانھ؟ یج ایس "ی أن  " ف ل  " ب العم
ھ الرسول      ا فعل داء بم صلى اهللا  -بالسنة یجعل كل شيء في حیاتنا الیومیة مبنیًا على االقت

ال          -علیھ وسلم  ر بأعم ى أن نفك رین عل ك، مجب ا ذل ا أو تركن ًا، إذا فعلن وھكذا نكون دائم
ى  الرسول وأقوالھ الماثلة ألعمالنا ھذه، وعلى ھذا تصبح شخصیة أعظم رجل متغل غلة إل

ي      ل الحقیق د أصبح العام حد بعید في منھاج حیاتنا الیومیة نفسھ، ویكون نفوذه الروحي ق
  ).١٠"(الذي یعتادنا طول الحیاة 

 ]٥ [  
ول اهللا  نة رس ن س دیث ع لم-والح ھ وس لى اهللا علی خص   -ص ن ش دیث ع ى الح ا إل یقودن

عن .. على مّر العصور بھعن عالقة المسلمین .. النبي، والقائد والمعلم.. رسول اهللا نفسھ
ھ   تھم ل ھ  .. محب ھ وكلمات قھم ألفعال ن عش ة  .. ع انیة، وجدانی ال اإلنس ن ردود األفع وع

ت رسولھا،               ة أحّب ا من أم ھ م دة أن زمن، مؤك دار ال ى م ي تصادت عل ك الت وسلوكیة، تل
ة  واقتدت بھ، كأمة اإلسالم، وأنھ ـ أیضًا ـ ما من أمة كھذه األمة لم تجرفھا المحبة الطاغ   ی

ى     ى أن تغطي عل إلى مواقع الشرك والتألیھ والصنمیة، وما كانت االستثناءات بقادرة عل
مضى على وفاتھ أكثر من ألف " ، "فایس"إنھ لیس ھناك من رجل ، یقول .. القاعدة، أبدًا

ى         ك إل ل ذل دة، مث دد من األفئ ذا الع وثالثمائة سنة، قد أصاب مثل ھذا الحب، ومن قبل ھ
ومع ذلك فإنھ لم یدع یومًا إّال أنھ بشر، ولم ینسب . بة العظیمة الخضراءمن یرقد تحت الق

) علیھم السالم (المسلمون إلیھ األلوھیة قط، كما فعل الكثیرون من أتباع األنبیاء اآلخرین 
صلى اهللا  -والحق أن القرآن نفسھ یزخر باآلیات التي تؤكد إنسانیة محمد . بعد وفاة نبیھم

م یكن سوى      وال..  -علیھ وسلم  ھ ل ریب في أن من حولھ لم یحبوه مثل ھذا الحب إال ألن
اني      ذات الوجود البشري ویع بشر فحسب، وألنھ عاش كما یعیش سائر الناس، یتمتع بمل

ولقد بقي ھذا الحب بعد وفاتھ، وھو ال یزال حّیًا في قلوب أتباعھ حتى الیوم كنشید . آالمھ
  ).١١"(تعدد النغمات 

ھذه الجلود المؤمنة التي تقشعر كلما وجدت نفسھا .. ساني الملتاع بالمحبةھذا الموقف اإلن
دیھا ) -صلى اهللا علیھ وسلم -قبالة الرسول  .. بعقولھا ووجدانھا، وھو یقودھا ویعلمھا ویھ
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ع      ا دم ة أن یكفكف بھ ھذه العیون التي تدمع كلھا لجأت إلى نبي اهللا، تطلب من یده الحانی
  .وما أغزرھا وأعمقھا في كل زمن ومكان.. لقلبالعیون ویمسح بھا جرح ا

دث عن سنة رسول اهللا        ا ونحن نتح صلى اهللا   -ھذه وتلك تحمل أھمیتھا القصوى ھا ھن
ألنھا تعكس، بإقناع یكاد یكون كامًال، كیف تمكن المسلمون من حمایة سنة ..  -علیھ وسلم

ى أن یعیشوھا   ا، بدرجة أو    نبیھم من الضیاع، وكیف قدروا في الوقت نفسھ عل ویتمثلوھ
  ..أخرى، فیتیحوا بذلك لإلسالم نفسھ أن یتحقق وأن یواصل الطریق

ول اهللا       اق رس ى لح ًا عل ر قرن ة عش رور أربع د م لم   -واآلن وبع ھ وس لى اهللا علی  -ص
ًا  " بالرفیق األعلى، واستقرار جسده الشریف في المدینة فإن  وجوده الروحي ال یزال حّی

ت      ..ھنا كما كان یوم ذاك ي كان رى الت ولقد كان من أجلھ وحده أن أصبحت مجموعة الق
ة                م ُتحب مدنی ا ل ذا كم ا ھ ى یومن ا المسلمون حت ة أحبھ رب، مدین ا مضى یث ي م ُتدعى ف

ا  . غیرھا في أي مكان آخر من العالم ة     . ولیس لھا حتى اسم خاص بھ ر من ثالث ذ أكث فمن
ا      عشر قرنًا وھي تعرف بمدینة النبي فحسب، وطیلة أكثر  ت ھن ًا التق ة عشر قرن من ثالث

ابھ    ن التش ًا م ات نوع كال والحرك ع األش بت م ث اكتس ب، بحی ن الح ى م سیول ال ُتحص
  ).١٢"(العائلي، وجمیع الفروق في المظاھر تّتحد في لحن مشترك واحد 

-----------  
  :الھوامش

ة د    ) ١( رق، ترجم رق الط ى مفت ة السادسة ، دار ا   . اإلسالم عل روخ، الطبع ر ف م عم لعل
  .٨٨م، ص  ١٩٦٥للمالیین، بیروت ـ 

  .٨٩نفسھ ، ص ) ٢(
  .٨٧نفسھ ، ص ) ٣(
  .٩١ـ  ٩٠نفسھ ، ص ) ٤(
  .٩٤نفسھ ، ) ٥(
  .٩٥نفسھ ، ) ٦(
  .٩٢نفسھ ، ص ) ٧(
  .٩٧نفسھ ، ص ) ٨(
  .١٠٦نفسھ ، ص ) ٩(
  .١٠٩نفسھ ، ص ) ١١(
  .٢٩٧نفسھ ، ص ) ١٢(

  لمالصحف المتطاولة على الرسول خائنة ألمانة الق
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ي     وطن ف دة ال رت جری ـ٣٠/١٢/١٤٢٦نش  ھ
=========================  

  الصحف المتطاولة على الرسول خائنة ألمانة القلم
 

ھ أفضل الصالة        ھ علی ده ونبی ھ ومعتق لیس لدى اإلنسان المسلم شيء أغلى عنده من خالق
ن شخصیتھ وأتم التسلیم وال شك بأن المساس بذات الرسول صلى اهللا علیھ وسلم والنیل م

را         ا یعكس أث ول إنم ذيء الكالم وساقط الق صلى اهللا علیھ وسلم والتطاول على سیرتھ بب
ت     ا كتب م مم جلیا عن رداءة الجھة المعتدیة وسوء األیدي التي توجھت إلى ذلك، فویل لھ
ى وجھ األرض وتحت          لم عل ل مس ة ك ل من كرام أیدیھم وویل لھم مما یكسبون، وھو نی

ة إال ذل وھوان ونكوص          فماذ.. أدیم السماء ذه الحال ي ھ اعلون؟، ھل الصمت ف ا نحن ف
یمجھ الدین والعقل؟ ولقد انبرى عدد قلیل ھنا وھناك للدفاع عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ 

  وسلم في وسائل اإلعالم المقروءة ورد الھجمة الخرقاء
ة وأزلی         داوة قدیم حافتھم فالع ر ص ل عب ذي نق ذالن ال د   ولیس بمستغرب ذلك الخ د فن ة وق

د       ھ، ولق ھ ومعتقدی رھھم ألھل الم وك دین اإلس ھم ب ین تربص زاعمھم وب ریم م رآن الك الق
الة    ھ لص اء خطبت ا أثن ي بالدن المیة ف ة إس ان داعی ى لس معتھ عل ًا س ا نفیس ي كالم أعجبن
الجمعة الماضیة حیث أدان تلك الصحف الشاذة التي نالت من شخصیة أعظم بشر مشى  

ى   على وجھ األرض الرسول  د عل األمین والمصطفى الصادق علیھ الصالة والسالم وأك
ب     ر ذن د الكف خیانة تلك الصحف ألمانة القلم وأمانة اللسان یوم أن فقدت األمانة ولیس بع
نھج الرسول صلى اهللا        واختتم قولھ داعیا وناصحا األمة اإلسالمیة بضرورة التمسك بم

ره، واإلك   اء أث ھ       علیھ وسلم وطریقتھ وأخالقھ واقتف ي الصالة والسالم علی اني ف ار والتف ث
ان   وفي ذلك أعظم رد على افتراءاتھم وبین بأن األمة لم تعرف السالم والراحة واالطمئن
التھ    اب رس إال عن طریقھ وسلوكھ وما قیمة األمة بغیر مشیھا على أثره وسلوكھا في رك

ھ وول  (صلى اهللا علیھ وسلم  اس   ال یؤمن أحكم حتى أكون أحب إلیھ من مال ده والن ده ووال
ھ   (ویقول علیھ الصالة والسالم ) أجمعین ت ب ا جئ ) ال یؤمن أحكم حتى یكون ھواه تبعا لم

ال والتمسك والمرابطة         د من الحب واإلقب ھ لمزی فحري بكل مؤمن أن یكون ذلك دافعا ل
  .والدفاع عن حیاض دینھ ورسولھ وأمتھ

  جازان -معاذ الحاج 
========================= 

  ات الخلقیة لسید المرسلین صلى اهللا علیھ وسلمالصف
 

  وصف جامع للرسول صلى اهللا علیھ وسلم
  صفة النبي صلى اهللا علیھ وسلم
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  صفة وجھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وأعضائھ
  صفة لون رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  صفة شعر رأس رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
   علیھ وسلم وصفة لحیتھ صلى اهللا علیھ وسلمصفة رأس رسول اهللا صلى اهللا

  خاتم النبوة
  ذكر شیب النبي صلى اهللا علیھ وسلم وخضابھ

  الكفان
  الذراعان و المنكبان

  القدمان
  الساقان

  فصاحة لسانة صلى اهللا علیھ وسلم
  ریقھ الشریف صلى اهللا علیھ وسلم

  صفة یده الشریفة صلى اهللا علیھ وسلم
  هللا علیھ وسلمصفة صوتھ الشریف صلى ا

  صفة صدره وبطنھ وظھره صلى اهللا علیھ وسلم
  بیاض إبطیھ صلى اهللا علیھ وسلم

  صفة قدمھ الشریف صلى اهللا علیھ وسلم
  صفة قلبھ الشریف صلى اهللا علیھ وسلم

  صفھ شعره الشریف صلى اهللا علیھ وسلم
  صفة طول الشریف صلى اهللا علیھ وسلم

  كلمات في وصفھ صلى اهللا علیھ و سلم
  طیب ریحھ وعرقھ وفضالتھ صلى اهللا علیھ وسلم

  ھل كان للنبي صلى اهللا علیھ وسلم ظل؟
  الكالم على صفة خاتم النبوة

  صفة النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ھ       : عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال ما رأیت شیئا أحسن من رسول اهللا صلى اهللا علی

ي مشیتھ من رسول       وسلم، وكان كأن الشمس تجري في جبھتھ وما رأیت أ ًدا أسرع ف ح
  اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كأنما األرض تطوى لھ، إنا لنجھد أنفسنا وإنھ لغیر مكترث



 ٣٠٨

رأیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في لیلة : وعن جابر بن سمرة رضي اهللا عنھما قال
  مرأضحیان وعلیھ حلة حمراء فجعلت أنظر إلیھ وإلي القمر، فلھو عندي أحسن من الق

: قلت للربیع بنت معوذ: وعن أبي عبیدة بن محمد بن عمار بن یاسر رضي اهللا عنھم قال
  صفي لي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، قالت یا بني لو رأیتھ رأیت الشمس طالعة

  وصف جامع للرسول صلى اهللا علیھ وسلم
ة         ي ھال ن أب لم الب ھ وس ي رضي     : وصف الرسول صلى اهللا علی ن عل اهللا  عن الحسن ب

ان وصاًفا  _ سألت خالي ھند بن أبي ھالة التمیمي : عنھما قال فة رسول اهللا    _ وك عن ص
ال     ھ، فق ق ب یًئا أتعل ان صلى اهللا   :صلى اهللا علیھ وسلم، وأنا أشتھي أن یصف لي منھا ش ك

علیھ وسلم فخًما مفخًما، یتألأل وجھھ كتأللؤ القمر لیلة البدر، أطول من المربوع وأقصر  
ذب،  ن المش اوز   م ال یج رق، وإال ف تھ ف ت عقیص عر، إن انفرق ل الش ة، رج یم الھام عظ

ن        ین، أزج الحواجب، سوابغ م ون، واسع الجب شعره شحمة أذنیھ إذ ھو وفره، أزھر الل
ھ       م یتأمل ن ل وه یحسبھ م غیر قرن، ینھما عرق یدره الغضب، أقنى العرنین، لھ نور ویعل

  أشم، كث اللحیة، أدعج سھل الخدین
فاء الفضة،    ضلیع الفم  ي ص أشنب، مفلج األسنان، دقیق المسربة، كأن عنقھ كجید دمیة ف

ا       د م در، بعی در، عریض الص معتدل الخلق، بادن متماسك سواء، موصول البطن والص
عر      رة بش ة والس ین اللب ا ب ول م رد، موص ور المتج رادیس، أن خم الك ین، ض ین المنكب ب

ین وأعالي    یجري كالخط، عاري الثدیین والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعین والمنكب
  الصدر، خمصان اإلخمصین، مسیح القدمین ینبو عنھما الماء

ن           نحط م ا ی ا سریع المشیة، إذا مشى كأنم أ، ویمشي ھوًن إذا زال زال تقلًعا، ویخطو تكف
ى        ى األرض أطول من نظره إل صبب، وإذا التفت التفت مًعا، خافض الطرف، نظره إل

  حظة، یسوق أصحابھ، ویبدأ من لقیھ بالسالمالسماء، جل نظره لمال
  صف لي منطقھ: قلت
كان صلى اهللا علیھ وسلم متواصل األحزان، دائم الفكرة، لیست لھ راحة، وال یتكلم : قال 

م،              ع الكل تكلم بجوام داقھ، وی ھ بأش تح الكالم ویختتم ل السكوت، یفت ر حاجة، طوی ي غی ف
بالجافي وال بالمھین، یعظم النعمة، وإن دقت فضًال ال فضول فیھ وال تقصیر، دمًثا، لیس 

م یعرف        إذا تعرض للحق ل ا، ف ال یذم ذواًقا وال یمدحھ، وال تغضبھ الدنیا، وال ما كان لھ
ھ،      ھ كل أحًدا، ولم یقم لغضبھ شيء، وال یغضب لنفسھ وال ینتصر لھا، إذا أشار أشار بكف

ھ      اطن راحت رب بب ا فض ل بھ دث اتص ا، وإذا تح ب قلبھ ھ    وإذا تعج اطن إبھام ى ب الیمن
م،   حكھ التبس ل ض ھ، ج ض طرف حك غ اح، وإذا ض رض أش ب وأع رى، وإذا غض الیس

  ویفتر عن مثل حب الغمام
ألتھ            : قال الحسن ا س ھ، فسألھ عم د سبقني إلی ھ ق ھ، فوجدت م حدثت ا ث فكتمتھا الحسین زماًن

  اعنھ، ووجدتھ قد سأل أباه عن مدخلھ ومجلسھ ومخرجھ وشكلھ، فلم یدع منھ شیًئ
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ھ  : لقد سألت أبي عن دخول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال : قال الحسین كان دخول
جزء هللا وجزء : لنفسھ مأذوًنا لھ في ذلك، فكان إذا أوى إلى منزلھ جزأ نفسھ ثالثة أجزاء

دخر     ال ی ألھلھ وجزء لنفسھ، ثم جزأ نفسھ بینھ وبین الناس، فیرد ذلك العامة بالخاصة، ف
در        عنھم شیًئا ى ق ھ، وقسمتھم عل ار أھل الفضل بأذن ، فكان من سیرتھ في جزء األمة إیث

م    فضلھم في الدین، فمنھم ذو الحاجة ومنھم ذو الحاجتین ومنھم ذو الحوائج، فیتشاغل بھ
وني   : فیما یصلحھم ویالئمھم ویخبرھم بالذي ینبغي لھم ویقول ب، وأبلغ لیبلغ الشاھد الغائ

ا    ا          حاجة من ال یستطیع إبالغھ غ سلطاًنا حاجة من ال یستطیع إبالغھ ن أبل ھ م اي؛ فإن إی
دخلون رواًدا    ره، ی ثبت اهللا قدمیھ یوم القیامة، ال یذكر عنده إال ذلك، وال یقبل من أحد غی

  وال یتفرقون إال عن ذواق ویخرجون أدلة، یعني على الخیر
  فسألتھ عن مخرجھ كیف كان یصنع فیھ؟: قال

ال      كان صلى اهللا علیھ : فقال  رقھم، أو ق ؤلفھم وال یف ھ، وی ا یعنی : وسلم یخزن لسانھ إال م
ر      نھم من غی رس م وال ینفرھم، فیكرم كریم كل قوم، ویولیھ علیھم، ویحذر الناس، ویحت
اس،            ي الن ا ف اس عم حابھ، ویسأل الن د أص ھ، یتفق نھم بشره وال خلق أن یطوي عن أحد م

دل  ھ، معت یح ویوھن بح القب وبھ، ویق ن ویص ن الحس ل  ویحس ف، ال یغف ر مختل ر، غی األم
ذین          اد، ال یقصر عن الحق وال یجاوزه، ال ده عت مخافة أن یغفلوا أو یملوا، لكل حال عن
ة أحسنھم            ده منزل م عن م نصیحة وأعظمھ ده أعمھ ارھم وأفضلھم عن اس خی یلونھ من الن

  مواساة ومؤازرة
وم : فسألتھ عن مجلسھ فقال  ر، وال    كان صلى اهللا علیھ وسلم ال یجلس وال یق ى ذك إال عل

س               ھ المجل ث ینتھي ب س حی وم جل ى ق ا، وإذا انتھى إل اكن وینھى عن إیطانھ وطن األم ی
ھ،       ھ من رم علی ًدا أك ویأمر بذلك، ویعطي كل جلسائھ نصیبھ حتى ال یحسب جلیسھ أن أح
م             و المنصرف، ومن سألھ حاجة ل ى یكون ھ ي حاجة صابره حت من جالسھ أو قاومھ ف

ا وصاروا        یرده إال بھا أو بم م أًب ھ فصار لھ اس بسطھ وخلق یسور من القول، قد وسع الن
ھ األصوات،       ع فی ة، ال ترف عنده في الحق سواء، مجلسھ مجلس حلم وحیاء وصبر وأمان
عین،         التقوى، متواض ھ ب ین فی ادلین متواص ھ، متع ى فلتات رم، وال تنث ھ الح ؤبن فی وال ت

  الحاجة، ویحفظون الغریب یوقرون فیھ الكبیر ویرحمون الصغیر، ویؤثرون ذوي
  كیف كانت سیرتھ في جلسائھ؟: قلت: قال

ال  ظ وال    : ق یس بف ب، ل ین الجان ق، ل ھل الخل ر، س م البش لم دائ ھ وس لى اهللا علی ان ص ك
وئس          ا ال یشتھي، وال ی ل عم داح، یتغاف اب وال م احش، وال عی خاب وال ف غلیظ، وال ص

راء  : منھ وال یخیب فیھ، قد ترك نفسھ من ثالث    دال (الم ار  ) الج ار من   (واإلكث أي اإلكث
ال  الث      ) الكالم أو الم اس من ث رك الن ھ، وت ا ال یعنی ھ، وال     : وم ًدا وال یعیب ذم أح ان ال ی ك
ھ عن      (یطلب عورتھ  خص ستره ویخفی د الش أي ال یكشف عورة أحد أو ال یظھر ما یری

  وال یتكلم إال فیما یرجو ثوابھ) الناس
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ى   ا عل اؤه كأنم رق جلس م أط ازعون  إذا تكل وا، وال یتن كت تكلم ر، وإذا س ھم الطی رءوس
  عنده الحدیث، من تكلم عنده أنصتوا لھ حتى یفرغ، حدیثھم عنده حدیث أولھم

أي (یضحك مما یضحكون منھ، ویتعجب مما یتعجبون منھ، ویصبر للغریب على الجفوة 
إذا رأیتم : في منطقھ ومسألتھ، حتى إذا كان أصحابھ لیستجلبونھم ویقول) الجفاء والغلظة

أي مقتصد في المدح غیر متجاوز (طالب الحاجة فأرشدوه، وال یقبل الثناء إال من مكافئ 
ى یجوز       )الالئق بھ ھ حت د حدیث ى أح داه    (، وال یقطع عل ھ  ) أي یجاوز الحق ویتع فیقطع

  بنھي أو قیام
  كیف كان سكوتھ؟: قلت: قال

ى ا : كان سكوتھ صلى اهللا علیھ وسلم على أربع: قال  ر    عل دیر والتفك ذر والتق م والح . لحل
ففیما یبقى : ففي تسویة النظر واالستماع بین الناس، وأما تذكره أو قال تفكره: فأما تقدیره

  ویفنى
اد         : وجمع لھ الحذر في أربع ھ، واجتھ یح لینتھى عن ھ القب ھ، وترك دى ب أخذه بالحسن لیقت

دنیا        ي ال م ف ع لھ ا جم م بم ام لھ ي   . واآلخرة  الرأي فیما أصلح أمتھ، والقی ذي ف رواه الترم
  الشمائل، والطبراني في الكبیر

  صفة لون رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ي       : قال: عن ربیعة بن أبي عبد الرحمن ھ یصف النب ك رضي اهللا عن ن مال سمعت أنس ب

كان ربعة من القوم ال بالطویل وال بالقصیر، أزھر اللون، لیس : صلى اهللا علیھ وسلم قال
  ق وال آدم، لیس بجعد قط وال سبط رجلبأبیض أمھ

یض       : عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ قال لم أب ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی ك
  مشرًبا بیاضھ بحمرة

لم        ھ وس لى اهللا علی فتھ ص ي ص ھ اهللا ف ة رحم ي خیثم ن أب ال اب ون،   : وق ر الل ان أزھ ك
  رة وال شئ من األلوانواألزھر األبیض الناصع البیاض الذي ال تشوبھ حمرة وال صف

ان   وقد نعتھ بعض من نعتھ بأنھ كان مشرب حمرة، وقد صدق من نعتھ بذلك ولكن إنما ك
رة،     د أشرب حم المشرب منھ حمرة ما ضحا للشمس والریاح؛ فقد كان بیاضھ من ذلك ق

  وما تحت الثیاب فھو األبیض األزھر ال یشك فیھ أحد ممن وصفھ بأنھ أبیض أزھر
  هللا صلى اهللا علیھ وسلم وأعضائھصفة وجھ رسول ا

القمر والشمس            ھ ك ان وجھ ا، فك اس وجًھ لم أحسن الن ھ وس كان رسول اهللا صلى اهللا علی
  مستدیًرا

رة،         ین حم رب العین فار، مش دب األش ین أھ ھ عظیم العین المھ علی ان صلوات اهللا وس وك
ق الحاجبین، سابغھما، أزج،        ین، دقی ج   أشكل أسود الحدقة، أدعج، أكحل العین رن، أبل أق
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یل       ان أس اللؤلؤ، وك ھ ك ي وجھ رق ف ان الع تألأل، وك ھ ی ي كأن ر، أجل ین، أغ ع الجب واس
  الخدین سھلھما، أقني األنف، ضلیع الفم، حسن الثغر، براق الثنایا، إذا ضحك كاد یتألأل

ن              لم مم ھ وس دي صلى اهللا علی فین لرسول الھ ة عطرة من وصف الواص ي باق وفیما یل
  لى ما ذكرناهحضره وشاھده تدلل ع

لم أحسن      : عن البراء بن عازب رضي اهللا عنھما قال ھ وس كان رسول اهللا صلى اهللا علی
  الناس وجًھا وأحسنھم خلًقا لیس بالطویل الذاھب وال بالقصیر

راء : وعن أبي إسحاق قال ل السیف؟         : سئل الب لم مث ھ وس ي صلى اهللا علی ان وجھ النب أك
  كان مستدیًراال، بل كان مثل الشمس والقمر و: قال

ال         لم ق ھ وس ي نعت رسول اهللا صلى اهللا علی ھ ف : وعن على بن أبي طالب رضي اهللا عن
  كان أسود الحدقة أھدب األشفار"... 

لم      ھ وس فة رسول اهللا صلى اهللا علی ان  : وعن على بن أبي طالب رضي اهللا عنھ في ص ك
  ، سھل الخدرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أبیض اللون مشربا حمرة أدعج العین

ال    : وعن سماك بن حرب قال ن سمرة ق ھ     : سمعت جابر ب ان رسول اهللا صلى اهللا علی ك
  ضلیع الفم أشكل العین منھوس العقبین"وسلم

  ما ضلیع الفم؟: قلت لسماك: قال
  عظیم الفم: قال
  ما أشكل العین؟: قلت: قال
  طویل شق العین: قال
  ما منھوس العقب؟: قلت: قال
  بقلیل لحم العق: قال

كان رسول  : وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ، في وصفھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حسن الثغر

  صفة رأس رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وصفة لحیتھ صلى اهللا علیھ وسلم
ال    لم ق ھ وس م  : عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ في صفة رسول اهللا صلى اهللا علی ل

  ن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بالطویل وال بالقصیر، ضخم الرأسیك
ال          لم ق ھ وس ي وصف رسول اهللا صلى اهللا علی ھ ف ان رسول اهللا   : وعنھ رضي اهللا عن ك

  صلى اهللا علیھ وسلم عظیم اللحیة
ال     ا ق ر       : وعن جابر بن سمرة رضي اهللا عنھم لم كثی ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی ك

  شعر اللحیة
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ال         وعن  لم ق ھ وس ي وصف رسول اهللا صلى اهللا علی ھ ف ان  : أبي ھریرة رضي اهللا عن ك
  رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أسود اللحیة

  صفة شعر رأس رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ال     ھ ق رة رضي اهللا عن ي ھری واد    : عن أب دید س لم ش ھ وس لى اهللا علی ان رسول اهللا ص ك

  الشعر
ال وعن أنس بن مالك رضي اهللا ع ي        : نھ ق لم إل ھ وس ان شعر رسول اهللا صلى اهللا علی ك

  أنصاف أذنیھ
یس       : وعنھ رضي اهللا عنھ قال لم شعًرا رجًال، ل ھ وس كان شعر رسول اهللا صلى اهللا علی

  بالجعد وال البسط، بین أذنیھ وعاتقھ
ال      ا ق ي اهللا عنھم اس رض ن العب ن اب ان       : ع عارھم، وك دلون أش اب یس ل الكت ان أھ ك

ة أھل          المشركون یفرق لم یحب موافق ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی ون رؤوسھم، وك
  الكتاب فیما لم یؤمر بھ، فسدل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ناصیتھ ثم فرق بعد

  ذكر شیب النبي صلى اهللا علیھ وسلم وخضابھ
ال  ي        : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ ق یس ف لم ول ھ وس وفي رسول اهللا صلى اهللا علی ت

فرأیت شعرا من شعر رسول اهللا صلى : ولحیتھ عشرون شعرة بیضاء، قال ربیعھرأسھ 
  من الطیب: اهللا علیھ و سلم فإذا ھو أحمر فسألت فقیل

سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ : وعن ثابت رضي اهللا عنھ قال
  وسلم؟

  لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسھ فعلت: فقال
  وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا لم یختضب،: وقال

د شمط      : عن جابر بن سمرة رضي اهللا عنھما قال لم ق ھ وس كان رسول اهللا صلى اهللا علی
  مقدم رأسھ ولحیتھ، وكان إذا دھن ومشط لم یتبین وإذا شعت رأسھ تبین

ال    ا ق ي نحو    : عن إیاد بن أبي رمثة رضي اهللا عنھم ع أب ت م رسول اهللا صلى اهللا    انطلق
  ھل تدري من ھذا؟: علیھ وسلم فلما رأیتھ قال لي

  ال: قلت
ال ن  : ق ت أظ ك، وكن ال ذل ین ق عررت ح لم، فاقش ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ذا رس إن ھ

ن       ا ردع م رة بھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم شیئا ال یشبھ الناس، فإذا ھو بشر ذو وف
  حناء، وعلیھ بردان أخضران

ال السبتیة        : ن عمر رضي اهللا عنھماعن اب بس النع ان یل لم ك ھ وس أن النبي صلى اهللا علی
  ویصفر لحیتھ بالورس والزعفران، وكان ابن عمر یفعل ذلك
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ا،          : عن عبد اهللا بن عقیل قال ز وال علیھ د العزی ن عب ر ب ة وعم ك المدین ن مال س ب قدم أن
  فبعث إلیھ عمر
ن        سلھ ھل خضب رسول اهللا صلى   : وقال للرسول ت شعرا م إني رأی لم؛ ف ھ وس اهللا علی
  شعره قد لون

ل           : قال أنس ا أقب ددت م و ع ع بالسواد، ول د مت ان ق لم ك ھ وس إن رسول اهللا صلى اهللا علی
ذي   علیھ من شیبة في رأسھ ولحیتھ ما كنت أزیدھن على إحدى عشرة شیبة، وإنما ھذا ال

ر    لون من الطیب الذي كان یطیب بھ شعر رسول اهللا صلى اهللا ع ذي غی و ال لیھ وسلم، ھ
  لونھ
  فائدة

د خضب،     لم ق یلحظ مما تقدم من األحادیث ما یدل على أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
دیث       ل ح ك مث ي ذل ا ینف مثل حدیث أبي رمثة وحدیث ابن عمر رضي اهللا عنھم، ومنھا م

  أنس بن مالك رضي اهللا عنھ
س     ومن األحادیث أیضا ما حدد عدد شیب رسول اهللا صلى  دیث أن ل ح لم مث اهللا علیھ وس

ى       ت عل ث أخر دل ا وردت أحادی اآلنف الذكر؛ فإنھ حدد الشیب بإحدى عشرة شیبة، بینم
  أن الشیب أزید من ھذا العدد، مثل حدیث ابن عمر

  وقد جمع العلماء رحمھم اهللا بین ھذه األحادیث ورجحوا ما یأتي
  أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قد خضب: أوًال 

ھ،           : ل ابن كثیر، رحمھ اهللاقا ن إثبات ره م دم عن غی ا تق س للخضاب معارض بم ي أن ونف
  والقاعدة المقررة أن اإلثبات مقدم على النفي، ألن المثبت معھ زیادة علم لیست مع النافي

ا جاء         : ثانیًا  دم ال سیما م ن الشیب مق ر م ا ذك أن إثبات غیر أنس من الصحابة ألزید مم
م    عن ابن عمر الذي یظن ا أت أنھ تلقى ذلك عن أختھ أم المؤمنین حفصة؛ ذلك أن اطالعھ

  من اطالع أنس؛ ألنھا ربما فلت رأسھ الكریم علیھ الصالة والسالم
  صفات أخري لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  خاتم النبوة: أوًال 
رأیت النبي صلى اهللا علیھ وسلم : عن عاصم عن عبد اهللا بن سرجس رضي اهللا عنھ قال

لم؟    : وأكلت معھ خبزا ولحما، أو قال ثریدًا قال ھ وس فقلت استغفر لك النبي صلى اهللا علی
ال ة   : ق ذه اآلی ال ھ م ت ك ث م ول ْؤِمِنیَن      : نع َذنِبَك َوِلْلُم َتْغِفْر ِل ُھ َواْس ا اللَّ َھ ِإلَّ ا ِإَل ُھ َل اْعَلْم َأنَّ َف

  ١٩سورة محمد آیة  -َواْلُمْؤِمَناِت 
ا        ثم درت خلفھ فنظر: قال ھ الیسرى جمع اغض كتفی د ن ھ، عن ین كتفی ت إلى خاتم النبوة ب

  علیھ خیالن كأمثال الثالیل
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لم     : ".. عن جابر بن سمرة رضي اهللا عنھما قال ھ وس كان وجھ رسول اهللا صلى اهللا علی
  مثل الشمس والقمر مستدیرا، ورأیت الخاتم عند كتفیھ مثل بیضة الحمامة یشبھ جسده

  المنكبان: ثانیًا 
ا    : البراء بن عازب رضي اهللا عنھما قالعن  د م لم بعی كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

  بین المنكبین
  الذراعان: ثالثًا 

ال      لم ق ھ وس لى اهللا علی ي ص ت النب ي نع ھ ف ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب بح  : ع ان ش ك
  الذراعین

  الكفان: رابعًا 
ضخم الیدین، حسن الوجھ،   كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم: عن أنس رضي اهللا عنھ قال

  لم أر بعده وال قبلھ مثلھ وكان بسط الكفین
ین      : عن على بن أبي طالب رضي اهللا عنھ قال لم شثن الكف ھ وس كان النبي صلى اهللا علی

  والكرادیس، طویل المسربة
كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أزھر اللون كان عرقھ : عن أنس رضي اهللا عنھ قال

ین من كف رسول اهللا صلى اهللا         اللؤلؤ، إذا  رة أل مشى تكفأ وال مسست دیباجة وال حری
ھ           ب من رائحة رسول اهللا صلى اهللا علی رة أطی لم ، وال شممت مسكة وال عنب ھ وس علی

  وسلم
  الساقان: خامسًا 

وت  : عن سراقة بن مالك رضي اهللا عنھ قال أتیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فلما دن
  ھ جعلت أنظر إلي ساقھ كأنھا جمارةمنھ وھو على ناقت

األبطح      : عن أبي جحیفة رضي اهللا عنھ قال و ب لم وھ ھ وس دفعت إلي النبي صلى اهللا علی
في قبة كان بالھاجرة، فخرج بالل فنادى بالصالة، ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول   

زة،        أخرج العن م دخل ف ھ، ث ذون من وخرج  اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فوقع الناس علیھ یأخ
م صلى            زة ث ز العن یص ساقیھ، فرك ي وب أني أنظر إل لم، ك رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

  الظھر ركعتین، والعصر ركعتین، یمر بین یدیھ الحمار والمرآة
كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ال یضحك : عن جابر بن سمرة رضي اهللا عنھما قال

  إال تبسما وكان في ساقیھ حموشة
  دمانالق: سادسًا 

  كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم ضخم القدمین: عن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ قال
  كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم شثن القدمین: وعنھ رضي اهللا عنھ قال
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لم منھوس       : عن جابر بن سمرة رضي اهللا عنھما قال ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی ك
  العقبین

كان یطأ  : صفة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ، في
  بقدمیھ جمیعا لیس لھ أخمص

  ریقھ الشریف صلى اهللا علیھ وسلم: سابعًا 
أن علي بن أبي طالب اشتكى عینیھ یوم خیبر، فبصق فیھا رسول اهللا  : عن سھل بن سعد

  صلى اهللا علیھ وسلم فبرأ حتى كأن لم یكن بھ وجع
ي     ومج رسول اهللا صلى اهللا ر ف ي بئ علیھ وسلم في بئر ففاح منھا رائحة المسك، وبزق ف

  دار أنس فلم یكن بالمدینة بئر أعذب منھا
ھ          ر عینی ى ظھ ھ عل ا من ریق ث فیھ د أن نف ومسح بیدیھ الشریفة صلى اهللا علیھ وسلم، بع

  وبطنھ وكان بھ شري، فما كان یشم أطیب منھ رائحة
  مفصاحة لسانة صلى اهللا علیھ وسل: ثامنًا 

ول  د         : كان صلى اهللا علیھ وسلم یق ة محم ون بلغ ة یتكلم ا أفصح العرب، وإن أھل الجن أن
  صلى اهللا علیھ وسلم

یا رسول اهللا لقد طفت في العرب، وسمعت فصحاءھم، فما : وقال أبو بكر رضي اهللا عنھ
  سمعت أفصح منك

  أدبني ربي، ونشأت في بني سعد بن بكر: قال
  ى اهللا علیھ وسلمصفة صوتھ الشریف صل: تاسعًا 

  كان صوتھ صلى اهللا علیھ وسلم یبلغ حیث ال یبلغھ صوت غیره
  خطبنا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حتى أسمع العوائق في خدورھن: فعن البراء قال

ت     ا قال ة        : وعن عائشة رضي اهللا عنھ وم الجمع لم ی ھ وس س رسول اهللا صلى اهللا علی جل
  معھ عبد اهللا بن رواحھ وھو في بني غم فجلس مكانھعلى المنبر فقال للناس اجلسوا، فس

  صفة یده الشریفة صلى اهللا علیھ وسلم: عاشرًا 
ثلج،  : قال یزید بن األسود ناولني رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یده، فإذا ھي أبرد من ال

  وأطیب ریحا من المسك
اهللا صلى اهللا  مامسست حریرا وال دیباجا ألین من كف رسول: وعن أنس رضي اهللا عنھ

  علیھ وسلم
ت   : قال ابن بطال خامتھا كان كانت كفھ صلى اهللا علیھ وسلم ممتلئة لحما، غیر أنھا مع ض

  لینة
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ال     د األنصاري ق ي زی ى رأسي         : وعن أب ده عل لم بی ھ وس مسح رسول اهللا صلى اهللا علی
  اللھم جملھ: ولحیتي ثم قال

ھ بیاض، ولقد كان منبسط الوجھ ولم فبلغ بضعا ومائة سنة وما في لحیت: قال الراوي عنھ
  رواه البیھقي وغیره -ینقبض وجھة حتى مات 

  بیاض إبطیھ صلى اهللا علیھ وسلم: حادي عشر 
دعاء  : عن أنس رضي اهللا عنھ قال رأیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یرفع یدیھ في ال

  حتى رأیت بیاض إبطیھ
  یھ وسلمصفة صدره وبطنھ وظھره صلى اهللا عل: ثاني عشر 

  ذو مسربة وفسر بخیط الشعر بین الصدر والسرة: وصفھ علي رضي اهللا عنھ فقال
لم إال ذكرت        : وصفت بطنھ أم ھانئ فقالت ھ وس ت بطن رسول اهللا صلى اهللا علی ما رأی

  القراطیس المثني بعضھا على بعض
ا صبغ من فضة     : وقال أبو ھریرة رضي اهللا عنھ یض كأنم ، كان صلى اهللا علیھ وسلم أب

  رجل الشعر، فضاض البطن، عظیم مشاش المنكبین مفاض البطن واسعھ
  رؤوس العظام: المشاش

یال، فنظرت      : وعن محرش الكعبي قال ة ل لم من الجعران اعتمر النبي صلى اهللا علیھ وس
  إلي ظھره كأنھ سبیكة فضة

  كان صلى اهللا علیھ وسلم بعید ما بین المنكبین: وروى البخاري
  ب الصدررح: وعن أبي ھریرة

  صفة قلبھ الشریف صلى اهللا علیھ وسلم:ثالث عشر 
ك   قد صح أن جبریل علیھ السالم شقھ، واستخرج منھ علقة، فقال لھ ھذا حظ الشیطان من

س         ال أن ھ ق ي مكان ھ فأعاده ف م ألم زم ث ت   : ثم غسلھ في طست من ذھب بماء زم د كن فلق
  رواه مسلم -أرى أثر المخیط في صدره 

  مھ الشریف صلى اهللا علیھ وسلمصفة قد: رابع عشر 
ت    ردم قال ت ك ا نسیت طول         : وعن میمونة بن لم فم ھ وس ت رسول اهللا صلى اهللا علی رأی

  رواه اإلمام أحمد وغیره -إصبع قدمھ السبابة على سائر أصابعھ 
  خمصان األخمصین مسیح القدمین: وقال أبن أبي ھالة

  ا عند الوطءالموضع الذي ال یلصق باألرض منھ: واألخمص من القدم
  البالغ منھ: والخمصان

  أي ملساوتان لینتان لیس فیھما تكسر وال شقاق: ومسیح القدمین
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  كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أحسن الناس قدما: وعن عبد اهللا بن بریدة قال
  صفة طول الشریف صلى اهللا علیھ وسلم: خامس عشر 

و       كان رسول اهللا صلى اهللا: قال علي رضي اهللا عنھ ل وھ لم ال قصیر وال طوی ھ وس علی
  رواه البیھقي -على الطول أقرب 
  أطول من المربوع وأقصر من المشذب: وقال أبن أبي ھالة

دیث اآلخر       : والمشذب ي الح ھ ف ل قول ة، وھو مث الطول    : البائن الطول في نحاف ن ب م یك ل
  المغط، أي المتناھي في الطول

ول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بالطویل البائن لم یكن رس: وعن عائشة رضي اهللا عنھا قالت
ن        د م م یكن یماشیھ أح ده، ول وال بالقصیر المتردد، وكان ینسب إلي الربعة إذا مشي وح
الناس ینسب إلى الطول إال طالة صلى اهللا علیھ و سلم، ولربما اكتنفھ الرجالن الطویالن 

اه نسب        إذا فارق لم، ف ھ وس ھ     فیطولھما رسول اهللا صلى اهللا علی رسول اهللا صلى اهللا علی
أنھ كان إذا جلس ): الخصائص(رواه البیھقي وعلي وزاد ابن سبع في  -وسلم إلي الربعة 

  یكون كتفھ أعلى من جمیع الجالسین صلى اهللا علیھ وسلم
  بأنھ معتدل الخلق بادن متماسك: ووصفھ ابن أبي ھالة

  صفھ شعره الشریف صلى اهللا علیھ وسلم: سادس عشر 
: سألت أنس عن شعر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فقال: دة رضي اهللا عنھ قالعن قتا

د    بط وال جع ل س عرین، ال رج ین ش عرا ب لم ش ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص عر رس ان ش ك
  قطط، وكان بین أذنیھ وعاتقھ

  كان رجال لیس بالسبط وال الجعد بین أذنیھ وعاتقھ: وفي روایة
   صلى اهللا علیھ و سلم إلي أنصاف أذنیھكان شعر رسول اهللا: وفي أخري

  كان إلي أذنیھ: یضرب إلي منكبیھ، وفي حدیث أنس: وفي حدیث البراء
ا ي اهللا عنھ ة رض ن عائش وفرة ودن  : وع وق ال لم ف ھ و س لى اهللا علی ول اهللا ص ان رس ك

  الجمة
  ھي مجتمع الشعر الذي نزل إلي المنكبین: والجمة
  ما نزل إلي شحمة األذن: والوفرة

  التي ألمت بالمنكبین: واللمة
اض  حمة           : قال القاضي عی غ ش ذي یبل و ال ي األذن ھ ا یل ات أن م ذه الروای ین ھ ع ب والجم

ال       ھ، ق رب منكبی ذي یض و ال ھ ھ ا خلف ھ وم ھ وعاتقی ي أذنی ذي یل ھ، وال ل  : أذنی ل ب وقی
ي أنصاف     ان إل الختالف األوقات فإذا غفل عن تقصیر شعره بلغ المنكب، وإذا قصره ك

  نین فكان یطول ویقصر بحسب ذلكاألذ
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دل شعره      : وعن أبن عباس رضي اهللا عنھما ان یس لم ك ھ وس أن رسول اهللا صلى اهللا علی
وكان المشركون یفرقون رءوسھم وكان أھل الكتاب یسدلون شعورھم وكان یحب موافقة 

وفي رواه الترمذي  -أھل الكتاب فیما لم یؤم فیھ بشئ ثم فرق صلى اهللا علیھ و سلم رأسھ 
  صحیح مسلم نحوه

رق      : وسدل الشعر ا الف ین، واتخاذه كالقصة، وأم ى الجب : إرسالھ، والمراد ھنا إرسالھ عل
  فھو فرق الشعر بعضھ عن بعض

  والفرق سن ألنھ ھو الذي رجع إلیھ صلى اهللا علیھ وسلم: قال العلماء
حول  شعر الناصیة یقص: والقصة -والصحیح جواز الفرق والسدل، یكون الفرق أفضل 

  الجبھة
ع        : وعن أم ھانئ رضي اهللا عنھا قالت ھ أرب ة ول لم مك ھ وس قدم رسول اهللا صلى اهللا علی

  رواه الترمذي -غدائر 
  غدیرة: ھي الذوائد، والمفرد: الغدائر

  رواه مسلم -كان في لحیتھ صلى اهللا علیھ وسلم شعرات بیض : وعن أنس رضي اهللا عنھ
صلى اهللا علیھ وسلم وال لحیتھ إال سبع عشرة أو    ما كان في رأسھ: وعنھ رضي اهللا عنھ

  نحو عشرین: ثماني عشرة شعرة بیضاء وعن ابن عمر
  أن ابن عمر رأى النبي صلى اهللا علیھ وسلم یصبغ بالصفرة: وفي الصحیحین

ا رأى،          : قال الثوري ل بم أخبر ك رة، ف ات كثی ي أوق ھ ف ت وترك ي وق المختار أنھ صبغ ف
  وھو صادق

كان صلى اهللا علیھ وسلم یكثر دھن رأسھ وتسریح لحیتھ، ولم :  عنھوعن أنس رضي اهللا
یرو أنھ صلى اهللا علیھ وسلم حلق شعره الشریف في غیر نسك حج أو عمرة فتكون تبقیة 

  الشعر في الرأس سنة، ومن لم یستطع التبقیة یباح لھ إزالتھ
یھ وسلم كان ال یتنور، أن النبي صلى اهللا عل: ففي حدیث أنس رضي اهللا عنھ: وأما العانة

  وكان إذا كثر شعره حلقھ
  طیب ریحھ وعرقھ وفضالتھ صلى اهللا علیھ وسلم

ح رسول     : قال أنس رضي اهللا عنھ ب من ری ما شممت ریحا قط وال مسكا وال عنبر أطی
  رواه أحمد -اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

ال    ھ ق لم إذا      : وعنھ رضي اهللا عن ھ وس ان رسول اهللا صلى اهللا علی ن     ك ق م ي طری ر ف م
ن      : طرق المدینة وجدوا منھ رائحة الطیب، وقالوا لم م ھ وس مر رسول اهللا صلى اهللا علی

  رواه أبو لیلي وغیره -ھذا الطریق 
ا    ي اهللا عنھم اس رض ن عب بعض    : وعن اب الم ل لم غ ھ وس ي صلى اهللا علی م النب ال حج ق

ر   قریش، فلما فرغ من حجامتھ أخذ الدم فذھب من وراء الحائط فنظر  م ی یمنیا وشماال فل



 ٣١٩

ال ) أي شربھ(أحدا فحسي دمھ  ا صنعت    : حتى فرغ ثم أقبل، فنظر في وجھھ فق ویحك م
  غیبتھ من وراء الحائط: قلت: بالدم؟ قال

  أین غیبتھ؟: قال
  یا رسول اهللا عز علي دمك أن أھرقھ في األرض فھو في بطني: قلت
  اذھب، فقد أحرزت نفسك من النار: فقال

ب          : لتوعن أم أیمن قا ي جان ي قحاب ف ل إل ن اللی لم م ھ وس قام رسول اهللا صلى اهللا علی
ا أصبح        ا ال أشعر، فلم ا وأن ا فیھ البیت فبال فیھا، فقمت من اللیل وأنا عطشانة فشربت م

  یا أم أیمن قومي فأھرقي ما في تلك الفخارة: النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال
  قد واهللا شربت ما فیھا: فقلت
ت حك رس: قال ال  فض م ق ذه ث دت نواج ى ب لم حت ھ وس لى اهللا علی ا واهللا ال : ول اهللا ص أم

  توجعن بطنك أبدا
  كلمات في وصفھ صلى اهللا علیھ و سلم

  بأبي وأمي لم أر قبلھ وال بعده مثلھ صلى اهللا علیھ و سلم: قال سیدنا عمر رضي اهللا عنھ
  وقال حسان بن ثابت رضي اهللا عنھ

  وأجمل منك لم تر قط عیني.. ... .وأكمل منك لم تلد النساء 
  خلقت مبرءا من كل عیب... ... كأنك قد خلقت كما تشاء 

  وقال حسان أیضا
  فما ولدت حواء من صلب آدم... ... وال في جنان الخلد مثلك أخر 

  وقال أخر
  أن جاء الحسن كي یقاس بھ... ... ینكس الحسن رأسھ خجال 

ام حسنھ   لم یظھر لنا تمام حسنھ صلى ا: وقال القرطبي هللا علیھ و سلم ألنھ لو ظھر لنا تم
  لما أطاقت أعیننا رؤیتھ صلى اهللا علیھ و سلم

  الكالم على صفة خاتم النبوة
یا : ذھبت بي خالتي إلي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فقالت: عن السائب بن یزید قال

ربت          أ فش ة، وتوض ي بالبرك ا ل ي ودع ح رأس ع، فمس ي وق ن أخ ول اهللا إن اب ن  رس م
ة   رواه  -وضوئھ، ثم قمت خلف ظھره فنظرت إلي خاتم النبوة بین كتفیھ، مثل زر الحجل

  البخاري
ن حرب      ق سماك ب ة  : ووقع في روایة ابن حبان من طری ا    . كبیضة النعام ى أنھ ھ عل ونب

  غلط
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  مثل النائتة من اللحم: وعند ابن حبان من حدیث ابن عمر
  كبضعة ناشزة من اللحم: وعند الترمذي

وب    وأم راء، أو مكت وداء أو الخض امة الس م، أو كالش أثر المحج ت ك ا كان ن أنھ ا ورد م
  محمد رسول اهللا، أو سر فإنك المنصور، أو نحو ذلك فلم یثبت منھا شئ: علیھا

د           : وقال القرطبي ر عن ارزا أحم ان شیئا ب وة ك ى أن خاتم النب ة عل ث الثابت اتفقت األحادی
د،       كتفھ صلى اهللا علیھ وسلم األیسر، إ ع الی در جم ر ق ة، وإذا كب ذا قلل قدر بیضة الحمام

  واهللا أعلم
  السر في خاتم النبوة كان عند كتفھ األیسر

ھ عن           : وقال ین كتفی ان ب وة ك د مسل أن خاتم النب ن سرجس عن وقع في حدیث عبد اهللا ب
  نغض كتفھ الیسري

مقطوع أن رجال السر في ذلك أن القلب في تلك الجھة، وقد ورد في خبر : ثم قال العلماء
ھ         ض كتف د نغ فدع عن سأل ربھ أنھ یریھ موضع الشیطان، فرأي الشیطان في صورة ض

أخرجھ أبن عبد البر یسند قوي إلي میمون بن  -األیسر حذاء قلبھ، لھ خرطوم كالبعوضة 
  في مصنفھ) الفائق(مھران عن عمر بن عبد العزیز فذكره، وذكره أیضا صاحب 

دي ولفظھ   ولھ شاھد مرفوع عن أنس عند ھ    : أبي یعلي وأبن ع أن الشیطان واضع خطم
  الحدیث: على قلب أبن آدم

اب   ي كت ي دواد ف ن أب ریعة(وأورد أب ھ  ) الش ي علی م أن عیس ن روی روة ب ق ع ن طری م
ة،    ل الحی ھ مث إذا برأس ال ف ن آدم، وق ن أب یطان م ع الش ھ موض ھ أن یری أل رب الم س الس

  د ربھ خنس، وإذا غفل وسوسوأضع رأسھ على تمرة القلب، فإذا ذكر العب
ھیلي ال الس ھ   : وق ر ألن لم األیس ھ وس لى اهللا علی ھ ص ض كتف د نغ وة عن اتم النب ع خ موض

  معصوم من وسوسة الشیطان، وذلك الموضع یدخل منھ الشیطان لیوسوس ألبن آدم
  خاتم النبوة لیس أثرًا الشق الصدر

ر ): الفتح(قال الحافظ في  ھ       وداعي عیاض ھنا أن الخاتم ھو أث ین كتفی ا ب ین لم شق الملك
أثره : ھذا باطل ألن الشق إنما كان في صدره وبطنھ، وقال القرطبي: وتعقبھ النووي قال

غ    ھ بل إنما كان خطا واضحا من صدره إلي مراق بطنھ كما في الصحیح، ولم یثبت قط أن
ذه بھذه غفلة من ھ  : الشق حتى نفذ من وراء ظھره ولو ثبت مسربتھ إلي مراق بطنھ قال

  اإلمام، ولعلھ ذلك وقع من بعض نساخ كتابھ، فإنھ لم یسمع علیھ فیما عملت، كذا قال
د   ھ أحم ذي أخرج لمي ال د الس ن عب ة ب دیث عتب و ح ي وھ تند القاض ى مس ت عل د وقف وق

كیف كان بدأ أمرك؟ : والطبراني وغیرھما عنھ أنھ سأل رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم
ني سعد، وفیھ أن الملكین لما شقا صدره صلى اهللا علیھ و فذكر القصة في ارتضاعھ في ب

  انتھي" خطة فخاطھ وختم علیھ بخاتم النبوة: "سلم قال أحدھما لألخر
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فلما ثبت أن خاتم النبوة كان بین كتفیھ حمل ذلك عیاض على أن الشق لما وقع في صدره 
  ثم خیط حتى التأم كما كان وقع الختم بین كتفیھ كان ذلك أثر الشق

أثر       ) بین كتفیھ: (وفھم النووي وغیره أن قولھ ق ب ل ھو متعل ذلك ب یس ك متعلق بالشق ول
ألبي نعیم أن الملك ) الدالئل(الختم، ویؤیده ما في حدیث شداد بن أوس عند أبي یعلي في 

ور           ك ن ورا وذل امتأل ن ور ف ده من ن ي ی لما أخرج قلبھ وغسلھ ثم أعاده ختم علیھ بخاتم ف
  ن یكون ظھر من وراء ظھره عند كتفھ األیسر ألن القلب في تلك الجھةالنبوة، فیحتمل أ

: ألبي نعیم أیضا) الدالئل(وفي حدیث عائشة عند أبي دواد الطیالسي وأبن أبي أسامة في 
ھبط جبریل فسلق لحالوة القفا ثم شق عن (أن جبریل ومیكائیل لما تراءیا لھ عند المبعث 

ن      ي طست م لھ ف م غس م           قلبي فاستخرجھ ث ھ ث م ألم ھ ث م أعاده مكان زم، ث اء زم ذھب بم
الحدیث ھذا مستند ) أقرا: ألقاني، وخیم في ظھري حتى وجدت برد الخاتم في قلبي، وقال

  .القاضي فیما ذكره ولیس بباطل
  الخاتم لم یكن موجودا حین ولد صلى اهللا علیھ وسلم

ھ صلى اهللا     ومقتضي ھذه األحادیث أن الخاتم لم یكن موجودا : ثم قال الحافظ حین والدت
علیھ وسلم، ففیھ تعقیب على من ذھب وزعم أنھ ولد بھ، وھو قول نقلھ أبو الفتح الیعمري 

  قیل ولد بھ وقیل حین وضع، نقلھ مغلطاي عن یحي بن عائذ، والذي تقدم أثبت: بلفظ
  احتمال أن الخاتم وقع في موضعین من جسده

ھ ) الدالئل(د والبیھقي في ووقع مثلھ في حدیث أبي ذر عند أحم: ثم قال ل خاتم   : وفی وجع
  النبوة بین كتفیھ كما ھو اآلن

ي   وفي حدیث شداد بن أوس في المغازي البن عائذ في قصة شق صدره وھو في بالد بن
د  . الحدیث" وأقبل وفي یده الخاتم لھ شعاع فوضعھ بین كتفیھ وثدییھ: سعد بن بكر وھذا ق

  من جسده، والعلم عند اهللایؤخذ منھ أن الخاتم وقع في موضعین 
  ھل كان للنبي صلى اهللا علیھ وسلم ظل؟

كان من خصائص النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ كان نورا، وكان إذا مشي : قال ابن سبع
  في الشمس أو القمر ال یظھر لھ ظل واهللا أعلم بالحقیقة

اري   ال الق ال       : ق ورا فق لم ن ھ وس ي صلى اهللا علی ْد جَ  : وسمي اهللا النب وٌر    َق ِھ ُن َن الّل اءُكم مِّ
رًا أي  : َوِكَتاٌب مُِّبیٌن قیل المراد بالنور محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، وقال فیھ َوِسَراجًا مُِّنی

ھ ،    شمسا مضیئا، سمي بذلك لوضوح أمره، وتنویر قلوب المؤمنین والعارفین بما جاء ب
  وما ظھر من األنوار واألسرار بسببھ

ي صلى اهللا         ولعل ابن سب: قال الحلبي ھ النب ذي سأل فی دیث ال ن الح ذا وم ع استنبط من ھ
ھ  : علیھ وسلم ربھ أنھ یجعل في جمیع أعضائھ وجھاتھ نورا، وقولھ واجعلني نورا، ما قال

  من أنھ صلى اهللا علیھ وسلم كان من خصائصھ أنھ كان نورًا
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 صلى اهللا لم یكن لرسول اهللا: وفي حدیث أبن عباس: وقال العالمة على بن محمد القاري
علیھ وسلم ظل، ولم یقم مع الشمس قط إال غلب ضوؤه ضوء الشمس، ولم یقم مع سراج 

) شرح الشمائل(قط إال غلب ضوؤه ضوء السراج ذكره ابن الجوزي وذكره المناوي في 
  ذكره في الوفاء بأسانیده: وقال

========================== 
  "القاّرة السوداء الّصراع الفكرّي بین اإلسالم والغرب على

 
  ٢٢/٦/١٤٢٥نایف ذوابھ 

٠٨/٠٨/٢٠٠٤  
قبل خمسة عشر عاًما قرأت كتاًبا عن اإلسالم في إفریقیا صادًرا عن سلسلة دار المعرفة 
اد           ن جھ یئة م َفَحات مض ن ص ھ م ا قرأت ي م ج نفس دري، وأبھ ج ص د أثل ة، وق الكویتّی

اّرة اإلسالمّیة        ة الق ى ھوّی اظ عل ة للحف ي      المسلمین األفارق ّي الت رن اإلفریق ة الق ي ِمنطق ف
رن            ة الق ي نھای اء ف ّوات الحلف ا من ق ة وغیرھ ّوات اإلیطالّی ع الق شھدت معارك طاحنة م

  .التاسع عشر المیالدّي
ذا           الّزھو والفخر لھ ت أشعر ب فحة كن ت ص ا طوی اب، وكّلم ولقد كنت أقرأ صَفَحات الكت

ا   وتي ھن ھ إخ ذي بذل ادق ال اد الص د، والجھ اح العنی تعمار  الكف ھ االس ي وج وف ف ك للوق
روات   (الغربي  ة ونھب الث اتھم،    ) الذي كان ینشد احتالل األوطان واألدمغ ة إمكان ى قّل عل

ذه      ع ھ ن یتتّب وضخامة إمكانات أعدائھم؛ لكّنھم أبَدْوا إرادة خالقة تستحوذ على إعجاب م
دور رحاھ             ت ت داث أخرى كان ْقمھا من أح رأ ُس فى نفسي وأب ا ش ذا م ي  األحداث، وھ ا ف

اعوا      ین ب لمین المغّفل ن المس الشرق العربّي؛ حیث وجد المستعمر الكافر ضاّلتھ في نفر م
فین         دّق آخر إس افر ل ع المستعمر الك اونون م أنفسھم للھوى؛ كانوا ینتحرون سیاسیا ویتع
ي            ل سلطان اإلسالم ووجوده ف ت آخر من یمث ي كان ة الت في نعش دولة الخالفة العثمانّی

ّدو ف ال ة الموق ات الدولّی ة    . لّي، والعالق ة العثمانّی ة الخالف ت دول ان؛ إذ لفظ ا ك ان م وك
ة         ر، ووقعت الِمنطق وى الكف ا ق داعت علیھ ى ، وت أنفاسھا في نھایة الحرب العالمّیة األول

داث الحرب     : بأسرھا تحت ھیمنة الكفار المستعمرین ت أح د أْن غّیب فرنسیین وإنجلیز بع
لمین   ى المس ة األول ة   العالمّی ام ترك ا باقتس ا وفرنس ت بریطانی ة ، وقام احة الدولّی عن الس

ور      -وفق اتفاقّیة سایكس ) الدولة العثمانّیة(الرجل المریض  د بلف ّم وع بیكو المشؤومة، ث
م    . المشؤوم  ى ملكھ وباء الذین تعاونوا مع اإلنجلیز بالخسران المبین؛ فال ھم حافظوا عل

  .ما وعدوھم بھ الذي كانوا علیھ، وال منحھم اإلنجلیز
ا ذكرت          داث السیاسّیة وحسبي م اریخّي لألح ال أرید أْن أخوض في تفاصیل اإلطار الت

ارة  ى الق ة إل ود ثانی اء" ألع راع  " البیض دان الص ي اآلن می ي ھ ا، والت ا بھ تح اهللا علین ف
ر           ي أق ارة والت ذه الق الم لھ اح اإلس ن اكتس ى م ذي یخش رب ال ین الغ ا وب ب بینن الّرھی
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م یسألوا أنفسھم    " بأّن اإلسالم یلقى فیھا الترحیب الحاّر" المنّصرون ّنھم ل ى   : لك اذا یلق لم
  !اإلسالم الترحیب الحاّر من سكان القاّرة اإلفریقّیة كما في غیرھا

زت     ة اھت وقبل أْن أستطرد في ھذا الموضوع أعود للكتاب الذي قرأتھ فأتحّدث عن حادث
ر    ي أكث اني، وجعلتن ھ        لھا نفسي، وخفق لھا جن ذي أنتسب إلی دین ال ذا ال ة بھ . شموًخا وثق

ك    ي تل وھذه الحادثة كما یذكرھا الكتاب تتلّخص في أّن اإلمبراطور الحبشّي الّنصرانّي ف
ّدین       ار رجال ال ع كب الحقبة من نھایة القرن التاسع عشر المیالدّي ھداه اهللا لإلسالم؛ فجم

ة  ة وقساوس ة وكرادل ن بطارق یحّي م ا... المس ارحھم بم الم،   وص ن اإلس ھ م بح علی أص
ّحى          ھ وض ى عزل وا عل ّرفض، وعزم نھم إال ال ان م ا ك وحاّجھم ودعاھم إلى اإلسالم، فم
ا           دنیا وم حیة بال ي التض ا ف ثًال رائًع ّدم م ي اإلسالم وق اإلمبراطور المھتدي بُملكھ رغبة ف

  .فیھا حًبا في اهللا ومحّبة برسولھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم 
یھ الذي انقاد فیھ اإلمبراطور الحبشّي لسلطان الحّق الذي قاده إلیھ عقلھ وھذا المشھد النز

اٌس أّن مصعب    ذكّرني بموقف جّدنا العظیم سعد بن معاذ رضي اهللا عنھ حینما نما إلیھ ُأن
ى   بن عمیر یدعو لإلسالم في المدینة ویفتن الّناس عن دین آبائھم وأجدادھم؛ فجاء سعد إل

ان         : مصعب مغضًبا وقال لھ  ذا المك ابن أخي فارحْل عن ھ ! إْن كان لك بنفسك حاجة ی
ا  : إال أْن قال لھ ) مصعب(فما كان من الّسفیر الداعیة  أَو تسمع؟ فإْن سمعت ما تكره كفْفن

ى كالم      ! أنصفت : فقال سعد .عنك ما تكره  س یستمع إل ي األرض، وجل وركز حربتھ ف
ر، وال ا   وى، وال كب ھ ھ م یمنع عب، ول ات  اهللا من مص ن اإلنص ب م ذا الغری تخفاف بھ س

( لنداء العقل والحّق، وسمع معاٌذ القرآن، وھل من عاقل یسمع القرآن، وال یدرك أّنھ حق
رآن     ) إّن ھذا القرآن یھدي للتي ھي أقوم  ل الق ى فع ھ حت وما أن انتھى مصعب من قراءت

نكم       : فعلھ في سعد بن معاذ وسأل سعد مصعًبا     ي دی دخل ف ل من ی اذا یفع ؟ واغتسل  وم
ان      ام الكی ره ق ى إث سعد وتشّھد ودخل في دین اهللا، وكان إسالمھ فتحا على اإلسالم ، وعل

  .اإلسالمّي في المدینة
م یحجزه الھوى     وھذا الموقف اإلیجابي من سعد بن معاذ الذي استسلم لسلطان العقل، ول

ذكره للجاسوس البریطاني          ف أت ھ بموق اع أقارن م االتب ماع ث ر "عن الّس ھ    "ھنف ذي بعثت ال
ي أحضان      (بریطانیا إلى إستانبول  ى ف ا أرادوا أْن یترّب ولم یزل حدًثا صغیر السّن، وإّنم

اتھم؛   البالد التي سیعمل فیھا لیتعّرف على عادات القوم وأخالقھم ، ودینھم، وتفاصیل حی
تمعھم   ي مج ھ ف ھ انخراط ھل علی ویض   )لیس ة وتق ة العثمانّی ى الدول س عل ك للتجّس ؛ وذل

داخلأركان ن ال ا م د الزم . ھ ر"وق ى  " ھنف اًرا، واّدع ل نج ان یعم ا ك یًخا تركی ر"ش " ھنف
ل  " ھنفر"اإلسالم، وأخذ یتعّلم اإلسالم من الشیخ، وقد ُأعجب  باإلسالم وبالشیخ الذي تمث

راوده أْن    . استقامة، وأمانة، ورقة قلب، وحسن خلق: اإلسالم تمّثًال صادًقا دأت نفسھ ت وب
ة ال ا لم حقیق زم   یس ا ع ب ، وكّلم راع رھی ي ص واه ف ع ھ ل م اًء ،ودخ ر"ّدع ى " ھنف عل

ذا انتصر الھوى         اج البریطانّي، وھك ة الت ا لخدم اإلسالم تذّكر المھّمة التي جاء من أجلھ
  !إّن الھوى من الھوان : وحال بینھ وبین اإلسالم ، وقد صدق من قال 
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ّوة اإلسالم؛ فھ       ن ق ا تكم ة، وھن دة عقلّی الف   إّن اإلسالم عقی ھ بخ ل، ویقنع ب العق و یخاط
داء       الص والف رة الخ ث، أو فك رة التثلی ي فك واء ف ل س ع العق اقض م ي تتن یحّیة الت المس
اح       ا مرت ْرء معھ دو الم ة؛ فیغ ،فضال عن أّن الفكرة اإلسالمّیة تمأل القلب والفطرة طمأنین

  .البال، ھادئ الّنفس، قریر العین وتتحّول معھ الحیاة إلى سعادة دائمة
تقبلھ،        أّم عوب تس ت الش ا جعل اًال حی ان مث المّیة فك رة اإلس ي الفك اني ف ب اإلنس ا الجان

  .وتنصھر فیھ، ثّم تحملھ من خالل جیوش الفتح اإلسالمّي
وقظ العواطف       ول، وی ز العق وس، یھ ومن ھنا فإّن اإلسالم فكر دینامّي حي مؤّثر في النف

رّیة أْن      ھ البش ر عرفت ل ألّي فك ة، وال ِقب ؤرخ     النبیل دى الم د أب الم وق ّدى اإلس یتح
ور؛   " أرنولد توینبي"البریطاني ذھولھ من الفترة القیاسّیة التي استطاع فیھا اإلسالم الظھ

ف        ن الموق ا وأقصاھما م ا وقھرھم ل وھزمھم إذ تحّدى أكبر إمبراطوریتین في عصره ب
ر عاًما من الدولي حینئذ بعد معركتي الیرموك و القادسّیة أي بعد مضي قرابة خمسة عش

  .قیام الدولة اإلسالمّیة في المدینة
كرًیة    تخباراتّیة والعس ھ االس ل إمكانیات ّب ك د ص ب، وق ن كث ة ع ب الِمنطق رب یراق والغ

ھ    " نیسكون "لإلحاطة بالِمنطقة، وضبط إیقاع األحداث فیھا و ي كتابی ال   " أشار ف نصر ب
ة السانحة " و " حرب  ّوة جیو  " الفرص بح ق ى أّن اإلسالم سیص رة، وال إل ة خطی بولیتیكّی

لمین  ّررت   . سّیما مع التزاید الّسكاني، واإلمكانّیات الضخمة لبالد المس د ب ت  "وق مارغری
ضرورة استمرار وجود حلف الناتو بعد سقوط االتحاد السوفیتي لوجود الخطر    " تاتشر

  .اإلسالمّي
اة  في ح" جورج طرابیشي"بل إّن أحد المحّللین السیاسیین في الِمنطقة وھو  وار لھ مع قن

ى          ا عل رئیس من تصمیم أمریك ف الغرض ال م ُیْخ الجزیرة قبل نشوب الحرب األخیرة ل
ین    ّدام و البعثی إسقاط نظام صّدام، وھو الخشیة من وقوع العراق بأیدي أصولّیة، وأّن ص
لیسوا ھم الخطر الحقیقّي الذي تخشاه أمریكا، وإّنما القوى السیاسّیة اإلسالمّیة التي تعمل 

  !بدأب الستالم السلطة في الِمنطقة
ھ       آتي علی ذي س ذھل ال ھد الم ا المش ّیین      –أّم رین والسیاس د رّوع المفّك ّك ق و ال ش وھ

ع             -الغربّیین ي رمضان الماضي م اة الشارقة الفضائّیة ف ھ قن ذي أجرت اء ال ك الّلق فھو ذل
ت  المھا فقال ة إس ي قّص لمة تحك ة مس ّیدة أمریكّی یحّیة م: س ت مس ا كان ت إّنھ ة، وكان تدّین

ة      ي الّدیان ا ف ي واجھتھ دة الت ن العق یحّي لك ّدین المس ى ال ا عل ئة أبنائھ ى تنش رص عل تح
رة    المسیحّیة كانت في فكرة التثلیث التي لم یتقبلھا عقلھا، وظّلت تنتظر أجوبة ألسئلة كثی

ل         ات تتأم ى الغاب ذھب إل ت ت ا، وكان ة عنھ درة  محّیرة لم تستطع الّدیانة المسیحّیة اإلجاب ق
ا  –اهللا في مخلوقاتھ، وقد قّیض اهللا لھا بوساطة جیران لھا ومعارف  ا   -مسلًما عربًی أجابھ

ذت     ك، وأخ د ذل ّیة بع ة النفس جعھا؛ فشعرت بالّراح ّض مض ا وتق ي تقلقھ ئلتھا الت عن أس
ن اهللا،            ي دی دخلت ف الم، ف ا لإلس أّن قلبھ ى اطم ھ حت رأ عن الم، وتق ى اإلس ّرف عل تتع

  .تاركة زوجھا وأوالدھا الذین كانت تدعو لھم بالھدایةوخرجت من حیاتھا 
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ت أسمعھا،         د كن أثر والّنشوة، لق ة الت ي غای لقد كنت أستمع لقصة إسالم ھذه المرأة وأنا ف
  .وأشعر أّنھا في غایة السعادة بعد أْن ھداھا اهللا لنور اإلسالم

ة أیضًا لمجموعة من أما المشھد األخیر الذي سأختم بھ مقالي فھو ما عرضتھ قناة الشارق
ارھم   الفتیان والفتیات األوروبّیات ومن جنوب إفریقیا یتحدثون عن قّصة إسالمھم، وأعم

ة           ي سن المراھق م ف دون لإلسالم وھ ة وعشرین، یھت ا  . ما بین السادسة عشرة والحادی ی
ي ن    ! إلھ ون ع ؤالء یبحث ھوة، وھ ة والّش ن المتع ث ع ّن یبح ذه الس ي ھ اة ف ى أو الفت الفت
ة الرأسمالّیة       الحقی ي حضارتھم الغربّی انتھم المسیحّیة، وال ف ي دی ال . قة التي لم یجدوھا ف

دركون أّن    م ی شك أّن المفكرین الغربّیین تدھشھم ھذه المشاھد، وتھزھم من األعماق، وھ
  .الفراغ الروحّي والفكرّي الذي تعیشھ مجتمعاتھم ال یملؤه إال اإلسالم 

لغرب من قوى إلعادة تنصیر العالم أو الكتساب نصارى   مھما حشد ا: وفي النھایة أقول
ك عن     جدد، فإّن الغرب یخوض معركة خاسرة؛ ألّن عقیدتھ باطلة وفكرتھ ضعیفة، ناھی
ھ،      يء ال یعطی د الش ة، وفاق دون للقناع عفاء فاق ة ض ي المعرك دھم ف ذین جّن وده ال أّن جن

د      ھ عقی د وأصبحت عقیدت ائق التوحی م، وال    والغرب جّرد عقیدتھ من حق د العل ة تعب ة وثنی
ا ، وأجزم أّن          واًء رھیًب ة ُخ ة خاوی ات مادّی ھ مجتمع م، ومجتمعات تعترف بغیر حقائق العل

ھ      " فوكویاما"على  ي كتاب ھ ف ا كتب اریخ  "أْن یراجع م ة الت ؛ ألّن الغرب وحضارتھ   " نھای
دق اهللا العظیم        ر وص أزق خطی ي م ھ ف اْلحَ   (وعقیدتھ ولیبرالّیت ِذُف ِب ْل َنْق ِل   َب ى اْلَباِط قِّ َعَل

  ]١٨من اآلیة: األنبیاء... )[َفَیْدَمُغُھ َفِإَذا ُھَو َزاِھٌق
========================== 

  العالقة السریة بین الحكومة الدانماركیة والبقر
 

  *ناصر بن عبدالرحمن بن ناصر الحمد : الكاتب
ر م        د أن أكث الم یج ي الع ة ف ات الدانماركی ى المنتج اظر إل ھ إن الن تھر ب ات  (اتش المنتج

ان  ..الزبدة ..البقریة ب ..األجب ة         ) الحلی ي العالق ا ف را عمیق دنا تفكی ل عن ذا بالشك یجع وھ
ي            ا ف ھ شبھ فكرت ملی اك وج د أن یكون ھن ة الب ة الدانماركی ر والحكوم ین البق السریة ب

ا      ین الجانبین إنھ دة ب م   (الشبھ بینھما فوجدت العالقة الوطی ة الفھ ة   (و)عل ة اللغ اك  )عل ھن
ر          ة البق ا لغ ل دارس أن یعرفن د لك ر والب ا البق ل منھ دراسات لفھم الحیوانات ولغاتھا ولع
ین          ة السریة ب ة العالق ي معرف ا ف ي یقین ا زادن حتى نفھم ماترید الحكومة الدانماركیة ومم
ة أرادوا         ن دول عربی فیرا م ر س د عش دانماركي رد أح وزراء ال یس ال انبین أن رئ الج

ھ  النقاش معھ وھذا  یدل أن لھ لغة خاصة الیفھم فیھا لغة البشر وحین نعلم أن اقرب لغة ل
ذا            دا ول ا ج ؤثر فیھ اب وی الجزاء والعق م إال ب ر التفھ م أن البق د أن نعل ر فالب ة البق ھي لغ
ھ     رإال مانعرف ة البق ینبغي للمسلمین أن یفھموا ذلك جیدا ولو فكرنا ماحیلتنا نحن النفھم لغ

ا    ك بالحرم ا وذل د رعیھ عوبا      عن ة ش ة الدانماركی ة الحكوم ا أن مقاطع اب علمن ن والعق
ض    دفع بع وحكومات إسالمیة ھو حل البأس بھ لیؤدبھا بعض الشيء وربما نحتاج ألن ن



 ٣٢٦

ة         ك من خالل المحاكم ى الصواب أطرا وذل األموال إلى من یجید لغة البقر فیأطرھا عل
اك    م أن ھن ا أن نفھ ن علین يء ولك ض الش ا بع ي تردعھ ري انفل(الت بب )ونزا بق ا س ربم

مرضا في بعض البشر ممن یدافعون عن البقر ممن یكتبون في صحافتنا العربیة فیسبون 
ل أن   ر قب الج البق نھم ولنع ذر م ة فلنح ق ملتوی ن طری لم م ھ وس لى اهللا علی طفى ص المص

  .یستفحل شره ولنري اهللا تعالى خیرا 
ال  أمة اإلسالم أیھا البشر الكرام أیستھزأ بالنبي صلى ا هللا علیھ وسلم ونحن نرى ونسمع ب

ث النشعر نحب      مسمع ونحن نسقي ھذا العدو للنبي صلى اهللا علیھ وسلم بأموالنا من حی
دة           ا زب ى إذا رأین لم حت ھ وس ي صلى اهللا علی ل عن النب أن نشعر فقط أننا ندافع ولو بالقلی

أثره على قلوبنا لورباك وتذكرنا حسن طعمھا ذكرنا مر شتم النبي صلى اهللا علیھ وسلم و
نفدیھ بآبائناوأمھاتنا وذرارینا وأھلینا وجمیع من على األرض ال أرید اإلطالة فإني أخاف 
ا       ول موالن ا ق ي لكن یكفین أن الأستطیع جمع العبارات مع العبرات ألكون منھا عبارة تغن

المؤمنین رؤوف     (تعالى  یكم ب اعنتم حریص عل لقدجائكم رسول من أنفسكم عزیز علیھ م
  ) .یم رح

  أضع بین یدي الغیور بعض مایجب علینا وفاء لحق النبي الكریم
  .الدعاء على من ناوئھ وعاداه وشتمھ فرب دعوة تصدع ماالتئم وتقطع ماجتمع : أوال 
ازیج وال          : ثانیا  ي أھ ة ف ة لیست المحب ة المحب ذه ھي حقیق داع وھ اتباع سنتھ وترك االبت

  ) .المحب لمن یحب مطیع إن (قصائد وال احتفاالت موالد بل ھي 
ا  ا       : ثالث ا وحجن التنا وزكاتن ا فص ا أرواحن و كلفن ریم ول ھ الك نتھ وشخص ن س دفاع ع ال

ردود   اینطق  (وعباداتنا كلھا على ماجاء بھ المصطفى عن ربھ تعالى وماسواھا فھو م وم
ى أن    ) عن الھوى إن ھو إال وحي یوحى  ادرا عل ان ق ھذا الحبیب صلى اهللا علیھ وسلم ك

ھ        یطل یھلكھم اهللا لكن ھ ف ى قوم دعوا عل ادرا أن ی ب من ملك الجبال أن یطبق األخشبین وق
ال نستحي      ھ أف بالعكس من ذلك طلب من ربھ تعالى أن الیھلك أمتھ بعام فأجاب اهللا دعوت
در      ل بق لم ك ھ وس على أنفسنا أن نبقى مكتوفي الیدین عن نصرة المصطفى صلى اهللا علی

  ..) .بغض مبغضیھ.. اطعة مق.. لسان ..قلم(مایستطیع 
اجرین       : رابعا  م المھ م العشرة ث دین ث اء الراش محبة صحابتھ األبرار وعلى رأسھم الخلف

ھ        ي صلى اهللا علی دفاع عن النب ثم األنصار ثم بقیة الصحابة رضي اهللا عنھم فمن أراد ال
  ) .الحدیث.....التسبوا أصحابي (وسلم فلیدافع عن أصحابھ 

ھ      محبة آل بیت: خامسا  ة والحسن والحسین وزوجات ي وفاطم ھ األطھار وعلى رأسھم عل
ان    ) الحدیث...اوصیكم اهللا في آل بیتي (علیھم السالم فإن لھم علینا حق كبیر  ل من ك وك

رمھم     د أن نك من ساللتھ من آل علي او جعفر او ابي طالب أو عقیل من أھل اإلسالم الب
  .ونحترمھم ونقوم بخدمتھم مااستطعنا 
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إظھار سیرتھ ونشرھا لنقطع على أھل الزیغ زیغھم وإن كانوا لیعلمون أنھ الحق  :سادسا 
ن       )یعرفونھ كمایعرفون أبنائھم(من ربھم كما قال تعالى  د م الغ والب ي اإلب ا ف ولكن إمعان

  .تعلیم ابنائنا ونشأنا على سیرتھ فإن المسقبل الغامض یوحي بأخطار 
رأت عن األخ   بذل األموال لنصرة النبي صلى اهللا: سابعا   علیھ وسلم وقد سررت حین ق

  .الغیور حسن آل مھدي أنھ مستعد لمحاكمة ھذه الصحف المجرمة فجزاه اهللا خیرا 
الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم وخاصة عند ذكره وكثیر من الناس یجھل : ثامنا 

ھ   أنھ واجب علیھ عند ذكر المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم او سماع اسمھ ان   یصلي علی
  ) .وجوبا(

عا  ل واهللا       : تاس د المق ذا جھ ادھا وھ ي اقتص دانمارك ف دعم ال ي ت ات الت ة المنتج مقاطع
  .المستعان 

را  ل  : عاش ى الرس داء عل ي االعت نجس ف ر ال ذا الفك ة ھ ون لمواجھ اس یتھیئ ن أن د م الب
  .علیھم السالم عامة وعلى المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم خاصة 

  انصر كلمتك وانتصر لنبیكاللھم أعز دینك و
  إمام وخطیب جامع اإلمام بن ماجھ رحمھ اهللا*

=========================== 
  . الغرب بین حرّیة سّب اإلسالم وحرمة الحدیث عن الھولوكست

 
  ستوكھولم/ كتب یحي أبوزكریا 

ل تفاصیلھا و أن یتحررّ    من   تجیز القوانین الغربیة للمواطن الغربي أن یعیش الحرّیة بك
ة السیاسیة و      ة و الحری كل القیود التي تكبّلھ وبناءا علیھ أصبحت الحرّیة الجنسیة المقرف

ة    ، الحریة اإلقتصادیة في متناول الجمیع  وانین الرئیسیة والفرعی و ھناك كّم ھائل من الق
ا   ة و باألنبی ء التي تكفل مبدأ الحریة للمواطن الغربي الذي یحّق لھ أن یستھین بالقیم الدینی

ا       ،  ة وال یجوز مطلق ر محرم وعلى الرغم من ذلك فإّن مناقشة موضوع الھولكست تعتب
ك          إّن ذل راءة ظاھرة الھولوكست ف ى إعادة ق دعوة إل الخوض فیھا أو الحدیث عنھا أو ال
ة و       ات القانونی ى المالحق ذه الظاھرة إل یعتبر محرما ویعّرض الداعي إلى إعادة قراءة ھ

د          كما حدث مع، اإلعتقاالت  ع أحم دث م ا ح ي فرنسا وكم روجي غارودي وفریسون ف
وع      الم موض و اإلس ھ رادی اول إذاعت بب تن ھر بس تة أش جن س ذي س وید ال ي الس رامي ف
ة     ن خراف الم ع و اإلس ي رادی دثت ف ة تح یات غربی اف شخص ت و أستض الھولوكس

  .الموضوع 
ني معرضا في تل أقام الكّیان الصھیو ٢٠٠٥آذار / مارس  ١٩و لإلشارة فإّنھ في تاریخ 

ى   أبیب أطلق علیھ معرض الھولوكست المحرقة العظیمة و دعت الحكومة اإلسرائیلیة إل
ھذا المعرض آالف الشخصیات و الزعماء الدولیین التي لّبت الدعوة و حتى األمین العام 
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ان الصھیوني         دعوة وزار المعرض متناسیا جرائم الكّی ى ال لألمم المتحدة كوفي عنان لّب
  .ا وجنین و غیرھا من المجازر الصھیونیة في قان

دا و النمسا بسبب       ا وھولن ي ألمانی وقد تعرض الكثیر من الكّتاب الغربیین إلى اإلعتقال ف
  .حدیثھم عن الھولوكست و تفنیذ مزاعم الروایة اإلسرائیلیة للمحرقة الیھودیة 

ول اهللا   ویر رس ھا بتص میة لنفس دة رس محت جری دانمارك س ي ال وم ف –ص  –وف ي رس
ة   ن  ، كاریكاتوری دیث ع واز الح دم ج دأ ع ة بمب حف الدانماركی ل الص زم ك ا تلت بینم

  .الھولكوست أو حتى الحركة الصھیونیة 
  و لإلشارة فإّن

  السوید
ات          اب آی احب كت دي ص لمان رش ل س دي األص اني الھن ب البریط ت الكات دما دع وعن

ة   شیطانیة رحّبت كل وسائل اإلعالم السویدیة بقدومھ و أتا حت لھ فرصة واسعة لمخاطب
ویدي  ور الس ب   ، الجمھ ة الكات ة عربی ت جمعی وید دع ي الس وده ف ن وج س زم ي نف و ف

د      م تقع دنیا ول الفرنسي المعروف بطروحاتھ ضّد الحركة الصھیونیة فوریسون وقامت ال
بعض       ل ال ذي جع ر ال ضّد فوریسون المعادي للصھیونیة و قوبل بتظاھرات مضادة األم

لحریة متاحة لسلمان رشدي و الذي تھجّم على المسلمین وشّبھ طوافھم حول  یقول لماذا ا
و غیر متاحة لرجل كفوریسون أو روجي ، الكعبة بمثابة طواف الزناة حول بیت الزانیة 

  .غارودي بمجّرد حدیثھم عن الحركة الصھیوینة و أكاذیبھا 
  وفرنسا

ال یسمح مطلقا الحدیث عن  التي حظرت الحجاب و تصف المسلمین بأخس النعوت فإّنھ 
ب الفرنسي        ذا المجال الكات ي ھ ذاء ف الھولوكست و غرف الغاز و أبرز من تعرض لإلی

ي   Marpالراحل روجي غارودي الذي أنكر في كتابھ المسألة الیھودیة غرف الغاز  والت
ن     ر م ا أكث ات فیھ د   ٦م ا أو یزی ین یھودی نة    . مالی ذ س ة من ارودي محل مالحق و ظل غ

ّر            فرض  ١٩٩٨ ھ تنك ّرد أّن ل المجاالت بمج ي ك دّد الوجوه وف دھا حصارا متع ھ عن علی
ذین كرسوا         ات ال ود والحاخام ة اإلستراتیجیین الیھ اج مخیل للھولوكست و أعتبره من إنت
ي الغرب    الحركة الصھیونیة من خاللھ وكسبوا تعاطف الرأي العام الرسمي و الشعبي ف

.  
د اال   ھ ان تتح ل جالل ن اهللا ج ى م ذه     اتمن د ھ وف ض ده للوق دا واح ى ی ا وتبق ھ جمیعھ م

ى    االستفزازات التى یرتكبونھا ضد االسالم والمسلمین وھاھم بعد ان القوا بالمصاحف ف
جبنا        ن ش د ولك رك اح م یتح دام ول وھا باالق اه وداس لت   ..دورات المی ین حص ن ح ولك

ذار   ذار    ...المقاطعھ التجاریھ اسرعوا باالعت ده االعت ا فائ ى    یجب علی ..وم اد عل ا االعتم ن
واذكركم بما حدث لمن سب ..انفسنا وبضائعنا العربیھ ومقاطعة كل ماھو مصنع بالغرب 

  !ملة اخرى ؟؟؟
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ن   ... اقول ان اعتزارھم جاء بعد اربعھ اشھر من نشر ھذه الصور  وا بم ولننظر ماذا فعل
ھ   ذا یجب    او التطرق للشواذ او المثل  ..ھاجم السامیھ او مایدعونھ بالمجزره الیھودی ین ل ی

ھ السیاسیھ          دا عن العصبیھ واالمی ة الشعواء بعی ذه الحمل علینا االن ان نتوحد فى وجھ ھ
ى     الھم ف ون امث ونتخذ قرارات تصون معتقداتنا وافراد االمھ االسالمیھ جمیعھا حتى النك

اء       فك دم ذیب وس ل وتع م  ...افعالھم التى تذكرنى بما حدث لالسالم فى بدایتھ من تنكی انھ
دوة    ...ون من انتشار االسالم السریع الذى حدث بعد احداث سبتمبر  یخاف ا نكون ق ویالیتن

ن      ا ھو دی ان دینن حسنھ فى ھذه اللحظات حتى ینضم لالسالم اكبر عدد منھم عن اقتناع ب
خص           و ش ى اسالم ول ان سببا ف ا لمن ك الحق والعدل والسالم والمساواه بین البشر فھنیئ

  ...اهللا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم وھنیئا لكل من نصر دین ...
وقدمت الصحیفھ الحمقاء اعتزارا عبیطا باللغھ العربیھ حتى تحفظ ماء وجھھا مع شعبھم 

  ..وقرائھا 
ي         ي االردن وأخري ف ده ف ولكن ممیأسف لھ أن صحفا عربیھ نشرت نفس الصور واح

  .لینا حده الیمن وأخرى في الجزائرفھل یعقل ھذا فمثل ھذا العمل یزید الغرب ع
  وبالشك فھم ربما من عمالئھم أو غیر مسلمین حقا وان كانوا اسما

========================= 
  الفاتیكان رأس حربة للصھیونیة

 
  ٨/٥/١٤٢٥السید أبو داود 

٢٦/٠٦/٢٠٠٤  
ّد اإلسالم    " ملیون ضد محمد"حملة  ان ض التي أطلقھا الفاتیكان لیست آخر موقف للفاتیك

ّلى اهللا ھ ص اء     ونبّی ھ الّنس ّذر فی ا یح ؤّخرًا بیان ان م در الفاتیك د أص ّلم ، فق ھ وس  علی
الكاثولیكّیات من الزواج بمسلمین سواء في أوروبا أو خارجھا، ألّن المسلمین متوّحشین   

  .ضد النساء، وأن المسیحّیة التي سوف تتزوج من مسلم ستحرم من حقوقھا
ا ، فھ    ي أوروب ى مستوى الوجود       فالفاتیكان لھ حساباتھ الخاّصة ف ھ ضعیف عل م أّن و یعل

ي مؤسسات صناعة      ًرا ف العام، ولذلك یرید أن یركب موجة الِعداء لإلسالم التي تثار كثی
  .القرار في الغرب لكي یستعیَد بعض توازنھ المفقود

داء للشیوعّیة      وذلك یذكرنا بما حدث في أوروبا منذ عشرین عاًما عندما ركب موجة الع
  .كاثولیكّیة في أوروبا الشرقّیة ضد الشیوعّیةوحّرك الكنائس ال

ة    ادرة       " تضامن  " وكان الفاتیكان ھو الذي حّرض نقاب ت ھي المب ث كان دا، حی ي بولن ف
  .بإسقاط النظام الشیوعّي
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ة       ة اإلسالم تحت دعاوى مواجھ وألن الفاتیكان یعلم أّن الّشعار المرفوع اآلن ھو محارب
  .سالم نفس الدور الذي لعبھ مع الشیوعیة في الّسابقاإلرھاب، فھو یرید أن یلعب مع اإل

ف یستقیم           ة والّتسامح ، فكی ان والمحّب ین األدی وار ب دثون عن الِح والغریب أن القوم یتح
  .أعنفھا وأفحشھا؟" ملیون ضد محمد " الِحوار مع ھذه المواقف السلبّیة التي كانت حملة 
ط مؤّخًرا لالعتراف بالجذور المسیحّیة والفاتیكان یعلم أّنھ ضعیف في أوروبا ولذلك ضغ

  .في الدستور األوروبّي بعد أْن تجاھلھ الّساسة ولم یشیروا إلى ھذا األمر
د    الم نج ى اإلس رب عل ان الح ھ الفاتیك ن فی ذي یعل ت ال ي الوق ھ ف ر أّن ي األم ب ف والغری

اد         ل وتك ن العم اجزة ع المّیة ع ة واإلس بالد العربّی ي ال المّیة ف ات اإلس ون المؤسس تك
  .مشلولة، حتى في الّدعوة الّداخلیة، ألّنھا مقّیدة تحت دعوى محاربة اإلرھاب

ا   ... و من غرائب األمور أیضا أّنھ بینما یسیطر الیمین المسیحّي على السیاسة في أوروب
بینما یحدث ذلك .. إّنھ مرّشح المسیحّیة: ویرفع بوش شعارات الدین في االنتخابات ویقول

  !!وأتباعھ في دیارنا من التداخل بین الّدین والسیاسةیحّذرنا الغرب 
  ُمحاَربةُ اإلْسالم

ة            داف الحمل ّم أھ ي إقصائھ ھي أھ ة ف ة العنیف ى اإلسالم والّرغب ق عل غینة والُحن إّن الّض
دعاة          ك م إّن ذل اك ف ى ھن ذ اإلسالم إل و نف الّصلیبّیة على جنوب السودان، إّنھا تدرك أّنھ ل

ر ل الق ي كام اره ف اطق  النتش ي من رات، وھ ة البحی ل ومنطق ابع النی ي ومن ن اإلفریق
عت          ّم س ن َث ا؛ وم ادین ال مساومة فیھ ذه می اّرة، وھ ة الق ل حرك ة ومفص استراتیجیة ھاّم

ب         د كت وب، لق ن الجن ھ م ق ب ر یتعل ورد كتشنر  (الكنیسة إلى نفي كل أث م ١٩٨٢عام  ) الل
حارًا من أھالي ھذه البالد فإذا لم  لیس من شك في أن الدین اإلسالمي یلقى ترحیبًا: "قائًال

ذه         د أّن العرب سیخطون ھ ا فأعتق ي إفریقی ر ف تقبض القوى الّنصرانّیة على ناصیة األم
أثیرات         ة الت رد كاف ھ ط تطیعون من ارة یس ط الق ي وس ز ف م مرك بح لھ وة، وسیص الخط

) ن شوأرشید كو(ویشرح القس ". الحضاریة إلى الساحل، وستقع البالد في ھذه العبودیة
ام  ول ع ر فیق ة   : "م١٩٠٩األم نوات القلیل ي الس وداء ف ل الس ذه القبائ ر ھ تّم تغیی م ی إْن ل

راض         تراتیجّیة ألغ ة اس ة ِمنطق ذه الِمنطق دّیین؛ إذ إّن ھ یرون محّم إّنھم سیص ة ف القادم
ثم ". التنصیر، إّنھا تمتد في منطقة شرق إفریقیا في منتصف الطریق بین القاھرة والكاب

ول الم،  إ: "یق ار اإلس ّد انتش ا لص و ھن ا فھ ان إلیوائھ ى مك ة إل ي حاج ة ف ت الكنیس ْن كان
ف    ّي الزائ الیم النب ول  ". والقضاء على تع ي        : ونحن نق ھ ف ا تمت التوصیة ب ًا م و تمام وھ

ام    أدنبرة ع المي ب الي الع ؤتمر اإلرس ت   : "م١٩١٠الم ل إذا كان ب العم ا یتطل إّن أول م
ّدم      إفریقیا ستكسب لمصلحة المسیح أن ع تق ا لمن ب إفریقی نقذف بقوة تنصیرّیة قوّیة في قل

  ".اإلسالم
  التنصیر وسیلتھم الخبیثة
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ة نشر      الّتنصیر حركة سیاسّیة استعمارّیة بدأت بالظھور إثر فشل الحروب الصلیبّیة بغی
دف    النصرانّیة بین األمم المختلفة في دول العالم الثالث بعاّمة، وبین المسلمین بخاصة بھ

  .الّسیطرة على ھذه الشعوب إحكام 
المّي،   الم اإلس دان الع م بل ي معظ رض ف ل والم ر والجھ ار الفق ك انتش ي ذل اعدھم ف ویس
ذین        لمین ال ام المس ض حك عف بع لمین، وض دان المس ن بل ر م ي كثی ّي ف وذ الغرب والنف

  .یسكتون عنھم أو ییسرون لھم الّسبل رغًبا ورھًبا أو نفاًقا لھم 
ا؛    أول " ریمون لول"ویعد  ي مھمتھ نصرانّي توّلى التبشیر بعد فشل الحروب الصلیبّیة ف

  .إذ إّنھ قد تعلم الّلغة العربّیة بكل مشقة وأخذ یجول في بالد الشام مناقشًا علماء المسلمین 
ى           ك إل ة دخل المبشرون الكاثولی اء االكتشافات البرتغالی ومنذ القرن الخامس عشر وأثن

ة    إفریقیا وبعد ذلك بكثیر أخذت تر ة وألمانّی تانتّیة إنجلیزّی د اإلرسالیات التبشیرّیة البروتس
  .وفرنسّیة 

م ید ُطولى في إرسال المنّصرین إلى بالد آسیا  ١٨١٢ت "ھنري مارتن "وكان للمنّصر 
  .الغربّیة وقد ترجم التوراة إلى الھندّیة والفارسّیة واألرمنّیة 

ام   ي ع یرّیة وتبعت   ١٧٩٥وف دن التنص ة لن ت جمعی كوتالندة    م تأسس ي اس ات ف ا أخری ھ
  .ونیویورك 
ت         ١٨١٩وفي سنة  ي مصر وكّون ع النصارى ف تانتّیة م ة الكنیسة البروتس م اتفقت جمعّی

  .ھناك إرسالیة ُعھد إلیھا َنْشر اإلنجیل في إفریقیا 
اطق  ١٨٤٩وفي سنة  م أخذت ترد إرسالیات التبشیر إلى بالد الشام وقد قامت بتقسیم المن

  .بینھا 
نة  ي س د   ١٨٥٥وف ان وق ز واألمریك ن اإلنجلی یحیة م بان المس ة الش ت جمعی م تأسس

  .انحصرت مھّمتھا في إدخال ملكوت المسیح بین الّشبان كما یزعمون 
تم بدراسة    ١٨٩٥وفي سنة  م تأّسست جمعّیة اتحاد الطلبة المسیحّیین في العالم ، وھي تھ

ّث روح المح     ى ب ع العمل عل نھم   أحوال التالمیذ في كل البالد م ة بی ر    (ّب ي َنْش ة تعن المحب
  ) .النصرانّیة

ر "وجاء  یس         " صموئیل زویم ي البحرین، ورئ ة ف الّیة التنصیر العربّی یس إرس ان رئ وك
المّي        الم اإلس ة الع ولى إدارة مجّل ان یت ط، وك رق األوس ي الّش یر ف ات التنص جمعی

ي أنشأھا سنة      ة الت ارتیفو      ١٩١١اإلنجلیزی ى اآلن من ھ در إل زال تص ا ت رد ، دخل  م وم
ا      ١٨٩٤م ومنذ عام ١٨٩٠البحرین عام  ة دعمھ ھ الكنیسة اإلصالحیة األمریكی م قدمت ل

ل  ھا . الكام ي أّسس ة الت ل البعث اھر عم رز مظ ر"وأب ي " زویم ب ف ل التطبی ي حق ان ف ك
قط             ت ومس ي البحرین والكوی ا ف فات لھ د افتتحت مستوص ذلك فق ا ل یج، وتبع ِمنطقة الخل

دا         "زویمر" وعمان، وُیَعّد  د أسس معھ دیث وق ي العصر الح من أكبر أعمدة التنصیر ف
  .باسمھ في أمریكا ألبحاث تنصیر المسلمین
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ف  راج  "خل ث ك ر " "كنی موئیل زویم ام    " ص المّي ، وق الم اإلس ة الع ة مجل ى رئاس عل
وت   م الالھ یس قس و رئ ت، وھ ن الوق رة م اھرة فت ة بالق ة األمریكّی ي الجامع دریس ف بالت

ارتی  ي ھ یحي، ف ھ   المس ن كتب رین وم د للمّنص و معھ ا وھ ة ( فورد بأمریك وة المئذن ) دع
  .م ١٩٥٦صدر عام 

ة           " لویس ماسینیون"أما  ع الّلغ ي مصر وھو عضو مجم ة التنصیر ف ى رعای ام عل فقد ق
ا    العربّیة بالقاھرة، كما أّنھ مستشار وزارة المستعمرات الفرنسیة في شؤون شمال إفریقی

.  
قوط الشیوعیة أّن من مصلحة الكنیسة ومصلحة رجال السیاسة ویرى بابا الفاتیكان بعد س

ذي   توجیھ عموم الشعب المسیحي نحو خصم جدید یخیفھ بھ وتجنده ضده واإلسالم ھو ال
یمكن أن یقوم بھذا الدور في المقام األول، ویقوم البابا بمغادرة مقره بمعدل أربع رحالت 

ین       دولّیة لكسب الّصراع مع األیدیولوجّیات العال د بالی ى رأسھا اإلسالم ، وتوج ة وعل مّی
د        ى إرسال المنّصرین، وإجراء البحوث، وعق الدوالرات تحت تصّرفھ لإلنفاق منھا عل
اط     ة النش ذ ومتابع یم وتنفی ث وتنظ الم الثال اء الع یر أبن یط لتنص ؤتمرات، والتخط الم

  .التنصیرّي في كل أحاء العالم وتقویم نتائجھ أّوال بأّول 
  gحدة اإلسالمّیة ھدُفھمّمْنُع الَو
ول   س سیمون "یق اعد   " : "الق المّیة وتس ال الشعوب اإلس ع آم المّیة تجم دة اإلس إّن الَوح

ة،     ذه الحرك على التمّلص من السیطرة األوروبّیة، والتبشیر عامل مھم في كسر شوكة ھ
  " .من أجل ذلك یجب أن َنُحول بالتنصیر باتجاه المسلمین عن الوحدة اإلسالمیة

إذا اتحد المسلمون في إمبراطوریة عربّیة أمكن أن یصبحوا   ": " لورنس براون"ول ویق
إّنھم      رقین ف وا متف ا إذا بق لعنة علىالعالم وخطرا ، أو أمكن أن یصبحوا أیضا نعمة لھ ،أم

  " .یظلون حینئذ بال وزٍن وال تأثیر
تقدم النصرانّیة في  إّن الّدین اإلسالمّي ھو العقبة القائمة في طریق" : مستر بلس"ویقول 
ن        " . إفریقیا وھم م اعھم لیمنع ین أتب ل ب ب واألباطی ث األكاذی كما دأب المنّصرون على ب

  .دخول اإلسالم ولیشّوھوا جمال ھذا الدین 
ول  ب"یق ري جس ي " ھن درھا  : "األمریك ّدرونھا ق ان ،وال یق ون األدی لمون ال یفھم المس

  " .عمل على تمدینھمإنھم لصوص وقتلة ومتأخرون، وإّن التنصیر سی
ول        " لطفي لیفونیان"أما  ل من اإلسالم یق ب للّنْی ف بضعة كت ي أّل اریخ  : "وھو أرمن إّن ت

  ".اإلسالم كان سلسلة مخیفة من سفك الدماء والحروب والمذابح
ون"و لم " أدیس ھ وس لى اهللا علی د ص ن محم ول ع رانّیة  : "یق م الّنص تطع فھ م یس د ل محم

  " .صورة مشّوھة بنى علیھا دینھ الذي جاء بھ العربولذلك لم یكن في خیالھ إال 
یزعم بأن اإلسالم مقلد، وأّن أحسن ما فیھ إنما ھو مأخوذ من النصرانّیة " نلسن" المنّصر

  " .وسائر ما فیھ أِخذ من الوثنّیة كما ھو أو مع شيء من الّتبدیل
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ھ    إّن محمدا كان في الحقیقة عابَد أصنام : "یقول " ج ھاربر.ف" المبشر ك ألن إدراك ؛ذل
  " .في الواقع كاریكاتور

ر  ب"المنّص ول " جس ى    : "یق ي عل و مبن ا ھ ر مم ث أكث ى األحادی ّي عل الم مبن إن اإلس
  " .القرآن، ولكننا إذا حذفنا األحادیث الكاذبة لم یبق من اإلسالم شيء

  " .إلسالم ناقص والمرأة فیھ مستعبدة"ا: ویقول كذلك 
یس    " :یقول " جون تاكلي"المنّصر  رآن ل ي الق یجب أْن ُنرَي ھؤالء الناس أن الّصحیح ف

  .جدیدا، وأّن الجدید فیھ لیس صحیًحا 
لمین  : فیقول في كتابھ العالم اإلسالمي الیوم" صموئیل زویمر"أما القس  یجب إقناع المس

  .بأّن النصارى لیسوا أعداء لھم 
ین    تنصیر المسلمین یجب أن یكون بوساطة رسول م       : ویقولون أیضاً  ن أنفسھم ومن ب

  .صفوفھم ألن الشجرة یجب أن یقطعھا أحد أعضائھا 
  تحالف الكنائس العالمّیة والصھیونّیة

ي      دو الغرب تبدلوا الع المي اس ائس الع س الكن ان ومجل ا الفاتیك ة ومعھ ھیونّیة العالمّی الص
دة    ة وبعی دى القدیم بصناعة عدو جدید؛ لیحققوا من خاللھ أھدافھم االستراتیجّیة قریب ، الم

  :وأرادوا أْن یضربوا أكثر من عصفور بحجر واحد على النحو التالي
دي آخرین  *  تّم   ، یقومون بتصعید حربھم التاریخّیة ضد اإلسالم والُمسلمین بأی ى أن ی عل

حتى تحدث الفتنة بین " ذات واجھة إسالمیّة"تفضیل توریط أفراد ومؤسسات وتنظیمات 
ي ال  بعض ف ھم ال ین بعض لمین وب ّررات  ، داخلالُمس ذلك ُمب دون ب ة یوج ة ثالث ن ناحی وم

ف   ، للغرب لكي یتدخل في الشؤون العربّیة واإلسالمّیة ویعملون على تحریض دعاة العن
ى أوطانھم   األموال والسالح   ، عل ذیتھم ب م    ، واحتضانھم وتغ ى داخل بالدھ م إل دفع بھ وال

انّیة   ر إنس رائم غی اب ج رة  ، الرتك دین م م ال م ا  ، باس ت وھ رى تح ي  وأخ ل السیاس لعم
  .الُمعارض

ر  *  ع الغی ى یمنحوا الفرصَة إلسرائیل     ، االستمرار في َشْغل العرب في صراعات م حت
ة  ة العربّی ي الِمنطق ا ف ق مآربھ ي  ، لتحقی ل األراض ھا داخ ة تفرض ة یھودّی رد بسیاس وتنف

  .الفلسطینّیة على الوجھ األخص
ا     *  ن حولھ ة م ة العربّی تقرار الِمنطق ن واس ز أم عي لھ ي   ، الس الم الغرب وا للع إّن :لیقول

نعكس   ، إسرائیل ُمھّددة من جیرانھا العرب ة ی وإّن عدم استقرار األمن في المنطقة العربی
ا الم، علیھ ادرات الس ل ووأد ُمب ون بتعطی ذلك یقوم طینّیة ، وب وق الفلس ودة الحق أو ع

  .المشروعة
دول   البحث عن جبھات جدیدة بعد أن تم تحیید دور كل من مصر واألرد   *  ض ال ن وبع

وبذلك ترتاح إسرائیل من وجود َوحدة ، في الّصراع العربّي اإلسرائیلّي" نسبًیا"الخلیجیة 
ا ى مخططاتھ ؤثر عل ّي ی ف عرب المّي، موق رأي الع ام ال ا أم ت ، ویحرجھ ي ذات الوق وف
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بیا    ل نس ي أفض ي ھ ة الت ف األوروبّی تمالة المواق ن اس رب م رم الع ف ، یح ة بموق مقارن
  .تجاه القضیة الفلسطینّیة، لمتحدة األمریكّیةالوالیات ا

ة واإلسالمّیة والغرب    *  دول العربّی ، إفساد العالقات السیاسّیة والتعاون والصداقة بین ال
ة  اذج الغربّی ى النم د عل ات تعتم ك ملّف ا، بتحری ا واجتماعیی ریض ، سیاس ام بتح والقی

ى فرض م   لمین    المؤسسات السیاسّیة الغربّیة في شكل حثھا عل ن العرب والمس ب م ، طال
  .تصل لحد التدخل في الشؤون الداخّلة لدول المنطقة

ل     : إّن خبراءھم یقولون ي ك إّنھ توجد ُخّطة سّریة لتحویل األراضي الُمقدسة اإلسالمّیة ف
اطق ى من الم إل اء الع ة" أنح ة معزول ة ، "ُمغلق عائر الدینّی ة الش ا ممارس تّم فیھ ى أْن ، ی عل

أمور   ، ینّیة ال تكون لھا عالقات بالسیاسات الدولّیةتدیرھا مؤسّّسات د رتبط ب باستثناء ما ی
ا " الفاتیكان"وذلك اقتداء بنموذج ، والقضایا التي تؤثر علیھ، الدین البحتة ا  ، في إیطالی كم

ى رأسھا    ة وعل " أّن النصائح السیاسّیة والتقاریر التي تخرج من عباءة المنظمات الیھودّی
اك  ا" اإلیب ي أمریك ة  ،ف ة أنظم ة إقام ة واألمریكّی یة األوروبّی ن اإلدارات السیاس ب م تطل

ع    " في ِمنطقة الخلیج العربّي"سیاسّیة جدیدة أكثر مرونة  ر تطّوًرا م للتعاون بإیجابّیة أكث
  .أمریكا والغرب

=========================== 
  الفوائد الجنیة من الھجرة النبویة

 
  سلمان بن یحي المالكي

slman_٩٥٥@hotmail.com  
  :مقدمة السلسلة

م عرُفھم        م، ویحكُمھ اَس جھلھ ة، یسوُس الن في جٍو مشحوٍن بزیِف الباطل وركاِم الجاھلی
اِع      ي الِبق اَد ف وعاداُتھم، قتٌل وزنا، ُعُھٌر وَخنا وأٌد للبنات، تفاخٌر باألحساب واألنساب، س

ِھ األسباب،    قانوُن الغاب، فالبقاُء للقوي، والتمكیُن للعزیز، ُتِغیُر ال قبیلُة على األخرى ألتف
ذراري،        اُء وال بى النس وال، وُتس ك األم ق األرواُح، وُتھَل ُة، ُتزھ روُب الطاحن وُم الح تق
ر،    ٌر ُعْق لھا بعی ٍل، وأص د جی ٌل بع ا جی رُب یرثھ وام، والح ُب األع نون وتتعاق دوُم الس وت

ُم    ي ذلك ٌة    وفرٌس سبقْت أخرى، أو قطیُع أغناٍم سیٌق وسْرق، ساد ف ُع عاداٌت غریب المجتم
اءت            َل للسالِم وإن ش ِت القبائ رأة إذا شاءْت جمع ِت الم نھم كان د األشراف م ة، فعن عجیب
ن        واٌع م رى أن اِط األخ ي األوس اُل ف ان الح ا ك ال، بینم رِب والقت اَر الح نھم ن علْت بی أش

َدعارِة وال  ھ إال بال رَّ عن تطیُع أن نعب رأِة ال نس ِل والم ین الرج تالِط ب فاِح االخ وِن والِس مج
ُبِل    ن ُس بیٌل م دھم س ي عن اس، فھ رةُ الن عراء، وَمفَخ دُح الش ُر ُممَت ت الخم ِة، كان والفاحش
َك یعیشون         اَن أولئ ف ك ي ُتصوُِّر كی ان، الت الكرم، ناھیك عن صوِر الشرِك وعبادِة األوث

مْ    ا ِإْن ُھ اِم   بعقوٍل ال یفكرون بھا، وأعیٍن ال یبصرون بھا، وأذاٍن ال یسمعون بھ ِإالَّ َكاألْنَع
َب          ُة نائ ا، رأى أبرھ َة وحرِمھ ٌب لمك ادٌث عجی دث ح اِء ح ذه األثن ي ھ لُّ ف ْم َأَض ْل ُھ َب
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رًة بصنعاَء لیصرَف حجَّ      النجاشي على الیمِن أن العرَب یحجوَن الكعبَة، فبنى كنیسًة كبی
تھا بالَعِذرة، ولما علم العرِب إلیھا، وسمع بذلك رجٌل من بني ِكنانة، فدخلھا لیًال ولطََّخ ِقبل

دمھا،   أبرھُة بذلك ثار غضبھ وساَر بجیٍش عرمرٍم عدده ستوَن ألَف جندٍي إلى الكعبِة لیھ
دخوِل     أ ل یًال، وتھی واختار لنفسھ فیًال من أكبِر الفیلِة، وكان في الجیِش ُقرابَة ثالثَة عشر ف

لُ   رَك الفی ى       مكَة فلما كان في وادي محسٍِّر بین مزدلفَة ومنى ب وه إل ا وجھ م، وكلم م یُق ول
الجنوِب أو الشماِل أو الشرِق قام یھرول، وإذا وجھوه ِقَبَل الكعبِة برَك فلم یتحرك، فبینما 
ھم كذلك إذ أرسل اهللا علیھم طیًرا أبابیل أمثاُل الخطاطیف مع كل طائٍر ثالثُة أحجاٍر مثُل 

ك، و اؤه وھل ت أعض نھم إال تقطع ًدا م یُب أح ص، ال تص ا الُحُم بھ منھ م یص ن ل رَب َم ھ
شيٌء یموُج بعضھم في بعض، فتساقطوا بكِل طریٍق، وھلكوا على كل مھلٍك، وأما أبرھُة 
رِخ،            ُل الف ى صنعاَء إال وھو مث ل إل م یِص ھ، ول ھ داء تساقطت بسببھ أناِمُل َث اهللا علی فبع

ي بخمسین          ِد النب ل مول ْة قب ذه الوقع ْت ھ ك، وكان م ھل ا أو   وانصدع صدُره عن قلِبھ ث یوًم
م الجیِش أشرقت         اٍم من ھالِك ذلك د أی تزید، فأضحت كالتْقُدمِة قدَّمھا اهللا لنبیھ وبیِتھ، وبع
ِة          ین، والرحم اِم المتق لین، وإم یِد المرس ِد س زُُّف البشرى بول الدنیا وتنادت ربوُع الكوِن ت

عٍ  ل،    للعالمین في ِشْعِب بني ھاشٍم بمكَة صبیحَة یوُم االثنین التاسِع من ربی اِم الفی األوِل لع
ُن     ُد ب اِة محم ُولد خیُر البشر، وسیُد ولِد آدم، ولد الرحیُم الرفیُق بأمتھ، أطلَّ على ھذه الحی

إني : (عبد اهللا بُن عبد المطلِب الھاشمِي القرشي، أرسلھ اهللا إلى الناس جمیًعا لیقول للناس
آمنوا  رسول اهللا إلیكم جمیًعا الذي لھ ملك السماوات واألرض ال  إلھ إال ھو یحي ویمیت ف

دون          م تھت وه لعلك ھ واتبع اهللا وكلمات ؤمن ب ذي ی ي األمي ال اهللا ورسولھ النب ُي  ). ب جاء النب
ل       د رسول اهللا بك ھ إال اهللا وأن محم صلى اهللا علیھ وسلم یدعوا الناَس إلى شھادِة أن ال إل

وسلم یدعو الناَس إلى ما تضمنتھ ھذه الشھادة من معنى، جاء نبي الرحمة صلى اهللا علیھ 
ریم واالستقامِة وصلِة األرحام وحسِن الجوار والكفِّ عن            ِق الك ِر والخل العفاِف والطھ
ة،    ِر الجاھلی المظالم والمحارم، یدعوھم إلى التحاكِم إلى الكتاِب العزیز ال إلى الكھان وأم

نُ       التقوى، روى اب ام شریعِة اهللا سواًء یتفاضلون ب ِن     وجْعِل الناس كلھم أم ٍر عن اب جری
لما مِرَض أبو طالٍب دخَل علیھ مشیخٌة من قریٍش فیھم أبو " عباٍس رضي اهللا عنھما قال 

ك،   : جھٌل فقالوا ِن أخی إنَّ ابَن أخیك یشُتُم آلھَتَنا ویفعُل ویفعُل ویقوُل ویقوُل فأْنِصْفَنا من اب
بٍ  َك یشُكوَنَك        : فْلَیُكفَّ عن شتِم آلھِتنا ونَدُعُھ وإلُھُھ، فقال أبو طال اُل قوِم ا ب َن أخي م ا اب ی

َتھم ُتُم آلھ َك تش ون أن م..ویزُعُم ا ع ال ی رُب،  : ؟ ق ا الع م بھ ِدیُن لھ ًة َت وا كلم د أن یقول أری
: نقوُلھا وعشًرا، فقال علیھ الصالة والسالم : وتؤدي لھم بھا العجم الجزیة، فقال أبو جھل
ون    قولوا ال إلھ إال اهللا، ففِزعوا وولوا مدبریَن و اَبھم ویقول م ینُفُضون ثی َة   : (ھ ل اآللھ أجع

لقد دعا رسوُل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الناَس كلَّھم .. نعم) إلًھ واحًدا إّن ھذا لشيء عجاب
إلى ھذا المعنَى العظیم، وقام بھذا الواجِب الكبیِر الذي ھو أكبُر واجٍب في تاریخ البشریِة 

نساُن إلى أعلى المنازِل، ویْسَعُد بھ في اآلخرِة سعادًة   كلھا، دعا إلى دیٍن قویٍم یرقى بھ اإل
  أبدیًة في النعیِم المقیم، فاستجاب لھ
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ِھ          ي وجھ ف ف ذاب، ووق واَع الع أذاَقُھُم المشركوَن أن ة، ف القلة المؤمنة المستضعفة في مك
ون، المستكبروَن الجاحدوَن العالموَن بالحق، والحاِسدوَن المحترق : ثالثُة أنواٍع من الناس

ن          ُرُك م ا شیطانًیا ال یت ا وحزًب دًة وحرًب ًة عنی الوُث جبھ والجھاُل الضالون، وكّوَن ھذا الث
أفواھھم واهللا     . (سبیٍل وال وسیلٍة إال سلكھا للصد عن سبیل اهللا  ور اهللا ب وا ن دون لیطفئ یری

دیِن ا   ، )متم نوره ولو كره الكافرون ى ال اُق عل إلسالمي،  واشتدَّ الكرُب بمكَة وُضیَِّق الِخن
وائتمَر المشركوَن بمكَة أن یقتلوا رسوَل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال جبریل علیھ السالم 

ي فراشك       "  َة ف ذه اللیل ْت ھ ال َتِب ده  " إن اهللا أذن لك یا محمد بالھجرِة إلى المدینِة ف ورص
ِل، فخر         ین القبائ ھ ب رَق دَم ٍد لیتف ٍل واح ھ  المشركوَن عند بابھ لیضربوه ضربَة رج ج علی

ذ اهللا   الصالُة والسالم علیھم وھو یتلو صدَر سورِة یس وذرى على رؤوسھُم التراَب وأخ
اِر   بأبصارھم عنھ فلم یروه، وأخذھُم النعاَس، واختبأ ھو وصاحَبھ أبو بكر الصدیِق في غ
ى            َر حت وا األث ٍة، وتتبع ِل ِوْجَھ ي ك ریٌش ف ھ ق ُب، ففتشْت عن ثوٍر ثالثَة أیاٍم حتى ھدأ الطل

ھ   ي اهللا عن ر رض و بك ال أب اِر فق ى الغ وا عل ى : وقف ر إل َدھم نظ و أن أح وَل اهللا ل ا رس ی
ا      : " موضِع قدمیھ ألبصرنا، فقال اثنین اهللا ثالثھم ك ب ا ظن ر م د    " یا أبا بك دلیَل بع ا ال ولقی

ًرا    لم نص ھ وس لى اهللا علی طفى ص رُة المص ت ھج ةَ فكان ا المدین ا، ویّمم الٍث براحلْتَیھم ث
الم  ى   لإلس اَء عل رِھُم القض ي تفكی َدھم ف ركیَن وكی َر المش َل اهللا مك ُث أبط لمین حی والمس

  .اإلسالِم بمكَة وظنھَُّم القدرَة على قتِل رسول اهللا
ُبُر أوراَق السیرِة،             ن َیْس ا وخاصًة م ُل فیھ ي ینبغي التأم ة الت ا األحب دروِس أیھ من أھمِّ ال

ا   ذلكم األمُر المھُم في حیاِة النبي صلى اهللا علیھ وسلم، أال وھو أمُر الھجرِة وما أدراكم م
  .الھجرة

ة، تستحُق      َة المتأنَی إن الھجرَة النبویَة في حدِّ ذاِتھا بَغضِّ النظِر عن أحداِثھا تستحُق الوقف
ًة، الھجرُة      ًة وال وسیاحًة بحری الوقفَة الثاقبة، تستحُق النظَر الدقیق، فھي لیسْت نزھًة بری

ذه   النبویُة لیست للتف ِع ھ رِج واإلطالِع، وال للنظِر والمعاینِة، وال للسفِر والتحصیِل في ُمَت
اظ      دِة، الحف ى العقی اِظ عل الدنیا وملذاِتھا، وإنما ھي نقلٌة جدیدٌة وانتقاٌل وطیٌد من أجِل الحف

ھ .. على الركِن األساِس، واُألسِّ المتیِن مع التضحیِة بالنفِس والماِل واألھِل والولِد، نعم  إن
  .الحفاُظ على العقیدِة والمحافظِة علیھا، فھو مبدؤھا وھدُفھا وأمُلھا وغایُتھا ونھایتھا

جاعِة    انْي الش ھ مع ي طیاِت َل ف دٌث حم أریخ، ح رى الت َر مج دٌث غّی َة ح رَة النبوی إن الھج
اهللا     زاِز ب اِء واالعت وِة واإلخ ِل والق داِء والتوك ِر والف بِر والنص اِء والص حیِة واإلب والتض

  .دهوح
إنَّ حدَث الھجرِة النبویِة حدٌث جعَلھ اهللا سبحانھ طریقًا للنصِر والعزِة ورفِع رایِة اإلسالِم 
اِء           ِع أرج ي جمی َع ف وِر اإلسالِم أن یشِّ اَن لن ا ك وتشییِد دولِتھ وإقامِة صرِح حضارِتھ، فم

ھ   المعمورِة لو بقَي حبیسًا في مھده، إنھ حدٌث شامٌل كامٌل متكامٌل لمن أحسَن االستفادَة من
وأخَذ العبرَة والعظَة على أحسِن وجھ، إنھ في الحقیقِة حدٌث یعِرُض منھَج النبِي صلى اهللا 
َج          نھَج من ال ینطُق عن الھوى، مھ لم، م ھ وس علیھ وسلم، منھَج المعصوِم صلى اهللا علی
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ا،    را طبیعًی ٌل     المَؤیَِّد من رِب العالمین، فلیست الھجرُة حدثًا عادیًا، وال أم ٌر جل ل ھي أم ب
  .یستحُق منا االھتمام بما تحویھ ھذه الھجرة وما بداخلھا من كنوز

ي صلى اهللا          ین أحضاننا ھجرُة النب لم، ب ھ وس إن بین أیدینا ھجرُة الرسول صلى اهللا علی
  .علیھ وسلم وفیھا الدواُء الناجُع لكثیٍر من أمراِضنا وأوضاِعنا وعللنا

ِة م     رِة المبارك ذه الھج ي ھ ِر      إن ف دروِس والعب راِت وال اِر النی اِت واآلث اِت البین ن اآلی
َرِق        ى ُمْفَت یُش عل ى ضوِئھ وھي تع البالغاِت ما لو استلھَمْتھ أمُة اإلسالِم الیوَم وعملْت عل
لَّ              ھ ال ح یِن أن َم الیق ت عل ا، ولعلم ا وھیبُتھ ا ومكانُتھ ا وقوُتھ ا ِعزَُّھ َق لھ رِق لتحّق الط

الَح ألح كالِتھا وال ص و    لمش ا، ف دِتھا وإیمانھ ا بعقی الِمھا والتزاِمھ ِك بإس ا إال بالتمس واِلھ
دیِن     اِم ال دنیا إال بقی الذي بعَث محمًدا صلى اهللا علیھ وسلم بالحِق بشیرًا ونذیرًا ما قامِت ال
المین         ربِّ الع عوا ل ا خض یَن إال لم َر والتمك َة والنص زَة والكرام لموَن الع اَل المس وال ن

ا            وھیھاَت أن َیُحلَّ ا جئن لین، ومن ھن اِء والمرس ِج األنبی اِع نھ ٌن ورخاٌء وسالٌم إال باتب أم
اْه من ھجرِة          ِر والعظاِت المجتن دروِس والعب اھیِم وال ِض المف لنتحدَث ھذه اللیلة حوَل بع
ذه    فحات ھ ُب ص ُت ُأقلِّ ا كن ي لمَّ لم، وإن حبھ وس ھ وص ى آل ھ وعل لى اهللا علی ى ص المجتب

ر    " أتذكُر حكمًة عربیًة قدیمًة تقول  الھجرِة المباركِة عرضُت َب تخّی ن أْخَص أي من  " م
ْد           م َأُع إني ل ي َّ ف ُب عل َة تنقل ُت الحكم َر المرعى، فرأی وجَد األرَض الِخصبَة الوفیرَة تخیَّ

  "من أخصب تخیر " أجُدھا وأنا أقلُب صفحات ھذِه الھجرة 
ر    " ولكني وجدتھا  ا    " من أخصب تحی َة وم ول اللیل اذا أق ي    ..ذا أدعفم تُمكم أحبت ال أك ؟ ف

احترُت أيَّ مفھوٍم .. نعم: أنني وقفُت أماَم المفاھیِم والدروِس التي اطلْعُت علیھا، واحترت
اھیم        ذه المف َلْت معي ھ تمس؟ ووَص ا أل من ھذه المفاھیم آُخذ؟ وأیھا أتُرك؟ أیھا أدُع؟ وأیھ

اط، وإال     وھذه الدروُس عددا وكّما كبیًرا، ولكن مراعاًة للوقت، وت ِض النق ى بع زًا عل ركی
فكُل ھجرِة الرسوِل صلى اهللا علیھ وسلم مھمة، وتركیزًا " على المھم، أو األھم "ال أقوُل 

اھیم      َض المف ات، وبع َض الوقف أذكُر بع ا؛ س ا إلیھ زداُد حاجتن ي ت اِط الت ِض النق ى بع عل
ا   ة، فم رِة المبارك ذه الھج تیعاِب ھ ن اس ذتھا م ي أخ دروس الت َض ال یَر وبع َل أن ُنش أجم

وِل    رة رس ي ھج ذكیِر ف ادِة والت دیرة باإلش ِة الج ایا المھم ن القض دٍد م ابرٍة لع اراٍت ع إش
ن      ِقَیَنا م ھ وأن ُیس ي زمرت العالمین الذي أسأل اهللا بمنھ وكرمھ أن ُیلحقنا بھ وأن یحشَرنا ف

  .حوضھ شربًة ال نظمأ بعدھا أبًدا 
  ؟..لماذا الھجرة.. أوًال

ّدُه الرسوُل صلى اهللا            إني لما نظرُت ذي أع داِد ال ى اإلِع أریِخ الھجرِة، ونظرُت إل ى ت إل
الھجرِة           ھ ب ن إْذِن داًء م َذھا، ابت ي اتخ الیِب الت باِب واألس ى األس رُت إل لم ونظ ھ وس علی
ا           رٍة، فیھ ریٍة كثی باٍب بش ن أس ا م ا بینھم ة، وم ى المدین وِلھ إل اًء بُوُص حابِة، وانتھ للص

ألم ُیْسَر بالرسوِل صلى اهللا  : ، فیھا كثیًرا من األسباِب البشریة، تساءلُتاالختفاُء والسِّریُة
ُل           ھ جبری أِت إلی م ی ى السماِء؟ أل ھ إل َرج ب دِس، وُیع علیھ وسلم قبَل عاٍم فقٍط إلى بیِت المق
َة     اُه من مك على الصالُة والسالُم وھو ُمْسِنٌد ظھره الشریف للكعبة بالبراِق لیرحَل ھو وإی
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ى السموات      المكرمة  اك إل دس ومن ھن ِت المق ِت     ! ؟ سبحان اهللا ..إلى بی ى بی ھ إل رى ب ُیْس
دََّة شھوٍر صلى اهللا           س ع دٍة، ویجل ٍة واح ي لیل ع ف المقدس، وُیعرج بھ إلى السماِء، ویْرِج

اذا ! علیھ وسلم ویتَِّخَذ كثیًرا من األسباِب والوسائِل لھذه الھجرةِ  ا السبب  ..لم ْم   ..؟ م َم ل ؟ ِل
ك   ذاَك اإلسراء   تكن تل أمِر اهللا         ..الھجرِة ك ة ب ِة النبوی ي المدین َة ویصبُح ف ي مك ؟ ُیْمسي ف

ك     ى ذل ادٌر عل یس اهللا ق ي      ..سبحانھ وتعالى وبقدرتھ؟ أل الى شيٌء ف ُزه سبحاَنھ وتع ؟ أُیْعِج
َد     .. ؟ كیف ال..األرِض والسماء ي بع والمعجزاُت تتنزُل علیھ علیھ الصالة والسالم، لكنن

دُت أن اهللا سبحانھ وتعالى أراد منا ومن أمِة النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن نفقھ التأُملِّ وج
ا           دعوُة أیھ ذه ال دیًدا، فھ ا س ة فقھ دعوة المحمدی ذه ال َھ ھ ھذا الدین ِفْقًھا دقیقًا، أرادنا أن نفق
ھ              َذ رسولھ صلى اهللا علی ادٌر أن یأخ ا جل وعال ق نھٌج للبشر، ربن ي م األحباُب ھي ورب

ى          وسلم في  اج إل داد، ال یحت ى إع اُج إل ة، ال یحت ى المدین َة إل لحظٍة واحدة، وینُقُلھ من مك
َر        ى مصاحبٍة، لكن األم اج إل اختفاء، ال یحتاج إلى مئونة، ال یحتاج إلى مطاردٍة، ال یحت

دینُ  اذا    ..! أعمَق من ذلَك وربي وأبعَد بكثیر، إنھ ال ًا للبشریِة، لم وَن منھج ؟ ..أراده اهللا لیك
واجُھُھم          ألنھ  دعاِة ممن ت ن ال َده م اَء بع لم وج ھ وس لو ُفعل ذلك برسول اهللا صلى اهللا علی

دعوِة وإخراِج          یِن ال ي سبیِل تبی ذاب ف اِة الع مثُل ھذه المشاكِل، مشاكِل االضطھاد، ومعان
دوَن      ف یج لَّ؟ كی ُدوَن الح ا یج أین حیَنھ اِد ف ادِة رِب العب ى عب اد إل ادِة العب ن عب اِس م الن

ذیَن یحاَربوَن        ..إلى من یلتجئون المخرج؟ َك ال نھم، أولئ ي دی ذین ُیضطھدوَن ف ؟ أولئك ال
ذه     ن ھ َة م دروَس العظیَم ذوا ال یھم أن یأخ رامُتھم عل َتَھُن ك ذین ُتم ك ال دتھم، أولئ ي عقی ف

  .الھجرِة
  ..إًذا

دعاِة   َة لل دروَس العظیم ا ال ن خالِلھ ینُّ م ا، نتب ِع مراحِلھ رِة بجمی ذه الھج ي ھ ن ف نح
دروَس، ولخسرنا      و َك ال حاھا؛ لخسرنا تل للمسلمیَن، فلو تمَّْت ھذه الھجرُة بین عشیٍة وض

تلَك المواقَف، وھذا أمٌر ال ینتبھ لھ كثیٌر من الناس، ویكفي التاریَخ شرفًا أن سطََّر بأحرفِھ 
، وحٍل الذھبیِة ھذه السیرِة العطرِة، وھذه الھجرة المباركة، لنلجأ إلیھا كمخرٍج من ُكرباِتنا

  .ألزماِتنا، وِشفاٍء ألمراَضنا، بعد اهللا جل وعال
ِل،          ِل والتواُك ین التوك رُق ب ف یف ُذ باألسباِب، كی ف یأخ في ھذه الھجرِة یعرُف الداعیُة كی
ھ ال یستكیُن وال یستھیُن          ِة أن ذه الھجرِة النبوی لُم من ھ یأخذ الحذَر والِحیطَة، یعرُف المس

نھٌج للبشر،      .. وال في عقیدتھ أبدا، نعموال یْقَبُل الذلَة في دینھ،  َة م ذه الھجرَة العظیم إن ھ
ولو خرْجُت عن الموضوِع من جھٍة أخرى في درٍس عظیٍم أرِبُطُھ بھذا الموضوِع، وھو 

فلقد وقفُت كثیرًا وتأّملُت بتمعٍُّن قصَة عالِج اإلسالِم لقضیِة المنافقین، " قضیُة المنافقین " 
ى    وكیف عالج الرسوُل صلى اهللا علیھ وسلم قضیتھم حتى انتھت، ابتداًء من الھجرِة وحت

ي          ُرھم ف افقیَن وأث ا قضیُة المن ي مرت بھ األطواِر الت وفاِتھ صلى اهللا علیھ وسلم مرورًا ب
اهللا جال وعال قادٌر على أن ُیْعِلَم نبیَھ صلى اهللا علیھ وسلَم بعض : المدینة، وتساَءْلُت وقلُت

ردوا  أسماء المنافقیَن ِلَی وممن حولكم من األعراب     (ْسَتِتَیبھم؛ فإن تابوا، وإال ُقتلوا، أو ُط
م  .. نعم) منافقون ومن أھل المدینة مردوا على النفاق ال تعلمھم نحن نعلمھم ال تعلمھم كلھ
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ھ      َر رسوَلھ صلى اهللا علی نحن نعلمھم، ألن اهللا لم ُیرْد إبالَغھ إیاھم؛ ألن اهللا تعالى لو أخب
ا؟  وسلم بھذِه ا ألسماء، نحُن الذیَن نأتي من بعِده من سیخِبُرنا بالمنافقیَن الذین یعیشوَن بینن

  كیف نعالُج ُمْشِكَلِتَنا معھم وھم من بني جلدِتنا؟ إذا
رِة       ى ھج لم، إل ھ وس لى اهللا علی وِل ص یرِة الرس ى س الى إل د اهللا تع وِء بع ن اللج دَّ م ال ب

ا ع     لم، َفِمْثَلَم ھ وس َك المشكلَة       الرسول صلى اهللا علی لم تل ھ وس الَج الرسوُل صلى اهللا علی
ذا        ِل ھ ي داخ ْت ف ي ارُتكب اِت الت وتلَك الفتنَة داخَل الصفِّ المسلِم، ووقَف على تلَك الخیان

  .الصفِّ؛ سنجُد حینھا عالجا لمشكالِتنا في زماننا ھذا
نتعلَم منھ الشيَء إن درَس الھجرِة أیھا األحبة درٌس عظیم، أراد اهللا سبحانھ وتعالى لنا أن 

ُة عن             وُب الباحث ن القل وُب الصادقُة الیقظُة؟ أی ن القل ُة؟ أی وُب الحی ن القل الكثیَر، ولكن أی
لم لنستلھَم     ھ وس الحق؟ فالعودة العودة الصادقة الحمیمة إلى ھجرِة الرسوِل صلى اهللا علی

  .وإلى ثاني الدروس الجنیة من الھجرة النبویة،،، الدروَس والعبَر 
  ..!المدینة النبویة، التأسیس والتوطین: اثانًی

ھ          لمِة موطٌن أو موضٌع تتأسُس فی ِة المس وَن للفئ دَّ أن یك وھذه قضیٌة مھمٌة، وھي أنھ ال ُب
ِم   وتتربى علیھ، وتستطیُع أن تمارَس من خالِلھ عملیَة التغییر، وقد كان ھذا في داِر األرق

ان موطنُ        د ك َل الھجرِة، فق َم قب ي األرق اٍء        بِن أب دِة وبن یٍم وإرشاٍد وغرٍس للعقی اٍء وتعل بن
لإلسالم في النفوِس، وتجمیٍع للصفوف ومعرفٍة لواقع الباطِل والجاھلیِة، وھذا التجمُع ھو 
الذي كان یحرُِّك دعوَة اإلسالِم حتى أذن اهللا بالھجرِة فكان التأسیُس والتوطیُن في صورِة 

  .ِر رسوِل اهللا صلى اهللا علیھ وسلمدولٍة وفي صورِة مجتمٍع متكامٍل في مَھاَج
دعوة   لقد كاَن ھدُف النبِي صلى اهللا علیھ وسلم من ھجرتِھ إلى المدینِة إیجاُد موطئ قدم لل
َق      داخِل وَتْنَطِل ن ال َھا م ي نفَس تطیَع أن َتْبِن ى تس األمِن واالستقرار، حت ْنُعَم ب ى َت اك حت ھن

راوُد رسوَل اهللا صلى اهللا    لتحقیِق أھداِفھا في الخارِج، ولقد كان ھذا ا لھدُف أمًال وحُلما ی
رأیُت في المناِم أني أھاجُر من مكَة إلى أرٍض بھا نخٌل، فذھب ظني إلى أنھا "علیھ وسلم 

  ".الیمامة أو ھجر، فإذا ھي یثرب 
كان ھدُف الرسوِل صلى اهللا علیھ وسلم من الھجرِة تكثیُر األنصاِر وإیجاد رأٍي عاٍم مَؤیٍِّد 

ِة، ألن وجوَد ذلَك یوفُر على الدعوِة الكثیَر من الجھوِد وُیَذلُِّل في طریِقھا الكثیَر من للدعو
الِصعاب، والمجاُل الَخْصُب الذي َتَتحقُق فیھ األھداُف والُمْنَطَلُق الذي َتْنَطِلُق منھ الطاقاُت 

بَن عمیٍر  ھو في المدینة، ولھذا حِرَص رسوُل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أن یبعَث مصعَب
ِة      ى المدین فیَره إل وَن س أوَل سفیٍر في اإلسالم، حِرص صلى اهللا علیھ وسلم أن یرسلھ لیك
لیعلَِّم األنصاَر اإلسالَم وینشَر دعوَة اهللا فیھا، ولّما اطمأنَّ رسوُل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

ى ال        حاَبھ إل ة حّث أص ي المدین دعوِة ف ٍد لل م     إلى وجوِد رأٍي عاٍم مَؤیِّ ال لھ ا وق ھجرِة إلیھ
  ".ھاجروا إلى یثرب، فقد جعَل اهللا لكم فیھا إخوانًا ودارًا تأمنوَن بھا "

ِي    ِل التنظیم تكماُل الھیك رِة اس ن الھج لَم م ھ وس لى اهللا علی وِل اهللا ص دُف رس ان ھ د ك لق
ي   اجروَن ف اُر والمھ َة، واألنص ي مك ُد ف وُل القائ وَن الرس عبًا أن یك ان ص د ك دعوِة، فق لل
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اجَر        ذا ھ ة، ولھ ي المدین ھ ف دوَن عن المدینة، صعٌب أن یكوَن المعلُم في مكَة والتالمیُذ بعی
ٍد       دوِن قائ َة ب ھ، ألن الجماع ْي أتباِع ین ظْھَرَان وَن ب لم لیك ھ وس لى اهللا علی وُل اهللا ص رس

ٍة مؤ       تمُّ إال بوجوِد جماع رى ال ی داِف اإلسالِم الكب ٍة  كالجسِد بال رأٍس، وألنَّ تحقیَق أھ من
  .منَظَمٍة، ُتَغذِّ السیَر إلى أھداِفھا بُخًطى وئیدٍة وطیدٍة متینٍة

ھ   ِك بحبل ى اهللا بالتمس رٍة إل وِلھ، ھج و اهللا ورس رٍة نح ى ھج وَم إل لمیَن الی وَج المس ا أح فم
نتھ،        اِع س لم باتب ھ وس لى اهللا علی ولھ ص ى رس رٍة إل ویم وھج رعِھ الق یِم ش یِن وتحك المت

ذوَن          واالقتداِء بسیرتھ، ف دأوا یأخ حیِح وب ِق الص ي الطری دأوا السیَر ف د ب ك فق إْن فعلوا ذل
وَن              ل عسى أن یك ى ھو؟ ق ِد اهللا، ویسألونَك مت ن عن ى ِم ا النصُر إل بأسباِب النصِر، وم

  .قریبًا
  .دعوٌة مستمرٌة وصبٌر عظیم: ثالًثا

د           نًة ی َة ثالث عشرَة س ي مك ُم ظلَّ ف ا نعل لَم كم ى اهللا جل   فالنبُي صلى اهللا علیھ وس عو إل
وعال لیلََ نھار، متعرًضا في ذلك إلى األذى الشدیِد واالضطھاِد المستمِر من كفاِر قریٍش 
الذیَن ال یریدوَن للخیِر أن ینتشَر، ومع ذلك فلم ییأس مع كلِّ ھذا العنِت وقلِة من آمَن معھ 

ن       ُھ یستطیُع م ٍة أخرى لعل ِن اهللا    خالَل ھذه المدِة، فحاوَل أن یتجَھ إلى بیئ َر دی ا نش خالِلھ
جل وعال، فاتجھ إلى الطائفِِ ولكنھ فوجَئ بالسفھاِء یردوَنھ ردًا منكرا، تقوُل أُم المؤمنیَن 
عائشُة رضى اهللا عنھا وھي تحدُِّث ابَن أختھا عروة َأنََّھا َقاَلْت ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم 

دَّ    : (؟ َقاَل..َأَشدَّ ِمْن َیْوِم ُأُحٍد  َھْل َأَتى َعَلْیَك َیْوٌم َكاَن اَن َأَش ُت َوَك َلَقْد َلِقیُت ِمْن َقْوِمِك َما َلِقی
ي          ْم ُیِجْبِن الٍل َفَل ِد ُك ِن َعْب َل ْب ِد َیاِلی ِن َعْب ى اْب  َما َلِقیُت ِمْنُھْم َیْوَم اْلَعَقَبِة ِإْذ َعَرْضُت َنْفِسي َعَل

ُت       ِإَلى َما َأَرْدُت َفاْنَطَلْقُت  ِب َفَرَفْع ْرِن الثََّعاِل ا ِبَق َتِفْق ِإال َوَأَن ْم َأْس َوَأَنا َمْھُموٌم َعَلى َوْجِھي َفَل
دْ         َھ َق اَل ِإنَّ اللَّ اَداِني َفَق ُل َفَن ا ِجْبِری ِإَذا ِفیَھ ْرُت َف ِمَع  َرْأِسي َفِإَذا َأَنا ِبَسَحاَبٍة َقْد َأَظلَّْتِني َفَنَظ  َس

اَداِني          َقْوَل َقْوِمَك َلَك َوَما یِھْم َفَن ْئَت ِف ا ِش ْأُمَرُه ِبَم اِل ِلَت َك اْلِجَب َك َمَل َردُّوا َعَلْیَك َوَقْد َبَعَث ِإَلْی
ك، َمَلُك اْلِجَباِل َفَسلََّم َعَليَّ ُثمَّ َقاَل َیا ُمَحمَُّد ِإْن ِشْئَت َأْن ُأْطِبَق َعَلْیِھُم اَألْخَشَبْیِن فعلت ولك ذل

َدُه   َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّ َھ َوْح ى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َبْل َأْرُجو َأْن ُیْخِرَج اللَُّھ ِمْن َأْصالِبِھْم َمْن َیْعُبُد اللَّ
  ].رواه البخاري). [ال ُیْشِرُك ِبِھ َشْیًئا

ا نتساءل   ي        : إن ھذه الوقفَة أیھا األحبُة تجعُلن ا من األذى ف م تحملن دیِن اهللا؟ ك دمنا ل اذا ق م
لمنا       سبیِل نشره    ا استس الم؟ أم أنن ھ الصالة والس بَر علی ا ص بَرنا كم اس؟ ھل ص ین الن ب

ھ سبحاَنھ، ھل      دعوِة إلی بمجرِد أن نواِجَھ أذًى أو معارضًة، فقمنا بعد ذلك بالتوُقفِّ عن ال
ي   ھذه ھي القدوُة بالنبِي المصطفى األمیِن، إنك لو نظرَت أیھا الكریُم إلى أمتَك الكریمِة ف

ِع     القرآِن الكر ى واق اِء عل یِم ونظرَت إلیھا في أرِض الواقِع النفلق كِبُدَك من الحزِن والبك
ھ          نھج اهللا جل وعال وعن سنِة رسولھ صلى اهللا علی أمٍة قد انحرفت كثیرًا وكثیرًا عن م
ي خرجْت    وسلم، فھاھي األمُة التي نراھا الیوَم ونعیُش تحت ِظاللھا، لیسْت ھي األمُة الت

ِر   ِق رسول اهللا          وبزغْت في فج ْت عن طری دلت شرع اهللا وانحرف وْم ب ا الی اإلسالم، أمتن
ن             ِم األرِض مم ِر وأذلِّ ُأم َة ألحق ر، أذلَّ اهللا األم ذي ھو خی ى بال و أدن ذي ھ واستبدلِت ال

م       ود، نع اِء یھ ن أبن ازیِر م ردِة والخن .. كتب اهللا علیھُم الذلَة والھواَن واللعنَة من إخواِن الق
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الیوَم َقْصَعًة مستباحًة ألحقِر أمِم األرِض وأذلِّھا، وَحقَّ علیھا قوُل الصادِق أصبحِت األمُة 
دیِث           و داووَد من ح ذي رواه أب حیِح ال دیِث الص ي الح لم ف ھ وس دوق صلى اهللا علی المص

ى قصعتھا      : (ثوباَن رضي اهللا عنھ  ُة إل داعى األكل ا تت ُم كم ) یوِشُك أن تتداعى علیكُم األم
ال، ولكنكم غثاٌء كغثاِء السیِل، ولیوشكََّن   : لٍة نحُن یوِمئٍذ یا رسول اهللا؟ قال أوِمن ق: قالوا 

وھَن،         وبكُم ال ي قل ذفنَّ ف دوُِّكم، ولیق وِب ع َة من قل ا     ) اُهللا أن ینزَع المھاب وھُن ی ا ال ل وم قی
ُة الموت   : (رسول اهللا ؟ قال  دنیا وكراھی ارُ      ). حُب ال ا األخی وَم أیھ ُة الی د أصبحِت األم  لق

ُدویَالٍت       ُة ك یُش األم انیِة، تع اِة اإلنس اِط الحی ى ِبس یُش عل ریِة تع اِت البش ن الِنفای اًء م ُغث
ٌة          َراٌت قومی طنعة، وَنَع ٌة مص دوٌد جغرافی ا ح ل بینھ ٍة تفص ارعٍة متحارب اثرٍة متص متن
ة،      ة غربی وانیٌن جاھلی ا ق ٌة َتْحُكُمھ ٌة ووطنی اٌت قومی مائھا رای ى س رُف عل ة، وُترف جاھلی

ھا    وت اُر لنفِس ل وال تخت دوُر باألمِة الدوراُت السیاسیُة فال تملُك األمُة نفسھا عن الدوراِن ب
ذلت األمُة بعد ِعزٍَّة، وَجِھلِت األمُة بعد علم، وضُعفِت األمُة ! حتى المكاَن الذي تدوُر فیھ 

تقوُد القافلَة كلَّھا بعد قوة، وأصبحْت في ذیِل القافلِة اإلنسانیِة بعد أن كانْت باألمِس القریِب 
د أن      ِر اإلنسانِي والعلمي بع بجدارٍة واقتدار، أصبحِت األمُة الیوَم تتسوَُّل على موائِد الفك
اجرِة            ُح الھ ائھیَن ممن أحرَقُھْم لف ارَى والت ِدي الحی ارًة َتْھ ِب من األمِس القری كانِت األمُة ب

ي سیِرھا،     القاتِل وأرَّقھم طوُل المشِي في التیِھ والضالل، أصبح ْأرجُح ف وَم تَت ِت األمُة الی
األمِس      ُة ب ِت األم َد أن كان وال تعرُف طریَقھا الذي یجُب علیھا أن َتْسُلَكْھ وأن تسیَر فیھ بع
دي         ي ال یھت ِة الت حراِء المھلك دروِب المتشابكِة والص ي ال القریِب الدلیَل الحاذَق األرَب ف

لكنھا السنُن ..! ال شيء.. ا الذي جرى؟ ما الذي تغیرفم.. للسیِر فیھا إال األلداُء المجرِّبوَن
واِهللا إن ھذا الواقَع األلیَم الذي " إن اهللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم " الربانیُة 

ا             ٍد من ُل واح ورِة ویستوجُب أن یسأَل ك ِم الغی َع الِھم ا یستنفُر جمی ي أمتن نراه بأمِّ أعیِننا ف
ا  ذه            نفَسھ ھذا السؤاَل م فِّ ھ ي تخل دین اهللا جل وعال ؟ ھل فعال نحُن السبُب ف دمنا ل ذا ق

ُنمُّ     ..األمِة وُرُكوِبھا ذیَل القطار ھ َی حیًة إال أن ؟ سؤاٌل وإن كان ُیَمثُِّل في الحقیقِة ظاھرًة ص
ا         رُف م لُم ال یع ھ المس ذي أصبَح فی دِّ ال عن َخَلٍل في َفْھِم حقیقِة االنتماِء لھذا لدیِن إلى الَح

ْت  ! الذي یجُب علیھ أن یقدَِّمھ لدیِن اهللا جّل وعال، لماذا ؟ ألن قضیَة العمِل للدین ما تحرك
في قلوبنا إال في لحظِة حماٍس عابرٍة أجََّجَھا عالٌم مخلٌص أو داعیٌة صادٌق، فقمنا بعد ھذه 

ا  ي سؤاٌل مخجٌل سؤاٌل مَ     .. اللحظِة الحماسیِة المتأججِة نسأُل عن أدواِرن ھ ورب ب؟؟  إن ھی
دیِن        ذا ال ِل لھ وِب قضیَة العم ي القل سؤاٌل یجُب أال نِملَّ طرحھ وأال نسئَم ِتكراره لُنحیَي ف

ِرھم             اطِلھم وكف وٍة لب ٍة وق ِل رجول ِر والباطِل بك ُل الكف ھ أھ ٍت تحرََّك فی ي وق ٍت  ! ف ي وق ف
وا، بل واهللا انتعَش أھُل الباطِل فیھ وتحركوا في الوقِت الذي تقاعَس فیھ أھُل الحِق وتكاسل

َع      ٌع یجُب أن یستنفَر جمی ما انتفَش الباطُل وأھُلُھ إال یوَم أن تخلى عن الحِق أھُلھ، إنھ واق
.. ؟..ما ھو دوري في ھذه الحیاة؟ كیف أقدُم لدین اهللا.. الھمِم الغیورِة، ُقْل لنفسَك وخاطبھا

مُأل قلوَبنا وُتحِرُق ُوجداَننا وُتِقضُّ أما واهللا لو كانْت قضیُة العمِل لدیِن اهللا تْشَغُل أفكاَرنا وت
لو كانْت قضیُة .. مضاجَعنا ونفكُر فیھا لیَل نھار في النوِم والیقظِة في السِِّر والعالنیة، نعم

ِب         َره بَحَس ھ سیحدُِّد أم ذا السؤاَل، ألن دًا ھ العمِل لدین اهللا في قلِب كلٍّ منا ما سأل نفسھ أب
  المكاِن الذي یعیُش فیھ، ألن قضیَة العمِل لدیِن اهللا تمُأل الزماِن الذي یعیُشھ وِبَحَسِب
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ِل           رارٍة بكل حزٍن أصبحت قضیُة العم ِل م ٍل أسٍف بك علیھ ھمَُّھ وُوجداَنھ وقلبھ، لكن بك
ي   !.. لدیِن اهللا قضیًة ھامشیًة ثانویًة في ِحسِّ كثیٍر من المسلمین ا ف بل وأصبَح ال وجوَد لھ

َر    حكون         ِحسِّ ِقَطاٍع عریٍض آخ ونھم ویض لَء عی امون م َلَء بطوِنھم وین أكلوَن ِم ن ی مم
َر ال          أنَّ األم ھ وَیْمِضي وك ُد كتفی زُّ الواح ِة َفَیُھ ِع األم ملَء أفواھھم، بل وینظروَن إلى واق

  ..یعنیھ، وكأنھ ما ُخلَق إال لیأكَل ویشرَب، أقوُل 
دَّ أن   ال ب لمٍة، ف لٍم ومس لِّ مس ئولیُة ك دیِن مس َل لل ي إن العم احٌة ف دیِن مس یِة ال وَن لقض تك

دیِن        .. خریطِة اھتماماتِنا وبرامجنا نعم مُّ ال ِرَق ھ ا، وأن ُیْح دیُن عواطَفن بَط ال دَّ أن َیْض ال ب
ل        ھ، وتأم ي قلب ھ ف ده، ال یحمل ِوجداَننا، وِإنَّ من الُمحاِل أن یتحَرَك اإلنساُن لشيٍء ال یعتق

لم     ھ وس ھ       كیف احترق قلُب نبینا صلى اهللا علی ھ رب ال ل ى ق دین حت ذا ال اخٌع   " لھ ك ب فلعل
  ".نفسك على آثارھم إن لم یؤمنوا بھذا الحدیِث أسفا 

  .الثبات على المبدأ: رابًعا
ِھ           ى كبریائ َة عل َة الدال م األدل َب لھ ُدوُه، ونص وه ویعُب ق لیعرف َق الخل الى خل إن اهللا تع

لَ  تالَء سنًة من سنِن اِهللا      وعظمتھ لیھاُبوه، وقد اقتضت حكمُتھ سبحانھ وتعالى أن جع االب
ِب،          ن الطی ُث م َز الخبی ى یتمیَّ ٍة حت یٍص ومراجع ى تمح ٍة إل رَء بحاج ِة، وأن الم الكونی
ؤمُن الصادُق         ى اهللا، والم َع إل اب ورج اهللا، وأن والمؤمُن من غیره؛ فالسعیُد من اعتصم ب

وَن   َأَحِسَب النَّاُس َأن ُیْتَرُك* الم " ثابٌت في السراِء والضراِء  ْم ال ُیْفَتُن وا َأن َیُقوُلوا آَمنَّا َوُھ
اِذِبیَن   *  َیْعَلَمنَّ اْلَك َدُقوا َوَل ِذیَن َص ُھ الَّ َیْعَلَمنَّ اللَّ ْبِلِھْم َفَل ن َق ِذیَن ِم ا الَّ ْد َفَتنَّ ال" َوَلَق َأْم : " وق

ِذیَن خَ       ُل الَّ ْأِتُكم مََّث ا َی َة َوَلمَّ ْدُخُلوا اْلَجنَّ رَّاُء       َحِسْبُتْم َأن َت اُء َوالضَّ ْتُھُم اْلَبْأَس ْبِلُكم مَّسَّ ن َق ْوا ِم َل
  "َوُزْلِزُلوا َحتَّى َیُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذیَن آَمُنوا َمَعُھ َمَتى َنْصُر اللَِّھ َأال إنَّ َنْصَر اللَِّھ َقِریٌب 

دةِ          ي الش الَم ف ا مع فْت لن ِة كش ى المدین لَم إل ھ وس ِي صلى اهللا علی اِء،  إن ھجرَة النب والرخ
ي     َة اهللا ف َم حكم والعسِر والیسر، وأبانت لنا عن معادِن النفوِس، وطبائِع القلوب؛ ومن َعِل
الُك   تصریِف األمور، وجریاِن األقداِر فلن یجَد الیأُس إلى قلبھ سبیًال، ومھما أظلمِت المس

اُن إ      ًا؛ فاإلنس زداَد إال ثبات ن ی اُت؛ فل اثرِت النكب وُب وتك ِت الخط ع،  وتتابع ھ راج ى رب ل
ة   ِة المبارك : والمؤمُن بإیمانھ مستمسٌك وبأقدار اهللا مسلِّم، وإن من معالِم ھذه الھجرِة النبوی

ِن اِهللا      ى دی اَت عل ك أن الثب ھ، ذل تقامُة علی دیِن واالس ى ال اُت عل دأ، الثب ى المب اُت عل الثب
  .ِم وصحِة الیقینواالعتصاَم بھ یدُل داللًة قاطعًة على سالمِة اإلیماِن، وحسِن اإلسال

یمن              ِت وف اِن الثاب ِس اإلنس ي نف ھ ف ل، ل ى جمی ٌق عظیٌم، ومعن ِن اهللا ُخُل ى دی إن الثباَت عل
حوَلھ من الناِس مؤثراٌت مھمٌة تفعل ِفْعَلھا، وتؤثُر َأَثَرَھا، وفیھ جوانُب من األھمیِة الفائقِة 

  .في تربیِة الفرِد والمجتمع
الِم و  ى اإلس اِت عل فَة الثب ا   إن ص ا اهللا بھ ٌة حب ٌة عظیم ق نعم نھِج الح ى م تمراِر عل االس

أولیاَءه وصفوَة خلقھ، وامتنَّ علیھم بھا، فقال مخاطبًا عبَده ورسوَلھ محمدًا صلى اهللا علیھ 
  ".َوَلْوال َأن َثبَّْتَناَك َلَقْد ِكدتَّ َتْرَكُن إَلْیِھْم َشْیًئا َقِلیًال :" وسلم



 ٣٤٣

ٌل ِن اهللا دلی ى دی اَت عل ریبُة    إن الثب و ض ھ، وھ ِة ب ى الثق ٌة إل نھِج، وداعی المِة الم ى س عل
َت صلى اهللا           ف ثب روا كی م ت ِة، أل ِد والرفع ى المج النصِر والتمكیِن والطریِق الموصلِة إل
ھ      َر بسبب ثبات علیھ وسلم في دعوِتھ قبَل الھجرة وبعَدھا؟ ألم تروا كیف ُمكِّن وُأعزَّ وُنِص

  ؟..یھعلى مبدأه صلوات ربي وسالمھ عل
ِد     ي تعبی إن الثباَت طریٌق لتحقیِق األھداِف العظیمِة، والغایاِت النبیلِة؛ فاإلنساُن الراغُب ف

  .الناِس لرِب العالمین والعامُل على رفعِة دینھ وإعالِء رایِتھ ال ِغَنى لھ عن الثبات
ى س   ِق  إن الثباَت یعني االستقامَة على الھدى، والتمسَك بالتقى، وَقْسَر النفِس عل لوِك طری

  .الحِق والخیر، والُبْعِد عن الذنوِب والمعاصي وصوارِف الھوى والشیطان
اَن    ا ك إنَّ مما ُیعیُن على الثباِت أماَم الفتِن واالبتالءاِت صحُة اإلیماِن وصالبُة الدیِن؛ فكلََّم

ھ  اإلنساُن قویًا في إیمانھ، صْلبًا في دینھ، صادقًا مع ربھ، كلما ازداَد ثباُتھ، وَق ِوَیْت عزیمُت
ھ            دعو رب ان ی لم ك ھ وس دًا صلى اهللا علی ُبَك أن صاحَب الھجرِة محم وثبَتْت ُحجُتھ، وَحْس

  ".اللھم إني أسألك الثباَت في األمِر، والعزیمَة على الرشد" ویسأُلھ الثبات 
 إن الثباَت على الدیِن مطلٌب عظیٌم ورئیٌس لكِل مسلٍم صادٍق یحُب اهللا ورسوَلھ صلى اهللا  

وَم   علیھ وسلم، ویریُد سلوَك طریِق الحِق واالستقامِة بعزیمٍة ورشد، واألمُة اإلسالمیُة الی
أحوُج ما تكوُن إلى الثباِت خاصًة وھي تموُج بأنواِع الفتِن والمغریات وأصناِف الشھوات 
ھ أن حاجةَ     والشبھات، فضًال عن تداعي األمِم علیھا، وَطَمِع األعداِء فیھا ومما ال شك فی

المسلِم الیوَم لعوامِل الثباِت أعظُم من حاجِة أخیھ المسلِم إلى ذلك في القروِن السالفة وذلك 
  .لكثرِة الفساِد وُنْدَرِة اإلخوان، وَضْعِف الُمعین، وِقلِة الناصح والناصر، واهللا المستعان

  .ِجنسیُة المسلِم ووطُنھ عقیدتھ: خامسًا
حابُة    إن أغلى ما لدى اإلنساِن إذا تخلى ع ده، فالص ھ وبل ن ُمقِوماِت دیِنھ، أھُلھ وولُده ومال

رضواُن اهللا علیھم لما وجدوا أن مكَة لیسْت مقرا لدیِنھم؛ استأذنوا من الرسوِل صلى اهللا   
دنیا،               ِب ال وا عن مطال ا ارتفع لم، وھن ھ وس م صلى اهللا علی أذن لھ الھجرِة، ف لم ب ھ وس علی

حابُة  وعن حقارِة الدنیا، وعن ُذلِّ الدنی ا، َوَنَجوا بعقیدِتھم؛ ألن المسلَم وطُنھ عقیدُتُھ، فالص
ذه        بیل ھ ي س اِل ف حوا بالم ِل، وض حوا باألھ الوطِن، وض حَّوا ب یھم ض واُن اهللا عل رض
ًا    دًا مملوك الھجرة في سبیِل عقیدِتھم، وانظر إلى صھیٍب الرومي رضي اهللا عنھ، كان عب

ّدَق و     ا جاء اهللا باإلسالم ص ُي        في مكَة، فلم م َأِذَن النب ار، ث ذاب الكف ھ ع أطاع، فاشتَد علی
م         اجَر معھ ا أراَد أن یھ اجروا، فلم ة فھ ى المدین الھجرِة إل صلى اهللا علیھ وسلم للمؤمنیَن ب
ى    ُرَب إل ن أن َیْھ ًا م ھ، خوف ن یحُرُس اِر م ل والنھ ده باللی وا عن ریٍش، وجعل ادُة ق ھ س منع

ھ،    المدینة، فلما كان في إحدى اللیالي، خرَج  ن یْرُقُب ھ م من فراِشھ إلى الخالء، فخرَج مع
ثم ما كاَد یعوُد إلى فراشِھ حتى خرَج أخرى إلى الخالِء، فخرج معھ الرقیب، ثم عاد إلى 
د،         ھ أح م یخُرج مع د الخالَء، فل ھ یری فراشھ، ثم خرَج، فخرَج معھ الرقیُب، ثم خرج كأن

فتَسلََّل رضي اهللا عنھ، وخَرَج من مكَة، فلما قد شغَلُتھ الالُت والعزى ببطنھ اللیلَة، : وقالوا
ى      ْیِلھم، حت ى َخ وه عل ة، فلحق ى المدین ھ إل وا بھرِب وَنُھ، فعِلُم وا یلتمس نھم، خرج أخََّر ع ت



 ٣٤٤

ین         َھاِمِھ ب َة ِس َر ِكَناَن م َنَث ٍل، ث ِة جب أدركُوه في بعِض الطریِق، فلما َشُعَر بھم رقى على َثِنیَّ
لقد علمُتم واِهللا أنِّي أصوُبُكم رمیًا، وواهللا ال َتِصُلوَن إليَّ حتى  یا معشَر قریٍش،: یدیھ وقال

ك،  : َأْقُتَل ِبِكلِّ َسْھٍم بین َیَدّي رجًال منكم، فقالوا أتیتنا ُصْعُلوكًا فقیرًا، ثم تخرُج بنفسَك ومال
: فقال.. نعم: ؟ قالوا..أرأیتم إْن َدَلْلُتُكم على موِضِع مالِي في مكَة أتأخذونھ وتدعوني: فقال

َة          ى فالن وا إل ذوھا واذھب َي من ذھب، فخ ا أواق احفروا تحَت ُأْسُكفَِّة باِب كذا وكذا فإن بھ
فخذوا الُحلََّتْین من ثیاٍب، فرجعوا وتركوه، ومضى َیْطِوي ِقَفاَر الصحراِء، یحملھ الشوُق  

ى إذا وصَل ال         حاِبھ، حت ھ السالُم وأص ِي علی اِء النب ي لق ى    ویحدوُه األمُل ف َل إل َة، أقب مدین
فِر،         اُء الس ق َوَوْعَث ُر الطری ھ َأَث لم وعلی ھ وس المسجِد فدخَل على رسول اهللا صلى اهللا علی

ى  .. رِبَح البیُع أبا یحیى: فلما رآه النبُي علیھ الصالُة والسالم قال ا یحی ح  .. ربَح البیُع أب رب
ى  ع   .. البیُع أبا یحی َح البی م واهللا رب ربح  .. نع اذا ال ی ُرَك       ؟..ولم ھ أن َیْت اَن علی ذي ھ و ال وھ

الماَل الذي جمعھ بَكدِّ اللیِل وَتَعِب النھار، لماذا ال یربح وقد ترَك األرَض التي ألفھا والبلَد 
ھ    اِة رب ھ ومرض ِب عقیدت بیل طل ي س كنھا، ف ي س داَر الت ا، وال ي عرفھ ُة .. الت ا األحب أیھ

  ..الكرام
ھ ھي        ال بد أن نوطنَّ أنفسنا، وأن نفھم ھذه الھ لِم ووطِن یَة المس أن جنس ا ب ًا حقیقی جرَة فھم

ور   ُل الخ ذلَّ، وال یقب ل ال تكین وال یقب ُن وال یس ال َیِھ دأ، ف ذا المب ا لھ لُم تبًع ھ، فالمس عقیدُت
ْؤِمِنیَن     " والضعَف  ُتْم ُم َأْعَلْوَن ِإْن ُكْن ُتُم اْل حابُة    " َوال َتِھُنوا َوال َتْحَزُنوا َوَأْن د الص ا وج ولم
ة واالستكانة؛       رضي اهللا ذل والمھان دین إال بال ذا ال  عنھم أنھم ال یستطیعون أن یعیشوا بھ

امھم،        ع اهللا مق ة، فرف ا رؤوسھم عالی تخلوا عن ھذا الوطن، وذھبوا إلى بالد یرفعون فیھ
  .وأعادھم إلى وطنھم منتصرین

د        ة التوحی ق كلم ي تحقی ن ف ة تكُم ِد  لقد أكدت دروُس الھجرِة النبویِة أن عزة األم ، وتوحی
عُف       ھ ض دیِن مآُل وِة ال ي أخ یٍر ف دة أو تقص ر العقی ي أم ٍق ف ا، وأن أي تفری ِة علیھ الكلم
ِم وانتكاساِت الشعوِب     األفراِد وتفُكُك المجتمِع وھزیمُة األمة، وإن المتأمَل في ھزائِم األم

ي جان       دِة والتساھِل ف ر العقی ي أم ِت  عبر التاریِخ یجُد أن مرّد ذلك إلى التفریِط ف ب الثواب
  .المعنویِة مھما تقدمِت الوسائُل المادیة

ُة   إن عقیدَة التوحیِد ھي الرابطُة التي تتضاءُل أمامھا االنتماءاُت القومیُة والتمایزاُت القبلی
ا        دتھا وارتباِطھ ا لعقی دیٌن بوالئھ ریِم م ِد والتك والَعالقاُت الحزبیة، واستحقاُق األمِة للتمجی

ف ال ا، كی ٍة  ؟ و..بمبادئھ اراٍت إلحادی اَم تی ر أم وَن كث زمن منھزم اِب ال ي أعق ِة ف ي األم ف
ِن          م یج ًة، ل داءاٍت خادع ُق ن ُع شعاراٍت مصطنعٍة وُتْطِل وافدٍة ومبادَئ عصریٍة زائفٍة ترف
أھلھا من ورائھا إال الذّل والصغاَر والمھانَة والتباَر والشقاَء والبواَر؛ فأھواٌء في االعتقاد 

ي السیا   ذاھُب ف یَن      وم َف المھ ا التخل ت نتیجتھ اع واالقتصاِد كان ي االجتم ِة ومشارُب ف س
ٍة وأسى    ن  : والتمزَق المشین، وفي ِخضَِّم ھذا الواقِع الُمزري َیِحقُّ لنا أن نتساءَل بحرق أی

دروُس الھجرِة في التوحیِد والوحدة؟ أین أخوُة المھاجریَن واألنصاِر ِمن شعاراِت حقوِق 
الزائفة؟ قولوا لي بربكم أُي نظاٍم راعى حقوَق اإلنساِن وكّرمھ أحسَن اإلنساِن المعاصرِة 

  .تكریٍم وَكِفَل حقوَقھ كھذا الدیِن القویم



 ٣٤٥

  .المسجُد والدوُر الحقیقي: ثامًنا
جِد             اِء المس دأ ببن ِة، فب ى المدین ى وصَل إل لَم سیَرُه حت ھ وس ویواصُل النبُي صلى اهللا علی

ج  ھ أنَّ المس ھ ِلِعْلِم ُة  وعمارِت و مدرس ا ھ ط، وإنم الِة فق الِم ألداِء الص ي اإلس ْد ف م یوج َد ل
المیِة         ِة اإلس ُز الدول و مرَك ِن اهللا، وھ ِغ دی الِق لتبلی ُة االنط و ُنقط ِة وھ ِع الحقیقی المجتم

  .السائرِة على منھِج اهللا
انَ     ث ك وِة، حی ِد النب ُذ عھ لمیَن ُمْن وِب المس ي قل ْت ف جِد وترعرع ُة المس أْت مكان د نش  لق

أعلى سبحاَنھ شأَن المساجِد      مصدَر النوِر والعلم والبصیرِة والعزة لإلسالِم والمسلمین؛ ف
َق       َل أْن ال طری لمیَن األوائ ِة المس جِد ومعرف ورفع قدرھا، وال أدلَّ على عظیِم مكانِة المس

ُي   إلعالِء دیِنھُم الذي ھو مصدُر ِعزِِّھم، إال باالنطالِق منھ، ولذلَك فإنَّ أوَل ما بَ  ھ النب دأ ب
دًرا           ھ مص جِد ِلَجْعِل اُء المس و ِبن ِة ھ أرِض الھجرِة النبوی صلى اهللا علیھ وسلَم عندما حلَّ ب
للدعوِة ومنبًعا لھا ومورًدا للصحابِة رضي اهللا عنھم للجلوِس معھ علیھ الصالُة والسالم،  

لِّ     ا بُك ن     وعندما رسَخْت ھذه المعاني في قلوِبھم رضي اهللا عنھم ساروا علیھ وا م ا ُأوُت م
عْزٍم ویقیٍن بعد وفاتھ علیھ الصالُة والسالم، ثم ساَر المسلموَن من بعدھم في ھذا المسیر، 
ھ مسئولیٌة          اَم علی إن اإلم اِن الطاھر الشریِف ف ك المك وانطلقوا من ھذا المنطلِق، ومن ذل

رُ      ذي ُیْعَتَب ھ دوُره ال ٌل ل ذلك، ُك لوَن ك جِد والمص ؤِذُن المس ات، وم ذه   وَتِبَع اِء ھ ًة ِلِبَن َلِبَن
  .الرسالة، وَبْعِثھا ألرجاِء المعمورة

اِره    ھ واستحض ھ وإحیاِئ أموِل من دوره الم ٌل ب اَم ُك و ق تم ل اِء  … أرأی ي أرج ى دوٌر ف أیبق
جِد       ِة اإلسالِم بالمس ى ِعَنای ھ؟ وال أدلَّ عل األرِض وقوٌة على ظھرھا لغیِر اإلسالِم ودعوت

َد           وقداَسِتھ من أْمِر الشارِع ك ِلَتَتَوحَّ ُل ذل ِع الصوِت، ُك ِد الضالِة ورف ھ، وَنْش دم زخرفِت بع
دورھا            اِم ب ا للقی ُق َتَھیَؤھ دوِن صوارَف وشواغَل ُتعی ا ب ا وإلِھھ ى خاِلقھ القلوُب وتبتھَل إل
اُء والمسئولوَن    تجاَه المسجِد ورسالتھ، فأین أغنیاُء المسلمیَن عن ھذه الحقیقِة، وأیَن العلم

ا   عن ھذا األ َي بھ مِر المھِم في حیاِة المجتمعات، لماذا أصبحِت المساجُد مھملًة، وإذا اعُتِن
  .فِمن َأْجِل الصلواِت فقْط وال دوَر لھا بعد ذلك في حیاة المسلمین

  ..!الھجرُة وتاریخھا: تاسًعا
ُر بجالٍء عن اعت        ي قضیٍة ُتعبِّ ِة ف زاِز وإشارًة أخرى إلى أمٍر یتعلُق بحدِث الھجرِة النبوی

ِز       ا المتمی ِة بمنھجھ ذه األم ھذه األمِة بشخصیتھا اإلسالمیِة وُتثبُت للعالِم بأسره استقالَل ھ
ا   الُمستقى من عقیدِتھا وتاریخھا وحضارِتھا، إنھا قضیٌة إسالمیةٌ وسنٌة ُعمریٌة أجمَع علیھ

الھجرِة النبو     tالمسلموَن في عھِد عمَر بِن الخطاب  اریُخ ب ُت والت ا التوقی ة،   إنھ ِة المبارك ی
ِق            ُم العمی ْم وفھمھ ن فقِھِھ دُّ م داِث ُیعََ رِه من األح ى غی أریَخ عل ذا الت اُر الصحابِة ھ واختی
تالِء          ِة االستضعاِف واالب لمُة بسببھ من مرحل ُة المس ِت األم ألھمیِة ھذا الحدِث الذي انتقل

ًزى عظی     ي من مغ ِة   إلى مرحلِة االستخالِف والتمكین، وكم لھذه القضیِة ورب ُدُر بأم ٍم َیْج
بِھ      لمیَن والتش ِر المس ِد غی اإلسالِم الیوَم َتَذكَُّرُه والَتقیََُد بھ، كیف وقد ُفِتَن بعُض أبناِئھا بتقلی
ن ھي شخصیُة المسلمین؟ ھل            زُة اإلسالم؟ وأی أین ھي ِع اِدھم، ف بھْم في تأریِخھم وأعی
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ثوابِتھم وخدشوا َبھاَء ھویِتھم وعملوا ذابت في ِخَضمِّ ُمْغَریاِت الحیاة؟ فإلى الذین تنكروا ل
على إلغاِء ذاكرِة أمِتھم، وتھافتوا َتَھاُفتًا مذمومًا وانساقوا انسیاقًا محموما خلف خصوِمھم  

رویَدكم؛ فنحُن أمٌة ذاُت أمجاٍد : وذابوا وتمیعوا أماَم أعدائھم، ننادي نداَء المحبِة واإلشفاق
ھ      وأصالٍة وتاریٍخ وحضارٍة ومنھٍج متمی ا صلى اهللا علی نِة نبین ا وس ٍز منبثٍق من كتاِب رِبن

ا،   وسلم فال مساومَة على شيٍء من عقیدتنا وثوابتنا وتاریِخنا ولسنا بحاجٍة إلى تقلیِد غیِرن
ُد         ھ التقلی ارتنا، لكن الِتنا وحض ن أص تفیَد م ى أن یس ٍة إل ِة بحاج ي الحقیق ا ف ل إن غیَرن ب

ُة  اراُة واالنھزامی ُة والمج ف والتبعی داھم اهللا، كی لمیَن ھ ِض المس ن بع ى م بُھ األعم والتش
ُل         ..ال ُد وأھ اُم أحم ھ اإلم ا أخرَج ھ فیم ك بقول ؟ وقد حذر صلى اهللا علیھ وسلم أمَتھ من ذل

  ".من تشبھ بقوم فھو منھم "السنِن 
  .الھجرُة ومبدأ الشورى: عاشًرا

یفعلوَن بالرسوِل صلى اهللا  كلَّنا نعرُف أن قریشًا اجتمعْت في داِر الندوة، وتشاوروا كیف
تآمروا واختلفوا في الرأي، لكنھم اتفقوا على أن یجتمَع عدٌد من أمزاِع .. علیھ وسلم؟ نعم

  .القبائِل وأفرادھا لیقتلوا الرسوَل صلى اهللا علیھ وسلَم فَیِضیُع دُمھ بین القبائِل
داُء    ما أشبَھ اللیلَة بالبارحة، وما أقرَب ِعالقَة الماضي بالحاضِر و الحاضِر بالماضي؛ أع

دوة،      ي داِر الن َك جادیَن ف اهللا جادوَن لحرِب دیِن اهللا، جادون لحرِب الدعاة، كما كان أولئ
  .اختلفِت األدواُر واتفقِت األھداُف، اختلفِت الوسائُل واتفقِت الغایات.. فقط

دع    ذه ال اِء ھ د   كما أجد أن كفاَر قریٍش في داِر الندوِة یشعُّون حماسًا إلنھ ِة، أج وِة المحمدی
ُد أن            دعاِة وحرِب اإلسالم، أج ًا لحرِب ال ِنھم حماس وُم من أعی واِهللا أعداَء اهللا یتطایُر الن
ادِئھم،      دعوتِھم ومب اُس ل و الحم داِء اِهللا وھ َد أع ده عن ا نج يٍء مم ى ش روَن إل دعاَة یفتق ال

دون و  آمرون، والسؤال   والتخطیِط البعیِد المستمر، كفاُر قریٍش جلسوا یتشاورون ویعق یت
تفیده  ي أن نس ذي ینبغ م ال نھم    : المھ أموِر دی ُق ب ا یتعل اوروَن فیم لموَن یتش لِِ المس ھ

دیِن؟     ذا ال ى ھ وعقیدتھم؟ ھل یلتقوَن لیتدارسوا أوضاَع المؤامراِت على ھذه العقیدة، وعل
اوروَن         رٍة، یتش ي دوٍر كثی ِر ف ِر الحاض اُر العص دوة، وكف ي داِر الن ریش ف اُر ق كف

خططوَن، والمسلموَن نائمون، كفار قریش في دار الندوة سلكوا السبیل الذي یحقق لھم وی
أھدافھم، وبنفس القوِة وبنفِس المنطِق أعداُء اإلسالم في العصر الحاضر یسلكوَن السبیَل  
ذاَتھ، ولھذا فإن الرسوَل صلى اهللا علیھ وسلم عالًجا للمشكلة التي مرَّ بھا والمؤامرة التي 

ھ  ت ب لوَب      حل ة، واألس ة بالحكم القوة، والحكم وَة ب التخطیط، والق یَط ب ھ التخط واج
  .باألسلوب

  .الھجرُة والتخطیط: الحادي عشر
ن          ٍر م اة كثی ا، مأس ي دعوتن تفیُدھا ف ي نس دروس الت م ال ن أعظ رِة م یَط للھج إن التخط

ل         م أق ر، إن ل ھ ضعٌف كبی دیھم فی دعاة أن التخطیَط ل د  إن : المسلمین بل مأساُة ال ھ ال یوج
ي الھجرِة             ده ف ا نج داُد الضعیف، بینم دیھُم اإلع وُم التخطیط، ل دا مفھ نھم أب لدى الكثیِر م
لم،             ھ وس ِر من الرسوِل صلى اهللا علی ي االستعداِد المبك ل ف رة، یتمث یاَء كثی یتمثَّل في أش
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حیِح               ي الص ا ف س كم ُث جل ذلك، حی ھ ل ٍر رضي اهللا عن ي بك ِة أب ي تھیئ یتمثُل التخطیُط ف
ُد          َة، نج ُئ الراحل لم ویھی ھ وس لى اهللا علی وِل ص َع الرس رَة م ُر الھج ھٍر ینتظ َة أش أربع
ُل         دأت مراح دما ب ھ، وعن ا مكان لم علی ھ وس لى اهللا علی وِل ص ِة الرس ي إقام یَط ف التخط

  :الھجرة؛ جاَء التخطیُط الدقیُق في ُخُطَوات، وانتبھوا إلى ھذه الخطوات وھذا التخطیط
إلى غاِر ثوٍر، ولماذا اختاَر النبُي صلى اهللا علیھ وسلم وأبو بكٍر ھذا الغار؟ االنتقاُل : أوال
  .اختارا ھذا الغاَر لیخالفوا ما أرادت إلیھ قریش، فاتجھوا جنوًبا. نعم
الغنِم         : ثانیا أتي ب رَة ی ُن فھی ار، وعامُر ب أتي باألخب ٍر ی توزیُع األدوار، فعبُد اِهللا بُن أبي بك

ُن      لیحلبوا ویشربوا، و ُد اِهللا ب ام، وعب أتي بالطع یغطي آثاَر عبِد اِهللا بِن أبي بكر، وأسماُء ت
ُأَریِقط َیْسَتِعُد لالنطالِق بھم بعَد ثالِث لیال، أرأیتم كیَف أنھ ترتیٌب محكٌم دقیٌق مخطٌط لھ، 
ھ،             ذلك؟ نخططُّ ل دعوة؛ نستعدُّ ل وِر ال ٍر من أم ى أي أم دَم عل د أن ُنْق فھل نحن عندما نری

دَة          ُنج َس ُیخطُط ع ا؛ َجل َر بیت ا إذا أراد أن َیْعُم َد من یُد تحدیَد المراحل، المؤسُف أن الواح
وِر            .. أشھٍر، نعم ي أم َب واستعَد، ولكن ف َط ورت دنیا؛ خطَّ وِر ال ٍر من أم ى أم إذا أقبل عل

لنتائُج الدعوة في أموِر اإلسالم فإنھ َیْخِبُط خبَط عشواء، ومن ھنا جاءِت النتائُج السلبیُة وا
السیئُة لكثیٍر من الدعواِت وكثیٍر من الحركاِت؛ ألنھم یتحركوَن بدوِن تخطیِط، یتحركوَن 
ي شرعھا اهللا سبحانھ          دوِن حساٍب للمستقبل؛ حسَب األسباِب الت بدوِن دراسٍة للواقع، وب
ھ     وتعالى، وھذا رسوُل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یا أحبابي، وھو رسوُل اهللا صلى اهللا علی

ا دروس،       ِة، إنھ ذه التجرب دعاُة من ھ وسلم ُیخطُط تخطیطًا بشرًیا دقیقا، یخطُط لیستفیَد ال
  فھل نستفید منھا؟

ٍر     ي كثی تذكرُت وفكرُت في كثیٍر من النكباِت التي حلَّْت بكثیٍر من الجماعاِت اإلسالمیِة ف
دا  یٌِّس   من الدول، ووجدُت أن ِمن أھمِّ أسباِبھا ضعُف التخطیِط لمقابلِة أع لُم َك ِء اهللا، فالمس

ائِل             ِع الوس َذ بجمی َع األمور، وأخ َب جمی د قلَّ وَن ق د أن یك ٍر إال بع ى أم فطن، فال ُیْقِدْم عل
لم،        ھ وس ي سیرِة الرسول صلى اهللا علی واألسباب، وھذا الدرُس واضٌح وجلٌي وعظیٌم ف

َف     ! تخطیٌط محكٌم دقیٌق، ال تجُد فیھ ثغرًة من الثغراِت، فسبحاَن اهللا ى أن نق ا إل ا أحوجن م
أماَم ھذا األمِر العظیم؛ لتستفیَد منھ األجیاُل بعد األجیاِل، فإلى متى والمسلموَن یتخبَّطوَن   
م    یُج ث ُف تھ ْط عواط ِف؟ فق اُء العواط دفِة، وأبن اُء الُص ن أبن ى ونح ى مت ورھم؟ إل ي أم ف

ن ال      األمُر م ن الُوضوح؟ ف ة؟ أی د      تخبوا، فأین الِجدُّ؟ أین العزیم ول بع م نق ان، ث ة بمك جدِّی
ن  : نعم، بال شٍك! ؟"النصر من عند اهللا " ذلك ونتفاخر  النصُر من عند اهللا، ولكن ال ُبدَّ م

ي       ا ف یس لن ا؟ أل األخِذ باألسباب، ال ُبدَّ من األخِذ بالوسائِل المشروعة، فأین ھذا من واقعن
ھ      سیرِة الرسوِل صلى اهللا علیھ وسلَم عبرة؟ ألیس لنا فیھ ِع ًدا صلى اهللا علی دأ وحی ظة؟ ب

ُة اإلسالم    ْت دول ا  .. وسلَم وبالرقِم القیاسِي بدأْت الدعوُة في ازیاٍد شیئا فشیئا، حتى قام أیھ
  :األحباب

ال مكاَن للفوضى في ھذا العصر، بل ال مكاَن للفوضى في حیاِة المسلم أبًدا، : أكرر فأقول
ی   ٍة ض ن زاوی و م ھ ول ُب نفس ا یحاس ٍد من ُل واح ا  فك َل حیاِتن ى داخ یُش فوض نا نع قٍة، ألس

مَّ          یُش َھ ا یع ٍد من ُل واح ا؟ ھل ك ًا دقیق الخاصِة الیومیة، ھل كُل واحٍد منا ینظُِّم وقَتھ تنظیم
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ا    ذر لن ھذه الدعوة، ویفكُِّر لھا لیَل نھار؟ ثم ماذا عِمَل إن كاَن فكََّر ورتََّب لذلك؟ واهللا ال ُع
  .رى من المصائِب والمشكالتأماَم اهللا سبحانھ وتعالى فیما ن

  .البیُت المسلُم المتكامل: الثاني عشر
ُة وأسماُء        ْت عائش د كان دعوة، فق اریِخ ال لقد كاَن البیُت المسلُم حاضرًا ألخطِر قراٍر في ت
ھ     لى اهللا علی وِل اهللا ص ین رس ي دارت ب داوالِت الت َك الم تمعاِن لتل ا تْس ي اهللا عنھم رض

ت  وسلَم وبین والدِھما أبِي  ي      " بكر الصدیٍق رضي اهللا عنھ قال وٌس ف ًا جل ا نحُن یوم بینم
لم     : بیٍت أبي بكٍر في نحِر الظھیرِة، قال قائٌل ألبي بكر ھ وس ھذا رسوُل اهللا صلى اهللا علی

ي      : متقنِّعًا في ساعٍة لم یكن یأتینا فیھا، فقال أبو بكٍر ھ ف اَء ب ا ج فداًء لھ أبي وأمي، واهللا م
فجاَء رسوُل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فاستأذَن فأِذَن لھ فدخل، : ، قالتھذه الساعِة إال أمٌر

َك    : َأْخِرْج َمن عنَدك، فقال أبو بكر: فقال النبُي صلى اهللا علیھ وسلم ألبي بكر م أھُل ا ھ إنم
رٍ     : بأبي أنَت یا رسولَ اهللا، قال و بك ال أب ي الخروِج، فق أبي   : فإني قد ُأِذَن لي ف حبَة ب الص

دى      : نعم، قال أبو بكٍر: رسوَل اهللا، قال رسوُل اهللاأنت یا  ا رسوَل اهللا إح ت ی أبي أن فُخْذ ب
اِز وصنعَنا     : راحلِتي ھاتین، قال رسوُل اهللا، بالثمِن، قالت عائشُة ا أحسَن الجھ فجھزناھم

مِ       ى َف ھ عل ا فربطْت ب ن ِنَطاِقھ  لھما َسْفَرًة في جراٍب فقَطَعت أسماُء بنُت أبي بكٍر ِقطعًة م
  "الِجراِب فبذلَك ُسمیت ذاُت النطاقین 

اه أسماُء   .. اهللا أكبر ما أجمَل ھذا البیَت المسلَم بیَت أبي بكٍر، أبو بكٍر، واْبُنھ عبد اهللا واْبنت
ي              ِة، ف رابِض الوثنی ِة، وم ِط الجاھلی ي وس رَة، ف ُن ُفھی والُه عامُر ب ى م ل وحت وعائشُة، ب

رُ   ذي َیْھ وِد ال ِم األس ذا الِخضَّ ط ھ ھ    وس الحا فی ا ص د بیت دتھم، نج لموَن بعقی ھ المس ُب فی
و     " ُمَقِوماُت الصالح، فعندما قاَل الرسوُل صلى اهللا علیھ وسلم  ال أب دك، ق َأخِرج من عن

ا رسول اهللا     : بكر ت ی أبي أن ُل       " إنما ھم أھلك ب لم یجھ ھ وس اَن الرسوُل صلى اهللا علی أك
ا    و یْعرفُھم ي، فْھ وَل     أنھما ابنتا أبي بكر؟ ال ورب ٍر أن یق و بك ى   " ، ولكن أراد أب ا عل إنھم

  ".منھجي، ھَما على عقیدتي، ال خوف علیھما یا رسوَل اهللا 
ن     اِر اإلسالم، أی لقد وقفُت أماَم ھذا البیِت المسلِم، وقارنت ھذا البیَت المسلَم ببیوِتنا في دی

  ؟..البیُت الذي تتوفُر فیھ صفاُت البیِت المسلِم كبیت أبي بكر
ویُن   إن من  ُة األوالد، وتك أولى أولویاِت البیِت المسلِم وأسمى رسالٍة یقدُمھا للمجتمِع تربی

ي           نِة ف دوِة الحس ِق الق یحِة إال بتحقی َر للنص ِة وال أث َة للتربی وٍي، وال قیم الٍح ق ٍل ص جی
رِ          ي المخب دوِة ف ال، الق واِل واألعم ي األق دوِة ف ادِة واألخالق، الق  الوالدین؛ القدوِة في العب

  .والمظھر
بُة             ُع نس ُة، وترتف و االنحراُف، وتفشو الجریم انِئ ینم ادِئ الھ لِم الھ ِت المس اِب البی في َغی

  .المخدرات، بل ونسمُع بارتفاِع نسبِة االنتحار
ام،         ٍة ووئ ي ُألف یُش ف رآن وال یع ِج الق ى نھ إن البیَت الذي ال َیغِرُس اإلیماَن وال یستقیُم عل

وُق     ُینِجُب عناصَر تعیُش الت ذا العق ي، ھ اَد األخالق مزَُّق النفسي، والضیاَع الفكري، والفس
ؤولیِة       ن المس ي ع باب والتخل ین الش رِة ب اِت الخاس ِض األوالِد والَعالق ده من بع ذي نج ال
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ا     اِء أمتن ن أبن ٍق م ُف بفری ذي یعِص ادِئ ال یِم والمب ى الق رُِّد عل ن اهللا والتم راِض ع واإلع
ٌة لب    ٌة حتمی ك نتیج دوَة، وتشتَّت          الیوم، ذل َد الق َة، وفق َل التربی ِة، وأھم َل عن التزكی ٍت غف ی

  .شمُلھ
البیُت الذي یجعُل شرائَع اإلسالم ِعضین، یأخذ ما یشتھي، ویذُر ما ال یرید، إلى شرٍق أو 
ى       ِة إل وِض باألم ي النھ َح ف ن تفل ًا مھزوزة، ل ًة ونفوس اذَج بشریٍة ھزیل ئ نم غرب، ُینش

  .مواقِع عزھا وُسؤُدِدھا
لِّ   َد ك لم عن ھ وس لى اهللا علی وِلھ ص ى اهللا ورس َره إل ُرُد أم ھ ی لم أن ت المس ماِت البی ن س م

م اهللا     لِّم بحك اَن   (خالف، وفي أي أمٍر مھما كان صغیرًا، وكُل َمن فیھ یرضى ویس ا َك َوَم
اْلِخَیَرُة ِمْن َأْمِرِھْم َوَمن َیْعِص  ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّھ َوَرُسوُلُھ َأْمرًا َأن َیُكوَن َلُھُم

  ).اللََّھ َوَرُسوَلُھ َفَقْد َضلَّ َضَلًال مُِّبینًا
ِھ      زوِج تقوِّی اِن ال من سماِت البیِت المسلِم تعاُوُن أفراده على الطاعِة والعبادة، فضْعُف إیم

  .وتناصر الزوجُة، واعوجاُج سلوِك الزوجِة یقوُِّمھ الزوج، تكامٌل وتعاُضد، ونصیحٌة
ائِل الشر           ِك ووس ھ من سھاِم الفت ُت ِكیاَن ُن البی ھ ُیحصِّ من سماِت البیت المسلِم الحیاُء، وب
اؤه،         نقَض حی َك ستُره، وُی وى أن ُیھَت ى التق س عل التي تدُع الدیاَر بالقع، ال یلیُق ببیٍت أسِّ

للحجاِب وتشبٍھ بأعداء  ویلوََّث ھواؤه بما یخدُش الحیاَء من أفالٍم خلیعٍة وأغاٍن ماجنة ونبٍذ
دُع               الَق الشرِّ وت تُح مغ َؤرًا تف لم، وُب ِت المس اِن البی ي َكی ُر كالسوِس ف ك ینِخ ُل ذل الدین، ك

  .العامَر خراًبا
من سماِت البیِت المسلم أن أسراره محفوظٌة، وخالفاِتھ مستورٌة، ال ُتفشى وال ُتستقصى    

م    إن من شرِّ الناِس عند اهللا منزلًة یوم القی"  ھ، ث امِة الرجُل ُیفضي إلى امرأتھ وُتفضي إلی
  ".َیْنُشُر ِسرَّھا 

وُج المشبوِه خطٌر          اد، وَول ِد فَس دخوُل المفس ھ، ف ال یدخُل البیَت المسلَم من ال ُیرَضى دیُن
دثِت السرقاُت،      حُر، وح على فلذات األكباد بھؤالء فسدِت األخالُق في البیوت، وفشا الس

  ..حا، بل إنھم معاِوُل ھدٍم للبیِت السعید، واهللا المستعانوانقلبِت األفراُح أترا
ِف     ي موق لقد برَز أثُر الھجرِة في مجاِل تربیِة الشباِب والمرأِة ومیداِن البیِت واألسرِة،ِ فف
ھ الصالة              ِة وُنصرِة صاحِب الھجرة علی ي خدم ا ف ي بكر رضي اهللا عنھم ِن أب عبداِهللا ب

ِي أثَر الشباِب في الدعوِة ودوِرھم في األمِة وُنصرِة الدیِن والسالم بأبي ھو وأمي، ما ُیجّل
دیِر       ن تخ ا م ِة وثقافِتھ رِِ األم ى ِفك ُض المحسوبیَن عل ھ بع ادي ب ا ُین ذا مم أین ھ ة، ف والِمل
ذي             ِت ال ي الوق اِت ف واِت وشبكِة المعلوم ازِل القن ًة لمھ م فریس الشباب بالشھواِت وجعِلھ

ى األخالِق     ُیَعدُّون فیھ لالطالِع بأغلى اِت عل المھماِت في الحفاِظ على الدیِن والقیم، والثب
ِف أسماَء           ي موق ِة المفضوحة، وف راِت المتسارعِة ودعاَوى العولم اَم المتغی والمبادئ أم
ا؛        دینھا ودعوتھ دمِتھا ل ي خ لمِة ف رأِة المس بنِت أبي بكر رضي اهللا عنھا ما ُیَجّلِي دوَر الم

ِة المأفونِة الذین أجلبوا على المرأِة بخیِلھم َوَرِجِلھم زاعمیَن زورًا فأین ھذا من ُدعاِة المدنی
ٌد       ا وفق ٌد لحریِتھ ا تقیی ا وعفافھ وُبھتانا أنَّ َتَمسَُّك المرأِة بثوابِتھا وقیمھا واعتزازھا بحجابھ
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ٍة       ٍة وتقدمّی عادٍة موھوم ن س ُث ع ِت تبح ن البی ِت م وا فخرَج ا زعم ئَس م یتھا وب لشخص
لوبَة الشرِف         مزعومٍة لَتُظ ِي والمصانِع فرجعت مس ي األسواِق والشوارِع والمالھ نَّھا ف

َك صورة من صوِر       َرة، وتل ُمَدنَّسِة العرِض ُمْغَتَصَبَة الحقوِق عدیمَة الحیاِء موءودَة الغْی
  :أقول.. إنسانیاِت العصِر المزعومِة وحریِتھ المأفونِة ومدنیتھ المدَّعاة

ى    ما أحوجنا إلى بیٍت كبیِت ا إل أبي بكر، ما أحوجنا إلى أسرة كأسرة أبي بكر، ما أحوجن
  ..إیمان كإیمان أبي بكر بل ما أحوجنا إلى آباء كأبي بكر وأبناء كأبناء أبي بكر

  .الصدق واإلخالص مع اهللا: الثالث عشر
َرُه اللَُّھ ِإْذ ِإّال َتْنُصُروُه َفَقْد َنَص" نْصُر اهللا سبحاَنھ وتعالى لنبیھ أمٌر جلٌي وواضٌح وظاھر 

ا  َأْخَرَجُھ الَِّذیَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَنْیِن ِإْذ ُھَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َیُقوُل ِلَصاِحِبِھ ال َتْحَزْن ِإنَّ اللََّھ َم " َعَن
ال       : روى اإلمام البخاري في صحیحھ قال ِل ونظروا ؛ ق ى الجب ریٍش إل اُر ق لما صعَد كف

ال رسول اهللا صلى اهللا       یا رسوَل اهللا، لو : أبو بكر ا، فق ھ لرآن فِل قدمی نظَر أحُدھم إلى أس
ة بنصر   ! " یا أبا بكر، ما ظنك باثنین اهللا ثالثھما؟: "علیھ وسلم اهللا أكبر، إنھ التوكل والثق

ي وصاحُبھ؟   "اهللا تعالى لم یقل علیھ الصالة والسالم  ك بنب اثنین    " ال ! " ما ظن ك ب ا ظن م
ا؟ دٌة! اهللا ثالثھم ا قاع ة إنھ ربْط  : عظیم م ی ا، ل ین؛ اهللا معھم ادقیِن مخلص یِن ص َل اثن أَن ك

ل       م یق ھ، ل ا         "القضیَة علیھ الصالة والسالم ب ا موجوٌد، أن ي أن ر، ال تخف ؛ ألنن ا بك ا أب ی
وُل اهللا  رُر      " رس ِر؛ یتك ا الحاض ي یوِمن ررْت ف ى إذا تك لیٍة؛ حت یٍة أص ا بقض ال، ربَطَھ

ت معتصم   ! باثنین اهللا ثالثھما؟ ما ظنك" الھدُف والسبُب والنتیجة  إذا أصابتك مصیبة وأن
إذا ادلھمت علیك الخطوب من كل !" ما ظنك باثنین اهللا ثالثھما؟"باهللا؛ فال تخف؛ فأمامك 

رب    " ما ظنك باثنین اهللا ثالثھما " جانب فال تحزن ألنك تقرأ  دو فاعتصم ب إذا واجھك ع
  ..إذا" ھما ما ظنك باثنین اهللا ثالث" العدو ألنك تتلوا 

ول    الى یق ْرُكْم    " القضیُة لیست مربوطًة بأنھ نبي، ال ؛ ألن اهللا تع َھ َیْنُص ُروا اللَّ " ِإْن َتْنُص
ان  " ِإّال َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اللَُّھ " نِبٌي وغیُر نبي، ما دام أنھ على منھج النبي  نْصُر اهللا ك

ھ،      لنبیھ، ولمن یقتفى سنَة نبیھ، وسیكوُن وسیظُل ٍع نبی اهللا متب ؤمٍن ب لكل صادٍق مخلٍص م
ذلت              م ب ة؛ فك خامِة المادی ِة والض القوِة المادی ق ب َر ال یتعل َر أن األم ذا األم ي ھ د ف كما نج
لَم               ھ وس ھ صلى اهللا علی ر اهللا نبَی ْق شیئا وَنَص م ُتحقِّ ا ل ر، ولكنھ ذا األم ِل ھ قریٌش من أج

ائٌل  بوساِئلھ الضعیفِة البسیطِة الھزیلة، لكنھا  الوسائل المادیة، أما وسائلھ الكبرى فھي وس
ة             ھ والثق ل علی ھ والتوك دِق مع الى والص اهللا سبحانھ وتع اِن ب یلُة اإلیم ا وس عظیمة، أقواھ

  .بنصره
========================== 

  ! القدوة الحسنة
 

  موسى محمد ھجاد الزھراني
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ٌز      {  ُكْم َعِزی ْن َأْنُفِس وٌل ِم اَءُكْم َرُس اْلُمْؤِمِنیَن َرُءوٌف       َلَقْد َج ْیُكْم ِب ِریٌص َعَل تُّْم َح ا َعِن ِھ َم َعَلْی
  ] .. ١٢٨: ُسوَرُة التَّْوِبِة [ } َرِحیٌم 

ارم األخالق            ع مك ا حوت جمی د أنھ لم لیج ھ وس ي صلى اهللا علی إن المتأمل في سیرة النب
ل    ى ك ا یختلج   التي تواطئ علیھا فضالء ونجباء البشر ونبالؤھم ، حتى إنھا لتجیب عل م

روا ،   في الفؤاد من أسئلة قد تبدو محیرة لمن لم یذق طعم اإلیمان باهللا تعالى من الذین كف
زة          ذه المی ون بھ داھم اهللا ال یحفل ن المسلمین ھ ا م ي قومن والغریب في األمر أن بعض بن
م    العظیمة التي میزنا اهللا بھا وھي كون النبي صلى اهللا علیھ وسلم قدوة وأسوة حسنة رغ

ى       أن لم ، وھي المحرك األساس إل ق المس ھا تمثل الرادع الفعلي عن ارتكاب ما یخل بخل
  .االرتقاء بالذات إلي معالي األمور وقممھا السامقات 

ذلك           رآن ، ول ھ الق ان خلق ى األرض وك رآٌن یمشي عل لم ق ھ وس إذ أن النبي صلى اهللا علی
ان   ة عشوائیة عن     تجد كثیرًا من عامة المسلمین الیوم إذا سألتھم ولو ك ك بطریق ن  : ذل م

  !ھو قدوتك أو مثلك األعلى؟
  ! .النبي صلى اهللا علیھ سلم _ :لسمعت اإلجابة 

  .أتعرف شیئًا عن سیرتھ ؟ 
جاعتھ    ھ وش فسیحدثك ولو بالقدر القلیل عن سیرتھ علیھ السالم من والدتھ ونشأتھ وعبادت

  .وحسن خلقھ وغزواتھ وغیر ذلك إلى الوفاة 
وما .. ھذا لم یفعلھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : البعض أیضًا عبارة  وإنك لتسمع من

ة   ذلك إالَّ داللة واضحة على أن المسلمین عمومًا لدیھم الرجوع الذھني إلى القدوة المطلق
ون        .. وھو النبي الكریم صلى اهللا علیھ وسلم  ا نھى ویخجل ل وینتھون عم ا فع ون م فیفعل

  .من فعل شيء لم یفعلھ
* * *  

ع        ى جمی افرین عل ن الك ان م أین ھذا من الكثرة الكاثرة في األرض الیوم بكل في كل زم
  .أصنافھم وتنوع مذاھبھم وتنوع مذاھبھم ومشاربھم ؟ 

لو سألت أحدھم أو مجموعة منھم عن قدوتھ في .. النصارى الموجودین الیوم .. خذ مثًال 
د        ر مضطرب ق د تفكی ًا إالَّ بع د       الحیاة لما حار جواب ا تری ده لیست كم ة بع أتي اإلجاب .. ت

روا   ( أو ) المسیح علیھ السالم ( وینسى  م أن یعب ھ یجھل سیرتھ    ) یسوع كما یحلو لھ ألن
ة         انیم الثالث د األق ھ أح ن أن .. تمامًا وال یعلم منھا إال الجزء المظلم في نظرة النصرانیة م

لجنس البشري من تبعات خطیئة وأنھ ابن اإللھ ، وھو المصلوب إلنقاذ ا.. ثالثة في واحد 
  ..وھو الذي نزل باسم اإللھ تارة أو ابنھ تارة أو ما إلى ذلك من خرافاتھم .. أبیھم آدم 

َلُھْم  َوَقْوِلِھْم ِإنَّا َقَتْلَنا اْلَمِسیَح ِعیَسى اْبَن َمْرَیَم َرُسوَل اِهللا َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّھ{ 
ا ، بَ    َوِإنَّ الَّ وُه َیِقیًن ا َقَتُل ْل ِذیَن اْخَتَلُفوا ِفیِھ َلِفي َشكٍّ ِمْنُھ َما َلُھْم ِبِھ ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ َوَم

  ] ١٥٨: ُسوَرُة النَِّساِء [ } َرَفَعُھ اُهللا ِإَلْیِھ َوَكاَن اُهللا َعِزیًزا َحِكیًما 
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م      .. یسى علیھ السالم  فإذا أردت منھ شیئًا یسیرًا عنھ والدة ع ھ یعل ك ألن ا غضب من لربم
م   ( أنك ترید تسفیھ عقیدتھ في ابن اإللھ  م     ) .. حسب زعمھ یئًا من سیرتھ ل وإذا أردت ش

دھم   " تسمع من فّي الخاصة منھم إالَّ العبارة المشھورة عن المسیح عندھم  فعك أح إذا ص
ذ   د أخ ك       على الخد األیسر فأدر لھ الخد األیمن ومن جاءك یری ك فأعطھ مال یئًا من مال ش

ھ  ال           " كل ع ح ھ واق ا علی ل م ا ال تمث ل إالَّ إنھ رع وال عق ن ش ا م ند لھ ا ال س ى أنھ عل
تھم      انھم وساس اوتھم ورھب ھم وال باب ل قسس دًا وال یحف ة أب رانیة المحرف وش  –النص وب

نص عن المسی      –الظالم المعتدي على أفغانستان والعراق أكبر مثال  ذا ال ون بھ ح ال یحفل
  .عندھم وال ُیعملونھ في واقعھم، وواقعھم المّر یشھد بذلك 

نُ       {  ى اْب یُح ِعیَس ا اْلَمِس قَّ ِإنََّم ى اِهللا ِإالَّ اْلَح وا َعَل  َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َال َتْغُلوا ِفي ِدیِنُكْم َوَال َتُقوُل
ْرَیَم َوُروٌح    ى َم ٌة       َمْرَیَم َرُسوُل اِهللا َوَكِلَمُتُھ َأْلَقاَھا ِإَل وا َثَالَث ِلِھ َوَال َتُقوُل اِهللا َوُرُس آِمُنوا ِب ُھ َف ِمْن

ا            َماَواِت َوَم ي السَّ ا ِف ُھ َم ٌد َل ُھ َوَل وَن َل ْبَحاَنُھ َأْن َیُك ٌد ُس ي  اْنَتُھوا َخْیًرا َلُكْم ِإنََّما اُهللا ِإَلٌھ َواِح ِف
  ] ١٧١: ُسوَرُة النَِّساِء [ } اَألْرِض َوَكَفى ِباِهللا َوِكیًال 

* * *  
أین المسلمون عن شكر نعمة القدوة المطلقة محمد صلى اهللا علیھ وسلم وأین العمل بسنتھ 

  .واالفتخار بھا؟
ا َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اِهللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َیْرُجو اَهللا َواْلَیْوَم اآلِخَر َوَذَكَر اَهللا َكِثیًر{ 
  ] ٢١: ُسوَرُة اَألْحَزاِب [ } 

ھ    .. وبقي أن نعلم أن القدوات ثالثة  القدوة المطلقة وھو الحبیب المصطفى صلى اهللا علی
ن         : وسلم والقدوة الثانیة  ة المخلصین وم حیح من سلف األم ى اإلسالم الص من مات عل

م بإحسان        ابعین لھ رام والت حابة الك ده كالص ة   .. كانت سیرتھ نبراسًا لمن بع اء األم وعلم
نھم     .. بعدھم وشمسھم الوھاجة شیخ اإلسالم بن تیمیھ األربعة فمن  ات م الٍم م إلى آخر ع

  .بالشرط المتقدم .. 
ؤمن  : القدوة الثالثة  من یصلح االقتداء بھ في ھذا الزمان من األخیار ، على أن الحي ال ت

  ..علیھ الفتنة 
د صلى اهللا         دوتنا محم فة لق ى روعة وص ي عل ھ   وهللا در الشیخ الدكتور عائض القرن علی

  :تاج المدائح : وسلم ، في رائعتھ 
   ُمدادھا من معاني نون والقلم **** أنصت لمیمیٍة جاءتك من َأَمِم 
   فیضًا تدفق مثل الھاطِل العمِم ***** سالت قریحُة صبٍّ في محبتكم

   یطوي الروابي وال یلوي على األكم * كالسیل كاللیل كالفجر اللحوح غدا 
   یشابھ الرعد في بطش وفي غشم *** عود وال أجش كالرعد في لیل الس

   أو خفق قلب بنار الشوق مضطرم *** كدمع عیني إذا ما عشت ذكركم 
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   ومن زھیر ؟ وماذا قال في َھِرِم ***** یزري بنابغة النعمان رونقھا 
   وتّبعًا وبني شداد في إرم ***** دع سیف ذي یزٍن صفحًا ومادحھ 

   وكل أْصید أو ذي ھالةٍ وكمي *** **وال تعرج على كسرى ودولتھ 
   كانت شریعتھ نسخا لدینھم ***** وانسخ مدائح أرباب المدیح كما 

   كالتاج في مفرق بالمجد مرتسم ***** رّصع بھا ھامة التأریخ رائعة 
   وحب مجنون لیلى ضلة لعمي **** فالھجر والوصل والدنیا وما حملت 

   مح بعینك برقا الح في أضم تل***** دع المغاني وأطالل الحبیب وال
   وخیمة وشویھات بذي سلم ***** وأنس الخمائل واألفنان مائلة 

   ھنا رواء ھنا الرضوان فاستلم ***** ھنا ضیاء ھنا ري ھنا أمل 
   ولو رآھا لبید الشعر لم یقم ***** لو زینت المرء القیس انزوى خجال 

   حل والحرم لعوذوه برب ال***** میمیة لو فتى بوصیر أبصرھا 
   أو أحمد بن حسین في بني حكم *** سل شعر شوقي أیروي مثل قافیتي 

   ھامت قلوب بھا من روعة النغم ***** ما زار سوق عكاظ مثل طلعتھا
   أما علمت بمن أھدیتھ كلمي ***** أثني على من ؟ أتدري من أبجلھ ؟ 

   متھم وأصدق الخلق طّرا غیر ***** في أشجع الناس قلبا غیر منتقم 
   أسخى من البحر بل أرسى من العلم * أبھى من البدر في لیل التمام وقل 

   أمضى من السیف في حكم وفي حكم ** *أصفى من الشمس في نطق وموعظة 
   من الضیاء لتجلو الظلم والظلم ***** أغر تشرق من عینیھ ملحمة 

   كم مزقت من أبي جھل ومن صنم *** في ھمة عصفت كالدھر واتقدت 
   أنھى ألمتھ ما كان من یتم ***** أتى الیتیم أبو األیتام في قدر 

   من رقدة في دثار الشرك واللمم ***** محرر العقل باني المجد باعثنا 
   لما كتبنا حروفا صغتھا بدم ***** بنور ھدیك كحلنا محاجرنا 

   في الیم بل دمعة خرساء في القدم **** من نحن قبلك إال نقطة غرقت 
   إذا ذكرُتك أو أرتاُع من ندمي ***** أقتلع اآلھات من ُحَرقي  أكاد

   وخاطري بالسنا كالجیش محتدم ***** لما مدحتك خلت النجم یحملني 
   من القریض كوجھ الصبح مبتسم ***** أقسمُت باهللا أن یشدو بقافیة 

   عن كل إلیاذة ما جاء في الحكم **** صھ شكسبیر من التھریج أسعدنا 
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   فعند ذكراه أسمال على قزم ***** والروم والیونان إن ذكروا الفرس 
   وأنت لوحك محفوظ من التھم ***** ھم نمقوا لوحة للرق ھائمة 

   ولیلة القدر واإلسراء للقمم ***** أھدیتنا منبر الدنیا وغار حرا 
   أنت المزمل في ثوب الھدى فقم *** والحوض والكوثر الرقراق جئت بھ

   والجن واإلنس بین الالء والنعم ***** ألفالك ذاھلة الكون یسأل وا
   والبدر ینشق واألیام في حلم ***** والدھر محتفٌل والجو مبتھج 

   ونار فارس تخبو منك في ندم **** سرب الشیاطین لما جئتنا احترقت 
   وماء ساوة لما جئت كالحمم ***** وُصّفَد الظلم واألوثان قد سقطت 

   بك التشرف للتأریخ ال بھم ***** منك عزتھم  قحطان عدنان حازوا
   وعدال فیك ال في ھیئة األمم ***** عقود نصرك في بدر وفي أحد 

   لنھرك العذب ھب الجیل وھو ظمي ***** شادوا بعلمك حمراء وقرطبة 
   دمشق تاج سناھا غیر منثلم ***** ومن عمامتك البیضاء قد لبست 

   أیدي رشید ومأمون ومعتصم * ****رداء بغداد من بردیك تنسجھ 
   على بساط من التبجیل محترم ***** وسدرة المنتھى أولتك بھجتھا 

   ینس المعلم أو یسھو ولم یھم ***** دارست جبریل آیات الكتاب فلم
   وثیقة العھد یا من بر في القسم ***** اقرأ ودفترك األیام ُخط بھ 
   ن حبل غیر منصرم مسكتنا مت***** قربت للعالم العلوي أنفسنا 

   كأن خصمك قبل الحرب في صمم *** نصرت بالرعب شھرا قبل موقعة 
   ظنوك بین بنود الجیش والحشم ***** إذا رأوا طفال في الجو أذھلھم 
   بالل بالنغمة الحّرى على األطم ***** بك استفقنا على صبح یؤرقھ 

   ومن عجم بدو وحضر ومن عرب **** إن كان أحببت بعد اهللا مثلك في 
   وال تفوه بالقول السدید فمي *****فال اشتفى ناظري من منظر حسن 

* * *  
ھ               ھ عن مقارن ا قرأت دري م ا في ص ى عجل ، أثارھ ا عل ات یسیرة كتبتھ ذه كلم بعد ، فھ

  .وتخبطاتھا حاشا اإلسالم ] ١[األدیان 
د صلى اهللا          ریم محم دین بالرسول الك دین المقت ن المھت ا م لم  أسأل اهللا أن یجعلن ھ وس  علی

  .ویرزقنا أتباع سنتھ وشفاعتھ یوم القیامة 
  القاھرة
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  ھـ١٢/٥/١٤٢٥في 
---------------------------------------  

  ) ..اإلسالم ومقارنة األدیان ( مصطفى حلمي / انظر كتاب أستاذنا الفاضل أ د ] ١[
========================== 

  سول اهللالكماالت و الخصائص التي انفرد بھا ر
 

  الكماالت: أوال 
لم وفضائلھ       -رحمھ اهللا–ذكر الماوردي  ھ و س في ذكر خصائص الرسول صلى اهللا علی

فالكمال المعتبر في : وشرف أخالقھ وشمائلھ المؤیدة لنبوتھ والمبرھنة علي عموم رسالتھ
ھ    ع أوج ن أرب ون م ر یك ائل     : البش وال وفض ائل األق ق وفض ال الخل ق وكم ال الخل كم

  الاألعم
  كمال الخلق: الوجھ األول 

  كمال خلقھ صلى اهللا علیھ و سلم بعد اعتدال صورتھ یكون بأربع أوصاف
  الوصف األول

  السكینة الباعثة علي الھیبة والتعظیم الداعیة إلى التقدیم والتسلیم
ع        وه م ین أت ھ ح ن ھیبت ري م ل كس ت رس ى ارتاع وس حت ي النف ب ف م مھی ان أعظ وك

ولة األكاس  ادھم لص ي     اعتی لم ف ھ و س لى اهللا علی ان ص ابرة فك وك الجب اثرة المل رة ومك
نھم أعظم     ي أعی م یتطاول بسطوة       ، نفوسھم أھیب وف ة ول اظم بأبھ م یتع ان   ، وإن ل ل ك ب

  معروفًا –أي السھولة -بالتواضع موصوفا وبالوطأة
  الوصف الثاني

  في الطالقة الموجبة لإلخالص والمحبة الباعثة علي المصافاة والمودة
أي لم (د كان صلوات اهللا علیھ محبوبًا استحكمت محبة طالقتھ في النفوس حتى لم یقلھ وق

اء           ) یبغضھ أو یجافھ حابھ من اآلب ي أص ان أحب إل ارب وك ھ مق د من م یتباع مصاحب ول
  واألبناء وشرب الماء البارد علي الظمأ

  الوصف الثالث
ھ وت     ي طاعت ھ  حسن القبول الجالب لممایلة القلوب حتى تسرع إل ان   ، ذعن بموافقت د ك وق

ي       ذلك استحكمت مصاحبتھ ف وب ول قبول منظره صلى اهللا علیھ و سلم مستولیا على القل
قوتھ    ، النفوس حتى لم ینفر منھ معاند وال استوحش منھ مباعد  ي ش د إل إال من ساقھ الحس

  وقاده الحرمان إلي مخالفتھ
  الوصف الرابع
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دائده ومصابرتھ     میل النفوس إلي متابعتھ وانقیادھا لوافقت  ي ش ھ عل ھ    ، ھ وثبات ذ عن ا ش فم
  معھا من أخلص وال ند عنھا فیھا إال من حرم الخیر كلھ

ا      ا یوازیھ ل لم ھ فكم ت فی د تكامل الة ق وانین الرس عادة وق ي الس ن دواع ة م ذه األربع وھ
  واستحق ما یقتضیھا

  كمال الخلق: الوجھ الثاني 
  بست خصالأما كمال أخالقھ صلى اهللا علیھ و سلم فیكون 

  الخصلة األولي
دبیره      ، رجاحة عقلھ وصدق فراستھ  ھ وصواب ت حة رأی ھ ص وقد دل علي وفور ذلك فی

ان یلحظ        ل ك دیدة ب ي ش وحسن تألفھ علي الناس وأنھ ما استغفل في مكیدة وال استعجز ف
دس   دق ح تظم إال بأص ذا ال ین ا وھ ل خطوبھ ا ویح ف عیوبھ ادئ فیكش ي المب از ف اإلعج

  وأوضح رؤیة
  خصلة الثانیةال

وب  و مطل دائد وھ ي الش ھ ف راء ، ثبات اء و الض ي البأس بره عل روب ، وص و مك وھ
ھ (ومحروب   د مال ن فق روب م ي  ) المح ور ف اكنة ال یخ وال س تالف األح ي اخ ھ ف ونفس

د الصیاصي       ا یشیب النواصي ویھ شدیدة وال یستكین لعظیمة وقد لقي بمكة من قریش م
تعل   بر المس ابر ص عف یص ع الض و م د   وھ ك بمقالی تولي أي الممس ات المس ت ثب ي ویثب

  األمور المسیطر علیھا
  الخصلة الثالثة

زھده في الدنیا وإعراضھ عنھا وقناعتھ منھا فلم یمل إلي غضارتھا ولم یلھ لحالوتھا وقد 
  ملك من أقصي الحجاز إلي عذار العراق ومن أقصي الیمن إلي شحر عمان

ر   وھو أزھد الناس فیھا یقتني ویدخر وأع ا وال    ، رضھم عما یستفاد ویحتك ف عین م یخل ل
اال لیصرفھم عن           ھ متاعا وال م ده وأھل ورث ول م ی دینا وال حفر نھرا وال شید قصرا ول

  الرغبة في الدنیا كما صرف نفسھ عنھا فیكونوا علي مثل حالھ في الزھد فیھا
ي           ذب عل ا أو یك تھم بطلبھ ادة أن ال ی ذه الزھ دنیا بھ ي ال ان ف ي   وحقیق بمن ك الي ف اهللا تع

  ادعاء اآلخرة ویقنع في العاجل وقد سلب اآلجل بالمیسور النزر ویرضي بالعیش الكدر
  الخصلة الرابعة

س       ، تواضعھ للناس وھم اتباع  ي األسواق ویجل وخفض جناحھ لھم وھو مطاع یمشي ف
ھ   ھ وحیائ نھم إال بإطراق ز ع ال یتمی ائھ ف حابھ وجلس زج بأص راب ویمت ي الت ار ، عل فص

  وبالتذلل متعززًا، واضع متمیزا بالت



 ٣٥٧

رأة           ن ام ا اب ا أن ك فإنم ض علی ال خف ھ فق ولقد دخل علیھ بعض األعراب فارتاع من ھیبت
ا    ر علیھ زة فط ي غری یمھ فھ ریم ش ھ وك رف أخالق ن ش ذا م ة وھ د بمك ل القدی ت تأك كان

  ولم تحصر فتحد، وجبلة طبع بھا لم تندر فتعد 
  الخصلة الخامسة

یھزه أو خرق یستفزه فقد كان أحلم في النفار من كل حلیم وأسلم حلمھ ووقاره عن طیش 
ھ           ط علی م یحف ادرة ول ھ ن د من م یوج وة األعراب فل في الخصام من كل سلیم وقد مني بجف

وة  ، بادرة  الي عصمھ    ، وال حلیم غیره إال ذو عثرة وال وقور سواه إال ذو ھف إن اهللا تع ف
درة   یش الق وى وط زع الھ ن ن ار أو الم(م افرة النف ق  ) ن ي الخل ا وعل ھ رؤوف ون بأمت لیك

یھم ومعرض         رة وھو صبور عل دتھ بكل جری عطوفا لقد تناولتھ قریش بكل كبیرة وقص
  عنھم

ة و   ، وما تفرد بذلك سفھاؤھم عن حلمائھم وال أراذلھم دون عظمائھم  ھ الجل بل تماأل علی
در  ، كان عنھم أعرض و أصفح ، فكلما كانوا علیھ ألح ، الدون  ا  حتى ق ھ اهللا  ، فعف وأمكن

  منھم فغفر
ھ    وا إلی ریم        : وقال لھم حین ظفر بھم عام الفتح وقد اجتمع ن عم ك الوا اب ي ق ا ظنكم ب ، م

  بل أقول كما قال یوسف: فإن تعف فذلك الظن بك وإن تنتقم فقد أسأنا فقال 
ة     -َأْرَحُم الرَّاِحِمیَن  ألخوتھ َقاَل َال َتْثَریَب َعَلْیُكُم اْلَیْوَم َیْغِفُر الّلُھ َلُكْم َوُھَو سورة یوسف آی

٩٢  
وقد بقرت ، اللھم قد أذقت أول قریش نكاال فأذق آخرھم نواال وأتتھ ھند بنت عتبة : وقال 

  لبیعتھا، والكت كبده فصفح عنھا وأعطاھا یده ، بكن عمھ حمزة 
و سبعمائة           : فإن قیل  م نم د وھ وم واح ي ی ي قریظة صبرا ف اب بن أین ، فقد ضرب رق  ف

  إنما فعل ذلك في حقوق اهللا تعالى: موضع العفو والصفح قیل 
ھ       رت علی ن ج م أن م یھم فحك اذ عل ن مع عد ب یم س وا بتحك ة رض ي قریظ ت بن د كان وق

ال رسول اهللا      -الموسي أي بلغ مبلغ الرجال فحلق ذقنھ  ھ استرق فق قتل ومن لم تجر علی
فلم ) یعني من فوق سبع سنوات(ھذا حكم اهللا من فوق سبعة أرقعة : صلى اهللا علیھ و سلم

  یجز أن یعفو عن حق وجب هللا تعالي علیھم وإنما یختص عفوه بحق نفسھ
  الخصلة السادسة

ري  ، وال اخلف لمراقب وعدا ، حفظھ للعھد ووفاؤه بالوعد فإنھ ما نقض لمحافظ عھدا  ی
كب فیھما واألخالق من مساوئ الشیم فیلتزم فیھما األغلظ ویرت، الغدر من كبائر الذنوب 

ھ    الي ل ل اهللا تع ھ فیجع دوه بنقض دئ معاھ ى یبت ده حت اء بوع ده ووف ا لعھ عب حفظ األص
ل    ة إذ جع مخرجا كفعل الیھود من بني قریظة وبني النضیر وكفعل قریش بصلح الحدیبی

  اهللا تعالي لھ في نكثھم الخیرة
  فضلھ اهللا تعالي علي جمیع خلقھ، فھذه ست خصال تكاملت في خلقھ 
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دة       : ثالث الوجھ ال ھ و سلم خصال عدی ھ صلى اهللا علی ، فضائل األقوال في فضائل أقوال
  منھا

  الخصلة األولي
اھرة      ، ما أوتي من الحكمة البالغة  ة الب ن الجم وم م ن العل ة     ، وأعطي م وھو أمي من أم

أمیة لم یقرأ كتابا وال درس علما وال صحب عالمًا وال معلمًا فأتي بما بھر العقول وأذھل 
  من إتقان ما أبان وإحكام ما أظھر ولم یتعثر فیھ بزلل في قول أو عمل الفطن

وقد شرع من تقدم من علماء الفالسفة سننا حملوا الناس على التدین بھا حین علموا انھ ال 
  صالح للعالم إال بدین ینقادون لھ ویعملون بھ فما راق لھا أثر وال فاق لھا خبر

  الخصلة الثانیة
زمن           حفظھ لما أطلعھ اهللا ي ال الم ف ار الع م وأخب ع األم اء م ص األنبی ھ من قص  تعالي علی

  األقدم حتى لم یعرب عنھ منھا صغیر وال كبیر وال شذ عنھ منھا قلیل وال كثیر
حیح     ، وھو ال یضبطھا بكتاب یدرسھ وال یحفظھا بعین تحرسھ  ا ذاك إال من ذھن ص وم

ا استود   ، وصدر فسیح و قلب شریح  ھ م اء      وھذه الثالثة آل ل من أعب ن الرسالة وحم ع م
  النبوة فجدیر أن یكون بھا مبعوثا وعلي القیام بھا محثوثًا

  الخصلة الثالثة
ول        ھ معق ا یوجب ھ م م یخرج من إحكامھ لما شرع بأظھر دلیل وبیانھ بأوضح تعلیل حتى ل

  وال دخل فیھ ما تدفعھ العقول
، صرت لي الحكمة اختصارا أوتیت جوامع الكلم واخت: ولذلك قال صلى اهللا علیھ و سلم 

و    ك إال وھ ألنھ نبھ بالقلیل على الكثیر فكف عن اإلطالة وكشف عن الجھالة وما تیسر ذل
  علیھ معان وإلیھ مقاد

  الخصلة الرابعة
لھ        ن ص ھ م ث علی ن اآلداب وح ھ من مستحس ا إلی ن األخالق ودع ن محاس ھ م ر ب ا أم م

راء و األ   ى الفق اغض و        األرحام وندب إلیھ من التعاطف عل ن التب ھ م ا نھي عن م م ام ث یت
الق       ن األخ ر ومحاس یھم اكث ائل ف ون الفض د لتك اطع والتباع ن التق ھ م ف عن د وك التحاس

ع          ، بینھم أنشر  ن الشر امن ر أسرع وم ي الخی ون إل ر وتك یھم اظھ ومستحسن اآلداب عل
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَھْوَن َعِن ُكنُتْم َخْیَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأ: فیتحقق فیھ قول اهللا تعالي 

م      ز بھ ى ع اھم حت نھم ودنی الح دی م ص ل بھ ره فتكام وا زواج ره واتق وا أم ِر فلزم اْلُمنَك
  اإلسالم بعد ضعفھ وذل بھم الشرك بعد عزه فصاروا أئمة أبرارا وقادة أخیارا

  الخصلة الخامسة
ي و وال یقطعھ عجز وال  وضوح جوابھ إذا سئل وظھور حجاجھ إذا جادل ال یحصره ع
  یعارضھ خصم في جدال إال كان جوابھ أوضح وحجاجھ أرجح
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  الخصلة السادسة
ذب منسوبا              ي الك ون إل ر یك ي خب ول واسترسال ف ي ق ف ف انھ محفوظ اللسان من تحری

ى صار       ، وللصدق مجانبا  را حت ان فاشیا وكثی ره ك فأنھ لم یزل مشھورا بالصدق في خب
  نة موسومًاوباألما، بالصدق مرقوما 

وكانت قریش بأسرھا تتیقن صدقھ قبل اإلسالم فجھروا بتكذیبھ في استدعاءھم إلیھ فمنھم 
  من كذبھ حسدا ومنھم من كذبھ عنادا من كذبھ استبعادا أن یكون نبیا أو رسوًال

ي الرسالة           ھ ف ى تكذیب یال عل ا دل ر الرسالة لجعلوھ ي غی ، ولو حفظوا علیھ كذبھ نادرة ف
ي    ومن لزم الصدق ان ف في صغره كان لھ في الكبر الزم ومن عصم منھ في حق نفسھ ك

  حقوق اهللا تعالي أعصم وحسبك بھذا دفعا لجاحد وردا لمعاند
  الخصلة السابعة

ال یسترسل          ھ ف در كفایت ى ق ھ عل ھ و االقتصار من تحریر كالمھ في التوخي بھ إبان حاجت
اجة و الكفایة اجمل الناس صمتا فیھ ھذرا وال یحجم عنھ حصرا وھو فیما عدا حالتي الح

  وأحسنھم سمتا
ي    ى بق ولذلك حفظ كالمھ حتى لم یختل و ظھر رونقھ حتى لم یعتل واستعذبتھ األفواه حت

  محفوظا في القلوب مدونا في الكتاب فلن یسلم اإلكثار من الزلل وال الھذر من الملل
  الخصلة الثامنة

اني      أنھ أفصح الناس لسانا وأوضحھم بیانا وأوجزھم حھم مع كالما وأجزلھم ألفاظا وأص
ھ ومن    ال یظھر فیھ ھجنة التكلف وال یتخللھ فیھقة التعسف وقد دون كثیر من جوامع كلم
ھ             ھ إحصاء وال یبلغ أتي علی ال ی ك ف ع ذل ھ وم ي فصاحتھ وبالغت كالمھ الذي ال یشاكل ف

  استقصاء
افر ف      ار التن ھ آث ر فی ھ      ولو مزج كالمھ بغیره لتمیز بأسلوبھ ولظھ ھ من باطل بس حق م یلت ل

اء أو              ا من خطب ًا للبالغة وال مخالطا ألھلھ م یكن متعاطی ذا ول ھ ھ دقھ من كذب ولبان ص
شعراء أو فصحاء وإنما ھو من غرائز طبعھ وبدایة جبلتھ وما ذاك إال لغایة تراد وحادثة 

  تشاد
لم فمختب       : الوجھ الرابع  ھ و س ھ صلى اهللا علی ي فضائل أفعال اني  فضائل األعمال ف ر بثم

  خصال
  الخصلة األولي

ألوف    ، حسن سیرتھ  ھ م ل ب ي      ، وصحة سیاستھ في دین نق ھ عن معروف إل وصرفھم ب
  وانقادت خوفا وطمعًا، غیر معروف فأذعنت بھ النفوس طوعا 

  الخصلة الثانیة
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ي نصرتھ              ان عل ع الفریق ى اجتم ة من استطاع حت ة من استمال ورھب ین رغب أن جمع ب
ازل    ، رغبا في عاجل وآجل وقاموا بحقوق دعوتھ  ل ون الختالف الشیم   ، ورھبا من زائ

فلذلك صار الدین بھما ، وال یستدیم إال بھما ، والطباع في االنقیاد الذي ال ینتظم بأحدھما 
  والصالح بھما مستمرًا، مستقرًا 

  الخصلة الثالثة
ور أوسطھا   وخیر األ، أنھ عدل فیما شرعھ من الدین عن اللغو و التقصیر إلي التوسط  م

  وال نصیب من سداد، ولیس لما جاوز العدل حظ من رشد ، 
  الخصلة الرابعة

ركم  : (وقال ، وأمدھم فیھا باالعتدال ، أنھ لم یمل بأصحابھ إلي الدنیا وال إلي رفضھا  خی
ذه   ، من لم یترك دنیاه آلخرتھ وال آخرتھ لدنیاه  ذه و ھ ذا  ) ولكن خیركم من أخذ من ھ وھ

  والجمع بینھما اعتدال، قطاع إلي أحدھما اختالل ألن االن، صحیح 
بلغكم اآلخرة      : (وقال صلى اهللا علیھ و سلم  ا ت دنیا فارتحلوھ ة ال م المطی ان   ، ) نع ا ك وإنم

ویستكثر فیھا من طاعتھ وأنھ ال یخلو تاركھا من أن یكون  ، كذلك آلن من یتزود آلخرتھ 
  ي الثاني مستذلمحروما مضاعا أو مرحوما مراعي وھو في األول كل وف

  الخصلة الخامسة
م  ، تصدیھ لمعالم الدین ونوازل األحكام حتى أوضح لألمة ما كلفوه من العبادات  وبین لھ

ود        ، ما یحل وما یحرم من مباحات و محظورات      ع من عق ا یجوز ویمتن م م وفصل لھ
  ومناكح ومعامالت

م      واریثھم لشرعھ ول املتھم وم ي     حتى احتاج أھل الكتاب في كثي من مع یحتج شرعھ إل
شرع غیره ثم مھد لشرعھ أصوال تدل على الحوادث المغفلة ویستنبط لھا األحكام المعللة 
یعلم     ب ل غ الغائ فأغنى عن نص بعد ارتفاعھ وعن التباس بعد إغفالھ ثم أمر الشاھد أن یبل

لم        ھ و س ال صلى اهللا علی اره فق رب      : بإنذاره ویحتج بإظھ ي ف ذبوا عل ي وال تك وا عن بلغ
  لغ أوعى من سامع ورب حامل فقھ ألي من ھو أفقھ منھمب

  الخصلة السادسة
ور            ي قطب مھج ھ وھو ف دقوا بجنبات ھ وأح د أحاطوا بجھات داء وق اد األع ، انتصابھ لجھ

ذورا         داء مح ي األع ھ ف ار بإثخان ن ذل وص ھ م ز ب ل وع ن ق ھ م زاد ب ور ف دد محق وع
ى         دین حت رع ال دي لش ین التص ع ب ورا فجم ھ منص ب من ین    وبالرع ر وب ر وانتش ظھ

  االنتصاب لجھاد العدو حتى قھر وانتصر
  الخصلة السابعة
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ما خص بھ من الشجاعة في حروبھ والنجدة في مثابرة عدوه فإنھ لم یشھد حربًا في فزاع 
ھ          ًا وال حاز فی ھ ھرب زل عن م ی ھ ل ي موقف إال صابر حتى انجلت عن ظفر أو دفاع وھو ف

  رغبًا
د ولى عنھ أصحابھ یوم حنین حتى بقى بإزاء جمع كثیر بل ثبت بقلب آمن وجأش ساكن ق

ر مستعدة             ت غی ة مسبوقة إن طلب ى بغل حابھ عل ھ وأص وجم غفیر في تسعة من أھل بیت
أنا النبي ال أكذب (لھرب وال طلب وھو ینادي أصحابھ ویظھر نفسھ ویقول إلي عباد اهللا 

را ) أنا ابن عبد المطلب ا ھاب حرب      فعادوا أشذاذًا وأرساًال وھو ازن ت ھ فم ه وتحجم عن
  من كاثره وال انكفأ عن مصاولة من صابره

  الخصلة الثامنة
ات              وب وم وب ومحب ر بكل مطل ى جاد بكل موجود وآث خاء والجود حت ما منح من الس

  ودرعھ مرھونة عند یھودي على آصع من شعیر لطعام أھلھ
وال ی       زائن وأم م خ ال لھ وك وأقی ا مل ان فیھ رب وك رة الع ك جزی د مل رًا  وق ا ذخ قتنوھ

ارا        ى دین ا اقتن یعھم فم ك جم ویتباھون بھا فخرًا ویستمتعون بھا أشرًا وبطرًا وقد حاز مل
بس إال الخشن   ، وال درھمًا  ول   ، ال یأكل إال الخشن وال یل ان یق المؤمنین    : وك ى ب ا أول أن

رم              ذا الك ل ھ ل مث ھ فھ اًال فلورثت رك م ي ومن ت ًا أو ضیاعا فعل رك دین من أنفسھم فمن ت
  والجود كرم وجود ؟ أم ھل لمثل ھذا األعراض والزھادة إعراض وزھد ؟ ھیھات

ده وال كجوده وال     ھ وال كزھ أنا لم نرى ولم نسمع ألحد قط كصبره وال كحلمھ وال كوفائ
رم عشرتھ وال كتواضعھ وال كحفظھ وال كصمتھ إذا         ھ وال كك دق لھجت كنجدتھ وال كص

  ئھ وال كعفوه وال كدوام طریقتھ وقلھ امتنانھصمت وال كقولھ إذا قال وال كعجیب منش
  الخصائص: ثانیا 

م األول  ن     : القس ره م لم دون غی ھ و س لى اهللا علی ول اهللا ص ا رس تص بھ ائص اخ خص
  األنبیاء والمرسلین علیھم الصالة والسالم

ما اختص بھ صلى اهللا علیھ و سلم من الخصائص واألحكام دون أمتھ وقد : القسم الثاني 
  في بعضھا األنبیاء علیھم الصالة والسالمیشاركھ 

وقد قسم العلماء رحمھم اهللا الخصائص التي انفرد بھا رسول اهللا صلى اهللا : القسم األول 
  علیھ و سلم عن بقیة األنبیاء والمرسلین علیھم الصالة والسالم إلى عدة أنواع

  ما اختص بھ في ذاتھ في الدنیا: النوع األول 
  اختص بھ في ذاتھ في اآلخرةما : النوع الثاني 
  ما اختص بھ في أمتھ في الدنیا: النوع الثالث 
  ما اختص بھ في أمتھ في اآلخرة: النوع الرابع 
  ما اختص بھ في ذاتھ في الدنیا: النوع األول 
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اء           ن األنبی ره م لم دون غی ھ و س لى اهللا علی دًا ص ھ محم الي نبی ارك وتع تص اهللا تب اخ
  والسالم بخصائص في الدنیا لذاتھ منھا ما یليوالمرسلین علیھم الصالة 

  عھد ومیثاق: أوًال 
ي عیسى        دن آدم إل لین من ل اء والمرس أخذ اهللا عز وجل العھد والمیثاق علي جمیع األنبی
د         ن عب د ب م بعث محم غ ث غ أي مبل علیھما السالم لما آتى اهللا أحدھم من كتاب وحكمھ وبل

ن       اهللا صلى اهللا علیھ و سلم لیؤمن بھ ول وة م م والنب ن العل ھ م و فی ینصرنھ وال یمنعھ ما ھ
كما أمرھم أن یأخذوا ھذا المیثاق على أممھم لئن بعث محمد صلى اهللا  ، اتباعھ ونصرتھ 

  علیھ و سلم وھم أحیاء لیؤمنن بھ ولینصرونھ
ن ِكتَ   : قال اهللا تعالى  ُتُكم مِّ وٌل     َوِإْذ َأَخَذ الّلُھ ِمیَثاَق النَِّبیِّْیَن َلَما آَتْی اءُكْم َرُس مَّ َج ٍة ُث اٍب َوِحْكَم

وْا َأْقَرْرَنا مَُّصدٌِّق لَِّما َمَعُكْم َلُتْؤِمُننَّ ِبِھ َوَلَتنُصُرنَُّھ َقاَل َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعَلى َذِلُكْم ِإْصِري َقاُل
  ٨١سورة آل عمران إیة -َقاَل َفاْشَھُدوْا َوَأَنْا َمَعُكم مَِّن الشَّاِھِدیَن 

ذ  : قال على بن أبي طالب وابن عباس رضي اهللا عنھم  ما بعث اهللا نبیًا من األنبیاء إال أخ
ھ ولینصرنھ    اق    ، علیھ میثاق لئن بعث اهللا محمدًا وھو حي لیؤمنن ب ذ المیث ره أن یأخ وأم

  علي أمتھ لئن بعث اهللا محمد وھم أحیاء لیؤمنن بھ ولینصرنھ
  رسالة عامة: ثانیًا 

الرسل السابقین علیھم الصالة والسالم یرسلون إلي أقوامھم خاصة كما قال كان األنبیاء و
  ١سورة نوح آیة  -ِإنَّا َأْرَسْلَنا ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِھ : اهللا تعالى 

  ٦٥سورة األعراف آیة  -َوِإَلى َعاٍد َأَخاُھْم ُھودًا : و قال اهللا تعالى 
  ٧٣سورة األعراف آیة  -َصاِلحًا َوِإَلى َثُموَد َأَخاُھْم : و قال اهللا تعالى 

لم    ھ و س م وإنسھم        ، وأما نبینا صلى اهللا علی اس عربھم وعجمھ ع الن ة لجمی التھ عام فرس
  وھذا من خصائصھ صلى اهللا علیھ و سلم، وجنھم 

ھ اهللا   ي      : ومن خصائصھ   : قال العز بن عبد السالم رحم ي إل ل نب الى أرسل ك أن اهللا تع
س      وأرسل نبینا مح، قومھ خاصة  ي الجن واألن لم إل ھ و س ي   ، مدًا صلى اهللا علی ل نب ولك

  من األنبیاء ثواب تبلیغھ إلي أمتھ
بالغ              ارة لمباشرة ال ھ ت ل من أرسل إلی ي ك غ إل واب التبلی لم ث ھ و س ولنبینا صلى اهللا علی

ِذیرًا سورة   وتارة بالنسبة إلیھ ولذلك تمنن علیھ بقولھ تعالى َوَلْو ِشْئَنا َلَبَعْثَنا ِفي ُكلِّ َقْریَ  ٍة َن
  ٥١الفرقان آیة 

انھ لو بعث في كل قریة نذیرًا لما حصل لرسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم : ووجھ التمنن 
ذه        ي ھ ة تشیر إل ث النبوی ة واألحادی إال أجر إنذاره ألھل قریتھ وقد جاءت اآلیات القرآنی

اِس     َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َكافًَّة: الخصوصیة قال اهللا تعالي  َر النَّ نَّ َأْكَث لِّلنَّاِس َبِشیرًا َوَنِذیرًا َوَلِك
  ٢٨سورة سبأ إیة -َلا َیْعَلُموَن 
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  ١٠٦سورة األنبیاء إیة  -َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمیَن : قال اهللا تعالي 
  نبوة خاتمة: ثالثًا 

د صلى اهللا علی     یھم   من رحمھ اهللا تعالى بعباده إرسال محم لم إل ھ    ، ھ و س ومن تشریفھ ل
ھ   ختم األنبیاء والمرسلین بھ وإكمال الدین الحنیف لھ وقد أخبر اهللا تبارك وتعالى في كتاب
ل   ورسولھ صلى اهللا علیھ و سلم في السنة المتواترة عنھ أنھ ال نبي بعده لیعلم العباد أن ك

ال  ن       من ادعى ھذا المقام بعده فھو كذاب أفاك دجال قال اهللا تع ٍد مِّ ا َأَح ٌد َأَب اَن ُمَحمَّ ا َك ى مَّ
ًا   ة     -رَِّجاِلُكْم َوَلِكن رَُّسوَل اللَِّھ َوَخاَتَم النَِّبیِّیَن َوَكاَن اللَُّھ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیم سورة األحزاب آی

٤٠  
  ومما یدل على ھذه الخصوصیة من السنة ما یأتي

إن مثلي ومثل :  علیھ و سلم قال أن رسول اهللا صلى اهللا: عن أبي ھریرة رضى اهللا عنھ 
ل          ة فجع ة من زاوی ھ إال موضع لبن اً  فأحسنھ وأجمل األنبیاء من قبلي كمثل رجل بني بیت

ا خاتم        : الناس یطوفون بھ ویعجبون لھ ویقولون  ة وأن ا اللبن ة ؟ فأن ذه اللبن ھال وضعت ھ
  النبیین

 ...-  
ال    أن رسول اهللا صلى اهللا : عن أبي ھریرة رضى اهللا عنھ  لم ق ھ و س ى   : علی فضلت عل

ائم    ، ونصرت بالرعب  ، أعطیت جوامع الكلم : األنبیاء بست  ي الغن ت ل ت  ، وأحل وجعل
  وختم بي النبیون، وأرسلت إلي الخلف كافة ، لي األرض طھورًا ومسجدًا 

 ...-  
لم      ھ و س ي صلى اهللا علی وعن محمد بن جبیر بن مطعم عن أبیھ رضي اهللا عنھما أن النب

ر      ، وأنا أحمد ، أنا محمد : إن لي أسماء : قال  ھ الكف ذي یمحو اهللا ب احي ال ا  ، وأنا الم وأن
  -... وأنا العاقب الذي لیس بعده أحد ، الحاشر الذي یحشر الناس على قدمي 

  رحمة مھداه: رابعًا 
ة      ق عام ة للخالءئ لم رحم ھ و س لى اهللا علی دًا ص ولھ محم الي رس ارك وتع ل اهللا تب أرس

اف  ؤمنھم وك نھم  م ھم وج ل     ، رھم وإنس ن قب ة فم المؤمنین خاص ًا ب ا رحیم ھ رؤوف وجعل
دنیا         ر ال دھا خس ا وجح ن ردھ رة وم دنیا واآلخ ي ال عد ف ة س ذه النعم كر ھ ة وش الرحم

  واآلخرة
  ویؤید ھذه الخصوصیة

ي       : قیل : عن أبي ھریرة رضى اهللا عنھ  لم ادع اهللا عل ھ و س ا رسول اهللا صلى اهللا علی ی
  ني لم أبعث لعانًا وإنما بعثت رحمةإ: المشركین قال 

 ...-  
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ة  : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم : وعنھ رضي اهللا عنھ  یا أیھا الناس إنما أنا رحم
  مھداه

 ...-  
ن  : ....قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم : وعن سلمان رضي اهللا عنھ قال أیما رجل م

ما أنا من ولد آدم أغضب كما یغضبون وإنما أمتي سببتھ سبة أو لعنتھ لعنة في غضبي فإن
  بعثتي رحمة للعالمین فأجعلھا علیھم صالًة یوم القیامة

 ...-  
  أمنة ألصحابھ: خامسًا 

ة    حابھ أمن أكرم اهللا تبارك وتعالى نبیھ محمدًا صلى اهللا علیھ و سلم فجعل وجوده بین أص
ذ    ، لھم من العذاب  ث ع م السابقة حی ائھم    بخالف ما حصل لبعض األم اة أنبی ي حی ، بوا ف

وكان صلى اهللا علیھ و سلم أمنة ألصحابھ كذلك من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من 
  األعراب واختالف القلوب ونحو ذلك مما أنذر بھ صریحًا ووقع بعد وفاتھ

الى      : قال العز بن عبد السالم رحمھ اهللا  لم أن اهللا تع ھ و س ومن خصائصھ صلى اهللا علی
فأمھل عصاه أمتھ ولم یعالجھم إبقاء علیھم بخالف من تقدمھ من ) حمة للعالمینر(أرسلھ 

  األنبیاء فإنھم لما كذبوا عوجل مكذبھم
ار السلف         رة وآث ریم والسنة المطھ رآن الك ن الق وقد جاء النص على ھذه الخصوصیة م

ا ، الصالح  ل فمن ذلك ما روى البخاري ومسلم من حدیث أنس بن مالك رضي اهللا عنھ ق
اللھم إن كان ھذا ھو الحق من عندك فأمطر علینا حجارة من السماء أو  : قال أبو جھل : 

ْم         ذَِّبُھْم َوُھ ُھ ُمَع اَن الّل ا َك یِھْم َوَم َت ِف ذَِّبُھْم َوَأن ُھ ِلُیَع اَن الّل ا َك ت َوَم یم فنزل ذاب أل ا بع ائتن
َتْغِفُروَن  ھُ } ٣٣{َیْس ذَِّبُھُم الّل ْم َأالَّ ُیَع ا َلُھ َرام   َوَم ِجِد اْلَح ِن اْلَمْس دُّوَن َع ْم َیُص ورة  -َوُھ س

  ٣٤و  ٣٣األنفال إیات 
ھ و      : قال : وعن أبي موسى رضى اهللا عنھ  صلینا المغرب مع رسول اهللا صلى اهللا علی

  لو جلسنا حتى نصلي معھ العشاء، سلم ثم قلنا 
  ما زلتم ھاھنا ؟: فجلسنا فخرج علینا فقال : قال 
  ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، اهللا صلینا معك المغرب یا رسول : قلنا 
  أحسنتھم أو أصبتم: قال 

ال            ي السماء فق ع رأسھ إل ا یرف را م ان كثی ي السماء وك ة   : قال فرفع رأسھ إل النجوم أمن
ى         ت أت إذا ذھب حابي ف ة ألص ا أمن د وأن ا توع ماء م ى الس وم أت ت النج إذا ذھب ماء ف للس

  حابي أمنة ألمتي فإذا ذھب أصحابي أتي أمتي ما یوعدونوأص، أصحابي ما یوعدون 
  القسم بحیاتھ: سادسًا 
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د       ھ لیؤك ھ وعظمت ى كمال ة عل ھ الدال ن مخلوقات رة م یاء كثی الي بأش ارك وتع م اهللا تب أقس
ك        ، المعنى في نفوس المخاطبین   ر ذل ر والسماء وغی الي بالشمس والقم ا  .فأقسم تع بینم
لم        نجده سبحانھ وتعالى لم یقسم ب ھ و س ریم صلى اهللا علی ن البشر إال بالرسول الك أحد م

ى       دل عل اة المقسم ی حیث یقول جل شأنھ َلَعْمُرَك ِإنَُّھْم َلِفي َسْكَرِتِھْم َیْعَمُھوَن واألقسام بحی
م     ، شرف حیاتھ وعزتھا عند المقسم بھا  دیرة أن یقس لم لج ھ و س وان حیاتھ صلى اهللا علی

  ولم یثبت ھذا لغیره صلى اهللا علیھ و سلم، امة والخاصة بھا لما فیھا من البركة الع
  نداؤه بوصف النبوة والرسالة: سابعًا 

م   خاطب اهللا عز وجل رسولھ صلى اهللا علیھ و سلم في القرآن الكریم بالنبوة والرسالة ول
الة    یھم الص لین عل اء والمرس ائر األنبی ا س ریف أم ریم والتش ي التك ادة ف مھ زی اده باس ین

ي      والسالم اِرُعوَن ِف ِذیَن ُیَس َك الَّ فخوطبوا بأسمائھم قال اهللا تعالى َیا َأیَُّھا الرَُّسوُل َال َیْحُزن
َك           ٤١سورة المائدة آیة  ٠اْلُكْفِر  ن رَّبِّ َك ِم ِزَل ِإَلْی ا ُأن ْغ َم وُل َبلِّ ا الرَُّس ا َأیَُّھ قال اهللا تعالى َی

ة    دة آی ا َأیُّھَ     ٦٧سورة المائ الى َی ال اهللا تع ْؤِمِنیَن        ق َن اْلُم َك ِم ِن اتََّبَع ُھ َوَم ُبَك الّل يُّ َحْس ا النَِّب
  بینما قال تعالى ألنبیائھ ٦٤سورة األنفال آیة 

ة       رة آی َة سورة البق َك اْلَجنَّ الى    ٣٥قال اهللا تعالى َوُقْلَنا َیا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُج ال اهللا تع ق
  ٤٨ھود آیة  ِقیَل َیا ُنوُح اْھِبْط ِبَسَالٍم سورة

ھ اهللا      د السالم رحم ن عب ده        : قال العز ب د عبی د أن السید إذا دعي أح ي أح ي عل وال یخف
ة واألخالق السنیة          یھم من األوصاف العلی د ف ا وج ودعا اآلخرین بأسمائھم    ، بأفضل م

الق    ن األخ ق م اف وال بخل ن األوص ف م عر بوص الم ال یش اه  ، األع ن دع ة م أن منزل
م       بأفضل األسماء واأل ھ ممن دعاه باسمھ العل رب إلی وم   .وصاف أعز علیھ وأق ذا معل وھ

  بالعرف أن من دعي بأفضل أوصافھ وأخالقھ كان ذلك مبالغة في تعظیمھ واحترامھ
  نھي المؤمنین عن مناداتھ باسمھ: ثامنًا 

ھ            لم والكالم مع ھ و س ھ صلى اهللا علی ة نبی ي مخاطب ؤمنین ف اده الم أدب اهللا عز وجل عب
، یا رسول اهللا : فأمرھم أن ال یخاطبونھ باسمھ بل یخاطبوه ، عظیما وتقدیرا لھ تشریفا وت

اده      م ین النبوة والرسالة ول یا نبي اهللا وإذا كان اهللا تبارك وتعالى خاطبھ في كتابھ العزیز ب
ره    ر ذك ان       .باسمھ زیادة في التكریم والتشریف كما م ى وأحرى أھل اإلیم اب أول فمن ب

إن          واختص رسول اهللا  . لین ف اء والمرس ذلك بخالف سائر األنبی لم ب ھ و س صلى اهللا علی
ُدَعاء           َنُكْم َك وِل َبْی اء الرَُّس وا ُدَع ا َتْجَعُل ره َل ال اهللا جل ذك أممھم كانت تخاطبھم بأسمائھم ق

َذِر الَّ    َواذًا َفْلَیْح ِرِه َأن    َبْعِضُكم َبْعضًا َقْد َیْعَلُم اللَُّھ الَِّذیَن َیَتَسلَُّلوَن ِمنُكْم ِل ْن َأْم اِلُفوَن َع ِذیَن ُیَخ
  ٦٣ُتِصیَبُھْم ِفْتَنٌة َأْو ُیِصیَبُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم سورة النور آیة 

ة عنھم   ى اْدُع    : بخالف ما خاطبت بھ األمم السابق أنبیاءھا فقال تعالى حكای ا ُموَس اُلوْا َی َق
ة   راف آی ورة األع َك س ا َربَّ ى اْج ١٣٤َلَن ا ُموَس اُلوْا َی ورة  َق ٌة س ْم آِلَھ ا َلُھ ًا َكَم ا ِإَلھ ل لََّن َع

  ١٣٨األعراف آیة 
  كلم جامع: تاسعًا 
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أن          یھم السالم ب اء عل ره من األنبی ى غی لم عل فضل اهللا عز وجل نبیھ صلى اهللا علیھ و س
ر   ، أعطاه جوامع الكلم  ظ الكثی فكان صلى اهللا علیھ و سلم یتكلم بالقول الموجز القلیل اللف

ن البالغة و الفصاحة        المعاني أعطاه ھ م ا یسره ل ى   ، مفاتیح الكالم وھو م والوصول إل
ره     ى غی ت عل ي أغلق اظ الت ارات و األلف ن العب م ومحاس دائع الحك اني وب وامض المع غ

ومن خصائصھ أنھ بعث بجوامع الكلم : وتعذرت علیھ قال العز بن عبد السالم رحمھ اهللا 
  في فصاحتھ وفاق العرب، واختصر لھ الحدیث اختصارا ، 

  نصر بالرعب: عاشرًا 
لم   ھ و س لى اهللا علی ا ص تص نبین ب  ، اخ ره بالرع ل نص ز وج أن اهللا ع زع ، ب و الف وھ

لم      ، والخوف  ھ و س داء رسولھ صلى اهللا علی ان   ، فكان سبحانھ یلقیھ في قلوب أع إذا ك ف
  فال یقدمون علي لقائھ، بینھ وبینھم مسیرة شھر أو شھرین ھابوا وفزعوا منھ 

و         : الحافظ ابن حجر رحمھ اهللا  قال ى ل ى اإلطالق حت ھ عل ذه الخصوصیة حاصلة ل وھ
  كان وحده بغیر عسكر

ال    لم ق ى   : وعن السائب بن یزید رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علیھ و س فضلت عل
ة    : األنبیاء بخمس  اس كاف ي الن ي    ، بعثت إل فاعتي ألمت ونصرت بالرعب   ، وادخرت ش

ورًا  ، ًا خلفي وشھر، شھرًا أمامي  ائم    ، وجعلت لي األرض مسجدًا وطھ ي الغن ت ل وأحل
  ولم تحل ألحد من قبلي

  مفاتیح خزائن األرض بیده: حادي عشر 
أن    اء ب أكرم اهللا عبده ورسولھ محمدًا صلى اهللا علیھ و سلم واختصھ على غیره من األنبی

بعده من افتتاح البالد أعطاه مفاتیح خزائن األرض وھي ما سھل اهللا تعالي لھ وألمتھ من 
ن         ات م تخراج الممتنع ا واس ا ومغانمھ ا وذخائرھ ى كنوزھ ول عل ذرات والحص المتع

  األرض كمعادن الذھب والفضة وغیرھا
د    عن عقبة رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ و سلم خرج یوما فصلى على أھل أح

ال     ، صالتھ على المیت  ر فق ى المنب م    :ثم انصرف عل رط لك ي ف یكم    ، إن ا شھید عل ، وأن
ا          ي واهللا م اتیح خزائن األرض وإن ت مف ي أعطی ي حوضي اآلن وإن وإني واهللا ألنظر إل

  ولكن أخاف علیكم أن تنافسوا فیھا، أخاف علیكم أن تشركوا بعدي 
  ذنوب مغفورة: ثاني عشر 

دم من   rاختص اهللا تعالى عبده ورسولھ محمدًا  ھ   تشریفًا لھ وتكریمًا بأن غفر لھ ما تق ذنب
  وما تأخر وأخبره بھذه المغفرة وھو حي صحیح یمشي على األرض

دًا       : قال العز بن عبد السالم  ر أح ھ أخب ل أن م ینق المغفرة ول من خصائصھ أنھ أخبره اهللا ب
الى    ال تع ْدَرَك     : من األنبیاء بذلك وق َك َص َرْح َل ْم َنْش َك ِوْزَرَك   } ١{َأَل ْعَنا َعن } ٢{َوَوَض

  ٤الى  ١سورة الشرح آیات من  -َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك } ٣{َظْھَرَك الَِّذي َأنَقَض 
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ھ   فاعة وفی ي الش ھ ف ي اهللا عن س رض دیث أن ي ح ول : (......وف ى فیق أتون عیس ...... فی
لم         ھ و س د صلى اهللا علی ى محم وا إل ري اذھب ون  ، اذھبوا إلى غی د   : فیقول ا محم ت  ، ی أن

  هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخررسول اهللا وخاتم األنبیاء وقد غفر ا
ى     ل حت ن اللی وم م ان یق لم ك ھ و س لى اهللا علی ي ص ا أن النب ي اهللا عنھ ة رض وعن عائش

  تتفطر قدماه
  لم تصنع ھذا یا رسول اهللا وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟: فقالت عائشة 

فإذا أراد أن یركع قام ، السًا أفال أحب أن أكون عبدًا شكورًا فلما كثر لحمھ صلى ج: قال 
  فقرأ ثم ركع
  كتاب خالد محفوظ: ثالث عشر 

ات     ن اآلی الم م الة والس یھم الص اء عل ن األنبی ي م ل نب الى ك ارك وتع ى اهللا تب أعط
ذین        ھ ال ة وحجة لقوم ھ كفای ھ فی والمعجزات الدالة على صدقھ وصحة ما جاء بھ عن رب

ة ان    ، بعث إلیھم  ت وقتی ذه المعجزات كان ا إال        وھ ق منھ م یب اتھم ول ي حی ا ف قرض زمانھ
  الخبر عنھا

ره ھي       ا دون غی ي أختص بھ وأما نبینا صلى اهللا علیھ و سلم فكانت معجزتھ العظمى الت
كتاب خالد .القرآن العظیم الحجة المستمرة الدائمة القائمة في زمانھ وبعده إلى یوم القیامة 

ي فو    ھ وال تنتھ ي عجائب ھ وال تنقض ب معین ر    ال ینض ن التغیی ظ اهللا م وظ بحف ده محف ائ
  والتبدیل والتحریف

الم      د الس ن عب ز ب ال الع ت      : ق رمت وانقرض ي تص ل نب زة ك ھ أن معج ن خصائص م
ا  : ....ومعجزة سید األولین واآلخرین وھي القرآن العظیم باقیة إلي یوم الدین وقال  ومنھ

ھ  ظ كتاب ھ ك ، حف دوا فی ى أن یزی رون عل ون واآلخ ع األول و اجتم ھ فل وا من ة أو ینقص لم
  وال یخفى ما وقع من التبدیل في التوراة واإلنجیل، لعجزوا عن ذلك 

: وقولھ تعالى  ٩سورة الحجر آیة  -ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُھ َلَحاِفُظوَن : قال اهللا تعالى 
ِھ  َلا َیْأِتیِھ اْلَباِطُل ِمن َب} ٤١{َوِإنَُّھ َلِكَتاٌب َعِزیٌز  ات     -ْیِن َیَدْیِھ َوَلا ِمْن َخْلِف سورة فصلت آی

  ٤٢و  ٤١
فدعاه المأمون ، دخل یھودي على المأمون فتكلم فأحسن الكالم : وعن یحیى بن أكثم قال 

ال  ، فتكلم عن الفقھ فأحسن الكالم   ، فأبي فلما كان بعد سنة جاءنا مسلمًا ، إلى اإلسالم  فق
انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن ھذه : ؟ قال  ما كان سبب إسالمك: لھ المأمون 

ا الكنیسة             ا ونقصت وأدخلتھ زدت فیھ ت ثالث نسخ ف وراة فكتب ي الت دت إل ، األدیان فعم
ا          ، فاشتریت مني  ا ونقصت وأدخلتھ زدت فیھ ت ثالث نسخ ف ل فكتب ى اإلنجی وعمدت إل

ة  ي ، البیع تریت من زدت فیھ  ، فاش خ ف الث نس ت ث رآن فكتب ى الق دت إل ت وعم ا ونقص
فحوھا   وارقین فتص ا ال م     ، وأدخلتھ ا فل وا بھ ان رم ادة والنقص ا الزی دوا فیھ ا أن وج فلم

  فكان ھذا سبب إسالمي، فعلمت أن ھذا الكتاب محفوظ ، یشتروھا 
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  إسراء ومعراج: رابع عشر 
یھم الصالة             اء عل ره من األنبی لم عن غی ھ و س ھ رسول اهللا صلى اهللا علی ومما اختص ب

جد الحرام    والسالم معجز ن المس ة اإلسراء والمعراج فقد أسري بھ ببدنھ وروحھ یقظة م
ھ    ، بمكة المكرمة إلى المسجد األقصى وھو بیت المقدس بإیلیاء في جنح اللیل  م عرج ب ث

  إلى سدرة المنتھى ثم إلى حیث شاء اهللا عز وجل ورجع مكة من لیلتھ
ة بكر     ة العظیم ذه اآلی ي ھ رة   وأكرم صلى اهللا علیھ و سلم ف ات كثی ا  ، م ھ   : منھ ھ رب تكلیم

ھ  ، وفرض الصلوات علیھ ، عز وجل  ت     ، وما رأى من آیات رب ي بی اء ف ھ لألنبی وإمامت
ھ     .المقدس  دم صلوات اهللا وسالمھ علی فدل ذلك على أنھ ھو اإلمام األعظم والرئیس المق

  وعلیھم أجمعین
رآن    ، دیث كما ثبت المعراج بالمتواتر من الح ، وفد ثبت اإلسراء بالقرآن  ھ أشار الق وإلی

ِجِد اَألْقَصى             ى اْلَمْس َراِم ِإَل ِجِد اْلَح َن اْلَمْس ْیًال مِّ ِدِه َل َرى ِبَعْب ِذي َأْس ْبَحاَن الَّ قال اهللا تعالى ُس
الى          ال تع یُر وق ِمیُع الَبِص َو السَّ ُھ ُھ ا ِإنَّ ْن آَیاِتَن ُق   : الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُھ ِلُنِرَیُھ ِم ا َینِط ِن  َوَم َع

َوى    } ٤{ِإْن ُھَو ِإلَّا َوْحٌي ُیوَحى } ٣{اْلَھَوى  ِدیُد اْلُق ُھ َش َتَوى   } ٥{َعلََّم رٍَّة َفاْس } ٦{ُذو ِم
َدلَّى  } ٧{َوُھَو ِباْلُأُفِق اْلَأْعَلى  ى     } ٨{ُثمَّ َدَنا َفَت ْیِن َأْو َأْدَن اَب َقْوَس اَن َق ى   } ٩{َفَك َأْوَحى ِإَل َف

ْد  } ١٢{َأَفُتَماُروَنُھ َعَلى َما َیَرى } ١١{َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى } ١٠{َعْبِدِه َما َأْوَحى  َوَلَق
َرى   ى    } ١٣{َرآُه َنْزَلًة ُأْخ ْدَرِة اْلُمْنَتَھ َد ِس ْأَوى    } ١٤{ِعن ُة اْلَم َدَھا َجنَّ ى  } ١٥{ِعن ِإْذ َیْغَش
َرى     }١٧{َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى } ١٦{السِّْدَرَة َما َیْغَشى  ِھ اْلُكْب اِت َربِّ َلَقْد َرَأى ِمْن آَی

  ١٨الى  ٣سورة النجم اآلیات من  -
  ما اختص بھ صلى اهللا علیھ و سلم لذاتھ في اآلخرة: النوع الثاني 

ي        د یشاركھ ف ھ وق ام دون أمت ما اختص بھ صلى اهللا علیھ و سلم من الخصائص واألحك
  بعضھا األنبیاء علیھم الصالة والسالم

  وسیلة وفضیلة :أوًال 
اد اهللا وھو رسولنا صلى اهللا      الوسیلة أعلى درجة في الجنة ال ینالھا إال عبد واحد من عب

ة       ) الوسیلة: (علیھ و سلم قال الحافظ ابن كثیر رحمھ اهللا  ي الجن ة ف ي منزل ى أعل م عل عل
ة   ة     ، وھي منزلة رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم وداره في الجن ة الجن رب أمكن وھي أق

  إلي العرش
ھ و   –رضى اهللا عنھما –وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص  أنھ سمع النبي صلى اهللا علی

ي      : سلم یقول  م صلوا عل ول ث ا یق ي     ، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل م ھ من صلى عل فإن
ي الوسیلة     ، صلى اهللا علیھ بھ عشرًا   لوا اهللا ل م س ة ال تنبغي إال      ، ث ي الجن ة ف ا منزل فإنھ

  وأرجو أن أكون أنا ھو فمن سأل لي الوسیلة حلت لھ الشفاعة، ن عباد اهللا لعبد م
  مقام محمود: ثانیًا 
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تشریفات وتكریمات ال یشركھ وال یساویھ ، لرسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم یوم القیامة 
لم  ، فیھا أحد األنبیاء فمن دونھم ومن ذلك المقام المحمود  الذي یقومھ صلى اهللا علیھ و س

ى   ف َك َعَس یحمده الخالق عز وجل والخالئق من بعد قال تعالي َوِمَن اللَّْیِل َفَتَھجَّْد ِبِھ َناِفَلًة لَّ
: قال ابن جریر الطبري رحمھ اهللا  ٧٩سورة اإلسراء آیة  -َأن َیْبَعَثَك َربَُّك َمَقامًا مَّْحُمودًا 

فاعة     قال أكثر أھل العلم ذلك ھو المقام الذي یقومھ صلى اهللا علی ة للش وم القیام لم ی ھ و س
  للناس لیریحھم ربھم من عظیم ما ھم فیھ من شدة ذلك الیوم

  مقام الشفاعة: المقام المحمود : -رضي اهللا عنھما  –وقال ابن عباس 
  شفاعة عظمى وشفاعات: ثالثًا 

د    نھم الشمس    ، یجمع اهللا عز وجل األولین واآلخرین یوم القیامة في صعید واح دنو م وت
ذھب          وقد  ى ی اس حت ا ویعرق الن ة أمرھ ھ من خف ت علی تضاعف حرھا وتبدلت عما كان

ف سنة     ، عرقھم في األرض سبعین باعًا ویلجمھم ویبلغ آذانھم في یوم مقداره خمسین أل
ي أمورھم           وبھم ال یكلمون وال ینظر ف دامھم شاخصة أبصارھم منفطرة قل قیامًا على أق

ا ال طا . رم           فإذا بلغ الكرب والجھد منھم م ب من یك ي طل م بعضھم بعضًا ف ھ كل م ب ة لھ ق
ى   ، نفسي نفسي : قال ، فلم یتعلقوا بنبي إال دفعھم ، على مواله لیشفع في حقھم  وا إل اذھب

ى یقضي اهللا         فع حت ق فیش لم فینطل ھ و س غیري حتى ینتھوا إلي رسول اهللا صلى اهللا علی
ره     ھ ولغی فاعة یكون ل فاعات أخرى    تبارك وتعالى بین الخلق وبعد ھذه الش ذه ھي   .ش فھ

  الشفاعة العظمى
ھ  : عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال  أتي رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم بلحم فرفع إلی

ة   : الذراع وكانت تعجبھ فنھس منھا نھسة ثم قال  وم القیام درون   ، أنا سید الناس ی وھل ت
معھم   د یس عید واح ي ص رین ف ین واآلخ اس األول ع الن ك ؟ یجم م ذل داعي م ذھم ، ال وینف

  وتدنو الشمس فیبلغ الناس من الغم والكرب ما ال یطیقون وال یحتملون، البصر 
  أال ترون ما قد بلغكم ؟ أال تنظرون من یشفع لكم إلى ربكم ؟: فیقول الناس 

  علیكم بآدم: فیقول بعض الناس لبعض 
ونفخ فیك من روحھ   ، ده خلقك اهللا بی، فیأتون آدم علیھ السالم فیقولون لھ أنت ابو البشر 

  اشفع لنا إلى،وأمر المالئكة فسجدوا لك ، 
  أال ترى ما نحن فیھ ؟ أال ترى إلى ما قد بلغنا ؟، ربك 

ھ   : فیقول أدم  ھ مثل ھ     ، إن ربي غضب الیوم غضبًا لم یغضب قبل ده مثل ن یغضب بع ، ول
  لى نوحاذھبوا إ، نفسي نفسي اذھبوا إلى غیري ، إنھ نھاني عن الشجرة فعصیتھ 

ون    ًا فیقول ى أھل األرض        : فیأتون نوح ت أول الرسل إل ك أن وح أن ا ن د سماك اهللا   ، ی وق
  أال ترى ما نحن فیھ ؟ أال ترى إلى ما قد بلغنا ؟، اشفع لنا إلى ربك ، عبدًا شكورًا 

إنھ قد ، ولن یغضب بعده مثلھ ، إن ربي غضب الیوم غضبًا لم یغضب قبلھ مثلھ : فیقول 
  اذھبوا إلى إبراھیم، نفسي نفسي اذھبوا إلى غیري ، ة دعوتھا على قومي كانت لي دعو
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ى    ، یا إبراھیم أنك نبي اهللا وخلیلھ من أھل األرض   : فیأتون إبراھیم فیقولون  ا إل فع لن اش
  أال ترى ما نحن فیھ ؟ أال ترى إلى ما قد بلغنا ؟، ربك 

ي  ، لن یغضب بعده مثلھ و، إن ربي غضب الیوم غضبًا لم یغضب قبلھ مثلھ : فیقول  وأن
  اذھبوا إلى موسى، نفسي نفسي اذھبوا إلى غیري ، قد كنت كذبت ثالث كذبات 

ت رسول اهللا   ، یا موسى : فیأتون موسى فیقولون  ى     ، أن ھ عل التھ وبكالم فضلك اهللا برس
  أال ترى ما نحن فیھ ؟ أال ترى إلى ما قد بلغنا ؟، الناس اشفع لنا إلى ربك 

ي  ، ولن یغضب بعده مثلھ ، بي غضب الیوم غضبًا لم یغضب قبلھ مثلھ إن ر: فیقول  وإن
  اذھبوا إلى عیسى، نفسي نفسي اذھبوا إلى غیري ، قد قتلت نفسًا لم أومر بقتلھا 

ھ    ، یا عیسى أنت رسول اهللا : فیأتون عیسى فبقولون  ریم وروح من ى م ، وكلمتھ ألقاھا إل
أال ترى ما نحن فیھ ؟ أال ترى إلى ما ، ا إلى ربك اشفع لن، وكلمت الناس في النھد صبیًا 

  قد بلغنا ؟
ھ     ، إن ربي غضب الیوم غضبًا لم یغضب قبلھ مثلھ : فیقول  ده مثل ن یغضب بع م  ، ول ول

  اذھبوا إلى محمد، نفسي نفسي اذھبوا إلى غیري ، یذكر ذنبًا 
ون    لم فیقول ت رسول اهللا     : فیأتون محمد صلى اهللا علیھ و س د أن ا محم اء   ی ، وخاتم األنبی
ھ ؟     ، اشفع لنا إلى ربك ، وقد غفر الھ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر  ا نحن فی رى م أال ت

  أال ترى إلى ما قد بلغنا ؟
ي عز وجل    ، فأنطلق  ده      ، فآتى تحت العرش فأقع ساجدًا لرب ى من محام تح اهللا عل م یف ث

أرفع رأسك ، یا محمد : م یقال ومحاسنھ وحسن الثناء علیھ شیئًا لم یفتحھ على أحد قبلي ث
  واشفع تشفع، سل تعطھ 

ن    ، یا محمد : فیقال ، أمتي یا رب ، أمتي یا رب : فأرفع رأسي فأقول  ك م أدخل من أمت
ة   ك       ، ال حساب علیھم من الباب األیمن من أبواب الجن ا سوى ذل اس فیم م شركاء الن وھ

ا     والذي نفسي بیدي إن ما بین المص : ثم قال .من األبواب  ة كم راعین من مصاریع الجن
  أو كما بین مكة وبصرى، بین مكة وحمیر 

ا  ، ولرسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم شفاعات أخرى غیر الشفاعة العظمى ، ھذا  منھا م
ده   ا وح تص بھ ة       ، اخ ن المالئك ھ م الى ل ن أذن اهللا تع ره مم ا غی اركھ فیھ ا ش ا م ومنھ

  والشھداء والصالحین وغیرھمالمقربین واألنبیاء والمرسلین والصدیقین 
ا           ھ منھ ا اختص ب ى م ة عل ر األدل ي ذك فنسرد شفاعتھ صلى اهللا علیھ و سلم ثم نقتصر ف

  دون غیره
  -... الشفاعة في استفتاح باب الجنة 

  -... الشفاعة في تقدیم من ال حساب علیھم في دخول الجنة 
  -... الشفاعة فیمن استحق النار من الموحدین أن ال یدخلھا 
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  -... الشفاعة في إخراج عصاة الموحدین من النار 
  -... الشفاعة في رفع درجات ناس في الجنة 

  -... الشفاعة في تخفیف العذاب عن عمھ أبي طالب 
  الشفاعة في استفتاح باب الجنة: أوًال 

فاعة      ل فصل القضاء فش ینتقل الناس في عرصات القیامة من كرب إلى كرب فأھوال قب
زان   ، الناس عظمى ثم یحاسب  ز     ، وعند ذلك ینصب المی ون التمی حف ویك وتطایر الص

ن          ض م ھ ویوقف بع ي نصب الصراط والمرور علی بین المؤمنین والمنافقین ثم یؤذن ف
ة  ، نجا عند القنطرة للمقاصصة بینھم  فإذا انتھى ذلك كلھ یقوم المؤمنون وتقرب لھم الجن

ي استفت        م ف فع لھ ى مواله لیش رم عل ة   فیطلبون من یك اب الجن إبراھیم   ، اح ب أتون آدم ف فی
أتون رسول اهللا   ، فموسى فعیسى علیھم السالم وكل منھم یعتذر عن ذلك المقام العظیم  فی

  صلى اهللا علیھ و سلم فیشفع لھم اهللا تعالى
اال     ا ق لم      : فعن أبي ھریرة وحذیفة رضي اهللا عنھم ھ و س ال رسول اهللا صلى اهللا علی : ق

فیأتون آدم ، لھم الجنة ) تقرب(ى الناس فیقوم المؤمنون حتى تزلفیجمع اهللا تبارك وتعال
  یا أبانا استفتح لنا الجنة: فیقولون ، 

ي   : فیقول  ى ابن وھل أخرجكم من الجنة إال خطیئة أبیكم آدم لست بصاحب ذلك اذھبوا إل
  إبراھیم خلیل اهللا

یًال من وراء و    : فیقول إبراھیم : قال  ت خل ا كن ى   ، راء لست بصاحب ذلك إنم دوا إل اعم
  موسى الذي كلمھ اهللا تكلیمًا

  اذھبوا إلى عیسى كلمة اهللا وروحھ، لست بصاحب ذلك : فیأتون موسى فیقول 
فیقوم فیؤذن لھ ، فیأتون محمدًا صلى اهللا علیھ و سلم ، لست بصاحب ذلك : فیقول عیسى 

  ولكم كالبرق ؟وترسل األمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط یمینًا وشماًال فیمر أ
  قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق ؟

ریح         : (قال  ر ال م كم ة عین ؟ ث ي طرف ر ویرجع ف ر   ، ألم تروا إلى البرق كیف یم م كم ث
ول        ى الصراط یق ائم عل یكم ق الھم ونب لم   : الطیر وشد الرجال تجري بھم أعم لم س رب س

ى حافتي     حتى تعجز أعمال العباد حتى یجيء الرجل فال یستطیع ال ال وف ًا ق سیر إال زحف
ھ    ار     ، الصراط كاللیب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت ب ي الن دوس ف اج ومك دوش ن ) فمخ

  والذى نفس أبي ھریرة بیده إن قعر جھنم لسبعون خریفًا
لم  : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ قال  اب   : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ و س ي ب آت

  من أنت ؟: تح فیقول الخازن فأستف، الجنة یوم القیامة 
  محمد: فأقول 
  بك أمرت ال أفتح ألحد قبلك: فیقول 
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  شفاعتھ في تقدیم من ال حساب علیھم في دخول الجنة: ثانیًا 
ل دخول        ي تعجی فع ف ھ یش فاعات أن ومما اختص بھ رسولنا صلى اهللا علیھ و سلم من الش

دره ص      ذا من عظیم ق ة    الجنة لمن ال حساب علیھم من أمتھ وھ لم ورفع ھ و س لى اهللا علی
  منزلتھ عند ربھ تبارك وتعالى

یا محمد أرفع رأسك سل (......ففي حدیث أبي ھریرة رضي اهللا عنھ الطویل في الشفاعة 
ھ  فع ، تعط فع تش أقول ، واش ي ف أرفع رأس ا رب : ف ي ی ا رب ، أمت ي ی ول ، أمت ا : فیق ی
اب األ       ، محمد  ن الب یھم م ك من ال حساب عل ة     أدخل من أمت واب الجن ن أب م  ، یمن م وھ

  شركاء الناس فیما سوى ذلك من األبواب
سألت ربي : فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم أنھ قال 

در           ة الب ر لیل ى صورة القم ًا عل ي سبعین ألف دخل أمت فاستزدت  ، عز وجل فوعدني أن ی
ت أي رب  ، فزادني مع كل ألف سبعین ألفا ال        ،فقل ي ق اجري أمت م یكن ھؤالء مھ : إن ل

  إذن أكملھم لك من األعراب
  شفاعتھ في تخفیف العذاب عن عمھ أبي طالب: ثالثًا 

لم          ھ و س ھ رسول اهللا صلى اهللا علی ن أخی ب یحوط اب ي    ، كان أبو طال وم ف وینصره ویق
ًا ال شرعیًا      ، صفھ ویبالغ في إكرامھ والذب عنھ  دیدًا طبعی ًا ش ھ حب ا حضرتھ  فلم ، ویحب
ي اإلسالم    rالوفاة وحان أجلھ دعاه رسول اهللا  ھ    ، إلى األیمان والدخول ف در فی فسبق الق

ونظرًا لما قام بھ أعمال جلیلة مع .فاستمر على ما كان علیھ من الكفر وهللا الحكمة البالغة 
ذین ال         rرسول اهللا  ار ال وم الكف ھ من عم ذاب خصوصیة ل جوزي على ذلك بتخفیف الع

  وذلك إكرامًا وتطیبًا لقلب رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم.شفاعة الشافعین تنفعھم 
ب   ، یا رسول اهللا : فعن العباس بن عبد المطلب رضي اهللا عنھ أنھ قال  ا طال ھل نفعت أب

  فأنھ كان یحوطك ویغضب لك ؟، بشيء 
  رولوال أنا لكان في الدرك األسفل من النا، ھو في ضحضاح من نار ، نعم : قال 

  ما رق من الماء على وجھ األرض: ضحضاح بمعنى 
========================== 

  اللیبرالیة وراء سّب سید البشریة
 
  *سعد بن علي الشھراني.د

اب   ذھل المسلمون في شتى أنحاء المعمورة من ھذه الوقاحة والجرأة في التعّدي على جن
دمتھا   المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم، ومما زاد في حنقھم تلك  ي ق التبریرات السمجة الت

ا قطب    الحكومة الدنمركیة لھذه األفعال الشنیعة، باسم الحریة، وما أدراك ما الحریة؟ إنھ
  .رحى اللیبرالیة وشعارھا األول



 ٣٧٣

واللیبرالیة على اختالف تعریفاتھا لكل أصنافھا ترتكز على جوھر واحد یتفق علیھ جمیع 
ا    و أنھ رالیین وھ ة  : اللیب ر الحری ي وراء       تعتب اة اإلنسان، وھ ي حی دأ والمنتھى ف ي المب ھ

دھم دون   یم عن یدة الق ي س ة ھ ھ، فالحری ة ألفعال ة والنتیج ي المقدم ھ، وھ ھ، وأھداف بواعث
دود ھي    دود اهللا (أدنى حدود أو قیود، سواء كانت ھذه الح وًدا سیاسیة أو    ) ح ت قی أو كان

  ...ثقافیة أو اجتماعیة
راث      أما مبدأ عبودیة اهللا تعالى أو ون من ت رالیین ل تعظیم رساالت األنبیاء فھي عند اللیب

  !الماضي المتخلف
ودي   ر الیھ ذا المفك ك، فھ د ذل ا تؤك رالیین لھ ات اللیب الیفي(وتعریف ا) ھ ا بأنھ : یعرفھ

ھا  ( ون أجناس ة، فتك ل الخارجی ن العل تقالل ع ة أو  : االس ة المدنی ة والحری ة المادی الحری
  ).''الدینیة''حریة المیتافیزیقیة السیاسیة والحریة النفسیة وال

ي اشترعناھا      : (بأنھا) روسو(ویعرفھا الفیلسوف  وانین الت ق الق ي أن نطب الحریة الحقة ف
نا ن ألنفس ى    )نح فیة إل د الفلس وعة الالن یر موس ة، وتش دة ومتباین ات عدی اك تعریف ، وھن

ل    االنفالت المط: (المعنى الذي یتفق علیھ جمیع اللیبرالیین فتقول بأنھا وق ك الترفع ف لق ب
  ).طبیعة

ت والمقدسات،          یم والثواب ن الق ذا االنفالت م ي ھ ر ف واللیبرالیة الدینیة لھا النصیب األوف
ة       ى أی د، وال یستند إل ة قواع فاللیبرالیة الدینیة تسعى إلى نمط من الفكر الدیني ال یتقید بأی

وا          ذي یھ ھ ال ار اإلل ي اختی ة اإلنسان ف ى حری ل یستند إل ة، ب وم   مرجعی ل ی د ك و عب ه، ول
  .ولو لم یعبد إلھًا على اإلطالق إال ھواه... إلھًا

و         ود والھولوكوست فھ ا الیھ دس، أم ل مق نعم إن اللیبرالیة تھدف إلى نزع القداسة عن ك
  !المحرم الذي ال یمس

دمیر      ة، وت یة الثقافی اء الخصوص ت وإلغ دم الثواب ى ھ ون عل رار یعمل ائین األح ألن البن
ا،      مفھوم المقدس و ات عنھ ة الثب یم إلزال د والق استبدالھ بمفھوم النسبیة في الحقائق والعقائ

  .حتى ال یبقى ھناك مجال ألصول تبنى علیھا الھویة، أو ترتكز إلیھا القیم
د      ذا النق لمین لھ ول المس دم قب ن ع تنكاره ع دانمرك باس اب ال ار الكت د كب رح أح د ص وق

  !!قدلمعتقداتھم بینما تقبل الدیانات األخرى الن
ة       ة الحقیقی ن الحری و دی الم ھ ة، فاإلس ارض الحری ذا أع الي ھ ي بمق ر أن نن غم وال یظ
ورسولنا صلى اهللا علیھ وسلم ھو محرر البشریة منذ أكثر من أربعة عشر قرًنا، حررھم 
م   من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور األدیان إلى عدل اإلسالم، إنھا حریة ل

دین        تذق أوروبا طعمھا ت ال ان الكنیسة ورجال اإلقطاع، فحارب ، حین تحررت من طغی
ل   رة والعق م والفط ادم العل دال یص ا مب ت دیًن ا عرف ق، وإنم ن اهللا الح رف دی م تع ا ل . ألنھ

ة     ب والعبودی ة القل الم حری ي اإلس ة ف ك أن الحری ررت، ذل ا تح ت أنھ ھ وظن ارت علی فث
ة، وعر    ن تیمی ك اب ھ   عبودیة القلب، كما أشار إلى ذل خاوي بقول ا الس اإلسالم أعطى   : (فھ

ى      الحق حت ى ال یجور، وب اإلنسان الحریة وقیدھا بالفضیلة حتى ال ینحرف، وبالعدل حت
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ھ عن الضرر           د ب ة وبالبع ھ األنانی ى ال تستبد ب ار حت ال ینزلق مع الھوى، وبالخیر واإلیث
  ).حتى ال تستشري فیھ غرائز الشر

ة       لقد عاشت األقلیات وأصحاب الحضارات  ي حری دة ف رون عدی ر ق في ظل اإلسالم عب
ي التسامح      ل ف وأمان، والكثیر من أعالم الفكر الغربي المنصفین یضربون باإلسالم المث
ویس         ارد ل ال برن ة المعاصرون من أمث والحریة، أما منظرو الحروب وزارعو الكراھی

ك األ      ھ یمل ادھم بأن الم العتق ن اإلس ون م إنھم یخوف ا ف ون وفوكویام ة وھنتنجت یدیولوجی
ارات    راع الحض رون بص ذلك یبش ة، ول ة اللیبرالی دي المنظوم ى تح ادرة عل دة الق الوحی

  .واستعداء اإلسالم
ف         لمین وق ن المس ي م ر اللیبرال ي للفك ن ینتم ض م أن بع ول ب اف أق اب اإلنص ن ب وم
دھا        ة ببع ي اللیبرالی ا ھ دركون م ؤالء ال ی ل ھ نیعة، ولع ومات الش ذه الرس ا لھ معارًض

  .المضاد لحقیقة اإلسالمالفلسفي 
ة    أما بعضھم فقد كان موقفھم مخذًال، فقد سمعت لیبرالیًا سعودًیا عبر قناة الحرة األمریكی

لماذا ھذا الغضب لمجرد أفعال بسیطة صدرت من الغرب؟ وھل شتم رسول اهللا     : یقول
  !!صلى اهللا علیھ وسلم بھذه الصورة الشنیعة یعد بسیًطا أیھا اللیبرالي؟

  !!فة الحریة الیمنیة فقد نشرت تلك الصور المشینة فكانت بالفعل لیبرالیةأما صحی
إن في ھذه الحادثة المؤلمة لكل صاحب قلب سلیم فرصة في كشف زیف الحریة الغربیة 
لم            ھ وس د صلى اهللا علی ة اإلسالمیة، وكیف حرر سید البشر محم وإظھار مفھوم الحری

ریم        البشریة، ولو علم شعب الدنمارك وشعوب ال  ي الك ذا النب ة وسیرة ھ ع حقیق الم أجم ع
  .لدخلوا في دین اهللا أفواًجا

  .في كندا یرفضون نشر ھذه الصور% ٩٧وقد أظھرت االستطالعات بأن 
وفي الدنمارك نفدت جمیع النسخ المترجمة من القرآن الكریم، مما یعني أن ھذه الشعوب 

ذه الح    ا ھ ب عنھ وى تحج ة بق ا محكوم ة، ولكنھ ب الحقیق ا  تطل ل قمن وھھا، فھ ة وتش قیق
  !بمساعدة ھذه الشعوب في الوصول إلى الحقیقة؟

  أستاذ العقیدة واألدیان بجامعة أم القرى* 
======================== 

  المؤتمر األول للنصرة
 

  سلمان بن فھد العودة.د: الكاتب
البحرین ال    ١٤٢٧صفر من ھذا العام  ٢٣-٢٢ما بین  -١ ة ب ة المنام د بمدین ؤتمر  ھـ انعق م

ي   لم     -العالمي األول لنصرة النب ھ وس ات       -صلى اهللا علی ھ خمس منظم ذي دعت إلی وال
  .ومؤسسات إسالمیة من المملكة ودولة البحرین
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ة شخصیة إسالمیة       -٢ دعوة لنحو ثالثمائ كان التحضیر للمؤتمر متأخرًا؛ ولذا وجھت ال
ة  رجاء أن یحضر منھم الثلث أو نحوه، وكانت المفاجأة أن الحضو ر زادوا على الثالثمائ

  .وخمسین
المي        -٣ الم اإلس اء الع ن أنح عًا م ًا واس ًا وفكری ًا وفقھی ًا جغرافی كلوا تنوع ور ش الحض

اء       ن العلم رة م ؤثرة والمعتب یات الم ن الشخص ر م ر الكثی ث حض ا، حی ا وأمریك وأورب
د    ذا الحش ع ھ ذا   والدعاة ورؤساء المراكز والھیئات اإلسالمیة، وربما ألول مرة یجتم وھ

  .التنوع تحت سقف واحد ولغایة واحدة
ي     -٤ كینة ف ع الس تالف، م التنوع واالخ از ب ة تمت وعات راقی ة الموض ت مطارح كان

ام األدب،     ن نظ ة ع ة خارج ادة، أو لفظ ة ح ى دون كلم ؤتمر وانقض دأ الم ة، وب المعالج
ن نی     دف، وحس ل الھ ان نب د ك یطرة، لق مة المس ي الس ادئ ھ داول الھ یابیة والت ات االنس

ا بسالم مع ضیق        -نحسبھم واهللا حسیبھم  -المشاركین  داوالت ومرورھ كافیًا لنجاح الم
حوا   ال وض وا آالف األمی د قطع م وق ن حقھ دثوا، وم ي أن یتح ع ف ة الجمی ت، ورغب الوق

  .بوقتھم ومواعیدھم أن یظفروا بفرصة للحدیث، ولو وجیزة، وقد تحقق من ذلك الكثیر
وًال أن        اإلحساس بوجوب التشاور ف  -٥ یس مقب ى مشترًكا، فل ان معن ة ك ي معالجة األزم

زمن دون   تترك مثل ھذه الحاالت الطارئة دون ضبط؛ ألن ذلك یفضي إلى تالشیھا مع ال
دث  . مكاسب لألمة، أو إلى تفاقمھا حتى ال یمكن السیطرة علیھا واألزمات تتكرر، وما ح

ى أن ی     اركون عل ق المش ذا اتف رات، ول دث م ن أن یح رة یمك یس   م نویًا ول اء س ون لق ك
  .مؤتمرًا عابرًا

اء،   -٦ ولم یكن االنھماك برد الفعل كافیًا، فاألمة الصاعدة تتجھ إلى الفعل والمبادرة والبن
وتأسیسًا على ھذا كان االتجاه األعظم للمؤتمر إلعداد خطة عمل رشیدة وشاملة لخطاب  

الم    دعوي ناضج لھدف إیصال الصورة الصحیحة لإلسالم وبني اإلسال ى شعوب الع م إل
ھ     الم ومبادئ یم اإلس رح ق االت لش ورة االتص رة وث ات المعاص ن التقنی تفید م ا، ولیس كلھ

  ).رحمة للعالمین: (العظیمة التي جاءت كما قال اهللا تعالى
  ).رحمة(فھي لیست سوى 

  .ولیست للعرب أو المسلمین فحسب) للعالمین(و
دوات    وما بناء المواقع اإللكترونیة وإعداد البرام د الن ج، وإطالق القنوات الفضائیة، وعق

والحوارات إال جزء من ھذا العمل الشاق والضروري في ھذه المرحلة الحرجة من حیاة 
  .األمة بل البشریة

ة     ة للنصرة   (ومن ھذا المنطلق جاء اإلعالن عن إقام ة العالمی ى    ) المنظم ي تحمل عل الت
ر دعم وإسناد كبیر من القادة والمؤثرین، عاتقھا ھذه المھمة الجسیمة، والتي لن تنجح بغی

  .سواء كانوا في سدة الحكم، أو في مجال المال، أوفي نطاق الرأي
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ي          -٧ اجرة الت اءة الف د اإلس ھ ض ب كل ذي ھ المي ال الم اإلس ف الع ؤتمر موق زز الم ع
ووصمھ بالعنف واإلرھاب  -صلى اهللا علیھ وسلم  -استھدفت تشویھ صورة النبي الكریم 

خط    والتخلف  تحت مسمى حریة التعبیر، وكان مؤثرًا أن تجتاح العالم كلھ موجة من الس
ة، ومن ساندھا      حیفة الدنماركی واالستنكار واالستھجان لإلساءة والسب الصادر من الص
ادئ عنصریة تحث             ون من مب ذین ینطلق رھم، وال ا من الرسمیین وغی ى جانبھ ووقف إل

ر   . حریةعلى الكراھیة والتحقیر واالزدراء باسم ال وفي الوقت ذاتھ أدان أي ردة فعل غی
رات بسبب    منضبطة كالحرق أو التدمیر أو العدوان بغیر حق مما حدث في فترة من الفت

  .شدة الغضب وغیاب الموجھ
اء    -٨ ي بن ة ف اركة اإلیجابی ى المش الم إل ا والع ا وأمریك ي أورب لمین ف ؤتمر المس ا الم دع

اتھا، والمحافظ دعیم مؤسس اتھم وت ف مجتمع ة العن اریة، ومحارب ة الس ى األنظم ة عل
لم     ھ وس ھ صلى اهللا علی ق    : (والعدوان بكل أشكالھ انطالقًا من قول ق یحب الرف إن اهللا رفی

ى سواه          ا ال یعطي عل ف وم ى العن ا ال یعطي عل ق م ، )في األمر كلھ، ویعطي على الرف
ون ا     ي أن تك ھ ینبغ ًا، وأن ًا الزم یس حتم ارات ل دام الحض ى أن ص د عل ین وأك ة ب لعالق

م           ى اإلث یس عل وى، ول ر والتق ى الب اون عل رام والتع وار واالحت ى الح ة عل الشعوب قائم
  .والعدوان كما أمر ربنا سبحانھ في كتابھ

قرر المؤتمر أن المقاطعة حق مشروع للشعوب التي اعتدي علیھا في أعز مقدساتھا،  -٩
م ارة الدول   . نع ة التج ة بأنظم ات المحكوم تطیع الحكوم د   ال تس ن ال أح اطع، لك ة أن تق ی

ًا           دائل موجودة خصوص ا، والب اجر أن یشتري سلعة بعینھ ى المستھلك أو الت یفرض عل
دائل   وأن غالب المنتجات الدنماركیة زراعیة كاأللبان واألجبان وفي المنتج العربي أو الب

  .األخرى من نیوزیلندا أو غیرھا ما تقوم مقامھا
ى      ؤتمر إل ا الم دان اإلسالمیة وتوسیع        وفي ھذا السیاق دع ین البل ة ب ل التجارة البینی تفعی

ر          ذات وتحری ة ال ن تنمی ًا، كجزء م ة محلی لع الغذائی نطاقھا، والعمل الجاد على إنتاج الس
  .القرار وتحقیق األمن الغذائي للدول اإلسالمیة

ف    -١٠ ؤتمر موق ن الم ة (وثمَّ ركة آرال لألغذی ر   ) ش ًا، عب ؤتمر إعالمی ت الم ي خاطب الت
اعلي      أك ة من ف ثر من خمسین مطبوعة عربیة ودنماركیة مستنكرة شاجبة للرسوم متبرئ

تلك الجریمة النكراء، مشیدة بموقف المسلمین وأخالقیاتھم، وقد تعرضت لحملة انتقادات 
ف، وأن        ذا الموق ى ھ ؤتمرون عل ا الم ًا أن یكافئھ واسعة من جراء موقفھا ھذا، فكان لزام

ن         یكون ثمة تحفیز وتشجیع للش د م در تأكی ا ص ذوھا ومن ھن ذو ح ركات األخرى أن تح
  .أمانة المؤتمر على التوصیة برفع المقاطعة عن منتجاتھا في األسواق اإلسالمیة

  ومسوغات ھذا الموقف كثیرة
  .مجازاة الحسنة بالحسنة، وھو مبدأ شرعي -١
ًال عن ا      -٢ ذار، فض ة ألي اعت دنمارك المعارض ي ال لبیة ف ف الس راق المواق جب اخت لش

  .واالستنكار
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دة سابقة،    -٣ المقاطعة موقف إیجابي، لكنھ قد یتالشى من ذاتھ كما حدث في حاالت عدی
ر،       ي المستقبل دورًا أكب ؤدي ف فأن یتم ترتیبھ بطریقة مدروسة، فھذا یعني أنھ یمكن أن ی

  .وأن یظل سالحًا فّعاًال في ید المسلمین
  .یرھممكافأة ذوي السبق مطلب؛ لئال تساوى مع غ -٤
ون المسلمون      -٥ ذا یك ًا، وبھ وقد تتسع دائرة المتفاعلین مع ھذا الموقف أوربیًا ودنماركی

  .حققوا ھدفًا رئیسًا سعوا إلیھ
فة            -٦ دوء العاص د ھ دث بع ذا الح حیة ھ دنمارك ض ي ال لمون ف ون المس ب أال یك یج

ة     -باعتبارھم سببًا لما حدث  ي نظر الحكوم ؤتمر إیج     -ف ي الم م ف ان دورھ دًا،   وك ًا ج ابی
ًا وقطع       انتھم اجتماعی دعیم مك ي ت وكذلك في رفع المقاطعة، وھذا یرجى أن یكون سببًا ف

  .الطریق على المتربصین بھم، وھم كثیر
حابھ      -٧ ة یضر أص ي النھای التصعید إلى ما ال نھایة یبدو حًال عند بعض الناس، ولكنھ ف

ًا و   ب اتزان ن      قبل غیرھم، وإدارة مثل ھذه األزمات تتطل ا، وم ي مجملھ راءًة للصورة ف ق
  .جوانبھا المختلفة ولیس من زاویة خاصة

ھ        -١١ ھ إال أن عواقب ي بدایت ًا ف ان مؤلم دث وإن ك وقد خلص المؤتمرون إلى أن ھذا الح
ُبوُه    {: ستكون خیرًا بإذن اهللا، وقد قال سبحانھ ا َتْحَس نُكْم َل ِإنَّ الَِّذیَن َجاُؤوا ِباْلِإْفِك ُعْصَبٌة مِّ

  .}َفَعَسى َأن َتْكَرُھوْا َشْیًئا َوَیْجَعَل الّلُھ ِفیِھ َخْیًرا َكِثیًرا{: ، وقال}را لَُّكم َبْل ُھَو َخْیٌر لَُّكْمَش
ن             -١٢ الم، وم ن أنحاء الع ة وخمسین شخصیة إسالمیة م دث باسم ثالثمائ ؤتمر یتح الم

ھ      ن ھدف یس م اء، ول م العلم لمین، وال باس م المس دث باس ون ال یتح ود  یمثل ادرة الجھ مص
فة           ھ ص ائج ل ن نت ھ م ي إلی ا ینتھ رى أن م ده، وال ی اءت بع بقتھ أو ج ي س خمة الت الض
ي الوسائل            ة ف وع والتعددی ا، والتن ائج ذاتھ ون بالنت ذین یقتنع ك ال د، إال أولئ اإللزامیة ألح

  .واآللیات واالجتھادات حق فطري وشرعي ال یحق ألحد أن یصادره، أو أن یثرب علیھ
دمر بعضھا بعضًا،          ولیس مطل ات ی ى تقاطع ة إل رؤى المختلف ال وال وبًا أن تتحول األعم

ة       وط متوازی ي خط یر ف ة أن تس ل الحكم ة، ب روب جانبی نھم بح ا بی ا فیم اغل أھلھ ویتش
م،    متكاملة، مبناھا على احترام اجتھادات اآلخرین ونظراتھم وجھودھم، وحسن الظن بھ

تكن الجھ      دة، فل ة واح د، والغای دف واح ات     والھ ن التقاطع دًا ع ا بعی روفة إلیھ ود مص
فوف   ل الص لبیة داخ ات الس ن      . والتجاذب د م تیعاب العدی ى اس ؤتمر عل رص الم د ح وق

  .التوجھات واحتوائھا، والمأمول أن تكون ھذه صفتھ الدائمة عبر دوراتھ القادمة بإذن اهللا
  .محمد وآلھ وصحبھوالحمد هللا أوًال وآخرًا وظاھرًا وباطنًا، وصلى اهللا وسلم على نبینا 

  صحیفة الجزیرة السعودیة
  والمشروع الصھیوني••• المشروع الفرنجي

  عبد الوھاب المسیري. د: الكاتب
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ر الم  / المختص طیني لإلع ز الفلس ي  / المرك روعین الفرنج دارس للمش ك ال ال یمل
ن    زء م ا ج ع ألن كلیھم ر متوق و أم ا، وھ ابھ بینھم ق التش ظ عم ھیوني إال أن ُیالح والص

اجھة التي تتفاوت في حدتھا بین التشكیلین الحضاریین السائدین في الغرب والشرق  المو
ا           . العربي ا الحمالت الصلیبیة، ھي نقطة انطالق أوروب ال لھ ي یق فحمالت الفرنجة الت

د مؤرخي      . نحو التوسع واإلصرار على بسط سیطرتھا على الخارج  ول أح د ق ى ح وعل
الت ال    ربیین إن حم ة الغ الت الفرنج ة       حم كال اإلمبریالی ل أش ذور ك وت ب ة احت فرنج

الم         ع شعوب الع اة جمی د حی ا بع ي حكمت فیم ذا السبب أصبحت     . األوروبیة الت ھ لھ ولعل
ي، وأصبحت           ي الخطاب االستعماري الغرب ة أساسیة ف حمالت الفرنجة صورة مجازی

  .دیباجاتھا ھي نفسھا دیباجات المشروع االستعماري الغربي
د ن الم ر م د رأى كثی ھ  وق ود، أن ر الیھ ود وغی ن الیھ ھیوني، م روع الص ن المش افعین ع

ن      ) أي الصلیبي (استمرار وإحیاء للمشروع الفرنجي   ذ م ة َوْضعھ موضع التنفی ومحاول
دیث   د         . جدید في العصر الح درت وع ي أص ة الت وزارة البریطانی یس ال د جورج رئ فلوی

ة       وات اإلنجلیزی اد الق ذي ق ي ال رال أللنب ت فلسطین شن      بلفور، صرح أن الجن ي احتل الت
اراً    ا انتص لیبیة وأعظمھ الت الص ر الحم ح آخ روع   . ورب ول إن المش ا أن نق ویمكنن

ادة            م إحالل الم د أن ت ھ، وبع د أن تمت علمنت الصھیوني ھو نفسھ المشروع الفرنجي بع
ریة         ادة البش ل الم ا مح ا وعلمنتھ ا وتغریبھ دیثھا وتطبیعھ م تح ي ت ة الت ریة الیھودی البش

  .المسیحیة
دو أن فلسطین       ین المشروعین، ویب ولنحاول اآلن أن نبین بعض نقاط التشابھ األساسیة ب
دُّ    ا، وُتع مستھدفة دائمًا من صناع اإلمبراطوریات إذ أنھا ُتَعدُّ مفتاحًا أساسیًا آلسیا وأفریقی
معبرًا على البحرین األحمر واألبیض، وتقف على مشارف الطرق البریة التي تؤدي إلى 

راق المي  الع الم اإلس طري الع ي لش ر أساس ًا معب ي أیض ران، وھ د أن . وإی ذا نج ول
المشروعین الفرنجي والصھیوني قد جعال من فلسطین مسرحًا ألطماعھما ونقطة ارتكاز 

  .النطالقھما باعتبارھما مشروعین استعماریین
ن    روعین م ا مش ا كان ب، وإنم تعماریین فحس روعین اس ا مش م یكون روعین ل ن المش ولك

ي  ال وب بشریة         . نوع االستیطاني اإلحالل وین جی ى تك دف إل ان یھ فالمشروع الفرنجي ك
ي      الم الغرب ل للع الوالء الكام دین ب . غربیة وممالك فرنجیة داخل العالم اإلسالمي ولكنھا ت

ولذا جاءت جیوش الفرنجة ومعھا كتلة بشریة من الغرب المسیحي لتحل محل العنصر     
المي  ي اإلس ري العرب روع     والم. البش ن المش ف ع ذا ال یختل ي ھ ي ف روع الغرب ش

م     . الصھیوني إال في بعض التفاصیل ة، ث وات البریطانی د الق فغزو فلسطین تم أوًال على ی
ال  ة والقت وم بالزراع رًا یق فھم عنص ك بوص د ذل ھاینة بع توطنون الص ر المس د . َحَض وق

رائیلی     ا اإلس ل قرینتھ ا مث ة، مثلھ ادیة للفرنج ات االقتص ت المؤسس ابع كان م بط ة، تتس
ویمكن القول . عسكري، كما أن التنظیم االقتصادي التعاوني لم یكن مجھوًال لدى الفرنجة

ة   ي حال كریة ف انات عس ت ترس ھیونیة، كان ة الص ل الدول ا مث ة، مثلھ الت الفرنج إن دوی
  .وللتوسع كلما سنحت لھا الفرصة" الدفاع عن النفس"تأھب دائم لـ
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ى      ومن المعروف أن الغزاة االس م یستقرون عل ق البحر ث تیطانیین عادة ما یسلكون طری
ھ      زتھم األساسیة فی ر      (الساحل أو یحتفظون بركی ا والجزائ وب إفریقی ي جن دث ف ا ح ) كم

امالً         اد یكون ك ادًا یك ھ اعتم دون علی م یعتم الوطن األم فھ لتھم ب دوا ص ى ال یفق ذا . حت وھ
السكان األصلیین وحلوا محلھم ومن یعود إلى طبیعتھم االستیطانیة اإلحاللیة، فقد طردوا 

دھم        ة ض د سكان المنطق ود یجن ى وق وا إل ذا یضطر   • .ثم خلقوا مشكلة الجئین، وتحول لھ
ائھم       ات بق ائھم واستمرارھم أن یستمدوا مقوم المستوطنون دفاعًا عن أنفسھم وضمانًا لبق

ادة بشریة من وطنھم األصل          ة وم ة ثقافی الي وھوی . يواستمرارھم من دعم عسكري وم
ى        ة تنصرف إل ات فرعی ع تنویع وھذه سمة أساسیة في الكیانین الفرنجي والصھیوني، م

  .التفاصیل ال الجوھر
ي           ع الغرب ض مشاكل المجتم ى حل بع دفان إل ا تھ ة والصھیونیة كانت ان الفرنجی والغزوت

دة تناقضاتھ   ف ح ادي   . وتخفی ث اقتص ة َبْع وض عملی ان یخ ي ك یط الغرب المجتمع الوس ف
ى الشرق     فتحت شھیتھ  ة إل ض     . لالستیالء على طرق التجارة المتجھ ذا یشبھ من بع وھ

رن التاسع عشر          ي الق ا الشره ف الوجوه، وإن كان بدرجة أقل، انفتاح شھیة رجل أوروب
ا  . المیالدي الذي لم یھدأ لھ بال إال بعد أن وقع العالم كلھ في قبضتھ وقد استخدمت أوروب

رن التاسع         كال المشروعین، الفرنجي والصھیوني،   ي الق ھ ف ق علی ا أطل تخلص مم ي ال ف
یالدي   ر الم ري "عش ائض البش راك      "الف ق الح تطع أن تحق م تس ي ل ر الت ، أي العناص

ن     ر م اك مف االجتماعي داخل مجتمعاتھا، ولذا كانت تھدِّد السالم االجتماعي، ولم یكن ھن
ال    و ح ا ھ ًا، كم ًا داخلی المًا اجتماعی رب س ق الغ ى یحق رق حت دیرھا للش روع  تص المش

وكال المشروعین یستخدم الدیباجات الدینیة اإلنجیلیة والتوراتیة لتحقیق أھداف . الفرنجي
ر السالم      . مادیة إمبریالیة علمانیة م أمی فالمشروع الصلیبي جرد الحمالت العسكریة باس

یح( كانھا  ) المس ن س ح اآلالف م احتالل األرض وذب ام ب و  . وق ھیوني ھ روع الص والمش
دار           اآلخر جرد حم ام بإھ ودي فق د اإللھي وقداسة الشعب الیھ م الوع ھ العسكریة باس الت

ھم    ن أرض ردھم م طینیین وط انیة الفلس ة وإنس اءات   . قداس م ادع روعین رغ ال المش وك
ة       اییر األخالقی ا من منظور المع المستوطنین الدینیة الصاخبة ال یمكن أن یقبال أن ُیحاكم

  .لعقائدھما الدینیة
فُیالَحظ أن الكیان . مُّع الفرنجي ال تختلف عن أزمة التجمع الصھیونيویبدو أن أزمة التج

ام   ا ع كان أوروب دد س اض ع رًا النخف ك نظ كانیة، وذل ة س ن أزم اني م ان یع ي ك الفرنج
ادة      ١٣٠٠ ن الم د م بعد انتھاء فترة تزاید السكان، األمر الذي أدَّى إلى عدم مجيء المزی

رًا    . ني من تناقص نسبة الموالیدالبشریة، كما كان الكیان الفرنجي یعا ف كثی ذا ال یختل وھ
ة من شرق     عن أزمة المستوَطن الصھیوني السكانیة، بعد أن جفت ینابیع الھجرة الیھودی

  .أوروبا، ألن یھود غرب أوروبا والوالیات المتحدة ال یھاجرون إلى الدولة الصھیونیة
بتقسیم ثالثي، ففي القمة كان  ویالحظ أن كال من المجتمع الصلیبي والصھیوني كان یتسم

ي الوسط     یأتي الفرنجة في الممالك الصلیبیة، یقابلھم األشكناز في التجمع الصھیوني، وف
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ي             فاردیم ف ابلھم الس ع الفرنجة یق اونوا م ذین تع ض المسیحیین الشرقیین ال د بع كان یوج
  .التجمع الصھیوني، وفي القاع كان یوجد المسلمون في كال المجتمعین

زوال،     ومن ا ى ال ا إل لمعروف أن الجیوب االستیطانیة التي ال تبید السكان األصلیین مآلھ
اً    دوھم تمام وا ع دث    . ألن السكان األصلیین یستمرون في مقاومتھم حتى ینھك ا ح ذا م وھ

عوب     ا أن الش ن أھمھ دة، م باب عدی ا، ألس اء علیھ م القض د ت ة فق ك الفرنج بة لممال بالنس
ى انتھى       اإلسالمیة لم ترض بوجود الف رنین حت اء ق ة زھ ة المقاوم رنجة، فاستمرت عملی

ب الصلیبیة        ض الخرائ ھ سوى بع ق من م یب وبالنسبة للصھیونیة،   . المشروع الفرنجي ول
ان الصھیوني        ول الكی د وأوسلو وقب د أن مدری فمازال العرب یقاومون والحمد هللا، وأعتق

ھیوني  اق الص ن اإلرھ ر ع و تعبی طینیة ھ لطة الفلس ول . للس رائیل"فقب لطة " إس بالس
م       رة ت ھ ألول م الفلسطینیة ھو بدایات الھزیمة، وكما یقول بعض المتطرفین الصھاینة إن

الوجود الفلسطیني       راف ضمني ب ذا اعت ي ھ وألول . تعریف حدود الدولة الصھیونیة، وف
ا      ر المصیر، كم مرة توجد داخل الدولة الصھیونیة كتلة بشریة ضخمة تطالب بحق تقری

اطق   د من ل إن مجرد دخول مصطلح        توج م   " فلسطیني "فلسطینیة محررة، ب ي المعج ف
  .واهللا أعلم. الصھیوني ھو انتصار ضخم، ألنھ یھز الخریطة اإلدراكیة الصھیونیة

========================= 
  بموت الرسول صلى اهللا علیھ وسلم.. المصیبة العظمى

 
  شریف رمضان السكندري

اده خب  ان بعب ذي ك د هللا ال ًا   الحم ھ ھادی ھ رب ن بعث ى م الم عل الة والس یرًا، والص رًا بص ی
  .ومبشرًا ونذیرًا

  ....أما بعد
  /أحبائي الكرام

ة        ذه األم ا ھ ت بھ یبة ابتلی د مص ن أش دث ع ال نتح ذا المق ي ھ د   ... ف ا الفوائ ذ منھ لنأخ
  والدروس والعبر،

  .ونسأل اهللا أن یوفقنا لما یحبھ ویرضاه
  )المصیبة العظمى(

دھش      فو اهللا إني ل ذا الموضوع الم ام ھ ا أم متحیر كیف أدخل إلى ھذا الموضوع، ومن أن
ي؟ ر المبك ى    ! المحی ھ إل وع انتقال ھ موض الم، إن الة والس ھ الص ھ علی وع وفات ھ موض إن

ذاك    ذكرنا ب دیث ی دوى إال بح ن ال ج الم، ولك الة والس ل الص ھ أفض ى علی ق األعل الرفی
  .ط یسیرالحدث الجلل، وكل حدث بعد وفاتھ ھین سھل بسی
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م یھون كل شيء               لم الحق، ومن ث ى المس دتھ عل ًدا لش ذا الموضوع تحدی رت ھ وقد اخت
  .وتسھل كل مصیبة بعد وفاتھ علیھ الصالة والسالم

ة   ادرت قائل : ورحم اهللا امرأة قالوا لھا بأن زوجھا وابنھا وأخوھا قد قتلوا فلم تأبھ لذلك وب
فلما . ال حتى أراه: فقالت. ھو بخیر: الواق –صلى اهللا علیھ وسلم  –ماذا صنع رسول اهللا 

  )تعني ھینة أو یسیرة: جلل. (كل المصائب بعدك جلل یا رسول اهللا: رأتھ قالت
ولكن الموت نھایة كل حي، فقد انفرد سبحانھ وتعالى بالبقاء وكتب على جمیع المخلوقات 

ُة    : (وقال تعالى] ٢٦:الرحمن) [ُكلُّ َمْن َعَلْیَھا َفاٍن:(الفناء فقال اهللا عز وجل ٍس َذاِئَق لُّ َنْف ُك
ْد فَ   ا  اْلَمْوِت َوِإنََّما ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُكْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اْلَجنََّة َفَق اَز َوَم

  ]١٨٥:آل عمران). [اْلَحَیاُة الدُّْنَیا ِإلَّا َمَتاُع اْلُغُروِر
ِإنََّك َمیٌِّت : (فقد قال اهللا عز وجل -صلى اهللا علیھ وسلم–أكرم الخلق  ولم یستثن أحًدا حتى

ونَ  ر ) [َوِإنَُّھْم َمیُِّت ره   ] ٣٠:الزم ول جل ذك ِھ         : (ویق ْن َقْبِل ْت ِم ْد َخَل وٌل َق ا َرُس ٌد ِإلَّ ا ُمَحمَّ َوَم
ْیئًا         الرُُّسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن َھ َش رَّ اللَّ ْن َیُض ِھ َفَل ى َعِقَبْی ْب َعَل َیْنَقِل

  ].١٤٤:آل عمران[َوَسَیْجِزي اللَُّھ الشَّاِكِریَن 
ي           انوا ف و ك وتن ول و اهللا لیم ن التحسین إن شاءوا، ف ًا م فلیبن أھل البغي والعدوان بروج

  !بروج مشیدة، والموت وما أدراك ما الموت؟
یَبُة      : (بارك وتعالىإنھ مصیبة كما سماه ربنا ت اَبْتُكْم ُمِص َأْرِض َفَأَص ي اْل َرْبُتْم ِف ِإْن َأْنُتْم َض

  ].١٠٦:المائدة) [اْلَمْوِت
  .ولكن لیست كل المصائب كفقده صلى اهللا علیھ وسلم

  )طالئع التودیع(
اء   ولما تكاملت الدعوة وسیطر اإلسالم على الموقف، أخذت طالئع التودیع للحیاة واألحی

  .مشاعره صلى اهللا علیھ وسلم، وتتضح بعباراتھ وأفعالھ تطلع من 
ان ال یعتكف إال عشرة       ا ك ًا، بینم إنھ اعتكف في رمضان من السنة العاشرة عشرین یوم

إني ال أدري لعلى : ( أیام فحسب، وتدارسھ جبریل القرآن مرتین، وقال في حجة الوداع 
ة    ، وقا) ال ألقاكم بعد عامي ھذا بھذا الموقف أبدًا  رة العقب د جم ي   : ( ل وھو عن ذوا عن خ
ذا      د عامي ھ ام        ) مناسككم، فلعلي ال أحج بع ي أوسط أی ھ سورة النصر ف ت علی ، وأنزل

  .التشریق، فعرف أنھ الوداع وأنھ نعیت إلیھ نفسھ 
فر سنة      ل ص ي أوائ ى           ١١وف د، فصلي عل ى أح لم إل ھ وس ي صلى اهللا علی ـ خرج النب ھ

ا    : ( موات، ثم انصرف إلى المنبر فقال الشھداء كالمودع لألحیاء واأل م، وأن رط لك إني ف
اتیح خزائن األرض،     ت مف شھید علیكم، وإني واهللا ألنظر إلى حوضي اآلن، وإني أعطی
یكم أن    أو مفاتیح األرض، وإني واهللا ما أخاف علیكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عل

  ) .تنافسوا فیھا 



 ٣٨٢

ى البَ            فھا ـ إل ي منتص ة ـ ف ال     وخرج لیل م، وق ع، فاستغفر لھ ا أھل     : ( ِقی یكم ی السالم عل
م،        ل المظل تن كقطع اللی ت الف ھ، أقبل المقابر، ِلَیْھَن لكم ما أصبحتم فیھ بما أصبح الناس فی

  ) .إنا بكم لالحقون : ( ، وبشرھم قائًال ) یتبع آخرھا أولھا، واآلخرة شر من األولي 
  )مرض النبي صلى اهللا علیھ و سلم(

  !میس، وما أدراك ما یوم الخمیس؟ویوم الخ
ن          وم شیخ اإلسالم اب ذا الی ر ھ ا ذك لم، لم یوم زار المرض رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

وم الخمیس     : تیمیة، قال ا       . بأبي ھو وأمي زاره المرض ی ت م أبي ھو وأمي، ولی م، ب نع
ھ         ًا ل ھ وتعظیم ًا لدرجات لم، ولكن رفع ل مس ى ك د   أصابھ أصابنا، فإن مصابھ رزیة عل عن

  .مواله
ي       : ذكر ابن كثیر بسند جید قال ب الحصى ف ھ وأرضاه یقل كان ابن عباس رضي اهللا عن

وم الخمیس    : [المسجد الحرام ویقول ا ی و یبكي  -یوم الخمیس، وم وم زار المرض    -وھ ی
  ].فیھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  فدیناك من حب وإن زادنا كربًا فإنك كنت الشمس في الشرق أو غرًبا
لم عن عائشة رضي اهللا             حیح مس لم، ففي ص ھ وس ھ صلى اهللا علی حابة یفدون وكان الص

خرج رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلى بقیع الغرقد وعاد وھو  {: عنھا وأرضاھا قالت
ا وأرضاھا      -معصوب الرأس، فتقول عائشة   د فجعت رضي اهللا عنھ { !وارأساه {: -وق

داع الموت   ) اهبل أنا وا رأس: (فقال صلى اهللا وسلم وصدق صلى اهللا علیھ وسلم، فإن ص
  .قد وصل إلى رأسھ الشریف

ق        رم خل و أك ھ، وھ د مرض موت انظروا عباد اهللا ھذا حال نبینا علیھ الصالة والسالم عن
  .اهللا على اهللا، فما بالنا نحن، وفینا ما فینا، اهللا المستعان

د ا      ا عن دنو األجل كم لم ب دیث      ثم لما أحس صلى اهللا علیھ وس ائز من ح ي الجن لبخاري ف
ال  ي          {: عقبة بن عامر ق دما وصل الشھداء ف لم بع ھ وس ا رسول اهللا صلى اهللا علی خطبن

ن    : یا أیھا الناس: (أحد، فسلَّم علیھم سالم المودع، ثم قال ر، ولك یكم الفق واهللا ما أخاف عل
  })ھمأخاف أن تفتح علیكم الدنیا، فتنافسوھا كما تنافسوھا، فتھلككم كما أھلكت

وصدق علیھ الصالة والسالم، فو اهللا ما قطعت أعناقنا إال الدنیا، وما أفسد دیننا إال الدنیا، 
  ...وما ذھب بأخالقنا وآدابنا إال الدنیا

ي    : و عند أحمد في المسند بسند حسن عن أبي مویھبة قال لم ف ھ وس قال لي صلى اهللا علی
فأسرجت لھ دابتھ علیھ الصالة والسالم،   ،)أسرج لي دابتي! یا أبا مویھبة: (اللیل الدامس

أنا شھید : (فركبھا فذھبت معھ حتى أتى الشھداء في أحد، فسلَّم علیھم سالم المودع، وقال
د اهللا شھداء   ال  )علیكم أنكم عن م ق ة   : (، ث ا مویھب ا أب اتیح      ! ی اء وأعطى مف ین البق رت ب خی

ة : ، قال)خزائن الدنیا وبین لقاء الرفیق األعلى ا رسول اهللا      أبو مویھب ت وأمي ی أبي أن ! ب
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خذ مفاتیح الدنیا، وأطل عمرك في الدنیا ما استطعت، ثم اختر الرفیق األعلى، فقال علیھ 
  .})بل الرفیق األعلى، بل الرفیق األعلى، بل الرفیق األعلى: (الصالة والسالم

وجیزة    دروس ال ھ ال م أمت ھ یعل رض موت ي م و ف الم وھ الة والس ھ الص ھ علی روا إلی  انظ
ا       ي یصل بھ الى والت ارك وتع المفیدة، وخالصة تلك الحیاة العامرة في الدعوة لدین اهللا تب

  -:العبد إلى أعلى المراتب اإلیمانیة ومن ھذه الدروس
  .عدم الركون إلى الدنیا والتنافس علیھا ألنھا أھلكت من قبلنا-١
اء اهللا أحب    من أ(أن من یحب اهللا جل وعز یكون دائما في اشتیاق إلى لقائھ، و-٢ حب لق

  ).اهللا لقائھ
  .المؤمن ال یفتر أبًدا عن حمل ھم الدعوة حتى ولو كان على في مرض الموت-٣
  )على فراش الموت(

ذت الحمى تنفضھ         راش الموت، وعصب رأسھ، وأخ ووقع صلى اهللا علیھ وسلم على ف
لم   علیھ الصالة والسالم، فكما جاء عند الترمذي وغیره أن رسول اهللا صلى اهللا  ھ وس علی

  ).إن اهللا إذا أحب قومًا ابتالھم، فمن رضي فلھ الرضا ومن سخط فلھ السخط: (قال
ال      ھ ق لم أن ھ وس م وال غم وال حزن وال      : (وصح عنھ صلى اهللا علی ال یصیب المؤمن ھ

  ).مرض، حتى الشوكة یشاكھا إال كفر اهللا بھا من خطایاه
ب وا       اب الط ي كت ا ف الم كم الة والس ھ الص ول علی اري ویق رض للبخ ؤمن : (لم إن الم

زال           األرزة، ال ت افق ك ا المن ة ویسرة، وأم ا یمن ریح تفیئھ زال ال كالخامة من الزرع، ال ت
  ).قائمة منتصبة حتى یكون انجعافھا مرة واحدة

ھ      ى تأتی رك حت افق یسمن ویت ن المن وع، لك اب ویمرض ویج ؤمن یص م، الم المؤمن یح
  .قاصمة الظھر مرة واحدة

ھ صل   ن            وال ذنوب ل أخر، ولك ا ت ھ وم دم من ذنب ا تق ھ م ر ل لم؛ ألن اهللا غف ھ وس ى اهللا علی
رفعت درجاتھ علیھ الصالة والسالم، جاء في الصحیحین عن ابن مسعود رضي اهللا عنھ 

ال  لم وھو یوعك         {:ق ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی ت عل ھ   : أي-دخل ي مرض موت  -ف
دي   الة والسالم    -فمسستھ بی ھ الص ي علی أبي ھو وأم ت -ب ول اهللا :فقل ا رس ك  ! ی ك توع إن

دیداً   ًا ش ال . وعك م : ق نكم      . نع ا یوعك رجالن م ي أوعك كم ت . إن ر    : قل ك األج أن ل ك ب ذل
ما من مؤمن یصیبھ ھم أو غم أو حزن أو مرض   : ثم قال. نعم: قال. مرتین یا رسول اهللا

  .}إال كفر اهللا بھ من خطایاه حتى الشوكة یشاكھا
المرض ال    تالك اهللا ب ن اب ا م ك إذا      فی ر ل ذا خی إن ھ زن واصبر واحتسب ف أس وال تح  تی

  .صبرت واحتسبت ورضیت بقضاء اهللا تبارك وتعالي
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د إال   (فقد قال علیھ الصالة والسالم  یس ذاك ألح عجبا ألمر المؤمن إن أمره كلھ خیر، ول
رًا          ان خی ھ، وإن أصابتھ ضّراء صبر؛ فك رًا ل ان خی للمؤمن؛ إن أصابتھ سّراء شكر؛ فك

  .واه مسلمر). لھ
ألم          ھ الصالة والسالم یت ى رسول اهللا علی فال تحزن عبد اهللا إذا أصابك مرض وانظر إل
وت         راش الم ى ف و عل ا وھ رنا أیًض ك یبش م ذل و، ورغ ن ھ و م رجالن وھ ألم ال ا یت كم

ى  :(فیقول ما من مؤمن یصیبھ ھم أو غم أو حزن أو مرض إال كفر اهللا بھ من خطایاه حت
  )الشوكة یشاكھا

  .اهللا أكبر... اهللا أكبر... كبراهللا أ
  ..ما أجملھا من بشرى

  )قبل الوفاة بخمسة أیام(
ھ الوجع          ھ، فاشتد ب ي بدن ة ف دت حرارة العل ویوم األربعاء قبل خمسة أیام من الوفاة، اتق

د          : ( وغمي، فقال  اس، فأعھ ى الن ى أخرج إل ار شتي، حت ن آب َرب م ھریقوا علي سبع ِق
  ) .حسبكم، حسبكم : ( َضٍب، وصبوا علیھ الماء حتى طفق یقول ، فأقعدوه في ِمَخ) إلیھم 

ھ        ب رأس د عص ھ، ق ى منكبی ة عل ًا ملحف جد متعطف دخل المس ة، ف س بخف ك أح د ذل وعن
بعصابة دسمة حتى جلس على المنبر، وكان آخر مجلس جلسھ، فحمد اهللا وأثني علیھ، ثم 

ال   ي    : ( ق اس، إل ا الن ا        ) أیھ ال ـ فیم ھ، فق ابوا إلی ال  ، فث ود   : ( ق ى الیھ ة اهللا عل لعن
ة  ) والنصارى، اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد  ود والنصارى،    : ( ـ وفي روای ل اهللا الیھ قات

  ) .ال تتخذوا قبري وثنًا یعبد : ( ـ وقال ) اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد 
ن              ا جاء م اس كم ن عب ول اب اس، یق ى الن ھ الصالة والسالم عل خرج بأبي ھو وأمي علی

حیحین     حد ي الص ة ف ن عتب د اهللا ب ھ     {: یث عبید اهللا بن عب خرج رسول اهللا صلى اهللا علی
وھو بین علي  -سوداء: وقیل-وسلم على الناس، وھو عاصب على رأسھ بعصابة دسمة، 

ي األرض،      ط ف رض تخ ن الم ھ م ا، وأقدام وان اهللا علیھم ا رض ى كتفیھم اس، عل والعب
ا   اس ق ا رأى الن ر، فلم ى المنب اه عل اس : (لفأجلس ا الن ا أیھ ة اهللا  : ی یكم ورحم الم عل الس

اس   : زاد البیھقي كما قال ابن كثیر.. وبركاتھ ا الن ا أیھ ره      : ی ي، وسوف أخب ي مالٍق رب إن
ي اآلن   : بما أجبتموني بھ، یا أیھا الناس تص من من سببتھ أو شتمتھ أو أخذت من مالھ فلیق

س     ال أن ارًا، ق ًا وال دین ل أال یكون درھم ین    فنظرت إل : قب ع رأسھ ب اس وكل واض ى الن
اللھم من سببتھ أو شتمتھ أو : یا أیھا الناس: رجلیھ من البكاء، ثم قال علیھ الصالة والسالم

ي    {: وعند أبي داود} أخذت من مالھ أو ضربتھ فاجعلھا رحمة عندك د رب ذت عن إني أخ
اس  فا} عھدًا أیما مسلم شتمتھ أو سببتھ أو ضربتھ، أن یجعلھا كفارة لھ ورحمة ستبشر الن

  .وعاد إلى فراشھ! فدیناك بآبائنا وأمھاتنا یا رسول اهللا: بھذا، وأخذوا یقولون
من كنت جلدت لھ َظْھًرا فھذا ظھري فلیستقد منھ، ومن : ( وعرض نفسھ للقصاص قائًال 

  ) .كنت شتمت لھ ِعْرضًا فھذا عرضي فلیستقد منھ 
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ر، وع         ى المنب س عل م رجع فجل ر، ث زل فصلى الظھ م ن حناء    ث ي الش ي ف ھ األول اد لمقالت
ا فضل   : ( إن لي عندك ثالثة دراھم، فقال : فقال رجل . وغیرھا  م أوصي   ) أعطھ ی ، ث

  :باألنصار قائًال 
م،    (  ذي لھ ي ال یھم وبق ذي عل وا ال د قض ي، وق ي وَعْیَبِت إنھم ِكْرِش ار، ف یكم باألنص أوص

إن الناس یكثرون، : ( یة أنھ قال ، وفي روا) فاقبلوا من ُمْحِسنھم، وتجاوزوا عن مسیئھم 
دًا أو              ھ أح رًا یضر فی نكم أم ي م ام، فمن ول ي الطع الملح ف وا ك ى یكون وَتِقلُّ األنصار حت

  ) .ینفعھ فلیقبل من محسنھم، ویتجاوز عن مسیئھم 
ار   : ( ثم قال  ده، فاخت إن عبدًا خیره اهللا بین أن یؤتیھ من زھرة الدنیا ما شاء، وبین ما عن

ا     : قال . فبكي أبو بكر : قال أبو سعید الخدري .  )ما عنده  ا، فعجبن ا وأمھاتن دیناك بآبائن ف
د      : لھ، فقال الناس  لم عن عب ھ وس انظروا إلى ھذا الشیخ، یخبر رسول اهللا صلى اهللا علی

فدیناك بآبائنا وأمھاتنا : خیره اهللا بین أن یؤتیھ من زھرة الدنیا، وبین ما عنده، وھو یقول 
  .ل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھو المخیر، وكان أبو بكر أعلمنا فكان رسو. 

و      : ( ثم قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  ھ أب حبتھ ومال ى في ص إن من أمّن الناس عل
الم     وة اإلس ن أخ یًال، ولك ر خل ا بك ذت أب ي ال اتخ ر رب یًال غی ذًا خل ت متخ و كن ر، ول بك

  ) .إال باب أبي بكر ومودتھ، ال یبقین في المسجد باب إال سد، 
داھا   ي أس ة الت ایا الغالی ك الوص الل تل ن خ الم م الة والس ھ الص ھ علی ى حرص ر إل وانظ
المیة     دة اإلس ائم العقی اء دع ماحتھ، وإرس ا س دھم وأیض ن بع ة م رام ولألم حابھ الك ألص

  .الصحیحة وھو یودع أمتھ علیھ الصالة والسالم
  )قبل الوفاة بأربعة أیام(

ھلموا أكتب لكم كتابًا لن : ( لوفاة بأربعة أیام قال ـ وقد اشتد بھ الوجع ویوم الخمیس قبل ا
دكم     : ـ وفي البیت رجال فیھم عمر ـ فقال عمر  ) تضلوا بعده  ھ الوجع، وعن ب علی قد غل

ول   ب   : القرآن، حسبكم كتاب اهللا، فاختلف أھل البیت واختصموا، فمنھم من یق وا یكت قرب
ھ    روا اللغط           لكم رسول اهللا صلى اهللا علی ا أكث ر، فلم ال عم ا ق ول م نھم من یق لم، وم وس

  ) .قوموا عني : ( واالختالف قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
ثالث    وم ب رة        : وأوصى ذلك الی ود والنصارى والمشركین من جزی إخراج الیھ أوصي ب

راوي      ث فنسیھ ال ا الثال ھ  و. العرب، وأوصي بإجازة الوفود بنحو ما كان یجیزھم، أم لعل
ا ملكت    : ( الوصیة باالعتصام بالكتاب والسنة، أو تنفیذ جیش أسامة، أو ھي   الصالة وم

  ) .أیمانكم 
ع               اس جمی ان یصلي بالن دة المرض ك ھ من ش ان ب ا ك ع م لم م ھ وس والنبي صلى اهللا علی
صلواتھ حتى ذلك الیوم ـ یوم الخمیس قبل الوفاة بأربعة أیام ـ وقد صلي بالناس ذلك الیوم 

  .ة المغرب، فقرأ فیھا بالمرسالت عرفًا صال
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جد         ى المس م یستطع الخروج إل ث ل ت عائشة   . وعند العشاء زاد ثقل المرض، بحی : قال
لم  ھ وس لى اهللا علی ي ص ال النب اس ؟ : ( فق لَّى الن ا ) أَص م : قلن ول اهللا، وھ ا رس ال ی

فذھب لینوء فأغمي ، ففعلنا، فاغتسل، ) ضعوا لي ماء في الِمْخَضب : ( قال . ینتظرونك 
ي من   ) أصلى الناس ؟ : ( ثم أفاق، فقال . علیھ  ـ ووقع ثانیًا وثالثًا ما وقع في المرة األول

اس، فصلي     االغتسال ثم اإلغماء حینما أراد أن ینوء ـ فأرسل إلى أبي بكر أن یصلي بالن
وم   صالة في حیاتھ صلى اهللا علیھ وسلم، وھي صالة العشاء ١٧أبو بكر تلك األیام  من ی

  .الخمیس، وصالة الفجر من یوم االثنین، وخمس عشرة صالة فیما بینھا 
ة عن       رات؛ لیصرف اإلمام ع م وراجعت عائشة النبي صلى اهللا علیھ وسلم ثالث أو أرب

ا      : ( أبي بكر حتى ال یتشاءم بھ الناس، فأبي وقال  روا أب تن صواحب یوسف، م إنكن ألن
  ).بكر فلیصل بالناس

داھا      وفیھ ھذا أیًض ي أس ة الت ك الوصایا الغالی ا حرصھ علیھ الصالة والسالم من خالل تل
المیة     دة اإلس ائم العقی اء دع ماحتھ، وإرس ا س دھم وأیض ن بع ة م رام ولألم حابھ الك ألص

  .الصحیحة وھو یودع أمتھ علیھ الصالة والسالم
  )ثالثة أیام قبل الوفاة(

  قبل ثالثة أیام
أال ال یموت : ( علیھ وسلم قبل موتھ بثالث وھو یقول سمعت النبي صلى اهللا : قال جابر 

  ) .أحد منكم إال وھو یحسن الظن باهللا 
الى         ول اهللا تع ھ یق دیث القدسي وفی داق الح د ظن    (ما أجملھا من وصیة وھي مص ا عن أن

  ).عبدي بي
  قبل یوم أو یومین

ة، فخرج     ین   ویوم السبت أو األحد وجد النبي صلى اهللا علیھ وسلم في نفسھ خف ین رجل ب
أال           ھ ب أ إلی أخر، فأوم ر ذھب لیت و بك ا رآه أب اس، فلم لصالة الظھر، وأبو بكر یصلي بالن

دي         ) أجلساني إلى جنبھ : ( یتأخر، قال  ر یقت و بك ان أب ر، فك ي بك ى یسار أب ، فأجلساه إل
  .بصالة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ویسمع الناس التكبیر 

  قبل یوم
دق بستة     وقبل یوم من الوفاة ـ  یوم األحد ـ أعتق النبي صلى اهللا علیھ وسلم غلمانھ، وتص

ة     لت عائش ل أرس ي اللی لحتھ، وف لمین أس ب للمس ده، ووھ ت عن انیر كان بعة دن أو س
ت       : بمصباحھا امرأة من النساء وقالت  ك السمن، وكان ي مصباحنا من ُعكَِّت أقطري لنا ف

  .ثین صاعًا من الشعیر درعھ صلى اهللا علیھ وسلم مرھونة عند یھودي بثال
  .وفي ھذا جواز المعاملة مع أھل الكتاب

  )آخر یوم من الحیاة(
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ر            : روي أنس بن مالك  و بك ین ـ وأب وم االثن م في صالة الفجر من ی ا ھ أن المسلمین بین
یصلي بھم ـ لم یفجأھم إال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر 

حك  إلیھم، وھم في صفوف ال ذا التبسم،         -صالة، ثم تبسم یض ا لھ ا لشعري م ي وی ا لقلب ی
تبسم ألنھ رأى الصفوف منتظمة، ورأى الدعوة حیة،  -إن شاء اهللا-إنھ ! وما لھذا التعجب

اس،         لي بالن ر یص ا بك ة، ورأى أب ھ إال اهللا مرتفع رة، ورأى ال إل الة منتص ورأى الرس
، فنكص أبو بكر -ة، فحق لھ أن یتبسمورأى دعوة التوحید قد ضربت بجرانھا في الجزیر

ى    على عقبیھ؛ لیصل الصف، وظن أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یرید أن یخرج إل
ا برسول اهللا صلى اهللا     : فقال أنس . الصالة  وَھمَّ المسلمون أن یفتتنوا في صالتھم، َفَرًح

لم أن أ  م دخل     علیھ وسلم، فأشار إلیھم بیده رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس وا صالتكم، ث تم
  .الحجرة وأرخي الستر 

  .ثم لم یأت على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وقت صالة أخرى 
م   ت، ث يء فبك ارَّھا بش ة فَس لم فاطم ھ وس لى اهللا علی ي ص ا النب حى، دع ع الض ا ارتف ولم

ت         : دعاھا، فسارھا بشيء فضحكت، قالت عائشة   د ـ فقال ا بع ك ـ أي فیم ألنا عن ذل : فس
رني النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ یقبض في وجعھ الذي توفي فیھ، فبكیت، ثم سارني سا

  .فأخبرني أني أول أھلھ یتبعھ فضحكت 
  .وبشر النبي صلى اهللا علیھ وسلم فاطمة بأنھا سیدة نساء العالمین 

  .ورأت فاطمة ما برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من الكرب الشدید الذي یتغشاه 
  ) .لیس على أبیك كرب بعد الیوم : ( فقال لھا . وا كرب أباه  :فقالت 

  .ودعا الحسن والحسین فقبلھما، وأوصي بھما خیرًا، ودعا أزواجھ فوعظھن وذكرھن 
ول              ان یق ى ك ر حت ھ بخیب ذي أكل م ال ر الس ر أث د ظھ د، وق ا  : ( وطفق الوجع یشتد ویزی ی

ر،   ن      عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخیب ِري م دت انقطاع أْبَھ ذا أوان وج فھ
  ) .ذلك السم 

ذلك ـ                ال وھو ك ھ، فق فھا عن وجھ ا كش إذا اغتم بھ ھ، ف ى وجھ ھ عل ة ل وقد طرح َخِمیَص
اس       ھ الن م وأوصي ب ا تكل ذوا      : ( وكان ھذا آخر م ود والنصارى، اتخ ى الیھ ة اهللا عل لعن

  ) .ض العرب قبور أنبیائھم مساجد ـ یحذر ما صنعوا ـ ال یبقین دینان بأر
  .، كرر ذلك مرارًا ) الصالة، الصالة، وما ملكت أیمانكم : ( وأوصى الناس فقال 

  .فما أروعھا من وصایا وما أبعد المسلمین عنھا في أیامنا ھذه
  )االحتضار(

ول      ت تق ا، وكان ى أن رسول اهللا     : وبدأ االحتضار فأسندتھ عائشة إلیھ م اهللا عل إن من نع
ین    صلى اهللا علیھ وسلم ت ع ب ِري، وأن اهللا جم وفي في بیتي وفي یومي وبین َسْحِري وَنْح

ا     -.ریقي وریقھ عند موتھ  ا لسعادة الزوجة بزوجھ ا    ! وی ة بحبیبھ ا لسعادة الحبیب ا  ! وی وی
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ا            ا رضي اهللا عنھ ره وھو یلصق رأسھ بحجرھ ي آخر عم ا ف لفرحتھا بمؤنسھا وبرجلھ
ر ـ وبی           -!وأرضاھا  ي بك ن أب رحمن ب د ال ا مسندة رسول اهللا     و دخل عب ده السواك، وأن

ت         ھ یحب السواك، فقل ت أن ھ، وعرف ك ؟   : صلى اهللا علیھ وسلم، فرأیتھ ینظر إلی ذه ل آخ
م  ھ أن نع ار برأس ت . فأش ھ، وقل تد علی ھ فاش م : فتناولت ھ أن نع ار برأس ك ؟ فأش ھ ل . ألین

تنا ـ             ان مس ا ك ھ كأحسن م ھ استن ب ة أن ي روای إن   ، لیلق -فلینتھ، فأمره ـ وف ًا، ف ى اهللا طیب
* اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَیًة َمْرِضیًَّة * َیا َأیَُّتَھا النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة (حیاتھ طیبة، ووفاتھ طیبة 

اِدي  ي ِعَب اْدُخِلي ِف ي* َف ي َجنَِّت ر). [َواْدُخِل اء،  -]. ٣٠-٢٧:الفج ا م َوة فیھ ھ َرْك ین یدی وب
. ال إلھ إال اهللا، إن للموت سكرات   : ( بھ وجھھ، یقول  فجعل یدخل یدیھ في الماء فیمسح

  .الحدیث . . ) 
قف،            خص بصره نحو الس بعھ، وش ده أو أص ع ی ى رف واك حت رغ من الس دا أن ف ا ع وم

ول     و یق ین       : ( وتحركت شفتاه، فأصغت إلیھ عائشة وھ ن النبی یھم م ذین أنعمت عل ع ال م
ي   ى     والصدیقین والشھداء والصالحین، اللھم اغفر ل الرفیق األعل ي ب ي، وألحقن . وارحمن

  ) .اللھم، الرفیق األعلى 
  .إنا هللا وإنا إلیھ راجعون . كرر الكلمة األخیرة ثالثًا، ومالت یده ولحق بالرفیق األعلى 

ھـ، وقد تم ١١ربیع األول سنة  ١٢وقع ھذا الحادث حین اشتدت الضحى من یوم االثنین 
  .نة وزادت أربعة أیام لھ صلى اهللا علیھ وسلم ثالث وستون س

س    ال أن ة   : (یوم توفاه اهللا إلیھ لیكرمھ جزاء ما قدم لألمة، یوم قبضھ اهللا، ق ا أن القیام ظنن
ى   ) قامت یوم توفي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھ عل أي مصیبة أكبر من مصیبة وفات

ة؟ ان علی    ! األم ل إنس ان وأفض ر إنس وفي خی وم ت ان ی اریخ اإلنس ي ت ع ف دث وق ھ أي ح
الم؟   الة والس رحمن   ! الص ى ال وم نلق د اآلن وی ول اآلن وبع ن نق ھ  : ولك ا إلی ا هللا وإن إن

ون وَن     ! (راجع ِھ َراِجُع ا ِإَلْی ِھ َوِإنَّ ا ِللَّ اُلوا ِإنَّ یَبٌة َق اَبْتُھْم ُمِص ِذیَن ِإَذا َأَص ْیِھْم  * الَّ َك َعَل ُأوَلِئ
  ].١٥٧-١٥٦:البقرة). [اْلُمْھَتُدوَن َصَلَواٌت ِمْن َربِِّھْم َوَرْحَمٌة َوُأوَلِئَك ُھُم

  )الفراق األلیم(
  .وتسرب النبأ الفادح، وأظلمت على أھل المدینة أرجاؤھا وآفاقھا 

ا ھو حال              ا وأرضاھا، ولكن م ة عائشة رضي اهللا عنھ ي غرف ھ الشریف ف وبقي جثمان
  الصحابة؟

  فدًا لك من یقصر عن فداك فال ملك إذًا إال فداكا
  ى فؤادي بحبك أن یحل بھ سواكاأروح وقد ختمت عل

  إذا اشتبكت دموع في خدود تبین من بكى ممن تباكى
م           وم، كلھ ا إال الحي القی ي دھشة ال یعلمھ ھ إال اهللا، وف ي موقف ال یعلم وقف الصحابة ف

  ..یكذب الخبر، وال یصدق إال من أتاه الیقین
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  طوى الجزیرة حتى جاءني خبر فزعت فیھ بآمالي إلى الكذب
  لم یدع لي صدقھ أمًال شرقت بالدمع حتى كاد یشرق بي حتى إذا

ت      ھ، وبقی ى جثمان ریف عل ھ الش ق باب لم، وأغل ھ وس لى اهللا علی جده ص ول مس وا ح وقف
عائشة رضي اهللا عنھا وأرضاھا تبكي مع النساء، أما السكك فقد امتألت بالبكاء والعویل 

ر         د المنب ھ وأرضاه فوقف عن ا عمر رضي اهللا عن یسل سیف اإلخالص     والنحیب، وأم
ول  اس   : والصدق الذي نصر بھ دین اهللا، ویق ا الن ا أیھ د      : ی ان یظن أن رسول اهللا ق من ك

  .مات، ضربت عنقھ بھذا السیف
ھ رسول اهللا              : قال أنس  ا فی وم دخل علین ان أحسن وال أضوأ من ی ط ك ًا ق ت یوم ا رأی م

و           م من ی بح وال أظل ان أق ا ك ت یوًم ا رأی لم، وم ھ وس ھ رسول اهللا    صلى اهللا علی ات فی م م
  .صلى اهللا علیھ وسلم 

أواه       . یا أبتاه، أجاب ربا دعاه : ولما مات قالت فاطمة  ردوس م ة الف ْن جن اه، َم ا أبت ا  . ی ی
  .أبتاه، إلى جبریل ننعاه 

لم          ھ فس ر ب ر م ھ وأرضاه، أن عم ان رضي اهللا عن أورد صاحب مجمع الزوائد عن عثم
ي        علیھ بعد وفاة الرسول صلى اهللا علی ى أب ر إل ذھب عم ھ السالم، ف رد علی ھ وسلم، فلم ی

ال    : بكر فاشتكى عثمان وقال ر، وق و بك ا  : سلمت علیھ فلم یرد علي السالم، فاستدعاه أب ی
ال    ! عثمان ھ السالم، فق رد علی ة رسول اهللا   : سلَّم علیك أخوك عمر فلم ت ا خلیف ا  ! ی واهللا م

ال لعلك داخلك ذھول أو دھش : علمت أنھ سلَّم علي قال : من وفاتھ صلى اهللا علیھ وسلم ق
  ].إي واهللا، فجلسوا یبكون

ال   س ق دیث أن ن ح حیحین م ي الص اه  : وف ھ وأرض ر رضي اهللا عن ر لعم و بك ال أب ا : ق ی
ھذا بعد وفاة رسول اهللا، وھي موالة كانت مرضعة لرسول -اذھب بنا إلى أم أیمن ! عمر

ال  -اهللا علیھ وسلم في حیاتھ اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، عجوز مسنة كان یزورھا صلى : ق
ا        لم یزورھ ھ وس ان صلى اهللا علی ا ك ا كم ا للتواضع  .. اذھب بنا إلى أم أیمن نزورھ ا  ! ی ی

ر  ! للتمسك بالسنة   ى األث ا للحرص عل ى أم    ! ی ا وصال إل ا، فلم وان اهللا علیھم ذھبا رض ف
  ما یبكیك یا أم أیمن ؟: أیمن بكت، فقاال

ت  ى رسول اهللا صلى ا   : قال اال أبكي عل لم ق ھ وس ر    : هللا علی د اهللا خی ا عن ین أن م ا تعلم أم
  لرسولھ صلى اهللا علیھ وسلم؟

ن السماء    : قالت وحي انقطع م ى   . واهللا إني أعلم ذلك، ولكن أبكي على أن ال ا عل فھیجتھم
  .البكاء فجعال یبكیان رضوان اهللا علیھما

  )الثبات العظیم(
ا یظن أن رسول    أما أبو بكر فكان غائبًا في ضاحیة من ضواحي الم دینة في مزرعتھ، م

أبي ھو وأمي        وم، ب ك الی ي ذل وفى ف ى     ! اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یت أتى عل ر ف فسمع الخب
  .فرسھ، وقد ثبتھ اهللا یوم أن یثبت أھل طاعتھ، وقد سدده اهللا یوم أن یسدد أھل التوحید
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اره صلى       ان اختی ھ   فأتى بسكینة ووقار، كان رجل المواقف، ورجل الساعة، وك اهللا علی
ن       اء، وال م اء إال بك ن البك زدادون م وسلم موفقًا في إمامة أبي بكر، فأتى وإذا الناس ال ی

ال       ًا، فق ب إال نحیب ن النحی ل إال عویًال، وال م الوا   : العوی دث؟ ق اذا ح ول اهللا  : م وفي رس ت
  صلى اهللا علیھ وسلم، مات رسول اهللا، أتدرون ماذا قال؟

ال  تعان: ق ا هللا، واهللا  اهللا ا! اهللا المس یش بھ تعان نع ا اهللا، واهللا المس ى بھ تعان نلق لمس
  !.إنا هللا وإنا إلیھ راجعون: المستعان نتقبل بھا أقدار اهللا، ثم قال

م   إنھا كلمة الصابرین حین یصابون بصدمات في الحیاة، إنھا كلمة األخیار حینما تحل بھ
  .الكوارث من أقدار اهللا وقضاء اهللا

فوف بسكینة        ثم دخل وشق الصفوف  ده عصا، ویشق الص ھ، وبی رس ل في سكینة على ف
ف    لم، فكش ھ وس لى اهللا علی ھ ص ى إلی م أت اب، ث تح الب ت فف ى البی ل إل ى وص ار، حت ووق
ى وجھ الرسول صلى اهللا         اه الشریفتان عل الغطاء عن وجھھ، ثم قبلھ وبكى ودمعت عین

ا رسول اهللا   : [علیھ وسلم، ثم قال ك  ! بأبي أنت وأمي ی ا أطیب ا       م ًا، أم ك میت ا أطیب ًا وم حی
دھا         دًا، واهللا ال تموت بع دھا أب ا، ولكن واهللا ال تموت بع الموتة التي كتبت علیك فقد ذقتھ

  ].أبدًا، واهللا ال تموت بعدھا أبداً 
ر         ال لعم ده، فأسكتھم، وق اس وعصاه بی ى الن ن   : ثم خرج رضي اهللا عنھ وأرضاه إل ا ب ی

ینظرون إلى القائد الجدید الملھم، إلى ھذا اإلمام  اسكت، فلما سكت الناس، وھم! الخطاب
تفتح    ر، فیس عد المنب ى ص فوف حت ى الص و یتخط د، وھ ة الراش ذا الخلیف ى ھ ق، إل الموف
م         د، ث ل ومن بع ر هللا من قب د هللا، واألم خطابھ بحمد اهللا والثناء على اهللا، فالمنة هللا والحم

إن اهللا    من كان یعبد محمدًا فإن مح! یا أیھا الناس: [یقول د اهللا ف ان یعب مدًا قد مات، ومن ك
ى  (حي ال یموت  َوَما ُمَحمٌَّد ِإلَّا َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِھ الرُُّسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَل

َیْجزِ        ْیئًا َوَس َھ َش رَّ اللَّ ْن َیُض ِھ َفَل ى َعِقَبْی ْب َعَل ْن َیْنَقِل اِبُكْم َوَم اِكِرینَ َأْعَق ُھ الشَّ آل ). [ي اللَّ
م عاد     ] ]] ١٤٤:عمران انھم، ث ى أذھ فكأن الناس سمعوھا ألول مرة، وكأنھا ما مرت عل

  .رضي اهللا عنھ وأرضاه
  .فللھ دره ما أثبتھ، فلیكن قدوة لكل من أصابتھ مصیبة أیا كانت

  )التجھیز وتودیع الجسد الشریف إلى األرض(
ال       ویوم الثالثاء غسلوا رسول اهللا ھ، ق ن ثیاب ر أن یجردوه م صلى اهللا علیھ وسلم من غی

اختلفنا في كیفیة تغسیل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فألقي علینا : علي رضي اهللا عنھ
دره،     ى ص دنا إل النعاس، ونحن بالماء حولھ صلى اهللا علیھ وسلم، حتى نمنا وإن لحیة أح

ھ     اغسلوا رسول اهللا صلى ا{: فسمعنا ھاتفًا یقول وق ثیاب لم من ف ھ وس ذا سند   } هللا علی وھ
ھ السالم        د، وعلی وم ول ھ السالم ی صحیح، فغسلوه من فوق ثیابھ، طیبًا مباركًا مھدیًا، علی

  .یوم بعث، وعلیھ السالم یوم مات، وعلیھ السالم یوم یبعث حیًا
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ل   ائمون بالغس ان الق و    : وك ْقَران م اس، وُش ي العب َثم ابن ل وُق ا، والفض اس وعلّی لي العب
رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وأسامة بن زید، وأوس بن َخْولي، فكان العباس والفضل 

  .وقثم یقلبونھ، وأسامة وشقران یصبان الماء، وعلى یغسلھ، وأوس أسنده إلى صدره 
ا    ال لھ ة     : وقد غسل ثالث غسالت بماء وِسْدر، وغسل من بئر یق ن َخْیَثَم ْرس لسعد ب الَغ

  .منھا  بُقَباء وكان یشرب
ة   . ثم كفنوه في ثالثة أثواب یمانیة بیض َسُحوِلیَّة من ُكْرُسف، لیس فیھا قمیص وال عمام

  .أدرجوه فیھا إدراًجا 
ر    و بك لم        : واختلفوا في موضع دفنھ، فقال أب ھ وس ھ صلى اهللا علی ي سمعت رسول الّل إن

ذ  ) ما قبض نبي إال دفن حیث یقبض : ( یقول  ھ،   ، فرفع أبو طلحة فراشھ ال وفي علی ي ت
  .فحفر تحتھ، وجعل القبر لحدًا 

ھ            ھ صلى اهللا علی ى رسول الّل ودخل الناس الحجرة أرساًال، عشرة فعشرة، یصلون عل
وسلم أفذاذًا، ال یؤمھم أحد، وصلي علیھ أوًال أھل عشیرتھ، ثم المھاجرون، ثم األنصار،  

  .ثم الصبیان، ثم النساء، أو النساء ثم الصبیان 
ت عائشة      ومضى في ذلك اء، قال ة األربع دفن    : یوم الثالثاء كامًال، ومعظم لیل ا ب ا علمن م

ي                ل ـ وف اِحي من جوف اللی ى سمعنا صوت المَس لم حت ھ وس ھ صلى اهللا علی رسول الّل
  .من آخر اللیل ـ لیلة األربعاء : روایة 

دف           .. نعم ا ی ن كم راب، ودف ھ الت ھ الصالة والسالم، ورد علی ره علی ي قب ن دفن و وضع ف
  .اإلنسان بعدما صلى علیھ الناس زرافات ووحدانًا

لم یبلغون سبعة         : ذكر الشوكاني في نیل األوطار  ھ وس ھ صلى اهللا علی أن من صلى علی
م،    وثالثین ألفًا من الرجال والنساء، من المھاجرین واألنصار، ما كان لھم إمام یصلي بھ

ي الصف األول أب       ان ف دة، وك ى ح ن     بل صلى كل إنسان منھم عل ظ م ر، حف ر وعم و بك
اال ا ق ا أنھم ي اهللا عنھم ا رض ك  : [دعائھم ھد أن ول اهللا، نش ا رس ك ی لم علی لى اهللا وس ص

  ].بلغت الرسالة، وأدیت األمانة، ونصحت األمة، وجاھدت في اهللا حتى أتاك الیقین
  )التركة(

ًا وال د   ف درھم ارًا،  وھكذا كانت وفاة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وقد مات وما خلَّ ین
یض الوجھ،    وال عقارًا وال قصورًا وال مناصب، وإنما ذھب كما أتى، ذھب سلیم الید، أب
ت        ا مات ن م ة ولك ات الداعی الة، م ف رس دًا وخلَّ ًا خال ف دین ن خلَّ ریرة، ولك اھر الس ط
ذیر،       ات البشیر الن ت الرسالة، م الدعوة، مات الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ولكن ما مات

ًا      ولكن ما ماتت  ًا حكیم راث، قرآن ا ت ًا أیم ُل   (البشارة والنذارة، ترك لنا تراث ِھ اْلَباِط ال َیْأِتی
دٍ   یٍم َحِمی وسنة طاھرة للمعصوم    ] ٤٢:فصلت ) [ِمْن َبْیِن َیَدْیِھ َوال ِمْن َخْلِفِھ َتْنِزیٌل ِمْن َحِك

  .فیھا صالح العبد في الدنیا واآلخرة



 ٣٩٢

ھ  ة ل ھ وال ترك ى تركت ن .. وعادوا إل ا م د   فی د الواح ھ عن ا ینفع دم م م یق وال ول ع األم جم
ر       ! القھار ا بشيء، یم وث منھ ا تل ھذا خیرة خلق اهللا، وھذا صفوة عباد اهللا، ذھب واهللا م

علیھ الشھر بعد الشھر وال یوقد في بیتھ نار، ویمر علیھ ثالثة أیام وھو في جوعھ صلى   
  ..اهللا علیھ وسلم، فاهللا المستعان

  عمد بیت من الطین أو كھف من العلمكفاك عن كل قصر شاھق 
  تبني الفضائل أبراجًا مشیدة نصب الخیام التي من أروع الخیم
  إذا ملوك الورى صفوا موائدھم على شھي من األكالت واألدم

  صففت مائدة للروح مطعمھا عذب من الوحي أو عذب من الكلم
دراھم     ض ال ت بع ت     ذھب علیھ الصالة والسالم وبقي بیتھ من طین، وبقی ھ، أنفق لیست ل

ا      لم لم ھ وس في الصدقات وفي سبیل اهللا، وأتى أبو بكر فقال لقرابتھ ولبناتھ صلى اهللا علی
ال  ول      : طلبوه المیراث، ق لم یق ھ وس ا    : "سمعت رسول اهللا صلى اهللا علی ورث، م ا ال ن إن

  "تركناه صدقة
ي المسند   دقة     : "وعند أحمد ف ا ص ا تركن ورث م ا ال ن رك صلى اهللا ع   " إن ا ت لم   فم ھ وس لی

ذه   شیئًا، ولكن ترك ھذا الدین، اجتماعنا بھذه الوجوه الطیبة النیرة حسنة من حسنات، وھ
المساجد والمنابر حسنة من حسنات رسالتھ، وھذه الدعوة الخالدة والرسالة القائمة فضل  

  .من فضل اهللا ثم من فضلھ صلى اهللا علیھ وسلم
ل    ! هللا وإنا إلیھ راجعون مضى إلى اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فإنا. نعم ى ك وحسبنا اهللا عل

  !ما یصیبنا
ز  : یا أیھا الناس{: فإنھ قد ورد عنھ صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال من أصیب بمصیبة فلیتع

  .إي واهللا} بي، فإني عزاء لكل مسلم
  وھذا إخواني األعزاء ھو غایة ھذا الجزء المبارك من ھذه السلسلة

  )على الدربلست وحدك ... أیھا المبتلى(
  وإذا أتتك من األمور بلیة فاذكر مصابك بالنبي محمد

ًا من رسول اهللا صلى        ت مؤمن ك إن كن إذا مات ابنك فاعلم أن ابنك ال یكون أحب في قلب
ادلون ذرة         م ال یع اعلم أنھ فیك، ف ك أو ص وك أو أمك أو قریب اهللا علیھ وسلم، وإن مات أب

لم   في میزان الحب مع حبھ صلى اهللا علیھ وسل ھ وس م، تذكر أنھ مات، وأنھ صلى اهللا علی
ا أم     عند ربھ، یستشھده اهللا علینا ھل بلغنا ما علینا؟ ویستشھده اهللا علینا ھل سمعنا وأطعن

  ].٤١:النساء) [َفَكْیَف ِإَذا ِجْئَنا ِمْن ُكلِّ ُأمٍَّة ِبَشِھیٍد َوِجْئَنا ِبَك َعَلى َھُؤالِء َشِھیدًا(ال؟ 
  )فاة سید البشردروس وعبر من قصة و(

ي   وھكذا عباد اهللا كانت قصة وفاة سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم، وقلنا بأننا ذكرناھا ف
  .ھذه السلسلة لغایة خاصة وھي كما ذكرنا من قبل
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ز     : یا أیھا الناس{: إنھ قد ورد عنھ صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال من أصیب بمصیبة فلیتع
  .}بي، فإني عزاء لكل مسلم

  -:صة وفاتھ علیھ الصالة والسالم اشتملت على فوائد غزیرة جلیلة نذكر منھاولكن ق
ھ الصالة               -١ ان رسول اهللا علی اء لك ى بالبق د أول ان أح و ك ة كل حي، ول أن الموت نھای

  .والسالم
أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان شدید الحب ألمتھ حیھم ومیتھم حتى وھو في نھایة  -٢

  .حیاتھ
ن    أنھ علیھ ا -٣ ذرھم م ذلك ح لصالة والسالم كان یخشى على أمتھ أن یركنوا إلى الدنیا ل

  .ذلك
من أحب لقاء اهللا أحب (أن من یحب اهللا جل وعز یكون دائما في اشتیاق إلى لقائھ، و  -٤

  )اهللا لقائھ
  .المؤمن ال یفتر أبًدا عن حمل ھم الدعوة حتى ولو كان على في مرض الموت -٥
  .، وتكفیر لخطایاه، ومضاعفة ألجرهمرض المؤمن خیر لھ -٦
  .أن مرض النبي علیھ الصالة والسالم لرفع درجتھ علیھ الصالة والسالم -٧
وحرصھم على االستفادة واالستزادة . شدید حب الصحابة للنبي علیھ الصالة والسالم -٨

  .من تعالیمھ ووصایاه علیھ الصالة والسالم
إذا سمحت   أنھ علیھ الصالة والسالم ال یتوانى  -٩ وال یتكاسل عن أداء واجبھ الدعوي، ف

  .لھ الفرصة لیقوم قام وال یركن إلى الفراش
ود      -١٠ ة الیھ ى مخالف ھ عل حرص النبي علیھ الصالة والسالم على ترسیخ العقیدة، وتنبی

  .والنصارى، وعدم اتخاذ القبور مساجد وتشدیده على ذلك
ات  -١١ ل       حرصھ صلى اهللا علیھ وسلم على رد األمان اد قب وق العب ا، وأداء حق ى أھلھ إل

  .أال یكون درھم وال دینار
  .وصیتھ علیھ الصالة والسالم باألنصار خیرا، لما لھم من فضل في اإلسالم -١٢
ذلك     -١٣ فقھ أبو بكر الصدیق رضي اهللا عنھ وشدة حبھ للنبي علیھ الصالة والسالم، وك

  .حب النبي صلى اهللا علیھ وسلم لھ وبیانھ لفضلھ
رة         -١٤ ارى والمشركین من جزی ود والنص إخراج الیھ الم ب ھ الصالة والس وصیتھ علی

  .العرب، و إجازة الوفود بنحو ما كان یجیزھم
  .وصیتھ علیھ الصالة والسالم بأال یموتن مسلم إال وھو یحسن الظن برب العالمین -١٥
  .جواز المعاملة مع أھل الكتاب واالقتراض منھم مقابل رھان -١٦
  .النبي علیھ الصالة والسالم لرؤیتھ لدعوتھ حیة قائمة على أصولھا فرح -١٧
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ذا،            -١٨ ھ ھ ي مرض یموت ف ھ س ا بأن راره لھ ھ وإس الم البنت الة والس ھ الص ھ علی حب
  .وتبشیرھا بأنھ أول من سیلحق بھ من أھلھ، وبیان فضلھا من أنھا سیدة نساء العالمین

ا عائشة       -١٩ لم ألمن ھ وس ي صلى اهللا علی ذلك     حب النب ھ، وك ا ل ا، وحبھ ي اهللا عنھ رض
ھ    ین ریق ع ب ھ جم ا وأن حرھا ونحرھ ین س ا وب ي یومھ ا وف ي بیتھ اه ف أن اهللا توف ا ب فرحھ

  .وریقھا
ة،       -٢٠ ھ طیب إن حیات ًا، ف ى اهللا طیب تاك لیلق ى أن یس الم عل الة والس ھ الص ھ علی حرص

  .ووفاتھ طیبة
  .اتبیانھ علیھ الصالة والسالم ألمتھ من أن للموت سكر -٢١
ین            -٢٢ ن النبی یھم م م اهللا عل ذین أنع ع ال ى م ق األعل اختیاره علیھ الصالة والسالم للرفی

  .والصدیقین والشھداء والصالحین
  .حب الصحابة رضوان اهللا علیھم ومعاناتھم الشدیدة من فراقھ علیھ الصالة والسالم -٢٣
ي          -٢٤ ت ف ي غاب ائق الت احھ للحق ك الظروف، وإیض ي أحل دیق ف ات الص ك   ثب خضم تل

  .المشاعر العظیمة
الة      -٢٥ ھ الص ھ علی رام ل ھ إك وق ثیاب ن ف یلھ م م تغس الم ت الة والس ھ الص ي علی أن النب

  .والسالم
  .أن األنبیاء علیھم الصالة والسالم یدفنون مكان موتھم -٢٦
  .أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم لم یترك درھًما وال دیناًرا، وما تركھ فھو صدقة -٢٧
ن -٢٨ الة      أن م ھ الص النبي علی زى ب ا فلیتع ان حجمھ ا ك ت وأی ا كان یبة أی یب بمص أص

  .والسالم، فإنھ عزاء لكل مسلم
ھ             اة سید البشر صلى اهللا علی ر من قصة وف د وعب ھذا ما وفقنا اهللا الستخراجھ من فوائ

  وسلم
ن الشیطان واهللا         ي وم ان من خطأ أو نسیان فمن وما كان من توفیق فمن اهللا وحده وما ك

  .سولھ منھ براء وأعوذ باهللا أن أذكركم بھ وأنساهور
  .واهللا أسأل أن ینفع بھذه السلسلة إنھ على ما یشاء قادر

  وال تنسونا من دعوة صالحة بظھر الغیب لیقول لك الملك إن شاء اهللا ولك بمثلھ
  المقاطعة االقتصادیة شبھات وردود

  :إسالم أون الین
  :عنوان الفتوى

  شبھات وردود :المقاطعة االقتصادیة
  ١٠/٠٣/٢٠٠٥تاریخ اإلجابة 
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  موضوع الفتوى المعامالت
  فلسطین -بلد الفتوى 

نص السؤال یرى المثبطون لسالح المقاطعة االقتصادیة أنھا سوف تسبب خسائر للعرب 
ات والمساعدات          نح والھب ع الم د التجارة وتمن ف المصانع وتكس والمسلمین وسوف تتوق

  .ذلك من األعذار فكیف یكون الرد على ھؤالء؟ إلي غیر.. وتزداد المدیونیة
  اسم المفتي األستاذ الدكتور حسین شحاتھ

  نص اإلجابة
  :بسم اهللا، والحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد

الى         دل اهللا تع ذه المنتجات، وسوف یب ة ھ ي مقاطع فالواجب إخالص النیة هللا عز وجل ف
حابة رس   ھ یجب أال        المغرم مغنما، ولنا في ص ذا فضال عن أن ول اهللا األسوة الحسنة، ھ

حیة        ا من تض د فیھ اد ال ب ي األرض، وأي جھ نغفل أننا في حالة جھاد مع ألد أعداء اهللا ف
ة     لتنتصر المبادئ وتحیا العقائد فھذا ھو المكسب الحقیقي ھذا فضال عن المكاسب المادی

بنا أن المقاطع    ا، وحس ى أمتن تعود عل ي س ة الت وم   والمعنوی ا ی أل عنھ وف نس ة س ة أمان
  .القیامة

  :األستاذ بجامعة األزھر –وإلیك فتوى فضیلة الدكتور حسین شحاتة 
في كتاب اهللا عز وجل    -أن المقاطعة سوف تسبب الفقر والعوز-لقد ذُُكرت ھذه الدعوى 

الي      ارك وتع ول اهللا تب زل ق دما ن وا      : (في سورة التوبة عن ال یقرب ا المشركون نجس ف إنم
ذا المس ة ) جد الحرام بعد عامھم ھ ة     .  ٢٨: التوب ذه اآلی ي تفسیر ھ د ورد ف ر  : فق أن اهللا أم

جد          ا عن المس م نجس دین ذین ھ ي المشركین ال ا بنف ا وذات اھرین دین ؤمنین الط اده الم عب
ا      ا علی لم بھ ھ وس الحرام وأال یقربوه، وبعد نزول ھذه اآلیة بعث رسول اهللا صلي اهللا علی

دیق   ي المشركین      إلى أبي بكر الص ادي ف ره أن ین ا وأم د   : رضي اهللا عنھم أن ال یحج بع
درا       ھ شرعا وق م ب ك وحك أتم اهللا ذل ال  .. ھذا العام مشرك وال یطوف بالبیت عریان، ف وق

ق     : (الناس ن المراف ا نصیب م ا كن ) لتقطعن عنا األسواق ولتھلكن التجارة ولیذھبن عنا م
ولقد عوضھم اهللا عن ...)  من فضلھ إن شاءوإن خفتم عیلة فسوف یغنیكم اهللا: (فأنزل اهللا

  ).٣٣٤صفحة : ابن كثیر. (تلك المكاسب بأموال الجزیة التي یأخذونھا من أھل الذمة
دنیا واآلخرة            ي ال رة ف ح التجار المسلمون أرباحا كثی ولقد تحقق وعد اهللا عز وجل ورب

ذ الم     ھ، ولیأخ دوا اهللا علی ا عاھ ة     ألنھم أخلصوا العمل هللا، وصدقوا م ذه اآلی ثبطون من ھ
ي   العظة والعبرة، فإن كانت ھناك خسارة اقتصادیة ظاھریة فسوف تتحول إلي مكاسب ف

  .الدنیا واآلخرة في األمد القریب
  .وحصاره في شعب أبي طالب -صلى اهللا علیھ وسلم-مقاطعة الرسول 

ي  ولقد استخدم المشركون والكفار سالح المقاطعة ضد رسول اهللا صلي اهللا علیھ و سلم ف
وھم عن دعوتھم، ولحق       ھ لیثن شعب مكة ثالث سنوات للضغط علیھ وعلي من آمنوا مع



 ٣٩٦

دة ولكن صبروا وصابروا ورابطوا       بالمسلمین خسائر اقتصادیة واجتماعیة ونفسیة عدی
ع      ي التجارة م ولم یرجعوا عن مبادئھم حتى حقق اهللا لھم النصر علي أعدائھم وربحوا ف

  .اهللا
  .ل اهللا صلي اهللا علیھ وسلم والذین آمنوا معھ األسوة الحسنة والقدوةألم یكن لنا في رسو

  .صور متمیزة للمقاطعة في العصر الحدیث
بالد   وفي التاریخ المعاصر نماذج متمیزة لفعالیة سالح المقاطعة كأحد الوسائل لتحریر ال

  :من المحتلین الظالمین المعتدین نذكر منھا علي سبیل المثال ما یلي
وذج - تالل       نم ة االح ة ومقاوم لع اإلنجلیزی ة الس ي مقاطع دي ف دي غان زعیم الھن ال

  .اإلنجلیزي الغاشم، لقد نجح في تحقیق مقاصده بتفاعل شعبھ معھ
ورة        - د ث ة بع ي مقطاعة البضائع اإلنجلیزی  ١٩نموذج الزعیم المصري سعد زغلول، ف

دھا المشروعة    ا     وكانت بدایة خیر ولقد حققت النماذج السابقة مقاص دین ومنھ د المعت ض
ي        ة وال الرغم من الخسائر االقتصادیة الموقوت التحرر والمحافظة علي الھویة الوطنیة ب

  .أعقبھا مكاسب عظیمة
  .المكاسب االقتصادیة والمعنویة للمقاطعة

د             ا حرب ض ي أنھ ة االقتصادیة عل ي المقاطع ومن المنظور االقتصادي یجب النظر إل
دون ت رب ب د ح داء وال توج لاألع د قی حیات، ولق اد، وال : ض ي جھ اج إل ر یحت إن النص

ة    دول العربی جھاد بدون تضحیة عزیزة، بالتأكید ستكون ھناك خسائر اقتصادیة تلحق بال
م     : واإلسالمیة بسبب المقاطعة، منھا علي سبیل المثال اض حجم االستثمارات وحج انخف

ك سوف تت  .. السیاحة وانقطاع المنح والمساعدات ق مكاسب اقتصادیة    ولكن مقابل ذل حق
  :ومعنویة منھا

  .الحریة في اتخاذ القرار وتقویة اإلرادة والمحافظة علي الحیویة العربیة واإلسالمیة -
  .الخروج من طوق التبعیة االقتصادیة الذلیلة التي تقود إلي السلبیة السیاسیة -
  .اتاالعتماد علي الذات وتنمیة القدرات وحسن استخدام اإلمكانیات والطاق -
  .الحث علي اإلبداع واالبتكار، فالحاجة تفتق الحیلة -
  .التقشف والتربیة علي الخشونة وعلي روح الجھاد بكل عزیز -
  .حتمیة التعاون والتكامل االقتصادي بین الدول العربیة واإلسالمیة -
  .إثبات قدرتنا علي التضحیة من أجل تطھیر مقدساتنا -

ادیة لل    ائر االقتص ل الخس وف تق ت    وس ت ونظم ا خطط المیة إذا م ة واإلس دول العربی
ات           ن السیاس ة م ار مجموع ي إط وعیة ف رامج الموض ا الب عت لھ ة ووض المقاطع
االستراتیجیة علي المستوي الشعبي والحكومي وعلي مستوي األمة العربیة واإلسالمیة،  

ات    لم األولوی ق س تم وف ث ت ك    : بحی ي ذل ینات یل ات والتحس ة الكمالی دأ بمقاطع ث نب  حی
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د    .. مقاطعة الحاجیات وھكذا م یوج وطني وإن ل وأن یتم ذلك وفق مخطط إلیجاد البدیل ال
ر      ة غی بالد األجنبی ن ال دیل م د فالب م یوج المیة، وإن ل ة واإلس دول العربی ن ال دیل م فالب

  .المحاربة وھكذا
  .واهللا أعلم

============================= 
  !! ینفعالمقاطعة تستنفد طاقتنا الحیویة فیما ال 

  *عمار بكار.د: الكاتب
ي    الم الغرب ابعون اإلع ذین یت رون ال اب الكثی اد ینت یم وح عور أل اك ش اھد . ھن دما تش عن

اھد    دما تش ة، وعن رق مختلف وم بط ل ی والى ك لمین تت رب والمس ن الع لبیة ع ور الس الص
وم     ا، والمظل ا مظلوم  الحقیقة حول قضیة فلسطین مثال تزًور كل یوم، ویصبح الظالم فیھ

  .ظالما، تشعر بالغضب، وتتمنى لو أن ھناك شیئا یمكن فعلھ
ذا األمر خالل             را عن ھ ت كثی ا كتب اك من یحاول، وأن ھ، وھن ھناك بالتأكید ما یمكن فعل
د           ة المعارضة ض ى حمل زعج ومعترض عل ا من ك فأن ع ذل السنوات العشر الماضیة، وم

  .الدنمارك
ا رأوا     دة أسابیع لم د صلى اهللا       لقد انتفض الناس غاضبین لع ق الرسول محم أعظم الخل

دة             ذا الشعور نسوا ع رة ھ ي غم نھم ف ة، لك حیفة الدنماركی ي الص ھ ف علیھ وسلم یساء إلی
  .قضایا ھامة

ى سلوك         لقد كان واضحا أن رد الفعل ھو مجرد سلوك عاطفي بحت، تحول بسرعة إل
دة         اطفي لع اث الع ذا االنبع أخر ھ ب تفسیر ت أشھر، ولكن   جماعي، وربما كان من الغری

ر عن    یمكن القول بأن ظرفا معینا أتاح لھذا أن یحصل فجأة وأن ینطلق الناس نحو التعبی
  .غضبھم

ا        حة وأنھ رتبط باستراتیجیة واض ا ال ت ة وأنھ مشكلة السلوكیات العاطفیة أنھا غیر منطقی
ا  ر       . تنطفئ بعد فترة شأن العواطف بأنواعھ ة المصاحبة للرسوم المسیئة غی ت الحمل كان

دي  م نطقیة ألن اإلساءات تحصل كل یوم في اإلعالم الغربي، وإذا كان كتاب سلمان رش
ر    س األث ل نف ا، ویحم ت انتباھن م یلف ا ل ر مم اك الكثی ا فھن ت انتباھن د لفت ور ق ذه الص وھ

  .التدمیري
دیھم     ن ل م یك لم یكن واضحا خالل الحملة لماذا غضب المسلمون من الرسوم بمعنى أنھ ل

حة  الة واض ذا  أي رس اس لھ ھ الن ا انتب دون، ولم ا یری ا م ددون فیھ رب ویح دمونھا للغ یق
ھ   طالبوا باالعتذار من طرف الحكومة الدنماركیة، رغم أن رئیس الوزراء الذي طلب من

ا        اخرة دائم ور س م بص وم ویرس ل ی حف ك ي الص تمھ ف تم ش ذار ی أن  (االعت ذلك ش وك
وزراء ال ی    )الملكة رئیس ال م، ف دة      ، ومن ھنا نشأ سوء الفھ ة عن الجری ذار نیاب د االعت ری
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ة النظام     تفھم طبیع التي تنتقده باستمرار ألنھ ال یملك علیھا أي سلطة، ونحن رفضنا أن ن
  .الدیمقراطي الغربي، وبقي كل طرف غاضبا وعاجزا عن توصیل رسالتھ

ة   ھ حقیق م یحسب   . كان ھناك مشكلة أیضا في التخطیط لھذا الموضوع، ألنھ لم یخطط ل ل
م           أحد حسا الم اإلسالمي، ول را للع ي أساءت كثی ا والت ي نشأت الحق ف الت ب أحداث العن

وم رجل غاضب       ة أن یق د احتمالی خص مستغل للظروف   (یحسب أح ة   ) أو ش اء قنبل بإلق
یدویة صغیرة على مبنى الجریدة قد ال یحدث أي ضحایا ولكنھ یجعل أوروبا كلھا تعیش  

ن تشدیدھا على الجالیات العربیة واإلسالمیة في حالة مراجعة للقوانین واألنظمة وتزید م
ھناك، كما حصل في حال مقتل المخرج الھولندي فان جوخ، الذي غضب المسلمون من 
فیلمھ المسيء للقرآن الكریم، فھجم أحدھم وقتلھ، وغیر ھذا حال المسلمین في ھولندا إلى 

  .األبد
ع      ة م حف الغربی امن الص و تض ل وھ ا حص اب م اس حس ب الن م یحس حیفة ل الص

الي       ت، وبالت ع اإلنترن حف ومواق ي الص الدنماركیة، وإعادة نشر الرسوم مئات المرات ف
لمین    ولحسن  . تكرر اإلساءة وتشویھ صورة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وصورة المس

ت     الم اإلسالمي، وتوقف الحظ أن عقالء أوروبا استوعبوا الموقف وفھموا أھمیة تھدئة الع
ر الر   ادة نش یة إع یئة قض وم المس ل     . س ر تمث ة التعبی بعض أن حری ل ال د جھ ا"لق " دین

دي          اه أیضا تح ذا الشكل معن ر بھ ة التعبی ة حری للغربیین وخیارا ال تراجع عنھ، ومواجھ
الي       عھم الح ي وض لمون ف ان المس رین إن ك ن الكثی اب ع یمھم، وغ م ق ي أھ ربیین ف الغ

  .ینقادرین على مثل ھذا التحدي وھذه المواجھة مع األوروبی
ھ ال             دلیل أن ي الغرب ب ر موجودة ف ة غی ر الكامل ة التعبی أن حری ون ب انوا یقول رون ك كثی
یمكن إنكار الھولوكست، لكن ھؤالء جھلوا لماذا یحصل ذلك وكیف یجیب الغربیون على 

ل      . ھذه القضیة ار الھولوكست یمث ر وأن إنك اریخي لألم معظم الناس ال یعرفون البعد الت
ن ینساھا          لدى الغربیین عودة ل ة قاسیة ل ي حرب عالمی الم ف ت الع ي أدخل تأیید النازیة الت

  .التاریخ أبدا
ذه األمور یحصل           ل ھ دم التخطیط لمث وم، ألن ع ي مفھ وعلى العموم، ھذا كلھ بالنسبة ل

ي حصلت ھي قضیة        ى المعارضة الت ة  "دائما، ولكن ما یجعلني أعترض بقوة عل الطاق
  .لدى اإلنسان" الحیویة الخیریة

ذل      نح ا بب تم معظمن ة، وال یھ ات االجتماعی رة والعالق ل واألس غولون بالعم ادة مش ن ع
بعض      ن ال ام، ولك الكثیر من الوقت والجھد في األعمال التي تعود بالنفع على الصالح الع
دموا          ا أن یق دون من خاللھ دودة یری ة مح ة خیری ة حیوی منا یبذلون القلیل، ألن لدیھم طاق

المشكلة . رضا بأنھم حققوا الواجب علیھم في ھذا المجال أو ذاكشیئا للناس، لیشعروا بال
ات المشكالت             اني من مئ ة تع ة متھالك دا ألم م ج ن المھ ل م ة تجع أن محدودیة ھذه الطاق
داف ذات     ق األھ ي تحق المستصیة أن تصرف ھذه الطاقة بأكبر قدر ممكن من الفعالیة الت

  .األولویة قبل أي شیئ آخر
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ى اإلساءة          وبالرغم أن المقاطعة ھ احتجاجا عل ردي من حق اإلنسان أن یبذل ھي عمل ف
ي         ة، وھي ف ذه المقاطع دعوة لھ اس لل ھ الن للرسول الكریم، إال أن الجھد الضخم الذي بذل
د     ذا الجھ ذل ھ النھایة عمل مؤقت لھ ثمرات محدودة، یجعلنا نتساءل فیما إذا كان ینبغي ب

  .أفضل على المستوى البعیدفي قضایا أكثر أھمیة وفي جھود تعطي ثمرات 
ن     ل م دیك القلی ركة، ل ة أو الش ا الدول ي تملكھ الموارد الت بیھھ ب ن تش بط یمك ر بالض األم
داف      ق األھ ة لتحقی ا أولوی یاء وأكثرھ م األش ي أھ ھ ف ى بذل ا عل رص دائم ال، أال تح الم

ذلھا ف      ى ب ي العامة؟ األمر نفسھ ینطبق على طاقتنا اإلیجابیة، والتي یجب أن نحرص عل
دیثا        . القضایا األكثر أولویة ا ح ة ألن لھ ر أھمی ذه القضایا األكث وأنا ھنا لن أتحدث عن ھ

م        درك مباشرة حج ك یجب أن ت ة، فإن مستقال، وألنھ إن لم تخطر ببالك قضایا أكثر أھمی
ة    اعرھا العاطفی ال وراء مش ل مج ي ك عف ف ن الض اني م ة تع ري أم دما تج المشكلة عن

ي         ) ررغم أنھ أمر مطلوب ومبر( ة الت ن الھاوی ا م ي تخرج بھ ة الت وتنسى القضایا الھام
  .تعیشھا

ل    ا ك ل دائم لم یتجاھ ھ وس لى اهللا علی ول ص ل الرس ذي جع بب ال و الس ذا ھ ان ھ ا ك ربم
ع     ي مجتم رین ف محاوالت اإلساءة إلیھ، وكان بھذا قدوة للصحابة الكرام الذین عانوا األم

ام       مكة المكرمة، وذلك حتى ال تضیع الطاقة الح اك مھ ا ھن ردود الغاضبة بینم ي ال یویة ف
  .الدعوة، وھي أكثر أھمیة بال شك

ل إیجابي        و أن التسامح كفع ریم ھ األمر اآلخر الذي یمكن قراءتھ في سلوك الرسول الك
د            ا بع ھ فیم ر أثبتت ذا أم اس، وھ ا یوصلھ من رسائل للن خیر دائما من الفعل السلبي في م

ة وا یة واإلداری ات السیاس رد  النظری ة ال ت فعالی ي تثب ة الت ارب العلمی ة والتج لتعلیمی
  .اإلیجابي مقارنة بالرد السلبي

ر     ن أث ر م ة الكثی ا كأم د عانین اب"لق ي    " اإلرھ اءات ف ذه اإلس ت ھ ا، وكان لبي علین الس
الم         ف باإلس ة للتعری ي أنشطة إیجابی ا ف ة لالستفادة منھ ة ھام ة فرص حف الدنماركی الص

ألنشطة التدمیریة، ولذلك أعتبر ما حصل الحقا بعدما ھدئت والمسلمین وتبرئتھ من ھذه ا
ن الھجوم     ر م العواطف من حوار مع الدنماركیین، وإقامة المؤتمرات وغیره أفضل بكثی
ة   وحرق السفارات والمظاھرات األفغانیة التي مات فیھا العشرات وتدمیر شركات عربی

ت   ة مسالمة      لمجرد أنھا قررت عمل عالقة تجاریة مع دولة أخرى كان اریخ دول ر الت عب
  .للعرب والمسلمین

، ألن الدنمارك خصصت "صدفة حزینة في الدنمارك"لقد كتبت قبل أسابیع مقالة بعنوان 
ع           ٢٠٠٦عام  دة أرب ذا لم ة واإلسالمیة وخططت لھ ة العربی دنماركیین بالثقاف ف ال لتعری

ادل اإل        ا للتب مل برنامج طة تش ن األنش ة م لة طویل عت سلس نوات، ووض ي س عالم
واألكادیمي ومھرجانا ثقافیا یمتد طوال شھر أغسطس، ولكن الصدفة دمرت ھذا النشاط، 
وجعلتھ في وضع محرج، وخاصة بعدما وجد الدنماركیون أنفسھم مكروھین من شعوب  

  .ال یعرفون عنھا شیئا بسبب رسوم في صحیفة ال یملكون علیھا أي سلطة قانونیة
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ت    أحدھم قال لي بعد قراءة المقالة ا فعل بأن األمر ربما لم یكن صدفة، وأن الصحیفة ربم
ود     ذه الجھ ك لتخرب ھ ي          . ذل ول ل ل أن یق الي قب ي ب ال ف ذا االحتم م یخطر ھ بصراحة ل

  .الصدیق ھذا، ربما ألنني أكره نظریة المؤامرة، ولكن التخریب قد حصل بكل أسف
وم ب             ل إنسان أن یق ة، فھي سلوك شخصي من حق ك د المقاطع ھ بسبب أو  أنا لست ض

ا،         م یخطط لھ ة ل ي ردود فعل عاطفی ة ف بدون سبب، ولكنني ضد تضییع جھود أمة كامل
د       ة، وض اس دون قیم ر الحم ي تثی امرات الت د المغ دي، وض ر المج ب غی د الغض وض

  .الجھود السلبیة
  !!تحیة إكبار لكل الذین یخططون ویفعلون إیجابیا 

  السعودیة" المعرفة"ـ نقال عن مجلة 
  )نت.العربیة(ریر رئیس تح* 

  المقاطعة والمعامالت التجاریة مع األعداء
ن  الم أون الی وى :إس وان الفت  :عن
========================  

  المقاطعة والمعامالت التجاریة مع األعداء
 

  ٠١/٠٣/٢٠٠٥تاریخ اإلجابة 
  موضوع الفتوى السیاسة الشرعیة

  األردن -بلد الفتوى 
لم        نص السؤال أود أن تتفضلوا باإلف   خص المس ي الش م الشریعة اإلسالمیة ف ادة عن حك

النفع      ود ب ا تع الذي یتعامل مع أعداء دینھ ووطنھ معامالت تجاریة أو اقتصادیة أو غیرھ
  .على العدو، سواء كان ذلك في وقت السلم أو في وقت الحرب

  اسم المفتي الدكتور الشیخ یوسف عبد اهللا القرضاوي
  نص اإلجابة

  :، والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعدبسم اهللا، والحمد هللا
اد،       وان الجھ ن أل ا یستطیع م ال شك أن المسلم مأمور بمجاھدة أعداء دینھ ووطنھ، بكل م

ة   اد بالمقاطع ب، والجھ اد بالقل ان، والجھ اد باللس د، والجھ اد بالی عف . . الجھ ا یض ل م ك
ر استطاعتھ، وفي حدود العدو، ویخضد شوكتھ یجب على المسلم أن یفعلھ، كل إنسان بقد

الده، سواء           دو ب ھ وع دو دین ا لع لم بحال أن یكون رداء أو عوًن إمكانیاتھ، وال یجوز لمس
  أو غیر ذلك. . كان ھذا العدو یھودًیا أم وثنًیا 
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ا          ل م ھ بك وا حرمات ھ، وینتھك دون أن ینتقصوا حقوق ذین یری ھ ال د أعدائ لم یقف ض فالمس
داء اهللا و  ال اهللا         یستطیع، وكل من والى أع ا ق نھم، كم و م وطن فھ داء ال دین وأع داء ال أع

ھ أو بلسانھ   ) ٥١: المائدة) (ومن یتولھم منكم فإنھ منھم: (تعالى أي من كان موالًیا لھم بقلب
نھم          و م ن األسالیب فھ ة من الطرق أو أسلوب م أي طریق ھ، أو ب ھ أو بمال . . أو بمعاملت

ة،        وھذا ما حّذر القرآن منھ . . یصبح في زمرتھم  ن آی ر م ي أكث ر من سورة، وف في أكث
نھم   ا م نھم وبعًض زًءا م ار ج ون الكف ذین یتول ل ال اء . . (جع ھم أولی روا بعض ذین كف وال

  ). ٧٣: األنفال) (بعض
ھ أو    ص إیمان فالمسلم ال یوالي الكافر، والبر ال یوالي الفاجر، فإذا وااله كان دلیًال على نق

و      اهللا، فھ اذ ب ى زوال إسالمھ والعی الم،      عل ن المروق عن اإلس ون م ردة، ول ن ال وع م ن
دھم         ل یجاھ ى األق یف، فعل داءه بالس د أع تطع أن یجاھ م یس لم إذا ل روض أن المس المف
ل     ار أو ك ل دین ا، ألن ك ا أو تجارًی ادًیا أو مادًی نفعھم اقتص ي أن ی بب ف ة، ال یتس بالمقاطع

ك أعط : ریال أو كل قرش أو كل روبیة تذھب إلى العدو، معناه ن    أن تھم رصاصة أو ثم ی
ا             ود حینم ان الیھ ا ك لم ومن ھن ب مس ى قل لم وإل در مس ى ص رصاصة تتحول بعد ذلك إل

ة      ة معروف ان شعارھم الفت ا ك ل    : یجمعون تبرعات في أمریكا وفي غیرھ اًرا تقت ع دین ادف
  .عربًیا 

ل       ذي یقت ذي سیشتري السالح ال ذا  . . . فالمال ھو ال ت مشرًكا أو    . . وھك ت إذا عاون أن
ائر       ك ن الكب رة م ذه كبی ا مسلمة، وھ افًرا أو فاجًرا یحارب المسلمین، فأنت بذلك تقتل نفًس

ا     (العظمى  اس جمیع ل الن ا قت ا فكأنم دة ) (ومن قتلھ ًدا     ). (٣٢: المائ ا متعم ل مؤمن ومن یقت
  ).٩٣: النساء). (فجزاؤه جھنم خالًدا فیھا، وغضب اهللا علیھ ولعنھ، وأعد لھ عذاًبا عظیًما

ذب   فالمفروض في المسلم أال یكون مع أعدائھ أبًدا، مھما أظھروا من حسن النوایا فھذا ك
الى - ول اهللا تع ض : (یق اء بع ھم أولی المین بعض ة) (وإن الظ ولھم (، )١٩: الجاثی ن یت وم

نھم  ھ م نكم فإن دة) (م ول) ٥١: المائ ود    : (ویق وا الیھ ذین آمن داوة لل اس ع د الن دن أش لتج
ھ      )٨٢: المائدة) (والذین أشركوا ع أمت لم م ل مس ، فالبد أن نعرف ھذا جیًدا، وأن یكون ك

فاإلنسان إذا . . وھو أمر فطري في األمم . . وھذا أقل شيء . . . . اإلسالمیة، ومع دینھ 
ك       أكثر من ذل ل ب ط، ب ة  . . . حارب سواه، ال یحاربھ بالسالح فق المشركون  . . بالمقاطع

، أول ما حاربوه، لم یكن  -صلى اهللا علیھ وسلم  -حینما أرادوا في مكة أن یحاربوا النبي 
ن             ھ، مم حابھ، وأھل اطعوه وأص ة ق ا اقتصادیة بالمقاطع ت حرًب ا كان حرب السالح، وإنم

م       . . . انتصروا، من بني المطلب وبني ھاشم  م ول وا لھ م یبیع اطعوھم ول حاصروھم، وق
اه    الحرب : یشتروا منھم، ولم یزوجوھم، ولم یتزوجوا منھم، وذلك معناه االقتصادي معن

اطعوا  . . وھؤالء مشركون . . فھكذا . . اإلعداد  فالمسلمون أولى بأن یعرفوا ذلك وأن یق
  كل عدو هللا، وكل عدو للمسلمین،

  .وكل من خرج على ذلك فقد خان اهللا ورسولھ وجماعة المسلمین
  واهللا أعلم
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=========================  
  المقاطعة وسیلة لنصرة المجاھدین

 
  ٠١/٠٦/٢٠٠١ریخ اإلجابة تا

  موضوع الفتوى الجھاد
  السعودیة -بلد الفتوى 

ن         ي األرض المقدسة م ا الفلسطینیون ف ھ إخوانن ایتعرض ل نص السؤال الیخفى علیكم م
ن             وا م ا امتلك وا م م یمتلك ود ل دو الصھیوني ،وال شك أن الیھ ل الع قتل واضطھاد من قب

رى وع  دول الكب ن ال ؤازرة م دة إال بم رى سالح وع ا ی لم حینم ا والمس ھا أمریك ى رأس ل
لمین        دعاء للمس ھ إال بال ذالن أعدائ ھ وخ مایتعرض لھ إخواننا ال یجد سبیًال لنصرة إخوان
ي        ھ ینبغ ورین أن ض الغی رى بع ة، وی ة والھزیم داء بالذل ى األع ین وعل ر والتمك بالنص

لم إذا       ؤجر المس ل ی ا ،فھ ك    لنصرة المسلمین أن نقاطع منتجات إسرائیل وأمریك اطع تل ق
  .المنتجات بنیة العداء للكافرین وإضعاف اقتصادھم ؟ وماھو توجیھكم حفظكم اهللا 

  نص اإلجابة
  :بسم اهللا ،والحمد هللا ،والصالة والسالم على رسول اهللا،وبعد

  :یقول الشخ ابن جبرین من علماء السعودیة 
ل  ان    یجب على المسلمین عموًما التعاون على البر والتقوى ومساعدة المس ل مك ي ك مین ف

بما یكفل لھم ظھورھم وتمكنھم في البالد وإظھارھم شعائر الدین وعملھم بتعالیم اإلسالم  
وتطبیقھ لألحكام الدینیة وإقامة الحدود والعمل بتعالیم الدین، وبما یكون سبًبا في نصرھم  
ل             داء اهللا بك اد أع ي جھ ده ف ذل جھ ارى ، فیب ود والنص ن الیھ افرین م وم الك ى الق عل

  ).جاھدوا المشركین بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم: (مایستطیع، فقد ورد في الحدیث 
ي            ات الت ل اإلمكان ذل ك ل مایستطیعونھ ،وب دین بك ى المسلمین مساعدة المجاھ فیجب عل
ن             ا یستطیعونھ م ار بم اد الكف یھم جھ ا یجب عل ة لإلسالم والمسلمین ،كم یكون فیھا تقوی

دین      القدرة، وعلیھم أیًضا أن یفعل  داء ال ار أع ھ إضعاف للكف ل مافی ال یستعملونھم   ، وا ك ف
رار     ا إق ي فیھ كعمال لألجرة كتاًبا او حساًبا أو مھندسین أو خداًما بأي نوع من الخدمة الت

  .وتمكین لھم بحیث یكتسحون أموال المؤمنین، ویعادون بھا المسلمین 
ل       رك التعام ار بت ع الكف اطعوا جمی ا أن یق لمین أیًض ى المس راء    وعل رك ش م ،وبت معھ

داء    ة الع منتجاتھم سواء كانت نافعة كالسیارات والمالبس وغیرھا ،أو ضاًرا كالدخان بنی
ون     ا یك للكفار وإضعاف قوتھم وترك ترویج بضائعھم ،ففي ذلك إضعاف القتصادھم مم

  .سبًبا في ذلھم وإھانتھم 
  واهللا أعلم



 ٤٠٣

==================== 
  !یارالُمْختار یا ُأمََّة الِمْل

 
  یا ُأمََّة الِمْلَیاِر َأْیَن ِرجاُلِك أْیَن النَّفیُر وأْیَن َصْوُت الحاِدي؟
  !!َفالنَّْذُل َیْھَزُأ بالنَِّبيِّ وما اْنَتَھى ُرْغَم النَّكیِر َفیا َلُھ ِمْن َعاِدي

  یا ُأمََّة الِمْلَیاِر َمْن َأْغَرى ِبَنا أبناَء ِقْرٍد ِحْفَنَة األْوغاِد؟
  الِمْلَیاِر َأْین ُأسوُدِك اْلَغْضَبى ِلَتْثَأَر ِللنَِّبيِّ الھاِدي؟ یا ُأمََّة

  یا ُأمََّة الِمْلیاِر َأْیَن َشِبیَبٌة َتْھُفو ِلَحْمَزَة َأْو ُخَطى اْلِمْقَداِد؟
  َیا ُأمَّة الِمْلیاِر َأْیَن َصِفیٌَّة َأْیَن َبُنو الَخْنَساِء ِلَألْحَفاِد؟

  ٌد َأْو َطاِرٌق َألَتى السَّفیُھ ُیریُد َلْثَم َأَیاِديَلْو َكاَن ِفیَنا َخاِل
********************  

  َیا ُأمََّة الِمْلَیاِر ِتْلَك ُرُبوُعنا َلِبَسْت ِلَعْھِد اْلِعزِّ َثْوَب ِحَداِد
  یا ُأمََّة الِمْلَیاِر َھْل ِمْن ِعْبَرٍة ِمْن َحاِل َأْنَدُلٍس َوِمْن َبْغَداِد؟

  !ھَل الضالِل َتحاَلفوا َوالُخْلُف َمزََّق َسْھَلَنا والَواِديَعَجبًا َنرى أ
  یا ُأمََّة الِمْلَیاِر َھْل ِمْن َوْقَفٍة؟ َفاْلُكْفُر َأْظَھَر َكاِمَن اَألْحقاِد
  یا ُأمََّة الِمْلیاِر َأْیَن َنِبیُّنا ِفي َقْلِب َحاِضِر َقْوِمنا َواْلَباِدي؟

  یدة ذاھب كرمادحب النبي فریضة وبدونھا ركن العق
  !َعَجبًا َنقوُل ُنِحبُُّھ َوُنِجلُُّھ َوالِفْعُل َیْرِمي َقْوَلنا ِبَفساِد

  یا ُأمََّة الِمْلیاِر َكْیَف َمَحبٌَّة َوالَقْلُب ھاَم ِبَمْوِقٍع َوَنَواِدي؟
  یا َأمََّة الِمْلیاِر َكْیَف َمَحبٌَّة َوَقِد اْشَتَكى الِمْحَراُب َھْجَر ِعَباِد؟

  مََّة الِمْلَیاِر َكْیَف َمَحبٌَّة َواْلَماُل َیْشُكو ِمن ربًا َوَفَساِد؟یا ُأ
  یا ُأمََّة الِمْلَیاِر َأْیَن َفِقیُرَنا َأَحَباُه َجْمُع الُموِسِریَن ِبَزاِد؟

  َأْیَن النَِّساُء ِحَجاُبَھا َوَعَفاُفَھا؟ َقَذَفْت ِبھا َنْحَو الضََّیاِع َعَواِدي
  !اِر َیْبِكي ِطْفُلَنا ُأمًَّا َتَخلَّْت َعْنُھ َبْیَن َبواِديیا ُأمََّة الِمْلی

  یا ُأمََّة الِمْلیاِر َأْیَن ُسُجوُدَنا ِباللْیِل َبْیَن َقَواِفِل الُعبَّاِد؟
  یا ُأمََّة الِمْلیاِر َأْیَن ِصَیاُمَنا َنْفالًً ُنَحاِكي َمْوِكَب الزُّھَّاِد؟

  ِك َأْلَھْتِك َعْنُھ َرَباَبٌة َأْم َشاِدي؟یا ُأمََّة الُقْرآِن َأْیَن ِكَتاُب
  !یا ُأمََّة الُمْخَتاِر َأْیَن ُعُلوُمُھ؟ ُھِجَرْت َوَباَءْت ُسوُقَھا ِبَكَساد



 ٤٠٤

  َمْن َكاَن ِحّبًا للرَُّسوِل َفُكلُُّھ ُبْغٌض ِلَخْصٍم للرسول ُیَعاِدي
  ْدُیُھ ِمْن َحاِديَمن راَم َنْصرًا للرَُّسوِل َفَما َلُھ َغْیُر الرَُّسوِل َوَھ

*********************  
  یا ُأمََّة الِمْلَیاِر َأْیَن ِحَساُبَنا للنَّْفِس َقْبَل َرِحیِلَنا َوَمَعاِد؟
  َكُثَر الَكالُم َفَأْیَن ِفْعٌل َحاِزٌم ِلَیُلوَذ َجْمٌع آِبٌق ِبَرَشاِد؟

  َبِة اِإلْلَحاِد؟َطاَل الشَِّقاُق َفَأْیَن َصفٌّ َواِحٌد ِلَیُفلَّ َحدَّ ِعَصا
  یا ُأمََّة الِمْلَیاِر َھْل ِمْن َتْوَبٍة فالَحقُّ َیْدُعو َوالرَُّسوُل ُیَناِدي؟
  یا ُأمََّة الِمْلَیاِر َھْل ِمْن َنْھَضٍة َأْو َصْحَوٍة ِمْن َغْفَلٍة َوُرَقاِد؟

  ؟یا ُأمََّة اِإلْسالِم َھْل ِمْن ِھمٍَّة َنْحَو الَفالِح َوِعزٍَّة َوِرَیاِد
َداِد؟؟  وٍَّة َوَس وِل ِبُق َدى الرَُّس ْوَدٍة ِلُھ ْن َع ْل ِم الِم َھ َة اِإلْس ا ُأمَّ  ی

========================= 
 النبي العظیم بین حقد أعدائھ وحب أبنائھ

  
ا       ( ذابا مھین م ع د لھ رة وأع دنیا واآلخ ي ال نھم اهللا ف ولھ لع ؤذون اهللا ورس ذین ی ).. إن ال

  .٥٧: األحزاب
ى     لقد اعتاد ال مجرمون في األرض أن یحاربوا الحق والھدى بوسائل شتى، وللھجوم عل

ان            ریش، ك ار ق ھ كف دأ ب ل ابت اریخ طوی ى اإلسالم ت لم وعل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
د              حفھا صورا مسیئة للرسول محم دى ص دانمرك حین نشرت إح ي ال دث ف ا ح آخره م

قة الحقد الدفین، وعدم التجاوب  صلى اهللا علیھ وسلم، وما تال ذلك من أحداث كشفت حقی
مع سفراء الدول اإلسالمیة، وقد سبق ذلك قصة سلمان رشدي، ثم قصة اخراج فیلم سیئ 
ة          ن المنزل نقص م ھ ال ی ذا السبیل فان ي ھ عن النبي العظیم، ولكن مھما بذل المجرمون ف

د اهللا ا       د توع ؤمنین، وق د الم د اهللا وعن لم عن لمستھزئین،  العالیة لمحمد صلى اهللا علیھ وس
  .٩٥: الحجر) إنا كفیناك المستھزئین: (وذلك بقولھ سبحانھ وتعالى

ا،             أھلكم اهللا جمیع لم ف ھ وس ریش یستھزئون برسول اهللا صلى اهللا علی ر من ق ان نف فقد ك
م    د لھ رة وأع دنیا واآلخ ي ال ة ف یھم اللعن زل اهللا عل اله، ین ذكورة أع ة الم ي اآلی ذلك ف وك

  .خرى في ھذا الصددعذابا مھینا، وكذلك آیات أ
ھ        ي كتاب الى ف لم ان مدحھ اهللا سبحانھ وتع وحسب الرسول المصطفى صلى اهللا علیھ وس

  .الكریم وأعلى ذكره في األرض والسماء أبد الدھر، ثناء لم ینلھ أحد من خلقھ
اة   وتدافع الشعراء والمؤمنون یمدحون رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مدیحا امتد من حی

د         الرسول الكر دیح الممت ذا الم ال ھ ق اهللا أن ین د من خل یم إلى یومنا ھذا، وما اجتمع ألح



 ٤٠٥

انھم،     ع بی بھم وروائ یم ح انھم وعظ دید ایم ون ش ھ المؤمن رغ فی دیحا اف ھ، م وال جزءًا من
  .لتظل أنشودة الدھر، وآللئ البیان

ر   ى الكبی عراء األعش ن الش لم م ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص دح رس دأ بم ن ب ل أول م  ولع
  :میمون ابن قیس في قصیدتھ التي مطلعھا

  ألم تغتمض عیناك لیلة أرمدا
  وعادك ما عاد السلیم المسھدا

ول اهللا        دي رس ین ی ى ب ذر وألق اب واعت ھ حین ت ر رضي اهللا عن ن زھی ب ب وقصیدة كع
  :صلى اهللا علیھ وسلم قصیدتھ الرائعة

  بانت سعاد فقلبي الیوم متبول
  متیم إثرھا لم یفد مكبول

حابة الشعراء رضي    وأنا  أعد ھذه القصیدة من روائع األدب العالمي، واندفع بعض الص
اهللا عنھم یمدحون رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یدافعون عنھ أمام ھجوم قریش كعبداهللا 

  .بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت رضي اهللا عنھم أجمعین
ذا      دھم ای ان أطولھم باعا وأش ي      ولكن حسان بن ثابت ك د ف ا لنج ریش وشعرائھا، وإن ء لق

وصف أم معبد التي مسح رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ضرع شاة خلفھا الجھد، فدرت 
ي   لبنا روي منھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وأبوبكر رضي اهللا عنھ والذین معھ، نجد ف

  :وصفھا لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قطعة أدبیة عالیة، تقول فیھا
ان صمت فعلیھ الوقار، وان تكلم .. رجال ظاھر الوضاءة، أبلج الوجھ، حسن الخلقرأیت 

وة     .. سماه وعاله البھاء ق حین رأت وجھ النب ھذا البیان الرائع دفعھ التأثر الصادق العمی
  .دون أن تعرفھ

ید              دیح س ي م انھم ف ي بی رائحھم وغن ئ ق دفعون آلل ر العصور ی ى م والى الشعراء عل وت
اني            الخلق، حتى ال ع الشیخ یوسف سعید النبھ د جم نھم، وق د م یكاد یخلو عصر من أح
ي         ١٣٥٠المتوفى سنة  ة، ف ي المجموعة النبھانی ریم ف دح الرسول الك ي م ھـ كل ما قیل ف

فحة، وجاء الشعراء       ف وخمسمائة ص المدائح النبویة في أربع مجلدات تضم أكثر من أل
ل محم        دیح مث ذا الم ي ھ دعون ف دیث یب ي قصیدتھ    في العصر الح ارودي ف : ود سامي الب

ي      رم ف د مح ا، وأحم ین بیت بعة وأربع ة وس ي أربعمائ ة ف دح سید األم ي م ة ف كشف الغم
یق    رون یض عراء كثی ة، وش ة والھمزی یدتیھ البائی ي قص وفي ف الم، وش د اإلس ھ مج دیوان

  .المجال عن ذكرھم في ھذه الكلمة الموجزة
لم ع       ھ وس دیح الرسول صلى اهللا علی ددا من الشعراء       ولم یقتصر م ان ع ى المسلمین ف ل

الیاس قنصل، والشاعر القروي رشید سلیم : النصارى مدح الرسول المصطفى، من مثل
د،     خوري، ورشید أیوب، وریاض المعلوف، والیاس طعمة الذي أسلم وسمي نفسھ الولی



 ٤٠٦

ا     : ولقد تشرفت بمدیح سید المرسلین بقصیدة بعنوان ین بیت ي سبعة وأربع رسول الھدى ف
  :ذكر ھنا منھاأ

  ذكرك في األرض حمید وفي السماء حمید: أنت معنى الوفاء
  ال تكاد الشھود تمأل عینیـ ـھا فیغضي من الجالل الشھود

  حسبك المدح أن تكون على خلـ ـق عظیم یثني بھ الكتاب المجید
ذا       ي معالجة ھ ة السعودیة ف ة العربی  وعلى األمة المسلمة كلھا أن تقتفي أثر جھود المملك

الموقف من الدانمرك بالحزم والدفاع عن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ولو أدى ذلك إلى 
لمة             ة المس ا ان األم دانمرك وغیرھ م ال ى تعل دانمرك، حت ھ لل الم اإلسالمي كل ة الع مقاطع

   .مازالت على عھدھا مع اهللا سبحانھ وتعالى وحبھا للرسول العظیم وغیرتھا على اإلسالم
=========================  

 النبيُّ العظیم والرحمة المھداة بین وفاء المؤمنین وإیذاء المشركین
   

www.alnahwi.com  

ى      { أنعم اهللا تبارك وتعالى على ھذه األمة نبي الھدى  ات إل ن الظلم اس م الذي أخرج الن
 النور، فھو الرحمة المھداة، والنعمة المسداة، وھو خاتم النبیین، وسید المرسلین، ومحبتھ

افق             ل من ھ وآذاه ك ي، وخذل ل مؤمن تق ھ ك د نصره وأحب ین، وق ق أجمع واجبة على الخل
  .أبان في ھذا المقال ھذه الصور بشكل دقیق وبیان لطیف -ومشرك، والكاتب ینفع اهللا بھ 

  :{ ثناء من اهللا سبحانھ وتعالى على رسولھ الكریم  -١
ذیرا      اھدا ومبشرا ون لناك ش ا أرس ي إن ا النب ا أیھ راجا   )  ٤٥( ی ھ وس ى اهللا بإذن ا إل وداعی

را  را  )  ٤٦( منی ال كبی ن اهللا فض م م أن لھ ؤمنین ب ر الم افرین )  ٤٧( وبش ع الك وال تط
  .}٤٨ - ٤٥: األحزاب{)  ٤٨( باهللا وكیال " والمنافقین ودع أذاھم وتوكل على اهللا وكفى

ومھما ألَّفوا من  ،{مھما كتب الصادقون من ثناء على النبّي العظیم، سید المرسلین محمد 
ي           م الشعراء من قصائد ف ا نَظ يِّ الخاتم، ومھم ة النب كتب وقدَّموا من دراسات عن عظم
ھ    مدیح النبّي المصطفى، فلن یبلغ ذلك كلھ ما أثنى بھ اهللا على رسولھ الذي اصطفاه وبعث

ا       . رحمة للعالمین ة أعاله، یخاطب بھ ات الكریم وَحْسبك ھذا الوصف الذي تعرضھ اآلی
َك    :  سبحانھ وتعالى رسولھ ونبّیھ، فیبّین لھ حقیقة المھمة التي ُبعث بھااهللا ى ُأمَِّت شاھدًا عل

ة والفضل             ؤمنین بالجنَّ ة، ومبشرًا للم اس كافَّ ى الن ة وعل یھم الحجَّ َت عل َتھم وأقم وقد بلَّغ
ال           غ رس ًا یبلِّ ة، وداعی وم القیام ار ی ذاب الن افرین من ع ذیرًا للك ھ،  العظیم من اهللا، ون ة ربِّ

ا         دقھا وحجتھ مس بص رقة كالش اھرة مش الة ظ ة، رس اس كاف ى الن ة، إل الَة الخاتم الرس
ى   . وآیاتھا ى اهللا، عل وال تطع الذین أدبروا عن الھدى، وال تباِل بأذاھم وامِض متوكًال عل

  !خّطة جلیَّة، ونھج قویم، وصراط مستقیم، ال یعطلھ إیذاء المجرمین 
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ة تع   دى        وتتوالى اآلیات الكریم ھ بالھ اره وبعث ذي اصطفاه اهللا واخت ّي ال ة النب رض عظم
وال نستطیع  . ودین الحق، تعرض وتحیط بجوانب عظمتھ في بیان معجز وعرض حق   
دلُّ        ذ قبسات تشیر وت ا نأخ دد، ولكنن ى  : ھنا أن نورد اآلیات كلھا في ھذا الص ك لعل " وإن

  .}٤: القلم{ ٤خلق عظیم 
عالمین، یبرز فیھ سبحانھ وتعالى أھمیة الُخُلق في دین اهللا، وما أعظم ھذا الثناء من ربِّ ال

د  غ والتعھ د، والتبلی ة والعھ اء باألمان ي الوف اس، ودوره ف اة الن ي حی ھ ف ون . ومنزلت ولتك
ق        وا بُخُل یم، ویتأسَّ دأ العظ ذا المب كوا بھ ى یتمس ا، حت ریَّة كلِّھ م، للبش ِق كلِِّھ ًا للَخْل نبراس

  :{الرسول 
را       لقد كان لكم في ر اهللا كثی وم اآلخر وذك رسول اهللا أسوة حسنة لمن كان یرجو اهللا والی

  .}٢١: األحزاب{ ٢١
المؤمنین         { ویرفع اهللا منزلة النبي  ى ب ى یكون أول ًا، حت ق جمیع ین الخل ؤمنین وب بین الم

  :من أنفسھم، وزوجاتھ أمھاتھم 
ى  ي أول وا األرح   " النب اتھم وأول ھ أمھ ھم وأزواج ن أنفس المؤمنین م ى ب ھم أول " ام بعض

ى     وا إل اجرین إال أن تفعل ؤمنین والمھ ان    " ببعض في كتاب اهللا من الم ا ك ائكم معروف أولی
  .}٦: األحزاب{ ٦ذلك في الكتاب مسطورا 

ھ اهللا   وھذه المنزلة العالیة والصفات السامیة تجتمع في رجل أّميٍّ ال یقرأ وال یكتب، وبعث
  :وال المفترین ومزاعم المضّلینبھذه المعجزة العظیمة لیدحض اهللا بھا أق

قل یا أیھا الناس إني رسول اهللا إلیكم جمیعا الذي لھ ملك السموات واألرض ال إلھ إال ھو 
م          وه لعلك ھ واتبع اهللا وكلمات ؤمن ب ذي ی ي األمي ال اهللا ورسولھ النب آمنوا ب ت ف ي ویمی یحی

  .}١٥٨: األعراف{ ١٥٨تھتدون 
دیم       { وأمر اهللا المؤمنین باحترام الرسول  دم تق ع الصوت وع دم رف دیث وع بأسلوب الح

الھم       بطًال ألعم ذلك م ل اهللا اإلخالل ب ھ، وجع ا     . الرأي بین یدی وة ولمنزلتھ ھ إجالل للنب إن
  :العالیة 

یم     وا اهللا إن اهللا سمیع عل ا    ١یا أیھا الذین آمنوا ال تقدموا بین یدي اهللا ورسولھ واتق ا أیھ ی
ر بعضكم       الذین آمنوا ال ترفعوا أصواتكم ف القول كجھ ھ ب روا ل ي وال تجھ وق صوت النب

  .}٢، ١: الحجرات{ ٢لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون 
ذه الرسالة        { وَحْسبك من ثناء اهللا على رسولھ  ل ھ ھ، لیحم اره واصطفاه من خلق أن اخت

العظیمة، وجعل طاعة الرسول من طاعة اهللا، ومعصیتھ من معصیة اهللا سبحانھ وتعالى، 
  :وإیذاءه یجلب غضب اهللا ولعنتھ 

معون      تم تس ھ وأن وا عن ولھ وال تول وا اهللا ورس وا أطیع ذین آمن ا ال ا أیھ وا  ٢٠ی وال تكون
  .}٢١، ٢٠: األنفال{ ٢١كالذین قالوا سمعنا وھم ال یسمعون 
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تم وإن    ا حمل یكم م ل وعل ا حم ھ م ا علی وا فإنم إن تول ول ف وا الرس وا اهللا وأطیع ل أطیع ق
  .}٥٤: النور{ ٥٤ا وما على الرسول إال البالغ المبین تطیعوه تھتدو

  .}٨٠: النساء{ ٨٠فما أرسلناك علیھم حفیظا " من یطع الرسول فقد أطاع اهللا ومن تولى
ا        ذابا مھین م ع د لھ رة وأع دنیا واآلخ ي ال نھم اهللا ف ولھ لع ؤذون اهللا ورس ذین ی  ٥٧إن ال

  .}٥٧: األحزاب{
زم     { طاعة رسولھ وأّي ثناء أعظم من أن یجعل اهللا  ة رئیسة یلت دة إیمانیَّ من طاعتھ، قاع

فًا     . بھا المؤمنون أبد الدھر  ؤمنین ص ة للم دة الجامع ولتكون طاعة اهللا ورسولھ ھي القاع
  !واحدًا ما التزموا ذلك 

ى رسولھ      اء عل ع         { ویظلُّ الثن رّدد م اب اهللا، ی ال مؤمن كت ا ت دھر، كلم د ال دًا أب اًء ممت ثن
  :، كما یقول الشاعر { على رسولھ التالوة ثناء اهللا

  َحْسُبَك الَمْدُح َأْن تكون َعَلى ُخْل
  ٍق َعظیٍم ُیْتَلى ِبِھ الِكتاُب الُمجیُد

  ُكلُّ آٍي ِمَن الِكتاِب َوِذْكٍر
  )١(ُھَو ِذْكٌرعلى الزََّماِن َجِدیُد

  :عنایة اهللا ورعایتھ، وتثبیتھ وحمایتھ  -٢
ى  اء          وال یقف األمر عند ثناء اهللا عل ذا الثن ع ھ ي المصطفى فحسب، ولكن م رسولھ النب

تمتد رعایة اهللا سبحانھ وتعالى رعایة حانیة، تحنو على الرسول الكریم وھو یشقُّ سبیلھ    
ویمتدُّ مع الرعایة والحنو توجیٌھ وتثبیٌت . بین صخور وعقبات، وشدَّة إیذاء وعظیم ابتالء

ھ   ومدٌد بالوحي والمالئكة والنور الذي ُأْنزل،  ي قلب كلُّ ذلك لیبعث في نفسھ الطمأنینة، وف
ة واالستبشار       ع مسیرتھ الصبر والثق ة، وم ن     . الثبات والعزیم ض القبسات م دبَّر بع ولنت

  :كتاب اهللا تضيء لنا ھذه الحقائق 
ي الساجدین    ٢١٨الذي یراك حین تقوم  ٢١٧وتوكل على العزیز الرحیم   ٢١٩وتقلبك ف

  .}٢٢٠ - ٢١٧: شعراءال{ ٢٢٠إنھ ھو السمیع العلیم 
لِّ أحوال الرسول     ریش،       {وتمضي ھذه الرعایة في ك دید من ق ذاء الش ى اإلی و یتلقَّ ، وھ

ا،    والعدوان والمطاردة، والكید والتآمر والمكر من الیھود ومن قریش ومن األحزاب كلھ
  :حین تجمَّعت والتقت على حربھ 

ار   ٤٨ واصبر لحكم ربك فإنك بأعیننا وسبح بحمد ربك حین تقوم ومن اللیل فسبحھ وإدب
  .}٤٩، ٤٨: الطور{ ٤٩النجوم 

لِّ    ع ك وتمتد ھذه الرعایة الحانیة إلى التوجیھ والتثبیت في مواقف الشدَّة والكید والمكر، م
  :مرحلة من مراحل الدعوة 
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فح      فح الص ة فاص اعة آلتی الحق وإن الس ا إال ب ا بینھم موات واألرض وم ا الس ا خلقن وم
رآن العظیم        ٨٦ھو الخالق العلیم  إن ربك ٨٥الجمیل  اني والق ن المث اك سبعا م ولقد آتین

ى ٨٧ ك إل دن عینی ك  " ال تم ض جناح یھم واخف زن عل نھم وال تح ا م ھ أزواج ا ب ا متعن م
  .}٨٩ - ٨٥: الحجر{ ٨٩وقل إني أنا النذیر المبین  ٨٨للمؤمنین 

م للرسالة، سیعقبھ    ! وقل إني أنا النذیر المبین ! نعم  ن     إعالن حاس ذاء واالستھزاء م اإلی
ى    . المشركین   اٍض عل و م ذائھم، فھ ھ بالمشركین وال بإی أمره اهللا بالمضّي دون أن یأب فی

  :نھج قویم وصراط مستقیم، وقد تعھَّد اهللا بأن یكفیھ المستھزئین
ون    ٩٥إنا كفیناك المستھزئین   ٩٤فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركین  ذین یجعل ال

  .}٩٦ - ٩٤: الحجر{ ٩٦سوف یعلمون مع اهللا إلھا آخر ف
ول اهللا    ى رس ذاء عل تدُّ اإلی ة    {ویش ھ حانی ة اهللا لنبّی لُّ رعای د، وتظ ر والكی تدُّ المك ، ویش

ة        { ممتدة، حتى إذا حاولوا أن یفتنوا الرسول  ت الرعای ھ، كان ھ اهللا إلی ذي أوحى ب عن ال
  :الربَّانیَّة حانیة توجِّھ وتثّبت وتنصر 

یال          وإن كادوا لیفتنو ذوك خل ره وإذا التخ ا غی ري علین ك لتفت ا إلی ذي أوحین  ٧٣نك عن ال
یال       یھم شیئا قل ركن إل دت ت اة وضعف      ٧٤ولوال أن ثبتناك لقد ك اك ضعف الحی إذا ألذقن

  .} ٧٥ - ٧٣: اإلسراء{ ٧٥الممات ثم ال تجد لك علینا نصیرا 
  :هللا برسولھ وحمایتھ لھ، تمتدُّ عنایة ا{وكما یمتدُّ مكر المشركین والكید برسول اهللا 

سنة  ٧٦وإن كادوا لیستفزونك من األرض لیخرجوك منھا وإذا ال یلبثون خالفك إال قلیال 
  .}٧٧، ٧٦: اإلسراء{ ٧٧من قد أرسلنا قبلك من رسلنا وال تجد لسنتنا تحویال 

دھم   {تثبیت ویقین یتنزَّل على رسول اهللا  ذھب بمكرھم وكی : ... ، وإنذار شدید للكافرین ی
یال    ك إال قل ذاب اهللا   ! وإذا ال یلبثون خالف م ع ة      ! سینزل بھ ات التالی ذه اآلی دَّبَّْر ھ ذلك ت وك

  :لترى عظمة الرعایة وجالل الحنو وقوة التثبیت 
ر   وإذ یمكر بك الذین كفروا لیثبتوك أو یقتلوك أو یخرجوك ویمكرون ویمكر اهللا واهللا خی

  .}٣٠: األنفال{ ٣٠الماكرین 
  :وكذلك 
ال     وقد مك ھ الجب زول من رھم لت ال تحسبن    ٤٦روا مكرھم وعند اهللا مكرھم وإن كان مك ف

  .}٤٧، ٤٦: إبراھیم{ ٤٧نتقام \اهللا مخلف وعده رسلھ إن اهللا عزیز ذو 
ول اهللا   ت رس د ثب ین   {ولق ركین، وب ر المش افرین ومك د الك ین كی ھ ب ي دعوت ى ف ، ومض

تھزئین   ن المس ى م ھ حت ة اهللا وحمایت اك : رعای ا كفین تھزئین إن ھ  ! المس ى قول تمع إل واس
  :سبحانھ وتعالى یمدُّ الرعایة لرسولھ الكریم

و         \فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بھ فقد  قاق فسیكفیكھم اهللا وھ ي ش م ف ا ھ وا فإنم دوا وإن تول ھت
  .}١٣٧: البقرة{ ١٣٧السمیع العلیم 
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م  یكفیكھم اهللا ! نع ذھم اهللا ب ! فس اكرین، فأخ تھزئین والم اه المس د كف ده،  وق ن عن الك م ھ
ة            ب وحكم در غال ذ وق ة وقضاء ناف ى سنن هللا ثابت دین عل د اآلب ویمتدُّ وعد اهللا ھذا إلى أب

  .بالغة
و لھب   " فأما . ولو راجعنا السیرة لوجدنا أن المستھزئین كانوا كثیرین د بشره اهللا   " أب فق

ھ شر میتة، فأصیب أبو لھب بمرض مات فی. بالھالك في الدنیا والخلود في النار باآلخرة
ذي ینسلخ         ده ال ت تخرج من جس ي كان ولم یقدروا على تغسیلھ لشدَّة الرائحة الكریھة الت

ر الرسول          . ویتساقط در وأم ي ب َر ف ن الحارث ُأِس در، والنضر اب { وأبو جھل قتل في ب
ھ  ًا    . بضرب عنق مھ قیح امتأل جس ة، ف رض األكل موم وم ابتھ الس ن یغوث أص ود ب واألس
ف     . لحارث بن قیس السھمي مات بالذبحةوا. فمات شرَّ میتة ن خل ة ب ف وأمیَّ وُأبّي بن خل

ي     { كانا من أشدِّ من آذى رسول اهللا  ّي ف در وُأب ي ب وعداوة لھ واستھزاء بھ، فھلك أمیة ف
ھ         . ُأحد زة رضي اهللا عن د حم ى ی ك عل رة ھل ن المغی ھ ب ن   . وأبو قیس بن الفاك والعاص ب

ى         وائل السھمي، فقد ھلك ھذا المشرك في  ھ حت ھ فانتفخت رجل ي رجل ة ف ة بلدغة حیَّ مك
وكذلك َنِبْیھ وُمَنبِّھ ابنا الحجاج السَّھمیَّان، واألسود بن المطلب ابن أسد، وطعیمة بن . مات

د     د، والولی د یزی عدّي بن نوفل، ومالك بن الطالطلة بن عمرو بن غبشان، وركانة بن عب
ى أنفسھم     وحشد من الیھود والمشركین، ردَّ). ٢(ابن المغیرة اهللا استھزاَءھم ومكرھم عل

یشرق مع الدھر { وذھب ذكرھم وُطوي، وظلَّ محمد. وباؤوا بخسران في الدنیا واآلخرة
  :ذكرًا حمیدًا في السماء وحمیدًا في الدنیا

  َتَفرَّْدَت في الَخْل! َأیُّھا المصطفى
  ِق َنِبّیًا ُعَالك ُأْفٌق َفِریُد

  ْكُرَك في اَألْرِذ: َأْنَت َمْعَنى الَوَفاِء
  )٣(ِض حمیٌد وفي السَّماِء َحمیُد

ھم أعداء الدین الحق، ظلُّوا ممتّدین مع الزمن یكیدون ویستھزئون،  { وظلَّ أعداء محمد 
ق   : وُیَردُّ كیدھم إلى نحورھم، وھم دائمًا  ود وفری الكافرون والمشركون والمنافقون والیھ

  :الدین  من النصارى، حیث ما زال منھم من یؤمن بھذا
ى       وحي بعضھم إل س والجن ی ض زخرف   " وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین اإلن بع

  .}١١٢: األنعام{ ١١٢القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرھم وما یفترون 
  !إنھا سنَّة من سنن اهللا 

داء   { ولقد اجتمعت ھذه الخصائص والسمات الفریدة في محمد  ین أع وھو یشقُّ طریقھ ب
ًة           مجرمین  المین، رحم ًة للع ك ظلَّ رحم لِّ ذل ع ك ھ م المین، ولكن وبین عنایة من ربِّ الع

الة       ون رس ون ُیبلِّغ ا دام المؤمن رون، م رِّ الق ى م ریَّة عل ًة للبش ؤمنین ورحم حابھ الم بأص
  :ربِّھم إلى الناس كافَّة، لیخرجوھم من الظلمات إلى النور

  .}١٠٧: األنبیاء{ ١٠٧وما أرسلناك إال رحمة للعالمین 



 ٤١١

ن   ھ اهللا م دي ب ھ     \یھ ور بإذن ى الن ات إل ن الظلم رجھم م الم ویخ بل الس وانھ س ع رض تب
  .}١٦: المائدة{ ١٦ویھدیھم إلى صراط مستقیم 

  :ثناء الشعراء المؤمنین على مرِّ العصور  -٣
دًا    یُّھم محم ان،       {وقد عرف المؤمنون رسولھم ونب ًا من اإلیم ھ جزءًا رئیس ، وأصبح ُحّب

اة              لیكون ُحبُّ ي الحی لُّ حبٍّ ف ع ك ھ ینب اة المؤمن، ومن ي حی ر ف اهللا ورسولھ الحبَّ األكب
دنیا  ول اهللا   . ال دحون رس لمون یم عراء المس ق الش ادق انطل ب الص ذا الح ن ھ { وم

  .بقصائدھم الغنیَّة بالبیان والصدق والوفاء 
دح رسول اهللا    ون ا     { ولعلَّ أول من بدأ بم ر میم ي    من الشعراء األعشى الكبی یس ف ن ق ب

  ):٤(قصیدتھ التي مطلعھا
  ألم َتْغتِمْض عیناك لیلة أرمدا
  وعادك ما عاد السلیم المسھَّدا

ّي          ى النب ھ إل لم، وتوجَّ ى أن یس دَّتھ    { وقد نظم القصیدة حین عزم عل ذه القصیدة، فص بھ
رب   نَّاجة الع مَّى ص ان ُیس رب، إذ ك ي الع عره ف ر ش ن أث ت م ا خاف ریش لم ت . ق ونجح

ات،        قریش في ص ى األرض فم ره إل ھ بعی ھ رمى ب ق عودت دَّه فعاد إلى قریتھ، وفي طری
  .م ٦٢٩وذلك سنة 

ول    ا الرس ین ھج ھ، ح ي اهللا عن لمى رض ي س ن أب ر ب ن زھی ب ب ة كع اب {وقص مَّ ت ، ث
دي الرسول     ین ی ى   {وتوّجھ إلى الرسول الكریم بقصیدتھ الرائعة، وأعلن توبتھ ب مَّ ألق ، ث

  ):٤(قصیدتھ التي مطلعھا
  بانت سعاد فقلبي الیوم متبوُل

  ُمتیّم إثرھا لم ُیْفَد مكبول
رون أنَّ     . وإني ألعدُّ ھذه القصیدة من روائع األدب العالمي  رى الكثی ا ی ي ال أرى كم وإن

ھ   مطلعھا غزل وتشبیب كعادة العرب في الجاھلیة، ولكني أرى أنَّ كعبًا یصف فیھا رحلت
ذي دخل    ) بانت سعاد(ارقھا من الجاھلیة التي كان قد عشقھا ثمَّ ف ان ال إلى اإلسالم واإلیم

  ).إال العتاق النجیبات المراسیل: أْمسْت سعاد بأرٍض ال یبّلغھا(قلبھ وملك حّبھ 
حاب رسول اهللا       دافع الشعراء من أص ھ      { ثمَّ تت دافعون عن ّیھم ورسولھم، وی دحون نب یم

عرائھا   ریش وش ھ أذى ق دفعون عن حابة  . وی عراء الص ن ش ان م ة  وك ن رواح د اهللا ب عب
ین     ان      . وكعب بن مالك وحسان بن ثابت رضي اهللا عنھم أجمع ت ك ن ثاب ولكن حسان ب

  .أطولھم باعًا وأشدھم إیذاًء لقریش 
  

  :حین مرَّ بخیمتھا { وكان وصف أم معبد لرسول اهللا 
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ھ  "  ْزِر ب م ُت ة، ول ھ ُثعل م تعْب ق، ل ن الخل ھ، حس ج الوج اءة، أبل اھر الوض ًال ظ ت رج رأی
ھ     ص ي عنق حل، وف علة، وسیم قسیم، في عینیھ دعج، وفي أشفاره وطف، وفي ضوئھ ص

م       ار، وإن تكلَّ سطع، أحور، أكحل، أزج، أقرن، شدید سواد الشعر، إذا صمت عاله الوق
و المنطق ال         ب، حل د، وأحسنھ وأحاله من قری عاله البھاء، أجمل الناس وأبھاھم من بعی

ن  وقد وصف). ٥"(الخ....نزر وال ھذر  ھ عليٌّ بن أبي طالب في بیان رائع، وكذلك أنس ب
حابة      ن الص رھم م رة، وغی و ھری مرة، وأب ن س ابر ب راء، وج ة، والب و جحیف ك، وأب مال

  .رضي اهللا عنھم أجمعین
ي       انھم ف ّي بی رائحھم وغن ئ ق وقد توالى الشعراء المسلمون على مرِّ العصور یدفعون آلل

و عص  {مدح رسول اهللا  نھم   ، حتى ال یكاد یخل د م ي العصر     . ر من أح وجاء الشعراء ف
ي قصیدتھ      . الحدیث یبدعون في ھذا المدیح ارودي ف ا الب ود سامي باش : وكان أولھم محم

د محرَّم   " كشف الغمة في مدح سید األمة" في أربعمائة وسبعة وأربعین بیتًا، وكذلك أحم
ر      ة، وعم ة والھمزی ي قصیدتیھ البائی وقي ف د اإلسالم، وش ھ مج ي دیوان ي ف ة ف و ریش أب

  .مقدمة ملحمتھ، وعدنان النحوي في قصیدتھ رسول الھدى في سبعة وأربعین بیتًا 
ّي الخاتم         ده النب ى عب ى عل د أثن الى ق ولقد بّینَّا في ھذه الصفحات كیف أنَّ اهللا سبحانھ وتع
ف      ریش، وكی فھاء ق وا س عراء وأخرس حابھ الش ن أص دد م ھ ع ف مدح اء، وكی ى ثن أعل

ّوة المشرق          وصفتھ أم معبد، و ر النب ھ أث رة قصیرة، ولكن دة ولفت ّرة واح ره إال م ھي لم ت
اً       وس وزادت إیمان فت النف ا ص أثیره كلم زداد ت ذلك   . الذي یؤثر في النفوس، وی وأشرنا ك

  .كیف وصفھ بعض الصحابة كذلك وصفًا جامعًا یھزُّ النفوس
  :النبّي العظیم یصف نسبھ ومنزلتھ عند اهللا -٤

رون    { كلھ، فقد عرَّفنا رسول اهللا  وباإلضافة إلى ذلك ر ق بنسبھ وكیف اختاره اهللا من خی
  :فلننظر في قبسات من األحادیث الشریفة حول ذلك . بني آدم قرنًا فقرنا 

ي    ال  { فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ عن النب ًا       : "ق ي آدم قرن رون بن ر ق ُت من خی ُبعث
  ).٦"(فقرنًا، حتى كنُت من القرن الذي كنُت منھ

ال  { عنھ أیضًا عن الرسول     ھ ق ھ         : "أن ة، وأول من ینشقُّ عن وم القیام د آدم ی ا سید ول أن
ل    ) ٧"(القبر، وأول شافع وأول مشّفع دیث طوی ي ح ا  : "وفي روایة أخرى عنھ أیضًا ف أن

  ).٨....."(یجمع اهللا األولین واآلخرین ! وھل تدرون ِبَم ذلك ؟. سید الناس یوم القیامة
د اهللا   : "..أنھ قال{ وداعة عن العباس عن الرسول  وعن المطلب بن أبي ن عب أنا محمد ب

رقتین،       م ف ھ، وجعلھ ر خلق ي خی ي ف ق فجعلن ق الخل الى خل ب، إن اهللا تع د المطل ن عب ب
ي        ًا، فجعلن م بیوت ة، وجعلھ ر قبیل ي خی فجعلني في خیرھم فرقة، وخلق القبائل، فجعلني ف

  ).٩"(نفسًافي خیرھم بیتًا، فأنا خیركم بیتًا، وخیركم 
ًا       ھ جمیع ى خلق ر فضل اهللا عل واألحادیث الشریفة كثیرة حول ھذا الموضوع، حیث یظھ

  .على أحسن ھیئة َخْلقًا وُخُلقًا، وأحسنھم منبتًا { أن بعث فیھم محمدًا 



 ٤١٣

  :{ الشعراء غیر المسلمین یمدحون الرسول  -٥
دحون  على المسلمین، فقد قام عدد من الشعر{ ولم یقتصر مدیح الرسول  اء النصارى یم

ار      { رسول اهللا  ة اإلكب ة وحقیق ا وضوح العاطف ى السؤال  . بقصائد غنیَّة تلمس فیھ : ویبق
لموا ؟ م یس اذا ل ؤالء! فلم ن ھ ل: "وم اس قنص روي "إلی اعر الق لیم "، والش ید س رش

وب  "، و"الخوري وف  "، و"رشید أی اض المعل ة  "، و"ری اس طعم ل    " إلی لم وجع ذي أس ال
المھ  د إس مھ بع ةو"اس د طعم ول اهللا  "! لی دح رس ذي م ى ال رجس العیس عید ج ذلك س وك

رآن         ي الق ا ف ا ھم ا السالم كم ریم علیھ بقصیدة جمیلة، والذي ذكر عیسى علیھ السالم وم
ل  . الكریم، وأشاد بالتوحید كما ھو في كتاب اهللا  وقد دعوتھ لیعلن إسالمھ، ولكّنھ توّفي قب

  .أن أتلقَّى منھ خبرًا 
  :لكتب المنزلة في ا{ الرسول  -٦

  :ثابت في التوراة واإلنجیل { ولدینا في كتاب اهللا القول الحق بأنَّ اسم محمد 
ن           \وإذ قال عیسى  دي م ین ی ا ب دقا لم یكم مص ي رسول اهللا إل ي إسرائیل إن بن مریم یا بن

حر       \التوراة ومبشرا برسول یأتي من بعدي  ذا س الوا ھ ات ق ا جاءھم بالبین سمھ أحمد فلم
  .}٦: صفال{ ٦مبین 

ولم یقف األمر عند عیسى علیھ السالم وحده، وإنما امتدَّ إلى جمیع الرسل، حیث أخذ اهللا 
  :عھدًا منھم جمیعًا أن یؤمنوا بالنبّي الخاتم وینصروه 

م      ا معك دق لم وإذ أخذ اهللا میثاق النبیین لما آتیتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مص
ى لتؤمنن بھ ولتنصرنھ قال أأقررتم و ال فاشھدوا       " أخذتم عل ا ق الوا أقررن م إصري ق ذلك

  .}٨١: آل عمران{ ٨١وأنا معكم من الشاھدین 
وراة         ي الت د وارد ف وا أنَّ اسم محم ل وبّین وراة واإلنجی ولقد كتب عدد من الباحثین في الت

ف   . واإلنجیل باألسلوب واللغة التي ُدوِّن فیھما ھذان الكتابان، مع ما أصابھما من التحری
ددة   " محمد في الكتاب المقدس : " یذكر البروفسور عبد األحد داود في كتابھف اذج متع نم

ذا        {عن ذكر محمد  ة ھك أتي الترجم ي، ت فر َحّج اني من س حاح الث أتي  : " ، ففي اإلص وی
م   ل األم تھى ك ؤالء    "! " مش ن ھ ري ع ي لیس ّي حّج ھ النب ل اهللا خادم دما أرس وعن

ة  المحزونین على تدمیر الھیكل، ومعھ م وسوف      : الرسالة الھام ل األم زل ك ولسوف أزل
م  ) Himada(یأتي ِحَمدا  ة " ! لكل األم یم       : " وبالعبرّی داث كول ھاجو ب افو ِحْم ي ی ، "ف

ره   بق ذك ا س ة كم ا الحرفی ر  ). ١٠(وترجمتھ ًا آخ ورد نّص یلوه  : " .... وی أتي ش ى ی حت
ة   " ! ویكون لھ خضوع الشعوب  ر كلم ذ  " شیلوه  " ویفّس خص ال ذكر   بالش ھ، وی ي تخّص

  .المؤلف نصوصًا أخرى كثیرة لُیْثبَت رأیھ 
ّي اإلسالم  { محمد : " ویذكر المستشار محمد عزت الطھطاوي في كتابھ وراة   : نب ي الت ف

ي   . ، وأمثلة كثیرة عن ورود اسم النبّي الخاتم بألفاظ متعددة "واإلنجیل والقرآن  ذكر ف وی
ي   ارات ف ن البش ًا م اب األول نصوص دیم العھ"الب َت  " . د الق صٍّ لُیْثب لِّ ن ي ك ق ف ویحق
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د   يء محم ارة بمج ارة والبش فار. {اإلش ن أس وص م ذ النص ة، : ویأخ وین، التثنی التك
أتي بنصوص من اإلشارات     . المزامیر، وأشعیاء، ومیخا، وحبقوق، وَحّجي، مالخي  وی

ا   متى ومرقص، : " والبشارات في بعض كتب العھد الجدید، وھي األناجیل األربعة ولوق
  ).١١"(ویوحنا

فبالرغم مما جرى في العھدین القدیم والجدید من تحریف، فقد بقیت نصوص كثیرة تشیر 
ھ الشعوب أو         ذي تخضع ل ّي ال ا السالم النب إلى أنَّ اهللا سیبعث بعد موسى وعیسى علیھم

  .الذي تنتظره الشعوب 
  :{كتب ودراسات تشید بذكر النبي العظیم محمد  -٧

ن          ولم یقف األمر رًا م ّي العظیم، المصطفى، ولكن كثی ى النب اء عل عند ھذا الحّد من الثن
د    د أن درسوا سیرتھ، فخشعوا     {الناس، من مسلمین وغیر مسلمین، كتبوا عن محم ، بع

رِّدة     ة المتف یرة العظیم ذه الس ام ھ ول     . أم ن الرس دیثًا ع دیمًا وح رون ق ب كثی د كت { فق
ن ّرده، أو ع ھ وتف ن عظمت ة م ات عام عب  دراس ث یص ھ، بحی ب عظمت ن جوان ب م جان

ع تحت حصر     ي ال تق . حصر الذین كتبوا في ذلك، یضاف إلى ذلك المقاالت الواسعة الت
رمین    ى المج ردِّ عل دفاع وال ھ، أو لل رار عظمت ن أس ف ع اء والكش ین الثن دور ب ا ت وكلھ

ؤذون اهللا ورسولھ     ذین ی ین ال ب رئیسة، ھي        . المبطل ة كت ى ثالث ا نشیر إل لسیرة  ا: ولكنن
  .النبویة البن ھشام، الشمائل المحمدیة للترمذي، وزاد المعاد البن القیم

ة الرسول      ي عظم ھ ف ر عن     { ومن غیر المسلمین من عبَّر عن رأی ل تعّب ات أو جم بكلم
ة        . جالء قناعتھ بعظمة النبي الكریم  م، فالقائم روا عن آرائھ ض أسماء من عبَّ ونذكر بع
نھم  طویلة تتجاوز خمسین اسمًا، ك     ن بی ل، ه     : ان م ارد شو، توماس كارالی . جي  . بیرن

: ویلز جوستاف لوبون، بالنشیھ، الفونس ال مارتین، تولستوي، سیر ولیم مویر في كتابھ 
  !وكثیرون ... ، غاندي، ){(حیاة محمد 

ول   . ل . ت . ونأخذ نصًَّا واحدًا للعالم الھندي د  ث یق ا     : " فسواني، حی د وأن ا محم ك ی إلی
ًا من اهللا   !إلیك أطأطئ رأسي. الحقیر أقّدم إجاللي بخضوع وتكریم الخادم  ، إنك لنبيٌّ حق

  ).١٢!"(قّوتك العظیمة كانت مستمدَّة من عالم الغیب األزلي. 
اء              ن الثن ال م ا من ن دى البشریة كلھ د ل ھ ال یوج رى بجالء أن من ھذا العرض السریع ن

د    واإلجالل في جمیع العصور ومن مختلف االتجاھات م ة محم يُّ الرحم ن  . {ا نالھ نب فم
ر            فحًة، خالف النث ًا وخمسمائة ص ھ شعر تجاوز ألف اء علی ي الثن ِمن الناس، مثًال ُكتَب ف

  .وال بدَّ أن نؤكِّد أنَّ أعظم ثناء نالھ ھو من اهللا سبحانھ وتعالى . والكتب والمؤلفات 
  :في قلوب المؤمنین{ الرسول  -٨

اً { وسیظلُّ ذكُر الرسول  ھ إال ھو، وسیظلُّ حّب اهللا ورسولھ         مقترن ذي ال إل ذكر اهللا ال ب
د األول   الحّب األكبر في قلوب المؤمنین، منھ ینبع كل حبٍّ في الحیاة الدنیا، وسیظلُّ العھ
والء              ھ، وسیظلُّ ال رتبط ب دنیا وی اة ال ي الحی د ف لُّ عھ ع ك ھ ینب الى، من مع اهللا سبحانھ وتع



 ٤١٥

ان          األكبر ھو هللا سبحانھ وتعالى، م ّوة اإلیم ي ُأخ دنیا، لتبن اة ال ي الحی واالة ف لُّ م ع ك نھ تنب
  .بین المؤمنین جمیعًا كما أمر اهللا ورسولھ 

دة،      ة مسلمة واح ؤمنین أم وھذا اإلیمان الذي یدعو إلیھ الكتاب والسنة ھو الذي یجمع الم
وا   ممتّدة مع الدھر، یھابھا أعداء اهللا ما التزم المؤمنون التزامًا صادقًا برسال  ا دام تھم، وم

  !صفًَّا واحدًا كما أمر اهللا، وما داموا یحملون رسالة اهللا یبلِّغونھا إلى الناس كافَّة 
  
  :ھل دین اهللا واحد أم أدیان؟ -٩

الم     و اإلس ًا وھ ل جمیع د للرس ن اهللا واح اء    . إن دی ع األنبی ن جمی الم دی ان اإلس د ك فلق
د   والرسل الذین بعثھم اهللا إلى عباده، والذین ُخ وا بمحم د     { تم ن واح د اهللا إال دی یس عن فل

وال ُیعقل أن یكون ھنالك أدیاٌن سماویة توحیدیة، كما یزعم الكثیرون، وكما . ھو اإلسالم 
  .فذلك تناقض واضح بین كلمة أدیان وكلمة سماویة توحیدیة .یردِّد ذلك بعض المسلمین 

ة یتصارع ال   د      وھل ُیعقل أن یبعث اهللا لعباده بأدیان مختلف ذي یری ا، وھو اهللا ال اس علیھ ن
أوى         ار م أوى الصادقین والن ة م ل الجنَّ ذي جع لعباده جمیعًا اإلیمان الواحد الصادق، وال

فال بدَّ أن یكون الدین عند اهللا واحدًا، وأن یبعث جمیع األنبیاء والمرسلین بدین ! المكّذبین 
  .س واحد، حتى ال یناقض نبيٌّ نبیًَّا، فیختلط األمر على النا

ًا            ا جمیع ل تحریفھ ة قب ب المنزل ًا، وبالكت اء والرسل جمیع ؤمن باألنبی . ونحن المسلمین ن
د    ان والتوحی ین       . وأّي إخالل بذلك ھو إخالل باإلیم ّرق ب ًا ورسوًال، وال نف ؤذي نبّی ال ن ف

  :أحد منھم 
لھ            ھ ورس ھ وكتب اهللا ومالئكت ل آمن ب ون ك ھ والمؤمن ھ من رب ال آمن الرسول بما أنزل إلی

رة { ٢٨٥نفرق بین أحد من رسلھ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلیك المصیر  : البق
٢٨٥{.  

  :یجلب لعنة اهللا وغضبھ { إیذاء رسول اهللا  -١٠
ھ        زل اهللا ب ذاء هللا، ُین و إی ّي ھ ذاء النب فاالجتراء على نبيٍّ من األنبیاء اجتراء على اهللا، وإی

  :غضبھ ولعناتھ 
ؤذون اهللا  ذین ی ا      إن ال ذابا مھین م ع د لھ رة وأع دنیا واآلخ ي ال نھم اهللا ف ولھ لع  ٥٧ ورس

  .}٥٧: األحزاب{
اب    م الكت ولقد وجد أھل الكتاب صادق الرعایة والرحمة في ظالل حكم اهللا ورسولھ، حك

  .إلیھم إحسانًا كبیرًا، وكذلك فعل المؤمنون { والسنَّة، ولقد أحسن محمد 
ین إلى دین عیسى علیھ السالم، بعد أن حرَّفوه وبدَّلوا فما بال بعض النصارى، أو المنتسب

اد  . {وغیَّروا، ما بالھم یحملون األحقاد على اإلسالم والمسلمین، وعلى رسول اهللا  فال تك
ن            . تھدأ فتنة حتى تثور فتنة دّوًا م ّي ع ل نب ل لك د جع ھ ق یم أن ھ الحك ي كتاب ا اهللا ف وقد نبَّأن

ن    { وقد بدأت العداوة لمحمد .  المجرمین، من شیاطین اإلنس والجن ھ م من لحظة ابتعاث
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ك           ر ذل ولَّى كب ى ت زمن حت ع ال د م دَّ الحق مَّ امت ود، ث المشركون  : قریش وبعد ذلك من الیھ
ى     اریخ، حت ر الت والكافرون والمنافقون والظالمون من أھل الكتاب في إیذاء بعد إیذاء عب

ت فرصة     الحروب الصلیبیة، وحتى ظلمھم وعدوانھم على مسلمي   ا وات دلس، و كلم األن
  !لذلك 

ة      ة ومؤذی ورًا مھین دنمارك ص حف ال دى ص رت إح دما نش رة عن ة األخی وجاءت الحادث
ال   !واعتبرت الدولة أنَّ ھذا من باب حرّیة الرأي. {لرسول اهللا  اس ب ، وكأنَّھا اعتبرت الن

رأي   ة ال اب حرّی ن ب ذا م ّدقوا أنَّ ھ ى یص ول حت ذلك فع. عق ر ك ان األم ة وإن ك ى دول ل
رأي،    {الدنمارك أن تراجع قوانینھا، وأن تتعلَّم من اإلسالم، ومن محمد  ة ال دود حرّی ، ح

ي    . وأدب الرأي، وحقوق اإلنسان  ثمَّ توّلت صحیفة نرویجیة نشر تلك الصور أیضًا، وف
  .بالدھم جمیعًا مسلمون أقاموا عشرات السنین، ما قدَّموا إال الخیر واإلحسان 

ى    ! صادفة أو زّلة رسَّاملم یكن األمر م دة دعواٍت إل فلقد أرسل المحّرر الثقافي في الجری
ّي   ط      {أربعین رسَّامًا یدعوھم إلى رسم النب ا عشر رسامًا فق دعوة اثن ت  . ، فأجاب ال وكان

دنمارك   ة ال ت " ملك ى     " مارغاری دًا عل ل تھدی الم یمّث رت أنَّ اإلس د اعتب ة، ق الثانی
ع المسلمین واإلسالم    المستویین المحلي والدولي، وح ! ثَّت حكومتھا على عدم التسامح م

ل      ! ودون مباالة لما قد تثیر ھذه السیاسة من غضب خارجي ارة بك د واإلث ة التھدی ا لغ إنھ
ویرفض رئیس وزراء الدنمارك مقابلة السفراء . االعتبارات اللغویة والسیاسیة والرسمیة

زة الدو . المسلمین الرسمیین في بلده  ذا      وتتولى أجھ حافة صیاغة المسوِّغات لھ ة والص ل
ذنب   ن ال بح م ذار أق ت األع ل، فكان دوان . العم ر ع دوان إث ذه  . ع ي ھ ا ف ح م ان أوق وك

حیفة  ول الص الیب ق اط      : "األس ن النش ي م زء طبیع و ج ل ھ ن عم ذر ع ا ال نعت إنن
ي حیفة ....". اإلعالم ي ص ة ھ حیفة الدنماركی تن " الص د بوس حیفة "یوالن ، والص
ة  يالنرویجی ات: "ھ ذه     "! مغازین ة ھ ادة إذاع الم بإع ى اإلس ة عل دَّت الھجم ذلك امت وك

وربما تمتدُّ الھجمة إلى أبعد . الصور الكاذبة في صحف فرنسا وإسبانیا وألمانیا وسویسرا
  .من ذلك 

ى        ریم وإل ول الك ى الرس یئًا إل ًا مس رج فیلم ذي أخ دي ال رج الھولن ك المخ ى ذل وال ننس
ًا      . ة كبیرة اإلسالم، والذي أثار ضّج درت كتاب ي أص وال ننسى كذلك قضیة المؤسسة الت

ًا       " الفرقان " أسمتھ  ریم، وطعن رآن الك ي الق ات اهللا ف ًا آلی تزّور فیھ جمًال وكلمات تحریف
الم         . في اإلسالم واإلیمان والتوحید  ي الع ات التنصیریة ف ود الحرك ك جھ ى ذل یضاف إل

رف    اوالت لص ن مح ھ م وم ب ا تق المي، وم ورة  اإلس ویھ ص نھم، وتش ن دی لمین ع المس
  !اإلسالم، وإثارة الفتن 

ل     ى عم یس عل إنَّ ھذا كّلھ لیدّل داللة واضحة على أنَّ القوم یمضون على نھج وخطة ول
ة  . ارتجالي   ود األم ع جھ دروس یجم ي م ل منھج ك بعم ابھوا ذل لمین أن یج دَّ للمس وال ب

  .كلھا
  :صیحة الواجبة واجب المؤمنین أمام ھذا االعتداء والن -١١
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القضّیة قدیمة، بدأت، كما تذكر بعض الصحف، قبل ثالثة أشھر، واشتدَّ التفاعل ضّد ھذه 
وإن كان قد بدأت محاوالت ھادئة ال تتناسب مع . اإلھانة الكبیرة منذ أسبوع أو أسبوعین 

زان اإلسالم      . عظم الجریمة  ي می رة ف ة كبی ن المسلمون ؟  . إنھا حقًا جریمة، وجریم  !أی
  !وأین الملیار من المسلمین ؟

  ما دھاِك فأْصبح! ُأمة الحقِّ 
  ِت شظایا تطایرْت في النجاِد

  كلما ُرْمِت ملتقًي ُكنِت في السا
  )١٣(حِة أوھى من حفنة من رماِد

دیث رسول    لقد ھان المسلمون في األرض، وأصبحوا غثاًء كغثاء السیل، كما جاء في ح
ھ  { اهللا  ة        : ( یرویھ ثوبان رضي اهللا عن داعى األكل ا تت یكم كم داعى عل م أن تت یوشك األم

ل   " . على قصعتھا   ال قائ ال     : فق ذ ؟ ق ة نحن یومئ ر    : ومن قل تم كثی ل أن اء   . ب نكم غث ولك
یل  اء الس وبكم     . كغث ي قل ذفنَّ اهللا ف نكم، ولیق ة م دوكم المھاب دور ع ن ص زعنَّ اهللا م ولین

وھن  ل " ال ال قائ ول اهللا : فق ا رس وھن ؟! ی ا ال ال ! وم ة : ق دنیا وكراھی بُّ ال ح
  ).١٤!)(الموت

دعوة اإلسالمیة   : " منذ سنین طویلة، حین أصدرُت كتابي  ، "دور المنھاج الرباني في ال
جیج       ام ومع ض ع األیَّ ن م ذكرُت ھذا الحدیث الشریف، متوقعًا أن حالة المسلمین ستتحسَّ

زا  االت، وت ب والمق زاحم الكت ؤتمرات، وت رة الم اك، الشعارات، وكث ا وھن دعاة ھن حم ال
  .وبعد ھذه السنین أرى أننا ما زلنا غثاًء كغثاء السیل 

ًا،       واًء، وشیعًا وأحزاب وأول سبب أجده لھوان المسلمین ھو تمّزقھم أقطارًا ومصالح وأھ
  :{یخالفون بذلك ما أمرھم اهللا بھ ورسولھ 

ین   واعتصموا بحبل اهللا جمیعا وال تفرقوا واذكروا نعمت اهللا علیكم إ ألف ب ذ كنتم أعداء ف
ین        " قلوبكم فأصبحتم بنعمتھ إخوانا وكنتم على ذلك یب ا ك ذكم منھ ار فأنق ن الن رة م شفا حف

  .}١٠٣: آل عمران{ ١٠٣اهللا لكم آیاتھ لعلكم تھتدون 
ذاب عظیم            م ع ك لھ ات وأولئ ا جاءھم البین د م وا من بع وال تكونوا كالذین تفرقوا واختلف

  .}١٠٥: آل عمران{ ١٠٥
ا        إن ا ئھم بم م ینب ى اهللا ث رھم إل ا أم لذین فرقوا دینھم وكانوا شیعا لست منھم في شيء إنم

  .}١٥٩: األنعام{ ١٥٩كانوا یفعلون 
وحسبك ھذا اإلنذار في اآلیة . وآیات كریمة أخرى تنذر المسلمین إن تفّرقوا إنذارًا شدیدًا

  !وأولئك لھم عذاب عظیم : السابقة
و  ّزق والھ ذا التم بب لھ م س زام   وأھ دم الت ًا، وع ًا أمین الم التزام زام اإلس دم الت و ع ان، ھ

  :الكتاب والسنَّة التزامًا أمینًا، وبذلك عدم طاعة اهللا ورسولھ
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وأطیعوا اهللا ورسولھ وال تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحكم واصبروا إن اهللا مع الصابرین 
  .}٤٦: األنفال{ ٤٦

ة      دة عملّی ك أن توضع قاع ن       وال بدَّ على ضوء ذل د وم ان والتوحی د اإلیم ة من قواع نابع
د  ة محم ن مدرس اج اهللا، وم لم ودوره، ودور  {منھ رد المس ؤولیات الف ت مس دة تثّب ، قاع

ة       د التربی ین قواع لمة، وتب ة المس ي األم ة ف ل مؤسس د، ودور ك اء والتعھ ي البن األسرة ف
ون ال     داف، لیك ى األھ ًا،  والبناء، واألھداف والصراط المستقیم الذي یوصل إل درب ربانی

لقد تناثرت األھداف، وتباعدت الدروب، وقد جعل اهللا لعباده المؤمنین . واألھداف ربانیة 
  دربًا واحدًا

  :واحدًا یجمعھم، ولغیرھم سبًال شتَّى
وأن ھذا صراطي مستقیما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلھ ذلكم وصاكم بھ 

  .}١٥٣: األنعام{ ١٥٣لعلكم تتقون 
دَّ     ذا امت داءھم ھ إنَّ الغرب ماٍض في حربھ ضدَّ اإلسالم والمسلمین بصورة خفّیة، وإنَّ ع
ا   حتى الیوم لم یتوّقف، وإنَّ عمل الصحیفة الدنمركیة لم یتوقف في الدنمارك، فسرعان م
ّد    أجج ض دول تت ك ال ي تل اس ف ض الن ف بع ذت عواط مَّ أخ ا، ث مَّ فرنس رویج، ث ھ الن تبنت

لمین  م. المس دَّ       ول الم ض زة اإلع اعتھا أجھ ي أش یئة الت ة الس وال الدعای تمَّ ل ك لی ن ذل یك
  .المسلمین 

ي       ي فلسطین، وال ف واألمر العجیب أن الدول الغربیة كلھا ال تنظر في جرائم إسرائیل ف
دة    م المتح ة األم ا   !انتھاكھا لحقوق اإلنسان، وال في عدم التزامھا بقرارات ھیئ ي م ، وال ف

كلُّ ما تفعلھ إسرائیل من جرائم یغضون    . نوویة، أو أسلحة دمار شاملتملكھ من أسلحة 
ق          رائم بح ن ج ھا م ة نفس دول الغربی ب ال ا ترتك رف عم ون الط ھ، ویغض رف عن الط

  .الشعوب، في تاریخ طویل مليء بالمجازر والتدمیر 
دون { ، بدأت عداوة المشركین لرسول اهللا {إنھا قصة التاریخ الممتّد منذ أن ُبِعَث محمد 

ِد  . دعاھم إلى اهللا الذي ال إلھ إال ھو، دعوة سلم وخیر. أن یؤذیھم أو یعتدي علیھم  فلم ُیْج
دوان    ذاء والع ذین عاملھم الرسول      . السلم وال الخیر، وإنما بادروا باإلی ود ال ذلك الیھ وك
حرب  ومنذ ذلك العھد حتى الیوم فإنَّ ال. أطیب معاملة قابلوا ذلك بالغدر والحرب والفتن 

ف       ن تتوق ف، ول م تتوق ھ        . ضّد اإلسالم ل ص ب الى، یمح تالء من اهللا سبحانھ وتع ا اب فإنھ
  .عباده لتقوم علیھم الحجة یوم القیامة أو تقوم لھم 

داعت    {وإنا إذ ُنَحیِّي النفوس المؤمنة التي غضبت لرسول اهللا  ي ت ة الت ، والنفوس المؤمن
  .هللا ورسولھإلى النصرة بوسائل متعددة، فكلنا مع نصرة ا

لذلك فإنا ننصح بأن یراجع المسلمون أنفسھم لینظروا في واقعھم، ویروا كم ُیرضون اهللا 
ون    ا یفعل ھ، وبم م علی ا ھ ن   . بم الة اهللا ودی وا رس لمین أن یبلِّغ ؤولیات المس م مس ن أھ وم

من  فھل بلَّغ أحد ھذا الدین إلى رئیس وزراء الدنمارك أو غیره. اإلسالم إلى الناس كافَّة 
  .رجال الدولة، أو رؤساء الدول األخرى، حتى نعذر أنفسنا بین یدي اهللا یوم القیامة 
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ال  .مع أھمیة ردود آفعال المسلمین التي عمَّت العالم اإلسالمي إال أن ھذا وحده ال یكفي  ف
  .بدِّ من معالجة أخطائنا وتقصیرنا بحقِّ ھذا الدین العظیم ونبیِّھ العظیم 

لمو إن أدرك المس ل     ف ل خل الح ك ى إص ادروا إل وم، فلیب ا الی ي واقعن ل ف ب الخل ن جوان
داث،      ھ من أح ا نجاب یغضب اهللا، وإلى صدق التوبة واإلنابة، عسى أن یكون اهللا معنا فیم

  :لن نقوى على مجابھتھا دون نصر یتنزَّل من عند اهللا
  .}٣١: النور{ ٣١وتوبوا إلى اهللا جمیعا أیھا المؤمنون لعلكم تفلحون 

ذا        ومن ردِّ ھ دة، ل ة واح ھ وقف خالل ذلك فال بدَّ أن یقف المسلمون في العالم اإلسالمي كل
وا      ا زال االعتداء، فھو اعتداء على كلِّ مسلم في األرض، وِإلشعار ھؤالء أنَّ المسلمین م

  .أقویاء یفدون دینھم بكل شيء 
ھ،   إمَّا أن نطیع اهللا ورسولھ، وننصر دیننا فنن : وھنا نقف أمام خیارین ة اهللا وعون ال رحم

ا    ع مستویات     . وإما أن نتھاون في ھذا األمر، َفُیْنِزل اهللا غضبھ علین ا مسؤولیة جمی وإنھ
دروس     ج م ة ونھ ة واعی ة إیمانیَّ ى خط لم، عل رد المس ن الف داًء م ا ابت لمة كلھ ة المس األم

  .شامل، یعالج الواقع ویبني المستقبل بإذن اهللا 
  :الھوامش

  .لقصید لصاحب المقال دیوان مھرجان ا) ١(
  . ١١٩-١١٢: ص " یا محب"ھذا الحبیب محمد : " أبو بكر الجزائري ) ٢(
  .دیوان مھرجان القصید مرجع سابق ) ٣(
  ) .٤٥: (ص . دار صادر بیروت : دیوان األعشى ) ٤(
  ) .٧٦: (قصیدة البردة ص : محمود حسن زیني . د ) ٤(
اركفوري   .  ٥٤-٢: بن القیم ، زاد المعاد ال٢٩/٣البدایة والنھایة ) ٥( رحمن المب صفي ال
ف اإلسالمي     : تحفة الرسائل  ) . ١٨٩: (ص : الرحیق المختوم :  ار مؤسسة الوق : اختی

  . ٢: ص : الخلقیة والخلقیة { من صفات الرسول 
  ).٣٤٨١: (صحیح البخاري رقم) ٦(
  ).٥٨٩٣: (صحیح مسلم رقم) ٧(
  ).٤٣٣: (مومسلم رق) ٣٢٧٠: (صحیح البخاري رقم) ٨(
  ).١٤٦٦(صحیح الجامع ) ١٧٢/٥(، )٣٤٥/١(أخرجھ أحمد ) ٩(
  ).١٤٧٢(صحیح الجامع ) ٣٤٥/١(أحمد) ٩(
  ) .٥١-٥٠: ( ص " في الكتاب المقدس ) {(محمد : " البرفسور عبد األحد داود ) ١٠(
اوي ) ١١( ّزت الطھط د ع ار محم د : المستش الم { محم ي اإلس ، ) ٣٠-١١: ( ص " نب

  . )٥٦-٣١: (ص 



 ٤٢٠

ي      ) ١٢( ن عل امي آل ب و ط ر آل ب ن َحَج د ب ول  : " أحم الم والرس ر  " { اإلس ي نظ ف
  ) .١٩٨-١٢٩: (ص . منصفي الشرق والغرب 

  ) .١٣٤: (ص . ملحمة أرض الرساالت : عدنان النحوي . د ) ١٣(
  ).٨١٣٨: (الجامع الصغیر وزیادتھ رقم  ٤٢٩٧-٥-٣١: أبو داود ) ١٤(

=========================  
  !النفاق أم الغطرسة؟

 
  نورة خالد السعد. د

ة اإلرھاب      ٢٠٠١سبتمبر  ١١منذ أحداث  ع تحت تھم الم اإلسالمي یق م   .. م والع ھ ل جمیع
ة   یسلم ،أي مجتمع وأي فرد، إال من أظھر المداھنة واعتمر قبعة محاباة اإلدارة األمریكی

ان       ة وك دد والظالمی امھم بالتش دینین واتھ ى المت إلدارة   وبدأ في الھجوم عل رددون أن ل وا ی
ھ   ة       !! األمریكیة الحق في كل ما قامت ب ة والدفاعی ا المالی ى رموزھ داء عل اك اعت ألن ھن

  ..وقتلى في البرجین
ة تسویق       ) العالم اإلسالمي جمیعھ(حوكم  ة تحت مظل ة الخیری وحوربت مؤسساتھ المالی

ا تحرّ       ة أنھ دارس تحفیظھ بتھم رآن وم ره   اإلرھاب وحوربت معاھد تعلیم الق ى ك ض عل
  ولم یتصد لھم من یقول لماذا؟؟!! وتغذي في مرتادیھا كره اآلخر)!! اآلخر(

ا       ا وأمریك ي دول أوروب ات اإلسالمیة ف على مدى خمسة أعوام والعالم اإلسالمي واألقلی
یطاَردون إذا ما تم مالحظة أنھم ذوو لحى أو نساؤھم محجبات وحوكم طالب سعودیون  

ھ       بتھم باطلة وبرئ منھم ال ة التھام دان اآلن بسنوات طویل ى حم جن عل بعض وحكم بالس
  !!أن خادمتھ تعمل تسع ساعات

ة        ة مالی ھ بكفال البوا أھل ت وط ي اإلنترن حف وف ي الص ا ف ر عنھ ة ونش یتھ معروف وقض
ذابات    .. إلطالق سراح زوجتھ تبلغ الملیون ریال قبل إصدار الحكم مؤخرًا ك عن ع ناھی

اء الشرعیة الدولیة في استصدار أي أحكام لمحاسبة اإلدارة المعتقلین في غوانتانامو وإلغ
  !!األمریكیة على اعتقالھم دون تھم

ن          ان م یھم آالف األطن قطت عل ا وأس ى أھلھ رى عل رت الق تان ودم تالل أفغانس م اح ت
امت     الم ص ة والع ل الحارق رات والقناب ي      !! المتفج ة ف وف أو لرغب د لخ ن یؤی نھم م م

  !!الحتاللالحصول على غنائم الفوز با
رى   ) كذبھا(تحت مزاعم عدیدة وثبت اآلن !! واحتلت العراق ة الكب واعترف رئیس الدول

ي طي النسیان       .. بذلك ى ف ي القتل ف عراق ة أل ول    !! وذھبت أرواح المائ د من یق م نج : ول
  لماذا تعاقبون الجمیع بجریمة قلة؟؟
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دول           ان لسیادة ال ي االمتھ ة ف ذه المراحل الموغل ة من ھ اإلسالمیة تحت    وفي كل مرحل
  !!أو امتالك السالح الذي سیدمر جیران العراق!! مظلة وتھم إما اإلرھاب

رعیة         ات للش ذه الخروق رر ھ تعربة تم ة ومس ة عربی اك جوق ت ھن ة كان ل مرحل ي ك ف
ي       ود ف ارك بجن ن یش واھا مم دنمارك وس ا ال ة منھ ة غربی اك جوق الطبع ھن ة، وب الدولی

  !!نالعراق أو بتأیید آخر في مجلس األم
ا صامتون     ب ومعظمن دافع    .. في كل مرحلة كانت التھم تحیط بنا من كل جان ة من ی والقل

  ..ویرفض ویستھجن
ورغم ظھور حقائق الوضع اآلن سواء في أفغانستان أو في العراق على لسان تقاریر ؟؟ 

ھ   البنتاغون وما یتسرب منھا لصحف أمریكا نفسھا وأوروبا وبدأ الغرب ممثًال في مفكری
تنقع         وسیا ي المس ا ف قوط أمریك ن س ا وع ون عنھ ي ویكتب ا ھ ائق كم ون الحق ییھ یعلن س

  ..العراقي كما یقال
ذا تجرأت   .. ما أردت قولھ اننا صمتنا على ظلمھم لنا واتھامھم اإلسالم باإلرھاب ؟؟  ولھ

الدنمارك ورساموھا بل وسواھا من مخرجي أفالم ھولیوود ومؤلفي بعض الكتب عندھم 
ا بأسلوبھم الموغل    على إعالن إساء تھم لمكانة رسولنا صلى اهللا علیھ وسلم ودافعوا عنھ

ة اقض واالزدواجی ي التن رأي .. ف ن ال ر ع ة التعبی ون حری م یحترم ون !! فھ واآلن یوجھ
  !!أصدقاءھم في االتحاد األوروبي إلیقاف المقاطعة لمنتجاتھم

دث و          ا یح دي اندھاشھ لم اقًال مؤخرًا كي یب ان متث وفي عن ات   ویتحرك ك ب الحكوم یطال
ي  !! اإلسالمیة بالتھدئة لشعوبھا أین ھو من ھذه المطالبة عندما دان عبارة الرئیس اإلیران

  !ودعوتھ الستضافة إسرائیل في الوالیات المتحدة األمریكیة؟
الم   ام الع !! وأین ھو من إدانة اغتیال الشیخ أحمد یاسین من قبل عصابة شارون جھارًا أم

دالعزیز ا   دكتور عب يوال ف     !! لرنتیس ب األقصى بقص ادیین من كتائ ال قی تم اغتی واآلن ی
دفاع عن   )!! شرعي(وكأن إرھاب دولة الصھاینة !! وال یتحرك من یدین!! الطائرات وال

  )!!إرھاب(األرض سواء في فلسطین أو العراق 
ة (ما یثیر في ھذه األحداث المتسارعة ھم ھؤالء ؟؟  ون     ) الجوق ذین ال یزال ن العرب ال م

ره         یھاج ات ك ن آی رآن م ي الق ا ف ة الشباب بم مون الدین اإلسالمي ویعیدون روایات تغذی
اتیر      !! اآلخر د رسوم الكاریك ي تعی ا الت وحولوا اعتداء الدنمارك وسواھا من دول أوروب

ة منتجات       ى مقاطع ف الضغط عل إمعانًا في استفزاز الشارع اإلسالمي، ورغبة في تخفی
ھ المسلمون    حول.. الدنمارك، من ناحیة أخرى وم ب وا ھذه القضیة إلى أنھا ردة فعل لما یق

اتھم  ن مقدس ھم وع ن أرض اع ع ن دف دنماركي  !! م عب ال ب الش اذا یعاق رددون لم ل وی ب
اھد      ة المش میم ذھنی أ إال لتس م تنش وات ل ن قن احات م دون س ام؟؟ ویج وم رس بب رس بس

ھ وحت   ھ وثقافت ي بقیم ي والغرب وذج األمریك ورة النم ین ص ي وتحس ھ (ى العرب ھیمنت
  )!!واحتاللھ وسطوتھ
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و    ؟؟  ذه المنتجات وھ رد   (بل ھناك من بدأ یتھم من یقاطع ھ ل ف ھ یسيء    ) حق ك ة أن بتھم
  )!!مھزلة(ألیست ھذه !! إلى صورة المسلمین

ة استخدمت      ت أول دول دنمارك كان ة  (وكما یعرف أن ال د    ) سالح المقاطع ا بع د ألمانی ض
ألمریكیة لیس ضد العراق ولیبیا والسودان فقط بل واستخدمتھ اإلدارة ا.. الحرب العالمیة

فكیف یشرعون ألنفسھم  !! ضد فرنسا منذ أعوام عندما لم توافقھا في حربھا على العراق
ا         ر عن مشاعرنا وأسلوب دفاعن ي التعبی ما یرفضونھ اآلن لنا شعوبًا إسالمیة لنا الحق ف

لم   ھ وس لى اهللا علی ولنا ص ة رس ن مكان ن بین .. ع د م ف نج ذه   وكی نھم بھ دافع ع ن ی ا م ن
  الصورة الغریبة؟؟

ویتھم المتشددین !! بل ان رئیس وزرائھم في آخر حدیث لھ كان یكابر ویرفض االعتذار
  !!ویستنجد بخافییر سوالنا كي یسافر للمنطقة حسب قولھ لتصحیح الوضع!! اإلسالمیین

یتوقع ھذه الردود  ینسى أنھ شخصیًا رفض مقابلة السفراء المسلمین واستھان بموقفھم ولم
الم  اء الع ع أنح ن جمی دت م ي امت بة الت ة  .. الغاض ھ للحكوم ن دعم ردد ع ة ی ل ثانی ل ك ب

  !!الفلسطینیة
ا     ة (بل ویتبجح في طلبھ بأن نقف عن تصریحاتنا نحن وقادتن ول  )!! الناری ا یق ي  !! كم وف

  ..معھ الوقت نفسھ ال یمنع رئیس التحریر من اإلساءة للمسلمین في كل مرة یتم اللقاء
ون       ؟؟  م یتھم ب ث رارة الغض إطالق ش دأوا ب ي أن یب المي؟؟ ف اق الع و النف ذا ھ یس ھ أل

  !!المسلمین بأنھم متشددون
  ..!!تستھین ملكتھم باإلسالم وتتھمھ باإلرھاب، وینسى رئیس وزرائھا ھذه العبارات
ة والن    دیانات الیھودی رافھم ب صرانیة  یرفضون االعتراف باإلسالم دینًا في دولتھم مع اعت

  !!والسیخ
ون      أن نك ا ب المیة ویطالبونن ة اإلس تھینون باألم اریین (ویس الم  )!! حض رق أع وال نح

ریم    ) العلم(الدنمارك وكأن حرق  ة الرسول الك .. یرتقي إلى مستوى ھذه اإلساءات لمكان
تمرارھا          ا نحن الشعوب اس ي ینبغي علین ادیة الت ة االقتص ن المقاطع م م و األل رى ھ أم ت

  !!فذلك حقنا في إبداء الرأي وحریتنا في االختیار.. ولیس عامًا فقط ولمدة أعوام
  تعلیق ١١

١  
ل مایخطھ        دنیا واآلخرة وجع ي ال ك اهللا ف متعنا اهللا ببقائك قلم نابض لأللم اإلسالمي ووفق

  یراعك في میزان حسناتك آمین
  جواھرعبداهللا

  ٢٠٠٦/٠٢/٠٩صباحًا  ٠٥:٥٥
٢  
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  .ھو نفاق وغطرسة واستبداد
م أضعف     أكثر م ك فھ ع ذل ن ملیار مسلم یمثلون ربع سكان الكرة األرضیة أو خمسھا وم
ة      . السبب ال یخفى على أحد. سكانھا ذه اآلی رأ ھ رآن ونق رأ الق اختلفنا فضعفنا رغم أننا نق

  .وال تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحكم: الكریمة
تم م  . قبل أن نواجھ أعداءنا علینا أن ننھي خالفاتنا ن ی أن الخطر     ولكن ھذا ل د ب ا نعتق ادمن

إلى أین یوجھ الجھاد اآلن؟ الجھاد . القادم من الداخل أخطر من الخطر القادم من الخارج
ا   نا بعض فیة بعض ھ لتص عفوننا     . موج رین یستض رى اآلخ ین ن ف ح ا بك رب كف م نض ث

  .ویحتقروننا ویستغلوننا ویحتلوننا
ك ل          ع ذل ة سنة وم ف وأربعمائ ر من أل ى أكث د  تاریخنا یمتد إل تعظ بع د أن    . م ن م بع م نفھ ل

وة          ي من ق ا أوت في اآلخر مھم ن یستطیع أن یص ا ل داخل    . طرف ن ال ادم م وأن الخطر الق
  .ماھو إال وھم خلقھ العدو الذي یؤمن بسیاسة فرق تسد

لقد حان الوقت ألن یقوم مفكرونا بأكثر من التباكي الذي یجیده حتى من ال یعرف القراءة 
  .وا لتوحید الصف وأن یعملوا لكي یتقبل كل منا اآلخرعلیھم أن یعمل. والكتابة

دة اإلسالمیة       ق بالوح ة تتعل لقد وضعت الدورة الثالثة لمؤتمر القمة اإلسالمي نقاطا رائع
د           ا ض د جمعی دة الصف لكي نتح ل لوح ر ألن یعم ل مفك یستطیع من خاللھا أن ینطلق ك

تمر وتفعیلھا وإال فعلینا أال نلوم وضعنا الیوم یحتم علینا أن نرجع لتوصیات المؤ. أعداءنا
  .إال أنفسنا

  محمد حسن اسماعیل
  ٢٠٠٦/٠٢/٠٩صباحًا  ٠٦:٤٤

٣  
  !إنما نلوم أنفسنا! فقد اتضحت الصورة.. نحن ال نلومھم سواء تغطرسوا أو اتفقوا

ة ... ھم یعملون لیل نھار وق االنسان، و  ... وقد اتضحت لنا الدمقراطی ھ ال  .. و..وحق ولعل
 ٣٠األلمانیة في عددھا الصادر بتاریخ " فلیت إم زونتاج"ما نشرتھ صحیفة یخفى علیكم 
ة     ) ملیون ضد محمد(م، مقاال بعنوان  ٢٠٠٤مایو من عام  ان منظم ھ أن للفاتیك ذكرت فی

وذا    " رابطة الرھبان لتنصیر الشعوب"اسمھا  ا نف ان وأكثرھ ھي من أقدم منظمات الفاتیك
اطق      وأقلھا شھرة، إنھا تعمل في كل مناط ي یسمونھا من اطق الت ك المن ق العالم بما في ذل

ا     ام وكمبودی یمن والصین وفیتن ا    . الصمت؛ كدول الخلیج وال ل تحت لوائھ ف   ٨٥ویعم أل
ة             ٤٥٠قسیس، و  ھ، قری الم كل ون الع درس یجوب ون م ر من ملی ة، وأكث ة دینی ف جمعی أل

فى، و   ١٦٠٠ألف مدرسة، و  ٤٢قریة، ومدینة مدینة، وھي تملك  مؤسسة   ٦٠٠٠مستش
اجین، و  ة     ١٢ملجأ لمرضى السرطان، و    ٧٨٠لمساعدة المحت ة واجتماعی مؤسسة خیری

خص  . حول العالم وتقول الصحیفة أن المنظمة تعمل الیوم بجیش یضم أكثر من ملیون ش
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ع          "  ھ بأبش د، ونعت ي محم ى تشویھ صورة النب الم، وعل ي الع الم ف ن انتشار اإلس د م للح
  .الصفات

ذا وذاك  ) دعاة، وعلماء، وكتاب، ومفكرین، وأكادیمیین، (نا كلذا فنحن نلوم أنفس وقبل ھ
ماذا قدمنا لإلسالم؟؟؟ كل منا علیھ دور، كل منا في مجالھ، كل منا على ثغرة . كحكومات

  ...اهللا أن یؤتى اإلسالم من قبلك... من ثغور اإلسالم، فاهللا
  عبدالعزیز بن علي العسكر

  ٢٠٠٦/٠٢/٠٩صباحًا  ٠٧:٠٦
٤  

  اطعة لیست حلالمق
  نورة. د

دقاء  . مع احترامي لرأیك ولكن انا ضد المقاطعة ألننا نخلق اعداء جدد ونفقد بعض األص
  .انا مع األحتجاجات الرسمیة والشعبیة المنظمة

  أمل
  امل منصور

  ٢٠٠٦/٠٢/٠٩صباحًا  ٠٨:١٣
٥  

  بل كفروغطرسة
انورة   د "نور اهللا وجھك ی ة     "خال ي الجن دین ف ن المخل ك م ي   " السعد "وجعل واسعدك اهللا ف

رة دنیا واالخ الص     ...ال رة واالخ ذه الغی الم بھ ن االس ب ع ن یكت ى م ة ال ن بحاج م نح ك
دین   والدفاع عن مانتعرض لھ من ھجوم ضد االسالم من قبل المنافقین في الداخل والحاق

  "التحسبوه شرا لكم بل ھو خیرا لكم"في الخارج ولكن عزانا في قولھ تعالى 
  ابوعبداهللا الدخیل

  ٢٠٠٦/٠٢/٠٩صباحًا  ٠٨:٢٦
٦  

  المقاطعة ھي سالحنا الفتاك
  المقاطعة ھي التي ذبحتھم من الورید الى الورید

  المفاطعة ھي التي ستجعل رئیس وزرائھم یسقط عما قریب
  المقاطعة ھي التي ستجعل اصحاب المال عندھم باعادة انتخاب رئیس وزرا جدید

  لیس سالحا نوویا یمكن حضره عناالمقاطعة ھي السالح الفتاك الذي نمتلكھ و



 ٤٢٥

المقاطعة ھي التي ستجعلھم یفكرون الف مرة بنشر اي اساءة لدیننا او نبینا علیھ الصالو 
  والسالم

  المقاطعة نود ان تمتد لسنوات لنرى ھل یستطیعون العیش من غیر اسواقنا
  واذا ھم یرون ان المقاطعة لم تؤثر علي اقتصادھم حسب قول رئیس وزرائھم امس

  .فاألیام بیننا
تم         ا وی ا وأورب ى امریك ط ال رق االوس ا وللش دیره لن تم تص ا ی دیر م یھم بتص رح عل اقت

  االستغناء عن اسواقنا
  .شكرا لك یادكتورة

  سالم السالم
  ٢٠٠٦/٠٢/٠٩صباحًا  ٠٨:٥٣

٧  
  .بارك اهللا بك

لمین الحق ان       ة اال دعوة للمس د والكراھی حوا  اقول ان ھذا الفعل الشنیع المملؤ بالحق یص
من نوھم العمیق وان ھذه االفعال كشفت لنا من ھو لھ غیرة ومؤمن باالسالم ویكشف اهللا 

  .لنا من اللذین یدعون انھم مسلمون وھم بیننا
ریم    ا الك رة نبین رف لنص ق بالتص ھ الح لم ل ل مس تمر فك ة فلتس ا المقاطع ن ) ص(ام ودی

دفاع عن نب   ا  االیسالم وحبذا لو سخدمت مواردنا وثرواتنا لل نفط    ) ص(ین یكن ال ا ول ودینن
  .اول الثروات
  صالح العلي

  ٢٠٠٦/٠٢/٠٩مساًء  ٠٢:٥٩
٨  

  نعم المقاطعة المستمرة
ھ      ة اهللا وبركات یكم ورحم ات    ،، السالم عل ي التعلیق ة    ،، اشكركم عل راءة مقال وارجوكم ق

األستاذ رضاالري في عدد الیوم فھي تضع النقاط علي الحروف لجذور ھذا األستخفاف  
لمین  بنا  و           ،، بصفتنا مس ا ھ ة بم دعي المعرف ذا الغرب المتعجرف وی دافع عن ھ ولمن ی

والة الصالحین    انوا  ،األسلوب األمثل لردود أفعالنا التي استمدت قوتھا من دعم ال و ان ك
یس  ، وایماننا بعقیدتنا السماویة ، ومن حبنا لرسولنا الكریم صلي اهللا علیھ وسلم ،، قلة  ول

ولمن في قلبھ زیغ وانحراف عن الحق    ) راطیة الغرب المزعومة دیموق( ركضنا خلف 
دة       م المتح اریر األم ا وال تق ر امریك داحھم   .. الذي الینتظر أوام ( وال رضا الغرب او امت



 ٤٢٦

ة       !!!) لتحضرنا  ات اهللا الكریم ي آی وا ف م تمعن ول لھ ون   ( نق ار السماوات   ) خالق الك جب
  .اآلیات التالیة وتدبرھا مع تفسیرھا وأدعوا نفسى وإیاكم إلي التبصر فى.. واألرض

  یقول اهللا سبحانھ وتعالى
ي اَألْرِض      ا ِف َمَواِت َوَم ي السَّ ُقْل ِإْن ُتْخُفوا َما ِفي ُصُدوِرُكْم َأْو ُتْبُدوُه َیْعَلْمُھ اللَُّھ َوَیْعَلُم َما ِف

  )٢٩(َواللَُّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر 
إن تكتموا ما استقر في قلوبكم من مماالة الكافرین : ؤمنینللم -أیھا النبي-قل .. آل عمران

يء   ھ ش ى اهللا من َف عل ك ال َیْخ روا ذل رتھم أم تظھ ي   ، ونص ا ف ل م یط بك ھ مح إنَّ علم ف
  .ولھ القدرة التامة على كل شيء، السماوات وما في األرض

َولَُّھْم       َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا اْلَیُھوَد َوالنََّصاَرى َأ ْن َیَت ٍض َوَم اُء َبْع ُھْم َأْوِلَی اَء َبْعُض ْوِلَی
یا أیھا الذین آمنوا ال تتخذوا .. المائدة) ٥١(ِمْنُكْم َفِإنَُّھ ِمْنُھْم ِإنَّ اللََّھ ال َیْھِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن 

ان   ل اإلیم ى أھ اًرا عل اَء وأنص ارى حلف ود والنص وادُّون ا ؛ الیھ م ال ُی ك أنھ ؤمنینذل ، لم
ا   والي بعضھم بعًض الیھود ی ذلك النصارى ، ف داوتكم ، وك ى ع ع عل ریقین یجتم ال الف . وك

ن      . أجدُر بأن ینصر بعُضكم بعًضا -أیھا المؤمنون-وأنتم  ھ یصیر م نكم فإن ولھم م ومن یت
  إن اهللا ال یوفق. وحكمھ حكمھم، جملتھم

  نورة خالد السعد.د
  ٢٠٠٦/٠٢/٠٩مساًء  ٠٣:٢٨

٩  
  ،،ر المقاطعة ألعوام البد ان تستم

ھ      ة اهللا وبركات یكم ورحم ات    ،، السالم عل ي التعلیق ة    ،، اشكركم عل راءة مقال وارجوكم ق
األستاذ رضاالري في عدد الیوم فھي تضع النقاط علي الحروف لجذور ھذا األستخفاف  

و           ،، بنا بصفتنا مسلمین   ا ھ ة بم دعي المعرف ذا الغرب المتعجرف وی دافع عن ھ ولمن ی
والة الصالحین   األسلو انوا  ،ب األمثل لردود أفعالنا التي استمدت قوتھا من دعم ال و ان ك

یس  ، وایماننا بعقیدتنا السماویة ، ومن حبنا لرسولنا الكریم صلي اهللا علیھ وسلم ،، قلة  ول
ولمن في قلبھ زیغ وانحراف عن الحق    ) دیموقراطیة الغرب المزعومة ( ركضنا خلف 

ر ام   دة    الذي الینتظر أوام م المتح اریر األم ا وال تق داحھم   .. ریك ( وال رضا الغرب او امت
ة       !!!) لتحضرنا  ات اهللا الكریم ي آی وا ف م تمعن ول لھ ون   ( نق ار السماوات   ) خالق الك جب
  .وأدعوا نفسى وإیاكم إلي التبصر فى اآلیات التالیة وتدبرھا مع تفسیرھا.. واألرض

  یقول اهللا سبحانھ وتعالى
ي اَألْرِض     ُقْل ِإْن ُتْخُفو ا ِف َمَواِت َوَم ي السَّ ا َما ِفي ُصُدوِرُكْم َأْو ُتْبُدوُه َیْعَلْمُھ اللَُّھ َوَیْعَلُم َما ِف

  )٢٩(َواللَُّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر 



 ٤٢٧

إن تكتموا ما استقر في قلوبكم من مماالة الكافرین : للمؤمنین -أیھا النبي-قل .. آل عمران
ك   روا ذل رتھم أم تظھ يء ونص ھ ش ى اهللا من َف عل ي   ، ال َیْخ ا ف ل م یط بك ھ مح إنَّ علم ف

  .ولھ القدرة التامة على كل شيء، السماوات وما في األرض
وَ       ْن َیَت ٍض َوَم اُء َبْع ُھْم َأْوِلَی اَء َبْعُض لَُّھْم َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا اْلَیُھوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَی

یا أیھا الذین آمنوا ال تتخذوا .. المائدة) ٥١(ُھ ِمْنُھْم ِإنَّ اللََّھ ال َیْھِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن ِمْنُكْم َفِإنَّ
ان   ل اإلیم ى أھ اًرا عل اَء وأنص ارى حلف ود والنص ؤمنین ؛ الیھ وادُّون الم م ال ُی ك أنھ ، ذل

ا   والي بعضھم بعًض الیھود ی ذلك النصارى ، ف د ، وك ى ع ع عل ریقین یجتم ال الف . اوتكموك
ن      . أجدُر بأن ینصر بعُضكم بعًضا -أیھا المؤمنون-وأنتم  ھ یصیر م نكم فإن ولھم م ومن یت

  .وحكمھ حكمھم، جملتھم
  نورة خالد السعد.د

  ٢٠٠٦/٠٢/٠٩مساًء  ٠٣:٣٠
١٠  

  !ھذا دیدنھم 
فقد ھوجم اإلسالم في عھد الرسول صلى اهللا علیھ ، الھجوم على اإلسالم لیس ولید الیوم 

وھجومھم على اإلسالم ھو تأكید على تزاید الكره والبغضاء ، لعھود الالحقة وسلم وفي ا
واستمرار ھجومھم ھو الدلیل على ما ، من قبلھم لإلنسانیة ألن اإلسالم ھو دین اإلنسانیة 

ة    د والكراھی ا أن      ، تفیض بھ نفوسھم من الحق دیر الصراع لصالحنا علین ا أن ن وإذا أردن
  .سمھا لنا القرآن الكریم وھدي الرسول صلى اهللا علیھ وسلمنرجع إلى األدبیات التي ر

  سطام العوض
  ٢٠٠٦/٠٢/٠٩مساًء  ١٠:٠٦

١١  
  .احتجاج سلمي.. المقاطعة التجاریة

  ..أشكر الدكتورة نوره
  ..وأؤید ما خطھ یراعھا

  ..أدامھا اهللا فارسة على صھوة الصحیفة
  ودمتم بخیر،،،

  خالد الحجي
  ٢٠٠٦/٠٢/١٠مساًء  ٠٤:٢٧

========================= 
  الھجرة النبویة المباركة



 ٤٢٨

 
  خالد محمود عبداللطیف: الكاتب

ھ اآلن   إذا كانت أمتنا اإلسالمیة ترید فعًال الخروج من ھذا المأزق الحضاري الذي تمر ب
اري    اح الحض اھرة االنفت ح ظ اق ومالم ورة آف ا بل تم علیھ ة تح رورة ملح ك ض إن ھنال ف

ة         تطبیقیًا عبر مسیرة التار دي دینامیكی م م ة فھ ذه األم ي یتسني لھ ك حت یخ اإلسالمي وذل
  .ھذه الظاھرة في واقعھا التاریخي، ومن ثم تنطلق نحو المستقبل بثبات وثقة

ي أفضل صالة       ي النب ة عل ولعل العامل الحیوي الذي حدا بنا إلي اختیار الھجرة المبارك
ار     . وأزكي سالم ي من مراحل الت ة أول ذه    في یوم ھجرتھ كمرحل ق ھ یخ اإلسالمي لتطبی

الظاھرة تطبیقًا مثالیًا ال نظیر لھ في التاریخ البشري قاطبة ھو أن الھجرة قد شھدت علي 
ا،    المستوي التطبیقي العملي، البلورة المثالیة لظاھرة االنفتاح الحضاري في كل خطواتھ

ي المس        یس عل توي ومن ھنا تعد الھجرة وال ریب بمثابة نقطة تحول حضاري حاسمة ل
وني بأسره     ي المستوي الك اریخي      .. اإلسالمي فحسب بل عل درس الت دیر بال ھ ج ذا فإن ول

ادة    ي إع ًا ف ھامًا حیوی ھم اس ن أن تس ي یمك عة الت یم المش ل الق ا ك تھلم منھ واعي أن یس ال
ھم    ز تس اني معج ق إیم وء نس ي ض راھن عل ر ال ذا العص ي ھ لم ف ان المس یاغة اإلنس ص

  .املي علي تكوینھ العضوي الحيالھجرة في إضفاء الطابع التك
یدنا               ا س ي أطل من خاللھ ذة الت ة الناف ت بمثاب ة كان ة المبارك إن الھجرة النبوی ا ف ومن ھن
محمد صلي اهللا علیھ وسلم ومعھ الرعیل األول من المسلمین علي الدنیا و ذلك لكي یعلن 

د استلھام    للكون انبثاق التحوالت الجذریة في تكوین البشریة وجودیًا وحضاریًا وذ ك بع ل
القیم الحضاریة السامیة التي جاء بھا الدین الجدید، وھذه القیم لن تؤتي فعالیتھا المنشودة  

تھم  . إال عبر االستیعاب الموضوعي لھا ت وجھ : فضًال عن االنفتاح علي اآلخرین أیًا كان
  .ولكل وجھة ھو مولیھا فاستبقوا الخیرات 

ي ا  د صلي اهللا        وتتبلور ھذه المظاھر االنفتاحیة ف لھجرة من خالل سلوكیات سیدنا محم
علیھ وسلم التي جعلت من الھجرة حركة تاریخیة رائدة فضًال عن كونھا المحك اإلیماني 
اریة    ارات الحض ع التی ا جمی ھرت فیھ ي انص ة الت ال، والبوتق نع الرج ذي ص ذ ال الف

دة   السائدةآنذاك، ولن یتحقق التجسید الحیوي ألبعاد ھذه المظاھر إال من خالل معرفة أكی
رب     وب یث درب ص ي ال ي ف ھ األول ع خطوات د وض لم ق ھ وس لي اهللا علی ولنا ص أن رس ب

دق    : المدینة وقلبھ یخفق بھذا الدعاء ي مخرج ص وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجن
دنك سلطانًا نصیرًا     اریخ ال        . واجعل لي من ل ي الت ة اإلنسان ف دًا أن حرك م جی ان یعل وك

ي          تستقیم وتصل إلي ھ ھ وسمعھ وحسھ إل ؤاده وعقل ع اإلنسان بصره وف أن یرف دفھا إالب
السماء یتلقي عنھا الصدق والنصر، صدق الحركة وانتصار قیمھا لكنھ لم ینس لحظة أن 
ؤولیة    ل مس ي األرض وبتحم ي عل ات الخط رن بثب ب أن یقت ماء یج ي الس ھ إل ذا التوج ھ

ة     یاغة الحری ة وبص ة كامل ؤاد بأمان مع والف دي  البصر والس ي الم جم ف ا ینس انیة بم اإلنس
القریب والبعید مع قدر اهللا ونوامیسھ وسننھ، ومن دون ھذا التناغم بین مشیئة اهللا وحریة 
ذا         ق من دون ھ ة األرض ووعورة الطری ین كثاف فافیتھا، وب اإلنسان بین نور السماء وش



 ٤٢٩

روح وش       ین انطالق ال ن   الحوار الدائم الفعال بین اإلنسان وخالق اإلنسان، ب د، م د الجس
ب     رة والغی اھدة المباش الم المش ین ع اب ب ور والغی ین الحض دائم ب ل ال ذا التواص دون ھ

  .البعید من دون ھذا وذاك، لن تكون ھناك حركة جادة وال مصیر عظیم
ول     ن الق د یمك اني الراش ق اإلیم ذا المنطل وء ھ ین   :وفي ض وي الحي ب إن االلتحام العض

ة الھجرة        اإلرادة اإللھیة العلیا واإلرادة ي نجاح حرك ذي ساعد عل البشریة السویة ھو ال
التي قلبت موازین التاریخ البشري رأسًا علي عقب حیث تولد عنھا قیام الدولة اإلسالمیة 
م        ة ث رة العربی اریخ شبھ الجزی ي ت رة ف ورة ألول م ة المن ي المدین المي ف ذات الطابع الع

اني   وني واإلنس ا الك المیة بنزوعھ ارة اإلس ول   ك. الحض ي أن الرس د عل ا التأكی ا یمكنن م
الل    ن خ ك م ده وذل ي عھ ائدة ف ارات الس ع التی ي جمی تح عل د انف لم ق ھ وس صلي اهللا علی
م        لم ل ھ وس ھ صلي اهللا علی االستیعاب الموضوعي لمعطیات العصر آنذاك، فضًال عن أن

مر ینس االستضاءة بوحي السماء المسدد لخطاه علي درب الھجرة الطویل الذي جاءه األ
اإللھي بالقیام بھا، بعد أن تكالبت علیھ كل قوي البغي و العدوان، وعلي كل المسلمین في 

  .مكة
  مستشار مركز التعاون األوروبي العربي

  صحیفة الرایة القطریة
========================  

  الھجرة النبویة والدروس التربویة والدعویة
 

  ٣٠/١٢/١٤٢٦محمد عبد اهللا السمان 
٣٠/٠١/٢٠٠٦  

ة         ل مرحل لیم ـ تمث ل تس ال جدال في أن الھجرة النبویة ـ على صاحبھا أفضل صالة وأكم
یًا     . من أھم مراحل الدولة اإلسالمیة وأخطرھا ا سیاس ات وجودھ ة إلثب فھي مرحلة انتقالی

دة        ات العقی ت إلثب ًا، كان ر عام ة عش ار ثالث ى مس ة عل ة المكی دیًا؛ فالمرحل ل .. وعقائ ب
ان أ    ي أذھ ا ف ة ـ                   وتثبیتھ دة الجاھلی ة عقی ة أخرى ـ لتعری ة ـ ومن ناحی ا، من ناحی تبعاھ

  .وبضدھا ُتعرف األشیاء ـ كما یقولون
واة           وا ن ا، لیكون ان أتباعھ قل إیم ا، لص د منھ ان ال ب ة، ك أضف إلى ذلك أن المرحلة المكی
ات الرسول ـ صلوات اهللا         رآن، وتوجیھ ات الق المستقبل للدولة اإلسالمیة، وكانت توجیھ

للنواة األولى من أتباع الدعوة، تقوم على أساس الثقة في اهللا ـ عز وجل ـ      -مھ علیھوسال
والنصیحة في مواجھة ما یلحقھم من أذى بالغ من الضراوة والشراسة، ولعلنا نلمس ذلك 

ى آل   . من موقف ال نكاد نذكره حیث كان رسول اهللا ـ صلوات اهللا وسالمھ علیھ ـ یمر عل
ّذبون،   م ُیع ر وھ م یاس ول لھ ر : "فیق برًا آل یاس ة .. ص دكم الجن إن موع تجابوا، "ف ، واس

ي اإلسالم    ن األرت ـ         . وكانت أم عمار أول شھیدة ف اب ب حیح البخاري عن خب وفي ص



 ٤٣٠

شكونا إلى رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ وھو متوسد بردة لھ : "رضي اهللا عنھ ـ قال
ا؟ أال تستنصر لنا؟ أال ت : "في ظل الكعبة ـ فقلنا  ال ." دعو لن ذ      : "فق بلكم ُیؤخ ن ق ان َم د ك ق

ى رأسھ،      .. الرجل، فیحفرون لھ في األرض، فُیجعل فیھا ؤتى بالمنشار، فیوضع عل ثم ُی
ھ         ك عن دین ده ذل ا یص ھ م ھ وعظم ا دون لحم .. فُیجعل نصفین، وُیمشط بأمشاط الحدید م

ى حضرم      وت، ال یخاف إال  واهللا لُیتمّن اهللا ھذا األمر، حتى یسیر الراكب من صنعاء إل
  "!اهللا، والذئب على غنمھ، ولكنكم تستعجلون

ي            ول الت حح مسار العق ًا، یص ون اإلسالم دین ت أن یك ل ـ اقتض إن إرادة اهللا ـ عز وج
د أن    حادت عن الطریق السوّي، ویصحح مسار الحیاة البشریة التي شملتھا الفوضى، بع

ا الضعیف،       وي فیھ رس الق ة شاسعة، یفت یم      تحّولت إلى غاب ة، تق وأن یكون اإلسالم دول
واه الباطل،             ي أف د أن أصبح مضغة ف ؤازر الحق، بع ھ، وت ت موازین د أن اختل العدل بع
ادئ المسیحیة، واألخرى      ت مب فالعالم یومئذ تحكمھ إمبراطوریتان، إحداھما صلیبیة تنكب

وریتي ي إمبراط ل، أعن تھن العق ة تم الم بدول: وثنی ون اإلس ذلك یك روم، وب ارس وال ھ ف ت
  .ضرورة إلنقاذ البشریة من الوحل، وكانت الھجرة البشریة ھي البدایة إلقامة دولتھ

اإلسالم والوجود الدولي :"یرى الشیخ محمود شلتوت ـ شیخ األزھر األسبق ـ في دراستھ
ن    " للمسلمین  ث م دد الثال ة اإلسالمیة   "الع لة الثقاف درتھا    " سلس ت أص ي كن ـ     ١٩٥٨(الت

وق          أن حادثة الھج)!  ١٩٦٥ وم ف اء اإلسالمي، لتق اریخ البن ي ت ت نقطة تحّول ف رة، كان
األرض الجدیدة ـ یثرب ـ دولة ذات منھج ونظام وھدف، والھجرة من األحداث الفذة التي 
ذلك أصبحت     وة، وب كانت تمھیدًا لتثبیت البناء اإلسالمي، ومیالد دولة داخل إطار من الق

  .ي یجب أن تحمل العظمة في نفس كل مسلممن األحداث اإلسالمیة الكبرى الت) الھجرة(
ذكر              : "ویضیف الشیخ   دث ـ ب ذا الح ى ھ م یتكلمون عل رًا ـ وھ ي المؤرخون كثی د ُعن وق

ا ألبسھ        ھ، ومن ھن وا دعوت ذین لّب حوادث اإلیذاء التي كانت تتصل بالرسول وأصحابھ ال
ون سیرة     ي  (أرباب الھوى الخاص ـ وھم یكتب ي العرب د    ) النب رار وع وب الف م الصبر  ـ ث

النبي (واالحتمال في القیام برسالتھ، ولم یتوّرعوا ـ إمعانًا فیما یشتھون ـ أن یلصقوا كلمة   
وقد ظنوا أن ھذا الثوب المھلھل الذي خلعوه على ھذا الحادث العظیم، یستطیع أن  ) الفار

سطع  یستر الحقیقة التي یحملھا بین جنبیھ، والتي لم تلبث ـ بعد الوصول إلى المدینة، أن  
نورھا، وانتشر أریجھا، وبدأت الغشاوة التي وضعھا الجھل على العقل البشري حینًا من  

ان   ) البدنیة(الدھر، والواقع أن ھذه الھجرة  ا ك لم تكن إال أثرًا من آثار ھجرة القلوب، عم
علیھ القوم من عقائد فاسدة، وشرائع باطلة، وعقائد وتقالید، كان لھا في ھدم اإلنسانیة، ما 

  " .س للمعاول القویة في تقویض البناء الشامخ العنیدلی
ول  رقین     : وأق ض المستش ة حاول بع الم، وھي حقیق ة اإلس د علمی ت لتأكی رة كان إن الھج

ھ الباطل           ذي ال یأتی اب اهللا ـ ال رآن ـ كت ره الق ا أق ذوي األھواء أن یطمسوھا، متجاھلین م
د              د ـ وق یم حمی ل من حك ھ تنزی ھ وال من خلف ین یدی دى عمالق األدب األستاذ    من ب تص

الى   ھ تع اد لقول ْن        :( العق َرى َوَم ِذَر ُأمَّ اْلُق ًا ِلُتْن ًا َعَرِبّی َك ُقْرآن ا ِإَلْی َذِلَك َأْوَحْیَن َوَك
ي     :"لتنذر أم القرى ومن حولھا، یقول] ٧من اآلیة: الشورى...).[َحْوَلَھا ول ف ان الق ًا ك وأی
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ذه         ي، وفي صالح ھ ا النب م بھ ي تكل وع اإلنساني       اللغة الت إن الن ة، ف دعوة العالمی ة لل اللغ
رى  مل أم الق ة(یش ن   ) مك داھم م ن ع م عم زًال لھ ا ع ة أھلھ ر ھدای ا، وال تعتب ا حولھ وم

ومن  ) أم القرى(الناس؛ إذ كان خطاب الناس كافة یمنع أن یكون الخطاب مقصورًا على 
  ..أجمعینومن حولھا، ال یمنع أن یعم الناس ) أم القرى(حولھا، ولكن خطابھ 

التھ              ت رس ین ـ إذا كان ة ـ خاتم النبی دعوة المحمدی ل أن یكون صاحب ال فكیف یسیغ العق
ا ال یسیغھ       ! مقصورة على قوم لم یأتھم من قبل نذیر؟ ن المستشرقین تسیغ م ة م إن طائف

  ".العقل في أمر القرآن وأمر اإلسالم
ولى    د الم د عب ام والخط -ظھر حدیثًا للشیخ عبد الجواد أحم اف ـ     اإلم درس باألوق ب والم ی

وان  ل عن اب یحم ة "كت رة النبوی ن الھج ة م ة الدعوی دروس التربوی ائتي " ال اء م ي زھ ف
ھ     ن كتاب ا أراده م ى أن م ة إل ي المقدم ار ف ر، أش ع الكبی ن القط فحة م ر : ص وة للتفك دع

ي        اده ف ول وجھ اریخ الرس ة ت المي، وبخاص اریخ اإلس فحات الت بعض ص دبر، ل والت
رف عل  ھ، لنتع ل   ھجرت ة ال تقب نن اهللا الثابت ھ، وس ي أرض ھ، وسننھ ف ي خلق نن اهللا ف ى س

ھ ـ           ذ المصطفى ـ صلوات اهللا وسالمھ علی ف أخ ا كی تبدیًال وال تحویًال، والھجرة تبین لن
ل             د تعام ا ـ وق ى اهللا، وال تضاّد بینھم ت ـ عل س الوق ي نف ل ـ ف باألسباب األرضیة، وتوك

ل        سلف ھذه األمة مع السنن الكونیة، فس ا جع ى، مم ذا المعن ف ھ ع الخل م ی ادوا العالم، ول
  ..األمة الیوم في حال ُیرثى لھا 

  :وما عرض لھ المؤلف
اء اهللا   ن أنبی راھیم  : ـ الھجرة النبویة المحمدیة لم تكن بدعة، بل سنة قدیمة، فقد ھاجر م إب

  .ولوط وموسى علیھم السالم
ت أود أن   ذكر المؤلف األسباب التقلیدیة الت: ـ أسباب الھجرة ي سجلتھا كتب السیرة، وكن

یھتم بمسألة ذات أھمیة خاصة، وھي أن الھجرة كانت استجابة ألمر اهللا، ولم تكن مجرد  
اهللا ـ          رارًا من األذى، ف ھ ـ ف خاطرة خطرت على بال الرسول ـ صلوات اهللا وسالمھ علی

ن       م تك ي ل ة الت ة   عز جل ـ ھو الذي قدر بعد أن حققت الدعوة أھدافھا في مك تصلح إلقام
  .دولة 

رة   اح الھج ل نج ل     : ـ عوام ب، ولعام ت المناس ار الوق ة، اختی دف، المعرف وح الھ وض
رة،      روف المتغی ة الظ ى مواجھ درة عل یط، الق ة التخط ي عملی ة ف ة متنامی ت أھمی التوقی

ف    ة اهللا، وھي   : إخالص القائمین على التنفیذ، التھیئة واإلعداد النفسي، ونسي المؤل عنای
  .وق كل شيءاألساس وف

رون          : ـ مظاھر نجاح الھجرة  دى ق ى م ا عل ي توارثتھ وى الت وازین الق ریش م خسرت ق
وزال عنھا سلطانھا، لم تعد قریش حاجزا في وجھ الدعوة اإلسالمیة، إذا أسقطت الھجرة 

  ..ھیبتھا من نفوس المستضعفین الخائفین
اب     جاعة أن الكت ي ش ف ف ًا، و    : ذكر المؤل یس تألیف داد، ول ع وإع د،     جم ن النق ھ م ذا یعفی ھ

ب              ض كت ھ بع ت من ذي خل ل، ال ى التحلی ي حاجة إل ت ف اني كان ا مع وُیحمد لھ، أن قدم لن
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دعوة           اریخ ال ي ت دث ف م ح ا أھ ت لن ا حفظ داث، لكنھ رد األح ت بس ي اھتم راث الت الت
المیة دیمًا        . اإلس یرة ق ب الس ھ كت ا دونت دا م ات ع ن المؤلف الكثیر م ت ب رة حفل إن الھج

دًا،       وحدیثًا، وھذا د من أن یضیف جدی ما جعل مھمة من یكتب عن الھجرة شاقة؛ إذ ال ب
  .ونجح المؤلف جھد استطاعتھ

حیح أن    : وُیؤخذ على ھذه الدراسة ًا، ص أن المؤلف خرج على الموضوع األساسي أحیان
ة         رة النبوی ربط الھج ود أن ی ا ن ذلك كن ام، ك دیرة باالھتم اني ج من مع ا زاده تض م

ت األمة المسلمة التي أرادھا اهللا خیر أمة أخرجت للناس ـ عاجزة   بالمعاصر، وقد أصبح
ًا، و أصبحت           ت رأس د أن كان ك بع دیات الشرسة، وذل ة التح ي مواجھ حتى عن الدفاع ف

ول  ا        : تابعًا بعد أن كانت متبوعًا، وبقي أن نق دم لن اقًا، وق رًا وش دًا كبی ذل جھ ف ب إن المؤل
  .وخدراسة معاصرة یحتاجھا الشباب قبل الشی
أین الیوم من الھجرة التي لم تكن نقطة تحول  : وبقي سؤال یطرح نفسھ، وفي أسى مریر

ى                   ًا ومعن ا اهللا ـ عز وجل ـ منھج ذلك أرادھ ل ك لمین ـ وحسب ـ ب اریخ دعوة المس ي ت ف
ھ       ب أن یعی ًا یج ا، ودرس ن علیھ رث اهللا األرض وم ى أن ی لمین إل ل للمس امج عم وبرن

ان  ل          .. المسلم في كل زمان ومك ي ك دودات ف ًا مع ذكر الھجرة إال أیام ا أّال ن ق بن ل یلی فھ
  أحادیث ومقاالت یغلب علیھا التكرار شبھ الممل، ثم ننساھا بعد ذلك؟: عام

لمة        ات المس ة ـ األقلی وحسبنا ھنا أن نتوقف عند قضیة لھا أھمیتھا، أعني قضیة ـ أو محن
ا      في شتى بقاع المعمورة، والعدید من ھذه األقلیات ُتشن   ادة شرسة، كم ا حروب إب علیھ

في الفلبین وبورما وتایالند، وغیرھا، إن كتاب اهللا تعالى كتب علینا الجھاد من أجل إخوة 
ي سورة النساء ـ           ي األرض، وف دة مستضعفین ف ي العقی ا ف ي     :( لن اِتُلوَن ِف ْم ال ُتَق ا َلُك َوَم

نَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذیَن َیُقوُلوَن َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن َھِذِه َسِبیِل اللَِّھ َواْلُمْسَتْضَعِفیَن ِمَن الرَِّجاِل َوال
یراً     ُدْنَك َنِص ْن َل ا ِم ]. ٧٥:النساء ). [اْلَقْرَیِة الظَّاِلِم َأْھُلَھا َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َوِلّیًا َواْجَعْل َلَن

ة، وإذا    ة اإلسالمیة      وال جدال في أن الجھاد ھنا فرض عین ال فرض كفای د األم ان عق ك
ل    .. الیوم قد انفرط، ولم یكن للدولة اإلسالمیة وجود داء، ب ھ األع نملك السالح ال لنقاتل ب

لم اه المس لم أخ ھ المس ل ب وداع . لیقات ة ال ي خطب ا ف ول لن ذیر الرس ار لتح ا اعتب ال :"دونم
إذا : "ھوقولھ في الصحیح المتفق علی " ترجعوا بعدي كفارًا یضرب بعضكم رقاب بعض

ھذا القاتل فما بال : التقى المسلمان بسیفیھما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا یا رسول اهللا
  ".إنھ كان حریصًا على قتل صاحبھ: المقتول؟ قال

ة،   : أقول إذا كنا عاجزین عن الجھاد المسلح، فلماذا ال نلجأ إلى سالح آخر اد المقاطع جھ
ا السالح تقرر بالنسبة للثالثة الذین خلفوا عن غزوة وھو سالح لھ خطورتھ، وإذا كان ھذ

ر المسلمین، والمفاجأة     تبوك وھم مسلمون، فمن باب أولى المعتدون على إخواننا من غی
بع   ماوات الس ا الس رتّج لھ ي ت والء،     . الت نحھم ال دائنا، نم دقاء ألع بحنا أص ا أص ي أنن ھ

ي سورة المائ        ذرًا ف الى مح ھ تع وا ال    :(دة ضاربین عرض الحائط بقول ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی
ْنھُ  َھ  َتتَِّخُذوا اْلَیُھوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَیاَء َبْعُضُھْم َأْوِلَیاُء َبْعٍض َوَمْن َیَتَولَُّھْم ِمْنُكْم َفِإنَُّھ ِم ْم ِإنَّ اللَّ

ى َأْن      ال َیْھِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن َفَتَرى الَِّذیَن ِفي ُقُلوِبِھْم َمَرٌض وَن َنْخَش یِھْم َیُقوُل اِرُعوَن ِف ُیَس
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ي             رُّوا ِف ا َأَس ى َم ِبُحوا َعَل ِدِه َفُیْص ْن ِعْن ٍر ِم اْلَفْتِح َأْو َأْم ْأِتَي ِب ُھ َأْن َی ى اللَّ  ُتِصیَبَنا َداِئَرٌة َفَعَس
وم كل  : ولیس آخرًا.. وأخیرًا]. ٥٢-٥١:المائدة). [َأْنُفِسِھْم َناِدِمیَن ات الشیخ   فلیتنا نعي الی م

كانت الھجرة من بین األحداث كلھا جدیرة أن تتجھ إلیھا األنظار، : "-شلتوت ـ رحمھ اهللا  
ن        ام، وم ل ع ي ك ا ف ن ذكراھ لمین م ون للمس المي، لیك اریخ اإلس دأ للت ا مب ذ منھ وُیّتخ
ات،            ة والخاصة درس متصل الحلق داثھم العام ودھم وأح اتھم وعق ي مكاتب ا ف ت بھ التوقی

  .وهللا األمر من قبل ومن بعد". كلھایسایر حیاتھم 
========================= 

  الوقاحة الدنماركیة مع الذات النبویة
 

  جریدة السیاسیة الكویتیة
  محمد یوسف الملیفي: كتبھ 

ولھ         ب المحاربین هللا ولرس ى رك دنمارك باالنضمام ال ي ال رًا ف مي اخی ام االعالم الرس ق
المي   دین االس ل مس  ، ولل ام بعم ث ق ة    حی ة الحكوم ة وبمبارك توى الدول ى مس ابقة عل

ة صلوات      ، الدنماركیة ة المحمدی ذات النبوی وھذه المسابقة ھي افضل كاریكاتیر ساخر لل
ار     حابھ األخی ار واص ھ االطھ ن      ، اهللا وسالمھ علیھ وعلى آل اك م ا ضج المسلمون ھن فلم

د  ، الحرب االعالمیة الساقطة ضد االسالم والمسلمین ام   ازداد االعالم ال ادًا فق نماركي عن
ھ       ي صلى اهللا علی دة للنب ة جدی یدعو الشعب الدنماركي للمساھمة ببعث صور كاریكاتیری

  .وسلم لكي یطبعوھا في كتاب خاص یوزع مع الصحف
دة    والنس بوستن   « وفعًال قامت جری ى       » ی دة عل ة بنشر صور جدی ة الحكومی الدنماركی

لمین    ي اذالل المس ًا ف ازیر ساجدة      ح، صفحتھا األولى امعان ة خن ى ھیئ ث صورتھم عل ، ی
ت           جد وكتب جود داخل المس ة الس ي ھیئ لم وھو ف وصور اخرى لكلب یفعل الفاحشة بمس

  .» من أجل ھذا یصلي المسلمون ھكذا « اسفل الكاریكاتیر عبارة 
ما یفعلھ االعالم » مجرد استنكار « المصیبة ان الجالیة االسالمیة ھناك عندما استنكرت 

دن  مي ال المي  الرس دین االس اء وال اتم االنبی ع خ ة  ، ماركي م ات الحكومی ت الھیئ قام
لمین         راض المس دة اعت تنكرت بش ت واس ة ورفض حف الوقح ل الص ع ك امن م بالتض

یھم رتھم لنب ن  ، ونص وغ راسموس دنماركي ف وزراء ال یس ال ض رئ ھ رف ت ذات ي الوق وف
لم خطا       ١١الموافقة على اجتماعھ بـ  ده لتس ي بل فیرًا إسالمیًا ف م    س ال لھ ب استنكاري وق

  .ھذه دیمقراطیتنا الدنماركیة
دتین  ا  ، اذن یتضح لنا وبجالء واضح ان المسألة لیست محصورة في جریدة او جری وانم

ة     دتھا الدنماركی ا زب ھي حرب على اهللا ورسولھ والمؤمنین من ھذه الدولة التي تورد إلین
ا جمی  ، الشھیرة ول لن ًا  والنبي صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم یق التحلي وال    : ( ع ان ب یس االیم ل
التمني  ل     ، ب دقھ العم ب وص ي القل ر ف ا وق ان م ن االیم ن  ) ولك ھ ذرة م ي قلب لم ف وأي مس

ھ    رض نبی ھ وع ى نبی رة عل ي     ، الغی ب النب ھ من ح ي قلب ر ف ا وق دق م ھ ان یص ب علی یج



 ٤٣٤

لم   ھ وس  ونحن ال ، وتعظیمھ ویترجم ھذا الحب الى عمل ینصر بھ نبیھ صلى اهللا علیھ وآل
المنجنیق    یھم ب ھ      ، ندعو المسلمین الى جھادھم بالسالح او رم ا یمكن ان یفعل ل م ولكن اق

  .المؤمن الموحد ھو ان یقاطع المنتوجات الدنماركیة ویحرمھا على نفسھ وأھل بیتھ
ي    » الذي في یده السالح ھو الذي یسن القوانین « ھناك نظریة امیركیة تقول  ا ف ا أنن وبم

وان   ار والھ ن االنكس غار  زم ة والص ل       .. والذل اد ب ھ الجھ ا فی ن تركن ي زم ا ف ا أنن وبم
دنا سالح    ، واصبحنا نجرم اھلھ ق عن م یتب ة  ، فلم یتبق في یدنا حیلة ول ، اال سالح المقاطع

ان   م یمسھا       ، فلنقاطع منتجاتھم وھذا ھو اضعف االیم ة ل ذات المقدسة العظیم ذه ال وان ھ
ز   ھ اهللا واخ اریخ اال أذل ر الت ى م وء عل د بس ف ال، اهاح ي  ، كی ذي یكف و ال الى ھ واهللا تع

ھ      ، ویدافع عن نبیھ ھ وحبیب ًا نبی الى مخاطب ول تع اك المستھزئین    { یق ا كفین ا  } إن وواهللا م
الى       ھ تع داق قول ك ھو مص ذین  { آذى احد ھذا النبي الكریم إال أخزاه اهللا وأذلھ وذل إن ال

  .} م عذابًا مھینًا یؤذون اهللا ورسولھ لعنھم اهللا في الدنیا واآلخرة واعد لھ
  معاشر السادة النبالء

اء  ، البد من أن تتضافر الجھود الدفاعیة عن الذات النبویة الشریفة وأقل شيء یفعلھ العلم
ھ      درون فی ھ یص وطالب العلم ھو ان یعقدوا مؤتمرًا اسالمیًا طارئًا لعلماء االسالم ودعات

ة و   ة الدنماركی دید اللھجة للدول ًا ش دة وبیان وى موح ى  فت ا حت ة منتجاتھ ى مقاطع وة ال دع
اء  ت   ، یعتذروا ویتوقفوا عن ھذا االنحطاط في حق سید االنبیاء وسید البشریة جمع ا لی وی

ثم یا لیت یكون لوزارة االوقاف والشؤون االسالمیة دور بارز في ھذا العمل الجلیل فأي 
  ؟شيء أعظم من نصرة الحبیب یا محب

  كاتب كویتي* 
mlaifi@maktoob.com  

======================= 
  !؟ لھذه الھجمة من رادع أما

 
  عبد اهللا بن راضي المعیدي الشمري: الكاتب

حبھ           ھ وص ى ال د وعل ین محم ى اشرف النبی الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم عل
  .أجمعین 

إلى ھجوم حاد وحملة  -سبتمبر الماضي و الرسول الكریم صلى اهللا علیھ وسلم ٣٠منذ ( 
اركي أن     حاقد ال دانم ب أطف ف كت ة في الصحافة الدانمركیة، والتي بدأت عندما أراد مؤل

ورفض رسام الكاریكاتیر  -صلى اهللا علیھ وسلم-یضع على غالف كتابھ صورة للرسول 
م الرسول،          ة مسابقة لرس ف إقام رر المؤل ذه الصورة، فق المكلف بإعداد الغالف رسم ھ

  •صورة مسیئة لرسولنا الكریم ) ١٢(أرسلوا رسام كاریكاتیر ) ١٢(حیث تقدم لھا 



 ٤٣٥

حیفة  ّوت ص م تف تن(ول دز بوس و الن ذه  ) بی اكم ھ زب الح ة للح ة والتابع ة المتطرف الیمینی
ملیون ) ٣٠٠(الفرصة، في التقاط ھذه الصور ونشرھا استھانة بمشاعر أكثر من ملیار و

ددھم      الغ ع دانمارك والب لمي ال ن أن مس الرغم م لم ، ب ف، ) ٢٠٠(مس و  ( أل الم ھ اإلس
رار،    ) الدیانة الثانیة في الدانمارك بعد المسیحیة البروتستانتیة  ى الق حاولوا االحتجاج عل

رفض،     و ال ان ھ وذلك عن طریق رفع مذكرة إلى الحكومة الدانماركیة، إال أن الجواب ك
  ''حریة التعبیر''وإصرار الحكومة على دعم حملة الھجوم تحت مسمى 

وم  ف الحك ان الموق ل ك ب   ب ة طل ام تلبی دعي الع رفض الم ة ب ر شراس دانماركي أكث ي ال
الجالیة اإلسالمیة برفع دعوى قضائیة ضد الصحیفة بتھمة انتھاك مشاعر أكثر من ملیار 

دنماركي  ام ال دعي الع ال الم الم، وق ي الع لم ف م  : مس ھ تھ تخدم لتوجی ذي ُیس انون ال إن الق
  .الصحیفةبسبب انتھاك حرمة األدیان ال یمكن استخدامھ ضد 

إن حالة العداء لإلسالم والمسلمین في الدانمرك تجاوزت كل الخطوط؛ فھناك تعبئة عامة 
ضد اإلسالم، على كافة المستویات بدءًا من التصریح الذي نقل على لسان ملكة الدانمرك 

ھ   ) مارجریت الثانیة( ت فی ذي قال المي       : "وال ى المستویین الع دًا عل ل تھدی إن اإلسالم یمث
ى  "يوالمحل ا إل ت حكومتھ لمة  "، وحث ة المس اه األقلی امح تج ار التس دم إظھ اًء "ع ، انتھ

ن السائقین        ذر م رادًا ومؤسسات خاصة ، تح بمواقع اإلنترنت التي یطلقھا دانمركیون أف
ة "المسلمین، ألنھم  از        " إرھابیون وقتل حف ومحطة التلف ي الص ة ف ة العام مرورًا بالحمل

  ) *.سالم والمسلمینالعامة التي أعلنت الحرب ضد اإل
ومن ھنا رأیت أن اكتب في ھذا الجانب المھم مذكرا النفس واإلخوان بعظم حقھ مستعینا  

  :اهللا تعالى فأقول 
ًا          لم نبین ھ وس دّا صلى اهللا علی ا محم إن من أعظم النعم التي أنعم اهللا علینا ھي أن بعث لن

ن أنفسھم   لقد مّن اهللا على المؤمنین إذ بعث فیھم رسو:" ورسوالًُ  الى  " . ال م ال تع : " وق
لقد جاءكم رسوٌل من أنفسكم عزیز علیھ ما عنتم حریص علیكم بالمؤمنین رؤوف رحیم  

"  
الى   اده ھي         :" قال العالمة ابن سعدي رحمھ اهللا تع ى عب ا عل تن اهللا بھ ي ام ة الت ذه المن ھ

ذي أنق           ریم ال ذا الرسول الك یھم بھ ان عل ي اإلمتن ا وھ ل اجلھ نعم ب ر ال ن  اكب ھ م ذھم اهللا ب
  ھـ.ا" الضاللة وعصمھم بھ من التھلكة 

ت تعیش         د أن كان ة بع ى الخلیق لم إل ھ وس نعم أیھ األحبة لقد بعث اهللا محمدَا صلى اهللا علی
ة جھالء    نھم        .. في جاھلی ع بأسھم بی د وق ویھم یأكل ضعیفھم ق م یعیشون ضالل    .. ق وھ

  ..وعمى جمیعھم إال بقایا من أھل الكتاب 
ًا  .. وآذان صمًا ..  محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم ففتح اهللا بھ أُعینا عمیًا فبعث اهللا وقلوبًا غلف

  ..وبصر بھ من الضاللة .. فھدى بھ من العمى .. 
  ...فال إلھ إال اهللا ما أعظم ھذه النعمة وأجلھا لمن تدبرھا وعرف قدرھا 
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ھ    ھ وتعظیم ومنین محبت ى الم الى عل ب اهللا تع د اوج د ا.. ولق ھ  ولق الى بتعظیم ر اهللا تع م
  ))َوُتَعزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه: ((وتعظیم سنتھ وحدیثھ فقال تعالى .. رسول اهللا وتوقیره 

  ...ومن مظاھر التعظیم لرسول اهللا في اإلسالم 
ال     ھ، فق ق ب ا یلی ة بم ي المخاطب ھ ف ھ خّص ُدَعاِء   : ((أن َنُكْم َك وِل َبْی اء الرَُّس وا ُدَع ال َتْجَعُل

ور )) [م َبْعضاً َبْعِضُك وا  ]٦٣:الن ا القاسم،        : ، فنھى أن یقول ا أب د، أو ی ا أحم د، أو ی ا محم ی
ذلك واهللا      : ولكن یقولوا ھ ب ف ال یخاطبون انبي اهللا، وكی الى  (یا رسول اهللا، ی ) سبحانھ وتع

ط        رآن ق ي الق ھ باسمھ ف م َیْدُع أكرمھ في مخاطبتھ إیاه بما لم یكرم بھ أحدًا من األنبیاء، فل
...  

وق صوتھ،    : ذلك  ومن أنھ حّرم التقدم بین یدیھ بالكالم حتى یأَذن، وحرم رفع الصوت ف
  ...وأن ُیجھر لھ بالكالم كما یجھر الرجل للرجل

ي      ) سبحانھ (أن اهللا رفع لھ ذكره، فال ُیذكر اهللا : ومن ذلك ره ف ھ، وأوجب ذك ر مع إال ذك
و     ذي ھ ي األذان ال ي الصالة     الشھادتین اللتین ھما أساس اإلسالم، وف شعار اإلسالم، وف

  ...)التي ھي عماد الدین
لم -و إن تعظیم نبینا محمد  لم      -صلى اهللا علیھ وس ان المس ل اهللا   .. من صلب إیم و خلی فھ
ھ  ن خلق طفى م ماء  .. المص ي الس ع وح التھ انقط اء رس ذي بانتھ اء ال اتم األنبی .. وخ
. أولي العزم من الرسل وأحد خمسة من.. بعظم خلقھ  -جال وعال  -والموصوف من ربھ 

ریفة   یرتھ الش ھ س یم تحتم ذا التعظ لم-ھ ھ وس لى اهللا علی ھادة أن  -ص ة ش ھ حقیق ا تملی كم
  ) ...محمدًا رسول اهللا(

رام      -ولم یغفل المسلمون   حابة الك ل الص ذ جی در رسول اهللا     -من ھ   -عن ق صلى اهللا علی
حابة وت     .. وعن محبتھ وتعظیمھ  -وسلم ي سیرة ھؤالء الص ة   فنرى ف اء األم ابعیھم وعلم

  ..وعوامھا من بعدھم أفضل نماذج لھذا التعظیم 
ھ   ومن نافلة القول ھنا أن یقال أن معنى التعظیم المشروع لرسول اهللا ھو تعظیمھ بما یحب
ھو صلى اهللا علیھ وسلم وعدم رفعة فوق منزلتھ النبویة وانھ عبد الیعبد ورسول الیكذب 

  ..اإللوھیة فال یرفع الى مقام الربوبیة أو 
  ..وقد ضرب السلف الصالح أروع األمثلة بتعظیم وإجالل رسول اهللا 

و    : (مارواه الدارمي في سننھ عن عبد اهللا بن المبارك قال : ومن ذلك ك وھ د مال كنت عن
فر، وال    ھ ویص یحدثنا حدیث رسول اهللا فلدغتھ عقرب ست عشرة مرة، ومالك یتغیر لون

رغ    ا ف ت      یقطع حدیث رسول اهللا، فلم اس، قل رق الن س وتف ن المجل د     : م داهللا، لق ا عب ا أب ی
-صلى اهللا علیھ وسلم-نعم إنما صبرت إجالًال لحدیث رسول اهللا: (فقال! رأیت منك عجبًا

(  
الى  (وقال الشافعي   ھ اهللا تع ول   ):(رحم ره للرجل أن یق ول    : یك ال رسول اهللا، ولكن یق : ق

  ).رسول اهللا؛ تعظیمًا لرسول اهللا
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إجالل صحابة _ وھو من إجاللھ علیھ الصالة والسالم _ م وإجاللھم وممن یجب تعظیمھ
وقھم     ام بحق درھم، والقی رضي  (رسول اهللا، فیتعین احترامھم وتوقیرھم، وتقدیرھم حق ق

  ).اهللا عنھم
ي     ي وإن الم الغرب وده اإلع ة یق ي األم اب نب ى جن ة عل ة شرس ود ھجم وم وج ظ الی ویلح

ا      التعجب والینقضي عجبي من االعالم اال ى نبین ذا الھجوم عل ل ھ سالمي این ھو من مث
دث ؟   م یح یئاء ل أًن ش حة     ! زك ة والفاض البرامج التافھ غل ب ذي انش الم ال و االع ن ھ وإی

فیا أمة اإلسالم، ! فضًال عن متابعة نجوم ھلیودو والفیدیو كلیب ! ونجومھا المزوعومین 
ھذا فضلھ، ووصفھ فھل ترضون  ویا إخوة العقیدة، ویا أبناء الرسالة الخالدة، ھذا نبیكم و

ھ ؟ ب   !! بأھنت ن الحبی دفاع ع ة ال ب ھب ا أن تھ راده وطاقاتھ ل أف ة بك ى األم ب عل فالواج
ا،    اعرنا، وآمالن ي مش دًا ف ًا وأب ا دائم یش معن ب أن یع لم والواج ھ وس ھ وال لى اهللا علی ص

ا  .دًایعیش معنا، قدوة وأسوة، وإمامًا، ومعلمًا، وأبًا، وقائدًا، ومرش.. وطموحاتنا یعیش معن
ذیرًا   " في ضمائرنا عظیمًا، وفي قلوبنا رحیمًا، وفي أبصارنا إمامًا، وفي آذاننا مبشرًا ون
  "ھو الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ ولو كره المشركون 

  نسینا في ودادك كل غال فأنت الیوم أغلى ما لدینا
  م وما علینانالم على محبتك ویكفي لنا شرٌف نال

  ولما نلقكم لكن شوقًا یذكرنا فكیف إذا التقینا
  تسّلى الناس بالدنیا وإنا لعمر اهللا بعدك ما سلینا

  :من مظاھر محبتھ صلى اهللا علیھ وسلم * 
  ..اإلتباع واالعتصام بالكتاب والسنة : فأول عالمات المحبة ) ١

ي صلى اهللا   وحیث كان اّدعاء حب اهللا من أسھل ما یكون على النفس جع ل اهللا داللتھ النب
  ..."قل ان كنتم تحبون اهللا " علیھ وسلم كما في االیة السابقة 

  ھذا لعمري في القیاس بدیع*** تعصي اإللھ وأنت تظھر حبھ 
  أن المحب لمن یحب مطیع*** لو كنت صادقا في حبھ ألطعمتھ 

لم م  : قال الحسن  ھ وس ابتالھم اهللا   ادعى قوم على عھد رسول اهللا صلى اهللا علی ة اهللا ف حب
ور          :" بھذه اآلیة  وبكم واهللا غف م ذن ر لك بكم اهللا ویغف اتبعوني یحب ون اهللا ف تم تحب ل أن كن ق

  "رحیم 
  ..وشان عظیم أن ًتِحب وأعظم منھ أن تحب ... وثمرة اإلتباع محبة اهللا للمتبع 

  :الحذر من رد شيء من السنة ) ٢
" هللا صلى اهللا علیھ وسلم فھو على شفا ھلكة من رد حدیث رسول ا:" قال احمد بن حنبل 

" فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن تصیبھم فتنة أو یصیبھم عذاب الیم :" قال اهللا تعالى 
.  
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ھ اهللا  ر رحم ن كثی ال اب بیلھ  : أي :" ق و س لم وھ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ر رس ن أم ع
وأعمالھ فما وافق ذلك قبل وما  ومنھاجھ وطریقتھ وسنتھ وشریعتھ فتوزن األقوال بأقوالھ

  ] ..٢/٣٠٧:تفسیر ابن كثیر [ ھـ .ا" خالفھ فھو مردود على قائلھ وفاعلھ كائنا من كان 
العقول واآلراء     ة ومعارضتھا ب ومن مظاھر رد السنة السخریة واالستھزاء بالسنة النبوی

وق       ة ف ل ثوب ع الرج ة ورف تھزاء باللحی خریة واالس ادات كالس ات والع ین والرغب الكعب
ال    . وحجاب المرأة والسواك والصالة الى سترة وغیر ذلك  ك األعم فتسمع من یصف تل

حك      راغھم اال الض ھ ف ایملؤون ب بأوصاف ردیئة أو یتھكم بمن التزم بھا فلم یجد ھؤالء م
ین    ازلي العب خریتھم ھ ال لس ھ مح ا فیجعلون افظ علیھ نة وح ل بالس ن عم تھزاء بم واالس

خط اهللا ال      :" لى اهللا علیھ وسلم فیصدق في مثلھم قولھ ص ة من س تكلم بالكلم د لی وان العب
  "یلقي لھا باال یھوي بھا في جھنم 

ى              ان عل ر سواء ك دین كف و أن االستھزاء بال ر وھ ر خطی اس عن أم ن الن ویغفل كثیر م
  .سبیل اللعب والھزل والمزاح أو على سبیل الجد فھو كفرمخرج من الملة 

هللا تعالى كفر سواء كان مازحا أو جادا وكذلك من استھزاء باهللا من سب ا: قال ابن قدامة 
  اھـ.تعالى او بآیاتھ أو برسلھ أو كتبھ 

أن رجال أكل عند رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : وعن سلمة بن االكوع رضي اهللا عنھ 
ھ اال الك   : " قال . ال استطیع : قال " كل بیمینك : " بشمالھ فقال  ا منع ر  ال استطعت م " ب

  .فما رفعھا الى فیھ : قال 
ھ        : قال التیمي  انظر كیف وصل الی ف ف فلیتق المرء االستخفاف بالسنن ومواضع التوقی
  .شؤم فعلھ 

ال  اجي ق ى الس ي یحی ن اب دثین  : وع ض المح اب بع ى ب رة ال ة البص ي أزق ي ف ا نمش كن
ال     ھ فق ي دین تھم ف اجن م ل م ا رج ي ومعن رعنا المش ن أ : فاس م ع وا أرجلك ة ارفع جنح

  .!!فلم یزل من موضعھ حتى جفت رجاله وسقط ) كالمستھزئ(المالئكة ال تكسروھا 
  واهللا اعلم وصلى اهللا على نبینا محمد وعلى الھ وصحبھ أجمعین ،،،

  انطباعات وآراء
  أحمد قائد األسودي: الكاتب

ت ألول      .. من حقي أن ابدي دھشتي الشدیدة وفرحي العظیم   د دعی ت وسمعت فق ا رأی لم
ھ و ناشطیھ     مرة في حیاتي إلى مؤتمر عالمي إسالمي احتشد فیھا علماء اإلسالم ومفكری

اداتھم    ة واجتھ ان  ..من كل األطیاف اإلسالمیة على اختالف انتماءاتھم المكانیة والفكری ك
وم     ي ی ان ف لقاءا بین علماء المسلمین ومفكریھ ودعاتھ ووعاظھ من جمیع قارات العالم ك

اء ( ھ . )٢٢/٣/٢٠٠٦األربع ان فی عبیة وال مك فاتھم الش وا بص ع أت الجمی
ة رة     ..للحكوماتی دا فقی غیرة ج المیة ص ة إس ة عربی ي مملك وا ف یعھم اجتمع ب .. جم حس
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ي   . مقارنة بجیرانھا..معرفتي ریھم ف لقد استضافت مملكة البحرین علماء المسلمین ومفكی
  ..قارات العالم الست

أعظم مشروع إسالمي مصرفي سیكون       ذلك البلد أصغیر الذي استضاف قبل أیام قلیلة
ارات دوالر   رة ملی یتجاوز العش مال س الم برأس ي الع ر ف و األكب د  ..ھ ذا البل اذا وراء ھ م

و   ..؟؟)...مقارنة بجیرانھ(الصغیر الفقیر ا فھ إنھ یقفز ھذه القفزات الكبرى إسالمیا وعالمی
المیا          رفا إس یف مص عبي ویستض وي ش المي نخب المي ع ؤتمر إس م م یف أعظ  یستض

ل      .. سیكون ھو األعظم كمؤسسة اقتصادیة مصرفیة     الم اإلسالمي وك ى مستوى الع عل
  .ذلك یتم في فترة قصیرة

ومین          ا ومحك لمین حكام ى المس دھا عل عوبة وأش روف ص م الظ ي أعظ ك ف ل ذل تم ك ی
ان       .. وأقلیات وأفراد أینما وجدوا ل مك ي ك ي تطوق المسلمین ف و في أعقد المشكالت الت

الم       في ظ..في العالم اة الع دھا من طغ ى أش .. رف الحرب فیھ على اإلسالم والمسلمین عل
ا عظیم الرجال عالي            ھ حق روة ولكن د صغیر المساحة والسكان والث إنھ بكل صراحة بل

  الھمم تمیز بھ أبنائھ وملكھم و ترجمتھا قراراتھم ومواقفھم ھذه
د     الیوم مالحم تاریخیة كبرى و) ملكھ العربي المسلم(إنھ بلد یسجل  وع جدی ... لكن من ن

ھذه األعمال التي رسمت بل حققت لألمة اإلسالمیة ولكل مسلم في العالم انتقاالت حیاتیة 
االت    ..وحضاریة كبرى انتقاالت جدیدة كبرى على المستوى االقتصادي اإلسالمي وانتق

ھ    لى اهللا علی ول اهللا ص رة رس الي لنص ؤتمر الع ا الم دة افرزھ رى عدی رى كب أخ
  .ت بكثیر ما كان مرجوا منھتجاوز..وسلم

  المفاجأة الكبرى
رة رسول اهللا     المي لنص ؤتمر اإلسالمي الع دأ الم د ب لم (لق ھ وس لى اهللا علی و )..ص ا ھ كم

ر المحسوبة     رى غی ة الكب ون المفاجئ ھ لتك رر ل المي   ..مق ود إسالمي ع یالد وج أة م مفاج
ة       ات السائدة والمعروف ي الكیان ألوف ف ر الم ى غی د عل دأ   ..جدی د ب ى  لق ؤتمرا لینتھي إل م

ادمین        ؤتمر الق ي الم ن المشاركین ف إعالن منظمة عالمیة إسالمیة أعضائھا المؤسسین م
من كل قارات العالم والجنسیات والقومیات ومن كل تلك األطیاف الفكریة والمذھبیة التي 

دعاة والوع   ..یمثلھا المسلمون في العالم اء وال اظ لقد رأیت في المؤتمر المجتھدین و العلم
اف و        ھ من أطی ا یمثل ت السني وم والمفكرین والسیاسیین والحزبیین واالقتصادیین ورأی

و   ..رأیت الشیعي والصوفي د ھ ا    (...رأیت الجمیع ھناك یجمعھم شعار واح ومن نفسي ی
ول اهللا  ھودا)..رس ودا مش رأة وج ان للم ة .. وك ائیة قوی اركات نس ا مش معنا ورأین د س فلق

  ..سعودیة وغیرھنمصریة ومغربیة و.. عمالقة
  منجزات ومحصالت

ؤتمر        تغرقھا الم ي اس اعة الت رون س ة العش دى قراب ى م رة   .. عل زات كبی ت المنج كان
صیغت محصالت   .. فأكاد أقول انھ في مملكة البحرین الصغیرة.. والمحصالت عظیمة 

فلقد بارك اهللا .. كبرى تفوق التصور لقد أنجز المؤتمر اكبر مما كان متوقعا في تصوري
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ل ب ة التحضیریة  (الوقت القصیر وعظم اهللا تلك الجھود المبذولة من ذلك العدد القلی ) اللجن
ا  .الذین أوكلت إلیھم مھمة اإلعداد للمؤتمر وتنظیمھ وإدارتھ.. جزا ھم اهللا خیرا ولست ھن

ى      .. بصدد اإلشارة إلى تلك المحصالت العدیدة جمیعھا  ي باإلشارة إل ي سوف اكتف ولكن
ا ر ..بعض منھا حوة ال     مم ا وعشتھا خالل ساعات الص ة      ٣٥أیتھ ي مملك ي قضیتھا ف الت

د بساعات بسبب       ...البحرین ل الموع ؤتمر لوصولي قب منھا ساعات انتظار ساعة بدأ الم
وساعات قضیتھا مع زمالء من البحرین وأحبھ جمعتني بھم الدراسة الجامعیة .. الطیران

  المبارك ھذا قبل عقدین وأكثر لم أجدھم بعدھا حتى یوم المؤتمر
  أنواع المحصالت

  :محصالت محسوبة -أ 
  .اشتملت التوصیات على كثیر من المحصالت التي كانت متوقعة

تمت على نحو مرضي .. كل ما ورد في محاور المؤتمر الذي تم إرسالھ للمشاركین – ١
  .ورائع وانعكس ذلك فیما ورد في بنود التوصیات

  :محصالت غیر محسوبة –ب 
رارات المؤتمر على تلك المحصلة التي لم تكن في جدول األعمال ولم ترد ا شتملت ق -١

ي أرسلت للمشاركین          ي المحاور الت ر مباشر ف ولم تشر إلیھا على نحو ما مباشر أو غی
رار اإلعالن عن إنشاء         ي ق ي     (یتمثل أعظم المحصالت ف ة لنصرة النب ة العالمی المنظم

  ).صلى اهللا علیھ وسلم
ى اختالف         تالحم الجمیع وش  -٢ ع الحاضرین عل ین جمی ة ب ة و المحب ة والمحب یوع األلف

  .انتماءاتھم و أطیافھم الفكریة و السیاسیة والمذھبیة والجغرافیة
ھ      -٣ ھ وقناعات وع أطیاف یج المتن ذا النس اءات ھ ي لق دة ف ادة المعق ات المعت اب الخالف غی

  .وتصوراتھ الدینیة والحیاتیة
ان  التعارف بین المشاركین وتال - ٤ قي كثیرین ممن فرقتھم السنون من المتعارفین فقد ك

  .المؤتمر إلحیاء عالقات جدیدة و إعادة الحیاة إلى عالقات ربما كانت في حكم النسیان
ك   - ٥ التعرف على أحوال وتطورات الواقع المسلم في مختلف قارات العالم باألخص تل

  .ربي في أوروبا وأفریقیا وغیرھاالبقاع المنسیة أو البعیدة من اإلعالم اإلسالمي والع
ام بواجب       - ٦ ن المشاركین لمضاعفة القی بعث حیاة جدیدة وحماسة عظیمة لدى كثیر م

ع وتوسیع ساحتھ     العمل اإلسالمي و تجذ یر قیمھ ومبادئھ في السلوك و في النفس والواق
  .نشره لدى غیر المسلمین

ذي عكس    صیغة البیان الختامي على ذلك النحو الرائع الم - ٧ وازن ال تماسك الحكیم المت
نضجا رفیع المستوى لدى ھؤالء المشاركین الذي تجسد فیھ معاني وقیم و مبادئ اإلسالم 
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ة ..في التعامل مع المواقف الصعبة د  ..وتقدیم منطق ا لعقل والحكة والعدل على العاطف فلق
  ..شاعت عبارات مثل لیسوا ساء وال یجرمنكم شنئآن على أن ال تعدلوا

ان              -٨ د ك ا فق دیدا وعنیف ا وش ا متطرف ھ سیكون موقف ن أن ھ م ان مروجا ل إفساد ظن ما ك
ة      ن الجھل البیان عكس ما كان متوقعا لدى الكثیرین في الغرب والشرق من المرضى وم

  .ومن یضمرون الشر للمسلمین
  .وتجلیات البركة والرحمة..انتھاء المؤتمر في جو من المحبة والرضا لدى الجمیع - ٩

ین            - ١٠ دة ب ة الوح ى نحو سریع فقابلی ین المسلمین عل دة ب ة الوح تجلیات مالمح إمكانی
ي  ..شعوب المسلمین عالیة جدا أكدھا المؤتمر في حواراتھ ومداخالتھ و تالحمھ وأخیرا ف

  .إعالن منظمتھ العالمیة الجدیدة على ذلك النحو اإلجماعي السریع
  لتسریع التفعیل.. آراء
ال         إذا كان ھناك من -ج  ن الكم د م ق مزی د من اإلشارة لتحقی اقتراحات و تصویبات الب

  :فأقول ..لھذه الخطوة الجبارة
مھم حشد اكبر عدد ممكن من المسلمین الجدد في أوروبا وأمریكا واسترالیا وإفریقیا  – ١

اء            وا من الرجال والنس ى أن یكون دا عل ح ج ذلك مل وا أعضاء مؤسسین ف ا لیكون وغیرھ
  ..ار ساسة الخعلماء مفكرین تج

ر المسلمین والتواصل          – ٢ ع المسلمین من غی اطفین م سرعة التحرك في أوساط المتع
لم من خالل           ھ وس د صلى اهللا علی ریفھم بالرسول محم ة وتع معھم وتمكینھم من المعلوم

  .مواقعھم في الشبكة اإلكترونیة
ھم وعل        – ٣ ى حماس ائھم عل ین إلبق اء المؤسس ص األعض رة تخ دار نش رعة إص ى س

ر     ل كبی ب تفعی تواصل وذلك بتمكینھم من المستجدات وما علیھم فعلھ وغیر ذلك إلى جان
دار أل    ى م ین        ٢٤للموقع المنظمة وتحدیثھ عل ب اللغت ى جان ون إل ة أن یك ساعة ومحاول

بانیة  یة واالس ة الفرنس ة اللغ ة و اإلنجلیزی ذه  ..العربی ة ھ ؤتمر لتغطی اء الم ف أعض وتكلی
  .طوعیة اللغات وغیرھا كمشاركة

ا            – ٤ نھم مجلس ا بی د أن یشكلوا فیم ل بل ي ك ى األعضاء المؤسسین ف یم عل ل التعم تعجی
واة    كیل ن اركاتھم و لتش اءاتھم ومش نظم لق وا ت ررا وعض ا ومق ا ونائب ھ رئس ارون فی یخت

ة      ..للمنظمة العالمیة لنصرة النبي ل المنظم اءات نصف شھریة لتفعی یرتبون فیما بینھم لق
ي        في ساحتھم من ناح ار المساعدة الت ة التحضیریة باألفك د اللجن یة ومن ناحیة أخرى لم

ا  د    ..تعجل باستكمال الوجود الرسمي للمنظمة وتسجیلھا محلیا ودولی ذلك إلشاعة مزی و ك
  .من األلفة و تجذ یرھا وتعمیمھا بین مختلف األطیاف اإلسالمیة داخل كل بلد

ة و  – ٥ د ی اء الزی ن علم یمن م ن ال المین م راك ع ن إش ات م ن المرجعی افعیة م الش
  ..المعروفین بالحكمة وعدم التعصب
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لمین        – ٦ ر المس ان وغی ین واألمریك ع األوروبی البدء في تنشیط المنظمة في التواصل م
وذلك من خالل تحفیز الساحة الشبابیة اإلسالمیة في العالم من اؤلئك الناشطین ..في العالم

ة    و الموھوبین في مجال االنترنت والبرمجة  ع المختلف ك  ..وغرف الدردشة والمواق و ذل
ر             ى غی لم إل ھ وس لى اهللا علی د ص الة محم ال رس ى إیص ثھم عل م و ح ل معھ بالتواص
راد توصیلھا     المسلمین بصیغ قصیرة جدا واضحة جدا من خالل مدھم بمادة الرسالة الم

ث   ة البح ر أدل ا وعب لمین یومی ر المس ن غی ین م ى المالی ال وا.. إل ذا مج ا وھ ع وغیرھ س
  .وھناك طرق عدیدة جدا.وفوري

  إشراك عدد من أبناء وبنات الحكام العرب والمسلمین في المنظمة – ٧
ل د   . إشراك شخصیات مثل د – ٨ اني و مث ده یم یس وزراء    . محمد عب د رئ اتیر محم مھ

  مالیزیا األسبق وغیرھم لیكونوا إلى جانب المشیر سوار الذھب
ارك          ھذا ما لزم اإلشارة إلیھ واشكر الذي ر المب اء الكبی ذا اللق ي حضوري ھ ان سببا ف ك

  .واهللا اعلم وھو المستعان
  _صنعاء _ للتجدید والتنمیة ٢١رئیس مركز القرن ال

========================== 
 بأبي أنت وأمي یا رسول اهللا

   
  )َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظیٍم ( 

  األیاُمواستبشرت بقدومك *** صلى علیك اهللا یا علم الھدى 
  وازینت بحدیثك األقالُم*** ھتفت لك األرواح من أشواقھا 

دموع             ت ال ھ ھلَّ ّم ، إذا ذكرت ي سورة ع ي العظیم ف و النب ما أحسن االسم والمسمَّى ، وھ
  .السواكب ، وإذا تذكرتھ أقبلت الذكریات من كل جانب 

  صُموكادت ُعرى الصبر الجمیل تف*** وكنت إذا ما اشتّد بي الشوق والجوى 
  وأوھمھا لكّنھا تتوھم*** ُأعلِّل نفسي بالتالقي وقربھ 

المتعبد في غار حراء ، صاحب الشریعة الغراء ، والملة السمحاء ، والحنیفیة البیضاء ، 
وصاحب الشفاعة واإلسراء ، لھ المقام المحمود ، واللواء المعقود ، والحوض المورود ، 

ل ، خاتم      ھو المذكور في التوراة واإلنجیل ، وصاحب د بجبری ل ، والمؤی الغرة والتحجی
ْلَناَك ِإال   ( األنبیاء ، وصاحب صفوة األولیاء ، إمام الصالحین ، وقدوة المفلحین  ا َأْرَس َوَم

  ) .َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن 
  والفضا والنجوم واألضواُء*** السماوات شّیقات ِظماُء 
  احتفاُءدي وشوق لذاتھ و*** كلھا لھفة إلى العَلم الھا 
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یر       ھ الس اء علی ي الثن ل ف ار ، وتنق ات الكب ھ المقام دبج فی عار ، وت ھ األش ي مدح نظم ف ت
الم ،    فھ األق واألخبار ، ثم یبقى كنزًا محفوظًا ال یوّفیھ حقھ الكالم ، وعلمًا شامخًا ال تنص
دفق   ھ ت دثنا عن ات ، وإذا تح ن الكلم ا ع ذكریات ، وبحثن رنا ال ره عص ن غی دثنا ع إذا تح

ا ،       الخا نفس ھمومھ وداد ، ونسیت ال ؤاد ، بالحب وال طر، بكل حدیث عاطر ، وجاش الف
رب ،       ة الق ب بكعب وأغفلت الروح غمومھا ، وسبح العقل في ملكوت الحب ، وطاف القل
ل             د لك ة ، وھو ذروة سنام المج ك للخصال الجمیل ة الفل و قب ل فضیلة ، وھ ھو الرمز لك

  .خالل جلیلة 
ذكریات ، وتسابقت        مرحبًا بالحبیب واألریب ھ تزاحمت ال دثت عن ذي إذا تح والنجیب ال

  .المشاھد والمقاالت 
ى ذاك    ارك اهللا عل صلى اهللا على ذاك القدوة ما أحاله ، وسلم اهللا ذاك الوجھ ما أبھاه ، وب
األسوة ما أكملھ وأعاله ، علََّم األمة الصدق وكانت في صحراء الكذب ھائمة ، وأرشدھا 

زور     إلى الحق وكانت ف اجیر ال ي دی ت ف ي ظلمات الباطل عائمة ، وقادھا إلى النور وكان
  .قائمة 

  بالخیر متزرًا بالنور والنار*** وشبَّ طفل الھدى المحبوب متشحًا 
  عقیدة تتحدى كل جباِر*** في كفھ شعلة تھدي وفي دمھ 

رة كانت األمة قبلھ في سبات عمیق ، وفي حضیض من الجھل سحیق ، فبعثھ اهللا على فت
رق      رآن ، وف ھ الق زل علی من المرسلین ، وانقطاع من النبیین ، فأقام اهللا بھ المیزان ، وأن
ون ویصیبون ،        م رموز یخطئ ان والصلبان ، لألم بھ الكفر والبھتان ، وحطمت بھ األوث
ن     وظ م ل ، محف ویسّددون ویغلطون ، لكن رسولنا صلى اهللا علیھ وسلم معصوم من الزل

إْن ھو (علل ، عصم قلبھ من الزیغ والھوى ، فما ضل أبدًا وما غوى ، الخلل ، سلیم من ال
  ) .إال وحي یوحى

النبوة موسومین ،         نھم لیسوا ب م سادات لك للشعوب قادات لكنھم لیسوا بمعصومین ، ولھ
  .أما قائدنا وسیدنا فمعصوم من االنحراف ، محفوف بالعنایة واأللطاف 

دنیا قصور م       ھ سادات ال ا یطلب ول      قصارى م دة، وخی والء مؤی ع ال شیدة ، وعساكر ترف
  .مسومة في ملكھم مقیدة ، وقناطیر مقنطرة في خزائنھم مخلدة ، وخدم في راحتھم معبدة

ال ُیشرك      د اهللا ف ھ ، أن ُیعب أما محّمد علیھ الصالة والسالم فغایة مطلوبھ ، ونھایة مرغوب
  ) .كفوًا أحدلم یلد ولم یولد ، ولم یكن لھ (معھ أحد ، ألنھ فرد صمد 

بس القمیص    یسكن بیتًا من الطین ، وأتباعھ یجتاحون قصور كسرى وقیصر فاتحین ، یل
زائن         ھ ، والخ َتح بدعوت دائن ُتف ن الجوع ، والم ھ حجرین م ى بطن ربط عل وع ، وی المرق

  .ُتقسم ألمتھ 
  نظر اإللھ لھا فبّدل حالھا*** إن البریة یوم مبعث أحمٍد 

  خیر البریة نجمھا وھاللھا*** تار من بل كرَّم اإلنسان حین اخ
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  جبت الكنوز وكسَّرت أغاللھا*** لبس المرقع وھو قائد أمٍة 
  ال تبتغي إال رضاه سعى لھا*** لما رآھا اهللا تمشي نحوه 

ماذا أقول في النبي الرسول ؟ ھل أقول للبدر حییت یا قمر السماء ؟ أم أقول للشمس أھًال 
  للسحاب َسِلمَت یا حامل الماء ؟یا كاشفة الظلماء ، أم أقول 

ك ،      ا ھل ف عنھ اسلك معھ حیثما سلك ، فإن سنتھ سفینة نوح من ركب فیھا نجا ومن تخل
ا     ؤمن فی ل م نزل بزُّ رسالتھ في غار حراء ، وبیع في المدینة ، وفصل في بدر ، فلبسھ ك

اء من نھ    التھ  سعادة من لبس ، ویا خسارة من خلعھ فتعس وانتكس ، إذا لم یكن الم ر رس
اح صار           ن رب الل ب ال تركب ، ب ھ ف ى عالمت فال تشرب ، وإذا لم یكن الفرس مسوَّمًا عل
باتِّباعھ سیدًا بال نسب ، وماجدًا بال حسب ، وغنّیًا بال فضة وال ذھب ، أبو لھب عمھ لما 

  ) .سیصلى نارًا ذات لھب(عصاه خسر وتبَّ ، 
  ك أسمال على قزمفعند ذكر*** الفرس والروم والیونان إن ذكروا 

  وأنت لوحك محفوظ من التھِم*** ھم نمَّقوا لوحة بالرِِّق ھائمة 
وإنك لتھدي إلى صراط مستقیم ، وإنك لعلى ُخُلق عظیم ، وإنك لعلى نھج قویم ، ما ضلَّ 
ل            ھ، وجبری ا ضلَّ ألن اهللا ھادی لَّ ، فم ا ك لَّ ، وم ا م ا غلَّ ، وم ، وما زلَّ ، وما ذلَّ ، وم

ادیھ ، وما زّل ألن العصمة ترعاه ، واهللا أیده وھداه ، وما ذّل ألن النصر حلیفھ یكلمھ وین
ھ ُأعطي            ّل ألن ا م ة، وم ة ، وصیانة ، ودیان ھ صاحب أمان ، والفوز ردیفھ ، وما غّل ألن
اھرة      ًا ط ة ، ونفس ة كریم ة ، وھم ھ عزیم ّل ألن ل ا ك در ، وم ھ الص رح ل بر ، وُش الص

  .مستقیمة 
  محرمة علیك فال تحلُّ*** جدت الًء كأنك في الكتاب و

  وإن حل المصیف فأنت ظلُّ*** إذا حضر الشتاء فأنت شمٌس 
ره ،        ذ أم دره ، وأنف ره ، وأعظم ق ع ذك صلى اهللا علیھ وسلم ما كان أشرح صدره ، وأرف
رم     اء ، وك م اآلن وأعلى شرفھ ، وأربح صفقة من آمن بھ وعرفھ ، مع سعة الفناء ، وِعَظ

وب ریضت           اآلباء ، فھو  أن األلسنة والقل د ، ك خي الی د ، س ریم المحت د ، ك د الممج محم
ده ، وال تسبح إال       ى وده ، وال تنطق إال بحم د إال عل على حبھ ، وأنست بقربھ ، فما تنعق

  .في بحر مجده 
  نشر الخزامى في اخضرار اآلِس*** نور العرارة نوره ونسیمھ 
  وال من ماِسما صیغ من ذھب *** وعلیھ تاج محبة من ربھ 

ة لسلوك فجاجھ،          ة عارم ًا لمنھاجھ ، ورغب وب المستقیمة ، حب إن للفطر السلیمة ، والقل
  .فھو القدوة اإلمام ، الذي یھدي بھ اهللا من اتبع رضوانھ ُسُبل السالم 

نفس     بر ، وال د الص كر ، والجس ب الش ذكر ، والقل ان ال م اللس لم، علَّ ھ وس لى اهللا علی ص
اف ، صبر       الطھر ، وعلَّم القا اس عیش الكف ب للن اف ، وحب دة اإلنصاف ، والرعیة العف
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را ، ُبعث               ًا كبی ك ملك ھ مل ى ألن ى جموع الغن را ، وصبر عل ھ عاش فقی ر ، ألن على الفق
ي درجات       ى ف بالرسالة ، وحكم بالعدالة ، وعّلم من الجھالة ، وھدى من الضاللة ، ارتق

  .ضل حتى حاز كل فضیلة الكمال حتى بلغ الوسیلة ، وصعد في ُسّلم الف
  یرید رسول اهللا أعظم متقي*** أتاك رسول المكرمات مسلمًا 

  إلى البحر یسعى أم إلى الشمس یرتقي*** فأقبل یسعى في البساط فما درى 
ذر         ذي أن ذا ال ر ، ھ امن أدب ة ی ھذا ھو النور المبارك یا من أبصر ، ھذا ھو الحجة القائم

كانت الشھادة صعبة فسّھلھا من أتباعھ مصعب ،  وأعذر ، وبشر وحذر ، وسھل ویسر ،
ل   فصار كل بطل بعده إلى حیاضھ یرغب ، ومن مورده یشرب ، وكان الكذب قبلھ في ك
ث         ل أن یبع م قب ان الظل دیق ، وك ر الص و بك ھ أب ن طالب دیق ، م اده بالص ق ، فأب طری

و ال         اب ، وھ ن الخط ر ب ذه عم دل من تالمی ھ بالع حاب ، فزحزح ًا كالس ى متراكم ذي رب
ام    و إم عثمان ذا النورین ، وصاحب البیعتین ، والیمین والمتصدق بكل مالھ مرتین ، وھ
علي حیدرة ، فكم من كافر عفّره ، وكم من محارب نحره ، وكم من لواء للباطل كسره ، 

  .كأن المشركین أمامھ ُحُمٌر مستنفرة ، فرَّت من قسوره 
  موا السادات في البدو والَحَضْروقد حك*** إذا كان ھذا الجیل أتباع نھجھ 

  مع نوره ال تذكر الشمس والَقمْر*** فقل كیف كان المصطفى وھو رمزھم 
أّذن      ة، ف و ھائم ي اللھ كانت الدنیا في بالبل الفتنة نائمة ، في خسارة ال تعرف الربح ، وف

وب ، فطار           د عّالم الغی وب ، بتوحی اھتزت القل الح ، ف ى الف اح ، بحيَّ عل ت بالل بن رب
م   ورة لھ ھدت المعم ادة ، وش راب العب ي مح بَّحت األرواح ف ھادة ، وس ب الش ج تطل المھ

  .بالسیادة 
  وكل أرض سوى الزھراء قیعاُن*** كل المشارب غیر النیل آسنٌة 
  فالموت فوق بالط الحب رضواُن*** ال ُتنحُر النفس إال عند خیمتھ 

أ    ى الظم ار ، وعل مس النھ اء كش ى الظلم لھ اهللا عل یوفھ  أرس ّز بس درار ، فھ ث الم كالغی
ھ      ت بدعوت زَّى ، عظم الت والُع امیر ال رؤوس مس ي ال ّزًا ، ألن ف ركین ھ رؤوس المش
اع          ق للنجاة إتب أعظم طری التھ السنن ، ف ا اهللا برس ة ، وأحی المنن ، فإرسالھ إلینا أعظم مّن

نة  ك الس غ و . تل ي الزی وا ف ل ، ووقع ن العم وه ع م فعطَّل ود العل م الیھ ل تعلَّ ل ، وعم الزل
د ،    العلم المفی الم ب الة والس ھ الص ث علی ال ، وبع یھم وب م عل الل ، فعملھ ارى بض النص

  والعلم الصالح الرشید 
  وأنت أحییت أجیاًال من الرمِم*** أخوك عیسى دعا مْیتًا فقام لھ 

  بك التشرف للتاریخ ال بھِم*** قحطان عدنان حازوا منك عّزتھم 
  /كتبھ الشیخ الداعیة 

  عائض القرني .د
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  ...المقال من مكتب الشیخ عائض خاص بحملة ملیار مع محمد صلى اهللا علیھ وسلم 
===========================  

  بشارات
 
  محمد بن عبد اهللا السحیم. د

--------------------  
لمًا منصوبًا       : البشارة األولى ھ رأى س ك أن ھ، وذل ي منام رؤیا رآھا یعقوب علیھ السالم ف

ي           من األ ة صاعدة ف ة عظیم ھ أم ي منام ھ خمس درجات، ورأى ف رض إلى السماء، ول
ائالً  وب   : ذلك الدرج والمالئكة یعضدونھم، وأبواب السماء مفتوحة فتجلى لھ ربھ ق ا یعق ی

یا رب من أولئك الصاعدون في ذلك الدرج ؟ : فقال. أنا معك أسمع وأرى، تمن یا یعقوب
ال     فق . ھم ذریة إسماعیل: فقال اهللا لھ ك ؟ فق اذا وصلوا إلی ا رب بم بخمس صلوات   : ال ی

ھ    ن منام وب م تیقظ یعق ا اس ن فلم وا بھ وھن وعمل ة فقبل وم واللیل ي الی یھم ف فرضتھن عل
ي             ى بن د فرض عل الى ق م یكن اهللا سبحانھ وتع ھ الخمس الصلوات، ول فرض على ذریت

را      و إس ت بن ا زال ا، وم رابین یقربونھ وراة إال الق ي الت الة ف رائیل ص اؤھم إس ئیل وعلم
ي             اء بن زل أنبی م ت ھ السالم، ول وب علی دھم یعق ًا لسنة ج یصلون الصلوات الخمس إتباع
وا     ون أن یكون لم ، ویتمن إسرائیل علیھم السالم یبشرون بظھور محمد صلى اهللا علیھ وس

  .في زمانھ
م : البشارة الثانیة و : (أن یعقوب علیھ السالم لما دنت وفاتھ جمع أوالده وقال لھ ّي  تقرب ا إل

د      : فلما اجتمعوا قال لھم. أقول لكم ما یظھر آخر الزمان الوا نعب دي ؟ ق دون من بع ما تعب
ولم یوجد في : (إلھك وإلھ آبائك إبراھیم وإسماعیل وإسحاق إلھًا واحدًا، قال اإلسكندراني

ن          م م وفى، عل م وت ھ دعا لھ وراة أن ي الت التوراة أنھ ُذكر شيء مما وعد بھ، بل مكتوب ف
  .أنھم محوا اسم النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم من ھذه اآلیةذلك 
إن اهللا صرفھم عن محو اسم النبي صلى اهللا علیھ وسلم من وصیة یعقوب، ففي ھذا : قلت

ي آخر       ا سیكون ف ھ بم اإلصحاح وبعد ھذه الفقرة بفقرات یسیرة یرد إخبار یعقوب ألبنائ
ل      ى اآلن یحم ار إل ذا اإلخب وب       الزمان، وقد بقى ھ ول یعق ة، وھو ق ض ألفاظھ العبری بع

أتي شیلوه،          : (علیھ السالم ى ی ھ حت ین قدمی ّرٌع من ب وذا أو مش ال یزول صولجان من یھ
، وقد مّن اهللا على المھتدي عبد األحد داود فكشف اللثام عن  )ویكون لھ خضوع الشعوب

ى     تنتاجاتھ عل تدالالتھ واس ض اس بس بع ة اقت طر التالی ي األس یة، وف ذه الوص ذه  ھ أن ھ
  :البشارة خاصة برسولنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، وھذه االستدالالت ھي

د      " شیلوه"أن كلمة . ١ ي العھ ان آخر ف ي أي مك كلمة فریدة في العھد القدیم، وال تكرر ف
  .القدیم
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ي      . ٢ ة ھ رف عبری ة أح ن أربع ون م یلوه تتك ة ش ین: "أن كلم ود"، "ش د"، "ی ، "المی
ا حرف     ، وتوجد بلدة اسمھ"وھي" د فیھ ود "ا شیلوه ولكن ال یوج ذلك ال یمكن أن   "ی ، ول

یكون االسم مطابقا أو مشیرًا للبلدة، إذًا فالكلمة حیثما وجدت تشیر إلى شخص ولیس إلى 
  .مكان

یب أو      . ٣ ى القض یر إل د یش ل، وق ر العاق میر لغی ى ض تملت عل ارة اش ذه العب أن ھ
ة،      إن      الصولجان، أو المشرع بصورة منفصلة أو مجتمع ھ ف ا یشیر للطاعة، وعلی وربم

ذي  : (معنى العبارة إن الطابع الملكي المتنبي لن ینقطع من یھوذا إلى أن یجئ الشخص ال
  ).یخصھ ھذا الطابع، ویكون لھ خضوع الشعوب

ال     . ٤ ة والسریانیة ق ین العبری ة ب ن  : بعد أن أورد بعض تحوالت الترجمة لھذه الكلم یمك
  ..)حتى یأتي الشخص الذي تخصھ: (التالیةأن تقرأ ھذه العبارة بالصورة 

وھي تعني المسالم والھاي والودیع " شلھ"مشتقة من الفعل العبري " شیلوه"أن الكلمة . ٥
  .والموثوق

ون   . ٦ د فتك ف متعم ارة تحری ذه العب ى ھ م عل ھ ت ل أن ن المحتم الوه"م ون " ش ذ یك فحینئ
ھ  " رسول یاه"وھذه العبارة مرادفة لكلمة " شیلوح"معناھا  وھو نفس اللقب الموصوف ب

  .رسول اهللا: تعني" وشیلواح إلوھیم"محمد صلى اهللا علیھ وسلم 
د    . ٧ ھ ال توج ھ، ألن ال یمكن أن تنطبق ھذه البشارة على المسیح حتى لو آمن الیھود بنبوت

ي المسیح             ي المنتظر ف ذا النب ي ھ ود ف ا الیھ ي توقعھ ات أو الخصائص الت أي من العالم
ذه    علیھ السالم، فا ض ھ لیھود كانوا ینتظرون مسیحًا لھ سیف وسلطة، كما أن المسیح رف

  .الفكرة القائلة بأنھ ھو المسیح المنتظر الذي تنتظره الیھود
ابیر   . ٨ لم ، فالتع ھ وس لى اهللا علی د ص ي محم ًا ف ا وعملی ت حرفی د تحقق وة ق ذه النب أن ھ

ون ع  " المشرع"و " الصولجان"المجازیة  ا السلطة    قد أجمع الشراح المعلق ى أن معناھ ل
ك حق        . الملكیة والنبوة ذي یمل ھ صاحب الصولجان والشریعة، أو ال وھذا یعني علمیًا أن

  .التشریع وتخضع لھ الشعوب
ي إسرائیل،   . ٩ ال یمكن أن تنطبق ھذه البشارة في حق موسى، ألنھ أول منظم ألسباط بن

  .وال في حق داود، ألنھ أول ملك فیھم
م تفسیر   . ١٠ ـ  " وهشیل "لو ت ي   " شاال "ب ة فھي تعن ذا     : اآلرامی ین، وھ ادي ومسالم وأم ھ

ع تفسیر     ق م لھ"یتف ة " ش و       . العبری ل الرسالة ھ لم قب ھ وس د صلى اهللا علی ان محم د ك وق
ادي الصادق    الم الھ ذه المحاوالت التفسیریة     . األمین، وھو محل الثقة، وھو المس د ھ وبع

  :لخصم بھذه النبوة ومدلوالتھا وھي ما یليوالترجمة ینتقل المھتدي عبد األحد إلى إلزام ا
  .أن الصولجان والمشرع سیظالن في سبط یھوذا طالما أن شیلوه لم یظھر. ١
ر، وأن الصولجان الملكي     " الشیلوه"بموجب ادعاء الیھود في ھذا . ٢ م یظھ فإن شیلوه ل

  .والخالفة تخصان ذلك السبط، وقد انقرضنا منذ أكثر من ثالثة عشر قرنًا
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روط     أ. ٣ ن الش ة، وم ة النبوی قیقتھا الخالف ة وش لطتھ الملكی ع س ى م وذا اختف بط یھ ن س
إبقاء السبط على وجھ األرض یعیض في أرض آبائھ، أو في " الشیلوه"األساسیة لظھور 

  .مكان آخر بصورة جماعیة
ن    " شیلوه "إما التسلیم بأن : الیھود مضطرون أن یقبلوا واحدًا من الخیارین. ٤ د جاء م ق

ھ    قبل، وا علی م یتعرف و        . وأن أجدادھم ل د موجودًا، وھ م یع وذا ل وا أن سبط یھ أو أن یتقبل
  ".شیلوه"السبط الذي ینحدر منھ 

أن  –أن النص یتضمن بصورة واضحة ومعاكسة جدًا لالعتقاد الیھودي والنصراني  . ٥
د            " شیلوه" ھ عن ى أن دل عل وة ت ة األسباط، ألن النب وذا وبقی ى سبط یھ ًا عل ب تمام ما غری

ق    " شیلوه"یجيء  ذا ال یتحق وذا، وھ فإن الصولجان والمشرع سوف یختفیان من سبط یھ
ف ینقطع      " شیلوه"غریبًا عن یھوذا، فإن كان " شیلوه"إال إذا كان  وذا فكی درًا من یھ منح

منحدرًا من أي سبط آخر،   " شیلوه"ھذان العنصران من ذلك السبط، وال یمكن أن یكون 
د   ألن الصولجان والمشرع ك ذه  . انا لمصلحة إسرائیل كلھا، ولیس لمصلحة سبط واح وھ

و       یح ھ ي أن المس راني ف اء النص ى االدع ي عل رة تقض ة األخی یلوه"المالحظ ، ألن "ش
  .المسیح منحدر من یھوذا من جھة أمھ

ى  ال إن المعن ار وق ارة النج ذه البش د أورد ھ وذا  : وق بط یھ ي س ى ف وة تبق ر  –أن النب أكب
  .أي اإلسالم، وتخضع لھ األمم" شیلون"حتى یأتي  –أوالد سیدنا یعقوب 

ال   : بشارة سفر العدد: أوًال  ھ ق اعوراء أن د    : (ما ورد في قصة بلعام بن ب ًا ق انظروا كوكب
) ظھر من آل إسماعیل، وعضده سبط من العرب، ولظھوره تزلزلت األرض ومن علیھا

حمد صلى اهللا علیھ وسلم ولم یظھر من نسل إسماعیل إال م: (وقال المھتدي اإلسكندراني
لم      ھ وس ت األرض إال لظھوره صلى اهللا علی ھ كوكب آل إسماعیل،     . ، وما تزلزل ا إن حق

تراق        ن اس ت السماء م د حرس لم ، فق ھ وس ھ صلى اهللا علی ون لمبعث ر الك ذي تغی و ال وھ
دي           ى أی م عل ل، ودكت عروش الظل قطت أصنام باب ارس، وس السمع، وانطفأت نیران ف

  .أتباعھ
یبرز كوكب من یعقوب، ویقوم قضیب  : (ف ھذا النص في الطبعات المحدثة إلىوقد حر

  ).من إسرائیل، فیحطم موآب، ویھلك من الوغى
  :بشارات سفر التثنیة: ثانیًا

ى ارة األول ى اهللا   : البش ى إل ل موس ة، توس ام العمالق رائیل أم ي إس وش بن ت جی ا ُھزم لم
ھ   لى اهللا علی د ص فعًا بمحم الى مستش ائًالسبحانھ وتع لم ق ذي : (وس راھیم ال د إب ر عھ اذك

ي          ؤمنین، فأجاب اهللا دعاءه ونصر بن وش الم وعدتھ بھ من نسل إسماعیل أن تنصر جی
لم     ھ وس لى اهللا علی د ص ات محم ة ببرك ى العمالق رائیل عل نص   ) إس ذا ال تبدل ھ د اس وق

ة  ى غالظة         : (بالعبارات التالی ت إل وب، وال تلتف حاق ویعق راھیم وإس دك إب ر عبی ذا  اذك ھ
ھ    ھ وخطیئت دعاء     ) الشعب وإثم ذا ال نص األول     –وال یمكن أن یكون ھ ي ال ذي ف د   –ال ق

  .صدر من موسى علیھ السالم ، ألنھ ینافي كمال التوحید
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ي إسرائیل     : البشارة الثانیة ال لبن م   : (في الفصل الحادي عشر أن موسى ق رب إلھك إن ال
ھ   د        )یقیم نبیًا مثلي من بینكم، ومن إخوتكم فاسمعوا ل ا یؤك حاح م ذا اإلص ي ھ د ورد ف وق

إني مقیم لھم نبیًا مثلك : (ھذا القول ویوضحھ، وھو ما ورد في التوراة أن اهللا قال لموسى
) من بین إخوتھم، وأیما رجل لم یسمع كلماتي التي یؤدیھا ذلك الرجل باسمي أنا أنتقم منھ

لجانب، وقد بین ھؤالء وتكاد أن تكون ھذه البشارة محل إجماع من كل من كتب في ھذا ا
المھتدون كیف تنطبق ھذه البشارة على نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم من خالل الوجوه 

  :التالیة
م   . ١ الیھود مجمعون على أن جمیع األنبیاء الذین كانوا في بني إسرائیل من بعد موسى ل

ھ    یھم مثل ھ األ        . یكن ف ھ علی أتي بشرع خاص تتبع ا أن ی ة ھن راد بالمثلی ده،   والم م من بع م
د جاء بشریعة      وھذه صفة نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، ألنھ من إخوتھم العرب، وق
ناسخة لجمیع الشرائع السابقة، وتبعتھ األمم علیھا، فھو كموسى، ھذا فضًال عن أن لفظھ  

  .الواردة في البشارة قد أكدت وحددت الشخص المراد) من بینھم(
ن    ھذا النص یدل على أن الن. ٢ ھ م بي الذي یقیمھ اهللا لبني إسرائیل لیس من نسلھم، ولكن

إخوتھم، وكل نبي بعث من بعد موس كان من بني إسرائیل وآخرھم عیسى علیھ السالم،  
  .فلم یبق رسول من إخوتھم سوى نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم

ھ السالم، ألن         . ٣ راھیم علی ي إب انوا یسمون إخوة لبن ھ ك ي   أن إسماعیل وذریت ال ف اهللا ق
بأنھ قبالة إخوتھ ینصب : (عن ابنھا إسماعیل –حسب روایة العھد القدیم  –التوراة لھاجر 

  .كما دعى إسحاق وذریتھ إخوة إلسماعیل وذریتھ) المضارب
د         . ٤ ان قص و ك ة، ألن موسى ل ة الحكم ر صریحة، فائق أن في ھذه اآلیة إشارة خفیة غی

ن   بالنبي الموعود أنھ من بني إسرائیل،  دال م نكم،  ): من إخوتكم  (لكان ینبغي أن یقول ب م
أو من نسلكم، أو من أسباطكم، أو من خلفكم، وبما أنھ ترك ھذا اإلیضاح، علمنا أنھ قصد 

  .بھذه اإلشارة أنھ من بني إسماعیل المباینین لھم
د          . ٥ وة خاصة بسیدنا محم ذه النب ى أن ھ دلیل عل ة للت ردة كافی إشتمل ھذا النص على مف

ل نفس ال تسمع    (وفي بعض الترجمات ". انتقم منھ: "هللا علیھ وسلم وھي قولھصلى ا وك
ل   ھ تستأص ي وتطیع ذلك النب ھ       ). ل تقم من ھ ین ھ ویطع مع ل ن ال یس ى أن م دل عل ي ت فھ

لم ، وال       . ویستأصل ھ وس الفین لرسول اهللا صلى اهللا علی وھذا ینطبق تمامًا مع حال المخ
ھ السال       ى عیسى علی ق عل یھم      یمكن أن تنطب ع عل م یق ود، ول ھ الیھ ذي طارده وحارب م ال

د صلى    اإلنتقام منھ أو من أتباعھ، وھذه المفردة كافیة للتدلیل على صدقھا على نبینا محم
  .اهللا علیھ وسلم
ن     : (جاء في الفصل العشرین: البشارة الثالثة ا م ع لن أن الرب جاء من طور سینین، وطل

بھم      ساعیر، وظھر من جبل فاران، ومعھ عن یمی ز، وحب نحھم الع وات القدیسین فم نھ رب
ة     ع قدیسیھ بالبرك ا بجمی ى الشعوب، ودع ون     ) إل ادت أن تك ا ك التي قبلھ ذه البشارة ك وھ

  .محل إجماع وقبول ممن كتب في ھذا الجانب
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وراة    ك الت ام  (وفاران ھي مكة وأرض الحجاز، وقد سكنھا إسماعیل، ونصت على ذل وأق
وة  ) مرأة من أرض مصرفي بریة فاران، وأنكحتھ أمھ ا وإذا كانت التوراة أشارت إلى نب

  .تنزل على جبل فاران لزم أن تلك النبوة على آل إسماعیل، ألنھم سكان فاران
ل سیناء     رب جب ھ    –أما من توھم أن فاران الواردة في ھذه البشارة ھي التي بق یس ظن فل

ورا     ا الت ادت عنھ ا أف اران كم ة ف ي بری ك ھ اران تل حیحًا، ألن ف یالً . ةص ر ج ا ذك . وھن
وجھین،     . ودعیت تلك فاران بسبب أنھا ظلیلة من األشجار ل ال ة تحتم اران عبری ولفظة ف

ي    فإذا ذكرت البریة لزم أنھا ظلیلة، وإن ذكر الجبل ینبغي أن یفھم بأنھ جبل ذو غار، وف
ارة   ھ المغ اران مشت    . ھذه البشارة ذكر جبل فعلم أنھ جبل فاران الذي فی ا أن لفظة ف قھ كم

ا ة وعربیتھ اري بالعبری ن ف ل: م ت اهللا. المتجم ود بی ل بوج د . أي المتجم ال ق ذه الجب وھ
  .تجملت ببیت اهللا

ده  : ومعنى جاء الرب ى توحی ا أن لفظة   . أي ظھر دینھ ودعي إل ى    " رب"كم ع عل ا تق ھن
ول        ة فتق ة السریانیة والعربی ي اللغ موسى وعیسى ومحمد وھي مستعملة بھذا اإلطالق ف

ھ   العرب رب ار "البیت بمعنى صاحب البیت ویقول السریان لمن أرادوا تفخیم ار  " م وم
  .بالسریانیة ھو الرب

ة       ة العربی ى اللغ ا إل م ترجمھ وقد أورد المھتدي اإلسكندراني ھذه البشارة باللغة العبریة ث
اران،     : (ونص ترجمتھ ھكذا ال ف جاء اهللا من سیناء وأشرق من ساعیر، واستعلن من جب

ع    وظھر من رب ھ تجتم م، وعلی وات قدسھ عن یمینھ نور وعن شمالھ نار، إلیھ تجتمع األم
ال) الشعوب  أن     : (وق روه ب ك وفس رحوا ذل وراة ش ارحین للت ي إسرائیل الش اء بن إن علم

  .النار ھي سیف محمد القاھر، والنور ھي شریعتھ الھادیة صلى اهللا علیھ وسلم
غة الماضي فال تنطبق على محمد صلى إن موسى تكلم بھذه البشارة بصی: وقد یقول قائل

لم  ھ وس ى       . اهللا علی ي معن ي ف تعمل الماض ة أن تس ب اإللھی ادة الكت ن ع واب أن م والج
ت       إن قبل ذلك بصیغة الماضي، ف المستقبل، ألم تر أنھ أخبر عن عیسى في ھذه البشارة ك

  .ھذه البشارة في حق عیسى فھي في حق محمد ادعى للقبول
ذه ا  ى ھ ارة إل ي اإلش ي    وف ا یقتض اء م ؤالء األنبی وة ھ ام نب ت مق ي كان ة الت اكن الثالث ألم

نھم    اع دی ى إتب دي    . للعقالء أن یبحثوا عن المعنى المراد منھ المؤدي بھ إل ط المھت د رب وق
ي              امًال ف ًا ك ھ تطابق ین واستنتج من در سورة الت ین ص ذه البشارة وب ین ھ ل ب راھیم خلی إب

  .الوسیلة والتعبیر
م المعجزات،    ل: البشارة الرابعة ر لھ ما بعث المسیح علیھ السالم إلى بني إسرائیل، وأظھ

ھ     ال ل یش وق ك     : (نھض إلیھ عالم من علمائھم یقال لھ شمعون بلق لم ل ك وال نس ؤمن ب ال ن
ي شریعتھ عن اهللا عز           ا ف ھ السالم أخبرن ھ، ألن موسى علی فیما ادعیتھ، وال فیما أتیت ب

ي إسرائیل     وجل أن النبي المبعوث في آخر الزمان  ت من بن . ھو من نسل إسماعیل، وأن
وا  ) ال یقوم في بني إسرائیل مثل موسى : (واستدل على ذلك بقول موسى في التوراة وأفت



 ٤٥١

ھ السالم     ل عیسى علی ادة اهللا          . بقت ى عب ا دعاھم إل ل موسى، وإنم ھ مث دع أن م ی وعیسى ل
  .وحده، والعمل والتصدیق بما في التوراة

  :بشارة الیأس: ثالثًا
ي سیاحتھ       ذك ھ خرج ف ھ السالم أن ر المھتدي اإلسكندراني أنھ جاء في صحف إلیاس علی

ھ       ال لمن مع أرض الحجاز ق انظروا ھؤالء   : وصحبھ سبعون رجًال، فلما رأى العرب ب
ھ     ! یا نبي اهللا : الذین یملكون حصونكم العظیمة فقالوا ال علی ودھم ؟ فق ما الذي یكون معب

ي اهللا         یوحدون اهللا تبارك وت: السالم ا نب ھ أتباعھ ی ال ل ر عال، فق ل منب من  ! عالى فوق ك
ذكر       : یدلھم على ذلك ؟ فقال ث ی رون باسم اهللا، حی ولد یولد من نسل إسماعیل، اسمھ مق

د صلى اهللا      : قال المھتدي اإلسكندراني. اسم اهللا تعالى یذكر اسمھ ك إال لمحم م یكن ذل ول
  .علیھ وسلم

  :بشارات المزامیر: رابعا
ین    : األولى البشارة ور الخامس واألربع ي المزم ذا    : (قول داود علیھ السالم ف من أجل ھ

ب،        اء الغال دك البھ اءك وحم ار، ألن بھ ا الجب یف أیھ د الس د فتقل ى األب ك إل ارك اهللا علی ب
وأركب كلمة الحق، وسمیت التألھ، فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بھیبة یمینك، وسھامك 

ي البحث        ) مسنونھ، واألمم یخرون تحتك ادة ف دي الشیخ زی ذه البشارة المھت وقد أورد ھ
الصریح بصورة أطول من ھذه، وكل الصفات الواردة في كال النصین تنطبق تمامًا على 

  .سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم
ة   ین       : البشارة الثانی امن واألربع ور الث ي المزم ھ السالم ف ول داود علی یم  : (ق ا عظ إن ربن

ا      محمود جدًا، وفي قر ا فرح د، وعمت األرض كلھ دوس ومحم ھ ق د  ) یة إلھنا وفي جبل فق
صرح وأبان عن اسمھ، وذكر مبعثھ وھي أم القرى، ووصف حال الكون بعد مبعثھ وھو 
ا   االستبشار والفرح، ألم تتلق الشعوب المغلوبة على أمرھا جنوده بالفرح واالستبشار كم

ى    وقد حرف ھذا الن. ھو مدون في كتب السیر والتأریخ دي إل ین ی ي ب : ص في الطبعة الت
ا قدسھ    ( ة إلھن ي مدین ة       ) عظیم ھو الرب وحمید جدًا ف دال القری ن إب د م د یتضح القص وق

دنھم       ي م وثین ف ي إسرائیل المبع اء بن ى أنبی ذه البشارة عل ق ھ ى تنطب ة، حت د . بالمدین وق
  .أعماھم اهللا عن تحریف الجزء األول منھ فللھ الحمد والمنة

ارة الثالث ین : ةالبش ور الخمس ي المزم الم ف ھ الس ول داود علی یًال : (ق ھیون إكل إن اهللا ص
ھ اضطراماً          ھ، وتضطرم حوالی ین یدی ران ب ل، وتحرق النی أتي وال یھم ) محمودًا، فاهللا ی

أفما ترون أنھ ال یخلى داود علیھ السالم : (وقال المھتدي الطبري تعلیقًا على ھذه البشارة
وداً    شیئًا من نبواتھ من ذكر محم یًال محم ھ إكل ى قول أي : د أو محمود، كما تقرءون، ومعن

ا    ة، وإنم أنھ رأس وإمام محمد محمود، ومعنى محمد ومحمود وحمید شيء واحد في اللغ
ى   ) ضرب باإلكلیل مثًال للربانیة واإلمامیة نص إل ذا ال ال    : (وقد حرف ھ من صھیون كم

  ).الجمال اهللا أشرق، یأتي إلھنا وال یصمت
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ارة ال ةالبش بعین  : رابع اني والس ور الث ي المزم ول داود ف ى   : (ق ر إل ن البح وز م ھ یج إن
ى    ھ عل ین یدی ر ب ل الجزائ ر أھ ھ یخ ع األرض، وأن ى منقط ار إل دن األنھ ن ل ر، وم البح
ھ    ّرب إلی القرابین، وتق ر ب اریس والجزائ وك ت ھ مل راب، تأتی داؤه الت س أع بھم، وتلح رك

ھ   ملوك سابا القرابین، وتسجد لھ الملوك كل اد، ألن ھم، وتدین لھ األمم كلھا بالطاعة واالنقی
رأف   یخلص المضطھد البائس ممن ھو أقوى منھ، ویفتقد الضعیف الذي ال ناصر لھ، وی
ى      ھ یبق اؤھم، وأن ھ دم بالضعفاء والمساكین، وینجي أنفسھم من الضر والضیم، وتعز علی

و         ل ی ھ ك ارك علی ت، ویب ل وق ي ك ھ ف زروع   ویعطى من ذھب سبأ، ویصلى علی ل ال م مث
ان،       ن لبن ع م التي تطل ال، ك ى رؤوس الجب اره عل ع ثم ى وجھ األرض، ویطل رة عل الكثی
ل          د، وأن اسمھ لموجود قب ى األب ره إل دوم ذك ل عشب األرض، وی ھ مث ي مدینت ت ف وینب

دًا   : (وقال المھتدي الطبري) الشمس، فاألمم كلھم یتبكون بھ، وكلھم یحمدونھ م أح وال نعل
لم   یصلى علیھ في كل ھ وس ادة      ) وقت غیر محمد صلى اهللا علی نص عن زی ذا ال ي ھ وغن

ھ        د صلى اهللا علی ل محم ك قب ي أو مل تعلیق أو شرح، فلم تتحقق ھذه الصفات متكاملة لنب
نص یتضح        ذا ال ي سأوردھا وھ ات الت وسلم مثل ما تحققت لھ، وبمقارنة سریعة بین اآلی

الى   ال تع ا، ق ام بینھم ل الت اءكم ر : (التماث د ج تم    لق ا عن ھ م ز علی كم عزی ن أنفس ول م س
ھ     : (وقال عز وجل ) حریص علیكم بالمؤمنین رءوف رحیم ذین مع د رسول اهللا وال محم

وانًا        ن اهللا ورض ًال م ون فض جدًا یبتغ ا س راھم ركع نھم ت اء بی ار رحم ى الكف داء عل أش
ل كزرع           ي اإلنجی ثلھم ف وراة وم ي الت ثلھم ف ك م جود ذل سیماھم في وجوھھم من أثر الس

  ).خرج شطأة فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقھ یعجب الزراع لیغیظ بھم الكفارأ
زال مشرقة             ي ال ت اظ الت ض األلف ذه البشارة بع ھ ھ ذي وردت فی ور ال وقد تضمن المزم

) ویشرق في أیامھ الصدیق وكثرة السالم إلى أن یضمحل القمر: (وشاھدة وھي قول داود
ى البحر     إن: (وھذا اللفظ یقع مباشرة قبل قولھ ن البحر إل ظ    ..) ھ یجوز م ذا اللف ولنفاسھ ھ

ذا اإلیضاح       " الصدیق"وقد ُضبطت لفظة . أحببت إیراده د ھ ل بع ھ، فھ ذي نقلت بالشكل ال
ر سنة من سنن           ھ، وذك دیق رضي اهللا عن یبقى إشكال لذي عقل؟ وقد ذكر صاحبھ الص

عن الساعة یشھد   دینھ وھي كثرة السالم إلى أن یضمحل القمر، واضمحالل القمر تعبیر
ات         لم أن من عالم ھ وس ي صلى اهللا علی ر النب لھ أول سورة التكویر واالنفطار، وقد أخب

  .الساعة أن یكون السالم على الخاصة
ة  ة : البشارة الخامس د المائ ادي عشر بع ور الح ي المزم ال داود ف یدي: (ق وه لس ال یھ : ق

دمیك  د داود     وی) اجلس على یمیني إلى أن أجعل أعداءك مسندًا لق د األح دي عب رر المھت ب
  :بما یلي" سیدي"إطالق داود علیھ السالم لھذا الوصف 

  .أن داود كان ملكًا قویًا، وال یتأتى أن یكون خادمًا ألي كائن بشري. ١
  .ال یمكن أن نتصور أنھ كان یعني بھذا اللقب أحد األنبیاء المتوفین. ٢
ذ سیكون    "ديسی"ال یمكن لداود أن یدعو أحدًا من ساللتھ . ٣ ول حینئ ب المعق : ، ألن اللق

  .یا بني
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د   . ٤ یح ق یدي، ألن المس اه داود بس ذي عن و ال الم ھ ھ الس یح علی ون المس ن أن یك ال یمك
  .استثنى نفسھ من ھذا اللقب بنص إنجیل برنابا

ـ     ى أن الموصوف ب و     " سیدي "أما الحجج التي احتج بھا عبد األحد عل نص ھ ذا ال ي ھ ف
  : علیھ وسلم في كالتالينبینا محمد صلى اهللا

ن         . ١ ة م ر الكعب ى الشرك، وطّھ د، وقضى عل أنھ أعظم نبي، ألنھ ھو الذي نشر التوحی
اء       ل سید األنبی داود فحسب، ب األصنام، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، إذًا لیس ل

  .وال فخر
وسلم سیدًا  أن عیسى اعترف أنھ لم یكن سید داود، فلم یبق سوى محمد صلى اهللا علیھ. ٢

  .لداود
اء، نخرج    . ٣ ة األنبی بمقارنة ما قدمھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم للبشریة مع ما قدمھ كاف

ذا              ذي یستحق ھ و ال ده ھ لم وح ھ وس د صلى اهللا علی بنتیجة تفرض نفسھا وھي أن محم
  .اللقب الممیز

  .رانيتفوقھ صلى اهللا علیھ وسلم في التندید بالشرك والوثنیة وبالثالوث النص. ٤
  .أن ھذا التشریف قد تم لیلة المعراج. ٥

ة    : البشارة السادسة د المائ ین بع ن  : (قول داود علیھ السالم في المزمور التاسع واألربع م
ة،       رار بالكرام الخالص، فلیتعزز األب أجل أن الرب أتاح لشعبھ وتطول على المساكین ب

فرتین   ویسبحونھ على مضاجعھم، ویكرمون اهللا بحناجرھم، ألن في أ یدیھم السیف ذا الش
لالنتقام من الشعوب وتوبیخ األمم، وإثقال ملوكھم بالقیود، وعلّیتھم ومكّرمیھم بالسالسل، 

ألم تحقق ھذه النبوة في محمد ) لیحملھم على الَقَدر المكتوب المبرم، فالحمد لجمیع أبراره
 قیامًا وقعودًا وعلى الذین یذكرون اهللا: (صلى اهللا علیھ وسلم وصحبھ؟ ألم یقل الحق عنھم

و       . ویكرمون اهللا بحناجرھم: أما قولھ) جنوبھم ة، وھ ذه األم ص خصائص ھ فھذا من أخ
ذكر بیح وال ر والتس ة والتكبی ذه  . األذان واإلقام ى ھ ًا عل ري معلق دي الطب ال المھت وق

ارة رون : (البش ا ت دیكم اهللا  –أم لم    –یھ ھ وس لى اهللا علی ي ص ة للنب فات خالص ذه الص ھ
اة   وألمتھ ؟ فھو الذي معھ السیف ذو الشفرتین، وھو المنتقم بأمتھ من جبابرة فارس وطغ

ل   ي السالس م ف تھم وأوالدھ اقت جّل وك، وس ھ المل دت أمت ذي قّی و ال رھم، وھ روم وغی ال
  ).واألغالل

لترتاح : (قول داود علیھ السالم في المزمور الثاني والخمسین بعد المائة: البشارة السابعة
ل       البوادي وقر وا من قل اھا، ولتصر أرض قیدار مروجًا، ولیسبح سكان الكھوف، ویھتف

ل     ار، كالرج ئ كالجب رب یج ر، ألن ال ي الجزائ ابیحھ ف ذیعوا تس رب، وی د ال ال بحم الجب
ري  ) المجرب المتلظي للتكبر، فھو یزجر ویتجبر، ویقتل أعداءه دي الطب ن  : (قال المھت م

ذیعون      قیدار؟ إال ولد إسماعیل علیھ السالم، وھم رب وی دون ال ذي یحم سكان الكھوف ال
ر     ) تسابیحھ في الھواجر واألسحار ا ذك ولم یختص أبناء إسماعیل بسكنى الكھوف، وإنم

في ھذه البشارة سكان البوادي والقرى والكھوف وقلل الجبال والجزائر إشارة إلى شمول 
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اكن ا    ع األم ورة، ولجمی اء المعم ة أرج لم كاف ھ وس لى اهللا علی التھ ص كنى رس ة لس لممكن
ا         اكن م ذه األم یس وراء ھ ال، ول ل الجب ر وقل البشر كالبوادي والقرى والكھوف والجزائ

  .ینفع إلقامة البشر فیھا واتخاذھا مسكنًا
ھ السالم   : البشارة الثامنة ول داود علی ي         : (ق نكم نب ي إسماعیل سیبعث م ا بن م ی طوبى لك

ده   ت ی م تح ل األم م، وك ل األم ى ك ة عل ده عالی ون ی ذه   )تك ى ھ كندراني عل ق اإلس وعل
ومن المعلوم أن إسماعیل علیھ السالم لم یكن ظھر لھ ملك، وال علت یده : (البشارة بقولھ

لم ،   على إخوتھ، وال نزل إلى الشام وال سكن، ولم یكن ذلك إال لمحمد صلى اهللا علیھ وس
ة للبشارة   وھذه البشارة م) وأمتھ ھم الذین سكنوا بمساكن بني إسرائیل بمصر والشام ماثل

  .وقد سبق إیرادھا في ھذا المبحث –األولى في سفر التكوین 
ور  : البشارة التاسعة ي المزم ا أھل        : (قول داود ف دوا اهللا ی م، ووح ل األم ا ك وا اهللا ی عظم

د     ) األرض، سیبعث لكم نبي الرحمة ر محم فھل بعد ھذا التصریح من تصریح؟ ومن غی
  .صلى اهللا علیھ وسلم نبي الرحمة ؟ 

  :بشارات إشعیاء: خامسًا 
ا أرض،     : (قول إشعیاء في اإلصحاح األول: البشارة األولى ّري ی ا سموات، وق اسمعي ی

ي    ھ ترحم ي ب ك نب یبعث علی ي؟ س اذا تقلق ي    ) ولم یة ف وة الماض ق النب وة تواف ذه النب وھ
  .سیبعث لكم نبي الرحمة: مزامیر داود علیھ السالم التي قال فیھا

إني رافع آیة لألمم، من بلد بعید، وأصفر : (ل إشعیاء في الفصل الثالثقو: البشارة الثانیة
رون وال      ون وال یتعث اًال، وال یمیل راعًا عج أتون س فیرًا، فی ي األرض ص ن أقاص م م لھ
نونة،       ھامھم مس افھم، س د خف ع معق اطقھم، وال ینقط ون من امون وال یحل ون وال ین ینعس

ال       د ص یلھم كالجالمی وافر خ وترة، وح یھم م ع،    وقس ل الزواب رعة مث م مس بة، وعجلھ
اج،             نھم ن ال ینجو م نھم للفریسة، ف زأر وی ذي ی د ال وث، وكشبل األس وزئیرھم كنھیم اللی
رون    ال ی ویرھقھم یومئذ مثل دوي البحر واصطكاكھ، ویرمون بأبصارھم إلى األرض ف

دي الشی    ) إال النكبات والظلمات، وینكشف النور عن عجاج جموعھم د استنبط المھت خ وق
  :زیادة من ھذا النص الدالالت التالیة

ھ          . ١ دلیل قول لم من كل وجھ، ب ھ وس د صلى اهللا علی ھذه البشارة منطبقة على نبینا محم
  .ومحمد صلى اهللا علیھ وسلم ھو العالمة المرفوعة لسائر األمم. رابع آیة لألمم

ا         : أن قولھ. ٢ م من خ ع لألم ة ترف ذه العالم ى أن ھ د، إشارة إل ي  من بلد بعی رج أرض بن
ده  ال  . من أقاصي األرض  : إسرائیل، ویتضح ذلك من قولھ بع ھ ق إن أقصى أرض  : فكأن

  .إسرائیل ھي األرض التي یخرج منھا ذلك النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ى أن     . ٣ اھر عل ان ظ رعة، برھ ات الس ھ، وإثب ن جیوش وم ع اء والن ب واإلعی ى التع نف

ھ و  ي جیوشھ،       المراد بھذه النبوة محمد صلى اهللا علی ت تشارك ف ة كان لم ، ألن المالئك س
ان     .. وھم الذین ال ینامون وال یسأمون ھ ك ا، ألن ى نبین كما أن نفي النوم عنھ یدل أیضا عل

  .یقضي اللیل في العبادة والذكر والصالة، حتى تورمت قدماه
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ھ           . ٤ رآن بقول ي الق ا ف ل الصوان، مطابق لوصف اهللا لھ ا مث ھ بأنھ : الشھادة لحوافر خیل
ھ     ) والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا( ى عیسى علی وال یمكن أن تنطبق ھذه البشارة عل

  .السالم، ألنھ لم یكن لھ خیل
أتون سراعًا عجاالً   : ولعل المراد من قولھ داء   . وأصفر لھم من أقاصي األرض فی و الن ھ

الى    ھ تع ي قول أتو    : (بالحج إلى بیت اهللا الحرام الوارد ف الحج ی اس ب ي الن ك رجاال  وأذن ف
  .وعبر بالصفیر عن النداء واألذان). وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق

ي  : (قول إشعیاء في الفصل الخامس مفسرًا ما تقدم من نبواتھ: البشارة الثالثة إن األمة الت
كانت في الظلمات رأت نورًا باھرًا، والذین كانوا في الدجى وتحت ظالل الموت سطع     

ین         علیھم الضوء، أكثرت م إنھم فرحوا ب م ف ا ھ م، فأم م تستكثر بھ ن التبع واألحزاب، ول
ر             ك فككت النی ائم، ألن د اقتسام الغن ذین یفرحون عن وم الحصاد، وكال رح ی یدیك كمن یف
الذي كان أذلھم، والعصا التي كانت على أكتافھم، وكسرت القضیب الذي كان یستبعد بھم 

ري    ال الطب دین وق الى      (: مثل كسرك من كسرت في یوم م ا وصف اهللا تع ك شبیھ بم وذل
  ).عن النبي في القرآن وقال إنھ یضع عنھم إصرھم واألغالل التي كانت علیھم

م        ل والشرك، ث ات الجھ ي ظلم ع ف وھذا النص یصور حال أمتھ قبل بعثتھ، فقد كانت ترت
ا، وفرحوا           ر أتباعھ ة مستضعفة، كث ت أم د أن كان ھ، وبع ة فاتبعت أضاء لھا نور الوحدانی

ت حالھم         بان م، وانقلب م لھ ع اهللا عنھم استبعاد األم ضمامھم إلیھا، وبسبب ھذه الرسالة رف
  .فإذا ھم المسیطرون على بني البشر

ة  ي الفصل الخامس     : البشارة الرابع ول إشعیاء ف ن        : (ق ا اب ود، ووھب لن ا مول د لن ھ ول إن
و ھذا النص عن الترجمة السریانیة، أما ترجمتھ عن اللغ) سلطانھ على كتفھ : ة العبریة فھ

  ).إن على كتفھ عالمة النبوة(
ة،   وقد أورد المھتدي الشیخ زیادة ھذه البشارة بالنص العبري ثم ترجمھا إلى اللغة العربی
ا    ى نبین وكانت بصورة أطول مما ذكره الطبري ھنا، واستنتج منھا األدلة التالیة الدالة عل

  :محمد صلى اهللا علیھ وسلم وھي
  .لم یتسم أحد بھذا االسم الشریف من قبلأن اسمھ عجیب، ف. ١
  .أنھ من ساللة إسماعیل الذي لم یظھر منھم سواه. ٢
وھو " رسوًال"التي تضمنتھا البشارة قد وجدت في التوراة الیونانیة " عجیبًا"أن لفظھ . ٣

  .االسم المتغلب علیھ صلى اهللا علیھ وسلم
ماه   . ٤ عیاء س منت أن إش وة تض ذه النب اورًا"ھ اورة   ، ول"مش ھ مش ر من د أكث ن أح م یك

  .ألصحابھ صلى اهللا علیھ وسلم
ھ. ٥ ال عن عیاء ق الم: "أن إش ید س لمین،  "س الم والمس یس اإلس ھ رئ ى أن دل عل ذا ی ، وھ

ھ ال         . وخاتم األنبیاء والمرسلین ھ السالم، ألن ى عیسى علی ذه األوصاف عل ق ھ وال تنطب
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م     توجد على كتفھ عالمة النبوة، ولم یكن اسمھ عجیبًا ف ل اسمھ، ول قد سبقھ من تسمى بمث
  .یأت بشریعة مستقلة

د      ریف، وق ھ الش ى كتف ان عل ذي ك وة ال اتم النب ى خ ارة إل ارة اإلش ذه البش ود بھ والمقص
ص والحوادث    استفاضت كتب السنة والسیرة والدالئل بذكر خبره وصفتھ، وكذلك القص

  .حیرا الراھبالمتعلقة بھ كقصة إسالم سلمان الفارسي رضي اهللا عنھ، وقصة ب
ة        : (قول إشعیاء في الفصل العاشر: البشارة الخامسة أتي من جھ ك ت رب إن ول ال ذا یق ھك

ا        اح، ورأین ن الری ل الزعازع م دًا مث التیمن، من بلد بعید، ومن أرض البادیة مسرعًا، مق
ب   ًا ینتھ م، ومنتھی ًا یظل ائًال ظالم ًا ھ رًا رائع تھم ... منظ ى أترس ادة إل ادة والق تقم الس ، ول

ھكذا أمض فأقم الربیئة على المنظرة، لیخبر بما یرى، فكان : فیدھنوھا ألن الرب قال لي
ل    : الذي رأى راكبین ار، واآلخر راكب جم ل     .. أحدھما راكب حم ذلك إذ أقب ا ك ا أن فبینم

ذا   : أحد الراكبین وھو یقول ى األرض، فھ ھوت بابل وتكسرت جمیع آلھتھا المنجورة عل
دالالت     ). ھ إسرائیل العزیز قد أنبأتكمالذي سمعت من الرب إل نص ال ذا ال ویستنتج من ھ

  :التالیة المؤكدة على أن المعنى بھذه البشارة ھو نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم 
ستأتي من جھة التیمن، من بلد بعید، من أرض البادیة، لئال یدع حجة  : أن إشعیاء قال. ١

أرض التیمن الواقعة في البادیة البعیدة عن أرض لمحتج، ألنھ لم یأت أحد بھذه النوبة من 
  .إسرائیل سوى محمد صلى اهللا علیھ وسلم

ا    : (أنھ قال. ٢ ع آلھتھ ل وانكسرت جمی ى        ). ھوت باب ل حت ي باب د ف ان تعب زل األوث م ت ول
ًا    دین اهللا طوع ظھر محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، فأطفأ نیرانھم، وھدم أوثانھم، واذعنوا ل

  .أو كرھًا
ذه            إ. ٣ ى بھ ل أول دنیا راكب جم ي ال یس ف ى المسیح، فل ق عل ار ینطب ذا كان راكب الحم

لم    ھ وس لى اهللا علی د ص ن محم وة م ري   . النب نص العب دي اإلسكندراني ال د أورد المھت وق
فرأى ركب : (المتعلق براكب الحمار وراكب الجمل، ثم اتبعھ بالترجمة العربیة وجاء فیھ

ال ) ردیف جمل ردیف خیل، ركب ردیف حمار، ركب  ذه حال جیوشھ صلى اهللا     : وق ھ
علیھ وسلم ، خالف عساكر الملوك، ألن الملوك ال تركب جیوشھا مرادیف، وال یركبون 

  .الحمیر والجمال
  .فقصد بھ اإلمبراطوریة الفارسیة والرومانیة). ظالمًا بظلم، ومنتھبا ینتھب: (أما قولھ

ي الفصل السادس   : البشارة السادسة ة العطشى،     : (عشر  قول إشعیاء ف رح أھل البادی لتف
ولتبتھج البراري والفلوات، ولتخرج نورًا كنور الشسلبذ، ولتستر وتزه مثل الوعل، ألنھا 
اض، وسیرون جالل اهللا عز وجل         ل الدساكر والری ستعطى بأحمد محاسن لبنان، وكمث

ا اء إلھن رحت باس   ) وبھ ھ، وص ال أمت ده وح ر بل ى ذك ارة عل ذه البش تملت ھ د اش مھ، وق
  .وتضمنت ما وعدوا بھ من النظر إلى وجھھ تعالى في اآلخرة

وا  : ھتف ھاتف في البدو وقال: (قول إشعیاء في الفصل التاسع عشر: البشارة السابعة خل
نخفض          ًا، وت ا میاھ ة كلھ ر، فستمتلئ األودی ي القف الطریق للرب، وسھلوا إللھنا السبیل ف
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رب،   الجبال انخفاضًا، وتصیر اآلكام دكا دكًا، واألرض الوعرة ملساء، وتظھر كرامة ال
ریم   ). ویراه كل أحد، من أجل أن الرب یقول ذلك ذا التك ولم تدع أمھ من البادیة وتكرم ھ

المیة ة اإلس وى األم م    . س ى أنھ ارة عل ذه البش ي ھ ي ف ال والرواب ري الجب د أول الط وق
  .الملوك والجبابرة، وأن األودیة الواردة ھنا حقیقیة

ام فیكون   ولعل األول ى أن یتم تأویل ھذه األودیة على معنى معنوي كما أول الجبال واآلك
ذي ال     رعي ال م الش اعة العل الم، وإش ار اإلس و انتش اء ھ ة بالم ان األودی ود بفیض المقص
ا     لم م ھ وس تستغني عنھ األمة، كما أنھا ال تستغني عن الماء، وقد شبھ النبي صلى اهللا علی

  .ُبعث بھ بالغیث أصاب األرض
ن المشرق،       : (قول إشعیاء في الفصل التاسع عشر   : البشارة الثامنة ر م ھ الب ذي نب ن ال م

دد               ي ع وك، ویجعل سیوفھ ف ھ المل ذھل عن م، وی ھ األم لم إلی ھ لیس ى موطئ قدم ودعاه إل
لمًا،  .. الثرى  وقسیھ في عدد الحزم المنثورة، فھو یغلبھم ویضرب وجوھھم، ثم یحدث س

فراً  ري ق ). وال یطأ برجلھ س د أھل الشام         : (ال الطب ا عن ا والھ راق وم إن الحجاز والع ف
ن المشرق، أو       . ومعنى قولھ من الذي نبھ البر). مشرق ار م ھ الب ذي نب ن ال لعلھ بمعنى م

الى   ھ تع ل      : (لعل المقصود بالبر اإلیمان، كما جاء في قول وا وجوھكم قب ر أن تول یس الب ل
ي    ). وم اآلخرالمشرق والمغرب ولكن البر من آمن باهللا والی ق ف و متحق أما بقیة النص فھ

النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، فھو الذي سلمت إلیھ األمم قیادھا، وذھل منھ الملوك، وكانت 
د      فات ألح ذه الص ع ھ سیوفھ بعدد الثرى، وھو الذي تغلب على الكفار وخذلھم، ولم تجتم

  .سوى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ول إشع  : البشارة التاسعة ي الفصل العشرین   ق ك،      : (یاء ف ذي قویت ي ال راھیم خلیل ا آل إب ی

ك  ا    : ودعوتك من أقاصي األرض، ومن نجودھا وعوالیھا، نادیتك وقلت ل دي وأن ك عب إن
ك،      م أعنت دتك ث اجتبیتك، ولم أستر ذلك، فال تخف، ألني معك، وال ترھب فھا أنا إلھك أی

ذلك یبھت ویخزي       ك، ول دت ل رة مھ ك، ویضمحل     وبیمیني العزیزة الب المستطیلون علی
نم         ال تحس م بھم ف ك، وتطل ازعون ل وم المن ویتالشى الذین یمارونك ویشاقونك، ویبید الق
أثرًا، ألنھم یبطلون، ویصیرون كالنسئ المنسي أمامك ألني أنا الرب قویت یمینك، وقلت 

اعلك أنا ج: (لك ال تخف، فإني أنا عونك ومخلصك، ھو قدوس إسرائیلل، یقول اهللا الرب
مثل الجرجر الحدید الذي یدق ما یأتي علیھ دقًا، ویسحقھ سحقًا، وكذلك تفعل أنت أیضًا،  
ھ ھوج    تدوس الجبال، وتدقھا، وتجعل المدائن والتالل ھشیمًا تذروه العواصف، وتلوى ب

وقد استبدل  ). الریاح، وتبتھج أنت حینئذ، وترتاح بالرب، وتكون محمدًا بقدوس إسرائیل
). وأما أنت یا إسرائیل عبدي، یا یعقوب الذي اخترتھ من نسل إبراھیم(ص بـ أول ھذا الن

  ).وأنت لتبتھج بالرب بقدوس إسرائیل تفتخر(كما استبدل آخره بـ 
ا        ي أقاصي أرض إسرائیل، أم ة ف وقد تقدم في البشارات السابقة أن أرض الحجاز واقع

ھ   ). ك ثم أعنتكفال تخف ألني معك، وال ترھب فھا أنا إلھك أیدت: (قولھ ع قول فھو متفق م
الى اس: (تع ن الن مك م ھ). واهللا یعص ا قول ك: (أم تطیلون علی زي المس ت ویخ و ). یبھ فھ

) فسیكفیكھم اهللا وھو السمیع العلیم: (وقولھ) إنا كفیناك المستھزئین: (متفق مع قولھ تعالى
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ا        انوا أمم ره ممن ك الفین ألم ھ والمخ راداً كما أنھ متفق مع حال المناوئین ل ى  . أو أف ومعن
دقھا : (قولھ حقوا         ) .. تدوس الجبال وت د س ابرة، وق الملوك والجب ال ب ل الجب د سبق تأوی فق

  .أمام جیوشھ وجیوش أصحابھ، وأصبحوا ھشیمًا تذروه الریاح
ري   دي الطب ول      : (وقال المھت ھ أن یق ا یمكن أكثر م إن تفسیر اللفظة   : وإن شغب شاغب ف

ا        . ولیس بمحمد أن یكون محمودًا: السریانیة ھو م یخالفن ا ل م نحوھ ة وفھ ومن عرف اللغ
  ).في أن معنى محمود ومحمد شيء واحد

ي الفصل العشرین     : البشارة العاشرة ول إشعیاء ف قون    : (ق إن المساكین والضعفاء یستس
ن     وتھم، ول ذ دع ب حینئ رب أجی ا ال أ، وأن ن الظم نتھم م ت ألس د جف م، فق اء لھ اء وال م م

ي  دو           أھملھم بل أفجر لھم ف ي الب دث ف ون، وأح ار العی ین القف ار وأجري ب ال واألنھ الجب
نوبر واآلس          ع والص ار البالق ي القف ت ف ًا، وأنب اء معین ي األرض م ري ف ًا، وأج آجام
وا   ًا، ولیعلم ا جمیع ة، لیروھ رو البھی ف والس اع الصفص ي الق رس ف ون، وأغ والزیت

ري    ) ئیل ابتدعھ ویتدبروا ثم یفھموا معًا أن ید اهللا فعلت ذلك، قدوس إسرا د ذھب الطب وق
د       : (إلى أن األلفاظ الواردة في ھذه النبوة على حقیقتھا، فقال ي عمي المحی ا بن م ی أین لك ف

ف         بالد ووص مى ال د س ا؟ وق ون فیھ یتم تقول ا عس ة؟ وم حة الناطق وة الواض ذه النب عن ھ
ار، وغرس       ون، وأجرى من األنھ ن العی ا   المعاطش والقفار البالقع، وما فجر فیھا م فیھ

ي أرى  ..) من أنواع األشجار، وسمي العطاش المساكین من أھل البوادي والحجاز  ولكنن
ا         اظ إلیھ ذه األلف ل ھ ن تأوی ي یمك ة الت اني المجازی ي المع اظ ھ ذه األلف ود بھ أن المقص
ك       د ذل ة، یؤك اني الحقیقی اظ المع استئناسًا بقرینة الحال والواقع، ال أن المقصود بھذه األلف

ھ       أن األرض ا كنھا إسماعیل علی ذ أن س زال من ة ال ت ور الرسالة المحمدی ي أشرقت بن لت
نعم      م ت ھ السالم، فل السالم إلى یوم الناس ھذا واد غیر ذي زرع، كما قال ذلك الخلیل علی

ون واآلس      ت الزیت م تنب ون، ول ا العی ار،ولم تتفجر فیھ ھ  . باألنھ راد من قول ل الم إن : ولع
قون وال    عفاء یستس اكین والض ثھم        المس ؤالھم اهللا أن یغی ن س ة ع ذا كنای م أن ھ اء لھ  م

دادًا      ة، امت كینة والطمأنین وبھم الس ى قل زل عل ة وین اب والحكم زكیھم بالكت الة، وی بالرس
ال    ا ق ھ         –لدعوة أبیھم إبراھیم علیھ السالم لم م تنزیل ي محك ھ ف ذلك اهللا عن ر ب ا أخب : -كم

ك      ربنا وابعث فیھم رسوًال منھم یتلوا علیھم آیات( زكیھم إن ة وی اب والحكم م الكت ك ویعلمھ
  ).أنت العزیز الحكیم

بالد   –" دوما"وقد أورد المھتدي الشیخ زیادة نصًا عن إشعیاء یتضمن أن  وھي إحدى ال
الم   ھ الس ماعیل علی اء إس د أبن ا أح ي عمرھ بحانھ   –الت ى اهللا س ا إل ان حالھ تغیث بلس تس

ھ وس        ي صلى اهللا علی ا النب الى أن یرسل إلیھ ور     وتع ى الن ات إل ن الظلم ا م . لم ، لیخرجھ
ار        راد باألنھ ون الم ة، فیك اني المجازی ى المع فعلى ذلك یتیسر تأویل بقیة النص الوارد إل

ار    ور      ... والعیون، وازدیاد الخیر والنماء وتبدل حال القف وم ن و انتشار الرسالة، وعم ھ
ھم واالستفادة من علمھم الذي اإلسالم، وكثرة العلماء والدعاة الذین یرد إلیھم الناس لسؤال

اظ،       . ھو للروح كالماء للجسد ذه األلف ذه النصوص بھ ة اهللا أن تظل ھ وقد یكون من حكم
  .ألنھا لو وردت ظاھرة لتلقفتھا أیدي الیھود النصارى بالتحریف والتغییر



 ٤٥٩

نص    ذا ال ؤوًال      –وبناء على ذلك یكون ھ ان ظاھرًا أم م د     –سواء ك وة محم ى نب داًال عل
لى ا ال   ص ین الجب ى ب ة العطش ي البادی اكین ف عفاء والمس ر الض ھ ذك لم ، ألن ھ وس هللا علی

داوة          كنة والب عف والمس ن الض ال م ذه الح ى ھ ھ عل ل بعثت ھ قب ت أمت د كان ار، وق والقف
  .والسكنى بین الجبال وفي القفار واألودیة العطشى

ي الفصل الحادي والعشرین      : البشارة الحادیة عشر  ول إشعاء ف دني  لتسبح : (ق ني وتحم
ار   حیوانات البر من بنات آوى حتى النعائم، ألني أظھرت الماء في البدو، وأجریت األنھ

ي اصطفیتھا         ي الت ھ أمت ي المصطفاة فلتشرب من ا أمت ا  ) في بلد أشیمون، لتشرب منھ وم
  .ورد في ھذه النبوة یؤكد ما جاء في النبوة السابقة، ویؤكد أیضًا تأویل الماء بالرسالة

قول إشعیاء في الفصل الثالث والعشرین متحدثًا عن النبي صلى اهللا : الثانیة عشر البشارة
د،      : (علیھ وسلم ي من بعی رب أھاب ب اسمعي أیتھا الجزائر، وتفھمي یا أیتھا األمم، إن ال

وذكر اسمي وأنا في الرحم، جعل لساني كالسیف الصارم وأنا في البطن، وأحاطني بظل 
دي : كالسھم المختار وخزنتي لسره، وقال لي یمینھ، وجعلني في كنانتھ فصرفي  . إنك عب

إلھي              رب، وب د ال دًا عن دي إلھي، وصرت محم ي ی الي بن ا، وأعم رب حق دام ال دلي ق وع
فلیكن محمودًا، . فإن أنكر منكر اسم محمد في الباب: قال المھتدي الطبري) حولي وقوتي

  .فلن یجد إلى غیر ذلك من الدعاوي سبیًال
دوس  : (قول إشعیاء في الفصل الرابع والعشرین: الثة عشرالبشارة الث ھكذا یقول الرب ق

اع السلطان    إسرائیل للذي كانت نفسھ مسترذلة مھانة، ولمن كانت األمم تستخف بھ، وأتب
دوس   یھینونھ، ستقوم لھ الملوك إذا رأوه، وتسجد لھ السالطین، ألن وعد اهللا حق، وھو ق

ارك،   ث         إسرائیل الذي انتخبك واخت رث تواری د الرضى، وت ك عن ول أجبت ذي یق و ال وھ
ول لألسرى   وا     : الخرابات، وتق روا وانطلق وا، وللمحبسین اظھ وافى  .. أخرجوا وانفك ویت

ض من بحر      : القوم من بلد شاسع بعید ن البحر، وبع بعض من جھة الجریباء، وبعض م
ا   . سنیم ًا، وابتھجي أیتھ د،    فسبحي أیتھا السماء، واھتزي أیتھا األرض فرح ال بالحم الجب

ھ     م المساكین من خلق ة إال      ) فقد تالقى الرب شعبھ، ورح اني مجتمع ذه المع ق ھ م تتحق ول
عفة،              ة مسترذلة مستض ھ أم ل بعثت ھ قب ت أمت د كان لم ، فق ھ وس د صلى اهللا علی ا محم لنبین
ى      ابرة، وقضوا عل م الجب وببعثتھ صلى اهللا علیھ وسلم أذعنت لھم الملوك، واستسلمت لھ

  .طوریات القائمة، وحكموا البالد والعباداإلمبرا
الى ). جعلتك میثاقًا للشعوب: (أما قولھ ین    : (فھو متفق مع قولھ تع اق النبی ذ اهللا میث وإذ أخ

ال      ھ ولتنصرنھ ق ؤمنن ب لما آتیتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لت
ال فاشھدوا و       ا ق الوا أقررن م إصري ق ن الشاھدین    ءأقررتم وأخذتم على ذلك م م ا معك ) أن

الى       ھ تع دلیل قول لم ب ھ وس ا  : (والذي جاء مصدقًا لما معھم ھو محمد صلى اهللا علی وأنزلن
  ).إلیك الكتاب بالحق مصدقًا لما بین یدیھ من الكتاب ومھیمنا علیھ

فالذین آمنوا بھ وعزروه ونصروه : (فھو متفق أیضًا مع قولھ تعالى. نورًا لألمم: أما قولھ
وا ون واتبع م المفلح ك ھ ھ أولئ زل مع ذي أن ور ال الى). الن ھ تع موات : (وقول ور الس اهللا ن
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ب     ا كوك ة كأنھ ة الزجاج ي زجاج باح المصباح ف ا مص كاة فیھ وره كمش ل ن واألرض مث
دري یوقد من شجرة مباركة زیتونة ال شرقیة وال غربیة یكاد زیتھا یضئ ولو لم تمسسھ 

اب وال   : (وقولھ تعالى) شاءنار نور على نور یھدي اهللا لنوره من ی ا الكت ما كنت تدري م
  ).اإلیمان ولكن جعلناه نورا

ك األرض  : (أما قولھ ئن ب الى    )لتطم ھ تع ل لقول و مماث وبھم     : (، فھ ئن قل وا وتطم ذین آمن ال
  ).یذكر اهللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوب

ذی  ) وترث ثواریث الخرابات: (أما قولھ د اهللا لل وا   فتستطیع أن تلمح منھ وع وا وعمل ن آمن
الى   ھ تع ي قول ا ف تخالف كم الحات باالس وا   : (الص نكم وعمل وا م ذین آمن د اهللا ال وع

ذي        نھم ال م دی نن لھ بلھم ولیمك ن ق الصالحات لیستخلفھم في األرض كما استخلف الذین م
م    م           .. ). ارتضى لھ ي موس ة اإلسالمیة ف د األم ذه البشارة فھي تصویر لتواف ة ھ ا بقی أم
  ..شعائر اهللا في تلك البقاع الطاھرة المباركةالحج، وإقامة 

أنا : (قول إشعیاء في الفصل الرابع والعشرین مخاطبًا مكة وھاجر: البشارة الرابعة عشر
ك          دك سراعا، ویخرج عن ت، وسیأتیك ول ل وق ي ك رسمتك على كفي فأسوارك أمامي ف

إ      ري ف ك، وانظ ا فوق ى م رك إل ارفعي بص ك، ف ك ویخّرب ن أراد أن یتحّیف ك م نھم یأتون
ة،       : ویجتمعون عن آخرھم إلیك یقول اهللا مقسمًا باسمھ   ل الحل ا الحي، لتلبسنھم مث ي أن إن

ي          ك، واألرض الت ارك وخرابات ك قف یقن عن روس، ولتض ل الع ل مث زینین باإلكلی ولتت
ان          ك من ك ربن من ا، ولیھ راغبین فیھ رة سكانھا وال ألجئوك إلیھا، وضغطوك فیھا من كث

بالد  : لیقولن لك ولد عقمكیناویك ویھتضمك، و أیتھا النزور الرقوب، إنھ قد ضاقت بنا ال
م،  : فتزحزحوا وانفرجوا فیھا لتتسع في فیافیھا، وستحدثین فتقولین من رزقني ھؤالء كلھ

ل     . ومن تكفل لي بھم ا ال تقب ا أنھ وھذه البشارة ال تتطلب الشرح والتعلیق لوضوحھا، كم
ن       ة أو ھاجر، فم ر مك ى غی ؤول عل ذي         أن ت ن ال ة؟ وم ر مك ا غی ل اهللا بحمایتھ ذي تكف ال

  .تكاثر عددھا ونسلھا، وضاقت عنھم أرضھا، سوى ھاجر ؟؟
ھا : ھكذا یقول الرب: (قول إشعیاء في الفصل الرابع والعشرین: البشارة الخامسة عشرة

دیھم،           ى أی ك عل ك بأبنائ اس یأتون ة، وھي أن الن م آی أنا رافع یدي على األمم، وناصب لھ
عاتك،  ویحم ائھم مرض ل نس ك، وعقائ وك ظؤوت ون المل افھم وتك ى أكت ك عل ون بنات ل

ویخرون على وجوھھم سجدًا على األرض، ویلحسون تراب أقدامك، وتعلمین حینئذ أني 
ذه        ). أنا الرب الذي ال یخزي الراجون لي لدى م لھ ر لخضوع األم نص تقری ذا ال ي ھ وف

دم  ا خ ا وبناتھ ون أبناؤھ المیة، فیك ة اإلس اؤھم  األم ون نس المیة، وتك ة اإلس اء األم ًا ألبن
ي أثمرت عن     مرضعات ألطفال المسلمین، وقد حدث ذلك نتیجة الفتوحات اإلسالمیة الت

ھ     ي قول ا أن ف ار، كم بایا الكف ق من س دامك  : (انتشار الرقی راب أق ویر ). ویلحسون ت تص
الى      ھ تع ي قول ا ف ة كم ى  : (لحال الصغار والذل الذي یالزم دافع الجزی ة   حت یعطوا الجزی

د،     ). عن ید وھم صاغرون در واح م ال، والمص وة، ول وقد وافق إشعیاء داود في ھذه النب
  ).ویلحسون تراب أقدامك: (والموضوع واحد، والوصف واحد، وھو قولھ
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ع والعشرین      : البشارة السادسة عشر  ي الفصل الراب ول إشعیاء ف ن     : (ق ل م ذي أقب ن ال م
ر   ن البس رة م د حم ھ أش ھ     أدوم؟ وثیاب رة خیل زًا لكث ھ، عزی ھ ولباس ي حلل ًا ف ، وأراه بھی

د     ًال، ولق ة نك وم الفتن دینا لی وام، وإن ل ص لألق الحق والمخل اطق ب ا الن ي أن اده، وإن وأجن
ت   اقتربت ساعة النجاة، وحانت ساعة تخلیصي، ألني نظرت فلم أجد من یعینني، وتعجب

ت      ك ذراعي، وثب د ذل دمي، ودست     إذ لیس من ینیب إلى رأیي، فخلصني عن بالغضب ق
ورد  ). األمم برجزي، وأشقیت حدودھم بغیظي واحتدامي، ودفنت عزھم تحت األرض  ت

ر           ًا من ذك ھ، وطرف ھ وجالل ي ھیبت لم ف ھ وس لى اهللا علی فاتھ ص ًا من ص وة بعض ذه النب ھ
ر    ة لغی بھائھ، وإشارة إلى كثرة خیلھ وأجناده، وأن بمقدمھ تتخلص األقوام من قید العبودی

ھ صلى اهللا           اهللا، و ل مبعث فة البشریة قب وة ص ذه النب ا تضمنت ھ ا، كم تقترب ساعة نجاتھ
علیھ وسلم ، وأنھا ال تسمع لكالم اهللا، وال تنصر المؤمنین بھ، فاستحقت بذلك غضب اهللا  
داوة، وشھر            ر، إذ ناصبھم الع م الكف ًا ألم لم عقاب ھ وس ھ صلى اهللا علی ومقتھ، فكانت بعثت

  .ھم على اإلذعان لھ، ودفن مجد الكافرین تحت األرضالسیف في وجوھھم، وأرغم
ل من أدوم     : وقد یقول قائل ھ أقب لم     . إن ھذه البشارة ذكرت أن ھ وس د صلى اهللا علی ومحم

وة     ذه النب ھ ھ ق علی ال تنطب ي أرض الحجاز، ف ان ف ك . ك ى ذل واب عل فات : والج أن الص
أقبل : ھ وسلم وأمتھ، أما قولھالواردة في بقیة النبوة ال تنطبق إال على محمد صلى اهللا علی

فمن المعلوم أن المتحدث في ھذه البشارة ھو أحد أنبیاء بني إسرائیل المقیمین " أدوم"من 
ى فلسطین     " أدوم"في أرضھا، و إقلیم یقع بین الحجاز وفلسطین، إذ القادم من الحجاز إل

یتحدث  –عیاء وھو إش –، ویجب أن ال نغفل أن المتحدث "أدوم"ال بد أن یعبر من خالل 
ھ  . من الذي أقبل من الحجاز: عن أمر غیبي مستقبلي فال یمكن إذًا أن یقول : ألنھ سیقال ل

راه     . أین منا الحجاز ؟؟ ھ ی ى لكأن ھ، حت ولكنھ یتحدث عن ھذا النبي القادم بیقین ال شك فی
ھ،   : في أطراف أرض إسرائیل فیقول لھم ین من من ھذا الذي أقبل من أدوم؟؟ وھو علىیق

و     أل وس، وتھف رف النف ى تستش اؤل حت یغة التس ر بص ھ طرح الخب فاتھ، ولكن ر ص ھ ذك ن
  .األرواح للقائھ

قول إشعیاء في الفصل الرابع والعشرین عن اهللا عز وجل أنھ قال : البشارة السابعة عشر
لم  ك        : (مخاطبًا نبیھ محمدًا صلى اهللا علیھ وس انظر من محال دًا، ف ت اسمك محم ي جعل إن

د    .. مد، یا قدوس، ومساكنك یا مح ذ األب ذه      ) واسمك موجود من ي ھ رتین ف ذكر اسمھ م ف
ول داود       ر من ق ي المزامی ھ ف : النبوة، وھذه مماثلة لما ورد في نبوة داود علیھ السالم عن

  .فلیس وراء ھذا مجل لمدٍع أن یتمحل أو یجادل). في جبلھ قدوس ومحمد(
الط    ... جل البر الطاھر  الر: إن القدوس في اللغة السریانیة: (وقال الطبري إن غالط مغ ف

ال  دوس    : (فق ا ق د ی ا محم ا      )ی ي ذكرھ ى المساكن الت ع عل ا یق ریاني   . ، إنم اب الس إن الكت ف
  .ولم یقل قدوسًا ومحمدًا. یا قدوسین ومحمدین: یكذبھ، ألنھ لو أراد بذلك المساكن لقال

اب،   اعب : (قول إشعیاء في الفصل الرابع والعشرین : البشارة الثامنة عشر روا الب روا اعب
وردوا الطریق على األمة، وسھلوا السبیل وذللوھا، ونحوا الحجارة عن سبیلھا، وارفعوا 
ھ      ھ صھیون إن ل البن لألمة علمًا ومنارًا، فإن الرب أسمع نداءه من في أقطار األرض، فق
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قد قرب مجيء من یخلصك، وأجره معھ، وعملھ قدامھ، ویسمون شعبًا طاھرًا، یخلصھم  
ا           الرب ذلھا ربھ م یخ دائھا ول ا من أع ي أدال اهللا لھ ة الت ا القری ت أیتھ ذه  ) ، وتسمین أن وھ

ا تحت مسمى البشارة        ي سبق إبرادھ البشارة شاھدة ومؤكدة للبشارة السابقة إلشعیاء الت
  .التاسعة

قولھ صلى اهللا علیھ وسلم عن ھذا . ویماثل قول إشعیاء أسمع نداءه من في أقطار األرض
ز          ال : (الدین ة اإلسالم، بع ھ اهللا كلم ر إال أدخل در وال وب ت م ر األرض بی ى ظھ یبقي عل

  .إما یعزه اهللا فیجعلھم من أھلھا، أو یذلھم اهللا فیدینون لھا: عزیز، أو بذل ذلیل
ھ  رب مجيء من یخلصك         : أما قول د ق ھ ق ة صھیون إن ل البن ذا     . فق ى أن ھ و شاھد عل فھ

و أن أجره     المخلص ھو رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فاتھ، وھ ، ألنھ ذكر شیئا من ص
ل        ل یعم دنیاه ب ل ل ھ ال یعم ا أن معھ فھو ال یبتغي على رسالتھ أجرًا من أحد سوى اهللا، كم

ة صھیون    دس        –آلخرتھ فعملھ أمامھ، ولم تتخلص ابن ت المق ر عن بی ك تعبی ل ذل  –ولع
د   ھ    من ربقة السیطرة الیھودیة، وضالل الوثنیة النصرانیة إال على ی د صلى اهللا علی محم

ا           د، وكشف عنھ ق التوحی اھا رون ان، وكس ة اإلیم ذي ألبسھا حل و ال حابھ، فھ لم وأص وس
... ویسمون شعبا طاھرًا   : (ویؤكد اختصاص ھذه األمة بھذه البشارة قولھ. ستار الجھالة

ایت   ). وتسمین أیتھا القریة التي أدال اهللا لھا من أعدائھا ارة، ولعن و الطھ ھم فذكر حالھم وھ
ھ  ق لقول ذا مواف م، وھ مًا لھ ھ اس ھ جعل باغ  : (rب ن إس ة م وم القیام ون ی ر المحجل تم الغ أن

  .وأشار إلى موطنھم وھو مكة، فھي القریة وھي أم القرى). الوضوء
ا      : البشارة التاسعة عشر ًا ھاجر علیھ قول إشعیاء في الفصل السادس والعشرون مخاطب

غتبطي بالحمد أیتھا العاقر، فقد زاد ولد الفارغة سبحي أیتھا النزور الرقوب، وا: (السالم
وقال لھا الرب أوسعي مواضع خیامك، ومدي ستور . المجفیة على ولد المشغولة الحظیة

مضاریك، ألنك ال تنفسي وال تضني، بل طّولي أطنابك، واستوثقي من أوتادك، من أجل  
رى   أنك تتبسطین وتنتشرین في األرض یمینًا وشماًال، وترث ذریتك  األمم، ویسكنون الق

ي      . فذكر حال ھاجر علیھا السالم). المعطلة الیبات ة الت ال العظیم ذه اآلم وبشر ھاجر بھ
ى      ة عل تستحق الحمد والشكر واالغتباط، وما ینتظر ذریتھا من التوسع والسیطرة والغلب

وحات مع الفت –سائر األمم، وبمقارنة ھذا الوعد الذي وعد بھ إشعیاء ھاجر علیھا السالم 
ھ      د أن لم نج ھ وس التي تحققت لألمة اإلسالمیة على أیدي صحابة رسول اهللا صلى اهللا علی
وة مجال لمجادل أن یجادل أو       ذه النب قد تحقق فعًال، ولیس بعد شھادة الواقع وتصدیقھ لھ

ویكفي في ھذه .. یغالط فیدعي أن ھذه البشارة ال تصدق ھنا، وأنھا دالة على قوم آخرین 
ة،      النبوة حجة اء المشغولة الحظی ى أبن ودلیًال أنھ نص على أن أبناء المجفیة قد زادوا عل

ولم تحصل ھذه الزیادة، ولم تتحقق ھذه . ومن المجفیة إال ھاجر؟ ومن الحظیة إال سارة؟
  .الغلبة إال بعد بعثة محمد صلى اهللا علیھ وسلم

ا السالم   قال إشعیاء في الفصل الثامن والعشرین مخاطب: البشارة العشرون : ًا ھاجر علیھ
أیتھا المنغمسة المتغلغلة في الھموم التي لم تنل حظوة وال سلوا، إن جاعل حجرك بلورًا (

ة       ..  ونین مزین لم، وتك اءك بالس م أبن ي، وأعل دك وال ینكرونن ع ول ك جمی ي ھنال ویعرفن
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ار  ن االنكس انحرفي ع ا، ف ة منھ ك آمن ارة، ألن ن األذى والمك ي ع ر، فتنح الح والب  بالص
ھ، وتصیرین             ك حلول ك یكون وفی دي فإلی ین ی ن انبعث من ب اك، وم واالنخذال فلن یقرب

م    : (قال الطبري). وزرًا وملجًأ لقاطنیك وساكانك م أنھ فأي شھادة أعظم من شھادة اهللا لھ
  ).جمیعًا یعرفونھ وال یجھلونھ؟ وأنھ صّیر بلدھم وزرًا وملجًأ للناس، أي حرمًا آمنًا

یا معشر العطاش  : (قول إشعیاء في الفصل الثامن والعشرین: عشرونالبشارة الواحد وال
ن    ل م قي ویأك ار ویستس ذھب ویمت ة فلی ھ فض یس ل ن ل ورود، وم اء وال ى الم وا إل توجھ

ى     : (قال المھتدي الطبري). الخمر واللبن بال فضة وال ثمن وة إشعیاء دال عل فھذا من نب
م صائرون      ما أنعم اهللا بھ على ولد ھاجر من أمة النبي صل ى أنھ لم ، وعل ھ وس ى اهللا علی

ھ،      ر طعم م یتغی بن ل إلى ما وعدھم اهللا تعالى في اآلخرة من أنھار من خمر، وأنھار من ل
ذة للشاربین    ر ل وتین         . وأنھار من خم ین النب ي ب ة الت ذه المشاكلة والموافق ى ھ انظروا إل ف

الى ). جمیعًا د    : (وھذا إشارة منھ إلى قولھ تع ي وع ة الت ل الجن ن      مث ار م ا أنھ ون فیھ المتق
ن          ار م ذة للشاربین وأنھ ر ل ار من خم ھ وأنھ ماء غیر آسن وأنھار من لبن لم یتغیر طعم

  ).عسل مصفى ولھم فیھا من كل الثمرات ومغفرة من ربھم
امن والعشرین  : البشارة الثانیة والعشرون ك شاھدًا    : (قول إشعیاء في الفصل الث ي أقمت إن

م           للشعوب، ومدبرًا وسلطانًا   ذین ل م ال ك األم رفھم، وتأتی م تع ذین ل م ال دعو األم م، لت لألم
د   یعرفوك ھرولة وشدًا، من أجل الرب إلھك قدوس إسرائیل الذي أحمدك، فاطلبوا ما عن
اجر عن           ھ، والف نكم فلیرجع عن خطیئت رب م ھ، وإذا ق الرب، فإذا عرفتموه فاستجیبوا ل

ھ وفضلھ   سبیلھ، ولیرجع إلّي ألرحمھ، ولینب إلى إلھنا ال ت رحمت ري  ) ذي عّم ال الطب : ق
ال      ( مھ، وق لم باس ھ وس لى اهللا علی ي ص مي النب د س داً : فق ك محم ر  . إن اهللا جعل إن آث ف

  ).لیس بمحمد، بل محمود وافقناه فیھ، ألن معناھما واحد: المخالف أن یقول
الى    ). أقمتك شاھدًا للشعوب: (أما قولھ ھ تع ل لقول و مماث ة وسط    : (فھ اكم أم ذلك جعلن ًا وك

ھیداً     یكم ش ول عل ون الرس اس ویك ى الن ھداء عل وا ش ل ) لتكون ز وج ھ ع ون : (وقول لیك
ل    ). الرسول شھیدًا علیكم وتكونوا شھداء على الناس ھ عز من قائ ا   : (وقول ف إذا جئن فكی

  ).من كل أمة بشھید وجئنا بك على ھؤالء شھیدًا
و السیادة     فیحتمل أن یكون المراد منھ المعنى . سلطانًا لألمم: أما قولھ ذھن وھ ادر لل المتب

ویحتمل أن یكون المراد . والقیادة، وقد تحققت لھ ھذه على األمم في حیاتھ وحیاة أصحابھ
  .منھ أنھ سلطان بمعنى حجة على األمم، ألن السلطان في لغة التنزیل تأتي بمعنى حجة

ك بإرسالھ صلى اهللا     ). لتدعو األمم الذین لم تعرفھم: (وأما قولھ ق ذل د تحق لم   فق ھ وس  علی
و        ا ھ رفھم كم رھم ممن ال یع وقس وغی الرسل والكتب إلى الملوك كھرقل وكسرى والمق

  .مشھور في كتب السنة والسیرة
داً   : وأما قولھ ة وش وك ھرول م      . تأتیك األمم الذین لم یعرف ي انضواء األم ك ف داق ذل فمص

ھ، واإل    ره  التي لم تكن تعرفھ من قبل، والتي ال تعد وال تحصى تحت لوائ ا  . ذعان ألم كم
ونھم،     م یعرف وامھم وھ وا أق م دع ھ، ألنھ اء قبل ى األنبی ق عل ارة ال تنطب ذه البش أن ھ
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ھ،      م یعرف ن ل واستجابت لھم األمم التي تعرفھم، أما محمد صلى اهللا علیھ وسلم فقد دعا م
  .واستجاب لھ من ال یعرفھ

ي شریعتھ، أظھر من  وبقیة النص تتعلق بالرحمة والمغفرة والتوبة، وھي معان ظاھرة ف
ى    ة أو عل ى الیھودی ة عل ارة دال ذه البش ون ھ ن أن تك ار، وال یمك ة النھ ي رائع الشمس ف

  .النصرانیة لما یأتي
دعو      . ١ ھ ی د تضمنت أن أن الیھودیة تعتقد أنھا دین خاص ببني إسرائیل، وھذه البشارة ق

  .األمم ، وتأتیھ األمم، وھذا یناقض اعتقادھا
ذا     أن ھذا النص تضمن. ٢ ة، وھ رة والرحم أن صاحب ھذه الرسالة یبشر بالتوبة والمغف

فالیھود تعتقد أن من حق الكاھن المغفرة ومحو الخطایا : یخالف اعتقاد الیھود والنصارى
د   كما أن النصرانیة تعتقد أن البشریة كانت مثقلة بالخطیئة الموروثة التي رفعت عنھم بع

ة       ثم غفلت الن –كما زعموا  –صلب المسیح  ة الموروث ا محت الخطیئ صرانیة عن كونھ
  .فمنحت رجال الدین حق مغفرة الخطایا

المسیحیة دیانة خاصة ببني إسرائیل، ألن المسیح علیھ السالم أرسل إلى بني إسرائیل . ٣
ذه   ول لتالمی دخلوا        : (حیث یق ة للسامریین ال ت ى مدین م ال تمضوا، وإل ق أم ى طری ل  . إل ب

  ).ت إسرائیل الضالةاذھبوا بالحرى إلى خراف بی
رون ة والعش ارة الثالث بحانھ   : البش ن اهللا س رین ع امن والعش ل الث ي الفص عیاء ف ول إش ق

ا وال    : (وتعالى أنھ قال ف لھ ي ال خل إني أقسمت بنفسي وأخرجت من فمي كلمة الحق الت
ا          ون مع ل لسان، ویقول ي ك ة، ویقسم ب ي كل ركب د    : تبدیل، وإنھ تخّر ل ة من عن إن النعم

ري  ).الرب ذي یخر          : (قال المھتدي الطب ي تقسم باسم اهللا؟ ومن ذا ال ة الت ذه األم فمن ھ
دعاء             رده بال اء، ویف باحًا ومس نعم اهللا ص دث ب د، ویح رد الواح م الف ب الس ى الرك عل

  ).واالبتھال غیر ھذه األمة ؟ فأما جماعة النصارى فإنھم ینسبون النعم إلى المسیح
إن اهللا نظر ولم یر : (عیاء في الفصل الثامن والعشرینقال إش: البشارة الرابعة والعشرون

ھ          ھ، وبعث ولی رب من ى الحق، فعجب ال ین عل عدًال، وأنكر ذلك، ورأى أنھ لیس أحد یع
نور      ھ س ى رأس ع عل درع، ووض اف كال تألم العف لھ، فاس ھ بفض د ل ھ، ومھ ذه بذراع فأنق

ھ وا  ادین، ویجازي أھل    اإلعانة والفلح، ولبس لباس الخالص، لینتقم من المبغضین ل لمع
ارقھا      ي مش ع ف ارب األرض، ولیخش ي مغ م اهللا ف ي اس ین، لیتق زاءھم أجمع ر ج الجزائ

ا أن      ) لجاللھ ھ الصالة والسالم، كم ھ علی وفي ھذه النبوة تصویر لواقع البشریة قبل مبعث
اده     فًا لجھ لم ، ووص فیھا إشارة إلى اختیار اهللا سبحانھ وتعالى لرسولھ صلى اهللا علیھ وس

ھ وھي           ى یدی ت عل ي تحقق ًا للنتیجة الت دین، وبیان افرین والمعان لم الك : صلى اهللا علیھ وس
  .دخول األمم في دین اهللا أفواجًا، حتى شمل ذلك المشرق والمغرب

ة : البشارة الخامسة والعشرون : قول إشعیاء مخاطبًا ھاجر علیھا السالم وبالدھا وھي مك
ك، و ( ت األرض      قومي وأزھري مصباحك فقد دنا وقت د تخلل ك، فق ة علی ة اهللا طالع كرام

ك،     ھ علی ر كرامت الظالم، وغطي على األمم الضباب، فالرب یشرق علیك إشراقًا، وتظھ



 ٤٦٥

ك     ا حول ى م رك إل ي بص ك، ارفع وء طلوع ى ض وك إل ورك، والمل ى ن م إل یر األم وتس
د، وتحج إل        د بعی ن بل دك م ك ول ك، ویأتی ك  وتأملي، فإنھم سیجتمعون كلھم إلیك ویحجون ی

عساكر األمم حتى تعمرك اإلبل المربلة، وتضیق أرضك عن القطرات التي تجتمع إلیك، 
ھ،            نعم اهللا ویمجدون دثون ب ك أھل سبأ ویتح ا، وتأتی اش أعف دین وكب اش م ویساق إلیك كب
وتسیر إلیك أغنام قیدار كلھا، وتخدمك رخالت نبایوت، ویرفع إلى مذبحي ما یرضیني،  

فذكر ھاجر وذكر البلد، وصرح بالحج وما یصاحبھ ). حمدًا وأحدث حینئذ لبیت محمدتي
ى الحج               دة إل م الواف ذه األم ض ھ ا صرح بأسماء بع دي، كم م، وسوق الھ د األم من تواف

ا  دین وغیرھم بأ وم ھ . كأھل س ا قول ایوت: (أم دار ونب ري ). قی ال الطب ن أوالد : فق ا م ھم
  .إسماعیل علیھ السالم

امن والعشرین   قال إ: البشارة السادسة والعشرون سیترجاني أھل   : (شعیاء في الفصل الث
د      د بعی ن بل اءك م الجزائر، ومن في سفن تارسیس كما فعلوا من قبل، ویوردون علیك أبن
دك وأكرمك،     ذي أحم ومعھم فضتھم وذھبھم، من أجل اسم الرب إلھك قدوس إسرائیل ال

ي ك       ك ف تح أبواب دمونك، وتف وكھم یخ ت وأوان من   ویبني أبناء الغرباء سورك، ومل ل وق
آناء اللیل والنھار فال تغلق، ویدخل إلیك أرسال األمم، ویقاد إلیك ملوكھم أسرى، ألن كل 
ك         دد ستورھا، وتصطلم الشعوب بالسیف اصطالمًا، وتأتی أمة ومملكة ال تخضع لك تتب
دمي              ھ موضع ق ي، ویعظم ب ھ بیت ا لیبخر ب ن أبھلھ ان البھي، وم الكرامة من صنوبر لبن

رامتي، وتأتیك أبناء القوم الذین كانوا یذلونك، ویقبل آثار أقدامك جمیع من كان ومستقر ك
داھرین،           ر ال ى دھ ًا إل ة وفرح د، وغبط ى األب ة إل ك كرام طھدك، وأجعل ك ویض یؤذی
یھم    ك عل وسترضعین ألبان الشعوب، وستصیبین من غنائم الملوك، وتتمززین من غارات

بر سلطانك، ویكون الرب نورك ومصباحك إلى وأجعل السالمة مدبرك، والصالح وال... 
د  م،      ). األب ى األم ت عل ة اإلسالمیة، فتغلب ذه األم ة إال لھ فات مجتمع ذه الص ق ھ م تتحق فل

ا           ذعن لھ م ت ي ل م الت ا األم دد من أمامھ وكھم أسرى، وتب ة    . وقادت مل ا الغلب ب اهللا لھ وكت
ھ    ي قول داھرین    : والظھور إلى قیام الساعة وھو ما أشار إلیھ أشعیاء ف ر ال ى دھ ى  .. إل إل

وا الصالحات لیستخلفنھم    : (وھو مماثل لقولھ تعالى. األبد وعد اهللا الذین آمنوا منكم وعمل
أتي       : (وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم). في األرض ى ی ي ظاھرین، حت اس من أمت ال یزال ن

  ).أمر اهللا وھم ظاھرون
رون  ابعة والعش ارة الس حاح الث  : البش ي اإلص عیاء ف ال إش ینق دي : (اني واألربع إن عب

  ).المجتبى عندي، ابن حبیبي اخترتھ وأرسلتھ إلى األمم بأحكام صادقة
فات ھي    وقد أورد المھتدي الترجمان وغیره ھذا النص بصورة أطول، واشتمل على ص

إن الرب سبحانھ وتعالى سیبعث : (ألصق بمحمد صلى اهللا علیھ وسلم من غیره وھو قولھ
م        في آخر الزمان عبده  ھ، ویعل ھ دین ین، یعلم روح األم ھ ال الذي اصطفاه لنفسھ، ویبعث ل

ول      ا یق دل، وم نھم بالع الناس ما علمھ الروح األمین، ویحكم بین الناس بالحق، ویمشي بی
ا   ّرفتكم م د ع ود، وق ا رق ا، وعلیھ انوا فیھ ي ك ات الت ن الظلم رجھم م ور یخ و ن اس ھ للن

ي آخر      فمحمد صل). عرفني الرب سبحانھ قبل أن یكون و المبعوث ف لم ھ ى اهللا علیھ وس
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دل وأخرجھم    الزمان، وھو الذي نزل علیھ الروح األمین، وھو الذي حكم بین الناس بالع
  .من الظلمات إلى النور

ین      : البشارة الثامنة والعشرون اني واألربع حاح الث ي اإلص ول إشعیاء ف ة   : (ق ع البری لترف
دار، و  كنھا قی ي س دیار الت وتھا، وال دنھا ص وا  وم ال، لیھتف ن رؤوس الجب الع م رنم س لتت

لیعطوا مجدًا، ویخبروا بتسبیحھ في الجزائر الرب كالجبار، یخرج كرجل حروب ینھض 
م   ). غیرتھ، یھتف ویصرخ على أعدائھ تضمن ھذا النص اإلشارة إلى مساكن العرب وھ

ة الم   ال المدین و   ذریة قیدار أحد أبناء إسماعیل علیھ السالم، والتصریح بذكر جب ورة وھ ن
  .سالع، إذًا فال تقبل ھذه البشارة أن تنطبق على غیر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

وقبل االنتقال إلى نبوات إرمیا ال بد لي من اإلشارة على أن النبوات التي أوردھا إشعیاء  
و     ًا وھ ًا معین ذ طابع د        : تكاد أن تأخ ذكر األسماء كمحم ي الطرح والتصریح ب المباشرة ف

ھ        صلى اهللا فات أمت فتھ وص ى ص ة والعرب، أو اإلشارة إل  علیھ وسلم ، وإسماعیل، ومك
  .كما مر سابقًا.. وأصحابھ كذكر الدروع والسیوف والجھاد 

  :بشارات إرمیا: سادسًا
ي الفصل          : البشارة األولى ا ف ى لسان إرمی لم عل ھ وس ي صلى اهللا علی خاطب اهللا بھا النب

ال ي  : (األول فق ورك ف ل أن أص ن قب بطن   م ن ال رج م ل أن تخ ن قب ك، وم رحم عرفت ال
ا    قدستك، وجعلتك نبیًا لألمم، ألنك بكل ما آمرك تصدع، وإلى كل من أرسلك تتوجھ، فأن

وأفرغت كالمي في فمك إفراغًا، فتأمل وانظر، فقد سلطتك : معك لخالصك، یقول الرب
ن رأی     رس م حق، وتغ ر وتس دم وتتب ف وتھ ات، لتنس م والمملك ى األم وم عل ال ) تالی ق

ره  : (المھتدي الطبري عن ھذه البشارة ول    ) ھي شبیھة بنبوات إشعیاء وغی د ق وھو یقص
إن الرب أھاب بي من بعید، وذكر اسمي وأنا في الرحم، وجعل لساني كالسیف : (إشعیاء

  .وھذه ھي البشارة الرابعة عشرة من بشارات إشعیاء حسب ترتیب ھذا البحث) الصارم
الى  ویتفق أول ھذه البشارة  ھ تع اب        : (مع قول تكم من كت ا آتی ین لم اق النبی ذ اهللا میث وإذ أخ

ھ ولتنصرنھ     ؤمنن ب م لت ورسول اهللا صلى اهللا   ) وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معك
ھ   الى عن الحق    : (علیھ وسلم ھو الذي جاء بالحق مصدقًا لما معھم بدلیل قولھ تع ل جاء ب ب

  ).لكتاب بالحق مصدقًا لما بین یدیھنزل علیك ا: (وقولھ تعالى) وصّدق المرسلین
ا  دع     : (أما قول إرمی ا أمرك تص ل م ك بك الى   ). ألن ھ تع دقھ قول ؤمر    : (فیص ا ت دع بم فاص

ي فمك   : (ویشھد لقولھ). واعرض عن المشركین الى  ). وأفرغت كالمي ف ھ تع ا  : (قول وم
وى  ن الھ ق ع وحى . ینط ي ی و إال وح ي   ). إن ھ ارات الت ع البش ق م نص متواف ة ال وبقی

  .ثت عن جھاده صلى اهللا علیھ وسلمتحد
ال : البشارة الثانیة ي  : (قال إرمیا في الفصل التاسع عشر مخبرًا عن اهللا عز وجل أنھ ق إن

ون    ا، ویكون جاعل بعد تلك األیام شریعتي في أفواھھم، وأكتبھا في قلوبھم، فأكون لھم إلھ
وال إلى أن یقول لھ أعرف لي شعبا، وال یحتاج الرجل أن یعلم أخاه وقریبھ الدین والملة، 

رھم      وبھم، وال أذك ذلك ذن ر ل ا أغف ارھم، وأن غارھم وكب ھ ص یعھم یعرفون رب، ألن جم ال



 ٤٦٧

وة   ). بخطایاھم ذه النب ى ھ د اهللا، وازدرع    : (قال المھتدي الطبري معلقًا عل دق وع د ص وق
ل            ده، وك ا، وأنطق ألسنتھم بشرائعھ وتحامی غارھا وكبارھ ذه األمة ص وب ھ ي قل ھ ف حب

ي      : (واقرأ قولھ تعالى). باهللا مؤمن بھ عارف یكم نعمت نكم وأتممت عل م دی الیوم أكملت لك
اً    الم دین م اإلس یت لك الى )ورض ھ تع أمرون     : (، وقول اس ت ت للن ة أخرج ر أم تم خی كن

والذین آمنوا أشد حبا (وقولھ عز من قائل ). بالمعروف وتنھون عن المنكر وتؤمنون باهللا
ل )هللا ز وج ھ ع بھم: (، وقول ھ یح ذه    ) ویحبون ي ھ ة ف ذه األم ھ ھ ف اهللا ب ا وص ل م وتأم

ى لسان               ھ عل فھا اهللا ب ا وص ة لم ا مماثل ة، فستجد أنھ رة مبارك فات خّی النصوص من ص
  .إرمیا

د  : (قول إرمیا في اإلصحاح الثامن والعشرین: البشارة الثالثة النبي الذي تنبأ بالسالم، فعن
د    ). لھ حقًاحصول كلمة النبي عرف ذلك النبي أن اهللا أرس دي عب ا المھت ھذه النبوة أوردھ

ى   ا بمعن رى أنھ المعنى، وی د داود ب الم    : (األح ول اإلس ھ ح دور نبوءات ذي ت ي ال إن النب
وبعد ) عند ورود كلمة النبي، ذلك النبي المعروف أنھ المرسل من قبل اهللا الحق" شالوم"

  :دراستھ للنص السابق خرج منھ بالنتائج التالیة
إن الدین عند اهللا (ن أن یكون النبي صادقًا إال إذا بشر بدین اإلسالم ونشره، أنھ ال یمك. ١

  ).اإلسالم
ة   . ٢ ا أن كلم ّلم بھ ائق المس ن الحق الوم"م ة و " ش الم"العبری ریانیة و " س الم"الس " إس

ھ      " شالم"العربیة كلھا من نفس الجذر السامي  رف ب ر یعت ذا أم ى، وھ وتحمل نفس المعن
د    " شالم"السامیة، وفعل  جمیع علماء اللغات یدل على الخضوع أو االستسالم، وال یوج

فًا أفضل وأشمل من اإلسالم          ل اسمًا أو وص الم یحم ي الع دین الحق هللا   . نظام دیني ف فال
  .الحق

ى  " شالوم"أن إرمیا ھو النبي الوحید قبل المسیح علیھ السالم الذي استخدم كلمة . ٣ بمعن
د من رسل اهللا   الدین، وھو النبي الوحید الذي  . یستخدم ھذه الكلمة بھدف إثبات صدق أح

ن       رف م ذي یع اس ال و المقی الم ھ ل اإلس ذي جع یح ال ل المس د قب و الوحی ا ھ أي أن إرمی
ة          وب وكاف حاق ویعق راھیم وإسماعیل وإس إن إب اذب، وإال ف ن الك خاللھ النبي الصادق م

  .الرسل علیھم السالم كانوا مسلمین، واتخذوا اإلسالم دینًا
ھو وحده القادر على تحدید الخصائص الممیزة للنبي  –أي اإلسالم  –أن دین اإلسالم . ٤

الصادق من النبي الكاذب، كما أنھ ال یوجد في العالم دین یتبنى ویدافع عن ھذه الوحدانیة 
  .المطلقة سوى اإلسالم

ة ارة الرابع لى ا   : البش ي ص ا النب ین مخاطب اني والثالث ل الث ي الفص ا ف ال إرمی ھ ق هللا علی
دد    : (وسلم ل وفرسانھا وأب اعدوا لي آالت الحرب، فإني أبدد بك الشعوب، وأبدد بك الخی

ي             م الت ع أوزارھ دانیین بجمی الد الكل ع سكان ب ل، وجمی والة، وأجازي باب اة وال ك الطغ ب
ى     ). ھذا قول الرب. ارتكبوھا ة الفارسیة عل ا اإلمبراطوری وبمقارنة النھایة التي آلت إلیھ

ك          أیدي ال ة اإلسالمیة، وذل ذه األم د لھ ذا الوع د أن ھ وة، نج ذه النب مسلمین بما ورد في ھ
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اریخ            ھ اهللا شاھدًا من شواھد الت ق فعال، وأقام د تحق ة الفارسیة ق الوعید المتوعد بھ األم
  .مصدقًا لما وعد اهللا بھ المؤمنین على ألسنة رسلھ وأولیائھ

  :بشارة حزقیال: سابعًا
ي       : (التاسعقال حزقیال في الفصل  ة الت دمك، فھي كالكرم اء ب ى الم إن أّمك مغروسة عل

أخرجت ثمارھا وأغصانھا من میاه كثیرة، وتفرعت منھا أغصان كالعصى قویة مشرفة  
نت           رھن، وحس ى غی انھن عل قت أفن ت وبس ادات، وارتفع ابر والس ان األك ى أغص عل

لسخط، ورمى بھا على أقدارھن بارتفاعھن والتفاف سعفھن، فلم تلبث الكرمة أن قلعت با
ار   األرض، وأحرقت السمائم ثمارھا، وتفرق قواھا، ویبس عصي عزھا، وأتت علیھا الن
فأكلتھا، فعند ذلك غرس في البدو وفي األرض المھملة العطشى، وخرجت من أغصانھ    
أمر    نھض ب الفاضلة نار أكلت ثمار تلك حتى لم یوجد فیھا عصا قویة بعدھا وال قضیب ی

ة    فت). السلطان ر، فشبھ األم أمل ما في ھذا النص من بالغة في التصویر، ودقة في التعبی
اء    –الیھودیة إبان عزھا وسؤددھا  ة األنبی ة الحسنة،    –لما كانت تعیش تحت مظل بالكرم

ذرتھا           ذورھا، ف ع ج ا استأصل شأفتھا، واقتل وة، وأغضبت ربھ ا النب وبعد أن نزعت منھ
اس،   . االریاح، وأكلتھا النار، وانتھى مجدھ واستبدل اهللا بھا أمة ھي خیر أمة أخرجت للن

ي،         وي والحس اء المعن ن الم ى م ة العطش ي أرض البادی ت ف د غرس جرة ق بھھا بش وش
فأثمرت ھذه الشجرة األغصان الفاضلة التي قضت على تلك الشجرة األولى ولم تبق فیھا 

ي  . عصا وال قضیبًا ا، وتوسع    وھذا حال األمة الیھودیة واألمة اإلسالمیة الت أشرق عزھ
  .نفوذھا، حتى شمل بالد بني إسرائیل وغیرھا

دة  : (قال دانیال في اإلصحاح السابع: البشارة األولى إن ملكوت اهللا وعظمة المملكة الممت
ھ  الى وأولیائ اد اهللا تع ي لعب وف تعط ا س ماء كلھ ة الس ت رقع ذا . تح وتھم ھ یكون ملك وس

رى   ك األخ ع الممال دمھا جمی ة، تخ ة أبدی امملك ل بطاعتھ دل  ) ، وتعم ارة لت ذه البش إن ھ
یس   . بوضوح على أن في اإلسالم توجد وحدة ال انفصام لھا بین الدین والدولة فاإلسالم ل

ة    ة الدنیوی ًا المملك ل أیض ب، ب ًا فحس درج     . دین ى الت ة عل رة خاطف اء نظ ن إلق د م وال ب
ھ   التأریخي لھذا الملكوت حتى بلغ غایتھ، واكتمل بناؤه على ید سیدنا محمد صلى اهللا علی

  :وسلم ، وھذا التدرج ھو كما یلي
ھ،           . ١ دافع عن م باسمھ وت ة تحك ھ دول م تمثل لم ل ھ وس أن اإلسالم قبل محمد صلى اهللا علی

اتھم،        ي حی ة ف ھ دول م ل م تق وإنما كان اإلسالم دینًا قائمًا في حیاة األقوام التي آمنت بھ، ول
ك        بل كان السلطان والقوة في أیدي الكفرة ا ب، ویستثنى من ذل وم الغال ي العم وثنیین، ف ل

  .فترات حكم كل من سلیمان وداود ویوشع علیھم السالم
وت اهللا  . ٢ اقتراب ملك ذه ب ر تالمی د بش الم ق ھ الس یح علی ي  . إن المس وت یعن ذا الملك وھ

اهللا وبالسیف      ان ب وجود دین ومجتمع قوي من المؤمنین باهللا، وھذا المجتمع یتسلح باإلیم
ى     لقتال  ى البشریة، أو بمعن ة اهللا إل أعدائھم الذین یریدون أن یحولوا بینھم وبین تبلیغ كلم

ور  . إن ملكوت اهللا ھو اإلسالم: أوضح إذًا فالمسیح علیھ السالم بشر تالمیذه باقتراب ظھ
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ود         ذي تنتظره الیھ ي ال ود أن النب د للیھ لم ، وأك اإلسالم على ید محمد صلى اهللا علیھ وس
وال من نسل داود علیھ السالم، بل ھو من نسل إسماعیل علیھ السالم واسمھ لیس یھودیًا، 

دة             ة مؤی ذه الدول م، وھ ذي ارتضاه اهللا لھ نھج ال ق الم ة اإلسالمیة وف أحمد، وسیقیم الدول
  .بنصر اهللا ثم بسواعد المجاھدین في سبیلھ

ھ  . ٣ اهللا ا      : طبیعة ھذا الملكوت وتكوین ؤمنین ب ن الم ذا الملكوت م ألف ھ م   یت ذین یالزمھ ل
ذكر اهللا،         ھ ب ل إال ویبدءون أي عم ال یقومون ب ذكر اهللا سبحانھ وتعالى في كل أحوالھم، ف

  .ویحمدونھ بعد االنتھاء منھ
دین صحیح قائم على وجھ  : األول: وطبیعة ھذا الملكوت أنھ یتكون في جوھره من شقین

ى    :والثاني. األرض وفق المنھج الذي ارتضاه اهللا في كتابھ القرآن وم عل دولة إسالمیة تق
  :ھذا المنھج ویتصف المؤمنون بھذا المنھج بما یأتي

  .أنھم یكونون أمة واحدة تربطھم أخوة واحدة ھي أخوة الدین) أ 
د صلى اهللا       . جماعة القدیسین : أنھم كما وصفھم دانیال) ب ى محم ق عل فة تنطب ذه ص وھ

  .لمؤمنین باهللاعلیھ وسلم وأصحابھ من المھاجرین واألنصار وعلى سائر ا
ة شأنھا    . ٤ ة ورفع ذه المملك ھ     : دیمومة ھ ال بقول دھا دانی ة أك ذه الحقیق م   : ھ ع األم إن جمی

ل بطاعة اهللا   فة     . تحت قبة السماء تخدم شعب األبرار العام ذه الص ق ھ م تتحق وھي   –ول
ومن . إال لألمة اإلسالمیة التي خدمتھا األمم في مشارق األرض ومغاربھا –خدمة األمم 

ین         دوا ي تشریعاتھا ب ي ف ز الطبق ا ال تعرف التمیی ا أنھ عي استمرار ھذه األمة ودیمومتھ
اكم     ین الح ود أو ب یض واألس ین األب رق ب رع اهللا، ال ف ام ش واء أم ل س ا فالك أفرادھ

  .والمحكوم
ة والخمسة      : (قال دانیال: البشارة الثانیة ف والثالثمائ ام األل درك األی طوبى لمن أمل أن ی

فأعملت فیھ الفكر فوجدتھ یوحي إلى ھذا الدین، وھذه : (قال المھتدي الطبري). والثالثین
دد   ذا الع ون أراد بھ ن أن یك ال م و دانی ھ ال یخل ك أن ة، وذل یة خاص ة العباس ام : الدول األی

ل  . والشھور والسنین، أو سرا من أسرار النبوة بخرجھ الحساب ال قائ ھ   : فإن ق ھ أراد ب إن
ة سارة،      فإنھ لم یحدث لبني. األیام رح وال حادث إسرائیل، وال في العالم بعد أربع سنین ف

. وال بعد ألف والثالثمائة وخمسة وثالثین شھرًا، فإن ذلك مائة وإحدى عشر سنة وأشھر 
الوا   إن ق ھ السنین   : ف ي ب ى           . عن ال إل ة، ألن من زمن دانی ذه الدول ى ھ ك إل ا ینتھي ذل فإنم

یح إلى سنتنا ھذه ثمانمائة وسبع وستون سنة   ومن المس... المسیح نحوًا من خمسمائة سنة
  ).ینتھي ذلك إلى ھذه الدولة العباسیة منذ ثالثین سنة، أو یزید شیئًا

ا ھي سنة            ي أشار إلیھ ون السنة الت اریخ الھجري تك یالدي بالت وبمقارنة ھذا التاریخ الم
لدولة اإلسالمیة ولعل في ھذه البشارة سرًا عجیبًا وھو اإلشارة إلى بلوغ ا. ھـ تقریبًا٢٥٣

  .غایة مجدھا، وكمال سیطرتھا، ونھایة فتوحاتھا
  :بشارات ھوشاع: ثامنًا
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إني أنا الرب اإللھ الذي رعیتك في البدو، وفي : قال الرب: (قول ھوشاع: البشارة األولى
دًا   : قال المھتدي الطبري). أرض خراب قفر غیر مأھول، لیس بھا أنیس فلسنا نعرف أح

  .دو، وفي أرض قفر غیر النبي صلى اهللا علیھ وسلمرعاه اهللا في الب
لم   : البشارة الثانیة ھ وس م     : (قال ھوشاع یصف أمة محمد صلى اهللا علی زة ل ة عزی ا أم إنھ

ا الضرائر   ة    ). یكن مثلھا قط وال یكون، وإن النار تحرق أمامھا، وتتوقد خلفھ ل أم م تن ول
  .اسعة كما نالت األمة اإلسالمیةمن العز والمنعة والسلطان في فترة طویلة وعلى رقعة و

  :بشارة میخا: تاسعًا 
ع         : (قال میخا ي أرف ال، وف الل الجب ى ق ًا عل رب مبنی ت ال إنھ یكون في آخر األیام جبل بی

ون         م یقول رة، وھ م كثی ھ أم م، وتسیر إلی ع األم ع   : رؤوس العوالي، وتأتیھ جمی الوا نطل تع
فة     ). جبل الرب نص یتضمن ص ذا ال ة ویرى الطبري أن ھ ان أن    . مك رى الترجم ا ی بینم

ذي أورده         نص ال ي ال ا ف ار إلیھ ة المش ات، وأن األم ل عرف و جب ھ ھ ار إلی ل المش الجب
وة سیدنا   . الترجمان ھي األمة اإلسالمیة وعلى كال الحالین فھذه النبوة شاھدة ومبشرة بنب

  .محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، ومبینة صفة أمتھ، ومشاعر ملتھ
ل  (... النص في الطبعة التي بین یدي فصار ھكذا وقد حرف آخر ھذا  ھلم نصعد إلى جب

رج     ھیون تخ ن ص ھ م بیلھ، ألن ي س لك ف ھ، ونس ن طرق وب م ھ یعق ت إل ى بی رب، وإل ال
ى     ). الشریعة، ومن أورشلیم كلمة الرب نص، حت ذا ال ف أول ھ وقد أعماھم اهللا عن تحری

ف     وقد توقع. یبقى شاھدًا على الحقیقة، داًال على النبوة ذا التحری ل ھ المھتدي الطبري مث
ام  . عني بیت المقدس: فقال ، فكیف یصح لھ ذلك ؟ وقد بین اهللا أن یكون ذلك في آخر األی

دث، ال            ى شيء یح ي عل أ النب ا تنب ي موجودًا، وإنم ذا النب ان ھ وكان بیت المقدس في زم
  ).على ما كان ومضى

  :بشارة حبقوق: عاشرًا 
اران   إن اهللا جاء من : (قال حبقوق ل ف ن     . التیمن، والقدوس من جب فت السماء م د انكس لق

ده            ور، یحوط بل ل الن ده، ویكون شعاع منظره مث بھاء محمد، وامتألت األرض من حم
اده      ر أجن حب الطی ھ، وتص ا أمام م      . بعزه، وتسیر المنای ل األم م تأم ام فمسح األرض، ث ق

ة، وتزعزعت ستور وبحث عنھا، فتضعضعت الجبال القدیمة، واتضعت الروابي الدھری
فرجزك في األنھار، . أھل مدین، ولقد حاز المساعي القدیمة، وغضب الرب على األنھار

اذ والغوث، وستترع        وت مراكب اإلنق ول، وعل واحتدام صولتك في البحار، ركبت الخی
رث األرض        واًء، وتح د ارت ا محم أمرك ی ھم ب وي الس ًا، وترت ًا وترع یك إغراق ي قس ف

اوي     ولقد رأت. باألنھار ك الجبال فارتاعت، وانحرف عنك شئویوب السیل، ونعرت المھ
ا،         ن مجراھم ر ع مس والقم ت الش ًا، وتوقف ًال وخوف دیھا وج ت أی ًا، ورفع رًا ورعی نعی
م   وسارت العساكر في بریق سھامك ولمعان نیازكك، تدوخ األرض غضبًا، وتدوس األم

ك  ریعة آبائ اذ ش ك، وإنق الص أمت رت لخ ك ظھ زًا، ألن ذ). رج دي ھ نص أورده المھت ا ال
: الطبري بھذه الصیغة، وورد لدى كل من الشیخ زیادة، والترجمان، وإبراھیم خلیل أحمد
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وى              ى محت اقھم عل ارات، واتف ي العب ع اختالف یسیر ف ة طوًال وقصرًا، م بصور مختلف
واتفق أیضًا كل من الترجمان والشیخ زیادة وإبراھیم خلیل على أن المراد . السطر األول

وة  . بال فاران ھي جبال مكةبج وأشار الطبري والشیخ زیادة إلى أن ھذه النبوة موافقة لنب
ن      : (موسى علیھ السالم الواردة في سفر التثنیة وھي قولھ جاء اهللا من سیناء، وأشرق م

وة        ). ساعیر، وتألأل من جبال فاران ة لنب وة موافق ذه النب ى أن ھ ادة إل كما أشار الشیخ زی
ھ الشرر         أشعیاء التي ذكر ذي ینبعث من ل الصوان ال ھ مث د سبق   . فیھا أن حوافر خیل وق

وأكد المھتدي الطبري والشیخ زیادة على أن ھذا الوصف الوارد في ھذه . الحدیث عنھما
لم     ھ وس النبوة عن الخیل والسھام والسیوف، إنما ینطبق على جیوش محمد صلى اهللا علی

فإن . (ه النبوة مع حالة صلى اهللا علیھ وسلموقال المھتدي الطبري بعد أن أورد تطابق ھذ
و إسرائیل    –أي محمد صلى اهللا علیھ وسلم  –لم یكن ھو الذي وصفتا  فمن إذًا ؟ لعلھم بن

وكیف یكون ذلك وقد سمي . المأسورون المسببون، أو النصارى الخاضعون المستسلمون
  ...).فیھا النبي مرتین ووصف عساكره وحروبھ 

ھ          وإن االستفاضة في  ھ، وبسطھ، لتعجز عن ا أشارت إلی وة ، واستخراج م ذه النب تأمل ھ
و      ا ھ ھذه الصفحات ، ألنھ یستغرق كتابًا، ولیس المجال ھنا مجال البسط والتوسع، وإنم

نص،   . االستدالل واإلشارة فقط ذا ال ولكن استوقفتني بعض العبارات التي اشتمل علیھا ھ
فأردت أن أقف عندھا وقفة یسیرة تكشف ما  ولم أر ھؤالء الذین مر ذكرھم تعرضوا لھا،

ھ  . في النفس، وال تطیل البحث ام فمسح األرض  : (وأول ھذه العبارات ھي قول ذه  ). ق وھ
لم    ھ وس لى اهللا علی ھ ص اكي قول ارة تح ارقھا  : (العب ت مش ي األرض فرأی إن اهللا زوى ل

ألنك ظھرت : (ولھأما الثانیة فھي ق...) ومغاربھا، وإن ملك أمتي سیبلغ ما زوي لي منھا 
م ؟   ). لخالص أمتك، وإنقاذ تراث آبائك و إرثھ فمن أباؤه؟ إنھم إبراھیم وإسماعیل، وما ھ

الى    ال تع الة ق د والرس ھ التوحی اذا ؟؟ إن وال أم م ك أم األم و المل ل ھ اس (ھ ى الن إن أول
ت  : (وقال تعالى) بإبراھیم للذین اتبعوه وھذا النبي والذین آمنوا واهللا ولي المؤمنین قد كان

لكم أسوة حسنة في إبراھیم والذین آمنوا معھ إذ قالوا لقومھم إنا برءاء منكم ومما تعبدون 
  ).من دون اهللا

  :بشارة صفتیا: الحادي عشر
رب  : (قال صفتیا ول ال د حان أن           : یق ھ للشھادة، فق وم فی ذي أق وم ال اس ترجوا الی ا الن أیھ

وك، ألصب        ع المل ا وجمی م كلھ خطي،      أظھر حكمي بحشر األم یم س یھم رجزي، وأل عل
ري   خطي ونكی ًا بس ا احتراق تحترق األرض كلھ ارة،   . فس ة المخت م اللغ دد لألم اك أج ھن

ام من    لیذوقوا اسم الرب جمیعًا، ویعبدوه في ربقة واحدة معًا ویأتون بالذبائح في تلك األی
وة      ). معابر أنھار كوش ذه النب ى ھ ًا عل ري معلق دي الطب فنیا ق   : قال المھت ذا ص د نطق  وھ

ھ إال اهللا      ي تشھد أن ال إل ة الت بالوحي وأخبر عن اهللا بمثل ما أدى أصحابھ، ووصف األم
ابر             ذبائح من سواحل السودان ومع ھ بال ھ، وتأتی ى عبادت ع عل ھ، وتجتم وحده ال شریك ل

ین   ي المب ان العرب ي اللس ارة ھ ة المخت ار واللغ م  ... األنھ ي األم اعت ف د ش ي ق ي الت وھ
  .فنطقوا بھا
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  :بشارة حجي: اني عشرالث
أتي       : (قال حجي م، وسوف ی ل األم زل ك دا "ولسوف أزل م،   " Himada" "حم ل األم لك

ذا           ذھب، ھك ي ال ي الفضة، ول ود، ول ال رب الجن ذا ق د، ھك وسوف أمأل ھذا البیت بالمج
د األول       ر یكون أعظم من مج ت األخی ول   . یقول رب الجنود، وإن مجد ذلك البی ذا یق ھك

وقد ترجمت كلمتي ). ھكذا یقول رب الجنود. ا المكان أعطى السالمرب الجنود، وفي ھذ
وعندئذ تفقد ھذه النبوة . العبریتین إلى األمنیة، أو المشتھى، أو السالم" شالوم"و " حمدا"

ارات   . ما اشتملت علیھ من معنى وتصبح وال قیمة لھا ذه العب ولكن الترجمة الصحیحة لھ
د " حمدا"و " شالما"أو " شالوم"ھي أن  ة    . تترجم إلى اإلسالم، وأحم س الدالل ؤدي نف وت

د داود أصول     . التي تؤدیھا تلك العبارات السابقة وبنفس األھمیة د األح دي عب وبین المھت
  :ھذه الكلمات ووضح ما ذھب إلیھ من أنھا تترجم إلى اإلسالم، وأحمد، فقال

داث كول ھاجوییم   في یاف: (تقرأ باللغة العبریة األصلیة ھكذا" حمدا"إن كلمة ) أ  ) وا حم
أن   ). وسوف یأتي حمدًا لكل األمم: (والتي تعني حرفیًا ى ب وعلیھ فإن الحقیقة الناصعة تبق

ة  " أحمد"كلمة  دا "ھي الصیغة العربیة لكلم اطع ال      " حم ذا التفسیر تفسیر ق ة، وھ العبری
یا بني وإذ قال عیسى ابن مریم : (ولقد جاء في القرآن الكریم في سورة الصف. ریب فیھ

ن         أتي م وارة ومبشرًا برسول ی ن الت دي م إسرائیل إني رسول اهللا إلیكم مصدقًا لما بین ی
  ).بعدي اسمھ أحمد

ة ) ب الوم"إن كلم الما"و " ش ة و " ش الم"بالعبری الم"و " س ا   " إس ة ھم ة العربی باللغ
  .مشتقتان من أصل واحد، وتعنیان نفس المعنى وھو السالم واإلذعان أو االستسالم

ي استند      وب راھین الت ن الب ددًا م عد ھذا التوضیح من قبل ھذا المھتدي لھذه األلفاظ ذكر ع
  :إلیھا فیما ذھب إلیھ، وھي

وكذلك التشابھ في " أحمد"و " حمدا"إن القرابة والعالقة والتشابھ بین ھذین التعبیرین . ١
من الجملة ھو األصل الذي اشتق االسم منھما ال یترك أدنى جزء من الشك، ألن المفھوم 

أي محمد، وال یوجد أدنى صلة في أصل " أحمد"إنما ھو ) وسوف یأتي حمدا لكل األمم(
وبین األسماء األخرى كمثل یسوع أو المسیح أو   " حمد"األلفاظ وال في تعلیلھا بین كلمة 

  .المخلص
نیة أم"وأنھا مجرد معنى اسمي لكلمات " حمده"لو سلمنا جدًال بالصیغة العبریة لكلمة . ٢

دح   ا،            " أو مشتھى أو شھوة أو م ا نطرحھ من بحث ھن ي صالح م دل ھو ف ذا الج إن ھ ف
المعنى والتشبیھ     ًا ب وذلك ألن الصیغة العبریة تكون بحسب أصول الكلمات متساویة تمام

ھي " أحمدیة"أو " أحمد"وعلى أیة حال فإن صلتھا بـ " حمدا"أو حتى في التطابق لكلمة 
  ،".الیسوعیة"أو " یسوع"قة أبدًا بـ صلة قاطعة، ولیس لھا عال

ل . ٣ ل"إن ھیك ھ        " زورو باب لیمان علی ل س ن ھیك دًا م م مج ون أعظ ب أن یك ان یج ك
ذا احصل       " مالخي"السالم، ذلك ألن  زوره فجأة، وھ د أن ی تنبأ بأن الرسول العظیم ال ب

  .فعًال عندما زاره الرسول محمد صلى اهللا علیھ وسلم لیلة اإلسراء
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اه           " أحمد"إن . ٤ ر ومعن در والتعبی س المص د ومن نف وھي الصیغة األخرى السم محم
ا            "األمجد" ة المقدسة كم ك البقع لم زار تل ھ وس ة صلى اهللا علی ھ اللیلی ي خالل رحلت ، وف

ینص القرآن الكریم على ذلك، وھناك أدى الصالة المباركة بحضور جمیع األنبیاء علیھم 
  .یتحقق المجد السالم كما تدل أحادیثھ الشریفة، وبھذا

ـ     . ٥ اء ب د "إن تسمیة خاتم األنبی د "أو " محم م     " أحم ھ أول اس من أعظم المعجزات، ألن
  .عرف بھذه الصفة في تاریخ البشریة

  :بشارات زكریا علیھ السالم: الثالث عشر
ى ارة األول امن : البش حاح الث ي اإلص الم ف ھ الس ا علی ي زكری ال النب ول رب : (ق ذا یق ھك

یام یجتمع عشرة رجال من كل لسانات الشعوب ویتمسكون بذیل رجل في تلك األ: الجنود
ون     د، ویقول و حی ي أب ا سمعنا أن اهللا معك     : حمید، أعن ذھب معك، ألنن دي  ) لن أورد المھت

الشیخ زیادة ھذه البشارة بلفظھا العبري ثم ترجمھا إلى اللغة العربیة، وأطال الكالم حول 
م    د وأح "ھذه البشارة واشتقاقات اس د حمی ذه         " م رأ ھ و یق ة وھ ھ ظل سنین طویل ین أن وب

ة    –النبوة ویفھمھا على وفق الترجمة الیھودیة، حتى یسر اهللا لھ كتب أصول اللغة العبری
ا أودي "فوقف من خاللھا على حقیقة ھذا اللفظ  –وكانت شبھ معدومة  رجم   " ی ھ إذا ت وأن

  ".حمید: "إلى اللغة العربیة صار
  :بشارات مالخي: الرابع عشر

ى ارة األول ال  : البش ھ ق ن اهللا أن رًا ع ي مخب ال مالخ ولي،  : (ق ث برس ي أبع روا، إنن انظ
ھ،       ون عن ذي تبحث ید ال ھ الس ى ھیكل أة إل أتي فج وف ی امي، وس بیل أم د الس وف یمھ وس

ون ذي ترغب د ال ول العھ ادم. ورس ھ ق روا إن وع. انظ وش أو الجم ول رب الجی ذا یق ) ھك
د داود أن ال د األح دي عب رى المھت ة  وی ي غای ر ف وة أم ذه النب وع ھ دقیق لموض د ال تحدی

ا شخصان     ذ أن المقصود بھ دحض   . األھمیة، ألن الكنائس المسیحیة اعتقدت منذئ ا ی ومم
  :ھذا الزعم انتھجتھ الكنائس ما یلي

ة        . ١ ف بإزال ویم صالح، ومكل ن ق ة دی أن السید أو الرسول الموعود كلف بتأسیس وإقام
ین ا ول ب ي تح ات الت ة العقب ھًال  كاف ق س ل الطری أن یجع ًا ب ف أیض ا، ومكل ریة وربھ لبش

تنیرًا  دًا مس ًا   ... ممھ ن قادم م یك ن اهللا ل وث م أن المبع ع الش ول الرفی إن الرس د ف وبالتأكی
اس         ت للن ن عام وثاب ة دی إلصالح الطریق من أجل حفنة من الیھود، ولكن من أجل إقام

ن    كافة، والدیانة الیھودیة دیانة خاصة لشعب خاص، ھذا  ھ م باإلضافة إلى ما تشتمل علی
ة      ذه الدیان د ھ ك یفق ل ذل ة، ك ة اإلیجابی د اإلیمانی ن العقائ ا م حیات، وخلوھ وس وتض طق
ا        ة، أم ة باحتیاجات الشعوب المختلف ر واقعی جوھرھا، ویجعلھا غیر مالئمة إطالقا، وغی

د          لیة، وتجس ة األص ا بالخطیئ بعة، واعتقادھ ھا الس إن طقوس رانیة ف ة النص ھ  الدیان اإلل
دیانات السابقة    –والتثلیث  ا       –وھي أمور لم تعھد في ال ى كتابھ ا إل ى افتقادھ باإلضافة إل

األصلي الذي أنزل على مؤسسھا علیھ السالم، كل ذلك یجعلھا غیر مؤھلة ألن تقدم خیرًا 
وإذا كان الرسول الخاتم مكلفًا بإلغاء ھذین الدینین، وإقامة دین إبراھیم وإسماعیل . للبشر
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ا    و ھ ودع ذي أقام دین كافة األنبیاء على أسس وتعالیم تصلح للبشر كافة، فإن ھذا الدین ال
إلیھ ھو الصراط المستقیم، وھو أقرب الطرق الموصلة إلى اهللا عز وجل، وأسھل األدیان 

دي  ذا الرسول     . لعبادتھ، وأسلم العقائد الباقیة على طھارتھا ونقائھا األب ان منوطًا بھ إذا ك
ھ   ر ب دخل      المبش ول دون ت ة، ویح یم الوحدانی دین، ویق ذا ال خ ھ نص أن یرس ذا ال ي ھ ف

  .الوسطاء بین اهللا والناس
ھذا النص أكد على أن ھذا الرسول المبشر بھ ال بد أن یصل بصورة مفاجئة إلى بیت . ٢

ي أن      " مكة"المقدس، منطلقًا من الحرم األول  ذا یعن ة اإلسراء، وھ ي لیل وھذا ما تحقق ف
اهللا    مھمة ھذا ا ان ب ة، واإلیم لرسول تطھیر ھذه البقاع من الوثنیة، ویلقن روادھا الوحدانی

وإذا تحقق ھذا فھو بمثابة بناء طریق جدید یربط العبد بربھ، وھذا الطریق . الواحد األحد
الذي شرعھ ھو دین عالمي شامل یدعو إلى إلغاء الوسائط بین اهللا وعباده، فال قدیس وال 

ھ      .قسیس، وال سر مقدس د الرسول المنعوت بأن د صلى   "وھذا لم یتحقق إال على ی محم
  ".اهللا علیھ وسلم 
وم       : (قول مالخي: البشارة الثانیة رب، الی وم ال ل مجيء ی ي قب ھاأنذا أرسل إلیكم إیلیا النب

ي      ئال آت ائھم، ل ى آب اء عل ب األبن اء، وقل ى األبن اء عل ب اآلب رد قل وف، فی یم والمخ العظ
والمعنى أن اهللا یرسل قرب الساعة النبي : (قال المھتدي النجار). وأضرب األرض بلعن

أعمام بني  –یرد بني إسماعیل " فیرد قلب اآلباء على األبناء"أحمد صلى اهللا علیھ وسلم 
حاق           –إسرائیل  اء أخیھم إس ن أبن لین م اء والمرس ة وحي األنبی ى حقیق اء   "إل ب األبن وقل

ى   " على آبائھم راھیم وإسماعیل       ویرد الیھود والنصارى عل وح وإب اء ن ائھم األنبی ن آب دی
ا        : (وإسحاق ویعقوب وموسى وعیسى، قال تعالى ھ نوح ا وصى ب دین م ن ال م م شرع لك

وا          دین وال تتفرق وا ال راھیم وموسى وعیسى أن أقیم ھ إب والذي أوحینا إلیك وما وصینا ب
  ).فیھ

ھ      تأمل ما في ھذه البشارة من الوعد بمجیئھ صلى اهللا علیھ وسلم  ع قول ة م وم القیام ل ی قب
  ).ویشیر بأصبعیھ فیمد بھما. بعثت أنا والساعة ھكذا: (صلى اهللا علیھ وسلم

ھذه أسفار العھد القدیم شاھدة بنبوة محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، شھادة ال تقبل التضلیل،  
ھ    مصرحة باسمھ ولغتھ وصفة أمتھ صراحة ال تحتمل التأویل، فمن كان طالبًا للحق اتبع
د           ا شھادة العھ راھین، والحق ھن ة والب ھ األدل ف إذا تظافرت علی إذا قام علیھ الدلیل، فكی

د   . التقدیم بنبوة محمد صلى اهللا علیھ وسلم فمن أراد أن یدفع الیقین بأوھن الشكوك، وأفس
أن ھذه النبوات والشھادات وردت في حق عیسى  –مماحكة ومجادلة  –التأویل، ویدعي 

الم   ھ الس ھ    فی –علی ده وأمت ره وبل فتھ وخب ذكر اسمھ وص ریح ب د التص یس بع ھ ل ال ل  –ق
ال  ل واالحتم ال للتأوی ھ     . مج ر تالمذت ھ وأخب الم بنبوت ھ الس یح علی ھد المس د ش ف وق كی

د   باقتراب ظھور محمد صلى اهللا علیھ وسلم ؟؟ وھذه الشھادة ما یماثلھا من شھادات العھ
  .لتاليالجدید ھي ما سیكون الحدیث عنھ في المطلب ا

============================ 
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  بعد تكرار نشر صور ساخرة لخاتم األنبیاء
 

  :ھـ٢١/١٢/١٤٢٦نشرت جریدة الحیاة اللندنیة في 
اء       رار نشر صور ساخرة لخاتم األنبی دنمارك   : بعد تك د ال ة    ... بع حة لحمل روج مرش الن

  مقاطعة شعبیبة في السعودیة ورسائل الجوال تتصدى للحملة
  //٢١/٠١/٠٦ -محمد المرزوق الحیاة  -الدمام 

ى    دعو إل شھدت األسابیع الماضیة تداول رسائل عبر الجوال وعدد من مواقع اإلنترنت ت
مقاطعة البضائع الدنمركیة، على خلفیة نشر إحدى صحفھا رسومًا للكاریكاتیر تسیئ إلى 

لمنتجات شخص الرسول محمد صلى اهللا علیھ وسلم، وتضمنت بعض الرسائل عددًا من ا
منھا    ن ض ا، وم وب مقاطعتھ ة المطل ور،   «الدانمركی دو، وأنك ب نی اك، وحلی دة لورب زب

دد ممكن،     . »وأجبان بوك، وجمیع أجبان الدنمارك ر ع ى أكب مع توصیة بنشر الرسالة إل
  .وشبھ أحدھم ھذه الحملة بحملة مقاطعة البضائع األمیركیة التي خلفت خسائر غیر قلیلة

إلى طلب مؤلف كتب » كما ینقل أحد مواقع االنترنت«كاریكاتیریة وتعود قصة الرسوم ال
ى أن    اب، عل الف كت ورة لغ ع ص ف بوض اتیر المكل ام الكاریك ن رس اركي م ال دنم أطف
تكون الصورة رسمًا كاریكاتیریًا للرسول محمد، وحین أبدى الرسام رفضھ ذلك الطلب، 

  .»الندر بوستنجی« قام المؤلف بإعالن مسابقة لرسم الرسول في صحیفة 
ابقة    ع المس ل م ي        ١٢وتفاع ریم، ف ول الك ى الرس یئة إل ومھم المس دموا رس امًا وق رس

وتصور الرسوم الرسول في أشكال  ) سبتمبر(أیلول  ٣٠ھجریة، الموافق  ٢٦/٨/١٤٢٦
ت      ھ، وانتقل ول رأس ة ح ة ملفوف بھ قنبل ة تش دیًا عمام ره مرت م یظھ ا رس ن بینھ ة، م مختلف

  .رنت في ما بعد، وتناقلھا عدد من وكاالت األنباء العالمیةالصور إلى شبكة اإلنت
دنمارك أو          ي ال لمین ف ب المس ن جان واء م ة س ل متفاوت ور ردود فع ك الص ت تل وخلف
ت         ذا التجاوز، وكان د لھ دة وضع ح خارجھا، وطالبت جھات رسمیة عربیة وإسالمیة ع

رو موسى، وكذلك وزراء الجامعة العربیة على رأس المطالبین ممثلة في أمینھا العام عم
ا     ي اجتماعھ ل ف خارجیة الدول اإلسالمیة ومنظمة المؤتمر اإلسالمي التي استنكرت العم

  .األخیر في السعودیة
واء     دنمارك س ى ال ات عل ن العقوب وع م ى أي ن میة عل ات الرس ب الجھ نص مطال م ت ول

الم اإلسال           ي الع ذت أوساط شعبیة ف ك اتخ ى خالف ذل ا، وعل مي ردًا اقتصادیة أو غیرھ
حیفة    دیم الص أكثر صرامة بالدعوة إلى مقاطعة البضائع الدنماركیة وأیضًا الدعوة إلى تق

  .»حریة التعبیر والصحافة«إلى المحاكمة وعدم التذرع بـ 
م     مي باس دث الرس ذكر أن المتح اء    «وی اتم األنبی رة خ ة لنص ة العالمی دس » اللجن المھن

ع دعوى       بالتنسیق مع الج«سلیمان البطحي أعلن أنھ  م رف دنمارك، ت ي ال الیة اإلسالمیة ف
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قضائیة ضد الصحیفة التي نشرت الرسوم الكاریكاتیریة، وتم رفضھا من جانب المحكمة 
  .»بحجة حریة الرأي، وسیتم استئناف القضیة إلى أن تعتذر الصحیفة عن ما قامت بھ

وا رسائل   وأنكر عدد من المسلمین إضافة إلى مواطنین دانماركیین ھذه السخریة، و وجھ
ل        ذا العم ن ھ ذار ع البین باالعت حیفة مط ى الص ة وإل ى الحكوم مة  . إل ھدت العاص وش

د     » كوبنھاجن«الدانماركیة  ع القضیة ض تظاھر أكثر من خمسة آالف مسلم ومتعاطف م
  .الصحفیة مطالبین باالعتذار

حیفة         ام ص ك بقی روج وذل ى الن ت إل ریم انتقل  ویظھر أن عدوى السخریة من الرسول الك
ة   » مغازینت« بنشر صور ساخرة على الرسول، ما دعا منظمة المؤتمر اإلسالمي وأمان

  .مجلس التعاون الخلیجي إلى استنكار ھذا الفعل والمطالبة بوضع حد لھ
روري     ن الض ھ م ة أن ت الثانی دنمارك مارغری ة ال رت ملك ابق اعتب ت س ي وق ذ «وف أخ

المي    التحدي الذي یشكلھ اإلسالم على محمل الجد، سواء   ي أو الع ى الصعید المحل . »عل
  .وجاء ذلك في كتاب مذكرات جدید

وكتبتھ الصحافیة انیلیس بیستروب من  » مارغریت«وحذرت في الكتاب الذي حمل اسم 
رة       «انھ  ة لفت ذه المسألة قائم ا ھ د تركن تحد نحن مرغمون على أخذه على محمل الجد، لق

  .»لطویلة جدًا ألننا متسامحون ویسیطر علینا الخمو
یجب التصدي لإلسالم ویجب من حین آلخر أن نواجھ مخاطر      «وذكرت في كتابھا أنھ 

  .»أن نوصف بأننا اقل مجاملة، الن ھناك بعض األمور التي ال یمكن التسامح حیالھا
ك عن قناعة أو       «ویضیف الكتاب  ان ذل ا إذا ك وحین نكون متسامحین یجب أن نعرف م

ا      األمر ال«وتابعت الملكة . »عن راحة ة وإنم ة الدنماركی م اللغ دث أو فھ  یتعلق فقط بالتح
ك    ي ذل اعدتھم ف ا مس ة وعلین ذه اللغ طلحات ھ ة مص ة  .»معرف ة الكنیس ة ھي رئیس والملك

ة ا  -االنجیلی ي یتبعھ ة الت ددھم     ٨٥اللوثری الغ ع دانمارك الب كان ال ن س ة م ي المائ  ٥.٤ف
  .ملیون نسمة، وھناك نحو ثالثة في المائة من المسلمین

  دل تجاري مزدھر بین الدولتینتبا
ین            اري ب ادل التج ي التب ة ف وى المقاطع ؤثر دع ادیین أن ت ن االقتص دد م وف ع ویتخ
ى     ًا عل وًا ثابت السعودیة والدانمارك، وبخاصة أن العالقات التجاریة بین البلدین سجلت نم
الل      ریع خ كل س ي ش وًا ف دولتین نم ین ال اري ب ادل التج ھد التب ر، وش د األخی دى العق  م

  .السنوات األخیرة
وتعتبر السعودیة الیوم الشریك التجاري األكثر أھمیة بالنسبة للدانمارك في منطقة الخلیج 
ى           واردة إل ة ال ة والزراعی ات الغذائی ذكر أن المنتج ط، وی رق األوس ي الش ي وف العرب

  .السعودیة من الدانمارك تشكل أكثر من نصف صادراتھا
ل  ویعرف الدانمارك كبلد زراعي، است طاع أن یؤسس لنفسھ اسمًا على مدى أكثر من جی

دت         ذاء، ووج ي سالمة الغ ى مستوى عاٍل ف كمنتج ألصناف عالیة الجودة مع الحفاظ عل
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ار         زارع األبق ي م ي السعودیة وبخاصة ف ا ف التجھیزات الخاصة بتصنیع الغذاء سوقًا لھ
ات التج        ن العالم ر م دجاج، ویعرف المستھلك السعودي الكثی دة    ومسالخ ال ل زب ة مث اری

ارزة      ة وب ة مرموق لورباك وجبنة الموزاریال، وتتبوأ األدوات الصحیة والصیدالنیة مكان
  .في العالقات التجاریة بین الدولتین

ان          ة اب ة البضائع األمیركی ى مقاطع وكانت دعوات مماثلة قد شھدتھا السعودیة، دعت إل
دم   الحرب على افغانستان وكبدت تلك الدعوات شركات ضخمة أم واًال طائلة لتوضیح ع

اد       دف االبتع ر اسمھا بھ ارتباطھا بالسوق االمیركیة، فیما اضطرت شركات اخرى لتغیی
  .ما امكن عن امركة اسمائھا

========================= 
  بعدما اختطفوا عقولنا یریدون خطف قرارنا

  *جمال أحمد خاشقجي
ون الحق    صانعو الكوابیس ھم قوم من بیننا، لدیھم مصالح تتعا رض مع مصالحنا، یوظف

باب           نا، وأس ي نفوس ان ف ب واإلیم امن الح ا، ومك ون عواطفن اطلھم، یحرك ل ب ن أج م
ة      ة الحكم ي قل دوا ف الغضب الكثیرة المحیطة بنا لجرنا إلى أھدافھم التحتیة، ولألسف وج
رحون     ة یس احة رحب اء س بة الغوغ ون من غض ذین یخش الء ال كوت العق ي س دنا، وف عن

  .ھاویمرحون فی
ي  ت   ١١ف د حان تھم ق وابیس أن فرص ناع الك ن ص ا م دة وحلفاؤھ دت القاع بتمبر اعتق س

م    لجرنا إلى مواجھة مع الغرب، فباء عملھم بالفشل، ذلك أن الجریمة كبیرة وصریحة فل
یستطیعوا إقناعنا بنظریتھم الموغلة في الغلو والتطرف والخارجة على النظام اإلسالمي  

ا  اھم بم دولي، فقاومن ا      وال رفض غالبن ة، ف المیة طیب ماحة إس رة وس ن فط دینا م ى ل تبق
ى   رفوا إل دین، فانص د اآلب ى أب طرعان حت طاطین یص ى فس الم إل یم الع ى تقس واھم إل دع

  .عوالمھم التحتیة یتحینون فرصة أخرى
رروا           ي یب ا ك ب بمظالمن ا التكس وم، وإنم رة مظل ق، أو نص اق ح دون إحق م ال یری إنھ

م،       وجودھم وما ینعمون بھ م حر بكالمھ ا زال یس ع م ي مجتم ة ف ن مكاسب مادیة ومعنوی
ة      ب المصلحة العام رأي الجماعة، وتغلی دون سلطة    . وإال كانوا قد قبلوا األخذ ب م یری إنھ

ین        ى خراب، یسودھا صراع ب ولیتھا من أجل البناء والرخاء والسعادة، وإنما سلطة عل
یریدون إقناعنا أن العالم كلھ ضدنا، إنھم . األمم والشعوب، بل حتى في داخل األمة نفسھا

ة         ي رسوم كاریكاتیری دوا فرصتھم وقضیتھم الرابحة ف یكرھنا، ویكره نبینا ودیننا، فوج
فة األخرى،        ي الض نھم ف ثلھم ولك وابیس م مقیتة نشرت قبل أشھر عدة، من قبل صناع ك

م ا            ي الغرب، إنھ م موجودون أیضا ف ا ھ ط وإنم دنا فق وابیس لیسوا عن ین فصناع الك لیم
الة   یحي وغ ین المس ع الیم داخل م ة، والمت ھیونیة العالمی ع الص الف م افظ المتح المح
ا   العلمانیة، كارھو األجانب العنصریون والذین یتكسبون أیضا بصنع كوابیس یخیفون بھ
ي سلطاتھم،            ل والتوسع ف ي مناصبھم، ب اء ف الناخب األوروبي واألمریكي من أجل البق
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ودي  بكابوس الخطر اإلسالمي ی فوزون في االنتخابات، وبكابوس الخطر المسیحي والیھ
  .یتسلل أصحابنا إلى مفاصل القرار في عالمنا الغافل

البھم            دل، وغ رام وع ع احت ي سالم م ھ ف الم كل ع الع بینما الحقیقة أن غالبنا یرید العیش م
ا و  ا ونبین م دینن ى ال یھمھ د األدن ي الح ا، أو ف ا ونبین ون دینن ذلك، یحترم ا ك ا ال أیض ربم

ین     دافع ب ن ت ل م ا یحص ا مم و جعلن ا ل ري بن ا وح ا ونبین ن دینن ا وع ر عن ون الكثی یعرف
یس    ة ول حضارتینا فرصة للدعوة ونشر المعرفة باإلسالم الحقیقي من خالل الكلمة الطیب

  .بدعوات الحرب والكراھیة والمقاطعة وحرق األعالم والسفارات
ة المسیئة ل   وم الكاریكاتیری ح  إن قضیة الرس وذج واض الم نم ھ الصالة والس ول علی لرس

فوفنا       ي ص الء ف ل العق ا لفش وذج أیض نا، ونم ناع كوابیس ع ص ة م ا الداخلی لمعركتن
رف          ة أن نعت ن الحكم ذین م ؤالء وال ا ھ ي یقودھ ة الت ف الكراھی ام زح دحارھم أم وان
ى      م فرضوا شروطھم عل بھزیمتنا أمامھم، لقد انتصروا، واختطفوا عقل الشارع، ومن ث

تح  . لحكومات والعقالء، وجروھم إلى أجندتھم الخاصةا الحكومات التي كانت مشغولة بف
األسواق، وتوقیع اتفاقیات التجارة الحرة، وجلب االستثمارات األجنبیة وجدت أنفسھا في 
حرب دبلوماسیة من أجل نصرة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وھل ھناك شعار أعظم 

ان  من ھذا، من ذا الذي ال یح . ب رسول اهللا ؟ والذي حبھ جزء ال یتجزأ من شروط اإلیم
ون            م المحب دوھا وھ م یری ة ل ى معرك ا سكتوا أو انجروا إل الء إم الفقھاء والمفكرون العق
ناع       یھم ص ارس عل دما م ر، بع ع اآلخ ل م نى والتفاع ة الحس ة والموعظ دعوة بالحكم لل

رسول اهللا الذین غضبوا وخطبوا الكوابیس أسلوب محاكم التفتیش فنشروا قوائم المحبین ل
ائبون عن نصرة            ك الصامتون الغ ة، وأولئ ابر الجمع ون ومن ى شاشات التلفزی وبكوا عل

  .الحبیب
لقد كشفت المعركة الدنماركیة التي تزال تضرم رحاھا وتھددنا باالشتعال في كل أوروبا 

دا  والعالم، كما یتمنى ویبغي صناع الكوابیس في المعسكرین ما لم یتدخل ع اقل ویضع ح
اھم،       وابیس ونوای درات صناع الك لعبث ھؤالء، لقد كشفت عن جھلنا المزدوج، األول بق

ن      -والثاني بأوروبا والعالم، إن حدیث رئیس الوزراء الدنماركي  ل بعضا م ذي یتحم وال
ارد       أخر والب ھ المت رد فعل د       -المسؤولیة ل دخل ض ھ ال یستطیع الت ر وأن ة التعبی ن حری ع

ي حیفة حقیق حیح ص انین     . وص اب وفن ن كت الم م ھ الس ى علی ي اهللا عیس رض نب د تع لق
لم،        ھ وس د صلى اهللا علی ھ سیدنا محم ومسرحین غربیین لشيء من اإلساءة لم یتعرض ل
دھم من اإلساءة       د ح ولم یستطع ال الفاتیكان وال أي زعیم سیاسي غربي وقف ھؤالء عن

ن  للمقدسات، ویكفي أن أذكر أن فنانا عرض تمثاال لسی " بشریة  "..... دنا عیسى صنع م
في المتحف القومي بنیویورك قبل أعوام، ما آثار ضجة كبرى، وقد اخترت ھذا النموذج 

ھ      در إلی ذي تنح دى ال ر  "البالغ في القبح للداللة على الم ة التعبی ي الغرب  " حری إن رد . ف
نا اإلسالمیة فعلنا الغاضب طبیعي ومطلوب ولكن یحتاج إلى قدر من الحكمة، بتغلیب آداب

وال تسبوا الذین یدعون من دون اهللا فیسبوا  "وقولھ تعالى " وال تزر وازرة وزر أخرى"
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زعم أن      ". اهللا عدوا بغیر علم ا ن القرآن والسنة وكلن وعي ب ولكن غابت الحكمة، وغاب ال
  .غضبتنا من أجل رسول اهللا بینما غابت عنا سیرتھ وحكمتھ ومقاصد دعوتھ

ذي كسبن     ا ال ل م ة   لنتأم ذه المعرك دد      . اه وخسرناه من ھ ا من ع فیھًا ؟ أم زدن ا س ھل أدبن
ا؟ ھل       د منھ ى نشر المزی السفھاء؟ ھل أوقفنا نشر الرسوم المسیئة للحبیب أم حرضنا عل
دمنا صورة مشوھة عن إسالمنا وسیدنا            ا أم ق ي حبیبن اه ف ھدینا أحدا إلى اإلسالم وحببن

ى مصالحھم االقتصادیة،    محمد؟ سیعتذر الدنماركیون، لیس احتراما ل نا وإنما حرصا عل
ام        ذي یعیشونھ، وأرق ي الرخاء ال فھم لیسوا قوما تصوغھم العاطفة والغضب، فخرھم ف
الناتج القومي المحلي القیاسیة التي تضعھم على خریطة العالم، وسنعود لشراء منتجاتھم  

ة،   متنافسة، ھل    ألننا عاجزون بفضل جرینا وراء صناع الكوابیس عن بناء صناعة قوی
دنماركي،   یستطیع أي من ھؤالء أن یقدم لمرضى السكر في بالدنا بدیال عن األنسولین ال
دوا آخر     أم إن أمرًا كھذا ال یھمھ أمام الجائزة األكبر بالنسبة ألھدافھ، وھي أن یضیف ع

  .للمسلمین إلى قائمة األعداء الذین صنعوھم
و األفق  المي ھ الم اإلس ام إن الع ول األرق ن  تق د م ب مزی ى جل وج إل الم، واألح ي الع ر ف

ة  تثمارات األجنبی وابیس    -االس ناع الك م ص ة ال تھ بق لغ ا س ل م ا   -وك إن م د ف وبالتأكی
ا والمتوجسین    حصل خالل األسابیع األخیرة سیزید رجال األعمال القلقین في الغرب قلق

تح مصنعا أو ی  . توجسا شارك مستثمرا   وعندما یكون االختیار للصناعي األوروبي أن یف
ى       د أو الصین أو حت دة الناھضة كالھن في العالم اإلسالمي أو في أحد االقتصادیات الجدی
فیتنام، فإنھ في ظل صیحات الكراھیة ودخان الحرائق في بالدنا فإن اختیاره إلحدى دول 
ي ال         أمین الت ركات الت اھمیھ وش ام مس وال أم ا وقب ر أمن ى وأكث ابقة أدع ة الس المجموع

رك ب أتي    یتح ر ی ع الفق را، وم یزدادان فق لم س ي والمس ة أن العرب ورتھا، النتیج دون مش
  .الجھل والجاھل یكون أطوع وأسھل انقیادا لصناع الكوابیس

  ھل ھذا الذي نرید؟ ھل نتركھم یستولون على قرارنا بعدما تركناھم یختطفون عقولنا ؟
  .كاتب ومستشار إعالمي سعودي*

  بل اطردوا سفراء الزبدة
ر ي   انش وطن ف دة ال ـ٢٥/١٢/١٤٢٦ت جری  ھ

=========================  
  بل اطردوا سفراء الزبدة

 
  علي سعد الموسى

ل   دة   -ھل یكفي مجرد االمتناع عن أك اردة        -زب دة الب ذه الخطوة البلی ة لتكون ھ دنماركی
ھ أ       د رب ي تعھ ن بمثابة انتصار لنبي وھادي ھذه األمة؟ أوًال، فالمسألة لیست انتصارًا لنب

  .نحن ننتصر ألنفسنا ولكرامتنا أما نبینا المصطفى فقد عاش وانتصر لنفسھ: یتم نوره
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رأس       الم إال ب الة والس ھ أفضل الص ت علی م یم وة ول ریش إال ق ل ق ل وحی زده أحابی م ت ل
التھ بشارة تضرب        د رأى رس رة إال وق شامخ مرفوع ولم یغمض عینیھ غمضتھما األخی

ذه الخطوة  نحن ال ننتصر . في أعماق األرض نحن ننتصر   . لھ ألننا أضعف بكثیر من ھ
ھ أو       ا ال إشارة علی ة إشارة لن ألنفسنا المھزومة المكسورة، فالنبي في الصحف الدنماركی

  .النبي في غنى تام عن نصرتنا لھ ولو كان بیننا لطلبنا االنتصار ألنفسنا ال لھ. لھ
جب   ات ش ى   . المسألة لیست في حاجة إلى بیان ا بحاجة إل ل   إنھ دة عم المسألة لیست   . أجن

ورق     ى    . بحاجة إلى بیانات منظمات وھیئات ال تخرج توصیتھا عن ال المسألة بحاجة إل
رارات دول ة       . ق ي ثالج ا ف ار ال أن نحفظھ ى الن دة عل ذه الزب ع ھ رض أن نض أن . یفت

ھ      ارات فی حًا ال خی دًا واض رارًا واح : تستدعي كل دولة سفراء الزبدة المعتمدین لتبلغھم ق
وا          أن وه فلیركب م یكن باستطاعتھم أن یوقف ًا وخالل أسبوع وإذا ل یوقفوا ھذا العبث فوری

لیستمتعوا مع شعبھم   -الكوبنھاجن  -الطائرات في نھایة ذات األسبوع ولیعودوا إلى تلك 
دة من دول الرابطة أو      . ھناك بقراءة الصحف ة واح ھ دول یفترض في القرار أال تنفرد ب

ة    المؤتمر وأال تخذلھ  ة دبلوماسیة مغلف زاز      . أخرى تحت لغ دینا شیمة االعت ن ل م تك إذا ل
حة          ة واض ذه الكرام ر ھ م تظھ زاز، وإذا ل أین یكون االعت بمبادئنا وعلى رأسھا دیانتنا، ف
خ        لھم نس ذین تص فراء ال ؤالء الس م ھ یحتقرنا ھ ن س إن أول م فیر ف رد س و بط ة ول جلی

ا داخل       . صحفھم إلى مكاتبھم عبر الحقائب الدبلوماسیة  ا وإھاناتن ة نبین رؤون إھان م یق إنھ
  .سفاراتھم وتحت حصانة العرف الدبلوماسي

رار ضعف یستحق      ذا ق أما أن تكون أغلى قراراتنا وزبدة احتجاجاتنا أن نقاطع زبدة، فھ
ذھب    . رسومًا كاریكاتوریة في ذات الصحف ة ال أن ی ز دول نرید لقرارنا الجماعي أن یھ

  .بلغ كل سفیر أن المسألة أبلغ من اعتذار وأقوى من مساومةنرید أن ن. إلى خراج بقرة
ى     ى وعیس ى موس لي عل دنا، نص ات األرض، وح ل دیان ین ك ن ب ا م بلغھم أنن د أن ن نری

ة    ي الرسالة الخاتم نھم،   . ونعترف بكل األنبیاء ونقّر أننا أتباعھم وعلى طریقتھم ف د م نری
ة امتنعت عن    نرید . ال معاملة بالمثل، بل أن یوقفوا ھذا العبث ألنفسنا أال نكون مجرد أم

زبدة ولو استمرأنا ھذا الفعل لوجدنا أنفسنا غدًا في صحف أخرى وفي دول أخرى نقاطع 
عندما نھان أو تدوس العنصریة على كرامتنا ال أدري لماذا ال نفكر . لھا األرز أو الكاكاو

بطن      ون ومشروب ال دة القول دة وزب ات المع ي احتجاج ورًا ف ك أ . ف م   ذل ع األم وم م ا الی نن
  .مجرد بطن

  ..فائدة ٢٠بل ھو خیر لكم خذ 
  الریاض -عبدالعزیز بن عبدالرحمن المقحم 

ن       ا م د معھ الن الكالم كثر جدًا حول ھذا الموضوع وھي كثرة حمیدة ومشكورة لكن الب
ھبًا       ا مس دیثي ھن ل ح ن اجع ك ل ل ذل ن اج دًا م دًا ج دید ج ار الش ل االختص ار ب االختص

ل   ل،منشورًا  كني سأجعلھ نقاطًا محددة وان كانت كل نقطة منھا كفیلة بحدیث مستقل طوی
ارى           ود والنص فھاء الیھ ھ س دنا ب ا اراد ان یكی دة لم ل عشرون فائ وھي عشرون نقطة ب
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وان أول ) ام یریدون كیدًا فالذین كفروا ھم المكیدون(فقلبھا اهللا لنا علیھم كما قال سبحانھ 
ا         ما بشر اهللا بھ نبیھ صلى ا ك ان سماه افك ة االف ي حادث ؤمنین ف اده الم لم وعب هللا علیھ وس

ة    ).. ال تحسبوه شرًا لكم بل ھو خیر لكم(وثنى بقولھ  ي حادث دة ف وسنذكر ھنا عشرین فائ
  .االفك الدنماركي نختصرھا اختصارًا واهللا قادر ان یجعل فوائدھا اكثر واكثر

د   -١ لم عن ا        ظھور منزلة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ھ بم ان عظم التعرض ل ھ وبی امت
  .یكره

لمین     -ان شاء اهللا -ظھور ھذا الحب الصادق  -٢ د المس لم عن لرسولھ صلى اهللا علیھ وس
  .حتى كأنھ صلى اهللا علیھ وسلم حي بین اظھرنا

دو             -٣ د وان ع ن واح د ودی ي واح اع نب م اتب ا وشعورھم انھ ل اطیافھ ة بك تآلف ھذه االم
  .احدھم عدو لجمیعھم

المزعومین على ذریتھ الذین یریدون ) وكالء آدم(روز العمل الشعبي وتقلیص دور ب -٤
  .ان یوكلھم الناس حتى في عالقتھم مع كنائسھم

  .قادرة على فعل الكثیر) االمة(العلم یقینًا ان امة اإلسالم  -٥
اطقین   -٦ افقین الن ار والمن ن الكف لم م ھ وس لى اهللا علی د ص داء محم ھ اع ا یكن اح م افتض
  .الساكتینو
  .التحسر الحقیقي على الثقة بھؤالء وصرف اموالنا الثرائھم وتسویق منتجاتھم -٧
ا   -٨ الیقین بوجوب السعي الحثیث الستقالل االمة اقتصادیًا وان من لم یسع لذلك عدو لھ

  .ولو كان من ابنائھا
ا قسراً         -٩ ض اآلخر ویحملن ا باالقصاء وبغ ى من یتھمن ا    كفانا اهللا بذلك الرد عل ى م عل

  .یسمیھ ثقافة العولمة والتسامح
ر   -١٠ ظھور منافع االعالم الحر كالقنوات اإلسالمیة والمواقع االلكترونیة ولو كان االم

یھم        ار مغن ر اخب ا یثی ره وانم م یث ھ فل دث مثل م ح ذا وك ن ھ كت ع ف لس الم السفاس الع
  .وممثلیھم والعبیھم ویشغل االمة بھا

ة عن    عصرنا عصر االعالم وال اع -١١ ذه االم الم سوى الفضائیات فھل یعجز تجار ھ
ھم؟ ام      ات االس ام شاش ابعھم ام فاھم واص د ش ذین ترتع ك ال ن اولئ ائیة؟ ای اة فض ة قن مائ

واین تلك الملیارات ) تجارة تخشون كسادھا أحب الیكم من اهللا ورسولھ وجھاد في سبیلھ(
ع؟      ا اي المصارف انف ل نظارھ دة    التي وقفت الجل اإلسالم؟ ایجھ اة فضائیة واح وان قن

دینھم             ا ل دعون بھ ف ی د النصارىلرأینا كی اف عن ذه االوق ت ھ و كان ھ ول اعظم مما ھم فی
  .ویؤذون بھا المسلمین وقد فعلوا

یستطیع كل سفیھ او حاقد في اوروبا وامریكا ان یفعل فعل ھؤالء ویعجز عنھ منعھ  -١٢
ة  فماذا لو فعلوا؟ ھل عندنا قدر من المو! رئیس حكومتھ اجھة یقلب مكرھم علیھم؟ ام غای
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م    دو رق م    ) ٢٠(وسعنا ان نحول اموالنا الغالیة جدًا من الع دو رق ى الع كالمستجیر  ) ١(إل
  !!من الرمضاء بالنار

ى    ) حوار الحضارات( -١٣ ة عل ار الحضارات  (برذعة مرقع ذین    ) حم ھ ال ستزل بركاب
  :وقدیمًا قیل) شعرونیخادعون اهللا والذین آمنوا وما یخدعون اال انفسھم وما ی(

  ستعلم حین ینكشف الغبار
  !جواد تحت رجلك ام حمار؟

ى        -١٤ لم عل ھ وس العاطفة مالم تقید بالشرع عاصفة فمن نصر رسول اهللا صلى اهللا علی
لھ    ھ وكس سفھاء الیھود والنصارى فلم ال ینصره صلى اهللا علیھ وسلم على شھواتھ وعادت

  ى اجابة امره؟حتى یصبح نشیطًا في اتباعھ خفیفًا إل
ھناك قواسم مشتركة یبصرھا االعمى ویسمعھا االصم بین ما في صحافة الدنمارك  -١٥

  .وصحافة العرب من الثناء على بعض الروایات وكتابھا والتمجید لھم والدعایة الصاخبة
ع              -١٦ ا م ي اموالن ًا ف ا ولكن حب ا وال وجًال من ًا لن دنمارك ال احترام ة ال ذر حكوم قد تعت

لعداوة لنا ولنبینا صلى اهللا علیھ وسلم فلو فعلت ھل نعود لھم وكأن شیئًا لم یكن مع شدید ا
ئس     ) یرضونكم بافواھم وتأبى قلوبھم(یقیننا انھم كما قال خالقھم سبحانھ  ك فب ان ذل ئن ك ل

القوم نحن وبئس االتباع لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم اذ كان كل ذلك الغضب الواسع 
ھ ع ق یرفع ان العمی رف اللس ن ط ان م ة او كلمت ا  . نھم كلم ال ورض ب االطف ذا غض ھك

  !العالم اإلسالمي مليء بالذكور اما الرجال فال: االطفال یقول الغزالي
من لم یصرح بموقفھ من اعداء نبینا صلى اهللا علیھ وسلم فھو منھم مھما كان موقعھ  -١٧

رث او یر        ر مكت ذلك او غی ا راض ب ھ ام ذاره الن ون اع ن      ومھما ل ده م م عن یئًا اھ اعي ش
  .رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وكفى بذلك اثمًا مبینًا

ا           -١٨ وا م ا فعل وق م نھم ف و امك ھ ول بح من ك وال اق الیھود والنصارى ال یستكثر منھم ذل
تلبثوا عن فعلھ حتى لو امكنھم ان یقتلوا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كما قتلوا االنبیاء 

ل تطاو    ھ ب ة          من قبل بھم المحرف رًا وكت وًا كبی ون عل ا یقول الى عم ى اهللا سبحانھ وتع لوا عل
ع            ا اصح وانف ت عواطفن و كان دیمًا ل ذلك وھي احق بغضبتنا ق المسماة مقدسة مشحونة ب

  .واهللا المستعان
ذا           -١٩ الم اإلسالمي؟ ان ھ ي الع ا ف ا او شیوخنا او زعمائن ل من اوطانن ماذا لو كان النی

ذین         االفتراض یكشف مقدا ي التقصیر وال ذارنا ف ة ویقطع اع ن المواجھ ر ما نستطیعھ م
  .یحاجون في اهللا حجتھم داحضة

ي      ٢٠ ك االوروب ذا االف افع ھ لو بذلنا كل غاٍل ونفیس لیدرك الناس ما تقدم وغیره من من
م نحتسب   ول   . لكان قلیًال لكنھ جاء بحمد اهللا من حیث لم نبذل ول الى اذ یق دق اهللا تع : وص

لم  ) ه شرًا لكم بل ھو خیر لكمال تحسبو( ك   (واذ یقول لرسولھ صلى اهللا علیھ وس وا ل وقلب
وھم قلبوھا علیھ لكن ربھ سبحانھ جعل عاقبتھا لھ صلى اهللا علیھ وسلم واذ یقول ) االمور
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بحانھ  تھزئین(س اك المس ا كفین الة  ) ان واه والص روه س ى مك د عل ذي ال یحم د هللا ال فالحم
  .هوالسالم على رسولھ ومصطفا

========================== 
  ..بل ھو خیٌر لكم

  
  ١٥/١/١٤٢٧بدریة العبد الرحمن 

١٤/٠٢/٢٠٠٦  
ي           ا شخصیة النب ي تعرضت لھ ة الشرسة الت ن الھجم م تك ھ الصالة والسالم   -ل ي  -علی ف

ا            ت عنھ ي تفتق ائق الت زان الحق ي می ا نضعھ ف یئًا حینم رًا س إحدى الصحف الدنمركیة أم
  ...ثنائیة الغریبة والتي مازلنا نتألم منھا ومن تداعیاتھاتلكم الحادثة االست

  !لم نعد وحدنا المتعصبین_
الم      ة الس ذ حقب المي من دین اإلس رض ال ا تع ة كم الم لإلدان ي الع ا ف ة م رض دیان م تتع ل

  ...ولم یكن ھناك أفضل من المسلم لیكون المتھم األول في أي حادث سیئ..العالمي
روبة أو إسالم شخص ما لیستحق التفتیش واالتھام والصراخ وتكفي القرائن التي تثبت ع

رم      ابي ومج ھ إرھ ھ بأن ي وجھ ي       (ف تاني ف ب الباكس تر بالراك ودي فوس ت ج ا فعل كم
ى إشعار آخر        ). flight plan(فیلم الكفر حت ھ ب رفض اآلخر ویتھم ًا ی ي  ...المسلم دائم وف

ًا  ون نفطی ا یك ب وحینم ة ..جوان ن جھ أنق م ي مت رس غن ھ متغط ث فإن ن حی ف م ومتخل
ي         ة الت تخلص من أوساخھ الداخلی اٍف لی ت ك ھبطت علیھ الثروة فجأة، ولم یكن أمامھ وق

  ..سببھا لھ ارتباطھ بالعروبة واإلسالم
امح و  اة التس دث دع ا تح ب"حینم ي    " الالتعص ت لینتھ ان الوق ھ ح ن أن ربیین ع ن الغ م

شر من سبتمبر استبشرنا     الحدیث عن المسلم وفقًا للصورة المنّمطة بعد حقبة الحادي ع 
ل             م العق ة فھ اة التسامح لمحاول ا دع ي یتزعمھ ة الت ف الغربی نحن المسلمین بموجة التثقی

  ..المسلم أخیرًا
ن التسامح     ًا م وأن حقبة التعّصب الدیني ستنتھي إلى غیر رجعة بإذن اهللا، وأن زمنًا قادم

ًا    والتفاھم بین األدیان سیتكفل بأن تنتھي نسبة كبیرة من الحر   اًء دینی وب، وأن نعیش رخ
  ...نسبیًا في زمن قادم

ون            دنمرك أن تك ا ال ارت فیھ ي اخت ة الت ي اللحظ رت ف ة تبّخ الم الجمیل ذه األح ل ھ ك
  .بمنتھى القسوة) صلیبیة(

دول اإلسكندنافیة     : وأنا حینما أقول رون من أن ال إنھا صلیبیة فأنا أعني ما نبھنا إلیھ الكثی
ال عن         رمز) الصلیب(مازالت تتخذ  ا یق ا رغم م ي أعالمھ ا ف ًا لھ ا "ًا وطنی أو " (الدینّیتھ

  ).علمانّیتھا
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حین یكون ذلك الرمز حاضرًا لدى الدنمركي بھذه القّوة، فإن معالجة أي تصّرف بمعزل 
  ...عن ذلكم الرمز الدیني الوطني أمر صعب على العقل المسلم

ال    د اإلس ي ض وم أوروب ذ أي ھج ل أن یتخ ھ أن نتخّی عب من وأ  وأص ة وأس بغة دینی م ص
  )..صلیبیة(منھا

وش    ھ    ) الغلطة (نحن لم ننس بعد كیف أثرت كلمة الرئیس األمریكي ب حین وصف حرب
ذه       )صلیبیة(ضد اإلرھاب بالـ دینًا لھ ي مت دو الغرب ، وكیف استغربنا نحن المسلمین أن یب

  ...الدرجة، وفي وضع سیاسي ال یحتمل الثرثرة بما ھو دیني
دنمرك  ل ال دین      اآلن تفع ودة لل اءة مقص ن وإس رف أرع ن تص ل م يء، وتجع س الش نف

ذاء مشاعر اآلخر      " الال خوف"اإلسالمي تعبیرًا عن حریة التعبیر، و ن إی لم وم من المس
  ..بمسّوغات عدة

  ..حین تكون خلفیة تلكم اإلساءة دینیة صلیبیة فاألمر سیكون مرّوعًا ووخیما للغایة
) صلیبیًا(مسلمون الحادث وال أستبعد أن نبدأ عھدا ھذا ما سیحدث، وبھذا الشكل سیقرأ ال

  ..تتحارب فیھ األدیان كما لم تتحارب من قبل.. جدیدًا
ر   ر آخ دیني  -أم ن التعّصب ال دیث ع بتھم    -بالح تھم وغض ي حمّی لمون ف دو المس ف یب كی

  !للقضیة اآلن؟
  وما ھي منطلقاتھم؟

داتھم   ذار    اآلن یبدو المسلمون وفي مظاھراتھم المحتجة وتندی اتھم باالعت ة ومطالب الكالمی
ًال من عاصوف      دوءا وتعّق ر   (أكثر تحّضرا وھ رأي والتعبی ة ال م    ) حری ي ل ة الت األوروبی

  !نسمع بھا بھذه الطریقة والوقاحة المنقطعة النظیر
ة    ة والنزاھ ي ذي الحیادی ي الغرب ن اللیبرال ي م ھ المختف ر الوج اآلن یظھ

ادًا...والالِمساس  ناعة وعن ر ش دو أكث ن  ویب رأ م ي یتب ان اللیبرال ب ك لیبي متعّص ن ص م
  ..تعّصبھ الدیني الدموي الفظیع لقرون طویلة

  !وال یعرفون ما یفعلون...مرتبكون -
دین الموصومین    وجھ آخر كشفتھ الحادثة ویمكننا أن نفرح بھ جدًا لنعرف أننا لسنا الوحی

  ..بالحیرة والتخّبط في دفتر التاریخ المعاصر
ي  ..ما یقنن تصرفاتھ...اآلن مرتبكًا ال یعرف ما یحترم یبدو لنا الغربي ما حدود حریتھ الت

  ..ھي أكبر وأفضل ما لدیھ لیدافع عنھ اآلن
ة      دث الشنیع قیم ة والح ة (اآلن تضع اإلساءة األوروبی ة یتضح     ) الحری ة عادل ي محاكم ف

ن االحترام وأمام الحد الذي یفصل بی...فیھا ارتباك البشریین أمام ما یفترض أن یحترموه
  ...وبین الخوف من التعبیر

  ..والمسخرة) قلة األدب(والحد الفاصل بین حریة التعبیر والرأي وبین 
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ادیة    الح االقتص ى المص وف عل ین الخ ل ب د الفاص یم  ...والح ى الق ي عل وف الحقیق والخ
  ..األوروبیة، واحترام الذات األوروبیة لنفسھا وضمیرھا ومنطلقاتھا

أمام ...أمام شعوبھا...أمام ضمیرھا..تبكة ومحتارة وال تدري ما تفعلتبدو أوروبا اآلن مر
  ..أمام عالقاتھا الدولیة واقتصادھا..أمام المسلمین...قیمھا

ي مذبحة الھولوكست          ذي شكك ف زي ال ب اإلنجلی كثیر من الكّتاب ینبھون أیضا أن الكات
ي  ) السامیة (أساسات   الشھیرة یواجھ حكما بالسجن لمدة ستة عشر عاما لمجّرد تشكیك ف

ة      ة والشواھد التاریخی على الرغم من أن منطلقاتھ كانت حواریة مدّعمة بالكثیر من األدل
ا       ...العلمیة ان أو احتقارھ ین األدی ھ استفزازیة أو دعوة للصراع ب ا  .... ولم تكن دوافع كم

دین            ن ال دم الخوف م رأي، وع ة ال ر عن حری ا تعبی ي القضیة الموصوفة بأنھ یحصل ف
  ..دیانواأل

ا نشعر باألسف         در م القرف بق ا نشعر ب ھذه االنتقائیة المقززة التي تمارسھا أوربا تجعلن
  ...لحجم التخبط الذي تعیشھ أوروبا، والذي كشفھ الحادث بشكل سافر وشنیع

ى  ة اآلن إل وا المعرك لمین حول ن المس ر م ون كثی دون(ك المیة ) أرمجی لیبیة إس ة ص دینی
ة  یمارس فیھا الغربي فوقیة  لمة القلیل یس    ..الدینیة، واستقواء ضد الفئة المس ھ ل ي أن ال یعن

بإمكاننا أن نربح المعركة بعد، وأن نحّول التاریخ الذي كان ضدنا وضد صورتنا النزیھة 
د        ..كمتسامحین مدانین حتى إشعار آخر دة خمس سنوات بع دنا لم ذي وقف ض التاریخ ال

فّ   ى ص ر      الحادي عشر من سبتمبر یمكن أن نكسبھ إل ل واألكث دو نحن األعق رًا، ونب نا أخی
الغربي          ...جدارة باالحترام ار ب ة االنبھ الم من حال فاء الع ى ش درة عل رًا وق واألكثر تحّض

وأن توجد ... الذي لم تستطع ناطحات سحابھ ومؤسساتھ المستقلة أن تكون محترمة كفایة
ل   بدًال من التحد)...التعبیري(اآلن حًال لمشكلة أساسھا قلة الوعي  دًا والمتمث ي المرتبك ج

  ..في إعادة نشر الصور المسیئة بین الیوم واآلخر، وفي أكثر من جریدة أوروبیة
دث       ..أخیرًا ھ ح ر إال أن ذي سببھ الحادث المثی د (رغم كل االستیاء ال ا   ) مفی وضروري لن

ان  دأ  وأن ...كمسلمین في حقبة العولمة أن نضع قوانیننا أخیرًا فیما یتعلق باإلساءة لألدی تب
ان            یة األدی زاع قدس د انت ذي یری ي ال د الالدین دي الم ارمة لتح ة وص دة وقوی ة جی حمل

  ...واحترامھا من قلوب العالمین
ًا     " الالدیني" ّون عالم ھ أن یك ذي یمكن ھو الخطر القادم الذي یتربص بأجیالنا القادمة، وال

  ...مًافوضویًا ال یحكمھ إال قانون متحّول ال یحّل حالًال، وال یحّرم حرا
ي "حین ال یجد  د          " الالدین ان عن خریتھ باألدی ھ بمنتھى الصرامة لیوقف س ف أمام من یق

تھم األول      ون الم دة یك ات ع ي جبھ ة، وف رب طویل ار ح دخل غم نا ن نجد أنفس ده، فس ح
دأھا إال   ي "واألخیر فیھا ھو المتدین والدین بإثارة النعرات، والفرقة والتي لم یب ، "الالدین

  ..فة صارمة وقانونًا محددًا وخطًا أحمر عریضًا ال یتجاوزهولكنھ لم یجد وق
ن      تقص م ا، وین اءة إلیھ د اإلس ن یری د م ان ض ا األدی د فیھ ة تّتح ة عالمی وة لوقف ا دع إنھ

ن   ...قداستھا بدعوى حریة التعبیر ي یمك دعوة لتفكیر منطقي طویل وعادل في الحدود الت
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و        ا ھ ان، وم د األدی ة ض ا وزن أي ممارسة نقدی تم      فیھ اره إساءة ی ذي یمكن اعتب د ال الح
  ..وما ھو الحد الذي یمكن اعتباره حوارًا مقبوًال وتعبیرًا عن الرأي محترمًا...تجریمھا

ة          ة العنیف ل والتجرب دث الجل ذا الح دث ھ م یح و ل ذكرنا   ...كل ھذا لم یكن لیحصل ل ي ت الت
ا    جیدًا جدًا بحادثة اإلفك التي وإن كرھھا المسلمون وقت حصولھا، إال د منھ ان الب  أنھا ك

و               ا ھ تكلم إال بم م ت فت، ول ھ ممن ص ت نّیت ت خبث دق، ومن كان ذب ممن ص لیتبین من ك
  ..خیر

ادم،           ا ونفسیاتنا ومستقبلنا الق ي تاریخن د ف ا بفوائ كانت تجربة قاسیة عسى أن نخرج منھ
  ...وكیف ندیر أزماتنا بمنتھى النزاھة والتجرد للحق

  ...)!!َشّرًا َلُكْم َبْل ُھَو َخْیٌر َلُكْمال َتْحَسُبوُه ... (...حقًا
============================  

  بل ھي حرب على اإلسالم
  حمود ضاوي القثامي. د

لم،          ھ وس دى صلى اهللا علی ى رسول الھ اتحد العالم اإلسالمي ھذه المرة ضد من أساء إل
اتھم            ى اختالف لغ ان عل ل مك ي ك الم صوت المسلمین ف وجنسیاتھم  على األقل سمع الع

  .وأوطانھم وھذه بادرة جیدة تستحق االھتمام
ائع،      ة البض تنكار ومقاطع د واالس اھرات والتندی المیة بالمظ عوب اإلس ت الش د تحرك لق
ذه        ل ھ ان مث الم ب ى یعرف الع ة حت ائل الممكن ل الوس د ك ي تجنی تمرار ف ة باالس والمطالب

ل،   ذار ھزی رة      األمور ال یمكن نسیانھا مع الزمن والقبول باعت ا حصل یحصل للم الن م
  .األولى

الن     ا إع ب علین ذا یج تقبل، ولھ ي المس ر ف و اخط ا ھ ى م ود إل د تق رة ق ابقة خطی ا س انھ
الحرب حتى النھایة وحتى ال تتكرر في المستقبل، إذ كیف تكون اإلساءة لإلسالم مباحة    

  .وللیھود محرمة ومحظورة ومن یقترب منھا یا ویلھ ویا سواد لیلھ
اض  ) یدافع(ومعنى ُیّعدي ) من ال یعّدي عن حیاضھ شرعت(بي یقول والمثل الشع والحی

ل ) شرب ما فیھا(جمع حوض، وشرعت  دافع عن نفسھ     : والمعنى الكلي للمث ان من ال ی
  .وحقھ وشرفھ، سوف یستھان بھ وبمكانتھ وقیمتھ ویضیع مع الضائعین
م یتن   ذي زاد ول اب ال ى اإلرھ ت عل الم ولیس ى اإلس رب عل ا الح اھمت انھ د س اقص، فق

ر       ى وصل األم د اإلسالم، حت وسائل اإلعالم الغربیة في إشعال فتنة الكراھیة والحقد ض
لمین     أن المس ئولة، وك ر المس ة غی ذه الطریق لمین بھ اعر المس تھانة بمش ة االس ى درج إل

دن باألسلحة   . لیست لھم مشاعرھم كغیرھم من البشر سجون ومعتقالت وقتل وتدمیر للم
وز   المحرمة دولی ى الرم ا وعذاب وتعذیب لم یشھد لھ التاریخ البشري مثیًال، وتطاول عل

رد رأي            ھ مج ى ان نف عل الم یص ص اإلس ا یخ ب ان م ة، والغری ذه الطریق ة بھ الدینی
  .شخصي والرأي الشخصي یجب ان یحترم
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ق         راء بح ة نك ھ جریم ى ان ھ یصنف عل ود فان ص الیھ ان یخ رأي إذا ك ذا ال ل ھ ولكن مث
ا ت ریة كلھ ة البش الم العالمی ائل اإلع ا وس ن اجلھ تنفر م یة !!! س ة الشخص ذه الحری ھ

  .المزعومة ال یمكن تطبیقھا على الیھود
ى ال تشرع   (والسبب ان الیھود ھم من  وة      ) یذود عن حیاضھ حت ا یمتلكون من ق ل م وبك

وقدرة، ولھذا أصبح العالم یخشاھم ویبتعد عن اإلساءة إلیھم حتى ال یتعرض من یتعرض 
  .حاكمة والسجن والتعویض على الرغم من أقلیتھملھم للم

أنھم یعیشون         ف وك یھم تختل ان النظرة إل لمین ف اما أكثر من ملیار وربع الملیار من المس
خارج الكرة األرضیة، فالضغوط السیاسیة ال تتوقف عن المطالبة بالتخلي عن كل ما ھو 

تي أفرزت تجمعات شبابیة  إسالمي، ووسائل اإلعالم من جانبھا تساھم في بث سمومھا ال
  .أوربیة تحارب اإلسالم بشكل علني

الف    كل یخ لمین بش الم والمس ة لإلس وم المعادی الم والرس ب واألف رت الكت ث ظھ حی
م تقتصر    األعراف والمبادئ اإلنسانیة، وھذا یعني ان الحرب المزعومة على اإلرھاب ل

ذه الحرب كل المحرمات، على مالحقة اإلرھابیین، وإنما تجاوزت كل الحدود وأباحت ھ
ا یشاء،               ل م ة اإلسالم ضالتھ لیفع ذاء ام د إی ل من یری ا ك د فیھ فكانت فرصة سانحة وج
ع          المیة كمن ة اإلس الرموز الدینی تھانة ب ایقات واالس لت المض رائم وحص ت الج فارتكب

  .الحجاب في فرنسا
قامة الدعاوى الن العالم اإلسالمي أصبح عاجزا عن الدفاع عن نفسھ، واقل ما یمكن ھو إ

ضد كل من یسئ لإلسالم من بعید أو من قریب لكي یفكر كل من یحاول اإلساءة لإلسالم 
ین     الیھود المحمی لمین ب عشرات المرات قبل إقدامھ على فعلتھ، مع المطالبة بمساواة المس
م   عالمیا في كل مكان، ومن ھنا یأتي دور رجال القانون وأصحاب رؤوس األموال، المھ

ون ل م    ان تك ین األم ا ب ا ومكانتھ المیة قوتھ ة اإلس  .ألم
=========================  

  ھل نحن في مواجھة مع الغرب؟ ... بیئة العنصریة وكراھیة اآلخر
 

  عبد الحسین شعبان: الكاتب
د     لمین    ) ص(اثار نشر صحیفة دنماركیة صور مسیئة للرسول محم ین المس استیاء مالی

ھ عكس األجو      الم، خصوصًا ان التوتر وبرائحة العنصریة      في الع حونة ب لبیة المش اء الس
ذت اجراءات       ي اتخ ا والت ا وامیرك ة «التي سادت لدى بعض االوساط في اوروب » قانونی

ًا     ث شكلت مرتع وغیر قانونیة استھدف بعضھا مباشرة الجالیات العربیة واالسالمیة، حی
 ١١ظمت إثر تفجیرات خصبًا لنزعات الكراھیة والعداء لآلخر وعدم التسامح، والتي تعا

ألف انسان بريء، وكذلك ما أعقبھا  ٣االرھابیة وراح ضحیتھا أكثر من ) سبتمبر(ایلول 
  .من تفجیرات حصلت في العدید من البلدان االوروبیة
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اواة      دل والمس م بالع ا ال تتس اب، ألنھ ى االرھ جعة عل ة مش ریة بیئ روف ان العنص ومع
وع واال رام التن الحقوق واحت رار ب ائیة،  واالق الیة اقص ة استئص ة إلغائی ي بیئ تالف، فھ خ

ام    ال واالنتق ذي     . لتغذیة العنف والعنف المضاد وردود االفع تھم االساسي ال ان الم واذا ك
ومن  » السیاسة العنصریة  «، ھو  ٢٠٠١أدین في مؤتمر دیربن العالمي حول العنصریة 

وق ا   ر لحق ریة والتنك رائیل العنص ة اس ت سیاس ث كان ا، حی ف وراءھ ي یق عب العرب لش
ت    اءلة وحظی ام المس ت ام ي وقف ي الت مي ھ اب الرس ادة واالرھ ال االب الفلسطیني واعم

ى         ت ال ام تحول ة اإلتھ إن وجھ ة، ف ذه االدان ، حین  »العرب والمسلمین  «بحیز كبیر من ھ
  .ظھر إنتماء من نفذوا العملیات االرھابیة الیھم

اونھم من اجل استئصال شأفة       ولم یشفع لھم ادانتھم الشدیدة لتلك االعمال االرھا ة وتع بی
ود        ارب عن ستة عق دى یق ى م االرھاب، كما لم یغفر لھم انھم كانوا ضحیة االرھاب عل
ذي اشتد     داخلي ال من الزمان، سواء االرھاب الموجھ من الخارج ضدھم، او االرھاب ال

تال         دعي ام ة وت ة ومنغلق د جماعات متطرف ى ی ك في الربع األخیر من القرن الماضي عل
ا          الء ارادتھ یلة الم وة وس تخدام الق ف واس اب والعن ج االرھ تھج نھ ت تن ة، فكان الحقیق
ًا ام    وفرض رأیھا القائم على تحریم االخر وتجریمھ وتأثیمھ، سواء كان ھذا االخر داخلی

  .خارجیًا، فال فرق لدیھا
د و     ت تحظى بتأیی ة كان دعم  وھنا ال بد من االشارة الى ان بعض ھذه الجماعات المتطرف

ك    » الغرب«من  بصورة معلنة او مستترة، بل إن بعضھا جرت محاوالت لتصنیعھ، وتل
مال           واء ش ر، س از التعبی فافھا اذا ج ى ض ا وعل ي منطقتن راع ف ات الص دى مفارق اح

  .المتوسط أو عبر القارات
دیولوجیا    المعركة حالیًا ال تدور بالجیوش وحدھا، وسیلة للصراع، ولیس االقتصاد واالی

عالمات أساسیة لھذا الصراع، بل امتد الصراع وشمل على نحو أوسع وأعمق    وحدھما
اح       . تأثیرًا الحقل الثقافي ل افتت ي حف ولیس عبثًا أن یعبر الرئیس الفرنسي جاك شیراك ف
ال     ٢٠٠١) اكتوبر(في تشرین األول  ٣٣مؤتمر الیونسكو الـ ك حین ق رن  «عن ذل ان الق

ا   التاسع عشر شھد صراعات القومیات وا دیولوجیات، ام لقرن العشرین شھد صراع االی
  .»القرن الحادي والعشرین فقد شھد صراع الثقافات

ت  د جعل ة«لق ھ » العولم الم كل ة«الع ة كونی ة  » قری ددون بالعولم ذین ین ن ال ت م وان كن
ب    ى النخ ًا، وعل ة ایض ر القلیل ا غی ة ایجابیاتھ رة، اال ان للعولم لبیاتھا الكثی ون س ویلحظ

ورة،    الفكریة وال ة متن ة وغربی ثقافیة العربیة واالسالمیة والعالمثالثیة ومعھا نخب أوروبی
ن المنجز     ان تسعى لعولمة حقوق االنسان والمعرفة وثقافة التسامح والعدل واالستفادة م

  .التقني على المستوى العالمي لما فیھ خیر البشریة وسالمھا وتقدمھا ورفاھھا -العلمي 
ًا وسریعًا ازاء ما نشرتھ الصحیفة الدنماركیة وعدد من الصحف واذا كان رد الفعل شدید

ة           وانین لمكافح ن ق در م ا ص المیة ازاء م ة واالس ل العربی إن ردود الفع ة، ف االوروبی
ان بعض التصرفات  . االرھاب رغم انھا كانت مفصلة علیھم لم تكن بالمستوى المطلوب
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د  ع الغرب؟       : ةالعنصریة تثیر العدید من التساؤالت القدیمة الجدی ة م ي مجابھ ھل نحن ف
ة؟ ھل         د الحداث ا بع ة او م وھل ثمة مواجھة بین الغرب واالسالم؟ ھل ھي مشكلة الحداث

إقرار      » ما بعد التاریخ«في االعالن عن دخول عالم  ا ب ھ فرانسیس فوكویام ا الی الذي دع
ى شاطئ  ظفر اللیبرالیة على المستوى الدولي كنظام سیاسي واقتصادي، یوصل العالم ال

ب  » صراع الحضارات«السالم؟ أم االقرار بـ  الذي دعا الیھ صموئیل ھنتنغتون حین طل
شحذ جمیع االسلحة لمواجھة الخطر الراھن؟ وقصد بھ االسالم بعد انھیار الشیوعیة على 

  .المستوى الدولي
ة      وق االنسان وحری رام حق این ھي حدود الوصل والفصل بین الدعوة الى التعددیة واحت

ى اجراء اصالحات      ال ف السبیل ال سوق، ازاء محاوالت فرض االستتباع والھیمنة؟ وكی
ة أوًال          ر عن استحقاق وحاجة ماسة داخلی ي واالسالمي كتعبی ضروریة في العالم العرب

  !وقبل كل شيء ولیس ارضاء ألحد أو استجابة لطلب خارجي
ى العرب والم     ن الغرب ال ة    ثمة وجھتا نظر مخطوءتان في رؤیة كل م ي رؤی سلمین وف

ف لكال              ي المواق ایز ف ي التم ت ال أنف ى الغرب بشكل عام، وان كن لمین ال العرب والمس
  .الفریقین، اال انھ السائد بل الیومي الذي یحدد عالقة السیاسة بالثقافة احیانًا وبالعكس

ك         ارب ذل ا یق لم أو م ون مس ة ملی ون وأربعمئ وكمقدمة لھذه الفقرة اقول إن ھناك نحو بلی
ؤتمر االسالمي   (دولة اسالمیة  ٥٧بلدًا بینھم  ٦٠توزعین على أكثر من م ي الم ) عضو ف

رة (اضافة الى بلدان یشكل المسلمون جزءًا كبیرًا من سكانھا  د   ) اقلیة عددیة كبی ل الھن مث
دھا     ١٦واثیوبیا، وھناك  ي روسیا وح لم ف ون     . ملیون مس الم االسالمي یؤلف ان سكان الع

ة         نحو خمس سكان العالم، الم البالغ ث دول الع دان االسالمیة نحو ثل ف البل  ١٩٠كما تؤل
  .دولة

االسالم شيء   »و. »كتلة واحدة«لقد ظل الفھم قاصرًا في النظر الى المسلمین باعتبارھم 
د ین          . »واح الم أو ب المیة واالس ات االس ین الجماع ًا ب وش احیان ام وتش اك ادغ ل ھن ب

و » التھدید االسالمي«لك في حمى الحدیث عن وذ. المسلمین واالسالمیین واالسالمویین
اره      »الخطر االسالمي  « ن االسالم باعتب دیث ع د الح ًا عن ة الحرب احیان تعادة لغ ، وبإس
دوًا« ة       » ع ون غالبی اد تك ذلك تك ر، وب ن البش ین م ات المالی افي لمئ ون الثق یس المك ول

ذه   ر ھ ة النظ ب وجھ لمین حس ة«المس ى » مجبول اب وعل ى االرھ ةالعدوان«عل ي » ی الت
تدمغھم دون تمییز او تمحیص او محاولة للفھم بأصول الدین وبالقانون واالنظمة السائدة 
ھ        از ب ي تمت تالف الت وع واالخ ن التن اھیكم ع ة، ن ات الدولی ة وبالعالق ة المتبع وبالسیاس

  .المجتمعات االسالمیة مثل غیرھا من المجتمعات
ة   ًا       فلإلسالمیین وللمسلمین وبشكل عام آراء مختلف ات تبع ع والعالق ي السیاسة والمجتم ف

واالسالم لیس كلھ وال حتى المسلمین كلھم أو . الختالف المصالح واألھداف والتصورات
دون تنظیم     نھم یؤی دة «معظمھم او حتى جزء مؤثر م ة   » القاع ة حكوم ان «أو رؤی » طالب

لما أفرزتھ التجربة األفغانیة أو نموذج اسامة بن الدن ولعلھم ال یرحبون بقیام دولة دینیة 
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ا من    ة اإلسالمیة  «المریرة في أفغانستان أو غیرھ رًا وحاسمًا     »األنظم ل ان قسمًا كبی ، ب
ة   راءات حكوم دوا اج م یؤی لمین ل ن المس اھیكم ع المیین ن ن االس ان«م ب » طالب وتعص

ي            ة ف ل البوذی ا تحطیم التماثی ا فیھ دھا، بم ي اعتم ة الت ات االرھابی تنظیم القاعدة والتوجھ
ا  ب ان باعتبارھ المیة «امی ر اس س      » غی ذوق والح دام ال ن انع ر م ھ الكثی ف فی و موق وھ

ذلك         ثمن، وك در ب ة ال تق ة ذات قیم ة عالمی روة تاریخی الجمالي ناھیكم عن كونھ تفریط بث
ع الحضارة         دني والتفاعل م ع الم اعي والمجتم دم االجتم الموقف من المرأة و قضایا التق

  .االنسانیة
ات العربی  ارة       المجتمع ل حض انیة تمث ات االنس ن المجتمع ا م ل غیرھ المیة مث ة واالس

ة      دارس نظری یة وم ات سیاس ة واختالف ة وثقافی ة وقومی ات فكری ًا وتوجھ ًا وقیم وتاریخ
وم           دم وعل ا من تق ا یجري حولھ ل م الم وبك أثر بالع بخصوص التنمیة والتطور، وھي تت

ي االسالم، فھو لیس دین حسب،  ومع ان ھویتھا العامة ھ. وتكنولوجیا وافكار ومتغیرات
ة وأصول    بل ھو في نھایة المطاف حضارة ألمم وشعوب وتكوینات عرقیة وأثنیة ولغوی
ي الركب           ا ف ام انخراطھ ا من دون ان یضع حاجزًا ام ي حیاتھ متنوعة، ساھم االسالم ف
ع نحوه بشكل      تم التطل الحضاري نحو الحداثة والدیموقراطیة وحقوق االنسان، وھو ما ی

  .یر وھو ما یجري الصراع حولھ بشكل أكبر بین التیار التقلیدي والتیار الحداثويكب
الى االسالم قاصرة وان كانت بالطبع نظرة غیر موحدة بحكم » الغرب«واذا كانت نظرة 

ذه ھي نظرة الغرب السیاسي،        ة، إال أن ھ وجود تیارات وتوجھات فكریة وثقافیة مختلف
الم ارات االس ة ازاء التی باب   وبخاص ل ألس الم كك ى االس ا ال حب احیان د تنس ي ق ویة الت

ى         ي واالسالمي ال الم العرب ي الع ھي االخرى   » الغرب «سیاسیة، فإن النظرة السائدة ف
ى استحضاره       » كالنیة«نظرة  ل تلجأ ال ًا ب اریخ أحیان او كلیة، أي شمولیة مستندة الى الت

دت حاجة ا   » االسالم »و» الغرب«بشأن الصراع بین  ا وج ا     كلم ات نظرھ ى دعم وجھ ل
» وال أقول الحروب الصلیبیة» الراھنة، فھو صراع تاریخي، حتمي منذ حروب الفرنجة

  .كما یذھب البعض» صلیبیة جدیدة«وقبلھا في الفتوحات االسالمیة، بل انھا حرب 
ي        المین العرب ي الع بین ف رفین والمتعص ض المتط ر بع ة نظ ب وجھ راع اذن حس الص

و  راع مت و ص المي ھ ایش   واالس ي أو التع بیل للتالق ي، ال س ي وأخالق ي ودین ارث، قیم
یحیة      ارة مس ي حض ة ھ ارة الغربی ھ، ألن الحض ا     -مع ا احیان تم دمغھ ة ، وی یھودی

ًا        » بالكافرة« لمًا او اعتراف ھ س ى حل احري ال سبیل ال وحسب ھذا المفھوم فھو صراع تن
اآلخر افع  . ب تركة والمن الح المش ى المص ر ال ن دون النظ ك م تركات وذل ة والمش المتبادل

  .االنسانیة
ات    یس اختالف واذا كانت السیاسة ھي في المحصلة تعبیر عن صراع واتفاق المصالح ول
عقائدیة حسب، فإن الثقافة ھي جسر التواصل بین البشر والكیانات بحثًا عن المشتركات  

ة، والمع    . االنسانیة وفي اطار حقول المعرفة ة المطاف معرف ي نھای ة سلطة   والثقافة ف رف
ة             لمین تنمی ى العرب والمس ر الفیلسوف البریطاني فرانسیس بیكون، وعل د تعبی ى ح عل

د    ٢٠٠٤وكان تقریر التنمیة البشریة لعام . سلطتھم بالمعرفة دة ق الصادر عن االمم المتح
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ي     ة ف ات التنمی كشف حجم النقص الفادح في المعرفة والحریات التي تعتبر من اھم معوق
دان العالمث رأة     البل یش دور الم ى تھم افة ال المیة، اض ة واالس دان العربی ا البل ة ومنھ الثی

  .وعدم االقرار بحقوق االقلیات
ة،       ز وتطویر جسر الثقاف المداولة والشراكة والحوار وسیلة للتواصل الحضاري ولتعزی

ـ  ًا، ف لبًا أو ایجاب تخدامھ س ن اس ذي یمك رب«ال ت » الغ ؤوًال وإن كان ده مس یس وح ل
ض االسئلة      مسؤولیتھ ا ة عن بع ي االجاب ساسیة وال یمكن تخفیفھا تحت أي مبرر كان، ف

ول            ارب واالص ددة المش ة متع ة الكونی ار الثقاف ي اط ة ف دیات العولم عھا تح ي تض الت
ین     لمین ح ن المس ین م ات المالی دى مئ روع ل ق المش اظم القل ا یتع ن ھن ات، وم والتكوین

ر    ي الغ ریة ف ات العنص ض النزع ري بع ر وتستش ي  تنتش عید السیاس ى الص یس عل ب ل
  .تلك التي تستخف بمقدسات اآلخرین» فحسب، بل على الصعید الثقافي ایضا

  باحث وكاتب عراقي
  صحیفة الحیاة اللندنیة

========================== 
  بیان من أتباع دین اإلسالم، أتباع النبي الخاتم محمد صلى اهللا علیھ وسلم

 
  ة خاتم األنبیاءاللجنة العالمیة لنصر: الكاتب
  ٠٢/٢٥/٢٠٠٣: بتاریخ

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ن              ین م ى الثقل لم، إل ھ وس د صلى اهللا علی ي الخاتم محم اع النب ن اإلسالم، أتب من أتباع دی

  .الجّن واإلنس
  .السالم على من اّتبع الُھَدى

ان، وال تن : أما بعد ْوٍن     فھذا خطاُب أمٍة ال ُیمثُِّلھا وال َیُحدُّھا بلٌد وال مك ى عرٍق أو َل تمي إل
أو لغة، وال تدعو إلى عقائد أو مفاھیم وضعھا علماؤھا ومفّكروھا، وال ُتریُد َبْسَط نفوذھا 
من خالل حضارتھا البشرّیة ِبَصْبغ الناس بتصّوراتھا المستمّدة من مذھبھا أو تاریخھا أو 

  .تقالیدھا اآلدمّیة
مع    ة اهللا، وُتس اس بدعای دعو الن ٌة ت ا أم رّیة    ولكّنھ ًة للبش بحانھ، قائل الق س اَب الخ ھم خط

  .أسلموا تسلموا: جمعاء
إن ھذا الخطاب الذي نوجَّھھ للبشرّیة ، بل للثقلین ، ال یحّق ألحٍد أن یتصّور أنھ یجوز لھ 
در              ا ال یق ھ خطاٌب یتضّمُن م ق ؛ ألن ن الَخْل ٍد م ُھ ألح اء نفسھ وأن ُیوجََّھ ن تلق أن یكتبھ م

ھ  دنیا،           علیھ جمیع البشر، إن ي ال ة السعیدة ف اة الطّیب َق بالحی د المتحّق َد األكی یتضّمن الوع
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رة  ي اآلخ م ف ّل األعظ الثواب األج ْؤِمٌن  { وب َو ُم ى َوُھ ٍر َأْو ُأنَث ن َذَك اِلحًا مِّ َل َص ْن َعِم َم
  ].٩٧:النحل[} َمُلوَنَفَلُنْحِیَینَُّھ َحَیاًة َطیَِّبًة َوَلَنْجِزَینَُّھْم َأْجَرُھم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوْا َیْع

ى البشرّیة،          اء نفسھ إل ن تلق ذا الخطاب م ل ھ ولذلك فإن من ظنِّ أنھ یحّق لھ أن ُیوجَّھ مث
ون                ا اّدعاه فرع ذلك م ّدعي ب ھ الخالق، وَی ّل اإلل لُّ نفسھ َمَح ا ُیِح و إّنم ان، فھ ًا من ك كائن

ذا     ى ھ ر إل ن البش ھ م اء جنس ى أبن ًا عل ة، متعالی ن األلوھّی رود م ن  ونم رق م دِّ األخ الح
ومن حقِّ البشر حینھا، وُكلِّ واحٍد منھم، أن یرفض االنصیاع لمثل ھذا الخطاب  . التعالي

من بشٍر مثلھ، بل على البشر أن یرفضوا سماَع مثل ھذا الخطاب، بل علیھم أال یسمحوا  
ن       اء م ة الخرق ذه الدرج ى ھ ري إل ھ البش ى جنس یھم وعل ع عل ر أن یترّف ن البش ٍد م ألح

  !!!رّفع؛ ألن في مجّرد سماعھم لھذا الخطاب البشرّي إقرارًا بعبودّیتھم لبشٍر مثلھم الت
ٌة        ) أخیرًا(ولذلك  ا أم ى أنن ھ عل ى البشرّیة، ال نوجِّھ ھ إل فإن مثل ھذا الخطاب الذي ُنوّجھ

اني أو حضاري، وال       انيِّ أو زم اع مك ا أيُّ اجتم تنتمي إلى أي انتماء بشري، وال یجمعھ
ة  یؤَلُف بی ة    . نھا أيُّ مطامَع اقتصاَدیة أو مطامح سیاسّیة أو مصالح دنیوّی ھ خطاُب األّم إن

  .التي اّتبعت دین الخالق الواحد األحد، الذي ال إلھ إال ھو وحده ال شریك لھ
ٍن ُیصلح   .. نعم  إننا أتباع دین اإلسالم، الدین الذي رضیھ الخالُق للبشرّیة، وجعلھ آخَر دی

ھ   بھ شأن الثقلین، وی لِ  بأحكام خرجھم من الظلمات إلى النور، وتتحقَّق باإلیمان بھ والعم
ذي    د ال سعادُتھم في الدنیا واآلخرة، ولن تتحّقق سعادتھم بغیر ھذا الدین؛ ألنھ الدیُن الوحی
ن الخالق،        و دی لم، فھ ھ وس یرضاه اهللا للبشرّیة بعد بعثة خاتم الرسل محمد صلى اهللا علی

دنیا        والخالق وحده ھو العالم ي ال افعھم ف م من ق لھ ا یحّق ْن    {بمصالح العباد وبم ُم َم ا َیْعَل َأَل
رُ    ُف اْلَخِبی َو اللَِّطی َق َوُھ ك[} َخَل دنیا      ]١٤:المل ر ال ك أم ذي یمل و ال ده ھ الق وح ، والخ

دیر   يء ق ل ش ى ك و عل يء، وھ ّل ش ده ُك ؤونھما، وبی دبِّر ش رة، وُی ده . واآلخ و وح م ھ ث
نی   ازي المحس ذي ُیج بحانھ ال و     س ر، فھ وم اآلخ ي الی اب ف یئین بالعق ان والمس ن باإلحس

دین   { سبحانھ وحده  وم ال ك ی ار      { ] ٤: الفاتحة  [} مال ِد القھ ِھ اْلَواِح ْوَم ِللَّ ُك اْلَی ِن اْلُمْل } لَِّم
  ].١٦:غافر[

الء     ل العق ا ك ّر بھ ب أن یق ة، یج ٌة محض ا حقیق الُق   : إنھ زُم الخ ذي ُیل دین ال ي أن ال وھ
ھ سبحانھ،        المخلوقین بھ، وا تھم ب اتھم، من عالق َع شؤون حی لذي ُینظُِّم لھم فیھ ربُّھم جمی

َق            ھ طری م فی ّیُن لھ ى اختالف أجناسھم وأحوالھم، ویب الھم، عل المخلوقین أمث تھم ب وعالق
ك السعادة،         =سعادتھم في الدنیا واآلخرة وغ تل ة لبل دة الحّق ًا الوسیلة الوحی أنھ سیكون حق
ًة لبلوغھا إال ھذه الوسیلة، وأنھ ال یحق لھا أصًال وال یجوز أن وأن البشرّیة لن تجد وسیل

  .ترفض ھذا الدین والنظام اإللھي لخالقھا سبحانھ
. إّن وجود الخالق حقیقٌة ال یشك فیھا عاقٌل، بل ھي أعظُم حقیقٍة في الوجود على اإلطالق

ھ ،   وال یشك عاقٌل أیضًا أن من أنكر ھذه الحقیقة بلسانھ من البشر، أنھ  ا قلُب قد اعترف بھ
ولھذا سقطت الشیوعّیة، مع . بل قد أعلنھا ھو بوجوده، وأعلنھا معھ الوجود كلُّھ من حولھ
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دل   أنھا سقطت من یوم أن ُولدت؛ ألنھا صادمت أعظم حقائق الوجود، وھي أن الوجود ی
  .على أنھ ال ُبّد لھ من خالق علیٍم حكیم عظیم قادر

الذي دّلت مخلوقاتھ على عظمتھ وعلمھ وحكمتھ، بما أوجده وھذا الخالق العظیم سبحانھ، 
من ھذه األفالك العظیمة، وما فیھا من النظام الدقیق المتناھي الدّقة، وما أوجده على َوْجھ 
ن      ا م ا بینھ ادات، وم ات، والجم ر، والنبات ر والبح ي الب ة ف اء المختلف ن األحی األرض م

ف    نعة ولطی ب الص ن عجی ا م ا فیھ ق، وم ر  التناس ا ال زال البش ك مم ر ذل دبیر، وغی الت
ر       =یبحثون عن أسراره، ویسعون إلى اكتشافھ ًا بغی ق عبث ق الَخْل د خل ال ُیمكن أن یكون ق

ى وجھ األرض دون       ھ عل حكمة، وال أن یكون قد خصَّ الثقلین بالعقل من سائر مخلوقات
ھ   سبب ؛ ألن ھذا العمل یعارُض حكمتھ وعلمھ وعظمتھ سبحانھ التي دّلت عل ا مخلوقات یھ

الى    )كما سبق ( ول تع ذلك یق وَن         { ؛ ول ا ُتْرَجُع ا َل ْم ِإَلْیَن ًا َوَأنَُّك اُكْم َعَبث ا َخَلْقَن ْبُتْم َأنََّم } َأَفَحِس
  ].١١٥:المؤمنون[

ق               ة من خل اك غای دَّ أن یكون ھن ق، وال ُب ق الَخْل ن َخْل ة م اك غای دَّ أن تكون ھن إذن فال ُب
ن        البشر الذین نحن منھم، خاصًة ي استطاعوا م ر، الت ل والتفكی ة العق أّنھم قد ُمّیزوا بنعم

ن        ) وھي ھبٌة من الخالق لھم(خاللھا  ِة الكون م ات وأنظم ن المخلوق رًا م خِّروا كثی أن ُیس
  .حولھم لتحقیق كثیٍر من المنافع الدنیوّیة لھم 

بل ھل ! ثم ھل یحق للبشر أن یحّددوا غایة إیجادھم والسبب في تخصیصھم بنعمة العقل؟
ة ؟  ذه الغای وا ھ ًال أن یعرف نھم أص قُّ  ! یمك و ح ذا ھ ك، وأن ھ ن ذل ز م م أعج ك أنھ ال ش

الى؛ ألن        ره سبحانھ وتع ھ غی خالقھم وحده، وال یحق ألحٍد أن یّدعي لھ شیئًا من الحق فی
  !!المخلوق ال یعلم ما في نفس المخلوق، فأنَّى لھ أن یعرف ما في نفس الخالق؟

ْرَك   إن َت ذلك ف ھ    ول الق وعظمت َة الخ ارُض حكم م ُیع ن َخْلقھ ة م ان الغای رّیة دون بی البش
ویعاِرُض رحمتھ . وعلمھ، وُیعارُض َعْدَلھ أیضًا؛ إذ فیھ تكلیف بما ال یدخل تحت قدرتھم

م   سبحانھ بعباده، وھو الذي وسعت رحمتھ كل شيء، بأن یتركھم ھمًال بغیر نظاٍم ُیبیِّن لھ
  .لقھم من أجلھافیھ أسباب سعادتھم ، التي خ

ھ   ولذلك أرسل اهللا تعالى الرسل علیھم السالم، لبیان دینھ، الذي ھو نظام البشریة، الذي ب
ق            رف طری ھ ، ویع ن َخْلق َة م ان الغای رف اإلنس ھ یع رة ، وب دنیا واآلخ ر ال ُلح أم َیْص

وا   . الوصول إلى تحقیق ھذه الغایة إذ بغیر إرسال الرسل لن یكون بإمكان البشر أن یعرف
ب      ة وأن ُیعاق ك الغای ق تل غایة خلقھم وال بطریق بلوغھا، وبذلك ال ُیمكن أن ُیثاب من حّق

ٌة    { من لم یحّققھا، كما قال تعالى  ِھ ُحجَّ ى الّل رُُّسًال مَُّبشِِّریَن َوُمنِذِریَن ِلَئالَّ َیُكوَن ِللنَّاِس َعَل
ى   { ، وقال تعالى ]١٦٥:النساء[} َبْعَد الرُُّسِل َوَكاَن الّلُھ َعِزیزًا َحِكیمًا ذِِّبیَن َحتَّ َوَما ُكنَّا ُمَع

  ].١٥:اإلسراء[} َنْبَعَث َرُسوًال 
ا   ان بھ ْت باإلیم ي ألزم رى، الت ة الكب ة الثانی ي الحقیق ل ھ ال الرس ح أن إرس ذلك یّتض وب

ان    . الحقیقُة األولى، التي ھي وجود الخالق سبحانھ ى وجوب اإلیم فوجود الخالق یدّل عل
  .سل، وھذا ما ال یصّح من عاقٍل أن ُیكابر في إنكارهبإرسال الر
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ذي     و ال ده ھ والرسل إنما جاؤوا لتبلیغ دین اهللا تعالى، وسبق أن ذكرنا أن دین الخالق وح
ھ البشریة          زم أن تّتبع ھ یل ذلك فإن ة، ول ة واألخروّی ذه  . یضمن للبشرّیة السعادة الدنیوی وھ

  .الحقیقٌة ثالثٌة كبرى، سبق إثباتھا شرعًا وعق
علیھ (وكما أرسل اهللا تعالى إلى البشر ُرسًال منھم لتبلیغ دینھ إلى اُألمم السابقة، مثل نوح 

الم راھیم )الس الم (، وإب ھ الس ى )علی الم (، وموس ھ الس ریم   )علی ن م ى ب ھ (، وعیس علی
دًا      ) = السالم ى البشرّیة محم الى إل ع      (فقد أرسل اهللا تع ى جمی لم وعل ھ وس صلى اهللا علی

اء اهللا لھأنبی ى       ).  ورس دًا عل رًا جدی لم، أم ھ وس لى اهللا علی د ص ي محم ة النب ت بعث فلیس
ِل   { البشَریة، كما قال تعالى  ْن الرُُّس اف  [ } ُقْل َما ُكنُت ِبْدعًا مِّ د أرسل اهللا   ]. ٩:األحق فق

ا ِإلَ     { تعالى قبلھ رسًال كثیرین، كما قال تعالى  ا َأْوَحْیَن َك َكَم ا ِإَلْی یَن   ِإنَّا َأْوَحْیَن وٍح َوالنَِّبیِّ ى ُن
وَب   ى َوَأیُّ َباِط َوِعیَس وَب َواَألْس َحاَق َوَیْعُق َماِعیَل َوِإْس َراِھیَم َوِإْس ى ِإْب ا ِإَل ِدِه َوَأْوَحْیَن ن َبْع ِم

َوُرُسًال  َوُیوُنَس َوَھاُروَن َوُسَلْیَماَن َوآَتْیَنا َداُووَد َزُبورًا َوُرُسًال َقْد َقَصْصَناُھْم َعَلْیَك ِمن َقْبُل
ى   لَّْم َنْقُصْصُھْم َعَلْیَك َوَكلََّم الّلُھ ُموَسى َتْكِلیمًا رُُّسًال مَُّبشِِّریَن َوُمنِذِریَن ِلَئالَّ َیُكوَن ِللنَّاِس َعَل

  ].١٦٥-١٦٣:النساء[} الّلِھ ُحجٌَّة َبْعَد الرُُّسِل َوَكاَن الّلُھ َعِزیزًا َحِكیمًا 
د   ّي محم ن          إذن فإنكار رسالة النب ل م ھ رسول اهللا، ال ُیقب ّرد أن لم لمج ھ وس صلى اهللا علی

أحد؛ ألنھ إن كان ھذا الُمْنِكُر مّمن یؤمن برسوٍل قبل النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، وھو قد 
وإن كان ھذا ! أقرَّ بذلك عقیدَة إرساِل الرُُّسل، فلَم ُینكر رسالة النبي صلى اهللا علیھ وسلم؟

رسول، فیلزمھ أن ینكر وجود الخالق، وأن ینكر وجوده ھو نفسھ؛  الُمْنِكُر ممن ال یؤمن ب
رى     ائق الكب ذه الحق ین ھ رابط ب بق (للت ا س ذین    ). كم د ھ وم إال أح اس الی ي الن یس ف ول

ان             لم، إذا ك ھ وس د صلى اهللا علی وة محم ار نّب دم إنك وم ع م الی اس كّلھ الفریقین، فیلزم الن
  .ِفھ بالرسالةإنكارھم لھا مبنّیًا على مجّرد إنكار َوْص

دق        ى ص ٌل عل م دلی م یق ھ ل وأّما إن كان إنكار رسالة النبّي صلى اهللا علیھ وسلم لدعوى أن
ة، أو     نبّوتھ، فھذا إّما ناشٌئ من ھذا المّدعي عن َجْھِل وتقصیر بالغ في البحث عن الحقیق
ة          ي رابع حة وضوح الشمس ف ة الواض ناشىٌء عن عناٍد واستكبار وإعراض عن الحقیق

ھنا في ھذا الخطاب بعَض دالئل نبّوتھ باختصار، تاركین َمھّمة  –نحن –وسنذكر . ارالنھ
اھم           ي دنی ا یسعدون ف ي بھ رى، الت ة الكب احثین عن الحقیق البحث والتقصِّي للمنصفین الب

وقبل أن نذكر ھذه الدالئل، فإنا . وُأخراھم، وباإلعراض عنھا یشقون في دنیاھم وأخراھم
الیھود والنصارى  (ل محمد صلى اهللا علیھ وسلم نسأل أتباع الرسل قب ن    ): ك دیكم م اذا ل م

دینا       یًال إال ول ذكروا دل ن ی إنھم ل نحن   –أدّلة صدق نبّوة موسى وعیسى علیھما السالم؟ ف
من جنسھ ما ھو أعظم داللًة وأوضح برھانًا على صدق نبّوة محمد صلى اهللا  –المسلمین 

لم    ھ وس ك   . علی رب من ذل ل األغ ا : ب ّوة موسى وعیسى      أنن ات نب ى إثب در عل ا (أق علیھم
ما لیس عند أتباعھما ) علیھما السالم(من أتباعھما، ولدینا من أدّلة صدق نبّوتھما ) السالم

ھا     !!!  ى رأس ھ، وعل ض معجزات ود بع لم بخل ھ وس لى اهللا علی ٌد ص ا محم َز نبیُّن ن َتمیَّ لك
  .القرآن الكریم، كما یأتي بیانھ
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ن دال  ل م نذكر دالئ ٌب      وس اك كت ار، إذ ھن لم باختص ھ وس لى اهللا علی د ص ّوة محم ل نب ئ
ا           دنیا واآلخرة أن یبحث عنھ ي ال ى الباحث عن سعادتھ ف ومراجُع فّصلتھا وبّینتھا، وعل

ًة      . ویدرسھا ذا الخطاب كفای ي آخر ھ ھ  (مع أّن فیما سنذكره ف ى وجازت لمن أنصف   ) عل
ر         ھ بغی ي نفس خة ف ھ السابقة الراس ى عن مألوفات راف     وتخل ي االعت م یستكبر ف ل، ول دلی

  !!بالخطأ ولو كان خطًأ كبیرًا 
ائج         لم ھي آخر المطاف وآخر النت ھ وس إن ھذة الدالئل المثبتة لنبوة محمد صلى اهللا علی
لم         ھ وس دًا صلى اهللا علی ین، وھي أن محم ا للثقل وآخر الحقائق الكبرى التي أردنا إعالنھ

دین اإلسالم،    ریم       رسول اهللا ، بعثھ اهللا ب رآن الك و الق الى وھ ھ تع ھ كالم زل علی ا  . وأن كم
التوراة إلى : أرسل الرسل من قبلھ ، وبعثھم إلى أقوامھم بدینھ سبحانھ، وأنزل علیھم كتبًا

  ).علیھ السالم(، واإلنجیل إلى عیسى)علیھ السالم(موسى 
حیحة     ول الص ا العق ٌة تقرُّھ ل حقیق ال الرس بق (إّن إرس ا س ر أ )كم ا أكث ؤمن بھ ل ، وی ھ

ُھ          . األرض و ُحْكُم الى ھ ن اهللا تع الى، ودی ن اهللا تع غ دی ان لتبلی ا ك ل إنم ال الرس وإرس
ونظاُمھ الذي أرشد إلیھ َخْلَقھ لتحقیق سعادتھم، التي ال تتحقق إال من خالل التزام دین اهللا 

ا     َق ألجلھ ق اهللا الَخْل ي خل ادة اهللا، الت ي عب ذه ھ الى، وھ ا  . تع ع بھ الق ال ینتف ادة الخ  فعب
  .الخالق، وإنما ینتفع بھا المخلوق، بل ھي إنما ُشرعت لتحقیق غایِة النفع لھ

دل      ا ی دھم بم ومع أن اهللا تعالى قد أرسل الرسل بدینھ، الذي ھو ُھداه ونوره للبشرّیة، وأّی
اس من أعرض عن      =على ِصْدقھم، إعذارًا إلى البشر وإقامًة للحّجة علیھم ن الن إال أن م

ادي        ھدایة ربِّھ، وعاند َة الباطل، وأن یع یم دول وأبى إال اّتباع الشیطان، وأصرَّ إال أن ُیق
إلى غیر ... ویحارب أتباع دین اهللا تعالى، وأن یصرف الناس عن اّتباع األنبیاء والرسل 

رة   ھ،        . ذلك من أنواع الضالالت الكثی دین لدین الى ھؤالء المعان دع اهللا تع ل ُیمكن أن ی فھ
َأَفَنْجَعُل { !!! لیائھ، الظالمین ألنفسھم ولغیرھم، دون حساب وجزاء؟المقاتلین ألنبیائھ وأو

وَن     َف َتْحُكُم ْم َكْی م  [ اْلُمْسِلِمیَن َكاْلُمْجِرِمیَن َما َلُك الى   ]٣٦-٣٥: القل ال تع َب  { ، وق ًأْم َحِس
وا        وا َوَعِمُل ِذیَن آَمُن ْم َكالَّ یَِّئاِت ّأن نَّْجَعَلُھ وا السَّ ِذیَن اْجَتَرُح اُھم     الَّ َواء مَّْحَی اِلَحاِت َس الصَّ

ا     ٍس ِبَم لُّ َنْف َزى ُك اْلَحقِّ َوِلُتْج َأْرَض ِب َماَواِت َواْل ُھ السَّ َق اللَّ ا َیْحُكُموَنَوَخَل اء َم اُتُھْم َس َوَمَم
  ].٢٢-٢١:الجاثیة[َكَسَبْت َوُھْم َلا ُیْظَلُموَن 

ة         اك نھای ھ سبحانھ أن تكون ھن ُة الخالق وعدل ذا      لقد اقتضت حكم دنیا ولھ اة ال ذه الحی لھ
اب     زاء ، لُیث اب والج ون دارًا للحس رى، تك اٌة أخ اٍن وحی وٌد ث ھ وج ود األول، لیعقب الوج
الى   المحسن الذي التزَم دیَن اهللا تعالى باإلحسان، وُیعاقَب المسيء الذي خالف دیَن اهللا تع

  .باإلساءة
ل وھذا یعني أنھ ال ُبّد للدنیا من نھایة، وھذا مما ال یش اك رسًال    . ك فیھ عاق ا داَم أنَّ ھن وم

نھم رسوٌل ھو آخَرھم وسیكون         ّد أن یكون م وأدیانًا ُأرسلوا ألھل ھذه الدنیا الفانیة، فالُب
دنیا   اء ال اتٍم       . الدین الذي ُبعث بھ ھو آخَر األدیان قبل فن دأ وجوِد رسوٍل خ إن مب ھ ف وعلی
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ھ      ة فی ل، و ال غراب ھ العق دّل علی ًال      . ودیٍن أخیر مبدٌأ ی ر المستنكر المرفوض عق ل األم ب
  !!!تصّوُر وجود ُرُسٍل وأدیان بال نھایة ، في عالٍم فاٍن ُمْنتٍھ

لم ،        ھ وس دًا صلى اهللا علی و أن یكون محم ولقد كان اختیار الخالق سبحانھ لخاتِم ُرُسلھ ھ
ان    ) وھو اإلسالم ( وأن یكون دینھ الذي ُأمر بتبلیغھ  ال اهللا تع  : ھو آخر األدی ا  { الى ق مَّ

ْيءٍ   لِّ َش ًا  َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم َوَلِكن رَُّسوَل اللَِّھ َوَخاَتَم النَِّبیِّیَن َوَكاَن اللَُّھ ِبُك  َعِلیم
لم  ] ٤٠: األحزاب [  ي    ((، وقال صلى اهللا علیھ وس اء قبل ل األنبی ي ومث ٍل   : مثل ل رج كمث

ا، إال ا وأكملھ ى دارًا فأتمَّھ ا،  بن ون منھ دخلونھا ویتعّجب اس ی ل الن ة، فجع ع لبن  موض
فأنا موضع اللبنة، جئُت فختمت  ): قال صلى اهللا علیھ وسلم(لوال موضع اللبنة : ویقولون
  )).ُأرسلُت إلى الخلق كاّفة ، وُخِتم بي النبّیون (( وقال صلى اهللا علیھ وسلم )). األنبیاء

قٌّ     وإن ُكّنا  –نحن المسلمین –ولذلك فإننا  ا الرسل َح نؤمن أن جمیع األدیان التي ُبعث بھ
الى        د اهللا تع ى توحی دعوة إل ي األصول، كال ق ف ا تتف د اهللا، وأنھ و   : من عن ھ سبحانھ ھ بأن

ون     ي الك وحده الخالق المالك القادر على كل شيء، المدبُِّر لھذا الكون، وأنھ ال یحصل ف
يٌء  ر ( ش ُغر أو َكُب ره و ) َص ھ وأم ھ و إذن بحانھ إال بعلم َده ُس ده   . ح الى وح و تع ھ ھ وأن

وأنھ عز وجل وحده صاحب . المستحق للعبادة، فال معبود بحق إال اهللا وحده ال شریك لھ
الشورى  [ } َلْیَس َكِمْثِلِھ َشْيٌء َوُھَو السَِّمیُع الَبِصیُر { الكمال المطلق في أسمائھ وصفاتھ 

 :١١.[  
ان    ا األدی ق علیھ ي تتف ول الت ة األص ن جمل ن    :وم ي ع الق، والنھ ن األخ ر بمحاس األم

الى  ]٢٨: األعراف [ } ُقْل ِإنَّ الّلَھ َال َیْأُمُر ِباْلَفْحَشاء {الفواحش، قال اهللا تعالى  ، وقال تع
ِر َواْلَبغْ     {  اء َواْلُمنَك ِن اْلَفْحَش ى َع ِي ِإنَّ الّلَھ َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوِإیَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَیْنَھ

  ]. ٩٠:النحل [ َیِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن 
  .وھذا ُكّلھ ھو أساس جمیع الشرائع اإللھّیة، التي ُبعث بھا ُرسل اهللا

یھم          ات ف ا م اء السابقین ُكّلم اع األنبی وإّنما تعّدد الرسل وتعّددت الشرائع السابقة؛ ألن أتب
رعھ،   ن ش ُغ ع ده تزی اٌل بع أتي أجی ا ت رعان م ول ُس ھ،   رس ث ب ذي ُبع دین ال الف ال وتخ

وتحّرُف كتاب اهللا الذي ُأنزل علیھ، حتى رّبما خالفت األصل الذي ُبعث بھ األنبیاء، وھو 
ع اهللا، أو      دوھم م فعاء، وعب ركاء والش داد والش اء واألن الى األبن اّدعوا هللا تع د ، ف التوحی

ى شرعھ،     فإذا فعل األتباُع ذلك أرسل اُهللا ر . عبدوھم من دون اهللا تعالى دھم إل سوًال لیعی
ھ  . مجدِّدًا ما خفي علیھم من معالم دینھم، ومصحِّحًا ما حّرفوه من كتاب ربِّھم وھذا ما فعل

ا السالم  (بعد یعقوب ویوسف ) علیھ السالم(موسى  ھ عیسى     )علیھم ا فعل ذا م ھ  (، وھ علی
ٌد صلى اهللا ع  ) أخیرًا(، وھذا مافعلھ )علیھ السالم(بعد موسى ) السالم د    محم لم بع ھ وس لی

لھ      الى ورس اِء اهللا تع ع أنبی م       (موسى وعیسى وجمی ا أفضل الصالة وأت ى نبّین یھم وعل عل
  ).التسلیم

د إرسال             یئًا بع ي ش ع الرسل السابقین ال ُیغن ان بالرسول السابق وبجمی إن اإلیم ولذلك ف
جاء بھ، رسوٍل جدید، والُبّد لمن أدرك الرسول األخیر أن یؤمن بھ وأن یدین بالدین الذي 
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دة      ولن ینفعھ شیئًا إیماُنھ بمن سبقھ من الرسل واّتباُعھ الدین السابق؛ ألن كل شریعٍة جدی
ذین        دین ال ذیٌب لل ذیب آخر رسول تك من اهللا تعالى إنّما شرعھا لتنسخ ما سبقھا، وألن تك

ولذلك فإن من لم یؤمن بموسى ممن أدركھ من . یلزم من أدركھ اإلیمان بھ واّتباع أحكامھ
ؤمن     م ی ن ل الى، وم اب اهللا تع ن عق اة م تحقون النج ارًا ال یس یكونون كف رائیل س ي إس بن
ؤمن    م ی بعیسى من الیھود سیكونون كفارًا ال یستحقون النجاة من عقاب اهللا تعالى، ومن ل
بمحمد صلى اهللا علیھ وسلم من الیھود والنصارى وجمیع أمم األرض سیكونون كفارًا ال 

  .اب اهللا تعالىیستحقون النجاة من عق
ین       زم الثقل ان ل َر األدی ولما كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم خاتَم األنبیاء ودیُن اإلسالم آخ
لم      ھ وس لى اهللا علی د ص ًا، و بمحم الم دین ًا، وباإلس اهللا رّب وا ب ا، وأن یرض وا بھم أن یؤمن

لھ أن یؤ  . رسوًال ونبّیًا ھ ورس د صلى    ولذلك فقد أخَذ اهللا العھد على جمیع أنبیائ وا بمحم من
ْیَن    {یقول اهللا تعالى ! اهللا علیھ وسلم لو أدركوه ، فكیف بأتباعھم؟ اَق النَِّبیِّ ُھ ِمیَث َوِإْذ َأَخَذ الّل

ُرنَّھُ    ِھ َوَلَتنُص ْؤِمُننَّ ِب اَل  َلَما آَتْیُتُكم مِّن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاءُكْم َرُسوٌل مَُّصدٌِّق لَِّما َمَعُكْم َلُت  َق
آل [} ْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعَلى َذِلُكْم ِإْصِري َقاُلوْا َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَھُدوْا َوَأَنْا َمَعُكم مَِّن الشَّاِھِدیَنَأَأ

ران  لم ]٨١: عم ھ وس لى اهللا علی ال ص ن   : ((، وق ي م تم حظَّ اء وأن ن األنبی م م ا َحظُّك أن
ھ  والذي نفس م: ((، وقال صلى اهللا علیھ وسلم))األمم حمد بیده، ال َیْسَمُع بي من ھذه اُألّم

)). یھوديٌّ وال نصرانّي، ثم یموت ولم یؤمن بالذي ُأْرِسْلُت بھ؛ إال كان من أصحاب النار
لن یقبل اهللا تعالى من الناس دینًا غیر دین اإلسالم بعد بعثة النبي صلى اهللا ) أیضًا(ولذلك 

  علیھ وسلم، كما
ِرینَ        َوَمن َیْبَتِغ َغ{ قال تعالى  َن اْلَخاِس َرِة ِم ي اآلِخ َو ِف ُھ َوُھ َل ِمْن ن ُیْقَب } ْیَر اِإلْسَالِم ِدینًا َفَل

كان القرآن الكریم ناسخًا لجمیع الكتب السابقة، حتى لو ) أخیرًا(ولذلك ]. ٨٥:آل عمران[
دِّ     { لم ُتحّرف وُتبدَّل، كما قال تعالى  اْلَحقِّ ُمَص اَب ِب َك اْلِكَت ا ِإَلْی َن     َوَأنَزْلَن ِھ ِم ْیَن َیَدْی ا َب قًا لَِّم

َن الْ         اءَك ِم ا َج َواءُھْم َعمَّ ْع َأْھ ُھ َوَال َتتَِّب َزَل الّل ا َأن قِّ  اْلِكَتاِب َوُمَھْیِمنًا َعَلْیِھ َفاْحُكم َبْیَنُھم ِبَم َح
ِحَدًة َوَلِكن لَِّیْبُلَوُكْم ِفي َما آَتاُكم ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَھاجًا َوَلْو َشاء الّلُھ َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة َوا

  ].٤٨:المائدة[} َفاْسَتِبُقوا الَخْیَراِت ِإَلى اهللا َمْرِجُعُكْم َجِمیعًا َفُیَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم ِفیِھ َتْخَتِلُفوَن 
اَم بھ   ا القی َب علین ین، وأوج ى الثقل اب إل ذا الخط ھ ھ ا بتوجی ذي َأْلَزَمن و ال ھ ھ ذا ُكلُّ ذه وھ

  .اَلمَھّمة العظمى والدعوة الكبرى والنداء األشمل والبالغ العاّم إلى الجّنة والناس أجمعین
ى البشریَّة      ھ إل ٍد أن یوجِّھ ي    (ولذلك أیضًا فإن مثل ھذا الخطاب ال یحق ألح ا ف ا ذكرن كم

اب ذا الخط ة ھ ھ  )فاتح لى اهللا علی د ص اء محم اتم األنبی وا بخ ن آمن الم، مم ة اإلس ، إال أّم
اس   و ْوَم  { سلم؛ فُھم وحدھم المبّلغون عن اهللا تعالى دیَنھ الذي أتمَّھ وأكملھ ورضیھ للن اْلَی

  ].٣٠: المائدة [} َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِدینًا
بدعوتھ الكبرى، وَسُیْخَتصُّ بذلك وسیجب القیام بَمھمة توجیھ ھذا الخطاب، وسیلزم القیام 

ي أّي           =دون َمْن سواه مّمن یخالُفھ م األرض، ف ع أم دین من جمی ذا ال ي ھ ّل من دخل ف ك
ا  (زمان ومكان؛ ألّن ھذا الدین دین اهللا الخالق سبحانھ، ال عالقة لھ بأّي انتماٍء بشرّي   كم
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  ).تقدم
  

ذا الخطاب، وأن ال    ھ   وحقٌّ على البشر كلِّھم أن یسمعوا ھ یھم    . ُیعرضوا عن ل یجب عل ب
ي       ات ف ْلِ  األوق د وطوی ة الجھ َفْھُمھ بدّقة، والتمعُُّن فیھ، والبحُث عّما یتعلُق بھ، وَبْذُل غاِی
ذلك؛ حیث ِإن القرار الذي سیّتخذه من بلغھ ھذا الخطاب بعد سماعھ ھو أعظم قراٍر على 

رد   –ات سواهفي الفرق الشاسع بینھ وبین جمیع القرار –اإلطالق، بل ھو  في الحقیقة ینف
  !!!بكونھ القرار الوحید

دنیا    : إنھ القرار الذي سیحّدُد بھ اإلنسان مصیره، وسیرسم فیھ ُخطا مستقبلھ   ا سعادة ال إّم
  !!!واآلخرة، أو شقاوة الدنیا واآلخرة

ذا الخطاب،     وحقٌّ للبشر كلَّھم أن ال یسمحوا ألحٍد، كائنًا من كان، أن یمنعھم من سماع ھ
ي     أو ب ف ة، ویرتك م خیان ونھم أعظ ذلك یخ ھ ب تھ؛ ألن ھ ودراس ین فھم نھم وب أن یحول بی

رارًا  =حقھم أقبح ُجْرم، ویتعدى علیھم أشنع اعتداء إذ إنھ بذلك سیكون سببًا في اتخاذھم ق
  !!!خاطئًا، في قرار ُھْم أحوج أن یصیبوا فیھ من أي قراٍر آخر

طاب، سواًء اّتخَذ أحُدھم فیھ قرارًا أو مازال في وحٌق على البشر ُكلِّھم، ممن بلغھ ھذا الخ
حقٌّ علیھم ألبناء جنسھم من البشر ُكلِّھم أن ال یستأثروا بھذا الخطاب =مجال اّتخاذ القرار

ث إّن   ِعھم؛ حی ْدر ُوْس ك َق ي ذل َعوا ف ر، وان َیْس َع البش وه جمی یھم أن ُیبّلغ ل عل دھم، ب وح
راره  اِذ ق قَّ اّتخ الء ح ن العق رھم م ھ، ال أن  لغی ض إرادت یره بمح ّدد مص ھ، وأن یح بنفس

یكون تبعًا لغیره ُمعیرًا َعْقَلھ وتفكیره لآلخرین، خاصًة أنھ قرار المستقبل والمصیر، وأنھ 
  !!!قرار القرارات كلھا

ي            ق ف ر العمی ى التفكی ًا عل اس جمیع ثُّ الن ذا، ونح ا ھ دبُّر خطابن ى ت دعو إل ا إذ ن وإنن
ث والق  ى البح امینھ، وعل ل  مض ن أج أنھ، م دة بش ادة الجاھ ة الج ؤال والدراس راءة والس

ق    : نكون قد أعلّناھا صریحًة واضحًة=الوصول إلى القرار الصحیح فیھ ّق المطل أن الح ب
د صلى اهللا        ھ محم ذي جاء ب ھو ما تضّمنھ ھذا الخطاب، من األمر باتباع دین اإلسالم ال

ث إ  بحانھ؛ حی د س د األح ھ الواح د رّب ن عن لم م ھ وس ث  علی القراءة والبح أمر ب ذي ی ن ال
ھ       دِّي لمن یخالف ھ التح غ ب والدراسة الّتخاذ قراٍر عن اقتناع خاّص وفي ُحّریٍة كاملة، ویبل

اً   ین جمیع ّدي الثقل ى تح ھ إل ل ب ل یص دِّي، ب ن التح دَّ م ذا الح و =ھ اقًال إال وھ ون ع ال یك
  .صاحب الحق المحض والصواب الخالص

ھ        ولقد كان بإمكاننا أن ُنجامل، ى أن ذا عل ا ھ ارة، وأن نعرَض خطابن وأن نتلّطف في العب
ا شاؤوا         ا م روا منھ ا، لیتخّی اس أن ینظروا فیھ . خیاٌر من ضمن خیارات متعّددة یحق للن
ذا الخطاب         ر ھ ي غی ق، لكن ف و األلی ذا ھ !! كان یمكننا أن نفعل ذلك، ونحن نعرف أن ھ

ر     ق أم بحانھ، َوف الق س َن الخ ُغ دی ا نبّل ا إّنم ذلك ألنن ا ب الى لن ا أو . اهللا تع ُغ أفكارن وال ُنبلِّ
ا أن نعرضھا باألسلوب      ا حینھ تصوُّراتنا التي ابتدعتھا عقولنا أو حضارتنا، لكي یحق لن

  .الذي نختاره أو الذي یختاره المخاَطبون



 ٤٩٩

ًا      الى، وقیام ن اهللا تع غ دی لقد جاء ھذا الخطاب قیامًا ببعض الواجب علینا من ربَّنا في تبلی
َن اهللا          ببعض َغ دی ذي بّل لم، ال ھ وس ٍد صلى اهللا علی ة محم حّق رسولنا ورسول الثقلین كاّف

ّق      ًا بح ین، وقیام اه الیق ى أت اده، حت ق جھ ي اهللا ح د ف ھ، وجاھ ھ وأكمل الغ وأتمَّ ن ب أحس
ار لنفسھا    )كما سبق(البشرّیة علینا  ا، ولكي تخت : ، لكي تتحمل مسؤولّیة َنْفسھا أمام خالقھ
  .ھا وثواَبھ أو غَضَبھ وعقاَبھ، وسعادَتھا األبدّیة أو شقاءھا األبديإّما رضى ربِّ

لرّبنا عز وجل، ثم لرسولنا صلى اهللا علیھ : ولذلك فقد كان ِلزامًا علینا، قیامًا بتلك الحقوق
آخر  : وسلم، ثم للبشرّیھ جمعاء أن ُنعّرف البشرّیة، بل الثقلین، بخاتم األنبیاء، الذي ُبعث ب

ان؛ حی   د           األدی د وجح ًا، ومن عان ھ دین اء ب ذي ج دین ال ن بال ھ رسوًال آم ث إّن من آمن ب
ن                الى م ل اهللا تع ذي ال یقب ھ عز وجل، وال د رّب ھ من عن ذي جاء ب دین ال ر بال رسالتھ كف

  .الثقلین دینًا سواه، والذي بھ یصلح شأنھم في الداَرین، ولن یصلح إال بھ
^  

  فمن ھو خاتم الرسل صلى اهللا علیھ وسلم؟
محمد بن عبداهللا بن عبد المطلب القرشي الھاشمي، اختاره اهللا تعالى : و عبداهللا ورسولھھ

رم النسب          ھ من ك زون ب ا یتمّی ا وأشرفھا، لم م رأس  (من أفضل بیوت العرب وأعّزھ فھ
وا   ))علیھما السالم(المنتسبین إلى الرسولین الكریمین إبراھیم وابنھ إسماعیل  ا ُعِرف ، ولم

  .ات في رجاحة العقول وُحْسن األخالقبھ من كریم الصف
ام      ي الع ع األول، ف لقد ُولد محمد صلى اهللا علیھ وسلم بمّكة، في یوم االثنین من شھر ربی
الذي أھلك اُهللا تعالى فیھ جیَش الحبشة الذي كان عازمًا على ھدم الكعبة المشّرفة، فأھلكھ 

ھ     ا خرج ألجل یمن  اهللا تعالى على مشارف مّكة، قبل أن یحقق م ك   . من أرض ال ان ذل وك
  ).م٥٧٠(العام ھو عام 

د        ّده عب ھ ج ٌل فكفل و َحَم وّفي وھ لقد ُولد صلى اهللا علیھ وسلم یتیمًا، حیث إن أباه كان قد ُت
  .المطلب، الذي كان سیّد العرب

وبعدھا بقلیل توفي جّده . ثم إن ُأمَّھ آمنة بنت وھب توفِّیت أیضًا، ولھ من العمر سّت سنین
  .یكفلھ عمُّھ أبو طالب، الذي كان عطوفًا على ابن أخیھ شدیَد المحّبة لھأیضًا، ل

ي    ھ ف ع عمِّ بَّ م ا ش ل لّم م عم غیرًا، ث نم ص ى الغ ب، ورع ي طال ھ أب ف َعّم ي كن أ ف فنش
  .التجارة

ى      دّل عل رٌة ت ُل كثی وكانت قد ظھرت لھ من حین مولده إلى حین بلوغھ سنَّ الرجولة دالئ
  .وعلى حیاطتھ لھ وِحْفظھ وتأدیبھعنایة رّبھ عز وجل بھ، 

ھ    ین قبیلت ُتھر ب ریش(واش ل      ) ق ھ، وجمی یم بركت وه بعظ امیة، وعرف ٍة س ا بمكان وغیرھ
من الصدق، واألمانة، والَعْدل، وكمال الرجولة، وسداد الرأي، : صفاتھ، ومحاسن أخالقھ

  .ورجاحة العقل
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ة، ومن عب        اس الجاھلّی ن أدن ھ م ل بعثت الى قب د حفظھ اهللا تع دھا   وق ي عب ادة األصنام، الت
راھیم وإسماعیل        ة إب دیلھم مّل د تب ھ بع ا السالم  (قوُم داَد      )علیھم ا أج د بّلغاھ ا ق ذین كان ، الل

ة (قومھ صلى اهللا علیھ وسلم، وھي مّلة  الى    ) كباقي الملل اإللھّی د اهللا تع ى توحی ٌة عل . قائم
ان اإللھیة األخرى جمیعًا، مثل ولكن ھذه المّلة التوحیدّیة قد ُبّدلت وُغّیرت، كما وقع لألدی

ا  ب أنبیائھ ت كت ًا، وُحّرف ّدلت أیض ي ُب رانّیة، الت ة والنص ذلك . الیھودّی ت األرض ل فأظلم
  .بالشرك، وبأصناف الظلم والضالالت والفواحش

ًا   ھ   )م٦١٠أي سنة (وبعد أن أتّم محمد صلى اهللا علیھ وسلم أربعین عام يُء ربِّ ، ازداَد َتْھِی
ة       لھ الستقبال َوْح الِة الُعْظمى الرسالة الخاتم اء الرس ل أعب ھ، ولتحمُّ ھ    . یھ إلی ك أن ومن ذل

كان قد ُحّبَب إلیھ االنعزال في إحدى المغارات البعیدة عن بیوت مّكة، وھو غار حراء،    
  .لیتعّبَد فیھ خالقھ الواحد األحد سبحانھ وتعالى

ا       ذكورة، وبینم ن السنة الم ي     وفي إحدى اللیالي من شھر رمضان م ھ ف د كعادت ان یتعّب ك
ُرُه       ) علیھ السالم(غار حراء ، فاجأه الَمَلك جبریل  ئ َغی ا ُنّب بالنبّوة من اهللا عز وجل، كم

ت   ) علیھ السالم(وَلّقنھ جبریل . من الرسل َقْبَلھ الى، فكان حینھا بضع آیات من كالم اهللا تع
  .ى بالقرآن الكریمأّول ما یطرق َسْمَعھ وَسْمع الدنیا من كالم اهللا تعالى، المسم

ع عیسى     د َرْف لقد كانت ھذه الكلمات التي ھي أول كلمات تتصل من السماء باألرض، بع
َرْأ     { ، وھي قولھ تعالى )علیھ السالم( ٍق اْق ْن َعَل اَن ِم اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق َخَلَق اْلِإنَس

  ].٥-١:العلق [ } لََّم اْلِإنَساَن َما َلْم َیْعَلْم َوَربَُّك اْلَأْكَرُم الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم َع
أنھ دیُن العلم والثقافة : وبذلك ُیعلن ھذا الدین من ساعة مولده ، ومن ُأولى لحظات وجوده

ُر   )اقرأ(والحضارة؛ حیث كانت ُأولى كلماتھ  ھ ِذْك م (، وكان في ُأولى آیات و   )القل ذي ھ ، ال
یم والبحث واالكتشاف والحضارة     والقراءة والكتابة ھ. أداة الكتابة ما وسیلتا التعّلم والتعل

  .والتقّدم
ا         ُة لّم ھ خدیج ُھ زوُج ى َطْمَأنْت لم، حت ھ وس لقد أفزع ھذا الحادُث الجَلُل النبيَّ صلى اهللا علی
ا أن ال    رجع إلیھا، ِلَما عرفتھ عنھ من كریم الصفات وشریف السجایا، التي ال ُیمكن معھ

ن      . بالحفظ والعنایةیحوطھ خالُقھ عز وجل  ل، وھو رجل م ن نوف ثم َطْمأنھ أیضًا ورقُة ب
ھ      النبي صلى اهللا علی قومھ، كان على علٍم باألدیان اإللھیة السابقة، وما فیھا من البشارة ب

  .وسلم
غ           ا بتبلی ر فیھ ریم، وُأم رآن الك ن الق ات أخرى م ھ بآی ثم إن الوحي استمّر في النزول علی

ب  الى، وأن یص ن اهللا تع ك   دی بیل ذل ي س اس ف ى أذى الن دأ   . ر عل ھ، وابت ر ربِّ ْأتمر ألم َف
ة   . بالدعوة ِسّرًا دّق واألمان فكان أسرُع الناس إیمانًا بھ أعرَفھم بھ، لما علموه فیھ من الص

ة   ل     . ورجاحة العقل وعظیم البرك ؤمنین األوائ ان من ھؤالء الم ت    : وك زوجھ خدیجة بن
  .بن أبي طالب خویلد، وصدیقھ أبو بكر، وابن عمِّھ علي

لم   -ثم إنھ  ى رؤوس األشھاد       -صلى اهللا علیھ وس ا صریحًة عل دعوة، وأعلنھ دع بال . ص
ن اهللا      ى دی دعوھم إل واقھم، ی امعھم وأس وادیھم ومج اس ون الس الن ى مج ذھب إل ذ ی وأخ
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ن      )القرآن الكریم(تعالى، ویقرأ علیھم كالمھ سبحانھ  ریم، م رآن الك ي الق ا ف ، آمرًا لھم بم
م فساد الشرك            اإلیمان  ًا لھ ادة، ُمبّین راده عز وجل بالعب ھ، وإف ًدا ال شریك ل باهللا إلھًا وح

ع اهللا      ودین م فعاء المعب اء والشُّ الذي ھم فیھ، وبطالَن عقائد َمِن اّدعى مع اهللا أندادًا كاألبن
كما كان یأمرھم بمحاسن األخالق جمیعھا، وینھاھم عن مساوئ األخالق   . ظلمًا وضالًال

  .جمیعھا
أمرھم  ة،         : فكان ی و عن اإلساءة، واألمان ة، والعف دل، والرحم دق، واإلحسان، والع بالص

ام،       لة األرح دین، وص ّر الوال ار، وب رم، واإلیث اء، والك ة، والحی د، والِعّف اء بالوع والوف
ن  .. وُنْصرة المظلوم، وإعانة الضعفاء، والتصّدق على الفقراء والمحتاجین  وغیر ذلك م

  .ألعمال، وكان ینھاھم عن أضدادھا من مساوئ األخالق واألعمالمحاسن األخالق وا
ومع أن المصّدقین لھ صلى اهللا علیھ وسلم والمؤمنین بھ كانوا یزدادون یومًا بعد یوم، إال 
رھم           ى كف ادًا واستكبارًا وإصرارًا عل زدادون عن انوا أیضًا ی أن المعاندین المستكبرین ك

اللھم ام   . وض ل ق ذلك، ب وا ب م یكتف دَّ     ول لم، أش ھ وس لى اهللا علی ھ ص ة دعوت وا بمعارض
  .المعارضة، وحاربوھا بكل ما ُأوتوه من قّوة ومكر وُخْبث

دین          ى ال اس عل ال الن ن إقب ا خشوا م زدادون، ولم ولّما رأى أولئك المعاندون أن أتباعھ ی
ي صلى   =الذي جاءھم بھ من خالقھم أخذوا في صدِّ الناس عن ھذا الدین بالكذب على النب

وأخذوا في إیقاع أشّد . هللا علیھ وسلم، وبَوْصفھ بأنھ كذاب، أو ساحر، أو كاھن، أو شاعرا
الغوا  . أنواع األذى بمن آمن بھ، فتفّننوا في تعذیبھم بصنوف التعذیب المختلفة، وبالقتل وب

ھ             إذن من الرسول صلى اهللا علی ُض المسلمین، وب طر بع ى اضُّ ذیب، حّت ل والتع في القت
اجروا من بلدھم ووطنھم، بل أن یتركوا بالد العرب كّلھا إلى الحبشة، فرارًا وسلم، أن ُیھ

  .بدینھم، الذي أوذوا من أجلھ أشّد اإلیذاء
ى           لم وعل ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب بل بلغ من إیذاء المشركین أن فرضوا حصارًا عل

نھم     أتباعھ ومن یناصره من قراباتھ، لقد كان حصارًا اقتصادّیًا واجتماعّیًا، أال ُیشترى م ب
د شعاب          ي أح نھم وال ُیَزوَّجوا، وأن ُیْحَصروا ف زوََّج م یئًا، وأن ال ُیت شيء وال ُیباعوا ش

حابھ          . مّكة لم وأص ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب ودام ھذا الحصار ثالث سنوات، ُأوذي فی
  .إیذاًء شدیدًا، حتى أكلوا أوراق الشجر والعظام البالیة من شّدة الجوع

ھ أیضًا         ومع ھذ ذائھم ل ع إی لم، وم ھ وس ي صلى اهللا علی ا اإلیذاء الشدید من كفار مكة للنب
ھ      ھ واالستھزاء ب خریة من ھ، والس ًا      =بالسّب واالفتراء علی واع األذى َوْقع ّد أن ان أش د ك فق

ا              ع م ى ضاللھم، م دین عل ھ، ھو إصراُر ھؤالء المعان أثیرًا علی ا ت على َنْفسھ، وأعظمھ
.  تعالى المعجز ، ومع مایرونھ من دالئل نبّوتھ صلى اهللا علیھ وسلمیسمعونھ من كالم اهللا

انھم ونجاتھم        ى إیم ك نفسھ حرصًا عل حتى َوَصَف اهللا تعالى حالھ في ذلك، بأنھ یكاد ُیھل
الى   ال تع الى، فق ذاب اهللا تع ن ع َذا   {م وا ِبَھ ْم ُیْؤِمُن اِرِھْم ِإن لَّ ى آَث َك َعَل اِخٌع نَّْفَس َك َب َفَلَعلَّ

الشعراء  [} َلَعلََّك َباِخٌع نَّْفَسَك َألَّا َیُكوُنوا ُمْؤِمِنین{، وقال تعالى ]٦:الكھف[} ْلَحِدیِث َأَسفًاا
ي     ]. ٣: لم ف ھ وس وبّیَن لھ ربُّھ عز وجل أن عدم إیمانھم بھ لم یكن لتقصیره صلى اهللا علی
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یكن ألنھم یعتقدون كذبھ البالغ، ولم یكن لنقٍص في أدّلة نبّوتھ ؛ ولذلك فإن عدم إیمانھم لم 
ذا          ل ھ ى ك دعوھم إل ذي ی و ال اد واالستكبار ھ حقیقة ، بل ھم یعرفون صدقھ ، ولكن العن

ي الكون، وھي سنة         . اإلصرار على الباطل الى ف نَّة اهللا تع ذه ھي ُس ثم ُیذّكره ربُّھ بأن ھ
ذا ال  ل ھ وا بمث د ُقوبل ل ق اء والرس ع األنبی ل، وأن جمی ق والباط ین الح راع ب ذیب الص تك

اِلِمیَن  { فقال تعالى . واإلیذاء َقْد َنْعَلُم ِإنَُّھ َلَیْحُزُنَك الَِّذي َیُقوُلوَن َفِإنَُّھْم َال ُیَكذُِّبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّ
ى   ذُِّبوْا َوُأوُذوْا َحتَّ اُھْم   ِبآَیاِت الّلِھ َیْجَحُدوَن َوَلَقْد ُكذَِّبْت ُرُسٌل مِّن َقْبِلَك َفَصَبُروْا َعَلى َما ُك َأَت

  ].٣٤-٣٣:األنعام[} َنْصُرَنا َوَال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِت الّلِھ َوَلقْد َجاءَك ِمن نََّبِإ اْلُمْرَسِلیَن
األذى    ھ، ب ن دعوت وه ع الیب أن یثن ّتى األس ھ ش اول قوُم د ح بق(وق ا س اإلغراء )كم ، وب

دل والمغال       دنیا، وبالج ّذات ال ن مل ا م اء وغیرھ ة والنس ال والریاس ة،  بالم ات الكالمی ط
وبالمطالبة بالمعجزات والخوارق، والتي وقع بعضھا كما طلبوه، لكنھم صاروا یطالبونھ 

َوَقاُلوْا َلن نُّْؤِمَن َلَك { بالمزید منھا على َوْجھ السخریة، كما أخبر اهللا عنھم في قولھ تعالى 
نٌَّة مِّن نَِّخیٍل َوِعَنٍب َفُتَفجَِّر اَألْنَھاَر ِخالَلَھا َحتَّى َتْفُجَر َلَنا ِمَن اَألْرِض َینُبوعًا َأْو َتُكوَن َلَك َج

یًال َأْو َیكُ   َك  َتْفِجیرًا َأْو ُتْسِقَط السََّماء َكَما َزَعْمَت َعَلْیَنا ِكَسفًا َأْو َتْأِتَي ِبالّلِھ َواْلَمآلِئَكِة َقِب وَن َل
ْل        َبْیٌت مِّن ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى ِفي السََّماء َوَلن نُّْؤ َرُؤُه ُق ًا نَّْق ا ِكَتاب زَِّل َعَلْیَن ى ُتَن َك َحتَّ ِمَن ِلُرِقیِّ

لم   ]٩٣-٩٠:اإلسراء[ُسْبَحاَن َربِّي َھْل ُكنُت َإالَّ َبَشرًا رَُّسوًال ھ وس ، فما زاده صلى اهللا علی
ا  ّالل،     . ذلك كلھ إال صبرًا على دعوتھ، وإصرارًا على تمام تبلیغھ ة ھؤالء الضُّ مع رحم

د حین         والعفو ع و بع وبھم، ول ان بشاشة قل ع أن اهللا  . ن إساءتھم، رجاء أن یخالط اإلیم م
ار             لم یخت ھ وس ان صلى اهللا علی ھ، فك یھم عذاب زل عل ّرة أن ُین ا َم ر م سبحانھ قد خّیره غی

  .إمھالھم رأفًة بھم وحرصًا على نجاتھم
لم وم        ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ھ،  وفي أثناء الحصار الذي ضربھ المشركون عل ن مع

ماتت زوُجھ خدیجة وعمُّھ أبو طالب، وكانا من أكثر الناس مناصرًة للنبي صلى اهللا علیھ 
ان            ھ ك ا، وعمُّ دید ومالھ ا الس ھ برأیھ ھ، وتعیُن ت أول من آمن ب وسلم، فزوجھ خدیجة كان

ھ     ن أخی ًة الب ریش حمّی لم      . یدافع عنھ بجاھھ ومكانتھ في ق ھ وس ي صلى اهللا علی أثر النب فت
ى        . ، واشتّد إیذاء المشركین لھلموتھما لم یعرض نفسھ عل ھ وس ي صلى اهللا علی فأخذ النب

ن             یھم م د ف ى أن یج الى، عس ن اهللا تع ى دی م إل ًا لھ ة داعی ى مك ِرُد إل ي َت ل العرب الت قبائ
ل إال اإلعراض،     . یؤازره منھم في الدعوة إلى اهللا وتبلیغ شرعھ ة القبائ د عاّم فلم یجد عن

اء            بسبب الدعایة القوّی اس والغرب ین الن ذیعونھا ب ة ُی ار مّك ھ من كف ان قوُم ي ك دَّه الت ة ِض
  .الواردین إلى مكة قبل لقائھم بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم

ومكث النبّي صلى اهللا علیھ وسلم على ذلك أكثر من عشر سنین، الیجد في قبائل العرب  
زرج،         ن األوس والخ د م ج بوف م للح ي موس ى ف ى التق ره، حت ن یناص ان  م ا قبیلت وھم

ماالً     ٍل ش ة كی ع مئ ر من أرب ة أكث ن مّك د ع ي تبع ة الت ة النبوّی كان المدین ن س ان م . عربیت
فعرض النبي صلى اهللا علیھ وسلم اإلسالَم علیھم، فأسلموا، وبایعوه على الدین الذي جاء 

ن الخالق سبحانھ    م أنفسھم           . بھ م دؤوا ھ ة، وب دھم المدین ى بل م الحج إل د موس وعادوا بع
الیھم با ل،      . لدعوة إلى الدین الجدید الذي آمنوا بھ، فتابعھم بعُض أھ ام القاب ان الع ا ك م لّم ث
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النبّي          دد األول من األوس والخزرج ب ن الع ر م دٌد آخر وأكب وجاء موسم الحج، التقى ع
ھ وأن           ى المناصرة ل ایعوه عل ھ، وب آمنوا ب ى اإلسالم، ف صلى اهللا علیھ وسلم، ودعاھم إل

  .نعون منھ أنفسھم وأزواجھم وأبناءھمیمنعوه مّما یم
غ   ثم إنھ ُأذن للنبّي صلى اهللا علیھ وسلم من ربِّھ عز وجل أن یأمر أصحابھ بمكة، الذین بل
دینھم، ونشرًا               رارًا ب ة؛ ف ى المدین اجروا إل ي أن ُیھ ھ، ف ا یمكن أن یبلغ ّد م ذاء أش م اإلی بھ

ائین ال   ي اللق لم،      لتعالیم اإلسالم بین من أسلم من أھلھا ف ھ وس النبي صلى اهللا علی سابقین ب
  .ودعوًة إلى اإلسالم بین من لم ُیسلم منھم

ى    ان إل بقتھا ھجرت ث س ة، حی لمین بمّك ن المس عفین م ة للمستض رة الثالث ي الھج ذه ھ وھ
  .الحبشة، وھذه كانت بعد ھاتین الھجرتین، وكانت إلى المدینة ال إلى الحبشة

ة، وھي وطنھم    م       لقد خرج المسلمون من مّك اركین وراءھ یھم، ت اع األرض إل وأحّب بق
فیھا بیوتھم وأموالھم وأھالیھم من اآلباء واألمھات واألبناء والزوجات، تقدیمًا إلقامة دین 

وقد وقع . اهللا تعالى على األرض وزھدًا في كل ما سواه من أمور الدنیا ومتاعھا وملّذاتھا
عن استرخاص الدنیا كّلھا؛ مقابل رضى  لھم في سبیل ذلك أسمى ما ُیَقصُّ وأجّل ما ُیذكر

  .ربھم ورجاء بلوغ جنتھ والنجاة من عذابھ في اآلخرة
ة           ار مّك ث إن كف ة، آحادًا وجماعات، حی ار مّك لقد ھاجروا إلى المدینة مستخفین عن كف
كانوا یمنعونھم من ذلك أشّد المنع، لما یعلمونھ من أن ذلك سیكون بدایة إنشاء دولة الحق 

  .ةفي المدین
لم أن            ھ وس ي صلى اهللا علی ة، ُأذن للنب ى المدین ة إل ر المسلمین من مّك وبعد أن ھاجر أكث
دعو        ًا، ی ة عشر عام ھ ثالث د بعْثت یھاجر ھو أیضًا إلیھا، وذلك بعد أن كان قد أقام بمّكة بع

  .الناس فیھا إلى دین اهللا تعالى وتوحیده بالعبادة ومحاسن األخالق واألعمال
ن         وقد كان المشركو ا یستطیعون م ل م ا بك ھ منھ د حاولوا َمْنَع ن یخشون من ھجرتھ، وق

جن    ل والس ة القت د ومحاول دبیر المكای ر وت ة،    . المك ن مّك روج م ن الخ ھ م ّن اهللا مّكن لك
فخرج صلى اهللا . وھو أبو بكر الصِّّدیق رضي اهللا عنھ: مصطحبًا معھ أحّب أصحابھ إلیھ

ة،     علیھ وسلم ھو وصاحبھ مستخفَیْین من مكة ة جلیل ة تاریخی ي حادث ، قاصدین المدینة، ف
  .ملیئة بالعظات، ثرّیٍة بالمواقف اإلیمانیة التي تلین لھا القلوب وتذرف منھا العیون

ا      ى بلغ ة، حت ى المدین وقد واصل النبي صلى اهللا علیھ وسلم وصاحُبھ أبو بكر طریقھما إل
اء، خ      ا ُقب ال لھ دخلھا ُیق د م ة عن ي منطق ا، وف ارف بیوتھ لمون مش ھ المس ن : رج ل م

وا باألنصار   (المھاجرین، ومن األوس والخزرج  ذین ُلقِّب انوا سمعوا بخروجھ     )ال د ك ، فق
من مّكة، وكانوا یترّقبون وصولھ في غایة الشوق إلى لقائھ صلى اهللا علیھ وسلم؛ فاحتفى 

رح،    ھ أعظم الف ان   بھ المسلمون من المھاجرین واألنصار أشّد احتفاء، وفرحوا َبمْقَدِم وك
ن        ھ م ل للحّق وأھل دھا، ب ا وح یومًا مشھودًا جلیًال، ال للمسلمین َفَحْسب، وال للبشرّیة كّلھ
ك   أھل السموات واألرض على َمّر التاریخ، وإلى نھایة التاریخ في الدنیا، وإلى ما بعد ذل
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م ، وھو حَ    . في الحیاة األبدّیة في اآلخرة ًا لھ َدُث ولذلك اّتخذ المسلمون ھذا الحدث تاریخ
  .ھجرة النبي صلى اهللا علیھ وسلم من مّكة إلى المدینة

ن          ت م ًة خل ي عشرة لیل ین الثنت وم االثن اء ی وقد كان ُوُصولھ صلى اهللا علیھ وسلم إلى ُقب
د السماء    ي كب . شھر ربیع األول، في وقت الضُّحى، حین اشتدت الشمس وكادت تعتدل ف

  ).م٦٢٢(وھو یوافق یوم عشرین سبتمبر من سنة 
أربع عشرة لیلة، ) على مشارف بیوت المدینة(ومكث النبي صلى اهللا علیھ وسلم في ُقباء 

  .أسََّس فیھا أول مسجٍد على وجھ األرض ُیْبَنى في اإلسالم
آمرًا أصحابھ . ثم إنھ صلى اهللا علیھ وسلم دخل المدینة، لیبني فیھا مسجدھا وبیتھ بجواره

ًا كعریش موسى     أال یتأنقوا في بناء المسجد والبیت، ب  ھ السالم  (ل أن یكون عریش ). علی
ھ ویضعھا            ل َلِبناِت م بنفسھ، وینق ت معھ جد والبی ي المس لم یبن ھ وس وقد كان صلى اهللا علی

  .معھم بنفسھ 
رة     ) وھي دولة الحق(لقد تأسست دولة اإلسالم  األذاِن ألول م ِدَح ب ة، وُص فعًال في المدین

ذي رضیھ    في التاریخ من مسجدھا بعد بنائھ؛ لیكو دین ال ن ھذا األذان إعالنًا لقیام دولة ال
د الشھادتین            دین بع ذا ال أعظم شعائر ھ ذلك مرتبطًا ب ل األذاُن ل المین، وُجع اهللا تعالى للع

ان       )شھادة أن ال إلھ إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا ( اني أرك ي ھي ث ، أال وھي الصالة الت
والصالة، والزكاة، وصوم رمضان، وحج    الشھادتان، : دین اإلسالم الخمسة، والتي ھي

  .بیت اهللا الحرام لمن استطاع إلیھ سبیًال
ز   ن اهللا ع ى دی اس إل دعو الن دأ ی ة، وب لم بالمدین ھ وس لى اهللا علی ي ص تقرَّ النب ا إن اس وم

ا    نھم، وھم ین م ة، إال فئت ل المدین ة أھ لم عام ى أس ل، حت تكبرون : وج افقون، والمس المن
  ).كالیھود(الحاسدون من أھل الكتاب 

ا أصبح       روا لّم ا ظھ ذین إنّم أّما المنافقون، وھم الذین أظھروا اإلسالم وأبطنوا الكفر، وال
وا  (فقد كانوا : لإلسالم وَأھلھ شىٌء من القّوة والمنعة  ا زال دنيِء     ) وم یھم ال من خالل َتَخفِّ

ل الوسائل، وھُ      ة المسلمین بك ْم وإن ھذا في صفوف المسلمین، ال یألون جھدًا في محارب
ان     ة اإلسالمیة ك ا زال (كانوا ِقّلًة من جھة الَعَدد، لكن ُسوَء أثرھم على األم ًا؛  ) وم عظیم

  .ألنھم كالداء الذي َیْنُخُر في جسد اُألّمة من داخلھا، وألنھم جواسیُس ألعدائھا الخارجیین
صلى اهللا علیھ  وأّما الیھود الذین كان یقطن المدینھ بعٌض من قبائلھم، والذین عرفوا النبيَّ

ل       اُء من قب ھ األنبی َر ب وسلم من حین أن َرَأْوُه، ولم یشكُّوا أنھ ھو الرسول الخاتم الذي بشَّ
ن      =وُوصف في ُكُتب اهللا السابقة ھ السالم م ي إسماعیل علی فقد عاند أكثرھم، وحسدوا بن

م األرض العرب أن یكون خاتم الرسل منھم؛ فھم عند أنفسھم شعُب اهللا المختار، وخیر أم
ي           !! قاطبة، وكل الناس عبیٌد لھم  فة النب بھم من ص ي كت ا جاء ف افلون عّم ذلك متغ ْم ب وُھ

م،       الق ال لھ ٌق للخ ار ح ذا االختی افلون أن ھ بھ، ومتغ مھ ونس لم واس ھ وس لى اهللا علی ص
ھ       ان ب م إال اإلیم یُح لھ ان ال ُیب ومتغافلون أن اختیار اهللا تعالى للنبي الخاتم من أّي جنس ك

أنھ ال عالقة بین جنس ھذا ) أخیرًا(ّتباع الدین الذي ُأمر بتبلیغھ للناس كاّفة، ومتغافلون وا
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وانھم         دانھم وأل اس وبل اس الن ین أجن رق ب ي ال ُتف ة الت التھ العالمّی اتم ورس ول الخ الرس
ذه    . ولغاتھم في شيٍء من تعالیمھا من أوامر اهللا تعالى ونواھیھ وعبادتھ افلوا عن ھ لقد تغ

الي       الحقا ن العنصرّیة والتع وُبھم م رََّبْتُھ قل ا َتَش ئق كّلھا، بعد أن أعماھم الحقد والحسد، لم
ھ      ة دین لم ومحارب ھ وس لى اهللا علی ي ص اداة النب ى مع روا عل یعھم، فأّص ر جم ى البش عل
وا              نھم، ممن فتح ل م دد القلی ة؛ إال الع اداة والمحارب دَّ المع ا أش ث بھ ي ُبِع ِة الت اع المّل وأتب

  .وقلوبھم لتلك الحقائق، وأنصفوا من أنفسھم، وأرادوا لھا الخیر في الدنیا واآلخرة أعینھم
ف      م ُیخفَّ ة ل وھذا یعني أن إنشاَء النبيَّ صلى اهللا علیھ وسلم لنواة الدولة اإلسالمیة بالمدین
ذي       الى ال ن اهللا تع غ دی اء تبلی شیئًا من ِعْبءِِ دعوتھ صلى اهللا علیھ وسلم، والَھّوَن من عن

بل ما زال أعداؤه األولون من مشركي مكة یحتالون بكل ما یستطیعون  . كان یعانیھ بمكة
ي         ھ، وُیناصرھم ف ذي جاء ب ور اهللا ال وا ن من مكٍر وقّوة أن ُیوقعوا بھ وبأتباعھ وأن ُیطفئ

اب   ل  . ذلك أعداؤه الُجُدد من المنافقین والحاسدین المعاندین من أھل الكت ي المقاب إن  : وف ف
ن           النبي صلى ى نجاتھم م ًا وعل ة ھؤالء جمیع ى ھدای ا زال حریصًا عل اهللا علیھ وسلم م

ت،             د ووق ن ُجْھ ا یستطیعھ م ّل م ك ُك ق ذل ي سبیل تحقی الكًا ف سخط اهللا تعالى وعذابھ، س
ن                 ھ م یَّن ل ھ عز وجل وب ھ ربُّ ا عّلم م واحتجاج مّم ة، ومن عل ة وحكم ٍق ورحم ومن رف

ُع  الحجج والبراھین، ُمؤیَّدًا مع ذلك  كّلھ بالمعجزات والخوارق التي یراھا ویسمعھا الجمی
  .مؤمُنھم وكافُرھم

لم وأتباعھ،        ھ وس ھ صلى اهللا علی وأماَم تكاُلب األعداء وشراسة حربھم ضدَّ اإلسالم ونبَّی
أّنھم           ار ب اجرین واألنص ن المھ لم م ھ وس لى اهللا علی ي ص حاُب النب عر أص د أن ش وبع

م أّي  أصبحوا صفًا واحدًا في مواجھة أ عدائھم، بعد أن كانوا قبل الھجرة متّفرقین لیس لھ
ّوة القوة    =ق و ب ئة ول ھ الناش ن دولت نھم وع ن دی دفاع ع م بال الى لھ و أََِذَن اهللا تع ْوا أن ل َتَمنَّ

ا        ًا فیھ ة عشر عام دة ثالث ة ، ولم ي مك م   . والقتال، حیث لم یكن مأذونا لھم بذلك ف د عل فلق
التي مرت علیھم بمكة، ومن خالل الواقع الحالي لھم  المسلمون حینھا من خالل السنوات

ین الحق وأتباعھ والباطل وأتباعھً       ي ب ھ  =في المدینة، ومن خالل تاریخ الصراع األزل أن
الى     ن اهللا تع داء دی ین أع نھم وب ة وصارمة بی ات قوی ة ومواجھ ول مواجھ ن حص د م الب

اع الباطل   : َسھ في كل عصر وأوان إنھا سنٌة كونیٌة یكّرُر التاریُخ فیھا َنْف. وأتباع دینھ فأتب
ى أنصار الحق       ا أن عل لن یكفُّوا عن محاولة طمس ضوِء الحق واستئصال أنصاره، كم
الحّق     ان ب ین اإلیم أن یدافعوا عن أنفسھم، وأن ُیبّلغوا الحق للناس، ممن ال یحول بینھم وب

دین المستكبرین       م لیسوا كالمعان وه ، فھ ون الحق    ومناصرتھ إال أنھم لم یعرف ذین یعرف ال
أما الحقَّ َنْفُسھ فھو منتصٌر منتصر؛ ألنھ دین اإللھ الحق سبحانھ  . ویصرون على الباطل

الى قٌ { وتع َو َزاِھ ِإَذا ُھ ُھ َف ِل َفَیْدَمُغ ى اْلَباِط اْلَحقِّ َعَل ِذُف ِب ْل َنْق اء[} َب ول ]١٨:األنبی ، ویق
الى َأْف{تع ِھ ِب وَر اللَّ ُؤوا ُن ُدوَن ِلُیْطِف ِذي  ُیِری اِفُروَنُھَو الَّ ِرَه اْلَك ْو َك وِرِه َوَل ِتمُّ ُن ُھ ُم َواِھِھْم َواللَّ

ِرَه       ْو َك ِھ َوَل دِّیِن ُكلِّ ى ال َرُه َعَل قِّ ِلُیْظِھ ِن اْلَح َدى َوِدی وَلُھ ِباْلُھ َل َرُس َأْرَس
  ].٩-٨:الصف[}اْلُمْشِرُكوَن
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ان  م     ولقد كان المسلمون بعد إحساسھم بقوتھم، المستمدة من إیم م ھ ّي أنھ ھم الصادق الیقین
وبعد أن . وحدھم أنصار الحق، وأن اهللا تعالى مؤیدھم، وسیجعل العاقبة لھم ولو بعد حین

ى      اون عل ة والتع ة والرحم رأوا ِوْحَدَة صفِّھم، وما بینھم من اُألْلَفِة واألخّوة اإلیمانّیة القوّی
م ال   . وبین أعداء دین اهللا تعالىَیَتَشّوُقون لذلك اللقاء الحاسم بینھم =الخیر واإلیثار ع أنھ م

َدَدًا       َدَدًا وُع ل َع دوھم، وأق یشكُّوَن أدنى شك أنھم من جھة الموازین الماّدّیة أضعف من ع
ل   بما ال یمكن أن یوازن بینھما؛ فھم كسفینة في خضم محیط ھائج مائج من األعداء في ك

م مستعدین   لكن إیمانھم ویقینھم ورغبتھم في رضا ربھم . بقاع األرض ونوال ثوابھ جعلھ
و   ھ ول اتھم علی انھم وثب ار إیم ي اختب وا ف ي أن ینجح ین ف حیات، راغب م التض دیم أعظ لتق

  .بإراقة دمائھم وَبْذل أموالھم ودنیاھم ُكلِّھا
ًا، إال أن      ة عشر عام دة ثالث ومع أن ھذه المواجھة الحاسمة بقیت غیر مأذون بھا بمكة لم

د      اهللا تعالى بحكمتھ البالغة  ا بع د أذن بھ الى ق وعلمھ بكل شيء وعدلھ الكامل سبحانھ وتع
ة       ى المدین لم إل ھ وس ي صلى اهللا علی الى       . ھجرة النب اب اهللا تع ي كت ذا اإلذن ف د جاء ھ وق

ِة اإلذن        اَن عدال ّمُن بی ات، تتض ع آی ي بض وب، ف ذ بمجامع القل ع معجز یأخ بأسلوب رائ
ن        بالقتال، وأنھ بسبب الظُّلم الذي وقع ویقع عل ع م م یق ھ ل ع أن ھ سبحانھ، وم ى أنصار دین

أفواھم      ون ب انوا یقول م ك القّوة، إال أنھ واجھتھم ب ي م يٌء یقتض ز وجل ش ھ ع : أنصار دین
م أھل الحق          "ربُّنا اهللا" ذلك وأحق؛ ألّنھ ى ب م أول ع أنھ ك، م . ، ولم یقاتلوا ولم یحاولوا ذل

دارُ      الى، ومق ن اهللا تع داِء دی ِم أع ُم ُظْل ر ِعَظ ذلك یظھ الم    وب ّد اإلس ربھم ض ِة ح شراس
واجھتھم   ھ لم ال واإلذن ب ریع القت ة تش ھ، وعدال ّنٌة  . وأتباع ذه س الى أن ھ ذكر اهللا تع م ی ث

یس خاصًا           ال وتشریعھ ل ین الحق والباطل، وأن اإلذن بالقت ة ب ّنة المدافع كونّیة، وھي ُس
لیمان و         ون وداود وس ن ن ھ لموسى ویوشع ب ا ب ان مأذون ن   بدین اإلسالم، فقد ك رھم م غی

ود           ًا الیھ ھ أیض ؤمن ب لمین ، وی ن المس ھ نح ؤمن ب ا ن ذا مم الم، وھ یھم الس اء عل األنبی
وم        (والنصارى  دیھم الی ین أی ي ب اء الت فار األنبی وراة وأس ي الت ّیَن عز   ). ألنھ موجود ف وَب

ى    ا أبق وجل أن القتال لو لم یشرع ألنصار دینھ من أھل الحق، لطمس الباطُل الحقَّ، ولم
ا        أتباُع اھم م و تركن م ل یئًا؛ فھ الباطل من معالم دین اهللا من الكنائس والمعابد والمساجد ش

ذیب !! تركونا !!! و ما فترُة عدم اإلذن بالقتال عن المسلمین ببعید، بما فیھا من القتل والتع
وّي ،    ُثّم بّیَن اهللا عز وجل الغرض من اإلذن بالقتال للمؤمنین، وأّنھ لیس ألي غرض دنی

ثم . لغرضٍ  واحد فقط، وھو إقامة دین اهللا على أرض اهللا وبین عباد اهللا عز وجلبل ھو 
لم          ھ وس ي صلى اهللا علی ة النب ان أن مواجھ ذا الموضوع ببی ختم اهللا تعالى الحدیث عن ھ
ن         دین المستكبرین م ادُة المعان ل ھي ع ھ، ب بالتكذیب ومناصبتھ العداء لیس أمرًا خاصًا ب

ن، وأن العاقبة كانت في كل َمّرة ألھل الحق، بعد إمھال أھل الباطل   أقوام األنبیاء السابقی
  .فترًة من الزمن ؛ لتقوم الحجة الكاملة علیھم، واستدراجًا لھم

وا      {یقول تعالى  ِذیَن ُأْخِرُج ِدیٌر الَّ ِرِھْم َلَق ى َنْص ُأِذَن ِللَِّذیَن ُیَقاَتُلوَن ِبَأنَُّھْم ُظِلُموا َوِإنَّ اللََّھ َعَل
دِّ      ِمن  َبْعٍض لَُّھ ُھم ِب اَس َبْعَض ِھ النَّ ُع اللَّ َمْت ِدَیاِرِھْم ِبَغْیِر َحقٍّ ِإلَّا َأن َیُقوُلوا َربَُّنا اللَُّھ َوَلْوَلا َدْف

ُرُه ِإنَّ      ن َینُص ُھ َم َرنَّ اللَّ َصَواِمُع َوِبَیٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُیْذَكُر ِفیَھا اْسُم اللَِّھ َكِثیرًا َوَلَینُص
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ُروا         اَة َوَأَم ُوا الزََّك َلاَة َوآَت اُموا الصَّ َأْرِض َأَق ي اْل اُھْم ِف ِذیَن ِإن مَّكَّنَّ ٌز الَّ ِويٌّ َعِزی َھ َلَق اللَّ
ْومُ          ْبَلُھْم َق ذََّبْت َق ْد َك ذُِّبوَك َفَق ُأُموِر َوِإن ُیَك ُة اْل ِھ َعاِقَب ِر َوِللَّ وٍح   ِباْلَمْعُروِف َوَنَھْوا َعِن اْلُمنَك ُن

مَّ      َوَع اِفِریَن ُث ُت ِلْلَك ى َفَأْمَلْی ذَِّب ُموَس اٌد َوَثُموُد َوَقْوُم ِإْبَراِھیَم َوَقْوُم ُلوٍط َوَأْصَحاُب َمْدَیَن َوُك
  ].٤٤-٣٩: الحج[َأَخْذُتُھْم َفَكْیَف َكاَن َنِكیِر 

ة            ذه ھي آی الى، وھ ي سبیل اهللا تع اد ف ا الجھ رع فیھ ي ُش ھذه ھي الظروف واألحوال الت
ان    . ن بھاإلذ ا ك ومن ھذین األمرین یتضح غرض الجھاد وھدُفھ غایة الوضوح ، وھو م

ع صولتھ   . واضحًا عند المسلمین أیضًا غایة الوضوح فھو إنما ُشرع لمقاومة الباطل َودْف
  .على الحق، ولنشر الحق بین من لم یكن یحول بینھ وبین اّتباعھ إال عدم رؤیتھ

  :إذن فللجھاد سببان، ال ثالث لھما
یة : األول وق الشخص ن الحق دفاع ع وطن  : ال ال، وال نفس، والم رض، وال دین، والع . كال

ن البشر وأن      ره م وھذا حٌق ال خالف في عدالة مشروعیّتھ، إال عند من أراد استعباد غی
  !یسلبھم ُحّریتھم

اني جیُجھ،  : الث ل وض واُق الباط ا إّال أب م تطرقھ ي ل ى اآلذان الت ق إل ْوت الح ال َص إلیص
م         ولَعْر ر وُظل ي ُمِنعت من أن ال تعرف إال ظالَم الكف وب الت ض دین اهللا تعالى على القل

ى رأسھم الشیطان     . الشرك ھ، وعل دّو البشرّیة األول،   (فدولة الباطل وسدنتھ وطواغیُت ع
م    )الذي أخرج أبویھم من الجّنة ع علمھ ، وھم الذین امتنعوا عن الخضوع لدین خالقھم، م

ة     =بارًا وعنادًا للخالق سبحانھ وتعالىبأنھ دین خالقھم، استك م أن تنتصر دول روق لھ لن ی
اس    ین الن الى ب ى الباطل، وأن ظالم       . الحق، وأن ینتشر دین اهللا تع م عل ون أنھ م یعلم وھ

ك            و جاءھم بصیُص ذل اع الباطل ل ن أتب رًا م باطلھم ال َیْقَوى أمام ضیاِء الحق، وأن كثی
طبیعي أن یحرص أعوان الباطل وطواغیتھ أن یسدوا ولذلك فمن ال. الضیاء ال نقادوا إلیھ

ین         نھم وب دلوا الستور بی وا األسوار ویس اع، وأن یبن اآلذان ویحجبوا األعین ألولئك األتب
ھ     ادوا لُحَجِج الحق؛ لكي ال یفقدوا أولئك األتباع، الذین لو ُتركوا لسماع صوت الحق النق

ن   . الماء الزالل اآلسرة للقلوب، وألقبلوا علیھ إقبال الظامئ إلى فال مناص حینھا للحق م
ربھا   ي ض ب الت ك الحج ام تل د أم وف الی ف مكت القوة، وأن ال یق ل ب ھ دول الباط أن یواج
َع             ّق َال ْنَقَش ھ حاجُب شمس الح دَّى ل و تب ن ل وب أتباعھ، مّم الباطل على أعین وآذان وقل

ھ  ى أنصار   . أماَمھ ظالُم الباطل وانزاحت سدولھ ِمن على قلب ن     فعل اع دی ى أتب الحق وعل
ي    : اهللا تعالى ھ الت أن یكسروا أسوار الباطل، وأن یھتكوا ستور أعوانھ، بأن یحاربوا دولت

  .رفعت تلك األسوار وأرخت تلك الستور بین الحق والظامئین لھ الراغبین فیھ
د    م یعتق القوة، ول انھم ب ر أدی ى تغیی اس عل ار الن طُّ إلجب ن ق م تك المیة ل الفتوح اإلس إذن ف
ھ     دوا أن م أن یعتق المسلمون أنھ یحقُّ لھم ذلك شرعًا في یوم من األیام، كما أنھ ال یصّح لھ

  .یحق لھم شرعًا أن یتركوا دول الكفر تمنُع الناس وتصّدھم عن دین اهللا تعالى
إن دین اإلسالم الذي ھو دین الخالق لم ُیبح للمسلمین أن یجبروا الناس على تغییر أدیانھم 

ن اإلسالم ؛ ولكن ألن        بالقوة، ال أل ا إال دی ٌة كّلھ ل ھي باطل ن تلك األدیان لیست باطلة، ب
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ن الفطرة    (الخالق سبحانھ  ھ م م علی م أن اإلنسان ال   ) وھو الذي فطر البشر على ما ھ یعل
ب   ب والترھی ّدل بالترغی د ال تتب ار، وأن العقائ القّوة واإلجب ھ ب ر معتقدات ن أن یغی یمك

ّدل بال ا تتب دھما، وإنم ًة    وح ون قناع د تك ة ق م القناع ّر، ث ار الُح ن االختی ة ع ة الناتج قناع
حیحًة ر         : ص ة غی ون قناع د تك ي، وق ان حقیق حیح وبرھ ل ص ن دلی ًة ع ت ناتج إذا كان
  .إذا لم تكن ناتجة عن ذلك: صحیحة

ي منعت شعوبھا من سماع دعوة         ر الت إذن فالفتوح اإلسالمیة إنما كانت حربًا لدول الكف
ان       الحق، والتي صدت ا وال راحة وال اطمئن ذي ال سعادة لھ مواطنیھا عن دین خالقھا ال

ن     . بغیر اإلیمان بھ وتطبیق أحكامھ ة الحق م ین دول لیكون الغرض من الجھاد حینھا تمك
دیمًا    (عرض دین اهللا العرض الصحیح الكامل، ال العرض المشوه الناقص  ا یحصل ق كم

اره    ة وأنص ل وُدَول ن الباط دیثًا م ذي    ، ولُیتَْ)وح ق ال اُر الطری ك اختی د ذل اس بع رَك للن
دخُّل   -یریدون، دون تدخل أحٍد  ل       -بأي نوع من أنواع الت رارھم بك ي سبیل اتخاذھم ق ف

ن    { وضوح وُحّریة، ولیكون علیھم بعد ذلك أن یتحملوا نتیجة قرارھم  َك َع ْن َھَل لَِّیْھِلَك َم
  ].٤٢:ألنفالا[} َبیَِّنٍة َوَیْحَیى َمْن َحيَّ َعن َبیَِّنٍة

الى   ھ تع ى قول و معن ذا ھ ھ {وھ ُھ ِلّل دِّیُن ُكلُّ وَن ال ٌة َوَیُك وَن ِفْتَن ى َال َتُك اِتُلوُھْم َحتَّ } َوَق
؛ حیث إن القاعدة الراسخة في دین اإلسالم، وھي عدم اإلكراه في الدین، قد ]٣٩:األنفال[

دة  ]٢٥٦: البقرة[ }َال ِإْكَراَه ِفي الدِّیِن{ جاءت في كتاب اهللا واضحًة ناصعة  ، وھذه القاع
َراَه  { جاءت مشفوعة بما ُیْشبھ َتْعلیلھا وبیان سبب تقعیدھا، حیث قال اهللا تعالى فیھا  َال ِإْك

الْ   َك ِب ُعْرَوِة ِفي الدِّیِن َقد تََّبیََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َیْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُیْؤِمن ِبالّلِھ َفَقِد اْسَتْمَس
اِت ِإلَ          ا َن الظُُّلَم ِرُجُھم مِّ وْا ُیْخ ِذیَن آَمُن يُّ الَّ ُھ َوِل یٌم الّل ِمیٌع َعِل ى ْلُوْثَقَى َال انِفَصاَم َلَھا َوالّلُھ َس

 اُبالنُُّوِر َوالَِّذیَن َكَفُروْا َأْوِلَیآُؤُھُم الطَّاُغوُت ُیْخِرُجوَنُھم مَِّن النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت ُأْوَلِئَك َأْصَح
ُدوَن  ْم ِفیَھاَخاِل اِر ُھ رة[النَّ یَن   ]٢٥٧ -٢٥٦:البق د ّتب ھ ق ان ألّن دین ك ي ال راه ف دم اإلك ، فع

ة       اس         . واتضح سبیل الرشاد من سبیل الغوای رك الن ي وجوب ت ھ صریٌح ف ا أن ذا كم وھ
أحرارًا في اختیارھم للدین الذي كانوا علیھ أو للدین الحق، فھو صریٌح أیضًا في وجوب 

ب ھذا االختیار الُحّر، وھو أن یكون الرشد قد تبین وامتاَز عن الغّي، وأّما إذا تحقیق أسبا
يّ   ن الغ د م ین الرش م یتب ر؟  : ل ار الح ق االختی یمكن أن یتحق ف س یتحقق  ! فكی ف س ل كی ب

ده         ّي وح و الغ ط، ھ ٌد فق ل سبیٌل واح أو (االختیار أصًال إذا لم یكن لدّي إال خیاٌر واحد، ب
إنني في ھذه !! ؟)اد، أو الرشاد المشّوه الناقص، اللذان ھما غيٌّ أیضًاالغّي المختلط بالرش

ا     ا حینھ ل أن الحالة، حالة عدم تبّین الرشد من الغّي، سأكون أبعد ما أكون عن االختیار، ب
  !!!ُمْكرٌه، شعرُت أو لم أشعر

ن ا      د م ین الرش ّر، بتبی ار الُح و   ولذلك فقد جاءت الفتوح اإلسالمّیة تحقیقًا لالختی لغي، وھ
یھم، بحصرھم    االختیار الذي منعت دوُل الباطل شعوَبھا من الوصول إلیھ أو أن یصل إل

  !!!ضمن اختیاٍر واحٍد فقط، ھو الغي
الى     : إن الجھاد في سبیل اهللا، كاسمھ ن اهللا تع ة دی و مشروع إلقام . جھاد في سبیل اهللا، فھ

ي المكاسب ال    ًا ف الثروات     ولیس مشروعا استعبادًا للبشر، وال طمع ة من االستئثار ب مادی
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ط       ن َبْس ة م ق المطامع المعنوّی واغتصاب األمالك وَسْلب األموال، وال لیكون ُسّلمًا لتحقی
ّوة تعراض الق یطرة واس ْرض الس وذ وف د  . النف وح عن ة الوض حًا غای ذا واض ان ھ د ك وق

وح اإلسال    ن الفت : میةالمسلمین، حتى قالھا أصغر جندي مسلم ألعظم قائد فارسي في زم
ى سعة         "  دنیا إل اد، ومن ضیق ال ادة رب العب ى عب جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إل

  ".اآلخرة
ي   فلھذا الغرض الشریف والغایة السامیة ُفرض الجھاد في سبیل اهللا تعالى بعد ھجرة النب

  .صلى اهللا علیھ وسلم إلى المدینة
لم     ھ وس لى اهللا علی ولھ ص ن وص ًا م ف تقریب نة ونص د س ق   وبع ین الح اٍء ب ع أّول لق وق

ر الم والكف ین اإلس ل، ب ْدر،  . والباط ى أرض َب المّیة عل ة إس ى أّول معرك د دارت رح لق
رمضان في السنة الثانیة  ١٧جنوبًا، وذلك في ) كیًال ١٥٥(وھي موضع یبعد عن المدینة 

  .م٦٢٤فبرایر من سنة : من الھجرة، الموافق
ًا       اًال رائع ْدر مث ة َب ت موقع ین الحق والباطل،        لقد كان ي الصریح ب ادِّي الِحسِّ دام الم للصِّ

ذا التجسید صراعًا             ھ بھ ا أوضح تجسید، جاعًال ل ديَّ بینھم ويَّ األب داَم المعن لیجسَِّد الصِّ
ى أن           ذلك عل یُن ب َیْعُظَم الیق رّي أو حضارّي، ِل ّرَد صراع فك ان، ال مج ُمشاَھدًا ماثًال للعی

ّد أن تك     ة الُب ذه المواجھ ا        . ونمثل ھ ًا، لكّنھ أخَّرت أحیان و ت ٌة، ول ة حقیقی ذه المواجھ إن ھ
ومة    ا محس ة، ونتیجُتھ ا المعلوم بابھا وأبعادھ ا أس ة، لھ ُر  { محتوم ا َنْص ًا َعَلْیَن اَن َحّق َوَك

  ].٤٧:الروم[} اْلُمْؤِمِنیَن 
ذیبَ        ذاَء المسلمین وتع تلّذوا إی د اس انوا ق ذین ك ھم وكان سبب ھذه الغزوة أن كفار قریش ال

دم     وتھم وبع رِّین بق وَقْتَلھم بمّكة، ولم یزدادوا مع امتداد الوقت إال استمراًء لھذه اللّذة، مغت
د        =قتال المسلمین لھم ودفاِعھم عن أنفسھم  وا أن الھجرَة ق ى َنُس د أسكرھم الغرور، حت ق

وافلھم              ة من ق ى مقرب ع عل ة یق ي شمال مّك ة ف ع المدین َوّحدت َصفَّ المسلمین، وأن موق
دورًا  ال تجاریة المّتجھة إلى بالد الشام، وأن التعرَُّض لھا من ِقَبل المسلمین أصبح أمرًا مق

ن      -في الحقیقة  -لھم، وأنھ َھَدٌف قریٌب وسھٌل وعادٌل لھم، بل ھو  ل م ى شيٍء قلی ردٌّ عل
اجر       ( األذى والتعذیب والقتل الذي كانوا  م یھ ن ل ة مم نھم بمك ا زال المستضعفون م ) وم

ي استولى         ُیالقون م الت والھم وأمالكھ وتھم وأم ي بی وقھم ف ھ منھم، واسترداٌد لشيٍء من حق
  .علیھا المشركون بعد ھجرتھم

ٍة      ا بمواجھ ھ بھ ي ُأذن ل لقد رأى النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن یبدأ مواجھتھ الصریحة الت
ون   اقتصادّیة، وَحْرٍب مالّیة، َبْمنع ُكّفار مكة من أحد طرق قوافلھا التجارّی ة، عسى أن یك

ة،    ھ دول ذلك سببًا الستفاقة كفار مكة من سكرة غرورھم، وأن یعلموا أن الحّق قد قامت ل
و    . وھي وإن كانت في بدایة نشأتھا، لكنھا قادرٌة على أن تأخذ بعض حّقھا ذا ، ل ل ھ إذ لع

ي              وائھم ف ض غل وا بع ى الحق، أو أن یكف وا إل ببًا ألن یفیئ ھ المشركون، یكون س تفطن ل
  .یذاء المسلمین وتدبیر المكاید ضّدھمإ
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ن الشام،          دة م ریش، عائ ة لق ة تجاری روُر قافل لم م ولذلك لّما بلغ النبيَّ صلى اهللا علیھ وس
ا    الخروج لھ حابھ ب ن      . على مقربة من المدینة، أمر أص ت م ة استطاعت أن ُتْفل ن القافل لك

ھ المسلمو   ى    أیدي المسلمین، حیث كان قد بلغ قائدھا ما كان ینوی َر مسارھا، وَتَخفَّ ن، فغّی
  .بذلك، حتى ابتعد عن المسلمین ونجا بقافلتھ

اطت     لمین، فاستش دي المس ي أی ا ف وع قافلتھ ال وق ُأ احتم ا َنَب ھ بلغھ ة، فإن ریٌش بمّك ا ق أّم
ا   ف كبریائھ اذ      . غضبًا، واعتبرت ذلك كسرًا ألن ا، إلنق ددھا وعتادھ فخرجت مغرورًة بع

رى أن مجّرد خروج         ثم إّنھ بلغھا نجا. القافلة ا ت ة، ألّنھ ى مك م ترجع إل ُة القافلة أیضًا، فل
بعض     ة ب نفس والمطالب المسلمین عن سكوتھم الطویل على إیذائھم إلى بدایة الدفاع عن ال

  .الحق، أن ذلك إھانٌة كبرى یستحّقون السَّْحَق ألجلھا، وأن ُیبادوا عن بكرة أبیھم
ة القافلة، بخروج قریش، وعلم أن اهللا تعالى شاء  وعلم النبي صلى اهللا علیھ وسلم بعد نجا

د    ین جن اًال ب كریَّة وقت ًا عس ل حرب ادّیة، ب ًا اقتص ریحٍة ال حرب ٍة ص ون أول مواجھ أن تك
در   . الرحمن وجند الشیطان ة ب ا   (فعسكر النبي صلى اهللا علیھ وسلم في منطق المشار إلیھ

  .عن مّكة ، وھي أقرب إلى المدینة بنحو نصف المسافة منھا)آنفًا
ان،          یھم القی ر والبطر، تغنِّ ة الكب ي غای م ف َیالئھم، وھ أّما كفار قریش فخرجوا بخیلھم وُخ

ور   ربون الخم دفوف، ویش رب ال ي     . وُتْض ًا ف د، إمعان رح أو عی ى ف ون عل أّنھم مقبل وك
ة            لمین بثالث دد المس وق ع یش یف ون بج م یزحف ون أنھ م یعلم رور، إذ إنھ الي والغ التع

  .كثر سالحًا وأشّد عتادًاأضعاف، وأنھم أ
ربِّھم عز وجل،          اء الحاسم، مستكینین ل ذا اللق أّما المسلمون فقد مكثوا ببدر، ینتظرون ھ
رزقھم              أن ی الى ب ھ تع ھ، ویتضّرعون إلی ي سبیل دین ذل أنفسھم ف یرجون رضاه عنھم بب

نیین  دى الُحْس ھادة : إح ر، أو الش ده ب  . النص م، ووع م لھ د ربِّھ ى تأیی دین عل ر معتم نص
ى          نھم عل ي تعی ة الت ھ من األسباب الدنیوّی المؤمنین، من غیر أن ُیغفلوا ما استطاعوا علی

  .تحقیق النصر
  .وأخیرًا التقى الصّفان، والتحَم الجیشان، ودارت رحى المعركة، على أرض َبْدر

ال    ن یرضاه الخ ق لقد كانت َبْدٌر المعركَة األولى في تاریخ البشرّیة األخیر، تاریخ آخر دی
ر              لم وأنصار الكف ھ وس ادة خاتم الرسل صلى اهللا علی دین وقی ذا ال ین أنصار ھ للَخْلق، ب

  .وقیادة فرعون ھذه األمة أبي جھل
َوت رؤوس    رُه، وَھ یھم َنْص زل عل ده، وأن دقھم َوْع م، فص ع ربِّھ لمون م دق المس د ص لق

  .تھم األدبارالُكْفر على أرض بدر، فسقط سبعون منھم قتلى، وسبعون أسرى، َوَوّلى بقّی
وم ینتصُر      ن الباطل، وأول ی إنھ أّول یوم في تاریخ البشرّیة األخیر، ینتصف فیھ الحق م
ذلك        ًا بالحجة والبرھان؛ ول ان منتصرًا دوم فیھ اإلسالم على الكفر بالید والسِّنان، وإن ك

ھ   َسّمى اهللا تعالى ھذا الیوم بیوم الفرقان؛ ألنھ یوُم ظھر فیھ الحق على الباطل، و  فر فی أس
  .وجھ الخیر بنوره، وتقّنَع فیھ َوْجُھ الشّر بُظلمتھ
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ال والفطر،      : وفي ھذا العام، وھو العام الثاني اة الم ُفرض صوم رمضان، وفرضت زك
  .وُحوِّلت القبلة من بیت المقدس إلى الكعبة المشرفة

لمین با  ة،  وما إن َمرَّ على غزوة بدر سنٌة واحدة حتى عاد مشركو قریش لغزو المس لمدین
د،     . انتقامًا وثأرًا لما وقع لھم ببدر ل ُأح د جب ة، عن وكانت ھذه الغزوة على مشارف المدین

  .الذي ال یبعد عن وسط المدینة إال خمسة أكیاٍل ونصف كیٍل فقط
ن     حابھ م ع أص وبعد أن بلغ النبي صلى اهللا علیھ وسلم خروج قریش لحربھم من مكة جم

ة    المھاجرین واألنصار، واستشارھم    ذه المواجھ ر ھ ي أم اء المشركین     : ف ھل یخرج للق
ة ومن حصونھا      خارج المدینة، أم یبقى في المدینة نفسھا مستفیدًا من تحصیناتھا الطبیعّی
ض          اَس بع ّن حم ر، لك رأي األخی ُد ال لم یؤّی ھ وس وأسوارھا؟ وقد كان النبي صلى اهللا علی

لم    ھ وس ھ   المسلمین كان سببًا لتنازل النبي صلى اهللا علی د ُأوحي      (عن رأی م یكن ق ذي ل ال
ھ   )إلیھ فیھ شيء و ل ، فاختار المسلمون الخروج، وَقِبل النبي صلى اهللا علیھ وسلم ذلك وھ

  .كارٌه، مرسیًا بذلك مبدأ الشورى بین المسلمین على أنصع صوره
لمین              دد المس وق ع ھ یف ٌر، وأن دَد المشركین كبی لم أن ع ھ وس يَّ صلى اهللا علی غ النب لقد بل

م أن     . ث ّمراتبثال و یعل ال بنفسھ، وھ فخرج من المدینة إلى جبل أحد، لیختار ساحة القت
ال،             ة القت لم خّط ھ وس أحَكم صلى اهللا علی ان، ف ان ك ي أي مك ھ ف رّدد أن تأتی ن تت ریش ل ق
ل صغیر     ى جب واحتاط لكل االحتماالت، ومن ذلك أنھ أمر كتیبًة من جیشھ أن تعسكر عل

  .وشّدَد علیھم األمر بعدم مفارقة أماكنھم مھما كانت الظروفُمِطٍل على ساحة القتال، 
م  . فلما أقبل المشركون یؤزُّھم االنتقام وُیَحمُِّسھم طلُب الثأر لھزیمتھم السابقة ببدر واجھھ

ي         راغبین ف الى، ال د من اهللا تع وقنین بالنصر المؤی المسلمون في ُأُحد بثبات المؤمنین الم
  .التضحیة في سبیل الدین

د نة    وق ن س ارس م ق لم رة، المواف الٍث للھج نة ث ن س وال م ھر ش ط ش ي َوَس اء ف ّم اللق ت
  ).م٦٢٥(

ادت     الفرار، وك ركین ب ول المش دأت فل ل، وب ة الباط وت ألوی ة، فھ ودارت رحى المعرك
غیر أن الكتیبة التي ُأمرت بالمرابطة   . المعركة ُتنھي فصولھا على نصر جدید للمسلمین

ة      على رأس ذلك الجبل، وأمر ت المعرك ت الظروف، ظّن ا كان ت أن ال تبرح مكانھا مھم
قد انتھت، وأحّبت مشاركة بقیة الكتائب المسلمة لّذة الظفر واالنتصار، فخالفت ما ُأمرت  

ل     ھ، فھبطت عن الجب ة       . ب ذه الفرص اغتنم ھ ب المشركین، ف دى كتائ ُد إح ذلك قائ َھ ل وتنبَّ
ل    ھ من وراء الجب اغتھم       إلنجاء قومھ، فاْلتفَّ بكتیبت ذین ب م، ال ن َخْلِفھ َأ المسلمین م ، وفاج

ذین      ُة المشركین ال َھ بقّی الَحَدَث بَھْول المفاجأة وشراسِة الحیرة في األوقات الحرجة، وتنبَّ
كانوا أمامھم فارّین أو على أھبة الفرار بما حدث، فقادتھم غریزُة حبِّ البقاء إلى التجربة 

روح   لمین ب ى المس ودوا إل رة، لیع ین  األخی ذلك ب لمون ب ع المس ة، فوق ّد شراس دة أش جدی
  .فكَّین، ووقع االبتالء العظیم
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لقد ضرب المسلمون في تلك اللحظات أمثلًة رائعة في التضحیة، وصدق اإلیمان، وحبِّ  
ھ        ھ یحمون ًا ل وا من أجسادھم درع الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، حیث أحاطوا بھ، وجعل

ى         وال یزداد المشركون في ھذه ا. بھا ى التق اٍل من كال الجانبین، حت رعة إقب اء إال ُس ألثن
ف          وه َخْل د، لیجعل ل أح ى جب لمین إل ة المس ع بقی لمین، وتراج ى المس ى قتل ان عل الفّك
ى           د أن التق امھم، بع دّو أم ف الع ھ، لیق ذي ُحوصروا فی أزق ال ن الم ًا م ظھورھم، خروج

ا، وأْن الم    د َنَج لمین ق م      طرفا جیشھ، لیرى بقّیَة جیش المس ُتھا، وأنھ د انتھت َدْھش فاجأة ق
ھ   . یستعیدون أنفاسھم ع، وأن فأدرك المشركون أنھ ال مطمع لھم في المسلمین أكثر مّما وق

یھم       ود إل ل أن یع ّد، قب ذا الح د ھ ة عن ذه المعرك ول ھ اء فص ى إنھ ادرة إل ن المب ّد م ال ُب
حیة   : المسلمون بما عرفوه عنھم من  ة التض اء، ومحّب ي   فأسرع  . صدق اللق المشركون ف

ى        اَز عل اولوا اإلجھ ى أن یح ُرؤوا عل م َیْج ة، ول ى مّك دین إل ال، عائ احة القت ادرة س مغ
ین           ا وب م بینھ ًا، فھ م تمام وفًة لھ بحت مكش ي أص ة، الت دخلوا المدین لمین، أو أن ی المس

  .المسلمین
ِع   فھو. لقد كانت غزوة أحد درسًا قاسیًا للمسلمین، لكنھ درٌس جدید، كان ال ُبّد منھ َكِمْبَض

  .الطبیب، الذي یجرح لیداوي، فالمجروح بھ بعد ُجرحھ أصّح وأقوى منھ قبلھ
ات           ذا ھو سبب ثب زم، وھ ھ ال ینھ ھ وبرھان إن أتباع الحق قد ینھزمون، لكن الحق بُحّجت

ة   م الھزیم اطًال، وال الباطل      . أتباعھ حتى عند وقوعھم تحت َأَل ل الحق ب ُة ال تجع فالھزیم
  .المادّي ال یقلب الحقائق، وال ُیغِّیُر الثوابت والّضعُف!! حقًا

ل   أفتنسى النصرانّیُة االضطھاد الشدید الذي الَقْتُھ على ید قیاصرة الروم الوثنیین في أوائ
داءھم أن ُیلبسوُه     !! أفتنسى القتل والتعذیب والتشرید؟! تاریخھا؟ َز أع ن لُیعج والذي لم یك

م   لباَس العدالة، بإصدار تلك األحكام ب ة لھ م  . القتل والتعذیب من أروقة محاكمھم التابع ول
ذه       ذیعوا ھ أقبح األوصاف، وأن ُی ا ب یكن لیعجز أعداءھم أیضًا أن یصفوا النصارى حینھ
ة      ى عدال ذلك عل دوا ب األوصاف بكل الوسائل اإلعالمّیة المتاحة لھم في ذلك الوقت، لیؤّك

ھ     . أحكامھم أیضاً  ك كل م یكن ذل ع فعالً   (ل د وق ل أصبح      كا) وق ائق، وإال فھ ِب الحق ًا لَقْل فی
و الحّق وأتباعھ      ! النصارى ھم أھل الباطل فعًال حینھا؟ وثنیین لیكون ھ ھل تحوََّل دیُن ال

ّوة والسلطان،         !! ھم أھل الحق؟ دم والق م أھل الحضارة والتق انوا ھ وثنیین ك لمجّرد أن ال
  !!!َقْسريولمجّرد أنھم كانوا ھم القادرین على السَّْحق واإلذالل ال

  !أو من بخت نصر في بابل؟! أم ھل ینسى بنو إسرائیل ما القوه من فراعنة مصر؟
  !!أم ھل تنسى ُكلُّ أمة كانت على الحق ما َمرَّ بھا من لحظات الھزیمة والضعف الماّدي؟

  .لقد عاد المسلمون بعد أحد بدروس قاسیة، لكن على قدر قسوتھا كانت إفادتھا
ن       وعاد المشركون الذین  ر دروس؛ إال م و الباطل، بغی دأھم ھ دأ، ألن مب یقاتلون بغیر مب

ُسْكر االنتصار، وإشباع شھوة االنتقام، وانتھى األمر عندھم إلى ھذا الحّد، إال من ھاجس 
  .الخوف المترقَّب، من أن َتْقَوى دولُة الحق، حتى تغزوھم في ُعْقر دارھم
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وسلم لم یكن لدیھم وقٌت إال لنشر دین اهللا إن المسلمین وعلى رأسھم النبي صلى اهللا علیھ 
ى         لھم إل لم ُیرس ھ وس ي صلى اهللا علی ان النب تعالى، ولذلك فقد عادت وفود الدعاة الذین ك
داء        ن األع ة وم ْدر والخیان ن الَغ ود م ك الوف و تل ن لتنج م تك ي ل ار، والت ل باالنتش القبائ

لرجیع مع قبیلة لْحیان، وفي المترّبصین بھم من كل جانب، كما حصل للُقراء في موقعة ا
  .موقعة بئر معونة في نجد

نقض        ادرون، ب ُة الغ ر الخون د، یظھ وفي لحظات الضعف، كما في مثل أعقاب غزوة أح
لم    ھ وس لى اهللا علی النبي ص اع ب ة اإلیق ى محاول انتھم عل داء، وإع ة األع ود، ومحالف العھ

ى رضي    وھذا ما وقع من بني النضیر من الیھود، فحاصرھم  . وأصحابھ المسلمون، حت
كما جال بنو قینقاع من الیھود أیضًا قبلھم، أعقاب غزوة بدر، . الیھود بالجالء عن المدینة

لمین،   ین المس نھم وب ذي بی د ال وا العھ در، فنقض لمین بب ار المس اظھم انتص ذین أغ ال
  .وجاھروھم بالعداء؛ لشّدة ما تمّلكھم من الحسد على المسلمین

ق      وفي یوم االثنین للیلی دیسمبر من    ٢٨تین خلتا من شھر شعبان من سنة خمس، المواف
، غزا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بني المصطلق، وھم من قبیلة خزاعة )م٦٢٦(سنة 

العربّیة، وكانوا من أحالف كفار مّكة، وممن أعانوا الكفار یوم أحد، وھم فوق ذلك سدنُة 
ھذه القبیلة مھما جدا، حیث كانوا بین مّكة وكان موقع . صنٍم شھیر عند العرب، وھو مناة

ل شماالً    ة كی زوة حاسمة       . والمدینة، ویبعدون عن مّكة نحو مائ ذه الغ ت نتیجة ھ د كان وق
نھم   حیث انتصر فیھا المسلمون، وأعادوا ھیبتھم بعد ُأُحد، وبعد أن طمع فیھم العرب، وم

ى غزو المس    ّي صلى اهللا    بنوا المصطلق ھؤالء، الذین كانوا عازمین عل رأى النب لمین، ف
ر        . علیھ وسلم أن یبدأھم قبل أن یبدؤوا ھم بھ ھ األث ان ل ث ك ًا، حی رارًا حكیم ك ق وكان ذل

  .الكبیر في تحقیق نصر المسلمین
لمون            ا المس ي بلغھ القّوة الت عرھا ب رًا، وأش ًا كثی اَء قریش د س ر ق ذا الخب ك أن ھ وال ش

ھ المسلمون        وبالشجاعة التي ُأوتوھا، وتمّلكھم الفزع د فی د یقص ذي ق وم ال من أن یأتي الی
ل،    . مّكَة نفَسھا ن القبائ م م ولذلك فقد أعلن كفار مّكة االستنفار العام، وأرسلوا إلى أحالفھ

د    وإلى القبائل الكافرة القریبة من المدینة یعرضون علیھا التحالف على تكوین جیش واح
وُد    . ینیقضي على اإلسالم تمامًا ویستأصل شأفَة المسلم ذا التحزُِّب یھ وقد أعانھم على ھ

  .بني النضیر وغیرھم من الیھود، الذین مأل الحقد قلوبھم، خاصة بعد جالئھم من المدینة
وقد تّم لكفار مّكة تكوین الجیش الذي یریدون، وتحّزَب الُكّفار بالفعل وأقبل الشرُك وأھُلھ 

ْدر بعشرة أضعاف         ي َب دد جیشھم ف وق ع ف، یف انوا عشرة آالف    في جیش كثی ث ك ، حی
  .مقاتل

وفي ھذه المرَّة عرف المسلمون أن الحماَس الذي أخرجھم في ُأُحٍد من المدینة لن ینفعھم، 
وأنھ البد من اإلفادة من طبیعة أرض المدینة، المحّصنِة بالجبال والِحرار، والتي ال یمكن 

ي     معھا أن یدخل المشركون المدینة، إال من جھٍة واحدة؛ ولذلك فق  دق ف ر خن اموا بحف د ق
ّمیت    . تلك الجھة، لیمكنھم تحصین بلدھم ا ُس دق، كم ولذلك ُسّمیت ھذه الغزوة بغزوة الخن
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ھ  . أیضًا بغزوة األحزاب؛ لتحزُِّب أعداِء اإلسالم وأھلھ على أن یقضوا على اإلسالم وأھل
  .م٦٢٧فبرایر من سنة  ١وقد وقعت في شھر شّوال من سنة خمس للھجرة، الموافق 

لقد وصل األحزاُب المدینة في ھذا التاریخ بالفعل، وقد فاجأھم الخندق الذي ُحفر بسرعة 
ان          لم ك ھ وس ي صلى اهللا علی ى النب ع المسلمین، حت غیر متوقَّعة؛ ألنھ ُحِفر باشتراك جمی

  .یحفره معھم، ویضرب بمعولھ معھم
أمطرھم المسلمون ووقف المشركون أمام ھذا الخندق حائرین، الذي إن حاولوا اقتحامھ، 

  .بالسھام
ت         ًا، كان ة وعشرین یوم ذي دام أربع ى المسلمین، ال ولكن المشركین شّددوا الحصار عل

تالء  ن االب لمون م ھ المس ّرض ل ا تع ّد م ن أش یش  . م ذا الج ُة ھ ا مواجھ ع فیھ ث اجتم حی
ر          ّو خب ع فش ُة المؤن، م ًا، والجوُع وِقّل وي استئصالھم تمام  الكثیف من األحزاب الذي ین

تھم وأن            ن جھ ة م ى المدین ركین إل ال المش وون إدخ ذین ین ة ال ي قریظ ود بن ة یھ خیان
ارة    ى إث ْعیھم إل ة وَس روح الھزیم افقین ل اعة المن ع إش لمین، م رب المس ي ح اونوھم ف یع

  .وساوس الشك في أصل الدین
اُءوكُ {لقد كان امتحانًا صعبًا جّدًا، ذكره اهللا تعالى في كتابھ، فقال تعالى  ْوِقُكْم   ِإْذ َج ْن َف ْم ِم

َك  َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َوِإْذ َزاَغِت اْلَأْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر َوَتُظنُّوَن ِباللَِّھ الظُُّنوَنا ُھ َناِل
ِذیَن فِ     اِفُقوَن َوالَّ وُل اْلُمَن ا    اْبُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزاًال َشِدیدًا َوِإْذ َیُق َرٌض َم وِبِھْم َم ي ُقُل

  ].١٢-١٠:األحزاب[َوَعَدَنا اللَُّھ َوَرُسوُلُھ ِإلَّا ُغُرورًا 
وقھم  ن ف اؤوھم م ذین ج نھم  : فال فل م ن أس اؤوھم م ذین ج زاب، وال م األح ي : ھ ود بن یھ

افقون  وا     : قریظة الذین خانوا المسلمین في أحرج ظرف، والمن ي ظّن وا الفرصة الت اغتنم
  .سالم وأھلھأنھا آخر ساعات اإل

ال یزیدھم البالء إال عافیة، وال یخرجون من الِمَحِن إال أكثر ثباتًا ) فكالعادة(أما المؤمنون 
الى    ال تع ا ق ق، كم ى الح ُھ    { عل َدَنا اللَّ ا َوَع َذا َم اُلوا َھ َأْحَزاَب َق وَن اْل ا َرأى اْلُمْؤِمُن َوَلمَّ

اَدُھْم ِإلَّا ِإیَمانًا َوَتْسِلیمًا ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َوَرُسوُلُھ َوَصَدَق اللَُّھ َوَرُسوُلُھ َوَما َز
ِدیًال    دَُّلوا َتْب  ٢٢:األحزاب [َعاَھُدوا اللََّھ َعَلْیِھ َفِمْنُھْم َمْن َقَضى َنْحَبُھ َوِمْنُھْم َمْن َیْنَتِظُر َوَما َب

– ٢٣.[  
ر        ة الكب یم والمحن یق العظ ذا الض ة ھ ت خاتم د كان لَّ     لق ث م دًا، حی ٍة أب ر متوّقع ى غی

اء    ِل البق المشركون االنتظار، وابتالھم اهللا تعالى بریح شدیدة البرودة، أضعفتھم عن تحمُّ
وا   ا بق یئًا فشیئا،         . في العراء أكثر مّم ارھم ش ى دی الرجوع إل دأوا ب م، وابت ت أحالفھ فتفّرق

رى،    وانتھ. حتى انفّض األحزاب، وكان من آخرھم رجوعًا كفار مّكة ة الكب ذه المحن ت ھ
التي كانت في ظاھرھا أعظم من كل المحن السابقة، نھایًة كأنھ لم یكن لھا بدایة، كما قال 

اَن اللَّ  {تعالى  ُھ َوَردَّ اللَُّھ الَِّذیَن َكَفُروا ِبَغْیِظِھْم َلْم َیَناُلوا َخْیرًا َوَكَفى اللَُّھ اْلُمْؤِمِنیَن اْلِقَتاَل َوَك
  ].٢٥:األحزاب[} ًاَقِوّیًا َعِزیز



 ٥١٥

م     ر، ول ركین الكثی َف المش ث كّل ي للمسلمین، حی اٍر حقیق ة بانتص ذه المعرك ت ھ د انتھ لق
ل  لمین إال القلی ف المس أفة       . یكل ال ش ن استئص ة م ركي مك َز مش ت َعْج د أثب ھ ق ا أن كم

زوة            ذه الغ ي ھ ا یستطیعون ف ة م ذلوا غای د ب م ق ك؛ ألّنھ المسلمین، وأّنھ ال أمل لھم في ذل
  .قیق ھذا األمل الكبیر لھم، ومع ذلك فقد رجعوا وقد فشلوا عن أقّل ما یأملون فیھلتح

وا          ا فتئ ذین م م، وال قین لھ دائھم المالص ى أع ر إل ذا النص د ھ لمون بع َت المس د اْلَتَف وق
ھا    َة َنْفَس ینقضون العھود، وقد نقضوه ھذه المّرة في أحرج ظرف، وأبَدْوا بوضوح الرغب

َت المسلمون    . ي مكَّة ،وھي استئصال المسلمین عن آخرھمالتي كانت عند مشرك د اْلَتَف لق
أشّد من ) بسبب المجاورة(إلى الیھود المجاورین لھم، الذین كان ضررھم والخوف منھم 

لمین          ین المس نھم وب ت بی ي كان ق الت ود والمواثی ن العھ یئًا م . غیرھم، والذین لم یراعوا ش
ي جریمتھم    فحاصرھم المسلمون خمسًا وعشرین لیلة َم ف ، إلى أن استسلموا على أن َیْحُك

ره            انتھم من غی ھ سیكون أْرأَف بخی وا أن ذي ظّن ن المسلمین، ال ائھم م ُد حلف ذا  . أح ّن ھ لك
قد حكَم فیھم بالُحْكم الذي یستحقُّھ كل من خان ) ھو سعد بن معاذ رضي اهللا عنھ(الحلیف 

ان الی     ذي ك ھ ال ُم نفُس و الُحْك ى، وھ ة العظم لمین،   الخیان ّد المس ًال ض دروه فع د أص ود ق ھ
الى     وال إفشاُل اهللا تع وأضافوا إلى إصداره السَّْعَي إلى تنفیذه، وھو استئصال المسلمین، ل

لمین       . لمؤامرتھم الكبرى في ذلك م المس ود السابق لحك م الیھ ین ُحْك بل الفرق كبیٌر جّدًا ب
ت   حیث إن حكم الیھود كان نقضًا للعھد،: وُحْكِم المسلمین وكان خیانة للمواثیق، التي كان

رج       ٍت ح ي وق ان ف لمون، وك ھ المس ْرٍم ارتكب ر ُج ن غی ان م لمین، وك ین المس نھم وب بی
ك         دار ذل ان إص ّدھم، وك افر المتحزِّب ض دوِّھم الك یستحقُّ فیھ المسلمون اإلعانة على ع

لمی   . الحكم من الیھود على حین ِغّرة وغفلة من المسلمین عنھم م المس ا حك ى   أّم و عل ن فھ
ٌم قضائٌي عادل       ق، وھو حك الضدِّ من ذلك ُكّلھ، فھو جزاٌء لنقض العھود ولخیانة المواثی

ل    زاٌء بالمث ل وج ٌم بالمث و حك ھم، وھ ود أنفس اره الیھ اٍض اخت ن .. من ق ك م ر ذل ى غی إل
م    داء حك أضداد حكم الیھود، مّما ُیبّیُن عدالَة حكم القاضي الذي رضیھ الیھود وُظْلَم واعت

  .لیھودا
ال،      نھم، وأن ُیسبى النساء واألطف لقد َحَكَم فیھم سعُد بن معاذ بَقْتل القادرین على القتال م

  .وُنفََّذ فیھم ھذا الحكم، فُقتل نحو أربع مئة رجل، وُسبي النساء والصغار
ة     ًا رضي بعقوب وال نستغرب بالطبع أن یستنكر ھذا الحكم الیھود، فما نكاد نعرف مجرم

  .نستغرب أیضًا أن یستنكره أعداُء اإلسالم، فھذا موقف كل عدوٍّ من عدوِّه وال. إجرامھ
لكّننا نستغرب انسیاَق المنصفین وراء ھؤالء أو ھؤالء دون تأمُّل، ودون أن یستحضروا 

، ودون أن ( )ما تذكره التوراة من معارك األنبیاء السابقین، وعدد ما سقط فیھا من القتلى
ن النساء       یستحضروا التاریخ القر دنیین وم حایا الم ھ من الض یب المعاصر، وَكْم َسَقط فی

ال ى   !!! واألطف رون إل ذین ینظ الین، ال ب المتع فین، وال نخاط ب المنص ا نخاط ن إنم نح
  !!!غیرھم أنھم ال وزن لھم وال قیمة، الذین یرون الحقوق لھم وحدھم وال حق لغیرھم
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و  ثم أال یكفي أن یرضى عن ھذا الحكم خاتم الرسل ص لى اهللا علیھ وسلم، بل ُیخبر أنھ ھ
  !!!حكم اهللا فیھم؟

ارس  (، )ھـ٦(وبعد عاٍم واحد من غزوة األحزاب ، أي في ذي القعدة من سنة  الموافق م
وجِّھین   ) م٦٢٨من عام  حابھ مت خرج النبي صلى اهللا علیھ وسلم بألٍف وأربع مئة من أص

  .لیفةإلى مّكة، بنیَّة الُعمرة، وأحرموا لذلك من ذي الح
ام    ي الع ولّما بلغ كفار مّكة ھذا الخبر، اعتبروا ذلك إھانًة لھم، خاصًة بعد فشلھم الذریع ف

دًا جاء           . الماضي في غزوة األحزاب  وا أح ي أن یمنع م ف ھ ال حّق لھ ون أن م یعلم ا أّنھ كم
  .لتعظیم البیت الحرام والطواف والسعي، وأن جمیع العرب ال یقبلون ذلك منھم

د   ولذلك ما إن ب لغ النبي صلى اهللا علیھ وسلم وأصحابھ منطقة الحدیبیة، وھي موضع یبع
ا،     ن دخولھ لمین م َع المس ة َمْن اُر مّك ن كف ى أعل ط، حت یًال فق رین ك ین وعش ة اثن ن مك ع

راٌف ضمنّي   . وابتدؤا َعْقَد مفاوضات معھم بقیادة النبي صلى اهللا علیھ وسلم وفي ھذا اعت
ركي م   ن مش ّرة، م ح، وألول َم المي واض ان اإلس ة، بالكی ان   . ّك ذي ك راف ال ھ االعت إن

وقفھم           ھ ؛ بسبب م م إلی وم یسعون ھ اھم الی اء، فھ دَّ اإلب المشركون َیْأَبْوَن الرضوخ لھ أش
  .المحرج السابق ذكره

لم       ھ وس يُّ صلى اهللا علی د رضي النب رحیم  (وق رؤوف ال و ال ذا    ) وھ ة بھ من مشركي مّك
د   . بھذا الجرح العمیق لكبریائھم) كبریائھموھو العلیم ب(الرضوخ، واكتفى منھم  ذلك فق ول

وي     ر المعن ذا النص ًا بھ لمین، مكتفی ي صالح المس ت ف ا لیس ا أنھ روط ظاھرھ رضي بش
ان یحجب    الكبیر، الذي ھو في حقیقتھ َنْصٌر دعوي كبیر، ألنھ َكَسر غرور الكفر الذي ك

ل ا      ن ِقب ھ م ي دعوت ل ف اوقع   . لمشركین الحق عن أصحابھ، وفتح باب إعمال العق ذا م وھ
بالفعل، حیث قذفت مّكُة بعد ھذا الصلح بفلذات أكبادھا، وبخیرة قّوادھا، مسلمین طائعین  

  .بمحض إرادتھم، دون أن ُیجبروا على ذلك
ھ      الى بأن فھ اهللا تع ھ، وص لمین أّوَل إبرام ُض المس ھ بع ْرَض عن م َی ذي ل لح ال ذا الص وھ

ا     ِإنَّا َف{، وذلك في قولھ تعالى )فتح( َك َوَم ْن َذْنِب دََّم ِم َتْحَنا َلَك َفْتحًا ُمِبینًا ِلَیْغِفَر َلَك اللَُّھ َما َتَق
زًا       رًا َعِزی ُھ َنْص َرَك اللَّ َتِقیمًا َوَیْنُص تح [َتَأخََّر َوُیِتمَّ ِنْعَمَتُھ َعَلْیَك َوَیْھِدَیَك ِصَراطًا ُمْس -١:الف

٣.[  
ھ    ي صلى اهللا علی ا، وھي توسیع        لقد أتاحت ھذه المعاھدة للنب ان ینتظرھ لم فرصة ك وس

ك  . نطاق دعوتھ مّما ترجمھ بمكاتبة ملوك اآلفاق یدعوھم لإلسالم، فكاتب ملك الروم ومل
  .الفرس وملك األقباط بمصر وغیرھم من الملوك واألمراء یدعوھم لإلسالم

ي   اب النب ص خط لم   –ون ھ وس لى اهللا علی نّص    –ص ذا ال و ھ روم ھ ك ال ل مل ى ھرق إل
  :الثابت الصحیح

  بسم اهللا الرحمن الرحیم(( 
  .من محمٍد عبِد اهللا ورسولھ، إلى ھرقل عظیم الروم
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  .السالم على من اّتبع الُھَدى
إن  : أما بعد فإني أدعوك بدعایة اإلسالم، َأْسِلم َتْسَلْم، ُیْؤتَك اُهللا ْأَجرَك مرتین، فإن تولَّیت ف

  ( ).علیك إْثَم األریسیین 
ْیئًا     ُقْل َیا َأْھَل ا{  ِھ َش ِرَك ِب َھ َوال ُنْش ْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا َوَبْیَنُكْم َألَّا َنْعُبَد ِإلَّا اللَّ

  )).} َوال َیتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا ِمْن ُدوِن اللَِّھ َفِإْن َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَھُدوا ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن 
اء        إن  ي أثن یًال، ف ھ قل وف مع ا الوق ھذا الخطاب اإلسالمي الدعوي النموذجي، یستحّق مّن

  .تعریفنا بنبّي اإلسالم صلى اهللا علیھ وسلم
  :فمّما نوّد التنبیھ علیھ بشأنھ ما یلي

د          : أّوًال المین سواه بع ن الع الى م ذي ال یرضى اهللا تع دین ال ھ ال عالمّیة دین اإلسالم، وأّن
ُن اإلسالم، دون     . سل محمد صلى اهللا علیھ وسلم بھبعثة خاتم الر ھ دی وھذا مّما یختصُّ ب

  ).العالمّیة(بقّیة األدیان السابقة، التي كانت أدیانًا قومّیة 
بیان األسلوب الحضارّي الراقي للدعوة إلى اإلسالم، الذي ھو أسلوب ھذا الخطاب : ثانیًا

ن        حیث إن أسلوب الكتابة أسلوب لطیٌف في. النبوّي ر م ر عن خطأ المخاِلف، أكث التعبی
ذلك  ھ        . أسلوب المشافھة والمجابھة ب ا یناسب مكانَت ل بم فًا لھرق م تضّمن الخطاُب وص : ث

ن     ". عظیم الروم" دعاء م اح بال ذا االفتت ثم البدایة بالسالم على من اّتبع الھدى، وما في ھ
  .ُحْسن الَبْدء وبراعة االستھالل، دون أّي مخالفٍة شرعّیة

ًاثال ون      : ث ن ال یقول رَّف، مّم ر المح حیح غی ارى الص ن النص ى دی ان عل ن ك ان أّن م بی
ل اهللا    )علیھ السالم(بألوھّیة عیسى  ره من ُرُس ذا ال ُیْنجیھم   =، بل إنھ رسول اهللا كغی أّن ھ

د صلى اهللا           النبّي محم وا ب لم، إال إن آمن ھ وس ي صلى اهللا علی ة النب عند اهللا تعالى بعد بعث
م أجران     ف . علیھ وسلم ھ یكون لھ وا فإن ا ورسوًال، وأجر       : إن آمن انھم بعیسى نبی أجر إیم

لین   اء والمرس يُّ صلى     . إیمانھم بمحمد صلى اهللا علیھ وسلم خاتًما لألنبی ّص النب ذلك َخ ول
ولو في (اهللا علیھ وسلم األریسیین بالذكر؛ ألنھم كانوا من أھل التوحید، وكان ھرقل منھم 

ذلك، سیكون       فإصراره ). باطن أمره ُرُه ب لم وُكْف ھ وس على عدم اّتباع النبي صلى اهللا علی
د صلى اهللا          (سببًا في إصرار ھؤالء   ل مبعث محم حیح قب دین الص حاب ال م أص ذین ھ ال

م، وسبَب    ) علیھ وسلم ذا اإلث وسببًا في ُكْفرھم أیضًا، فیكون علیھ إثمھم؛ ألنھ كان سبَب ھ
  .الذي ال یقبل اهللا من العالمین سواه )وھو اإلسالم(َصدِّھم عن آخر األدیان 

م،            : رابعًا رھم من األم ة، ولغی ة دعوة اإلسالم للنصارى خاّص ًة حقیق ة مبین أتي اآلی ثم ت
ون   : وأّنھا دعوٌة یستوي فیھا المدعوُّ والداعي ادة، وأن یك دعوٌة إلى توحید اهللا تعالى بالعب

ك   ل، وال لمل يٍّ مرس ده، ال لنب الى وح ُم هللا تع رَّبالُحْك ین . ُمَق وارق ب ر الف د أكب ذا أح وھ
ا          ریم لرھبانھ ل والتح قَّ التحلی ي َح ي ُتْعط ان الت ك األدی رى، تل ان األخ الم واألدی اإلس

  .وأحبارھا، مع أنھ في اإلسالم حقٌّ هللا تعالى وحده، لیس ألحٍد فیھ حقٌّ غیره سبحانھ
  !!!ھذه ھي حقیقُة دعوة اإلسالم أجملتھا تلك األسطر الرائعة
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ن الھجرة        ث ل سنة سبع م ي أوائ ة، وف و  (م إن النبي صلى اهللا علیھ وسلم بعد الحدیبّی یونی
ة       )م٦٢٨سنة  د عن المدین ٌة تبع ر، وھي قری ، توّجھ النبيُّ صلى اهللا علیھ وسلم لغزو خیب

یالً  ١٦٥( ك    ) ك باب ذل ى      : شماًال، ومن أس الؤوا عل انوا ممن تم ود ك ن الیھ أن سكانھا م
  .أْحزاب المشركین في غزوة الخندق المسلمین، وأعانوا

ض    دخل بع یھم، ف ر عل ونھم، وانتص ر حص لم وحاص ھ وس لى اهللا علی ي ص زاھم النب فغ
ل     ان لك ان، فك ب األم ى طل رون إل ارع آخ ْلحًا، وس ھا ُص ل بعض َوًة، ودخ ون ُعْن الحص

ى   ِصْنٍف ُحْكُمُھ، ولم ُیْجِل أحدًا من دیاره، إال أنھ صالحھم على أن للمسلمین إجالء  م مت ھ
  .شاؤوا

لم    ) م٦٢٩مارس من سنة (وفي ذي القعدة من ھذه السنة  ھ وس قضى النبيُّ صلى اهللا علی
ھ الماضي    ي عام ان  . ُعمرتھ ھو وأصحاُبھ، وھي ُعمرتھ التي كان قد ُمِنَع من أدائھا ف وك

  .ھذا القضاُء للعمرة أحَد شروط صلح الحدیبیة، الذي كان بینھ وبین كفار مّكة
ي   ) م٦٢٩الموافق سبتمبر من سنة  (ألولى من عام ثمانیة للھجرة وفي جمادى ا َز النب َجّھ

لم           ھ وس ي صلى اهللا علی ْدُه النب م َیُق ل، ل ة آالف مقات ُھ ثالث صلى اهللا علیھ وسلم جیشًا قواُم
ل      : وإنما جعل قیادتھ بید زید بن حارثة، فإن ُقتل إن قت ب، ف ي طال ن أب ر ب د اهللا  : فجعف فعب

داوة      وكانت . بن رواحة روا الع ذین أظھ م الغساسنة، ال ِوجھتھ لعرٍب من حلفاء الروم، ھ
  .للمسلمین

زوة    )مؤتة(ولقد خرج المسلمون إلى بالد الشام، إلى  مِّیت الغ ، جنوب غرب األردن، َفُس
ة   زوة مؤت روم           . لذلك بغ ث إن ال ل، حی ف مقات ائتي أل ة، بلغت م ًا ھائل اك جموع ى ھن لَتْلَق

ن          كانوا قد أمدُّوا أحالفھ م اآلخرین م ى الغساسنة وأحالفھ ل، انضّموا إل ف مقات ة أل م بمئ
  .العرب

ر   )٢٠٠٠٠٠> ---< ٣٠٠٠(إن ھذا الفارق الشاسع بین عدد الجیشین  ارق الكبی ، مع الف
ي   . أیضًا في العتاد، یظھر أن الحرب غیر متكافئة بكل المقاییس ولذلك ترّدد المسلمون ف

ي    و. المواجھة، ثّم عزموا على اإلقدام لم یترّددوا خوفًا، وإّنما مراعاًة للمصلحة ونظرًا ف
ر            ة أم خط اهللا بمخالف ي س وا ف م وأن یقع یَة اإلث دموا إال خش ة، وال أق ن المواجھ الحكمة م

  .رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
نًا،    الًء حس لقد بدأت ھذه المعركة بذلك المیزان الطائش غیر المتكافئ، وَأْبَلى المسلمون ب

دنیا        وأثبتوا ن ال ْرِء م ى الم ة    . للدنیا كیف ومتى تكون اآلخرُة أحبَّ إل ّواُد الثالث َقَط الق وَس
جاعة ال    ن الش ًا م المین درس ین الع ر، ُمَعلِّم َو اآلخ دًا ِتْل ة، واح ي أرض المعرك ھداء ف ش
ع          ي یرف اه الت ا ُقطعت ُیْمن اني، لّم د الث ان القائ ُیْنَسى، حتى إن جعفر بن أبي طالب الذي ك

د          بھا لمھا القائ ى اسُتشھد، لیتس ھ، حت الراّیة، رفعھا بُیْسراه، فلّما ُقِطعت ُیسراه ضمَّھا إلی
  !!!الثالث بعده

د            ن الولی د ب ّذ خال د الف ادة القائ وا القی ة، أن ُیوّل ي أرض المعرك م ف ثم رأى المسلمون، وھ
فدبَّر مكیدًة ُیوھم  .رضي اهللا عنھ، الذي رأى أن استمرار القتال ال یعني إال الفناء المحقَّق
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م،          اع بھ ٍة لإلیق حاب مخادع حُب انس ھ ینس م أن لمین، و َأْوَھَمُھ َدٍد للمس يء َم دوَّ بمج الع
لمین   . فاْنَفَصل العدوُّ عنھم، ولم ُیفّكر في َتَعقُّبھم واستطاع خالٌد بذلك أن ینجو بجیش المس

ٍد    من الھالك الكامل، وأن یعود بعدد قلیل من الخسائر، ولذلك لم ُی ل من خال عتبر ھذا الفع
  .ھزیمة، بل اعُتبَر خطًة عسكریة من نوع الكّر والفّر في ساح القتال

لم،       ھ وس ي صلى اهللا علی ع النب وفي ھذا العام، وبعد معركة مؤتة نقضت قریٌش عھدھا م
ي صلى اهللا        ى أحالٍف للنب ا عل ًا لھ الذي كانت قد أبرمتھ في الحدیبیة، حیث أعانت أحالف

  .، الذین ُقِتل منھم عشرون رجًالعلیھ وسلم
ي          لم ف ھ وس ي صلى اهللا علی ع النب دھم م ریش لعھ لقد كان ھذا الَحَدُث َخْرقًا واضحًا من ق
ا      د أن بلغتھ ؤّخرًا، بع د؛ إال م الحدیبیة، ولم ُتحاول المبادرة إلى االعتذار وإلى تجدید العھ

  .أخبار استعداد المسلمین لمواجھٍة ما معھم
دٌد          أّما النبي صل ع ع ى اجتم ده، حت ى َمْقَص د استنفر المسلمین، وأْخَف لم فق ى اهللا علیھ وس

دد   . َضْخٌم لم یعرفھ المسلمون في جیوشھم السابقة، وھو عشرة آالف مقاتل ذا الع ومثل ھ
  .ُیظھر مقدار انتشار اإلسالم بعد ُصْلح الحدیبّیة، الذي كان فرصة دعویة كبرى للمسلمین

رمضان من  ١٠یھ وسلم بالمسلمین من المدینة قاصدًا مّكة، في وخرج النبي صلى اهللا عل
  .م٦٣٠ینایر من سنة  ١سنة ثمان، الموافق 

اولوا  الخبر، ح ة ب ار مّك م كف ا عل وات األوان  -ولّم د ف ھم  -بع اء بعُض د، وج د العھ تجدی
  .یعلنون دخولھم في اإلسالم

ل إال      وأّما النبي صلى اهللا علیھ وسلم فإنھ لّما أقبل على مّكة ن ُیقات ھ ل ا، أن أرسل إلى أھلھ
من واجھھ بالقتال، وأّن من دخل داره فھو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فھو أمن، ومن 

  .فھو آمن) وھو سّید قریش حینھا بمكة(دخل دار أبي سفیان 
ینایر  ٩رمضان في سنة ثمان، الموافق  ١٩ولقد دخل النبي صلى اهللا علیھ وسلم مّكة في 

  .ولم ُیواَجْھ جیُش المسلمین إال بمقاومٍة یسیرة، من بعض جھات مّكة. م٦٣٠من سنة 
ذا             د ھ رین، بع ابرة المتكب ا ال دخول الجب ة ودخلھ لم مّك ھ وس ي صلى اهللا علی لقد فتح النب

بل دخلھا خاشعًا، خافضًا رأسھ َخْفضَّا شدیدًا . االنتصار العظیم على أعداء دین اهللا تعالى
  .ئًا سورة الفتحوھو على ناقتھ، قار

ال              ل أعم َف ك لم َوْق ھ وس يُّ صلى اهللا علی ن النب ى أعل وم، حت ك الی ُر ذل وما إن جاء َعْص
ال ریٌش  . القت ّرفة، وق ة المش د الكعب ف عن اً (ووق رین عام ن عش ر م داؤه ألكث ھ ) أع َحْوَل

ال صلى اهللا علی   . مجتمعین، یخشون انتقامھ العادَل الذي سیكون في غایة الشّدة منھم ھ فق
ریم  : في انكساٍر ووجل-فقالوا " ما تظّنون أني فاعٌل بكم؟: "وسلم منادیًا فیھم خیرًا، أٌخ ك

ال تثریب علیكم الیوم، یغفر : " -وبكل سھولة  -وابن أٍخ كریم، فقال صلى اهللا علیھ وسلم 
  ".اهللا لكم
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ذه ھي أخالق حروبھم      اء، وھ و    !!! ھذه ھي حروب األنبی ق القل ا ترقی ب إن الغرَض منھ
ن        د م ى مزی تحواذ عل ام واالس تعباد واالنتق وب لالس ُق القل ق، ال تمزی وة الح ول دع لقب

  .الشھوات والملّذات
ھ          ھ صلى اهللا علی الى نبیَّ َر اُهللا تع د َخّی ذلك فق ھذا مع أن المعاقبَة بالمثل َعْدٌل وال شك، ول

ِئْن      َوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعا{ وسلم بین المعاقبة والعفو، في قولھ تعالى  ِھ َوَل وِقْبُتْم ِب ا ُع ِل َم ِقُبوا ِبِمْث
لم الصبر       ]. ١٢٦:النحل [} َصَبْرُتْم َلُھَو َخْیٌر ِللصَّاِبِریَن ھ وس يُّ صلى اهللا علی ار النب فاخت

ن    ". نصبر وال نعاقب: "قائًال ًا م إنھ ُخُلُق خاتم األنبیاء، الذي ما عرف االنتقام لنفسھ یوم
  .انُتھكت محاِرُم اهللا، فغضُبھ وانتقاُمھ هللا وحده األیام، إنما یغضب وینتقم إذا

جد       ھ المس د دخول ة، وعن ھ مّك وكان أّول عمٍل یعملھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم عند دخول
تح      ھ ف ل، ومن أجل الحرام، ھو العمل الذي من َأْجِلِھ ُبِعث، ومن َأْجلھ ُقوتل، ومن أجلھ قات

وزه     إنھ إقامة دین اهللا تعالى بتوحیده،: مّكة ى الشرك ورم د دخل    . والقضاء عل ذلك فق ول
و      ْدفُعھا بقوسھ، وھ الى، وَی المسجد الحرام لُیسقط األوثان التي كانت ُتعبد من دون اهللا تع

الى  ول اهللا تع رأ ق اً { یق اَن َزُھوق َل َك ُل ِإنَّ اْلَباِط َق اْلَباِط قُّ َوَزَھ اَء اْلَح ْل َج } َوُق
  ].٨١:اإلسراء[

ة          لقد ُطھِّر المسجد  ون ِقبل رك؛ لیك ھ ظالُم الشِّ ح عن ة وأُزی اس الجاھلَی ل أدن الحرام من ك
  .التوحید على َوْجِھ األرض، ورمزًا لوحدة المسلمین جمیعھم في أي ُبْقعٍة منھا

ذي               لم بجیشھ ال ھ وس ي صلى اهللا علی ط، خرج النب ًا فق ة بخمسة عشر یوم ْتح مّك وبعد َف
دى   اء إح ة ھوازن،         أصبح قوامھ اثني عشر ألفًا، للق ة، وھي قبیل ل بجوار مّك ر القبائ أكب

ي             ذت ف ھ، فأخ ریش ل ة ق ت زعام د أن انتھ ل، بع ة الباط ولَّى زعام ت أن تت ي أحّب الت
  .االستعداد لقتال المسلمین

  
ة              ي منطق اء ف ذا اللق تّم ھ اء ھوازن، ولی لم للق ھ وس ي صلى اهللا علی ولذلك، فقد خرج النب

ي العاشر من شوال من سنة        )ین كیًال فقطالتي تبعد عن مّكة نحو عشر(ُحَنین  ك ف ، وذل
  .م٦٣٠ثمان، الموافق فبرایر من سنة 

م    ) َوألّول مرة(لقد تّم اللقاء، لكْن  الى لھ ب اهللا تع والمسلمون ُمْعَجبون بكثرتھم، فكان تأدی
ھ    یًال حول رًا قل لم ونف ھ وس لى اهللا علی يَّ ص دبرین، إال النب ْوا م ث َولَّ ریعًا، حی اء . س م ف ث

فنزل النصر من اهللا . المؤمنون إلى إیمانھم، وإلى عدم االعتماد إال على نصر اهللا وتأییده
  .تعالى للمسلمین، وأنزل الھزیمة على الكافرین

ْم           { كما قال تعالى  َرُتُكْم َفَل ْتُكْم َكْث ْیٍن ِإْذ َأْعَجَب ْوَم ُحَن َرٍة َوَی َواِطَن َكِثی ي َم ُھ ِف َرُكُم اللَّ َلَقْد َنَص
ِكینَ       ُتْغ ُھ َس َزَل اللَّ مَّ َأْن ْدِبِریَن ُث ُتْم ُم مَّ َولَّْی َتُھ ِن َعْنُكْم َشْیئًا َوَضاَقْت َعَلْیُكُم اْلَأْرُض ِبَما َرُحَبْت ُث

َزاُء              َك َج ُروا َوَذِل ِذیَن َكَف ذََّب الَّ ا َوَع ْم َتَرْوَھ ودًا َل َزَل ُجُن ْؤِمِنیَن َوَأْن ى اْلُم وِلِھ َوَعَل َعَلى َرُس
  ].٢٧-٢٥:التوبة[اِفِریَن ُثمَّ َیُتوُب اللَُّھ ِمْن َبْعِد َذِلَك َعَلى َمْن َیَشاُء َواللَُّھ َغُفوٌر َرِحیٌم اْلَك
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ة             ى قبیل ھ إل ان مع ُض من ك دھم وبع رَّ قائ وادي، وف ي الب ًة ف لقد فّرت قبیلة ھوازن متفّرق
ین نحو        د عن ُحن ي تبع ل  ١٠٠(ثقیف في مدینة الطائف، الت ي صلى اهللا   فتعّقب ). كی ھ النب

اً     م   . علیھ وسلم، لیحاصر ثقیفًا في حصنھا بالطائف، نحوًا من خمسة عشر یوم ود ول لیع
ام     ًة للباطل أم یفتحھا، لكن لُیظھر قّوة المسلمین، لكي ال یطمع الكفاُر في أن َیَتَولَّْوا زعام

  .المسلمین بعد ذلك
ھوازن قد جاءت تعلن إسالمھا؛  وعاد النبي صلى اهللا علیھ وسلم إلى مشارف مّكة، لیجد 

ھ    . فأعاَد النبيُّ صلى اهللا علیھ وسلم علیھم ما سباه منھم من النساء والذُّرّیة یھم أن ن ف وأعل
ھ            ي صلى اهللا علی ھ النب ك، فأكرم د ذل ل القائ ِلمًا، ففع ْبَیھ إذا جاءه ُمْس سُیعید إلى قائدھم َس

  .وسلم، وأعاد علیھ َسْبَیھ
ي        وبذلك توَطدْت دولُة اإل َھ النب رة العرب، لیتوجَّ سالم في مقاطعة الحجاز من شبھ جزی

ن         -بعد ذلك  -صلى اهللا علیھ وسلم رة م ھ العم د أدائ ة، لكن بع ى المدین ة (إل ي  ) جعران الت
  .أعاد عندھا سبي ھوازن إلیھم

ي   ة ف لم المدین ھ وس لى اهللا علی ي ص ل النب ق  ٢٤ووص ان، المواف نة ثم دة س ن ذي القع م
  .م٦٣٠مارس من سنة 

ي   ل من سنة     ٢٠ویفتتح المسلمون عام تسعة من الھجرة ف ام    ٦٣٠إبری مِّي بع ذي ُس م، ال
الى،     ائعین هللا تع ِلمین ط رب ُمْس رة الع ار شبھ جزی ن أقط رب م ود الع دوم ُوُف ود؛ لق الوف

  .ُمْعِلنین دخوَلھم في دین اهللا سبحانھ
ع   نة تس ن س ب م ي رج وك، أي ف زوة تب ت غ ام كان ذا الع ف ھ ي منتص ق وف ، أي المواف

ى مشارف   ) كیل ٧٠٠(وتبوك مدینة تبعد نحو . م٦٣٠أكتوبر من سنة  شمال المدینة، عل
  .بالد الشام

ن          دد الجیش نحوًا م غ ع وّي، بل ر جیش نب حیث خرج النبي صلى اهللا علیھ وسلم في أكب
االً        . ثالثین ألفًا َق قت م َیْل ًا، ول ا عشرین یوم ًا، ومكث بھ لمین   إال أن سرّیةً . فبلغ تبوك للمس

ا         ة، كم ع الجزی ى َدْف ذي صالح المسلمین عل توجّھت إلى دومة الجندل، لتأسر أمیرھا، ال
  .على الجزیة أیضًا) العقبة(ُصولح ملك أیلة 

ي           دخلوا ف م ی ار إذا ل ھ الكف اٌل یدفع ة ھي م وھذا أّول تشریع للجزیة في اإلسالم، والجزی
م       اإلسالم، ُیقدِّره الحاكم المسلم علیھم، بغیر  دخولھم تحت ُحْك ًا ل م وال إضرار، إعالن ظل

راء، وال       . اإلسالم ال وال النساء، وال الفق ذ من األطف ّرة، وال تؤخ وھي تجب في السنة َم
اجزون          ي وال الع فاؤھم، وال الُعْم ذین ال ُیرجى ش ار السن، وال المرضى ال تؤخذ من كب

ذین   ولو كانوا أغنیاء، وال تؤخذ من الرھبان المنقطعین للعبادة ، وال تؤخذ من الفالحین ال
م     ) أي الجزیة(وھي . ال ُیقاتلون ي حك ر المسلمین ف الَعْرض الثاني الذي ُیْعَرُض على غی

رارًا بالرضوخ   : ھو الدخول في دین اهللا تعالى، والثاني: اهللا تعالى، فاألول دفع الجزیة إق
ھ الباطل،    لحكم اهللا تعالى، وأنھ ال دولَة للباطل في أرض اهللا تعالى، مع  ى دین َمْن بقي عل

ة    ر دول ھ، لكن بغی رُّ علی ل   (فُیَق ى الباط ن أصر عل تحقُّھ م ذي یس غار ال و الصَّ ذا ھ ، )وھ
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ل،    : والثالث ال ُیقات ھ ف القتال، وھو خاصٌّ بمن قاتل، أّما من لم یرفع السالح وال أعان علی
ي اإلسال      دم دخولھم ف ع ع ي   . مولذلك ُعِصمت دماُء شعوب الدول المفتوحة م ة ف فالجزی

  .حقیقتھا رمُز لقیام دین اهللا ودولتھ، ولسقوط األدیان الباطلة ودولتھا
الى،     ن اهللا تع ى دی ثم إن النبّي صلى اهللا علیھ وسلم عاد إلى المدینة، لیكمل تبلیغ دعوتھ إل

ى        . ولیعّلم الناس ویزكیھم اظَم اإلسالم، حت ي اإلسالم، وتع دخول ف ى ال وتساَرع الناس إل
  .زیرة العربشمل ج

ق   رة، المواف ن الھج رة م ام عش ي ع لم ألداء  ٦٣٢وف ھ وس لى اهللا علی ي ص رج النب م، خ
ب           لم َخَط ھ وس لى اهللا علی ي ص وداع؛ ألّن النب ة ال ّماة بحّج ي المس ج، وھ ة الح فریض
ذه الوصّیة          ھ ھ د تضّمنت خطبت ھ، وق ّو أجل ى دن المسلمین فیھا ُخطبًة جلیلة، أشار فیھا إل

ى اإلحسان      بأمور عظیمة، م ا عل وال، وحّث فیھ نھا بیان حرمة الدماء واألعراض واألم
ق       ا یلی ع م املن م إلى النساء والزوجات وإعطائھن حقوقھن كاملًة غیر منقوصة، وأن ُیع

  .بطبیعتھن من الرّقة وُحْسن العشرة
الى          ول اهللا تع زل ق ة ن ذه الحّج ة من ھ وم عرف َنكُ    { وفي ی ْم ِدی ُت َلُك ْوَم َأْكَمْل ُت  اْلَی ْم َوَأْتَمْم

  ].٣:المائدة[} َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم اْلِأْسالَم ِدینًا
ھ           دأ مرُض وفات ة أشھر، ب ھ بثالث د َحّج ة، وبع ى المدین ولّما رجع صلى اهللا علیھ وسلم إل

لم  ھ وس لى اهللا علی ي . ص ك ف ام   ٢٧وذل ن ع فر م ـ١١(ص نة  )ھ ن س ایو م ق لم ، المواف
  .ھ عشرة أیام، ودام مرُض)م٦٣٢(

ھ           ي مرض وفات لم ف ھ وس ھ صلى اهللا علی ا أوصى ب ة    : فكان من آخر م ى إقام الحّث عل
  .الصالة، وعلى اإلحسان إلى الرقیق والرفق بھم

ع األول، من سنة        اني عشر من ربی ثم إنھ صلى اهللا علیھ وسلم توفي في یوم االثنین، الث
لى اهللا علیھ وسلم ببیتھ الذي بجوار م ، وُدفن ص٦٣٢یونیو سنة  ٩إحدى عشرة، الموافق 

  .مسجد مدینتھ َطْیبة الطّیبة
ا       ًا منھ ٌة وعشرون عام وبذلك یكون صلى اهللا علیھ وسلم قد عاش ثالثًا وستین سنة، ثالث

  .ھي سنوات بعثِتھ وتبلیِغ دعوتھ إلى دین اهللا تعالى
ثیل لھ، في كل شؤون  ولقد كانت سنوات بعثتھ الثالثُة والعشرون ھذه منھجًا للبشریة ال م

ْن  { حیاتھ صلى اهللا علیھ وسلم، كما قال تعالى  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَم
  ].٢١:األحزاب[} َكاَن َیْرُجو اللََّھ َواْلَیْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر اللََّھ َكِثیرًا

ین    . نبیاء، وخاتم الرسل  سید ولد آدم، وإمام األ: فھو صلى اهللا علیھ وسلم ى الثقل ُأرسل إل
من الجن واإلنس كاّفة، یدعوھم إلى توحید اهللا تعالى، وأن ال یعبدوا إال اهللا تعالى، وأن ال 
یّدعوا هللا األبناء والشركاء والشفعاء، وأن ُیقیموا دین اهللا ونظامھ الذي ُیْصِلُح أموَر الدنیا 

َیجعل من حیاة المسلم كّلھا عبادة، إذا ُحّكَم فیھا دیُن  كّلھا وأمور اآلخرة كّلھا؛ ألن اإلسالم
الى         ال تع ا ق اة، كم لَّ الحی ھ ك اَي     { اهللا، الذي شملت أحكاُم ِكي َوَمْحَی ْل ِإنَّ َصالِتي َوُنُس ُق
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ِلِمیَن          ا َأوَُّل اْلُمْس ْرُت َوَأَن َذِلَك ُأِم ُھ َوِب ِریَك َل اَلِمیَن ال َش ِھ َربِّ اْلَع ام [َوَمَماِتي ِللَّ -١٦٢:األنع
١٦٣.[  

^  
  من دالئل نبّوتھ صلى اهللا علیھ وسلم

لم    ھ وس لى اهللا علی دًا ص ل محم اتم الرس الى خ د اهللا تع ھ   -وأی ن قبل اء م َد األنبی ا أیَّ  -كم
  .باآلیات الداّلة على نبّوتھ، ومنھا خوارُق رآھا الناُس في زمنھ
ر     رآن الك و الق رى، وھ ھ أن    وخّصھ اهللا تعالى بخلود معجزتھ الكب ھ سبحانھ أراد ل یم؛ ألن

  .یكون حّجتھ على العالمین إلى قیام الساعة، إذ ھو كتاُب خاتم الرسل وآخر األدیان
ذِّْكَر     { إن القرآن الكریم ھو كالم الخالق سبحانھ، تعّھد اهللا تعالى بحفظھ  ا ال ُن َنزَّْلَن ا َنْح ِإنَّ

ْن         ال َیْأِتی { ]. ٩:الحجر[} َوِإنَّا َلُھ َلَحاِفُظوَن ٌل ِم ِھ َتْنِزی ْن َخْلِف ِھ َوال ِم ْیِن َیَدْی ْن َب ُل ِم ِھ اْلَباِط
لت [} َحِكیٍم َحِمیٍد ین          ]. ٤٢:ُفّص ھ الثقل ّدى ب ل تح ھ، ب أتوا بمثل ھ العرب أن ی دَّى اهللا ب وتح

الى    ال تع ذَ         { جمیعًا، فق ِل َھ ْأُتوا ِبِمْث ى َأْن َی نُّ َعَل ِأْنُس َواْلِج ِت اْل ِئِن اْجَتَمَع ْل َل ْرآِن ال  ُق ا اْلُق
الى أن    ]٨٨:اإلسراء[} َیْأُتوَن ِبِمْثِلِھ َوَلْو َكاَن َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض َظِھیرًا دى اهللا تع د تح ، بل لق
ِدَنا       { : یؤتى بسورة واحدة من مثلھ، كما قال تعالى ى َعْب ا َعَل ا َنزَّْلَن ٍب ِممَّ ي َرْی َوِإْن ُكْنُتْم ِف

ْن        َفْأُتوا ِبُسوَرٍة مِّْن ِمْثِلِھ وا َوَل ْم َتْفَعُل ِإْن َل اِدِقیَن َف ُتْم َص َواْدُعوا ُشَھَداَءُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّھ ِإْن ُكْن
رة [} َتْفَعُلوا َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَھا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفِریَن و  ]. ٢٤-٢٣:البق فھ

د صلى      معجزة اإلسالم الباقیة إلى الیوم، وإل ّوة محم دق نب ى ص ى قیام الساعة، الداّلة عل
  .اهللا علیھ وسلم وعلى أنھ خاتم الرسل آلخر األدیان

ٌھ        ازه أوج ي إعج لم وف ھ وس لى اهللا علی د ص ّوِة محم ْدِق ُنب ى ِص ھ عل ي داللت رآن ف وللق
ا  ّددة، منھ ر        : متع ي تأس ھ، الت ُة خطاب لوبھ، وروع ُة أس ھ، وعظم ُة َنْظم ھ، وجالل بالغت

و  اَه هللا رب     القل ِجُد الجب ماع، وُتْس لب األس ول، وتس ر العق وس، وُتحّی ُع النف ب، وُتْخِض
  .العالمین

أتوا بسورة              ًا، فعجزوا أن ی م بیان انًا، وأبلغھ اس لس م أفصح الن ھ العرب، وھ لقد ُتحدَِّى ب
د عجز        ل لق وم، ب ذا الی ى ھ واحدٍة من مثلھ، وعجز َمْن جاء بعدھم، وعجز الناس كلھم إل

  !!!، إلى قیام الساعة)ولو أعان بعضھم بعضًا(ن، وسیعجزون الثقال
م       ) وبعد الیوم(وھا نحن الیوم  دي إلھھ م تح ین لھ ین، ُمَبلِّغ ي الثقل ُننادي في البشریة، بل ف

  .وخالقھم لكل َمْن على َوْجھ األرض بأن یأتوا بمثل ھذا القرآن
ة  اً    إن ھذا التحدِّي الصارخ، والذي لھ أكثر من ألف وأربع مئ ا زال باقی ھ  =سنة، وم داللُت

ونتیجُتھ قاطعٌة، یلزم العاجز معھ التراجع عّما ھو علیھ، وأن یعترف بداللة ذلك التحدِّي، 
  .وھو أن القرآن الكریم كالُم الخالِق المنزَُّل على خاتِم ُرُسلھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم
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اإلعراض عن     دِّي، أو التظاھر ب ؤمن    أّما اإلعراُض عن ھذا التح ن ال ی ھ، أو اّدعاؤه، مّم
یئًا،   =بالقرآن الكریم وبداللتھ على صدق نبّوة محمد صلى اهللا علیھ وسلم دِي ش فإنھ ال ُیْج

وھو في حقیقتھ اعتراٌف بالعجز أمام ھذا التحدِّي، َوْلَیْعِرْف ھذا المتظاھر باإلعراض أنھ 
واستكبر على باطل، سیخسر  بتصّرفھ ھذا قد انھَزم أمام الناس وأمام نفسھ، وأنھ قد أصرَّ

دیمًا   معھ دنیاه وآخرتھ، حیث إن جمیع العقالء یعلمون أنھ لو كان بإمكان أعداء اإلسالم ق
ھ،         ھ من حین إعالن اُدُروا إلی ّدي، َلَب ذا التح وحدیثًا أن یكسبوا ھذا الّرھان، وأن یقوموا بھ

ْربھم لإلسال         ي َح وم ف ى الی ھ إل ذلوه ویبذلون ا ب األرواح    : مألنھ أسھل مّم من مخاطرتھم ب
اقھم   والُمھَج، وَدْفِعھم لألحّبة من اآلباء واألوالد واألزواج إلى ساحات المعارك، ومن إنف

ات ات والطاق ْرِفھم األوق رة، وَص وال الكثی د  =لألم م ق الم، وك رب اإلس ي ح ك ف ل ذل وك
ًا    . خسروا من ذلك، وكم سیخسرون اونوا جمیع یھم أن یتع ر   و(أَو لم یكن أسھل عل ا أكث م

على أن یقضوا سنواٍت في إعداِد كتاٍب ُیضاھي القرآَن الكریم، لینتھي كل ) أعداء اإلسالم
ة عشر             !! شيء؟ ر من أربع رآن أكث زال الق ى إن د مضى عل ك، وق وا ذل م یفعل فما بالھم ل
ى      !!! قرنًا؟ رى عل ة الكب ذه ھي الُحّج ھذا ھو العجز بعینھ، وھذا ھو اإلعجاز األكبر، وھ

  .محمد صلى اهللا علیھ وسلم صدق نبوة
بالغ    ذا ال ا بھ ام ربِّن ا أم ت ِذَمُمن د برئ ھ، لق رُِّر إعالَن دِّي ونك ذا التح ن ھ ن إذ نعل إذ . ونح

أن        ى ب ى آخره، وأن ال یرض ھ إل ن أّول ھ، م رآن كل عى لسماع الق ھ أن یس ن بلغ واجُب م
ا ت            ھ وال شك، مھم داٌء ل ھ أع رھم ب م بكف ذین ھ ھ، ال افرین ب ن الك ذا    یسمعھ م ك ھ ظاھر ل

ي إنصافھ            ھ ُتشكُِّك ف ھ ل ھ؛ ألن عداوت َن الظنِّ فی َت َحَس ا كن المكذُِّب بھ باإلنصاف، ومھم
  ).على أقل تقدیر(

ھ   كما أنھ ال یصّح لك أن ترضى من نفسك أن تحكم على شيء، ستكون عاقبُة ُحْكِمك علی
ل حُ     امن شأنھ أن یجع ع م ن    ُمحدِّدًة لمصیرك األبدي، ثم ال تستكمل جمی كمك صائبًا، وم

  .ذلك أن تتدّبره من أّولھ إلى آخره بعلٍم وإنصاف
ازه  وه إعج ن وج ھ،    : وم ّق معرفت ھ ح ن عرف ل م ھ ك ن ب ذي أذع ریعي، ال ازُه التش إعج

اة    . وأنصف احي الحی ع من ة، وشمولھ      : فشمولھ لجمی ع، والدول رد، واألسرة، والمجتم للف
ادّیة، أو  ت اقتص واء أكان امالت، س ادات، والمع ّیة، أو  للعب ّیة، أو سیاس واًال شخص أح

ة        ل دّق نھ، بك یم وأحس دع تنظ ھ أب ذلك جمیع ھ ل ًا، وتنظیُم ائّیة، أو آداب كریة، أو قض عس
و      =وِحْكمة، ومعالجتھ لألخطاء البشرّیة في ذلك ُكّلھ على أتّم َوْجٍھ ل ھ ٌر معجز، ب ذا أم ھ

ام  !!. األمر المعجز حّقًا ا    ویبلغ اإلعجاز غایتھ بثبات تلك األحك ة، وأنھ ات الدقیق والتنظیم
ا             ُر البشرّیة إال بھ ُلُح َأْم ھ ال َیْص ان، وأن ان ومك ي كل زم ر ف دیل أو تغیی ال تحتاج إلى تب
قدیمًا وحدیثًا في أي بقعة من بقاع األرض، وعلى اختالف األعصار واألقطار والعادات 

ان     إن مثل ھذا الثبات وذاك الشمول لمعجزٌة ال یم  . والتقالید والحضارات ا من ك ك معھ ل
  !!!عنده َقْدٌر من اإلنصاف إال بأن یعترف بكوِن القرآن الكریم كالَم اهللا

ره، وبعضھا   : ومن وجوه إعجازه إخباره بمغّیبات لم تكن قد وقعت، ثم وقعت كما في خب
ان           ر الزم ي آخ یقع ف ھ س ر أن ا أخب ھ مم ر وقوع ا ننتظ ا زلن روم    . م أن ال ر ب د أخب فق
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ھ  سینتصرون عقب ھزیمتھم  أمام الفرس، وكانت ھزیمتھم قبل ھجرة النبي صلى اهللا علی
ن الھجرة      ام السادس م و الع ر  . وسلم، ثم لم یتحقق َنْصرھم إّال في عام الحدیبیة وھ وأخب

بمصیر ُأناس وأنھم من أھل النار، كأبي لھب وزوجھ وغیرھما، وكانوا أحیاًء عند نزول 
د عل    ًا وق ك زمان د ذل وا بع ذلك، وعاش رآن ب ي    الق وا ف ا دخل نھم، فم رآن ع ر الق وا بخب م

  !!!اإلسالم، وال اّدعوا ذلك في الظاھر للتشكیك في خبره
ن         : ومن وجوه إعجازه ٍر م ُر كثی ریم ِذْك رآن الك ي الق د ورد ف ھ ق إعجازه العلمي، وھو أن

ون   ة الفن ن         : الحقائق الكونّیة المختلف ا م ك وغیرھ وان والفل ات والحی ب والنب م الّط ي عل ف
وھي حقائق كثیرٌة، وكثیٌر منھا دقیق جدًا، لم ُیكتشف إال مؤّخرًا، عن . اإلنسانیة المعارف

اُء       ا العلم ا عرفھ ك م وال ذل وِّرة، ول ة المتط الل التِّْقِنّی ن خ ة، وم زة الحدیث ق األجھ طری
ومع ذلك فقد سبق القرآن إلى ذكرھا، قبل أربعة عشر قرنًا، . المتخّصصون المعاصرون

  !!!المعارف مجھولًة تمامًا لدى اإلنسانّیة جمعاءیوم أن كانت ھذه 
اء الغرب والشرق،           رًا من علم ُز كثی ذا السبُق العلميُّ المعج لقد أدھشت ھذه الحقیقُة وھ
ن       ًا للبشرّیة م م یكن معلوم مّمن اّطلَع علیھ، بعد اعتقاده أن ما توصَّل إلیھ العلُم الحدیث ل

ل ین    . قب اء المتخصص ؤالء العلم ُض ھ آمن بع رون      ف ن آخ الم، وأعل ي اإلس وا ف ودخل
ل  ھل  : َدْھشتھم الكبرى وعظیَم حیرتھم تجاه ذلك، وتركوا اإلجابة عن السؤال الُمِلحِّ القائ

  !!!ُیمكن أال یكون ھذا السبُق إال دلیًال على ِصْدِق نبّوِة محمد صلى اهللا علیھ وسلم ؟
ھ أیضاً    وال یقتصُر إعجاُز القرآن العلمي على َسْبِقھ العلمي، بل رة    : یضمُّ إلی ى كث ھ عل أن

حدیث القرآن الكریم عن أموٍر كونّیة، وفي شّتى العلوم، مّما لم یكن معروفًا لدى أحٍد في 
.. زمن نزولھ، أو كان معروفًا لقلٍة من علماء الحضارات القدیمة، أو معروفًا ألكثر الناس

صلى اهللا علیھ وسلم، الذي ھو وھو محمد ) الیقرأ وال یكتب(كل ذلك ُیخبر بھ رجٌل ُأمِّي 
ل           ) ھم العرب(أیضًا من أمٍة  ان قب ذي ك دیم ال م الق اس عن الحضارة والعل َد الن انوا أبع ك

ا ُیخالُف       =أربعة عشر قرنًا ھ م ور الكون جمیع ثّم ال ُیوجد في جمیع ما تعّرض لھ من أم
ُل ذل    !!! الحقائق العلمیة الیقینیة الثبوت في العصر الحدیث ق مث اٍب من    ھل تحّق ي كت ك ف

اأخبر  : ُكُتب أكبر علماء ذلك العصر من علماء الحضارات الشھیرة حینھا أن یكون كلُّ م
ي        ي العرب ك لُألّم ق ذل ف تحّق دیث؟ فكی بھ في شتى العلوم صوابًا موافقًا لحقائق العلم الح

لم؟       !!! محمد بن عبد اهللا؟ ھ وس ھ رسول اهللا صلى اهللا علی ك إال ألن ان ذل ع أم وق !!! ھل ك
  !!!ذلك كلھ مصادفة، مع كثرة تلك الحقائق وتنّوعھا؟

ر        : نعود إلى إعالن َتَحدٍّ جدیٍد للبشرّیة  .. وھنا ّرَض للكثی د تع دیكم، وق ین أی رآُن ب ذا الق ھ
ًة الشّك    ) مّما َدّق أو َجّل(جدًا من حقائق الكون، أخرجوا لنا منھ شیئًا  ًة علمّی ُیخالُف حقیق

ُنْعلِ  . في ثبوتھا ا َل ا أیضاً  إّنن ریم        : ُن ھن رآَن الك ن یستطیعوا؛ ألن الق م یستطیعوا، ول م ل أنھ
  !!!كالُم الخالق لھذا الكون

ھ     د صلى اهللا علی ومن ھذه الوجوه إلعجاز القرآن الكریم، ننتقل إلى بقّیة دالئل نبوة محم
  .وسلم
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ا سبق م              ِھ م ِھ َداللت ي َوْج و ُیشبُھ ف لم، وھ ھ وس ھ صلى اهللا علی ل نبّوت رآن  فمن دالئ ن الق
ریم ة    : الك ھ الثابت َنتھ وأقوال ي ُس لم ف ھ وس لى اهللا علی اره ص ائق  : أخب ات، وبالحق بالمغّیب

دیُث         ُم الح ُھ العل ا َأْثَبت اقْض م م ُتن ا ل الكونیة التي َسَبَق فیھا الِعْلَم الحدیث، والتي مع كثرتھ
  .أیضًا

لم ھ وس لى اهللا علی ھ ص ل نبّوت ن دالئ ِث: وم ذي ُبع دین ال ّوُة ال ر  ُق ن التغیی ھ م ھ، وِحفُظ ب
ك     ل تل ھ، ومراح ّورت لخدمت أت وتط ي نش وُم الت ان، والعل ادة والنقص دیل، أو الزی والتب
التطّورات، ومواجھُة ماأحدق بھ من األخطار بكل صرامٍة وحزٍم، على مختلف األحوال 

  .یھامن القّوة إلى الضعف، ومن العّزة إلى سیطرة األعداء عل: التي َمّرت بأّمة اإلسالم
فة    : ومن دالئل نّبوتھ فتھ واسمھ وص بشارُة األنبیاء بھ في كتبھم، وإخبارھم ألقوامھم بص

الى   . أمتھ ومكان بعثتھ ونسبھ، وغیر ذلك ال تع ي       { كما ق ا َبِن ْرَیَم َی ُن َم ى اْب اَل ِعیَس َوِإْذ َق
ْن       ِإْسرائیَل ِإنِّي َرُسوُل اللَِّھ ِإَلْیُكْم ُمَصدِّقًا ِلَما َبْیَن َیَديَّ ْأِتي ِم وٍل َی رًا ِبَرُس ْوَراِة َوُمَبشِّ ِمَن التَّ

، وكما قال تعالى ]٦:الصف[} َبْعِدي اْسُمُھ َأْحَمُد َفَلمَّا َجاَءُھْم ِباْلَبیَِّناِت َقاُلوا َھَذا ِسْحٌر ُمِبیٌن
ُھ َمْكتُ { ِذي َیِجُدوَن ُأمِّيَّ الَّ يَّ اْل وَل النَِّب وَن الرَُّس ِذیَن َیتَِّبُع ِل الَّ ْوَراِة َواْلِأْنِجی ي التَّ َدُھْم ِف ًا ِعْن وب

ثَ  ُع   َیْأُمُرُھْم ِباْلَمْعُروِف َوَیْنَھاُھْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُیِحلُّ َلُھُم الطَّیَِّباِت َوُیَحرُِّم َعَلْیِھُم اْلَخَباِئ َوَیَض
ِذیَن   ْیِھْم َفالَّ ْت َعَل ي َكاَن َأْغالَل الَِّت َرُھْم َواْل ْنُھْم ِإْص وا َع ُروُه َواتََّبُع زَُّروُه َوَنَص ِھ َوَع وا ِب آَمُن

  ].١٥٧:األعراف[} النُّوَر الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُھ ُأوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن
ائھم        ارات، وإخف ك البش ارى لتل ان النص ود ورھب ار الیھ ن أحب ٍر م ف كثی ع تحری وم

ا     لبعضھا، وتفسیرھم لبعضھا اآلخر بغیر تفسیرھا الصحیح؛ إال  ي منھ ا یكف ي م أنھ قد بق
  .إلقامة الُحّجة علیھم، وعلى كل من أنصف وبحث في الحقیقة

  .وسنحیل ھنا إلى بعض تلك البشارات في الكتاب الذي ھم یؤمنون بھ
وراة     : فانظروا یا أھل األرض في ھذه اإلحاالت   ن الت ة م فر التثنی -١٨/١٥) (٣٣/١(س

عیاء )١٩ فر أش وق )٥-٤٢/١(، وس فر حبّق ر )٣/٣(، وس فر المزامی ، )١٩-٧٢/١(، وس
ا   ل یوحن ا األول  ) ١٥-١٦/٧) (١٥/٢٦) (٢٦،  ١٤/١٦(وإنجی الة یوحن ). ٢/١(ورس

  ].الرقم األول یشیر إلى اإلصحاح والذي بعد الخط المائل إلى رقم المقطع[
اع مّلت    : ومن دالئل نبّوتھ صلى اهللا علیھ وسلم وُح أتب ا، وُفت ھ تاریُخ دعوتھ، وَسْیُر حوادثھ

م             ي أم اتحین، وسرعة انتشار اإلسالم ف حابھ الف ِھ أص ي َوْج دُّول ف اوي ال ده، وتھ من بع
  .األرض

ل      : ومن دالئل نبّوتھ صلى اهللا علیھ وسلم فاتھ، وك ھ وص حیاُتھ وسیرتھ، وشمائلھ وأخالق
  .ما یتعّلق بذاتھ وشخّصیتھ وسلوكھ

ة   ة والُخُلقّی فاتھ الَخْلِقی ي ص لم ف ھ وس لى اهللا علی و ص م  فھ ذي ل رّي، ال ال البش ُل الكم ُیَمثِّ
اتم         اء وخ ام األنبی ھ إم ل أن ھ، ب ع بنبّوت ا یقط بیھًا، مم ھ ش رّیُة ل رف البش ن تع رف ول تع

  .المرسلین



 ٥٢٧

ّب     ھ، یح ي ملبس ًا ف ورة، أنیق نھم ص اس، وأحس ل الن لم أجم ھ وس لى اهللا علی ان ص د ك فق
رة ع   ئل م ارة، وس ة والطھ أمر بالنظاف اض، وی بس البی ب، ویل ب أن التطی ل یح ن الرج

ي   ". إن اهللا جمیل یحب الجمال: "یكون ثوبھ حسنًا ونعلھ حسنًا فقال ع ف وكان ذا ذوٍق رفی
لم          ھ وس ول صلى اهللا علی ل یق ر شره وال إسراف، ب ٌي    : "مأكلھ ومشربھ، بغی ا مأل آدم م

ث          ة فثل ان ال محال إن ك ْلبھ، ف ن ُص یالٍت ُیِقْم ن آدم ُأك ب اب ن، بحس ن بط رًا م اًء ش وع
وكان لبقًا في حدیثھ وتعاملھ، كثیَر االبتسام، ظاھَر ". مھ، وثلث لشرابھ، وثلٌث لنفسھلطعا

ھ              ل ینسى جلیُس ھ، ب ُھ ومجلُس لَّ حدیث اه، ال ُیَم وب من حین تلق وُن والقل ھ العی الِبشر، تحبُّ
روت       ة، ال من السطوة والجب ة والجالل الدنیا بأسرھا إذا حظي بالجلوس عنده، مع المھاب

، بل ھي ھیبُة النّبوة والرسالة، وجاللُة كماِل العبودّیة هللا عز وجل  )والسالطین كالملوك(
  .والخضوع لھ وحده سبحانھ وتعالى

الى    ال تع ى ق َة، حت لم الرحم ھ وس لى اهللا علی فاتھ ص م ص ن أعظ ْلَناَك ِإال { وم ا َأْرَس َوَم
َت       َفِبَما { ، وقال تعالى ]١٠٧:األنبیاء[} َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن  ْو ُكْن ْم َوَل َت َلُھ ِھ ِلْن َن اللَّ َرْحَمٍة ِم

ِإَذا         َأْمِر َف ي اْل اِوْرُھْم ِف ْم َوَش َتْغِفْر َلُھ ْنُھْم َواْس اْعُف َع  َفّظًا َغِلیَظ اْلَقْلِب َلاْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َف
َوكِِّلینَ  ران آل [} َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمَت الى   ]١٥٩:عم ال تع ْد  { ، وق َلَق

یمٌ       اْلُمْؤِمِنیَن َرُؤوٌف َرِح ْیُكْم ِب ِریٌص َعَل تُّْم َح ا َعِن } َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزیٌز َعَلْیِھ َم
  )).إنما أنا رحمٌة ُمْھداة: (( -صلى اهللا علیھ وسلم  –، وقال ]١٢٨:التوبة[

ھ للمساكین، ومحّبُتھ لمؤاكلتھم ومجالستھم، وَعْطُفھ حب: ومن رحمتھ صلى اهللا علیھ وسلم
ي             رأة المریضة ف ھ الم ا جاءت ى ربم ولھم وقضاؤه لحوائجھم، حت ي عق على المرضى ف
ال    عقلھا، أو الطفلة الصغیرة، تطلب منھ الحاجة التي تستلزُم جھدًا كبیرًا ووقتًا طویًال، ف

أو ترضى بغیرھا، وال ینصرف  یتركھا، بل یسعى معھا في تحقیق رغبتھا حتى تنقضي،
  .عنھا حتى تكون ھي التي تنصرف عنھ

أن  : ومن رحمتھ صلى اهللا علیھ وسلم إكراُمھ للیتامى، وإیصاؤه الشدیُد بھم، وحثُّھ البالُغ ب
ف     . ُیْعطَف علیھم َھ كی م أمّت ازحھم، وُیعّل وتودُّده إلى األطفال، فكان یحملھم، ویّقبُلھم، ویم

  .اللعب واللھوأنھ لألطفال حٌق في 
أمر         ان ی ى وجھ األرض، فك ات عل ن المخلوق رھم م لقد تجاوزت رحمُتھ بني آدم إلى غی

ا، وأال     : بالرفق بالحیوانات، وینھى عن تعذیبھا، حتى ما یؤكل منھا أن ُیْحسن َذْبُحھ ر ب أم
وت  ل أن تم ذابھا قب ل ع ّرًة. ُنطی َم َم اّق، وال   : وعل ل ش ھ بعم ُف َجَمل ان یكّل دھم ك أن أح

ّرةً   ی ر َم ك، وذك رَّة،      : طعمھ الطعام الكافي، فزجره عن ذل ار بسبب ِھ ت الن رأًة دخل أن أم
ر       : وذكر َمّرًة. ألنھا حبستھا، لم تطعمھا، حتى ماتت ًا، فغف ًا ظامئ قت كلب ًا س رأًة بغّی أن ام

تَ    . اهللا لھا، لرحمتھا بالكلب ھ أحرق بی ھ ألن  وقصَّ عن نبيٍّ من األنبیاء أن اهللا تعالى عاتب
نھن قرصتھ        دًة م ًة واح ر، ألن نمل ل الكثی ن النم حاُبھ     . النمل بما فیھ م د سألھ أص ى لق حت

، أي ))في كل كبٍد رطبة أجر((فقال صلى اهللا علیھ وسلم ! وإن لنا في البھائم أجرًا؟: یومًا
  .في اإلحسان إلى كل حّي من المخلوقات أجر
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اس     جع الن ة أش ذه الرحم ع ھ لم م ھ وس لى اهللا علی ان ص جاعة  وك جاعتھ ال كش ن ش ، لك
الجبابرة، بل ھي شجاعُة الواثق بوعد اهللا تعالى، القائِم بدین اهللا تعالى، الذي ال یفّرق بین 

ولذلك كان في ساحات  . الموت والحیاة، بل یقِّدُم الموت إذا كان فیھ رضى ربِّھ عز وجل
ھ    أقرَب الناس إلى أعدائھ، یثبُت حین یف  =المعارك، وإذا اشتد القتال وذ ب جعان، ویل رُّ الش

  .األبطال وھو كأنھ لیس في ساح القتال
ى      دعوة إل ھ بال ھ، وإعالُن ومن شجاعتھ صلى اهللا علیھ وسلم َصْدُعھ بالحق في َوْجھ أعدائ

م  . دین اهللا تعالى في مقابل خصومھ، الذین كانوا ھم عموَم أھل األرض في أّول دعوتھ فل
دنیا بأسرھا،         َیَخْف، ولم یترّدد، ولم ُیداھن، ولم ل واجھ ال ھ ب یتنازل عن شيٍء من مبادئ

  .ووقف یَأمر بالمعروف وینھى عن المنكر أمام جمیع أھل األرض
وكان صلى اهللا علیھ وسلم مع شجاعتھ عفّوًا عّمن أساء إلیھ، ال یعرف الحقد وال الغضَب 

َم   . للنفس وال االنتقام لھا أبدًا ھ أعظ ھ     فكم من َمّرة عفا عّمن أساء إلی َن إلی ل أحس إساءة، ب
ي    . عند القدرة الكاملة على االنتقام منھ ُر صادٍق ف یقبل االعتذار وھو یعلم أن المعتذَر غی

ُعْذره، بل یتلّمُس ھو األعذار لمن أخطأ علیھ، ویتأّوُل إساءتھ إحسانًا، ویحمل خطأه على 
  .أحسن المحامل

ئل   وكان صلى اهللا علیھ وسلم أجوَد الناس، ُینفق إنفاَق  ا ُس من ال یخشى الفقر، حتى أنھ م
ؤثر          . ال: شیئًا قط فقال دَّق، وی ان یستدین لیتص ل ك اجین، ب راء والمحت ھ للفق ھ كلَّ ُینفق مال

على نفسھ وعلى أھل بیتھ ضیوَفھ والفقراَء والسائلین، حتى إنھ رّبما جاع أھُلھ لُیطعَم من 
وا  ھو أحوج للطعام منھم، ولذلك كان غالب طعامھ وطعام أھ لھ التمر والماء، ولربما مكث

  .األشھر المتوالیة ال یوقد في بیتھم ناٌر على طعام لذلك
الي    زوج المث و ال ھ     : ومع ذلك فقد كان صلى اهللا علیھ وسلم ھ وّدده ألزواجھ، وَعْطف ي ت ف

ما ضرب واحدًة منھن قط، وال شتم، وال رفع صوتھ . علیھن، وتحمُّلھ ألخطائھن البشرّیة
ارخًا ل ی. ص اً       ب ن إثم م یك ا ل ُھ م ا ُیْحِبْبَن وافقھن فیم ب، وی ازح وُیالع م، ویم و وَیْحُل . عف

ویعاونھّن في أعمال البیت، ویخدُم َنْفَسھ بنفسھ، فیخیط َثْوَبھ إذا انفتق، وُیصلح َنْعَلھ بنفسھ 
ع ول    . إذا انقط انتھن، ویق ربھن أو إھ ن ض ى ع رًا، وینھ اء كثی ي بالنس ركم ((وُیوص خی

ھ العظمى،    ))وأنا خیركم ألھليخیركم ألھلھ،  ي ُخطبت ، وأوصى بالنساء وصیًة جامعة ف
  ).كما سبق(في حّجة الوداع 

لم    ھ وس وكان صلى اهللا علیھ وسلم حسن المعشر حتى مع من یخدمھ، فكان صلى اهللا علی
وا     ت، وأن ُیْلَبُس یأمر بعدم تكلیفھم باألعمال الشاّقة علیھم، وأن ُیطَعُموا من طعام أھل البی

ھ  . من لباسھم ا  : بل یقول خادُمُھ صلى اهللا علیھ وسلم، وھو أنس بن مالك رضي اهللا عن م
ذا؟           ذا ھك م صنعَت ھ ي عن شيٍء صنعُتھ ل ال ل ط، وال ق ي عن    ! قال لي أفٍّ ق ال ل وال ق

ال     ! أال صنعَت ھذا ھكذا؟: شيٍء لم أصنعھ ھ ق وَك ل ھ الممل ولما رأى رجًال یضرُب خادم
ھ  : اْعَلْم یا فالن(: (صلى اهللا علیھ وسلم ك علی ا سمع     ))َللَُّھ َأْقَدُر علیك من ال الرجل لّم ، فق
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ھ : ھذا من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : ھو ُحرٌّ لوجھ اهللا، فقال صلى اهللا علیھ وسلم ل
  )).أما إّنك لو لم تفعل لمستك النار((

ْدرھا  وكان صلى اهللا علیھ وسلم شدیَد الحیاء أشدَّ حیاًء من العذراء في َش   . ِخ ال ُیحبُّ ُفْح
افَ           اء والعف ارة تجرح الحی ّوه بعب ّط، وال یتف ذيٌء ق ٌظ ب ى لسانھ لف . القول، وال یجري عل

ھ : ((حتى كان یقول لم    ))الحیاُء خیٌر كلَُ ھ وس ول صلى اهللا علی أتي إال   : ((، ویق اء ال ی الحی
  )).بخیر

و القائ   ان     : ((لوكان صلى اهللا علیھ وسلم أعظَم الناس تواضعًا، وھ ة من ك دخل الجن ال ی
ام      )). في قلبھ مثقال ذّرٍة من ِكْبر ى األرض، وال ُیَق ى األرض، ویأكل عل س عل فكان یجل

د    ھ، ولق لھ إذا دخل على أصحابھ؛ ألنھ كان ینھاھم عن ذلك، مع شّدة محبتھم وتعظیمھم ل
عن طریقھ، حتى عند وإذا مشى الُیْصَرُف الناُس . قامت لھ قلوُبھم لئن لم َتُقْم لھ أجسادھم

ھ یسألونھ      اُس علی َع الن شّدة الزحام، كما وقع في َحّجتھ صلى اهللا علیھ وسلم، وربما اجتم
ھُ    اُد َمْبَلَغ ھ اإلجھ ي مجلسھ أو ملبسھ أو          . حتى یبلغ ب حابھ ف ھ عن أص ُز َنْفَس ن ُیمِّی م یك ول

  .مركبھ، بل إنھ یجلُس حیث ینتھي بھ المجلس
فاتھ، وب  ل ص ُض كوام ذه بع ر وال    ھ الم مختص درك بك ي ال ُت ھ؛ فھ والي أخالق ض ع ع

  ].٤:القلم[} َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظیٍم { أثنى اهللا عز وجل على أخالقھ، فقال تعالى . مطوَّل
وع         ال الخض الى، وكم ة هللا تع اَل العبودی ھ كم ك ُكّل ى ذل لم إل ھ وس لى اهللا علی مَّ ص وض

اس، وأورع       فھو صلى اهللا عل  . والتضرُّع لھ عز وجل   ُع الن اس، وأخش ُد الن لم أعب ھ وس ی
  .صلى اهللا علیھ وسلم.. الناس، وأزھد الناس

ل    ر والتھلی فھو ذاكٌر هللا تعالى في كل أحیانھ، ال یفتر لسانھ عن التسبیح والتحمید، والتكبی
ّل    ى یب ھ حت وع لرّب ن الخش ي م تعبار، یبك ر االس تغفار، غزی ر االس رآن، كثی راءة الق وق

ْدر      لحیتھ، وحت ان الِق ن النشیج كصوت غلی ال    . ى ُیسمع لصدره صوٌت م ى یق یصوُم حت
ھ      ل ل دماه، فقی رت ق ى تفّط ك    : الُیفطر من كثرة الصوم، وقام اللیَل للصالة حت ل ذل م تفع ل

لم  !! وقد ُغِفر لك ما تقّدم من ذنبك وماتأّخر؟ دًا    : ((فقال صلى اهللا علیھ وس ال أكون عب أف
  )).شكورًا

لى اهللا   و ص ل ھ ام   ب دین، وإم د الحام ذاكرین، وأحم ر ال دین، وأذك د العاب لم أعب ھ وس علی
  .األنبیاء والمرسلین

ال البشري       ع الكم اه م وھو صلى اهللا علیھ وسلم في جمعھ للكمال البشري في شؤون دنی
ل ھي      –تاهللا  –معجزٌة خارقٌة للعادات، وإّنھا =في شؤون ُأخراه ّي، ب فاُت نب َلَشمائُل وص

  .خاتم النبیین صلى اهللا علیھ وسلم أخالُق وسیرُة
^  

  الخاتمة
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ا أن      ي أردن ي الت لم ھ ھ وس لى اهللا علی ل ص اتم الرس ار لخ دیدُة االختص یرُة الش ذه الس ھ
ان بصاحبھا   . نخاطب بھا العالمین، وأن ُتَبّلَغ للناس أجمعین إذ في ھذه السیرة، وفي اإلیم

ھ وأ    ع أقوال ي جمی ھ ف داء ب ي االقت ًا، وف وًال ونبّی ھرس دنیا  =فعال ي ال عادُتھم ف ُرھم وس خی
  .واآلخرة، وبذلك تحصل نجاتُھم من عذاب اهللا تعالى

د      وقد یستغرب بعُض من یقرأ ھذا الخطاب من أّنھ لم یعرف ھذه المعلومات عن سید ول
 –آدم وخاتم األنبیاء صلى اهللا علیھ وسلم إال من قراءاتھ لھ، وھذا قد یكون من تقصیرنا   

اه   ھ    نحن یا من عرفن و          –حق معرفت ذلك ھ دعوة، ولكن السبب األعظم ل بالغ وال ي ال ف
اس عن       دِّ الن ى َص یلٍة إل َحْجُب الباطل وأعوانھ لھذه الحقائق عن الناس، وَسْعُیھم بكل وس

ل اآلذان، أم       -نحن اآلن أیضًا  -سماعھا، حتى ال ندري  ى ك ذا الخطاب إل ھل سیصل ھ
  !!!عن كثیر من الناس) كالعادة(سیمنع 

داد،    و اء واألج بّیَة لآلب ادات، والعص د والع دیس التقالی أن تق رّیَة ب ذكَِّر البش ى أن ُن ال ننس
ر   ذا الخطاب         =وصعوبة االعتراف بالخطأ الكبی د یحول دون االستفادة من ھ ك ق ل ذل ك

اءه   الفائدَة التي لن یصَل إلیھا إال من استطاَع تجاوَز ھذا ُكلَّھ، وحاكَم تقالیَده وموروَثھ وآب
  .جداده ونفَسھ بكل إنصاف وتعقُّلوأ

د           ھ، ق ك ُكّل ّذات، واالنشغال بتحصیل ذل و واللعب، والشھوات والمل كما ال ننسى أن اللھ
الذي ال (لكن لیذكر ھذا المنھمك في ملّذاتھ أن الخالق . یصرف اإلنسان عن ھذا الخطاب

دین    لم یخلقھ عبثًا، وأنھ لن یدرك سعادتھ الحقیقیة) یشك عاقٌل في وجوده إال من خالل ال
اتم    ھ خ اء ب ذي ج الم، ال و اإلس دنیا، وھ ة ال ى نھای ان إل ان ومك ل زم الح لك ر الص األخی

  .الرسل محمد صلى اهللا علیھ وسلم من الخالق سبحانھ
س،     وأخیرًا ال ننسى عدّو البشرّیة األّول، وھو الشیطان وأعوانھ من شیاطین الجن واإلن

ائق     الذین سُیَزّینوَن لبني آدم اإلع ْرَفھم عن الحق راَض عن ھذا الخطاب، وسیحاولون َص
  .الواردة فیھ بأنواٍع شّتى من الحیل النفسّیة واألباطیل والشَُّبھ

ة  د، وأن     : فعلى من أراد السعادة الحّقة، والنجاة من التعاسة الحّق ى نفسھ العھ َذ عل أن یأخ
حق دراستھ، ویبحث ویقرأ  ُیصمَِّم التصمیم الصادق، بأال ُیھمل ھذا الخطاب حتى یدرَسھ

  .ویسأل عّما تضَمنھ من معلومات، إلى أن یصل إلى الحق
دًا     ا، مجتھ ھ أن یتجاوزھ ولیعلم أنھ َسُیالقي عقباٍت كثیرًة، سبق ذكر بعضھا آنفًا؛ لكن علی

يٍء    ّل ش و أج ھ ھ ُث فی ا یبح اد؛ ألّن م ل االجتھ ك ك ي ذل الق  -ف ى اإلط ھ  -عل ُث فی یبح
ھ، لیحظى      المخلوق، إنھ یبحث  ھ عن ُبھ رضي خالق عن عالقتھ برّبھ عزوجل، وعّما ُیْكِس

ا ال عین رأت وال أذن     ا م بتوفیقھ وعنایتھ وحفظھ وتأییده وطمأنینتھ في الدنیا، وبجّنٍة فیھ
  .سمعت وال خطر على قلب بشر من النعیم األبدي

، متجاوزًا كل العقبات إننا على ثقٍة تامة أنھ َمْن َأْولى ھذا الخطاب ما یستحّقھ من الدراسة
د       م یول د ول م یل ذي ل الحائلة بینھ وبین دراستھ لھ، مستعینًا بالخالق الواحد األحد الصمد ال



 ٥٣١

ا         ھ، مھم وع ل ھ والخض ھ قبول ّق ویرزق ى الح ھ عل ى أن یدلَّ د، عل وًا أح ھ كف ن ل م یك ول
  !!!أنھ سیصل إلى مطلوبھ األعظم، وستنكشف لھ الحقیقة الكبرى=كان

ي        وعندھا سیكو ون، وف ان، ومن أّي عرق، ومن أي ل ٍد ك ن ھذا المسلم الجدید من أي بل
ذا            =أي زمان م یسمعوا ھ ن ل ن البشرّیة، مم ره م ذا الخطاب أیضًا لغی وا ھ أحَد من َوّجھ

اذ   ي اّتخ ادق ف میم الص دم التص ا بع ھم وظلموھ روا أنفس نھم خس معوه لك اب، أو س الخط
  .القرار الحكیم بشأنھ

الٌغ ِلل {  َذا َب اِب         َھ و اَألْلَب ذَّكََّر ُأوُل ٌد َوِلَی ٌھ َواِح َو ِإَل ا ُھ وا َأنََّم ِھ َوِلَیْعَلُم َذُروا ِب اِس َوِلُیْن } نَّ
  ].٥٢:إبراھیم[
  

*****************************  
  
  
 



 ٥٣٢

  :الفھرس العام 
  

  ١  مقاالت وخطب حول ردود فعل المسلمین –الباب الحادي عشر 
  ١  !!ھ وسلم ؟أتسخرون من الحبیب صلى اهللا علی

  ٣  أخطر عقائد القرن
  ٦  أرید أن أقول ثورة الغضب اإلسالمیة

أسباب ودوافع دینیة وثقافیة ونفسیة وراء ما حدث من سب للنبي صلى اهللا علیھ وسلم
  ١٩  

  ٢٣  أفال ینظرون إلى اإلبل كیف خلقت
  ٢٥  أال شاھت الوجوه وتبت األیادي

  ٢٧  أال شاھت وجوه األعداء
  ٣٢  !ات أعدائنا لرسولنا؟أھكذا نقف من إھان

  ٣٦  أي حریة وأي دیمقراطیة؟
  ٤٨  أّیھما أولى بالمقاطعة ؟

  ٥٠  إدانة الحكومة الدنمارك على خلفیة الرسوم الكاریكاتیریة
  ٥٥  إذا رُمُت الُعال

  ٥٦  إسرائیل وقضیة الرسوم الكاریكاتوریة
  ٥٩  إال تنصروه فقد نصره اهللا

  ٦٨  )إال محمد(
  ٧٠  إن شانئك ھو األبتر

  ٧٢  ...إنا كفیناك المستھزئین 
  ٧٧  إھانة نبي اإلسالم تجدد السؤال من یكره من؟

  ٧٧  فھمي ھویدي: الكاتب
اعتراٌض وإنكاٌر على اإلساءة النرویجیة نحو رسول اهللا محمد صلى اهللا علیھ وسلم خالد 

  ٨٢  بن عبدالرحمن بن حمد الشایع
  ٨٩  !األساقفة الشواذ یھاجمون رسول اإلسالم

  ٩٥  بدایة نصر جدید لو تعلمون.. للرسولاإلساءة 
  ١٠٠  !حرب مجددة؟.. والغرب.. اإلسالم

  ١١٥  اإلسناد عند المحدثین الداللة التاریخ المنھج
  ١٥٥  .منھج المحدثین في توثیق اإلسناد ونقده

  ١٩٤  االنتصار لرسول اهللا محمد أزكى البشریة
  ٢١٠  االنتصار للنبيِّ المختار صلى اهللا علیھ وسلم

  ٢٢٣  یز اإلداري في حیاة الرسول صلى اهللا علیھ وسلمالتم
  ٢٣١  التندید واالستنكار ال ُیغنیان عن التبصیر والحوار

  ٢٣٦  الجرائم الغربیة



 ٥٣٣

  ٢٣٨  الحریة الحقة
  ٢٤١  كیف نفھمھا.. الحریة المطلقة 

  ٢٤٦  الحریة حین تكون سلوكًا إرھابیًا
  ٢٥٦  الحواُر الحضارّي بعد أزمة الرسوم

  ٢٦٣  ة النبي صلى اهللا علیھ وسلمالدعاة ونصر
  ٢٦٨  الدعوة للفصل بین الكنیسة والدولة أكذوبة تفندھا الوقائع

  ٢٧١  الدفاع عن حبیب اهللا
  ٢٧٤  الدنمارك والھجوم على الرسول

  ٢٨٨  فسیكفیكھم اهللا
  ٢٩٠  إنا كفیناك المستھزئین

  ٣٧٨  الذّب عن عرض رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  ٣٨٥  من قضیة الكاریكاتیرالرابحون والخاسرون 

  ٣٨٨  الرسوم الدنماركیة المسیئة واستبداد االعالم المتسّلط
  ٣٩٢  الرسوم الكاریكاتیریة عالمة على اإلجحاف العمیق في أوربا الغربیة

  ٣٩٥  الرسوم المسیئة جھل أم استفزاز؟
  ٣٩٧  الرسوم المسیئة حملة مدبرة ولیست رصاصة طائشة

  ٤٠٢  السلوكیات المؤسِّسة...  الرسوم المسیئة والرد علیھا
  ٤٠٥  الرسوم المسیئة ورقة في أیدي المتطرفین

  ٤١٢  إضاءات ضرورّیة: الّسنة النبویة
  ٤١٩  الصحف المتطاولة على الرسول خائنة ألمانة القلم

  ٤٢٠  الصفات الخلقیة لسید المرسلین صلى اهللا علیھ وسلم
  ٤٤٠  "لسوداءالّصراع الفكرّي بین اإلسالم والغرب على القاّرة ا

  ٤٤٥  العالقة السریة بین الحكومة الدانماركیة والبقر
  ٤٤٨  .الغرب بین حرّیة سّب اإلسالم وحرمة الحدیث عن الھولوكست 

  ٤٥٠  الفاتیكان رأس حربة للصھیونیة
  ٤٥٧  الفوائد الجنیة من الھجرة النبویة

  ٤٨٠  !القدوة الحسنة 
  ٤٨٦  الكماالت و الخصائص التي انفرد بھا رسول اهللا

  ٥١٠  اللیبرالیة وراء سّب سید البشریة
  ٥١٣  المؤتمر األول للنصرة

  ٥٢٠  بموت الرسول صلى اهللا علیھ وسلم.. المصیبة العظمى
  ٥٤٣  !!المقاطعة تستنفد طاقتنا الحیویة فیما ال ینفع 
  ٥٤٧  المقاطعة والمعامالت التجاریة مع األعداء

  ٥٤٩  المقاطعة وسیلة لنصرة المجاھدین
  ٥٥١  !یا ُأمََّة الِمْلیار الُمْختار



 ٥٣٤

  ٥٥٣  النبي العظیم بین حقد أعدائھ وحب أبنائھ
  ٥٥٥  النبيُّ العظیم والرحمة المھداة بین وفاء المؤمنین وإیذاء المشركین

  ٥٧٤  !النفاق أم الغطرسة؟
  ٥٨٥  الھجرة النبویة المباركة

  ٥٨٧  الھجرة النبویة والدروس التربویة والدعویة
  ٥٩٢  ع الذات النبویةالوقاحة الدنماركیة م

  ٥٩٤  !أما لھذه الھجمة من رادع ؟
  ٦٠٥  بأبي أنت وأمي یا رسول اهللا

  ٦١٠  بشارات
  ٦٥١  بعد تكرار نشر صور ساخرة لخاتم األنبیاء
  ٦٥٤  بعدما اختطفوا عقولنا یریدون خطف قرارنا

  ٦٥٧  بل اطردوا سفراء الزبدة
  ٦٦٢  ..بل ھو خیٌر لكم

  ٦٦٧  بل ھي حرب على اإلسالم
  ٦٦٨  ھل نحن في مواجھة مع الغرب؟... ة العنصریة وكراھیة اآلخر بیئ

  ٦٧٤  بیان من أتباع دین اإلسالم، أتباع النبي الخاتم محمد صلى اهللا علیھ وسلم
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  ))٩((فضائل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وحقوقه 
  
  

  مقاالت وخطب حول ردود فعل املسلمني –الباب احلادي عشر تابع 
  

  اإلنسانية رسول على والتطاول السامية عن الدفاع بني
 

  هـ٨/١/١٤٢٧نشرت جريدة الوطن يف 
  بني الدفاع عن السامية والتطاول على رسول اإلنسانية

سمع من يقول ما سبب سخرية الغـرب واسـتهزائهم بشـعائر املسـلمني     من الغريب جدا أن ن
ومقدسام، ولكن ألننا أعرضنا عن كتاب اهللا واتباع سنة احلبيب صلى اهللا عليه وسلم، فحق ملثلنا 
أن يكون هذا التساؤل على لسانه دائما، وإذا أردنا نصرة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، جيب علينا 

نفسنا ويف جمتمعاتنا، ومن املؤسف أننا جنهل الكثري من سرية املصطفى صلى اهللا عليـه  أن ننصره يف أ
وسلم حىت يف األوساط الدينية، وعلى سبيل املثال ال احلصر كما ذكر ذلك فضيلة الدكتور حممـد  
العريفي أنه مل تفلح شرحية من الطالب اجلامعيني يف معرفة زوجات املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، 

رضي اهللا عنهما من ضمن زوجاته صـلى اهللا  ) فاطمة(وابنته ) آمنة(الطامة يف ذلك أن تذكر أمه  بل
عليه وسلم، إننا منر على سريته العطرة مرور الكرام، وقد ال نتعب أنفسنا بقراءة كتاب من كتـب  

 من عمره، السرية املباركة، وأذكر لكم ما قاله يل أحد اإلخوة وهو متدين منذ سنوات وبلغ األربعني
، وهي من األصول الثالثة الواجب على "واهللا إين أخلبط بني أركان اإلسالم وأركان اإلميان: "فيقول

  .املسلم معرفتها والعمل ا، وهي مراتب الدين اليت ثالثها اإلحسان
وهلذا إن ثقافة املسلم الدينية ضعيفة يف أوجب األشياء عليه جتاه دينه، ناهيك عن السنن واملستحبات، 

، ألن الظل ال يستقيم والعود معوج، ولعل ما دفعين لكتابة هذا املقال "ابدأ بنفسك أوال"تنطبق علينا 
ما ملسته من الكثري من زمالء العمل، حيث ال ميكن حبال من األحوال أن يفرط أحـدهم يف ذكـر   

مساء الالعبني وهوايام، تفاصيل مجيع املباريات، بل حىت املشاكل اإلدارية لتلك األندية، ناهيك عن أ
وعدد األهداف ويف أي فريق، حىت إم يذكرون بطوالت تلك الفرق مؤرخة باليوم والشهر والسنة، 

الذي يذكرونه بالتفاصيل، بل يرشحون من سيفوز يف النهاية، ولعـل  " استار أكادميي"وأيضا متابعة 
الشاب أو تلك الفتاة بعد خروجهما البعض منهم قد عد قطرات دموع احلزن اليت ذرفتها عيون ذلك 

من املسابقة، وجند يف املقابل من حدثناه عن املقاطعة فقال أي مقاطعة؟ وهذا الشخص من املتـابع  
  ".جلناب الرسول رب حيميه"للقنوات والصحف واالت والبلوتوث، ورمبا يكتفي بقول 

عرض رسول الربية صلى اهللا عليه إن األمة جيب أن تكون يدا واحدة وحتت راية واحدة يف الذب عن 
وسلم، ألنه نبينا مجيعا، وال نريد كما قال العلماء واملفكرون أن تكون ردود األفعال غري مرشـدة،  



 ٢

وفردية متسرعة غري مدروسة، ألا إذا مل تكن على ذلك احلال فسوف تكون ضد املسلمني عاجال أم 
ان أال يستهينوا بريال أو درهم أو دينـار أو  آجال بال شك، كما أدعو مجيع أفراد األمة يف كل مك

جنيه يشترون به من بضائع تلك الدول، مث كيف يهنأ لك أن تأكل أو تشرب من منتجـات بلـد   
استهان حببيبك صلى اهللا عليه وسلم وأنت تزعم حبه وتتمىن نصرته، حىت بعد االعتذار الـذي مـن   

، وال أرى أن نطالبهم بـه، بـل نقـاطعهم    وجهة نظري أنه ال يكفي، بل ال أنتظره وال أرغب فيه
وننبذهم، وباهللا عليكم أي دولة غربية سلم منها جسد هذه األمة، فهناك العديد من الدول قد طعنت 

  .هذا اجلسد خبنجر احلقد واالستهتار والالمباالة، فمن أقل الواجبات علينا أن نقاطع تلك الدولة
م ا، ولكن يل تساؤل، ملاذا الغرب يف شىت هجماته أنا لست سياسيا وأهل السياسة هم أدرى وأعل

على املسلمني يربر مبربرات ساذجة باهتة مكشوفة للصغري قبل الكبري، والتناقضـات يف تصـرحيام   
وأفعاهلم وقوانينهم كثرية جدا، وحنن نعلم ذلك، ملاذا ال تكون ردودنا أقوى مما نسـمع، ملـاذا ال   

تديات العاملية واحملافل الدولية، وإذا كانت تلك الدول قوية ومتلك نكشف كذم للعلم بطرحه يف املن
إن اهللا معنـا،  ) إن تنصروا اهللا ينصركم، ويثبت أقـدامكم (قوى مادية، فنحن منلك ما هو أكرب منه 

ولكن مىت؟ عندما تزال الكراهية من بيننا، وتوحد صفوفنا حتت راية واحدة، إلعالء كلمة ال إله إال 
  .وبعد ذلك نصر اهللا قريب.. سول اهللاهللا حممد ر

السامية اليت أصدرت من أجلها القرارات والعقوبات على من تعدى على حرف من كلمتها، فمـا  
بالك مبن متثله من الكيانات الزائلة بإذن اهللا، الدفاع عن السامية باب استخدم للضغط على الـدول  

والعلم بدقائق أموره، ولو تثاءب مسلم يف  ،-مثل باب معي أم مع اإلرهاب  -والتدخل يف شؤوا 
بلد ما وهلم مآرب يريدون قضاءها من ذلك البلد لعد ذلك التثاؤب معاداة للسامية بزعمهم، فلماذا 
يهان اإلسالم ومقدساته ونبيه صلى اهللا عليه وسلم وكأن شيئا مل يكن، بل يطلب منـا أن نتقبـل   

حالل علـى  .. حرام على بالبله الدوح(، !ما السامية فالاإلهانة لترقق علينا غريها من اإلهانات، أ
، إا مفارقة عجيبة أن يكون هناك حرية للرأي كما يزعمون يف الدمنارك، وإن )الطري من كل جنس

كانوا جادين يف ذلك فليتعرض أحد الصحفيني أو إحدى الصحف للسامية أو ألي رئيس أورويب أو 
  .رية املزعومةشيء من مقدسام، لنرى كذب تلك احل

إننا ماضون يف مقاطعتنا لألبد وإذا كان لكم حرية الرأي وتتركون احلبل على الغارب لصـحافتكم  
وال ) بأيب أنت وأمي ونفسي ومايل يا رسـول اهللا (وكتابكم فلنا حرية يف أن خنتار ما نأكل ونشرب 

ينا السالم، فلو سب أحد من أظن أن هناك مسلما سيستسيغ أكالً أو شرباً ممن استهزأ بنبيه، وإال عل
الناس آباءنا أو أمهاتنا ألقمنا الدنيا وأقعدناها وقاطعناهم لسنوات عديدة وهم مسلمون يشهدون أن 
ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، فكيف مبن سبوا واستهزأوا مبن نفديه بآبائنا وأمهاتنـا وأنفسـنا، أال   

  .فهم عربة وآية، وال ننسى بأن اهللا معنايستحق ذلك املقاطعة األبدية، ليكونوا ملن خل
  الرياض -مشبب عبداهللا الزهريي 

===================== 
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  بني السنة والسرية
 

  سلمان بن فهد العودة
من األمور املهمة يف مسألة الترجيح والتصحيح معرفة السرية النبوية الكرمية مـن خـالل النقـول    

  .الصحيحة الثابتة 
رض جلوانب كثرية من هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حربـه وسـلمه،   ففي كتاب اهللا تعاىل ع

وإقامته وظعنه، يف أموره البيتية وغريها، وقد كتب أحد املعاصرين كتاباً يف السرية النبوية من خالل 
  ) .صورة مقتبسة من القرآن الكرمي : السرية النبوية ( نصوص القرآن الكرمي مساه 

ة يغفل عنه الكثري وهو كتب السنة النبوية كالصحيحني والسنن واملسـانيد  ومثة مصدر ثر مهم للسري
  ..واملعاجم و املوطئات وغريها 

ففي هذه الكتب مرويات هائلة وموثقة عن حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وحياة اتمع املسـلم يف  
  .عصره، قد ال توجد يف كتب السرية األصلية 

اء جبمعها، ومن أكثر من رأيت عناية ا ومجعها اإلمام احلافظ ابـن  وهذه املرويات عين بعض العلم
يف كتـاب  ) مصطفى عبـد الواحـد   ( كثري يف جزء السرية النبوية من البداية والنهاية والذي طبعه 

فضالً عـن مصـنفات   ) زاد املعاد يف هدي خري العباد ( مستقل ، واإلمام ابن القيم يف كتابه الفذ 
  .أليب نعيم والبيهقي وغريمها ) دالئل النبوة ( معني من السرية كـ مسندة تعىن جبانب 

وقد حاول عدد من الباحثني املعاصرين تناول بعض أحداث السرية على ضوء روايات كتب السـنة  
املوثوقة املعتمدة وهو منهج محيد حيسن أن تقوم األقسام العلمية يف اجلامعات بتوسيع دائرة البحث فيه 

.  
للدكتور سليمان بـن علـي   ) اهلجرة ( عدد من الكتب والرسائل اجلامعية، منها رسالة  وبني يدي

) السرية النبوية من الصحيحني مقارنة بسرية ابن إسـحاق  ( السعود من اجلامعة اإلسالمية، ورسالة 
للدكتور سليمان العودة من كلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية بالرياض، وجمموعة كـبرية مـن   

) مرويات غـزوة بـدر   ( الرسائل يف اجلامعة اإلسالمية تتناول املغازي واملعارك بصفة خاصة كـ 
للشيخ احلكمي، وغريها كثري، وقد حاولت تطبيق هذا املنهج ) مرويات غزوة احلديبية ( للعلمي ، و 

  ) .الغرباء األولون ( يف كتايب 
، ولكن أريد اآلن أن أؤكد أن الباحث قد  ليس مرادي سرد البحوث العلمية فهذا له ميدانه اخلاص

جيهد يف كتب السرية ؛ ليوثق حادثة ما فال يستطيع، لكنه ميلك ذلك من خالل الرجوع إىل كتـب  
  .السنة بكل يسر 

حادثة حصار الشعب وصحيفة قريش الظاملة اآلمثة املعلقة يف جوف الكعبة، جتد اإلشارة الواضـحة  
قال رسول : ني، أذكر منها حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال إليها يف عدد من أحاديث الصحيح
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مرتلنا غداً ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ خبيف بين كنانة   : ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أراد قدوم مكة 
  .يعين بذلك احملصب ) حيث تقامسوا على الكفر 

ناكحوهم وال يبـايعوهم حـىت   وذلك أن قريشاً وكنانة حتالفت على بين هاشم وبين املطلب أن ال ي
. يسلموا إليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وقريب منه رواية أسامة بن زيد بن حارثة املتفق عليهـا  

  .وهذه احلادثة قد ال جتدها يف كتب السرية مروية بإسناد كإسناد البخاري ومسلم مثالً 
)) اتمع (( يستبطن صورة ذلك فأمثال هذه الرساالت جتعل الباحث يف أي شأن من شؤون احلياة 

بل هي تـدوين  . بكاملها، إذاً السرية ليست سجالً حلياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم اخلاصة، كال 
  .أمني حلياة اتمع املسلم بأكمله ، ورصد لتحركاته االجتماعية والسياسية وغريها 

  
تمع األول ميدريات األحداث يف ا الفقيه والدارس بوسائل جديدة للترجيح  وهذا اإلدراك القوي

خاصة حني يقف أمام إشكالية تتمثل يف تعارض نصني خاصني ـ ظاهراً ـ وبالذات يف القضـايا    
: العامة اليت تقع على مرأى ومسمع من الناس، أو تكون حاجات ضرورية م اجلميع خذ قضـية  

املياه وأقسامها ومـا  .. قضية األذان واإلقامة .. الصالة ومواقيتها وهيئتها العامة وأحكامها اإلمجالية 
إىل مسائل أخرى كـثرية ال  .. معاملة املشركني واليهود وغريهم .. الوضوء والغسل .. جيتنب منها 

يأيت عليها احلصر ميكن التماس القول املعتمد فيها من خالل النظر يف سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .وسرية اتمع األول 

مسألة فقهية خالفية .. وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم مطلقاً حىت لو مل جينب حال كفره :مثالً 
نعم لكننا نعلم أن الذين كانوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم كانوا كفاراً فأسلموا وهم يعـدون  .. 

ـ .. بعشرات األلوف  ن أن بل الذين حضروا معه حجة الوداع يزيدون على مائة ألف فهل من املمك
  يكون هؤالء مجيعاً أمروا بالغسل مث ال ينقل إال أمره صلى اهللا عليه وسلم لقيس بن عاصم ؟

صحيح أنه عليه السالم أمر قيساً بذلك لكن هذه القضية العينية اخلاصة ال تدل على وجوبه على كل 
  .كافر أسلم بال تفصيل 

من صافح املشرك : ( ىت قال بعضهمدعوى أن املشرك جنس العني جيب التحفظ منه ح: مسألة أخرى 
هل ميكن قبوهلا يف الوقت الذي جند فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يسـاكنون  ! ) فليتوضأ 

ورمبا نزل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ضيفاً علـى  .. قريشاً املشركة يف مكة، مث اليهود يف املدينة 
ء اعتماد اإلمام مالك على املشتهر من عمل أهل ومن هنا جا… أحدهم أو أكل أو شرب يف آنيتهم 

  .املدينة ألنه سنة عملية يتلقاها الالحقون عن السابقني 
وعلى العموم فإن هذه اجلزئيات ال تعدوا أن تكون أمثلة فحسب،وإال فالعناية بصحيح السرية ميكن 

ء يف معاملة املسـلم  أن يستخرج منها املنهج العملي اإلسالمي الذي حيكم مجيع شؤون احلياة، سوا
داخل بيته أو جمتمعه، أو يف عالقة احلاكم باحملكوم، أو يف عالقة األمة املسلمة بغريها يف حال حرا 

  .وسلمها 
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ولذا فإن من الضروري إخضاع مرويات السرية لدراسة أخرى ـ غري الدراسة التوثيقية ـ تستهدف   
ة واالجتماعية، خاصة واملسلمون يعيشون مبادئ رسم معامل السياسات اإلسالمية يف العالقات الدولي

  .صحوة تدعو إىل حتكيم اإلسالم يف مجيع جماالت احلياة 
============================ 

  بني ثقافيت التسامح والكراهية
 

  أمحد عبد امللك. د: الكاتب
ائة مليون نسمة بالشك، فإن نشر الرسوم املسيئة للرسول صلى اهللا عليه وسلم، أغضبت ملياراً وثالمث

. يف العامل، ومناصريهم أيضاً ممن ال جييزون التطاول على األديان ورموزها أيا كانت تلك األديـان 
ومن حق املسلمني، الذين شعروا باإلهانة واالستخفاف بأكرم خلق اهللا، أن يعبروا عـن غضـبهم   

ة، ويعرف الذين يتغنون باحلريات العارم، ويوصلوا صوم إىل العامل حىت ال تتكرر تلك اإلساءة الكبري
  .وأن التجاوز على حريات اآلخرين ليس من احلرية... واإلباحيات بأن لكل حرية حدوداً

من هنا، فإن الدعوات العاقلة اليت خرجت من بعض البلدان العربية ملعاجلة املشكلة مع الدامنرك، جيب 
سهم يف صراع احلضارات، يف الوقت الذي أن تلقى التشجيع والتأييد، وحىت ال تبدأ معارك جديدة ت
  .تتنادى فيه الدول لتبين مشاريع فاعلة حنو حوار احلضارات

. نعم حصل هنالك خطأ، وقد يكون مقصوداً ضد املسلمني، وتوجد حاالت يتوجب فيها االعتذار
لكن . ولو مل يتذرع أصحاب الصحيفة باحلرية وقاموا باالعتذار عن اخلطأ املشني، ملا حصل ما حصل

إعادة نشر الصور املسيئة مرة أخرى، وقيام صحف وتلفزيونات أوروبية وعربية بنشر تلك الصـور،  
بل وقيام وزير إيطايل بارتداء قميص طبعت عليه تلك الصور، كل ذلك ال يندرج حتت احلرية، إن مل 

يـد حـوار   نصنفه على أنه حتد ملشاعر املسلمني، أو عبث سلوكي يقصد به تأجيج احلـرب وتعق 
  .احلضارات

ولقد دخلت اهليئات األوروبية على اخلط، وقام ممثلو أبرز اموعات السياسية يف الربملـان األورويب  
بالدعوة إىل ربط احلرية باملسؤولية، منددين يف الوقت نفسه بالردود العنيفة املترتبة على نشر تلـك  

ملشكلة وركز على ردود األفعال، ومنـهم  لكن بعض ممثلي اهليئات األوروبية جتاهل سبب ا. الرسوم
إمام املشرعني األوروبيني الذي أبدى إدانة واضحة وقاسية ملا تعرض له مكتب املفوضـية يف غـزة   

ولكنه مل يشر ! والبعثات يف عدد من الدول، مشرياً إىل هدف هذه املؤسسات وهو تقدمي املنافع للناس
لكن البيان بعدم املبالغة . يف أديام ورموزهم الدينيةإىل ضرورة عدم االقتراب من حريات اآلخرين 

يف ممارسة حرية التعبري بالتحريض على احلقد الديين أو بنشر تصرحيات عنصرية تـدعو إىل كراهيـة   
  .األجانب

إعادة احلوار مع العامل اإلسالمي إىل الطريق "و" دئة اخلواطر"أما دعوة رئيس الوزراء الدامنركي بـ
  .ي بالشك حمل تقدير، وعلى املسلمني التركيز على اجلوانب اإلجيابية يف هذه القضية، فه"البناء
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وإذا كانت العالقات بني أوروبا والعامل اإلسالمي ظلت وطيدة وقائمة على الشراكة منذ زمن طويل، 
عالقـات  فإن استثمار دعوة سفري االحتاد األورويب لدى اململكة العربية السعودية، إىل احملافظة على ال

واملصاحل والصداقات اليت تربط الطرفني، وتفادي الوضع الناتج عن نشر تلك الرسوم، نقول استثمار 
تلك املواقف ممكن، متاماً مع املوقف الفرنسي الرمسي، وموقف املمثل األعلى للسياسة اخلارجيـة يف  

قبلوا اعتذار الصحيفة، ونعتقد االحتاد األورويب خافيري سوالنا، وكذلك آراء املسلمني املعتدلني الذين 
أن قيام منظمة املؤمتر اإلسالمي بصياغة مشروع قرار دويل مينع اإلساءة إىل األديان سـيكون خـري   

  .عالج للظاهرة
لكن حرق السفارات والسيارات، ومضايقة األجانب، واملقاطعة، واهلجوم اإلعالمي على كل ما هو 

لعنيفة اليت ال حتقق شيئاً إجيابياً، إن مل تأخـذ األمـور إىل   نعتقده يأيت من باب ردة الفعل ا... غريب
  .التعقيد

إن إرساء قيم التسامح والعدالة واالعتراف باآلخر، هي السبيل األمثل حنو تفاهم ثقايف بـني األمـم   
وحنـن ال  . وإن كسب املؤيدين هلذه الثقافة، ال يأيت عرب املنع والكراهية وأصوات الغوغاء. واألفراد
لدى شعب -مع القائلني إن لكل شعب أو أمة تقاليدها وقيمها، وإن ما يأيت يف باب احملرمات  خنتلف

وال جيوز هنـا حتـوير   . ليس بالضرورة يدخل يف الباب نفسه لدى الشعوب األخرى -من الشعوب
املقاصد وإثارة الناس، بأن نشر الصور يدخل ضمن كراهية األوروبيني ضد املسلمني، على اعتبـار  

ك تارخيية إبان احلمالت الصليبية، ناهيك عن بعض من يدعون الدفاع عن اإلسالم ويقومـون  صكو
باختاذ مواقف متعارضة، حيث يتحدث بعض من يقيم يف الدامنرك من املسلمني، بأنه ضد املقاطعـة  

  !اإلسالمية للدامنرك، مث يتحدث من قناة عربية داعياً إىل زيادة رقعة املقاطعة
-املندسني يف الصف اإلسالمي والذين تتبناهم أوروبا وتوفر هلم سبل العيش، لكنهم هؤالء هم منط 
حيقدون عليها، ويلعبون على عدة أوتار دون وازع من دين أو أخالق وهم أشـد   -يف الوقت ذاته

  .على األمة اإلسالمية من مصوري ورسامي الكاريكاتري
قدورهم بتر عاملهم اإلسالمي ونقله إىل كوكب إن املسلمني حماطون بدول وثقافات أجنبية، وليس مب

آخر يعيشون فيه بسالم، فإن مقاطعة اآلخرين ليست من أسلحة العصر احلديث، متاماً كما هو حرق 
وخلط األوراق، ال يصب يف  -عرب اإلعالم-كما أن إشاعة البغضاء . السفارات والتعرض لألشخاص

  !مصلحة األمة اإلسالمية
عالم يف العامل اإلسالمي من املهام احلضارية للدولة احلديثة، والبد من إجياد لغـة  لذا، فإن عقلنة اإل

. نتأمل من موقف اجلريدة الدامنركيـة وغريهـا   -كمسلمني-ختاطب حضارية مع اآلخر، وإن كنا 
ويدخل ضمن تلك العقلنة تدريب الغوغاء على ثقافة االعتراض، وعلى تنظيم املظاهرات السلمية اليت 

فما اجلدوى من تقاتل اجلمهور الباكستاين مع الشرطة، وسقوط ثالثة قتلى، وإتالف . أهدافهاحتقق 
احملال التجارية والسطو على البنوك على طريقة عصابات شيكاغو؟ هل هذه أساليب احتجاج علـى  
ظلم، والقيام بظلم واضح على مؤسسات ليست هلا يد فيما حصل؟ بل وهل يرضى الرسول الكرمي 
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ملصادمات بني أبناء امللة وإزهاق األرواح؟ لعلنا نستذكر دخوله مكة فاحتا وظافرا، حيث أطلق بتلك ا
هـذه هـي روح الرسـول    "! اذهبوا فأنتم الطلقاء" -مع من آذوه وعذبوه-أفضل قانون للتسامح 

  !أو حرقهم... وحكمته، فلم يقم بصلب من آذوه
للحديث عن األبعاد الثقافية " الضال"استغالل اإلعالم أعتقد أا قضية أخذت بعداً ثقافياً، والبد من 

  .للخالف احلاصل
  .فاحلوار هو الذي يقرب األمم وليس التطاول واحلرق والتحطيم وبث الكراهية

  صحيفة اإلحتاد األماراتية
=========================== 

 ..بني حمطم األصنام، والباكني عليها ..
 

  عبداهللا الناصر
  ..!!من سفر اخلروج ٢٢آية رقم )  البكر، هكذا يقول الربإسرائيل ابين(

؟ ال أحد يستطيع وبالذات ..من يستطيع أن يعترض على هذا الكالم ويعتربه ختريفاً أسطورياً وهرطقة
ال أحد يستطيع أن . يف أوروبا، وأمريكا، اليت تتحدث عن حرية الفكر، وحرية الرأي، وزمن العوملة

كيف له أن يتخذ ولداً امسه إسرائيل، وأن .. ع هذا الكون اهلائل العظيميقول كيف لرب عظيم يصن
  ..!!؟ وأن أحفاده هم ابن غوريون، وغولدا مائري، وبيغن، وشارون..بين إسرائيل من ذريته

جيرؤون على أن يقولوا كل شيء، يف كـل شـيء، وأن جيـادلوا،    ..!! »احملترمني«بعض مثقفينا ؟ 
كْفُروا، ويولكنهم يقفون رمبا بإجالل، أمام هـذا الـنص   .. لحدوا، ويطعنوا يف دينهموحياوروا، وي

  ..!!العرباين املقدس، وختوم هذه اهلرطقة
لكن أن يشتم نيب أمة كاملة فأمر أهون يف نظرهم من أن يناقش، أو يثار، ألن املسألة مسألة حريـة  

  ..الرأي
ة، والدميقراطية، وال الرتاهة، وال العدالة، فقد أنا لن أحتدث هنا عن رأي الغرب فينا، ورأيه يف احلري

عشت يف الغرب أكثر من عشرين عاماً، وقرأت، ومسعت، وحضرت ندوات، ومؤمترات، ولسـت  
حمتاجاً إىل من يقنعين، أو حياول تغيري موقفي من نظرة الغرب حنونا، والجتاه قضايانا، وال من مفهومه 

فاملوقف بالنسبة إيلّ واضح، وحمسوم، وهذا ما كتبت، وأكتـب   للعدالة، والدميقراطية، اليت تراد بنا،
عنه بشكل مستدمي، ال عن كراهية، أو بغضاء، ولكن عن جتربة وخربة، فليس من طبيعة احلر الرتيه، 
أن يغلب عاطفة الكراهية على قول احلق، وال نزعة الشر على نزعة اخلري، فأشهد أن يف الغرب مـن  

ال حيصى، ولكن حينما يكون األمر خيصنا، ويعنينا، فإن األمـور واملـوازين   اإلجيابيات ما ال يعد، و
يعلن عن تكتل أورويب ضد املسلمني، وذلك بإعادة نشر الصور .. وها هو اليوم يعلنها صرحية. تتغري

  ..يف معظم البلدان الغربية، يف موقف شبه موحد
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اب املبادئ، والعقول، واملخلصني أقول لست أحتدث عن هذا، ولكنين أناقش، وأنادي، وأسأل أصح
من املثقفني، ومن أصحاب الرأي، والفكر، عن تلك الفئة اليت متارس على فكرنا وصاية، وحتكماً، بل 
ومتارس اضطهاداً قسرياً علينا، وعلى أجيالنا، يف حماولة مسجة للدفاع عن مواقـف الغـرب حـول    

  ..قضايانا، وثقافتنا، ومعتقدنا
ن ضجوا، وناحوا، وصاحوا يف الصحافة، واإلذاعات، عندما حطّم صـنم يف  أحتدث عن أولئك الذي

  ..!!أفغانستان، وطلبوا من الصغري، والكبري، أن يقف خبضوع، واعتذار، واحنناء، أمام تلك احلادثة
وعندما يهاجم محطم األصنام احلجرية، والبشرية، ومخلص اإلنسان من األوثان، وعبادة األوثـان،  

عندما يشتم نيب أكثر مـن  .. ج البدو من بيوت الشعر، ليعمروا األرض باجلمال، والسالمالذي أخر
مليار مسلم، نراهم يلوذون بالصمت، ويغلقون أفواههم، ويصمون آذام، ويوارون أقالمهم، وهم 

ولو افترضـنا جـدالً، أن   ..!! أكثر الناس حديثاً عن احلرية، وحقوق اإلنسان، بل وحقوق احليوان
ء ال يؤمنون مبحمد، وال بإله حممد، فال أقل من الدفاع عنه من منظور ثقايف، فهو رمز ثقافة هذه هؤال

  ..األمة، وهو معلمها األول
وذرفوا عليها الدموع عند وفاا، واعطوهـا مـن   » تريزا«أذكر أن معظم هؤالء رثوا الراهبة ماما 

لى بشر، وال غضاضة يف بكائهم، غـري أين ال  التبجيل، والتقدير، والتهويل، والتعظيم، ما ال ينطبق ع
  ..أعتقد أن ذلك كان عن قناعة بقدر ما كان إرضاًء لشهوة التمجيد لكل ما هو غريب

  
لقد جمدوا سلمان رشدي، ودافعوا عنه باسم حرية التعبري، متجاهلني ما أثاره يف قلوب ماليني الناس 

، وال أحاسيس هلم، بل وكأم كائنات جنسة من حرقة، وأمل، وكأن أولئك املسلمني ال مشاعر هلم
مث هللوا له عندما استقبله البيت األبيض مكافأة له على قهـر هـذه األمـة    .. جيب قمعها، وإذالهلا

  ..وتكبيتها
ورمجوا املفكر، والفيلسوف روجيه جارودي حبجارة احلقد، ورموه بكل أنواع السباب، والشتائم، 

إىل جانب أولئك الذين حكموا عليه، وقادوه إىل السجن، وهو يف والصقوا به أوسخ التهم، ووقفوا 
، مسـتنداً إىل وثـائق،   »اهلولوكوسـت «التسعني من عمره، رد أنه تساءل عن صحة رقم حمرقة 

وكتب، وجرائد، وجمالت رمسية، وإحصائيات موثقة، إبان احلرب الثانية، تشري إىل أن عدد اليهود يف 
  ؟..فكيف يكون عدد احملروقني ستة ماليني.. ز الثالثة مالينيأوروبا كلها كان ال يتجاو

، ألا منعت املرحوم املفكر املسـلم أمحـد   »املتصهينة«احدهم لفرنسا يف زاويته » زغرد«بل لقد 
كل هؤالء مل حيركوا بنت شفة عندما شتم رئيس وزراء ايطاليا اإلسالم، ودعا .. ديدات من دخوهلا

بينما مل يندد أحد من أولئك مبذابح شارون، وال بقتل حممد الدرة، .. سلمنيإىل حرب صليبية تنور امل
مل يكتب من أولئك واحد مندداً بـاملعتقالت  .. والشيخ أمحد ياسني، وال الرنتيسي، أو ياسر عرفات

  ..األمريكية يف غوانتانامو، وال يف أوروبا، أو أبو غريب
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العربية، وتدمريها، بكراهية، وحقد، على يد اجليش مل يستنكر واحد منهم عملية حرق وحمو الثقافة 
ورأيناهم يف بداية غزو العراق، جيادلون بصفاقة حول استحالة سـقوط طـائرة   . األمريكي يف بغداد

أو يتنـدرون يف مقـاالت   !! قدمية، اطلقها فالح عراقي» برينو«أمريكية برصاصة بندقية » اباتشي«
استعملها الصحاف، بينما بغداد تعتلجهـا الطـائرات،    ، اليت»علوج«طويلة، عريضة، على كلمة 

والقنابل اجلهنمية امللعونة، وكانوا بذلك ميارسون اتفه أنواع السفاهة، واحتقار عقل املثقف العـريب  
بل جند أم أمام تلك املشاهد، واجلرائم البشعة، يدعون إىل احلوار مع اآلخر، والتسامح، . وكرامته

. ، بينما تاريخ الغرب يشهد أنه ما كان متساحماً معنا ولو للحظة واحـدة  - املقاومة -ونبذ العنف 
وأرضنا، وشعوبنا، مل  -إذا جتاوزنا حماكم التفتيش، واحلروب الصليبية  -فمنذ ما يقارب املائيت عام 

ونصف تنج يوماً واحداً من احتالل، أو ذبح، ويكفي أن بلداً عربياً واحداً أبيد من شعبه قرابة املليون 
وال تزال طائرات الغرب، ودباباته، تصب محمها، ونرياا على أطفالنا، . املليون، يف سبيل حترير نفسه

وبيوتنا يف العراق، وفلسطني، يف الوقت الذي ال تزال طائرات الغرب، وسفنه، وسياراته، وقطاراته، 
  ..ومكائن كهربائه، ومدافئ بيوته، تعمل بالنفط العريب

الكيل، وآن األوان، لكي نواجه هذه الطغمة البذيئة اليت تقف جنباً إىل جنب، مـع  أعتقد أنه طفح 
أعداء هذه األمة، كخصم لدود لطموحاتنا، وبناء أنفسنا، واستقاللنا، بل نراها تتطاول مع املتطاولني 

قافـة  كل ذلك إرضاًء لرتوة العشق، واملظهر الشـكالين للث ..! على لغتنا، وقوميتنا، وهويتنا، وديننا
  ..األمريكية، االمربيالية، الشوفينية، ذات البعد الواحد

ويح هذه األمة ألف مرة، ليس من أعدائها ولكن من أبنائها أو ممن ينتمون إىل ثقافتها وينسـبون إىل  
  ..!!جلدا

فال بد لكل قارئ شريف، ومثقف شريف، أن يعي خطرهم، وأن يقف متوجساً، ومرتاباً، : وبعد؟ 
فواهللا إنه ليشفي صدورهم، أن تتحطم هذه األمـة،  .. م كل طروحام املغلة، الكارهةوحذراً، أما

  !؟..فهل حنن متنبهون..! وحتترق هذه األوطان، وتنهد على رؤوس أهلها، حكاماً، وشعوباً
======================= 

  حتبوم وال حيبونكم
  حممد جالل القصاص: الكاتب

ليه وسلم ـ يف الصحف األوروبية ، ومن قبل امتهان أوراق القرآن  حادث سب النيب ـ صلى اهللا ع 
يف واقعنا املعاصر ، وما ) أهل الكتاب ( الكرمي ، والتعدي على املصحف ، وغري هذا مما حيدث من 

حدث منهم على مر التاريخ ، حني دخلوا بيت املقدس وسفكوا فيه دم مائة ألـف مـن النسـاء    
حىت صار الدم بِرِك تسبح فيها اخليل ، ومـا حـدث يف البوسـنة    واألطفال ومن وضعوا السالح 

واهلرسك يف العقد املاضي ، وما حدث يف العراق من قصف مالجئ اآلمنني وطـوابري املُنسـحبني   
كل ... وحصارٍ دام لسنني ، وما حدث يف الصومال من جتويع وختريب ، وما حدث يف أفغانستان 

  .أن دعوى احملبة عند القوم كاذبة هذا ـ وغريه ـ أمارات بينة على 
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حبوا أعدائكم ، باركوا العنيكم ( يدعي النصارى أن النصرانية دين حمبة ، ويرددون نصا من اإلجنيل 
  ) .، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم 

ويتكلم النصارى أن قلوم تفيض حبا وشفقة على الغري ، وأن املسيح ما جاء إال للفداء ، وأنه جاء 
  .لقي سالما على األرض لي

  .وكله كذب 
  ؟) املقدس ( أين هذا على أرض الواقع ؟ بل أين هذا يف كتام 

حنن ال نتكلم عن مسابة بني شخصني من عوام الناس ، بل كم على أغلى ما عند املسلمني ـ النيب  
  باب اإلعالم ؟والقرآن ــ ، وبأسلوب يستقبح من السفهاء وعوام الناس فما بالك باملفكرين وأر

وحنن ال نتكلم عن حادث فردي حدث مرة أو مرتني ، وإمنا عادة للقوم تتكرر يف كل مكان وزمان 
  .حني يكون ألهل الصليب شوكة 

. ومثقفون مل يعتذروا أو يتربؤوا . . ومجهور قرأ ومل ينكر . . فصحيفة نشرت .. احلدث ليس فرديا 
وحكومة سيق إليها كل عزيـز كـي   . . اضي باحلدث سكتوا سكوت املقر الر) رجال دين ( و . 

  . !!ومل تر يف األمر شيئا . تعتذر ومل تعتذر 
وقل مثل هذا على باقي األحداث اليت حتدث هنا وهناك ، واليت حدثت باألمس ، واليت حتدث اليوم 

.  
  !فأين احملبة يا أدعياء احملبة ؟

وأن .. . أي أدب . . ين ال يعرف أدبا مع املخـالف  إن احلقيقة اليت ال مراء فيها أن دين النصرانية د
) العهد القدمي ( و) العهد اجلديد ( دين النصارى دين إرهاب هذا ما تقوله نصوص كتام املقدس يف 

وأنقل لك ــ أخي القارئ ــ بعض ما يقوله كتام .وهذا ما حيدث على أرض الواقع بتمامه .. 
القوم يف سفاهتهم وبطشهم ينطلقون من منطلق عقدي ديـين   لتعرف كيف يتطابق مع الواقع ، وأن

  .وليس تصرفات فردية كما خيدعون عوام الناس 
ما جئت .ال تظنوا أين جئت أللقي سالما على األرض( جاء على لسان املسيح ـ كما يزعمون ـ   

  ) ٣٤: ١٠: مىت ) ( أللقي سالما بل سيفا 
  ) :الرب (  على لسان] ٧ـ  ٥:  ٩[ وجاء يف سفر حزقيال 

أَهلكُوا الشيخ والشاب والْعـذْراَء  . الَ تترَّأف عيونكُم والَ تعفُوا. اعبروا في الْمدينة خلْفَه واقْتلُوا" 
فَابتدأُوا يهلكُـونَ  . وا منَ قْدسيولَكن الَ تقْربوا من أَي إِنسان علَيه السمةُ، وابتدئُ. والطِّفْلَ والنساَء

نجسوا الْهيكَلَ واملَأُوا ساحاته بِالْقَتلَى، ثُـم  : وقَالَ لَهم . الرجالَ والشيوخ الْموجودين أَمام الْهيكَلِ
  "فَاندفَعوا إِلَى الْمدينة وشرعوا يقْتلُون . اخرجوا

  !!أليس هذا ما حدث يف بيت املقدس حني دخله الصليبيون أول مرة ؟؟
  هو الكتاب الوحيد الذي يأمر بقتل األطفال ؟) الكتاب املقدس ( و

  ) ١٨ـ ١: ٣١( جاء يف سفر العدد 
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فَقَالَ . وت وتنضم إِلَى قَومك انتقم من الْمديانِيني لبنِي إِسرائيلَ، وبعدها تم: وقَالَ الرب لموسى " 
فَحـاربوا  . جهزوا منكُم رِجاالً مجندين لمحاربة الْمديانِيني واالنتقَامِ للرب منهم : موسى للشعبِ

أَوِي وراقم وصور وحور : وا معهم ملُوكَهم الْخمسةَالْمديانِيني كَما أَمر الرب وقَتلُوا كُلَّ ذَكَرٍ؛ وقَتلُ
فيالس دبِح ورعب نب املْعلُوا با قَتكَم ،ابِعروا . وغَنِمو ،مأَطْفَالَهو نيانِييداَء الْميلَ نِسائرو إِسنب رأَسو

يهِماشومو هِممائهب يعما   جلَووـتاسا ، وونِهصحا ونِهاكسا بِمكُلَّه مهندقُوا مرأَحو ،هِمالَكأَم رائسو
 ،انويالْحاسِ والن نالَبِ ماَألسمِ وائنلَى كُلِّ الْغيلَ . . . . عائرإِس ةكُلُّ قَادو ارازعأَلى ووسم جرفَخ

القْبتساِء السؤرو اِء اُأللُوفسؤر نشِ ميالْج ةلَى قَادع طَهخى سوسى مدمِ ، فَأَبيخارِجِ الْمإِلَى خ هِم
مقَالَ لَهبِ، ورالْح نم نيمالْقَاد ئَاتلْ: الْمةَ بيحصن هِناعببِات نهاَء؟ إِنسالن متييحتاذَا اسمل نيأَغْو امع

بالر ةاعمي جأُ فبى الْوفَشفَت ،بلرل ةانيخ ببس كُنو ،ورفَغ ةادبعيلَ لائرنِي إِسلُوا كُـلَّ  . بفَاآلنَ اقْت
تنِ اسلَكالً، وجر تعاجض أَةرضاً كُلَّ املُوا أَياقْتاَألطْفَالِ، و نذَكَرٍ م اجِعضت اَء لَمذْركُلَّ ع ا لَكُمويح

  ))رجالً 
  )الرب( يقول ]  ١٦:  ١٣[ وجاء يف سفر إشعيا 

  ))وحتطم أطفاهلم أمام عيوم وتنهب بيوم وتفضح نساؤهم (( 
  .أليس هذا بتمامه ما شاهدناه يف البوسنة واهلرسك 

  كاملةوامسع إىل إله الكتاب املقدس وهو يأمر حبرب أبادية 
دمروها عن  أما مدنُ الشعوبِ الَّتي يهبها الرب إِلَهكُم لَكُم مرياثاً فَالَ تستبقُوا فيها نسمةً حيةً، بلْ" 

حويني والْيبوسيني كَما أَمركُم الرب بِكْرة أَبِيها، كَمدن الْحثِّيني واَألمورِيني والْكَنعانِيني والْفرِزيني والْ
  "إِهلكم )  ١٦:  ٢٠( جاء يف سفر التثنية " 

أمسكت عنه لضيق املقام وهو معروف مشهور للمتخصصني ، فمن شاء رجع إليه . وغري هذا كثري 
.  

، ) لآلخر (  حتمل وقارا واملقصود أن هذا هو الوجه احلقيقي للنصرانية ، أا ال حتب أحدا ، وأا ال
أبـو  ( هذا ما يقوله التاريخ ، وما ينطق به الواقـع يف  . وليس عندها إال القتل والسفك إن قدرت 

كَيـف وإِن  " (وصدق اهللا العظيم . يف أفغانستان وغريهم ) قلعة حاجي ( و) جوانتنامو( و) غريب 
إِال يكُمواْ فقُبرالَ ي كُملَيوا عرظْهـقُونَ   يفَاس مهأَكْثَـرو مهى قُلُوبأْبتو هِماهكُم بِأَفْوونضرةً يمالَ ذو (

  ) . ٨: التوبة (
انطلقوا باسمِ اهللا وباهللا (( وأين هذا من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ للجيش حني يغزوا  

فَانِياً والَ طفْالً وال صغرياً وال امـرأةً، وال تغلّـوا وضـموا     وعلَى ملّة رسولِ اهللا، وال تقْتلُوا شيخاً
 ِسنِنياملُح بحوا إنّ اهللا يِسنأحوا وحلأصكُم ومائلإلمام السيوطي -زيادة اجلامع الصغري)) [ غَن[  

والَ تمثُلُـوا،  . قَاتلُوا من كَفَر بِاِهللا. سيروا بِاسمِ اِهللا، وفي سبِيلِ اِهللا: (( وقوله عليه الصالة والسالم 
  ] ]رواه ابن ماجه)) . [ والَ تغدروا، والَ تغلُّوا، والَ تقْتلُوا وليداً 
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اللَّـه   لَا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حـاد " ( نعم عندنا الوالء والرباء ، ونعم 
ي قُلُوبِهِمف بكَت كلَئأُو مهتريشع أَو مهانوإِخ أَو ماءهنأَب أَو ماءهوا آبكَان لَوو ولَهسرم وهدأَيانَ والْإِمي 

رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئك بِروحٍ منه ويدخلُهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها 
  ) ٢٢: اادلة ) (حزب اللَّه أَلَا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ

ملن كفر ومحل الناس على الكفر ، ملـن ضـل   ... ولكن الكره والسيف عندنا ملن حاد اهللا ورسوله 
  .له  وأضل وأىب إال ذلك بعد بذل كل سبل احلسىن

  .السيف عندنا ملن محل يف وجهنا السيف ، أما من وضعه وأغلق عليه باب داره فال حاجة لنا فيه 
  .السيف عندنا بعيد كل البعد عن النساء واألطفال ومن ليس من أهل القتال 

ال نفعل بالنساء واألطفال والضعاف ما فعله القوم يف بيت املقدس وما فعلوه يف فلسطني والعـراق  
لَا ينهاكُم اللَّه : (بل عندنا ) . املقدس ( يشان والبوسنة واهلرسك وأفغانستان كما أمرهم كتام والش

هِمقِْسطُوا إِلَيتو موهربأَن ت ارِكُمين دوكُم مرِجخي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي لَم يننِ الَّذع  بحي إِنَّ اللَّه
  ) . ٨: املمتحنة ) (طنيالْمقِْس

وليس يف شرعنا وال يف تارخينا وال يف واقعنا املعاصر أننا سببنا نبيا أو رسوال ، أو استهزءنا بعقيدة ما 
  .وإن كنا نقر بأا حمرفه 

  فأينا احملب للخري ؟
  وأينا املؤدب ؟

  ..حتت ستار حرية الرأي 
ــدعوة يف    ــة الــــ ــرت جملــــ ـــ٢٦/١٢/١٤٢٦نشــــ  :هــــ

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
 يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تتخذُوا بِطَانةً من دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما عنِتم قَـد {   : قال تعاىل 

الَْآي ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردي صفخا تمو هِماهأَفْو ناُء مضغالْب تدلُونَ بقعت متإِنْ كُن ا ) ١١٨(اته
ا ونقَالُوا َآم إِذَا لَقُوكُمو ابِ كُلِّهتونَ بِالْكنمؤتو كُمونبحلَا يو مهونبحأُولَاِء ت متـوا   أَنضا علَـوإِذَا خ

إِنْ تمسسكُم حسنةٌ ) ١١٩(اللَّه عليم بِذَات الصدورِ  علَيكُم الْأَناملَ من الْغيظ قُلْ موتوا بِغيظكُم إِنَّ
 اللَّه بِما يعملُونَ تسؤهم وإِنْ تصبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ

  } سورة املائدة)    ١٢٠(محيطٌ 
  )٤٢٢ص /  ١ج ( -ويف ظالل القرآن 

إا صورة كاملة السمات ، ناطقة بدخائل النفوس ، وشواهد املالمح ، تسجل املشـاعر الباطنـة ،   
وتسجل بذلك كله منوذجاً بشرياً مكروراً يف كـل  . واالنفعاالت الظاهرة ، واحلركة الذاهبة اآليبة 

يتظـاهرون  . ول اجلماعة املسلمة من أعداء ونستعرضها اليوم وغدا فيمن ح. زمان ويف كل مكان 
وينخدع . فتكذم كل خاجلة وكل جارحة . باملودة  -يف ساعة قوة املسلمني وغلبتهم  -للمسلمني 
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املسلمون م فيمنحوم الود والثقة وهم ال يريدون للمسلمني إال االضطراب واخلبال ، وال يقصرون 
  .م ، والكيد هلم والدس ، ما واتتهم الفرصة يف ليل أو ار يف إعنات املسلمني ونثر الشوك يف طريقه

وما من شك أن هذه الصورة اليت رمسها القرآن الكرمي هذا الرسم العجيب ، كانت تنطبق ابتداء على 
أهل الكتاب ااورين للمسلمني يف املدينة؛ وترسم صورة قوية للغيظ الكظيم الذي كانوا يضمرونه 

وللشر املبيت ، وللنوايا السيئة اليت جتيش يف صدورهم؛ يف الوقت الذي كـان   لإلسالم واملسلمني ،
بعض املسلمني ما يزال خمدوعاً يف أعداء اهللا هؤالء ، وما يزال يفضي إليهم باملودة ، وما يزال يأمنهم 

م على أسرار اجلماعة املسلمة؛ ويتخذ منهم بطانة وأصحاباً وأصدقاء ، ال خيشى مغبة اإلفضاء إلـيه 
  .بدخائل األسرار 

فجاء هذا التنوير ، وهذا التحذير ، يبصر اجلماعة املسلمة حبقيقة األمر ، ويوعيها لكيد أعـدائها  . 
ومل جيـيء  . الطبيعيني ، الذين ال خيلصون هلا أبداً ، وال تغسل أحقادهم مودة من املسلمني وصحبة 

ية معينة ، فهو حقيقة دائمة ، تواجه واقعـاً  هذا التنوير وهذا التحذير ليكون مقصوراً على فترة تارخي
  . .كما نرى مصداق هذا فيما بني أيدينا من حاضر مكشوف مشهود . . دائماً 

بطانة من ناس هم دوم يف احلقيقة . أال يتخذوا بطانة من دوم : واملسلمون يف غفلة عن أمر رم 
املسلمون يف غفلة عن أمر رم . . ستشارة وأال جيعلوهم موضع الثقة والسر واال. واملنهج والوسيلة 

هذا يتخذون من أمثال هؤالء مرجعاً يف كل أمر ، وكل شأن ، وكل وضع ، وكل نظام ، وكـل  
  !تصور ، وكل منهج ، وكل طريق

واملسلمون يف غفلة من حتذير اهللا هلم ، يوادون من حاد اهللا ورسوله؛ ويفتحون هلم صدورهم وقلوم 
  :يقول للجماعة املسلمة األوىل كما يقول للجماعة املسلمة يف أي جيل واهللا سبحانه . 
  . .} ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما ختفي صدورهم أكرب { 

  :واهللا سبحانه يقول 
آمنا ، وإذا خلوا : ها أنتم أوالء حتبوم وال حيبونكم ، وتؤمنون بالكتاب كله ، وإذا لقوكم قالوا { 

  . .} يكم األنامل من الغيظ عضوا عل
  :واهللا سبحانه يقول 

  . .} أن متسسكم حسنة تسؤهم ، وإن تصبكم سيئة يفرحوا ا { 
ومرة بعد مرة نكشف عن املكيدة واملؤامرة . . ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب املرة ، ولكننا ال نفيق 

نتهم فتنم عن أحقادهم اليت ال يذهب ا ومرة بعد مرة تنفلت ألس. تلبس أزياء خمتلفة ولكننا ال نعترب 
ومع ذلك نعود ، فنفتح هلـم قلوبنـا   . . ود يبذله املسلمون ، وال تغلسها مساحة يعلمها هلم الدين 

وتبلغ بنا ااملة ، أو تبلغ بنا اهلزمية الروحية أن جناملهم يف ! . . ونتخذ منهم رفقاء يف احلياة والطريق
يف منهج حياتنا فال نقيمه على أساس اإلسـالم ، ويف تزويـر تارخينـا    عقيدتنا فنتحاشى ذكرها ، و

ومن مث حيل ! وطمس معامله كي نتقي فيه ذكر أي صدام كان بني أسالفنا وهؤالء األعداء املتربصني
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ومن هنا نلقى العنت الـذي  . ومن هنا نذل ونضعف ونستخذي . علينا جزاء املخالفني عن أمر اهللا 
  . .ونلقى اخلبال الذي يدسونه يف صفوفنا  يوده أعداؤنا لنا ،

كيف نتقي كيدهم ، وندفع أذاهم  -كما علم اجلماعة املسلمة األوىل  -وها هو ذا كتاب اهللا يعلمنا 
  :، وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم ، ويفلت على السنتهم منه شواظ 

  . .} حميط  إن اهللا مبا يعملون. وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئاً { 
فهو الصرب والعزم والصمود أمام قوم إن كانوا أقوياء؛ وأمام مكرهم وكيدهم إن سـلكوا طريـق   

الصرب والتماسك ال االيار والتخاذل؛ وال التنازل عن العقيدة كلها أو بعضها اتقاء . الوقيعة واخلداع 
  .ومراقبته وحده . من اهللا وحده  اخلوف: مث هو التقوى . . لشرهم املتوقع أو كسبا لودهم املدخول 

. هو تقوى اهللا اليت تربط القلوب باهللا ، فال تلتقي مع أحد إال يف منهجه ، وال تعتصم حببل إال حبله  
وحني يتصل القلب باهللا فإنه سيحقر كل قوة غري قوته؛ وستشد هذه الرابطة من عزميتـه ، فـال   . 

  !وله ، طلباً للنجاة أو كسباً للعزةيستسلم من قريب ، وال يواد من حاد اهللا ورس
وما استمسـك املسـلمون يف   . التماسك واالعتصام حببل اهللا . . الصرب والتقوى : هذا هو الطريق 

إال عزوا وانتصروا ، ووقاهم . . تارخيهم كله بعروة اهللا وحدها ، وحققوا منهج اهللا يف حيام كلها 
وما استمسك املسلمون يف تارخيهم كلـه بعـروة   . ا اهللا كيد أعدائهم ، وكانت كلمتهم هي العلي

أعدائهم الطبيعيني ، الذين حياربون عقيدم ومنهجهم سراً وجهراً ، واستمعوا إىل مشورم ، واختذوا 
إال كتب اهللا عليهم اهلزمية ، ومكن ألعدائهم . . منهم بطانة وأصدقاء وأعواناً وخرباء ومستشارين 

والتاريخ كله شاهد على أن كلمة اهللا خالـدة؛ وأن  . . اقهم وبال أمرهم فيهم ، وأذل رقام ، وأذ
فمن عمي عن سنة اهللا املشهودة يف األرض ، فلن تـرى عينـاه إال آيـات الذلـة     . سنة اهللا نافذة 

  . .واإلنكسار واهلوان 
ة وقد وصـل السـياق إىل ذرو  . ذا ينتهي هذا الدرس ، وينتهي كذلك املقطع األول يف السورة 

  .املعركة؛ وقمة املفاصلة الكاملة الشاملة 
وحيسن قبل أن ننهي هذا الدرس أن نقرر حقيقة أخرى ، عن مساحة اإلسالم يف وجه كل هذا العداء 

ولكنه ال حيرضهم على مقابلـة الغـل واحلقـد    . فهو يأمر املسلمني أال يتخذوا بطانة من هؤالء . 
جمرد الوقاية للجماعة املسلمة وللصف املسلم ، وللكينونـة   إمنا هي. والكراهية والدس واملكر مبثلها 

أما املسلم فبسـماحة  . . جمرد الوقاية وجمرد التنبيه إىل اخلطر الذي حييطها به اآلخرون . . املسلمة 
اإلسالم يتعامل مع الناس مجيعا؛ وبنظافة اإلسالم يعامل الناس مجيعاً؛ ومبحبة اخلري الشامل يلقى الناس 

إال أن حيارب يف دينه ، وأن يفنت . يتقي الكيد ولكنه ال يكيد ، وحيذر احلقد ولكنه ال حيقد مجيعاً؛ 
فحينئذ هو مطالب أن حيارب ، وأن مينع الفتنة ، وأن . يف عقيدته ، وأن يصد عن سبيل اهللا ومنهجه 

هاداً يف سبيل حيارب ج. يزيل العقبات اليت تصد الناس عن سبيل اهللا ، وعن حتقيق منهجه يف احلياة 
وحتطيماً للحـواجز احلائلـة دون   . وحباً خلري البشر ال حقداً على الذين آذوه . اهللا ال انتقاماً لذاته 
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وإقامة للنظام القومي الذي يستمتع . . ال حباً للغلب واالستعالء واالستغالل . إيصال هذا اخلري للناس 
  !مية وال لبناء امرباطوريةال لتركيز راية قو. اجلميع يف ظله بالعدل والسالم 

هذه حقيقة تقررها النصوص الكثرية من القرآن والسنة؛ ويترمجها تاريخ اجلماعة املسـلمة األوىل ،  
  .وهي تعمل يف األرض وفق هذه النصوص 

الذين ينبغي هلا أن تطاردهم ، . وما يصد البشرية عنه إال أعدى أعداء البشرية . إن هذا املنهج خري 
وهذا هو الواجب الذي انتدبت له اجلماعة املسلمة ، فأدته مرة خري ما . . عن قيادا حىت تقصيهم 
  . .حتت هذا اللواء . . وهي مدعوة دائماً إىل أدائه ، واجلهاد ماض إىل يوم القيامة . يكون األداء 

=======================  
 .. حتت ستار حرية الرأي

 
  املرسلني الصحافة الدامناركية تتطاول على سيد

  وزراء اخلارجية العرب ينتقدون موقف املنظمات األوروبية املعنية حبقوق اإلنسان* 
  املنظمات اإلسالمية يف أوروبا تعتزم مالحقة االت يف احملاكم االبتدائية والعليا* 
  !رئيس الوزراء الدامناركي يعترب نشر الرسومات يدخل يف نطاق حرية الرأي؟* 

  :ليلحممد اخل -حتقيق 
مل تقف أزمة الرسومات الكاريكاتورية اليت نشرا إحدى الصحف املتطرفة الدمنركية عند حـدود  
الدولة األوروبية فقط، بل تعدا إىل دول وبلدان مسلمة حول العامل، بسـبب مـا أثارتـه هـذه     

  .الرسومات من جتاوز خلطوط محراء بالنسبة للمسلمني يف كل مكان
ركية مل تتخذ حىت اآلن موقفاً رمسياً وواضحاً من التشويهات اليت حاولـت  وإن كانت احلكومة الدمن

، فإن العديد مـن  )صلى اهللا عليه وسلم(الصحيفة احمللية إحداثها فيما يتعلق بشخص الرسول الكرمي 
احلكومات والقيادات اإلسالمية والسياسية يف العامل العريب واإلسالمي، قررت اختاذ مواقف حازمة، 

  .ميكن أن متثّله هذه السابقة اخلطرية، وما قد تؤسس له يف العقلية الغربية أمام ما
ففيما يفرض الدين اإلسالمي على املسلمني، مبدأ احترام األنبياء والرسل السماويني، واحترام نيب اهللا 

، )معليها السال(وأمه مرمي ) عليه السالم(نيب قوم بين إسرائيل، واملسيح عيسى ) عليه السالم(موسى 
تتبارى بعض وسائل اإلعالم املتطرفة يف تضمني كتاباا ورسوماا ومواضيعها، ما يسيء إىل الدين 

كنيب مرسـل  ) صلى اهللا عليه وسلم(اإلسالمي، كدين مساوي، وإىل شخصية الرسول األعظم حممد 
  .من اهللا تبارك وتعاىل

ساءة إىل أي من أنبياء اهللا ورسله، ويف الدين اإلسالمي هناك عقوبات وحدود متنع أي مسلم من اإل
مبن فيهم أنبياء اليهود والنصارى، ويف املقابل، جند بعض الدول الغربية وقد رعت اإلساءة إىل الدين 

  .اإلسالمي، وحرضت على املساس مبقداستهم وشرائعهم
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صلى اهللا عليه (د ورغم أن اإلساءة األخرية للمسلمني مل تكن األوىل، إال أن اإلساءة ملقام الرسول حمم
  .جتاوزت كل اخلطوط احلمراء) وسلم

  بدايات األزمة
الدمنركية احمللية، بنشرها مسابقة الختيار أفضل ) يوالندز بوسطن(بداية األزمة احلالية أشعلتها صحيفة 

باحلريـة  (ادعت أا تقع ضمن مـا يسـمى   ) صلى اهللا عليه وسلم(رسم كاريكاتوري للنيب حممد 
  ).الفكرية

رمساً منها للفوز، وقامت بنشـر   ١٢رمساً، أعلنت الصحيفة أا رشحت  ٣٠وصول أكثر من  وبعد
  .هذه الرسومات على صفحات جرائدها، يف أواخر سبتمرب املاضي

صدمة كبرية يف نفوس املسلمني يف ) صلى اهللا عليه وسلم(وشكّل نشر صور كاريكاتورية للنيب حممد 
ما مهد محلة كبرية من قبل املسلمني، لرد . مجيع املسلمني يف العاملالدمنراك، ما برحت أن انتقلت إىل

كأقل ما ميكن أن تقدمـه  (االعتبار، وإيقاف تلك الصحفية عند حدودها، وإجبارها على االعتذار 
  ).على هذه اإلساءة غري املسبوقة

شارك فيها حنو ويف أول رد فعل شعيب، خرجت مظاهرات منددة ضد الصحيفة املتطرفة، يف الدمنرك، 
بغية إيصال رسالة واضحة، إىل أن ال أحد من املسلمني يرضى بالتطـاول علـى   .آالف مسلم ١٠

  .شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  ردود األفعال الرمسية

بعثة لدول عربية وإسالمية يف العاصـمة الدمنركيـة    ١١رمسياً، متثّلت بدايات ردود األفعال، بالتئام 
إىل لقاء رئيس احلكومة الدمنركي، بعد أن نظّمت لقاء داخلياً تدارسوا فيها مـا   سعت) كوبنهاغن(

  .قامت به الصحيفة الدمنركية، وطريقة الرد اليت جيب أن تتبناها الدول اإلسالمية ملواجهة ذلك
  .إال أن طلب البعثة الدبلوماسية قوبل بالرفض من قبل رئيس الوزراء الدمنركي أندرس فوغ رامسوسن

، )حرية رأي(ء رده ليزيد من االحتقان لدى املسلمني، حيث وصف ما فعلته الصحيفة احمللية بأنه وجا
إن الدامنارك دولة دميقراطية وحتترم مبـدأ  : (قائالً يف رده على طلب الدول العربية واإلسالمية لقاءه
  )!!حرية الرأي، وأن الرسومات تدخل يف نطاق حرية الرأي

إن للصحافة مطلق احلرية يف إبداء رأيها إزاء خمتلف القضـايا  (شرا الصحف وجاء يف رسالته اليت ن
  ).على املتضرر أن يلجأ للقضاء(، ومضى يقول )وأن ما حدث ال خيرج عن نطاق حرية الرأي

سفرية مصر بكوبنهاغن أعربت عن استيائها البالغ من موقف احلكومة الدامناركية الـذي وصـفته   
  .بالسليب

أن البعثات الدبلوماسية العربية واإلسالمية كانت اتفقت فيما بينها علـى تقـدمي    وذكرت مىن عمر
طلب رمسي للقاء رئيس الوزراء، لشرح انعكاسات السخرية من النيب صلى اهللا عليه وسلم ووقعهـا  

  .السيئ على املسلمني
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املسـلمني  وأشارت إىل أنه من الضروري أن تستوعب تلك احلكومة أن التوجه املعادي لإلسـالم و 
الذي يتبناه عدد من السياسيني واإلعالميني، من شأنه أن يقوض جهود احلكومة اليت دف إىل فتح 

  .قنوات حوار وتعاون مع الشرق األوسط
ولعل رئيس الوزراء الدمنركي قد فوت على نفسه وعلى بلده فرصة تقليص املشكلة، اليت أشـعلتها  

تأجيجها برفضه لقاء القيادات الدبلوماسية اإلسالمية، مـا  ، وزاد هو من )يوالندز بوسطن(صحيفة 
  .أدى إىل ازدياد نقمة املسلمني على رد الفعل الرمسي

وخالل األيام التالية، عقدت منظمة املؤمتر اإلسالمي قمة هلا يف السابع والثامن من شـهر ديسـمرب   
  .املاضي، يف مكة املكرمة، تناولت قضية الرسوم الكاريكاتورية

: القائم باألعمال املصري يف كوبنهاغن مهاب نصر مصطفى مهدي، نيابة عن السفري املصري وقال
أبلغتنا وزارة خارجيتنا أن قضية الرسوم الكاريكاتورية أدرجت على جدول أعمال قمـة منظمـة   (

  ).املؤمتر اإلسالمي االستثنائية
يئة لشخص الرسول الكـرمي  واستنكرت املنظمة ما ذهبت إليه الصحيفة الدمنركية من رسومات مس

  .صلى اهللا عليه وسلم ، مقررة اختاذ إجراءات عملية ضد هذه اإلساءة املقصودة
إـا قـررت   : (حيث قالت األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف بيان صحايف عقب اجتماعاا

  .قاطعتهاوطلبت من أعضاء املنظمة م) مقاطعة تظاهرة ثقافية دمناركية حول الشرق األوسط
نشـر  (وأضاف البيان أن األمانة العامة للمنظمة بعثت مذكرة إىل املركز الدمنركي تشري فيها إىل أن 

تلك الصور أساء إىل مئات املاليني من املسلمني عرب العامل كما أن تعامل السلطات الدمنركية مع هذا 
  ).احلدث زاد يف مشاعر السخط والغضب يف العامل اإلسالمي

تعمد نشر تلك الصور عمل قصد به املس مبشاعر املسلمني واستثارا وال ميكن اعتبـاره  ( وتابع إن
  ).عمالً بريئاً يدخل يف نطاق حرية التعبري اليت يؤمن ا اجلميع

طلبت من مجيع دوهلا األعضاء ومؤسساا الثقافية مقاطعة أنشطة املشـروع  (وأكد البيان أن املنظمة 
  ).ور تعبرياً عن احتجاجها على هذا التصرف غري الالئقالثقايف الدمنركي املذك

كما عبر وزراء اخلارجية العرب خالل اجتماعهم الذي أعقب تأجيج األزمة بني املسلمني والدمنرك، 
دهشتهم واستنكارهم لرد فعل احلكومة الدمنركية الذي مل يكن على املستوى املطلوب رغم ما (عن 

  ).ياسية وثقافية مع العامل اإلسالمييربطها من عالقات اقتصادية وس
اليومية مسـيئة  ) جيالندز بوسنت(وشدد الوزراء على أن الرسوم الكاريكاتورية اليت نشرا صحيفة 

  .وفق ما جاء يف تصريح لوزراء اخلارجية.للدين اإلسالمي
ريين إىل أا مل وانتقد الوزراء أيضاً موقف املنظمات األوروبية املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان، مش

  .تتخذ موقفا واضحاً يف هذه القضية اليت أثارت غضب ماليني املسلمني
تتناىف مع احتـرام  (وأدان بيان منفصل آخر، صدر عقب االجتماع بشدة هذه اإلساءة، مؤكداً أا 

  •)وقدسية األديان والرسل ومع قيم اإلسالم السامية
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عة العربية عمرو موسى واألمني العـام ملنظمـة املـؤمتر    كما قرر الوزراء تكليف األمني العام للجام
  .اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو مبتابعة القضية

  حتركات شعبية ورمسية
أمام مجود املوقف الرمسي الدمنركي، وجتاهل الصحيفة الدمنركية األزمة اليت أشـعلتها بـني بلـدها    

هلية والرمسية اإلسالمية، اختاذ مواقف أكثر واملسلمني يف كل مكان، قررت العديد من الفعاليات األ
  .صرامة من التنديد والتهديد، وذلك برفع شكاوى قضائية ضد الصحيفة املتطرفة

م، إىل ٢٠٠٥مؤسسة إسالمية يف أكتـوبر   ١١وقد بدأت أوىل التحركات القضائية، بدعوة قدمتها 
إال أن هذه اخلطوة مل تلـق  .إلسالمية، كوا األقرب ملكان املنظمات ا)فيبورج(حمكمة حملية مبدينة 

الذي اعترب أن هذه اإلساءة ليست من اختصـاص احملكمـة، وأن   .قبوالً من قبل املدعي العام احمللي
  !!الدستور ال جيرم مثل هذه التصرفات

إن كال من نص وروح املادة اليت جترم عدم احتـرام  ): (املدعي العام بفيبورج(وقال بيتري يورنسون 
  ).بالقانون الدامنركي ال يصلحان لالستخدام ضد الصحيفة املقدسات

ورغم أن هذه القضية كانت ستكون حديث احلكومة واحملاكم لو أا وجهـت إىل اليهـود، إال أن   
األقلية املسلمة يف الدمنرك قررت مواصلة حتركها، حيث قرر ممثلو األقلية هناك؛ رفع دعوى قضـائية  

  .لنشرها الرسوم الكاريكاتورية) ييالندز بوسنت(الد ضد صحيفة أمام أعلى جهات االدعاء بالب
وكشف قادة األقلية املسلمة عن اعتزامهم تصعيد القضية على املستوى القاري أمام جلنـة حقـوق   

  .اإلنسان باالحتاد األورويب، إذا مل تؤت دعاواهم داخل الدامنرك مثارها
اعتزام املؤسسات اإلسالمية رفـع  ) سالمية بالدمنركممثلة املنظمات اإل(كما أكدت أمساء عبد احلميد 

  ).رمبا يكون له رأي آخر يف القضية(األمر إىل النائب العام لعموم اململكة، موضحة أنه 
  .ويتيح القانون الدامنركي الشكوى للنائب العام باململكة، كفرصة أخرية لقبول القضية

  حتركات عربية
احلد، حيث أعلنت جهات دينية واقتصادية يف اململكة العربية ومل تقف التحركات القضائية عند هذا 

  .م، عزمها مقاضاة الصحيفة الدمنركية يف احملاكم الدولية٢٠٠٦يناير  ٢١السعودية، بتاريخ 
، )املالك والرئيس التنفيذي موعة آل مهدي القابضة(حيث أعلن رجل األعمال حسن آل مهدي 

عن تشكيل جلنة ) الرمسي باسم اللجنة العاملية لنصرة خامت األنبياءاملتحدث (واملهندس سليمان البطحي 
تشمل كافة الدول األوروبية، لتنسـيق اجلهـود   ) اللجنة العاملية لنصرة خامت األنبياء(مشتركة باسم 

املشتركة، دف البدء باختاذ إجراءات تنفيذية ملقاضاة الصحيفة الدمنركية الـيت نشـرت رسـوماً    
  ).صلى اهللا عليه وسلم(يب حممد كاريكاتورية للن

  .ومن املقرر أن يعقد اجلانبان لقاءات قادمة، للبدء باخلطوات التنفيذية ملقاضاة الصحيفة الدمناركية
إنه سيقدم دعمه املادي غري احملـدود، مسـاندة   : (وقال رجل األعمال السعودي حسن آل مهدي

  ).لصحيفة الدمناركية اليت أساءت للنيبللقضية اليت باشر برفعها املهندس سليمان البطحي ضد ا
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  ).سيتم التنسيق بينه وبني البطحي ملتابعة اإلجراءات واالستمرار يف الدعوى القضائية: (وأضاف
ديسمرب املاضي، أنه سيتوجه إىل األمم املتحدة ومنظمات  ١٠كما أعلن األزهر الشريف يوم السبت 

ة رسوماً كاريكاتريية تسيء للرسول صـلى اهللا  حقوق اإلنسان لتصعيد قضية نشر صحيفة دامناركي
  ).ازدراء واضحاً للمسلمني(عليه وسلم، معترباً ذلك 

إن األزهر يعتزم التوجه برفضه ملا حـدث مـن إسـاءة    : (وقال جممع البحوث اإلسالمية يف بيان له
فاعاً عـن  للرسول إىل اللجان املختصة باألمم املتحدة وإىل منظمات حقوق اإلنسان يف كل مكان؛ د

حقوق األفراد والشعوب، ومحاية للتعددية الثقافية وما تتطلبه من احترام ثقافة اآلخرين، واالمتناع عن 
  ).الترويج لثقافة الكراهية واالزدراء بأولئك اآلخرين

  تعاقب ردود األفعال
ديـد مـن   رغم التحركات األخرية اليت قد تؤدي إىل إدانة وجترمي الصحيفة الدمناركيـة، إال أن الع 

الفعاليات الدينية يف العامل اإلسالمي والعريب، محلت على عاتقها لواء الدفاع عن الرسول األعظـم  
  ).صلى اهللا عليه وسلم(

أنه مت ) رئيس جلنة الدفاع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدمنارك(حيث أوضح الشيخ رائد خليل 
ستمرة ضد اإلسالم واملسلمني، وخاصة ما مؤسسة ومسجدا لصد احلمالت امل ٤٠تنظيم جتمع يضم 

  .نشرته الصحيفة الدمناركية املتطرفة
عن توجه االحتـاد  ) رئيس احتاد املنظمات اإلسالمية يف أوروبا(كما كشف الدكتور حممد بشاري 

فرض مقاطعة اقتصادية بل وجوية على الدول اليت تصدر عنها تطاوالت حبجم التهجم على (لطلب 
  ).سيد البشر

الب بشاري بتحري النهج األورويب واألمريكي يف التعامل مع القضايا الكربى وفق إسـتراتيجية  وط
  .أساسية تصل إىل حد حظر دخول املنتجات

) مزاعم حريـة الفكـر والصـحافة   (وبين بشاري أنه يف ضوء الفراغ القضائي الدمناركي ويف ظل 
إزكاء الفنت (و ) صلى اهللا عليه وسلم( انتشرت محالت التطاول على املسلمني حىت وصلت إىل النيب

حتركاً فاعالً يتجاوز (، األمر الذي يستلزم، حبسب بشاري، )بني اجلاليات املسلمة والدول األوروبية
  ).أشكال املناشدة واملطالبة، بل واإلدانة

  مجعية السنة تستنكر الواقعة
هــ،  ١٤٢٦ذو القعدة  ٢١تاريخ ومن جهتها، أصدرت اجلمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها ب

إن اجلمعية العلمية السعودية تستنكر غاية االستنكار وتأسف أشد األسف ملا صـدر  : (بياناً قالت فيه
يف بعض الصحف الدمناركية والنروجيية من االستخفاف بنبينا حممد صلى اهللا عليه وسـلم ووضـعه   

  ).موضع السخرية واالستهزاء
صفني يف أقطار العامل إىل وقف هذه املمارسات اخلطرية، واختاذ التـدابري  ودعت اجلمعية العقالء واملن

  .الواقية حىت ال يكون أنبياء اهللا ورسله عليهم الصالة والسالم حمالً ملثل هذه التجاوزات اخلطرية
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اً نذكر العامل أمجع بأن هذا النيب بعثه ربه سبحانه وتعاىل رمحة للعاملني أمجعني وشاهد: (وأضاف البيان
ومبشراً ونذيراً وداعياً إىل اهللا بإذنه وسراجاً منرياً، فبلغ ونصح وأدى، فبسط اهللا به العدل واألمـن  
واإلحسان، وأقام به احلق وأخرج به العباد من الظلمات إىل النور، وختم برسالته رساالت إخوانـه  

نـوح وإبـراهيم وموسـى    (األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم ومنهم أولو العزم من الرسل 
  ).وعيسى

إن اجلمعية لتستنكر ذلك، أداء لواجب النصيحة هللا ولرسوله وللمـؤمنني،  : ومضى البيان إىل القول
وقياما ببعض حقه صلى اهللا عليه وسلم على أمته وتعبرياً عن مشاعر اإلساءة لدى كل مؤمن ومؤمنة 

وسلم، الذي حيبونه أشد من حمبتهم ألوالدهـم  جتاه هذه اجلرمية املنكرة يف حق نبيهم صلى اهللا عليه 
إذ إن املسلمني يف أقطار األرض آذم هذه .•ووالديهم والناس أمجعني، بل أشد من حمبتهم ألنفسهم

التصرفات والرسومات البشعة اليت خالفت ا هذه الصحف املواثيق والعهود الدولية اليت ضـمنت  
  . عليه وسلماحترام دين اإلسالم وكتابه ونبيه صلى اهللا

كما دعت اجلمعية املسلمني، ويف مقدمتهم والة األمر والعلماء واملثقفون واإلعالميون والساسة، إىل 
الوقوف ضد هذه اإلهانة لنيب األمة صلى اهللا عليه وسلم مبا تربأ به الذمة أمام اهللا تعاىل، كل حبسب 

  .استطاعته وفق األصول الشرعية مع التزام العدل واحلكمة
عت اجلمعية كذلك احلكومتني الدامناركية والنروجيية إىل اختاذ اإلجراءات اليت تكفل احملافظة على ود

ما تضمنته العهود واملواثيق الدولية من احترام دين اإلسالم، وكتابه ونبيه صلى اهللا عليه وسلم، وإىل 
لصريح يف وسائل اإلعالم معاقبة من تسبب يف هذه اإلساءة لشناعتها، وخطورة تداعياا واالعتذار ا

  .عما صدر يف حق النيب صلى اهللا عليه وسلم
  إىل أين ميكن أن تذهب املشكلة باملسلمني؟

أعلنت عدة مصادر رمسية وأهلية من أن تساهم هذه األزمة األخرية، يف إحداث انقسامات داخـل  
ظلم والتحيـز الغـريب   اتمعات األوروبية، وتزيد من إحساس املسلمني هناك ويف بقية الدول، بال

  .ضدهم
ماذا كان سيحدث لو أن صحيفة أوروبيـة نشـرت   (وتساءلت عدة وسائل إعالم عربية وإسالمية 

، مؤكدة أن احلكومات الغربية كانت ستتدخل بقوة، حبجة ما يطلق )صوراً مسيئة ذا القدر لليهودية
  ).معاداة السامية(عليه اسم 

 صلى اهللا عليه وسلم الذي يرتله املسلمون مرتالً عظيماً يف نفوسهم، واعترب احملللون أن املساس بالنيب
كيف ميكن فهم أن تقوم احلكومة الدامناركية السـاعية لبنـاء   (ال ميكن تفسريه على أنه حرية رأي، 

  ).حوار حضارات بينها وبني الدول اإلسالمية بتحقري املسلمني بالنيل من رسوهلم؟
س بالرسول الكرمي له انعكاسات سيئة من ناحيتني األوىل على الصـعيد  وحذر املراقبون من أن املسا

الداخلي يف حتقيق االندماج احلقيقي للمسلمني باتمع الدامناركي، حيث تسعى احلكومة إىل إجيـاد  
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أجواء يئ لدمج املسلمني للتخلص من العنف والتقليل من نسبة اجلرائم، ومن ناحية أخـرى فهـو   
  .ملسلمنيحيمل إهانة لكل ا

ويأمل املسلمون يف الدامنارك أن تصادق احلكومة على قانون مينع اإلساءة إىل األديـان السـماوية   
  .واملقدسات الدينية، أسوة بالقوانني اليت متنع اإلساءة إىل السامية وامللكة والدستور الدامناركيني

أن اجلالية اإلسالمية سعت ) اركرئيس الرابطة اإلسالمية بالدامن(وأوضح الدكتور حممد فؤاد الربازي 
عرب وسائل سلمية للتعبري عن رفضها املساس باملقدسات اإلسالمية، وذلك بتنظيم مظاهرة شارك فيها 

  .حنو عشرة آالف متظاهر يوم اجلمعة املاضي
=========================== 

  تعليقاً على الدراسة اليت أدانت أداء احلكومة الدامنركية
 

  لشريف حامت بن عارف العوينا. د: الكاتب
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

لقد اعتاد املسلمون يف العامل اإلسالمي أن يصفهم الغربيون ببعض األوصاف، واعتاد املسلمون أن ال 
هذا مبقدار أكرب ) حوار الصم(يصغي الغرب إىل دفاعهم عن أنفسهم، واعتادوا أخرياً أن خيرجوا من 

ة هلذا العامل املتغطرس، كما اعتاد الغرب أن خيرج مبقدار أكـرب مـن الشـعور    من الشعور بالكراهي
  .باالستخفاف بذلك العامل املتخلّف

أم أمةٌ منغلقةٌ، ال قدرة لـديها  : ومن بني تلك األوصاف اليت يكررها الغرب يف وصفه للمسلمني
الفين، وغريها مـن وسـائل   على التواصل احلضاري ، من خالل احلوار والتبادل الثقايف والفكري و

  .التواصل اإلنسانية 
الذي اعتدناه، ولن أقول إن ) حوار الصم(ولن أحاول الدفاع عن املسلمني هذه املرة، لكي ال أكرر 

إمنا حيصل بني أمتني تعترفان بأن لدى األخرى منهما ما يكْملُ ) إىل آخره.. (التبادل الثقايف والفكري
ا، أمة األخرى ، فهو لن يكـون  بناء حضارا مستغنية عن كل ما لدى األمة ترى أا أن يقع من أم

تبادالً إال من جهةٍ  واحدة ، وحينها ال يكون تبادالً، وإنما يكون فرض قيمٍ وحضارة علـى قـيمٍ   
  .وحضارة أخرى 

سأخطو خطـوةً إىل   سأترك هذا اخلطاب هذه املرة جانباً ، ولن أعرج عليه بغري هذه اإلملاحة؛ ألين
األمام ، وسآخذ بزمام املبادرة ، منتظراً من عقالء الغرب أن يقدروا هذه اخلطوة، ليتقدموا إلينا خبطوة 

  !أخرى، عسى أن تتقارب وجهات النظر بيننا
 فيه تقصريي يف فهم حقيقة نذلك أنين سوف اعترف اعترافاً جديداً، بصفيت مسلماً من املسلمني، أُبي

والشك أن هذا التقصري الذي أعترف ). حرية التعبري(القيم الغربية بكامل أبعادها، وهي قيمةُ  إحدى
نقص وعيب فيمن أراد حماورة الغرب ؛ ألنه = به على نفسي ، وأحسبه يعم كثرياً من املسلمني غريي
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سبب االختالف بينهما لن يستطيع فهم محاوِرِه الفهم الكاملَ مع نقص تصوره عن قيمة رمبا كانت 
  .يف بعض األحيان

ويف أزمة الرسوم املسيئة اليت نشرا صحيفة يوالند بوسطن الدامنركية، وآزرـا فيهـا احلكومـة    
لدى الغرب، وهي القيمة اليت مل أكن ) حرية التعبري(الدامنركية، اكتشفت قصوراً لدي يف فهم قيمة 

  .غربية؛ لكين مل أكن أتصورها بكل معانيها لديهمغافالً متاماً عن مكانتها يف الثقافة ال
أو (فقد فهمت من تلك األزمة أن حرية التعبري لدى الغرب تفوق يف قداستها قداسة األمر الـديين  

، وأنهم مستعدون ألجل هذه القداسة أن يؤذوا مشاعر املسلمني مجيعهم؛ ليثبتوا ) هكذا يقول بعضهم
  .سة حرية التعبري عندهمللعامل وللمسلمني مقدار قدا

وبذلك ازداد فهمي وضوحاً ملقدار التفاوت الكبري لرؤية املسلمني إىل حرية التعبري ولرؤية الغـربيني  
ما مل تعتد على املقدس ) مكفولة للمسلم(حيث إن املسلمني جيعلون حرية التعبري قيمةً مقدسة : إليها 

وأمـا الغـرب   . قدس الديين، تفوق مصلحة حرية التعبريالديين؛ ألم يرون مفسدة التطاول على امل
فيقدم حرية التعبري على املقدس الديين، ولكنه ال يقدمها على مصالحه الكربى وعلى ما يخلّ بأمنـه  

  .القومي 
  !!هاتان فائدتان استفدما من أزمة الرسوم املسيئة

نسى وجمن هذه األزمة بأملٍ ال ي خملـوق  كما أين خرجت رح لن يربأ من التطاول على مقام أحب
أال وهو حبييب رسول اهللا حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليـه  : لدي وأعظم إنسان يف اعتقادي اجلازم 

  .وسلم 
  .فها هو اعترايف ذه احلقيقة ، بعد أزمة الرسوم املسيئة

مة الدامنركية على سـوء إدارـا   وبعد أن صدرت الدراسة الرمسية يف الدامنرك ، اليت أدانت احلكو
كما جاء يف " كان من واجب رئيس الوزراء أن يتحاور مع سفراء الدول اإلسالمية " لألزمة، وأنه 

من هو الذي كان منغلقاً فاقداً لسبلِ االتصال اإلنسانية من : نص الدراسة؛ نريد أن نعرف بعد ذلك
  !؟...احلوار والتبادل والثقايف

راف التايل جيب أن خيرج من احلكومة الدامنركية ، واليت متثّلُ أكثـر احلكومـات   أحسب أن االعت
فينبغي أن تعترف بأا حكومةٌ منغلقة عن االنفتاح على الثقافات واحلضارات األخرى، وإلّا : الغربية

ملا رفضت جمرد إجراء حوار عايل املستوى مع سفراء الدول اإلسالمية، وهو األمر الـذي أخذتـه   
  .الدراسة الرمسية هلذه احلكومة نفسها على أداء احلكومة ورئيس وزرائها كما سبق

وهذا املوقف واالعتراف املنتظر قد يعني على بداية انفتاح األذهان ملسائل عديدة، منها مراجعة كثريٍ 
لدفاع املسلمني  من األوصاف اليت اعتاد الغربيون وصف املسلمني ا، واليت اعتادوا أن ال يلقوا باالً

عن أنفسهم حياهلا، اليت قدمت ا هذا املقال؛ ألن االنغالق وعدم احلوار وعدم قبول التبادل الثقايف 
كانت تهماً و أوصافاً ال تكاد تفارق تصور كثري من الغربيني عـن  ) إىل آخره...(وعدم فهم اآلخر

  !!املسلمني، فإذا ذه األزمة تظهر عكس ذلك متاماً
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  !!ل نبدأ عهداً جديداً من حماسبة النفس، ومن ترك التعايل الذي مينع من رؤية احلقيقة ؟فه
هذا مايرجوه كل من يتمنى أن يسود التفاهم بني العامل، بدالً من أن يتسلط القوي على الضعيف، مث 

ه على تصـرفاته  ال يفتأ أن يسوغ لنفسه هذا التسلُّط ، لكي خيدر مشاعره وخيادع ضمريه الذي يؤنب
  .الالإنسانية 

  !هذا رجاٌء صادق، أمتىن أن يكون موجوداً لدى القادة و أصحاب القرار والفكر الغربيني 
  م ٠٧/٢٤/٢٠٠٦هـ املوافق  ٢٨/٠٦/١٤٢٧: تاريخ النشر يف املوقع

=========================== 
  تنبيه هام جدا

 
وخذل من شاء منهم بركونه إىل أعداء ، وفيقه لنصرته احلمد هللا الذي من على من شاء من عباده بت

وعلى آلـه  ، والصالة والسالم على من ال خري إال يف طاعته وال فالح إال يف االنتصار لسنته ، ملته 
  أما بعد. وصحابته ومن سار على هداه إىل يوم يلقاه 

ن وهللا احلمد على ذلك كله فلقد آتت غرسة الغرية أكلها واستوت على سوقها فأغاظ اهللا ا الكافري
  .إذ هدانا هلذا اخلري وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا 

  :مث يا أيها األكارم 
تعلمون أن الغرب الكافر إمنا حتالف بينه ألنه يرانا اخلطر احلقيقي الذي يهدده وهلذا فهو قـد رسـم   

  .لنفسه خططا يتخلص فيها مما يتوقعه منا من هجمات 
  .األمم الكافرة تعترب املادة هي األساس لكل شيء فلها حييون وألجلها ميوتون  وتعلمون أن تلك

وتعلمون أيضا أم يرون أن ما يف أيدينا من اخلري الذي جعله اهللا خمزونا يف بلداننا والثروة املكنوزة يف 
اليسري من أراضينا حقا من حقوقهم وأننا مهج رعاع ال نقدر على تصريف أمورنا وأننا أعراب يكفينا 

  .العيش وإال فهم سادته وقادته
  .وأمور أخرى ليس هذا أوان حصرها 

لكنه لفت نظري اليوم وأنا أتابع األحداث بلحظاا وأرقب الوضع بتفاصيله أنه دخل علينا يف اخلط 
دوال تسمى زورا بالعظمى وهي أحقر من أن تذكر لتفاهة ما تعتقده من فكـر مـنحط وسياسـة    

  .انتقائية
قد دخلت دول كفرنسا احلرية وغريها ولعل القصد من هذا ظاهر ال يكاد خيفى على كل متابع نعم ل

  .وهو تفريق كلمتنا وإضعاف نار الغرية يف قلوبنا ولكي تكثر الظباء علينا فال ندري ما نصيد
خطري إن دخول فرنسا وغريها يف هذه اللعبة القذرة واملعركة اخلاسرة حبول اهللا وقوته يراد منه شيء 

  :وهو 
أن املسلم الغيور إذا طُلبت منه مقاطعة املنتجات الدمناركية والنروجيية والفرنسية واألملانية واهلولندية 
وما سيقتحم الغمار بعد ذلك من الدول األوربية أو النصرانية احلاقدة ورمبا املتعاطفة معها كالـدول  
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من احلرج والضـيق ويصـعب عليـه    البوذية فال شك أنه رمبا يضعف عنده احلماس وحيس بشيء 
االستمرار كونه تكاثر عليه األمر أو رمبا ال جيد بديال يف األسواق فيكون الغرب الكافر ذا انتصر يف 

  :املعركة من عدة جوانب 
  .أنه حتقق له ما أراد من السخرية بدين املسلمني ورسوهلم صلى اهللا عليه وسلم =  ١
  .رغم أنوفهم وأجربهم على خياره هو ال خيارهم هم أنه حطم معنويات املسلمني وأ=  ٢
أنه زرع يف الغيورين من املسلمني أن خيار املقاطعة والذي هو سالح الشعوب املسلمة الفعال و =  ٣

  .القوي والوحيد خيار فاشل ال يؤيت مثاره بل لرمبا مارس علينا هذا األسلوب مستقبال إلذاللنا
أن تتظافر جهودنا يف مقاطعة من كان السبب يف هذه _ طئا يف هذا وقد أكون خم_ وهلذا فالذي أراه 

وأن نقاطع وبقـوة  ، اجلرمية مع رصد كل ما ميارسه الكفار يف الدول األخرى من استفزاز ملشاعرنا 
ونتواصى وبعزمية على توحيد الصف وعدم التراخي مهما كلف األمر وأن نتوحد يف سرينا هذا حتت ،

 الذين هلم دورهم املشكور واملبارك بإذن اهللا لكي نصدر عن رأي واحد يكـون  راية العلماء العاملني
  .فيه إشعار لعدونا جبديتنا وحزمنا وأن صفنا ال ميكن أن خيترقه كيدهم ومكرهم الكبار 

فإذا ذاقت الدنيمارك والنرويج نار احلصار االقتصادي وعلمت مغبة فعلها وفساد ما أقحمت نفسها 
كل مطالب األمة وشروطها التفتنا إىل اخلونة الذين كانوا يريدون تـوهني عزميتنـا   فيه واستسلمت ل

  .ووين كرامتنا فعملنا معهم كما عملنا مع سابقيهم وهكذا 
  ).العزمية العزمية يا أمة اإلسالم ( ولكن 

  .وحذار حذار من التشرذم والضعف فواهللا ما أتانا العدو إال من تفرقنا 
  )هللا مجيعا وال تفرقوا واعتصموا حببل ا( 

هذا ما رغبت التنويه له والتنبيه عليه ولعل اهللا أن يكلل اجلهود بالنجاح وصلى اهللا وسلم على نبينـا  
  .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

  /كتبه الشيخ الداعية 
  سليمان بن أمحد بن عبد العزيز الدويش

  ٠٥٠٥١٢٤١٠٦: هاتف جوال 
mamal_m_s@hotmail.com  

  ...من الشيخ سليمان خاص حبملة مليار مع حممد صلى اهللا عليه وسلم املقال 
=========================== 

  صفحة من تاريخ اإلخوان[١٩٣٨] ثورة طلبة اإلخوان دفاعا عن الرسول القدوة
 

  عادل احملالوي: الكاتب
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بثورة عارمة؛ اعتراضا  قام طلبة اإلخوان املسلمني باجلامعة واألزهر واملعاهد واملدارس ١٩٣٨يف عام 
واحتجاجا على تدريس كتب إجنليزية بكلية اآلداب تتضمن إساءةً صرحيةً لرسولنا الكـرمي وديننـا   

  .اإلسالمي
طه حسني ذلك، . وتقدم طلبة اإلخوان مبذكرة إللغاء تدريس هذين الكتابني، ورفض عميد الكلية د

برقيات ومذكرات إىل ملك الـبالد وشـيخ    فأعقب هذا الرفض محلةٌ يف صحافة اإلخوان، وإرسال
األزهر وغريمها من املسئولني، وقامت املظاهرات واإلضرابات يف املدارس واملعاهد، مث تطور األمر إىل 

  .مناقشة املوضوع داخل جملس النواب، وانتهى مبنع تدريس الكتابني
صدارة دائما دفاعـا عـن   يف ال -ممثَّلني يف طلبتهم -هي صفحة تربز كيف كان اإلخوان املسلمون

اإلسالم ورسوله ومقدسات املسلمني، كما تربز املوقف املتهافت دائما للعلمانيني يف بالدنا جتاه قضايا 
اإلسالم واملسلمني، كما يربز اإلرهاب الفكري الذي متارسه إدارات اجلامعات والكليات جتاه صحوة 

  .ن العقيدة والدينالطالب وخصوصا حني تستمد صحوا وحركتها م
 -أبو اجلامعيني اإلخوان وأحد شهود املعركـة وأبطاهلـا   -يروي لنا األستاذ حممد عبد احلميد أمحد

  :تفاصيلَ ما حدث فيقول
حادث الثورة على الكتب املقررة يف قسم اللغة اإلجنليزية وهو كتاب  ١٩٣٨وقد حدث يف هذا العام 

تناول فيه شخصيةَ " برنارد شو"اتب اإليرلندي املشهور للك" أحاديث خيالية"وكتاب " جان دارك"
الرسول عليه الصالة والسالم تناوالً يتضمن اإلساءةَ والتجريح، وإن كانت هذه يف صورة حوار بني 

عليه الصـالة   -اثنني، ولكن القارئ هلذا احلوار حيس روح املؤلف يف السخرية واالستهزاء بالرسول
ح يف هذا احلوار مل يقابله من الطرف اآلخر، فتجلى التجريح مسـيطرا  وذلك ألن التجري -والسالم

  .على أسلوب الكاتب يف هذا احلوار
وهاك أيها القارئ الكرمي مناذج مترمجةٌ ترمجةً حرفيةً، مما هو مقرر يف قسم اللغة اإلجنليزيـة بالسـنة   

موم الفكرية اليت حتطِّم يف شبابنا روح والرأي العام هذه الس" اإلسالمية"الثالثة؛ لنعرض على احلكومة 
الغرية على الدين وتعوده الذلة واخلنوع واالستهتار بكرامته كمسلم مصري شرقي، وذلك حتت ستار 

  .العلم وحريته واجلامعة وآرائها التجديدية
  :متاما ١٥٧يف حماورة بني شخصني ص " سان جون"نقالً عن كتاب : أوالً

إىل امللوك والوزراء كانت " جان دارك"ن أمثال هذه اخلطابات اليت ترسلها دعين أقل لك إ: كوشون
عدو املسيح، وذا اإلحلاد متكَّن ذلك العريب سائق  -امللعون -قدميا الوسيلةَ اليت كان يلجأ إليها حممد

 انتهى واختذ طريقَه كالوحش الكاسر حىت) بيت املقدس(اجلمال من مطاردة املسيح وكنيسته املقدسة 
ولكن ماذا كان يفعل سائق اجلمال )!! اجلحيم(رحله أخريا إىل الربانس، وقد رحم اهللا فرنسا من هذا 

  !هذا إال ما تفعله راعية الغنم هذه؟
يقول إن صوت اهللا يهبط عليه بواسطة امللك جربيل، وهي تقول إن صوت اهللا يهبط عليها عن طريق 

ميكائيل املقدس، ولقد ادعى أنه رسول هللا وكتب باسم اهللا  القديسة كاترين ومارجريت وعن طريق
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ستكون دنيا .. إىل ملوك األرض قاطبةً، وإذا نظرت وجدت خطابات تلك الفتاة كأا السيل املنهمر
دماء ودنيا رعب ودنيا خراب وستعود ثانيا إىل الوحشية األوىل؛ ألننا اآلن جند حممدا ومن حوله من 

ارك ومن حوهلا من األغرار، ولكن ماذا يكون مصري العامل لو أن كـل فتـاة   احلمقى، وجند جان د
  !؟"اعتقدت نفسها مثل جان دارك وكل رجل اعتقد نفسه مثل حممد

ويف خالله يصف وحي الرسول أنه عدوى كالسرطان، إذا مل يقض عليه ويحرق فإنه ال ينفـك أن  
  !!الضياع واخلرابيقذف باتمع اإلنساين يف اخلطيئة والفساد و

وقد رأيت إزاَء هذين الكاتبني أن أتقدم بطلب باسم طـالب  : ويكمل األخ حممد عبد احلميد قائالً
اإلخوان املسلمني وقسم اللغة اإلجنليزية ومل يكن معنا يف الواقع إال شباب اإلخوان فقط من مجيـع  

فقرات االحتجاج املرفـوع إىل   األقسام، ولكننا تكلمنا باسم القسم كله لتعزيز طلبنا، وهذه بعض
  :عميد اآلداب والذي أمضاه حنو أربعني طالبا يناصر أكثرهم مبادئ اإلخوان

  عميد كلية اآلداب -حضرة صاحب العزة"
  !!حتيةً واحتراما وبعد

وهي تتضمن طعنا صرحيا يف " سان جون"فنرفع إىل عزتكم هذه املذكرة، حنتج فيها على تقرير رواية 
وإن كلية .. يف عبارات فاحشة ال تتحمل تأويالً وال جداالً -عليه الصالة والسالم -سولشخص الر

اآلداب ألوسع عقالً وأعمق فكرا من أن ختلط بني حرية الفكر وحرية الفحش واإلجرام يف أقـدس  
معـة  شخصية يف هذا العامل عند املسلمني، وإننا لننتظر من العميد الذي ينادي دائمـا بكرامـة اجلا  

واستقالل اجلامعة وحرية التفكري أن يعيننا فيما يدعو إليه من كرامة اجلامعة يف أقدس ما نعتـز بـه،   
  ..".فلسنا نريد أن حييا العلم على حساب الكرامة، ولكنا نريد أن حتيا الكرامة يف ظالل العلم

: لَّ هلا يف نظره، قائالًفما كان من األستاذ العميد طه حسني إال أن تعجب من هذه الثورة اليت ال حم
إن اإلقناع : إن طريق الدفاع عن اإلسالم ال يكون بالثورة وإمنا يكون بالرأى واإلقناع، فأجبته قائالً

بالرأي إمنا يكون عند مقابلة الرأي بالرأي والفكرة بالفكرة، ولكن أسلوب السباب والشتائم ال يعالَج 
والثورة، وهذا الذي قمنا به إزاَء هذه الشتائم واإلهانات اليت  بالرأي والفكر، وإمنا يعالَج باالحتجاج

تثري املشاعر فهي كمن يصفع خصمه بيده فهل يدفع املصفوع عن نفسه بكلمة من الكلمات أو برأيٍ 
  !من اآلراء؟ أم يدفع بصفعة أقوى وأردع؟

  صحافة اإلخوان تتبنى القضية
فقةً، نشرت فيها مقتطفات مما حوته تلك الكتب من الشـتائم  محلةً صحفيةً مو) النذير(وشنت جملة 

والسباب، وعلَّقت عليه بأسلوب محاسي ملتهب، وكان أول تلك املقاالت والذي أشـعل شـرارة   
 -رسولنا حممد: ، وتضمن العناوين الرئيسة التالية"اإلسالم يهان يف كلية اآلداب رمسيا"الثورة بعنوان 

بني جدران الكلية وعلى مسمع من الطلبة ".. علنا"يف منهج الدراسة " يلعن" -صلى اهللا عليه وسلم
  :حرية الكفر واإلحلاد تباح باسم حرية الفكر واآلراء، وقال فيه كاتبه
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اليت هي مصدر األفكار احلرة واآلراء احلديثة يف خمتلـف نـواحي    -من العجيب أن كلية اآلداب"
األفكار احلرة واآلراء احلديثة من سيطرة النفـوذ األجـنيب   قد أصبحت تعاين يف ظل هذه  -الثقافة

وخاصةً اإلجنليزي؛ حيث املقررات ميليها هوى األجانب الذين جوا يف دراستهم جا اسـتعماريا  
رموا به إىل قتل روح العزة والكرامة يف نفوس املسلمني واملصريني وإشباع فكرهم باآلراء اإلباحيـة  

لشباب اجلامعي يف هذه األيام قد تيقَّظ وعرف كيف يغضب لكرامته ويذود عن واإلحلادية، ولكن ا
  .شرفه، وما كرامته وشرفه إال دينه الذي يدين به ورسولُه الذي يعتز به

  :طه حسني قائالً. وعلق الكاتب على موقف عميد الكلية د
"ق حبرية الفكر وحرية  -مهما عال مركزه -وإذا كان هناك خملوقاجلامعة يف مثل هذا اإلجرام، يتشد

فإننا نتحداه أن يقر لسانه سب الذات امللكية باسم حرية اجلامعة وحرية اآلراء، أو أن يقر نشر اآلراء 
الشيوعية اهلدامة باسم حرية الفكر واآلراء، فإذا آمن أن حرية الفكر غري حرية اإلباحية واإلحلاد، وأن 

فإننا سنرى أثر صيحتنا هذه الصادعة املدوية يف احلكومـة  .. ألثيم نفسهالعلم األثيم ليس إال اجلهل ا
وأويل األمر يف اجلامعة، لعلهم يضعون هلذا اإلسفاف العلمي حدا، وال يكون اإلسالم عندهم تقليدا 
باليا كما يتوهم بعض امللحدين، وإمنا جيب أن ترتفع يف ظالله اآلراء احلرة، وتنبعث من روحه مثرات 

لتجديد والتخليد، وإن كلية اآلداب اليت تعرف جيدا آداب بشار وأيب نواس ما أوالها إىل أن تعرف ا
  ".أيضا آداب أيب بكر وعمر

واهتمت الصحافة ذا املوضوع، فقد ذهب وفد من طالب اإلخوان إىل جريدة املصري، وقـابلوا  
اإلخوان أحسن اسـتقبال ونشـر   استقبل وفد شباب "الصحفي املعروف األستاذ الغمراوي، الذي 

تدريس الطعـن يف الـنيب   : احتجاجهم على تقرير هذين الكتابني بقسم اللغة اإلجنليزية حتت عنوان
الكرمي يف كلية اآلداب، وهذا املقال هو الذي أثار ثائرة الرأي العام يف مصر؛ وذلـك ألن جريـدة   

موفقًا يف كلمته " الغمراوي"، وكان احملرر املصري كانت جريدةً وفديةً هلا شعبيتها الواسعة يف مصر
اخلاصة حتت هذا العنوان، فهو مل يكتف بنشر االحتجاج، وإمنا كتب كلمـةً مستفيضـةً بأسـلوبه    

  ".الصحفي املمتاز يعيب على املسئولني باجلامعة تقريرهم مثلَ هذه الروايات لشبابنا املثقف
  :املوقف النبيل، فقالتوتوجهت إليه صحافة اإلخوان بالشكر على هذا 

وشكر اهللا إلخواننا الذين أمضوا عن اقتناع وإميان، كما شكَر اهللا لألستاذ الغمراوي الذي أحسـن  "
لقاء طلبة اإلخوان، وعين مبوضوعهم وكتب عنه يف جريدة املصري كتابةَ مسلم يغار على اإلسـالم  

  ."ويرتفع عن اامالت والرمسيات إىل الدفاع عن احلق للحق
وقامت جريدة املصري بأخذ رأي عميد الكلية يف املوضوع، فلم خيرج عن سابق حديثه مـع وفـد   

  :الطالب، فعلقت عليه الصحيفة أيضا قائلةً
وأما تصريح الدكتور طه حسني جلريدة املصري فلم يكن غريبا كما يرى األستاذ الغمراوي، وإمنـا  "

يقصـد  (ب منطقُه إىل ما ذهب إليه منطق زعيم من قبل كان رأيا طبيعيا للدكتور العميد الذي يذه
وهو أن اإلسالم عايل اجلنبات ال يؤثر فيه الطعن وال الشـتائم،  ) مصطفى النحاس زعيم حزب الوفد
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وقد كفانا األستاذ األكرب شيخ األزهر ومعايل وزير املعارف وغريمها مئونةَ الرد على هذه الفكرة اليت 
  ".ال تنهض إىل مكانة البحث والرأيال ترتفع إىل حد الشبهة و

  ردود أفعال األزهر واملعاهد واملدارس يف أحناء البالد
كان هلذه احلركة املباركة صداها القوي يف األزهر الشريف، فقامت كلية أصول الدين عن بكـرة  "

ئولة، أبيها يف مظاهرة رائعة وإضراب عن الدرس غضبا هللا والرسول، وأرسلوا الربقيات للجهات املس
ويحيي فيهم شيخ األزهر هذه الغضبةَ الكرميةَ وتلك النفرةَ القدسيةَ، فما أروعه من منظـر يطـرب   

وقد انتقل صدى هذه احلركة إىل معهد اإلسكندرية وأضرب طلبتـه  !! اإلسالم ويقر عني رسول اهللا
  .الكرام احتجاجا على هذا احلادث

الرائعة اليت قام ا طلبة املدارس الثانوية وخاصةً الفاروقية ومعهد وقد بلغنا أخريا تلك احلركة الباهرة 
الزقازيق؛ حيث ألفوا مظاهرةً ضمت آالف الشباب وهزوا مدينة الزقازيق هزا، وجتاوزت هتافـام  

كرامة الرسول فوق النقـد والتجـريح،    -منوت فداء الرسول -الرسول زعيم العامل: عنانَ السماء
  :ناشيد العزة اإلسالميةوأخذوا يتغنون بأ

  قد حما اهللا الضالل وبدا نور اليقني
  فاهتفوا يف كل حال عاش دين املسلمني

وطالع بعض اإلخوان باملدرسة الفاروقية ما ترجم من كتاب سان جون يف عدد النذير السابق علـى  
نون غضبة اإلسالم اإلخوان، فأثار شعورهم وخرجوا كتلةً واحدةً يهتفون ذه اهلتافات الجلة ويعل

  يف حرارة وإميان، واقتحموا أبواب املعهد الثانوي فانضموا اليهم وأصبحوا قوةً تزلزل اإلحلاد وتقـر
عني املؤمنني، مث قصدوا مجيعا إىل مدرسة الصنايع مث إىل املدرسة األمريية؛ حيث اصـطدموا بقـوة   

ية هتافات اإلخوان، ولكن الناظر طمأنهم البوليس ولكنه مل يشتبك معهم، وردد طلبة املدرسة األمري
  .مبصادرة هذين الكتابني وال داعي لإلضراب واالحتجاج

  
  :وأخريا توجهوا إىل دار اإلخوان وأُرسلت الربقيات اآلتية

  .إىل األستاذ األكرب شيخ األزهر: برقية إىل جاللة امللك، وثانيةً: أوالً
  رد برنارد شو على ثورة طلبة اإلخوان

طالعنا يف الصحف املصرية دهشة املؤلف برنارد شو من ثورة الطالب : "قول األخ حممد عبد احلميدي
وقال إنين شخصيا أحترم حممدا رسول اهللا، وقد أشدت به يف كـثري مـن   " جان دارك"على رواييت 

خصية أخرى مقااليت، وإن الشتائم اليت ذكرا يف رواييت مل تكن رأيي اخلاص، وإمنا هي على لسان ش
يف احلوار تعبر عن رأيها اخلاص يف هذا الرسول، وإين ال أحاسب الطالب على ثورم علـى هـذه   

مث عقَّب على هذا !! الرواية، وإمنا أحاسب أساتذم الذين عجزوا عن تفهيمهم مضمون هذه الرواية
، وهذا مبلـغ  "جان دارك"ة ويكفي فخرا حملمد يف رواييت أين شبهته بالقديس: بقوله اهلزيل املتهافت

  "!!فيا للمهزلة ويا لإلسفاف.. تعظيمه لرسولنا العظيم كما يدعي أنه يشبهه جبان دارك



 ٢٩

طالعنا أخريا يف جريدة املصري رد برنارد شو : "وعلق على رد برنارد شو يف صحيفة اإلخوان فقال
صفهم باجلمود واجلهل، وقـد عـد   مؤلف الرواية يتهكَّم فيه على الطلبة القائمني ذه احلركة، وي

مقارنته الرسولَ جبان دارك شرفًا للرسول، وهذه مةٌ أشنع مما اتهم به الرسول من قبل، وسوف نرى 
رد قادة الفكر يف الكلية على هذه التهمة الشنيعة؛ لعلهم يفطنون إىل ما حيركه هلم هؤالء األعـداء  

  ".الضالون املخادعون
  جملس النواب مناقشة القضية يف

وانتقلت القضية إىل جملس النواب وتبناها بعض أعضائه ذوي النخوة والشهامة والغرية على الـدين،  
  ):النذير(وكانت جلسةً تارخييةً قالت عنها 

كانت جلسةً حاميةَ الوطيس حقا، اشتد فيها اجلدلُ والصراع إىل درجة اضطرب هلا احلاضـرون،  "
إا كادت تتطور إىل متاسك باأليدي، وتدافُعٍ حول ) األهرام(فةً قالت عنها ولقد كانت املشادةُ عني

  .املنرب، وتسابقٍ بني الذراع واللسان
قام النائب اجلريء الدكتور عبد احلميد سعيد فتناول السياسةَ الدينيةَ للجامعة املصرية، وعلى األخص 

امعة، موفقًا يف املقارنة بني حرص املمالـك  يف كلية اآلداب، فكان موفقًا كل التوفيق يف كلمته اجل
املسيحية على دينها وتعصبها هلذا الدين، وسنها القوانني للمحافظة عليه ومحاية تقاليده مثل إجنلتـرا  
اليت يقسم ملكُها على احترام دينها الربوتستانيت، رغم وجود خمتلف األديان واملذاهب يف إمرباطوريته 

ضعت قانونا حيرم الكتابةَ والنشر ضد املذاهب املسيحية، وأمريكا اليت وضعت الواسعة، وأملانيا اليت و
أقصى العقوبات ملن يبشر مبذهب النشوء واالرتقاء الذي خيالف عقيدةَ دينِها، وفرنسا اليت قصر أحد 

رسـة  ما جيب هلا من تقديس واحترام، فكان جزاَءه أن طُرد من املد) جان دارك(مدرسيها يف إعطاء 
  .شر طرد، وهاج ضده الطلبةُ حىت كادوا يلقونه يف ر السني

نواب فهموا دينهم وعلموا أنه السبيلُ األوحد إىل رقي أمتهِم وسعادة .. ولقد قام بعده نواب فضالء
  .وطنهم فنادوا بدعوم وأفادوا وسجلوا دليلَ اليقظة يف صيحام املدوية

راز حيصي ما تناقله الناس عن الرتعات اخلطرة ألحد املشـرفني علـى   وهذا األستاذ اجلليل الشيخ د
التعليم يف اجلامعة والقائمني فيها على تكوين عقائد الطالب وتكوين مذاهبهم الفكرية، هذه الرتعات 

: مث هو يتساءل.. امليالة إىل اإلحلاد باسم حرية الفكر اجلاحنة إىل اهلدم واإلفساد والتشكيك باسم العلم
إىل أي هدف يقصد بالطلبة أن ينساقوا إليه؟ وإىل أي طريق تسري هذه الكلية اليت ينفق عليها من مال 

  !الدولة اإلسالمية؟
فعلى الـذين  : "مث ختم كلمته الرائعة مستشهدا بقول النائب الكرمي املرحوم األستاذ عبد اخلالق عطية

يف عقائدهم، أو أن حيرقوه يف منازهلم يريدون أن حيرقوا خبور اإلحلاد أن حيرقوه يف قلو م أحرارم أل
أما أن يطلقوه يف أجواء العلم ومنابر اجلامعة فهذا مـا ال ميكـن أن   .. ألم أحرار يف بيئام اخلاصة

  ".نفهمه حبال من األحوال
  صوت علماين صاخب يف جملس النواب
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لنواب املدافعني عن املقدسـات، أال  ولكن كان هناك علماين صميم يف جملس النواب تصدى حلملة ا
  :وهو الكاتب املعروف عباس حممود العقاد، فعلقت الصحيفة على موقفه قائلةً

وإن تعجب بعد ذلك فعجب أن يعترض األستاذ العقاد هذه الصيحات الظـاهرة القويـة مبنطقـه    "
اهلداية واإلرشـاد   املعروف فيأخذ على الدكتور عبد احلميد سعيد ويأخذ على إخوانه ااهدين يف

حيتج على النواب احملترمني؛ ألم يصادرون حرية الـتفكري يف  ! فيحتج باسم الدستور، وعالم حيتج؟
  ".هذا البلد، وحرية العقائد مكفولةٌ باسم الدستور

ومن عجب كذلك أن يعمد األستاذ العقاد إىل املغالطة فيذكر كروية األرض، ويذكر أن الناس فيما "
ثورون على القائلني ا، ويذكر التشريح وأن الناس كانوا يثورون على القائلني به، وجاء قبل كانوا ي

ال  -كما رد على الشـيخ دراز  -زمن آمن الناس بالكروية وآمنوا بالتشريح، فإذن على هذا املنطق
قد جييء يـوم  داعي ألن نحارب اإلحلاد واإلباحيةَ؛ ألن ذلك إن كان يف نظرنا اليوم بغيضا مرذوالً ف

  ".يا عجبا كل العجب من هذا املنطق.. يؤمن الناس باإلحلاد ويقرر الناس اإلباحةَ
  جناح ثورة الطالب وإلغاء تدريس الكتابني

وقد جنحت هذه احلركةُ باجتماعِ جملسِ الكلية ومناقشتهم هذه الثورة : "يقول األخ حممد عبد احلميد
ربوها ثورةً على غري أساسٍ؛ ألن املؤلف يف نظرهم ال يقصد اإلهانة اجلامعية، وعلى الرغم من أم اعت

للرسول وإمنا هي جمرد حوار ميثِّل روح العصر الصلييب، إال أم اضطُّروا إىل إلغاء تدريسها بقسم اللغة 
  ".اإلجنليزية خضوعا للرأي العام وثورة الطالب اجلاحمة

=========================== 
  "ء يف مقاومة الوضعجهود العلما"

 
  إعداد   أمحد حممد بوقرين

  ماجستري أصول دين
  باجلامعة األمريكية املفتوحة

  "بسم اهللا الرمحن الرحيم " 
إنا حنن نزلنا الـذكر وإنـا لـه    {: احلمد هللا الذي أنزل القرآن وتكفل حبفظه ورعايته فقال تعاىل 

د سيد األولني واآلخرين، أرسـله ليبلـغ   والصالة والسالم على رسوله األمني، حمم] ١[} حلافظون
وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم {: الناس هذا الذكر ويبينه للعاملني، فقال سبحانه وتعاىل

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم     –فكان حفظ القرآن يتضمن حفظ سنة نبيه ] ٢[} ولعلهم يتفكرون
  .ومحايتها من كيد الوضاعني الكاذبني

أبرأ من الثقة إال بك و من األمل إال فيك و من التسليم إال لك و من التفويض إال إليك و  اللهم إين
من التوكل إال عليك و من الرضا إال عنك و من الطلب إال منك و من الذل إال يف طاعتك و مـن  

  .الصرب إال على بابك و من الرجاء إال يف يديك الكرميتني و من الرهبة إال جباللك العظيم
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لهم تتابع برك و اتصل خريك وكمل عطاؤك و عمت فواضلك و متت نوافلك وبر قسمك و صدق ال
وعدك و حق على أعدائك وعيدك ومل يبقى يل حاجة من حوائج الدنيا هي لك فيها رضا و يل فيها 

  .صالح إال قضيتها و أعنتين على قضائها يا أرحم الرامحني
  :وبعد 

جهود العلماء يف مقاومة الوضع " يث ، والذي أتناول فيه موضوع فهذا حبثي الفصلي ملادة علوم احلد
، حيث قسمت البحث إىل بابني ، الباب األول يتناول التعريف باحلديث املوضوع، وعن عبارات " 

العلماء يف التعريف به ، وعن مصادر احلديث املوضوع ، وعن عقوبة الوضع يف احلديث ، وعن توبة 
ة احلديث املوضوع ، وعن أسباب الوضع يف احلديث النبوي الشريف ، الوضاعني ، وعن حكم رواي

  وعن حكم العمل باحلديث املوضوع،
مث الباب الثاين وقد حتدثت فيه عن جهود العلماء يف مقاومة الوضع ، وقد قسمت هـذا البـاب إىل   

االهتمام  مخسة فصول، الفصل األول يتحدث عن مجع األحاديث الثابتة ، والفصل الثاين يتحدث عن
باإلسناد ، والفصل الثالث يتحدث عن مضاعفة النشاط العلمي يف قواعد احلديث ، والفصل الرابـع  
يتحدث عن نقد الرواة وتتبع كذب الوضاعني، والفصل اخلامس يتحدث عن التأليف يف الوضاعني، 

من خـالل   والفصل السادس يتحدث عن التأليف يف املوضوعات، مث ختمت بأهم ما مت التوصل إليه
هذا البحث، ونسأل اهللا التوفيق والتيسري يف هذا العمل، وأحب أن أنوه هنا أنين استفدت كـثريا يف  
حبثي هذا مما كتبه الدكتور عبد اهللا بن ناصر الشقاري األستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين بالرياض 

  " .لعلماء يف مقاومته اآلثار السيئة للوضع يف احلديث النبوي وجهود ا" يف حبثه الذي مساه 
  :الباب األول 

  مباحث تتعلق باحلديث املوضوع
  :احلديث الضعيف لغة واصطالحا 

يف اللغة ملعـاين  ) وضع(وضعاً، وتأيت مادة  -بالفتح  -اسم مفعول من وضع الشيء يضعه : لغة  -أ
  ].٣[اإلسقاط، الترك، االفتراء واإللصاق : عدة منها

، وعرفه غريه ]٤[هو املختلق املصنوع : فقد عرفه ابن الصالح بقوله  :أما يف اصطالح احملدثني -ب
  ].٥[ما نسب إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم اختالقا وكذباً مما مل يقله أو يفعله أو يقره : بأنه هو 

  :التعريف باحلديث املوضوع 
ديث الضـعيف،  املوضوع شر احلديث الضعيف مجلة وتفصيالً ، وقد جعله العلماء آخر درجات احل

وإمنا جعلوه من درجاته ألجل التقسيم املعريف وحبسب إدعاء واضعه، وإال فهو لـيس مـن أنـواع    
  .احلديث أصالً

  :عبارات العلماء يف التعريف باحلديث املوضوع واإلشارة إليه 
  .موضوع، باطل، كذب: التصريح بوضعه فيقولون  -١
  .ذا اللفظ، ليس له أصلال أصل له، ال أصل له : قوهلم يف احلديث  -٢



 ٣٢

  .ال يصح، ال يثبت، مل يصح يف هذا الباب شيء: قوهلم يف احلديث  -٣
  :مصادر احلديث املوضوع 

إما : قد خيترعه الواضع من نفسه ابتداًء، وينسبه إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وبعرف ذلك  -أ 
مبدأ يدعو إليه الوضاع، أو تدل على ذلك  كأن يدعو احلديث إىل: بإقراره أو ما يرتل مرتلة اإلقرار 

  .قرائن األحوال
قد يأخذ الواضع كالم غريه فينسبه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويكون املوضوع إمـا مـن    -ب

  ].٦[وحنو ذلك .. كالم الصحابة أو من كالم التابعني أو بعض قدماء احلكماء
ى اهللا عليه وسلم عن غري قصد وتعمد للوضـع  قد يهم الراوي فينسب كالم الغري إىل النيب صل -ج

، ولذا عده بعضهم يف حكم املـدرج  ]٧" [ومن كثرت صالته يف الليل حسن وجهه يف النهار"مثل 
]٨.[  

  :حكم الوضع يف احلديث النبوي وعقوبة الوضاعني يف اآلخرة 
كـذب علـى   وقد أمجع أهل احلل والعقد على حترمي ال: "قال النووي يف شرحه على صحيح مسلم 

: آحاد الناس، فكيف مبن قوله شرع وكالمه وحي والكذب عليه كذب على اهللا تعاىل، قال تعـاىل 
  ].١٠] " [٩[} وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى{

وقد بني النيب صلى اهللا عليه وسلم حكم وضعه، وتوعد بالعقاب الشديد والعذاب األليم ملن فعـل  
حدثوا عين وال حرج، بلغوا عين ولو آية، إن كذباً علـي  : "وسلم  ذلك، حيث قال صلى اهللا عليه

وقد حكـي عـن   ] ١١" [ليس ككذب على أحد ، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار
ال يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة املبشرون باجلنـة إال هـذا، وال   : "بعض احلفاظ أنه قال

  ].١٢" [يا إال هذاحديث يروى عن أكثر من ستني صحاب
  :عقوبة من روى احلديث املوضوع يف الدنيا 

أما عقوبة من روى احلديث املوضوع يف الدنيا فقد أجاب ابن حجر اهليتمي املكي على سـؤال ورد  
: لنا إمام يروي أحاديث ال يبني خمرجيها وال رواا فما الذي جيب عليه؟ فأجاب: إليه ونصه كالتايل 

من أهل املعرفة باحلديث، ومل ينقلها عن عامل بذلك، فال حيل له ومن فعله عزر من فعله وهو ليس " 
هذا فيمن روى " وجيب على حكام بلد هذا اخلطيب منعه من ذلك إن ارتكبه .. عليه التعزيز الشديد

فقد كتب البخـاري  : حديثاً جمهول احلال فضالً عن أن يكون موضوعاً، أما عن املوضوع بالذات 
من حدث ذا استوجب "اب ورده فيه سؤال عن حديث مرفوع وهو موضوع، فكتب على ظهر كت

  " .الضرب الشديد واحلبس الطويل
  :توبة الواضع وحكم روايته بعدها 

ومن تاب وآمـن وعمـل   {ال خالف بني العلماء أن توبة الواضع مقبولة، فمن تاب تاب اهللا عليه 
ع قبول توبته هل تقبل روايته أم ال ؟ يرى اإلمام أمحد ولكن م] ١٣[} صاحلا فإنه يتوب إىل اهللا متابا

كل مـن  : "وأبوبكر احلميدي شيخ البخاري وغريهم أنه ال تقبل روايته أبدا، قال أبو بكر الصرييف 
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، واختار النـووي  ]١٤" [أسقطنا خربه من أهل النقل بكذب وجدناه عليه مل نعد لقبوله بتوبة تظهر
  ].١٥[ته كشهادته، وحاله كحال الكافر إذا أسلم القطع بصحة توبته وقبول رواي
  :حكم رواية احلديث املوضوع 

اتفق العلماء على حترمي رواية احلديث املوضوع، فال حتل روايته ألحد علم حاله وعرف أنه موضوع، 
إن الواجب على كل أحد عرف التمييز : "إال مبينا حاله ومصرحاً بأنه موضوع، يقول اإلمام مسلم 

يح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلني هلا من املتهمني، أن ال يروي منها إال ما عرف صحة بني صح
وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم واملعاندين من أهل البدع، والدليل على أن الذي قلناه .. خمارجه

] ١٦[} تبينـوا  يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبـأ ف { : هو الالزم دون غريه، قول اهللا تعاىل
فدل مبا ذكر من اآليتني أن خرب الفاسق ساقط غري مقبول، ] ١٧[} ممن ترضون من الشهداء{: وقوله

  ].١٨" [وأن شهادة غري العدل مردودة 
من حدث عين حبديث : "أما من السنة فها هو صلى اهللا عليه وسلم يصرح بذلك يف حديثه املشهور 

، وكفى ذا الوعيد الشديد يف حق من روى حديثاً يظـن  ]١٩" [يرى أنه كذب فهو أحد الكذابني
  .أنه كذب، فضالً عن أن يروي ما يعلم كذبه وال يبينه

إما أن جيهل أنه موضوع، وإما : والشك أن من روى حديثاً موضوعاً فال خيلو من أحد أمور ثالثة 
ان حاله، وإما أن يرويه من أن يعلم بوضعه بواحد من طرق العلم به، وهذا إما أن يقرن مع روايته تبي

  .غري بيان هلا
، وإن كنا نعتقد أنه مقصر يف ]٢٠[وهو من جيهل أنه موضوع، فال إمث عليه إن شاء اهللا : فأما األول

البحث عنه، لكن ال يؤمن عليه العقاب يف تركه البحث عن حال ما حيدث به، السيما وقد قال صلى 
  ].٢١" [حيدث بكل ما مسعكفى باملرء إمناً أن : "اهللا عليه وسلم

وهو من يعلم وضعه ويبني حاله فالشيء عليه، إذ قد أمن ما كان خيشى منه وهو علوقه : وأما الثاين
يف األذهان منسوباً إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم أما إذا كانت روايته له قاصداً ا إبانة حالـه،  

الناس عليه، فهو من عدول خلف األمة ومـن  فهذا مأجور لنفيه الدخيل عن احلديث الشريف وتنبيه 
خيارها الذين امتازوا عمن سواهم بأم ينفون عن حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتريـف  

  .الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني
وهو من رواه من غري بيان حلاله مع علمه بأنه موضوع فهو مأزور وآمث، سواء ذكـر  : وأما الثالث

اد املوضوع أم ال، إذ ال يكتفى بإيراد اإلسناد يف هذا الزمان، بل البد من التصريح بأنه موضوع إسن
وال تربأ : "وكذب على الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فذكر اإلسناد وعدمه سواء، يقول السخاوي 

ذور بـه،  لعدم األمن من احمل -أي املوضوع  -العهدة يف هذه األعصار باالقتصار على إيراد إسناده 
وهذا يف عصر السخاوي يف القرن التاسـع  ] ٢٢" [وإن كان صنعة أكثر احملدثني يف األعصار املاضية

فقد كانت طريقة االكتفاء باإلسناد معروفة لدى القدماء، ألن علمـاء  ! فما بالك بعصرنا احلاضر ؟
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فقد سرت العدوى فيه  عصرهم يعرفون اإلسناد، فتربأ ذمتهم من العهدة بذكر السند، أما عصرنا هذا
  .من إضاعة اإلسناد إىل إضاعة املتون، وال حول وال قوة إال باهللا

  :حكم العمل باحلديث املوضوع 
العمل باحلديث املوضوع حرام باإلمجاع، ألنه ابتداع يف الدين مبا مل يأذن به اهللا، يقول صلى اهللا عليه 

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس : " ويقول ]٢٣" [وشر األمور حمدثاا، وكل بدعة ضاللة: "وسلم
فالعمل به على أنه عـن  : هذا يف األمور الدينية التعبدية، أما يف األمور الدنيوية ] ٢٤" [منه فهو رد

الرسول صلى اهللا عليه وسلم حرام أيضاً، أما على غري ذلك فحكمه خيتلف باختالف تلك األعمال، 
  .املرعية وتنطبق عليه األحكام الشرعية والقواعد

  :أسباب الوضع يف احلديث النبوي 
رضي اهللا ]٢٥[اخلالفات السياسية ، وقد كانت الشرارة األوىل هلذه اخلالفات بعد مقتل عثمان  – ١

  .عنه مث انتشرت اخلالفات السياسية ، وانتشر معها الكذب نصرة لطائفة أو خليفة وحنو ذلك 
ت املذهبية إىل وضع األحاديث ، حىت أن رجالً كان من اخلالفات املذهبية ، فقد أدت اخلالفا – ٢

  ]٢٦.[كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيئا جعلناه حديثا: أهل األهواء مث تاب فقال 
الزندقة والطعن يف اإلسالم ، فقد أدرك الزنادقة وأعداء اإلسالم أن قوة اإلسـالم ال تقـاوم ،    – ٣

  .س من اإلسالم ، وتشكك املسلمني بدينهم فلجئوا إىل وضع األحاديث اليت تنفّر النا
القصص والوعظ ، فقد كان لديهم حرصا شديدا على ترغيب الناس أو ترهيبهم ، فما جيدون  – ٤

  .من يتحرك إال إذا وضعوا هلم األحاديث يف ذلك 
حديثاً يف فضـائل   –وهو ميسرة بن عبد ربه  –الوعظ والتذكري ، فقد وضع أحد الوضاعني  – ٥

رأيت الناس انصرفوا عن القرآن ، فوضعتها أرغّب الناس فيها : القرآن ، وملا سئل عن ذلك قال سور 
!  
التكسب وطلب املال ، فيضع الوضاع احلديث الغريب الذي مل يسمعه الناس ، ليعطوه مـن   – ٦

  .أمواهلم 
فة ، فقام قاص صلى أمحد ابن حنبل وحيىي بن معني يف مسجد الرصا: حدث جعفر الطيالسي فقال 

حدثنا أمحد بن حنبل وحيىي بن معني قاال حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة عن أنـس  : فقال 
من قال ال اله إال اهللا خلق اهللا من كلمة منها طرياً منقاره : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

فجعل أمحد ينظر إىل حيىي وحيـىي   -وأخذ يف قصة حنو عشرين ورقة  -من ذهب وريشه من مرجان
فسكتا حىت فرغ من قصصه وأخذ قطعة دراهم مث ! ما مسعنا ذا إال الساعة : ينظر إليه ومها يقوالن 

أمحـد  : من حدثك ذا احلديث ؟ فقال الكذّاب : قعد ينتظر ، فأشار إليه حيىي فجاء ، فقال حيىي 
عنا ذا قط ، فإن كان وال بد من الكذب فعلى غرينا ما مس! أنا حيىي وهذا أمحد : فقال ! وابن معني 

ومـا  !!! مل أزل أمسع أن حيىي بن معني أمحق : قال . نعم : قال !! أنت حيىي بن معني ؟: فقال !! 
كتبت عن سبعة !! كأنه ليس يف الدنيا حيىي بن معني وأمحد بن حنبل غريكما ؟!! علمت إال الساعة 
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فقام . دعه يقوم : فوضع أمحد كمه على وجهه ، وقال : قال !! معني عشر أمحد بن حنبل وحيىي بن 
  !!كاملستهزئ ما 

العصبية للجنس والقبيلة أو اللغة والوطن ، فقد وضعت األحاديث يف فضل العرب ، ويف فضل  – ٧
  .بعض البلدان أو ذمهم ، وحنو ذلك 

فعل غياث بن إبراهيم النخعي الكذاب ،  مبا يوافق أهوائهم ، كما! التقرب للحكام والسالطني  – ٨
  !فقد وضع حديثاً يف فضل اللعب باحلَمام 

وذلك أنه دخل على املهدي ، وكان املهدي يحب اللعب باحلَمام ، فقيل لغياث هذا حدث أمـري  
  !أو جناح  –مث زاد فيه  –ال سبق إال يف نصل أو خف أو حافر : فجاء حبديث . املؤمنني 

فلما خرج ! أشهد أن قفاك قفا كذّاب : هدي بصرة ، فلما قام من عند املهدي قال املهدي فأمر له امل
  !أمر املهدي بذبح احلَمام 

املصاحل الشخصية أو قصد االنتقام من شخص أو فئة معينة ، فقد جاء ابن لسعد بن طريـف   – ٩
! أما واهللا ألخزينهم : قال سعد ف. ضربين املعلّم : اإلسكاف يبكي ، فسأله عن سبب بكاءه ، فقال 

  ...معلموا صبيانكم شراركم : مث وضع حديثا قال فيه 
قصد الشهرة ، والتميز على األقران ، وهذا ما يفعله الذين يريدون أن يذكروا بعلو اإلسناد ،  – ١٠

  .أو كثرة الشيوخ وحنو ذلك ، فيركّبون بعض األحاديث ويضعوا ألجل ذلك 
  : الباب الثاين

  جهود العلماء يف مقاومة الوضع
إن من ينظر إىل الكم الكبري من األحاديث املوضوعة املبثوثة يف بطون الكتب، وتتداوهلا ألسن الناس 
اليوم، قد يتساءل ماذا كان موقف العلماء جتاه هذه األحاديث املوضوعة ، وقد اختلطت باألحاديث 

هـذه  : لى اإلمام عبد اهللا بن املبارك فقيـل لـه   وهو تساؤل يف حمله ،فقد عرض ع! الصحيحة ؟
] ٢٨[} إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظن{] ٢٧[تعيش هلا اجلهابذة : األحاديث املوضوعة ؟؟ فقال

وصدق اهللا العظيم فقد قيض هلذه األمة رجاالً أمناء خملصني، قاوموا الوضع والوضاعني وتتبعـوهم،  
  .لوا جهوداً جبارة يف سبيل حفظ الشريعة وأصوهلاوميزوا بني الصحيح والسقيم، وبذ

  :ونستعرض هنا جزءاً مما بذله علماءنا اإلجالء يف مقاومة الوضع والتصدي للوضاعني
  مجع األحاديث الثابتة: الفصل األول

كانت األحاديث الثابتة مدونة يف صدور الرجال ومسطرة يف بطون الكتب، وكانت تلك األحاديث 
نتشرين يف أحناء العامل اإلسالمي، وحني برز قرن الفتنة وظهـرت معهـا طالئـع    وأولئك الرجال م

املوضوعات مث انتشرت وتكاثرت، خاف الغيورون على السنة من علماء اإلسـالم، فأسـرعوا إىل   
  .الصحابة يسمعون عنهم ويستفتوم، كما سارعوا إىل بطون صحفهم يستظهروا

زنادقة ومن لف لفهم يكتبون املوضـوعات ويدسـوا يف   وحني زاد تيار الوضع وطغى، وأخذت ال
الصحاح، ظهرت فكرة مجع احلديث يف طبقة اإلمام الزهري ومن بعدها كابن جريج وسفيان الثوري 
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، فدونوا احلديث على اهليئة اليت وجدوه عليها، مث حبثوا عن أحوال الرواة، فأسقطوا ما ]٢٩[ومالك 
جيتهدون غاية االجتهاد فال يتمكنون مـن   -ما قال أبو داود ك -يعرفون أنه موضوع، فقد كانوا 

  ].٣٠[احلديث املرفوع املتصل إال من دون ألف حديث 
ما على أدمي األرض بعد : "ومن أشهر تلك الكتب وأوهلا موطأ اإلمام مالك الذي يقول عنه الشافعي 

  ].٣١" [كتاب أصح من موطأ مالك -كتاب اهللا 
أخرى انتهجت مجع األحاديث النبوية على طريقة املسانيد، فجمعت مـا  مث جاءت من بعدهم طبقة 

يروى عن الصحايب يف باب واحد رغم تعدد املوضوع، ونقت احلديث من أقوال الصحابة وفتـاوى  
بقي بن خملد وإسحاق بن راهوية، وأمحد بن حنبل : ومن هؤالء  -خبالف الطبقة السابقة  -التابعني 

، ومن هذا يتبني لنـا مـا   ]٣٢[ألف حديث  ٧٥٠من  -كما يقول  -ور الذي انتقى مسنده املشه
كانوا يكابدونه من جهد يف مجع األحاديث، لكنهم يف طريقتهم ميزجون الصحيح بغريه من حسـن  

  .وضعيف
فجاء من بعدهم من قام بالعبء العظيم وأفرد الصحيح يف كتاب مستقل، ومها اإلمامان اجللـيالن  

ن البخاري حيفظ مائة ألف حديث صحيح ومائيت ألف حديث غري صحيح البخاري ومسلم، فقد كا
، وبعد أصحاب ]٣٤[، وكذلك مسلم، فقد صنف صحيحه من ثالمثائة ألف حديث مسموعة ]٣٣[

وغريهم، وـذا مت  .. املسانيد والصحاح تتابعت عقود السنن تترى من أيب داود والنسائي والترمذي
  .وخملفاته مجع احلديث وتطهريه من دنس الوضع

  االهتمام باإلسناد: الفصل الثاين
أحس علماءنا اإلجالء باخلطر الداهم الذي نشأ مع الوضع، فانتدبوا للمحافظة على السنة واجتهدوا 
يف ذلك، فعنوا باإلسناد واهتموا به، وفحصوا أحوال الرواة بعد أن كانوا يرجحـون توثيـق مـن    

ألن السند للخرب كالنسب للبشر، وخيربنا اإلمام حممد بن  حدثهم، وطلبوا األسانيد منهم قبل املتون،
مسوا لنا رجالكم، : مل يكونوا يسألون عن اإلسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: " سريين عن ذلك فيقول

ولذا جنـدهم  ] ٣٥" [فينظر إىل أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ حديثهم
: إذا حدثك رجل حبديث، فقـل : "سناد والسؤال عنه، يقول هشام بن عروةيتواصون باالهتمام باإل

ألنه إذا أخرب عن الراوي بلسان املقال، فكأنه أخرب عن حال املروي بلسان احلال، ] ٣٦" [عمن هذا؟
وباإلضافة إىل ما تقدم، فقد حثوا العامة على االحتياط يف محل احلديث، وأال يأخذوا إال حديث من 

" إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون ديـنكم : "اً وديناً، فهذا حممد بن سريين يقوليوثق به علم
]. ٣٨[وقد شاعت كلمته وغريها يف الناس، فأصبح اإلسناد أمراً بديهياً حىت عنـد العامـة   ] ٣٧[

ولكـون  : "ولشدة اهتمام األمة باإلسناد عده علماؤها من فروض الكفاية، قال احلافظ ابن حجـر 
  ].٣٩" [د يعلم به املوضوع من غريه، كانت معرفته من فروض الكفايةاإلسنا

  مضاعفة النشاط العلمي يف قواعد احلديث: الفصل الثالث
  .حني ظهر الوضع يف احلديث ضاعف العلماء نشاطهم يف الرواية والدراية على حد سواء



 ٣٧

  :ففي الرواية 
ما يسمعون من األحاديث وهل قاهلا النيب هرعوا إىل من بقي من الصحابة رضي اهللا عنهم يسألوم ع

صلى اهللا عليه وسلم أم هي كذب مصنوع، وحلكمة يعلمها اهللا مد يف أعمار بعض الصحابة كعبـد  
اهللا بن عباس وعائشة وجابر وأنس وعامر بن الطفيل، فساعدوا يف حفظ السنة من الضياع، وكذلك 

مع احلديث فنعرضه على أصحابنا كما يعـرض  كنا نس: "فعل األتباع مع التابعني، يقول األوزاعي 
  ].٤٠" [الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا منه أخذنا، وما تركوا تركنا

فقد قطع الرواة الفيايف والقفار، للتأكـد مـن   " الرحالت"نشأ ما يسمى بـ: ويف علم الرواية أيضاً
ر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يسـري  فهذا جاب. حديث مسعوه، خشية خطأ الراوي أو تعمده يف الزيادة

شهراً إىل الشام ليسأل عبد اهللا بن أنيس رضي اهللا عنه حديثاً مسعه عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   
إن كنت ألسري الليايل واأليام يف طلب احلديث الواحد : "، وهذا سعيد ابن املسيب يقول]٤١[وسلم 

عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فمـا  كنا نسمع بالرواية : "ويقول أبو العالية]" ٤٢[
  ].٤٣" [نرضى حىت أتيناهم فسمعنا منهم

  :أما علم احلديث دراية 
فقد وضع العلماء قوانني خمصوصة يتميز ا الغث من السمني، وجعلوها قائمة على أصول أسسوها 

  :ليبنوا عليها أحكامهم، ومنها
ملا استعمل الرواة الكذب، : "ووفاته، يقول سفيان الثوري فن التواريخ، ليعلم منه تاريخ الراوي - ١

  ].٤٤" [استعملنا هلم التاريخ
  .فن اجلرح والتعديل، وبه استطاعوا معرفة أحوال الرواة، فانكشف هلم الوضاعون - ٢
النظر يف كيفية التحمل وأخذ الرواة بعضهم عن بعض، وعن طريقه عرف العلمـاء اتصـال    - ٣

إىل غري ذلك من القواعد اليت وضعوها لدراية احلديث، وا حققوا أقصى ما .. عهاالروايات من انقطا
يف الوسع اإلنساين، احتياطاً لدينهم، وأرسوا أصح القواعد لإلثبات التارخيي وأعالها وأرقاها، وقـد  

قاد قلدهم فيها علماء الفنون األخرى من لغة وأدب وتاريخ وحنوها، فابن قتيبة الذي يعد من أوائل ن
األدباء، استمد ذلك من معارفه احلديثية، وكذلك فعل ابن خلدون يف متييزه الزائـف مـن أخبـار    

  ].٤٥[املؤرخني، فمقاييسه اليت طبقها هي بعينها األمثلة اليت وضعها مسلم ملعرفة املنكر من احلديث 
كتاباً يف أصول الرواية وقد ألف أحد علماء التاريخ يف العصر احلاضر : "يقول السباعي رمحه اهللا تعاىل

التارخيية، اعتمد فيها على قواعد مصطلح احلديث، واعترف بأا أصح طريقة علمية حديثة لتصحيح 
أستاذ التاريخ يف اجلامعـة األمريكيـة يف   "أسد رستم " ويقصد السباعي ] ٤٦" [األخبار والروايات

  ".مصطلح التاريخ"بريوت سابقاً، والكتاب هو 
  قد الرواة وتتبع الكذبةن: الفصل الرابع

  :فأما نقد الرواة
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فقد أبلوا فيه بالء حسنا، وتتبعوا الرواة ودرسوا حيام وتارخيهم وسريهم وما ظهر من أمرهم ومـا  
بطن، ومل خيشوا أحداً، ومل تأخذهم يف اهللا لومة الئم، وال منعهم من جتريح الرواة والتشهري م ورع 

وسئل أن يكف عن بيان ] ٤٧" [لوا حىت نغتاب يف اهللا عز وجلتعا: " وال حرج، فكان شعبة يقول
اعلم أن : "يقول اإلمام النووي] ٤٨" [ال حيل الكف عنه، ألن األمر دين: "فقال -أحد الكذابني  -

جرح الرواة جائز بل واجب باالتفاق، للضرورة الداعية إليه، لصيانة الشريعة املكرمة، وليس هو من 
لذا نشط العلماء يف هذا الباب ] ٤٩" [و من النصيحة هللا تعاىل ولرسوله واملسلمنيالغيبة احملرمة، بل ه

وهو ميزان للرواة يعرف بـه الثقـة مـن    " علم اجلرح والتعديل"حىت أصبح علماً قائماً بذاته وهو 
  ].٥٠[الوضاع، وخيتص بسند احلديث، وصرح بعضهم بأنه نصف العلم 

  :وأما تتبع الكذبة
ا نتج عنه نقد الرواة، وهو جهد عظيم يضاف إىل جهود العلمـاء يف مقاومـة   فهو تطبيق عملي مل

الوضع، فكما أم قاوموهم بسالح الفكر، كذلك قاوموهم بسالح اليد واللسان، فقد كان بعضهم 
حيارب القصاص والكذابني ومينعهم من التحديث، فهذا عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما حني دخل 

، وكذلك فعل أبوه ]٥١[اً يقص، فوجه إىل صاحب الشرطة أن أخرجه فأخرجه املسجد فوجد قاص
عامر الشعيب، سفيان الثوري، عبد : عمر من قبله، ومن أشهر من عرف بتصديه هلؤالء من التابعني 

  .الرمحن بن املهدي وغريهم
حملـدثني  ونتيجة لذلك توارى كثري من الكذابني، وأصبح عند العامة وعي جيد، مييزون بـه بـني ا  

  .والكذابني
  التأليف يف الوضاعني: الفصل اخلامس

جهد آخر يضاف إىل اجلهود العظيمة اليت بذهلا العلماء من أجل حفظ احلديث وختليصه من الوضع، 
متمثال هذا اجلهد يف تلك الثروة العلمية الضخمة من كتب املوضوعات والوضاعني، فقد سـجلوا  

كي يعرفهم من بعدهم فيجتنب أحاديثهم، واستلوهم من رواة  العلماء أولئك الوضاعني يف الصحف،
  .احلديث كما تستل الشعرة من العجني، فطهروا منهم السنة الشريفة تطهرياً

فوضع كثري من العلماء مؤلفات خصصوها للضعفاء واملتروكني من رواة احلديث، وأدرجوا فيها أمساء 
لإلمام البخاري " الضعفاء"رحيهم، وذلك ككتب الوضاعني وأوصافهم وأقوال العلماء يف نقدهم وجت

" الكامل "والنسائي وأيب حامت ابن حبان، مث جاء من بعدهم عبد اهللا بن عدي اجلرجاين، فألف كتابه 
  .ذكر فيه كل من تكلم فيه ولو كان من رجال الصحيحني

تـاريخ  "ومنها وكذلك أدرجوا الوضاعني يف كتب التاريخ اليت صنفت يف أمساء الرجال وأخبارهم 
الكبري واألوسط والصغري، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ أصبهان أليب نعـيم  " البخاري

] ٥٢[البـن اجلـوزي   " املنتظم"األصبهاين، وتاريخ جرجان للسهمي وتاريخ دمشق البن عساكر و
احتـوى هـذا    وقد" ميزان االعتدال يف نقد الرجال"وبعد هؤالء جاء احلافظ الذهيب فوضع كتابه 

الكتاب املطبوع يف أربعة جملدات ضخمة على ذكر الكذابني والوضاعني، مث على املتهمني بالوضع، 



 ٣٩

وقد فات الذهيب مجاعة ذيلهم عليه احلافظ العراقي، وقد عقب عليه أيضا احلافظ ابن حجر يف كتابه 
  ".لسان امليزان"

  التأليف يف املوضوعات: الفصل السادس
األجالء بتسجيل أمساء هؤالء الكذابني يف الكتب، بل مجعوا أكاذيبهم ودونوهـا  مل يكتف علماؤنا 

ليس بقصد أن يقرأها ويطلع عليها الناس من باب الثقافة وزيادة املعلومات، بل لكي جيتنبوها وينبهوا 
  .على أضرارها وآفاا

عات، فأودعوهـا  من أجل هذا فقد مجع كثري من العلماء ما تناثر يف كتب من سبقهم من املوضـو 
أسفاراً أشهروها بني الناس، وفيها ما هو خاص باألحاديث املوضوعة وتبلغ أربعني مؤلفـا تقريبـاً   

  :، ومن أمهها الكتب اآلتية ]٥٣[
ورتبه على حروف  ٥٠٧أليب الفضل حممد بن طاهر املقدسي، تويف سنة : تذكرة املوضوعات - ١

وقـد أعيـدت   . ه١٣٢٣ن األئمة، طبع مبصر سنة املعجم، وفيه يذكر احلديث ومن جرح راويه م
  .طباعته عدة مرات

أليب عبد اهللا احلسني ابن إبـراهيم  " األباطيل"ويقال له : املوضوعات من األحاديث املرفوعات  – ٢
، ]٥٤. [وقد أكثر فيه من احلكم بالوضع مبجرد خمالفته السنة الصـرحية  ٥٤٣اجلورقاين املتوىف سنة 
بتحقيق وتعليق الدكتور عبد الرمحن الفريوائي ) األباطيل واملناكري ( حتت اسم  وقد طبع هذا الكتاب

  .ه باملطبعة السلفية يف اهلند١٤٠٣سنة 
ه وهو أكرب كتـب  ٥٩٧أليب الفرج عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي تويف سنة : املوضوعات  – ٣

البـن  " الكامل"ا موضوعة يف املوضوعات وأشهرها، تناول فيه ما ورد من األحاديث اليت يعتقد أ
  .عدي، وكتب الضعفاء البن حبان والعقيلي واألزدي، ومعاجم الطرباين الثالثة

للحافظ أىب حفص عمر بن بدر : املغين عن احلفظ والكتاب بقوهلم مل يصح شيء يف هذا الباب - ٤
  .، اكتفى فيه بذكر األبواب اليت مل يصح فيها شيء٦٢٣املوصلي املتوىف سنة 

للعالمة رضي الدين حسن بن حممد العمـري املعـروف بــ    : الدرر امللتقط يف تنبيه الغلط  - ٥
  .٦٥٠املتوىف سنة ) الصغاين (
رضي الدين احلسن بن حممد العمري، مجع فيها بعضاً مـن األحاديـث   : موضوعات الصغاين  -٦

  ].٥٥[املوضوعة وأدرج فيها كثرياً من األحاديث اليت مل تبلغ درجة الوضع 
ابـن  .. وهي رسالة لعبد السالم بن عبد اهللا: األحاديث املوضوعة اليت يرويها العامة والقصاص -٧

  .ه٦٥٢تيميه، جد شيخ اإلسالم تويف سنة 
، اختصر فيه كتاب ٩١١لإلمام السيوطي املتوىف سنة : الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة -٨

انتقاداته عليه، وزاد فيه موضوعات أخرى مل يذكرها املوضوعات البن اجلوزي، وحرر فيه تعقباته و
  .ابن اجلوزي



 ٤٠

الذيل على الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة لإلمام السيوطي، وقد ذكر فيه عدداً آخر من  -٩
ولـه كتـاب يف   ) الذيل على املوضوعات(األحاديث املوضوعة مل يذكرها يف األصل ويسمى أيضاً 

مث اختصره يف كتاب آخر مساه ) النكت البديعات على املوضوعات(أمساه التعقيب على املوضوعات 
  ].٥٦[وعدد األحاديث اليت تعقبه فيها ثالمثائة ونيف ) التعقبات على املوضوعات(

لشمس الدين حممد بن يوسف بن علي الشامي : الفوائد اموعة يف بيان األحاديث املوضوعة -١٠
  .وقد أشار إىل هذا الكتاب يف سريته ٩٤٢الصاحلي، صاحب السرية تويف سنة 

أليب احلسن علي بن حممد بـن عـراق   : ترتيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة - ١١
  .، خلص فيه ما يف موضوعات ابن اجلوزي والآليل للسيوطي٩٦٣الكناين املتوىف سنة 

ه ٩٧٦بن طاهر الفتين املتوىف سـنة  لرئيس حمدثي اهلند مجال الدين حممد : تذكرة املوضوعات  -١٢
  ".قانون األخبار املوضوعة والرجال الضعفاء"وله أيضاً 

املال علي القاري : للشيخ" تذكرة املوضوعات"ويسمى : األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة -١٣
  .١٠١٤اهلروي املتويف سنة 

قد رتبه على حروف اهلجاء، وقد للمال علي القاري، و: املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع  -١٤
  ].٥٧[حديثاً  ٤١٧بلغت أحاديثه حسب تعداد احملقق 

للشيخ مرعي بن يوسف الكرمـي املتـوىف سـنة    : الفوائد املوضوعة يف األحاديث املوضوعة -١٥
. ه١٣٩٥سنة " أضواء الشريعة"ه وقد نشره األستاذ الصباغ حمققاً يف العدد السادس من جملة ١٠٣٣

  .ه١٣٩٥الكتاب منفرداً بتحقيق األستاذ الصباغ يف بريوت، الدار العربية سنة مث طبع هذا 
حملمد بن حممد احلسيين السندروسي املتوىف سـنة  : الكشف اإلهلي عن شديد الضعف والواهي -١٦

  .ه مجع فيه األحاديث الشديدة الضعف والواهية واملوضوعة١١٧٧
للشيخ حممد بن أمحد السفاريين املتـوىف سـنة    :الدرر املصنوعات يف األحاديث املوضوعات  -١٧

  ].٥٨[يف جملد ضخم " املوضوعات"ه، وقد اختصر فيه كتاب ١١٨٨
للقاضي حممد بن علي الشـوكاين املتـوىف سـنة    : الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة  -١٨

  .ه١٢٥٠
ليم اللكنوي املتـوىف سـنة   للعالمة عبد احلي بن عبد احل: اآلثار املرفوعة يف األخبار املوضوعة -١٩

ه وقد أعيدت طباعة هذا الكتاب بتحقيق الشيخ حممد السعيد ابن بسيوين زغلول ونشرته دار ١٣٠٤
  .ه١٤٠٥الكتب العلمية يف بريوت سنة 

للشيخ حممد بن خليـل القـاوقجي   : اللؤلؤ املرصوع فيما قيل ال أصل له أو بأصله موضوع  -٢٠
املسلمني من األحاديث املوضوعة على سيد املرسلني حملمد البشري  حتذير -٢١. ه١٣٠٥املتوىف سنة 

  .ه ذكر فيه األحاديث املوضوعة املشتهرة على األلسنة١٣٢٥ظافر املتوىف سنة 
للشيخ أمحد بن عبد الكرمي العامري الغزي، وقد طبـع  : اجلد احلثيث يف بيان ما ليس حبديث  -٢٢

  .ه١٤١٣صحيح الشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد سنة هذا الكتاب يف طبعته الثانية بقراءة وت



 ٤١

للشيخ حممد ناصر الدين األلباين، وهي سلسلة مقاالت : سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة  -٢٣
حديث،  ١٠٠مث رأى طبعها تباعاً يف أجزاء متسلسلة، وكل جزء " التمدن اإلسالمي"نشرها يف جملة 

  ].٥٩[وكل مخسة أجزاء يف جملد 
ضافة إىل ما تقدم من الكتب املؤلفة يف املوضوعات خاصة، فقد تلقف العلماء رمحهم اهللا، مـا  وباإل

يدور على ألسنة العامة من األحاديث املنسوبة إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم، واختربوها فعرفـوا  
  :صحيحها من زائفها ونشروا ذلك يف مؤلفات بني الناس، من أمهها

وطبع هذا الكتـاب  . ه ٧٩٤لبدر الدين الزركشي املتوىف سنة : ث املشتهرةالتذكرة يف األحادي -١
  .بتحقيق الشيخ مصطفى عبد القادر عطا

للحافظ شهاب : الآليل املنثورة يف األحاديث املشهورة، مما ألفه الطبع وليس له أصل يف الشرع -٢
  ].٦٠[ه ٨٥٢الدين ابن حجر العسقالين املتوىف سنة 

للحافظ مشس الدين حممد بن : يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنةاملقاصد احلسنة  -٣
  .ه٩٠٢عبد الرمحن السخاوي املتوىف سنة 

للزركشي وزاد " التذكرة"جلالل الدين السيوطي خلصه من : الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة  -٤
  .يسعليه، وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ خليل حمي الدين امل

لعلي بن حممد املنويف املتوىف : الوسائل السنية من املقاصد السخاوية واجلامع والزوائد السيوطية  -٥
  . ٩٣٩سنة 

متييز الطيب من اخلبيث فيما يدور على ألسنة الناس من احلديث لعبد الرمحن بن علي بن الديبع  -٦
  .وبني ما هو صحيح وموضوع" املقاصد"خلص فيه  ٩٤٤املتوىف سنة 

 ٩٧٣لعبد الوهاب بن أمحد الشعراين املتوىف سـنة  : البدر املنري يف غريب أحاديث البشري النذير -٧
جلالل الدين السمهودي، وقـد  " الغماز على اللماز"انتخبها مما تقدم من الكتب وكذلك من كتاب 

  .ه١٢٧٧طبع هذا الكتاب قدمياً بالقاهرة سنة 
حملمد بن أمحد القـادري  : ا دار من األحاديث بني الناستسهيل السبيل إىل كشف االلتباس عم -٨

  .ه١٠٧٥املتوىف سنة 
  خامتة

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وعليه يصلح أمر الدنيا واآلخرة، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده 
عليـه  ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، خامت النبيني وصفوة اخللق أمجعني، صـلى اهللا  

  .وعلى آله وصحبه والتابعني، وسلم تسليماً كثرياً
  :أما بعد 

، حيث مهدت للموضوع بباب متهيـدي  " جهود العلماء يف مقاومة الوضع " فهذه خامتة حبثي هذا 
حتدثت فيه عن تعريف احلديث املوضوع، وعن عبارات العلماء يف التعريف به، وعن مصادر احلديث 

يف احلديث، وعن توبة الوضاعني، وعن حكم رواية احلديث املوضوع،  املوضوع، وعن عقوبة الوضع



 ٤٢

وعن أسباب الوضع يف احلديث النبوي الشريف، وعن حكم العمل باحلديث املوضوع، مث دخلت إىل 
الباب الثاين والذي يعترب هو موضوعي الرئيس من هذا البحث، وقد حتدثت فيه عن جهود العلماء يف 

هذا الباب إىل مخسة فصول، الفصل األول يتحدث عن مجع األحاديث  مقاومة الوضع، وقد قسمت
الثابتة ، والفصل الثاين يتحدث عن االهتمام باإلسناد ، والفصل الثالث يتحدث عن مضاعفة النشاط 
العلمي يف قواعد احلديث، والفصل الرابع يتحدث عن نقد الرواة وتتبع الكذبة، والفصل اخلـامس  

الوضاعني، والفصل السادس يتحدث عن التـأليف يف املوضـوعات، واآلن   يتحدث عن التأليف يف 
أختم حبثي هذا الذي حاولت أن أظهر مدى العمل اجلليل واجلهد الكبري الذي أواله علماءنا األجالء 
يف مقاومة الوضع يف أحاديث املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، وهذا ما أردت بيانه يف هذا املقام فإن 

ق اهللا وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وال حول وال قوة إال باهللا العلي أصبت فمن توفي
  .العظيم

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على أشرف األنبياء وسيد املرسلني، نبينـا  
  .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  ــــــــــــــــ
  فهرس البحث

  .٩سورة احلجر آية ] ١[
  .٤٤سورة النحل آية  ]٢[
  .٦٩٥، ٦٩٤) وضع(القاموس احمليط، مادة ] ٣[
  .٨٩البن الصالح ص : علوم احلديث ] ٤[
  .٦٨ص  ٢ج) احلاشية(للصنعاين : توضيح األفكار] ٥[
  .١٣٨، املصنوع ص ١٧٩للقاري ص : ، األسرار املرفوعة١٠١للكرمي ص: الفوائد املوضوعة] ٦[
  .١١١ – ١٠٩ص  ٢عات ج أورده ابن اجلوزي يف املوضو] ٧[
  .٨٩-٨٨ص  ٢للصنعاين ج : توضيح األفكار ] ٨[
  . ٤، ٣سورة النجم اآليتان ] ٩[
  .٧٠ص  ١صحيح مسلم بشرح النووي ج] ١٠[
هذا احلديث رواه البخاري يف صحيحه كتاب العلم باب إمث من كذب على النيب صـلى اهللا  ] ١١[

  .عليه وسلم
  .٢٤٣-٢٤٢البن الصالح ص : علوم احلديث ] ١٢[
  .٧سورة الفرقان آية ] ١٣[
  .٦٩ص  ١صحيح مسلم بشرح النووي ج] ١٤[
  .٧٠ص ١صحيح مسلم بشرح النووي ج] ١٥[
  .٦سورة احلجرات آية ] ١٦[



 ٤٣

  .٢٨٢سورة البقرة آية ] ١٧[
  .٦١-٦٠ص  ١صحيح مسلم شرح النووي ج] ١٨[
  ).١/٩(وترك الكذابني رواه مسلم يف صحيحه يف املقدمة باب وجوب الرواية عن الثقات ] ١٩[
  .٩٦لالندجاين ص : ، املصباح  ٧٣ص  ٢ج) احلاشية: (توضيح األفكار ] ٢٠[
  ).١/١٠(رواه مسلم يف صحيحه يف املقدمة باب النهي عن احلديث بكل ما مسع ] ٢١[
  .١/١٧٥للسخاوي .. فتح املغيث] ٢٢[
  .٣٢البن حجر ص : الفتاوى احلديثية ] ٢٣[
  .٢٠-١٩ص ١ جاألباطيل واملناكري] ٢٤[
  .تيسري الكرمي املنان يف سرية عثمان بن عفان للدكتور علي الصاليب] ٢٥[
  .تيسري الكرمي املنان يف سرية عثمان بن عفان للدكتور الصاليب] ٢٦[
  .١٨٤للسيوطي ص : تدريب الراوي ] ٢٧[
  .٩سورة احلجر آية ] ٢٨[
  .وما بعدها ١٠٥للخطيب البغدادي ص : تقييد العلم] ٢٩[
  .عن رسالة أيب داود ألهل مكة ١٤٨ص  ١حجة اهللا البالغة ج] ٣٠[
  .١١١ص  ٨سري أعالم النبالء ج] ٣١[
  .٣٢٩ص  ١١السري ج ] ٣٢[
  .٥٥٦ص  ٢للذهيب ج : تذكرة احلفاظ] ٣٣[
  . ٥٨٩ص  ٢للذهيب ج : تذكرة احلفاظ ] ٣٤[
  .١٥ص ١ج) املقدمة(صحيح مسلم ] ٣٥[
  .٣٤ص  ٢اجلرح والتعديل ج ] ٣٦[
  .١٤ص ١ج) املقدمة(صحيح مسلم  ]٣٧[
  .٤٢٨للخطيب ص : أصول احلديث ] ٣٨[
  .١٧٤للقامسي ص : قواعد التحديث ] ٣٩[
  .١٠٣ص  ١البن اجلوزي ح: املوضوعات ] ٤٠[
  .٨البن الصالح ص : علوم احلديث ] ٤١[
  .١٢٧الرحلة يف طلب احلديث ص] ٤٢[
  .٩٣الرحلة يف طلب احلديث ص] ٤٣[
  .١٤٧الرواية ص الكفاية يف علم ] ٤٤[
  .٤٥٤ص  ١٣٨٦سنة  ٣٨جملد : جملة األزهر ] ٤٥[
  .١٢٦السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ص ] ٤٦[
  .٥٠ص  ١املقدمة ج: املوضوعات ] ٤٧[



 ٤٤

  .٥٠ص  ١املقدمة ج: املوضوعات ] ٤٨[
  .٦٠ص  ١شرح صحيح مسلم للنووي ج] ٤٩[
  .١٥٢للمباركفوري ص : مقدمة حتفة األحوذي ] ٥٠[
  .٢١٤للسيوطي ص : حتذير اخلواص ] ٥١[
  .٤٦،٤٧ص  ١للصنعاين ح: توضيح األفكار ] ٥٢[
  .٤٣٥للخطيب ص : أصول احلديث ] ٥٣[
  .١٤٩للكتاين ص : الرسالة املستطرفة ] ٥٤[
  .١٥٢الرسالة املستطرفة ص ] ٥٥[
  .١٥٠الرسالة املستطرفة ص ] ٥٦[
  ..١٧٧املصنوع ص ] ٥٧[
  .١٥٠الرسالة املستطرفة ص ] ٥٨[
  .٤املقدمة ص .. سلسلة األحاديث الضعيفة] ٥٩[
  .٢٩٠السنة قبل التدوين ص ] ٦٠[

=========================== 
  نصرة النيب صلى اهللا عليه وسلمحول  حادثة وحديث

 
  (*)عبيد بن عساف الطوياوي

ـ    ض لقد غضب املسلمون غضباً شديداً مما أصام يف نبيهم صلى اهللا عليه وسلم، حيـث جتـرأ بع
مـاذا  : (رمحه اهللا-السفهاء على النيل منه، واالستهزاء به، وحيق هلم أن يغضبوا، يقول اإلمام مالك 

فهي وصمة عار يف جبني األمـة، أنْ يسـتهزأ   !.). يبقى لألمة بعد سب نبيها صلى اهللا عليه وسلم؟
يد طغمـة حقـرية   بنبيها صلى اهللا عليه وسلم برسوم ساخرة، وأن يرمى رسوهلا بتهم باطلة، وعلى 

  .خبيثة حاقدة
ومما ال شك فيه أن ذلك من منهج ارمني ومسلك الشياطني من اجلن واإلنس الذين أخرب عنهم ربنا 

وكَـذَلك  {: عز وجل، فما من نيب إال وله أعداء خيالفونه ويعاندونه ويعادونه، يقول تبارك وتعاىل
 نياطيا شودع كُلِّ نِبِيا للْنعاء جش لَوا وورلِ غُرالْقَو فرخضٍ زعإِلَى ب مهضعي بوحي الْجِناِإلنسِ و

وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِـي عـدوا مـن    {: ، ويقول عز وجل}ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ 
نا وياده كبكَفَى بِرو نيرِمجاالْمريولكن مهما فعل املغرضون، وعمل احلاقدون، فإنَّ للـنيب  }ص- 

مرتلة عظيمة، ومكانة سامية، ودرجة رفيعة عالية عند اهللا عز وجل وعنـد   -صلى اهللا عليه وسلم 
عباده املؤمنني، فهو أكرم البشر، وأعظمهم جاهاً ومقاماً، زكاه اهللا عز وجل من فوق سبع مساواته، 

وزكى }وما ينطق عنِ الْهوى{: وزكى لسانه وقال}ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى{: زكى عقله فقال
وزكى بصره }ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى{: وزكى فؤاده وقال} إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى{: كالمه وقال



 ٤٥

: بل زكاه كله وقال}لَعلى خلُقٍ عظيمٍ وإِنك{: وزكى خلقه وقال} ما زاغَ الْبصر وما طَغى{: وقال
} نيالَمةً لِّلْعمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرمرمني وابشروا بلعنة رب العـاملني يف الـدنيا   } وفاخسئوا معشر ا

ه في الدنيا والْآخرة إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّ{: فقد قال تعاىل}واآلخرة والعذاب املهني 
  }وأَعد لَهم عذَابا مهِينا

إن الغضب من أجل النيب صلى اهللا عليه وسلم هو أقل ما ميكن أن يفعله املسلم، أما الـدفاع عنـه،   
والذب عن عرضه، فهو من أوجب الواجبات، ولن يبلغ العبد درجة كمال اإلميان إال إذا كان حيب 

يا رسول : (رضي اهللا عنه-أكثر من حبه لنفسه، ففي احلديث قال عمر  - عيله وسلمصلى اهللا-النيب 
والذي نفسي بيده : ( -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال ). اهللا، ألنت أحب إيلَّ من كل شيء إال نفسي

فأنت اآلن واهللا أحـب إيلَّ  : ( فقال رضي اهللا عنه) ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من نفسه
  ).اآلن يا عمر: (-صلى اهللا عليه وسلم  -فقال ). نفسيمن 

هي إساءة للدين ولكل مسلم من املسلمني، ولكـن   -صلى اهللا عليه وسلم  -إنَّ اإلساءة إىل النيب 
بالطرق املشـروعة، وقـد    -صلى اهللا عليه وسلم  -ينبغي للمسلم أن يتصرف حبكمة، وينصر نبيه 

كار ذلك املنكر العظيم، ومن الوفاء شكر والة أمرنا والدعاء هلم، باستن -وفقها اهللا  -قامت الدولة 
فقاطعوا منتجات تلك الدولة،  -صلى اهللا عليه وسلم  -وال ننسى بعض جتارنا الذين غضبوا لنبيهم 

أن خيلف عليهم خرياً، كما أسأله سبحانه أن يرينا بأعـدائنا وأعـداء نبينـا     -عز وجل-أسأل اهللا 
  .ءة نقمته، وأليم عذابه إنه على كل شيء قدير وباإلجابة جديرعجائب قدرته، وفجا

  ٣٩٩٨: ب. ص -حائل (*)
  ...حىت يتفرق دمه يف القبائل 

  ... ...ناصر بن سليمان العمر . د.أ
تعود مرة أخرى ذه _ صلى اهللا عليه وسلم_مل يكن يتصور املرء أن مؤامرة كفار قريش لقتل النيب 

لى أيدي الغربيني أعداء العرب واملسلمني، حذو القذة بالقـذة، والنعـل   السرعة وباملنوال نفسه وع
  .بالنعل

  ).٥٣:الذريات" (أَتواصوا بِه بلْ هم قَوم طَاغُونَ"خيتلف احلدث والزمان واملكان وتتفق احلقائق 
هذا هو : "ا قائالًلقد ابتدر أبو جهل تلك الفكرة اآلمثة اليت مل يبتدرها إبليس ومل ميلك إالّ أن يصفق هل

وطلبوا من كل قبيلة أن تأيت برجل منهم حىت يتفرق  -بأيب وأمي هو-، فتآمروا قدمياً على قتله "الرأي
  .-زعموا–دمه يف القبائل 

، وكانت الوقفة املشرفة من _صلى اهللا عليه وسلم_واليوم وعندما حتملت الدمنارك كرب سب النيب 
وعندما بدأت تلك الدولة تترنح حتت وطأة آثار تلك احلملة، وبالذات  األمة ضد هذه اجلرمية النكراء،

املقاطعة االقتصادية الشجاعة من لدن املسلمني، يف دولة يعد ثدي البقرة أعظم من بئر نفـط لـدى   
ممالك النفط ، هنا هب الغرب يف وقفة آمثة مع هذه الدولة الباغية من أجل تفتيت تلـك املقاطعـة،   



 ٤٦

ال طاقة لنا مبحاربة : ، وهنا يقول بعض املسلمني)ها يف تلك الدول بدل دولة واحدةحىت يتفرق أثر(
  .هؤالء القوم مجيعاً؛ ألسباب ال ختفى على ذي عينني وعقل وأذنني

ولذا كان ال بد من التيقظ واحلزم وعدم االستسالم لتلك املؤامرة، وهذا يقتضي أن حتصر املقاطعة يف 
مع االستمرار يف املقاطعة وتفعيلها؛ ألـا  " لعن اهللا من أيقظها"وهي نائمة الدولة اليت أيقظت الفتنة 

: علي أين أقول وأنا أشعر بالعار: "بدأت تؤيت أكلها بإذن را، يقول رئيس حترير تلك الصحيفة اآلمثة
ه ، فحذار من إتاحة الفرصة لتفتيت هذه الوقفة الشجاعة بالتعجل بالدعوة ملقاطعة هـذ "إم انتصروا

الدول كلها، وهذا ما يريد أن جيرنا إليه الغرب احلاقد؛ ألنه يعلم أن من يقاتل فرداً ليس كمن يقاتل 
عشرة، ويدرك أنه بالدعوة إىل مقاطعة تلك الدول سينربي أناس من بين جلدتنا ضد هذه املقاطعات؛ 

ة ضد العـدو إىل  ألا ستمس مصاحلهم مباشرة، وهنا يدب اخلالف ويكثر الرتاع، وتتحول املعرك
: األنفال" [وال تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِحيكُم"_ ال مسح اهللا_معركة داخلية، والنتيجة هي الفشل 

  ].٤٦من اآلية
وال يعين هذا براءة تلك الدول، أو عدم استحقاقها للعقاب، كالّ، ولكن السياسة الشرعية تقتضـي  

تيت اجلهود، أو االندفاع العاطفي غري حمسـوب النتـائج، أو   التعامل حبكمة مع احلدث، وعدم تف
  .الدخول يف معركة ال منلك أدواا

وعندما حنصر احلرب يف الدولة البادئة فألا هي اليت تولت كرب احلدث والبادي أظلم، وهـي الـيت   
هـا  سنت تلك السنة السيئة، فعليها وزرها ووزر من عمل ا، وعلى نفسها جنت براقش، فاجعلو

يخرِبونَ بيوتهم بِأَيديهِم وأَيدي الْمؤمنِني فَاعتبِروا يا أُولـي  : "_سبحانه_عربة ملعترب، تصديقاً لقوله 
من : األنفال" [فَشرد بِهِم من خلْفَهم: "_تعاىل_، وحتقيقاً لقول الباري ]٢من اآلية: احلشر" [الْأَبصارِ

آل " [واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً وال تفَرقُوا: "_جل وعال_النجاة يكمن يف قوله  ، وسبيل]٥٧اآلية
  ].١٠٣من اآلية: عمران

  ].٢٠٠:آل عمران" [يا أَيها الَّذين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ"وختاماً 
==========================  

  حدود حرية التعبري
 

  يوسف القبالن
كما دعت اللجنة إىل اختاذ اجراءات حازمة حلظر القيام بنشر األفكـار واملـواد القائمـة علـى     «

  .»العنصرية
أما اللجنة فهي جلنة حقوق اإلنسان حني أشارت يف دورا احلادية والستني إىل ما يلحق األقليـات  

  .يف بعض البلدان غري اإلسالمية، وإىل التصوير السيئ لإلسالم يف وسائل اإلعالموالطوائف املسلمة 
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أما املتحدث فهو الدكتور حممد احلبيب بن اخلوجه األمني العام مع الفقه اإلسالمي وكان يف حديثه 
يستهجن ويستغرب ما أثارته صحف دامناركية ونروجيية من إساءة للمسلمني بانتـهاكها املبـادئ   

  .ساسية للصحافة حتت غطاء حرية التعبرياأل
احلبيب يف حديثه إىل أن القمة اإلسالمية االستثنائية الثالثة اليت عقدت مبكة املكرمة يف اية .وأشار د
أكدت على مسؤولية مجيع احلكومات عن ضمان االحترام الكامل جلميع األديـان   ٢٠٠٥ديسمرب 

التعبري ذريعة لإلساءة إىل األديان، وحنن نتفق مع ما ذهب  والرموز الدينية، وعدم جواز استغالل حرية
إليه األمني العام ونتساءل عن دور املنظمات اإلسالمية مثل منظمة املؤمتر اإلسالمي، ورابطة العـامل  
اإلسالمي، واألزهر الشريف وغريها، وهل ميكن مقارنة مواقفها يف الذود عن اإلسالم واملسلمني مبا 

  .حقوق اإلنسانتقوم به منظمات 
وإذا كنا نطالب باختاذ إجراءات حازمة فما الذي مت يف هذا الشأن وهل هناك تنسيق فعلـي بـني   
املنظمات اإلسالمية وهل يقتصر دور هذه املنظمات على كشف سقطات بعض الصحف املتطرفة أم 

احلقيقية اجلميلـة  أن القضية أكرب وأمشل وحتتاج إىل استراتيجية طويلة املدى لتوضيح صورة اإلسالم 
اليت شوهها اإلرهابيون املتطرفون وما هذه احلمالت البغيضة ضد اإلسالم إال نتيجة ألعمال اإلرهاب 
املنسوبة إىل املسلمني، فاإلرهابيون مل يكتفوا بقتل األبرياء بل شجعوا املتطرفني يف اجلانب اآلخر على 

ال اليت متول اإلرهاب إىل بناء املساجد واملراكز التمادي فيما يسمونه حرية التعبري، ولو اجتهت األمو
  .الثقافية واملكتبات واجلمعيات اإلنسانية لكان يف ذلك أكرب خدمة لإلسالم واملسلمني

ليس املطلوب اآلن من املنظمات اإلسالمية االكتفاء بإصدار بيانات االسـتنكار واالسـتهجان وال   
مل مستمر ليس فقط من أجل الرد على ما تكتبـه  بيانات املناشدة، ولكن املطلوب وضع برنامج ع

الصحافة املتطرفة ولكن من أجل وضع سياسة وبرنامج عمل منظم يأخـذان يف االعتبـار أحـوال    
املسلمني يف كل مكان ويقدمان اخلدمات اإلنسانية لإلنسان مهما كانت ديانته أو جنسيته أو لونـه  

ى التكافل واحترام األديان، والتـآلف، والتسـامح   انطالقاً من مبادئ الدين اإلسالمي اليت حتث عل
وغريها من القيم اإلسالمية العظيمة اليت أساء إليها اإلرهابيون، وتقع علـى املنظمـات اإلسـالمية    

  .مسؤولية أبرازها كسلوك إسالمي
ن أما قضية حرية التعبري اليت يستند إليها الذين يهامجون اإلسالم ويسخرون من تعالسيمه بل ويتمادو

يف حريتهم بالسخرية من الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم، فإا حرية مرفوضة، وهي حريـة ال  
جيوز الدخول فيها أو ممارستها من قبل منسويب كافة األديان، وعلينا حنن أيضاً كمسلمني أن جنـري  

سلم قدوة لغريه عملية تقييم ذاتية صادقة وشفافة لكل مفردات خطابنا الديين، ومن األوىل أن يكون امل
  .يف القيم اإلنسانية النبيلة اليت حتترم كرامة اإلنسان وحتترم أديانه

yalgoblan@alriyadh.com  
  تعليقات ٣
١  
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  ايهما اعظم من نشر صور ام من صور فيلم
  .'احلياة اجلنسية للنيب حممد'دار عرض أمريكية تعرض فيلما إباحيا بعنوان

  اإلساءة فوبيا غربية قدمية
صر اإلساءة للرسول صلى اهللا عليه وسلم على ذلك فقط ولكنها امتدت لتشمل إساءات أشد ومل تقت

مثل ما نشرته صحيفة هيوسنت برس األمريكية األسبوعية يف والية تكساس من إعالن عن دار عرض 
  .'احلياة اجلنسية للنيب حممد'أمريكية تعرض فيلما إباحيا بعنوان

السينما من مسلمي والية تكساس إال أا رفضت إيقاف عرض  ورغم االحتجاجات اليت تلقتها دار
وبالطبع مل يتم اختاذ أي إجراء ملنع عرض الفيلم من قبل . الفيلم واستعانت بالشرطة لصد املتظاهرين

  .املسئولني
  سامل الصقيه

  ٢٠٠٦/٠١/٣٠صباحاً  ٠٦:٥٢
٢  

  اختلف معك أيضاً. ولكن.. اتفق معك أخي يوسف
وهذا أقل ... شكر اهللا لك تصديك ودفعاك عن احلبيب صلى اهللا عليه وسلم.. سفيو/ أستاذ/ أوالً 

  ...ما يفعله أحدنا
ولعلك واألخوة القـراء  ... وأخالفك يف البعض.. يف كثري مما تطرقت إليه... إنين أتفق معك/ ثانياً

ه يل يف وضح.. فإن كان احلق معك... يتفقون معي أن اختالف وجهات النظر ال يفسد للود قضية
فاألوىل باملسلم قبول احلق كما قـال  .. وإن كان احلق فيما ذكرته أنا.. أو يف مقال آخر.. مداخلة

  ]احلكمة ضالة املؤمن[حبيبك وحبييب صلى اهللا عليه وسلم 
  ..أخي الكرمي يوسف

تنسيق  وإذا كنا نطالب باختاذ إجراءات حازمة فما الذي مت يف هذا الشأن وهل هناك(أما قولك / ثالثاً
فعلي بني املنظمات اإلسالمية وهل يقتصر دور هذه املنظمات على كشف سقطات بعض الصحف 
املتطرفة أم أن القضية أكرب وأمشل وحتتاج إىل استراتيجية طويلة املدى لتوضيح صورة اإلسالم احلقيقية 

  )اجلميلة اليت شوهها اإلرهابيون املتطرفون
  ..فأتفق معك مجلة وتفصالً

فإن .. واإلرهاب... عني التطرف.. إن ما قامت به الصفتني الدمنركية والنروجيية.. إليه~ بل وأضيف
. ويقصـفون النسـاء واألطفـال والعـزل    .. وشعب العـراق .. من شعب أفغانستان... ينتقمون

بسبب تفجري برجي ) ليتمهم يف نظر أمريكا سواء لكان تدخلت مجعية حقوق احليوان.. (واحليوانات
أم أن التهمة علقة على أناس متوفني .. سواء ثبت أن القائم به مسلمون... عاملية يف أمريكاالتجارة ال

  !!!كما اتضح لنا فيما بعد.. قبل احلدث بسنني وأكثر
  تابع التتمة من فضلك.. 
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  أبوعاصم/ أخوكم
abo-aseem@maktoob.com  

  عبدالعزيز بن علي العسكر
  ٢٠٠٦/٠١/٣٠صباحاً  ٠٧:٣٧

٣  
  ووجهات اختاليف.. معك. .تتمة اتفاقي

أليست أمريكـا بـأجهزة اسـتخباراا واملوسـاد     .. وفالن.. فإذا كان املعتدي ابن الدن أو فالن
) أمحـد ياسـني  (إسـرائيل  ) تلميـذا  (قادرة أن تقتنصه لوحدة كما اقتنصـت  ، ... و...معها

صحف يف قوانتامو وما فعلته هل ما فعلته أمريكا بامتهان امل.. وغريهم كثري) ! وعبدالعزيز الرنتيسي)و
و قصفها لشعب أفغانستان وشعب العراق وما فعلته الصحف الدمنركية مـن  ..يف املعتقالت العراقية
  الدميقراطية والعدل؟

خصوصـاً يف  .. منقت وحنذر من العليات اإلرهابية واالنتقامية.. كما أننا ومن خالل تعاليم اإلسالم
كقتل املعاهدين واملستأمنني ومن دخلوا بالدنا بإذن من ..  حرب فيهااليت ال.. البالد اآلمنة املستقرة

يزعمونه .. فأي جهاد] من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة[والة األمر فقد قال صلى اهللا لعيه وسلم 
  ال يدخلك اجلنة؟؟

  !!اجلنة فأين مصريهم؟؟ والعياذ باهللا .. وإذا مل يدخل هؤالء التفجرييني والتكفرييني
فهـذا  .. وزعم حترير املرأة وقيادة املـرأة .. أال وهو التغريب.. يف املقابل... ال أن مثت تطرف آخرإ

.. يفجـرون املشـاعر  .. والتغـريبيني .. األبرياء.. التكفرييني يفجرون املباين ويقتلون.. وذاك سواء
يع الـتكفرييني وال  ولن يسـتط .. ويقتلون املباين والقيم وحياولون قتل العقائد.. ويثريون العداوات

طاملا وقفنا صـفا  } إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم{. ومقاصدهم. التغريبيني إدراك مأرم
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول {قال تعاىل ) األمراء والعلماء(واحدا خلف والة أمرنا 

  }وأويل األمر منكم
ضد اإلسالم إال نتيجة ألعمال اإلرهاب املنسوبة إىل املسلمني،  وما هذه احلمالت البغيضة(أما قولك 

  )فاإلرهابيون مل يكتفوا بقتل األبرياء
فعداوة اليهود والنصارى أزلية منذ عهد النبوة واخللفاء والراشدين، ولن نصـل  ... فهذا غري صحيح

فهـل  } تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت{معهم الئتفالف فإن اهللا تعاىل يقول 
  يقبل مسلم أن يبع ملتهم؟؟؟

  !وما يعانونه من اضطهاد.. ولو فعل ألصبح كاألفارقة السود يف أمريكا
واختالف وجهات النظر ال تفسد للود قضية، أسأل اهللا أن يظهر .. قبل حتيايت ودعويت حبييب يوسف

بيب صلى اهللا عليه وسـلم  احلق على يديك وعلى لسانك ومن خالل قلما، وأن جيمعين بك مع احل
  .وصلى اهللا وسلم على احلبيب. عند حضه ويف الفردوس األعلى
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  أبوعاصم/ أخوكم
abo-aseem@maktoob.com  

  عبدالعزيز بن علي العسكر
  ٢٠٠٦/٠١/٣٠صباحاً  ٠٧:٤٠

======================== 
  حديث عن املصطفى املختار

 
  عبد الرمحن السديس إمام احلرم

  مكة املكرمة
٦/٣/١٤٢٦  

  املسجد احلرام
  ملخص اخلطبة

 -٤. احلديث عـن املصـطفى    -٣. سبب ذل األمة وازامها -٢. سبب عز األمة ومتكينها -١
. ومضات من سرية الـنيب   -٧. فضائل النيب ومشائله -٦. حقيقة حمبة النيب  -٥. وجوب حمبة النيب 

. ورة االستفادة من السرية النبويـة ضر -١٠. حقد األعداء على النيب  -٩. جد النيب واجتهاده -٨
  .حمبة آل البيت وأزواج النيب والصحابة الكرام -١٢. احلب الصادق واحلب الكاذب -١١

  اخلطبة األوىل
فإنَّ خري ما تفتتح به الوصايا وتختتم ويستجلَب به اخلري ويستتم احلثُّ على تقـوى اإللـه   : أما بعد

فمن جعل التقوى مرمى بصرِه أفلح وجنَا، وفاز مبا أمل ورجا، وصدر عن وخشيته يف السر والعلن؛ 
  .جة وانشراح روح، ونفسٍ راضية مرضية يف رياضِ السعادة تغدو وتروح

إنّ أمتنا اإلسالمية العتيدة إمنا شدت ركاا شـطر اـد   : أيها املؤمنون، لسنا يف جنوى عن القول
قمم السؤدد واإلباء وساقت اإلنسانيةَ إىل مرابِع احلضارة واملدنية واهلنـاء وأفيـاِء    والعلياء وتسنمت

األمن والرخاء والعدل واإلخاء ساعةَ استعصمت بالوحيني الشريفني، واستمسكت باهلديني النيرين، 
ا الغراء وسريته ومشائلـه  وكانت ملَء مسعها وبصرها، ومفعم روحها ومستولَى مشاعرها، سنةُ نبيه

  .الفيحاء
  خلُق كما خطَر النسيم فهز أعطاف النبات ومشائلٌ علوية أصفى من املاء الفرات

ويوم أن شطَّ ا املزار عن ذلك اهلديِ املتأللئ املدرار فاءت األمةُ إىل يبابِ التبعية والذيلية والوهن، 
رن، والْتأمت مع األسى املمض أمةُ االقتداء والوحيِ واالقتفـاء علـى   وصارت والتنافُر والتناثر يف قَ

دعاوى من احلب مسطَّحة زيفاء، تكاد عند احملاقَقَة ال تبارِح األلسنة والشفاه، وذلك من مكـامنِ  
  .ها ولتحقَّق دواؤهادائها العياء، فَداُء األمة فيها، ولو أا اعتصمت بالكتاب والسنة ما استفحل داؤ
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إخوةَ اإلميان، ولئن ازدانت الغرباء فَبدلت وضاءةً خضراء منذ ما يربو على أربعةَ عشر قرنا من الزمان 
  ببعثة سيد األنبياء وعطَّرت سريته املونِقة األقطار واألرجاء

  فالكَونُ أشرق والفَضاُء تعطَّرا واُألفْق ظلَّله السرور فهل ترى
مبا تضمنته من حقائق املهابة واجلمال واخلشية واجلالل ومسدد احلكمة يف األقوالِ والفعال، فإنَّ تلكم 

إيلَّ إيلَّ، وحيهالً علي علي ،الً : السريةَ املشرقة اجلبني املتأللئة املُحيا ال تزال تهيب بورادها مناشدةً
ا ورِيباسا، واقتاوفهم.  

معاشر احملبني، إنَّ احلديثَ عن احلبيب املصطَفى والرسول اتىب واخلامت املقتفَى صلوات اهللا عليه وآله 
وسلّم هلو حديثٌ عذب املذاق، مجرٍ لدموع املآق، بلسم جلفوة القلوب ولقَسوا ترياق، كيف ال 

الم ومل ألوية العدلِ والسك العالم وحاموهو رسول املل ها من دياجري االحنطاطة بإذن ربخرج البشري
صلوات اهللا وسـالمه  ! والوثنية والظالم ووِهاد األرجاس واآلثام إىل أنوار التوحيد واإلميان والوئام؟

عليه ما ذر شارق، وحن إىل إِلفه املفارق، نيب املعجِزات، وآخذُنا عن النار باحلُجزات، أمن النـاس  
سلم ومسلمة، وأحقُّهم نقالً وعقالً باحملَبة الوادقة والطاعة الصادقة، صاحب املقامِ احملمود على كلِّ م

  .واللِّواء املعقود واحلَوض املورود
  جتود بالدمع عيين حني أذكره أما الفؤاد فللحوض العظيم ظَمي

خده هدم دينه واتهِم يف لُبه، يقول عليـه  ال يتم دين املرِء إالّ بإجالله واالنقياد له وحبه، ومن صعر 
ال يؤمن أحدكم حىت أكونَ أحب إليه من نفسه وولـده  : ((الصالة والسالم فيما أخرجه الشيخان

  ].١))[ووالده والناس أمجعني
: تعاىلتلكم هي احملبةُ الصادقة اليت أفضت إىل أصلِ الطّاعة والتسليم الذي دلَّ عليه قول احلق تبارك و

ما مجرح ي أَنفُِسهِموا فجِدالَ ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤالَ ي كبرفَالَ و  تـيا قَض
  .أحبه مواله واجتباه، وميزه على سائر اخلليقة واصطفاه]. ٦٥:النساء[ويسلِّموا تسليما 

  وفضله وخصه سبحانه وخولهفكم حباه ربه 
يه ذو العرش واضععله وليس ملا يلُوفعه وعأىب اهللا إالَّ ر  

أظهر اخلليقَة بِشرا وأُنسا، وأطيبهم نفَسا ونفْسـا، وأمجلُهـم   . بأيب هو وأمي عليه الصالة والسالم
فه أحدا مبا يكره، والبِشر عنـوان  وصفًا، وأظهرهم لُطفًا، ال يطوي عن بشرٍ بِشره، وحاشاه أن يشا

البشري، صلّى اهللا عليه ما مهَى ركام وما هنت غَمام، كان ذا رأفة عامة وشفَقَة سابغة تامة، أمجلُ الناسِ 
ودا، وأحسنهم وفاًء وعهدا، تواضع للناس وهم األتباع، وخفض جناحه هلم وهو املتبوع املطَـاع،  

عبادة، وافر الطاعة والقنوت واإلفادة، له شجاعةٌ وجندة وبسالة يف احلق وشدة، كان شديد اخلوف وال
ال، وما أشاح عن معتـف  : يبذُل الرغائب، ويعني على الصروف والنوائب، ما سئل عن شيء فقال

ـ . وال قَلَى ن نيب دوا بوصفاء من غَطارِفة البيان أن يتفره عـن املثالـب   فيا ِهللا، هل يف طوقِ األبيِنز
  .كال لعمرو احلق كالّ! والنقائص وكُرم ببديع الشمائل واخلصائص؟

بيبةً إنَّ الرسول إىل القلوبِ ححمب اه القلوبجايلَكت سم  
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، وزكَّى بصـره  ]٣:النجم[وما ينطق عنِ اهلَوى : نيب تقي، ورسول نقي، زكَّى الباري لسانه فقال
أَلَـم نشـرح لَـك صـدرك     : ، وزكَّى صدره فقـال ]١٧:النجم[زاغَ البصر وما طَغى ما : فقال

علَّمه : ، وزكَّى جليسه فقال]١١:النجم[ما كَذَب الفُؤاد ما رأَى : ، وزكَّى فؤاده فقال]١:الشرح[
شرف ا الوجود وانزوت هلـا   ، وزكّاه كلَّه فجاءت الشهادة الكربى اليت]٥:النجم[شديد القُوى 

  ].٤:القلم[وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ : كلُّ احلدود، إذ يقول البر الودود
خلُق عظيم اشتق من عظمة هذه الرسالة العاملية اإلنسانية، خلُق ال يؤوده بـالغ الرمحـة والعـدل    

ة والعزة والرفق واحلكمة، وشعار احملا يعلووالفضيلة والقودائم ب:  
  !خيالُك يف ذهين وذكراك يف فمي ومثواك يف قليب فأين تغيب؟

  ته وأجلّته واألفئـدةويداِء النفوس اليت أحبها ورِواؤها يف سديراملختار ه النيب إخوةَ اإلميان، ولسرية
ي للعالَم ومضات ولُمعا مـن  املولَّهة العميدة خبصاله، وإبالالً لذلك الصيهج من احلب الطهور نزجِ

  .سريته املنشرة بالرمحة واحلنان، وهيهات أن يبلُغَ املرام بنان
فيوم أن اشتد أذى قومه له، فانطلَق وهو مهموم على وجهه عليه الصالة والسالم، فلم يسـتفق إالّ  

أطبق عليهم األخشبني، فقـال   يا حممد، إن شئت أن: وهو بقرن الثعالب، فناداه ملك اجلبال وقال
)) بل أرجو أن خيرِج اهللا من أصالم من يعبده وحده ال يشرك بـه شـيئًا  : ((وهو الرؤوف الرحيم

  ].٢[أخرجه الشيخان
: فسبحان اهللا عباد اهللا، انظروا كيف قابلوه بالتهجم والنكران، فنحلَهم العفو والغفران، وصدق اهللا

اكلْنسا أَرمو  نيالَمةً لِّلْعمحما أنا رمحةٌ مهداة: ((، وقال عليه الصالة والسالم]١٠٧:األنبياء[إِالَّ رإن ((
  ].٣[خرجه البخاري

  هو رمحةٌ للناس مهداة فيا ويلَ املعانِد إنه ال يرحم
لربيئة، ال يتلـذَّذون إال  وصرخةُ مفؤود متوجع ولَوعةُ مصدورٍ متفجع ممن يقتلون األنفس املعصومةَ ا

بإراقة الدماء وتناثُر األشالء، يف جهاالت تتلوها محاقات، فيا هلا من قحة جريئة وقلوب قاسية قبيحة، 
معاذَ اهللا مث معاذَ اهللا أن يكونَ الفساد والدمار واإلرهاب والبوار من هديِ النبوة ومشائلها يف ورد أو 

  .صدر
تد الفزع اهلالع مبشركي قريش وظنوا كلَّ الظن أنّ شأفتهم مستأصلة وقـف  ويف فتحِ مكّةَ حني اش

خريا؛ أخ كرمي : قالوا)) ما تظنون أني فاعل بكم؟: ((منهم الرسولُ الشاكر الرحيم املانّ احلليم وقال
  ].٤))[اللّهم اغفر لقومي فإم ال يعلمون، اذهبوا فأنتم الطلقاء: ((وابن أخٍ كرمي، قال

  .اهللا أكرب، يا له من نيب ما أعظَمه، ومن رسولٍ ما أكرمه
  لَه الصالة والسالم تترى ما شرى برق على طيبةَ أو أم القرى

  .إنه املثل األعلى لإلنسانية؛ انتصر فرحم وعفا، وقدر فصفَح وما جفا
ىن وجازى احلُسوقد ح نسا وحواززا جت اجلَوعالٍ جازام  



 ٥٣

    الَة حـنيالع نِي به بعضدكم تفصيلُه ويؤملكم قليله ما ما يسهـ يا أويل األلباب ـ مم خاف وغري
   ة كلَّ املواثيق واحلقـوق، فـأينوعنجهي ةَ اإلنسان، وحطَّموا يف صلَفروا إنسانيالعتاة، فأهد استبد

  .املنري واالدعاء املبريوشتان شتان بني االهتداء ! احلَضيض من السماك األعزل؟
ونظري ذلك مما ينتظم يف أسالك الصفحِ والنبل والشهامة من نيب الرمحة والكرامة ما كان منه إزاَء مثامة 

  .وهند والثالثة، ويكفي من القالدة ما أحاط بالعنق
، أسوةٌ يف مجيع ضـروب  ]٢١:األحزاب[لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ : وصفوةُ القول

 هالَتلُ رِسعجثُ ييح لَمأَع اللَّه ،ا ]١٢٤:األنعام[احلياة وتصاريف األمور واملعامالتم لُقخي كبرو ،
 ارتخياُء وش٦٨:القصص[ي.[  

ؤها اإلحسان املديد والعقلُ إنها النفس اليت عانقَت السماء، وعاشت على الثَّرى دانيةً من الناس، مل
  .السديد والرأي الرشيد والقول اللطيف الوئيد، يف أقصى آمالِ احلرص واإلخالص والصدق واألمانة

  فعن حبه حدث عن البحر إنه لبحر ولكن باملعاين انسيابه
جلهاد تقف شاخمةً علـى  معاشر املسلمني، ثالثةٌ وعشرون عاما بل درةٌ من الدعوة والصرب والتعليم وا

  .قمة الزمنِ واحلضارة والتأريخ، ال جتد فيها ساعةً أو خطوة توصف بالضياع أو اإلهدارِ
  يا ربنا فامجعنا معا بنبينا في جنة تثنِي عيونَ الْحسد

  يف جنة الفردوس فاكتبها لنا يا ذا اجلاللِ وذا العال والسؤدد
ب سيد األنام، ومع كلِّ هذا اجلالء يف سرية خري الورى والبهاء ال يزالُ أحـالس  أمةَ اإلسالم، أحبا

النفاق وشذّاذ اآلفاق ومردة الكُفرِ واالستشراق ومسوخ العوملة والتغريب ينشرون أباطيلَهم وحقدهم 
األطهر واهلديِ املصطفوي ييالَ اجلناب احملمدالت والشبكات حاحلم ـر، فيـا    األرعن عرباألزه

وحيهم، يا وحيهم يرمون من أرسلَه اهللا رمحةً للعاملني بالقَسوة واجلفاء واإلرهابِ والغلظة والشناَءة، يف 
  .رسومٍ ساخرة ودعايات سافرة ومحالت ماكرة، فاهللا حسبنا وحسيبهم

  !وهل يبصر اخلفّاش والنور ساطع؟! وهل أنكروا إالّ فضائلَ مجةً؟
سالة، فويلٌ هلم وما عوالر ةموتور، تشكيكًا يف النبو كلِّ مأفون م إالّ االفتراء والزور، ينفثُها صدرد

وقد علموا يقينا قاطعا أنّ الـنيب األمـي   . من وصفهم أشرف الورى مبا اختلقوا من عندهم والتزعمِ
للبشرية بأمسى احلقائق الكونية وأزكـى اآلداب  اهلامشي القرشي صلوات ريب وسالمه عليه قد جاء 

   مـها أَنفُسهتقَنيـتاسا ووا بِهدحجة، ولكن وة وأجلى الشرائع التعبديظُم االجتماعياخللُقُية وأرقى الن
  :حسانَ رضي اهللا عنه، وهللا در ]٣:الكوثر[اهللا أكرب، إِنَّ شانِئَك هو اَألبتر ]. ١٤:النمل[ظُلْما وعلُوا 

  هجوت مباركًا برا حنيفًا أمني اهللا شيمته الوفاُء
  فإنَّ أيب ووالده وعرضي لعرضِ حممد منكم وقاء

أمةَ اإلسالم يف كلّ مكان، وإذا كانت املآسي تلفَح وجوهنا يف كلِّ شربٍ وواد من كلِّ باغٍ وعاد فإنه 
بالركون إىل هذه الدنيا واإلخالد ورثَّ حبلُ صلَتها ذه السرية اهلادية لزاما على األمة وقد رضيت 

أو كاد وغدت سريةُ احلبيب بعد اجلدة واإلشراق أشبه باألخالط أن تنثَنِي إىل السرية النبوية يف مشولٍ 



 ٥٤

الم تأسيا وفهما وسلوكًا وعمق وجِد وصدق، وأن تكونَ أشد تعلُّقًا بنبيها وسريته عليه الصالة والس
 ا يف هذه نِيتنت واالحندار اليت مق والفها من كالكل العجزِ والتمزا؛ لتنتشلَ نفسا واعتبارواستبصار
اآلونة العصيبة، ولْتعلنها مدوية خفّاقةً وشجى يف اللّهوات املغرِضة األفّاكة أنّ السرية النبويةَ واملناقب 

لى صاحبها أزكَى سالمٍ وأفضل حتية هي مناط العز والنصر وأجلَى لُغات العصر اليت تعرج احملمدية ع
باألمة إىل مدارات السؤدد والتمكني، وهي اليت تقضي على جدلٍ كلِّ عنيد وخداع كلِّ ماكر ونزق 

م من قليلي البصـرية  كلِّ دعي، وهي احلجة القاطعة لدحرِ املتقحمني على أصولِ الشريعة واألحكا
  .وسفَهاء األحالم

     ـطى عليها األجيالُ مبنـهج الوسالساطعة اليت ترب ة ـ يا رعاكم اهللا ـ هي الشمسوالسريةُ النبوي
واالعتدال بعد أن تلقَّفَتهم جحافل الغرائز والشهوات يف رائيات وفضائيات، وطوقتهم فيالق الشبهات 

ت، وغزم كتائب االزامية والفرقة والشتات، حىت جفَّت يف قلوم ينابيع احلب يف شبكات ومنتديا
  :ومنهج احملب الصادق. املورِقِ لنبيهم ومشائله وصحبه إالّ من رحم اهللا

  يل فيك حب ليس فيه متلُّق أماله دين ليس فيه تكلُّف
ة احلبيب املصطفى ، ولن يتحقَّق احلباملكني يف أكملِ معانيه وأحكـمِ مبانيـه إالّ إذا    يا أم النبوي

  .كانت لُحمته االتباع واالقتداء، وسداه االئتساَء والعمل واالهتداء
  إني أرى حب النيب عبادةً ينجو ا يوم احلساب املسلم

  لكن إذا سلَك احملب سبيلَه متأسيا ولهديِه يترسم
يا لَضيعة السنة السنية أن تكونَ من قبيل الغلـو  . يعت مبعثَ آماهلا ومنتهى آالمهاواضيعتاه ألمة ض

واإلطراِء وإنشاد القصائد احلوليات وسرد القصصِ والروايات والترانيم واملدائحِ اليت ال تغادر الشفاه 
عت يف اإلخاللِ، فهم أقرب ما يكونون يف ليلة خمصوصة أو شهرٍ معين، من فئات رامت اإلجاللَ فوق

  :إىل طلبِ العافية والبعد عن ميدان الدعوة واملصابرة وحتملِ التبِعات، واحلب الصادق
  حب مدى األيام ينشر ذكره ويذاع يف كلِّ البقاع وينقَلُ

ها بِدنلّ من أن تؤساملوارد وأج اء هلي أعذبنافَح عنها إنَّ السريةَ الفَيح بة أحد، ومن للسنع املوال
 بالكَـاذ مه اللَّه ندع كلَئاِء فَأُودهوا بِالشأْتي الشهداء، فَإِذْ لَم دقة أُلزِم صعى احملبفمن اد ،ونَ وذب

  ].١٣:النور[
ةى احملبنا برهان دعوي شرعصادقًا فف ةعوى احملبيف د فإن كنت  

ي شرعةوفعلى منهاج خريِ الربي ة طاعة وسريحبنا أنّ الْم  
فيا أيها اجليل احملب يف كلّ مشرِق ومغرب، خفّوا للتحلِّي بشمائل نبيكم وأخالقه، وتزينوا مبناقبِـه  

  .اوآدابِه، ومتثَّلوا هديه، وترسموا سنته، وعضوا عليها بالنواجذ، تغنموا وتنعموا وتسودوا وتقودو
  يا مسلمون لسنة اهلادي ارجِعوا واسترشدوا بدروسها وتعلَّموا

  ].٢١:يوسف[واللَّه غَالب علَى أَمرِه ولَكن أَكْثَر الناسِ الَ يعلَمونَ 



 ٥٥

يو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهبحت مأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، قُلْ إِن كُنت  كُمـوبذُن لَكُم رفغ
 رِينالكَاف بحالَ ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّووولَ فَإِن تسالرو وا اللَّهيعقُلْ أَط يمحر غَفُور اللَّه٣١:آل عمـران [و ،

٣٢.[  
اهللا بارك اهللا يل ولكم يف الوحيني، ونفعين وإياكم دي سيد الثقلني، أقول قويل هـذا، وأسـتغفر   

  .العظيم اجلليل يل ولكم ولسائرِ املسلمني من كلّ ذنبٍ، فاستغفروه وتوبوا إليه؛ إنه كان توابا
---------------------------  

عن أنس رضي اهللا ) ٤٤(كتاب اإلميان : ، صحيح مسلم)١٥(كتاب اإلميان : صحيح البخاري] ١[
  )).من نفسه: ((عنه، ليس فيه قوله

عـن  ) ١٧٩٥(كتاب اجلهـاد  : ، صحيح مسلم)٣٢٣١(كتاب بدء اخللق  :صحيح البخاري] ٢[
  .عائشة رضي اهللا عنها

، والبيهقي )١٥(، والدارمي يف املقدمة )٦/٣٢٥(، وابن أيب شيبة )١/١٩٢(أخرجه ابن سعد ] ٣[
، )٢٦٤(والصغري ) ٢٩٨١(عن أيب صاحل مرسال، ووصله الطرباين يف األوسط ) ٢/١٤٤(يف الشعب 

عن ) ١٣(، والرامهرمزي يف األمثال )١١٦١، ١١٦٠(، والقضاعي )٤/٢٣٠( الكامل وابن عدي يف
، ووافقه الذهيب، وهو يف السلسـلة الصـحيحة   )١٠٠(أيب هريرة رضي اهللا عنه، وصححه احلاكم 

  .ويف الباب عن أنس وجبري بن مطعم وابن عمر رضي اهللا عنهم). ٤٩٠(
حدثين بعض أهل العلم أن رسول : "فقال) ٤/٤١٢(ة أخرجه ابن إسحاق كما يف السرية النبوي] ٤[

فذكره يف حديث طويل، وهذا سند معضل، وروي عن قتـادة  :..." اهللا قام على باب الكعبة فقال
: من طريق ابن إسحاق، وليس فيهما قولـه ) ٢/١٦١(السدوسي مرسالً، أخرجه الطربي يف تارخيه 

  )).اللهم اغفر لقومي فإم ال يعلمون((
  الثانيةاخلطبة 

احلمد هللا الذي جعلنا من خريِ أمة أخرِجت للناس، سبحانه وحبمده خصنا بشريعة ال يعروها عـوج  
وال التباس، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له هو اري من فتن الدنيا واألرماد، وأشهد أن 

وساس، وخري ا عبد اهللا ورسوله أفضل من قادة أروى كاس، وعلى  نبينا حممده السنيمن سقانا بسريت
  .آله وصحبه الصفوة من كل املال والناس، ومن تبعهم بإحسان إىل يومِ الدين

فاتقوا اهللا عباد اهللا، واعلَموا أنَّ من مقتضى حمبة رسول اهللا حمبةَ آله األطهار وصحبه األخيار : أما بعد
ل بيته الطيبني الطاهرين وزوجاته الطاهرات أمهـات املـؤمنني   املهاجرين منهم واألنصار، وود أه

وصحابته الغر امليامني، فلَيس يف األمة كالصحابة يف الفضلِ واملعروف واإلصابة؛ أبر الناس إميانـا،  
واألمهـات، وإىل  وأهداهم قلوبا، وأجفَاهم ِهللا جنوبا، انتهوا يف حمبتهم خلري الربية إىل تفديته باآلباء 

  .أعايل الدرجات وسامي الغايات اليت متتنِع إالّ على النفوسِ املشرقة باليقني
  ربيت جيالً أبيا مؤمنا يقظًا حسوا شريعتك الغراء يف َمِ

  !ومن علي ومن عثمانُ ذو الرحم؟! فمن أبو بكر قبل الوحي من عمر؟



 ٥٦

برِئ من النفاق وكان له من منازل اإلميان على قدرِ حمبته هلم واالئتساء م،  فمن أحبهم وأثىن عليهم
  ].١٨:الفتح[لَقَد رضي اللَّه عنِ املُؤمنِني إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة : يقول سبحانه

  !إذا اهللا أثنى بالذي هو أهلُه عليهم فما مقدار ما ميدح الورى؟
ال حيبهم إال مؤمن، وال يبغضهم : ((اخلبر عن سيد البشر يف بيان حقِّهم وعظيمِ قدرِهمويف صحيحِ 

  ].١))[إالّ منافق، ومن أحبهم أحبه اهللا، ومن أبغضهم أبغضه اهللا
  أولئك أَحبابِي وصحبِي ومعشري وقومي وإخواين وأعالم أميت

جاء بأعظمِ الفرى، فهم ـ وامي اهللا ـ ال يذكَرون إالّ فمن تطاول عليهم وافترى فقد ظلَم واجترى و
  .باجلميل، ومن ذكرهم بغري اجلميل فهو على غري السبيل

وختاما، فلتعلَموا ـ يا رعاكم اهللا ـ أنّ من أحب شيئًا أجراه دوما على لسانه ومكَّنه من سـويداء    
  .جنانه

على احلبيب رسولِ اهللا كما أمركم بذلك ربكـم   أال فأكثروا ـ رمحكم اهللا ـ من الصالة والسالمِ  
إِنَّ اللَّه ومالئكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صـلُّوا  : جلّ يف عاله، فقال تعاىل قوالً كرميا

: خرجه مسلم يف صـحيحه ، وقال عليه الصالة والسالم فيما أ]٥٦:األحزاب[علَيه وسلِّموا تسليما 
  )).من صلّى علي صالة واحدة صلّى اهللا عليه ا عشرا((

  يا رب صلِّ على النيب املصطفى ما غردت يف األيك ساجِعة الرىب
  صلّوا على من تدخلون بِهديِه دار السالمة تبلغون الْمطلَبا

  موايا أيها الراجون خري شفاعة من أمحد صلّوا عليه وسلِّ
  صلَّى وسلّم ذو اجلالل عليه ما لبى ملَب أو تحلّل محرِم

اللّهم فاجز عنا نبينا حممدا خري اجلزاء وأوفاه، وأكمله وأسناه، وأمتَّه وأاه، وصلِّ عليه صالةً تكون له 
  .رِضاًء، وحلقِّه أداًء، ولفضله كفاء، ولعظمته لقاء، يا خري مسؤول وأكرم مأمول

اللـهم اجعـل   . للّهم إنا نسألك حبك، وحب رسولك حممد ، وحب العملِ الذي يقربنا إىل حبكا
  .حبك وحب رسولك أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا والناس أمجعني

  ...اللهم أعز اإلسالم واملسلمني
---------------------------  

عن الرباء رضي ) ٧٥(كتاب اإلميان : صحيح مسلم، )٣٧٨٣(كتاب املناقب : صحيح البخاري] ١[
  .اهللا عنه، قاله يف األنصار رضي اهللا عنهم

=====================================================  
  هـ٢٦/١/١٤٢٧نشرت جريدة املدينة يف 

  صفاء القلوب وحسن الظن باآلخرين من كمال االميان: صاحل آل طالب 
  رمةمكة املك -علي العمريي 



 ٥٧

أوصى إمام وخطيب املسجد احلرام فضيلة الشيخ الدكتور صاحل بن حممد آل طالب املسلمني بتقوى 
داعيا إىل صفاء القلوب وحمبة . اهللا عز وجل والعمل على طاعته والبعد عن احلسد والبغض والكراهية

يـوم أمـس   وقال فضيلته يف خطبة اجلمعـة  . الناس وحسن الظن باالخرين الا من كمال اإلميان
باملسجد احلرام ان القلوب اصدق العواطف وحمرك األخالق وموجه التصرفات وإذا صلحت صلحت 

وان تزكية النفوس هي الغايات اليت بعث من اجلها الرسل وكثري ما تكون . كل األخالق واألعمال
ـ    ب اآليات البينات من القرآن الكرمي تصب معانيها عن القلب فذلك ان الشـجاعة والكـرم واحل

والعطف والشفقة واالحسان والرب والتقوى وااليثار واالنس باهللا واللذه مبناجاته واإلميان واليقني وكل 
أنواع اخلري ال ميكن ان توجد اال بالقلوب الطاهرة الزكية وال ميكن ان تسكن يف قلب ملوث باحلسد 

  .واالنانية واالثرة وسوء الظن باالخرين
لناس حيرصون على ان تكون قلوم صاحلة يتفقدوا ويصـونوا ممـا   ونوه فضيلته ان االخيار من ا

  .يعكرها ويفسدها
ولقد علق اهللا فالح البعد على زكاء نفسه فقال سبحانه بعد ان اقسم احد عشر قسما قد افلح مـن  
زكاها وقد خاب من دساها واضاف ان القلوب السليمة والزكية هي اليت امتألت بالتقوى واإلميان 

باخلري واالحسان وانطبع صاحبها بكل خلق مجيل وانطوت سريرته على الصـفاء والنقـاء    ففاضت
وبني فضيلته ان صاحب القلب اخلبيث واخللق الذميم فالناس منه يف بالء وهو . وحب اخلري لالخرين

من نفسه يف عناء وان املسلم ال حيمل يف نفسه على اخوانه حسداً أو ضغينة وال تطيب السـرية اال  
صفاء السريره واصحاب األخالق احلميده هم أقرب جملساً من رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   ب

واخالقهم وقلوم الصادقة توصلهم إىل الدرجات العليا من اجلنة اليت لن يبلغوها بنوافل العبـادات  
ة مـن  مشرياً انه ال يصلح لسكىن اجلن. فسالمة الصدور من كمال اإلميان وحسن اإلسالم. األخرى

ونزعنـا مـا يف   (تلوث قلبه باالدران حىت يصفى القلب حيث قال سبحانه وتعاىل يف أهل اجلنـة  
وقـد  ) يدخل اجلنة اقوام افئدم مثل افئدة الطري(ويقول صلى اهللا عليه وسلم ). صدورهم من غل

  .وال غالامتدح اهللا األنصار بام ال جيدون يف صدورهم حاجة مما أويت غريهم الحسداً وال غرية 
======================== 

  حرية التعبري أم كل احلقوق لكل الناس
 

  هيثم مناع: الكاتب
جاءت حادثة الرسوم املسيئة للرسول الكرمي لتعيد فتح النقاش واسعا حول مفهوم احلريات األساسية 

أو ألن واحلقوق على الصعيد العاملي، ال ألن هناك قوى خفية حترك النار حتت اهلشـيم وحسـب،   
سيطرة منطق مييين متطرف على احلكم يف أكثر من بلد مشايل جعلت من العداء لآلخر أيديولوجيـة  

. رمسية غري معلنة، بل، أيضا ورمبا أوال، ألن لكل حادثة معاين ودالالت تتعدى جمرد املقاربة التآمرية
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األسباب واآلليات اليت فال ميكن صناعة قضية من العدم، وحىت عندما حيدث ذلك، ال بد من متابعة 
  .حولتها إىل قضية

أما أن نتوقف عند سفاهات وزيرة اخلارجية األمريكية اليت تعتقد بقدرة السلطات البعثية السورية على 
حشد مظاهرات يف إندونيسيا، فإن ذلك يزجنا طوعا أو كرها يف منطق مغلق الفكر ومغلق النـهج،  

طحية وآنية تثري الشفقة على مصدريها أكثـر ممـا   يسعى لتوظيف كل شيء يف مقاربات سياسية س
  .تبعث على الضحك

هل هي الغرية على حرية التعبري؟ أين كانت هذه الغرية عندما أغلق تلفزيون أكراد تركيا أو حمطـة  
املنار؟ أين منا تلك الغرية اليت تصمت بشكل خمجل عن اعتقال صحفيني أبرياء كسامي احلـاج يف  

علوين يف مدريد؟ غرية ال تعطي يف الصحافة األوروبية واألمريكية حيـزا يـذكر   غوانتانامو وتيسري 
  .لكارثة اغتيال واختطاف الصحفيني العراقيني من كل األطراف املشاركة يف الصراع على العراق

أمام قراءة املزايدات اللفظية يف حرية التعبري ال ميكن إال استحضار مجلة الصديق منصف املرزوقي حني 
أو مـن  ... خييل إليك وأنت تقرأ من يلعب ورقة هذه احلجة أم يسخرون مـن ذكائـك   " يقول

اطالعك على مجلة املبادئ اليت أسست حلرية تؤطرها قوانني متنع الثلب والتحقري واالفتراء وتعاقـب  
  ".فال وجود يف أي من البلدان الدميقراطية ملبدأ حق يف املطلق وحرية غري مشروطة. عليها

من صحيفة يف أزمة ماليـة،  " الكشكول البهائي"ضية الصور املسيئة ما يسميه املثل العراقي مجعت ق
وأخرى يف أزمة هوية، وثالثة تعيش من اإلثارة يف غياب أية قضية، إىل وزير بال وزارة مشاال وأنظمة 

  .حكم بدون شرعية جنوبا، مع مجاهري حمرومة من الدور والفعل واحلقوق الدنيا للبشر
فهذه القضية تفتح .. كل من خيوض الصراع يستحق االحترام، وال كل من يسعى للحوار بريئا ليس

األعني على حشد ضخم من التراجع واإلحباط واخلدع اليت جعلت الشك يتحول إىل قيمة سـلبية  
عامة يف عامل أصبح التدخل فيه عدوانا على احلق يف االختيار، واحلق يف التكوين الذايت للشخصـية،  

احلق يف تقرير املصري الفردي واجلماعي، واحلق يف استعمال التقنيات احلديثة من دون رقيب يتابعنا و
حىت يف السيارة اخلاصة اليت كان الرادار يكتفي بتسجيل رقمها فصار يصور من فيها، وأخريا وليس 

  .آخرا، احلق يف املشاركة يف صنع العامل
تدخل يسمح لنفسه بإعادة رسم ثقافة اآلخر ومكانه مـن  هذه احلقوق ضرا مفهوم خمتزل وفوقي لل

على تقدير األشياء وحتديد املواقف " القدرة"خارجه ومن فوق رأسه، وفوق كل هذا حيتكر فيه امتياز 
  .ورسم معامل ومعايري اخلري والشر

فيه وهو بذلك خيلق ال حمالة إحساسا متصاعدا باإلحباط والريبة بل اخلوف من اآلخر، خوف خيتلط 
  .العقالين باالنفعايل لتضيع احلدود بني جمرد احلذر ومشاعر احلقد

حققت ثورة االتصاالت تواصل العامل مع العامل بال حدود، ويف أكثر املناطق حمافظة واحتشاما ميكن 
ملراهق أن يتابع على الفضائيات أفالما جنسية خليعة، ويف أكثر املناطق علمانية ميكن متابعة الـربامج  
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العامل يكتشف يف كل يوم نقاط تشـاه واختالفـه،   . نية األكثر حمافظة دون اخلروج من املرتلالدي
  .بشكل فوضوي وعشوائي، دون ضوابط ونواظم، قانونية أو أخالقية

ويف هذه الفوضى ومنها، يشعر كل مشارك بأنه طرف كامل العضوية يف الفعل الثوري املشـهدي  
l’acte révolutionnaire du spectacle  .    وبالتايل يشعر أنه قـادر علـى اسـتعماله

  .وتوظيفه، إن مل يكن كمالك لوسيلة اإلعالم، ففي احلد األدىن كموضوع هلا
عامل جعلنا حىت أمس القريب نعيش مع عقدة امسها الرقابة، باتت يف أعماق كل مفكر حر أقوى من 

سوأ، اخلري والشـر، الدميقراطيـة   عقدة أوديب، ومع نظم رأي اآلخر وموقفه يف ثنائية األفضل واأل
ثنائيات جعلت العدو شرطا من شروط الدينامكية الثقافيـة  .. واإلرهاب، الثورة والثورة املضادة، اخل

هذا العامل جيعلنا نضطرب اليوم يف هذا التشـابك  . والسياسية واالقتصادية باملعىن األسوأ للدينامكية
حلضارة وطموحات من هم خارجها، دف إعادة صياغة احلاد بالسالح األبيض واألسود بني أزمة ا

مل يكن هلذا العامل أن يقدم لنا خريات ثورته املعرفية برباءة األطفال . العالقة بني احلضارات والثقافات
لذا مت توظيف ثورة االتصاالت خلدمة منظومـة  . ومثالية ثوريني أصبحوا جزءا من رومانسية التاريخ

معرفية مهيمنة، كما أصبح الدفاع الثقايف الذايت حيمل معامل مقاومة اهليمنة  اقتصادية سائدة ومنظومة
  .الثقافية واالقتصادية ورفض اخلضوع لصورة منطية للعامل تفرض على اجلميع

يذكّر الشاعر املصري السريايل جورج حـنني   l’esprit frappeur" الروح الطارق"يف كتاب 
ن نتوقف عند املرة األوىل، عندما كافحت أوروبا هذا الشرق وهو يعنينا هنا أ. بأوربة البائسة مرتني

  .ميثل فرصة ساحنة للعظمة
يدون مؤرخو األديان أن أوروبا اليت فضلت قروا الوسطى على حضارة العرب، كانت تقّدم رسول 

  .اإلسالم يف صوريت نيب العنف ونيب الشهوة
ا صحيفة لقرائها من أجل رسم تعبريي عـن  هل بالصدفة أن تتكرر هذه الصورة يف مسابقة تنظمه

شخصية الرسول الكرمي؟ هل هي الوعكة املعاصرة للحضارة الغربية اليت بدأت بالرغبة اجلاحمة لعاملية 
وتكاد تعد نعشها بانتكاس مصادر إهلامهـا إىل   l’universabilité de ses valeursقيمها 

اآلخر ليس، وال ميكن أن يكـون حـىت يف أحسـن    الصورة السلبية املتعالية يف التعاطي مع اآلخر؟ 
حنن أمام صهاريج ثقافية . أحواله، كتلة بشرية متجانسة ومتماسكة تعرب عن الوحدة األسطورية لألمم

وهي إن كانت حتمل عناصر مشتركة وخمتلفة عن النسق التقليدي الذي تسري فيـه العوملـة   . هائلة
وع والثورة، التلقيح والعقم، التأثري والتـأثر، التعبئـة   الثقافية، فال شك بأا تضم كل عناصر اخلض

أليس من املثري للتساؤل أن تكون املناطق األكثر تأزما بـاملعىن  . واالنفجار العشوائي، القوة والضعف
  اجليوسياسي هي املناطق األكثر عنفا يف رد فعلها وتعاملها مع أزمة الصور املسيئة؟

اجهة رمزية بني الكل اإلسالمي والكل األورويب، يف فترة ال لكن كيف ميكن أن ندخل يف منطق مو
ميكن لعاقل أن يبصر فيها خمرجا من اهليمنة أحادية القطب للعامل بدوما؟ هـل ميكـن أن نسـمح    
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غري طبيعي وغري إسالمي؟ تسـونامي  " تسونامي"ألنفسنا ذا الترف يف حقبة دخول العامل يف منطق 
  .ة الطوارئ وهيمنة القوانني االستثنائيةمن نوع خاص، امسه عوملة حال

أي بتعبري آخر، تراجع منظومة حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي واالسـتهتار بالقـانون الـدويل    
  .والقواعد األخالقية من قبل الطرف األكثر قدرة على الفعل العسكري واالقتصادي يف العامل اليوم

ة اخلطاب السياسي لإلدارة األمريكية، مثة شعور قـوي  يف مواجهة اجلمع بني عنجهية القوة وحمدودي
  .بأن هذا العامل يقبع يف قارب خمتل التوازن، ليس الربان فيه العنصر األكثر حكمة وحنكة وخربة

كما أن تراجع األقوى عن القيم اليت أوصلته ملواقعه، خيلق حالة خوف عامة عند أصحاب كل القيم 
  .على اختالفها وغناها وتنوعها

عندما تز نقاط االرتكاز يعود كل مشارك يف اللعبة العاملية إىل دائرته الضيقة، باعتبارها النواة الصلبة ف
كنا يف التسعينيات . القادرة على بث روح الطمأنينة اإلنسانية األولية يف وجه غياب األمن باملعىن العام

كنا نطمح لنسبية . مكاسب والدا نناضل إلصالح األمم املتحدة، أما اليوم فنناضل للمحافظة على
 l’Etat providentielالدولة وعاملية احلقوق، وبتنا خنشى على مكتسبات الدولة االجتماعيـة  

كنا نبحث عن املشترك العاملي، فصار اخلوف من أمركة العاملي يزج النـاس يف  . وحلم دولة الرفاه
رآن الكـرمي يف غوانتانـامو والتعـرض    من املالحظ أنه بالرغم من االعتداء على الق. خصوصيام

  .للمساجد يف العراق، بقي العلم األمريكي خارج نطاق احلرق يف أزمة الصور املسيئة
ماليني نسمة؟  ٦فهل ذلك ألن مقاطعة الواليات املتحدة أصعب من مقاطعة بلد عدد سكانه أقل من 

بلد صغري إىل رمز سليب بكل  أم أن غباء وتطرف رئيس احلكومة الدامناركية سبب كاف ألن يتحول
  ؟"انصر أخاك ظاملا أو مظلوما"معىن الكلمة؟ وهل مهمة الربملان األورويب دخول منطق 

حتديـدا، هـي   " العجوز"فأوروبا . املعارك اليت تبدو يف الظاهر سهلة هي أحيانا األصعب يف العمق
ن اإلستراتيجي والثقايف والسياسي القادرة اليوم، مبؤازرة العامل اإلسالمي، على لعب دور صمام األما

على الصعيد العاملي، صمام أمان أمام سياسة أمريكية متهورة، واستقالة صينية متعمدة، وإعادة رسم 
  .للخارطة يف أمريكا الالتينية

فما معىن خلق شرخ أورويب إسالمي يف هذا الوضع بالذات؟ وخلدمة من استمرار األزمـة وزيـادة   
  عنف بني الشعوب؟االحتقان والتوتر وال

  نت.اجلزيرة
============================= 

  حرية التعبري بني القانون الدويل واملعايري الغربية املزدوجة
 

  خالد أمحد عثمان: الكاتب
ال جدل أن حرية التعبري عن الرأي تعترب من احلقوق األساسية لإلنسان اليت حرصت دساتري وقوانني 

ونظرا ملا للصحافة مـن أمهيـة   . ووضعت الضوابط الالزمة ملمارستها كثري من الدول على تأكيدها
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وتأثري كبري يف تكوين الرأي العام، فقد حظي تنظيمها باهتمام خاص من قبل املشرعني، فهي يف ظل 
النظم االستبدادية مكبلة بقيود شديدة، وهي يف ظل النظم الدميقراطية تتمتع حبرية واسـعة يف إطـار   

ولقد كانت حرية التعبري احلجة . اب التعبري وضمان عدم التعدي على حقوق الغريضوابط عادلة آلد
لتربير نشرها رسوما كاريكاتورية تتطاول على " يوالندز بوسنت"اليت تذرعت ا اجلريدة الدمناركية 

خامت األنبياء واملرسلني سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم، وتزدري بالدين اإلسالمي على حنو بشـع  
وهي احلجة اليت تذرع ا أيضا أندريز فوج رامسوسن رئيس وزراء الدمنارك عندما رفض يف . كريهو

بداية األزمة االجتماع مع جمموعة من سفراء الدول اإلسالمية الذين كانوا يسعون إىل التعبري عـن  
ال سـابق  وسبق لنا تفنيد هذه احلجة ودحضها يف مق. استنكارهم وقلقهم إزاء هذه الرسوم املسيئة

 ٣يف العدد الصادر يوم اخلمـيس  " االقتصادية"نشر يف جريدة " للذود عن اإلسالم والرسول"بعنوان 
واستكماال ملا قلناه يف مقالنا السابق، نود هنا أن . ٢٠٠٦) فرباير(شباط  ٢هـ املوافق ١٤٢٧احملرم 

يف القانون الدويل العام، ويف نسلط بعض الضوء على حرية التعبري عن الرأي يف إطار القواعد املستقرة 
  :ضوء املمارسات الغربية، فنقول ما يلي

، قررت أن حرية اإلعالم ١٩٤٦يف الدورة األوىل اليت عقدا اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة : أوال
حق أساسي من حقوق اإلنسان، وحمك جلميع احلريات اليت نذرت األمم املتحدة هلا نفسها، وبنـاء  

لبت من الس االقتصادي واالجتماعي مناقشة هذا املوضوع ووضع اتفاقيات دوليـة  على ذلك ط
  .منظمة بشأنه

، أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارهـا رقـم   ١٩٤٨) ديسمرب(كانون األول  ١٠يف : ثانيا
عالن من هذا اإل ١٩، الذي اعتمدت مبوجبه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وقد نصت املادة ٢١٧

  :على ما يلي
لكل إنسان احلق يف حرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حريته يف اعتناق اآلراء دون مضـايقة،  (

  ).ويف التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين بأي وسيلة دون اعتبار للحدود
على حرية الـرأي وحـق    ويبدو واضحا من قراءة هذا النص أنه جاء كمبدأ عام يهدف إىل التأكيد

التعبري عنه، ولكنه مل يضع الضوابط احملددة لكيفية ممارسة هذا احلق، ولذلك جاءت هذه الضوابط يف 
  .وثائق دولية الحقة

 ٢٠٠أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارها رقم  ١٩٦٦) ديسمرب(كانون األول  ١٦يف : ثالثا
، وقد أصبح هـذا  "د الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالعه"باعتماد اتفاقية أطلق عليها اسم 

من هذه االتفاقية احلـق يف   ١٩، وقد نظمت املادة ١٩٧٦) مارس(آذار  ٢٣العهد نافذا اعتبارا من 
  :حرية الرأي والتعبري، حيث نصت على ما يلي

  .لكل إنسان احلق يف اعتناق آراء دون مضايقة – ١
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ويشمل هذا احلق حريته يف التماس خمتلف ضروب املعلومات . ة التعبريلكل إنسان احلق يف حري – ٢
واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف 

  .قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارها
. جبات ومسؤوليات خاصةمن هذه املادة وا ٢تستتبع ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة  – ٣

وعلى ذلك، جيوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون حمددة بنص القانون، وأن تكـون  
  :ضرورية

  .الحترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم –أ 
  .حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة –ب 

حظرا على حق التعبري عن الرأي يف حاالت حمـددة تضـر   من هذه االتفاقية  ٢٠مث وضعت املادة 
  :باتمع الدويل، فنصت على ما يلي

  .حتظر بالقانون أية دعاية للحرب – ١
حتظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضا على التمييز  – ٢

  .أو العداوة أو العنف
أن حظر الدعاية من أجل احلرب يقتصر فقط على احلرب العدوانيـة وال  ويرى بعض فقهاء القانون 

يشمل احلرب من أجل الدفاع عن النفس أو إلخراج العدو من األقاليم احملتلة، فهذه احلرب جـائزة  
  .حبكم ميثاق األمم املتحدة الذي حظر احلرب العدوانية، ولكنه أجاز احلرب الدفاعية

، أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارها رقـم  ١٩٥٢) سمربدي(كانون األول  ١٦يف : رابعا
باعتماد االتفاقية اخلاصة باحلق الدويل يف التصحيح، وقد أصبحت هذه االتفاقية نافذة اعتبـارا   ٦٣٠
، وقد وضعت هذه االتفاقية القواعد اخلاصة حبق تصحيح املعلومات ١٩٦٢) أغسطس(آب  ٢٤من 

رها وسائل اإلعالم ووجوب تفادي نشر هذه املعلومات ومسؤولية من يقوم الكاذبة واحملرفة اليت تنش
  .بنشرها

خنلص من مجيع ما سبق إىل أن املواثيق الدولية وإن أكدت على حرية الرأي وحق التعبري عنه، إال أا 
وأن من أهم ضوابط ممارسة هذا احلق احترام حقـوق ومسعـة   . مل جتعله حقا مطلقا من أي ضوابط

والواقع أن الرسوم الدمناركية . ن وعدم التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينيةاآلخري
  .هي حتريض صريح على كراهية املسلمني، وال تتوافق البتة مع مبدأ حرية التعبري

وطاملا أن الدمنارك عضو يف االحتاد األورويب، فمن املناسب أن نذكر باحلكم الذي أصدرته احملكمـة  
، املتضمن أن حرية الصحافة ال تعـين  ١٩٩٩) يناير(كانون الثاين  ٢١وروبية حلقوق اإلنسان يف األ

وهنا . عدم مساءلة جتاوزات حرية التعبري مىت كانت تندرج حتت األفعال ارمة يف قانون العقوبات
دينا تعترف بـه  جتدر اإلشارة إىل أنه توجد مادة يف القانون اجلنائي الدمناركي تعاقب من يسب علنا 

ومع ذلك قضى النائب العام الـدمناركي  . واإلسالم هو أحد األديان املعترف ا يف الدمنارك. الدولة
منظمة إسالمية ضد اجلريدة اليت أقدمت على نشر الرسوم املسيئة  ١١بعدم قبول شكوى تقدمت ا 
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لدمناركي يف موقفه إىل مبدأ حرية للرسول الكرمي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وقد استند النائب العام ا
  .التعبري عن الرأي

وقد أيدت بعض األوساط السياسية واإلعالمية األوروبية املوقف الدمناركي استنادا إىل حجة حريـة  
التعبري، وهي حجة داحضة يف ضوء القواعد الدولية سالفة الذكر، كما أن التذرع ذه احلجة لتربير 

وهو ج دأب عليـه  . ة املعايري الغربية والكيل مبكيالني يف هذا الشأنهذا املوقف يدل على ازدواجي
  :الغرب وأصبح ديدنه، وندلل على ذلك بالسوابق التالية

يف أواخر عقد الثمانينيات من القرن املاضي أصدرت إحدى اجلامعات الفرنسية قرارا ال سابقة  – ١
شكك يف رسالته للدكتوراة يف أعـداد   له، يقضي بسحب درجة الدكتوراة من أحد الباحثني، الذي

وبالرغم من أن موضوع الرسالة . ضحايا احملرقة النازية من اليهود يف أوروبا أثناء احلرب العاملية الثانية
كان من املوضوعات العلمية يف جمال التاريخ، وبالرغم من أن الباحث حصل على الدكتوراة بعـد  

عية، إال أن الضغط الصهيوين الشديد استطاع أن يرغم اجلامعة إجازة رسالته طبقا لألصول العلمية املر
. على أن در مبدأ حرية التعبري عن الرأي وجترد الباحث من الدرجة العلمية اليت استحقها عن جدارة

كما أحيل املفكر الفرنسي املسلم روجيه جارودي إىل إحدى احملاكم الفرنسية بتهمة معاداة السامية، 
ا تناول فيه بالنقد العلمي معظم االدعاءات واملزاعم اليهودية اليت استندت إليها احلركة ألنه ألّف كتاب

الصهيونية يف إقامة دولة إسرائيل، ومنها االدعاء أن عدد ضحايا اليهود يف حمارق النازية بلـغ سـتة   
ـ  ن الـدول  ماليني، وأثبت أن هذا الرقم مبالغ فيه، وأنه استخدم البتزاز التعويضات واملساعدات م

األوروبية، وقد أصدرت احملكمة الفرنسية حكما يقضي مبعاقبة املفكر جـارودي جبـزاءات ماليـة    
وأصبح هذا احلكم سيفا مسلطا على رقبة كل من حياول أن يوجه ". احلبس"وجزاءات سالبة للحرية 

  .نقدا للحركة الصهيونية والسياسة اإلسرائيلية
عربية املتحدة إىل إغالق مركز زايـد الثقـايف بسـبب    ، اضطرت اإلمارات ال٢٠٠٣يف سنة  – ٢

الضغوط األمريكية الشديدة واامها املركز بأنه يروج للفكر املعادي للواليات املتحـدة األمريكيـة   
وكان أكثر ما أخذ على املركز أنه استضاف الكاتب الفرنسي تريي ميسون، . واملعادي أيضا للسامية

وهكذا خسـر  . واعتربها أكذوبة ٢٠٠١) سبتمرب(أيلول  ١١ث الذي شكك يف أحد كتبه يف أحدا
علما أنه . العامل العريب أحد املراكز البحثية املرموقة بسبب عدم استطاعة الغرب حتمل الرأي املخالف

اليت ال تتسـم  ) الدراسات(يوجد يف الواليات املتحدة العديد من مراكز األحباث املتخصصة يف نشر 
  .ى اإلساءة إىل العرب واملسلمني وبث الكراهية ضدهمباملوضوعية وتنطوي عل

أقامت وسائل اإلعالم الربيطانية والغربية الدنيا ومل نقعدها حني نشر الدكتور غازي القصييب،  – ٣
عندما كان سفريا للسعودية يف بريطانيا، قصيدته اليت أشاد فيها بالفدائية الفلسطينية الشهيدة وفـاء  

ل اإلعالم الغربية قصيدة حترض على األعمال االنتحارية ضد إسرائيل، وجتاهل إدريس، واعتربا وسائ
اإلعالم الغريب أن هذه القصيدة كانت ردة فعل مواطن عريب لواقع احتالل إسرائيل األراضي العربية 

  .وممارستها أبشع أنواع القمع واإلرهاب وجرائم احلرب ضد الشعب الفلسطيين
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مينارغ مدير األخبار يف إذاعة فرنسا الدولية، بأن إسـرائيل دولـة   صرح أالن  ٢٠٠٤يف سنة  – ٤
عنصرية، فشنت املنظمات الصهيونية ضده محلة شعواء أدت إىل استقالته من منصبه ومل يسعفه مبدأ 

  .حرية الرأي والتعبري يف مواجهة تلك احلملة
 ديفيد إيرفينج بتهمة اعتقلت السلطات النمساوية املؤرخ الربيطاين الشهري ١٨/١١/٢٠٠٥يف  – ٥

معاداة السامية، ألنه نفى وجود أفران الغاز واحملرقة النازية لليهود، ومل ينقذه مبدأ حرية الرأي والتعبري 
  .من االعتقال

، "آيات شيطانية"عندما نشر الكاتب الربيطاين، اهلندي األصل، سلمان رشدي روايته املسماة  – ٦
واملسلمني، وصدرت يف إيران فتوى در دم املؤلف املذكور، ثارت  واليت تتضمن إهانة بالغة لإلسالم

بعض الدول األوروبية وطالبت حكومة إيران بإلغاء هذه الفتوى حبجة حرية الرأي والتعبري، بينمـا  
داست هذه الدول على حرية الرأي والتعبري، عندما أصدرت قوانني منحت مبوجبها اليهود واحلركة 

لتارخيية املطلقة اليت حتظر مناقشة مزاعمها وأساطريها، وتعاقب كل من خيـالف  الصهيونية احلصانة ا
  .هذا احلظر باحلبس والغرامة املالية

قامت حكومة النمسا بتقدمي اعتذار علين وصريح عقب رسم بعض الفنانني لوحة تضم صـورا   – ٧
س الفرنسـي جـاك   شاذة لكل من ملكة بريطانيا إليزابيث والرئيس األمريكي جورج بوش والـرئي 

  .ومل يقل أحد إنه ما كان ينبغي على حكومة النمسا االعتذار استنادا إىل حرية التعبري. شرياك
ومن الغرائب اليت قيلت بشأن هذه الرسـوم الشـنيعة،   . هذا غيض من فيض ملعايري الغرب املزدوجة

إن رد فعل الواليات  تصريح دان فرايد مساعد وزيرة اخلارجية األمريكية لشؤون أوروبا، حيث قال
املتحدة وأوروبا جتاه اجلدل بشأن هذه الرسوم ينبغي أن يكون بتكثيف اجلهود من أجل اإلصالح يف 

" إصالح"وكأن املسؤول األمريكي يريد أن يقول إنه إذا استطاعت أمريكا وأوروبا . الشرق األوسط
ينتفضوا غضـبا إذا مـا مسـت    الشرق األوسط وفقا للمفاهيم الغربية، فإن العرب واملسلمني لن 

مقدسام وعقيدم بأي إساءة أو إهانة، ألن اإلصالح الغريب سيجعلهم يتقبلون أي إهانـة بقبـول   
ولو راجع هذا املسؤول كتب التاريخ لوجد أن العدوان على أمة حممد صلى اهللا . حسن) دميقراطي(

يبعث فيها روح املقاومة وجيدد قـدرا  عليه وسلم، أيا كان نوعه ومهما كان عاتيا، ال مييتها وإمنا 
على التصدي للمعتدين، وما ردة الفعل لدى املسلمني حيال إساءة اجلريدة الدمناركية إىل رسـوهلم  

  .الكرمي إال دليل واضح على ذلك
  صحيفة اإلقتصادية السعودية

============================= 
  حرية الرأي

 
  هاين بن عبد اهللا جبري: الكاتب
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متتع اإلنسـان  : ل اإلسالم حرية الرأي والتعبري مبفهومها اإلسالمي، وحرية الرأي والتعبري تعين كف(
بكامل حريته يف اجلهر باحلق، وإسداء النصيحة يف كل أمور الدين والدنيا، فيما حيقق نفع املسلمني، 

مر باملعروف والنـهي  ويصون مصاحل كل من الفرد واتمع، وحيفظ النظام العام، وذلك يف إطار األ
  .عن املنكر 

ومع اهتمام اإلسالم حبرية الرأي والتعبري إالَّ أنه حرص على عدم حتريرها من القيود والضوابط الكفيلة 
حبسن استخدامها، وتوجيهها إىل ما ينفع الناس ويرضي اخلالق جل وعال، فهناك حـدود ال ينبغـي   

فيما يغضب اهللا، أو يلحق الضرر بالفرد واتمع على  االجتراء عليها وإال كانت النتيجة هي اخلوض
  ).١) (السواء، ويخل بالنظام العام وحسن اآلداب

وهلذا احلق املكفول طرق ووسائل توصل إليه، منها ما نص الشارع على عينه بإباحة أو حترمي، ومنها 
  .م احلديثة ما سكت عنها فلم ينص على اعتبارها وال عدم اعتبارها، كوسائل اإلعال

ويرى كل متابع ما حيصل من تداعٍ كبري لتناول األطروحات، وتبادل اآلراء، وتعاطي احلوارات، كما 
يشاهد ما يسلكه كل ذي رأي من وسائل للتعبري عما يف نفسه ليستشعر أنه بذل شيئاً مما تـربأ بـه   

  .الذّمة مهما كان حال هذه الوسيلة
أو يبحث يف أي فكرة؛ فهمه ترتيل األحكام علـى الوقـائع،    والباحث الشرعي إذ يدرس أي نازلة

  .ورائده تطلُّب احلق والبحث عن الدليل وإعمال الضوابط بعد استطالع الواقع ونشدانه 
ويف هذه األوراق القليلة نظرات عاجلة تبين ضوابط يف هذا املوضوع؛ علَّها تكون مقدمة لدراسات 

  .أكثر جداً وتوسعاً 
  :اعد ومقدمات قو: أوالً * 

حتتاج كل حادثة إىل معرفة أُصول وقواعد يتفرع عن معرفتها وتقريرها بيان احلكم الشـرعي هلـا،   
  :وسأتناول هنا مقدمات أصول أربعة 

  .جماالت إبداء الرأي : األوىل 
كل أمر جاء الشرع حبكمه بدليل من األدلة، سواء كان متعلقاً بالعبادات أو املعامالت أو العقوبات 

ومـا كَـانَ   "أو العالقات الشخصية، فهذا ليس لإلنسان فيه إال أن يعملبمقتضى الدليل ويتفقَّه فيه، 
مرِهأَم نةُ مرياخل مكُونَ لَهراً أَن يأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤالَ منٍ ومؤم٣٦: األحزاب" [ل.[  

ومعىن الرضا باهللا رباً وباإلسالم . ذ العبودية هللا تقتضي االمتثال ألمره وهذا أظهر من أن يستدل له ؛ إ
ديناً و مبحمد صلى اهللا عليه وسلم نبياً ؛ هو التحاكم إىل منهاج اهللا تعاىل ورد األمر إليه، ولذا نفى 

حكِّموك فيما شجر بينهم فَالَ وربك الَ يؤمنونَ حتى ي: "اهللا تعاىل اإلميان عمن مل يستكمل هذا فقال
  ].٦٥: النساء" [ثُم الَ يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليماً

وهذا أصل عظيم من أصول اإلميان، وهو معىن اإلسالم، فإن حقيقة اإلسالم هـي االستسـالم هللا   
ودين املسلمني مبين على إتباع كتاب اهللا وسنة رسوله . مل ينقد له  واالنقياد له، ومن مل يرد إليه األمر

صلى اهللا عليه وسلم وإمجاع األمة، وهي األصول املعصومة اليت ال جيوز جتاوزها أو اخلروج عنـها  
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 يا أَيها الَّذين آمنـوا الَ : "قال تعاىل ). ٣(وعلى أساسها توزن مجيع اآلراء واألقوال واألعمال ). ٢(
أي ال تسرعوا يف : [، قال احلافظ ابن كثري يف معىن اآلية]١:احلجرات" [تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله

األشياء بني يديه، أي قبله، بل كونوا تبعاً له يف مجيع األمور، حىت يـدخل يف عمـوم هـذا األدب    
: اهللا عليه وسلم حني بعثه إىل اليمن حيث قال له النيب صلى -رضي اهللا عنه  -الشرعي حديث معاذ 

بسنة رسـول اهللا  : فإن مل جتد ؟ قال : قال صلى اهللا عليه وسلم . بكتاب اهللا تعاىل : مب حتكم ؟ قال
احلمـد هللا  : فضرب يف صدره وقال . أجتهد رأيي: فإن مل جتد ؟ قال: قال . صلى اهللا عليه وسلم 

أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إىل ما بعد الكتـاب   فالغرض منه). ٤" (الذي وفق رسول رسول اهللا
قال علي بن أيب . والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقدمي بني يدي اهللا ورسوله 

ال تقولوا خالف ": الَ تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله: ( " -رضي اهللا عنهما  –طلحة عن ابن عباس 
ال تفتاتوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت يقضي اهللا تعاىل : "وقال جماهد". لسنةالكتاب وا
  ).٥") (على لسانه

وعلى هذا اهلدي يف الرد إىل الكتاب والسنة وعدم خمالفتهما مهما ظهر بالرأي والفكـر خمالفتـهما   
  .للمصاحل ؛ سار سلف هذه األمة 

لسنن ال تخاصم، وال ينبغي هلا أن تتبع بالرأي والتفكري، ولو فعل إن ا: " -رمحه اهللا  -قال أبو الزناد 
الناس ذلك مل ميض يوم إال انتقلوا من دين إىل دين ، ولكنه ينبغي للسنن أن تلزم ويتمسك ا على ما 

  ).٦" (وافق الرأي أو خالفه
، فما قرر فيها فهو أصـل   ولذا كان جمال الرأي يف اإلسالم جماالً حمكوماً بالكتاب والسنة واإلمجاع

  .معصوم ال يخرج عنه 
وإذا أعمل اإلنسان رأيه وقرر نتائج بناها على مقتضى املصاحل أو غريها وهي معارضة لكتـاب اهللا  

  ).٧(وسنة رسوله ؛ فقد راغم الشرع ومل يقابله بالرضى والتسليم 
ت إحدامها األخـرى حبجـر   اقتتلت امرأتان من هذيل فرم: قال  -رضي اهللا عنه  -عن أيب هريرة 

فقتلتها وما يف بطنها، فاختصموا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غـرة عبـد أو   
: وليدة، وقضى بدية املرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقام حمل بن النابغة اهلذيل فقال 

فقال ) ٨(نطق وال استهل؛ فمثل ذلك يطَل ؟ كيف أغرم من ال شرب وال أكل، وال ! يا رسول اهللا 
  ).٩" (إمنا هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قال العلماء إمنا ذم سجعه ألنه عارض حكم الشرع ورام إبطاله، ولذا شبهه بالكهان الذين يروجون 
  .)١٠(أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعني 

وأما ما مل يبني حكمه واملوقف منه بعينه يف الشرع ؛ فإن للمسلم أن يتخذ فيه رأياً يبديه ال يتعارض 
وذلك كطريقة تنفيذ ما أمر اهللا به وسكت عن طريقة تنفيذه، أو . مع الضوابط العامة إلبداء الرأي 

ال اجتهاد يف موارد النص (ن ولذا كان من القواعد املقررة عند أهل العلم أ. ما مل يرد به نص حمكم 
  ).١٢(، وأن ما عارضالنص فاسد االعتبار ) ١١) (



 ٦٧

  .صاحب الرأي : الثانية 
والَ تقُولُوا لما تصف أَلِْسنتكُم الكَذب هذَا حـاللٌ وهـذَا   : "ذم اهللا تعاىل من يقول بال علم، فقال 

  ] .١١٦:النحل" [نَّ الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الكَذب الَيفْلحونَحرام لِّتفْتروا علَى اللَّه الكَذب إِ
والثاين غري املعتـرب، وهـو   ... أحدمها املعترب شرعاً : االجتهاد يف الشريعة ضربان : "قال الشاطيب 

. غـراض  الصادر عمن ليس بعارف مبا يفتقر االجتهاد إليه ؛ ألن حقيقته أنه رأي مبجرد التشهي واأل
وخبط يف عماية، واتباع للهوى، فكل رأي صدر على هذا الوجه فال مرية يف عدم اعتباره ؛ ألنه ضد 

" وأَن احكُم بينهم بِمـا أَنـزلَ اللَّـه والَ تتبِـع أَهـواَءهم     : "احلق الذي أنزل اهللا، كما قال تعاىل 
  ).١٣] (٤٩:املائدة[

  .ع فهو يف كل علم، فليس ألحد أن يتناوله بغري إتقان له وهذا كما يكون يف أحكام الشر
" وما يتبِع أَكْثَرهم إِالَّ ظَنا إِنَّ الظَّن الَ يغنِـي مـن احلَـق شـيئاً    : "وقد ذم اهللا تعاىل من يتبع الظن

رضِ يضلُّوك عن سبِيلِ وإِن تطع أَكْثَر من في اَأل: "وجعل طاعة من يتبع الظن ضالالً]. ٣٦:يونس[
  ].١١٦:األنعام" [اللَّه إِن يتبِعونَ إِالَّ الظَّن وإِنْ هم إِالَّ يخرصونَ

فال بد أن يكون صاحب الرأي من أهل اخلربة واالختصاص فيما يتكلّم عنه ، وكالم اإلنسان فيمـا  
  .جيهله غري مفيد 

" فَاسـأَلُوا أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنـتم الَ تعلَمـونَ     : "دون غريهم واهللا تعاىل أمر بسؤال أهل الذكر 
  .، وهذا دليل على أن ما يقوله غري العامل ال عربة به ]٤٣:النحل[

ولذا ملا وصف أهل العلم رجال املشورة جعلوا من صفام العلم فيما يستشارون فيه، قال ابن خويز 
ة العلماء فيما ال يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الـدين،  واجب على الوالة مشاور: ( منداد 

ووجوه اجليش فيما يتعلّق باحلرب ، ووجوه الناس فيما يتعلَّق باملصاحل، ووجوه الكتـاب والـوزراء   
  ).١٤) (والعمال فيما يتعلّق مبصاحل البالد وعمارا 

  .فجعل كالً يستشار فيما هو خمتص به 
يسوغ ملن مل يكن خمتصاً يف فن أن يتكلم فيه، ولذا ذكر الفقهاء أنـه يشـرع    وكذا إبداء الرأي ال

، فكذلك غري الطب يمنع من مل يكن مؤهالً من إبداء رأيه ؛ إذ ال ) ١٥(احلَجر على املتطبب اجلاهل 
  .يوثق برأيه 

العـالج  فالعامل بالشرع يبني أحكام الشرع وضوابطه يف كل أمر وتصرف، لكن ليس له أن يصف 
  .املركَّب للمرضى إال إذا كان مع ذلك طبيباً 

  .وهكذا .. واملهندس له أن يتناول أموراً هندسية بالرأي لكن الفتوى إمنا تناط بالعامل بالشرع فقط 
والسبب يف هذا أن الرأي املعترب هو املبين على العلم والتثبت، وأما ما مل ينب عليهما فهو حمض ظن ال 

شيئاً، ومعلوم أن للخياالت واألوهام رواداً ال يعبأ م يف جمال الفكر، ومن هنا كـان   يغين عن احلق
  :أهل العلم ال يعتربون بكل خالف حىت قيل 

  وليس كل خالف جاء معترباً إال خالف له حظ من النظر
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ت، أو بين وإذا أريد قياس الرأي ومعرفة مكانته استند الناظر إىل ما استمد منه ؛ هل هو العلم والتثب
  على املصاحل الشخصية والعصبيات اجلاهلية وحمض اهلوى ؟

وقد قرر أهل العلم أدلة يبىن عليها احلكم الشرعي، وطرقاً لالسـتدالل والتـرجيح فيهـا توصـل     
للمطلوب، وإذا راعى أهل العلم ذلك يف األحكام الشرعية ؛ فهو تنبيه على اعتبار املنهج نفسـه يف  

  .، فال بد أن تبىن على دليل معترب، وال بد من مراعاة طرق الترجيح بني اآلراء سائر معموالت الذهن
القدرة على ذلك، والتأهل له، واستناده على ما يعضده ؛ فإنه يشـترط  : وكما يشترط إلبداء الرأي 

ـ : فيه أيضاً  ل إرادة احلق واخلري، وهذا من معىن اإلخالص وحسن اإلرادة اليت هي مناط خريية العم
  .وصالحه وقبوله 

وسبب الفرق بني أهل العلم وأهل األهواء مع وجود االختالف يف » : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
خبالف أصحاب األهواء .. أن العامل قد فعل ما أمر به من حسن القصد واالجتهاد : قول كل منهما 

، وجيزمون مبا يقولون بالظن واهلـوى،  ]٢٣:النجم" [سإِن يتبِعونَ إِالَّ الظَّن وما تهوى اَألنفُ: "فإم 
فلم يصدر عنهم من االجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما مل يعلموه، وكانوا ظـاملني كاملغضـوب   

  .عليهم، وجاهلني كالضالني 
فاتهد االجتهاد العلمي احملض ليس له غرض سوى احلق وقد سلك طريقه ، وأما متبع اهلوى احملض 

يعلم احلق ويعاند عنه، وثَم قسم آخر وهو غالب الناس، وهو أن يكون له هوى، ولـه يف   فهو من
  .األمر الذي قصد إليه شبهة ، فتجتمع الشهوة والشبهة 

فاتهد احملض مغفور له أو مأجور، وصاحب اهلوى احملض مستوجب للعذاب، وأما اتهد االجتهاد 
  ).١٦(« يف ذلك على درجات حبسب ما يغلب املركب على شبهة وهوى فهو مسيء، وهم 

  .مراعاة مآل الرأي : الثالثة 
إنَّ إبداء الرأي الذي يستند ألصل وال خيالف الشريعة، وإن كان يف أصله مباحاً، قـد ثبـت اإلذن   
بإبدائه حبسب األصل، غري أنه يف بعض األحوال قد ينجر عنه يف مآله من األضرار واملفاسد ما ينايف 

  .رع يف املصلحة والعدل ، فتكون اآلراء املباحة أو املشروعة مؤدية إىل خالف مقاصدها مقصد الش
وحيدث ذلك بسبب عدم التبصر مبآالت التصرفات واآلراء واألقوال، أو سبب الباعث السيئ عنـد  

ي ؛ وسواء كان الباعث فاسداً أو صاحلاً فإن جمرد مفسدة املآل، والنتيجة السـلبية للـرأ  . متعاطيها 
  .جيعل الرأي رأياً مذموماً واجب الكتمان 

فهذا معيار توزن به اآلراء واالجتهادات، وهو مدى كون آثارها حمقِّقة ملقاصد الشرع أو مناقضة له، 
ملا ثبت أن األحكام شرعت ملصاحل العباد كانت األعمال معتربة بـذلك ؛ ألنـه   » : قال الشاطيب 

ر يف ظاهره وباطنه على أصل املشروعية فال إشكال، وإن كـان  مقصود الشارع فيها، فإذا كان األم
الظاهر موافقاً واملصلحة خمالفة فالفعل غري صحيح وغري مشروع ؛ ألن األعمال الشـرعية ليسـت   
مقصودة ألنفسها وإمنا قصد ا أمور أخر هي معانيها، وهي املصاحل اليت شرعت ألجلـها، فالـذي   

  ).١٧(« فليس على وضع املشروعات عمل من ذلك على غري هذا الوضع 
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، ومقتضاها حترمي أمر مباح ملا يفضي إليه من )سد الذرائع املفضية للفساد : ( ومن هنا نشأت قاعدة 
  .مفسدة 

وامتناع النيب صلى اهللا عليه وسلم عن قتل املنافقني دفعاً ملفسدة حتدث الناس بأن حممداً يقتل أصحابه 
  .ة ؛ فرد من أمثلة هذه القاعد

وعليه ؛ فإنه ال يسوغ لصاحب رأي وال ملفت أو مفكر أن يقرر رأياً مهما كان صواباً إذا ترتب على 
  .ذلك مفسدة أعظم، أو كان مثرياً لفتنة 

فالذي ينتقد بعض كتب علماء أهل السنة، ويقرر أن فيها تقريرات غري معصومة ؛ فهو وإن قرر حقاً 
وإذا حول إنسان دين .  وتظهر البدع فقد ناقض هذا األصل إن أظهر رأيه يف زمن تشرئب فيه الفنت

اهللا تعاىل ليكون وجهة نظر تعرض إىل جانب وجهة نظر أخرى خمالفة ؛ فإنه، وإن تذرع باسـتمالة  
  ).١٨(املعارضني لإلسالم، قد أعطى معارِض الشريعة شرعية وقدم مساواة مع اإلسالم 

املفيت أن ميتنع عن الفتوى فيما يضر باملسلمني ويثري الفنت بينهم، على » : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وله أن ميتنع عن الفتوى إن كان قصد املستفيت كائناً من كان نصرة هواه بالفتوى وليس قصده معرفة 

  ).١٩(« احلق واتباعه 
به، وهل  ومراعاة مآل الرأي يتضمن مالحظة الوقت الذي يبدي فيه الرأي، ومدى تعلّق أهل الفساد

  .يفهمه من خوطب به على وجهه أم ال 
هلذا األصل، فعـن عبـد    –رضي اهللا عنهم  -ويف أخبار الصحابة وقائع تؤكد استشعار الصحابة 

إن » : فقال  -رضي اهللا عنه  -أن رجالً أتى عمر بن اخلطاب  -رضي اهللا عنه  -الرمحن بن عوف 
  .فالناً يقول لو قد مات عمر بايعت فالناً 

. إين قائم العشية يف الناس فمحذرهم هؤالء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم أمـرهم  : فقال عمر 
يا أمري املؤمنني، ال تفعل، فإن املوسم جيمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإم : فقلت : قال عبد الرمحن 

أولئك فال يعوها، وال الذين يغلبون على جملسك إذا قمت يف الناس ؛ فأخشى أن تقول مقالةً يطري ا 
  يضعوها على

مواضعها، ولكن حىت تقدم املدينة فإا دار اهلجرة والسنة، وختلص بعلماء الناس وأشرافهم، فتقول ما 
  :فقال عمر . قلت متمكناً، فيعون مقالتك ويضعوا مواضعها 

دينة قام على املنرب فكان فلما قدم امل. لئن قدمت املدينة صاحلاً ألكلمن ا الناس يف أول مقام أقومه 
فإين قائل مقالةً من وعاها وعقلها فليحدث ا حيث انتهت به راحلته، ومن مل يعها فـال  : مما قال 

 ٢٠(مث ذكر قصة بيعة أيب بكر . « أحل له أن يكذب علي.(  
  .ال يسوغ اإللزام مبا هو من موارد اخلالف : الرابعة 

ا هو قطعي حمكم ؛ فهذا ثابت احلكم ال يتغير بتغري الزمان واملكان، املسائل يف شريعة اإلسالم منها م
ومنها مسائل االجتهاد وموارد اخلالف اليت مل حيسمها نص قاطع، ومل يثبتها دليل ظاهر ؛ فليس فيها 
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نص شرعي وال إمجاع قطعي ، فهذه حيكمها اجتهاد اتهدين املؤهلني، فيختار اتهد منها أظهرها 
  .عنده 

فإن الناس ملزمون بالسري على وفقها التزاماً للشرع ، واتباعاً لـه، وال يسـوغ   : أما القسم األول ف
  .خمالفته كما سبق 

فهي منوطة باجتهاد املتكلم مىت كان أهالً فيتكلم فيها بالبينات واحلجج العلمية، لكنها : وأما الثاين 
  .ليست مورداً لإلنكار وال حمالً للمفاصلة 

عمن قلد بعض العلماء يف مسائل االجتـهاد ؛   -رمحه اهللا تعاىل  -يخ اإلسالم ابن تيمية وقد سئل ش
مسائل االجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء مل ينكـر  » : هل ينكر عليه أو يهجر ؟ فأجاب 

عليه ومل يهجر، ومن عمل بأحد القولني مل ينكر عليه، فإن كان اإلنسان يظهر له رجحـان أحـد   
  ).٢١(« ولني عمل به وإال قَلّد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم يف بيان أرجح القولني الق

ومن هنا فإن كل رأي مل يستند بقاطع يف الشريعة ؛ فإنه ال يسوغ لقائله أن يسـتبد بـه وحيتكـر    
  .الصواب، بل ما دام قوالً لغري معصوم فاخلطأ عليه وارد واخلالف سائغ واإلنكار ممنوع 

هـ البيـان اإلسـالمي   ١٤١١/ ١٤/١ن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف اجتماعها بالقاهرة يف صدر ع
لكل إنسان احلق يف التعبري حبرية عن : (العاملي حلقوق اإلسالم، وتضمنت املادة الثانية والعشرون منه 

مر باملعروف رأيه بشكل ال يتعارض مع املبادئ الشرعية، ولكل إنسان احلق يف الدعوة إىل اخلري و األ
  ) .والنهي عن املنكر وفقاً لضوابط الشريعة اإلسالمية

  .اللهم أهلمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب 
 --------------------------------------------------------

------------------------  
  .مةالقاضي باحملكمة الشرعية مبكة املكر(*) 

  . ٥٤سليمان احلقيل، ص / تضمني من كتاب حقوق اإلنسان يف اإلسالم، د ) ١(
  . ٢٠/١٦٤جمموع فتاوى ابن تيمية، : انظر ) ٢(
  ) .٣/١٥٧(جمموع الفتاوى، ) ٣(
  ، مسند الطيالسي)٢٣٦/ ٥(، مسند أمحد )١٣٢٧(، سنن الترمذي )٣٥٩٢(سنن أيب داود ) ٤(
  ، وصححه اخلطيب البغدادي يف)إسناده ضعيف) : (٤/١٨٢(، قال ابن حجر يف التلخيص )٥٥٩(

  ) .١/١٨٩(الفقيه واملتفقه، 
  ) .٤/٢٠٦(تفسري القرآن العظيم، ) ٥(
  ) .١/٣٩٢(الفقيه واملتفقه، للخطيب البغدادي، ) ٦(
  . ٢٥٠بيان الدليل على حترمي التحليل، ص : انظر ) ٧(
  .يعين يلغى ويهدر : يطَل ) ٨(
  ) .١٦٨١(، صحيح مسلم، رقم )٥٧٥٨(رقم صحيح البخاري، ) ٩(
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  ) .٤/٣٣٢(إحكام األحكام، البن دقيق العيد، مع حاشيته العدة، ) ١٠(
  . ١٤٧شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص : املادة الرابعة عشرة من قواعد الّة، وانظر ) ١١(
  ) .٢/١٢٩(آداب البحث، للشيخ حممد األمني الشنقيطي، ) ١٢(
  ) .٤/١٦٧(ات، املوافق) ١٣(
  ) .٤/٢٥٠(تفسري القرطيب، ) ١٤(
  . ١٥٢، ١٥١القواعد النورانية الفقهية، ص ) ١٥(
  .، ونقل االتفاق عليه )٨/١٨٦(العناية شرح اهلداية، للبابوين ) ١٦(
  ) .٢/٣٨٥(املوافقات، ) ١٧(
 ب رؤية إسالميةيف كتا) مؤمتر اإلسالميني والعلمانيني(كالماً لألستاذ حممد قطب حول : انظر ) ١٨(

   ٧٢، ٤٣، ونظريه يف كتاب كيف ندعو الناس، ص ٢٤٦ألحوال العامل املعاصر، ص 
  ) .٢٨/١٩٨(جمموع الفتاوى، ) ١٩(
، صحيح مسلم، رقم )٣٤٤٥.(، وهو خمتصر يف صحيح البخاري، رقم ٣٩١مسند أمحد رقم ) ٢٠(
)١٦٩١. (  
  اإلسالم اليوم) . ٢٠/٢٥٧(جمموع الفتاوى، ) ٢١(

=========================== 
  حقائق كشفها الزور

 
والصالة والسالم على من ال خري إال يف ، احلمد هللا الذي أعز من شاء بطاعته وأذل من شاء مبعصيته 

  وال كرامة بغري التأسي به وأن اإلهانة بالبعد عن سبيله، اتباع هديه وال فالح إال بسلوك طريقته 
  )ومن يهن اهللا فماله من مكرم ( 

  وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقته إىل يوم يبعثون أما بعد
فقد جاءت هذه األزمة خبالف ما ظنه من افتعلها بل وعلى خالف ما تصورناه مجيعا فاحلمدهللا على 

  كل حال وله الشكر فهو ذو اإلنعام واإلفضال وسبحانه وهو الصادق حيث قال
  ) وعسى أن تكرهوا شيئا وجيعل اهللا فيه خريا كثريا( 

  ويبتلي اهللا بعض اخللق بالنعم***قد ينعم اهللا بالبلوى وإن عظمت : وقدميا قيل 
  .ورمبا صحت األبدان بالعلل: وقيل 

  أيها الفضالء
إن تلك احلمالت املسعورة املسمومة اليت يطلقها الغرب الكافر مل تكن بدعا من األمر ولن تقف إىل 

  رسالة وسطع شعاعهاهذا احلد فهم يكيدون لنا منذ أن بزغ نور ال
ولن ترضـى  ( فهم من قال اهللا عنهم ، ولن يزال كيدهم متواصال حىت يقضي اهللا أمرا كان مفعوال 

ودوا لو تكفرون كمـا كفـروا   ( وقال عنهم سبحانه ) عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم 
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بعد إميانكم كفارا حسدا ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من ( وقال ) فتكونون سواء 
ومن هنا يتضح أن عداوم متغلغلة وال ميكن أن تزول وأا مهما خبت أو اختفت ) من عند أنفسهم 

  .لفترة من الفترات فإمنا هي لتكتيك ميارسونه وليس لقناعة بأم على غري هدى
تهادا عفويا وال نتاج وما عملته صحيفة النرويج أو املمثل اهلولندي أو صحيفة الدينمارك مل يكن اج

حرية عابرة بل هو أمر مقصود انطلقوا لفعله من عقيدة يؤمنون ا ويتنادون بينهم على الثبات عليها 
وهذه األفعال اليت صدرت منهم جاءت لتكشف حقيقتهم ، ونشرها وتبشري الناس ا ـ زعموا ـ   

املعتقدات فإمنا هم كَذَبـة فجـرة    ملن كان منخدعا م و ليعلم أم وإن تشدقوا باحلريات واحترام
كما أن هذه األزمة وهللا احلمد قد كشفت لنا أمورا هامـة علـى   ، يكيلون مبكيالني غري متوازنني 

الصعيد الداخلي واخلارجي ولعلي أن أوجز بعضا منها يف هذا البيان باختصار فأقول مستعينا بـاهللا  
  :وهو خري معني 

رب الكافر بقيادة أم الكفر ورأسه ضد إخواننـا يف أفغانسـتان   لعلكم تذكرون ما مارسه الغ: أوال 
وغريها من بالد املسلمني وما يرفعونه من شعارات ويلوحون به من استنكارات من أننا حنن املسلمني 
الحنترم األديان وال نعرف حقها وما طالبوا به من وأد منهج الوالء والرباء وكل ماله عالقة به بـل  

ى جهات قيادية عليا لعزل كثري من اخلطباء والدعاة ألم يدعون على النصارى وتدخلوا بالضغط عل
. وما ميارسونه يف العامل كله ضد من حياول املساس باليهود أو يكذب حمارقهم املزعومـة  ، واليهود 

فأين حرية الرأي اليت حيترمون ؟ وأين هي الدميقراطية اليت يتشدقون ا؟أم هي دميقراطيـة وحريـة   
  افر وحدهالك

  حالل للطري من كل جنسِ==== حرام على بالبلنا الدوح 
أن الشعوب املسلمة قادرة على التأثري والتغيري وهللا احلمد واملنة وأا إن احتدت أجنزت ما قـد  : ثانيا 

تعجز عن إجنازه كثري من القنوات السياسية األخرى وهذا ظاهر يف مسألة املقاطعـة الـيت تبنتـها    
مة واليت حركت مسار القضية وأشعلت فتيل املواجهة املكشوفة الواضـحة يف حـني   الشعوب املسل

  .كانت املسارات السياسية تقابل بالرفض وعدم االكتراث إال ما ندر
أن األمة املسلمة فيها خري كثري ولكنها تعيش فترة من التخدير واخلمول ساعد يف تفاقم هـذا  : ثالثا 

ملستمرة ووجود آذان للعدو بني املسـلمني حتـاول جـرهم إىل    الوضع املزري مؤامرات األعداء ا
  .ماالينفعهم يف دينهم ودنياهم من هلو وجمون 

وأن هذه األمة إن وجدت من ينفض عنها غبار املهانة ويزيح ستار الغفلة ويبطل أثر ذلك التخـدير  
د املنابر ويف جمـالس  فإا تتحرك كالربكان وهذا ما رأيناه وهللا احلمد من دموع املسلمني حتت أعوا

أهل العلم وما الحظناه من تسابقهم يف املسامهة وبذل املال وما أقدموا عليه من التنافس على معرفة 
، منتج الكافر للتحذير منه وما نسمعه من أخبار تثلج الصدر من استنفار األمة كلها الصغار والكبار

  .العجزة وذوي القدرة ، والرجال والنساء
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مشاركات وأفكار وطروحات كان هلا أثر كبري يف كشف بعض املكانة اليت جيب أن  وما رأيناه من
  .يعرفها عدونا ألمتنا

أن األمة املسلمة تعيش أزمة حقيقية التقل عن أزمتها مع الكفار وهي األزمة مع اإلعالم الذي : رابعا 
  .تسنم ظهره من ينتسب زورا ألمتنا يف غالب األحوال 

نتلظى بنارها كشفت أن إعالمنا ال ميثلنا حبال فهو إعالم كَذب ونفاق وخمادعة  وإن أزمتنا اليت حنن
  .وتزوير للحقائق 

كنا نعتقد أن حدثا كهذا سيتسابق له رجال الصحافة والقنوات ليكشفوا من خالله اخلطـر الـذي   
ة الكرة وماقيل من يتهدد األمة من أعدائها وإذا بنا نراهم األعداء احلقيقيني لألمة حني انشغلوا مبتابع

النكات عن محاس وما يثار عن تبين بوش لولد غري شرعي وغري هذا من القضايا اليت تظهر مبااليدع 
  .جماال للشك أن اإلعالم صوت للعدو أكثر منه للصديق 

من كان يظن أن قناة من القنوات تستضيف يف وقت كهذا سفلة اتمع ليتحدثوا عن قضية كقيادة 
ومن كان يظن أن صحيفة من صحفنا وهي تعيش يف قلب احلـدث تـأيت   . ية املرأةالسيارة أو حر

لتعاكس التيار وختتلق للعدو األعذار وكأا تقول إن كل األمة على باطل وزور وأن تلك الشركة أو 
  .الصحيفة على حق فاقبلوا به حىت ولو سخروا من دينكم وشتموا قدوتكم

 عليه وسلم وآل بيته وحدها التكفي فليس اإلميان بالتحلي وال أن دعوى حمبة النيب صلى اهللا: خامسا 
وأن حمبة النيب وآله ال تكون بإحياء املوالد وضـرب  ، بالتمين ولكن ماوقر يف القلب وصدقه العمل 

الصدور والنياحة يف حني أنه إذا انتقص شخصه واهني عرضه وأسيء إىل سنته دسسنا رؤوسـنا يف  
  .التراب 

ا يشنعون علينا إلنكارنا بدعة املولد ألا مل ترد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  إن الذين كانو
والذين كانوا يرموننا ببغض النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ملنعنا وإنكارنا ، والعن أحد من أصحابه 

مل نرهم اليوم ترديد الربدة للبوصريي وغريها مما حوى عبارات شركية التليق إال باهللا العظيم سبحانه 
يشنعون على الكفار ماعملوه من إساءة بالغة جلنابه عليه الصالة والسالم ومل نرهم يتكلمون عن من 

بل املؤسف جدا أنك تراهم بدؤا بالتقارب معهم ومـد  ، يتهم عرضه الشريف بالفاحشة عياذا باهللا 
لم ؟ وأين هي الغرية علـى  جسور التقارب فسبحان اهللا أين هي دعوى حمبة النيب صلى اهللا عليه وس

  .سنته ؟ أم هي البدعة اليت يرعاها إبليس ويزينها يف قلوم فيجعلها من الدين والدين منها براء؟
وأين أؤلئك الذين قطعوا أجسامهم بالسالسل وأثاروا غبار األرض بوقع حوافرهم بكـاء علـى أيب   

أين هم من الثـأر  ،من دون اهللا عياذا باهللا عبداهللا احلسني رضي اهللا عنه وأرضاه ونادوه واستغاثوا به 
جلده بأيب هو وأمي صلى اهللا عليه وسلم واحلسني رضي اهللا عنه إمنا حلقه الشرف من النيب صلى اهللا 

فهل احلسني عندهم أعظم من جده حممد صلى اهللا عليه وسلم والد الزهراء رضـي اهللا  ، عليه وسلم 
  عنها؟
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زهم املنحرفة الضالة وأهدروا دمه يف حني أخرست ألسنتهم عن من ماباهلم غضبوا ممن أساء إىل رمو
  .أساء إىل خري الربية وأزكى البشرية صلى اهللا عليه وسلم

إننا النريد ضربا بالسالسل وال عويال وال بكاء وال حسينيات وال مآمت والمظاهرات بل نريد منـهم  
  .غريماهو أقل من ذلك بكثري نريد منهم أن يكفوا ألسنتهم ليس 

أرأيتم من هـو احملـب   : نعم أقول هلؤالء املدعني حب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم زورا وتانا 
الصادق يف حمبته؟ أعرفتم الفرق بني احلقيقة والدعوى؟ وأقول هلم كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

م فنحن أحق مبحمد صلى نع) حنن أحق مبوسى منهم ( ملا أخرب عن سبب صيام اليهود ليوم عاشوراء 
اهللا عليه وسلم وآله من غريهم ممن حظه من حمبته املدائح واألهازيج واملوالد واحلسينيات وحني حتتر 

  .الرمضاء يسكن إىل الظل واملاء والنساء
أن املال قد يكون نعمة على صاحبه وقد يكون نقمة وهلذا أثىن النيب صلى اهللا عليه وسـلم  : سادسا 

وأن املوفق من التجار من سخر ماله ) نعم املال الصاحل يف يد الرجل الصاحل ( حال فقال على املال يف 
ملرضاة ربه واالنتصار لدينه وهلذا فقد حظي من بادر إىل النصرة باألجر بإذن اهللا تعـاىل وبالـذكر   

  .داحلسن يف حني خسر هذا الفضل من آثر الفانية على الباقية ومل يتحرك عنده شعور الغرية بع
وهذه مناسبة عظيمة أستغلها بتذكري أرباب األموال بأن يعرفوا أم مهما بذلوا فهو خري هلم عند رم 

) وآتوهم من مال اهللا الذي آتـاكم  ( فاملال مال اهللا واهللا تعاىل يقول ، وهم املنتفعون به قبل غريهم 
  .منها وهو خري الرازقني سبحانه  ومن تصدق بصدقة يبتغي ا وجه اهللا رباها اهللا له وأخلفه خريا

  :كما جيب أن نعلم أن املال باب من أبواب اجلهاد العظيمة واجلهاد فيه على ضربني 
  .جهاد بدفعه وذلك متقرر معلوم = ١
جهاد مبنعه وهذا يتمثل باملقاطعة اليت متنع وصول املال واالنتفاع به من عدو الدين وهذا داخل = ٢

  يف قوله سبحانه
طئون موطئا يغيظ الكفار وال ينالون من عدو نيال إال كتب هلم به عمل صاحل إن اهللا اليضيع وال ي( 

  ).أجر احملسنني
ناهيك أن الشعوب املسلمة اليوم ترى الظلم الواقع على إخوتنا يف كل بالد الدنيا فمن حقهم علينـا  

صرب على ماقد نلقاه من احلرج أن نضعف اليد اليت امتدت إليهم باألذى مبقاطعة منتجاا ما أمكن وال
  .يف بعض األمور فمن ترك شيئا هللا عوضه اهللا خريا منه

ومن هنا أيضا أشكر اهللا سبحانه أوال أن جعل يف أمتنا من يبذل ماله أو بعضه هللا ونصرة لدينه ومن 
  .ريا مث أشكر هؤالء التجار وأدعو اهللا هلم أن يبارك يف أمواهلم وأوالدهم وأنفسهم وأن يعوضهم خ

أن اهللا يزع بالسلطان مااليزع بالقرآن وأن السلطان إذا انتصر لدينه وغضب حلرمات اهللا فقد : سابعا 
وما نشاهده من تظافر اجلهود . فتح على نفسه وأمته من أبواب اخلري والفضيلة ماال خيطر له على بال 
رمجة ماميكن ترمجته من الكتب والبدء خبطط علمية وعملية لطباعة الكتب ونشر املطويات املترمجة وت

اليت تعرف بالدين اإلسالمي وفتح ااالت أمام الفرص املثمرة للتأليف والكتابة عن سـرية قائـدنا   
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العظيم صلى اهللا عليه وسلم جاء متزامنا مع املوقف الرمسي الرافض لسياسة االعتداء على الدين مـن  
بذلك وملن أشار فقد كان قرارا حكيما وموقفا شجاعا فهنيئا ملن أمر ، قبل تلك الدول الكافرة املارقة

نتمىن أن يتبعه موقف اليقل عنه حكمة والشجاعة يتمثل بطرد سفريهم من بالدنا ليعلموا أننا قـد  
نقبل املساومة واالبتزاز يف املال والتكنلوجيا وغري ذلك من عرض الدنيا الزائل ولكننا الميكن حبال أن 

  .ا واليف رموزنا اليت دوا املهج فداء نقبل االبتزاز يف ثوابتن
كم هو مفرح للقلب ذلك املوقف وكم هو حمفز لكثري من املسلمني حني يرى أنه يقف يف الصـف  

  .نصرة هللا ولرسوله ومعه العامل واحلاكم والصغري والكبري والذكر واألنثى
بعض النكرات حني يساوم  أن زمن اخلديعة ال يطول مهما كانت وهلذا فمن العيب أن خيدعنا: ثامنا 

  .على بعض األمور فإذا كان احملك واملعترك وجدته كامللح يف املاء احلار 
ما أمجل أن يدافع اإلنسان عن وطنه املسلم وحيبه ألن فيه اإلسالم ولكنه قبيح جدا أن جيعل الـوطن  

  .أغلى عليه من اإلسالم والوطن إمنا شرف بالدين ليس غري
تنتصر للدين الذي انبثق من هذا الوطن وللنيب الذي بعث يف هـذا الـوطن    إن الوطنية حقا هي أن

وللكتاب الذي أنزل يف هذا الوطن أما أن تنتصر لتراب وحجارة وتقدسها وجتعل من نفسك احلامي 
هلا والكفيل عليها والوكيل وختون من شئت حتت مسمى عداء الوطن وتقرب من شئت حتت شعار 

وأقلهم دفاعا عن دين الوطن وكتابه وشريعته ورسوله فقد كذبت وخدعت  الوطنية وأنت أبعد الناس
  .وأنى هلذه اخلديعة أن تطول

وهاهو دستور الوطن ونبيه وقدوته وهاهو منهاج الوطن يهـان  ) الوطن أوال ( لقد حتدثوا كثريا أن 
حتت أنقـاض  وهم يتباحثون يف قضايا يهدمون ا وال يبنون ويفسدون واليصلحون مث خيرجون من 

  ).الوطن أوال ( ماهدموه ليقولوا ملن أراد اإلصالح وترميم ما أفسدوه 
  .لقد آن األوان لتعرف اجلموع من هم أعداء الوطن ودين الوطن ودستور الوطن وقيادة الوطن 

إن من مل تشغله هذه األزمة ومل يرفع ا رأسا أو كان ينظر إىل غريه لريى هل حترك أم الزال علـى  
  .وأن وجوده فيه مهانة له وذال ، فليعلم أنه خسارة على الوطن وليس رحبا حاله 

على هؤالء الذين الكوا ألسن العلماء والدعاة واملفكرين ردحا من الزمن حتت مظلة الغرية واحلميـة  
هلذا الدين وجناب العقيدة والتوحيد أم قد أفلسوا وخسروا وأن سعيهم كسعي من يلحق السراب 

  .وهيهات أن جيد يف السراب ماء، يف قيعة 
أين تلك املواقف الثائرة واألمواج اهلادرة واخلطب الرنانة واجلمل الطنانة وأين عبـارات التفسـيق   
والتبديع والتضليل والتجهيل اليت أزكمت األنوف ؟ ما باهلا اختفت عن العدو الكافر الذي الحيتاج 

  قوله وفعله إىل حتوير وتأويل وتعليل وتدليل؟
ن هجومهم على األموات واألحياء من العلماء والدعاة ؟ أترى أؤلئك العلماء والدعاة أشد خطرا أي

  .ممن سب القرآن وسخر بالنيب صلى اهللا عليه وسلم؟ أم هو اهلوى والزيغ عياذا باهللا من اخلذالن
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لم هي ببذلـه  وزكاة الع، أن العلم ال ميكن أن ينفع صاحبه وال أن يرفعه حىت يقوم بزكاته : تاسعا 
فإذا ختلف ، ونشره بني الناس وأن يكون العامل رأسا لألمة يف أزماا وموجها هلا وحاال إلشكالياا 

وهذا وريب من الكتمان ، العامل عن هذا الركب وسار الناس وتركوه فقد جىن على أمته وعلى نفسه 
ا الكتاب لتبيننه للنـاس والتكتمونـه   وإذْ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتو( الذي ى اهللا عنه وحذر منه 

وما نشاهده اليوم من خذالن كثري من ) فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به مثنا قليال فبئس مايشترون 
  .العلماء لألمة وتقاعسهم عن القيام بواجب إدارا وتوجيهها إال عالمة حرمان وانتكاسة والعياذباهللا

ا فسيتخلى الناس عنه ورمبا اختذوا رؤوسا جهاال فسألوهم  إن العالم إن مل يقل كلمة احلق ويصدع
  .فأفتوهم مباالعلم هلم به فأضلوهم وضلوا وكان للعلماء وزرهؤالء وأؤلئك مجيعا

واألنبياء مل يورثوا ماال وال متاعا وهاحنن نرى امتهان األنبياء وختاذل الورثة ، إن العلماء ورثة األنبياء 
  ى ينتفض النتزاع املرياث إن تركه أهله؟إال مارحم اهللا فمن ياتر

أين مواقف العلماء الناصرة للدين؟ أين تلك البيانات النارية واالستنكارات الشديدة ملواقف بعـض  
  املندفعني من شباب املسلمني؟

  ياعلماء اإلسالم
  .نعم هو اإلسالم ورسوله ، إنه اإلسالم 

  .الناس وبوأكم هذه املكانة  هو دين اهللا وهو املرياث الذي به رفعكم اهللا بني
  .إنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي محلكم أمانة كرته

  إن مل تغاروا على الدين ونيب اهللا فمىت ستغارون وعلى من ستغارون؟
وبارك اهللا فيمن سعى من العلماء ونافح وجاهد وصدق وصابر وصرب وأجرى دمعه وأسال حرب قلمه 

  .وله صلى اهللا عليه وسلم غرية هللا ونصرة لدينه ورس
إنك التدري ما أحـدثوا  ( أتريدون أن تذادوا عن حوضه يوم يقال : فصرخة يف وجوه هؤالء أقول 

  ؟)بعدك
  أم تريدون أن تتضاعف مهانة األمة فال يبقى فيها عرق خنوة ينبض وال غيور لغبارها ينفض؟

اللهم خذ مين حىت ( لسان حاله يقول وبارك اهللا فيمن جعل وقته هللا وجهده وكل ماحباه اهللا وكأن 
  ويقول) ترضى 

  )اللهم اشهد أننا النرضى فاجعلها لنا عندك يوم نرد على حوضه فالنذاد ( 
أن التعاون والتكاتف سالح أقوى يف التأثري من كثري من األسلحة األخرى وهلذا فقد رأينـا  : عاشرا

كل املستويات ولكي يؤيت هذا العمل كيف كان وقع تلك اخلطابات واملكاتبات والتحركات على 
مثاره فعلينا أن نتحرى العدل فيما نقول ونفعل خشية أن نقع يف ظلم أحد فيحبط ماصنعنا وتـذهب  

  .بركته 
، وهلذا فمن الواجب التثبت من املنتج أو اجلهة قبل نشرها حىت اليتضرر مسلم بشيءال ذنب له فيه 

  .يقحم نفسه فيه ومن شك يف شيء وخفي عليه علمه فليدعه وال
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  أن العمل النافع حيتاج إىل جماهدة وصرب وهلذا قال اهللا تعاىل: احلادي عشر 
  )والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا وعملوا الصلحات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب ( 

قد يواجه فيه  ومن سلك هذا الطريق فيحتاج إىل توطني نفسه إىل أنه لن جيد الطريق أمامه معبدا بل
  .من الصعوبات ماحيتاج معها إىل االستعانة باهللا العظيم والصرب واملصابرة

سيجد املسلم يف طريقه من خيذله أو خيوفه أو حيقِّّره ورمبا وجد من يتكلم بلسان العدو وكأنه هـو  
  فعليه أن يصرب على أذى هؤالء كلهم لينعم بالوعد الصادق من اهللا، العدو ذاته

  ).ين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهللا ملع احملسنني والذ( 
  لقد حاول املنافقون يف عهدرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ختذيله والفت يف عضده مبثل قوهلم

  )الذين قالوا إلخوام وقعدوا لو أطاعونا ماقتلوا (
  لكن اهللا تعاىل قال لنبيهوغري ذلك من عبارات التخذيل و) وقالوا التنفروا يف احلر ( وقوهلم 

  )يا أيها النيب اتق اهللا والتطع الكافرين واملنافقني ( 
  .فكان النصر لرسول اهللا واخليبة واخلسران للمخذلني وأعداء الدين

وإن صور التخذيل اليوم ظاهرة جلية ورمبا جاءت باسم اخلوف من اهللا وكأن ما يقوم بـه املسـلم   
  من حدود اهللا قد انتهك وأنه مل ينتهك من حدود اهللا إال هذا ؟ الغيور من مقاطعة سلع الكفارحد

أرأيتم من يقول إن مقاطعة السلع الجتوز إال بأمر من ويل األمـر؟من أيـن أتـى ـذا القـول؟      
ومادليله؟وهل من قاطع منتجات الكفار من تلقاء نفسه يعترب آمثا مفتاتا علـى ويل أمـره؟ أم هـو    

  .ها من عدوها؟التخذيل لألمة وتشتيت مواقف
وكذلك من يقول إن املقاطعة التضر الكافر بل تضر التاجر املسلم وغري ذلك من صـور التخـذيل   

  .املكشوفة 
  .إننا نتمىن من اهللا أن يوفق احلكومة ملنع بيع تلك املنتجات ومنع دخوهلا نكاية بأعداء امللة املعتدين 

نشر مواضيع وقضايا وطرحها للنقاش وهي  ومثل تلك املواقف يف التخذيل موقف بعضهم من حماولة
  .أبعد ماتكون عن صلب اهتمام املسلمني لشغلهم ببنيات الطريق عن قضيتهم األهم 

ومثله حماولة التفريق بني من يسب اهللا ويسخر من دينه من كفرة الشرق أو الغرب وأن القضية جيب 
جيب والفهم الغريب فنحن ندافع عن أن تنحصر يف الدنيمارك والنرويج وهولندا وهذا من اخللط الع

ديننا ونبينا والدين هو اإلسالم والنيب هو حممدصلى اهللا عليه وسلم ومن اعتدى على الدين والنيب فهو 
  .قضيتنا مهما كانت جنسيته ولونه 

أن قيامنا لنصرة هذا الدين جيب أن يكون من دافع محية لـه ال مـن دافـع املكـاثرة     : الثاين عشر 
حيث بدأت تلوح يف األفق شعارات التفاخر بني األطياف واجلنسـيات وإن كانـت يف   واملفاخرة 

بدايتها قد تأخذ طابع التحميس لكنها قد تنتهي بأهلها إىل منحى خطري وهذا مما يضيع أجر العمـل  
ويفسده وهلذا ملا سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل محية فأي ذلك يف 

  :اهللا ؟ قال  سبيل
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وعلينا أن نعلم أن نصرة اهللا كرامـة منـه   ) من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا (
  .سبحانه وهي حتتاج منا إىل مزيد شكر واعتراف بفضل مسديها وهو اهللا سبحانه 

ولذا فيجب  أن األعداء قد يرجعون عن بعض إصرارهم ويذعنوا لقولنا رعاية ملصاحلهم: الثالث عشر 
علينا أن نستمر يف الضغط عليهم ليكون ذلك أبلغ يف التنكيل وأعظم للردع والزجر وألنه يفيـد يف  

وهلذا فالوصية عدم التراخي حىت وإن اعتذروا ، حتصيل أكرب قدر من املكاسب والتنازالت من قبلهم 
  .عاجال ولكي يفهم من وراءهم أننا ال نرضى بالدون

ج الشكر للمحسن والتنبيه للمسيء منهج مثمر وهلذا فقد أمثرت سياسة تشجيع أن منه: الرابع عشر 
املقاطعني ونشر خطابام مثرة نافعة بفضل اهللا حيث تسارعت الشركات لذلك ورفعت الفتات أمام 

وهلذا فعلينا التواصل مع من نعرفه ومن النعرفه والتواصي وشـكر  .واجهات حمالا تظهر املقاطعة 
يه املخطىء وإرسال الدعوات عرب الفاكس واجلوال وغريها ملن وقف نصرة لدينـه مـن   احملسن وتنب

أصحاب احملالت التجارية أو املواقع األلكترونية أو القنوات والوسائل اإلعالمية وخباصة من كان له 
  .دور إجيايب ملحوظ يف هذه األزمة

ائل اإلعالمية وغريها واليت مل تقـف  كما إن علينا إرسال رسائل االستنكار والتنديد والتوبيخ للوس
موقف احملايد فحسب بل رمبا تبنت موقف الضد عياذا باهللا حىت تسمع وتعلم أننا ال نقبل املسـاومة  

  .على ديننا ومن مث التلويح جراا ومقاطعتها إن مل تكف أذيتها عنا
ها وهلذا فلو تكـاتف  أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو حصن األمة وسياج: اخلامس عشر 

الناس فيما بينهم يف مستقبل أيامهم ضد من يريد خرق سفينة األمة كما يتكاتفون اليوم الرتعـدت  
  .فرائص أهل الزيغ كما ارتعدت فرائص احلكومة النروجيية 

هذا ماجال يف خاطري وأنا أشاهد احلركة املباركة اليت أمتىن أن تكون صحوة بال انقطاع وأن يتبعها 
  .من حركات اخلري املباركة املتعقلة نصرة لدين اهللا وذودا عن حياضه  مزيد

سائال اهللا العلي القدير أن يكلل اجلهود بالنجاح وأن ينصر الدين وأهله وأن خيذل الكافرين واملنافقني 
  .وأعداء الدين أمجعني 

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
  /الداعية كتبه الشيخ 

  سليمان بن أمحد بن عبد العزيز الدويش
  ٠٥٠٥١٢٤١٠٦: هاتف جوال 

mamal_m_s@hotmail.com  
  ...املقال من الشيخ سليمان خاص حبملة مليار مع حممد صلى اهللا عليه وسلم 

========================= 
  !إنّ شانئك هو األبتر.. حقاً
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  بدرية العبدالرمحن: الكاتب

ا حـديث السـاعة   .. كم بالكتابة حول األزمة اإلسالمية الدمنركيةأعلم كم أرهقْتوأعلم باملقابل أ
األغلب مـن احلـديث عنـها    ) ملّ(لدرجة قد ..الذي اليكاد خيلو مطبوعة وال منتدى إنترنت منه

... أنا شخصياً ال أريد احلديث عن شيء آخر غري احلبيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم.. وحوهلا
قد فـتح شـهييت   ) متواصل(ولكن أيضاً ألنه حدث ..ألنه موضوع جاهز للكساىل أمثايل ليس فقط

البارحة فقط كنت أقرأ خـرباً مفرحـاً   .. للثرثرة والتعليق والتفكري، كما مل مل تكن مفتوحة من قبل
حول موجة استنكار إلهانة احلبيب عليـه أفضـل الصـالة    ) إسالم أون الين(ومبهجاً نشره موقع 

ال تبدأ هذه املرة من دولنا اإلسالمية، وإمنا من ممثلي الكنائس املسيحية على اختالفهـا يف  .. والسالم
.. إن ماحصل ضد اإلسالم مل يكن إال وصمة عار يف جبني الشانئني واملتعصبني: ليقولوا...العامل أمجع

: ه مما حصل جـاء فيـه  عبر فيه عن استيائ) رمسياً(فقد أصدر الس االورويب لزعماء األديان بياناً 
إن سلسلة الرسومات .. ونشجب إساءة استخدام حرية التعبري لسب كل ما هو مقدس لدى املؤمنني"

حنن نسلم حبق حرية التعـبري  .. مليار مسلم) ١.٣(اهلجومية على النيب حممد هي إهانة بالغة حلوايل 
وأبلغ منه ما نقله املوقـع  ". اتكركيزة أساسية للدميوقراطية، وحقوق اإلنسان دون مثل هذه اإلساء

إن مسيحيي الشرق يعرفون جيدا حجـم  : "قوله) يوحنا قلته(عن نائب بطريرك الكاثوليك يف مصر 
وأكد على أن الرسومات املسيئة للرسول هي إهانة وجهت للمسيحيني يف ". ومكانة الرسول الكرمي

يدعو إىل قيام حضارته بسقوط "يف الغرب  العامل وليس للمسلمني فقط، مشريا إىل وجود تيار إحلادي
إضافة إىل عاصفة من االحتجاجات والبيانات وقّع عليها رجال الـدين  ". املقدسات وإهانة األديان

تثري ليس فقط إعجابنا ومحاسنا للروح الرتيهة والشريفة اليت دفعتهم ملثل .. املسيحي يف نابلس وتركيا
املسلمني عند مثل ) ربعنا(اً من التساؤالت حول توقّف كثري من ولكن تثري مزيد... هذا املوقف النبيل

هذه احلادثة وحديثهم عنها بأا واقعة جيب أالّ تعطى أكرب من حجمها، وأالّ يتعامل معها املسلمون 
يتعامل مع حادثة استفزاز للحمية الدينية ذا القدر مـن  ) مسلماً(املسألة حني ترى !! ذه احلساسية

.. ة فإنك تدرك وجود خلل مؤسف يف تصور بعض املسلمني لقيم احلرية وقيم العامل اجلديدالالمباال
لست حباجة لتكرار ما حتدثت عنه يف مقاالت سابقة من أن الالدينية هي ما ميكن أن يفسـد علينـا   

طاقة وأن البهتان الذي تقوم به حني تتعدى على املقدسات أمر سيجر ويالت ال.. صفو عاملنا القادم
الالدينية حني تتوشح رداء عربياً كما يف بعض سخافات القوم هنا وهناك، وحني تريـد أن  .. لنا ا

تستحيل إىل حركة سياسية تستبعد الدين من أجندا، وتريد أن تتحرر من الدين ومن ختلّفه وويالته 
يسـتدر السـخرية    حني تفعل الالدينية ذلك فإا تصبح أمراً).. زعمت(اليت جرها على الشعوب 

ليس فقط ألن الشعوب العربية واإلسالمية شعوب متدينة بالفطرة، والميكن ختيلها .. بشكل اليطاق
ولكن أيضاً ألن وجود الالدينيني يف األغلـب مـرتبط   ...مبعزل عن دين اهللا تعاىل الذي ارتضاه هلا

ك الالواعي يف جذور املقدس بربنامج كوميدي متكون من التهكّم واهلجوم على املقدسات والتشكي
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واإلفالس ..أو مهووس يريد الظهور والتمرد بطريقة مفلسة...أي إنه موقف حاقد... يف العقل املسلم
إن هذه الوقفة اليت .. ليس موقفاً فكرياً معتدالً يستحق االحترام...ذا الشكل موقف يستدر الشفقة

دينيون منها أن اخللفية الدينية يف عقل كل الشـعوب  يقفها املسيحيون معنا هي اليت البد أن يفقه الال
وأن فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ليست جيناً وراثياً ..أمر الميكن جتاهله) واإلسالمية منها خاصة(

أمر آخر ميكننا قراءته وهو كيف أمكن لآلخر املسيحي الذي ..!! ميكن تعديله يف خمترب علمي ملحد
يف عقل املسلم مباليني الضحايا بامتداد تارخينا اإلسالمي كـان  ) ديين الصريحال(طاملا ارتبط تعصبه 

كيف أمكنه أن يكون نزيهاً ومتساحماً يف النهاية ليعلن موقفاً فكرياً ..آخرها يف حرب البلقان الطويلة 
ـ   ! استثنائياً جداً وواضحاً؟ ول مل يكن األمر صعباً هذه املرة أن يعلنوا مبدأهم حـول االحتـرام وح

نـيب  (بأنـه   -صلى اهللا عليه وسلم-للدرجة اليت تضمن إحدى البيانات التعبري عن النيب ...التعايش
كأبناء الـنيب إبـراهيم،   : "جاء يف البيان الذي أصدره ممثلو ست كنائس رئيسة يف تركيا).. اإلسالم

نـا املسـلمني   نشجب عدم احترام حممد نيب اإلسالم الذي حنبه ونتعاون معه، وحنن نصلي مع إخوان
هل ستكون محلة البيانات الرتيهة هذه املرة بداية لعهد جديد يبـدؤه  ". ليحكم احلب اإلهلي األرض

قل ياأهل الكتاب تعالوا إىل كلمـة  : (املسلمون مع املسيحيني، وموقفاً جديداً متاماً هو نفسه موقف
آل ...)[بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهللاسواء بيننا وبينكم أالّ نعبد إالّ اهللا والنشرك به شيئاً واليتخذ 

  يبدؤه..؟ هل سيبدأ السالم واحلوار الديين]٦٤:عمران
؟ هل ..يبدؤونه مع اآلخرين لتكون كلمة اهللا هي العليا...املسلمون من داخلهم يف طوائفهم املتعددة 

ليـؤدي إىل آخـر   ) ديينالال(ستبدأ محلة للسالم والتحاور الديين أخرياً من أزمة أثارها الشانئ األبتر 
أرادوا أن ينتقصوك ويزدروا ...ماكان يتمناه؟ وهو حوار ديين متسامح؟ بأيب أنت وأمي يارسول اهللا

  اإلسالم اليوم..! دينك وإميانك، فلم يزد ذلك أمتك إال رشداً
============================= 

  محلة للفاتيكان شعارها مليون ضد حممد
 

  عبداحلي شاهني
ت التشويه اليت تقودها منظمات الفاتيكان ضد اإلسالم واملسلمني خالل العقود األخـرية  بدت محال

أكثر قوة وشراسة، متخذة يف ذلك أساليب وطرقًا شتى، فمن اهلجوم على اإلسالم كدين وتعـاليم  
نصـري  واصلت مجعيات الت.. ربانية إىل اهلجوم على معتنقي هذا الدين ووصفهم بالتخلّف والرببرية

، وال يظـنن أحـد أن   -صلى اهللا عليه وسلم-املسيحية محالا الشرسة لتنال من رسول اهللا حممد 
اهلجوم على الرسول واإلسالم حديث؛ بل إنه كان ممتداً منذ عقود طويلة تنوعت خالهلـا طـرق   

  .اإلساءة وتباينت
من اجلمعيات التنصـريية،   اآلن بعد مرور قرون عديدة على بزوغ فجر اإلسالم، تنظّم محلة كربى

حشد هلا مليون منصر بدعم من الفاتيكان للحد من انتشار اإلسالم يف العامل، والعودة بالبشـرية إىل  
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يونيو املاضي تقريراً عن منظمة رابطـة   ٣٠األملانية يف ) فليت إم زونتاج(املسيحية، ونشرت صحيفة 
ود املنظمة يف نشر الدين املسـيحي ومعتقداتـه   الرهبان لتنصري الشعوب سلطت فيه الضوء على جه

  .حول العامل
املؤسسة الوحيدة (وكشفت الصحيفة يف ثنايا تقريرها وهي تشيد باملنظمة التنصريية أن املنظمة وهي 

حبسب وصف الصحيفة، تعمل جبيش ) يف العامل اليت تتصدى بفاعلية للصراع بني املسيحية واإلسالم 
من انتشار اإلسالم يف العامل وعلى تشويه صورة النيب حممد يضم أكثر من مليون منص صلى -ر للحد

  .، كما تسعى الرابطة أيضاً إلعادة البشر يف كل أحناء العامل للمسيحية-اهللا عليه وسلم
ونقلت الصحيفة أيضاً يف تقريرها أن الصراع الذي تقوده رابطة الرهبـان ال خيلـو مـن العنصـر     

رئيس الرابطة دائمـاً مـا يصـف    ) كريشنسيو زييه(لك بأن الكاردينال العسكري، واستدلت يف ذ
، وهذا كما يؤكد التقرير ليس من قبيل الصدفة؛ فقـادة الرابطـة   )قُوايت( املُنصرين العاملني معه بـ

يعتربون أنفسهم يف حرب معلنة، إذ ال بد أن يكون هناك قادة وقوات كثرية العدد، وهـذا العـدد   
ورابطة الرهبان وحدها كما يوضح التقرير موجودة يف ". العقيدة"هذه احلرب حول عنصر مهم يف 

الرابطة أكثر من مليون ٠أسقفية، ولرابطة  ١٠٨١من أراضي العامل املسيحي، ومعترف ا من % ٤٠
مدرس تعليم مسيحي خترجوا يف القسم احملارب للرابطة، وهم جيوبون كل مكان يف العامل من قريـة  

قناع املترددين يف اإلميان بالعقيدة املسيحية وإلجناح هذه األهداف يتم تأمني مبـالغ ماليـة   لقرية؛ إل
  .مليون دوالر سنويا ٥٠٠ضخمة تصل إىل 

وحبسب الصحيفة األملانية فإنّ الرابطة املسيحية وخلفها الكنيسة الكاثوليكية مل تنجحا يف حماوالما 
خيتص بتأمني ممارسة الشعائر للمسيحيني يف السـعودية، إذ إنـه   الدؤوبة يف خلق معاملة باملثل فيما 

بالرغم من أنه سمح للمملكة العربية السعودية ببناء مسجد ضخم يف روما؛ فقد حظر على املساجني 
  .املسيحيني يف السعودية قراءة اإلجنيل واالحتفال بالصالة مع أحد القساوسة الكاثوليك

سـبتمرب،   ١١سيحي اإلسالمي ازداد شراسة حول العامل بعد أحداثإن الصراع امل: وتقول الصحيفة
ورأت أنه أصبح هناك صراع على كل شخص مؤمن، وبات هناك مبدأ يف الفاتيكان أال يسافر رجال 

رئيس رابطة الرهبـان  ) زيبه(الكنيسة إىل أي دولة ال يتم فيها إظهار الصليب عالنية حىت الكاردينال 
وأشارت الصحيفة إىل أنه بدعم من الكنيسة . قبل وصوله ملطار قطر يف اخلليجالذي قام بتخبئة صليبه 

  .طالب أقل من ثلثهم مسيحيون ٤٠٠الكاثولوكية؛ فإنه يتم يف هذه املدرسة التدريس لـ 
وتزعم رابطة الرهبان أنه يف املدارس املسيحية اليت يدرس ا مسلمون تكون هناك أفكاراً أقل سـوءاً  

يكون هناك تسامح، وتسعى الكنيسة الكاثولوكية يف كل مكان بقارة آسـيا ـذه   عن املسيحيني و
وأن تقلل من انتشاره يف كـل  !! اخلطة لكي متنع بقدر اإلمكان نشر اإلسالم على حساب املسيحية 

مرتل ويف كل شارع، لذلك متول الكنيسة الكاثولوكية يف اهلند اليت يقل فيهـا عـدد الكاثوليـك    
من النفقات االجتماعية للمحتـاجني وللمستشـفيات   % ٢٨توجيه أكثر من ، حيث يتم %٢عن

  .واملدارس
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-الفاتيكان واملنظمات اليت تعمل حتت لوائه تتخذ من احلد من انتشار اإلسالم واإلساءة للرسـول  
 ويف ظل احلريات اليت. هدفًا هلا؛ تكرس من أجله كل إمكانياا املادية واملعنوية -صلى اهللا عليه وسلم

تبشر ا الواليات املتحدة العامل بدأت تتكشف بوضوح املعايري املزدوجة اليت يعمل ا؛ ففي الوقت 
يسـمح فيـه    -مع حمدودية إمكانياـا -الذي يضيق فيه اخلناق على املؤسسات اإلسالمية اخلريية 

  .جلمعيات التنصري ذات القدرات الكبرية بالعمل حبرية يف كافة أحناء العامل
يف السعودية أصدرت بياناً عقب إطـالق   -صلى اهللا عليه وسلم-ة العاملية لنصرة خامت األنبياء اللجن
اليت ترعاها رابطة الرهبان نددت فيه ذه احلملة وأطلقت محلـة مضـادة   ) مليون ضد حممد(محلة 

قائق ، أهابت فيه جبميع املسلمني ببذل قصارى جهدهم لتوضيح احل)املليار مع الرسول حممد(شعارها
الفذة، ودعتهم إىل االستمرار يف الدعوة  -صلى اهللا عليه وسلم-وتعريف العامل بشخصية النيب حممد 

يا أيها املليار هل أنتم مع نبيكم (إىل اهللا وتبليغ رسالة اإلسالم جلميع البشر، وتساءلت اللجنة يف بياا 
  ).حممد صلى اهللا عليه وسلم؟

  والباطل؟ حوار احلضارات أين هي حدود احلق
  الصادق املهدي: الكاتب

. الثقافة الكاتبة احلاسبة املمتدة عرب حواضـر تصـري حضـارة   . ثقافات العامل تتجاوز عشرة آالف
  .حضارات العامل تزيد على العشرين بقي منها حيا دون العشر

واحـدا  نعم للحضارة هوية دينية، ولغوية، وفنية غالبة ولكنها هوية فضفاضة ال تضم كيانا سياسيا 
إن الذي . لذلك ال يرد يف أمرها حوار أو خصام. ومصلحة اقتصادية واحدة، وال أيديولوجية واحدة

  :أفرز احلديث عن احلضارات كأا قابلة لذلك عوامل موضوعية أذكر منها
مفكرون غربيون يهود ـ أمثال برنارد لويس ـ يسعون إلجياد قاسم مشترك بينهم وبني ملة الغرب   

  .وجيدون املربر الصطفاف غريب ضد العرب واملسلمني) ملسيحيةا(الغالبة 
مفكرون غربيون اعتربوا أن اية احلرب الباردة جترد الواليات املتحدة مما حظيت به من والء غـريب  

حديثهم عن حضارة غربية ذات دولة مركزية هي الواليات املتحـدة، وعـن   .. أثناء احلرب الباردة
سالمية والصينية ميد الواليات بسبب لشرعية قيادا للغـرب وبعـدو   حضارات أخرى مناوئة كاإل

  .مشترك
  :الوفاق والشقاق وبالتايل احلوار واخلصام يدور حول سبعة حماور هي

فاألديان غالبا تقوم على نفي اآلخر وكلها شهدت انتعاشا منذ مثانينات القرن العشرين : الدين: األول
  .مما يزكي الصدام ويوجب احلوار

األيديولوجيات أديان وضعية وحوهلا يدور الصراع أو التعايش، ومع أا منـذ  : األيديولوجية: لثاينا
أواخر القرن املاضي احنسرت، فالتباين مستمر بني الرأمساليـة واالشـتراكية، وبـني الدميوقراطيـة     

  .والشمولية
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ذه الكيانات التقليدية تـرفض  اتمعات التقليدية تقوم على والء وراثي لطائفة أو عشرية، ه: الثالث
  .ههنا جدلية قابلة للمفارقة واملوافقة. احلداثة اليت تقوم على املشاركة واملؤسسية

العوملة وهي إدماج رأس املال والتقنية واملعلومات مبا يتعدى احلدود الوطنية وخيلق سوقا كونية : الرابع
امل اليوم والسيطرة األمريكيـة علـى   هذا هو وجه العوملة املوضوعي، ولكن يف ظروف الع. واحدة

العوملة بوجهها املوضـوعي  . االقتصاد وعلى السالح وعلى اإلعالم فإن العوملة تلبس وجها أمريكيا
  .واألمريكي تواجهها يف كل مكان اخلصوصيات الثقافية فينشأ بينهما التوتر

مـن  %  ٨٠نه ينال من سكان األرض فإ%  ٢٠مشال الكرة األرضية غين ومع أن سكانه : اخلامس
  .الدخل املادي فيها، هذا خيلق جماال واسعا للصدام أو احلوار من أجل العدالة

منذ اية احلرب الباردة برزت القطبية الواحدة اليت تقودها الواليات املتحدة تنازعها عوامل : السادس
  .التعددية الدولية املنطلقة لتوازن جديد يف السياسة الدولية

فلسطني، كشمري، تايوان، الشيشـان، جنـوب   : بؤر التهاب منشورة يف العامل هي هنالك: السابع
  .السودان وغريها، ختلق استقطابا أو وفاقا

  :العامل كله متجه صعودا حنو. الصراع أو احلوار يدور حول هذه احملاور السبعة
  .تطور يف الوعي الديين يشبع احلاجة الروحية وينفي اجلهل واخلرافة* 
  .قالينمتدد ع* 
  .حتول إىل احلرية* 
  .احتكام للعدالة*
تطلع للتنمية املادية وتسخري الطبيعة للحاجات اإلنسانية، وحترير اجلماليات كلغة عاملية للبشر مـن  * 

  .عالئق اجلهالة واخلرافة
حنـن يف  . لكي يكون احلوار بني أطرافه مثمرا فإن عليه أن يكون كذلك متناغما مع حركة التاريخ

  :نقبع خارج التاريخ، يكرس بقاءنا هناكالغالب 
الفقه الصوري الذي أدى إىل قفل باب االجتهاد حبجة أن السلف قد استنبطوا من النصـوص كـل   
األحكام فما علينا اال اتباعهم، وحبجة أن آية السيف قد حددت عالقتنا باالخر احمللي والدويل على 

  .أساس اتباع ملتنا أو أداء جزيتنا أو السيف
ستبداد الذي قفل باب االجتهاد السياسي وحتكم قبل االستعمار وحتكم بعد رحيله، وعلى حـد  اال

  :تعبري أمل دنقل
  ال حتلموا بعامل سعيد

  فخلف كل قيصر ميوت قيصر جديد
  .التنمية العاجزة عن توفري الضروريات أو تلك اليت تغذي الظلم االجتماعي داخليا والتبعية خارجيا

ضوي خيرجنا من التخلف واالستبداد والتبعية وما مل حنققه فال جـدوى مـن   حنن حباجة ملشروع 
  .احلوار مع اآلخر، ألن ضتنا تبدأ بصحوة ذاتية
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  :الدول الغربية كذلك غارقة يف مستنقعات أمهها
  .املسيحية واليهودية ال تعترفان ببعضهما وال تعترفان باآلخر احمللي* 
  .الغالب وجعلهم يكمشون عطاء اآلخرينتفوقهم املادي أورثهم استعالء * 
  .سياسام هي اليت صنعت بؤر التوتر وال يعترفون ذا الدور وواجب العمل على إزالتها* 
هيمنة سياسات احملافظني اجلدد على السياسة األمريكية وهيمنة السياسة األمريكية على السياسـة  * 

  .العاملية
أكفـأ  «: قال السـفري الربيطـاين إليطاليـا   . الة عندناسياسة هؤالء هي أقوى مربر لسياسة الغ* 
  .»جتنيد للقاعدة هو بوش نفسه ال غري» شاويش«

سياسات غربية جتهض بشائر االصالح عندنا ـ مثال ـ املوقف األمريكي املعادي للدميقراطية الثالثة   
لقصـف قنـاة    يف السودان ـ عدم االعتراف باالختيار الفلسطيين احلر ألنه أتى حبماس ـ التحفز  

اجلزيرة مع أا متثل حتديثا إعالميا ـ منع صفقة شركة موانئ ديب العاملية مع أا متثل خيارا عربيـا   
  .مستصحبا للعوملة

  !.»قد صرينا أغبياء ١١/٩نبغى أال نشك بعد اليوم أن «قال توماس فريدمان 
وهم . وأسلحة الدمار الشامل املنكفئون والغالة يف الشمال مزودون باستعالئهم وتفوقهم التكنلوجي

  .يف اجلنوب مزودون بغضبام وأسلحة الضرار الشامل
العامل اليوم يف كف عفريت بني وعد العقالء من الطرفني أن يصاحلوا أنفسهم مع تيار التاريخ الصاعد 
وجيرون حوارا مثمرا عرب امللفات السبعة يبين مستقبال أعدل وأفضل، ووعيـد فيـه يضـع الغـالة     

  :نكفئون من الطرفني أجندة املستقبل فيجرفون مسرية التاريخ حنو مصري ظالميوامل
جيك تنهج أمامك فاختر أي  

وأعوج طريقان شىت مستقيم  
  صحيفة الشرق األوسط اللندنية

============================= 
  حول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 
  نسب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :للنسب الفاضل اجلذور األوىل 
لقد اختار اهللا تعاىل حممداً صلى اهللا عليه وسلم ليكون النيب اخلامت الذي بشر به األنبيـاء السـابقون   

فقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذا نسب شريف يف قومه ، إذ إنه كان من . عليهم السالم 
هو بيت بين هاشم ، كمـا قـال   أعرق قبيلة عربية وهي قريش ومن أشرف بيت يف تلك القبيلة ، و

إن اهللا اصطفى كنانة من بين آدم ، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى بين : (صلى اهللا عليه وسلم 
وكان هلذا االصطفاء أمهية ، إذ ) هاشم من قريش ، واصطفاين من بين هاشم ، فأنا خيار من خيار 
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تمثل يف هاشم اجلد األعلى للنيب صـلى اهللا  كانت األنظار حتيط ببيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وامل
عليه وسلم لذا حفظت سرية ذلك البيت وأحداثه التارخيية منذ أن انتقلت الزعامة إىل هاشم حيـث  

  .توىل سقاية احلاج ورفادم ، فأصبح قبلة وفخر قريش 
ذي كان رجـالً  بعد وفاة هاشم تتبع الناس بأبصارهم ووالئهم انتقال الزعامة إىل أخيه املطلب ، ال

وكان ألخيه هاشم زوجة باملدينة من بين النجار ، وهلا من هاشـم  . عظيماً مطاعاً ذا فضل يف قومه 
طفل وضعته بعد موته ومسته عبد املطلب ، فلما شب الطفل ذهب إليه عمه املطلب فأخذه من يثرب 

زعامة بعده ابن أخيه عبد مث إن املطلب مات بردمان بأرض اليمن ، فوىل ال. إىل مكة حيث ترىب ا 
املطلب ، فأقام لقومه ما كان يقيمه آباؤه من السقاية والرفادة ووالية شئون الناس ، فشرف يف قومه 
شرفاً مل يبلغه أحد من آبائه ، وكان أعظم ما حدث له أنه رأى يف املنام آمراً يأمره حبفر بئر زمزم ، 

مر حق ، ففعل كما أمر ، إذ حفر بئر زمزم اليت ال وتكررت له هذه الرؤيا ثالث ليال ، فعرف أن األ
  .يزال ماؤها ينضح حىت اليوم 

مث إن عبد املطلب ولد له عشرة من البنني ، منهم عبد اهللا ، وهو أحب أبنائه إليه ، وكان لعبـد اهللا  
نائه هذا واقعة مهمة مع أبيه جذبت أنظار قريش إليه ، ذلك أن عبد املطلب كان نذر أن يذبح أحد أب

قرباناً هللا تعاىل إن رزقه عشراً من البنني ، فلما بلغوا عشرا أقرع بينهم ، فوقع السهم على عبد اهللا ، 
فأعاد ذلك فخرج عليه مرة أخرى ، فذهب به إىل الكعبة ليذحبه وفاًء نذره ، فمنعته قريش من ذلك 

رى له خمرجاً من نذره ، فأخربته أن ملا كان هلا من حب لعبد اهللا ، مث إن عبد املطلب جلأ إىل عرافة لت
يقرع مرة أخرى فإذا خرج السهم على عبد اهللا جعل حمله عشرة من اإلبل ،مث يعيد ذلك كلما خرج 
السهم على عبد اهللا ،ومل خيرج السهم على اإلبل حىت بلغت املائة عندئذ خرج عليها ، فنحرها عبد 

  .املطلب مجيعاً فداء البنه ،ففرحت قريش بذلك
د كانت هذه الواقعة تقديراً من اهللا تعاىل ، إذ إن عبد اهللا هذا هو والد النيب حممد صلى اهللا عليـه  وق

يشري بذلك إىل قصة جـده  }أنا ابن الذبيحني {: وسلم وقد أشار صلى اهللا عليه وسلم لذلك بقوله 
ة جده عبد الطلب هذه إبراهيم اخلليل عليه السالم حيث أمره اهللا تعاىل بذبح ابنه يف رؤيا رآها، وقص

  .مع أبيه عبد اهللا 
ذه النبذة اليسرية يتبني أن مكانة أسرة النيب صلى اهللا عليه وسلم جعلت أحداثها حتظى باالهتمـام  
واملتابعة ، مما جعل أهم تفاصيلها معلومة بدقة تامة ، حىت زواج عبد اهللا من آمنة بنت وهب بن عبد 

بد اهللا بعد هذا الزواج الذي خلف لعبد اهللا ابنه الوحيد من آمنة مناف ابن زهرة بن كالب ، ووفاة ع
والذي ولد بعد وفاته بقليل وكان هذا املولود هو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب ،رسول اهللا صلى 

  .اهللا عليه وسلم 
  :نسب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

لسلة بدقة تامة ، لذا حفظ التـاريخ  لقد اشتهرت العرب باالهتمام باألنساب ومعرفتها متصلة متس
كثرياً من التراث النسيب يف مؤلفات كثرية تذكر أنساب القبائل وفروعها ، ومما حفظته املصـادر ،  
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نسب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، إذ اتفقت مجيع املصادر على سلسلة نسببه صلى اهللا عليه وسلم بال 
حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بـن  : ليه وسلم هو خالف يذكر رواية وكتابة ، فنسبه صلى اهللا ع

وهو امللقب  –هشام بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر 
ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر  –بقريش ، وإليه تنسب القبيلة 
  .بن نزار بن معد ابن عدنان 

  لصباالطفولة وا
لقد سجلت املراجع التارخيية املروية بأسانيد متصلة إىل مجيع املصادر الثابتة منذ عهد النيب صـلى اهللا  

تفاصيل نشأة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وما مر ا مـن   –عليه وسلم وأصحابه رضى اهللا عنهم 
ه وسلم بعد والته تولت أحداث خالل فترة الطفولة والصبا ، فذكرت تلك املصادر أنه صلى اهللا علي

إرضاعه حليمة السعدية ، حيث كانت عادة العرب أن تدفع بأطفاهلا إىل نسـاء البـوادي ليقـيمن    
  .بإرضاع األطفال يف البادية حىت ينشأوا على الفصاحة ، والفطرة السليمة ، والقوة البدنية 

حممـد   –الطفل اجلديد وقد روت املصادر اإلرهاصات اليت حدثت حلليمة وزوجها منذ أن حل م 
إذ حتول حاهلما من العسر إىل اليسر ، فقد أصبحت شام العجفاء دارة للنب  –صلى اهللا عليه وسلم 

، وحىت حليمة ذاا أصبح ثديها مدرارا للنب الا رضيع النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وغري ذلك ممـا  
  .روته حليمة فيما ذكرته املصادر 

مة حىت بلغ اخلامسة من عمره ، وما أعادته إال أا خافت عليه مـن واقعـة   وقد بقى الصيب مع حلي
ذلك أن ملكني جاءاه صلى اهللا عليه وسلم وهو بـني صـبية   . حدثت له،وهي حادثه شق الصدر 

يلعبون فأخذاه وشقا صدره وأخرجا قلبه وغساله يف طست مث أعاداه موضعه فالتام اجلرح كأن شيئاً 
لصبية وفيهم صلى اهللا عليه وسلم هذه احلادثة حلليمة وزوجها خافا عليه خوفاً مل يكن ، فلما حكى ا

شديداً فقررا إعادته إىل ذويه مبكة ، ولكن ما بلغ الصيب السادسة من عمره حىت توفيت أمه آمنـة ،  
فتوىل تربيته جده عبد املطلب فلما بلغ الصيب مثاين سنني وشهرين وعشرة أيام توىف جده عبد املطلب 

وكان صلى اهللا عليه وسـلم  . فانتقلت رعايته إىل عمه أيب طالب ، فبقى بكنفه حىت بلغ أربعني سنة 
يف أول شبابه عمل يف رعي أغنام قريش على دراهم يعطوا إياه على ما هي عليه سنة األنبياء مـن  

  .قبله 
  الزواج والرجولة

طفولته وصباه ، فقد بـرزت فيـه أمسـى    كان صلى اهللا عليه وسلم مميزاً يف شبابه كما هو مميز يف 
الصفات اخللقية حىت إن قريش لقبته باألمني ، وكانت تضع عنده أماناا ، فلما كانت هذه حاله يف 
قومه فقد جذبت هذه اخلصال إليه سيدة قريش وصاحبة التجارة واملال فيهم خدجية بنت خويلـد،  

مني فجرى على يديه لتجارا منو كبري ، فلما رأت فأوكلت إليه االجتار يف ماهلا فكان نعم التاجر األ
مهته وصدقه وأمانته وخصاله احلسنة عرضت عليه الزواج من نفسها وهي بنت األربعني وهو ابـن  

  .اخلامسة والعشرين فأجاا ومت الزواج ، وبقى معها زوجاً وفياً حىت بلغ األربعني من العمر 



 ٨٧

، أن قريشاً أرادت أن تعيد بناء الكعبة بعد أن دم جـزء   وكان أعظم ما مر به مع قريش قبل النبوة
منها ففعلت حىت إذا بلغت موضع احلجر األسود ، وهو حجر معظم فيها اختلفت قريش فيمن يكون 
له شرف وضع ذلك احلجر يف موضعه واشتد خالفهم حىت أوشكوا أن يفتتنوا ، إال أم رضوا برأي 

 م هو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب ، من أشار عليهم بتحكيم أول مار م ، فكان أول من مر
فعرضوا عيه األمر ، فطلب منهم ثوباً وضـع  . رضينا باألمني حكماً : فلما رأوه هللوا مجيعاً فرحاً 

عليه احلجر األسود وطلب من كل فريق أن يرشح واحداً منهم ،فرشحت كل قبيلة واحداً منـها ،  
صلى اهللا عليه –فريفعوه مجيعاً ، حىت إذا بلغوا به موضعه من الكعبة أخذه هو وطلب منهم أن يأتوا 

  .فوضعه يف مكانه ، فازداد ذا احلدث ذكره عند قريش وغريهم  –وسلم 
  الوحي والنبوة

مما جيدر ذكره قبل التعرض للوحي والنبوة ،واقعة مهمة حدثت يف حياة حممد صلى اهللا عليه وسـلم  
خرج به عمه أبو طالب يف رحلته التجارية إىل الشـام ،   –أو يزيد قليالً  –العاشرة ذلك أنه ملا بلغ 

حىت بلغوا بصرى ، وهي بلدة يف الطريق إىل الشام ، التقوا فيها براهب يدعى حبريا ، وامسه جرجيس 
 ، نزل عنده الركب ، فأكرمهم وأحسن ضيافتهم ، مث إنه رأى معهم الصيب حممد بن عبد اهللا ،فعرفه

هذا سيد العاملني ، هذا يبعثـه اهللا رمحـة   : بوصفه املذكور يف كتبهم ، فقال وهو آخذّ بيد الصيب 
  .ال ينبغي أن يكون أبوه حياً : للعاملني ، مث سأل عن أبيه، فقال أبو طالب أنا أبوه ، فقال حبريا 

أنا جند صفته يف كتبنا ، هذا هو النيب الذي بشر به عيسى ، و: فأخربه أبو طالب بقصته فقال له حبريا 
وقد شب صلى اهللا عليه وسلم مبكة حىت بلغ األربعني متميزاً خبصاله الـيت  . احذره من يهود: مث قال

رت من حوله ، فقد كان قوي الفطنة ، طيب املعشر ، مجيل السرية، سليم السريرة ، كامل اخللق 
ل والتفكري ، حمباً للخلوة معتزالً للهو والعبث واخللق ، تام املروءة ، عايل اهلمة طويل الصمت يف التأم

، هاجراً لألوثان ، مطمئن القلب ، سامي النفس ، حىت إذا كان قريب عهد من النبوة حبب إليـه  
  .فكان خيلو بنفسه الليايل ذوات العدد خيلد فيهن إىل غار حراء يتحنث فيه ، متأمالً متدبراً . اخلالء 

عليه ، وكان أعظم ذلك الرؤيا الصادقة ، فكان ال يرى شيئاً يف منامه إال مث توالت آثار النبوة تلوح 
كان مثل فلق الصباح يف حتققه حىت مضى على ذلك ستة أشهر ، مث نزل عليه الوحي بالقرآن الكرمي 

وقد ذكر  –على األرجح  –وهو متحنث يف غار حراء،وذلك شهر رمضان يف السابع والعشرين منه 
أول ما بـدئ بـه   { : ليه وسلم فيما روته عنه عائشة زوجه رضى اهللا عنها قالت النيب صلى اهللا ع

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الوحي ، الرؤيا الصادقة يف النوم، فكان ال يرى شيئاً إال جاء مثل 
ات الليايل ذو -أي يتعبد فيه –مث حبب إليه اخلالء ، فكان خيلو بغار حراء يتحنث فيه . فلق الصبح 

فيتزود ملثلها ، حىت جاءه  –زوجه –العدد قبل أن يرتع إىل أهله ويتزود لذلك ، مث يرجع إىل خدجية 
ما أنا بقارئ : فقلت : قال صلى اهللا عليه وسلم . اقرأ : احلق وهو يف غار حراء ، فجاءه امللك فقال 

فأخذين فغطين الثانية .قارئ ما أنا ب: اقرأ فقلت :فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال 
اقـرأ  .خلق اإلنسان من علق . اقرأ باسم ربك الذي خلق : ((حىت بلغ مين اجلهد ،مث أرسلين فقال 
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فرجع ا رسول اهللا يرجف فـؤاده  )) علم اإلنسان ما مل يعلم . الذي علم بالقلم . وربك األكرم 
ملوه حىت ذهب عنه الـروع ، فقـال   ،فدخل على خدجية بنت خويلد ، فقال زملوين زملوني ، فز

كال واهللا ، ما خيزيك اهللا أبـداً ،  : لقد خشيت على نفسي ، فقالت خدجية : خلدجية وأخربها اخلرب 
  .إنك لتصل الرحم وحتمل الكّل وتكسب املعدوم ، وتقرى الضيف وتعني على نوائب الدهر 

وكـان امـرًء تنصـر يف     –عم خدجية ،ابن  -فانطلقت به خدجية إىل ورقة بن نوفل بن عبد العزى
اجلاهلية ، وكان يكتب الكتاب العرباين ، فيكتب من اإلجنيل بالعربانية ما شاء اهللا أن يكتب ، وكان 

يا ابـن  : يا ابن عم ، امسع من ابن أخيك ، فقال له ورقة : فقالت له خدجية –شيخاً كبرياً قد عمى 
هذا الناموس : فقال له ورقة . عليه وسلم خرب ما رأى أخي ماذا ترى ؟ فأخربه رسول اهللا صلى اهللا 

فقال . يا ليتين جذعاً ، ليتين أكون حياً إذ خيرجك قومك  –عليه السالم  –الذي أنزل على موسى 
نعم ، مل يأت رجل قط مبثل ما جئت به إال : أو خمرجي هم ؟ قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  }مث مل ينشب ورقة أن توىف ،وفتر الوحي . نصراً مؤزراً عودي وإن يدركين يومك أنصرك 
بعد هذه الواقعة استمر نزول الوحي بالقرآن الكرمي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة ثالثـة  
عشر سنة ، مث باملدينة النبوية بعد اهلجرة عشر سنني ، حىت اكتمل نزول القرآن، فكان هو الكتـاب  

صلى اهللا عليه وسلم يف لغته ومضمونه ومعانيه ، مبا حواه من أخبار وآيات يف املتضمن ملعجزة النيب 
  .اآلفاق واألنفس ، وحقائق علمية معجزة جبانب كونه الكتاب املتضمن لشرائع اإلسالم وأحكام به

وقد قضى النيب صلى اهللا عليه وسلم سنني بعثته األوىل وهي ثالث عشر سنة مبكة اليت أضطهده فيها 
وأخرجوه منها مهاجراً إىل املدينة املنورة اليت أنشأ فيها دولة اإلسالم وتكاملت ا تشـريعات  أهلها 

  .اإلسالم وتوسعت دائرته إىل خارج اجلزيرة العربية حىت توفاه اهللا تعاىل يف السنة العاشرة للهجرة
================================== 

  خصوصيات الر سول صلى اهللا عليه وسلم
 
الوقت الذي يظن فيه البعض أن أسباب النصر مقتصرة على من ملك القوة والعتاد، يف األسـلحة  يف 

والرجال ، وغريها من األسباب احلسية ، تأيت السنة لتكشف عن جانب آخر من أسباب النصر ، أال 
صلى  –نبيه وهو النصر باألمور املعنوية كالرعب واهليبة ، وهي إحدى اخلصوصيات اليت منحها اهللا ل

، وأسهمت بشكلٍ فعال يف نشر الدعوة ، والدفاع عن امللّة ، وقذف الرعـب يف   -اهللا عليه وسلم 
  .قلوب األعداء 

قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقد روى اإلمام البخاري عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن النيب 
  ... ) .سرية شهرنصرت بالرعب م: أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي : ( 

ويظهر أثر هذه اهليبة جبالء على الصعيدين الفردي واجلماعي ، فأما الفردي فقد كان فيها عصـمةٌ  
واهللا { : من الناس ، ووقايةٌ له من مكائدهم ، حتقيقاً لقوله تعـاىل   -صلى اهللا عليه وسلم  -للنيب 

  ) . ٦٧: املائدة ( } يعصمك من الناس 
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يه الصالة والسالم لوجدنا عدداً من احلوادث اليت تؤكّد هذه القضية علـى  ولو استعرضنا سريته عل
املستوى الشخصي ، فعلى الرغم من صولة قريشٍ وجربوا ، وقسوا وطغياا ، إال أن ذلك مل يكن 

املهيبة، واليت كان وقعها على أهل الكفر والعناد  –صلى اهللا عليه وسلم  –ليقف أمام شخصية النيب 
ة والرماح ، فقد اجتمعت قريش تسخر من رسول اهللا  أشدصلى اهللا عليه وسلم  -من وقع األسن- 

أما والذي نفس حممد بيده ، لقد جئـتكم  : تسمعون يا معشر قريش : ( وتستهزيء به ، فقال هلم 
 ، فبلغ م الرعب مبلغاً عظيماً ، ووقعت هذه الكلمة يف قلوم وكأنّ على رؤوسهم الطري) بالذبح 

انصرف يا أبا " حىت أن أشدهم جرأة عليه حياول أن يسترضيه بأحسن ما جيده من القول ، فيقول له 
  .رواه أمحد " القاسم راشداً ؛ فواهللا ما كنت جهوالً 

 فإن أعرضوا فقل أنذرتكم { : يقرأ قوله تعاىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -وملّا مسع عتبة بن ربيعة النيب
  .حسبك حسبك : أصابه الرعب وقال )  ١٣: فصلت ( } قة عاد ومثودصاعقة مثل صاع

يف واد كثري الشجر ، وتفـرق   –صلى اهللا عليه وسلم  -ويف غزوة ذات الرقاع ، نزل جيش النيب 
الناس يبحثون عن الظلّ ، وانفرد عليه الصالة والسالم بشجرة لريتاح حتتها ، فعلّق ا سيفه وافترش 

صلى اهللا عليـه   -و نائم جاءه أعرايب يريد قتله ، فأخذ السيف املعلّق وقال للنيب األرض ، وبينما ه
، فارتعد الرجل وسقط السـيف مـن يـده ،    ) اهللا : ( من مينعك مين ؟ فأجابه بقوله :  -وسلم 

 –صلى اهللا عليه وسـلم   -وسرعان ما حتول االستكبار والتهديد إىل توسل ورجاء حني أخذ النيب 
  .، والقصة يف صحيح البخاري ) من مينعك مين ؟ : ( وقال له السيف 

ودعوته ،  –صلى اهللا عليه وسلم  –وحني دار احلوار املشهور بني هرقل وبني أيب سفيان ، عن النيب 
، فلما مسع ذلك أبو سفيان قال ألصحابه بعد خروجهم " ليبلغن ملكه ما حتت قدمي : " قال هرقل 

  " .بين األصفر إنه ليخافه ملك : " 
يف غزوة بدر بعد أن قـذف   –صلى اهللا عليه وسلم  -وأما على الصعيد اجلماعي ، فقد انتصر النيب 

إذ يوحي ربك إىل املالئكة أين معكـم فثبتـوا   { : اهللا الرعب يف قلوب أعدائه ، كما قال اهللا تعاىل 
  ) . ١٢: األنفال ( } الذين آمنوا سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب 

وملا انتهت غزوة أحد ، وتوجه املشركون إىل مكّة ، ندموا حني مل يقضوا على املسلمني قضاًء تاماً ، 
: وتالوموا فيما بينهم ، فلما عزموا على العودة ألقى اهللا يف قلوم الرعب ، ونزل يف ذلك قوله تعاىل 

  .ه ابن أيب حامت أخرج)  ١٥١: آل عمران ( } سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب { 
وحتدث القرآن الكرمي يف سورة كاملة ، عن اهلزمية الكربى اليت حلقت بيهود بين النضـري، عنـدما   

عن أراضيهم ، فكانت الدائرة عليهم وختريب بيوم بسبب  -صلى اهللا عليه وسلم  -أجالهم النيب 
مل حيتسبوا وقذف يف قلـوم  فأتاهم اهللا من حيث { : ما أصام من الرعب ، كما قال اهللا عنهم 

  ) . ٢: احلشر ( } الرعب خيربون بيوم بأيديهم وأيدي املؤمنني 
وملا ضرب املؤمنون احلصار على بين قريظة ، سارع أهلها باالستسالم ، وفتحوا أبواب حصـوم ،  

ذف اهللا فيهم ، بعد أن اارت معنويام وق –صلى اهللا عليه وسلم  –ونزلوا على حكم رسول اهللا 
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وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف يف { : الرعب يف قلوم ، قال سبحانه 
قلوم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ، وأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهلم وأرضا مل تطئوها 

  ) . ٢٧ – ٢٦: األحزاب ( } وكان اهللا على كل شيء قديرا 
صلى اهللا عليه  -أهل الروم ومن معهم من القبائل العربية املوالية بقدوم النيب ويف غزوة تبوك تسامع 

لقتاهلم ، فتفرقوا من بعد اجتماعهم ، وآثروا السالمة يف نفوسهم وأمواهلم وأراضيهم ، مما  -وسلم 
ودفع اجلزية ، على الرغم من تفـوقهم العـددي    -صلى اهللا عليه وسلم  -دفعهم إىل مصاحلة النيب 

  .واحلريب ، وهو جزٌء من الرعب اللذي يقذفه اهللا يف قلوب أعدائه 
احلربية ، فقد كانت لـه   –صلى اهللا عليه وسلم  -ومل يكن هذا األمر هو الوحيد من خصوصياته 

إحالل الغنائم له دون من سبقه من األمم ، فقد كان : خصوصيات أخرى تتعلّق ذا اجلانب ، منها 
يعتربون الغنائم كسباً خبيثاً ألا أُخذت من العدو، وكان مصريها أن تجمع مث ترتل الناس يف السابق 

  .نار من السماء فتحرقها ، كما يف قصة نيب اهللا يوشع عليه السالم اليت رواها البخاري 
صلى اهللا عليه  -أما األمة احملمدية ، فقد أباح اهللا هلا الغنائم رمحة ا ، وختفيفاً عنها ، وكرامةً لنبيها 

ذلك بأن اهللا تبارك وتعاىل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها : ( ... ، قال عليه الصالة والسالم  –وسلم 
  .رواه مسلم ) لنا 

احلربية ، أن اهللا تعاىل أحلّ له مكة ساعةً مـن ـار ،    –صلى اهللا عليه وسلم  -ومن خصوصياته 
يبح ذلك ألحد قبله وال ألحد بعده ، فقد حرم اهللا هذا  وذلك يوم الفتح ، فأباح له القتال فيها ، ومل

  .البلد يوم خلق السماوات واألرض ، فهو حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة، كما يف حديث البخاري 
وبذلك يتضح كيف كان خلصوصياته عليه الصالة والسالم أثر بالغٌ يف متكني املؤمنني ونصرم مـن  

  .ن جهة أخرى جهة ، وهيبة جانبهم م
============================= 

  خلري البشرية لالنتصارخطوات عملية 
 
  .حممد موسى الشريف.د

  .إن اجلرمية العظمى اليت أقدم عليها رئيس وزراء الدامنرك وحكومته ال ينبغي أن متر دون حماسبة
يف بالده ، وألنه اون  وإمنا قلت رئيس وزراء الدامنرك وحكومته ألنه هو املسؤول األول عما جيري

يف هذه املسألة اوناً أدى به إىل رفض مقابلة وفد مسلمي الدامنرك ، وألنه كاذب فيما يدعيه مـن  
حرية التعبري ألنه لو سب املسيح عليه الصالة والسالم هذا السب أو سب البابا هذا السب ملا قبـل  

وغريهم وحصل له ما ال حيمد عقبـاه لكـن    العامل كله منه هذا العذر املريض ، والنتفض النصارى
  .املسلمني ال بواكي هلم

  :والذي ينبغي عمله يف هذه النازلة اخلطرية عدة أمور ، منها 
  :عمل احلكومات اإلسالمية  -١
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  .طرد السفري الدمنركي وإغالق السفارة -أ 
  .قطع العالقات السياسية مع الدمنرك -ب 
  .ية ، واالمتناع من تصدير أي سلعة إسالمية إليهاإيقاف استرياد البضائع الدمنرك -ج

وأنا أكتب هذا الكالم وأعلم أن غالب الدول اإلسالمية سيقف موقف املتخاذل ألا عودتنا علـى  
ذلك من قبل ، لكين أقول للحكومات حمذراً ، إن احلكومة اليت تتخاذل يف نصرة خري الربيـة إمنـا   

ن سيدنا حممداً صلى اهللا عليه وسلم هو خليل الرمحن ، واهللا تعاىل تعرض نفسها النتقام اهللا تعاىل ، أل
يغار على انتهاك حرمته وال شك، وأخشى أن اهللا تعاىل سيصب غضبه على من ختاذل يف نصرة حبيبه 

  .وخليله صلى اهللا عليه وسلم
  .ىوبادرة اململكة يف سحب سفريها من الدمنرك خطوة أوىل مهمة أرجو أن تتبعها خطوات أخر

  :عمل الشعوب واهليئات الشعبية  -٢
إن من فضل اهللا تعاىل على الشعوب أا تستطيع عمل الكثري يف مقاومة هذه اهلجمة ، وعدد املسلمني 
مليار وثلث املليار ، وهذا عدد عظيم يستطيع لو اجتمع عشرة باملائة منه على عمل شيء أن يغـريوا  

  :ا يستطيع عموم املسلمني عمله هو اآليت عدداً من املوازين بإذن اهللا تعاىل ، ومم
املقاطعة التامة لكل منتجات الدمنرك ، خاصة منتجات احلليب مثل زبدة لورباك ، وعدة أصناف  -أ 

من احلليب افف والسائل ، واجلنب الدمنركي املنتشر يف البالد العربية ، وغري ذلك ، وقد صـدرت  
ة العربية السعودية أا تقاطع املنتجات الدمنركية وأرسلت عدة إعالنات من بعض الشركات يف اململك

  .رسائل للسفارة ، وهذه بادرة جيدة
واملقاطعة فعالة جداً ، وقد صدرت مجلة من الفتاوى احملرمة للتعامل مع األمريكان والربيطـانيني ،  

شعوب اإلسالمية وليس لل. وأحسب أن جرم الدمنرك األخري ال يقل جرماً عن األمريكان والربيطانيني
  .عذر يف شراء املنتجات الدمنركية حيث يوجد هلا بدائل كثرية يف األسواق

إرسال رسائل االستنكار الكثرية إىل السفارات الدمنركية حول العامل اإلسالمي وإىل احلكومة  -ب 
ه الرسائل نفسها ، وهذه الرسائل إن بلغت حداً من الكثرة كبرياً فإنه يؤثر ، ألن الغرب يهتمون ذ

  .اليت تعرب عن الرأي العام
إقامة احملاضرات والدروس يف نصرة خري الربية ، وإلعالم العوام مبرتلته الرفيعة عنـد اهللا وعنـد    -ج

  .الناس
مشاركة القنوات يف الذب عن مقامه الرفيع صلى اهللا عليه وسلم ، وذلك عن طريق إقامة الربامج  -د

تقبال مالحظات الناس ومناقشام ، ومن أجـل مشـاركة   املخصوصة ، وختصيص يوم كامل الس
  .العلماء واملشايخ يف الرد

إقامة محلة تربعات كبرية من خالل وسائل اإلعالم وغريها ، من أجل توفري مبلغ مايل كـبري   -هـ
  .خيصص من أجل إقامة وقف عاملي كبري للدفاع عن خري الربية صلى اهللا عليه وسلم

  :اء عمل املشايخ والعلم -٣
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وهؤالء عليهم واجب كبري جداً يف حتمل عبء هذه القضية ، ولألسف فإننا إىل اآلن مل جند ذلـك  
!!! إنه ال يصح الكالم يف األمـوات  : الرد اجليد ، ومن أضعف الردود رد شيخ األزهر الذي قال 

ع مـن  وغضب عدد كبري من الناس من رده املتهافت هذا كتهافت أكثر كالمه وفتاواه ، ومل نسم
  .مشايخ كثريين ما ينبغي أن نسمعه يف هذا املوقف اجلليل

لذا ينبغي أن يكون هلؤالء املشايخ والعلماء وقفة كبرية وصادقة عن طريق مشاركام الفردية وعـن  
طريق مؤسسام اليت يشاركون فيها خاصة مؤسسات اإلفتاء وكليات الشريعة وأصول الدين ، وهذا 

  .ال يتواىن فيهينبغي إال يتردد فيه و
  :عمل الدعاة  -٤

وهؤالء عليهم واجب عظيم يف التعريف مبرتلته صلى اهللا عليه وسلم يف العامل كافة، وعمل الـربامج  
  .واخلطب واحملاضرات يف نصرته صلى اهللا عليه وسلم يف وسائل اإلعالم كافة ، ويف املساجد واملراكز

  :عمل األقليات املسلمة يف الغرب  -٥
ليهم واجب كبري يف البحث عن القوانني الغربية اليت ترفض مثل هذه اإلهانـات ، وإن مل  وهؤالء ع

يوجد يسعى مفكرو وعلماء هذه األقليات إىل تأسيس مثل هذه القوانني اليت حتمي املسلمني وعلـى  
حىت  رأسهم سيدهم صلى اهللا عليه وسلم من اإلهانات املتكررة ، وخماطبة االحتاد األورويب وغريه ذا

  .تصان حقوق املسلمني يف املستقبل إن شاء اهللا تعاىل
وكذلك من واجب األقليات املسلمة أن يقيموا سلسلة من الربامج واحملاضرات للتعريف باإلسـالم  
وبنيب اإلسالم عليه أفضل الصلوات والسالم ، وأن جيتهدوا يف إيصال ذلك إىل الناس كافة يف بلدام 

  .وبلغام
  : وختاماً أقول

إننا إن مل نتحرك التحرك الكايف ملواجهة هذه اجلرمية فسنهون على العامل أمجع ، وسيسهل على كل 
  .من يريد اهلجوم على املسلمني بعد ذلك أن يقدم على ذلك بدون النظر يف العواقب

باً وأنا واثق من أننا إن قمنا ذه اخلطوات فسيخضع املغرورون يف الدمنرك وغريها ، وسيهرولون طل
  .لالعتذار ، واهللا أعلم
  وحباه فضالً من لدنه عظيما*** اهللا زاد حممداً تكرميا

  ذا رأفة باملؤمنني رحيما*** واصطفاه يف املرسلني كرميا
  صلوا عليه وسلموا تسليما
  ما املطلوب من الدمنرك ؟

  :املطلوب من الدمنرك ما يلي 
  .اإلساءة االعتذار الواضح من قبل حكومة الدمنرك على هذه -أ 

تقدمي من قام بكرب االستهزاء إىل احملكمة الدمنركية لتنظر يف شأن العقوبة املناسبة الرادعـة لـه    -ب 
  .وألمثاله
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  .يف صلب القوانني الدمنركية -الكفيلة بعدم تكرار ما حدث  -وضع القوانني  -ج
شأن العالقـة مـع    فإن حدث هذا أو شيء يقاربه أو شيء بديل عنه فإنه ساعتئذ يراجع املسلمون

  .الدمنرك وكيف تعود املياه إىل جماريها
هذا واهللا أعلم وأحكم ، وصلى اللهم وسلم على سيد اخللق حممد وآله وصحبه أمجعني ، واحلمد هللا 

  .رب العاملني
============================== 

  خطيب العامل
 

  سلمان بن فهد العودة.د: الكاتب
بنِ عاب نيف الصحيح علَتزا نا قَالَ لَممهنع اللَّه يضاسٍ ر :}بِنيالْأَقْر كتريشع رذأَنو{ بِيالن دعص ،

لبطُـون قُـريشٍ حتـى    ، يا بنِي عدي، يا بنِي فهرٍ: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى الصفَا؛ فَجعلَ ينادي
، فَجاَء أَبو لَهبٍ وقُريش، جعلَ الرجلُ إِذَا لَم يستطع أَنْ يخرج أَرسلَ رسولًا لينظُر ما هوفَ، اجتمعوا

  ).لَو أَخبرتكُم أَنَّ خيلًا بِالْوادي ترِيد أَنْ تغري علَيكُم أَكُنتم مصدقي؟، أَرأَيتكُم: (فَقَالَ
  .ما جربنا علَيك إِلَّا صدقًا، نعم: قَالُوا
  !).فَإِني نذير لَكُم بين يدي عذَابٍ شديد: (قَالَ

عنه مالُه  تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب ما أَغْنى{أَلهذَا جمعتنا؟ فَنزلَت ، تبا لَك سائر الْيومِ: فَقَالَ أَبو لَهبٍ
با كَسمو{.  

أَنقـذُوا  ، يا بنِي كَعبِ بنِ لُـؤي : (يف هذه اخلطبة أيضاً -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال رسول اهللا 
قذُوا أَنفُسكُم يا بنِي عبد شمسٍ أَن، أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ، يا بنِي مرةَ بنِ كَعبٍ، أَنفُسكُم من النارِ

يا بنِـي  ، يا بنِي هاشمٍ أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ، يا بنِي عبد مناف أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ، من النارِ
من النارِ؛ فَإِني لَا أَملك لَكُم من اللَّه  يا فَاطمةُ أَنقذي نفْسك، عبد الْمطَّلبِ أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ
رواه مسلم هكذا كانت أشهر خطب النيب صلى اهللا عليـه  ). شيئًا غَير أَنَّ لَكُم رحما سأَبلُّها بِبلَالها

ئل، ووقت وسلم، وا انتقلت الدعوة من السر إىل العلن، كانت تبليغاً وإنذاراً وتبشرياً بكلمات قال
  .يسري، ومل تأخذ هذه اخلطبة وقتاً طويالً والشرحاً ممالً، وال سجعاً متكلفاً مما تنوء به بعض اخلطب

، كالمه، وأويت يف كل حديثـه جوامـع الكلـم    -صلى اهللا عليه وسلم  -ذه اخلطبة أوجز النيب 
يف فجر هذا الدين اإلسالمي؛ ومع أمهية هذه اخلطبة وتارخييتها ودورها ، واختصر له الكالم اختصاراً
ومل تسهب يف الشرح، فهي خطبة عظيمة لعظم املعىن الذي حتملـه،  ، فإا مل تتشعب يف التفاصيل

  .وشرف املوقف، واأللفاظ اليت عبرت عن هذا املعىن، وجزالة احلرف، وصدق اللهجة
السنة املعروفة؛ ومثل ذلك كانت خطبه صلى اهللا عليه وسلم، ولقد تعجبت يوم اطلعت على كتب 

فلم أجد تلك اخلطب الطويلة، واألحاديث املسهبة، وما ميكن وصفه ، والسنن وغريها، كالصحيحني
كلمات معدودة، لكنها  -صلى اهللا عليه وسلم  -بالطول جتد أن له متعلقاً بقصة أو معركة، فخطبته 
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املختلفة يف شىت شؤون احلياة يف املعاجلة للموضوعات ) الشمولية(متتاز خبصائص منوذجية عالية مثل 
والعسكرية واإلميان؛ فهي ليست وعظاً حمضاً جمرداً، بل ميتزج فيها ، والسياسة والفقه، والعلم والدعوة

الترغيب بالترهيب، والقصة بالعربة، واحلدث بالتحليل، واملاضي باحلاضر باملستقبل، وقضايا اإلميـان  
  .ةواليقني مبسائل التشريع والتوجيه والتربي

يف لغة سهلة قريبة يفهمها اجلميع، ومل تكن خطاباً خاصاً موجهاً للنخبة أو العلية، وال لشرحية معينة؛ 
وهلم أمهيتهم وقدرهم يف خطـاب ال تسـتهلكه   ، فالصغار والبسطاء والعامة خماطبون بشكل مباشر

الصـانع الـرئيس   األحداث عن التوجيه والتربية العامة، كما ال يغيب عنها طرفة عني، كيف؟ وهو 
  .ألهم األحداث عليه السالم، واملشارك األساس للناس يف مهومهم ومعايشة أدق التفاصيل يف حيام

؛ ممتلئـة  )حوارية(القول بأا لغة  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومن أعمق املالحظات يف وصف خطبه 
وآخر ، ن أحداً يقوم فيسألبكل أشكال تفاعل الناس والتفاعل معهم، والكثري الكثري من خطبه جتد أ

  ..ورابع حيكي، يقوم فيستشكل، وثالث يشكو
حينما كان صـلى اهللا عليـه   ، مثل حديث أنس، من ذلك شيء عجيب -فقط  -ويف الصحيحني 

  !يا رسول اهللا أال تستسقي لنا؟: فدخل رجل فقال، وسلم خيطب
يـا  : معة القادمة دخل رجل؛ فقالمث يف اجل، فاستسقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسقاهم اهللا

  ).املطر: أي(ادع اهللا أن ميسكه عنا : رسول اهللا
  .ففعل صلى اهللا عليه وسلم، فأمسكه اهللا

إخل وما أكثـر الـذين   .. يا رسول اهللا إين ذحبت عناقاً: قام أبو برزة فقال، ويف خطبة عيد األضحى
  .يقومون أو يدخلون من باب مسجده؛ فيسألونه وهو خيطب

 -من منربه وقد أَقْبلَ الْحسن والْحسـين   -صلى اهللا عليه وسلم  -ن ألطف هذا التفاعل نزوله وم
فَصعد بِهِما الْمنبر ثُم ، فَنزلَ فَأَخذَهما، علَيهِما قَميصان أَحمران يعثُران ويقُومان -رضي اهللا عنهما 

كما عند . مث أكمل خطبته). رأَيت هذَينِ فَلَم أَصبِر} إِنما أَموالُكُم وأَوالَدكُم فتنةٌ{صدق اللَّه : (قَالَ
  .أهل السنن وأمحد

ويقيم الذين مل يؤدوا حتية املسجد، ليعلم الناس ، وهو صلى اهللا عليه وسلم بدوره كان يسأل ويوجه
، وتوجهه إىل أرشد سبيل وأقوم ـج ، وتفهمه، قع الناسأن هذه اخلطب النبوية الشريفة تعايش وا

دون أن تلحقه آفات التجريد والتنظري اليت شغل ا بعض املعاصـرين، أو  ، بأسلوب علمي وعملي
وطريق االعتدال هو بني الغياب عن مهـوم النـاس   ، سيئات التحزب والتصعيد اليت فنت ا آخرون

  .ألحداث اليت تفقده توازنه ومتاسكهوأحداثهم وبني أن تستهلكه جمموعة من ا
وأذكر ملّا دخل النظام البعثي الكويت صليت اجلمعة مع أحد اخلطباء، وكان الناس ينتظرون توجيهه 

وال ، حول احلدث والتعليق عليه، لكن فوجئت وفوجئ املستمعون بأنه كان يتحدث عن عذاب القرب
يستدعي نوعاً من الكالم املختلف، يتطلب  ولكن املوقف كان، أحد يقلل من قيمة احلديث عن ذلك
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شيئاً من التوعية واإلضاءة للناس، فلو تكلم عن اإلميان أو التوكل أو الصرب أو أي شيء قريب مـن  
  .ذلك ميكن ربطه باحلدث؛ لكان أقرب إىل عقول الناس وحديثهم

أن يطالب نفسـه  إن على من يريد توجيه الناس وإصالحهم وبث الوعي اإلجيايب ودعوم لإلسالم 
باستخدام هلجة يفهمها الناس ويعرفوا، واستعمال أسلوب يتعاطى مع حسهم قبل أن يصف الناس 

إن اللغـة السـهلة   . بقلة الفهم واحنطاط الوعي واإلدراك، وقبل أن يصفهم بالبعد عن الدين والعلم
ه عام ألحوال الناس ولغتهم القريبة الرقيقة هي جسر التواصل بني اخلطباء والناس؛ فتأهيل اخلطيب بفق

بنيةٌ أساسية لتحقيق فهم الناس للخطبة أوالً، وتفاعلهم واستجابتهم هلا ثانياً، وهذا التأهيل أو قريب 
يا صالح قَد كُنت فينا {: منه هو الذي اعترف به قوم صاحل لنبيهم صاحل عليه السالم، حني قالوا عنه

وعاش معهم حلظات الوجود ، ألم يعرفونه) مرجوا(، لقد كان )٦٢:هود سورة(} مرجوا قَبلَ هذَا
وألناس ، أوالً بأول، فكان خطابه حمرجاً للجميع؛ ألنه جاء باحلق والدين واإلميان يف واقع يعرفه جيداً

  .فيهم) مرجوا(هم قومه الذين عرفهم وعرفوه فكان 
حىت إنـه  ، ثبت يف خطبته معىن االهتمام مبخاطبة الناسخري من أ -صلى اهللا عليه وسلم  -ورسولنا 

ويدرك الفروق، ويف الصحيحني قصـة خطبتـه   ، كان يفرق صلى اهللا عليه وسلم بني فئات اتمع
فتسأل رسول ، وتفاعل النساء وأسئلتهن له صلى اهللا عليه وسلم، فالنساء تقوم، ووعظه هلن، للنساء

  .وتستوضح يف جو من التفاهم بديعاهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتستفسر 
، ليكون أقرب لشد انتبـاه النـاس  ، كان أرفع من الناس قليالً -صلى اهللا عليه وسلم  -وحىت منربه 

  .واسترعاء اهتمامهم
وكذا صوته صلى اهللا عليه وسلم، فلم يكن على وترية واحدة، فالطريقة الواحدة تبعث امللل، فكان 

، بينهما جلسة قصداً لتيسري فهـم اخلطبـة  ، خطبة اجلمعة خطبتنييرفع صوته وخيفضه، ولذا كانت 
  .واالستجابة هلا

وحيمـر  ، إذا خطب يرفع صوته وخيفضـه  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان رسول اهللا : ويقول جابر
  .رواه مسلم وابن ماجه وغريمها. صبحكم ومساكم: وتنتفخ أوداجه؛ كأنه منذر جيش يقول، وجهه

يست كل أحواله يف خطبه، فهي ختتلف يف احتياجها ملثل هذا الشعور، فاملوضـوع  وبالطبع فهذه ل
  .واحلدث يفرض أحياناً نوعاً من االهتمام خيتلف عن موضوع وحدث آخر

ورقي اإلحساس النبوي يف اخلطبة، وترى يف الوقـت  ، لكن؛ ذه األوصاف مجيعاً تدرك دقة املتابعة
فتشاهد إمـا  ، اين واألوصاف، وترى بعدهم عن اهلدي النبويذاته غفلة بعض اخلطباء عن هذه املع

أو لغة رديئة، أو بعداً عن مهوم الناس ومشاعرهم، أو ركاكة يف التعبري، أو انفعاالً يبتعد ، طوالً مفرطاً
ومبلغة لرسالة ، لتكون شهيدة عليهم، عن سبيل االعتدال الذي هو مسة هذه األمة حني تخاطب الناس

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونـواْ  {: على خطى نبيها حممد صلى اهللا عليه وسلم ،الدين واحلق
  ).١٤٣: سورة البقرة(} شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا

  صحيفة اجلزيرة السعودية
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  د مازن مطبقاين هذه حقيقة الفاتيكان
  بن حممد الرشيدعبد اهللا : حوار 

هكذا يكشف ضـيفنا حقيقـة   ) مثل هذه احلملة ليست مستغربة إطالقاً وال جديدة على الفاتيكان(
، مؤكّداً أنّ ذلك ينبع من احلقد املتأصـل يف  ) مليون ضد حممد(الفاتيكان الذي يقوم حبملة شعارها 

حلملة اليت تتعاون مـع دول  نفوس النصارى ضد املسلمني ، مشرياً إىل أالعيب السياسة وراء هذه ا
اإلرهاب للحرب على اإلرهاب ، ويرى الدكتور مازن مطبقاين أنّ هذه احلملة ليسـت موجهـة   
للنصارى فقط ، بل هي جلميع شعوب العامل ومنها الشعوب اإلسالمية ، مؤكّداً أنّ املد االستشراقي 

  .يلعب دوراً مهماً يف حتريك مثل هذه اهلَجمات 
إنه ال ينبغي أنْ نعول كثرياً على دور احلكومات العربية؛ فهي : "تور مازن يف ختام حديثهويقول الدك

مشغولة بتثبيت حكمها، وحتقيق أدىن قبول شعيب هلا ، وكيف نعول عليها وهي اليت تفتح أراضـيها  
  !إلرساليات التنصري؟

وسائل اإلعالم العربية اليت ما فتئت  مع هذه القضية إىل" ضعف التفاعل الشعيب العام"ويعزو الدكتور 
  .، وتروج ألفكار االحنالل واالحنراف "باألصولية اإلسالمية " حتارب ما يسمى 

والدكتور مازن صالح مطبقاين أستاذ مشارك بعمادة البحث العلمي جبامعة اإلمام حممد بن سـعود  
راسات اإلسالميعوة  اإلسالمية، حصل على درجة الدكتوراه يف الدة من قسم االستشراق بكلية الـد

هـ، وحصل قبلها على املاجستري يف التاريخ احلديث من قسـم التـاريخ   ١٤١٥باملدينة املنورة عام 
ويشرف حالياً علـى موقـع يف اإلنترنـت حـول     . هـ١٤٠٦جبامعة امللك عبد العزيز جبدة عام 

-www.mazen: راق وعنوانه هواالستشراق هو مركز املدينة املنورة للدراسات وحبوث االستش
center.٨m.com  

االستشراق املعاصر يف منظور اإلسالم ، : وله عدد من املؤلفات يف دراسة االستشراق والتنصري منها 
ترمجـة  ( و االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي ، و أصول التنصري يف اخلليج العريب

  )عن اإلجنليزية
املؤمتر الدويل حول االستشراق والدراسات اإلسالمية ، يف : ؤمترات الدولية منها وحضر عدداً من امل
اخلطاب والقراءة جبامعة وهران عام : م ، و املؤمتر الدويل حول االستشراق١٩٩٧تطوان باملغرب عام 

  .م وغريها ٢٠٠١
م،  ٢٠٠٤ن عـام  مايو م ٣٠األملانية يف عددها الصادر بتاريخ " فليت إم زونتاج"نشرت صحيفة 

رابطـة الرهبـان لتنصـري    "ذكرت فيه أنّ للفاتيكان منظمةً امسها ) مليون ضد حممد(مقاال بعنوان 
هي من أقدم منظمات الفاتيكان وأكثرها نفوذا وأقلّها شهرة، إنها تعمل يف كل منـاطق  " الشعوب

الـيمن والصـني وفيتنـام    ؛ كالسـعودية و "الصمت"العامل مبا يف ذلك املناطق اليت يسموا مناطق 
بداية نود أنْ نعرف مدى االمتداد التارخيي هلذا اهلجوم العلين ضد املصطفى صـلى اهللا  . وكمبوديا 
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عليه وسلم من قبل رؤوس الديانة املسيحية؟ و مباذا تفسر تبين الفاتيكان هلا وهي املرجعيـة الدينيـة   
  وجديدة يف تاريخ الفاتيكان كمؤسسة؟ األوىل لنصارى اليوم ؟وهل هذه العملية مستغربة

جيب أال يغيب عن بالنا حلظةً ما ورد يف القرآن الكرمي حول موقف النصارى من اإلسالم واملسلمني، 
] ١٢٠:البقرة) [ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم( ومن ذلك قول اهللا عز وجل

قد بدت البغضاُء من أفواههم وما تخفي ] (٨:التوبة)[هميرضونكم بأفواههم وتأىب قلوب( وقوله تعاىل 
  ]١١٨:آل عمران) [صدورهم أكرب

العسـكري،و  : إنّ جهود التنصري يف حماربة اإلسالم وأهله قدمية، وقد اختذت عدة أشـكال منـها  
يوحنـا  " أما الفكري والثقايف فقد بدأ منذ وقت مبكر حني ظهـر . الفكري، والثقايف، واالجتماعي

واستمر النصارى يكتبون الكـثري حـول   . يناظر املسلمني ويطعن يف اإلسالم ومعتقداته" مشقيالد
كثرت فيها هذه الكتابات، وكانت ) األوروبية(اإلسالم، حىت إنّ اإلنتاج الفكري يف العصور الوسطى

 كتابه املشهور عـن " ريتشارد سوذرن"على درجة من السوء والتحيز والتعصب حىت كتب يف ذلك 
وفيـه  ) اإلسالم والغرب(يف كتابه " نورمان دانيال"صورة اإلسالم يف القرون الوسطى، مث جاء بعده 

  .نقد قوي ملا كتبه النصارى حول اإلسالم يف تلك الفترة
وظهرت ترمجات ملعاين القرآن الكرمي قام ا قساوسة وباحثون أوروبيون كانـت منـاذج للحقـد    

ن منهم أنهم حبثوا عن أسوأ األوصاف والنعوت وأطلقوها على الرسول وقد صرح الكثريو. والكراهية
" هنرى المانس" -الذي عاش يف لبنان -ومن مناذجهم القريبة القس البلجيكي. صلى اهللا عليه وسلم

الذي نعت الرسول صلّى اهللا عليه وسلم بشىت النعوت البذيئة اليت ال يليق بعامل أنْ يتلفظ ـا ال أنْ  
  .يكتبها

واستمرت اهلجمة على اإلسالم واملسلمني وعلى شخصية الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم حىت 
عصرنا احلاضر الذي تنشط فيه الكنائس الغربية ومؤسسات التنصري املختلفة، حىت إنّ بابا الفاتيكـان  

ل وحدد هلم اهلدف بأنْ احلايل قام جبولة يف عدد من دول أفريقيا لتشجيع البعثات التنصريية على العم
وقد مـرت  . م، ولكن خاب ظنه وختطيطه٢٠٠٠يعملوا على جعل أفريقيا قارة نصرانية حبلول العام 

ولعلهم . ثالث سنوات ونصف على هذا التاريخ ومازال اإلسالم قوياً يف أفريقيا، ويزداد اإلقبال عليه
ديدة لعلها تكون هذه اخلُطّة اليت نتحدث أدركوا استحالة حتقيق هذا اهلدف، فغاظهم فقرروا خطة ج

  .عنها اآلن
ومثل هذه احلملة ليست مستغربة إطالقاً وال جديدة على الفاتيكان الذي حرض النصارى يف القدمي 
على القيام باحلَمالت الصليبية، والذي تعاون مع قوى االحتالل حديثاً، فال يستغرب منه مطلقـاً أن  

  .ضد اإلسالم واملسلمنييشن احلملة تلو احلملة 
حبكم ختصصكم، ما هي دوافع هذه احلملة ضد النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ وهل تنطلق من منطلق 

  ديين حبت ؟ أم أنّ هناك دوافع سياسيةً يف املوضوع؟
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دوافع هذه احلملة وما قبلها من محالت هو احلقد املتأصل يف نفوس النصارى ضد اإلسالم ورسـوله  
ومع الدوافع العقدية من حقد دفني على اإلسالم فهناك الـدوافع السياسـية   . عليه وسلم صلى اهللا

-فإن كان األوروبيون يزعمون أن جذور الفكر الغريب هي اجلذور اليهوديـة . واالقتصادية والثقافية
سالم؛ لذلك ال النصرانية فإن ما يقف ويقاوم هذه اجلذور الفكرية وينال القبول يف أحناء العامل هو اإل

بد من احلَمالت احملمومة اليت حنن بصددها وما سيتلوها، واليت ال خترج أهدافها عن السعي إىل هدم 
اإلسالم والقضاء عليه، وذلك من خالل تشويه هذا الدين ومعتقداته وشريعته، وتشويه صورة نبيـه  

فحسب، ولكن لكل شعوب وهذه احلمالت تتوجه باخلطاب ليس للنصارى . عليه الصالة والسالم
  .العامل ومنها الشعوب اإلسالمية

أما عن الدوافع السياسية هلذه احلملة فأمر مؤكد ذلك؛ ألن االرتباط بني التنصري واالستعمار قدمي يف 
فأوروبا تؤكد على علمانيتها يف الـداخل ولكنـها   . محالت الكنائس وارتباطها باحلكومات الغربية

وما زلت أذكر الكتاب الذي وفقـين  . باخلارج؛ وخباصة يف بالد املسلمني تدعم كل نشاط تنصريي
التنصريية اليت كانت بقيادة صموئيل زومير وزمالئه األربعة " العربية"اهللا عز وجل لترمجته حول البعثة 

). ١٩٧٤(هـ١٣٩٤واستمرت حىت عام ) م١٨٨٩(هـ ١٣١٧اليت وصلت إىل اجلزيرة العربية عام 
ثة تعمل حتت محاية بريطانيا وأمريكا، حىت إنّ أحد مسؤويل اخلارجيـة األمريكيـة   وكانت هذه البع

خاطب أحد رؤساء الدول يف اخلليج العريب بفظاظة وقسوة لعدم السماح للبعثات التنصريية بالعمـل  
  !!يف بالده

املسلمني ممـن  وهل هذه احلملة ختدم وتدعم املخطط التنصريي ؟ أم أا تسبب ختريباً له بسبب نفرة 
  يتهجم على نبيهم ؟

ال بد أنهم درسوا هذه احلملة دراسة عميقة ودقيقة قبل أن تنطلق، فال شك أا ستخدم أهـدافهم  
ففـي  . وحتقّق هلم ما يريدونه؛ ألن اإلعالم العريب اإلسالمي منشغل باللهو والترفيه والتسلية يف غالبه

لتنصريية وحمطات اإلذاعة جند أن اإلعالم اإلسالمي منحصر يف الوقت الذي تتعدد القنوات الفضائية ا
. عدد حمدود من القنوات الفضائية وما يتبقى من خطّة برامج احملطات الرمسية العربيـة واإلسـالمية  

فالقنوات الفضائية العربية التجارية تصب جام غضبها على اإلسالم والدعاة املسلمني؛ ألا تسري يف 
و " التطـرف " ب اإلعالم الغريب يف حماربته لإلسالم، وألنّ هذا اإلعالم ارتبط اإلسالم عنده بـرِكا

تدعو إىل " يف غالبيتها العظمى"مع أن الدعاة املسلمني واحلركات اإلسالمية " اُألصولية"و " العنف"
شـريعية والسياسـية   العقديـة والت : العودة الصحيحة إىل اإلسالم وتطبيقه يف شؤون احلياة كلـها 

  .واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
أما أن احلملة سوف تسبب ختريباً للمخطّط التنصريي ألن املسلمني ينفرون ممن يتهجم على نبـيهم  
 ا، ولو أنّ اإلعالم اإلسالميفأمر ميكن أن حيدث لو كان املسلمون يدركون هذه احلمالت ويعرفو

وإنْ حدث ختريب للمخطط التنصريي؛ فألنّ هذا الدين حمفوظ حبفـظ  . لتفصيليفضح ما يقولونه با
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يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره (اهللا له؛ وألنّ اهللا عز وجل وعد بانتصاره 
  ]٨:الصف) [الكافرون

مـا يسـمى   توقيت هذه احلملة برأيك هل حيمل دالالت معينة ؟ وهل هلا عالقة بـاحلرب علـى   
  حبيث تكون هذه احلملة جانباً من جوانب هذه احلرب ؟" باإلرهاب"

ال ينطلقون يف أي عمل من أعماهلم إال بعد دراسة وتنسـيق،   -عموماً–جيب أن ندرك أنّ الغربيني 
والتنسيق موجود بني الفاتيكان وقادة الدول الغربية، ولعلّ من آخر رؤساء الدول الغربية لقاًء للبابـا  

ولو . وربط اإلسالم باإلرهاب أمر اتفق الغربيون وبعض املتغربني عليه). بوش(الرئيس األمريكي هو 
عدنا إىل احلملة اليت انطلقت بعد احلادي عشر من سبتمرب لتأكّد لنا هذا األمر، ولكنهم وجـدوا أنّ  

لك فكّروا يف محلـة  اإلقبال على معرفة اإلسالم وحىت الدخول فيه قد ازداد بعد هذه احلَمالت؛ لذ
وقد بدأها قساوسة ورؤساء كنائس يف . جديدة للهجوم على شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .وها هو الفاتيكان يشاركهم يف هذه احلَمالت. الواليات املتحدة األمريكية
ـ    : هل ميكننا أنْ نقول ذهب إنّ هذا التحامل على النيب صلى اهللا عليه وسـلم متركـز أكثـر يف امل

  الكاثوليكي ؟ أم أنه متأصل لدى املذاهب املسيحية األخرى ؟
إنّ دارسي االستشراق وخباصة الفرنسي منه يؤكدون على أنّ االستشراق الفرنسي الكاثوليكي هـو  
أشد املدارس االستشراقية قسوة وتطرفاً وعنفاً يف اهلجوم على اإلسالم وعلى نبيه صـلى اهللا عليـه   

ا إىل املواجهات بني العلماء املسلمني واملستشرقني الكاثوليك يف الدول اليت كانت ولو رجعن. وسلم
. خاضعة لالحتالل الفرنسي ألدركنا حجم اخلُبث الكاثوليكي االستشراقي يف هجمته على اإلسالم

ويكفي مراجعة صحف وجمالت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف أثنـاء االحـتالل الفرنسـي    
  .للجزائر

أنهم كانوا يطلقـون علـى   ) املعمرين(لقد وصل األمر باحملتلني الفرنسيني أو ما كان يطلق عليهم 
  ).فاطمة(إنه يبحث عن : فمن أراد أنْ يبحث عن خادمة يقول) فاطمة(اخلادمة اسم 

" مـارتن لـوثر  "واألمر ال خيتلف بالنسبة للمذاهب النصرانية األخرى فيكفي الرجوع إىل كتابات 
سس الربوتستانت لنعرف حجم احلقد والكراهية لإلسالم واملسلمني والرسول صـلى اهللا عليـه   مؤ

ومما يؤكد على العداء الربوتستانيت هو ما نشاهده من حبوث ودراسات تقوم ا مؤسسـات  . وسلم
بروتستانتية ومراكز حبوث وأقسام علمية يف هذه املؤسسات لدراسة أوضاع املسـلمني يف أوروبـا   

" بريمنجهام"فهناك دراسات واسعة قام ا مدير مركز العالقات النصرانية اإلسالمية جبامعة . أمريكاو
وكذلك ما قامت به جامعة نيويورك من عقد دورات لدراسـة  . بربيطانيا حول املسلمني يف أوروبا

السـنوي بعنـوان    ولندا مؤمتره" ليدن"وقد عقد معهد دراسة األديان جبامعة . املسلمني يف أوروبا
  .تركزت العديد من حبوثه حول املسلمني يف أوروبا) التغريات الدينية يف سياق متعدد(

ألف مجعية دينيـة ،   ٤٥٠ألف قسيس ، و  ٨٥منظمة يعمل حتت لوائها : كيف ترى هذه املفارقة 
لف مدرسة، أ ٤٢وأكثر من مليون مدرس جيوبون العامل كله، قرية قرية، ومدينة مدينة، وهي متلك 
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 ١٢ملجأ ملرضـى السـرطان، و   ٧٨٠مؤسسة ملساعدة احملتاجني، و ٦٠٠٠مستشفى، و  ١٦٠٠و
وجتيش أكثر من مليون شخص حلساا حبرية مطلقة يف حني . مؤسسة خريية واجتماعية حول العامل 

  أن املؤسسات الدعوية و اإلغاثية اإلسالمية ، حتاسب حسابا عسرياً ويضيق عليها؟
إنها ملفارقة كبرية وحمزنة ما نشاهده من ضخامة اجلهد التنصريي وسكوت العامل عنه، بينما تقوم  نعم

نعم األرقام التنصـريية ضـخمة، وال ميكـن    . الدنيا وال تقعد لقيام بضع مؤسسات إسالمية إغاثية
ن يـزعم حماربـة   زعيمة م–مقارنتها مبا يقوم به املسلمون، ومع ذلك فإنّ الغربيني وخباصة أمريكا 

ولكن جيب أال يغيب عن بالنـا  . ال تتوقف عن حماربة اجلمعيات واملؤسسات اإلسالمية -اإلرهاب
الدعم الذي تلقاه املنظمات التنصرييةّ من احلكومات الغربية بينما يندر هذا التأييـد مـن الـدول    

ينا أن نتذكر أنهم ينفقون هـذه  ومع كل ذلك عل. اإلسالمية للمنظمات اإلسالمية اإلغاثية والدعوية
فسينفقوا مث تكون عليهم ( األموال اليت ستكون عليهم حسرة، مث يغلبون كما جاء يف اآلية الكرمية 

  ]٣٦:األنفال..) [حسرة مث يغلبون
هل للمد االستشراقي دور يف إذكاء هذه احملاوالت لتشويه صورة النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ وهل 

كان يستفيد من االستشراق ؟ وما قولك فيمن يرى أن االستشراق واحلديث عنه أصـبح  مازال الفاتي
  جزءاً من فترة تارخيية ماضية ؟

والتنصري وجهـان لعملـه    -يف الغالب–نعم للمد االستشراقي دور يف هذه احلمالت فاالستشراق 
عارفاً باإلسالم واللغات : تشرقاًواحدة؛ فاملُنصر عندما يعمل يف البالد اإلسالمية ال بد أن يكون مس

وقد انطلق االستشراق يف أصله ونشأته . اليت يتكلمها املسلمون، عارفاً بتارخيهم وعقيدم وثقافتهم
  .وجذوره من الكنيسة فمنها بدأ وإليها يعود

يقة وهو جمال مازال حباجة إىل دراسة عم. وال شك أنّ االستشراق اإليطايل وعناية الفاتيكان به كبرية
وحبذا لو قام املسلمون اإليطـاليون مبثـل هـذه    . ملعرفة ما يدور يف األوساط االستشراقية اإليطالية

  .الدراسات
 أما القول بأن االستشراق واحلديث عنه أصبح جزءاً من فترة تارخيية ماضية فال يقول ذلك إالّ شخص

لى مواقع أقسام دراسات الشرق يكفي االطّالع ع. ال يعرف االستشراق، وال يدري ما االستشراق
األوسط، واملعاهد للدراسات اإلسالمية يف الغرب ليدرك عمق االرتباط بني االستشراق القدمي املتمثل 

ليدرك أنّ االستشـراق  " كولسون"و" شاخت"و" مارغليوث"و" ك جولدزيهر" يف كبار املستشرقني
منها خرباء الشـرق األوسـط املعاصـرين    ولو حبثنا يف املراجع والكتب اليت يستقي . قائم ومستمر

ألدركنا أنّ االستشراق مل ميت وإنْ متّ إدخال بعض التعديالت على أشكال االهتمام وطريقة تنـاول  
  .قضايا العامل اإلسالمي

ولقد وجد املستشرقون يف بعض أبناء البالد العربية اإلسالمية من يقوم باملهمة نيابة عنهم يف اهلجوم 
  .وتارخيه وقيمه وأخالقهعلى اإلسالم 
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بعد هذه احلملة اليت تزعمها الفاتيكان ضد النيب صلّى اهللا عليه وسلم ، ما رسالتك إىل مـن يعتقـد   
  جبدوى حوار األديان ؟

حوار األديان أمر يتزعمه الغرب يف الوقت احلاضر، يزعمون به الرغبة يف التعرف إىل العقائد األخرى 
ولكن األصل يف احلوار هو أننا أصحاب الدعوة احلق وعلينا أنْ ننطلق بدعوتنا  والتقريب بني األديان،

قل هذه سـبيلي أدعـو إىل اهللا علـى بصـرية أنـا ومـن       (إىل عقر دارهم عمالً بقول اهللا تعاىل 
وقوله صلى اهللا عليه ) بلّغوا عني ولو آية( وقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم ] ١٠٨:يوسف)[اتبعين
نضر اهللا امرأً مسع مقاليت فبلّغها إىل من مل يسمعها، فرب مبلّغٍ أوعى من سامع، أو رب حامل ( وسلم

  ).فقه إىل من هو أفقه منه
حنن منلك اهلداية والرمحة واخلري للبشرية؛ فعلينا أال نترك فرصة للحوار وخباصة أنّ اهللا عز وجل يعلم 

وال جتادلوا أهل الكتـاب إالّ  ( جنادهلم إالّ باليت هي أحسنأنهم سيطلبون احلوار واجلدال فأمرنا أال 
ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظـة احلسـنة   ( وقوله تعاىل ] ٤٦:العنكبوت) [باليت هي أحسن

  ]١٢٥:النحل) [وجادهلم باليت هي أحسن
نادراً ما حيضـره   أما حوار األديان يف شكله احلايل فال خيدم أهداف املسلمني؛ ألنه يعقد يف سرية و

علماء مسلمون أقوياء، وهو ال ينطلق من أسس ثابتة مثل اعتراف النصارى أو املتحاورين النصارى 
برسالة الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنّ احلوار احلقيقي الذي ينطلق بني أنـداد، فـإذا كـانوا ال    

  يكون معهم؟يعترفون برسالة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فأي حوار ميكن أن 
ولذلك ال ينبغي أنْ يكون احلوار إالّ من قبل مسلمني أقوياء يف عقيدم عارفني بعقائد النصارى، وأن 
يكون احلوار علنياً، فقد علمت أم حيرصون على سرية هذه احلوارات مما ال يتيح للمسلمني إظهار 

الذين آتيناهم ( كما جاء يف قوله تعاىل  ما عندهم من احلق الذي يعرفه النصارى كما يعرفون أبناءهم
وأكده أحد اإلخوة الذين أسلموا يف أمريكـا،  ] ١٤٦:البقرة)[الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم

الذي كان مستشـاراً للـرئيس   ) عبد احلق الفاروق" (روبرت كرين"وكان يدرس الالهوت وهو 
لى اإلسالم فاجتمعوا به ليستنكروا توجهه حيث عرف زمالؤه إقباله ع" ريتشارد نيكسون"األمريكي 

أنتم تعرفون أنه لـيس  :" فقال هلم " إنّ لديك مشكلة وحنن نريد حلّها: " إىل اإلسالم، وليقولوا له
فما كان منهم إال أنْ رضخوا للحق، واعترفوا معه .." لدي مشكلة، وإنما أنا أتبع احلق الذي تعرفون

  .و الدين احلقأنه على احلق وأن اإلسالم ه
كيف تقيم موقف احلكومات اإلسالمية من هذا اهلجوم الذي تبناه الفاتيكان ؟ وهل تتفق من أنه جزء 

  من احلملة بسبب دعمه لإلرساليات التنصريية ؟ و ما رأيك يف البالد اليت فتحت أراضيها لوفودهم ؟
بتثبت أنظمتها، وحتقيق احلد األدىن من جيب أال نتوقع الكثري من احلكومات اإلسالمية فهي منشغلة 

ولو كـان  . فكيف تتوقع منها أن تقوم بعمل حقيقي لوقف اهلجمات التنصريية. القبول من شعوا
اهلجوم التنصريي على شخصية أحد الزعماء العرب املسلمني لكان األمر خمتلفاً، جلُندت الطاقـات  

  .هذا الزعيم اإلعالمية املمكنة وغري املمكنة للذب عن عرض
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نعم كثري من احلكومات اإلسالمية فتحت أبواب بالدها للتنصري وأساليبه اخلبيثة املاكرة، وعرفـت  
  .فال حول وال قوة إال باهللا. ارتباط هذه البعثات التنصريية بالدول الغربية، وغضت الطّرف عن ذلك

ى اهللا عليه وسلم ، وإىل مـاذا تعـزو   ما واجب األمة املسلمة أفراداً ومؤسسات جتاه نبيها حممد صل
  الضعف الشعيب العام جتاه هذه القضية واحنسار التفاعل معها يف أوساط نخبٍ معينة؟

واجب األمة اإلسالمية كبري أوالً على املستوى املؤسسايت، فهذه املؤسسات جيـب أن تسـعى إىل   
ات والعـرائض إىل الفاتيكـان نفسـه، وإىل    حتريك األفراد للعمل ضد هذه احلَمالت بكتابة اخلطاب

. احلكومات الغربية تستنكر وتندد بكل من حياول تشويه صورة املصطفى صلى اهللا عليـه وسـلم  
ولنذكّرهم بالصورة العظيمة اليت يقدمها القرآن الكرمي والسنة املطهرة لعيسى املسيح عليـه السـالم   

  .وألمه
سالمي أن يتصدى هلذه احلمالت فيوضح تفاصـيلها ومنطلقاـا   كما جيب على اإلعالم العريب اإل

ملـاذا  . والقائمني عليها، وأنْ يقدم للمسلمني احلقائق عن الديانة النصرانية وما مرت به من حتريفات
يستخدم املنصرون اإلعالم بصورة قوية؟ أما الدعوة اإلسالمية فما زالت حباجة إىل استخدام هـذه  

 يف الدعوة إىل اخلري وإىل اهلداية والرشاد، مث الذب عن رسالة اإلسالم وعن الرسول صلى الوسيلة أوالً
  .اهللا عليه وسلم

اهللا اهللا أنْ يـؤتى  : "أما على املستوى الفردي فإنّ على املسلم أنْ يتذكر قولة الصديق رضي اهللا عنه
ل املسؤولية؟... فجعل نفسه مسؤوالً عن اإلسالم كله" اإلسالم وأنا حيهـا  ! فأين حنن من حتموإن

ملسؤولية جيب أنْ يتحملها العلماء وخباصة القادرين على الكتابة باللغات األجنبية من فرنسية وإجنليزية 
وأملانية وإيطالية ليبعثوا إىل الصحف ووسائل اإلعالم املختلفة، ولريسلوا الرسائل إىل املواقع التنصريية 

  .اإلسالم ويف رسوله صلى اهللا عليه وسلماليت تطعن يف 
أما الضعف الشعيب العام جتاه هذه القضية فذلك ألن وسائل إعالمنا انشغلت مبلء وقتنا بالتفاهـات  
والتسلية والترفيه، فكيف بربك تم بالقضايا الكربى وال شغل لإلعالم الفضائي سـوى الفنـانني   

أين العنايـة باإلبـداع يف   ! ؟"اإلبداع يف الغناء والرقص والتمثيل"والفنانات واالهتمام مبا يزعمونه 
  !الكتابة والتأليف والدفاع عن اإلسالم وأهله؟

=============================== 
  درس يف النصرة من سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه

 
  عبدالوهاب بن ناصر الطريري.د: الكاتب

بسطة يف اجلسم فكان أيدا شديدا رمبا أغار على اجلـيش   -رضي اهللا عنه-أويت سلمة بن األكوع 
  .فهزمه وحده، وكان عداء ال يسبق شدا فهو متوافر القوة، متناسق اجلسم واسع اخلطو

 -صلى اهللا عليه وسلم–وكان له خرب عاجب يوم احلديبية حينما كانت الرسل ختتلف بني رسول اهللا 
أن يعقده معهم، فلما كانت قائلـة   -صلى اهللا عليه وسلم– وأهل مكة يئ للصلح الذي أزمع النيب
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النهار ذهب سلمة إىل شجرة يستظل بظلها فكسح شوكها والتقط ما تناثر منها وهيأ لنفسه مقـيالً  
اضطجع فيه عند أصلها، فجاء أربعة من املشركني من أهل مكة فعلقوا سالحهم علـى الشـجرة   

ولقد كان أهون على سـلمة أن   -صلى اهللا عليه وسلم–وجلسوا يتحدثون ويقعون يف رسول اهللا 
فآذاه ذلك غاية  -صلى اهللا عليه وسلم–يسمع سب أبيه وأمه من أن يسمعهم يقعون يف رسول اهللا 

األذى فترك الشجرة هلم وحتول إىل شجرة أخرى ليبعد مسامعه عن وقيعة أولئك املشركني يف رسول 
قُتل ابن زنـيم  .. كذلك إذ مسع صارخا ينادي يا للمهاجرينفبينما هو  -صلى اهللا عليه وسلم–اهللا 

فظن سلمة أن املشركني نقضوا مسعى الصلح فاخترط سيفه مث شد على أولئك األربعة وهم رقـود  
والذي أكرم وجه حممد ال يرفع أحد مـنكم رأسـه إال   : فأخذ أسلحتهم فجمعها يف يده مث قال هلم

مث جاء عمه عامر بتسعني  -صلى اهللا عليه وسلم–م إىل رسول اهللا ضربته بالسيف، مث جاء م يسوقه
فنظر إلـيهم   -صلى اهللا عليه وسلم–من املشركني حاولوا مناوشة املسلمني يسوقهم إىل رسول اهللا 

يكون هلم أول : أي) دعوهم يكون هلم بدء الفجور وثناه: (مث قال -صلى اهللا عليه وسلم–رسول اهللا 
  ).١٨٠٧(صحيح مسلم . وصرفهم -صلى ا هللا عليه وسلم–فا عنهم رسول اهللا مث ع.. الغدر وآخره

  :إن يف هذه القصة دالالت مهمة منها
من أصـحابه الـذين آمنـوا بـه،      -صلى اهللا عليه وسلم–ال نعلم أحدا أشد حبا لرسول اهللا  -١

حياته وتقلبات  واستنارت أعينهم برؤية حمياه، وتعطرت أمساعهم بسماع حديثه، وصحبوه يف أحوال
 -رضي اهللا عنـه –أموره، فاستكن حبه شغاف قلوم وخالط حلمهم ودمهم وعصبهم فياهللا لسلمة 

من رهط من املشركني يشاركونه ظل الشجرة  -صلى اهللا عليه وسلم–وهو يسمع مسبة رسول اهللا 
احلنق والغضب مما  اليت يقيل حتتها، فكم قاسى حينئذ من األمل النفسي، وكم تدفقت يف دمائه زخات

مسع، ولكنه كظم غيظه وسيطر على عواطفه ومل يفرط منه أي تصرف انفعايل، مع أنـه كـان يف   
عنفوان شبابه، ويف العشرين من عمره، لقد ترك هلم الظل الذي هيأه لنفسه وتنحى عنهم بعيدا ليكون 

غضبه ويشفي غيظ قلبه ضعف وال  مبنأى عن هذا اإليذاء الذي ال يستطيع احتماله، ومل مينعه أن ينفذ
عجز فقد كان الشجاع قلبا، القوي بدنا، السريع عدوا، ولكنه تعامل مع مشاعره بانضباط كامـل،  
بعيدا عن أي تصرف ميكن أن يتداعى إىل تطورات غري حمسوبة، وحتمل األمل النفسي باصطبارٍ مجيل 

ا يدل على غدرٍ أو مقتلة مل يبادر إىل قتل هؤالء مع وبصرية نافذة، وحىت عندما مسع الصارخ ينادي مب
أن الفرصة كانت له مواتية، فقد علقوا أسلحتهم فهم عزل، ورقدوا بغري يئ أو احتـراز، ولكنـه   

  .ليكون التصرف من املرجعية العامة للمسلمني -صلى اهللا عليه وسلم–اكتفى بسوقهم إىل النيب 
املوقف درسا بليغا يف االنضباط وقيادة العواطف والسيطرة على  إن سلمة يقدم لألمة من خالل هذا

وعدم االندفاع لردة فعلٍ غري حمسوبة أو تصرف غري رشيد رغم قوة املؤثر وشـدة  . مشاعر االنفعال
  .االستثارة

مع هؤالء الذين وقعوا  -صلى اهللا عليه وسلم–كما يلفتنا التعايل األخالقي الذي تعامل به النيب  -٢
باملسبة والتنقص، ومع التسعني الذين جيء م إليه وهم حياولون مناوشة املسلمني، ومع ذلـك   فيه
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–عفى عن اجلميع وتركهم يبوؤن بأول الغدر وآخره، وكان عفوا نبويا كرميا حيث مل يصدر منـه  
  .هلؤالء توبيخ أو مالومة وإمنا هو اخللق العظيم والصفح اجلميل -صلى اهللا عليه وسلم

هدف كبري واضح، وهو أن يتم الصلح بينه وبني أهـل   -صلى اهللا عليه وسلم–د كان أمام النيب لق
مكة، ولذلك مل يسمح هلذه االستفزازات املتكررة من رعاع املشركني أن تعرقل مساعيه أو حتـرف  
وجهته عن هدفه، فكان أقوى من هذه االستثارة، فحجمها حبجمها الطبيعي ضمن احلدث الـذي  

 -صلى اهللا عليه وسـلم –ه، واهلدف الذي يصمد إليه، ولذا انتهى األمر إىل ما أراد رسول اهللا يعايش
إىل املدينـة   -صلى اهللا عليه وسلم–فتم الصلح وكُتبت الصحيفة، وحصل بذلك الفتح املبني وعاد 

  ".إنا فتحنا لك فتحا مبينا"وآيات اهللا تترتل عليه 
وإن . للعمل جيعل األمة مرنة بـردات الفعـل املتذبذبـة    إن عدم وضوح األهداف وفقدان اخلطة

االستجابات الفردية غري املدروسة ميكن أن تعرقل مسرية منطلقة، ودر فرصا ضـخمة، وجتهـض   
  .أهدافًا كبرية

ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا "فصلوات اهللا وسالمه على من أنزل اهللا عليه الكتاب وآتاه احلكمة 
  ".كثريا
====================== 

  دروس الرسوم الدمناركية
 

  رضي السماك: الكاتب
مع أفول الشهر الفائت فرباير بدأ تدرجيياً احنسار االحتجاجات العنيفة والصاخبة الـيت انـدلعت يف   
معظم البلدان العربية واإلسالمية ضد الرسوم الدمناركية البذيئة املسيئة للرسول صلى اهللا عليه وسلم 

الدمناركية وأعادت نشرها صحف غربية وعربية عديدة، علـى  » بوالند بوسنت«را صحيفة اليت نش
أن مثة دروساً بالغة األمهية من هذه املعركة ينبغي االستفادة منها واستلهامها من قبل خمتلف األطراف 

  :املعنية
ة لعامة املسلمني رغم ما تبينه مظاهر االحتجاجات الواسعة من عمق األحاسيس واملشاعر الديني - ١

وقوة غريا على دينها، مبا يؤشر على أمهية السالح الديين إذا ما أحسن توظيفه عقالنيا يف توحيـد  
الشعوب اإلسالمية ضد أعدائها والتفافها حول قضاياها املصريية إال أنه تبني يف ذات الوقت التغييب 

حيث بيت املقدس  -القضية الفلسطينية  -امللحوظ هلذا السالح للدفاع عن قضية املسلمني املركزية 
  .والقدس أوىل القبلتني وثالث احلرمني

أكثر من ذلك ومما يثري الدهشة والعجب معاً أن تارخيا طويالً من خمزون املمارسـات اإلسـرائيلية   
واليهودية العنصرية املسيئة للرسول صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني، هو من البذاءة واحلجم املتراكم 

ا ال يقارن البتة مبا ظهر من ممارسات دمناركية، ومع ذلك مل يفعل هذا السالح ومل جند كل أشكال مب
تلك االحتجاجات ضد الرسوم الدمناركية وال بقوا، يكفي أن نشري إىل ما ظهر منها خالل املعركة 
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 ٢٠٠٥أغسطس  األخرية بإعادة صحف إسرائىلية عمداً نشر هذه الرسوم، وقبلها بأشهر وحتديداً يف
عثر على رأس خرتير وضعت عليه كوفية كتب عليها اسم نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم يف مسجد 
حسن بك يف يافا، وقبل ذلك يف يونيو من نفس العام قام حراس صهاينة يف مسجد جمدو يف فلسطني 

دى نصف قرن ونيف فهي بتدنيس القرآن الكرمي، أما احلاالت املماثلة منذ ظهور الدولة العربية على م
  .أكثر مما حيصى

بقدر ما تظهر معركة االحتجاجات مشوليتها العام اإلسالمي فإا تظهر بنفس القـدر غيـاب    - ٢
التنسيق لتفعيل هذا السالح الديين على حنو عقالين، وذلك كما جتلـى لـيس يف أعمـال احلـرق     

واقتصادية للدمنارك وبلدانا غربية بل ويف واالعتداءات اليت طاولت اإلعالم ومقار وهيئات دبلوماسية 
أخذ الربىء منها جبريرة املذنب، ذلك أن مثة شركات دمناركية عديدة ليست فقط الذنب هلا يف هذه 
القضية، اليت تتضرر منها هي فحسب بل وقطاعات واسعة من العاملني الـدمناركيني مـن بينـهم    

الدول اليت آوت واستضـافت املطـاردين،    مسلمون وعاملون عرب، ال بل إن الدمنارك هي أكثر
السيما من اجلماعات اإلسالمية، كما أن املعارضة الدميقراطية الدمناركية هي من أكثر من تصـدى  
للرسوم املسيئة، ناهيك عن الفاتيكان والس األورويب ورموز وقوى دميقراطية عامليـة عديـدة يف   

  .وضع الدمنارك أو الغرب برمته يف سلة واحدةأوروبا والغرب مما يعين أنه من اخلطأ البالغ 
بينت املعركة جبالء أن بعض األطراف واجلهات التجارية واألنظمة السياسية الشمولية التتورع  - ٣

عن توظيف الدين توظيفاً انتهازياً فجاً خلدمة مصاحلها، األوىل لدغدغة مشاعر زبائنها رغم تورطها 
يت تتناىف مع اإلسالم، والثانية لصرف أنظار شعوا عـن قضـايا   يف أعمال الغش والغالء الفاحش ال

  ).طهران ودمشق وليبيا منوذجاً(اإلصالح اآلنية امللحة 
رغم وجاهة ومشروعية االحتجاجات ضد اإلساءة إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم إال أن هذه  - ٤

إىل القيم واملبـادئ الدينيـة    االحتجاجات تكشف تدين الوعي الديين خبطورة وال أخالقية اإلساءة
اإلسالمية األخرى كحرمة حياة اإلنسان، وذلك كما جتلى ابان األزمة يف غرق العبـارة املصـرية،   

  .ناهيك عن املذابح اجلماعية العراقية اليومية حبق املدنيني األبرياء على أيدي من يدعون اإلسالم نفسه
ة املعايري لدى قطاع كبري من املسلمني، ففـي  شاءت املقادير أن تكشف االحتجاجات ازدواجي - ٥

لتدنيس أو اإلساءة إىل معتقدام فإم اليتورعـون عـن   » الصلييب«الوقت الذي يدينون فيه الغرب 
  .ممارسة هذه املوبقات جتاه مقدسام الدينية يف العراق بتفجري القبة وحرق املساجد

تسامح فإن استمرار انفجار خمزون الغضب الـذي  مع أن اإلسالم أكثر ديانات العامل يف قيم ال - ٦
  .ولدته الرسوم أظهرنا وكأننا نرفض االعتذارات مهما تكررت ومهما كانت واضحة وحازمة

غاب اجلدل العقالين حول مرامي الصحف العربية والعاملية اليت أعادت نشر الرسوم، فمنها من  - ٧
: فالسـؤال .. العام العريب أو العاملي على حقيقتهاابتغى ذلك استفزازاً ومنها من أراد إطالع الرأي 

أليس من حق الرأي العام العريب واإلسالمي االطالع عليها ولو من باب االحاطة قبل أن يتفجر غضباً 
  من التسليم مقدماً ببذاءا؟
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  صحيفة الشرق القطرية
======================== 

  دفاعاً عن نيب الرمحة
  

  !عن لسان مستشرق منصف... نداء احلق والعدالة
  *زيد احمليميد. د

النروجيية، من رسوم مسيئة ) ماغازينت(الدمنركية و) يالندز بوسطن(رداً على ما نشر يف الصحيفتني 
جتسدت بعض املعاين يف خاطري دفاعاً عن نيب الرمحة وقد ... لنيب اإلسالم حممد صلى اهللا عليه وسلم
يف ) رسامو الكاريكاتري.... (أيها املدعوون: رق منصف يقولارتسمت تلك املعاين على لسان مستش

الصحيفتني، لقد آملنا أشد األمل وبعث يف أنفسنا حنن الباحثني من املستشرقني الشرفاء أشد املرارة ملا 
منكم كرباءة الذئب من دم يوسف بن يعقوب عليـه السـالم،   ) الربيئة(بدر منكم، ومن أقالمكم 

ذ عقولكم وما اقترفته أيديكم من رسم شيطاين لرجل نعتربه من أعظـم  فتصرفكم أرعن شاذ كشذو
عظماء التاريخ، ومل جيد الدهر مبثله أبداً، والدين الذي جاء به أوىف األديان وأمتها وأكملها، فلقـد  
استطاع توحيد العرب بعد شتام، وأنشأ فيهم أمة موحدة فتحت العامل املعروف يومئذ، وجاء هلـا  

ة حفظت للناس حقوقهم وواجبام وأصول تعاملهم، على أسس ومعايري دستورية تعد من بأعظم ديان
أرقى دساتري العامل وأكملها، والكالم الذي سقناه ليس منقوالً من العرب، بل من كافة املنصـفني،  

حيث  ،)مائة رجل يف التاريخ(يف كتابه ) مايكل هارت(وإن أردمت كالماً دقيقاً فأرعوا مسعكم ملا قاله 
إن اختياري حممداً، ليكون األول يف أهم وأعظم رجال التاريخ، قد يدهش القـراء، ولكنـه   : (قال

، ويف نفـس  )الديين والـدنيوي : الرجل الوحيد يف التاريخ كله الذي جنح أعلى جناح على املستويني
إننا مل ننصف : ()تاريخ حياة حممد(أستاذ اللغات السامية، يف كتابه ) سنرسنت اآلسوجي(املعىن يقول 

حممداً إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات ومحيد املزايا، فلقد خاض حممـد معركـة احليـاة    
الصحيحة يف وجه اجلهل واهلمجية، مصراً على مبدئه، وما زال حيارب الطغاة حىت انتهى به املطاف 

ويقـول املفكـر   ...) التاريخإىل النصر املبني، فأصبحت شريعته أكمل الشرائع، وهو فوق عظماء 
تسهم شخصية النيب صلى اهللا عليه وسـلم  ): (إنسانية اإلسالم(يف كتابه ) بوازار(الفرنسي املعاصر 

فليس يف البشرية كلها اسم أكثـر شـعبية   ). الروح اإلسالمية(وأفعاله وتصرفاته وأقواله يف صياغة 
اك عاطفة إجالل شعيب تكاد تتخذ صورة وهن). حممود(أو ) أمحد(وشيوعاً من اسم حممد أو معادله 

التفاين والوفاء الشخصي، تشكّل عنصراً من أكثر العناصر حفـزاً يف حيـاة اجلمـاهري اإلسـالمية     
، ويف هذا السـياق يقـول   )وتفكريها، مسامهة يف احلفاظ على نوع من التماثل اجلوهري يف اتمع

كان حممد رئيساً للدولـة  ): (شرقيون وعقائدهمال(يف كتابه ) برتلي سانت هيلر(املستشرق األملاين 
وساهراً على حياة الشعب وحريته، وكان يعاقب األشخاص الذين جيترحون اجلنايات حسب أحوال 
زمانه وأحوال تلك اجلماعات الوحشية اليت كان يعيش النيب بني ظهرانيها، فكان النيب داعياً إىل ديانة 
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وإن يف شخصيته صفتني مها من . لطيفاً ورحيماً، حىت مع أعدائه اإلله الواحد، وكان يف دعوته هذه
، من أجل هذا كله نطـالبكم أن  )العدالة والرمحة: (أجلّ الصفات اليت حتملها النفس البشرية، ومها

تعتذروا ألتباع حممد عما بدر منكم ال سيما أننا ندرك من عظيم أخالق حممد أنه يقبـل االعتـذار   
رمية، ومن ذلك اعتذار عبد اهللا بن الزبعري، الذي كان يؤذي حممداً بالبذيء ويصفح عن اخلطأ واجل

  :من الكالم فلما أسلم قال شعراً
  يا رسول املليك إن لساين
  راتق ما فتقت إذ أنا بور

  إذ أباري الشيطان يف سنن الغي
  ومن مال ميله مثبور

  آمن اللحم والعظام لريب
  مث قليب الشهيد أنت النذير

إن منفذ أقالمكم الضيق انطلق ما احتشد به من أفكار شيطانية ) رسامو الكاركاتري(لكم  وحنن نقول
سنة، وأقول لكم ما قاله أحد  ١٤٠٠يف عقولكم املريضة، فبادروا باالعتذار لرجل عظيم مات قبل 

  :أصحاب حممد عندما قال
  هجوت حممداً، فأجبت عنه

  وعند اهللا يف ذلك اجلزاء
  أجوه ولست له بكفء
  فشركما خلريكما الفداء
  فإن أيب ووالده وعرضي
  لعرض حممد منكم وقاء

وعلى هذا املنوال لنا يف سرية حممد خري برهان، فقد عفا عن قريش العدو األلد له، ومن تواضعه لربه 
أنه دخل مكة وهو متطامن حىت إن حليته لتمس رحل ناقته تواضعاً هللا وخشوعاً، فلم يدخل وهـو  

دخول الظَّلمة اجلبارين السفاكي الدماء البطاشني باألبرياء والضعفاء، هلذا فاملسلمون  الظافر املنتصر
على امتداد التاريخ مل يكونوا قط أمة حتب إراقة الدماء وترغب يف االستالب والتدمري، بل كانوا على 

يف اعتبـار  الضد من ذلك، أمة موهوبة، جليل األخالق والسجايا، تواقة إىل ارتشاف العلوم، حمسنة 
إن ( Zaborouriskiويقـول  . نعم التهذيب، تلك النعم اليت انتهت إليها من احلضارات السابقة

اجلنس العريب جممع عليه بأنه من أشرف األجناس البشريه، وحنن معجبون كغرينـا مـن البـاحثني،    
  ).بعظمته ومسو استعداده، كعزة النفس وغريها

ن تتذكّروا أن املسلمني قد احترموا مشاعر غري املسـلمني منـذ   يتعين عليكم أ) رسامو الكاريكاتري(
عصور االزدهار والنهضة اإلسالمية إىل يومنا هذا، عصر ضعفهم وعجزهم، ومل يشوهوا نبياً مـن  

أال ختافون عقوبة ولعنة ربانية، ! األنبياء ومل حيتقروا أحداً من الناس، وأنتم أيها الضعفاء تفعلون ذلك
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يف حتليل ) ابن تيمية(ويقول أحد علماء املسلمني السابقني ! ى من سار على جكم؟ترتل عليكم وعل
إنَّ اهللا منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظْهِر لدينِه ولكَذبِ الكاذب إذا مل ميكِّن : (تارخيي دقيق

لمني العدول، أهل الفقه واخلـربة،  الناس أن يقيموا عليه احلد، ونظري هذا ما حدثَنا به أعداد من املس
عما جربوه مرات متعددة يف حصارِ احلصون واملدائن اليت بالسواحل الشامية، ملَّا حاصر املسـلمون  

كنا حنن نحاصر احلصن أو املدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهـو  : فيها بين األصفر يف زماننا، قالوا
نه، حىت إذا تعرض أهلُه لسب رسولِ اهللا والوقيعة يف عرضه تعجلنا فتحه ممتنع علينا حىت نكاد نيأس م

وتيسر، ومل يكد يتأخر إال يوماً أو يومني أو حنو ذلك، مث يفتح املكان عنوة، ويكون فيهم ملحمـة  
القلـوب غيظـاً   حىت إن كنا لَنتباشر بتعجيل الفتح إذا مسعناهم يقعون فيه، مع امتالء : عظيمة، قالوا

  ).عليهم مبا قالوا فيه
مل تنتبهوا إىل مسألة مهمة قد يلحقكم من جرائها خسائر فادحة بسبب ) رسامو الكاريكاتري(مث إنكم 

املقاطعة احملتملة لبضائعكم من قبل العرب واملسلمني، ذلك بأم يغارون على نبيهم أكثر من غريم 
وأخرياً أقول لكم، حبق ! فليس أقل من عقل يعي ويسمع فإن مل يكن مثة خلق يردع... على أنفسهم

الذي من اهللا به علينا وجعلنا من أهله لنسهم به يف كل ميـدان إصـالح   ) القلم(هذه األمانة، أمانة 
أن تنتهوا عن أفعالكم املشينة، فما يفعل فعلتكم إال ) رسامو الكاريكاتري(وأعرض عليكم ... وتنوير

مث حنن قد كتبنا ما كتبنا جميبني لنداء احلق والعدالة، ومنصفني .... باالعتذار فبادروا. ساذج أو أمحق
  ...متطلعني لغد أكثر إشراقاً وحوار حضاري أكثر ترسخاً وأطيب أثراً.. ال متحيزين

  أكادميي سعودي* 
zeidlolo@hotmail. com  

===========================  
  صلى اهللا عليه وسلم ن رسول اهللاقبل الدفاع ع.. دور املرأة وفقه السنة

 
  *ليلى األحدب

كنت من أوائل الذين كتبوا يف صفحات الرأي منبهني إىل اخلطأ الذي ارتكبـه رئـيس الـوزراء    
الدمناركي بعدم إدانته للسخرية من رسول اهللا عليه الصالة والسالم واليت قام ـا بعـض رسـامي    

إىل صحيفة الـوطن   -بعد اهللا سبحانه  -لذي أحرزته الكاريكاتري الدمناركيني، ويعود فضل السبق ا
ملاذا اهلجـوم علـى   "ألا أول من نشر اخلرب بالتفصيل منذ شهرين تقريباً مما دعاين إىل كتابة مقايل 

  تابعت تداعيات اخلرب" الوطن"؛ ومع أن ٥/١٢/٢٠٠٥والذي نشر بتاريخ " اإلسالم ورسوله؟
كاتبات حول نفس املوضوع، فإن بعـض الـذين اسـتلّوا    وتتابعت معها مقاالت بعض الكتاب وال

ويتهموا بأا تغريبيـة  " الوطن"أقالمهم للدفاع عن الرسول عليه الصالة والسالم ما زالوا يهامجون 
وكتاا يهون إذا ما قورن " الوطن"وأن أغلب كتاا علمانيون أو طابور خامس؛ ولكن اهلجوم على 

الوطن نفسه؛ ومع أن بعضهم حاول التلطيف من أسلوبه لغاية يف نفس  مبا تفوه به هؤالء على رموز
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يعقوب فإنه مل يفوت الفرصة ليعلن أن وجود النساء يف وفود خارجية قد يـؤذي مشـاعر بعـض    
لدرجة قد يقوم ا ببعض ردود الفعل غري املرغوبة، وميكن بسهولة ملن يقرأ بعض " املتحمس"الشباب 

نت األصولية أن يعلم مدى تربص هؤالء ليربروا األعمال اإلرهابية اليت تضر ما كتب يف مواقع اإلنتر
  .الوطن ويربأ منها الدين

دعونا يف البداية نناقش اعتراضام لنرى مدى شرعيتها وخاصة أم ممن يتجلببون بعباءات الشرع، 
إال بأفكارهم ما دام الدين وبالطبع هذا النقاش ليس ليقتنعوا به، فهم قد آلوا على أنفسهم أال يقتنعوا 

حكراً عليهم وال يعلمه إال الراسخون يف العلم من أمثاهلم، لكن غاية النقـاش أن   -حسب رأيهم -
يعلم بعض تالمذم مدى ضعف حججهم وضخامة غوغائيتهم؛ وتتمثل هذه االعتراضات يف تواجد 

 كشف وجوههن ويف سفرهن النساء يف بعض الوفود اخلارجية وهو ما يعين اختالطهن بالرجال ويف
من غري حمرم؛ وإذا بدأنا باصطحاب النساء يف السفر فهي سنة املصطفى عليه الصالة والسالم، سواء 
كن أمهات املؤمنني أو غريهن، ومن املعلوم أن بعض الصحابيات كن يتطاولن لنيل ذلك الشـرف  

 وحنني، وإذا كان اجلهاد خاصة يف الغزوات ومنها تلك اليت حدثت بعد فرض احلجاب كغزوة خيرب
يف العهد النبوي متثّل بعد استقرار الدولة املسلمة والتمكني هلا يف املدينة املنورة باجلهاد القتايل فـإن  
أحد أهم أركان هذا اجلهاد هو إعداد القوة املادية، وهو الركن املفروض على األمة سـواء كـان   

قتايل مفروضاً عليها أم ال؛ ويف حـال غيـاب هـذا    التمكني هلا أم لغريها، أي سواء كان اجلهاد ال
فإن قوة اإلميان وحدها ال تكفي وال بد من التماس القوة  -كما هو حال املسلمني اليوم -التمكني 

املادية سواء على الصعيد الداخلي بإعالء قيم متاسك اتمع أو على الصعيد اخلارجي بفتح األبـواب  
دخل يف إطار السياسة الشرعية اليت تصـب يف املصـلحة العامـة،    املوصدة أمام املسلمني وهو ما ي

تكمن يف تقدمي منوذج  -وليس مصلحة السعوديني فحسب -وبالتأكيد فإن مصلحة املسلمني عامة 
مشرق إلسالم وسطي معتدل يعطي املرأة حقوقها يف األسرة واتمع، وال خيفى على عاقل أن وجود 

يتضمن إشارةً واضحةً لسياسة اململكة اإلصالحية يف متسكها باألصالة  النساء يف تلك الوفود املبارك
  .دون أن تعين ختلفاً عن ركب املعاصرة

أما مشاركة النساء للرجال يف بناء اتمع فهي أصل موجود يف القرآن الكرمي ويف السنة املطهـرة،  
واملؤمنون واملؤمنات بعضـهم أوليـاء   (: فالوالية بني املؤمنني واملؤمنات اليت تدلّ عليها اآلية الكرمية

ال ميكن أن تتحقق بدون هذا االلتقاء، ومن املعلوم أن مثة ) بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر
ضوابط حتكم هذه املشاركة ومنها التزام املرأة باللباس الشرعي املكون من اخلمار السـاتر للشـعر   

دعامة من األخالق الفردية : اإلسالم يقوم على دعامتنيوالنحر، والثوب السابغ للجسد، وذلك ألن 
كالغض من البصر، ودعامة من األخالق االجتماعية كالتزام النساء باالحتشام والعفة؛ وقد ذكـرت  
يف مقاالت عديدة أن وجه املرأة ليس فيه فتنة إال إذا نظر الرجل بشهوة، واألمر بالغض من البصر قد 

ساء، أما إذا غطت املرأة وجهها وكفيها وتسربلت بالسواد العريض مـن  ورد يف القرآن للرجال والن
قمة رأسها إىل أمخص قدميها، هلا، فعم يغض الرجل بصره؟ جيب أن نقول للمصرين على هذا الفهم 
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املقصود بالبصر هو احلاسة الـيت حملّهـا   : اخلاطئ والذين خيشون على أنفسهم حىت من سواد الثياب
ت الرجل وأوهامه وهواجسه بشأن ما غطّته الثياب السابغة، وذلك ألن اخلياالت العني، وليس ختيال

قد تعنو للمريض النفسي فيتخيل امرأة داخل ثياب معروضة يف واجهة حمل لألزياء، فهل مننع عرض 
 األزياء يف احملالت مبا فيها العباءات السوداء؟ حاشا القرآن أن يقول كلمةً ال داعي هلا، وحاشا القرآن

، لوجب أن تسـتبدل  )وليضربن على جيون(أن خيطئ ألنه إذا كان املقصود تغطية الوجه يف عبارة 
ال :(كما قال اإلمام ابن حزم، ويكفي باحلديث املروي يف البخاري) وليضربن على وجوههن(بعبارة 

حـرام حـىت   داللة على عدم اعتبار الوجه والكفني عورة داخل اإل) تنتقب املرأة وال تلبس القفازين
يكون ذلك عورة خارجه، وملن قال باإلسدال فهو جمرد خيار ملن اعتادت يف قبيلتها أو قومها سـتر  

  .الوجه وليس فرضاً على مجيع املسلمات
وأما الدليل على جواز سفر املرأة من غري حمرم عند األمن ووجود الثقات؛ فهو ما رواه البخاري يف 

زواج النيب يف آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان صحيحه أن عمر رضي اهللا عنه أذن أل
وعبد الرمحن بن عوف، فقد اتفق عمر وعثمان وعبد الرمحن ونساء النيب على ذلك، ومل ينكر غريهم 
من الصحابة عليهن يف ذلك، وهذا يعترب إمجاعاً؛ وكذلك ما رواه الشيخان من حديث عدي بن حامت 

لسالم عن مستقبل اإلسالم وانتشاره، وارتفاع منارة يف األرض فكان فقد حدثه النيب عليه الصالة وا
فوالذي نفسي بيده ليتمن اهللا هذا األمر حىت خترج الظعينة من احلرية حىت تطوف بالبيت يف :(مما قال

إن األصـل يف  : األوىل: ويضيف الدكتور يوسف القرضاوي قاعدتني جليلـتني ..) غري جوار أحد
اللتفات إىل املعاين واملقاصد خبالف أحكام العبادات فإن األصل فيها هو التعبد أحكام املعامالت هو ا

واالمتثال، دون االلتفات إىل املعاين واملقاصد، كما قرر ذلك اإلمام الشاطيب ووضحه واستدل لـه؛  
ريب أن  إن ما حرم لذاته ال يباح إال للضرورة، أما ما حرم لسد الذريعة فيباح للحاجة، وال: والثانية

سفر املرأة بغري حمرم مما حرم سدا للذريعة؛ إضافة إىل أن السفر يف عصرنا مل يعد كالسفر يف األزمنة 
املاضية حمفوفا باملخاطر ملا فيه من اجتياز الفلوات والتعرض للصوص وقطاع الطرق وغريهـم؛ بـل   

كـالبواخر والطـائرات    أصبح السفر بواسطة وسائل نقل جتمع العدد الكثري من الناس يف العـادة، 
والسيارات الكبرية أو الصغرية اليت خترج يف قوافل، وهذا جيعل الثقة موفورة ويطرد مـن األنفـس   

  .اخلوف على املرأة، ألا لن تكون وحدها يف موطن من املواطن
الغريب يف األمر أن بعض هؤالء اإلخوة املعترضني صفقوا للدكتورة رمي الطويرقي اليت ظهـرت يف  

سا بنقاا، ولكنهم تغاضوا عن كشفها ليديها، فما السبب؟ وعلى أي نص استندوا بأن الوجه له فرن
حكم غري حكم اليدين؟ بالطبع ال ميكن أن جند جواباً لديهم خاصة أن التذبذب يف أمـر احلجـاب   
موجود لديهم ولدى غريهم، على سبيل املثال أبدى أحد الكتاب وجهة نظره باقتناعه بأن الوجـه  

 -يف مقالة أخـرى   -والكفني ليسا بعورة يف إحدى مقاالته، لكن ملا ظهرت صورة الطويرقي قارا
مع اجلالسة إىل جانبها فاعترب الطويرقي رافعة رأسها شاخمة يف حني أن من جبانبها منكوسة الـرأس،  
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ا غاب عنه وعـن  علماً بأن اليت جبانبها التزمت باحلجاب الذي كان يدعو له يف املقالة األوىل؛ ورمب
  .غريه أن هذه السيدة ليست سوى الدكتورة سهري يوسف القرضاوي

هو أحد أسباب ختلفنا ولكن السبب الرئيسي الذي  -سمه ما شئت  -هذا التذبذب أو هذا اجلهل 
ال جيعلنا نرتقي لدرجة شرف الدفاع عن أكرم اخللق هو أننا تركنا سنته يف حسن الظـن بـاملؤمنني   

عن التنابذ والتفرق والتبديع والتفسيق والتكفري فوصفنا املختلفني معنا باملارقني عن الدين أو واالبتعاد 
الرويبضة أو منكوسي الرؤوس، واعترب كل منا مجاعته أو طائفته أو فرقته هي اجلماعة السنية والفرقة 

يث فيه كـالم؛  الناجية والطائفة املنصورة، مع أن حديث اختالف األمة إىل بضع وسبعني فرقة حد
إِنَّ الَّذين :( ومع أن اهللا أمر النيب عليه الصالة والسالم أن يربأ ممن فرقوا دينهم شيعاً فقال جلّ من قائل

م بِمئُهبني ثُم إِلَى اللَّه مهرآ أَممٍء إِنيي شف مهنم تعاً لَّسيواْ شكَانو مهينقُواْ دواْ فَرلُونَا كَانفْعي.(  
  طبيبة وكاتبة ومستشارة اجتماعية*

============================ 
  ذكر النيب اخلامت ووصف أمته ومكان دعوته ما زال بني سطور التوراة

 
  الدكتور حممد عبد اخلالق شريبة: الكاتب

ي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة واِإلنجِيلِ الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي اُألمي الَّذ:( قال اهللا تعاىل
ثَ وآئبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحينكَرِ ونِ الْمع ماههنيو وفرعم بِالْمهرأْمي   مهـنع ـعضي

م فَالَّذين آمنواْ بِه وعزروه ونصروه واتبعواْ النور الَّذي أُنزِلَ معـه  إِصرهم واَألغْالَلَ الَّتي كَانت علَيهِ
  ].١٥٧:سورة األعراف)[أُولَئك هم الْمفْلحونَ

، حتكي لنا التوراة عن صـفات األرض   ٦٣ - ٥٩يف نسخ التوراة احلالية يف سفر أشعياء اإلصحاح 
ن موطنا لإلميان على األرض ويستفيض النص يف شـرح صـفات هـذه األرض    اجلديدة اليت ستكو

وهذه الصفات قاطعة أا خاصة بالنيب صلى .. ووصف النيب اخلامت الذي سيبعث فيها ووصف أمته 
وبالرغم من بعض األلفاظ الواضح إقحامها على النص ..اهللا عليه وسلم وموطن دعوته ووصف أمته 

تمل على الصفات اليت ال ميكن محلها إال على مكة وعلى النيب صلى اهللا عليه إقحاما ؛ فإنه ما زال يش
والنص يبدأ بإيضاح أن الظلم قد انتشر يف األرض ، وأن اخلراب قد عم ربوعها .. وسلم وعلى أمته 

، ومل يبق ا إال الشر والفساد ، وأن اهللا قد غضب على الناس وعلى بين إسرائيل الذين حادوا عـن  
ولذلك كان البد من ظهور مشس أخرى ، .. ، واتكلوا على الباطل واإلمث ، وكذبوا على اهللا احلق 

ويف وسط ذلك اجلو العام من السخط اإلهلي والغضب .. وبزوغ فجر جديد إلعالء احلق يف األرض
على شعب إسرائيل وعلى ما صار إليه حال األمم جند إقحاما غريبا يفيد بأن اهللا راض عليهم وعلى 

،مث يبدأ النص يف احلديث عن األرض اليت سـيأيت  !!هكذا بدون مقدمات..نسلهم من بعدهم لألبد
ويستفيض النص مبا ال يـدع  .. نورها ويشرق عليها جمد اهللا بينما الظالم الدامس يغطي باقي األرض

ون أو جماال للشك أن الكالم عن مكة ، وفجأة أيضا بدون مقدمات جتد إقحاما غريبا للفظ ابنة صهي
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والنص كله يظهر بوضوح أنه يتحدث عن األرض اجلديدة اليت ستصبح معقال لإلميـان  !!.. أورشليم
والصالح على األرض بعد خراا وما حل عليها من ظلم وفساد وبعد عن طريق اهللا ، وعن الشعب 

بشـر  الذي سريث األرض ، وعن نيب آخر الزمان الذي سريسله اهللا ليصلح األرض بعد فسادها ولي
املساكني وخيرج الناس من الظبلمات إىل النور ، ولكي ينتقم به اهللا من أعدائه ويكون وسيلته للتعبري 

  ..عن سخطه وغضبه على األمم اليت اتبعت الباطل واإلمث وزاغت عن طريق احلق 
  ها ان يد الرب مل تقصر عن ان ختلص و مل تثقل اذنه عن ان تسمع ١: ٥٩
  فاصلة بينكم و بني اهلكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم حىت ال يسمع بل اثامكم صارت ٢:  ٥٩
ألن ايديكم قد تنجست بالدم و اصابعكم باالمث شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم يلهج  ٣:  ٥٩

  بالشر
ليس من يدعو بالعدل وليس من حياكم باحلق يتكلون على الباطل ويتكلمون بالكذب قـد   ٤:  ٥٩

  حبلوا بتعب وولدوا امثا
فقسوا بيض افعى و نسجوا خيوط العنكبوت االكل من بيضهم ميوت واليت تكسر ختـرج   ٥:  ٥٩
  افعى
  خيوطهم ال تصري ثوبا و ال يكتسون باعماهلم اعماهلم اعمال امث و فعل الظلم يف ايديهم ٦:  ٥٩
ارجلهم إىل الشر جتري و تسرع إىل سفك الدم الزكي افكـارهم افكـار امث يف طـرقهم     ٧:  ٥٩
  تصاب وسحقاغ

طريق السالم مل يعرفوه و ليس يف مسالكهم عدل جعلوا النفسهم سبال معوجة كل مـن   ٨:  ٥٩
  يسري فيها ال يعرف سالما

من اجل ذلك ابتعد احلق عنا و مل يدركنا العدل ننتظر نورا فاذا ظالم ضياء فنسري يف ظالم  ٩:  ٥٩
  دامس

جسس قد عثرنا يف الظهر كما يف العتمـة يف  نتلمس احلائط كعمي و كالذي بال اعني نت ١٠:  ٥٩
  الضباب كموتى

  نزار كلنا كدبة و كحمام هدرا در ننتظر عدال و ليس هو وخالصا فيبتعد عنا١١:  ٥٩
  الن معاصينا كثرت امامك و خطايانا تشهد علينا الن معاصينا معنا واثامنا نعرفها ١٢:  ٥٩
اء اهلنا تكلمنا بالظلم واملعصية حبلنا و هلجنا مـن  تعدينا وكذبنا على الرب وحدنا من ور ١٣:  ٥٩

  القلب بكالم الكذب
وقد ارتد احلق اىل الوراء و العدل يقف بعيدا الن الصدق سقط يف الشارع واالستقامة ال  ١٤:  ٥٩

  تستطيع الدخول
  وصار الصدق معدوما واحلائد عن الشر يسلب فراى الرب وساء يف عينيه انه ليس عدل ١٥:  ٥٩
  فراى انه ليس انسان و حتري من انه ليس شفيع فخلصت ذراعه لنفسه و بره هو عضده ١٦:  ٥٩
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فلبس الرب كدرع و خوذة اخلالص على راسه و لبس ثياب االنتقام كلبـاس واكتسـى    ١٧:  ٥٩
  بالغرية كرداء

  حسب االعمال هكذا جيازي مبغضيه سخطا واعداءه عقابا جزاء جيازي اجلزائر ١٨:  ٥٩
فيخافون من املغرب اسم الرب و من مشرق الشمس جمده عندما يايت العدو كنهر فنفخة  ١٩:  ٥٩

  الرب تدفعه
  (!!!)و يايت الفادي اىل صهيون و اىل التائبني عن املعصية يف يعقوب يقول الرب ٢٠:  ٥٩
اما انا فهذا عهدي معهم قال الرب روحي الذي عليك و كالمي الذي وضعته يف فمك  ٢١:  ٥٩

  ل من فمك و ال من فم نسلك و ال من فم نسل نسلك قال الرب من االن و اىل االبدال يزو
النه ها هي الظلمـة   ٢:  ٦٠قومي استنريي النه قد جاء نورك و جمد الرب اشرق عليك  ١:  ٦٠

  تغطي االرض و الظالم الدامس االمم اما عليك فيشرق الرب وجمده عليك يرى
  لوك يف ضياء اشراقكفتسري االمم يف نورك و امل ٣:  ٦٠
ارفعى عينيك حواليك و انظري قد اجتمعوا كلهم جاءوا اليك يايت بنوك من بعيد و حتمل  ٤:  ٦٠

  بناتك على االيدي
حينئذ تنظرين و تنريين و خيفق قلبك و يتسع النه تتحول اليك ثروة البحر و يايت اليك غىن  ٥:  ٦٠

  االمم
و عيفة كلها تايت من شبا حتمل ذهبا ولبانـا وتبشـر    تغطيك كثرة اجلمال بكران مديان ٦:  ٦٠

  بتسابيح الرب
كل غنم قيدار جتتمع اليك كباش نبايوت ختدمك تصعد مقبولة على مذحبي و ازين بيـت   ٧:  ٦٠

  مجايل
  من هؤالء الطائرون كسحاب وكاحلمام اىل بيوا ٨:  ٦٠
ك من بعيد و فضتهم و ذهبهم معهـم  ان اجلزائر تنتظرين وسفن ترشيش يف االول لتايت ببني ٩:  ٦٠

  السم الرب اهلك
  وبنو الغريب يبنون اسوارك وملوكهم خيدمونك الين بغضيب ضربتك وبرضواين رمحتك ١٠:  ٦٠
  و تنفتح ابوابك دائما ارا وليال ال تغلق ليؤتى اليك بغىن االمم وتقاد ملوكهم ١١:  ٦٠
  د و خرابا خترب االممالن االمة و اململكة اليت ال ختدمك تبي ١٢:  ٦٠
جمد لبنان اليك يايت السرو والسنديان و الشربني معا لزينة مكان مقدسي و اجمد موضـع   ١٣:  ٦٠

  رجلي
و بنو الذين قهروك يسريون اليك خاضعني و كل الذين اهانوك يسجدون لـدى بـاطن    ١٤:  ٦٠

  (!!!)قدميك و يدعونك مدينة الرب صهيون قدوس اسرائيل
  ن كونك مهجورة ومبغضة بال عابر بك اجعلك فخرا ابديا فرح دور فدورعوضا ع ١٥:  ٦٠



 ١١٤

و ترضعني لنب االمم و ترضعني ثدي ملوك و تعرفني اين انا الرب خملصك ووليك عزيـز   ١٦:  ٦٠
  (!!!)يعقوب

عوضا عن النحاس ايت بالذهب و عوضا عن احلديد ايت بالفضة و عوضا عـن اخلشـب    ١٧:  ٦٠
  جارة باحلديد و اجعل وكالءك سالما ووالتك برابالنحاس و عوضا عن احل

ال يسمع بعد ظلم يف ارضك و ال خراب او سحق يف ختومك بل تسمني اسوارك خالصا  ١٨:  ٦٠
  وابوابك تسبيحا

ال تكون لك بعد الشمس نورا يف النهار وال القمر ينري لك مضيئا بل الرب يكون لـك   ١٩:  ٦٠
  نورا ابديا واهلك زينتك

 تغيب بعد مشسك و قمرك ال ينقص الن الرب يكون لك نورا ابديا و تكمـل ايـام   ال ٢٠:  ٦٠
  وحك

  و شعبك كلهم ابرار اىل االبد يرثون االرض غصن غرسي عمل يدي سأمتجد ٢١:  ٦٠
  الصغري يصري الفا واحلقري امة قوية انا الرب يف وقته اسرع به ٢٢:  ٦٠
بشر املساكني ارسلين العصب منكسري القلب روح السيد الرب علي الن الرب مسحين ال ١:  ٦١

  النادي للمسبيني بالعتق و للماسورين باالطالق
  النادي بسنة مقبولة للرب و بيوم انتقام الهلنا العزي كل النائحني ٢:  ٦١
الجعل لنائحي صهيون العطيهم مجاال عوضا عن الرماد و دهن فرح عوضا عـن النـوح    ٣:  ٦١

  وح اليائسة فيدعون اشجار الرب غرس الرب للتمجيدورداء تسبيح عوضا عن الر
  و يبنون اخلرب القدمية يقيمون املوحشات االول وجيددون املدن اخلربة موحشات دور فدور ٤:  ٦١
  و يقف االجانب ويرعون غنمكم ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم ٥:  ٦١
  ون ثروة االمم وعلى جمدهم تتامروناما انتم فتدعون كهنة الرب تسمون خدام اهلنا تاكل ٦:  ٦١
عوضا عن خزيكم ضعفان و عوضا عن اخلجل يبتهجون بنصيبهم لذلك يرثون يف ارضهم  ٧:  ٦١

  ضعفني جة ابدية تكون هلم
الين انا الرب حمب العدل مبغض املختلس بالظلم و اجعل اجرم امينة و اقطع هلم عهـدا   ٨:  ٦١
  ابديا
سلهم و ذريتهم يف وسط الشعوب كل الذين يروم يعرفوم ام نسل و يعرف بني االمم ن ٩:  ٦١

  باركه الرب
فرحا افرح بالرب تبتهج نفسي باهلي النه قد البسين ثياب اخلالص كساين رداء الرب مثـل   ١٠:  ٦١

  عريس يتزين بعمامة و مثل عروس تتزين حبليها
نبت مزروعاا هكذا السيد الرب ينبـت  النه كما ان االرض خترج نباا وكما ان اجلنة ت ١١:  ٦١

  برا و تسبيحا امام كل االمم



 ١١٥

حىت خيرج برهـا كضـياء   (!!!)من اجل صهيون ال اسكت و من اجل اورشليم ال اهدا  ١:  ٦٢
  وخالصها كمصباح يتقد

وتكونني  ٣:  ٦٢فترى االمم برك و كل امللوك جمدك و تسمني باسم جديد يعينه فم الرب  ٢:  ٦٢
  بيد الرب و تاجا ملكيا بكف اهلك اكليل مجال

ال يقال بعد لك مهجورة و ال يقال بعد الرضك موحشة بل تدعني حفصـيبة وارضـك    ٤:  ٦٢
  تدعى بعولة الن الرب يسر بك وارضك تصري ذات بعل

  النه كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك وكفرح العريس بالعروس يفرح بك اهلك ٥:  ٦٢
اقمت حراسا ال يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام يا (!!!)اورشليمعلى اسوارك يا  ٦:  ٦٢

  ذاكري الرب ال تسكتوا
  وال تدعوه يسكت حىت يثبت و جيعل اورشليم تسبيحة يف االرض ٧:  ٦٢
حلف الرب بيمينه و بذراع عزته قائال اين ال ادفع بعد قمحك ماكال العدائك وال يشرب  ٨:  ٦٢

   تعبت فيهابنو الغرباء مخرك اليت
  بل ياكله الذين جنوه و يسبحون الرب و يشربه جامعوه يف ديار قدسي ٩:  ٦٢
اعربوا اعربوا باالبواب هيئوا طريق الشعب اعدوا اعدوا السبيل نقوه من احلجارة ارفعـوا   ١٠:  ٦٢

  الراية للشعب
ها اجرته معه  هوذا الرب قد اخرب اىل اقصى االرض قولوا البنة صهيون هوذا خملصك ات ١١:  ٦٢

  و جزاؤه امامه
  و يسموم شعبا مقدسا مفديي الرب وانت تسمني املطلوبة املدينة غري املهجورة١٢:  ٦٢
من ذا االيت من ادوم بثياب محر من بصرة هذا البهي مبالبسه املتعظم بكثرة قوته انا املتكلم  ١:  ٦٣

  ..بالرب العظيم للخالص
قد دست املعصرة وحـدي ومـن    ٣:  ٦٣كدائس املعصرة ما بال لباسك حممر وثيابك  ٢:  ٦٣

الشعوب مل يكن معي احد فدستهم بغضيب ووطئتهم بغيظي فرش عصريهم على ثيايب فلطخت كل 
  مالبسي

  الن يوم النقمة يف قليب وسنة مفديي قد اتت ٤:  ٦٣
  فنظرت ومل يكن معني و حتريت اذ مل يكن عاضد فخلصت يل ذراعي و غيظي عضدين ٥:  ٦٣
  فدست شعوبا بغضيب واسكرم بغيظي و اجريت على االرض عصريهم ٦:  ٦٣

والنص كله كما ترون يتكلم عن مدينة اهللا اجلديدة ، وعن نيب آخر الزمان الذي سيبعثه اهللا لـريث  
وخيرج الناس من الظلمات إىل النور .. األرض هو وأمته ويقيم احلق فيها بعد انتشار الظلم والفساد 

  ..به اهللا من أعدائه وينتقم .. 
 –والنص يستفيض يف شرح األحوال والظروف اليت كانت تسود األرض واليت سبقت بعثـة الـنيب   

حبلوا ..أيديكم تنجست بالدم.. آثامكم صارت فاصلة بينكم وبني إهلكم(  –صلى اهللا عليه وسلم 



 ١١٦

ليس من يـدعو  ..ديهم أعماهلم أعمال إمث وفعل الظلم يف أي..فقسوا بيض أفعى..بتعب وولدوا إمثا
طريـق السـالم مل   ..أرجلهم إىل الشر جتري وتسرع إىل سفك الدم الزكي..بالعدل وحياكم باحلق

معاصينا كثـرت  ..وصار الصدق معدوما.. ارتد احلق إىل الوراء..تعدينا وكذبنا على الرب..يعرفوه
فرأى أنه ليس إنسـان  .. ننتظر نورا فإذا ظالم ضياء فإذا ظالم دامس..أمامك وخطايانا تشهد علينا

وتلك األحوال والظروف مل جتتمع كلها معا ، ومل تكن ذا السوء إال ) … وحتري من أنه ليس شفيع
الذي جاء بعد فترة من إنقطاع الرسل على األرض ، وهـذه   -صلى اهللا عليه وسلم-قبل بعثة النيب

متوافق مع ) فرأى أنه ليس إنسان(ه الظروف مل تكن هكذا قبل بعثة املسيح عليه السالم ، كما أن قول
، وال يتوافق مع حاهلا قبل بعثـة املسـيح ؛    -صلى اهللا عليه وسلم-حال البشرية قبل بعثة الرسول

فاألرض مل تكن ختلو من الصاحلني واملؤمنني الذين يدعون إىل اخلري ، بل إن املسيح قـد بعـث يف   
  .معليهما السال) حيىي بن زكريا(وجود يوحنا املعمدان 

:  ٥٩ويف النص إشارة واضحة ملا قام به علماء بين إسرائيل من حتريف الكتاب والكذب علـى اهللا  
تعدينا وكذبنا على الرب وحدنا من وراء إهلنا تكلمنا بالظلم واملعصية حبلنا وهلجنا من القلـب  (١٣

  )..بكالم الكذب
فتسـري األمـم يف   (  ٣:  ٦٠ض ويف النص إشارة إىل النور الذي سيشرق على األميني يف هذه األر

 gentilesكما هو متوقع ولكن ترمجة لكلمة  nationsواألمم هنا ليست ترمجة لكلمة ) نورك 
ويقول قاموس الكتاب املقدس عن هذا ..وتترجم بالعربية إىل األميني وهم األمم من غري أهل الكتاب 

يعتربون أنفسهم محلة الرسـاالت   اللفظ أن اليهود يستخدمونه على األمم األخرى من غريهم ، فهم
وشعب اهللا املختار ، ويقول أيضا أن اليهود يستخدمونه كمصطلح الحتقار األمم األخرى من غـري  

وبالطبع يرفض النصارى هذا التقسيم باعتبارهم أيضا من أهل الكتاب ، .. اليهود باعتبارها أمم وثنية 
يستخدم لوصف األمم من غري أهل الكتاب قبل  وهذا هو احلق عند املسلمني وهو أن هذا اللفظ كان

  :ظهور اإلسالم كما خيربنا القرآن الكرمي 
ومن أهـل  .. (٢٠آل عمران ). وقل للذين أوتوا الكتاب واألميني أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا(

يـه  الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمـت عل 
–وهم الذين بعث فيهم النيب .. ٧٥: آل عمران ) قائما ذلك بأم قالوا ليس علينا يف األميني سبيل

هو الذي بعث يف األميني رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم (  -صلى اهللا عليه وسلم
عنـدهم يف التـوراة   الذين يتبعون النيب األمي الذي جيدونه مكتوبا ..( ٢اجلمعة ) الكتاب واحلكمة 

فآمنوا باهللا ورسوله النيب األمي الذي يؤمن باهللا وكلماتـه واتبعـوه   .. (١٥٧األعراف ) ..واإلجنيل
  .. ١٥٨األعراف ) لعلكم تدون

وجند يف النص إشارة واضحة إىل قوافل اإلبل اليت كانت تأيت من جنوب اجلزيرة العربية واملشار إليها 
وهذه النبؤة مل ) كثرة اجلمال بكران مديان وعيفة كلها تأيت من شبا  تغطيك(  ٦:  ٦٠مبملكة سبأ 



 ١١٧

تتحقق للقدس ، بل حتققت ملكة ، والبد هلذه النبؤة أن تكون قد حدثت بالفعل يف املاضي ؛ فقـد  
  ..انتهى عصر اإلبل وعصر القوافل

يب إليك ،كباش كل غنم قيدار جت(وكذلك جند يف نص أشعياء السابق إشارة واضحة إىل حنر الذبائح 
  ).نبايوت ختدمك ، تصعد مقبولة على مذحبي

وذلك يؤكد أن الكالم عن مكة وليس بيت املقدس ؛ ألن القدس ليس هلا عالقة بغنم قيـدار بـن   
( إمساعيل الذي تنسب إليه قبائل مكة ، والذي خيربنا الكتاب املقدس أنه قد سكن يف بالد العـرب  

كما أنه ال خيفى على أحد أن حنر الذبائح هو ).. جمد قيدار يفىن كل …وحي من جهة بالد العرب
  .أحد مناسك احلج يف اإلسالم 

  :ويف النص السابق جند إشارة واضحة إىل الطرق اليت يسلكها احلجاج ألداء فريضة احلج 
تغطيك كثرة اجلمال بكران مديان وعيفة كلها تأتى من شبا حتمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابيح  ٦: ٦٠

  .ربال
  .من هؤالء الطائرون كسحاب وكاحلمام إىل بيوا ٨: ٦٠
إن اجلزائر تنتظرين و سفن ترشيش يف األول لتأيت ببنيك من بعيد و فضتهم و ذهبهم معهـم   ٩: ٦٠

  .السم الرب إهلك
فاألوىل تتحدث عن اجلمال ، والثانية يتعجب املتحدث من هؤالء الطائرين كسحاب أو محـام وال  

مل حيـدد  ) ترشـيش (و.. و إشارة واضحة إىل الطائرات ، والثالثة تشري إىل السفنيعرف ما هم وه
قاموس الكتاب املقدس ما املقصود ا فقال أن هذا اإلسم كان مشهورا أيام سليمان عليه السـالم ،  
وقال أيضا أنه اسم كان يطلق على مكان يف أسبانيا أثناء حكم العرب ، ورجح يف النهاية أنه لفـظ  

  .على كل السفن الضخمة يطلق 
و يعرف بني األمم نسلهم و ذريتهم ( ٩:  ٦١ويف النص أيضا إشارة لصفة الصحابة رضي اهللا عنهم 

ألنـه كمـا أن   (  ١١:  ٦١) يف وسط الشعوب كل الذين يروم يعرفوم ام نسل باركه الرب 
نبت برا و تسبيحا أمام كـل  األرض خترج نباا وكما أن اجلنة تنبت مزروعاا هكذا السيد الرب ي

حممد رسول اهللا ، والذين معه أشداء علـى  : (وهي الصفة اليت ذكرها القرآن يف سورة الفتح )األمم
الكفار رمحاء بينهم ، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللا ورضوانا ، سيماهم يف وجوههم مـن  

زرع أخرج شـطأه فـآزره فاسـتغلظ    أثر السجود ، ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلجنيل ، ك
  ) ..فاستوى على سوقه 

وجند يف النص إشارة إىل حدوث النصر والفتح على يد آبائنا األوائل من املسلمني ، وإىل ما فعلهوه 
اعربوا اعربوا باألبواب هيئـوا طريـق   (١٠:  ٦٢من تطهري األرض وتنقيتها من احلجارة واألصنام 

  )..من احلجارة ارفعوا الراية للشعب الشعب أعدوا أعدوا السبيل نقوه



 ١١٨

وبنو الغريب يبنون أسوارك (  ١٠: ٦٠وجند يف النص إشارة إىل غري العرب الذين يبنون أسوار مكة 
، وكم من األيدي العاملة اآلن وذوي اخلربات من خمتلف األقطار يعملون فيها ، ويشيدون قالعها ) 

  ..حتت األرض وفوق األرض 
تتحول (  ٥:  ٦٠ىل كثرة الثروات والكنوز اليت سيمن اهللا ا على هذه األرضوجند إشارة واضحة إ

، والثروات والكنوز مل تكن للقدس أبدا ، وإمنا ملكة الـيت  ) إليك ثروة البحر ويؤتى إليك غىن األمم 
إال تلك الكنـوز  ) تتحول إليك ثروة البحر ( ال أرى تفسريا جلملة ) ١..(تعد من أغىن بقاع األرض

بترولية الضخمة النائمة يف قاع البحر األمحر واخلليج العريب واليت حولت اجلزيرة العربية من صحراء ال
  .قاحلة إىل بقعة تعج باألموال والثروات 

ويف النص السابق أيضا إشارة إىل انتشار دولة اإلسالم وحتوهلا من الضعف والقلة إىل القوة والكثرة ؛ 
دعو إىل ربه سرا متخفيا من أعدائه قد صار أمة قوية وملك األرض فاألمة اليت بدأت برجل ضعيف ي

وأخرج الناس مجيعا مـن  .. وبشر املساكني وأخرج من احلبس املأسورين .. من مشرقها إىل مغرا
 ٦٠.. وانتقم به اهللا من أعدائه وعزى به كل النائحني .. ظلمات الكفر والشرك إىل عبادة اهللا احلق 

 ألفا واحلقري أمة قوية أنا الرب يف وقته أسرع به ، روح السيد الرب علـي ألن  الصغري يصري(  ٢٢: 
الرب مسحين ألبشر املساكني أرسلين ألعصب منكسري القلب ألنادي املسبيني بالعتق واملأسـورين  

  )..باإلطالق ألنادي بسنة مقبولة للرب و بيوم انتقام إلهلنا ألعزي كل النائحني
ن نيب اجتمعت فيه صفات التحول إىل القوة والكثرة بعد الضـعف والقلـة   وليخربنا أهل الكتاب ع

ومجع بني تبشري املساكني وتعزية النائحني وبني االنتقام من أعداء اهللا غري نبينا الكرمي صلى اهللا عليـه  
  ..وسلم 

اما انتم فتدعون كهنة الـرب تسـمون   ( ٦:  ٦١وجند إشارة إىل مرياث أمة اإلسالم لألمم األخرى
وليس أدل على مرياث أمة اإلسالم لألمـم  ) .. خدام اهلنا تاكلون ثروة االمم وعلى جمدهم تتآمرون

األخرى من أن أرض املشرق اليت تشمل بالد الشام والبالد العربية وبالد فارس ؛ تلك األرض الـيت  
 إال منـها ،  كانت معقال لنشأة وانتشار الرساالت السابقة ، وتكاد ختلو األرض اآلن من عبادة اهللا

وتكاد تغطي األرض نزعات اإلحلاد واملادية والطبيعية فيما سواها ، واليت يكاد ينحصر كالم الكتاب 
!( قد صارت كلها إسالمية..املقدس نفسه بعهديه القدمي واجلديد عليها وعلى تاريخ األمم واألنبياء ا

  )!!واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون 
نص أيضا إشارة واضحة إىل أن الناس سوف يقصدون هذه األرض ويطلبون زيارا ، وأـا  ويف ال

  )وأنت تسمني املطلوبة املدينة غري املهجورة(١٢:  ٦٢!! ستكون األرض املعمورة 
  !!مىت حتققت تلك الصفات للقدس يف يوم من األيام ؟: وليخربنا الذين حيملون النبوءة على القدس 

وال معىن ملا يدعيه اليهود مـن أن  .. بد أن تكون قد حتققت بالفعل كما أوضحنا  وهذه الصفات ال
هذه النبؤة مل تتحقق بعد ، وأن هذا املخلص الذي سوف ينتصر هلم ، ويدوس العامل بقدمه ، ويلطخ 

  !!وما زالوا منتظرين!!..بعصري الناس من غري اليهود مالبسه مل يأت بعد
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أن إدوم بدأت من النهاية اجلنوبية للبحر امليـت  ) إنشنت تراد روتس (  وخيربنا معجم الطرق القدمية
إىل مساحات من الصحراء العربية ، وأا امتدت من هذا اخلط لتشمل كل األراضي على السـاحل  

  ..الشرقي للبحر األمحر 
منه كان يلبس حلة محراء مل ير أمجل  –صلى اهللا عليه وسلم  –وجتمع كتب احلديث على أن النيب 

فقد روي عن الرباء رضي اهللا عنه أنه قال يف !!..وال أى منه أحد قط ، بل مل ير أمجل منه شيء قط
) لقد رأيته يف حلة محراء ما رأيت شيئا قط أحسن منـه : ( -صلى اهللا عليه وسلم–صفة رسول اهللا 

  ..متفق عليه
كان خيرج يف غزواتـه   –وسلم  صلى اهللا عليه –وال خيتلف أحد من األولني واآلخرين يف أن النيب 

  ..بنفسه وحوله قوته من الصحب الكرام رضي اهللا عنهم
وهي تنطق بضم الباء وهـي  ) بصرة كما ورد يف النص (وختربنا كتب السري أن مدينة بصرى بالشام 

  :مكتوبة يف النسخة اإلجنليزية هكذا 
)BUZRA (  

أهل مكة على املالبس والبضائع وذلك عن  ختربنا كتب السري أا كانت مركز جتاري هام حيصل منه
  ..طريق القوافل التجارية

وأعود اآلن ألطرح نفس التساؤل عن ذلك النيب الذي سيبعثه اهللا ويأيت آخر الزمان لكي يقيم احلـق  
: يف األرض ، ويستمر جمده وجمد مدينته إىل قيام الساعة ، وأكرر نفس السؤال الذي ورد يف الـنص 

  دوم بثياب محر من بصرة ؟ من هذا البهي مبالبسه املتعظم بكثرة قوته؟من ذا اآليت من ا
  !هل يكون ذاك النيب هو موسى عليه السالم ؟

فموسى مل يأت من إدوم ، كما أن النص يشري لنيب يأيت بعد أن يعم اخلراب يف األرض ، .. بالطبع ال
أيضا أن جمده وجمد أمته يسـتمر إىل   وينتشر الفساد يف ربوعها ؛ فيبعثه اهللا إلصالحها ، وخيرب النص

األبد ، ومل يدع أحد أن موسى كان آخر األنبياء ، مما جيعل محل النص على موسى غري وارد علـى  
  ..اإلطالق 

  !هل يكون املسيح عليه السالم ؟
فاملسيح مل يأت من إدوم ، ومل يكن عليه السالم يرتدي مالبس مسـتوردة مـن   .. بالطبع ال أيضا 

كما أن تلك الصفات مل يتحقق منها شيء علـى  ..مل يكن له أيضا قوة عظيمة خيرج فيهاو! بصرى 
ومل جتتمـع  !!! القدس بعد بعثة املسيح عليه السالم ؛ فلم تأت إليها اإلبل من جنوب اجلزيرة العربية

ـ  !!! إليها أغنام قبائل مكة ه ومل حيل ا أمن أو أمان ، بل إن أول ما حدث بعد رحيل املسـيح علي
، وتاريخ القدس على مر العصور خري شاهد ! السالم هو اضطهاد تالميذه وفررارهم يف ربوع األرض

على الظلم والدمار وسفك الدماء ، وال زالت القدس حىت اآلن تعاين اجلراح ، وتشـتكي اآلالم ،  
لـني أو  كما مل يزعم أحد مـن األو !!) ..مقابل السالم( والزال شعارها املرفوع دائما هو األرض 

اآلخرين أن اهللا قد بعث املسيح عليه السالم لكي ينتقم به من أعدائه أو ليدوس الشعوب املتمـردة  
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، وبذلك فال ميكن محل النص أيضا !! على را بقدمه ويرش عصريهم على ثيابه ويلطخ كل مالبسه 
  ..على املسيح عليه السالم

  !!ألرض بعد إفسادها ؟إذن فمن يكون ذلك األخري الذي بعثه اهللا إلصالح ا
من يكون ذاك الذي أيده اهللا بالقوة الروحية فبشر املساكني وعصب منكسري القلب ونادى املسبيني 
بالعتق واملأسورين باإلطالق وعزى النائحني ، وأيده بالقوة املادية فانتقم من أعداء اهللا وداس الشعوب 

  !!!كل مالبسه ؟ املتمردة على را بقدمه ورش عصريهم على ثيابه ولطخ
  !!من يكون ذلك البهي املتعظم يف كثرة قوته ؟

  !!!!من يكون إذن يا ترى ؟
ويعود النص ليؤكد أن األمن والسالم مها شعار هذه األرض ؛ فيخرب أن أبواا تفتح وال تغلق ، وأا 

  :ال يظلم فيها أحد بعد اليوم وال حيل ا خراب 
  .وليال ال تغلق ليؤتى إليك بغىن األمم وتقاد ملوكهم وتنفتح أبوابك دائما ارا ١١: ٦٠
ال يسمع بعد ظلم يف أرضك و ال خراب أو سحق يف ختومك بل تسمني أسوارك خالصا  ١٨: ٦٠

  .وأبوابك تسبيحا 
أليست القدس هي أرض الظلم ، وأرض اخلراب ، .. وهذا الكالم ال ينطبق أبدا علي القدس كما قلنا

  !!إىل اليوم؟ وأرض احلروب والرتاعات
أليست دم البيوت بالدبابات ، ويقتل الغلمان بالرشاشات ، وال تكاد تسمع فيها سـوى صـوت   

  !!االنفجارات ؟
  !!.مث إن أبواا تغلق أكثر مما تفتح 

  !!هل يصر اآلن عاقل أن هذا النص يتحدث عن القدس؟
يقتل التاريخ فليقتل حـىت آرييـل   إذا أصر على رأيه فإن عليه أن يقتل التاريخ ، وإن مل يستطع أن 

  !!!شارون
أما مكة فهي األرض املطمئنة ، والبلد املعمورة ، اليت ال تقام فيها احلروب ، وال تسفك فيها الدماء ، 
وال تغلق أبدا أبواا ، ولن تغلق أبدا ؛ ألا األرض اليت وطأا خري قدم ، واستظل بسمائها أكـرم  

حىت قبل ..حىت قبل أن يبعثه .. مد ، الذي رفع اهللا قدره ، وأعلى شأنه بشر ، وعاش عليها النيب احمل
  ..حىت قبل أن خيلق العامل ..أن خيلقه 

EDOM  
e’-dom  

GEOGRAPHY  
The country of Edom began at a line from the south end of the 
Dead Sea stretched to the Arabian desert areas to the east. From 
this line, Edom claimed all the land south to the Red Sea, and 
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farther along the east coast of the Red Sea. How far south 
depended on daily politics, since it is nothing but desert for the 
most part. However,it included part of the Incense Route which 

extends farther south to Sheba the Yemen area today.  
ــة إدوم     ــن مملكـ ــة عـ ــرق القدميـ ــم الطـ ــره معجـ ــا ذكـ ــخة ممـ نسـ

http://www.ancientroute.com/empire/edom.htm  
إدوم بدأت من النهاية اجلنوبية للبحر امليت إىل مساحات من الصحراء العربية إىل :((وترمجته بالعربية 

ألراضي على طول الشرق ، ومن هذا اخلط امتدت إدوم لتشمل كل األراضى جنوب البحر األمحر وا
واجلزء اجلنوىب من إدوم كان عبارة عـن أرض صـحراوية ممتـدة    ..الساحل الشرقى للبحر األمحر

  )) .واشتملت إدوم على جزء من طريق البخور ميتد جنوبا إىل شيبا واليت متثل منطقة اليمن حاليا
  :ملراسلة مؤلف املقال

Doctor_abdelkhalek@yahoo.com  
  وظةمجيع حقوق املوقع حمف

  ملوسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة
========================== 

  رؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام
 

  مجال احلسيين أبوفرحة. د: الكاتب
من رآين يف املنام فقـد رآين  : "أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم –روى البخاري يف صحيحه عن النيب 

  ".من رآين فقد رأى احلق فإن الشيطان ال يتكونين: "وقال ". . فإن الشيطان ال يتمثل يب
فهم هذين احلديثني وأمثاهلما من األحاديث الشريفة اليت تتحدث  -يف رأيي  –وقد أساء بعض الناس 

يف املنام، فضلوا وأضلوا؛ فظنوا أن كل من رأى يف املنام أنه رآه  –صلى اهللا عليه وسلم  –عن رؤيته 
، وظنهم باطل؛ بدليل أن الرائي قد يراه مرات على صور خمتلفة، ويراه الرائي علـى  فقد رآه حقيقة

  .وال صفاته –صلى اهللا عليه وسلم  –صفة، وغريه على صفة أخرى، وال جيوز أن ختتلف صور النيب 
أن من رآين على صوريت اليت خلقت عليها فقد رآين؛ إذ ال يتمثـل   –يف رأيي  –وإمنا معىن احلديث 

وأنى هلذا الـذي  ". من رآين يف املنام فقد رآين:" من رأى أنه رآين، وإمنا قال: طان يب؛ فلم يقلالشي
صلى  –ما مل يكن الرائي صحابيا قد رأى النيب . رأى أنه رآه يف منامه أنه رآه على صورته احلقيقية؟

  .قبل موته -اهللا عليه وسلم
ب احلديث والسري فهي من العموم الذي ال مينع املروية يف كت –صلى اهللا عليه وسلم –فحىت صفته 

  . -صلى اهللا عليه وسلم –االشتراك فيها معه، وليست كرؤية العني حىت جيزم الرائي برؤيته له 
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يف املنام آمرا، أو ناهيا، أو مظهرا حلبه أو كرهه لشيء؛  –صلى اهللا عليه وسلم  –ومن هنا فإن رؤيته 
من وجوب، أو استحباب، أو إباحة، أو كراهـة، أو حتـرمي، أو   : ال يترتب عليها أي حكم شرعي

وإمنا يعرض ما يكون من ذلك على القرآن  –كما ظن بعض الناس؛ فضلوا وأضلوا  –والء، أو براء 
والسنة؛ فإن وافقهما فبها ونعمت، وتكون احلجة هي الشريعة، أما الرؤيا فللتأنيس فقـط ؛ وإن مل  

إال  –صلى اهللا عليه وسلم  -ك؛ فإن اهللا تعاىل مل يقبض إليه رسولهيوافق ذلك الشريعة رفض وال ش
بعد أن أكمل الدين، وأمت النعمة، وترك األمة على احملجة البيضاء، ليلها كنهارها، ال يزيغ عنـها إال  

  .هالك
  مجال احلسيين أبوفرحة. د

  أستاذ الدراسات اإلسالمية املساعد جبامعة طيبة باملدينة املنورة
gamalabufarha@yahoo.com  

====================== 
  رب ضارة ناجعة

 
  عبداهللا الربيعي. د. أ

الفعل الذي ارتكبه دامنركي امحق متثل بنشر رسوم ال تليق برسول البشرية صلى اهللا عليه وسلم اقول 
معربين  هذا الفعل جوبه برد فعل من املسلمني بدأ مبسلمي الدامنرك ومروراً مبشارق األرض ومغارا،

عن سخطهم، ألن املساس برسول البشرية عليه السالم اعالن حرب على القيم واالخالق واحلريـة  
ولعلي امجل القول عن اشكالية . »اعمل ما شئت شريطة ان التؤذي اآلخرين«باعتبارها عند الغرب 

  :اهنالعالقة بني الشرق والغرب منذ تنصر الرومان مروراً بالعصور الوسطى اىل عصرنا الر
م اعترف االمرباطور الروماين البيزنطي قسطنطني الكبري بالنصرانية ديناً ضمن ديانات ٣١٣يف عام  -م

االمرباطورية وتنصرت امة هيالنة واكتشفت الصليب احلقيقي الذي صلب عليه شبه املسـيح عليـه   
ري ان املـؤرخني  السالم، االمر الذي جعل االمرباطورية البيزنطية تقوم على اساس عقدي نصراين، غ

مبعىن ان الغربيني اعتنقوا ديناً شرقياً » مل يتنصر الرومان بل ترومت النصرانية«: الغربيني رددوا مقولة
صاحبه ناصري من فلسطني، ولكن بأسلوب اورويب فابتدعوا املذهب الكاثوليكي املفصـل حمليـاً،   

  .منهم ان يعبدوا رموزاً شرقيةوصوروا املسيح وامه عليهما السالم مبالمح اوروبية استنكافاً 
م واحتلوا سوريا وفلسطني ٦١٤عام ) م٦٤١-٦١٠(عندما غلب الفرس الروم يف عهد هرقل  -ح

وبوا القدس بتواطؤ يهودي استهزأ كفار مكة من الرسول صلى اهللا عليه وسلم قائلني ان اصحابنا 
بقرب انتصار النصارى علـى   تبشر» الروم«فرتلت سورة ) اهل الكتاب(هزموا اصحابكم ) اوس(

اوس، وهذا يدل داللة جلية على ان اإلسالم ما جاء ليصفي اهل الكتاب بل جاء حبوار حضـاري  
  !معهم لعلهم يهتدون واروين كتاباً مقدساً احتفل بانتصار اآلخر مثل ما احتفل اإلسالم بظفر الروم؟
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م ارسل البطريـرك  ١١٨٧-ه٥٨٣ج عام عندما استعاد صالح الدين القدس من املستعمرين الفرن -م
الكاثوليكي من عكا فريقا دعائيا جيوب اوروبا رافعاً صورة فيها رجل عريب يرمز اىل حممد صلى اهللا 
عليه وسلم يضرب املسيح عليه السالم، والدماء ترتف من املسيح، كما ارسل املركيز مونفريا صورة 

ه على قرب املسيح، هذه الصور بثـت يف اوروبـا،   لكنيسة القيامة، وبدأ فيها فارس مسلم يبول فرس
واثارت النفوس واقبل الناس على مجع التربعات للقيام حبملة صليبية ثالثة، وفرضوا ضـريبة مسيـت   

وهكذا حتركت اجليوش اجلرارة بقيادة اعىت قادة اوروبا فريدريك بربروسا » عشر صالح الدين«ب
يليب اوغست الفرنسي وغريهم من االدواق والكونتـات  االملاين وريتشارد قلب األسد االجنليزي وف

واالمراء والحظوا كيف كان رد الفعل الغريب جراء صور رمسوها هم ال املسلمون، ولكم ان تقدروا 
  حجم الكارثة لو فعل ذلك رسامون مسلمون؟

ني م اعلن الباب انوسنت الثالث عزمه على قيادة محلة صليبية خامسة ضد املسلم١٢١٥يف عام  -د
ان املسلمني ينتهكون حرمـة كنيسـة القيامـة،    «: يف الشام وفلسطني وبث دعايات مضللة قائالً

وقرر الس البابوي مقاطعة املسلمني بتحرمي االجتار معهم بناًء على اقاويل » ويسخرون من الصليب
حمد صـلى  ولكم ان تتصوروا االمر لو حدث مثل ذلك فعالً من بعض املسلمني علماً بأن االميان مب

اهللا عليه وسلم يستلزم االميان جبميع االنبياء والرسل الوارد ذكرهم يف القرآن ايد ويف السنة النبوية 
  .الصحيحة

» حممد«تعامل اآلخر الغريب مع املفاهيم اإلسالمية بأسلوب حتريفي متعمد، ومست بعض قواميسه  -ر
»Mohamet «وترمجوا معـاين  » عبيد سارة«ن علينا وتعين الشيطان، واطلق رجال الدين الغربيو

القرآن ايد حسب اهوائهم وانتشر يف كتبهم يف القرن السابع عشر روح الكراهية لرسول البشـرية  
  .ووصفوه باملزيف والشهواين احملتال، وامثر هذا العداء استعماراً اوروبياً لبالد املسلمني

عدداً من املسلمني واملسـلمات علـى    ويف القرن العشرين شجعت مؤسسات ثقافية اوروبية -س
اخلروج عن ثوابتهم، فظهرت روايات متس شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم واعترب ذلك ابداعاً 
حتميه النظم الدميقراطية اليت تقدس احلرية، ولكن عندما الف رجاء جارودي كتابه عن دولة اسرائيل 

  !حوكم وصودرت كتبه ومل ينعم باحلرية املزعومة
ابدى علماؤنا تفهماً هلذا التقارب من اجل االتفـاق  » حوار االديان«وملا دعي اىل عقد لقاءات  -ل

على قرارات تنفع البشرية مثل محاية االنسان يف نفسه وعرضه وماله ودينـه وحماربـة املخـدرات    
هـة  ولكن ظلت هذه االمور اماين وكأن اآلخر ينتظر تنازالً مـن ج . ومقاومة ااعات واالمراض

املسلمني عن ثوابتهم كشرط للتفاوض اننا حباجة اىل مواصلة حوار االديان من اجل خري االنسـان،  
وان نتفق على احترام االديان ونضع قوانني دولية تضمن ذلك متاماً كما اتفقنا على حماربة اإلرهاب 

  .وجتارة املخدرات وتبييض األموال واجلرائم الدولية
فيه باحتاد املسلمني ضد هذا التطاول فإننا ندعو اىل استراتيجية بعيدة املدى يف الوت الذي ابتهجنا  -أ

» الـرب «لبناء مصطلحات فكرية تتفق مضامينها مع اصول اإلسالم موجهة حنو اآلخر فمصـطلح  
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وعلـى مراكـز   . خمتلف عندنا وعندهم فهم ينظرون اىل مصطلحاتنا خبلفيام العقدية عنا» النيب«و
مبا فيها العربية ان تتفق على كلمة سواء ملواجهة هذا التباين يف املفاهيم ليـتمكن   البحوث اإلسالمية

  .غري املسلم من ادراك املصطلح اإلسالمي كما هو يف الواقع
القضية اكرب من ذلـك وعلـى   » حب اخشوم«القضية ليست اعتذارا من هنا او هناك وليست  -ل

دياً على رمز دين عاملي، وعلى ارم ان حياكم ليتعظ القانون ان يدخل يف القضية باعتبار ما حدث تع
غريه، كما ان على الشعب الدامنركي ان حيمي مصاحله، وينظر اىل من توىل كرب ذلك كعدو ملصاحل 
الدامنرك العليا، ألن من حق املسلمني ان يقاطعوا بضاعة قدمت من دولة مسحت لفئة قليلة منـها ان  

اطعة عقاب عام وعلى املتضررين ان يتلمسوا مصلحتهم ليجـدوها يف  تسيء اىل رسولنا العظيم واملق
  .ازالة السبب ومعاقبة املتسبب ووضع التدابري الالزمة لعدم تكرار هذه املهزلة

» فرانس«من احلكمة ان حنصر القضية يف جهتها االصلية والننساق حنو تعميمها وهذا ما ارادته  -ل
له وما ترتب عليه من آثار ومنـها النسـخ والتصـوير    ألن املذنب مسؤول عن اصل عم» سوار -

كما ارجو من املسلمني التزام النظام يف تظاهرام وعدم تدنيس االعالم اليت حتمل رموزاً . واالنتشار
  .دينية الن ديننا ينهانا عن سب االديان وحىت حنصر االمر يف مصدره والنعممه

اود االشادة بالروح اإلسالمية جتاه » مد رسول اهللاحم«وهو احلرف االخري من عبارة ) ه(يف فقرة  -ه
رسولنا العظيم رغم تعدد مذاهبنا ومشاربنا وامتىن ان تنمى هذه الروح من اجل مزيد مـن احاطـة   
رسولنا باالطار الذي اطره به ربه، وان يشمل هذا احلب كل جوانب هذه الشخصية اخلاصة والعامة، 

ية اىل اختاذه قدوة لنا يف كل شيء ومقتضيات هذا احلـب ان  وان يتجاوز هذا احلب اللحظة العاطف
نلتزم بأوامر حمبوبنا وجنتنب نواهيه، ولعل وزراء التربية والتعليم املسلمني ومنهم العرب ان يقـرروا  

للمراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية مستقاة من السرية النبوية وهي مادة تطبيقيـة  » السلوك«مادة 
لفىت اسلوب التعامل احلضاري مع االسرة واتمع واآلخر كما طبقه رسول البشرية حممد يتعلم فيها ا

بن عبداهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته الطاهرين وصحابته امجعني واتباعه على احلـق  
  .واحلقيقة اىل يوم الدين

  استاذ الدراسات العليا -استاذ العالقات احلضارية * 
  االجتماعية، قسم التاريخ واحلضارةكلية العلوم 

========================== 
  ربيع املتطرفني

 
  هـ١٠/١/١٤٢٧نشرت جريدة الوطن يف 

  *محزة قبالن املزيين
من احلقائق اليت حياول إخفاءها املستفيدون من أزمة الرسوم املستهزئة بالرسول صلى اهللا عليه وسلم 

اركية أن هذا التطاول ال ميثل إال احملطة األخـرية يف مسـار   اليت نشرا صحيفة يوالند بوسطن الدمن
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بني املتطرفني من املهاجرين العرب واملسلمني من جهة واملتطرفني مـن  " الثقايف"طويل من الصراع 
فيصور هؤالء هذا احلادث كأنه جاء من فراغ وأنه ال أسـباب لـه إال   . األوروبيني من جهة أخرى
والغرض من إخفاء هذه احلقيقة . سلمني الذي يتصف به األوروبيون مجيعاالعداء املتأصل للعرب وامل

  .تصعيد ردود الفعل ضد هذا الفعل املغرِق يف عدوانيته واستهتاره مبشاعر املسلمني
أما الواقع فهو أن هذا احلادث سبقته حوادث كثرية تشهد بوجود هذا الصراع الذي ميكن وصفه بـ 

  .أما مسؤولية هذا الصدام فتقع على الفريقني كليهما. رد سعيدبتعبري إدوا" صدام اجلهاالت"
وأحد منابع هذا الصدام الرئيسة ما أسهمت به نظرة املتطرفني األوروبيني السلبية للمسلمني بسـبب  
اختالفهم عنهم يف اللون واللباس واملأكل والدين والعادات والتقاليد األخرى وللخوف املَرضي مـن  

  .الغريب عموما
ا رسخ هذه النظرة أن كثريا من العرب واملسلمني مل ينجحوا يف االندماج يف هـذه اتمعـات   ومم

وزاد األمر حدة حني سعى املتطرفون من العرب واملسلمني . اجلديدة وظلوا على هامش احلياة اليومية
ايز عن املـواطنني  إىل تأكيد هويتهم بشكل ال يراد منه تأكيد اهلوية بقدر ما كان مبعثه الرغبة يف التم

  .األصليني يف الوطن اجلديد
ومما يدل على هوية هذا اجلو الصراعي أن أكثر الفاعلني فيه من اجلانب األورويب ينتمون إىل التيارات 

  .اليمينية أو من غالة العلمانيني الذين يبالغون يف تأكيد علمانيتهم نكاية باملهاجرين اجلدد وإيذاء هلم
ء هلؤالء تبنيهم لبعض املسلمني الذين يعلنون عـداءهم للعـادات والتقاليـد    فمن التصرفات احلمقا

اإلسالمية؛ ومنهم النائبة اهلولندية من أصل صومايل اليت استحوذت على اهتمام التيـارات اليمينيـة   
  .والعلمانية األوروبية حني تنقصت من بعض املظاهر الثقافية الدينية للوافدين اجلديد

  .ي عشر من سبتمرب هذا العداء تأجيجا حىت وصل إىل مستويات غري معقولةوزادت أحداث احلاد
م، عن أوجه كثرية هلذا ٥/٢/٢٠٠٦وقد كشفت صحيفة األوبزيرفر الربيطانية يف عددها الصادر يف 

  .الصراع املتأجج منذ زمن حىت وصل إىل حدود غري معقولة
رعه احلزب الدميقراطي املسيحي احلاكم الذي ش" اختبار املسلم"فمن شواهده صدور ما مسي بقانون 

يف إحدى الواليات األملانية ليطبق على املسلمني الذين يتقدمون للحصول علـى اجلنسـية األملانيـة    
ويقضي بسؤال هؤالء عن آرائهم يف أحداث احلادي عشر من سبتمرب والعالقات املثليـة وعمـا إن   

  .روس لتعليم السباحةكانوا يسمحون لبنام املراهقات باالخنراط يف د
بأا تتناقض مع ثقافة الدمنارك التنويريـة  " الثقافة اإلسالمية"ومنها يف الدمنارك وصف بعض املعلقني 

  .ذات األصول األوروبية اليهودية املسيحية وهو ما جيعل اندماج املسلمني فيها مستحيال
واجلنسية وإلزام املسلمني بدراسة  كما صدرت مؤخرا سلسلة من القوانني اجلديدة اليت تتعلق بالزواج

  .اللغة الدمناركية وتتبع األئمة وحماصرة نشاطام
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ومن . ويف مقابل هذه الظواهر التمييزية قام بعض املتطرفني من املسلمني مبا زاد هذه األوضاع سوءا
يه مـا  ذلك قتل أحد املتطرفني املسلمني للمخرج اهلولندي ثيو فان جوخ الذي أخرج فيلما يصور ف

  .للمرأة يف الثقافة اإلسالمية" سيئة"يرى أنه معاملة 
ومنها أن اخللية اليت خططت هلجوم احلادي عشر من سبتمرب كانت تتخذ من إحدى املدن األملانيـة  

يضاف إىل ذلك ما شهدته بريطانيا من سطوة التيارات اإلسالمية املتشددة طوال السـنني  . مقرا هلا
  .أمثال أبو محزة املصري وأبو قتادة وغريمهااملاضية بقيادة متطرفني 

وأشاعت هذه التيارات املتطرفة جوا من اخلوف يف هذه الدول، ويصور هذا ما يقوله حمرر الشؤون 
خالل اخلريـف  ) الدمناركي(عرض يف املوسم املسرحي "اخلارجية يف صحيفة يوالند بوسطن من أنه 

كي جورج بوش أو السخرية منه، ومع هذا فقد خال املاضي ثالثة عروض تضمنت نقد الرئيس األمري
  .بسبب اخلوف من ردود فعل املتطرفني من املسلمني هناك" من أي عرض عن بن الدن) املوسم(

هذه هي إذن األجواء املشحونة بالعداء بني املتطرفني من اجلانبني اليت حدث يف سياقها نشر الرسـوم  
هذه األجواء املسمومة، كما تروي صـحيفة اجلارديـان    ففي. املسيئة للرسول صلى اهللا عليه وسلم

الربيطانية، كان الكاتب الدمناركي كري بلوجتني يبحث عن رسام يساعده يف رسم بعض املشاهد يف 
لكنه مل جيد أحدا يقوم ذه املهمة خوفا من . كتاب لألطفال ألفه عن حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم

الرسامني خوفا من االنتهاء إىل مصري املخرج اهلولندي ثيـو فـان    وقد اعتذر أحد. غضب املسلمني
إال أن رساما آخر مل يعلن عن امسـه قـام   . كما اعتذر رسامان آخران عن القيام ذا العمل. جوخ

  .بذلك يف اية األمر
ومنها صـحيفة يوالنـد   (وقادت مشكلة بلوجتني إىل إثارة النقاش يف عدد من الصحف الدمناركية 

عن املدى الذي ميكن أن تصل إليه الصحافة الدمناركية يف الرقابة الذاتية اليت تفرضها علـى  ) نبوسط
نفسها يف تناوهلا لبعض القضايا اإلسالمية، وما مصري حرية التعبري اليت يتهددها هذا اخلوف من ردود 

  فعل املسلمني؟
أن يرمسوا رسوما ساخرة للنيب ومن أجل التجريب لقياس رد فعل املسلمني طلب من اثين عشر رساما 

وأجاز رئيس حترير الصحيفة، كورتني جوست، نشر هذه الرسوم اليت تعمـد  . صلى اهللا عليه وسلم
  .رساموها السخرية بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف عددها الصادر يف الثالثني من سبتمرب العام املاضي

اقتصر على بعض الرسائل الغاضـبة الـيت    ومل يكن رد الفعل األويل على نشر هذه الرسوم قويا إذ
لكنه يف منتصف أكتوبر تلقى اثنان من الرسامني ديدات بالقتل وهو . أرسلها بعض القراء للجريدة

  .ما أثار نقاشا غاضبا يف الربامج التلفازية الدمناركية
القانونيـة وراء   وكان عدم كفاءة القيادات اإلسالمية يف الدمنارك يف معاجلة هذه املشكلة باألساليب

ويدل على ذلك فشلهم يف رفع قضية يف احملاكم الدمناركية، وهو ما دعاهم إلرسال وفد . استفحاهلا
ومل يقتصر هؤالء علـى مـا نشـرته    . حيمل بعض تلك الرسوم إىل بعض البالد العربية استنجادا ا

  .تنشرها الصحيفةالصحيفة من رسوم بل إن ثالثة من أقذع الرسوم اليت جاء ا هؤالء مل 
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وميكن أن نلحظ من خالل الربامج احلوارية التلفازية أن بعض القيادات اإلسالمية الدمناركية تؤكد أن 
ومن ذلك ما كـرره  . بعض الزعامات اإلسالمية ذهبت بأمر هذه الرسوم إىل حد يفوق ما هو الزم

؛ فقد أكد يف )أصول دمناركية ويبدو أنه من(اإلمام عبدالواحد الذي ظهر يف عدد من هذه احلوارات 
حوار شارك فيه مع رئيس وزراء الدمنارك أن ما مسعه من اعتذار رئيس الوزراء كاف، وأن احملكمـة  

وكرر اإلمام عبدالواحد . العليا قبلت أخريا النظر يف القضية اليت رفعها بعض املسلمني ضد الصحيفة
وأشار إىل أن اعتذار صحيفة يوالند بوسـطن   يف إحدى القنوات اللبنانية،" احلدث"هذا يف برنامج 

كما اشتكى من أن املتطرفني اختطفوا هذه . كاف واعتذار رئيس الوزراء، على ضعفه، كاف كذلك
  .القضية وذهبوا ا إىل حدود غري معقولة

 ومن املالحظ أن املتطرفني يف العامل اإلسالمي على خمتلف انتماءام وجدوا يف أزمة الرسوم املسـيئة 
للرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرصة مثينة لتأجيج العواطف الدينية والوطنيـة واسـتغالل حـب    
املسلمني لنبيهم إىل حد صار ال يسمح لألصوات اليت تدعو إىل التعقل يف حل هذه األزمة بالتعبري عن 

  .نفسها
من أجل أخذ العـربة   فقد سخروا من التذكري بتسامح الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع من أساء إليه

يف معاجلة هذه األزمة ووصموا من يرى معاجلتها بالطرق السلمية واحلكيمة بأبشع األوصاف واموه 
كما سخروا من اقتراح عدم تعميم اإلدانة . خبيانة األمة وعدم حمبته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .تصادية مبن ليس له يد يف هذه اجلرميةعلى الدمناركيني وعدم إحلاق الضرر عن طريق املقاطعة االق
ووصل تطرف هؤالء إىل أن يؤكدوا يف منتديام اإلنترنتية أنه ال ميكن قبول اعتذار الدمنارك مهمـا  

ويشاركهم . كان، وأصدر بعضهم فتاوى بقتل الرسامني، أو جلبهم للمحاكمة يف البلدان اإلسالمية
رك اليت كانت ختشى أن يعتذر رئيس وزراء الدمنارك عـن  يف ذلك السفرية املصرية السابقة يف الدمنا

  !إساءة الصحيفة
وتوفر هذه األجواء الساخنة جوا طاملا حلم املتطرفون خبلقه وسعوا إىل إجياده، وهو الذي يستطيعون 

  !فيه تنفيذ براجمهم للسيطرة على اال العام؛ فهو ربيعهم
ليت اجتاحت السفارتني الدمناركيتني يف دمشق وبـريوت  وقد رأينا ما آلت إليه األمور يف املظاهرات ا

  .والتدمري الذي حلق ما واستنكره حىت الذين قادوا تلك املظاهرات
ومن نتائج التطرف يف معاجلة هذه األزمة أن صار املسلمون اآلن يف موقف الدفاع بعد أن كانوا يف 

  .موأصبحوا يعتذرون للدمنارك بدال من اعتذارها هل. موقف قوة
وتوجب هذه احلادثة وردود الفعل الغاضبة عليها أن يقف العقالء من الغربيني ومن العامل اإلسالمي 
صفا واحدا النتزاع زمام املبادرة من أيدي املتطرفني من اجلانبني الذين يريدون أن يقودوا العـامل إىل  

ملـدى للتصـدي   ساخنة ال تبقي وال تذر، وأن يرمسوا خططاً حمكمـة بعيـدة ا  " حرب جهاالت"
  .للمشكالت اليت صارت يف الوقت احلاضر أسبابا ميكن أن تشعل حرائق مدمرة يف كل مكان

  كاتب وأكادميي سعودي*
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======================== 
  أسبقية عقدية ودبلوماسية وإعالمية ..ردع التطاول على النيب

 
  زين العابدين الركايب: الكاتب
  ٠١/٢٣/٢٠٠٦: بتاريخ

ـ الذي هـو  ) حقوق اآلخر(حتية معجونة باحلقد والكراهية وانتهاك ): نوع خمتلف(هذه حتية من 
  ..مسلمو العامل ـ أي حتية هذه؟

لنيب االسالم ـ صـلى اهللا   ) كاريكاتري(نروجيية رمسا هازال ساخرا هازئا ) مسيحية(لقد نشرت جملة 
  عليه وسلم ـ ومىت؟

، أي يف ذات اللحظات )يناير ايضا ١٠(احلجة  ذي ١٠بالضبط يوم الثالثاء . أول أيام عيد االضحى
وكأنّ هذه الة ومن وراءها، قد . اليت بدا فيها مسلمو العامل يبتسمون إلشراقة باكورة أيام عيدهم

وكانت صحيفة دامناركية قد مارست الفعل .. تعمدوا نئة املسلمني بتوجيه االهانة اىل نبيهم احملبوب
  .ويف كل شهر: للفعل االول) حماكاة(لثاين ذاته من قبل، بل ان الفعل ا

باملسيح عيسى ابن مرمي، لطالبنا رسامي الكاريكاتري يف العامل العـريب االسـالمي   ) كافرين(ولو كنا 
ولكن هذا الطلب ممتنع أبدا من حيث انـه  ). املعاملة باملثل(برسومات تستهزئ به، بناء على قاعدة 

فالتفريق بني االنبياء يف االميان ـم، مبعـىن   . اهللا عليه وسلم مبني بالنيب حممد نفسه، صلى) كفران(
إن الذين يكفرون باهللا ورسـله  «: االميان بنيب والكفر بآخر، امنا هو كفر حقيقي وصريح م مجيعا

ويريدون ان يفرقوا بني اهللا ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكـافرون حقـا   
اما . وموجب اخالقي.. موجب عديل: يضم اىل هذا الفيصل االمياين.. »ا مهيناواعتدنا للكافرين عذاب

وكيف . املوجب العديل فهو ان املسيح ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بريء من التهجم على أخيه حممد  
وإذ قال عيسى ابن مرمي يا بين اسرائيل إين رسول اهللا إلـيكم  «: يتهجم عليه وهو الذي بشر مبجيئه

وأكابر اهـل الكتـاب   .. »بني يدي من التوراة ومبشرا برسول يأيت من بعدي امسه أمحد مصدقا ملا
فعندما مسع النجاشي القرآن النازل يف حق عيسى وأمه مرمي، . كانوا يعلمون هذه احلقيقة وجيهرون ا

ذي بشر به اشهد انه رسول اهللا وانه الذي جند يف االجنيل وانه ال«: من الوفد املسلم املهاجر اليه قال
: وحني مسع هرقل ملك الروم، وصف النيب من أيب سفيان بن حرب، قال هرقل.. »عيسى ابن مرمي

.. واالجنيل هو مصدر علم هرقل.. »ان يكن ما تقول فيه حقا، انه لنيب، وقد كنت اعلم انه خارج«
ـ .. ان حيمل املسيح مسؤولية ما مل يفعل، وما مل يـرض : ليس من العدل: ومن هنا ا املوجـب  وام

.. مطلقة ودائمة جتاه االنبيـاء واملرسـلني  ) مسؤولية اخالقية(ان املسلمني حيملون : االخالقي فهو
. مسؤولية اخالقية تتمثل يف الدفاع عن مقامهم وجالهلم وكرامتهم ومسعتهم وحقوقهم اليت تنبغي هلم

رسام او : اة بإطالق، فال حيل ملسلممعطلة أبدا، بل ملغ: يف هذا املقام) املعاملة باملثل(ولذا فإن قاعدة 
  .ان يهزأ بنيب اهللا عيسى ابن مرمي، وال بأي نيب آخر: كاتب او غري ذلك
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ـ لالسباب العقدية واالخالقية اليت ذكرت ـ ال تعـين الصـمت    ) املعاملة باملثل(بيد ان استحالة 
ليس مسألة ميكن االغضاء عنها،  فالتطاول السفيه على مقام خامت االنبياء واملرسلني،. وابتالع االهانة

تنتظم منظومة من القضايا اليت تعـد كـل   ) قضية عقدية مبدئية كربى(ذلك اا . وال التساهل فيها
  .أسبقية فكرية وثقافية ودبلوماسية وحضارية: واحدة منها

فكري ودبلوماسي واعالمي يشجع على ارتكاب املزيـد مـن   ) ردع(ان عدم وجود : ـ قضية  ١
  .ت ضد نيب االسالمالسفاها

ومن احملتمـل ان يتـبعهم   .. واليوم يتطاول سفهاء يف النرويج. فباألمس تطاول سفهاء يف الدامنارك
ام يدفعون مثنـا  : فكري ودبلوماسي واعالمي، يشعر السفهاء ودوهلم) ردع(ما مل حيصل : غريهم

  .»االرضولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت «: باهظا بسبب هذا التطاول
يف ان حيمي حكامها وقادا عقائدها ومقدساا من العـدوان،  ) حق الشعوب املسلمة(ـ قضية   ٢

فهذا أمر غري وارد، ال من حيث االمكان، وال مـن حيـث   . ليس حبرب تقليدية، وال حبرب نووية
ـ  : وامنا يتعني على قادة الشعوب املسلمة. احلاجة اليه الطـرق  (ـان حيموا عقائدها ومقام نبيهـا ب

: وباحلركة الدبلوماسية اجلادة النشطة، مبا يف ذلـك .. بالردع االعالمي املربمج: املستطاعة) السلمية
االتصاالت املكثفة واالحتجاج بالبيانات الواضحة احلازمة عن طريق السفراء، او وزراء اخلارجيـة،  

  .بالتحرك اجلماعي او الفردي
علـى  . نعم.. قفهم من كل ما ميس مقدسام ومعظماممن اليهود يف موا) االستفادة(ـ قضية   ٣

، ورهافـة احلـس،   )يقظة الذاكرة(ان يتعلموا منهم : املسلمني ان يتعلموا من اليهود يف هذا اال
مثل الدس واملبالغة واالفتراء واالبتزاز واالنتقال من ) الزوائد الباطلة(طبعا مع إسقاط . وسرعة املبادأة

  ).باطل ظلم اآلخرين(اىل ) سحق الدفاع عن النف(
وبلوغ هذا املستوى من التقدير لكل ما هو .. لكل ما هو يهودي يف عاملنا هذا) احلصانة(مثة ما يشبه 

  :وامنا حتقق بـ.. يهودي، مل يأت بال جهد
  .أ ـ وضوح اهلدف

  .ب ـ االميان الراسخ بالقضية
  .جـ ـ النشاط املتدفق الوثاب

جيئة وذهوبا، دفاعا وهجوما، تركيزا جلهد الذات، او تشتيتا جلهـد  : قد ـ التناغم يف حركة الفري 
وبديه ان اليهود ال تؤيدهم املالئكة، وليس معهم جن سليمان، وال يعملـون  .. الفريق املقابل املنازل

وهـذا  .. ولكنهم قوم آمنوا بقضيتهم، وبذلوا اقصى نشاطهم يف خدمتـها ). خوارق العادات(بـ 
كيف يكون الـدفاع  : حكاما وشعوبا، وان يريهم: املسلمني) ينشط(ميكن ان  وماثل،) منوذج حي(

) نوع من احلكمة العمليـة (وهذا .. املتصل عن القضايا، مع حذفه مضامني االفتراء والظلم كما قلنا
االنفتاح عليها بثقة، ورؤيتها بوضـوح، والتقاطهـا بـذكاء    : االنسانية اليت يتوجب على املسلمني
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احرص على ما ينفعـك واسـتعن بـاهللا وال    «: ويف احلديث النبوي الصحيح.. حبرصواستثمارها 
  .»تعجز

مضمون كل اساس، ومقصد رئيسي مـن مضـامني   : ـ قضية ان الدفاع عن االنبياء واملرسلني  ٤
  :مثال ذلك.. كف االذى واالستهزاء عن االنبياء واملرسلني: ومن ذلك: القرآن ومقاصده

فأهلكنا أشد منهم . وما يأتيهم من نيب إال كانوا به يستهزئون. يف األولني وكم أرسلنا من نيب«أ ـ  
  .»بطشا ومضى مثل األولني

  .»يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه اهللا مما قالوا وكان عند اهللا وجيها«ب ـ 
  .»والذين يؤذون رسول اهللا هلم عذاب أليم«جـ 

قمة (ذلك ان النبيني هم . اذا أهني االنبياء واملرسلون: ال كرامة ألي انسانانه ال قيمة و: ـ قضية  ٥
وخالصة رصيد االنفس واالعلى واالنبل يف الطهر النفسي، والسـمو االخالقـي،   ) النوع االنساين
ومن هنا، فأميا إهانة توجه اليهم ـ ولـو يف   . او الكمال االنساين) االنسانية الكاملة(والتحقق بـ 

انسـانيا  ) االعلـى (فاملتطاول على مكانـة  . حد منهم ـ امنا هي اهانة تشمل الناس كافة صورة وا
ومـن دون  .. يسهل عليه ـ بداهة ـ انتهاك كرامة من هو ادىن من االنبياء يف هذا اال  . واخالقيا

او انتقاص من مقامات النبيني، فإن الناس قد تعارفوا على ان اهانة رأس الدولة تعين اهانة الشـعب  
  .االمة كلها

فكيف حياور املسـلمون اقوامـا   . او حوار احلضارات) حوار االديان(أسس ) تقويض(ـ قضية   ٦
نيب اهللا : يسخرون ممن كان سببا يف وجودهم املعنوي واملادي، وسببا لسعادم يف الدنيا واآلخرة وهو

احلـوار يف  ) دراويـش (هجية ويتعني ان يتفطن هلذه احلقيقة املن!.. حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم؟
وقد .. الطرف االسالمي لئال جيملوا وجه من يهدم اسس احلوار بالتطاول على خامت االنبياء واملرسلني

  ).٧(والرد يف القضية القادمة رقم .. ليسوا مجيعا يفعلون ذلك: يقال
: ت الطويلان أسباب السكو.. ملاذا هذا السكوت؟: حقيقة.. سكوت الكنائس ورجاهلا: ـ قضية ٧

واما حسبان هذا التطاول امـرا  .. وهذا احتمال مستبعد.. اما عدم العلم بالتطاول على نيب االسالم
املفترض فيهم تعظيم االنبياء، او : وهذا موقف ال يقفه رجال دين. ثانويا هامشيا ال يستحق االكتراث

  .هنا ننفذ اىل القضية الثامنة ومن.. واما ان يكون السبب هو الرضى والتواطؤ.. احترامهم على االقل
يف العامل، وهو توتر يؤجج / التوتر الديين(يرفع معدالت : ان الرضى ذا السلوك السفيه: ـ قضية  ٨

فالسالم العاملي ال دده ترسانات السالح النووي . نعم.. التطرف، ويضرب السالم العاملي يف مقتل
من التوترات الدينية اليت تسـتمد  ) عبواا(، تتكون شديدة االنفجار) الغام دينية(فحسب، بل دده 

يف النمسا نصبت لوحات عليها .. مخريا من الغضب العاصف على ما ميس املقدسات ورموزها العليا
ملكة بريطانيا، وجاك شرياك رئيس اجلمهوريـة  : رسومات ختدش شخصيات اوروبية منها اليزابيث

ويف .. اجت بريطانيا وفرنسا واوروبـا كلـها بالغضـب   الفرنسية، ومل تكد اللوحات تظهر حىت م
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ان غضب املسلمني لنبيهم أقل من غضب : فهل يتصور عاقل.. ساعات قليلة أزيلت اللوحات املسيئة
  !.االجنليز والفرنسيني مللوكهم ورؤسائهم

مني فقد اندفع أناس من املسل). اآلخر(شعار : يف رفع الشعار املستهلك) الدروشة(نقض : ـ قضية ٩
. االعظم لآلخـر ) الرافض(يرفعون هذا الشعار رفعا جلدوا به األمة العربية االسالمية حبسباا هي 

لكن جلد االمة كلها بسبب هذه التهمة، سلوك فيـه مـن   . ولسنا ننفي ان بيننا غالة يفعلون ذلك
.. نبوذ وغري معترف بهاالفتراء والبهتان واجلور ما فيه، بدليل ان هذا اآلخر الذي يتباكون عليه ألنه م

والعداوة، والتطاول .. واحلقد.. والكراهية.. واالقصاء... النبذ: هذا اآلخر نفسه ميارس ضد املسلمني
): حق االخر(دفاعا عن : ان الذين رفعوا أصوام عالية جدا: والغريب العجيب املريب.. على نبيهم

  !!!بذ، املقصي، املعتديالكاره، النا): اآلخر(التزموا الصمت املطبق جتاه هذا 
========================= 

  رسول اُألميني
 

  سلمان بن فهد العودة.د: الكاتب
  ..يا رسولَ اهللا

ك يف مهجيت كالدر يف الصدفحب  
والشذى يف الروضة األنف  

  والفرات العذب يف الدميِ
  ..ليس كاملختار يف البشرِ
  ..فهو كل السمع والبصرِ

  ..السريِواحد التاريخ و
  وإمام الرسل واألممِ

حىت إين قد أشعر حني أقرأ عن ، وأئمة املذاهب الكبار، والعظماء والزعماء، لقد قرأت سري املصلحني
أحدهم أين أمام جبل وعر صعب املرتقى؛ ألم أخذوا أنفسهم بشيء من اجلد الذي يصيب املـرء  

أما إمام هؤالء مجيعاً وسيدهم قاطبة حممد ، هوصعوبة االقتداء به، ورمبا استحالت، بالعجز عن إدراكه
والقرب من النفس البشرية ، صلّى اهللا عليه وسلم؛ فتشعر وأنت تقرأ سريته بالسهولة والقابلية للتطبيق

  .وطباع الناس، وهذا سر بديع من أسرار إعجاز الشخصية النبوية
  :وسيد ولد آدم، وهو صلّى اهللا عليه وسلم قائد الركب

مكلُّهو سملْتولِ اِهللا مسر نم  
  غَرفاً من الْبحرِ أَو رشفاً من الديمِ

  .وعظمته يف آن، هو سر بشريته -واهللا أعلم-وهذا املعىن 
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، )٤٧-٤٤:اقـة احل(}فَما منكُم من أَحد عنه حاجِزِين* ثُم لَقَطَعنا منه الْوتني* لَأَخذْنا منه بِالْيمنيِ * 
باحثني عن أية ثغرة ، ويشنون عليه محالت إعالمية وكالمية، والوثنيون حياربونه، أمام املؤمن واملشرك

ولو كان ، ينفذون منها للطعن يف مصداقية الدعوة والداعية، فلم يكن ذلك يثنيه عن التبليغ بكل شيء
  .هذا الشيء معاتبة له من اهللا عز وجل

يهودها ومنافقوها ذا الدين الدوائر، ويرجعون البصر كرة وكرتني يف حقيقـة   يتربص: ويف املدينة
  :الرسالة

  هل يرون من فطور؟
ويؤمهم ا يف الصالة، وأصحاب رسول اهللا ، ، وكان يعلِّمها أصحابه)٢:عبس(}أَنْ جاَءه الْأَعمى* 

ة تصدر منه صلّى اهللا عليه ويدونون كل مهسة وملس، صلّى اهللا عليه وسلم يكتبون كل كلمة وحرف
ومدونة واضحة دقيقة يف كل شيء خيصه عليـه  ، وسلم؛ فسريته سجل مفتوح للناس كلّهم أمجعني

  .أفضل الصالة والسالم
؛ )٤:القلـم (}وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظـيمٍ  {وبكل هذا اجلالء يف سريته دون استثناء كان أمثل خلق 

} بِلسـان عربِـي مـبِنيٍ   {، وأبـني حجـة   )٣:الـنجم (}الْهوى وما ينطق عنِ{وأصدق لسان
وأسهل يف ، له صفات اإلنسان؛ ليكون أيسر يف االتباع) إنسان(، وهو يف كل ذلك )١٩٥:الشعراء(

أن مشاعر النيب صلّى اهللا عليه وسـلم   -ولو بعد عدة قرون-االقتداء، ولكي يعلم األتباع املؤمنون 
أو ، من املشاعر، وأن ما يلحق الناس من أذى ومضايقة من املشركني وغريهموأحاسيسه ليست بدعاً 

فرح وسرور ينال النيب صلّى اهللا عليه وسلم منه أوفر احلظ والنصيب، فغدت هذه األيام اليت يداوهلا 
حداث اهللا على الناس تبييناً ملعدن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلم ومسو أرومته، وطريقة تعامله مع األ

  ).١٦٥:النساء( }لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ{املختلفة والظروف العادية واالستثنائية
وكالعافية للناس فهل هلما ، الذي كان كالشمس للدنيا، وسيد الرسل هو حممد صلّى اهللا عليه وسلم

  من بديل أو عنهما من عوض؟
ى اهللا عليه وسلم أكمل صورة بشرية جاء للناس من أنفسهم فلم يـرتل مـن   وال شك أن النيب صلّ

، بل )٩:األنعام( }ولَو جعلْناه ملَكاً لَجعلْناه رجالً ولَلَبسنا علَيهِم ما يلْبِسونَ{السماء، ومل يكن ملكاً 
عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص علَـيكُم بِـالْمؤمنِني    لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم{كان بشراً رسوالً 

يمحر وفؤويصـفونه بالصـادق   ، ويعاملونه، لقد كانوا يعرفونه عليه السالم، )١٢٨:التوبة(} ر
األمني، ومل يزل صلّى اهللا عليه وسلم يترقّى يف مدارج ومعارج الكمال حىت قُبِض على أكمل مـا  

، واألمر والنهي، والتوجيه واإلرشاد، اهللا عليه وسلم، قُبِض وهو متلبس بالعبادة والدعوةيكون صلّى 
عمـالً بقولـه    -بأيب هو وأمي عليه السالم-والوصية حىت يف اللحظة اليت انتقل فيها من هذه الدنيا

  ).٩٩:احلجر(}واعبد ربك حتى يأْتيك الْيقني{: تعاىل
 * كدجوىوداالً فَهى* ضالً فَأَغْنائع كدجو٨-٦:الضحى(}و.(  
  قد صاغه خالقه) مرسلٌ(
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  من معاين الرسل بدءاً وختاما
ودم قد سعى والطرق نار  
  يعرب السهل وجيتاز األكاما
  نزل األرض فأضحت جنةً
  ومساًء حتمل البدر التماما

  وأتى الدنيا فقرياً فأتت
  حنوه الدنيا وأعطته الزماما
  ورعى األغنام بالعدل إىل

  أن رعى يف مرتع احلق األناما
  عريب مدن الصحرا كما

  علّم الناس إىل احلشر النظاما
  يا رسول احلق خلدت اهلدى
  وتركت الظلم والبغي حطاما

وإذا جاءت كل أمة بعظيمها ومتبوعها، وقدمت زعيمها أتيناهم مبحمد صلّى اهللا عليه وسلم فظهر 
وا يعملون، ذلكم أن شخصيته عظيمة بكل املقاييس، صاحلةٌ لكل العصور والبيئات احلق وبطل ما كان

  !واملستويات واتمعات واحلضارات، وا حتلّ مشكالت األمم والعامل وهو حيتسي قهوة الصباح
تضاف ، وقيادته، وعبادته، وهديه، وأخالقه، فرسولنا صلّى اهللا عليه وسلم نفسه معجزة يف شخصيته

سبحانَ {زاته األصلية املعروفة كمعجزة القرآن الكرمي العظمى، ومعجزة اإلسراء واملعراج، إىل معج
يه من آياتنـا  الَّذي أَسرى بِعبده لَيالً من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد اَألقْصى الَّذي باركْنا حولَه لنرِ

يعمالس وه هري إِنص١:سورة اإلسراء(}الب.(  
، وملّا كان القرآن العظـيم  )١:سورة القمر(}اقْتربت الساعةُ وانشق الْقَمر{ومعجزة انشقاق القمر، 

عند مسلم  -)رضي اهللا عنها(كما وصفته عائشة -معجزة، كان صلّى اهللا عليه وسلم خلقه القرآن 
  .وبالئه وجترده وإنسانيته، هفخلقه معجزة، يف صربه وكفاح -وأيب داود

  
كل صفات العظمـة البشـرية    -أيضا-فله صلّى اهللا عليه وسلم كل خصائص اإلنسان؛ كما أن له 

  ..جمتمعة
  صلّى عليك اهللا يا علم اهلدى

  ما ناح طري أو ترنم حادي
جميد،  إنك محيد، وعلى آل إبراهيم، كما صلّيت على إبراهيم، وعلى آل حممد، اللهم صلِّ على حممد

  .وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل حممد، وبارك على حممد
  صحيفة اجلزيرة السعودية
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============================ 
  ... رسومات شيطانية

 
  أول كتاب يطرح أزمة اإلساءة إىل الرسول الكرمي

وحياول الكتاب . رسول صلى اهللا عليه وسلمصدر منذ مؤخرا أول كتاب عن أزمة الرسوم املسيئة لل
للنشر يف ديب وضع أزمة الرسوم يف سياقها الصحيح يف " ميديا هب انترناشيونال"الذي أصدرته دار 

وعلى مدى سبعة فصـول  . ظل تشابك العالقات وتباين املواقف على مستوى خمتلف أطراف االزمة
صطفى حممد تفاصيل األزمة وأبعادها املختلفـة  يرصد املؤلفان الدكتور عبد الرحيم عبد الواحد وم

  .مقدمني رؤية حتليلية معمقة بشأن موقعها من العالقات بني العامل اإلسالمي والغرب
ويشري املؤلفان إىل أما حاوال رغم الطبيعة الشائكة اليت تتسم ا األزمة خاصـة جلهـة مساسـها    

يف تناول املوضوع بالشكل الذي ميكنهما من تقدمي بالرسوم الكرمي أن يلتزما أكرب قدر من املوضوعية 
رؤية متكاملة للقارئ تعينه على فهم واستيعاب ما جرى يف ضوء ما يشريا إليه من حمورية األزمة يف 

وهنا يؤكدان على أما إذا كانا حاوال جتاوز حالـة  . تاريخ العالقات بني العامل اإلسالمي والغرب
ريب واإلسالمي وحتولت إىل غليان أدى إىل انقالب يف األوضاع لغري الغضب اليت اجتاحت الشارع الع

صاحل اإلسالم واملسلمني حبيث حتول اجلاين إىل ضحية والعكس، فإما يف الوقت ذاته حيـاوالن أن  
جتاوز حالة التفريط اليت بدا عليها البعض حىت خرج من بني املسلمني من يلوم من خرجوا للتعبري عن 

  .وقع من إساءة للرسولالغضب على ما 
وحياول الكتاب التأكيد على نقطة أساسية هي أن اإلمعان يف األزمة بأبعادها املختلفة يكشف عن أن 

وإن اختلف مقدار هذا اخلطأ، وأنه بقدر ما كانت اإلساءة بالغة .. الكل شاب موقفه قدر من اخلطأ
غري أما حيذران هنا . ن زاوية ثانيةال تغتفر، فإن بعض ردود الفعل اتسمت هي األخرى باإلساءة م

من االجنرار وراء ما حياوله البعض من حتويل القضية من كوا إساءة اىل النيب اىل كوا حبثاً يف طبيعة 
املسلمني وردودهم االنفعالية، رغم أمهية هذه الرؤية يف تعامل املسلمني مع أنفسهم، غري أا ال متثل 

 يف مرتبة ثانية، حىت ال يكون تناول القضية بذلك كمن يقدم العربـة  القضية األهم وإن كانت تأيت
  .على احلصان

يبدأ املؤلفان يف رصد البدايات األوىل لفكرة إعـداد  " األسباب واملسببات... األزمة"وحتت عنوان 
مث تطور نشرها حتت زعم مساندة حريـة الـرأي    ٢٠٠٥الرسوم الكاريكاتورية املسيئة يف سبتمرب 

  .ري وتضامنا مع الصحيفة الدمناركية يف موقفها جتاه الرافضني للنشر يف العامل االسالميوالتعب
ويقدم الفصل الثاين قراءة يف ردود األفعال املختلفة جتاه األزمة مشريا اىل أا تراوحت بـني التأييـد   

حريـة الـرأي   واملؤازرة ملوقف الصحيفة الدمناركية والتوجهات الغربية القائمة على مزاعم محايـة  
  .والتعبري
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ويشري الكتاب اىل أن ردود األفعال الرمسية على كافة املستويات سواء االوروبية أم العربية واإلسالمية 
شاا قدر من التناقض مما كان يعكس عمق األزمة فيما حاولت األمم املتحدة على لسان أمينها العام 

يف الوقت الذي أدان فيه نشر الرسوم إرضـاًء  كويف عنان، اإلمساك بالعصا من املنتصف، حيث إنه 
للعاملني العريب واإلسالمي، دافع بشدة عن املساحة املفروضة حلرية التعبري والرأي مناديـاً بضـرورة   

مث يعرض الكتاب يف إطار هذا اجلزء للبدايات االوىل لالحتجاجات على نشر . احترام حرية الصحافة
  .الرسوم

الفصل الثالث التداعيات السياسية املختلفة لألزمة مشريا اىل أنه يف ظل  ويتناول الكتاب بعد ذلك يف
أجواء الغضب الشعيب واالحتقان والتوتر اللذين عما العاملني العريب واإلسالمي، صبت بعض الصحف 
األوروبية والعربية الزيت على النار، عرب اعادة نشرها لتلك الرسوم، مما زاد مـن حـدة الغضـب    

لرمسي وأدى بالتايل اىل تصاعد حدة التظاهرات اليت صاحبتها اعمال العنف يف أمـاكن  اجلماهريي وا
  خمتلفة من العامل

ويعرض الكتاب يف هذا الفصل لتفاصيل تطورات محلة املقاطعة الشعبية العربية واإلسالمية للمنتجات 
يتها وتأثريها القوي على الدامناركية وأثر تلك املقاطعة على مسار أزمة الرسوم، يف ضوء اإلقرار بشرع

عملية صنع القرار يف الدول الغربية، وهو االمر الذي بدت إرهاصاته يف التحول اجلزئي يف موقـف  
ويعرض الكتاب يف الفصل الرابع للجهود العربية اإلسالمية الحتواء األزمة مشريا . احلكومة الدمناركية

قيادية مسلمة من شىت أحناء لعامل للدفاع عن  اىل املبادرات العديدة اليت قامت ا هيئات وشخصيات
  .صورة اإلسالم

مث يتطرق املؤلفان بعد ذلك يف الفصل اخلامس اىل مناذج معاصرة من اإلساءة لإلسالم مشريين إىل أنه 
إذا كانت األزمة احلالية املتعلقة بالرسوم قد أخذت كل هذه األبعاد املتعددة املعقـدة واملتشـابكة   

التداعيات مبا جيعلها مرحلة فاصلة جديدة يف عالقات العامل اإلسالمي مع الغرب، وأثارت كل هذه 
فمما قد يكون من نافلة القول اإلشارة اىل أا ال تعد األوىل يف جمال اإلسـاءة اىل اإلسـالم أو اىل   

ىل قريـة  الرسول ، وأن االختالف يتمثل يف طبيعة الفترة اليت حنياها مبا جيعل من حقيقة حتول العامل ا
وهنا يشريان اىل حقيقة أن األزمة مل يكن هلا أن تأخذ األبعاد اليت أخذا . صغرية حقيقة ال مراء فيها

  .لوال تكنولوجيا اإلتصاالت املتطورة اليت أذاعت الصور عرب العامل
ويتبىن الكتاب يف معرض احلديث يف هذا اجلانب فرضييت اجلهل والتعمد يف اإلسـاءة اىل الرسـول   

فاىل جانب التفسري الذي يعتمد وجود مساع لإلساءة اىل اإلسالم يف الغرب ال . إلسالم بشكل عاموا
يستبعد املؤلفان مبدأ اجلهل وكونه يسيطر على قطاع كبري يف الغرب بشأن اإلسالم واملسلمني مما قد 

الذي يعين من  يكون سببا يف بعض األحيان يف عمليات اإلساءة هلم سواء كأفراد أو جمموعات، األمر
  .ناحية أخرى سهولة مترير الصور النمطية السلبية اىل ذهن املواطن الغريب

وضمن حتليل لألزمة يف إطارها الشامل يشري الكتاب اىل تشاها مع أزميت الروائي الربيطاين سلمان 
باعتبار أن " رالعا"رشدي على خلفية روايته آيات شيطانية والكاتبة البنغالية تسليمة نسرين وروايتها 
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القاسم املشترك بني هذه القضايا أو األزمات الثالث دعوى حرية التعبري اليت يرفع لواءها الغـرب يف  
  .مواجهة الكثري من القضايا اليت متثل جماال لالحتكاك مع العامل اإلسالمي او العريب

زمة من وجهـة نظـر   مث يتطرق الكتاب يف الفصل السادس اىل القضية الرئيسية اليت تعد جوهر اال
املؤلفني وهي قضية حرية التعبري ، ويشريان اىل أن مفهوم حرية التعبري كان الضحية الرئيسـية الـيت   
جرى االعتداء السافر عليها ضمن تداعيات األزمة ما أعاد اىل الذهن مناذج أخرى من تشويه املفاهيم 

اإلرهاب ونشر الدميقراطية، وثقافـة   يف السياقات الغربية، والتوظيف السياسي هلا على غرار مفهوم
  .السالم

ورغم ذلك يشري املؤلفان اىل أن الفهم الكامل ألبعاد املوقف الغريب ال ميكن أن يتم إال مع األخذ يف 
فلقد وصل الغرب اىل مرحلـة  . االعتبار االختالف الثقايف واحلضاري هناك عنه يف العامل اإلسالمي

الدينية ونزع عنها كل صفات التقديس، بغض النظر عـن إنشـائه   تارخيية جتاوز خالهلا املقدسات 
ويف ظل هذه األجواء فإن األديـان أو  . ملقدسات أخرى غري دينية على رأسها حمرقة اليهود أو غريها

األنبياء ليس هلم نفس املكانة اليت حيظون ا يف العامل اإلسالمي، حيث أنه لـيس هللا أو األنبيـاء أو   
  .يف ثقافة األوروبيني واألمريكيني املهابة نفسها اليت يقوم عليها األمر يف ثقافة املسلمالشعائر الدينية 

غري أن املؤلفني يشريان اىل أن ذلك ال يعين بأي حال من األحوال أن هذا احلال يعين حرية اإلسـاءة  
وليت اجلهـل  لألديان، األمر الذي يعزز يف النهاية فرضية أن نشر الرسوم على هذا النحو يتجاوز مق

وحرية التعبري ومها قائمتان يف أي األحوال، اىل جوانب أخرى متثل يف أساسها محلة ثقافية سياسـية  
  .هدفها اإلساءة للعرب واملسلمني

ويتبىن الكتاب الرأي الذي يقر بعدم وجود حرية تعبري مطلقة مهما كان مثنها وحمتواها، وعلى ذلك 
عربيا وإسالميا بأن قسطا كبريا من السياسات واملمارسـات   يؤكد املؤلفان ضرورة أن يسود الوعي

الغربية ال ميكن تفسريه باحلجج والذرائع املعلنة، رغم أمهيتها، وأن ذلك ال ينطبق على قضية الرسوم 
فقط وإمنا على الكثري من القضايا اليت تعد مثار نزاع يف السياسات الدولية واليت تأيت الدول العربيـة  

  . القلب منهاواإلسالمية يف
ويؤكد الكتاب يف هذا اجلانب ضرورة االلتزام باحلرية املنضبطة، مشريا اىل أنه على قدر ما بدا من ال 
مباالة غربية بنشر الرسوم حتت دعوى حرية التعبري، كانت ردة الفعل يف العامل العريب واإلسـالمي  

عند أي حديث عن حرية التعبري سواء  تنطلق من رؤية تلتزم جمموعة من الضوابط الواجب االلتزام ا
  .انطالقا من اإلطار اإلسالمي أم من اإلطار اإلنساين الذي حتكمه وتنظمه قواعد وقوانني دولية

وعلى ذلك فقد متحورت النقطة األساسية للمعربين عن الرؤية اإلسالمية حول ضرورة التفرقة بـني  
ى إبداء رأيه يف املسائل اليت تتباين فيها املواقف وبني حرية التعبري اليت تعين أن يكون اإلنسان قادرا عل

  .احلدود اليت ال يكون األمر فيها متعلقا برأي وتكون جتاوزا لكل األعراف اخللقية واحلضارية
وخيصص املؤلفان يف هذا الفصل جزءا لتفنيد دعوى حرية التعبري مؤكدين على اإلزدواجية الغربية يف 

لرؤية املتأنية ملواقف احلكومات الغربية وسياساا تكشف عـن جلوئهـا يف   فا.. التعامل مع املفهوم 
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أحيان كثرية اىل عدم التقيد بإلزامية املبادئ والثوابت الكونية اليت ترفعها عندما تتعارض مع مصاحلها 
  .واختياراا االستراتيجية

عن مـزاعم احملرقـة   وضمن تفنيد دعوى حرية التعبري يقدم الكتاب جزءا يف هذا الفصل للحديث 
اليهودية مشريا اىل مفارقة أنه فيما جييز الغرب أن تكون العقائد حمال للجدل واإلستهزاء حتت مثـل  
هذه الدعوى جند أن هذه احلرية مصادرة بشأن قضية حمرقة اليهود وتزداد الدهشة يف ضوء معرفة أن 

مبا جعل منها قضية مقدسة ال تقبـل   قوانني صدرت حترم التشكيك يف الرواية التارخيية بشأن احملرقة
كما يتطرق الكتاب إىل قضية طالبان مع متاثيل بوذا يف أفغانستان مشريا إىل أا تعد منوذجـا  .اجلدال

آخر على االزدواجية الغربية يف املواقف بشأن الرموز الدينية وكذلك بشأن وجود موقف مسبق جتاه 
  .قضايا اإلسالم

حصاد األزمة ومستقبل العالقات مع الغرب يشري املؤلفان إىل أا تعرب ويف فصل ختامي وحتت عنوان 
عن أزمة أمشل وأعمق هي أزمة ثقة حتكم إطار العالقات بني العامل اإلسالمي والغرب وهي أزمـة،  

. حسبما يشري املؤلفان، تضرب بعمقها يف التاريخ إىل احلد الذي يعود ا البعض إىل ظهور اإلسالم 
ة حسبما يقرر الكتاب إمنا يكمن يف عدم التفهم الصحيح من قبل الغرب للمسـلمني  وجوهر األزم

فلقد تعاظمت الصور . واإلسالم واحلكم عليهم من خالل أحكام منطية مسبقة مل جير متحيصها بدقة
النمطية اليت تشكلت يف العقلية الغربية يف العقد األخري حىت أصبح جمرد ذكر كلمة مسلم يسـتدعي  

  !والتخلف ورفض اآلخر اإلرهاب
ويرجع املؤلفان أسباب تصاعد األزمة يف العالقات بني العامل اإلسالمي والغرب إىل األزمات احملورية 
اليت كان هلا ومازال تأثريها السليب على هذه العالقات ومن بني هذه األزمات أحداث سبتمرب ومـا  

، وعلى ذلك ففي ظل أجواء معبأة حبالـة  تركته من صور ذهنية سلبية يف الوعيني الغريب واإلسالمي
التحفز يف الغرب وحالة الشعور باالستهداف يف العامل اإلسالمي جاءت الرسوم لـتعكس األجـواء   
السلبية احلونة بالتوتر وبرائحة العنصرية اليت سادت لدى بعض األوساط يف أوروبا وأمريكـا والـيت   

ها مباشرة اجلاليات العربية واإلسـالمية حيـث   اختذت إجراءات قانونية وغري قانونية استهدف بعض
 ١١شكلت مرتعا خصبا لرتعات الكراهية والعداء لآلخر وعدم التسامح واليت تعاظمت إثر تفجريات 

  .سبتمرب
والذي ميثل أبلغ داللة على " اإلسالموفوبيا"وقد انعكس تصاعد هذا القلق وانعكس يف انتشار مفهوم 

  .لعرب واملسلمني حيث يعكس بشكل عام انتشار نزعة العداء للمسلمنياملوقف العام يف الغرب جتاه ا
وعلى نفس املنوال يشري املؤلفان إىل أنه إذا كانت أحداث سبتمرب أحيت نظرية صدام احلضارات اليت 
طرحها صموئيل هنتنجتون يف إطار البحث عن اإلجابة السهلة بشأن كراهية املسلمني للغرب فـإن  

إىل احلياة مرة أخرى نفس النظرية اليت رأى البعض أا ميكن أن تفسر ما حيدث قضية الرسوم أعادت 
من أفعال وردود أفعال من قبل طريف األزمة خاصة يف ضوء نظرة البعض هلا أا تعرب عن نوع مـن  

وعلى ذلك فقد ساد توجه عام يعرب عن قدر من .. الصراع يشبه أو ميثل تكراراً لتاريخ احلرب الباردة



 ١٣٨

يقة يشري إىل أن األحداث تعد مرحلة جديدة يف املعركة التارخيية بني اإلسالم والغـرب رغـم   احلق
االنتقاد الذي يلقاه هذا التفسري من تصويره لوجود معركة مستمرة يتم توصيف أي حدث انطالقـا  

  .منها
النمطيـة   يف حماولة لتحديد حصاد األزمة يشري الكتاب إىل أا كشفت عن استمرار الصورة الذهنية

عن اإلسالم واملسلمني يف العقلية الغربية، بل وأضافت إليها ما يراكم من صعوبة تغيريها، مبعـىن أن  
بعض فصول األحداث عزز هذه الصورة النمطية بسبب بعـض االحنرافـات الـيت آلـت إليهـا      

 إزاء االحتجاجات يف بعض البلدان اإلسالمية، وهو ما يعين ضرورة جتاوز ردود أفعـال املسـلمني  
استهدافهم واستهداف دينهم وحضارم اإلطار الذي يتسم بالعشوائية على النحو الذي اتصفت به 
مواقفهم يف األزمة األخرية، وهو ما يعين ضرورة االبتعاد عن األساليب السطحية اليت استخدمت يف 

  .السابق وأدت إىل تأثريات سلبية
فرصة لالهتمام بالعالقات الثقافية بني األمم والبحث وهنا يدعو الكتاب إىل ضرورة أن تكون األزمة 

عن الوسيلة اليت جتنب تكرار مثل هذه اجلرمية من خالل سن قانون دويل مينع املس باألديان على غرار 
  .إقدام العامل الغريب على سن قانون معاداة السامية

الدين عموما يف ظل ثقافة ويف ظل توقع أن حتدث إساءات جديدة سواء بشأن اإلسالم واملسلمني أو 
كيف ميكـن أن  :معوملة تنحو اىل توجهات أكثر علمانية فإن املؤلفني يطرحان سؤاال جوهريا حول 

يتعامل املسلم مع مثل هذا األمر؟ فهل جيب ترك اإلساءة متر دون الوقوف عندها وحىت ال يسـاهم  
وحماولة رد صاحبها عن فعلته؟ رفضها يف شهرة من تصدر عنه، أم أنه جيب الوقوف أمام كل إساءة 

يؤكد املؤلفان على أمهية البحث عن إجابة واضحة هلذا السؤال ال تعتمد التفريط أو التشدد وإمنا تقوم 
ويضيف املؤلفان أنه إذا مت إقرار رؤية البعض والـيت  . على التأين واالستفادة من دروس أزمة الرسوم

: فإن السؤال يتحول ليصبح.. عن اإلساءة إىل الدينتقوم على أسس منطقية مفادها صعوبة التغاضي 
كيف ميكن لنا أن نعرب عن احتجاجنا بطريقة حضارية تليق بديننا وقيمنا؟ وتعرب عنه أفضل التعـبري؟  
هنا يشري املؤلفان إىل جتارب الرفض الشعيب للغزو األمريكي الربيطاين للعراق والذي مت مـن قبـل   

 اجلماهري اليت خرجت تندد بعملية الغزو وهو مـا يتطلـب   شعوب هذه الدول بشكل مل يسئ إىل
حسبما يشريان نوع من املراجعة النقدية الذاتية وأن تكون األزمة فرصة إلعادة النظر يف موقفنـا ويف  

  .عالقتنا مع اآلخر وبشكل خاص الغرب
يمة مع العامل وأما على صعيد مسؤولية الغرب ذاته يشري الكتاب إىل أنه إذا أراد عالقات صحية وسل

اإلسالمي فإن عليه أن يعي أن جتاهل مشاعر اآلخرين ذوي اخللفيات العرقية والثقافية املختلفة مل يعد 
ممكنا كما كان سابقا وذلك لعدة أسباب أمهها أن نسبة األقليات اليت تعيش اليوم يف الغرب كـبرية  

ل األفضل إلدماج هذه األقليات واحترام ولكي حيافظ على أمنه احمللي وجتانسه فهو ملزم بإجياد الوسائ
  .ثقافاا وخلفياا وقيمها اليت تؤمن ا

  :املؤلف يف سطور
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حاصـل   ١٩٥٣مؤلف الكتاب فهو الدكتور عبد الرحيم عبد الواحد، فلسطيين من مواليد غزة عام 
ـ ١٩٩٨ودكتوراه يف الصحافة عام ١٩٨٧على ليسانس احلقوق عام  ذ ، وميارس العمل الصحايف من

البحث عن فلسطني، : يف دولة االمارات العربية املتحدة، وله العديد من املؤلفات أبرزها ١٩٨١عام 
كما عضو يف . نقاط فوق احلروف، أمريكا مرت من هنا، ديب مدينة األحالم، اإلمارات حتفة املعمار
عضو اجلمعيـة   مجعية الصحافيني يف اإلمارات، عضو نقابة الصحافيني العرب والفلسطينيني وأخريا

  .الكندية للصحافيني
========================== 

  فرصة ملريدي اخلريصلى اهللا عليه وسلم  سب النيب 
 

  حممد جالل القصاص: الكاتب
سب النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ليس حدثا عابرا قامت به صحيفة سيئة األخالق نفثت به عن   

م غيظا وحنقا علـى   حقدها يف عدد من أعدادها ، وليس هو هملئت قلوحفنه من أراذل الكفار م
بل لو كـان األمـر   .شخص احلبيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فقاموا ميثلون وينكتون ويسخرون   

. . كذلك لكان مما يسعه الصدر ـ على عظمه ـ إذ أن جماراة السفهاء أمر يترفع عنـه العقـالء     
  .األمر أعمق من هذا كله .. ولكن .

قَد بدت الْبغضاء من أَفْواههِم وما تخفـي  : ( . . . مور ليست إال كما يقول اهللا عز وجل هذه األ
وهاأنـذا  ) .  ١١٨من اآليـة  : آل عمران ) (صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم اآليات إِن كُنتم تعقلُونَ 

  وليت أوىل العزم من العقالء من يلبون ؟. . . جييبون ؟ وهل . . . فهل يسمعون ؟ . أنادي العقالء 
يبترون ويكذبون ويبدون ... يتكلمون عن النصرانية ) التبشريية ( من قبل كان النصارى يف محالم 

واختذوا مما يسـمى حبـوار   . قليال وخيفون كثريا كي يظهروا دينهم احملرف يف صورة يتقبلها اآلخر 
ر الذي جيرى مع علماء الدين الرمسيني وسيلة ليقولوا ملن خياطبوم من ضعاف هذا احلوا... األديان 

املسلمني يف أدغال أفريقيا وجنوب شرق أسيا أن اإلسالم يعترف بنا وال يتنكر لنا فكلـه خـري ـ    
  .بزعمهم ـ 

يتكلمون عن التعدد وعن الطالق وعن احلـدود  ... وكانت محلتهم على اإلسالم محلة على شعائره 
عن اجلهاد وعن املرياث وعن ناسخ القرآن ومنسوخة ، مث يف الفترة األخرية وخاصة بعد انتشـار  و

الفضائيات ودخوهلا كل البيوت تقريبا ، وكذا بعد ظهور تقنية اإلنترنت عموما والبالتوك خصوصا ، 
ون قاموا ينقض.أخذ القوم منحى آخر وهو التركيز على شخص احلبيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   

  .اإلسالم بتشويه سورة النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 
ودعك من كالم األراذل ، هناك طرح يلْبِسه دعاة الكفر ثوب العلمية ويدعون أنه احلقيقة الـيت ال  

هذا توجه عام داخل محالت ... مراء فيها خياطبون ذا اهلراء قومهم ومن يتوجهون إليهم بالتنصري 
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وما حدث يف الصحيفة األوربية هو . واألمر بين ملن له أدىن متابعة ملا يتكلم به القوم . التنصري اليوم 
  .طفح ملا يخاطب به القوم يف الكنائس وغرف البالتوك عن نيب اإلسالم ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 

د ، يتكلمون عن زواجه بتسع من النساء ـ وق ) أخالق نيب اإلسالم ( فهم حياضرون ويؤلفون عن 
اجتمع عند سليمان عليه السالم تسعمائة من النساء وهذا يف كتام ـ ، وعن زواجه من عائشـة   
ومن زينب ومن صفية ـ رضي اهللا عنهن ، وعن غزواته ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ؛ وبطريقة البتر    
للنصوص واعتماد الضعيف والشاذ واملنكر من احلديث خيرجون بكالمهم الذي يشوهون به صـورة  

( و ) بن كثري ( ولكنه يف األخري يبدو للمستمع أن هذا كالم . حلبيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   ا
  .اإلسالم ) علماء ( فيظن املخاطبون أا احلقيقة اليت خيفيها . علماء اإلسالم ) بن سعد ( و) الطربي 

ملـؤمنني وعـن   دعاة النصرانية يغرفون من وعاء الشيعة الكدر النجس حني يتكلمون عن أمهات ا
صحابة النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بل ويف كالمهم عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أحيانا     

الذين يتركون السنة تشكيكا يف ثبوا أو يف عصمة احلبيـب ـ   ) القرآنيون ( ، ويغرفون من وعاء 
  .صلى اهللا عليه وسلم 

ال نريـد ثـورة كالميـة ،    . ى أرض الواقع واملطلوب هو قراءة جيدة ملا حيدث ، والتصدي له عل
إال أا نفرة املتعصب ، نريد قطع الطريق على هؤالء وإحباط كيدهم ) اآلخر ( وغضبة ال يفهم منها 

  .، وإنقاذ الناس من الكفر برم 
ومـا يفتريـه   . مطلوب خطاب أكادميي جيفف منابع املنصرين ، أعين ما يقوله القرآنيون والشيعة 

ومعين ذا طلبة درجـات  .البتر للنص واعتماد املكذوب والشاذ والضعيف من احلديث النصارى ب
  .وإن أخذ األمر وقتا ولكنه سيثمر بإذن اهللا يوما ما . التخصص العليا يف الكليات الشرعية 

ومطلوب خطاب لعامة الناس يبني هلم كيف كان نبيهم ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بعيدا كل البعد   
ه النصارى ، وأن ما يقال حمض كذب ، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم ـ كـان كـل    عما يقولو

  .الكمال ومجلة اجلمال ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 
  .مثل النيب رسول األمة اهلادي * * * تاهللا ما محلت أنثى وال وضعت 

تقدونه يف أنبيائهم ما يعتقدونه يف رم وما يع... وأيضا ال ينفك عن هذا أبدا بيان عقيدة النصارى 
  !!وهل النصرانية دين يتبع ؟. من يعبد النصارى؟ ...وما يعتقدونه يف أحبارهم ورهبام 

  !مل نسكت عنهم وهم يرموننا بكل ما يف جعبتهم ؟
  !أم غفلة ؟. . . أم جنب وخور ؟ . . . أسياسة ؟ 

هلا ، فقط نثور قليال مث نسـكت  إن مما ابتلي به مسلمو اليوم هو التآلف مع النوازل بعد قليل من نزو
وال نتكلم وكأن شيئا مل حيدث ، وهذا األمر فهمه عدونا ، فلم يعد يبايل جبعجعتنا الـيت تتجـاوز   

فليتنا نكون على قدر املسئولية ونبدأ يف تصـعيد مسـتمر   . الكالم ، وهو يستفيد من هذا الكالم 
عليه وسلم ، وحقيقة دينهم ، وحقيقة ديننـا  وتبصري للناس ، حبقيقة من يتكلمون عن النيب صلى اهللا 

  .ونبينا صلى اهللا عليه وسلم 
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  !فهل من جميب ؟
  .فديتك نفسي يا رسول اهللا . . فديتك نفسي يا رسول اهللا . . . فديتك نفسي يا رسول اهللا 

mgalkassas@hotmail.com  
============================== 

  سالح املقاطعة وأثره يف نصرة املسلمني
 

  ٠٥/٠٢/٢٠٠٦تاريخ اإلجابة 
  موضوع الفتوى السياسة الشرعية

نص السؤال ما حكم مقاطعة البضائع والسلع األمريكية واإلسرائلية وخباصة يف هذا الوقت الذي بلغ 
  اعتداؤهم وتطاوهلم على املسلمني ومقدسام مداه يف كل مكان؟

  اسم املفيت الدكتور الشيخ يوسف عبد اهللا القرضاوي
  اإلجابةنص 

  :بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد
فسالح املقاطعة من أجنح األسلحة وأشدها فتكا باألعداء يف هذا الوقت، وهـذا واجـب األفـراد    
واهليئات واحلكومات سواء بسواء ، كل يقوم بواجبه وبقدر ما يستطيع وعلينا أن نركز على البضائع 

أو األمريكية اخلالصة اليت ال يدخل يف شراكتها أحد من املسلمني وال يترتب عليها الصهيونيةالصنع 
ضرر أكرب للمسلمني وعلى املشاركني لليهود واألمريكان أن يقاطعوهم أيضا وال يقف األمر عند هذا 

األصـلية  احلد بل الواجب علينا مقاطعتهم ثقافيا وتربويا واجتماعيا ونعود هلويتنا اإلسالمية وتقاليدنا 
  .حىت نتخلص من قيد هذا االحتالل

  يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
أن اجلهاد لتحرير أرض اإلسالم ممن يغزوها وحيتلها مـن  : فمما ثبت بالكتاب والسنة وإمجاع األمة

هلم أعداء اإلسالم واجب حمتم وفريضة مقدسة، على أهل البالد املغزوة أوالً، مث على املسلمني من حو
  .إذا عجزوا عن مقاومتهم، حىت يشمل املسلمني كافة

وأرض اإلسراء واملعراج، . فكيف إذا كانت هذه األرض اإلسالمية املغزوة هي القبلة األوىل للمسلمني
وبلد املسجد األقصى الذي بارك اهللا حوله؟ وكيف إذا كان غزاا هم أشد الناس عـداوة للـذين   

أقوى دول األرض اليوم، وهي الواليات املتحدة األمريكية، كمـا   آمنوا؟ وكيف إذا كانت تساندها
  يساندها اليهود يف أحناء العامل؟

إن اجلهاد اليوم هلؤالء الذين اغتصبوا أرضنا املقدسة، وشردوا أهلها من ديارهم، وسفكوا الـدماء،  
هذا اجلهـاد هـو   .. وانتهكوا احلرمات، ودمروا البيوت، وأحرقوا املزارع، وعاثوا يف األرض فسادا

فاملسلمون يسعى بذمتـهم  . فريضة الفرائض، وأول الواجبات على األمة املسلمة يف املشرق واملغرب
أدناهم، وهم يد على من سواهم، وهم أمة واحدة، مجعتهم وحدة العقيدة، ووحدة الشريعة، ووحدة 
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ويف ) إمنا املؤمنون إخوة( )إن هذه أمتكم أمة واحدة: (القبلة، ووحدة اآلالم واآلمال كما قال تعاىل
  ".املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه وال خيذله: " احلديث الشريف

وهاحنن نرى اليوم إخواننا وأبناءنا يف القدس الشريف، ويف أرض فلسطني املباركة، يبذلون الـدماء  
ينا ـ حنن املسـلمني   بسخاء، ويقدمون األرواح بأنفس طيبة، وال يبالون مبا أصام يف سبيل اهللا، فعل

) وإن استنصروكم يف الدين فعلـيكم النصـر  (يف كل مكان ـ أن نعاوم بكل ما نستطيع من قوة  
  ).وتعاونوا على الرب والتقوى(

أصبوت يا مثامة؟ : ملا أسلم مثامة بن أثال احلنفي رضي اهللا عنه، مث خرج معتمرا، فلما قدم مكة، قالوا
دين، دين حممد، وال واهللا ال تصل إليكم حبة من اليمامة حىت يـأذن  ال، ولكين اتبعت خري ال: فقال

مث خرج إىل اليمامة، فمنعهم أن حيملوا إىل مكة شيئا، فكتبـوا  . فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إنك تأمر بصلة الرحم، وإنك قد قطعت أرحامنا، وقد قتلـت  : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

واألبناء باجلوع، فكتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليه أن خيلي بينـهم وبـني   اآلباء بالسيف، 
  .احلمل 

فأمريكا اليوم هي إسرائيل . والبضائع األمريكية مثل البضائع اإلسرائيلية يف حرمة شرائها والترويج هلا
تمرت إسرائيل متارس ولوال التأييد املطلق، واالحنياز الكامل للكيان الصهيوين الغاصب ما اس. الثانية

عدواا على أهل املنطقة، ولكنها تصول وتعربد ما شاءت باملال األمريكي، والسالح األمريكـي،  
  .والفيتو األمريكي

وأمريكا تفعل ذلك منذ عقود من السنني، ومل تر أي أثر ملوقفها هذا، وال أي عقوبة مـن العـامل   
  .اإلسالمي

ولبضائعها اليت غزت أسواقنا، حىت أصـبحنا  . ال ألمريكا: تقول وقد آن األوان ألمتنا اإلسالمية أن
  .نأكل ونشرب ونلبس ونركب مما تصنع أمريكا

إن األمة اإلسالمية اليت تبلغ اليوم مليارا وثلث املليار من املسلمني يف أحناء العامل يستطيعون أن يوجعوا 
  .رع رموهذا ما يفرضه عليهم دينهم وش. أمريكا وشركائها مبقاطعتها

فكل من اشترى البضائع اإلسرائيلية واألمريكية من املسلمني، فقد ارتكب حراما، واقترف إمثًا مبينا، 
  .وباء بالوزر عند اهللا، واخلزي عند الناس

إن املقاطعة سالح فعال من أسلحة احلرب قدميا وحديثًا، وقد استخدمه املشركون يف حماربة الـنيب  
وهو سالح يف أيـدي الشـعوب واجلمـاهري    .. صحابه، فآذاهم إيذاًء بليغاصلى اهللا عليه وسلم وأ

  .وحدها، ال تستطيع احلكومات أن تفرض على الناس أن يشتروا بضاعة من مصدر معني
فلنستخدم هذا السالح ملقاومة أعداء ديننا وأمتنا، حىت يشعروا بأننا أحياء، وأن هذه األمة مل متـت،  

  .ولن متوت بإذن اهللا
أا تربية لألمة من جديد على التحرر مـن  : أن يف املقاطعة معاين أخرى غري املعىن االقتصاديعلى 

وهـي  . …العبودية ألدوات اآلخرين الذين علموها اإلدمان ألشياء ال تنفعها، بل كثريا ما تضرها
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ـ   وم، إعالن عن أخوة اإلسالم، ووحدة أمته، وأننا لن خنون إخواننا الذين يقدمون الضحايا كـل ي
وهي لون من املقاومة السلبية، يضاف إىل رصيد املقاومة اإلجيابية، اليت . باإلسهام يف إرباح أعدائهم

  .يقوم ا اإلخوة يف أرض النبوات، أرض الرباط واجلهاد
فإن كل مسلم يف أحنـاء  . وإذا كان كل يهودي يعترب نفسه جمندا لنصرة إسرائيل بكل ما يقدر عليه

وأدناه مقاطعة بضـائع  . ر األقصى، ومساعدة أهله بكل ما ميكنه من نفس ومالاألرض جمند لتحري
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفسـاد  : (وقد قال تعاىل. األعداء

  ).كبري
حبوا مـن  وإذا كان شراء املستهلك للبضائع اليهودية واألمريكية حراما وإمثًًا، فإن شراء التجار هلا لري

ورائها، وأخذهم توكيالت شركائهم أشد حرمة وأعظم إمثًا، وإن ختفت حتت أمساء يعلمـون أـا   
  .مزورة، وأا إسرائيلية الصنع يقينا

  ).فال نوا وتدعو إىل السلم وأنتم األعلون واهللا معكم ولن يتركم أعمالكم(
===============================   

  ب صلى اهللا عليه وسلمسالح حضاري لنصرة احلبي
 

  إمام وخطيب جامع عمر بن اخلطاب باخلرج/ مبارك بن عبيد احلريب 
ماليني من البشر يغضبون، وأمثاهلم يستنكرون، وقريب منهم يتظـاهرون يف مسـريات حاشـدة،    

  ).إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم(وجتمعات غاضبة لسان حاهلم 
إا اهلبة اإلميانية العظيمة . فاع عن سيد البشرية صلى اهللا عليه وسلمإا الغضبة اإلسالمية احلميدة للد

للذب عن صفوة اخللق صلى اهللا عليه وسلم فحق هلذه املاليني من املسلمني أن تغضب وحق ألمـة  
املليار وربع املليار أن تستنكر وتشجب بل حق هلا أن تقول بصوت مسموع، وأن تنكر بلغة واضحة 

اإلساءات بفعل شرعي ميتد أثره ليعرف أولئك الدمناركيون حجم فعلهم، وشناعة  وأن تندد حبق هذه
صنيعهم، وقبح تصرفهم، وهنيئاً لكل من غضب حلبيبه صلى اهللا عليه وسلم وانتصر لرسـوله عليـه   
الصالة والسالم، وهنيئاً ملن كان له دور ومشاركة وإسهام ومؤازرة للدفاع عن صفوة اخللق حممـد  

يه وسلم علناً أن نكون ذه اهلبة، وتلك النصرة أيها اإلخوة من إخوانه صلى اهللا عليـه  صلى اهللا عل
وسلم الذين ود رؤيتهم صلى اهللا عليه وسلم، فقد جاء يف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

ـ  : أتى املقربة فقال(أن رسول اهللا  ون، السالم عليكم دار قوم مؤمنني، وإنا إن شاء اهللا بكـم الحق
  أو لسنا إخوانك يا رسول اهللا؟: قالوا. وددت أنا رأينا إخواننا

كيف تعرف من مل يأت بعد من أمتـك يـا   : فقالوا. أنتم أصحايب وإخواننا الذين مل يأتوا بعد: قال
رأيت لو أن رجالً له خيل غري حمجلة بني ظهري خيل دهم م، أال يعرف خيله؟ : رسول اهللا؟ فقال

.. فإنه يأتون غراً حمجلني من الوضوء وأنا فـرطهم علـى احلـوض   : قال. ول اهللابلى يا رس: قالوا
  ).احلديث
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إن الدفاع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واجب متحتم على كل من يؤمن باهللا وباإلسالم ديناً 
  .ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم نبياً ورسوالً

ه وسلم وكيف يتردد املؤمن عن الذب عن الرمحة إذ كيف يتأخر املسلم عن نصرة حبيبه صلى اهللا علي
املهداة، والنعمة املسداة حممد بن عبداهللا صلى اهللا عليه وسلم، مثل هذا ال يتصور من مسلم وال يظن 
مبؤمن إذ إن القلوب املؤمنة جمبولة على حمبته صلى اهللا عليه وسلم واألنفس املسلمة تواقة لنصرته عليه 

  .الصالة والسالم
  .ب احملبة له مشتاقة لبيان شوقها وحبها واقعاً ملموساً مشاهداًوالقلو

وإننا إزاء هذه األحداث وأمام تلك اإلساءات ومع فرحنا بتلك املواقف اإلسالمية الرائعـة الرمسيـة   
والشعبية، ومع ابتهاجنا بتلك اهلبة اإلميانية لألمة احملمدية جتاه تلك اإلساءات، إال أنه جيدر بنا أن نقف 

  .فات سريعة ومهمة مع هذه القضيةوق
  :الوقفة األوىل

مثرة احتاد موقف األمة الرمسي والشعيب جتاه هذه اإلساءات وأثر هذا االحتاد يف املوقف لـيس علـى   
بل على الدول الغربية مجيعاً، ولعل ردود األفعال الغربية الرمسية تؤكد مدى ) الدمنارك(الدولة املسيئة 

إلسالمي املوحد، من آثار لعل من أمهها إحساس اتمع الغريب بثقل هـذه  ما نتج عن هذا املوقف ا
األمة، وأمهية احترامها واحترام معتقداا ومقدساا، وهذا ما نادى به بعض زعمـائهم وساسـتهم   

فليت األمة اإلسالمية تدرك أن قوا يف وحدا، وأن تأثريهـا يف  . الذين يدركون أبعاد هذا املوقف
متها، وأن مساع صوا مرهون مبدى تضامنها دائماً واحتاد هدفها وأن هذه األمة املسلمة اجتماع كل

ليست صفراً يسار الرقم بل هي رقم صحيح سليم تستطيع من خالله أن تفعل شيئاً بل أشياء عديدة 
فكري كبرية، وأن يكون فعلها مؤثراً وفاعالً مىت ما وجدت اإلرادة الصادقة، والتخطيط السليم، والـت 

املتعقل، والعمل املدروس، والتعاون والتكاتف ، بعيداً عن االجتـهادات الفرديـة، والتحركـات    
االرجتالية، والتشنيج واالنفعال الذي رمبا قاد إىل عكس ما سعينا له وطلبناه، ومىت استمر هذا املوقف 

  !سلمون؟املسلم املتضامن واملتحد فستكشف األيام للدمناركيني وللغرب أمجع من هم امل
واألمل باهللا عز وجل كبري يف هذه األمة املسلمة أن تكون هذه اإلساءات اليت حصلت قائدة إىل قيام 
العمل اإلسالمي املؤسسي املوحد يف أشكال خمتلفة للتصدي ملثل هذه القضايا بدالً مـن أن تسـتمر   

ـ  وى األمـم يف رد الفعـل   ردود أفعالنا فردية أو وقتية، وقد عودتنا األحداث، أن هذه األمة هي أق
الفردي ولكنا مازلنا األقل يف رد الفعل املؤسسايت، وال شك أن الرد الفردي وإن كانت له حماسن فله 
من السلبيات والعيوب الشيء الكثري يكفي من أمهها سرعة التالشي لردة الفعل، أو ردة الفعل غـري  

د أفعال منضـبطة ومتزنـة، وذات أبعـاد    املسؤولة، أما ردود األفعال املؤسسية فهي يف غالبها ردو
مدروسة ومسؤولة، وهي أيضاً يف ذات الوقت مدخل للعمل مع مؤسسات عاملية ميكن من خالهلا أن 

  .نطرح آراءنا ومطالبنا، وأن حنقق أهدافنا السامية النبيلة
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نني اليت ميكن ولعل املنظمات السياسية وعلى رأسها األمم املتحدة، اليت فيها كثري من األنظمة والقوا
توظيفها للعمل على وقف أي تشويه أو إساءة لألديان واملعتقدات ولعل منها ذلك القرار الذي يدعو 

  .إىل مناهضة تشويه األديان يف العامل
وتفعيل مثل هذا القرار وغريه من القرارات، أو السعي املؤسسي مع مثل هذه اهليئـات الستصـدار   

إىل حد ما عن كل شائنة يقذف ا ديننا ونبينا وقيمنا بـني الفينـة   قرارات مشاة، جيعلنا يف منأى 
  .واألخرى

ولعله ال يفوتين أن أذكر يف هذا املقام أمهية أن تستفيد احلكومات واملؤسسات اإلسالمية من هذه اهلبة 
الشعبية الغاضبة لتكون وسيلة من وسائل الضغط على املؤسسات واحلكومات الغربية لتحقيق مزيـد  

احلقوق للمسلمني وأال متر ثورة الشعوب اإلسالمية على احلكومات واملؤسسات اإلسالمية مرور من 
  .الكرام

بل تستثمر هذه األزمة الستصدار القرارات واألنظمة واملواثيق اليت حتمي من االعتداءات على األديان 
اإلسـالم وآداب  واملقدسات وتستثمر كذلك بربامج عملية مؤسسية تعرف الغرب باإلسالم ونـيب  

  .اإلسالم
  :الوقفة الثانية

العاطفة أمر يف غاية األمهية، وهي الروح اليت تسري يف األجساد، والدماء اليت تسيل يف العروق، وهي 
احملرك لكثري من األعمال واألفعال، ولكن املهم أن تكون العاطفة اليت قادتنا لنصرة احلبيب صلى اهللا 

غري متهورة، راشدة ال طائشة، حتسب ألعماله وختطط ألهـدافها،  عليه وسلم عاطفة متزنة حكيمة 
ولذا كان من األمهية مبكان توجيه هذه العواطف التوجيه األمثل، وإرشادها حنو العمـل الصـحيح   
وعلينا أن ننأى بأنفسنا عن كل ردة فعل غري مسؤولة، وأن تكون غريتنا لرسولنا صلى اهللا عليه وسلم 

لتزمة النهج احملمدي، واهلدي النبوي، سائرة يف ركاب العلمـاء، آخـذة   منضبطة بضابط الشرع، م
بتوجيهات احلكماء والصلحاء، مما يعكس مسو هذا الدين، ومسو هذه الرسالة، ورقي اتباع هذا النيب 
العظيم صلوات ريب وسالمه عليه الذي أوذي عليه الصالة والسالم كثرياً من أعدائه اليهود واملشركني 

، فكانت ردود أفعاله صلى اهللا عليه وسلم سبباً يف إسالم كثري منهم، لذا فمـن األجـدر   واملنافقني
بأتباعه عليه الصالة والسالم وهم يواجهون هذه احملنة أن تكون ردود أفعاهلم ردوداً تتفق مع النـهج  

، وال احملمدي، الذي ميثل الطابع احلضاري يف التعامل مع مثل هذه األحداث فال إحراق السـفارات 
االعتداءات على األشخاص، وال ختريب املمتلكات من اهلدي احملمدي يف شيء، بل إن هذه األعمال 
تسيء إىل قيمنا اإلسالمية، وتبعثر جهودنا وتعكس صوراً غري محيدة عن املسلمني لدى اتمع الغريب 

ومن هـذا  ! غضبة؟والشرقي على حد سواء الذين بدأوا ينظرون للمسلمني ويتساءلون ما سر هذه ال
إىل غري ذلك مـن التسـاؤالت   ! وماذا ميثل لدى املسلمني؟! الرجل الذي غضب ألجله املسلمون؟

املراقبة ريات األحداث، وردود األفعال، فيجب أن تكون عواطفنا لنصرة نبينا صلى اهللا عليه وسلم 
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م وآداب، جتعـل املراقـب   سبباً من أسباب نشر شريعته، وبث مبادئه والتعريف مبا حنن عليه من قي
  .واملتأمل بعقل وعدل وإنصاف ينقاد إىل هذا الدين واإلميان ذا الرسول العظيم بكل سالسة ويسر

  :الوقفة الثالثة
احلرية هلا إطار معني ونظام تدور يف فلكه، حىت يتم حفظ األمن جبميع أنواعه، وحىت ال تستغل حرية 

فتعم الفوضى، وينعدم النظام، وتضيع القيم واألمم، وديننـا  الرأي يف االعتداء على حقوق اآلخرين، 
اإلسالمي هو من كفل حرية الرأي وأياً كان احلق يف ممارستها، فال بد أن تكون هناك خطوط محراء، 
ونقاط تستوجب الوقوف والتروي وإمعان النظر قبل اجتيازها وإال ساد العامل شيء مـن الفوضـى   

تمع اإلنساين املتحضر، وانتقلنا إىل عامل الغاب وعامل العداء والرببرية؛ العارمة، ونكون ابتعدنا عن ا
لذا كان من املهم معرفة معىن حرية الرأي ومعرفة آلية ممارسة هذه احلرية، وحدود ممارسـتها، وإال  

يـة  صارت احلرية تعدياً على الغري وانتهاكاً حلقوقه الدينية واالجتماعية، والثقافية والفكريـة واألدب 
  .والنفسية

  .فأي حرية رأي تلك اليت يتحدث عنها الغربيون اليوم
  !أهي حرية الصفاقة والتطاول على املعتقدات الدينية والتجرؤ على األنبياء والرسل؟

  !.أم هي حرية السب والشتائم؟
  !.أم هي حرية التهكم واالزدراء؟

لوجدان، وهو اإلميان باهللا وبرسوله أي حرية تلك اليت ختترق أقدس املقدسات وأعز ما ينطوي عليه ا
وإذا مل يكن يف هذه الدساتري الغربية العرجاء الشوهاء، ما حيفظ للمسلم حريته يف املعتقد وممارسـة  

  !شعائره وعباداته، فما هي إذاً حدود هذه احلرية ومعاملها وهويتها؟
لتقـدمي  ) دافوس(ي العاملي أين هي حرية الرأي لديهم يوم أن أرغم القائمون على املنتدى االقتصاد

اعتذارهم الشديد رد أن جملة املنتدى نشرت مقاالً طالب فيه كاتبه مبقاطعة إسرائيل إىل أن تنتـهي  
  !فأين هي حرية النشر وحرية الرأي يف ثقافتهم؟! من إساءة معاملة الفلسطينيني؟

تارخيية ليسـت مقدسـة    أين هي حرية الرأي لديهم، يوم كانت الصحافة الغربية تتحدث عن قضية
فصدر قرار رمسي مبنع احلديث عنها احتراماً ملشاعر بضعة ماليني ) اهلولوكست اليهودية(وهي حمرقة 

  !من اليهود فلم تعد جترؤ صحيفة أو صحفي للحديث عنها؟
أم أن هذه احلرية ال تأخذ مداها الواسع إال يف شتم نيب اإلسالم وأمة اإلسالم مث ال يعتقـدون أـا   

لتأذيهم مـن  ! ماليني يهودي؟ ١٠وجب االعتذار إىل ألف مليون مسلم، بينما يتم االعتذار ملشاعر ت
  !إنكار احملرقة؟

إن هذا يظهر جبالء ويبين بوضوح ازدواجية املعايري لديهم، وتناقض املبادئ عندهم، واملهم يف األمر 
ن ما أحدثتـه هـذه الصـحيفة    وأن نعلم أ. أن ال ننخدع بالعبارات وال ننجرف وراء التصرحيات

الدمناركية وغريها من الصحف الغربية من محلة تشويه متعمد لشخص رسولنا الكرمي صـلوات ريب  
  وسالمه عليه،
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إمنا هو يف حقيقته فجور إعالمي منسلخ من ضوابط احلرية اإلعالمية فهي تطاول على املعتقـدات،  
هو يف ذات الوقت تصعيد للتـوتر العرقـي   وتطاول على مقدس ديين من أعظم املقدسات الدينية، و

وتعزيز ملبادئ الفرقة والكراهية، وتنمية للصراع العنصري، ولو أن مثل هذا خرج من صحيفة مسلمة 
أو رئيس دولة مسلمة ضد أمر غريب لطالب العامل الغريب مبساءلة وحماكمة تلك الصحيفة بـل رمبـا   

جتاه إسرائيل خـري  ) أمحدي جناد(لرئيس اإليراين طولب مبساءلة احلكومة والدولة، ولعل تصرحيات ا
شاهد على هذا التلون يف اتمع الغريب جتاه حرية الرأي مما يؤكد لنا أن هذا املصطلح مشاعة يرفعوا 
المتصاص محاس البسطاء من املسلمني والسذج من أهل اإلسالم الذين يقولون إنكـم ال تفهمـون   

هؤالء يتطوعون ليتحدثوا عن حمرقة اهلولوكست اليهودية لنـرى  فيا ليت ! حرية الرأي لدى الغرب؟
  !هل ستنشر مقاالم يف الصحف الغربية أم ماذا سيقال هلم؟

  :الوقفة الرابعة
علينا أن ندرك أن لإلعالم دوره، وتأثريه وخباصة يف عاملنا اليوم، لذا كان من األمهية مبكان أن يعـىن  

رة املقروءة واملسموعة واملرئية، وأن ندرك مدى تأثري هذه الوسائل املسلمون باإلعالم ووسائله املعاص
يف الرأي العام العاملي، ومدى تأثريها يف إيصال رسالتنا للعامل، فحري بأبناء األمة املسلمة االهتمـام  
ذه الوسائل والعناية ا لتكون هي الناقل لصوتنا، املعرب لرأينا، الناشر لفكرنا وقيمنـا اإلسـالمية   
األصيلة، وكم هو مؤمل أن تكون هذه احلادثة األليمة مث متر دون أن جيريها اإلعالم اإلسالمي لبيان ما 
هية اإلسالم، وشخصية رسول اإلسالم وآداب اإلسالم وأخالق أهله ومحلته، مؤمل حقاً أن جتد ثقافة 

تغطـي القبـيح مـن    الغرب اليت تتدعي التحضر والرقي وسائل إعالم تقدمها للعامل بصورة مجيلة، 
أخالقهم وتسكت عن التلون يف مبادئهم واالنتقائية يف توجهام مث ال جيد هذا الدين العظيم، وهذا 
النيب الكرمي صلوات ريب وسالمه عليه، إعالماً يقدم للعامل مسو رسالته وعلو مقاصده ونبل أهدافه وأنه 

  .النيب اخلامت الذي أرسله ربه رمحة للعاملني
اإلعالم بثقافة أولئك الغربيني، املنسلة من عصور الغابات، وقطيع األبقـار، وفلسـفات   بينما يعج 

  .اانني، وتنظري امللحدين
فهل ندرك أبعاد اإلعالم، وهل يدرك أبناء األمة املسلمة األثرياء دور اإلعالم يف نصرة دين اإلسـالم  

  .ونيب اإلسالم
من سبام العميق، وتوجههم املغرق يف التقليد والتبعية، هل يستيقظ إعالميو العامل العريب واإلسالمي 

  .وينفضوا عنهم غبار املادة ويتركوا اللهث وراء الفسق واون والفن الرخيص
ليقوموا بواجبهم جتاه نصرة حبيبهم صلى اهللا عليه وسلم، عار واهللا أن تكون هناك قنوات فضـائية  

فيها إال الساقط واملنحل، والرخيص واملسف إال ما رحم  عربية وإسالمية رمسية وجتارية، مث ال نشاهد
ربك منها وكأن األمر ال يعنيهم، واملصيبة ال تطرق مسامعهم، والقضية ال متثل هلم شيئاً، عار علـى  
تلك القنوات الفضائية أن ينتسب مالكها وأهل القرار فيها إىل أمة هذا النيب الكرمي العظيم صلى اهللا 

  .قدمون شيئاً لنصرته صلى اهللا عليه وسلمعليه وسلم مث ال ي
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  :الوقفة اخلامسة
كم هو مفرح للقلوب تلك املواقف اإلسالمية اليت قامت لنصرة حبيبنا صلى اهللا عليه وسلم، وكم هو 
مبهج للنفس تلك املواقف اإلميانية العظيمة اليت انطلقت دفاعاً عن نيب الرمحة وامللحمة صـلوات ريب  

  .وسالمه عليه
ا املقاالت الصحفية، ورأينا القصائد الشعرية، ورأينا اخلطب املنربية واملواقف الرمسية لبعض الدول فرأين

) الدمناركية(العربية واإلسالمية، واملواقف الشعبية لألمة اإلسالمية ولعل املقاطعة االقتصادية للبضائع 
طعة ذلك السالح احلضاري كانت هي الشاهد األكرب هلذه النصرة، وال شك وال ريب أن سالح املقا

اليت تعتز بثروا احليوانية البقرية رقماً خاسراً، وال ) الدمنارك(هو سالح مضاء ذو فاعلية عظيمة جتعل 
تتذكر بأمل كيف مل تسـتطع  ) الدمنارك(ستجعل حكومة  -بإذن اهللا  -شك أيضاً أن هذه املقاطعة 

ي أن يسيء لنيب اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم محاية مصاحلها االقتصادية، يوم أن مسحت لتوجه عنصر
  .غري آة مبشاعر املسلمني

يف حصار ضيق مهلك وستؤثر هذه املقاطعـة علـى   ) الدمنارك(إن هذه املقاطعة االقتصادية ستجعل 
احلياة العامة عندهم، وستكون هذه املقاطعة بإذن اهللا إذا استمرت درساً ال ينسى لـيس للـدمنارك   

من يفكر مبواجهة أمة اإلسالم بأية صورة تسيء هلذا الدين، سواء عرب رواية أو فيلم وحدها بل لكل 
  .أو رسم كاريكاتوري أو مقال صحفي

واملهم يف هذه املقاطعة أن ال تكون فعالً وقتياً سريعاً، وال عمالً يتالشى خالل أيام أو أسابيع، بـل  
نتهجه يف نفسه ويريب عليه أبناءه وأهل بيته البد أن ميتد ألشهر وسنني، وأن يكون سلوكاً للمسلم ي

  ).سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون(نصرة للحبيب صلى اهللا عليه وسلم وحينها 
====================== 

  سليمان البطحي نبذل ما نستطيع وأي عمل حيتاج إىل دعم
  

  اإلسالم اليوم: حوار
العاملية لنصرة خامت األنبياء صلى اهللا عليه وسلم، يف يف إطار تعاون موقع اإلسالم اليوم مع اللجنة 

محلتها املوجهة ضد ما يتعرض له املصطفى صلى اهللا عليه وسلم من محلة تشويه يقوم ا الفاتيكان، 
سليمان بن محد / كان لنا هذا اللقاء مع املشرف على موقع اللجنة العاملية لنصرة خامت األنبياء م

  ..البطحي
يف اإلعالم الغربي بعد حادثة  -صلى اهللا عليه وسلم-ع وراء تزايد احلملة ضد الرسول ما هي الدواف

  .؟"سبتمرب ١١"
-إنّ ما حيدث اآلن هو من قبيل اقتناص الفرص، وهي دف إىل تشويه صورة اإلسالم ونيب اإلسالم 

  .يف قلوب مجيع البشر غري املسلمني -صلى اهللا عليه وسلم
  مات العامل اإلسالمي جبهد كاف لصد اهلجوم عن اإلسالم ورسوله؟باعتقادك هل تقوم منظ
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بكل أسف ال؛ فالكل منشغل بإبعاد مة اإلرهاب ومتويل اإلرهاب عن نفسه، وبالتايل أصبح ذلك 
األمر ليس من األولويات، أضف إىل ذلك أنّ كل منظمة تعمل مبعزل عن األخرى، وال يوجد أي 

  .مبعثرة يف الوقت الذي حنن حباجة إىل جهد تكاملي يقوي اجلميعمستوى من التنسيق؛ فاجلهود 
ملاذا متّ ... -صلى اهللا عليه وسلم-تقومون جبهد كبري يف اللجنة العاملية لنصرة خامت األنبياء حممد 

  تأسيس هذه اللجنة يف هذا الوقت بالذات؟ وهل هناك إجيابيات حتققت على يد هذه اللجنة؟
أصبحوا ) حكاماً وحمكومني(متويل مادي، واملال يف هذه األيام شحيح فالكل إنّ أي عمل حيتاج إىل 

  ".اإلرهاب"خيافون من مة 
على كل حال حنن يف اللجنة نبذل ما نستطيع، وقد قمنا بتنفيذ عدد من الربامج العملية منذ تأسست 

كني وغريه مما ميكنكم اللجنة من عقد للمؤمترات إىل طباعة الكتب و املطويات والرد على املشكّ
، ولكن يبقى ما حتقق هو أدىن من ) www.icsip.com(االطّالع عليه على موقع اللجنة 

  .مستوى الطموح، فلدينا برامج كثرية جاهزة للتنفيذ، ولكنها تفتقر فقط إىل التمويل املادي
يف العامل الغريب؟ ) مد مليون ضد حم(هل تعتقد فعالً أنّ الفاتيكان هو من يقود احلملة اليت مسيت بـ 

  !وملاذا يف هذا الوقت ؟
م، هي ١٥٧٢-١٥٦٦بني عامي " بيوس"واليت أسسها البابا " رابطة الرهبان لتنصري الشعوب"منظمة 

التابعة للفاتيكان وهي حتاول منذ إنشائها نشر املعتقدات املسيحية حول " رابطة الرهبان"منبثقة عن 
سهم بضعف الدعوة اإلسالمية يف هذه املرحلة اليت متر ا يف ظل العامل، وأعتقد أنه بسبب إحسا

  .سبتمرب وتداعياته؛ أطلقت هذه املنظمة هذه احلملة ١١أحداث ما بعد 
هل هناك آليات وخطُوات متخذة لدى الفاتيكان لترويج هذه احلملة؟ وهل تقف وراءها قوى 

  سياسية؟
لية يرى أنه ال فصل بني الدين والسياسة، فجميع احلمالت املطّلع على ما جيري اآلن يف الساحة الدو

  .القوى السياسية بطريقة أو بأخرى -مباشرة أو بصورة غري مباشرة –التنصريية تدعمها يف الغالب 
عالقة ... تبدو العالقة عكسية بني متدد العمل التنصريي، وحماوالت تقييد العمل اإلسالمي يف العامل

  !ماذا تقول يف ذلك ؟.. ن املتناقضاتيعتريها الكثري م
هذا واقع نراه اآلن، وال تناقض فيه؛ ففي الوقت الذي تدعم احلكومات الغربية هذا املد التنصريي، 

وتقدم له مجيع التسهيالت؛ جندها يف نفس الوقت تضغط على احلكومات العربية اإلسالمية وخاصة 
نشر الكراهية وعدم " ف أي أنشطة دعوية دف إىل إليقا) مهبط الوحي(اململكة العربية السعودية 

  ".حماربة اإلرهاب"حتت حجة " التسامح
  ؟.. هل ترى أنّ العمل اإلسالمي يستطيع خالل املرحلة القادمة أن يعاود نشاطه بنفس القوة

م هذا ما أمتناه وأرجوه، ورغم أين لست متفائالً على املدى القريب، لكني أرى أنه إذا قام كل مسل
بلغوا : " - صلى اهللا عليه وسلم-بدوره جتاه هذا الدين بتقدمي زكاة إسالمية كما قال رسولنا الكرمي 

أن نتجاوز ذلك كله، ولن يستطيع أحد أن يوقف انتشار هذا  -بإذن اهللا-فسنستطيع " عين ولو آية
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) ...فسينفقوا مث تكون عليهم حسرة ( الدين مهما بذل هؤالء من جهد ومال وعداء 
 ].٣٦:األنفال[

=======================  
  سنة األنبياء

 
  سلمان بن فهد العودة.د: الكاتب

وكان يعتمر ويعتجر عمامة بيضاء، وشعره ، أذكر أين قابلت أحد الشباب يف احلرم املكي أيام رمضان
شـبيه  وفوق هذا الثوب قميص أسود ، يضرب إىل منكبيه، ويلبس ثوباً قصرياً رمبا إىل نصف ساقيه

  ..ومثري لالنتباه؛ فكل من نظر إليه صعد النظر فيه وصوبه، يف مشهد الفت للنظر.. بالرداء
فرد بأنه يتبع سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف لباسـه وشـعره،   ! وسألته عن هيئته، جلس معي

وأما لبس ، اهليةوإمنا هي من عادات العرب يف اجل، فأجبته بأن الصحيح أن مسألة العمامة ليست سنة
إا مأمور ا وال منهي عنها؛ مبعىن : فال نقول، الرسول صلى اهللا عليه وسلم هلا فهو من باب العادة

  .هذه واحدة، أا أمر متروك لعادات الناس وأعرافهم، وال يصح يف العمامة حديث
وسلم ليس سنة وإمنا عادة،  أن الراجح يف الشعر أنه من العادات؛ فطول شعره صلى اهللا عليه: والثانية

  .ومن كان له شعر فليكرمه، واألمر فيه يسري
وقد دعـا  ، والسنة اليت ال خالف عليها هو حلق الرأس للمعتمر، فهو أنك معتمر: أما األمر الثالث

مث قال يف ، )هم اغْفر للْمحلِّقنياللَّهم اغْفر للْمحلِّقني، اللَّهم اغْفر للْمحلِّقني، اللَّ: (صلى اهللا عليه وسلم
  !، فلماذا تركت هذه السنة الواضحة الثابتة؟)وللْمقَصرِين: (الثالثة

وأن تعمـل  ، أن جتد مدخالً من جهة لفت النظر والتميز، فانتبه إىل حظوظ النفس: أما رابعاً وأخرياً
ما يف ذلك من كيد الشيطان اخلفي، ونسيت ببعض الظواهر املختلف فيها السترعاء اهتمام الناس، و

أن صاحب السنة صلى اهللا عليه وسلم ى عن لباس الشهرة، وهذا ما مل يذكره صاحب هذا االقتداء 
  .املنقوص

، ويف املقابل خرم القواعد الكبار، إن هذا منوذج للوعي السليب باالهتمام بالتفاصيل العادية غري املؤثرة
فليست السنة امتحـان النـاس يف   ، ة وهدي املصطفى صلى اهللا عليه وسلمحتت عباءة السنة النبوي

وال حتميل الناس ما ال يطيقون من جزئيات وفرعيات وافتراضات؛ يتورعون فيها ، تفاصيل التفاصيل
مث ينتهكون احلرمات املتفـق عليهـا مـن    ، عن خفايا ودقائق ال ترد على البال إال بتكلف وتعسف

ومجعهم على ، ورعايتهم واالهتمام م، وواجبات التعامل األخالقي معهم، مأعراض الناس وحقوقه
  .سبيل الوحدة واإلميان

إن السنة النبوية العظيمة ليست حصراً يف دقائق العبادات مع اإلميان بدخول ذلك يف معىن السنة، إا 
ة، ووسائل صاحلة نافعة أعم من ذلك وأمشل وأعظم؛ إا معان شريفة يف حتقيق مقاصد النبوة والرسال

وما خلَقْت الْجِن والْـإِنس إِلَّـا   {: ألداء هذه املقاصد اليت خلق اهللا جنس اإلنسان من أجل حتقيقها
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وندبعيومكارم األخالق وأصـوهلا ، ولقيام الناس مبعىن اإلميان والسعي للخري، )٥٦: الذاريات} ل ،
واحلج؛ وهلذا ملَّا أخرب اهللا عن األنبيـاء  ، والصيام، والزكاة، والصالة، وأركان اإلسالم من الشهادتني

وجعلْناهم أَئمةً يهـدونَ بِأَمرِنـا   {: ذكر السنن العظام لألنبياء) األنبياء(يف السورة اليت محلت اسم 
فاخلريات ). ٧٣: األنبياء} ة وكَانوا لَنا عابِدينوأَوحينا إِلَيهِم فعلَ الْخيرات وإِقَام الصلَاة وإِيتاء الزكَا

  .ركن عظيم وسنة كبرية من سنن املرسلني، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وعبادة اهللا
فَاستجبنا لَه ووهبنا لَه يحيى وأَصلَحنا لَه زوجـه إِنهـم   {: وحني ذكر اهللا قصص أنبياء آخرين قال

نيكَانعاشا خوا لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعديو اتريي الْخونَ فارِعسوختم قصص ، )٩٠: األنبياء}وا ي
، مث )٩٢: األنبيـاء } إِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدون{: األنبياء يف السورة بقوله تعاىل

قُلْ إِنما يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَـه  * وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمني {: األمة خاطب رسول هذه
  ).١٠٨ -١٠٧: األنبياء}واحد فَهلْ أَنتم مسلمونَ
 حكاها اهللا يف ومعاين الرسل والرسالة، والقواعد األساسية للسنة النبوية اليت، هذه هي مقاصد األنبياء

كما يف حديث جربيل الطويل عـن  ، كتابه الكرمي، وأمر ا رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف أحاديثه
، وحتقيق اإلميـان ، وإقامة أركان الدين العملية، أصول اإلسالم واإلميان واإلحسان؛ من فعل اخلريات

توحيد األمة على عبادة اهللا، وعدم و، وذيب السلوك والنفس، والعبادات القلبية، واخلشوع، واليقني
بشـروا ولَـا   : (السعي يف تشتيتها أوزاعاً وأحزاباً تقتات من بعضها، وتطبيع معىن الرمحة والتبشري

  .رمحة للعاملني أمجع) تنفِّروا
 أو جمافيةً ملعىن، هذه هي أهم السنن، فهل ترى سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم خمالفةً ألصول األخالق

الرمحة اليت جعلها اهللا مقصداً للرسالة، أم هل ترى فيها سعياً لبث الضيق والتـنفري بـدل السـعة    
  !والتبشري؟

بل العامل أمجع يهبـون لنصـرته   ، وهؤالء هم أحباب حممد صلى اهللا عليه وسلم يف العامل اإلسالمي
اهللا أن يكونوا على أثر حممـد  بل وامللصقات، فاهللا ، واملقاطعات، واللقاءات، واملؤمترات، بالدعوات

ونبذ الفرقة، ويف حتقيـق اإلميـان   ، صلى اهللا عليه وسلم يف حتقيق مقاصده؛ مقاصده يف مجع الكلمة
  .ولنا يف كل ذلك سنة واقتداء ولو كره املبطلون.. والدعوة إليه، ويف مواقفه النبيلة عليه السالم

إحياء سنته صلى اهللا عليه وسلم العلمية والعمليـة  وأظن أنه مل مير باملسلمني عصر حيتاجون فيه إىل 
ومقاصده مثلما حيتاجون يف هذا العصر، هنا وهناك انقسامات مذهبية حاضرة لتقـدمي شخصـيات   
إسالمية إما نظرياً أو عملياً فوق مستوى النيب صلى اهللا عليه وسلم أو إىل مستواه، وانقسامات فكرية 

سبب مؤثرات داخلية أو خارجية سواء كانت أفكاراً شرقيةً أو قد تكون ب، داخل جمتمعات املسلمني
غربية، ولَّدت أشكاالً من التفرق، وانقسامات حركية يف اجلماعات اإلسالمية املختلفة حـىت رمبـا   

نوعاً من املكانة واهلالة عند بعض األتباع مما يرفضه املتبـوع نفسـه    -أحياناً-أعطي زعيم اجلماعة 
  .والوالء الفكري الراسخ، في املتضخمبسبب االرتباط العاط
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كان صلى اهللا عليه وسلم : وحنن يف حاجة إىل سنته عليه السالم يف صربه ويقينه، وعلى سبيل املثال
وجعلْنـا  {: يتدرج يف الدعوة إبان الفترة املكية، وتدرجه نوع من الصرب الذي وصف اهللا به األنبياء

، ومن هذه اآليـة قـال   )٢٤: السجدة} أَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَمنهم أَئمةً يهدونَ بِ
  ).بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين: (سفيان كلمته الشهرية

وملَّا هاجر إىل املدينة صلى اهللا عليه وسلم كان ميشي خبطوات ثابتة ومواقف مدروسة، ومل يكن يغريه 
أو حيرق املراحل، وحىت ما يعده الناس تراجعاًً أو فشالً كان ينظر إليـه  ، فزات غري مناسبةأن يقفز ق

فمع أن بعض الصحابة صنفوه على أنه ، مثل صلح احلديبية، وفق خطة عامة ذكية على أنه جناح كبري
إِنا فَتحنا {: ا قال تعاىلكم، نوع من التنازل عده صلى اهللا عليه وسلم جناحاً كبرياً، بل مساه اهللا فتحاً

ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر ويتم نِعمته علَيـك ويهـديك صـراطًا    * لَك فَتحا مبِينا 
  .، فإن اآليات يف صلح احلديبية على قول أغلب املفسرين)٢-١: الفتح}مستقيما

كان بعض مـن   -كما عند البيهقي يف الدالئل وسرية ابن إسحاق-ا رجع الناس من غزوة مؤتة وملَّ
أَفَررتم في سـبِيلِ اللَّـه؟   ! يا فُرار: استقبل املسلمني يف املدينة يحثُونَ في وجوههِم التراب ويقُولُونَ

هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقُولُ رفَي لَّمسارٍ: (ووا بِفُرسلَي ،اَء اللَّهإنْ ش اركُر مهنلَك؛ ألنه صـلى اهللا  )و
وميشي خبطوات ثابتة حىت وصل صلى اهللا عليـه وسـلم إىل   ، عليه وسلم ينظر لألمر من مبدأ عام

  .املستوى والتأثري املعروف
وحسن ، وإدراكه لطريقة التعامل معهم، وإن من سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم فهمه لنفسيات الناس

وجترده من أدواء النفس وخفاياها وأوضارها، ورمبا وجدت داعية إىل سنته صلى اهللا ، ولطفه، أخالقه
، عليه وسلم يبتعد مع األيام يف قضاياه عن الدعوة؛ لكي يقترب من نفسه، فريتبط مبوقفه اخلاص أكثر

فتدور نقاشاته حول ذاته، وحىت حزنه على من رد دعوته ، هويغريه اهتمام الناس بذلك وحديثهم عن
هو يف حقيقته ليس لفوات اخلري عن الناس ورمحته هلم، بل إلحساسه بالتعرض لنوعٍ مـن اإلهانـة   

  .واالبتذال، لتنتهي حقيقة الدعوة عند هذا وتبدأ حظوظ النفس ومشكالت القلوب
الكثري من أتباعه مساعدته للناس على قبول دعوتـه،   ومن سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت يقفزها

وفتح خطاً للرجعة ملن رفض القبول، ، حىت بىن جسراً للعدو اهلارب، ولقد بلغ يف هذا إىل قدر عظيم
ومل يكن صلى اهللا عليه وسلم يذكّرهم ويعيرهم باملاضي الذي قد يؤذيهم أو يبعـدهم مـن هـذه    

اذْهبـوا فَـأَنتم   : (وقال، عفا عمن أخطؤوا عليه عام الفتح بل ساعدهم على النسيان حىت، الدعوة
وى عن سب املشركني األموات حىت . كما يف السرية النبوية وسنن البيهقي وتاريخ الطربي) الطُّلَقَاُء

  .ال يؤذوا األحياء
 ويضع العقبات ملن يظهر منـه ، وقد جتد من املصلحني اليوم من يشرف بنفسه على صنع اخلصومة

استجابة، من حيث يشعر أو ال يشعر، ويفتح باباً طويالً عريضاً للمحاسـبة يف أخطـاء املاضـي    
  .وللشروط يف قبول الدعوة كأنه يسعى لتأجيل استجابة الناس وتأخري وصوهلم إىل بر األمان
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 يعمل كل هذا يف غفلة عن أن الداعية مبلِّغ رشيد؛ يردم ما فسد من عوادي الزمن واألمم، وخيفـف 
بدل أن حيترق معها أو حيتطب هلا أو يضيف إليها وقوداً جديداً يف سبيل ما يظن ، أجواء الشر والفتنة

فهذه هي السنة النبوية، وهذه سنن املرسلني ال ترى فيها عوجاً وال أمتاً، فهم . أا دعوة للسنة النبوية
ك الَّذين هدى اللّه فَبِهداهم اقْتده قُل أُولَئ{: بل هم هدى للعاملني وصدق اهللا، ال يسألون الناس أجراً

نيالَملْعى لكْرإِالَّ ذ وا إِنْ هرأَج هلَيع أَلُكُمواحلمد هللا رب العاملني، وصـلى اهللا  ).٩٠: األنعام}الَّ أَس
  .على خري املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني

  صحيفة اجلزيرة السعودية
=========================== 

  شواهد ربانية تلهم التغيري
 

  باسم عبد اهللا عالم: . الكاتب
. مل يكن باملستغرب وال باملستهجن أن تتكالب األمم علينا كما تتكالب األكلـة علـى قصـعتها   
. واختالق األعذار إليذاء املسلمني وحماصرة اإلسالم هو من أجبديات الصراع القائم حىت قيام الساعة

رب مدخالً من صنيعته وحييطه بإحياءات تظهر وكأنه من أرباب العدالة أمرمتاحاً ألنـه  وأن جيد الغ
وببساطة ميلك املعلومة واملاكينة اإلعالمية وأدوات الضغط السياسية واالقتصادية والعسكرية اليت من 

يـات  شأا أن جترب الباقون على االنضمام على جوقة الشرف بقيادة الغرب على وجه العموم والوال
  .املتحدة األمريكية على وجه اخلصوص

وإن كنت ممن أسهم يف تنفيذ االدعاءات الغربية فإنين إمنا أقوم بذلك لفضح النوايا وتبيان احلقائق كي 
أما الواليات املتحدة األمريكية ومـن  . ال يغتر به املغتر أو يسري يف ركام وهو يظن أنه حيسن صنعاً

عة وإميان، فهم مجيعاً قد اختاروا ألنفسهم أن يكونوا يف فسطاط مهـه  دار يف فلكها عن دراية وقنا
وال بأس يف ذلك فوجود فسطاطني هو مـن  . األكرب حماربة اهللا ورسوله والنيل من هذا الدين وأهله

صميم االختبار الرباين لألمة وناموس من نواميس الكون الباقية إىل يوم القيامة ولكل أن يتحمل تبعية 
  . الدنيا واآلخرةاختياره يف

وانتفاخ الباطل وصولته وظهوره و استعالوه أمر دائم التكرار بل لعله من املتطلبات املهيئة واملمهـدة  
فالسقوط من علٍِ أبلغ مثالً وأمعن عقوبة من التعثر علـى قارعـة   . لكي يكون اياره اياراً مدوياً

إمنا أجعل ذلك يف إطار السنن ال يف إطار القبول وعندما أقول بأن ما حيدث اليوم أمراً طبيعي . الطريق
  .واخلضوع له وشتان بني األمرين

واملؤمل أشد اإليالم هو أن نرى ختاذل وخضوع مراكز القوى املسلمة إفراطاً يف محايـة مصـاحلها   
ود وقد راقبت رد. بالرغم من تفوقه املادي. وتفريطاً يف حق األمة، بينما الباطل جيتهد يف إعالء باطلة

الفعل العربية واإلسالمية على اامات الغرب لألمة بأا موئل اإلرهاب ومصدره فما كان من مراكز 
القوى إال أن تسارعت ميممة حنو أعتاب الغرب كل حياول أن يربهن على براءته من هذه التهمـة  
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في إعالن الـرباءة  وأدى ذلك إىل املزيد من التدخل الغريب زاد مراكز القوى عناًء ورهقاً فلم يعد يك
لقد وجد الغرب ثغرة من خالل ضعف نفوسنا فزاد من مطالبه حماوالً . ومل يعد يكفي إعالن الوالء

اإلمالء علينا ما جيب أن نقوله ومن جيب أن نتربع له وكيف جيب أن نعلم أبناءنا ومن جيب أن نناصر 
ك كله توقفـت اإلعانـات   ومن جيب أن نناوئ ومن جيب أن نسامل ومن جيب أن نعادي وجراء ذل

والتربعات وكل أعمال اخلري يف سرعة عجيبة وكأا وافقت هوى يف النفس عند الـبعض وظهـر   
الضعف الذي جعلنا غثاء كغثاء السيل ومن تبقى منهم يغالب نفسه ويقدم الرتر اليسري على استحياء 

ىل أولئك الذين ال ترضى عنـهم  مشترطاً تارة ومرجتياً تارة أخرى أن يظهر امسه وأن ال يذهب املال إ
ويتلفت أحدنا من حوله فيجد صورة بائسة ألطالل كانت يوماً ما . أمريكا وال يرضى عنهم الغرب

مصدر إشعاع للخري، فاملساجد واملدارس واجلمعيات اخلريية واملؤسسات التعليمية واألئمة والـدعاة  
قطاء واملستشفيات امليدانية كلها أصبحت اليوم وهيئات اإلغاثة ودور الرعاية للعجزة أو األرامل أو الل

وما أن يستصـرخنا  . رمسا ومبىن دون معىن، أصبحت كمن يلفظ أنفاسه األخرية على فراش املوت
حىت تتفاعل النفوس يف حلظة من حلظات الصـحوة،  ) وا إسالماه(مسلم ويهيب بنا بنداء واه قائالً 

مهها من تلك املؤسسات واهليئات بعد أن أدى ختوفها  ولكنها يف مواجهة ما حدث، ال جتد ما حيمل
وعلى النقيض من ذلك تتيـه  . وتقاعسها فيما سبق إىل أن متوت الرواحل واملراكب عطشاً وجوعاً

اجلمعيات الغربية اإلغاثية واخلريية وتتفاخر بأا أول من أغاث املنكوبني وبأا وصلت إىل احملتاجني 
يهم أخوام من بين جنسهم ودينهم إن ذلك لعمري من السخريات اليت من املسلمني قبل أن يصل إل

سامهنا يف صناعتها وحتقيقها على أرض الواقع وكأننا ممثلون على مسرح ساخر هدفه التحكم والنيل 
  .من اإلسالم واملسلمني درينا أم مل ندر

ـ  فـاملواقف  . تحيالتواليوم وحنن يف غاية الوجل واخلوف بدأنا نلحظ مواقف كنا نظنها من املس
األمريكية والغربية السابقة مل تكن لتنبئ بأما يستران خوفاً وجزعاً عميقني من اإلسالم وأهله، فاليوم 
جند الغرب بكل طغيانه وجربوته يساوم محاس وهي على ضعفها وقلة حيلتها وابتعاد مراكز القـوى  

طاير ملا يعتقدونه من دنو أجل محاس علـى  عنها ململمة أطراف أثواا كي ال يتلطخ ثوا بالدم املت
ولكن ظهور محاس معتدة مببادئها عزيزة يف مواقفها تتعامل مع العدو . أيدي أمريكا والعدو الصهيوين

بالعزة والندية أربك العدو وأربك الغرب وأظهر عوار اهليمنة الغربية ومواطن ضعفها، فـالغرب ال  
راً أو ضعفاً وال يتبجح ويصول وينتفخ إال عندما نتوارى يهيمن أو يسيطر إال من حيث جيد فينا خو

ونبتعد ونذل ونكسر كربيائنا وننهزم يف داخلنا فيخلو له األمر إذ ال جيد ما يهزمه فينا وقد كفينـاه  
وما ينطبق على محاس ينطبق على غريه من الكيانـات املسـلمة أو ذات التوجـه    . املؤونة يف ذلك

  . رمسية دولية كانت أو حمليةاإلسالمي رمسية كانت أو غري
واليوم أتسائل، ماذا لو أن رجال األعمال قرروا جمتمعني أن يضربوا بعرض احلائط خماوفهم ويعلنـوا  
على قلب رجل واحد نصرم لقضايا اإلسالم واملسلمني وتربعهم املباشر دعماً إلخوام وأخوام يف 

سطني أو العراق أو أفغانستان؟ وماذا لـو أن  كل موطن من مواطن االحتياج سواء كان ذلك يف فل
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احلكومات العربية واإلسالمية قررت جمتمعة أن ترفض املطالب األمريكية بتجميد احلسابات وحجز 
األموال؟ وماذا لو قررت املصارف العربية واإلسالمية محاية عمالئها وسريتهم، فرفضـت مراقبـة   

القوى االقتصادية والقوى الشرائية يف سـبيل إمـالء   حسابام أو الكشف عنها؟ وماذا لو مت جتنيد 
شروطنا ومطالبنا األمنية والسياسية لنخفف عن أسرانا يف السجون األمريكية واألوروبية؟ ترى ماذا 
سيقول الغرب وكيف يصنع يف مواجهة هذه املواقف؟ لقد من اهللا علينا لريينا ما قـدر أن يكشـفه   

ولعلنـا  . ن جهة وضعف وهلع مستتر يف الغرب من جهة أخرىويظهره من إمكانيات كامنة فينا م
اليوم نشري إىل احلالة احلماسية عنواناً ملواقف محاس وردود الفعل الغربية املتحولة واملـتغرية حبسـب   

إن هاتني احلالتني خري مثال وخري مؤشـر وخـري   . صرامة رد فعل الشارع املسلم وقدرته يف التأثري
  .مرشد

مة عن تلكم الطليعة اليت تقدم نفسها فداء لألمة، فقدر اهللا أن ينيط هـذا الشـرف   ولطاملا حبثت األ
بأخوة لنا يف فلسطني يتمثلون يف حركيت محاس واجلهاد ويف كل من آمن حبقه يف الذود عن مقدساته 

ذين أذن لل: (ومقاومة العدوان واالحتالل بكل الوسائل املشروعة اليت أقرها اهللا سبحانه وتعاىل القائل
أما يف حميط األمة وهيمنة احلكومـات ومراكـز   ). يقاتلون بأم ظلموا وإن اهللا على نصرهم لقدير

القوى فيها فقد أظهرت لنا األحداث أن هذه احلكومات اندهشت من املوقف املتراخي للغرب أمام 
ا تبعثـر  صمود محاس وصمود الشعوب اإلسالمية يف احلالة الدمناركية فمنهم من سارع أن يلملم م

إنه مل يكن يقصد القيطعة أو الطـرد ومل  (ويضمد اجلراح وكأنه يقول حلماس ولشعبه على استحياء 
حماوالً البحث عن ثوب جديد يناسب احلالة اجلديدة بعد أن اضـطرت  ) يكن يقصد التسلط والتجرب

. تناسـب احلالـة  أمريكا نفسها، والغرب من ورائها، أن جيدوا النفسهم ثياباً وأزياء تنكرية جديدة 
وهناك آخرون استيقنوا أن اإلذعان للغرب ومراده مل يكن يف حمله وأصبح غري مربر، وعندما ضربت 

. محاس مثاالً استيقظوا من سبام وأصبحت مواقفهم أكثر مالءمة وألصق برغبات شعوم ومواقفها
تقاللية القرار واألخـذ  إننا اليوم أمام مفترق طرق حقيقي ينبئ بصعود مؤشر الرفض اإلسالمي واس

بزمام املبادرة مروراً بالتأثري مث الغلبة وانتهاء إن شاء اهللا بالتمكني ولكن كل ذلك لن يكـون مـا مل   
نعمل بسرية األولني يف إطار املعطيات الراهنة كل حسب إمكانياته ولنا يف محاس من جهة وبـاقي  

تطلباتنا مرتل التفعيل يف كـل زمـان   الشعوب اإلسالمية من جهة أخرى قدوة ومثال على إنزال م
إنين أدعو وبكل صدق أن يعيد كل منا النظر يف ذاته ويف مواقفه ويف خماوفه ومصاحله واضعاً . ومكان

األولويات اليت من شأا يف خامتة املطاف أن حتافظ على هذه املصاحل ومصاحل األجيال القادمة مهما 
إنسان مسلم من خالل إمكانياته سواء كان تـاجراً أو  إا دعوة إىل كل . ظهرت من خسائر أولية

مصرفياً أو إعالمياً أو سياسياً أو مستهلكاً لسلعة أو مربياً يف مدرسة أو خطيباً يف مسجد أو صاحب 
مهنة حرة أو فناناً مبدعاً أو صاحب حرفة يدوية أو حاكماً أو مسؤوالً ألن نعيد صـياغة املواقـف   

واخلضوع متحدين بذلك كل من أراد أن يفرض علينا رؤيته أو جيربنا أن  واملفاهيم وننفض غبار الذل
  .وأن نعمل مبقتضاها) ال(أن نقول ، ملا نراه من شواهد، ميكننا اليوم. نشاركه ظلم إخواننا وبين ديننا
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=========================== 
  شيء من عبق الرسول

 
  منصور النقيدان

بقيت أوصاف الرسول اخلَلقية واخلُلقية، اليت حكاها أصحابه وتناقلتها كتب السري والشمائل ملهمة 
وصفاً يقاربه أو حاالً يتفق مـع  ألتباعه يتطلعون لالقتداء به، ويسعدون حني تقارب سحنة أحدهم 

  شيء من أحواله
يذكر مسري غريب رئيس قسم التنسيق احلضاري بوزارة الثقافة املصرية أن أحد أباطرة الصني طلـب  
من بعض فناين املسلمني عمل صور للرسول حممد عليه الصالة والسالم بعد وفاته مبئيت عام، فقاموا يف 

، مثل السرية النبوية وكتب الشمائل احملمدية، وبعدها قدمت له البدء جبمع أوصافه من كتب املسلمني
صورته وفق ما توفر لديهم، وهذه القصة تشابه قصة جمموعة اجلمال وهي إحدى وأربعون لوحة قام 
بعملها جمموعة من الفنانني األملان، تلبية لرغبة ملك بافاريا امللك لودفيغ، ختتصر مجال نساء الكون يف 

  .األربعني فتاة اللوايت استغرق البحث عنهن مايقارب مخسة وعشرين عاماًتلك اإلحدى و
وكان بعض سالطني العثمانيني وملوك الفرس حيتفظون يف قصورهم جبداريات تضـمنت رسـوماً   

يف ) األمانـة املقدسـة  (قطعة حيتفظ ا متحـف   ٦٠٠للرسول، وحسب معلومايت فإنه من ضمن 
ليت ال يتاح معظمها للزوار، واليت كانت ضمن مقتنيات البـاب  إستانبول بعض من هذه اجلداريات ا

، )حضرت حممد(العايل، ويف بازارات مدينيت مشهد وقم اإليرانيتني تباع منسوجات عليها صورة ل
يف فترة صباه شاباً يافعاً يرتدي رداًء، مفلوج األسنان، حيث جييز عدد من مراجع املذهب الشـيعي  

لكن بعض مالحمـه،  . يف إطار الصورة املتخيلة للجمال والبهاء النبوي تصوير الرسول إذا كان ذلك
مثل حاجبيه املفروقني وأنفه، التتطابق مع ماتناقلته مرويات أهل السنة عن أوصاف الرسـول بعـد   

  .النبوة، من أنه كان أقرن احلاجبني أشم األنف
يا صورته يف بعض أهـل بيتـه   بعد وفاة الرسول بفترة وجيزة كان الصحابة والتابعون يتقفرون بقا

واألدنني من عشريته، آثاراً من أوصافه تذكرهم به وبسريته وحياته، وكان قثم بن العباس ابن عـم  
الرسول أشبههم به، وهلذا كان حمظياً من والده العباس وله مكانة خاصة وكان العباس يرقصه وهـو  

  رسول ريب ذي النعم؟ نف الشم شبيه ذي األ؟ حيب قثم ؟ حيب قثم : طفل صغري ويالعبه وينشد
وكان جعفر بن أيب طالب هو أكثرهم شبها بالرسول، ولكن جعفراً تويف يف غزوة مؤتة والرسول بني 

  .ظهراين املؤمنني 



 ١٥٧

بقيت أوصاف الرسول اخلَلقية واخلُلقية، اليت حكاها أصحابه وتناقلتها كتب السري والشمائل ملهمة 
يسعدون حني تقارب سحنة أحدهم وصفاً يقاربه أو حاالً يتفق مـع  ألتباعه يتطلعون لالقتداء به، و

شيء من أحواله، طريقته يف التبسم، وهيئته حينما يلتفت، وجه األعظم يف التعامل مـع األطفـال   
والنساء، وأسلوبه يف احلديث واخلطابة، وحياؤه الشديد وخجله حينما يبدو على وجهـه الغضـب   

  .حياء عن اإلساءةكحبات الرمان، أوحينما يغضي 
وحيث إن املسلمني ال ميلكون أي صور أو رسوم للرسول عليه السالم ألبتة، ال يف حياته وال بعـد  
وفاته مع إمكان ذلك واقعاً، ال بني ظهراين عرب احلجاز وال عند غريهم ممن هم مظنة ذلك، كما يف 

ة، حيث كان األخري مهتمـاً بـه،   القصة الشهرية اللتقاء الرسول ببحريا الراهب يف الشام قبل النبو
مندهشاً حسب ما حيكى من عالمات رآها وآيات تعزز اعتقاده بأن حممداً سيكون نيب العرب القادم، 

عدد الشعرات البيضـاء يف  : فقد عوض املسلمون عن ذلك وسدوا النقص حبكاية أدق األشياء عنه
ة إىل وفرة، إىل مجة، وبياض أسنانه حليته، ويف رأسه واختالف أحوال شعر رأسه حسب املناخ، من مل

ولون بشرته، وشعر جسده، وشكل فمه، وطوله وعرضه، وهلذا ارتبطت مصداقية رؤيا املؤمن للنيب 
يف املنام مبدى مطابقتها لألوصاف اليت ذكرت له واستوفتها كتب السنة والسرية وأفردت يف كتـب  

  .عرفت باسم اخلصائص احملمدية أو باسم الشمائل
، وهلـذا  »من رآين يف املنام فقد رآين، فإن الشيطان ال يتمثـل يب «: لبخاري أن الرسول قالروى ا

طفحت كتب السلف والصوفية والنساك بقصص األشخاص الذين رأوه يف املنام، وكانت رؤيتهم له 
اعيـة،  انقالباً ومنعطفاً كبرياً يف حيام، إما ألنه أفضى إليهم بأشياء ختص روابطهم األسرية واالجتم

أوذات عالقة مباشرة بصلتهم باهللا ومدى متسكهم بشعائر الدين، أو ألن لقاءهم به محـل بشـرى   
ووعداً هلم بالنجاح ويسر األمور وجتاوز احملن، أو كانت الرؤيا سبباً يف حل إشكال عقدي ومسألة 

األخيلة واملنامات فقهية مستعصية، لكن أحداً من علماء السنة قطعاً مل يقل جبواز أن يستلهم من تلك 
حيث الرؤيا الصادقة جـزء مـن النبـوة، ومـن      -)وحياً من اهللا(اليت يتم اعتبارها رؤى حقيقية و

  .صوراً جتسده أو تقارب خياله يف رؤى الصاحلني من عباده -املبشرات
وأحد مربرات التحرمي لدى املانعني أنه الميكن مهما حاول بنو اإلنسان أن يقاربوا صورته وخيالـه  
الشريف أن يطابقوا الواقع أو أن يقاربوه، ولكننا جند يف السرية النبوية قصصاً حتكى عن أشخاص مل 
يلتقوا بالرسول من قبل، متكنوا من معرفته ومتييزه بني أصحابه وهو ساكن ال حراك له، وحواريـوه  

ام لشكله ملـا  حييطون به كالعقد، ولوال األوصاف اليت نقلت عنه ومقاربة اآلخرين ألخيلة يف أذه
ولو جعلناه ملكاً جلعلناه رجالً {: عرفوه، وهذا شيء بديهي، ويف سورة األنعام يقول القرآن الكرمي

ليس كمثله شيء {: ولو كان الرسول شيئاً متعالياً عن الشبيه ملا كان آلية. }وللبسنا عليهم مايلبسون
  .أي خصوصية باهللا كما يعتقد املسلمون} وهو السميع البصري

كما يذكر آخرون أن سبب التحرمي هو أن حماولة تصويره إساءة له حبد ذاا، وأنا أترك التعليق على 
  .هذه النقطة



 ١٥٨

وثالثها حرمة التصوير يف اإلسالم، وتشتد حرمته حسب املانعني له إذا تعلق بالرسول اخلامت، فيكون 
  .ار، وزنا احملارمحترمياً مضاعفاً، مثل مقارفة الكبرية يف احلرم، وختبيب زوجة اجل

يذكر املفكر اإلسالمي التونسي يوسف الصديق أن مسألة تصوير الرسول عليه السالم حتليالً أو حترمياً 
بقيت مسألة مسكوتاً عنها ألربعة أو مخسة قرون من وفاته، مستدالً بأن القرآن خال متاماً مـن أي  

ستخدم الرسوم لتوضيح مراده كمـا يف  كان الرسول كثرياً ما يضرب األمثلة ألصحابه وي. ذكر هلا
وصفه لصراط اهللا املستقيم وللسبل اليت تتناوحه وختتطف املسلم وتضله عن سبيل اهللا، حيـث قـام   
برسم خط مستقيم وحوله خطوط، وعند املسلمني أن املالئكة يف مرتبة تضاهي مرتبة األنبياء، ومنهم 

وأحاديث السنة تطابقت على أنه كان يأيت إىل رسل مثل جربيل صديق الرسول ومبلغ الوحي األمني، 
الرسول بصورة تتطابق مع صورة دحية الكليب، الذي يقال إن الشيطان جاء مرة على هيئته أيضاً يف 

  .إحدى غزوات الرسول مرجفاً بينهم يبث الشائعات إلحداث فتنة بني املسلمني والتشبيه عليهم
عام الفتح لتطهريها من األصنام وبقايا اجلاهلية وجـد   ملا دخل الرسول صلى اهللا عليه وسلم الكعبة

رسوماً على جدراا تصور إبراهيم وإمساعيل ومها يستقسمان باألزالم، فأنكر ذلـك واسـتعظمه   
وبرأمها، وقام فبلل رداءه باملاء ومسح تلك الصور، وكانت تلك احلادثة مع أخريات غريها من وقائع 

م من التصوير والرسوم عامة، ومن صور تسيء إىل األنبياء خاصة ووصايا للرسول حتدد موقف اإلسال
  .وتصورهم بغري احلقيقة القرآنية

ويذكر ابن القيم احلنبلي يف كتاب زاد املعاد أن علياً بن أيب طالب دخل إحدى الكنـائس فوقـف   
  .طويالً يتأمل ويتعجب من رسوم تصور املسيح وأمه العذراء

رسول عليه السالم ذات مرة ورأى القمر ليلة البدر، فال يدري أيهما يذكر أحد الصحابة أنه رأى ال
أمجل، الرسول أما البدر، ويقول أنس بن مالك خادمه إنه مل ميس يداً ألني وأنعم من القطن مثل كف 

  .الرسول
تذكر عائشة زوج النيب أا ذكرت للرسول أحد املنافقني وجعلت حتاكي مشيته وتسخر منه، فكره 

كان هذا املوقف األخالقي العظـيم  .»ياعائشة ما أحب أنك فعلت ذلك«: لك منها وقالالرسول ذ
وأكثرهن حظوة عنـده،  ، لنيب مؤيد من السماء، يف حديث خاص بينه وبني أحب نسائه على قلبه 

: إنسانة بلغ من ثقتها حببه هلا، أن قالت ألبيها والرسول يسمعها بعد تربئتها من قصة اإلفك املؤملـة 
، يف إشارة منها إىل عتبها على الرسول وحزا مما ناهلا، منعه نبل » ال أقوم له، وال أمحد إال اهللاواهللا«

أخالقه من أن زأ زوجته بأحد أعدائه وحتاكيه وتصور له مشيته اليسمعهما إال اهللا، نيب بلـغ مـن   
ا، ومهما أظهرت تلك تعظيم معظم علماء أمته له أن منعوا أي تصاوير له مهما كانت دوافع أصحا

الصور يف قالب اإلجالل والتعظيم واالفتتان جبماله الروحي واجلسدي، فإن علـى أولئـك الـذين    
مع حمرر القسم الثقايف يف صحيفة » سي. يب. يب«كما يف لقاء راديو ال -يعترفون بقرارات ألسنتهم 
الم والرسول حممد، أن يتوقعـوا  أم اليعرفون إال القليل جداً عن اإلس -الندز بوسنت الدينماركية 

ردة الفعل الصاعقة من املسلمني يف أحناء املعمورة، حينما يصورون نبيهم وحبيبهم ومن هـو أعـز   
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عليهم وأغلى لديهم من أبنائهم وأمواهلم بصور مهينة حتط من قدره وتسخر به، إنه ألمر مثري للقرف 
بل سنتني رسوماً ليسوع املسيح وهو مصـلوب  أن تربر الصحيفة تلك اإلهانة املتعمدة بأا نشرت ق

  !وبيده قناين اخلمر، فلم املسلمون غاضبون؟
  .وتبلغ الصفاقة مداها حينما تعتقد الصحيفة بأن نشر تلك الرسوم ستخلق جواً من احلوار احلضاري
ث، حىت أولئك الذين اليعتقدون باإلسالم، واليؤمنون مبحمد نبياً ورسوالً، عليهم أن ينكروا ماحـد 

ألن حممداً كان ومل يزل من أعظم من عرفته البشرية عدالً ونبالً ورمحة وإنسانية وحتضراً، وأنه لو مل 
يكن شيء من ذلك أساساً فإن إنساناً يتبع ديانته ربع أهل األرض خلليق باحلكماء والعقالء أن حيسبوا 

شطحون أن ال ينتظروا سلماً لكلمة نابية حبقه أو صورة تنال من مقامه ألف حساب، وعليهم حينما ي
  .أو طمأنينة

  تعليقات ٤
١  

  رسول رب العاملني
  ...جزاك ا هللا خرياً يامنصور

  آمني.وهداك اىل الطريق احلق واإلستقامة
Falcon eyes  

  ٢٠٠٦/٠٢/١٠صباحاً  ٠٧:٤٢
٢  

  اللهم صل و سلم على حممد
  )ألن حممداً كان ومل يزل من أعظم من عرفته البشرية(

  .ظم البشر على اإلطالق و هو سيد ولد آدم صلى اهللا عليه و سلمبل هو هو أع
  بارك اهللا فيك يا منصور و كثر من الصالة عليه خاصة يوم اجلمعة و أنت الكسبان

  عبداهللا املسلم
  ٢٠٠٦/٠٢/١٠مساًء  ٠١:٥٩

٣  
  اهال بك يامنصور

  .ونتمين ان تستمر. نشتاق لقلمك العاقل املنطقي
  .اكرر رائيي الشخصي اا اظهرة ضفنا وليس قوتنا لالسف. فةخبصوص تلك الرسوم السخي

وال اسـتبعد ان يـتم   . بل كثرة من ان نعدهم. ومربري ان سفهاء العامل ليسوا قلة ميكن ان نربطهم
  .استفزازنا مرات عديده من طاليب الشهرة واملال
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لنسخ مـن فكـره   واصبح كاتب يبيع املاليني من ا. شهرناه بالضجيج. سلمان رشدي كاتب فاشل
ومن هذا املنطلق سنجد كثريون ميكن ان حيـدوا  . ولو مت جتاهلة لقبع يف مكانه الصحيح. السخيف

  .حدوه من رسامني او صحففني مغمورين او حيت صحف علي حافة االفالس او خمرج افالم مغمور
ول والعامه ميلكـون  العقالء ميلكون مفاتيح احلل. املفروض ان يتناول هذا االمر العقالء وليس العامه

  .الغوغاء
  .وسؤايل ماذا حنن فاعلون. خويف وقلقي ان تلك السخافات تتكرر من الكارهني او املغمورين

املوضوع االن اخلاسر االكرب منه التجار العرب او املسلمني الذين متت مقاطعتهم والبضائع اغلبـها  
قبليه ولكنهم مل خيسروا قطعة زبدة واحده الدمناركيون خسروا املبيعات املست. غذائيه هلا تاريخ حمدد

املفروض انه مت التنسيق مع الغرف التجاريه المهال التجار فترة معينـه لتصـريف   . يف مستودعام
  .وبعدها تعلن املقاطعه. بضائعهم ومن مث يتم حتذيرهم بعدم االسترياد
يكن خيشي علـي امـوال    الن من تبين هذا االمر مل. ولكن لالسف اخلاسرون هم جتارنا املسلمون

بل اسـتعداء العـامل   . املسلمني بقدر ماكان له اجندة خمتلفة ليس الدفاع عن نبينا عليه السالم فيها
  .االسالمي ملاهو غريب نتيجة ملوقفه من ايران

  الشاوي
  ٢٠٠٦/٠٢/١٠مساًء  ٠٢:٣٣

٤  
  !؟ 

  :اقتباس 
  ".وعليهم حينما يشطحون أن ال ينتظروا سلماً أو طمأنينة " 

  ... !كنا ننتظر منك أن ال تزيد فتيل الغضب اجلارف
  !وملاذا ال ينتظرون سلماً ؟ 

  ... !أمل يكن الرسول الكرمي يتعرض للسب والشتم واألذى يف حياته
  !هالّ قلت لنا كيف كان يواجه الرسول الكرمي تلك اإلساءات ؟ 

  !بالغضب ؟ باحلرب ؟ باملقاطعة وعدم الدعوة ؟ مباذا ؟ 
  !أن الرسول الكرمي كان يواجه تلك اإلساءات بالصرب واحلكمة واملوعظة والدعوة احلسنة  كلنا يعلم

  !أغلب من يقاسي آثار املقاطعة هم أناس ال ناقة هلم وال مجل يف املوضوع 
  علي حممد
  ٢٠٠٦/٠٢/١٠مساًء  ٠٢:٥٨

======================= 
  صرب النيب عليه الصالة والسالم على الدعوة
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  عبدالوهاب بن ناصر الطريري.د :الكاتب

أيها اإلخوة واألخوات واألبناء والبنات حياكم اهللا مع لقاء يتجدد نرحل به مـع قلوبنـا أرواحنـا    
وجداننا، نرحل به إىل هناك مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مع رسول اهللا يف دعوتـه، هـذه   

ها ملحمة يف الصرب، دأب وطـول األمـل   الدعوة اليت كان مقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في
واليقني والثبات، هذه املعاين ليست معاين جمردة نذكرها سرداً وعداً لكنها حقائق تشرق من حـال  

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم
عندما نتقفى هذه السرية نفوسنا ظمئة يرويها أن ترد معني السرية ومعني حال النيب صلى اهللا عليـه  

ديه وهداه، حنن أحوج ما نكون إىل أن نورد قلوبنا املكدودة معني سرية رسول وسلم فتتروى من ه
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتجد هناك مستراحها وأنسها، ولذلك استنهض نفوسكم أيهـا اإلخـوة   

  .واألخوات واألبناء والبنات أن نذهب إىل هناك، نرحل مع خرب تقصه علينا أمنا عائشة
 صلى اهللا عليه وسلم، وتستروي خربه فيخربها رسول اهللا صلى اهللا عليـه  أمنا تستنطق به رسول اهللا

وسلم وهي تستقرئه وتسترويه مسريته مع دعوته، تستروي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـا مل  
حتضره من أحواله وقصته مع الدعوة، تفتح وعي أمنا عائشة رضي اهللا عنها مع الرسول والرسالة على 

حلداثة سنها وصغر عمرها، أحداث أخر ولذلك كان أشد ما لقيه النيب صلى اهللا عليه حوادث وافتها 
وسلم مما أدركه وعي عائشة يوم أحد وإذا ا تسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ما قبل يوم 

يا رسول اهللا هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ سؤال من أمنا عائشة : احد، فتقول له 
نت صغرية السن لكنها عبقرية ذكية وملاحة، هي تعلم ماذا لقيه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف يوم وكا

أحد، يف يوم أحد شج جبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كسرت رباعيته، غاصت حلقتان من 
  .حلقات املغفر يف وجنتيه صلى اهللا عليه وسلم

أحب الناس إليه وخرية أهل بيته، وقف رسول اهللا صرع أصحابه حوله، وقف على جثمان عمه محزة 
صلى اهللا عليه وسلم على جثمانه وقد بقر بطنه، واستخرجت أحشائه، ومثل به، فوقف صـلى اهللا  

  .لن أصاب بعد اليوم مبثل مصيبيت فيك: عليه وسلم كاسفاً حزيناً على هذا اجلثمان الطاهر وهو يقول
م يف أحد، فهل أصاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ما هو أشد كل هذا أصاب النيب صلى اهللا عليه وسل

من ذلك؟ يا رسول اهللا هل أصابك ما هو أشد عليك مما أصابك يوم أحد، سؤال أمنا عائشة فمـا  
كان اجلواب، ماذا كان جواب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كانت تسأل رسول اهللا صـلى اهللا  

  .ة يف نفس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعليه وسلم وكأمنا تنكأ جراحاً غائر
لقد لقيت من قومك أذاً شديداً كأمنا كان سؤال عائشة يسترجع ذكريات مضى عليها زمن طمرا 
السنني، فإذا بعائشة تستثريها وإذا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم جييب وكأمنا عادت هذه املشاهد حية 

ت من قومك أذاً كثرياً يعين نعم، مر علي ما هو أشد مـن  أمام ناظريه صلى اهللا عليه وسلم، لقد لقي
يوم أحد فما الذي كان أشد من يوم أحد، ما الذي كان أشد من جرح يف اجلبني وكسر السن وأن 
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تغار حلقتان من حلق املغفر يف وجنته، وأن يرى أصحابه يصرعون حوله وأن يقف على جثمان عمه 
ن ذلك أشد من ذلك ما سريويه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محزة مشوهاً ممثالً به، ما هو أشد م

وكان أشد من ذلك يوم عرضت دعويت على ابن عبد ياليل ابن عبد كالل، ما هو خرب هذه الدعوة 
وخرب هذا العرض، حنتاج أن نذكر ما مل يذكر ونظهر املضمر، فنقول إن النيب صلى اهللا عليه وسـلم  

جرة وهو يدعو قريشاً ويصرب هلا ويصابرها عشر سنني يف دعـوة  قضى أزيد من عشر سنني قبل اهل
وثبات وصرب على األذى، حىت جرأ سفهاء قريش وملؤها على أنواع من أذى النيب صلى اهللا عليـه  
وسلم خصوصاً بعد موت عمه أيب طالب، جرؤوا عليه جراءة شديدة فإذا برسول اهللا صلى اهللا عليه 

جلحود، إذا به يبحث عن تربة يلقي فيها بذرة دعوته لعله يستنبت وسلم بعد طول الصدود وكثرة ا
  .هذه الدعوة يف أرض أخرى فتنمو فيها وتورق

خرج من مكة إىل الطائف عله أن جيد يف الطائف أذاناً صاغية تستجيب لدعوته وتتبع رسالته وحتمل 
ن على مائة كيلـو مـن   هديه وهداه ودينه، خرج من مكة ماشياً إىل الطائف يقطع طريقاً يزيد اآل

الطريق املعروف اآلن بطريق السيل، وكان يسمى أوال وادي خنلة، طريق وادي خنلة الذي هو طريق 
السيل اآلن ووادي خنلة هو الذي يسمى اآلن الزمية، قطعه النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه مواله زيد 

إىل الطائف وبقي هناك عشرة أيام  ابن حارثة مشياً على األقدام يف وقت الصيف القائض، حىت وصل
يعرض فيها دينه ويبلغ رسالته، يغشاهم يف نواديهم ويغشاهم يف جمتمعام يقرأ عليهم القرآن حىت قال 
بعض أهل الطائف مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الطائف يقرأ والسماء والطارق فحفظتها 

  .وأنا مشرك وقرأا وأنا مسلم
ها النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يواجه إال بالصدود واإلعراض فلما خشي مأل أهـل  عشرة أيام قضا

الطائف من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يستميل الناس إليه أغروا به سفهائهم فردوا عليه أقبح 
هـوه  الرد، حىت قال له بعضهم أما وجد اهللا غريك رسوالً فريسله إلينا، فلما أغروا به سفهائهم فواج

بأقبح الرد إذا به صلى اهللا عليه وسلم وهو يواجه ذا الصدود وهذا اإلعراض يرجع حزيناً مكلـوم  
الفؤاد مغموم النفس، وهو الذي خرج من مكة بعد أن جحده قوم أهل املأل فيها وجـرؤوا عليـه   

حود، فإذا به صلى باألذى أمالً أن جيد يف الطائف مستنبتاًً لدعوته فيصد ذا الصدود ويقابل ذا اجل
اهللا عليه وسلم وهو احلامل هلم رسالته يغتم لذلك أشد الغم، وحيزن لذلك أشد احلزن، وتتراكـب  

اللهم "اهلموم على القلب الكرمي الطيب فال يتنفس وال ينفس عن ذلك إال بدعوات يصدع ا السماء 
ني وأنـت ريب إىل مـن   أشكو إليك ضعف قويت وقلة حيليت وهواين على الناس أنت رب املستضعف

تكلين إىل بعيد يتجهمين أم إىل قريب ملكته أمري، إن مل يكن بك غضب علي فال أبـايل غـري أن   
عافيتك أوسع يل، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة، أن 

  ".إال بكيرتل يب غضبك أو حيل يب سخطك، لك العتبة حىت ترضى وال حول وال قوة 
دعاء مكروب مغموم يصدع السماء، مث ينقلب النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد عشر ليال طوال قضاها 
يف الدعوة واملصابرة يرجع إىل مكة لكن كيف كان الرجوع، ويسري يف الطريق ولكن كيف كـان  
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سمع من أهلها املسري، كيف قطع الطريق من الطائف عائداً إىل مكة، مكة اليت خرج منها ومبرأى ومب
يرونه ويعلمون إىل أين سيذهب وما هي قضيته وما هو هدفه يف ذهابه إىل الطائف، وسريجع إليهم 
وقد سبقته إليهم أخبار أهل الطائف معه، فكيف سيدخل إىل بلد وكيف سيلقى قومه وهم الـذين  

وماً فـإىل أي  كانوا جرؤوا عليه فكيف سيكون حاله بعد أن يرجع إليهم، ولذلك عاد مكروباً مغم
  .درجة بلغ غمه وعلى أي حال كان حزنه

، قرن الثعالب هو السيل الكبري يبعـد عـن   "فلم استفق إال وأنا يف قرن الثعالب"يصف ذلك فيقول 
الطائف ستة وأربعني كيلو قطعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشياً، ولكنه كان يف حـال مـن   

  .وته حبيث أنه مل يستفق ومل يشعر مبا حوله إال وهو يف قرناالستغراق مع غمه ومهه وحزنه ألجل دع
  ـ قناة اد) كلمة مضيئة(برنامج 

======================= 
  صراع الكاريكاتورات أم صراع املصطلحات؟

 
  أمحد أبو لنب: الكاتب

، ١٩٣٨يشاع اآلن أن الشعب الدمنركي يواجه أحرج ظروفه منذ احلرب العاملية الثانية أو منذ عـام  
واجلانب اإلجيايب هنا أن هذا الشعب الطيب وهذا اتمع املبدع قد خرج من حالة الركود الرتيبـة  

  :ومن وضع االنعزال عن العامل، وهو منهمك يف احلوار مع نفسه باحثاً عن اإلجابة لسؤالني مهمني
  ما اخلطأ الذي وقع؟

  وملاذا يفور املسلمون بالغضب؟
سبتمرب مـا اخلطـأ    ١١سبتمرب متاماً كما سأل األمريكيون أنفسهم بعد  ٣٠ويأيت هذا بعد أحداث 

والفارق هذه املرة أن املسلمني ال يكرهون الدمنرك ، بل هناك طرف ... الذي وقع؟ وملاذا يكرهوننا؟ 
أو أكثر أدى بسوء تصرفه وخطأ حساباته إىل هذه التعقيدات اليت توهم الدمنركيني بأم مكـروهني  

  !أس مهماتنا حتديد هوية املخطأ ورمبا حتميله املسئولية بكل أوزارهاويأيت على ر
لقد طالت الدندنة حول فكرة حوار احلضارات حىت دغدغت العواطف وداعبت أحـالم البائسـني   
ويبدو أن فكرة احلوار قد شمت يف مطحنة املواجهات احلربية والرتاعات الدموية لضمان املصـاحل  

تائج املؤمترات الدولية املعدودة قد احتجبت حتت ستار اامالت بني الوفـود  املادية، كما يبدو أن ن
احملتشدة يف قاعات الفنادق الفاخرة وعلى موائد الضيافة الشهية، دون أن تصل أصداؤها إىل القواعد 
الشعبية وذلك جيربنا على العودة إىل اجلذور والبداية من األسس حىت تتضح الصورة من وجهة نظـر  

لمني الدمنركيني، وبعبارة أخرى حنن نواجه صراع من املصطلحات قبـل أن يكـون صـراع    املس
  .الكاريكاتورات

يصنف علماء االجتماع والسياسة ما تواجهه األمم واحلضارات من حوادث إىل ثالث مراحل : أوال
  :متصاعدة
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  .الكارثة) ٣(األزمة، وأخرياَ ) ٢(املشكلة، مث ) ١(
سيني وبالغتهم ومن ويل الصحفيني ومبالغام ولنسـتخدم املصـطلح   فدعونا من مناورات السيا

  :ومبنتهى البساطة هي مشكلة وأصوهلا" مشكلة"املناسب لوصف حالتنا الراهنة وهو أننا منر بـ
أن الدمنرك عضو يف األمم املتحدة واستقبلت الالجئني التزاماً بامليثاق الذي وقعته عند تأسـيس  ) ١(

م، وينبغي أن تتعامل مع الوافـدين  ١٩٥٢وقعت ما تاله من اتفاقيات جنيف عام  األمم املتحدة كما
  .مبقتضى معايري حقوق اإلنسان اليت أكدها وأعاد صياغتها االحتاد األورويب

أن الدمنرك استسلمت إعالمياً وسياسياً هلسترييا اخلوف من األجانب فبينما كانـت األجهـزة   ) ٢(
ل قانوين وإنساين، انساق اخلطاب العلين مشهراً باجلالية املسـلمة إىل  الرمسية تقدم هلم اخلدمات بشك

مدى مزعج ال يليق باملتحضرين ألن قدرات األقلية املسلمة احملدودة لن تتيح هلا فرصة للدفاع عـن  
  .نفسها بشكل منصف

رؤيـة  أن صناع القرار يف برملان وحكومة الدمنرك أقاموا يف عقلهم الباطن حاجزاً منعهم مـن  ) ٣(
اإلسالم كدين حيض على القيم األخالقية الراقية ويدعو إىل التسامح، وظلت نفوسهم تغلي بالشكوك 
والتساؤالت حول نوايا ومواقف املسلمني امللتزمني وهل هم عنصر استقرار يفضل التعامل معهم أم 

  مصدر خطر وإزعاج يتحتم عزهلم وإبعادهم؟
نذارات اخلطر واستنفرت له الدول واملختص به هـو األجهـزة   أنفلونزا الطيور وباء دقت له إ: ثانيا

الطبية، وإعصار كاترينا واحد من األعاصري املومسية والقائم على تتبعه ومراقبته هم علماء األرصـاد  
فريوس ميكن اكتشافه وهل ألعاصـري التمييـز   )Racisme(اجلوية، فيا ترى هل لوباء العنصرية 

)Discrimination (رؤيتها واحلذر منها؟ عالمات ميكن  
من مراصد املؤرخني وسجالم ومن ذخائر علم االجتماع وحقائقه، نرى أتباع كل ثقافة معتـزين  
بثقافتهم وتتحدد مواقفهم جتاه أصحاب الثقافات األخرى يف أربعة مواقف تعرب عنها املصـطلحات  

  :التالية
  .ورالتعايل والغر) ٤(التحامل و) ٣(احلساسيةو) ٢(التجاهلو) ١(
١ .Disinterestedness  
٢ .Allergy  
٣ .Prejudice  
٤ .Arrogance  

وعند حبث احلالة الدمنركية وعالقتها باإلسالم املمثل باجلالية املغتربة فمن األفضل واألقرب إىل املنطق 
فعندما يتفجر العنف يف . استخدام مصطلح احلساسية، ولتفسري معىن احلساسية نضرب بعض األمثلة

لسويديني ضد العوملة يف جوتنربج منذ سنتني ال جند حساسية يف أوروبا لتقبل نتائج هـذا  مظاهرات ا
العنف بشكل عادي وإذا شاب بعض العنف مظاهرة دميقراطية يف بلد مسلم ثارت الدنيا ومل تقعد، 

 فذلك أمر طبيعي وعندما يطلب التلميذ املسـلم ) فيجيتار(وعندما يطلب زائرك األورويب طعام نبايت 
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طعاماً حالالً يف مدرسته تظهر احلساسية لتصفه بأنه أصويل متخلف، وعندما تقدم صحيفة اليوالندس 
بوسطن على نشر رسوم عن رجل هو النيب الذي بلغ دين اإلسالم عليه الصـالة والسـالم، نـرى    

  !جمموعة من السياسيني ممتعضني لكثرة الكالم عن الدين
ا جاءت كتعبري عن مصطلح احلساسية، فينما حيـق لكـل   لقد أشعلت الرسومات فتيل الغضب أل

مواطن دمنركي مسلم أو غري مسلم أن يغضب حلرق العلم يف غزة وبريوت ودمشق، ال حيق للمسلم 
أن يبدى اعتراضه حول أمر ميس جوهر إميانه وال أن يفصح عن أمله ملا يعتربه إهانة لنبيه، ويبدو أنه قد 

  .ظة يف بالد الدميوقراطيةأخطأ بتصوره أن حقوقه حمفو
عندما بادرت وزارة اخلارجية باستضافة الداعية األمريكي محزة يوسف مل تكن تدري أا قـد  : ثالثاً

حققت أهم أهداف جلنة النصرة وهو االنفتاح على العامل اإلسالمي فقد سبق ملسلمي الدمنرك تقدمي 
أساتذة اجلامعات املسلمون، فهل قصـد   مقترحات فكرية وثقافية إىل جامعات الدمنرك يشارك فيها

وزارة اخلارجية بزيارة محزة يوسف إجراء جراحة سريعة وسطحية لتجميل وجه الـدمنرك؟ أم أـا   
تقصد إجراء جراحة عميقة حقيقية الستئصال غدد احلساسية جتاه اإلسالم واملسلمني اليت تضخمت 

  وتورمت؟
اخللفية اإلسالمية؟ لدينا أيضاً أربعة مصطلحات، هل  وآن لنا أن نسأل من هم الدمنركيون اجلدد ذوو

  :هم
) ٤(أم] يف شئون التجارة والصـناعة [شركاء ) ٣(غزاة ومقتحمون أم) ٢(ضيوف وسائحون أم) ١(

  .مواطنون
فإذا كانت إجابتنا هي األخرية أي أم مواطنون متساوون يف احلقوق والواجبات، فلماذا تعاجل وزارة 

أ آخر؟ وملاذا تتهرب من التعامل مع املواطنني املسلمني وتفضل التحـاور مـع   اخلارجية اخلطأ خبط
املسلمني السائحني؟ حنن نطرح األسئلة ونترك اإلجابة ليتحمل كل عاقل ومنصف يف هـذا البلـد   
مسئولية املشاركة يف صياغتها، ألننا أمام مشكلة ال يليق أن ندعها تتضخم إىل أزمة مث تستفحل إىل 

ياذ باهللا، وليس هدف اجلالية حتويل الدمنرك إىل جمتمع متعدد الثقافات حماكـاة لنمـوذج   كارثة والع
الواليات املتحدة األمريكية، بل أقصى ما تطمح إليه أن تتعامل مع ثقافة دمنركية موحـدة تكـون   

  .الدميقراطية فيها ذات مكيال واحد وليست ذات مكيالني
إال كحادثة مرور فيها دخان وغبار وسينقشـع   -واإلجيابية بعني التفاؤل -ليس لنا أن نرى املشكلة 

الدخان ويترسب الغبار وعندما دأ النفوس وختمد االنفعاالت من مفاجأة الصدمة ستظهر الصـورة  
  :واضحة من عدسات األقمار الصناعية

  .إن الدمنرك هي دولة جزء من هذا العامل) ١(
  .بأنه شعب طيب متسامح إن الشعب الدمنركي ال جيب أن يوصف إال) ٢(و
أن اإلسالم هو جزء من تاريخ البشرية ومن واقع العامل ومن تراث احلضارات الراقية ال يصح ) ٣(و

  .جتاهله
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أن الدمنركيون اجلدد هم مواطنون صاحلون جنسيتهم دمنركية وعقيدم إسالمية ال أكثـر وال  ) ٤(و
  .أقل

  اللجنة األوروبية لنصرة خري الربية
================================= 

  ... صرخةٌ دوت فضجت منها مسامعي
 

  ..ففزعت من نومي وتالشت كلُ األحالم ِِ.. وأفجعت قليب 
  ..وأنظر من ذا الذي بصراخهِ أفجعين والناس نيام .. وأخذت أُقلَب رأسي

  ..إنه يصيح ويبكي كاأليتام ِِ 
 لنحيبه أنصت ه ي..أطرقتمصدر ا ترى ؟من أين!  

  ..وترجِف يف بييت كلَ األركانِ  .. فإذا بصرخة أُخرى زُ  تلكَ  األدراجِ  
  ..بل بركان .. فإذا بدفاتري وأوراقي مضطربة وكأن ا زلزالٌ .. وفتحتها .. فبادرت إليها مسرعاً 

  ...من حتتها حربٌ يسيلُ سيالنَ دموع ِِ األحزان ِِ .. بعضها فوق بعضِ 
  ؟..!ذا بصوتِ  األننيِ  يزيدُ  وإ

  ؟..!ما الذي جيري .. وأرجتف جسمي .. وذُهل عقلي .. فَهلع قليب 
  ؟..!أيعقلُ  حتتَ  الورقِ  مصدر البكاءِ  

  .!!كيفَ  ذلك وكلَ  ما يف أدراجي مجاد يف مجاد 
  !...فزادَ  البكاءُ  ...ورفعتُ  أوراقي .. وكتمتُ  أنفاسي .. متالكت نفسي 

  ؟..إنه قلمي هو البكّاءُ  !! أيعقلُ  .. يا اهللا .. يا اهللا ... فياهللا 
 ؟..يا اهللا هذا اجلمادُ  ما أبكاه  

؟..وهذا احلربُ  ما أجراه  
  فرفعته وضممته بني كفي أواسيه وأرعاه ؟

  ؟...وقطرات من حربِه تتساقطُ على أوراقي.. وحربه يسيلُ على يدي 
  فلما هدأ

  :سألته 
؟..يا قلمي قل يل بالذي خلق القلم ما الذي أبكاك  

  يا قلمي ما الذي بعث فيك األحزانُ ؟
  يا قلمي ما الذي حرك فيك األشجانُ ؟

  :قال القلم 
  ..فقد أعياين الصمتُ  فيك.. ضمين بيدك 

  ...ضمين وأسكب احلربَ  على الورقِ  
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  ..ودع احلروفَ  ختطُ  اآلهاتِ  اليت فيين 
  ...يت تنطق مبا يبكيين ودع كلما

  ..ودع عبارايت تبوح مبا يكويين 
  ..وأحزنين دمعه .. وأفزعين حسه .. قد هالين أمره 

  ..وأمسكت بقلمي الذي من هول ما فيه أحترق .. فأدنيتُ  مين الورق 
  :فقلت له متعجباً 

 العبادُ  ..! عجباً لك يا مجاد كما حيس سح؟..!كيف لك أن ت  
  :فقال 

 ال أحزن .. وكيفَ  ال أبكي .. آآه مث آآه وكيفَ  ال أُحس يـا أمـةَ    .. وكيف ال أغاااار وكيف
  املليارِ

  ..!ال تعجب مين وإن كنتُ  مجاداً
 فأنا أبكي حبيباًَ حتركت من أجله األرض .. واألشجار ..والدواب..  

ا سكتَ  وما استكانَ  حىت ضـمه واعتنقًـه   أبكي حبيباً من أجله بكى جذع منربه حنيناً لفراقه وم
  ؟!أوليس مجاداً ..

  ؟!أوليس مجاداً ..أبكي حبيباً يف كفه الطاهرِ سبح احلصى 
  ؟!أوليس الطعام مجاداً ..أبكي حبيباً أمامه نطق الذراعُ  خوفاًَ عليه وقال إين مسموم فال تأكلين

والشجر احلجر لقونَ عليه السالمَ  أبكي حبيباً من أجله نطق؟!أوليسوا مجادا ...ي  
ونطقت من أجله كلمايت .. لتعرف من ألجله حترك إحساسي .. هل يكفي هذا ؟ أم أزيد يا كاتيب 

...  
  ؟..يا أيها الراقد يف املنامِ .. وصرختُ  أنثر أحباري 

  :فقلت له 
  ..وكيف ال أعرفُه وأنا من هديِه أرتوي 

  ..في ومن سنته أقت
  ..ومن سريته أستقي 

  ...إنه حممد عليه أفضلُ  صالة وأمتُ  تسليمٍ  ... إنه املصطفى .. إنه املختار .. إنه احلبيبُ  
  ...رسولُنا الذي زوى اهللا له األرض حىت رأى مشرقَها ومغربها بعضها فوق بعضٍ

  ..وزدتين شوقاً إليه..أبكيتين يا قلم  هو قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا ومرشدنا وقائدنا وأستاذُنا لقد
فإذا به ينظر إيل حبرقة  

  :فسألته 
  هل من خطبٍ جديد؟

  :فعاد يكتب ويقول
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  ؟.!أوما مسعت يا كاتيب عن الذين منه يسخرون 
  ؟..!أوما مسعت عن الذين من دينه يستهزؤون

  ؟..أوما علمت عن الذين بأقبحِ  األوصافِ  له يرمسون 
  :ت قاطعته وقل

  بلى بلى يا قلمي
  ؟..!عفواً عن رعاةِ  البقرِ  وهم أضلُُ من البقرِ ..! قرأتُ  ومسعتُ  عن البقرِ  

  :فقال يل متهجماً 
  ؟..وتثأر حلبيبك من هؤالِء الكفار... أوماااااااااااااااااااا تغارررررررر يا واحداً من املليار 

املصطفى يف املنامِ  غضبانٌ على من سكتَ  وما غـار  أوما مسعت أن شيخاً يقولُ  بأنه رأى احلبيبَ  
  وما ثار ؟

  ؟..وأنه تبسم ملن ناصره وآزره
  ...وسالت من عيين دمعات ...طأطأتُ  رأسي حينها

 وخرجت من نفسي آهاتٌ  وزفرات...  
  ونظرت إليه بِطرفِ  عيين مث نطقتُ 

  ..:أقول
  ...مِ على تلك األقال...مث آآه...آآآه يا قلمي 

  ...إين واهللاِ  ألشد غضباً من هؤالءِ  األقزامِ 
  ...ولكن أنت يا قلمي املُالم 

  ؟..ونالوا من شرعنا يف ما مضى من األيامِ ... أوما مسعت عن الذين سبوا اإلله قبلَ رسولنا 
  ؟.اإلعالمِ عرب وسائلِ  .. أوما رأيت نعيقَهم .. أوما مسعتَ  كالمهم.. أو ما قرأت حروفَهم 

  سخروا من الباري
  واستهزؤوا برسولنا اهلادي
  وضحكوا من ديين الغايل

  ومزقوا قرأين
  )) ...اهللا والشيطان وجهان لعملة واحدة ..(( حىت قال أحدهم 

  ؟..أين أنت ممن يلبسُ  لباس اإلسالمِ وهم فيهم يطعنون ليلَ ار... أين أنت من بين علمان ؟ 
  لذينأين أنت من أؤلئك ا

  بكفرِ صحابةِ  رسولنا يصرحون
  ..وبالشرك يصدعون 

  ؟..وبالسخرية واالستهزاء من السنةِ  يصدحون 
  ويف أمهاتِ  املؤمنني يطعنون ؟
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إليه حبدة فجأة نظرت  
وقلت:  

  ملَ السكوتُ يا صاحب الغرية ؟.. تكلم .. ما بك يا قلم اكتب 
  :فقال 

  ..وأحييت يف قليب اجلراح . .لقد أفحمتين .. ماذا عساي أن أقول 
  وأصابين اليأس من تكالب األعداء من كلِ  حدبٍ وصوبٍ 

  قاطعته مرتالً وبصوت الواثق
  :وقلت 

}درالَ ياء وشن نم يجا فَننرصن ماءهواْ جبكُذ قَد مهواْ أَنظَنلُ وسالر أَسيتى إِذَا استـنِ    حا عـنأْسب
  سورة يوسف) ١١٠(} قَومِ الْمجرِمني الْ

  وقلت له ال تيأس يا قلم ما دام فينا أمري يستدعي
  ..وعاملٌ  يفيت 

  ..وداعيةٌ يوجه 
  ..وخطيبٌ  ينادي 

  ..وشاعرٌ  ينظم 
  ..وتاجر يقاطع 
  ..ومنشد يشدو
  ..وامرأةٌ  تريب 

  ..وإعالمُ  جمد للمجدِ  يرنو ويرقى
  ..وقام لنصرته القليلُ  .. أمتنا باقٍ وإن غَفَلَ  الكثري وال حتزن فاخلري يف 

  ...وشد من أزري كما شددتُ  عليك كفي .. فضمين يا قلمي بقوةٍ  
  ..وللنصرِ  متهيئون .. واكتب للناسِ  أمجعني إننا للعزةِ قادمون 

  أنا ومن معي من الدعاةِ  لن نسكتَ  على رعاةِ  األبقار.. وأبشرك يا قلمي 
  لن ننسى ما خيططه بنو علمان واملنافقون الفجار

  ...ولن تستكني نبضات قلوبنا حىت نرى ذلة الكفار 
  وستطلق نبضات قلوبنا اليت هتفت حبب اهللا ورسوله محلة شعارها

  ))...املليار مع حممد ...(( 
  من موقع نبض الوفاء

  حممد صلى اهللا وعليه وسلملتشويه صورة أشرف اخللق ... ضدَ محلةِ  املليون اليت أطلقوها 
  وبذلوا هلا الغايل والنفيس ليصدوا عن سبيل اهللا
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}هِملَيكُونُ عت ا ثُمهقُوننفيفَس بِيلِ اللّهن سواْ عدصيل مالَهوقُونَ أَمنفواْ يكَفَر ينإِنَّ الَّذ    ةً ثُـمـرسح
هواْ إِلَى جكَفَر ينالَّذونَ ولَبغونَيرشحي مسورة األنفال) ٣٦(} ن  

  فكما حشدوا مليون منصرٍ  لتشويه صورة رسولنا حممد صلى اهللا عليه وسلم
  ..ويتخلقون خبلقِ  حممدٍ  .. يتبعون ملة حممد .. سنحشد بإذن اهللا مليار داعيةٍ  

  ..ويعيشون حياةَ  حممدٍ 
  ..وينصرون حممداً.. ويتشبهون بشكلِ  حممدٍ  ... ويأخذون سنةَ حممدٍ ... وجياهدون جهادَ  حممدٍ  

  ..ولكنها أيقظت العمالق يف نفوسنا .. وما حادثةُ  الدمنارك إال واحدةً مما خيططون له 
  ...ولعلها تكونُ  بدايةَ  االنطالقةِ  

 وكن للخري سابقاً ... وأستعد للتصدي لكل ناعقٍ  ... فامأل احلرب يا قلم...  
  .. وللشر ساحقا

  ..فيدخلين اجلنان .. لعلك تكونُ  سبباً يف رضى الرمحنِ  
  أبو زيد/ كتبه أخوكم احملب 

  مدير عام نبض الوفاء
  ...هـ ١٤٢٦\١٢\٢٩

========================== 
  صفة مزاح النيب صلى اهللا عليه وسلم

 
قف مع اإلنسان علـى أرض  إن اإلسالم دين واقعى ال حيلق ىف أجواء اخليال واملثالية الوامهة، ولكنه ي

وال يعامل الناس كأم مالئكة، ولكنه يعاملهم كبشر يأكلون الطعام وميشون ىف .. احلقيقة والواقع 
  .األسواق

لذلك مل يفرض اإلسالم على الناس أن يكون كل كالمهم ذكراً، وكل مساعهم قراناً، وكل فراغهم 
 –سـبحانه   –ىت خلقهم اهللا عليها، وقد خلقهم ىف املسجد، وإمنا اعترف م وبفطرم وغرائزهم ال

يفرحون وميرحون ويضحكون ويلعبون، ولقد كانت حياة النىب صلى اهللا عليه وسلم مثـاالً رائعـاً   
للحياة اإلنسانية املتكاملة، فهو ىف خلوته يصلى ويطيل اخلشوع والبكاء، ويقوم حىت تتورم قـدماه،  

، ولكنه مع احلياة والناس بشر سوى، حيب الطيبات ويـبش  وهو ىف احلق ال يباىل بأحد ىف جنب اهللا
  ويبتسم ويداعب وميزح وال يقول إال حقاً

الذى ال حيمل  –ولذا فال عجب أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يتفكه حيناً ويطرف للفكاهة واملزاح 
 فظاً وال غليظاً، وإننا أحياناً، فلم يكن النىب صلى اهللا عليه وسلم ىف حياته جافاً وال قاسياً وال –إمثاً 

  .عند استعراض سريته وحياته صلى اهللا عليه وسلم جندها قد ختللها نوع من الدعابة واملزاح
  كان صلى اهللا عليه وسلم ميزح وال يقول إال حقاً
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كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميزح وال يقول ىف مزاحه إال احلق، ووردت لنا أحاديث كثرية 
  :ىف ذلك منها

يا رسول اهللا إنك تداعبنا ): "أى الصحابة(قالوا : قال –رضى اهللا عنه  –ما جاء عن أىب هريرة  -١
  ".إىن وإن داعبتكم فال أقول إال حقاً: "، وىف رواية"ال أقول إال حقاً: قال صلى اهللا عليه وسلم! 

إىن ألمزح وال : "سلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: قال –رضى اهللا عنهما  –وىف رواية ابن عمر 
  ".أقول إال حقاً

 –رمحة اهللا  –فنجد أن اإلمام الغزاىل : ويطيب لنا أن نذكر بعض آراء علماء املسلمني ىف هذه املسألة
قد نقل : فإن قلت: "قد تكلم ىف هذه املسألة، وهى صفة مزاحه صلى اهللا عليه وسلم ويشرحها بقوله

إن قدرت على مـا  : لم وأصحابه، فكيف ينهى عنه؟ فأقولاملزاح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
قدر عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، وهو أن متزح وال تقول إال حقاً، وال تؤذى قلباً، 
وال تفرط فيه، وتقتصر أحياناً على الندور فال حرج عليك، ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ اإلنسان 

ويفرط فيه، مث يتمسك بفعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم فال ينبغـى أن   املزاح حرفة يواظب عليه
  ...".يغفل عن هذا 

إن املداعبة ال تناىف الكمال؛ بل هى من توابعه ومتمماته إذا كانـت  : "وقال اإلمام ابن حجر اهليثمى
 تـأليف قلـوب   –ا  –جارية على القانون الشرعى، بأن تكون على وفق الصدق واحلق، ويقصد 

الضعفاء وجربهم، وإدخال السرور عليهم والرفق م، ومزاحه صلى اهللا عليه وسلم سامل من مجيـع  
هذه األمور، يقع على جهة الندرة ملصلحة تامة، من مؤانسة بعض أصحابه، فهو ذا القصد سـنة،  

ـ : وما قيل وب أو إن األظهر أنه مباح ال غري فضعيف، إذ األصل من أفعاله صلى اهللا عليه وسلم وج
ندب للتأسى به فيها إال لدليل مينع من ذلك وال دليل هنا مينع منه، فتعني الندب كما هو مقتضـى  

  ".كالم الفقهاء واألصوليني
وكان صلى اهللا عليه وسلم يعرف بذلك ويقر به ويبيح املزاح حبضرته صلى اهللا عليه وسلم، ومـن  

صلى اهللا عليه وسلم جالس وال ينكـر مـا   متزح، والنىب  –رضى اهللا عنها  –ذلك أنه كان عائشة 
  .تقوله، بل كان يوافقها
عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم،   –رضى اهللا عنها  –مزحت عائشة : "فعن ابن أىب مليكة قال

بل : ، فقال النىب صلى اهللا عليه وسلم"بعض دعابات هذا احلى من كنانة! يا رسول اهللا: فقالت أمها
  ".بعض مزاحنا هذا احلى

  صور من مزاح النىب صلى اهللا عليه وسلم
  :مزاحه صلى اهللا عليه وسلم باألفعال -١

  :كان النىب صلى اهللا عليه وسلم ميازح صحابته بأفعاله وأقواله، فمن مناذج مزاحه بأفعاله
  :-رضى اهللا عنه  –مزاح النىب صلى اهللا عليه وسلم وزاهر بن حرام 
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نىب صلى اهللا عليه وسلم وزاهر بن حرام، وكان من الصحابة الذين حتكى كتب السنة لنا ما دار بني ال
  :يروى لنا هذه الدعابة –رضى اهللا عنه  –يبعثون اهلدايا للنىب صلى اهللا عليه وسلم، ولندع أنساً 

أن رجالً من أهل البادية كان امسه زاهر بن حرام وكان يهدى للنىب : " -رضى اهللا عنه  –عن أنس 
سلم اهلدية من البادية، وكان النىب صلى اهللا عليه وسلم حيبه وكان دميماً فأتاه الـنىب  صلى اهللا عليه و

أرسلىن من هذا؟ : صلى اهللا عليه وسلم يوماً وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو ال يبصره، فقال
عليـه   فالتفت، فعرف النىب صلى اهللا عليه وسلم فجعل ال يألو ما ألزق ظهره بصدر النىب صلى اهللا

يا رسول اهللا إذاً : من يشترى العبد؟ فقال: وسلم حني عرفه، وجعل النىب صلى اهللا عليه وسلم يقول
: واهللا جتدىن كاسداً، فقال النىب صلى اهللا عليه وسلم لكن عند اهللا لست بكاسد أنت غال، وىف رواية

  ".أنت عند اهللا رابح
  : -رضى اهللا عنها  –مع عائشة 

وسلم يقطع ملل احلياة الزوجية ببعض املزاح لترفيه عن أهله، فقد ورد أنه صلى  كان صلى اهللا عليه
  :اهللا عليه وسلم كان يسابق بعض زوجاته

أا كانت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ىف سفر، وهـى  : " -رضى اهللا عنها  –فعن عائشة 
فسبقته على رجلى، فلما كان بعد، تعاىل أسابقك، فسابقته، : تقدموا، مث قال: جارية، فقال ألصحابه

تعاىل أسابقك، ونسيت الذى كان وقد محلت : تقدموا، مث قال: خرجت معه ىف سفر، فقال ألصحابه
لتفعلن، فسابقته فسـبقىن،  : كيف أسابقك يا رسول اهللا، وأنا على هذه احلال؟ فقال: اللحم، فقلت

  ".هذه بتلك السبقة: فقال
  :مع األطفال

  :صلى اهللا عليه وسلم ميازحهم ويشاركهم لعبهمحىت األطفال كان 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصف عبداهللا وعبيـد اهللا  : فروى عن عبد اهللا بن احلارث قال

فيستبقون إليه فيقعون علـى ظهـره   : من سبق إىل فله كذا وكذا، قال: "وكثري بن العباس مث يقول
  ".وصدره فيقبلهم ويلتزمهم

  :صارمع رجل من األن
يتمازحون ويتضاحكون، وحيكى لنا أسيد بن حضري ما حـدث   –رضى اهللا عنهم  –كان األنصار 

  :بني النىب صلى اهللا عليه وسلم ورجل منهم
  صلى اهللا عليه وسلم

  سلمان بن فهد العودة
صلى اهللا  -مل يكتب ألحد من البشر من األثر واخللود والعظمة ما كتب لصاحب النسب الشريف 

  . -لمعليه وس
ولقد دونت يف سريته الكتب ، ودجبت يف مدحيه القصائد، وعمرت بذكره االس ، وبقيت عظمته 

  .قمة سامقة التطاهلا الظنون 
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تقلبت به صروف احلياة من قوة وضعف ، وغىن وفقر ، وكثرة وقلة ، ونصر وهزمية ، وظعن وإقامة 
قق عبودية املوقف لربه كما ينبغي ، وجوع وشبع ، وحزن وسرور ، فكان قدوة يف ذلك كله، وح

  .له 
ظل يف مكة ثالث عشرة سنة ، وما آمن معه إال قليل ، فما تذمر وال ضـجر ، وجـاءه أصـحابه    
يشتكون إليه ويسألونه الدعاء واالستنصار فحلف على نصر الدين ومتام األمر ، وأنكر عليهم أـم  

  .بوته ، ونصراً ألمر اهللا ، ال لألشخاص يستعجلون ، فكان األمر كما وعد ، علماً من أعالم ن
وكان من نصره أن تأتيه وفود العرب من كل ناحية مبايعة على اإلسالم والطاعة فما تغري وال تكبر ، 

  .وال انتصر لنفسه من قوم حاربوه وآذوه وعاندوا دينه 
  :كما كان يقول أبو سفيان بن احلارث 

  ... ...لعمرك إين يوم أمحل راية 
  خيل الالت خيل حممدلتغلب 

  ... ...لكاملدجل احلريان أظلم ليله 
  فهذا أواين حني أهدى وأهتدي

  ... ...هداين هاد غري نفسي ودلين 
  على اهللا من طردته كل مطرد

  ... ...وما محلت من ناقة فوق ظهرها 
  أبر وأوىف ذمة من حممد

حمة ، وعرف عدوه قبل صديقه أـا  فاستل العداوات ، وحما السخائم ، وألّف القلوب ، وأعاد اللُّ
النبوة ، وأنه مل يكن صاحب طموح شخصي وال باين جمد ذايت ، وإن كان الطموح واد لـبعض  

  .جنوده 
تعجب من عفويته وقلة تكلفه يف سائر أمره ، واحتفاظ شخصيته دوئها وطبيعتها وتوازا مهمـا  

  .تقلبت عليها األحوال، واختلفت عليها الطرائق 
قل إنسان إال وله طبعه اخلاص الذي يبني يف بعض احلال ويستتر يف بعض ، ويترتب عليه اسـترواح  

  . -صلى اهللا عليه وسلم-لقوم دون آخرين ، وحيكم العديد من مواقفه وتصرفاته حاشاه 
 فهو يقْبِل بوجهه على كل جليس ، وخياطب كل قوم بلغتهم ، وحيدثهم مبا يعرفون ، ويعاملهم بغاية
اللطف والرمحة واإلشفاق ، إال أن يكونوا حماربني محلوا السالح يف وجه احلق ، وأجلبوا إلطفاء نوره 

  .وحجب ضيائه 
  .كل طعام تيسر من احلالل فهو طعامه ، وكل فراش أتيح فهو وطاؤه ، وكل فرد أقبل فهو جليسه 

يئاً قط لطيبه ، ال طعامـاً وال  ما تكلف مفقوداً ، وال رد موجوداً ، وال عاب طعاماً ، وال جتنب ش
  .شراباً وال فراشاً وال كساًء، بل كان حيب الطيب، ولكن ال يتكلفه 
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سريته صفحة مكشوفة يعرفها حمبوه وشانئوه ، ولقد نقل لنا الرواة دقيق وصف بدنه ، وقسـمات  
لـوا  وجهه ، وصفة شعره ، وكم شيبة يف رأسه وحليته ، وطريقة حديثه ، وحركة يده ، كمـا نق 

تفصيل شأنه يف مأكله ، ومشربه ، ومركبه ، وسفره ، وإقامته ، وعبادته ، ورضاه ، وغضبه ، حىت 
دخلوا يف ذكر حاله مع أزواجه أمهات املؤمنني يف املعاشرة ، والغسل ، والقسم ، والنفقة ، واملداعبة 

  .، واملغاضبة ، واجلد، واملزاح ، وفصلوا يف خصوصيات احلياة وضروراا 
لعمر اهللا إن القارئ لسريته اليوم ليعرف من تفصيل أمره ما ال يعرفه الناس عن متبوعيهم من األحياء و

، وماال يعرفه الصديق عن صديقه ، وال الزوج عن زوجه ، وال كان أهل الكتاب يعرفونـه شـيئاً   
يف كل األحوال  يقاربه أو يدانيه عن أنبيائهم وهم أحياء ؛ وذلك لتكون سريته موضع القدوة واألسوة

  .، ولكل الناس
  ...فالرئيس واملدير والعامل والتاجر والزوج واألب واملعلم والغين والفقري 

  .كلهم جيدون يف سريته اهلداية التامة على تنوع أحواهلم وتفاوت طرائقهم 
ـ  -صلى اهللا عليه وسلم-والفرد الواحد ال خيرج عن حمل القدوة به  ا مهما تقلبت به احلال ، ومهم

  .ركب من األطوار، فهو القدوة واألسوة يف ذلك كله
وإنك لتقرأ سرية علم من األعالم فتندهش من جوانب العظمة يف شخصيته فإذا تأملت صـالحيتها  

  .لألسوة علمت أا تصلح هلذا العلم يف صفته وطبعه وتكوينه ، ولكنها قد ال تصلح لغريه 
لد على العبادة ، أو على العلم ، أو على الزهد ما يشعر ولقد يرى اإلنسان يف أحوال السالفني من اجل

  :أنه أبعد ما يكون عن حتقيقه حىت يقول لنفسه 
  ... ...ال تعرضن لذكرنا مع ذكرهم 

ليس الصحيح إذا مشى كاملقعد  
أحس بقرب التناول وسهولة املأخـذ ، وواقعيـة    -صلى اهللا عليه وسلم-فإذا قرأ سرية رسول اهللا 

  .االتباع 
أنا أخشاكم هللا ، وأتقاكم له، وأعلمكم مبـا  : " ىت لقد وقع من بعض أصحابه ما وقع فقال هلم ح

  ".أتقي
  " .اكلفوا من العمل ما تطيقون :" وقال 
إن هذا الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا ، واسـتعينوا  : " وقال 

  ".، والقصد القصد تبلغوا  بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة
وهلذا كان خري ما يرىب عليه السالكون مدارسة سريته وهديه وتقليب النظر فيها وإدمان مطالعتـها  

  .واستحضار معناها وسرها ، وأخذها بكليتها دون اجتزاء أو اعتساف 
: صب الشريف هذا املن -صلى اهللا عليه وسلم-مل جيعل ألحد وراء رسول اهللا  -عز وتعاىل-إن اهللا 

إىل ما " فبهداهم اقتده " منصب القدوة واألسوة ؛ ألنه مجع هدى السابقني الذين أمر أن يقتدي م 
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لقـد  : "  -سبحانه-وخيره به من صفات الكمال ونعوت اجلمال ، وهلذا قال  -تعاىل-خصه اهللا 
  ".اهللا كثرياً كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر 

وحياة خلفائه الراشدين هي املذكرة التفسريية والترمجـة العلميـة    -صلى اهللا عليه وسلم-إن حياته 
  .لنصوص الشريعة 

ومن اخلري أن تظل هذه السرية بواقعيتها وصدقها حمفوظة من تزيد الرواة ، ومبالغات النقلة اليت رمبا 
رق واملعجزات ، وذا يتخفف الناس مـن مقاربتـها   حولتها إىل ملحمة أسطورية تعتمد على اخلوا

  .واتباعها ليكتفوا بقراءا مع هز الرؤوس وسكب الدموع وقشعريرة البدن 
إن اآليات اليت تأيت مع األنبياء حق ، لكنها االستثناء الذي يؤكد القاعدة ، والقاعدة هي اجلريان مع 

  .السنن الكونية كما هي 
ورمبا من خاصتهم يستهويهم التأسي باألحوال العملية الظاهرة يف السـلوك  وكثريون من املسلمني ، 

" صلوا كما رأيتمـوين أصـلي   " يف صالته  -صلى اهللا عليه وسلم-والعبادة وغريها ، فيقتدون به 
  …وسنن اللباس والدخول واخلروج " خذوا عين مناسككم " وحجه 

، وال أهم ما فيه ، فإن اتباع اهلدي النبـوي يف  وهذا جزء من االتباع املشروع ، بيد أنه ليس كله 
املعاملة مع اهللا تعاىل ، والتجرد واإلخالص ، ومراقبة النفس ، وحتقيق املعاين املشروعة مـن احلـب   
واخلوف والرجاء أوىل بالعناية وأحق بالرعاية ، وإن كان ميدان التنافس يف هذا ضعيفاً ؛ ألن النـاس  

مكسبة للحمد والثناء من األمور الظاهرة اليت يراها الناس ، وال جيدون فيما يكون  -عادة–يتنافسون 
الشيء ذاته يف األمور اخلفية اليت ال يطلع عليها إال اهللا ، ورمبا حترى امرؤ صفة نبويـة يف عبـادة أو   
عمل واعتىن ا وتكلف متثلها فوق املشروع ، دون أن يكلف نفسه عناء التأمل يف سر هذه الصـفة  

  .ا وأثرها يف النفس وحكمته
وهذه املسائل ، حىت التعبدية منها ؛ ما شرعت إال ملنافع الناس ومصاحلهم العاجلة واآلجلة ، وليست 

  .قيمتها يف ذاا فحسب ، بل يف األثر الذي ينتج عنها فرياه صاحبه ويراه اآلخرون 
( ، إن كان ناشئاً فمثـل   -عليه السالم-وإنه خلليق بكل مسلم أن جيعل له ورداً من سرية املصطفى 

الفصول ( البن كثري أو الترمذي ، و ) الشمائل احملمدية ( لعزام، وإن كان شاباً فمثل ) بطل األبطال 
وإن كـان  ) ذيب سرية ابن هشام ( أو ) الرحيق املختوم ( أو ) خمتصر السرية ( البن كثري ، أو ) 

سبل اهلـدى  ( وإن كان متضلعاً باملطوالت فمثل ) ابن كثري ( أو ) سرية ابن هشام ( شيخاً فمثل 
  ) .نضرة النعيم ( وكتاب ) والرشاد 

رزقنا اهللا حب نبيه وحسن اتباعه ظاهراً وباطناً وحشرنا يف زمرته مع الذين أنعم عليهم من النبـيني  
  والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا

=============================== 
  !ور على أفعال الفاتيكانصمت القب
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  حممد حيىي. د

يف هدوء شديد، وبدون أن جترؤ أجهزة اإلعالم العربية على نشر أي تلميح عنه ولو من بعيد؛ نشـر  
الفاتيكان بيانا موجها إىل السيدات أو النساء الكاثوليكيات حيذرهن من الزواج باملسـلمني ألـن   

اإلنسانية واالضطهاد، السيما إذا انتقلن للعيش مـع   بذلك يعرضن أنفسهن خلطورة انتهاك حقوقهن
أزواجهن يف البالد اإلسالمية، ومل ينس البيان أن يدعو املسلمني إىل إدخال مبادئ املسـاواة بـني   

الفضائية ومل جترؤ الصحف العربيـة  ) اجلزيرة(جاء هذا اخلرب منذ أسابيع يف حمطة .. الرجال والنساء
كان حمق فيما يفعله من جتهم على املسلمني وعلى سلوكيام ألنه يعرف الفاتي. على نشره كما قلنا

مسبقًا أن أحدا لن جيرؤ على الرد عليه وأن الرؤساء املعنيني للمؤسسات العربية اإلسالمية هنا وهناك 
سوف تكمم أفواههم عن الرد على الفاتيكان املعظم، هذا إذا أرادوا أصالً أن يردوا ومل يكونوا مييلون 
إىل رأي الفاتيكان الذي أصبحت له عندهم قدسية طاغية ومرجعية عليا، والفاتيكان يعلم أن هؤالء 
 م، والفاتيكان حمقمشغولون اآلن باحلديث حول احلوار مع اآلخر وليس بالدفاع عن دينهم وعقيد

ن يف حالـة  كذلك يف طلب االمتناع عن زواج الكاثوليكيات من املسلمني؛ ألن الفاتيكان يعيش اآل
عدم االستقرار ووضع صعب يتحتم معه اهلجوم واخلروج بأي قضية مظهرية للفت األنظار وكسب 
الدعاية، والفاتيكان تسهم يف طول الدنيا وعرضها بالتستر على فضائح جنسية تقوم ا قطاعات من 

يف دول الكتلة كهنته ويف مناصب عليا بالتحرش واالعتداء على األطفال، والفاتيكان مطارد ومتهم 
الشرقية السابقة بأنه حياول نشر املذهب الكاثوليكي وسط أهل تلك البالد الذين يفترض أم يدينون 

فالفاتيكان يريد حتسني وضعه يف أوروبا بركوب موجة العداء لإلسالم ونبيه .. باملذهب األرثوذكسي
ويضمن بذلك وضع النص يف  ؛ ليكسب وضعا جيدا مع احلكومات الغربية،-صلى اهللا عليه وسلم–

الدستور األورويب املوحد على أن املسيحية هي اهلوية الثقافية والتراث اإلنساين للشعوب األوروبية، 
ولكن إذا كان الفاتيكان يسعى إىل كل هذه املكاسب وأبرزها حتويل األنظار عن فضـائح كهنتـه   

شويه صورة نيب اإلسالم؟ وإذا كان اجلنسية؛ فلماذا يكون ذلك على حساب الكذب على اإلسالم وت
الفاتيكان يفعل ما حيلو له؛ فإن اللوم جيب أن يوجه إىل أولئك الذين مألوا الدنيا مبا يسمونه احلـوار  
الديين مع الفاتيكان بالذات، وأقاموا لذلك اهليئات واإلدارات واملكاتب وجعلوها هي احلاكمة على 

املكاتب من األفندية الغامضني سلطات تفوق سلطة رؤساء املؤسسة الدينية، وجعلوا من رؤساء هذه 
  ).السابقني(هذه املؤسسات يف املشايخ 

لقد سكت هؤالء سكوت القبور على بيان الفاتيكان ومعهم حق؛ فلم تصدر هلم األوامر بذلك، بل 
 وبيانـات املـديح  ) املتطرفني طبعـا (األوامر تصدر فقط بإصدار بيانات السب والشتم للمسلمني 

والتفخيم يف فالن وعالن وعلى رأسهم الفاتيكان املعظم، ويكف هؤالء عارا أن رأسهم األعلى بابا 
روما أصدر بيانات يشجب فيها منع احلجاب يف فرنسا بينما بارك بعضهم هذه اخلطـوة العظيمـة   

  !نع احلجابوأضافوا إىل ما قاله وزير داخلية فرنسا بأن يغادراملسلمون فرنسا إذا مل يعجبهم قرار م
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ويبقى أن الفاتيكان غري حمق يف دعوة املسلمني إىل حتقيق املساواة بني الرجال والنساء؛ فهناك مساواة 
  !بالفعل بينهم يف العامل اإلسالمي يف الظلم والقهر وتكميم األفواه واالستعباد

======================== 
  طبت حياً وميتاً

  
  (*)نايف بن حممد اليحىي 

يف هذا الكون، أضاء بأنواره وحقيقتـه معـامل    -صلى اهللا عليه وسلم  -نور نبوة حبيبنا  ملا أشرق
احلياة، وأزال بصفائه ونقائه ظلمات الشرك وخرافات اجلهل والضالل، وطمست بيناتـه السـاطعة   
وبراهينه الصادقة كل لون من ألوان االحنراف العقدي أو التخلف البشري، فمبعثُه عليـه الصـالة   

فعند والدته ووضع أمه له رأت نوراً .. الم نور ورمحة للبشرية أضاءها حساً قبل أن يضيئها معىنوالس
  خرج منها فأضاء مدائن بصرى والشام حىت أبصره أهل تلك املدن،،

إن الرسول لنور يستضاء به  
  وصارم من سيوف اهللا مسلولُ

حجر يسلم عليه، وذا طعام يسبح بني فهذا .. بل إن اجلمادات واحليوانات استبشرت وسعدت بنبوته
يديه، وذاك جذع حين إليه، وتلك ناقة تشكو صاحبها لقسوته، وذاك ذئب يبشر بنبوته، وتلكم إبل 

  .تتسابق لينحرها بيده، وكل هذه األمثلة وردت ونقلت يف أحاديث صحيحة
وال هياماً بالوجدان، إال ولذا كان لزاماً على أهل اإلميان أن يعلموا أن حب اهللا ليس دعوى باللسان، 

وإن اإلميان ليس فقـط  .. أن يصاحبه االتباع لرسول اهللا، والسري على هداه، وحتقيق منهجه يف احلياة
كلمات تقال، وال عبارات تردد، وال مشاعر جتيش، وال شعائر تقام، ولكنه طاعـة هللا والرسـول،   

تعليقاً علـى قولـه    -رمحه اهللا  -كثري  ولذا يقول اإلمام ابن.وعمل مبنهج اهللا الذي حيمله الرسول
هذه اآلية الكرمية : سورة آل عمران) ٣١(}قُلْ إِن كُنتم تحبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه{:سبحانه

حاكمة على كل من ادعى حمبة اهللا وليس هو على الطريقة احملمدية، فإنه كاذب يف نفس األمر حىت 
من عمل عمـالً  (كما ثبت يف الصحيح . مدي والدين النبوي يف مجيع أقواله وأعمالهيتبع الشرع احمل

  ).ليس عليه أمرنا فهو رد
زعم قوم حمبة اهللا : ليس الشأن أن حتب وإمنا الشأن أن حتب، وقال احلسن: وكما قال بعض احلكماء

  .فابتالهم اهللا ذه اآلية
ومن تأمل يف السري واألخبار الثابتة من شـهادة  : (ملعاديف كتابه زاد ا -رمحه اهللا  -وقال ابن القيم 

بالرسالة وأنه صادق، فلم تدخلـهم   -صلى اهللا عليه وسلم  -كثري من أهل الكتاب واملشركني له 
وال املعرفة .. علم أن اإلسالم أمر وراء ذلك، وأنه ليس جمرد املعرفة فقط.. هذه الشهادة يف اإلسالم

  .ة واإلقرار واالنقياد والتزام طاعته ودينه ظاهراً وباطناًبل املعرف.. واإلقرار فقط
  بريدة(*) 
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  هـ١١/١/١٤٢٧نشرت جريدة اجلزيرة يف 
  ارم الذي يسخر من الرسول الكرمي

  (*)عبدالكرمي بن عبداهللا املشيقح 
. من ضروب الغباء والسخافة حينما حياول األقزام أن جيرحوا مشاعر املسلمني من منطلق عـداوم 

هـ عددا من الرسـومات ذات  ١٤٢٦عام  ٨-٢٦الدمنركية يوم ) جالند ربوسنت(شرت صحيفة ن
الصور الكاريكاتريية الساخرة لسيد األولني واآلخرين وخامت النبيني وإمامهم وقدوم وخرية اهللا من 

  .خلقه حممد بن عبداهللا عليه أفضل الصالة وأمت التسليم
  .ر شلت يداه ما معناه أن حممدا جمرم حربرسم الكاتب ارم يف إحدى هذه الصو

ظنا منه قبحه اهللا وأخزاه أن عمله سوف يهدد بالنقصان من مقام ومكانة الرسول الكرمي صـاحب  
  .املقام احملمود واحلوض املورود

وبعد ذلك يف يوم عيد األضحى املبارك تكالبت أعوانه من النصارى يف تعميـق جـذور العـداوة    
لتساهم يف ) ماجزينت النروجيية(ومن مجيع املسلمني وقد أدلت بدلوها جريدة الساخرة من اإلسالم 

كَذَلك قَالَ الَّذين من قَبلهِم مثْلَ قَولهِم تشابهت {قال اهللا تعاىل يف سورة البقرة . جرمية نشر الصور
مهف عباد اهللا وأحبهم إليـه  ولعل من الدواعي لشن هذه الغارة الصحفية الرعناء يف سب أشر}قُلُوب

وهذه الدمنارك منذ عدة أشهر كما علمنا تسلط عرب صحفها ووسائل إعالمها محلة شرسة بسبب أن 
بعض أبناء شعبها أقبلوا جديا على اعتناق الدين اإلسالمي كغريهم من شعوب العامل، وبذلك أغواهم 

وتشويه سريته ورسالته ودعوته اليت  الشيطان رسول هلم حماولة التطاول على الرسول الكرمي املعصوم
جعلها اهللا رمحة للعاملني، ويظنون خطأ أم سوف يوقفون هذا الزحف اإلسالمي ايد، ولكن بإذن 

  .اهللا سيدخل الناس يف دين اهللا طائعني خمتارين على رغم أنوفهم والسحب ال يضرها نبح الكالب
سالمية اليت أثار غضبها ما نشرته هاتان الصحيفتان؛ ولقد ملسنا واحلمد هللا فيضا من تذمر الشعوب اإل

لذلك السبب اختذت الدول اإلسالمية جمموعة من اإلجراءات اإلجيابية املشكورة وهـي املقاطعـة   
  .التجارية والسياسية والعمالة وغري ذلك

لعزيز حفظه وقد سارع الختاذها صاحب املبادرات البناءة املعروفة خادم احلرمني امللك عبداهللا بن عبدا
  .اهللا ووفقه وأدام عزه

وبناء عليه قدمت الدولتان الدمنركية والنروجيية اعتذارمها بعد الضغط عليهما باملقاطعة وحنن نقول إن 
حنن نطالب باستمرار املقاطعة اليت تعترب العقوبة الرادعة ولو استطعنا . االعتذار ال يكفي أبدا ال يكفي

  .أكثر من ذلك لفعلنا
على شامت الرسول ذكر أنه جيب ) الصارم املسلول(لعالمة أمحد بن تيمية رمحه اهللا يف كتابه فقد ذكر ا

قتله مسلما كان أو كافرا؛ ألن حمبة الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم واجبة علينا فهو أحب مـن  
  .أنفسنا وأوالدنا ووالدينا والناس أمجعني

  بريدة(*) 
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  يف الدفاع عن اهلوية اخلط األول... عدوان على الذاكرة
 هــــــــ٩/١/١٤٢٧نشـــــــرت جريـــــــدة الـــــــوطن يف 

=======================  
  اخلط األول يف الدفاع عن اهلوية... عدوان على الذاكرة

 
  *يوسف مكي

يف حديث سابق أشرت إىل أن احلرب اليت تتعرض هلا األمة حاليا ال تستهدف احتالل األرض وب 
لذاكرة، لسبب بدهي ومنطقي هو أن الذاكرة هي خـط الـدفاع   الثروة فقط، بل إىل التعدي على ا

  .األول عن اهلوية
اجلواب بداهة يكمن يف رؤيتنا هلا باعتبارهـا  . ملاذا نعترب الذاكرة اخلط األول يف الدفاع عن اهلوية؟

هـذه  . احلاضن ملا ختتزنه األمة يف وجداا من مواريث تراكمت وترسخت عرب عقب تارخيية ممتدة
وحني نشري إىل املواريث فإن املقصود ا جمموع اخلصائص الدينيـة  . يث هي اليت تشكل اهلويةاملوار

والتارخيية واللغوية والنفسية اليت تؤدي إىل الفصل بشكل حاسم بني مجاعة من الناس وأخرى، واليت 
يف  األول، داخلي يتمثـل : وتنتج هذه اخلصائص عن عاملني رئيسيني. تشكل جمتمعة شخصية األمة

والثاين، يعكس تفاعل األمة مع وضع عاملي فوار متغري، مفرزا موجـات ثقافيـة   . تقاليد ومواريث
متعددة ومناذج حضارية خمتلفة، ينتج عنها ردود أفعال ذاتية تفرض التعامل خبصوصـية مـع تلـك    

  .التقاليد، ماحنة إياها هوية جديدة
ذا الوعي شرط أساسي وضروري للصمود وه. وإذن فالذاكرة، يف جانب مهم منها هي وعي الذات

وال نبالغ إذا قلنا إن األمـة  . والتماهي مع إرادة البقاء، وهو أيضا شرط ال مفر منه للتهيؤ للمستقبل
العربية يف مواجهتها للمحتل، قد استندت كثريا على ذاكرا، واستمدت منها املنعة والقوة لتحقيـق  

  .ا احلضاري وكان اإلسالم هو أهم أركان ذلك املخزونالنصر، من خالل استنهاضها إلرثها وخمزو
وقد شهد صـدر  . ومع أن وجود العربية سابق لإلسالم، إال أن العرب مل يؤسسوا كيانا مركزيا قبله

وكان اإلسالم أول من أدخل فكرة األمة لديهم، . الدعوة اإلسالمية قفزات حضارية بالنسبة للعرب
بقي مفهوم . ألكرم عليه أفضل الصالة والسالم أسسها وتنظيمها،،تربطها العقيدة، ووضع الرسول ا

األمة راسخا، واستمر حمور الفكر والتعامل يف دار اإلسالم، ولكن قوة األمة سياسيا مل تتحقق إال يف 
  .فترة قوة العرب

كانت العالقة بني العرب واإلسالم قوية وعصية على االنفصام، وقد شاء العلي القـدير أن تكـون   
لقد نزل القرآن الكرمي باللسان العريب املبني، ومحل العرب راية . ذلك باستمرار، عرب حقب التاريخك

ووضعت أصول الشـريعة  . اإلسالم يف املراحل األوىل لبزوغ فجره، واقترنت أجماده وانتصاراته م
ذلـك دورا  وقد أعطى . والفقه بثقافتهم ولغتهم، وكان جل علمائه ومفكريه يف صبح تأسيسه منهم

وباملثل، توحد العرب باإلسالم، ألول مرة يف تارخيهم، . مركزيا ومميزا يف مسرية اإلسالم عرب العصور
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وبه كونوا أول دولة ضمتهم مجيعا، هي دولة اخلالفة، استمرت فترة جتاوزت القرنني، قبل أن يـربز  
  .فيها تأثري األجناس غري العربية

ين اإلسالمي احلنيف وبني أبناء هذه األمة، لدرجة جعلت من هكذا أصبحت العالقة عضوية بني الد
وكان احملتلون يدركون بقوة . الصعب على املرء الفصل بني العدوان على الدين والعدوان على األمة

ولذلك كانوا ال يفصلون بني العدوان على األرض والعرض وبـني العـدوان علـى    . هذه احلقيقة
  .املقدسات اإلسالمية

سبيل املثال، االستعمار الفرنسي يف اجلزائر يقوم بالسطو على األرض واملمتلكات، وميارس رأينا على 
امتهانا للعقيدة اإلسالمية، ومينع السكان من التحدث بالعربية، حمرضا على االبتعاد عـن الطقـوس   

، وتدمري وكان يعترب ذلك جزءا من وسائل ختريب الثقافة القومية للشعب اجلزائري. والعبادات الدينية
فكان البد واحلال هذه أن يكون اجتاه املقاومة الوطنية ورد الفعل ضد عـدوان املسـتعمر   . مقوماته

  .تداخل املعاين واملضامني الدينية مع معاين ومضامني الكفاح الوطين من أجل االستقالل
ذاكرته احلروب  وحني وصل اجلنرال اللينيب أثناء احلرب العاملية األوىل، واحتل فلسطني، مل تغب عن

وعند وصوله إىل قرب البطل ااهد صالح الدين . الصليبية، رغم أن الثورة العربية كانت حليفة لبالده
  ".ها حنن عدنا يا صالح الدين"األيويب، بطل موقعة حطني، قال خماطبا له 

هذه املساجد ف. وضمن هذا التحليل، ميكننا فهم ملاذا تدمر بيوت اهللا عند أي غزو استعماري صلييب
هي جزء من قوة الشعب املؤمن، وجزء من موروثه احلضاري، وعنصر هام من عناصر مقاومته للبغي 

ومن هنا نفهم ملاذا حرص جمرم احلرب، أرييل شارون على تدنيس املسجد األقصى، وملاذا . والعدوان
س يف حرب يونيو عـام  تعرض أوىل القبلتني وثالث احلرمني، لعدة حماوالت ختريبية منذ احتالل القد

ويـأيت  . إن شارون يريد أن يركع الفلسطينيني ويقهر إرادم، من خالل التعرض ملعتقدام. ١٩٦٧
التعرض ألماكن العبادة، يف الغالب متزامنا مع اعتداءات أخرى على العرض واألرض والكرامة، ظنا 

  .ممن الغزاة أم بذلك سيتمكنون من إضعاف مقاومة الشعب احملتل هل
يف واقعنا العريب، شهدنا من جهة قوة مقاومة الشعب احملتل للغزاة، والتمكن من انتزاع االسـتقالل  

لكن ذلك، لألسف، مل يعزز بفعل مماثـل بعـد احلصـول علـى     . والنصر يف معظم البلدان العربية
 يومنا هـذا أي  لقد غاب عن النظام العريب الرمسي، منذ اية احلرب العاملية الثانية وحىت. االستقالل

الصهيوين، وانعدم معها أيضا أي ختطـيط عملـي    -متصور استراتيجي للتعامل مع الصراع العريب
  .وعلمي لصناعة املستقبل

م، وعجـز عـن حتقيـق    ١٩٤٧عجز النظام العريب عن التعامل جبدية مع قرار تقسيم فلسطني عام 
وعجز عن الرد على عدوان الصهاينة يف  .التضامن يف مواجهة األحالف واملشاريع األجنبية املشبوهة

م، ووقف العرب مجيعا متفرجني وهم يسمعون استغاثات أطفال فلسطني، ويسمعون أدق ١٩٦٧عام 
ووقفوا صامتني أيضا أمام تدمري أمريكي منهجي لبغـداد  . التفاصيل عن جمزرة صربا وشاتيال يف لبنان

وعجزوا عن إسناد أطفال احلجارة يف انتفاضتهم . عاصمة العباسيني وقتل األطفال يف ملجأ العامرية
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وعجزوا وعجزوا رغم وعود سخية .. الباسلة بفلسطني، وشاركوا بالصمت العاجز يف احتالل العراق
ووضح للجميع أن .. قدموها باجلهاد وبالدفاع عن األرض والثوابت والتمسك باملعاهدات واملواثيق

  .حلرب املسكوب يف صياغتهاتلك الوعود قد انتهكت مجيعا قبل أن جيف ا
وبدال من حتقيق احلد األدىن من التضامن العريب، من أجل البناء والتنمية ومواجهة العدوان استمرت 

وألم ما زالوا يعيشون روح القبيلة متسـكوا، جتـاه   . عقلية داحس والغرباء هي السائدة فيما بينهم
ا حمافظني عليها، وحني عزموا على الدخول ، وبقو"ال تصاحل"بعضهم، بوصية كليب ألخيه املهلهل 

يف العصر اجلديد تباروا إىل متزيق نسخ من تلك الوصية ولكن ليس مع بعضهم البعض، بل يف كامب 
  .ديفيد ووادي عربة وأوسلوا

كان الشعب يف كل مرة تواجه األمة فيها حتديا مصرييا، يهب إىل الشوارع، بأشكال عفوية، معـربا  
دورات ما تلبث أن تنقطع، شأا يف ذلك شأن العواصـف واألعاصـري يف    عن سخطه وغضبه يف

الكون، قانوا الطبيعي أن تأيت بشكل دراماتيكي ومفاجئ، مث ما تلبث أن تسكن ومـد، ليعـود   
يتركون الشوارع حاملني معهم يافطام وقتالهم وجرحاهم، وال ... بعدها الناس إىل حيام املعتادة

  .أثر لتلك االنطالقات العفوية إال ما تدونه األسفار واملراجع والكتب يبقى بعد ذلك من
اآلن حيدث من جديد عدوان خطري على ذاكرة األمة من خالل التعرض لشخصية نيب األمة حممـد  

فبعد أن نشرت إحدى الصحف الدمناركية رسوما كاريكاتوريـة يف سـبتمرب   . صلى اهللا عليه وسلم
هللا عليه وسلم، قامت اجلاليات اإلسالمية حبث احلكومة الختاذ موقـف  املاضي تتعرض للنيب صلى ا

يراعي مشاعر املسلمني، لكن رئيس الوزراء الدمناركي رفض ذلك مؤكدا على أن تلك اجلرمية تـأيت  
والغريب أن عددا من الدول األوروبية . يف سياق حرية الرأي اليت تكفلها أنظمة اتمع يف ذلك البلد

وأصبح التحدي واضحا حني قامـت أعـداد مـن اـالت     ، اطف مع تلك اجلرميةقد سارع للتع
وبدأت املعركة تتخـذ أبعـادا   . والصحف األوروبية يف النمسا وفرنسا بإعادة نشر تلك الرسومات

سياسية كبرية إثر تصريح الرئيس األمريكي، جورج بوش أن حكومته تقف، يف هـذه القضـية، إىل   
  .بكل قوة، وأا لن تتردد عن نصرم جانب حلفائها األوروبيني

حىت اآلن مل يسمع املواطن العريب أي رد فعل واضح من املسؤولني العرب، على االستهجان األورويب 
فهل متكن املعتدون من اغتيال الـذاكرة ومصـادرة   . واألمريكي باملقدسات واملعتقدات اإلسالمية

  !ذا يتبقى لنا كي ندافع عنه؟وإذا ما حتقق ذلك، ال مسح اهللا، فما .. اهلوية
  كاتب أكادميي سعودي متخصص يف السياسة املقارنة*

============================ 
  بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا... عذراً 

  -- : الكاتب
ال يألونكم خباالً ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما :"احلمد هللا القائل يف حمكم الترتيل 

  "ورهم أكرب، قد بينا لكم اآليات إن كنتم تعقلونختفي  صد
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  :أيها املسلمون
أما وصل أمساعكم ردود حكام املسلمني املزلزلةَ على هذه  اإلساءات؟ أما مسعتم قولَ شيخِ األزهر 

  !الذي فاق يف رده املخيف كلَّ التصورات؟
الدمناركية، ومل يتوقف األمر عند فهؤالء حكام السعودية محاة البيت العتيق، يدعون ملقاطعة املنتجات 

هذا احلد بل طلبوا السفري الدمنركي وأبلغوه االستنكار والشديد اللهجة،وحاكم مصر حيذر الغرب 
  ناصحاً هلم من الدخول يف منطقة خطرة، أما شيخ األزهر فيقول بعد أن التقى السفري

ادئ اإلنسانية الكرمية، سواء كانت هذه إن اإلساءة إىل األموات بصفة عامة تتناىف مع املب:" الدمنركي 
وأضاف أنه " اإلساءة إىل  األموات من األنبياء أو الصاحلني أو السياسيني وغريهم ممن فارقوا احلياة

  ؛ألنه فارق احلياة، مؤكداً أن_ صلى اهللا عليه وسلم_يرفض اإلساءة إىل الرسول 
  !وااألمم العاقلة الرشيدة حتترم الذين انتهت آجاهلم ومات

  !فالرسول صلى اهللا عليه وسلم يف نظره كغريه من الناس،  واملشكلة يف كونه ميتاً
فال نقول إال سحقا وبعداً ملن ارتضى لنفسه الذلة  واملهانة، ورضي بأن يكون للكافر عميالً وناصحاً 

  .أميناً، أو عامل سلطان باع دينه بدنيا غريه
  ؟فأين كان هؤالء عندما مزقت أمريكا املصحف

  أين كانوا عندنا اغتصبت أمريكا النساء ؟
  أين كانوا عندما تطاولوا على اإلسالم وعلى اهللا عز وجل؟
  !فهل طلبوا السفري األمريكي وقاطعوا املنتجات األمريكية ؟

  وهل جرؤوا على طلب سفري بريطانيا أو فرنسا؟
  وهل سيقاطعون كل هذه الدول اليت اعتدت على اإلسالم  واملسلمني؟

أن املسألة لعبة يلعبوا ال أكثر، فرييدون أن يبينوا  للمسلمني حرصهم على رسول اهللا صلى اهللا  أم
  .عليه وسلم الذي  هو بريء منهم ومما يصنعون

  وهل لنا أن ننسى مواقفهم اهلزيلة أمام الغرب الكافر؟
وأمي، فاحلكام سكرى يف عذراً إليك بأيب أنت ... كال واهللا  و عذراً إليك رسول اهللا... كال واهللا 

  !ظلمام  يعمهون، متسلطون علينا أقزام عمالء ألعدائنا فكيف تراهم  يتحركون
  .ملا كان ما  كان... فلو كان لإلسالم دولة وكيان يا رسول اهللا 

ففرنسا املتبجحة على املسلمني مبنع احلجاب وحبريتها  العفنة اليوم، أرادت عرض مسرحية تسيء 
لق  اهللا، فما كان من خليفة املسلمني العثماين إال أن هددها  باجتياحها إن عرضت إليك يا خري خ

املسرحية ومنعها بالقوة، قوة جيش  اخلالفة، فخنعت واستكانت لتهديد خليفة املسلمني يف أواخر  
وهل كان هذا سيحدث لو أم وجدوا .  عهد الدولة العثمانية، عندما كانت تسمى بالرجل املريض

  !ن املسلمني كما  كانوا أيام عمر الفاورق رضي اهللا عنه يا رسول اهللا ؟صبيا
  وإن كنا كذلك فهل تكفي مقاطعة البضائع الدمنركية  والفرنسية؟
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  وهل تكفي مقاطعة البضائع األمريكية والربيطانية  واألملانية والسويسرية؟
  هل هذا كاف ملعاقبة من فعل هذا برسول اهللا؟

لغليل إال قطع رؤوس من سولت هلم  أنفسهم االعتداء على اإلسالم أو القرآن أو فواهللا ال يشفي ا
  .خري األنام

وهذا ال يكون إال بإعالن احلرب الفعلية على هؤالء وال  يكون ذلك إال بالعمل اجلاد املخلص إلقامة 
 بعد ذلك كيان املسلمني  الذي ميثلهم ويذب عن أعراضهم وحيمي محاهم فال يدوس احلمى  أحد

  .أبداً
فهذه الدول احملاربة فعالً لإلسالم واملسلمني جيب قطع  العالقات معها وإعالن احلرب عليها حىت 

ننسيهم وساوس  الرأمسالية واحلرية الشيطانية، حىت يدركوا حينها من  يتحدون وملن يسيئون، وعلى 
  .من ينفثون مسومهم ويتجرؤون

  .فة اليت فيها عزكم  وعز هذا الدين أيها املسلمونفإىل العمل مع العاملني إلقامة اخلال
  يوماً وأنتم  على قيد احلياة بكم دماُء" أمحد " أيشتم 

  ال نساُء... ..وفيكم  رجال للمنية...ويسخر حاقد منكم
  أبوكم  يهان فال يغاث وال جياُء....وأنتم ألف مليون

  جبيش اليهاب غمار حرب  تدين له البسيطة والفضاء
  زت لذاك اخلطب أرض  وخضبت االكف له الدماءأال اهت

  عظمى  تساوى املوت فيها والبقاُء.. هللا..وهالّ غضبة 
  فيها يساُء........ ذات يوم  حياة بعده.. فال طابت حلر

  تظللها السماُء.. مقام  على أرض... لعرضِ حممد ولنا
  طاب الفناُء" حممد" كال وريب  ألجل " أمحد" أحيزن

  "منهم فداُء" حممد"ديت وعرضي  لعرض فإن أيب ووال"
  .  وإين داع لكم فأمنوا يرمحكم اهللا 

اللهم إنتقم ممن أساء لنبيك، اللهم انتقم ممن أساء  لنبيك، اللهم انتقم ممن أساء لنبيك، اهللا اخذل من 
  .خذله  وانصر من نصره وقو من يريد الثأر له بقوة من عندك

تستخدمنا يف طاعتك وأن  جتعل لنا سهماً يف إقامة دولتك،  اللهم إنا نسألك جباللك وعظمتك أن
  .وأن راق دماؤنا يف  سبيل إعالء دينك

اللهم استخلفنا يف أرضك، ومكنن لنا ديننا الذي ارتضيت  لنا واجعلنا من الذين إن مكنتهم يف 
  . اهللا حق جهادهاألرض أقاموا الصالة  وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف ووا عن املنكر، وجاهدوا يف

اللهم .. اللهم يا أرحم الرامحني، امجع على احلق كلمة املسلمني،  وألف بني قلوب عبادك املؤمنني
اللهم واحقن  دماءهم وآمن روعام ... أصلح ذات بينهم،  وانزع الغل واحلسد والبغضاء من قلوم
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عداء اإلسالم من االجنليز واليهود اللهم عليك بأعدائك أ.  ومكنا من الثأر ممن ظلمهم وبغى عليهم
  .  واألمريكان، ومن لف لفهم، اللهم عليك م ومبن حالفهم وناصرمهمن حكام العرب واملسلمني

اللهم وحد بالد املسلمني يف دولة واحدة، ورايام يف راية واحدة، واجعل جيشهم واحداً وحاكمهم 
  .واحداً يطبق فينا شرعك ومتن عليه بنصرك

  .   ا مغلوبون فانتصر لنا يا أرحم الرامحنياللهم إن
  . وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

================================  
  يا رسول اهللا.. عذراً

 
  حممد بن عثمان الركبان. د

  ..مل تشهد البشرية أكرم منه، وال عرفت اإلنسان أعظم منه
لقد من اهللا على املؤمنني {: نية، ومنته على األمة اإلسالميةفهو هداية اهللا للبشرية، ونعمته على اإلنسا

إذ بعث فيهم رسوالً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من 
  .}قبل لفي ضالل مبني

: خـرة أخرجنا من الظلمات إىل النور، ومن الغواية إىل اهلداية، ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآل
  .}لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم{

مل يدع خرياً إال دلنا عليه وال شراً إال حذرنا منه، وال أمراً يهم األمة يف حاضر أمرها ومستقبلها إال 
  .كان له صلى اهللا عليه وسلم خرباً عنه

يزيغ عنها إال هالك، صلى اهللا عليه، وعلى آله وصحبه وذريته تركنا على البيضاء، ليلها كنهارها، ال 
  .وأزواجه وآل بيته، وحشرنا حتت لوائه يوم القيامة، وأدخلنا يف شفاعته، ومجعنا به يف اجلنة

مل يكن حزنه لدنياه، وال لضيق عيشة، وال لقلة ذات يده، فقد بسطت له الدنيا، وأعطي مفاتيحها، 
شبع يوماً؛ لكن حزنه وتكدره وضيق صدره العراضنا عن رسالته، وحيادنا واختار أن جيوع يوماً وي

قال سبحانه .. عن منهجه، وبعدنا عن سنته، وحرصنا منه علينا، وطمعاً يف هدايتنا، ورغبة يف منفعتنا
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مبا يقولون، فسبح حبمد ربك وكن مـن السـاجدين،   {: وتعاىل عنه

أي  -} لعلك باخع نفسك أال يكونوا مؤمنني{: وقال عنه سبحانه} ك اليقنيواعبد ربك حىت يأتي
وإن كان كرب عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً يف األرض {: وقال عنه سبحانه -مهلكها 

أو سلماً يف السماء فتأتيهم بآية ولو شاء اهللا جلمعهم على اهلدى فال تكونن مـن اجلـاهلني، إمنـا    
  .}يسمعون واملوتى يبعثهم اهللا مث إليه يرجعون يستجيب الذين

فاللهم صل وسلم عليه، وأرفع يف عليني مرتلته، وآته الوسيلة والدرجة الرفيعة من اجلنـة، واملقـام   
  .احملمود الذي وعدته
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كان لكل نيب دعوة مستجابة، دعا ا على أمته، وأهلك اهللا ا قومه، لعصيام وفجورهم وبعدهم 
م وأذيتهم له، لكن نبينا عليه الصالة والسالم الرؤوف بأمته، احلليم على قومه، الصبور عن منهج ر

يوم تشتد الكروب، وتعظم اخلطوب، ويطول .. على أذيته، ادخر تلك الدعوة املستجابة ليوم القيامة
ب، على الناس املوقف، ويأذن اجلبار جل جالله له بالشفاعة العظمى يف موقف القيامة لفصل اخلطـا 

مصري أمته، مل يذكر جناة نفسه، وال ذريته وأهل بيتـه، وإمنـا   .. فيكون أول مهه، ومنتهى اهتمامه
  .»أميت، أميت«

فصلوات ريب عليك يا رسول اهللا ما ذكرك الذاكرون، وما غفل عن ذكرك الغافلون، وما تعدى على 
  .جنابك املعتدون

. نفديك بأرواحنا ودماؤنا وأموالنـا وأهلينـا   إن مرتلتك يف نفوسنا عظيمة، وقدرك يف قلوبنا كبري،
  .فنحورنا دون حنرك يا رسول اهللا، ودمائنا نقدمها رخيصة للذب عنك يا نيب اهللا

لقد وصلت األمة يف هذا الزمان إىل ضحضاح من املهانة تطاول فيه األدىن على األعلى، وجترأ فيـه  
  .م له به وال قدر له على الثبات عليهالسفيه على العقالء، وحتدث فيه من ال يفقه فيما ال عل

مل يسلم من جراءم مقام الربوبية، ومرتلة األلوهية، فنسبوا هللا تعاىل الصاحبة والولد، ونعتوه سبحانه 
بأرذل األوصاف وأقل املنازل، أوصاف وكالم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشـق األرض وختـر   

  .اجلبال هداً
وأراذل البشرية يتطاولون على مقام النبوة، وحوزة الرسالة، ويطعنـون يف  وها هم اليوم أقزام العامل، 

شخص املصطفى الكرمي صلى اهللا عليه وسلم املرته عن كل نقيصة يف حدود بشريته وخلق اهللا تعاىل 
  .له

صحيح أن تطاول األقزام على الكبار ال يقلل من شأم، وتعدي احلقريين على مقام العظام ال ينـال  
م، لكنه ابتالء اهللا تعاىل لألمة ملعرفة مرتلة نبيهم عندهم، وامتحان من اهللا تعاىل للمؤمنني يف من شرفه

  .الدفاع عن دينهم
إنه ما كان لتلك الشرذمة أن تنال من مكانة سيدنا، ومقام إمامنا، ومرتلة قـدوتنا، عليـه الصـالة    

اتباع منهجه، واستحيينا من امتثـال  والسالم إال حني قصرنا يف تعظيمه وإنزاله قدره، وتكاسلنا عن 
سنته، وما كان هلم أن يصلوا إىل هذا احلد من اجلراءة لو ال سباق معرفتهم بضعف اتباعه، وخـور  

فلو كان االعتداء على ملك أو رئيس أو قائد لدولة لقامت قائمة أهل تلك الـديار،  . املدافعني عنه
ن تسفك من أجله الدماء، وتقطع مـن أجلـه   وثارت ثائرم، وحق هلم ذلك، لكن رسولنا أوىل أ

العالقات، وتقاطع من أجله املنتجات، فمحبته عليه الصالة والسالم ليست حصراً على امللتحني، وال 
حجراً على امللتزمني، بل هي واجبة على كل من شهد له بالرسالة، وآمن بدين اإلسالم، وأحب اهللا 

  .}حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا غفور رحيمقل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين {: تعاىل
أوقفوا هذه املهازل، قبل أن تنتج ردود أفعال ال حيمد عقباها، وحتدث حـوادث  .. فيا عقالء العامل

  .يبكي العامل من ألوائها، وكوارث تضج البشرية من مداها
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اليست املبادرة للدفاع عن .. لمويا قادة العامل اإلسالمي، ويا علماءه، ويا جتار املسلمني، ويا كل مس
سيد األولني واآلخرين من أوىل أولوياتنا؟ أليست احملبة له ونصرته والذب عنه من أعظـم املـوازين   

قل هذه {: عندنا؟ فاهللا اهللا يف القيام بواجب النصرة كما ينبغي، باحلكمة والبصرية، فهو الذي علمنا
واهللا اهللا بالتمسك بسنته، وتطبيق شرعه، والرجـوع   ،}سبيلي أدعو اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين

وليكن نتاج كيدهم مزيداً من احملبة واالتباع له، وحرصاً على الرجوع إليه، وتعظيماً لشأنه .. ملنهجه
  .وأمره بيننا

عذراً من تكاسل املتكاسلني، وغفلة الغافلني، وتبعية املنافقني، وضعف أمتك، .. وعذراً يا رسول اهللا
يلتها، وهواا على الناس، وحرصها على دنياها، وايثارها ألنفسها، وعجزها عن القيام حلماية وقلة ح

  .واهللا حسبنا ونعم الوكيل.. جنابك وقتال أعدائك
  جامعة امللك سعود -عضو هيئة التدريس بكلية الطب ؟ 
  تعليقات ٣
١  

  أي دنيا حتيا
ليكتبوا ويدافعوا وجياهدوا به فمرحبا مبن دافع شكري اجلزيل هللا الذي أكرمنا بأناس هلم قدرة القلم 

وحبذ لو كل واحد له قدرة ونعمة الترمجة بأي لغة يترجم كل موضـوع  .وجاهد وهذا أقل ما جيب
  وينشره عرب النت واملنتديات لتصل اىل أعداء رسولنا وكل عام وأمة رسول اهللا خبري

  مرمي عبد الكرمي خباري
  ٢٠٠٦/٠١/٣٠صباحاً  ٠٥:٤٨

٢  
  هم صلي على حبييب حممد وسلمالل

اللهم اهلك من صور حبيبنا املصطفى حممد وشل يديه وعينيه اللهم حارب اليهود والكفار انك قدير 
عزيز وانصر نبيك واالسالم يارب واحفظ امة حممد عليه افضل الصالة والتسليم فالرسول مرته عما 

  العضيميفعله تلك ارموون فال حول وال قوة اال باهللا العلي 
meme  
  ٢٠٠٦/٠١/٣٠صباحاً  ٠٧:٠٨

٣  
  بورك يف أخي الكرمي

  .وأعظمه من شرف أسأل أن يشفعه فيك ويف والديك
وإذ تأذن ربكـم لـئن   {ومن حق املنعم الشكر . آمل أن تستمر يف العطاء فهذه املوهبة نعمة من اهللا

ألسلوب الرائع يف نشر وأعظم الشكر استعمال هذه املوهبة وهذا القلب وهذا ا} ألزيدنكم} شكرمت
وتعاليم اإلسالم، ونشر سرية احليب صلى اهللا عليه وسلم، يف الصـحف  .. اإلسالم وعظمة اإلسالم
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السعودية، واألجنبية ويف منتديات االنترنت الغربية بتقل مقاالت ينشرها موقع الشيخ حممد صـاحل  
كما آمل الذب عن عرضه ] محر النعملئن يهيد اهللا بك رجال واحداً خري لك من [املنجد ملنتديام ف

  فأهللا اهللا يف هذا الثغر العظيم، باليت هي أحسن
  عبدالعزيز بن علي العسكر

  ٢٠٠٦/٠١/٣٠صباحاً  ٠٨:٠٧
  !!.عرض نبينا ينتهك ؟

  لطف اهللا بن مال عبد العظيم خوجه. د: الكاتب
  !!.؟..محلت إلينا األنباء خربا سيئا

  ..خربا يف صورة 
  !!.ينتقص، وينتهك ؟؟: نا، وقدوتنا، وإمامنا، وحبيبنا فيهاعرض نبينا، وسيد

  ..!!صحف دمناركية تعبث مبقامه
  :فيا ويلهم من اهللا تعاىل، حيث قال..ومقامه مقام اخللة؛ فهو أحب اخللق إىل اهللا تعاىل 

  ).من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب( -
  :فاهللا تعاىل قد آذم باحلرب..عليه وسلمحممد بن عبد اهللا صلى اهللا : وأكرب األولياء وسيدهم

  .}اصلَوها فَاصبِروا أَو لَا تصبِروا سواء علَيكُم إِنما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ { -
  !!.؟..املسلمون نوم 

  ..لو مال تلف، أو بيت دم، أو وطن سلب
  ..!!.اهللا ما أكفره لنثأرن قاتله: لسمعت صياحا وولْولَة، وإقساما
  !!.فأين هم أهل الصولة والزجمرة ؟

  !.أين هم مل نسمع هلم حسا، ومل نر قلما يدفع ظاملا ما أفجره ؟
  ..إال قليال، احتسبوا، وغضبوا

  ..فكتبوا، واستنكروا
  ..وعن األمة عذابا، كاد حييق ا، دفعوا

  .فالذب عنه فريضة، وال حيل لألمة ترك الفريضة
  .العقوبة، االجتماع على ترك الفريضةومن موجبات 

* * *  
  .نصرته: من حقوق النيب صلى اهللا عليه وسلم على أمته

ذكورا وإناثا، علماء ووالة أمر وعوام، قوال وفعال، كل حبسـب  : وهو واجب على مجيع املسلمني
  :قدرته واستطاعته، أدناها بالقلب، مث باللسان، مث باليد، لقوله صلى اهللا عليه وسلم

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضـعف  ( -
  ).اإلميان
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  !.وأي منكر أعظم من العدوان على مقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟
فهو فرض على الكفاية، إذا قام به بعض املسلمني سقط على اآلخرين، مع وجوب إنكار القلب يف 

  .اء تعني الذب والنصرة أو مل يتعني على آحاد املؤمنني، ألن اإلنكار القليب عالمة اإلميانحال، سو
* * *  

  :والدليل على وجوب نصرته، قوله تعاىل
- }حفْلالْم مه كلَئأُو هعأُنزِلَ م يالَّذ ورواْ النعباتو وهرصنو وهرزعو واْ بِهنآم ينفعلـق  . }ونَ فَالَّذ

  .الفالح بالنصرة، فمن مل ينصره فليس من املفلحني
- َ }رصالن كُملَيينِ فَعي الدف وكُمرنصتاس فنصرة املؤمنني واجبة، والنيب أوجب}..إِن ،.  
- } كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنصوا إِن تنآم ينا الَّذها أَيونصرة النيب من نصرة اهللا تعاىل .}ي.  
  .، فهذا يف حق املؤمنني، ويف النيب أعظم)انصر أخاك ظاملا أو مظلوما: (وقوله صلى اهللا عليه وسلم -

* * *  
وجود الظلم والعدوان على مقام النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف ذاته، أو أخالقه، أو : ووقت النصرة

  .دينه
  .وجب على املؤمنني الذب عنه صلى اهللا عليه وسلم: م والعدوانفمىت وجد هذا النوع من الظل

  ..!!.وال حيل هلم أن يسكتوا أو خيضعوا ويرضوا
فإن فعلوا كذلك دل على خلل يف إميام، وضعف يف والئهم هللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، فال 

ؤمن فيغضب ويتمعـر وجهـه   يرضى بالطعن يف النيب صلى اهللا عليه وسلم إال منافق أو كافر، أما امل
ألدىن من ذلك، ألذى يلقاه عوام املسلمني، ملا بينه وبينهم من أخوة اإلميان، فأي عدوان علـى رأس  

  .املؤمنني وقائدهم ومقدمهم فهو عليه أشد وأنكى ؟
  :بل حاله كحال خبيب بن عدي ملا أخرجه أهل مكة من احلرم ليقتلوه فقال له أبو سفيان

  .؟"أحتب أن حممدا اآلن عندنا مكانك يضرب عنقه، وأنك يف أهلك! بيبأنشدك اهللا يا خ" 
واهللا ما أحب أن حممدا اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه شـوكة، وإين جـالس يف   : "فقال خبيب

  ".أهلي
  ".ما رأيت من الناس أحدا حيب أحدا كحب أصحاب حممد حممدا: " فقال أبوسفيان

* * *  
  :اهللا عليه وسلم أمران وسبب وجوب نصرة النيب صلى

  .منته على أمته: األول -
إذ هداهم اهللا تعاىل به، فأخرجهم من الظلمات إىل النور، ولوال فضل اهللا عليهم به، لكان الناس يف 

  ..ضاللة وعمى، وألصام من عذاب اآلخرة
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حمنـة، أو منـع    بتفرج كربة، أو وقاية من فتنة، أو: وإذا كان اإلنسان حيفظ مجيال صنعه إنسان إليه
يترصد، ويترقب مىت يقدر على املكافأة واازاة باملثل، وهـذا  .. يبقى عمره ال ينسى مجيله. مصيبة

  :كله يف أمور الدنيا، بل يف بعضها، وجزء منها، فكيف مبن كان له اجلميل على الناس يف
  .فتح أبواب السعادة هلم يف الدنيا واآلخرة -
  .اإلميانوتفريج كربام ومهومهم ب -
  .وبيان مواطن الرمحة واخلري والقرب من اهللا تعاىل، -
وإزالة ما بينهم من العداوة والشحناء والتباغض، وزرع األلفة بني قلوم، وعطف بعضهم علـى   -

  .بعض
  .وإرشادهم إىل أحسن الدساتري والقوانني اليت ا يسريون شئوم الدنيوية -
  .أسبابهوإقرار العدل، ونفي الظلم ومنع  -
وزادهم أن كان سببا يف نيلهم عظيم الثواب وجزيل األجر يف اآلخرة، فما مؤمن يدخل اجلنـة،   -

  .لينعم فيها النعيم الذي ال ينتهي، إال وللنيب صلى اهللا عليه وسلم منة عليه يف ذلك
  !!.فهل أحد من البشر أعظم منه منة على العاملني؟

  :ا النيبولذا قال تعاىل ممتنا على عباده ذ
هِم ويعلِّمهم لَقَد من اللّه علَى الْمؤمنِني إِذْ بعثَ فيهِم رسوالً من أَنفُِسهِم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّي{  -

  .}الْكتاب والْحكْمةَ وإِن كَانواْ من قَبلُ لَفي ضاللٍ مبِنيٍ 
أمل آتكم ضالال فهداكم اهللا يب؟، وعالة فأغناكم اهللا، : (عليه وسلم لألنصار وقال النيب صلى اهللا -

  ).بلى، اهللا ورسوله أمن: وأعداء فألف اهللا بني قلوبكم؟، قال
  :أن الطعن يف صاحب الشريعة طعن يف الشريعة ذاا: الثاين -

  .والذب عن الشريعة واجب على كل مسلم مبا يستطيع
 صلى اهللا عليه وسلم، مل يكن ليطعن فيه لوال الشريعة اليت محلها وبلغها من فهذا الذي يطعن يف النيب

عند اهللا تعاىل، فلو كان شخصا كسائر الناس مل يتوجه إليه بالطعن، فما طعن فيه إال كاره وباغض 
  :هلذا الدين، فنصرته إذن من نصرة اهللا تعاىل ونصرة دينه، ليس نصرة لذاته، قال تعاىل

- }إِن نـانَ ومالَ أَي مهةَ الْكُفْرِ إِنملُواْ أَئفَقَات ينِكُمي دواْ فنطَعو مهدهع دعن بم مهانمكَثُواْ أَي  ـملَه 
وكُم أَولَ مـرة  أَالَ تقَاتلُونَ قَوماً نكَثُواْ أَيمانهم وهمواْ بِإِخراجِ الرسولِ وهم بـدؤ * لَعلَّهم ينتهونَ 

 نِنيمؤم مإِن كُنت هوشخأَن ت قأَح فَاللّه مهنوشخأَت * كُمرنصيو مزِهخيو يكُمدبِأَي اللّه مهذِّبعي ملُوهقَات
 نِنيمؤمٍ مقَو وردص فشيو هِملَيع *يو ظَ قُلُوبِهِمغَي بذْهيو   ـيملع اللّـهاُء وشن يلَى مع اللّه وبت

 يمكح{.  
* * *  

  :احلاجة إىل نصرة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا الوقت
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احلاجة متجددة، لتجدد الطعونات، فانتقاص النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر قدمي قدم اإلسالم، اضطلع 
  .الكافرون، واملنافقون: به فريقان مها

على العداوة والطعن؛ ألن دعوة اإلسالم تقضي على أحالمهم وطموحهم يف العلـو يف األرض  اتفقا 
بغري احلق، واإلفساد واتباع اهلوى وعبادة الذات واملصاحل الشخصية، فاإلسالم يريد أن تكون الكلمة 

م وألوام العليا يف األرض هللا تعاىل، والناس سواسية، ال يفضلون إال بالتقوى، مهما تباينت أجناسه
  .ومراتبهم، والكل جيب أن خيضع حلكم اهللا تعاىل، ال فرق بني شريف أو وضيع

  .وهذه األمور ال تعجب ذلك الفريقني، فلذا يعادون اإلسالم، والرسول الذي جاء به وبلغه
لَحـنِ   ولَتعرِفَنهم فـي {: فأما الكافرون فعداوم ظاهرة، وعداوة املنافقني مبطنة، تظهر يف مواقف

  .}الْقَولِ
شاعر، جمنون، كاهن، ساحر، يعلمه بشر، قال : الكافرون قالوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  :تعاىل
- } وننجلَا منٍ وبِكَاه كبر تمبِنِع ا أَنتفَم فَذَكِّر *وننالْم بير بِه صبرتن راعقُولُونَ شي أَم{.  
  .}لك ما أَتى الَّذين من قَبلهِم من رسولٍ إِلَّا قَالُوا ساحر أَو مجنونٌ كَذَ{  -
-  } هلِّمعا يمقُولُونَ إِني مهأَن لَمعن لَقَدو{.  

ن أما املنافقون فقالوا يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقبح القول، كقول مقدمهم عبد اهللا بن أيب ب
  :سلول، كما جاء يف القرآن الكرمي، سورة املنافقون

  .}يقُولُونَ لَئن رجعنا إِلَى الْمدينة لَيخرِجن الْأَعز منها الْأَذَلَّ { -
هذان الصنفان موجودان يف كل زمان، وأهدافهم هي األهداف نفسها، ودوافعهم هـي الـدوافع   

م على طموحام يف العلو والفساد أظهروا الطعن والسب والشتم نفسها، فكلما شعروا خبطر اإلسال
  .بالشريعة وصاحبها

فالعدو الكافر احملارب اليوم ميثله الصهاينة أو األصولية اإلجنيلية، اليت تقود العامل إىل خططها املهلكة، 
ن يعـود إال  فهي اليت خططت لقيام دولة إسرائيل يف فلسطني، بزعم أن املسيح عيسى عليه السالم ل

بعد اجتماع اليهود يف فلسطني، وقيام دولة إسرائيل، وبناء هيكل سليمان، ولذا هم ماضون يف هذه 
املهمة، وهم الذين يريدون حكم العامل، حتت دعوى العوملة، وحرب اإلرهاب واخلارجني عن القانون 

  ..!.الدويل
ية، إال محلة اإلسالم وأتباع حممد وليس مثة أحد يقف يف طريقهم يف تنفيذ كل ذلك اخلطط اإلجرام

صلى اهللا عليه وسلم، ومن هنا سبب حنقهم وطعنهم يف هذا النيب الكرمي صلوات اهللا وسالمه عليه، 
بقصد تشويه صورة اإلسالم؛ إلضعافه والتنفري منه، فهم يرددون اليوم ما قاله أجدادهم املستشرقون 

  :من قبل من أنه
ال يعتـرف  ..شهواين، مهـه النسـاء  .. تشر دينه إال بالقتل والسيفسفاك للدماء، إرهايب، مل ين -

  ..باآلخر
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  .وغري ذلك، وغري مستغرب أن يقولوا ذلك وأكثر من ذلك، فقد كفروا وباعوا أنفسهم للشيطان
* * *  

  :وسائل النصرة
رته ويف هذا احلال واجب على األمة أن يهبوا لنصرة النيب صلى اهللا عليه وسلم ودينه، كل حبسب قد

  :واستطاعته، ووسائل النصرة تكون من طريقني
  .بعرض سريته صلى اهللا عليه وسلم: األول -
  .بدفع الشبهات والطعونات حوله: الثاين -

  .عرض سريته صلى اهللا عليه وسلم: األول
وذلك من خالل كل الوسائل املتاحة، باملقالة، واملطوية، والنشرة، والكتـاب الصـغري، والكـبري،    

  .املرئية واملسموعة، ومن خالل املدارس، واملساجد، والبيوت، واحملافل والربامج
أن تعىن ذه القضية، فتعطيها قدرا يتالءم مع كوا إسـالمية، وال  : وعلى وسائل اإلعالم اإلسالمية

  ..!!.يليق ا أن مل حقوق النيب صلى اهللا عليه وسلم، ونصرته يف وقت ينتقص فيه من مقامه
ان أن ختصص له صلى اهللا عليه وسلم من الربامج وقتا كسائر الربامج األخرى، حـىت  وأضعف اإلمي

يقف الصغري والكبري على تفاصيل سريته وسنته صلى اهللا عليه وسلم، فهذا الرجل أعظم رجـل يف  
ه، التاريخ، وهو منا، وحنن منه، وقد فزنا به، وشرفنا بالنسبة إليه، فال يليق بنا أن جنهل تارخيه وسريت
  :فال نعرف منها إال القليل، مث جيب التركيز حني عرض سريته على اجلانب األهم، وهو حقيقة دعوته

  .}وما أرسلناك إال رمحة للعاملني{: أا جاءت رمحة للبشرية -١
  .}يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة{ : أا جاءت للسالم واألمن -٢
مـن عمـل   {:  لشقائها، كما يروج لذلك الكافرون واملنافقونأا جاءت إلسعاد البشرية، ال -٣

  .}صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
كتاب أَنزلْناه إِلَيك { : جاءت إلخراج الناس من ظلمات البغي والظلم إىل نور العدل واإلحسان -٤

الن رِجختل يدمزِيزِ الْحالْع اطرإِلَى ص هِمبر ورِ بِإِذْنإِلَى الن اتالظُّلُم نم وكما قال ربعي ابـن  }اس ،
إن اهللا ابتعثنا إلخراج العباد، من عبادة العباد إىل : "عامر لرستم قائد الفرس، ملا سأله عن سبب جميئهم

  ".إلسالم، ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرةعبادة رب العباد، ومن جور األديان إىل عدل ا
  .فقد جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ذا اإلسالم لتحصيل كل خري، وملنع كل شر

دخول الناس يف اإلسالم أفواجا، وكثري منهم بدون قتـال، بـل بالـدعوة    : ويدل على صدق هذا
خل الناس فيه أفواجا، بل لو صح ادعاء وحدها، فلوال صدق تلك املبادئ مل ينتشر اإلسالم، ومل يد

أعداء اإلسالم ملا بقي لإلسالم قائمة، ولرفضه حىت أهله، لكن األمر عكس ذلك، فكل يوم يـدخل  
  .الناس يف هذا الدين عن رضى

* * *  
  .دفع الشبهات والطعونات حول النيب صلى اهللا عليه سلم: الثاين
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مية، وكل السباب والشتائم والطعونات قد أجيب عنها كافة ما يثار حوله صلى اهللا عليه وسلم هي قد
  .إجابات شافية، ملا طرحها املستشرقون

واملطلوب إعادة صياغتها بأساليب مالئمة ميسرة، حلفظ عوام املسلمني من االجنراف خلف تلـك  
  .الشبهات

  :مث إن مما ينبغي التنبه له يف هذا املقام
تشويه صورة اإلسالم، والنيب صلى اهللا عليه وسلم، هي أن بعض ما يطرحه هؤالء الطاعنون قاصدين 

  .؟.حق، وصدق، وعدل: يف عرف وحكم الشريعة
  :كقوهلم عن اإلسالم

  .أنه دين ال يصحح األديان األخرى، ويتعاىل عليها، فال يعترف باملساواة بينها وبني اإلسالم -
  :له عليه كالم رم سبحانه وتعاىلوهذا عندهم من الطعونات، وهو عند املسلمني من احلقائق، ومما د

- } الَماِإلس اللّه ندع ينإِنَّ الد{.  
- } رِيناسالْخ نم ةري اآلخف وهو هنلَ مقْبيناً فَلَن يالَمِ داِإلس رغِ غَيتبن يمو{.  
  .}مؤمنِني  والَ تهِنوا والَ تحزنوا وأَنتم اَألعلَونَ إِن كُنتم{ -
  ).اإلسالم يعلو وال يعلى عليه : ( وقال صلى اهللا عليه وسلم -

  ..نعم من أصول اإلسالم، أنه يعلو وال يعلى عليه
  ..فهو الدين الذي ارتضاه اهللا تعاىل لعباده، ومل يرتض هلم غريه

  ..وهو الذي يقبله وال يقبل غريه، حىت لو كانت اليهودية والنصرانية،
  ..خامت باق إىل قيام الساعة فهو شامل

فلو كان مثة شريعة من الشرائع السابقة صحيحة باقية دون حتريف إىل اليوم لكان اإلسالم أحسـن  
  ..منها، وعلى أتباعها تركها واتباع اإلسالم، ألنه الناسخ جلميع الشرائع السابقة

  .تباعها؟فكيف احلال إذا كانت حمرفة مبدلة، قد تربأ اهللا منها، وحكم بضالل أ
فاإلسالم هو الدين الصحيح، وال دين صحيح غريه، فاليهودية حمرفة والنصرانية كذلك، دع عنك ما 

  .سوامها، واإلسالم خامت جلميع ما سبق، للناس كافة، فال دين غريه يقبل اهللا به
  .وعلى املسلمني أن يعلموا هذا ويتمسكوا به، وليس هلم خيار غريه، إن أرادوا البقاء مسلمني

  ..!!.فإذا جاءهم من جيعل هذا اخلاصية لإلسالم طعنا وذما، فهذا دينه هو
وليس لنا أن ندفع مة، بإلغاء أصل من أصول اإلسالم، كما يفعل البعض، حينما يزعم أن النصرانية 
واليهودية واإلسالم يف مرتبة سواء، ال فرق بينها، يريد أن يذب عن اإلسالم، فهذا من أبطل الباطل، 

لدفاع عن احلق ال يكون بإحقاق الباطل، بل بإبطاله، ودفاعنا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنـا  فا
يكون بتقرير الدين كما جاء به، دون حتريف، ال بتحريف ما جاء به، فذلك ليس دفاعا، بل خدمة 

طل خبرب اهللا من أن يقر هلم املسلمون بصحة دينهم البا: تقدم للطاعنني فيه، وليس شيء أفرح لقلوم
  .تعاىل
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========================== 
  على من يقع اللوم؟

 
  خليل علي حيدر: الكاتب

يف الكويت، ندوة لتشـجيع االعتـدال والتعدديـة     ٢٠٠٦عقدت بني السادس والثامن من مارس 
دعـت  . ، حتت إشراف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية"حنن واآلخر"والتسامح الديين، بعنوان 

زارة فعاليات دينية وفكرية متعددة، حملية وخليجية وعربية وخارجية للمشاركة، وكـان أبـرز   الو
لقد حتدثت عن أعمال هذه الندوة . حممد الطنطاوي. ضيوف الندوة فضيلة شيخ األزهر الشريف، د

، "خراآل"يف مكان آخر، وأود هنا أن أشري إىل بعض النقاط املهمة املثارة يف أي حوار يف ندواتنا عن 
  .مما مل تعد تتحمل التأجيل

أشد تأثرياً  -لألسف-إن أول ما نالحظه يف هذا املقام تضارب كتب األحزاب اإلسالمية، وهي اليت
فمن مؤلفي هذه الكتب من يتحدث عنـهم حبـرص   ". أهل الكتاب"يف الشارع والعامة، يف وضع 

بعض مؤلفاته، ومنهم من يعتربهم القرضاوي يف . ، كما يفعل د"مرتلة خاصة"ولني، ويقول إن هلم 
الذي تنعقد الندوات " اآلخر"فال توجد يف الواقع رؤية إسالمية واحدة هلذا . أعداء وخياطبهم ككفار

إىل اعتبارهم مواطنني مـن  " اإلخوان املسلمني"إذ تتفاوت الدعوات بن داع من تيار ! لكسب ثقته
نفس احلزب يف الكويـت مـثالً، إىل إغـالق     الدرجة األوىل كاملسلمني، يف مصر مثالً، ودعاة من

  .الكنائس ورمبا إخراج النصارى من دول اخلليج واجلزيرة
واملشاهد واملسموع أن عدداً ال يستهان به، حىت من رجال الدين املعتدلني، يستخدمون مصـطلح  

حـوار  "خـر  هل احلوار مع اآل: لإلشارة إىل املسيحيني واليهود، مما يثري هنا مالحظة ثانية" كفار"
، يف احلقوق والواجبات الوطنية بني أطراف ينبغي أن تكون متساوية، أم أن مرجعية هـذا  "سياسي
  ، بني مسلمني على حق وآخرين من النصارى على ضالل؟"دينية"احلوار 

، فكيـف  "األديان السماوية"وإذا كانت النظرة ال تزال ذا الضيق واالضطراب والتضاد حنو أتباع 
احلوار إىل أتباع الديانات اآلسيوية مثالً، كالبوذية والكونفوشية واهلندوسية، وخباصة إن  نستطيع نقل

  صعد جنما اهلند والصني، ووجدنا أنفسنا مضطرين إىل التفاهم الثقايف والديين معهما؟
 ، مقارنـة بـاملتطرفني  "الوسطي"و" املتسامح"ومما يضعف اهودات يف هذا اال أن التيار العاقل و

اآلخرين، ال مبقاييس إعالن حقوق اإلنسان، غري قادر على أن يوجه مجهور العامل اإلسالمي داخـل  
فاألفكار املتشددة والرؤى املتطرفة ال تزال واسعة الـرواج يف ثقافـة   . العامل اإلسالمي أو يف أوروبا

 العـراق  يف آسيا ومشال أفريقيا وأوروبـا، كمـا أن اسـتمرار اإلرهـاب يف    " اإلسالم السياسي"
بابن الدن وجناح جتنيد الشباب يف العمليات االنتحارية املعادية، ليسا سـوى بعـض   " اإلعجاب"و

ومن املؤسف أن اجلماعات اإلسالمية اليت تصف نفسها باالعتدال، ال . قوى التشدد" جناح"مالمح 
وتنظيم " طالبان"ومجاعة  تزال مترددة يف التصدي حبزم للتيار التكفريي مثالً والسلفية اجلهادية عموماً،
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بل كثرياً ما نرى الكتاب اإلسالميني، . واإلرهاب الدموي يف العراق على وجه اخلصوص" القاعدة"
بعد أن يقولوا كلمة أو كلمتني يف ذم املتطرفني وابن الدن والزرقاوي، يكرسون معظـم كالمهـم   

والتحلل األخالقي والكثري من األشياء للهجوم على العلمانيني والليرباليني وسياسة الواليات املتحدة 
األخرى، اليت تشفع يف اية املقال ألهل التطرف تطرفهم، وألهل اإلرهاب إرهام، إىل أن تحـل  
مشاكل الفقر يف العامل اإلسالمي، أو تنتهي ظاهرة البطالة يف مصر واجلزائر وباكستان وبنغالدش، أو 

  !تتغري السياسة األمريكية يف العامل
، وملتقـى خيـوط   "اإلسالميني"العرب، ومواعظ " املثقفني"ا لألسف الشديد جوهر كتابات وهذ

  !يف حتالفهما اجلديد غري املقدس" التيار القومي"، و"اإلسالم السياسي"
اإلسالمية لألمة، ويف التحذير  -وكثرياً ما جيتمع هؤالء خالل الندوات يف الولولة على اهلوية العربية

احلضاري الغريب على العرب واملسلمني، ولكن إىل أي حد بذل هذان التيـاران  من فرض النموذج 
مساعيهما يف جمال إجياد منوذج عصري إسالمي عريب ناجح؟ وملاذا تؤدي مثل هذه احملاولة دائماً إىل 

؟ بل أساساً، هل هناك منوذج حضاري غري "السنية"عزل األقليات غري املسلمة وغري العربية ورمبا غري 
  اعي غري رأمسايل ناجح؟صن

اإلسـالم  "إىل " اإلسـالم السياسـي  "أو " اإلسالم املتشـدد "وحنن نتحدث دائماً عن االنتقال من 
، ولكن هل حنن جممعون على ماهية هذا اإلسالم؟ أمل يعاد الفقهاء مثالً الفلسفة والفنـون  "احلضاري

اإلناث، والسماح بالطباعة؟ وعارضوا واالنفتاح االجتماعي والنشاط النسائي العلين، بل حىت تعليم 
تعليم اللغات األجنبية والنظريات العلمية ودخول التكنولوجيا؟ أمل يعاد الفقهاء مفكـري املسـلمني   
وحيرقوا كتب ابن رشد وقادوا محلة شاملة، وال يزالون، لتصفية أي فهم غري ديين سـلفي للحيـاة   

  ي نريده، وما تعريفه؟ وما تضاريسه؟الذ" اإلسالم احلضاري"واتمع؟ فماذا هو هذا 
اإلسالميني املتشددين يف بالدنا، أما من دور مهم يلعبه املسلمون األوروبيون " عقلنة"وإذا كنا نريد 

  واألمريكان واألستراليون والكنديون يف هذا اال؟
داثة واحلقوق وأين دور املسلمني الذين يعيشون هناك، يف ظل حرية العقيدة ويف ظل الدميقراطية واحل

املتساوية للمرأة والرجل، من أن يلعبوا دوراً رئيسياً يف انتشال العامل العريب واإلسالمي؟ وملاذا ال يفتح 
أحد من قادة وزعماء ومفكري النشاط اإلسالمي يف أوروبا وأمريكا فمه إال بالتهجم على الغـرب  

  !واغوثاه؟.. والبكاء من شدة االضطهاد والصياح واغوثاه
واحلريات اليت يعطيها " حضارة اآلخر"ن دور هؤالء يف جمال توعية العامل اإلسالمي مبجاالت جناح أي

  ، ومبزايا العقالنية والتسامح؟"اآلخر املسلم والبوذي واهلندوسي"هذا اآلخر لـ
تلني وملاذا ال تزال جتمعات املسلمني يف أوروبا وكندا وأستراليا وغريها تفرخ اإلرهابيني وتبعث باملقا

  األشداء إىل قرى العراق أو جتندهم لتفجري قطارات لندن ومدريد وباريس؟
  !ازدواجية اخلطاب".. األنا واآلخر"مث إن من أخطر مشاكل اإلسالميني يف جمال أزمتنا بني 

  !فلكل مقام عندهم مقال
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  .يقولون يف العامل اإلسالمي شيئاً، ويف أوروبا وأمريكا شيئاً آخر
. سلمني وأتباع تيارام شيئاً وبني املسيحيني وخباصة املتساحمني منـهم شـيئاً آخـر   ويقولون بني امل

يدافعون عن الليربالية والعلمانية وحرية بناء مراكز العبادة وإنشاء اجلمعيات والبنوك وإصدار الصحف 
ون إىل ويف بلدان العرب واملسلمني واملشرق يتحول. يف أوروبا وأمريكا.. اإلسالمية بكل محاس وقوة

حمذرين من احنالل الغرب وخماطر عزل السياسة عن الدين ومن املرأة ومن أعـداء املسـلمني، بـل    
  "!تطبيق الشريعة"ومطالبني بـ

واملتشـددين عمومـاً   " اجلهاديني"ومن الغريب حقاً أن يكون الدور السليب واملشني للمتطرفني من 
م واملسلمني، بينما اجم كل الندوات واملقاالت السبب الرئيس يف معاداة الكثري من الغربيني لإلسال

  !يف بلداننا الغربيني وأجهزة اإلعالم األجنبية والتأثري الصلييب والصهيوين
لقد أمضيت شخصياً سنوات ممتدة أتابع كتب وكتيبات بل ومقاالت اإلسالميني، من إخوان وسلف 

عـن دور اإلسـالميني   " إسـالمية "ة وجهاد وحترير وسنة وشيعة، ومل متر علي حىت اآلن أي دراس
املتشددين وغالة السلفيني يف تشويه صورة اإلسالم يف أوروبا وأمريكا، بينما ظهرت عندنا أطنان من 
مثل هذه الكتب واألدبيات، عن دور األوروبيني والنصارى والكفار واليهود والصهاينة والصـليبيني  

ليس هذا فحسـب، بـل إن األسـوأ، أن    . إخل.. .واليمني األورويب واملسيحية اجلديدة يف أمريكا
تصوروا يـا  "! ال يفهمون اإلسالم"اإلسالميني خاصة وعامة املسلمني عموماً يتهمون الغربيني بأم 

إخويت، كل هذه الدراسات والترمجات، والبحوث واملقاالت، واملتابعة اإلعالمية والتقارير الدورية، 
.. يف أوروبا وأمريكا وكل مكان، واإلنترنـت والفضـائيات  واالحتكاك اليومي ومعايشة املسلمني 
من شوه وجه الدين وغير مالحمه؟ هل اإلسالم إذن منـهج  ! والناس هناك إىل اآلن ال تفهم اإلسالم

  أم لغز من األلغاز؟.. ديين منفصل
لك ال ، يقولون إن املسلمني أنفسهم كذ"حنن واآلخر"اخلطباء واحملاضرون يف مثل هذه الندوات عن 

  "!الشريعة احلقة"و" اإلسالم الصحيح"يفهمون 
  على من يقع اللوم؟

  صحيفة اإلحتاد اإلماراتية
==================== 

  عودة اىل قضايا اسالمية
 

  :»الرياض«العسكر لـ 
  كتاب غربيون يوضحون حقيقة اإلسالم ونبيه صلى اهللا عليه وسلم والدامناركيون يسيئون

  :»الرياض«مندوب  -كتب 
الدمناركية اثين عشر رمساً ) جالندز بوسنت(نشرت صحيفة : قال األستاذ عبدالعزيز بن علي العسكر

  !السخرية مبن يا ترى؟.. ساخراً
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إم يسخرون بأعظم رجل وطأت قدماه الثرى، بإمام النبيني وقائد الغر احملجلني صـلى اهللا عليـه   
يفة ومسؤوليها، وكشفت لنا جهل الغـربيني  وسلم، صور آمثة أظهرت أال مثة عدالة عند تلك الصح

أظهروا .. تصوروا أن اإلسالم هو التفجري والتدمري وقتل األبرياء) واهللا مساكني -املساكني باإلسالم 
!! احلبيب صلى اهللا عليه وسلم يف إحدى هذه الرسومات عليه عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأسه

فإننا ال نلـومهم  .. ؟ ومع أسفنا وأملنا)!أال ساء ما يزرون( وكأم يريدون أن يقولوا إنه جمرم حرب
قصرنا يف توضيح الصورة احلقيقية لإلسالم، وقصرنا يف  -دعاة وكتاباً  -بقدر ما نلوم أنفسنا فنحن 

  ..فداه نفسي وأوالدي وأمي وأيب ومن ولدمها ومن ولدا. نشر سرية احلبيب العطرة
دمناركية من الرسامني التقدم مبثل تلك الرسـوم لنشـرها علـى    وإمعاناً يف غيها طلبت الصحيفة ال

تـأيت جريـدة    -إمعاناً يف العـداء   -مث يف هذه األيام ويف يوم عيد األضحى بالتحديد . صفحاا
النروجيية لتنكأ اجلراح وتشن الغارة من جديد، فتعيد نشر الرسوم الوقحة اليت نشرت يف ) ماجزينت(

  ؟}أتواصوا به بل هم قوم طاغون{! الصحيفة الدمناركية قبل
ومنه على سبيل املثال وإال فلديكم أفكار أكثر .. إن املنتظر منكم، ومن أمثالكم الشيء الكثري الكثري

  :وأفضل، مما اقترحه
إن كنا حريصني فيما مضى على تعلم السنة، فيلزمنا من اآلن فصاعداً أن نكـون عـاملني ـا،    ؟ 

علم منها، فالعمل بالعلم يورث العلم، أما العلم بال عمـل فسـريعاً مـا    متمسكني ا، عاملني مبا ن
يضمحل، كما علينا أن ننشر السنة الشريفة على كافة األصعدة واملستويات، حىت تكون لنا ولألجيال 

وحنث أبناءنا وقراءنا على التأسـي  . صلى اهللا عليه وسلم على احلبيب! القادمة كاهلواء الذي نتنفسه
  . كل شؤومباحلبيب يف

ينبغي أن يتحلى كل مسلم منا باليقظة والوعي ملا يتعرض له اإلسالم واملسلمون مـن ديـدات   ؟ 
  .وخماطر، وأن ال نستجيب الستفزازات املتعصبني، ولتكن مواقفنا حمسوبة، مع حسن تقدير العواقب

هلذه احلمالت املغرضة اجلائرة،  ينبغي علينا مجيعاً التآزر والتعاون مع العلماء ووالة األمر يف التصدي؟ 
وأن يبذل كل منا جهده يف إيصال تأمل املسلمني يف بلد التوحيد ودولة التوحيد وقبلة املسلمني ملا ينال 

فنـبني  . أعز وأشرف اخللق كلهم، فداه نفسي وأوالدي ووالدي ووالده وأمي ووالدها وما ولـد 
  .الشديد لذلك للمسؤولني حزن املسلمني عموماً والسعوديني خصوصاً

! بذلك نستطيع أن حنول احملن إىل منح -أمنية لو يستثمر كُتاب صحفنا احمللية هذه الفرصة الذهبية ؟ 
  :ومن ذلك. عن اإلسالم) الصحيح(فالغرب يتطلع ملعرفة املزيد .. واملصائب إىل فرص

ات الرجل الذي أردت أن أعرف صف«: »ينج إنديا«يف حديث جلريدة ) مهامتا غاندي(يقول : أوالً
لقد أصبحت مقتنعاً كل االقتناع أن السيف مل يكن الوسيلة .. ميلك بدون نزاع قلوب ماليني البشر

اليت من خالهلا اكتسب اإلسالم مكانته، بل كان ذلك من خالل بساطة الرسول، مع دقته وصدقه يف 
هـذه  . يف ربه ويف رسـالته الوعود، وتفانيه وإخالصه ألصدقائه وأتباعه، وشجاعته مع ثقته املطلقة 
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بعد انتهائي من قراءة اجلزء الثاين . الصفات هي اليت مهدت الطريق، وختطت املصاعب وليس السيف
  »ه-أ. من حياة الرسول وجدت نفسي آسفاً لعدم وجود املزيد للتعرف على حياته العظيمة

إن حممداً كـان وال  «: »اتهالشرق وعاد«يف كتابه ) زومير(ويقول املستشرق الكندي الدكتور : ثانياً
شك من أعظم القواد املسلمني الدينيني، ويصدق عليه القول أيضاً بأنه كان مصلحاً قـديراً وبليغـاً   
فصيحاً وجريئاً مغواراً، ومفكراً عظيماً، وال جيوز أن ننسب إليه ما ينايف هذه الصفات، وهذا قرآنـه  

  »ه.أ. الذي جاء به وتارخيه يشهدان بصحة هذا اإلدعاء
إن العـامل  : ، والذي أحرقته السلطة الربيطانيـة »حممد«يف كتابه ) برنارد شو(يقول االجنليزي : ثالثاً

. هذا النيب الذي وضع دينه دائماً موضع االحترام واالجالل. أحوج ما يكون إىل رجل يف تفكري حممد
ريا من بين قومي قد دخلوا فإنه أقوى دين على هضم مجيع املدنيات، خالداً خلود األبد، وإين أرى كث

إن رجال الدين  -يعين أوروبا  -هذا الدين على بينة، وسيجد هذا الدين جماله الفسيح يف هذه القارة 
يف القرون الوسطى، ونتيجة للجهل أو التعصب، قد رمسوا لدين حممد صورة قامتة، لقد كانوا يعتربونه 

  !عدواً للمسيحية
فوجدته اعجوبة خارقة، وتوصـلت إىل أنـه مل يكـن عـدواً      لكنين اطلعت على أمر هذا الرجل،

ويف رأيي أنه لو توىل أمر العامل اليوم، لوفـق يف حـل   . للمسيحية، بل جيب أن يسمى منقذ البشرية
  .ه.أ. مشكالتنا، مبا يؤمن السالم والسعادة اليت يرنو البشر إليها

إننا مل ننصف : »تاريخ حياة حممد«كتابه  أستاذ اللغات السامية، يف) سنرسنت اآلسوجي(يقول : رابعاً
  .حممداً إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات ومحيد املزايا

فلقد خاض حممد معركة احلياة الصحيحة يف وجه اجلهل واهلمجية، مصراً على مبدئـه، ومـا زال   
ئع، وهو فـوق  حيارب الطغاة حىت انتهى به املطاف إىل النصر املبني، فأصبحت شريعته أكمل الشرا

  .ه-أ. عظماء التاريخ
الذي يعد أدبه من أمتع ما كتب يف التراث اإلنسـاين  ) ليف تولستوي(يقول األديب العاملي : خامساً

يكفي حممداً فخراً أنه خلص أمة ذليلة دموية من خمالب شياطني العـادات  : قاطبة عن النفس البشرية
وأن شريعة حممد، ستسود العامل النسجامها مع  الذميمة، وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم،

  .العقل واحلكمة
ظهر حممـد بعـد املسـيح    : »ديانة العرب«يف كتابه ) سنكس(يقول املستشرق األمريكي : سادساً

خبمسمائة وسبعني سنة، وكانت وظيفته ترقية عقول البشر، بإشراا األصـول األوليـة لألخـالق    
  .بإله واحد، وحبياة بعد هذه احلياةالفاضلة، وبإرجاعها إىل االعتقاد 

شهادات حق بأقالم بعض علماء الغرب .. وغريها الكثري الكثري.. فهذه وتلك.. هذا غيض من فيض
  ..وإنين على ثقة أنكم ستنشرون هذه الشهادات للغربيني الذين ضللوا عن احلقيقة. ومثقفيه املنصفني

======================= 
  االقتصاديةالرمحن بن ناصر بن سعدي عن املقاطعة  فتوى فضيلة الشيخ عبد



 ١٩٨

 
  بيان يف فضل اجلهاد يف سبيل اهللا وأن املقاطعة االقتصادية ركن من أركان اجلهاد

  رمحه اهللا -لفضيلة الشيخ عبدالرمحن بن ناصر بن سعدي 
والنجـاح ،   فضل اجلهاد يف سبيل اهللا أخرب اهللا يف كتابه أن اجلهاد سبب الفالح وطريق العز والرفعة

وأخرب النيب صـلى  .. وأنه أفضل التجارات الراحبة ، وأن أهله أرفع اخللق درجات يف الدنيا واآلخرة 
وهو ذروة سنام الدين وأحب األعمـال إىل  . اهللا عليه وسلم أن باجلهاد تتم النعم الباطنة والظاهرة 

برة األعداء خري من الدنيا وما عليها رب العاملني، وأن الروحة والغدوة واليوم والليلة يف اجلهاد ومصا
، وأنه خري من استيعاب الليل والنهار بالصيام والقيام وأنواع التعبد ، وأن ااهد املصابر إذا مـات  
وجبت له اجلنة وأجري له عمله الذي كان يعمله يف الدنيا إىل يوم القيامة ، وأمن من فـنت القـرب   

ها يغفرها اهللا ما عدا ديون العباد ، وأن يف اجلنة مائة درجة ما بني وعذابه ، وأن ذنوبه صغارها وكبار
كل درجتني كما بني السماء واألرض أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله ، وما اغربت قدما عبـد يف  

  .سبيل اهللا فتمسه النار 
ل اهللا أو أي ومن غزا يف سبي.. ومن مات مل يغز ومل حيدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق 

  .استعد للغزو عند احلاجة إليه فقد كمل إميانه وبرئ من النفاق 
وفضائل اجلهاد ال تعد وال حتصى ، ومثراته العاجلة واآلجلة ال حتد وال تستقصى، وكيف ال يكـون  
اجلهاد يف سبيل اهللا حيتوي على هذه الفضائل اجلليلة وفيه عز الدنيا وسعادا وفيه سـعادة اآلخـرة   

كيف ال يكون ذه املثابة وفيه . ها مما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر وكرامت
فااهد قد .. عز اإلسالم واملسلمني ، وفيه إقامة شعائر وشرائع الدين ، وفيه قمع الطاغني واملعتدين 
بيل يوصله إىل استعد وتصدى أن يكون من أنصار اهللا الذابني عن دين اهللا ، وااهد قد سلك كل س

اهللا ، وااهد قد شارك املصلني يف صالم واملتعبدين يف عبادام والعاملني يف كل خري يف أعمـاهلم  
ألنه ال سبيل لقيام هذه األمور إال باجلهاد والذب عن األوطان واألديان ، فلوال ااهدون هلـدمت  

.. ستولت األعداء من الكافرين الطاغني مواضع العبادات ، ولوال دفع اهللا م لتصدع مشل الدين وا
فاجلهاد سور الدين وحصنه ، وبه يتم قيامه وأمنه، ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع 

  .وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا كثريا ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز 
  ..ا خرية ااهدين وي.. ويا محاة املسلمني .. فيا أنصار الدين 

هذه أيامكم قد حضرت ، وهذه أمم الكفر والطغيان قد جتمعت على حربكم وحتزبت ، فقد أتوكم 
غرضهم القضاء التام على دينكم وأقطاركم ، فانفروا جلهادهم خفافـا وثقـاال   .. يف عقر داركم 

  ..وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا ذلك خري لكم إن كنتم تعلمون 
تؤمنون باهللا ورسوله وجتاهـدون يف  * يا أيها الذين هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم {

يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات * سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون 
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مـن   وأخرى حتبوا نصر* جتري من حتتها األار ومساكن طيبة يف جنات عدن ذلك الفوز العظيم 
  .} اهللا وفتح قريب وبشر املؤمنني 

أمل تروا كيف جعل اهللا اجلهاد أربح التجارات، وطريقا إىل املساكن الطيبـة يف جنـات النعـيم ،    
  .ووعدهم بالنصر منه وفتح قريب ، واهللا تعاىل ال خيلف امليعاد 

  }يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم {
.. خملصني هللا قاصدين أن تكون كلمة اهللا هي العليا وكلمة الذين كفـروا السـفلى    قوموا باجلهاد

ولـتكن كلمـتكم واحـدة    .. حافظوا على الوحدة الدينية ، واألخوة اإلميانية ، واحلماية العربية 
وأغراضكم متحدة ومقاصدكم متفقة وسعيكم حنوها واحد ، فإن االجتماع أساس القوة املعنويـة ،  

ع املسلمون واتفقوا وصابروا أعداءهم وثبتوا على جهادهم ومل يتفرقوا وعملوا األسـباب  ومىت اجتم
  .مىت كانوا على هذا الوصف فليبشروا بالعز والرفعة والكرامة .. النافعة واستعانوا برم 

  .} يا أيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون {
وال تنازعوا فتفشـلوا  * وا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا كثريا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمن{

  .} وتذهب رحيكم إن اهللا مع الصابرين 
  :إخواين 

اعلموا أن اجلهاد يتطور بتطور األحوال ، وكل سعي وكل عمل فيه صالح املسلمني وفيه نفعهم وفيه 
ضرر على املسلمني وإيقاع الضـرر باألعـداء   عزهم فهو من اجلهاد ، وكل سعي وعمل فيه دفع ل

فمن جهز غازيا فقـد  .. الكافرين فهو من اجلهاد، وكل مساعدة للمجاهدين ماليا فإا من اجلهاد 
صانعه حيتسب : غزى، ومن خلفه يف أهله خبري فقد غزى، وإن اهللا يدخل بالسهم الواحد ثالثة اجلنة 

  .والذي يباشر به اجلهاد فيه األجر ، والذي يساعد به ااهدين ، 
ومن أعظم اجلهاد وأنفعه السعي يف تسهيل اقتصاديات املسلمني والتوسـعة علـيهم يف غـذائيام    
الضرورية والكمالية ، وتوسيع مكاسبهم وجتارام وأعماهلم وعماهلم ، كما أن من أنفـع اجلهـاد   

م ، وال تفـتح هلـا   وأعظمه مقاطعة األعداء يف الصادرات والواردات فال يسمح لواردام وجتارا
بل يستغين املسلمون مبا عنـدهم مـن   .. أسواق املسلمني وال ميكنون من جلبها على بالد املسلمني 
وكذلك ال تصدر هلم منتوجـات بـالد   . منتوج بالدهم، ويوردون ما حيتاجونه من البالد املساملة 
.. بترول ، فإنه يتعني منع تصديره إليهم كال: املسلمني وال بضائعهم وخصوصا ما فيه تقوية لألعداء 

فإن تصديره إىل املعتدين ضـرر  ! وكيف يصدر هلم من بالد املسلمني ما به يستعينون على قتاهلم ؟؟
  .كبري ، ومنعه من أكرب اجلهاد ونفعه عظيم 

 –ائهم فجهاد األعداء باملقاطعة التامة هلم من أعظم اجلهاد يف هذه األوقات ، ومللوك املسلمني ورؤس
.. من هذا احلظ األوفر والنصيب األكمل ، وقد نفع اهللا ذه املقاطعة هلم نفعا كـبريا   –وهللا احلمد 

وأضرت األعداء وأجحفت باقتصاديام ، وصاروا من هذه اجلهة حمصورين مضطرين إىل إعطـاء  
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ا حفـظ مـن عـز    املسلمني كثريا من احلقوق اليت لوال هذه املقاطعة ملنعوها ، وحفظ اهللا بذلك م
  .املسلمني وكرامتهم 

ومن أعظم اخليانات وأبلغ املعاداة للمسلمني ريب أويل اجلشع والطمع الذين ال يهمهم الـدين وال  
وهذا مـن  ..! عز املسلمني وال تقوية األعداء نقود البالد أو بضائعها أو منتوجاا إىل بالد األعداء 

  .ذا العمل ليس له عند اهللا نصيب وال خالق أكرب اجلنايات وأفظع اخليانات ، وصاحب ه
فواجب الوالة الضرب على أيدي هؤالء اخلونة ، والتنكيل م ، فإم سـاعدوا أعـداء اإلسـالم    

فهؤالء مفسـدون يف األرض  .. مساعدة ظاهرة ، وسعوا يف ضرار املسلمني ونفع أعدائهم الكافرين 
  .يستحقون أن يرتل م أعظم العقوبات 

أن مقاطعة األعداء باالقتصاديات والتجارات واألعمال وغريها ركن عظيم مـن أركـان    واملقصود
  .اجلهاد وله النفع األكرب وهو جهاد سلمي وجهاد حريب 

وفق اهللا املسلمني لكل خري ومجع كلمتهم وألف بني قلوم وجعلهم إخوانا متحابني ومتناصـرين ،  
  ..يده إنه جواد كرمي رؤوف رحيم وأيدهم بعونه وتوفيقه ، وساعدهم مبدده وتسد
  .و صلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

  :قال ذلك وكتبه 
  .رمحه اهللا  -عبدالرمحن بن ناصر بن سعدي 

  :املصدر 
http://www.islamgold.com/view.php?gid=١٠&rid=١٢٣  

======================= 
  فخر هلذه األمة وقفتها الشريفة

 
  النائب الثاين لرئيس جملس النواب مبملكة البحرين/ محن املعاودة عادل بن عبدالر

قُلْ إِن كَـانَ  {: قال تعاىل. احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله
ها وتجارةٌ تخشونَ كَسـادها  آباؤكُم وأَبنآؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتمو

للّه بِأَمرِه واللّه ومساكن ترضونها أَحب إِلَيكُم من اللّه ورسوله وجِهاد في سبِيله فَتربصواْ حتى يأْتي ا
نيقالْفَاس مي الْقَودهن يكون أحب لإلنسان املسلم بعد اهللا سورة التوبة، فال شيء جيب أ) ٢٤(}الَ ي

ثالث : (-بأيب هو وأمي  -سبحانه وتعاىل من رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ، وقد قال 
فيجب أن ..) أوهلن أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها: من كن فيه وجد ن حالوة اإلميان

سى املخذلني الذين حياولون أن خيـذلوا املـؤمنني،   ننسى الوقت وننسى األعمال وننسى التجارة ونن
. احملاولون أن خيذلوا األمة يف هذه النازلة اليت نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يقلبها إىل خري هلذه األمـة 

: ويقول صلى اهللا عليه وسلم. اإلميان ال يتم عند اإلنسان حىت يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها
وحنن هنا لسنا لندافع عن ). حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعنيال يؤمن أحدكم (
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رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فإن اهللا عز وجل هو الذي يدافع عنه، محاه يف حياته صلى اهللا عليه 
: قال له اهللا. وعلى آله وسلم وحيميه بعد مماته صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ، وال يصله إيذاء املؤذين

سـورة  ) ٣(نإ شانِئَك هو الْـأَبتر {: وقال سبحانه. سورة املائدة) ٦٧(} واللّه يعصمك من الناسِ{
هو الذليل، هو املخذول الذي يبغض النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ، أما من يتطاول . الكوثر

  :على اجلناب الشريف فنقول له
هجوت حممدا فأجبت عنه  

  وعند اهللا يف ذاك اجلزاُء
  أجوه ولست له بكفٍء

  فشركما خلريكما فداُء
  هجوت مباركا برا حنيفا
  رسول اهللا شيمته الوفاُء

  فإن أيب ووالديت وعرضي
  لعرض حممد منكم وقاُء

فداك يا رسول اهللا، فداك يا نـيب  : من املشرق إىل املغرب -واحلمد هللا  -األمة قالت بصوت واحد 
ولتخرس األلسن املنحطة املتخاذلة اليت تأىب على األمة حىت أن تعرب عن حبها . ك يا خليل اهللاهللا، فدا

إننا ما امتطينا صـهوة  . ووفائها، وتعامل األمة بنواياها وخبستها وبدناءا اليت ال تتعدى لعاعة الدنيا
طمعا يف الدنيا، فإذا مس هذا املكان إال لندافع عن دين نبينا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ، وليس 

اجلناب الشريف فواهللا لن يهدأ لنا بال ولن يقر لنا قرار حىت ننتقم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  
جيب أن . ال: أما هؤالء املخذلون الذين يريدون أن خيذلوا األمة نقول هلم. ونوقف الناس عند حدهم

 مينع احلد على من سبه حىت لو تاب وأنـاب  تعرف األمة أن سب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال
قال العلماء إن سب النيب أو أي نيب من أنبياء اهللا عز وجل حده القتل وإن . وعاد إىل اهللا عز وجل 

. ال واهللا لن نسكت؛ ألم قد جتاوزوا احلد! أيريدون أن نسكت؟. تاب، حىت ال ميس جناب األنبياء
سنا وعما يف نفوس املسلمني، إال رسول اهللا، تسب احلكومات، وقد أظهرت األمة، لنعرب عما يف نفو

يسب األمراء، يسب امللوك، يسب الناس، القاصي والداين إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آلـه  
وسلم ، وإنه لفخر هلذه األمة أن تقف هذه الوقفة الشريفة، وأما من انتقص من عقد هذه اجللسة فهو 

ما قال اهللا سبحانه وتعاىل ، إذا مل يقف هذا الس ليدافع عن رسول اهللا وعن املخذول، فهو األبتر ك
اليـوم  . عرض رسول اهللا فال خري فيه، ال خري فينا إن مل ندافع، إن مل نستغل هذه املنابر وهذا املنـرب 

ن ننعقد ليس لنخاطب أهل البحرين فهم أغري منا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ولك
لنتكلم بأمانة بأصوام اليت أعطونا إياها لننقلها بإمجاع نواب الشعب إىل العامل كلـه، هـذه هـي    

إننا نطالب كشعب كامل وكبلد كامل أن حتفظ كرامة رسول اهللا . البحرين، هذا هو شعب البحرين
جيـب أن  صلى اهللا عليه وسلم على حكام املسلمني، وجيب أن نوجه خطابا من الس إىل احلكام، 
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وقع على هذا القـانون يف  ) بوش(يشرع قانون يف األمم املتحدة، كيف أن اليهود يشرع هلم قانون و
م للمعاداة ضد السامية، الذي يتكلم عن السامية ومن يكذب اخلرافة، خرافة احملرقـة، فإنـه   ٢٠٠٤

قردة واخلنازير الكذب جيب أن نصدقه، كيف استطاع احلثالة أحفاد ال. يتعرض إىل العقاب والتجرمي
أن يصدروا هذا القانون، وأمة املليار ال تستطيع أن تصدر قانونا حيمي جناب النيب صـلى اهللا عليـه   

ولذلك من مطالبنا اليوم كممثلني للشـعب إىل حكامنـا وإىل حكـام    ! وعلى آله وسلم والقرآن؟
اهللا وعلى القرآن وعلى املسلمني أن يعملوا على سن قانون مينع وجيرم التعدي والتطاول على رسول 
مث إننا ال نسـتخف  . دين اإلسالم، وال يكون اليهود أفضل منا، وحاشانا أن يكون اليهود أفضل منا

إن اإلسالم ورسول اهللا صلى : مبوقف الناس يف املقاطعة ويف غريه، وليس هذا جماله لكن اال نقول
عاملني، ولكن إذا جاء سبه فقد قتل كعب اهللا عليه وسلم ، وهو باملؤمنني رؤوف رحيم، وهو رمحة لل

بني األشرف رأس اليهود يف مكانه ألنه كان يسب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وغـارت األوس  
على اخلزرج أم قتلوا مبغض النيب صلى اهللا عليه وسلم فقتلوا سالم بن أيب احلقيق يف داره بني أهله، 

ه وسلم ، ولو كان الظهور لإلسالم ملا جاز إال قتل هـؤالء  ملاذا؟ ألنه كان يؤذي النيب صلى اهللا علي
ولكننا لسا ضـعفاء   -حدا؛ انتقاما، لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ولكن وحنن يف هذا الضعف 

  .جيب أن تقف األمة وقفة واحدة -باهللا عز وجل 
====================== 

  فداك أيب وأمي يا رسول اهللا
 

ولكن رأيت الكالم فيما تناقلته وسائل '' ) ٣(نشوز املرأة '' كمل حديثي عن كان من املفترض أن أ
اإلعالم املختلفة عن بعض الصحف الدمناركية والنروجيية من استهزاء بالنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم 
أوىل وأحق ، ولست يف مقام نقل ردود األفعال اليت صاحبت احلدثَ ، أو التحدث عـن احلكـم   

يف املسألة فحكمها ظاهر سواء كان االستهزاء من مسلم أو كافر ويرجع فيـه إىل أفضـل   الشرعي 
لشيخ اإلسالم ابن تيمية للراغب '' الصارم املسلول على شامت الرسول صلى اهللا عليه وسلم '' مؤلَّف 

  .يف تفاصيلها 
بد هلن مـن دورٍ   فأسطري هذه موجهة إليهن ، فال'' شقائق الرجال '' ومبا أن عمودي خمصص لـ 

، وفداء النيب صلى اهللا عليه '' لَا تحسبوه شرا لَّكُم بلْ هو خير لَّكُم '' جتاه هذه احملنة وأن فيها منحاً 
هذه أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها ضربت مثـاالً رائعـاً يف   . وسلم يستوي فيه الذكر واألنثى 
سلم بلساا عن عائشةَ رضي اللَّه عنها زوج النبِي صلَّى اللَّه علَيـه  الدفاع عن النيب صلى اهللا عليه و

 قَالَت لَّمسفَقَالُوا : و لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلَى رع ودهالْي نطٌ مهلَ رخد : '' كُملَيع امالس ''
فاملرأةُ املسـلمةُ مطالبـةٌ   . احلديث ... '' وعلَيكُم السام واللَّعنةُ '' : فَفَهِمتها فَقُلْت ، قَالَت عائشةُ 

بنصرة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بيتها ، يف مدرستها ، يف عملها ، يف أواسط أخواا املسـلمات  



 ٢٠٣

. وكلّ واحد منهما له تأثريه وال شك اجلارحة أو القلم ، ... تسطيع أن تستخدم أحد اللسانني ... 
  :ولنأخذ بعض اخلطوات العملية يف تفعيل دور املرأة للذب عن سيد ولد آدم صلى اهللا عليه وسلم 

املرأة مطالبة بالتحدث يف أواسط النساء عن حقد الكفار على هذا الدين وأهله ، وأـم لـن    - ١
النتصار للنيب صلى اهللا عليه وسلم إما بالكتابـة يف  يرضوا عنا أبداً مهما تنازلنا هلم ، وحثهن على ا

الصحف أو االت أو املواقع على الشبكة ملن هلا قلم مؤثر منهن ، أو باالتصال على أصحاب القرار 
  .، وإظهار الغضب واالستنكار 

حياتنـا ،   املرأةُ تستغلُ هذا احلدث اجللل يف بيتها بالتعريف مبكانة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف - ٢
  .وأننا نفديه بكلِّ وأعز ما منلك 

تفعيل دور املقاطعة لبضائع البالد اليت نالت من النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأنه أقل القليل يف  - ٣
حق الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وأن احلرب االقتصادية لتلك البالد هي اليت سـتجعلها تركـع   

فالزوجة واألخت ... ار ، واملقاطعة االقتصادية سالح قوي وفعال وتعتذر ، فهم عبدة الدرهم والدين
واألم والبنت حتث أهل بيتها على عدم الشراء أو إدخال بضائع البالد اليت سخرت من نبينا صلى اهللا 

  .عليه وسلم ، وهناك شركات بديلة 
٤ -  أو الشبكة لةأو ا ر قلمها يف الذب عـن   مطالبةٌ) النت ( الكاتبةُ املسلمةُ يف اجلريدةخسأن ت

النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ومما يثلج الصدر أنه ظهرت يف األيام املاضية بعض املقاالت الرائعـة يف  
الصحف بأقالم نسوية تذب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشكراً هلن وألقالمهن وجزاهن اهللا 

  .ا واألدوار كثرية ، ولكين أتيت على أمهه. خرياً 
  عبد اهللا بن حممد زقَيل

=====================  
  فداك نفسي وأمي بل فــداك أيب

  
  نت  -وجدت هذه القصيدة يف موقع اجلزيرة

  قصيدة للشاعرعبد اهللا باشراحيل ردا على الصحيفة الدامناركية 
لى ما قامت تلقت اجلزيرة نت قصيدة للشاعر السعودي الدكتور عبد اهللا حممد باشراحيل يرد فيها ع

به الصحيفة الدامناركية من نشر للرسوم املسيئة إىل النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم الـيت أثـارت   
  . غضب املسلمني يف مجيع أحناء العامل

وقد تناول الشاعر املعروف صاحب جائزة باشراحيل لإلبداع الثقايف يف القصيدة جانبا مضيئا مـن  
  . وسلم مدافعا عن الرسالة اخلالدة اليت جاء ا شخصية النيب حممد صلى اهللا عليه

  : وهذه هي القصيدة
  فداك نفسي وأمي بل فــداك أيب  يا سيد الناس فوق الناس أنت نيب 
  أشرقت يف حلكة األيام وانتشرت سحائب النور أنداء لـــكل أيب 



 ٢٠٤

  وطاف حولك ريان اهلـدى ألقا بالوحي يصدع من قراننا العريب 
  اجلهل ســادرة تذود عن شرعة اإلسالم كل غيب  مل تنثن وعقول

  فكنت أعظم ما يف اخللق مرتلة وقد جتاوزت فوق الشأو والرتب 
  يا صاحب اخللق األسىن مواهبه يا أيها الطـاهر املزدان باألدب 

  مانال جمدك إنسان وال بلغـت مسو قدرك أقدار من النجــب 
  ان والنسـب ولن تطاولك األغيار يف شرف فأنت أشرف باإلمي

  ألنت يا سيدي دين ألمتنــا ودينك احلق جيلو ظلمة الريب 
  وأنت باحلب مشس يف ضمائرنا أضأت أفئــدة يف ليلها الكئب 
  ذم الدمـيم دليل أن شرعـتنا حقيقة احلق رغم الكيد والرهب 

  نور احلق مشعـله ما ضره من رمى بالزيف والكذب ) حممد(هذا 
  هبِي ..... دنيا إىل ترف ولو أراد لقلنا للقلوب هو الذي ما غشى ال

  لكنه جاء بالدين الذي ارتفعت به احملامد وازدادت من القرب 
  تطاول القزم واإلسالم حيقره وكعبة اهللا نادت كل منتسب 

  من طغمة الكفر أوغاد تناوئنا وسوف نلهبها من وقدة الغضب 
  وغـد أللف أب يا ألف مليون نفس يف مواطننا الدين قد ناله 

  ذودوا عن الصادق املصدوق وانتصروا على الطغام فال عـهد حملتـرب 
  سيأملون مبا قالوا وما زعمـوا ويصطلون من األهوال واللهب 
  يا سيد الناس كل الناس راضية أرضاك ربك بالرضوان والغلب 

  ألنت يف دارة الدنيا نسائمـها وأنت يف العني بني اجلفن واهلدب 
  ك حبيب اهللا خالـقنا يا أمحد املصطفى اهلادي إىل األربصـلى علي

========================  
  ]كيف تنصر نبيك فعال ؟[  -فداك أيب وأمي يا أعز الناس 

  
  سفالة واحنطاط وكراهية طاغية 

  ...هذا هو العنوان األمثل ملا حيدث اآلن جتاه املسلمني 
فهي أقل من ذلك كما أن نبينا حممد ، اجلريدة الدامنركيةحنن يف هذا اللقاء لن نقوم بالرد على هذه 

صلى اهللا عليه وسلم أرفع من ذلك ولكن سنلقي الضوء على األسباب اليت أدت بنا إىل هذا املستوى 
من الذلة واملهانة املستوى الذي جعل أعداءنا يرمسون النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف عمامته قنبلة 

لذي جعلهم يرمسون مسلما يسجد وكلب يفعل به الفاحشة والعياذ باهللا وكأنه إرهايب املستوى ا
  .وكأن السجود يفعله املسلمون هلذا السبب الوضيع

  :من هذه األسباب أيها األحبة 
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  : الضعف الشديد الذي عليه املسلمون اآلن  -١
وسلم وهذا الضعف بسبب بعدنا عن كتاب اهللا عز وجل وعن سنة نبينا حممد صلى اهللا عليه 

وانغماسنا يف الدنيا والشهوات وامللذات فأغلب املسلمون اآلن إال من رحم اهللا جيعلون الدين يف 
املرتبة الثانية بعد العمل والزوجة واألوالد فتجد األب يثور ويغضب إذا حصل ولده على درجات 

ما يفعله هو أن  وعندما يعلم أن ابنه مل يصلي العصر على سبيل املثال كل، منخفضة يف أحد املواد
  .يوخبه قليال

  :عدم احترام املسلمني للرسول صلى اهللا عليه وسلم بالصورة الكافية -٢
  .....فإذا كنا حنن املسلمني ال حنترم سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم فكيف سيحترمها أعداء اإلسالم 

  .....وهذه حقيقة مؤملة أيها األحبة 
ة النيب صلى اهللا عليه وسلم فمفهوم السنة اآلن معناه الترك وليس الكثري من املسلمني ال حيترمون سن

الفعل فعندما يقال للشخص أن هذا األمر سنة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يكون رد فعله الفوري 
أنه إذا مل يفعله لن يكون عليه إمث وبالتايل لن يفعله وعندما خيرج من بني املسلمني أنفسهم من ينكر 

وية ويدعي أن كل األحاديث اليت عندنا إما ضعيفة أو موضوعة ويبدأ يف الطعن يف الصحابة السنة النب
  رضوان اهللا عليهم عندها أيها احلبيب ماذا تتوقع من أعداء الدين الذين يتربصون به ؟؟؟؟

  والسؤال اآلن ما الذي جيب علينا فعله اآلن جتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟؟؟
  يع البضائع الدامنركية مقاطعة مج: أوال 
  إرسال االحتجاجات على هذه الرسوم إىل من نستطيع: ثانيا 

وقد قامت املفكرة بتسهيل هذا األمر على املسلمني فكل ما عليك هو أن تتبع هذا الرابط وتدخل 
  . هيئة دامنركية ٢٥بياناتك وحنن سنتوىل إرسال االحتجاج إىل أكثر من 

  ذري هلذه املشكلة ومثيالا أخريا أيها األحبة احلل اجل
هو العودة إىل كتاب اهللا عز وجل وسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم وإعادة بناء النموذج اإلسالمي 
الصحيح الواقعي الذي يعيد هلذه األمة جمدها وللوصول إىل هذا النموذج املثايل الواقعي للمجتمع 

البد من العمل على ، إقامة دولة اإلسالم الكاملة والذي هو اخلطوة األوىل واألساسية يف سبيل، املسلم
  :يشكل اخللل الذي وقع فيها معامل االحنراف الذي وقع يف أمة اإلسالم، إصالح ثالثة منظومات

  :إحياء منظومة اإلميانيات:أوالً
فاألمة يف حاجة ماسة إىل إعادة بناء الصلة مع اهللا عز وجل من جديد بإحياء اإلميان يف القلوب 

سورة آل ] ١١٠[} كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ {. ديد ما اندرس من معامله يف نفوس املسلمنيوجت
  عمران

  :إصالح منظومة القيم واألخالقيات: ثانيا
فما أبعد املسلمني اليوم عن أخالقيات اإلسالم وقيمه الرفيعة اليت كانت جتعل الناس يدخلون يف دين 

 ا١]][[إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق[[رد رؤيتها يف سلوك املسلمني؛ اهللا أفواج .[[  
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  :إصالح منظومة اإلنتاج والفاعلية: ثالثًا
فإن النموذج اإلنساين السائد يف أمتنا اليوم هو منوذج العاجز الكسالن الذي كان النيب صلى اهللا عليه 

  ]].٢]][[والكسلوأعوذ بك من العجز [[، وسلم يستعيذ منه صباحا ومساًء
فنجد املسلم غالبا ما يكون فاشالً يف حياته قليل اإلنتاج عاجزا عن صناعة احلياة، ومثل هذا النموذج 

] ١٤٣[} وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا {ال يستطيع أن يبين أمة كلفها اهللا عز وجل بقيادة البشرية 
  سورة البقرة

ويبين التقدم على أكتاف دولة ، ال الذي يستطيع أن يصنع احلضارةإننا نريد صناعة املؤمن الفع
، إىل ذروة احلضارة والعلم، اليت تنتشل األمة بأسرها من حضيض التخلف واجلهل، اإلسالم الكاملة

يوم كانت مستمسكة بشرع اهللا تعاىل متام االستمساك فإذا جنحنا يف ، متاما كما كانت أول مرة
  :الثالثإصالح هذه املنظومات 

  ]اإلميان ــ القيم ــ الفاعلية [ 
اليت تلتزم التزاما ، حنو إقامة دولة اإلسالم الكاملة، فتلك هي اخلطوة اإلستراتيجية األوىل واحلقيقية

ومنهج حياة وتلك هي النصرة احلقيقية للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، وشريعة، كامالً باإلسالم كعقيدة
  نصرة تستمر ليوم الدين

--- -------------  
، احلديث ]١/١١٢[، صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ]]مكارم األخالق: [[ويف رواية]] ١[[

  .٤٥رقم 
  -.١٥٤٠، احلديث رقم ]٢/٩٠[صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داوود ]] ٢[[

  حب نبيك كهؤالء 
  ...........من أجل أن يعلم املسلمون مكانة نبيهم صلى اهللا عليه وسلم : 

  ..........ومن أجل أن يعلم املسلمون كيف يكون احلب احلقيقي هلذا الرسول العظيم 
  ......كانت هذه املواقف

  أبو بكر رضي اهللا عنه 
كنا يف : واليك هذ املشاعر اليت يصيغها قلب سيدنا أبو بكر يف كلمات تقرأ، يقول سيدنا أبو بكر

ذقة لنب فناولتها للرسول صلى اهللا عليه وسلم، عطشان جدا ، فجئت مب[ اهلجرة وأنا عطش عطش 
  !!فشرب النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت ارتويت: اشرب يا رسول اهللا، يقول أبو بكر:وقلت له

هل ذقت مجال هذا .. فالكلمة صحيحة ومقصودة، فهكذا قاهلا أبو بكر الصديق !! ال تكذّب عينيك
حب .. ؟واليك هذه وال تتعجب، انه احلب!حلبأين حنن من هذا ا..!!احلب؟انه حب من نوع خاص

  ..النيب أكثر من النفس
، وكان اسالمه متأخرا جدا وكان قد عمي، ]أبو سيدنا أبر بكر[ يوم فتح مكة أسلم أبو قحافة 

فأخذه سيدنا أبو بكر وذهب به اىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليعلن اسالمه ويبايع النيب صلى اهللا عليه 



 ٠٧

فقال أبو ' يا أبا بكر هال تركت الشيخ يف بيته، فذهبنا حنن اليه' نيب صلى اهللا عليه وسلموسلم فقال ال
فبكى سيدنا أبو بكر الصديق، .. وأسلم ابو قحافة.. ألنت أحق أن يؤتى اليك يا رسول اهللا: بكر

و ماذا قال أب.. هذا يوم فرحة، فأبوك أسلم وجنا من النار فما الذي يبكيك؟ختيل: فقالوا له
ألين كنت أحب أن الذي بايع النيب اآلن ليس أيب ولكن أبو طالب، ألن ذلك كان : ؟قال..بكر

  سيسعد النيب أكثر  
  سبحان اهللا ، فرحته لفرح النيب أكرب من فرحته ألبيه أين حنن من هذا؟

  عمر رضي اهللا عنه
و اهللا ألنت يا رسول  :كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو آخذ بيد عمر بن اخلطاب، فقال
ال يؤمن أحدكم ': اهللا أحب إيل من كل شيء إال من نفسي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: فقال رسول اهللا . فأنت اآلن و اهللا أحب إيل من نفسي: فقال عمر. 'حىت أكون أحب إليه من نفسه
  .' اآلن يا عمر'

 أحاسيس حتتاج لقلب حيب النيب صلى اهللا عليه اا واهللا.. لن يشعر ذه الكلمات من يقرأها فقط
  غضة طرية.. وسلم ليتلقاها كما هي

  ثوبان رضي اهللا عنه 
: غاب النيب صلى اهللا عليه وسلم طوال اليوم عن سيدنا ثوبان خادمه وحينما جاء قال له ثوبان

ال يا : قال ثوبان' ك ؟ اهذا يبكي' : أوحشتين يا رسول اهللا وبكى، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
ومن يطعِ {رسول اهللا ولكن تذكرت مكانك يف اجلنة ومكاين فذكرت الوحشة فرتل قول اهللا تعاىل 

حسن والصالحني واللّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللّه علَيهِم من النبِيني والصديقني والشهداء 
  سورة النساء ] ٦٩[} أُولَئك رفيقًا

  سواد رضي اهللا عنه 
' :سواد بن عزية يوم غزوة أحد واقف يف وسط اجليش فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم للجيش

استو يا ' : فينظر النيب فريى سوادا مل ينضبط فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. 'استقيموا.. استوو
نعم يا رسول اهللا ووقف ولكنه مل ينضبط، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم : فقال سواد' سواد

أوجعتين يا رسول اهللا، وقد بعثك : ، فقال سواد'استو يا سواد ' : بسواكه ونغز سوادا يف بطنه قال
فانكب سواد على بطن النيب . 'اقتص يا سواد' :فكشف النيب عن بطنه الشريفة وقال!اهللا باحلق فأقدين

يا رسول اهللا أظن أن هذا اليوم يوم شهادة فأحببت أن يكون آخر : هذا ما أردت وقال: يقول.ايقبله
  ما رأيك يف هذا احلب؟.العهد بك أن متس جلدي جلدك

  .... وأخريا ال تكن أقل من اجلذع 
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب يف مسجده قبل أن يقام املنرب جبوار جذع الشجرة حىت يراه 

فيقف النيب صلى اهللا عليه وسلم ميسك اجلذع، فلما بنوا له املنرب ترك اجلذع وذهب إىل .. حابةالص
فسمعنا للجذع أنينا لفراق النيب صلى اهللا عليه وسلم، فوجدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم يرتل 'املنرب 
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ترضى أن تدفن هاهنا  أال' :عن املنرب ويعود للجذع وميسح عليه ويقول له النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ..فسكن اجلذع. 'وتكون معي يف اجلنة؟

  ]كيف تنصر نبيك فعال؟[  - فداك أيب وأمي يا أعز الناس : للواجب العملي طالع املقالة التالية
===================  

 ... فدتك نفسي يا رسول اهللا
 

١٨/١٢/١٤٢٦  
  حممد جالل القصاص

حدثاً عابراً قامت به صحيفة سيئة األخالق نفست به عن  ليس -صلى اهللا عليه وسلم  -سب النيب 
حقدها يف عدد من أعدادها، وليس هو هم حفنة من أراذل الكفار ملئت قلوم غيظاً وحنقاً علـى  

فقاموا ميثلون وينكتون ويسخرون، بل لو كـان األمـر    -صلى اهللا عليه وسلم  -شخص احلبيب 
.. ولكن...إذ إن جماراة السفهاء أمر يترفع عنه العقالء -مه على عظَ -كذلك لكان مما يسعه الصدر 

  .األمر أعمق من هذا كله 
قَد بدت الْبغضاء من أَفْـواههِم ومـا تخفـي    : "... هذه األمور ليست إال كما يقول اهللا عز وجل

قعت مإِن كُنت اتاآلي ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردوهاأنذا أنـادي  ). ١١٨من اآلية : آل عمران" (لُونَص
  وليت أويل العزم من العقالء من يلبون؟... وهل جييبون؟ ... العقالء، فهل يسمعون؟

يبترون ويكذبون ويبـدون  ... يتكلمون عن النصرانية) التبشريية(من قبل كان النصارى يف محالم 
 -واختذوا مما يسمى حبوار األديـان  . رة يتقبلها اآلخرقليالً وخيفون كثرياً كي يظهروا دينهم يف صو

وسيلة ليقولوا ملـن   -هذا احلوار الذي جيرى مع رجال لبسوا اجلبة والعمامة فظهروا وكأم علماء 
خياطبوهم من ضعاف املسلمني يف أدغال أفريقيا وجنوب شرق آسيا إن اإلسالم يعترف بنا وال يتنكر 

  .-بزعمهم  -لنا فكله خري 
يتكلمون عن التعدد وعن الطالق وعن احلـدود  ... كانت محلتهم على اإلسالم محلة على شعائرهو

وعن اجلهاد وعن املرياث وعن ناسخ القرآن ومنسوخة، مث يف الفترة األخرية وخاصة بعـد انتشـار   
، الفضائيات ودخوهلا كل البيوت تقريباً، وكذا بعد ظهور تقنية اإلنترنت عموما والبالتوك خصوصا

، قاموا ينقضـون  -صلى اهللا عليه وسلم  -أخذ القوم منحى آخر وهو التركيز على شخص احلبيب 
  .-صلى اهللا عليه وسلم  -اإلسالم بتشويه صورة النيب 

ودعك من كالم األراذل، هناك طرح يلْبِسه دعاة الكفر ثوب العلمية ويدعون أنه احلقيقة اليت ال مراء 
هذا توجه عام داخل محالت التنصري ... راء قومهم ومن يتوجهون إليهم بالتنصريفيها خياطبون ذا اهل

اليوم، واألمر بين ملن له أدىن متابعة ملا يتكلم به القوم، وما حدث يف الصحيفة األوربية هو طفح ملـا  
  .-صلى اهللا عليه وسلم  -يخاطب به القوم يف الكنائس وغرف البالتوك عن نيب اإلسالم 
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وقـد   -، يتكلمون عن زواجه بتسع من النسـاء  )أخالق نيب اإلسالم(اضرون ويؤلفون عن فهم حي
، وعن زواجه من عائشة -تسعمائة من النساء وهذا يف كتام  -عليه السالم  -اجتمع عند سليمان 

؛ وبطريقة البتـر  -صلى اهللا عليه وسلم  -، وعن غزواته -رضي اهللا عنهن -ومن زينب ومن صفية 
واعتماد الضعيف والشاذ واملنكر من احلديث خيرجون بكالمهم الذي يشوهون به صـورة   للنصوص
، )ابـن كـثري  (، ولكنه يف األخري يبدو للمستمع أن هذا كـالم  -صلى اهللا عليه وسلم  -احلبيب 

  .اإلسالم) علماء(علماء اإلسالم، فيظن املخاطبون أا احلقيقة اليت خيفيها ) ابن سعد(، و)الطربي(و
صلى  -اة النصرانية يغرفون من وعاء الشيعة حني يتكلمون عن أمهات املؤمنني وعن صحابة النيب دع

أحياناً، ويغرفون مـن وعـاء    -صلى اهللا عليه وسلم  -بل ويف كالمهم عن النيب  -اهللا عليه وسلم 
  .-ه وسلمصلى اهللا علي -الذين يتركون السنة تشكيكاً يف ثبوا أو يف عصمة احلبيب ) القرآنيون(

ال نريد ثورة كالمية، وغضبة ال . واملطلوب هو قراءة جيدة ملا حيدث، والتصدي له على أرض الواقع
إال أا نفرة املتعصب، نريد قطع الطريق على هؤالء وإحباط كيـدهم، وإنقـاذ   ) اآلخر(يفهم منها 

  .الناس من الكفر برم
يقوله القرآنيون والشيعة، وما يفتريه النصارى  مطلوب خطاب أكادميي جيفف منابع املنصرين، أعين ما

بالبتر للنص واعتماد املكذوب والشاذ والضعيف من احلديث، ومعين ذا طلبة درجات التخصـص  
  .العليا يف الكليات الشرعية، وإن أخذ األمر وقتاً، ولكنه سيثمر بإذن اهللا يوماً ما

بعيداً كل البعـد   -صلى اهللا عليه وسلم  - ومطلوب خطاب لعامة الناس يبني هلم كيف كان نبيهم
كـان كـل    -صلى اهللا عليه وسلم  -عما يقولوه النصارى، وأن ما يقال حمض كذب، وأن النيب 

  .-صلى اهللا عليه وسلم  -الكمال ومجلة اجلمال 
  ... ...تاهللا ما محلت أنثى وال وضعت 

  ...مثل النيب رسول األمة اهلادي 
ما يعتقدونه يف رم وما يعتقدونه يف أنبيـائهم  ... داً بيان عقيدة النصارىوأيضا ال ينفك عن هذا أب

  !!من يعبد النصارى؟ وهل النصرانية دين يتبع؟...وما يعتقدونه يف أحبارهم ورهبام
  !لم نسكت عنهم وهم يرموننا بكل ما يف جعبتهم؟

  !أم غفلة؟... أم جنب وخور؟... أسياسة؟
يوم هو التآلف مع النوازل بعد قليل من نزوهلا، فقط نثور قليالً مث نسكت وال إن مما ابتلي به مسلمو ال

نتكلم وكأن شيئاً مل حيدث، وهذا األمر فهمه عدونا، فلم يعد يبايل جبعجعتنا اليت ال تتجاوز الكالم، 
س وهو يستفيد من هذا الكالم، فليتنا نكون على قدر املسؤولية ونبدأ يف تصعيد مستمر وتبصري للنـا 

صلى  -، وحقيقة دينهم، وحقيقة ديننا ونبينا -صلى اهللا عليه وسلم -حبقيقة من يتكلمون عن النيب 
  .-اهللا عليه وسلم

  !فهل من جميب؟
  .فديتك نفسي يا رسول اهللا.. فديتك نفسي يا رسول اهللا... فديتك نفسي يا رسول اهللا
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=======================  
  فضل اتباع السنة

 
  بازمولبقلم حممد عمر 

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا 
فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممداً 

  .عبده ورسوله
 [ح قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الّذها أَيونَيملسم متأَنإِالّ و نوتمالَ تو هقَاتت ق] ]١٠٢:آل عمران.[  
 [هنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمخ يالَّذ كُمبا رقُوات اسا النهآ أَيـاالً   يـا رِجم

 ا اللَّهقُواتآًء ونِسراً ويباًكَثيقر كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللَّه امحاَألرو آَءلُونَ بِهست ي١:النساء[ [الَّذ[  
يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومـن  . يا أَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُواْ قَوالً سديداً ] 

رو عِ اللّهطيماًًيظزاً عفَو فَاز فَقَد ولَه٧٠،٧١:األحزاب[ [ س.[  
وشر األمور حمدثاا وكل حمدثـة   eفإن أصدق الكالم كالم اهللا وخري اهلدي هدي حممد : أما بعد

  .بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار
  :أما بعد

  -: ةفهذه حماضرة بعنوان فضل اتباع السنة أدرا على العناصر التالي
  .تعريف السنة -
  .أقسام السنة وأنواعها -
  -:مثرات إتباع السنة وهي التالية -
  .أا سبيل النجاة من االختالف . ١
  .أا سبيل الفكاك من االفتراق . ٢
  .أا سبيل اهلداية من الضالل . ٣
  أن النسبة إليها فيها شرف النسبة إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم. ٤
  .اعها ننفك من سبل الشيطان أننا باتب. ٥
  .أننا باتباعها يرفع املسلمون عن أنفسهم مسة الذل واهلوان . ٦
  .أن فيها تشخيص الداء والدواء . ٧
  .أن فيها حتصيل الشرع مجيعه . ٨
  .أن ا يكون متام صاحل ومكارم األخالق . ٩

  .أن ا ينجو املسلم من العذاب األليم من النريان . ١٠
  .ينال املسلم دخول اجلنة  أن ا. ١١
  .أن ا يكون إحياء السنة . ١٢
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  .ذاك هو جممل هذه احملاضرة وإليكم البيان 
  :العنصر األول يف احملاضرة وهو تعريف السنة 

على طريقة فالن أي على سرية فالن : تقول فالن على سنة فالن أي، السرية والطريقة: السنة يف اللغة
  .هذا هو املعىن يف اللغة 

إتباع ما جاء عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم من األوامر وترك ما ى عنه صلى : السنة يف الشرع
اهللا عليه وسلم فهي تشمل يف الشرع كل ما جاء عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم من أمور واجبة 

طالح عند مث بعد ذلك أصبح للسنة اص. وأمور مستحبة وترك األمور احملرمة وترك األمور املكروهة 
  -:العلماء 

ما أضيف للرسول صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صـفة   -:فالسنة عند احملدثني 
  .خلقية أو خلقية 

فأما ما أضيف إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم من قول يعين حديث فيه قول للرسول صلى اهللا عليه 
قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   وسلم كما يف حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  .هذه سنة قولية، احلديث)) . …إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى(( يقول 
أن ينقل إلينا أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يفعل كذا وكـان  : وأما الفعل فهو السنة الفعلية

 حيب الدباء هذا أمر من فعل الرسول صلى اهللا يترك كذا مثل قول أنس رضي اهللا عنه كان رسول اهللا
  .عليه وسلم

وأيضاً من السنة الفعلية ما ورد عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم من أفعال يف الصالة أو أفعـال يف  
  .الزكاة أو أفعال يف الصوم أو أفعال يف احلج هذه كلها تدخل حتت السنة الفعلية 

وهي أن حيدث الفعل أمام الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو يف زمنه :وأما التقرير فهذه السنة التقريرية
والوحي يرتل ويقر الرسول صلى اهللا عليه وسلم ذلك ويقر الوحي ذلك فال ينكر وال يغري فتكـون  

  !وداللة السنة التقريرية مبجردها على االستحباب ضعيفة! بذلك تقرير شرعي للفعل
  

إلينا من أخالق النيب صلى اهللا عليه وسلم كيف كانت وسـئلت   فهي ما نقل: وأما الصفة اخلُلُقية 
  ".كان خلقه القرآن: "عائشة رضي اهللا عنها عن خلق الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقالت

وأما الصفة اخللقية فما ينقل لنا عن هيئته صلى اهللا عليه وسلم كما يأيت يف بعض األحاديث كـان  
ة ال بالطويل وال بالقصري إذا وقف بني الطوال طاهلم وكان صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ربع

إىل ... اهللا عليه وسلم أبيض الوجه وجهه كأنه فلقة القمر كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا 
  !أخر ما يذكر يف صفات خلقه صلى اهللا عليه وسلم

م من قول أو فعل أو تقرير أو صـفة  إذاً السنة عند احملدثني ما أضيف إىل الرسول صلى اهللا عليه وسل
  .خلقية أو خلقية 

  :والسنة عند األصوليني والفقهاء 
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  .ما أضيف إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير
ألن الفقيه واألصويل إمنا ينظر يف السنة من جهة أا دليل شرعي وبالتايل ال يكتسب عنده مسة الدليل 

  .القول و الفعل والتقرير: الثة وهي إال هذه األمور الث
والفقهاء حينما يذكرون السنة ويريدون ا هذا املعىن ينبهون أن هلم اصطالحاً آخر يطلقون فيه كلمة 

: السنة مبعىن املستحب واملندوب وجيعلوا مرتبة من مراتب احلكم الشـرعي التكليفـي فيقولـون    
  .كروه واملباح واملستحب مخسة الواجب واحملرم وامل: األحكام الشرعية

  .وهذا املستحب يعربون عنه باملندوب ويعربون عنه بالسنة 
وشاع عند بعض الناس أن السنة هي فقط املستحب الذي مثرته أنه يثاب فاعله وال يعاقب تاركـه  
والواقع أن هذا االصطالح اصطالح حادث جرى عليه أهل األصول وأهل الفقه يف بيان مرتبة مـن  

كم الشرعي التكليفي لكن ال يصح لنا أن نفسر كلمة سنة إذا جاءت يف حديث الرسول مراتب احل
صلى اهللا عليه وسلم أو يف كالم الصحابة أو يف كالم التابعني أو األئمة الكبار مبعىن املستحب فالسنة 
عندهم أعم من ذلك تشمل املستحب والواجب بل تشمل ما يكفر خمالفه، ولذلك أئمـة السـلف   

ة الكبار يف القرون الثالثة الفاضلة الذين ألفوا وصنفوا هلم كتب امسها كتب السنة تشتمل على واألئم
أمور االعتقاد واليت يكفر خمالفها ككتاب السنة البن أيب عاصم وكتاب السنة لعبد اهللا بن أمحد بـن  

  .حنبل وكتاب السنة للمروزي وغريهم 
لسنة إذا وردت يف كالم الصحابة أو يف كـالم األئمـة   إذاً ينبغي أال يهجم املرء على تفسري كلمة ا

التابعني أو األئمة الكبار بأا مبعىن املستحب فقط ألن هذا اصطالح حادث ال ينبغي أن يفسر عليـه  
  .كالم أولئك القوم

  :إذا اتضح هذا ننتقل إىل العنصر التايل 
  :ما هي أقسام السنة

  :السنة عند النظر تنقسم إىل قسمني 
  .إضافتها إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم صرحية وظاهرة : حيةسنة صر

يأتيك يف احلديث قال رسول اهللا فعل رسول اهللا كان رسول اهللا كذا أو حصل كذا مع رسـول اهللا  
  .فاإلضافة إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم تأيت صرحية فهذه سنة صرحية 

و هي اليت ال يأيت فيها صرحياً ذكر الرسول . سوهي سنة تغيب عن أذهان بعض النا: السنة الضمنية
  . ...صلى اهللا عليه وسلم لكن حكمها حكم السنة املرفوعة الصرحية

  :ما هي هذه السنة 
أقوال الصحابة اليت ال جمال للرأي واالجتهاد فيها ألا ما دامت ال جمال للرأي واالجتهاد فيها فمن 

  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم أين مصدرها ومن أين أخذوها ؟ أخذوها من 
قول الصحايب الذي ال خمالف له فيه هذا أيضاً حكمه حكم السنة املرفوعة، وبعض أهل العلم يقول  -

هذا إمجاع سكويت إذ أن الصحايب حينما يقول القول ويسكت عن اإلنكار الصحابة اآلخرون فـإن  
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ه املوافقة أو أنه حصل على درجة احلجة هذا دليلٌ أن قول هذا الصحايب سنة إما أنه سنة صرحية ذ
  .مبوافقة الصحابة فصار حكمه حكم اإلمجاع السكويت 

قول الصحايب يف أسباب الرتول، يف أسباب نزول القرآن الكرمي هذا أيضاً حكمه حكـم السـنة    -
 املرفوعة إذا كانت الصيغة اليت عرب فيها عن سبب الرتول صيغة صرحية كقوله حدث كذا فأنزل اهللا

  .كذا فإن هذا صريح يف أن هذه الواقعة حصلت يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
قول الصحايب يف تفسري مرويه فإن الصحايب حينما مسع احلديث من الرسول صلى اهللا عليه وسلم  -

علم بالقرائن اليت حفت هذا احلديث فتفسريه ملا يرويه عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مقدم علـى  
م غريه بل لعل األصل فيه أن يكون هذا الفهم أو املعىن الذي فسر فيه احلديث يغلب على الظن كال

  .أنه استفاده من الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
هذه أنواع تندرج حتت السنة الضمنية تغيب عن أذهان بعض الناس ولكن أهل احلديث مـن أكثـر   

احلديثية يوردون األحاديث املرفوعة واآلثار املوقوفة ألا  الناس تنبهاً هلا لذلك تراهم إذا ألفوا األجزاء
وهلذا على طالب العلم أن يشمر عـن  . ال ختلوا من أن تتضمن الداللة أو اإلشارة إىل سنة من السنن

  :ساعده لالعتناء بالوارد عن الصحابة يف مسائل العلم، وهذا اجلانب يقع فيه قصور من جهات
عـدم حتريـر قـول    : الثاين. عتناء ببيان الصحيح من الضعيف من اآلثارأن الغالب عدم اال: األوىل

  .الصحايب يف املسألة
  .اهلجوم على نسبة القول إىل الصحايب، قبل حترير إن كان آخر القولني له أو ال: الثالث

بعد ما عرفنا تعريف السنة وأقسام السنة نذكر لكم اآلن فضل إتباع السنة والثمرات الـيت جينيهـا   
  .ملسلم إذا أتبع سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ا

  :فأقول كمقدمة هلذه الثمرات 
احلديث عن فضل اتباع السنة النبوية هو احلديث عن اإلسالم بتشريعاته وحكمه البالغة وآدابـه إذ  

ه وهو فـي اآلخـرة مـن    ومن يبتغِ غَير اِإلسالَمِ ديناً فَلَن يقْبلَ من] السنة هي الدين كله قال تعاىل 
رِيناسا. الْخو اتنيالْب مآَءهجو قولَ حسواْ أَنَّ الرهِدشو انِهِمإِمي دعواْ بماً كَفَرقَو ي اللَّهدهي فكَي للَّه

نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي .لَع هِملَيأَنَّ ع مهآؤزج كأُولَئنيعماسِ أَجالنو كَةآلئالْمو ةَ اللَّها . نيهف يندالخ
إِالَّ الَّذين تابوا من بعد ذَلك وأَصلَحواْ فَإِنّ اهللا غَفُور رحيم . الَ يخفّف عنهم الْعذَاب والَ هم ينظَرونَ

  ] .٨٨-٨٥:آل عمران [[
سالم هو السنة فالدين هو السنة ويف هذه احملاضرة سأحاول أن ألقي الضـوء  فالدين هو اإلسالم واإل

  :على أهم مثرات إتباع السنة والدخول فيها جعلنا اهللا وإياكم من أهلها فأقول مستعيناً باهللا 
  :من أهم مثرات ونتائج إتباع السنة ما يلي

  الثمرة األوىل
  ختالفأن يف اتباع السنة أخذ بالعصمة من الوقوع يف اال

  املذموم واملبعد عن الدين
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:] االختالف املذموم الذي هو مسة الضعف وال يسلم املرء منه إال بطاعة اهللا وطاعة الرسول قال تعاىل
األنفـال  [ [ينوأَطيعواْ اللّه ورسولَه والَ تنازعواْ فَتفْشلُواْ وتذْهب رِحيكُم واصبِرواْ إِنّ اللّه مع الصابِرِ

ففي إتباع السنة واألخذ ا طاعة هللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وذلك سبيل النجاة مـن  ]. ٤٦:
  .االختالف املذموم

أخرج الترمذي يف سننه يف كتاب العلم باب ما جاء يف األخذ بالسنة واجتناب البدع وأبـو داود يف  
وعظنا رسول اهللا صلى "باض بن سارية قال كتاب السنة من سننه باب ما جاء يف لزوم السنة عن العر

اهللا عليه وسلم يوماً بعد صالة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقـال  
أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة : رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول اهللا قال

فاً كثرياً وإياكم وحمدثات األمور فإا ضاللة فمـن  وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختال
  ".أدرك ذلك منكم فعليه بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ

قد تركتكم على البيضـاء ليلـها   : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف لفظ ابن ماجه قال
عش منكم فسريى اختالفاً كثرياً فعليكم ما عرفتم مـن  كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك من ي

سنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشياً فإمنـا  
  ".املؤمنون كاجلمل األنف حيثما قيد انقاد

هي أصل عظيم هذه الوصية من الرسول صلى اهللا عليه وسلم من جوامع الكلم ال خيرج عنها شيء و
وإما عالقة . وذلك أن حياة الناس حتوطها العالقات؛ فهي إما عالقة للعبد مع ربه. من أصول الدين
  .وإما عالقة مع نفسه. للعبد مع جمتمعه

  ".أُوصيكُم بِتقْوى اللَّه: " وبين احلديث أمر العالقة مع اهللا يف قوله صلى اهللا عليه وسلم
والسمعِ والطَّاعة وإِنْ عبد حبشي فَإِنه من يعش منكُم يرى اختلَافًا : "ع يف قولهوأمر العالقة مع اتم

ـ   سي وتـنبِس هلَيفَع كُمنم كذَل كرأَد نلَالَةٌ فَما ضهورِ فَإِنالْأُم ثَاتدحمو اكُمإِيا وريلَفَـاِء  كَثالْخ ةن
  ".لراشدين الْمهديني عضوا علَيها بِالنواجِذا

  تدلنا هذه. وأمر العالقة مع النفس بينه يف الوصية بالتقوى والتمسك بالسنة
  .الوصية على فضل ومثرة من مثرات اتباع سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  !سيكون ، ما هو هذا األمر؟ احلديث حديث أيب جنيح العرباض بن سارية فيه إخبار عن أمر
: أخرب أنه سيكون اختالف كثري بني املسلمني عما كان عليه احلال يف زمنه صلى اهللا عليه وسـلم  

  "!ومن يعش منكم فسريى اختالفاً كثرياً "
  ما النجاة ما الفكاك كيف اخلالص ؟

  " .بالنواجذ  فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها: " قال
إذاً أول مثرة وأول فضل التباع السنة أنك تعصم نفسك به على ما كان عليه الرسول صلى اهللا عليه 
وسلم وما كان عليه أصحابه، تعصم نفسك عن االختالف املذموم ، تعصم نفسك عن الدخول يف 

الرسول صلى اهللا عليه أمور االختالف والفرقة اليت ذمها اإلسالم بأن تتمسك بالسنة وهذا معيار من 
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وسلم نعلمه ونلقنه للناس نقول هلم إذا جاءكم أمر من األمور والتبست عليكم األمور وما عرفتم هل 
هذا األمر جيوز أو ال جيوز؛ فانظروا هل كان عليه حال الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه هذا 

  ...".فسريى اختالفاً كثرياً ومن يعش منكم : "ضابط علمنا إياه صلى اهللا عليه وسلم فقال
فإم مل يعملوا إال ) وسنة اخللفاء الراشدين املهديني(أي فليلزم سنيت ) فعليه بسنيت: (وقوله يف احلديث

بسنيت فاإلضافة إليهم إما لعملهم ا أو الستنباطهم واختيارهم إياها وقد كانت طريقتهم هي نفـس  
وعلى كل حال كانوا يتوقون خمالفته .  ا يف كل شيءطريقته، فإم أشد الناس حرصا عليها وعمال

وكانوا إذا أعوزهم الدليل من كتاب اهللا وسنة رسوله صـلى اهللا  . يف أصغر األمور فضال عن أكربها
عليه وسلم عملوا مبا يظهر هلم من الرأي بعد الفحص والبحث والتشاور والتدبر، وهذا الرأي منهم 

  .دليل أوىل من رأي غريهم عند عدم ال
عنـد ذكـره   " فعليكم بسـنيت : "يف قوله صلى اهللا عليه وسلم: "قال أبو حامت ابن حبان رمحه اهللا

االختالف الذي يكون يف أمته بيان واضح أن من واظب على السنن قال ا ومل يعرج على غريها من 
  .اآلراء من الفرق الناجية يف القيامة جعلنا اهللا منهم مبنه 

خبار عما جيب على املرء من لزوم سنن املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وحفظـه  مث بوب يف ذكر اإل
  ).١(اهـ"نفسه عن كل من يأباها من أهل البدع وإن حسنوا ذلك يف عينه وزينوه

  الثمرة الثانية
  أن يف اتباع السنة ولزومها النجاة من الفرقة اليت توعد أهلها بالنار

رقة لكن قد يصل االختالف إىل حد فتكون هنـاك فـرق   هناك االختالف وقد ال يصل إىل حد الف
: ومجاعات وانتماءات ذمها الرسول صلى اهللا عليه وسلم أخرج ابن ماجة عن أنس ابن مالك قـال 

إن بين إسرائيل افترقت على إحدى وسبعني فرقة وإن أمـيت  "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال
  " .نار إال واحدة وهي اجلماعة ستفترق على اثنني وسبعني فرقة كلها يف ال

ليأتني على أميت ما أتى على بـين  : "وأخرج الترمذي عن عبد اهللا بن عمر قال صلى اهللا عليه وسلم 
إسرائيل حذو النعل بالنعل وإن بين إسرائيل تفرقت على اثنتني وسبعني ملة وتفترق أميت على ثـالث  

ما أنـا عليـه   : دة قالوا من هي يا رسول اهللا قال وسبعني ملة كلهم يف النار إال واحدة إال ملة واح
  " .وأصحايب 

أال إن من قبلكم من : " قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: وعن معاوية بن أيب سفيان قال
أهل الكتاب افترقوا على اثنتني وسبعني ملة وإن هذه امللة ستفترق على ثالث وسبعني ملـة ثنتـان   

  ) .١"(وواحدة يف اجلنة وهي اجلماعة وسبعني يف النار 
ففي هذا احلديث بيان أن يف لزوم سنته صلى اهللا عليه وسلم السالمة من الفرقة املذمومة اليت توعـد  

  .أهلها بالنار 
هناك يف الثمرة األوىل ذكر االختالف وقد حيدث االختالف وال يصل إىل فرقة فاتباعـك للسـنة   

  .يسلمك من االختالف 
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مرة الثانية ذكر فرق وهذا خرب من الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيه إعجاز وتصديق لنبوته هنا يف الث
صلى اهللا عليه وسلم إذ األمر حصل كما قال عليه الصالة والسالم وحصلت فرق، هناك اخلـوارج  
وهناك املعتزلة وهناك املرجئة وهناك اجلهمية وهناك الرافضة فرق كثرية حصلت ، أخرب الرسول صلى 
اهللا عليه وسلم أن هذه الفرق ستبلغ إىل ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة ما هي ؟ هـي  

  .اليت تكون ما عليه أنا وأصحايب 
  إذاً هذا فيه تعظيم ألمر إتباع السنة أليس كذلك؟

  فيه بيان لثمرة من مثرات إتباع السنة أليس كذلك؟
مسلمني أن يتبعوا السنة فعلـيهم إذا أرادوا النجـاة أن   فيه تعظيم التباع السنة وحث لل: نقول بلى 

  .يكونوا على ما كان عليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فهذه مثرة من مثرات إتباع السنة 
من باب نصوص " كلها يف النار إال واحدة : " ومن املهم هنا التنبيه على أن قوله صلى اهللا عليه وسلم

هذا عذاا " كلها يف النار إال واحدة : " دة بالنار، يف قوله صلى اهللا عليه وسلمالوعيد، فالفرق املتوع
إِنَّ اللّه الَ يغفر أَن يشرك بِه ويغفـر مـا دونَ   {: إن شاء اهللا عذا وإن شاء غفر هلا، كما قال تعاىل

  )].٢١٨-٧/٢١٧(جمموع الفتاوى [،]٤٨:النساء[} ذلك لمن يشآُء 
فاملؤمن العاقل جيتهد أن يكون من هـذه  : " رمحه اهللا ) هـ٣٦٠ت(قال اآلجري حممد بن احلسني 

امللة الناجية باتباعه لكتاب اهللا عزوجل وسنن رسوله صلى اهللا عليه وسلم وسنن أصحابه رمحـةُ اهللا  
مثل سفيان عليهم ، وسنن التابعني بعدهم بإحسان، وقول أئمة املسلمني ممن ال يستوحش من ذكرهم 

الثوري واألوزاعي ومالك بن أنس والشافعي وأمحد بن حنبل وأيب عبيد القاسم بن سالم ومن كان 
على طريقهم من الشيوخ فما أنكروه أنكرناه وما قبلوه وقالوا به قبلناه وقلنا به، ونبذنا مـا سـوى   

ضـواء السـلف،   كتاب األربعني حديثاً لآلجري، حتقيق أخينا الفاضل بدر البـدر، أ [اهـ "ذلك
  ].هـ١٤٢٠

  الثمرة الثالثة
  أن يف لزوم السنة حتصيل اهلداية والسالمة من الضالل

إين قد تركت فيكم شيئني : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
  ).١" (لن تضلوا بعدمها كتاب اهللا وسنيت ولن يتفرقا حىت يرد علي احلوض

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس يف حجة الوداع : " س رضي اهللا عنهماوعن ابن عبا
" يا أيها الناس إين قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتاب اهللا وسنة نبيه : " فقال 

)٢. (  
: " سـلم وعن كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال رسول اهللا صلىاهللا عليه و

  ).٣" (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم ما كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليـه إال  : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أيب أمامه قال 

  :أتوا اجلدل مث تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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  ).١[" (الّ جدالَ بلْ هم قَوم خصمونَما ضربوه لَك إِ] 
  .والكتاب والسنة قد هدي من متسك ما

تركت فيكم شيئني لن تضلوا ما : "هذه األحاديث تفيد أن يف اتباع السنة النبوية سالمة من الضالل
ارة ملن اتبع إذاً هذا احلديث فيه بش". متسكتم ما كتاب اهللا وسنيت ولن يتفرقا حىت يردا على احلوض

سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومتسك ا وأا ستكون داعية وهادية يف عرصات يوم القيامة إىل 
احلوض املورود حوض النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذه مثرة عظيمة من مثرات التمسك واالتباع لسنة 

  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
ملسلمني مثل مالك ومحاد بن زيد والثوري وحنوهم إمنا تكلموا كان أئمة ا: "قال ابن تيمية رمحه اهللا

مبا جاءت به الرسالة وفيه اهلدى والشفاء فمن مل يكن له علم بطريق املسلمني يعتاض عنه مبا عنـد  
هؤالء وهذا سبب ظهور البدع يف كل أمة وهو خفاء سنن املرسلني فيهم وبذلك يقع اهلالك، وهلذا 

  ".بالسنة جناة االعتصام: كانوا يقولون
  ".السنة مثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك: "قال مالك رمحه اهللا

وهذا حق فإن سفينة نوح إمنا ركبها من صدق املرسلني واتبعهم وأن من مل يركبها فقـد كـذب   
مع نـوح  واتباع السنة هو اتباع الرسالة اليت جاءت من عند اهللا فتابعها مبرتلة من ركب . املرسلني 

السفينة باطنا وظاهرا واملتخلف عن اتباع الرسالة مبرتلة املتخلف عن اتباع نوح عليه السالم وركوب 
  .السفينة معه

وهكذا إذا تدبر املؤمن سائر مقاالت الفالسفة وغريهم من األمم اليت فيها ضالل وكفر وجد القرآن 
وباطله والصحابة كانوا أعلـم اخللـق    والسنة كاشفان ألحواهلم مبينان حلقهم مميزان بني حق ذلك

من كان منكم : بذلك كما كانوا أقوم اخللق جبهاد الكفار واملنافقني كما قال فيهم عبداهللا بن مسعود
مستنا فليسنت مبن قد مات فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب حممد كانوا أبر هذه األمـة  

ارهم اهللا لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا هلـم حقهـم،   قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اخت
  .اهـ)١"(ومتسكوا ديهم فإم كانوا على اهلدي املستقيم

  الثمرة الرابعة
  أن يف السنة دخوالً حتت اسم النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ويف تركها خروجا عن اسم الرسول صلى اهللا عليه وسلم
وله قصة أخـرج الشـيخان   " من رغب عن سنيت فليس مين" :الرسول عليه الصالة والسالم يقول 

جاء ثالثة رهط إىل بيـوت أزواج الـنيب   : واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول 
صلى اهللا عليه وسلم يسألون عن عبادة النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما أخربوا كأم تقالوها ، فقالوا 

أما أنـا  : يه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قال أحدهم أين حنن من النيب صلى اهللا عل
أنا أعتزل النساء فال أتزوج : أنا أصوم الدهر وال أفطر ، وقال آخر : فإين أصلي الليل أبداً وقال آخر 

أنتم الذين قلتم كذا وكـذا أمـا واهللا إين   : فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليهم فقال . أبداً 
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ألخشاكم هللا واتقاكم له لكين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس 
  ".مين 

وترك سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو رغبة عنه، تركها بعد علمها هو رغبة عنه والرغبة عـن  
يف درجـة  قد تكون يف درجة املعصية وقد تكون : سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم على درجتني 

  .الكفر والعياذ باهللا 
إذا تركتها إعراضاً عنها وإنكاراً هلا وانتقاصاً هلا فأنت انتقصت الدين وانتقاص الدين نوع من الكفر 

  .واإلعراض عن الدين نوع من أنواع الكفر والعياذ باهللا
فأنت حبسب هذه  أما إذا تركت السنة اوناً وكسالً ال عن اعتقاد القصور فيها واعتقاد النقص فيها،

السنة اليت تركتها إن تركت واجباً فأنت عليك إمث الواجب وإن تركت مستحباً فأنت قد فاتك فضل 
املستحب وإذا أدمنت وداومت على ترك املستحب فإن أهل العلم يف املذاهب األربعـة يسـقطون   

مام أمحد بن حنبل من ذلك ما ورد عن اإل. عدالتك ويفسقونك بترك السنة مبعىن اإلدمان على تركها
ملـا  : أنه سئل عمن يترك صالة الوتر وصالة الوتر عنده مستحبة ليست بواجبة فقال: رضي اهللا عنه

وهـو  . ذاك رجل فاسق ترد شهادته: سئل عمن ترك أو أدمن ترك صالة الوتر ال يصلي الوتر قال 
لسنة يثاب فاعلها وال يعاقب ال تفهموا من قول العلماء إن ا: يترك سنة ولذلك حنن ننبه الناس نقول 

ال ، العلماء ما أرادوا هذا إمنـا أرادوا  : تاركها هذا املعىن الذي تصلون به إىل التهاون بالسنة نقول 
بيان السنة والواجب واحملرم واملكروه، أرادوا ما تصح به العبادة وما تفسد به العبادة، أرادوا بيان أدىن 

حد العدالة عموماً ال على الدوام وهم يفرقون مع قوهلم إن السنة  األحوال اليت يصل ا اإلنسان إىل
يثاب فاعلها وال يعاقب تاركها يفرقون بني من أدمن على ترك السنن وبني من كان يتركها أحيانـاً  

ما بلغنا حديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ولذلك اإلمام أمحد بن حنبل وغريه من أئمة احلق قالوا
  .نا به ولو مرة واحدةوسلم إال عمل

  ملاذا يصفون هذا؟ ملاذا يقولون هذا ؟
حىت يعدوا من أصحاب هذه السنة ، يعدوا من أصحاب هذا احلديث لذلك من مثرات العمل بالسنة 

  .وفضل العمل بالسنة أن من يعمل ا يعد من أهلها 
  الثمرة اخلامسة

  أن يف فضل السنة واتباعها الفكاك من سبل الشيطان
هذا سبيل : خط لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطاً فقال :" ن مسعود رضي اهللا عنه قال عن اب

اهللا مث خط خطوطاً عن مشاله وعن ميينه مث خط خطوطاً صغرية عن مشال هذا اخلط وعن ميينه مث قال 
ذه سـبل  هذا سبيلي وه: هذا سبيلي أشار إىل اخلط الطويل وقال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وأَنّ هَذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه والَ تتبِعوا السـبلَ  { على كل سبيل منها شيطان يدعوا إليه مث تال 
فمن اتبع سنة الرسول صـلى اهللا عليـه   ". } فَتفَرق بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلّكُم تتقُونَ 

ط املستقيم وسلم من سبل الشياطني ، وخط الرسول صلى اهللا عليه وسلم الـذي  وسلم اتبع الصرا
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صنعه ومثله باملثال ليقربه إىل أذهان الناس فخط خطاً وخط على جانبه خطوطاً تصويراً حلقيقة هذه 
السنة، فالسنة طريق طويل ليست طريقاً قصرياً ولذلك الذين يتعجلون نتائج الدعوة يتعجلون نتـائج  

يا أخي حنن لنا مدة على طلب احلديث ونطبق احلديث والعمـل  : السنة وتطبيق السنة يقولوناتباع 
  !!بالسنة ولكن ما يوجد أثر هلذا؛ اتمعات ماتغريت

يا أخي ال ضري يف ذلك أما ترى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملـا مثـل لسـنته    : فأقول لك
األخرى مثلها سبل قصرية على جانبيه فال تغتر وال تظنن  وصراطه مثله صراطاً طويالً وملا مثل السبل

فبعض الناس قد يظن أنه ذا ! أن اتباعك لتلك السبل اليت هي على خالف السنة يوصلك إىل النتيجة
  !األسلوب الذي خيالف سنة الرسول يصل مباشرة إىل مقصود الدعوة

اب ويغرر بك يومهك أن هذا السبيل هذه كلها اغواءات من الشيطان يغويك يفتح لك األبو: فنقول
نتيجته سريعة طريقه قصري أما طريق السنة يا أخي فإنه طريق طويل حمفوف باملكاره، ولكنه صـراط  

  !مستقيم يؤدي بسالكه إىل اجلنة، وينجو به من النريان
 هذا سبيل الرسول صلى اهللا عليه وسلم إن أردته ألزمه وهو طريق طويل عليك إن تصرب وعليـك أن 
{ تتابع السبيل ولذلك كان من الوصايا العامة جلميع املؤمنني ما ذكره اهللا سبحانه وتعاىل يف قولـه  

إِالّ الّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات وتواصـواْ بِـالْحق وتواصـواْ    .إِنّ اِإلنسانَ لَفى خسرٍ . والْعصرِ 
  }بِالصبر

  !الدعوة البد من الصرب يف أمر
وسبيل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف الدعوة ومنهج األنبياء يف الدعوة ليس مبنهج سريع تستعجل 
فيه مثرته، ليس مبنهج بني يوم وليلة بني سنة وسنتني، بل هو سبيل طويل، وصراط مستقيم، أما سبيل 

  !يجة سريعاًالشياطني فإا كلها قصرية يغرر بك بقصرها فتتوهم أا تؤدي إىل النت
فسبيل السنة سبيل طويل عليك أن تتبعه وأن تسلكه وأن تتواصى فيه مع إخوانك باحلق وأن تتواصى 

  .فيه مع إخوانك بالصرب 
  .إذاً يف اتباعك للسنة أمان لك وفكاك لك من سبل الشياطني 

ق الواجبـة  من احلقـو : "رمحه اهللا) هـ٦٨٣ت(قال ناصر الدين أمحد بن حممد املعروف بابن املنري 
على الناس قاطبة حيملها اآلخذ إىل الغالب، ويبلغها الشاهد إىل الغائب، وقـال  ) السنة: يعين(نشرها 

نضر اهللا امرءاً مسع مقاليت فوعاها مث أداها كما مسعها فرب مبلـغ  : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إىل أهلها بالوفاء والتسليم ووظيفة  فوظيفة احلامل اجلاهل يف هذه األمانة أن يؤديها" أوعى من سامع

  .احلامل احلاذق أيضاً أن يؤديها إىل من عساه أحذق منه يف الفهم والتفهيم
وليحذر أن حيجب عن املزيد باعتقاد أنه ذلك العظيم ففوق كل ذي علم عليم، ومهما ظن أنه ليس 

وقـد كـان   ] ١١٤:هط[} وقل ريب زدين علماً{: وراء قدره مرمى ، فقد حرم بركة قوله عزوجل
العلماء الربانيون من هذه األمة على ما وهبوه من القوة يف غاية اجلزع واهللع يتدرعون العجز الذي 
يأباه اليوم لكع بن لكع، حىت كان مالك رمحه اهللا وهو الذي ال يقري أحد كما يقري أهون ما عليه 
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جنة العامل ال أدري فإذا : ألماثل ويقولأن يقول فيما ال يدري أنه ال يدري، ويشري ا إىل األفاضل وا
  )١.(اهـ"أخطأها أصيبت منه املقاتل

وعامة هذه الضالالت إمنا تطرق من مل يعتصم بالكتاب والسنة كما كـان  : "قال ابن تيمية رمحه اهللا
  .كان علماؤنا يقولون االعتصام بالسنة هو النجاة: الزهري يقول

جنا ومن ختلف عنها غرق ؛ وذلك أن السـنة والشـريعة   السنة سفينة نوح من ركبها : وقال مالك
واملنهاج هو الصراط املستقيم الذي يوصل العباد إىل اهللا والرسول هو الدليل اهلادي اخلريت يف هذا 

  .}راجاً منِرياً وداعياً إِلَى اللّه بِإِذْنِه وس.إِنآ أَرسلْناك شاهداً ومبشراً ونذيراً { : الصراط كما قال تعاىل
صراط اللّه الّذي لَه ما في السموات وما في األرضِ .وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم { : وقال تعاىل

وراالُم ريصت أَالَ إِلَى اللّه{.  
فَتفَرق بِكُم عن سـبِيله ذَلكُـم    وأَنّ هَذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه والَ تتبِعوا السبلَ{ : وقال تعاىل

  .}وصاكُم بِه لَعلّكُم تتقُونَ 
خط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن ميينه ومشاله مث : وقال عبداهللا بن مسعود

ـ  { : قال هذا سبيل اهللا وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه مث قرأ ـذَا صَأَنّ هي واطر
األنعـام  [}ونَ مستقيماً فَاتبِعوه والَ تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلّكُم تتقُ

:١٥٣.[  
وإذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء اهللا هذا املثال وتأمل سائر الطوائف من اخلـوارج مث املعتزلـة مث   

لرافضة ومن أقرب منهم إىل السنة من أهل الكالم مثل الكرامية والكالبيـة واألشـعرية   اجلهمية وا
وأن كال منهم له سبيل خيرج به عما عليه الصحابة وأهل احلديث ويدعى أن سبيله هو ) ١(وغريهم

الصواب وجدت أم املراد ذا املثال الذي ضربه املعصوم الذي ال يتكلم عن اهلوى إن هو إال وحي 
  )].٥٧ـ٤/٥٦(جمموع الفتاوى " [ وحىي

  الثمرة السادسة
  يف اتباع السنة حتصل الشرع والدين

وذلك أن الدين معناه أن ال تعبد إال اهللا وال تعبد اهللا إال مبا شرع وال طريق لنا يف معرفة الشرع بغري 
: " رضي اهللا عنها القرآن العظيم والسنة النبوية، وهلذا كانت العبادات توقيفية وال غرو قالت عائشة

فهي املبينة للقرآن العظيم قال اهللا . وسنته صلى اهللا عليه وسلم شاملة لكل الدين " كان خلقه القرآن 
 ومآ{ : وقال تعاىل} وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ{ : تبارك وتعاىل

  ].٦٤:النحل[} أَنزلْنا علَيك الْكتاب إِالّ لتبين لَهم الّذي اختلَفُواْ فيه وهدى ورحمةً لّقَومٍ يؤمنونَ
هذا وضوئي ووضوء األنبياء من قبلي، فمـن زاد أو  : " توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 

  " .أنقص فقد أساء وظلم
  "!صلوا كما رأيتموين أصلي: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو الذي قالوصلى رسول 
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أفشوا السالم بينكم وأطعمـوا  : " وهو الذي قال" إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق: "وهو الذي قال
  " .الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسالم 

اء العبادات مبناها على التوقيف كما يف الصحيحني عن وهلذا قال الفقه: " وقال ابن تيمية رمحه اهللا 
واهللا إين ألعلم أنك حجر ال تضـر وال  : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قبل احلجر األسود وقال

  .يقبلك ملا قبلتك  rتنفع ولوال أين رأيت رسول اهللا 
يكون اهللا ورسوله أحب إلينا مما واهللا سبحانه وتعاىل أمرنا باتباع الرسول وطاعته ومواالته وحمبته وأن 

قل إن كنتم حتبـون اهللا فـاتبعوين   { سوامها وضمن لنا بطاعته وحمبته حمبة اهللا وكرامته فقال تعاىل 
ومـن يطـع اهللا   { وقال تعاىل } وإن تطيعوه تدوا { وقال تعاىل } حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم

  .} ين فيها وذلك الفوز العظيم ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها األار خالد
وأمثال ذلك يف القرآن كثري وال ينبغي ألحد أن خيرج يف هذا عما وضحت به السنة وجـاءت بـه   
الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف األمة وما علمه قال به وما مل يعلمه أمسك عنه 

ن اهللا تبارك وتعاىل قد حرم ذلك كله انتهى وال يقف ما ليس به علم وال يقول على اهللا ما مل يعلم فإ
  " .كالمه رمحه اهللا 

  .فمن مثرا ت اتباع السنة أنك باتباعها حتصل الدين مجيعه 
  :إن شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول عبده ورسوله تتضمن أمرين

  .أن ال نعبد إال اهللا وأن ال نعبده إال مبا شرع 
  .ان يقوم عليهما الدين إن هذين األمرين مها اللذ

أما نقول ذلك ؟ إذاً اإلتباع أن ال نعبد اهللا إال مبا شرع، وحتقيق هذا األصل ال يكـون إال باتبـاع   
الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو معىن اجلزء الثاين من الشهادة وأشهد أن حممداً رسول اهللا فال طريق 

اهللا واتباع الرسول يكون بأخذ سنته صـلى اهللا   لك إىل معرفة عبادة اهللا إال عن طريق اتباع رسول
". من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهـو رد : "عليه وسلم ولذلك يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

يعين تتقرب إىل اهللا بأمر انظر هذا األمر هل هو من األمور اليت تقرب ا الرسـول عليـه الصـالة    
ي مقبولة إن شاء اهللا إذا توفرت شروط القبول وإذا مل يكن فإذا وجدا من ذلك فه. والسالم أم ال 

األمر كذلك فهو مردود عليك ولذلك حكم أهل العلم إن الذين يتقربون إىل اهللا بأمور حمدثة يعـين  
من عمل عمالً ليس عليه : "ببدع ال تقبل منهم عبادم ملاذا ؟ ألن الرسول عليه الصالة والسالم قال

والرسول عليه . يف اتباع سنة الرسول عليه الصالة والسالم وتقفيها أخذ بالدين كلهإذاً " أمرنا فهو رد
الصالة والسالم علمنا كيف نتوضأ وكيف نصلي وعلمنا اآلداب واألخالق وكان يعلمنا ملا دخـل  

: ويعلمنا يقول " أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم: "املدينة قال
فاتباعك لسـنة  . علمنا الصيام وعلمنا الزكاة وعلمنا أمور الدين " إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق"

  .الرسول أخذ بأمور الدين مجيعها
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هذا حديث مدين صحيح ويدخل يف هذا املعىن الصالح واخلري كله ):"هـ٤٦٣ت(قال ابن عبد الرب 
  .ليتممه صلى اهللا عليه وسلموالدين والفضل واملروءة واإلحسان والعدل فبذلك بعث 

إِنَ اللَّه يأْمر بِالْعـدلِ  {: وقد قال العلماء إن أمجع آية للرب والفضل ومكارم األخالق قوله عز وجل
} واإلحسان وإِيتآِء ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ والْبغـيِ يعظُكُـم لَعلّكُـم تـذَكّرونَ    

  ].٩٠:النحل[
مكارم األخالق صدق احلديث وصدق الناس : "وروينا عن عائشة ذكره ابن وهب وغريه أا قالت

وإعطاء السائل واملكافأة وحفظ األمانة وصلة الرحم والتدمم للصاحب وقـرى الضـيف واحليـاء    
  ".رأسها
وال تكون فيه وقـد   وقد تكون مكارم األخالق يف الرجل وال تكون يف ابنه وتكون يف ابنه: "قالت

  )].٢٤/٣٣٤(التمهيد [اهـ "تكون يف العبد وال تكون يف سيده يقسمها اهللا ملن أحب
وسنة الرسول هي الدين كما تقدم، وهي املبينة ملا يف القرآن العظيم، وقد كان خلقه صلى اهللا : قلت

  .عليه وسلم القرآن كما قالت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها
العبادات مبناها على التوقيف كما يف الصحيحني عن عمر بن : وهلذا قال الفقهاء: "تيميةوقد قال ابن 

واهللا إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أين رأيـت  : "اخلطاب أنه قبل احلجر االسود وقال
ومواالته  واهللا سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبلك ملا قبلتك

وحمبته وأن يكون اهللا ورسوله أحب إلينا مما سوامها وضمن لنا بطاعته وحمبته حمبة اهللا وكرامته فقـال  
وإن تطيعوه {: ، وقال تعاىل }قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوىن حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم{: تعاىل
ى من حتتها األار خالـدين فيهـا   ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنات جتر{: ، وقال تعاىل}تدوا

  .، وأمثال ذلك يف القرآن كثري}وذلك الفوز العظيم
وال ينبغي ألحد أن خيرج ىف هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة 
وكان عليه سلف األمة وما علمه قال به وما مل يعلمه أمسك عنه وال يقفو ما ليس له به علـم وال  

قاعدة جليلة يف التوسـل والوسـيلة   [اهـ"ل على اهللا ما مل يعلم فان اهللا تعاىل قد حرم ذلك كلهيقو
  ].٢٧١ـ٢٧٠ص

  الثمرة السابعة
  أن يف اتباعك هلا رفع لسمة الذل واهلوان عن األمة

  .وذلك ألن السنة هي الدين وترك الدين سبب للذل واهلوان
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن عمر قال أخرج أمحد يف املسند وأبو داود يف سننه عن ا

إذا تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد سلط اهللا عليكم ذالً : " يقول 
  .والعودة إىل السنة عودة إىل الدين " ال يرتعه حىت ترجعوا إىل دينكم

: كر أركان اإلميان واإلسالم واإلحسان قـال ويف حديث جربيل الطويل الذي هو أم السنة بعد أن ذ
  "!هذا جربيل أتاكم يعلمكم أمور دينكم"
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إذا : "الرسول عليه الصالة والسالم أخرب بأمر سيكون وأخرب بالنتيجة وذلك على سبيل اخلالص قال 
ريها البائع والعينة نوع من أنواع البيوع تباع فيها السلعة ويبقى عينها عند بائعها ويشت" تبايعتم بالعينة

ممن اشتراها منه، كأن يذهب إنسان إىل صاحب سيارات وهو حمتاج فلـوس فيقـول لصـاحب    
بعين هذه السيارة بالتقسيط بعشرين ألف، فيبيعه بعشرين ألف، وصاحب السيارة عارف : السيارات

ألفاً فيصري  أنا اشتري منك هذه السيارة نقداً خبمسة عشر: أنه ما يريد السيارة يريد الفلوس فيقول له
  .يف احلقيقة أنه أخذ مخسة عشر ألفاً حاله بعشرين ألف مؤجلة أمل حيصل هذا 
  .هذا هو بيع العينة، مسي عينة ألن عني السلعة املباعة مل تنتقل من حرز مالكها

والرسول عليه الصالة والسالم عنون ببيع العينة من باب اإلشارة إىل تفشي أنواع البيوع احملرمة ألنه 
  .يوجد عندنا يف املعامالت يف البيع والشراء إال بيع وربا فعنوان البيوع احملرمة الربا ومنه بيع العينة ال

كانوا يف السابق واليزال إىل اآلن يف بعـض الـبالد   " إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر: "قال 
راث ويغرزه يف األرض حىت يقلبها احملراث جيره بقر وثور فيأيت املزارع ميشي خلف البقر وميسك احمل

فالرسول صلى اهللا عليه وسلم عرب عن الركون إىل الدنيا واألرض باتباع أذناب البقر يعين تصـريوا  
إذا تبـايعتم بالعينـة   : "قال . أهل زرع وأهل دنيا وأهل مال فتجلسوا يف األرض وتتركوا اجلهاد 

  :أمورتضمن ثالثة " واتبعتم أذناب البقر وتركتم اجلهاد 
  .هذا عنوان البيوع احملرمة الربوية : قلنا! ـ إذا تبايعتم بالعينة١• 
  .معناه الركون إىل الدنيا ! ـ واتبعتم أذناب البقر٢• 
  ـ وتركتم اجلهاد٣• 

سلط اهللا عليكم ذالً ال يرفعه عـنكم  : "ما هي نتيجة هذه األمور إذا وجدت يف جمتمع من اتمعات
  . "حىت تعودوا إىل دينكم 

  .إذاً اتباع السنة عودة إىل الدين والعودة إىل الدين سبب يف رفع الذل عنا
  .إذاً اتباع السنة سبب يف رفع الذل عن أمة املسلمني

أخذ سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم والسري عليها والتمشي ا واحلرص والتمسك مبا جاء عنـه  
هذا مثرة من مثرات اتباع السنة أخربنا ا الرسول صلى اهللا عليه وسلم سبب لرفع الذل عن املسلمني و

  .صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث 
هذا جربيل أتاكم يعلمكم أمـور  : "يف حديث جربيل الطويل ذكر اإلميان واإلسالم واإلحسان وقال

واإلحسان ؛ إذاً الذل ال يرفع إال بالعودة إىل الدين والدين هو معرفة أركان اإلميان واإلسالم "دينكم
  !.أليس كذلك؟

فهل بعد هذا . فمن أراد أن يعود إىل الدين فعليه أن يتعلم أحكام هذه املذكورات يف حديث جربيل
يالم أهل احلديث أم يشتغلون بتعليم الناس أحكام الطهارة وأحكام الصوم وأحكام الزكاة وأحكام 

  !يف األشياء اليت ال فائدة فيها؟ اإلميان واإلميان باهللا وباملالئكة والكتب ويتركوا الكالم
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يتحدث أهل احلديث يف هذه األمور يعلمون الناس الدين، هل يقال عنهم بعد ذلك أنتم علماء حيض 
  ونفاس ولستم بعلماء واقع ولستم بعلماء دعوة؟

العامل الذي يعلم الناس هذه األمور يعلم الناس الدين يعلمهم السبيل الذي خيرجون به عـن الـذل   
إذا أرادوا اخلالص والنجاة . ان يعلمهم السبيل الذي أرشدهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم إليه واهلو

  !يف اآلخرة
فمن ترك تعلم هذه األمور وجعل كالمه كله عن العلمانية وعن الشيوعية وعن الدول الكربى وعن 

، هل علم الدين؟ هـل  كذا، وترك تعليم نفسه ما حيتاجه من أمر دينه، بله تعليم الناس هذه األشياء
ويف " حىت ترجعوا إىل دينكم: "حتقق فيه الرجوع إىل الدين، الذي أراده صلى اهللا عليه وسلم يف قوله

هذا جربيل أتاكم يعلمكم : وقال: "حديث جربيل ذكر اإلميان وأركانه واإلسالم وأركانه واإلحسان
  ؟"أمور دينكم

  !فهل نتعلم الدين بدون أن نتعلم كيف نصلي ؟
  !ل نتعلم الدين من غري أن نتعلم الطهارة اليت هي مفتاح الصالة؟ه

هل نتعلم الدين من غري أن نعلم نساءنا وبناتنا وحرمينا أحكام احليض وأحكام النفاس وهي أمور متر 
  عليهم دائماً؟

  هل نكون تعلمنا الدين بغري ذلك؟
إن صاليت أنا كما صالها الرسول : لهل نتعلم الدين وحنن ال نعرف نعبد اهللا على الطريقة اليت تقو

صلى اهللا عليه وسلم، حجي أنا كما حج الرسول صلى اهللا عليه وسلم، صومي أنا كما صام الرسول 
  صلى اهللا عليه وسلم؟

  !هل عرفنا الدين؟
  .إذاً من مثرات اتباع السنة ومن فضل اتباع السنة أن فيها رفع مسة الذل واهلوان عن املسلمني 

لى اجلادة اتبع سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم أحرص على أن تقيم عبادة اهللا وحتققها سر يا أخي ع
وثق أنك إذا ما مشيت على هذا فصلحت نفسك وأصلحت أهلك وأسرتك وصالح النفس صالح 

  .األسرة 
  .وصالح األسرة صالح اتمع 
  .وصالح اتمع صالح املدينة 
  .وصالح املدينة صالح الدولة 

  .الدولة صالح األمة وصالح 
  .وصالح األمة صالح الكون مجيعه بإذن اهللا؛ فأحرص وأبدا بنفسك مث أدناك فأدناك

  الثمرة الثامنة
  أن فيها وصف الداء الذي اعترى األمة اإلسالمية ووصف الدواء
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يوشـك األمـم أن   : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أخرج أمحد وأبو داود عن ثوبان قال 
بل أنتم يومئذ : ومن قلة حنن يومئذ قال : عى عليكم كما تداعى األكلة على قصعتها فقال قائل تتدا

كثري ولكنكم غثاٍء كغثاء السيل وليرتعن اهللا من صدور عدوكم املهابة لكم و ليقذفن اهللا يف قلوبكم 
  " .حب الدنيا وكراهية املوت : يا رسول اهللا وما الوهن قال : الوهن فقال قائل 

يوشك أن تداعى عليكم األمم كمـا يتـداعى   : "الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصف داءنا وحالنا 
  ".األكلة على قصعتها 

واهللا حصل تداعت دول االستعمار على البالد اإلسالمية اليت حباها اهللا سـبحانه  ! أما حصل هذا؟
تلفة تداعوا عليها كما يتـداعى  وتعاىل باخلريات رزقها اهللا باخلريات أار وزراعة وبترول وأمور خم

  !األكلة على قصعتها
  !هل حنن قليل حىت جتيء دول وتتكاثر علينا؟" أمن قلة حنن يا رسول اهللا؟: قالوا"
  فما السبب يف ضعفنا ؟". ال بل كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل: قال"
هن قالوا يا رسـول اهللا مـا   وليرتعن اهللا من صدورهم املهابة لكم وليقذفن اهللا يف قلوبكم الو: قال"

  " .الوهن قال حب الدنيا وكراهية املوت
إذاً يف السنة وصف الداء ووصف الدواء تريد تعاجل نفسك تريد متشي يف طريقك تريد حتقق اخلـري  
لك؛ احرص على اتباع السنة وعاجل نفسك من أمر حب الدنيا وكراهية املوت تنظر يف السنة جتـد  

تنظر يف السنة جتد فيها حـديثاً  " ثروا من زيارة القبور فإا تذكركم باألخرة أك: " فيها حديثاً يقول
، تذكرك باآلخرة باملوت كل مـا  "من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت: "يقول

  !قرأت واطلعت يف السنة وطبقتها، يضعف يف نفسك حب الدنيا وخوف املوت شيئاً فشيئاً
  " .الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر اهللا وما وااله أو عامل أو متعلم: "الدنيا تسمع يف السنة عن

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة من الذهب : ] تقرأ يف القرآن العظيم
  [إىل آخره...والفضة واخليل املسومة واألنعام 

  !احلقائق وتتكشف لك الدنياوتستمر يف تعلم القرآن والسنة فتتوضح لك 
فسلمت من الوهن وسالمتك من ! عرفت ما هي األمور اليت حولك! فتقوم وقد عرفت ما هي الدنيا

  .الوهن خروج لك من حالة الغثائية 
  الثمرة التاسعة

  أن يف سنته صلى اهللا عليه وسلم حتصيل متام األخالق ومجيلها ومكارمها
إِنما بعثْت لـأُتمم صـالح   : "قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأخرج أمحد عن أَبِي هريرةَ 

  ).١"(الْأَخلَاقِ 
هذا حديث مدين صحيح ويدخل يف هذا املعىن الصالح واخلري كله ):"هـ٤٦٣ت(قال ابن عبدالرب 

  .مه صلى اهللا عليه وسلموالدين والفضل واملروءة واإلحسان والعدل فبذلك بعث ليتم
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إِنَ اللَّه يأْمر بِالْعـدلِ  {: وقد قال العلماء إن أمجع آية للرب والفضل ومكارم األخالق قوله عز وجل
} واإلحسان وإِيتآِء ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ والْبغـيِ يعظُكُـم لَعلّكُـم تـذَكّرونَ    

  ].٩٠:لنحلا[
مكارم األخالق صدق احلديث وصدق الناس : "وروينا عن عائشة ذكره ابن وهب وغريه أا قالت

وإعطاء السائل واملكافأة وحفظ األمانة وصلة الرحم والتدمم للصاحب وقـرى الضـيف واحليـاء    
  ".رأسها
تكون فيه وقـد   وقد تكون مكارم األخالق يف الرجل وال تكون يف ابنه وتكون يف ابنه وال: "قالت

  ).١(اهـ "تكون يف العبد وال تكون يف سيده يقسمها اهللا ملن أحب
وسنة الرسول هي الدين كما تقدم، وهي املبينة ملا يف القرآن العظيم، وقد كان خلقه صلى اهللا : قلت

  .عليه وسلم القرآن كما قالت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها
  الثمرة العاشرة

  النجاة من الفتنة والعذاب األليم أن يف لزوم السنة
ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قـد يعلـم اهللا الـذين    {قال اهللا تبارك وتعاىل 

  .}يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
فليحذر الذين خيالفون عن أمـره  {ذر عليه أن حي! كل من خالف أمر الرسول! كل من خالف السنة

تصيبهم فتنة فيدخل الكفر يف قلوم أو النفاق يف قلوم أو }أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 
  !يدخلوا يف البدع فيلحقهم بذلك عذاب أليم

  .فمن فضل اتباع سنة الرسول أا حتفظك من الفتنة 
أريد أن أحرم هلا من املدينـة  : قال! اعتمر: قال! العمرة يا إمام أريد: جاء رجل إىل اإلمام مالك قال

يا بين اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ذي احلليفة واعتمارك من املسجد : قال! من املسجد
فليحذر الذين خيالفون عن أمـره  { خالف السنة وإين أخشى عليك الفتنة إذا أنت فعلت هذا مث تال 

  .}عذاب أليم  أن تصيبهم فتنة أو يصبهم
  الثمرة احلادية عشر

  أن يف اتباع السنة ولزومها حتقيق اإلميان وحصول السعادة يف
  الدارين والسالمة من النريان

، فمن اتبـع  }ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً وحنشره يوم القيامة أعمى { : قال تعاىل
الدين وال عن ذكر اهللا بل أقبل فهذا ال سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ولزمها فإنه مل يعرض عن 

قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفـر لكـم   { يكون حاله كمن أعرض وقد قال تعاىل 
ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنـات  { وقال تعاىل } وإن تطيعوه تدوا { وقال تعاىل } ذنوبكم 

  .} العظيم  جتري من حتتها األار خالدين فيها وذلك الفوز
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ومن يعص اهللا ورسـوله  {: وباملقابل جاءت آيات يف حال من يعصي اهللا ورسوله قال تبارك وتعاىل
، بل نفى اإلميان عمن مل حيقق االتباع لـه  }ويتعدى حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهني

وك فيما شجر بينهم مث ال فال وربك ال يؤمنون لك حىت حيكم{: صلى اهللا عليه وسلم، قال اهللا تعاىل
ما كان ملؤمن وال مؤمنة {: ، وقال تبارك وتعاىل}جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً

إذا قضى اهللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص اهللا ورسوله فقد ضل ضـالالً  
  .}جهنم خالدين فيها أبداً ومن يعص اهللا ورسوله فإن له نار{: ، وقال تعاىل}مبيناً

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما {: إذاً اتباع سنة الرسول عليه الصالة والسالم حتقيق لإلميان
  .}وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم} {شجر بينهم

  الثمرة الثانية عشر
  اتباعك للسنة وعملك ا إحياًء هلا من مثرات اتباع السنة أن يف

وإحياؤك هلا إظهاراً هلا ودعوة للناس إليها، فمن عمل بالسنة، نتيجة عملك ا أجر وأجر من عمـل  
: أخرج مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال . ا إىل يوم القيامة

ر من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شـيئاً ومـن   من دعى إىل هدى كان له من األجر مثل أجو" 
  ".دعى إىل ضاللة كان له من اإلمث مثل آثام من تبعه وال ينقص ذلك من آثامهم شيئاً

وأخرج مسلم أيضاً عن جرير بن عبد اهللا قال جاء ناس من األعراب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه  
فحث الناس على الصدقة فابطئوا عنه حىت وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حاهلم قد أصابتهم حاجة 

مث أن رجالً من األنصار جاء بصرة من ورق مث جاء آخر مث تتابعوا حـىت  : رؤي ذلك يف وجهه قال 
من سن يف اإلسالم سنة : " عرف السرور يف وجهه صلى اهللا عليه وسلم فقال عليه الصالة والسالم 

وال ينقص من أجورهم شيء ومـن سـن يف    حسنة فعمل ا بعده كتب له مثل أجر من عمل ا
  "اإلسالم سنة سيئة وعمل ا بعده كتب له مثل وزر من عمل ا ال ينقص من أوزارهم شيئاً 

فإذا عمل إنسان ذه السنة كان ملن . إذاً من عمل بالسنة وأظهرها دعى الناس إليها مبجرد أنه أظهرها
  !أظهرها أوالً أجر من عمل ا إىل يوم القيامة

يا شيخ الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال من سن سنة حسنة يعين إنسان يعمل عمل : قد يقول قائل
  !ولو ما جاء يف الشرع ولو ما جاء عن الرسول

ال ،ليس هذا معىن احلديث ألن أهل العلم يقولون إمنا يعرف التحسني والتقبيح لألشياء من : أقول لك
مل يأت من الشرع فمصدرنا أن هذا حسن أو قبيح هـو   الشرع فمن أين لك هذا العمل حسن إذا

من أحيا سنة من الشرع ولذلك احلـديث  : أي" من سن سنة حسنة : "الشرع، يصري معىن احلديث
  .ورد يف الصدقة أن رجالً جاء وقدم صدقة فجاء الناس بعده وتصدقوا

الناس بادروا اقتداء بـه إىل  فلما رأوه ! دخل رجل املسجد ولقي فقرياً فخرج من ماله شيئاً وأعطاه
فهل الصدقة وإخراجها من السنة .كل من عمل إقتداًء به يكون له أجر! إعطاء هذا الفقري ومساعدته

  .اليت ثبتت عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أم سنة حمدثة؟ إا سنة ثابتة عنه صلى اهللا عليه وسلم 
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ألن حسن السنن إمنا يعرف من الشرع وليكن ليس يف احلديث أن اإلنسان يعمل سنة من عند نفسه، 
  " .من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد " على ذكر منكم قوله صلى اهللا عليه وسلم 

إن يف لزوم سنته صلى اهللا عليه وسلم متام السالمة ومجاع الكرامة ال تطفئ :" قال ابن حبان رمحه اهللا 
ا يذم إذ هي احلصن احلصني والركن الركني سرجها وال تدحض حججها من لزمها عصم ومن خالفه

ايل بان فضله ومنت حبله من متسك به ساد ومن رام خالفه باد فاملتعلقون به أهل السعادة يف األجل 
  .انتهى كالمه " .واملغيوطون بني األنام يف العامل

د أن ال إله إال وسبحانك اللهم أشه. وذا تتم هذه احملاضرة واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات 
أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى اهللا على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك محيد جميد وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 

  .إنك محيد جميد
_  
  )١٨٠/  ١(صحيح ابن حبان ) ١(
  .أشار بعضهم إىل احتمال تواترهو. حديث صحيح، لغريه) ٢(

، و أبو داود يف كتاب السنة، باب شرح السنة، حـديث رقـم   )٤/١٠٢(أخرجه أمحد يف املسند 
وصحح إسناده حمقـق  ).٣١، حتت رقم ١/١٣٢) (الطبعة احملققة(، واآلجري يف الشريعة )٤٥٩٧(

، وذكر مجلة )٢٠٤( ، واأللباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة حديث رقم)١٠/٣٢(جامع األصول 
  .٣٤-٣٢وانظر نظم املتناثر ص. من األحاديث تشهد له

، يف معرض كالم له على )٣٤٧-٣/٣٤٦(قال ابن تيمية رمحة اهللا عليه، يف جمموع الفتاوى : فائدة 
وأما تعيني هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات، وذكـروهم يف كتـب   : "حديث االفتراق

ن هذه الفرقة املوصوفة هي إحدى الثنتني والسبعني ال بد له من دليل؛ فإن اهللا املقاالت، لكن اجلزم بأ
قل إمنـا حـرم ريب   {: حرم القول بال علم عموماً، وحرم القول عليه بال علم خصوصاً، فقال تعاىل

أن الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق وأن تشركوا باهللا مامل يرتل به سلطاناً، و
يا أيها الذين آمنوا كلوا مما يف األرض {: ، وقال تعاىل]٣٣:األعراف[} تقولوا على اهللا ما التعلمون

حالالً طيباً والتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني إمنا يأمركم بالسؤ والفحشاء وأن تقولـوا  
]. ٣٦:اإلسراء[} ه علموالتقف ما ليس لك ب{: ، وقال تعاىل]١٦٩:البقرة[} على اهللا ما التعلمون

وأيضاً فكثري من الناس خيرب عن هذه الفرق حبكم الظن واهلوى، فيجعل طائفته واملنتسبة إىل متبوعـه  
فإن أهل احلق . املوالية له هم أهل السنة واجلماعة، وجيعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضالل مبني

الينطق عن اهلوى إن هـو إال  {سلم، الذي والسنة ال يكون متبوعهم إال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
، فهو الذي جيب تصديقه يف كل ما أخرب، وطاعته يف كل ما أمر، وليست هذه املرتلة }وحي يوحى

لغريه من األئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم،  
 عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل فمن جعل شخصاً من األشخاص غري رسول اهللا صلى اهللا
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كما يوجد ذلك يف الطوائف من اتباع  -السنة واجلماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة 
  اهـ"كان من أهل البدع والضالل والتفرق -أئمة يف الكالم يف الدين وغري ذلك 

  أخرجه احلاكم والدار قطين والبيهقي) ٢(
  .أخرجه البيهقي ) ٣(
  .أخرجه ابن عبد الرب يف التمهيد مسنداً) ٤(
  أخرجه ابن عبد الرب أيضاً يف التمهيد وأخرجه الترمذي) ٥(
  ).٤/١٣٧(جمموع الفتاوى ) ٦(
  .٣٥ـ٣٤املتواري على تراجم أبواب البخاري ص) ٧(
  . وكذا فرق االختالف إىل يومنا هذا ) ٨(
  . ١٤/٥١٣) الرسالة(املسند ) ٩(
  . ٢٤/٣٣٤التمهيد) ١٠(

========================== 
  فال تلوموهم ولوموا أنفسكم

 
  بريدة/ عبد العزيز بن حممد الروضان

عادة عندما أريد أن أكتب مقاالً أي مقالٍ فإين ال أكتب عنه حىت يكون العقل بيده زمام القلم مبعىن 
  .سحيقة أصح ال أكتب مقاالً حىت تعود العاطفة إىل رشدها كي ال ينجرف قلمي إىل مهاوٍ

وإين هنـا أريـد أن أديل   . فإن امتطاء صهوة العاطفة هو مبعىن ارتكاب اخلطأ يف كل حلظة وال شك
بدلوي حول تلك االنتهاكات اليت طالت ذات الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي هو فـوق كـل   

م بعيداً ولكن العامل اإلسالمي من طنجة إىل جاكرتا تعاملوا مع ذلك اخلطأ بعاطفة طوحت .. نقد
عن املسلك الصواب فلم حترز تلك األقالم واأللسن قدم سبق يف معاجلة تلك القضية وإمنا هي ردود 
أفعال ال ترفع رأساً وال ترد ضاالً، وكل العرب واملسلمني حينما يريدون أن يصنعوا حلوالً ملشاكلهم 

  .هو املهيمنفإم يسلكون مثل هذا املسلك يف اختاذ قرارام وال جيعلون العقل 
ال أشك حلظة واحدة وال أقل من ذلك أن تلك الصحيفة قد ارتكبت خطأً جسيماً يف حق الرسـول  
صلى اهللا عليه وسلم وال يوجد عرف أو قانون يسوغ لتلك الصحيفة هذا املسلك بل هي خمطئة حىت 

يـة  فحر.. فاحلرية مهما كانت مساحتها ال تكون على حساب حرية الشـخص اآلخـر  .. النخاع
إن الـذي جعـل غـري    : وما أود أن أنفذ إليه هو. الشخص تقف عندما تبدأ حرية الشخص اآلخر

املسلمني يتطاولون على الدين اإلسالمي ورموزه هو تقصري بالدرجة األوىل من املسلمني أنفسـهم،  
متينـة  و إال لو قُدم الدين اإلسالمي بصورة ! فاإلسالم مل يقدم للغرب وال للشرق بصورته احلقيقية

ألجله الغرب وقدره الشرق، ولكن مما يؤسف له أن الدين اإلسالمي مل يسوق للعامل تسويقاً يليـق  
وإين حينما أتوجه باللوم على رجال الدين وعلمائه بصفة خاصة ألين أرى مهمتهم حيال هذا . جبالله
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نطلق مقصـرون  إال فماهم إال محالة نصوص فهم من هذا امل..الدين تقتصر على حفظ النصوص ليس
  .بكل ما حتمله هذه الكلمة من معىن

إذا كانت هذه هي املهمة املنوطة م وال تتجاوز غري ذلك فجزاكم اهللا خرياً اجلسوا يف بلـدانكم  
إن الدين اإلسالمي حباجة ماسة وملحة ألشخاص يلجون يف فنائه . وأشرطة الكاسيت تقوم مبهمتكم

إن الغرب اليوم يأيت إليهم الدين اإلسـالمي مسـوقاً عـرب    . بعمق ويفهمون معانيه ومضامينه النرية
اجتهادات تفسريية ساذجة مسطحة مل تقدم لإلسالم شيئاً بل إن تلك اجلهود من قبل هؤالء أساءت 

وإن ما وصل إىل أروقة الغرب عرب هؤالء األشخاص ما هي إال تعاليم مهلهلـة  . إىل مقاصده اجلليلة
احتقر الغرب هذا الدين وطوحوا به بعيداً، ألم رأوه عرب تلك التعاليم الثياب عرجاء من هذا وذاك 

  .اآلنفة الذكر ال يرفع رأسا
إن العامل اإلسالمي اليوم يعيش أزمة فكرية حنو بغية ماهية هذا الدين؟ وما هي مقاصده السامية؟ وما 

وهري يف هذه النظرة فالغرب حيال هذه األزمة من باب أوىل وإن السبب اجل. هي أحكامه السامقة
  .القاصرة حيال الدين اإلسالمي وتعاليمه متأتياً من املسلمني أنفسهم

إن الشخص الغريب إذا نظر إلينا وحنن ندعو إىل اإلسالم عرب وسائل مل يوقع عليها الدين اإلسالمي فال 
أنه أسـد   إن الدين اإلسالمي ينظر الغرب إليه على.. شك أنه سوف حيجم عن اإلقبال على موائده

ضار يف مفازة وهذا كله بسبب تقدمي اإلسالم على أنه دين ال يعرف الرمحة وال الشفقة وإمنا يعرف 
هو دين احلريات على خمتلف .. إن الدين اإلسالمي هو غري ذلك. الغلظة ومصادرة الغري واستقصائه

ق هذا الدين البـد  مناشطها، ولكن ان بعض أهل الدين اإلسالمي مع األسف الشديد يرون أن اعتنا
  .أن يأيت عرب القهر إذا تعذر القبول امليسر

وهذا التصور منبثق من أن اجلهاد يف صدر اإلسالم ما أتى إال لنشر اإلسالم عربه ويسـتدلون علـى   
  .ذلك بغزوات الرسول وسراياه وما بعدها من فتوحات إسالمية

  ..إن هذا الفهم اخلاطئ فهم خر عليه السقف من فوقه
وإن الدعوة إىل اإلسـالم عـرب   . اإلسالمي ترك مساحة كبرية من احلرية ملن يريد أن يعتنقه فالدين

وسائل شرعية كمقارعة احلجة باحلجة واادلة احلسنة والفكر النري هي كفيلة بـدخول النـاس إىل   
  ..حظرية هذا الدين

ي هذا املوضوع ذكره هنـا  ال املسايفة هي الكفيلة بذلك، وباملناسبة فإين سوف أذكر شيئاً يف حواش
يكفيين مؤونة مقال آخر وهو أن مجيع سرايا وغزوات الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما هي إال قتال 

  ..اضطرار ال قتال اختيار
ولو استقرأنا التاريخ اإلسالمي بنظرة فاحصة لوجدنا األمر كذلك ألن االعتداء املسبق يف نظر الدين 

} والَ تعتدواْ إِنَّ اللّه الَ يحب الْمعتـدين { يقول يف الوحي الطاهر اإلسالمي مرفوض ألن اهللا تعاىل
سورة البقرة، إن فهمي هذا لغزوات الرسول على أا ظروف تضطرهم إىل ذلـك سـوف   ) ١٩٠(

  ..ألن بعض الناس له فهم آخر حيال هذه القضية. حيمر عيوناً ويضيق صدوراً
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. ا قوم إن تصوركم هذا وفهمكم خاطئ وحذلقة وجتديف يف اإلسـالم وأنا أقول هلم على رسلكم ي
ألن اهللا تعاىل يعطي اإلنسان مطلق احلرية يف اعتناق األديان السماوية والنصوص كثرية يضـيق ـا   

  :ولكن سوف ايت بنصوص شرعية البد من ذكرها. املكان والزمان
علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَـأَبين أَن يحملْنهـا    إِنا عرضنا الْأَمانةَ{النص األول قوله تعاىل* 

  .سورة األحزاب) ٧٢(} وأَشفَقْن منها وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا
  .من هذه اآلية يتبني لنا جلياً أن اهللا أعطى اإلنسان احلرية ومطلق االختيار

) ٢٥٦(اآلية }............... الَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي{اين قوله تعاىل النص الث* 
  .سورة البقرة

ولَو شاء ربك آلمن من في اَألرضِ كُلُّهم جميعا أَفَأَنـت  {ويقول اهللا تعاىل حيال هذا املوضوع * 
تح اسالن كْرِهتنِنيمؤواْ مكُونسورة يونس) ٩٩(} ى ي.  

إذاً اهللا تعاىل يف هذه النصوص الكرمية املتعاضدة أعطى اإلنسان حرية االختيار وأن اإلنسـان يعتنـق   
وباملناسبة هناك نص شرعي وهو حديث شريف أقض مضـجعي  . الدين عرب االختيار ال عرب القهر

اري ومسلم يف صحيحهما وهو قول الرسول صلى لسنني طويلة ومازلت، وهذا النص خرجاه البخ
  .احلديث.. أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا: اهللا عليه وسلم

إين هنا أرى أن هذا احلديث فيه معارضة جلية واضحة لتلك اآليات اآلنفة الذكر، فهـذا احلـديث   
ضع هذا التساؤل على طاولة الفقهاء ألين ال أحب اخلوض يف يعارض منطوقها ومفهومها وإين هنا أ

وعودة على بـدٍء إن  .. ذلك املوضوع أكثر من ذلك فقد يقول عين الناس صمت دهراً ونطق كفراً
تعاليم الدين اإلسالمي تصلح أن تكون منهاج حياة زماناً ومكاناً فلن جيد البشر أحسن مـن هـذه   

إن علماء الدين اإلسالمي اليوم مل ينفـذوا إىل هـذه   . ارحكم القولالتعاليم متانة ومسواً ودعوين أص
التعاليم السامية حىت اآلن على عكس ما هو موجود يف صدر اإلسالم األول، حيث كان السـلف  
الصاحل حيسنون االستنباط، فما من نازلة إال وجيدون حكمها يف الدين اإلسالمي دون أن تتصـبب  

نعيش يف هاجرة فكرية وهذا كله بسبب أننا حنـوم حـول النصـوص    جباههم عرقاً، ولكننا اليوم 
  .الشرعية ومل نلج يف فنائها

إن الدين اإلسالمي مؤطر ومؤصل لو طُبق كما يريده اهللا ورسوله ملا عاش العامل اإلسالمي أزمـات  
  .إخل..... اجتماعية واقتصادية

لعامل بأسره، فالدين اإلسالمي هو احلـل  وهذا الكالم ال أتوجه به إىل العامل اإلسالمي فقط بل إىل ا
إن الدين اإلسالمي هو أحد الـديانات السـماوية   .. الناجع والوصفة الشافية من كل مرض عضال

الثالث املعاصرة فالديانة اليهودية كانت تتسم بطابع التشديد الذي استهوته اليهود فشددوا فشدد اهللا 
حية اليت تتسم بطابع التيسري املفرط فتمرد اليهود والنصارى عليهم يف األوامر والنواهي، والديانة املسي

عن ديانتهم ومل يبق من هذه الديانات إال امسها فأتى اهللا بالدين اإلسالمي الذي كان يتسم بطـابع  
الوسطية كي يعلمنا اهللا تعاىل أن البشرية ال يصلح معها الشدة كما ال يصلح معها التيسري املفـرط،  
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إذا كانت األديان يف حالة تطور وترقي حىت نضـج  . لبشرية مجعاء هو الوسطيةوإن الذي يناسب ا
فالدين اإلسالمي هو ذلك الدين الذي تصلح به الغرائز البشـرية  . البشر وعلموا بالتجربة ما يناسبهم

املعتدلة السوية، إال أنه مع األسف الشديد مل ترتق البشرية إىل مصاف هذه الديانة، لذا فإننا اليـوم  
حباجة إىل علماء ذوي أفكار خالقة يسمون بالعامل إىل درجات العال من النضج الفكـري والفطنـة   

  .الوثابة
إذاً لو قدم الدين اإلسالمي من قبل أهله تقدمياً يليق جبالله إلنقاذ العامل له بسلك من حرير، فإين أرى 

  .أن هناك طوقاً من املسؤولية يف عنق علماء الدين اإلسالمي
اً أراين يف هذا املقال تتجاذبين األفكار مينة ويسرة وأكاد ال أرى معامل ما يسطره قلمي فـإين  وأخري

أرى أن استدرار األفكار قد تعصى علي وأن أمواج هذا املوضوع قد هزت ريشة قلمي فأرجو مـن  
  .ياهللا تعاىل أن يكون ما سطرته أرضية تنطلق منها أقالم هي أطول من قلمي وأرض أرسى من أرض

======================= 
  فليسقط من سب سيد البشر

 
  هـ٣٠/١٢/١٤٢٦نشرت جريدة الرياض يف 

  سيد البشر) سب(فليسقط من 
  موسكو -امحد خليفة 

قل هلؤالء العاجزين هكذا هو منطق الضعفاء، يكفي حممداً صلى اهللا عليه وسلم قـول اهللا تبـارك   
ن ال يؤمن بالقرآن انه كالم اهللا، قل هلم حقيقة بسيطة قل حىت مل} وانك لعلى خلق عظيم{: وتعاىل

من جترأ حىت اآلن من بني البشر ان ينسب لنفسه او لغريه القرآن؟ فإن من آمن ـذه احلقيقـة   : هي
  .البسيطة يف طرحها، العظيمة يف معناها، او مل يؤمن يكفي نيب اهللا، ثناء اهللا عليه ومدحه

اءكم ومستشرقيكم الذين صنفوه اول اعظم مائة يف تاريخ البشرية هل قل هلؤالء املنهزمني اسألوا علم
قل هلؤالء املنكسرين . فقدوا صوام حني صنفوه؟ ام هو منطق احلق البائن الذي ال حياد عنه وال فرار

قل هلم حىت انه مل يسب اعداءه وهم يشـتمونه، يعيبونـه،   . يكفي نيب اهللا انه ما سب يوماً او شتم
. اطعونه، جيوعونه، ينفونه، يقاتلونه، وها أنتم حثالة التاريخ تسيئون ملن مل يسئ لكم يوماًيكذبونه، يق

  .وبفعلكم هذا فقد خالفتم قواعد األدب واالخالق املتعارف عليها بني البشر
التعلمون ان اهللا قد توىل الرد على  -جاهلون وانكم ال تعلمون  -قل هلؤالء اجلهالء انكم جاهلون 

} إن شانئك هو االبتر{: قل هلم انه رد على الذي قال ابتر ب. اءوا اليه على مدى التاريخالذين اس
لسان الذي يلحـدون  {وعلى الذي قال اعجمي ب} تبت يدا ايب هلب وتب{: وعلى الذي تب ب

وماهو بقول شـاعر قلـيالً مـا    {وعلى الذي قال شاعر ب} اليه اعجمي وهذا لسان عريب مبني
ري من املتساقطني، مثل الفراش يتساقط على النار فتحرقه، قل هلـم بشـراكم   وكثري، كث} تذكرون
سقوطكم يف نظر الشـاهدين  .. سقوطكم يف نظر كل شريف حيترم العظماء ويقدرهم.. بالسقوط
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سقوطكم يف مال النـاس وفـوق ذلـك    .. سقوطكم يف نظر ملياري مسلم.. باحلق والقائمني عليه
م انتظروا رد اهللا عليكم كما رد علـى ايب هلـب وغـريه مـن     وقل هل. سقوطكم يف املال االعلى

  .املتساقطني، انتظروا انا معكم من املنتظرين
والتفهم معـىن  . قل له انك ال تدرك حرية الرأي. قل لذاك املسؤول الذي قال اننا نؤمن حبرية الرأي

ء وقـرع احلجـة باحلجـة،    الدميوقراطية، قل له ان مفهوم احلرية ومغزى الدميوقراطية هو النقد البنا
  .ومداولة الرأي بالرأي، وليس هو االساءة للعظماء امثال حممد صلى اهللا عليه وسلم

قل هلؤالء املتخاذلني ان حممداً صلى اهللا عليه وسلم وصحبه هؤالء الذين منهم تسخرون، قل هلم هم 
غرافيا واجلرب والقانون الذين علموكم معىن التحرر، ومفهوم البحث والتجريب والعلوم والفلك واجل

والكيمياء، اسألوا املخطوطات املوجودة يف اسبانيا ويف مكتباتكم وجامعاتكم وحىت يف ادراجكم او 
باألحرى تلك اليت سرقتموها وزعمتهم النفسكم حق التأليف، أسألوها تقل لكم، اسألوها جتبكم، 

ون ابن النفيس، جتدون جابر بـن  من حممد وصحبه وجنده وتابعيه؟ اسألوها جتد -اسألوها ختربكم 
حيان، جتدون ابن سينا، جتدون الفارايب، جتدون الكندي، جتدون الغزايل، جتدون ابن اهليثم، جتـدون  
االدريسي، جتدون اخلوارزمي، جتدون ابو بكر الرازي، جتدون ابو القاسم الزهراوي، جتـدون ابـن   

هم الذين منهم تسـخرون وترمسـوم   البيطار، هؤالء هم حزب حممد وهؤالء جند حممد، هؤالء 
  .كاراكاترييا ورؤوسهم قنابل يطوفون بالبيت
كان واجباً عليك ان تنتصر لو للحظة مع ضمريك وتقف : قل هلذا املسؤول الذي يزعم انه دميوقراطي

قل .. قل له قد خبت وخسرت.. الذين ميلون عليك خبثهم وانت واجم مطيع) ماسون(ضد جنود 
لكن بفوزك بكراهية الناس وانت تبيح ان ميثل كاراكاترييا مبحمد صلى اهللا عليـه  له انتصرت نعم و

وسلم وهويف مبدئه صلى اهللا عليه وسلم ينهى اصالً عن التصوير والتمثيل، وهذه دعوة لكل شريف، 
لكل كرمي، لكل غيور حمب حملمد صلى اهللا عليه وسلم، حمب لدينه، لعقيدته، إلسالمه السمح الذي 

هذه دعوة ان يقاطع هـؤالء املتـهافتني ان   .. اآلخرين، حمب لنبيه الذي ما سب يوماً او شتمحيترم 
النبيعهم نفطنا والنشتري منهم بضائعهم وال منتجام فإن كانوا ينتجون اجلنب واللـنب، فالـدول   

ورب  -غريهم كثرية والدول اإلسالمية اوىل ان يشترى منها، فإن تشتري ممن حيسن اليك احـب  
وان كانوا ينتجون االلكترونيات واالجهزة التقنية فغريها يكفينا امثال الصني . مد، ممن يسيء اليكحم

  .او مالنا النضع حنن ونستغين عن املتهتكني. واليابان
وان حممداً صـلى اهللا  . واختم قويل بأن حممداً صلى اهللا عليه وسلم عنوان اخلري وعلمه شئتم ام ابيتم

س على االطالق، وجيله اعظم اجليل، على االطالق وهو صلى اهللا عليه وسلم عليه وسلم اعظم النا
اعظم قائد، واجل صاحب، واعدل حاكم، وارحم انسان، واوىف الناس ذمة وعهـداً، واصـدقهم   
حديثاً، واوفاهم امانة، وانقاهم عريكة، واشرفهم مكانة، والينهم جانباً، وألف الناس للناس، واعدل 

.. فليسقط.. فليسقط. }وانك لعلى خلق عظيم{ويكفيه وصف اهللا له . لى الناسالناس يف احلكم ع
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والسوء كل السوء ملن يسيء حملمد صلى . فليسقط كل من يسب حممد نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .اهللا عليه وسلم

  تعليقان
١  

  حممدرسول اهللا
ـ     .موضوع مجيل صادر من األعماق ووصل لالعماق ا خليـل اهللا  فهنيئـا ملـن دافـع عنـك ي

حممد رسول اهللا ولو كره الكافرون اجلاهلون احلقريون احلاقدون ومن ضحك كـثريا  ...ياسيدالبشر
بكي اخريا العربة خبواتيمها وال تنسوا حبيبكم وتارحية هجرته غدا وكل عام وا املسلمني واملسلمات 

  خبري ياأمة رسول اهللا
  مرمي عبد الكرمي خباري

  ٢٠٠٦/٠١/٣٠صباحاً  ٠٥:٣٥
٢  

  هنيئا لك أخي أمحد أنك يف موسكو
  حبيب أمحد السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

شكر اهللا لك دفاعك عن احلبيب صلى اهللا عليه وسلم، وما أعظمه من شرف أسأل أن يشفعه فيك 
  ..وأن جيعلك مباركا حيثما كنت. ويف والديك

وإذ تأذن ربكـم لـئن   {املنعم الشكر  ومن حق. آمل أن تستمر يف العطاء فهذه املوهبة نعمة من اهللا
وأعظم الشكر استعمال هذه املوهبة وهذا القلب وهذا األسلوب الرائع يف نشر } ألزيدنكم} شكرمت

وتعاليم اإلسالم، ونشر سرية احليب صلى اهللا عليه وسلم، يف الصـحف  .. اإلسالم وعظمة اإلسالم
الدال علـى اخلـري   [ؤولية عليك أكرب فوفاملس.. وخصوصاً أن يف موسكو -السعودية، واألجنبية 

من دعا [كما صح عن احلبيب صلى اهللا عليه وسلم، وقال فداه أيب وأمي ونفسي، وأوالدي] كفاعله
فاهللا يف الدعوة إىل اهللا وإىل نشر السنة الصـحيح  ] إىل هدى كان له من األجور مثل أجور من تبعه
ت االنترنت الغربية بتقل مقاالت ينشـرها موقـع   الثابتة عن احلبيب صلى اهللا عليه وسلم يف منتديا

كمـا  ] لئن يهيد اهللا بك رجال واحداً خري لك من محر النعم[الشيخ حممد صاحل املنجد ملنتديام ف
  فأهللا اهللا يف هذا الثغر العظيم، آمل الذب عن عرضه باليت هي أحسن

  عبدالعزيز بن علي العسكر
  ٢٠٠٦/٠١/٣٠صباحاً  ٠٨:١٢

========================= 
  يف خلُق النيب صلى اهللا عليه وسلم

 
  كان خلقه القرآن
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  وصف اهللا ألخالق النيب صلى اهللا عليه وسلم
  الرسول صلى اهللا عليه وسلم يعتق من أرادوا قتله

  دفع السيئة باحلسنة
  مل يكن فاحشا وال متفحشا

  كان أحسن الناس خلقًا
  سن اخللقكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يدعو حب

  من مكارم أخالقه صلى اهللا عليه وسلم يف املصافحة واحملادثة واالسة
  خلقه صلى اهللا عليه وسلم مع اخلدم

  كان صلى اهللا عليه وسلم يستعيذ من سوء األخالق وينهى عن اللعن
  مالعبته ومفاكهته ألهله

  خلقه صلى اهللا عليه وسلم مع أهله
   أمرهما انتقم لنفسه وما ضرب خادما وال

  حلم النيب صلى اهللا عليه وسلم
  رمحة النيب صلى اهللا عليه وسلم

  تواضع النيب صلى اهللا عليه وسلم
  حياء النيب صلى اهللا عليه وسلم

  تيسري النيب صلى اهللا عليه وسلم ورفقه
  حثه صلى اهللا عليه وسلم على صلة األرحام

  الوصية باجلار
  موصف اهللا ألخالق النيب صلى اهللا عليه وسل

قال تعاىل وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ عن عطاء رضي اهللا عنه قال قلت لعبد اهللا بن عمرو أخربين عـن  
صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف التوراة قال أجل واهللا إنه ملوصوف يف التـوراة بصـفته يف   

بمداً واهش اكلْنسا أَرإِن بِيا النها أَيا لألميني، أنت عبدي ورسويل، مسيتـك  القرآن ييراً وحرزذنراً وش
املتوكل، ال فظ وال غليظ وال صخاب يف األسواق وال يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن 
يقبضه اهللا حىت يقيم به امللة العوجاء، بأن يقولوا ال إله إال اهللا، ويفتح ا أعينا عميا وآذانـا صـما   

  رواه البخاري -غلفًا  وقلوبا
  كان خلقه القرآن

رواه أمحـد   -عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القـرآن  
  ومسلم وأبو داود، وزاد مسلم يغضب لغضبه ويرضى لرضاه

  دفع السيئة باحلسنة



 ٢٣٦

ة إال وقد عرفتها يف وجه حممد ملا أراد اهللا هدي زيد بن سعية، قال زيد مل يبق شيء من عالمات النبو
  صلى اهللا عليه وسلم إال اثنتني يسبق حلمه جهله، وال يزيده شدة اجلهل عليه إال حلما

فباعين فأعطيته مثانني مثقاالً من ذهب، _ معلوما يل _ قال زيد فقلت يا حممد، هل لك أن تبيعين مثرا
يف جنازة مع أصحابه ونظرت إليه بوجـه  فلما حل األجل أتيته فأخذت مبجامع قميصه وردائه وهو 

  غليظ وقلت له يا حممد أال تقضيين حقي؟ فواهللا ما علمتكم بين عبد املطلب إال مطالً
ونظرت إىل عمر وعيناه تدوران يف وجهه مث رماين ببصره فقال يا عدو اهللا أتقول لرسول اهللا صـلى  

  ر لومه لضربت بسيفي رأسكاهللا عليه وسلم ما أمسع وتصنع به ما أرى؟ فلوال ما أحاذ
ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظر إىل عمر يف سكون وتؤدة، وقال أنا وهو كنا أحوج إىل غـري  
ذلك منك يا عمر، أن تأمرين حبسن األداء وتأمره حبسن التباعة، اذهب به يا عمر فاقضه حقـه وزد  

  عشرين صاعا من متر مكان ما روعته
وزادين عشرين صاعا، وقال يل ما دعاك إىل أن فعلت ما فعلت وقلت  فذهب يب عمر فأعطاين حقي

  ما قلت؟
قلت يا عمر مل يكن من عالمات النبوة شيء إال عرفته يف وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم حني نظرت 
إليه إال اثنتني مل أخربمها منه يسبق حلمه جهله، وال يزيده شدة اجلهل عليه إال حلما، وقد خربما، 
فأشهدك يا عمر أين قد رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد نبيا، وأشهدك أن شطر مايل صـدقة  

  على أمة حممد
ورجاله ثقات، ورواه أيضا ابـن  ) الكبري(رواه الطرباين يف  -مث تويف يف غزوة تبوك مقبالً غري مدبرا 

  حبان واحلاكم والبيهقي ورواه أبو نعيم يف الدالئل
  لى اهللا عليه وسلم يعتق من أرادوا قتلهالرسول ص

عن أنس رضي اهللا عنه قال إن مثانني نزلوا على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم 
 وهعند صالة الصبح، يريدون أن يقتلوه، فأخذوا فأعتقهم النيب صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا تعاىل و

ع مهيدأَي ي كَفلُونَ الَّذمعا تبِم كَانَ اللَّهو هِملَيع كُمأَنْ أَظْفَر دعن بكَّةَ مطْنِ مم بِبهنع كُميدأَيو نكُم
  رواه مسلم والترمذي وأبو داود -٢٤بصرياً سورة الفتح آية 
  كان أحسن الناس خلقًا

احلـديث رواه   -الناس خلقًـا   عن أنس رضي اهللا عنه قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أحسن
  الشيخان وأبو داود والترمذي

وعن صفية بنت حيي رضي اهللا عنها قالت ما رأيت أحسن خلقًا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد حسن -

  مل يكن فاحشا وال متفحشا
  رواه البخاري -سلم فاحشا وال متفحشا عن عبد اهللا بن عمرو قال مل يكن النيب صلى اهللا عليه و

  من مكارم أخالقه صلى اهللا عليه وسلم يف املصافحة واحملادثة واالسة
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عن أنس رضي اهللا عنه قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه ال يرتع يـده  
ن الرجل هو يصرفه، ومل من يده حىت يكون الرجل يرتع يده، وال يصرف وجهه من وجهه حىت يكو

  رواه أبو داود والترمذي بلفظه -ير مقدما ركبتيه بني يدي جليس له 
وعن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه قال كان صلى اهللا عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشـر  

  رواه الطرباين والترمذي -القوم يتألفهم بذلك 
  وسلم قط فقال الوروى مسلم وما سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يدعو حبسن اخللق
عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان صلى اهللا عليه وسلم يقول اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن 

  رواه أمحد ورواته ثقات -خلقي 
  رواه البخاري -وقال صلى اهللا عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخالقًا 

ضي اهللا عنها أن رجالً استأذن على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فلما رآه قـال  وروي عن عائشة ر
بئس أخو العشرية وبئس ابن العشرية، فلما جلس تطلق النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وجهه وانبسط 
إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول اهللا، حني رأيت الرجل قلت له كـذا وكـذا، مث   

وجهه وانبسط إليه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا عائشة مىت عهدتين فحاشا، تطلقت يف 
  رواه البخاري -اتقاء شره  -أو ودعه الناس -إن شر الناس عند اهللا مرتلة يوم القيامة من تركه الناس

  كان صلى اهللا عليه وسلم يستعيذ من سوء األخالق وينهى عن اللعن
عنه قال كان صلى اهللا عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إين أعوذ بـك مـن   عن أيب هريرة رضي اهللا 

  رواه أبو داود والنسائي -الشقاق والنفاق وسوء األخالق 
  رواه مسلم -وقال صلى اهللا عليه وسلم ال ينبغي لصديق أن يكون لعانا 

  ه مسلمروا -وقال صلى اهللا عليه وسلم ال يكون اللعانون شفعاء وال شهداء يوم القيامة 
 -وعندما قيل له ادع على املشركني قال صلى اهللا عليه وسلم إين مل أبعث لعانا، وإمنا بعثت رمحـة  

  رواه مسلم
أما من لعنه الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه، وليس هو أهالً لذلك، كان ذلك لـه  

على ذلك كما يف احلديث اللـهم  زكاة وأجرا ورمحة؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم شارط ربه 
  إمنا أنا بشر، فأي املسلمني لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا رواه مسلم

  خلقه صلى اهللا عليه وسلم مع اخلدم
عن أنس رضي اهللا عنه قال خدمت النيب صلى اهللا عليه وسلم عشر سنني، واهللا ما قال أف قط، وال 

  رواه الشيخان وأبو داود والترمذي -ا قال لشيء مل فعلت كذا وهال فعلت كذ
وعنه قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم من احسن الناس خلقًا، فأرسلين يوما حلاجة، فقلت له واهللا 
ال أذهب ويف نفسي أن أذهب ملا أمرين به صلى اهللا عليه وسلم ، فخرجت حىت أمر على صبيان وهم 
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يه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي، فنظرت إليـه وهـو   يلعبون يف السوق، فإذا النيب صلى اهللا عل
  يضحك فقال يا أنس أذهبت حيث أمرتك؟

  فذهبت رواه مسلم وأبو داود -قلت نعم، أنا أذهب يا رسول اهللا 
  خلقه صلى اهللا عليه وسلم مع أهله

وال قال صلى اهللا عليه وسلم خريكم خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهلي، وما أكرم النساء إال كـرمي  
  رواه ابن عساكر عن علي، والترمذي عن عائشة، وابن ماجة عن ابن عباس -أهان إال لئيم 

ومن دالئل شدة احترامه وحبه لزوجته خدجية رضي اهللا عنها، إن كان ليذبح الشاة مث يهـديها إىل  
ـ )صديقاا(خالئلها  ن هـذا  ، وذلك بعد مماا وقد أقرت عائشة رضي اهللا عنها بأا كانت تغري م

  رواه البخاري -املسلك منه 
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان صلى اهللا عليه وسلم إذا خال بنسائه ألني الناس وأكرم الناس 

  رواه ابن عساكر بسند ضعيف -ضحاكًا بساما 
وروى مسلم أن عائشة رضي اهللا عنها كانت إذا شربت من اإلناء، أخذه صلى اهللا عليه وسلم فوضع 

ى موضع فمها وشرب، وإذا تعرقت عرقًا وهو العظم الذي عليه اللحم أخذه فوضع فمه على فمه عل
  موضع فمها

وقد روي أنه صلى اهللا عليه وسلم وضع ركبته لتضع عليها زوجه صفية رضي اهللا عنها رجلها حىت 
  رواه البخاري -تركب على بعريها 

صوا بالنساء خريا، فإن املرأة خلقت من ضلع، وأوصى صلى اهللا عليه وسلم باملرأة الزوجة، فقال استو
وإن أعوج ما يف الضلع أعاله، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته مل يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء 

  رواه الشيخان -خريا 
وقال صلى اهللا عليه وسلم مب يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل مث لعله يعانقها ويف روايـة جلـد   

  اريرواه البخ -العبد 
وقال صلى اهللا عليه وسلم أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم أخرجـه  

  أمحد بإسناد حسن، والترمذي وقال حديث حسن صحيح
  رواه مسلم -وقال صلى اهللا عليه وسلم إن من أعظم األمور أجرا النفقة على األهل 

  مالعبته ومفاكهته ألهله
عنها قالت خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره، وأنـا  عن عائشة رضي اهللا 

جارية مل أمحل اللحم ومل أبدن، فقال للناس اقدموا فتقدموا، مث قال يل تعايل حىت أسابقك فسـبقته،  
فسكت عين حىت إذا محلت اللحم وبدنت خرجت معه يف بعض أسفاره، فقـال للنـاس تقـدموا    

  رواه أمحد -ايل أسابقك فسبقين، فجعل يضحك وهو يقول هذا بتلك فتقدموا، مث قال يل تع
  حلم النيب صلى اهللا عليه وسلم
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كان مما حيبه صلى اهللا عليه وسلم من الصفات صفتا احللم واألناة وقد قال صلى اهللا عليـه وسـلم   
  أخرجه مسلم -ألشج عبد القيس إن فيك خصلتني حيبهما اهللا ورسوله احللم واألناة 

نس رضي اهللا عنه قال كنت أمشي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليه برد جنراين غليظ وعن أ
احلاشية، فأدركه أعرايب فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إىل صفحة عنق النيب، وقد أثر ا حاشية 

مث أمر له الرداء من شدة جذبته، مث قال يا حممد مر يل من مال اهللا الذي عندك،فالتفت إليه فضحك 
  بعطاء

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم جيلس معنا يف املسجد حيدثنا، فإذا 
قام قمن قياما حىت نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، فحدثنا يوما فقمنا حني قام، فنظرنا إىل أعرايب 

فالتفت إليه، فقال له األعرايب امحلين على قد أدركه، فجبذه بردائه فحمر رقبته، وكان رداؤه خشنا، 
  بعريي هذين، فإنك ال حتملين من مالك وال مال أبيك

فقال صلى اهللا عليه وسلم ال وأستغفر اهللا، ال وأستغفر اهللا، ال أمحلك حىت تقيدين من جذبتك الـيت  
 فقال له امحل لـه  جبذتين، وبعد ذلك يقول له األعرايب واهللا ال أقيد هلا فذكر احلديث، مث دعا رجالً

 -على بعرييه هذين، على بعري شعريا، وعلى اآلخر مترا، مث التفت إلينا فقال انصرفوا على بركـة اهللا  
  رواه أبو داود والنسائي

  ما انتقم لنفسه وما ضرب خادما وال أمره
 أخـذ  عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ما خري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أمرين قـط إال 

أيسرمها ما مل يكن إمثًا، فإن كان إمثًا كان أبعد الناس منه وما انتقم صلى اهللا عليه وسلم لنفسه قـط  
  إال أن تنتهك حرمة اهللا فينتقم

رواه  -ويف رواية ما ضرب رسول اهللا شيئًا قط بيده وال امرأة وال خادما إال أن جياهد يف سبيل اهللا 
  مالك والشيخان وأبو داود

  النيب صلى اهللا عليه وسلم تواضع
  من أقواله صلى اهللا عليه وسلم يف الثناء على التواضع وذم االستكبار

أال أخربكم بأهل اجلنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على اهللا ألبره، أال أخربكم بأهل النار؟ كل 
  عتل جواظ مستكرب رواه البخاري

 ...-  
فو إال عزا، وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا رواه مسلم ما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهللا عبدا بع
  وظاهر احلديث يعين الرفعة يف الدنيا واآلخرة

 ...-  
عن أنس رضي اهللا عنه قال إن كانت األمة من إماء املدينة لتأخذ بيد رسول اهللا فتنطلق بـه حيـث   

  رواه البخاري -شاءت 
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ل اهللا، إن يل إليك حاجة فقال يا أم فالن انظري وعنه أن امرأة كان يف عقلها شيء، فقالت يا رسو
 -أي السكك شئت حىت أقضي لك حاجتك، فخال معها يف بعض الطرق حىت فرغت من حاجتها 

  رواه مسلم
وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي، إمنا أنا عبد، فقولوا 

  رواه البخاري -عبد اهللا ورسوله 
قال صلى اهللا عليه وسلم لو دعيت إىل ذراع أو كراع ألجبت، ولو أهـدي إيل ذراع أو كـراع   و

  رواه البخاري -لقبلت 
وعن ابن أيب أوىف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ال يأنف وال يستكرب أن ميشي مع األرملة 

لى شرطهما وأقره الـذهيب،  رواه النسائي واحلاكم وقال ع -واملسكني والعبد حىت يقضي له حاجته 
  ورواه الترمذي يف العلل عنه، وذكر أنه سأل عنه البخاري فقال هو حديث تفرد به احلسني بن واقد

رواه البخـاري   -وعن انس رضي اهللا عنه قال كان صلى اهللا عليه وسلم مير بالصبيان فيسلم عليهم 
  واللفظ له ومسلم

سلم يأيت ضعفاء املسلمني ويزورهم ويعود مرضاهم وعن سهل بن حنيف قال كان صلى اهللا عليه و
  رواه أبو يعلى والطرباين واحلاكم يسند ضعيف -ويشهد جنائزهم 

وذكر احملب الطربي أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يف سفر وأمر أصحابه بإصالح شاة، فقال رجل يا 
  رسول اهللا، علي ذحبها

  وقال آخر يا رسول اهللا، علي سلخها
  رسول اهللا، علي طبخها وقال آخر يا

  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلي مجع احلطب
  فقالوا يا رسول اهللا، نكفيك العمل

  فقال صلى اهللا عليه وسلم قد علمت أنكم تكفونين، ولكن أكره أن أمتيز عليكم
فقمنا إليه،  وعن أيب أمامة الباهلي قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متوكئًا على عصا،

  رواه أبو داود أبن ماجة وإسناده حسن -فقال ال تقوموا كما يقوم األعاجم يعظم بعضهم بعضا 
  من مظاهر تواضعه صلى اهللا عليه و سلم

  كان صلى اهللا عليه وسلم يف مهنة أهله: أوالً 
ن يكـون يف  عن األسود قال سألت عائشة ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصنع يف بيته؟ قال كا

  رواه مسلم والترمذي -مهنة أهله، فإذا حضرت الصالة يتوضأ وخيرج إىل الصالة 
 -وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان خييط ثوبه وخيصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال يف بيوم 

  رواه أمحد
  كان صلى اهللا عليه وسلم يركب احلمار: ثانياً 
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هللا عليه وسلم يعود املريض ويشهد اجلنازة ويـأيت دعـوة   عن انس رضي اهللا عنه قال كان صلى ا
رواه أبو داود والطيالسي وحنوه  -اململوك ويركب احلمار، ولقد رأيته يوما على محار خطامه ليف 

  عند الترمذي وابن ماجة
 -وعن محزة بن عبد اهللا بن عتبة قال كان صلى اهللا عليه وسلم يركب احلمار عريانا ليس عليه شيء 

  اه ابن سعد مرسالً بسند ضعيفرو
  كان صلى اهللا عليه وسلم جييب الدعوة ولو إىل خبز الشعري: ثالثاً 

عن انس رضي اهللا عنه قال كان صلى اهللا عليه وسلم يدعى إىل خبز الشعري واإلهالة السنخة فيجيب 
  رواه الترمذي يف الشمائل -

  ال املكثاإلهالة السنخة أي الدهن اجلامد املتغري الريح من طو
  كان صلى اهللا عليه وسلم ال يدفع عنه الناس: رابعاً 

 -عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كان صلى اهللا عليه وسلم ال يدفع عنه الناس وال يضربوا عنه 
رواه الطرباين يف الكبري وحسنه السيوطي وذلك لشدة تواضعه صلى اهللا عليه وسلم وبرأته من الكرب 

  والتعاظم
قال واهللا ما كانت تغلق دونه األبواب، وال تقوم دونه احلجـاب، وال يغـدى عليـه     وعن احلسن

  باجلفان، وال يراح عليه ا، ولكنه كان باروزا، من أراد أن يلقى نيب اهللا لقيه
  رمحة النيب صلى اهللا عليه وسلم

بِما رحمة من اللّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّـاً  قال تعاىل وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمني وقال تعاىل فَ
تمزرِ فَإِذَا عي اَألمف مهاوِرشو ملَه رفغتاسو مهنع ففَاع كلوح نواْ ميظَ الْقَلْبِ الَنفَضكَّـلْ  غَلوفَت 

رواه ابن  -صلى اهللا عليه وسلم عن نفسه إمنا أنا رمحة مهداه  علَى اللّه إِنَّ اللّه يحب الْمتوكِّلني وقال
سعد يف الطبقات، واحلكم يف النوادر عن أيب صاحل مرسالً، واحلاكم عن أيب هريـرة وقـال علـى    

رواه البخاري يف  -شرطهما وأقره الذهيب وقال صلى اهللا عليه وسلم إمنا بعثت رمحة ومل أبعث عذابا 
  التاريخ عن أيب هريرة

  مناذج من رمحته صلى اهللا عليه وسلم
  رمحته صلى اهللا عليه وسلم باألطفال: أوالً 

عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان يؤتى بالصبيان فيربك عليهم وحينكهم ويدعو هلم رواه الشيخان 
  وأبو داود

  يربك عليهم أي يدعو هلم وميسح عليهم
  به حنك الصغريحينكهم التحنيك أن ميضغ التمر أو حنوه مث يدلك 

وعن أنس رضي اهللا عنه قال ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من النيب صلى اهللا عليه وسلم احلديث رواه 
  األربعة

  رواه البخاري -وعنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخذ ولده إبراهيم فقبله ومشه 
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 يبلغوا احلنث، بفضل رمحته وجعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم اجلنة ملن ميوت وله ثالثة من الولد مل
  رواه البخاري -إياه 

  احلنث أي اإلمث، واملعىن أم ماتوا قبل أن يبلغوا
وكانت تفيض عيناه ملوم، وقد سأله مرة سعد بن عبادة يا رسول اهللا ما هذا؟ فقال صلى اهللا عليه 

  رواه البخاري -اء وسلم هذه رمحة جعلها اهللا يف قلوب عباده، وإمنا يرحم اهللا من عباده الرمح
وخرج على الصحابة رضي اهللا عنهم وأمامة بنت الربيع، ابنة زينب، على عاتقه، فصلى، فإذا ركـع  

  رواه البخاري -وضعها وإذا رفع رفعها 
وقبل احلسن بن علي وعنده األقرع بن حابس، فقال األقرع إن يل عشرة من الولد ما قبلت منـهم  

  ى اهللا عليه وسلم مث قال من ال يرحم ال يرحم رواه البخاريأحدا، فنظر إليه رسول اهللا صل
وجاءه أعرايب فقال تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم أو أملك لك أن نزع 

  رواه البخاري -اهللا من قلبك الرمحة 
  رمحته صلى اهللا عليه وسلم باإلناث: ثانياً 

النساء بالقوارير، إشارة إىل ما فيهن من الصفاء والنعومة والرقـة،   شبه الرسول صلى اهللا عليه وسلم
وإىل ضعفهن وقلة حتملهن؛ ولذا فإن حيتجن إىل الرفق وله توجيهات كثرية ومواقف عملية يف هذا 

  اال، ومن أبرز األمثلة على ذلك
سليم، وغالم أسود كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره وكانت معه نساء منهن أم 

يقال له أجنشة حيدو، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم يا أجنشة رويـدك، سـوقًا بـالقوارير رواه    
  ...البخاري 

وقد عثرت ناقته ذات مرة، ومعه عليها زوجته صفية، فطرحا على األرض، فلحق ما أبو طلحـة  
  ...املرأة رواه البخاري رضي اهللا عنه ، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم عليك ب

وروى أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من عال جاريتني حىت تبلغا، جاء يـوم  
  ...القيامة أنا وهو، وضم أصابعه رواه مسلم 

وقال صلى اهللا عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن، كن له سترا مـن النـار رواه   
  ...الشيخان 

ل صلى اهللا عليه وسلم أفضل الصدقة إعالتك ابنتك الفقرية اليت رفضها زوجها، وليس هلا غـريك  وقا
  ...رواه البخاري وابن ماجة 

============================= 
  يف عيشه صلى اهللا عليه وسلم يف املأكل واملشرب و احلياة

  
  ضيق عيشه صلى اهللا عليه وسلم كان باختياره

  عليه وسلم ضيق عيشه صلى اهللا
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  صفة مأكله ومشربه صلى اهللا عليه وسلم
  عدم ذكره عيب الطعام واستحباب مدحه

  فراش النيب صلى اهللا عليه وسلم
  لباس النيب صلى اهللا عليه وسلم

  خوف النيب صلى اهللا عليه وسلم
  عظمة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف القلوب

  مجاع النيب صلى اهللا عليه وسلم
  اهللا عليه وسلم اكتحال النيب صلى

  ضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم
  نوم النيب صلى اهللا عليه وسلم

  مزاح النيب صلى اهللا عليه وسلم
  سرور النيب صلى اهللا عليه وسلم
  كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم
  بكاء النيب صلى اهللا عليه وسلم
  قوة النيب صلى اهللا عليه وسلم

  شجاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ذر من الغضباحل

  مشية النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ضيق عيشه صلى اهللا عليه وسلم
ما شبع آل حممد صلى اهللا عليه وسلم من طعام ثالثة أيام تباعا حىت : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

ا من والذي نفس أيب هريرة بيده ما شبع نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أيام تباع: قبض ويف رواية
  رواه الشيخان -خبز حنطة حىت فارق الدنيا 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبيت الليايل املتتابعة طاويا : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
  رواه أمحد والترمذي وابن ماجة -هو وأهله، ال جيدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز شعري 

شبع آل حممد من خبز الشعري يومني متتابعني حىت قبض رسول ما : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت
  رواه الشيخان -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لقد مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت يف يـوم  : قالت: ويف رواية ملسلم
  واحد مرتني

  ومواهللا ما شبع من خبز وحلم مرتني يف الي: ويف رواية للترمذي عن عائشة
ما شبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أيام متوالية ولو شئنا لشـبعنا  : ويف رواية للبيهقي قالت

  .ولكنه كان يؤثر على نفسه
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إن فاطمة رضي اهللا عنها ناولت النيب صلى اهللا عليه وسلم كسرة من : وعن أنس رضي اهللا عنه قال
  خبز شعري
  ما هذه؟: فقال: رواه أمحد والطرباين، وزاد -ثالثة أيام  هذا أول طعام أكله أبوك منذ: فقال هلا
  ورواا ثقات -قرص خبزته فلم تطب نفسي حىت أتيتك ذه الكسرة : فقالت

ولقد أتت علي ثالثون من يوم وليلة، وما يل ولبالل طعـام  : قال صلى اهللا عليه وسلم : وعنه قال
حسـن  : د الترمذي وابن حبان، وقال الترمذيرواه أمح -يأكله ذو كبد إال شيء يواريه إبط بالل 

  صحيح
أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بطعام سخن فأكل، فلما فرغ : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

رواه ابن ماجة بإسناد حسن، والبيهقي  -احلمد هللا، ما دخل بطين طعام سخن منذ كذا وكذا : قال
  بإسناد صحيح

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل جيتمع عنده غداء وال عشاء من خبـز  : الوعن أنس رضي اهللا عنه ق
  أخرجه الترمذي يف الشمائل -وحلم إال على ضفف 

  أي عندما يرتل عليه الضيوف، فيشبع حينئذ لضرورة اإليناس وااملة: ومعىن على ضفف
د رأيت رسول اهللا صلى لق: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: وعن النعمان بن بشري قال

  رواه مسلم -اهللا عليه وسلم يظل اليوم يلتوي، ما جيد من الدقل ما ميأل بطنه 
  التمر الرديء: الدقل

واهللا يا ابن أخي، إنا كنا لننظر إىل اهلالل مث : وعن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أا كانت تقول
   أبيات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناراهلالل مث اهلالل ثالثة أهلة يف شهرين، وما أوقد يف

  فما كان عيشكم؟: قلت يا خالة
األسودان، التمر واملاء، إال أنه قد كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جريان وكانت هلـم  : قالت

  منائح، فكانوا يرسلون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ألباا فيسقيناه
ا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلوع ورفعنا ثيابنا عن حجر على شكون: وعن أيب طلحة قال

  رواه الترمذي -بطوننا، فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن حجرين 
  ضيق عيشه صلى اهللا عليه وسلم كان باختياره

، ويف اللهم اجعل رزق آل حممد قوتـا : قال صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
  رواه الشيخان والترمذي وابن ماجة -كفافًا : رواية

  ما ال يفضل عن الشيء ويكون بقدر احلاجة: الكفاف
  ما يسد به الريق مسي قوتا حلصول القوة به: القوت

عرض علي ريب ليجعل يل بطحاء مكة ذهبا، : وعن أيب أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ين أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت ال يا رب، ولك: فقلت

  رواه أمحد والترمذي بسند ضعيف -محدتك وشكرتك 
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كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم وجربيل عليـه  : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
، والذي بعثك باحلق ما أمسـى  يا جربيل: السالم على الصفا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

آلل حممد سفة من دقيق وال كف من سويق، فلك يكن كالمه بأسرع من أن مسع هدة من السـماء  
  أمر اهللا القيامة أن تقوم؟: أفزعته، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ال، ولكن أمر إسرافيل فرتل إليك حني مسع كالمك: قال
مسع ما ذكرت فبعثين إليك مبفاتيح خزائن األرض، وأمـرين أن أعـرض   إن اهللا : فأتاه إسرافيل فقال

  عليك أن أسري معك جبال امة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة، فإن شئت نبيا ملكًا، وإن شئت نبيا عبدا
رواه الطرباين بإسناد حسـن والبيهقـي    -ثالثًا . . بل نبيا عبدا : فأومأ إليه جربيل أن تواضع، فقال

  مهاوغري
  عدم ذكره عيب الطعام واستحباب مدحه

ما عاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طعاما قـط، إن اشـتهاه   : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
  رواه البخاري -أكله، وإن كرهه تركه 

ما عندنا إال خـل،  : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سأل أهله إداما، فقالوا: وعن جابر رضي اهللا عنه
  رواه مسلم -نعم األدم اخلل، نعم األدم اخلل : دعا به، فجعل يأكل ويقولف

  صفة مأكله ومشربه صلى اهللا عليه وسلم
  كان صلى اهللا عليه وسلم يأكل بأصابعه الثالثة مث يلعقها

أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يأكل بأصابعه الثالث، وكان يلعق أصابعه إذا فرغ ثالثًا : روى الترمذي
  أنه كان يلعقها قبل أن ميسحها: سلمروى م

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأكل بأصابعه الثالث، باإلام والـيت  : وقال كعب بن عجرة
  تليها والوسطى، وأكل صلى اهللا عليه وسلم أيضا خبمسة

  كان صلى اهللا عليه وسلم ال يأكل متكئًا
  ل متكئًاال آك: روى البخاري أنه صلى اهللا عليه وسلم قال

إين آكل كما يأكل العبد، وأشرب كمـا  : قال صلى اهللا عليه وسلم: وعن أنس رضي اهللا عنه قال
  رواه ابن عدي والديلمي وابن أيب شيبة بإسناد ضعيف -يشرب العبد 

  كان صلى اهللا عليه وسلم يشرب ثالثًا
  هو أهنأ وأمرأ وأبرأ: أنه صلى اهللا عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثالثًا، ويقول: روى السبعة

أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يشرب يف ثالثة أنفاس، إذا أدىن اإلنـاء  : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه
  رواه الطرباين -إىل فيه مسى اهللا تعاىل، فإذا أخره محد اهللا، يفعل ذلك ثالثًا 

رواه  -مـرتني   أنه صلى اهللا عليه وسلم كان إذا شـرب تـنفس  : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما
  الترمذي وابن ماجة بسند ضعيف
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أي تنفس يف أثناء الشرب مرتني، فيكون قد شرب ثالث مرات، وسكت عن التـنفس  : قال املناوي
  األخري لكونه من ضرورة الواقع، فال تعارض بينه وبني ما قبله من الثالث

  كان صلى اهللا عليه وسلم يشرب قاعدا
  سلم كان يشرب قاعدا، وكان ذلك عادته صلى اهللا عليه وسلمأنه صلى اهللا عليه و: روى مسلم

  أنه صلى اهللا عليه وسلم ى عن الشرب قائما: وروى مسلم أيضا
: إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقـال : أنه شرب قائما، وقال: وعن علي رضي اهللا عنه

  رواه البخاري وأبو داود والنسائي -كما رأيتموين فعلت 
  فشربه صلى اهللا عليه وسلم كان لبيان اجلواز

  لباس النيب صلى اهللا عليه وسلم
  كان صلى اهللا عليه وسلم يلبس من الثياب ما وجد من إزار أو رداء أو قميص أو جبة أو غريها

يف : أا أخرجت إزارا مما يصنع باليمن وكساء من هذه اللبدة، فقالـت : عن عائشة رضي اهللا عنها
  أخرجه الشيخان -نيب صلى اهللا عليه وسلم هذا قبض ال

كنت أمشي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليـه رداء جنـراين   : وعن أنس رضي اهللا عنه قال
  أخرجه الشيخان -غليظ احلاشية 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلبس قميصا قصري اليدين : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
  ه ابن ماجة بسند ضعيفأخرج -والطول 
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يلبس قميصا فوق الكعبني مستوي الكمني بأطراف أصابعه : وعنه قال

  أخرجه ابن ماجة وابن عساكر واحلاكم وابن حبان وصححاه -
أخرجه أبو الشيخ وابن  -أهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبة من الشام : وقال دحية الكليب

  نحبا
  أخرجه الشيخان -لبس النيب صلى اهللا عليه وسلم جبة رومية ضيقة الكمني : وقال املغرية بن شعبة

أخرجت إلينا أمساء جبة طيالسـة  : وقال عبد اهللا موىل أمساء بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما
ة حىت قبضت هذه كانت عند عائش: كسروانية، هلا لينة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج، فقالت

 -فلما قبضت قبضتها، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي ا 
  أخرجه مسلم والنسائي وابن سعد

أخرجه  -تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وله جبة صوف يف احلياكة : وعن سهل بن سعد قال
  أبو داود والطيالسي

دى ملك الروم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستقة من سـندس  أه: وقال أنس رضي اهللا عنه
  فلبسها

يا رسول اهللا أنزلت عليك : فكأين أنظر إىل يديه تذبذان من طوهلما، فجعل القوم يقولون: قال أنس
  من السماء؟
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  هاوالذي نفسي بيده إن منديالً من مناديل سعد بن معاذ يف اجلنة خري من! وما تعجبون منها؟: فقال
إين مل أعطكهـا  : مث بعث ا إىل جعفر بن أيب طالب فلبسها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم 

  لتلبسها
  فما أصنع ا؟: قال
  أخرجه ابن سعد وأمحد وأبو داود خمتصرا -ابعث ا إىل أخيك النجاشي : قال

ندس، فاستشار أبا بكر أن قيصرا أهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبة من س: وعن ابن داود
يا رسول اهللا، نرى أن تلبسها، يكبت اهللا ا عدوك ويسر املسلمون، فلبسها وصـعد  : وعمر، فقاال

 -املنرب فخطب، وكان مجيالً يتألأل وجهه فيها، مث نزل فخلعها، فلما قدم عليه جعفر وهبـها لـه   
  أخرجه قانع بن قانع

قة أو اجلبة من سندس قبل حترمي احلرير، مث نزعهـا بعـد   وإمنا لبس النيب صلى اهللا عليه وسلم املست
  التحرمي

  اين عنه جربيل: ويف رواية ملسلم والنسائي أن النيب قال حني نزعه
وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم جعفر بإهداء املستقة مللك احلبشة لينتفع ا بطريق حالل بأن يكسوها 

  النساء
سلم لبس املستقة بعد حترمي احلرير؛ لكوا مكفوفة بالسندس، وليس وحيتمل أن النيب صلى اهللا عليه و

  مجيعها حريرا خالصا ألن نفس الفروة ال تكون سندسا، ومع ذلك ترك لبسها بعد ورعا
ولبس النيب صلى اهللا عليه وسلم احلربة، وهي كعنبه نوع من الربود اليمنية، وكانت من أحب الثياب 

  وج، وهو القباء الذي شق من خلفهإليه، ولبس القباء والفر
كان رداؤه وبرده طول ستة أذرع يف ثالثة وشرب، وإزاره من نسج عمان طول أربعة : وقال الواقدي

إزار ورداء، وال تكون احللة إال امسا : واحللة. أذرع وشرب يف عرض ذراعني وشرب، ولبس حلة محراء
  للثوبني معا

خيالطها غريها؛ إمنا احللة احلمراء بردان مينيـان منسـوجان    وغلط من ظن أا كانت محراء حبتة ال
خبطوط محر مع األسود كسائر الربود اليمنية، وهي معروفة ذا االسم باعتبار ما فيها من اخلطـوط  

  احلمر، فاألمحر البحت منهي عنه أشد النهي
س الفـروة املكفوفـة   ولبس صلى اهللا عليه وسلم اخلميصة املعلمة والساذجة، ولبس ثوبا أسود، ولب

  بالسندس
وكان صلى اهللا عليه وسلم يلبس العمامة وحتتها قلنسوة، وكان يلبسها بال قلنسوة، وكان إذا اعـتم  

  أرخى عمامته بني كتفيه، وكان يتلحى بالعمامة حتت احلنك
ـ : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ا مساه بامسه عمامة أو قميصا أو أن النيب كان إذا استجد ثوب

اللهم لك احلمد أنت كسوتنيه، أسألك خريه وخري ما صنع له، وأعوذ بك من شـره  : رداء مث يقول
  أخرجه أمحد واحلاكم والثالثة وحسنه الترمذي، وصححه النووي -وشر ما صنع له 
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وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا لبس ثوبا أو غريه بدأ بيمناه، وإذا لبس شيئًا من الثيـاب بـدأ   
  األمين، وإذا نزع بدأ باأليسرب

كان صلى اهللا عليه وسلم إذا ارتدى أو ترجل أو انتعل بدأ بيمينه وإذا خلع : وقال أنس رضي اهللا عنه
  أخرجه أبو الشيخ وابن حبان وسنده ضعيف -بدأ بيساره 

  فراش النيب صلى اهللا عليه وسلم
عليه وسلم وهو نائم على حصري قد  دخلت على النيب صلى اهللا: عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال

  أثر يف جنبه فبكيت
  ما يبكيك؟: فقال
  كسرى وقيصر على اخلز والديباج، وأنت نائم على هذا احلصري: قلت

ما يل وللدنيا، ما أنا يف الدنيا إال كراكب استظل حتت شـجرة مث راح  : فقال صلى اهللا عليه وسلم
: عن عمر بن اخلطاب بلفظ آخر والترمذي وقـال  رواه أمحد، وابن ماجة بإسناد صحيح -وتركها 

: حسن صحيح، واحلاكم والطرباين، وقال احلاكم على شرط البخاري وأقره الذهيب، وقال اهليثمـي 
  ورجال أمحد رجال صحيح غري هالل بن حيان وهو ثقة

عليه أدما إمنا كان فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي ينام : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت
  حشوه ليف
رواه  -كان وساد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف : ويف رواية

  أمحد والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة
كان فراشه صلى اهللا عليه وسلم مسحا يثنيه ثنيتني فينام عليـه،  : وعن حفصة رضي اهللا عنها قالت

مـا  : لو ثنيته أربع ثنيات لكلن أوطأ، فثنيناه بأربع ثنيات فلما أصبح قال: قلت فلما كان ذات ليلة
  فرشتموه الليلة؟

  هو فراشك إال أنا ثنيناه بأربع ثنيات، قلنا هو أوطأ لك: قلنا
  رواه الترمذي -ردوه حلاله األوىل؛ فإنه منعين وطاؤه صاليت الليلة : قال

  وبعظمة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف القل
صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مألت عيين منه قط : عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال

  رواه مسلم -حياء منه وتعظيما له، ولو قيل يل صفه ملا قدرت 
وملا رأته صلى اهللا عليه وسلم قيلة بنت خمرمة يف املسجد وهو قاعد القرفصاء أرعدت من الفرق، أي 

  داود رواه أبو -اخلوف 
هـون  : وجاء رجل إليه صلى اهللا عليه وسلم فقام بني يديه، فأخذته رعدة شديدة ومهابة فقال لـه 

عليك فإين لست مبلك وال جبار، إمنا أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد مبكة، فنطق الرجل 
  حباجته

  خوف النيب صلى اهللا عليه وسلم
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  إين ألعلمكم باهللا وأشدكم له خشية: لم قالأن النيب صلى اهللا عليه وس: روى البخاري
  لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثريا: وروى أيضا أنه صلى اهللا عليه وسلم قال

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي ويف صدره أزيز كـأزيز  : وعن عبد اهللا بن الشخري قال
لفظ له، والنسائي بسند حسن، والترمذي وصـححه،  رواه أمحد وأبو داود وال -املرجل من البكاء 

  وابن حبان وابن خزمية
  اكتحال النيب صلى اهللا

  فيا عمي البصائر والعيونا
  أبو ملك األنصاري: الكاتب

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
من العراق نطق صوت احلق للرد على من جم على شخص سيد . السالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته

أما بعد فأنـا  ....... صلى اهللا عليه وسلم ما ملعت مشس يف األفق وما مل تلمع وتشقق )حممد(اخللق 
شاب من العراق أمحل إليكم هذه الكلمات متأسفا على تأخري الرد ولكن اهللا أذن بذلك وأقول القاين 

ىل أحد أحبه احلبيب حممد ومحلين إليكم كالم وبه أوجز كالمي ولزامي وختامي وإن شاء اهللا يصل إ
كل األرض واىل كل من تعاون على بثه على العامل أمجع وثوابكم على اهللا والسالم عليكم ورمحه اهللا 
 وبركاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

==============================  
  فيا عمىي البصائر والعيونا

 
  فيا عمي البصائر والعيونا على شخص الرسول أتعتدونا

  فهل لكم بصائر مبصرات وهل لكم عيونا ناظرينا
  لكم مبا للخلق مسعا وهل لكم آذانا سامعينا وهل

  فهال عندكم إدراك وعي وهل لكم عقول العاقيلينا
  شعاع الشمس يف اآلفاق يضوي فال حيجبه ثوب املعتمينا
  فال تبصر عيون العمي نورا ولو سطع الضياء على اجلبينا

  أينقص من له قد شق بـ لرفعته أقر املشركونا
  ذع النخل حن له حنيناومن أن اجلماد له دليال فج

  لقد جار البعري والذ فيه والذ الضيب فيـ،،ـه مستعينا
  وكلمه الذراع السم فيه فأخربه بغدر الغادرينا
  وضرع الشاة در له بلنب جرته إىل حنو املدينا

  فال عتب على قوم أضلوا وظلوا يف الضاللة غارقينـ،ــا
  وناعسى القهار يزلزل أرض قوم علينا بالوقاحة يعتد
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  جترأمت وطاولتم وعبتم نيب اهللا إمام املرسلينا
  أينقص من عليه الرب أثنا وخصه رمحة للعاملينا

  لقد زاح الضاللة يف هداه وأرشدنا إىل اإلسالم دينا
  ودالنا إىل الرمحن داع وأهدانا طريقا مستبينا

  بوحي من اله الكون يهدى عليه ترتل جربيل األمينا
  فقال اقرأ كتاب احلق فيناترتل يف كتاب اهللا يقرى 

  كتاب اهللا قرآن ووحي من القيوم يتلى كل حينا
  به حكم وأحكام وعدل خطابا فصل يف أزل السنينا

  وقول ما به زلل وزيغ خليل اهللا أشار له أبينا
  وتوراة ابن عمران أشارت وإجنيل وزبور شاهدينا

  جتلى قول ريب يف عاله ترته عن مقال الشاهدينا
  تام صالة ريب على خري الورى اهلادي األميناوأهدي يف اخل

  على من جاهه يف احلشر يرجى لكل اخللق يف القيامة يوم دينا
  وأصحاب وأصهار وآل وأتباع وتابع تابعينا

  ٢٠٠٦/  ١/  ٢٧نظمت هذه القصيدة يف يوم اجلمعة 
  الناظم عبد احملسن ذنون آل رجب الرفاعي

  قضاء عنه/ األنبار / العراق 
  هللاأخوكم با

  أبو ملك االنصاري
=========================  
  يرتدعوا صاغرين.. قاطعوهم

  مصطفى حممد كتوعة
ميوج العامل اإلسالمي بالغضب العارم من البذاءة والتطاول الذي نشرته إحدى الصحف الدمناركية، 

ارك وأعادت نشره صحيفة نروجيية، وقد سارعت اململكة باستدعاء السـفري السـعودي يف الـدامن   
احتجاجا على هذه اجلرمية اليت أقدمت عليها تلك الصحيفة بتعليقاا القبيحة ورسوماا الوقحة اليت 
زعم صاحبها أا متثل الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، وقد طالب مساحة املفيت العام يف بيانـه  

اء، وتوقيع اجلزاء الرادع على حكومة الدمنارك مبحاسبة الصحيفة وإلزامها باالعتذار عن جرميتها النكر
مستنكرا مساحته هذا البهتان العظيم املوجه لنيب اإلسـالم وخـامت   . من شارك يف إثارة هذا املوضوع

  .النبيني عليه الصالة والسالم
لقد بلغ السيل الزىب، وطفح الكيل مما يتعرض له اإلسالم احلنيف من تطاول وإساءات احلاقـدين يف  

ذين يتخذون العنصرية الدينية واهلوس املمجوج ضد املسلمني والدين السمح وقد العامل الغريب من ال
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شعر كل مسلم يف العامل بالصدمة البالغة من تلك البذاءات اليت أقدمت عليها تلك الصحف حتـت  
مسمى حرية الرأي، وهي يف حقيقتها جرمية رأي جيب أن يعاقب عليها فاعلها وناشـرها، واألمـة   

وقد أساءها ويسيؤها هذا التطرف البغيض يف الكراهية ضدها هي اليوم أمام اختبـار   اإلسالمية اليوم
  .صعب يدعوها لوقفة جادة وحازمة ضد هؤالء املوتورين

إن قمة مكة املكرمة اليت مجعت زعماء العامل اإلسالمي مل تكن ببعيد عن هذه القضية، فقد طالبـت  
مي وحماسبة من يفعل ذلك، وها هي أمام مسؤولياا بوقف أي محالت إساءة لإلسالم أو للرسول الكر

بضرورة اختاذ ما يلزم جتاه تلك اجلرائم النكراء، وعلى الشعوب اإلسالمية، بل على كل مسـلم أن  
يؤكد غضبه، وأقل ما ميكن فعله هنا هو املقاطعة االقتصادية ملنتجات تلكما الدولتني طاملـا رفـض   

فاعلي وناشري تلك الوقاحات ضد نيب الرمحة املهداة وسيد اخللق املسؤولون فيها االعتذار وحماسبة 
وأشرفهم، فهؤالء ال يعرفون إال لغة املال واملصاحل، وطاملا كان املسلم فردا  -صلى اهللا عليه وسلم-

أو اسرة وعلى كل املستويات واعيا بأمهية املقاطعة االقتصادية لسارع هؤالء إىل االعتذار وردع كل 
نفسه املساس باإلسالم العظيم الذي ال يكتمل أساسا يف يقني الفرد وإميانه إال باإلميـان  من تسول له 

  .باهللا ورسله وكتبه وتوقري مجيع األنبياء
فإذا كان املسلم ال حيق له وال جيرؤ على املساس بأي نيب من أنبياء اهللا، فعلى األمة أن تبلغ رسـالتها  

ت زعم حرية الرأي، وذلك عندما ينال الضرر االقتصادي بالدهم القوية إىل هؤالء العابثني بالكلمة حت
واقتصادهم، لذا فكل مسلم ميلك القرار، وعليه أن يثبت صدق موقفه بعدم شراء منتجـات تلـك   
الدول وهي معروفة ومتأل أسواقنا، وإذا حدث هذا ستصل الرسالة للحاقدين قوية ليكونـوا عـربة   

 متت وإن ضعفت، وأن غريا على دينها والرسول األعظم صلى ألمثاهلم، ويدركوا أن هذه األمة مل
اهللا عليه وسلم مل ولن تضعف أو ن مهما تكالب احلقد األعمى واملتآمرون على هذا الدين العظيم، 

والَّذين {: قال تعاىل. وحنن مؤمنون بأن اهللا ناصر دينه وكتابه الكرمي ورسالة نبيه صلى اهللا عليه وسلم
إِنَّ {: ، وقال تعـاىل }إِنا كَفَيناك الْمستهزِئني{: ، وقال سبحانه}رسولَ اللّه لَهم عذَاب أَليم يؤذُونَ

  .}الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه في الدنيا والْآخرة وأَعد لَهم عذَابا مهِينا
ى شعب اململكة العربية السعودية خاصة وشعوب األمة اإلسالمية عامة أن يكونوا ويف حلظة كهذه عل

على مستوى املسؤولية والثقة التامة بأن قرار الفرد املسلم واألسرة إمنا يؤثر بالغ التأثري يف تلك الدول، 
 مساندة أي وال جيب أن يستهني املسلم بدوره يف قرار املقاطعة، فالشعوب بإمكاا أن تفعل الكثري يف

موقف رمسي جتاه تلك اإلساءات، ولكن يظل على الدول اإلسالمية وعلى منظمة املؤمتر اإلسـالمي  
ورابطة العامل اإلسالمي وكافة اجلهود املنظمة اختاذ مواقف مؤثرة وإجراءات قانونية حىت يتم حماسبة 

شرية صلى اهللا عليه وسلم واإلعالم هؤالء املوتورين اخلبثاء الذين جترأوا على خامت األنبياء ورسول الب
اإلسالمي مطالب اليوم بإيصال رسالة هذه األمة إىل تلك الدول ولكن دولة يعشعش فيهـا احلقـد   
األعمى ضد اإلسالم واملسلمني، وإذا بلغتهم الرسالة قوية، فإم سيعتذرون صاغرين ويـدركون أن  

وبالرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، وهنـا  لدى أمة اإلسالم خطوطا محراء إذا تعلق األمر بالدين 
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تكون كل األمة فداء لدينها ونبيها صلى اهللا عليه وسلم، وهذا ما جيب أن يفهمه من سال لعام على 
  ..التطاول ظنا منهم يف ضعف األمة سبيال ألغراضهم الدنيئة وساء ما فعلوا

  .واهللا نسأل أن يرد كيد الكائدين يف حنورهم
  .الم واملسلمنيوأن يعز اإلس

  .وأن يذل أعداء الدين
  :حكمة

قُـولُ  إِالَّ تنصروه فَقَد نصره اللّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَرواْ ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ ي{: قال تعاىل
  .}لصاحبِه الَ تحزنْ إِنَّ اللّه معنا

========================  
  قوائم املقاطعة ضوابط وأحكام

  ٠٥/٠٢/٢٠٠٦تاريخ اإلجابة 
  موضوع الفتوى اجلهاد

  مصر -بلد الفتوى 
نص السؤال هل أعددمت دراسة حول األشياء اليت تؤثر مقاطعتها بصورة فعالة يف اقتصاد العدو، وهل 

ملوجـودة يوجـد ـا    هناك قائمة مت درجها بعناية حتوي املنتجات اليت يتم مقاطعتها؛ ألن القوائم ا
  .تضارب ويبدو أا مل تتم عن دراسة؟ وجزاكم اهللا خريا

  اسم املفيت األستاذ الدكتور حسني شحاته
  نص اإلجابة

  :بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد
صلى  –رسول املقاطعة هي االمتناع عن دعم اقتصاد العدو ، لصاحل االقتصاد اإلسالمي ، وقد طبقه ال

وجيب أن تكون هذه القوائم منضبطة صحيحة ، وجيب أن نتأكد مـن مصـدر    –اهللا عليه وسلم 
املعلومات حىت ال نصيب قوما جبهالة ، وميكن ذلك من خالل الغرف التجاريـة، ومـن مصـلحة    

وجلنـة  الشركات، وهيئة سوق املال، وجلان املقاطعة كما يف جامعة الدول العربية والنقابات املهنية 
  .املقاطعة جبامعة األزهر 

  :يقول األستاذ الدكتور حسني شحاته األستاذ جبامعة األزهر 
املقاطعة تعين االمتناع عن دعم اقتصاد األعداء، أي إضعاف اقتصاد األعداء، وتقوية اقتصاد األمـة  

إىل أيب بكـر   اإلسالمية، وقد طبق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهج املقاطعة عندما أرسل عليا
الصديق ليخربه بأن اهللا سبحانه وتعاىل أوحى إليه بأن املشركني جنس، فال يقربوا املسجد احلرام بعد 
عامهم هذا، وقد حزن جتار املسلمني من هذا األمر اإلهلي خشية الفقر والعوز واخلسارة، فـرد اهللا  

هذا منوذجا قرآنيـا لوجـوب    ، وكان"وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اهللا من فضله: "عليهم بقوله
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فاملقاطعة ليست بدعة، وليست أمـرا مسـتحدثا،   . مقاطعة املشركني والكافرين واملعتدين والظاملني
  .ولكن هي سنة من سنن اهللا عز وجل، وسالح يوجه ضد األعداء

وجيب على املسلم أن يدرس السلع واخلدمات اليت ينتجها العدو، وتعرض يف األسواق وميتنع عـن  
ئها، و جيب عليه التيقن من أا سلعة مقدمة من دولة معتدية ظاملة، وهذا يف زماننا ميسر، حيث شرا

لكل سلعة دولة للمنشأ، أين صنعت هذه السلعة، وإن كان حيدث يف بعض األحيان حتايل، ولكـن  
ولة اليت نسبته قليلة، ويوجد يف الدول العربية واإلسالمية مراكز معلومات نستطيع أن نعرف منها الد

  .تنتج السلعة أو تقدم اخلدمة، وأمساء املسامهني يف الشركات وجنسيام، ومعلومات كثرية عنهم
من ذلك نستطيع أن نعرف هل هذه السلعة تقاطع أم ال، ويف مصر على سبيل املثال متكنا من معرفة 

الل الغرف التجارية، السلع واخلدمات اليت تأيت من العدو الصهيوين، ومن أمريكا اليت تدعمه، من خ
  .ومن مصلحة الشركات، وهيئة سوق املال، وجهات أخرى كثرية

ولقد قامت جلان املقاطعة االقتصادية يف جامعة الدول العربية، ويف الدول العربية واإلسـالمية، ويف  
النقابات املهنية، ويف اجلامعات، ومراكز البحوث بإعداد قوائم تتضمن السلع واخلدمات الواجـب  

وتراجع هذه القوائم عـدة مـرات مـن أهـل     . اطعتها؛ ألا تنتمي إىل دولة أمريكا وإسرائيلمق
  .االختصاص واخلربة

ومع ذلك جيب أن يكون هناك تنسيق وتعاون وتنظيم بني مجيع جلان املقاطعـة االقتصـادية علـى    
نظمة املؤمتر مستوى القطر العريب واإلسالمي، وعلى مستوى جامعة الدول العربية، وعلى مستوى م

اإلسالمي، حىت تكون قوائم املقاطعة دقيقة، وسليمة، وموضع ثقة، وأن يعاد النظر فيها على فترات 
  .للتيقن من سالمتها

وجيب أال تكون قوائم املقاطعة عشوائية، حىت ال نصيب قوما جبهالة، بل جيب أن تكـون هادفـة،   
قق أكرب خسارة ممكنة القتصـاد العـدو،   وخمططة، ومنظمة، وموجهة، حىت تكون أكثر فعالية، حت

  .وختفيف اخلسائر من على الوطن، سواء كان عربيا أو إسالميا
وحنن يف جامعة األزهر يوجد ا جلنة مقاطعة تتعاون مع جلنة املقاطعة يف جامعة الدول العربية، ومع 

اخلريية، حبيث تراجع قوائم جلان املقاطعة يف اجلامعات املصرية، ويف النقابات املهنية، ويف املؤسسات 
  .املقاطعة حىت تكون موضع ثقة من اجلميع

واملقاطعة ال ينظر إليها مبا حتققه من خسائر مادية للعدو، ولكن ينظر إليها على أا موقف مع النفس، 
  .وموقف مع اهللا، وموقف ملؤازرة إخواننا، فقيمتها املعنوية ال تقوم مبال

  .واهللا أعلم
========================= 

 قَبسات من الرسول صلى اهللا عليه وسلم
)١(  

  حممد قطب
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  مقدمة الطبعة الشرعية اخلامسة
وحنن على مقربة من اية القرن الرابع عشر اهلجري وبداية القرن ) ه ١٣٩٨عام (تصدر هذه الطبعة 

  ..اخلامس عشر
مسريتنا خالل تلك القرون، على ضوء  أن نراجع -يف هذه الفترة الدقيقة من حياتنا  -وما أحوجنا 

واللذين مها معيار خريية هـذه  " خري أمة أخرجت للناس " الكتاب والسنة، اللذين أخرجا من قبل 
فعلى قدر استقامتها عليهما تتحقق خرييتها، وعلى قدر احنرافها عنهما تظل تنحدر حىت تصري . األمة

عليه وسلم وهو يرى تلك الفترة العصـيبة بنـور    إىل ذلك الغثاء الذي حتدث عنه الرسول صلى اهللا
أمن قلة حنن يومئـذ  : قالوا. يوشك أن تداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة إىل قصعتها: " الوحي

  .. "إنكم كثري، ولكنكم غثاء كغثاء السيل! ال: يا رسول اهللا؟ قال
كل أرجـاء العـامل    حركات بعث إسالمي يف -على هدي الكتاب والسنة كذلك  -واليوم تقوم 

  ).خير أُمة أُخرِجت للناسِ(اإلسالمي، يرجى أن تنقذ هذا الغثاء من وهدته، وتعيده 
" قبسات من الرسول"فما أحوجنا أن نتعرف على كتاب ربنا الكرمي، وما أحوجنا كذلك أن نقبس 

  ..صلى اهللا عليه وسلم نقوم ا ما أعوج يف حياتنا من خطوات
أرجو أن يصدر مزيد من الكتب والدراسات اليت يتناول فيها الكتاب سرية الرسول صـلى   وما زلت

  .اهللا عليه وسلم وأحاديثه بالطريقة اليت تقرا هلذا اجليل، وتقرب هذا اجليل كذلك من اإلسالم
  .واهللا املوفق إىل ما فيه اخلري

  .حممد قطب
  مقدمة الكتاب

، واإلعجاب ما ناله حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  ال أحسب أحداُ من البشر نال من احلب
فإن أتباعه املؤمنني ال مينعهم من تقديسه شيء إال ي اهللا هلم أن يتوجهوا بالعبادة والتقديس ألحـد  

تكاد تفلت أحياناُ يف قلوب بعض  rومع ذلك فإن درجة احلب اليت يتوجهون ا إىل الرسول . سواه
وإن بعضهم لتصيبه حاالت من الوجـد يف حـب   ! هذا النهي إال جبهد جهيداملسلمني فال ميسكها 

الرسول حىت لينسى نفسه، وختتلج مشاعره وقسمات وجهه، وتنهمر عيناه بالدموع، مث ال يفيق من 
، لـن  !)إن صح أم مسلمون مع ذلك(املسلمني قلباُ، وأغلظهم مشاعر " أجف " حىت بني ! قريب

رسول صلى اهللا عليه وسلم باحلب والتعظيم، ولو كان يعبد اهللا على حرف، جتد منهم من ال يتوجه لل
  !وال يقيم كثرياُ من قواعد الدين

أما غري أتباعه فقد هامجه كثري منهم، ومع ذلك فإن أغلبية عظيمة من هؤالء مل متلك نفسـها مـن   
ميلك الصفات اليت  اإلعجاب بشخصه، بصرف النظر عن دينه، فقالوا عنه إنه رجل عظيم، وقالوا إنه

  .حتبب إليه الناس
ال أحسب أحداً من البشر نال من احلب واإلعجاب ما ناله حممد رسول اهللا صلى اهللا عليـه  .. نعم

  .وسلم
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ومع ذلك فإين أحسب أن كثرياً من املسلمني، وخاصة يف هذه األعصر احلديثة، ال يقدرون الرسول 
  !ىت وهم ينحرفون ذا احلب إىل لون من التقديسحق قدره، حىت وهم يتوجهون إليه باحلب، بل ح

  !ذلك أنه حب سليب ال صدى له يف واقع احلياة
  .وإن صورة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف قلوب هؤالء املسلمني لتعاين عزلة وجدانية عميقة

الرائق إنه روح نورانية شفيفة، إنه سنى مشرق، إنه ومضات من النور . إنه هنالك يف أعمق أعماقهم
  !ومع ذلك فهو ليس حقيقة واقعة.. إنه روح سارية يف حنايا القلب ويف أحناء الكون. والشعاع املتألق

منعزلة يف الوجدان، واصلة إىل آخر أعماقه، ولكنه ليس صورة حية متحركـة  " صوفية " إنه حقيقة 
جيهاـا، وهـدمها   يف واقع احلياة، شاخصة بلحمها ودمها، وأفكارها ومشاعرها، وتنظيماا وتو

  !وبنائها، ومادياا وروحانياا سواء
  ...وال شك أن هلذه العزلة أسباباً تارخيية

ففي عهد أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما مل يكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم منعزالً يف وجـدان  
  .املسلمني

سهم، وصوره الشاخصـة يف  كان املسلمون قرييب العهد به، ما زالوا يعيشون مع ذكراه احلية يف نفو
صورة متكاملة تشمل احلياة كلـها يف  . خميلتهم، يف غدوه ورواحه، وحربه وسلمه، وعبادته وعمله

  .أعماق الضمري ويف واقع اتمع على السواء
ولكن قرب العهد مل يكن وحده السبب يف إحساس املسلمني به حيـاً يف نفوسـهم، متكـامالً يف    

انب ذلك سبب على أعظم جانب من األمهية، هو امتداد تعاليم الرسول وإمنا كان إىل ج. مشاعرهم
  .ومنهجه التربوي يف تصرفات أيب بكر وعمر وطريقة سياستهما ألمور املسلمني

لقد أحس املسلمون أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حي بتعاليمه ومنهجه، حىت وإن غابـت ذاتـه   
  .الرفيعة عنهم يف عامل احلس

  من واقع النفس؟ وما عامل احلس
وإمنا تقاس مبقدار ما توجد يف عـامل  . إن األشياء ال تقاس بوجودها أو عدم وجودها يف عامل احلس
  .النفس، وباملساحة اليت تشغلها من املشاعر واألفكار والسلوك

يف نفوس املسلمني على عهد أيب بكـر  " موجوداً " وال شك أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان 
لى مدار األجيال اليت مل تره بعد ذلك، أضعاف أضعاف ما كان موجـوداً يف نفـس أيب   وعمر، وع

جهل أو غريه من املشركني، ممن رأوه رأي العني، وجالدهم وجالدوه، ولكنهم مل يؤمنوا بـه، ومل  
  .يقووا على حبه فأبغضوه

  .ني وغري املؤمننيوعلى هذا األساس وحده نقيس وجود الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف نفوس املؤمن
وعلى عهد الشيخني كانت احلياة كلها حمكومة بتعاليم اإلسالم وروحه، وكان الشيخان على قمـة  
البشرية بعد حممد صلى اهللا عليه وسلم ، يتطلع الناس إليهما يف تصرفاما، وسلوكهما، ومشاعرمها، 

صلى اهللا عليه وسلم رأي الواقع وأفكارمها فيدركون القبس اخلالد الذي يقبسان منه، ويرون الرسول 
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يف قلبيهما الكبريين، فيعيشون يف ظلهما مع الرسول فوق ما يعيشون معه يف ذكريـام اخلاصـة،   
  .ووجدانام اليت كانت بدورها قد شحنت بتلك القبسات املشرقة من قبسات الرسول

، ولكن رويداً رويداً وجاء عثمان رضي اهللا عنه فسار يف أول عهده على هدي الشيخني ما استطاع
وبـدأ  . أخذ نفوذ مروان بن احلكم ومنهجه يغلبان على احلكم، وعثمان رضي اهللا عنه تثقله السـن 

وبدأت الصورة املتكاملة للرسول صلى اهللا عليه وسلم تنحسر شيئاً . املسلمون حيسون بافتراق الطريق
  .ة معاً وعلى نسق واحدفشيئاً إىل داخل النفوس، بعد أن كانت ملء النفوس وملء احليا

وكلما انفرجت الشقة بني الواقع املشهود وبني تعاليم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وتوجيهاته، زادت 
متألقـاً يف أعمـاق   " مثـاالً  " صورته احنساراً يف نفوس املسلمني، حىت ينتهي األمر إىل أن تصبح 

ع احلياة، ال حيكمها وال يرسم منهجها، وال الوجدان، ال صورة حية يف العيان، مثاالً منعزالً عن واق
  !يتجه الشعور إليه لتسيري دفتها

  .ولكن أجياالً متطاولة مضت قبل أن تتم العزلة يف صورا العنيفة اليت تقوم اليوم يف قلوب املسلمني
  !يقوم باسم اإلسالم -رغم بعده التدرجيي عن روح اإلسالم  -كان احلكم يف البالد اإلسالمية 

  !ن اتمع إسالمياً رغم فساد احلكاموكا
لقد ظل اتمع يف الريف واملدن البعيدة عن العواصم إسالمياً قرابة ألف سنة، ال يتأثر بفسـاد  . نعم

  .احلكم، وال تصل إليه العدوى من العاصمة املنحلة اليت فيها القصور املاجنة، وصور احلياة الدنسة
حيكم يف العاصمة، وال يرسم سياسة املال، ولكنه كان يحكم وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال 

الروابط بني قلوب املسلمني يف الريف واملدن البعيدة، فتقوم بينها حمبة اإلسالم وتكافـل اإلسـالم   
املماثلة يف أوربا تقوم على عالقة السـادة  " البيئة الزراعية " وتراحم اإلسالم، يف الوقت الذي كانت 

هلم األمر كله وامللك كله، وعبيد ليس هلم من األمر شيء سوى العبوديـة املطلقـة   سادة : والعبيد
  .واالنعدام الذليل

ورغم . يف تلك األثناء كانت بقية من صورته صلى اهللا عليه وسلم مل تنعزل بعد يف وجدان املسلمني
لصوفية جتنح إىل كانت نشيطة يف اتمع اإلسالمي كله يف ذلك الوقت، وا" الصوفية " أن املذاهب 

العزلة عن احلياة والبعد عن جمالدا، إال أن هذه املذاهب قد أدت دوراً تارخييـاً يف منـع اتمـع    
الصوفية كما أا يف غري قليل من األحيـان  " بأخوة " اإلسالمي من التفكك، واإلبقاء عليه مترابطاً 

  ..كانت تدخل معترك السياسة ولو من وراء ستار
الكاملة املوحشة املرهوبة، فقد متت وأحكمت حلقاا حني بعد احلكم واتمع كالمها عن أما العزلة 

بامسه الصريح حيناً، وعلى يد : امسه وروحه، وصار الغرب هو الذي حيكم السياسة واتمع: اإلسالم
األفكـار   وصار اتمع اإلسالمي صورة متحللة فاسدة من. صنائعه النافرين من اإلسالم حيناً آخر

ال هي إسالمية كما كانت، وال هي نسيج واحد متميز، وال متلك حـىت القـوة   . الغريبة عن احلياة
  .املادية اليت ميلكها الغرب، وإمنا هي مسخ مشوه ال وحدة له وال كيان
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مل يعد كيانـاً حيـاً   . أصالً يف واقع احلياة" موجوداً " عندئذ مل يعد الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
واحنصـر  .. صاً بلحمه ودمه، وأفكاره ومشاعره، وتنظيماته وتوجيهاته، ومادياته وروحانياتـه شاخ

جمرد .. أصبح صورة.. يف حاالت الوجد واهليام.. وجوده يف مشاعر الناس السلبية، يف أعمق أعماقها
  !ال ميسكها إال احلب العنيف أن تكون أسطورة حملقة يف اخليال. صورة مثالية

  !العباديا حسرة على 
كيف جاز هلم أن يصنعوا ذلك؟ كيف جاز هلم أن يبددوا أكرب طاقة بشرية كونية يف هذا الوجـود،  

وهل رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم هو الذي يصنع معـه  ! فينحسروا ا يف عزلة عن احلياة؟
عن النشـاط؟  هذا الصنيع؟ الرسول الذي كان طاقة حية متحركة فعالة هادمة بناءة ال تكف حلظة 

مـن أتباعـه   ! وممن! الرجل الذي كان كله حياة يف واقع األرض، يصبح معزوالً عن واقع األرض؟
  !وحمبيه

  ..لو عاش صلى اهللا عليه وسلم يف صومعته
  ..ممن ينشئون األفكار ويعجزون عن التنفيذ" فيلسوفاً " لو كان 

رفيعة وال يبني هلم يف واقع األرض كيـف  ال" املثل " اجلميلة و " األحالم " لو كان ممن حيدثون عن 
  .تكون الطريق
  "...كاهناً " أو " شاعراً " لو أنه كان 

" النظـري  "لو أنه كان شيئاً من هذا كله جلاز للناس أن يعزلوه يف وجـدام، فيمنحـوه احلـب    
  .ضال يلتفتوا إليه وهم يواجهون عامل الواقع ويضربون يف مناكب األر.. واإلعجاب ارد، مث

أما وهو الذي أمسك املعول بيده فهـدم  .. أما وهو الذي بني هلم كيف يضربون يف مناكب األرض
وشيد بنـاء  .. أما وهو الذي حارب معهم وأقام السلم.. الباطل أمام أعينهم وبىن بدله صرح احلق

بهم وأكل معهم وشـرب، وصـح  .. الدولة هلم لبنة لبنة حىت قام شاهقاً ال يطاوله بناء على األرض
وصحبوه، وعاش أمامهم كل حلظة من حلظات احلياة، وكل وجدان من وجداناا وكل سـلوك،  

يف كل شأن من الشئون كبريها وصغريها، ليكون تصرفه سنة حتتذى، ويكون فيه " يتصرف " ورأوه 
  ..أسوة حسنة للناس

ـ   رها يف داخـل  أما وهو هذا كله فأي جرم يف تبديد هذه الطاقة البشرية الكونية الكـربى، وحص
  !الوجدان؟

وهل جاء حممد صلى اهللا عليه وسلم لينعزل يف الوجدان، والدين الذي جاء به هو الدين الذي يـأىب  
  !االنعزال يف الوجدان؟

ال يرضى أن يكون الظاهر نظيفـاً  . إن أبرز مسة يف هذا الدين أنه دين الظاهر والباطن على حد سواء
وال يرضى أن يكون الباطن نظيفا وال صدى له يف الظـاهر  . اسوالباطن غري نظيف، فيصبح رئاء الن

ورسوله صلى اهللا عليه وسلم هو الرسـول  .. إنه الدين الذي جيعل العمل عبادة. فيفقد مهمته ومعناه
  .العمل املثمر النافع الظاهر للعيان.. الذي ظل حياته كلها يتعبد بالعمل
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لمني إىل مثال منعزل، ولو كان أرفع مثال علـى  فكيف جاز بعد هذا كله أن يتحول يف قلوب املس
  !األرض وأنبل مثال؟

* * *  
  .ولقد كان إحساسي بالرسول الكرمي دائماً هو إحساسي بالواقع اسم، ال باخليال احمللق يف الفضاء

كان ميشي وكأنه : " وكانت ز وجداين هزاً عنيفا هذه الصورة املعروفة يف كتب السرية كلما قرأا
.. وترتسم يف خيايل صورة رائعة، حية شاخصة، ممتلئة باحليوية، متوفزة النشاط... " لع من األرضيتق

وانظر إىل الصورة اليت جتسمت يف خيايل فأرى النور الرائق الصايف . عظيمة يف هذا كله عظمة ال حتد
وأنا أنظر إىل  يشع من أعماق روحه صلى اهللا عليه وسلم، وينفذ إىل أعماق نفسي، ويغلبين الوجدان

وأراه صلى اهللا .. هذه الروح الصافية العميقة الشفافة املشعة، ومع ذلك فال تلبث صورته أن تتحرك
متحركـاً  .. مبقدار ما تطيق روحي أن تصل إليـه .. أراه. عليه وسلم ميشي وكأنه يتقلع من األرض

وأراه يف .. كله لبنة لبنة يضرب يف مناكب األرض، ويشق طريقه يف قوة وثبات ومتكن، ويقيم البناء
وأراه يف حلظات تعبده، . مواقفه النفسية الدقيقة العميقة، فأكاد أملس النفس اجلياشة املتحركة الدافقة

  .يتحرك ممتداً حىت يشمل الفضاء.. والنور يتألق من روحه ومن طلعته، فأحس كأن هذا النور يتحرك
  .صلى اهللا عليه وسلم احلركة احلية املتوفزة هي يف نفسي صورة الرسول

  ..ومن مث ال أحس ا منعزلة يف الوجدان
مث أرى العزلة اليت تعانيها صورته يف وجدان املسلمني، فأعجب للناس كيف حيبونه كل هذا احلب، مث 

  !ال يتدبرون حياته للقدوة واألسوة كما قال هلم رم يف كتابه املبني؟
* * *  

  !ى اهللا عليه وسلموليس هذا كتاباً يف سرية الرسول صل
وإمنا هو جهد متواضع كل مهي منه أن أحاول إخراج صورة الرسول من عزلتها املوحشة يف قلوب 

  .املسلمني
، وانظروا كيف كانت كل كلمة يقوهلا منـهج   rهديف أن أقول للناس تدبروا بعض أقوال الرسول 

  ..تربية ومنهج سلوك ومنهج تفكري ومنهج حياة
كما أمسيتها، كل منـها يصـلح أن   " قبسات من الرسول " ة من األحاديث، أو إا خمتارات متفرق

  .اإلسالم، مفاهيمه الواقعية الضاربة يف مناكب األرض، املتلبسة بصميم احلياة" مفاهيم " يكون أحد 
. وليست هذه املختارات استقصاء لكل املفاهيم، وال استقصاء لكل ما قيل يف أي من هذه املفـاهيم 

  .جمرد خمتارات كتبتها كما خطرت ببايل، وحسيب منها أن تفتح الطريق وإمنا هي
  ..إين ملا أنزلت إيلَّ من خري فقري.. وأوزعين أن اشكر نعمتك اليت أنعمت علي.. اللهم وفقين

  قبسات من الرسول صلى اهللا عليه وسلم  فليغرسها
سها، فليغرسها فله بذلك إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فاستطاع أال تقوم حىت يغر"

  ].١"[أجر
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  !ولعل آخر ما كان يدور يف ذهن السامعني أن يقول هلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم ذلك احلديث
ولعلهم توقعوا أن يقول هلم الرسول الذي جاء ليذكر الناس باآلخرة، وحيثهم على العمل هلا، 

يوم احلساب الذي تدان فيه : ويدعوهم إىل تنظيف ضمائرهم وسلوكهم من أجل اليوم األكرب
فليسرع كل منكم فليستغفر ربه عما قدمت يداه، وليتوجه هللا : لعلهم توقعوا أن يقول هلم.. النفوس

: ولعلهم توقعوا أن يقول هلم.. بدعوة خالصة أن مييته على اإلميان ويقبل توبته ويبعثه على اهلدى
اتركوا كل أمور الدنيا وتوجهوا بقلوبكم إىل . وتطهروا.. أسرعوا فانفضوا أيديكم من تراب األرض

توجهوا إليه خالصني من كل رغبة . اذكروا اهللا وحده. انقطعوا عن كل ما يربطكم باألرض. اآلخرة
يف احلياة، حىت إذا ذهبتم إىل ربكم، ذهبتم وقد خلصت نفوسكم إليه، فيقبل أوبتكم ويظلكم بظله، 

  .حيث ال ظل إال ظله
  !ل من عجب فيه؟ولو قال هلم ذلك فه

  أليس الطبيعي وقد تيقن الناس من القيامة أن ينصرفوا للحظة املرهوبة؟
أليس الطبيعي واهلول املهول على األبواب أن ينسلخ الناس من كل وشيجة تربطهم باألرض، 

ويتطلعوا يف رهبة اخلائف وذهول املرجتف إىل قيام اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت 
  !ذات محل محلها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب اهللا شديد؟وتضع كل 

ال تقفوا مذهولني مرجوفني مرعوبني، ولكن توجهوا إىل : فإذا قال هلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم
. اهللا أن ينقذكم من هذا الكرب العظيم، أخلصوا له الدعاء فهو قريب جييب دعوة الداعي إذا دعاه

هلموا تطهروا، وصلوا إىل ). وا من روح اهللا إنه ال ييأس من روح اهللا إال القوم الكافرونوال تيأس(
  ..اهللا خاشعني

وقد وضع يده احلانية يربت ا . إذا قال هلم الرسول ذلك وضع البلسم الشايف على األرواح املكلومة
منها على القلوب املكفهرة  وقد فتح الكوة اليت يطل. على النفوس املهتزة املزلزلة الراجفة فتطمئن

  ..املذعورة بصيص األمل واألمن والرجاء
  .ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يقل شيئاً من ذلك كله الذي توقعه السامعون

  !بل قال هلم أغرب ما ميكن أن خيطر على قلب بشر
فله بذلك .. فليغرسها إن كان بيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة: "قال هلم

  "!أجر
وما هي؟ فسيلة النخل اليت ال تثمر إال بعد سنني؟ والقيامة يف طريقها إىل أن تقوم؟ ! يغرسها؟! يا أهللا

  !وعن يقني؟
  !لن يقول هذا إال نيب اإلسالم خامت النبيني! يا اهللا

ه هو الذي ميكن أن اإلسالم وحده هو الذي ميكن أن يوجه القلوب هذا التوجيه، ونيب اإلسالم وحد
  !يهتدي هذا اهلدي، ويهدي به اآلخرين

  !ليس فيه مثل هذه القبسة من قبسات الرسول.. وهذا تاريخ األرض كلها
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* * *  
رغم غرابتها ألول وهلة،  -كلمة ". تفنن " وهي كلمة بسيطة ال غموض فيها، وال صنعة، وال 

ميقة كعمق الفطرة، شاملة واسعة خترج بسيطة كبساطة الفطرة، ع -وبدهها للفكر على غرة 
  .منهج احلياة اإلسالمية.. فسيحة، تضم بني دفتيها منهج حياة

  .كم من معىن تستخلصه النفس من الكلمات البسيطة العميقة يف آن
أن طريق اآلخرة هو طريق الدنيا بال : أول ما خيطر على البال هو هذه العجيبة اليت يتميز ا اإلسالم

  !اقاختالف وال افتر
  !!أحدمها للدنيا واآلخر لآلخرة: إما ليسا طريقني منفصلني

  .وإمنا هو طريق واحد يشمل هذه وتلك، ويربط ما بني هذه وتلك
  !وطريق للدنيا امسه العمل. ليس هناك طريق لآلخرة امسه العبادة

عن العبادة وال  وهو طريق ال يفترق فيه العمل. وإمنا هو طريق واحد أوله يف الدنيا وآخره يف اآلخرة
وكالمها يسري جنباً إىل جنب يف هذا الطريق . كالمها شيء واحد يف نظر اإلسالم. العبادة عن العمل

  !الواحد الذي ال طريق سواه
يغرسها والقيامة تقوم ! إىل آخر خطوة من خطوات احلياة. العمل إىل آخر حلظة من حلظات العمر

  !عن يقني. تقوم هذه اللحظة
ولكن . العمل، وإبرازه واحلض عليه، فكرة واضحة شديدة الوضوح يف مفهوم اإلسالم وتوكيد قيمة

الذي يلفت النظر هنا ليس تقدير قيمة العمل فحسب، وإمنا هو إبرازه على أنه الطريق إىل اآلخرة 
  .الذي ال طريق سواه

. بني الطريقنيوقد مرت على البشرية فترات طويلة يف املاضي واحلاضر، كانت حتس فيها بالفرقة 
  !كانت تعتقد أن العمل لآلخرة يقتضي االنقطاع عن الدنيا، والعمل للدنيا يزحم وقت اآلخرة

وكانت هذه الفرقة بني الدنيا واآلخرة عميقة اجلذور يف نفس البشرية، ال تقف عند هذا املظهر 
  .وحده، وإمنا تتعداه إىل مفاهيم أخرى تتصل بالكيان البشري يف جمموعه

  .يا واآلخرة مفترقتانفالدن
  .واجلسم والروح مفترقان

  ".الالمادي " واملادي يفترق عن 
  .تفترق عن امليتافيزيقا -بلغة الفالسفة  -والفيزيقا 

إىل آخر هذه التفرقات اليت تنبع كلها . واحلياة العملية تفترق عن احلياة املثالية أو عن مفاهيم األخالق
وحني تعيش البشرية على . لدنيا واآلخرة، أو بني األرض والسماءمن نقطة واحدة، هي التفرقة بني ا

تعيش موزعة النفس منهوبة . هذه الفكرة املفرقة املوزعة، تعيش وال جرم يف صراع دائم حمري مضلل
  .فال تعرف الراحة وال تعرف السالم. ال حتس بوحدة جتمع كياا، أو رابط يربط أشتاا. املشاعر

  .ف املتعارضة شقوة قدمية وقعت فيها البشرية وما تزال واقعةوالفرقة بني األهدا
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وقد كانت تؤدي يف القدمي إىل عزلة بعض الناس وتنسكهم، وتكالب آخرين على احلياة جيعلوا 
مههم األوحد، ينتهبون ما فيها من متعة قبل وقت الفوات، فتملكهم شهوام وال ميلكون نفسهم 

يستوي أن توردهم موارد احلتف، أو تشقيهم بالتعلق الدائم الذي ال .. منها، وتقتلهم يف اية األمر
  .يهنأ وال يستقر

احلاضرة " مدنيتنا " ولكنها تزيد يف . وما تزال هذه الفرقة تؤدي إىل نتائجها تلك يف العامل احلديث
 وحاالت اهلستريا، وضغط الدم واضطراب األعصاب، واجلنون الكامل،! حىت تبلغ مبلغ اجلنون

تتزايد يف ظل احلضارة احلديثة إىل درجة خطرة تؤذن بتدمري الطاقة البشرية وتفتيتها، .. واالنتحار
  ].٢[وهي صدى لتلك الفرقة اليت توزع النفس الواحدة يف وجهات شىت مث ال تربط بينها برباط 

  .وحدة.. والكيان النفسي حبكم فطرته اليت فطره اهللا عليها
تشمل شهوات اجلسد ورغبات " الالمادة " و " املادة " تشمل . والروحوحدة تشمل اجلسم والعقل 

تشمل نزوات احلس الغليظة وتأمالت الفكر الطليقة . النفس وتأمالت العقل وسبحات الروح
  .ورفرفات الروح الطائرة

  ..وال شك أن جزئيات هذا الكيان متعارضة، وأن كالً منها جانح يف اجتاه
  !بت كل نابت منها على هواهذلك إذا تركت وشأا، ين

ولكن العجيبة يف هذا الكيان البشري، عجيبة الفطرة اليت فطره اهللا عليها، أن هذا الشتات النافر 
يف وحدته تلك  -من عجب  -املنتثر، ميكن أن جيتمع، ميكن أن يتوحد، ميكن أن يترابط، مث يصبح 

نية من حقيقة األزل اخلالدة، فتشتعل ذلك حني تقبس الذرة الفا! وترابطه، أكرب قوة على األرض
  !متتزج فيها املادة والالمادة فهما سواء.. وتتوهج، وتصبح طليقة، كالنور

والطريق األكرب لتوحيد هذا الشتات النافر املنتثر، وربطه كله يف كيان، هو توحيد الدنيا واآلخرة يف 
  !طريق

وال تتوزع . زع النفس جسماً وروحاً منفصلنيوال تتو. عندئذ ال تتوزع احلياة عمالً وعبادة منفصلني
  !األهداف عملية ونظرية، أو واقعية ومثالية ال تلتقيان

حني يلتقي طريق الدنيا بطريق اآلخرة، وينطبقان فهما شيء واحد، حيدث مثل هذا يف داخل النفس، 
وتلتقي النفس . احدويلتقي الشتات املتناثر، مث ينطبق اجلميع فهو شيء و. فتقترب األهداف املتعارضة

تلتقي بكيان احلياة األكرب، وقد توحدت أهدافه وارتبط شتاته، فتتالقى  - بكياا املوحد  -املفردة 
معه، وتستريح إليه، وتنسجم يف إطاره، وتسبح يف فضائه كما يسبح الكوكب املفرد يف فضاء الكون 

  .شامل فسيح ال يصطدم بغريه من األفالك، وإمنا يربطها مجيعاً قانون واحد
  !واإلسالم يصنع هذه العجيبة

  !ويصنعها يف سهولة ويسر
  .يصنعها بتوحيد الدنيا واآلخرة يف نظام

  ].٣) [وابتغِ فيما آتاك اللَّه الدار الْآخرةَ وال تنس نصيبك من الدنيا(
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ده والطَّيبات من الرزقِ قُلْ هي للَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعبا(
ةاميالْق موةً يصال٤) [خ.[  

ومن مث كانت . وقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم الترمجة الكاملة الصادقة للحقيقة اإلسالمية
واحدة" حسبة " جاً واحداً و الدنيا واآلخرة يف نفسه طريقاً واحداً و.  

  أي عمل من أعماله صلى اهللا عليه وسلم مل يكن مقصوداً به وجه اهللا واآلخرة؟
  وأي حلظة كف صلى اهللا عليه وسلم عن العمل يف الدنيا، والعمل إلصالح األرض؟

ه على الوجه أمل يكن صلوات اهللا وسالمه عليه يستعني فيها اهللا أن ميكنه من أداء رسالت.. حىت الصالة
  !األكمل، ورسالته هي هداية الناس يف األرض، ليعرفوا اهللا واليوم اآلخر؟

  !العمل والعبادة، والدنيا واآلخرة، واألرض واملساء: حلقة واحدة ال تنقطع
والرسول صلى اهللا عليه وسلم هو القدوة واألسوة احلسنة، وهو واضع املنهاج العملي لتحقيق 

فعباداته . والرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يعتزل الناس ليتطهر لربه يف معزل. عاإلسالم يف عامل الواق
فإذا كان خيلو إىل ربه يف جنح الليل يتعبد، فكل نفس . يقضيها أمامهم ومعهم وهم يف صحبة منه

بشرية فو إىل اخللوة حيناً من الوقت، وكل نفس متلك أن تصفو يف هذه اخللوة فوق ما تصفو يف 
ولكن املهم أنه يف أعمق خلواته وأصفاها ال ينسى أنه رسول اهللا، املكلف بأداء . آلخرينحضرة ا

  .رسالة اهللا
. ويأكل باسم اهللا. ويدعو الناس إىل سبيل اهللا. ويسامل يف سبيل اهللا. والرسول حيارب يف سبيل اهللا

يف سبيل اهللا،  كل ذلك.. ويهدم ويبين، وحيطم وينشئ، ويهاجر ويتوطن. ويتزوج على سنة اهللا
.. والطريق أمامه طريق واحد. فكل عمله إذن عبادة يتوجه ا إىل اهللا. واليوم اآلخر، يوم يلقى اهللا

  ...هو الطريق إىل اهللا
وال يكف .. وهو يسري يف هذا الطريق األوحد الذي ال طريق غريه، يسري قدماً ال يتلفت وال يتحول

  ..عن املسري
  .ى اهللا عليه وسلم كان يسري يف الطريقإىل آخر حلظة من حياته صل

  .كان يعمل يف الدنيا وهو يبغي اآلخرة، ويعمل لآلخرة بالعمل يف األرض
) الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْأسالم ديناً: (حىت حني نزلت اآلية

حىت يف اللحظة األخرية .. حىت يف مرض املوت.. ا النهاية فدمعت عيناهوأحس عمر رضي اهللا عنه أ
برسم املنهج الذي .. داية البشرية.. بإصالح األرض.. بأمور الناس.. مل يزايله انشغاله بأمور الدنيا

  ..بتوطيد أركان الدين وتوثيق عراه.. يسريون عليه
إيتوين بكتاب أكتب لكم كتاباً ال تضلوا "  :وكان يقول والوجع يشتد عليه صلى اهللا عليه وسلم

  .. ".بعده أبداً
  ..كانت يف يده الفسيلة وكان يغرسها

  ..ومل يدع يديه منها صلى اهللا عليه وسلم حىت فاضت روحه الكرمية الطاهرة إىل مواله
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* * *  
  .لسبيلوإن يف ذلك لدرساً يقتدي فيه املسلمون بنبيهم، ويهدون به البشرية الضالة إىل سواء ا

  .يتعلمون أن يربطوا طريق الدنيا بطريق اآلخرة
ليس عزلة عن تيار احلياة الصاخب . يتعلمون أن الدين ليس عزلة عن احلياة، وإمنا هو صميم احلياة

  .املضطرب فال يركبون فيه مركبهم مع الراكبني
اهللا والدين إذا دخلوا وأم ال يرضون رم وال خيدمون دينهم إذا أحسوا أنه ينبغي عليهم أن ينسوا 

  .معترك احلياة وعملوا إلصالح األرض
لن يرضوا اهللا ولن خيدموا الدين إذا دخلوا املدرسة أو اجلامعة أو املعمل أو املصنع أو املتجر ويف 
حسام أم اآلن يعملون لألرض ويعملون للدنيا، وأم يف حلظة أخرى حني يفرغون من عمل 

  !إىل اهللا، فيعبدونه ويتوجهون إليه -وا إذا عاد -األرض سيعودون 
  !ليس ذلك من اإلسالم! كال

إمنا اإلسالم أن يأكلوا باسم اهللا، ويتزوجوا باسم اهللا، ويتعلموا باسم اهللا ويف سبيل اهللا، ويعملوا 
ال تشغلهم الدنيا عن اآلخرة، وال اآلخرة عن الدنيا، . يف سبيل اهللا.. وينتجوا ويتقووا ويستعدوا

  .ا طريق واحد ال يفترقانألم
حني يتعلمون أم إذا درسوا الطاقة الذرية واستخدامها يف السلم : وحني يتعلم املسلمون ذلك

حني يتعلمون أم وهم يدرسون النظم . واحلرب ميكن أن يكونوا متصلني باهللا ويف سبيل اهللا
وهم يسوسون أمورهم، ميكن  السياسية واالقتصادية واإلصالح االجتماعي، أو يطبقوا على الناس

حني يتعلمون أم وهم يف خلوم مع أزواجهم حيققون هدف . أن يكونوا متصلني باهللا ويف سبيل اهللا
  ..احلياة األكرب، ميكن أن يذكروا اسم اهللا ويكونوا يف سبيل اهللا

الطريق إىل  حني يتعلمون أن عمالً واحداً من أعمال األرض الكثرية املتفرقة ال ميكن أن خيرج عن
  ..اآلخرة إذا أقدم عليه اإلنسان وهو مسلم مؤمن باهللا متوجه إىل اهللا

بل حني يتعلمون أنه ال ميكنهم أن خيدموا اآلخرة إال بإصالح الدنيا، وال يصلوا لآلخرة إال عن طريق 
فلن األرض، وأن عليهم أن يظلوا إىل آخر حلظة من حيام يعمرون األرض ويغرسون فسائلها، وإال 

  ..يصلوا إىل رضوان اهللا
  ..حني ذلك يكونون مسلمني حقاً

وحني ذلك يكونون قدوة لألمم كلها على سطح األرض، كما كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
  .هو قدوم

  ).ليكُونَ الرسولُ شهِيداً علَيكُم وتكُونوا شهداَء علَى الناسِ(
الغرب الذي أصابه اجلنون فقام . للعامل كله، وللغرب املفتون خاصة عندئذ يكون لديهم ما يعلمونه

  !حبربني متواليتني يف ربع قرن، وهو اليوم يستعد لتدمري األرض



 ٢٦٤

من حسابكم ألنكم ظننتم أنه يعوقكم " اهللا " لقد ألغيتم : يستطيعون أن يقولوا للناس يف كل األرض
  !ل طاقة األرض، وعن االستمتاع باحلياةعن تعمري األرض، وعن تعلم العلم، وعن استغال

  !ولكنه يف الواقع ليس كذلك
قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من : (إنه يدعو إىل كل هذا الذي فون إليه

ريقاً لآلخرة منفصلتني، وإمنا وإمنا يريد فقط أن توحدوا طريقكم، فال جتعلوا طريقاً للدنيا وط) الرزقِ
  .طريق واحدة للدنيا واآلخرة، هي الطريق إىل اهللا

* * *  
  .وليس هذا هو الدرس الوحيد الذي نتعلمه من هذا احلديث العجيب

  !فال يأس مع احلياة
  !والعمل يف األرض ال ينبغي أن ينقطع حلظة واحدة بسبب اليأس من النتيجة

ظة، حني تنقطع احلياة الدنيا كلها، حني ال تكون هناك مثرة من فحىت حني تكون القيامة بعد حل
حىت عندئذ ال يكف الناس عن العمل وعن التطلع للمستقبل، ومن كان يف يده فسيلة .. العمل

  !فليغرسها
  !إا دفعة عجيبة للعمل واالستمرار فيه واإلصرار عليه

  !ال شيء على اإلطالق ميكن أن مينع من العمل
وال متنع عن .. كلها ال وزن هلا وال حساب".. املستحيالت " كل .. كل امليئسات.. كل املعوقات

  .العمل
  .ومبثل هذه الروح اجلبارة تعمر األرض حقاً وتشيد فيها املدنيات واحلضارات

كل ما يف األمر أن اإلسالم وهو يدعو لتعمري األرض، والعمل يف سبيلها، ال ينحرف باألفكار 
" اهللا وطريق اآلخرة، ألنه ال يفصل بني الدنيا واآلخرة، وال بني احلياة العملية وواملشاعر عن طريق 

فألعمر األرض، وال يعنيين أن ترتفع أخالق  -كما يقول الغرب املنحرف  -إنه ال يقول ". األخالق 
! بينيعج" إنتاجه " ال مين أخالق الرجل ما دام ! الناس أو بط، فللعمل مقاييس ولألخالق مقاييس

وأن حتيل العمار كله إىل . فهذه النظرة املبتسرة اهلابطة ال تلبث أن تدمر يف حلظة ما بنته يف أجيال
بل إن هذه النظرة املبتسرة اهلابطة لتوزع النفوس واألفكار بني اخلري والشر، وبني الواقع ! خراب

ار، وذلك وحده تدمري للنفوس واملثال، فتكون النتيجة القريبة هي األمراض العصبية واجلنون واالنتح
  .وتبديد للطاقة، ولو مل حيدث الدمار الشامل واخلراب الرهيب

وقد كان املسلمون وهم يؤمنون بدينهم ويعملون به يبنون أروع حضارات األرض وينشئون أرفع 
  .وال ينحرفون عن طريق اهللا.. مفاهيمها

واالنسياح يف األرض، فبلغوا يف حملة خاطفة تدفعهم لإلنشاء والتعمري، والفتح " العمل " كانت طاقة 
وما تزال  -من الزمن ما مل يبلغه غريهم يف قرون، وأقاموا يف كل مكان مثالً للعدالة اإلنسانية كانت 

  .غريبة على البشرية، ينظرون إليها كما ينظرون لألحالم واألساطري -
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الروم وخشي أال يقدر على محايتهم،  حني أعاد أبو عبيدة اجلزية ألهل الشام يوم علم باحتشاد جيش
وإنكم قد اشترطتم علينا أن . إمنا رددنا عليكم أموالكم ألنه بلغنا ما مجع لنا من اجلموع: " وقال هلم

وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم وحنن لكم على الشرط وما كتبنا . مننعكم، وإنا ال نقدر على ذلك
  ".بيننا وبينكم إن نصرنا اهللا عليهم 

وجيتهد . يعمل. ني صنع ذلك كان يقوم بإحدى املعجزات اليت أنشأها اإلسالم على وجه األرضح
وال ينسى اهللا حلظة واحدة . وحيارب ويغزو. يف عمله إىل أقصى الغاية، ويضرب يف مناكب األرض

  .يف ذلك كله وال يفترق طريقه يف الدنيا عن طريقه إىل اآلخرة، ألنه يعمل ذلك كله يف سبيل اهللا
وحني مت النصر لصالح الدين يف احلروب الصليبية وأمكنه اهللا من أعداء دينه الذين غدروا من قبل 
.. بعهد اهللا، وذحبوا املسلمني داخل البيت املقدس، واعتدوا بغلظة ووحشية على كل حرمات البشرية

كل شرائع السماء  وهو مأذون بذلك من -مل يثأر لنفسه، ومل ميثل م، ومل يعمل يف رقام السيف 
  ..كلها" البشرية " بل صفح وعفا، وارتفع على نفسه وعلى النفس  -واألرض معاملةً باملثل 

وال ينسى اهللا، وال يفترق .. يعمل ويعمل.. حني ذلك كان يقوم مبعجزة أخرى من معجزات اإلسالم
  .طريقه يف األرض عن طريقه إىل اآلخرة

  ..وبذلك كان اإلسالم فذاً يف التاريخ
وكان البناء الذي بناه اإلسالم فريداً بالرغم مما أصابه من ضربات من الداخل ومن اخلارج على 

  .السواء
لقد كان املسلمون يقتدون برسوهلم وهو حيثهم على العمل لتعمري األرض، وغرس ما يف أيديهم من 

ريها يغرسون يف مكان فسائل تثمر حني يشاء هلا اهللا، وإمنا عليهم فقط أن يغرسوها، وميضوا إىل غ
ويقتدون به فيغرسون به ما يغرسون من نبتات اخلري يف كل مكان، وهم يتجهون إىل اهللا ! جديد

ال تدفعهم مطامع األرض املنبتة عن طريق اهللا، وال شهوات النفس املنبتة عن . وحده وإىل اآلخرة
  .تقوى اهللا

ألرض، والقدوة يف كل سوك وكل عمل وبذلك متيزوا وسادوا، وكانوا النور املشرق يف ظلمات ا
حىت .. وأوربا يف ظلمة اجلاهلية تأكلها الفرقة واحلروب والتأخر واالحنطاط. وكل علم وكل نظام

ولكن على ".. تنهض " قبست قبسات من اإلسالم يف احلروب الصليبية، فأفاقت من غفوا وبدأت 
تنطلق كانون .. يتخبطه الشيطان من املس ومن مث ال تقوم إال كمن.. غري طريق اهللا وطريق اآلخرة

  .واهلوة يف آخر الطريق
. وإن أمام املسلمني الكساىل اليوم قدوة يف رسول اهللا تنفعهم إذا فتحوا هلا بصائرهم وتدبروا معانيها

. يعملوا جهد طاقتهم، وفوق الطاقة ليعوضوا القعود الطويل.. إن عليهم أن يعملوا دائماً وال يكلّوا
يف ميدان العلم وميدان الصناعة وميدان التجارة وميدان : وا يف كل ميدان من ميادين العمليعمل

  ..االقتصاد وميدان السياسة وميدان الفن وميدان الفكر
  ما قيمة العمل؟ وماذا ميكن أن نصل إليه؟: يعملوا وال يقولوا
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  !لوا، وعلى اهللا متام النجاحفإمنا عليهم أن يعم. يغرسوا الفسيلة ولو كانت القيامة تقوم اللحظة
* * *  

  !والدعاة خاصة هلم يف هذا احلديث درس أي درس
  !فالدعاة هم أشد الناس تعرضاً لنوبات اليأس، وأشدهم حاجة إىل الثبات

  .قد ييأس التاجر من الكسب، ولكن دفعة املال ال تلبث أن تدفعه مرة أخرى إىل السري يف الطريق
  .ولكن تقلبات السياسة ال تلبث أن تفتح له منفذاً فيستغله لصاحله قد ييأس السياسي من النصر،

ولكن املثابرة على البحث والتدقيق كفيلة أن توصله إىل .. قد ييأس العامل من الوصول إىل النتيجة
  .النهاية

كل ألوان البشر احملترفني حرفة معرضون لليأس، وهم يف حاجة إىل التشجيع الدائم واحلث الطويل، 
هم مع ذلك ليسوا كالدعاة يف هذا الشأن، فأهدافهم غالباً ما تكون قريبة، وعوائقهم غالباً ما ولكن

  .تكون قابلة للتذليل
  .وليس كذلك املصلحون

والنفوس أعصى من املادة، وأقدر على املقاومة وعلى " النفوس " إم ال يتعاملون مع املادة ولكن مع 
  .الزيغ واالحنراف

لوب الدعاة هو انصراف الناس عن دعوم، وعدم اإلميان مبا فيها من احلق، بل والسم الذي يأكل ق
  !مقاومتها يف كثري من األحيان بقدر ما فيها من احلق، وعصياا بقدر ما فيها من الصالح

  .ويتهاوون يف الطريق.. عندئذ ييأس الدعاة
طاقت روحه أن يغرس الفسيلة إال من أ. إال من قبست روحه قبسة من األفق األعلى املشرق الطليق

  !ولو كانت القيامة تقوم اللحظة عن يقني
* * *  

أحوج الناس أن يتعلموا عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذا . الدعاة أحوج الناس إىل هذا الدرس
  .التوجيه العجيب الذي تتضمنه تلك الكلمات القليلة البسيطة اخلالية من الزخرف والتنسيق

ن يقبسوا من قبسات الرسول هذه اللمحة املضيئة الكاشفة الدافعة املوحية، فتنري يف هم أحوج الناس أ
  .قلوم ظلمة اليأس، وتغرس يف نفوسهم نبتة األمل، كما تغرس الفسيلة يف األرض لتثمر بعد حني

  !ليس عليكم مثرة اجلهد، ولكن عليكم اجلهد وحده، ابذلوه وال تتطلعوا إىل نتائجه: إنه يقول هلم
ابذلوه بإميان كامل أن هذا واجبكم وهذه مهمتكم، وأن واجبكم ومهمتكم ينتهيان بكم هناك، عند 

  !غرس الفسيلة يف األرض، ال يف التقاط الثمار
  !إمنا يقول هلم الشيء الواحد الصواب! وهو إذ يقول هلم ذلك ال يغرر م وال يضحك عليهم

  وحوهلا الرياح واألعاصري والشر من كل جانب؟ مىت تثمر الفسيلة وكيف تثمر،: فحني تسأل نفسك
حينئذ كيف تثمر؟ وأنى هلا .. وحني يصل بك التفكري إىل أن تطرح الفسيلة جانباً وتنفض منها يديك

  أن تعيش؟
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  أما قتلتها أنت حني أفلتها من يديك؟
احلق،  حينئذ تكون أودعتها مكاا.. ولكنك حني تغرسها يف األرض وترفع يديك هللا بالدعاء

  .وعهدت ا إىل احلق الذي يرعاها ويرعاك
. لست مهيمناً على األقدار. ليس هذا من عملك أنت! مىت تكون الثمار؟: وال يشغلك أن تسأل
  !أن متسك نفسك من الدوار -لو علمته  -و ال يف طوقك . وليس لك علم الغيب

  !نتهاء؟ومن تكون أنت يف ملك اهللا الواسع الفسيح الذي ال حد له وال ا
خملوق حي متحرك له كيان وله وزن وقوة ومكان يف تاريخ األرض، حني تقبس : وإمنا أنت أنت

  .روحك قبسة من صانع األرض وصانع الكون، وصانعك أنت من بني هذا الكون الكبري
أفال تدع له إذن مصريك مطمئناً إليه؟ أو ال تدع له كذلك هذه الفسيلة اليت غرستها يرعاها لك 

أو ال تكتفي بدورك املطلوب منك يف امللكوت اهلائل الفسيح، وحتمد اهللا أن مل ! هلا الثمار؟ ويطلع
  !حيملك سوى دورك هذا احملدود امليسور؟

  !وحني تصنع ذلك تطلع الثمار
  !ال عجب يف ذلك وال سحر

وإمنا أنت تؤدي دورك ومتضي، فيجيء غريك فيعجب بك وما صنعت، فيحبك، فيذهب يتعهد 
  .ك اليت غرست، فتنمو، وتطلع الثمارفسيلت

  .مبقاييس األرض، فترى الثمرة وأنت حي يف عمرك احملدود" سعيداً " وقد تكون 
  ..وقد متضي قبل أن ترى الثمار

  ولكن أين متضي؟ هل متضي ألحد غري اهللا، إىل جوار غري جوار اهللا؟
! ، أو تراها وأنت هناك؟ كالفماذا إذن عليك حني تصل إىل هناك، أن تكون قد رأيت الثمرة هنا

  .إما يف النهاية سيان
وإمنا ترضى وأنت يف جوار ربك أنك غرست الفسيلة يف األرض ومل تدعها من يدك يقتلها اليأس 

  .واإلمهال
* * *  

إن كان يف يد أحدكم : "ليست إذن دعوة يف اخليال حني يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم للناس
  ".فسيلة فليغرسها

  .احلق الواقع يف األرض، املشهود على مدار التاريخ. ا هي صميم دعوة احلقوإمن
  .والدعاة يف كل األرض أحوج الناس إليها حني تضيق م السبل ويصل إىل قلوم سم اليأس القتال

  .وهم أوىل الناس أن يتدبروا سرية الرسول نفسه
  !لقد كان يغرس الفسيلة وهو ما يدري ما يكون بعد حلظات

  .د تأمتر به قريش فتقتلهق
  .قد يهلك جوعاً يف الشعب هو ومن معه من املؤمنني
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ومع .. أو تكون القيامة بعد حلظة.. قد يلحق به الكفار وهو يف طريقه إىل الغار فال يكون مثة غد
ي ذلك يغرس الفسيلة، ويتعهدها بالرعاية حىت يؤذن اهللا بالثمار، وهو مطمئن دائماً إىل اهللا ما دام يؤد

  .الواجب املطلوب
  .ذلك هو املثل الذي حيتاج الدعاة إىل أن يقتدوا به حني يدعون إىل اإلصالح

  !من كان يف يده فسيلة فليغرسها
  كيف تنمو وحوهلا الرياح واألعاصري والشر من كل جانب؟: وال يسأل نفسه

  ..ال يسأل نفسه، فليس ذلك شأنه
  فليدع ذلك هللا

ا إىل احلق الذي يرعاها ويرعاهولتطلب نفسه أنه أودعها مكا ا احلق، وعهد.  
  ـــــــــــــــــــ

عمدة القارئ يف شرح . " ذكره علي بن العزيز يف املنتخب بإسناد حسن عن أنس رضي اهللا عنه] ١[
  ".صحيح البخاري لبدر الدين العيين، باب احلرث والزراعة 

كيني مصابون بالصداع الدائم كمرض، أي أنه جاء يف إحصاء طيب أن عشرة يف املائة من األمري] ٢[
مث قال التقرير إن هذه ! ليس الصداع الطارئ الذي تشفيه املسكنات، وإمنا هو صداع دائم ال يشفى

  .النسبة آخذة يف االرتفاع
  ]. ٧٧[ سورة القصص ] ٣[
  ]. ٣٢[ سورة األعراف ] ٤[

=====================  
 طلب العلم فريضة  ٢(ليه وسلمقَبسات من الرسول صلى اهللا ع

 
  ].٥" [طلب العلم فريضة على كل مسلم " 

إن مثـل العلمـاء يف   : " هذا النور الذي يهدي اهللا به يف مسالك األرض، وينري هلم السبيل.. العلم
األرض كمثل النجوم يهتدى ا يف ظلمات الرب والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشـك أن تضـل   

  ].٦" [اهلداة
  .والشعاع النافذ إىل الظلمات" اهول " تلك النافذة الضخمة املفتوحة على . .العلم
تلك الطاقة اهلائلة اليت ميد ا اإلنسان حياته، ويوسع كيانه، فال ينحصر يف ذات نفسه، وال .. العلم

بـل ال ينحصـر يف حمـيط    . ينحصر يف واقعه الضيق القريب، وال ينحصر يف جيله الذي يعيش فيه
وإمنا يشمل هذا كله ويزيد عليه، فينفذ إىل املاضي، وحياول أن يفهم املستقبل على ضـوء  . األرض

" املـادة  " كما تنفلت .. وينطلق.. احلاضر، ويرقب الكون على اتساعه من خالل مناظريه ونظرياته
 األنيس يف الوحشة، والصـاحب يف .. " احملسوسة من نطاقها الضيق وتصبح شعاعاً يدور يف اآلفاق

  ..الغربة، واحملدث يف اخللوة، والدليل على السراء والضراء، والسالح على األعداء
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  ].٧.. " [وهو إمام العمل والعمل تابعه. وبه يعرف احلالل من احلرام
وهي إحدى معجزات . تلك املنحة الربانية العجيبة اليت منحها اهللا لإلنسان، وكرمه ا وفضله.. العلم
  !لني ألننا تعودناهامنر ا غاف. اخللق

وال نفتح أفواهنا من العجب، وال ختفق قلوبنا من البهر إال حني يقع العلم على سر هائل من أسـرار  
" احلياة " كشأن ! مع أن املعجزة يف الصغري والكبري سواء.. الكون، أو يفتح باباً جديداً على اهول

  !تعجز يف اخللية املفردة كما تعجز يف أعقاد األحياء
لقد كان اإلسالم حرياً أن حيتفل به ويعظمه، وهو الذي حيتفل بطاقات احليـاة كلـها   .. هذا العلم

  ..ويعظمها، وهو الذي يوجه القلوب لكل منحة منحها اهللا، وكل آية من آيات اهللا
ولقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم حرياً أن حيث على العلم ويرفع مرتلته، وهو الذي نزل عليه 

فذاق حـالوة العلـم،   ) اقْرأْ وربك الْأَكْرم الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ علَّم الْإنسانَ ما لَم يعلَم: (وحي فعلمهال
  :مث هو الذي يتلو من هذا الوحي. وتفتحت له به اآلفاق

  ].٨)! [إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماُء(
استخدمه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو حيث على العلم، يظل عجيباً مع هذا  ولكن التعبري الذي

كله، وتظل له دالالته اخلاصة وإحياءاته اخلاصة، وتوجيهاته اليت ال تصدر إال عن رسول، وصول باهللا، 
  !واصل إىل محاه

  "!فريضة " طلب العلم 
  .حدها آفاقاً من احلياةهذه الكلمة املفردة تشع وحدها أمواجاً من النور، وتفتح و

  .فلننظر ما تعين الفريضة يف قلوب املؤمنني.. فريضة
وال أن تقعـده  . ال جيوز أن تشغله عنه املشاغل. واجب مفروض على اإلنسان أن يؤديه: إا أوالً 
  .العقبات

. ه بنظافـة ويؤدي. واجب يؤديه اإلنسان إىل اهللا ويتعبد به إليه، ومن مث فهو يؤديه بأمانة: وهي ثانياً
  .ويؤديه بإخالص

عمل يقرب العبد إىل الرب، فكلما قام اإلنسان ذه الفريضة، أو ذه العبادة، أحس أنه : وهي ثالثاً
فيزداد به إمياناً وتعلقاً، ويزداد له خشية وحباً، ويزداد إحساساً بالرضا يف رحابـه،  . يقترب من اهللا

  .والشكر على عطاياه
  !يف نفوس املسلمني" العلم " وتلك كانت معاين . يف القلب املؤمن" ة الفريض" تلك بعض معاين 

* * *  
  .مل يشعر املسلمون قط أن الدنيا تنفصل يف إحساسهم عن اآلخرة أو أن الدين ينفصل عن احلياة

كانوا يأخذون شـئون   -اليت وجههم هلا اهللا ورباهم عليها رسوله  -وذه الروح الشاملة الواصلة 
  ..ا، من عمل وعبادة، وأفكار ومشاعر، وشريعة ونظاماحلياة كله
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تصل األرض بالسماء، " فريضة " على أنه .. وذه الروح الشاملة الواصلة ذاا كانوا يأخذون العلم
  .باهللا".. املعرفة " وتصل العمل بالعقيدة، وتصل 

وليس علم السـماء   .فهو ليس علم األرض وحدها.. هذا املدلول الشامل" عقوهلم " كان للعلم يف 
ولكنه ذلك كله، مشموالً بالعقيدة ومرتبطاً . وليس علم النظريات وحدها أو علم التطبيقات. وحدها

  .باهللا
فمنها علوم الدين من فقـه وشـريعة   . يف نظرهم حىت مشلت املعرفة كلها" العلوم " ومن مث امتدت 
إىل آخر ما كان .. لكيمياء والرياضياتوعلوم الفلك والطبيعة وا. ومنها علوم اللغة. وتوحيد وكالم

  .معروفاً يومئذ من العلوم
إمنا كان . أمة علم، ومل يكن تراثهم حيمل شيئاً ذا قيمة من املعرفة -قبل اإلسالم  -ومل يكن العرب 

ولكن اهلزة اجلبارة اليت أحدثها اإلسالم يف نفوسهم، والطاقة العجيبة .. مههم الشعر والرباعة اللغوية
يف فجاج األرض، قد حولتهم إىل قوة هائلة تضرب يف  -من بعد  -مجعها يف كيام، وأطلقها اليت 

  .وميدان املعرفة كذلك. وميدان السياسة. وميدان احلرب. يف ميدان العقيدة. كل ميدان
فشرقوا . ويف كل ميدان. املعرفة من كل لون: لقد أحسوا بالرغبة الشديدة يف املعرفة تتأجج يف كيام

ويتفتحـون لـذلك كلـه،    . وغربوا يطلبون العلم، ويستحوذون على كل ما جيدون منه يف الطريق
مث يضفون إليه . ويهضمونه وميثلونه ويصبغونه بصبغتهم اإلسالمية اليت تربط احلياة كلها برباط العقيدة

  .ءجديداً قيماً يشهد هلم باجلد والعزمية، كما يشهد بالرباعة واملقدرة، والقوة والنما
كما كانت الصني . كانت املعرفة يف وقتهم مزدهرة يف اليونان من ناحية، ويف اهلند وفارس من ناحية

ما يشري إىل هذه احلقيقة، " أطلبوا العلم ولو يف الصني : " ويف احلكمة القائلة. كذلك زاخرة بالعلوم
يف سبيل العلم، فنشطوا  وكان توجيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم للمسلمني أن يبذلوا أقصى الطاقة

  .يف سبيل ذلك ال يبالون الصعاب
ويف سرعة خاطفة أمل اإلسالم ذا كله، وتفقه املسلمون يف معارف األرض املعروفة يف ذلك احلني، 

عبقريـات يف  . مث أخذوا يف البناء واإلضافة، وظهر من بينهم حشد هائل من العباقرة يف كل جانب
النظرية للحياة كلها مبا فيها من اقتصاد وسياسة وحرب وسلم وتنظيم والفقه يشمل األسس  -الفقه 

يف الرياضة والفلك والطبيعة والكيمياء : وعبقريات يف العلوم النظرية ويف العلوم العملية -اجتماعي 
وظـل  . والطب، حيفظ منهم التاريخ أمساء خالدة، دفعت باملعرفة البشرية خطوات جبارة إىل األمام

أستاذاً يف مادته وكشوفه العلمية حىت القرن التاسع عشر، يتتلمذ عليه  -سن بن اهليثم كاحل -بعضهم 
  .األوربيون

  ".الفريضة " روح .. اليت مشلت العلم يف العامل اإلسالمي" الروح " ولكن املهم يف ذلك كله هو 
وكانت . مشاعرهمكانت التعاليم اليت استقوها من اهللا والرسول هي اليت تظلل حيام وتسيطر على 

  .املعرفة يف وجدام فريضة يؤدوا، بدافع الفريضة ويف صورة الفريضة
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كالمها . قداسة تشمل املعلم كما تشمل الطالب. كان للعلم يف نفوس الناس قداسة كقداسة العقيدة
  .حيس بالرهبة، وحيس بالتقوى، وحيس بالنظافة، وحيس بالراحة والفرحة يف رحاب اهللا

  .يؤدى من األعماق". من الداخل " قدس، يؤدى إنه واجب م
  .ويؤديه إىل الناس ألن أداءه فريضة كذلك. األستاذ حيصل العلم ألنه فريضة

  .والطالب يسعون إىل طلبه، كما يسعون إىل املسجد للصالة
  .كالمها خملص وكالمها نظيف

ن ننظر إليه بعقلية املعـارف  سواء أعجبنا اليوم وحن -واحملصول العلمي الذي خلفه أولئك املسلمون 
  ..حمصول يشهد باجلهد الصادق العنيف الذي بذل فيه -عليه باإلعجاب " نتفضل " احلديثة أم مل 

وإمنا يؤلف ألنـه حبـث وجـد    ! يكسب الشهرة أو يكسب النقود! مل يكن واحد يؤلف ليكسب
  .فأذاعه على الناس" شيء " واستنبط، فوصل إىل 

  .ان وحده دليالً على هذا الصدق الذي ال تفسده األغراضللعلم ك" االنقطاع " و 
" فذلك ال يستنفد كل معاين . املسلمني" علم " ومل يكن الصدق واإلخالص مها السمة الوحيدة يف 

  "!الفريضة 
  .وإمنا كانت هناك مزيتان أخريان، تركتا طابعاً أصيالً يف احلياة اإلسالمية ما يقرب من ألف عام

  .وال يبعدها عن هداه.. كان يقرب القلوب إىل اهللا -" فريضة " وهو  -أن العلم املزية األوىل 
  !مل حتدث يف اإلسالم تلك الفرقة البغيضة بني العلم والدين.. نعم

  !وكيف حتدث والعلم فريضة يتقرب ا اإلنسان إىل اهللا؟ كيف يتقرب إليه بالبعد عنه والنفور منه؟
  !وهي أوىل بالشكر ال بالكفران. ه املعجزة اليت وهبها لإلنسانموهبت. إن العلم نور اهللا! كال

" و " احلكمـة  " فهو قد وهب هلم . أحسوا أن يف رقام، ديناً هللا يؤدونه. وكذلك أحس املسلمون
وهب هلم القدرة على االسـتفادة مـن   . وهب هلم العقل الذي يفكر ويكتشف ويستنبط". املعرفة 
ع العلوي الذي مل يكن ليوجد لوال أن اهللا نفـخ يف اإلنسـان مـن    وهب هلم ذلك الشعا. التجربة
  .الشكر هللا املنعم الوهاب. هو الشكر. فعليهم لقاء ذلك دين.. روحه

  :ويزيدهم تعلقاً باهللا. ومن مث كان العلم يزيدهم إمياناً
آيات لأُولي الْأَلْبابِ الَّذين يذْكُرونَ اللَّـه  إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ لَ(

طالً قياماً وقُعوداً وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ ربنا ما خلَقْـت هـذَا بـا   
  ].٩) [سبحانك فَقنا عذَاب النارِ
ويصل من تفكره ذلك . الذي يتفكر يف خلق السماوات واألرض". تعلم ي" تلك روح املؤمن الذي 

وتفيده يف تعمريه األرض وهو ميشي يف " معلوماته " إىل قوانني ونظريات وحقائق وتطبيقات، تزيد 
يف خلـق  " القصـد  " ومعرفة . فيدعوه ذلك كله إىل معرفة اهللا] ١٠[مناكبها ويأكل من رزق اهللا 

ويتوقى النار . ويتقرب إليه. فيسبح اهللا) ما خلَقْت هذَا باطالً": (احلق " صد الق. السماوات واألرض
ربنا إِننا سمعنا منادياً ينادي للْإِميان أَنْ آمنوا بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفر : (ويطلب حتقيق وعد اهللا بالنعيم
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ع كَفِّرا ونوبا ذُنلَنالْق موا يزِنخال تو كلسلَى را عنتدعا وا منآتا ونبارِ ررالْأَب عا مفَّنوتا ونئَاتيا سن ةامي
اديعالْم فلخال ت ك١١) [إِن.[  

بيعة أو ومل حيدث يف التاريخ اإلسالمي أن عاملاً يبحث يف الطب أو يبحث يف الفلك أو يبحث يف الط
وجد نفسه معزوالً عن العقيدة، أو وجد أن العقيدة تعطله عن البحث العلمـي  .. يبحث يف الكيمياء

وإمنا عاش . ومل تقم احلرب واخلصومة يف قلب مسلم بني العلم والعقيدة أو بني العلم والدين! الدقيق
 ا املتعنتون أنفسهم مـن  العلم يف ظالل العقيدة يتقدم وينشط، ويصل إىل كشوف علمية هائلة، أقر

  .علماء أوروبا، دون أن يفترق الطريق حلظة أو حيدث الشقاق
  !إىل اهللا، تؤدى كما تؤدى الصالة والصيام والزكاة" فريضة " ذلك أن العلم كان 

* * *  
أا مل تسـتخدم قـط يف    -الناشئة كذلك من كون العلم فريضة  -واملزية الثانية يف علوم املسلمني 

  !اإليذاء الشر أو
  وكيف يستخدم العلم يف الشر وهو فريضة وعبادة؟

تعلموا العلم، فإن تعلمه هللا خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه ملن " 
  ].١٢" [ال يعلمه صدقة، وبذله ألهله قربة 

  والتقرب إليه؟فأين ينبغ الشر يف هذا الطريق الذي حتفه خشية اهللا، وعبادته، وتسبيحه، 
ولقد خيطر على البال أن علوم املسلمني مل تستخدم يف الشر ألا كانت بدائية بسيطة ال تصلح للشر، 

  !يف القرن العشرين" التدمري " إذا قيست بطاقة الذرة وعلوم 
كانت  -يف مصر الفرعونية وبابل  -فإن علوماً أدىن من علوم املسلمني وأبسط ! والواقع ليس كذلك

  !ر على الشر وتستخدم فيهتقد
استخدموا معارف الكيمياء  -وكانوا يف األغلب هم العلماء  -فقد استخدم الكهنة يف مصر القدمية 

والطب والنجوم يف السحر، واالستحواذ على األموال بالباطل، والتوصل إىل السلطان املطلق علـى  
  .اس بالعبودية واإلذاللالقلوب واألرواح واألجسام والعقول، والتحكم يف كل أمور الن

وكانوا يستأثرون ذا العلم ال يبيحونه للناس، إيثاراً ألنفسهم بالنفع، واستحواذاً على السلطان الكافر 
  .كله بال تفريق" الشعب " عبيد فرعون وعبيد الكهان، وهم .. الذي يذلون به العبيد

بساطة علومهم، وال تعجزهم عـن  ولو أراد املسلمون أن يستخدموا العلم للشر فلم تكن لتمنعهم 
  ..عمل السوء

  .أقرب الشر أن يصرفوا به القلوب عن اهللا
  .وأن يضحكوا به على السذج واجلهالء فينالوا املال املتدفق وينالوا السلطان

  ..وأن حيبسوه عن العامة
  ..وأن يتزلفوا به إىل امللوك والسالطني
  .وأن يلتووا به ليربروا مظامل السلطان
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تشهد أن العلم اإلسالمي مل يسع للشر ومل يستخدم .. صفحة رائقة مشرقة مضيئة.. التاريخ وهذا هو
ووقف يف مرات كثرية أمام السلطان اجلائر يطالبه حبق . بل أراد دائماً وجه اهللا وتوجه إىل اخلري. للشر

  ..اهللا وحق الكادحني
  .ذلك أنه كان فريضة إىل اهللا، يتقرب ا العلماء إىل محاه

* * *  
  .صفحة الغرب.. واآلن نطوي تلك الصفحة املشرقة املضيئة لنطلع على صفحة أخرى

وما تزال حضارا املادية وتياراا الفكرية . أوربا هي وريثة اإلمرباطورية الرومانية والثقافة اإلغريقية
  .تستمد من هذين املنبعني، بشعور من األوربيني أوبغري شعور

  .طريقة إحساسها باهللا واعتقادها يف الدين -ورثته من تارخيها املبكر فيما  -وقد ورثت أوربا 
على الرغم من انتشار املسـيحية  ! وينبغي أن نعرف أن أوربا مل تكن نصرانية حقة يف يوم من األيام
وعلى الرغم مما ال يزال يرد علـى  . فيها، وتعصب األوربيني هلا يف احلروب الصليبية وحماكم التفتيش

  "!احلضارة املسيحية " سنة الغربية حني تتحدث عن بعض األل
وإمنا كان قصارى املسيحية عندهم أن تلـني هلـا   . مل تكن تطبق الدين احلق يف يوم من األيام! كال

قلوم يف املعبد، وتتأثر أرواحهم بأنغامها السجية وسبحاا الروحية املرفرفة، ولكنها ال حتكم احلياة 
فإذا خرج الناس من صالم يف املعبد ارتـدت عنـهم روح   . ر هذه األرضالعامة، وال حتكم يف أم

الدين، وعادوا إىل الوثنية الرومانية اإلغريقية القدمية، يسـتمدون منـها أفكـارهم ومشـاعرهم،     
  ..!وتشريعام وتنظيمام وكل حضارم املادية العريقة
تلك النظـرة   -القشرة املسيحية الرقيقة حتت  -وأياً ما كان األمر فقد ظلت يف ال شعور األوربيني 

  .اإلغريقية إىل اهللا، تؤثر يف وجدام حنوه، وتطبع إحساسهم الديين يف األعماق
  أو اآلهلة؟.. فكيف كانت األسطورة اإلغريقية تصور اهللا

علـى   -لن نستعرض هنا األساطري كلها، وال الصورة الزرية اليت كانت تعرض ا اآلهلة، فتصورهم 
بشراً فائقي القوة، ولكن نفوسهم مشحونة بالرتوات الطائشة واالحنرافات الرتقة اليت  -تقدير  أحسن

هـي  " العلم " وإمنا نستعرض أسطورة واحدة ذات داللة يف موضوع .. يتورع عنها البشر العاديون
  !برومثيوس سارق النار املقدسة

عالقة ال تـرف  . ع دائم وضغينة وأحقادهذه األسطورة تصور العالقة بني البشر واآلهلة عالقة صرا
  .وال يهدأ أوراها حىت يشتعل من جديد.. فيها مشاعر الرمحة أو العطف أو املودة

البشر يريدون أن يستولوا على هذه النار املقدسة، "! املعرفة " نار : واملعركة قائمة على النار املقدسة
ردهم عنها يف وحشية وعنف، لتنفرد وحـدها  واآلهلة ت! ليعرفوا أسرار الكون كلها، ويصبحوا آهلة

  !بالقوة، وتتفرد دوم بالسلطان
العالقة اليت اندست يف أوهام األوروبـيني، وصـارت   ! تلك إذن هي طبيعة العالقة بني البشر واهللا

وهم غري راضني ! العجز وحده هو الذي خيضعهم ملشيئة اهللا. تصرف أفكارهم ومشاعرهم بغري وعي
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حياولون ". املعرفة " ويطلبون " القوة " فهم يف حماولة دائمة يطلبون . ال ساكتني عنهعن هذا العجز و
"  -بلغتهم الالشعورية أيضاً  -أو . قوة الطبيعة -بلغتهم  -أو يقهروا . دائماً أن يقهروا هذا العجز

  !ا منه ناره املقدسةينتزعوا من اإلله الوثين القدمي الذي كانوا حياولون أن ينتزعو! األسرار" ينتزعون 
حيس الغربيون أن كل  -يف أعماق الال شعور  -وذا الدافع اخلفي املطبوع يف أعماق النفس الغربية 

  !ترفع اإلنسان فوق نفسه درجة، وترتل اإلله من عليائه بنفس القدر" العلم " خطوة خيطوها 
ض اإلله ويرفع اإلنسان، حىت كل فتح جديد من فتوحات العلم خيف: هكذا دائرة" املعركة " وتظل 

فيها اإلنسـان  " خيلق " تأيت اللحظة املرقوبة اليت يتحلب هلا ريق الغرب ويتلهف إليها، اللحظة اليت 
  !احلياة، ويصبح هو اهللا

" فهو نص تعبريهم، قاله جوليان هكسلي يف كتابه . وليس هذا التعبري من عندنا نصور به أفكار القوم
كما قاله غريه من العلماء األوروبيني وهم ينددون بفكرة اهللا وفكـرة  ". ديث اإلنسان يف العامل احل

  !الدين
* * *  

هذا الدافع اخلفي املطبوع يف أعماق النفس الغربية كان خانساً ال شك حتت القشرة املسيحية الـيت  
قـام   وما كادت القشرة تتفتت بفعل الصراع العنيف الذي. ظلت تطبع النفوس األوربية بضعة قرون

بني الكنيسة ودارون، أو بني الدين مبفهومه الرمسي وبني العلم، حىت برز على السطح ما كان متوارياً 
جيهرون بالعداوة السافرة، ويتعمدون البعد عن الدين والعقيدة، وينشرون " العلماء " من قبل، وصار 

  !! هو الذي خلق اإلنسانهذه اآلراء الكافرة اليت تقول إن اإلنسان هو الذي خلق اهللا، وليس اهللا
من أجل هذه الروح النافرة من  -ولو تدينت يف ظاهرها  -ومن أجل هذه الروح الوثنية يف حقيقتها 

العقيدة، املستكربة على العبادة، جند هذه املفارقة العجيبة بني احلسن بن اهليثم يف اإلسالم ودارون يف 
يف موضوع علمي حبت جاف ال ترفرف  -بصريات فبينما احلسن بن اهليثم وهو يكتب يف ال. أوربا

يبدأ حديثه باسم اهللا، وحيمده ويطلب منه التوفيـق، جنـد    -حوله نداوة املشاعر وال أنوار العقيدة 
، عن موضوع يشهد مبعجزة اخللـق  "التطور " و " األحياء " و " احلياة " وهو يكتب عن  -دارون 

جنده ينفـر   -ويستجيش الوجدان باخلشوع والعبادة ويكشف عن يد اخلالق املبدعة يف كل خطوة، 
! " إا ختلق كل شيء وال حد لقـدرا " اليت يقول عنها " الطبيعة " من ذكر اهللا، ويروح يستتر يف 

وما اهللا إذن إن كانت هذه هي الطبيعة؟ وكيف تقسو القلوب حىت متنع نفسها منعاً من ! سبحان اهللا
فتعمـى   -وهو واضح الداللـة   -وال يكتفي بذلك ! هذا املقام؟ذكر اهللا بصريح لفظه وصفته يف 

الطبيعة  -بصريته عن القصد والتدبري يف خلق اخلالق املدبر، فريوح يصف إهله اجلديد الذي يسجد له 
مل يستطع  -وهو البشر احملدود الطاقة الضئيل العلم  -لغري شيء سوى أنه ! بأنه خيبط خبط عشواء -

  !حلياةأن يدرك كل أسرار ا
  !أولئك العلماء.. وما نريد أن نظلمهم
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ورمبا كانت الوحشية البشعة الـيت  ! فرمبا كانت ظروفهم احمللية يف أوربا هي اليت كفرم من الدين
كانت الكنيسة األوربية تعامل ا العلماء من أمثال كوبرنيكوس وجاليليو، فتعذم وحترقهم من أجل 

رمبا كانت هذه الوحشية .. اليت تتشبث ا الكنيسة" املقدسة " علومات نظريام العلمية اليت ختالف امل
  !والدين" العلماء " هي اليت أوجدت اخلصومة والبغضاء بني 

  ..ولكننا نتبع فقط حوادث التاريخ
منذ سار كل منهما يف طريـق خيـالف   .. فمنذ حدثت هذه الفرقة العنيفة بني الدين والعلم يف أوربا

مشلت الغرب كله فلسفة مادية ملحدة كافرة، ال تؤمن باهللا، وال حتكّمـه يف  .. العداءاآلخر ويناصبه 
  !أمر من أمور احلياة، ويف أمر العلم خاصة من بني كل أمور احلياة

فتجرف من طريق العلم كل التراث اإلنسـاين  .. ومضت املوجة اليت أطلقها دارون تأخذ آخر مداها
  ..اخلالد من عقيدة وأخالق وتقاليد

وطلع إىل الوجود من بعد دارون فرويد وماركس يلوثان العقيدة ويصوران النفس اإلنسانية صـورة  
  .أقذار اجلنس عند فرويد، وأحقاد الصراع الطبقي عند ماركس.. بشعة مليئة باألقذار

يشتملون على عبقريـات  .. يف الطبيعة والكيمياء والفلك والرياضة والطب.. وطلع علماء كثريون
يرفضون السـري يف طريـق    -مع األسف  -ولكنهم .. ، ويفتحون آفاقاً جبارة يف هذه العلومجبارة

  !هداية اهللا -عن عمد  -العقيدة ويتنكبون 
لقد وعت أوربا جانباً من الدرس، حني اختلطت باملسلمني يف األندلس، ونقلت عنـهم املعـارف   

  .وطريقة الدراسة
  .رب واجللد والكفاحوالص.. أخذت عنهم اجلد والقصد والعزمية

  .أخذت عنهم احترام العلم والتوفر على البحث واإلخالص يف الدراسة
  .ولكنها أبت أن تأخذ اهللا، وتأخذ العقيدة

من أيدي املسلمني حني شغلتهم الفنت واللذائذ عـن   -شعلة املعرفة  -ولقد وقعت الشعلة املقدسة 
حىت فجـرت  . خطوات جبارة يف كل ميدان.. اًوسارت ا قدم. فتلقفتها أوربا.. املضي يف الطريق

  ..الذرة وأطلقت طاقتها يف الفضاء
مل تكن تأخذ العلم فريضة كما وصفه الرسول صـلى اهللا عليـه   . ولكنها مل تكن تسري يف طريق اهللا

  .فريضة تؤدى إىل اهللا، ويتقرب ا اإلنسان من محاه. وسلم
  .وسار به يف طريق الشر، وأبعد يف طريق الضالل ..وإذا ختلى العلم عن اهللا فقد تلقفه الشيطان

  !يصبح أداة الكفر، ويبعد اإلنسان عن اهللا -منحة اهللا إىل اإلنسان  -أول الشر أن العلم 
يصبح ذريعة الناس إىل الباطل، يف كل منحى مـن   -النور الذي يهدي اإلنسان إىل احلق  -والعلم 

تصادية والسياسية واألدبية والفكرية والروحية، وكل حبث يف البحوث االجتماعية واالق! مناحي احلياة
  !من البحوث



 ٢٧٦

" يصبح أداة الفسق واخلروج على األخالق، بنظريات  -" يعرف به احلالل واحلرام " الذي  -والعلم 
  !تؤيد الفساد" علمية 
املوت املرعب يصبح أداة التحطيم هلذه البشرية، يهددها ب -طريق اإلنسان إىل اخلري البشري  -والعلم 

  !يف هريوشيما وجنازاكي ماثلة يف األذهان" الصغرية " وما تزال جتربته .. كأبشع ما شهده اإلنسان
  !وإمنا مطية من مطايا الشهوات".. فريضة " ذلك ألنه مل يعد 

* * *  
  .واملسلمون اليوم يف حاجة إىل حكمة رسوهلم يتدبروا، ويتشربوا إىل األعماق

وقد صاروا يتلهون به يف عبث فاضـح ال يليـق   . رجعوا إىل العلم قداسته واحترامهيف حاجة ألن ي
  .بالبشر العاديني فضالً عن املسلمني
يدرسـون  " أساتذة " إن كانوا طلبة يف املدارس واملعاهد، أو .. إم يأخذونه يف استخفاف العابث

  !لته الغش واخلداع والتلفيقووسي. غايته الوظيفة أو الكسب أو الشهرة من أقرب طريق! للطالب
إم ال يعطونه من اجلد والعناية واالحترام حىت ما تعطيه أوربا الكافرة ؛ وهم أوىل مـن األوربـيني   
بالتقاليد العلمية العريقة اليت سار عليها جدودهم حني كانوا يعيشون يف ظل اإلسالم، ويستمدون من 

  .روح اإلسالم
اهللا عليه وسلم، يردهم إىل احترام العلم وتقديره، ويعيـدهم   لذلك هم يف حاجة هلدي الرسول صلى

  .لروح اجلد واإلخالص
وهم يف حاجة إليه كذلك ليعيدوا السالم للقلب البشري املمزق بني الدين والعلم، والدين واحليـاة،  

وحدهم، حني يؤمنون باهللا ويؤمنون بأنفسهم  -الغارق من جراء ذلك يف تيار الشر والضالل، وهم 
الذين يستطيعون عقد السالم يف ذلك القلب، بعقيدم الفريدة اليت توحد طريق الـدين وطريـق    -

  .وتصل املعرفة بطريق اهللا: بل توحد السماء واألرض، وتصل العمل بالعبادة والدنيا باآلخرة.. العلم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .رواه ابن ماجه] ٥[
  .لكرواه أمحد عن أنس بن ما] ٦[
  .من حديث رواه ابن عبد الرب عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه] ٧[
  ]. ٢٨[ سورة فاطر ] ٨[
  ]. ١٩١ - ١٩٠[ سورة آل عمران ] ٩[
]١٠ ..." [ هقرِز نكُلُوا ما وبِهاكني موا فشسورة امللك " فَام ]١٥ .[  
  ]. ١٩٤ - ١٩٣[ سورة آل عمران ] ١١[
  .٨رقم  ٥٨ص  ١الترغيب والترهيب ج : عن معاذرواه ابن عبد الرب ] ١٢[

===============  
  قبل أن تدعوا فال أجيب)  ٣(قَبسات من الرسول صلى اهللا عليه وسلم
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دخل علي النيب صلى اهللا عليه وسلم فعرفت يف وجهه أن قد حضره : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

ستمع ما يقول، فقعد على املنرب، فحمد اهللا وأثـىن  شيء، فتوضأ وما كلم أحداً، فلصقت باحلجرة أ
مروا باملعروف واوا عن املنكر قبل أن تدعوا فـال  : إن اهللا يقول لكم. يا أيها الناس: " عليه، وقال

رواخ . فما زاد عليهن حىت نـزل ". أجيب لكم، وتسألوين فال أعطيكم، وتستنصروين فال أنصركم 
  ].١٣[ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه 

* * *  
وسعت رمحيت كل شيء؟ اهللا الذي : أو حقاً يدعو الناس فال يستجيب اهللا هلم؟ اهللا الذي يقول! يا اهللا
  ؟)وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان: (يقول

  هل ميكن أن حيدث ذلك؟
  !وما ميكن أن يكون ذلك إال حقاً. وصدق رسوله. صدق اهللا

  .له النفس فرقاً ويقشعر الوجدان رعباً وإنه حلق ترجتف
وماذا يبقى للناس إذن؟ ماذا يبقى هلم إذا أوصدت من دوم رمحة اهللا؟ وملن يلجئون يف هذا الكـون  

. ويبقى اإلنسان يف العـراء .. العريض كله وقد أوصد الباب األكرب الذي توصد بعده مجيع األبواب
  ميه شيء من لفحة اهلاجرة وقسوة الزمهرير؟العراء الكامل الذي ال يستره شيء، وال حي

  .ألنه أفظع من أن يطيقه اخليال.. أال إنه اهلول البشع الذي يتحامى اخليال ذاته أن يتخيله
يهوي إىل حيث ال يعلم أحـد  . فراح يهوي.. اخليط الذي ميسكه بالقدرة القاهرة القادرة قد انقطع

تتمزق .. يتحطم. يصطدم يف كل شيء. ى الدواميتقلب عل. يهوي يف الظلمات. وال يالحقه خيال
فَكَأَنما خر من : (من نفسه يذوق من اآلالم ما ال يطيق" جزء " وكل .. يتناثر يف كل اجتاه.. أوصاله

  ].١٤) [السماِء فَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِي بِه الريح في مكَان سحيقٍ
  .ي يدعو اهللا فال جييبه، ويسأله فال يعطيه، ويستنصره فال ينصرهذلك هو املخلوق البائس الذ

  !الذين يدعونه ويسألونه ويستنصرونه؟ -املسلمني  -فهل كتب اهللا ذلك اهلول البشع على عباده 
  .ولو بأضعف اإلميان.. حني يكفون عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر.. نعم

* * *  
  .إلنسان خليفة يف األرضلقد اقتضت إرادة اهللا أن يكون ا

هو القوة الفعالة يف هـذا   -الذي يستمد قوته من اهللا  -واقتضت إرادته كذلك أن يكون اإلنسان 
  .الوجود

  ].١٥) [وسخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ(
ع، واإلنسان هو الذي واإلنسان هو الذي غري الواق. واإلنسان هو الذي ينتج. اإلنسان هو الذي يعمل

  .ينشئ النظم ويقيم األوضاع
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بل من هذا اإلسالم . اإلنسان هو القوة اإلجيابية يف األرض، يف ذات اللحظة اليت يسلم كيانه كله هللا
وسخر لَكُم ما في السماوات وما في ! (الكامل هللا، يستمد اإلنسان طاقته اإلجيابية كلها على األرض

  ].١٦) [جميعاً منه الْأَرضِ
سبحانه إِذَا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَـه  . (لقد اختار اهللا أن يكون اإلنسان هو أداته العاملة يف األرض

  .وعلى ذلك جرت سنته منذ خلق األرض واإلنسان) كُن فَيكُونُ
صوره العقل الغريب اجلاحد الضيق املغلق بسنته على النحو الذي يت" مقيداً " واهللا سبحانه وتعاىل ليس 

ومـن مث ينكـر   .. وحتميتها اليت ال ميكن أن تتغري" القوانني الطبيعية " البصرية، وهو يتحدث عن 
  !املعجزات

والدليل أنه يصـنع  . ليس اهللا مقيدا بسنته وال حمكوماً ا، سبحانه وتعاىل عن ذلك علواً كبرياً! كال
  .يد، وفق حكمته اليت يعلمها وحده وال يطلع عليها أحداً من خلقهاخلوارق واملعجزات حني ير

ولكن مشيئته سبحانه هي اليت اقتضت أن تسري األمور على هذه السنة، حىت يعرف النـاس النتـائج   
حني يعرفون األسباب، فيسريوا يف األرض على بصرية، حىت وهم ال يعلمون الغيب احملجـب عـن   

  .األبصار
  .اس وهدى لبصائرهموكان ذلك رمحة بالن

يستطيع النـاس   -اليت شاءت إرادة اهللا احلرة القادرة أن تكون ثابتة  -فعلى أساس هذه السنة الثابتة 
  .تفهم الكون من حوهلم، والتعرف على أسراره، والتوفيق بني أنفسهم وبني الكون واحلياة

ت اليت اخترعوها، وكل الفوائد الذي علمه الناس منذ البدء حىت اليوم، وكل املخترعا" العلم " وكل 
  .اليت جنوها، واخلدمات اليت حصلوا عليها مل تكن لتوجد لوال ثبوت السنة واطرادها وعدم ختلفها

النظم السياسية : فكل النظم القائمة على جتارب البشرية.. وكذلك احلياة اإلنسانية يف حميطها الشامل
فهذا وحده هو . لتقوم لوال ثبوت هذه السنة واطرادهامل تكن .. واالقتصادية واالجتماعية والعمرانية

  .الذي جيعل للتجربة قيمة، وجيعلها جماالً للفائدة وحمالً لالعتبار
إذا كانت كل جتربة منقطعة عن  -علمية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية  -وإال فما قيمة التجارب 

كيف يتعلم الناس أن هذا ضار وهذا نافع، غريها، قائمة بذاا، ال تتصل بشيء وال تنتهي إىل شيء؟ و
  فيعرضوا عن األول ويقبلوا على األخري؟

هي رمحة اهللا إذن بالناس أن جيعل هلم سنة ثابتة، وجيعلها واضحة، وجيعلها حمالً للعربة، ويوجه إليها 
فَانظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ  قَد خلَت من قَبلكُم سنن فَِسريوا في الْأَرضِ: (الضمائر، ويوقظ هلا القلوب

نيقتلْمظَةٌ لعومو دىهاسِ ولنانٌ ليذَا به كَذِّبِني١٧) [الْم.[  
* * *  

أن يكون البشر هم أدوات العمل يف األرض وهـم كـذلك    -كما قلنا  -وقد اقتضت هذه السنة 
  :أدوات التغيري

  ].١٨) [ومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُِسهِمإِنَّ اللَّه ال يغير ما بِقَ(
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فالسماوات واألرض ومن فيهن . ولن يعجز اهللا سبحانه أن يغري ما بالقوم دون أن يغريوا ما بأنفسهم
  .وهو املتصرف وحده يف اجلميع مبا يشاء وكيفما يشاء. وهو القاهر فوق عباده. ملكه

 -وهو إرادة اهللا  -وأن يكون التغيري . اً إجيابياً يف احلياةأن يكون اإلنسان عنصر.. ولكنه هكذا شاء
مرتبطاً بإرادة اإلنسان، مقضياً عن طريقه، نافذاً من خالله، ممتزجاً بكيانه كله مـن عمـل وفكـر    

  .وشعور
وإال فما هو يف ذاته لوال هذا العطف .. واحلمد هللا من اإلنسان أن جعل له كل هذه القيمة يف األرض

أليس هو من طني هـذه األرض،  . ليه؟ لوال تلك النفخة اإلهلية اليت جعلت منه ما هو عليهالرباين ع
  يستوي يف ذلك مع الصرصار احلقري والوحش الكاسر واحليوان البهيم؟

  ..ولكن هلذا التكرمي تبعاته ومقتضياته
  .تبعاته أن يكون اإلنسان قوة إجيابية حقاً، وأن يعمل مبقتضى ذلك يف واقع احلياة
  .تبعاته أن يعمل، وأن يكافح، وأن يصارع، وال يسلِّم، وال ينخذل، وال يستكني

كُنتم خير أُمة أُخرِجـت للنـاسِ تـأْمرونَ    : (تبعاته أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويؤمن باهللا
ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرع١٩) [بِالْم.[  

وهو أضـعف  .. فإن مل يستطع فبقلبه.. بيده، فإن مل يستطع فبلسانه.. تبعاته إذا رأى املنكر أن يغريه
  .اإلميان
* * *  

  .وليس املعروف أو املنكر شيئاً حمدوداً يف هذه األرض، أو ميداناً دون ميدان
وتبعات . باملنكركل شأن من شئون الناس، كرب أو صغر، ميكن أن جيري باملعروف وميكن أن جيري 

اإلنسان تستلزم مالحقته هلذه الشئون كلها، والرقابة عليها، والتأكد من جريها باملعروف وبعدها عن 
  !فالنتيجة هي الفساد.. وإال! املنكر

فقد اقتضت سنته أن يراقب الناس شئون األرض، ويدفع بعضهم بعضـاً إىل  . تلك أيضاً هي سنة اهللا
ولَوال دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدت الْأَرض ولَكن : (األرضالصالح والرشد، وإال فسدت 

نيالَملَى الْعلٍ عذُو فَض ٢٠) [اللَّه.[  
ولكنها كذلك هي السبيل األوحد النتظام األمور، فحـني  .. وإا لتبعة ثقيلة تنوء حبملها األكتاف

ال جيرؤ الباطل أن  -مع اإلميان باهللا  -باملعروف والنهي عن املنكر  يؤدي كل إنسان واجبه من األمر
  .ويظل احلق هو القوة الغالبة الفعالة اليت تسيطر على األمور. يعيش، وال جيرؤ املنكر أن يستأسد

  .أما حني ينام عن هذا الواجب املقدس فالشر يغري، والشر يهيج، والشر يسيطر على احلياة
  ..بذلك يف التاريخوقد جرت سنة اهللا 

أميا أمة حية متيقظة، ترقب شئوا بنفسها، وحترص على أداء كل واجب، وتنفر من كل تقصري، فهي 
  .األمة الناجحة، وهي اليت متلك السلطان
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وأميا أمة تراخت وأمهلت، وتركت الباطل يسيطر على شئون الناس فلم تنصره، فهي األمة الفاشلة، 
  .دماروهي األمة اليت حل ا ال

  .وقوة اتمع وضعفه رهني ذا وذاك
فاتمع الذي يتناصح الناس فيه باخلري ويتناهون عن املنكر، هو اتمع املترابط املتساند القوي، الذي 

واتمع . يتقدم إىل األمام حثيثاً، وينتقل من خري إىل خري، حبكم تضافر الطاقة وتوجهها إىل اإلصالح
كل إنسان على مزاجه، ويتركه اآلخرون ملا يفعل، هو اتمع املفكك املنحـل،   الذي يأيت املنكر فيه

  .الذي ميضي إىل الوراء حتماً، وينتقل من ضعف إىل ضعف، حبكم تبدد الطاقة وانصرافها إىل الشر
لك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داود وعيسى ابنِ مريم ذَ(

  ].٢١) [كَانوا ال يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ
  .وكذلك لعن الغرب يف التاريخ احلديث

 أما املسلمون األوائل، الذين كانوا خري أمة أخرجت للناس، والذين كانوا يأمرون باملعروف وينهون
أمـة  . أمة متينة البناء وثيقـة األسـاس  . عن املنكر ويؤمنون باهللا، فقد كانوا أمة قوية قاهرة غالبة

تكافح احلكومات الظاملة من داخلها، والغزاة الربابرة من . استطاعت أن تكافح كل قوى الشر وتعيش
  .وتصمد هلذا الشر كله وتتغلب عليه.. خارجها، من التتار مرة والصليبيني مرة

.. ملا عادوا ال يتناهون عن منكر فعلوه.. ملا تعبوا من األمر باملعروف والنهي عن املنكر.. لما كفواف
فصاروا فتاتاً متهاوياً تلتقمه قوى .. جرت عليهم السنة األبدية اخلالدة اليت بينها هلم اهللا وحذرهم منها

  .الشر من الداخل واخلارج على السواء
امل اإلسالمي قد ضعف وهان واستعمر ألنه غرق يف اجلهالة والتـأخر  ولقد يبدو ألول وهلة أن الع

وألن حكامه الطغاة كانوا مشغولني . وألنه انقسم على بعضه فتنازعته األحقاد. واالحنطاط واجلمود
وألن املظامل االجتماعية واالقتصادية قسمت النـاس إىل  . بلذائذهم عن أن يلتفتوا إلصالح الشعب

. الك متلك كل شيء، وعبيد من الشعب ال ميلكون شيئاً غري الذل والفقر واهلـوان طغمة ظاملة من امل
وألن القوة احلربية واإلنتاجية للعامل اإلسالمي تضاءلت واحنسرت بينما كانت أوربا تصعد يف كـل  

  ..ميدان
 ولكن ما ذاك؟ ما هو يف حساب احلقائق إال السكوت عن املنكر وعدم.. وإنه لكذلك حقاً وصدقاً

  !األمر باملعروف؟
  ].٢٢) [وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ: (أمل يأمر اهللا بالعدل

إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمالئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُوا فـيم كُنـتم قَـالُوا كُنـا     : (وعدم السكوت للظلم
أَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتهاجِروا فيها فَأُولَئك مأْواهم جهنم وساَءت مستضعفني في الْ

  ، ولكنهم تركوا حكامهم يظلموم واستكانوا هلم فلم يغريوا عليهم؟]٢٣) [مصرياً
، ولكنهم سكتوا ]٢٤) [م ما استطَعتم من قُوةوأَعدوا لَه: (أمل يأمر اهللا بإعداد العدة واستحضار القوة

  عن االستعداد وضعفوا واستكانوا، ومل يطالبوا باجلهاد يف سبيل اهللا ومل يتجهوا إليه؟
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، وحض عليه ]٢٥[) اقْرأْ وربك الْأَكْرم الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ علَّم الْأنسانَ ما لَم يعلَم: (أمل يكرم اهللا العلم
  ، فلم يسعوا إىل العلم وغرقوا يف اجلهالة؟]٢٦" [طلب العلم فريضة : " رسوله

، فتركوه دولة بني اإلقطاعيني ومل يثوروا ]٢٧) [دولَةً بين الْأَغْنِياِء منكُم(أمل يأمر اهللا بأال يكون املال 
  أمر به اهللا؟ عليهم إحقاقاً لكلمة اهللا يف األرض، وإحقاقاً للعدل الذي

، فعاشروهن بالظلم ]٢٨) [وعاشروهن بِالْمعروف(أمل يأمر اهللا الرجال أن يعاشروا النساء باملعروف 
وهـن صـانعات    -وأجحفوا حبقوقهن، وتركوهن طعمة للجهل وانزواء الشخصية وضآلة الكيان 

  ودة اآلفاق ضئيلة اإلنسانية؟فخرجت من بني أيديهم أجيال من البشر هابطة األنفس حمد -الطفولة 
  فأي معروف أمروا به وأي منكر وا عنه، وأي إميان باهللا؟

وال : (فاستعبدوا وهم األعلون لو كانوا مؤمنني.. وغضب عليهم اهللا.. عندئذ جرت عليهم سنة اهللا
نِنيمؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزحال توا وهِن٢٩) [ت.[  

* * *  
أو يدعونه فال يستجيب هلم، ويسألونه فـال  .. يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر.. تلك سنة اهللا

  ..يعطيهم، ويستنصرونه فال ينصرهم
كـذلك  . وعن طريقهم ينفذ اهللا أمـره . هم أدوات اهللا يف األرض -شاءت حكمته ذلك  -ألم 

عـن   -سبحانه  -ال عجزاً من اهللا ) ومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُِسهِمإِنَّ اللَّه ال يغير ما بِقَ: (اقتضت سنته
التغيري بغري تلك األدوات، أو بغري أدوات على اإلطالق، ولكن تكرمياً هلذا اخلليفة يف األرض، ومنحه 

  .حرية التصرف وحرية السلوك
  .اهللا عليه وسلموحني نفهم هذه السنة نفهم ذلك احلديث الذي نطق به الرسول صلى 

فإن السنة متضـي، والعمـل ينفـذ،    .. فإذا كانت األدوات جاهزة للعمل، متوجهة إليه، متوفرة له
  .واإلصالح يتم

متضي باإلبقـاء علـى   . فإن السنة متضي كذلك يف طريقها.. وإذا كانت األدوات معطلة أو فاسدة
  .الفساد، والزيادة فيه، وعدم التغبري عليه، وعدم اإلصالح فيه

وعندما يدعو الناس وهم قاعدون عن العمل، وحني يسألون وهم كساىل، وحني يستنصرون وهم ال 
  ..فعند ذلك ال يستجيب اهللا هلم وال يعطيهم وال ينصرهم.. يعدون عدة النصر

  ..ألم ال يستحقون النصر
  !وكيف يستحقون وهم قاعدون؟

  !وكيف يثبتون عليه لو منحهم اهللا إياه؟
أَو حيفظونه؟ أيدوم هلم؟ وكيف . فأنزل عليهم النصر وهم قاعدون -سبحانه  -ري سنته هب أن اهللا غ

حيفظونه وهم فاسدون مفسدون، متهالكون متهاوون، ال قدرة هلم وال عزمية وال دراية بـأمر مـن   
  األمور؟

  ].٣٠) [م يظْلمونَوما كَانَ اللَّه ليظْلمهم ولَكن كَانوا أَنفُسه. (من أجل ذلك ال ينصرهم
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إن اهللا قد اختار أن يكون اإلنسان هـو أداتـه املنفـذة يف    . إن طريق النصر واالسستنصار واضحة
  .األرض، حني يستقيم إىل اهللا، ويهتدي إليه، ويعمل من أجله، وحيبه وخيشاه

، وحيث ينـزِل  فمن أراد النصر، من أراد أن يدعو اهللا فيجيبه، ويسأله فيعطيه فليكن حيث يريده اهللا
  .عليه نصره وعطاءه فينفع النصر، وينفع العطاء

فمن أراد النصـر فليسـر يف الطريـق    . والنصر والعطاء من هذا الطريق وحده. وطريق اهللا واضحة
أما إن هجر الطريق األوحـد، وراح  . وال خيلف اهللا وعده. فإنه مالق وعد اهللا احلق. وليمض قدماً

  فمن أين يصيبه النصر، وهو منصرف عنه وموليه األدبار؟ يتسكع يف كل طريق غريه،
* * *  

ونسيت منـها  . اجلانب الذي نسيه املسلمون اليوم -ولقد وعت أوربا جانباً من سنة اهللا يف األرض 
  !اجلانب الذي وعاه املسلمون -جانباً آخر 

من . ية هي أداة اإلصالحوأن الطاقة البشر. ولقد وعت أوربا أن اإلنسان هو القوة الفعالة يف األرض
  .أجل ذلك اجتهت مهتهم لتجنيد هذه الطاقة، وتوجيهها إىل العمل املنتج يف واقع احلياة

  .ووصلوا يف ذلك إىل درجة معجِبة من النشاط والتنظيم والدأب املنتج العجيب
  .ذلك ما نسيه املسلمون اليوم وهم يتواكلون ويتقاعسون، وينتظرون وهم قاعدون

  !ا نسيت اهللاولكن أورب
  .نسيت أن تعمل يف سبيله، وتعيش يف سبيله، وتنتج يف سبيله

  .ومضت بطاقتها اإلنتاجية الضخمة يف سبيل الشيطان
  .ومن مث قام هذا الصراع الرهيب الذي يوشك أن يدمر وجه األرض

  .واملسلمون يعرفون اهللا
  ] ".٣١[ احفظ اهللا حيفظك: " ولكنهم يعرفونه يف ظاهر قلوم وال حيفظونه

يعرفونه وال يأمترون بأمره وال ينتهون بنهيه وال يعملون يف سبيله، ويشركون به كثرياً مـن قـوى   
ومن مث فهـم ال  . وما عبدوه حق عبادته) وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه. (األرض املادية أو البشرية سواء

  .يسريون بعد على الطريق
وإن كانت سنته قد اقتضت كذلك أنـه  .. وجيتهد يصل إىل شيء وقد اقتضت سنة اهللا أن من يعمل

وهو ما يوشك أن حيدث يف الغرب . يضيع هذا الشيء يف النهاية ما مل يسر يف الطريق الذي رمسه اهللا
  .اليوم

  !يعرف اهللا ويدعوه ويسأله العطاء -نظرياً  -ولو كان .. ولكن من ال يعمل ال جيد على اإلطالق
وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا : (كلفون أن يهدوا البشرية الضالة إىل الطريقواملسلمون هم امل

  ]).٣٢[شهداَء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً 
: اهللا والطريق معروف كما رمسه. ولن يهدوا الناس حىت يهتدوا هم أوالً إىل اهللا ويسريوا على الطريق

  ..".مروا باملعروف واوا عن املنكر قبل أن تدعوا فال أجيب: إن اهللا يقول لكم" 
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  ]. ١٣[ سورة اجلاثية ] ١٥[
منهج " من كتاب " قابلة يف النفس البشرية خطوات مت" يف فصل " السلبية واإلجيابية " انظر ] ١٦[

  ".التربية اإلسالمية 
  ]. ١٣٨ - ١٣٧[ سورة آل عمران ] ١٧[
  ]. ١١[ سورة الرعد ] ١٨[
  ]. ١١٠[ سورة آل عمران ] ١٩[
  ]. ٢٥١[ سورة البقرة ] ٢٠[
  ]. ٧٩ - ٧٨[ سورة املائدة ] ٢١[
  ]. ٥٨[ سورة النساء ] ٢٢[
  ]. ٩٧[ سورة النساء ] ٢٣[
  ]. ٦٠[ سورة اإلنفال ] ٢٤[
  ]. ٥ - ٣[ سورة العلق ] ٢٥[
  .انظر الفصل السابق ذا العنوان] ٢٦[
  ]. ٧[ سورة احلشر ] ٢٧[
  ]. ١٩[ سورة النساء ] ٢٨[
  ]. ١٣٩[ سورة آل عمران ] ٢٩[
  ]. ٤٠[ سورة العنكبوت ] ٣٠[
  .حديث رواه الترمذي] ٣١[
  ]. ١٤٣[ سورة البقرة ] ٣٢[

==========================  
  ال تفكروا يف ذات اهللا)   ٤(قَبسات من الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  
  سبحانه، وهل يطيق بشر أن يفكر يف ذاته؟

هل تطيق الذرة اهلائمة التائهة الفانية احملدودة أن حتيط حبقيقة األزل واألبد، اليت ال آخر هلا وال 
  !حدود؟

يف ذات اهللا وهي واصلة إىل " التفكري " فما حاجتها إىل  ..إن وصلت واتصلت باهللا.. وإن اهتدت
  !محاه؟

  وهل فرغ اإلنسان من تدبر أسرار الكون، ليفكر يف ذات اخلالق سبحانه، ليس كمثله شيء؟
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" إىل حقيقة جوهرية واحدة من حقائق الكون؟ أم إنه ما يزال يف حميط " علمه " هل وصل يف 
  األعماق؟ال جيرؤ على الدخول يف " الظواهر 

من هول .. ولكنه فجأة تراجع.. لقد دفعه اإلقدام مرة فتقدم فحطم الذرة وكاد يصل إىل اهول
  !االنفجار

وإمنا ! مل يكن تفجر الذرة وانطالق طاقتها اهلائلة املروعة هو الذي أصابه بالذعر وأصابه بالذهول
  .أسرار الوجوداجلديد الذي وصل إليه، فأعاده إىل حيث كان من " الكشف " كان 

الذي حبث " اهول " ، وأن هذه الطاقة هي "طاقة " ، وإمنا هناك "مادة " لقد اكتشف أنه ليس مثة 
  .عنه ألوفاً من السنني أو ماليني، مث عاد من حيث بدأ، مل يزد علماً إال بظواهر األشياء

وإمنا يعرف من صفاا . اال يعرف جوهره". ذاا " األشياء املوجودة يف الكون ال يعرف اإلنسان 
  .ومظاهرها

فأي قفزة يف الفضاء جمنونة تلك اليت تدفعه إىل أن يترك األشياء املخلوقة احملدودة الصغرية، اليت يعجز 
  !؟"حقيقتها " عن معرفة ذاا، فيحاول أن حييط بالذات اإلهلية، ويصل إىل 

  .خبل اليستقيم مع التفكري السليم
وإذا عجزت عن أن . أنك إذا عجزت عن الصغري فأنت أعجز عن الكبري "املنطق " فأبسط قواعد 

  .تسري ميالً فستهلكك مئات األميال فضالً عن األلوف واملاليني
  ..والكون أمام اإلنسان واسع هائل عريض

  فهل فرغ من أمره؟ هل وصل إىل آخر أبعاده؟ هل أحاط به علماً، بل تصوراً وخياالً؟
  !الرمسي فإنه وحده يبهر اخليال ويذهل الرءوسفلنسمع هنا كالم العلم 

أي أن النور، وسرعته . إن أقرب جنم إلينا يبعد عن الشمس فوق األربع من السنوات الضوئية" 
إنه على . ميل يف الثانية، يقطع املسافة من الشمس إىل أقرب جنم يف حنو أربع سنوات ١٨٦٠٠٠

إنك لو مثلت الشمس بنقطة . ميل ٢٦؟؟؟ ٠٠٠؟؟؟ ٠٠٠؟؟؟ ٠٠٠؟؟؟ ٠٠٠مسافة تبلغ حنواً من 
  ].٣٤" [أميال  ٤أخرى تبعد عن النقطة األوىل بنحو 

سنة  ١٠٠؟؟؟ ٠٠٠وقطر القرص حنو من ... وهي قرص مفرطح، كالرغيف. ارة قرص عظيم" 
ألف  ٦٠٠فقطر هذا القرص حنو من . مليون مليون ميل ٦والسنة الضوئية مسافة مقدارها . ضوئية

  ].٣٥" [وارتفاعه حنو عشر ذلك . يون ميلمليون مل
  .وهناك جمرات أخرى كثرية يف الكون غري ارة اليت تتبعها جمموعتنا الشمسية

. إا مائة مليون من ارات. كم عددها؟ مائة؟ ألف؟ ألفان؟ ال.. هذه الدنييات، اليت تشبه جمرتنا" 
  ].٣٦"!! [ مائة مليون جزيرة يف فضاء هذا الكون الواسع وقد تزيد

  .وهو مظهر واحد يعجز عن محله اخليال وتعجز العقول. للكون" احمليط اخلارجي " هذا يف 
هباءة منثورة يف حميط الكون، ال متسكها إال . تلك الذرة اهلائمة يف الفضاء. فلننظر يف األرض وحدها

  .القدرة القادرة اخلالقة املبدعة
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كم كهفاً يف جباهلا وكم حفرة يف أراضيها؟ كم نقطة ! رية؟كم جبالً ا وكم راً وكم حبراً وكم حب
  من املطر بط إليها وكم ذرة من البخار تصعد منها آناء الليل وأطراف النهار؟

  وكم ا من أنواح احلياة؟ احلياة النباتية واحليوانية واإلنسانية؟
" ونبات خمتلف ألوانه كم ألفاً من صنوف النبات على وجه األرض؟ وأي دقائق تفرق بني نبات 

  ؟"يسقى من ماء واحد ونفضل بعضها على بعض يف األكل 
  وكم ألفاً من صنوف احليوان والطري واحلشرات يف السهول والفيايف والقفار والوديان والغابات؟

  وكم مليونا من البشر من خمتلف األلوان واللغات والعقائد واألفكار؟
  كم فيه من معجزات اخللق؟.. اإلنسان الواحدبل النبات الواحد واحليوان الواحد و

  هل يفرغ اإلنسان من تأملها؟. الزهرة الواحدة البديعة التناسق املعجزة التلوين
الذي متثله زهرة واحدة من تلك " بالفن " إن أمهر املصورين وأقدر الرسامني ليعجز عن اإلحاطة 

  .الزهور
قها، وما فيها من جاذبية للعني واحلس، زائداً كله عن فإن ما فيها من تعداد األلوان، وتدرجها، وتناس

إن هذا كله آلية تبهر .. عنصر الضرورة الذي يستلزم أعضاء التذكري وأعضاء التأنيث وال زيادة
  .النفوس

.. الذي مييز عضواً من عضو يف كيان النبات اجلذر والساق واألوراق والزهور" التخصص " و 
  !ني شيئاً واحداً ال ختصص فيه وال متييزوكلها من حبة واحدة تبدو للع

  "!مادة " الشمس إىل " طاقة " وعملية التمثيل الضوئي اليت حتول 
بل حبسب .. وتوزع النبات على سطح األرض حبسب توزيع احلرارة والربودة واجلفاف والرطوبة

ام دورما اليت خيلف مبعىن انتظ" اختالف الليل والنهار " فقد أثبت العلم أن ! توزيع النور والظالم
! هو الذي يوزع النبات على سطح األرض.. فيها أحدمها اآلخر، ومبعىن اختالف طوهلما كذلك

وكل زهرة حتتاج إىل فترة معينة ! والزهرة تتكون يف فترة اإلظالم ال يف فترة النهار. فلكل نبات زهرة
ليل والنهار حبسب حاجة كل زهرة ومن مث تتوزع أنواع النبات على أطوال ال! من الظالم حىت تطلع

وإذا أخذت نباتاً حيتاج إىل ظلمة اثنيت عشرة ساعة لكي يزهر، وزرعته يف مكان ليله ال ! إىل الظالم
  !يزيد عن عشر ساعات، فإنه قد ينبت، ولكنه ال يزهر، ومن مث ال يصل إىل اإلمثار

  !واحليوان الواحد كم فيه من موافقات عجيبة ومعجزات؟
وجهاز اهلضم والتنفس . واألنياب واألظافر معجزة. واجللد والشعر معجزة. حدها معجزةاحلواس و

  .واإلنسال كلها معجزات
 -يف رأي العني  - وهي كلها يف األصل بويضة واحدة أو حيوان منوي . كل عضو خمصص لوظيفة

  .غري مميز األجزاء
  كم معجزة يف خلقه؟ ..قمة احلياة على سطح األرض وسيد املخلوقات فيها.. واإلنسان
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كلها، وإن كان يف كل منها ما حيري العقل ويذهل الفكر، من شدة " احليوانية " ودعك من خواصه 
  .الدقة وعجيب التناسق وعظمة القدرة اليت يئ لكل خلق ما يصلح له وما يعينه على أداء وظيفته

 اإلنسان وصارت أروع ودعك من أن هذه اخلصائص اليت يشترك فيها مع احليوان قد ارتفعت يف
  .وأعجب وأدق وأكمل

. أي إعجاز. انظر إىل عقله وانظر إىل روحه. وانظر يف خصائصه اليت تفرد ا ومتيز على كل اخللق
  !أي إعجاز

ما العقل؟ كيف يفكر؟ كيف يصل إىل احلقائق؟ كيف يرتب بعضها على بعض ويستنبط بعضها من 
  بعض؟

  أم طاقة؟ وكيف متيزت عن الطاقات األخرى كلها وتفردت عنها؟ وما التفكري؟ كهرباء هو أم مادة؟
  وما الروح؟ ذلك اهول؟

كيف يتسىن لإلنسان الضعيف القوة، احملدود الطاقة، احملدود مدى احلواس، أن يتصل باهول األعظم 
  ويقبس منه قبسات؟

! يا سارية اجلبل كما حدث لعمر بن اخلطاب حني صاح) التخاطر من بعد(كيف حيدث التليباثي 
  ومسعه سارية على بعد ألوف األميال؟

  كيف حيدث احللم التنبئي الذي يكشف جانباً من اهول الذي مل حيدث بعد يف حميط احلواس؟
من حب وكره، ونسيان وتذكر، وخصام وألفة، ونثر وشعر، وعمل " املعلوم " بل كيف حيدث 

  وتفكري؟
* * *  

  :لبل نرجع إىل الوراء خطوة لنسأ
ما تلك القوة العجيبة الكامنة يف البذرة، فإذا هي تنمو، وإذا هي خترج شطئاً ينفذ من باطن األرض 

  بقوة ليظهر على السطح، مث يطول ويورق ويزهر ويثمر مث ميوت؟
وما تلك القوة العجيبة الكامنة يف البويضة واحليوان املنوي، فإذا لقاؤمها املعجزة الكربى اليت تنشئ 

  احلياة؟
اخللية املفردة الواحدة اليت بدأت احلياة منها على سطح . بل ما تلك القوة الكامنة يف اخللية احلية

  األرض؟
اسمة يف املادة، " الذرة " بل ما تلك القوة العجيبة الكامنة يف اخللية اجلامدة أو اليت ختال جامدة يف 

  .أو املنطلقة يف اإلشعاع
  و ميلك أن يصل إىل األسرار؟هل يعرف اإلنسان ما تلك القوة أ

* * *  
  ".احلقيقة " ومبلغه من " العلم " ذلك مبلغ اإلنسان من 

  .ومع ذلك ال يعرف قدر نفسه، ويروح يشطح يف اآلفاق



 ٢٨٧

  فهل يقدر؟. يريد أن حييط بذات اهللا. الكربى" احلقيقة " يريد أن يعرف 
  ة أداة وأية وسيلة؟فكيف يصل؟ بأي.. هب أن أحدا مل مينعه ومل ينهه من التفكري

  العقل؟
إن احملدود ال حييط بغري احملدود، والفاين ال حييط مبكن ال : أو ليس العقل ذاته هو الذي قال لإلنسان

  .يدركه الفناء
  فيم إذن تسخري العقل فيما يقول العقل ذاته إنه مستحيل؟

  وهل وصل الناس إىل شيء حني سخروا عقوهلم لذلك املبحث املستحيل؟
يف مجيع أطوارها ومجيع حماوالا إىل حقيقة واحدة مستقرة تكشف للناس " الفلسفة " ت هل وصل

  !عن اهول؟ أم باءت كلها بالفشل اجلازم والعجز احملتوم
وهل هذه التخبطات اليت كتبها الفالسفة يف شأن اهللا حقيقة بأن ينظر إليها عاقل ويوليها شيئاً من 

  اهتمامه؟
  !ما وراء النطح يف الصخرة اليت حتطم الرءوس؟! وفيم هذا العناء كله؟

فما له ال يصل عن الطريق املعبد املفتوح؟ ما له يلف ويدور، ! إىل اهللا؟ سبحان اهللا" يصل " أيريد أن 
  !الذي ركبه اخلبال" كاملخووت " ويعود 

تصل به إىل  يريد أن يصل إىل اهللا؟ أما حيس يف أعماق نفسه السبيل؟ أما يترك العنان للفطرة وهي
هناك؟ أما يدع روحه حتلق وحدها، عارفة طريقها إىل النور الذي قبست منه وهي كائنة يف علم اهللا 

  ؟..منذ اآلزال واآلباد
  !الطريق هو اإلميان

  !والفطرة تعرف الطريق
ال يكبلها بقيود مصطنعة من فلسفة منحرفة . وما حيتاج اإلنسان إال إىل أن يدع فطرته على سجيتها

وال يغشيها بركام الشهوات الغليظة والرتوات اهلابطة اليت حتجب شفافيتها ومتنع عنها . علم فطري أو
  .النور

  !ألن اهللا فطرها على اهلدى إليه.. وهي وحدها ديه إىل اهللا
فليكن ذلك العون األكرب هو تدبر آيات اخللق، .. وإن أراد عوناً للفطرة وهي يف الطريق إىل اهللا

  .آيات القدرة يف صفحة الكون احلافلة باملعجزاتوالبحث عن 
  .وذلك هو الذي يعينه على السبيل. فذلك هو الذي يطيقه

)ذْكُري ينابِ الَّذي الْأَلْبأُولل ارِ لَآياتهالنلِ واللَّي الفتاخضِ والْأَرو اتاوملْقِ السي خإِنَّ ف ونَ اللَّه
وداً وقُعاماً ويالً قاطذَا به لَقْتا خا منبضِ رالْأَرو اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيو وبِهِمنلَى جع

  ].٣٧) [سبحانك فَقنا عذَاب النارِ
وآيات اهللا يف الكون عميقة الغور جداً، وهي يف الوقت ذاته معروضة يف وضوح ويسر لكل عني 

  .قمتفتحة وكل قلب طلي
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  ].٣٨) [ويرِيكُم آياته فَأَي آيات اللَّه تنكرونَ(
  .ويف كل شيء منه آية ملن أراد التذكر أو ألقى السمع وهو شهيد. إن الكون كله آية اهللا

يف (النبتة احلية اخلارجة من احلبة امليتة . السحاب واملطر. الشمس والقمر واألفالك. الليل والنهار
اليت خترج احلياة واحلياة " امليتة " األرض . احلطام امليت الذي ينتهي إليه النبات احليو) ظاهر العني

األرض اليت بث . اإلنسان الذي صوره اهللا فأحسن تصويره. اليت تفضي يف األحياء مجيعاً إىل املوت
فضاء لألرض فال التوافق بني احلياة واألحياء يبدو يف األشعة الكونية اليت يرسلها ال. فيها من كل دابة

تقوم بدوا احلياة، كما يبدو يف النسب املضبوطة من البحر واليابس، واألكسجني واإليدروجني 
ومدى صالبة القشرة األرضية، ومدى تأثر األرض باجلاذبية، ومدى بعدها عن الشمس .. والنتروجني

  .إىل آخر هذه املوافقات.. ومدى سرعتها أمامها
والقرآن الكرمي يفصل . عليه وسلم يدعو الناس إىل تدبر آيات اهللا يف اخللق والرسول الكرمي صلى اهللا

  ..هذه اآليات تفصيالً، ال تكاد سورة واحدة ختلو من ذكر آية منها أو آيات
لكُم اللَّه فَأَنى إِنَّ اللَّه فَالق الْحب والنوى يخرِج الْحي من الْميت ومخرِج الْميت من الْحي ذَ(

عليمِ وهو تؤفَكُونَ فَالق الْإِصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَناً والشمس والْقَمر حسباناً ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْ
رِ قَدحالْبو رالْب اتي ظُلُما فوا بِهدتهتل ومجالن لَ لَكُمعي جي  الَّذالَّذ وهونَ ولَمعمٍ يقَول ا الْآياتلْنفَص

أَنزلَ من أَنشأَكُم من نفْسٍ واحدة فَمستقَر ومستودع قَد فَصلْنا الْآيات لقَومٍ يفْقَهونَ وهو الَّذي 
خرجنا منه خضراً نخرِج منه حباً متراكباً ومن النخلِ من السماِء ماًء فَأَخرجنا بِه نبات كُلِّ شيٍء فَأَ

ظُران ابِهشتم رغَيبِهاً وتشانَ ممالرونَ وتيالزابٍ ونأَع نم اتنجةٌ وانِيانٌ دونا قهطَلْع رإِذَا أَثْم رِهوا إِلَى ثَم
  ].٣٩) [في ذَلكُم لَآيات لقَومٍ يؤمنونَ وينعه إِنَّ

ينفَع  إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي في الْبحرِ بِما(
بِه الْأَرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دابة وتصرِيف  الناس وما أَنزلَ اللَّه من السماِء من ماٍء فَأَحيا

  ].٤٠) [الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين السماِء والْأَرضِ لَآيات لقَومٍ يعقلُونَ
في الْبر والْبحرِ وما تسقُطُ من ورقَة إِلَّا يعلَمها وال  وعنده مفَاتح الْغيبِ ال يعلَمها إِلَّا هو ويعلَم ما(

  ].٤١) [حبة في ظُلُمات الْأَرضِ وال رطْبٍ وال يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ مبِنيٍ
ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم  ومن آياته أَنْ خلَقَكُم من ترابٍ ثُم إِذَا أَنتم بشر تنتشرونَ(

ونَ وفَكَّرتمٍ يقَول لَآيات كي ذَلةً إِنَّ فمحرةً ودوم كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنستاجاً لوأَز لْقخ هاتآي نم
و كُمتأَلِْسن الفتاخضِ والْأَرو اتاومالس كُمامنم هاتآي نمو نيماللْعل لَآيات كي ذَلإِنَّ ف انِكُمأَلْو

م الْبرق خوفاً بِاللَّيلِ والنهارِ وابتغاؤكُم من فَضله إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يسمعونَ ومن آياته يرِيكُ
 نلُ مزنيعاً وطَمو هاتآي نملُونَ وقعمٍ يقَول لَآيات كي ذَلا إِنَّ فهتوم دعب ضالْأَر يِي بِهحاًء فَياِء ممالس

لَهونَ وجرخت متضِ إِذَا أَنالْأَر نةً موعد اكُمعإِذَا د ثُم رِهبِأَم ضالْأَراُء ومالس قُوميأَنْ تف نم  
ه الْمثَلُ الْأَعلَى السماوات والْأَرضِ كُلٌّ لَه قَانِتونَ وهو الَّذي يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده وهو أَهونُ علَيه ولَ

يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي الس٤٢) [ف.[  
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حييناها وأَخرجنا منها حباً فَمنه يأْكُلُونَ وجعلْنا فيها جنات من نخيلٍ وآيةٌ لَهم الْأَرض الْميتةُ أَ(
ونَ سكُرشأَفَال ي يهِمدأَي هلَتما عمو رِهثَم نأْكُلُوا ميل ونيالْع نا ميها فنرفَجابٍ ونأَعو لَقي خانَ الَّذحب

نه النهار فَإِذَا هم أَزواج كُلَّها مما تنبِت الْأَرض ومن أَنفُِسهِم ومما ال يعلَمونَ وآيةٌ لَهم اللَّيلُ نسلَخ مالْ
رالْقَميمِ ولزِيزِ الْعالْع يرقْدت كا ذَللَه قَرتسمرِي لجت سمالشونَ ومظْلم  ادى عتازِلَ حنم اهنرقَد

فَلَك يسبحونَ كَالْعرجون الْقَدميِ ال الشمس ينبغي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر وال اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ في 
و ونحشالْم ي الْفُلْكف مهتيا ذُرلْنما حأَن مةٌ لَهآيفَال و مرِقْهغأْ نشإِنْ نونَ وكَبرا يم هثْلم نم ما لَهلَقْنخ

  ].٤٣) [صرِيخ لَهم وال هم ينقَذُونَ إِلَّا رحمةً منا ومتاعاً إِلَى حنيٍ
املدبرة  وهكذا ال ختلو سورة من إشارة عابرة أو مفصلة آليات القدرة القادرة املبدعة املعجزة، وهكذا
  .املريدة

وقد اقتضت . واهللا هو فاطر هذه النفس البشرية العامل بدروا ومنسرباا، ومبا يصلحها وما يصلح هلا
أَعطَى : (حكمته أن تكون الفطرة ذاا مهتدية إىل اهللا، بالطريقة اخلفية اليت هدى ا كل شيء إليه

وال جهد وال عناء يف االهتداء إليه، كما يسري الكهرب  دومنا كد] ٤٤) [كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى
يف الذرة يف مساره املرسوم، وتسري الذرة يف مادا يف مسارها املرسوم، وتسري األرض والكواكب 

واألفالك يف مسارها املرسوم، ال حتمل عناء السري، وال تشق نفسها يف استكناهه، وإمنا تسلم نفسها 
  ..هللا العزيز العليم

أن يكون دور  -وقد خلق لإلنسان عقالً ميزه به من سائر اخللق الذي نعرفه  -اقتضت حكمته  كما
أي جعله (مسارها " توعية " العقل الواعي يف االهتداء إىل اهللا مساندة الفطرة اخلفية املسارب، و 

  .اهللا يف الكونهو تدبر آيات .. ؛ ورسم لذلك منهجاً واضحاً وطريقاً مستقيماً)واعياً واضحاً مفهوماً
فما يتدبر اإلنسان هذه اآليات بوعي يقظ وقلب متفتح إال هدته من فورها إىل .. وحقاً إنه لكذلك

  .اهللا، خالق الكون واحلياة
مل يكلفهم اجلهد . إن اهللا مل يكلف الناس أن يبحثوا يف ذاته سبحانه.. وال يكلف اهللا نفساً إال وسعها

قدروا عليه قط، وأن قصارى ما حيدث هلم حني حياولون أن تنفجر أم لن ي - سبحانه  -الذي يعلم 
  !طاقتهم وتتبدد، كما تنفجر طاقة الذرة اليت احنرفت عن مسارها، فتتحطم وحتطم ما تلقاه يف الطريق

وحني ى الرسول الكرمي أتباعه عن أن يفكروا يف ذات اهللا كيال يهلكوا، مل يكن صلى اهللا عليه 
  .ريهم أو يضع عليهم القيودوسلم حيجر على تفك

كان يصون هذا اجلهد أن يتبدد سدى، ويؤدي إىل . إمنا كان يوفر جهدهم للنافع من األعمال! كال
بعد أن يقضوا حظهم من تدبر آيات اهللا يف الكون  -كان يريد للناس أن ينفقوا طاقتهم . الضالل

اإلنتاج . تاج مبعناه الواسع الشامل العميقاإلن". اإلنتاج " يف تعمري األرض وزيادة  -واالهتداء إليه 
يف ميدان العقيدة وميدان اجلهاد وميدان العمل مبعناه االصطالحي . الروحي والفكري واملادي

  .املفهوم
  ...ولقد حدث ذلك بالفعل
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كان هلم إنتاج ضخم، هو .. حني صان املسلمون طاقتهم أن تتبدد وتنفجر وتتناثر يف أودية الضالل
يف التاريخ حني يقاس مبقياس الزمن ومقياس الرقعة ومقياس القيم ومقياس احلضارة املادية  أكرب إنتاج

  .وكل مقياس يصلح للقياس.. ومقياس العلم
ففي فترة قصرية ال مثيل هلا يف التاريخ امتد العامل اإلسالمي من احمليط إىل احمليط، وامتدت معه مبادئ 

للحكم " نظم " وقامت . ل والعبادة والدنيا واآلخرةاإلسالم الشاملة للسماء واألرض و العم
والسياسة واملال واالقتصاد غري مسبوقة من قبل، حتمل يف أطوائها العدالة االجتماعية، وتنشئ جمتمعاً 

مترابطاً متكافالً متحاباً متواداً ظل ألف سنة على ترابطه وتكافله حىت بعد أن فسدت احلكومات 
متص اإلسالم كل ما وجده نافعاً من احلضارات املادية السابقة له وا. وابتعدت عن روح الدين

فانطلقت تعمل يف تعمري األرض وقد اصطبغت بصبغة اإلسالم .. واملعاصرة له، مث أعطاها احلياة
وتبىن اإلسالم كل ما وجده من . وتشربت روحه، فصارت تعمل يف األرض وهي تتجه إىل السماء

إخل، مث أضاف إليه إضافات .. من طب وفلك ورياضة وطبيعة وكيمياء -العلم لدى اإلغريق واهلنود 
  ..شىت حبيويته وقوته الدافقة الدافعة إىل األمام

فيما عدا القلة الشاذة اليت  -وإمنا كان . اإلسالمي عاطالً وال حمجوراً عليه" الفكر " ومل يكن 
تجه إىل خري الناس يف األرض، ويسعى ي -) ال كله(احنرفت بتأثري الفلسفة اإلغريقية بعض االحنراف 

وحني  -البحتة أو التطبيقية  -ويرى أنه حني يبحث يف العلوم . إىل سعادم بكل وسائل السعي
يتعمق يف الفقه الذي يشمل سياسة احلكم وسياسة االقتصاد وموقف الفرد وموقف الدولة وموقف 

ن احلياة اليومية واحلياة العامة، كما اتمع وعالقات بعضهم ببعض يف كل صغرية وكبرية من شئو
يشمل العبادات بكل تفريعاا، وحني يعمل يف ميدان اجلمال الفين يف صوره اليت كانت ميسرة هلم 

وأنه . إخل يكون قد قام بواجبه األمثل وحقق وجوده الكامل.. من رسم وزخرفة وعمارة وشعر ونثر
نافع وقيم حية متحركة يف واقع األرض، ال يف األبراج ترجم التدبر يف آيات اهللا إىل فكر نافع وعمل 

  .العاجية، وال يف عامل املثاليات
  .وكان ناجحاً يف رسالته اليت استمدها من كتاب اهللا وسنة رسوله

* * *  
  ..ولكننا نقلب صفحة أخرى لقوم مل ينتصحوا بنصيحة اهللا والرسول

يف البحث يف ذات اهللا وما أشبه ذلك من قوم يف أوربا راحوا ينفقون طاقة علمائهم ومفكريهم 
  .األمور

  !فنجد ال شيء" موضوعيا " ونعرض إلنتاجهم الفكري يف هذا الباب عرضاً 
هل زاد : ومن كان يف شك من ذلك فليقرأ كل ما كتبته الفلسفة يف هذا املوضوع، مث ليسأل نفسه

إىل شيء مل يكن يصل إليه " ل وص" له املعامل؟ هل " وضحت " معرفة باهللا عن هذا الطريق؟ هل 
  وهو يتدبر آيات اهللا يف الكون ويفتح بصريته على القدرة املعجزة يف كل اجتاه؟
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أم العكس هو الصحيح؟ اختلطت يف ذهنه الشيات واملالمح، والتصورات واألفكار؟ وتاه يف حميط من 
  !اجلدل املتناقض الذي ال يركن إىل قرار؟

تلك مرآة المعة يبصر فيها اإلنسان وجهه بكل دقائقه، ! ئك الفالسفةصورة يف ذهين تتمثل لعمل أول
" حياول أن " الفيلسوف " هنا أو قطعة مطموسة هناك، فريوح هذا " مغبشة " ولكن فيها قطعة 

فيمسح بأصابعه وجه املرآة، فإذا القذر من أصابعه قد غبش الصفحة كلها، وإذا الصورة اليت " جيلوها 
  !د تبنيكانت واضحة مل تع

كيف كان عاقبة الذين أبوا .. ودعك من القيمة املوضوعية هلذه األفكار، وانظر كيف كانت النتيجة
  .أن ينتصحوا بأمر اهللا ويهتدوا بسنة رسوله

تركوا الناس .. املفكرون والفالسفة يف أبراجهم العاجية وتركوا الناس يف األرض" حلق " لقد 
فهذه املظامل ترتكب كل يوم، والكادحون . مود والتفككيأكلهم الظلم واإلقطاع واجلهل واجل

بينما السادة املفكرون يف جدل أخرق ال هو .. تمتص دماؤهم وهم صاغرون مغلوبون على أمرهم
  ..يهتدي إىل نتيجة، وال هو يرتل إىل األرض لريى آالم الناس وحياول أن يبحث هلم عن عالج

  ..وحق هلم أن يكفروا.. وكفر الناس
اليت حتلق يف عامل اخليال وعامل املثل، وتترك واقع األرض املننت ينغل فيه " املثالية " ا بالفلسفة كفرو
  ..الدود

  .املتعفنة اليت ال قلب هلا وال ضمري" املثالية " وقاموا حيطمون هذه 
  .فكرة اهللا والعقيدة -مع األسف  -ومع املثالية اخلاوية حطموا 

  .العقيدة" جوهر " نت تدور حول فكرة اهللا، وتزعم أا تصل إىل حطموها، ألن هذه املثالية كا
وعلى أنقاض فكرة اهللا والعقيدة، وأنقاض الفلسفة املثالية اخلاوية قامت فلسفة مادية جاحدة ال تعرف 

  .اهللا وال تؤمن بالعقيدة
  ..وتشعبت تلك الفلسفة حىت مشلت كل جوانب احلياة

التفسري املادي والتفسري االقتصادي .. ون والسلوكيوندارون، وماركس، وفرويد، والتجريبي
  !إنسانية.. والوجودية واالحناللية والالدينية والال خلقية والال.. للتاريخ

  .ومضت أوربا يف طريقها انون الذي ال ينتج إال الدماء يف اية الطريق
ة الرسول الكرمي، فانتبذت إن أوربا مل تتقدم يف ميدان العلم والعمل إىل حني أخذت بشق من نصيح

وخطت خطوات جبارة يف هذا .. التفكري يف ذات اهللا، ووجهت طاقتها لتعمري األرض يف واقع احلياة
  .السبيل

مل تأخذ منها عبادة . مل تأخذ نصيحة الرسول كاملة، ومل تد ديه السليم -مع األسف  -ولكنها 
  .اهللا، والتوجه إىل اهللا

  .انطلقت تعبد الشيطان -ا املادية اهلائلة النامية املتزايدة بقو -ومن مث انطلقت 
  )!ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ(
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  )!وإِذَا قيلَ لَهم ال تفِْسدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَ(
  .ملبني الذي تغرق فيهوكانت النتيجة هي القوة املادية اهلائلة اليت تتمتع ا أوربا، والضالل ا

  ..الرأمسالية هنا والشيوعية هناك
كالمها احنراف عن استقامة البشرية، وكالمها قائم على أسس مادية خالصة ال تؤمن باهللا اإلميان 

  .وال حتكمه يف أمر من أمور البشرية. احلق
فهو ساقط من  وكل ما ال تستطيع احلواس إدراكه. احلقيقة عندهم هي ما تستطيع احلواس أن تدركه

  .احلساب
. وليس هلا يف واقع احلياة نصيب" تستعمل من الظاهر " وأمور العقيدة يف عامل الغرب الرأمسايل أمور 

دولة بني " ال يف التوزيع االقتصادي العادل الذي يرضي اهللا ورسوله، والذي ال يكون فيه املال 
  .مقاذر الشهوة وحيوانية الغريزةوال يف األخالق اليت ترفع اإلنسان عن " األغنياء منكم 

وحني رفع ". للدولة " وأمور العقيدة يف الشرق الشيوعي مصادرة بأمر الدولة، حىت يكون الوالء كله 
فقد رفع  - ألسباب سياسية، للدعاية يف الشرق اإلسالمي خاصة  - احلظر هناك عن الدين والعقيدة 

عو له الكتب والصحافة والسينما واإلذاعة وكل بعد أن صار اإلحلاد يدرس رمسياً يف املدارس، وتد
  !الدين" جرثومة " وسائل الدعاية، وصار الشباب الذي ترىب يف ظل املذهب حمصناً ضد 

  .والنتيجة األخرية هي هذا الصراع املدمر الرهيب بني الشرق والغرب، وبني كل قوى األرض
  !والثالثة على األبواب.. حربان يف ربع قرن

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا .. (س إىل حكمة الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلمما أحوج النا
  ).لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماِء والْأَرضِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ".اهللا تفكروا يف خلق اهللا وال تفكروا يف " عن ابن عباس رضي اهللا عنهما * 
  .تأليف الدكتور أمحد زكي" مع اهللا يف السماء " عن كتاب ] ٣٤[
  .تأليف الدكتور أمحد زكي" مع اهللا يف السماء " عن كتاب ] ٣٥[
  .املرجع السابق] ٣٦[
  ]. ١٩١ - ١٩٠[ سورة آل عمران ] ٣٧[
  ]. ٨١[ سورة غافر ] ٣٨[
  ]. ٩٩ -  ٩٥[ سورة األنعام ] ٣٩[
  ]. ١٦٤[ سورة البقرة ] ٤٠[
  ]. ٥٩[ سورة األنعام ] ٤١[
  ]. ٢٧ - ٢٠[ سورة الروم ] ٤٢[
  ]. ٤٤ - ٣٣[ سورة يس ] ٤٣[
  ]. ٥٠[ سورة طه ] ٤٤[
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===========================  
  تعبد اهللا كأنك تراه)  ٥(قَبسات من الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  
  ].٤٥" [فإن مل تكن تراه فإنه يراك  قال أن تعبد اهللا كأنك تراه،. فأخربين عن اإلحسان: قال".. 

* * *  
  .أن حتسن الشيء فتجعله حسناً.. اإلحسان

  !أن تعبد اهللا كأنك تراه: واإلحسان
اإلسالم درجة واإلميان بعد ذلك درجة، وهذه . كان السؤال قبل ذلك عن اإلسالم، مث عن اإلميان

  .لكي يكون إسالمك حسناً وإميانك كذلك. هي درجة اإلحسان
  ..د اهللا كأنك تراهتعب

  .تعبري عجيب حيمل يف بساطته حقيقة هائلة
أنه يفاجئك وأنت تقلب وجهك يف اآلفاق، باحثاً عن  -وقد يكون هذا تأثراً  -وأروع ما يروعين 

  ..ترى النور - على غري توقّع منك  -فإذا أنت ! اإلجابة، يفاجئك بالقبلة اليت ينبغي أن تتجه إليها
  .عني والقلب ويبهر الروحالنور الذي يبهر ال

  ...ترى اهللا
نور علَى نورٍ يهدي اللَّه لنورِه من يشاُء ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ ... اللَّه نور السماوات والْأَرضِ(

يملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّهو.(  
* * *  

  .هي أن تعبد اهللا كأنك تراه: م بناءه كلهالقاعدة الكربى اليت يقيم عليها اإلسال
  ..يقيم عليها نظمه مجيعاً، وتشريعاته وتوجيهاته مجيعاً

نظام . موقف الفرد من الدولة وموقف الدولة من الفرد. نظام اتمع. نظام االقتصاد. نظام السياسة
  !هذه احلياةكل شيء يف .. معامالت األفراد، معامالت الدول يف السلم ويف احلرب. األسرة

  !؟"تعبد اهللا " أن : أليست هي! أن هذه عبادة -أول ما خيطر  - ولقد خيطر لإلنسان 
بل قد خيطر لإلنسان أا العبادة القصوى، اليت ينقطع فيها اإلنسان عن كل شيء يف احلياة، ليخلو إىل 

  !هنالك يف عزلة عن اآلخرين.. ربه، خيلو له بوجدانه وحسه وقلبه
  .حقاً، ما يف ذلك شك، وإا ألقصى العبادة كذلك وإا لعبادة

لتعود من عزلتها وخلوا، فتتسع وتتسع حىت تشمل كل  -وهي أقصى عبادة العبد للرب  -ولكنها 
  !حميط اإلنسانية

هلي النور الساطع الذي يضيء جنبات احلياة، يف ذات  -منذ حلظتها األوىل، ويف خلوا  -بل إا 
  .فيها جنبات النفوساللحظة اليت يضيء 
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حقيقة واحدة ظاهرة وباطنة، تشمل الفرد وحده وتشمله يف حميط اجلماعة، فإذا هي شعور وسلوك، 
  !!وعبادة وعمل يف آن

  .اإلسالم كله هذه احلقيقة
هو الذي جيعل العبادة عمالً والعمل عبادة، والذي يربط النفس واجلسم،  -وحده  -اإلسالم 

  .واآلخرة كلها يف نظام والسماء واألرض، والدنيا
* * *  

  ..تعبد اهللا كأنك تراه
  .إنه عامل واسع يفيض باحلب، ويفيض بالتقوى، ويفيض باألمل، ويفيض بالرهبة، ويفيض بالنور

يف مواجهة الذات العظمى اخلالقة القاهرة املستعلية املشرفة على مجيع . اإلنسان يف مواجهة مواله
يغمره من كل جانب، وينفذ إىل أعماقه، فيضيء ثنايا  -ت واألرض نور السماوا -والنور . الكائنات

  .قلبه، ويستقر فيه
بظاهرها وباطنها، بدقائقها . بكل جوارحها وكل خلجاا. بنفسه مجيعاً... اإلنسان يف مواجهة مواله

  ..ولطائفها، بأسرارها وما هو أخفى من األسرار
  "!راك فإن مل تكن تراه فإنه ي.. " وكلها مكشوفة هللا

  .إا الرهبة والقشعريرة متأل النفوس! يا اهللا
عني اهللا البصرية النافذة إىل كل شيء يف هذا الوجود، إىل كل نأمة وكل خاطرة وكل فكرة وكل 

وسواء أعددت نفسك هلا . سواء كنت متيقظاً هلذه املراقبة أم غافالً عنها. إا تراك وترقبك.. شعور
  .أم كنت من املعرضني

. خري لك أن تتوجه إىل حيث ترقبك العني البصرية النافذة.. خلري لك أن ترى اهللا كما يراكوإنه 
  !فتأمن املفاجأة

ولكنها الرهبة واألمل هنا، .. الرهبة يف حضرة املوىل العزيز العليم القوي اجلبار.. إا الرهبة يف احلالني
  !والرهبة والذعر هناك

  ..، خملص له قلبك، عامل على رضاهالرهبة واألمل وأنت متوجه إىل اهللا
  !فخري لك إذن أن تعبد اهللا كأنك تراه! والرهبة والذعر حني تتوجه بعيداً عنه وهو من ورائك حميط

وحني تتوجه إليه ويف نفسك .. وحني تتوجه إليه بنفسك مجيعاً، ظاهرها وباطنها، وسرها وجنواها
  .نك ستنظف نفسك وحترص على نظافتهافال شك أ.. شعور التقوى اخلاشعة والرهبة العميقة

فكيف تستتر منه وأنت مقبل عليه؟ كيف ميكن أن تعمل عمالً واحداً ال . إن اهللا ال ختفى عليه خافية
  يراه؟

)رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحنو هفْسن بِه وِسسوا تم لَمعن(٤٦) [و [يةَ الْأَعنائخ لَمعي يفخا تمنِ و
ورد(٤٧) [الص [فَىأَخو رالس لَمعي] (٤٨) [ٌةيافخ كُمنفَى مخونَ ال تضرعت ذئموي] (٤٩.[  
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اخلائنة اليت يظن اإلنسان أنه وحده الذي حيسها ويعرفها، وأال أحد يف ! حىت خائنة األعني! يا اهللا
  الوجود كله يراها أو يفهمها؟

  الوسوسة اليت ال يطلع عليها أحد، وصاحبها نفسه قد ينساق معها دون أن يتيقظ هلا؟ حىت
اخلطرات التائهة يف مسارب النفس، ال تصل إىل ظاهر الفكر، . بل ما هو أخفى من السر. حىت السر

  !وال يتحرك ا اللسان للتعبري
  .إنه ال ستر إذن وال استخفاء! يا اهللا

  أال تزكيها؟. أفال تنظف نفسك إذن قبل االجتاه. ل عليهكل نفسك مكشوفة وأنت مقب
  ).ونفْسٍ وما سواها فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها قَد أَفْلَح من زكَّاها وقَد خاب من دساها(

ذلك  فلن يغري. إن كنت ال تنظف له نفسك وال تزكيها. فأما إن كنت معرضا عنه غري متوجه إليه
  !شيئا من األمر

يعلم خائنة . يراك خببائثك وأوضارك. ومن سوء" تدسية " يراك بكل ما تصنع بنفسك من ! إنه يراك
  .األعني وما ختفي الصدور

فما الفائدة يف التستر واالختفاء؟ بل ما الفائدة من اإلعراض واالنصراف؟ امللك غري ملك اهللا . يراك
أَم حِسب الَّذين يعملُونَ السيئَات أَنْ ! " ؟"لِّ شيٍء وإِلَيه ترجعونَ بِيده ملَكُوت كُ" تذهب؟ و 

  أم حسبوا أم معجزون يف األرض؟ أم حسبوا أن يفلتوا من العقاب؟". يسبِقُونا ساَء ما يحكُمونَ 
  !فخري لك أن تراه وهو يراك. ما شيء من ذلك مبستطاع! كال

  !كلفك من أمرك رهقاًوإنه ال ي
]. ٥١) [ال يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها]. (٥٠) [هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ(
)متطَعتا اسم قُوا اللَّه٥٢..) [فَات.[  

زين للناسِ : (من حب الشهوات وإنه ليعلم ضعف اإلنسان وما ركب يف طبيعته. إن رمحة اهللا واسعة
لِ الْميالْخو ةضالْفبِ والذَّه نم ةطَرقَنريِ الْماطالْقَنو نِنيالْباِء وسالن نم اتوهالش بامِ حعالْأَنو ةموس

ثرالْحويعلم أن اجلهد شاق والسفر طويل]. ٥٣..) [و.  
  "..قُوا اللَّه ما استطَعتم فَات: " لذلك يقول

ألعينكم على  -فيما تدعونين إليه  -وادعوين ! ادعوين لكل شيء". ادعونِي أَستجِب لَكُم : " ويقول
  !تنظيف أنفسكم من وعثاء الطريق

  هل جربت أن تستعينه يف هذا األمر؟
  .صدق اهللا وصدق وعده احلق

  !ة النفس وطهارة القلب، إال استجاب له وأعانه على ما يريدما يتوجه له إنسان يستعينه على نظاف
إنه جيد األمر . ولكن هكذا حيدث حني يتجه القلب إىل اهللا وخيلص يف دعواه! وما هو بسحر ساحر

 -إحساساً ملموساً جمسماً  -وحيس . عليه هيناً، وجيد نفسه أكرب من املغريات وأقوى من املعوقات
  !ييسر له السبيلأن اهللا هو الذي يعينه و



 ٢٩٦

  فهل يلفظك من رمحته وحيل غضبه عليك؟. ومع ذلك كله فقد تضعف يف الطريق وختور قواك
  .ما دمت مل تنكص على عقبيك ومل تتنكب الطريق! كال

  .يغفر الذنوب مجيعا، وسعت رمحته كل شيء. إنه يغفر
)لُوا فَاحإِذَا فَع ينالَّذو ِسنِنيحالْم بحي اللَّهو وبِهِمذُنوا لفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَوش

فغم مهاؤزج كونَ أُولَئلَمعي مهلُوا وا فَعلَى موا عرصي لَمو إِلَّا اللَّه وبالذُّن رفغي نمو هِمبر نةٌ مر
هتحت نرِي مجت اتنجونيلامالْع رأَج منِعا ويهف يندالخ اره٥٤) [ا الْأَن[  

) فُوراً رحيماًإِلَّا من تاب وآمن وعملَ عمالً صالحاً فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنات وكَانَ اللَّه غَ(
]٥٥.[  
) وا علَى أَنفُِسهِم ال تقْنطُوا من رحمة اللَّه إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب جميعاًقُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُ(
]٥٦[  

وما عليك إال أن تقوم من عثرتك وتنفض . لن يلفظك من رمحته ما دمت باقياً على الطريق! كال
  ...ثوبك وتتجه إليه من جديد

* * *  
. حني تنظف نفسك وحترص على أال تتلوث يف الطريق. تراه حني ترقبه كأنك. وحني تتوجه إليه

حني تراجع كل عمل . حني حتاسب نفسك على كل صغرية وكبرية خشية أن تكون قد حدت
عملته وكل كلمة قلتها وكل خاطرة وسوست ا نفسك وكل حركة حتركتها جارحة من 

  ..جوارحك
  .حينئذ يستقيم األمر كله يف هذه احلياة

واألمة واألمم على أوسع . والوالد والولد. واملرأة والرجل. والفرد واتمع. احملكومأمر احلاكم و
  .نطاق

اعدلُوا : (كيف يظلم احلاكم حني يرقب اهللا كأنه يراه؟ كيف تتجه نفسه إىل الشر والبطش واهللا يقول
وكيف يضع يف مكان ] ٥٨) [حكُموا بِالْعدلِوإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ ت] (٥٧) [هو أَقْرب للتقْوى

  العدل الذي يطلبه اهللا نزواته هو وهواه؟
والعدل بالنسبة للحاكم ميدان واسع فسيح، يشمل كل سياسة احلكم، وسياسة املال، وكل معامالته 

  .وهو مأمور يف كل منها أن يرقب اهللا، ويعبده كأنه يراه". الشخصية " ومعامالته " الرمسية " 
  .ال ميكن حينئذ أن يتعدى حدود اهللا أو يعتدي على حرمات اهللا

وال : (واهللا يقول. فال ميكن مثالً أن يعلن احلرب أو يربم السلم إال يف سبيل اهللا و يف حدود ما بين اهللا
يندتعالْم بحال ي وا إِنَّ اللَّهدتع(ويقول). ت :وا ونزحال توا وهِنال تونِنيمؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَن .(

  ).وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة: (ويقول
ال يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياَء من دون : (وال يركن إىل أعداء اهللا وال يتخذ بطانة منهم فاهللا يقول

ي نمو نِنيمؤقَاةًالْمت مهنقُوا متٍء إِلَّا أَنْ تيي شف اللَّه نم سفَلَي كلْ ذَلوا : (ويقول). فْعنآم ينا الَّذها أَيي
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م وما تخفي ههِال تتخذُوا بِطَانةً من دونِكُم ال يأْلُونكُم خباالً ودوا ما عنِتم قَد بدت الْبغضاُء من أَفْوا
  ).صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآيات إِنْ كُنتم تعقلُونَ

وهكذا وهكذا حىت يشمل ذلك سلوكه كله، وتصرفاته كلها، منذ يتسلم األمانة حىت يسلمها إىل اهللا 
  .الضمري ال يفلت عمل واحد وال فكرة وال رغبة من رقابة اهللا ورقابة. أو إىل الناس

* * *  
  .واملعبود كذلك حني يعبد اهللا كأنه يراه

. ال خيدع وال يغش وال يتكاسل وال يتشاغل. فعليه عمله يؤديه باألمانة الالزمة واالجتهاد الواجب
وال يبغي الفتنة وال . وال يعمل على الضرر وهو عامل به. دون إنتاج حقيقي" يسدد اخلانات " وال 

  .وال يطمع فيما ليس له. يستغل مال الدولةوال . الفساد يف األرض
فهو مكلف أن يذود الظلم عن نفسه وعن غريه، وإال فما هو مبؤمن باهللا، ! وال يقبل الظلم كذلك
إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمالئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا ! (وال هو يعبده كأنه يراه

منهج ماهأْوم كا فَأُولَئيهوا فاجِرهةً فَتعاسو اللَّه ضأَر كُنت ضِ قَالُوا أَلَمي الْأَرف نيفعضتس اَءتسو م
  ).مصرياً

واجلار . والوالد والولد. والزوجة اليت ترعى اهللا يف زوجها. والزوج الذي يرعى اهللا يف زوجته
  ...والصغري والكبري. والقائد واجلندي. والصديق

تعبد اهللا : ال شيء فيه البتة خيرج من هذه الكلمة الصغرية اليت تشمل كل شيء... إن اتمع كله كله
  !كأنك تراه

* * *  
! وحني كان املسلمون األوائل يعبدون اهللا كأم يرونه كانت تلك األمة العجيبة الفريدة يف التاريخ

)ةأُم ريخ متكُن ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ.(  
فإن عصيت اهللا ورسوله فال طاعة يل . امسعوا وأطيعوا ما أطعت اهللا فيكم: " كان احلاكم يقول

  ".عليكم 
  "إن أحسنت فأعينوين، وإن أسأت فقوموين : " وكان يقول

وهو حيارب كسرى وقيصر، ويواجه أكرب إمرباطوريتني يف التاريخ، ال يضيق بالتقومي الذي  وكان
ال مسع لك علينا اليوم وال طاعة : فيقبل من رجل من املسلمني أن يقول له. طلبه من الناس بنفسه

  .فال يغضب، بل جييبه يف احلال إىل طلبه ويبني له. حىت تبني لنا كذا وكذا
  !ن بغلة بصنعاء عثرت لرأيتين مسئوالً عنهالو أ: وكان يقول

أن يلغي  -ألول مرة يف التاريخ  -وكان يعمل على توطيد العدالة االجتماعية يف اتمع حىت أمكنه 
أليس بيين وبني اجلنة إال : وكان اجلندي يقول! الفقر من اتمع، كما حدث أيام عمر بن عبد العزيز

  ! يقتحم املعركة ليصيب إحدى احلسنينيأن أقتل هذا الرجل أو يقتلين؟ مث
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وإمنا يستمر جياهد . وكان القائد يعزل يف زهوة النصر فال يضطغن وال يتمرد وال يترك ميدان القتال
  .يف سبيل اهللا جندياً ال إمارة له وال سلطان

من  وكان البائع يستحي من اهللا أن يكسب ما ليس له حبق، فريد نقوداً أخذها صبيه دون علم منه
ويصر على ردها إليه حىت واملشتري حيلف باهللا أنه دفعها راضياً وأن البضاعة يف نظره . أحد املشترين

فيذهب إىل . وكان الزوج يعاشر زوجته باملعروف، والزوجة تصون عرض زوجها يف غيبته. تستحق
  !ال يقرا السوء. ميدان القتال ويغيب بالشهور وهو مطمئن إىل بيته وعرضه وماله

  ...وكان اتمع نظيفاً
ال يعهد اإلنسان إىل العامل أو الصانع بالعمل . ال تقوم عالقات الناس على الغش يف البيع والشراء

  !وهو متوجس منه خيفة أن يغشه أو يدلس عليه أو يسرق األمانة ويذهب إىل غري رجوع
يف الوقت ذاته الكذب ويبادله . ال يتحدث الرجل إىل الرجل وهو يعلم أنه يكذب عليه وخيدعه

  !واخلداع
وال يكذب االبن على الوالد، ألنه ال . ال يكذب الوالد على أبنائه فيعلمهم الكذب بالقدوة السيئة

  !يتعامل معه، وإمنا يتعامل مع اهللا
وال خترج الفتاة متربجة يف سوق الفتنة حتاول . وال يسرق الشاب عرض امرأة متزوجة أو فتاة غريرة

  !ابأن توقع الشب
ولكنهم بشر مستقيمو الفطرة ال عوج يف نفوسهم وال ! كانوا بشراً ما يزالون! مل يكن الناس مالئكة

  .متعاونون على الرب والتقوى ال متعاونون على اإلمث والعدوان. متحابون إىل اهللا. التواء
ا كانت ولكنه. فإن وجه األرض مل خيل من اجلرمية يف وقت من األوقات.. وكانت هناك جرمية

  !!ومل تكن القاعدة هي الشذوذ. الشذوذ الذي يثبت القاعدة
* * *  

  !ومن مث انطلقت هذه األمة تنشئ تارخياً مل يسبق يف التاريخ
ليس الفتح وحده هو الذي يلفت النظر، وإن كان حقيقاً بالتسجيل يف سرعته اخلاطفة اليت ال مثيل هلا 

عاماً كان العامل اإلسالمي الذي بدأ من ال شيء قد امتد  ففي مخسني. من قبل وال من بعد يف التاريخ
قد اعتنق العقيدة اجلديدة، وانقلب حمارباً يف سبيلها ال  - أو معظمه  -وكان كله . من احمليط للمحيط

  !يهدأ حىت يراها قد بلغت إىل أفق جديد
العدالة الشاخمة والعظمات قمم . وإمنا الذي يلفت النظر هو تلك القمم العالية اليت بلغها يف كل اجتاه

  .النفسية والروحية اليت تتكاثر وتتواكب يف هذه احلقبة الصغرية من التاريخ
يف احلضارات املختلفة . يف السياسة واالجتماع. يف احلرب والسلم. واتساع اجلوانب وتعدد اآلفاق

  .ى بالزبد إىل الفناءاليت استوعبها اإلسالم، ومثلها متثيالً رائعاً فامتص ما فيها من خري، وألق
يف الروابط القوية املتينة اليت مشلت العامل اإلسالمي كله، وفاضت منه إىل غري املسلمني حىت وهم 

  .وحىت وهم حياربونه أبشع حرب وأدنسها يف أيام الصليبيني. يكيدون للدين
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مبكراً، على  - ة إذ فسدت احلكوم. هذه الروابط املتينة اليت صنعت معجزة مل تتكرر يف غري اإلسالم
ولكن اتمع ظل إسالمياً، متماسكاً، متكافالً، تربطه روح األخوة  -أيدي األمويني والعباسيني 

  !!واملودة ما يقرب من ألف من السنني
* * *  

  !ذلك كله كان أثر العبادة احلقة، اليت تعبد اهللا كأا تراه
ظم، منشئ هذه األمة ومريب قادا ولقد كان القدوة الكربى يف ذلك دون شك هو الرسول األع

  .وجنودها على هدي اهللا وهدي اإلسالم
  .كان صلى اهللا عليه وسلم يرى اهللا كل حلظة من حلظات حياته الطويلة العريضة الشاملة الفسيحة

  .فتطيقه نفسه وتستوعبه إىل األعماق -سبحانه  -كان يراه وهو يتلقى الوحي عنه 
  .ب األرض يدعو الناس إىل هذا الوحي لكي يهتدوا به إىل اهللاوكان يراه وهو ينطلق يف مناك

  .وكان يراه وهو يف بيته زوجاً وأبا ورب أسرة
  .ويراه وهو مع الناس وقريباً ومعلماً وهادياً إىل سواء السبيل

  .ويراه وهو يقاتل يف سبيل اهللا، وهو يعقد السلم ويرجع من جهاد إىل جهاد
  .لوة فهي يف غري حاجة إىل حديثوال نتحدث عن العبادة يف اخل

  .ويعيش معه كل حلظات حياته، وكل مشاعر نفسه، وكل خلجاا وكل سرها وجنواها. يراه
  .وال تضعف نفسه عن التلقي، وال يضعف قلبه عن استيعاب النور الذي يغمره كلما رآه

  هكذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخامت النبيني وسيد املرسلني
 * **  

  .مث كان أصحابه الذين صنعهم على عينيه، ورباهم تربية خبري عليم
كانوا يرون اهللا بقدر ما تطيق نفوسهم وبقدر ما تصطرب على األفق األعلى املشرق املضيء الذي ال 

  .حتتمله النفوس، إال أن تقبس قبسات من فيض اهللا الغامر، وقبسات من الرسول
ق أحياناً، وجتتمع أحياناً، تعيش على حب اهللا والعمل يف سبيله، مث كانت نفوس على مدار الزمن تتفر

  .وعبادته كأا تراه
وما تزال هذه النفوس حيثما لقيها اإلنسان، حيس يف احلال بالفارق احلاسم بينها وبني الذين ال 
على يعبدون اهللا، أو الذين يعبدونه على حرف فإن أصام خري اطمأنوا به وإن أصام شر انقلبوا 

  .خسروا الدنيا واآلخرة.. أعقام
إنسان ذا املعىن الذي كرمه خالقه ". إنسان " حتس على الفور حني تلقى أحداً منهم أنك أمام 

. إنسان تأنس إليه وتستريح عنده، تستريح يف تعاملك معه ويف عالقاتك. وفضله على كثري ممن خلق
  .ا وال التواءتستريح إىل االستقامة النظيفة اليت ال عوج فيه

  ..وحتبه
  .ال متلك إال أن حتبه ولو خالفك يف أفكارك وأعمالك ومشاعرك واجتاهاتك
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  ..أن تقفو خطاه -إن استطعت  -وحتاول ... حتبه ألن فيه قبسة من نور اهللا
ويصفه هلم . أن يبني هلم اإلحسان. ومن مث كان حرص اإلسالم ونيب اإلسالم، وهو يعلِّم الناس دينهم

فإن مل : " ويوقظ قلوم بوجدان التقوى وخشية اهللا". تعبد اهللا كأنك تراه . " ر لفظ وأمجلهيف أخص
  ".تكن تراه فإنه يراك 

ومن مث كذلك كان حرص اإلسالم ونيب اإلسالم، على أال يقف الناس عند أول مراتب اإلسالم وال 
  !دوامإمنا حياولون بلوغ اإلحسان، وحياولون على ال. أول مراتب اإلميان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بينما حنن جلوس : " من حديث طويل عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، قال. رواه مسلم] ٤٥[

عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
جلس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسند الشعر ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد حىت 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . يا حممد أخربين عن اإلسالم: ركبتيه ووضع كفيه على فخديه وقال
اإلسالم أن تشهد أال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم : وسلم 

فأخربين : قال. فعجبنا له يسأله ويصدقه. صدقت: قال. الًرمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سبي
: قال. أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره: قال. عن اإلميان

  .. ".أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك: قال. فأخربين عن اإلحسان: قال. صدقت
  .] ١٦[ سورة ق ] ٤٦[
  ]. ١٩[ سورة غافر ] ٤٧[
  ]. ٧[ سورة طه ] ٤٨[
  ]. ١٨[ سورة احلاقة ] ٤٩[
  ]. ٧٨[ سورة احلج ] ٥٠[
  ]. ٢٨٦[ سورة البقرة ] ٥١[
  ]. ١٦[ سورة التغابن ] ٥٢[
  ]. ١٤[ سورة آل عمران ] ٥٣[
  ]. ١٣٦ - ١٣٤[ سورة آل عمران ] ٥٤[
  ]. ٧٠[ سورة الفرقان ] ٥٥[
  ]. ٥٣[ سورة الزمر ] ٥٦[
  ]. ٨[ سورة املائدة ] ٥٧[
  ]. ٥٨[ سورة النساء ] ٥٨[
  .رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه] ٥٩[

==============================  
  ولريح ذبيحته)  ٦(قَبسات من الرسول صلى اهللا عليه وسلم
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إذا ذحبتم فأحسـنوا الذحبـة،   إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء ؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و" 
  ].٥٩" [وليحد أحدكم شفرته، ولريح ذبيحته 

* * *  
  ..!يا رمحة نبيه! يا اهللا

  !!ومىت؟ وهو مقدم على ذحبها".. ولريح ذبيحته " 
  .أال إا روح اهللا. أال إا رمحة أنبياء

األعظم الذي ينري الكون إال ذلك النور . إنه مرتقى للمشاعر البشرية يبلغ القمة اليت ليس وراءها شيء
  .كله وينفذ إىل قلوب الكائنات

. إا الرمحة اليت ال تقف عند األناسى من اخللق، وال حيكمها احنياز اإلنسان لنفسه واعتداده جبنسـه 
  .وإمنا تتعداها إىل اال الواسع الفسيح الذي يشمل كل األحياء يف الكون

  !وإمنا ترتقي درجة أخرى -ة عالية وهو يف ذاته قم -مث ال تقف عند هذا املدى 
على أي حال، سواء وفق إليها القلب البشري أم احنرف عنـها  " مفهومة " فالرمحة باألحياء درجة 

  .وشذ
  .وهو مجيل لطيف ال يستحق القتل. فإنه ضعيف مسكني. ال تقتل هذا العصفور: مفهوم أن تقول يل

ة القافزة الرشيقة، فإنك لن تستفيد شيئاً من قتلها، ال تقتل هذه الفراشة الطائر: ومفهوم أن تقول يل
  .وهي يف رشاقتها اللطيفة مجال حيسن أن متتع به حسك وروحك

فهـي علـى    -حىت إن كانت ال تتأمل للقتل  -ال تقتل هذه الزهرة اجلميلة : بل مفهوم أن تقول يل
  .أمجل منها يف يدك أو يف عروة ثيابك.. غصنها هكذا مجيلة

  .والقلب البشري الطيب ميكن أن يوجه إليه يف يسر، فيعتاده فيصبح من طباعه. ومكل ذلك مفه
هذه الذبيحة اليت ستذحبها، واليت : أن أقول لك -أعلى وأشف  -وراء هذا املفهوم  -ولكنها درجة 

كما ذكر البخاري " متتها موتات " أحِسن ذحبتها وال تطل آالمها وال .. لن تكون حية بعد حلظات
  ].٦٠[حديث قريب من هذا احلديث يف 

  !ولريح ذبيحته
إىل حيـث ال توجـد وال   . إىل الفناء. وهي تساق إىل العدم. إا كلمة ز الوجدان هزاً وهي تذبح

  .تشعر
إلراحة الذبيحة هذه الثواين املعدودة اليت تنتقل فيها من عامل الوجود إىل عـامل  " العملية " ما القيمة 

  إراحتها وأنت مقبل على إيالمها أشد أمل ميكن أن تتعرض له وهو الذبح؟الفناء؟ بل ما قيمة 
  !ال شيء.. يف الظاهر

  !كل شيء.. ويف الباطن
وهي متأملة متأملة، سواء قطر قلبك رمحة ـا أم كنـت   . أرحتها أم مل ترحها. إن الذبيحة ميتة ميتة

عد اليوم فتشكو إليك عنفك معهـا،  وهي لن تلقاك ب. تذحبها جمرد القلب من املشاعر متلبد الوجدان
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ولن يضريها كثرياً . إن كنت ممن يفهمون عن هذه اخلالئق، وجياوبون ما يصدر عنها من األحاسيس
شيئا من الغلظة أو شيئاً  -قبل ذلك بلحظة  -إا ذاقت  -وهي مسوقة إىل الفناء الكامل الوشيك  -

  !من اجلفاء
  !ال شيء.. حةإذن فما القيمة العملية بالنسبة للذبي

  !كل شيء.. لك أنت" العملية " ولكن القيمة 
  !وهل مثة شيء أكرب من أن يكون لك قلب إنسان؟

* * *  
  ..وكذلك الشأن يف أمر القتل

  ".فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة " 
وال : (املخاطب ذا القول من جانب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يقتـل إال بـاحلق   -واملسلم 

وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْأَرضِ هونـاً وإِذَا  ] (٦١) [وا النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقتقْتلُ
س الَّتي حرم اللَّه والَّذين ال يدعونَ مع اللَّه إِلَهاً آخر وال يقْتلُونَ النفْ.. خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سالماً

ق(٦٢) [إِلَّا بِالْح [ ًيعـامج اسلَ النا قَتمضِ فَكَأَني الْأَرف ادفَس فْسٍ أَورِ نيفْساً بِغلَ نقَت نم] (٦٣ " [
  ].٦٤" [دمه وعرضه وماله : كل املسلم على املسلم حرام

مستحق ألنه كافر، أو مرتد، أو قاتل، . ستحق للقتلال شبهة إذن يف أن الشخص الذي يقتله املسلم م
  .أو زان حمصن، أو مفسد يف األرض، مثري للفتنة، خارج على السلطان القائم على شريعة اهللا

  ]٦٥) [وحرضِ الْمؤمنِني: (بل بأمر منه وحتريض. وال شبهة يف أن هذا القتل يتم بإذن من اهللا
  !وسلم يأمر بإحسان القتلومع ذلك فالرسول صلى اهللا عليه 

  .ونعود إىل قصة الذبيحة فنراها تنطبق مرة أخرى على القتيل
. واألمل واقع به ما له عنه من حميص. فهو مفارق الدنيا. إن القتيل لن يستفيد شيئاً من أن حتسن قتلته

  .فيستوي أن حتسن أو ال حتسن أو أن الفارق يف احلقيقة ضئيل
  !سان القتل بالنسبة للقتيل؟ ال شيء بطبيعة احلالفما القيمة العملية من إح

  !هي أن يكون لك قلب إنسان. هي لك أنت -مرة أخرى  -ولكن القيمة الكربى 
* * *  

الذحبة والقتلة، وإمنا يسوقهما فقط علـى  : ولكن حديث الرسول الكرمي ال يقف عند هذين األمرين
  .سبيل املثال

  .ن أن الرمحة وحدها هي املقصود من احلديثوبسبب هذين املثالني قد يغلب على الظ
  .والرمحة صورة من صور اإلحسان". اإلحسان " فاملقصود هو . ولكن األمر ليس كذلك

هـو األداء   -هنا، كما يف احلديث السابق  -واإلحسان " إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء " 
  .األداء اجلميل. األداء املتقن. األداء الكامل. احلسن

  ".اإلنسانية " االجتاه إىل . االن املذكوران مها املشري الذي يبني االجتاهواملث



 ٣٠٣

. أن اإلنسان ال ينبغي أن يندفع مع دوافعه الطبيعية ويترك هلا العنان: إن اخلالصة املستفادة من املثالني
 لـه  إمنا ينبغي وهو يأخذ يف التنفيذ أن يهذب الوسائل وينظف األداء، ليكون جـديراً بتكـرمي اهللا  

  .واخلالفة يف هذه األرض
  .ومن مث فاحلديث واسع شامل يشمل كل عمل وكل فكرة وكل شعور

وهو يعرب عن فكرة إسالمية أصـيلة، أو  . هكذا على االتساع". كل شيء " إنه بنص اللفظ يشمل 
  .فكرتني تلتقيان عند هدف واحد

يف " اإلحسان " رة، وإمنا يتطلب على أية صو -كل األعمال  -أن اإلسالم ال يكتفي بأداء األعمال 
  .األداء

وإنه ال يقنع من الناس أن يؤدوا ضرورام بال زيادة، حبجة أا ضرورة، وإمنا يتطلب اإلحسـان يف  
  .التنفيذ

إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمـالً أن  : " املعىن األول واضح يف قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  .مر الذحبة والقتلةوواضح كذلك يف أ] ٦٦" [يتقنه 

ويصحبه اإلحساس باهللا يف قـرارة الضـمري،   . فاملطلوب هو اإلتقان الذي تصحبه مشاعر اإلنسانية
  ".تعبد اهللا كأنك تراه . " والعمل من أجل خشيته ومن أجل مثوبته ورضاه

وهـي  واملعىن الثاين واضح يف سرية الرسول وأحاديثه الكثرية اليت دف إىل ذيب النفس، خاصـة  
  .تؤدي ضروراا الغليظة اليت ليس عنها حميص

  .وشئون اجلنس" الضرورة " قضاء : ونضرب مثالني من أدق األمثلة وأدهلا على ما نريد
ال يتناجى اثنـان علـى   : "عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" 

  .رواه أبو داود وابن ماجه" فإن اهللا ميقت ذلك غائطهما، ينظر كل واحد منهما إىل عورة صاحبه، 
الرباز يف املـوارد،  : اتقوا املالعن الثالث: "عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم" 

  رواه أبو داود وابن ماجه" وقارعة الطريق والظل 
رواه " شرقوا أو غربوا . إذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل القبلة وال يوهلا ظهره: " وعن أيب أيوب

  .البخاري
من مل يستقبل القبلة ومل يستدبرها يف : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب هريرة قال" 

  .رواه الطرباين" الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة 
ـذه  هو ذيب القيام . وهدفها كلها واحد. واألحاديث يف هذا املوضوع كثرية من أن تورد كلها

إذ جتعلـها  . فيهـا " الضرورة " الضرورة، وإحاطتها بآداب معينة تلطف غلظتها وختفف من معىن 
  .وترفع" اختيار " سلوكاً وأدباً فيه 

إذ صار لقضاء الضـرورة أدوات نظيفـة   . الداللة الكاملة هلذه التوجيهات -وقد ال تبدو لنا اليوم 
قوم يقضون حاجـام علـى    -ويف العاصمة ذاا  -ومع ذلك فما زال يف املدينة . ووسائل مهذبة

  ...!أما الريف. قارعة الطريق وأمام الناس
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وواضح كذلك حماولة . فالتهذيب فيها واضح. ولكن الداللة النفسية ال ينبغي أن تفوتنا على أي حال
  .عن مستوى احليوان، حىت وهو يقضي ضرورته اليت يشترك فيها مع احليوان" اإلنسان " رفع 

  .ما اجلنس فأمره أعجب وأوضح داللةأ
  .ليس يف األرض شريعة وال نظام يعترف باجلنس نظيفاً كرمياً كاإلسالم

وليس يف اإلسالم أقدس من . يكفي أن نذكر فقط أن اإلسالم وهو يأيت زوجه يذكر اسم اهللا الكرمي
  .ذكر اهللا، وال أنظف مما يقرأ اسم اهللا عليه

  .أوضح من أن حتتاج إىل دليل -رعية، أي الزواج يف حدوده الش -واإلباحة فيه 
)مئْتى شأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُماؤ٦٧) [نِس[  
: قالوا يا رسول اهللا إن أحدنا ليأيت شهوته مث يكون له فيها أجر؟ قـال . إن يف بضع أحدكم ألجراً" 

  ].٦٨" [إذا وضعها يف احلالل كان له أجر أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك 
  ...وغريها وغريها كثري

والرسول صلى اهللا عليه وسلم قد أخذ من هذا املباح بقسط كامل ال شبهة فيه، واستمتع منه بكل ما 
  .حيل ملسلم أن يستمتع به يف هذه احلياة

  ...ومع ذلك فلينظر كيف كان األمر
وروى .. كان يغطي وجه زوجته حني يضاجعها يف الفـراش تروي السرية أنه صلى اهللا عليه وسلم 

اخلطيب من حديث أم سلمة أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يغطي رأسه ويغض صوته ويقول 
  ".عليك بالسكينة: "المرأته
* * *  

  !احلياء والترفع إىل هذا احلد
  .ىل التنفيذليس اجلنس شهوة احليوان اجلائع الذي ال ميلك نفسه أن يندفع هائجا إ

  .وليس غلظة الشبق اليت تتلمظ على متاع لذيذ
  .وليس نزوة اجلسد الفائر اليت ختتنق يف خبارها عاطفة القلب وإشراقة الروح

ومع ذلك فإن دعوة الرسول للناس أن يهذبوا العمل اجلنسي مل تكن دعوة إىل الزهادة أو إطفاء املتعة 
  .أو تربيد حرارا

لقد كان يدعوهم إىل املتاع وحيببهم فيه بل كـان يف الواقـع يوسـع    . كعلى العكس من ذل! كال
" ومشاعر " " عواطف " مساحته يف النفس، ويزيد من متعته، حني يرفعه من هلفة اجلسد اخلالصة إىل 

  ".ومودة " 
  .فقد كان ينهى عن املواقعة دون رسول يسبقها وميهد هلا من مداعبة وعواطف جياشة

بل دعوة من يريد ذيبهم . ذي يريد أن حيرم الناس من املتاع أو يفسده عليهموليست هذه دعوة ال
تلذذهم ذا املتاع، حىت يصـبح  " إحسان " ورفعهم من مستوى احليوان إىل مستوى اإلنسان، مع 

  .بتعبريه اجلميل" الفن " تدخل فيه كل عناصر النفس، ويدخل فيه " مجيالً " متاعاً 
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ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من ": (مودة " و " سكن " الرجل واملرأة على أا  والقرآن يصف الصلة بني
وهو تعبري مجيل أخاذ يشمل كل ]. ٦٩) [أَنفُِسكُم أَزواجاً لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً

  ".اإلنسان " ستوى يف م. صالت اجلنس، ولكنه يشملها يف مستواها األرفع
* * *  

  .وهو أمر واضح الداللة على نظرة اإلسالم هلذه األمور. ذلك هو اإلحسان يف شئون اجلنس
وال اإلحسـاس  . وال استقذار للدوافع الفطرية يف ذاا. ال كبت وال حجران. نعم. الضرورة تقضى

  .ولكنه التنظيف رغم ذلك وذيب الوجدان. بالذنب عند اإلتيان
. مظنة أن تكون األديان تستقذره وتنفّر منـه  -من كثرة ما أبدى يف شأنه فرويد وأعاد  -س واجلن

وهو حيض على اإلحسان يف كل شيء  -لكنه . واإلسالم خباصة ال جينح حلظة واحدة هلذا االستقذار
  .حيض كذلك عليه يف شئون اجلنس، حىت وإن كان يشترك يف الضرورة مع احليوان -

على أن هذه قاعدة عامة يف اإلسالم ال خيتص ا اجلنس وحده، وإمنا تشـمل كـل    والدليل القاطع
  .تصرفات اإلنسان وضروراته، الدليل على ذلك هو آداب الطعام

  ].٧٠) [وكُلُوا واشربوا(بل مأمور به . فليس مثت شك يف أن الطعام طاهر نظيف مباح
ته، وترتفع به عن حميط احليـوان إىل حمـيط   آداب ذب تناوله، وتكسر شراه. ومع ذلك فله آداب

  .اإلنسان
" عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى أن يتنفس يف اإلناء أو ينفخ فيه " 

  .رواه أو داود والترمذي
أكلت ثريدة من خبز وحلم مث أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : عن أيب جحيفة رضي اهللا عنه قال" 

فإن أكثر الناس شبعاً يف الدنيا أكثـرهم  ! يا هذا كف عنا من جشائك: "لم فجعلت أجتشأ، فقالوس
  .رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد"! جوعاً يوم القيامة 
  .وليس املنع واحلجران. فهو اإلحسان إذن

* * *  
  .يه وسلمأحوج ما نكون إىل هذه احلكمة من الرسول صلى اهللا عل -يف القرن العشرين  -وحنن 

يف  -وإن كنا حنن مع األسف . إننا نعيش يف قرن يؤمن باإلحسان يف العمل مبعىن اإلخالص واإلتقان
  .ما نزال بعيدين عن هذه الروح -العامل اإلسالمي الذي تلقى عن نبيه هذا التوجيه 

ـ   : وحنن نعيش كذلك يف قرن يؤمن بالتهذيب يف كثري من أمور الدنيا اء يف تنـاول الطعـام، وقض
الضرورة، والوقوف يف الصف أثناء شراء تذاكر السينما، واالعتذار املؤدب عن أقهل هفوة، وإزجاء 

  .الشكر على أبسط اخلدمات
  !ويقول عنه إنه نفاق. ولكنه مع ذلك ال يؤمن بالتهذيب يف شئون اجلنس

  .ثريونفذلك مرتقى رفيع ال يطيقه الك. وال نقصد بالتهذيب ما كان يصنع الرسول يف فراشه
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.. وال نقصد كذلك ما أوصاهم به يف فراشهم من حتويل اجلنس إىل مشاعر ومودة وأخـذ وعطـاء  
فذلك شأم غن أرادوا أن يستفيدوا بنصيحة الرسول فألنفسهم الفائدة، وهم الذين سيزدادون متعة 

قة وهم يوسعون مساحة اجلنس يف نفوسهم، فال تقف عند متعة اجلسد، بل تصبح عالقة جسد وعال
  .قلب وعالقة روح كلها يف آن

  .وإمنا نقصد مستوى أدىن من ذلك وألصق حبياة اجلماعة كلها ال حبياة األفراد
أن يكون اجلنس يف حدوده املشروعة وال يكون باً مباحاً . مبعناها االجتماعي" الفضيلة " تلك هي 

  ..لألجساد الظامئة على قارعة الطريق
  !يف القرن العشرينذلك هو الذي يسمونه نفاقاً 
  !بيولوجية، فال شأن له باألخالق" ضرورة " وملاذا هو نفاق؟ ألن اجلنس 

  ؟ والطعام ليس ضرورة؟ وامللبس ليس ضرورة؟!وي
امللبس وال تكتفون فيهما بقضـاء  " أصول " املائدة و " بآداب " فلماذا حتتفلون كل هذا االحتفال 

  الضرورات؟
* * *  

  !وال نتحدث عن األخالق" حسان اإل" وحنن نتحدث هنا عن 
  .نريد أن نتذوق اآلفاق العليا اليت يرفعنا إليها اإلسالم. نريد أن نرتفع عن مستوى الضرورة

فإنه واهللا طعم مجيل حني تتوجه له النفس، وحني يؤمن اإلنسان أنه " اإلنسانية " نريد أن نتذوق طعم 
  !إنسان

  .ليت خلقها اهللافطرة احلياة ا". الطبيعة " اجلمال فطرة 
  .واحلياة ال تكتفي بقضاء الضرورة، ولكنها دف دائماً إىل اإلحسان يف األداء

  أرأيت هذه الزهرة اجلميلة الفياحة الشذى املتناسقة األلوان؟
  ؟"ضرورة " أتظن أن ذلك 

  !باتوتساعد كذلك يف تلقيح الن! لتجتذب إليها النحل فينتج منها العسل غذاء وشفاء للناس: قالوا
  بالقياس إىل النحل أن يكون يف الزهرة كل هذا اجلمال؟" الضرورة " فهل تظن ذلك؟ هل من 

وإنه ليحط على الزهرة الرائعة التناسق كما حيط على الزهرة العادية ! فالنحل خلْق متواضع! كال واهللا
  اجلمال

يف أبسط زهرة كما تتم  ميكن أن تتم" البيولوجية " وكل األهداف ! فليس مجال الزهرة إذن ضرورة
  .يف أمجل األزهار

  ؟"الطبيعة " ورأيت هذه 
  رأيت محرة الشفق املبدعة ورأيت مجال الصبح الوليد؟

  رأيت روعة اجلبال تبهر األنفاس وز الوجدان؟
  أو األشباح؟.. والبحر املمتد إىل غري اية منسرب املوج، تراه يف الليل الساكن كأمنا تعمره األطياف
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طعم السحر يف ضوئها، وظلـها، وأطيافهـا السـاربة    " ذقت " ؟ و "ذقتها " هل .. لة القمراءواللي
  وحديثها املهموس؟

  هل تظن ذلك ضرورة؟
  وأين هي الضرورة يف ذلك كله، واحلياة ممكنة ومستطاعة بغري هذا اجلمال؟

  ورأيت هذا الوجه الرائع؟
هـذا املعـىن   .. تلك التقاطيع املنسقة.. يق األغوارهاتان العينان احلاملتان اللتان يطل منهما عامل عم

  اليت تطل من وراء القسمات؟" الروح " تلك .. املعرب
  تظن ذلك ضرورة؟ وما الضرورة؟

من طعام وشراب وتنفس تتم يف أقبح وجه وأمجل وجه علـى  " البيولوجية " أليست كل العمليات 
  السواء؟

  ى وكل ذكر بصرف النظر عن ذلك اجلمال؟أال يتحقق يف كل أنث. نداء اجلنس ذاته.. بل
  ".مجال " وإمنا هو ".. ضرورة " إنه ليس . كال
  !يف األداء ال جمرد األداء" إحسان " هو 

  ".الطبيعة " فطرة .. تلك فطرة احلياة كما خلقها اهللا
  ..واإلسالم دين الفطرة

وخالق الفطرة اليت يسري عليهـا   ألنه مرتل من عند اهللا خالق احلياة،. يلتقي مع ناموس احلياة األكرب
  .الكون واحلياة

ألنه حينئذ يكون متخلفاً عن احلياة، ناشزاً . لذلك ال يكتفي اإلسالم من اإلنسان مبجرد أداء الضرورة
  .عن فطرا، متأخراً إىل الوراء

وقاً هلـا،  يريد أن يكون اإلنسان واصالً إىل احلياة، منسجماً معها، مسا -وهو احلياة يف أعلى آفاقها 
  .ملتقياً معها يف كل اجتاه

. يدخل يف أعماقها، ويسكن يف أطوائها، ويوجهها مـن باطنـها  . لذلك يعمد إىل ذيب النفوس
اإلحسان يف األعمـال واإلحسـان يف   . اإلحسان يف كل شيء. إىل اإلحسان. يوجهها إىل اجلمال

  .األفكار واإلحسان يف املشاعر
  "..ل شيء إن اهللا كتب اإلحسان على ك" 

حني خترج الضرورة عـن  . حني تتهذب املشاعر وينظف السلوك. وحني تتجه النفس إىل اإلحسان
  ..النفوس، وتتفاضل يف أدائه" ختتاره " قهرها القاهر فتصبح سلوكاً مهذباً 

  ..حينئذ يلتقي اإلنسان مع الكون واحلياة
  .و امسها اجلمالأ. امسها اإلحسان. يلتقي معهما يف نظرة واحدة شاملة رفيعة

  .واهللا مجيل حيب اجلمال
  ــــــــــــ
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  ".أتريد أن متيتها موتات؟ هال أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ] " ٦٠[
  ]. ٣٣[ سورة اإلسراء ] ٦١[
  ]. ٦٨ - ٦٣[ سورة الفرقان ] ٦٢[
  ]. ٣٢[ سورة املائدة ] ٦٣[
  .رواه الشيخان] ٦٤[
  ]. ٨٤[ سورة النساء ] ٦٥[
  .يهقيرواه الب] ٦٦[
  ]. ٢٢٣[ سورة البقرة ] ٦٧[
  .رواه مسلم] ٦٨[
  ]. ٢١[ سورة الروم ] ٦٩[
 ]. ٣١[ سورة األعراف ] ٧٠[

==========================  
  وتبسمك يف وجه أخيك صدقة) ٧(قَبسات من الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 
   
  

ليس من نفس ابن آدم إال عليها " :عن أيب ذر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
إن : "يا رسول اهللا من أين لنا صدقة نتصدق ا؟ فقال: قيل". صدقة يف كل يوم طلعت فيه الشمس

التسبيح والتحميد والتكبري والتهليل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ومتـيط  : أبواب اخلري لكثرية
وتسعى بشدة سـاقيك  . دل املستدل عن حاجتهاألذى عن الطريق وتسمع األصم ودي األعمى وت

رواه ". فهذا كله صدقة منك على نفسك. مع اللهفان املستغيث، وحتمل بشدة ذراعيك مع الضعيف
وتبسمك يف وجه أخيك صدقة، وإماطتك : "وزاد يف رواية. ابن حبان يف صحيحه والبيهقي خمتصراً

  ].٧١" [رجل يف أرض الضالة لك صدقة احلجر والشوكة والعظم من طريق الناس صدقة، وهديك ال
* * *  

  .هذا احلديث العجيب ال ميلك اإلنسان أن مير به دون أن يقف عنده حلظات يتدبر بعض معانيه
وإن له إلحياءات شىت، يدق بعضها ويلطف، حىت يصل إىل أعماق النفس، إىل قرار الوجدان، فيهزها 

  .قاً مجيالً يأخذ باأللبابهزاً، ويوقع على أوتار القلب حلناً صافياً مشر
أوهلما تفجري منابع اخلـري يف  : وسنختار هنا من املعاين الكثرية اليت يوحي ا احلديث معنيني رئيسيني

وقد نلم ببعض املعاين األخرى يف . ربط اتمع برباط احلب واملودة واإلخاء: النفس البشرية، وثانيهما
  .أثناء احلديث

* * *  
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. التقليدي نقود وأشياء حمسوسة يساعد ا الغين الفقري، ومينحها القوي للضعيفالصدقة يف مفهومها 
ولو أا ظلت قروناً طويلة مظهراً . وهي ذا املعىن ضيقة املفهوم جداً، وأثرها يف حياة اتمع حمدود

وإعانـة   من مظاهر التكافل االجتماعي، ورباطاً من روابط اتمع، وأداة لتطهري األغنياء من الشح،
  ..الفقراء على احلياة

وبصرف النظر عن هدف اإلسالم األصيل يف أن يكتفي الناس بعملهم اخلاص فال حيتاجون للصدقات 
بعثين عمر بن عبد : " ذلك اهلدف الذي حتقق يف عهد عمر بن عبد العزيز إذ يقول حيىي بن سعيد -

ا هلم، فلم جند ا فقرياً، ومل جند مـن  العزيز على صدقات إفريقية، فاقتضيتها، وطلبت فقراء نعطيه
  .. "يأخذها منا، فقد أغىن عمر بن عبد العزيز الناس

بصرف النظر عن هذا اهلدف النهائي، فقد كانت الصدقات وسيلة احتياطية يف اتمع، طاملا أن الفقر 
لناس عن غري من إغناء ا -كما متكنت يف عهد عمر بن عبد العزيز  -موجود، وإىل أن تتمكن الدولة 

  .هذا الطريق
من معناها احلسـي، إىل معناهـا   . ولكن احلديث النبوي خيرج بالصدقة من معناها التقليدي الضيق

  .وهنا تنفتح على عامل رحيب ليست له حدود. النفسي
  ..وعلى كل امرئ صدقة.. كل خري صدقة

  !هكذا يف مشول واسع ال يترك شيئاً وال يضيق عن شيء
  !ليس ذلك حقاً؟أو . كل خري صدقة

  ومن أين تنبع الصدقة التقليدية مبعناها احلسي الضيق احلدود؟
وإال فهـي ريـاء   . إن هذا هو معينها الوحيد! أو ليست تنبع من معني اخلري يف النفس البشرية؟ بلى

  .وليس ذلك بطبيعة احلال هو املقصود. كاذب، وهي دنس ال يصدر عن نفس نظيفة
معني اخلري، فإن حديث الرسول الكرمي ال يزيد على أن يرجع مباشرة إىل  فإذا كانت الصدقة تنبع من

  .هذا املعني، يستجيشه ويستدره، ليتفتح ويفيض، ويتدفق يف كل اجتاه
كل ما خيرج من هذا . كل ما ينبجس من هذا املعني! فليكن كل خري صدقة. اخلري هو معني الصدقة

  .ققاً له يف واقع احلياةالنبع الطاهر النظيف، هادفاً إىل اخلري حم
  ؟"إعطاء " والصدقة ما هي؟ أليست 

  !صدقة.. حىت تبسمك يف وجه أخيك! بلى، إا كذلك فليكن إذن كل إعطاء صدقة
  !إنه ذات املنبع ؛ وهي عملية نفسية واحدة يف مجيع األحوال

احملتاج، أو تعـني  النفسية اليت حتدث يف داخل النفس وأنت م بإعطاء القرش للرجل " احلركة " إن 
إا هي ذاا اليت حتـدث يف نفسـك   .. عاجزاً على اجتياز الطريق، أو تساعد إنساناً على رفع محل

وأنت ترفع حجراً من الطريق حىت ال يعثر فيه الناس، وهي ذاا اليت تدفع االبتسامة إىل وجهك حني 
  ..ترى وجه أخيك
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: لرأيت صورة واحدة يف كـل مـرة  .. متحركةإنك لو جسمت مشاعر النفوس، فتخيلتها جسوماً 
  !وهي حترك يدها من الداخل حركة اإلعطاء" النفس " صورة 

  !أو خذ هذا الشعور.. أو خذ هذه املعونة. خذ هذا القرش! خذ
  .وحركة واحدة يف مجيع األحوال. منبع واحد

  ..ودافع واحد
وقد يكون من الصعب أن حتـدد  ". إنساين " فالذي يدفعك إىل إعطاء الصدقة للمحتاج هو شعور 

  !فهو يف بساطته ومشوله معجز كاإلنسانية. معىن هلذا اللفظ الدقيق
حتس بينك وبينه هذه اآلصرة اليت تربط أفـراد  . هذا أخوك يف اإلنسانية: قد يكون شعورك واضحاً

  .اجلنس الواحد، وتقرب بينهم، وتدعوهم إىل التعاون الوثيق
خيوط خفية تنبع من قلبك حىت تصل إىل قلبه، فتـربط  . ان غامضوجد. وقد يكون شعورك مبهماً

" يلتقطها " أو هزات كاهلزات املغناطيسية أو الكهربائية اليت تنتشر يف اجلو، حىت . بينهما برباط دقيق
  .املستقبل من بعيد

ذاته  الذي يدفعك إىل إعطاء الصدقة للمحتاج، أليس هو -الواضح أو املبهم  -هذا الشعور اإلنساين 
الذي حينيك على احلجر فتلتقطه بعيداً عن أقدام املارة؟ أو ليس هو كذلك الذي يشـيع البسـمة يف   

  !وجهك حني تلقى الناس؟
  .ولكننا ال ندركها دائماً على حقيقتها.. هي عملية واحدة يف داخل النفس

احدة اليت تكمن وراء كـل  يلفتنا إىل هذه احلقيقة النفسية الو. والرسول الكرمي يلفتنا يف حديثه إليها
  .لنعرف أنه اخلري يف منبعه وإن تعددت صوره وزواياه. عمل من أعمال اخلري

  !فحسب" نعرف " صلى اهللا عليه وسلم ال يريدنا أن  -ولكن الرسول 
  !فاملعرفة اليت ال تنتهي إىل شيء ليست هدفاً من أهداف اإلسالم وال من أهداف احلياة العملية

وغاية الغايات يف األرض أن يكون اخلري هو املسيطر على حيـاة  . تكون له غاية كل شيء ينبغي أن
  .وكلمة اهللا هي العليا. فاخلري هو كلمة اهللا. البشرية

  .ومن هنا تلتقي األرض والسماء، والدنيا واآلخرة يف رصيد اإلسالم
  .بإياه فحس" يعرفنا " على اخلري، ال أن " يعودنا " والرسول الكرمي يريد أن 

  .. ".وعلى كل امرئ صدقة" 
. يريد أن يستثري تلك احلركة الداخلية اليت متد يدها بالعطاء. إنه يريد كالً منا أن تتحرك نفسه باخلري

  !بل تعدى من شعور إىل شعور يف باطن النفس. والعادة تعدى من نفس إىل نفس. واحلياة عادة
. تحرك، ومتد يدها من الداخل بعمل أو شعورحني تتعود النفس أن تستيقظ، أن تنهض من سباا وت

وستتعدد صور اإلعطاء حىت تشمل من الـنفس  . حني حيدث هذا مرة، فسوف حيدث مرة بعد مرة
  .حىت تشمل يف الواقع كل تصرف وكل شعور.. أوسع نطاق
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وتبدو حكمة الرسول يف توسيع مدى اخلري، وتعديد صوره وأشكاله، وتبسيطها كذلك حىت تصبح 
  !اول كل إنسانيف متن

أو اخلري قاصراً على احملسوسات واألموال، فسيعجز عنها كثري مـن أفـراد   " الصدقة " فلو كانت 
  .البشرية، وتبقى ينابيع ثرة يف باطن النفوس، ال يستثمرها أحد، وال يستنبط من معينها الغزير

فيقة حانية من هنا ومن ملسات ر. ولكن اليد احلكيمة املاهرة تعرف كيف تسيل اخلري من هذه النفوس
  .هناك تفتح املغلق وتبعث املكنون

والرسول الكرمي يلطف يف معاملة البشرية كاألب احلنون يلطف مع أوالده، وهو خيطو معهم خطوة 
وحينئـذ  . ويوحي إليهم أنه يف مقدورهم بال تعب وال مشقة. إنه ييسر هلم األمر. خطوة يف الطريق

  !!يصنعونه ولو كان فيه مشقة
  .لك أفضل وسائل التربية وأحبها إىل النفوست

  !حاش هللا! وهي ليست ضحكاً على الناس وال استدراجاً هلم
  .وكل صوره صورة واحدة. فاخلري نبع واحد داخل النفس. إا كلها حقيقة

وأا ال جيـوز أن  . أهون من أن تكون صدقة" الصدقات " ولقد نظن، ألول وهلة، أن بعض هذه 
  .يف سلك يشمل اجلميع تدرج مع غريها

وتبسمك يف وجه أخيـك  : "وقد يكون أقرب شيء إىل هذا الظن قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  ".وإفراغك من دلوك يف دلو أخيك صدقة. صدقة

  ..أو تتبعها يف حميط الناس. ومع ذلك فجرا إذا أردت
هلـو أشـق   ..  الصدقاتإن تبسمك يف وجه أخيك، الذي يبدو لك هيناً حىت ما يصح أن يوضع يف

  !شيء على النفس اليت مل تتعود اخلري ومل تتجه إليه
  !هناك أناس ال يتبسمون أبداً، وال تنفرج أساريرهم وهم يلقون غريهم من الناس

  .وينابيع اخلري مغلقة يف نفوسهم وعليها األقفال. إم شريرون أو يف نفوسهم مرض
  !اء احلقيقي ال على سبيل اازامل! وهناك ناس يبخلون عليك بقطرة من ماء

إا فـتح  . إا احلركة اليت تتم يف داخل النفس. إا اإلعطاء. إن املسألة ليست البسمة وال نقطة املاء
  ..أو حترك اليد النفسية وانبساطها إىل األمام. القفل املغلق

. در على اإلعطاء واملودةتق. إما أن توجد، فتقدر النفس على اخلري.. عملية واحدة يف مجيع احلاالت
  .وإما أال توجد، فيستوي اهلني والعظيم، وتغلق النفس عن مجيع الصدقات

* * *  
ولكين أملح . والرسول املريب ال يريد أن يعرفنا مبنابع اخلري فحسب، وال أن يعودنا على اخلري فحسب

  ..من وراء تعديد الصدقات، وتبسيطها حىت تصبح يف متناول اجلميع، معىن آخر
  .ولذلك قيمة كربى يف تربية النفوس. اإلعطاء حركة إجيابية
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بعكس النفس اليت تتعود السلبية فهي . فالنفس اليت تتعود الشعور باإلجيابية نفس حية متحركة فاعلة
  .نفس منكمشة منحسرة ضئيلة

ن قوة سلبية والرسول صلى اهللا عليه وسلم يريد للمسلم أن يكون قوة إجيابية فاعلة، ويكره له أن يكو
  .حسرية

  .والشعور والسلوك صنوان يف عامل النفس، كالمها يكمل اآلخر ويزيد يف قوته
ومن هنا حرص الرسول صلى اهللا عليه وسلم على أن يصف حىت األعمال الصغرية واهلينـة بأـا   

  .بأا إعطاء. صدقة
  ..مرة أخرى كاألب مع أبنائه

به يف العمل دور هام ومثمر، وقد أدى إىل نتيجة، فإنك فأنت حني توحي لطفلك أن الدور الذي قام 
أما إذا رحت تصغر من شأنه، وتشعره أن أعمالـه  . تشجعه على مزيد من العمل ومزيد من اإلنتاج

تافهة بالقياس إىل املطلوب منه، فإنك تشجعه على االحنسار داخل نفسه، واالنصراف عن كل عمل 
  .حيتاج إىل جمهود

س على اإلحساس بإجيابيتهم، حىت يف األعمال اليت قد تبدو صغرية يف ظاهرها، والرسول يشجع النا
فيزيدهم ذلك إقباالً على العمل يف ميدان . ليحسوا أن كيام يتحقق يف عامل الواقع، يف عامل السلوك

  .اخلري، ويشجعهم على الصعود باستمرار
  .بريأمر آخر من وراء التع" بالصدقات " ويف تسمية هذه األعمال 

وقد توحي إىل . فالصدقات مبعناها احلسي الضيق، تقسم الناس آخذين يف جانب ومعطني يف جانب
  .اآلخذين الشعور بالضآلة والضعف، وتغري املعطني باخليالء والغرور

  .وذلك تقسيم للمجتمع سيئ غاية السوء
التقسيم األول، ولكن توسيع نطاق الصدقات حىت تشمل كل شيء وكل عمل متجه إىل اخلري، يلغي 

ومن مث جيعل . أن يكون معطياً واهباً لآلخرين -بصرف النظر عن فقره وغناه  -ويتيح لكل إنسان 
  !آخذين ومعطني على قدم املساواة، وشركاء يف ميدان واسع فسيح -حبركة واحدة  -الناس كلهم 

: فاهيم اإلسالم األصيلةوذلك وال شك منهج بارع يف تربية النفوس، فوق أنه يقرر مفهوماً آخر من م
وإمنا القيم الشعورية . أو االقتصادية وحدها. أن القيم اليت حتكم احلياة ليست هي القيم املادية وحدها

  !بل هذه األخرية هي األصل الذي تقوم عليه عالقات البشرية. والوجدانية كذلك
* * *  

وحـني  . القدماء يف ذلك واحملدثون سواء .وقد افتنت الناس دائماً بالقيم املادية وحسبوها قوام احلياة
تنطمس بصائر الناس عن منابع اخلري احلقيقية، وتنحسر نفوسهم عن حقيقة الكون الواسعة، فإم ال 

ولكن اإلسالم حرص على توسيع احليـاة  . يرون إال القيم املادية، وال يدركون إال ما تدركه احلواس
بل أعطامهـا عنايتـه   . مل املادة، ومل يهمل ضرورات احلياةمل يهمل عا. وجتليتها يف صورا احلقيقية

الكاملة كما يتضح يف التفصيالت الدقيقة اليت يشملها الشرع، واإلضافات الدائمة اليت أضافها الفقه 



 ٣١٣

اإلسالمي على مدى القرون ولكنه مل يقف عند هذه األمور وحدها، ألن احلياة يف واقعها ال تقـف  
  .آفاق أوسع وأرحب، وإىل مستويات أكرب وأعلى وإمنا تتعداها إىل. هناك

واإلسالم دين احلياة الكامل، ومن مث يشمل احلياة كلها يف مجيع اآلفاق ومجيع املستويات، على نظافة 
  .يف األداء ونظافة يف السلوك

إنه كصاحب األرض اخلصبة ال يزرع منها جانباً ويهمل اجلانب اآلخر، أو يدعه تنبت فيه حشائش 
إنه حيس بالقيمة الكربى لتلك األرض الثمينة، وحيس باخلسارة اليت تنشأ مـن تعطيلـها أو   . مالسمو

إمهال بعضها، ومن أجل ذلك ينقب يف كل مكان يف النفس حىت ميكن أن تنبت فيه نبتـة اخلـري،   
  .فيزرعها وجيين من زرعها الثمار

ة ثرا يفيض باخلري وال ينضب، فإنه وحني حيرص اإلسالم على أن يظل ينبوع اخلري يف النفس اإلنساني
يضمن أن تقوم بني البشر روابط أمنت بكثري وأوثق من تلك اليت ميكن أن يقيمها االقتصاد أو تقيمها 

بل يضمن أن تكون رابطة حية وخرية، ال يأكلها احلقد، وال تسري إىل القلوب مع . العالقات املادية
  .الصالدة واجلفاف" تنظيماا " 

* * *  
  أي رابطة ميكن أن تربط القلوب أقوى من املودة واحلب؟و

) لَّف بينهموأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت ما في الْأَرضِ جميعاً ما أَلَّفْت بين قُلُوبِهِم ولَكن اللَّه أَ(.... 
]٧٢.[  

  ..إا هبة اهللا
  .هبة اهللاوالنعم املادية أو االقتصادية كذلك 

  !ولكن اآلية تضع كالً يف مكانه يف ميزان القلوب وميزان احلياة
  .وال تكفي التنظيمات االقتصادية واألوضاع املادية. ال يكفي املال وحده لتأليف القلوب

  .أال وهو احلب. ال بد أن يشملها ويغلفها ذلك الروح الشفيف املستمد من روح اهللا
فيلقى اإلنسـان أخـاه   .. لب فينشرح هلا الصدر وتنفرج القسماتاحلب الذي يطلق البسمة من الق

  .بوجه طليق
هو الذي يقيم البناء الذي ال يهدمه . هو الذي يؤلف القلوب. ذلك احلب هو الذي يصنع املعجزات

  .شيء وال يصل إليه شيء
أحسنت إليك؟ : جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أعرايب يوماً يطلب منه شيئاً فأعطاه، مث قال له" 

مث دخل مرتله فأرسـل إىل  . فغضب املسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم أن كفوا! ال وال أمجلت: قال
فقال له . فجزاك اهللا من أهل ومن عشرية خرياً. أحسنت إليك؟ قال نعم. مث قال. األعرايب وزاده شيئاً

يء من ذلك، فإذا جئت فقل بني إنك قلت ما قلت ويف نفس أصحايب ش: "النيب صلى اهللا عليه وسلم
نعم، فلما كـان الغـداة   : قال". أيديهم ما قلت بني يدي، حىت يذهب من صدورهم ما فيها عليك

. إن هذا األعرايب قال ما قال، فزدناه، فـزعم أنـه رضـي   : "جاء، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
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إن : "فقال صلى اهللا عليه وسـلم  .فجزاك اهللا من أهل وعشرية خرياً. نعم: أكذلك؟ فقال األعرايب
مثلي ومثل هذا األعرايب كمثل رجل له ناقة وشردت عليه، فتبعها الناس، فلم يزيدوها إال نفـوراً،  

فتوجه هلا صاحب الناقـة بـني   . خلوا بيين وبني ناقيت، فإين أرفق ا وأعلم: فناداهم صاحب الناقة
اً، حىت جاءت واستناخت، وشد عليها رحلـها،  يديها، فأخذ هلا من قمام األرض، فردها هوناً هون

  "!وإين تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. واستوى عليها
يشرح لنا القيم اليت  -هذا الدرس العجيب من حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم من سلوكه العملي 

  .أودعها أحاديثه املروية يف هذا االجتاه
بعد ما كان ساخطاً على العطاء  -يف ظاهر األمر  -هو الذي أرضى األعرايب  قد يكون املال الزائد

  .القليل
  .ولنفرض جدالً أنه كذلك

أكان يزيد يف عطاء  -ولكن فلننظر إىل األمر من جانب النيب صلى اهللا عليه وسلم من جانب املعطي 
  الرجل لو مل يكن هذا املعني الفياض بالرمحة واملودة واحلب؟

أو قد كان غري هذا القلب الكبري .. ىل األمر خاصة بعد أن قال األعرايب قولته املنكرة اجلاحدةولننظر إ
  وهذا الروح الشفيف ميكن أن يقبل القولة اجلارحة ويرد عليها بعطاء جديد؟

 إا جمرد التعبري املادي اسم للشعور السامق! الزائدة ليست هي حقيقة املوقف" املادية " إن الصدقة 
  !إا الصدى والقلب هو احلقيقة! إا ترمجة لألصل وليست هي األصل. النبيل

  .هذا القلب هو الذي يربيه الرسول الكرمي هذه التربية املبدعة ليقيم عليه رباط البشرية
ال جند حميصـاً مـن   ! برغمنا -ولكنا ! يف أمر روابط البشرية" العلم " وما نريد أن ندخل حقائق 

اليت سادت تفكـري البشـر يف القـرون    " املادية " ذه احلقائق اليت غريت كل املفاهيم اإلشارة إىل ه
  "!روابط " و " قوى " إمنا احلياة كلها "! مادة " فقد أثبت العلم أنه ليست هناك . األخرية

أا طاقة كهربائيـة  ! الذرة اليت كان يظن من قبل أا مادة راسية مستقرة ملموسة ظهر أا كهارب
  ..وأن الرباط الذي يشد بعضها إىل بعض هو اجلاذبية. لبة وموجبةسا

  !وذلك هو كل بناء الكون
  !ال جرم يكون كذلك هو بناء البشرية

وإمنا هو شيء ! ليس شيئاً مما تقف عنده احلواس وتظنه احلقيقة"! االقتصاد " وليس ". املادة " ليس 
  ..أعمق وألطف وأدق
  .ي طاقتهاوالقلوب ه. احلب رباط البشرية

وكما تصطدم الطاقات يف الذرة فتضطرب وتتناثر حني تفقد رباطها القوي يشدها بعضها إىل بعض، 
حني تفقد رباط اجلاذبية، كذلك تصطدم القلوب يف احلياة البشرية فتتنافر وتتناثر حني تفقد رباطها 

  .حني تفقد احملبة.. القوي الذي يشدها بعضها إىل بعض
  .واإلسالم دين اهللا
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  .اهللا الذي خلق اخللق وهو أعلم مبن خلق
  .الدين الذي يساير الفطرة أمجل مسايرة، ويصل من ذلك إىل أمجل النتائج. وهو دين الفطرة

واإلسالم هو الذي جيعل رباط احملبة هو الرباط األول واألوثق يف حياة البشرية، ويقيم الوشائج كلها 
  .على هذا األساس املتني -وحية من مادية واقتصادية واجتماعية وفكرية ور -
)قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو) .(  مـتإِذْ كُن كُملَيع اللَّه تموا نِعاذْكُرقُوا وفَرال تيعاً ومج لِ اللَّهبوا بِحمصتاعو

  ].٧٣) [أَعداًء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخواناً
يدرك بفطرته امللتقية مـع فطـرة الكـون     -وهو اآلية البشرية الكونية الكربى  -ورسول اإلسالم 

األعظم، ومبا أدبه ربه فأحسن تأديبه، أن الرمحة واملودة واإلخاء هي وحدها اليت ميكن أن يقوم عليها 
" ه ما حيب لنفسه ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخي: " البناء احلي القوي املتماسك، فيدعو إىل احلب

  !أن تلقى أخاك بوجه طليق: وجيلو القلوب لتفيض باحلب، ويعلمها الوسيلة لكي حتب وحتَب] ٧٤[
  !وإن هذه االبتسامة على الوجه الطلق لتعمل عمل السحر

  !جرا
  !ولن تندم على التجربة قط. جرب أن تلقى الناس بوجه طلق وعلى فمك ابتسامة مشرقة

إىل الطاقـة  ! تنفذ إىل القلـب . أن تفتح مغالق النفوس وتنفذ إىل األعماق -حدها و -إا لتستطيع 
  !املكنونة يف الكيان البشري، فتربط بينها وبينك برباط اجلاذبية

حينئذ تصري قطعة من الكون األعظم، دائرة معه يف فلكه الفسيح، ألنك تلتقي بفطرتك الصحيحة مع 
  !الكبريفطرته احلقة، فتلتقيان يف الناموس 

  !وحينئذ ترى اهللا
  !فهذا هو الطريق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧رقم  ٣٩٦ص  ٤الترغيب والترهيب ج ] ٧١[
  ]. ٦٣[ سورة األنفال ] ٧٢[
  ]. ١٠٣[ سورة آل عمران ] ٧٣[
  .رواه البخاري ومسلم] ٧٤[

======================  
  فقليله حرامما أسكر كثريه  ) ٨(قَبسات من الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  
  ].٧٥" [ما أسكر كثريه فقليله حرام " 

  .لعل ظاهر اللفظ يوحي بأن اخلمر وحدها هي املقصودة باحلديث
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ولكين أملح أنه قاعدة تشريعية شاملة، تنطبق على املمنوع كله واحلرام كله، وتنطبق علـى اخلمـر   
وعلى اجلرمية اخللقية .. بة والنميمة، والكذب والنفاقوالربا، والسرقة والغصب، والغمز واللمز، والغي

  !خاصة
  ..وقليل كل شيء ال ضرر فيه. وقليل اخلمر ال يسكر

  !ما شربة مخر؟ ما كأس بني احلني واآلخر؟ يف احلفالت مثالً واألفراح؟
  وما كذبة بني احلني واحلني بيضاء أو غري بيضاء؟

   ميكن أن تؤثر فيه؟وما القروش القليلة خيتلسها من مبلغ ضخم ال
عجلة احلياة فال يقع فيها احتكـاك وال  " تشحم " وما الضرر يف قليل من النفاق تسري به األمور و 

  صدام؟
  وما نظرة عابرة إىل فتاة؟

  أو ابتسامة؟
  أو كلمات؟

  قبلة أو ضمة أو ما أشبه؟.. أو شيء قليل من املداعبة ال يبلغ حد اجلرمية
  !فلتكن اجلرمية

هل تنهد الدنيا .. تتم يف الظالم، خلسة، ال يعلم ا أحد، وال تؤثر يف خط سري احلياة.. رةجرمية عاب
  إذا حدث ذلك أو تنهار األخالق؟
  !سهلة هينة ال تستلزم التشديد وال توجب االهتمام.. كذلك تبدو األمور للوهلة األوىل

وسلم، ودراية عميقة بـالنفس   ومع ذلك فهي حكمة بالغة تلك اليت نطق ا الرسول صلى اهللا عليه
البشرية، ونظر بعيد ال يقف عند اجلزئية الصغرية، وال عند الفرد الواحد، وال اجليل الواحـد مـن   

  !األجيال
إا النظرة الفاحصة الشاملة اليت تأخذ يف حساا الفرد واتمع، واإلنسان كله على امتداد حياته يف 

  .تلك األرض
 الذي ينفذ إىل صميم اإلسالم فيستلهم روحه العميقة الدقيقة، وتنفتح لـه  نظرة القلب املدرك البصري

  .مغاليق احلكمة وغوامض األسرار
ومن غري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجدر بأن يدرك روح اإلسالم النقية الصافية، ويترجم عنها، 

دره لإلسالم، وللحـق  شرح ص.. وهو نيب اهللا وصفيه، الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، وشرح صدره
  !املاثل يف الكون الكبري، فكان هو النموذج الكامل لإلسالم، والقمة البشرية؟

* * *  
  اإلدمان أول شيء خيطر على البال حني تذكر اخلمر، ويذكر القليل فيها والكثري

ـ  -كما تثبت التجربة العلمية  -واإلدمان  ني خطر ماثل أمام البشرية حني تبيح لنفسها اخلمر، وح
  .تبيح لنفسها أي أداء من أدواء اتمع الكثرية املتعددة
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  ].٧٦[وعلى أساس نفسي كذلك  -جسماين  -وهو يف اخلمر يرتكز على أساس عصيب 
ذي تأثري معني على األعصاب، منبه أو مسكن أو مثري أو ملطف، يفقد  -بل كل دواء  -كل شراب 

إىل  -ال حمالـة   -وحيتاج اإلنسـان  . وتتبلد عليهأثره على األعصاب بعد قليل، ألا تتحصن ضده 
  .لكي حيس له مبفعول" الصنف " زيادة اجلرعة أو تغيري 

 -والنفس تستريح ملا تتعـود عليـه   . أما من الوجهة النفسية فهناك العادة. هذا من الوجهة العصبية
ل واألفكار واملشاعر، وتشتاق ملا تعتاده من احلركات واألفعا -كذلك فطرها اهللا حلكمة هو عاملها 

فيلتقي تأثر األعصاب ومتعة النفس على األمر الواحد يف اللحظة الواحدة، فيتجاوبان، ويدفع كـل  
  !منهما اآلخر ويقويه

حىت لقمة اخلبز وجرعة املاء، وضجعة السـرير وجلسـة املقعـد،    ! وهذا أمر ينطبق على كل شيء
ؤية فالن أو صحبة مكان أو ألف شـيء مـن   وحديث اإلنسان إىل نفسه أو حديثه إىل الناس، ور

  !األشياء
 -مبعىن اإلسراف املضر  -ولكن بعض هذه األمور تداوي نفسها بنفسها فتكون مبنجاة من اإلدمان 

  !كما أن بعضها ال يصل إىل حد اخلطر ولو وصل إىل اإلدمان
 -ولكنها . واملواعيد الطعام والشراب عادة يتعودها اجلسم وتتعودها النفس، من حيث الكم واألنواع

  .جتد الفرامل الضابطة يف إحساس الشبع وامتالء الفراغ احملدود -يف احلالة السوية 
  !ومع ذلك فقد تنحرف إىل شره نهِمٍ مسعور

  .ال تقوم احلياة إال ا يف حالتها املعقولة السوية! ولكنها ضرورة
ومل جيعل ] ٧٧) [وكُلُوا واشربوا وال تسرِفُوا( :ومن مث أبيح القول املعقول، وحرم الزائد عن املعقول

  .وإمنا ترك أمره للتوجيه والتهذيب وخشية اهللا وتقواه. التحرمي بتشريع ألن ذلك مستحيل
 -ولكنها  -مترفة أو غري مترفة  -والنوم والراحة عادة من حيث املواعيد واملقدار والطريقة والوسيلة 

املها الضابطة يف النشاط الذي حتدثه، والرغبة الذاتية يف تصـريف هـذا   جتد فر -يف احلالة السوية 
  .النشاط

  .ومع ذلك فقد تنحرف إىل كسل وتراخ وفتور
  .وحرم الترف والتكاسل والقعود -إن لبدنك عليك حقاً  -ومن مث أبيح القدر املعقول 

 -يف احلالة السوية  -سراف فيها ولكن هلا ضوابطها الذاتية اليت متنع اإل. ورؤية الناس وخمالطتهم عادة
  .وهي رغبة اإلنسان يف التقلب بني نزعته الفردية ونزعته اجلماعية لريضي هذه وتلك

ومع ذلـك   -ما دامت يف ذاا نظيفة  -وال ضرر يف اإلدمان عليها .. وإلف األمكنة واألشياء عادة
  ..يها واإلسراف فيهافامللل، وهو عنصر بشري أصيل، حيد بطريقة طبيعية من اإلدمان عل

  !ولكن اخلمر وغريها من األدواء ليس كذلك
ألن األعصاب ليسـت هلـا   . وكل شارب عرضة لإلدمان. حني حيدث اإلدمان فليست له ضوابط

  !حصانة من تأثري السموم
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وهو قـول   -ومع ذلك فسنفترض أن أغلبية من الناس تستطيع أن تشرب دون أن تبلغ حد اإلدمان 
  !فمع ذلك ليس هذا بيت القصيد -قع األمر غري صحيح يف وا

  ...بيت القصيد هو األجيال القادمة
يف مسألة اخلمر بالذات، يقول الطب إن أبناء السكارى يولدون وفيهم استعداد مـوروث لشـرب   

ومـن مث يصـبحون يف الكـرب    ! اخلمر، ينتقل إليهم عن طريق النطفة قبل أن ميلكوا ألنفسهم القياد
  !مدمنني

لم النفس إن أبناء السكري يصابون باضطرابات نفسية وعصبية عنيفـة تـؤثر يف مسـتقبل    ويقول ع
فالولد ينظر إىل شخصية والده على أنه املثل األعلى الكامل الذي يتلبس بـه وحيـاول أن   . حيام
فإذا رأى يف سلوكه خلالً فإن ذلك حيدث يف داخل نفسه انقساماً بني شخصني كانا من قبل . حيتذيه

ومن مث حيدث نزاع داخلي عنيف، ينتهي إما . لفني بل متالبسني، مها شخصيته وشخصية والدهمؤت
بانطواء الولد على نفسه واعتزاله احلياة احلية املتحركة، إما بربوزه يف هيئة جمرم صغري، حيطـم كـل   

  .مقدس، ويلوث كل نظيف
ال مجيعاً، والنفور يف املستقبل مـن  أما الفتاة فيصيبها صراع من نوع آخر ينتهي ا إىل كراهية الرج

الزواج، وما يصاحب ذلك من عقد جنسية خمتلفة، أو ينتهي إىل احنرافها اخللقي ووقوعها يف مهاوي 
  .الرذيلة

  !وهو أمر غري صحيح -وسنفترض مرة أخرى أن ذلك كله لن يقع 
وسنفرض ]. ٧٨[ثالث سنفترض أن النطفة مل تنقل إىل اجلنني عدوى اخلمر وهو واغل يف الظلمات ال

أن الوالد مل يطع أوالده على سوء منه، فلم يعلموا أنه يشـرب اخلمـر ومل حيـدث يف نفسـهم     
  .االضطراب

  !يبقى بعد ذلك كله شيء مل تستطع اتقاءه األجيال
  ما موقف األب الذي يعاقر اخلمر حني يعلم أن أبناءه قد وقعوا فيما وقع هو فيه من قبل؟

  م العنان؟أيزجرهم؟ أم يرخي هل
ال يؤمن بأن هناك ضرراً يف األمر؟ بل إنه ليؤمن أن  -بينه وبني نفسه  -وملاذا يا ترى يزجرهم وهو 

مل . فماذا حدث له؟ مل يبلغ حد اإلدمان. ها هو ذا يشرب! جتربته الشخصية خري شاهد على ما يقول
ـ . يفصل من عمله نتيجة التأخر يف الصباح أو اإلمهال وشرود البال ؤثر الشـرب يف مركـزه   مل ي

يف .. وإا كلها كأس بني احلني واآلخر. مل تتلف أعصابه ومل تفسد قدرته على التفكري. االجتماعي
" يعقلون " فما الضري على األوالد إذا ساروا يف نفس الطريق، وعند كربهم !! احلفالت ويف األفراح

  !؟...وتسري األمور
  !جيل هنا موطن اخلطر ال يدركه الشارب يف أول

ينسى أنه هو شخصياً قد نشأ يف بيئة حمافظة تستنكر اخلمر وتنفر منها وتنفِّر منها، وأنـه  ! إنه ينسى
دون أن  -هي اليت حالت بينه  -مستمدة من هذه البيئة احملافظة  -نشأ ويف عقله الباطن فرامل قوية 
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جمسم، ميسك له العصا يف أعماق نفسه شخص معنوي أو شخص . وبني اإلسراف واإلدمان -يشعر 
  .يف صورة تقريع الضمري -وحيذره، وينهال عليه ضرباً إذا جتاوز احلدود 

وصحيح أن هذا الشخص مل يبلغ من القوة يف نفسه أن مينعه البتة، ومل يستطع أن يقفل عليه الطريق 
تصل  وله الفضل كله يف الوقوف به عند درجة معينة ال. ولكنه مع ذلك موجود ال شك يف وجوده

  .إىل اإلدمان البغيض
  أما األبناء فأين هذا الشخص يف نفوسهم؟ من غرسه يف أخالدهم وهم صغار؟

  أبوهم؟ أو اتمع الذي يسرح فيه آباء كأبيهم؟
لقد وجدت القدوة السيئة وانتهى األمر، مث مل توجد الزواجر اليت منعت اجليـل األول مـن   ! كال

  !اإلسراف
  ..من الزواجر يف أول جيلأو قد توجد، ولكنها أضعف 

ومن مث يشرب األبناء فيسرفون عن ذي قبل، ألن الشخص الذي يف نفوسهم، والعصا اليت يف يده لينة 
  .ال تترك أثراً يف الضمري

ويندفع الناس بـال  . وخيتفي رويداً رويداً ذلك الشخص من الضمري.. وينشأ بعد ذلك جيل مث أجيال
  .حاجز، ويسرفون بال حدود

  ..ة اخلمر على مدار األجيالتلك قص
  .جيل متقيظ يف أول األمر، عيونه على اجلرمية

  ...مث أفراد يتسللون خفية من وراء الستار
يف  -فإذا ظلوا يف استتارهم، ال يتبجحون باإلمث وال يسمح هلم اتمع بذلك، فثم أمل بقاء اتمـع  

إذا أَمنوا زجر اتمع، فخرجوا من خفيتـهم،  أما . نظيفاً من اجلرمية فترة طويلة من الزمان -عمومه 
وهو احنراف بسيط يف أول األمر ال ينـذر  . وقعدوا على قارعة الطريق، فهنا ينشأ أول جيل منحرف

 -ولكن االحنراف البسيط ميتد، كما ميتد ذراعا الزاوية من نقطة الصفر . باخلطر وال يبدو فيه النكري
  ..ويبعد الذراعانحىت تنفرج الشقة  -نقطة االبتداء 

  !واهلاوية احملتومة يف اية الطريق
* * *  

  ..وهي قصة كل جرمية من جرائم األخالق
  .قصة الكذب واخلداع والنفاق والغش والتدليس

  .قصة الغيبة والنميمة وش األعراض وكشف العورات
  .قصة الرشوة والظلم والفساد

  .قصة القعود عن نصرة احلق واجلهاد يف سبيله
  .الترف والسرف والفجور واونقصة 

  ...التقاليد فيما خيتص بالرجل واملرأة واالختالط واجلرمية" وهي على األخص قصة 
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  .متحفظاً ال يسمح باالختالط وال يتهاون يف اجلرمية" نظيفاً " يبدأ اتمع 
يء مل حيـدث يف  فهذا ش. أنه جمتمع من املالئكة األطهار قد خال من اجلرمية" بالنظافة " وال نقصد 

  !التاريخ
" فحني تقول اهليئات الطبية إن املدينة . ولكنا نقصدها مبثل املعىن الذي يستخدم يف الشئون الصحية

تقصد أا نظيفة من األوبئة اخلطرة، وال تقصد أا خالية من حاالت فرديـة مـن هـذه    " نظيفة 
  .األمراض

. ولكنها قليلة ومستترة وعـدواها حمـدودة  . فةيف هذا اتمع النظيف توجد حاالت فردية غري نظي
  .وذلك نتيجة احلرص الدائم الذي يبذله اتمع يف عملية التنظيف

  ...ولكنه يف وقت من األوقات يتراخى
  .عندئذ يأخذ الوباء يف االنتشار التدرجيي البطيء

  .ويف حالة األوبئة اجلسمية ينتشر املرض بسرعة وبطريقة ملموسة مميتة
  .يهب الناس للوقاية والكفاح يف أسرع وقت ويتساندون ويتكاتفون لوقف الوباءومن هنا 

  .ولكن األوبئة النفسية ذات طبيعة أخرى
تستطيع أن تقاوم  -حني توجد  -واملناعة النفسية الالشعورية . فالنفس بطبيعتها استجابة من اجلسم

  .املرض أو على األقل ختفف حدته القاتلة مدى أجيال
وقد متر أجيال كاملة على جمتمع منحل األخالق قبل أن . فساد اخللقي بطيء املفعول جداًولذلك فال

بل إن االحنالل قد يستشري يف جيل من األجيال األخرية إىل حد يعييك فيه البحث عن مجاعة . ينهار
أن ومن مث يغرى الناس بـالظن  . ومع ذلك فقد ال تقع الكارثة يف هذا اجليل بالذات. واحدة فاضلة

  !كل النذر خرافة، وأم مستمتعون بكل ما يشتهون، مث ناجون مما كانوا حيذرون
  !مل تتخلف مرة واحدة يف التاريخ! ولكن سنة اهللا يف النهاية تتحقق

مل حيدث أن استمتع الناس بشهوام الزائدة إىل غري حد، مث استمروا إىل األبد أقويـاء متماسـكني   
  !قادرين على احلياة

  .ة التاريخ مفتوحة ملن يريدوهذه صفح
صفحة اليونان القدمية وروما القدمية وفارس القدمية، والعامل اإلسالمي حني غرق يف الشـهوات، مث  

  .صفحة الغرب يف جاهليته املعاصرة
  ..تبدأ اجلرمية بسيطة خفيفة لطيفة

  ..اختالط بريء حتت إلشراف اآلباء أو غريهم من املشرفني
  .بني شاب وفتاة" الربيئة " ظريفة، وال بأس فيها من إتاحة شيء من اخللوة ونزهات لطيفة أو نواد 

  !أو حجرات؟.. وما الذي ميكن أن حيدث يف خلوة كهذه بريئة وعني الرقيب على بعد خطوات
  ابتسامة من هنا وكلمة إعجاب من هناك؟

  وضمة خاطفة يف غفلة من الرقيب؟ وقبلة طائرة تطفئ الغلة أو تشعل اللهيب؟
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  "!يا سيدي  "
  ..مث حيدث ما حيدث يف اخلمر

  ..اإلدمان
  .ال بد من كأس ثانية. الكأس األوىل تصبح بعد حني تافهة ضئيلة املفعول

  .والقبلة األوىل تغري دائماً باملزيد، ال ميكن أن تتوقف، ليس ذلك من طبائع األشياء
  .مان انونولكن اجليل األول مع ذلك ال يسرف يف اجلرمية، وال يصل إىل اإلد

. هنالك الشخص الواقف يف داخل النفس باملرصاد، ومعه العصا ينذر وحيذر ويهدد بعظائم األمـور 
ومن مث ال حتدث اجلرميـة  . وهنالك التقاليد اليت تربط اتمع وال يسهل اخلروج عليها دفعة واحدة

  .الناس قليالً ويفكون القيود" يتبحبح " كاملة يف أول جيل، وإمنا 
  .هناك -حىت اآلن  -ضي اتمع يف طريقه منتشياً ال حيس باخلطر، وال خطر ومي

قادر على أن يفك القيود ومع ذلك ال يقع . أنه قادر على ذلك إىل غري اية -نظرياً  -ويظن اتمع 
  .يف اجلرمية أو ال يصل إىل اإلسراف املعيب

  .غفل حقيقة األموروهو خملص يف عقيدته تلك الضالة ألنه يقيس على نفسه وي
واليت لن خيلفها هو للجيل . يغفل الضوابط اخلفية اليت أنشأها يف أعماق نفسه اجليل السابق املتحفظ

  !املقبل ألنه غري مؤمن ا، يظنها تشدداً بال ضرورة وال لزوم
 ينسى الرجل أنه قد رأى أمه متحفظة ال ختتلط بالرجال، ورآها مكتسية ال يتعرى من جسمها شيء،
ومن مث تقاومه هذه الصورة على غري وعي منه وهو يدعو فتاة غريبة إىل االختالط به، ويدعوها إىل 

  .تعرية نفسها أو جسدها ليستمتع به
  .نعم تقاومه حىت وهو مندفع الشهوة، فال يسرف، وال يتبجح باإلمث

تتحفظ  -جلسدي النفسي وا -والفتاة اليت رأت أمها متحشمة وزرعت يف نفسها النفور من العري 
  .حىت وهي م باالنزالق، فال تسرف وال تتبجح باإلمث -بوعي منها و بغري وعي  -كذلك 

  ..مث يتراجع هذا اجليل
  .التحلل البسيط من القيود، واألب كذلك" متعة " وجييء جيل جديد تربية األم اليت ذاقت يف شباا 
لـن ينظـرا إىل    -واألم خاصة  -السقوط الكامل  األم واألب اللذان ذاقا شيئاً من املتعة ومل يسقطا

  .بعني االحترام" املتزمتة " التقاليد 
وال " قلـيالً  " األوالد " فليتبحـبح  " عالم التشدد؟ أمل ينفلتا مها من هذا التشدد ومل حيدث شيء؟ 

  !ضري
صا فلم ومن مث ينشأ اجليل اجلديد وقد ضعف الشخص الواقف يف داخل النفس باملرصاد، والنت الع

  .تعد تترك أثراً يف الضمري، وتفككت التقاليد فلم تعد متنع احملظور
  ..ويتراجع هذا اجليل
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واجلسم والنفس صنوان (ويأيت جيل يرى أمة قد تعرت، من شيء من الثياب وشيء مماثل من الفضيلة 
  !)يف هذه األمور

لى األعراض، فقد زالت يف نفسه الولد الذي يرى أمه عارية ال تثور يف نفسه خنوة الرجولة واحلرص ع
  .حرمة اجلسد، وصار باً يباح للعيون، وبعد ذلك ملا هو أكثر من العيون

  .والبنت اليت ترى أمها عارية ال تؤمن بالقيد
ويلتقي هؤالء األوالد والبنات، يلتقون على شهوة اجلسد الفائرة، ويلتقون بال ضابط وال حـدود،  

  .ية يف آخر الطريقوتتم الدورة احملتومة، واهلاو
* * *  

  !قليالً ما تتذكر، وقليالً ما تتدبر عربة التاريخ -حني تترك وشأا  -والبشرية 
كل جيل يدفعه الغرور من ناحية، والنشوة الفائرة من ناحية أخرى، فيظن أن جتربته جديدة مل متـر  

  .على أحد من قبل، وأنه ليس مقيداً بسنة التاريخ
أما . إن األمة الفالنية قد اارت لكذا، أو الشخص الفالين قد حتطم لكيت: هما أسهل ما يقول لنفس

. لن أدع شـيئاً يغلـبين  . لن يفلت مين الزمام. أنا فلن أقع يف غلطته ولن حيدث يل ما حدث هناك
  .أنا شيء آخر غري الناس من قبل. سأصحو قبل أن أبلغ اهلاوية

خييل هلم أم خلق غري ما مر مـن  .  الناس نفخة كاذبةيف القرن العشرين فينفخ يف" العلم " وجييء 
إنـه عصـر الـذرة وعصـر     . خلق ال تنطبق عليه سنة وال خيضع لسابقة. األجيال يف التاريخ كله

عصر يكتب تارخيه بنفسه، ينشئه على مزاجه، خيلق جديداً كل يوم؛ يفتح آفاقاً مل تتفتح . الصاروخ
ا بعد أن كانت هي اليت تقهره وتسريه مرغماً يف طريق مل خيتـره  الطبيعة ويسخره" يقهر " من قبل؛ 

  !لنفسه وال يد له يف تكييفه
  :أو ينفخ فيهم شيطان الغرور. يف نفوس الناس" العلم " كذلك ينفخ 

)و بِنيم ودع لَكُم هطَانَ إِنيوا الشدبعأَنْ ال ت منِي آدا بي كُمإِلَي دهأَع اطٌ    أَلَمـرـذَا صونِي هـدباع أَن
  ].٧٩) [مستقيم ولَقَد أَضلَّ منكُم جِبِلّاً كَثرياً أَفَلَم تكُونوا تعقلُونَ

ولقد أضل الشيطان هذا اجليل من البشرية كما مل يضل أحداً من البشر، ألنه أعرض جبانبه ونأى عن 
ثُم إِذَا خولْناه نِعمةً منا قَالَ إِنما أُوتيته علَى علْمٍ بلْ هـي فتنـةٌ   )! (لْمٍإِنما أُوتيته علَى ع: (وقال. اهللا

  ].٨٠) [ولَكن أَكْثَرهم ال يعلَمونَ
وناج من حتمية النتائج حني . وهذا اجليل من البشرية خييل له أن ناج من سنة اهللا اليت خلت من قبل

  !وناج من اهلاوية اليت تفغر فاها يف اية الطريق. بتوجد األسبا
  !هذا وهو يرى بعينيه أن العامل كله مهدد بالدمار واخلراب الرهيب

  !أي غفلة تصيب الناس حني ينأون عن طريق اهللا وحني يغترون ويستكربون؟
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رهم ال يعلَمونَ قَد قَالَها الَّذين من قَبلهِم فَما أَغْنى قَالَ إِنما أُوتيته علَى علْمٍ بلْ هي فتنةٌ ولَكن أَكْثَ(.. 
يس مهيبصيالِء سؤه نوا مظَلَم ينالَّذوا وبا كَسم ئَاتيس مهابونَ فَأَصكِْسبوا يا كَانم مهنـا  عم ئَات

جِزِينعبِم ما هموا وب٨١) [كَس.[  
* * *  
  .حني تترك البشرية وشأا فقليالً ما تتذكر، وقليالً ما تتدبر عربة التاريخ. نعم

! أن هذا الطوفان اهلائل من الفساد قد بدأ من نقطة الصفر -وال يريدون أن يصدقوا  -إم ال يرون 
لشـقة كلمـا   من النقطة اليت ينفرج فيها ذراعا الزاوية، فرجة بسيطة للغاية يف مبدأ األمر، مث تتسع ا

  .مضى الزمن وتتابعت األجيال
والقبلة األوىل تفـتح الطريـق   . أن الكأس األوىل تتبعها الثانية -وال يريدون أن يصدقوا  -ال يرون 
  .للجرمية

أن البشرية مل تقف يوماً عند القليل الذي ال يضر، ما دامـت   -وال يريدون أن يصدقوا  -ال يرون 
  .وإمنا جتاوزته حتماً إىل الكثري الذي يغرق كالطوفان! ال يضرتبيحه على أنه أمر واقع، وأنه 

ال ميكن أن  -وهو النهر الذي يشرب منه اجلميع  -أن اتمع  -وال يريدون أن يصدقوا  -ال يرون 
يظل مبنأى عن التلوث بينما األقذار تلقى على الدوام فيه، وال ميكن أن يظل الشاربون على سالمتهم 

  .ذاروهم يشربون األق
  .ولكن اإلسالم يصدق هذا ألنه يراه

  :واهللا هو الذي خلق اخللق وهو أدرى مبا فطرهم عليه. اإلسالم كلمة اهللا يف األرض
)بِريالْخ يفاللَّط وهو لَقخ نم لَمع٨٢) [أَال ي.[  

تسلسـل   -بالعني البصرية النافـذة   -وقد حرص اإلسالم حرصاً شديداً على هذا األمر، ألنه يرى 
  .البشرية وتعاقب األجيال ومتاثل النتيجة عند متاثل األسباب

مث تبعد الشقة بني ذراعيها بعد ما بني األبـيض واألسـود،   . يرى الزاوية اليت تبدأ من نقطة الصفر
  .واحلالل واحلرام

قظة دائمة لكـل  ومن مث يقف يف ي. يرى الكأس األوىل تتبعها الثانية، والقبلة األوىل تؤدي إىل اجلرمية
وال يقبل يف ذلك حجج املستهترين كلهم وما يتمسـحون بـه مـن    . كأس عابرة وكل قبلة حرام

  .التعلالت
  !امسح يل ذه واطمئن أنين لن أسرف فيها، ولن أجتاوزها إىل جديد: ال يقبل قول الذي يقول

  !ال يقبله ألنه ليس له رصيد من الواقع، وكله أوهام
اهللا عليه وسلم، وهو الذي يشرح بأعماله وأقواله الصورة املفصلة لإلسالم، وقد كان الرسول صلى 

كان الرسول على ذكر دائم وبصرية كاملة ذا التسلسل الذي يربط أجيال .. وجيلوها يف عامل الواقع
  .البشرية، والوحدة اليت تشملها أفراداً ومجاعات، وأجياالً إثر أجيال
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بل بانتقال العدوى . ى من شخص إىل شخص ومن جيل إىل جيلكان على بصرية من انتقال العدو
  !يف النفس الواحدة من فكرة إىل فكرة ومن شعور إىل شعور

  :وكان الدائم التنبيه هلذا األمر
وبينهما أمور متشاات، فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه، ومن حام . احلالل بين، واحلرام بين" 

  ].٨٣! " [هحول احلمى أوشك أن يقع في
يا هذا اتـق اهللا ودع  : إن أول ما دخل النقص على بين إسرائيل أن كان الرجل يلقى الرجل فيقول" 

مث يلقاه من الغد وهو على حاله، فال مينعه ذلك أن يكون أكيله وشـريبه  . ما تصنع، فإنه ال حيل لك
  ].٨٤" [وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا قلوب بعضهم ببعض 

  ".ما أسكر كثريه فقليله حرام: "ك قالمن أجل ذل
وأخذ عنه املسلمون هذه القاعدة التشريعية الشاملة فقال فقهاؤهم إن وسيلة احملرم حمرمة ألا تؤدي 

  .فالفاحشة حرام، والنظرة إىل األجنبية حرام ألا تؤدي إىل الفاحشة. إليه
فكان كل فرد دائم اليقظة . تمعوسرت كذلك إىل صميم ا.. وسرت هذه القاعدة يف كل التشريع

أنت على ثغرة من ثغر اإلسالم فال . " إىل الناس حيذر أن توجد الكأس األوىل اليت تؤدي إىل الطوفان
  "!يؤتني من قبلك 

* * *  
  !واإلسالم يعلم أنه مهما صنع فلن يبطل اجلرمية ولن يلغي الفاحشة من البشرية

ما دمت ال أراه فهـو غـري   : سه كالنعامة يف الرمل ويقولوال يدفن رأ. يعلم ذلك على اليقني. نعم
  !موجود
  !ال يعترف باجلرمية كأمر واقع، وال يقبلها على هذا الوضع -مع ذلك  -ولكنه 

  .موقف بالضبط كموقف الطبيب املشرف على وقاية الناس من األمراض
  !م حمصننيإنه يعلم أنه مهما صنع فلن مينع املرض من الوجود، ولن يصبح الناس كله

  .ومع ذلك فال ينهزم أمام املرض وال يتركه يتفشى فيتحول إىل وباء
  .مهمته الدائمة هي العراك مع األمراض

  .ويعلم علم اليقني أنه ستظل هناك حاالت فردية ال تنفع فيها الوقاية، وقد ال ينفع كذلك العالج
ما دامت " نظيفة " إن املدينة  -صادق وهو  -ولكنه يصر على املقاومة، وال يلجأ إىل اهلزمية، ويقول 

  .خالية من الوباء
  .وكذلك يصنع اإلسالم يف وقاية البشرية

يقف لكل جرمية مفردة ليحاول منعها من االنتشار، وال يستهني ا مهما تكن من الضآلة يف مبـدأ  
وجرثومـة  . يـني فجرثومة الكولريا الواحدة املفردة تقتل يف النهاية مئات األلوف ومئات املال. األمر

  .الفساد الواحدة تقتل شعباً بأكمله
  .وهو يقف للجرمية بكل وسائل الوقوف
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  .فاملناعة تنبت من داخل النفس. يقف هلا داخل الضمري
  ".تعبد اهللا كأنك تراه : " ينظف هذا الضمري ويهذبه ويربطه باهللا

  .عل اجلرمية منكرة مرهوبةويقف هلا يف اتمع بإقامة التقاليد اليت جتعل الفضيلة عادة وجت
  .مث يقف هلا بالتشريع الذي يعاقب على اجلرمية

وحني تقع اجلرمية يف هذا اجلو، فهي كحالة املرض املفردة اليت قد ال تنفع فيها الوقاية وال ينفع فيهـا  
  .ولكن الوقاية والعالج يفلحان يف منع انتشارها وحتوهلا يف النهاية إىل وباء. العالج

  .هللا مبنع الفاحشة ووضع لذلك احلدودوقد أمر ا
ما أسكر كـثريه  : " الشرح املفصل للحدود حني قال -مث جاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم يضع 

  ".فقليله حرام 
  .ومل يكن صلى اهللا عليه وسلم متشدداً، متزمتاً بال ضرورة
  .إمنا كانت احلكمة اخلالصة اليت فتح هلا قلبه اللطيف اخلبري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .رواه أبو داود] ٧٥[
  ".يف النفس واتمع " من كتاب " النفس واجلسم " انظر فصل ] ٧٦[
  ]. ٣١[ سورة األعراف ] ٧٧[
]٧٨ " [ ثَالث اتي ظُلُملْقٍ فخ دعب نلْقاً مخ كُماتهأُم طُوني بف لُقُكُمخسورة الزمر " ي ]٦ .[  
  ]. ٦٢ - ٦٠[ ة يس سور] ٧٩[
  ]. ٤٩[ سورة الزمر ] ٨٠[
  ]. ٥١ - ٤٩[ سورة الزمر ] ٨١[
  ]. ١٤[ سورة امللك ] ٨٢[
  .رواه البخاري] ٨٣[
  .رواه أبو داود] ٨٤[

=======================  
  ادرءوا احلدود بالشبهات)٩(قَبسات من الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  
  .]٨٥" [ادرءوا احلدود بالشبهات " 
ادرءوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم، فمن كان له ملجأ فخلوا سبيله، فإن اإلمام إن خيطئ يف " 

  ].٨٦" [العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة 
* * *  

  ".الشك يفسر يف صاحل املتهم " 
  !تلك هي القمة اإلنسانية اليت بلغتها أوربا بعد اإلسالم بأكثر من ألف عام
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صل إليها يف سهولة ويسر، ومل تصدر فيها عن مشاعر إنسانية خالصـة، حتـس   ومع ذلك فهي مل ت
يف ذاته، وتقدر حرمته وكرامته وحقوقه، وتعطف عليه حىت وهو خيطئ يف حـق  " اإلنسان " بقيمة 

وإمنا جاء ذلك بعد صراع مستمر عنيف، جرت فيه .. اجلماعة، ويهبط عن املستوى الالئق باإلنسان
  !احت فيه كثري من الرءوسأار من الدماء وط

كان الوضع الذي استقر يف أوربا فترة طويلة من الزمان، يقسم الناس إىل سادة يف جانب وعبيـد يف  
سادة ! من لون غري دماء البشر العاديني! جيري يف عروقهم دم مقدس" األشراف " سادة من . جانب

وال يشرعون شيئاً، وكان ما هلم هو وعبيد ال ميلكون شيئًا، . هم الذين ميلكون وحيكمون ويشرعون
  .الذل واهلوان املقيم

والذي يعترب األصل الذي تستمد منـه القـوانني   ! " املثالية" وحىت القانون الروماين املشهور بعدالته 
الذين ميلكون حقـوق  "! للرومان فقط " األوربية احلديثة يف كثري من املسائل، حىت هذا كان قانوناً 

أما بقية الشعب يف إيطاليا نفسها، ودع عنك املستعمرات وامللحقات ! وقليل ما هم. املواطن الروماين
. والبالد املغلوبة، فلم تكن تستمتع ذا العدل الروماين، ومل تكن هلا حصانة من العسف واالضطهاد

حساب  والفرق اهلائل بني عدد األحرار وعدد العبيد يرينا إىل أي حد كانت القلة القليلة تستمتع على
مليوناً من  ٢٠ألفاً، وكان العبيد  ٢١٤. م. ق ٢٠٤فقد كان األحرار يف روما سنة . الكثرة املغلوبة

  !البشر يف إيطاليا، غري بقية املستعمرات
قوانني صرحية تفرق بـني الشـريف    -يف أوربا وفارس واهلند وسواها  -ووجدت يف بقاع األرض 

فالعبد السراق . وتنص على اختالف العقوبة على العمل الواحد .والعبد يف طريقة املعاملة أمام القضاء
فالعني  -إن كان شريفاً مثله  -واملعتدي على الشريف ! يقتل، والشريف السارق يكتفي برد ما لديه

والغرامة ال تؤدى إليه إمنا تؤدى للسيد ! أما املعتدي على العبد فجزاؤه الغرامة. بالعني والسن بالسن
أما السيد ذاته فله على عبده حق القتـل  ! بعض ممتلكاته" إتالف " بد، تعويضاً له عن الذي ميلك الع

وحىت حني كانت القوانني ختجل من هذه الصراحة فالتطبيق كان يأخذ نفـس  ! واإلبادة والتعذيب
فالشريف ال يؤخذ بالظنة، وال حياكم إال حني تثبت عليه التهمة، وحيكـم عليـه بـأخف    : الروح

يسام التنكيل ألقل شبهة، ويعذب بوحشية ليعترف، مث يوقع عليـه  .. أي الشعب -لعبد وا. العقاب
  "!اإلنسانية " العقاب البشع الذي ال يتناسب مع اجلرم وال يتناسب مع 

ولكن استمرار احلال على هذه الصورة البشعة مل يكن من املستطاع، فال بد أن يثور العبيد لكرامتهم 
  ..طال منهم السكوتمهما طال عليهم األمد و

رءوس امللوك وامللكـات واألشـراف   .. وقامت الثورات بالفعل مزلزلة مدمرة وأطاحت بالرءوس
تقررت لـه حرماتـه وحقوقـه    . بعض حقوق اإلنسان -نظريا على األقل  -وتقررت .. والنبالء

يعتدى عليه  وضمانة احلياة فال. ضمانة احلياة فال ميوت جوعاً: وكان من هذه الضمانات. وضماناته
حرية القول واالجتمـاع والسـفر   : وضمانة احلريات. وضمانة العيش فال ميوت جوعاً. بغري احلق

وضمانة العدالة يف القضاء فال يؤخذ املتهم بالشبهة، وال يـؤثر عليـه يف التحقيـق    . واختيار العمل
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الكاملة إال حني تثبـت   ويفسر الشك يف صاحل املتهم، فال حيكم عليه بالعقوبة.. بالوعيد وال بالوعد
  .التهمة بالدليل القاطع الذي ال شبهة فيه

  ..مث كانت الثورة الصناعية يف إجنلترا، وتلتها احلركة الرأمسالية يف بالد أوربا
أا استعباد من رءوس األموال للكادحني، وامتصاص جلهدهم الـذي  : وللشيوعية رأي يف الرأمسالية

  ..موع ليتحول إىل ثراء فاجر يف يد الرأمساليني العتاةيبذلون فيه العرق والدماء والد
  ..وإا لكذلك

حركة هائلة من التحرر يف فترة الرأمسالية، نقلت الشعب من  -رغم ذلك  -ولكن التاريخ قد وعى 
مقام العبودية املطلقة واهلوان الكامل، إىل وضع أقل ما يقال عنه إنه حيمل من الضمانات السياسـية  

  ..والقانونية ما يعترف بكرامة الفرد ويرد اعتباره إليه واالجتماعية
  ..إنه حيمل من الضمانات السياسية واالجتماعية والقانونية ما يعترف بكرامة الفرد ويرد اعتباره إليه

وال كان إحساساً منـهم بـاخلري   . احلكام واملالك واملشرعني" السادة " ومل يكن ذلك تفضالً من 
لكرامة اإلنسان كان صراعاً طويالً عنيفاً اصطدمت فيه القوى " احلر " لتقدير الفياض يف نفوسهم، وا

وإن كانت مل تصـحبه الثـورات   .. من اجلانبني كما حدث من قبل يف صراع العبيد ضد اإلقطاع
الدموية من الشعوب ضد احلكام، ألن الثورة الفرنسية كانت قد قررت هلم املبادئ ومل يبق سـوى  

  !عمال كانوا ميلكون السالح الذي يواجهون به الرأمسالية وهو سالح اإلضرابالتنفيذ، وألن ال
* * *  
! مل تصل أوربا إىل العدالة عن تقدير صادق للكرامة اإلنسانية، وشعور صادق بقيمة اإلنسـان ! كال

  !وإمنا كانت خطوة خطوة يتراجعها السادة احلاكمون ليكسبها الشعب احلاقد الغضبان
وزال عنها شيء من شعور احلقد،  -بعض الشيء  -حلديث حني استقرت األمور وحىت يف العصر ا

وصار القبض على شخص واحد يف إجنلترا .. وأصبحت العدالة من أمور احلياة العادية البديهية املقررة
مثالً بدون مة، أو اعتقاله يوماً بدون حتقيق، يثري البالد كلها، ويقيمها ويقعدها، وتستجوب عنـه  

". اإلنسانية " حىت عندئذ مل يصطبغ القانون األوريب أو الغريب عامة بالصبغة .. ومة أمام الشعباحلك
فما تزال فيه السمة الرومانية البغيضة اليت كانت تقصر العدالة من قبل على املواطن الروماين، وهـي  

نـها بقيـة بـين    اليوم تقصرها على الرجل األبيض، الذي يستمتع وحده باحلقوق اإلنسانية وحيرم م
والشواهد البشعة على ذلك يف كل مكان على ظهر األرض وطئه الرجل األبيض وما زال . اإلنسان

  !وبني البيض وامللونني يف كل مكان.. مسيطراً عليه، يف أفريقيا وآسيا وأمريكا
  !أما اإلسالم فلم يكن يف حاجة إىل الثورة املزلزلة اليت رق الدماء وتقطع الرءوس

  !يكن يف حاجة إىل جمرد املطالبة باحلقوقبل مل 
بل لقد كان هو الذي مينح الناس الكرامة اإلنسانية، وحيرضهم على التشبث ا، واحملافظة عليهـا،  

  !والكفاح من أجلها يف وجوه الطغاة والظاملني
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كجزء ككل حق منحه للناس قبل أن يطلبوه، ورباهم على اعتناقه يف ظل العقيدة، .. مينحها متفضالً
  !كفرض من الفروض -يف ظل العقيدة  -من العقيدة، وطالبهم بإقامته 

واهللا هو املانح، واملتفضل على البشر بكل نعمة من نعـم  . فاإلسالم كلمة اهللا. وال عجب يف ذلك
  !احلياة

  ...وقد قضى اهللا أن يكون احلق والعدل قوام احلياة
) خلَق السماوات والْأَرض بِالْحق: (ماوات واألرضوالذي خلق اهللا به الس. احلق الذي هو صنعة اهللا

]٨٧) [كانحبالً ساطذَا به لَقْتا خا منبر] (٨٨) [   ـا النإِلَي كُـمأَنثاً وبع اكُملَقْنا خمأَن متِسبأَفَح
احلق الذي هو صفة كـل  ]. ٨٩) [ا هو رب الْعرشِ الْكَرِميِترجعونَ فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق ال إِلَه إِلَّ

إِنَّ اللَّـه  : (أن حيكموا به كذلك -شيء صدر عن إرادة اهللا، والذي ينبغي للبشر خلفائه يف األرض 
ال يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ و]. (٩١) [وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ] (٩٠) [يأْمر بِالْعدلِ

  ].٩٣) [فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى] (٩٢) [علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى
وقد اقتضى احلق والعدل أن يتساوى الناس كلهم أمام القانون، ألن النـاس كلـهم متسـاوون يف    

هم عن نفس واحدة خلقها اهللا، ومتساوون أخرياً يف مصـريهم إىل  صدورهم عن إرادة اهللا، وصدور
ا رِجاالً يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهم: (اهللا

خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ يا أَيها الناس إِنا ] (٩٤) [كَثرياً ونِساًء
قَاكُمأَت اللَّه دنع كُمم(٩٥) [أَكْر [َونرضحا منيلَد يعما جإِنْ كُلٌّ لَمو] (وآدم . أنتم بنو آدم] " ٩٦

  ].٩٧" [من تراب 
ال فرق بني . يف املنشأ واملصري قامت املساواة كاملة يف اإلسالم أمام الشريعة من هذه املساواة املطلقة

  .سيد وعبد، وال بني شريف وحقري
إمنا أهلك الذين من قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركـوه، وإذا  : " يقول الرسول الكرمي

] ٩٨". [مد سرقت لقطعت يدهاوأمي اهللا لو أن فاطمة بنت حم. سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد
بعـد   -واليت ظلت قائمة يف غري اإلسالم  -فيضع بذلك حداً للمظامل اليت كانت قائمة يف األرض 

ويضع حداً للخرافة البغيضة اليت تفرق بني الناس يف اخللقة، وتفرق بينهم بعد ذلك ! ذلك بألف عام
رضاء الشعوب، وال مبدأ مثالياً مجيالً معلقاً ومل يكن ذلك القول خطبة محاسية مجيلة الست. يف احلقوق
فقد كان الرسول صلى . وإمنا كان حقيقة واقعة شهدها التطبيق العملي يف حياة املسلمني. يف الفضاء

اهللا عليه وسلم يقيد من نفسه، أي يدعو الناس للقصاص منه إذا كان أحدهم يظن أنه قد ظلمـه أو  
  !ألنه شرب اخلمر، وهو ابنه وهو شريف من قريش وكان عمر جيلد ابن عمر!! اعتدى عليه

وإن كانت . أما العبيد األرقاء بالفعل، فقد عمل اإلسالم على حتريرهم، وسلك إىل ذلك مسالك شىت
قد بقيت منه بقية يف نطاق ضيق فذلك ألن األمر كان يرتبط ارتباطاً أساسياً بأسرى احلرب، واملعاملة 

  ].٩٩[ أسرى احلرب يف معظم األحوال فيهم باملثل، وكان الرق هو مصري
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وهو يعترف بالرق كضرورة مؤقتة يعمل  -أن اإلسالم  -وحنن بصدد التطبيق القانوين  -ولكن املهم 
" أن مييزوا أنفسهم على عبيدهم، ومل يبح هلم التصرف " للسادة " مل يبح  -دائماً على اخلالص منها 

تلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن أخصى عبده أخصيناه من قتل عبده ق: " يف هؤالء العبيد" احلر 
] "١٠٠.[  

وإمنا كان حقيقة واقعـة  . ومل يكن ذلك أيضاً كلمة تقال يف اهلواء، وال مبداً مثالياً معلقاً يف الفضاء
فقد أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالقصاص من رجل . شهدها التطبيق العملي يف حياة املسلمني

صة عمر مع الشريف الذي لطم عبداً ألنه داس عفواً على ذيله أثناء الطواف يف احلج وق. جب عبده
وظل الشريف يرجـو  .. على أن يلطم العبد ذلك الشريف.. معروفة، فقد أصر عمر على القصاص

  !حىت فر الرجل أخرياً وارتد عن اإلسالم.. ويشفع وعمر يصر
كو ابن عمرو بن العاص ألنه ضرب ابنه بغري حـق،  أما البالد املفتوحة، فقصة القبطي الذي جاء يش

  !هذه القصة وحدها حتمل الدليل.. فأمر عمر بأن يضرب القبطي ابن عمرو ويقتص منه
* * *  

  ..املساواة بني الناس كلهم أمام الشريعة! تلك أوىل مراحل العدالة يف اإلسالم
  ..ولكنها درجة واحدة وبعدها درجات

ولكنه يعطي إىل جانب ذلك شريعة هـي يف  .. كون املعاملة للجميع واحدةفاإلسالم ال يكتفي بأن ت
وإمنا هـو  ! املساواة يف الظلم عدل: فالشرع ال يعرف قول القائلني. ذاا عادلة فال يظلم وال حييف

  !العدل، واملساواة يف العدل
اجلرميـة  " فصل فقد عرضنا ذلك التفصيل يف .. وليس هنا جمال التفصيل يف عدالة الشرع اإلسالمي

 -بغاية ما نستطيع من إجياز  -ولكنا نقول هنا " اإلنسان بني املادية واإلسالم " يف كتاب " والعقاب 
إن الشرع اإلسالمي يبلغ قمة العدالة حني ينظر إىل الفرد واتمع يف آن واحد، ليتأكد من أن كـالً  

أيا منهما ال يظلم حلساب اآلخر،  وأن. منهما يأخذ حظه من احلقوق، ويؤدي نصيبه من الواجبات
  .أو يفتات على أخيه

تشتط يف  -وما زالت يف الدول اجلماعية يف الوقت احلاضر  -فبينما كانت القوانني يف الدول القدمية 
عقاب ارم، ألنه وهو فرد ضائع ال كيان له، يعتدي على الكيان املقدس، كيان اجلماعة ؛ ويتخـذ  

  ..فرد حتدثه نفسه باخلروج على السادة ذوي القداسة والسلطان ذلك ستاراً للتنكيل بكل
وبينما تبالغ الدول الغربية الرأمسالية يف إباحة احلرية للفرد، على أساس أنه هو الكـائن املقـدس وال   

جنـد  .. قداسة للجماعة وال كيان، وينشأ من ذلك ختفيف العقوبة على ارم وتلمس األعذار لـه 
ان من منتصفه، فال مييل يف جانب الفرد وال جانب اجلماعة، ألنه ال يرامها فـرداً  اإلسالم ميسك امليز

ومجاعة منفصلني، وال يعتربمها معسكرين متقابلني تقوم بينهما العداوة والبغضاء، ويرغب كل منهما 
ـ .. يف حتطيم اآلخر والقضاء عليه ة بل ينظر إىل الفرد واجلماعة على أما كلٌّ متجاوب موحد الغاي
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فإذا شذ فإنه يقوم لكي يرد إىل السبيل ؛ وسواء جاء الشذوذ من الفرد مبفرده أو .. متعاون يف األداء
  !فكالمها خمطئ وكالمها ينبغي أن يرد إىل الصواب.. جاء من اجلماعة

وهو إذ ينظر مرة بعني اجلماعة، فريى حقها يف الطمأنينة على نفسها، واحملافظة على حقوقها، فيمنع 
فإنه ينظر يف ذات الوقت إىل الفرد، فريى دوافعه إىل اجلرمية، سواء .. لعدوان عليها، ويعاقب املعتدينا

كانت منبعثة من داخل النفس، من نزوة الغريزة، ودفعة الشهوات، أو مـن الظـروف اخلارجيـة،    
لى إزالتها بكـل  ويعمل ع.. االجتماعية واالقتصادية، فيقدر هذه الدوافع، وينظر إليها بعني االعتبار

بالتشريع الذي يكفل الضرورات مرة، والتشريع الـذي يصـون   : طريقة ممكنة قبل أن يوقع العقوبة
احلرمات مرة، والتربية اليت ذب النفس وتنظف مسارا، وجتعل روح احلب والتعاون والتكافل هي 

اهللا، وتوجهه خلشيته والعمل على أوالً وأخرياً بالعقيدة اليت تربط القلب ب.. الروح السائدة يف اجلماعة
فإذا عجز ويل األمر عن إزالة الدوافع ألي سبب من األسباب، أو ساورته يف ذلك شـبهة،  .. رضاه

  !!فعند ذلك يدرأ احلدود بالشبهات
  !أي عدالة ميكن أن تبلغ هذه العدالة؟

م عمر، فأقروا، فأمر روي أن غلماناً البن حاطب بن أيب بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فأتى " 
أما واهللا لوال أين أعلم أنكـم تسـتعملوم   : مث قال. كثري بن الصلت بقطع أيديهم، فلما وىل رده

مث وجه القـول البـن   . وجتيعوم حىت إن أحدهم لو أكل ما حرم اهللا عليه حلل له، لقطعت أيديهم
يا مـزين،  : مث قال! غرامة توجعك وامين واهللا إذ مل أفعل ذلك ألغرمنك: حاطب بن أيب بلتعة فقال

  "!اذهب فأعطه مثامنائة : قال عمر البن حاطب. بأربعمائة: بكم أريدت منك ناقتك؟ قال
ال يؤخذ بذنبه حىت ينظر احلاكم أوالً يف دوافع اجلرمية، " ارم " فهذه حادثة واضحة الداللة على أن 

وقد كان املسئول . قي فيها، فيوقع العقوبة عليهفيزا مبيزان احلق والعدل، ويبحث عن املسئول احلقي
من العقاب، ألنه اعتربه واقعـاً  " ارم " بينما أعفى ! الذي ميثل املالك" السيد " يف هذا احلادث هو 

وهي كذلك تطبيق عملي . حتت ضغط الضرورة اليت تغلب اإلنسان على نفسه وتدفعه إىل االحنراف
  ".ادرءوا احلدود بالشبهات: "محلديث الرسول صلى اهللا عليه وسل

اليت تعطف اليوم على ارم، وتتلمس له املعاذير، وختف عنه العقوبة أو ترفعها " احلرة " وإن الدول 
! هذه الدول تصنع ذلك بروح أخرى غري روح اإلسـالم  -بعد أن كانت تشتد عليه وتقسو  -عنه 

جتماعية، يربر اجلرمية اليوم على أساس سلبية فعلم النفس التحليلي، وغريه من الدراسات النفسية واال
ولكن ". املسئولية " اليت تقوم عليها " اإلرادة " اإلنسان إزاء الدوافع الداخلية أو اخلارجية، وانعدام 

وال . إنه ال يلغي كيانه اإلجيايب الفاعل املريد. اإلسالم ال يهبط إىل هذا املستوى يف نظرته إىل اإلنسان
يعطف عليه يف حلظة الضعف، ويـدرأ عنـه    -مع ذلك  -وإمنا هو . ليته كإنسانيسقط عنه مسئو
بالنسبة للمستوى الرفيع الذي يطالـب بـه    -فهو يف الواقع عطف مضاعف .. احلدود بالشبهات

على كائن ال إرادة له " احلرة " وهو عطف أكرم وال شك من ذلك الذي متارسه الدول  -اإلنسان 
  !يف نظرها وال كيان
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فيما تقول  -ا الدول اجلماعية اليت تكفل للناس حاجام، وجتعل الدولة مسئولة عنها، وتغين الناس أم
عن اجلرمية، فإا تأخذ مثن ذلك دكتاتورية بشعة، وحتكماً يف كل صغرية وكـبرية، واسـتعباداً    -

لدولة عن حاجـة  الذي طبق هذا املبدأ، مبدأ مسئولية اجلماعة ومسئولية ا -بينما كان عمر . للدولة
إن أحسنت فأعينوين، وإن وجدمت يف اعوجاجاً لقومنـاه حبـد   : " هو الذي يقول -] ١٠١[األفراد 
  :فال يغضب، بل يقول يف هدوء وطمأنينة! " السيف

  ! ".احلمد هللا الذي جعل يف رعية عمر من يقومه حبد سيفه" 
* * *  

  .الشريعة عادلة يف ذاا، ومطبقة باملساواة على اجلميع
  .ولكن هذا وذاك ال يستنفدان كل معاين العدالة يف شريعة اإلسالم

. ضمانة الصدق يف االام ذاتـه : املختلفة للفرد الذي يوجه له االام" الضمانات " ما زالت هناك 
  .وضمانة التحقيق وضمانة التنفيذ. وضمانة حسن التحري

)فَاس اَءكُموا إِنْ جنآم ينا الَّذها أَيي   ملْـتـا فَعلَى موا عبِحصفَت الَةهماً بِجوا قَويبصوا أَنْ تنيبفَت أببِن ق
نيماد١٠٢) [ن.[  

وال بد أن يوزن االام ذاته لريى مبلغه مـن الصـدق   . ال يؤخذ أحد بالظنة.. فهذه الضمانة األوىل
  .إال باحلق.. يت ال جيوز أن متسومبلغه من اجلد، فللناس حرمام املصونة وكرامام ال

  ]١٠٣) [وال تجسسوا(
  !ال تكون اجلاسوسية من وسائل اإلثبات.. فهذه هي الضمانة الثانية

فتسور اجلدار فوجد قوماً يشربون ويغنون فأراد أن .. وقد روي أن عمر مر ببيت رابته منه أصوات
وأنت ) وال تجسسوا: (إن اهللا تعاىل يقول: الوما ذاك؟ ق: فقام له صاحب االدار فقال عمر.. يعاقبهم

فلم جيد عمر أمامـه إال أن  ! وأنت تسورت علينا) وأْتوا الْبيوت من أَبوابِها: (ويقول. جتسست علينا
  !يستتيبه

 وهنا يرتفع اإلسالم إىل القمة اليت مل تبلغها اإلنسانية يف غري اإلسالم إال منـذ .. مث ضمانات التحقيق
فترة قريبة، وبدافع الصراع الدموي الطويل الذي فصلناه من قبل، ال بدافع اإلنسانية الطليقة اليت تكرم 

  !حىت يف حلظة اهلبوط" اإلنسان " 
وال جيوز لـه أن يسـتخدم   ! إن احملقق ليست مهمته اإليقاع بارم وتضييق اخلناق عليه يف التحقيق

  .افوسيلة من وسائل اإلرهاب تنتهي باالعتر
أن قوماً من الكالعـيني  .. حدثنا عبد الوهاب بن جبدة): " ١٩١ص  ٤ج (جاء يف سنن أيب داود 

فاموا أناساً من احلاكة، فأتوا النعمان بن بشري صاحب النيب صلى اهللا عليه وسـلم  . سرق هلم متاع
امتحان؟ فقـال  خليت سبيلهم بغري ضرب وال : فأتوا النعمان فقالوا. فحبسهم أياماً مث خلى سبيلهم

فإن خرج متاعكم فذاك، وإال أخذت من ظهوركم مثل ما .. إن شئتم أن أضرم! ما شئتم: النعمان
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هذا حكم اهللا وحكم رسوله صلى اهللا عليه وسلم : هذا حكمك؟ فقال: فقالوا! أخذت من ظهورهم
] "١٠٤.[  

  !جب يف التاريخفالقمة اليت وصل إليها اإلسالم بشأنه عجب عا.. أما الذي يعترف بنفسه
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أُتي بلص قد اعترف اعترافاً ومل يوجد معه .. حدثنا موسى بن إمساعيل" 

فأعاد عليه مرتني أو ! بلى: قال! " ما إخالك سرقت؟: " متاع، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ].١٠٥" [ثالثاً، مث أمر فأقيم عليه احلد 

فقد ظل جييء إىل الرسول . ن مالك الذي اعترف على نفسه بالزنا فهي قصة مشهورةأما قصة ماعز ب
مرة بعد مرة يعترف لديه والرسول صلى اهللا عليه وسلم يرده، حىت اعترف أربع مرات، فعاد الرسول 

لعلك قبلت، أو غمزت، : " فيقول له! يسأله ويستوضحه وينفي له التهمة أو يفتح له طريق اخلالص
  ".ت أو نظر

فما ]. ١٠٦" [فهل تدري ما الزنا؟ : " قال! نعم: قال" أزنيت؟ : " فقال له! وماعز يصر ويقول ال
أقام عليه احلد حىت اطمأن اطمئناناً كامالً أنه يصر على االعتراف وال يريد أن يـدرأ عـن نفسـه    

  !العذاب
لبشعة اليت تتخـذ يف غـري   فإذا كان هذا هو جو التحقيق فال جمال بطبيعة احلال لشيء من الوسائل ا

  .اإلسالم
التنفيذ يف جمرم تثبت عليه التهمة من غري إكراه، ووقعت عليـه  .. أما التنفيذ بعد كل هذه الضمانات

التنفيذ بعد ذلك كله حيمـل  .. عقوبة يف ذاا عادلة، ووقعت ألنه ال شبهة يف اجلرمية تدفع عنه احلد
  !ضماناته

إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن أيب هريرة .. حدثنا أبو كامل
] "١٠٧.[  

  ).أي النار] (١٠٨" [ال تعذبوا بعذاب اهللا : " وقال صلى اهللا عليه وسلم
  ].١٠٩" [فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة : " وقال صلى اهللا عليه وسلم

  ...ولكن هذا ليس كل ما هناك
  !د قمة اإلسالملقد بلغنا العدالة ومل نبلغ بع

ارم الذي .. ارم الذي ال شبهة يف جرميته.. إن ارم إذا وقعت عليه العقوبة بعد هذا االحتياط كله
  ..وإمنا هي نزوة من نزوات النفس الشريرة، ودفعة من دفعات اهلبوط.. ال عذر له يف ارتكاا

إنه ال ينبذ وال ! دائرة اجلماعة اإلسالمية ذلك ارم مل خيرج بعد من دائرة اإلنسانية، بل مل خيرج من
يف  -وال حيول شيء قط بينه وبني أن يعود إىل اجلماعة .. وال يذّكر ا.. وال يعير جبرميته.. يضطهد
  .تائباً منيباً إىل اهللا، فيقبل فيها وتفتح له القلوب -حلظته 

عليه وسلم أتى برجل قـد شـرب،   عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا .. حدثنا قتيبة بن سعيد" 
فلمـا  . قال أبو هريرة، فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبـه ". اضربوه : " فقال
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ال . ال تقولوا هكـذا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! أخزاك اهللا: انصرف قال بعض القوم
  ].١١٠" [تعينوا عليه الشيطان 

استغفر : " كره، والذي أمر الرسول بإقامة احلد عليه، قال له الرسولويف حادث السارق الذي مر ذ
ثـالث  " اللهم تب عليه اللهم تـب عليـه   : " استغفر اهللا وأتوب إليه، فقال: فقال" اهللا وتب إليه 

  ].١١١[مرات
إنه ال يصر علـى  . نعم إن اإلسالم ال حيب أن يفقد نفساً واحدة ميكن أن تتوب إىل اهللا وتدي إليه

يعـود  .. وإمنا يفتح له بابه لكي يعود. حلظة الضعف اليت تصيب فرداً من البشر، وال يعنِته من أجلها
. إىل اهللا ويعود إىل اجلماعة، فينطلق فيما هي منطلقة من اخلري، ويأخذ لنفسه من ذلك اخلري بنصيب

ال توصد أمامه األبـواب  وال تقف اجلرمية العابرة حاجزاً يف حياته، وال تسمم أحاسيسه وأفكاره، و
ال : " وذلك معىن قول الرسول الكرمي. فيصبح جمرماً مصراً على اإلجرام بعد أن كان جمرماً بغري قصد

  ".تعينوا عليه الشيطان 
حـىت  .. الذي خلقه اهللا يف أحسن تقومي" لإلنسان .. " ومع ذلك فإن تكرمي الرسول الكرمي للبشرية

تكرميه له ما دام ال يصر على اإلمث وال ميرد عليه، وال يقف عند .. وهو يرتد يف حلظة ألسفل سافلني
األحياء الذين يرجوهم للجماعة، ويستبقيهم خلري ميكن أن يصنعوه يف األرض، أو ليتقي شرا ميكن أن 

وإمنا يتجاوز ذلك إىل آفاق أخرى، رفافة شفيفة،  -! واقعية" عملية " أي ألهداف  -يصدر عنهم 
  !لوجه اهللا.. ة اخلالصة، والتكرمي اخلالصنسيجها الرمح

فأمر به فرجم، فسمع النيب صلى اهللا عليه وسلم رجلني من أصحابه : ".. جاء يف قصة ماعز بن مالك
. انظر إىل هذا الذي ستر اهللا عليه فلم تدعه نفسه حىت رجم رجـم الكلـب  : يقول أحدمها لصاحبه

: فقـاال " أين فالن وفالن؟ : " شائل برجليه، فقالفسكت عنهما، مث سار ساعة حىت مر جبيفة محار 
يا نيب اهللا، من يأكل مـن  : فقاال". انزال فكال من جيفة هذا احلمار : " قال. حنن ذان يا رسول اهللا

والذي نفسي بيده إنه اآلن لفـي  . فما نلتما من عرض أخيكما آنفاً أشد من أكلٍ منه: " هذا؟ قال
  ".أار اجلنة ينغمس فيها 

  .ويا نيب اهللا.. اهللايا 
أال إنه النور الذي يشع من هذا القلب الكوين الذي يتصـل بـاهللا، مث   .. أال إا آفاق ما بعدها آفاق

  ..يفيض بالرمحة واهلدى على عباد اهللا
وذلك كله قبل أن يقول قولته علم االجتماع وعلم االقتصاد، وعلم النفس التحليلي وعلم اجلرميـة،  

  .تفلسفون يف هذا امليدان بأكثر من ألف عامقبل أن يتفلسف امل
  ــــــــــــــــ

  ).ورد يف كتاب الكامل البن عدي ويف مسند أيب حنيفة للحارثي(رواه عبد اهللا بن عباس ] ٨٥[
  .ذكره صاحب مصابيح السنة يف الصحاح] ٨٦[
  ]. ٥[ سورة الزمر ] ٨٧[
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  ]. ١٩١[ سورة آل عمران ] ٨٨[
  ]. ١١٦ - ١١٥[ سورة املؤمنون ] ٨٩[
  ]. ٩٠[ سورة النحل ] ٩٠[
  ]. ٥٨[ سورة النساء ] ٩١[
  ]. ٨[ سورة املائدة ] ٩٢[
  ]. ١٥٢[ سورة األنعام ] ٩٣[
  ]. ١[ سورة النساء ] ٩٤[
  ]. ١٣[ سورة احلجرات ] ٩٥[
  ]. ٣٢[ سورة يس ] ٩٦[
  .مسلم وأبو داود] ٩٧[
  .رواه الستة] ٩٨[
  ".شبهات حول اإلسالم " يف كتاب " لرق اإلسالم وا" انظر بالتفصيل فصل ] ٩٩[
  .الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي] ١٠٠[
مبدأ كفالة الدولة لألفراد ومسئوليتها عن مجيع أمورهم مبدأ صريح يف اإلسالم، وقد كـان  ] ١٠١[

ـ  : عمر رضي اهللا عنه يقول ! قلو أن بغلة عثرت بصنعاء لكنت مسئوالً عنها لم لَم أسو هلـا الطري
مسئولة عن كل فرد فيها، وإن لإلنسان أن يقاتل من يف يده ) اجلماعة(ويقول ابن حزم يف صراحة إن 

  !فإن قتل ألهله الدية، وإن قتل تدفع ال يقام عليه احلد) إذا منعه عنه(طعامه أو شرابه 
=========================  

  تمعسفينة ا)١٠(قَبسات من الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  
مثل القائم يف حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصـار بعضـهم أعالهـا    " 

لو أنا خرقنا : وبعضهم أسفلها، فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم، فقالوا
، وإن أخذوا على أيـديهم  فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعاً! يف نصيبنا خرقاً، ومل نؤذ من فوقنا

  ].١١٢" [جنوا، وجنوا مجيعاً 
* * *  

  .صورة حية شاخصة موحية معربة.. صورة عجيبة تلك اليت تتمثل يف النفس من قراءة هذا احلديث
فاحلياة كلها هذه السفينة املاخرة يف العباب، ال تكاد . وإن هناك جلماالً بديعاً يف هذا التشبيه بالسفينة

ولن يكتب هلا السالمة واالستواء فوق املوج املضطرب حىت . تضطرب من جديد تسكن حلظة حىت
  .يكون كل شخص فيها على حذر مما يفعل، ويقظة ملا يريد

يركب على ظهرها الرب والفاجر، واملتيقظ والغفالن، وهي حتملهم مجيعاً .. واتمع كله هذه السفينة
ب والرياح من جانب، وما يريده هلا الربان مـن  وهي حمكومة باملوج املضطر -ولكنها .. لوجهتهم
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لتتأثر بكل حركة تقع فيها، فتهتز مرة ذات اليمني وتز مرة ذات الشمال، وقد تسـتقيم   -جانب 
  ..!على األفق أحياناً أو ترسب أحياناً إىل األعماق

  .نة احلياةينسى سفينة اتمع أو سفي. هذه احلقيقة -يف غمرته  -وإن كثرياً من الناس لينسى 
  .فيخيل إليه أنه ثابت على الرب، راكز راسخ ال يضطرب وال يزول. ينسى

  ..ومن أجل ذلك يفجر أو يطغى
ولو تذكر من استكرب وطغى أنه ليس راكزاً على الرب ؛ ليس دائماً يف مكانه، وال خالداً يف سـطوته،  

وال طغى، وال اغتر بقوته الزائلة لو تذكر ذلك ما استكرب .. وإمنا هي رحلة قصرية على سفينة احلياة
عن احلقيقة اخلالدة، ولعاد ملصدر القوة احلقيقية يف هذا الكون، يستلهم منه اهلدى، ويطلـب منـه   

  .الرشاد، ويسري على النهج الذي أمر به وارتضاه للناس
وأن كـل  .. ولو تذكر من يفجر وينحرف أنه ليس راكزاً على الرب، وإمنا هو منطلق على العبـاب 

لو تذكر ذلك ملا ترك نفسه لشهواته والحنرافاته، ولعمل حساباً .. حركة يأتيها تتأثر ا السفينة فتهتز
  ..لكل خطوة خيطوها وكل حركة يتحركها حرصاً على جناته هو وجناة اآلخرين

  .إال من آمن واتقى وعرف ربه واهتدى إليه.. ولكنها الغفلة السادرة اليت ختيم على البشرية
ل الكرمي صلى اهللا عليه وسلم يدرك هذه الغفلة اليت ترين على قلوب الناس، فيحذرهم منها، والرسو

ويصورها هلم يف صور شىت، من أعجبها أبلغها هذه الصورة اليت يرمسها هذا احلديث، صورة السفينة 
  ..املاخرة يف العباب

* * *  
  ..منلك األرض وكل من عليها عبيد: حني قال اإلقطاعيون ألنفسهم
  ..منلك املصانع والعمال فيها عبيد: وحني قال الرأمساليون ألنفسهم

  ..منلك امللك والرعايا عبيد: وحني قال األباطرة املقدسون
وحني قال غريهم وغريهم من الظاملني مثل قولتهم، مل تكن غري نتيجة واحدة يف كل مرة، غرقـت  

  !السفينة املخروقة، وغرق من عليها من سادة ومن عبيد
انظر يف ثورات األرض املزلزلة اليت أطارت الرءوس وأجرت الدماء، وانظر إىل احلروب املدمرة اليت و

تأكل األخضر واليابس وتسمم احلياة، مل تكن غري اية طبيعية للخرق املخروق يف السفينة، تتـدفق  
  ..عن طريقه املياه

* * *  
ج علي فيما أصنع؟ أفعل ما بـدا يل،  من حير: ويقوم شاب مفتون ينجرف يف تيار الشهوات، يقول

  .وليس ألحد علي سلطان
  !ويتركه الناس

  .يتركونه يفسق ويفجر، وينشر الفاحشة يف اتمع
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أو يتركونه استصـغاراً لشـأنه واسـتهتاراً    . يتركونه خوفاً وطمعاً إن كان من زمرة السادة األثرياء
  .بعواقب األمور

هل ميكن أن أؤثر يف اتمع وأنا شخص واحد مفرد الكيان؟ هل و: وقد يقول يف نفسه يربر فجوره
هل قبلة يف اهلواء، أو ضمة خمتلسة ! فكيف تفسد اخلضم؟! أنا إال قطرة يف اخلضم؟ فلتكن قطرة سم

  !يف الظالم، أو ساعة ممتعة يف خلوة، هل هذه ميكن أن تؤثر يف اتمع ودم األخالق؟
  ..نسونوالساكتون عليه ي.. وإنه لينسى

وينسى والناس ينسون أن كل  -قطرة واحدة يف اخلضم  -إنه يتصور نفسه شخصاً واحداً يف اتمع 
  .وال بد أن تتجمع يف النهاية السموم.. واحد يقول ذلك وهو يلقى القطرة السامة يف اخلضم

تمـع  وهل أنا وحدي الذي سأصـلح ا : بل قد يتبجح الفىت زيادة فيحدث نفسه أو حيدث الناس
فهب أنين امتنعت وحدي عن اجلرمية واحتملت وحدي اضـطراب  . الفاسد؟ لقد فسد وانتهى األمر

فأي جدوى من ذلك وأي نتيجة؟ أحترق يف النهاية وحدي ويسـتمتع  .. النفس واحتراق األعصاب
  ..!اآلخرون

  
  !وقد يكون ذلك حقاً

ل مفتون مكانه يف السـفينة  حني خرق أو! ولكنه مل يكن كذلك حني فجر أول فاجر وتركه الناس
حني ظن أول خارج على اتمع واألخالق والتقاليد أنه لن يضر الناس شيئاً، . فلم يأخذوا على يديه

  ..وأنه خيرق مكانه وهو حر فيه
حني يكون اتمع فاسداً إىل املدى الذي ال يصلحه امتناع فـرد،  .. وحني يصبح حقاً ما يقوله الفىت

.. حني ذلك تصدق سنة اهللا وتصدق كلمة الرسول صلى اهللا عليه وسلم .. ضمري وال تؤثر فيه نظافة
  .ينهار اتمع كله، وتغرق السفينة الطافحة باملياه

* * *  
وتقوم فتاة مستهترة، تتقصع يف مشيتها، وتتكسر يف حديثها، وتعري ما حيلو هلـا مـن جسـدها،    

من حيرج علي فيما أصنع؟ أفعل ما بدا يل، : تقول.. وتتعرض للشباب تثري فتنة اجلنس ونوازع احليوان
  .وليس ألحد علي سلطان

  !ويتركها الناس
وأي شيء أصنع؟ هل أقتل نفسي كبتاً وأترهنب؟ أريد : وقد تقول لنفسها أو تقول للناس تربر جرميتها

أما ترون كل  كيف أناله؟ كيف أناله نظيفاً إذا أردت؟! هذا حقي. أريد أن أستمتع باحلياة. أن أنطلق
شيء حويل فسد واشتد به الفساد؟ فإن تطهرت فكيف أعيش؟ كيف أحصل على نصييب املشـروع  
من متعة القلب ومتعة اجلسد ومتعة احلياة؟ وهل أنا اليت أفسدت هؤالء الشبان أم إم هم الفاسدون؟ 

. وسائل الذئاب إم هم يسعون إىل الصيد ويوقعون بكل غرة ال تعرف! إم ذئاب. إم حيوانات
  !ولن أصده أنا عن التيار. فلست بدعاً يف اتمع
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  .وقد يكون يف كالمها شيء من احلقيقة
حني خرجت أول فتاة مستهترة عابثة حتطم . ولكنه مل يكن حقيقة يوم فجرت أول فتاة فتركها الناس

  .يضر غريي من الناس يوم خرقت مكاا يف السفينة وقالت هو مكاين ولن.. التقاليد وزأ باألخالق
حني يفسد اتمع إىل املدى الذي حتس الفتاة النظيفة أا ال جتد .. وحني يصبح ما تقول الفتاة حقاً
  .حينئذ تتحقق سنة اهللا، ويؤذن اتمع كله بااليار.. نصيبها املشروع من متعة احلياة

* * *  
أين حرية الرأي؟ أكتب مـا  . فيما أكتبأنا حر : ويقوم كاتب يزين الفاحشة وحيسنها للناس، يقول

  .وليس ألحد علي سلطان. بدا يل
  .ويتركه الناس

يستهترون بأمره، أو يشغلون عنـه يف  . يتركونه يعيث يف األرض فساداً، وينشر السموم يف النفوس
  هل حنن به مكلفون؟: ويهزون أكتافهم يقولون. زمحة احلياة

وال عجب يف ذلك فتجار . راء، ونفوذاً يف بعض األوساطيستفيد شهرة وث.. ويستفيد ذلك الكاتب
  .املخدرات وجتار األعراض يصلون إىل الشهرة وإىل الثراء

يقومون برسـالة  . ويغري النجاح غريه من الكتاب فينغمسون يف تيار اجلرمية، ويقولون إم تقدميون
  .يدوالتحضري تمع جد" البالية " مقدسة، رسالة القضاء على التقاليد 

ماذا أصنع؟ لقد : يقول.. وقد يتبجح كاتب أو صاحب صحيفة يربر اجلرمية لنفسه، أو يربرها للناس
لقد تعودوا علـى  . والكالم النظيف" األبيض " تسمم اجلو كله وصار القراء ال يقبلون على األدب 
. لون من اإلنتـاج ومل يعد يؤثر فيهم غري هذا ال. الصحف العارية والقصص العارية، واألفكار العارية

هب أنين أصدرت صحيفة نظيفة فكيف تعيش؟ من يقرؤها؟ كيف تغطى نفقاا؟ أال يكون ذلـك  
انتحاراً؟ أو غفلة؟ أو جنوناً ال يقدم عليه عاقل؟ وماذا يصنع كاتب واحد أو صحيفة واحدة يف التيار 

  !املسموم؟ هل يصنع إال أن يفشل ويثري بفشله مشاتة الشامتني؟
  !هذا حقاًوقد يكون 

يوم هزوا أكتـافهم  . ولكنه مل يكن كذلك حني خرج أول كاتب يدعو إىل الفاحشة وتركه الناس
  هل حنن به مكلفون؟: وقالوا

يوم يصبح الكاتب النظيف ال جيد اجلمهـور الـذي يقـرؤه أو    .. وحني تصل األمور إىل هذا احلد
يومئذ تكون السفينة قد أثقلت .. تعيش يوم ال تستطيع الصحيفة النظيفة أن.. الصحيفة اليت تنشر له

وتتحقق سنة اهللا يف األرض، ويؤذن اتمع كلـه  .. مبا فيها من املاء، واضطربت مما فيها من اخلروق
  .بااليار

يترك أوالده يعيثون بال .. ويقوم والد ضعيف الشخصية حتكمه امرأته، أو حيكمه الترف واالسترخاء
  .أفعل ما بدا يل، وليس ألحد علي سلطان! حر فيهمهم أوالدي وأنا : رقابة، يقول
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هو يف النهاية اخلاسر، وما لنا عليه من : يتركونه متلقاً، أو يتركونه استخفافاً، يقولون.. ويتركه الناس
  .سبيل

  .يستمتعون بالتحلل من الضوابط واالنفالت من القيود.. ويستمتع األوالد
  !ويستمتعون بلذة اهلبوط

حـني ال   -فمن الثابت أن الكيان النـاقص  ! ة للمزاج املنحرف والكيان املقلوبوهي ال شك متع
" جينح إىل التكملة من طريق هـابط، وحيـس    -يكمل بالطريق الصاحل، وال يوجه التوجيه السليم 

  !من هذا الطريق" واملتعة " " والتميز " " بالنضوج 
جيدون اللـذة املنشـودة، والنضـوج    .. يقوهذه املتعة تغري غريهم من األوالد فينجرفون يف الطر

  .ويروحون يتمردون على أهليهم وينفلتون من القيود.. املنحرف، والتميز بني األقران
. لست طفالً. من تظنين أمامك. أنت تتجاوز حدودك. أنت متأخر. أنت رجعي: ويقول الولد ألبيه

. إنك ملزم باإلنفاق! تنفق علي؟ كال تريد أن تستعبدين مبا. أنا أحتمل مسئولية نفسي. أنا رجل مثلك
أنا أعيش بعقلية جديـدة متحـررة   . أنا أدرى مبا يضر وما ينفع. ولكنك ال متلك التدخل يف شئوين

  !فليس لك علي سلطان.. إىل األمام.. أنا أفهم ما يدور يف اتمع وأتطلع إىل املستقبل. متطورة
أما .. الرجعي.. املتأخر.. نكم تعيشون بعقلية اجليل الغابرإ! أين تعيشون: وتقول الفتاة ألبيها وأمها
ماذا تريدون مين؟ هل تظنون أنكم أنتم الرقباء علي إن أردت أن أفسـد؟  . أنا فأعيش بعقلية متحررة

وليسـت  ! وأنا الرقيبة على أخالقـي . وأن وصايتكم علي حتميين من السقوط؟ أنا القيم على نفسي
ما الذي سيحدث حني أكشف ذراعي أو ساقي؟ أو ! و هي العزلة عن اتمعاألخالق هي املالبس أ

أكشف جزءاً من صدري؟ هل ستنقص مين قطعة؟ وماذا سيصنع يل الشبان حـني ينظـرون إيلَّ أو   
" التطور " يكلمونين يف الطريق؟ هل ستخرب األرض؟ إنكم تتصورون األمور بعقلية جامدة ال تفهم 

  !وليس ألحد علي سلطان. ى أي حال فذلك شأين وحديوعل! وال تفهم احلياة
! يشكون أن أبناءهم متردوا عليهم، ومل يعد يف مقدورهم أن يـردوهم إىل السـبيل  ! ويشكو اآلباء

  !ويقولون إن اتمع فاسد يفسد عليهم األوالد
  !وقد يكون ذلك حقاً

  !ولكنه مل يكن كذلك يوم فسد أول جيل من األبناء فتركوهم يفسدون
حني ينفلت األوالد بال ضابط، ال حيكمهم أهلوهم، وال حيكمهم مدرسوهم يف .. وحني حيدث ذلك

حينذاك تتحقق السنة املاضـية، وتغـرق   .. املدرسة، ألن الوالد قد أفسد على املدرس مهمة التوجيه
  !السفينة وكلها خروق

* * *  
  .حد علي سلطانوليس أل. أصنع ما بدا يل: ويقوم طالب يغش يف االمتحان، يقول

  .ويتركه الناس
  .أو يتركونه استخفافاً باجلرمية"! إشفاقاً على مستقبله " يتركونه 
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  ..وينجح الطالب، ويستمتع ذا النجاح امليسر البسيط التكاليف
فريوحون يعبثون العام كله، يتسكعون يف الطرقات، وجيـرون كـالكالب   .. ويغري النجاح غريه
  .من أجل االمتحان" الربشام " مث يسهرون األسبوع األخري حيضرون . .الشاردة وراء الفتيات

باجلد  -هم يسهرون العام كله يف العمل، مث ال يبلغون ! وحيس اآلخرون من الشرفاء أم مظلومون
وهـم  " الوظيفـة  " وقد يصـل إىل  ! ما يبلغه الغشاش بغشه، وقد ينجح وهم يرسبون -واألمانة 
  !قاعدون

  !أغلبهم عن النشاط العلمي الصادق، وينقلبون إىل خمادعني غشاشني ال جرم ينصرف
إن شـدد عليـه يف    -وال جرم جتد بعد ذلك املوظف الذي يذهب يف املوعد وينصرف يف املوعد 

  "!الديوان " وال يعمل عمال طيلة وقت  -احلضور واالنصراف 
وأنـت  " املواصفات الصـحية  " و البناء أ" مواصفات " وال جرم جتد املهندس الذي ال يوافق على 

  "!املعلوم " تؤديها على وجهها األكمل، مث يوافق على أقل منها كثرياً إن دسست يف يده 
وال جرم جتد الطبيب الذي ال يعطيك العالج الكامل الذي يشفيك من أول مرة، ويـروح يطيـل   

" يتعامل " امل األدوية اليت العالج ويطلبك متر عليه مرة بعد مرة ليزداد منك كسباً، وتكسب معه مع
  !معها أو يكسب املوردون

  !كلهم غشاشون
  .كلهم ذلك الطالب األول الذي تركه الناس غافلني

  !السارية يف اتمع، فال جرم يذهب اتمع أسفل سافلني" العملة " وحني يصبح الغش هو 
  .يل، وليس ألحد علي سلطان من حيرج علي فيما أصنع؟ أفعل ما بدا: يقول.. ويقوم موظف يرتشي

  !ويتركه الناس
  .يتركونه بدافع احلاجة إىل ما يف يده من املصاحل، أو بدافع اخلوف إن كان من ذوي النفوذ

  .يستفيد ثروة سهلة املأخذ مضمونة الورود.. ويستفيد ذلك املرتشي
املنهل الدنس، ويلغون يف ويغري الثراء غريه من املوظفني، فيندفعون يف تيار الشهوة ينهلون من هذا 

  .دماء احملتاجني
حىت تصبح األمور كلها بالرشوة، ومن غريها توصد األبواب يف وجه أصحاب .. وتأخذ املوجة مداها

  .احلقوق
هل أنا وحدي الذي أرتشي؟ هل أنا : وقد يتبجح موظف يربر اجلرمية لنفسه أو يربرها للناس، يقول

مصاحل الناس كلها، وتفتح هلم األبواب؟ كل ما حيدث أنين  فهل تنتظم.. وحدي الذي أشيع الفساد
  .أحرم نفسي من املعني املتاح، وأظل فقرياً وأنا رب أسرة وصاحب عيال

  ..وقد يكون هذا حقاً
ولكنه مل يكن كذلك حني بدأت الرشوة أول مرة وسكت عنها الناس، أو شجعوها وأغـروا ـا   

  .املرتشني
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حينذاك تقع .. حني تصبح الرشوة هي األصل والنظافة هي الشذوذ.. دوحني تصل األمور إىل هذا احل
  ..اهلزة اليت تزلزل اتمع كله من القواعد، فال يلبث أن يتهاوى إىل القرار

* * *  
  :وصدقت حكمته. صدق رسول اهللا

  "..ما أسكر كثريه فقليله حرام"
  "..مروا باملعروف وأوا عن املنكر قبل أن تدعو فال أجيب"

حديث السفينة جيمع ما يف احلديثني السابقني، ولكنه يضيف إليهما معاين أخرى جديرة بالتـدبر   إن
  ..والتفكري

وإن أول ما يستلفت النظر يف احلديث أن الرسول الكرمي مل يقسم ركاب السفينة حبسب أماكنـهم  
هم األعلون و " السادة " عل مل جي.. الظاهرية يف اتمع، علواً وسفال، وثراء وفقراً، وبروزاً وتواضعاً

فما كانت هذه القيم هي اليت تقسم الناس عند رسول ينطق حبكمة اهللا . كال. هو األسفل" الشعب " 
  .ويبلغ رسالة اهللا

هو املهتدي دي . هو املنفذ لشريعة اهللا". هو القائم يف حدود اهللا " إن األعلى يف تقدير اهللا ورسوله 
فالقوة احلقيقية ال تستمد من عرض األرض، وال من القـيم  . ظاهري يف اتمعأيا كان مكانه ال. اهللا

وال تهِنـوا وال  . (من اإلميان به واالعتزاز ذا اإلميـان . إمنا تستمد من اهللا. األرضية املنقطعة عن اهللا
نِنيمؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزحومصـدر  " العلـو  " حلقة، وهو مصدر فاإلميان هو القوة ا) ت

  .وكل قيمة سواه زائفة ال تلبث أن تضيع. التوجيه
فهم العصاة املنحرفون يف كل جانب من جوانب العصيان واالحنراف، بصـرف  " الواقع فيها " أما 

فهذا املركز ال يساوي شيئاً، وال يقي من اهللا شيئاً حني . يف اتمع" الظاهري " النظر عن مركزهم 
بل إنه ال يساوي شيئاً يف واقع األرض، وال يقي من النتيجة احملتومة حني . يؤدي إىل امليل عن الطريق

: فحني تغرق السفينة من شدة الفساد ال يقول السادة للشعب! يأذن اهللا بتحقيق السنة يف أواا املعلوم
  !اغرقوا أنتم وحدكم وحنن ناجون من اهلالك

مني يف حدود اهللا أن يأخذوا على يد الواقعني فيها ال حيدد مهمتـهم  وحني يطلب الرسول من القائ
مبراكزهم الظاهرية يف اتمع، وإمنا بأماكنهم احلقة يف سفينة اتمع وسفينة احلياة، فما داموا مؤمنني 

 وهذه مهمتهم، عليهم أن يعرفوها. القوة اآلخذة على أيدي العابثني. القوة املوجهة. فهم القوة احلقة
  ..فما ذا توزن األمور.. بصرف النظر عن ثرائهم أو فققرهم، ورئاستهم أو مرءوسيتهم

* * *  
  !واألمر الثاين هو وحدة املصلحة يف اتمع، وإن بدت املصاحل ظاهرة اخلالف

إن كل األمثلة اليت أوردناها حول حمور واحد، مستمد من معىن حديث الرسول صـلى اهللا عليـه   
ولو تركهم اتمـع  . يستنفعون منها على حساب اآلخرين" مصاحل قريبة " م هلم فهؤالء قو. وسلم
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يستفيدون توفري اجلهد، وتوفري مغالبـة  . حقبة من الزمن فسوف يستفيدون حتماً من هذا السكون
  .ويأتيهم رزقهم قريباً سهال ميسراً ال يتعبون فيه. الشهوات

مث يأخذ الفساد يف االنتشار وتبدأ السفينة يف اية  -طويلة أو قصرية  -ولكن حقبة من الزمن متضي 
. ومن مث فاملصاحل النهائيـة واحـدة  ! تغرق وتأخذ معها الظاملني واملظلومني على السواء.. املطاف

كل مصلحة . ليست هناك مصلحة لفرد هي مصلحته وحده وشأنه مبفرده.. واألخطار النهائية واحدة
وال يستطيع أحد أن يتخلى عن مسئوليته يف هـذا  .. م مجيعاًهي مصلحتهم مجيعاً وكل ضرر يصيبه

  .السبيل
يا أَيها الَّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم ال يضركُم من ضلَّ إِذَا : (وهنا تربز بعض احلرية إزاء اآلية الكرمية

متيدتقام أبو بكر رضي اهللا عنه ينبههم وهي حرية وقع فيها املسلمون األوائل أنفسهم ف]. ١١٣) [اه
  .إىل طريق الصواب

إن : "وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول .. يأيها الناس إنكم تقرءون هذه اآلية: قال
رواه أبـو داود  " (الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب من عنده

  ).والترمذي
وليس عليكم غريكم مـن اتمعـات أو   . عليكم اتمع الذي تعيشون فيه" سكم عليكم أنف" نعم 

أما األعمال اليت يقـوم  . فهؤالء ال يضرونكم مىت اهتديتم وعملتم مبا يريده اهللا. األفراد غري املسلمني
. مـع إا مسألة حياة أو موت بالنسبة هلذا ات. ا املسلمون يف اتمع املسلم فليس حكمها كذلك
 -من أي نوع كان ظلمه ؛ لنفسه أو لآلخرين  -فإما أن حيس بوحدة املصلحة فيأخذ على يد الظامل 

فتحدث الطامة اليت تغرق .. فينجو اتمع كله، وإما أن يترك األمر خوفاً وطمعاً أو استهتاراً واوناً
  .اجلميع
* * *  

إم ركـاب  . طاً ال يتخلخل وال تنقطع عراهومن وحدة املصلحة ينشأ الترابط بني أفراد اتمع تراب
سفينة واحدة، ناجية أو غارقة، فكيف ميكن أن ينفصل بعضهم عن بعض أو يتجاهل بعضهم وجود 

  بعض؟
هلو يف الوقت ذاتـه تـرابط األمـر     -وهو ترابط املصلحة الواحدة اليت يلتقي عندها اجلميع  -وإنه 

ترابط التعاون على الرب والتقوى وليس ترابط التعاون على . باملعروف والنهي عن املنكر واإلميان باهللا
  .اإلمث والعدوان

* * *  
  !ما شأين أنا بفالن، فليصنع ما يشاء ولن أتدخل يف أمره: ترابط ال يقول فيه إنسان
  !سأصنع ما أشاء وال تتدخل يف أمري! ما شأنك يب: وال يقول فيه إنسان آلخر

ال بد من يقظة كل فرد ألعمال أخيه، وال بد من .. ن تستقيم كذلكإن أمور اتمع ال ميكن أ! كال
  .رده عن اخلطأ واإلسراف فيه
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  !وليس معىن ذلك أن يتحول اتمع إىل منازعات ومشاحنات
  !فليس هذا هو الطريق! كال

)ننِي مقَالَ إِنحاً واللَ صمعو ا إِلَى اللَّهعد نمالً مقَو نسأَح نمال  وةُ ونسوِي الْحتسال تو نيملسالْم
يممح يلو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ نسأَح يي هبِالَّت فَعئَةُ اديبِيلِ ] (١١٤) [السإِلَى س عاد

ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كب١١٥) [ر.[  
  ..هو الطريقهذا 

  .ال البغضاء. إن الترابط هو ترابط احلب
ألنين أريد . ألنين أريد له اخلري. أنا أنصح أخي ألنين أحبه. وإن النصيحة لتصدر من هذا املنبع العذب

ألنه حيبين ويثق يف نظافة .. وهو يتقبل مين النصيحة على هذا الوضع! أن آخذ حبجزه أن يقع يف النار
  .النصح والتوجيه

  !مبا حتمله من معىن الزجر أو العنف فليست أول الطريق" األخذ على اليد " ما أ
  !إمنا هي النهاية حني تفشل الوسائل كلها وال يتبقى غري هذا الطريق

* * *  
  :مقالة الفىت املستهتر أو الفتاة اهلوجاء -عن إخالص نية  -ورب قائل أن يقول 

سأنقذ السفينة اهلاويـة إىل   - أومن وأعمل صاحلاً حني -هل أنا . وهل أنا وحدي سأصلح اتمع
  !القرار
  !كال

فحني توجد يف جمتمع يوشك أن يتحطم، يف سفينة توشك على اهلالك، فلن تقفها وحدك عن النهاية 
  .احملتومة، ولن تنقذها وحدك من اهلالك

  !ولكنك تنقذ نفسك. نعم
  .الوعد احلق وتتحطم السفينةحىت حني ينفذ .. فحىت حني تتحقق السنة اليت ال تتخلف

  !فشتان بني غريق وغريق.. حىت حينئذ
  .غريق يف جهنم ألنه فاجر
  .وغريق يف اجلنة ألنه شهيد

حىت وهو يغرق  -يف حني ميلك  -وهو يغرق  -فمن ذا الذي يبيع اآلخرة بالدنيا، ويسعى إىل النار 
  !أن يسعى إىل النعيم؟ -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]. ٦[ سورة احلجرات ] ١٠٢[
  ]. ١٢[ سورة احلجرات ] ١٠٣[
  .رواه أبو داود] ١٠٤[
  .أبو داود] ١٠٥[
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  .أبو داود من روايات متعددة] ١٠٦[
  .أبو داود] ١٠٧[
  .أبو داود] ١٠٨[
  ".ولريح ذبيحته " انظر فصل ] ١٠٩[
  .أبود داود] ١١٠[
  .أبو داود] ١١١[
  .رواه البخاري والترمذي] ١١٢[
  ]. ١٠٥[ سورة املائدة ] ١١٣[
  ]. ٣٤ - ٣٣[ سورة فصلت ] ١١٤[
  ]. ١٢٥[ سورة النحل ] ١١٥[

=================================  
  أنتم أعلم بأمور دنياكم)١١(قَبسات من الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  
  ..قصة هذا احلديث معروفة

لو : " فقال -أي يلقحونه  -ؤبرون النخل فقد مر الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة على قوم ي
فامتنع القوم عن تلقيح النخل يف ذلك العام ظناً منهم أن ذلك من أمر الـوحي،  " مل يفعلوا لصلح له 

فلما رآه النيب صلى اهللا عليه وسلم ) أي بلحاً غري ملقح، وهو مر ال يؤكل(فلم ينتج النخل إال شيصاً 
" أنتم أعلم بأمور دنياكم : " قال.. " قلت كذا وكذا: " قالواعلى هذه الصورة سأل عما حدث له ف

ويف صحيح مسلم عن موسى بن طلحة عن أبيه أن النيب صلى اهللا ): عن عائشة وعن ثابت وعن أنس
فإين إمنـا  . إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه: " مث قال".. ما أظن يغين ذلك شيئاً : " عليه وسلم قال

  ".ولكن إذا حدثتكم عن اهللا شيئاً فخذوا به . بالظنظننت ظناً فال تؤاخذوين 
* * *  

  ..تلك قصة احلديث
وهي واضحة الداللة فيما تركه الرسول صلى اهللا عليه وسلم للناس من أمور يتصرفون فيها مبعرفتهم، 

لنـاس يف  اليت تتناوهلا خـربة ا " العلمية الفنية التطبيقية " إا املسائل . ألم أعلم ا وأخرب بدقائقها
وهي يف الوقـت ذاتـه   . األرض، منقطعة عن كل عقيدة أو تنظيم سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي

بل إـا  .. تصلح للتطبيق مع كل عقيدة وكل تنظيم، ألا ليست جزءاً من أي عقيدة أو أي تنظيم
كسـجني  كحقيقة احتاد األ. حقائق علمية جمردة عن وجود اإلنسان ذاته بكل عقائده وكل تنظيماته
هي حقائق ليسن ناشئة عن . واإليدروجني لتكوين املاء، وحقيقة انصهار احلديد يف درجة كذا مئوية

تدخل " وقصارى . وإمنا هي سابقة له، موجودة منذ وجدت هذه العناصر يف الكون. وجود اإلنسان
  .ليةاإلنسان فيها أن يكتشفها ويعرفها، مث يستغلها لصاحله، ويطبقها يف حياته العم" 
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حقيقـة  : وقصة النخل ال خترج عن كوا حقيقة علمية اكتشفها اإلنسان فطبقها يف حياته العمليـة 
وهي عملية ال يتم بدوا تكون الثمرة ونضجها علـى النحـو   . التلقيح واإلخصاب يف عامل النبات

وإمنـا   -كما هو ظاهر من احلديث  -والرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يقطع فيها برأي . املعروف
ولعل الشك الذي ساوره صلى اهللا عليه وسلم قد جاء من اعتقاده بأن اهللا ". إمنا ظننت ظناً : " قال

دون حاجـة إىل تـدخل   " البيولوجيـة  " ال بد أن يكون قد أودع فطرة احلياة ما تتم به عملياا 
ل فسائل النباتات اليت من كان يلقح النخيل، وينق: وطاملا خطر يف نفسي أنا هذا السؤال..! اإلنسان

ال تنمو بغري التنقيل، قبل أن يوجد اإلنسان على ظهر األرض، والنباتات كلها سـابقة لإلنسـان يف   
إا خاطرة جديرة : ولكين أقول فقط. وال شك أن علماء النبات لديهم هلذا السؤال جواب! اخلليقة؟

  !بأن ختطر على قلب إنسان
املسائل اليت يتحصل عليها املؤمنـون  . بحتة بتعبرينا العلمي احلديثال" التكنيكية " هي إذن املسائل 

  .وال تؤثر بذاا يف عقيدة القلب أو اجتاه الشعور. والكفار سواء
يريـدون أن  . ومع ذلك فإن فريقاً من الناس يريدون أن يفهموا منها غري ما قصده الرسول وحدده

ا  يبسطوها حىت تشمل احلياة الدنيا كلها، بتشريعاا، بسياسـاا واجتماعياا، باقتصادياا وتطبيقا
بـاملعىن  " تنظيف القلب البشري وهدايته " فال يدعون لدين اهللا ولرسول اهللا مهمة غري . وتنظيماا

. الروحي اخلالص، الذي ال شأن له بواقع احلياة اليومي، وال شأن له بتنظيم اتمع وسياسة األمور فيه
  !!شاهداً عليه -هو  -لون من التفكري للرسول صلى اهللا عليه وسلم، وجيعلونه مث يسندون هذا ال

وقـد  ! فقد يكون هذا الفريق من الناس خملصاً يف تفكريه مطمئناً إليه! وما أريد أن أبادر بسوء الظن
عن  -الغربية أو الشرقية  -من ضغط املفاهيم األوربية " ال شعورياً " يكون ذلك بالنسبة إليه مهرباً 

مهرباً يلجأ . االقتصادية واالجتماعية املنقطعة عن الدين من جانب آخر" العلوم " الدين من جانب، و
إليه العاجزون املغلوبون، ليحتفظوا بعقيدم الشخصية يف اهللا، مث يكونوا بعـد ذلـك تقـدميني أو    

  !!حترريني
والتقدير الصحيح، ويرفع عنهم هذه ولكن قليالً من النظر كان جديراً أن يردهم إىل التفكري الصائب 

وتفسد مشـاعرهم   -بوعي أو بغري وعي  -الذلة الفكرية اليت يعانوا إزاء الغرب، فتلوي أفكارهم 
  .فينحرفون عن السبيل

املعىن الوجداين اخلالص الذي ال شأن  -باملعىن املفهوم هلذا اللفظ " روحية " لو كان اإلسالم رسالة 
ففيم إذن كان هذا احلشد اهلائل من التشريعات والتوجيهـات يف القـرآن    -مي له بواقع احلياة اليو

  واحلديث؟
مث يعقـب  )! وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا: (وفيم إذن يقول اهللا سبحانه وتعاىل
  !؟]١١٦) [ه شديد الْعقَابِواتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّ: (يف نفس اآلية بالتهديد للمخالفني

  !ليس غري؟" تنظيف القلب " فيم هذا كله إذا كانت املسألة هي 
* * *  
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  !مهمة حتتاج إىل رسول.. وإن تنظيف القلب البشري ملهمة ضخمة دون شك
فال .. فإن أخفقت. هلي الضمان األول لسالمة احلياة كلها واستقامتها ونظافتها -حني تنجح  -وإا 
  !نضما

فهو يربطه دائمـا بـاهللا،   . واإلسالم يوجه هلذا القلب أكرب عناية ميكن أن يوجهها إليه نظام أو دين
مث هو يتتبع هذا القلب يف كل نزعة من نزعاتـه،  . ويوجهه دائماً خلشيته وتقواه والعمل على رضاه

خيفى على النـاس وال  يف السر الذي .. يف األعمال الظاهرة واملشاعر املستترة.. وكل ميل من ميوله
يتتبعه يف ].. ١١٧[خيفى على اهللا، بل فيما هو أخفى من السر، من املشاعر الساربة يف حنايا الضمري 

فينظفها خبشية اهللا، واحلياء من رقابته الدائمـة  .. كل ذلك، عمالً عمالً وخاطراً خاطراً وفكرة فكرة
جهه إىل صفحة الكون الواسعة، وما فيها من ويو.. اليت ال يغيب عنها شيء يف األرض وال يف السماء

ويطلقه .. آيات القدرة املعجزة، ليمسح عنه الغلظة اليت حتجر املشاعر، والغبش الذي حيجب عنه النور
من إسار الشهوات والضرورات اليت تثقله وتشده إىل األرض، لينطلق خفيفًا صافيا شفيفًا يسبح اهللا 

  ..ويفرح داه
  ".لتنظيف القلب " م ذلك اجلهد الضخم كله يبذل اإلسال.. نعم

. الدين الذي يعرف أسرار الفطرة فيقدم هلا ما يلصح هلا وما يصـلحها .. ولكن اإلسالم دين الفطرة
الدين الذي يعاجل الفطرة على أحسن وجه وأنسب طريقة، ليخرج منها بأقصى ما تستطيع أن متنحه 

الدين الـذي  . ا كلها وال يترك فراغاً واحداً ال ينفذ إليهالدين الذي يتلبس بالفطرة فيملؤه. من اخلري
يأخذ الفطرة كما هي كال واحداً ال يتجزأ، كالً يشمل اجلسم والعقل والروح، فيعاجلهـا العـالج   

  ..ويأخذها مرتبطاً بعضها ببعض يف نظام وثيق. الشامل الذي يأخذ يف حسابه اجلوانب كلها
ال يأخذ آخرته ". تطبيقه " ويترك " مبادئه " ال يأخذ . ترك سلوكهومن مث ال يأخذ شعور اإلنسان وي

  .وإمنا يعمل حساب ذلك كله يف توجيهاته وتشريعاته سواء.. ويدع دنياه
* * *  

ويرسم للبشر صورة كاملة ملا ينبغي . اإلسالم يتناول احلياة كلها، بكل ما تشتمل عليه من تنظيمات
  .أن تكون عليه حيام يف هذه األرض

يعلمه ويلقنـه  . إنه يتناول اإلنسان من يقظته يف الصباح الباكر حىت يسلم جنبه للنوم يف آخر املساء
ماذا يصنع وماذا يقول أول ما يفتح عينيه، مث حني يقوم، مث حني يقضي ضرورته، مث حـني يـؤدي   

أو بائعـاً أو   زارعاً أو صانعاً أو عـامالً : صالته، مث حني يضرب يف مناكب األرض باحثاً عن رزقه
مث حني يتناول طعامه، مث حني يستريح من القيلولة، مث حني يعود يف آخر اليوم، مث حني يلقى .. شارياً

بل إذا صحا كذلك يف وسط النوم فزعاً .. زوجه وأطفاله، مث حني يضع جنبه، مث حني يأخذ يف النوم
  !أو غري مفزع

تناوله كذلك وهو يعيش يف اتمع مع غـريه مـن    وكما تناول اإلنسان فرداً يف مجيع أحواله، فقد
وكيف ينشئ . فعلم اتمع ولقنه كيف تكون الصالت بني أفراده، وكيف تكون العالقات. األفراد
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وكيف يـزرع  . وكيف يشتري وكيف يبيع. تقاليده على املودة واإلخاء واحلب، والتكافل والتعاون
  .األفراد وكيف ميلك وكيف يوزع الثروة بني. وكيف جيين

فأعطى ويل األمر حقوقاً وأوجـب  . ممثلة اتمع" الدولة " وكما تناول الفرد واتمع تناول كذلك 
وعلمه ولقنه كيف حيكم الناس، وكيف يقيم بينهم العدل، وكيف يوزع املال بينهم، . عليه واجبات

سلم، وكيف يتعامل وكيف يعلن احلرب وكيف يقيم ال. بأي نسب وعلى أي الفئات ومن أي املوارد
  ..مع الدول واجلماعات واألفراد

. احلياة الفردية واالجتماعية. احلياة املادية والفكرية والروحية. احلياة كلها جبميع دقائقها وتفصيالا
  "!تنظيف القلب " وكانت تلك هي طريقة اإلسالم الفذة يف . احلياة بكل ما تشمله من مفاهيم

أيقولون ما للقلب والروح بواقع األرض؟ باالقتصـاد والسياسـة   ! ول؟أو يعجب الناس من هذا الق
  !واالجتماع؟
  !ويح الناس

الناس مرتبطـة  " مشاعر " يف القرن التاسع عشر والقرن العشرين أن " اكتشفوا " أليسوا هم الذين 
  !بوضعهم االقتصادي وبعالقات اإلنتاج؟

يضع يف حسابه إقامة نظام اقتصـادي  " القلب ينظف " فيم العجب إذن إن قيل هلم إن اإلسالم وهو 
  عادل، ونظام اجتماعي متوازن، ونظام سياسي راشد حمكم الرباط؟

أم هم يدلّون على اهللا بعلمهم؟ وحيسبون أم وحدهم الذين أدركوا هذه احلقيقة، بينما اهللا الـذي  
  ..علواً كبرياً سبحانه وتعاىل عما يصفونه! خلق اخللق وهو أدرى به، قد فاته إدراكها؟

وبين أن احلياة السليمة النظيفة . إن اإلسالم قد تناول هذه احلقائق كلها قبل أن يصحو هلا الناس! كال
ال ميكـن أن تـتم يف الوجـدان    . املتكاملة ال ميكن أن تتم يف داخل القلب معزولة عن واقع احلياة

كامنة " عقيدة " ومن مث مل جيعل الدين  .واملشاعر إن مل يكن هلا رصيد مواز هلا من العمل والسلوك
  .وإمنا جعلها نظاماً قائماً على عقيدة، وجمتمعاً قائماً على هذا النظام. يف الضمري

مل جيعل املادة هي . صحيح أنه مل يرتل يف ذلك إىل مهاوي املادية اهلابطة واملذاهب االقتصادية املنحرفة
.. ميلك نفسه إزاء التطورات احلتمية لالقتصاد واإلنتـاج  األصل، واإلنسان هو التابع الذليل الذي ال

جعل القلب البشري هو املصدر الذي تصدر عنه الطاقة ويصدر عنه . وإمنا جعل اإلنسان هو األصل
ولكنه يف الوقت ذاته مل يشأ أن جيعله معلقاً يف الربج العاجي، يطلق شـحنته اهلائلـة يف   . اإلشعاع

وإمنا أراد هلذه الطاقة الضخمة أن تنتج يف واقـع األرض،  . حات الروحالفضاء يف قفزات اخليال وسب
وأن تنشئ جمتمعها ونظامها بوحي من العقيدة وهدي من اهللا، فيتوازن بـذلك الشـعور والعمـل،    

  ".اإلنسان " والوجدان والسلوك، ويتوازن بذلك 
  ".دين الفطرة " وكان هذا هو األمر الطبيعي ما دام اإلسالم 

عر املرفرفة والوجدان املشرق واألفكار اجلميلة ال قيمة هلا إذا مل تتحول إىل قوة بانية يف عامل إن املشا
  .الواقع، إذا مل تتحول إىل حقيقة ظاهرة ملموسة حيس ا الناس
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واإلنتاج الباهر واحلركة الفاعلة ال قيمة هلا إذا مل تستند إىل شـعور عميـق   " العظيمة " واألعمال 
  .س حي بروابط األخوة اإلنسانية وااللتقاء إىل اهللاباخلري، وإحسا

  :ينقلبان إىل شر مدمر للبشرية -بدون هذا التزاوج  -بل مها 
  .األوىل تنقلب إىل زهادة وعزلة تتوقف ا احلياة

  .والثانية تنقلب إىل طغيان كافر يدمر احلياة على وجه األرض
  !زجني، ال انفصال بينهما وال افتراقوال بد منهما معاً لتستقيم احلياة، مرتبطني متما

  .البشرية" الفطرة " تلك هي 
  .واإلسالم دين الفطرة وكلمة اهللا

أن جيعل يف حسابه الباطن والظاهر، والشعور  -" ينظف القلب البشري " وهو  -ومن مث مل يكن بد 
  .والعمل، والوجدان والسلوك

  ...وهو بذلك واقعي إىل أقصى حدود الواقعية
وإنه يثق يف أن القلب البشري مصدر الطاقة ومصدر .  أشد العناية بعامل الروح ونظافة الضمريإنه يعىن
ال يفترض فيهم أـم  ! ال يفترض يف الناس كلهم أم من أويل العزم -مع ذلك  -ولكنه . اإلشعاع

تمـع غـري   يستطيعون دائماً أن يعيشوا بقلوب نظيفة يف جمتمع غري نظيف، أو ميارسوا العدالة يف جم
  .عادل، أو حيرصوا على الفضائل يف جمتمع حيرص على املنكرات

  ).وخلق الْإِنسانُ ضعيفاً: (البشرية ضعف حيتاج إىل سند وحيتاج إىل معونة" الفطرة " ففي 
  .هناك ثقلة الضرورة ودفعة الشهوات

  .ال مصلحة يف جتاهله، وال سبيل إىل نكرانه" واقع " وهي 
. ال بد من تنظيمه ليستطيع اإلنسان أن يفرغ من ضغطه على األعصاب واملشاعر.. ظيمهوال بد من تن

  .وينطلق حيث يشاء، حيث يليق خبليفة اهللا أن يكون
ولن . من أجل ذلك حيرص اإلسالم على واقع اتمع أن يكون نظيفاً ليعاون الفرد على نظافة الضمري

، ونظام اجتماعي متوازن، ونظام سياسي راشد حمكـم  تكون نظافة اتمع إال بنظام اقتصادي عادل
  .الرباط بالعقيدة الصحيحة واإلميان الصحيح

* * *  
من صميم مهمة الدين إذن يف تنظيف القلب كانت هذه التشريعات وهذه التوجيهات اليت تتنـاول  

لتشـريع  يستوي يف ذلك التشريع االقتصـادي، وا . األسرة واتمع، وسياسة احلكم، وسياسة املال
والتوجيهات العديدة املتعلقة بكـل  .. السياسي، والتشريع اجلنائي، والتشريع املدين، والتشريع الدويل

  .هذه الشئون
ليغفـل هـذه    -وهو جاد يف تناول اإلنسان واحلياة البشرية بالتنظيم والتنظيف  -ومل يكن اإلسالم 

ومل يكن رسول اإلسالم . املثل واألحالمالشئون الواقعية كلها، وينصرف إىل ذيب الضمري يف عامل 
: " صلى اهللا عليه وسلم ليتخلى عن مهمته اهلائلة يف ذلك الشأن، وينفض يديه منها، ويقول للنـاس 
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أي تصرفوا أنتم يف تشريعاتكم وتنظيماتكم، يف سياسة املال ويف سياسـة  " أنتم أعلم بأمور دنياكم 
  ..ليت تنظم احلياةاحلكم، يف عالقات اتمع، ويف القوانني ا

واهللا هو الذي يقـول لـه يف جمـال    . ولو فعل فما أدى إذن رسالة اهللا. مل يكن ليفعل ذلك! كال
  ].١١٨) [ثُم جعلْناك علَى شرِيعة من الْأَمرِ فَاتبِعها وال تتبِع أَهواَء الَّذين ال يعلَمونَ: (التكليف

* * *  
فكيـف إذن  . إن احلياة تتطور: من الناس الذي ذكرناه آنفًا، أو فريقاً غريه يقولولكن هذا الفريق 

ميكن أن يشرع اهللا أو يشرع رسوله لألجيال التالية لعصر القرآن؟ إن ما كان يصـلح منـذ ألـف    
وما كان حركة تقدمية ثورية يف ذلك التاريخ يصبح اليوم أمراً رجعياً . وأربعمائة عام ال يصلح اليوم

ومن مث قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم هـذه  .. قاً متجمداً ال جياري التطور وال يصلح للحياةعتي
الكلمة ليفتح الباب للتطور، وال يقف بالناس عند تشريعات وتنظيمات قد اقتضـتها بيئـة معينـة    

  .وظروف معينة، وإمنا يتركهم يشرعون وينظمون فيما هم أدرى به من األمور
  
  !ح الناس من التطوروي".. التطور " 

هوس خييل إليهم أن احلياة كلها بال قواعد، والكون كله بـال  ! إنه هوس يصيب هذا القرن العشرين
  !ناموس

لقد كانت فكرة التطور اكتشافاً جديداً بالنسبة ألوربا يف تارخيها احلديث، بعد أن غرقت فترة طويلة 
ويف القرن التاسع عشـر امـتألت   . ركب احلياة يف ظالم العصور الوسطى، ال تعلم شيئاً وال تساير

رءوس املفكرين والعلماء بفكرة التطور، يف العلم والسياسة واالقتصاد واالجتماع، مث تلقفتها اجلماهري 
تفسر ا كل شيء وتفسد ا .. تلقفتها مبا يشبه اللوثة.. يف اية القرن الفائت ويف خالل هذا القرن

  !كل شيء
فقد فطن إليهـا ابـن   . سالمي مل يكن غريباً عن فكرة التطور وآثاره يف حياة اجلماعةبينما العامل اإل

ولقد فطن إليها عمر . وافياً يشهد له بالرباعة والتدقيق" علمياً " خلدون يف مقدمته وعاجلها عالجاً 
ـ  " بن عبد العزيز يف صدر اإلسالم إذ يقول  " ايا جيد للناس من األقضية بقدر ما جيد هلم مـن القض

وفطن إليها الفقه اإلسالمي كله، وهو يضع التفريعات الدائمة يف كل شئون احلياة النامية املتجـددة  
  .جيالً بعد جيل

فلم يفهم من التطور . ولكن الفكر اإلسالمي مل خيرج عن صوابه وهو حيس بالتطور ويساوق خطاه
  !ل عن األصول الثابتة وينطلق بال دليلمل يفهم منه أن ينفص! أن احلياة بال قواعد، والكون بال ناموس

يف القرون األخرية يؤيد الفهم اإلسالمي للتطور، وال يؤيد اللوثة اليت أصابت اجلماهري " العلم " وجاء 
  .يف أوربا، وأشباه العلماء هناك، وانتقلت عن طريقهم إىل الشرق يف عصرنا األخري

* * *  
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ولكن هذا ال ينفي وجود قواعد ثابتة يف هذا الكون ! نعم ..احلياة البشرية تتطور، والكون كله يتطور
أوهلا وأبسطها، وأقرا إىل البديهة، صدور الكون كله عـن إرادة اهللا اخلـالق   .. ويف احلياة البشرية

املدبر، وانتظام سننه ونواميسه انتظاماً دقيقاً معجزاً ال خيل ثانية وال ثالثة، وال قيد شـعرة يف هـذا   
  !الرهيب الفضاء اهلائل

وتسـرع  . والنجوم تتطور وهو تدور، فتسخن وتربد، وتتكـور وتنـبعج  .. السدم تتطور إىل جنوم
ولكن شيئاً واحداً من ذلك ال حيدث بال قانون، وشيئاً واحداً من ذلك ال حيـدث خمالفـاً   .. وتبطئ

  .دواتللناموس الناموس الذي يكشف العلم طرفاً منه كلما تيسرت له الوسائل وأتيحت له األ
وجمموعتنا الشمسية الصغرية اليت حنن جزء منها، تتبع نواميس الكون وهي تتطور، وتسري على النهج 

  .الذي أراده هلا اهللا منذ األزل، ال تنحرف عنه حلظة إىل ميني أو مشال
النواميس األزلية اليت حتكم الكون، فيسري كـل   -يف تطورها  -واألرض اليت نعيش عليها حتكمها 

  .ى سطحها كما أراده اهللا وفق قانونه الذي ارتضاهشيء عل
يف األرض والشمس ومجيـع النجـوم   . واإليدروجني هو اإليدروجني.. األكسجني هو األكسجني

ال تتغري هذه النسبة سواء ركب املاء ) ٢أيد(واملاء قدر من األكسجني وقدران من اإليدروجني . سواء
خبار يصعد من البحر، فينطلق إىل اجلو، فيتكاثف، .. املطر واملطر هو.. يف املعمل أم هطل من السماء

ال يتغري .. أم أنزل صناعياً من السماء" طبيعياً " سواء حدث ذلك .. فيتركز ويثقل، فيرتل إىل األرض
  .قانون واحد من قوانينه، وال خيتل يف مساره عن الناموس

ف، وإن كنا حنـاول أن نصـل إىل   ال نعلم علم اليقني كي.. تطورت.. واحلياة على األرض كذلك
ولكنا جند من أحباث العلم ما يؤكد لنا تأكيداً قاطعاً أن احلياة مل تنشأ على األرض مصادفة، .. اليقني

وإمنا هو نتيجة النظام احملدد املقـرر  . ومل يكن استمرارها مئات األلوف من السنني كذلك باملصادفة
حبيث لو اختلت نسبة واحدة مـن  . مسارها يف الفضاءالذي بنيت به اموعة الشمسية وأخذت به 

ولـواله مل تقـم   . فهي إذن إرادة اخلالق، وتدبريه الدقيق املعجـز .. النسب النعدمت بذلك احلياة
  ].١١٩[حياة

. ذلك اإلنسان يتطور.. وأصابته لوثة التطور.. اإلنسان الذي مأله غرور العلم.. واإلنسان بعد ذلك
النـواميس  . ولكنه مع ذلك خاضع للنواميس. يوم، ويستحدث جديداً كل يوم تتغري حياته يوماً بعد

اليت تدخل التطور يف حساا، فإذا التطور ذاته جزء من القانون الثابت الذي حيكم الكون وحيكـم  
  !احلياة
* * *  

  فهل تغريت طبيعته؟ هل تغري تكونه من طاقة أو جمموعة من الطاقات؟.. يتطور الكون
ويظل جوهره ثابتاً على ما هو " حاالته " و" صوره " وإمنا تتغري ! قل بذلك أحد من العلماءمل ي! كال
  .عليه

  حقيقة األزل واألبد وهي صدور الوجود عن إرادة اهللا؟.. هل تغريت احلقيقة السابقة على ذلك.. مث
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يف فنائه حني كالكون . فالكون يف وجوده، كالكون يف تطوره! ال يقول بذلك أحد من العقالء! كال
  .يقدر له الفناء، صادر عن إرادة اهللا، مرتبط دائماً بإرادة اهللا

  فهل تتغري طبيعته؟ أم تتغري صوره وحاالته ويثبت اجلوهر الذي فيه؟.. واإلنسان كذلك يتطور
  :هل تتغري احلقائق األزلية يف تكوينه

كبكَ: (أنه صدر عن إرادة رالئلْمل كبإِذْ قَالَ ريفَةًولضِ خي الْأَرلٌ فاعي جإِن ١٢٠) [ة.[  
) يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم مـن نفْـسٍ واحـدة   : (وأن البشر مجيعاً من نفس واحدة

]١٢١.[  
: الذي يكملها ويلتقي ـا ويوائمهـا  " الزوج " قد خلق  -أي من جنسها  -وأن من هذه النفس 

ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجاً ] (١٢٢) [خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها(
  ].١٢٣) [لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً

خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق (شعوب وأن من هذه النفس وزوجها انبث اخللق كلهم والقبائل وال
وجعلْناكُم شـعوباً وقَبائـلَ لتعـارفُوا إِنَّ    ]. (١٢٤) [منها زوجها وبثَّ منهما رِجاالً كَثرياً ونِساًء

قَاكُمأَت اللَّه دنع كُمم١٢٥) [أَكْر.[  
قبضى من طني األرض تتمثل فيها عناصـر  . ونفخة من روح اهللاوأن اإلنسان قبضة من طني األرض 

األرض املادية من حديد وحناس وكلسيوم وفوسفور وأكسجني وإيدروجني، وتتمثل فيها شـهوات  
ونفخة من روح اهللا تتمثل فيها روح اإلنسان الشفيفة القادرة على السـمو  . األرض ودوافع األرض

ولَقَد خلَقْنا الْأنسانَ من ساللَة من : (ضابطة والقدرة على االختياروالرفعة، كما تتمثل فيها اإلرادة ال
ونفْسٍ وما سـواها  ] (١٢٧) [فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي فَقَعوا لَه ساجِدين] (١٢٦) [طنيٍ

نم أَفْلَح ا قَداهقْوتا وهورا فُجهما فَأَلْهاهسد نم ابخ قَدا وكَّاه١٢٨) [ز.[  
احلياة؟ أم تتغري املظاهر واألصل يف ثبوتـه ال  " مظاهر " هل تتغري هذه احلقائق األزلية مهما تغريت 

  يزال؟
وهل اإلنسان يف ذلك إال بضعة من الناموس األكرب الذي حيكم الكون وحيكم احلياة؟ بضعة حمكومة 

  .إلرادة اهللا؟بذلك الناموس، خاضعة 
لعملية " واعياً " كل ما يف األمر أن اهللا قد ميز هذا املخلوق وكرمه حني نفخ فيه من روحه؟ فجعله 

مع اخلط الواصل املهتدي إىل اهللا، أو : وجعل له اإلرادة اليت خيتار ا طريقه. الثبوت وعملية التطور
بيعته هو الناموس الثابت بالنسبة لدوره يف وجعل هذا االزدواج يف ط. مع اخلط الضال املنقطع عن اهللا

  ).قَد أَفْلَح من زكَّاها وقَد خاب من دساها: (احلياة، الذي يترتب عليه اجلزاء يف أخراه
* * *  

ألنـه  . يف اإلنسان إذن عنصر ثابت ال يتغري مهما تغريت ظروفه، ومهما تطورت حياته على األرض
  .دركها التغيرييتصل حبقائق أزلية ال ي
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متطورة " حاالت " متغرية من اجلوهر الثابت، و " صور : " أو قل. وفيه إىل جانب ذلك عنصر متغري
وال تنفصل يف حلظة . ولكنها يف تغريها وتطورها ال خترج باإلنسان عن كونه اإلنسان. للكيان الدائم

  .ل ما يشتمل عليه اإلنسانواحدة عن كيانه الدائم، حبكم ترابط النفس اإلنسانية ومشوهلا لك
نشأت يف حياة اإلنسان  -وهي كذلك فطرة الكون  -ومن هذا الثبوت وهذا التطور يف فطرة البشر 

ال تنفصل عن القواعد الثابتة  -كما أسلفنا  -قواعد ثابتة وجبانبها أحوال متغرية، ولكنها يف تغريها 
  .يف احلياة

  .ائق أخرى، فصارت مثلها خالدة دائمة ال تتغريفقد ترتب على احلقائق األزلية اخلالدة حق
حيسوا بعظمة اهللا بالقياس إىل ضـآلتهم،   -بفطرم ما دامت سليمة  -ترتب عليها أن حيس اخللق 

  .فيعبدوه، ويستمدوا منه العون يف احلياة
اللذان خلقهما اهللا من نفس واحدة حبـنني والتصـاق بعضـهما     -وترتب عليها أن حيس الزوجان 

  .، وأن وجودمها ال يتكامل إال متحدين متوادين مترامحنيببعض
باألخوة يف اإلنسانية، إذ هم  -حني تصفو سريرم وتنظف نفوسهم  -وترتب عليها أن حيس الناس 

  ..مجيعاً من نفس واحدة ذات رحم مع اجلميع، فيتعاونوا ويتشاركوا يف اخلري
  .تلك عناصر دائمة ألا ترتكز على أسس دائمة

ة عناصر أخرى جتد كل يوم، نتيجة تطور املعلومات البشرية، والتفاعل الدائم بني العقل والكون، ومث
حياول أن يتعرف أسراره، ويستكنه كنهه، ويستخرج كنوزه، ويسخرها ملنفعته، فتقـوم أوضـاع   

  ؟...جديدة، وينتقل الناس من بداوة إىل حضارة، ومن زرع إىل صناعة، ومن صناعة إىل
  .دين الفطرة جياري البشرية يف جانبيها مجيعاً، مبا يناسبهما مجيعاً واإلسالم

واجلانب اآلخر يعطيه أسساً ثابتة، مث يترك له جمال التطور الدائم يف . اجلانب األول يعطيه شرائع ثابتة
  .إطار هذه األسس الثابتة، متمشياً يف ذلك مع فطرة الكون وفطرة احلياة

  ..ةاجلانب األول يعطيه العقيد
والعقيدة ليست ثابتة يف اإلسالم وحده، بل ثابتة يف مجيع الديانات منذ أرسل اهللا الرسـل للنـاس   

وأن حق األلوهية على . وأن اخللق كله خلقه. أن اهللا واحد: يربوم، ويعلموم حقيقة أزلية واحدة
  .العباد أن يعبدوه وخيلصوا له الدين

وقد عين القرآن ببيـان  . ألساس الذي تقوم عليه ثابت ال يتغريوتلك العقيدة الواحدة ال تتغري، ألن ا
هذه احلقيقة، وخاصة يف السور اليت تستعرض رسالة الرسل الواحدة املكررة على مر األزمان كسورة 

  .هود وسورة األعراف
  .وتشريعات مدنية خمتلفة. وإىل جانب العقيدة يعطيه كذلك تشريعات الزواج والطالق، واحلدود

عنصر ثابت له تشريع ثابت، ألنه يرتكز على  -أو العالقة بني الرجل واملرأة عامة  -والطالق  الزواج
هي الرجل من جهة واملرأة من جهة، والعالقة الشديدة اليت جتذب كالً منهما لآلخر . أسس ال تتغري

  .وتشده إليه
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ولكن ذلك . والسياسة تتغري. تتغريونظم التعليم . واالقتصاد يتغري. اتمع يتغري: واحلياة تتغري ظروفها
ال يغري شيئاً من احلقيقة اليت حتكمها الفطرة بوظائفها وعملياا احليوية، وغددها وكيماوياا، وهي 

  ].١٢٩! [أن الرجل رجل واملرأة امرأة، وال غىن ألحدمها عن اآلخر، وال انفصال وال استقالل
: عنصر ثابت كذلك، ألنه يرتكز على شيء ثابت -أي العقوبات املفروضة على اجلرائم  -واحلدود 

وحرمة كل إنسان الـيت ال جيـوز أن    -أو عالقة الفرد باتمع  -هو عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان 
  .يعتدي عليها اآلخرون
" باآللـة  " وعالقات اإلنسان . وعالقات اإلنتاج تتغري. ارتباطات العمل تتغري: واحلياة تتغري ظروفها

ولكن ذلك ال يغري شيئاً من احلقيقة الثابتة اليت حتكمها وقائع التـاريخ  . النظم السياسية تتغريو. تتغري
  ].١٣٠[وهي أن الناس كلهم من نفس واحدة، وعالقة الرحم تربط اجلميع . البشري

إخل .. وكذلك بعض التشريعات املدنية هلا صفة الثبوت كالبيع واإلجيارة والرهن والـدين والوكالـة  
ومما يلفت النظر يف هذا الشأن أن التشريع الفرنسي احلديث يف املسـائل  . هلا تشريعات ثابتة فكانت

إىل فرنسا بسسب انتشـار   -جغرافياً  -املدنية قد أخذ كثرياً عن فقه مالك، إذ كان أقرب الفقهاء 
أعطى املرأة كما أن الفقه األوريب كله قد أخذ عن الفقه اإلسالمي حني ! مذهبه يف الشمال اإلفريقي

  ].١٣١[أخرياً جداً حق امللك والتعامل والتصرف احلر يف الشئون املدنية 
أما اجلانب املتطور من احلياة البشرية، وهو يف الوقت ذاته متصل باجلانب الثابت، فهو سياسة احلكم 

  .إخل... ناعيةاتمع أو شكل البيئة، من بدوية إىل زراعية إىل جتارية إىل ص" شكل " وسياسة املال، و 
وتلك أمور كما قلنا تتطور بتطور العقل البشري وتفاعله مع الكون، ولكنها يف تطورها ال تنفصـل  
عن األصل الثابت، وال ميكن أن تنفصل، حبكم وحدة اإلنسان وترابطه، واستحالة جتزئته وتقطيعـه  

  .وفصل بعضه عن بعض
اوقاً للفطرة، ملبياً حلاجاا، فوضع اخلطوط ويف هذه األمور كان اإلسالم حكيماً غاية احلكمة، مس

الذي يريد للبشرية أن تتطور يف حدوده، وتـرك  " اإلطار " أو وضع . العريضة ومل يضع التفصيالت
الصورة اليت تناسبه، وتتفق مع . يف داخل اإلطار" الصورة " لكل جيل من األجيال املتعاقبة أن يضع 

هو أن تكون الصورة على قدر اإلطار، ال أكرب : بشرط واحد. تاجظروفه املادية ومبلغ من العلم واإلن
  .منه فيتحطم، وال أصغر منه فيبدو حوهلا الفراغ

  :العدل والشورى: يف سياسة احلكم وضع أساسني
  ]١٣٢) [وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ(
)مهنيى بورش مهرأَم١٣٣) [و.[  

وهل . وهل ينتخب الس أو يعني. وهل يكون جملس واحد أو جملسان. مث مل حيدد طريق الشورى
  .إخل وترك ذلك للتجارب البشرية واجتهادها يف التطبيق.. إخل.. يكون التمثيل شخصياً أو مهنياً

ك هو ضرورة اشـترا . ويف سياسة املال وضع جمموعة من األسس ذات طابع واحد جيمعها يف النهاية
  .الناس يف اخلري، حبيث ال يكون هناك حمروم
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آمنوا بِاللَّه ورسوله وأَنفقُـوا ممـا   : (قرر القرآن أن املال يف األصل مال اهللا، وهو أعطاه للجماعة
يهف نيلَفختسم لَكُمع(١٣٤) [ج [اكُمي آتالَّذ الِ اللَّهم نم موهآتو] (١٣٥.[  

فيه، يستحقه حبسن قيامه عليه، " موظف " اجلماعة هي صاحبة احلق األول فيه، وأن الفرد وقرر أن 
وال تؤتوا السفَهاَء أَموالَكُم الَّتي جعـلَ  : (فإذا مل حيسن القيام عليه عاد حق التصرف فيه إىل اجلماعة

  ].١٣٦) [اللَّه لَكُم قياماً
كَي ال (ئة قليلة من الناس تتداوله فيما بينها وحيرم منه جمموع األمة وقرر أن اهللا يكره حبسه يف يد ف

كُمناِء مالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ د١٣٧) [ي[  
: وقرر فريضة الزكاة على األموال حقاً معلوماً للفقراء، تأخذه هلم الدولة وتعطيه هلم من بيت املـال 

  ]١٣٨..) [لْمساكنيِ والْعاملني علَيهاإِنما الصدقَات للْفُقَراِء وا(
  ]١٣٩" [املاء والكأل والنار : الناس شركاء يف ثالث: " والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ]١٤٠" [خري له من أن يأخذ خرجاً معلوماً ) أرضه(ألن مينح أحدكم أخاه : ويقول
. مني ما فتحت قرية إال قسمتها بني أهليهالوال آخر املسل: " وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول

  ].١٤١" [كما قسم النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرب 
أم . مث مل حيدد طريقة اشتراك الناس يف مال اهللا الذي أعطاه للجماعة وهل تكون بتأميم املرافق العامة

م الضرورية الـيت  تكون بإشراك العمال يف رأس املال، أم تكون بإعطائهم األجور اليت تكفل حاجا
من ويل لنا عمالً وليس له مرتل فليتخذ مـرتالً أو  : " بينها الرسول صلى اهللا عليه وسلم على حديثه

ليست له زوجة فليتخذ زوجة، أو ليس له خادم فليتخذ خادمـاً، أو ليسـت لـه دابـة فليتخـذ      
  ].١٤٢"[دابة

فكر لنفسها يف الصورة اليت تناسـبها،  مل حيدد صورة معينة من هذه الصور، وترك األجيال املتعاقبة ت
تفصيالت ثابتة جامدة، لكي  -يف سياسة املال أو سياسة احلكم  -ومل يضع . وتتالءم مع إمكانياا

ولكنه مع ذلك مل يـدع هـذه   . ال تصطدم بالنمو املطرد يف أحوال اجلماعة، والتطور املستمر فيها
" اس يتصرفون فيها بال دليل، حبجة أم أعلم بأمور ومل يدعها للن. األمور تفلت من األصول الثابتة

شناعة بشعة  -يف أوربا، ويف خارج اإلطار اإلسالمي عامة  -فقد كان هذا التصرف احلر "! دنياهم 
كان اإلقطاع يف أوربا مث كانت الرأمسالية بكل ما فيهـا مـن   "! املتطورة " يندى هلا جبني اإلنسانية 
سواء يف صورة أرض  -مها حرام يف نظر اإلسالم، فهما جيعالن املال وكال. مظامل غنية عن الوصف

مث كان اخلالص منهما هو الشيوعية . دولة بني األغنياء وحدهم، وحيرم منه بقية الناس -أو رأس مال 
  !أي العبودية املطلقة للدولة، الدكتاتورية املطلقة على األفراد -

" مل يكن ليترك الناس ملثل هـذا   -رض وجلميع األجيال كلمة اهللا جلميع البشر على األ -واإلسالم 
الذي يرسفون فيه يف األغالل، وإمنا يأخذ بيدهم دائماً ويرشدهم، حىت وهو يترك هلم حرية " التطور 

النمو وحرية التكيف مع ما جيد من األوضاع، لكيال يشردوا عن الطريق، ولكي حيتفظوا بتحـررهم  
  .وضاع ومجيع األحوالالوجداين الدائم يف مجيع األ
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* * *  
مع  -تطور يف أشكال احلياة الظاهرة، وثبات ! تلك قصة التطور اليت جن ا الناس يف القرن العشرين

ويف الوقت ذاته . مل يقف يف سبيله. فاإلسالم مل يغفل ذلك التطور من حسابه.. يف األصول -ذلك 
. تطور على الدوام وحيفظه من التعثر واالحنـراف إنه يساوق ال. مل ينحسر عنه ويترك الناس بال دليل

واإلطار الدائم الذي يرسم العالقة . إىل اهللا والعقيدة. حيفظه برده إىل القواعد الثابتة يف احلياة البشرية
اليت ينبغي أن تكون بني أفراد اجلنس الواحد، الذين انبثقوا من نفس واحدة، وما تزال تصل بينـهم  

  .األرحام
  .اإلسالم دين الفطرةوبذلك يكون 

  ].١٤٣[وهو كذلك منهج احلياة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ]. ٧[ سورة احلشر ] ١١٦[
  ".تعبد اهللا كأنك تراه : " انظر فصل]  ٧[ سورة طه " يعلَم السر وأَخفَى ] " ١١٧[
  ]. ١٨[ سورة اجلاثية ] ١١٨[
كريسـي موريسـون   . تأليف أ" العلم يدعو لإلميان "  انظر بالتفصيل يف هذا الشأن كتاب] ١١٩[

  .تأليف الدكتور أمحد زكي" مع اهللا يف السماء " وترمجة حممد صاحل الفلكي وكتاب 
  ]. ٣٠[ سورة البقرة ] ١٢٠[
  ]. ١[ سورة النساء ] ١٢١[
  ]. ١[ سورة النساء ] ١٢٢[
  ]. ٢١[ سورة الروم ] ١٢٣[
  ]. ١[ سورة النساء ] ١٢٤[
  ]. ١٣[ ورة احلجرات س] ١٢٥[
  ]. ١٢[ سورة املؤمنون ] ١٢٦[
  ]. ٢٩[ سورة احلجر ] ١٢٧[
  ]. ١٠ - ٧[ سورة الشمس ] ١٢٨[
اإلسالم واملرأة، حبث تفصيلي لعالقة الرجل : يف فصل" شبهات حول اإلسالم " يف كتاب ] ١٢٩[

" عدالة كاملة، وكيف أن واملرأة وطبيعتها يف اإلسالم، وقد بينت هناك كيف عاجل اإلسالم األمر يف 
املزعوم ال يضيف شيئاً هلذه العدالة أما التطور مبعىن الفساد اخللقي أو مبعىن املساواة اآللية بني " التطور 

حقيقية مـن  " قيمة " وليس  -شرحتها هناك  -املرأة والرجل، فقد كانت له ظروف حملية يف أوربا 
  .القيم اإلنسانية
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حبث مفصل يف نظرة اإلسالم للفرد واتمـع،  " ني املادية واإلسالم اإلنسان ب" يف كتاب ] ١٣٠[
يعرض املعاين اإلنسانية " ادرءوا احلدود بالشبهات " ويف هذا الكتاب فصل عنوانه . واجلرمية والعقاب

  .الرفيعة يف تشريع احلدود اإلسالمي
وحيث . امللكية الفردية تقول الشيوعية إن هذه العالقات كلها ال وجود هلا إال حيث توجد] ١٣١[

ولكن الشيوعية ذاا قد بدأت تبيح امللكيـة  . وهذا حق. تلغى امللكية الفردية تزول هذه التشريعات
  !والبقية تأيت. الفردية من جديد

  ]. ٥٨[ سورة النساء ] ١٣٢[
  ]. ٣٨[ سورة الشورى ] ١٣٣[
  ]. ٧[ سورة احلديد ] ١٣٤[
  ]. ٣٣[ سورة النور ] ١٣٥[
  ]. ٥[ ة النساء سور] ١٣٦[
  ]. ٧[ سورة احلشر ] ١٣٧[
  ]. ٦٠[ سورة التوبة ] ١٣٨[
  .ذكره صاحب مصابيح السنة يف احلسان] ١٣٩[
  .رواه البخاري] ١٤٠[
  .رواه البخاري] ١٤١[
  .رواه أمحد وأبو داود] ١٤٢[
 ".التطور والثبات يف حياة البشرية " كتاب  -إن شئت  -انظر ] ١٤٣[

=============================== 
  }قُلْ كَفَى بِاللّه شهِيدا بينِي وبينكُم ومن عنده علْم الْكتابِ{

  
  مجال احلسيين أبوفرحة. د: الكاتب

لقد تنوعت وتباينت أساليب التبشري بنيب اإلسالم يف أسفار أهل الكتاب وتطرقت إىل كـثري مـن   
فيه دراسة، وإمنا حيتاج إىل ما هو أكثر مـن ذلـك   التفصيالت، وهو موضوع ال جيليه مقال وال تك

  .بكثري
اإلشارة إىل : يف أسفار أهل الكتاب -صلى اهللا عليه وسلم -وقد كان من مجلة البشارات بالرسول 

  .، ولغة قومه، وما سيكون عليه امسهم بعد إميام-صلى اهللا عليه وسلم -مكان بعثته 
يف مدينة  -عليه السالم-وضع بعثة النيب املنتظر بعد املسيح فبداية نفت أسفار أهل الكتاب أن يكون م

" جـرزمي "كما يتوقع اليهود دائما، كما نفت أن يكون يف جبل  -القدس الشريف: أي -"أورشليم"
كما يتوقع السامرة من اليهود، وأوضحت أنه سيكون يف مكان جديد؛ فعندما قالت املرأة السامرية 

يا سيد أرى أنك نيب، آباؤنا سجدوا يف هذا اجلبل : "حيكي إجنيل يوحناكما  -عليه السالم-للمسيح 



 ٣٥٦

أي [ قال هلا يسوع. إن يف أورشليم املوضع الذي ينبغي أن يسجد فيه: وأنتم تقولون] جبل جرزمي[
؛ وهو ما يؤكد "يا امرأة صدقيين، إنه تأيت ساعة ال يف هذا اجلبل وال يف أورشليم تسجدون]: املسيح

هأنذا أنساكم نسياناً وأرفضكم مـن  : "عندما يقول على لسان الرب لبين إسرائيل" رمياإ"عليه سفر 
أمام وجهي أنتم واملدينة اليت أعطيتكم وآباءكم إياها وأجعل عليكم عارا أبـديا وخزيـا أبـديا ال    

  ".ينسى
بأن به " الرؤيا"مث تبدأ أسفار أهل الكتاب يف وصف موضع نزول الرسالة اخلامتة املنتظرة، فيصفه سفر 

الكتـب  "، وال شك أن اإلشارة يف ذلك إىل بيت اهللا احلرام واردة؛ وتصـفه  "مسكن اهللا مع الناس"
الذي سيبىن يف اية األزمنـة   -أي البناء الكبري -اهليكل "بأن به  -من خمطوطات قمران -"األسينية

ي لن يدخلـه الكـافر أو   البيت الذ"، مث تصف ذلك اهليكل بأنه "كما هو مكتوب يف وصية موسى
إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَـالَ يقْربـواْ   {، واإلشارة واضحة يف ذلك إىل قوله تعاىل "النجس إىل األبد

وتكون هناك : "، ونفس هذا املعىن جنده يف سفر إشعياء٢٨: التوبة} الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هذَا
، وهي صفات مل تعرف ملكـان  "يق املقدسة ال يعرب فيها جنس بل هي هلمسكة وطريق يقال هلا الطر

  .على وجه األرض بقدر ما عرفت ملكة املكرمة، واملدينة املنورة
وحي من "بقوله  -صلى اهللا عليه وسلم -مث يزيد سفر إشعياء األمر وضوحا عندما حيدد مكان بعثته 

املقدس يف الشرق األدىن، وتشهد هلـا الترمجـة   ، وهذه هي ترمجة مجعية الكتاب "جهة بالد العرب
 New International Versionالعاملية اجلديدة الصادرة عن مجعية الكتاب املقدس العامليـة  

وحي، أو مبلغ الوحي، أو مكـان  : أي An Oracle Concerning Arabia: حيث تقول
  .مهبط الوحي متعلق ببالد العرب

لتهتف :"د املكاين عندما يقول يف معرض حديثه عن النيب املنتظرويؤكد سفر إشعياء على ذلك التحدي
الصحراء ومدا وديار قيدار املأهولة، ليتغن بفرح أهل سالع، وليهتفوا من قمم اجلبال، وليمجـدوا  

؛ وقيدار هو االبن الثاين إلمساعيل عليه السالم وهو أب ألشهر القبائل العربيـة،  "الرب ويذيعوا محده
مكـة  : يف أهم مدن يسكنها أبناء قيـدار  -صلى اهللا عليه وسلم –ي على النيب حممد وقد نزل الوح

  .واملدينة
فهو تعيني ملقام ذلك النيب املنتظر وأنه باملدينة املنـورة؛  ": اخل......ليتغن بفرح أهل سالع :" أما قوله

ليه كثريا يف انتظـار  اسم جلبل يف مدخل املدينة املنورة، وال شك أن أهل املدينة وقفوا ع" سلع"فـ 
من هجرته، وال شك أنه كذلك جبل ارتفعت أصـوات   -صلى اهللا عليه وسلم –وصول الرسول 

كمـا تقـول    -صلى اهللا عليه وسلم –األنصار متغنية بفرح ممجدة هللا تعاىل حامدة له عند وصوله 
ـ "سالع، أو سلع"البشارة عن أهل  ادل احلـروف  ؛ وال فرق؛ فالعربانيون مل تكن لديهم حروف تع

إال بعد " سالع"وكلمة كـ " سلع"املتحركة حىت القرن السادس امليالدي ومل يفرقوا بني كلمة كـ 
هذا التاريخ على يد علماء لغويني كثريا ما أخطئوا وكثريا ما اختلفوا؛ وخاصة مع عدم توافر احلفظ 

صلى  –يت استقبلوا ا النيب يف الصدور ألي من نصوصهم املقدسة، ومن الطريف أن أغنية األنصار ال
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" وجب الشكر علينا ما دعـا هللا داع "يف املدينة املنورة احتوت على محد هللا تعاىل  -اهللا عليه وسلم
  .متاما كما تنص البشارة

صـلى اهللا عليـه    –أما سفر التثنية فيعني يف أي بالد العرب سيكون مهبط الوحي على النيب املنتظر 
هذه هي الربكة اليت بارك ا : "موضع رسالة منتظرة، حني يقول" فاران"وذلك عندما جيعل  -وسلم

أقبل الرب من سيناء وأشرق عليهم من سعري وتألق يف : موسى رجل اهللا بين إسرائيل قبل موته؛ فقال
، وجميء الرب من سيناء يشري إىل رسالة موسى عليه السالم حيث ناداه اهللا وهو علـى  "جبل فاران

الرب من سعري، يشري إىل رسالة عيسى عليه السالم؛ فجبل سعري ميتد جنوب البحر  أرضها؛ وإشراق
امليت شرق فلسطني حيث اعتزل املسيح عليه السالم فترة مع بين العيص أو األسينيني؛ وأمـا تـألق   

 -الذي جاء من ذرية إمساعيل  -صلى اهللا عليه وسلم -الرب من فاران فهو إشارة إىل رسالة حممد 
اليت من ] بئر زمزم[والذي خيربنا سفر التكوين بأنه سكن هو وذريته بفاران عند البئر  -لسالمعليه ا

اهللا على هاجر وابنها ا إنقاذًا هلما من املوت؛ ومن هنا نفهم أن فاران هي مكة املكرمة اليت بعـث  
العربية تعين صيغة  ؛ ومن الالفت للنظر أن كلمة فاران باللغة -صلى اهللا عليه وسلم –منها املصطفى 

إن اسم برية فاران واليت هي موضع رسالة : ؛ ومن مثة فال نعدو احلقيقة إن قلنا"محد"املبالغة من كلمة 
  . -صلى اهللا عليه وسلم –"حممد"منتظرة يف التوراة يعين برية 
جنيل جميء التوراة بطلوع الفجر، ونزول اإل -حسبما يروي العهد القدمي -فشبه موسى عليه السالم 

بإشراق الشمس، ونزول اإلسالم بتألق الشمس يف كبد السماء وعلوها وذلك إيذانا بأنه خامت األديان 
  .وأن ليس بعد كماله كمال

مث تتحدث أسفار أهل الكتاب بعد ذلك عن لغة النيب املنتظر ولغة قومه، فيصفهم سفر إشعياء بـأم  
سيخاطب الرب هذا الشـعب بلسـان   : "يقوليتحدثون لغة أعجمية غريبة عن اليهود وذلك حني 

، أي غريب عن اليهود وأعجمي بالنسبة هلم، وهو ما مل يكن للمسيح عليه السـالم  "غريب أعجمي
وأتباعه؛ فقد كان املسيح عليه السالم رجالً يهوديا وكذا كان جلّ أتباعه يف حياته، وإمنا كان ذلك 

  .-صلى اهللا عليه وسلم -للنيب العريب حممد 
ا حتدثت أسفار أهل الكتاب عن ما سيكون عليه اسم املؤمنني بالنيب املنتظر، فوصفهم سفر إشعياء كم

بأن سيكون هلم اسم آخر غري الذي كان لليهود، يقول سفر إشعياء على لسان الرب لبين إسـرائيل  
ما مل يكن ، وهو "وختلفون امسكم لعنة على شفاه خمتاري ومييتكم الرب ويطلق على عبيده امسا آخر"

كمـا   -مل يعرف إال متأخرا يف أنطاكية " مسيحيون"للمسيحيني وكان للمسلمني؛ ألن هذا االسم 
وكان املسيحيون يعتربون يف أول األمر، وطيلة حياة  -يصرح سفر أعمال الرسل من الكتاب املقدس

م اسم آخر غري مـا  فريقاً من اليهود، فاملسلمون هم الذين كان هل -املسيح عليه السالم على األرض
رئـيس  (كان لبين إسرائيل، وهذا االسم اآلخر يصرح به سفر إشعياء عندما يصف النيب املنتظر بأنه 

؛ فصدق اهللا العظيم القائل يف كتابه )شالوم: (أو السالم، فكل من السالم واإلسالم بالعربية) اإلسالم
  .٧٨:احلج }هو سماكُم الْمسلمني من قبل ويف هذا {: الكرمي
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أستاذ الثيولوجي  -" باول شفارتزيناو"هذا قليل من كثري ال يتسع املقام إال للتمثيل له، وهو ما جعل 
إن االعتراف بنبوة حممد الذي : "يصرح قائالً -بأملانيا" دور متوند"الربوتستانتية وعلوم األديان جبامعة 

سكرتري مجعيـة التبشـري   " س وارنكانون ماك"، كما جعل "أطالب به موجود يف جذور املسيحية
الكنسية، يف حبثه املقدم إىل املؤمتر التبشريي الثالث لطائفة اإلجنيليني الـذي عقـد يف كنـدا عـام     

لقد جتلى اهللا بطرق خمتلفة ومن الواجب أن تكون لدينا الشجاعة الكافية لنصـر  : "يقول -م١٩٦٣
، يقصد بـذلك  "يف تلك التالل خارج مكة على القول بأن اهللا كان يتكلم يف ذلك الغار الذي يقع

  .حني بدأ يف غار حراء -صلى اهللا عليه وسلم -الوحي إىل النيب حممد 
: الشعراء} أَولَم يكُن لَّهم آيةً أَن يعلَمه علَماء بنِي إِسرائيلَ{فصدق اهللا العظيم القائل يف كتابه الكرمي 

١٩٧  
  مجال احلسيين أبوفرحة. د

  الدراسات اإلسالمية املساعد جبامعة طيبة باملدينة املنورة أستاذ
gamalabufarha@yahoo.com  

============================  
  )٣٧٤ص /  ٤ج ( -ويف ظالل القرآن 

ومن اللمحات البارزة يف التوجيه الرباين لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أن جيهـر يف مواجهـة    
طء االستجابة ووعورة الطريق باحلق الذي معه كامالً؛ وهو أنه ال اإلعراض والتكذيب والتحدي وب

إله إال اهللا ، وال رب إال اهللا ، وال معبود إال اهللا ، وأن اهللا هو الواحد القهار ، وأن الناس مردودون 
. وهي جمموعة احلقائق اليت كان ينكرها املشركون ويتحدونه فيها . . إليه فإما إىل جنة وإما إىل نار 

مع ديده مبا ! وأال يتبع أهواءهم فيصانعها ويترضاها بكتمان شيء من هذا احلق أو تأجيل إعالنه. 
  ! . .ينتظره من اهللا لو اتبع أهواءهم يف شيء من هذا من بعد ما جاءه من العلم

وهذه اللمحة البارزة تكشف ألصحاب الدعوة إىل اهللا عن طبيعة منهج هذه الدعوة اليت ال جيوز هلم 
وهي أن عليهم أن جيهروا باحلقائق األساسية يف هذا الدين ، وأال خيفوا منها شـيئاً ،  ! االجتهاد فيها

ومن مث فـال  . أنه ال ألوهية وال ربوبية إال هللا : ويف مقدمة هذه احلقائق . . وأال يؤجلوا منها شيئاً 
اسية جيب أن تعلن أياً كانـت  فهذه احلقيقة األس. . دينونة وال طاعة وال خضوع وال اتباع إال هللا 

املعارضة والتحدي؛ وأياً كان اإلعراض من املكذبني والتويل؛ وأياً كانت وعورة الطريق وأخطارهـا  
إخفاء جانب من هذه احلقيقة أو تأجليـه ، ألن  » احلكمة واملوعظة احلسنة « وليس من . . كذلك 

يعرضون بسببه عـن هـذا الـدين ، أو    أو ! الطواغيت يف األرض يكرهونه أو يؤذون الذين يعلنونه
فهذا كله ال جيوز أن جيعل الدعاة إىل هذا الدين يكتمون شيئاً من حقائقـه  ! يكيدون له وللدعاة إليه

األساسية أو يؤجلونه؛ وال أن يبدأوا مثالً من الشعائر واألخالق والسلوك والتهـذيب الروحـي ،   
دانية األلوهية والربوبية ، ومـن مث توحيـد   متجنبني غضب طواغيت األرض لو بدأوا من إعالن وح

  !الدينونة والطاعة واخلضوع واالتباع هللا وحده
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إن هذا هلو منهج احلركة ذه العقيدة كما أراده اهللا سبحانه؛ ومنهج الدعوة إىل اهللا كما سار ـا  
  .سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم بتوجيه من ربه 

واهللا بعـد ذلـك   . . لطريق؛ وليس له أن ينهج غري ذلك املنهج فليس لداع إىل اهللا أن يتنكب هذا ا
  !متكفل بدينه ، وهو حسب الدعاة إىل هذا الدين وكافيهم شر الطواغيت

واملنهج القرآين يف الدعوة جيمع بني احلديث عن كتاب اهللا املتلو وهو هذا القرآن وبني كتاب الكون 
ينونة البشرية؛ مبا فيه من دالئل شاهدة بسـلطان اهللا  املفتوح؛ وجيعل الكون جبملته مصدر إحياء للك

كما يضم إىل هذين الكتابني سجل التاريخ البشري ، وما حيفظه من دالئل ناطقة . وتقديره وتدبريه 
ويواجه الكينونة البشرية ذا كله ويأخذ عليها أقطارها مجيعـاً؛  . بالسلطان والتقدير والتدبري أيضاً 

  !ا وعقلها مجيعاًوهو خياطب حسها وقلبه
إن حياة الناس ال تصلح إال بأن يتوىل قيادا املبصرون أولو األلباب الذين يعلمون أن مـا أنـزل إىل   

ومن مث يوفون بعهد اهللا على الفطرة ، وبعهـد اهللا علـى آدم   . حممد صلى اهللا عليه وسلم هو احلق 
ومن . ن غريه ، وال يتبعوا إال أمره ويه وذريته ، أن يعبدوه وحده ، فيدينوا له وحده ، وال يتلقوا ع

مث يصلون ما أمر اهللا به أن يوصل ، وخيشون رم فيخافون أن يقع منهم ما ى عنه ومـا يغضـبه؛   
وخيافون سوء احلساب ، فيجعلون اآلخرة يف حسام يف كل حركة؛ ويصربون على االستقامة على 

الصالة؛ وينفقون مما رزقهـم اهللا سـراً وعالنيـة؛    عهد اهللا ذاك بكل تكاليف االستقامة؛ ويقيمون 
  . .ويدفعون السوء والفساد يف األرض بالصالح واإلحسان 

إن حياة الناس يف األرض ال تصلح إال مبثل هذه القيادة املبصرة؛ اليت تسري على هدى اهللا وحده؛ واليت 
الة العمياء ، اليت ال تعلم أن ما إا ال تصلح بالقيادات الض. . تصوغ احلياة كلها وفق منهجه وهديه 

أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم هو احلق وحده؛ واليت تتبع من مث مناهج أخرى غري منـهج اهللا  
إا ال تصلح باإلقطاع والرأمساليـة ، كمـا أـا ال تصـلح     . . الذي ارتضاه للصاحلني من عباده 

  ! . .بالشيوعية واالشتراكية العلمية
ن مناهج العمي الذين ال يعلمون أن ما أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم هو وحـده  إا كلها م 

إا ال تصلح بالثيوقراطية كما أا ال تصـلح  . . احلق ، الذي ال جيوز العدول عنه ، وال التعديل فيه 
من أنفسـهم  فكلها سواء يف كوا من مناهج العمي ، الذين يقيمون ! بالديكتاتورية أو الدميقراطية

أرباباً من دون اهللا ، تضع هي مناهج احلكم ومناهج احلياة ، وتشرع للناس مـا مل يـأذن بـه اهللا؛    
  .وتعبدهم ملا تشرع ، فتجعل دينونتهم لغري اهللا 

وآية هذا الذي نقوله استمداداً من النص القرآين هو هذا الفساد الطامي الذي يعم وجه األرض اليوم 
وهو هذه الشقوة النكدة اليت تعانيها البشرية يف مشارق األرض ومغارا . شرين يف جاهلية القرن الع

وسواء ! . . سواء يف ذلك أوضاع اإلقطاع والرأمسالية ، وأوضاع الشيوعية واالشتراكية العلمية. . 
هلا إا كلها سواء فيما تلقاه البشرية من خال! يف ذلك أشكال الديكتاتورية يف احلكم أو الدميقراطية

ألا كلها سواء من صنع العمي الذين ال يعلمون أن ما . . من فساد ومن حتلل ومن شقاء ومن قلق 
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أنزل على حممد من ربه هو احلق وحده؛ وال تلتزم من مث بعهد اهللا وشرعه؛ وال تستقيم يف حياا على 
  .منهجه وهديه 

حممد هو احلق كل منهج للحياة غري منهج إن املسلم يرفض حبكم إميانه باهللا وعلمه بأن ما أنزل على 
اهللا؛ وكل مذهب اجتماعي أو اقتصادي؛ وكل وضع كذلك سياسي؛ غري املنهج الوحيد ، واملذهب 

  .الوحيد ، والشرع الوحيد الذي سنه اهللا وارتضاه للصاحلني من عباده 
ج مـن دائـرة   وجمرد االعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غري اهللا ، هو بذاته خرو

  .اإلسالم هللا؛ فاإلسالم هللا هو توحيد الدينونة له دون سواه 
إن هذا االعتراف فوق أنه خيالف بالضرورة مفهوم اإلسالم األساسي ، فهو يف الوقت ذاتـه يسـلم   
اخلالفة يف هذه األرض للعمي الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر اهللا بـه أن  

  ! . .فهذا الفساد يف األرض مرتبط كل االرتباط بقيادة العمي. . دون يف األرض يوصل ويفس
ولقد شقيت البشرية يف تارخيها كله؛ وهي تتخبط بني شىت املناهج وشىت األوضاع وشىت الشـرائع  
بقيادة أولئك العمي ، الذين يلبسون أردية الفالسفة واملفكرين واملشرعني والسياسيني علـى مـدار   

قط ، ومل تكن يف مستوى اخلالفـة عـن اهللا يف   » إنسانيتها « فلم تسعد قط؛ ومل ترتفع . ن القرو
  .األرض قط ، إال يف ظالل املنهج الرباين يف الفترات اليت فاءت فيها إىل ذلك املنهج القومي 

==============================  
  -صلى اهللا عليه وسلم– كفر ساب اهللا ورسوله

  د بن ناصر الغامديسعي.ايب د
  عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

  ٢٩/٢/١٤٢٣التاريخ 
  السؤال

ورسوله الكرمي ليس بكافر إال إذا استحل  -عز وجل–إن من سب اهللا : ما رأي فضيلتكم فيمن يقول
ليه ع–ذلك، مع انتفاء شروط املوانع من العلم، واإلكراه، والتأول، واخلطأ، استدالالً مبا وقع ملوسى 

  .ملا ألقى األلواح، نرجو اجلواب بشيء من التفصيل -السالم
  اجلواب

من أكرب أنواع الكفر، بل هو أعظم  -صلى اهللا عليه وسلم–وسب رسوله  -تعاىل وتقدس–سب اهللا 
إن الـذين  "من جمرد الردة عن اإلسالم، ومن فعل ذلك وجب قتله، وهذا مذهب عامة أهل العلم، 

وقد قال اإلمام ] ٥٧:األحزاب" [عنهم اهللا يف الدنيا واآلخرة وأعد هلم عذاباً مهيناًيؤذون اهللا ورسوله ل
صـلى اهللا عليـه   –أمجع املسلمون على أن من سب اهللا ورسوله : "-رمحه اهللا–إسحاق بن راهوية 

أنـه كـافر    -عز وجل–، أو قتل نبياً من أنبياء اهللا -عز وجل–، أو دفع شيئاً مما أنزل اهللا -وسلم
  ".ذلك، وإن كان مقراً بكل ما أنزل اهللاب
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كفر ظاهر؛ جلريان السب على لسان صـاحبه،   -صلى اهللا عليه وسلم–وسب اهللا أو سب الرسول 
، وانعـدام  -صلى اهللا عليه وسلم–وبرسوله  -عز وجل–وكفر باطن؛ ألنه يدل على استهانته باهللا 

من  -صلى اهللا عليه وسلم–ذهاب توقري النيب وعدم تعظيم اهللا من قلبه، و -عز وجل-خشيته من اهللا 
  .نفسه

أما القول بأن الساب ال يكفر إال إذا استحل ذلك، ومع انتفاء املوانع من إكراه، وتـأول، وخطـأ،   
ملا ألقى األلواح فهذا القول يتضمن عدة  -عليه السالم–وحصول شرط العلم استدالالً ملا وقع ملوسى 

  :أمور، اجلواب عنها بعدة أوجه
ال يكفر إال إذا استحل ذلك،  -صلى اهللا عليه وسلم–ولرسوله  -تعاىل–القول بأن الساب هللا : األول

هذا اشتراط غري صحيح، بل إن أقوال أهل العلم تنص على أن من قال أو فعل ما هو كفر صـريح  
مل كفر بدون تقييد ذلك باالستحالل، واالستحالل وصف آخر يوجب الكفر، فلو استحل السب و

: وأصحابه بالكفر، فقال -صلى اهللا عليه وسلم–وصف املستهترين بالنيب  -تعاىل–يقله كفر، واهللا 
حيذر املنافقون أن ترتل عليهم سورة تنبئهم مبا يف قلوم قل استهزئوا إن اهللا خمرج ما حتذرون ولئن "

ئون ال تعتذروا قد كفرمت سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهز
  ].٦٦-٦٥-٦٤:التوبة" [بعد إميانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأم كانوا جمرمني

مل يعـذرهم،   -صلى اهللا عليه وسـلم –وعندما جاء الذين نزلت فيهم هذه اآلية يعتذرون إىل النيب 
م الكفر عنهم لسأهلم الـنيب  وكان يردد عليهم هذه اآلية، ولو كان االستحالل يصح أن يرفع به حك

  هل كنتم تستحلون هذا االستهزاء أم ال؟: -صلى اهللا عليه وسلم–
  ".من املسلمني كافر حالل الدم -تعاىل–ال خالف أن ساب اهللا : "-رمحه اهللا–قال القاضي عياض 
عليـه  صلى اهللا –، أو شتم رسوله -تبارك وتعاىل–ومن شتم اهللا : "-رمحه اهللا–وقال ابن عبد الرب 

  ".قُتل إذا كان مظهراً لإلسالم بال استتابة -صلوات اهللا عليهم-، أو شتم نبياً من أنبياء اهللا -وسلم
صلى –، أو سب الرسول -تعاىل–اشتراط وجود شروط الكفر وانتفاء موانعه فيمن سب اهللا : الثاين

التـأول، واخلطـأ، فأمـا    ، وذكر السائل من الشروط العلم ومن املوانع اإلكراه، و-اهللا عليه وسلم
مـن  : "-تعاىل–فال شك أنه مانع من موانع إطالق الكفر على الساب، وذلك لقول اهللا ) اإلكراه(

كفر باهللا من بعد إميانه إالّ من أكره وقلبه مطمئن باإلميان ولكن من شرح بالكفر صـدراً فعلـيهم   
  ).١٠٦النحل" (غضب من اهللا وهلم عذاب عظيم

أخذ املشركون : "وغريه عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر عن أبيه، قالويف مستدرك احلاكم 
وذكر آهلتم خبري مث تركوه، فلما  -صلى اهللا عليه وسلم–عمار بن ياسر فلم يتركوه حىت سب النيب 

شر يا رسول اهللا، ما تركت حىت نلت : ما وراءك؟ قال: قال -صلى اهللا عليه وسلم–أتى رسول اهللا 
هـذا  " (إن عادوا فعـد : "كيف جتد قلبك؟ قال مطمئن باإلميان قال: رت آهلتم خبري، قالمنك وذك

  ).حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه
  .فمن أكره على سب اهللا أو سب رسوله فهو معذور وليس بكافر
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  :أما اشتراط العلم، فرياد بالعلم أمران: الثالث
  .و لرسولهأن يعلم أن هذا اللفظ فيه سب هللا أ-١
  .أن يعلم أن السب هللا ولرسوله كفر وخروج من امللة-٢

فإن ادعى أنه ال يعلم أن هذا اللفظ فيه سب هللا ورسوله فينظر يف اللفظ الذي تلفظ به هل هو ممـا  
يعده الناس شتماً، أو سباً، أو تنقصاً، فإن كان كذلك فهو كافر بذلك؛ وإمنا قيل هذا؛ ألن الكلمـة  

يف حال سب ويف حال ليست بسب، فعلم أن هـذا خيتلـف بـاختالف األقـوال      الواحدة تكون
واألحوال، إذا مل يأت للسب حد معروف يف اللغة وال يف الشرع، فاملرجع فيه إىل عرف الناس، هذا 

  ).الصارم املسلول(ما ذكر شيخ اإلسالم يف 
كفر خمرج من امللـة   -وسلمصلى اهللا عليه –والرسول  -تعاىل–وإن ادعى أنه ال يعلم أن سب اهللا 

  .فينظر يف املكان الذي هو فيه، وحالة الشخص من التمكن من العلم وعدمه
صلى –فإن كان الساب مسلماً ناشئاً يف بالد اإلسالم فال يعذر؛ ألن مسألة تعظيم اهللا وتوقري رسوله 

الد املسلمني مـتمكن  من املسائل العظيمة وليست من املسائل اخلفية، والناشئ يف ب -اهللا عليه وسلم
من العلم ذه املسألة اليت هي من األصول الظاهرة، فال عذر له بذلك، وهو كافر ذا السب، سواء 

  .كان هازالً أو العباً أو كاتباً للرواية أو الشعر أو غري ذلك
ك لأللواح، فهو استدالل غري صحيح، وذل -عليه السالم–أما االستدالل بقصة إلقاء موسى : الرابع
  :ألمور

  .من باب، وفعل موسى من باب آخر -صلى اهللا عليه وسلم–ولرسوله  -تعاىل–أن السب هللا -١
، بـل  -تعـاىل –ال يتضمن سخرية وال استهانة وال استنقاصاً هللا  -عليه السالم–أن فعل موسى -٢

ا رأى قومـه  ، وشدة عنايته بتوحيد اهللا، مل-تعاىل-الذي محله على إلقاء األلواح هو شدة تعظيمه هللا 
  .قد أشركوا وعبدوا العجل

كان يف حالة غضب شديد وحزن بسبب عبادة قومه للعجل، وبقـاء   -عليه السالم–أن موسى -٣
  .-عليه السالم–عندهم وعدم حلاقه مبوسى  -عليه السالم–هارون 

اء فيغلب على حاله السـخرية واالسـتهز   -صلى اهللا عليه وسلم–ولرسوله  -تعاىل–أما الساب هللا 
واللعب أو العمد والقصد، فإن كان يف حالة من الغضب الشديد حبيث ال يدري ما يقول، وتكلـم  
بكالم ال يستحضره وال يعرفه فإن هذا الكالم ال حكم له، وال حيكم على صاحبه بالردة؛ ألنه كالم 

وصـلى اهللا  نعوذ باهللا من موجبات غضبه، ونسأله أن خيتم لنا باإلميان، . حصل عن غري إرادة وقصد
ــلم   ــحبه وســ ــه وصــ ــد وآلــ ــا حممــ ــى نبينــ ــلم علــ  .وســ

============================= 
  كيف ننصر الرسول عليه الصالة والسالم

 
  :احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده أما بعد
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 فلقد تأكد مبا ال يدع جماال للشك زيف ما يسمى حبوار احلضارات،وسقوط دعوى التسامح وحوار
األديان اليت يرددها الغرب املسيحي،فمنذ احلروب الصليبية اليت شنها الغرب املسيحي على املقدسات 
اإلسالمية وهم يواصلون محلتهم اخلبيثة على معتقداتنا وديننا احلنيف،فبعد جنـاحهم يف زرع هـذا   

فور وتكالـب  السرطان املسمى بدولة إسرائيل يف جسد األمة العربية واإلسالمية من خالل وعد بل
قوى الشر شرقا وغربا يف االعتراف ا ومن دعوة إىل تدمري الكعبة الشريفة، وأخريا ولـيس بـآخر   
التهجم على أشرف اخللق وأفضلهم سيد ولد آدم سيدنا ونبينا حممد عليه وعلى آله أفضل الصـالة  

  .وأمت التسليم
صلييب على اإلسالم وكل ما ميت له وهذه التصرفات واألفعال اخلبيثة من قبلهم تعكس مدى احلقد ال

بصلة وهو موقف مجيع املنتسبني للغرب املسيحي شعوبا وحكومات أفرادا ومجاعات، فمنذ صـدور  
التهجم على املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت التسليم،يف الصحف الدمناركية مل نسـمع منـهم أي   

يف حني جند عندما عرب بعـض   تنديد أو استنكار أو عقوبات رادعة ضد من سولت له نفسه بذلك
الزعماء واملفكرين املسلمني عن رأيهم حبقيقة ما تعرض له اليهود من مزاعم تعذيب وحرق أو حديث 
عن خطورة املد اليهودي تنادى الغرب املسيحي باالستنكار والتهديد بالويل والثبور وعظائم األمور 

مل يكتفوا بذلك بل عملوا على احتضان كـل   إن مل يتراجع هؤالء ويعتذروا عالنية عما قالوا،وأيضا
مسلم مرتد يتطاول على كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم مثل املدعو سليمان رشـدي  

  .''آيات شيطانية''مؤلف كتاب
ويف واقع األمر فإن هذا العداء املستحكم من الغرب املسيحي ضد اإلسالم وأهلـه لـيس بـاألمر    

ب هو موقف املنبهرين بالغرب وحبضارته من أبناء املسلمني الذين استكانوا هلم املستغرب إمنا املستغر
  .وشربوا من فكرهم وتأثروا م وربطوا أنفسهم بتلك احلضارة الزائفة

ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله ولو كـانوا  ''يقول اهللا عز وجل
مآباءهم أو أبناءهم أو عشري''.  

  .''قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم''ويقول
ولذا ويف ضوء ما حصل من جم وسب وشتم للمصطفى عليه الصالة والسالم فإن نصرته عليـه  

  :الصالة والسالم تكون من خالل اآليت
وأن يكون أحب إلينا من  اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما ى عنه وزجر -

  .أنفسنا ووالدينا قوال وعمال
تعليم أبنائنا حمبة رسول اهللا عليه الصالة والسالم ومن ذلك بيان ما تعرض له املصطفى عليه الصالة  -

والسالم من جم وأذى من قبل الغرب املسيحي ودعوم أي األبناء إىل مقاطعة منتجات الغـرب  
  .احملببة إىل نفوس أبنائنا
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استخدام أهم سالح منلكه وهو سالح املقاطعة لكل ما هم منتج غريب بصفة عامـة ومنتجـات    -
الدمنارك والنرويج على وجه اخلصوص ومن هنا تربز أمهية دور الغرف التجاريـة احملليـة والعربيـة    

  .واإلسالمية وضرورة التنسيق فيما بينها لتحقيق هذا األمر
ة من الدمنارك ويتم ذلك من خالل عمل مجاعي تدعو إليـه  سحب مجيع سفراء الدول اإلسالمي -

  .منظمة املؤمتر اإلسالمي
لعل يف هذه املصيبة فوائد ألمتنا اإلسالمية ممثلة بضرورة التكاتف والتكتل يف مجيع ااالت فالغرب  -

ا كانت املسيحي لن جيرؤ على التطاول والتعرض للمسلمني أو لرموز اإلسالم أو الدول اإلسالمية طامل
  .الكلمة واحدة والصف واحد

تقوية العالقة مع الصني فهي املارد القادم،ويلمس الزائر هلذه الدولة رغبتها اجلادة يف التعاون مـع   -
  .املسلمني وكرهها للغرب املسيحي ويأيت يف املقدمة اليمني الصهيوين املتطرف

ت وإن مل نفعل فـإن عقوبـة اهللا   فهل حنن فاعلون أرجو ذلك فالوضع ال حيتمل أي تربير أو سكو
  .ستحل علينا مجيعا

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أفضـل  
  .الصالة وأمت التسليم

  وكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي* 
  ؟"نوادي املوت"كيف نوقف خطر أعضاء 

  د عبدامللكأمح.د: الكاتب
إثر نشر الرسوم املسـيئة   -والدامنرك خصوصاً-خالل املعركة احلامية اليت حدثت بيننا وبني الغرب 

تفجري املراقد : لرسولنا الكرمي عليه الصالة والسالم، وقعت حادثتان كبريتان يف املنطقة العربية، األوىل
  !لى منشأة نفطية يف شرق السعوديةاهلجوم ع: املقدسة لدى إخواننا الشيعة يف سامراء، والثانية

واحلادثتان من صنع عريب وإسالمي، والذين حياولون أن يقذفوا جبرم التفجريات يف املراقد بسـامراء  
الرأي العام، وتشتيته عـن لُـب   " حتيري"، إمنا حياولون اإليغال يف تبادل االامات و"األجانب"على 

العراق، بعـد تبـدل   " كعكة"الشيعي حول تقاسم -سينالقضية األساسية يف العراق، وهي الرتاع ال
  .األوضاع منذ دخول القوات األمريكية يف ذاك البلد، وإسقاط نظام صدام حسني

بل إما من النوع املُخطط لـه جيـداً،   ! عقائدياً" ترفاً"احلادثتان مل تأتيا من فراغ، ومل تكونا أبداً 
بأن اتمع العريب يعيش حالة جديدة من الصراع احمللي،  واملؤمن به جيداً، لذلك فالبد من االعتراف
وهذا يتطلب رؤية حتليلية لواقع اإلنسان العريب يف منطقة . ال دخل لالستعمار، أو القوى األجنبية فيها

هذا الطرف أو " بطولة"وال حنتاج يف هذا الوقت بالذات إىل مقاالت متجيد . اخلليج، ومهومه وآماله
ت العنيفة اليت ال ميكن إال أن تصب الزيت على النار اليت وصلت إىل حتت أنـوف  ذاك، أو اإلشارا

  !بعض الذين اعتقدوا بأم آمنون
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وسوء استخدام احلريـة يف  " الغوغائية"فنحن مل نكد حنصل على اعتذار من اجلهات الدامنركية حول 
مي وقيم اخلـري والتسـامح   قضية الكاريكاتري، وتطوع علماؤنا األفاضل بنشر مبادئ الدين اإلسال

واحملافظة على األمن وحرية الديانات واملعتقدات، حىت ظهرت احلادثتان، لتقلبا الطاولة، وتناقضا كل 
  .ما قيل من رسائل جلذب التأييد العاملي للمسلمني والعرب يف قضية الرسوم املسيئة لنا ولعقيدتنا

، فإا حتمل دالالت الكراهية واحلقد الدفني بني )اءتفجري املراقد يف سامر.. (بالنسبة للحادثة األوىل
وهو نزاع أسطوري قدمي، ال ميكن إصالحه أو إجياد حل له، . الطرفني املتقاتلني حول املراقد املقدسة

حيث ال حياول أي فريق التخلي عن مواقفه ومبادئه جتاه اخلالف األسطوري الذي مضى عليه مـا  
  .قرناً ١٥يقارب 

أما . وهي حالة مربرة! اخلالف بصورته احلالية إبان حكم صدام حسني الديكتاتوريومل يظهر هذا 
ملاذا يظهر اليوم، وقد يستمر طويالً، فألن بعض االحتقانات يف العراق ال تعود إىل حكم صدام فقط، 

انتقام .. اماالنتق: األول: يظهر اليوم هذا الرتاع الدموي، لسببني! وال إىل امللكية، بل إىل عمق التاريخ
.. زيادة أعضـاء نـوادي املـوت   : الثاين. كال طريف الرتاع من اآلخر يف مناخ تداعي أسوار األمن

  .واستعدادهم للقيام بأية عملية تساند وجهة نظرهم وإن كانت إبادة أرواحهم وأرواح األبرياء حوهلم
األمن والطمأنينـة يف ذلـك    أما ملاذا تظهر احلادثة الثانية يف شرق السعودية، بعد سنوات طويلة من

وهو أمر . البلد؟ فذلك راجع إىل التنسيق بني أعضاء نوادي املوت يف أكثر من بلد من بلدان املنطقة
الـذين  -أما السبب الثاين، فهو الرؤية السوداوية لألفراد اليائسني . تساهم فيه اإلنترنت بشكل كبري

روع اإلصالحي يف املنطقة، وزعزعة األمن، وهـو  املش" إفشال"لرمبا دف  -يناصبون الدولة العداء
  !اجتاه يلتقي مبا يقوم به أعضاء نوادي املوت يف العراق، واهلدف ال شيء

، ال يف بغداد وال يف غريها، ألن العامل اليوم "دولة اخلالفة"فمن الناحية االستراتيجية والدولية لن تقوم 
أو تبعات " النكوص"زات تعيد البشر إىل ثقافة حمددة وواضحة ال تسمح باهتزا" نواميس"حمكوم بـ

  .اليت ساندا بعض الدول، مث اكتشفت خطأ ما قامت به" اخلروج"
فـإن   -وإن كانت هناك اختالفات حول ممارسة السلطة يف بعض الدول-ومن الناحية االجتماعية 

الرجوع إىل الوراء بعد معظم شعوب املنطقة ال يؤمنون بلغة العنف ومل ميارسوها سابقاً، وال يريدون 
املـؤمنني بتحضـر   -وأن ما جيري يفشل جهود الليرباليني . أن حققوا نوعاً من مكتسبات التحضر

جتاه الدميقراطية،  -لنقل عنها إا مقبولة-بعض األنظمة وخطت خطوات " النت"بعد أن  -جمتمعام
  .وحرية الرأي، وإقامة مؤسسات اتمع املدين

االقتصادية، فإن تفجري منشآت نفطية هنا أو هناك، لن يلزم احلكومات بتوصيل أنابيب ومن الناحية 
". عدالة توزيع الثروة"منها هؤالء، حتت دعاوى " يعب"النقود إىل البيوت، أو فتح خزائن الدول لـ

يف -فالشعوب، ال ميكن ! وحنن لسنا ضد مطلب عدالة توزيع الثروة، لكننا خنتلف مع وسيلة املُطالبة
، حىت وإن كان مجيع أفراد الشعب من األفالطونيني، وهـم  "املدينة الفاضلة"أن حتقق  -ليلة واحدة

لكن استعجال بعض أعضاء نوادي املوت، وغوغائية البعض اآلخر، هو الـذي  ! حتماً ليسوا كذلك
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ودعم احلريات،  يفشل جهود الليرباليني يف إقناع احلكومات بالتغيري، وإنشاء مؤسسات اتمع املدين،
  .بل وحماسبة احلكومات إن كان أداؤها ال يناسب املرحلة احلالية! وتبديل النظرة جتاه اآلخر

: إن تفجري املنشآت النفطية يؤثر أوالً على االستقرار يف املنطقة، ولذلك تبعات كثرية، لعل أبسـطها 
احتقانية ) متواليات(ملنطقة يف طرح فكرة إحالل قوات دولية حلماية املنشآت النفطية، وهذا يدخل ا

. إذ قد تنشط خاليا نوادي املوت ومتارس االنتقام ضد بعضها بعضا. لن ختتلف عن املشهد يف العراق
كما أن مثل تلك التفجريات تضعف مكانة املنطقة لدى املستثمرين اخلارجيني، وبذلك ختسر املنطقة 

  .اخيل النفط، لو طال التفجري آبار البترولالكثري، ناهيك عن اخلسارة املادية املباشرة يف مد
ومن الناحية اإلعالمية، خصوصاً الرأي العام العاملي، فلم تكد صورة صدام حسني ختفت بعد أن قام 

، فـإن  ١٩٩١منها عـام  " الذليل"بتفجري آبار نفط الكويت خالل احتالل األخرية، وقبل انسحابه 
بيـد مـن ال    -وهو عصب حياة العامل-رة، من أن النفط الرأي العام العاملي سيزيد قتامة تلك الصو

وهذا يزيد يف الصـورة  . يتورع البعض عندهم عن حرقه واللعب به، دومنا وازع من ضمري أو قانون
النمطية للعرب يف خميال الرأي العام العاملي، وفنانيه وصـحافييه، وال نسـتبعد أن تظهـر صـور     

نة، لن تستطيع الدول العربية الدفاع عنها ألا ستكون وقتئذ كاريكاتورية تظهر العريب يف مواقع مشي
ألن أعضاء نوادي املوت ال يهتمون ! صحيحة وماثلة، وال ميكن أن تصنف ضمن قائمة معاداة العرب

  .لكن األمر ميثل خسارة للطرف العريب. ال بصورة العريب، وال بسمعة املسلم
إىل مواقع أخـرى يف اخللـيج،    -ال مسح اهللا–تفجريات حنن مع الذين يتوقعون احتمال أن تنتشر ال

البد للعامل العريب أن يبـدأ  . ونعتقد أن تشديد احلماية األمنية ليس الطريقة الوحيدة يف معاجلة القضية
  !تارخياً، جديداً، والبد أن ينسى أبناؤه بعض تارخيهم املزيف

  اإلماراتيةصحيفة اإلحتاد 
========================== 

  كيف يستطيع املسلم أن ينمي داخله حمبة النيب صلى اهللا عليه وسلم
 

  :من موقع اإلسالم سؤال وجواب
  :السؤال

كيف يستطيع املسلم أن ينمي داخله حمبة النيب صلى اهللا عليه وسلم أكثر من أي شيء آخر يف الدنيا 
  .؟

  :اجلواب
  احلمد هللا

بعاً إلميان املسلم فإن زاد إميانه زادت حمبته له ، فحبه حمبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم تكون قوا ت
  .صلى اهللا عليه وسلم طاعة وقربة ، وقد جعل الشرع حمبة النيب صلى اهللا عليه وسلم من الواجبات 



 ٣٦٧

ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والـده  : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن أنس قال 
  ) . ٤٤( ومسلم )  ١٥( رواه البخاري " . وولده والناس أمجعني 

  :وميكن أن تتأتى حمبة الرسول صلى اهللا عليه و سلم مبعرفة ما يلي 
أنه مرسل من ربه اختاره واصطفاه على العاملني ليبلغ دين اهللا للناس وأن اهللا اختاره حلبه لـه  : أوالً 

ينا أن حنب مـن أحـب اهللا وأن   ورضاه عنه ، ولوال أن اهللا رضي عنه ملا اختاره وال اصطفاه ، وعل
  .نرضى مبن رضي اهللا عنه ، وأن نعلم أنه خليل اهللا واخللة مرتبةٌ عليا وهي أعلى درجات احملبة 

إين أبـرأ إىل  : " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل أن ميوت خبمس وهو يقول : عن جندب قال 
خليالً كما اختذ إبراهيم خليال ولو كنت متخذاً اهللا أن يكون يل منكم خليل فإن اهللا تعاىل قد اختذين 

  ) . ٥٣٢( رواه مسلم " . من أميت خليالً الختذت أبا بكر خليالً 
  .أن نعلم مرتلته اليت اجتباه اهللا ا ، وأنه أفضل البشر صلى اهللا عليه وسلم : ثانياًُ 

لد آدم يوم القيامة وأول مـن  أنا سيد و: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة قال 
  ) . ٢٢٧٨( رواه مسلم " . ينشق عنه القرب وأول شافع وأول مشفع 

أن نعلم أنه لقي احملن واملشقة من أجل أن يصلنا الدين وقد كان ذلك ـ واحلمد هللا ـ وجيب   : ثالثاً 
ـ  اس إليـه  أن نعلم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أوذي وضرب وشتم وسب وتربأ منه أقرب الن

ورموه باجلنون والكذب والسحر وأنه قاتل الناس ليحمي الدين من أجل أن يصـل إلينـا فقـاتلوه    
  .وأخرجوه من أهله وماله ودياره وحشدوا له اجليوش 

االقتداء والتأسي بأصحابه يف شدة حمبتهم له ، فقد كانوا حيبونه أكثر من املال و الولد بـل  : رابعاً 
  :بعض النماذج  وأكثر من أنفسهم وإليك

لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحلالق حيلقه وأطاف به أصحابه فمـا  : " عن أنس قال 
  ) . ٢٣٢٥( رواه مسلم " . يريدون أن تقع شعرة إال يف يد رجل 

ملا كان يوم أحد ازم الناس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبـو  : " وعن أنس رضي اهللا عنه قال 
ني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم مجوب به عليه حبجفَة له وكان أبو طلحة رجـال راميـا   طلحة ب

شديد القد يكسر يومئذ قوسني أو ثالثا وكان الرجل مير معه اجلعبة من النبل فيقـول انشـرها أليب   
 أنت وأمي ال طلحة فأشرف النيب صلى اهللا عليه وسلم ينظر إىل القوم فيقول أبو طلحة يا نيب اهللا بأيب

  . . .تشرف يصيبك سهم من سهام القوم حنري دون حنرك
  ) . ١٨١١( ومسلم )  ٣٦٠٠( رواه البخاري 

جوبة ، واملعىن أن أبا طلحة معه درع حيمي ا النيب صـلى اهللا  : هي الدرع ، ويقال هلا ) احلجفة ( 
  .عليه وسلم 

  الرمي القد هو وتر القوس ، واملعىن أنه شديد) شديد القد ( 
أن تتبع سنته من قول أو عمل وأن تكون سنته منهجاً لك تتبعه يف حياتك كلها وأن تقدم : خامساً 

قوله على كل قول وتقدم أمره على كل أمر مث تتبع عقيدة أصحابه الكرام مث عقيدة من تبعهم مـن  
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تبع بدعـة والسـيما   التابعني مث عقيدة من تبع جهم إىل يومنا هذا من أهل السنة واجلماعة غري م
الروافض فإن قلوم غليظة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإم يقدمون أئمتهم عليه وحيبوم 

  .أكثر مما حيبونه 
نسأل اهللا أن يرزقنا حمبة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وأن جيعله أحب إلينا من أوالدنا وآبائنا وأهلينا 

  .ونفوسنا 
  .واهللا أعلم 
  )www.islam-qa.com(ؤال وجواب اإلسالم س

=========================== 
  كيفية االستفادة من كتب احلديث الستة

  :لفضيلة الشيخ
  عبد احملسن بن محد العباد البدر

  )حفظه اهللا تعاىل(
  املدرس يف كلية الشريعة باجلامعة اإلسالمية سابقاً

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
تغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا احلمد هللا حنمده ونستعينه ونس

فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إالّ اهللا وأشهد أن حممداً عبـده ورسـوله،   
أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة، اللـهم  

بارك على عبدك ورسولك نبينا حممد وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله واهتـدى  صل وسلم و
  .داه إىل يوم الدين

  :أما بعد
فهذه حملات يسرية يف االستفادة من كتب احلديث الستة وهي، صحيح البخاري، وصحيح مسـلم،  

  .وسنن أيب داود، وسنن النسائي، وجامع الترمذي وسنن ابن ماجة
نعمة أنعم اهللا تعاىل ا على أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم أن بعث فيهـا رسـوله   إن أعظم : فأقول

الكرمي حممداً عليه أفضل الصالة وأمت التسليم، ليخرجهم به من الظلمات إىل النور، فقام ذه املهمة 
مة عليه ورغبها خري قيام، وأدى ما أرسله اهللا تعاىل به على التمام والكمال، فما ترك خرياً إالّ دلّ األ

  .فيه، وما ترك شراً إالّ حذّرها منه واها عنه، صلوات اهللا وسالمه وبركاته عليه
وكان التوفيق حليف صحابته الكرام رضي اهللا تعاىل عنهم وأرضاهم، إذ اختارهم اهللا تعاىل لصحبته، 

يثه الشريف من فمـه  وشرف أبصارهم يف احلياة الدنيا بالنظر إىل طلعته، ومتع أمساعهم بسماع حد
الشريف صلوات اهللا وسالمه عليه، فتلقّوا عنه القرآن، وكل ما صدر عنه صلى اهللا عليه وسلم مـن  
قول أو فعل أو تقرير، وأدوه إىل من بعدهم على التمام والكمال، فصاروا بذلك أسبق الناس إىل كل 

الصحابة بدأ تـدوين احلـديث    مث بعد أن انقرض عصر. خري، وأفضل هذه األمة اليت هي خري األمم
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ومجعه بأسانيده إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتتابع التأليف يف تدوين السنة حىت جاءت املائة 
الثالثة اليت ازدهر فيها التأليف، وكان من أهم املؤلفات اليت أُلّفت يف السنة على اإلطالق، صـحيح  

ـ  ١٩٤(ري رمحه اهللا، املولود سنة اإلمام أيب عبد اهللا حممد ابن إمساعيل البخا واملتـوىف سـنة   ) هـ
ـ ٢٠٤(، وصحيح اإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري، املولود سنة )هـ٢٥٦(  -)هـ

: ، مث سنن األئمة األربعة)هـ٢٦١(واملتوىف سنة  -وهي السنة اليت تويف فيها اإلمام الشافعي رمحه اهللا
، وأيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب )هـ٢٧٥(تاين املتوىف سنة أيب داود سليمان بن األشعث السجس

، وأيب )هـ٢٧٩(، وأيب عيسى حممد بن عيسى الترمذي املتوىف سنة)هـ٣٠٣(النسائي املتوىف سنة 
  ).هـ٢٧٣(عبد اهللا حممد بن يزيد بن ماجة القزويين املتوىف سنة 

، وهو أصـح الكتـب املؤلفـة يف    صحيح اإلمام أيب عبد اهللا البخاري رمحه اهللا: وأول هذه الكتب
احلديث على اإلطالق، ويليه يف الصحة صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا، وهذان الكتابان لقيا عنايـة  
فائقة، وذلك لعناية مؤلفيهما جبمع كثري مما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل يسـتوعبا  

أحاديث كثرية صحيحة، ولكن الذي يف  كل صحيح، ومل يلتزما ذلك، بل يوجد خارج الصحيحني
  .الصحيحني مجلة كبرية من احلديث الصحيح الثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

هو أعلى درجة مما انفرد به أحدمها، وعلـى   -رمحهما اهللا-وما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم
  :يروياه سبع درجات ذلك فإن درجات الصحيح بالنسبة ملا رواه البخاري ومسلم أو مل

  .ما اتفق عليه البخاري ومسلم: األوىل• 
  .ما انفرد به البخاري: والثانية• 
  .ما انفرد به مسلم: والثالثة• 
  .ما كان على شرط البخاري ومسلم ومل خيرجاه: والرابعة• 
  .ما كان على شرط البخاري ومل خيرجه: واخلامسة• 
  .رجهما كان على شرط مسلم ومل خي: والسادسة• 
  .ما مل يكن يف الصحيحني وليس على شرطهما وهو صحيح: والسابعة• 

فهذه درجات سبع للحديث الصحيح، وأعالها كما تقدم ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وأحسـن  
للشيخ حممد فؤاد عبد البـاقي  " اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان"كتاب أُلّف يف ذلك كتاب 

وقد رتبه وفقاً لترتيب اإلمام مسلم، وما النص الذي يثبته فمـن صـحيح   ) ـه١٣٨٨(املتوىف سنة 
البخاري، حيث خيتار أقرب لفظ يف صحيح البخاري يوافق ما يف صحيح مسلم فيثبته، وإمنا أتى بـه  
على ترتيب مسلم، ألن اإلمام مسلماً رمحه اهللا جيمع األحاديث املتعلقة مبوضوع واحـد يف مكـان   

يذكر حديثاً يعتربه أصال مث يأيت بالطرق األخرى واألسانيد ويـذكر اإلضـافات   واحد فيسردها، و
والنقص والفروق اليت بينها وبني احلديث الذي اعتربه أصال، فيثبت الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي لفظ 

أخرجه البخاري يف كتاب كذا، باب : احلديث عند البخاري يف موضعه من صحيح مسلم مث يقول
رقم الكتاب ورقم الباب، وإنما مل يثبته على ترتيب البخاري، ألن البخـاري يقطـع   كذا، ويذكر 
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األحاديث ويفرقها يف أبواب متعددة لالستدالل ا على ما يترجم به من املسائل، ألنه أراد أن يكون 
  .حديث) ١٩٠٦" (اللؤلؤ واملرجان"كتابه كتاب رواية ودراية، وقد بلغ جمموع األحاديث يف كتاب 

رواه البخاري ومسلم، أو أخرجه الشـيخان، أو  : يقول العلماء عند العزو ملا كان يف الصحيحنيو
يف االصطالح املراد ا اتفاق البخاري ومسلم، إالّ عند جمد ابن تيمية " متفق عليه"متفق عليه، وعبارة 

فإنـه  " ل األوطارني"الذي شرحه الشوكاين يف " منتقى األخبار"جد شيخ اإلسالم ابن تيمية صاحب 
متفق عليه، فانـه  : باإلضافة إىل البخاري ومسلم، اإلمام أمحد يف املسند، فإذا قال" مبتفق عليه"يريد 

  .يعين الثالثة
  :صحيح البخاري -١

صحيح اإلمام البخاري أصح كتب السنة، وموضوعه األحاديث املسندة املرفوعة إىل رسول اهللا صلى 
خاري أن يكون كتابه كتاب دراية، باإلضافة إىل كونه كتـاب روايـة،   اهللا عليه وسلم وقد أراد الب

كتاب حديث وفقه، من أجل ذلك اتبع طريقة متيز ا عن اإلمام مسلم يف صحيحه وذلك بتقطيـع  
األحاديث وتفريقها وإيرادها حتت أبواب، من أجل االستدالل ا على ما يترجم به، ومـع تكـرار   

وذلك أنه إذا أورد احلـديث  . ال خيلي املقام من فائدة إسنادية أو متنية األحاديث يف مواضع متعددة
مكرراً يورده عن شيخ آخر، فيستفاد من ذلك تعدد طرق احلديث، واألحاديث اليت كررها إسـناداً  

وكما يف ) ١١/٣٤٠(ومتناً قليلة جداً تزيد على العشرين قليالً، كما أشار إىل ذلك احلافظ يف الفتح 
من كتايب ) ٢٥٤(وقد ذكرت مواضع تلك األحاديث يف الفائدة ). ١/٣٦٣(الظنون كتاب كشف 

  ".الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى"
وهذه الطريقة اليت اتبعها البخاري يف تفريقه األحاديث على األبواب ترتب عليهـا وجـود بعـض    

ا حصل للحـاكم رمحـه اهللا يف   األحاديث يف غري مظنتها، فظن بعض العلماء خلو الكتاب منها كم
املستدرك حيث استدرك على البخاري أحاديث، وقال إنه مل خيرجها مـع وجودهـا يف صـحيح    

يف كتاب اإلجارة يف النهي عـن  ) ٢٢٨٤(البخاري، ومن أمثلة ذلك احلديث الذي رواه البخاري 
وقد وهم : "يثعسب الفحل، فقد استدركه احلاكم على البخاري فوهم، قال احلافظ يف شرح احلد

يف استدراكه، وهو يف البخاري كما ترى، وكأنه ملا مل يره يف كتاب البيوع توهم أن البخـاري مل  
  ".خيرجه

وأما فقه البخاري فهو واضح من ترامجه اليت وصفها احلافظ ابن حجر يف مقدمة الفتح بكوا حريت 
املثال، انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه،  األفكار وأدهشت العقول واألبصار، وبكوا بعيدة املنال منيعة

باب إذا اسـتأجر  : "ومن أمثلة دقته يف ترامجه قوله يف كتاب اإلجارة. واشتهر بتحقيقه هلا عن قرنائه
أجرياً ليعمل له بعد ثالثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز ومها على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء 

أن مدة اإلجارة ال يشترط فيها أن تكون تالية لوقت إبرام العقد،  واملقصود من هذه الترمجة" األجل
يف استئجار النيب صـلى اهللا عليـه   ) ٢٢٦٤(وأورد حتت هذه الترمجة حديث عائشة رضي اهللا عنها 
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وسلم وأىب بكر رضي اهللا عنه رجل من بين الديل هاديا خريتا ودفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور 
  .لبعد ثالث ليا

ومن منهج البخاري يف صحيحه أنه قد يروي احلديث يف موضع واحد بإسنادين عن شيخني فيجعل 
وقـد ظهـر   : "وقال) ١/٤٣٦(املنت للشيخ الثاين منهما، أشار إىل ذلك احلافظ ابن حجر يف الفتح 

 باالستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد احلديث عن غري واحد فان اللفظ يكـون لألخـري، واهللا  
  ".أعلم

ومن منهج البخاري أيضا يف صحيحه انه إذا مرت به لفظة غريبة توافق كلمة يف القران أتى بتفسـري  
تلك الكلمة اليت من القران، فيكون بذلك مجع بني تفسري غريب القران واحلديث، أشار إىل ذلـك  

واحلافظ ابـن   ).١٩٦، ٣٢٤، ٣/٣٤٣(احلافظ يف الفتح يف مواضع متعددة انظر على سبيل املثال 
متكن من معرفة اصطالحات البخاري ومنهجه يف صحيحه، وقد ذكرت يف  -عليه رمحة اهللا-حجر

مجلة كبرية من الفوائد املتعلقة بذلك من الفائدة " الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى"كتاب 
  ).٢٨٤(إىل ) ٢٢٦(

العصور، وكان على رأس الـذين وفِّقـوا   وألمهية صحيح البخاري لقي عناية من العلماء يف خمتلف 
، فقد شرحه شرحا نفيسـا  )هـ٨٥٢(للعناية ذا الكتاب احلافظ ابن حجر العسقالين املتوىف سنة 

واسعا مجع فيه ما اقتبسه من غريه ممن تقدمه، وما وفقه هللا لفهمه واستنباطه من ذلك الكتاب العظيم، 
فاصال بني من سبقه ومن حلقه، فالذين تقدموه مجع ما  الذي يعترب حداً" فتح الباري"وذلك يف كتابه 

يف املطبعة السلفية " فتح الباري"عندهم، والذين تأخروا عنه صار كتابه مرجعاً هلم، وقد طبع كتاب 
يف مصر، واشتملت األجزاء الثالثة األوىل منه على تعليقات نفيسة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز 

. يف هذه الطبعة ترقيم أحاديث الكتاب اليت وضعها الشيخ حممد فؤاد عبد الباقيرمحه اهللا، وقد أُثبت 
وطريقته يف الترقيم أنه يثبت يف أول موضع يرد فيه ذكر احلديث أرقامه يف املواضع األخرى اليت تأيت 
بعد ذلك، وعند ورود احلديث يف تلك املواضع ال يشري إىل املوضع األول الذي ذكرت فيه األرقام، 
وميكن االهتداء إىل املوضع األول بالنظر يف شرح احلافظ ابن حجر للحديث، فقد يشـري فيـه إىل   

لرضوان حممد رضـوان، فانـه   " فهارس البخاري"املواضع املتقدمة، وميكن ذلك أيضا بالرجوع إىل 
الذي انظر كذا رقم كذا، مشريا إىل الكتاب : عندما يأيت للموضع اليت تكرر فيها ذكر احلديث يقول

  .ورد فيه ذكر احلديث أول مرة ورقمه
وعدد كتب صحيح البخاري سبعة وتسعون كتابا، وعدد أحاديثه بالتكرار كما يف ترقيم الشيخ حممد 

  .حديث، ويف صحيح البخاري اثنان وعشرون حديثا ثالثيا) ٧٥٦٣(فؤاد عبد الباقي 
  :صحيح مسلم -٢

بترتيبه،  -رمحه اهللا–الصحة، وقد اعتىن مسلم وصحيح مسلم لإلمام مسلم يلي صحيح البخاري يف 
فقام جبمع األحاديث املتعلقة مبوضوع واحد فأثبتها يف موضع واحد، ومل يكرر شيئا منها يف مواضع 
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أخرى إال يف أحاديث قليلة بالنسبة حلجم الكتاب، ومل يضع لكتابه أبوابا، وهو يف حكم املبـوب،  
  .موضع واحد جلمعه األحاديث يف املوضوع الواحد يف

ومما مييز به صحيح اإلمام مسلم إثبات األحاديث بأسانيدها ومتوا كما هي من غري تقطيع أو رواية 
مبعىن، مع احملافظة على ألفاظ الرواة، وبيان من يكون له اللفظ منهم، ومن عرب منهم بلفظ حـدثنا،  

علـى  " ذيب التهذيب"كتابه  وبلفظ أخربنا، وقد أثىن احلافظ ابن حجر يف ترمجة اإلمام مسلم يف
حصل ملسلم يف كتابه حظ عظيم مفرط مل حيصـل  : قلت: (( حسن عنايته يف وضع صحيحه، فقال

ألحد مثله، حبيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح حممد بن إمساعيل، وذلك ملا اختص به من 
تقطيع وال رواية مبعىن، وقد مجع الطرق وجودة السياق واحملافظة على أداء األلفاظ كما هي، من غري 

ج على منواله خلق من النيسابوريني فلم يبلغوا شأنه، وحفظت منهم أكثر من عشرين إماماً ممـن  
  )).صنف املستخرج على مسلم، فسبحان املعطي الوهاب

وقد قام الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي رمحه اهللا بالعناية بإخراج صحيح مسلم ووضع فهـارس لـه   
فصلة، وطبع الكتاب بعمله هذا يف أربعة جملدات أثبت فيها تراجم األبواب اليت وضـعها  متعددة م

وهي ليست من عمل مسلم، كما قام بترقيم األحاديث األصلية فيه فبلغت  -رمحه اهللا-اإلمام النووي
حديث، وبلغ جمموع كتب صحيح مسلم أربعة ومخسني كتابا، ووضع الشيخ حممد فؤاد ) ٣٠٣٣(

ي جملداً خامساً مشتمالً على الفهارس املتنوعة املفصلة لصحيح مسلم رمحـه اهللا، وأعلـى   عبد الباق
  .األسانيد يف صحيح مسلم الرباعيات

  :سنن أيب داود -٣
كتاب السنن ألىب داود كتاب ذو شأن عظيم، عين فيه مؤلفه جبمع أحاديـث األحكـام وترتيبـها    

ه يف الرواية والدراية، قال فيه أبو سليمان اخلطايب يف وإيرادها حتت تراجم أبواب تدل على فقهه ومتكن
وقد مجع أبو داود يف كتابه هذا من احلديث يف أصول العلم وأمهـات  ": ((معامل السنن"أول كتاب 

  )).السنن وأحكام الفقه ما ال نعلم متقدماً سبقه إليه وال متأخراً حلقه فيه
ابن القيم تعليقات على هذا التهذيب، وقد وصـف  وللحافظ املنذري ذيب لسنن أيب داود ولإلمام 

وملا كان كتـاب  : ((وما علقه عليه فقال" ذيب املنذري"و " سنن أيب داود" -رمحه اهللا-ابن القيم
من اإلسالم باملوضع الذي خصه اهللا  -رمحه اهللا–السنن ألىب داود سليمان بن األشعث السجستاين 

وفصالً يف موارد الرتاع واخلصام، فإليه يتحاكم املنصفون،  به، حبيث صار حكماً بني أهل اإلسالم،
وحبكمه يرضى احملققون، فانه مجع مشل أحاديث األحكام، ورتبها أحسن ترتيب، ونظمها أحسـن  
نظام، مع انتقائها أحسن انتقاء، وإطراحه منها أحاديث اروحني والضعفاء، وكان اإلمام العالمـة  

قد أحسن يف اختصاره وذيبه، وعزو  -رمحه اهللا–بد العظيم املنذري احلافظ زكي الدين أبو حممد ع
أحاديثه وإيضاح علله وتقريبه، فأحسن حىت مل يكد يدع لإلحسان موضعاً، وسبق حىت جـاء مـن   

فهذبته حنو ما هذب هو بـه  . جعلت كتابه من أفضل الزاد، واختذته ذخرية ليوم املعاد: خلفه له تبعاً
الكرم على علل سكت عنها أو مل يكملها، والتعرض إىل تصحيح أحاديث  األصل، وزدت عليه من
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مل يصححها، والكالم على متون مشكلة مل يفتح مقفلها، وزيادة أحاديث صاحلة يف الباب مل يشـر  
  )).إليها، وبسطت الكالم على مواضع جليلة، لعل الناظر اتهد ال جيدها يف كتاب سواه

ى غريه من كتب السنن األخرى، وقد بلغ جمموع كتبه مخسة وثالثني وكتاب سنن أيب داود مقدم عل
وأعلى األسانيد يف سنن أيب داود الرباعيات وهي اليت . حديث) ٥٢٧٤(كتاباً، وبلغ جمموع أحاديثه 

ولسنن أيب داود عدة شروح من . يكون بينه وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها أربعة أشخاص
  .ألىب الطيب مشس احلق العظيم آبادي" ودعون املعب"أشهرها 

  :سنن النسائي -٤
يف السنن كتابني مها، السنن الكربى، والصغرى اليت اختصرها منها،  -رمحه اهللا-صنف اإلمام النسائي
املختارة من الكربى، والسنن الصغرى هي اليت لقيت عناية خاصة من العلماء، : ويقال هلا اتىب أي

د الكتب احلديثيه الستة، وهو كتاب عظيم القدر، كثري األبواب، وتراجم أبوابه وهي اليت اعتربت أح
قوله : تدل على فقه مؤلفه، بل أن منها ما تظهر فيه دقة اإلمام النسائي يف االستنباط، ومن أمثلة ذلك

  :وهي مسألة للعلماء فيها قوالن" الرخصة يف السواك بالعشي للصائم: " يف أوائل كتاب الطهارة
: ألنه يذهب اخللوف الوارد يف قوله صلى اهللا عليه وسـلم : منع االستياك بعد الزوال قالوا: حدمهاأ
  .»خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك«

لوال أن أشق على أميت ألمرم «: اجلواز لدخوله حتت عموم قوله صلى اهللا عليه وسلم: والقول الثاين
رد النسائي هذا احلديث حتت هذه الترمجة وهو أرجح القـولني يف  وقد أو» بالسواك عند كل صالة

: املسالة لداللة احلديث على ذلك، قال السندي يف حاشيته على السنن منوهاً بدقة اإلمام النسائي قال
ومنه يؤخذ ما ذكره املصنف من الترمجة، وال خيفى أن هذا من املصنف استنباط دقيـق وتـيقظ   ((

  )).أدق وأحد فهمهعجيب، فلله دره ما 
وأعلى األسانيد يف سنن النسائي الرباعيات، وقد بلغ جمموع كتبه واحدا ومخسني كتابـاً وبلغـت   

حديث، وأحسن طبعات هذا الكتاب الطبعة اليت حققها ورقمها ووضع فهارسها ) ٥٧٧٤(أحاديثه 
مـه، وأرقـام   دار املعرفة بريوت، فانه عند كل حديث يـذكر رق  -مكتب حتقيق التراث اإلسالمي

مواضعه األخرى عند النسائي، ويذكر ختريج بقية أصحاب الكتب الستة، وأرقام احلديث عنـدهم،  
  .ورقمه يف حتفة األشراف

  :سنن الترمذي -٥
سنن الترمذي ويقال له اجلامع، من أهم كتب احلديث وأكثرها فوائد، اعتىن فيـه مؤلفـه جبمـع    

وال الصحابة والتابعني وغريهم يف املسائل الفقهية، ومن مل األحاديث وترتيبها، وبيان فقهها، وذكر أق
ويف الباب عن فالن وفالن، واعـتىن ببيـان درجـة    : يذكر أحاديثهم من الصحابة أشار إليها بقوله

األحاديث من الصحة واحلسن والضعف، وفيه أحاديث رباعية كثرية، وفيه حديث ثالثـي واحـد   
ـ  حدثنا عمر بن شاكر، عن أنس بن مالك رضي : "فقال) ٢٢٦٠(أخرجه الترمذي يف كتاب الفنت 

يأيت على الناس زمان الصابر فيهم علـى دينـه   «:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا عنه قال
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ويف إسناده عمر بن شاكر وهـو  . هذا حديث غريب من هذا الوجه: وقال. »كالقابض على اجلمر
  ).٩٥٧(رقم " لسلسلة الصحيحةا"ضعيف، لكن احلديث صحيح بالشواهد، انظر 

حديث، وأحسن شروح جامع ) ٣٩٥٦(وعدد كتب جامع الترمذي مخسون كتاباً، وعدد أحاديثه 
  ).هـ١٣٥٣(للشيخ عبد الرمحن املباركفوري املتويف " حتفة األحوذي"الترمذي كتاب 

  :سنن ابن ماجه -٦
رجة، قال احلافظ ابن حجر يف سنن ابن ماجه سادس الكتب الستة على القول املشهور وهو أقلها د

كتابه يف السنن جامع جيد كثري األبواب والغرائـب وفيـه   : ((ترمجة ابن ماجه يف ذيب التهذيب
مهما انفرد خبرب فيه فهو ضعيف غالباً، وليس : أحاديث ضعيفة جدا، حىت بلغين أن السري كان يقول

  )).ديث كثرية منكرة، واهللا املستعاناألمر يف ذلك على إطالقه باستقرائي، ويف اجلملة ففيه أحا
وإمنا اعترب سادس الكتب الستة لكثرة زوائده على الكتب اخلمسة، وقيل سادسها املوطأ لعلو إسناده، 

  .وقيل السادس سنن الدار مي
وأحسن طبعاته الطبعة اليت أخرجت بعناية الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي اليت رقم فيهـا األحاديـث   

يث، وبلغت كتبه سبعة وثالثني كتاباً، وذكر الشيخ حممد فؤاد عبد البـاقي يف  حد) ٤٣٤١(فبلغت 
  .حديث) ١٣٣٩(كالم له يف آخر السنن أن أحاديثه الزائدة على الكتب اخلمسة بلغت 

ويف سنن ابن ماجه مخسة أحاديث ثالثيات اإلسناد، كلها من طريق جبارة بن املغلس، عن كثري ابن 
، ويف )٣٣١٠(، )٣٣٥٧) (٣٣٥٦(عنه، ثالثة منها يف كتاب األطعمـة  سليم، عن أنس رضي اهللا 

، وجبارة وكثري انفرد ابن ماجه عن )٣٤٧٩(، وواحد يف كتاب الطب )٤٢٩٢(كتاب الزهد واحد 
بقية أصحاب الكتب الستة بإخراج حديثهما، وقال عنها احلافظ ابن حجر يف تقريب التهذيب أما 

  .من زوائد سنن ابن ماجة على الكتب اخلمسة ضعيفان، وهذه األحاديث اخلمسة
يف " مصباح الزجاجـة "كتاب ) هـ٨٤٠(وقد ألف الشيخ أمحد ين أيب بكر البوصريي املتويف سنة 

  .حديث) ١٥٥٢(زوائد ابن ماجة، وبلغت أحاديثه يف بعض طبعاته 
أطرافها كتـاب   وهذه الكتب الستة لقيت من العلماء عناية يف أطرافها ورجاهلا، وأحسن ما ألّف يف

وقد رتبه على أمساء الصحابة رضي اهللا عنـهم،  " حتفة األشراف مبعرفة األطراف"أيب احلجاج املزي 
وعند كل صحايب يذكر األسانيد من األئمة أصحاب الكتب الستة إيل التابعني، وهذا الكتاب العظيم 

  .يعترب بالنسبة لألسانيد مبثابة نسخ أخرى لتلك الكتب الستة
" ذيب الكمال يف أمساء الرجـال "ا ألف يف رجاهلا بل يف رجال مؤلفات أصحاا كتاب وأحسن م

ألىب احلجاج املزي، فإنه مشتمل على أمساء رجال الكتب الستة ورجال مؤلفات أخرى ألصـحاب  
الكتب الستة مثل رجال األدب املفرد، وجزء القراءة خلف اإلمام، وخلق أفعال العبـاد للبخـاري   

  .وغريها
  .للذهيب" كتاب الكاشف"ما الكتاب املقتصر على رجال الكتب الستة فهو وأ
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وقد اعتىن احلافظ أبو احلجاج املزي عند ترمجة كل راوٍ بذكر شيوخه وتالميذه مرتبني على ترتيـب  
حروف اهلجاء، مث يذكر ما قيل يف صاحب الترمجة من جرح وتعديل، وخيتم الترمجة بـذكر أمسـاء   

  .ه من األئمة الستة يف كتبهم ويف أول الترمجة يثبت الرموز هلمالذين خرجوا أحاديث
، فيذكر عند كل ترمجة بعـض  "ذيب التهذيب"وقد هذب كتابه هذا احلافظ ابن حجر يف كتابه 

شيوخ الراوي وتالميذه وما ذكره املزي مما قيل فيه، مث خيتم الترمجة بذكر إضافات أخرى مبـدوءة  
نظر طالب العلم يف ترمجة الراوي يف ذيب التهذيب وما اشتملت عليه ، وعندما ي)قلت ( ـ: بقوله

ما هي النتيجة اليت انتهى إليها احلافظ ابن حجر يف احلكم على الـراوي؟  ! من جرح وتعديل يتساءل
واجلواب على هذا التساؤل موجود عند احلافظ ابن حجر يف كتابه تقريب التهذيب، فيقول عنه ثقة 

تذهيب "وكتاب املزي ذيب الكمال هذبه أيضاً الذهيب يف كتابه . أو غري ذلكأو صدوق أو ضعيف 
والفرق بني ما يف التقريب ". خالصة تذهيب ذيب الكمال"، وخلصه اخلزرجي يف "ذيب الكمال

واخلالصة أن احلافظ ابن حجر يف التقريب يثبت رأيه يف الراوي ويذكر طبقته، وأمـا اخلزرجـي يف   
يذكر بعض شيوخ الراوي وبعض تالميذه ويذكر بعض ما قيل يف احلكم عليه جرحاً أو اخلالصة فانه 

تعديال، وعند ذكر الصحايب يذكر عدد األحاديث اليت له يف الكتب الستة، وعدد ما اتفـق عليـه   
  .البخاري ومسلم منها، وعدد ما انفرد به كل واحد منهما عن األخر

رع عنه من الكتب ذكر رواة ليس هلم رواية عند أصحاب للمزي وما تف" ذيب الكمال"ويف كتاب 
الكتب الستة، ذكروا لتمييزهم عن رواة مذكورين قبلهم هلم رواية عند أصحاب الكتـاب السـتة،   

كثري بن أيب كثري جاء يف هذه الترمجـة  : فمثالً. عند الترمجة) متييز(والرمز هلم يف هذه الكتب بكلمة 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يف التفسري، والثـاين روى لـه   مخسة رواة، األول روى له أبو 

  .البخاري يف األدب املفرد، والثالثة الباقون ليس هلم رواية وإمنا ذكروا لتمييزهم عن االثنني قبلهم
وقد مجع أبو نصر الكالباذي رجال صحيح البخاري يف مؤلف خاص، ومجع أبو بكر بن منجويـه  

سلم يف مؤلف خاص، ومجع بني الكتابني احلافظ أبو الفضل حممـد بـن   األصبهاين رجال صحيح م
وكلها مطبوعة، " اجلمع بني رجال الصحيحني"طاهر املقدسي املعروف بابن القيسراين، واسم كتابه 

: وكتاب ابن القيسراين خمتصر، وطريقته فيه أنه عندما يذكر التراجم اليت حتت اسم واحد كأمحد مثالً
د عند البخاري ومسلم، مث من امسه أمحد عند البخاري مث من امسه أمحـد عنـد   يذكر من امسه أمح

مسلم، ومن أجل فوائده أن الراوي إذا كان قليل الرواية، فإنه يذكر مواضع أحاديثه يف الصحيحني أو 
  .أحدمها، وذلك بذكر الكتاب الذي ورد فيه احلديث

الصحابة الذين هلم روايـة يف الصـحيحني أو   وقد ألف الشيخ حيىي بن أيب بكر العامري اليمين يف 
، وهو كتـاب  "الرياض املستطابة يف مجلة من روى يف الصحيحني من الصحابة"أحدمها كتاباً مساه 

  .عظيم الفائدة
اشتمل علـى  " ميزان االعتدال يف نقد الرجال"ومن املناسب ذكره هنا أن للحافظ الذهيب كتابا امسه 

 وفيه ثقات ، وعلى تراجم لرجال غريهم، ذيب الكمال وما تفرع عنهتراجم لرجال ورد ذكرهم يف
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  .وعبد الرمحن بن أيب حامت، ذكرهم ال لنقدهم وإمنا للدفاع عنهم؛ مثل علي بن املديين
  

بناه على كتاب امليزان للذهيب مع زيادات كثريه " لسان امليزان"وللحافظ ابن حجر كتاب كبري مساه 
وهو يعتـرب  ، رجال ال ذكر هلم يف كتاب ذيب الكمال وما تفرع عنهوقد قصره على تراجم ، عليه

  .إضافة رجال آخرين إىل رجال أصحاب الكتب الستة
، " جامع األصـول "وقد مجع متون الكتب الستة وسادسها املوطأ أبو السعادات ابن األثري يف كتابه 

ويرمز عند كل حديث ، "نالتجريد والسن"وهو مطبوع متداول، وقد هذب به كتاب رزين العبدري 
للذين خرجوه من األئمة الستة و وفيه أحاديث زائدة على ما يف الكتب الستة وهذه الزيادات لرزين 

على " جامع األصول"وابن األثري رتب كتابه . وعالمتها يف جامع األصول خلوها من الرموز أمامها، 
  .وضوعهفيذكر يف كل كتاب ما يتعلق مب، كتب مرتبة على حروف اهلجاء

وإذا أراد طالب العلم الوقوف على حديث يف الكتب الستة وهو يعرف متنه فيمكنه ذلك بالبحـث  
عنه يف مظنته من الكتب اليت اشتملت عليها الكتب الستة؛ فإذا كان احلديث يتعلق باإلميان مثال حبث 

احلديث رجع إىل وإذا كان يعرف اسم الصحايب راوي ، عنه يف كتاب اإلميان من الصحيحني والسنن
فإنه يذكر أماكن وجود احلديث يف الكتب الستة، أو رجـع إىل  ، للحافظ املزي" حتفة األشراف " 

للشيخ عبد الغين النابلسي فإنه يذكر طرف " ذخائر املواريث يف الداللة على مواضيع احلديث"كتاب 
مع ذكر ، لك يف املوطأويذكر من خرجه من أصحاب الكتب الستة باإلضافة إىل اإلمام ما، احلديث

املعجـم  "وميكن االهتداء إىل موضع الكلمات يف احلديث املعني فريجع إىل كتاب . شيخ املؤلف فيه
الذي بين على الكتب الستة واملوطأ وسنن الدارمي ومسند اإلمـام  " املفهرس أللفاظ احلديث النبوي

إال ، ذكر اسم الكتاب ورقم البابوذلك ب، فإذا الداللة على موضعه منها، فيبحث عن الكلمة، أمحد
وإال يف مسند اإلمام ، يف صحيح مسلم وموطأ اإلمام مالك فإنه يكون بذكر اسم الكتاب ورقم الباب

  .أمحد فإن اإلشارة فيه إىل اجلزء والصفحة من الطبعة ذات الستة أجزاء
، حصيل العلم النافع والعمل بهوان يوفقنا لت، يف اخلتام أسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا مجيعا ملا فيه رضاه

وعلى آله وصحبه ، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله حممد، إنه سبحانه وتعاىل جواد كرمي
  .أمجعني

  ال أعتقد ذلك يا ولدي
  هـ٢٥/١٢/١٤٢٦نشرت جريدة الوطن يف 

============================ 
  ال أعتقد ذلك يا ولدي

  
  صاحل الشيحي
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أصدر حممود درويش وأدونيس وإدوارد سعيد وإلياس خوري، وعشرة آخـرون،  قبل أربع سنوات 
بيانا تعاطفوا فيه بشكل علين مع اليهود، عندما نادوا مبنع مؤمتر سيعقد يف إحدى الـدول العربيـة   

  .وقامت حكومة ذلك البلد العريب بإلغاء املؤمتر.. يتحدث عن أسطورة اهلولوكوست
لذين كانوا سيشاركون يف ذلك املؤمتر، كانوا من اجلنسـية األوروبيـة   املفارقة أن أغلب املؤمترين ا

  !واألمريكية
ماليـني يهـودي    ٦البد أن تصدق أن .. البد أن تقبل ا.. األسطورة اليهودية.. ـ اهلولوكوست

وإن مل تفعل جيـب أن تلتـزم   .. جيب أن تصدق.. مجاعياً يف غرف الغاز" الفوهرر األملاين"أبادهم 
  ".روجيه جارودي"فستجد ذات املصري الذي وجده السيد " ركبت رأسك " أما إن .. الصمت

البد أن تسـيطر  : هكذا .. ـ أنت يف النهاية تتحدث عن أهم األسلحة اليت يبتز ا الصهاينة العامل
عقدة الذنب على الغرب، والبد أن يقدم تبعاً لذلك املزيد، املزيد، من الدعم السياسي واالقتصـادي  

  .كما قدم هلم ، من قبل ، فلسطني وطناً آمناً.. لعسكريوا
ـ اليوم وبعد أكثر من نصف قرن، ال أحد جيرؤ يف الصحافة الغربية كلـها، علـى التشـكيك يف    

لكنهم يستطيعون أن يسخروا مما سواها، حىت وإن وصـل  .. ال أحد يأمن العقاب.. اهلولوكوست
  .عنا ببعيد) مايكل مور(األمر للسخرية من الرئيس، وما 

ـ وبعد، فال أظن تلك الصحيفة الدامناركية اليت أعلنت عن مسابقتها الكاريكاتورية ملن يسـتطيع  
.. عليه أفضل الصالة والسالم ـ مل تكن لتفعل لوال أا أمنت العقاب) حممد(تقدمي رسم ساخر لنبينا 

ذا الذي يعيش اليوم حرا طليقا ، ه"سلمان رشدي: "متاماً كما أمنته تسليمة نسرين، ومن قبل اجلميع
  ..يف شوارع نيويورك، وغريه الكثري

ـ ستخرج أكثر من صحيفة، وأكثر من سلمان رشدي، طاملا وقفت احلكومات اإلسالمية موقـف  
  .الطالب البليد، الذي ال جييد حىت مسح السبورة

خرت من نبينا عليـه  اليت س ١٢لو كانت تلك الرسومات الـ : " ـ يسألين ابين ذو الثمانية أعوام 
رئيسا عربيا هل ستكون ردة فعل احلكومات العربية كما  ١٢أفضل الصالة والسالم ـ سخرت من  

  "هي اآلن؟
  ...ـ ال أعتقد ذلك يا ولدي

=============================  
 ... ال حتسبوه شرا لكم بل هو خري لكم

  
٦/٢/١٤٢٧  

  عبد ايد بن ثنيان الثنيان
Maliks٩٩٩@hotmail.com ...  
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يرِيدونَ ليطْفئُوا نور اللَّـه  "لقد تكالب األعداء من اليهود والنصارى واملنافقني على هذا الدين فهم 
، فهم يريدون إطفاءه بشتى الوسائل، ولو )٨:الصف" (بِأَفْواههِم واللَّه متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَ

إىل عبادة اهللا _ عليه الصالة والسالم_ ومنذ بزوغ مشس هذا الدين ودعوة نبينا رجعنا إىل الوراء قليالً
ونبذ الشرك بدأ األعداء خيرجون لصد الناس عن هذا الدين وسب نبيهم بل إم تآمروا على قتلـه  

ى وعندما هاجر إىل املدينة بدأ اليهود واملنافقون وعل_ عليه الصالة والسالم_ولكن اهللا قد حفظ نبيه 
يف _ صلى اهللا عليه وسـلم _الذي آذى حممد  –عليه لعنة اهللا  –رأسهم عبد اهللا بن أيب بن سلول 

وبدأ ينشر اخلرب الكاذب عن الطاهرة عائشة  –والعياذ باهللا  –عرضه الشريف وام أم املؤمنني بالزنا 
  .رضي اهللا عنها

فهو _ عز وجل_يريدها اهللا  وضاق صدره عليه الصالة والسالم وتأخر نزول الوحي وذلك حلكمة
إِنَّ الَّذين جـاُءوا  : "_عز وجل_يريد أن مييز اخلبيث من الطيب واملنافق من املؤمن، ونزل قول اهللا 

لَكُم ريخ ولْ هب اً لَكُمرش وهبسحال ت كُمنةٌ مبصع وهلذا فإين أقـول  ) ١١من اآلية: النور" (بِاِإلفْك
شراً لكم " _ صلى اهللا عليه وسلم_السخرية واالستهزاء بالنيب " حتسبوا أن هذا احلدث  للمسلمني ال

بل هو خري لكم، ولعلي أذكر بعض الفوائد احلسنة من هذه احلادثة اليت ضاق منها مليـار مسـلم،   
  :وهذه الفوائد إمنا هي تسلية وفرح لكل مسلم ومنها

اء أي حساب، فحني سخروا من نيب هذه األمـة؛  ظهور هذا الدين بصورة مل حيسب هلا األعد -١
  .غضب مليار مسلم وبدأ عوام النصارى وغريهم بقراءة سرية هذا النيب واالطالع على دينه

واالطالع على سننه وتطبيقهـا يف  _ عليه الصالة والسالم_بدأ الناس يكثرون من قراءة سريته  -٢
  .جمال حيام

 –حىت أنه طبع بلغات شىت _ عليه الصالة والسالم_سريته كثرة طباعة الكتب اليت تتحدث عن  -٣
  .–وهللا احلمد

ليست كمسبة غريه، بل إن مسبته توجـب قتـل   _ صلى اهللا عليه وسلم_معرفة أن مسبة النيب  -٤
  .الساب

ومعرفتها، حيث إنه ما ظهرت _ عليه الصالة والسالم_فضح أهل البدع وذلك عند ظهور سننه  -٥
  .–وهللا احلمد –وعند ظهور سننه ختفت البدع  بدعة إال وخفيت سنه

يف قلوب املسلمني، بل إن حمبته مقدمة على حمبة النفس _ صلى اهللا عليه وسلم_عظم حمبة النيب  -٦
: قال_ صلى اهللا عليه وسلم_أن النيب  –رضي اهللا عنه  –واملال والولد روى البخاري عن أيب هريرة 

ويف الصحيح عن عبـد اهللا  " من والده وولده والناس أمجعنيال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه "
يا رسول اهللا، ألنت أحب إيل من كل شيء : كنا مع النيب وهو آخذ بيد عمر، فقال عمر: بن هشام

فإنه اآلن : قال عمر" ال والذي نفسي بيده، حىت أكون أحب إليك من نفسك: "إال من نفسي، فقال
  ".ن يا عمراآل: "ألنت أحب إيل من نفسي، فقال
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مقاطعة املسلمني للكفار، وال ريب أنَّ هذا يضرهم اقتصادياً، وقد كان شيء من ذلك قد حدث  -٧
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث خيالً قبل جند  –رضي اهللا عنه  –يف عصر النبوة، فعن أيب هريرة 

ن سواري املسجد فخرج إليـه  فجاءت برجل من بين حنيفة يقال له مثامة بن أثال فربطوه بسارية م
عندي خري يا حممد إن تقتلين تقتل ذا دم، : فقال" ما عندك يا مثامة: "النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

ما "وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد املال، فسل منه ما شئت فتركه حىت كان الغد، فقال 
مـا  : "شاكر، فتركه حىت كان من الغد فقال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على: فقال" عندك يا مثامة
أطلقوا مثامة فانطلق إىل خنل قريب مـن املسـجد،   : عندي ما قلت لك، فقال: فقال" عندك يا مثامة

أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، يا حممد واهللا ما كان : فاغتسل مث دخل املسجد، فقال
أصبح وجهك أحب الوجوه إيل، واهللا ما كان من دين  على األرض وجه أبغض إيل من وجهك فقد

أبغض إيل من دينك فأصبح دينك أحب دين إيل، واهللا ما كان من بلد أبغض إيل من بلدك فأصـبح  
صلى اهللا _بلدك أحب البالد إيل وإن خيلك أخذتين وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول اهللا 

ال، ولكن أسلمت مع حممد : صبوت قال: م مكة قال له قائلوأمره أن يعتمر، فلما قد_ عليه وسلم
صـلى اهللا  _وال واهللا ال يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حىت يأذن فيها النيب _ صلى اهللا عليه وسلم_

أنه بلغ بقريش ما بلغ من اجلهد فناشدوا رسول اهللا والرحم (رواه البخاري ويف رواية " _عليه وسلم
  ).لثمامة_ صلى اهللا عليه وسلم_نطة لقريش فأذن رسول اهللا أن يأذن لثمامة ببيع احل

ويف هذا احلديث داللة على أنَّ الكفار يتضررون من املقاطعة القتصادهم ومنتجام، ولقـد قاهلـا   
ما بنيناه يف أربعني سنه خسرناه يف أسـبوع  : (الدمناركيون عندما بدأ املسلمون باملقاطعة االقتصادية

وماذا تفيـد  : (هذا مما يفرح املسلمني، وأما املنافقون والعلمانيون فهم يقولون ، وال ريب أنَّ)واحد
وال شك عندي أنَّ هؤالء يريـدون إحبـاط معنويـات    ) هذه املقاطعة إا ال جتدي وال تأيت بنتيجة

  .املسلمني، فجاهد هؤالء ـ أخي ـ مبالك وقاطعهم لعل اخلسارة حتل م عاجالً غري آجل
) الوالء للمؤمنني والرباءة من الكفـار (الوالء والرباء وإحياء هذه الشعرية اليت قد أميتت  حتقيق -٨

وقبل ذلـك رب  _ صلى اهللا عليه وسلم_فالبد من الرباءة من هؤالء الكفار الذين يسبون نبينا حممد 
  .وأهانوا كتاب اهللا ودنسوه –جل جالله  –العزة 

، وإنَّ من استهزأ بنيب من األنبيـاء  )٩٥:احلجر" (ناك الْمستهزِئنيإِنا كَفَي: "_تعاىل_يقول اهللا  – ٩
فإن العقـاب  _ عليه من اهللا أفضل الصالة وأزكى التسليم_وخصوصاً نيب هذه األمة وسيد ولد آدم 

سوف حيل به ال حمالة، انظر على سبيل املثال كسرى عندما مزق كتاب رسول اهللا واستهزأ به دعـا  
أن ميزق ملكه فما لبث أن مزق اهللا ملكه، وذكـر شـيخ   _ صلى اهللا عليه وسلم_هللا عليه رسول ا

أن رجالً نصرانياً أسلم وقرأ البقرة وآل عمران "يف الصارم املسلول  –رمحه اهللا  –اإلسالم ابن تيمية 
 ال يدري حممد إال ما كتبت: فعاد نصرانياً، وكان يقول_ صلى اهللا عليه وسلم_وكان يكتب للنيب 

هذا فعل حممد وأصحابه ملا هرب منـهم  : له فأماته اهللا فدفنوه فأصبحوا وقد لفظته األرض، فقالوا
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نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا له يف األرض ما استطاعوا فأصبحوا وقد لفظته األرض 
  ".فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه

ملسلمون من تعجيل االنتقام من الكفار إذا تعرضوا وقد ذكرنا ما جربه ا: "_رمحه اهللا_وقال كذلك 
، وبلغنا مثل ذلك يف وقائع متعددة، وهذا باب واسـع ال  _صلى اهللا عليه وسلم_لسب رسول اهللا 

حياط به، ومل نقصد قصده هنا وإمنا قصدنا بيان احلكم الشرعي، ونظري هذا ما حدثناه أعـداد مـن   
جربوه مرات متعددة يف حصر احلصـون واملـدائن الـيت     املسلمني العدول أهل الفقه واخلربة عما

كنا حنن حنصر احلصـن أو  : بالسواحل الشامية، ملا حصر املسلمون فيها بين األصفر يف زماننا، قالوا
املدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حىت نكاد نيأس منه حىت إذا تعرض أهلـه لسـب   

لوقيعة يف عرضه تعجلنا فتحه وتيسر ومل يكد يتأخر إال يومـاً أو  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وا
حىت إن كنا لنتباشـر  : يومني أو حنو ذلك، مث يفتح املكان عنوة، ويكون فيهم ملحمة عظيمة، قالوا

بتعجيل الفتح إذا مسعناهم يقعون فيه مع امتالء القلوب غيظاً عليهم مبا قالوه فيه وهكذا حدثين بعض 
ت أن املسلمني من أهل املغرب حاهلم مع النصارى كذلك ومن سـنة اهللا أن يعـذب   أصحابنا الثقا

  ".أعداءه تارة بعذاب من عنده وتارة بأيدي عبادة املؤمنني
عز _عداوة اليهود والنصارى للمسلمني، بل يزيد حنقهم إذا ارتفع اإلسالم وظهر يقول اهللا  – ١٠

أَفْواههِم وما تخفي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآيات إِنْ كُنتم قَد بدت الْبغضاُء من : "عنهم_ وجل
لَتبلَونَّ في أَموالكُم وأَنفُِسكُم ولَتسمعن : "_جل وعال_، ويقول )١١٨من اآلية: آل عمران" (تعقلُونَ

قَب نم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم  ـنم كقُوا فَإِنَّ ذَلتتوا وبِرصإِنْ ترياً وكَث كُوا أَذىرأَش ينالَّذ نمو كُمل
  ).١٨٦:آل عمران" (عزمِ الْأُمورِ

أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصـلى اهللا  _ عز وجل_هذا وأسأل اهللا 
  .ه أمجعنيوسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحب

==============================  
  صلى اهللا عليه وسلم ال تلومونا على حب النيب

 
  **خالد الطراويل. د

١٩/٠٢/٢٠٠٦  
يعجب املرء من تطاول األلسنة على نيب اإلسالم ونسج األقالم املتطرفة خليوطها حول اإلسالم كدين 

  .وحضارة، باسم حرية اإلبداع والرأي
ن من افترى واستهزأ كان غالبا يف ضفة اجلهلة ذا الدين؛ ممن استرعى سـرطان  وعزاؤنا الوحيد أ

  .الكراهية والعداوة عقله وعاطفته، وران ذلك على قلبه فلم يعد يسمع وال يرى
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ومل يقترب أحد مبوضوعية وحلم واعتدال من هذا الرجل، وهم كثري يف الضفة األخرى، إال أعطـاه  
جعله أحد كبار املصلحني، ومنهم من رأى فيه أحد الثائرين العظام، حقه أو قارب ذلك؛ فمنهم من 

  .وقائمة املقسطني تطول
عزاؤنا أنه من عدل وأنصف كان غالبا أقرب إىل ثقافة العقول من ثقافة البطون، كـانوا أفـرادا يف   

  .خمابرهم أو جامعام، مهّهم نفع ذوام وأوطام واإلنسانية مجعاء
ستفسار والدراسة، فهذه موائد الكرام اليت ندعو إليها بكل حب وشره وثبـات،  لسنا ضد النقد واال

غري أن املرفوض فكرا وذوقا هو السقوط يف التعريض والتشويه الظاهر واملبطن الذي يستسقي ينبوعه 
  !.من حسابات سياسية ضيقة، أو دينية وضيعة، أو جهل مدقع

  ال حيتاج دفاعا.. الفاضل
اهللا إىل الدفاع عنه؟ لست أدري ملاذا اغرورقت عيناي بالدموع وأنا أكتب  وبعد، هل حيتاج رسول

هل حيتاج إىل دليل وحجة وحمام، من كرس كل حياته إىل رسالة هداية ! هذه اجلملة؟ وها أنا أسجلها
دا مل جيعلها خاصة بقومه أو بقبيلته أو جبنسه؛ بل أرادها رمحة للعاقل ولغري العاقل، بشرا وحيوانا ومجا

  .؟}وما أرسلناك إال رمحة للعاملني{
مل يفقه الكثري ممن حولنا هذه العالقة الفريدة اليت تربط هذه األمة بصاحب قيادـا، مل يفهـم ومل   
يستوعب أقوام من غري ضفتنا هذا اللقاء احلي والدائم وهذا احلب املتبادل واملسترسل بـني مجـوع   

  .اضر يف كل آونة وحنيحاكمة وحمكومة، وبني هذا األمي الغائب احل
وحىت تنجلي الغشاوة، وتنقشع سحب قلة الزاد، يطيب يل مرافقة من اقتطع تذكرة هذه املصـافحة  

حىت ... بدون مني أو مواربة، ومن ركب دون إذن مسبق، يف هذه الرحلة القصرية، يف مشاهد عابرة
  !.ال نالم جمددا على حب النيب

مل نغب يوما عن ذاكرته، وال عن يومه وليلـه،  . اس وال تنتهيفمشاهد احلب والرمحة مع أمته ال تق
ال أسـألك  : ملا وقف أمام ربه يقول. حىت يف أعز األمكنة، وأفضل األحوال اليت ينسى فيها املرء ذاته

  !.أميت.. عن فاطمة وال عن احلسن وال عن احلسني، أسألك عن أميت
من تواضعه وبساطته، وقف أمامه ذات مرة أحـد  فرفعة مرتلته مل تقلل .. ال تلومونا على حب النيب

األعراب، فاستشعر عظمته ووقاره وتواضعه، فارجتف واضطرب هيبة من الرسول الكرمي، فهدأ من 
هون عليك، فما أنا مبلك وال سلطان، إمنا أنا ابن امرأة من قـريش كانـت تأكـل    : روعه قائال له

  !.القديد
  عاش لغريه.. زاهد

كان معاشه ال يرتقي حىت ضعاف رعيته، وصفت زوجته عائشة حالـه  .. النيب ال تلومونا على حب
ما شبع آل حممد صلى اهللا عليه وسلم من خبز الشعري يومني متتابعني حىت : "وهو ميلك احلضر واملضر

إنا كنا لننظر إىل اهلـالل مث اهلـالل مث   ). "أخرجه الترمذي" (قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".نار -صلى اهللا عليه وسلم-الثة أهلة يف شهرين وما أوقد يف أبيات رسول اهللا اهلالل، ث
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فعن ابن عباس . كان ينام على احلصري حىت ترك له بصمات على جنبيه.. ال تلومونا على حب النيب
يا نيب : دخل عليه عمر وهو على حصري قد أثر يف جنبه فقال -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا 

ما مثلي ومثل الدنيا إال كراكب سـار يف  ! ما يل وللدنيا؟: و اختذت فراشا أوثر من هذا؟ فقالاهللا، ل
أورده األلبـاين يف السلسـلة   (يوم صائف فاستظل حتت شجرة ساعة من ـار مث راح وتركهـا   

  ).الصحيحة
هل واألحبة بعدما أخرجه قومه ودفعوا به إىل الصحراء وحرموه البلد واأل.. ال تلومونا على حب النيب

وذكريات صيب يتيم، ونظر إىل رماهلا وشعاا وبنياا وهو يودعها وداع مظلوم ومبتلى، نظرة حزن 
ولـوال قومـك   ! إنك أحـب أرض اهللا إيلّ : وحرية، نظرة املواطن الذي حرم وطنه ظلما وعدوانا

: اد مظفرا ليقل هلموبعد سنني من اإلبعاد والنفي واللجوء واملكائد واحلروب ع. أخرجوين ملا خرجت
  !.اذهبوا فأنتم الطلقاء.. ال تثريب عليكم اليوم.. ماذا تروين أين فاعل بكم
كان نبيا يف وحيه، رسوال يف تبليغ رسالته، وإنسانا يف بيته ومع زوجـه  .. ال تلومونا على حب النيب

الناس ذات مرة  كان جيعل ظهره مطية للحسن واحلسني، حىت يف أثناء الصالة، فأطال على. وأحفاده
فكرهت ) ركبين(فلما فرغ سألوه عن سبب إطالته، فقال إن ابين ارحتلين . السجود، فظنوا به الظنون

  .هذه بتلك: ويسابق زوجه، فتسبقه مرة ويسبقها مرة؛ فيقول هلا مداعبا. أن أعجله
ملا كان الناس  .كان مالزما أمته ومهومها، يعيش فرحها ويعيش أزماا.. ال تلومونا على حب النيب

وكـان  . حيفرون اخلندق حول املدينة اتقاء من هجوم قريش وحلفائها، كان الرسول معهم بفأسـه 
الناس يف ضنك شديد، فالتقى عليهم اجلوع والعطش والتعب والنصب لقلة ذات اليد ولدقة املوقف، 

أحشـاءهم،   فكان الناس يضعون حجرا على بطوم حىت تلتصق بأجسادهم فال توجعهم وال متزق
واشتكى القوم من هول املوقف ومن اجلوع املضين ورفعوا عن بطوم ليروا رسوهلم األحجار الـيت  

  .وضعوها
ال لوم، ال اعتذار، وإمنا قدوة ومنوذج، وصرب وتواضـع  ! ورفع النيب عن بطنه الشريفة فكان حجران

  !.وتوقف الزمن، وجثا التاريخ على ركبتيه يبحث عن رفيق. وصحبة
كان قواما صواما، يقوم ليله عابدا مسبحا متضرعا باكيا حىت تتفطـر  ...  تلومونا على حب النيبال

أتصنع هذا وقد غفر لك : " قدماه الشريفتان وتبتل حليته، فتتعجب زوجه وتقول له وكلها شفقة عليه
يف القيام والـذكر  فلماذا هذا اإلحبار : وكأن لسان حاهلا يقول".. اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 

يا عائشة، أفال أكـون عبـدا   : "والتذلل؟ فيجيبها بكل براءة احملب العاشق لربه والصادق مع نفسه
  ".شكورا؟

والقلم عاجز عن التعبري مبا يعج يف أعماقنا وذواتنا . هذه ومضات من حياة النيب، وأنا مقصر ال حمالة
ا مالذا حني العواصف، ودافعا حني الشـدائد،  ويبقى حب أمة لنبيه. من حب واحترام واتباع حملمد

فال تلومونا .. ويبقى حممد. ومغيثا حني اهلزائم، وأمال حني اليأس واإلحباط، وتواضعا حني االنتصار
  .على حب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
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=============================== 
 ال تولوهم األدبار

  
٦/١/١٤٢٧  

  حممد جالل القصاص
mgalkassas@hotmail.com  

يرمق أصحاب  -صلى اهللا عليه وسلم  -يوم احلديبية جلس سهيل بن عمرو وهو يفاوض رسول اهللا 
أي قوم واهللا، لقد وفـدت علـى   : (بعينيه وعاد حيدث قومه -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

يعظـم أصـحاب   على كسرى وقيصر والنجاشي، واهللا ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما ... امللوك
حممد حممدا، واهللا إن تنخم خنامة إال وقعت يف كف رجل منهم فدلَّك ا وجهه وجِلده، وإذا أمرهم 
ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصوام عنده وما حيدون إليه 

  )النظر تعظيما له
يف كل حني، ما كانوا يقتتلـون   -عليه وسلم صلى اهللا  -ومل يكن هذا حال الصحابة مع الرسول 

كي يدلكوا ا  -صلى اهللا عليه وسلم  -وال يترقبون خنامته  -على وضوءه ـ صلى اهللا عليه وسلم  
  .الصلح تباطئوا يف التنفيذ -صلى اهللا عليه وسلم  -وجوههم، بل يف ذات اليوم حني وقَّع رسول اهللا 

مقصودا ليعلم كم هي الصفوف ملتفة خلف نبيها وكم هـي ال   ولكن كان إظهار احملبة أمام العدو
  .-صلى اهللا عليه وسلم  -تفرط يف أي شيء يتعلق بنبيها حىت خنامته وماء وضوئه 

من ظفرمت به من رجال يهـود  : "-صلى اهللا عليه وسلم -ومسع حميصة بن مسعود قول رسول اهللا 
أي عدو اهللا : يضربه ويقول( -أخوه  -حويصة فوثب على رجل من جتار يهود وقتله فجعل " فاقتلوه
واهللا لقد أمرين بقتله مـن لـو   : فقلت: قال حميصة. ، أما واهللا لرب شحم يف بطنك من ماله!أقتلته؟

نعم واهللا لو أمـرين  : أ واهللا لو أمرك حممد بقتلي لقتلتين؟ قال: قال... أمرين بقتلك لضربت عنقك،
  ).فأسلم حويصة. ن دينا بلغ بك هذا لعجبواهللا إ: بضرب عنقك لضربتها، قال

  .-صلى اهللا عليه وسلم  -وكان هذا من بركة إظهار حب النيب 
كـأيب بكـر    -صلى اهللا عليه وسـلم   -وإن كلَّ من محل لقبا أو دعي له من صحابة رسول اهللا 

ا اللقب الصديق، وعمر الفاروق، وسيف اهللا خالد بن الوليد، وعثمان بن عفان وغريهم استحق هذ
بوقفه يف وقت شدة قلَّ من يقف فيها، فالصديق أظهر تصديقه حني تبجح املشركون وحارت عقول 
بعض املسلمني يف خرب الذهاب إىل بيت املقدس وصعود السماء العلى مث العودة يف ذات الليلة، وعمر 

تل القادة الثالث صدع باحلق يف وقت الضعف والشدة، وخالد قاد اجليش إىل فتحٍ يوم مؤتة بعد أن قُ
وهو . قيلت يوم العسرة) ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم(وتكالبت الروم وأقبلت كالبحر اللجاج، و

كي جيهز اجلـيش لقتـال    -صلى اهللا عليه وسلم  -ينثر دنانري الذهب أكواما يف حجر رسول اهللا 
  .الروم
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لْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئك أَعظَم درجةً من الَّذين أَنفَقُوا من بعد لَا يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ ا"... بل 
 بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهى ونسالْح اللَّه دعكُلّاً ولُوا وقَات١٠: احلديد" (و(  

دت عن الصفوف وأقبلت ويصور يل اخليال ما حيدث اليوم يف الدمنارك كسرِية من أراذل الكفار انفر
  .تشن الغارة على أعز ما لدينا، وأحب حبيب إىل قلب كل مسلم

مقصـور علـى هـؤالء     -صلى اهللا عليه وسلم  -وإن من اخلطأ أن يظن إخواننا أن سب الرسول 
األراذل من الناس، أو على هذه الفترة من الزمن فهو هوس قدمي حديث مستمر عند أهل الكفر مجيعا 

بالنور واهلدى، واجلديد يف األمر فقط هو هذا األسـلوب   -صلى اهللا عليه وسلم  -حممد منذ جاء 
  .الوقح، وهذا اإلصرار والعناد واالستخفاف مبليار مسلم

يف الدمنارك وغـري   -إن كل من يتدبر حال الكفار جيد أن القوم ليسوا سواء، فهناك عوام من الناس 
رمست صورة مشوهة لإلسالم ) املأل(يقته، بيننا وبينهم ثلة من ال يعرفون اإلسالم على حق -الدمنارك 

  .يف أعينهم جعلتهم يبغضون اإلسالم وهم ال يعرفونه على حقيقته
قَالُوا لَن نؤثرك : "ومن يدري علّهم إن اتضحت هلم احلقائق يتأسوا بسحرة فرعون ويقولون قولتهم

  )٧٢: طه" (ذي فَطَرنا فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضي هذه الْحياةَ الدنياعلَى ما جاءنا من الْبينات والَّ
 -يف الدمنارك وغري الـدمنارك   -وتعريف عوام الكفار  -صلى اهللا عليه وسلم  -فإظهار حب النيب 

لكاذبة اليت تضـل  ، والثبات يف وجهة هذه الثلة املارقة ا-صلى اهللا عليه وسلم -بشخص نبينا حممد 
قومها وتفتري الكذب على اهللا ورسوله هو واجب املرحلة اليوم، وال ينبغي أن جيلسنا االعتذار دون 

  .حتقيقة
 -الفكريـة   -هي معركة إعالمية واقتصادية، وقد حرم اهللا التويل يوم الزحف، واحلرب على أرضنا 

اليوم بالدفاع عن دينه، وكل مكلف  وال شروط للجهاد إن نزل العدو بأرض املسلمني، فكلٌ مكلف
  .والفرصة ساحنة. اليوم بالدعوة لإلسالم

  .أعز وأرفع من ذلك -صلى اهللا عليه وسلم  -إن االعتذار وحده ال يكفي فمقام نبينا 
وإن أمسى أهدافنا اليت ينبغي أن ال نكف احلديث عنها هو أن يسمع العامل باحلقيقة اليت خيفيها مـن  

حقيقة نبينا اخلُلقية واخللقية، وحقيقة دين اهللا اإلسالم، جيب أن ... األحبار والرهبان ضلوا وأضلوا من
تستنفر اهلمم لذلك، والضد يظهر حسنه الضد، فال مانع من التعريج على دين القوم وإظهار ما فيـه  

 وألنبياء اهللا، ومن كالم أشبه حبكايات املقاهي وأحاديث الصبية)للرب(من سب ،.  
  :س يف أذن كل من آمله فراق املسلمني وتشتت كلمتهم أقولوأمه

باألمس كانوا يف مىن بلباس واحد يدعون ... ومل الشمل أمر يسري إن ملك الزمام أهله... أمتنا خبري
صلى اهللا عليه  -ربا واحدا، ويطوفون حول بيت واحد، واليوم ها هم أوالء صفا واحدا خلف نبيهم 

  .-وسلم
مشاريع صادقة حتسن التعبري عن نفسها ألقبلوا يف صعيد واحد على قلـب رجـل    وواهللا لو وجدوا

  .واحد، فما تفرقوا يف الوديان إال حني مل احلادي، وغشهم الدليل
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==========================  
  ؟..ملاذا أساؤوا إلينا

  هـ١١/١/١٤٢٧نشرت جريدة الوطن يف 
  *شتيوي الغيثي

م ورمزه الديين األول حممد صلى اهللا عليه وسلم هي القضية األبرز ال تزال قضية اإلساءة لنيب اإلسال
يف احلراك الدويل واحلراك الشعيب منذ ظهور الرسومات الكاريكاتوريـة يف الصـحيفة الدمناركيـة    

، ومع االعتذارات اليت قدمتها كل من احلكومة الدمناركية والصحيفة اليت نشرت )اليوالند بوسطن(
أن الوضع اإلسالمي ال يزال يغلي من الداخل، وما يزال الشعور اإلسالمي على هذه الرسومات، إال 

أشده، إلحساسه أن االعتذار قد جاء متأخراً كثرياً، وإلحساسه أيضاً أن هذا االعتذار كان مقتضـباً  
وغري واضح املعامل مما يوحي باضطرار احلكومة ومعها الصحيفة إىل هذا االعتذار دون توجه حقيقي 

  .بلهما يشفي غليل املشاعر اإلسالمية اليت أساؤوا إليها يف رمزها الديين األعظممن ق
 ولقد جنحت نسبياً املقاطعة الشعبية االقتصادية اليت انتهجتها بعض الشعوب العربية واإلسالمية كرد

لنـا  سلمي ورد حضاري جتاه إساءات الصحيفة وجتاه تواطؤ احلكومة الدمناركية، مما أعاد االعتبار 
كمسلمني بني أكثر الدول األوروبية والغربية بشكل عام، وهذا يف رأيي تطور عام يف الذهنية العربية، 
كوا تنتهج السلمية يف موازناا الدولية وصراعاا الدينية مع من تعتربهم داخلني يف منظومة الصراع 

  .يف احلراك السياسي الديين كما حتاول بعض األيديولوجيات قول ذلك وفرضه كجدلية دينية
ولقد أكدت يف املقال السابق على ضرورة عدم القيام بعمليات العنف جتاه اآلخر بسبب أنه يضـر  
بالقضية اليت حياول بعض املسؤولني وغري املسؤولني من املسلمني التعامل معهـا حبكمـة واتـزان    

دو أن ما كنا خنشاه وما حذرنا حضاري، وباالعتماد على القوانني الدولية يف مثل هذه املواضيع، ويب
منه قد حصل يف بعض األطراف، ففي لبنان مثالً قد مت اقتحام مبىن السفارة الدمناركية وإحراقهـا،  

ومت كسر أحد الصلبان فيها، وأخشى ما أخشاه أن يتفجر الوضع يف لبنان فضالً عن غريها، مما .. بل
بنانيون املسيحيون، وهنا يكون الطرف اإلسـالمي  جيعل حرباً طائفية تلوح يف األفق لو مل يتعقل الل

الغاضب قد خلق له األعداء من الداخل والذي كان يتعايش معه تعايشاً يومياً فما بالـك باخلـارج   
والغرب املسيحي عامة، والذين حنن حباجة إىل جلبهم إىل منطقة حقوقنـا القانونيـة يف القضـية،    

واحلق كما (سيحي هناك حبقنا فيها وتعاطفهم معنا، وخصوصاً بعد أن صرح بعض رجاالت الدين امل
، وأفعال العنف املتمثلة بإحراق مبىن السفارة قد تضر بالقضية إن مل )يقولون هو ما شهدت به األعداء

تكن قد أضرت بالفعل إال أن يكون العقل املسيحي يف لبنان والعامل أكثر تفهماً، وعلى ذلك فكـل  
األطراف اإلسالمية معتمدةً على أدبيات القوانني أو األعراف الدولية يف  احملاوالت اليت تنتهجها بعض

  .جلب اآلخر الغريب خاصة إىل صف القضية اإلسالمية قد تذهب مع الريح
يف العامل كله تتصاعد األصوليات املتطرفة مستغلةً مجيع األوضاع لصاحلها، جاعلةً من احلدث فرصةً 

از، واستخدام مجيع حروا األيديولوجية الفكرية مع اآلخر الذي لتصعيد أصوليتها ورفع صوا النش
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ال يتقاطع معها يف الرؤية أو التوجه أو الدين، ولذلك فهي تسعى إىل إشعال فتيل التطرف واإلرهاب 
ففي السويد مثالً بدأ اليمني املتطرف مبحاولة إعادة رسوم كاريكاتوريـة  . الفكري واإلقصاء الديين

قة خمصصة هلذا اهلدف لتعبث بصورة الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم اجلميلة يف جديدةً يف مساب
أذهان غرينا، وكإهانة مقصودة جلموع املسلمني، بكل ما تراه نظرا املتطرفة، وبكل ما متلي عليها 

لتوجـه،  أيديولوجيتها األصولية اليت حنن متأكدون أن الكثري من مسيحيي العامل ال يشاركوا هذا ا
  .وهذه األصوليات ال تعترف بكل القوانني الدولية يف عدم اإلساءة ألديان، واحترام مشاعر معتنقيها

ويف عاملنا اإلسالمي، كطرف آخر ومعين يف القضية، فإننا ال نستطيع التغافل عن كـل مـا تفعلـه    
فقط هي املمثلة الوحيـدة  األصوليات اإلسالمية املتطرفة هنا وهناك، حىت بعد قضية اإلساءة، وكأا 

لإلسالم، فاستغالل هذا احلدث لتربير تصرفام اخلرقاء جتاه كل ما هو غريب جعل اآلخر املسيحي يف 
دائرة االام املطلق كونه خمالفا يف املعتقد والديانة، وهذا واضح يف بعض الرسائل اليت يتداوهلا البعض 

جلوال، ويف هذه الرسائل من مقومات اخلطاب املضمر أحيانا عشوائية أو غري عشوائية على اهلاتف ا
  .واهلامشي وكل أدواته ما جيعلنا نقرها يف هذا التحليل

  
لقد أساءت هذه األصوليات اإلرهابية لإلسالم قبل أن تسيء إىل غريه باعتمادها كل آليات العنـف  

جز األعناق لغـري املسـلمني   املنظم وغري املنظم، وباعتمادها التكفري العقدي جتاه املسلم املخالف، و
أحياناً وذحبهم كاخلراف بصمت وبدماٍء باردة، واألسوأ من ذلك، هذا االعتماد الكبري على الـنص  
الديين بتأويله من قبلهم وجتيريه لصاحلهم للتدليل على صحة أعماهلم؛ ومبا أم الصوت األعلـى يف  

تبحث عن التأزم قبل التواصل، فقد أصبحت معركة الشد واإلرخاء يف العالقة مع اآلخر، وهي عالقة 
الصورة النمطية لإلسالم يف التصور الغريب هي ما يتعامل به اإلرهاب من آليات تلصـق باإلسـالم   
تعسفاً، وهنا تصبح القضية بالنسبة لبعض املتطرفني يف الغرب صراع أيديولوجيات، متاما كما هـو  

رى، ولذلك سوف يسمح بعض املتطـرفني الغـربيني   التفكري عند املتطرف اإلسالمي يف اجلهة األخ
ألنفسهم بالتطاول على الرمز اإلسالمي األول حممد صلى اهللا عليه وسلم بأي طريقة كانت كمـا  
حصل يف الرسومات الكاريكاتورية يف الصحيفة الدمناركية، وهنا يكون البادئ أظلم بالنسبة لوجهة 

  .نظر املتطرف املسيحي الغريب
صل من األطراف اإلسالمية املستنرية بكل أطيافها اإلسالمية والليرباليـة، بسـبب مـن    والتأخر احلا

خفوت صوا العقالين يف التأثري على أكثر املواقع اإلسالمية حساسية، جيعل من القضـية خاسـرة   
حضارياً قبل أن ختسر دينياً أو سياسياً، والذي نرجوه منها هو التسارع لتصحيح صورة اإلسالم عند 

آلخر باللغة اليت يفهموا كلغة التعايش والتحاور السلمي، وبالثقافة اليت يتداولوا كثقافة الصورة، ا
وبالعقل الذي حيترمونه كالعقل العلمي والفلسفي، وإال فإن اجلهود ضائعة فيما ليس مـن صـاحلنا   

  .كمسلمني نبحث عن من حيترمنا من األديان األخرى
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نع ا املسلمون، فما املانع لو استخدمت التقنية السينمائية مثال لتصحيح الوسائل سهلة وميسرة لو اقت
صورة اإلسالم جتاه اآلخر كما استخدمها املخرج العاملي مصطفى العقاد رمحه اهللا يف فيلمه العظـيم  

وهو باملناسبة فـيلم غـريب   ! ؟)..مملكة السماء(، أو كما حصل يف الفيلم األكثر من رائع )الرسالة(
صنوع بالطريقة الغربية اهلوليودية، لكن املخرج كان منصفاً يف تعامله مع املسلمني مع أنه يهودي وم

  .الديانة
حنن كمسلمني حنتاج أن تصبح قضيتنا عادلةً حضارياً كون العامل أمجع ينظر بعني االحترام للطـرف  

لغريب حالياً، وال ميكن أن تصبح األرقى حضارياً، كاالحترام الذي حظيت به الدولة املاليزية يف العامل ا
قضيتنا عادلةً من غري أن ينتهج املسلمون رؤيةً حضاريةً جديدةً يف التعامل مع الذات اإلسالمية قبـل  

  .اآلخر الغريب أو الشرقي
  كاتب سعودي*

  ملاذا الرسول صلى اهللا عليه وسلم؟
  حسونة محاد: الكاتب

لغربية من نشرِ بعضِ صحف هذه الـدول الرسـوم   إنَّ ما حدث مؤخرا يف الدمنارك وبعض الدول ا
حتت زعم حرية الرأي والتعبري مـا هـو إال    -صلى اهللا عليه وسلم -الكاريكاتريية املسيئة للرسول

ما هو إال طلقةٌ يف حربٍ طويلة ومسـتمرة  .. إن صح التعبري" موجةٌ يف حبرِ مرضِ كراهية اإلسالم"
  .ضد اإلسالمِ

  .ض كراهية اإلسالم إىل وباٍء انتشر بني معظم الغربيني من غري املسلمنيهذه املوجة حولت مر
: صلى اهللا عليه وسلم؟ أو مبعىن آخر -ملاذا يوجه الغرب اإلساءةَ لشخص الرسول: ولكن السؤالَ هنا

  !ملاذا الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالذات؟
  :يلي أرادت أن تجيب عن هذا السؤال فيما) إخوان أون الين(

  والء للقائد
أستاذ اجليولوجيا بكلية العلوم، وعضو مكتب إرشـاد مجاعـة اإلخـوان     -رشاد البيومي. يقول د

ويوجهوا  -صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم -إن الغرب وجه اإلساءةَ للرسول: "-املسلمني
سهم، فهم عندما يريدون أن له دائما؛ ألم يستشعرون مدى والء املسلمني لقائدهم وقدسيته يف نفو

صلى اهللا عليه وعلى آله وصـحبه   -يسيئوا للمسلمني ويستفزوا مشاعرهم ال جيدون سوى الرسول
ولكن رب ضارة نافعة؛ فهم ختيلوا أن املسلمني أصبحوا هباًء منثورا، وظنوا أم سيسـيئون   -وسلم

ان الرد كما نراه اآلن من انتفاضة لكل إىل مقدسات املسلمني دون أن يتحرك أحد منهم لذلك، فك
الشعوب العربية واإلسالمية، وإن كنت أمتىن أن يكون ذلك على مسـتوى احلكومـات العربيـة    

  ".واإلسالمية أيضا باختاذ موقف موحد جتاه هذا املوضوع
 ه واختذوا بعضاإلجراءات وأكد بيومي أن الغرب لن ينتهي عن ذلك إال إذا أدرك املسلمون خطورت

الفعلية والعملية جتاه ذلك، مثل املقاطعة وتوضيح صورة اإلسالم احلسنة يف الغرب، إضافةً إىل وجود 
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واقعٍ إسالمي صحيح يف الدول اإلسالمية من خالل تطبيق مبادئ وتعاليمِ اإلسـالم الصـحيحة يف   
  .أنفسنا وعلى أراضينا؛ حىت يقتدي به غرينا من غري املسلمني

استخدام الوقاحة حتت زعم حرية الرأي والتعبريِ ما هو إال نوع من اهلبوط من قيمة اإلنسان ويرى أن 
  .والعلمِ وكلِّ شيٍء

  هجوم على اإلسالم
 -أن ذلك ليس هجوما على شـخص الرسـول   -أستاذ علم األخالق -أمحد عبد الرمحن. ويرى د

هجوم على اإلسالم بصفة عامة، ووجهـوا  فقط؛ وإمنا هو  -صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم
بالذات؛ ألنه هو ممثلُ اإلسـالم، وهـو    -صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم -اإلساءة للرسول

الذي جاء بالرسالة وقاد املسلمني، ووسع رقعةَ الدولة اإلسالمية اليت وصلت بعده إىل األندلس يف أقلَّ 
ك أثرا يف نفوسهم جتاه اإلسالم واملسلمني، ولذلك ال بد من وجود من قرن هجري، وهذا دائما يتر

سياسات تربوية وفنية وعلمية وإعالمية تكشف ذلك وتوضحه للمسلمني؛ حىت ينتبهوا، وأكد أنـه  
طاملا ظل املصحف موجودا يف نفوس وقلوب املسلمني فلن يصل هؤالء إىل هدفهم وهو حمو اإلسالم 

ا العدوان أنتج صحوةً عظيمةً للمسلمني، وأعتقد أنه لن تستطيع أية صحيفة من الوجود، وأكد أن هذ
  .يف العامل أن تتجرأ أو تقوم مبثل هذا العمل مرةً أخرى

  تشويه للرمز
إن : "-أستاذ الدعوة اإلسالمية جبامعة األزهر وعميد كلية الدعوة سـابقًا  -طلعت عفيفي. ويقول د

؛ ألم يعتربونه الرمز الذي ينتسب إليه -ه وعلى آله وصحبه وسلمصلى اهللا علي -اهلجوم على النيب
فإم  -صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم -املسلمون، فإذا جنح هؤالء يف تشويه صورة الرسول

  .بذلك ينجحون يف ضرب اإلسالم ككل
ط؛ ولكن قُصد فق -صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم -وأكد أن ما حدث مل يقصد به الرسولُ

  .-صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم -به دعوته
 وأن الغرب يأخذ مبقولة ،بني احلق والباطل قائم ويرى أن اهلجوم على اإلسالم لن ينتهي؛ ألن التدافع

  ".عدوك هو عدو دينك"أن 
عيلُه أكثر من إن رد الفعل الذي حدث من قبل املسلمني جتاه ذلك شيٌء طيب، ولكن جيب تف: وقال

ذلك، واستخدام الوسائل الدبلوماسية للضغط على الغرب، وينبغي علـى قـادة الـدول العربيـة     
واإلسالمية أن يكون هلم موقف إجيايب رمسي يرضي شعوبهم؛ حىت يتراجع الغرب عن إهانة املسلمني 

  .وسب مقدسام
حرصهم علـى الـدنيا، وعـدم    وأكد أن من أسباب اهلجوم على اإلسالم هو ضعف املسلمني، و

إِنهم إِنْ يظْهروا علَيكُم يرجموكُم أَو ؟: استعدادهم للتضحية، وجيب أن ينتبه املسلمون لقول اهللا تعاىل
أي ترتفع مرتلتهم فوق .. ، ويظهروا عليكم)الكهف(؟ )٢٠(يعيدوكُم في ملَّتهِم ولَن تفْلحوا إِذًا أَبدا 
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مرتلة املسلمني، فإذا وصلوا إىل هذا األمر فال بد أن يدبروا لإلسالم، علما بأن طبيعةَ الكفر هي الغلُّ 
  .واحلقد واحليل واملكر

  حرب معلنة
إن الغرب من غريِ املسلمني لديهم اعتقاد يف أمـور  : "-مدرس بآداب املنوفية -منري مجعة. ويقول د

مد، وأن حممدا ليس نبيا، ولكن مدعيا للنبوة، ولكـي يصـلوا إىل   معينة، وهي أن القرآن من عند حم
والقرآنَ  -صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم -هذين النقطتني ال بد أن يشوهوا صورةَ الرسول

الكرمي، وتشويه صورة اإلسالم بصفة عامة؛ ألم الحظوا أن اإلسالم أسرع األديان انتشارا يف العامل، 
سبتمرب ودخول الكثري من  ١١ا يحدث عندهم ذعرا وخوفًا شديدا جدا، وخاصة بعد أحداث وهذ

  .الغرب يف اإلسالم
ومثل هذه األمور جتعلهم يتصرفون على مجيع املستويات، ويوزعون األدوار عليهم باسم احلرية للعمل 

  .على احلد من انتشار اإلسالم
ليست خفيةً على أحد، وإن كان بعضها باردا وبعضها سـاخنا،  واعترب مجعةُ أن هذه حرب معلنة و

بعضها بالصواريخ وبعضها بالتشويش املتعمد، وما حيدث يف جوانتانامو والعراق وأفغانستان وسوريا 
  .إخل أكرب دليلٍ على ذلك، وكله حماولة لتصريف الغيظ واحلقد جتاه اإلسالم املسلمني.. ولبنان

وال يزالُونَ يقَـاتلُونكُم حتـى   ؟: سالمِ واملسلمني ال تنتهي مصداقًا لقوله تعاىلوأكد أن اإلساءةَ لإل
وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من ؟: وقوله تعاىل) ٢١٧من اآلية : البقرة(؟ يردوكُم عن دينِكُم إِنْ استطَاعوا

أي .. وترهبـون ). ٦٠من اآليـة  : األنفال(؟ نَ بِه عدو اللَّه وعدوكُمقُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبو
متنعوهم من التعدي على اإلسالم واملسلمني، وليس لالعتداء عليهم؛ ألنَّ العدة يف اإلسـالم تكـون   

شامالً،  لردع األعداء وليس االعتداَء عليهم، ولذلك جيب أن نربي جيالً مسلما فامهًا إلسالمه فهما
  .وال يقتصر على ردود فعل مؤقتة فقط

ونقول للغرب شكرا على أنكم أيقظتم فينا شيئًا من حب اإلسالم ومقدساته، ولو أن دعاةَ املسلمني 
أنفقوا أضعاف ما أنفقوه اآلن على الدعوة ما كانوا يستطيعون إيقاظَ عشرِ ما فعله الغرب جراء هذه 

  .احلملة الشرسة على اإلسالم
  .ملاذا ال توجد أي صورة للنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم يف أي مكان يف العامل ؟

ــواب  ــؤال وجــــ ــالم ســــ ــع اإلســــ ــن موقــــ  : :مــــ
======================  

  .ملاذا ال توجد أي صورة للنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم يف أي مكان يف العامل ؟
  :اجلواب

  احلمد هللا
صل إىل الشرك باهللا ، ومن هذه الوسائل التصوير فقد جاءت جاءت الشريعة بسد كلِّ باب يو

 ةَ أُمشائع نالشريعة بتحرمي الصورة ، ولعن من يفعل ذلك بل جاء الوعيد الشديد ملن فعل ذلك ، فع
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ف ةشبا بِالْحهنأَيةً را كَنِيستةَ ذَكَرلَمس أُمةَ وبِيبح أَنَّ أُم نِنيمؤالْم لَّى اللَّهص بِيلنا لتفَذَكَر اوِيرصا تيه
إِنَّ أُولَئك إِذَا كَانَ فيهِم الرجلُ الصالح فَمات بنوا علَى قَبرِه مسجِدا وصوروا : ( علَيه وسلَّم فَقَالَ 

دنلْقِ عالْخ اررش كفَأُولَئ روالص لْكت يهف  ةاميالْق موي وعن ) ٤٠٩/الصالة( رواه البخاري) اللَّه ،
قرامٍ لي علَى عائشةَ رضي اللَّه عنها قالت قَدم رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من سفَرٍ وقَد سترت بِ

ر آها ريلُ ، فَلَماثما تيهي فل ةوهس موا يذَاباسِ عالن دقَالَ أَشو كَهته لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهس
 ٥٤٩٨/اللباس( رواه البخاري ) الْقيامة الَّذين يضاهونَ بِخلْقِ اللَّه قَالَت فَجعلْناه وِسادةً أَو وِسادتينِ 

إِنَّ أَشد الناسِ عذَابا : ( سمعت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ : الَ ، وعن عبد اهللا بن مسعود قَ) 
فكيف يأذن بعمل صورة له ، )  ٥٤٩٤/اللباس( رواه البخاري ) عند اللَّه يوم الْقيامة الْمصورونَ 

  .ألم يعلمون احلكم بالتحرمي  ولذلك مل جيرؤ أحد من الصحابة على رسم صورة له
، وقد حذَّر  ١٧١/النساء ) يا أهل الكتاب ال تغلو يف دينكم : ( وحذر اهللا عز وجل من الغلو فقال 

ال : ( النيب صلى اهللا عليه وسلم من أي فعلٍ يكون فيه غُلُو يف حقه صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
، رواه البخاري ) رمي ، إنما أنا عبد ، فقولوا عبد اهللا ورسوله تطْرونِي كما أَطْرت النصارى ابن م

ما جاء أنّ سبب كُفْر بين : ، وقد بوب اإلمام حممد بن عبد الوهاب باب ) ٣١٨٩/أحاديث األنبياء(
ويف الصحيح عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قول اهللا تعاىل : " قال ... آدم هو الغلو يف الصاحلني 

: ، قال  ٢٣/نوح) وقالوا ال تذَرنَّ آهلَتكُم وال تذَرنَّ وداً وال سواعاً وال يغوثَ ويعوق ونسراً  : (
هذه أمساء رجال صاحلني من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم أن انصبوا إىل جمالسهم 

ومل تعبد ، حىت إذا هلك أولئك ونسي العلم  ففعلوا. اليت كانوا جيلسون فيها أنصابا ومسوها بأمسائهم 
ملا ماتوا عكفوا على قبورهم مث صوروا هلم : قال غري واحد من السلف : " ، قال ابن القيم " عبدت 

فتح ايد شرح كتاب التوحيد لعبد الرمحن بن حسن " التماثيل مث طال عليهم األمد فعبدوهم 
  . ٢١٩/ص

  . عليه وسلم ألنه جاء بالتحذير منها ألا أدت إىل الشرك ولذلك ال توجد صورة للنيب صلى اهللا
ومقتضى شهادة أن حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أن نؤمن به ومبا جاء به ، ولو مل توجد 

له أي صورة ، واملؤمنون ال حيتاجون إىل صورة له حىت يتبعوه ، مث إن وصفه الثابت يف الروايات 
  :ورته ومن أوصافه صلى اهللا عليه وسلم الواردة الصحيحة يغين عن ص

  كان عليه الصالة والسالم أحسن الناس وجهاً -١
  كان عريض ما بني املنكبني -٢
  ليس بالطويل وال بالقصري -٣
  .مستدير الوجه ووجهه مشرب حبمرة  -٤
  .الشديد سواد الْعينِ : أدعج العني وهو  -٥
  الطَّوِيلُ: أَهدب اَألشفَارِ  -٦
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يكَةً وهو خاتم النبِيني أَجود الناسِ كَفَّا وأَشرحهم صدرا وأَصدق الناسِ لَهجةً وأَلْينهم عرِ -٧
  م أَر قَبلَه وال بعده مثْلَهوأَكْرمهم عشرةً من رآه بديهةً هابه ومن خالَطَه معرِفَةً أَحبه يقُولُ ناعته لَ

  .وغريه من كتب السنة يف وصفه عليه الصالة والسالم ) ٣٥٧١/املناقب( يراجع سنن الترمذي 
وال شك أن املؤمنني يتمنون لقاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ولذلك جاء يف احلديث عن أَبِي هريرةَ أَنَّ 

لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسقَالَ  ر لَّمسو هلَيع ) : لَو مهدأَح دوي يدعونَ بكُوني اسا نبي حي لتأُم دأَش نم
 هالمو هلآنِي بِأَهوال شك أن حمبته صلى اهللا عليه وسلم ) ٥٠٦٠/اجلنة وصفة نعيمها(رواه مسلم ) ر

ه عليه الصالة والسالم رؤيته يف املنام ، وتكون رؤيته واتباعه سبب لالجتماع به يف اجلنة ، ومن حمبت
سمعت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ : على صفته الصحيحة فقد ثبت من حديث أيب هريرةَ قَالَ 

قَالَ أَبو عبد اللَّه قَالَ ابن سريِين ) انُ بِي من رآنِي في الْمنامِ فَسيرانِي في الْيقَظَة وال يتمثَّلُ الشيطَ: ( 
  .واهللا املوفق وصلى اهللا على نبينا حممد ) . ٦٤٧٨/التعبري( إِذَا رآه في صورته رواه البخاري 

  اإلسالم سؤال وجواب
  )www.islam-qa.com(الشيخ حممد صاحل املنجد 

=======================  
  ن حنب رسولنا حممداً صلى اهللا عليه وسلم؟ملاذا جيب علينا أ

  :السؤال
( ملاذا جيب علينا أن حنب ونطيع ونتبع وحنترم رسولنا حممداً صلى اهللا عليه وسلم إىل أقصى درجة؟ 

  ) .أو أكثر من أي شخص آخر
  :اجلواب

  احلمد هللا
وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا : ( عاىل أوجب اهللا تعاىل علينا طاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال اهللا ت -١

 بِنيالغُ الْما الْبنولسلَى را عموا أَنلَمفَاع متلَّيووا فَإِنْ تذَراحولَ وس٩٢/املائدة) الر .  
مـن  : ( وأخرب اهللا تعاىل أن طاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم هي طاعة هللا تعاىل ، قال اهللا تعاىل  -٢

  ٨٠/النساء) يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظاً 
وحذَّر اهللا عز وجل من التويل عن طاعته ، وأن هذا قد يصيب املسلم بالفتنة وهي فتنة الشرك ،  -٣

نكُم كَدعاِء بعضكُم بعضاً قَد يعلَم اللَّه الَّذين يتسلَّلُونَ ال تجعلُوا دعاَء الرسولِ بي: ( قال اهللا عز وجل 
 ـيمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحاذاً فَلْيول كُمن٦٣/النـور )  م 

ذي أعطاه لنبيه صلى اهللا عليه وسلم يستوجب من املؤمنني احتـرام  وأخرب اهللا تعاىل أن مقام النبوة ال
لتؤمنوا بِاللَّه * إناأَرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذيرا : ( النيب صلى اهللا عليه وسلم وتوقريه ، قال اهللا تعاىل 

ةً وكْرب وهحبستو وهقِّروتو وهرزعتو هولسريال و٩-٨/الفتح) أَص  
وال يتم إميان املسلم حىت حيب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، بل حىت يكون النيب صلى اهللا عليـه   -٤

قال النيب صلى اهللا عليـه  : عن أنس قال . وسلم أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أمجعني 
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( رواه البخاري ) ه وولده والناس أمجعني ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والد: ( وسلم 
  ) . ٤٤( ومسلم )  ١٥

كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن اخلطـاب ،  : وعن عبد اهللا بن هشام قال 
فقال النيب صـلى اهللا  . يا رسول اهللا ، ألنت أحب إيل من كل شيء ، إال من نفسي : فقال له عمر
فإنـه اآلن  : فقال له عمر ) نفسي بيده حىت أكون أحب إليك من نفسك ال والذي : ( عليه وسلم 

( رواه البخاري ) اآلن يا عمر : ( فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . واهللا ألنت أحب إيل من نفسي 
٦٢٥٧ . (  

م وتعظيمـه  وأما السبب يف وجوب حمبته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 
 هلَيع لَّى اللَّهأكثر من أي شخص فألن أعظم اخلري يف الدنيا واآلخرة ال حيصل لنا إال على يد النيب ص
وسلَّم باإلميان به واتباعه ، وذلك أنه ال جناة ألحد من عذاب اهللا ، وال وصول له إىل رمحـة اهللا إال  

واتباعه ، وهو الذى ينجيه اهللا به من عـذاب الـدنيا    بواسطة الرسول ؛ باإلميان به وحمبته ومواالته
فأعظم النعم وأنفعها نعمة اإلميان ، وال حتصل . واآلخرة ، وهو الذى يوصله إىل خري الدنيا واآلخرة 

إال به وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله ؛ فإنه الذى خيرج اهللا به من الظلمات إىل النور ، 
  ٢٧/٢٤٦اهـ جمموع الفتاوى ..) أما نفسه وأهله فال يغنون عنه من اهللا شيئا ال طريق له إال هو ، و
إِذَا تأَمل العبد النفْع الْحاصل لَه من جِهة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الَّذي : وقال بعض أهل العلم 

إِميان ، علم أَنه سبب بقَاء نفْسه الْبقَاء اَألبدي في النعـيم  أَخرجه اهللا به من ظُلُمات الْكُفْر إِلَى نور الْ
 يدمرات ، السفَاعتوه االنجيع ومج نظَم مأَع كفْعه بِذَلأَنَّ ن ملعظّه ، وكُون حأَنْ ي كذَلل قحتفَاس

الناس يتفَاوتونَ في ذَلك بِحسبِ استحضار ذَلك والْغفْلَـة عنـه ،    ولَكن، من محبته أَوفَر من غَيره 
لْمحبة وكلّ من آمن بِالنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِميانا صحيحا ال يخلُو عن وِجدان شيء من تلْك ا

ومنهم من أَخـذَ  ، فَمنهم من أَخذَ من تلْك الْمرتبة بِالْحظِّ اَألوفَى . فَاوِتونَ غَير أَنهم مت، الراجِحة 
، كَمن كَانَ مستغرِقًا في الشهوات محجوبا في الْغفَالت في أَكْثَر اَألوقَـات  ، منها بِالْحظِّ الْأَدنى 

نري مالْكَث نته لَكيؤإِلَى ر اقتشا لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِيالن رإِذَا ذُك ملـه   ، هلَـى أَها عرهثؤثُ ييبِح
انظر فتح الباري . واَللَّه الْمستعان ، وولَده وماله ووالده ، غَير أَنَّ ذَلك سرِيع الزوال بِتوالي الْغفَلَات 

١/٥٩ .  
  . ٦/األحزاب) النبِي أَولَى بِالْمؤمنِني من أَنفُِسهِم : ( وإىل هذا املعىن يشري قول اهللا عز وجل 

  :قال ابن كثري رمحه اهللا 
قد علم شفقة رسوله صلى اهللا عليه وسلم على أمته ، ونصحه هلم ، فجعله أوىل م من أنفسهم ، ( 

  . ٦/٣٨٠)  وحكمه فيهم مقدما على اختيارهم
  :وقال الشيخ ابن سعدي رمحه اهللا 

خيرب تعاىل املؤمنني خربا يعرفون به حالة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ومرتبته ؛ فيعاملونه مبقتضى ( 
 أقرب ما لإلنسان ، وأوىل ما له نفسه ،) : النبِي أَولَى بِالْمؤمنِني من أَنفُِسهِم : ( تلك احلالة ، فقال 
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فالرسول أوىل به من نفسه ، ألنه عليه الصالة والسالم ، بذل هلم من النصح والشفقة والرأفة ، مـا  
كان به أرحم اخللق وأرأفهم ، فرسول اهللا أعظم اخللق منة عليهم من كل أحد ، فإنه مل يصل إليهم 

فلذلك وجب عليه . مثقال ذرة من خري ، وال اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إال على يديه وبسببه 
أنه إذا تعارض مراد النفس ، أو مراد أحد من الناس مع مراد الرسول أن يقدم مرا الرسول ، وأن ال 
يعارض قول الرسول بقول أحد كائنا من كان ، وأن يفدوه بأنفسهم وأمواهلم وأوالدهم ، ويقدموا 

  اهـ) . ني يديه حمبته على حمبة اخللق كلهم ، وأال يقولوا حىت يقول ، وال يقدموا ب
وحاصل ما ذكره أهل العلم يف بيان ذلك أن غضب اهللا والنار مها أعظم مرهوب للعبد ؛ وال جنـاة  
منها إال على يد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ورضى اهللا واجلنة مها أعظم مطلوبه ، وال فوز ما 

  .إال على يد الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
مثَلي ومثَلُكُم كَمثَلِ رجلٍ أَوقَد نارا فَجعلَ : ( النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله وإىل األمر األول يشري 

) لَّتونَ من يدي الْجنادب والْفَراش يقَعن فيها وهو يذُبهن عنها وأَنا آخذٌ بِحجزِكُم عن النارِ وأَنتم تفَ
  .من حديث أيب هريرة  ٣٤٢٧ن حديث جابر ، وحنوه يف البخاري م ٢٢٨٥مسلم 

  هو الَّذي يطري كَالْبعوضِ: قَالَ الْخليل ) َالفَراش ( { 
  .والْجنادب هذَا الصرار الَّذي يشبِه الْجراد ، فَجمع جندب ) الْجنادب ( وأَما 
  .ِإلقْدام والْوقُوع في اُألمور الشاقَّة من غَير تثَبت فَهو ا) التقَحم ( أَما 
 ز ( وجاوِيل ) الْحرالسار ود اِإلزقعم يهة وزجع حمج.  

بِم نيفالخالْمو نيلاهاقُط الْجست هبش لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص هيث أَندود الْحقْصمو ماوهشو يهِماصع
وقَبضه علَى مواضع الْمنع منهم ، مع منعه إِياهم ، وحرصهم علَى الْوقُوع في ذَلك ، في نار اآلخرة 

سـاعٍ  ، لَاك نفْسه وكالهما حرِيص علَى ه، لهواه وضعف تميِيزه ، بِتساقُط الْفراش في نار الدنيا ، 
 هلهجل كي ذَلشرح مسلم ، للنووي} . ) ف  

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهـا   : ( وأما الثاين فيشري إليه قوله صى قَـالُوا يأَب نةَ إِال منلُونَ الْجخدي يتكُلُّ أُم
خنِي دأَطَاع نى قَالَ مأْبي نمو ولَ اللَّهسى رأَب انِي فَقَدصع نمةَ ونمـن   ٧٢٨٠البخـاري  ) لَ الْج

  حديث أيب هريرة
  .واهللا املوفق 

  )www.islam-qa.com(اإلسالم سؤال وجواب 
===========================  

  صلى اهللا عليه وسلم  لن نرضى بأقل من االعتذار ومعاقبة املسيئني للرسول
 

  عبد السالم البلوي ـ الرياض
ا املفيت العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء عبد العزيـز آل  دع

املسؤولني يف حكومة الدمنارك إىل حماسبة الصحيفة اليت نشرت صوراً وقحة وتعليقات قبيحة ، الشيخ
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  .مصاحبة هلا زعم ناشروها أا متثل الرسول الكرمي حممد صلى اهللا عليه وسلم
  
ما طالب مساحته يف بيان أصدره أمس بإلزام الصحيفة باالعتذار عن جرميتها النكراء وتوقيع اجلزاء ك

مؤكداً مساحته أن هذا أقل ما يطالب به املسـلمون  ، الرادع على من شارك يف إثارة هذا املوضوع 
م مـن أمل واسـتياء   نظراً ملا أثاره هذا اهلجوم الوقح على نيب االسالم عليه أفضل الصالة وأمت التسلي

، احلمد هللا رب العـاملني : وفيما يلي نص البيان..وأذى جلميع املسلمني يف مشارق األرض ومغارا 
وال عدوان إال على الظاملني والصالة والسالم على خري اخللق أمجعني نبينا ورسولنا ، والعاقبة للمتقني

فقد بعث اهللا نبيه حممداً صلى اهللا : ا بعد أم، حممد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه إىل يوم الدين
بعثه للناس كافـة  ، وداعياً إىل اهللا بإذنه وسراجاً منرياً ، بشرياً ونذيراً ، عليه وسلم على فترة الرسل

يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بـاحلق  '' كما قال سبحانه ، أبيضهم وأسودهم ، عرم وعجمهم 
وما أرسلناك إال كافـة  ( وقال) يها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعاًقل يا أ( وقال تعاىل'' من ربكم

  ).للناس بشرياً ونذيراً
قل لئن اجتمعت ( كما قال تعاىل ، الذي هو معجزته اخلالدة، القران الكرمي ، وأنزل عليه خري كتبه 

وتعهد اهللا حبفظه من  )االنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان لبعض ظهرياً
، ليبقى مشعالً مضيئاً )إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون( حيث يقول، أن متسه يد التغيري والتبديل 

وكذلك ( قال سبحانه، إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، تستهدي به البشرية يف مسريا الدائمة 
ب وال اإلميان ولكن جعلناه نوراً دي به مـن  أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتا

وجعل أتباع نبيه حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم    ) نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم
قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفـر  ( قال تعاىل، والتمسك بسنته موجباً حملبته سبحانه 

  ) .لكم ذنوبكم
( وقولـه ) من يطع الرسول فقد أطاع اهللا(  الكثري من اآليات كقوله سبحانهوقرن طاعته بطاعته يف

ومن يطع اهللا والرسول فأولئـك  ( وقوله) ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها األار
  .وغريها من اآليات ) مع الذين أنعم اهللا عليهم

م وأبناؤكم وإخـوانكم وأزواجكـم   قل إن كان اباؤك( و أوجب حمبته على اخللق كما قال تعاىل
وكما يف احلديث الصحيح من قول ) أحب إليكم من اهللا ورسوله فتربصوا -إىل قوله  -وعشريتكم 

  :عمر رضي اهللا عنه 
حىت أكون أحب إليك ، ال يا عمر : فقال، رسول اهللا ألنت أحب إيل من كل شيء إال من نفسي ( 

وقال رسول ) اآلن يا عمر: قال ،  أحب إيل من نفسي فأنت واهللا يا رسول اهللا: قال ، من نفسك 
  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .متفق عليه ) ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني( 
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ومبناسبة ما تناقلته وسائل اإلعالم املختلفة عن إقدام بعض احلاقدين على اإلسالم ونيب اإلسالم عليـه  
وتعليقات قبيحة مصاحبة هلا يف إحدى الصحف الصادرة يف ، سالم على نشر صور وقحةالصالة وال

وهي ، كوبنهاجن عاصمة الدامنارك زعم ناشروها أا متثل الرسول الكرمي حممداً صلى اهللا عليه وسلم
ب صور وتعليقات ال توجد إال يف خميلة مروجيها ممن أكل احلقد والكراهية لإلسالم ونيب اإلسالم قلو

، وهم الذين أختـارهم اهللا حلمـل رسـاالته    ، ومعلوم أن أنبياء اهللا ورسله هم خري البشر. دعاا 
وقبول ، وتوقريهم ، وتعزيزهم ، ونصرم ، فواجب اخللق جتاههم اإلميان م ، وإبالغها لعامة اخللق 

ملؤمنون كل آمـن بـاهللا   آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه وا( قال تعاىل، ما جاءوا به من عند اهللا 
وقد أخرب سبحانه أن رسله منصورون بنصره ) . ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد من رسله 

  ).إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد( فقال
صالة والسالم لعلى يقني وإننا إذ نستنكر هذا البهتان العظيم املوجه لنيب اإلسالم وخامت النبيني عليه ال

إال تنصروه فقد نصره اهللا إذ أخرجه (كما قال سبحانه، وخاذل ال عدائه، بأن اهللا سبحانه ناصر لنبيه
والـذين  ( وقال تعـاىل ) الذين كفروا ثاين اثنني إذ مها يف الغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن اهللا معنا

إن الذين يـؤذون اهللا  ) وقال )ا كفيناك املستهزئنيإن(وقال سبحانه) يؤذون رسول اهللا هلم عذاب أليم
) واهللا يعصمك من الناس ( وقال سبحانه) ورسوله لعنهم اهللا يف الدنيا واآلخرة وأعد هلم عذاباً مهينا

ومعلوم أن سـب الرسـول   . وقوله صدق ، ووعده اهللا سبحانه حق) إن شائنك هو األبتر( وقال 
وتشجيع للنفوس ، وإيذاء هللا ولرسوله ولعباده املؤمنني، قيص لقدرهوتن، انتهاك حلرمته، واالستهزاء به

وإسفال ، وإزالة عز الدين ، وطلب إذالل النفوس املؤمنة، الكافرة واملنافقة على اصطالم أمر اإلسالم
  .وأذاهم من أبلغ السعي فساداً ، كلمة اهللا 

رنا بالصرب واملصابرة فقـال تعـاىل   وأم، وقد أخربنا اهللا سبحانه أن أعداءه سيواصلون شرهم وأذاهم
لتبلون يف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قلبكم ومن الذين أشركوا أذى (

وجيب على كل مسلم نصرة رسول اهللا صلى اهللا ) كثرياً وإن تصربوا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور
: وتعزيـزه  ) ا باهللا ورسوله وتعزروه وتـوقروه لتؤمنو(كما قال تعاىل، عليه وسلم وتعزيزه وتوقريه 

اسم جامع لكل مافيه سكينة وطمأنينة من : والتوقري ، يشمل نصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه 
وأن يعامل من التشريف والتكرمي والتعظيم مبا يصونه عن كل ما خيرجه عن حد ، اإلجالل واإلكرام

مـن أمل  ، لوقح على نيب اإلسالم عليه أفضل الصالة وأمت التسليم ونظراً ملا أثاره هذا اهلجوم ا. الوقار
فإنين أدعو املسئولني يف حكومة الدامنارك ، واستياء وأذى جلميع املسلمني يف مشارق األرض ومغارا

وتوقع اجلزاء ، وتلزمها باالعتذار عن جرميتها النكراء، بأن حتاسب الصحيفة اليت نشرت هذه الرسوم
نسأل اهللا جلـت  . فهذا أقل ما يطالب به املسلمون ، ن شارك يف إثارة هذا املوضوع الرادع على م

كمـا نسـأله   ، وظلم الظـاملني  ، وعدوان املعتدين، قدرته أن حيفظ نبيه ورسوله من كيد الكائدين
والحول ، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل ، إنه على كل شيء قدير، ويعلي كلمته ،سبحانه أن ينصر دينه 

  .وة إال باهللا العلي العظيم وال ق
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========================= 
  لن منوت إذا خلت موائدنا من خريات البقرات الدمناركية

وحني حتترم العقيدة اليت حتملها حيترمك العامل، هذه ببساطة هي .. حني حتترم نفسك حيترمك الناس
دته ومبادئه يصبح يف نظر العـامل  القوانني واألعراف اليت حيتكم إليها كل البشر، من يتخلّ عن عقي

إنسانا بال هوية، وبالتايل هو إنسان مسلوب احلق يف االعتراض على أي إهانة يتعرض هلا، وحىت لو 
رفض اإلهانة فلن يغري ذلك من األمر شيئاً، حسنا هل حيترم املسلمون عقيدم بشكل جيـد حـني   

قيمهم الرفيعة والعالية حني ميثلون بلدام يف يسافرون إىل الغرب؟ وهل هم سفراء حقيقيون ملبادئهم و
احملافل الدولية؟ وقبل ذلك هل هلم مواقف معروفة يف التصدي ملن يهني مقدسام أو رمـوزهم يف  
الداخل واخلارج؟، وحني تكون اإلجابة على تلك األسئلة مرضية ومقبولة فسنستطيع االنتصار على 

لم يف الدمنارك ويف غريها، لكن ما حيدث اليوم هـو محـى   من أهان نبينا الكرمي صلى اهللا عليه وس
رسائل جوال فقط، شعوب تعرب عن ردة فعل وقتية ال تصنع مواقف واضحة أو ثابتة، بعد أن فشلت 

يستمر .. أغلب حكومات الدول اإلسالمية يف تبين موقف حازم يلغي هذا العبث الذي طال وسيطول
ين ورسوله الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، حبجة حرية الـرأي  النكرات يف التسلق على أكتاف هذا الد

والتعبري، وتتم محايتهم واإلغداق عليهم غربيا، وكل ما منلكه حماضرة ورسالة جوال، وديد ووعيد 
إن كان  -مبقاطعة الرز والزبدة، فعادة ال تتعدى مقاطعتنا التنفيس واملشاركة الوجدانية، وتذكروا هنا 

ف جوانتانامو اليت رميت يف املراحيض ودورات امليـاه، يف املقابـل تتواصـل    مصاح -لكم ذاكرة 
يف السيطرة على عقل العامل برغم زيفها ألا وجدت من يدعمها ويـنفخ  ) اهلولوكوست(مسرحية 

فيها ليل ار، باملال والقلم والعقل، إنين أحسد اليهود حني يستطيعون مترير كذبـة وحتويلـها إىل   
إن التخطيط السـليم يوصـلك   ) فقط باحلقيقة( أفشل أنا املسلم يف تعريف العامل أسطورة، يف حني

للهدف، وهو ما فشلنا ونفشل فيه دائما كعرب ومسلمني، أسبوع كامل وأنا أتابع وسائل اإلعالم 
اإلسالمية ومل أجد أي عمل منظم أو موقف مجاعي، وشعرت بالذل ومل أرفـع رأسـي إال حـني    

سفرينا من كوبنهاجن، إنه موقف رائع وحنن نطالب باملزيد، أما بقية الدول  استدعت حكومة بالدي
أكثر من مليار من املسلمني يتأملون اليوم، وحكومام تنام يف العسـل وتغمـس يف   ) فالنوم سلطان(

، لنتعلم من اليهود )زوبعة يف فنجان(الزبدة الدمناركية، إنين مع املقاطعة بشرط أن تستمر وأال تكون 
هذه املسألة على األقل، ففي النهاية لن منوت إذا خلت املائدة من خريات بقرات الدمنارك، وما دام  يف

لديهم حرية تعبري، فلدينا أيضا حرية يف الشراء واالختيار، وتبعا ملواقفهم جتاهنا جيب أن تكون املعاملة 
اليوم مقطعة األوصال واملواقف فأمتك : والشراء واملشاركة االقتصادية، عذرا يا حبييب يا رسول اهللا

   .مشغولة، إىل أن جييء الصباح ويستيقظ شهريار، وسيستيقظ ال حمالة
ــدي   ــي الربيــــ ــد علــــ ــع  -حممــــ ــال أملــــ  رجــــ

============================  
  مث نتحاور مع اآلخرين ..أنفسنا لنتحاور مع
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  عبد الباقي صالي: الكاتب

دة الساعة، كما أا ليست باجلديدة أو باألمر الغريب احلرب على اإلسالم وعلى املسلمني ليست ولي
املستهجن، فالتاريخ حافل بكل صنوف التآمر واالعتداء على اإلسالم سواء ما تعلق منـه بتشـويه   
صورته، والطعن يف تعاليمه السمحة، واحلط من قيمة الرسول صلى اهللا عليه وسـلم، أو بتمزيـق   

ا عنوة تارة، وبكسر إمجاعها ونقض غزهلا عن طريق إحيـاء  أوصال األمة املسلمة، باحتالل أراضيه
  .القدمي من عصبيات اجلاهلية األوىل تارة أخرى

والتزال الشواهد كثرية على أن االستعمار الصلييب احلاقد، هو نفسه مل يغري منط تفكـريه التوسـعي   
وأمته املمتدة على طول خط الظامل، ومل يغري من خططه واستراتيجيته قيد أمنلة، يف تعامله مع اإلسالم 

جاكرتا، وإن أخذ لنفسه صورة عصرية، مستعمالً لغة فيها الكثري من املفردات اجلميلة احملببة  -طنجة 
للنفس، كحقوق اإلنسان والدميقراطية وحرية التفكري وحرية التعبري وحرية تقرير املصـري وحـوار   

طلحات املثخنة برنني العصرنة اليت حيويها احلضارات وتقارب األديان وتواصل الثقافات، وشىت املص
  .القاموس االستعماري

لكن رغم كل ما يتميز به هذا االستعمار الصلييب احلاقد، ورغم معرفة هذه األمة بكـل حتركاتـه   
وأطماعه، فإنه اليزال يتغلغل لألسف الشديد يف رقعتها اجلغرافية، واليزال حمافظـاً علـى موقعـه    

لى نفس االمتيازات اليت كان ميتلكها، عندما كان هو اآلمر والناهي علـى  االستغاليل، مستحوذاً ع
  .معظم األراضي العربية واإلسالمية

ومن السذاجة مبكان أن نقول إن االستعمار الصلييب قد رحل من غري رجعة، ومل يعد له وجود أو أثر 
علي امليداين يعين عدم حضوره على األراضي العربية واإلسالمية اليت كانت حتت طائلته، وإن غيابه الف

يف كل كبرية وصغرية من حياة العرب واملسلمني، ومن يريد أن يتأكد من ذلك فلينظـر إىل حـال   
العرب واملسلمني، ويستحكم عقله يف كل ما جيري داخل الدول العربية من مجود وخنوع واعتماد 

لسواعد من منتجات غذائىـة،  شبه مطلق على سواعد نفس االستعمار الصلييب، وما جتود به هذه ا
وأشياء أخرى تستعمل كلية يف معاش هذه الشعوب العربية واإلسالمية، وقد قاهلا صرحية ومن دون 
مواربة السفري الدمناركي يف اجلزائر، على خلفية مقاطعة املسلمني للمنتجات الدمناركية، ولو من باب 

إن العرب واملسلمني إذا قـاطعوا منتجاتنـا    -وهذا جزء يسري من مكنوم احلقيقي جتاهنا  -املزاح 
فماذا سيأكلون؟ وقد كان السفري حمقاً يف ما يقول، بل منصفاً كونه نبه العرب واملسلمني، وحـاول  
إيقاظهم من سبام الطويل، وإن كانت لفظته جمرد زلة لسان، تعرب عن فكر رجل يـدرك مغـزى   

  .ومعاين ما ينطق به من كلمات
اهلا الشيخ حممد الغزايل رمحه اهللا يف حماضرة له، إن نفس االستعمار الصلييب لو أخذ وحتضرين مقولة ق

منا منتجاته، باجلملة واملفرق، لوجدنا أنفسنا حنن العرب واملسلمني جياعاً وعراة حفاة، ألننا ببساطة 
  .شديدة ال نزرع ما نأكل وال ننتج ما نلبس
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احترام كل من يواجهنا ا، أو ينبهنا إليها، سـواء كـان   هذه هي احلقيقة اليت ينبغي التسليم ا، و
صديقاً أو عدواً، كما يتوجب علينا أن نقر بأن األمة العربية واإلسالمية تعيش عالة علـى غريهـا،   
والتزال مقيدة بأغالل االتكالية، وأغالل فكرة تغليب االستهالك على االنتاج، وعـدم الـتفكري يف   

  . التزال متد استعمار األمس بكل متطلبات االنتاج واملواد اخلاماملستقبل، وإن كانت هي اليت
ولقد أتيحت لألمة اإلسالمية على خلفية الرسوم املسيئة للرسول صلى اهللا عليه وسلم، الفرصة كي 
تراجع نفسها، وتعرف قيمتها، بأن تنظر إىل ما حتسنه، وال تعتمد على ما يأتيها عرب حبارها وأجوائها، 

هلا الفرصة بأن تستجمع قواها املهدرة يف ما ال فائدة منه، وتتقارب فكرياً ومفاهيمياً ما كما أتيحت 
دامت العاطفة اإلسالمية استطاعت أن توحد اجلميع من الشرق إىل الغـرب، ومـن الشـمال إىل    

  .اجلنوب
ملعجزة حنـو  املسلمون على تعدادهم الكبري قادرون اليوم أن يقلبوا الكفة لصاحلهم، وحيققوا اخلطوة ا

املستقبل غري املقيد مبا جيود به االستعمار الصلييب من سلع تكاد تقترب من النفايات، وبتكنولوجيـا  
ومبا أن اإلمجاع حاصل على مقاطعة كل منتجات الدمنارك الـيت مل  .. تليب فقط النهم االستهالكي

وتعتذر للمسلمني على ما بدر تقبل أن تتنازل عن كربيائها مثقال ذرة، كي تعترف جبرميتها النكراء، 
منها من تلك الرسوم املسيئة للرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم، فإن مواصلة محلة املقاطعة تصبح يف 
حكم الفرض الشرعي، والجيوز ألي كان أن يشق هذا اإلمجاع مهما كانت صفته، ومهمـا بلـغ   

  .مقامه
حزماً يف مؤمتر كوبنهاجن عندما طالب وقد كنا نأمل من الدكتور طارق سويدان، الذي كان أكثر 

حبرية التعبري حول احملرقة اليهودية اهلولوكوست ومعاداة السامية، أال يستدرج للحوار مع الدمنارك قبل 
أن يكتمل احلوار مع بقية علماء األمة القادرين على استنباط احلكم يف مثل هذه املسائل احلساسة، ما 

عيش حالة من احلراك والديناميكية، والتزال على أهبة االستعداد ألن دامت اجلماهري املسلمة التزال ت
تقبل بأي توجيه يؤدب املستهترين من الدمناركيني ومن حالفهم على مسلكهم الوضيع، ألن هـذا  
احلراك اجلماهريي اإلسالمي العريض يف واقع األمر واحلال يعترب ظاهرة صحية، يكشف واقع هـذه  

  .ف، بأا أمة وإن كانت مريضة لكنها ليست أبداً أمة ميتةاألمة املترامية األطرا
واحلقيقة ليست الدمنارك منذ خلت فقـط   -فاملسلمون أثبتوا من خالل مقاطعة املنتجات الدمناركية 

على خط نار املواجهة العلنية، فلقد نسينا على سبيل املثال إسبانيا وأملانيا ونيوزلندا والنرويج، وهذه 
إم ميتلكون القدرة  - تتعرض منتجاا للمقاطعة كما تعرضت منتجات الدمنارك الدول معظمها مل

الفعلية على خلخلة املوازين، وزعزعة اقتصاديات الدول جمتمعة بدالً من دولة واحدة، وهذه تعتـرب  
  .اخلطوة األوىل يف طريق االعتماد على النفس

، فذلك من باب احلرص على عدم تشتيت جهود وإذا ما مسحنا ألنفسنا وعاتبنا الذين زاروا الدمنارك
اجلماهري املسلمة العريضة اليت عربت بعفوية شديدة عما تشعر به، وتتحسسه من عاطفة دينية متقدة، 
وكذا الدخول يف متاهات اجلدل العقيم الذي ال خيدم أحداً من األمة العربية واإلسـالمية يف هـذا   
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عمار الصلييب احلاقد، وخمططاته اجلهنمية، لكي يبقـى  الوقت احلساس والعصيب، ولكن خيدم االست
  .على نفس اإليقاع االحتاليل الذي تعود عليه منذ عدة قرون

مؤمتر كوبنهاجن كان من األحرى له أال يكون، لسبب واحد ووحيد، كونه جاء يف وسط قمة ردود 
اضافة اىل ضبابية الرؤيـة   فعل املسلمني على ما تسببته الرسوم املسيئة للرسول صلى اهللا عليه وسلم،

الذين كانوا يف موقفهم أعزاء، ورمحاء يف ما بينـهم، مل يقبلـوا حـىت     -حول مغزى الدمناركيني 
من هذا املؤمتر ولو أنه كان من الوهلة األوىل يهدف إىل زعزعة  -باالعتذار ولو نفاقاً أو دبلوماسية 

د أن استطاعت اإلساءة للرسول صلى اهللا الصف اإلسالمي، وتفريق اجلهود اإلسالمية من جديد، بع
عليه وسلم من قبل رعاع الصحافة الدمناركية، أن جتمعها على قلب رجل واحد، وحتـرك شـيبها   

  .وشباا، ونساءها، وأطفاهلا من احمليط إىل اخلليج
وليست هذه املرة األوىل الذي حياول فيها االستعمار صرف األحداث عن مسارها الطبيعي عنـدما  

ر باخلطر يدامهه، أمل يدوسوا على املصحف الشريف بنعاهلم، أمل يستبيحوا حرمات هذه األمـة  يشع
واليزالون يف العراق وفلسطني، أمل ترفع بريطانيا العظمى، من شأن ومقام صاحب آيات شـيطانية  
سلمان رشدي، وهو املخربش الذي مل يكن له اسم يذكر يف سجل الكتاب الفاشلني فضـالً عـن   

ضمن الكتاب املرموقني، كل هذه األحداث متكن االستعمار من إخراجها عـن مسـارها،   وجوده 
  !!وبقيت بعد ذلك جمرد ذكرى مأساوية

احلوار الذي متنينا أن يكون قبل مؤمتر كوبنهاجن، هو ذلك احلوار الذي يكون بني كل القوى العاملة 
ن مثل هذه األحداث، كما يعرب على ذلك يف احلقل اإلسالمي، اليت تؤمن بأن التغيري احلقيقي ينطلق م

رمبا كان األوىل أن نبدأ حواراً مع النفس نعرف فيه بالضبط من «الكاتب الكبري حممد حسنني هيكل 
  ؟»حنن، وأين حنن؟ وماذا نريد

فكان أوىل أن نتفق ومن غري تدخل طرف آخر، دمناركي أو غريه، على مجلة منطلقات نأخذ ا يف 
جة اليت تعيش فصوهلا األمة العربية واإلسالمية، لنعرف اخلطوات الكفيلة اختاذها يف هذه املرحلة احلر

املستقبل، وخمتلف امليكانزمات املالئمة لذلك، وحىت اليتكرر سيناريو احلمار الذي كان يضرب على 
 أكن مل: بطنه فكان يقول إنين أمسع صوت طبل قريباً مين، وملا جاءته الضربة على أم رأسه ّق وقال

  .أعلم أن صوت الطبل انتقل إىل رأسي
ألن االستعمار الصلييب احلاقد هو نفسه مل يتغري، كما اليزال على حقده التارخيي الصلييب الـدفني،  
ومن الصعب جداً معرفة خططه املاكرة ذه البساطة اليت يدعو هلا بعض من تبوءوا منرب الدعاة، ومل 

يف الواقع عند «االستعمار كالذي قاله املفكر اجلزائري مالك بن نيب أجد صراحة تعبرياً بليغاً قيل يف 
االستعمار معلومات عنا، أكثر بكثري مما عندنا، إنه يكيف بكل بساطة موسيقاه وفقـاً النفعاالتنـا،   
ولعقدنا، ولنفسيتنا، إنه يعرف مثالً أننا جتاهه ال نفعل، وإمنا ننفعل، وهو عندما يكون قد دخل مرحلة 

ري يف مشاكل الغد، يف احلفر املوحلة، اليت يريد أن يوقعنا فيها، نكون حنن النـزال نفكـر يف   التفك
  .مشاكل األمس، يف التخلص، من احلفر املوحلة اليت أوقعنا فيها فعالً



 ٤٠٠

يف ضوء كل ما سبق كان األجدر أال ميس اجلدار اإلسالمي بأي زعزعة سببه اخلالف واالختالف، 
خر الفرصة مواتية هلدمه ائىاً بعد ذلك، كما كان األجـدر بالـذين زاروا   حىت ال جيد الطرف اآل

كوبنهاجن حىت لو أحسنوا الكالم والدفاع عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم، أن يقبلوا حوار النفس 
والذات أوالً، قبل أن يطالبوا باحلوار مع اآلخر، خاصة أن اآلخر وجه استعماري معلومـة مطاحمـه   

 لو كان دولة الدمنارك اليت مل يذكرها التاريخ بكثري من السوء، يف عالقتها مع العرب ومطامعه، حىت
  .واملسلمني

واالستعمار ليس فقط من عرف بالوحشية، واستبعاد الشعوب، واستغالل خرياا يف املاضي، بـل  
كل  االستعمار هو كل سياسة ماكرة تطبق على الشعوب عنوة، وحترمهم من النهوض ليتملصوا من

أشكال التواكل والتبعية، لكن هل جيرؤ هذا االستعمار على التوسع والسيطرة لـو مل تكـن هـذه    
  الشعوب تسكنها وجدانياً القابلية لالستعمار بتعبري املفكر اجلزائري مالك بن نيب؟؟؟

  صحيفة الشرق القطرية
=========================== 

  ليس فقط نبينا صلى اهللا عليه وسلم
  السيد بن عبد احلميد العزازي :الكاتب

والصالة والسالم علي املبعوث . احلمد هللا العلي القدير . احلمد هللا علي نعمة اإلسالم وكفي ا نعمة 
  .رمحة للعاملني خري اخللق واملرسلني حممد بن عبد اهللا عليه أفضل الصالة وأمت التسليم 

ببيانه وأحكامه ، ومل يستطيعوا أن ينالوا منـه   أعداء اإلسالم من أهل الكتاب بعد أن أذهلهم القران
  .شيئا راحوا يرمون بسهامهم املسمومة على احلبيب صلى اهللا عليه وسلم 

وحيار العقل حني يفكر يف هذا األسلوب الرخيص ، وهذه البذاءة اليت ال تليق بعامة الناس فضال عن 
ومما يسلي املرء أن هذا دأب القوم مع كل ) . املبشرين ( الكتاب واملثقفني ناهيك عن رجال الدين و 

  .أنبياء اهللا وليس مع احلبيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وحده فما سلم منهم أحد من أنبياء اهللا 
  .نعم هذا دأم مع كل أنبياء اهللا . وال تعجل ... ال تعجب 

أن قلة أدـم طالـت    وها أنذا أعرض عليك أيها القارئ الكرمي ما يقول القوم يف أنبياء اهللا وكيف
لتعلموا أن املشـكلة أخالقيـة   . . . اجلميع لتعلم أن اخللل يف هذه النفوس اليت تعتنق دين النصرانية 

  .وليست مشكلة حق يراد بيانه وال باطل يريد دحضه 
نسب اليهود و من بعدهم النصارى ألنبياء اهللا أعماالً تقشعر منها اجللود و تشمئز منها النفوس ؛ بل 

نبالغ إن قلنا أن يف سري األنبياء عندهم ما يفوق فعلة قوم لوط و فرعون و مثود ، فاألنبياء عندهم  ال
  . !ال حرمة هلم و ال ترتيه عن فاحشة أو رذيلة 

  .اهللا ا ) يتعبدون ( وهذا مدون يف كتبهم بنصوص صرحية ال حتتمل التأويل وال ينكرها القوم بل 
  ) ١: ٣٢: سفر اخلروج ( الذي صنع العجل وعبده مع بين إسرائيل  ــ نيب اهللا هارون عندهم هو
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ــ وعندهم أن خليل اهللا إبراهيم ـ عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والتسليم ــ قَدم امرأته سارة  
فقد نزعوا من أيب األنبياء ـ عليه السالم ـ املروءة والغرية على   . إىل فرعون حىت ينال متاعاً بسببها 

وحق لك ـــ يترفع فرعون عن مواقعه سارة بدافع املروءة والنخوة . مث ــ وتعجب  .العرض 
  ))١٤:١٢سفر التكوين . (ويدعها إلبراهيم ويوخبه أن قدم زوجته له 

:  ٩: سفر التكـوين  ( ــ وعندهم أن نوحا عليه السالم ــ شرب اخلمر وتعرى وضاجع بنتاه 
  ) .وما بعدها  ٢٠

هللا لوط ـ عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم ـــ أن ابنتاه سقتاه  ـــ ويفترون على نيب ا
اخلمر فشرب حىت ذهب عقله ، مث قام فزىن بإحدامها ليلة كاملة ، ويف الليلة الثانية تكررت الفعلة مع 

  ) .وما بعدها  ٣٠راجع سفر التكوين اإلصحاح التاسع من العدد . ( قطع اهللا لسام . البنت الثانية 
: ( إن تعجب فمن قول كبري الضالني يف مصر ـــ شنودة ــ حني راح يربر هذه الفعلة بقولة و

  ) .أن إبنيت لوط قد فعلتا ذلك لتنجبا منه نسالً مؤمناً 
  !!أغفل عن احلكمة نيب اهللا لوط وفطن إليها شنودة ؟ 

  !وهل ينتشر عضوا ملن سكر حىت الثمالة ؟
  .كله كذب .أبدا 

اهللا سليمان ـ عليه السالم ــ ولد زىن أجنبه داود حني زىن بزوجة أمري اجليش   ـ وعندهم أن نيب
اوريا احلثي ، وأنه ــ سليمان عليه السالم ــ ارتد يف أخر عمره و عبد األصنام و بىن هلم املعابد 

)  ١١سفر صموئيل الثاين اصحاح ( وراجع أيضا ) ١:١١سفر امللوك . ( ، وذلك حني غوته النساء 
.  

ــ وعندهم أن نيب اهللا يعقوب ـ عليه السالم ــ سرق مواشي محيه و خرج بأهله خلسة دون  
  )١٧:٣١تكوين ( أن يعلمه 

  .وكذا أن راوبني زىن بزوجة أبيه يعقوب و علم يعقوب بذلك الفعل القبيح و سكت عنه 
عليه السالم  بل مل يسلم منهم املسيح ــ عليه السالم ــ فعندهم أن املسيح عيسي بن مرمي ــ

  :ــ 
أن عيسى بن سـليمان بـن   ) ( ١٠-١(وذلك طبقاً ملا ورد ىف إجنيل مىت . ـــ من نسل الزين 

  ) .داوود و جدهم األكرب فارض الذي هو من الزنا من يهوذا بن يعقوب 
مل يناديها مرة بلفظ أمي يف أي موضع من األناجيل ، وكان يهينها ... ــــ وأنه كان عاقا ألمه 

بذات الصيغة اليت كان خياطب ا املـرأة  ) يا امرأة ( املها باستحقار أمام الناس و خياطبها قائالً و يع
! )) مايل ولك يا إمـرأة  : (( إذ كان يناديها يف وسط احلضور قائالً . الكنعانية ) الكلبة(الزانية أو 

  ( . ٤:  ٢[ يوحنا 
  ) .٧:١٠يوحنا(يف بين إسرائيل لصوص ـــ و أن املسيح شهد بأن كل األنبياء الذين قاموا 

  وامسع.ــ وأن املسيح كان يتعرى أمام تالميذه و يتعامل معهم بشكل مثري للريبة فكان يتعرى 
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مث صب ماء يف مغسل وابتدأ يغسـل أرجـل   . قام عن العشاء وخلع ثيابه واخذ منشفة واتزر ا(( 
  ) . ٤:١٣وحناي. ( التالميذ وميسحها باملنشفة اليت كان متزرا ا

)) يا أوالد االفـاعي  : (( وعندهم أن املسيح كان سبابا شتاما ، فقد سب معلمو الشريعة قائالً هلم 
  ] ٧:  ٣[ مىت 

  ] ١٧:  ٢٣[ مىت )) أيها اجلهال العميان : (( وسبهم يف موضع آخر قائالً هلم 
  ] ٢٣:  ١٦[ مىت )) ن يا شيطا: (( وقد شتم تالميذه ، إذ قال لبطرس كبري احلواريني _ 
  ] ٢٥:  ٢٤[ لوقا ! )) أيها الغبيان والبطيئا القلوب يف اإلميان : (( وشتم آخرين منهم بقوله _ 

  ] ١٠:  ٨[ لوقا !! مع انه هو نفسه الذي قال هلم قد اعطى لكم أن تفهموا اسرار ملكوت اهللا 
:  ١١[  بيته جاء يف إجنيل لوقـا  بل إن املسيح شتم أحد الذين استضافوه ليتغدى عنده ، شتمه يف_ 
وأما الفريسي فلما رأى ذلك . فدخل يسوع واتكأ . سأله فريسي أن يتغذى عنده : ( ما نصه ] ٣٩

أنتم اآلن أيها الفريسيون تنقون خارج الكـأس  : تعجب أنه مل يغتسل أوالً قبل الغداء فقال له الرب 
فأجاب واحد مـن  ! . . . ويل لكم أيها الفريسيون  !وأما باطنكم فمملوء اختطافاً وخبثاً يا أغبياء 

وويل لكـم أنـتم أيهـا    : فقال . يا معلم ، حني تقول هذا تشتمنا حنن أيضاً : النامسيني وقال له 
  ! ))الناموسيون 

فما كان الرفق يف شيء إال زانه و ما رفع من شيء إال شانه كما . و هذا قطعاً ليس من خلق األنبياء 
  .صلى اهللا عليه وسلم علمنا احلبيب 

  .فلم يسلم منهم أحد . هكذا يتكلم النصارى على أنبياء اهللا مجيعهم 
  والسؤال من يقدس النصارى ؟

( و ) بطـرس  ( و ) كريلـس  ( إم ال يعتقدون الرتاهة والعصمة إال يف األحبار والرهبان ، فسرية 
  .عندهم أطهر من سرية رسل اهللا ) شنودة ( و ) جرجس 

. وحيرمون . . . وحيلون ... يغفرون ) . القداسة ( هلم . . . معصومون . . . وات ال خيطئون البابا
اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون اللّه والْمِسيح ابن مريم وما أُمرواْ " (وصدق اهللا العظيم . . 

واْ إِلَهاً ودبعيرِكُونَإِالَّ لشا يمع هانحبس وإِالَّ ه داً الَّ إِلَه٣١: التوبة ) (اح (  
فاحلمد هللا على نعمة اإلسالم ، واحلمد هللا الذي جعلنا من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، الذي ما 

  .عرفت البشرية خريا منه 
  ولو كان من أعدائك القمران* * * عدوك مذموم بكل لسان 

 كـــالم العـــدا ضـــرب مـــن اهلزيـــان* * *  عـــالك وإمنـــا وهللا ســـر يف
=========================== 

  فشل متوقع.. مؤمتر الدامنارك
 

  نورة خالد السعد. د : الكاتب
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فوجئت مثل العديدين غريي من عقد عمرو خالد منذ اسبوعني ملؤمتر صحفي غير فيه لغة حواره مع 
مـع  ) احلـوار ( تتعرض هلذه املقاطعة ونـادى بضـرورة   الشباب وحتدث عن الدامنارك املساملة اليت

الدامناركيني وكان واضحاً يف ذلك املؤمتر االرجتالية وعدم التنسيق مع بقية االحتادات اإلسالمية كي 
 -ولوحظ ان معظم الشباب الذين حضروا اللقاء .. نوحد صفوفنا على األقل يف هذه القضية املصريية

.. ليت بثته أم يف حرية من لغة خطاب الداعية عمرو خالـد اجلديـدة  عرب القنوات ا -ملن شاهده 
  !!.وحاوروه فيها

ونشر منذ يومني عزمه على الذهاب للدامنارك للمشاركة يف مؤمتر تستضيفه احلكومة الدمناركية اليت 
ركة ومتول هذا املؤمتر ش)!! حرية التعبري(رفضت وال تزال ترفض االعتذار وال تزال تعلى من قدسية 

ووزارة اخلارجية الدمناركية وسيشرف على تنظيمه املعهد الدامناركي للدراسات الدولية الذي !! الرا
  !!.يتبع جزئياً احلكومة الدامناركية

وهكذا استطاعت زيارات خافيري سوالنا أن تؤيت مثارها خلرق وحدة جهودنا بصفتنا مسلمني وكان 
جندة الدامنارك اليت ترفض االعتذار رمسيا وترى يف مظاهرات مفروضاً أن ال يتم عقد هذا املؤمتر وفق أ

االحتجاج على هذه الرسوم املسيئة تصرفا غري مربر بل ويردد أوىل أو هلر أولسن املنسق العام هلـذا  
أن هذا املؤمتر سيحاول نقل رسالة إىل العامل اإلسالمي مفادها أن موجة الغضب العارمة حان (املؤمتر 

  )!!.تتوقفالوقت هلا لكي 
بل ويرى يف دعوة الشيخ يوسف القرضاوي حيفظه اهللا وهو رئيس احتاد علمـاء  !! الحظوا لغة األمر

يراها .. املسلمني ومطالبته احلكومة الدامناركية واالحتاد األورويب باالعتذار أوال على نشر هذه الرسوم
امل والعديد من وجهات النظـر  مليار مسلم يف الع ١,٤هناك : (ال متثل وجهات نظر املسلمني بقوله

اذا كانت رسالة هذا املؤمتر الـذي  ! ومل يذكر ما هي هذه األساليب؟) تناولت أسلوب عالج األزمة
)!! مفادها ان موجة الغضب العارمة حان الوقت هلا كي تتوقف(استدرجوا عمرو خالد اليه لألسف 

ما يلفت النظر يف هذا املـؤمتر ان مـن   و! فهل سيذهب عمرو خالد إىل الدامنارك للقيام ذا الدور؟
بل مت جتاهلهم ومل يتصل م !! ينظمه مل يوجه الدعوة إىل أي من القيادات اإلسالمية داخل الدامنارك

الـيت  ) الشبكة اإلسالمية(فكما وضح األستاذ تنوير أمحد املتحدث باسم مجعية !! ايضاً عمرو خالد
لمني يف الدامنارك انه مل تتم دعوم للمشاركة وأكـد أن  تضم العديد من األكادمييني والطالب املس

وباملثـل مل تـتم   !! وحمدداً بفئة معينة) انتقائياً(احلوار شيء جيد عندما يكون مفتوحاً للجميع وليس 
بل إن األستاذ اجلامعي يورن ) الشباب املسلم يف الدامنارك(ومجعية ) مسلمون يف حوار(دعوة جمموعة 

ؤلف للعديد من الكتب عن اإلسالم واملسلمني يف الدامنارك استغرب شخصياً بيك سيمنسون وهو م
ليس من الذكاء ان ال تدعى هذه املؤسسات للمؤمتر الذي يهدف أساسـاً  : (من هذه االنتقائية بقوله

اذا حضر عمرو خالد إىل هنا دون : (وقال أيضاً).. لتجميل صورة الدامنارك السيئة يف العامل اإلسالمي
رغم أنه هو شخصياً دعي اىل هذا املـؤمتر  ) تقي قادة املسلمني فإم سيشعرون بأم مهمشونان يل

ولكنه استهجن هذه التصرفات من اجلهة املنظمة هلذا املؤمتر الذي تتضح أهدافه؛ إال لعمـرو خالـد   
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حلوار الذي شق صف التوحد واجلهود اإلسالمية ملعاجلة هذه القضية بشكل جذري قبل اللجوء اىل ا
ان علماء االمة ومشاخيها من خالل : (فكما قال الشيخ يوسف القرضاوي أطال اهللا يف عمره.. فقط

منابرهم وخطبهم وأحاديثهم وبيانام أرادوا أن تعرب األمة اإلسالمية من أقصاها إىل اقصـاها عـن   
واملرسلني وقد كـان هـذا   استنكارها هلذه الرسومات الكاريكاتريية الدامناركية املسيئة خلامت األنبياء 

هذه القوة الروحية ينبغـي اسـتثمارها   ).. االستنكار من مجيع املسلمني حىت غري املتدينني من األمة
  !!.طارق السويدان. لصاحل القضية وليس اخلروج عنها كما فعل عمرو خالد وشاركه يف ذلك د
صفر حيـث  /٣م اجلمعة وعودة إىل ما ذكره الشيخ يوسف القرضاوي ونشر يف الشرق األوسط يو

ان احلكومة الدامناركية ارسلت يل وفداً لبحث قضية تداعيات الرسوم ولكن رفضت مقابلـة  : (قال
هذا الوفد ألنين ال أريد العمل على قطع الطريق على األمة اإلسالمية لصاحل الدامنارك فنحن نريد أن 

  .لرسوماتنكون مع املؤسسات اإلسالمية يف التعبري عن استنكارنا لتلك ا
ان إصرار عمرو خالد على هذا املؤمتر بل وإضافة أمساء بعض املشايخ دون موافقتهم وأيضاً دون .. 

الرجوع إىل االحتادات العاملية اإلسالمية والتنسيق مع القيادات اإلسالمية يف الدامنارك الـيت تواجـه   
م سبب األزمة ألم نقلوا هذه القضية إىل خـارج  بغضبة من قبل احلكومة الدامناركية الدعائها بأ

بل هددم وزيرة االندماج الدامناركية ربيكة فلس يف بداية الشهر املاضي بان احلكومـة  !! الدامنارك
ستقطع احلوار معهم وقد تنتزع اجلنسية عنهم نظراً ملا سببت جولتهم من إثـارة مشـاعر العـداء    

يضر به كداعية كان له موقع متميز يف شرحية إصرار عمرو خالد س!!. للدامنارك من العامل اإلسالمي
خصوصاً .. الشباب على األقل، كما أنه يضع نفسه يف موقف العلماء وهو داعية جمتهد فقط هداه اهللا

  !!.أم نصحوه عندما اتصل م ليدعوهم إىل مؤمتر خيدم حكومة الدامنارك
حوايل اسبوعني ينظمه احتـاد العلمـاء    يف املقابل هناك مؤمتر سيعقد إن شاء اهللا يف البحرين بعد.. 

املسلمني برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي والندوة العاملية للشباب اإلسالمي ومؤسسة اإلسالم اليوم 
واللجنة العاملية لنصرة خامت االنبياء واحلملة العاملية ملقاومة العدوان من خالل جلنتها االقتصادئة وأيضاً 

تم دعوة ماذة ومخسني من العلماء واملفكرين ورؤسـاء اجلمعيـات   مجعية األصالة يف البحرين وست
واالحتادات يف اوروبا وامريكا والعامل العريب واإلسالمي وهدفه اخلروج برؤى وآليات مستمرة لنصرة 
خامت االنبياء وحتديد الوسائل العملية وكما ذكر الدكتور خالد العجيمي املتحدث الرمسي باسم املؤمتر 

ان احلوار مبؤمتر البحرين سيكون جزءاً من منظومة كاملة ) صلى اهللا عليه وسلم(ة النيب العاملي لنصر
عرب وسائل خمتلفـة  ) صلى اهللا عليه وسلم(من العلماء واحملامني واالقتصاديني والقانونيني لنصرة النيب 

وذكر ان .. من بينها حث الغرب على اصدار قوانني وتشريعات جترم االساءة لألديان ورموزها كافة
مؤمتر البحرين سيؤسس حلراك شعيب مؤصل ومدروس وعاقل ومستمر كنخب يف كتلة واحدة مـن  
خالل جمموعات أو مؤسسات المن خالل أفراد، ووضح ان احلوار مع الدامنارك والغرب البـد أن  
 يكون عرب مرجعية تستند إىل شكل مؤسسي ال فردي وأن تستثمره املرجعية يف حوار مع اجلميـع ال 

  .مع الدامنارك فقط
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هذا هو املوقف السليم وليس االرجتايل الذي انساق اليه عمرو خالد يف تلبيته لـدعوة حكومـة   .. 
  !!.واليت ال تزال إىل اللحظة تأنف من اي اعتذار!! اليت هي اخلصم!! الدامنارك

الـد يراجـع   بل يردد ممثلوها من سفراء اننا دول ال ننتج فكيف سنقاطع؟؟ فليت األستاذ عمرو خ
خطواته ويعقلن قراراته كي حيافظ على مكانته يف نفوس من كان متابعاً له وال خيرج عـن سـياق   

ان مؤمتر الدامنارك املزمع : اموعة فكما قال الدكتور امحد ابولنب أشهر الدعاة املسلمني يف الدامنارك
لتعبري سيفا مشهوراً علـى  عقده يهدف إىل اصدار شهادة حسن سرية وسلوك هلا بينما تبقى حرية ا

  !!.كرامة سيد البشرية ورمبا يعاد استخدامه يف أول فرصة بعد انتهاء الزيارة القصرية لوفد الدعاة
  صحيفة الرياض السعودية

======================== 
  !ما هي أُسس احلوار مع الغرب؟

 
اش يطفئون به حرائق ما بعد حوار مع من، وألي غاية، أو غرض إذا كان األوروبيون يريدون فتح نق

  ..اإلساءة للرسول األعظم؟
الكل مع الغايات الشريفة إذا كانت طريقاً هادفاً لفتح كل امللفات يف صراع الغـرب مـع العـامل    
اإلسالمي، وأوهلا ما جرى يف التاريخ القدمي واحلديث واعتبار حريام مقدمة، لكن أن ينجح رجل 

يقف خطيب ينادي باملقاومة املشروعة حملتل، أو تنشـر صـحيفة،    دين إسالمي يف فوز انتخايب، أو
مستشهدةً بكتاب غريب، عن عدم صحة احملرقة، أو خيرج فيلم عريب أو إسالمي يسفّه ببعض األفكار 

فهل التعريض بنيب مقدس يأيت من باب .. أو االحنيازللصهيونية، فإن ذلك يقع يف خانة بث الكراهية 
  ..لكراهية؟احلرية، وليس من بث ا

التصعيد الراهن بني املسلمني والغرب ال خيدم الطرفني، ألنه من الغباء التضامن اإلعالمي الغريب كحق 
يرونه مشروعاً، ويرفضون االحتجاج الذي وصل إىل درجة العنف املرفـوض عربيـاً، وإسـالمياً،    

خل يف تصـفية  كإحراق السفارات أو االعتداء على األشخاص، أو رشق الكنائس، ألن ذلك يـد 
  ..احلسابات اليت ال نؤيدها أو نقرها

احلوار أمرضروري باسم قداسة األديان، أو حوار احلضارات، أو التقاء املصاحل واالعتراف حبريـات  
شعوب العامل كلها، لكن أن يكون احلوار جمرد شكل ما يعاجل قضية آنية، وال يرتقـي إىل حتديـد   

وأشكاله، فإن ذلك ال يرتفع لسقف املعاجلات الصحيحة وعلى أسباب الصراع املتنامي جبميع مساته 
رأسها السالم يف املنطقة، ورفض مبدأ حترير الشعوب بغزوها كما حدث يف العـراق، وال إهلـاب   
املشاعر كوسيلة قهر إلشاعة رد الفعل األكرب، دون مراعاة احلسابات بالنـاقص ونتائجهـا، علـى    

  ..اجلميع
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تعددة الذي متارسه معظم سلطات العامل اإلسالمي، بنفس الوقت ال نقبـل  لسنا مع القهر بأشكاله امل
بوصاية يف العراق، وحفالت موت تقيمها إسرائيل على األرض الفلسطينية، وال حروب جتويع تنال 

  ..شعوباً إسالمية وعربية
م أن جـزءاً  وإذا كان احلوار يريد التكافؤ يف نسب الطرح وقبوهلا، فإن على أوروبا بالذات، أن تفه

من أمنها مرتبط باملنطقة، وأن اقتصادها ال يستطيع قطع عالقاته معها، وأن الدين اإلسـالمي، هـو   
القوة فيها، وأن تباينات ثقافية واجتماعية ال تلتقي يف كل الظروف بني الطرفني، وحىت أمريكا الـيت  

كزاً لتعليم الشعوب كيف جتد نفسها منغمسة يف شؤون املنطقة ويف سياسات احلرب، واعتبارها مر
تدير حياا، عليها أن تدرك أن اخلالفات ال حتل بالقوة وقد شهدت فشلها يف مواقع كثرية، واحلوار، 

  .ال غريه، هو الوسيط يف حل خمتلف التناقضات
  تعليق ١٢
١  

  ال شلت ميينك
طت أناملك يامن خ) الشلت ميينك ( ال استطيع أن أقول حيال ماقرأت وما طرح بكل شجاعة إال 

  .هذا وأسأل اهللا أن يطلع عليه العقالء منهم وهذا حبد ذته مكسب
  أبو حممد
  ٢٠٠٦/٠٢/٠٨صباحاً  ٠٦:٣٧

٢  
  ..إذا مل تستح فاصنع ما شئت.. وقاحات رامسوسن

  ..أشكر جريدتنا على هذه الكلمات املنطقية الطيبة
كية ليست سوى القشة اليت قصمت اإلساءة للرسول صلى اهللا عليه وسلم من قبل الصحيفة الدامنر) ١

إن اإلساءة لإلسالم أصبحت يف الغرب عموماً والدامنرك خصوصاً عبارة عن ثقافة جمتمع .. ظهر البعري
  .وترسخت يف مذكرات ملكتهم وحال تربع حكومة رامسوسن املتطرفة على رئاسة الدامنرك

بأنه غري نادم وأن القضاء الـدامنركي   الصحيفة الدامنركية تدعي اإلعتذار مث يعلن رئيس حتريرها) ٢
حنترم األديان ونسمح حبريـة  (يسمح له حبرية التعبري، ورئيس الدامنرك رامسوسن يصر على ما يدعيه 

وأي احترام لألديان هذا؟ إن رامسوسن يسمح بالرأي الذي يشمل سب اإلسالم والطعـن يف  ) التعبري
  ).هولوكست(أعداد ضحايا احملرقة النازية من  -فقط-رسوله وال يسمح بالرأي الذي يقلل 

رغم !! يدعو رامسوسن احلكومة التركية اىل التوسط بني العامل اإلسالمي والغريب حلل هذه األزمة) ٣
أا بني املسلمني والدامنرك فقط ولكنه يريد توسيعها لكسر الطوق عنه؛ وبدالً من أن يطفيء نـار  

  .نار ما يسمى صراع احلضاراتالعداوة اليت أشعلها نراه اآلن يوقد 
تبجح رامسوسن بدعوة العامل اإلسالمي اىل تفهم حرية التعبري لدى حكومته الدميقراطية؛ وها هو ) ٤

ومن حيث املبدأ نوافقه على ).. دعوة املسلمني اىل االحترام املتبادل واحلوار(اآلن يتواقح مبا يدعيه ب
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وال تسبوا الذين يـدعون مـن دون اهللا   (لعبارات الرنانة طلبه وحنن حنترم النصارى دون التشدق با
آل ..) قل يا أهل الكتاب تعالوا اىل كلمة سواء بيننـا وبيـنكم  (األنعام ) فيسبوا اهللا عدوا بغري علم

عمران، ولكن جيب أن يكون لدينا أرضية مشتركة للحوار؛ رامسوسن ال يقصد احلوار للتفاهم وإمنا 
  ..-فقط-استماع تفاهاته حنو حق اإلعالم الدامنركي يف سب اإلسالم يقصد دعوة املسلمني اىل 

حنن نوافق على احلوار الذي حيقق التعايش السلمي ويطبق اإلحترام احلقيقي لإلسالم ذلـك احلـوار   
  .الذي يقوم على تصحيح اخلطأ واإلعتذار عنه وليس احلوار البجح الذي يربر الفحش وسب اإلسالم

أقول له صـدقت  .. ن هناك متطرفني يسعون اىل إزدياد الشقة يف هذا اخلالفيقول رامسوسن بأ) ٥
  .وأنت كذوب ألنك على رأس هؤالء املتطرفني املتزمتني

علماء إسالم، كما  -وهللا احلمد-ولكن لدينا " رجل دين إسالمي"ال يوجد لدينا ما يسمى : مالحظة
  .طريق املقاومة املبنية على أسس شرعيةأن فوز محاس يف االنتخابات الفلسطينية يعد تأييداً ل

  ودمتم خبري،،،
٤  

  الغرب يقتنع مببدأ القوة
هذا إن تركوا هم جماالً للحوار، رغم قناعيت أن الغرب ال ينفع معهم أسلوب احلوار فهم يقتنعـون  

م مببدأ القوة ومبدأ القرش الكبري يلتهم الصغري بدليل جلوئهم إىل التكتالت ليس ذلك حباً يف بعضـه 
من وجهة رأيي أرى أن احلوار البناء حلل املتناقضات ميكـن  . ولكنه حفاظاً على أرواحهم وممتلكام

أما أمريكا اليت تتبىن . أن يكون ذا أثر عند تساوي الطرفني املتحاورين من حيث القوة على أقل تقدير
تحقق وجود دولـة  سياسة فرق تسد فقد أشعلت الفتيل ألن مصلحتها أن يصتطدم الطرفان وأن ال ي
  .عظمى يف أي مكان يف العامل تشاطرها اهليمنة والسيادة بعد ايار االحتاد السوفييت

  فهد بن عبداهللا األمحدي
  ٢٠٠٦/٠٢/٠٨صباحاً  ١٠:٠٥

٥  
  الْفتنةُ أَشد من الْقَتل

املمتلكات  االحداث االخرية حلرق السفارات واالعتداء وختريب. بارك اهللا فيكم مقال رائع وحكيم
والكنائس كشفت ارواق سياسية خبيثة لفتنة تعم العامل العريب واالسالمي باسم الدفاع عن الرسول 

االسـلوب  . وأقلها حماولة لتدمري لبنان ولثورة االرز) صلى اهللا عليه وسلم(االنسانية والالعنف حممد
لى احلكمة والتعقل وجيب ان الالعنف واحلكيم الذي اتبعته حكومة خادم احلرمني الشريفني لدليل ع

  .يقتدى به
  هشام النشوايت. د

  ٢٠٠٦/٠٢/٠٨صباحاً  ١٠:٢٧
٦  
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  حنن من يرفض احلوار
وحنن ندق طبول احلرب مبجرد ان مريض نفسي او طالب للشهره نشـر رسـوم   . اي حوار نرجوه

  .افضل وصف هلا اا ساجمة سخيفه
اصبحت وسـيلة للضـغط علينـا او    .والسالم الواقع ان تلك الثوره لنصر ةالنيب حممد عليه الصالة

بل مددنا للعامل االصبع الصغري يف . لقد اظهرنا للعامل بكل بساطة نقطة ضعفنا. استفزازنا كمسلمني
  .يدنا ليتم عسره يف كل مناسبة من طرف من يريد ان يستفزنا كملسلمني
هـل  . قل ماذ نفعل. خافاتوما حنن فاعلون ياسيدي عندما تتوايل علينا االستفزازات وتتراكم الس

ام نقبع باكني مرجفني . نلطم وجوهنا ام نقاطع الدواء والغذاء واملركبه والكساء والكهرباء واهلاتف
  .كما يريد لنا القرضاوي واحزابه اهلالكه

او اجلمهور غايز .وعاجلت املوضوع علي طريقة ما يطلبه املستمعون. الصحافة العربيه جانبت التعقل
  .كده

ه واالعالم العريب اشهر نقطة ضعفنا وبؤسنا واجاد وصفنا باننا فريسة سـهله ملـن يريـد    الصحاف
  .استفزازنا

اي سفية مغمور . وجعل عدونا البشريه كاملة. االعالم العريب االسالمي وضعنا يف حرب مع اهلواء
حـب   يف اقاصي االرض سوف لن يتردد بتكرار تلك السخافات رمبا ليس بغضنا فينا بقدر ما هـو 

  .للشهره واملال
بل مت القفز عليهـا مـن   . ان االحتجاجات علي تلك السخافة البذيئه خرجت من مسارها املنطقي

  .اطراف ذو مصاحل معروفه
بل مت حتويرها ايل ان . ان تلك احلملة للمقاطعه مل تقتصر علي املقاطعه وهو اسلوب حضاري نؤيده

  . يد الرعاع واالنتهازينياملشكلة جيب ان خترج من يد احلكومات لتكون يف
الصحافة العربيه مشكورة باركت تلك التوجهات اليت نصت بشكل واضح ان ماتقوم به احلكومـة  

. السعوديه من سحب لسفريها ومعاجلة االمر من خالل القنوات الدبلوماسيه امر مرفوض وغري كايف
مباشر من رئيس وزراء الدمنارك غري واالعتذار الغري . بل ان االعتذار الذي نشرته الصحيفة غري مقبول

  .كايف حيت لو اعتذر بشكل مباشر
بل اصبح قفزا علي واقع احلكومات وديدها مباشرة باالخالل باالمن .املوضوع ليس دفاع عن النيب

  .واحلرائق
وحماولة العمائنا يتم حماولة اخري يف . امل نفهم حيت االن ملاذا مت احراق السفارت يف دمشق وبريوت

  .هران ولكنها مل تنجحط
ولكنها رسالة ملن . ان تلك االمور يتم معاجلتها بالطرق الدبلوماسيه والظغوط الدوليه وليس بالرعاع

  اليعلم باننا قادرون علي حتريك شارعكم واحراقكم يف بلدكم اذا مل تكونوا معنا ؟؟؟
  الشاوي
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  ٢٠٠٦/٠٢/٠٨صباحاً  ١١:٠٢
٧  

  هذا مايريد الغرب واذنام
ع أن أقول وجهة نظري فيما جاء يف كلمة الرياض الشاملة ذات احلس اإلعالمي امللم بالعبـة  أستطي

  السياسية
  فعالً الغرب وأذناب الغرب أيضا يريدون ضبط النفس عندما

  يقومون جمات منظمة جتاه العامل اإلسالمي والعريب
  وضبط النفس يف قاموسهم أن يكون التوتر اليتجاوز تلك

  أهداف اهلجمة الشرسة حتييد أصحاب النظرة الدول ألن من
  الثاقبة بزعمهم اليت تطالب بعدم ردة الفعل وهي تعلم يقيناً

  أن عدم ردة الفعل يكون ضرره أكثر من ردة الفعل والبعض
  إن املتشددين(اآلخر يرددون مايردده رئيس وزاء الدمنارك بقوله 

سيد البشرية حممد صلى اهللا عليه وسلم ألننا لو يستغلون هذا احلدث وهذا فيه سخرية باملدافعني عن 
  سلمنا فيما يقولون لقلنا أن من يقومون باألعمال اإلرهابية يشهدون أن الإله

إال اهللا وأن حممد رسول اهللا وعلينا أن ال نردد مايقولون لنثبت أننا لسنا منهم أو لـو خـرج أحـد    
دفاع عن حممد صلى اهللا عليه وسلم هل بعد  اإلرهابيني ببيان حول األحداث وقال أكثر مما قيل من

ذلك نتوقف كي النتهم باإلرهاب هؤالء الذين يقيسون ذه املقاسات عليهم أن يدركوا أن أزمـة  
الرهائن عندما مت احتجازهم بطهران ايام الثورة االيرانية أبان حكم الرئيس كارتر مـاذا حـدث يف   

اصحاب البشرة السمراء ويتم التهجم عليهم والضرب امريكا من افرازات تلك االزمة استمرمالحقة 
والبعض عندما يتم السؤال عن جنسيته ينتسب اىل جنسية املكسيك خوفا وهلعا مما قد يصيبه نتيجة 
ردة الفعل فهذا درس ملن يعتقدون ان شعوب العامل ليس لديها ردود أفعال وهي سنة باقية ولكـن  

مع احلق ويدافع عن أمته كلما قتل أصحاب اهلجمـات  بتفاوت وكلما كان الطرح اإلعالمي يقف 
  .املدسوسة من الغرب وأذنام وضيع عليهم الفرصة وأزال اإلحتقان عن شعبه

saas٤٤٤@hotmail.com  
  طارق بن حممد

  ٢٠٠٦/٠٢/٠٨مساًء  ٠٣:١٣
٨  

  ال تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتم فاثبتوا
من استغضب و مل يغضب فهو . تفظوا بنصائحهم ألنفسهمالداعون إىل التعقل والواقعية عليهم أن حي

لكن دعوا الغرب يعلم أننـا ميكـن أن   ) مادياً ( نعم حنن ضعفاء وال نستطيع حماربة الغرب . محار
دعونا نستمر يف مقاطعة الدمنارك مشعلة العداوة و أول . نغضب يوماً حىت ولو جاملته قنواتنا الرمسية
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ىت تكره هي أصدقاءها و من يدعون نصرا ز أفهموهم أننا ال نستطيع أن املستهزئني و نستفرد ا ح
دعوهم يفهموا و لو مرة واحدة أننا أمة هلا . نبتسم يف وجه من سب نبينا و ال ميكننا استعمال بضائعه

اللهم صل وسلم على سيدنا حممد و على آله و صحبه و سلم صالة دائمة مستمرة بدوامك . كرامة
  ثله شيئ و هو السميع البصرييا من ليس كم
  السري القرشي

  ٢٠٠٦/٠٢/٠٨مساًء  ٠٣:٢٥
٩  

  الغرب واالساء
  .امل يرون مثال الشيعة يضرب نفسة حىت يدمي جسده وذلك من اجل عقيدته

  واالساءة للكرمي فهي كلمة مسمومة،اللهم ضربة بالدم وال لكلمة السم 
  خليل بوقب

  ٢٠٠٦/٠٢/٠٨مساًء  ٠٤:٣٨
١٠  

  .قوة الغد املؤثرة.. املسلمون
على الرغم من بعض املغاالة، أظهر الشارع اإلسالمي ومن وراءه بعض احلكومات العربية واإلسالمية 

استخدام ورقة التمثيل الدبلوماسـي مـن قبـل    . قدرة على الوقوف صفاً واحداً يف قضية مشتركة
ردود افعال ال ميكـن أن  احلكومات واملقاطعة االقتصادية من قبل الشعوب والتظاهر السلمي كلها 

جاءت ردة الفعل هذه لتزيد من ثقة املسلمني بأنفسهم وبقدرم علـى التـاثري   . يعترض عليها أحد
  .مبجريات األحداث على حنو إجيايب يف قضية حقة

لكن هذا ليس سوى بداية يف سعي مطلوب حنو تآلف وروابط أكثر جتمع بني الشـعوب والـدول   
بيد أن صورة املسلمني . ة عاملية مؤثرة يف عامل القرن الواحد والعشريناإلسالمية وجعلهم مصدر قو

لدى وسائل االعالم العاملية ليست يف صاحل قضاياهم العادلة ورمبا سبب ذلك يعود إىل فقر وجهـل  
معظم املسلمني لذا يتعني على احلكومات اإلسالمية التعاون أكثر فيما بينها لرفع املستوى التعليمـي  

مث أن مجوع املثقفني من املسلمني جيب أن يأخذوا دوراً فعاالً . للمواطن املسلم، وهو حق له واملعيشي
هلم يف وسائل اإلعالم العاملية لتغيري صورة اإلسالم واإلنسان املسلم اليت انطبعت وال تزال تنطبـع يف  

  .أذهان دول العامل والغرب خاصة
وم اإلسالم لديهم وهذا األمر ينطبق قبالً على معظم املسلمون حباجة إىل مراجعة فكرية ونفسية ملفه

  .علماء املسلمني الذين هم حباجة إىل تفعيل العقل والفطرة بعيدأ عن املسلمات املكتسبة املتوارثة
  فهيم منذر
  ٢٠٠٦/٠٢/٠٨مساًء  ٠٦:٣٢

١١  



 ٤١١

  متعنوا يف تعليق الشاوي
ال اتفق معه يف بعض طرحه حول لقد اعجبين ما طرحه الشاوي يف تعليقه على املوضوع وان كنت 

التقليل من مدى تأثري املقاطعة الشعبية اإلقتصادية ملنتجات دولة ما ولكنين اضيف على ما ذكره بأن 
  :تلك األمور يتم معاجلتها أيضا ومنع تكرار حدوثها بل وتسخري األدوات لصاحلنا مستقبال باآليت 

  كوماتبالثقل الديبلوماسي والضغط الدويل من قبل احل) ١
  بالوسائل الثقافية واملعرفية ومدى قوة نشر ثقافتنا لديهم) ٢
بوسائل االعالم املختلفة الناطقة بلغتهم ويف عقر دارهم وباسلوم الذي سيكون ذو تاثري قـوي  ) ٣

  للوصول اىل عقوهلم وأذهام وشدهم للتعرف على ثقافتنا وديننا
وأركز على هذا اجلانب الن املـال يف  ، عة اإلقتصادية وال أعين بذلك املقاط، بالثقل اإلقتصادي ) ٤

وهلذا كان من األجدى قيـام اصـحاب   ، هذا الوقت اصبح هو املؤثر األول واألكرب يف لعبة األمم 
الباليني من املسلمني والعرب ومنذ عقود بتسخري ثروام يف مشاريع إقتصادية وإعالمية كـربى يف  

لها رؤوس األموال هذه ذات تأثري إقتصادي وسياسي يف آن واحد جممل الدول األوربية وأمريكا جلع
ال ، ليتمكنوا من التحكم بتحريك خيوط الدمي يف هذه الدول وفقا ملصاحل دوهلم وعاملهم اإلسالمي 

ان يشيحوا بوجوههم عندما يقوم غريهم بتحرك هذه الدمى على غـري أهـوائهم او مبـادئهم أو    
  .معتقدهم

يهود من أصحاب الباليني هم من يتحكمون بتحريـك خيـوط الـدمى     بضعة أشخاص -:عجباً 
مع أنين أجزم أن أصحاب الباليني ، اإلعالمية والسياسية يف العامل الغريب والشرقي يف القريب العاجل 

  .يف اخلليج العريب لوحده هم أكثر عددا وأضخم رؤوساً لألموال
  يولكن ال حياة ملن تناد، لقد امسعت لو ناديت حياً 

  مدير األزمة
  ٢٠٠٦/٠٢/٠٨مساًء  ٠٧:٥٩

١٢  
  الغضب واالنفعال والشتم سالح الضعفاء

ومن " ولكن الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب، ليس الشديد بالصرعة" قال صلى اهللا عليه وسلم
مث خيرج من بيننا من خيرج عن ،، "ال تغضب التغضب التغضب: " وصاياه صلى اهللا عليه وسلم قال

ويسن سننه وشرعه ملعاجلة ومواجهة قضايا ختص نبينا حممـد  ، ا حممد صلى اهللا عليه وسلمسنة نبين
بل ويستعلى حبماقته وجاهليته ورعونته وانفعاالته على سنة حممد صلى اهللا عليه ، صلى اهللا عليه وسلم

  .وسلم
  ،الغضب واالنفعال والشتم اخالق منهي عنها يف االسالم

  ،ميان وعن العلم واحللموهي بعيدة كل البعد عن اال



 ٤١٢

بل ان استخدام االخالق املنهي عنه كالغضب والكذب وأمثاهلا دليل جهل باحلق وضعف يف االميان 
وعجز عن حسن التفكري والتصرف وتكون نتائجهامدمرة علينا ومن اجلانب االخر فهـو ال يعـاجل   

  .املشكلة وال يساعد يف ذلك بل يزيد األمر سوء وتعقيدا
  "إن العزة هللا ولرسوله وللمؤمنني" الكرامة قال تعاىلوعن العزة و

فالكفار واملنافقني ال يعلمون وجيهلون معـاين  ، " ولكن املنافقني ال يعلمون"مث قال سبحانه وتعاىل 
  .العزة والكرامة
  حارث املاجد

  ٢٠٠٦/٠٢/٠٨مساًء  ١٠:٠٨
======================= 

  وسلم مائة وسيلة لنصرة الرسول صلى اهللا عليه
  اللجنة العاملية لنصرة خامت األنبياء: الكاتب
  ٠٧/٢٦/٢٠٠٣: بتاريخ

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول : إن أول ركن من أركان اإلسالم العظيمة: أمجعني ، وبعد

  :وحتقيق الشطر من الشهادتني وهو شهادة أن حممداً رسول اهللا تتم من خالل األمور التالية . اهللا 
  :للحفظ

أنه رسول اهللا ومبعوثه إىل اجلن : تصديق النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كل ما أخرب به ، وأوله : أوالً 
اإلسالم الذي ال يقبل اهللا تعاىل دينـاً  واألنس كافة لتبليغ وحيه تعاىل بالقرآن والسنة املتضمنني لدين 

  .سواه 
طاعته والرضى حبكمه ، والتسليم له التسليم الكامل ، واالنقياد لسنته واالقتداء ا ، ونبذ ما : ثانياً 

  .سواها 
حمبته صلى اهللا عليه وسلم فوق حمبة الوالد والولد والنفس ،مما يترتب عليه تعظيمه ، وإجالله ، : ثالثاً 

  .ه ، ونصرته ، والدفاع عنه ، والتقيد مبا جاء عنه وتوقري
فعلى كل مسلم ؛ أن يسعى لتحقيق هذا املعىن ، ليصح إميانه ، وليحقق الشطر الثاين مـن كلمـة   

نشهد إنك لرسولُ اهللا واهللا { : التوحيد ، ولتقبل شهادته بأن حممداً رسول اهللا ، فإن املنافقني قالوا 
، فلن تنفعهم شهادم ، ألم مل }: املنافقون } { يشهد إنَّ املنافقني لكاذبونيعلم إنك لرسولُه واُهللا

  .حيققوا معناها 
وإليك بعض األمور اليت ميكننا من خالهلا العمل مبقتضى تلك احملبة ، وواجب القيام بذلك احلق للنيب 

الدينا وأنفسنا وأموالنا ، كل صلى اهللا عليه وسلم جتاه هذه اهلجمة الشرسة عليه أن نفديه بأوالدنا وو
  :على قدر إمكانياته ، فالكل يتحمل مسؤوليته ومن خالل موقعه

  :على مستوى الفرد 



 ٤١٣

التفكري يف دالئل نبوته صلى اهللا عليه وسلم القاطعة بأنه رسول رب العاملني ، وأصلها القـرآن   -١
  .الكرمي ، وما تضمنه من دالئل على صدق نبوته صلى اهللا عليه وسلم 

تعلم األدلة من القرآن والسنة واإلمجاع الدالة على وجوب طاعة النيب صلى اهللا عليه وسـلم ،   -٢
  .واألمر باتباعه ، واالقتداء به صلى اهللا عليه وسلم 

وذلك من خالل اجلهود العظيمة اليت قام ، العلم واملعرفة حبفظ اهللا لسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم  -٣
فبينوا صحيحها من سقيمها ، ومجعوها على أدق األصول ، مر العصور املختلفة ا أهل العلم على 

  .اليت انفردت ا هذه األمة عن غريها من األمم السالفة 
استشعار حمبته صلى اهللا عليه وسلم يف القلوب بتذكر كرمي صفته اخلَلقية واخلُلقية ، وقراءة مشائله  -٤

  .الكمال البشري يف صورته ويف أخالقه صلى اهللا عليه وسلم  وسجاياه الشريفة ، وأنه قد اجتمع فيه
استحضار عظيم فضله وإحسانه صلى اهللا عليه وسلم على كل واحد منا ، إذ أنه هو الذي بلغنا  -٥

دين اهللا تعاىل أحسن بالغ وأمته وأكمله ، فقد بلغ صلى اهللا عليه وسلم الرسالة وأدى األمانة ونصح 
  .مهاألمة، ورسوالً عن قو

عزو كل خري دنيوي وأخروي نوفق إليه ونتنعم به إليه صلى اهللا عليه وسلم بعد فضل اهللا تعاىل  -٦
ومنته ، إذ كان هو صلى اهللا عليه وسلم سبيلنا وهادينا إليه ، فجزاه اهللا عنا خري ما جزى نبياً عـن  

  .أمته
الـنيب أوىل  { : ال تعاىل ق.استحضار أنه صلى اهللا عليه وسلم أرأف وأرحم وأحرص على أمته  -٧

  .}: األحزاب } {باملؤمنني من أنفسهم 
التعرف على اآليات واألحاديث الدالة على عظيم مرتلته صلى اهللا عليه وسلم عند ربه ، ورفـع   -٨

  .قدره عند خالقه ، وحمبة اهللا عز وجل له ، وتكرمي اخلالق سبحانه له غاية التكرمي
ا حببه صلى اهللا عليه وسلم ، بل تقدمي حمبته صلى اهللا عليه وسلم علـى  االلتزام بأمر اهللا تعاىل لن -٩

لن يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من نفسـه وولـده   : ( النفس ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  ) .ووالده والناس أمجعني

يا أيهـا  { :  االلتزام بأمر اهللا تعاىل لنا بالتأدب معه صلى اهللا عليه وسلم ومع سنته لقوله تعاىل -١٠
الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن حتبط 

إن الذين يغضون أصوام عند رسول { وقوله تعاىل } : احلجرات } {أعمالكم وأنتم ال تشعرون 
{ : وقال تعاىل } : جرات احل} {اهللا أولئك الذين امتحن اهللا قلوم للتقوى هلم مغفرة وأجر عظيم 

  .}: النور } {ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً 
االنقياد ألمر اهللا تعاىل بالدفاع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومناصرته ومحايته من كـل أذى   -١١

  ) .روهلتؤمنوا باهللا ورسوله وتعزروه وتوق: ( يراد به ، أو نقص ينسب إليه ، كما قال تعاىل 
  .استحضار النية الصادقة واستدامتها لنصرته ، والذب عنه صلى اهللا عليه و سلم  -١٢



 ٤١٤

استحضار الثواب اجلزيل يف اآلخرة ملن حقق حمبة النيب صلى اهللا عليه وسـلم علـى الوجـه     -١٣
ـ  ن الصحيح ، بأن يكون رفيق املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يف اجلنة ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم مل

  ).أنت مع من أحببت : ( قال إين أحب اهللا ورسوله 
احلرص على الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم كلما ذكر ، وبعد اآلذان ، ويف يوم اجلمعة  -١٤

  .، ويف كل وقت ، لعظيم األجر املترتب على ذلك ، ولعظيم حقه صلى اهللا عليه وسلم علينا 
ه وسلم الصحيحة ، مع الوقوف على حوادثها موقف املستفيد من قراءة سرية النيب صلى اهللا علي -١٥

حكمها وعربها ، واالستفادة من الفوائد املستخلصة من كل حادث منها ، وحماولة ربطها حبياتنـا  
  .وواقعنا 

تعلم سنته صلى اهللا عليه وسلم ، بقراءة ما صححه أهل العلم من األحاديث املروية عنه صلى  -١٦
، مع حماولة فهم تلك األحاديث ، واستحضار ما تضمنته تلك التعاليم النبويـة مـن   اهللا عليه وسلم 

  .احلكم اجلليلة واألخالق الرفيعة والتعبد الكامل هللا تعاىل ، واخلضوع التام للخالق وحده 
  .اتباع سنته صلى اهللا عليه وسلم كلها ، مع تقدمي األوجب على غريه  -١٧
ى اهللا عليه وسلم يف املستحبات ، ولو أن نفعل ذلك املستحب مرة احلرص على االقتداء به صل -١٨

  .واحدة يف عمرنا ، حرصاً على االقتداء به يف كل شيء 
  .احلذر والبعد عن االستهزاء بشيء من سنته صلى اهللا عليه وسلم  -١٩
  .الفرح بظهور سنته صلى اهللا عليه وسلم بني الناس -٢٠
  .اهللا عليه وسلم بني البعض من الناس  احلزن الختفاء بعض سنته صلى -٢١
  .بغض أي منتقد للنيب صلى اهللا عليه وسلم أو سنته  -٢٢
حمبة آل بيته صلى اهللا عليه وسلم من أزواجه وذريته ، والتقرب إىل اهللا تعاىل مبحبتهم لقرابتهم  -٢٣

هدايته ألن هدايته من النيب صلى اهللا عليه وسلم وإلسالمهم ، ومن كان عاصياً منهم أن حنرص على 
أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من هداية غريه ، كما قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

مهالً يا عباس إلسالمك يوم أسلمت كان أحـب يل  : (للعباس عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ل اهللا صلى اهللا عليـه  من إسالم اخلطاب ، ومايل إال أين قد عرفت أن إسالمك كان أحب إىل رسو

  ) .وسلم من إسالم اخلطاب
) أذكركم اهللا يف أهل بييت : ( العمل بوصية النيب صلى اهللا عليه وسلم يف آل بيته ، عندما قال  -٢٤

  .ثالثاً 
حمبة أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وتوقريهم واعتقاد فضلهم على من جاء بعدهم يف العلم  -٢٥

  .اهللا تعاىل  والعمل واملكانة عند
حمبة العلماء وتقديرهم ، ملكانتهم وصلتهم مبرياث النبوة فالعلماء هم ورثة األنبياء ، فلهم حق  -٢٦

  .احملبة واإلجالل ، وهو من حق النيب صلى اهللا عليه وسلم على أمته 
  :على مستوى األسرة واتمع 



 ٤١٥

  .تربية األبناء على حمبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم  -١
  .تربية األبناء على االقتداء بالرسول صلى اهللا عليه وسلم يف مجيع أحواله  -٢
  .اقتناء الكتب عن سريته صلى اهللا عليه وسلم -٣
  .اقتناء األشرطة عن سريته صلى اهللا عليه وسلم -٤
  .انتقاء األفالم الكرتونية ذات املنهج الواضح يف التربية -٥
  .السرية جتتمع عليه األسرة ختصيص درس أو أكثر يف األسبوع عن -٦
  .اقتداء الزوج يف معاملة أهل بيته بالرسول صلى اهللا عليه وسلم -٧
  .تشجيع األبناء على حفظ األذكار النبوية وتطبيق ذلك -٨
تشجيع األبناء على اقتطاع جزء من مصروفهم اليومي من أجل التطبيق العملي لبعض األحاديث  -٩

  .مساعدة احملتاج، م الطعام إطعا، كفالة اليتيم : ، مثل 
ال يلدغ املؤمن ، تعويد األبناء عل استخدام األمثال النبوية يف احلديث مثل املؤمن كيس فطن  -١٠

  .يسروا وال تعسروا ، من جحر مرتني 
  .وضع مسابقات أسرية عن سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم  -١١
يـوم يف  ( عليه وسلم من خالل تطبيق مشروع  تعريف األسرة املسلمة حبياة الرسول صلى اهللا -١٢

  ).بيت الرسول 
  :على مستوى قطاع التعليم والعاملني فيه 

زرع حمبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف نفوس الطلبة والطالبات من خالل إبراز حقه صلى اهللا  -١
  .عليه وسلم على أمته 

  .الرسول شخصيته صلى اهللا عليه وسلم اإلكثار من عقد احملاضرات اليت تغطي جوانب من حياة  -٢
حث مسئويل قطاعات التعليم إىل إضافة مادة السرية النبوية إىل منـاهج التعلـيم والدراسـات     -٣

  .اإلسالمية يف التخصصات اإلنسانية 
  .العمل على متويل وضع كراسي لدراسات السرية النبوية يف اجلامعات الغربية املشهورة -٤
مي يف السرية النبوية وحث الباحثيني على تصنيف كتب السنة بتصانيف عدة تشجيع البحث العل -٥

  .مثل املغازي والشمائل 
العمل على إقامة املعارض املدرسية واجلامعية اليت تعرف بالرسول صلى اهللا عليه وسلم مع مراعاة  -٦

  .التمثيل اجلغرايف لنشأة اإلسالم 
ماله عالقة بالرسول صلى اهللا عليه وسلم وسريته ختصيص أركان خاصة يف املكتبات حتوي كل  -٧

  .واإلهتمام به وجعلها يف مكان بارز
العمل على إعداد أعمال موسوعية أكادميية غنية يف السرية النبوية تصـلح كأعمـال مرجعيـة     -٨

  .وترمجتها إىل اللغات العاملية
  .وية وختصيص جوائز قيمة هلاإقامة مسابقة سنوية للطلبة والطالبات ألفضل حبث يف السرية النب -٩



 ٤١٦

  .إقامة خميمات شبابية تتضمن أنشطة تزرع حمبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم والتعلق بسنته -١٠
  .إقامة دورات تدريبية متخصصة إلعداد القادة باإلقتداء باملصطفي صلى اهللا عليه وسلم -١١

  :على مستوى األئمة و الدعاة وطلبة العلم 
ه ورسالته صلى اهللا عليه وسلم وانه بعث باحلنيفية السمحة وأن األصـل يف  بيان خصائص دعوت -١

  .دعوته هو حرصه على هداية الناس كافة إىل إفراد العبادة لرب الناس
  .العمل على دعوة الناس وهدايتهم إىل هذا الدين ؛ جبميع أجناسهم وقبائلهم -٢
  .قبل وبعد الرسالة بيان صفاته صلى اهللا عليه وسلم اخللقية واخلُلقية  -٣
  .بيان فضائل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وخصائص أمته بأسلوب ممتع  -٤
  .بيان مواقفه صلى اهللا عليه وسلم مع أهله وجريانه وأصحابة رضوان اهللا عليهم -٥
  .بيان كيفية تعامله صلى اهللا عليه وسلم مع أعدائه من أهل الكتاب واملشركني واملنافقني -٦
  .نهجه صلى اهللا عليه وسلم يف حياته اليومية بيان م -٧
ختصيص اخلطبة الثانية لبعض اجلمع للتذكري مبشاهد من سرية املصطفى صلى اهللا عليـه وسـلم    -٨

  .فضالً عن ختصيص خطب كاملة عنه من وقت إىل آخر
وملدة ثالث التعليق على اآليات اليت تتكلم عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم عند قراءا يف الصالة -٩

  .إىل مخس دقائق 
  .إضافة حلقات لتحفيظ السنة النبوية إىل جوار حلقات حتفيظ القرآن الكرمي يف املساجد -١٠
تصحيح املفاهيم اخلاطئة لدى عامة الناس حول سنة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم والدعوة إىل  -١١

  .التمسك مبا صح عنه صلى اهللا عليه وسلم بأسلوب بسيط واضح
ذكر فتاوى علماء األمة اليت تبني حكم من تعرض لرسول األمة صلى اهللا عليه وسلم بشيء من  -١٢

  .االنتقاص ووجوب بغض من فعل ذلك والرباءة منه 
العمل على رد الناس إىل دينهم من خالل عرض مبسط ملواقف الرسول صلى اهللا عليه وسـلم   -١٣

  .الدعوية 
املسموعة واملقروءة من الغلو فيه صلى اهللا عليه وسـلم ، وبيـان   التحذير يف الوسائل املرئية و -١٤

واألحاديث اخلاصة يف ذلك كما يف  -١٥) . ال تغلو يف دينكم ( اآليات اليت تنهي عن الغلو كقوله 
، وبيان أن احملبة الصادقة هي ) ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي ( قوله صلى اهللا عليه وسلم 

  .اهللا عليه وسلم يف اتباعه صلى 
حث الناس على قراءة سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم من مصادرها األصلية وتبيني ذلـك   -١٦
  .هلم
  .دحض وتفنيد الشبهات واألباطيل اليت تثار حول الرسول صلى اهللا عليه وسلم وسريته -١٧

  :على مستوى املثقفني واملفكرين واإلعالميني والصحفيني 



 ٤١٧

لرسول صلى اهللا عليه وسلم وخصائص أمته من خالل نشر ذلك والتحدث عنه إبراز شخصية ا -١
  .يف املناسبات اإلعالمية والثقافية

  .عدم نشر أي موضوع ينتقص فيها من سنته صلى اهللا عليه وسلم  -٢
التصدي لإلعالم الغريب واليهودي املضاد والرد على ما يثريونه من شبهات وأباطيل عن ديننـا   -٣

  .مد صلى اهللا عليه وسلم ونبينا حم
عقد اللقاءات الصحفية واإلعالمية والثقافية مع املنصفني من غري املسلمني والتحدث عن الـنيب   -٤

  .صلى اهللا عليه وسلم ورسالته
  .نشر ما ذكره املنصفون من غري املسلمني بشأنه صلى اهللا عليه وسلم  -٥
وسريته وبيان مناسبة منهجه صلى اهللا عليه وسلم  عقد الندوات واملنتديات الثقافية إلبراز منهجه -٦

  .لكل زمان وكان 
  .إعداد املسابقات اإلعالمية عن سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم وختصيص اجلوائز القيمة هلا -٧
  .كتابة املقاالت والقصص والكتيبات اليت تتحدث عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم -٨
الصحف واالت لتخصيص زاوية يبني فيها اآليات واألحاديث اليت االقتراح على رؤساء حترير  -٩

على الولد والوالد والناس أمجعني  -١٠تدل على وجوب حمبته صلى اهللا عليه وسلم وأن حمبته مقدمة 
بل ومقدمة على النفس وأن هذه احملبة تقتضي تعظيمه وتوقريه وإتباعه وتقدمي قوله على قول كل أحد 

  .من اخللق 
االقتراح على مدراء القنوات الفضائية إلعداد برامج خاصة يف سرية الرسول صلى اهللا عليـه   -١١

  .وسلم وكيفية تعامله مع زوجاته وأبناءه وأصحابه وأعدائه وغري ذلك من صفاته اخللقية واخللقية
حث مؤسسات اإلنتاج اإلعالمي على القيام بإنتاج أشرطة فيديو تعرض سرية الرسول صـلى   -١٢
  . عليه وسلم بطريقة احترافية شيقةاهللا
حث احملطات التلفزيونية األرضية والقنوات الفضائية على إنتاج وبث أفالم كرتونية للناشـئة   -١٣

  .حتكي مشائل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وبعض القصص من السنة النبوية
  :على مستوى املؤسسات اخلريية والدعوية 

  .لواء نصرة الرسول صلى اهللا عليه وسلمإنشاء جلان أو أقسام حتمل  -١
ختصيص أماكن يف املعارض واملؤمترات احمللية والدولية اليت تشارك ا املؤسسات لعرض الكتب  -٢

  .واألشرطة املرئية واملسموعة اليت تربز خصائص الرسالة احملمدية
رسول صـلى اهللا  ختصيص أماكن دائمة لتوزيع األشرطة والكتب واملطويات اليت تتحدث عن ال -٣

  .عليه وسلم
ختصيص جائزة قيمة مبعايري متفق عليها سلفاً ألفضل من خدم السنة والسرية النبوية وإقامة حفل  -٤

  .تكرمي سنوي يدعى له كبار الشخصيات



 ٤١٨

تبين طباعة كتب السرية النبوية باللغات األجنبية وتوزيعها على مراكز اإلستشـراق واملكتبـات    -٥
  .حول العامل العامة واجلامعية 

إصدار جملة أو نشرة دورية تم بالسرية النبوية املطهرة وتعاليم الدين اإلسالمي وتربز صـفات   -٦
  .هذة األمة وحماسن هذا الدين الذي جاء به نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم

رية ختصيص صناديق تربع لتمويل محالت نصرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، والتأليف يف الس -٧
  .والترمجة وإنشاء املواقع على الشبكة العاملية 

  :على مستوى العاملني يف الشبكة العنكبوتية وأصحاب املواقع 
تكوين جمموعات تتوىل إبراز حماسن هذا الدين ونظرة اإلسالم جلميع األنبياء بنفس الدرجة مـن   -١

  .احملبة وغريه من املوضوعات ذات العالقة
ديات أو ختصيص نوافذ يف املواقع القائمة تم بسرية املصطفى صلى اهللا عليه إنشاء مواقع أو منت -٢

  .وسلم وتربز رسالته العاملية
املشاركة يف حوارات هادئة مع غري املسلمني ودعوتةم لدراسة شخصية الرسول صلى اهللا عليـه   -٣

  .وسلم والدين الذي جاء به
سل إىل القوائم الربيدية اخلاصة ببعض األحاديـث  تضمني أو تذييل الرسائل اإللكترونية اليت تر -٤

  .واملواعظ النبوية
عن شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم ودعوته  -من حني إىل آخر -إعداد نشره إلكترونية  -٥

  .وخاصة يف املناسبات واألحداث الطارئة
عن الرسول  اإلعالن يف حمركات البحث املشهورة عن بعض الكتب أو احملاضرات اليت تتحدث -٦

  .صلى اهللا عليه وسلم
  :على مستوى األغنياء واحلكومات اإلسالمية 

  .دعم النشاطات الدعوية املتعلقة بالسرية النبوية الشريفة  -١
  .طباعة امللصقات اليت حتمل بعض األحاديث واملواعظ النبوية  -٢
دث عن اإلسالم ونيب اإلسالم املسامهة يف إنشاء القنوات الفضائية واإلذاعات واالت اليت تتح -٣

  .صلى اهللا عليه وسلم باللغات املختلفة وباألخص اللغة اإلجنليزية
استئجار دقائق يف القنوات أو اإلذاعات األجنبية لعرض أطروحات عن اإلسالم ونيب اإلسـالم   -٤

  .صلى اهللا عليه وسلم
  .ىل اللغات العامليةإنشاء مراكز متخصصة لبحوث ودراسات السرية النبوية والترمجة إ -٥
  .إنشاء متاحف ومكتبات متخصصة يف بالسرية والتراث النبوي الشريف  -٦
  .إنشاء مواقع على اإلنترنت متخصصة يف السرية والسنة النبوية الشريفة -٧
طباعة ونشر الكتب واألشرطة والربامج اإلعالمية اليت تربز حماسن الدين الذي جاء به النيب صلى  -٨

  .وسلم وأخالقه ومشائله بعدة لغات وخاصة اللغة اإلجنليزيةاهللا عليه 



 ٤١٩

  .املسامهة يف دعم املسابقات الدعوية اليت تم بالسرية النبوية ورصد مبالغ تشجيعية هلا -٩
  .الرقم نتركة لك لتكمله وتبعث به إلينا على عنوان اللجنة -١٠

أن ننصـر نبينـا    -حسب إستطاعته  كلٌ -إن الواجب علينا مجيعاً .. أخي املسلم أخيت املسلمه  
وأمامنا وحبيبنا حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ولذلك أعددنا هذة املذكرة خىت ال يبقى ألحد منا عذر 
، فلنعمل مجيعاً على نشرها وتوزيعها ، ودعوة األهل وعموم الناس من خالل اـالس العائليـة ،   

  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم  واملكاملات اهلاتفية، ورسائل اجلوال ، على نصرة
============================ 

  ؟ ماذا فعلت للدفاع عن اإلسالم
 

  نايف بن ممدوح ال سعود: الكاتب
  ٠١/٢١/٢٠٠٣: بتاريخ

  نايف بن ممدوح ال سعود: بقلم
  هذا هو نيب اإلسالم أيها الغربيون

الذي بعثه اهللا باحلق هـدى ورمحـة    احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد
  :للعاملني وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين ومجيع من آمن به واتبع سنته إيل يوم الدين وبعد

، ال خيفى على املطلع على تلك احلملة الشرسة اليت تتعرض هلا أمة اإلسالم يف هذه األوقات احلرجـة 
من تفكك ، سلمني املؤسفة فيما بينهم بصفة خاصةوأوضاع امل، واألوضاع الدولية الراهنة بصفة عامة

وتناحر وبعد عن التمسك بالشريعة اإلسالمية والتحاكم إليها وبعد خمجل عنها وجهل لكـثري مـن   
فيه من اجلهل بدينه ما جيعله يعجز عن  –إال من رحم ريب  –حىت صار الكثري منا ، املسلمني بعقيدم

  ونيب اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم، هللادين ا: الدفاع عن أغلي شئ يف حياته
عنا ببعيد حيث قال يف حديث ) جريي فولويل ( األمريكي الكاذب ) القس ( وما حادثة إفك ذاك 
ام النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم    ، دقيقة ٦٠م يف برنامج ٢٠٠٢أكتوبر  ٦له بث مساء األحد 

ولقد قرأت ما يكفي من املسلمني وغـري  ، أنا أعتقد أن حممدآ كان إرهابيآ" وقال ما نصه، اإلرهاب
  "ورجل حروب، املسلمني أنه كان رجل عنف

يف هجومه على النيب صلى اهللا عليه وسلم مـن  ) بات روبرتسون ( وما فاه ذاك القس األفاك األثيم 
كل ما عليك هو فقـط إن  :" اإلخبارية قال ٩فوكس نيوز ( خالل برنامج هانيين آند كوملز يف قناة 

.. أنه يدعو قومه إيل قتل املشركني إنه رجل متعصب إيل أقصى درجة: ما كتبه حممد يف القرآن تقراء
يف رأيي الشخصي ليس إال ) حممد ( وأضاف إمنا يدعو إليه هذا الرجل . أنه كان لصآ وقاطع طريق

د من القرآن نقل من النصوص النصرانية واليهودية ولق% ٨٠ويقول أيضآ إن . خديعة وحيلة ضخمة
إن هذا القرآن ماهو إال سرقة من املعتقدات : وقال أيضآ. مرة يف القرآن ٥٠٠ذكر موسي أكثر من 
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أن هذا .. إنا أقصد : وقال. ومث استدار حممد بعد ذلك ليقتل اليهود والنصارى يف املدينة... اليهودية 
  "كان قاتآل سفاكآ للدماء) حممد ( الرجل 

أن .." يف تصرحياته اإلعالمية اليت ذكر فيهـا ) فرانكلني جراهم ( وما ا فتراه الكاذب الثالث القس 
هـانيت  ( وكرر خالل برنامج ، وان القرآن حيض على العنف، اإلرهاب جزء من التيار العام لإلسالم

األمريكية يف اخلامس من أغسـطس رفضـه إلدانـة    ) فوكس نيوز ( املذاع علي قناة ) آند كوملز 
ويف كتاب جديد ، وصف اإلسالم بأنه دين شرير ٢٠٠١سبتمرب  ١١اث تصرحيات أديل ا بعد أحد

يـذكر   ٧٠يف الصفحة : حيتوى على نصوص مسيئة للدين اإلسالمي منها مايلي" االسم" له بعنوان
ويف تعاليمه تر ى تكتيك نشـر  ، مقاتل يسمي حممد، اسس بواسطة فرد بشري.. اإلسالم" الكتاب

ومن الواضح إن هـدف  ، ومن خالل العنف إذا كان ضروريآ اإلسالم من خالل التوسع العسكري
حيتوي القرآن على :" يذكر الكتاب ٧٢ويف الصفحة رقم ". اإلسالم النهائي هو السيطرة علي العامل

مل يكن للقرآن التأثري الواسع على الثقـافتني  .. قصص أخذت وحرفت عن العهدين القدمي واجلديد 
األختالف رقم واحد بني اإلسالم واملسيحية أن آله اإلسـالم  . جنيلالغربية واملتحضرة الذي كان لأل

  "ليس آله الديانة املسيحية
ونعوذ باهللا ، على الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأمه) جريي فايرت  ٠وما افتراه الكاذب الرابع القس 

وجة آخرهن طفلة ز ١٢وتزوج من ، إنه شاذ مييل لألطفال ويتملكه الشيطان:" مما امه به حيث قال
وأضاف فايرت أن اهللا الذي يؤمن به املسلمون ليس الـرب الـذي يـؤمن بـه     . سنوات ٩عمرها 

  )١".(النصارى
فقد جترأوا ونالوا من نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وشتموه واستهزؤا بـه  

لرغم من ذلك مل نرا أو نسـمع مـن   وعلى ا، وطعنوا يف نبوته ورسالته واموه بالكذب واالفتراء
؟ كيف يشتم .!؟ أين أنتم أيها املؤمنون.!أين أنتم أيها املسلمون. املسلمني من حرك ساكنآ إال القليل

؟ كيف احلال .!؟ ودأ نفس ويطيب عيش.!نبينا صلى اهللا عليه وسلم ونأ بعدها ويغمض لنا جفن
  ؟.!أمك أو عرضي أو عرضك أو وطين أو وطنكلو كان ذاك املشتوم هو أيب أو أبوك أو أمي أو 

وتعجب من تعصب الكثري من النـاس وحتمقهـم يف   ، خمتلفآ متامآ –لألسف  -أتوقع لكان الوضع 
  !تشجيع الفرق واألندية الرياضية اىل حد أشبه باجلنون

فاع ومن تتبع أخبارهم يف الصحف الرياضية ورأى سكرم يف تشجيعهم ألنديتهم وتصرحيام يف الد
ليتمىن أن مثل هذا اجلهد يكون يف الدفاع عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم وعرضـه   ، والذب عنها

  .ورسالته
وكيف احلال يا ترى لو أن ذاك املشتوم هو احد مآلك صحيفة من الصحف أو قناة مـن القنـوات   

لك الصحيفة ؟ إال ترون أن مجيع اإلمكانيات واجلهود ستجند للدفاع والذب عن مالك ت.!الفضائية
  ؟.!؟ فأين انتم أيها املسلمون.!أو القناة
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ال أريد من كالمي هذا التعسف أو اإلساءة أو اإلرهاب للمعاهدين الذين تربطهم باملسلمني مواثيق 
ولكن املقصود أن جيند املسلمون يف إرجاء الـدنيا  ، وعهود جيب أن حتترم وتراعى من كال الطرفني

ويدعوا اختالفام ويعتصموا بكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا أنفسهم وأن يقفوا صفآ واحدآ 
عليه وسلم وهدى السلف الصاحل وان توجه جهودهم وطاقام ضد هذه احلرب اإلعالمية السـافرة  

  .القذرة اليت تنال من عرض نبينا بأيب هو وأ مي صلى اهللا عليه وسلم 
؟ وأين أنتم أيها الـدعاة واألدبـاء والكتـاب    !رة كافةفأين أنتم يا علماء املسلمني يف إرجاء املعمو

وإذا مل ، ؟ إذا مل تنطلق األلسن فما قيمتـها .!؟ وأين من يسموم باملفكرين اإلسالميني!والصحفيون
وال نلوم وقتها أعداء ديننا أكثر ، نستميت يف الذب بأقالمنا عن عرض خري األنام األ فلتكسر األقالم

ا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا قل هو من عند أنفسكم إن اهللا أومل( من لومنا أنفسنا
فواهللا لو أنشئت صحيفة أو قناة وال تنشاء إال من اجل الدفاع عن ، ال عمران ) على كل شئ قدير 

مل يكن ذلك يف حقه كثريآ ، النيب صلى اهللا عليه وسلم والذب عن عرضه ودينه والنور الذي جاء به
  .ه من اقل ما ينبغي علينا جتاههبل أن

؟ وأين على ضعفي وقلة كفاءيت وقدريت .!فأين انتم يا أصحاب القنوات الفضائية والصحف واالت
هـذا  " وقد أمسيته ، العلمية شرعت حبمد اهللا بتأليف سفر على هؤالء املفترين الكذبة ومن حنا حنوهم

ريف بالنيب صلى اهللا عليه وسلم كما ورد يف التوراة وهو عبارة عن تع" هو نيب اإلسالم أيها الغربيون
ومواقف من كرمي ، وماصح عن من طيب سريته وطهارة عرضه الشريف وسريرته، واإلجنيل والقرآن

وذلك مما جيعل هؤالء الكذبـة  ، وهو مدخل لدعوة النصارى واليهود وغريهم إيل اإلسالم، أخالقه
مما فتح يل ولغريي من املسلمني بابـآ إيل  ، اهللا عليه وسلم املفترين يندمون على طعنهم يف النيب صلى

وملحق بذيل الكتاب رد مستقل على هؤالء وأمثاهلم ممـن أحلقـوا   . دعوام وقومهم غلي اإلسالم
الصارم املسلول يف الرد على القساوسة الكذبة شامتي " باإلسالم وبالنيب األباطيل واألكاذيب وامسيته

املنحرفني وغريهم مما نح ا حنوهم من الذين يلصقون باملسلمني مة اإلرهاب واطمئن هؤالء " الرسول
بعيدآ عن ذلك و بل سيمتاز بالدقة واملوضوعية العلمية والنقاش اهلادئ  -بأذن اهللا -بأن ردي سيكون

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ..( كما قال تعاىل، اهلادف الذي خيرجهم من الظلمات غلي النور
لكم كثري مما كنتم ختفون من الكتاب ويعفو عن كثري قد جاءكم من اهللا نور وكتـاب مـبني   يبني 

يهدى به اهللا من أتبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم من الظلمات إيل النور بإذنه ويهديهم إيل صراط 
  املائدة) مستقيم

وما تبعها قد ترمجت أيضآ فهذه املقالة وهللا احلمد ، إيل عدة لغات –بإذن اهللا  –وسيترجم هذا الرد 
خاصة باللغة اليت نيل من نبينا حممد ، رجاء أن يعم ا النفع ويقوى ا الدفع، إيل اإلجنليزية والفرنسية
وإين يف ختام افتتاحية هذا الرد ألرجوا من علماء اإلسالم يف كل " اإلجنليزية" صلى اهللا عليه وسلم ا

ن يواجهوا تلك احلملة الشرسة بلغة القوم اليت يفهموا وذلك مكان والدعاة واألدباء واإلعالميني أ
بأن تترجم تلك الردود وأن يظهر من جييد تلك اللغات من العلماء والـدعاة يف وسـائل اإلعـالم    
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أقول بلغة القوم إذا خماطبة الذات ال تدفع ضررآ ، املختلفة للذب عن عرض النيب صلى اهللا عليه وسلم
واحلاجة إمنا هي ، سلمون خواصهم وعوامهم يعرفون نبيهم صلى اهللا عليه وسلمفامل، وال تنكأ عدونا

وهذه وصايا أذكرها تأكيدا ألمهيتها ، يف دفع الصائل املتطاول علي عرض النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :وتذكريا ا

ة ضـد  قيام علماء العامل اإلسالمي يف كل مكان بالدور املطلوب منهم جتاه هذه احلملة الشرس -١
وقد قام بعض العلماء جبهود مباركة يف ذلـك ومازلنـا   ، اإلسالم ونبيه الكرمي صلى اهللا عليه وسلم

وأن تكون املواجهة هلذه الفرية العظيمة مبا يناسبها ألن دفع األمور يكون ، حباجة للمزيد من اجلهود
  .وفق قدرها وحجمها ومل أر دفعآ يناسب هذا اجلرم العظيم واخلطب اجللل

أستنفار الكتاب املسلمني والدعاة إيل اهللا يف إرجاء املعمورة للدفاع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -٢
يف خطبهم وحماضرام ومقاالم مع التأكيد على اجلماهري مستمعيهم أن هذه احلملة إمنا ترد وتدفع 

خدوعني هلذا الكـاذب  بالعلم والتعلم واحلكمة والتعقل وبث الدعوة اإلسالمية يف صفوف أولئك امل
وغريه من خالل تبني حماسن الدين اإلسالمي وكرمي أخالق وعظيم خصال نبيه صلى اهللا عليه وسلم 

كما قال ، باحلوار واملناقشة والدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة على منهج القرآن خاصة مع املخادعني
هلم باليت هي أحسن إن ربك هو أعلم أدع إيل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجاد( اهللا تعايل

  ١٢٥) مبن ضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين
وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم وقالوا آمنا بالـذي  ( وقوله تعاىل 

  العنكبوت ٤٦) أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهلنا وإهلكم واحد وحنن له مسلمون
  وأسالفهم) هؤالء الكذبة املضللني (من الذين غشوهم وخدعوهم وغرروا م  وخاصة مع املستغفلني

أن يقوم أرباب الفضائيات والصحف واإلذاعات بإعداد محلة إعالمية متواصلة دفاعآ عن جناب  -٣
والدين الذي أرسل به والتعريف بالدين اإلسالمي الصحيح الذي ، النيب املصطفي صلى اهللا عليه وسلم

وال جفاء مع التركيز والتأكيد على مسالة مهمة قد م الغرب وغريهم أن لدى املسلمني  ال غلو فيه
الذين يقفون ضد إرهاب اآلمنني واملعاهدين من احملبة والتعظيم للنيب صلى اهللا عليه وسلم ما تصنع من 

  .الرجل املسامل العاقل إرهابيآ وال فخر
مون بعد توحيدهم لرم أال وهي حمبتهم لنبيهم صلى اهللا فليحذر أولئك العابثون بأغلى ما ميلكه املسل

واشهد أن حممدآ عبد ( كيف ال وهي شق شهادة التوحيد ، عليه وسلم بل ال يثبت توحيدهم إال ا 
كيف ال وال يصح أميان املؤمن إال بذلك قال املرسل من عند ربه باحلق صلى اهللا عليـه  ) اهللا ورسوله

  متفق عليه)  أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعنيال يؤمن أحدكم حىت( وسلم 
ومن معك من املفترين أن حترضوا مليار وثالمثائة مليون مسلم وحتولوهم ) جريى فايرت ( فحذارى يا 

  .إيل اإلرهاب كما تسمونه
ئا وال يتخذ قل يا أهل الكتاب تعالوا إيل كلمة سواء بيننا وبينكم إال نعبد إال اهللا وال نشرك به شي( 

  ال عمران ٦٤) بعضنا بعض أرباب من دون اهللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون
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وابشر املؤمنني كما أبشر غري املؤمنني مبا حدث به الصادق املصدوق صلى اهللا عليـه وسـلم بـأن    
لغن هذا األمر ليب( اإلسالم سينتشر وأن البقاء له بعز عزيز أو بذل ذليل كما قال صلى اهللا عليه وسلم

ما بلغ الليل والنهار وال ترك اهللا بيت مدر وال وبر إال أدخله اهللا هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليـل  
  رواه ابن حبان يف صحيحه وصححه األلباين) عزآ يعز اهللا به اإلسالم وذآل يذل به الكفر

نبيه صلى اهللا عليه وسلم وختامآ أشكر اهللا سبحانه مبا من ويسر وأعانين وشرفين للدفاع عن عرض 
والتصدي هلؤالء النكرات وأمثاهلم سائآل ريب جل وعال أن ينصر كتابه وسنة نبيه حممد صلى اهللا عليه 
وسلم وان يعز دينه واولياءه وان خيذل أعداء ملته وان جيعل عملي هذا خالصآ صال حآ متقبآل نافعآ 

وسالم على املرسـلني واحلمـد هللا رب    وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، ملن شاء من عباده 
  .العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على سيد ولد آدم املبعوث باحلق من رب العاملني 

  ماذا فعلت للدفاع عن اإلسالم؟
=========================== 

  مثريو الكراهية
 

  علي الطراح. د: الكاتب
فكما لدينا محقى . تخريب وسيلة إليصال رأيهليس فينا من العقالء من يرى يف نشر أفكار الدمار وال

ال يؤمنون باحلوار والعقل كأداة للتفاهم يف حالة االختالف، فلدينا كذلك أعداد مضاعفة من العقالء 
احلمقى ليسوا . ممن يرفضون السلوك األمحق وال يرون فيه إال أداة لغرس أفكار الكراهية بني الشعوب

م يف مجيع املعتقدات ومن اخلطأ لوم املسلمني لتصـرفات اجلهـالء   فقط من أبناء جلدتنا وإمنا جنده
  .منهم، فاإلسالم أكرب من ذلك وروحه ال تتالقى مع ما يف أذهان احلمقى

إنين شخصيا وإن كنت ال ألتقي مع أطروحات البعض من اإلخوة يف احلركات السياسية اإلسالمية، 
لى استباحة الدين اإلسالمي وتعريضه للتجريح، فما إال أن ذلك ال يعين حبال من األحوال املوافقة ع

فـاملوقف  . بالك عندما يصل األمر إىل االستهزاء بنيب اهللا حممد بن عبداهللا صلوات اهللا عليه وسالمه
بكل تأكيد خيتلف ويتطلب منا إظهار رفض ألي استغالل سياسي ملتطلبات الدفاع عن رسول األمة، 

لدفاتر القدمية وأن نبحث يف املواقف اليت تفرقنا بقـدر مـا حنـن    وإنه ليس من العقل أن نفتش يف ا
ملزمون مبسؤولية أخالقية يف إظهار عدم الرضا عمن يسيء لدين اإلسالم الذي يعتنقه مئات املاليني 

  .من البشر يف أرجاء العامل
ائنا مما نشـر يف  لدينا الكثري من الوسائل احلضارية اليت علينا أن نفكر يف استخدامها للتعبري عن استي

فعلى سبيل املثال لو قام بعض من املسلمني بإرسال برقيات احتجاج للصحف اليت . الصحافة األجنبية
أساءت إىل نيب اهللا حممد صالة اهللا عليه وسالمه، ألدرك الكثريون من القائمني على هذه الصحف أن 

ائع الدامنركية مقبولة وجائزة، إال أن قد تكون املقاطعة للبض. هلذا الدين أنصاره يف كل أركان العامل
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ضمان االستمرارية يف ذلك املوقف أمر مشكوك فيه، حيث اعتدنا على اختاذ القـرارات السـريعة   
  .والعاطفية مما جيعلنا عرضه لالهتزاز أمام اآلخرين

 الدول اإلسالمية ختتلف يف سياساا وليس هناك انسجام يف السياسات بينها مما عرضها ويعرضـها 
األزمة اليت نعاين . للتفكك وال أعتقد أا متلك مقومات املخاطبة احلضارية يف توصيل رسائلها للعامل

فالعجز . منها تتجسد يف تأسيس وسائل خماطبة حضارية يف كسب الرأي العام العاملي لصاحل قضايانا
نبادر إىل فهم ميكانيكيـة  فينا عن تدبري أمورنا مع العامل وال ميكننا أن نصحح أفكار اآلخرين إذا مل 

  .التواصل مع اآلخرين
اإلعالم الغريب وخصوصا صناعة السينما مازالت حبيسة النمطية التقليدية ضد العـرب واملسـلمني   

فالفيلم األخري الذي بث يف . ومازالت تنتج الربامج واألفالم احملرضة ضد الشخصية العربية أو املسلمة
البغيضة اليت مازالت تبثها وسائل اإلعالم الغربية ضـد املسـلمني    يعرب عن النمطية" سريانا"أمريكا 
مثله مثل غريه من األفالم الكثرية اليت تظهر الشخصية العربية اإلسالمية الالمبالية؛ " سريانا. "والعرب

  !الشخصية اليت ال هم هلا سوى تبذير األموال واجلري وراء النساء
للمسلمني وحدهم بقدر ما جيب أن يوجه أيضـا لبـاقي    ال أرى أن اللوم جيب أن يوجه للعرب أو

فكما لدينا شخصية بن الدن، الشخصـية  . األطراف يف خلق عقلية التحريض والكراهية ضد اآلخر
اليت أساءت لإلسالم وباعدت بيننا وبني اآلخر، فكذلك للغرب أيضا شخصيات مريضة ال ترى العامل 

دم التسامح بدآ يستفحالن يف أوروبا بعد انتـهاء احلـرب   العنصرية وع. إال من زاوية غربية متعصبة
الباردة، وبدأت األنظار تتجه للمهاجرين وخصوصا املسلمني منهم باعتبارهم قنابل موقوتة قد تنفجر 

فاملسلمون يتنامون يف أوروبا ويتوقع أن يصل عددهم يف العقدين القادمني إىل مـا  . يف عقر أوروبا
ا يدعو األوروبيني إىل التفكري جديا يف كيفية إدماجهم وليس عـزهلم  مليون نسمة مم ٦٥يقرب من 
  .وميشهم

  صحيفة اإلحتاد اإلماراتية
  حممد صلى اهللا عليه وسلم يف الكتب السماوية العهد القدمي

  حممد بن عبد اهللا السحيم. د: الكاتب
  ٠٨/٠٥/٢٠٠٥: بتاريخ

  أما بعد. .احلمد هللا وكفى والصالة والسالم على عبده املصطفى 
أن أذكر هلم شيئاً مما ) شبكة مشكاة اإلسالمية(فقد طلب مين األخوة الفضالء القائمون على موقع 

كُتب عن نبوة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم يف كتب أهل الكتاب فنقلت هلم بعض ما أوردتـه يف  
البشارات نقلتـها مـن   وهذه ) مسلمو أهل الكتاب وأثرهم يف الدفاع عن القضايا القرآنية: (كتايب

مسلمي أهل الكتاب مبعىن أنين مل أدون أي نص أو بشارة إال ما شهد عليه مسلم من أهل الكتاب أنه 
وقد أشرت يف اية كل بشارة إىل اسم املهتدي الذي نقلتها منه ورقـم  . وجد هذا النص يف كتابه

ونتيجتـه ألن  " الكتاب املقـدس ب"الصفحة من كتابه مث طابقتها على الطبعات احملدثة من ما يسمى 



 ٤٢٥

بعض هؤالء املهتدين ينقلون لنا من نسخ قدمية جداً كالطربي الذي كان معاصـراً للمتوكـل وألن   
اليهود والنصارى يقومون بعمل تصحيح لكتام بني آونة وأخرى ويضيفون وحيذفون من العبارات 

ه املهتـدي والـنص املوجـود يف    ما يشاؤون فقد جيد الباحث صعوبة املقارنة بني النص الذي أورد
  .الطبعات احلديثة للكتاب املقدس املزعوم لكن العربة بشهادة هؤالء املهتدين ونقلهم هلذه النصوص

وليعلم القارئ أن هذه البشارات موجودة يف كتب كثرية سواء يف بعـض دواويـن السـرية أو يف    
  .يمية وهداية احليارى البن القيم مصنفات اجلدل مع أهل الكتاب مثل كتاب اجلواب الصحيح البن ت

وإظهار احلق لرمحة اهللا اهلندي والفارق بني املخلوق واخلالق لعبدالرمحن باجه جي أو كتاب أمحـد  
  :السقا البشارة بنيب اإلسالم وكذلك مصنفات املهتدين من أهل الكتاب مثل كتاب

  .الدين والدولة لعلي بن ربن الطربي. ١
  .على أهل الصليب لعبد اهللا الترمجان حتفة األريب يف الرد. ٢
  .النصيحة اإلميانية يف فضيحة امللة النصرانية للمتطبب. ٣
  .إفحام اليهود للمسئول بن حيىي املغريب. ٤
  .مسالك النظر يف نبوة سيد البشر لسعيد بن احلسن االسكندراين. ٥
  .حممد صلى اهللا عليه وسلم يف الكتاب املقدس لعبد األحد داود. ٦
  .حممد نيب احلق دي مرجان .٧
  .حممد صلى اهللا عليه وسلم يف التوراة واإلجنيل والقرآن إلبراهيم خليل أمحد. ٨

وقد مجعت مجيع األدلة والبشارات اليت استدل ا هؤالء وغريهم وضـمنتها كتـايب   . وغريها كثري
  .السابق ذكره

لسابقة ذا النيب اخلامت صلى اهللا كما أن هناك من صنف مصنفات خاصة ببشارات أصحاب األديان ا
عليه وسلم وكذا صنفت مصنفات خاصة حتمل بني دفتيها شهادات الكتاب املعاصرين املعتربين نبينا 

تأليف مبشر الطرازي احلسيين من .. إىل الدين الفطري األبدي: حممد صلى اهللا عليه وسلم ككتاب 
  .القاهرة –وهو من منشورات مكتبة اخلاجني . علماء تركستان

======================= 
  حممد صلى اهللا عليه وسلم يف الكتب السماوية العهد اجلديد

 
  حممد بن عبد اهللا السحيم. د: الكاتب
  ٠٨/٠٥/٢٠٠٥: بتاريخ

  :بشارات العهد اجلديد
  :بشارات مىت

: أنه قال –لسالم حيىي عليه ا –قال مىت يف اإلصحاح الثالث خمرباً عن يوحنا املعمدان : البشارة األوىل
ولكن هناك شخص قادم بعدي وهو أقـوى   –وذلك للتوبة وغفران اخلطايا  –أنا أعمدكم باملاء (



 ٤٢٦

هذه البشارة أوردها كل ). مين، لدرجة أنين ال أستحق حل سيور حذائه، وسيعمدكم بالروح والنار
يت تذكر صفة هذا القادم من املهتدي عبد األحد داود والنجار، وأضاف إليها النجار بعض العبارات ال

الذي رفشه بيده، وينقي بيدره، وجيمع قمحه إىل املخزن، وأما التنب فيحرقه بنار : (املنتظر، وهو قوله
الذي بيده : (ونسخة اآلباء العيسويني. الذي رفشه بيده: قوله: (وأوضح هذه العبارات فقال) ال تطفأ
: وقولـه . فار لنصرة دين اهللا وإعالء كلمتـه إشارة إىل ما قام من حروب وجهاد مع الك). املذري

وجيمـع قمحـه إىل   : (وقوله. مبعىن يطهر موطنه من األصنام ومن عبدا املشركني) وينقي بيدره(
أي ). أما التنب فيحرقه بنـار ال تطفـأ  . (أي جيمع صحابته واملؤمنني به عند بيت اهللا احلرام) املخزن

  ).، ويناهض أهل الشرك والضاللة وعبادة األصناميقضي على عناصر الشر والفساد يف العامل
أما عبد األحد داود فقد اكتفى ذا النص الذي أوردته، وأشار على هذه الزيادة يف ثنايـا الشـرح   

نفى فيه أن يكون : اجلانب األول: كما أنه أطال النفس يف استنطاق هذه النبوة من جانبني. والتحليل
أثبت أن هذا النيب املبشر هو حممد : ويف اجلانب الثاين. سى عليه السالمالنيب الذي تنبأ به يوحنا هو عي

  :صلى اهللا عليه وسلم ، وقد قدم يف اجلانب األول الرباهني التالية
تستبعد عيسى بكل وضوح من أن يكون هو النيب املبشر به، ألن عيسـى  " بعد"أن نفس كلمة . ١

هذه تدل على مستقبل غري معلوم " بعد"، وكلمة ويوحنا ولدا يف سنة واحدة وعاصر أحدمها اآلخر
  .بعده

أن يوحنا قدم املسيح عليه السالم إىل قومه وطلب منهم طاعته واتباعه، إال أنه أخربهم بوضـوح  . ٢
  .أن مثة كوكباً آخر عظيماً هو األخري اخلامت املمجد عند اهللا

ك لتبع عيسى وخضع له، ولكنـا  مل يكن عيسى هو املقصود عند يوحنا، ألنه لو كان األمر كذل. ٣
  .جنده على العكس من ذلك إذ جنده يعظ ويعمد ويستقبل األتباع يف حياة املسيح عليهما السالم

مع اعتقاد الكنائس النصرانية بأن املسيح إله أو ابن إله، إال أن كونه معمداً علـى يـد يوحنـا    . ٤
الشخص الذي تنبأ به يوحنا على أنه أقوى املعمدان يثبت أن األمر بالعكس متاما، فلو كان عيسى هو 

ملا كان هناك ضرورة أو معىن لتعميده يف النهر على يد يوحنـا   –منه، وأنه سيعمد بالروح وبالنار 
  .وهو الشخص األقل منه 

هل أنت : فهو يف أحدها يرسل التالميذ يسألونه: تضاربت األناجيل يف موقف يوحنا من عيسى. ٥
نتظر واحداً آخر؟ أما يوحنا كاتب اإلجنيل فقد أثبت أن يوحنا ملا رأى عيسـى  النيب الذي سيأيت أم ن

: يتبني أن يوحنا مل يكن يعرف حقيقة املسيح، ويف الـنص : ففي النص األول. انظروا محل اهللا: قال
  .ذكر وصفاً مغايراً للنيب املبشر به

فسر فيه الكنائس بعثته، ألن من ال ميكن أن يكون يوحنا هو سلف عيسى املبشر به باملعىن الذي ت. ٦
فإذا اعتـرب أن  . مهام هذا الرسول املبشر به أنه ميهد الطريق، وأنه يأيت فجأة إىل هيكله ويقيم السالم

فنستطيع أن نؤكد أنه فشل يف حتقيقها فشالً ذريعـاً، ألن كـل    –هذه املهام قد أسندت إىل يوحنا 



 ٤٢٧

كما زعموا  –أنه استقبله على ر األردن وعمده فيه الذي قام به يوحنا جتاه عيسى عليهما السالم 
-.  

أما الرباهيم أو األدلة اليت قدمها هذا املهتدي على أن يوحنا قد بشر مبحمد صلى اهللا عليـه وسـلم   
  :فهي

يتأكد من هذه النبوة شيء واحد وهو أن النيب الذي متت البشارة بقدومه معروف لدى كافـة  . ١
  .ا اعترف شخص معصوم هذا االعتراف املتواضعالرسل واألنبياء، وإال مل

أن إنكار الرسالة احملمدية هو إنكار أساسي لكل الوحي اإلهلي، وكافة الرسل الذين بشروا بـه،  . ٢
ألن مجيع األنبياء معاً مل ينجزوا العمل اهلائل الذي أجنزه حممد صلى اهللا عليه وسلم وحده يف فتـرة  

  .ماقصرية مل تتجاوز ثالثة وعشرين عا
هو "صلى اهللا عليه وسلم أعلى منه وأمسى قدراً، يتضح ذلك من قوله " حممداً"اعتراف يوحنا بأن . ٣

ومبقارنة ما كان عليه يوحنا مبا كان عليه حممد صلى اهللا عليه وسلم ، جند أن الواقع يشهد " أقوى مين
رة املأسـاوية الـيت   أن حممداً ص كان هو األقوى الذي بشر به يوحنا، يتضح ذلك من خالل الصو

ترمسها األناجيل لنهاية يوحنا حيث يسجن مث يقطع رأسه ويقدم على طبق، بينما نرى حممداً صلى اهللا 
عليه وسلم يدخل مكة دخول الفاتح العظيم، ويدمر األصنام، ويطهر الكعبة، والكفار مستسلمون له 

  .ينتظرون حكمه فيهم
وهـذا  . القادم على اليهود والكفار املعاندين للرسـل  أخرب يوحنا عن الغضب القادم أو العذاب. ٤

العذاب الذي تنبأ عنه، منه ما حتقق بعد ثالثني سنة يف بين إسرائيل، ومنه ما أعلنه هو وأخوه املسيح 
عليهما السالم عن قدوم رسول اهللا الذي سوف ينتزع مجيع االمتيازات من اليهود، ومل يتحقق هذا 

عليه وسلم الذي دمر حصوم، وطردهم من ديارهم، ولقد أنذرهم يوحنا  إال على يد حممد صلى اهللا
 –من هذا العذاب اآليت إذا مل يؤمنوا برسل اهللا الصادقني وعلى رأسهم حممد صلى اهللا عليه وسـلم  

  ).من الذي أخربكم أن ربوا من الغضب اآليت: (بقوله
الم على األرض، فقد اختفت األوثـان  إقامة دين اإلس: أن هدف حممد صلى اهللا عليه وسلم هو. ٥

واألصنام من أمامه، واارت اإلمرباطوريات أمام سيفه، وأصبح املسلمون يف ملته متساوين، وتكونت 
منهم اجلماعة املؤمنة، وحتققت بينهم املساواة إذ ال كهنوت وال طقوس، وليس هناك مسلم مرتفع، 

على العنصر والرتبة، فاإلسالم هو الدين الوحيـد   وال مسلم منخفض، وال توجد طبقية أو متايز يقوم
  .كوسيط مطلق بني اهللا والبشر –الذي ال يعترف بأي كائن مهما عظم، ومهما كان مقدسا 

أن أتباع يوحنا كانوا يعرفون كل املعرفة أن عيسى عليه السالم مل يكن هو الشخص املقصـود،  . ٦
  .عليه وسلموقد اعتنقوا اإلسالم عندما جاء حممد صلى اهللا 

احلق أقول لكم إىل أن تزول : (قال مىت يف اإلصحاح اخلامس خمرباً عن املسيح أنه قال: البشارة الثانية
قال املهتدي ) السماء واألرض، وال يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حىت يكون الكل

القرآن الكرمي الذي فيه نبأ  كما سبقت إليه اإلشارة هو –الكل هنا : (اهلامشي موضحاً هذه البشارة



 ٤٢٨

السلف، وأخبار اخللف، فيه قصص من سبق من األنبياء وابتالؤهم على أيدي أقوامهم، فيه هـدى  
للمتقني، ووعيد للكافرين، وتنظيم للحياتني الدنيا واآلخرة، روح من رب العاملني نزل على قلب بشر 

  ).مل يؤت من قبل فنون الكالم
جوب العمل بالتوراة واإلجنيل إىل غاية حمدودة وهي جميء الكل، فإذا جاء ويف هذا النص إشارة إىل و

واملراد بالزوال هنا . بطل العمل ا، وحان نسخهما، وأذن اهللا بزواهلما –وهو القرآن الكرمي  –الكل 
  .زوال احلكم ال زوال الوجود

ى فرض صحة نسبة هذا هذا عل. أي األصغر سنا" األصغر"ولعل مقصود عيسى عليه السالم من قوله 
  .النص إىل عيسى عليه السالم

وإن أردمت أن تقبلوا فهذا هو إيلياء املزمـع أن  : (قال مىت يف اإلصحاح احلادي عشر: البشارة الثالثة
أي إن أردمت أن تتبعوا فاتبعوا أمحد الذي سيبعث، وشدد : (قال املهتدي النجار بعد هذه النبوة). يأيت

وهذه البشارة ". من له أذنان للسمع فليسمع: "الوصية واحملافظة عليها فقالعليهم يف التمسك ذه 
البشارة الثانيـة  : مماثلة وشاهدة ومصدقة لنبوة مالخي، وقد سبق إيرادها يف هذا البحث حتت عنوان

  .من بشارات مالخي
ليه السـالم  روى مىت يف اإلصحاح السابع عشر ذلك احلوار الذي دار بني املسيح ع: البشارة الرابعة
إن إيلياء : فأجاب وقال هلم. إن إيلياء ينبغي أن يأيت أوال؟: ملاذا يقول الكتبة: قوهلم: (وتالمذته وهو

وجند احملرفني يشريون بـأن  : (وأردف املهتدي النجار هذه البشارة بقوله) يأيت أوال، ويرد كل شيء
  ).س له شرع وال كتابمع أن سيدنا حيىي لي –أي سيدي حيىي  –هذا الكالم على يوحنا 

: أما قرأمت قط يف الكتب: (قال مىت يف اإلصحاح العشرين خمرباً عن املسيح أنه قال: البشارة اخلامسة
أن احلجر الذي رذله البناؤون، هذا صار رأساً للزاوية، من قبل الرب كانت هذه، وهي عجيبـة يف  

تعطي آلخرين، ألمة يصنعون مثرـا،  إن ملكوت اهللا ترتع منكم، و: أعيننا، من أجل هذا أقول لكم
  ).ومن سقط على هذا احلجر يترضض، ومن يسقط عليه يطحنه

أجدين مضطراً أمام هذه البشارة إىل تقسيم الكالم عنها إىل قسمني حسب مـا ورد عـن هـؤالء    
  :املهتدين

حممد صلى  خيتص بالكالم عن احلجر الذي رفضه البناؤون، وهذا احلجر املشار إليه هو: القسم األول
اهللا عليه وسلم ، فهو احلجر املتمم للبناء الذي ابتدأه األنبياء من آدم حىت املسيح، وبني املسيح عليـه  

ومن سقط علـى هـذا   : (السالم ما خص به حممد صلى اهللا عليه وسلم ، من النصر والتأييد بقوله
يخ زيـادة والنجـار   وإىل هذا ذهب كل من املهتدي الش). احلجر يترضض ومن يسقط عليه يطحنه

أن احلجر املشار إليه هو إمساعيل عليه السالم الذي رفضه : بينما يرى املهتدي إبراهيم خليل. واهلامشي
  .ولكن الذي رفضه قومه، ورفضه اليهود والنصارى هو حممد صلى اهللا عليه وسلم. قومه
  .أي مرسل من قبل اهللا حقاً وصدقا): من قبل الرب: (قوله
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أو أن تكون مبعىن عجيب، . إن امسه عجيب: هذا القول يطابق قول إشعياء).  أعينناعجيب يف: (قوله
  .ألنه كرمي يف طبعه عريب غريب من غري بين إسرائيل

  :وإن قيل إن املسيح عين نفسه ذا املثل فيقال
  .ومل يقل يف أعينكم) يف أعيننا: (أنه قال. ١
تفيد جليا أن هذه العبـارة  ). ا احلجر يترضضمن سقط على هذ: (أن خامتة البشارة وهي قوله. ٢

واردة يف حق شخص آخر غري املسيح عليه السالم، ألن عيسى عليه السالم مل يـرض غـريه، ومل   
  .يسحق من سقط عليه

ال جيوز عند علماء اللغة أن يعود اسم اإلشارة على املتكلم وهو عيسى، إذاً فالبد أن يعود علـى  . ٣
  .حممد صلى اهللا عليه وسلمشخص أشار إليه عيسى وهو 

إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثـل  : (ويف هذه البشارة متاثل قوله صلى اهللا عليه وسلم عن نفسه
رجل بين بيتاً فأحسنه وأمجله إال موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون بـه ويعجبـون لـه    

  ).بينيهال وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة، وأنا خامت الن: ويقولون
وهذا القول منه صلى اهللا عليه وسلم معجزة وأي معجزة، فمن أخربه صلى اهللا عليه وسلم بوصفهم 

!! له بأنه حجر الزاوية ؟ وهو األمي الذي ال يقرأ وال يكتب، ومل يتتلمذ على يد معلـم أو راهـب  
تلف يف كل عصـر  ولكنه الوحي الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، واحلق الذي ال خي

  !!.ومصر، فال عجب أن متاثلت أقواهلم، واتفقت أمثاهلم، أليس اجلميع خيرج من مشكاة واحدة ؟؟
  :خيتص بالكالم عن نزع ملكوت اهللا من بين إسرائيل، ووضعه يف أمة أخرى: القسم الثاين

تفسـري  واحلديث عن ملكوت اهللا يتطلب احلديث عن حقيقته، وصفات أتباعه، وملكـوت اهللا يف  
الكنائس، وبيان أن النصرانية ليست ضمن ملكوت اهللا، وأن امللكوت نزع من بين إسرائيل وأعطـي  

  .ألمة أخرى، وهذه األمة هي األمة اإلسالمية
  :بشارات يوحنا
ملا ابتدأ يوحنا يعمد الناس يف ر األردن، وكان ذلك يف زمن املسيح عليه السـالم،  : البشارة األوىل

وسألوه سؤاال كما  –املكتوب عندهم يف التوراة أن املسيح آت وسيأيت بعده نيب  – تصدى له اليهود
هل أنت املسيح ؟ هل أنت إيلياء ؟، هل أنت النيب؟ وعندما أجام بالنفي : (جاء يف اإلصحاح األول

ي اهلامشي بعد قال املهتد) قالوا إذا مل تكن املسيح وال إيلياء وال ذلك النيب املنتظر، إذاً فلماذا تعمد ؟؟
من سؤال اليهود ليوحنا نستطيع أن نستنتج أن هناك نبياً بشرت به كتبهم، حيث أن : (هذه البشارة

السؤال كان يف عهد السيد املسيح، وأن إيلياء كان نبيا من أنبياء بين إسرائيل جاء بعد موسى وقبـل  
  :ذا النص وهيويطرح املهتدي عبد األحد داود عدة تساؤالت ملزمة حول ه). املسيح

ذلك النيب؟ وإذا كنتم تدعون معـرفتكم مقصـد   : من يعين أولئك األحبار اليهود والالويون بقوهلم
رجال الدين العربانيني، فهل يعرف باباواتكم وبطارقتكم من هو ذلك النيب؟ وإذا كانوا ال يعرفـون  
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مر على العكـس، وكنـتم   فما الفائدة الدنيوية من هذه األناجيل املشكوك يف صحتها؟ وإذا كان األ
  !.تعرفون من هو ذلك النيب فلماذا تبقون صامتني ؟؟

أن اليهود منذ زمن موسى إىل زمن جمـيء املسـيح   : ويستنتج املهتدي الشيخ زيادة من هذه البشارة
وهم بانتظـار  . أن اهللا يرسل نبيا –نقال عن آبائهم وأجدادهم  –عليهما السالم كان يتداول بينهم 

الـذي  " الـنيب "إيلياء واملسيح والنيب فحيث جاء إيلياء واملسيح مل يبـق إال  : د عظام همثالثة أفرا
ينتظرونه، وقد ورد يف هذا النص بعد املسيح فتعني أن هذا النيب هو حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ألنه 

  .قد جاء بعد املسيح عليهما الصالة والسالم
دالة على يوشع بن نون، ألنه . موسى عن نيب يقيمه اهللا هلموهذه البشارة تفند ادعاء اليهود أن بشارة 

ادعـاء   –أيضـاً   –وتفند . لو كان املقصود ملا ظل اليهود إىل زمن املسيح يسألونه عن ذلك النيب
: النصارى بأن بشارة موسى السابقة مقولة على املسيح عليهما السالم، ألن علماء اليهود قالوا ليوحنا

  .وال إيلياء وال النيب وهذا يدل على أن هذا النيب غري املسيح عليه السالمإن كنت لست املسيح (
إن : (قال يوحنا يف الفصل اخلامس عشر من إجنيله إن املسيح عليـه السـالم قـال   : البشارة الثانية

إن : (يف الفصل السادس عشر –أيضا  –وقال ) الفارقليط الذي يرسله أيب بامسي يعلمكم كل شيء
جييئكم مامل أذهب، فإذا جاء وبخ العامل على اخلطيئة، وال يقول من تلقاء نفسه شـيئاً،   الفارقليط لن

إين سائل أيب أن يرسل : ( –أيضا  –وقال ) لكنه يسوسكم باحلق كله، وخيربكم باحلوادث والغيوب
يتضح ويرى املهتدي عبد األحد داود أن النص األخري ال ) إليكم فارقليطاً آخر يكون معكم إىل األبد

وسـوف  : (املعىن املراد منه إال بإعادة الكلمات املسروقة أو احملرفة فتكون الصيغة الصحيحة كالتايل
) ، لكي يبقى معكـم إىل األبـد  "الربقليطوس"أذهب إىل األب، وسريسل لكم رسوالً سيكون امسه 

  .والكلمات اليت أضافها هي ما حتتها خط
  :هؤالء املهتدين، وسيكون احلديث عنها من جانبنيهذه البشارة تكاد أن تكون حمل إمجاع من 

بشارة املسيح عليه السالم خبامت الرسل حممد صلى اهللا عليه وسلم وذلك من خـالل  : اجلانب األول
  :النقاط التالية

أن هذا النيب الذي بشر به املسيح عليه السالم علّم الناس مامل يعلموه من قبل، ومل يكن يف تالميذ . ١
  .بعدهم من علّم الناس شيئاً غري الذي كان علمهم املسيح املسيح ومن

تضمن النص أن هذا الشخص املبشر به ال يتكلم من تلقاء نفسه، وأنه خيرب باحلوادث والغيوب، . ٢
ولقد كان حممد صلى اهللا عليه وسلم ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى، وقد تـواتر عنـه   

وتتفق هذه البشارة مـع بشـارة   . ب اليت حتققت يف حياته وبعد مماتهإخباره باحلوادث املقبلة والغيو
وقد سبق احلديث عن ). وأجعل كالمي يف فيه: (موسى عن هذا النيب املنتظر عندما أخرب أن اهللا قال

  .هذه البشارة ضمن بشارات العهد القدمي
شرك، ومل يقتصر عمل حممد أن هذا النيب املنتظر بكت العامل على اخلطيئة، وال خطيئة أعظم من ال. ٣

صلى اهللا عليه وسلم على اقتالع الشرك من جزيرة العرب، وبعث رسله وكتبه إىل ما جاوره مـن  
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الدول واإلمرباطوريات يدعوهم إىل عبادة اهللا وحده، بل ملا مل تقبل دعوته استل سيفه مؤذنا بإعالن 
  .احلرب على الشرك مهما كان موقعه

. ولقد اعتقد اليهود أم صلبوا املسيح عليه السالم وقتلـوه . ؤنب العاملأن الشخص املبشر به ي. ٤
ومل يزل العامل يعتقد هذا االعتقاد حىت جاء . واعتقد النصارى أن املسيح قد صلب وأنه اهللا أو ابن اهللا

حممد بن عبد اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه وجلّى كل احلقيقة عن املسيح من أنه عبد اهللا ورسـوله،  
  .وأنه مل يصلب ومل يقتل، بل رفع إىل السماء

وحممد صلى اهللا " روح احلقيقة"يف هذا النص صرح املسيح عليه السالم أن الشخص املبشر به هو . ٥
عليه وسلم هو الذي أظهر كل احلقيقة عن اهللا وعن وحدانيته ورسله وكتبه ودينه، وصحح كثرياً من 

ومعتقداً ا، فهو الذي وبخ النصارى على اعتقـادهم يف   االفتراءات واألكاذيب اليت كانت مدونة
الثالوث، وادعائهم أن املسيح هو ابن اهللا، وكشف مفتريات اليهود والنصارى ضد أنبياء اهللا ورسله، 

  .وطهر ساحتهم من الدنس والعيب الذي أحلقه م اليهود
ـ . ٦ م جملـس جيتمعـون فيـه،    ذكر املهتدي الترمجان يف سبب إسالمه أن أحبار النصارى كان هل

ويتذاكرون فيه أمناطاً من املسائل، فاختلفوا يوماً حول النيب الذي يأيت بعد املسيح واملسمى يف اإلجنيل 
وانفض الس يف ذلك اليوم ومل يصلوا إىل حقيقة هذا اللفظ، وقد ختلف عنهم يف ذلك " البارقليط"

ه اخلرب، وطلب الترمجان من هذا العامل أن يبني لـه  اليوم أكرب علمائهم، فلما رجع الترمجان إليه أخرب
  .هو اسم من أمساء نيب املسلمني حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم" البارقليط"أن : احلقيقة فأخربه

إنه جاء يف اإلجنيل املكتوب باللغة القبطية الذي كتبه أحد البطاركة يف سنة : (قال املهتدي اهلامشي. ٧
أي الروح املنشق امسه من اسم احلمـد،  . الفارقليط بندكراطور: اآليت بعدي يسمى :م ما معناه٥٠٦

وذكر أن . سيبعث احلياة يف أمه ليست هلا من احلياة نصيب إال الضالل يف برية فاران كجحاش األتن
  .هذا اإلجنيل مرتوع الغالف، وذكر كاتبه يف ديباجته أنه نقله من أصول اإلجنيل احلقيقي

مع اسم حممد صلى اهللا عليه وسـلم وصـفته   " البارقليط"هؤالء املهتدون تطابق كلمة استخرج . ٨
  :وبيان هذا التطابق كما يلي

وقال املهتدي عبـد  . وتفسريه باللغة العربية أمحد أو حممد أو حممود. يوناين" بارقليط"هذا االسم ) أ 
قبل كان حمجوزاً بصورة معجزة ومن املدهش أن االسم الفريد الذي مل يعط ألحد من : األحد داود

وال أي " بـرقليطس "ألشهر رسل اهللا وأجدرهم بالثناء، وحنن ال جند أبداً أي يوناين كان حيمل اسم 
  .عريب كان حيمل اسم أمحد

إن الترتيل القرآين القائل بأن عيسى ابن مرمي : (قال املهتدي عبد األحد داود موضحاً هذا التطابق) ب
واحد من أقوى الرباهني على  –" مبشراً برسول يأيت من بعدي امسه أمحد"نه كان أعلن لبين إسرائيل أ

أن حممداً كان حقيقة نبياً، وأن القرآن ترتيل إهلي فعالً، إذ مل يكن يف وسعه أبداً أن يعرف أن كلمة 
ألن البارقليط كانت تعين أمحد إال من خالل الوحي والترتيل اإلهلي، وحجة القرآن قاطعة وائيـة،  

  .صلى اهللا عليه وسلم" حممد"و " أمحد"الداللة احلرفية لالسم اليوناين تعادل بالدقة ودون شك كلميت 
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أن اسم البارقليط لفظة يونانية جيتمع من معانيها يف القواميس املعـزي، والناصـر، واملنـذر،    ) ج 
وهو من أمسائه صلى اهللا " الداعي"وإذا ترمجت حرفاً حبرف إىل اللغة العربية صارت مبعىن . والداعي

يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهداً : (عليه وسلم ، وقد وصف يف القرآن الكرمي مبثل ذلك يف قوله تعاىل
وقد فهم أوائل النصارى أن هذه اللفظة إمنا تعين الرسول حممد ) وداعياً إىل اهللا بإذنه. ومبشراً ونذيراً

  .صلى اهللا عليه وسلم 
إن أموراً كـثرية  : (ال يوحنا يف إجنيله اإلصحاح السادس عشر خمرباً أن املسيح قالق: البشارة الثالثة

أيضاً ألقول لكم، ولكن ال تستطيعون أن حتتملوا اآلن، وأما أميت جاء ذاك روح احلق فهو سريشدكم 
إىل مجيع احلق، ألنه ال يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به، وخيـربكم بـأمور آتيـة، ذاك    

إن هو إال . وما ينطق عن اهلوى: (وهذه البشارة يف معىن قوله تعاىل: (قال املهتدي النجار). دينميج
واملسيح يبصر أمته بأن لديه أمـوراً  : (وقال املهتدي اهلامشي معلقاً على هذه البشارة). وحي يوحى

. بـالروح احلـق  كثرية تفوق طاقة احتماهلم، وأنه سيأيت الوقت املناسب يء الرسول الذي يعنيه 
فتكون العقول قد تفتحت، والقلوب قد ذهب عنها رينها، والنفوس قد أهلمت بعد فجورها تقواها، 

يكون الناس قد استعدت إفهامهم، واتسعت مداركهم، الحتمال كل مـا   –فقد  –يف هذه اللحظة 
  ).من ربه بالقرآن يلقى إليهم على لسان هذا النيب الذي ال يتكلم من نفسه، وإمنا من وحي يوحى إليه

ويذكر املسيح عليه السالم بعض أوصاف هذا الرسول اخلامت اليت تساعد على متييز شخصيته منـها  
فمن صفات هذا الرسول أنه ميجد املسيح، ومل يأت أحد بعد املسيح ومينحه من ). ذاك ميجدين: (قوله

ويضعه يف املرتلة اليت وضعه اهللا فيها التمجيد والثناء ما يستحقه، ويرفع عنه وعن أمه افتراءات اليهود، 
ومن صفات هذا الرسول أنه سريشد . سوى حممد صلى اهللا عليه وسلم –وهي العبودية والرسالة  –

  ).وخيربكم بأمور آتية: (اخللق إىل أمور وحقائق مل يبلغها املسيح، وذلك يف قوله
  :بشارة سفر أعمال الرسل

إنه قد حان أن يبتدأ مـن  : (فراكسيس قول رئيس احلوارينيقال املهتدي الطربي أنه جاء يف كتاب 
وتفسري ذلك أن بيت اهللا الذي ذكره احلواري هو مكة، وفيها كان : (قال املهتدي الطربي) بيت اهللا

فقد كان أخربهم املسـيح  . إنه عين به حكم اليهود: فإن قال قائل. ابتداء احلكم اجلديد ال من غريها
قدس حجر على حجر حىت ينسف ويبقى على اخلراب إىل يوم القيامة، فقـد  أنه ال يترك يف بيت امل

  ).وضح أن احلكم اجلديد الذي ذكره احلواري هو دين اإلسالم وحكمه
  :بشارة بولس يف رسالته إىل أهل غالطية
إنه كان إلبراهيم ابنان أحدمها من أمة واآلخر من حرة، وقد : (قال فولس يف رسالته إىل أهل غالطية

  .مولد ابنه الذي من األمة كمولد سائر البشر، فأما مولد الذي من احلرة فإنه ولد بالعدة من اهللا كان
فهما مثاالن مشبهان بالفرضني والناموسني، فأما هاجر فإا تشبه جببل سينا الذي يف بالد أرابيا الذي 

: قال املهتدي الطـربي ) رةهو نظري أوراشلم هذه، فأما أوراشلم اليت يف السماء فهي نظري امرأته احل
  :فقد ثبت فولس يف قوله هذا معاين مجة(



 ٤٣٣

  .أن إمساعيل وهاجر قد كانا استوطنا بالد العرب، وهي اليت مساها بالد أرابيا: أوهلما
إن هاجر تشبه بطور سينا الذي ببالد : أن جبل سيناء الذي بالشام يتصل ببالد البوادي بقوله: الثاين
إن الرب جاء من سينا، وطلع : (ذكرته التوارة يف صدر هذه النبوات يف قوهلا وسينا هو الذي. أرابيا

إنه جاء مـن  : فشهد فولس هذا بأن الذي قالت عنه التوراة). هلا من ساعري، وظهر من جبل فاران
وأين يكون من اإلبانة واإليضاح . هو النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهو الذي ظهر يف بالد أرابيا: سينا
  .من تسمية بالد أرابيا اليت عين ا بالد العرب أكثر

  .أن بيت املقدس هو نظري مكة: الثالث
مساوية ال شك فيها، فقـد  " الشريعة اإلسالمية"أن هذا الناموس الثاين والفريضة الثانية وهي : الرابع

  .مسامها باسم واحد، ومل يفرق بينهما مبعىن من املعاين
فذلك منه بالعصبية وامليل، وفيما استشهدت به ) بن األمة مل يولد بالعدةا: (فأما تقدميه احلرة، وقوله

ولد ليس بعده واحدة بـل   –أيضاً  –من قوارع التوراة على إمساعيل ما فيه كفاية وبرهان على أنه 
  .بعدات كثرية

  :اخلامتة
هي كل مـا   –أيضاً  –ليست هذه البشارات اليت أوردا هي كل ما يف التوراة واإلجنيل، وليست 

استطاع هؤالء املهتدون استنباطه منهما، ألم أوردوا أمثاالً وصوراً منها للتدليل على نبوته صلى اهللا 
ولو ذكرت مجيع ما يف كتب األنبياء املتقدمني من : (عليه وسلم ، ويؤكد ذلك قول املهتدي الترمجان

يع األنبياء به كتابـاً جمـرداً   لطال الكتاب، وأنا أرجو أن أمجع لبشارات مج -أي البشارات–ذلك 
  ).وهذا قليل من كثري: (وقال املهتدي النجار بعد ذكره لعدد من البشارات). لذلك

وقد استخلص املهتدي إبراهيم خليل خالصة هذه البشارات بنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم فوجد 
  :أا تؤكد جانبني مها

  .أنه الرسول اخلامت وال نيب بعده. ١
وأيد هذين اجلانبني أو الوصفني بعشرين سبباً استخرجها من نصوص . رسول اهللا للعاملني كافةأنه . ٢

  .العهد القدمي واجلديد
أي من أنبياء  –ولقد صرح عدة منهم : (وقال املهتدي الطربي بعد فراغه من االستدالل بالبشارات

يافيه ورماته، وسري املنايا وسباع باسم النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ووصفوه أيضاً وس –بين إسرائيل 
كلها حمققة لدينه، ومفخمة لشأنه، ومصدقة ملـا   –أي البشارات  –فهذه ... الطري أمام عساكره 

  ).أدت دعاته عنه
هذه البشارات اليت استعرضت جانبا منها تبني اتفاق كثري منها يف ذكر امسه صلى اهللا عليه وسـلم ،  

فماذا يعين هذا التوافق والتعاضد ؟ إن هـذا  ... ه وأمته ولغته وصفته، وصفة جهاده وجنوده، وبلد
  :التعاضد يعين أموراً كثرية لعل من أبرزها ما يلي



 ٤٣٤

أن هذه الرساالت كلها من عند اهللا، وهذه التحريف الذي طرأ عليها وأثبته القرآن، وال ننفيـه  . ١
  .لمل يستطع أن خيفي املعىن الذي ورد أصال يف اللفظ املرت –عنها 

أن كتب اهللا ورسله يصدق بعضها بعضاً، ويؤمن بعضها ببعض، فالسابق يبشر بالالحق، والالحق . ٢
يؤمن بالسابق، فإبراهيم آمن مبن سبقه من رسل، وسأل اهللا أن يبعث يف ذريته رسوالً يزكيهم يعلمهم 

والسـالم،   الكتاب واحلكمة، وموسى آمن بإبراهيم ومبن سبقه وبشر بعيسى وحممد عليهم الصالة
  .وعيسى آمن مبن سبقه وبشر مبحمد صلى اهللا عليه وسلم

أن ما ورد من احلق فال خيرج عن الصدق، وال يناقض بعضه بعضاً، وأن ما ورد من الباطل فـال  . ٣
  .يكون حقاً أبداً

يتأكد من هذه النبوات شيء واحد، وهو أن هذا النيب الذي بشرت به األنبياء معروف لـديهم  . ٤
  .كافة

أن ظهور الرسالة احملمدية وامللة اإلسالمية على يد خامت الرسل يعترب آية لنبوم، إذ حتقق صدق ما . ٥
  .أخربوا به، وظهور ما بشروا به، ولو مل يظهر لبطلت النبوات فيه ويف إمساعيل عليهما السالم

ه ـذا الشـرف   توافق هذه النبوات يف حق حممد صلى اهللا عليه وسلم يدل على فضيلته وانفراد. ٦
  .الرفيع بني سائر األنبياء صلوات عليهم وسالمه

توافق هذه النصوص مؤيد ملا أخرب به صلى اهللا عليه وسلم يف القرآن والسنة من أنه مـذكور يف  . ٧
  .الكتب املتقدمة

ظ نستنتج من هذا التوافق عناية اهللا ذه األمة، ورعايته هلا، وحفظه لدينها، فمن حفظه لدينها حف. ٨
  .ال حلاجة هذا الدين إليها، وإمنا إلقامة احلجة على أهلها –هذه األدلة الدالة عليه واملبشرة 

ال  –أن البشر على عتوهم ومتردهم لوحي الشيطان يف حماولة طمس نور اهللا وإضـالل عبـاده   . ٩
لسـالم ـذا   يستطيعون أن يطفئوا نور اهللا، يقول احلق تبارك وتعاىل بعد ذكره بشارة املسيح عليه ا

يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا مـتم نـوره ولـو كـره     : (الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
  ).الكافرون

رأينا يف البشارات السابقة كيف أثبت هؤالء املهتدون اسم النيب حممد صلى اهللا عليـه وسـلم   . ١٠
ء وغريت األوصاف يف الطبعات وصفته يف التوراة واإلجنيل، ورأينا كذلك كيف استبدلت هذه األمسا

  .احلديثة، كفراً وحسداً وحقداً
================================ 

 حممد صلى اهللا عليه وسلم يف الكتب السماوية القرآن والسنة
  

  عبد الرمحن بن عبد اهللا السحيم: الكاتب
  ٠٨/٠٥/٢٠٠٥: بتاريخ
  املقدمة



 ٤٣٥

يم اإلنسان باإلميان ، ومجعله كسائر املخلوقات ، تعـيش بـال   احلمد هللا الذي كرزه بالعقل ، ومل ي
  .هدف ، أو تعيش لغريها ، بل جعله مفكِّراً ، يسمو بِفكره ، ويعمل عقله 

ـ : ( ومن هنا قال اهللا تعاىل  بالطَّي نم ماهقْنزررِ وحالْبو ري الْبف ماهلْنمحو منِي َآدا بنمكَر لَقَدو ات
  ] .٧٠:اإلسراء) [وفَضلْناهم علَى كَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضيالً 

هذا التكرمي الرباين هو يف األصل لألصل ، أي لجنس النوع اإلنساين ، إال أن اإلنسان بِنفسه يسمو 
  .باإلميان ، أو ينحطّ بانعدامه 

إِنا خلَقْنا اِإلنسانَ من (له السبيل ، وأبان له الطريق  وقد جعل اهللا له اختياراً ، وأعطاه عقالً ، وأوضح
،  ٢:اإلنسان) [إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكرا وإِما كَفُورا) ٢(نطْفَة أَمشاجٍ نبتليه فَجعلْناه سميعا بصريا 

٣. [  
وهـديناه  ) ٩(ولسانا وشفَتينِ ) ٨(أَلَم نجعلْ لَه عينينِ : (وقال رب العزة سبحانه عن هذا اإلنسان 

  ] .١٠-٨:البلد) [النجدينِ 
ومن عدل اهللا وحكمته أن أرسل الرسل ، وأنزل الكُتب ، وأقام البينات ، ونصـب األدلّـة علـى    

  .وحدانيته 
إال  –بل وأعـداء العقْـل    –فلم يبق أمام أعداء الرسل فأيد رسله باملعجزات واآليات الباهرات ، 

  .املكابرة واملعاندة 
  .فإن إنكار الوحدانية هللا دفْع بِالصدر ، وضرب بالوجه 

  .فإن النفوس شاهدة بأن اهللا ليس له شريك 
  .بل الوجود أمجع شاهد بذلك 

) لَو كَانَ فيهِما َآلهةٌ إِالَّ اللَّـه لَفَسـدتا  ( :وقد ضرب اهللا األمثلة على ذلك ، فمن ذلك قوله تعاىل 
أي لو كان يف األرض والسماء آهلة متعددة لَفَسدت السماوات واألرض ، فالعقـل  ] ٢٢:األنبياء[

إما أن يتغلّب إله على إله على آخر ، فيكون الغالب هو املتفرد ، وإما أن يذهب كل : واملنطق يقول 
من ملك ومكان وخلْق ، وهنا يفسد أمر السماوات واألرض ، ولذا قال رب العزة سبحانه  إله مبا له

) : مهضعال بلَعو لَقا خبِم كُلُّ إِلَه بإِذًا لَذَه إِلَه نم هعا كَانَ ممو لَدو نم ذَ اللَّهخا اتـضٍ  معلَى بع
  ]٩١:املؤمنون) [سبحانَ اللَّه عما يصفُونَ

ومن هنا فإننا ندعو كل إنسان منصف عاقل أن يتأمل يف هذا املعىن ، وأن يعلم أن دعوة رسول اهللا 
حممد صلى اهللا عليه وسلم مل تخرج عن دعوات األنبياء السابقني ، بل هي منتظمـة يف سـلكهم ،   

) قُلْ ما كُنت بِدعا من الرسلِ: (حانه سائرة يف طريقهم ، مقتفية آثارهم ، ومن هنا قال رب العزة سب
  ] .٩:األحقاف[

أنا أوىل الناس بابن مرمي ، واألنبياء أوالد عالت ، ليس بيين : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .رواه البخاري ومسلم . وبينه نيب 



 ٤٣٦

كيف يا رسـول اهللا ؟  : قالوا . أنا أوىل الناس بعيسى ابن مرمي يف األوىل واآلخرة : ويف رواية ملسلم 
  .األنبياء إخوة من عالت ، وأمهام شىت ، ودينهم واحد ، فليس بيننا نيب : قال 

ودعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استجابة لدعوة أيب األنبياء إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم 
هم يتلُو علَيهِم َآياتك ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ ويزكِّيهِم ربنا وابعثْ فيهِم رسوالً من: (، حينما قال 

يمكالْح زِيزالْع تأَن ك١٢٩:البقرة) [إِن. [  
  .هي بِشارة نيب اهللا عيسى ابن مرمي عليه الصالة والسالم 

م يا بنِي إِسرائيلَ إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم مصدقًا لمـا  وإِذْ قَالَ عيسى ابن مري: (قال اهللا تبارك وتعاىل 
نيبِالْب ماَءها جفَلَم دمأَح همي اسدعب ني مأْتولٍ يسا بِررشبمو اةروالت نم يدي نيب رحذَا سقَالُوا ه ات

بِني٦:الصف) [م. [  
ا وحنن إذ نممياً ، وآذانا صفتح به أعيناً عضع بني يدي القارئ هذا املوضوع لنرجو اهللا وندعوه أن ي

  .، وقلوباً غُلْفا
ليقف بنفسه على بعض ] حممد صلى اهللا عليه وسلم [ ونضع بني يدي القارئ أعظم إنسان يف العامل 

ابات ، واليت كانت سـببا يف إسـالم   البشارات اليت وردت يف الكُتب املتقدمة من كُتب أهل الكت
  .الكثريين من أهل الكتاب 

كما نضع بني يديه إشارات إىل البشارات من خالل واقع معاصريه صلى اهللا عليه وسلم ، سواء ممن 
  .آمن به أو ممن مل يؤمن به ، وإن كان أضمر ذلك يف نفسه ، وأقر به يف قرارة نفسه 

  .إثبات نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم كما نشري إىل طريقة القرآن يف 
  .وأشرنا إىل األدلّة العقلية اليت تقتضي صدق نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم 

وأن دعوته ليست بِدعاً من الدعوات ، وهو مل يخالف الرسل واألنبياء يف أصل الدعوة إىل وحدانية 
  .اهللا وإفراده بالعبودية 

ساالت ، وتتابع عليه األنبياء ، وأقر به املوحدون على مر األزمان ، حىت بل هذا أمر اتفقت عليه الر
كان ذلك اإلقرار يف فترات خلت من الرسل ، كتلك الفترة اليت سبقت مبعثه صلى اهللا عليه وسلم ، 

ء ينكـرون  فقد وجِد فيها من أفراد الناس من يوحد اهللا ، وال يأكل ما ذُبِح لغري اهللا ، وكان هـؤال 
  .عبادة غري اهللا 

  :وقد آن أن نترك القارئ مع حماور هذا املوضوع ، وهي كالتايل 
  .أعظم إنسان يف العامل يف القرآن والسنه -١
  .أعظم إنسان يف العامل يف كتب أهل الكتاب -٢

--------------------  
  )أعظم إنسان يف العامل يف القرآن والسنة ( 

  سلم يف القرآن والسنةحممد صلى اهللا عليه و



 ٤٣٧

يعرف ـا  " لقد قرر اهللا يف كتابه الْمبِني نبوة نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم بِطُرق كثرية متنوعة ، 
كمال صدقه صلى اهللا عليه وسلم ، فأخبر أنه صدق املرسلني ، ودعا إىل ما دعوا إليه ، وأن مجيـع  

مد صلى اهللا عليه وسلم ، وما نزهوا عنه من النـواقص والعيـوب   احملاسن اليت يف األنبياء فهي يف حم
فمحمد أوالهم وأحقّهم ذا التنزِيه ، وأن شريعته مهيمنة على مجيع الشرائع ، وكتابه مهيمن علـى  
كل الكُتب ، فجميع حماسن األديان والكُتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين ، وفَـاق عليهـا   

وصاف لو توجد يف غريه ، وقرره نبوته بأنه أمي ال يكتب وال يقرأ ، وال جالَس أحـدا  بِمحاسن وأ
من أهل العلم بالكُتب السابقة ، بل مل يفجأ الناس حىت جاءهم ذا الكتاب الذي لو اجتمعت اإلنس 

ان بعضـهم لـبعض   واجلن على أن يأتوا مبثله ما أتوا ، وال قَدروا ، وال هو يف استطاعتهم ، ولو ك
وأعاد يف . ظهرياً ، وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه ، أو متقول ، أو متوهم فيما جاء به 

القرآن وأبدى يف هذا النوع ، وقرر ذلك بأنه يخبِر بقصص األنبياء السابقني مطولة على الوجه الواقع 
له طريق وال وصول إىل هذا إال مبا آتاه اهللا مـن   الذي ال يستريب فيه أحد ، مث يخرب تعاىل أنه ليس

وما كُنت بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادينا ولَكـن  : (الوحي ، كمثل قوله تعاىل ملا ذَكَر قصة موسى مطولة 
كبر نةً ممحر ( ،)رى اَألموسا إِلَى منيإِذْ قَض بِيرانِبِ الْغبِج تا كُنمـا  : (، وكما يف قوله ) ومو

، وملا ذَكَر قصـة  ) كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُونَ أَقْالمهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديهِم إِذْ يختصمونَ
  ) .وما كُنت لَديهِم إِذْ أَجمعوا أَمرهم وهم يمكُرونَ: (يوسف وإخوته مطولة قال 

فهذه األمور واإلخبارات املفصلة اليت يفصلها تفصيال مل يتمكّن أهل الكتاب الذين يف وقته وال مـن  
  .من أكرب األدلة على أنه رسول اهللا حقّاً  –بعدهم على تكذيبه فيها وال معارضته 

ر نبوته بِكمال حكمة اهللا ومتام قُدرته ، وأن تأييده لرسوله ، ونقررِه على أعدائه ، ومتكينه وتارة يص
يف األرض موافق غاية املوافقة لحكمة اهللا ، وان من قَدح يف رسالته فقد قَـدح يف حكْمـة اهللا ويف   

  .قُدرته 
وكذلك نصره وتأييده الباهر على األمم الذين هم أقوى أهل األرض من آيـات رسـالته ، وأدلـة    

  .توحيده ، كما هو ظاهر للمتأملني 
تارة يقرر نبوته ورسالته مبا حازه من أوصاف الكمال ، وما هو عليه من األخالق اجلميلـة ، وأن  و

 فته وفاقَتن عظُمت صسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه أعاله وأكمله ؛ فَمرلُق عال سامٍ فَلكل خ
ـ . نعوته مجيع الْخلْق اليت أعالها الصدق  ى أنـه رسـول رب العـاملني ،    أليس هذا أكرب األدلة عل
  واملصطفى املختار من الْخلْق أمجعني ؟

وتارة يقررها مبا هو موجود يف كُتب األولني ، وبشارات األنبياء واملرسلني ، إما بامسه الْعلَـم ، أو  
  .بأوصافه اجلليلة ، وأوصاف أمته ، وأوصاف دينه 

املاضية ، والغيوب املستقبلة ، اليت وقَعت يف زمانه ، واليت وتارة يقرر رسالته مبا أخبر به من الغيوب 
ال تزال تقَع يف كل وقت ، فلوال الوحي ما وصل إليه شيء من هذا ، وال له وال لغـريه طريـق إىل   

  .العلم به 



 ٤٣٨

يف وتارة يقررها بِحفظه إياه ، وعصمته له من الْخلْق ، مع تكالب األعداء وضغطهم ، وجدهم التام 
وما ذاك إال ألنه رسوله حقـاً ،  ! اإليقاع به بكل ما يف وسعهم ، واهللا يعصمه ، ومينعه ، وينصره 

  .وأمينه على وحيه 
ال يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه وال من ( وتارة يقرر رسالته بِذكْر عظمة ما جاء به ، وهو القرآن الذي 

نزِيلٌ منت هلْفخ يدميمٍ حككَفَر به أن يأتوا مبثله ، أو بِعشر سور مثلـه ، أو  ) ح نى أعداءه وموحتد
وهذا القرآن أكرب أدلّـة رسـالته ،   ! بِسورة واحدة ، فعجزوا ، ونكصوا ، وباؤوا باخليبة والفَشل 

  .وأجلّها ، وأعمها 
 –أجرى له من اخلوارق والكرامات الدالّة وتارة يقرر رسالته مبا أظهر على يديه من املعجزات ، وما 

على أنه رسول اهللا الصادق املصدوق ، الـذي ال   –كل واحد بِمفرده منها ، فكيف إذا اجتمعت 
  .ينطق عن اهلوى ، إن هو إال وحي يوحى 

حـيم ،  وتارة يقررها بِعظيم شفقته على الْخلْق ، وحنوه الكامل على أمته ، وانه باملؤمنني رؤوف ر
وانه مل يوجد ، ولن يوجد أحد من الْخلْق أعظم شفقة وبِراً وإحساناً إىل اخللق منه ، وآثـار ذلـك   

  .ظاهرة للناظرين 
فهذه األمور والطُّرق قد أكثر اهللا من ذكرها يف كتابه ، وقررها بِعبارات متنوعة ، ومعاين مفصلة ، 

القواعـد  : " بطوله من القاعدة السابعة مـن  " [ إلحصاء وأساليب عجيبة ، وأمثلتها تفوق العد وا
  ] .للشيخ السعدي رمحه اهللا " احلسان املتعلقة بتفسري القرآن 

فهذه األمور اليت قررها الشيخ وبسطها هي من أألدلة العقلية املتفقة مع األدلة النقلية ، فاهللا تبـارك  
ال يعملون عقوهلم يف رسالة حممد صلى اهللا عليه وتعاىل خاطَب العقول ، ولذا نعى على العرب أم 

  :وسلم ، وفيما جاء به رسول اهللا عليه الصالة والسالم ، فمن ذلك 
 أَلَم يؤخذْ علَيهِم ميثَاق الْكتابِ أَنْ ال يقُولُوا علَى اللَّه إِالَّ الْحق ودرسوا ما فيه والدار: ( قوله تعاىل 

لُونَ اَآلخقعقُونَ أَفَال تتي ينلَّذل ريةُ خ١٦٩:األعراف) [ر. [  
قُلْ لَو شاَء اللَّه ما تلَوته علَيكُم وال أَدراكُم بِه فَقَد لَبِثْت فيكُم عمرا من قَبلـه أَفَـال   : ( وقوله تعاىل 

  ] .١٦:يونس) [تعقلُونَ 
  ] .٢:يوسف) [إِنا أَنزلْناه قُرَآنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ : ( ىل وقوله سبحانه وتعا

  ] .١٠:األنبياء) [لَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم كتابا فيه ذكْركُم أَفَال تعقلُونَ : ( وقوله عز وجل 
 هذا النيب الذي أُرسل إليكم ، مل إىل غري ذلك من اآليات اليت خاطَبت عقول الناس ، أفال ترون إىل

وما كُنت تتلُو من قَبله من كتابٍ وال تخطُّه بِيمينِـك إِذًا الرتـاب   ( يكن قبل اليوم يتلو من كتاب 
  ؟] ٤٨:العنكبوت) [الْمبطلُونَ 

نتم تعرفون خلُقَه ، وتعرفون كما أن هذا النيب الذي أُرسل إليكم لبِث فيكم سنني عددا قبل بعثته ، فأ
  .أمانته ، وهو ذو نسب فيكم ، بل هو من أشرافكم 



 ٤٣٩

هذا خطاب للعقول السليمة أن تتفكّر وتتأمل قبل أن تكذِّب هذا الرسول الذي يأتيهم بأنباء الغيب ، 
نهار ليس دوا غيم واليت مل يجِدوا هلا مدفَع ، إال أن يدفَع يف الصدر ، ويقال عن الشمس يف رابعة ال

  !هذا ليل : 
  :فيما بعد ، وذلك يف أَمد قريب  –النصارى  –فمن ذلك أنه أخرب بنبأ غَلَبة الروم 

 ) ومالر تب٢(غُل ( َونبلغيس غَلَبِهِم دعب نم مهضِ وى اَألرني أَدف)٣ (  ـنم راَألم لَّهل نِنيعِ سي بِضف
لُ وونَ قَبنمؤالْم حفْري ذئمويو دعب ن٤(م ( يمحالر زِيزالْع وهاُء وشي نم رصني رِ اللَّهصبِن)٥ ( اللَّه دعو

  ] .٦-٢:الروم) [ال يخلف اللَّه وعده ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ 
من الثالث إىل التسع ) بِضعِ سنِني(ي جاء به الوحي ، والذي حدد بـ وقد وقَع هذا خالل الزمن الذ

  .سنوات 
  .ودارت األيام ، ودالَت الروم على فارس ، وانتصرت الروم من بعد غَلَبِهم 

هذه آيات باهرات ، ومعجزات ظاهرات ، مل يستطيعوا دفعها وال ردها يف حقيقة األمـر ، وإمنـا   
فَلَما جاَءتهم : ( واً ، كما قال تعاىل عن آل فرعون مع موسى عليه الصالة والسالم ردوها ظلما وعل

 بِنيم رحذَا سةً قَالُوا هرصبا منات١٣(َآي (  ـفكَي ظُرا فَانلُوعا وظُلْم مهفُسا أَنهتقَنيتاسا ووا بِهدحجو
ينفِْسدةُ الْمباق١٤، ١٣:النمل) [ كَانَ ع. [  

مث يذكّرهم مع جحودهم ، بأن هذا النيب لو كان كاذباً مل يمكّن له يف األرض ، وال نصره اهللا على 
وال ) ٤١(وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليالً ما تؤمنونَ ) ٤٠(إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ : ( أعدائه ، فقال تعاىل 

لِ كَاهونَ بِقَوذَكَّرا تيالً م٤٢(نٍ قَل ( نيالَمالْع بر نزِيلٌ منت)اَألقَاوِيـلِ  ) ٤٣ ضعا بنلَيلَ عقَوت لَوو
  ] .٤٦-٤٠:احلاقة) [ثُم لَقَطَعنا منه الْوتني ) ٤٥(َألخذْنا منه بِالْيمنيِ ) ٤٤(

  !تعي وهذه أدلة عقلية تخاطب العقول إن كانت 
  كيف يمكِّن اهللا ملن كَذَب عليه ؟

  وكيف ينصر اهللا من زعم أن اهللا أرسله ؟
  )لو كان كاذبا على اهللا لَقَصمه ومل يمكِّن له ومل ينصره : أي ( 

فإن سنة اهللا أنه يأخذ الظامل أخذ عزيز مقتدر ، وأنه يملي للظالم فإذا أخذه مل يفلته واهللا ال يحـب  
إِنَّ اللَّه ال يصلح عمـلَ  : (املني ، وال يحب الكاذبني ، وال يصلح أعمال املفِسدين ، قال تعاىل الظ

ينفِْسد٨١:يونس) [الْم. [  
وقد نصر اهللا نبيه محمدا صلى اهللا عليه وسلم ، وأظهر صدقه ، وأيده على أعدائه ، ونصره عليهم ، 

برة ، وخضعت له صناديد قريش ، وبلَغت دعوته املشارق واملغارِب ، حىت طأطأت أمامه رؤوس اجلبا
  .واعترف بِصدقه القريب والبعيد ، والعدو الْمحارِب 

  .وقد صدقه أهل الكتاب ، وعرفوه بصفاته املذكورة يف كُتبهم 
ما لَقيت عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنـه : روى البخاري من طريق عطاء بن يسار قال 

أجل واهللا إنه ملوصوف يف : قال . أخربين عن صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف التوراة : قلت 



 ٤٤٠

يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا لألميني ، أنت : التوراة ببعض صفته يف القرآن 
األسواق ، وال يدفع بالسيئة  عبدي ورسويل ، سميتك املتوكل ، ليس بفظ وال غليظ وال سخاب يف

السيئة ولكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضه اهللا حىت يقيم به امللة العوجاء بأن يقولوا ال إله إال اهللا ، ويفتح 
  .ا أعينا عميا ، وآذانا صما ، وقلوبا غُلفا 

لذي شهِد بنبوته كل ومن هنا فإننا نخاطب العقول اليت تعي أن تتأمل يف حياة ذلك الرجل العظيم ، ا
منصف من أهل الكتاب ، كعبد اهللا بن سالم الذي كان يهوديا فأسلَم ملا رأى وجه النيب حممد صلى 

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجئت يف الناس ألنظر إليـه ، فلمـا   : اهللا عليه وسلم ، فقال 
رواه اإلمام أمحد . هه ليس بوجه كذّاب استثبت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عرفْت أن وج

  .والترمذي وابن ماجه 
ولـذا  ) وشهِد شاهد من بنِي إِسرائيلَ علَى مثْله فََآمن واسـتكْبرتم  : ( وهو الذي قال اهللا يف شأنه 

  .عنه ذهب غري واحد من املفسرين إىل أن املقصود باآلية هو عبد اهللا بن سالم رضي اهللا 
  .فهو قد شهد شهادة احلق ، وأخرب أن صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التوراة 

  .وقصة إسالمه يف صحيح البخاري 
  .بصدق نبوة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم ) رئيس النصارى يف زمانه ( وشهِد كذلك هرقل 

هذه رسـالة  : مل يقُل  –يم الروم عظ –فإنه ملا جاء كتاب نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل هرقل 
وكان أبو  –هذا غري صادق ، وإمنا قال أليب سفيان : خاصة بالعرب ، وال باألعراب ، كما مل يقُل 

فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتني ، وقد كنت أعلم أنه :  –سفيان آنذاك مشرِكاً 
أخلص إليه لتجشمت لقاءه ، ولـو كُنـت عنـده     خارج مل أكن أظن أنه منكم ، فلو أين أعلم أين

  .رواه البخاري ومسلم . لَغسلْت عن قَدمه 
فبكـى   –وقد سمع آيات من سورة مرمي  –، وقال عن القرآن ) النجاشي ( وآمن به ملك احلبشة 

 قـال  حىت أخضل حليته ، وبكَت أساقفته حىت أخضلوا مصاحفهم حني مسعوا ما تلْي علـيهم ، مث 
  .رواه اإلمام أمحد . إن هذا واهللا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة : النجاشي 

كما شهِد بنبوة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم غري واحد من اليهود ، مع أم مل يؤمنوا به إال أـم  
  .اعترفوا أنه هو الذي ذُكر ووصف يف التوراة 

  صلى اهللا عليه وسلم يهود يشهدون بنبوة نبينا
  .شهِدت اليهود بصدق نبوة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم 

ولَما جاءهم كتاب من عند اللّه مصدق لِّما معهم وكَانواْ من قَبلُ يستفْتحونَ : ( قال اهللا عز وجل 
را عم ماءها جواْ فَلَمكَفَر ينلَى الَّذع رِينلَى الْكَافةُ اللَّه عنفَلَع واْ بِهفُواْ كَفَر. (  

كان غالم يهودي خيدم النيب صلى اهللا عليه وسلم فمرض ، فأتاه النيب : وعن أنس رضي اهللا عنه قال 
: فنظر إىل أبيه وهو عنده ، فقال لـه  . أسلم : صلى اهللا عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له 



 ٤٤١

احلمد : اسم صلى اهللا عليه وسلم ، فأسلَم ، فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول أطع أبا الق
  رواه البخاري . هللا الذي أنقذه من النار 

فهذا اليهودي أمر ابنه أن يطيع أبا القاسم ، مما يدلّ على أنه يعلم يف قرارة نفسه بصدق نبوة الـنيب  
  .صلى اهللا عليه وسلم 

كان لنا جار من يهود يف بين : قال  -وكان من أصحاب بدر  -مة بن وقش وحدث سلمة بن سال
فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم بيسري فوقف على : عبد األشهل قال 

وأنا يومئذ أحدث من فيه سناً على بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي : قال سلمة . جملس عبد األشهل 
عث والقيامة واحلساب وامليزان واجلنة والنار ، فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان ال فذكر الب

وحيك يا فالن ترى هذا كائناً أن الناس يبعثون بعد موم : يرون أنّ بعثاً كائن بعد املوت ، فقالوا له 
أن له حبظه مـن   نعم ، والذي حيلف به لود: إىل دار فيها جنة ونار ، يجزون فيها بأعماهلم ؟ قال 

. تلك النار أعظم تنور يف الدنيا حيمونه مث يدخلونه إياه فيطبق به عليه ، وأن ينجو من تلك النار غدا 
. نيب يبعث من حنو هذه البالد ، وأشار بيده حنو مكة واليمن : وحيك وما آية ذلك ؟ قال : قالوا له 

إن يستنفد هذا الغالم عمره يدركه : م سناً ، فقال فنظر إيلّ وأنا من أحدثه: ومىت تراه ؟ قال : قالوا 
فو اهللا ما ذهب الليل والنهار حىت بعث اهللا تعاىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم وهو حي : قال سلمة . 

ألست بالذي قلت لنا فيه مـا  ! ويلك يا فالن : بني أظهرنا ، فآمنا به وكفر به بغياً وحسداً ، فقلنا 
  !س به بلى ، ولي: قلت ؟ قال 

كنت أحب ولد أيب إليه وإىل عمـي أيب ياسـر ، مل   : فقالت  –رضي اهللا عنها  –وحدثت صفية 
فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينـة  : قالت . ألقهما قط مع ولد هلما إال أخذاين دونه 

أخطب مغلسني ، ونزل قباء يف بين عمرو بن عوف غدا عليه أيب حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن 
: قالـت  . فلم يرجعا حىت كانا مع غروب الشمس ، فأتيا كالَّين كسالنني ساقطني ميشيان اهلوينا 
 ما من الغم قالـت  . فهششت إليهما كما كنت أصنع ، فواهللا ما التفت إيلّ واحد منهما مع ما :

  .ومسعت عمي أبا 
نعم : أتعرفه وتثبته ؟ قال : قال ! نعم واهللا  :أهو هو ؟ قال : ياسر وهو يقول أليب حيي بن أخطب 

  .رواه ابن إسحاق يف السرية فيما ذكره ابن هشام !  عداوته واهللا : فما يف نفسك منه ؟ قال : قال . 
  ها هم اليهود يشهدون بنبوة سيد ولد آدم عليه الصالة والسالم ، ومع ذلك جحدوا ا 

  ) .رواْ بِه فَلَعنةُ اللَّه علَى الْكَافرِين فَلَما جاءهم ما عرفُواْ كَفَ( 
رواه البخـاري  . لو آمن يب عشرة من اليهود ، آلمن يب اليهـود  : ولذا قال عليه الصالة والسالم 

  .ومسلم 
  لو تابعين عشرة من اليهود ، مل يبق على ظهرها يهودي إال أسلم : ويف رواية ملسلم 

  .بدك حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني اللهم صل وسلم وزد وبارك على ع
  التواضع والبساطَة يف حياة سيد السادة



 ٤٤٢

  .لقد تواضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت مل يدع ملتواضع قوالً ، ومل يترك لمتكَبر حجة 
احلرام  فهو عليه الصالة والسالم املؤيد بالوحي ، وهو خليل الرمحن ، وهو من أُسري به من املسجد

إىل املسجد األقصى ، مث عرِج به إىل السماوات العلى ، وهو عليه الصالة والسالم سيد ولد آدم ، بل 
  .هو أفضل اخللق عليه الصالة والسالم ، ومع ذلك كان يتواضع هللا فَرفَعه اهللا عز وجل 

  كان يأكل الطعام وميشي يف األسواق
السوق ، ويمازح أصحابه ، وكان رجل من أهل البادية امسه فقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأيت 

زاهر ، كان يهدي للنيب صلى اهللا عليه وسلم اهلدية من البادية ، فيجهزه رسولُ اهللا صلى اهللا عليـه  
إن زاهراً باديتنا وحنن حاضرته ، وكـان  : وسلم إذا أراد أن خيرج ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عليه وسلم حيبه ، وكان رجال دميما ، فأتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يبيع متاعه  النيب صلى اهللا
من هذا ؟ أرسلين ، والتفت ، فعرف النيب صلى اهللا عليه وسلم فجعل : فاحتضنه من خلفه ، فقال له 

الـنيب  من يشتري مين هذا العبد ؟ وجعل هو يلصق ظهره بصدر : النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 
لكنك عند اهللا : إذا جتدين كاسداً ، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم : صلى اهللا عليه وسلم ويقول 

  .رواه اإلمام أمحد وغريه وهو حديث صحيح . لست بكاسد 
  ويمازِح أصحابه ، وينام معهم

بـت أمساعنـا   أقبلت أنا وصاحبان يل ، وقد ذه: روى اإلمام مسلم عن املقداد رضي اهللا عنه قال 
وأبصارنا من الْجهد ، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فليس أحد 
منهم يقبلنا ، فأتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم فانطلق بنا إىل أهله فإذا ثالثة أعرت ، فقال النيب صلى اهللا 

  .احتلبوا هذا اللنب بيننا : عليه وسلم 
  .تلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ، ونرفع للنيب صلى اهللا عليه وسلم نصيبه فكنا حن: قال 
  .فيجيء من الليل فيسلم تسليما ال يوقظ نائما ويسمع اليقظان : قال 
مث يأيت املسجد فيصلي ، مث يأيت شرابه فيشرب ، فأتاين الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصييب ، : قال 

فأتيتها فشربتها ! تحفونه ، ويصيب عندهم ما به حاجة إىل هذه اجلرعة حممد يأيت األنصار في: فقال 
وحيك ما صنعت ؟ : فقال ! فلما أن وغلت يف بطين وعلمت أنه ليس إليها سبيل ، ندمين الشيطان 

أشربت شراب حممد ؟ فيجيء فال جيده فيدعو عليك فتهلك ، فتذهب دنياك وأخرتك ، وعلَي مشلة 
ي خرج رأسي ، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي ، وجعل ال جييئين النوم إذا وضعتها على قدم

  .، وأما صاحباي فناما ومل يصنعا ما صنعت 
فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فسلّم كما كان يسلم ، مث أتى املسجد فصلى ، مث أتى شرابه : قال 

: اآلن يدعو علَي فأهلك ، فقـال  : فكشف عنه فلم جيد فيه شيئا ، فرفع رأسه إىل السماء ، فقلت 
  .اللهم أطعم من أطعمين وأسق من أسقاين 

فعمدت إىل الشملة فشددا علي ، وأخذت الشفرة فانطلقت إىل األعرت أيها أمسن فأذحبهـا  : قال 
لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن ، فعمدت إىل إناء آلل حممد 



 ٤٤٣

فحلبت فيه حىت علَته رغوة ، فجئـت  : عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن حيتلبوا فيه ، قال  صلى اهللا
  أشربتم شرابكم الليلة ؟: إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

يا رسول اهللا اشرب ، فشـرِب ، مث  : يا رسول اهللا اشرب ، فشرِب ، مث ناولين فقلت: قلت : قال 
يب صلى اهللا عليه وسلم قد روى وأصبت دعوته ضحكْت حىت ألقيـت إىل  ناولين فلما عرفت أن الن

  .األرض 
  !إحدى سوآتك يا مقداد : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال 

ما : يا رسول اهللا كان من أمري كذا وكذا ، وفعلت كذا ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : فقلت 
  نتين فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها ؟هذه إال رمحة من اهللا ، أفال كنت آذ

  .والذي بعثك باحلق ما أبايل إذا أصبتها وأصبتها معك من أصاا من الناس : فقلت : قال 
  فأي تواضع تكتنفه عظَمة هذا النيب األمني صلى اهللا عليه وسلم ؟

  فال يكلّم إال حني يبتسم*** يغضي حياًء ويغضى من مهابته 
  !عليه وسلم يبيت مع أصحابه وهو قائد األمة ، بل ويقتسمون اللنب بينهم بالسوية النيب صلى اهللا 

  !واليوم نرى من ينتسب إىل العلم أو إىل املناصب الدنيوية ال يكلِّمون الناس إال من أطراف أنوفهم
  !ورمبا ال يردون السالم خشية أن تذهب اهليبة 

  نيب اهللا يسابِق أصحابه رضي اهللا عنهم
ى البخاري ومسلم عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سابق بني اخليل الـيت  رو

أُضمرت من احلفياء ، وأمدها ثنية الوداع ، وسابق بني اخليل اليت مل تضمر من الثنية إىل مسجد بين 
  .زريق 

م تسمى العضباء وكانت كانت ناقة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: وروى البخاري عن أنس قال 
سبِقَت العضباء ، : ال تسبق ، فجاء أعرايب على قعود له فسبقها ، فاشتد ذلك على املسلمني ، وقالوا 

  .إن حقا على اهللا أن ال يرفع شيئا من الدنيا إال وضعه : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  تهسيد ولد آدم يدخل السرور على أهله ، فيسابِق زوج

خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا خفيفة اللحم فرتلنـا  : قالت عائشة رضي اهللا عنها 
تعايل حىت أسابقك ، فسابقين فسبقته ، مث خرجت معه : تقدموا ، مث قال يل : مرتال ، فقال ألصحابه 

ـ  : يف سفر آخر ، وقد محلت اللحم ، فرتلنا مرتال ، فقال ألصحابه  تعـايل  : ال يل تقـدموا ، مث ق
رواه أمحد وأبو داود والنسائي . هذه بتلك : أسابقك ، فسابقين فسبقين ، فضرب بيده كتفي وقال 

  .يف الكربى ، وغريهم ، وهو حديث صحيح 
  نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم يجيب الدعوة ولو كانت على يسري الطعام

عنه أَنَّ جدته ملَيكَةَ دعت رسولَ اللَّه صـلى اهللا   روى البخاري ومسلم عن أَنسِ بنِ مالك رضي اهللا
  .قُوموا فَُألصلِّ لَكُم : ثُم قَالَ ، فَأَكَلَ منه ، عليه وسلم لطَعامٍ صنعته له 



 ٤٤٤

 سقَالَ أَن : ا لُبِسطُولِ م نم دواس ا قَدريٍ لَنصإلَى ح تبِ، فَقُم هتحضاٍء فَنولُ اللَّـه  ، مسر هلَيع فَقَام
 اَءهرو يمتالْيا وأَن فَفْتصا ، صلى اهللا عليه وسلم ونائرو نم وزجالْعنِ  . وـيتكْعا رلَّى لَنفَص ،  ثُـم

 فرصان.  
  ويجيب الدعوة ولو كانت من رجل فقري

إن خياطا دعا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : قال ففي الصحيحني عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 
فذهبت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل ذلك الطعام ، فقرب : قال أنس . وسلم لطعام صنعه 

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد ، فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسـلم  
  .يتتبع الدباء من حوايل القصعة 

أن خياطا دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل طعام فأتاه بطعام وقد جعله بإهالـة  : عند اإلمام أمحد و
  .سنخة وقرع 

ذكره . اإلهالة الشحم والزيت ، وقيل كل دهنٍ أُوتدم به : ما أذيب من الشحم ، وقيل : واإلهالة 
  .العيين 

  . قاله ابن حجر. أي املتغرية الريح : والسنِخة 
  !بل يجيب الدعوة ولو كانت من يهودي أو يهودية 

  .فقد أجاب صلى اهللا عليه وسلم دعوة امرأة يهودية حينما دعته إىل الطعام 
روى الشيخان عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشاة مسمومة فأكـل  

قال . أردت ألقتلك : هلا عن ذلك ، فقالت منها ، فجيء ا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأ
  .ما كان اهللا ليسلِّطك على ذاك: 

  :وقال مؤكِّدا على هذا املعىن 
 ولو أهدي إيل ذراع أو كراع لقَبِلْت ، عيت إىل ذراع أو كراع ألجبترواه البخاري . لو د.  

  !هم حىت يسأل عنه سيد ولد آدم جيلس بني أصحابه فيأيت الرجل الغريب فال يميزه من بين
: بينا النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أصحابه جاءهم رجل من أهل البادية فقال : فعن أيب هريرة قال 

  أيكم ابن عبد املطلب ؟
  .هذا األمغر املرتفق : قالوا 

  .األمغر األبيض املشرب محرة :  –أحد رواة احلديث  –قال محزة 
  .سألة إين سائلك فَمشتد عليك يف امل: قال 
  .سل عما بدا لك : قال 
  أنشدك برب من قبلك ورب من بعدك آهللا أرسلك ؟: قال 
  .اللهم نعم : قال 
  وأنشدك به آهللا أمرك أن نصلي مخس صلوات يف كل يوم وليلة ؟: قال 
  .اللهم نعم : قال 



 ٤٤٥

  وأنشدك به آهللا أمرك أن تأخذ من أموال األغنياء فترده على فقرائنا ؟: قال 
  .اللهم نعم :  قال
  وأنشدك به آهللا أمرك أن تصوم هذا الشهر من اثين عشر شهرا ؟: قال 
  .اللهم نعم : قال 
  وأنشدك به آهللا أمرك أن نحج هذا البيت من استطاع إليه سبيال ؟: قال 
  .اللهم نعم : قال 
  .والنسائي رواه اإلمام أمحد وأبو داود . فإين آمنت وصدقت ، وأنا ضمام بن ثعلبة : قال 

رأيت رجال يصدر الناس عن رأيه ال يقول شيئا إال صدروا عنه : وعن أيب جري جابر بن سليم قال 
.  

  من هذا ؟: قلت 
  .هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالوا 
  .عليك السالم يا رسول اهللا مرتني : قلت 
  .السالم عليك : ال تقل عليك السالم ، فإن عليك السالم حتية امليت قل : قال 
  أنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟: قلت : قال 
أنا رسول اهللا الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك ، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها : قال 

  .لك ، وإذا كنت بأرض قفراء أو فالة فَضلّت راحلتك فدعوته ردها عليك 
  .اعهد إيلّ : قلت 
  . ال تسنب أحدا: قال 
  .فما سببت بعده حرا وال عبدا وال بعريا وال شاة : قال 
وال حتقرن شيئا من املعروف ، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهـك إن ذلـك مـن    : قال 

املعروف ، وارفع إزارك إىل نصف الساق ، فإن أبيت فإىل الكعبني ، وإياك وإسبال اإلزار فإا مـن  
خيلة ، وإن امرؤ شتمك وعريك مبا يعلم فيك فال تعريه مبا تعلم فيه ، فإمنا املخيلة ، وإن اهللا ال حيب امل

  .رواه اإلمام أمحد وأبو داود . وبال ذلك عليه 
  من أجل ذلك جلأ أصحابه إىل متييزه

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيلس بني ظهري أصحابه فيجيء : فعن أيب ذر وأيب هريرة قاال 
يهم هو حىت يسأل ، فطلبنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جنعل له جملسا الغريب فال يدري أ

رواه أبـو  . فبنينا له دكاناً من طني فجلس عليه ، وكنا جنلس جبنبتيه : قال . يعرفه الغريب إذا أتاه 
  .داود والنسائي 
  .الدكان الدكة املبنية للجلوس عليها : قال ابن األثري 
  .اهللا عليه وسلم يستمع المرأة يف عقلها شيء نيب اهللا صلى 



 ٤٤٦

يا رسول اهللا إن يل إليك حاجة : روى اإلمام مسلم عن أنس أن امرأة كان يف عقلها شيء ، فقالت 
انظري أي السكك شئت حىت أقضي لك حاجتك ، فخال معهـا يف بعـض   ! يا أم فالن : ، فقال 

  .الطرق حىت فرغت من حاجتها 
ليه وسلم إىل ما تريد أن تقوله فلم يضع ذلك من قدره بل رفع اهللا مرتلته صلى اهللا استمع صلى اهللا ع

  .عليه وسلم
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يأنف أن ميشي مع األرملة واملسكني فيقضي هلم حوائجهم

قـلّ اللغـو ،   كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر الذكر ، وي: فعن عبد اهللا بن أيب أوىف قال 
رواه . ويطيل الصالة ويقصر اخلطبة ، وال يأنف أن ميشي مع األرملة واملسكني فيقضي له حاجتـه  

  .النسائي 
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيلس مع أصحابه يف بستان ويدلِّي رجليه مع أرجلهم يف البئر

قُف البئر مدلِّياً رجليه ، فَدق الباب أبـو  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حائط باملدينة على 
ائذن له وبشره باجلنة ، ففعل فدخل أبـو  : بكر ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب موسى 

ائذن له وبشـره  : بكر فَدلَّى رجليه ، مث دق الباب عمر ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ائذن لـه وبشـره   : ثمان الباب ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلنة ، ففعل ، مث دق ع

  .رواه اإلمام أمحد . باجلنة ، وسيلقى بالء 
  !فإين لست مبلك إمنا أنا بن امرأة تأكل القديد ! هون عليك : ارتعد منه رجل فقال له 

  طأطأت أمامه رقاب أعدائه ، فطأطأ رأسه تواضعاً هللا
  . صلى اهللا عليه وسلم مكة فاحتاً متواضعاً حىت إن ذقنه ليمس رحلَه دخل رسول اهللا

  .كان عليه الصالة والسالم يركب احلمار، ويجيب دعوة اململوك، ويأكل على األرض، ويعتقل الشاة
  وكان يردف بعض أصحابه خلْفَه

  فقد أردف ابن عمه ابن عباس رضي اهللا عنهما
  هللا عنهوأردف معاذ بن جبل رضي ا

  !وهذا ال يفعله أرباب املناصب وال أصحاب األموال 
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرقع ثوبه ، وخيصف نعله

  كان يف بيته يكون يف مهنة أهله ، يعين يف خدمتهم
كان يكون : ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصنع يف بيته ؟ قالت : سئلت عائشة رضي اهللا عنها 

  فإذا حضرت الصالة خرج إىل الصالة  -تعين خدمة أهله  -ة أهله يف مهن
كما يصـنع  : ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصنع يف بيته ؟ قالت : وقيل لعائشة رضي اهللا عنها 

  .رواه اإلمام أمحد . خيصف نعله ، ويرقع ثوبه : أحدكم 
  ثّر يف جنبهكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينام على احلصري حىت أ
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وإنه لعلى حصري ما بينه وبينه شيء ، : قال عمر رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وحتت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف ، وإن عند رجليه قرظا مصبوبا ، وعند رأسه أُهب معلقة ، 

اهللا إن كسرى وقيصـر  يا رسول : ما يبكيك ؟ فقلت : فرأيت أثر احلصري يف جنبه فبكيت ، فقال 
أما ترضى أن تكون هلم الدنيا ولنا اآلخرة ؟ رواه البخاري : فقال ! فيما مها فيه ، وأنت رسول اهللا 

  .ومسلم 
  وسجد على األرض من غري حائل بينه وبينها ، حىت سجد يف ماء وطني من أثر املطر

لعشر األواخر ، وقد أُرِيـت  من كان اعتكف معي فليعتكف ا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هذه الليلة مث أنسيتها ، وقد رأيتين أسجد يف ماء وطني من صبيحتها ، فالتمسوها يف العشر األواخر ، 
والتمسوها يف كل وتر ، فمطرت السماء تلك الليلة ، وكان املسجد على عريش فَوكَف املسـجد  

ثر املاء والطني من صبح إحدى وعشرين فبصرت عيناي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جبهته أ
  .رواه البخاري ومسلم . 

  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل الصبيان ويالعبهم
  وكان يمر م فيسلِّم عليهم

لو شاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تسري معه اجلبال ذهبا لكان ، ذلك أنه خير بني أن يكون 
  .ني أن يكون نبياً ملكاً ، فاختار أن يكون نبياً عبدا عبداً نبياً وب

. طوىب للمتواضعني يف الدنيا ، هم أصحاب املنابر يوم القيامـة  : قال املسيح عليه الصالة والسالم 
  طوىب للمصلحني بني الناس يف الدنيا ، هم الذين يرثون الفردوس يوم القيامة

=========================== 
ى اهللا عليه وسلم هو أفضل الرسل عليهم السالمحممد صل  

 
   

  :من موقع اإلسالم سؤال وجواب
  :السؤال

فهل ورد يف . أعتقد موقنا بأن رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم هو أفضل الرسل عليهم السالم 
وشكرا .." .ال نفرق بني أحد من رسله " القرآن أو السنة ما يؤيد ذلك ؟ لقد ورد يف آية قوله تعاىل 

  .لك
  :اجلواب

  احلمد هللا
  :، قال ابن كثري يف تفسريها  ٢٨٥/البقرة) ال نفَرق بين أحد من رسله : ( قول اهللا تعاىل : أوال 

املؤمنون يصدقون جبميع األنبياء والرسل ، والكتب املُنزلة من السماء ، علـى عبـاد اهللا املرسـلني    
أحد منهم ، فَيؤمنون بِبعضٍ ويكْفُرون ببعض ، بل اجلميع عندهم صـادقون   واألنبياء ال يفَرقون بني
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  ِسـخخ شريعة بعض ، حىت نسنون هادون إىل سبيل اخلري ، وإنْ كان بعضهم ييدهون راشدون مارب
   هتالساعة علـى شـريع قُومني ، الذي تلم األنبياء واملرساتخ تفسـري ابـن    .اجلميع بشرع حممد

  ١/٧٣٦كثري
تلْك الرسـل فضـلنا   : ( أما تفاضل األنبياء بعضهم على بعض فإن اهللا عز وجل أخربنا بذلك فقال 

 اتجربعضهم د فَعفأخربنا اهللا أن بعضهم  ٢٥٣/البقرة) بعضهم على بعضٍ منهم من كَلَّم اهللا ور ،
وإذ أخـذنا مـن   : ( و العزم قال تعاىل فوق بعض درجات ولذلك كان املصطفى من الرسل هم أل

) النبيني ميثاقَهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مرمي وأخذنا منهم ميثاقـاً غليظـاً   
  . ٧/األحزاب

وحممد صلى اهللا عليه وسلم أفضلهم ويدلُّ لذلك أنه إمامهم ليلة املعراج ، وال يقدم إال األفضل ومما 
أَنا سيد : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : ما جاء عن أَبي هريرةَ قَالَ  يدل على أنه أفضلهم

( رواه مسـلم  " ولَد آدم يوم الْقيامة وأَولُ من ينشـق عنـه الْقَبـر وأَولُ شـافعٍ وأَولُ مشـفَّعٍ      
  )٤٢٢٣/الفضائل

، أَنا سيد ولَد آدم يوم الْقيامـة  : ( لنووي يف شرحه لصحيح مسلم قَوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال ا
السيد هو الَّذي يفُوق قَومه في : قَالَ الْهروِي ) وأَول شافع وأَول مشفَّع ، وأَول من ينشق عنه الْقَبر 

ويتحمـلُ عـنهم   ، فَيقُوم بِأَمرِهم ، هو الَّذي يفْزع إِلَيه في النوائب والشدائد : وقَالَ غَيره ، خير الْ
 كَارِههمم ، مهنا عهفَعديو . لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عله صا قَوأَمة : ( واميم الْقوأَ) ي عـي   مف دهمـيس هن

وال ، وال يبقَى منـازِع  ، فَسبب التقْيِيد أَنَّ في يوم الْقيامة يظْهر سؤدده لكُلِّ أَحد ، الدنيا واآلخرة 
قَالَ الْعلَماء . اء الْمشرِكني بِخالف الدنيا فَقَد نازعه ذَلك فيها ملُوك الْكُفَّار وزعم، ونحوه ، معانِد 

 : لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عله صقَوم : ( ولَد آدد ويا سا ) أَنرفَخ قُلْهي ـر  ، لَمي غَير ففْيِ الْفَخبِن حرلْ صب
أَحدمهَا امتثَال قَوله : إِنما قَالَه لوجهينِ و) أَنا سيد ولَد آدم وال فَخر : ( مسلم في الْحديث الْمشهور 

، والثَّانِي أَنه من الْبيان الَّذي يجِب علَيه تبليغه إِلَى أُمته ليعرِفُوه ) وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْ : ( تعالَى 
 وهدقتعيو ، اهضقْتلُوا بِممعياللَّـه   ، و مهـرا أَمكَم هتبتري مضقْتا تبِم لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص وهقِّرويو

َألنَّ مذْهب أَهل السنة ؛ وهذَا الْحديث دليل لتفْضيله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى الْخلْقِ كُلِّهِم . تعالَى 
كَة أَنَّ اآلدالئالْم نأي أهل الطاعة والتقى أفضل م نييم ،  نيـيمل اآلدأَفْض لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص وهو

 رهمغَير . ويث اآلخدا الْحأَماء : " وبِين اَألنيلُوا بفَضه " ال تجة أَوسمخ نابه موفَج :  ـها أَندهأَح
والثَّـانِي قَالَـه أَدبـا    . فَلَما علم أَخبر بِه ، ه علَيه وسلَّم قَالَه قَبل أَنْ يعلَم أَنه سيد ولَد آدم صلَّى اللَّ

ابِع إِنما نهي عن والر. والثَّالث أَنَّ النهي إِنما هو عن تفْضيلٍ يؤدي إِلَى تنقيص الْمفْضول . وتواضعا 
والْخـامس أَنَّ النهـي   . تفْضيلٍ يؤدي إِلَى الْخصومة والْفتنة كَما هو الْمشهور في سبب الْحديث 

صِ وفَضائل أُخرى وال وإِنما التفَاضل بِالْخصائ، فَال تفَاضلَ فيها ، مختص بِالتفْضيلِ في نفْس النبوة 
واَللَّه أَعلَـم  ) تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ : ( فَقَد قَالَ اللَّه تعالَى ، بد من اعتقَاد التفْضيل 

  أهـ.
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منها مما وخصائص النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت تؤكد أفضليته على باقي الرسل كثرية نذكر بعضا 
  :جاء يف الكتاب والسنة 

إنا حنن : ( أن اهللا عز وجل خص القرآن الكرمي املُنزل عليه باحلفظ دون غريه من الكتب ، قال تعاىل 
، أما الكتب األخرى فقد وكَلَ اهللا أمر حفظها إىل أهلها قال  ٩/احلجر) نزلنا الذِّكر وإنا له حلافظون 

التوراة فيها هدى ونور يحكُم ا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربـانِيون   إنا أنزلنا: ( تعاىل 
  . ٤٤/املائدة) واألحبار مبا استحفظوا من كتاب اهللا وكانوا عليه شهداء 

ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت : ( أنه خامت األنبياء واملرسلني قال تعاىل 
  . ٤٠/األحزاب)  النبيني

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني : ( اختصاصه بأنه أرسل إىل الناس عامة قال تعاىل 
  . ١/الفرقان) نذيراً 

  :ومن خصائصه صلى اهللا عليه وسلم يف األخرة 
لك عسى أن يبعثَـك  ومن الليل فتهجد به نافلة : ( أنه صاحب املقام احملمود يوم القيامة قال تعاىل 

ذلك املقام الذي يقومه : قال أكثر أهل التأويل : ، قال ابن جرير  ٧٩/اإلسراء) ربك مقاماً حمموداً 
صلى اهللا عليه وسلم للشفاعة يوم القيامة للناس ، ليرِحيهم رم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلـك  

  ٥/١٠٣تفسري ابن كثري. اليوم 
  .يامة ، وتقدم ذكر احلديث فيه أنه سيد اخللق يوم الق

أنه أول من يجوز الصراط بأمته يوم القيامة أخرج البخاري يف ذلك حديث أيب هريرة الطويل ، وفيه 
ومن األدلة الواضحة علـى أنـه   ) . ٧٦٤/األذان" (فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته .." …

حد منهم الناس على اآلخر ، حىت حييلهم عيسـى  أفضل األنبياء أم كلهم ال يشفعون ، وحييل الوا
أنا ، مثَّ يتقدم فيشفع للجميع ، فيحمده على ذلك األولون : على حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فيقول 

  .واآلخرون ، واألنبياء وسائر اخللق 
وخصائصه عليه الصالة والسالم اليت وردت اآليات واألحاديث الصحيحة أكثر من أن نـذكرها يف  

  .ام موجز ، فقد أُلِّفَت فيها الكتب مق
  ٧٩-٣٣انظر كتاب خصائص املصطفى صلى اهللا عيه وسلم بني الغلو واجلفاء للصادق بن حممد 

أننا نفضل نبينا حممداً صلى اهللا عليه وسلم عن سائر األنبياء والناس ، لألدلة الـواردة يف  : واخلالصة 
  .واهللا تعاىل أعلم . رسلني واإلميان م وتوقريهم ذلك ، مع حفظنا حلقوق مجيع األنبياء وامل

  اإلسالم سؤال وجواب
  )www.islam-qa.com(الشيخ حممد صاحل املنجد 

  مدخل لفهم السرية
  حيىي إبراهيم اليحىي. د

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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  :املقدمة
حبه أمجعني، ومن احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على من بعث رمحة للعاملني وعلى آله وص

  :أما بعد. اسنت بسنته واهتدى ديه واقتفى أثره وسار على جه إىل يوم الدين
فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو الصورة العملية التطبيقية هلذا الدين، وميتنع أن تعرف ديـن  

وعملـه   اإلسالم ويصح لك إسالمك بدون معرفة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وكيف كان هديه
  .وأمره ويه

لقد سامل وحارب، وأقام وسافر، وباع واشترى، وأخذ وأعطى، وما عاش صلى اهللا عليـه وسـلم   
  .وحده، وال غاب عن الناس يوماً واحداً، وال سافر وحده

  .وقد القى أنواع األذى، وقاسى أشد أنواع الظلم، وكانت العاقبة والنصر له
لبشر، واحنراف يف الفطر، وواجه ركاماً هائالً من الضـالل  بعث على فترة من الرسل، وضالل من ا

فاستطاع بعون اهللا أن خيرجهم من الظالم إىل النور . واالحنراف والبعد عن اهللا، واإلغراق يف الوثنية
فأحبوه وفدوه بأنفسهم وأهليهم وأمواهلم، واقتدوا . ومن الضالل إىل اهلدى ومن الشقاء إىل السعادة

وكبرية وجعلوه نرباسا هلم يستضيئون بنوره ويهتدون ديه فأصبحوا أئمة اهلـدى  به يف كل صغرية 
  .وقادة البشرية

  يكفيه شعب من األجداث أحياه... هل تطلبون من املختار معجزة 
  إذا رأى ولد املوتور آخاه... من وحد العرب حىت كان واترهم 

به صلى اهللا عليه وسلّم، واألخـذ ديـه،   وما أصيب املسلمون إال بسبب اإلخالل جبانب االقتداء 
  .}لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اِهللا أُسوةٌ حسنةٌ{: واتباع سنته، وقد قال اهللا تعاىل

حىت اكتفى بعض املسلمني من سريته صلى اهللا عليه وسلّم بقراءا يف املنتديات واالحتفـاالت وال  
وبعضهم بقراءا للربكة أو لالطالع على أحـداثها  .... قيتجاوز ذلك إىل موضع االهتداء والتطبي

  .ووقائعها أو حفظ غزواته وأيامه وبعوثه وسراياه
وهذا راجع إما جلهل بأصل مبدأ االتباع واالهتداء واالقتداء وعدم اإلدراك بأن هذا من لوازم احملبة له 

لى اهللا عليه وسلم نظراً لضعف صلى اهللا عليه وسلم، وإما لعدم إدراك مواضع االقتداء من سريته ص
  .امللكة يف االستنباط أو لقلة العلم واالطالع على كتب أهل العلم

وهنا تأيت أمهية استخراج الدروس واستنباط الفوائد والعظات واستخالص العرب من سريته صـلى اهللا  
  .عليه وسلم

صر وناظم وناثر هلا ومفصـل  وملا كانت عامة التآليف يف السرية يف مجع الروايات ما بني مطيل وخمت
  .وجممل

رأيت أن أمجع خمتصراً يف السرية معتمداً على صحيح الروايات إال رواية مل ينب عليهـا مسـألة يف   
العقيدة أو حكم شرعي فإين قد تساهلت يف ذلك، مستنبطاً منها الدروس والعرب والفوائد والعظات، 

  .تصدر تباعاً إن شاء اهللا تعاىل)  البشردروس وعرب من سرية خري(على هيئة سلسلة حتت عنوان 
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، وهو مهم لكل من أراد دراسة السرية النبوية الشريفة، )مدخل لفهم السرية(وهذا هو الكتاب األول 
ليدرك من خالله معاين السرية وخصائصها وميزاا، وحالة البشرية قبل البعثة من الضالل واالحنراف، 

  .ة اهللا هلا بأن أرسل إليها رسوالً خيرجها من الظلمات إىل النوروعجزها عن إدراك مصاحلها إال برمح
وبإدراكه حجم االحنراف الذي وصلت إليه البشرية يعرف ذلك اجلهد الذي بذله رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم إلخراج الناس من ذلك التيه الذي عاشوا فيه قروناً طويلةً حىت استمرؤوا الذل واهلـوان،  

  .فكرون يف اخلالص ونبذ ذلك الركام الذي غطى على قلوم وطمس فطرهمومل يعودوا ي
  ما هي السرية؟

: يقال. السري الذهاب واالسم منه الِسرية، والِسرية الضرب من السري، والِسرية السنة، والِسرية الطريقة
، وسـير  )٢١: طه(} ولَىسنعيدها سريتها اُأل{: اهليئة، ويف الترتيل: سار م سرية حسنة، والِسرية

  ].١[حدث أحاديث األوائل : سرية
نسبتها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املشرع، : األول: السرية قسم من احلديث النبوي باعتبارين

روايتها باألسانيد، وهلذا أفرد علماء احلديث كتباً وأبواباً يف مصنفام يف مغازي رسـول اهللا  : الثاين
  .هللا عليه وسلم وأيامه، ومشائله ودالئل نبوتهصلى ا

: تعريف الوقت مطلقـاً، يقـال  : والسرية جزء من التاريخ باعتبار أحداثها ووقائعها إذ التاريخ هو
  .أرخت الكتاب تأرخياً وورخته تورخياً

أحوال األشخاص املاضية من األنبياء، واألوليـاء، والعلمـاء،   : موضوعه«: قال يف مفتاح السعادة
  ].٢[» واحلكماء، والشعراء، وامللوك والسالطني وغريهم

  :الغرض من دراسة السرية
إن السرية النبوية ال تدرس من أجل املتعة يف التنقل بني أحداثها أو قصصها، وال من أجل املعرفة ® 

التارخيية حلقبة زمنية من التاريخ مضت، وال حمبة وعشقاً يف دراسة سري العظماء واألبطـال، ذلـك   
النوع من الدراسة السطحية إن أصبح مقصداً لغري املسلم من دراسة السرية، فإن للمسلم مقاصد شىت 

  :من دراستها، ومنها
أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو حمل القدوة واألسوة، وهو املشرع الواجب طاعته واتباعه : أوالً

ةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اَهللا واليوم اآلخر وذَكَـر اَهللا  لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اِهللا أُسو{: قال تعاىل
مـن يطـعِ   {: ، وقـال )٥٤: النور(} وإِنْ تطيعوه تهتدوا{: ، وقال تعاىل)٢١: األحزاب(} كَثرياً

آل (} اَهللا فَاتبِعونِي يحبِبكُم اُهللاقُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ {: ، وقال)٨٠: النساء(} الرسولَ فَقَد أَطَاع اهللا
  ).٣١: عمران

  .فهو التجسيد العملي والصورة التطيبقية لإلسالم، وبدوا ال نعرف كيف نطيع اهللا تعاىل ونعبده
فسريته صلى اهللا عليه وسلم يستقي منها الدعاة أساليب الدعوة ومراحلها، ويتعرفون على ذلك ® 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أجل إعالء كلمة اهللا، وكيف التصـرف   اجلهد الكبري الذي بذله
  .أمام العقبات والصعوبات واملوقف الصحيح أمام الشدائد والفنت
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  .ويستقي منها املربون طرق التربية ووسائلها® 
  .ويستقي منها القادة نظام القيادة ومنهجها® 
  .ويستقي منها الزهاد معىن الزهد ومقاصده® 
  .ويستقي منها التجار مقاصد التجارة وأنظمتها وطرقها® 
ويستقي منها املبتلون أمسى درجات الصرب والثبات وتقوى عزائمهم على السري على منهجه والثقة ® 

  .التامة باهللا عز وجل بأن العاقبة للمتقني
لى املعارف الصحيحة ويستقي منها العلماء ما يعينهم على فهم كتاب اهللا تعاىل، وحيصلون فيها ع® 

يف علوم اإلسالم املختلفة، وا يدركون الناسخ واملنسوخ وأسباب الرتول وغريهـا وغريهـا مـن    
  .املعارف والعلوم

  .وتستقي منها األمة مجيعاً اآلداب واألخالق والشمائل احلميدة® 
تهيؤ له، كما رواه حممد بن وهذا الفن مما ينبغي االعتناء به، واالعتبار بأمره، وال«: وهلذا قال ابن كثري

كنا نعلم مغـازي  : عمر الواقدي عن عبد اهللا بن عمر بن علي عن أبيه مسعت علي بن احلسني يقول
ومسعت حممد بـن عبـد اهللا   : قال الواقدي. النيب صلى اهللا عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن

  ].٣[» لدنيايف علم املغازي علم اآلخرة وا: مسعت عمي الزهري يقول: يقول
كان أيب يعلمنا مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليـه  «: وقال إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص

  ].٤[» هذه مآثر آبائكم فال تضيعوا ذكرها: وسلم ويعدها علينا، ويقول
كنا نعلم مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما نعلم السـورة مـن   «: وقال علي بن احلسني

  ].٥[» القرآن
لقد خلف التاريخ عظماء وملوكاً وقُواداً، وشعراء، وفالسفة، فمن منهم ترك سرية وأسوة يؤتسى ® 

  .ا يف العاملني؟ لقد طوى التاريخ ذكرهم فلم يبق منه شيء وإن بقيت بعض أمسائهم
  .لقد أصبحت سري كثري من العظماء أضحوكة للبشر على مدار التاريخ كله® 

وأين مقالة فرعون وشأنه الذي ) ٢٥٨: البقرة! (؟}أَنا أُحيِي وأُميت{: قال إلبراهيمفأين منرود الذي 
: القصـص ! (؟}ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي{: ، وقال)٢٤: النازعات(} أَنا ربكُم اَألعلَى{: قال
٣٨.(  

لعامل واجلاهل، فإن كانوا دلسوا على إن هؤالء العظماء يف زمام يسخر منهم اليوم الصغري والكبري وا
أقوامهم يف زمنهم واستخفوا م فأطاعوهم؛ فقد افتضح أمرهم بعد هالكهـم، وأصـبحوا حمـل    

  .السخرية على مدار الزمان
إن سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم جاءت بإخراج الناس من ظلمات الشرك واألخالق وفساد ® 

يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهداً ومبشـراً  {: اإلميان والعمل الصاحلالعبادة والعمل إىل نور التوحيد و
  ].٦) [٤٦-٤٥:األحزاب(} ونذيراً وداعياً إِلَى اِهللا بِإِذْنِه وسراجاً منِرياً
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وته ممـا يزيـد يف   ندرس السرية ليزداد إمياننا ويقيننا بصدقه، فالوقوف على معجزاته ودالئل نب: ثانياً
اإلميان واليقني يف صدقه صلى اهللا عليه وسلم، فدراسة سريته العطرة وما سطرته كتب السرية مـن  

  .مواقف عظيمة، وحياة كاملة كرمية، تدل على كماله ورفعته وصدقه
ولينغرس يف قلوبنا حبه، فما محلته سريته من أخالق فاضلة، ومعاملة كرمية، وحرصه العظـيم  : ثالثاً

لى هداية الناس وصالحهم وجلب اخلري هلم، وبذل نفسه وماله يف سبيل إخراج الناس من الظلمات ع
إىل النور، ومن الشقاء إىل السعادة، وما كان من حرصه صلى اهللا عليه وسلم على أمته يف إبعادهـا  

ةَ قَالَتشائع نصلى اهللا«: عما يشق عليها ويعنتها، ع بِيالن لَيلَ عخماً فَقَالَدوعليه وسلم ي  :  لَقَـد
أُفُقٍ م نلُ مججِيَء الرى أَنْ يشفَأَخ تيالْب لْتخد ،لْهأَفْع ي لَمأَن تددئاً ويش موالْي تعناآلفَاقِ فَال ص ن

  ]).٧( [»يستطيع دخولَه فَيرجِع وفي نفِْسه منه شيٌء
لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ما عنِتم {: ظم من وصف اهللا جلَّ وعال له يف قولهوال أع

يمحر وفؤر نِنيمبِاملُؤ كُملَيع رِيصوقال سبحانه وتعاىل واصفاً نبيه صلى )١٢٨: األحزاب(} ح ،
، وأنه مل ينتقم لنفسه قط، وال فرح أو حزن، )٤:القلم(} عظيمٍ وإِنك لَعلَى خلُقٍ{: اهللا عليه وسلم

أو ضحك أو غضب من أجل نفسه ومصاحله الشخصية قط، أو انتصر لنفسه مرة واحدة، بل كـل  
  .ذلك كان من أجل اهللا تعاىل

ته يصلُّونَ علَـى  إِنَّ اَهللا ومالئكَ{: لنعبد اهللا تعاىل بذكره والصالة والسالم عليه قال اهللا تعاىل: رابعاً
، وروى مسلم يف صحيحه عن )٥٦:األحزاب(} النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليماً

ى اللَّه من صلَّى علَي واحدةً صلَّ«: أَبِي هريرةَ رضي اهللا عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ
  ].٨[» علَيه عشرا

  :ميزات السرية النبوية وخصائصها
أا معلومة ومسجلة ومل خيف منها شيء، فما ترك علماء اإلسالم على مر التاريخ بابـاً مـن   : أوالً

أبواب السرية إال وقد ألفوا فيه مؤلفاً مستقالً، مشل ذلك دقائقها وجزئياا حىت أصبح املسلم عنـد  
  .لسرية النيب صلى اهللا عليه وسلم كأنه يعايشه ويشاهده متاماً لوضوحها ومشوهلاقراءته 

وسيأيت بيان ذلك يف احلديث عن مصادر السرية النبوية، ويكفي أن تعلم أن عدد ما ألف يف السـرية  
ما يزيد على ألف كتاب، وعدد ما ألـف يف اللغـات    -وهي لغة حديثة-النبوية يف اللغة األوردية 

  ].٩[ية يف القرن نفسه ما يزيد على ألف وثالمثائة كتاب، هذا يف القرن الثالث عشر األورب
ما متيزت به من الصدق واألمانة يف نقلها، فقد حظيت ضمن ما حظيه احلديث من التمحيص : ثانياً

والتحقيق واملقارنة والتثبت من النقلة ومعرفة الصحيح منها من الضعيف، فأصبحت أصح سرية نقلت 
  .نا عن نيب أو عظيمإلي

  .أن رسالته صلى اهللا عليه وسلم عامة جلميع اخللق مع خلودها: ثالثاً
فسريته قدوة وأسوة لكل البشر قد ساوت بني امللوك والسوقة، سرية ينتفع ا صغار الناس وكبارهم، 

  .فهم يف دين اهللا سواء قد رفع من شأن اجلميع
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لدنيا واآلخرة إال وهو مستقى منها، وما من شر وفساد وال شك أنه ما من خري وصالح وسعادة يف ا
  .وشقاء وظلم وجور إال بسبب اجلهل ا والبعد عن االقتداء بسرية صاحبها صلى اهللا عليه وسلم

وما {: قوله تعاىل -وهو بعد يف مكة وحماصر فيها -لقد أنزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
، فهو الرمحة املهداة والنعمة املسداة للبشرية مجيعاً، رمحة )١٠٧:األنبياء(} للعالَمني أَرسلْناك إِالَّ رحمةً

هلم ومنقذهم من الشقاء والضالل والظلم والفساد والضياع واالحنطاط، إىل السعادة واهلداية والعدل 
ـ {: والصالح والرفعة والعلو والكرامة قال تعاىل } ةً للنـاسِ بشـرياً ونـذيراً   وما أَرسلْناك إِالَّ كَافَ

} تبارك الَّذي نزلَ الفُرقَانَ علَى عبـده ليكُـونَ للعـالَمني نـذيراً    {: ، وقال جل وعال)٢٨:سبأ(
  ).١:الفرقان(

  ].١٠[» لناسِ كَافَّةًوكَانَ النبِي يبعثُ إِلَى قَومه خاصةً وبعثْت إِلَى ا«: وقال صلى اهللا عليه وسلم
معلومة كاملة  -لعظيم أو نيب-إن اإلنسانية كلها تتطلع إىل مثل أعلى تقتدي به، ولن جتد سرية ® 

  .شاملة غري سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم
حقوق اهللا، وحقوق البشر ال ميكن أن ينقذ البشرية ويقودها : إن أي دين ال يقوم على ركيزتني® 

  .لنجاة والسعادة والكمالإىل الصالح وا
منها ما ليس فيه ذكر هللا البتة مثل البوذية والديانات الصينية، ومنها من : والديانات اآلن على قسمني

تؤمن بوجود اهللا تعاىل، لكن ال يعرف اإلنسان فيها كيف يعتقد بربه؟ وبأي صفة يصفه؟ وبأي شكل 
  تتجلى العقيدة يف اهللا عز وجل؟

ث يف مجيع األديان هل جتد تفصيالً للحياة األسرية والعالقات االجتماعية، فضالً أما حقوق البشر فاحب
عن احلياة السياسية والعالقات الدولية، والشئون االقتصادية، تفحص يف سري مجيع األنبياء والعظماء 

سرية هل جتد إجابة على هاتني الركيزتني، ومن املؤكد أنك لن تصل إىل نتيجة إال يف دين اإلسالم و
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .اسأل البوذيني ماذا يعرفون عن بوذا وما أخالقه؟ وما عالقاته مع أسرته فقط؟ فلن جتد جواباً
واسأل النصارى عن عيسى عليه السالم، ماذا يعرفون عنه قبل النبوة؟ واليت حيددوا بثالثني عامـاً  

ني أمه، أو بينه وبني ربه الذي يزعمون بنوته له؟ تعاىل وبعد النبوة ثالثة أعوام، وكيف العالقة بينه وب
اهللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً، فلن جتد عند مجيع هؤالء أي جواب، بل ستجد الدهشة باديـة  

  ].١١[على وجوه مجيع من تسأله من عامل 
ة النبويـة  كماهلا بال عيب أو نقص أو ضعف أو خلل، قلِّب بصرك وعقلك يف ثنايا السـري : رابعاً

  .الشريفة هل مثت شيء تنتقده، أو عيب جتده
إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يقض وقته بني أحبابه وأصحابه، بل قضى أغلب عمره بني ألد ® 

أعدائه وهم املشركون، ويف آخر عمره كان جياوره اليهود واملنافقون، فلم يستطيعوا أن يرموه بنقيصة 
على الرغم من حرصهم الشديد بالبحث والتنقيب عنها، فقد رماه أهـل  يف أخالقه ومشائله وصدقه، 

مكة باأللقاب السيئة وعيروه باألمساء القبيحة، إال أم مل يستطيعوا أن يقدحوا يف شيء من أخالقه، 
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ه قَد نعلَم إِن{: أو يدنسوا عرضه الطاهر رغم إنفاقهم أمواهلم وإزهاقهم أرواحهم يف عدائه، قال تعاىل
  ).٣٣:األنعام(} لَيحزنك الَّذي يقُولُونَ فَإِنهم ال يكَذِّبونك ولَكن الظَّالمني بِآيات اِهللا يجحدونَ

: وقد أخرج البخاري عن ابن عباس يف صعود النيب صلى اهللا عليه وسلم الصفا لتبليغ الناس حيث قال
»كُمتربأَخ لَو كُمتأَي؟ قَالُوا أَريقدصم متأَكُن كُملَيع ريغأَنْ ت رِيدي تادالً بِالْويـا  : أَنَّ خنبرا جم ،معن

  ].١٢[» علَيك إِالَّ صدقاً
إن أول يوم عرفت فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين «: وعن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه قال

ل بن هشام يف بعض أزقة مكة، إذ لقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقـال  أمشي أنا وأبو جه
» يا أبا احلكم هلم إىل اهللا ورسوله، إين أدعوك إىل اهللا«: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب جهل

و يا حممد، هل أنت منته عن سب آهلتنا؟ هل تريد إال أن نشهد أن قد بلغت؟ فواهللا ل: فقال أبو جهل
واهللا : فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأقبل علي فقال! أين أعلم أن ما تقول حق ما تبعتك

: فينا الندوة، قلنا: نعم، قالوا: فينا احلجابة، فقلنا: إين ألعلم أن ما يقول حق، ولكن بين قصي قالوا
عم، مث أطعموا، وأطعمنا، حىت إذا حتاكّت ن: فينا السقاية، قلنا: نعم، قالوا: فينا اللواء، قلنا: نعم، قالوا

  ].١٣[» فال واهللا ال أفعل! منا نيب: الركَب قالوا
وقصة الوليد بن املغرية ملا اجتمعت قريش يف املوسم لالتفاق على كلمة واحدة خيتلقوـا يف شـأن   

اهللا دليل صريح على حرصهم على الوقيعة يف رسـول   -كما سيأيت-الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
صلى اهللا عليه وسلم، والبحث والتنقري عن أي نقيصة أو عيب ولكن أىن هلم ذلك، فراحوا خيتلقون 

  .عليه من عند أنفسهم دون حياء
جل العظماء حالتهم مع الناس غري حالتهم مع أهلهم ويف بيوم، وال يرضون لزوجام أن خترب ® 

سرار يعاقب على إفشائها، وكل الناس كـذلك ال  عن أحواهلم، بل تعترب حيام اخلاصة سراً من األ
  .يرضون أبداً أن يطلع أحد على كثري من حيام األسرية اخلاصة

ما عدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو مل يرض فقط بل أمر أن ينقل عنه كل شيء، فبلغ عنـه  
ه وبينها، وعن غسلها معه أزواجه كل ما رأوه منه، حىت إا لتبلغ عنه ما كان حتت اللحاف فيما بين

من اجلنابة، حىت إن الرجل ليعرف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر مما يعرفه عن أبيه املالصق 
  !له والساكن معه

  .مشوهلا جلميع نواحي احلياة مع الوضوح التام فيها: خامساً
أن يبلغ الشـاهد منـهم   لقد عاش النيب صلى اهللا عليه وسلم بني صحابته وتزوج بتسع نسوة، وأمر 

نضر اهللا امرءاً مسع منا شيئاً فبلغه كمـا مسعـه،   «: وقال] ١٤[» بلغوا عين ولو آية«: الغائب، وقال
وما سافر وحده قط، وال اعتزل الناس يف يوم من األيام أبداً، وقد ] ١٥[» فرب مبلغ أوعى من سامع

  .واية واملتابعة له كأهل الصفةتضافر الصحابة على نقل كل شيء عنه، بل تفرغ عدد منهم للر
لقد وصفوه يف قيامه وجلوسه، وكيف ينام، وهيئته يف ضحكه وابتسامته، وكيف اغتساله ووضوؤه، 
وكيف يشرب ويأكل وما يعجبه من الطعام، ووصفوا جسده الطاهر كأنك تراه، حىت ذكروا عدد 
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لشمائل جتد العجب من هـذا  الشعرات البيض يف رأسه وحليته، وحملة يف كتاب من كتب السرية وا
  ]).١٦( [الشمول وهذه الدقة يف الوصف والنقل

أا بعمومها مل تتعد القدرة البشرية، أي أا مل تتكئ على اخلوارق، أو قامت فصوهلا علـى  : سادساً
  .معجزة من املعجزات خارجة عن قدرات البشر

  .ست مثالية التطبيقبل إنه من السهل التعرف عليها وتطبيقها، واالقتداء ا، فلي
  :مصادر السرية النبوية

  .تعتمد مصادر السرية النبوية على مصادر متنوعة منها أصلية ومنها تكميلية
القرآن الكرمي، واحلديث الشريف، وكتب السـرية، واملغـازي، والـدالئل،    : فمن املصادر األصلية

  .والشمائل، واخلصائص وكتب التاريخ األخرى
لفقه، وكتب األدب، ودواوين الشعر، وكتب األنساب، وتراجم الرجـال،  كتب ا: ومن التكميلية

  .وكتب اجلغرافيا
  :املصادر األصلية

ويتضمن بيان العقيدة والشريعة، وتوضيح الناحيـة االجتماعيـة واالقتصـادية    : القرآن الكرمي -١
ناس منها مثل موقف والسياسية لألمة املسلمة، كما ترد فيه اإلشارة إىل املعارك والغزوات ومواقف ال

املنافقني، إضافة إىل بيان مواقف اليهود واملشركني من الدعوة، وتعترب كتب التفسري موضحة وشارحة 
  ]).١٧( [ومبينة لآليات القرآنية

وهي من أهم املصادر يف السرية النبوية، حيث نقلت لنا بأصح األسانيد كثرياً من : كتب احلديث -٢
صلى اهللا عليه وسلم، ووصفاً دقيقاً حلياته الشخصـية وسـريته مـع     حوادث السرية ومغازي النيب

  .أصحابه، إضافة إىل بيان كثري من اجلوانب االجتماعية والسياسية واالقتصادية
وتتناول املعجزات والدالئل على صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومن أقدم من : كتب الدالئل -٣

آيات «يف كتابه ) هـ٢٢٥ت(، مث املدائين »دالئل النبوة« يف كتابه) هـ٢١٢ت(كتب فيها الفريايب 
  .اخل» ...النيب صلى اهللا عليه وسلم

وهي اليت تبني أخالق النيب صلى اهللا عليه وسلم وصفاته اخللقية واخللقية، وأقدم : كتب الشمائل -٤
 صفة النيب صـلى اهللا «يف مؤلفه ) هـ٢٠٠ت(من ألف فيها أبو البختري وهب بن وهب األسدي 

  .للترمذي» الشمائل احملمدية«، ومن أشهر كتب الشمائل »عليه وسلم
وقد اعتىن املسلمون بالسرية النبوية يف وقت مبكر مما يضفي عليهـا التكامـل يف   : كتب السرية -٥

ابـن  : التسجيل والثقة يف الرواية والنقل، وقد اشتهر عدد من الصحابة باهتمامهم بالسرية، منـهم 
  .بن عمرو بن العاص، والرباء بن عازب رضي اهللا عنهم أمجعنيعباس، وعبد اهللا 

أبان : وكتبت بعض أحداث السرية على يد التابعني والصحابة متوافرون مقرون هلم بذلك ومن هؤالء
  ).هـ١٠٣ت(، والشعيب )هـ٩٤ت(وعروة بن الزبري ) هـ١٠٥-١٠١ت(بن عثمان 
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مجع من صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه  فقد تلقاها عن) هـ١٢٤ت(وممن اهتم بالسرية الزهري 
  .وسلم وعن كبار التابعني

كتاب موسـى  «، وقد قال ابن معني )هـ١٤٠ت(ومن أوثق كتب املغازي كتاب موسى بن عقبة 
ليس يف املغازي أصـح مـن   «: ، وقال اإلمام الشافعي»ابن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب

  .»أكثر ما يذكر يف كتب غريهكتاب موسى بن عقبة مع صغره وخلوه من 
وهو من العباد الثقات، وقد ) هـ١٤٣ت(وممن ألف يف السرية أبو املعتمر سليمان بن طرخان التيمي 

، )٢٣١:ص(» فهرسـته «رواها عنه ابنه معتمر، وقد ذكر هذه السرية أبو بكر بن خري األشبيلي يف 
  .جر وغريهمونقل عنها ابن سيد الناس، والسهيلي، وابن كثري، وابن ح
وهو من ) هـ١٥١ت(حممد بن إسحاق : وممن عال صيته واشتهر يف السرية النبوية حىت نسبت إليه

وهي اليت بقيـت يف  ) هـ٢١٨ت(تالميذ الزهري، وهو إمام هذا الشأن، وقد اختصرها ابن هشام 
ما ال يصح من أيدينا اآلن، حيث حذف منها ما ال تعلق له يف السرية، وحذف منها تاريخ األنبياء، و

  ).هـ٥١٨ت(الشعر، كما ذكر ذلك يف مقدمته، مث شرحها السهيلي 
وهو من أئمة هذا الشأن، فقد اهتم بالوقـائع واملغـازي   ) هـ٢٠٧ت(ومن كُتاب السرية الواقدي 

وسأل عنها أبناء األنصار، وحاول أن يقف على كثري منها، وهو مع سعة علمه وشهرته واطالعـه  
  .إال أنه متروك من حيث الرواية يف احلديث وختصصه يف السرية
السرية «و) هـ٧٣٤ت(البن سيد الناس » عيون األثر يف فنون املغازي والسري«: ومن كتب السرية

  ).هـ٧٧٤ت(البن كثري » البداية والنهاية«:، ومنها)هـ٧٤٨ت(للذهيب » النبوية
ة هو أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا كتب فقه السرية، وأقدم من كتب يف فقه السري: ومن مصادر السرية

ـ ٤٣٢ت(، وجعفر بن حممد املستغفري »اهلدي النبوي«يف كتابه ) هـ٤٣٠ت(األصبهاين  يف ) هـ
  ).هـ٧٥١ت(البن قيم اجلوزية » زاد املعاد يف هدي خري العباد«، و])١٨( [»اهلدي النبوي«كتابه 

: اهتم بالكتابة يف جزئيات السرية مثـل وكما اهتم العلماء يف التأليف يف السرية مجلة، فإن هناك من 
حلماد بـن إسـحاق بـن إمساعيـل     » تركة النيب صلى اهللا عليه وسلم والسبل اليت وجهها فيها«
املصـباح  «، و)هـ١٤٠٤عام(، بتحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري، الطبعة األوىل )هـ٢٦٧ت(

حملمد بن علي بن أمحد بن » مياملضيء يف كتاب النيب األمي ورسله إىل ملوك األرض من عريب وعج
الفخر املتـوايل فـيمن   «، وكتاب )هـ١٣٩٦عام(، الطبعة األوىل )هـ٧٨٣ت(حديدة األنصاري 

) هـ٩٠٢ت(حملمد بن عبد الرمحن السخاوي » انتسب للنيب صلى اهللا عليه وسلم من اخلدم واملوايل
  ).هـ١٤٠٧عام(بتحقيق مشهور حسن، الطبعة األوىل 

  :ةاملوسوعات يف السري
حملمد بن يوسف الدمشـقي  » سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد«وأقدم كتاب فيما أعلم هو 

  .كتاب ٣٠٠انتخبها من ) هـ٩٤٢ت(الشامي 
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تأليف مسرية الزايد، وقد مجعت املؤلفة مـن  » اجلامع يف السرية النبوية«كتاب : ومن الكتب املعاصرة
د جعلت هلا منهجاً وهو اعتماد رواية ابـن هشـام   كتب السرية وكتب السنة وكتب التراجم، وق

وختريج الروايات كلها عليها، إال إذا مل جتد له يف املوضوع رواية، ومل تم باحلكم على األدلة وتتبع 
  .خترجيها

قام العلماء بنظم أحداث السرية ووقائعها حىت يسهل على الطالب حفظها وممـن  : النظم يف السرية
العجالـة  «وقد طبع الكتاب مع شرحه ) هـ٨٠٦ت(احلافظ عبد الرحيم العراقي  اعتىن بنظم السرية

  ).هـ١٠٣١ت(لعبد الرؤوف املناوي » السنية على ألفية السرية النبوية
أوضح الناظم رمحه اهللا أن كتب السرية النبوية احتوت ما كان إسناده معترباً وما كان غري معتـرب،  

  .عتبار اإلسناد؛ لكن إن وردت رواية صحيحة نبه عليهاوجرى يف نظمه على طريقتهم يف عدم ا
وقد نظم السرية على الترتيب التارخيي، إال أنه بعد ذكر اهلجرة ووصول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
إىل خيمة أم معبد شرع يف ذكر مشائله وخصائصه مث رجع إىل ذكر مغازيه، وختمها بذكر أقاربـه  

  .وأزواجه ومواليه وحراسه وخدمه
  .وقد اعتمد يف ألفيته على كتب السنة والسرية

متيز الكتاب بسهولة العبارة ووضوحها واشتمال النظم على أحداث السرية مجلة، مع إشارته إىل بعض 
  .الروايات الصحيحة أحياناً

كتب الفقه وهي حمل : أما املصادر غري األصلية أو التكميلية فتأيت بعد تلك املصادر يف األمهية ومنها
ستنباط األحكام من الكتاب والسنة، وهلذا جتد روايات وأحداثاً يف كثري من أبواا وخباصة الكتب ا

  .املتقدمة
وخباصة تراجم الصحابة مثل كتاب االستيعاب البن عبد الرب، وأسد الغابة : وكتب الرجال والتراجم

يات السرية وأحداثها وذكر البن األثري، واإلصابة البن حجر، فإن هذه الكتب وغريها غنية جدا بروا
  .مواقف الصحابة يف املغازي والسرايا والبعوث

  .وكتب األدب ملا حتتويه من وصف للحياة االجتماعية والعلمية
وكتب البلدان يف وصفها للمدن والطرق وذكرها للمسافات واألبعاد، وقد تشري أحياناً إىل ما حدث 

  .اخل... فيها من أحداث
  :يف السرية مشل األنواع التالية وخنلص إىل أن التأليف

  . ...كتب السرية الشاملة -١
  .كتب املغازي -٢
  . ... ...الدالئل واملعجزات -٣
  .الشمائل -٤
  . ... ...اخلصائص -٥
  .البشارات -٦



 ٤٥٩

  . ...املوسوعات يف السرية -٧
  .جزئيات السرية -٨
  . ... ...فقه السرية -٨
  .خمتصرات يف السرية -٩

  .سريةالنظم يف ال -١٠
  :حملات عن اجلاهلية

لكي تتعرف على اجلهد الذي بذله النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هداية الناس، وعلى الشدة واملشـقة  
اليت القاها من معاصريه، وعلى جناحه وقدرته يف إخراج الناس من الظلمات إىل النور، وكيف وجه 

م احلنيف، ولكي تعرف حاجة البشرية إىل طاقات العرب بدالً من العصبية اجلاهلية إىل خدمة اإلسال
  .اإلسالم، وفضل اإلسالم على سائر أهل األرض

وأمر آخر وهو فقه النصوص الشرعية واحلكمة من تشريع األحكام والعلـة يف املنـع أو اإلباحـة،    
  .والتدرج يف األحكام، والتأكيد على التوحيد

انت عليه البشرية إبان بعثته عليه السالم لكي تتعرف على كل هذا ال بد لك من أن تلم بشيء مما ك
  .يف حالتها الدينية واالجتماعية واألخالقية واالقتصادية والسياسية

وهذا موضوع طويل ومتشعب وله كتبه ومراجعه، ويكفي أن تعلم أن لفظ اجلاهلية ورد يف الكتب 
عامل من حياة تلـك  التسعة فقط قرابة مخسمائة مرة، ولكن نذكر حملات من ذلك، وهي عبارة عن م

  :املرحلة وتارخيها
  :تعريف اجلاهلية
نقيض العلم، واستجهله عده جاهالً واستخف به، واجلهل السفه والغضب والرتق، : نسبة إىل اجلهل

  :ويف معلقة عمرو بن كلثوم
  أال ال جيهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل اجلاهلينا

  ]).١٩( [أي يتسافه أحد علينا أو يطيش أو يظلم
جلاهلية قد تكون امساً للحال وهو الغالب يف الكتاب والسنة كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب وا
  ]).٢٠( [»إنك امرؤ فيك جاهلية«: ذر

  ]).٢١( [»إين نذرت نذراً يف اجلاهلية«: وقول عمر رضي اهللا عنه
  ]).٢٢( [»كان النكاح يف اجلاهلية«: وقول عائشة رضي اهللا عنها

وإن كانت يف األصل صفة ولكن غلب عليها االستعمال حىت صارت امساً ومعناها قريب  فإن اجلاهلية
طائفة جاهلية، وشاعر جاهلي، نسـبة  : من معىن املصدر، وقد تكون اجلاهلية امساً لذي احلال فتقول

  .إىل اجلهل وهو عدم العلم أو عدم اتباع العلم
د خالفه فهو جاهل جهالً مركباً، فإن قال خالف فإن من مل يعلم احلق جاهل جهالً بسيطاً، فإن اعتق

وإِذَا خاطَبهم اجلَـاهلُونَ قَـالُوا   {: احلق عاملاً باحلق أو غري عامل فهو جاهل أيضاً كما قال اهللا تعاىل
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، وكذلك من عمل خبالف احلق فهو جاهل وإن علم أنه خمالف للحق كمـا  )٦٣:الفرقان(} سالماً
} نما التوبةُ علَى اِهللا للَّذين يعملُونَ السوَء بِجهالَة ثُم يتوبـونَ مـن قَرِيـبٍ   إِ{: قال سبحانه وتعاىل

  .»كل من عمل سوءاً فهو جاهل وإن علم أنه خمالف للحق«: قال الصحابة) ١٧:النساء(
ول أو فعل، فمىت وسبب ذلك أن العلم احلقيقي الراسخ يف القلب ميتنع أن يصدر معه ما خيالفه من ق

صدر خالفه فال بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه يف القلب مبقاومة ما يعارضه، وتلك أحوال تناقض 
حقيقة العلم فتصري جهالً ذا االعتبار، ومن هنا تعرف أن دخول األعمال يف مسمى اإلميان حقيقة ال 

  .جماز
م يف حال جاهلية جهالً منسوباً إىل اجلاهل، فإذا تبني ذلك فالناس قبل مبعث النيب صلى اهللا عليه وسل

فإن ما كانوا عليه من األقوال واألعمال إمنا أحدثه هلم جاهل وإمنا يفعله جاهل، وتلك كانت اجلاهلية 
العامة، وأما بعد البعثة فمطلق اجلاهلية قد يكون يف مصر دون مصر، وقد تكـون يف شـخص دون   

ال يزالُ ناس من أُمتي ظَـاهرِين  «: نيب صلى اهللا عليه وسلمآخر، وال تكون اجلاهلية مطلقة لقول ال
  ]).٢٣( [»حتى يأْتيهم أَمر اللَّه وهم ظَاهرونَ

  :احلالة الدينية قبيل البعثة
كان الناس يف جاهلية جهالء وضاللة عمياء، فقد تعرضت الديانات السماوية النتحـال املـبطلني   

، وأصبحت فريسة للعابثني واملتالعبني، استبدلت عقيدة التوحيد الصـافية بالوثنيـة   وحتريف الغالني
الغارقة، واالجتراء على اهللا تعاىل والقول عليه بغري حق، والتطاول على الذات اإلالهية، وارتفع الفرق 

هـذا   بني أهل الكتاب وبني أهل األوثان واألصنام يف عبادام وحيام فاختفى نور التوحيد وسط
اتخذُوا أَحبـارهم  {: الركام اهلائل من الوثنية، والتغيري والتبديل يف كالم اهللا عز وجل قال اهللا تعاىل

ميرم ناب املَِسيحاِهللا و وند ناباً مبأَر مهانبهرم   )٣١:التوبة(} ووقال سبحانه يف وصـف حيـا ،
الَّذين ال يؤمنونَ بِاِهللا وال بِاليومِ اآلخرِ وال يحرمونَ ما حـرم اُهللا   قَاتلُوا{: وتعديهم على حرمات اهللا

  رـاغص ـمهو دي نةَ عيزطُوا اجلعى يتح ابتوا الكأُوت ينالَّذ نم احلَق ينونَ ديندال يو ولُهسرونَو {
اشتروا بِآيـات اِهللا  {: ن حتريفهم لكالم اهللا واستبداله مقابل الدنيا، وقال سبحانه يف بيا)٢٩:التوبة(

، ووصف اهللا شرك أهل الكتـاب وكفـرهم   )٩:التوبة(} وأَيمانِهِم ثَمناً قَليالً فَصدوا عن سبِيلِ اِهللا
  ).٣٠:التوبة(} يح ابن اِهللاوقَالَت اليهود عزير ابن اِهللا وقَالَت النصارى املَِس{: بقوله

وأما اوسية فقد عرفت من القدمي بعبادة النار وبناء املعابد عليها، هلا حيجون، وعندها ينذرون، هي 
  .معبودهم من دون اهللا عز وجل، مث آمنوا بإهلني أحدمها النور واآلخر الظلمة

  .ربمهية دين اهلند األصليوقل مثل ذلك يف البوذية املنتشرة يف اهلند وآسيا الوسطى، وال
  .مليون) ٣٣٠(لقد بلغت الوثنية يف قرن البعثة أوجها حىت قيل إن عدد املعبودات واآلهلة يصل إىل 

  .وأطبقت ظلمة الوثنية على األرض من احمليط إىل احمليط
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ثَ اللَّه النبِي صلى اهللا عليه واللَّه لَقَد بع«: روى اإلمام أمحد عن الْمقْداد بنِ اَألسود رضي اهللا عنه قال
فْضلُ من عبادة وسلم علَى أَشد حالٍ بعثَ علَيها نبِي من اَألنبِياِء في فَترة وجاهلية، ما يرونَ أَنَّ ديناً أَ

  ]).٢٤( [»، وفَرق بين الْوالد وولَدهاَألوثَان، فَجاَء بِفُرقَان فَرق بِه بين الْحق والْباطلِ
  :احلالة االجتماعية والسياسية

تبعاً لالحنراف العقدي وحتريف األديان ضلت البشرية يف مجيع حياا وانتشر الظلم والفساد بني مجيع 
اف طبقاا على اختالف حضاراا وأدياا وبلداا، وسأذكر مناذج ومقتطفات تصف ذلك االحنـر 

  .»والفساد
  :الدولة الرومانية: أوالً

لقد ازدادت فيها اإلتاوات والضرائب اليت أثقلت كواهل الشعب، بينما تعيش الطبقة احلاكمة ومـن  
يتابعها حياة الترف والتخمة الزائدة، وتضييع األموال، واحلرص على كل نوع مـن أنـواع اللـهو    

مصاحل البالد والعباد، وفتحوا ميادين الرياضـة   واللعب والطرب، وانشغلوا باملسليات واأللعاب عن
  .العنيفة كمصارعات الرجال والسباع وغريها

وكانت والياا مثل مصر والشام عبارة عن شعوب كادحة للطبقة املسـتعمرة، حياـا عرضـة    
  .لالضطهاد والبؤس والشقاء، تسلب خريام وتساء معاملتهم

  :الفرس: ثانياً
لقرن اخلامس دعا إىل اإلباحية يف مجيع نواحي احلياة وأن الناس شركاء يف كل فإنه ملا ظهر مزدك يف ا

شيء، فظهر الفساد وهتكت األعراض وانتشرت السرقة والسطو على األموال واملمتلكات، ونشـأ  
جيل ال خالق له وال مروءة، اختذ السطو وسيلة جللب املال والتسلط على الناس، واسـتولوا علـى   

  .ت حىت أقفرت املزارع وخربت الدور وتشتت الناساألمالك والعقارا
وقد كان امللوك يعتربون من نسل آخر مغاير لبين البشر، ففيهم جيري دم اآلهلة، فكانوا خياطبون الناس 

  .من علو وأم آهلة هلم يتصرفون فيهم كيف شاؤوا
 منه وكرماً وإنعاماً، وتعترب موارد الدولة كلها ملكاً لألكاسرة إال ما جاد ا كسرى للشعب تفضالً

  .وقد تفننوا يف اكتناز األموال والتحف الثمينة، واملسابقة يف مظاهر الغىن والعظمة إىل حد اخليال
بينما عامة الناس يعيشون حياة الفقر والبؤس واجلوع، حياة العبودية والكدح لآلهلـة، يتعبـون يف   

ضي عليها الضرائب واإلتاوات، إضافة إىل حتصيل ما يسد رمقهم، ويستر عورام، مجيع إنتاجهم تق
  .أم وقود لكل حرب مهجية طاحنة يثريها امللك

  :اهلند: ثالثاً
فهي أتعس بلد يعيش تفاوتاً فاحشاً بني طبقات اتمع مدعماً بالدين والعقيدة، فقد قسم سكان اهلند 

  :إىل أربع طبقات، هي
  ).الربامهة(طبقة الكهنة ورجال الدين وهم  -١
  ).شتري(رجال احلرب واجلندية وهم  -٢
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  ).ويش(رجال الفالحة والتجارة  -٣
وهم أحط الطبقات وليس هلم إال خدمة الطبقات الثالث، وليس هلم ) شودر(رجال اخلدمة وهم  -٤

  .أن يدخروا ماالً، أو جيالسوا برمهياً، أو ميسوه بأيديهم، أو يتعلموا الكتاب املقدس
  .بقة األوىل، وهو مغفور له ولو أباد الطبقات الثالثوقد أضفيت القداسة على الط

  .وكانت اهلند ممزقة حتكمها حكومات تعد باملئات، وتسيطر الفوضى على مجيع أركاا
  :أوربا: رابعاً

املتوغلة يف الشمال والغرب فكانت تعيش حياة اهلمجية، وترزح حتت ظالم اجلهل واألمية واحلروب 
ريق احلضارة والعلم واآلداب، وكأم يعيشون يف كوكب آخـر ال  الدامية، وكانت متخلفة عن ط

  .شأن هلم بالعامل
يزهدون يف النظافة، تعشعش اهلوام فوق رؤوسهم، أجسامهم قذرة، يغـايل رهبـام يف تعـذيب    

  .أجسامهم، حيتقرون املرأة ويبحثون عن أصلها هل هي من احليوان أم من اإلنسان
ة الذلة واخلنوع، واعتادت على جماراة األوضاع ومسايرة الزمان، وعموم تلك الشعوب قد ألفت حيا

ال يهيجهم ظلم، وال تستحوذ عليهم فكرة ودعوة يسترخصون ا حيام وجيـازفون يف سـبيلها   
  .بأنفسهم

قد ألفوا التهجني والتدجني ومصادرة الرأي واحلريات، فال يصلح هلم أن يعرفوا شيئاً، ألم ليسـوا  
عرفة واإلدراك عند حكامهم، فال يستحق الشعب السؤال عن شيء فضالً عن إبـداء  على مستوى امل

  .الرأي فيه
وعلى العموم فكانت البشرية يف القرن السادس امليالدي يف أحط أدوارها، وأقبح فترات تارخيها، قد 

تهم حتطمت فيها مجيع مقومات البقاء واحلياة، فأصبحت حتتضر قد أيس منها املصلحون وهم على قل
وندرم قد هربوا يف الفيايف والقفار فراراً ويأساً منها كما يدل على ذلك قصة سـلمان الفارسـي   
رضي اهللا عنه، فقد كان ينتقل من عامل إىل آخر كل عامل إذا احتضر أوصى به إىل من يعرفه من بقايا 

عرف اآلن أحـداً يف هـذه   ال أ: العلماء يف خمتلف املناطق والديار حىت انتهى إىل األخري منه فقال له
األرض إالّ أنه حان مبعث نيب داره يف كذا وكذا فوصف له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فانطلق 
سلمان إىل املدينة ينتظر مبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ما أقفرت األرض كلها من عامل 

  ]).٢٥( [أو مصلح
  :العرب: خامساً

أبيهم إمساعيل وابتعدوا عن احلنيفية دين أبيهم إبراهيم، وانتشرت بينـهم   أما العرب فقد تركوا دين
عبادة األصنام واألوثان، وغلوا فيها إىل حد يثري السخرية حيث كان الواحد منهم يف سفره جيمـع  

  .أربعة أحجار ثالثة لقدره وواحداً يعبده، وإن مل جيد حلب الشاة على كوم من تراب مث عبده
كُنا نعبد الْحجر، فَإِذَا وجدنا حجراً هو «: أيب رجاٍء الْعطَارِدي رضي اهللا عنه قال روى البخاري عن

بِالشاة فَحلَبنـاه  أَخير منه أَلْقَيناه وأَخذْنا اآلخر، فَإِذَا لَم نجِد حجراً جمعنا جثْوةً من ترابٍ ثُم جِئْنا 



 ٦٣

منصلُ اَألسنة فَال ندع رمحاً فيه حديدةٌ وال سهماً فيه : علَيه ثُم طُفْنا بِه، فَإِذَا دخلَ شهر رجبٍ قُلْنا
ثَ النبِي صلى اهللا عليه كُنت يوم بع: حديدةٌ إِالَّ نزعناه وأَلْقَيناه شهر رجبٍ، وسمعت أَبا رجاٍء يقُولُ

ـ   ( »ذَّابِوسلم غُالماً أَرعى اِإلبِلَ علَى أَهلي، فَلَما سمعنا بِخروجِه فَررنا إِلَى النارِ إِلَى مسـيلمةَ الْكَ
]٢٦.([  

  .وكان أول من أدخل الشرك إىل العرب عمرو بن حلي اخلزاعي
الْم نب يدعبِ رضي اهللا عنه قَالَروى البخاري عن سيال  «: سو يـتاغلطَّوا لهرد عنمي يةُ الَّتريحالْب

وقَالَ أَبـو  : قَالَيحلُبها أَحد من الناسِ، والسائبةُ الَّتي كَانوا يسيبونها آللهتهِم فَال يحملُ علَيها شيٌء 
رأَيت عمرو بن عامرِ بنِ لُحي الْخزاعي يجر «: قَالَ النبِي صلى اهللا عليه وسلم: ههريرةَ رضي اهللا عن

بائوالس بيس نلَ مكَانَ أَوارِ، وي النف هب٢٧( [»قُص.([  
إِنَّ الْبحريةَ الَّتـي يمنـع درهـا     روى مسلم عنِ ابنِ شهابٍ قَالَ سمعت سعيد بن الْمسيبِ يقُولُ

  .ا يحملُ علَيها شيٌءللطَّواغيت فَلَا يحلُبها أَحد من الناسِ وأَما السائبةُ الَّتي كَانوا يسيبونها لآلهتهِم فَلَ
رأَيت عمرو بن عـامرٍ  «: لَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلمقَا: قَالَ أَبو هريرةَ: وقَالَ ابن الْمسيبِ

وبيالس بيس نلَ مكَانَ أَوارِ وي النف هبقُص رجي ياعز٢٨( [»الْخ.([  
: أيضاً عن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـال  » املسند«ورواه أمحد يف 

( »من سيب السوائب وعبد األصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإين رأيته جير أمعاءه يف النارأول «
]٢٩.([  

  ]).٣٠( [»وعبد األصنام«: ويف رواية أخرى عنه ومل يذكر
وقد عبد قبائل من العرب الشمس والقمر، واملالئكة واجلن، والكواكب، وبعضهم عبد أضرحة ® 

} أَفَرأَيتم الَّالت والعـزى {: عباس رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل من ينسب إليهم الصالح، قال ابن
  ]).٣١( [»كان رجالً صاحلاً يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قربه«: قال) ١٩:النجم(

وكانت العرب تقصد بعبادة األصنام عبادة اهللا والتقرب إليه عن طريقها، أو بواسطتها، وهم على ® 
ليس لنا أهلية لعبادة اهللا تعاىل بال واسطة لعظمته، فاختذناها لتقربنا إىل : فبعضهم يقول: فةطرق خمتل

إن للمالئكة عند اهللا جاهاً ومرتلة فاختذنا أصناماً على هيئة املالئكة لتقربنا إىل اهللا، : اهللا، وفرقة قالت
ته، وفرقة أخرى اعتقدت أن على وبعضهم جعلوا األصنام قبلة يف عبادة اهللا مثل الكعبة قبلة يف عباد

كل صنم شيطاناً موكالً بأمر اهللا، فمن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان حاجته بأمر اهللا، ومنهم 
والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياَء ما نعبدهم إِال {: من يقصدون بذلك شفاعتهم عند اهللا زلفى قال تعاىل

} ويقُولُـونَ هـؤالِء شـفَعاؤنا عنـد اهللاِ    {: ، وقال تعاىل عنهم)٣:الزمر(} إِىل اِهللا زلْفَىليقَربونا 
  ).١٨:يونس(

  .ومل تكن العرب تعتقد يف أصنامها النفع أو الضر® 
: احلصني قال النبِي صلى اهللا عليه وسلم أليب: روى الترمذي عن عمرانَ بنِ حصينٍ رضي اهللا عنه قَالَ

فَأَيهم تعد لرغْبتك : قَالَ. سبعةً، ستةً في األرضِ وواحداً في السماِء: كم تعبد الْيوم إِلَهاً؟ قَالَ أَبِي«



 ٤٦٤

: كَلمتينِ تنفَعانِك قَالَ يا حصين أَما إِنك لَو أَسلَمت علَّمتك: قَالَ. الَّذي في السماِء: ورهبتك؟ قَالَ
اللَّهم أَلْهِمنِي رشدي : قُلِ: يا رسولَ اللَّه علِّمنِي الْكَلمتينِ اللَّتينِ وعدتنِي فَقَالَ: فَلَما أَسلَم حصين قَالَ
  ]).٣٢( [»وأَعذْنِي من شر نفِْسي

فَإِذَا ركبوا في الفُلْك دعو اَهللا {: هلتهم ويتخلون عنها كما قال تعاىلبل كانوا عند الشدائد ينسون آ
  ).٦٥:العنكبوت(} مخلصني لَه الدين فَلَما نجاهم إِىل البر إِذَا هم يشرِكُونَ

  ]).٣٣( [إنكار البعث، وجحد إرسال الرسل من البشر: وكانت أعظم شبه العرب هي
لى حال سيئة من األمية واجلهل واإلغراق يف اخلمور والقمار، والعصبية القبلية املقيتة الـيت  وكانوا ع

  :يلغي معها عقله أحياناً على حد قول الشاعر
  غويت وإن ترشد غزية أرشد... وهل أنا إال من غزية إن غوت 

  :وقول اآلخر
  يف النائبات على ما قال برهانا... ال يسألون أخاهم حني يندم 

وكانوا بعيدين كل البعد عن اجتماع الكلمة ووحدة الصف، فكانت تقوم بينهم احلروب واملنازعات 
حرب البسوس اليت دامت أربعني عاماً بسـبب  : ألتفه وأحقر األسباب كما دلت عليها أيامهم مثل

  .اعتداء على مجل امرأة، وداحس والغرباء كذلك بسبب اعتداء على فرس، وغريها كثري
وأد البنات، وعمل امليسر، واالستقسام باألزالم، والنسيء، والبحرية : على عادات سيئة مثلوكانوا 

واجلمع بني األختني، ونكاح زوجـة األب  ])... ٣٤( [والسائبة، والتطري والفأل بالطري واجلمادات
لنكاح، وهذا كان ممقوتاً عند بعضهم حىت مسوه نكاح املقت، ومنها املضارة يف الطالق، والعضل يف ا

  ]).٣٥( [وكانوا يرثون النساء
تلك احلياة اجلاهلية بكل صورها ويف مجيع أماكنها وبقاعها قد صورها املصطفى صلى اهللا عليه وسلم 
يف احلديث العظيم الذي رواه مسلم عن عياضِ بنِ حمارٍ الْمجاشعي أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اهللا عليـه  

وي وسلم قَالَ ذَاتهتطْبي خذَا«: مٍ في همونِي يلَّما عمم مهِلْتا جم كُملِّمنِي أَنْ أُعري أَمبكُلُّ : أَال إِنَّ ر
عن دينِهِم لَتهم مالٍ نحلْته عبداً حاللٌ، وإِني خلَقْت عبادي حنفَاَء كُلَّهم وإِنهم أَتتهم الشياطني فَاجتا
لَّه نظَر إِلَى أَهلِ وحرمت علَيهِم ما أَحلَلْت لَهم وأَمرتهم أَنْ يشرِكُوا بِي ما لَم أُنزِلْ بِه سلْطَاناً، وإِنَّ ال

إِنما بعثْتك َألبتليك وأَبتلي بِـك  : اَألرضِ فَمقَتهم عربهم وعجمهم إِال بقَايا من أَهلِ الْكتابِ، وقَالَ
رنِي أَنْ أُحرأَم إِنَّ اللَّهقْظَانَ، ويماً وائن هؤقْراُء تالْم ِسلُهغاباً ال يتك كلَيع لْتزأَنشاًويقُر ق . فَقُلْـت :

استخرِجهم كَما استخرجوك، واغْزهم نغـزِك، وأَنفـق   : قَالَ .رب إِذاً يثْلَغوا رأْسي فَيدعوه خبزةً
وأَهلُ الْجنـة  : فَسننفق علَيك، وابعثْ جيشاُ نبعثْ خمسةً مثْلَه، وقَاتلْ بِمن أَطَاعك من عصاك، قَالَ

ق موفَّق، ورجلٌ رحيم رقيق الْقَلْبِ لكُلِّ ذي قُربى ومسلمٍ، وعفيف ذُو سلْطَان مقِْسطٌ متصد: ثَالثَةٌ
الضعيف الَّذي ال زبر لَه الَّذين هم فيكُم تبعاً ال يبتغـونَ  : وأَهلُ النارِ خمسةٌ: متعفِّف ذُو عيالٍ، قَالَ

االً، وال مالً وِسـي إِال  أَهمال يو بِحصلٌ ال يجرو ،هانإِال خ قإِنْ دو عطَم فَى لَهخي ال يالَّذ نائالْخ



 ٤٦٥

اشالْفَح ريظنالشو ،بلَ أَوِ الْكَذخالْب ذَكَرو ،كالمو كلأَه نع كعادخي وهـو   -» وأَب ـذْكُري لَمو
  ]).٣٦( [»وأَنفق فَسننفق علَيك« -ثهغَسانَ في حدي

فاحلديث يشري إىل االحنراف عن الشريعة ونبذها وراءهم ظهرياً واختراع أنظمة وقوانني مـن عنـد   
وحرمت عليهم مـا  ... كل مال حنلته عبداً حالل«: أنفسهم، فحرموا احلالل وأحلوا احلرام يف قوله

من السوائب والوصيلة واحلام والبحرية، مما يدعونه آلهلتـهم،  وهذا رد على ما شرعوه » أحللت هلم
  .بينما اهللا شرع أن كل مال رزقه عبداً من عباده فهو حالل له
وإم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عـن  «كما يوضح االحنراف عن التوحيد والردة الكاملة عن الدين 

  .»وأمرم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطاناً... دينهم
كما يشري إىل الفساد العظيم الذي غطى وجه األرض مما استحقوا فيه مقت اهللا هلم مجيعاً إال بقايا من 

  .أهل الكتاب
  :بقايا سنن إبراهيم عليه السالم عند العرب

وقد بقيت عند بعض العرب بقايا من سنن إبراهيم عليه السالم وشريعته بنسب متفاوتة بني القبائـل  
: رة اليت ابتلي ا إبراهيم عليه السالم وهي مخس يف الرأس ومخس يف اجلسدخصال الفط: ومن ذلك

: املضمضة، واالستنشاق، وقص الشارب، والفرق، والسواك وهذه يف الرأس، وأما اليت يف اجلسد فهي
  .االستنجاء، وتقليم األظافر، ونتف اإلبط وحلق العانة، واخلتان

ويكفنوم، وكانوا يصومون يوم عاشوراء، ويطوفـون  وكانوا يغتسلون للجنابة ويغسلون موتاهم 
: بالبيت ويسعون بني الصفا واملروة، وميسحون احلجر ويلبون إال أم يشركون يف تلبيتهم يقولـون 

، ويقفون املواقف كلها، ويعظمون األشهر »لبيك ال شريك لك إال شريكاً هو لك متلكه وما ملك«
  .احلرم

اإلبل، ويوقعون الطالق إذا كان ثالثاً وبالرجعة يف األوىل والثانيـة،   وكانوا حيكمون بالدية مائة من
والقصاص يف اجلروح، واتباع احلكم يف املبال يف اخلنثى، وكانوا حيرمون نكاح احملـارم، وعملـوا   
بالقسامة، واجتنب بعضهم اخلمر يف اجلاهلية، وكانوا يغلظون على النساء أشد التغلـيظ يف شـرب   

  ]).٣٧( [اخلمر
كانوا على شيء من العبادة كاحلج والصدقة، وهم على اعترافهم باهللا وبعظمته وبتدبريه لألمـور،  و

وأنه الرازق اخلالق احمليي املميت، وأن مجيع اخللق حتت قهره وتصرفه، إال أم اختذوا مـن دون اهللا  
من السماَء واَألرضِ أَمن يملك قُلْ من يرزقُكُم {: وسائط يزعمون أا تقرم إىل اهللا زلفى قال تعاىل

سـيقُولُونَ اَهللا  السمع واَألبصار ومن يخرِج احلَي من املَيت ويخرِج املَيت من احلَي ومن يدبر اَألمر فَ
ض ومن فيها إِنْ كٌنتم تعلَمونَ، سيقُولُونَ قُلْ لمنِ اَألر{: ، وقال تعاىل)٣١:يونس(} فَقُلْ أَفَال تتقُونَ

ال تتقُونَ، ِهللا قُلْ أَفَال تذَكَّرونَ، قُلْ من رب السموات السبعِ ورب العرشِ العظيمِ، سيقُولُونَ ِهللا قُلْ أَفَ
 يجار علَيه إِنْ كُنتم تعلَمونَ، سيقُولُونَ ِهللا قُـلْ فَـأَنى   قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شيٍء وهو يجِري وال

  ).٨٩-٨٤:املؤمنون(} تسحرونَ



 ٤٦٦

فهم بذلك يشهدون أن اهللا هو اخلالق الرازق وحده ال شريك له، وأنه ال يرزق إال هو، وال حييي إال 
سماوات ومن فيهن واألرضني ومن فيهـا  هو، وال مييت إال هو، وال يدبر األمر إال هو، وأن مجيع ال

عبيده وحتت تصرفه وقهره، ومع ذلك يشركون به ويدعون معه غريه، بل كانت الكعبة وهي بيـت  
  .اهللا املعظم عندهم حييط به ثالمثائة وستون صنماً

وكانت فيهم مسات كثرية تؤهلهم حلمل راية اإلسالم وهي وإن صعب توجيههـا إىل الوجهـة   ® 
أا من أكرب اخلصال املعينة على تقبلهم اإلسالم ومحلهم لرايته فيما بعد، ومـن تلـك   السليمة إال 

  :اخلصال
فقد كانت ألواح قلوم صافية مل تكتب فيها تلـك الفلسـفات واألسـاطري    : الذكاء والفطنة -١

ظمه واألغلوطات اليت يصعب حموها كما يف األمم املعاصرة هلم، فكأم يعدوا حلمل أى علم وأع
وهو اإلسالم، وهلذا كانوا أحفظ شعب عرف يف ذلك الزمن وقد وجه اإلسالم قرحية احلفظ والذكاء 
إىل حفظ الدين ومحايته، فكانت قواهم الفكرية، ومواهبهم الفطرية مذخورة فيهم، مل تسـتهلك يف  

  ]).٣٨( [فلسفات خيالية، وجدال بيزنطي عقيم، ومذاهب كالمية معقدة
بة عليهم يعتمدون يف أحواهلم وأيامهم على احلفظ، فكان الواحد منهم مثالً حيفظ وكانت األمية غال

ما بلغت احللم حـىت  «: من القصائد ما يفوت اإلحصاء واحلصر، فهذا األصمعي من املتأخرين يقول
  .»رويت اثين عشر ألف أرجوزة لألعراب

ون امساً وللثعلب مائتان ولألسد واتساع لغتهم دليل على قوة حفظهم وذاكرم فإذا كان للعسل مثان
مخسمائة، فإن للجمل ألفاً، وكذا السيف، وللداهية حنو أربعة آالف اسم، وال شك أن استعياب هذه 

  ]).٣٩( [األمساء حيتاج إىل ذاكرة قوية حاضرة وقادة
ونكتفي وقد بلغ م الذكاء والفطنة إىل الفهم باإلشارة فضالً عن العبارة، واألمثلة على ذلك كثرية 

  :بقصتني للداللة على ذلك
فقد عزمت حنظلة على اإلغارة على إحدى القبائل العربية، فمر م راكب فأخذوا عليه امليثاق أن ال 
ينذرهم أو يكلمهم، فلما مر م الرجل علّق على شجرة عندهم وطباً من لنب، ووضـع يف بعـض   

ل راحلته وغادرهم فلم يكلمهـم،  أغصاا حنظلة، ووضع صرة من تراب وصرة من شوك، مث ارحت
ففهم القوم من صرة التراب بأنه أتاهم عدد كثري، وأن احلنظلة رمز لقبيلة حنظلـة، وأمـا الشـوك    
فيخربهم بأن هلم شوكة، وأما اللنب فهو دليل على قرب القوم وبعدهم، فإن كان حلواً حليباً فقـد  

ك، وإن كان قارصاً فعلى قدر ذلـك، وإن  أتت اخليل، وإن كان ال حلواً وال حامضاً فعلى قدر ذل
كان خاثراً فلهم مهلة من الرأي، وإمنا ترك الرجل كالمهم ألنه قد أخذت عليه العهود وقد أنذرهم 

  ]).٤٠( [فأعدوا عدم وارحتلوا عن عدوهم
وقد بلغ م الذكاء إىل الفهم بقرع العصا كما يف قصة سعد بن مالك من قيس بن ثعلبة حني قـرع  

ا ألخيه عمرو بن مالك، وذلك أن النعمان أرسل عمروا يرتاد له الكأل، فأبطأ عليه فأقسم لئن العص
  .جاء حامداً للكأل أو ذاماً ليقتلنه



 ٤٦٧

فأشري إليـه؟  : إن كلمته قطعت لسانك، قال: أتأذن يل أن أكلمه؟ قال: فلما قدم قال سعد للنعمان
فأقرع له العصا؟ : إذن أنزع حدقتيك، قال: لفأومئ إليه؟ قا: إن أشرت إليه قطعت يدك، قال: قال
  .اقرع: قال

فتناول عصا من بعض جلسائه فوضعها بني يديه وأخذ عصاه اليت كانت معه وأخوه قـائم، فقـرع   
مكانك، مث : بعصاه العصا األخرى قرعة واحدة فنظر إليه أخوه مث أومأ بالعصا حنوه فعرف أنه يقول

مل أجد :  السماء مث مسح عصاه باألخرى فعرف أنه يقول قل لهقرع العصا قرعة واحدة مث رفعها إىل
وال نباتاً، مث قرع العصا قرعة : جدباً، مث قرع العصا مراراً بطرف عصاه مث رفعها شيئاً فعرف أنه يقول

  .كلمه: وأقبل ا حنو النعمان فعرف أنه يقول
هل محدت خصباً، أو ذممـت  : فأقبل عمرو بن مالك حىت وقف بني يدي النعمان، فقال له النعمان

مل أذمم جدباً، ومل أمحد بقالً، األرض مشكلة ال خصبها يعـرف، وال جـدا   : جدباً؟ فقال عمرو
  .أوىل لك، بذلك جنوت: يوصف، رائدها واقف، ومنكرها عارف، وآمنها خائف، فقال النعمان
فإن لكل قوم معجزة حبسـب   وملا كان العرب ذه املثابة من الفطنة والذكاء كان معجزم القرآن،

  ]).٤١( [أفهامهم وقدر عقوهلم
أهل كرم وسخاء يسترخصون أمواهلم اليت تعبوا يف مجعها واحلصول عليها يف سبيل ذلك، ممـا   -٢

  .سهل عليهم بعد ذلك بذل أمواهلم يف سبيل اهللا
اصـي والـداين،   وهذا ال حيتاج إىل بيان، وال يعوزه إقامة دليل وال برهان فقد شهد هلم بذلك الق

واشتهر به احلاضر منهم والبادي، وقد نطقت بذلك أشعارهم وأقاصيصهم اليت ال تعد وال حتصـى،  
  :وسأذكر بعضاً من ذلك

  :قال الشاعر
  حضأت له نارا هلا حطب جزل... ومستنبحِ قال الصدى مثل قوله 

  خمافة قومي أن يفوزوا به قبل... فقمت إليه مسرعا فغنمته 
  وأرخص حبمد كان كاسبه األكل... وأوسعته قرى فأوسعين محدا 

  :وقال آخر
  وأا ال تراين آخر األبد... تركت ضأين تود الذئب راعيها 
  وكلَ يوم تراين مدية بيدي... الذئب يطرقها يف الدهر واحدة 

  :وقال آخر
  جبان الكلب مهزول الفصيل... وما يك يفّ من عيب فإين 

  :وقال آخر
  ولكن أخالق الرجال تضيق... بأهلها  لعمرك ما ضاقت بالد



 ٤٦٨

وكان من كرمهم يرتلون بالروايب واألماكن العالية وفوق اجلبال حىت يراهم الضـيف، وكـانوا   ® 
يوقدون النريان بالليل ليهتدي إليهم األضياف، ورمبا أوقدوها باملنديل الرطب وهو عطر ينسـب إىل  

  :انمندل وهي بلدة من بالد اهلند ليهتدي إليها العمي
  كسى األرض نضاح اجلليد وجامده... وإين ألدعو الضيف بالضوء بعدما 

  ومن كرماء العرب حامت الطائي وهو ممن اشتهر ومل خيف أمره على أحد وهو القائل
  :لغالمه

 ريح صر... أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا واقد  
 إن جلبت ضيفاً فأنت حر... علّ يرى نارك من مير  

  :يف قصيدته الطويلة خياطب زوجته ماوية وهو القائل
  إذا حشرجت يوما وضاق ا الصدر... أماوي ال يغين الثراء عن الفىت 

  فأوله شكر وآخره ذكر... أماوي إن املال مال بذلته 
  :ومن كرماء العرب هرم بن سنان الذي قال فيه الشاعر

  كأنك تعطيه الذي أنت سائله... تراه إذا ما جئته متهلالً 
من كرمائهم عبد اهللا بن جدعان التيمي وكان له جفان عظيمة يف مكة يأكل منها القائم والراكب و

  :على البعري
  وآخر فوق دارته ينادي... له داعي مبكة مشمعل 

  لُباب الرب يلبك بالشهاد... إىل ردح من الشيزي مآلء 
، حدث قيس بن سعد رضي ومن كرمهم أم كانوا يكرهون أن يطعموا أضيافهم البائت من اللحم

أنه نزل على رجل هو وصاحب له، فنحر هلم جزوراً فأكلوا منه، فلما كان من الغد حنـر  «: اهللا عنه
إين ال أطعم أضيايف الغـاب،  : ما أكلنا من األول إال اليسري، فقال: شأنكم به، فقلنا: هلم آخر فقال

  فأقمنا عنده أياماً وهو يفعل
  ]).٤٢( [»...ذلك
ريش تقوم بأمر من يرد إىل مكة من احلاج بالغاً ما بلغ من طعامهم وشرام، وكـان  وكانت ق® 

يا معشـر  : هاشم وهو أحد أجداد الرسول صلى اهللا عليه وسلم إذا حضر احلج قام يف قريش فقال
قريش إنكم جريان اهللا وأهل بيته وهم ضيف اهللا وأحق الضيف بالكرامة ضيفه فـامجعوا هلـم مـا    

ه طعاماً أيامهم هذه اليت ال بد هلم من اإلقامة فيها، فإنه واهللا لو كان يل مال يسع لذلك تصنعون هلم ب
ما كلفتكموه فيخرجون لذلك خرجاً من أمواهلم كل امرئ على حسب قدرته واستطاعته، فيصـنع  

( به طعاماً للحاج حىت يصدروا وهذه هي الرفادة اليت سنها قصي، وهاشم هو الذي هشم الثريد مبكة
]٤٣.([  

وأما سخاؤها فإن أدناهم رجالً الذي تكون عنده «: قال النعمان بن املنذر لكسرى يف مدح العرب
البكرة والناب عليها بالغه يف محوله وشبعه وريه فيطرقه الطارق الذي يكتفي بالفلـذة، وجيتـزي   
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( »الـذكر  بالشربة فيعقرها له ويرضى أن خيرج عن دنياه كلها فيما يكسبه حسن األحدوثة وطيب
]٤٤.([  
وكانوا أصحاب صراحة ووضوح بعيدين عن االلتواءات والتعقيد، الصدق سجيتهم، والكذب  -٣

ليس مطية هلم بل يأنفون منه ويعيبونه، أهل وفاء، وهلذا كانت الشهادة باللسان كافية للـدخول يف  
  .اإلسالم

لم وكانت احلروب بينهم قائمة وقصة أيب سفيان مع هرقل ملا سأله عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  .دليل على أم كانوا يستقبحون الكذب]) ٤٥( [»لوال أن يأثروا علي كذباً لكذبت عليه«: قال

وإن أحدهم يلحظ اللحظة ويومئ «: أما وفاؤهم فقد قال النعمان بن املنذر لكسرى يف وفاء العرب
دهم يرفع عوداً من األرض فيكن رهنـاً  اإلمياء فهي ولَث وعقدة ال حيلها إال خروج نفسه، وإن أح

بدينه فال يغلق رهنه وال ختفر ذمته، وإن أحدهم ليبلغه أن رجالً استجار به وعسى أن يكون نائياً عن 
داره، فيصاب فال يرضى حىت يفين تلك القبيلة اليت أصابته أو تفىن قبيلته ملا أخفر من جواره، وأنـه  

( »عرفة وال قرابة فتكون أنفسهم دون نفسه وأمواهلم دون مالـه ليلجأ إليهم ارم احملدث من غري م
]٤٦.([  

فالوفاء خلق متأصل بالعرب فجاء اإلسالم ووجه الوجهة السليمة فغلظ على من آوى حمدثاً مهمـا  
  ]).٤٧( [»لعن اهللا من آوى حمدثاً«: كانت مرتلته وقرابته قال صلى اهللا عليه وسلم

قصة حنظلة بن عفراء مع املنذر بن ماء السماء حني قدم عليـه يف  : ومن القصص الدالة على وفائهم
  ]).٤٨( [يوم بؤسه وأراد قتله فطلب منه التأجيل سنة، وكذلك وفاء السموأل بأدرع امرئ القيس

أن احلارث بن عباد قاد قبائل بكر لقتال تغلب وقائدهم املهلهل الذي قتل ولد «: ومن أروع القصص
يف حرب البسوس، فأسر احلارث مهلهالً وهو ال يعرفه فقال ) نعل كليببؤ بشسع : (احلارث وقال

. نعم: عليك العهد بذلك إن دللتك عليه، قال: دلين على مهلهل بن ربيعة وأخلي عنك فقال له: له
  ]).٤٩( [وهذا وفاء نادر ورجولة تستحق اإلكبار» فأنا هو، فجز ناصيته وتركه: قال

نذر خاف على نفسه من كسرى ملا منعه من تزويج ابنتـه فـأودع   أن النعمان بن امل«: ومن وفاءهم
أسلحته وحرمه إىل هانئ بن مسعود الشيباين، ورحل إىل كسرى فبطش به، مث أرسل إىل هانئ يطلب 

: منه ودائع النعمان فأىب، فسري إليه كسرى جيشاً لقتاله فجمع هانئ قومه آل بكر وخطب فيهم فقال
، خري من ناج فرور، إن احلذر ال ينجي من القدر، وإن الصـرب مـن   يا معشر بكر، هالك معذور«

أسباب الظفر، املنية وال الدنية، استقبال املوت خري من استدباره، الطعن يف ثغر النحور، أكرم منه يف 
، وانتصر على الفرس يف موقعة ذي ])٥٠( [»األعجاز والظهور، يا آل بكر قاتلوا فما للمنايا من بد

  .لرجل احتقر حياة الذل واالستكانة، ورأى املوت شرفاً يف ساحة العزقار، فهذا ا
كانوا أصحاب شجاعة، ومغاوير حرب، وأحالس خيل، وأصحاب جالدة وكانت الفروسية من  -٤

  .أبرز أخالقهم
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إن : حىت كانوا يتمادحون باملوت قتالً، ويتهاجون باملوت على الفراش قال أحدهم ملا بلغه قتل أخيه
قتل أبوه وأخوه وعمه، إنا واهللا ال منوت حتفاً، ولكن قطعاً بأطراف الرماح، وموتاً حتـت   يقتل فقد

  .ظالل السيوف
  وال طُلّ منا حيث كان قتيل... وما مات منا سيد حتف أنفه 
  وليست على غري الظباة تسيل... تسيل على حد الظُباة نفوسنا 

العرض، ومحاية احلرمي، استرخصوا يف سـبيل  وحيث كان العرب ال يقدمون شيئاً على العز وصيانة 
  .ذلك نفوسهم

  :قال عنترة
  أصبحت عن غرض احلتوف مبعزل... بكرت ختوفين احلتوف كأنين 

  ال بد أن أسقى بكأس املنهل... فأجبتها إن املنية منهل 
  ])٥١( [أين امرؤ سأموت إن مل أقتل... فاقين حياءك ال أبا لك واعلمي 

  :على الذلة، قال حصني بن محام املري وكانوا خيتارون املوت
  وال مرتق من خشية املوت سلما... فلست مببتاع احلياة بذلة 

  :وقال عدي بن رعالء الغساين
  إمنا امليت ميت األحياء... ليس من مات فاستراح مبيت 

  سيئاً باله قليل الرجاء... إمنا امليت من يعيش ذليالً 
  ]).٥٢( [ياب الذل فموته يف هذه احلال أفضلفهو يصف من تركته احلرب معاىف يف ث

  :وقال عنترة
  بل فاسقين بالعز كأس احلنظل... ال تسقين ماء احلياة بذلة 
  وجهنم بالعز أطيب مرتل... ماء احلياة بذلة كجهنم 

كانوا مبعزل عن األدواء املدنية والترف الذي حيول دون التحمس للعقيدة والتفاين يف سـبيلها،   -٥
  :لون من األكل ويقولون البطنة تذهب الفطنة ويعيبون الرجل األكول اجلشعفكانوا يق

  ])٥٣( [باعجلهم إذ أجشع القوم أعجل... إذا مدت األيد إىل الزاد مل أكن 
وكانوا أمة نشأت على احلرية واملساواة، مل ختضع حلكومة أجنبية ومل تألف الـرق والعبوديـة    -٦

مم املعاصرة هلم، الذين حرموا من إبداء الرأي فضالً عـن النقـد   واستعباد اإلنسان لإلنسان مثل األ
  .وإبداء املالحظة، يأنفون من الذل ويأبون الضيم واالستصغار واالحتقار

هل تعلمون أحداً من العرب تأنف أمه خدمة أمي؟ : جلس عمرو بن هند ملك احلرية لندمائه وسأهلم
  .نعم أم عمرو بن كلثوم الشاعر الصعلوك: قالوا

فدعا امللك عمرو بن كلثوم لزيارته، ودعا أمه لتزور أمه، وقد اتفق امللك مع أمه أن تقول ألم عمرو 
لـتقم صـاحبة   : ناوليين الطبق الذي جبانبك، فلما جاءت قالت هلا ذلك فقالت: كلثوم بعد الطعام
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ذاله يـا   وا: احلاجة إىل حاجتها، فأعادت عليها الكرة وأحلت، فصاحت ليلى أم عمرو بن كلثـوم 
  ...لتغلب

فسمعها ابنها فاشتد به الغضب فرأى سيفاً للملك معلقاً بالرواق فتناوله وضرب به رأس امللك عمرو 
  :بن هند، ونادى يف بين تغلب وانتهبوا ما يف الرواق، ونظم قصيدة خياطب ا امللك قائالً

  نكون لقيلكم فيها قطينا... بأي مشيئة عمرو بن هند 
  تطيع بنا الوشاة وتزدرينا... رو بن هند بأي مشيئة عم

  مىت كنا ألمك مقْتوينا... ددنا وتوعدنا رويداً 
  : ...إىل أن يقول يف آخر معلقته

  أبينا أن نقر الذل فينا... إذا ما املَلْك سام الناس خسفاً 
  .])٥٤( [القيل هو امللك دون امللك األعظم، والقطني هم اخلدم، والقتو خدمة امللوك

  :أنساب العرب
  .عرب اجلنوب وهم قحطان: ينقسم العرب إىل قسمني

  :وعرب الشمال وهم من ولد نزار بن معد بن عدنان وهم قسمان
ربيعة بن نزار وقد نزل هذا الفرع وسكن شرقا، حيث أقامت عبد القيس يف البحرين، وحنيفـة يف  

وعربت تغلب الفرات فأقامت يف أرض اليمامة، وبنو بكر بن وائل سكنت ما بني البحرين واليمامة، 
  .اجلزيرة بني دجلة والفرات، وسكنت متيم يف بادية البصرة

فقد نزلت سليم بالقرب من املدينة، وأقامت ثقيف يف الطائف، واستوطنت سـائر  : وأما فرع مضر
هوازن شرقي مكة، وسكنت أسد شرقي تيماء إىل غريب الكوفة، وسكنت ذبيان بالقرب من تيمـاء  

  ]).٥٥( [حورانإىل 
حدثتين : وولد الرسول صلى اهللا عليه وسلم من مضر، وقد أخرج البخاري عن كليب بن وائل قال

أرأيت النيب صـلى اهللا عليـه   : قلت هلا«: ربيبة النيب صلى اهللا عليه وسلم زينب بنت أيب سلمة قال
  ]).٥٦[ (»فممن كان إال من مضر؟ من بين النضر بن كنانة: وسلم أكان من مضر؟ قالت

  :مهبط الوحي مكة املكرمة
وهـو  ) أبو قبيس(مكة واد غري ذي زرع عند بيت اهللا احملرم، تشرف عليها جبال جرد وهي جبل 

وهذان اجلبالن هو األخشـبان اللـذان ورد   ) قعيقعان(الذي كانت تسكنه قريش إىل زمن قصي، و
إِنْ شئْت أَنْ أُطْبِـق علَـيهِم   «ذكرمها يف احلديث املخرج يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها 

  .كما سيأيت يف قصة الطائف]) ٥٧( [»األخشبني
وملا قدمت خزاعة من اليمن أخرجت جرهم من مكة وتولت والية البيت، وكان سيدهم عمرو بن 

  .حلي أول من نصب األوثان وأدخل عبادة األصنام إىل العرب وغري دين التوحيد
  :قريش
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بن مالك بن النضر بن كنانة، فقريش من فهر، وما قبله ليس من قريش، وقـد  تنسب قريش إىل فهر 
قريش الظواهر وهم البادية الذين نزلوا اجلبال ظاهر مكة وقريش البطاح : انقسمت قريش إىل قسمني
  .وهم الذين نزلوا بطاح مكة

ودية واجلبال وبعد أن تغلب قصي بن كالب على خزاعة يف والية البيت، مجع قومه من الشعاب واأل
وأنزهلم إىل مكة، فسمي جممعاً، وقسم مكة أرباعاً بني قومه، فسكنوا فيها بعـد أن قطـع قصـي    
األشجار بيده، وكانت قريش اب ذلك، فلما رأته يفعل ذلك أعانوه، وقد تيمنت به فكانـت ال  

  .تعقد أمراً، وال تربم عقداً إال يف داره
  ع اهللا القبائل من فهربه مج... أبونا قصي كان يدعى جممعاً 

وقد اشتهرت قريش بالتجارة، وامتاز رجاالا بالدهاء واحلذق والذكاء يف التعامل مع الناس، ومـع  
القبائل واحلكومات القائمة فقد تألفت الناس وتألفها الناس من أجل ذلك، وقد استفادت قريش من 

اق اآلمنة فيها، مما محل الناس على جلب أمن البيت وتعظيم العرب له يف جناح جتاراا وانتشار األسو
بضائعهم إليها، واالمتيار منها، كما استفادت منه يف رحالا إىل اليمن وإىل الشام، حيث كان الناس 

سكان حرم (و) جريان اهللا(و) آل اهللا(حيترموم ألم أهل احلرم، فقد كانت العرب تنعت قريش بـ 
مييلون إىل السلم وال يركنون إىل احلرب والغزو إال دفاعاً عـن   ، لذا كان أهل مكة)أهل اهللا(و) اهللا

النفس، وهذا الذي أبقى سادا وعظماءها الذين أصبحوا عقبة كؤداً أمام الدعوة، بعكس أهل املدينة 
  .الذين أفنت احلرب مألهم وكرباءهم

  :سكان مكة من غري قريش
عنهم، وخزاعة، وبنو بكر بن عبد منـاة بـن   بنو كنانة وقريش من بين كنانة إال أا ميزت نفسها 

كنانة، واألحابيش وهم حلفاء قريش من بعض قبائل العرب ومن غريهم مثل عضل وبين احلـارث  
فتحالفوا  -وهو جبل بأسفل مكة  -وبين املصطلق، وغريهم، مسوا بذلك حني اجتمعوا بذنب حبشي 

رسى حبشي مكانه، وقيل غري ذلـك أقـوال   باهللا إنا ليد على غرينا ما سجا ليل وأوضح ار، وما أ
  .كثرية

  ).احلليس بن يزيد(و) ابن الدغنة(وكان من سادام 
وقد كان األحابيش من غري العرب وفدوا إىل مكة من احلبشة وما جاورها وبعضـهم قـد تـأثر    

لفوا ، وقد امتزج هؤالء بالعرب وحا»إن هذا من قوم يتأهلون«: بالنصرانية يشهد لذلك قصة احلديبية
  .تلك القبائل فغلبت عليهم تلك التسمية، بسبب حتالفهم مع هؤالء األحابيش، واهللا أعلم

  :دار الندوة
وكانت دار الندوة دار مأل مكة، وجملس سادا ووجوهها وأشرافها وأويل األمر فيها، فلم تكن مبكة 

  .قريشحكومة مهيمنة على الناس وإمنا األمر للمأل واألشراف فيها من شىت بطون 
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عبد العزى وعبد الدار وعبد مناف، وعبد بن قصي، وجعـل  : وقد خلف قصي مجلة من األوالد هم
البنه عبد الدار دار الندوة واحلجابة واللواء والسقاية والرفادة، وبعد ذلك نافسهم بنو عبـد منـاف   

  .وحتالفوا ضدهم يف حلف مسي حلف املطيبني فاقتطعوا منهم السقاية والرفادة
إنا وجدنا آباَءنا علَى أُمة وإِنـا  {: عماء قريش حيافظون على تراث اآلباء وال يبغون به بديالًوكان ز

  ).٢٣:الزخرف(} علَى آثَارِهم مقْتدونَ
فهذا قانوم ودستورهم ومرجعهم، ويف هذا حفاظ على زعامتهم ومصاحلهم اخلاصـة، وهلـذا مل   

الَ أَو لَو جِئْتكُم بِأَهدى مما وجدتم علَيه آباَءكَم قَالُوا إِنا بِما أُرسلْتم بِـه  قَ{: يلتفتوا إىل نداء احلق
، فال يريدون اخلروج على العادة والعرف الذي تعارف عليه الناس مهمـا  )٢٤:الزخرف(} كَافرونَ

ا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اُهللا قَالُوا وإِذَ{: كان يتصف به ذلك العرف من باطل وضالل واحنراف وشر
  ]).٥٨)( [١٧٠:البقرة(} بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه آباَءنا أَو لَو كَانَ آباؤهم ال يعقلُونَ شيئاً وال يهتدونَ

  :االصطفاء
ن نؤمن حتى نؤتى مثْلَ مآ أُوتي رسلُ اللّه اللّه أَعلَم حيـثُ  وإِذَا جآَءتهم آيةٌ قَالُواْ لَ{: قال اهللا تعاىل
هالَتلُ رِسعج١٢٤:األنعام(} ي.(  

وقَالُوا لَوال نزلَ هذَا القُرآنُ {: أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح هلا من خلقه، كقوله تعاىل
لوال نزل : ، يعنون)٣٢-٣١:الزخرف(} عظيم، أَهم يقِْسمونَ رحمت ربكعلَى رجلٍ من القَريتينِ 

أي من مكـة والطـائف،   } من القَريتينِ{هذا القرآن على رجل عظيم كبري جليل مبجل يف أعينهم 
وذلك أم قبحهم اهللا كانوا يزدرون الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه بغيـاً وحسـداً، وعنـاداً    

( } وإِذَا رأَوك إِنْ يتخذُونك إِال هزواً أَهذَا الَّذي بعثَ اُهللا رسوالً{: ستكباراً كقوله تعاىل خمرباً عنهوا
وإِذَا رآك الَّذين كَفَروا إِنْ يتخذُونك إِال هزواً أَهـذَا الَّـذي يـذْكُر    {: ، وقال تعاىل) ٤١: الفرقان

 كُمتهونَآلركَاف منِ همحكْرِ الربِذ مه{: ، وقال تعاىل)٣٦:األنبياء(} و  ـنلٍ مسبِر زِئهتاس لَقَدو
، هذا وهم معترفون بفضله )٤١:األنبياء(} قَبلك فَحاق بِالَّذين سخروا منهم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ

ه، ومنشئه صلى اهللا ومالئكته واملؤمنون عليه، حىت إـم كـانوا   وشرفه ونسبه، وطهارة بيته ومربا
، وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حني سـأله  »األمني«يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه 

هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل : هو فينا ذو نسب قال: وكيف نسبه فيكم؟ قال: هرقل ملك الروم
احلديث بطوله، الذي استدل ملك الروم بطهارة صفاته عليه السـالم  ... ال: أن يقول ما قال؟ قال

  .على صدق نبوته وصحة ما جاء به
بلَغه صلى اهللا عليه وسلم بعض ما «: قَالَ الْعباس: روى اإلمام أمحد عنِ الْمطَّلبِ بنِ أَبِي وداعةَ قَالَ

أَنا محمد بن عبد اللَّه «: أَنت رسولُ اللَّه، فَقَالَ: من أَنا؟ قَالُوا: فَقَالَفَصعد الْمنبر : يقُولُ الناس قَالَ
ي في خيرِ فرقَة، بنِ عبد الْمطَّلبِ، إِنَّ اللَّه خلَق الْخلْق فَجعلَنِي في خيرِ خلْقه، وجعلَهم فرقَتينِ فَجعلَنِ

لَقخو   ب كُمـريـا خا، فَأَنتيب مرِهيي خلَنِي فعا فَجوتيب ملَهعجو ،رِ قَبِيلَةيي خلَنِي فعلَ فَجائـا  الْقَبتي
  ]).٦٠( [صدق صلوات اهللا وسالمه عليه]) ٥٩( [»وخيركُم نفْسا
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إِنَّ اللَّه نظَر في قُلُوبِ الْعباد فَوجد قَلْب محمـد  « :وروى اإلمام أمحد عن عبد اللَّه بنِ مسعود قَالَ
عباد بعد صلى اهللا عليه وسلم خير قُلُوبِ الْعباد فَاصطَفَاه لنفِْسه فَابتعثَه بِرِسالَته، ثُم نظَر في قُلُوبِ الْ

ه خير قُلُوبِ الْعباد فَجعلَهم وزراَء نبِيه يقَاتلُونَ علَى دينِه، فَما رأَى قَلْبِ محمد فَوجد قُلُوب أَصحابِ
  ]).٦١( [»الْمسلمونَ حسنا فَهو عند اللَّه حسن، وما رأَوا سيئًا فَهو عند اللَّه سيئٌ

دارٍ شمأَبِي ع نقُولويف صحيح مسلم عقَعِ ياَألس نلَةَ باثو عمس هأَن صلى اهللا : اد ولَ اللَّهسر تعمس
إِنَّ اللَّه اصطَفَى كنانةَ من ولَد إِسماعيلَ، واصطَفَى قُريشا من كنانةَ، واصـطَفَى  «: عليه وسلم يقُولُ

  ]).٦٢( [»من بنِي هاشمٍ من قُريشٍ بنِي هاشمٍ، واصطَفَانِي
بعثْت من خيرِ «: روى البخاري عن أَبِي هريرةَ رضي اهللا عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ

يهف تي كُنالَّذ نالْقَر نم تى كُنتناً حناً فَقَرقَر منِي آدب ون٦٣( [»قُر.([  
  :لى اهللا عليه وسلمنسبه الشريف ص

بـنِ   محمد بن عبد اللَّه بنِ عبد املُطَّلبِ بنِ هاشمِ بنِ عبد مناف بنِ قُصي ابنِ كالبِ بنِ مـرةَ : هو
ةَ بميزنِ خةَ بانننِ كرِ بضنِ النب كالنِ مرِ بهنِ فبِ بنِ غالب ينِ لؤـنِ   كَعبِ بب ـاسنِ إِلْيرِكَةَ بدنِ م

  ]).٦٤( [مضر بنِ نِزارِ بنِ معد بنِ عدنانَ
( »إن نسبه صلى اهللا عليه وسلم إىل عدنان متفق عليه، يعين عند مجيـع العلمـاء  «: وقال ابن حجر

]٦٥.([  
س إىل معـد بـن   استقام نسب النا«: وقالت عائشة رضي اهللا عنها كما أخرجه الطرباين بسند جيد

  ]).٦٦( [»عدنان
هو : كيف نسبه فيكم؟ فأجاب«: وقد أقر أبو سفيان بعلو نسبه صلى اهللا عليه وسلم حني سأله هرقل

  ]).٦٧( [»فكذلك الرسل تبعث يف نسب قومها: فينا ذو نسب، فقال هرقل
  :أمساؤه صلى اهللا عليه وسلم

أنا حممد، وأنا أمحد، وأنـا  : يل مخسة أمساء«: يف الصحيحني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ]).٦٨( [»املاحي الذي ميحو اهللا يب الكفر، وأنا احلاشر الذي حيشر الناس على قدمي، وأنا العاقب

أنا حممـد،  «: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسمي لنا نفسه أمساء فقال: وعن أيب موسى قال
  ]).٦٩( [»وبة، ونيب الرمحةوأمحد، واملُقَفّي، واحلاشر، ونيب الت

أال تعجبون «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال: ويف البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
  ]).٧٠( [»كيف يصرف اهللا عين شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمماً، ويلعنون مذمماً، وأنا حممد

  فذو العرش حممود وهذا حممد... شق له من امسه ليجله 
  ]).٧١( [»الذي ليس بعده نيب«: يف الترمذي» العاقب« :قوله

والذي يظهر أنه أراد أن يل مخسة أمساء أختص ا مل يسم ا أحد قبلي، أو معظمة «: قال ابن حجر
، وقد ذكر السهيلي أنه مل يتسم أحد قبل النيب »أو مشهورة يف األمم املاضية، ال أنه أراد احلصر فيها
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حمد إال ثالثة، إال أن ابن حجر ذكر أنه ألف كتاباً يف أمسائه صلى اهللا عليـه  صلى اهللا عليه وسلم مب
  ]).٧٢( [وسلم فأوصل من تسمى قبله إىل مخسة عشر

وقد ألفت عدة كتب يف أمسائه وأوصلها بعضهم إىل أكثر من ثالمثائة اسم، لكن كثرياً منها ال يثبت، 
ية مثل من عد من أمسائـه اللبنـة للحـديث    وبعضها من أوصافه، وبعضها مل يرد على سبيل التسم

املذكور الذي أخرجه البخاري يف باب خامت النبيني عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بىن بيتاً فأحسنه وأمجله، إال موضع لبنة من زاوية، «: قال

فأنا اللبنة، وأنا خـامت  : هال وضعت هذه اللبنة؟ قال: يقولونفجعل الناس يطوفون به ويعجبون له و
  ]).٧٣( [»النبيني

كـان  : أبو القاسم، كما ورد ذلك يف الصحيحني عن أنس قال: أما كنيته صلى اهللا عليه وسلم فهو
يا أبا القاسم، فالتفت النيب صلى اهللا عليه وسـلم  : النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السوق، فقال رجل

  ]).٧٤( [»مسوا بامسي، وال تكتنوا بكنييت«: فقال
  :والدته ونشأته صلى اهللا عليه وسلم

ذاك يوم ولدت «: ولد يوم االثنني كما ورد ذلك يف صحيح مسلم ملا سئل عن صيام يوم االثنني قال
  ]).٧٥( [»فيه

ـ : يف عام الفيل وهو أرجح األقوال بل قال خليفة بن خياط ن إسـحاق  إنه امع عليه، وقد ذكر اب
  ]).٧٦( [بدون إسناد أن والدته يف الثاين عشر من ربيع األول

  ]).٧٧( [وتتفق رواية مسلم مع ابن إسحاق يف كون والده مات وهو محل يف بطن أمه
ويف الصحيحني أن ثويبة موالة أيب هلب قامت بإرضاعه صلى اهللا عليه وسلم فعن أم حبيبة أن رسول 

  ]).٧٨( [»أرضعتين وأبا سلمة ثويبة« :اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .كما أرضعته موالته أم أمين وقد أعتقها عليه الصالة والسالم بعدما كرب

وكَانَ من شأْن أُم أَيمن أُم أُسامةَ بنِ زيد أَنهـا كَانـت   «: روى مسلم يف صحيحه قال ابن شهابٍ
بنِ عب اللَّه دبعيفَةً لصصلى اهللا عليـه  و ولَ اللَّهسةُ رنآم تلَدا وفَلَم ،ةشبالْح نم تكَانبِ، وطَّلالْم د

صلى اهللا عليه وسلم فَأَع ولُ اللَّهسر ى كَبِرتح هنضحت نمأَي أُم تفَكَان ،وهأَب فِّيوا تمدعا، وسلم بقَهت
ا زهكَحأَن رٍ ثُمـهأَش ةسمصلى اهللا عليه وسلم بِخ ولُ اللَّهسر فِّيوا تمدعب تفِّيوت ارِثَةَ ثُمح نب دي« )

]٧٩.([  
أما رضاعه من حليمة السعدية يف بين سعد فهذا مما استفاض واشتهر، وقد أخرج ذلك ابن إسحاق 

  .»هولجم«: بسنده وفيه اجلهم بن أيب اجلهم قال عنه الذهيب
رجاهلما ثقات يعين رجال أيب يعلى : لكن القصة رواها أبو يعلى، وابن حبان، والطرباين وقال اهليثمي

وهذا احلديث قد روي من طرق أخر، وهو من األحاديث املشـهورة  «: والطرباين، وقال ابن كثري
  ]).٨٠( [»املتداولة بني أهل السري واملغازي
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: جيد من طريق ابن إسحاق، قال صـلى اهللا عليـه وسـلم    وقد ورد استرضاعه يف بين سعد بسند
  ]).٨١( [»واسترضعت يف بين سعد ابن بكر«

وماتت أمه وعمره ست سنوات، فكفله جده عبد املطلب مث مات بعد سنتني فأوصى به إىل عمه أيب 
  .طالب فكفله عمه وحن عليه ورعاه

فكـان  «اجلاهلية وعاداا السـيئة   وقد شب مع عمه أيب طالب حتت رعاية اهللا وحفظه له من أمور
أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقاً، وأكرمهم خمالطة، وأحسنهم جواراً، وأعظهم حلمـاً وأمانـة،   
وأصدقهم حديثاً، وأبعدهم من الفحش واألذى، ما رؤي مالحياً وال ممارياً أحداً، حىت مساه قومـه  

  .])٨٢( [»األمني، ملا مجع اهللا فيه من األمور الصاحلة
وخالف جاهلية قريش يف أبرز خصائصها كمناسك احلج حيث كانوا يسمون احلمس، ويقفـون يف  
املزدلفة، وال خيرجون من احلرم زاعمني أن أهل احلرم ال ينبغي هلم أن يعظم من احلل كما يعظم من 

  .احلرم
روى ذلك  وأما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد وقف بعرفة مع الناس وخالف طريقة قومه كما

البخاري ومسلم عن جبري بن مطعم حني أضل بعرياً له فذهب يطلبه يف عرفة فرأى النيب صـلى اهللا  
  ]).٨٣( [»هذا واهللا من احلمس فما شأنه ها هنا؟«: عليه وسلم واقفاً فيها مع الناس فقال

  
  :حلف الفضول

ملطيبني حيث تعاقدوا ومل يشهد صلى اهللا عليه وسلم أي حلف لقريش إال حلف الفضول أو حلف ا
مـا  «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فيه على نصرة املظلوم فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  ]).٨٤( [»شهدت حلفاً لقريش إال حلف املطيبني، وما أحب أن يل محر النعم وأين كنت نقضته
وقد جرى هذا احللف قدمياً بعد وحلف املطيبني كان بني بين هاشم وبين أمية وبين زهرة وبين خمزوم 

وفاة قصي وتنازع بين عبد مناف وبين عبد الدار، ومسي حلف الفضول باملطيبني ألن العشائر الـيت  
  ]).٨٥( [حضرا هي اليت حضرت احللف السابق

لقد شهدت يف دار عبد اهللا بن جدعان «: وأخرج احلميدي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
( »يت به يف اإلسالم ألجبت، حتالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وأال يعز ظامل مظلوماًحلفاً لو دع

]٨٦.([  
  :رعي الغنم

ما بعثَ اللَّه نبِيا إِالَّ رعى الْغنم، فَقَالَ «: كان صلى اهللا عليه وسلم يف شبابه يرعى الغنم لقريش وقال
هابح؟ فَقَالَ: أَصتأَنو : ،معكَّةَنلِ مارِيطَ َألهلَى قَرا عاهعأَر ت٨٧( [»كُن.([  

  :دروس وعرب
  :ورعي الغنم يتيح لصاحبه عدة خصال تربوية منها
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على الرعي من طلوع الشمس إىل غروا، نظراً لبطء الغنم يف األكل، فيحتاج راعيها إىل : الصرب -١
  .الصرب والتحمل، وكذا سياسة البشر

يتقدم وبعضها يتأخر وبعضها يذهب مشاالً وبعضها جنوباً، فإن كـان الراعـي    فبعضها: احللم -٢
  .غضوباً مجعها بعد شتاا بصورة مرعبة فتبقى جمتمعة خائفة ال تأكل ختشى من عصا الراعي

  .على مجع شتاا بعد رعيها بدون أذى يلحق ا، أو نقص يف غذاء يصيبها: األناة والقدرة -٣
ففيها الصغري والضعيف واهلرم، فيحتاج منه إىل لني ورأفة ا حىت تلحق : بالضعيف الرأفة والعناية -٤

  .بصواحبها وترعى مثلهن، وكذا سياسة البشر
والبحث عنها ونصحها يف ذلك وجتنيبها مواطن اجلدب واهللكة، وكذا : ارتياد أماكن اخلصب -٥

واطن اخلري وجتنيبهم مواطن اهللكـة،  سياسة البشر حتتاج إىل بذل اجلهد والنصح هلم يف توريدهم م
وحتسني معاشهم وما حيتاجونه من رزق حالل، وجتنيبهم األرزاق احملرمة اليت تسبب هلم الـويالت  

  .والفساد، وتوزيع الثروة عليهم كل على حسبه وقدرته وجهده
عليـه   يف رعي الغنم وهو أمر ظاهر وقد ورد يف صحيح مسلم أن رسول اهللا صلى اهللا: التواضع -٦

يا رسـول  : فقال رجل» ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من كرب«: وسلم قال
إن اهللا مجيل حيب اجلمال، الكرب بطر احلق «: اهللا الرجل حيب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنا؟ فقال

  ]).٨٨( [»وغمط الناس
تفكر يف خلق السموات واألرض حيـث  ورعي الغنم من أعظم الفرص يف اخللوة باهللا تعاىل وال -٧

  ...السماء بنجومها، واألرض جبباهلا وأشجارها وأنعامها
إن اهللا تعاىل قادر على أن يغين حممداً صلى اهللا عليه وسلم عن رعي الغنم، ولكن هذه تربية لـه   -٨

  .وألمته لألكل من كسب اليد
أن يستغين عن مـا يف أيـدي    ورعي الغنم نوع من أنواع الكسب باليد وصاحب الدعوة جيب -٩

الناس وال يعتمد بدعوته عليهم، فبذلك تبقى قيمته وترتفع مرتلته، ويبتعد عن الشبه والتشكيك فيه، 
ويتجرد يف إخالص العمل هللا تعاىل، ويرد شبه الطغاة والظلمة الذي يصورون للناس أن األنبياء أرادوا 

هكذا يقول فرعون ملوسى، ونظراً ) ٧٨:يونس(} اُء في اَألرضِوتكُونَ لَكُما الكبرِي{: الدنيا بدعوم
لسيطرة حب الدنيا وحطامها على عقوهلم يظنون أن أي تفكري وأي حركة مراد به الـدنيا، وهلـذا   

} قُلْ ما سأَلْتكُم من أَجرٍ فَهـو لَكُـم  {: قالت األنبياء عليهم السالم ألقوامهم مبينة استغنائها عنهم
  ).٢٩:هود(} ويا قَومِ ال أَسأَلُكُم علَيه ماالً إِنْ أَجرِي إِال علَى اِهللا{، )٤٧:سبأ(

ما أَكَلَ أَحـد  «: روى البخاري عنِ الْمقْدامِ رضي اهللا عنه عن رسولِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ
( »يده، وإِنَّ نبِي اللَّه داود علَيه السالم كَانَ يأْكُلُ من عملِ يدهطَعاماً قَطُّ خيراً من أَنْ يأْكُلَ من عملِ 

]٨٩.([  
والشك أن االعتماد على الكسب احلر تكسب اإلنسان احلرية التامة والقدرة على قول كلمة احلـق  

  .والصدع ا



 ٤٧٨

اضة يف حقهم، فهذا عمر يشغله وكان أصحاب رسول اهللا يتاجرون ويعملون بأيديهم وال يعترب غض
الصفق باألسواق عن حضور بعض جمالس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما يف حديث أيب موسى 

أَخفي هذَا علَي من أَمرِ رسولِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم، أَلْهانِي الصفْق بِاَألسواقِ يعنِي «يف االستئذان 
  ]).٩٠( [»تجارةالْخروج إِلَى 

كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نام حق مـن حقـوق اهللا مل   «: ويف البخاري عن قتادة
  ]).٩١( [»تلههم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا حىت يؤدوه إىل اهللا

( »كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمـال أنفسـهم  «: وتقول عائشة رضي اهللا عنها
]٩٢.([  

  :اجه صلى اهللا عليه وسلم خبدجيةزو
ذكر ابن إسحاق قصة يف زواجه صلى اهللا عليه وسلم خبدجية وخروجه يف جتارا بغري إسناد ومل يثبت 
أحد من األئمة هذه القصة، وأما الزواج من حيث هو فهو ثابت قطعاً كما يف الصحيحني وغريمها، 

أن عمرها مثان وعشرون، يرى الواقدي : قواختلف يف عمرها حني تزوجها، فبينما يرى ابن إسحا
أن عمرها أربعون، بينما تتجه الروايات إىل أن عمره صلى اهللا عليه وسلم كان مخساً وعشرين سنة 

  ]).٩٣( [حني تزوجها
  :حتكيمه يف وضع احلجر

ومما يدل على صيانته ومكانته عند الناس رضاهم حبكمه حني حكموه يف احلجر األسـود بعـد أن   
أَولَ رجلٍ يطْلُع من الْفَج فَجاَء النبِي صلى اهللا : اجعلُوا بينكُم حكَماً قَالُوا: فَقَالُوا«: يف رفعه تنافسوا

ـ  : عليه وسلم فَقَالُوا عم يـهاحوذُوا بِنفَأَخ مهطُونا بعد بٍ ثُمي ثَوف هعضفَو ،فَقَالُوا لَه نياَألم اكُمأَت ه
  ]).٩٤( [»فَوضعه هو صلى اهللا عليه وسلم

  :املصادر واملراجع
صاحل أمحد العلي، دار الكتـب  : تعريب/ للحافظ السخاوي  -اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ  -١

  .العلمية، بريوت، لبنان
  .دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان/ لإلمام البخاري  -األدب املفرد  -٢
م، مكتبة املعـارف، بـريوت،   ١٩٧٧الطبعة الثانية، عام / للحافظ ابن كثري  -ة والنهاية البداي -٣

  .لبنان
حتقيق حممد جة األثري، دار / حممود شكري األلوسي  -بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب  -٤

  .الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية
قيق حممد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانيـة، دار  حت/ أليب جعفر الطربي  -تاريخ األمم وامللوك  -٥

  .هـ، بريوت، لبنان١٣٨٧سويدان، عام 
  .تاريخ األمم وامللوك= تاريخ الطربي 



 ٤٧٩

الطبعة السـابعة، عـام   / للشيخ حممد ناصر الدين األلباين  -ختريج أحاديث فقه السرية للغزايل  -٦
  .هـ، دار الكتب احلديثة١٩٧٦

حتقيق حممود الطحان، طبعة عام / للخطيب البغدادي  -اوي وآداب السامع اجلامع ألخالق الر -٧
  .هـ، مكتبة املعارف، الرياض١٤٠٣

عبد املعطي القلعجي، الطبعة األوىل، عام : حتقيق/ للبيهقي  -دالئل النبوة ومعرفة أحوال الشريعة  -٨
  .هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان١٤٠٥

  .حتقيق حممد سعيد مولوي، الطبعة الثانية، املكتب اإلسالمي، بريوت/ ديوان عنترة بن شداد  -٩
  .هـ، مكتبة دار الفتح، دمشق١٤٠١الطبعة الثالثة، عام / لسليمان الندوي  -الرسالة احملمدية  -١٠
حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، / لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين  -السنن  -١١

  .السنة النبويةدار إحياء 
  .طبعة دار إحياء السنة النبوية/ لإلمام عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي  -السنن  -١٢
  .حتقيق أمحد شاكر وآخرين، طبعة املكتبة اإلسالمية/ لإلمام حممد بن عيسى الترمذي  -السنن  -١٣
هـ، ١٣٩٥طبعة عام حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، / لإلمام حممد بن يزيد بن ماجه -السنن  -١٤

  .دار إحياء التراث العريب
هــ، دار  ١٤٠٣حتقيق مصطفى عبد الواحد، طبعة عام / للحافظ ابن كثري  -السرية النبوية  -١٥

  .املعرفة، بريوت، لبنان
  .هـ، دار الشروق، جدة١٣٩٧الطبعة األوىل، عام / أليب احلسن الندوي  -السرية النبوية  -١٦
حتقيق مصطفى السقا وآخرين، طبعة دار إحياء التراث العـريب،  / بن هشام ال -السرية النبوية  -١٧

  .بريوت، لبنان
حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، صور مقتبسة من القرآن الكرمي وحتليالت ودراسات قرآنية  -١٨
  .هـ مطبعة مصطفى البايب احلليب وشركاه، مصر١٣٨٤الطبعة الثانية، عام / حملمد عزة دروزة  -

هـ، مكتبة العلوم واحلكم، ١٤١٢طبعة عام / ألكرم ضياء العمري  -السرية النبوية الصحيحة  -١٩
  .املدينة املنورة

للـدكتور   -السرية النبوية يف الصحيحني عند ابن إسحاق، دراسة مقارنة يف العهد املكـي   -٢٠
  .رسالة دكتوراه مكتوبة على اآللة الكاتبة/ سليمان بن محد العودة 

  .دار مكتبة احلياة، بريوت/ للزوزاين احلسني بن أمحد  -ح املعلقات السبع شر -٢١
  .طبعة مؤسسة قرطبة/ للقلقشندي  -صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء  -٢٢
املطبوعة مع فتح الباري، حتقيـق حمـب الـدين    / صحيح اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري  -٢٣

  .اخلطيب، املكتبة السلفية، القاهرة
حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، الطبعة األوىل، عام / يح اإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري صح -٢٤

  .هـ، دار إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان١٣٧٤



 ٤٨٠

هــ، دار النفـائس،   ١٤٠٦الطبعة السادسة، عام / ألمحد عادل كمال -الطريق إىل املدائن  -٢٥
  .بريوت، لبنان

هـ، دار ابن اجلوزي، ١٤١٠الطبعة األوىل، عام / ن بن فهد العودة لسلما -الغرباء األولون  -٢٦
  .الدمام

حتقيق حمب الـدين اخلطيـب،   / البن حجر العسقالين  -فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -٢٧
  .هـ، املكتبة السلفية، القاهرة١٤٠٠الطبعة الثانية، عام 

التراث يف مؤسسة الرسـالة، الطبعـة   حتقيق مكتب حتقيق / للفريوزآبادي  -القاموس احمليط  -٢٨
  .هـ، بريوت، لبنان١٤٠٧الثانية، عام 

  .هـ، دار صادر، بريوت، لبنان١٣٠٠الطبعة األوىل، عام / البن منظور  -لسان العرب  -٢٩
  .تصدر عن املنتدى اإلسالمي بلندن -هـ شهر صفر ١٤٠٧سنة  -العدد الثاين / جملة البيان  -٣٠
هـ، دار الكتاب العـريب،  ١٤٠٢الطبعة الثالثة، عام / للهيثمي -الفوائد  جممع الزوائد ومنبع -٣١

  .بريوت
  .دار الكتاب العريب، بريوت/ للحاكم  -املستدرك على الصحيحني  -٣٢
  .هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان١٣٩٨الطبعة الثانية، عام / لإلمام أمحد  -املسند  -٣٣
حتقيق كامل كامل بكـري وعبـد   / لطاش كربي زادة  -مفتاح السعادة ومصباح السيادة  -٣٤

  .الوهاب أبو النور، مطبعة االستقالل الكربى ودار الكتب احلديثة، القاهرة
م، دار العلـم  ١٩٧٦الطبعة الثانية، عام / جلواد علي  -املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم  -٣٥

  .للماليني، بريوت، ومكتبة النهضة، بغداد
  حتقيق علي حممد البجاوي، الطبعة/ لإلمام الذهيب  -عتدال يف نقد الرجال ميزان اال -٣٦

  .هـ، دار املعرفة، بريوت١٣٨٢األوىل، عام 
________________________________________  

  ).٤/٣٨٩(لسان العرب ]) ١( [
] )١/٢٥١]) (٢.(  
  ).٢/١٩٥( ، وانظر اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع)٣/٢٤٢(البداية ]) ٣( [
  ).٢/١٩٥(اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]) ... ٤( [
  ).٢/١٩٥(اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]) ... ٥( [
  .الرسالة احملمدية، احملاضرة األوىل: انظر]) ٦( [
  ).٢٤٦٧١ح(مسند أمحد ]) ٧( [
  ).٤٠٨ح(صحيح مسلم ]) ٨( [
  .لة احملمديةاحملاضرة الثالثة من الرسا: انظر]) ٩( [
  ).٥٢١ح(، ومسلم -واللفظ له-) ٤٣٨ح(رواه البخاري ]) ١٠( [



 ٤٨١

  .احملاضرة الثانية من الرسالة احملمدية: انظر]) ١١( [
  ).٣٦٠\٨(رواه البخاري انظر فتح الباري ) ١(

، والبيهقي يف )٢١٠:ص(رواه يونس بن بكري يف زوائده على السري واملغازي البن إسحاق ]) ١٣( [
  لنبوةدالئل ا

  )).إسناده حسن ): (( ٩٣:ص(، وقال يف الغرباء )٢/٢٠٧(
  ).٣٤٦١ح(صحيح البخاري ]) ١٤( [
 ٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠ح(، وابن ماجـة  )٣٦٦٠ح(، وأبو داود )٢٦٥٧ح(رواه الترمذي ]) ١٥( [

  ).٢٢٨ح(، والدارمي )٦٢٩٣٧، ٤١٤٦ح(، وأمحد )٣٠٥٦، ٢٣٦
  .رابعة لسليمان الندويالرسالة احملمدية، احملاضرة ال: انظر]) ١٦( [
  .راجع فهرس السرية النبوية صور مقتبسة من القرآن الكرمي حملمد عزة دروزة]) ١٧( [
  ).٥٢٧:ص)) (اإلعالن بالتوبيخ (( ذكرمها السخاوي يف كتابه ]) ١٨( [
  ).١٢٦٧:ص(، والقاموس احمليط )١١/١٢٩(لسان العرب : انظر]) ١٩( [
، ومسـلم يف اإلميـان   )٣٠ح(باب املعاصي من أمر اجلاهلية  - رواه البخاري يف اإلميان]) ٢٠( [

  ).١٦٦١ح(
  ).١٦٥٦ح(، ومسلم )٢٠٣٣ح(رواه البخاري يف االعتكاف ]) ٢١( [
  ).٥٥٢١ح(رواه البخاري يف النكاح ]) ٢٢( [
  ).١٧ -١/١٥(بلوغ األرب : انظر). ١٩٢٠ح(، ومسلم )٣٦٤٠ح(رواه البخاري ]) ٢٣( [
  ).٢٣٢٩٨ح(املسند : انظر]) ٢٤( [
  ).٢٥:ص(السرية للندوي من أوهلا إىل : انظر]) ٢٥( [
  ).٤٠٢٧ح(صحيح البخاري ]) ٢٦( [
  ).٣٢٦٥ح(صحيح مسلم ]) ٢٧( [
  ).٢٨٥٦ح(صحيح مسلم ]) ٢٨( [
  ).٢/٢٧٥،٣١٦(املسند ]) ٢٩( [
ويف سنده عمرو بن جممع وهو ضعيف، وإبراهيم اهلجري وهـو لـني   ) ١/٤٦٦(املسند ]) ٣٠( [

  .احلديث
  ).٤٨٥٩ح(انظر صحيح البخاري ]) ٣١( [
  ).٣٤٨٣(صحيح مسلم ]) ٣٢( [
  ).٢٤٤-٢/١٩٤(بلوغ األرب : انظر]) ٣٣( [
  ).٧٣-٣/٣٦(بلوغ األرب ]) ٣٤( [
  ).٧٦-٣/٣(، )٣٦٩-٢/٣٠١(، )٥٥-٢/٥٢(بلوغ األرب : انظر]) ٣٥( [
  ).٢٨٦٥ح(صحيح مسلم ]) ٣٦( [



 ٤٨٢

  ).٣٠٠-٢/٢٨٦(بلوغ األرب ]) ٣٧( [
  ).١٢:ص(السرية للندوي  ])٣٨( [
  ).٤٠-١/٣٩(بلوغ األرب ]) ٣٩( [
  ).١/٣٧(بلوغ األرب ]) ٤٠( [
  ).١/٣٣(بلوغ األرب ]) ٤١( [
  ).٩٨-١/٤٦(بلوغ األرب : انظر عن كرم العرب]) ٤٢( [
  ).١/٣٧٧(بلوغ األرب ]) ٤٣( [
  ).١/١٤٩(بلوغ األرب ]) ٤٤( [
  ).٧ح(صحيح البخاري ]) ٤٥( [
  ).١/١٥٠(ب بلوغ األر]) ٤٦( [
  ).١٩٧٨ح(رواه مسلم ]) ٤٧( [
  ).١٤٠-١/١٢٢(بلوغ األرب : انظر عن وفاء العرب]) ٤٨( [
  .جملة البيان، العدد الثاين]) ٤٩( [
  ).١/٣٩٣(، صبح األعشى )٢/٢٠٧(تاريخ الطربي : انظر عن يوم ذي قار]) ٥٠( [
  ).٢٥٢ص(ديوان عنترة ]) ٥١( [
  ).١٢٠-١/١٠٣(األرب انظر عن شجاعة العرب بلوغ ]) ٥٢( [
  ).١/٣٧٧(بلوغ األرب ]) ٥٣( [
  )٢١٣ -١٩٤:ص(شرح املعلقات : انظر]) ٥٤( [
  ).٤٠:ص(الطريق إىل املدائن : انظر]) ٥٥( [
  ).٦/٦٠٧(فتح الباري ]) ٥٦( [
  ).١٧٧١ح(، ومسلم )٣٢٣١ح(رواه البخاري ]) ٥٧( [
  .)٧٦-٤/٥(انظر املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ]) ٥٨( [
  ).١٧٩١ح(املسند ]) ... ٥٩( [
  ).٣٣٢\٣(تفسري ابن كثري ]) ... ٦٠( [
  ).٣٩٧\١(املسند ]) ٦١( [
  ).٢٢٧٦ح(صحيح مسلم ]) ٦٢( [
  ).٣٢٩٣ح(صحيح البخاري ]) ٦٣( [
باب مبعث النيب صلى اهللا عليـه وسـلم، الفـتح     -أخرجه البخاري يف مناقب األنصار ]) ٦٤( [

  .بدون إسناد) ٧/١٩٩(
  ).٦/٦١١(فتح الباري  ])٦٥( [
  ).٦/١١٦(فتح الباري ]) ٦٦( [
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  ).٧ح(أخرجه البخاري يف بدء الوحي ]) ٦٧( [
  ).٤/١٨٢٨(، وصحيح مسلم )٦/٦٤١(فتح الباري ]) ٦٨( [
  ).٤/١٨٢٨(رواه مسلم ]) ٦٩( [
  ).٣٥٣٣ح(صحيح البخاري ]) ٧٠( [
  ).٦/٦٤٤(فتح الباري ]) ٧١( [
  ).٦/٦٤٢(فتح الباري ]) ٧٢( [
  ).٦٤٥-٦/٦٤٤(فتح الباري ]) ٧٣( [
  ).٦/٦٤٧(، الفتح )٢١١٠(، ومسلم )١١٠ح(رواه البخاري ]) ٧٤( [
  ).٢/٨١٩(صحيح مسلم ]) ٧٥( [
  ).١/٩٦(السرية الصحيحة ]) ٧٦( [
  ).٣/١٣٩٢(رواه مسلم ]) ٧٧( [
  ).٢/١٠٧٢(أخرجه مسلم ]) ٧٨( [
  ).٣/١٣٩٢(صحيح مسلم ]) ٧٩( [
) ٨/٢٢١(، وجممع الزوائد )١/٤٢٦(، وميزان االعتدال )١/١٧١(شام السري البن ه: انظر]) ٨٠( [

، والسرية الصحيحة )١١٩-١١٨:ص(، السرية النبوية يف الصحيحني )١/٢٢٨(والسرية البن كثري 
  ).١٠٢-٩٨:ص(

  ).١/٢٩٩(، وسرية ابن كثري )١/١٧٥(سرية ابن هشام ]) ٨١( [
  ).١/٢٤٩(سرية ابن كثري ]) ٨٢( [
انظر إىل كتاب مسائل اجلاهلية ) ١٢٢٠ح(، وصحيح مسلم )١٦٦٤ح(بخاري صحيح ال]) ٨٣( [

  .اليت خالفهم فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
، واحلاكم ووافقـه الـذهيب   )٥٧٠ح(، والبخاري يف املفرد )١٩٣-١/١٩٠(رواه أمحد ]) ٨٤( [

  ).٧٥:ص(، وصححه األلباين يف فقه السرية )٢/٢١٩(
  ).١١٢:ص(حة السرية الصحي]) ٨٥( [
  ).١/٢٥٨(السرية ابن كثري ]) ٨٦( [
  ).٢٢٦٢ح(رواه البخاري ]) ٨٧( [
  ).٩١ح]) (٨٨( [
  ).٢٠٧٢ح]) (٨٩( [
  ).٢١٥٣(، ومسلم )٢٠٦٢ح(رواه البخاري ]) ٩٠( [
  ).٢٠٦٢ح(باب التجارة يف البز  -كتاب البيوع ]) ٩١( [
  ).٢٠٧١ح(رواه البخاري ]) ٩٢( [
  ).١١٢:ص(، والسرية الصحيحة )١/٢٦٥( السرية البن كثري]) ٩٣( [
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سرية : ، وصححه ووافقه الذهيب، وانظر)٣/٤٥٨(، واحلاكم )٣/٤٢٥(رواه اإلمام أمحد ]) ٩٤( [
  ).١/٢٠٩(ابن هشام 

========================  
  مدير مركز التنوير البد من وقف احلوار مع الفاتيكان

  
  

  عبد الرمحن أبو عوف:حوار
  . للهيئات املسيحية وراء احلملة اجلائرة ضد نبينا عليه الصالة والسالماالختراق الصهيوين -
  .احلملة أعادت العالقة مع الغرب إىل املربع صفر وعرقلت حماوالت التقارب واحلوار -
  .إنشاء كليات للسنة النبوية وتفعيل دور املراكز ضرورة حتمية -
  .لسنة املطهرةرموز التغريب يف العامل اإلسالمي أكرب خطر على ا -

يف حوار مثري أكد الكاتب الصحفي أبو إسالم أمحد عبد اهللا مدير مركز التنوير اإلسالمي أن أمتنـا  
-اإلسالمية مطالبة كلها بالتصدي للحملة الظاملة اليت تشنها جهات كنسية غربية على رسولنا الكرمي 

سسي منسق تشترك فيـه مجيـع   وأن يكون تصدينا هلذه احلملة بأسلوب مؤ -صلى اهللا عليه وسلم
اهليئات اإلسالمية الرمسية، وأن تنسق هذه اجلهات فيما بينها محلة جتب هذه االامات الظاملة عـن  

عرب ندوات ومؤمترات يشترك فيها علماء املسلمني مع رجـال الـدين    -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
صلى -اوالت اإلساءة الداخلية لرسولنا املسيحيني إلظهار افت هذه االامات، وكذلك التصدي حمل

حتملـه  ) مليون ضد حممـد (وسنته اليت يقوم ا االجتاه العلماين، وأن نواجه محلة  -اهللا عليه وسلم
  مواجهة مليار مسلم مع الرسول

وشدد أبو إسالم على ضرورة مقاطعة حوار األديان الذي يتم حاليا بني جهات إسالمية مع الفاتيكان 
  .نائس العاملي كأقل موقف نواجه به احلمالت الظاملة ضد نبينا عليه الصالة والسالموجملس الك

  ..وقضايا مثرية وعديدة نناقشها مع أيب إسالم يف السطور التالية
  كيف تنظر إىل هذه احلمالت املغرضة؟.. تشن جهات كنسية محلة ظاملة ضد نبينا الكرمي

-يون ينتمون بصورة غري مباشرة للفاتيكان ضد الرسول هذه ليست أول حماولة يقوم ا قساوسة غرب
؛ فالكنيسة الغربية ومنها الفاتيكان ال تعترف بنيب اإلسالم، ونظرم إليه تقتصر -صلى اهللا عليه وسلم

  .إىل كونه مصلحا وليس نبيا مرسالً
شق النساء، وأخرى وهذه احلملة تأيت كحلقة يف مسلسل العداء للنيب؛ فتارة يتهمونه بأنه مزواج ويع

باجلمود والتطرف، وثالثة بأنه إرهايب نشر دعوته بالسيف وليس باإلقناع واحلوار، وأنه اعتمد علـى  
-جمموعة من القتلة وسفاكي الدماء لنشر هذه الدعوة؛ عالوة على محلتهم الشديدة على زوجاتـه  

تعد سابقة خطرية للفاتيكان الذي واامهن بأفظع االامات، واحلمالت الظاملة اليت  -رضي اهللا عنهن



 ٤٨٥

مل نتعود منه هذا التهور وموقفه من الرسول كان ال يتعدى عدم االعتراف بنبوته، ولكن مل نعهد منه 
  .وتشويه صورته -صلى اهللا عليه وسلم-اإلساءة املباشرة إىل الرسول 

  مواجهة الفاتيكان
ة السحيقة؛ فكيف نواجهها؟إذًا ما دام الفاتيكان وقساوسته قد تورطوا يف هذه اهلو  

وقف حـاالت  : هي -صلى اهللا عليه وسلم-أول خطوة نواجه ا هذه احلملة الظاملة على الرسول 
احلوار اليت جتريها العديد من اهليئات اإلسالمية مع الفاتيكان، وعلى رأسها األزهر الشريف ورابطـة  

ثة؛ حيث يستغل الفاتيكان هذه اجلوالت من العامل اإلسالمي والس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغا
  .احلوار لتحسني صورته وإظهاره بأنه مؤسسة للمودة والتسامح مع اآلخر

دحض هذه املؤامرات، وشن محلة إعالمية كبرية ملواجهتها عرب إظهار زيفها وعقد : وثاين خطوة هي
، وإظهار مساحته وأخالقه -وسلمصلى اهللا عليه -الندوات واملؤمترات اليت تظهر الوجه احلقيقي للنيب 

العالية وإحسانه إىل اآلخر؛ خصوصا النصارى واليهود، وطبع كتب مبختلف اللغات ترسم الصـورة  
احلقيقية للنيب؛ فأوروبا رغم تقدمها العلمي والتكنولوجي جتهل أبسط املعلومات عن اإلسالم و نبينا 

عظيم إليهم بلغتهم، والتأكيد هلم أن العـداء للـنيب   الكرمي؛ لذا يفضل أن نوجه محلتنا ملناصرة نبينا ال
وأن احترام األنبياء والرسل مـن  ، خمالف ألبسط القواعد املسيحية اليت تنادي بالتسامح وقبول اآلخر

  .أبسط تعاليم املسيح واملسيحية
  اختراق صهيوين

  برأيك هل تقف جهات صهيونية وراء هذه احلملة؟
ملسيحية وعلى رأسها الفاتيكان منذ مدة طويلة، وال أسـتبعد أن  هناك اختراق صهيوين للمؤسسات ا

تقف هذه اجلهات املشبوهة وراء احلملة على نبينا العظيم لتشويه صورة ديننا احلنيـف، وميكـن أن   
يكون خلفها التيار الصهيوين املسيحي الذي يرى أن نصرة اليهود وهيمنتهم على أمتنا اإلسالمية تأيت 

ومما يزيد من يقيين بتورط جهات خارجية يف . املسيح، وهذا من أسوأ صور التطرفتنفيذًا لتعليمات 
هذه احلملة أن الفاتيكان طوال تارخيه مل يقدم على خطوة كهذه، وهي ما تعد سقطة مزرية للفاتيكان 

تعيد العالقـة بـني العـامل     -صلى اهللا عليه وسلم-تؤثر كثريا على مصداقيته؛ فاحلملة على حممد 
سالمي واملسيحية إىل املربع صفر، وتعيدنا عموما إىل أجواء احلرب الصليبية اليت شنتها القـوات  اإل

الصليبية بدعم من الكنيسة، كما أنه يتسبب يف وأد حماوالت التقارب وجوالت احلوار اليت جرت بني 
  .املؤسسات اإلسالمية واملسيحية يف السنوات املاضية

  جهد قاصر
مسلمني مواجهة مثل هذه احلمالت؛ خصوصا أن هناك محـالت علمانيـة   ولكن كيف نستطيع ك

  مغرضة يف الداخل تستهدف النيب وسنته؟
الرد على محلة كهذه يتطلب جهدا مؤسسيا وليس شخصيا، وأن تقوم به جهات كربى كـاألزهر  

ينة، وأن يتم التنسيق ورابطة العامل اإلسالمي ومنظمة املؤمتر اإلسالمي وغريها من املراكز العلمية الرص
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بني هذه اجلهات للتصدي هلذه احلمالت املشبوهة، وهذا يتطلب جهدا كبريا، وأن يركز هذا اجلهد 
على وقف احلمالت الداخلية اليت تشن هجوما شديدا على الرسول وسنته ممن يطلق علـيهم اسـم   

خصوصا، وأن تكون  -ليه وسلمصلى اهللا ع-الذين يسيئون إىل اإلسالم عموما ورسوله " القرآنيني"
ومن األسف حاليا أن الـدعاة إىل  . أفعال النيب وأقواله نرباسا لنا يف حياتنا، أي تصبح أسلوب حياة

اإلسالم ال يركزون يف دعوم على اهلدي الظاهر وال يركزون على سنن النيب وأفعاله؛ بل يبتعدون 
  .عنها حىت ال يتهمهم أحد بالغلو والتطرف

ضرورة التصدي لالجتاه العلماين الذي يعمل على تشويه صورة نبينا كلمـا سـنحت لـه     وكذلك
الفرصة، علينا أن نقف ونتصدى هلذه اهليئات ومما يؤسف عليه أن هناك جهات عديـدة مهمتـها   
الدفاع عن النيب وسنته ومنها مراكز دراسات السنة املوجودة يف العديد من الدول العربية واإلسالمية 

ذه املراكز رغم تعددها ونشاطها إال أن جهدها قاصر، ومل حتقق األهداف اليت أنشئت من أجلها وه
للدفاع عن الرسول وسنته، واكتفت بعقد املؤمترات والندوات اليت يتحدث فيها علمـاء مسـلمون   

ولنا لعلماء مسلمني، ومل تعمل على إعطاء جهدها طابعا خارجيا يتصدى للمؤمترات الغربية على رس
عرب مشاركة مفكرين وعلماء ومفكرين غربيني؛ فنحن نظل نتحاور مع أنفسنا وال نوجـه حـديثنا   

  !.للغرب، وهذا خطأ كبري
أما األوساط الشعبية واإلسالمية؛ فعليها واجب كبري لنصرة الرسول واستغالل التقدم التكنولـوجي  

صلى اهللا عليه -هر املناصر لنبينا لفضح مؤامرات الغرب ضد رسولنا وديننا، وبذل جهد للظهور مبظ
، وعدم إعطاء الفرصة لتيار ازامي ينتشر بني األمة يدعي أن جتاهل هذه احلمالت يطفئهـا،  -وسلم

  !وهذا خطأ فظيع؛ فالغرب إذا وجدنا نتهاون مع كرامة نبينا فسيستمر يف غيه
  السم يف العسل

  كيف ذلك؟.. مية خصوصا الرمسيةحتدثت كثريا عن االختراق الغريب ملؤسساتنا اإلسال
فعالً هناك اختراق مسيحي للمؤسسات الرمسية؛ فعلماء هذه املؤسسات حياولون استرضاء املؤسسات 
الدينية الغربية ويظهرون إعجام بالنمط الغريب وحياولون تسويق النمط الغريب إلينا على طريقة السم 

دثون أن الغرب أصبح الوصي على اإلسالم، وأن يف العسل لدرجة أن العديد من شيوخ اإلسالم يتح
االستفادة منه أفضل لنا، وأن املواجهة لن تكون يف مصلحتنا، وأحسب أن هذه الظـاهرة بـدأت   
تتكرس بشدة يف األيام األخرية؛ حيث أصبح بعض علماء السلطان يعملون وكالء للغرب، ويسعون 

ا يتندرون على فكرنا األصيل ويصـمون ثوابـت   ليكونوا رموزا للتغريب يف حياتنا، بل إم أصبحو
إسالمية بالتخلف واجلمود، وهذه كارثة إذا مل حناول التصدي هلا ووأدها حاليا فسوف نعاين األمرين 

  !.منها يف املستقبل
  مزيداً من التفاعل للدفاع عن رسولنا صلى اهللا عليه وسلم

  هـ٢٩/١٢/١٤٢٦نشرت جريدة الرياض يف 
  ربيع احلرف
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  من التفاعل للدفاع عن رسولنا صلى اهللا عليه وسلم مزيداً
  نورة خالد السعد. د

م والرسوم الساخرة برسولنا الكـرمي  ٢٠٠٥سبتمرب  ٣٠ه املوافق ١٤٢٦شعبان  ٢٦منذ يوم اجلمعة 
والدفاع عن نشرها بدعوى ) جيالندز بوسطن(صلى اهللا عليه وسلم منشورة يف الصحيفة الدامناركية 

  !!حرية الرأي
دعم هذا الرأي ملكة الدامنارك ورئيس الوزراء الدامناركي بل ان احلكومة الدامناركية كما نشر يف وي

ذي احلجة على لسان رئيس وزرائها حتاشت الرد على النقد  ٢٥موقع اإلسالم ديين يف يوم االربعاء 
ة األمم املتحدة دولة إسالمية تقدمت باحتجاج إىل هيئ ٥٧املقدم إليها من األمم املتحدة وقد كانت 

  .خبصوص الرسومات املسيئة لسيد البشرية حبيبنا حممد صلى اهللا عليه وسلم
يف لقاء له مع جريدة اليوالندبوسـنت ان علـى احلكومـة    ) دور دياين(وأكد مبعوث األمم املتحدة 

الدامناركية ان تتخذ موقفاً من هذا املوضوع، ولكن هذا الطلب رفض من قبـل رئـيس الـوزراء    
م بأنه من اخلطـأ ان تقـوم   ٢٤/١/٢٠٠٦املوافق  ٢٤/١٢مناركي وقال يف تصرحيه يوم الثالثاء الدا

حكومة دميوقراطية بتقييم عمل الصحافة ويرى ان احلكومة لن تضع نفسها يف موقع احلكم ألن هذا 
ان  ويف الوقت نفسه أكد هذا الـرئيس الـدامناركي  !! يتطلب تفرغاً تاماً ملا تقدمه الصحافة اليومية

واا ال تشعر بأا أساءت حلقوق اإلنسان يف هذا !! حكومته مرتاحة لطريقة تعاطيها مع هذه القضية
لقد قمنا بتقدمي شرح واضح ومفصل عن كيفية تعاملنا ومحايتنا حلقـوق اإلنسـان   : ويقول!! اال

قوق اإلنسـان  واألقليات مؤكداً ان هذا الشرح يتماشى مع التطلعات اليت ينشدها مسؤول جلنة ح
  !!التابع لألمم املتحدة

؟ لقد خلـع اهللا  !انظروا كيف هو التعامل الالمبايل واملمعن يف اإلساءة واملهانة لنا بصفتنا مسلمني.. 
املهابة من قلوب أعدائنا عندما اونا يف أمور ديننا ورضينا تدنيس القـرآن الكـرمي يف معـتقالت    

واليوم يساء إىل رسولنا صلى اهللا عليه وسلم ويكابرون .. يهجوانتانامو بل وإحراقه ورسم الصليب عل
ويسـأل سـفري   !! بينما حياكم مفكرون رد ام شككوا يف اهلولوكوسـت !! ويرفضون االعتذار

وكيف يتحرك !! خليجي يف بريطانيا منذ أعوام رد انه نشر قصيدة شعر يف أم استشهادي فلسطيين
بلني يف األمم املتحدة ألن الرئيس االيراين قال هلم اجعلوا دولـة  كويف عنان ويشجب ومع جوقة املط

  !!إسرائيل لديكم يف أرضكم
والقائمة طويلة جداً وإعادة كتابتها لن تغري من األمر شيئا ألن هؤالء ال يتحركون إال عندما يتـأذى  

تمعـات  اقتصادهم إذا ما استمرت املقاطعة ملنتجام ليس يف اململكة هنا فقـط بـل يف كـل ا   
فال يهنأ أي منا بالتلذذ باجلنب والزبدة من بلد حيتقر رسولنا ويستهزئ به وال يلقي بـاالً  .. اإلسالمية

  ..إىل مجيع هذه االحتجاجات من اهليئات اإلسالمية العاملية
وهذا هو اآلخر .. وحنن هنا نناقش احلوار مع اآلخر واحترام اآلخر)!! حرية رأي(يدعون أن هذا ؟؟ 
  !!ل يف تصرف دولتني أوروبيتني كانتا مساملتنييتمث



 ٤٨٨

ومن رسائل وجهت لوزير اخلارجية الدامناركي الدكتور بريستج مولر من قبل العديد من الغيـورين  
ان ادعاء الصحيفة حبرية التعبري يف نشرها تلك الرسوم ادعاء غري مقنع ألن مجيع دسـاتري  (جاء فيها 

لرسل، وعلى احترام الشرائع السماوية، واحترام اآلخرين وعـدم  العامل ومنظماته تؤكد على احترام ا
  :وقد جاء يف ميثاق شرف الس العاملي للفيدرالية الدولية للصحفيني ما نصه. الطعن فيه عالنية

على الصحفي التنبه للمخاطر اليت قد تنجم عن التمييز والتفرقة اللذين قد يدعو إليهمـا اإلعـالم    -
لتجنب القيام بتسهيل مثل هذه الدعوات اليت قد تكون مبنية علـى أسـاس    وسيبذل كل ما بوسعه

  .عنصري أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو املعتقدات السياسية وغريها من املعتقدات
االنتحال، التفسري بنيـة  : سيقوم الصحفي باعتبار ما سيأيت على ذكره على انه جتاوز مهين خطري -

ذف، االام على غري أساس، قبول الرشوة سواء من أجل النشر أو الخفاء السوء، االفتراء الطعن، الق
  .املعلومات

على الصحافيني اجلديرين بصنعتهم هذه ان يؤمنوا أن من واجبهم املراعاة األمينة للمبادئ الـيت مت   -
  .ذكرها ومن خالل االطار العام للقانون يف كل دولة

فة واحلكومة الدامناركية باالعتذار ومنع تلك االسـاءات  اننا حني نطالب الصحي: (وجاء فيها أيضاً
سيقوم الصحايف ببذل أقصى طاقته لتصـحيح  (الحقاً فإننا نعتمد على امليثاق الصحفي الذي جاء فيه 

  ).وتعديل معلومات نشرت ووجد اا غري دقيقة على حنو مسيء
عتماد عليه وأال يطالب باعتذار هذا امليثاق مهم وملن سريفع دعوى قضائية على هذه الصحيفة اال.. 

فالذي أُسيء له ليس حاكماً أو زعيماً بل هو سيد البشرية .. فقط بل البد من إغالق تلك الصحيفة
  ..إنا ارسلناك رمحة للعاملني: صلى اهللا عليه وسلم ومن خاطبه اخلالق

طالبة بتفعيل القـرار  والبد من تفعيل رمسي من قبل االحتادات واملنظمات اإلسالمية يف كل موقع وامل
م ١٢/٤/٢٠٠٥ه املوافـق  ٢/٣/١٤٢٦الذي تبنته جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة بتاريخ 

الداعي إىل حماربة تشويه األديان السيما اإلسالم الذي زادت وترية تشويهه يف األعوام األخرية ويقابل 
ململكة العربية السعودية اليت سحبت هذا صمت رمسي من معظم حكومات الدول اإلسالمية ما عدا ا

والبد أن حتذو حذوها مجيع الدول اإلسالمية والبد مـن  .. سفريها من الدامنارك منذ أيام وهللا احلمد
  ..إبعاد سفراء الدامنارك والنرويج أيضاً ألن صحيفتيهما أعادتا نشر الرسوم املسيئة

ف بيع املنتجات الدامناركية ومقاطعتـها  حنمد اهللا على التجاوب الشريف من بعض التجار اليقا؟؟ 
فهذا سالح آخر البد أن يستمر وأن تكون هناك آلية مستمرة للتصدي ألمثال هذه التصـرفات وأن  

وكمـا  .. يشارك مجيع املثقفني والعلماء والكتاب والكاتبات للتصدي هلذه االساءات فالقلم أمانـة 
رسولنا صلى اهللا عليه وسلم عنـدما  (مع قضايا متس البد أن يتفاعلوا )!! قضايا اآلخر(يتفاعلون مع 

  )!!يسخر منه هذا اآلخر
حتية تقدير لقناة اد لتفاعلها املتميز وتسخريها اإلعالم ألداء األمانة والدفاع عن رسولنا صلى اهللا ؟؟ 

  ...عليه وسلم على مدى األيام املاضية



 ٤٨٩

  تعليق ١٩
١  

  شكر
  هللا من كل مكروهجزاك اهللا خريا والحرمك االجر ومحاك ا

  علي احلاج
  ٢٠٠٦/٠١/٢٩صباحاً  ٠٥:١٣

٢  
  النريد االعتذار

كالعادة يا دكتوره مواقفك مثل مواقف قناة اد مشرفة وهذا ادراك مجيل ملعىن االمانة الصحفية اليت 
  .افتقد هلا الكثري لالسف

ى يف حرية التعبري اال على حتية لكل مسلم غيور دافع وأنكر ما تقوم به هذه الدول الفاسدة اليت مل تر
واذا كانوا امونا باالرهاب، . واهللا ان هذا لن يزيدنا اال متسكا وحبا بسيد اخللق. حساب املسلمني

ان االعتذار اليكفي فقد يكون ضعيف مثـل ذر الرمـاد يف   . فهذا هو االرهاب الفكري واالستفزاز
  .العيون

ى شكل صفحة كاملة يف هـذه الصـحف تعطـى    أمتىن من اجلهات الرمسية ان يكون االعتذار عل
صدقوين لو مت ذلـك فلـن جتـرأ    . للمسلمني ليكتبوا عن دينهم ونبيهم ويدافعوا عن هذه الشبهات

صحيفة على االعتداء الا ستعرف اا مطالبة بعد ذلك بتخصيص مساحة معينة يف صفحاا للـرد  
  .على الشبهات وعرض املسلمني لدينهم بالشكل الصحيح

  .شكر للدكتور العزيزة وقناة اد ومجيع املخلصني ألف
  أبو فيصل
  ٢٠٠٦/٠١/٢٩صباحاً  ٠٨:١٤

٣  
  حتية شكر لقلمك الشريف

فأنت من أوائل من جرد قلمه للتصدي حلملة التشويه اليت قصد ا املساس باجلناب النبوي، وهكذا 
  .نريد من كتابنا، وهذا ما ننتظره منهم

وحكومة الدمنارك مـن  )) بوالند بوسنت((إلصرار املزعج من صحيفة والعجب ال ينقضي من هذا ا
ورئيس الوزراء ووزير اخلارجية يصرون )) مارجريت الثانية((ورائها؛ فاحلكومة وعلى رأسها امللكة 

على عدم االعتذار، وصحيفة بوالند بوسنت الدمناركية نشرت أمس بياناً للمواطنني السـعوديني يف  
يه على أا حرية الرأي والتعبري، ووضعت رابطاً لبيان يف آخر بياا أمس لبيان صفحتها األوىل تصر ف

  .أا لن تعتذر، ولن تزيل الرسومات من األعداد اليت نشرت فيها: سبق أن نشرته، وفيه



 ٤٩٠

أما خوفنا فهو من بعض املخذلني من أبناء جلدتنا الذين ينطقون بألسنتنا، وأخذوا يف نشر تصرحيات، 
قاالت يف بعض وسائل اإلعالم يدعون فيها إىل عدم املقاطعة، ويهونون من اجلرم الشـنيع  وتدبيج م

  .النروجيية)) ماغازينت((وجملة )) بوالند بوسطن الدامناركية((الذي وقعت فيه صحيفة 
هؤالء خنشى من ختذيلهم، ومن فتهم يف عضد هذه احلملة اليت أثلجت صدورنا حني وحدت بـني  

  .واهللا املوفق. مم، ونفضت الغبار عن كثري من أحوالناالصفوف، وحركت اهل
  أمحد بن عبد العزيز السليمان

  ٢٠٠٦/٠١/٢٩صباحاً  ٠٨:١٧
٤  

  !فمن يهجو رسول اهللا منكم وميدحه وينصره سواء
  الدكتورة نوره السعد

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
اع والذب عن ساحة رسولنا صلى اهللا حتية وشكر ملا خيطه يراعك، وأسأل اهللا لك دوام شرف الدف

  ..عليه وسلم
 ر قلمه للدفاع عن املطربة فالنة؟).. القلم أمانة(صدقتوأين مـن  ! وعن املمثل فالن؟! أين من سخ

  !..سخر قلمه لتمجيد األراذل واحلثالة؟
أال يستحق سيد ولد آدم ملن يهب خنوة ودفاعاً عن شرفه؟؟ بل وعن شرف مليـار ومائـة مليـون    

  .مسلم؟؟
  )..هجاهم حسان فشفى واشتفى(يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
  :قال حسان بن ثابت رضي اهللا عنه

  رسول اهللا شيمته الوفاء،* هجوت حممدا برا تقيا 
  لعرض حممد منكم وقاء،* فإن أيب ووالده وعرضي 

  وميدحه وينصره سواء،* فمن يهجو رسول اهللا منكم 
  ..ذتنا نوره، مع التحيةأكرر شكري وتقديري ألستا

  خالد بن راشد احلجي
  ٢٠٠٦/٠١/٢٩صباحاً  ٠٨:٣٠

٥  
  كلمه الشعوب

جيب على الشعوب ان يكون هلا دور كبري وان ال يعتمد على ماتقوم به احلكومات فقط وان تستمر 
  احلمله ضد الدمنارك واملقاطعه على مجيع املستويات حىت يكون درس جلميع الدول وتبقى للتاريخ

  اهللا اجلابرعبد
  ٢٠٠٦/٠١/٢٩صباحاً  ٠٨:٤٩



 ٤٩١

٦  
  اختلف معك

ملاذا املقاطعة؟ ملاذا املقاطعـة؟ ان  . وماسبق ان طرحه احد املعقبني عن املوضوع..افهموا الرأي األخر
. املقاطعة لن حتل املشكلة بل هذا ما سيثبت فكرة الغرب بكوننا شعب متخلف و ال جنيـد احلـوار  

له األخ عبداحلليم وعلينا ان ننتبه لواقعنا وانفسنا وال نكون امميني اكثر وهو ما قا.لنعطي فرصة للحوار
مقاطعة املنتجات "واذكر تعليق عضو جملس الشورى يف جريدة مشس إن . حنن مهنا وطننا.من الالزم

الدمناركية أسلوب عاطفي، لذا ينبغي على املسلمني أن يسعوا إىل إيصال صورم مبالحمها احلقيقية، ال 
  ".يصورهم اخلطاب اإلسالمي املتطرف كما
  ملى

  ٢٠٠٦/٠١/٢٩صباحاً  ٠٩:١٥
٧  

  ليست مسؤليتكم وحدكم
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتة

  نوره/جزاك اهللا خري د
نعم هي ليست مسؤليتكم وحدكم ككتاب ومثقفني وايضا جتار هي مسؤلية كل مسلم ان يدافع عن 

!!! االسالمية اليت مل تبادر بسحب سفرائها بعد الذي حدث دينه وانا يف احلقيقة استغرب من الدول 
  أليسو مسلمني؟

  .مع العلم أن سحب السفراء اقل شيء جيب أن يعمل به
الذين بدأو يف اقتحام مواقع الصـحف علـى   ) اهلاكرز ( قبل اخلتام جيب ان نشيد بشبابنا البواسل 

 صلى اهللا عليه وسلم ووضـعوا رايـة   االنترنت اليت شنت اهلجوم على سيد اخللق حممد بن عبداهللا
  ...التوحيد على واجهات املواقع

  الوليد السليمان
  ٢٠٠٦/٠١/٢٩صباحاً  ٠٩:٢٢

٨  
  مشكورة

  .بارك اهللا فيك، اهللا يعطيك العافية وجيعل هذا املقال يشهد لك يوم القيامة
  بدر عبداهللا

  ٢٠٠٦/٠١/٢٩صباحاً  ٠٩:٢٩
٩  

  محالت جادة



 ٤٩٢

ة توعوية تقوم وبشكل جدي بتوعية اصحاب احملالت و توضـيح املوقـف   امتىن ان يكون هناك محل
و نشـكر  . بشكل اكرب ملنعهم من بيع منتجات بلد كهذة وبيان واجبهم كمسلمني جتاه هذا الدين

  مملكتنا احلبيبه على سحب سفربها من الدمنارك
  هناء احلوراين

  ٢٠٠٦/٠١/٢٩صباحاً  ٠٩:٤٠
١٠  

  شكر
   على سيد اخللقجزاك اهللا خريا و صلى اهللا

  ابو العبد التميمي
  ٢٠٠٦/٠١/٢٩صباحاً  ١٠:٢٧

١١  
  أنت عينة من اجلنود البواسل

  ...يف احلروب السابقة كان اإلنتصار والقوة ملن هو األقوى
  ..العصر احلديث ختاض احلروب بسالح العقل والفكر واملال واإلقتصاد

  ...وجنوده هم العلماء واملفكرين والكتاب املخلصني
تورة نورة عجباً من دولة كالدمنارك كما قلت يف مقالة يل سابقة تعترب من األقزام مقارنـة مـع   دك

  !!!شخص مسلم ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠الدول األخرى ومع ذلك عندها الشجاعة أن جترح 
هذا يدلنا ويربهن لنا أن العلة التكمن يف هؤالء الناس فهم أحلوا الشـذوذ واملخـدرات وعبـدوا    

واألمل باهللا ...وأكثر ممانعرفه مجيعنا ولكن العلة واملصيبة فينا حنن املسلمني.األرحام الشيطان وقطعوا
  ...كبري فما تزيد هذه املصايب املسلمني اال وقوداً لإلنطالق حنو قيادة املستقبل بإذن اهللا

خلصـني هللا  وواهللا إن األمة حمتاجة هلاكذا خملصني من أمثالك وأمثال القائمني على قناة اد وكل امل
  ...أوالً مث لدينهم ونبيهم

  .وواهللا كما ذكريت أن أجنح عالج هلؤالء املرضى هو سالح اإلقتصاد
ولننقل املعركة من أن تكون لدينا إىل عقر دارهم عندما ينقلـب اإلقتصـاد اىل بطالـة وخسـائر     

ا اهللا ماوعدناه ماهلم إن حنن صدقن’ومظاهرات وينقلب رجال األعمال عليهم وإن اهللا سرييهم سوء أ
  ...وكنا مواطنني صاحلني نعي مايطلب منا على أكمل وجه وبذكاء

فهل نعجز حنن املسلمني عن اإلستغناء عن منتجات عدوة اهللا ورسوله الدمنارك وهي منتجات هلـا  
بديل من صناعاتنا احمللية أم نفشل ألننا أناس عاطفييون يف هذا اإلختبار كما فشلنا مـع املنتجـات   

  ...هذا إختبار لنا إختبار لإلرادتنا وحبنا لطيب الثرى حممد صلى اهللا عليه وسلم.يكيةاألمر
أخيت الدكتورة نورة واهللا على أين منشغل جداً ولكن مادام املسألة متس النيب صلى اهللا عليه وسـلم  

  ...فاملوضوع خمتلف وسوف أدافع بقلمي ومبايل وجبهدي وبعقلي وبدعائي والكل على قدر إستطاعته



 ٤٩٣

  !وإمل أفعل ذلك فما فائدة عيشي 
Falcon eyes  

  ٢٠٠٦/٠١/٢٩صباحاً  ١٠:٤٧
١٢  

  ال ختتزلوا اإلساءة ىف أصبع زبدة
نورة و إضافة لألقالم احلرة الغيورة الىت انربت هلذا اإلسفاف و التفاهة الىت جاءت . رائع هذا املقال د

، الطرية مثل الزبدة، )الناعمة ( الدول  و العجيب أنّ هذه الدول من. ىف صحف الدمنارك و النرويج
و لست أدري من أين طلعت هلا هذه األنياب و املخالب الىت مل جتد إالّ أفضـل و أكمـل البشـر    

و األعجب أن نرى بعض املسلمني الذى تعودوا على اإلستكانة و الـذل يطـالبون   . لإلستهزاء به
ى سيقوله املسلم احملاور ؟ املوضوع ليس مسـألة  يا ترى ما الذ. باإلحنناء و احلوار مع هؤالء السفلة

سياسية خمتلف عليها بني الدول، بل طعن ىف عقيدة مليار و ثالمثائة مليون مسلم و إهانـةٌ لنبـيهم   
  .عليه أفضل الصالة و أمتّ التسليم -املعصوم 

سلم على أرجو أن تكون قرارات قادة املسلمني على مستوى هذا الغليان الذى جيتاح وجدان كل م
  .وجه األرض، وأن تكون مقاطعة منتوجات هذه الدول أول الغيث و أهون العقوبات

  .عجىب!!! قال حرية التعبري قال 
  أنور على
  ٢٠٠٦/٠١/٢٩مساًء  ١٢:٣٧

١٣  
  نأمل املزيد من التفاعل.. ز،ومهما قلنا وكتبنا .. بورك فيك ويف قلمك

واهللا أسأل أن جيعلك ممن يشفع هلم احلبيب صـلى اهللا   ..شكر اهللا لك هذا املقال واملقاالت اليت قبله
  ...واألخوة االقراء.. عليه وسلم، ووالديك

من األخوة األخوات .. إال الرتر القيلي،،، مؤمل حقاً أال يكون هناك تفاعل من قبل صحفنا السعودية 
  !!!الكتاب

بينما سبقتنا  -وفقها اهللا  -ا حتركت سياسياً بعد حترك حكومتن... بينما يف الكويت والدول األخوى
  فما السبب ؟! مبراحل .. إعالمياً

ومن مل يتفاعل مع نيب الرمحة ... فشكر اهللا سعىي إخواتنا وإخواننا الكتاب الذين تفاعلوا مع احلديث
  .فال حاجة لنا به وال بكتاباته.. وما يسخر به

حلملـوا  ... املعروف والنهي عن املنكرلو مسع أحدهم قصة خمتلقة عن رجل توقعوا أنه من هيئة املر ب
  !!!واآلن وكأن األمر ال يعينهم... الدنيا ومل يقعدوها
  }فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره{وأخرياً قال تعاىل 



 ٤٩٤

وفق اهللا اجلميع ملا حيب ويرضاه، وأخذ بيدينا مجيعاً للرب والتقوى، والسـالم علـيكم ورمحـة اهللا    
  ...كاتهوبر

  عبدالعزيز بن علي العسكر
  ٢٠٠٦/٠١/٢٩مساًء  ٠١:١١

١٤  
  بارك اهللا يف اجلهود

االخت الدكتوره نوره بارك اهللا يف جهودك وحقك علينا الدعاء بأن يبارك اهللا لك يف علمك وقلمك 
وجرئتك يف الدفاع عن قضايا االمة فأنت أحد فرسان الساحة وامالنا معقودة بعد اهللا على جهودك 

  .املخلصني من امثالك،وما وصلنا اىل هذه املرحلة من الضعف واهلوان اال بالبعد عن الدينو
  ابوعبدالعزيز

  ٢٠٠٦/٠١/٢٩مساًء  ٠٢:١٨
١٥  

  اهللا يوفق يف الدنيا واالخره
اىل الدكتوره نوره السعد وفقك اهللا وارجوا منك ان تدعي الكاتبات والصحفيات اىل تبين القضـيه  

ستويات ويف كل احملافل الدوليه واحملليه ويف االذاعات وعرب وسائل االعـالم  وتصعيدها على كل امل
  املختلفه وبارك اهللا يف جهودك ويف قلمك

  ابو ياسر
  ٢٠٠٦/٠١/٢٩مساًء  ٠٣:٠٨

١٦  
  نعم قاطعوهم مث قاقطعوهم

  ٠األخت الفاضله الدكتوره نور السعد
على ما اوريت به من كالم صـادق وبيـان    وفقك اهللا على هذا البيان اجلميل وجزاك اهللا خري اجلزاء

حول النية املبيته للحكومة الدمنركية وحثاالت صحافتها حول موضوع سب النيب واإلعتداء عليـه  
صلى اهللا عليه وسلم واملوقف السليب مللكة الدمنرك ورءيس وزراءها يزيدنا متسكاً وحرصاً على نصرة 

  ٠نبينا صلى اهللا علية وسلم
  وقمت بإنزاله يف إحدى املنتديات) ملى(ل ماكتبته الكاتبه يل تعليق طويل حو

  تركي احلريب
  ٢٠٠٦/٠١/٢٩مساًء  ٠٣:٢٤

١٧  
  .فلتسري القافلة



 ٤٩٥

بدات القافلة تسري بعزم حنو هدف واحـد  ..آمل املضي يف الدفاع عن احلبيب صلى اهللا عليه وسلم
ان التحرك . من يف قلبه من ذرة اميان الكبري والصغري املراة والرجل الوزير واحلقري املطيع والعاصي كل

كيف يصرفوا االنتباه عن هذه القضية، لذا أوصـي  ..تت مبا مت، حيارون اآلن..يزلزل قلوب مريضة
فهذا أنت يا وطين شامخ بدينك، وهذه .األخ احلريب بعدم اشغال قلمه مبن يثري ضجيج حول القافلة

  .من البحر ومن مل يعجبه فليشرب. انت يا أميت عاليه متك
  جلني السعيد

  ٢٠٠٦/٠١/٢٩مساًء  ٠٥:٠١
١٨  

  شكر
  .أثابك اهللا وجعل ما تكتبني يف ميزان حسناتك، وخالص لوجهه الكرمي

  أم لني
  ٢٠٠٦/٠١/٢٩مساًء  ٠٥:٠٦

١٩  
  بس هذا ايل تقدرون عليها

  لو ان واحد متكلم على حاكم دوله او رئيسى او وزير اىل اخرى ماذ فعلوا
  قعدوه وما بالك يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماقاموا الدنيا وا

اقسم باهللا لو انه متكلم على حاكم دوله اسحبو السفري واالعالم جالس يسب يف الدوله وهذا يسبو 
  رسول صلى اهللا عليه وسلم

  حسيب اهللا ونعم الوكيل
  عاقل

  ٢٠٠٦/٠١/٢٩مساًء  ٠٥:٥٤
==========================  

  ة الرسوم املسيئةمسلمو الدمنارك وأزم
  
  

  رائد حليحل.د: الكاتب
أيها اإلخوة األحباب، أتيت مع إخوان يل من الدامنرك منثل بني أيديكم الغالبية العظمى من مسـلمي  

  ...الدامنرك حىت نرفع لكم شكايتنا عما حصل يف تلك الديار
  ....أيها اإلخوة األحباب، ال بد يل أن أجعل كالمي على حمورين اثنني

هو الكالم عن الفاجعة أو الكارثة اليت وقعت يف ديارنا يف بالد الدامنرك، واحملور الثاين : ر األول احملو
  .هو الكالم عن كيفية تعاطي املسلمني مع هذه األزمة
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هلا ميول واضحة، فكل من يتابع اإلعالم الـدامنركي  ) يوالند بوسطن(البد أن نعي بداية أن صحيفة 
متطرفة مبا تعين الكلمة، إن عندها من عدم احملبة إن مل أقل عداء بيناً للجاليـة   يعرفها متاما، هي ميينية

ومل ترتدع يوما عن التطاول على اإلسالم واملسلمني ولكنه طبعا مل . عموما واملسلمني منهم حتديدا
 يبلغ حد نشر الرسوم املسيئة، إمنا كان على صورة النقد للمسلمني باستغالل بعض الثغرات عنـدهم 
وبعض املواقف اليت تظهر ضعفهم اليت كانت تربزها دون أن تربز غريها، ولقد كللت هذه األعمال 
بتلك الفاجعة األخرية عندما انربت ظنا منها وإيهاما للمجتمع الدامنركي على أا راعية احلقوق وأا 

ر، وبالتايل أا اليت تقف حريصة على حرية الرأي والتعبري، وأا حامية حلمى الدميقراطية يف تلك الديا
  .أمام زحف إسالمي خميف يف ديار الغرب عموما ويف الدامنرك حتديدا

الذي هيج اجلريدة أن كاتبا كتب كتابا عن اإلسالم، لألسف لقد نزل إىل األسواق منذ مدة قريبـة  
ـ )القرآن وحياة حممد(وعنوان الكتاب  ل مـا  ، وهذا الكتاب فيه من األكاذيب والشبهات وإثارة ك

هذا الكاتب أراد أن يسوق لكتابه برسم . ميكن استغالله ليقدح يف مقام النبوة، ما ال يعلم به إال اهللا
يوضع على غالف الكتاب يعكس مضامني الكتاب، أي رسومات ساخرة تعرب يف أول صفحة عما 

أن هـذه   يف داخل الكتاب، لقد أىب أكثر الفنانني بل امتنعوا، فلما علمت اجلريدة بذلك حكمـت 
مبادرة خطرية، أميكن أن خناف حنن يف ديارنا من املسلمني، أميكن أن نراعي مشاعر املسلمني عوضا 
عن أن يراعوا هم مشاعرنا وقيمنا ومبادئنا وغري ذلك، فأرسلت هي بدورها إىل ثلة من الفنانني ومن 

ركة الفاصلة اليت لو ازم هؤالء الرسامني تطالبهم بل حتثهم وتومههم أن املعركة ال بد منها، وأا املع
أمامها فإن بناء الدميقراطية حقيقة سيشكل عليه هذا الضغطُ اإلسالمي خطرا كبريا ، فحثتهم علـى  
هذا الفعل، فاستجاب اثىن عشر وامتنع بقية األربعني، وجاءت الرسومات قاصمة لظهر كل عاقـل  

  .فضال عن كل مسلم
ة، ولعل اختيار يوم اجلمعة له داللته ـ لنفس اليـوم ـ وألن    لقد جاءتنا الفاجعة صبيحة يوم اجلمع

اجلريدة ستكون بني يدي الذين عندهم اإلجازة األسبوعية يتمتعون بـالنظر إىل تلـك الرسـومات    
م ، فما كـان  ٢٠٠٥من العام امليالدي  ٩من شهر  ٣٠الساخرة طيلة ثالثة أيام وكان ذلك يف يوم 

لقاء هادئ هادف بعيد عن االنفعاالت، وإمنا أردنا أن نتشاور يف مـا  من املسلمني إال أن تنادو لعقد 
بيننا وأن نتذاكر كيف ميكن أن نواجه مثل هذه القضية، وال أفشي سرا إن قلت لكم أن هناك رأيـا  

ال بد : كان مطروحا يف هذه اجللسة أنه علينا أن نتجاهل تلك الرسومات ولكن الرأي األغلب كان 
ي رجح الرأي اآلخر أننا وجدنا من الصحيفة إصرارا على عملها ، ولعلمكم فإن أن نتصدى هلا والذ

أول رد نزل لنا على الرسومات كان بعد أسبوع، وطيلة هذا األسبوع كانت يف كل يـوم تتحفنـا   
  .الصحيفة بتكرار صورة أو مقال يؤكد هذا املعىن

قاله احملرر مرافقا هلذه الصور كـان  الصور كانت مسيئة، واإلشكال فيها كبري ولكن اإلشكال يف ما 
أكرب، عندما أراد منا أن نتهيأ نفسيا هلذا األمر وأن نرضى ونرضخ ألي إهانة مهما عظمت ومهمـا  
كان حجمها ألن هذا كان من متطلبات احلياة الدميقراطية، وهنا تكمن اخلطورة ، ألن الرسومات مل 
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منا كانت عمال مدروسا، وقد افتضح هؤالء تكن رصاصة طائشة ومل تكن عمال حقيقة غري هادف إ
لقد استشرت يف هذه الرسـومات،  " أرباب تلك الصحيفة عندما قال خبري يف الديانات يف الدامنرك 

ولكن إصرارهم على نشرها إىل جانب ". فقلت هلم حذار حذار من نشرها، ألا ستحدث انتفاضة
كنا يف داخلنا ويف جمتمعاتنا ومنتدياتنا يف حالة  سكوتنا أسبوعا كامال، طبعا سكوتنا إعالميا، ولكن

وأنا ال بد أن أذكر هذا الكالم، لـيس  . تشاور حول ما هو العمل األنسب وكيف سنواجه القضية
دفاعا عن أنفسنا وليس تزكية هلا، إمنا بيانا للحقيقة، ألننا مسعنا كثريا من التوجيهـات والنصـائح   

هذا النقد كان يقول أن املسلمني يف . منه أنا وإخواين يف الدامنرك الكرمية وشيئاً من نقد، كنت أتأمل
الدامنرك هم الذين يتحملون مسؤولية اإلساءة وهم الذين يتحملون أسباا، وهذه الكلمة فيها مـن  

  .اإلجحاف حلق مسلمي الدامنرك ما ال يعلم به إال اهللا
مني هلذه املسؤولية فليكن التحمـل مـن   ليكن معلوما لديكم مجيعا، إن كان ال بد من حتميل املسل

هـؤالء نظـرم علـى    . املسلمني عامة، يف العامل كله، ألننا اليوم نعيش يف عامل كأنه قرية واحدة
اإلسالم، ليست من أجل الشيخ رائد ، إمنا نظرة على كل عمل ولو كان يف أقاصي الدنيا وحماولـة  

وا أنفسكم من املسؤولية، بل بيننا شراكة كاملة كلنا فأقول لكم ال تعف. نقده ذه الطريقة أو بغريها
نتحمل املسؤولية إذا كان ال بد من حتملها، ولكن حىت ال نظلم أيضا ألننا قصرنا يف التعريف برسول 
اهللا وقصرنا بالدعوة إىل اهللا ولو أننا قمنا بواجبنا ملا عمل ذا العمل، وال أدري، أكل كم بدين اهللا 

وبالتايل، أيعقل أن حنمل املسلمني املسؤولية يف الدنيا واآلخرة بأن نطالب أن يقـام   سببه املسلمون؟
احلد عليهم اليوم أو نطالب بأن يعاقبهم اهللا يوم القيامة ألم متسببون يف هذه اإلساءة؟ أقول، كفانا 

ايت، ولو مل أكن معه نعم، أنا مع النقد الذ. جلدا لذواتنا، ال ينبغي أن جنلد أنفسنا هلذا املستوى واحلد
ملا نقدت إخوانا يل يف اهللا، أحبهم، أحترمهم ولكن املصلحة العليا أهم عندي من أن أنتقدهم أو غري 

  .ذلك
إذاً، رأينا أيها اإلخوة بعد إصرار الصحيفة أنه ال بد من القيام بعمل، ولكن ختيلوا ما العمل الـذي  

مل نقارف عمال واحدا والقضية ! مظلة الدميقراطية كان عمال حقيقة كما يقال يف الغرب حتت. أديناه
اليوم عمرها مخسة أشهر، مل نقارف عمال واحدا ميكن أن يسجل على املسلمني أم أخطأوا حبـق  

  .رسالتهم ودينهم وحضارم يف اتمعات الغربية
ـ  دنا، حـىت  لعلمكم، املسريات اليت خرجت يف العامل اإلسالمي هي اليت وقع فيها التخريب، أما عن

املسريات مل خترج، ألننا كنا خنشى لو أننا أطلقنا دعوة للخروج إىل املسريات، وحنن نعلم أن النفوس 
ملتهبة، أنه قد خيشى أن حيدث شيء، ولذلك من حنكتنا وحكمتنا رفضنا أن تكون هناك مسـريات  

  .يف الدامنرك
توقيع من أجل أن نوصل رسـالة  ما الذي عملناه؟ مجعنا توقيعات حقيقة بلغت حوايل عشرين ألف 

استشرنا حمامني من أجل أن نرفـع  . للصحيفة وأرباب السياسة أن هذا عمل ال ميكن أن نرضى عنه
كتبنا رسالة احتجاج مؤدبة يف قمة األدب إىل تلـك  . قضية يف القضاء الدامنركي لنحل تلك القضية
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ز قداسة، فإن نبينا ما زال له يف قلوبنـا  إن كنتم يف علمانيتكم ال تقيمون للرمو" الصحيفة وقلنا هلم 
وسيبقى بإذن اهللا رمزية عظيمة وقدسية كبرية، ال بد لكم، إن أردمت أن حنترم قـيمكم، إذا أردمت أن  
حنترم جمتمعكم ال بد أن حتترمونا، ال بد أن يكون احتراما متبادال وأما احترام من طرف واحد يعترب 

بنا رسالة دبلوماسية إىل وزير الثقافة ومل يصلنا اجلواب إال مـن  مث أكثر من ذلك، كت". ظلما ومهانة
إذا، كل هذا الكالم يدل على أننا مل نشأ . أيام قليلة بعد أن التهب الشرق األوسط حبالة االحتجاج

أن جنعل من الدامنرك ساحة حرب ، وهذا لألسف من باب التضليل اإلعالمي يف الـدامنرك، صـور   
ن اعتراض املسلمني ليس إال نوع من أنواع إعالن احلرب على حريـة الـرأي   للمجتمع الدامنركي أ

هل هناك أعظم من أن يكون . والتعبري وقلنا هلم مرارا، حنن أوىل وأول من نادى حبرية الرأي والتعبري
أي حرية أعظـم  ! يف ديننا إذن للبشرية أن يكون منهم مؤمن ومنهم كافر؟ أي حرية أعظم من ذلك

ولكن لألسف أيها اإلخوة، هناك أمر أرجو من اجلميع أن يتنبه لـه  ! ، ال إكراه يف الدينمن قول اهللا
متاما ، وهو أن صورتنا تشوه دائما يف الدامنرك ، ووهللا ليس بتقصري منا وال نعفي أنفسنا من املسؤولية 

ال يأخـذ   يتكلم أحدنا سـاعة ! ، ولكن أنا وغريي من الدعاة الذين هم معي اآلن جزاهم اهللا خريا
اإلعالم منه إال كلمة وتوظف يف غري حملها ، وتبتر وتوضع يف غري سياقها ليتوهم القارئ والسامع أن 

  .هؤالء حقيقة أسود ضارية ال بد أن ختافوا منهم
لقد عشنا يف الدامنرك بسالم وال زلنا مساملني وملا قمنا من أجل أن نوقف هذه املهزلة كـان سـبب   

ال نريد أن نفتح اـال أمـا عواطـف    . ث يف الدامنرك ما حدث يف هولنداذلك أننا خنشى أن حيد
أردنـا منـهم أن خياطبونـا بالعقـل     . غوغائية غري منضبطة لتنتقم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

لنخاطبهم بالعقل، أن حنل القضية بالعقل وأنا أطمئنكم أيضا ألننا يف مرحلة مل نتعرض ا للحكومة 
كل كالمنا . كلمة واحدة، ال نريد أن نظهر أمامها أننا أناس نريد أن نشاغب مع احلكومةالدامنركية ب

كان منصبا على اجلريدة وما زال حىت اليوم ، ومل نطلب من احلكومة موقفا منصفا لنـا إال عنـدما   
أخطأت احلكومة بأعمال أظهرت من خالهلا أنا داعمة أو متغاضية عن عمل الصـحيفة ، ولعـل   

ليوم اطلع على نشرة األخبار على أن الرئيس الدامنركي أصر أن يقحم أنفه يف هذه املعضلة بعضكم ا
اليت قالت لنا حنن املؤمترين هنا، أرجوكم أنا ) آرال(ليعترض اعتراضا كبريا ويدين بشدة عمل شركة 

  !أحترمكم، أنا أدين عمل الصحيفة، ال تأخذوين جبرميتها
كنا نتمىن من اتمع الدامنركي برمته أن ينربي ليقوهلا وإن كان ال بد لنا جمرد هذه الكلمة العاقلة اليت 

خرباء يف الدستور قالوا كلمتـهم الطيبـة،   . نعم، هناك أصوات مجيلة يف الدامنرك: أن ننصف لنقول
ستني ألف توقيع من أناس . عشرون دبلوماسيا كبريا اعترضوا. خرباء يف السياسة قالوا كلمتهم الطيبة

  .يني ومدرسني وطالب قدموها للدولة أنك ال بد أن تكفي عن هذه املهزلةجامع
إذا حنن كنا وما زلنا وسنبقى نقول مشكلتنا مع الصحيفة وديننا علمنا أن ال نأخذ الصـاحل جبريـرة   
الطاحل، أن ال تزر وازرة وزر أخرى، وإن كان ال بد من كلمة أعلم أن الكثري يسأل عنـها، وهـي   

فأنتم أعلم منا أننا مسلمو الدامنرك مل نطالب باملقاطعة ولن حنث عليها ومل نطالـب   .قضية املقاطعة
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الناس ا ولكنها وقعت ردة فعل من الشعوب اإلسالمية وإن دلت على شيء فتدل على أن قلوم قد 
وإن كان ال بد اليوم من موقف فإن إخوانكم مـن  . غلت باإلهانة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

لجنة اليت أتت من الدامنرك تلتمس منكم أن تقدروا الظرف احلايل الذي تعيشه هـذه املرحلـة يف   ال
، إمنا أي جهة من )آرال(الدامنرك مسلمون وغريهم وأننا ال بد أن نثمن عاليا موقفا ليس فقط شركة

حنن كمسـلمني،  الدامنرك تتربأ من عمل الصحيفة، فال بد أن نرسل هلا رسالة إجيابية لنبني هلم عدلنا 
وأننا ال ميكن أن نظلم أحدا، لكن أخريا أقول لكم أيها اإلخوة األحباب ، إن كان لكم شرف نصرة 
النيب والتمتع ذه النصرة فنحن لنا شرف التعرض هلذه األذية لنصرة النيب الكـرمي صـلى اهللا عليـه    

  .وسلم
 سواًء كان واقعيا أو غري واقعـي، اهللا  أنا واحد من كثر قد أتتهم التهديدات ألننا انتصرنا لرسول اهللا

الذي يزعجنا أن يـتلفظ مسـؤولون يف   . أعلم به، ولكن اخلطر ال يهمنا أن يأيت من مصادر جمهولة
احلكومة الدامنركية، عندما يهدأ العامل اإلسالمي، ال بد أن نصفي حساباتنا مع األئمة والدعاة وكأم 

  .هللا صلى اهللا عليه وسلماقترفوا جرمية ألم انتصروا لرسول ا
نقوهلا بصراحة، حياكم اهللا على جهودكم، بارك اهللا بكم على هذه االستضافة الكرمية ونسأل اهللا أن 
ال خيرج هذا اجلمع إال مبا يرضي اهللا أوال وما يقر عني رسول اهللا صلى عليه وسلم ثانيا، وما يعيـد  

ة طيبة هادئة هادفة نسلمها للغرب أننا إذا كنتم كما العزة ألمتنا ثالثا وما يكون رسالة حضارية إنساني
تقولون حريصون على السالم فنحن دين اإلسالم وأحرص من كل العامل على هذا السالم ولكن ال 
سالم مع االعتداءات واإلهانة، فنقول للمجتمع الدامنركي ساحموين، ألنين ال بد أن أوجه اخلطـاب  

مية دامنركية، أتت لتسمع كالمي وكالمكم وحنن ليس عندنا ولعلم بعضكم هناك أكثر من جهة إعال
لقـد  . شيء يف اخلفاء، ما نقوله يف خطبة اجلمعة أو للصحافة أو حىت يف لقاءاتنا اخلاصة كالم واحد

ال بد من االعتذار والتراجع واالعتذار عندهم صـعب  ! ال ميكن أن نرضى عنها! ساءتنا الرسومات
  .وا، فمجرد االعتذار إقرار بعدم التكرار وهذا ما ال يريدونهألم يعلنون أم إن اعتذر

فاتقوا اهللا أيها املسلمون واعلموا أن األمة تنظر إليكم لتخرجوا بقرارات متوازنة تكفل أوال وهذا مهنا 
حنن مسلمو الدامنرك، تكفلوا لنا محاية ديننا ورموزنا ومقدساتنا ولكن ال يعين ذلـك أن ال تكـون   

  .لواقع أو واعية ملا جيريمنسجمة مع ا
  .جازاكم اهللا خريا والسالم عليكم ورمحة اهللا. عندي الكثري، لكن وقتكم أمثن! بارك اهللا فيكم

  ـ كلمة ألقيت خالل املؤمتر العاملي لنصرة النيب عليه الصالة والسالم الذي عقد يف البحرين
  ـ املشرف العام على اللجنة األوروبية لنصرة خري الربية

===========================  
  مشكالت احلوار الثقايف بني الغرب واإلسالم

  
  مصطفى عاشور: الكاتب
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أثارت احملاضرة اليت ألقاها املفكر واملؤرخ املصري طارق البشري يف معهد الدراسات العربية بالقاهرة 
ب من احلضور؛ الكثري من التفاعل واإلعجا" مشاكل احلوار الثقايف بني الشرق والغرب"حتت عنوان 

أن  -يف تلك احملاضـرة -وقد أكد البشري . نظرا ألمهية القضية اليت طرحتها، واألفكار اليت عرضها
الغرب يسعى لستر صراعه السياسي مع الشرق يف كونه صراعا ثقافيا، رغم أن الصراع سياسـي يف  

الثقايف، وأال نعبأ برأي  األصل، ورأى أنه إذا كان العدوان سياسيا فال داعي أن نشغل أنفسنا باحلوار
  .الغرب فينا، وأن يكون جدلنا احلقيقي مع أنفسنا وقوانا الداخلية

ورأى أن الغرب يف العقود األخرية حياول أن جيعل مشكل املسلمني ذاتيا، وليس مشكال معه، فمنذ 
لعريب؛ كانت أغلب صراعات املنطقة ذاتية، بل ظهرت مشكالت ثقافية داخلية يف العامل ا ١٩٨٠عام 

فقد كانت احلقوق تفهم يف السابق على أساس أا حقوق األمة يف تقرير مصريها، ولكنـها حاليـا   
تفهم على أساس أا حق املرأة جتاه الرجل مثال، ومن مث انزوت فكرة احلقوق اجلماعيـة وظهـرت   

  .حقوق الفرد
ي جيمعنا للمقاومة، وأنه لـيس  ودعا البشري إىل أن منارس ثقافتنا كما فهمناها باعتبارها الوعاء الذ

مطلوبا منا أن نربر أنفسنا لآلخرين، وأن منارس مفاهيمنا اليت تشحذ عزائمنا، وأال نتورط يف حديث 
  .أكثر من الالزم عن صراع احلضارات

  احلوار بني السياسي والثقايف
احلـديث عـن أي    يف بداية احملاضرة أشار البشري إىل قضايا من املفترض أن حتكم اإلطار العام عند

  :حوار ثقايف بني اإلسالم والغرب، يف مقدمتها
فاملعروف أن أي نظام سياسي حيتاج إىل جامعة مـا بـني احلـاكم    : االلتباس بني الديين والسياسي

واحملكومني، وبغياب هذه الرابطة تصبح تكلفة البقاء عالية، وهذا ما يظهر واضحا يف املوقـف مـن   
مشكلة ثقافية وسياسـية   -مثال –تمي إىل اجلماعة السياسية، فاالحتالل احلاكم األجنيب الذي ال ين

  .معا
فدائما حياول املعتدي أن يصور الصراع السياسـي  : حماولة ستر العدوان السياسي وراء أسباب ثقافية

اليت جرى تصويرها على أا صراع ثقايف هـي يف  " صراع احلضارات"على أنه صراع ثقايف، فنظرية 
  .ع سياسياألساس صرا

وتناول قضية االستشراق، معتربا أن االستشراق أعطانا مناهج علمية، لكـن يف الفتـرة األخـرية    
االستشراق حيكّم الفكر الغريب يف الفكر املتعلق باملسلمني، ويشرح الوقائع التارخيية باملنهج الذي يفهم 

  .به هو وقائع تارخيه رغم االختالف بني التجربتني
لإلسالم من منطق إما مسيحي وإما الديين، وحياكم النظم اخلاصة باإلسالم مـن  ينظر  فاالستشراف

قضائية وتشريعية : معايريه هو، ومثال ذلك تقسيم السلطات يف الدولة، فالغرب يقسم السلطات إىل
هل هذا التقسيم موجـود أم غـري   : وتنفيذية، وعندما ينظر إىل احلضارة اإلسالمية وجتارا يتساءل
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يطلق على النظم اإلسالمية أا  -وفقا للمنظور الذي يرى به-عندما يرى أنه غري موجود موجود؟ و
  .تتجمع يف يديه مجيع السلطات) احلاكم(نظم مشولية، معتربا أن اإلمام 

  هل غابت السلطة التشريعية عن النظام اإلسالمي؟: وتساءل البشري
ية مأخوذة من الكتاب والسنة؛ فالفقهـاء كـانوا   وأشار إىل أن املستقر يف اتمع أن السلطة التشريع

يدرسون للطالب، وهؤالء كانوا موجودين بشكل أهلي يف املساجد يعلمون الناس، وكانت قوانني 
الكتاب والسنة هي قوانني درجة أوىل، مث تأيت اجتهادات الفقهاء كقوانني درجة ثانية، وكان القاضي 

فهم النظام اإلسالمي ندرك أن السلطات الثالث كانت  يتصل بالشريعة مباشرة، ومن مث فمن خالل
  .موجودة

هل جيوز لإلمام أن يعني القاضي ويفرض عليه رأيا معينا؟ الراجح عند : ومن األسئلة اليت تؤكد ذلك
، وبالتايل ووفقا للمقاييس الغربية فالسـلطة التشـريعية   "صح التعيني وبطل الشرط"الفقهاء مقولة 

هذا األمر مل يكن املستشرق يستطيع أن . قضائية املنفصلة عن السلطة التنفيذيةمنفصلة عن السلطة ال
  .يتوصل إليه

  انتقاء اإلدراك
  :وأشار البشري إىل أن املفكر الغريب اهتم من التراث اإلسالمي بأمرين

  .اهتم بالصوفية القتراا من املسيحية يف بعض اجلوانب: األول
  .الفلسفة تبحث عن الشرعية يف تنظيم اتمعاهتم بالفلسفة نظرا ألن : الثاين

ومل يهتم املستشرقون بالفقه رغم أن التكوين األساسي للجمهور العريب اإلسالمي جاء من الفقه أكثر 
، كما أنه اهتم "الشافعي"يف حني مل يهتم بـ" السهروردي"منه من الفلسفة، فمثال اهتم الغرب بـ

. ا يف جانبها االجتماعي، والتكوينات االجتماعية اليت أنشأا بالصوفية يف جانبها العقلي ومل يهتم
للمرة األوىل انبهر به لدقتـه  " إدور وليم لني"لـ " عادات املصريني احملدثني"وأنه عندما قرأ كتاب 

وقدرته على الوصف واحلياد، وعندما أعاد قراءته بعد ثالث سنوات اكتشف أن الرجل مل يستطع أن 
وحي للمصريني، حىت بدت له مادة الكتاب وكأا جثة حمنطة بدون روح؛ فمـثال  يدرك العمق الر

غطـاء  (أورد حكاية طريفة عن شيخ كان يركب محارا مث وقع من على ظهره وابتعدت عنه العمة 
فهرع الناس إىل العمة وتركوا الشيخ؛ فالناس اعتربوا العمة رمزا ولذا انصـرفوا إىل الرمـز   ) الرأس

  .وتركوا الشخص
هذا املشكل يتعلق بنظرة املفكر الغريب لنا ولتراثنا، فهو ال يستطيع أن يدرك كنهه مهما كان متفهما 

املثقف اإلنساين الغريب : "له، ومهما كان متعاطفا مع قضاياه، ويؤكد ذلك مالك بن نيب عندما قال
قتصادية والسياسـية  يستطيع أن يفهم مشاكلنا حنن الشرقيني، ويستطيع أن يقف معنا يف مشاكلنا اال

فمثال لن يفهم " بدافع من اإلنسانية، لكن لن يفهمك من الناحية الثقافية؛ ألنه مستغرق يف ثقافته هو
  .اجلهاد، ولكنه يفهم حركات املقاومة
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وأكد البشري أن كتابات املستشرقني قد جند فيها أمانة، ودقة، وفيها قدرة على مجـع معلومـات   
 احتكام ليست مستخلصة من الثقافة اإلسالمية وتارخيها، فاملستشـرق  جيدة، لكنها خاضعة ملعايري

  .حيتكم إىل معايري مستخلصة من خربته التارخيية وثقافته
أما علم األنثروبولوجيا الذي يتعلق بدراسة اتمعات وعاداا وتقاليدها، فإن هذا العلـم نظـر إىل   

ة باحث ومبحوث، بني طرف مـدرك، ومـادة   العالقة مع تلك اتمعات يف الشرق على أا عالق
مبحوثة مدركة، ومل ينظر إىل العالقة على أا بني إدراكني؛ ولذلك جند فروقا يف اجلوهر؛ فمـثال ال  

  .يقبل العقل الغريب بتعدد الزوجات، يف حني أنه يقبل بوجود عالقات متعددة خارج إطار الزواج
ات ستجد أا تركز على أن العنصر املادي هـو احملـرك   األمر اآلخر يتعلق بأنه يف كثري من املوسوع

واألساس لألحداث، فمثال البارود كانت بداية اكتشافه يف الصني لكنه مل يستخدم يف القتل؛ إذ كان 
  .هناك تفاعل بني الفكر والثقافة والتكوين النفسي وبني التطور املادي

  غربية.. املعاصرة
جعـل   -حبكم التطور املادي-البشري إىل حماولة الغرب دائما وفيما يتعلق مبوضوع املعاصرة أشار 

موضوع املعاصرة هو األساس يف التعامل مع اآلخر، فهو يقيس معاصرتنا على أساس بعدنا أو قربنـا  
  .ولألسف الشديد وقع املسلمون يف هذا الوهم خاصة بعد استقالل الدول العربية. منه

الغرب مواجهة سياسية، وهذه املواجهة جعلـت املـواطنني    ففي أثناء االستعمار كانت املواجهة مع
أكثر صالبة ثقافيا، وعندما جنحت حركات التحرير يف حتقيق االستقالل، ونظـرت إىل املسـتقبل   
وجدت أا تريد أن تنشئ جمتمعاتنا على غرار الغرب، ولذا نظر إلينا الغرب على أننا جمتمعات ودول 

ذي يريد الغرب منا أن نسري فيه، فأصبح الغرب هو املعيار وامليـزان،  نامية، ودخلنا يف نفس النفق ال
  .ومل تستطع حركاتنا الوطنية أن تستمر مددا طويلة يف هذا الشأن

ونالحظ أن أي فكر إذا دخلت يف إطار جتربته التارخيية والتطبيقية يصبح نافعا أو غري نافع، فمـثال  
وطنية لتحقيق االستقالل جنحـت احلركـة الوطنيـة،    الدميقراطية عندما وظفت يف إطار احلركة ال

واالشتراكية أنتجت عندما ارتبطت بفكرة االستقالل الوطين، وعندما وظفها الشيوعيون والقوميون 
  .مل تنتج

ومن مث فاملسألة ال تتعلق مبطلق األخذ من الغرب، ولكن مبا نأخذه، كما أن املعيار الواجب االحتكام 
  .داخل اجلماعة وليس من خارجها إليه ال بد أن يكون من

  :وأشار البشري إىل أننا حنتاج الفكر الغريب يف أمرين مهمني
  .علوم الصناعة وفنوا

ألن الغرب مل ينجح بعلوم الصناعة وحدها وإمنا أيضا مبا استخلصه من نظـم إلدارة  : وعلوم اإلدارة
وأكد أن الغرب أسري مصـطلحاته  . اتمع والدولة، وهي جهود خطت باحلضارة اإلنسانية لألمام

اخلاصة، وأن احلضارة اإلسالمية أكثر انفتاحا من الغرب قدميا وحديثا، فالغرب متمركز حول ذاتـه  
  .وحول جتربته الثقافية، معتربا أن جتربته هي التجربة الوحيدة يف العامل، وما دون ذلك هو دون ذلك
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  هل يفهموننا؟
ضرة البشري كثرية، ومنها مداخلة الدكتور أمحد يوسف رئيس كانت املداخالت والتعليقات على حما

هل هم يفهموننا أم أـم ال يريـدون أن   : معهد البحوث والدراسات العربية الذي تناول إشكالية
  .يفهموننا؟

وأشار أن كلتا احلالتني موجودتان يف الغرب، وأن عدم فهم الغرب للبعد املعنوي قد يصل إىل مركز 
لعامل الغريب فيفعل فعله، وأشار أن صانع القرار قد يعرض عليه شيء لكنـه يسـعى   صنع القرار يف ا

لتحقيق هدف معني، ومن مث فاستخدام الثقافة يف الصراع السياسي تقوى يف مرحلة اهليمنة، وهو ما 
  .يفرض استدعاء هويتنا

 أننا نفهم الغرب يف هل من املمكن أن حيتجوا علينا بنفس احلجة اليت حنتج ا عليهم؟ مبعىن: وتساءل
  .إطار سياقنا الثقايف والتارخيي، وأن املسلمني حياولون أن يطبقوا عليه معايريهم اخلاصة على الغرب

ومحل الدكتور أمحد يوسف املسلمني جزءا من مسئولية ما جرى، وتساءل عن اجلهد الـذي بذلـه   
ملسئولية اإلسالمية يف عدم فهـم  أين ا: املسلمون حىت يوضحوا جوهر الدين وحقيقته، أو مبعىن آخر

  .اآلخر لنا؟
أما الدكتور سيف الدين عبد الفتاح فطالب بإعطاء أمهية للتحليل الثقايف يف حتليل الظاهرة السياسية، 

املعرفة، واالعتـراف،  : وأشار إىل أن أي حوار حضاري ال بد أن يقوم على ثالثة أسس مهمة وهي
  .بد أن يقود إىل شيء واملعروف؛ وهو ما يؤكد أن احلوار ال

  إسالم أون الين
======================  

  مصطلح احلديث يف سؤال وجواب
  
  

  الشيخ مصطفى العدوي
  مقدمة

احلمد هللا رب العاملني ، وأشهد أن ال إله إال اهللا ، ويل املتقني ، وأشهد أن حممداً عبـده ورسـوله،   
  .وصحبه ، ومن دعا بدعوته إىل يوم الدين  خامت النبيني ، عليه أفضل صالة ، وأمت تسليم ، وآله

  :وبعد
 –فهذا مبحث يتعلق مبصطلح احلديث وعلله أعددته ؛ تيسريا على الدارسني والباحثني يف هذا العلم 

وسائالً اهللا أن ينفعين وإخواين به ، وقد قدمته بأسئلة وأجوبة يف مصطلح احلديث ،  –علم احلديث 
بلُ عدة طبعات ، فأودعتها ثانية يف هذا الكتاب ، كتقدمة لدراسة وكانت قد طُبعت يف رسالة من ق

العلل، ومناقشة األسانيد ، وأسأل اهللا أن يفقهين وإخواين املسلمني يف الدين ، وصلِّ اللهم على نبينا 
  .حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
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  كتبه
  مصطفى بن العدوي شلباية/ أبو عبد اهللا 

  منية مسنود –الدقهلية  –مصر 
  اذكر طرفاً من أمهية علم احلديث؟: ١س
علم احلديث من أجلّ العلوم الشرعية، إن مل يكن أجلها، فعليه وبه تقوم سائر العلوم الشرعية، : ١ج

ومن مل يكن عنده إملام به أخطأ، وأوقع غريه يف اخلطأ، واحنرف عن النهج السديد من حيث يشعر، 
  .ها أو أصولياً أو واعظاً أو مؤرخاً ومن حيث ال يشعر، سواء كان مفسراً أو فقي

فقد جتد مفسراً من املفسرين يفسر آيات من كتاب اهللا، وجيتهد يف تفسريها غاية االجتهاد، إال أنه * 
جانب الصواب بعد االجتهاد كله؛ وذلك ألنه بىن تفسريه لآليات علـى أحاديـث ضـعيفة، أو    

  .موضوعة، أو أثر ال يثبت عن قائله
الوصـول إىل   -قدر جهـده  -يهاً يصول وجيول يف مسألة فقهية لتحريرها ، وحياولوقد جتد فق* 

  .الصواب فيها، ولكنه ال يوفق ؛ ألنه بىن رأيه فيها على حديث ضعيف، وهو ال يشعر
وكذلك بالنسبة ألهل األصول، جتد فيهم ـ مثالً ـ أصولياً يؤصل قاعدة من القواعد اليت تـبىن    * 

تؤسس عليها مسائل من الدين، يؤصلها على حديث ضعيف، فتأتى القاعدة ومـا  عليها األحكام، و
  .ركِّب عليها بضرر على الدين أكثر من النفع الذي رجاه مؤسسها ومؤصلها

وما أكثر هذا يف الوعاظ ، الذين يزعمون أم يقربون الناس إىل رم، وال يشعرون أم يكذبون * 
، ويتقّولُون عليه ما مل يقل، بل ويكذبون على اهللا عز وجل؛ )يه وسلمصلى اهللا عل( على رسول اهللا 

، بعضها فيـه اخلطـأ   ]١[من األحاديث القدسية  -سبحانه -إذ ينسبون إليه ما ال حيصى مما مل يقله
الصراح الذي يضاد قواعد أهل السنة واجلماعة، وأصول الدين من الكتاب احلكيم والسنة النبويـة  

رة، فضالً عما فيه من وصف الرب سبحانه مبا مل يصف به نفسه، فال يبتعدون بأفعاهلم هذه عن املطه
فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذباً ليضلَّ الناس بِغيرِ علْمٍ إِنَّ اللَّه {: الوقوع حتت طائلة قوله تعاىل

نيمالظَّال مي الْقَوده١٤٤: ألنعام ا} ال ي .[  
أما املؤرخون، فحدث وال حرج، فقد قل فيهم الصاحلون، وفشا فيه الكذب، فزوروا التـاريخ،  * 

وزيفوا احلقائق، وشوهوا مجال سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم مبا اختلقوه فيها ونسبوه إليها، فكان 
نافحوا عن سنة نبيهم صلى اهللا عليه  علم احلديث احلَكَم يف ذلك كله، فجزى اهللا أهله خري اجلزاء؛ إذ

وسلم، وصححوا مسارات العلوم الشرعية، ونظّفوا سقياها من كل شائبة ودخيلة، فعظم اهللا أجرهم، 
  .وغفر زالم، ورفع درجام، وأسكنهم فسيح اجلنان

املقـام  هذا طرف من أمهية علم احلديث ومصطلحه، ولو كان اال هنا جماله ألوردنا ما ال يتسع * 
  .هنا لبيانه، ولكن يف ذلك ذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

  ؟ وما معىن املنت؟ مثِّل ملا تقول؟) أو السند(ما معىن الطريق : ٢س
  .هو سلسلة الرجال املوصلة للمنت: الطريق : ٢ج
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  .هو ما ينتهي إليه السند من الكالم : واملنت
  ):واللفظ أليب داود(، ومسلم، وأبو داود ما أخرج البخاري: وكمثال لذلك 

قال رسول اهللا صلى : حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محاد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال
  " .ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا: "اهللا عليه وسلم

، هـو السـند  ) حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محاد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: ( فقوله 
  .هو املنت" ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا: "وقوله

  إىل كم قسم ينقسم احلديث من ناحية عدد الطرق؟: ٣س
  :ينقسم احلديث من ناحية تعدد الطرق إىل قسمني: ٣ج
  .متواتر -١
  .آحاد  -٢
  ما هو احلديث املتواتر؟: ٤س
) بقة من طبقـات السـند  وذلك يف كل ط( هو احلديث الذي يأيت عن عدد كبري من الرواة : ٤ج

  .يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويستندون إىل أمرٍ حمسوس
  :توضيحات وتنبيهات على التعريف* 
حدد بعض أهل العلم عدد طرق املتواتر باألربعة، وبعضهم عينه باخلمسـة ، وبعضـهم عينـه     -١

ه األكثر هو العدد الذي بالعشرة، وبعضهم باألربعني ، وبعضهم بالسبعني، إىل غري ذلك، والذي علي
  ] . ٢/٤٠٣ص" توضيح األفكار:" راجع. [ عزي هذا القول إىل مجهرة أهل العلم. حيصل به اليقني

  .حدثنا، أو مسعنا، أو ملسنا: معىن يستندون إىل أمر حمسوس كقوهلم -٢
  إىل كم قسم ينقسم املتواتر؟ عرف كل قسم؟: ٥س
  :ينقسم املتواتر إىل قسمني: ٥ج
  .ما تواتر لفظه: لفظي، وهو متواتر -١
  .متواتر معنوي -٢

وهو أن ينقل مجاعة يستحيل تواطؤهم على الكذب ): ٢/١٨٠" (تدريب الراوي" قال السيوطي يف
وقائع خمتلفة، وتشترك يف أمرٍ يتواتر ذلك القدر املشترك، كما إذا نقل رجل عن حامتٍ مثالً أنه أعطى 

ه أعطى ديناراً، وهلم جرا، فيتواتر القدر املشترك بني إخبارهم، مجالً، وآخر أنه أعطى فرساً، وآخر أن
  .وهو اإلعطاء؛ ألن وجوده مشترك من مجيع هذه القضايا

  .مثل لألحاديث املتواترة اللفظية بأمثلة، وللمتواتر املعنوي مبثال: ٦س
: وحـديث   ،" من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النـار : "مثال ملتواتر اللفظي حديث: ٦ج
من بىن هللا مسجداً بىن اهللا لـه  : " ، وحديث" نضر اهللا امرأً مسع مقاليت فوعاها، مث أداها كما مسعها"

  " .بيتاً يف اجلنة
  ".رفع اليدين يف الدعاء " ومثال املتواتر املعنوي أحاديث
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  ما الكتب املؤلفة يف األحاديث املتواترة؟: ٧س
  :وقفنا منها على : ٧ج
  .للسيوطي" املتناثرة يف األخبار املتواترة األزهار" -١
  .للكتاين" نظم املتناثر يف احلديث املتواتر" -٢
  ما هو خرب اآلحاد ؟: ٨س
  .اآلحاد ما ليس مبتواتر: ٨ج
  إىل كم قسم ينقسم خرب اآلحاد؟ وما هي هذه األقسام؟: ٩س
  :ينقسم خرب اآلحاد إىل ثالثة أقسام وهي: ٩ج
  .املشهور -١
  .العزيز -٢
  ).الفرد(الغريب  -٣
  ؟)عند احملدثني(ما احلديث املشهور: ١٠س
إنه يكفي أن يكون : ما رواه يف كل طبقة ثالثة فأكثر من غري أن ينتهي إىل التواتر، وقيل: هو: ١٠ج

  .أقل من ثالثة" وهم الصحابة"الراوي يف الطبقة األوىل 
  ما احلديث العزيز؟: ١١س
ن، وقد يكون احلديث عزيزاً عن أحد الرواة، وذلـك إذا رواه  ما رواه يف كل طبقة اثنا: هو: ١١ج

  .عنه راويان
  ؟ اذكر مثاالً له؟)الفرد( ما احلديث الغريب : ١٢س
  .ما انفرد براويته راوٍ واحد: هو: ١٢ج

تفرد به عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمر بن اخلطاب، " إمنا األعمال بالنيات "حديث : ومثاله
علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة بن وقاص الليثي حممد بن إبراهيم التيمي،  ورواه عن عمر

  .ورواه عن حممد بن إبراهيم التيمي حيىي بن سعيد األنصاري 
أو الصـحة  (ما الفرق بني حديث اآلحاد، واحلديث املتواتر، من ناحية القبـول أو الـرد   : ١٣س

  ؟)والضعف
ه، أي مقبول قطعاً، أما حديث اآلحاد فمنه الصحيح املقبول، احلديث املتواتر مقطوع بصحت: ١٣ج

  .ومنه الضعيف املردود
  إىل كم قسم ينقسم احلديث من ناحية الصحة والضعف؟: ١٤س
  :الذي استقر عليه العمل، أن احلديث ينقسم إىل ثالثة أقسام وهي: ١٤ج
  .الصحيح  -١
  .احلسن -٢
  .الضعيف -٣
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الصحيح والضعيف، والـذي  : ومها. سيم احلديث إىل قسمني فقطوقد كان أكثر املتقدمني على تق
  .أدخل اصطالح احلسن هو الترمذي ـ رمحه اهللا ـ وكان قبله قليالً ما يطلق

  عرف احلديث الصحيح لذاته؟: ١٥س
احلديث املسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إىل منتهاه، وال : هو: ١٥ج

  .ال معلالً يكون شاذاً و
  وضح التعريف السابق؟: ١٦س
ما سلم إسناده من سقوط فيه، حبيث يكون كل رجاله مسع ذلك املروي من الذي : املتصل : ١٦ج

  .رواه عنه
  .من له ملَكَة حتمله على مالزمة التقوى واملروءة: العدل* 
  :ينقسم إىل قسمني : الضبط * 
  .مكن من استحضاره مىت شاءوهو أن يثبت ما مسعه حبيث يت: ضبط صدرٍ -١
  .هو أن حيفظ كتابه من وراقي السوء: ضبط كتاب -٢
  .هو خمالفة الثقة ملن هو أوثق منه، هذا الذي استقر عليه العمل اآلن: الشاذ* 
  :هو ما به علة قادحة، وتنقسم العلة إىل قسمني: املعلل* 
  .مسع أحدمها من اآلخرإسقاط ضعيف بني ثقتني، قد : وكمثال هلا] ٢[علة قادحة  -١
  .إبدال ثقة بثقة: علة غري قادحة وكمثال هلا -٢

  .وكما هو واضح أن العلة القادحة تضعف احلديث وغري القادحة ال تؤثر على صحته
  مباذا يرمز للعدل الضابط؟: ١٧س
ثقة –يه ثقة فق-ثقة حجة-ثقة متقن -ثقة ثبت -أوثق الناس: يرمز للعدل الضابط برموز منها : ١٧ج

  .ثقة ـ ثقة ـ حجة
  ؟"ال بأس به: "ماذا يعين قول ابن معني يف الرجل: ١٨س
  .، يعىن أنه ثقة"ال بأس به: "قول ابن معني يف الرجل: ١٨ج
  من احملدث الذي ضعف بسبب عدم ضبط الكتاب؟: ١٩س
  .بسببه هو سفيان بن وكيع، كان له وراق سوء يدخل يف كتبه ما ليس منها فضعف: ١٩ج
  ما فائدة أصح األسانيد؟: ٢٠س
  :هلا فوائد منها : ٢٠ج
  .االطمئنان على صحة احلديث -١
  .تكون أحد املرجحات عند االختالف -٢
  :ما أصح األسانيد عند: ٢١س
  .البخاري -٢.أمحد بن حنبل -١
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لك، عن ما: الزهري، عن سامل، عن أبيه ، وأصحها عند البخاري: أصح األسانيد عند أمحد: ٢١ج
  .نافع، عن ابن عمر

  ما أصح األسانيد عن أيب بكر رضى اهللا عنه ؟: ٢٢س
إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، : أصح األسانيد عن أيب بكر رضى اهللا عنه هو: ٢٢ج

  .عن أيب بكر
  ما أوهى األسانيد عن الصديق، وعن علي رضى اهللا عنهما ؟: ٢٣س
. صدقة الدقيقي، عن فرقد السبخي، عن مرة الطيـب، عنـه  : قأضعف األسانيد عن الصدي: ٢٣ج
عمرو بن مشر، عن جابر اجلعفـي،  : وأضعف األسانيد عن علي ]  ١/١٨٠انظر تدريب الراوي ج[

  .عن احلارث األعور، عن علي
حديث رجاله -حديث صحيح اإلسناد –حديث صحيح : أي هذه االصطالحات أعلى رتبة: ٢٤س

  ثقات؟
  :، أيأصحها األول: ٢٤ج

حديث صحيح؛ وذلك ألنه قد يكون احلديث رجاله ثقات، لكن فيه من مل يسمع ممن فوقه، فيكون 
  .منقطعاً، وقد يكون احلديث إسناده صحيحاً، إال أنه شاذ أو معلل

  من أول من اعتىن جبمع الصحيح ؟: ٢٥س
اله صاحبه وتلميذه أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، وت: أول من اعتىن جبمع الصحيح: ٢٥ج

  .مسلم بن احلجاج النيسابوري 
  ما شرط كل من البخاري ومسلم إلخراج احلديث يف صحيحه؟: ٢٦س
يكون الراوي عاصر شيخه، وثبت عنده مساعه منـه،  : شرط البخاري املُعاصرة، واللُّقْيا، أي: ٢٦ج

  ].زاد بعضهم مع إمكان اللقيا[وشرط مسلم املعاصرة 
فيمن يقتصر على الصحيحني دون غريمها من كتب السنة، وهل البخاري ومسلم ما رأيكم : ٢٧س

  اشترطا إخراج كل صحيح؟
ال شك أنه مجانب للصواب، بل وواقع يف الضالل لرده سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ٢٧ج

أهل  اليت ثبتت يف غري البخاري ومسلم، فلم يشترط البخاري ومسلم إخراج كل صحيح ، فقد نقل
وتركت من الصـحاح  : أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ونقلوا عنه أيضاً: العلم عن البخاري قوله

خمافة الطول، وقد صحح البخاري نفسه أحاديث ليست يف صحيحه، وذلك يتضح بصورة كبرية يف 
  .سؤاالت الترمذي له، كما يف سنن الترمذي، والعلل الكبري له 

  .ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا: ونقل أهل العلم عن مسلم كذلك
  .فال شك إذن يف ضالل من اقتصر على الصحيحني ورد ما سوامها

ما رأيكم فيمن يقتصر على الصحيحني دون غريمها من كتب السنة، وهل البخاري ومسلم : ٢٨س
  اشترطا إخراج كل صحيح؟
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سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال شك أنه مجانب للصواب، بل وواقع يف الضالل لرده سنة ر: ٢٨ج
اليت ثبتت يف غري البخاري ومسلم، فلم يشترط البخاري ومسلم إخراج كل صحيح ، فقد نقل أهل 

وتركت من الصـحاح  : أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ونقلوا عنه أيضاً: العلم عن البخاري قوله
يتضح بصورة كبرية يف  خمافة الطول، وقد صحح البخاري نفسه أحاديث ليست يف صحيحه، وذلك

  .سؤاالت الترمذي له، كما يف سنن الترمذي، والعلل الكبري له 
  .ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا: ونقل أهل العلم عن مسلم كذلك

  .فال شك إذن يف ضالل من اقتصر على الصحيحني ورد ما سوامها
  ؟"العلم أكثر صواباً من كتاب مالك ال أعلم كتاباً يف:"على أي شيِء يحمل قول الشافعي : ٢٩س
  .هذا قاله قبل أن يؤلف البخاري ومسلم كتابيهما: ٢٩ج
  ما موضوع املستخرج؟: ٣٠س
هو أن يعمد املصنف إىل الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غري طريـق صـاحب   : ٣٠ج

حىت يفقد سـنداً   أن ال يصل إىل شيخ أبعد: الكتاب، فيجتمع معه يف شيخه، أو من فوقه، وشرطه
يوصله إىل األقرب إال لعذر من علو أو زيادة مهمة، أو تصريح بتحديث أو تسمية من مل ينسـب أو  

  .غري ذلك
  ما موضوع املستدرك؟: ٣١س
هو أن يعمد مصنفه إىل شرط صاحب كتاب، ويسحب هذا الشرط على أحاديث ليست يف : ٣١ج

كما فعل احلاكم مـع البخـاري   . مى مستدركالكتاب، فإذا انطبقت أدرجها يف كتاب، وهذا يس
  .ومسلم

  ما املوقف من مستدرك احلاكم؟: ٣٢س
ال شك أن فيه ما هو صحيح، ولكن فيه أيضاً ما هو حسن وضعيف، بل وموضوع، وينبغي : ٣٢ج

حديث صحيح اإلسـناد، وموافقـة   : التيقظ التام لكل ما تفرد به احلاكم، وال يغرنك قول احلاكم
اكم متساهل جداً يف القضاء بالصحة، ومل ينقح كتابه، والذهيب كذلك متسـاهل يف  الذهيب له، فاحل

  .هذا الباب، فكم من رجل يتكلم فيه الذهيب يف امليزان، ويصحح حديثه يف تعليقه على املستدرك
صحيح علـى شـرط الشـيخني ومل    : اذكر بعض األخطاء اليت يقع فيها احلاكم عند قوله : ٣٣س

  خيرجاه؟
صحيح علـى  : مثالً إىل سند فيه هشيم عن الزهري، فيقول فيه  -رمحه اهللا -د احلاكميعم: ٣٣ج

شرط الشيخني ومل خيرجاه، وذلك منه بناًء على أن هشيما والزهري من رجال الشيخني، وكومـا  
من رجال الشيخني صحيح كما ذكر احلاكم ـ رمحه اهللا ـ لكن هنا نقطة وقع احلاكم بسببها يف   

أن هشيماً ضعيف يف الزهري خاصة، فلم يخرج البخاري وال مسلم هلشيم عـن  : وهي الوهم، أال
الزهري وإمنا أخرجا هلشيم عن غري الزهري، وأخرجا للزهري من رواية غري هشيم عنه؛ وذلك ألن 
هشيماً كان قد دخل على الزهري فأخذ عنه عشرين حديثاً، فلقيه صاحب له وهو راجع، فسـأله  
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م ريح شديدة، فذهبت باألوراق من يد الرجل، فصار هشيم حيدث مبا علق منـها  رؤيتها، وكان ثَ
  .بذهنه، ومل يكن أتقن حفظها، فوهم يف أشياء منها، ضعف يف الزهري بسببها

وكذلك القول يف مساك عن عكرمة فهو سند ملفق من رجال الشيخني، فسماك من رجال مسـلم،  
عن عكرمة ال من شرط البخاري، وال من شرط مسلم، مساك : وعكرمة من رجال البخاري، فقوله

إنه علـى شـرط   : ورواية مساك عن عكرمة مضطربة، فيقول احلاكم يف إسناد كسماك عن عكرمة 
  .الشيخني، فيظهر ومهه يف ذلك

  .فينبغي أن يحكم على كل حديث مبا يستحق بعد النظر يف طريقه، ويف سنده ورواته
  ومباذا انتقدت؟ ما مراتب احلديث الصحيح،: ٣٤س
أعالها مرتبة ما اتفق عليه الشيخان، مث ما أخرجه البخاري، مث مـا  : قال مجع من أهل العلم: ٣٤ج

أخرجه مسلم، مث ما كان على شرطهما ومل خيرجاه، مث ما كان على شرط البخاري، مث ما كان على 
ا الترتيب بأن املتواتر أعالهـا  شرط مسلم، مث ما أخرجه الذين اشترطوا يف كتبهم الصحة، وانتقد هذ

صحة، ودفع هذا االنتقاد بأن املتواتر ليس من مباحث اإلسناد، فهو خارج من البحث، فهو صحيح 
وانتقدت أيضاً بأن ما رواه اجلماعة أعلى صحة مما أخرجه الشيخان، ودفع بأن مـن مل  . بال حبث 

، ولكن يظهر أن ما أخرجه اجلماعة يشترط الصحة إلخراج احلديث ال يزيد إخراجه للحديث صحة
  .ينبغي أن يكون أعلى رتبة من املتفق عليه، فالبخاري ومسلم داخالن يف اجلماعة

  ؟)جممع الزوائد(ماذا تعرف عن : ٣٥س
مسند أمحد، وأيب يعلى، والبزار، ومعاجم الطـرباين  : هو كتاب مجع زوائد ستة كتب وهي: ٣٥ج

  ).األمهات(على الكتب الستة  )الكبري واألوسط والصغري: (الثالثة
  ما سنن النسائي املعدودة يف الكتب الستة؟: ٣٦س
  ).اتىب(هي السنن الصغرى : ٣٦ج
  ملاذا انتقى النسائي السنن الصغرى من السنن الكربى؟: ٣٧س
  .بناء على طلب أمري الرملة منه بانتقاء الصحيح من السنن الكربى : ٣٧ج
  ما شرط النسائي يف كتابه؟: ٣٨س
ال يترك راوياً إال إذا اجتمع اجلميع على ترك حديثه، وفسر ابن حجر اجلمع بطبقيت املتشددين : ٣٨ج

  .إمنا أراد بذلك إمجاعاً خاصاً، مث ذكر الذي فحواه ما تقدم: واملتوسطني، فقال
  اذكر بعض املتشددين واملتوسطني؟: ٣٩س
  .أبو حامت-حيىي بن معني -حيىي القطان-شعبة:أمثلة للمتشددين: ٣٩ج

  .البخاري -أمحد بن حنبل -عبد الرمحن بن مهدى -سفيان الثوري: املتوسطني
  ما شرط الترمذي؟: ٤٠س
ما أخرجـت يف  : -٥٦كما نقلَ عنه يف شروط األئمة اخلمسة للحازمي ص -قال الترمذي: ٤٠ج

  .كتايب إال حديثاً عمل به الفقهاء
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  حديث؟اذكر مقاصد األئمة اخلمسة يف خترجيهم لل: ٤١س
  :وأما فرق ما بني األئمة اخلمسة من القصد: يف شروط األئمة اخلمسة قال: ٤١ج
فغرض البخاري ختريج األحاديث الصحيحة املتصلة واستنباط الفقه والسرية والتفسري، فذكر عرضاً * 

يف  املوقوف واملعلق، وفتاوى الصحابة والتابعني وآراء الرجال، فتقطعت عليه متون األحاديث وطرقها
  .أبواب كتابه

وقصد مسلم جتريد الصحاح بدون تعرض لالستنباط، فجمع أجود ترتيـب، ومل تتقطـع عليـه    * 
  .األحاديث

ومهة أيب داود مجع األحاديث اليت استدل ا فقهاء األمصار، وبنوا عليها األحكام، فصنف سننه، * 
ا ذكرت يف كتايب حديثاً أمجـع  م: ومجع فيها الصحيح واحلسن واللني والصاحل للعمل، وهو يقول 

وما كان منها ضعيفاً صرح بضعفه، وما كان فيه علة بينها، وترجم علـى كـل   . الناس على تركه
حديث مبا قد استنبط منه عامل ، وذهب إليه ذاهب، وما سكت عنه فهو صاحل عنده، وأحوج مـا  

  .يكون الفقيه إيل كتابه
  .استحسن طريقة الشيخني حيث بينا وما أما  وملمح الترمذي اجلمع بني الطريقتني كأنه* 

وطريقة أيب داود حيث مجع كل ما ذهب إليه ذاهب، فجمع كلتا الطريقتني، وزاد عليهمـا بيـان   
مذاهب الصحابة والتابعني، وفقهاء األمصار، واختصر طرق احلديث، فذكر واحداً وأومـأ إىل مـا   

سن أو منكر، وبين وجه الضعف، أو أنه مستفيض عداه، وبين أمر كل حديث من أنه صحيح أو ح
  .أو غريب

فإن شرب "ما أخرجت يف كتايب هذا إال حديثاً عمل به بعض الفقهاء، سوى حديث : قال الترمذي 
  ".مجع بني الظهر والعصر باملدينة من غري خوف وال سفر: "، وحديث "يف الرابعة فاقتلوه

  يف سننه ؟اذكر طرفاً من طريقة عمل الترمذي : ٤٢س
رمبا أنه يسلك مسلك اإلمام مسلم يف بعض األحيان، فقد نص مسلم على أنه رمبا أخـرج  : ٤٢ج

احلديث يف صحيحه من طريق ضعيف؛ لعلوه، واحلديث معروف عند أئمة هذا الشأن مـن طريـق   
  .العدول، ولكن بإسناد نازل 

صحيحه عن أسباط بن نصر،  روايته يف -أي على مسلم -ويف شرح مسلم أنه أنكر أبو زرعة عليه
إمنا أدخلت من حديث أسباط وقطن وأمحد : وقطن بن نسري، وأمحد بن عيسى املصري، فقال مسلم

إال أنه رمبا وقع إيلَّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي برواية أوثـق   -ما قد روى الثقات عن شيوخهم
توضـيح  [انتـهي  . منهم برتول، فأقتصر على ذلك، وأصل احلديث معروف من روايـة الثقـات  

  ]١/١٧١األفكار
  هل نسخ الترمذي كلها واحدة؟ برهن على قولك ؟: ٤٣س
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ليست كلها واحدة، ففي بعضها حسن، ويف بعضها حسن صحيح يف احلديث الواحد، مثال : ٤٣ج
مل يتبِعـه الترمـذي   : ، قال الصنعاين يف توضيح األفكار"الصلح جائز بني املسلمني : "ذلك حديث
  .حسن صحيح:  حتسني، ويف كثري من النسخ بتصحيح وال

  ماذا قال ابن حزم يف الترمذي ؟ ومباذا رد عليه العلماء؟: ٤٤س
إنه جمهول، وكذا ذكر ابن : قال يف الترمذي" اإليصال" أن ابن حزم يف كتابه : ذكر الذهيب: ٤٤ج

لى نفسـه بعـدم   أما ابن حزم، فنادى ع: حجر، ورد العلماء على ابن حزم قوله، فقال ابن حجر 
  .حينما وصفه باجلهالة _ رمحه اهللا _ االطالع، وذلك ملا وصف به ابن حزم الترمذي

وقد أشار أمحد شاكر يف مقدمته للترمذى إىل أن الذهيب قد يكون وهم، وتبعه ابن حجرٍ يف نسـبته  
يذكر فيـه  ومل ) ٩/٢٩٧" (احمللى"هذا القول إىل الترمذي؛ فإن ابن حزم أخرج للترمذي حديثاً يف 

  .جرحاً وال تضعيفاً
  أخرجه البخاري؟: ماذا يعىن البيهقي والبغوي بقوهلما: ٤٥س
  .يعنيان أن البخاري أخرج أصل احلديث: ٤٥ج
  عرف اهول؟: ٤٦س
  .جهالة حالٍ -جهالة عنيٍ : تنقسم اجلهالة إىل نوعني: ٤٦ج

  .هو من روى عنه راوٍ واحد ومل يوثقه معترب: جمهول العني 
  .هو من روى عنه راويان فأكثر، ومل يوثقه معترب): أو الوصف(احلال  جمهول

وجمهول العني يف الغالب ال يصلح يف الشواهد، وال يف املتابعات، بينما جمهـول احلـال يصـلح يف    
  .الشواهد واملتابعات 

إىل  وقد تساهل بعض أهل العلم يف جهالة التابعني، ورقوا أحاديث بعض من جهلت حاله من التابعني
خري الناس قرين، مث : " احلسن، بل وإىل الصحة، برهام يف ذلك قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ..".الذين يلوم 
  ما حكم حديث املختلط الثقة؟: ٤٧س
يبحث عن الرواة عنه قبل االختالط، والرواة بعد االختالط، ويصحح حديث من روى عنه : ٤٧ج

  .ث من روى عنه بعد االختالطقبل االختالط، ويتوقف يف حدي
  ما رتبة ابن حبان والعجلي يف توثيق ااهيل؟: ٤٨س
  .ابن حبان والعجلي متساهالن يف توثيق ااهيل: ٤٨ج
التنكيل ملا ورد يف تأنيب الكوثري "ما مراتب توثيق ابن حبان كما ذكرها املعلمي يف كتابه : ٤٩س

  ؟وهل تعقِّبت بشيء؟" من األباطيل 
يعىن توثيـق ابـن   (والتحقيق أن توثيقه ) : ١/٤٥٠التنكيل ( يف  -رمحه اهللا  -قال املعلمي  :٤٩ج

  :على درجات) حبان 
  .أو حنو ذلك" مستقيم احلديث" أو " كان متقناً: "أن يصرح به كأن يقول: األوىل
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  .أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخربهم: الثانية
  .ني بكثرة احلديث، حبيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثريةأن يكون من املعروف: الثالثة
  .أن يظهر من سياق كالمه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة: الرابعة

  .ما دون ذلك: اخلامسة
فاألوىل ال تقل عن توثيق غريه من األئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثري منهم، الثانية قريب منـها،  

  .انتهي كالمه رمحه اهللا. لة، والرابعة صاحلة ، واخلامسة ال يؤمن فيها اخللل، واهللا أعلموالثالثة مقبو
  :على هذا الكالم بقوله–رمحه اهللا  -هذا وقد علق الشيخ ناصر الدين األلباين

ومتكنه من علم اجلرح والتعديل، _ رمحه اهللا تعاىل _ هذا تفصيل دقيق يدل على معرفة املؤلف : قلت
 أره لغريه فجزاه اهللا خرياً غري أنه قد ثبت لدى باملمارسة أن من كان منهم مـن الدرجـة   وهو ما مل

اخلامسة، فهو على الغالب جمهول ال يعرف، يشهد لذلك صنيع احلُفَّاظ كالذهيب والعسقالين وغريمها 
ة واليت قبلها من احملققني، فإم نادراً ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان يف هذه الدرج

أحياناً، ولقد أجريت لطالب اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة يوم كنت أستاذاً للحـديث فيهـا   
لنفتح على أي : فقلت هلم) األسانيد(جتربة عملية يف هذا الشأن يف بعض الدروس ) هـ١٣٨٢سنة(

) للـذهيب (يه يف امليـزان  راوٍ يف كتاب خالصة تذهيب الكمال تفرد بتوثيقه ابن حبان، مث لنفتح عل
: ، وقد يقول العسقالين فيه)ال يعرف( ، أو )جمهول: (، فسنجدمها يقوالن فيه) للعسقالين(والتقريب 

يعىن لني احلديث، ففتحنا على بضعة من الرواة تفرد بتوثيقهم ابن حبان فوجدناهم عندمها ) مقبول(
  .كما قلت، إما جمهول، أو ال يعرف، أو مقبول

عداب احلمش يف رسالته هذا وقد ت قِّبرواة احلديث الذين سكت عليهم أئمة اجلرح والتعديل بني (ع
  !.إن هذا الكالم على إطالقه من الشيخني فيه نظر؟: بقوله) ٦٩التوثيق والتجهيل ص

قسم انفرد ابن حبان بالترمجة له ، أو كان اعتماد مـن  : فالرواة املترمجون يف كتاب الثقات قسمان
الـرواة الـذين   : بعده عليه، وهؤالء يزيد عددهم على ألفي ترمجة يف الكتاب، والقسم الثاينترمجه 

  :اشترك مع غريهم يف الترمجة هلم، وهؤالء صنفان
الرواة الذين أطلق عليهم ألفاظ اجلرح والتعديل، وهؤالء يقرب عددهم مـن ثالثـة   : الصنف األول

  .آالف راوٍ
الالا كما قدمت بعض ذلك فبينما جتده يصف الرجل بـاحلفظ  وقد تعددت ألفاظ النقد وتباينت د

واإلتقان أو الوثاقة أو الصدق أو استقامة احلديث، إذا بك جتده يصف الرجل بأنه قـد خيطـيء أو   
والـراوة  . خيطيء أحياناً، أو خيطيء كثرياً، أو خيطىء وخيالف، أو خيطىء ويغرب، ويدلس وخيالف

  .يسوا على درجة واحدة يف نفس األمر يف كل مصطلحات التوثيقالذين يصرح فيهم بالتوثيق ل
فقد وجدته وصف مخسة ومخسني رجالً باإلتقان بيد أنين مل أجد لغريه كالماً يف مثانية منهم، والذين 

  .وجدت هلم تراجم كانوا مجيعاً من احلفاظ أو الثقات



 ٥١٤

على ستة ومخسني راوياً ومائيت راوٍ،  وما دار يف فلكه فقد أطلقه ابن حبان) مستقيم احلديث(أما لفظ 
وقد جاءت ألفاظه الدالة على االستقامة متعددة، فتارة يصف الراوي بأنه مستقيم احلـديث جـداً،   

مسـتقيم  : وتارة يصفه بأنه مستقيم األمر يف احلديث، وتارة يقيد االستقامة بشروط فيقـول مـثالً  
روى أحاديث مستقيمة، وأنـه  : ات، وتارة يقولاحلديث إذا روى عن الثقات، أو إذا روى عنه الثق

  .مستقيم احلديث يغرب، ومستقيم احلديث رمبا أخطأ
كما أطلق عبارات أوضحت لنا مقصوده من االستقامة، ولكنه أكثر ما أطلق هذا املصطلح بلفـظ  

ان وقد وجدت فيمن وصفه ابن حب. جمرداً، وله ألفاظ أخرى مشاة، ولكنها قليلة) مستقيم احلديث(
احلافظ والثقة والصدوق، ووجدت فيهم اروح واملضعف واهول حسب ) مستقيم احلديث(بأنه 

) الثقات واـروحني (اصطالح املتأخرين، وقد كانت ألفاظ النقد اليت أطلقها ابن حبان يف كتابيه 
دت هلا مالحق تسعة عشر لفظاً ومائيت لفظ درستها مجيعاً دراسة نقدية يف رساليت سالفة الذكر، وأعد

عامة  -رمحه اهللا  -خاصة بألفاظها، ولذلك فإنين أرى أن هذه اإلطالقات من فضيلة الشيخ اليماين 
  .وعائمة

، غري دقيق وال مفيـد يف  )تفصيل دقيق(وما ذكره فضيلة الشيخ األلباين من أن كالم الشيخ املعلمي 
  .انتهي املراد من كالم عداب احلمش. التحقيق العلمي شيئاً 

  ما درجة الترمذي يف التصحيح؟: ٥٠س
الترمذي معروف بالتساهل يف التصحيح، فينبغي أن تتتبع األحاديث املوجودة فيه، وحيكـم  : ٥٠ج

  .ولكن أعجلته املنية -رمحه اهللا  -عليها مبا تستحق، وقد شرع يف هذا الشيخ أمحد بن شاكر 
  أيهما أصح؟ما هو الفرق بني املسانيد، وكتب السنن، واملعاجم : ٥١س
املسانيد فيها كل صحايب ومروياته، وكذلك املعاجم إال أن فيها الصـحابة مرتبـون علـى    : ٥١ج

فهم مقَدمون ، أما كتب السنة فهي مرتبة علـى  ] ٣[حروف املعجم باستثناء العشرة املبشرين باجلنة 
ترمجة مـن حـديث أي   األبواب الفقهية فيذكرون الترمجة للباب، مث يذكرون ما وقع هلم يف هذه ال

  .صحايب كان
وينبغي أن يعلم أن املسانيد واملعاجم كتب سنة أيضاً، من ناحية احتوائها على أحاديث رسـول اهللا  

املرتبـة علـى األبـواب    -صلى اهللا عليه وسلم، أما من ناحية الصحة ففي الغالب أن كتب السنة 
م، ولكن ال يعىن هذا أن كل حـديث  أكثر صحة إذ إن مؤلفيها يتحرون ما يشهد لترامجه -الفقهية

أصح من كل حديث يف املسانيد واملعاجم، ولكن األمر نسيب أغلـيب،  ) املرتبة فقهياً(يف كتب السنة
  .واهللا أعلم

سنن  -سنن أيب داود. صحيح مسلم -صحيح البخاري: اذكر بعض الشروح للكتب اآلتية: ٥٢س
  .مسند أمحد. موطأ مالك  –سنن النسائي . الترمذي 



 ٥١٥

املفهم على شرح مسلم  -عمدة القاري صحيح البخاري النووي -شرحه الكتاب فتح الباري: ٥٢ج
بذل اهود سنن أيب داود زهر الربى سـنن النسـائي حتفـة     -للقرطيب صحيح مسلم عون املعبود

  االستذكار موطأ مالك الفتح الرباين مسند أمحد –األحوذي سنن الترمذي التمهيد 
  هد اليت تشري إىل أن اخلرب موضوع؟ما الشوا: ٥٣س
  :على ذلك شواهد منها: ٥٣ج
إقرار واضعه بالوضع، كما أقر نوح بن أيب مرمي وامللقب بنوح اجلامع، أنه وضع على ابن عباس  -١

  .أحاديث يف فضائل القرآن سورة سورة 
عـن مولـده،    ما يرتل مرتلة اإلقرار كأن حيدث عن شيخ حبديث ال يعرف إال عنده، مث يسأل -٢

فيذكر تارخياً معينا، مث يتبني من مقارنة تاريخ والدة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ املروى عنه أن الراوي 
ولد بعد وفاة الشيخ، أو حنو ذلك، كما ادعى مأمون بن أمحد اهلروي أنه مسع من هشام ابن عمـار  

فإن هشاماً الـذي  : ني، فقال لهسنة مخسني ومائت: مىت دخلت الشام؟ قال: فسأله احلافظ ابن حبان
  .هذا هشام بن عمار آخر: فقال ٢٤٥تروي عنه مات سنة 

قرائن يف الراوي أو املروي، أو فيهما معاً كاحلنفي الذي يروي حديثاً يف ذم الشافعي، والثنـاء   -٣
وأبـو  . . . يكون يف أميت رجل يقال له حممد بن إدريس أضر على أميت من إبليس[على أيب حنيفة 

  .أو غري ذلك ، راجع تعليق الشيخ أمحد بن شاكر على الباعث احلثيث... ] حنيفة سراج أميت 
  .ركاكة اللفظ وفساد املعىن واازفة الفاحشة -٤
خمالفة صرحية ملا ورد يف الكتاب والسنة الصحيحة، فإذا وجد شيء من ذلك وجب البحث وراء  -٥

  .احلديث بدقة حىت نقف على حقيقته
  جتوز رواية احلديث املوضوع ؟هل : ٥٥س
ال جتوز رواية احلديث املوضوع إال للتحذير منه والتنبيه عليه ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ٥٥ج

  .رواه مسلم" من حدث عين حبديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني: "وسلم 
  . . " .ه ولرسوله هللا ولكتاب: ملن؟ قال: قلنا. الدين النصيحة: "وقال عليه الصالة والسالم

  اذكر بعض أقسام الوضاعني؟: ٥٦س
منهم زنادقة أظهروا اإلسالم وأبطنوا الكفر، ومنهم أهل البـدع واألهـواء، كالرافضـة،    : ٥٦ج

واخلطابية، يضعون أحاديث تعزز مذاهبهم الباطلة، ومنهم املنتسبون إىل الزهد يضـعون أحاديـث   
م القصاص، ومنهم علماء السالطني الـذين يضـعون   يرغبون ا الناس، ويرهبوم بزعمهم، ومنه

  .األحاديث إرضاًء حلكامهم
  اذكر بعض الكتب املؤلفة لألحاديث املوضوعة؟: ٥٧س
األباطيل للجوزقاين، واملوضوعات البن اجلوزي ، والآللئ املصنوعة، وكراسة الـرغيب  : منها: ٥٧ج

ألحاديث الضعيفة واملوضوعة للشيخ ناصر الصنعاين اللغوي، والفوائد اموعة للشوكاين، وسلسلة ا
  .األلباين، وكذلك الكتب املؤلفة يف الضعفاء
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  ما مدى تثبت ابن اجلوزي يف كتابه املوضوعات؟: ٥٨س
ابن اجلوزي متسرع يف احلكم على احلديث بالوضع ، وقد حكم على حـديث أيب هريـرة   : ٥٨ج

سخط اهللا، ويروحـون يف لعنتـه، يف    إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوماً يغدون يف: "مرفوعا
  .واحلديث يف صحيح مسلم، وانظر السؤال التايل وإجابته". أيديهم مثل أذناب البقر

  ؟)القول املسدد يف الذب عن مسند أمحد(ماذا تعرف عن كتاب : ٥٩س
هو كتاب ألفه احلافظ ابن حجر، ذكر فيه أربعة وعشرين حديثاً من مسند أمحد ذكرها ابن : ٥٩ج
  .وزي يف املوضوعات، وحكم عليها بذلك، ورد عليه ابن حجر ودفع قولهاجل
  اذكر بعض أمساء الوضاعني ؟: ٦٠س
منهم نوح بن أيب مرمي امللقب بنوح اجلامع، ومقاتل بن سليمان البلخي العـامل بالتفسـري،   : ٦٠ج

  .وغياث بن إبراهيم النخعي، وحممد بن سعيد املصلوب
  احلديث الضعيف مع عدم التنبيه على ذلك؟ هل تربأ الذمة بذكر سند: ٦١س
ال تربأ الذمة إال إذا كان ذلك بني أهل العلم باألسانيد ، أما العوام فال جيوز التلبيس عليهم، : ٦١ج

وقد كنت يوما أصلى اجلمعة يف بعض املساجد الكربى ، واملسجد على أشده يف موسم احلج، وإذا 
جنبوا مساجدكم صبيانكم : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول : باخلطيب خيطب يف خطبته قال

فحدثته بعد هذه اخلطبة وأوضحت له أن احلديث ال يثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه ". وجمانينكم
انظر كيف يهرب من البشر، ويظن أنه جنا، واهللا مـن  ! إنه صحيح؟: وهل قلت : وسلم، فقال يل 

  .ورائه حميط
  يث الضعيفة واملوضوعة يف هذا الزمان؟من هم مظنة األحاد: ٦٢س
أغلبهم الصوفية، وبعض اجلماعات والفرق املنبثقة عنهم واليت تـدعو يف ايـة أمرهـا إىل    : ٦٢ج

التصوف الصريح، وقد أكثرت هذه الطوائف من الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـن  
صبوا العداء ملن أراد أن يتفقه يف الدين، حيث ال يشعرون ، ولبست على املسلمني أمر دينهم ، بل ون

ومن مجلتهم أيضاً مجاعة الوعاظ، الذين ال يبايل أغلبهم بصحة احلديث من ضعفه ، وجزى اهللا الشيخ 
عبد احلميد كشك على ما قدم من خري لإلسالم، وعلى ما هدى اهللا على يديه من شباب، ونسـأل  

اليت ال تثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقد  اهللا أن يعفو عنه لتحديثه باألحاديث الضعيفة
أكثر منها، نسأل اهللا أن يعيننا وإياه على حتري الصدق والدفاع عن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليـه  
وسلم، وتنقيتها مما ليس منها، ويب بكل أئمة املساجد ومجهور الوعاظ والقصاصني أال يتحدثوا عن 

  .وسلم إال مبا صح عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه
  عرف احلديث احلسن وهل يحتج به؟: ٦٣س
  .هو نفس تعريف الصحيح، إال أنه يف رجاله من هو خفيف الضبط، ويحتج به: ٦٣ج
  ؟) تقريب التهذيب( مباذا يرمز خلفيف الضبط يف التقريب : ٦٤س
  .صدوق يهِم -ال بأس به –صدوق : يرمز خلفيف الضبط برمز: ٦٤ج
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  الذي أدخل اصطالح احلسن ؟من : ٦٥س
  ].٤[هو الترمذي : ٦٥ج
  ما شروط الترمذي للحسن؟: ٦٦س
  :شروط الترمذي للحكم باحلسن هي : ٦٦ج
  .أن ال يكون يف إسناده متهم بالكذب -١
  .أن ال يكون شاذاً -٢
  .أن يروي من غري وجه -٣
  حسن صحيح؟: ما معىن قول الترمذي: ٦٨س
لماء يف هذا التعريف والذي اختاره احلافظ يف خنبة الفكر أن لـذلك  اعلم أوالً أنه اختلف الع: ٦٨ج

  :حالتني
أن يأيت من طريق واحد فيكون يف الطريق رجل اختلَف يف تصحيح حديثـه ويف حتسـينه   : األوىل 

  .فيكون صحيحاً باعتبار من صحح حديثه، وحسناً باعتبار من حسن حديثه
  .ن حسناً من إحدامها صحيحاً من األخرى أن يأيت من طريقني فيكو: الثانية

  صدوق خيطئ؟: ما حكم حديث من قيل فيه يف التقريب: ٦٩س
ينبغي أن تراجع ترمجة مثل هذا بتوسع ، فإن كان احلديث الذي بني يديك من األحاديث اليت : ٦٩ج

  .هوإن مل يكن من األحاديث اليت أخطأ فيها يحسن حديث. أخطأ فيها تتوقف يف احلديث 
  ؟"وما مل أذكر فيه شيئاً فهو صاحل" ما معىن قول أيب داود: ٧٠س
محلها بعض أهل العلم على احلسن ، أي ما سكت عنه فهو حسن، ومنهم ابـن الصـالح   : ٧٠ج

  .ومحلها آخرون على ما هو أعم من ذلك . ومحلها بعضهم على أنه صاحل لالحتجاج
  هل كل ما سكت عنه أبو داود فهو حسن؟: ٧١س
سـأله   –ليس األمر كذلك ، بل فيه الصحيح واحلسن والضعيف ، وقد سـئل أبـو داود    :٧١ج

وينبغي أن تتبع أسانيد األحاديث من . عن أحاديث سكت عنها يف سننه فحكم بضعفها  -اآلجري
  .سنن أيب داود وحيكم عليها مبا تستحق

  ما هو اصطالح البغوي يف املصابيح؟ وما مدى صحته؟: ٧٢س
إن ما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدمها صحيح، وإن احلسن ما رواه أبو : مضمونه قال ما : ٧٢ج

  .داود والترمذي وأشباههما وال شك أنه اصطالح خاطيء وهو اصطالح خاص به
  عرف احلديث الضعيف ؟: ٧٣س
  .هو ما مل تتوافر فيه شروط الصحة أو احلُسن : ٧٣ج
  عرف احلديث املنقطع؟: ٧٤س
وسط إسناده رجل، وقد يكون االنقطاع يف موضع واحد، وقد يكـون يف  هو ما سقط من : ٧٤ج

  .أكثر من موضع
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  عرف املقطوع؟: ٧٥س
  .هو املوقوف على التابعي قوالً أو فعالً: ٧٥ج
  عرف احلديث املرسل؟: ٧٦س
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو كلمة حنوها، وخصه بعض : هو حديث التابعي إذا قال: ٧٦ج

لم بكبار التابعني ، واختصاصه بكبار التابعني هي الصورة اليت ال خالف فيها، وأطلق بعـض  أهل الع
  .أهل العلم املرسل على ما سقط من إسناده رجل من أي موضع كان

  من أي أقسام احلديث يكون احلديث املرسل؟: ٧٧س
  .املرسل من أقسام الضعيف: ٧٧ج
  مثل هلا ؟ –ما حكم مراسيل الصحابة : ٧٨س
: مراسيل الصحابة مقبولة معمول ا عند أهل العلم وكمثال لذلك قول عائشة رضى اهللا عنها: ٧٨ج

؛ فعائشة مل تدرك .." أول ما بدئ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصاحلة"... 
عهد رسول  القصة ، هذا وننبه على أن أكثر أهل العلم جيعلون أحاديث الصحايب الذي مل مييز على

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم كحكم مراسيل كبار التابعني
عن سعيد عن رجل من أصـحاب  . . هل يضر عدم ذكر اسم الصحايب؟ مثالً كقول قائل : ٧٩س

  النيب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟
  .ال يضر ذلك لكون الصحابة رضى اهللا عنهم كلهم عدول: ٧٩ج
  بالنسبة لقبول املراسيل؟ ما هو تفصيل الشافعي: ٨٠س
  :الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعني بشروط وهي : ٨٠ج
  .أن تأتى من وجه آخر ولو مرسلة -١
  .أو أن تعتضد بقول صحايب أو أكثر العلماء -٢
إذا كان املرسل لو مسى ال يسمي إال ثقة فحينئذ يكون مرسله حجة، وال ينهض إىل رتبة املتصل،  -٣

  .كسعيد بن املسيب، وعبيد اهللا بن عدى بن اخليار وكبار التابعني
وإن كان بعض أهل العلم يعد عبيد اهللا يف الصحابة اللذين ولدوا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  وسلم ومل مييزوا
  مثل ملن تعد مراسليهم من أضعف املراسيل؟: ٨١س
  .حيىي ابن أيب كثري -الزهري -مثل احلسن البصري: ٨١ج
  ل للمقلوب يف املنت؟مث: ٨٢س
  ".إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بالل فال تأكلوا وال تشربوا: "٨٢ج

  ".إن بالالً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم : " الصواب
  مثل للمقلوب يف السند؟: ٨٣س
  "مرة بن كعب"بدل" بن مرة كعب: "قد يكون القلب يف اإلسناد يف اسم راوٍ أو نسبه، يقول: ٨٣ج
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  هل جيوز العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعمال؟: ٨٤س
  .نرى أنه ال جيوز العمل بالضعيف، ومن ادعى التفرقة فعليه الربهان : ٨٤ج
إذا روينا يف احلـالل واحلـرام   :"على أي شيء يحمل قول أمحد وابن مهدي وابن املبارك : ٨٥س

  ؟"ضائل وحنوها تساهلناشددنا، وإذا روينا يف الف
محله بعض أهل العلم على احلديث احلسن الذي مل يصل إىل درجة الصحة، فإن التفريق بني : ٨٥ج

الصحيح واحلسن مل يكن يف عصرهم، بل كان أكثر املتقدمني ال يصف احلـديث إال بالصـحة أو   
  .الضعف فقط 

  ما شروط العمل باحلديث الضعيف عند من يعمل به؟: ٨٦س
  :ذلك شروط وضعوها ل: ٨٦ج
  .أن يكون احلديث يف القصص أو املواعظ أو فضائل األعمال -١
  .أن يكون الضعف غري شديد -٢
  .أن يندرج حتت أصل معمول به -٣
  .أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد االحتياط  -٤
  ما معىن حديث ال أصل له ؟: ٨٧س
  .رمحه اهللاال إسناد له، قاله ابن تيمية : معناه: ٨٧ج
  كيف يعرف ضبط الراوي؟: ٨٨س
يعرف مبوافقة احلفاظ املتقنني الضابطني إذا اعترب حديثه حبديثهم، فإن كانت أغلب أحاديثـه  : ٨٨ج

  .موافقة ألحاديثهم عرف ضبطه، وإن كثرت خمالفاته اختل ضبطه
  ما احلديث املتروك؟: ٨٩س
حلديث إال من جهته، ويكـون خمالفـاً   هو الذي يرويه من يتهم بالكذب، وال يعرف ذلك ا: ٨٩ج

  .للقواعد العامة
  عرف احلديث املعلق؟: ٩٠س
  .هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إىل آخر اإلسناد: ٩٠ج
  إىل كم قسم تنقسم املعلقات وما هي؟ مثل ملا تقول ؟: ٩١س
  :تنقسم إىل قسمني: ٩١ج
  .وروى -ذكر-قال: معلقات بصيغة اجلزم حنو -١
  .يروى -يقال -يذْكر: معلقات بصيغة التمريض حنو -٢
  هل املعلق ضعيف أو صحيح؟: ٩٢س
بصورة أولية فاملعلق من قسم الضعيف إال أن نقف على الرجال احملذوفني، ومن ثَم حنكم عليه : ٩٢ج

  .مبا يستحق
  هل املعلقات اليت يف صحيح البخاري على شرطه؟: ٩٣س
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باجلـامع  ( صحيح البخاري كلها على شرطه؛ ألنه قد وسم كتابـه   ليست املعلقات اليت يف: ٩٣ج
  ).وسننه وأيامه. املسند الصحيح املختصر يف أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  تكلم باختصار سريع عن املعلقات اليت يف صحيح البخاري؟: ٩٤س
ما ال : حه، ومنهاما أورده البخاري معلقاً يف موضع ووصله يف موضع آخر من صحي: منها: ٩٤ج

  :يوجد إال معلقاً ، وهذا األخري على صورتني
املعلق بصيغة اجلزم، ويستفاد منها الصحة إىل من علق عنه، لكن يبقى النظر فيمن أُبرِز مـن  : األوىل

  ].٥) [قاله احلافظ... (رجال ذلك احلديث، فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما ال يلتحق 
حدثنا عوف، حدثناً حممد ابن : قال عثمان بن اهليثم: ه يف كتاب الوكالةفمثال ملا يلتحق بشرطه قول

  . . ".وكلين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بزكاة رمضان " سريين عن أيب هريرة رضى اهللا عنه، 
وأما ما ال يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحاً على شرط غريه، وقد يكون حسناً صاحلاً للحجة، وقد 

  .من جهة قدح يف رجاله بل من جهة انقطاع يسري يف إسناده يكون ضعيفاً ال
كان النيب صلى اهللا عليـه  : "وقالت عائشة: قوله يف الطهارة: فمثال ما هو صحيح على شرط غريه

وهو حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجـه مسـلم يف   " وسلم يذكر اهللا على كل أحيانه
  .صحيحه

اهللا أحق أن يستحيا : "وقال ز بن حكيم عن أبيه عن جده: قوله: ومثال ملا هو حسن صاحل للحجة
  .، وهو حديث حسن مشهور عن ز أخرجه أصحاب السنن"منه من الناس 

: وقال طـاوس : قوله يف كتاب الزكاة: ومثال ملا هو ضعيف بسبب االنقطاع لكنه منجبر بأمر آخر
و لبيس يف الصدقة مكان الشعري والـذرة  ائتوين بعض ثياب مخيص، أ: قال معاذ بن جبل ألهل اليمن

فإسناده صحيح إىل طاوس، إال أن طاوساً . أهون عليكم وخري ألصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم 
  .مل يسمع من معاذ

وهي صيغة التمريض ال تستفاد منها الصحة إىل من علق عنه، وال تنافيها أيضاً، لكن : الصيغة الثانية
  .صحيحفيه ما هو صحيح وما ليس ب

: أما الصحيح، فمنه ما هو على شرطه، ويورده باملعىن يف موضوع آخر من صحيحه كقوله يف الطب
ويذكر عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الرقى بفاحتة الكتاب، فإنه أسنده يف موضـع  

أن نفراً مـن  "آخر طريق عبيد اهللا بن األخنس، عن ابن أيب مليكة، عن ابن عباس رضى اهللا عنهما 
فذكر احلديث يف رقيتهم للرجل بفاحتة  -.." أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم مروا حبي فيهم لديغ

إن أحق ما أخذمت عليه أجراً كتاب : "الكتاب، وفيه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أخربوه بذلك
اهللا عليه وسلم ذكر الرقية بفاحتـة   وهذا أورده باملعىن مل جيزم به؛ إذ ليس يف املوصول أنه صلى" اهللا

  .الكتاب، إمنا فيه أنه مل ينههم عن فعلهم، فاستفيد ذلك من تقريره
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وأما ما مل يورده باملعىن يف موضع آخر مما أورده ذه الصيغة، فمنه ما هو صحيح إال أنه ليس علـى  
ومنه ما هو ضـعيف   شرطه، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف فرد إال أن العمل على موافقته،

  .فرد ال جابر له 
قرأ : ويذكر عن عبد اهللا بن السائب قال: أنه قال يف الصالة: فمثال ملا هو صحيح ليس على شرطه

النيب صلى اهللا عليه وسلم املؤمنون يف صالة الصبح، حىت إذا جاء ذكر موسى وهـارون، أو ذكـر   
أخرجـه يف صـحيحه ، إال أن    عيسى أخذته سعلة فركع، وهو حديث صحيح على شرط مسلم،

  .البخاري مل يخرج لبعض رواته
ويذكر عن عثمان بن عفان رضى اهللا عنه أن النيب صلى : قوله يف البيوع): وهو احلسن(ومثال الثاين 

وهذا احلديث قد رواه الـدارقطين مـن   " إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل: "اهللا عليه وسلم قال له
ة، وهو صدوق عن منقذ موىل عثمان وثِّق عن عثمان به، وتابعه عليه سـعيد  طريق عبد اهللا بن املغري

بن املسيب، ومن طريقه أخرجه أمحد يف املسند إال أن يف إسناده ابن هليعة، ورواه ابن أيب شـيبة يف  
  .مصنفه من حديث عطاء عن عثمان، وفيه انقطاع، فاحلديث حسن ملا عضده من ذلك

ويذكر عن : الذي ال عاضد له إال أنه على وفق العمل، قوله يف الوصايا وهو الضعيف: ومثال الثالث
النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، وقد رواه الترمذي موصوالً من حـديث أيب  
إسحاق السبيعي، عن احلارث األعور، عن علي، واحلارث ضعيف ، وقد استغربه الترمذي، مث حكى 

  .لى العمل بهإمجاع أهل العلم ع
وهو الضعيف الذي ال عاضد له، وهو يف الكتاب قليل جداً، وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه : ومثال رابع

ال "ويذكر عن أيب هريرة رفعه : املصنف بالتضعيف خبالف ما قبله، فمن أمثلته قوله يف كتاب الصالة
ق ليث بن أيب سليم، عن وهو حديث أخرجه أبو داود من طري. ، وال يصح"يتطوع اإلمام يف مكانه

احلجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إمساعيل عن أيب هريرة رضى اهللا عنه، وليث بن أيب سليم ضعيف، 
  .انتهي بتصريف من مقدمة الفتح . وشيخ شيخه ال يعرف، وقد اختلف عليه فيه

  ما حكم املوقوفات املعلقة يف صحيح البخاري؟: ٩٥س
ح عنده، ولو مل يكن على شرطه، وال جيزم مبا كـان يف إسـناده   جيزم البخاري منها مبا ص: ٩٥ج

أفاده . ضعيف أو انقطاع، إال حيث يكون منجرباً، إما مبجيئه من وجه آخر، وإما بشهرته عمن قاله 
  .احلافظ

  تكلم عن املعلقات اليت يف صحيح مسلم ؟: ٩٦س
صيانة صحيح مسلم "  كتابهاملعلقات يف صحيح مسلم قليلة جداً ، وقد ذكر ابن الصالح يف: ٩٦ج

نقالً عن احلافظ أيب علي الغساين أن مسلماً وقع االنقطاع فيما رواه يف كتابه " من اإلخالل والغلط
وأشار . مث ذكر هذه املواضع) يريد باملنقطع هنا املعلق، وذلك بعد تتبعها:قلت.(يف أربعة عشر موضعاً

  .إىل ذلك أيضاً العراقي يف التقييد واإليضاح
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: . . .  إن هذه املواضع األربعة عشر قد وصلَت يف مسلم نفسه، وقال احلافظ العراقى يف التقييـد مث
وهو :فعلى هذا ليس يف كتاب مسلم بعد املقدمة حديث معلق مل يوصله إال حديث أيب اجلهم، قلت

ى الليث بن ورو: احلديث ، قال فيه مسلم ] ٦" [أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنو بئر مجل"
: سعد حدثين جعفر بن ربيعة عن عبد الرمحن هرمز األعرج عن عمري موىل ابن عباس أنه مسعه يقول

أقبلت أنا وعبد اهللا ابن يسار موىل ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت دخلنا على أيب اجلهم 
اهللا عليه وسلم حنو بئـر   أقبل رسول اهللا صلى: "بن احلارث بن الصامت األنصاري فقال أبو اجلهم

  .احلديث ...) مجل
  ؟" ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف"ماذا تعرف عن حديث: ٩٧س
وقال هشام ابن : هذا احلديث أخرجه البخاري معلقاً يف كتاب األشربة من صحيحه، قال فيه: ٩٧ج

  .عمار، مث ساق السند
معلق، ومن مث قرر مذهبه الفاسد يف إباحة املالهي، لكن احلـديث رواه  وضعفه ابن حزم وزعم أنه 

أمحد يف مسنده، وأبو داود يف سننه، والربقاين يف صحيحه، والطرباين والبيهقي مسـنداً متصـالً إىل   
  .هشام بن عمار وغريه، فصح احلديث واحلمد هللا 

ابن الصالح بثالثة أوجـه، وذلـك يف    وقد أجاب -رمحه اهللا وعفا عنه -واندفع ما قرره ابن حزم 
، الوجه األول والثالث نرى فيه تعسفاً ، والصواب الوجه " صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط"

  .الثاين وقد أثبتناه
  ماذا تعرف عن كتاب تغليق التعليق؟: ٩٨س
  .البخاريألفه لوصل ما ذكر معلقاً يف صحيح  -رمحه اهللا-هو كتاب قيم للحافظ ابن حجر : ٩٨ج
  هل تدخل املعلقات فيما انتقده الدارقطين على البخاري ومسلم ؟: ٩٩س
  ال تدخل املعلقات فيما انتقده الدارقطين على البخاري ومسلم: ٩٩ج
  كم حديثاً انتقده الدارقطين على البخاري ومسلم؟: ١٠٠س
يث ، شاركه مسلم يف اجلملة حنو من مائيت حديث، انتقد على البخاري مائة وعشرة أحاد: ١٠٠ج

مبا فيها اليت شاركه البخاري (يف إخراج اثنني وثالثني منها، وانتقد على مسلم مخسة وتسعني حديثاً 
، راجع مقدمة فتح الباري، ورسالة بني اإلمامني والدارقطين لربيع بن هادي، ورسالة اإللزامات )فيها

  .والتتبع ملقبل بن هادي
  يف كل األحوال؟هل مت للدارقطين االنتقاد : ١٠١س
بـل  -وأحياناً. مل يتم له االنتقاد يف كل األحوال، فقد أصاب يف بعضها، وأخطأ يف اآلخر: ١٠١ج

  .ما ينتقد سند احلديث دون متنه -كثرياً
  عرف احلديث املسند؟: ١٠٢س
  :فيه أقوال: ١٠٢ج
  .هو ما اتصل إسناده إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قول احلاكم -١
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  .هو ما اتصل إىل منتهاه: اخلطيبقول  -٢
  .هو املروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سواء كان متصالً أو منقطعاً: قول ابن عبد الرب -٣
  عرف املتصل؟: ١٠٣س
هو املنايف لإلرسال واالنقطاع، ويشمل املرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم واملوقـوف  : ١٠٣ج

صل هو الذي مسعه كل راوٍ من الذي قبله، ويشمل املرفوع إىل رسول على الصحايب، فعليه يكون املت
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واملوقوف على الصحايب

  عرف املرفوع ؟: ١٠٤س
هو ما أضيف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قوالً أو فعالً عنه، سواء كان متصالً أو منقطعاً : ١٠٤ج

  .أو مرسالً ، هذا قول األكثر
  عرف املوقوف؟ :١٠٥س
  .هو املوقوف على الصحايب قوالً أو فعالً: ١٠٥ج
  هل املوقوف حجة؟وما الدليل؟: ١٠٦س
  :قال اهللا تعاىل. ليس املوقوف حجة : ١٠٦ج
  ) .٣:عرافاأل) (اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم وال تتبِعوا من دونِه أَولياَء قَليالً ما تذَكَّرونَ(

  ) .٧:احلشر( (وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا: (وقال سبحانه
  ) .١٠:الشورى( (وما اختلَفْتم فيه من شيٍء فَحكْمه إِلَى اللَّه : (وقال تعاىل

) إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ اآلخـرِ  فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه: (وقال سبحانه
  ) .٥٩:النساء(

  ) .٤٦:األنفال( (وأَطيعوا اللَّه ورسولَه وال تنازعوا فَتفْشلُوا : (وقال سبحانه
اخللفاء الراشدين املهديني  عليكم بسنيت وسنة"أما ما ورد من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أا سنة واحـدة،  " عليها: "فواضح من قوله صلى اهللا عليه وسلم" من بعدى عضوا عليها بالنواجذ
  .وهي اليت وافق فيها اخللفاُء رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

منهم يصـيب  مث إننا نلفت النظر إىل أن الصحابة رضوان اهللا عليهم مل تكتب هلم العصمة، بل كلٌّ 
وال قال أحـد مـن   ]  ٣:النجم ([ وما ينطق عنِ الْهوى(وخيطئ ، وما قال اهللا يف حق أحد منهم 

إنين حجة فاتبعين، فهذا عمران بن حصني رضى اهللا عنه خيالف أمري املؤمنني : الصحابة لصحايب آخر
أنزلت آية ): ٤٥١الصحيح كما يف ( عمر يف مسألة التمتع يف احلج، ومع عمر الصواب، قال عمران

املتعة يف كتاب اهللا ففعلناها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل يرتل قرآن حيرمه، ومل ينه عنها 
  ].٧[حىت مات، قال رجل برأيه ما شاء 

وهذا علي رضى اهللا عنه خيالف عثمان يف نفس املسألة، فلم يدعِ عمر وال عثمان أم حجة، فليتق 
بدلوا احلقائب فأعطوا أنبياء اهللا صلوات اهللا وسالمه عليهم حق اهللا سبحانه وتعاىل فدعوهم  اهللا أقوام

من دون اهللا، ونزلوا صحابة رسول اهللا مرتلة رسول اهللا، فلرسول اهللا مرتلة ينبغي أن ال تعطى لغريه، 
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قوق اهللا لنبيه وحقوق نبيـه  فليتق اهللا أقوام جعلوا ح. وألصحابه مرتلة ال يشاركهم فيها من بعدهم
ألصحابه رضي اهللا عنهم، فلكل حق، هللا حق ينبغي أن ال يشاركه فيه أحد، فلنيب اهللا حق ومرتلـة  
فوق مرتلة الصحابة، فال ينبغي أن يدعى نيب اهللا من دون اهللا، وال ينبغي أن جنعل كالم الصحايب يف 

  .مرتلة كالم رسول اهللا
  ه حكم الرفع؟هل تفسري الصحايب ل: ١٠٧س
  تفسري الصحايب ليس له حكم الرفع: ١٠٧ج
  هل ذكْر الصحايب سبب نزول اآلية له حكم الرفع؟: ١٠٨س
  .ذكر مجع من أهل العلم ذلك: ١٠٨ج
  له حكم الرفع؟" ينا عن كذا"و " أمرنا بكذا" هل قول الصحايب: ١٠٩س
لى لسان نبيه حممد صلى اهللا عليـه  هذا له حكم الرفع، فاألمر والنهي هو ما جاء به اهللا ع: ١٠٩ج

  .وسلم
له حكـم  " كنا نفعل كذا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " هل قول الصحايب: ١١٠س

  الرفع؟
  .أكثر أهل العلم على أن ذلك له حكم الرفع: ١١٠ج
  :ما الفرق بني الصيغتني اآلتيتني: ١١١س
يا :عن عروة أن عائشة قالت  -٢: . . . لم قالعن عروة عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وس -١

  ؟.....رسول اهللا 
  .الثانية يعدها بعض أهل العلم مرسلة؛ ألن عروة مل يدرك القصة، بينما األوىل متصلة: ١١١ج
  عرف تدليس اإلسناد؟: ١١٢س
هـو أن  : هو أن يروي عن من لقيه ما مل يسمعه منه موهماً أنه مسعه منه، أو بتعبري آخـر : ١١٢ج

قال، ويكون  -أن –يسقط احملدث شيخه، ويحدث عن شيخ شيخه بلفظ حمتمل السماع، مثل عن 
  .أما هذا بعينه فسمعه منه بواسطة. قد مسع من شيخ شيخه بعض األحاديث

  هل يقبل حديث املدلس إذا كان ثقة؟: ١١٣س
  .قال يل -مسعت -أخربين: ال يقبل إال إذا صرح مبا يفيد السماع حنو: ١١٣ج
  عرف تدليس التسوية؟: ١١٤س
أي قد عرف أن أحدمها مسع عن (هو إسقاط ضعيف بني ثقتني، قد مسع أحدمها من اآلخر : ١١٤ج

  ).اآلخر عدة أحاديث، لكن يف هذا احلديث بعينه كان بينهما واسطة، والواسطة ضعيف فأسقط
  هل يقبل حديث مدلس تدليس التسوية إذا كان ثقة؟: ١١٥س
  .يقبل إال إذا صرح يف السند بالتحديث من مدلس تدليس التسوية إىل اية السند ال: ١١٥ج
  مثَّل ملن اشتهر بتدليس التسوية؟: ١١٦س
  الوليد بن مسلم، وبقية بن الوليد: كمثال هلم: ١١٦ج
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  عرف تدليس الشيوخ؟: ١١٧س
ألمره وتوعرياً للوقـوف  هو اإلتيان باسم الشيخ أو كُنيته على خالف املشهور به ؛ تعمية : ١١٧ج

  .على حاله
  مثل لتدليس الشيوخ؟ ومن الذي اشتهر به؟: ١١٨س
  .اشتهر به اخلطيب البغدادي، وأبو بكر بن جماهد املقرئ وابن اجلوزي : ١١٨ج

يروي اخلطيب يف كتبه عن أيب القاسم األزهري، وعن عبيد اهللا بن أيب الفتح الفارسـي،  : أما األمثلة
  .أمحد بن عثمان الصرييف، واجلميع شخص واحد من مشاخيهوعن عبيد اهللا بن 

وكذلك يروي عن احلسن بن حممد اخلالل،وعن احلسن بن أيب طالب، وعن أيب حممـد اخلـالل،   
  .واجلميع عبارة عن واحد

  عرف تدليس العطف؟: ١١٩س
يم أنه حدثنا فالن وفالن، وهو مل يسمع من الثاين املعطوف، كما ذُكر عن هش: كأن يقول : ١١٩ج

هل دلسـت  : حدثين حصني ومغرية، مث استمر يف حديثه، مث قال لتالميذه: خرج على أصحابه فقال
  .بل قد فعلت، أما حصني فقد حدثين، وأما مغرية فحدثين فالن عنه: ال، قال: عليكم اليوم؟ قالوا

  هل هناك أنواع أخرى للتدليس؟: ١٢٠س
لسكوت، وتدليس البالد، أما تدليس حذف األداة نعم هناك تدليس حذف األداة، وتدليس ا: ١٢٠ج

هشام : "حدثناً أو مسعت، مث يسكت، مث يقول: فيحذف األداة مطلقاً، وتدليس السكوت كأن يقول 
  .مومهاً أنه مسع منه وليس كذلك " بن عروة

  .وتدليس البالد كأن يقول حدثين فالن بالقاهرة، وهو يقصد قرية أخرى
  مش وقتادة وأيب إسحاق السبيعي؟ما حكم عنعنة األع: ١٢١س
يلزم أن يصرح كل منهم بالتحديث ، فإم مدلسون، لكن إذا روى عنهم شعبة فال تضـر  : ١٢١ج

  .كفيتكم تدليس ثالثة، مث ذكرهم : عنعنتهم، فإنه قال
 إن رواية شعبة عن أي مدلس جترب عنعنة: وقد قال احلافظ ابن حجر يف عدة مواضع من فتح الباري

  ).هذا مضمون كالمه( ذلك املدلس 
  ما حكم عنعنة أيب الزبري؟: ١٢٢س
إذا روى عنه الليث، وكان هو يروي عن جابر ال تضر عنعنته، أما غري ذلك فإن عنعنة أيب : ١٢٢ج

  .الزبري ال تقْبل يف الغالب
  ما قولكم يف عنعنات األعمش عن أيب وائل، وأيب صاحل، وإبراهيم النخعي؟: ١٢٣س
عدد من العلماء يقبلون مثل هذه العنعنات، ويصححون حديث األعمش عنهم وإن عنعن،  :١٢٣ج

  .إال إذا وجد هناك ما يشعر بتدليس، فحينئذ يتوقف حىت ينظر يف تصريح لألعمش بالتحديث
  من الذي اشتهر أنه ال يدلس إال عن ثقة؟: ١٢٤س
  .هو سفيان بن عيينة: ١٢٤ج
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نا فالن، ويقصد أنه خطب أهل بلده، وقد أشار إىل ذلك السخاوي يف خطب: قد يقول احملدث: تنبيه
خطبنا ابن عباس ، وخطبنا عتبة بن غزوان، وأراد أهل : كقول احلسن البصرى:... فتح املغيث فقال 

قـدم  : حدثنا أبو هريرة، وقول طاوس: البصرة بلده، فإنه مل يكن ا حني خطبتهما، وحنوه يف قوله
  .وأراد أهل بلده؛ فإنه مل يدركه علينا معاذ اليمن،

  ماذا قال القطب احلليب بشأن العنعنات اليت يف الصحيحني؟: ١٢٥س
أكثر العلماء على أن املُعنعنات اليت يف الصحيحني منزلَة منزِلَة السماع؛ إما يئها من : قال: ١٢٥ج

ثقة أو لوقوعها من جهة بعض النقاد وجه آخر بالتصريح بالسماع، أو لكون املعنعن ال يدلس إال عن 
  .احملققني مساع املعنعن هلا

أما ابن الصالح والنووي فذهبا إىل أا حممولة على ثبوت السماع فيما عندهم، مـن جهـة   : قلت
أخرى إذا كان يف أحاديث األصول ال املتابعات ؛ حتسيناً للظن مبصنفيهما ، يعين ولو مل نقف حنـن  

جات اليت هي مظنة لكثري منه، وال يف غريها، وأشار ابن دقيـق العيـد إىل   على ذلك ال يف املستخر
  .التوقف يف ذلك

  ما املُدرج؟: ١٢٦س
هو أن تزاد لفظة يف احلديث من كالم الراوي، فيحسبها من يسمعها مرفوعة يف احلديث؛ : ١٢٦ج

  .فريويها كذلك، وقد يكون اإلدراج يف السند أو يف املنت
  يف أول احلديث ؟ مثل للمدرج: ١٢٧س
فلفظ ) أسبغوا الوضوء، ويل لألعقاب من النار: ( حديث أيب هريرة رضى اهللا عنه مرفوعاً : ١٢٧ج

أسبغوا الوضوء ، : هنا من قول أيب هريرة ، وقد جاء ت صرحية فقال أبو هريرة" أسبغوا الوضوء: " 
أسبغوا : فتبني أن لفظة" النار  ويل لألعقاب من: " فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .الوضوء من قول أيب هريرة 
  .مرفوعاً من حديث عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا عنه" أسبغوا الوضوء" ورد : تنبيه
  مثل للمدرج يف وسط احلديث؟: ١٢٨س
ل من قو" أو أنثييه أو رفغيه"حديث من مس ذكره أو أنثييه أو رفْغيه فليتوضأ، فلفظة : مثاله: ١٢٨ج

  .عروة
  مثل للمدرج يف آخر احلديث؟: ١٢٩س
للعبد اململوك أجـران،  : " حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: ١٢٩ج

والذي نفسي : "فلفظ" والذي نفسي بيده لوال اجلهاد واحلج وبر أمي ألحببت أن أموت وأنا مملوك 
  .حالة كون النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلكإىل آخر احلديث من قول أيب هريرة الست" بيده
  مثل للمدرج يف اإلسناد؟: ١٣٠س
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ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي، عن الثوري، عن واصل األحدب، ومنصور، : مثاله: ١٣٠ج
أي ! يا رسـول اهللا : "قلت: واألعمش، عن أيب وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود قال

  ..".الذنب أعظم
رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور واألعمش، فإن واصالً يرويه عن أيب وائل عن ابن فإن 

  .مسعود مباشرة ،ال يذكر فيه عمرو بن شرحبيل
  كيف يعرف املدرج؟: ١٣١س
  :يعرف املدرج بأمور منها: ١٣١ج
  .مجع طرق احلديث -١
  .جميئه مفصالً من وجه آخر -٢
  .عليه وسلم يقول ذلكاستحالة كون النيب صلى اهللا  -٣
  .النص على ذلك من الراوي -٤
  هل حدث أحد من الصحابة عن التابعني؟: ١٣٢س
  .٧٦ص" التقييد واإليضاح" ثبت ذلك من عدة طرق ذكرها العراقي يف: ١٣٢ج
  ما هو احلديث املعضل ؟: ١٣٣س
  .هو ما سقط من وسط إسناده اثنان فأكثر على التوايل: ١٣٣ج
  ى احلديث باالضطراب؟مىت حيكم عل: ١٣٤س
  :إذا توفرت شروط ثالثة: ١٣٤ج
  .املخالفة -١
هذا صحيح، وهذا صحيح مثله، وهذا حسن وهذا :تكافؤ الطرق، معىن تكافؤ الطرق أن يكون -٢

حسن مثله، أما معىن عدم تكافؤ الطرق أن يكون هذا حسنا ، وهذا أحسن ، أو هذا صحيحا، وهذا 
  .أصح 

  .وقد يكون االضطراب يف السند أو يف املنتعدم إمكان اجلمع ،  -٣
  مباذا مثل أهل العلم للمضطرب يف املنت؟:١٣٥س
  .مثلوا بتحديد الصالة اليت حدث فيها الشك يف قصة ذي اليدين: ١٣٥ج
  مباذا مثلوا للمضطرب يف السند؟: ١٣٦س
فقد اختلف  مثلوا حبديث جماهد عن احلكم بن سفيان مرفوعاً يف نضح الفرج بعد الوضوء،: ١٣٦ج

عن جماهد عن احلكم أو ابن احلكم :عن جماهد عن احلكم عن أبيه، وقيل : عنه على عشرة أقوال فقيل
  ...عن جماهد عن رجل من ثقيف عن أبيه : عن أبيه، وقيل

  اذكر تعريفات العلماء للحديث الشاذ؟: ١٣٧س
  .فرد ثقة خالف : تعريف الشافعي: ١٣٧ج

  .فرد ثقة : احلاكم
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  .فرد : اخلليلي
  .تعريف الشافعي : األول: ابن الصالح 

. فرد ضعيف ، أي تفرد الضعيف أي أن الشافعي يشترط أن يكون راويه ثقة خالف فيه غريه: الثاين
بينما احلاكم يشترط أن يكون راويه ثقة خالف أو مل خيالف، بينما اخلليلي يشترط جمرد التفرد ، وابن 

  :الصالح له تعريفان
  .لشافعي تعريف ا: األول
  .أن يكون راويه ضعيفًا تفرد به: والثاين

  .والذي عليه العمل هو تعريف الشافعي رمحه اهللا
  ما هو احلديث املنكر؟: ١٣٨س
أي أنه إذا كان هناك ثقة خالف من هو أوثق منه فحديث . هو ما خالف فيه الضعيف غريه : ١٣٨ج

ان ضعيفاً وخالف من هو أرجـح منـه   الثقة يسمى شاذاً، وحديث الثقات يسمى حمفوظاً، وإذا ك
  .فحديث الضعيف يسمى منكراً ، واألرجح يسمى معروفاً 

  .بعض املتقدمني يطلقون على احلديث إنه منكر ويقصدون جمرد تفرد الراوي: تنبيه
راجح ترمجة حممد بن إبراهيم التميمي يف مقدمة الفتح،وانظر أيضاً حديث االستخارة يف البخـاري،  

) فتح الباري(ابن حجر الذي ذكره عليه ، وما نقله ابن حجر عن اإلمام أمحد يف ذلك  وكالم احلافظ
  .إنه منكر احلديث فهي من أردأ عبارات التخريج عنده: وإذا قال البخاري يف راوٍ

  اذكر بعض الكتب املؤلفة يف العلل؟: ١٣٩س
العلـل   -البـن أيب حـامت  العلـل   -العلل لإلمام أمحد بن حنبل -منها العلل البن املديين: ١٣٩ج

مث كتب للسنن تعترب كتب علل ، ويستفاد منـها  .التتبعات للدارقطين -العلل للترمذي -للدارقطين
  .كثرياً يف جانب العلل ككتاب السنن للنسائي والسنن الكربى للبيهقي

  ما حكم زيادة الثقة؟: ١٤١س
إن احتد جملس : م فصل يف املسألة فقالوبعضه. بعضهم قبلها مطلقاً وبعضهم ردها مطلقاً: ١٤١ج

والذي نراه صواباً أنه ال حيكم فيها حبكـم  . السماع مل تقبل، وإن تعدد قُبلت، وهناك أقوال أخرى
خمالفـام أو   –كثـرم أو قلتـهم    -مطرد بل ينظر إىل قرائن حتيط ا حنو ثقة من زاد أو ضعفه

  .إلرسال، ويف الرفع والوقف فيحكم لألرجحوكذلك احلكم يف الوصل وا... موافقتهم و
  مثل زيادة الثقة؟: ١٤٢س
تفرد أبو مالك األشجعي " جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً"مثل بعض أهل العلم حبديث : ١٤٢ج

  ".وتربتها طهوراً"بزيادة 
  مباذا استدل بعض أهل العلم لتوقفهم يف قبول زيادة الثقة؟: ١٤٣س
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أقصرت الصالة أم نسيت : " دين مع رسول اهللا ، وذلك يف حديث استدلوا بقصة ذي الي: ١٤٣ج
يا رسول اهللا ؟ فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سأل أصحابه عن مدى صحة قول ذي اليدين مع 

  .كون ذي اليدين صحايب ، والصحابة عدول 
  عرف العلة القادحة للحديث؟: ١٤٤س
  .الظاهر السالمة منه  هي سبب غامض خفي قادح يف احلديث مع أن: ١٤٤ج
  عرف احلديث املعلول؟: ١٤٥س
هو احلديث الذي اطلع فيه على علة تقدح يف صحته مع أن الظاهر سالمته منها، ويتطرق : ١٤٥ج

  .رجاله ثقات ، اجلامع شروط الصحة من حيث الظاهر : ذلك إىل اإلسناد الذي 
  اذكر بعض أنواع العلل؟: ١٤٦س
ال يف املوصول أو الوقف يف املرفوع ، وإسقاط ضعيف بني ثقتني قد قد تكون العلة باإلرس: ١٤٦ج

  .مسع أحدمها من اآلخر أو االختالف على رجل يف تسمية شيخه أو جتهيله أو غري ذلك
  ما معىن طريق اجلادة؟: ١٤٧س
هي الطريق املعروفة مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، وحيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن : ١٤٧ج

  .ريرة، وسهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أيب ه
  طريق اجلادة مع غري اجلادة ؟) أو اختلفت(ماذا نفعل إذا تعارضت : ١٤٨س
يقدم أهل العلم غري اجلادة ؛ وذلك ألا دليل على حفظ الراوي هلا ، فإن فيها ما يلفـت  : ١٤٨ج

  .نظر الراوي حلفظها
  أخرى؟ اذكر بعض أوجه ترجيح رواية على: ١٤٩س
حال الرواة عند  -كون الرواة أكثر -كون الراوي ثقة –منها كثرة املالزمة وطول الصحبة : ١٤٩ج

  .... .التحديث و
  إىل كم قسم ينقسم التفرد؟: ١٥٠س
  :ينقسم إىل قسمني : ١٥٠ج
  .فرد مطلق  -١
  .فرد نسيب -٢
  عرف كل نوع ؟: ١٥١س
: " عن كل أحد من الثقات وغريهم، كحديث  هو أن ينفرد الراوي الواحد: الفرد املطلق: ١٥١ج

تفرد به عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وتفرد به علقمة عن عمر ، وتفرد به " إمنا األعمال بالنيات
  .حممد بن إبراهيم عن علقمة ، وتفرد به حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم 

ة إال فالن ، وإما أن يكون تفَرَد به أهل بلـده،  إما أن يكون تفرد ثقة أي مل يروه ثق: والفرد النسيب
  .وإما أن يكون تفرد شخص بالنسبة لشخص أي مل يروه عن فالن إال فالن
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وقد مثل أهل العلم للنوع األول حبديث قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف األضحى والفطر بقـاف  
  .عن عبيد اهللا عن أيب واقد الليثي  واقتربت الساعة مل يروه ثقة إال ضمرية بن سعيد انفرد به

  .، تفرد به أهل مروٍ عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه"القضاة ثالثة: "حديث : والنوع الثاين 
حديث أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أومل على صفية بسويق ومتر ، مل يروه : ومثال النوع الثالث

  .عن بكر إال وائل
  الشواهد؟ -٣املتابعات  -٢االعتبارات  -١: حات اآلتيةما معىن كل من االصطال: ١٥٢س
  .هي عملية البحث عن أطراف احلديث وطرقه وألفاظه : االعتبارات: ١٥٢ج

  :تنقسم إىل قسمني : املتابعات 
  .أن يشترك الراويان يف الشيخ: متابعة تامة وضابطها  -١
  .أو من بعده  أن يشترك الراويان يف شيخ الشيخ: متابعة قاصرة وضابطها  -٢

هي أن يكون معىن احلديث موجوداً يف حديث آخر ، واجلمهور يشـترطون أن خيتلـف   : الشواهد
  .الصحايب 

  ما فائدة الشواهد واملتابعات؟: ١٥٣س
ينجرب ا ضعف الضعيف، فمثالً سند فيه رجل صدوق وتابعه صدوق آخر فريتقي احلديث : ١٥٣ج

  .إىل الصحة
تابعه مقبول آخر ) ىن مقبول عند ابن حجر أنه مقبول إذا توبِع وإال فلنيومع(وسند فيه رجل مقبول 

  .فريتقي حديثه إىل احلسن لغريه، وإذا تابع املقبول صدوق فريتقي احلديث إىل الصحة
  .وأيضاً إذا تابع مقبول ضعيف فريتقي إىل احلسن

  .بعات والشواهدفينجرب هذا الضعف باملتا) لكنه يسري(وإذا كانت كل الطرق ا ضعف 
  هل هناك من أهل العلم من ال يعمل بالشواهد واملتابعات؟: ١٥٤س
هناك من أهل العلم من ينظر إىل األسانيد استقالالً وحيكم على كل إسناد مبا يستحق، فإن : ١٥٤ج

كانت هناك مجلة من األسانيد يف كل منها ضعيف ، فيحكم بضعفها وال يقويها ببعضـها، ومـن   
إال أن . مد بن حزم، وهو وارد أيضاً يف بعض تصرفات اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا أبو حم: هؤالء

 -الكثري من أهل العلم يعملون بالشواهد واملتابعات فيرقُّون احلديث إىل غاية الصحة إذا كثرت طرقه
  .إذا مل يشتد سبب الضعف، واهللا تعاىل أعلم -وإن كان فيها ضعف

الفاضلني أمحد شاكر وناصر األلباىن يف تصحيح األحاديث من ناحيـة  ما درجة الشيخني : ١٥٥س
  التساهل أو التشدد؟

أما الشيخ الفاضل أمحد شاكر رمحه اهللا فيجنح إىل التساهل يف احلكـم علـى احلـديث    : ١٥٥ج
بالصحة، ومنشأ ذلك أنه عمد إىل رجال دارت عليهم مجلة هائلة من أحاديث رسول اهللا صـلى اهللا  

فوثَّقهم ، ومن ثَم صحح أحاديثهم، من هؤالء ابن هليعة وشهر بن حوشـب وعبـد اهللا    عليه وسلم
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بن عمر العمري ، وليث بن أيب سليم ، وعبد اهللا بن صاحل كاتب الليث ، ويزيد بـن  ) مكرب االسم(
  .أيب زياد، وهؤالء الراجح من أمرهم أم أقرب إىل الضعف

و أحسن حاالً يف هذا اجلانب إال أن عمله ال خيلو من شيء من أما الشيخ ناصر األلباين حفظه اهللا فه
ذلك ، ووجه ذلك أنه يصحح احلديث يف كثري من األحيان بناء على صحة اإلسناد فقط ، وال ينظر 
إىل أوجه إعالله ، وأحيانا يصحح احلديث مبجموع الطرق وكثرا مع شدة ضعفها ، واهللا تعـاىل  

  .أعلم
لـني   -يكتب حديثـه   -يعترب حبديثه  -صاحل  -شيخ : من قيل فيه ما حكم حديث كل: ١٥٦س

  جمهول احلال مقارب احلديث؟–مستور  -احلديث 
  .كل هؤالء حديثهم يصلح يف الشواهد واملتابعات: ١٥٦ج
 –ضعيف جداً  -كذاب: هل هؤالء الذين يأيت ذكرهم يصلحون يف الشواهد أو املتابعات: ١٥٧س

  متهم بالوضع؟ -وضاع -واه  –متروك 
  .ال يصلح حديث هؤالء شاهداً لغريه وال متابعاً: ١٥٧ج
  كيف ميكن التمييز بني الرواة يف حالة تشابه أمسائهم؟: ١٥٨س
  :ميكن ذلك بأمور منها: ١٥٨ج
  .الرمز املرموز به جبوار كل منهم يف كتاب كتقريب التهذيب مثالً -١
  .الطبقات -٢
  .املشايخ والتالميذ -٣
  .احلديث مجع طرق -٤
  .البلدان -٥
  .االختصاص -٦
  .إذا كانا ثقتني فال يضر -٧
  .إذا كانا ضعيفني فال يضر -٨
  .إذا كان أحدمها ثقة واآلخر ضعيفاً فنتوقف -٩
هل هناك ما منيز به بني بعض الرواة كسفيان الثورى مثالً وسفيان بن عيينة ، ومن امسهـم  : ١٥٩س

  هشام أو عمرو أو علقمة أو حنو ذلك؟
نعم هناك ما منيز به بني ذلك، ومن أنفع الوسائل لذلك معرفة االختصـاص، فهنـاك رواة   : ١٥٩ج

  :خمتصون بالرواية عن مشائخ معينني، فمثالً
عبد اهللا بـن  (علي بن املديين وقتيبة بن سعيد ، ومسدد ، وحممد بن سالم البيكندي ، واحلميدي * 

  .فيان بن عيينةكل هؤالء إذا رووا عن سفيان فهو س) الزبري
وحممد يوسف الفريايب ووكيع بن اجلراح وحممد بن كثري العبدي وعبد اهللا بن املبارك وعبد الرمحن * 

  .ابن مهدي وقبيصة بن عقبة كل هؤالء إذا رووا عن سفيان فهو سفيان الثوري 
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  .وكذلك إذا قيل سفيان عن أبيه فهو سفيان الثوري * 
  :ن الرواة مثالًأما لتمييز من امسه هشام م* 

  .هشام الدستوائي : فإذا كان هشام يروي عن قتادة فهو 
وإذا كـان  . هشام بن زيد بن أنس حفيد أنس رضي اهللا عنه : وإذا كان هشام يروي عن أنس فهو 

  .هشام بن يوسف الصنعاين : هشام يروي عن معمر وابن جريج فهو
  .ان هشام بن حس: وإذا كان هشام يروي عن ابن سريين فهو 

  .أما هشام الذي يروي عنه البخاري فهو هشام بن عبد امللك الطيالسي
  .وهشام الذي يروي عن أبيه هو هشام بن عروة بن الزبري

  .كذلك هشام الذي يروي عن حيىي بن أيب كثري هو هشام الدستوائي 
  :أما بالنسبة لعمرو* 

  .فعمرو الذي يروي عنه شعبة هو عمرو بن مرة 
  .ي عنه األعمش هو عمرو بن مرة أيضاً وعمرو الذي يرو

  .وعمرو الذي يروي عنه سفيان بن عيينة هو عمرو بن دينار 
  .وعمرو الذي يروي عنه ابن وهب هو عمرو بن احلارث 

  :أما علقمة* 
  .فعلقمة الذي يروي عن عمر بن اخلطاب هو علقمة بن وقاص الليثي 

  .النخعى  وعلقمة الذي يروي عن ابن مسعود هو علقمة بن قيس
  :ويف هذا الباب مجلة من الفوائد منها

  .سامل إذا روى عن أبيه فهو سامل بن عبد اهللا بن عمر 
  .سامل إذا روى عن جابر فهو سامل بن أيب اجلعد 

  .إمساعيل عن قيس إمساعيل هو ابن أيب خالد * 
  .وقيس هو قيس ابن أيب حازم

  .شعيب عن أنس هو شعيب بن احلبحاب
  .عن شعيب فهو شعيب بن أيب محزةأبو اليمان * 
  .محيد بن أيب محيد الطويل -يف الغالب –محيد عن أنس هو * 
  .محيد عن أيب هريرة هو محيد بن عبد الرمحن بن عوف* 
  .إذا جاء السند مكياً وصحابيه امسه عبد اهللا فهو عبد اهللا بن عباس* 

  .بن عمر إذا جاء السند مدنياً وصحابيه امسه عبد اهللا فهو عبد اهللا
  .إذا جاء السند كوفياً وصحابيه امسه عبد اهللا فهو عبد اهللا بن مسعود 

  .إذا جاء السند مصرياً وصحابيه امسه عبد اهللا فهو عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
  .إذا روى أبو بردة عن عبد اهللا فعبد اهللا هو عبد اهللا بن قيس أبو موسى األشعري 
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  .و ابن مسعودإذا روى علقمة عن عبد اهللا فه
  .واهللا تعاىل أعلم. وهذا يف غالب األحوال

مـن العاشـرة أو يف   (ما معىن قول احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف كتابه تقريب التهذيب : ١٦٠س
  يف ترامجه للراوة ؟) وحنو ذلك... احلادية عشرة أو من اخلامسة 

طبقة احلادية عشرة أو من الطبقة مراده من ذلك أن هذا الراوي من الطبقة العاشرة أو من ال: ١٦٠ج
إن بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني أصحاب كتب السنن : اخلامسة، وكتفصيل لذلك نقول

سنة ، فهذه املدة الزمنية بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني أصـحاب   ٢٥٠-٢٠٠تقريباً من 
  :الكتب قسمت تقريباً إىل عشر طبقات

  .هم الصحابة: فالطبقة األوىل* 
طبقة كبار التابعني كابن املسيب، واملخضرمني كذلك ، واملخضرم هو مـن أدرك  : الطبقة الثانية* 

اجلاهلية واإلسالم ولكنه مل ير النيب صلى اهللا عليه وسلم مؤمناً به، فمن ذلك مثالً رجالً أسلم علـى  
اهللا عليه وسلم لبعد مسافة عنه  عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكنه مل يلتق برسول اهللا صلى

  .أو لعذر آخر
أو رجل كان معاصراً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكنه مل يسلم إال بعد وفاة رسول اهللا صلى 

  .اهللا عليه وسلم 
هي الطبقة الوسطى من التابعني كاحلسن وابن سريين وهم طبقة روت عن عدد من : الطبقة الثالثة* 

  .اهللا عليه وسلم أصحاب النيب صلى
وهم طبقة تلي الطبقة املتقدمة ، جل روايتهم عن كبـار التـابعني   : صغار التابعني : الطبقة الرابعة* 

  .كالزهري وقتادة
وهم تابعون رأوا صحابياً أو ) هم أصغر من املتقدمني( طبقة صغرى من التابعني : الطبقة اخلامسة* 

  .شصحابيني، ومن هؤالء موسى بن عقبة واألعم
  .طبقة عاصروا اخلامسة لكن مل يثبت هلم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج : الطبقة السادسة* 
  .طبقة كبار أتباع التابعني كمالك والثوري: الطبقة السابعة* 
  .هي الوسطى من أتباع التابعني كابن عيينة وابن علية: الطبقة الثامنة* 
اع التابعني كيزيد بـن هـارون والشـافعي وأيب داود    هي الطبقة الصغرى من أتب: الطبقة التاسعة* 

  .الطيالسي وعبد الرازق
  .كبار اآلخذين عن تبع التابعني ممن مل يلق التابعني كأمحد بن حنبل: الطبقة العاشرة * 
  .الطبقة الوسطى من ذلك كالذهلي والبخاري: الطبقة احلادية عشرة* 
األتباع كالترمذي وباقى شيوخ األئمة الستة الـذين  صغار اآلخذين عن تبع : الطبقة الثانية عشرة* 

  .تأخرت وفام قليالً كبعض شيوخ النسائي
  :وكرسم تفصيلى لذلك
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 ٤الوسطى من التابعني  ٣كبار التابعني واملخضرمني  ٢الصحابة  ١رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ٧مل يثبت هلم لقاء أحد من الصحابة  تابعون ٦تابعون مل يلتقوا إال صحابياً أو اثنني  ٥صغار التابعني 

كبار اآلخذين عن تبـع   ١٠صغار أتباع التابعني  ٩الوسطى من أتباع التابعني  ٨كبار أتباع التابعني 
  صغار اآلخذين عن تبع األتباع ١٢الوسطى من اآلخذين عن أتباع التابعني  ١١األتباع 

ت عليهم مجلة من األسانيد مـع بيـان   اذكر عدداً من رجال الطربي يف تفسريه الذين دار: ١٦١س
  أحواهلم باختصار؟

أخرج الطربي رمحه اهللا يف تفسريه عن عدد من الرواة وأكثر عنهم ويف حديث كثري منهم : ١٦١ج
وهو ضعيف، وأخرج لسـفيان  ) ويقول فيه حدثنا ابن محيد( ضعف، فأخرج حملمد بن محيد الرازي 

وسفيان بن وكيع قد ضعف بسـبب وراق  ) حدثنا سفيانويقول فيه حدثنا ابن وكيع أو (ابن وكيع 
  .السوء الذي كان عنده 

  .وأخرج رمحه اهللا للمثىن بن إبراهيم اآلملي ، ولآلن مل نقف للمثىن هذا على ترمجة 
. أبو صاحل وهو عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث ، والراجح ضـعفه ) وبكثرة(ويف أسانيد الطربي أيضاً

  .د بن أيب حممد وهو جمهولوفيها أيضاً حمم
حدثين : حدثين أيب قال : حدثين حممد بن سعد قال : وأخرج أيضاً بعض األسانيد التالفة كما يقول

حدثين أيب عن أبيه عن ابن عباس ، فمحمد بن سعد هو حممد بن سعد بن حممـد بـن   : عمي قال 
  .ءاحلسن بن عطية بن سعد بن جنادة العويف وهذا إسناد مسلسل بالضعفا

  وجدت البن معني يف راو واحد قولني خمتلفني فعلى أي شيء حيمل االختالف؟: ١٦٢س
إما أن يكون تغير اجتهاده أو يكون هذا مثالً ضعيفاً حينما يسأل عنه بالنسبة لراوٍ آخر أو : ١٦٢ج

أي (هذا ثبت وذاك ضـعيف  : العكس، كأن يسأل عن رجلني أحدمها ثبت واآلخر أدىن منه فيقول
  ).النسبة لألولب

  عرف املزيد يف متصل األسانيد واملرسل اخلفي؟: ١٦٣س
وهذا يشتبه علـى  . قد جييء الواحد بإسناد واحد من طريقني ولكن يف أحدمها زيادة راوٍ: ١٦٣ج

كثري من أهل احلديث وال يدركه إال النقاد، فتارة تكون الزيادة راجحة بكثرة الراوين هلا وتارة حيكم 
  .يادة وهم فيها تبعاً للترجيح والنقدبأن راوي الز

املزيد "وإذا رجح النقص كان الزائد من " اإلرسال اخلفي"فإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع 
  " .يف متصل األسانيد

حديث عبد الرازق عن الثوري عن أيب إسحاق عن زيد بن يثَيع بضم الياء التحتية املثناة : مثال األول
إن وليتموها أبا "ة وإسكان الياء التحتية املثناة ، وآخره عني مهملة عن حذيفة مرفوعاً وفتح الثاء املثلث

حدثين النعمان بـن أيب  : فهو منقطع يف موضعني؛ ألنه روي عن عبد الرازق قال" بكر فقوي أمني
  .شيبة عن الثوري ، وروي أيضاً عن الثوري عن شريك عن أيب إسحاق
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حدثنا سفيان عن عبد الرمحن بن يزيد حدثين بسر بن عبـداهللا  : ك قالحديث ابن املبار: مثال الثاين
  :قال

  :مسعت واثلة يقول: مسعت أبا إدريس اخلوالىن قال
ال جتلسوا علـى القبـور وال   : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مسعت أبا مرثد يقول

من الراوي عن ابـن  " سفيان" زيادة  وهم، فالوهم يف" أيب إدريس"و " سفيان" فزيادة" تصلوا إليها
املبارك، فقد رواه ثقات عن ابن املبارك عن عبد الرمحن بن يزيد بغري واسطة مع تصـريح بعضـهم   

والوهم يف زيادة أيب إدريس من ابن املبارك فقد رواه ثقات عن عبد الرمحن بن يزيد عـن  . بالسماع
  .بسر بغري واسطة مع تصريح بعضهم بالسماع

  اذا يعرف اإلرسال اخلفي؟مب: ١٦٤س
يعرف بأمور منها عدم لقاء الراوي شيخه ، وإن عاصره أو بعدم مساعه منه أصالً أو بعـدم  : ١٦٤ج

  .مساعه اخلرب الذي رواه وإن كان مسع منه غريه
  ما حكم رواية أهل البدع؟: ١٦٥س
  .ق بدعهم فيتوقف فيهأما ما يواف) ما داموا صادقي اللهجة(يقبل منهم ما ال يوافق بدعتهم : ١٦٥ج
  ؟"منكر احلديث"و" فيه نظر"و" سكتوا عنه: "اذكر مرتبة هذه األلفاظ عند البخاري: ١٦٦س
  .هذه أدىن املنازل عند البخاري وأردؤها: ١٦٦ج
  ما هي أنواع حتمل احلديث ؟: ١٦٧س
  :أنواع حتمل احلديث هي: ١٦٧ج
  .السماع -١
  .القراءة على الشيخ -٢
  .اإلجازة -٣
  .ناولةامل -٤
  .املكاتبة -٥
  .اإلعالم -٦
  .الوصية -٧
  ).وهي أن جيد حديثاً خبط شخص بإسناده(الوجادة  -٨
  ما معىن اإلسناد العايل والنازل؟: ١٦٨س
مث إن العلو . والنازل هو البعيد.اإلسناد العايل هو القريب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ١٦٨ج

  .راجع الباعث احلثيث. والرتول أقسام
  مىت يصار إىل احلكم بالنسخ؟: ١٦٩س
  :ال بد أن تتوافر شروط ثالثة وهي : ١٦٩ج

  .معرفة التاريخ -عدم إمكان اجلمع -املخالفة
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  من هو املخضرم؟: ١٧٠س
  .هو الذي أدرك اجلاهلية واإلسالم ومل يلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مؤمناً به: ١٧٠ج
  من هو التابعي؟: ١٧١س
  .صحب الصحايبهو من : ١٧١ج
  من هو الصحايب؟: ١٧٢س
هو من لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حال إسالم الراوي ، وإن مل تطل صـحبته  : ١٧٢ج

  .وإن مل يرو عنه شيئاً
  من هم العبادلة من الصحابة؟: ١٧٣س
  .هم عبد اهللا بن الزبري ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن عمرو بن العاص : ١٧٣ج
  املؤتلف واملختلف؟ عرف: ١٧٤س
هو ما تتفق يف اخلط صورته وختتلف يف اللفظ صورته مثال سالم وسالم، عباس وعيـاش،  : ١٧٤ج

  .غنام وعثام 
والطرباىن ، وهؤالء املتأخرين فعلينا بكتب  -والدارقطين -إذا أردنا الوقوف على رجال احلاكم: تنبيه 

  :من اليت يأيت ذكْرها
  .العرب يف أخبار من غرب -١
  .شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -٢
  .تاريخ بغداد -٣
  .كتب التواريخ بصفة عامة -٤
  .سري أعالم النبالء -٥
  اذكر باختصار بعض الكتب األساسية اليت تلزم طالب علم احلديث ؟: ١٧٥س
  :يلزمه اآليت: ١٧٥ج

  ):باختصار لألهم(كتب السنن وهي 
  " .فؤاد عبد الباقيترتيب حممد "فتح البارى شرح صحيح البخاري • 
  "ترتيب حممد فؤاد"صحيح مسلم • 
  صحيح مسلم شرح النووي• 
  سنن أيب داود حتقيق عزت عبيد الدعاس• 
  عون املعبود شرح سنن الترمذي• 
  حتفة األحوذى شرح سنن الترمذي• 
  سنن الترمذي حتقيق أمحد شاكر• 
  سنن ابن ماجه ترتيب حممد فؤاد• 
  سنن النسائي• 
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  ترتيب حممد فؤاد موطأ مالك• 
  التمهيد البن عبد الرب• 
  مسند أمحد بن حنبل مع فهرست الشيخ ناصر األلباين• 
  سنن الدارمي• 
  مسند الطيالسي• 
  املنتخب لعبد بن محيد• 
  مسند الشافعي• 
  مستخرج أيب عوانة• 
  املنتقى البن اجلارود• 

  .ت األسانيد وإذا كان موسراً فعليه شراء أي كتاب يف السنة من الكتب ذوا
  كتب الرجال

  .تقريب التهذيب• 
  .ذيب التهذيب• 
  تعجيل املنفعة البن حجر• 
  .ذيب الكمال• 
  .لسان امليزان• 
  الكامل يف الضعفاء البن عدي• 
  الضعفاء للعقيلي• 
  .ميزان االعتدال• 
  التاريخ الكبري للبخاري• 
  اجلرح والتعديل البن أيب حامت• 
  غرب الذهيبالعرب يف أخبار من • 
  .تذكرة احلفاظ• 
  سري أعمال النبالء• 
  الثقات البن حبان• 
  .تاريخ بغداد• 

  .وكذلك باقي كتب الرجال والتواريخ إن كان موسراً
  ).وستأيت كتب املصطلح يف مراجع البحث(كتب البحث واملصطلح 

  .حتفة األشراف• 
  ).وأللفاظ القرآن( املعجم املفهرس أللفاظ احلديث • 
  .ر املواريث ذخائ• 
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  .مفتاح كنوز السنة• 
  ).وهو من كتب السنة.(جامع األصول• 
  .مفتاح الصحيحني• 
  .موسوعة أطراف احلديث• 
  .لبانة القارئ فهرست لصحيح البخاري• 
  .لبسيوين زغلول) على احلروف اهلجائية(فهرست مسند أمحد بن حنبل • 
  .ري كثري وبركة يف شىت النواحيجبملتها ففيها خ: وكتب الشيخ ناصر الدين األلباين• 

  التفاسري
  تفسري ابن جرير الطربي• 
  تفسري القرطيب• 
  تفسري ابن أيب حامت• 
  تفسري ابن كثري• 
  تفسري عبد الرازق• 
  التفسري الكبري للرازي• 
  الدر املنثور للسيوطي• 

  .وباقي كتب تفاسري أهل السنة يف حالة االستطاعة
  كتب الفقه

  .نيل األوطار• 
  .سبل السالم• 
  .املغين• 
  .اموع شرح املهذب• 
  .احمللى• 
  .املبسوط• 

  كتب اللغة
  .تاج العروس• 
  .لسان العرب• 

  كتب النحو
  التحفة السنية• 
  قطر الندى• 
  األلفية• 
  مغىن اللبيب• 
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  كتب علل احلديث
  .العلل البن أيب حامت• 
  .العلل ألمحد بن حنبل• 
  .العلل لعلى بن املديىن• 
  .لل للترمذيالع• 
  .العلل للدارقطين• 
  كتب الضعفاء واملتروكني• 

  .هذه أشياء أساسية خمتصرة تلزم طالب علم احلديث ويلزمه قبلها أن خيلص العمل لوجه اهللا 
  انتهت األسئلة

  واحلمد هللا رب العاملني
_______________  

  .اهللاألخينا أمحد العيسوي حفظه " ضعيف األحاديث القدسية"انظر كتاب ] ١[
  .هي سبب قادح مؤثر يف احلديث مع أن ظاهر احلديث السالمة: والعلة القادحة] ٢[
املبشرون باجلنة من أ صحاب النيب كثري، ولكن ا ملرا د بالعشرة هم الذين مجعهم حديث واحد ] ٣[

سعد بن أ يب  -الزبري -طلحة -علي -عثمان -عمر -لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهم أبو بكر
  .وسعيد ابن زيد -وأبو عبيدة –وعبد الرمحن بن عوف  -وقاص

وقد سبق الترمذي البخاري وأبو حامت الرازي إىل هذا االصطالح وغريمها، ولكنـه انتشـر و   ] ٤[
  .اشتهر يف كتب الترمذي 

أحياناً ال يتحقق هذا، مبعىن أن احلديث املعلق بصيغة اجلزم قد يكون ضعيفاً إىل من علق عنـه  ] ٥[
اأيض.  

أ قبل النيب صلى ا هللا عليه وسلم من حنو بئر ) ٣٣٧(ولفظه يف البخاري من حديث أيب اجلهيم ] ٦[
مجل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت أقبل على اجلدار فمسـح  

  .بوجهه ويديه مث رد عليه السالم
  ).كما يف طرق األحاديث. ( ضي اهللا عنه فعلها يعين عمران بن حصني رضي اهللا عنه أن عمر ر] ٧[

=======================  
  مفاهيم أساسية لدراسة السرية النبوية

  
  حممد جالل القصاص

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  :املقدمة وتشمل بيان

  أمهية وضع ضوابط لقراءة السرية النبوية
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حلقيقة عبارة عن الرسالة الـيت محلـها   السرية النبوية ـ على صاحبها الصالة والسالم ـ هي يف ا  (
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اتمع البشرى قولًا وفعلًا، وتوجيها وسلوكًا، وقَلَب ا موازين 
احلياة، فبدل مكان السيئة احلسنة، وأخرج ا الناس من الظلمات إىل النور، ومن عبادة العبـاد إىل  

  )عبادة اهللا
  .قوم ـ حركة من حركات اإلصالح اليت عرفتها البشريةأي أا ـ بلغة ال

وكثري من هؤالء . اخل... واليوم يتنادى كثريون لإلصالح الديين واالجتماعي واالقتصادي والسياسي
يدعي االنتساب للدين وأنه ينطلق من ثوابت الدين الكلية ويستوقد من سرية احلبيب صلى اهللا عليه 

  .اليت يقوم ا) اإلصالح(ةوسلم شعلة يستضيء ا يف رحل
واحلقيقة أن الكل يذهب للسرية خبلفية فكرية مسبقة فيبتر وجيتزئ وينقل ما يريد مما حيقق له أهدافه، 

ورفاعـة  (و) طه حسـني (وقد رأينا أن العلمانيني ومن بذروا بذور العلمانية يف عاملنا اإلسالمي كـ
  .قد كتبوا يف السرية النبوية) الطهطاوي

طريقة أهل األهواء والبدع الذين يعتقدون مث يستدلون، أو الذين يذهبون إىل النصوص ليأتوا  ولكنها
  .ا على هواهم

  .لذا كان البد من وضع ضوابط لدراسة السرية النبوية
وملا كانت اخللفية الفكرية للكاتب أو املتحدث تنعكس على أفكاره املكتوبة أو املقروءة وال بد، رأينا 

مون يف السرية من دعاة الصحوة اإلسالمية املباركة ـ من ال يرى يف السرية إال السيف  ـ ممن يتكل
واجلهاد، ومنهم من ال يرى إال األشخاص، وحياول أن يصور األمر على أنه بطـوالت شخصـية،   
وتنحصر رؤيته يف عبقرية الشخص وتوصيف احلدث دون ربطه بغريه أو النظر إىل فقه احلدث ومـا  

  .ريعاتفيه من التش
فغالب الطرح املوجود للسرية النبوية يغلب عليه إثبات الوقائع ووصف تطـور األحـداث وذكـر    

  .وهو أمر جيد إن كان اخلطاب موجه فقط للعوام من الناس.النتائج
ومل تقع عيين على دراسة . وقد حاولت يف هذه الرسالة أن أضع بعض األصول لدراسة السرية النبوية

ام، لذا بذلت ما استطعت من اجلهد وأعترف بأن األمر مازال حيتاج إىل مزيـد  مشابه لشيوخنا الكر
  .من الدراسة، واهللا أسأل أن يبارك يل يف كلمايت وأن ينفع ا

  :أمهية دراسة السرية النبوية: أوال
ني مـن  النبِي أَولَى بِـالْمؤمنِ :( ـ حب رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ عبادة، قال تعاىل    ١

٦اآلية: األحزاب).[أَنفُِسهِم[  
  "فَو الَّذي نفِْسي بِيده لَا يؤمن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيه من والده وولَده" ويف احلديث 

لَيه وسلَّم وهو آخذٌ بِيد عمر بنِ كُنا مع النبِي صلَّى اللَّه ع: ويف البخاري عن عبد اللَّه بن هشامٍ قَالَ
رمع طَّابِ فَقَالَ لَهـلَّى  : الْخص بِيفِْسي فَقَالَ النن نٍء إِلَّا ميكُلِّ ش نم إِلَي بأَح تلَأَن ولَ اللَّهسا ري

لَّمسو هلَيع اللَّه " :تح هدفِْسي بِيي نالَّذلَا و فِْسكن نم كإِلَي بالْآنَ " ى أَكُونَ أَح هفَإِن رمع فَقَالَ لَه
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لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفِْسي فَقَالَ النن نم إِلَي بأَح تلَأَن اللَّهو " : رما عوجاء رجـل إىل  " الْآنَ ي
ـ  : قَالَ النيب صلى اهللا فسأله عن الساعة فَ وماذَا أَعددت : متى الساعةُ قَالَ ـ صلى اهللا عليه وسلم 

قَالَ : أَنت مع من أَحببت: " لَا شيَء إِلَّا أَني أُحب اللَّه ورسولَه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ: لَها؟ قَالَ 
فَرحنا بِقَولِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنت مع من أَحببت قَالَ أَنس فَأَنا أُحب أَنس فَما فَرِحنا بِشيٍء 

عملْ بِمثْـلِ  نْ لَم أَالنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَبا بكْرٍ وعمر وأَرجو أَنْ أَكُونَ معهم بِحبي إِياهم وإِ
هِمالمأَع.  

، )اإلخالص واملتابعة(واالقتداء به ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ هو أحد ركين اإلسالم الذي قام عليهما
) [ لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة ملن كان يرجوا اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كـثريا (قال تعاىل 
قل إن كنتم حتبون اهللا فـاتبعوين  : (للمحبة قال اهللا تعاىلوهو أيضا الترمجة احلقيقية ].  ٢١:األحزاب

  ] ٣١: آل عمران)[ حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا غفور رحيم
ومن أحمل احملال أن حيب املرء من جيهل أوصافه وأحواله، ومن أحمل احملال أن يقتدي املـرء مبـن ال   

السرية النبوية لتوضيح صفاته وأحواله صلى اهللا  يعرف شيئًا عن سريته وهديه، من هنا تأيت أمهية شرح
  .عليه وسلم، ليعرفها من جهل فيحب ويتبع

كنا نعلَّم : " ـ وتعلُّم السرية النبوية عبادة فقد جاء عن علي بن احلسني رضي اهللا عنهما أنه قال  ٢
  ".مغازي النيب صلى اهللا عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن

كان أيب يعلمنا مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليـه  «: مد بن سعد بن أيب وقاصوقال إمساعيل بن حم
  ).١(»هذه مآثر آبائكم فال تضيعوا ذكرها: وسلم ويعدها علينا، ويقول

ـ وهو ممكن هنا ـ وجدنا أن السرية النبوية " الوسائل هلا أحكام املقاصد " ـ وإذا أعملنا قاعدة  ٣
وبعض الغايات عبادات واجبـة، وبعـض   . لغاية اليت تصل إليهاإحدى وسائل التعبد، تأخذ حكم ا

  .الغايات دفاع عن احلبيب صلى اهللا عليه وسلم
ـ ويف السرية توضيح لكثري من معاين القرآن الكرمي، كتلك اآليات اليت تتكلم عن الغـزوات يف    ٤

ة النبوية بيان لكثري ، كما أن يف دراسة السري...سورة آل عمران، والتوبة واألحزاب والفتح واحلشر
فهناك سور بأكملها تتكلم عن غزوة مثل سورة األنفال اليت تتكلم عن غـزوة  . من أسباب الرتول

بدر، وسورة التوبة اليت تتكلم عن غزوة تبوك، وسورة احلشر اليت تتكلم عن جالء بين النضري، وهناك 
ذه اآليات جيدا ال بد مـن  آيات كثرية يف سورة آل عمران تتحدث عن غزوة أحد، وحىت تفهم ه

  .دراسة السرية النبوية
ـ وملا كانت القدوة البد منها يف حياة الناشئة كان ال بد من تعلم السرية النبوية، إلعطاء األجيال ٥

مناذج طيبة طاهرة، من الصحابة والتابعني، وطرد النماذج اجلاهلية أو اخليالية اليت تعطى لألطفال فيما 
ففي السرية مناذج . املرئية أو يف القصص املكتوبة مما عمت به البلوى هذه األياميعرض على الشاشات 

حية للقادة العظماء وعلى رأسهم النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم، ويف السرية مناذج حيـة للزهـاد   
  .وعلى رأسهم النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم
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ويف السرية أفضل النماذج للمـربني وعلـى   . اءويف السرية مناذج للتجار الناجحون املخلصون األتقي
رأسهم النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم، ويف السرية أمسى مناذج الصرب والثبات واجلد يف احلصول على 

  .املراد
وال بد من عقد املقارنة بني هذه النماذج اخليالية املكذوبة اليت ال يستفيد منها القارئ وخاصة الناشئة 

  .البطولة احلية املوجودة يف السرية النبويةشيء، وبني مناذج 
بل ال بد من عقد املقارنة بني عظماء التاريخ اإلسالمي وعلى رأسهم النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم 
وباقي اجلبابرة الذين استخفوا قومهم فأطاعوهم، والذين ملكوا على الناس بالسيف، ومل يتركوا أثرا 

  .اس كما كان حال من رباهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمهلم يحي ذكرهم باخلري بني الن
ـ واليوم دار الزمان دورة أخرى، وصار الكفر هو القوة العظمى الوحيدة علـى وجـه األرض     ٦

ففرض علينا ما هو مرفوض يف ديننا، وتبعه كثري من قومنا رغبة ورهبة، وال بد من التصـدي هلـذه   
بد من معرفة كيف عاجل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ    احلالة والوقوف بوجهها، لذا كان ال

  .وتعرض السرية النبوية كنموذج لإلصالح ورد الناس إىل دين اهللا. األمر من قبل
وأحاول ـ حبول اهللا وقوته ـ عرض بعض املفاهيم اليت ال بد منها ـ من وجهة نظري ـ ملن يريد     

  .دراسة السرية النبوية أو عرضها على الناس
  :السرية النبوية وصحة املصادر: ثانيا

كل تراثهم الديين؛ بل يف أقـدس مـا   ... يعاين النصارى واليهود من الشك الكبري يف تراثهم الديين
، فهم خمتلفون أو قل جيهلون الكثري عن الشخصيات الـيت  )الكتاب املقدس(لديهم وهو ما يسمونه

، والكالم يف التشكيك )قانونية منها وغري القانونيةال(وكذا من كتبوا األناجيل ) العهد القدمي(كتبت
فيمن كتبوا األناجيل مشهور ومعلوم، واملعلومات عن األصول اليت متت الترمجة منها تكاد تكـون  

حديث محتكر بني طائفة معينة، ومن يدخل ) اآلباء األولون(معدومة، واحلديث عن ما يسموم بـ
لوال ذلك خلرج للعوام، فهم إذا يف شك كبري مـن كتـام   منهم اإلسالم يتكلم بأنه كله كذب و

وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفـي  :(وتراثهم الفكري والتارخيي، وهو مصداق قول اهللا تعاىل
ويستر عيبهم أن الدين حكر على األحبار والرهبان، وأن العوام ليس هلم من الدين ) شك منه مريب

يعتقدوا كقضية الفداء والصلب مثال عند النصارى، وبعض الشعائر  سوى بعض القضايا الذهنية اليت
  .وال يالم عليها الباقني. التعبدية اليت يلتزم ا القليل

هذا حال أقرب الديانات لنا ـ النصرانية ـ واألمر أسوء يف اليهودية والبوذية وغريمها من الديانات   
  .األخرى

هللا عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان اهللا علـيهم كـل   أما حنن املسلمني فنعرف عن نبينا صلى ا
نعرف عنه صلى اهللا عليه وسلم مأكله ومشربه وملبسه ومشيته وجلسته، وكيف كان ينام، ... شيء

وكيف كان يضحك، وما كان حيب من األشياء، ومن كان حيب ويكره من األشخاص، ونعـرف  



 ٥٤٣

أحفاده، ونعرف عن نبينا ما ال يعرفه أحدنا عـن  صالته وغزواته، وحاله يف بيته مع نسائه وأطفاله و
  .أبيه

وهذه منة من اهللا عظيمة جيب التنبيه عليها ملن يعرض السرية النبوية على الناس، فنحن حني نعـرض  
ونتكلم عن حقائق وأشخاص معروفة . السرية النبوية نتكلم عن علْم مدون، وليس عن قصص مفترى

  .ومعلومة وليس عن أشخاص ومهية
  .ويعرف أمهية هذا من يناظر النصارى وخيتلط م

وأمرا آخر جيب التنبيه عليه وهو أن الكتب اليت تأخذ منها السرية النبوية ومنها كتب التفسري تثبـت  
فال يعين أبدا وجود هذه الروايات يف كتب السري . الروايات الضعيفة واملكذوبة للرد عليها وتضعيفها

  .اللتفات إىل التعليق الذي يذكره املؤلف على القصة أو الروايةأا صحيحة فال بد من ا
مثل قصة الغرانيق العال اليت أوردها املفسرون يف سورة النجم ومل يقل أحد منهم أن القصة صحيحة، 

أم هم الغرانيق العـال وإن شـفاعتهم   ) " العزى(و) الالت(مبعىن أنه نزل يف القرآن آيات تقول عن
ومل يـذكرها  . هذه أبدا يوما من األيام آيات من كتاب اهللا ومت نسخها أو حذفها فلم تكن" لترجتى

  .املفسرون من باب التأيد، وإمنا من باب التكذيب والرد على من يقول ا
الذي كلم النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب، ومـا  ) يعفور(ومثال ذلك أيضا ما يقال عن احلمار

اهللا عليه وسلم رأى زينب يف ثياب شفافة فأعجبته وسعى يف طالقها من  يقال من أن رسول اهللا صلى
  .زيد ليتزوجها هو صلى اهللا عليه وسلم

  .هذه الروايات ومثلها ترد يف كتب السري وكتب التفسري أيضا لتكذبيها والرد عليها
ة أن ينبه فالواجب على من يعرض السري. وليس جمرد وجودها هو إثبات هلا كما يفتري أهل الكتاب

  .على هذا األمر
وقد يبدو للقارئ أن هذا األمر بسيطًا ال يستحق الوقوف عنده والتنبيه عليه، إال أنك حني تعلـم أن  
دعاة الكفر ينقلون هذه األشياء ملن يسمعوم من املسلمني والنصارى ويقولون هلم ها حنن ننقل لكم 

اخل يتبني لك مدى أمهية التنبيه على هذا )... لنياجلال(و) القرطيب(و) بن كثري(من كتب أئمتهم الكبار
  .األمر، وعلى هذا املسلك الفاسد الذي هو يف حقيقة أمره كذب ليس إال

  :شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم املفترى عليها: ثالثا
ما حيدث اليوم من سب للحبيب صلى اهللا عليه وسلم ليس حدثًا عابرا قامت بـه صـحيفة سـيئة    

ق نفثت به عن حقدها يف عدد من أعدادها، وليس هو هم حفنه من أراذل الكفـار ملئـت   األخال
بل . قلوم غيظًا وحنقًا على شخص احلبيب صلى اهللا عليه وسلم فقاموا ميثلون وينكتون ويسخرون

... لو كان األمر كذلك لكان مما يسعه الصدر على عظمه إذ أن جماراة السفهاء أمر يترفع عنه العقالء
  .األمر أعمق من هذا كله..ولكن
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قَد بدت الْبغضاء من أَفْـواههِم ومـا تخفـي    :(... هذه األمور ليست إال كما يقول اهللا عز وجل
وهاأنذا أنـادي  ). ١١٨من اآلية : آل عمران)(صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم اآليات إِن كُنتم تعقلُونَ

  وليت أوىل العزم من العقالء من يلبون؟... وهل جييبون؟... فهل يسمعون؟. الءالعق
يبترون ويكذبون ويبـدون  ... يتكلمون عن النصرانية) التبشريية(من قبل كان النصارى يف محالم

واختذوا مما يسـمى حبـوار   . قليالً وخيفون كثريا كي يظهروا دينهم احملرف يف صورة يتقبلها اآلخر
وسيلة ليقولوا ملن خياطبوم من ضعاف ) الرمسيني(هذا احلوار الذي جيرى مع علماء الدين... اناألدي

املسلمني يف أدغال أفريقيا وجنوب شرق أسيا أن اإلسالم يعترف بنا وال يتنكر لنا فكلـه خـري ـ    
  .بزعمهم وهم كاذبون آمثون ـ

) احلدود(وعن) الطالق(وعن) التعدد(يتكلمون عن... وكانت محلتهم على اإلسالم محلة على شعائره
وعن ناسخ القرآن ومنسوخه، مث يف الفترة األخرية وخاصة بعد انتشـار  ) املرياث(وعن) اجلهاد(وعن

الفضائيات ودخوهلا كل البيوت تقريبا، وكذا بعد ظهور تقنية اإلنترنت عموما والبالتوك خصوصا، 
قاموا ينقضون اإلسالم . ب صلى اهللا عليه وسلمأخذ القوم منحى آخر وهو التركيز على شخص احلبي

  .بتشويه صورة النيب صلى اهللا عليه وسلم
ودعك من كالم األراذل، هناك طرح يلْبِسه دعاة الكفر ثوب العلمية ويدعون أنه احلقيقة اليت ال مراء 

  !!فيها، خياطبون ذا اهلراء قومهم ومن يتوجهون إليهم بالتنصري
  .اخل محالت التنصري اليومهذا توجه عام د

وما حدث يف الصحف األوربية هو طفح ملا يخاطب . واألمر بين ملن له أدىن متابعة ملا يتكلم به القوم
  .به القوم يف الكنائس وغرف البالتوك وبعض الفضائيات عن نيب اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم

عن زواجه بتسع من النسـاء ـ وقـد    ، يتكلمون )أخالق نيب اإلسالم(فهم حياضرون ويؤلفون عن
اجتمع عند سليمان عليه السالم سبعمائة من النساء وهذا يف كتام ـ، وعن زواجه من عائشة ومن  
زينب ومن صفية ـ رضي اهللا عنهن، وعن غزواته صلى اهللا عليه وسلم؛ وبطريقة البتر للنصـوص   

الذي يشوهون به صـورة احلبيـب   واعتماد الضعيف والشاذ واملنكر من احلديث خيرجون بكالمهم 
) بن سعد(و) الطربي(و) بن كثري(ولكنه يف األخري يبدو للمستمع أن هذا كالم. صلى اهللا عليه وسلم

  !!اإلسالم) علماء(فيظن املخاطبون أا احلقيقة اليت خيفيها. علماء اإلسالم
ات املـؤمنني وعـن   دعاة النصرانية يغرفون من وعاء الشيعة الكدر النجس حني يتكلمون عن أمه

صحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم بل ويف كالمهم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحيانا، ويغرفون من 
  .الذين يتركون السنة تشكيكًا يف ثبوا أو يف عصمة احلبيب صلى اهللا عليه وسلم) القرآنيون(وعاء

ال نريد ثورة كالمية، وغضبة ال . عواملطلوب هو قراءة جيدة ملا حيدث، والتصدي له على أرض الواق
إال أا نفرة املتعصب، نريد قطع الطريق على هؤالء وإحباط كيدهم، وإنقاذ الناس ) اآلخر(يفهم منها

  .من الكفر برم
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مطلوب خطاب أكادميي جيفف منابع املنصرين، أعين ما يقوله القرآنيون والشيعة على شخص احلبيب 
وما يفتريه النصـارى بـالبتر للـنص    . مهات املؤمنني رضي اهللا عنهنصلى اهللا عليه وسلم ونسائه أ

  .واعتماد املكذوب والشاذ والضعيف من احلديث
وإن أخذ األمر وقتا ولكنه سـيثمر  . ومعين ذا طلبة درجات التخصص العليا يف الكليات الشرعية

  .بإذن اهللا يوما ما
صلى اهللا عليه وسلم بعيدا كل البعد عمـا   ومطلوب خطاب لعامة الناس يبني هلم كيف كان نبيهم

يقولوه النصارى، وأن ما يقال حمض كذب، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان كل الكمال ومجلة 
اجلمال صلى اهللا عليه وسلم، ويأخذ شخص احلبيب صلى اهللا عليه وسلم اهتماما أكرب ممن يعرضون 

  .السرية النبوية على الناس
  .مثل النيب رسول األمة اهلادي* * * ثى وال وضعت تاهللا ما محلت أن

وأعرض اآلن واحدة من الشبهات اليت يتكلم ا النصارى على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والرد 
عليها، ليعرف قومنا كيف أا مهملة يف ما يعرض من السرية النبوية، وخاصة املسموعة اليت تصل إىل 

  .املنصرون العوام، وهم من يستهدفهم
يتكلمون بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان شهوانيا ال هم له إال النساء، مستندين يف ذلـك  
على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوج بتسعة من النساء، وزواجه من عائشة رضي اهللا عنها وهي 

، وكذا زواجه مـن بعـض   يف التاسعة من عمرها، وزواجه زينب زوجة زيد بن حارثة ابنه بالتبين
  ويسمون هذه األمساء بغري. السبايا

... وما جيهله الكثريون هو أن التعدد مل يأت به اإلسالم ابتداًء وإمنا هو املعمول به يف األمم من قبـل 
كذا كان إبراهيم عليه السالم، وكذا كان يعقوب عليه السالم، وكان داود عليه السالم كـذلك،  

  ).املقدس(الم من الزوجات واجلواري سبعمائة كما يقول كتاب النصارىوكان لسليمان عليه الس
وكان تعدد الزوجات منتشرا عند الفراعنة، وعند العرب قبل اإلسالم، وعند شعوب وسط وشـرق  
وجنوب شرق أسيا، وعند الشعوب الوثنية يف إفريقيا، بل ظلت الكنيسة حىت القرن السـابع عشـر   

التوراة (مينع التعدد، أما العهد القدمي) اإلجنيل(صريح يف العهد اجلديد تعترف بالتعدد، وال يوجد نص
  .ففيها نصوص كثرية صرحية تبني شرعية التعدد) واملزامري ورسائل بعض األنبياء

واإلسالم يف إباحته للتعدد مل يأت جبديـد  . فنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم مل يكن بدعا من الرسل
معروف معمول به بني مجيع الناس، واملنكر شرعا وعقالً وواقعا هو عدم إباحة منكر بل أتى مبا هو 

  .التعدد
مث لو افترضنا جدالً أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان كما يقول النصارى ـ وحاشاه صلى اهللا عليه  

  .وسلم ـ فهذا ليس بعيب عند النصارى أنفسهم
ى وضاجع بنتاه، ويفترون على نيب اهللا لـوط عليـه   فعندهم أن نوحا عليه السالم شرب اخلمر وتعر

وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم أن ابنتاه سقتاه اخلمر فشرب حىت ذهب عقله، مث قام فزىن بإحدامها 
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وإن تعجب فمن قول . قطع اهللا لسام. ليلة كاملة، ويف الليلة الثانية تكررت الفعلة مع البنت الثانية
أن ابنيت لوط قد فعلتا ذلك لتنجبا منه :(حني راح يربر هذه الفعلة بقولة) ودةشن(كبري الضالني يف مصر

وهل ينتشر عضوا من سكر حىت !! أغفل عن احلكمة نيب اهللا لوط وفطن إليها شنودة؟). نسالً مؤمناً
  !الثمالة؟

  .أبدا كله كذب
زوجة أمري اجليش أوريا احلثي، وعندهم أن نيب اهللا سليمان عليه السالم ولد زىن أجنبه داود حني زىن ب

وأنه ـ سليمان عليه السالم ـ ارتد يف أخر عمره و عبد األصنام و بىن هلم املعابد، وذلك حني غوته 
  .النساء

  .وعندهم أن نيب اهللا يعقوب ـ عليه السالم ـ سرق مواشي محيه وخرج بأهله خلسة دون أن يعلمه
  .يعقوب بذلك الفعل القبيح و سكت عنهوكذا أن راوبني زىن بزوجة أبيه يعقوب وعلم 

بل مل يسلم منهم املسيح ـ عليه السالم ـ فعندهم أن املسيح عيسي بن مرمي ـ عليه السالم ـ من     
أن عيسى بن سليمان بن داوود و جـدهم  ) (١٠-١(وذلك طبقاً ملا ورد يف إجنيل مىت. نسل الزىن

  ).األكرب فارض الذي هو من الزنا من يهوذا بن يعقوب
وإمنا أردت من هذا العرض أن يعلم القارئ أن . فلو حاكمناهم إىل كتام ملا وجدنا ما يقولونه عيبا

القوم ال يقدسون أحدا إال األحبار والرهبان، الذين يعتقدون فيهم العصمة، وأم لو حتاكموا لكتام 
  .ما عابوا شيئًا على حممد صلى اهللا عليه وسلم مما يفترونه عليه

يكن احلبيب صلى اهللا عليه وسلم هذا الشخص الذي تأخذه النظرة، وجيري وراء النساء هنـا   مث مل
فقد تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خدجيـة  . وهناك، كما يفترون، وسريته شاهد على ذلك

. وكانت متزوجةً  من رجلني قبله. بنت خويلد وهو ابن أربعة وعشرين عاما وهي بنت أربعني عاما
إىل أن توفيت رضي اهللا عنها،أي حىت بلغ عمـره اخلمسـني،   ... وظل معها مخسةً وعشرين عاما
أي أنه قضى معها فترة الشباب، ومل يكن يومها دين مينـع، بـل   . وكانت هي يف اخلامسة والستني

كانت هناك الرايات احلمر تنصب على البيوت، وهي رايات البغايا تنادي الرجال، وملُ يسـمع أن  
بـل كـان   . حممدا صلى اهللا عليه وسلم كانت له نزوات الشباب اليت مل تكن حمرمة يف ذلك اليوم

مث ماتت خدجية رضي اهللا عنه وبقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفيا . الداعي إليها ال يملُّ النداء
صلى اهللا -كان رسول اهللا  :هلا بعد وفاا يذكرها خبري، حىت قالت أم املؤمنني عائشةُ رضي اهللا عنها

ال يكاد خيرج من البيت حىت يذكر خدجية، فيحسن الثناء عليها، فذكرها يوما من  -عليه وآله وسلم
ال : "هل كانت إال عجوزا قد أبدلك اهللا خريا منها، فغضب مث قـال : األيام، فأخذتين الغرية فقلت

وصدقتين إذ كذبين الناس، وواسـتين مباهلـا إذ    واهللا ما أبدلين اهللا خريا منها، آمنت إذ كفر الناس،
: وكان يقول صلى اهللا عليه وآله وسلم". حرمين الناس، ورزقين منها اهللا الولد دون غريها من النساء

  ".خري نسائها خدجية بنت خويلد، وخري نسائها مرمي بنت عمران"
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غرت علَى أَحد من نِساِء النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ويف البخاري عن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَت ما 
ا وهكْرذ ركْثي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيكَانَ الن نلَكا وهتأَيا رمةَ وجيدلَى خع ترا غاةَ مالش حا ذَبمبر

ةُ ثُم يبعثُها في صدائقِ خدجيةَ فَربما قُلْت لَه كَأَنه لَم يكُن في الدنيا امرأَةٌ إِلَّا خدجي ثُم يقَطِّعها أَعضاًء
  إِنها كَانت وكَانت وكَانَ لي منها ولَد: فَيقُولُ
  أهذا حال من يبحث عن الشهوة؟: أتسائل

  ت؟كم كان عمر خدجية يوم مات
  .مخس وستون عاما

  فعلم يبكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟
  أعلى شهوة كان يقضيها معها؟

  .وما يشتهى يف امرأة قاربت السبعني من عمرها
  ..وتلك شيم الرجال. بل واهللا على ألفة وعشرة

  .ال يقر له قرار، وال يعرف األلفة والعشرة، وإمنا يوم هنا ويوم هناك... أخو اخلنا
أربعة بنات منهن من قارب سن ... ت خدجية وتركت للنيب صلى اهللا عليه وسلم، ستةً من األبناءمات

  ....الزواج، وولدان صغريان
ومل يفكر صلى اهللا عليه وسلم من تلقاء نفسه يف الزواج، بل ظل فترة من الزمن بال زواج حىت جاءته 

ت على رسول اهللا صلى اهللا عليـه  خولة بنت حكيم رضي اهللا عنها زوجة عثمان بن مظعون وعرض
هي سودة بنت زمعة رضي اهللا عنها، وأرضاها لتكون أما ألوالده، ... وسلم الزواج من ثيب عجوز

وعرضت عليه صلى اهللا عليه وسلم الزواج من عائشة رضي اهللا عنها لتوطد العالقة بينه وين صاحبه 
بطيئـة  (هللا عنها وكانت امرأة ضخمة ثبطـة فتزوج بعد ذلك بسودة رضي ا. أيب بكر رضي اهللا عنه

وليس هذا حال من يبحث عن . هكذا يصفوا. ال حاجة هلا يف الرجال) ذات أوالد(مصبية) احلركة
  .شهوته، وإمنا حال من يبحث عن أم ألوالده الست الذين تركتهم له خدجية رضي اهللا عنها

عيب، فقد كـان تكلـم   ) التاسعة(السن وتزوج من عائشة رضي اهللا عنها، ومل يكن الزواج يف هذا
خلطبة عائشة رضي اهللا عنها جبري بن املطعم بن عدي قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكـان  
هذا األمر ـ زواج الكبري من الصغرية ـ أمر عادي يف هذه األيام فقد تزوج عبد املطلب مع ابنـه    

.  ليلة واحدة، وكان يومها قد جتاوز املائة عامعبد اهللا ببنت عم آمنة بنت وهب اليت يف نفس سنها يف
  .وتزوج عمرو بن العاص وأجنب وهو بن اثنا عشر عاما

ولو كان يف هذا األمر عيب مل تكن قريش واليهود ليتركونه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهـم  
  .الذين كانوا يفتعلون األكاذيب للنيل منه صلى اهللا عليه وسلم

أجنبت املسيح عليه السالم وهي يف الثانية عشر من عمرها، كمـا تقـول املوسـوعة    ومرمي العذراء 
الكاثوليكية، أي أا محلت وهي يف احلادية عشر، وكانت خمطوبة قبل ذلك، وكان يوسف النجـار  

  .خطيبها قد جتاوز الثمانني من عمره
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الذي ال يقوم من جملسه إال مث مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا الكهل محدودب الظهر 
بغريه، بل كان صلى اهللا عليه وسلم فتيا من أشد الرجال، يجامع حىت يكسل، ويركب اخليل ويلبس 

بأيب هو وأمي صلى . أسود الشعر واللحية... قسيما... وسيما... احلديد، ويثبت حني يفر األبطال
  .اهللا عليه وسلم

ومل تكن السيدة عائشـة هـذه   . إليه مكرهه ملا أحبته هذا احلبولو أن عائشة رضي اهللا عنها زفت 
بـل  .. الطفلة الغافلة اليت ال تفقه شيئًا، رمى ا أبوها وأمها إىل رجل عجوز كما يرسم لكم اخليال

  .كانت من أعقل النساء، وهذا أمر معروف مشهور
ملا أقترحه على من يعـرض   ليس املقام مقام تفصيل يف الرد على شبهات النصارى وإمنا أضرب مثاالً

  .فهذا أمر مستجد وحيتاج إىل معاجلة خاصة، وقد شرحت منوذجا لبيان قويل. السرية النبوية
ال بد من الوقوف مع هذه القضية وبيان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان بشرا يعتريـه مـا   : أقول

  .لشراب، وما إىل ذلكيعتري البشر من حب النساء والولد، ومن احلاجة إىل الطعام وا
  :حلقة من حلقات الدعوة إىل التوحيد) السرية النبوية(البعثة احملمدية: رابعا

فكان آدم ) وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون(خلق اهللا عز وجل الناس لعبادته وحده ال شريك له
  .ى التوحيد ألف عام حىت ظهر الشركعليه السالم نبيا مرسالً ، مث كانت ذريته من بعده عل

  .وأرسل نوح عليه السالم يدعو الناس إىل التوحيد، ومن يومها وموكب الدعوة إىل اهللا يسري
... دعوة الكل مبا فيها دعوة حممد صلى اهللا عليه وسلم هي اإلسالم مبفهومه العام، االستسـالم هللا 

  .و الشرائع والشعائرإخالص العبادة هللا عز وجل بشقيها الطاعة والنسك، أ
بكـل فروعـه   " التوحيد"وموجز دعوم ـ عليهم الصالة والسالم ـ أا دعوة واحدة إىل منهج   

  .وأنواعه ومواالة أهله، وما يستلزمه ذلك من نبذ الشرك بكل صورة وألوانه، ومعاداة أهله
انَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ كَ:(ويف القرآن جاء التعبري عن الرساالت مجيعاً بأا كتاب واحد قال تعاىل

ا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل قبِالْح ابتالْك مهعلَ مأَنزو رِيننذمو رِينشبم نيبِيالن ـا   اللّهمو يـهلَفُواْ فت
 مهاءتا جم دعن بم وهأُوت ينإِالَّ الَّذ يهف لَفتلَفُواْ اختا اخمواْ لنآم ينالَّذ ى اللّهدفَه مهنيياً بغب اتنيالْب

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات (وقال تعاىل). فيه من الْحق بِإِذْنِه واللّه يهدي من يشاُء إِلَى صراط مستقيمٍ
كتاب والْميزانَ ليقُوم الناس بِالْقسط وأَنزلْنا الْحديد فيه بأْس شديد ومنـافع للنـاسِ   وأَنزلْنا معهم الْ

زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرنصن يم اللَّه لَمعيل(وقال تعاىل). و:ابتلَ الْكي أَنزالَّذ اللَّه  قبِالْح
ةَ قَرِيباعلَّ السلَع رِيكدا يمانَ ويزالْمو( ًلةموج ،) ْقُوافَرونَ أَن يرِيديو هلسرو ونَ بِاللّهكْفُري ينإِنَّ الَّذ

تونَ أَن يرِيديضٍ وعبِب كْفُرنضٍ وعبِب نمؤيقُولُونَ نو هلسرو اللّه نيبِيالًبس كذَل نيذُواْ بخ . مه كلَئأُو
  )..الْكَافرونَ حقّاً وأَعتدنا للْكَافرِين عذَاباً مهِيناً

إِنَّ الدين عند اللّه اِإلسالَم وما اختلَف الَّذين أُوتواْ الْكتاب إِالَّ من بعـد مـا   (فالدين عند اهللا واحد
اءهابِجسالْح رِيعس فَإِنَّ اللّه اللّه اتبِآي كْفُرن يمو مهنيياً بغب لْمالْع وليس هناك تعدد أديان وإمنا ) م

  .ولذلك من اخلطأ االعتقاد بتعدد األديان. تعدد رساالت
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 يكذبوا إال نبيهم نوحـا  ، ومعرف أن قوم نوح مل)كَذَّبت قَوم نوحٍ الْمرسلني(وتدبر قول اهللا تعاىل
عليه الصالة والسالم، وإمنا ملا كانت الدعوات واحدة، أعترب تكذيب قوم نوح لرسوهلم نوح عليـه  

  .السالم تكذيب للرسل مجيعا
فـي   ومن يبتغِ غَير اِإلسالَمِ ديناً فَلَن يقْبلَ منه وهو(فالدين عند اهللا اإلسالم وال يقبل من الناس غريه

رِيناسالْخ نم ةر(هو دين إبراهيم عليه السالم قال تعاىل) اآلخ:  ـتيالْب نم داعالْقَو يماهرإِب فَعرإِذْ يو
يملالْع يعمالس أَنت كا إِننلْ مقَبا تنبيلُ راعمإِسو.ن ذُرمو نِ لَكيملسا ملْنعاجا ونبر ةً لَّكملسةً ما أُمنتي

يمحالر ابوالت أَنت كا إِننلَيع بتا وكَناسنا مأَرِن(وقال تعاىل) و:  تـلَمقَالَ أَس ملأَس هبر إِذْ قَالَ لَه
نيالَمالْع برل(  

ى بِها إِبراهيم بنِيه ويعقُوب يا بنِي إِنَّ اللّه ووص(وهو دين يعقوب عليه السالم وبنيه من بعده قال اهللا 
أَم كُنتم شهداء إِذْ حضر يعقُوب الْموت إِذْ قَـالَ  .(اصطَفَى لَكُم الدين فَالَ تموتن إَالَّ وأَنتم مسلمونَ

بعي قَالُواْ ندعن بونَ مدبعا تم نِيهبل نحنداً واحإِلَهاً و اقحإِسيلَ واعمإِسو يماهرإِب كائآب إِلَهو كإِلَه د
وما تنقم منا إِالَّ أَنْ آمنا بِآيات ربنا لَما جاءتنا (وجاء على لسان قوم موسى عليه السالم ) لَه مسلمونَ

ا صنلَيا أَفْرِغْ عنبرنيملسا مفَّنوتراً وم (،)بكَّلُواْ إِن كُنتوت هلَيفَع م بِاللّهنتآم ممِ إِن كُنتا قَوى يوسقَالَ مو
نيملس(وجاء على لسان نوح عليه السالم ) م لَى اللّهإِالَّ ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج نكُم مأَلْتا سفَم متلَّيوفَإِن ت

ونيملسالْم نأَنْ أَكُونَ م ترأُم(  
رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من تأويل األحاديث فـاطر  (وجاء على لسان يوسف عليه السالم 

  ] ١٠١: يوسف) [ السموات واألرض أنت ويل يف الدنيا واآلخرة توفين مسلما وأحلقين بالصاحلني
م الكفر قال من أنصاري إىل اهللا قال احلواريـون  فلما أحس عيسى منه(وجاء على لسان احلواريني 

  ]. ٥٢: آل عمران) [ حنن أنصار اهللا آمنا باهللا واشهد بأنا مسلمون
) [ وإذ أوحيت إىل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل قالوا آمنا واشهد بأننا مسـلمون (ويف آية أخرى 

  ] ١١١: املائدة
. إِنه من سلَيمانَ وإِنه بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ(يمن وجاء يف خطاب سليمان عليه السالم إىل أهل ال

نيملسونِي مأْتو لَيلُوا ععا (،)أَلَّا تهلن قَبم لْما الْعينأُوتو وه هكَأَن قَالَت كشركَذَا عيلَ أَهق اءتا جفَلَم
نيملسا مكُنـن  :(لى لسان املالئكة وهم يتكلمون عن قوم لوط عليه السالم، وجاء ع)وا منجرفَأَخ

. ، فالدين واحد وإن تعدد الرساالت)فَما وجدنا فيها غَير بيت من الْمسلمني. كَانَ فيها من الْمؤمنِني
ي الدنيا والْآخرة والْأَنبِياُء إِخوةٌ لعلَّات أُمهاتهم شتى أَنا أَولَى الناسِ بِعيسى ابنِ مريم ف"ويف احلديث 
داحو مهيندو"  

وجند يف السرية النبوية ربط بني األشخاص اليت عاصرت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني مـن  
د الثقفي بالرجل الذي جـاء  يشبه أبو بكر رضي اهللا عنه مبؤمن آل فرعون، وعروة بن مسعو. سبقوا

وأبو جهل بفرعون، وأمية بن . من أقصى املدينة يسعى، وعقبة بن معيط بقاتل ناقة صاحل عليه السالم
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إِنَّ لكُلِّ نبِي حوارِيا وحوارِي الزبير " وقريب من هذا ... أيب الصلت بالذي آته اهللا آياته فانسلخ منها
  ".أَمني وأَمني هذه الْأُمة أَبو عبيدةَ بن الْجراحِلكُلِّ أُمة "و" 

وحني عرض السرية النبوية على الناس ال بد من احلرص على تبني هذا احلبل املمدود بني عبـاد اهللا  
وعباد الشيطان على مر العصور، والقرآن الكرمي يستخدم مع املكذبني للرسالة يف كل العصور نفس 

وجاء التعبري عن رفض دعوة الرسل ـ كل الرسل ـ بأنـه    . الذين استكربوا... فهم املألالوصف 
  )أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَن لَّا تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِني(عبادة للشيطان قال تعاىل

كل زمان ومكان، وبني عباد الشيطان يف كل زمان واملطلوب هو توضيح هذا الربط بني عباد اهللا يف 
وبيان أن السرية النبوية ما هي إال حلقة من حلقات الدعوة . ومكان من خالل دراسة السرية النبوية

وهذا الربط أيضا . إال اهللا عرب التاريخ، هي رسالة اهللا إىل البشرية بعد أن احنرفوا لردهم إىل الدين احلق
  .ني مسلمي اليوم ومسلمي األمسحيدث نوع من األنس ب

  :مل يبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للعرب فقط: خامسا
بعض ممن يشرحون السرية النبوية، حيصرون أحداث السرية يف العهد املكي بني الرسول صلى اهللا عليه 

اهللا عليه وسلم واملسلمني وبني قريش، مما يفهم منه أن الدعوة كانت حملية، علما بأن الرسول صلى 
وسلم خرج إىل الطائف، وكان يعرض نفسه على القبائل يف احلج، وجاءه اجلن واسـتمعوا إليـه،   
وجاءه فريق من نصارى احلبشة والشام حني مسعوا به صلى اهللا عليه وسلم فتلـى علـيهم القـرآن    

. قَولَ لَعلَّهم يتـذَكَّرون ولَقَد وصلْنا لَهم الْ:(يف سورة القصص.وفيهم نزل قول اهللا تعاىل. وأسلموا
وإِذَا يتلَى علَيهِم قَالُوا آمنا بِه إِنه الْحق من ربنا إِنا كُنا . الَّذين آتيناهم الْكتاب من قَبله هم بِه يؤمنونَ

نيملسم هلن قَبم .م مهرنَ أَجوتؤي كلَئأُو  مـاهقْنزا رممئَةَ ويالس ةنسونَ بِالْحؤرديوا وربا صنِ بِميتر
غـي  وإِذَا سمعوا اللَّغو أَعرضوا عنه وقَالُوا لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم سلَام علَـيكُم لَـا نبت  . ينفقُونَ

نيلاهالْج.(  
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعض أصحابه إىل احلبشة لتكوين نواة أخرى احتياطية للدعوة وأرسل رس

اإلسالمية، ومل يكن سبب اهلجرة هو اهلروب من التعذيب كما تتكلم بعض املصادر، وإمنا أصح من 
ذلك أن يقال أا كانت لتكوين نواة احتياطية للدعوة اإلسالمية، يدل على ذلك كون من هـاجروا  

  ...إىل احلبشة ممن هلم شوكة يف مكة مثل جعفر بن أيب طالب وعثمان بن عفان
وكوم مل يرجعوا بعد اهلجرة مباشرة بل بعد سبع سنيني من اهلجرة حني استقرت الدولة اإلسالمية 

  .بوضوح
وبعد ذلك كاتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امللوك يدعوهم إىل اإلسالم، فقد كانت الـدعوة  

  .ية من يومها األول ويف كل مراحلهاعامل
  .أضف إىل ذلك البشارات اليت كان يتكلم ا الرسول صلى اهللا عليه وسلم من فتح فارس والشام

لَهم تفْتح الْيمن فَيأْتي قَوم يبِسونَ فَيتحملُونَ بِأَهلهِم ومن أَطَاعهم والْمدينةُ خير " وجاء يف احلديث 
مدينةُ خير لَهم لَو لَو كَانوا يعلَمونَ وتفْتح الشام فَيأْتي قَوم يبِسونَ فَيتحملُونَ بِأَهليهِم ومن أَطَاعهم والْ
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للُونَ بِأَهمحتونَ فَيبِسي مي قَوأْتفَي اقرالْع حفْتتونَ ولَمعوا يكَان لَو ملَه ريةُ خيندالْمو مهأَطَاع نمو يهِم
  "كَانوا يعلَمونَ
إِذَا هلَك كسرى فَلَا كسرى بعده وإِذَا هلَك قَيصر فَلَا قَيصر بعده والَّذي نفِْسي بِيـده  "ويف احلديث 

بِيلِ اللَّهي سا فمهوزكُن فَقَننلَت "  
ا اللَّه تغزونَ جزِيرةَ الْعربِ فَيفْتحها اللَّه ثُم فَارِس فَيفْتحها اللَّه ثُم تغزونَ الروم فَيفْتحه" ويف احلديث 

اللَّه هحفْتالَ فَيجونَ الدزغت ثُم."  
فهناك مـن يـردد أن   . تنبيه على هذا األمرفالدعوة كانت عاملية من يومها األول، ومن املهم جدا ال

هذا حديث نفر غـري  . مث حتت أطماع استعمارية أصبحت عاملية. الدعوة كانت حملية عربية، قرشية
  ).العقالنيني(قليل من
  :حال البشرية قبل البعثة احملمدية: سادسا

  .هذه الفقرة متممة ملا قبلها
فقط حال اجلاهلية يف اجلزيرة العربية فقط، بل خيتـزل   كثري ممن يتناول دراسة السرية النبوية يتناول

البعض األمر أكثر من ذلك فال يتكلم إال عن حال قريش، وكأنه صلى اهللا عليه وسلم مل يبعـث إال  
  !.إىل العرب

ومن فضلة القول أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعث للناس كافة، وأن نور اإلسالم أضاء جنبات 
  .قرن من وفاته صلى اهللا عليه وسلماملعمورة كلها بعد 

  !إخواين الكرام
مل يكن حال البشرية خارج اجلزيرة العربية خري من حاهلا يف اجلزيرة العربية، ال يف الناحية الدينية وال 

مل تكن البشرية قبل حممد صلى اهللا عليه وسـلم،  . يف الناحية االجتماعية، وال يف الناحية االقتصادية
  .اع الرقي املادي أو التكرمي لإلنسانتعرف أيا من أنو

  :يف الفرس
كانت احملرمات النسبية اليت تعارف على حرمتها أهل األقاليم املتواضعة موضـع خـالف ونقـاش    
عندهم، حىت أن يزدجر الثاين الذي حكم يف أواسط القرن اخلامس امليالدي تزوج بنتـه، مث قتلـها،   

  .امليالدي كان متزوجا أختهورام جوبني الذي متلك يف القرن السادس 
  .!!ومل يكن هذا معصية بل كان قربة يتقربون به إىل اهللا

اليت تدعو إىل العزوبية وترك الزواج استعجاالً لفناء البشـرية، ومـع أن   ) ماين(وفيهم ظهرت دعوة 
  .صاحب هذه الدعوة قتل إال أن دعوته ظل هلا أنصار إىل ما بعد الفتح اإلسالمي

اليت دعت إىل أن يكون الناس سواء يف كل شـيء، يف األمـوال ويف   ) مزدك(وة وفيهم ظهرت دع
  .النساء، والقت هذه الدعوى رواجا كبريا، حىت صاروا ال يعرف الرجل ولده وال املولود أباه

وكان األكاسرة يدعون أم جتري يف عروقهم دم إهلي، وكان الناس ينظرون إليهم كآهلة ويعتقدون 
شيئًا علويا مقدسا، فال جيري امسهم على لسام، وال جيلسون يف جمالسهم، ولـيس   أن يف طبيعتهم



 ٥٥٢

ألحد حق عليهم، وأن ما يعطونه ألحد إمنا هو صدقه وتكرم من غري استحقاق، وليس للناس قبلهم 
  .إال السمع والطاعة

وكان من قواعـد  ودون ذلك كان اتمع قائما على الطبقية املؤسسة على اعتبار احلرفة والنسب، 
السياسة أن يقنع كل واحد مبركزه الذي منحه نسبه، ومل يكن يسمح ألحد أن يتخذ حرفـة غـري   

  .احلرفة اليت خلقها اهللا هلا، ومل يكن امللوك يولون وضيعا وظيفة من وظائفهم
ـ  اب مث هم مجيعهم أهل فارس كانوا ينظرون إىل األمم األخرى نظرة ازدراء وامتهان، ويلقبوا بألق

فيها احتقار وسخرية، ويرون أن م ما ليس يف غريهم من أسباب الرفعة والعلو، وأن اهللا قد خصهم 
  .مبواهب ومنح مل يشرك فيها معهم أحدا

ويف ناحية الشعائر التعبدية، كانت الديانة عندهم هي عبادة النار، والنار ال توحي لعبادها بشريعة وال 
حيام، لذا أصبحت الديانة عند اوس عبارة عن طقوس يؤدوا  ترسل رسوالً وال تتدخل يف شئون

يف أماكن خاصة وأوقات خاصة، أما يف أمورهم فكانوا أحرارا يسريون على أهوائهم، أو ما يـؤدي  
  .إليه تفكريهم، أو ما توحي به مصاحلهم ومنافعهم

ت النفس وترك الدنيا ومـا  ويف اهلند والصني كانت البوذية، وهي ديانة أرضية تدعو إىل قمع شهوا
وكانـت  . فيها مث حتولت إىل الوثنية بعد أن عبدت بوذا، وتسرب إىل مناهج العبادة السحر واألوهام

اآلهلة متعددة حىت أصحبت املعادن كالذهب والفضة آهلة، واحليوانات آهلة واألجرام الفلكية آهلـة،  
  .اخل... وبعض األشخاص التارخيية آهلة

  .ية موجودة أيضاوكانت ذات الطبق
أما اليهودية فلم تكن تصلح حلمل مشعل احلضارة للبشرية، فقد حتولت لديانة مرتبطة بـاجلنس، ال  
ترى عليها يف األمم األخرى من سبيل، فلم تكن لدى اليهود نية هلداية البشرية وإمنا للنيـل منـها،   

  .وحتقيق أطماعهم على حساب اآلخرين
طبيق يف أرض الواقع، فلم تكن املسيحية يف عهدها األول من التفصـيل  واملسيحية ديانة مل تعرف الت

والوضوح ومعاجلة مسائل اإلنسان، حبيث تقوم عليها حضـارة أو تسـري يف ضـوئها دولـة، مث     
فطمس نورها وطعمها خبرافات اجلاهلية اليت ) بولس الرسول(املعروف بـ) شاؤول اليهودي(جاءها

ليت نشأ عليها، وقضى قسطنطني على البقية الباقيـة، حـىت أصـبحت    انتقل منها والوثنية الرومية ا
النصرانية مزجيا من اخلرافات اليونانية، والوثنية الرومية، واألفالطونية املصرية والرهبانية، كما يقـول  

  ).ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني(صاحب كتاب 
اإلنسان والعلم والفكر، وأصبحت على  وأصبحت بعد زيادات احملرفني وتأويل اجلاهلني، حتول بني

حىت أن أصحاا األوائل لو . مر العصور ديانة وثنية يقدس أهلها القديسني والصور املعلقة يف الكنائس
  .بعثوا ملا استطاعوا التعرف على شي من ديانتهم

يف طبيعة تبعا الختالفهم ) األرثوذكس(وحدث أن انقسم النصارى إىل ما يعرف اليوم بالكاثوليك و
وقاموا باضطهاد مـن خـالفهم   . املسيح عليه السالم، وكان مذهب الدولة هو املذهب الكاثوليكي
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املذهب، فرجال كانوا يعذبون مث يقتلون غرقًا، ورجال كانوا يشعلون فيهم النار وهم أحياء موثقون، 
  .و غري ذلك من الفظائع

مالك تزرع وحتصد، وحتمل زرعها علـى  وكانت ذات الطبقية املوجودة يف غريهم، فكانت بعض امل
  .دواا وأكتافها خلزينة الدولة

  .وانشر ت الرشوة والفساد اإلداري يف الدولة، والفساد اخللقي بني عوام الناس
  .وباقي الشعوب الوثنية يف أفريقيا كانت تعيش عيشة أقرب للبهيمية منها لإلنسانية

  .ى صاحبها أفضل الصالة والسالمهذا هو حال البشرية قبل البعثة احملمدية عل
ومن املهم وحنن ندرس السرية أو نعرضها على الناس أن نوضح حال البشرية قبـل البعثـة   : وأقول

احملمدية، وذلك ألن فريقا من عباد الصليب اليوم يقولون بأن البشرية كانت يف أوج حضارا مث جاء 
ن ال بد من التعريج على حال البشرية قبل فكا. العرب ـ يعنون املسلمني ـ وهدموا هذه احلضارة  

وبيان أي حضارة أقامها اإلسالم، وبيـان  . البعثة احملمدية لبيان أي حضارة كانت وهدمها اإلسالم
  .كيف أن اإلسالم كان نور ورمحة من اهللا للبشرية ملن آمن منها وملن كفر

سية كغريها مـن احلركـات   وهناك فريق آخر أخبث من هذا الفريق، يتكلم بأا كانت حركة سيا
ويعرض السرية النبوية من هذا القبيل، وأن الفتوحات ما هي إال أحد أشكال االحتالل، وأنه هبـت  

ويذهب يقرأ السـرية النبويـة ـذه    . ثورات فيما بعد ملقاومة هذا االحتالل ورفع الظلم عن الناس
  .الطريقة

انت أبدا قرشية أو عربية، ومل تكن احلركات اليت وحنتاج إىل طرح للسرية النبوية يبني أن الدعوة ما ك
ظهرت يف التاريخ اإلسالمي وخاصة الفرق اليت ظهرت يف القـرون األوىل حركـات شـعوبية ـ     
باستثناء حركة الزنوج واليت مل تستمر ومل تترك أي أثر فكري أو منهجي يف حياة النـاس ـ ضـد    

  .عرب وسبب نشأا خالفات دينية العرب بل كانت حركات عقدية منحرفة، وكان رؤوسها
وأهداف الدعوة الكلية اليت هي تعبيـد  ... وهذا الطرح ال بد أن يعمل على ربط العقيدة الصحيحة

  .الناس هللا بأحداث السرية النبوية
  وهذا يستلزم قراء جديدة للسرية النبوية، ولعل فيما يأيت مزيد بيان

  :هداف واملنطلقاتطبيعة اخلطاب الدعوي يف مكة وحدة األ: سابعا
  .قلَّة غنية وكَثرة بالكاد جتد قوت يومها... يف اجلاهلية األوىل كان املال دولة بني األغنياء

ويف اجلاهلية .! ويف اجلاهلية األوىل كانت احلروب تأكل الرجال على ناقة أو ألن فرسا سبقت أختها
ويف اجلاهلية األوىل كـان الشـرك   . اراألوىل كان الزنا وكانت اخلمر وكان وأد البنات وبيع األحر

تدعى األصنام من دون اهللا وينذر هلا ويذبح عندها، وكـان  )... شرك النسك وشرك الطاعة(األكرب
ومل ختل اجلاهلية من املصلحني، الذين يسعون يف إصـالح  . يشرع املأل ويتبع العوام... شرك الطاعة

  .عفاءذات البني وحقن الدماء ورفع الظلم عن الض
  :بكلمات أخر. وحني بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يضع يده يف يد أحد من هؤالء ألبته
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رغم أن الدعوة اإلسالمية كانت تدعوا ملثل ما كان يدعو إليه كثري من املصلحني من مكارم األخالق 
  .إال أا مل تضع يدها يف يد أحد من هؤالء

تـدفعهم املـروءة   .. فهؤالء دوافعهم شىت. املنطلقات متغايرة ذلك ألنه وإن احتدت األهداف فإن
ويدفعهم الثناء احلسن ويدفعهم عرف اآلباء، أما املسلمون فيدفعهم طاعة اهللا ورسوله وال ينبغي أن 

  .يكون هلم دافع غري ذلك
  .وهؤالء تقف أهدافهم عند إصالح الدنيا؛ واملسلمون يصلحون الدنيا لآلخرة

  .وشتان
أحداث السرية النبوية وما كان يتنزلُ يف بداية البعثة جيد أن الدعوة اإلسـالمية بـدأت    ومن يتدبر

كيف أنه احلي القيوم الرحيم الرمحن .. بأمسائه وصفاته وآثار ذلك يف خملوقاته.. بتعريف الناس برم
لعقـاب وذلـك   اخل، مث بترسيخ نظرية الثواب وا.. ذي اجلالل واإلكرام مالك امللك القريب ايب

، وقُص عليهم خرب من سبقوا، من أطاعوا منـهم  )دار العقاب(وبالنار) دار الثواب(بتعريفهم باجلنة
  .واقرءوا ما نزل من القرآن يف مكة. كيف كانت عاقبتهم ومن عصوا منهم ماذا فعل اهللا م

  .اب والعقابمث جاءت التشريعات باسم اهللا الذي عرفوه بأمسائه وصفاته وبين يدي الثو
اهللا ـ الذي عرفوه ـ يأمركم بالصالة، ومن فعل فله اجلنة ـ اليت عرفوها ـ ومن     : فمثالً قيل هلم

  .عصى فله النار ـ اليت عرفوها ـ
واهللا الذي عرفتموه يأمركم بالزكاة ومن أطاع فثوابه اجلنة اليت عرفتموها، ومن عصى فله النار اليت 

  .عرفتموها
  .حمبه ورهبة هللا وخوفًا من النار وطمعا يف اجلنةلذا استقامت النفوس 

تعـريفهم بـرم ليعظمـوه    ... وذا يتضح منطلق الدعوة اإلسالمية وهدفها، وهو تعبيد الناس هللا
  .ويوقروه ويسبحوه، وإصالح الدنيا ـ جييء تبعا وليس أصالً ـ، مث الفوز باجلنة

  .وهلذا مل يرتد من أسلم، ومل يتلكأ يف سريه إىل اهللا
وأن ينتبـه إىل أن  . وعلى من يعرض السرية النبوية على الناس ـ أو يقرؤها ـ عليه أن يلتفت هلذا  

  .اخلطاب الدعوي كان يف األساس أخروي تنطلق منه باقي شئون احلياة
  .ويف بيعة العقبة الثانية وغريها من أحداث العهد املكي دليل على ذلك

  :وأزيد األمر بيانا فأقول
لعهد املكي كانت الدعوة اإلسالمية يف خطاا املوجه للجاهلية يومها، كانت مصرة على أن يف ا. نعم

  .تبدأ من اليوم اآلخر ترغيبا وترهيبا
ويكون كل سـعيها دفعـا   . حتاول أن جتعل القلوب معلقة مبا عند را ترجوا رمحته وختشى عقابه

  .ةللعقاب وطلبا للثواب فتكون الدنيا جبملتها مطية لآلخر
بل ورسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ هو أيضا ترىب   .على هذا ترىب الصحابة رضوان اهللا عليهم

وإِما نرِينك بعض (على هذا املعين ، فقد كان يترتل عليه بأيب هو وأمي وأهلي صلى اهللا عليه وسلم 
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هجِعرا منفَإِلَي كنفَّيوتن أَو مهدعي نلُونَالَّذفْعا يلَى مع هِيدش اللَّه ثُم (٤٠: يونس) [م [ كنرِيا نإِنْ مو
ابسا الْحنلَيعالغُ والْب كلَيا عمفَإِن كنفَّيوتن أَو مهدعي نالَّذ ضعب.(  

هللا فكان حاهلم كمـا  وهلذا استقامت النفوس تبذل قصارى جهدها يف أمر الدنيا ترجوا به ما عند ا
تراهم ركَّعاً سجداً يبتغونَ فَضالً من اللَّه ورِضواناً سيماهم في وجـوههِم مـن أَثَـرِ    (وصف رم 

ودجالس(  
اق يوحي ، والسي)يبتغونَ فَضالً من اللَّه ورِضواناً(ووصف للباطن) ركَّعاً سجداً(فهذا وصف للظاهر

كما يقول صاحب الظـالل  . بأن هذه هي هيئتهم املالزمة هلم اليت يراهم الرائي عليها حيثما يراهم
  .رمحه اهللا

واقرأ آيات األحكام يف كتاب اهللا لتطالع هذا اإلصرار من النص القرآين على وضع صورة اآلخـرة  
داللـة  (نها أو غـري املباشـر  عند كل أمر وي ضمن السياق بواحدة من دالالت اللفظ، املباشرة م

  ).اخل.. اإلشارة أو التضمن أو االقتضاء أو مفهوم املخالفة
وإِذَا كَـالُوهم أَو  . الَّذين إِذَا اكْتالُواْ علَى الناسِ يسـتوفُونَ . ويلٌ لِّلْمطَفِّفني: (فمثال يقول اهللا تعاىل

  )يوم يقُوم الناس لرب الْعالَمني. ليومٍ عظيمٍ. ئك أَنهم مبعوثُونَأَلَا يظُن أُولَ. وزنوهم يخِسرونَ
هـو  (فتدبر كيف يأيت األمر بعدم تطفيف الكيل حني الشراء وخبسه حني البيع؟ ومثله قول اهللا تعاىل 

ا وبِهاكني موا فشذَلُوالً فَام ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذورشالن هإِلَيو هقزن ركُلُوا م(  
فهنا أمر بالسعي على الرزق، وتذكري بأن هناك نشور ووقوف بني يدي اهللا عز وجل، فيسأل املـرء  

  عن كسبه من أين أتى وإىل أين ذهب؟
 بل واقرأ عن اآليات اليت تتحدث عن الطالق يف سورة البقرة جتد أا ختتم باسم أو امسني من أمسـاء 

واللَّـه بِمـا   " "... واعلَموا أَنَّ اللَّه بِكُلِّ شيٍء عليم " "... فَإِنَّ اللَّه سميع عليم "... اهللا عز وجل 
 بِريلُونَ خمعت ..." " ريصلُونَ بمعا تبِم وا أَنَّ اللَّهلَماعو ...." " ريصلُونَ بمعا تبِم إِنَّ اللَّه"  

  .وهذا ال شك استحضار للثواب والعقاب
وكـان اهللا غفـورا   (.. و) إن ذلكم كان عند اهللا عظيما(ومثله اآليات اليت تأمر باحلجاب تختم بـ

  ).رحيما
نعم كان هذا أسلوب القرآن العظيم يف عرض قضايا الشريعة كلها وهذه بعض اآليات واألحاديـث  

  :يف هذا الشأن تزيد األمر وضوحا
فَمن لَّم يجِد فَصيام شهرينِ :(الظِّهار انظر كيف يربط اهللا تعاىل أداء الكفارة باإلميان به وبرسوله يف 

 ه ورسوله وتلْـك متتابِعينِ من قَبلِ أَن يتماسا فَمن لَّم يستطع فَإِطْعام ستني مسكيناً ذَلك لتؤمنوا بِاللَّ
يمأَل ذَابع رِينلْكَافلو اللَّه وددح(  

فَالَ وربك الَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما :(وانظر كيف جعل اهللا تعاىل حتكيم شرعة شرط لإلميان به 
  )اْ تسليماًشجر بينهم ثُم الَ يجِدواْ في أَنفُِسهِم حرجاً مما قَضيت ويسلِّمو
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البخاري كتاب اإلميان احلديث " [لَا يؤمن أَحدكُم حتى يحب لأَخيه ما يحب لنفِْسه : " ويف احلديث
  ].ترقيم العاملية ١٣رقم 

ى أَكُـونَ  فَو الَّذي نفِْسي بِيده لَا يؤمن أَحدكُم حت" كتاب اإلميان  ١٤ويف البخاري أيضا احلديث 
 هلَدوو هدالو نم هإِلَي بأَح"  
... من كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ فَلْيكْرِم ضيفَه: " كتاب األدب ٦١٣٥ويف البخاري حديث رقم 

  ".احلديث
  .ومثل هذا كثري يف كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

الصحابة رضوان اهللا عليهم، وإنا جند يف كتاب ربنا أننا ملزمون بالسري على درم هذا ما ترىب عليه 
ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِـع غَيـر سـبِيلِ    :(واقتفاء آثارهم قال اهللا تعاىل

نهج هلصنلَّى ووا تم لِّهون نِنيمؤرياًالْمصم اءتسو م(  
فَإِنْ آمنواْ بِمثْلِ ما آمنتم بِه فَقَد اهتدواْ وإِن تولَّواْ فَإِنما هم في شقَاقٍ فَسـيكْفيكَهم  :(وقال اهللا تعاىل

يملالْع يعمالس وهو اللّه(  
فيه إلخواننا وأخواتنا، وبناتنـا ونسـائنا   ملزمون إذا بالتعريج على التوحيد وتصحيح املفاهيم : أقول

  !كل األمر والنهي كحال من سبقوا؟... وكل عزيز علينا، ليكون حاهلم مع األمر والنهي
حني يتعرفون على رم جيدا، حني يعرفون مصريهم بعد املوت، لن جتد كثري مشاغبة يف ... وحينها

  .االمتثال لألمر
  :دعين أوسع األمر أكثر من هذا وأقول

آمنوا بربكم الذي خلقكم ورزقكم وأحياكم ومييتكم مث : بالتوحيد نقول هلم) اآلخر(مل ال نبدأ خماطبة
  حياسبكم؟

  أسلموا قبل أن تكونوا من جثي جهنم اليت وصفها كذا وكذا؟: مل ال ننادي فيهم
  ؟...أسلموا كي ال حترموا جنة فيها وفيها

طْلَباملخرب ويدور احلوار حول دالئل صدق اخلرب وم.  
  أسذاجة؟
  .فهكذا نشأت خري أمة أخرجت للناس.ال وريب

وعلى من يشرح السرية النبوية للناس عليه أن يوضح ذلك هلم، من خالل مواقف الدعوة يف العهـد  
املكي والعهد املدين، ومنهج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الدعوة، ومبا كان خياطب النـاس،  

  .د ويرم عليهوكيف كان يعلمهم التوحي
حنن حباجة إىل قراءة جديدة للسرية النبوية نبني فيهـا للنـاس أهـداف الـدعوة اإلسـالمية      . نعم

  .حنتاج هذا الطرح الفكري اليوم أكثر من أي يوم مضى... ومنطلقاا
فاليوم قامت بعض الفصائل اإلسالمية بالتحالف مع األحزاب ذات التوجهات اليسارية، وتوجهـت  

ألنه خري من غريه، أو ألنه ... هري خبطاب دنيوي حبت ونادت بشرع اهللا من باب األفضليةإىل اجلما
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هو األنسب إلصالح الدنيا، فيقبل من يقبل وليس عنده هدف سوى ما فهمه من هـذا اخلطـاب   
  .الدعوي املنقوص

مانية بدعوى واليوم رفعت بعض الفصائل ااهدة الشعارات الوطنية وراحت تثين على الزعامات العل
ملِّ مشل أبناء الوطن الواحد، وهؤالء وأولئك حنسن الظن م ولكن خطاب كهذا تضيع به األهداف 
احلقيقية للدعوة اإلسالمية أو تتميع يف أحسن األحوال، ولست اغمز أحدا ـ معاذ اهللا ـ وإمنا أنصح 

  .مبا أراه صحيحا
وتعـرف  . سبيل املؤمنني من سبيل الكافرين واملنافقني ال بد من املفاصلة الفكرية اليت يتميز ا: أقول

كما بدأت الدعوة يف مكة بني ظهراين قريش . العامة أين هي ومتضي بوضوح يف طريق اهللا املستقيم
  .على يد احلبيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أساس اخلالف بني الرسالة واجلاهلية: ثامنا
ـ   معا مستمسكًا مبجموعة مـن القـيم واألعـراف    كل رسالة واجهت جمت: أقول ـ مستعينا باهللا 

  :والتقاليد اخلاطئة اليت تصفها الرسالة بأا كفر باهللا، جملةُ هذه التقاليد تقوم على نوعني من اخلطأ
  .التقرب والتوجه إىل غري اهللا بالنسك: أوهلما
  .الطاعة والتشريع واإلتباع من دون اهللا: ثانيهما

واعية أو غري واعية للمحافظة على وجوده ضد دعـوات الرسـل، ويف   ويتحرك هذا اتمع بإرادة 
ن لَكُمـا  قَالُواْ أَجِئْتنا لتلْفتنا عما وجدنا علَيه آباءنا وتكُونَ لَكُما الْكبرِياء في اَألرضِ وما نح(الترتيل 
نِنيمؤبِم(،  

عبد اللّه وحده ونذَر ما كَانَ يعبد آباؤنا فَأْتنا بِما تعـدنا إِن كُنـت مـن    قَالُواْ أَجِئْتنا لن:(ويف الترتيل
نيقاد(، ويف الترتيل )الص" أَو كُمينلَ ددبأَن ي افي أَخإِن هبر عدلْيى ووسلْ مونِي أَقْتنُ ذَروعرقَالَ فو

  )الْأَرضِ الْفَساد أَن يظْهِر في
ومن يتدبر جيد أن شرك الطاعة هو أساس شرك النسك، فلوال طاعة عمرو بن حلي مثال ملا عبـدت  

  .األصنام يف جزيرة العرب
) لَاوقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءنا فَأَضلُّونا السبِي(ولوال طاعة كل قوم لكربائهم ملا ضل من ضل

  .وجند يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة حصر ملفهوم العبادة يف الطاعة
  )أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَن لَّا تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِني(قال تعاىل 

  .وعبادة الشيطان هي طاعته
هم ورهبانهم أَرباباً من دون اللّه والْمِسيح ابن مريم وما أُمرواْ إِالَّ ليعبـدواْ  اتخذُواْ أَحبار(وقال تعاىل

  )إِلَهاً واحداً الَّ إِلَه إِالَّ هو سبحانه عما يشرِكُونَ
عليه وسـلم فـاعترض    مسع عدي بن حامت الطائي رضي اهللا عنه هذه اآلية من رسول اهللا صلى اهللا

بلَى إِنهم حرموا علَيهِم الْحلَال وأَحلُّوا لَهـم  : (فَقَالَ صلى اهللا عليه وسلم) إِنهم لَم يعبدوهم :(قائال
ماهإِي مادبع كفَذَل موهعبام فَاتريقول بن كثري) الْح :ان ومن الْيفَة بذَيـاس   قَالَ حبـن عد اللَّه ببع



 ٥٥٨

إنهم اتبعوهم فيما حلَّلُوا وحرموا " اتخذُوا أَحبارهم ورهبام أَربابا من دون اللَّه "وغَيرمهَا في تفِْسري 
ورهماء ظُهراب اللَّه وتذُوا كبنال وجوا الرحصنتسا يدقَالَ السالَى  وعذَا قَالَ تهلوا إِلَّـا  " ورا أُممو

  .أَي الَّذي إِذَا حرم الشيء فَهو الْحرام وما حلَّلَه فَهو الْحلَال وما شرعه اُتبِع" ليعبدوا إِلَها واحدا
حملللون واحملرمون ـ املشرعون آهلـة   فسم اهللا ورسوله اإلتباع يف التحليل والتحرمي عبادة، كما مسى ا

  .ـ
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا : "ومثل هذا قول اهللا تعاىل

 نا ماببا أَرضعا بنضعذَ بختلَا يئًا ويش بِه رِكشونَ نملسا موا بِأَندها فَقُولُوا اشلَّووفَإِنْ ت اللَّه ونآل [ د
  ] ٦٤: عمران

وهذا املعىن هو الذي فهمه الصحابة رضوان اهللا عليهم، فهذا ربعي بن عامر رضي اهللا عنه خياطـب  
لعباد، ومن جـور  اهللا ابتعثنا، واهللا جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة رب ا" رستم 

مث مل تكن الدعوة قرشية أو عربية، ومل تكن احلركات اليت ظهـرت يف  " األديان إىل عدل اإلسالم 
التاريخ اإلسالمي وخاصة الفرق اليت ظهرت يف القرون األوىل حركات شعوبية ـ باستثناء حركـة   

شـأا  الزنوج ـ ضد العرب بل كانت حركات عقدية منحرفة، وكان رؤوسها عرب وسـبب ن  
  .خالفات دينية

وأهداف الدعوة الكلية اليت هي تعبيـد  ... وهذا الطرح ال بد أن يعمل على ربط العقيدة الصحيحة
  .الناس هللا، بأحداث السرية

واخللل امللحوظ الذي كتبت من أجله هذه الفقرة هو أن كثريا من الكتاب واخلطباء الذين يكتبـون  
ا، حيصرون قضية اخلالف بني اجلاهلية والدعوة يف عبادة األصـنام  السرية النبوية أو يلقون فيها دروس

وبعض القضايا األخالقية مثل حترمي الزنا وشرب اخلمر ووأد البنات، وأن الغزوات كانـت ملعاجلـة   
  .مشاكل اجلوار وألمور اقتصادية وحنو ذلك وهو من البتر الذي ال يقبل حبال

ة أو عرضها على الناس ال يفهم أبدا أن اخلالف بـني الـدعوة   أنه حني دراسة السرية النبوي: واملراد
واجلاهلية القائمة كان يف بعض العادات اجلاهلية السيئة مثل وأد البنات والزنا وشرب اخلمر ورفـع  

  .اخل... الظلم عن الضعفاء، وبعض مظاهر شرك النسك من عبادة األصنام واالستقسام باألزالم
ة الكربى اليت انبثقت منها باقي القضايا هي قضـية الطاعـة ملـن، أو    وإمنا كانت وال زالت القضي

السلطان يكون ملن؟ أو بتعبري آخر من تعبد؟ اهللا يف صورة شرعة؟ أم الشيطان يف صـورة املنـاهج   
  األرضية اليت زينها ألوليائه؟

صلى اهللا عليه  فمن عبد األصنام إمنا عبدها طاعة لألولياء الشيطان، ومن اعتقد التثليث وكفر مبحمد
  .وسلم إمنا فعل ذلك طاعة ألولياء الشيطان، قصد أم مل يقصد

  :املأل ودورهم البارز يف التصدي للدعوة: تاسعا
هلْ : ويف احلديث. أَشراف القوم ووجوههم ورؤساؤهم ومقَدموهم، الذي يرجع إِىل قوهلم: املأل هم

املُأل اَألع مصتخي يمرِي فدلى؟ت  
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إذ . واملأل من الكفار هلم دور بارز يف تسري األحداث، وال بد من الوقوف على دورهم وإبرازه للناس
  .هم موجودون مع الباطل يف كل مكان وزمان

ومن خالل قراءيت للسرية النبوية وما استمعت إليه من شبهات من الضالني من أهل الكتاب، ميكنين 
قيقية وإمنا تواجه جمموعة من الناس ـ هم املـأل ـ يعرفـون     القول أن الدعوة ال تواجه شبهات ح

الدعوة متاما، وهم يكذبون على قومهم ويرهبوم تارة ويرغبوم تارة من أجل صدهم عن سـبيل  
  .اهللا

  .واآلن اذكر بعض املشاهد من السرية النبوية ومن أحوال األمم السابقة أوضح ا قويل
إن له حلالوة، وإن عليـه لطـالوة، وإن   : يصف القرآن بعدما مسعه الوليد بن املغرية جيلس بني قومه

صبأ الوليد، ويقـوم إليـه   : أعاله ملثمر، وإن أسفله ملغدق، وإنه يعلو وال يعلى عليه، فيصيح القوم
وأقبل الوليد على القوم بوجهه، . شيطام أبو جهل ويهمس يف أذنيه بكلمات مث يعود ثانية إىل جملسه

الوليد سيقف موقف الداعي هلذا الدين اجلديد؛ فاألمر ليس ببعيد؛ فمن قَبله عدا عمر  وظن القوم أن
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليقتله، وعاد من عنده مسلماً، ولكن الوليد خيب ظنهم فلم يكن 

ويـتكلم  . إقباله عليهم إقبال املخلص الداعي هلذا الدين اجلديد بل كان املخلص الـداعي لدينـهم  
ويعـرض  . وال ختتلفوا حىت ال يظهر كذبكم.. يصيح فيهم بأن قولوا يف الرجل قولةً واحدةً.. الوليد

والوليد ال جيد الوصـف  .. نقول كاذب.. نقول كاهن.. نقول شاعر.. نقول ساحر: القوم آراءهم
حياول .. جيولُ بفكره ..ويصمت الوليد. قُل أنت يا أبا عمارة نسمع: ويسند إليه األمر. مناسباً فريده

ثُـم  * ثُم قُتلَ كَيف قَدر * فَقُتلَ كَيف قَدر * إِنه فَكَّر وقَدر [أن جيد نقيصة يف الرجل أو يف منهجه 
 ظَرن * رسبو سبع ثُم *ركْبتاسو ربأَد وحياول). ٢٣-١٨: املدثر](ثُم حياول الوليد ..ى له؟ولكن أن !

ويعجز . فالرجل هو الصادق األمني، ومنهجه هو هو الذي وصفه من قبل بأن له حالوة وعليه طالوة
قولوا ساحر، مث يدلل على : الوليد، ويعود إىل بعض آرائهم اليت قالوها هم وردها هو من قبل، يقول

* قَالَ إِنْ هذَا إِالَّ سحر يؤثَر فَ[أال ترون أنه يفرق بني الرجل وزوجته، واالبن وأبيه : قوله وما أكذبه
ما محلـك  ! قاتلك اهللا يا وليد!! ويصيح القوم فرحاً ذا). ٢٥-٢٤: املدثر](إِنْ هذَا إِالَّ قَولُ البشرِ 

على أال تفعل ما فعل عمر، وقد وصفت القرآن مبا هو حق، ونفيت عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه  
قريش وقد أقسم املأل منهم أن ما يأيت به حممد صلى اهللا عليه وسلم هو كأين ب! وسلم ما ليس حبق؟

من عند هذا الغالم األسود الذي يعتكف جبواره يف غار حراء، كأين م وقد كلمت وجوههم وهم 
انُ الَّذي يلْحدونَ إِلَيـه  ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ إِنما يعلِّمه بشر لِّس[يرون هذا الغالم ال يتكلم العربية 

بِنيم بِيرانٌ عسذَا لهو يمجكأين برسلهم تعدو يف الصحراء تقصـد اليهـود   ). ١٠٣: النحل](أَع
سلوه عن فتية ذهبوا يف الدهر األول ما كـان  : يسألوم عن خرب هذا النيب، ويعطيهم اليهود األمارة

بلغ مشارق األرض ومغارا ما كان نبؤه؟ سلوه عن الروح مـا  أمرهم؟ سلوه عن رجل طواف قد 
جئنا بالقول الفصل بيننا : هي؟ ويعطوم صفة اإلجابة، وتعود الرسل، وحيشر املأل القوم منادين فيهم

ماذا حدث؟ املوقف ال .. مث. وبني حممد صلى اهللا عليه وسلم، ويعطيهم الصادق األمني األمارة تامة
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وما كانت قريش بدعاً؛ فقد كان . ، يظهر احلق ويستيقن فريق من الناس، مث يعاندونيتغري وال يتبدل
قَالُوا يا نوح قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت جِدالَنا فَأْتنا بِما تعدنا إِن كُنت من [هلم سلف فيمن مضوا قوم نوح 

نيقادلوا ودحضت حجتهم؛ فالطبي) ٣٢: هود](الصودعي بعد هذا هو اإلميان، ولكـن انظـر إىل   ج
وقوم ). ٣٢: هود](جادلْتنا فَأَكْثَرت جِدالَنا فَأْتنا بِما تعدنا إِن كُنت من الصادقني[كالمهم ما أعجبه 

ر ما كَانَ يعبد آباؤنا فَأْتنا قَالُوا أَجِئْتنا لنعبد اللَّه وحده ونذَ: [-عليه السالم  -عاد ينادون نبيهم هوداً 
نيقادالص نم ا إِن كُنتندعا تفهم إذن يفهمون الرجل، وال يكـون ذلـك إال   ) ٧٠: األعراف](بِم

بإظهار احلجج والرباهني، مث انظر إىل موقفهم بعد هذا البيان، وكيف أنه يطابق موقف مـن كـان   
فتأتيهم، مث ماذا؟ هل آمنوا؟ أبداً ال بل عقروا الناقة وقالوا قولة مـن   وقوم مثود يطلبون اآلية. قبلهم

ني فَعقَروا الناقَةَ وعتوا عن أَمرِ ربهِم وقَالُوا يا صالح ائْتنا بِما تعدنا إِن كُنـت مـن املُرسـل   [قبلهم 
مه إِالَّ أَن قَالُوا أَخرِجوهم من قَريتكُم إِنهم أُناس وما كَانَ جواب قَو[وقوم لوط ). ٧٧: األعراف](

وقوم خليل اهللا !! أهلذا؟) ٨٢: األعراف](إِنهم أُناس يتطَهرونَ[لم يا قوم؟ ) ٨٢: األعراف](يتطَهرونَ
لُوا اقْتلُوه أَو حرقُوه فَأَجنَاه اللَّه من النارِ إِنَّ فَما كَانَ جواب قَومه إِالَّ أَن قَا: [-عليه السالم  -إبراهيم 

عليـه   -وإن تعجب فمن أهل مدين قوم شعيب ). ٢٤: العنكبوت](في ذَلك آليات لِّقَومٍ يؤمنونَ
نيب اهللا؛ إذ يبلِّغ رسالة ربه فيؤمن البعض، ويكفر البعض اآلخر، ويأخـذ الرجـل مببـدأ     -السالم 

  وإِن كَانَ طَائفَةٌ منكُم آمنوا بِالَّذي أُرسلْت بِه وطَائفَةٌ لَّم يؤمنوا فَاصبِروا حتى: [ملساملةا
نيماحلَاك ريخ وها وننيب اللَّه كُمحي)[املأل )٨٧: األعراف ب؟ ولكن انظر ما ردأيف هذا عي ، ]  َقَـال

تنـا  ستكْبروا من قَومه لَنخرِجنك يا شعيب والَّذين آمنوا معك من قَريتنا أَو لَتعودنَّ في ملَّاملَُأل الَّذين ا
املوقف من الدعوة ورجاهلا هو هو، املنطق نفسه يتكرر، وال يكاد يتغري، يعرفون ). ٨٨: األعراف](

عونه، وليت األمر بقي على هذا فالبلية به خفيفة، بل يعلنون أنه ال احلق ويستيقنون منه متاماً مث ال يتب
وانظر إىل هذه اآليات من سورة إبراهيم كيـف أـا تكلمـت    . هوادة، وال مقام مع احلق وأهله

أَلَم يأْتكُم نبـأُ  : (-تعاىل  -قال  -كأم فرد واحد  -بألسنتهم جمتمعني على تفرقهم زماناً ومكاناً 
الَّذسر مهاَءتج إِالَّ اللَّه مهلَمعالَ ي مهدعب نم ينالَّذو ودثَمو ادعوحٍ ومِ نقَو كُملن قَبم ين اتنيم بِالْبلُه

ي شا لَفإِنو م بِهلْتسا أُرا بِمنا كَفَرقَالُوا إِنو هِماهي أَفْوف مهيدوا أَيدرِيـبٍ  فَرم ها إِلَينونعدا تمم ّك *
خؤيو وبِكُمن ذُنلَكُم م رفغيل وكُمعدضِ ياَألرو اتومرِ السفَاط كش ي اللَّهأَف ملُهسر إِلَى قَالَت كُمر

أَن تصدونا عما كَانَ يعبد آباؤنا فَأْتونا بِسلْطَان مبِنيٍ  أَجلٍ مسمى قَالُوا إِنْ أَنتم إِالَّ بشر مثْلُنا ترِيدونَ
 *و هادبع ناُء مشن يلَى مع نمي اللَّه نلَكو ثْلُكُمم رشإِالَّ ب نحإِن ن ملُهسر ملَه ا أَن قَالَتا كَانَ لَنم

وما لَنا أَالَّ نتوكَّلَ علَى اللَّه وقَد هـدانا  * الَّ بِإِذْن اللَّه وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ املُؤمنونَ نأْتيكُم بِسلْطَان إِ
وا لرسـلهِم  وقَـالَ الَّـذين كَفَـر   * سبلَنا ولَنصبِرنَّ علَى ما آذَيتمونا وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ املُتوكِّلُونَ 

فانظر كيف أن اخليار بني أمـرين ال  ). ١٣-٩: إبراهيم](لَنخرِجنكُم من أَرضنا أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا 
، وكيف أن هذا هـو كـالم   )١٣: إبراهيم](لَنخرِجنكُم من أَرضنا أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا: [ثالث هلما
  ).٩: إبراهيم](قَومِ نوحٍ وعاد وثَمود والَّذين من بعدهم[عهم يف خمتلف أزمنتهم الكفار مجي
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يكره احلق ... الذي ال يريد احلق أبدا. وما أريده هو أن أسلط الضوء على هذا النوع ارم من الناس
  .ل أن يضلهمحياو... يلبس احلق على عوام الناس. وهو يعرفه، ويعرف ما فيه من اخلري

هو الـذي  . هذا النوع من الناس موجود يف كل زمان ومكان، وهو الذي خيتلق املتشابه يف القرآن
  .يفتعل املتشابه كذبا وتانا كي يلبس على الناس دينهم

ومبجرد القضاء عليهم يدخل الناس . وإن تدبرت وجدت أن اجلهاد يف الشريعة يستهدف هؤالء الناس
ايف دين اهللا أفواج.  

واملطلوب حني عرض السرية النبوية أن تكون هناك حتليالت ملواقف املأل الذين استكربوا من الدعوة 
كيف أم كانوا حياربون احلق وهم يعلمون ما ... النبوية، وكيف أم كانوا يعرفون احلق ويعاندونه

  .فيه من اخلري
  .تالدعوة اإلسالمية واخلصوصية يف املفاهيم والتصورا: عاشرا

  .للشريعة اإلسالمية خصوصية يف االستعماالت اللغوية لأللفاظ وهلا خصوصية يف املفاهيم والتصورات
  .خصوصية الشريعة اإلسالمية يف االستعماالت اللغوية لأللفاظ: أوال

  .مطلق اإلعالم.. اإلعالم:يف اللغة) اآلذان(مثال كلمة
  :ومنه قول الشاعر

  يملُّ منه الثِّواءآذنتنا بِبينِها أمساء رب ثاوٍ 
وخصص الشرع املعىن فجعله إعالم خمصوص عن شيء خمصوص ـ الصالة املفروضـة ـ بصـيغة     

  .خمصوصة ـ صيغة اآلذان احلالية
فَكُلـي  (مطلق اإلمساك يف اللغة، ومنه قولِ اهللا تعاىل على لسان مرمي عليها السـالم . وكذا الصوم

ا تناً فَإِميي عقَربِي وراشو    مـوالْي أُكَلِّـم ماً فَلَـنونِ صمحلرل تذَري ني إِنداً فَقُولرِ أَحشالْب نم يِنر
من الفجر (يف وقت خمصوص ) عن الطعام والشراب والشهوة(إمساك خمصوص: ويف الشرع). إِنِسياً

ا افترضه علينا أو ما انتدبنا بنية خمصوصة، وهي نية القرىب من اهللا تعاىل بأداء م). حىت غروب الشمس
  .إليه

  .مطلق القصد... وكذا التيمم يف اللغة القصد
  :ومنه قول الشاعر 

  فنلتهما يف ظل عيش ممنع*** تيممت مصر أطلب اجلاه والغىن 
  فأمحد مرتادي وأخصب مربعي* * * وزرت ملوك النيل ارتاد نيلهم 
  .فكلمة تيممت هنا تعين قصدت

كلمة التيمم للداللة على أمر خمصوص، وهو بديل الوضوء عند فقده حقيقة أو  ويف الشرع تستخدم
  .حكما، وهو مشروح تفصيله يف كتب الفقه

قولةُ ) وما أَنت بِمؤمنٍ لِّنا ولَو كُنا صادقني(... وكلمة اإلميان يف اللغة التصديق اجلازم ومنه قوله تعاىل
  ).مبصدق لنا(ها اإلميان مبعناه اللغوي أيإخوةُ يوسف ألبيهم، استعمل في
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وهو التصديق مبا جاء بـه  . ولكن إذا أطلقت لفظة اإلميان يف الشرع فإا تدل على تصديق خمصوص
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم املستلزم لإلذعان باجلوارح

ة يقينا يف القلـب  تولد هذه املعرف" قول القلب " معرفةٌ بالقلب واليت يسميها علماء العقيدة : أو قل
وجـودا  ... قوة وضعفا. وهو ما يسمى عند علماء العقيدة بعمل القلب تنضبط مبوجبه به اجلوارح

  .وعدما
  )على تفصيل ال يناسبه املقام(هذا هو داللة لفظ اإلميان حني يستخدمه الشرع 

اليت تكلمنـا عليهـا،   وأحيانا يستعمل الشرع األلفاظ بذات الداللة اللغوية هلا، فمثال كلمة اآلذان 
فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد " جاءت مبعناها اللغوي يف القرآن الكرمي 

  .فآذنتكم هنا مبعىن أعلمتكم، استخدمت مبعناها اللغوي]. ١٠٩: األنبياء" [ ما توعدون
لموا كل من مل يترك الربا حبرب أع: أو. أي كونوا على علم" فأذنوا حبرب من اهللا " وقول اهللا تعاىل 
  .من اهللا ورسوله

يا أَيها الَّذين آمنواْ أَنفقُواْ من طَيبات ما كَسبتم وممـا  (وكذا كلمة التيمم جاءت يف سورة البقرة، 
تلَسقُونَ ونفت هنبِيثَ مواْ الْخمميالَ تضِ واَألر نا لَكُم منجرـواْ  أَخلَماعو يهواْ فضمغإِالَّ أَن ت يهذم بِآخ

يدمح غَنِي أي وال تقصدوا اخلبيث وتنفقوا منه،]  ٢٦٧: البقرة) [أَنَّ اللّه.  
" يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما . إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب"وكلمة الصالة 

صالة اهللا تعاىل ثنائه عليـه ـ أي   : قال أبو العالية: ية، قال البخاري قال بن كثر يف تفسري هذه اآل
  .على النيب صلى اهللا عليه وسلم ـ، وصالة املالئكة الدعاء

  .واملعىن يتضح من داللة السياق
واملقصود مما تقدم أن الشرع وإن كان قد استخدم اللغة العربية لبيان مراد اهللا من عباده على لسـان  

اهللا عليه وسلم، إال أنه مل يستخدمها بذات املعاين، وإمنا كانـت لـه خصوصـية يف    رسوله صلى 
  .فداللته اللغوية غري داللته الشرعية، وإن تقاطعت املعاين وتطابقت أحيانا. استعماهلا

  .خصوصية الشريعة اإلسالمية يف املفاهيم والتصورات: ثانيا
تصورات، وال تكاد جتد مفهوم من املفاهيم الـيت  للشريعة اإلسالمية أيضا خصوصية يف املفاهيم وال

  .تعارف عليها الناس إال وللشريعة اإلسالمية خصوصية فيه
أعين حتصيل الرزق على مستوى الفرد وعلى مستوى األمة ـ  . حتصيل الرزق... مفهوم الرزق: مثال

  .همما يقولون عنه الرقي املادي ـ، الناس هلم أسباب مادية يسلكوا يف حتصيل رزق
والشرع له خصوصية يف هذا األمر، فهو يتكلم عن أسباب أخرى مضافة إىل معاجلة األسباب املادية 

  :قال تعاىل
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض ولكن كذبوا فأخذناهم "

  ]٩٦: األعراف" [ مبا كانوا يكسبون
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لَم يك مغيراً نعمةً أَنعمها علَى قَومٍ حتى يغيرواْ ما بِأَنفُِسـهِم وأَنَّ اللّـه    ذَلك بِأَنَّ اللّه:(وقال تعاىل 
يملع يعم٥٣: األنفال)(س(  
ولو أم أقاموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رم ألكلوا من فوقهم ومن حتـت  : "وقال تعاىل

  ] ٦٦: املائدة" [ أرجلهم
  من أين يأيت البالء؟: مثال آخر

  .نعرف منه وننكر.. الناس يقولون كالما كثريا
" [ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عـن كـثري  : "والشرع يعطي مفهوما آخر

  ].٣٠: الشورى
  ]١٦٥: آل عمران" [ أو ملا أصابتكم مصيبة قلت أىن هذا قل هو من عند أنفسكم"

احلج من )(ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز: (....  كيف الوصول إليه؟والنصر والتمكني
  )٤٠: اآلية

)الَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرم فهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو نكُموا منآم ينالَّذ اللَّه دعـن  وم ين
ي لَا يشرِكُونَ بِي م ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمناً يعبدوننِقَبلهِ

  )٥٥: النور)(شيئاً ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ
ويف مفهوم املعركة من .. الرب.. الكرب. ية يف كل املفاهيم تقريباواألمر أوسع من هذا فهناك خصوص

  .اخل.. حيث أسباب النصر فيها ومن حيث جنودها الذين حيضرون القتال
  .وإمنا أردت هنا لفت النظر فقط

  ملاذا الكالم يف اخلصوصية؟
  .ألمور أركز على اثنني منها

  .فيه نقض الستدالالت أصحاب الفرق الضالة: أوهلما
استقراء مناهج الفرق الضالة وخصوصا اليت تكلمت يف اإلميان، أهلَ اإلرجاء واالعتزال والتصـوف  ب

واملتفلسفة، جتد أن خطأ هؤالء الرئيسي يكون يف اجلهل بأن للشـريعة اإلسـالمية خصوصـية يف    
ا يؤدي إىل استعمال األلفاظ ويف املفاهيم والتصورات، وبالتايل جتده يستعمل األلفاظ مبعناها اللغوي مم

  .اخلروج بنتائج مغلوطة
وهذا بني جدا يف حالة اإلرجاء، وله أمثلة كثرية يف ضالالت النصارى اليت يسموا أدلة على إلوهية 

  .املسيح يف القرآن الكرمي ، وكذا يف أطروحات العصرانيني
أبني فيه قـويل،   وحيث أن املقصود هنا هو بيان القاعدة وليس مناقشة أدلة هؤالء فإن أكتفي مبثال

  .ولعل اهللا أن ييسر مناقشة هؤالء على ضوء هذه القاعدة الحقا
مبعناه اللغوي، مدعني بأن القـرآن نـزل بلسـان عـريب     ) اإلميان(أهلُ اإلرجاء ـ مثال ـ فسروا   

  .استخدموا املقدمات املنطقية العقلية إلثبات باطلهم، فقالوا القرآن نزل بلسان عريب مبني.مبني
  لك؟أليس كذ
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  .ال أحد ينكر هذا. بالطبع هو كذلك
مث استمروا على هذه املقدمات املغلوطة، فقالوا العرب تعرف لفظ اإلميان بالتصديق اخلربي أو مـا  

إذا اإلميان هو التصديق أو املعرفة، وذهبوا إىل النصوص وحملوها محال على القول .يقولون عنه املعرفة
الذي ترد فيه االحتماالت ويدخله التأويل بأدىن احلجج، ومن  بباطلهم، والنصوص من كالم العرب

  .شأا أا طَيعة تسري على هوى من حيملها طائعة أو مكره
ونعم الشرع استعمل اللغة العربية يف بيان مراد اهللا من عبادة ولكنه خصص وأضاف، وال بـد مـن   

  .الوقوف عند املعىن الشرعي وعدم جتاوزه
وهذا أيضـا  . بذات الداللة اللغوية، وإمنا بداللة أخرى كما قدمنا) اإلميان(فظةوالشرع مل يستخدم ل

فيه رد على مرجئة الفقهاء الذين قالوا بأن العمل وإن كان ال بد منه إال أنه ال يـدخل يف مسـمى   
اإلميان ذلك ألم اعتمدوا تفسري لفظ اإلميان مبعناه اللغوي، وحنن نقول هناك فرق بـني اسـتعمال   

  .رع للفظة اإلميان واستعمال اللغة هلا وال بد من استعماله مبعناه الشرعيالش
ولست هنا معنيا مبناقشة مذهب املرجئة وإمنا أريد أن أنبه على أنه ال بد من الرجوع للمعىن الشرعي 

  .يف تفسري معان الكلمات، وليس االكتفاء فقط باملعىن اللغوي أو العريف
ف والتعطيل يف األمساء والصفات، ركب الشيطان رأسهم مـن بـاب   أهل التحري... وأهلُ الكالم

الترتيه، حيث قاموا يرتهون رم عن خلقه وعبيده ـ كما زعموا ـ فتصوروا أن الترتيه ال يكون إال   
  .عن طريق نفي املماثلة بالكلية، ومن هناك راحوا يعطلون وحيرفون

ة تامة يف تصورات اإلنسان عـن خالقـه   ولو أم عادوا إىل الشرع، وعلموا كيف أن له خصوصي
  .ومعبوده ـ سبحانه وتعاىل ـ ملا كان شيء من هذا

واألمثلة على هذه القاعدة عند العصرانيني، وعباد الصليب أكثر وأوضح، ويف النية استخراج حبث يف 
  .هذا الشأن واهللا املستعان

  .املناعة الفكرية: ثانيهما
صية يف املفاهيم والتصورات، واالستعماالت اللغوية لأللفاظ، وأنه اإلميان بأن للشريعة اإلسالمية خصو

اليوم " ال بد من الوقوف عليها ومراجعتها قبل التكلم يف أي موضوع، وكذا اإلميان بأن الدين كامل 
وليس فقط بل اإلميان بـأن  ". أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا 

يف غاية احلكمة، وذلك ألا من اهللا العليم اخلبري الذي يعلم من خلق وهو اللطيف األحكام الشرعية 
وأنه جيب رد كل ما أشكل على املرء إىل الكتاب والسنة، وأن ال ميضي يف اختاذ أحكـام أو  . اخلبري

  .رسم تصورات قبل مراجعة أهل العلم من العلماء الربانيني كما أمر ربنا
)أَم ماءهإِذَا جوهمللَع مهنرِ مي اَألملإِلَى أُوولِ وسإِلَى الر وهدر لَوو واْ بِهأَذَاع فونِ أَوِ الْخاَألم نم ر 

  )٨٣: النساء)(الَّذين يستنبِطُونه منهم ولَوالَ فَضلُ اللّه علَيكُم ورحمته الَتبعتم الشيطَانَ إِالَّ قَليالً
شيٍء فَردوه إِلَـى  يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُم فَإِن تنازعتم في (

سأَحو ريخ كرِ ذَلمِ اآلخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤت مولِ إِن كُنتسالرو أْوِيالًاللّهت ٥٩: النساء)(ن(  
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فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون بـاهللا  ... " فهنا جعل الرد هللا والرسول شرط لصحة اإلميان
  ".واليوم اآلخر

فانظر كيف أتى التعبري بكلمـة  . والحظ أن الرد ليس مقتصرا على األمور العظام بل على كل شيء
فكل شيء جيب أن يرد إىل الكتاب والسـنة،  . فيد العمومشيء اليت هي نكره، ويف سياق الشرط لت

  .ومن ال يعرف يسأل
حني يعرف املسلم هذا األمر تتكون عنده مناعة فكرية، فال يقبل كل ما يسمع بل يكـون عنـده   

  .القبول والرد... خاصية االنتقاء
  .ودعين أضرب األمثال ليتضح املقال

  .بل ننكرها. الكلمات وهي مبعان مستحدثة ال نعرفها جند أن كثريا من املسلمني يردد كثريا من
، تردد على لسان كثري من أبناء األمة اإلسالمية، وهي كلمات )املساواة(و كلمة) احلرية(مثال كلمة

تعين حرية املرأة يف التـربج  ) احلرية(فـ. هذا أقل ما ميكن أن يقال فيها. غربية بدالالت غري إسالمية
الطة الرجال يف أماكن العمل ويف أماكن اللهو مبا ال خيفى، واحلرية عندهم والسفور بل والعري، وخم

  .تشمل حرية الكلمة وإن كانت سبا هللا ورسوله وطعناً يف الدين، أو غمزا لعباد اهللا املوحدين
كَلَّم بِالْكَلمة من رِضوان اللَّه إِنَّ الْعبد لَيت) "١٨: قـ)(ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد"(وعندنا 

اللَّه طخس نم ةمبِالْكَل كَلَّمتلَي دبإِنَّ الْعو اتجرا دبِه اللَّه هفَعرالًا يا بي لَهلْقوِي  لَا يهالًا يا بي لَهلْقلَا ي
منهي جا فبِه"  

وعندنا للمرأة ما ليس للرجل، وللرجل . رجل باملرأة يف كل شيءعندهم تشمل تسوية ال) املساواة(و
.(... ما ليس للمرأة، وعلى كلٍ من احلقوق ما ليس على اآلخر، تبعا لالختالفات اجلسمية والنفسية

حكْمة العليم احلكيم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري، واملساواة .....) وليس الذكر كاألنثى
مـالكم  . أفنجعل املسلمني كـارمني " مساواة أهل الكفر بأهل اإلميان، وعندنا عندهم تعين أيضا 

  !!.".؟؟"أم لكم كتاب فيه تدرسون . كيف حتكمون
بني معاين األلفاظ احلديثة فيما هي مستعملة اليوم فيه، ومعناها يف الشرع، فرق جيـب  : فبينهما فرق

  .الوقوف عليه، وال يردد هكذا دون تدبر
أن هناك خصوصية للشريعة اإلسالمية يف املفاهيم والتصورات، ما رددوا هكذا بدون وعي فلو علموا 

  .ولرجعوا إىل الشريعة اإلسالمية يستنطقوا ماذا تقول يف كل ما يعرض عليهم
واملطلوب ممن يعرض السرية النبوية على الناس أو يقرأها هو أن يبني هذه اخلصوصـية يف املفـاهيم   

األلفاظ وهو يعرض الغزوات مثال، وهو يشرح بعض مواقف النيب صلى اهللا عليه  والتصورات ومعاين
لتتكون مناعة فكرية عند من يسمع حنن يف أمس احلاجة إليها اليوم يف . وسلم مع أصحابه أو أعدائه

  .هذه األيام
  .الدعوة اإلسالمية دعوة عملية وليست مفاهيم نظرية:حادي عشر
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 جيد أا حتولت إىل جمموعة من املفاهيم النظرية اليت يكفي جمرد التصديق من يتدبر حال النصرانية مثال
ا لالنتساب إليها، وإذا انضم إىل هذه املفاهيم ممارسة بعض الشعائر التعبدية فإن الشخص يعترب من 

  .!املتدينني
ة، مثل قضـية  حىت أنك حني تستمع إىل دعوة النصرانية مثالً جتد أا دعوة إىل التصديق بأمور نظري

وبعض الشعائر التعبدية، واحلياة بعد ذلك ختضع . التثليث، وقضية الصلب والفداء، وقداسة الباباوات
  .ملا ميليه عليهم الواقع، أو ما حيلو ألحبارهم ورهبام وأرباب الرأي فيهم

هللا قيض هلذا وكذا أصبحت البوذية واليهودية، وكاد اإلرجاء أن يفعلها بالدعوة اإلسالمية لوال أن ا
  .الدين رجاالً أحيا م السنة وأمات م البدعة

وأعرض بعض املشاهد من السرية النبوية، ألبني ا أن الدين مل يكن يوما ما نظرية جمردة وال جمادلة 
  ...فكرية يكتفي مبجرد االقتناع فيها

ئغ يهودي فراودهـا  تروي لنا كتب السري أن مسلمة جلست يف سوق بين قينقاع يف املدينة عند صا
عن كشف وجهها فأبت عليه، فعقد طرف ثوا إىل ظهرها على حني غفلة منـها، فلمـا قامـت    

فوثب رجل من املسلمني على الصائغ اليهودي فقتلـه،  . انكشفت سوأا، فضحكوا ا، فصاحت
  .وشدت اليهود على املسلم فقتلوه

التايل له مباشرة يف كتب السرية هو حصار  هذا مشهد من املشاهد ترويه لنا كتب السرية، واملشهد
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبين قينقاع وإصراره على ذحبهم لوال وقاحة بن سلول يف شـفاعته  

وسقط من كل الروايات ما بني املشهدين ما حدث يف السوق واحلصار من األحداث، كـأن  . هلم
  .احلدثني متالصقني

ن فعل الفعلة قُتل فكفّوا أيديكم يكفي؛ ومل تروي لنـا  فلم تروِ لنا كتب السري أن أحدا تكلم بأن م
كتب السري أن أحدا تكلم بأن األمر مل يتجاوز كشف جزء من العورة لفترة وجيزة، ومل تروي لنـا  
كتب السري أن أحدا تكلم بأن لبين قينقاع إخوة يف الدين وامللة يف ذات املدينة، هم بنو قريظة وبنـو  

بل مل يـتكلم  . ورائهم يف خيرب عدد وعتاد وهلم حلفاء من غطفان، وغطفان يومها غطفانالنضري و
مل تروي كتب السرية سوى فعل، وهو حصار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلم حىت .. أحد مطلقًا

  .أجالهم
 وتروي لنا كتب السرية أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ذهب يف عشرة من أصحابه لـبين النضـري  
يطلب منهم وفاء ما عاهدوه عليه، فغدروا ومهُّوا بقتله صلى اهللا عليه وسلم وحني علم بغدرهم وهو 
جالس حتت جدار بيت من بيوم قام ومل يتكلم، وأعد اجليش ومل يتمهل، وحاصرهم حىت خربـت  

  .بيوم بأيديهم وأيدي املؤمنني، وخرجوا منها أذالء صاغرين
خبار أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن خالد بن سفيان اهلُـذيل  وتروي لنا كتب السري أن األ

يجمع العرب يف بطن عرنة عند سفح عرفة على بعد مخسمائة كيلو متر مـن املدينة،فأرسـل لـه    
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ومل نسمع كثريا وال قلـيالً مـن   . من املدينة يسعى على قدميه فأمخد الفتنة) عبد اهللا بن أُنيس(رجالً
  .الكالم

وغدرت قريش بعهدها مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وراحت وجاءت وقالت وأكثرت، وما كـان  
استنفر أصحابه ومجَََّع جيشه وفتح ... من احلبيب صلى اهللا عليه وسلم إال أن رد عليهم بفعل ال بقول

  .مكة
مؤتـة،  وغدرت قريظة فذحبت، وقتلت غسان رسولَ رسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتحرك جيش 

  .وبنو املصطلق مهّوا بالتجهز فوجدوا اخليل صباحا تشرب من مائهم
  .نعم هكذا... هكذا

  .مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتكلم كثريا
من الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو كثرة العدد ووفرة ) التصرف الفعلي(ومل يكن الباعث على هذا

يا أيهـا  " أنظر كيف بدأت، " هو منهج الدعوة من يومها األول ... العتاد، فقد كانت احلال حال
  ".إن لك يف النهار سبحا طويالً " "املدثر قم فأنذر

فلم تكن فقط عملية وجادة مع املخالف وإمنا أيضا يف تربية اجلماعة املؤمنة، كانت الدروس كلـها  
  .عملية

" لب ليتعلم القوم درسا من مجلة واحدة يذبح سبعني من الصحابة يوم أحد منهم احلمزة بن عبد املط
  )وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن كَثريٍ(قلتم أىن هذا قل هو من عند أنفسكم 

مؤمنـات  لَولَا إِذْ سمعتموه ظَن الْمؤمنونَ والْ(ويستمر حادث اإلفك شهرا ليتعلم القوم درسا عمليا
بِنيم ذَا إِفْكقَالُوا هراً ويخ بِأَنفُِسهِم) (  لْـمع لَكُم بِه سا لَيكُم ماهقُولُونَ بِأَفْوتو كُمتبِأَلِْسن هنلَقَّوإِذْ ت
يمظع اللَّه ندع وهناً ويه هونبسحت١٥: النور)(و(  

مخسني يوما حىت ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم  وحياصر املخلفني عن غزوة تبوك
أنفسهم، ليتلقوا درسا عمليا هم ومن يشاهدوم ومن يسمع م كي ال يتخلفوا ثانية عن رسول اهللا 

  .وال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه
الذي حترك  هذا هو املنهج الرباين... هذا حاله صلى اهللا عليه وسلم يف التعامل مع عدوه ومع أتباعه

  .به النيب صلى اهللا عليه وسلم
وإن من أوضح األمور ملن يتدبر نشأت اجلماعة املؤمنة على يد الرسول صلى اهللا عليه وسلم وكيف 
منت وتطورت وكيف عاجلت مشاكلها الداخلية بني أفرادها واخلارجية مع أعدائها، أن ج الشرع 

  .كان عمليا، ومل يكن يوما ما نظريا
دم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأجندة عمل ملن خيالفونه يشرح فيها وجهات نظره، ورؤيته مل يتق

  .للمستقبل، وإمنا كان هادئًا كثري الصمت يعمل وال يتكلم
ومن الواضح جدا أيضا أن األفراد ميزم املواقف ومل يتميزوا باملعرفة الذهنية، وال بأصوات العامـة  

  .هلم
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إال من كالمه، قليل من تتعرف عليهم ) األخ (نظرية، ال تكاد تعرف .. دروس علميةالعقيدة : واليوم
  .من وجوههم وفعاهلم

  .واليوم شعارات نرفعها وننام حتتها مكتفني مبجرد االنتساب للعمل اإلسالمي
  .واليوم شعارات نرفعها ونتعصب هلا

األمر، وأن نقف مع األحداث نبني واملطلوب حني عرض السرية النبوية على الناس أن ينبه على هذا 
  .كيف كانت الدعوة جادة، ومل تكن يوما ما مفاهيم نظرية

  .إال لتترجم على أرض الواقع... وأن املفاهيم اإلسالمية ما جاءت إال لتنشئ واقعا
  .واهللا أسال أن يبارك يل يف كلمايت وأن ينفع ا من كتب ومن نشر ومن قرأ

  .رب العاملني وآخر دعوانا أن احلمد هللا
======================  

  مقاطعة البضائع األمريكية واليهودية
  
  

  ٠١/٠٤/٢٠٠٢تاريخ اإلجابة 
  موضوع الفتوى املعامالت

  أمريكا -بلد الفتوى 
نص السؤال كيف ميكن مقاطعة البضائع األمريكية واليهودية إذا كنا نعيش يف أمريكاأم هل يعين ذك 

  ئع اليهوديةخاصة؟أن حيرم علينا شراء البضا
  اسم املفيت جلنة حترير الفتوى باملوقع

  نص اإلجابة
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعلى آله وصـحبه  
أمجعني، وبعد، فإن مقاطعة البضائع أو السلع اليت تنتجها إسرائيل وأعواا إمنا يطالب به مـن لديـه   

هذه السلع، وأما بالنسبة للمقيم يف إسرائيل أو يف بلد تعاون إسرائيل إذا مل تكن أمامهـا   بدائل عن
سلع من بلد آخر مستوردة فإا تكون مضطرة إىل أن تشتري مثل هـذه السـلع اإلسـرائيلية أو    

ل األمريكية مثالً، والضرورة تبيح ما هو حمظور، ولكن إذا كان هناك يف أمريكا سلع واردة من الدو
العربية أو من الدول اليت ال تناصر إسرائيل مثالً فإن الواجب يف هذه احلالة شراء هذه السلع بديالً عن 
السلع اإلسرائيلية أو األمريكية؛ ألن مقاطعة هذه البضائع عند وجود البديل أمر واجب شرعاً؛ ألنـه  

واجب من ال يتمكن مـن   من قبيل اجلهاد يف سبيل اهللا سبحانه وتعاىل بأضعف الوسائل، وهذا هو
  .املسلمني من اجلهاد بنفسه أو ماله

  هذا ما قاله فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة جامعة األزهر
  ويقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
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  .ارىاليهود والنص: هذا السؤال يسال عن التعامل مع طائفتني من أهل الكتاب
اليهود ؛ فال جيوز التعامل معهم بأي حال مـن األحـوال، ألـم مجيعـا     : أما عن الطرف األول

عسكريون حماربون لإلسالم وأهله، احتلوا أرضنا، وداسوا مقدساتنا، واعتدوا على حرماتنا، وال زالوا 
قـاتلوكم يف الـدين   إمنا ينهاكم اهللا عن الذين {:ميارسون اعتداءهم ليل ار، ويف شأم قال تعاىل

} وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهلم فأولئك هـم الظـاملون  
وحنن ال منلك " قاتلوا الكفار بأيديكم وأموالكم وألسنتكم:" ويقول صلى اهللا عليه وسلم. ٩:املمتحنة

الح إال املقاطعة، فوجب علـى  اجلهاد بالسالم اآلن، خاصة أننا حيال بيننا وبينه، فلم يبق معنا أي س
املسلمني مقاطعة اليهود اقتصاديا وثقافيا وسياسيا، وكذلك احملاربني من أهل الكتـاب كالصـرب   

  واألمريكان املعتدين، واهلندوس وكل من حارب اإلسالم أو أعان على حربة
  .إال من اضطر من أهل فلسطني احملتلة 

وا حماربني كالصرب وغريهم كما قلنا فهؤالء يقـاطعون،  فإن كان: أما الطرف الثاين وهم النصارى
وأما من كانوا مساملني غري حماربني، فال شيء يف االسترياد منهم والتصدير هلم، بشـرط أن تكـون   

ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم { :التجارة فيما أحل اهللا ال مما حرم، وذلك مصداقًا لقوله تعاىل
. ٨:املمتحنة} من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهللا حيب املقسطنييف الدين ومل خيرجوكم 

  .والنيب صلى اهللا عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار بالبيع والشراء ما داموا غري حماربني له ولدينه
  :أما الدكتور عبد املعز حريز فيضع ضوابط هلذه املقاطعة فيقول 

  ليها من عدة جوانبأما بالنسبة للمقاطعة فيمكن النظر إ
  نوع البضاعة املشتراة، ومدى حاجتنا إليها: اجلانب األول
  مدى توفر السلعة نفسها، وفق تقنياا وقدراا وقوا يف االستخدام: اجلانب الثاين

  ..سعر السلعة ومدى تناسبه مع خدمتها: اجلانب الثالث
يات العلمية والطبية الـيت يفتقـر إليهـا    وعليه فإن مثل أجهزة الكمبيوتر وغريها من األجهزة والتقن

من األمهية مبكان؛ حبيث جيـب أن ننظـر إىل موضـوع     -وهم عالة على الغرب فيها–املسلمون 
مقاطعتها وفق االعتبارات السابقة وغريها من االعتبارات اخلاصة؛ وهلذا كله فإين أجيز شراء مثل هذه 

السعر يف قضايا تعود علينا بـالنفع، وذلـك إن   األجهزة العلمية بقصد الطاعة، وأن نستخدم فارق 
  .كانت األجهزة األمريكية ليس هلا بديل مناسب 

وهناك بعض الدول اإلسالمية مثل ماليزيا وغريها من الدول تقوم بتصنيع مثل هذه األجهـزة فـإن   
ـ   ارق أمكن استخدام مثل هذه األجهزة فهو أوىل، أما إن رأيت شراء األجهزة اليابانية مع هـذا الف

فجائز إن كانت هذه األجهزة فيها من اخلدمات ما جيعلها أفضل من األجهزة األخرى، ويكون هذا 
  .وإال فال.. التصرف داخالً حتت التبذير واإلسراف إن كان بقصد املباهاة أو دون فائدة مرجوة

  :ويقول يقول الشخ ابن جربين من علماء السعودية 
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لى الرب والتقوى ومساعدة املسلمني يف كل مكان مبا يكفل هلم جيب على املسلمني عموما التعاون ع
ظهورهم ومتكنهم يف البالد وإظهارهم شعائر الدين وعملهم بتعاليم اإلسالم وتطبيقه لألحكام الدينية 
وإقامة احلدود والعمل بتعاليم الدين، ومبا يكون سببا يف نصرهم على القوم الكافرين مـن اليهـود   

جاهـدوا  : (جهده يف جهاد أعداء اهللا بكل مايستطيع، فقد ورد يف احلـديث   والنصارى ، فيبذل
  ).املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

فيجب على املسلمني مساعدة ااهدين بكل مايستطيعونه ،وبذل كل اإلمكانات اليت يكون فيهـا  
القدرة، وعليهم أيضا أن  تقوية لإلسالم واملسلمني ،كما جيب عليهم جهاد الكفار مبا يستطيعونه من

فال يستعملوم كعمال لألجرة كتابا او حسـابا أو  ، يفعلوا كل مافيه إضعاف للكفار أعداء الدين
مهندسني أو خداما بأي نوع من اخلدمة اليت فيها إقرار ومتكني هلم حبيث يكتسحون أموال املؤمنني، 

  .ويعادون ا املسلمني 
طعوا مجيع الكفار بترك التعامل معهم ،وبترك شراء منتجام سواء كانت وعلى املسلمني أيضا أن يقا

نافعة كالسيارات واملالبس وغريها ،أو ضارا كالدخان بنية العداء للكفار وإضعاف قـوم وتـرك   
  .ترويج بضائعهم ،ففي ذلك إضعاف القتصادهم مما يكون سببا يف ذهلم وإهانتهم 

  واهللا أعلم
===============  

  رؤية فقهية: طعة السلع األجنبيةمقا
  

  ٠٨/٠٣/٢٠٠٥تاريخ اإلجابة 
  السعودية -بلد الفتوى 

نص السؤال يتحدث كثري من الناس اآلن عن سالح املقاطعة ودوره يف نصرة املسلمني املظلومني يف 
  فلسطني وغريها فما احلكم الشرعي الستخدام هذا السالح ؟ وأيهما أوىل باملقاطعة ؟

  موعة من املفتنياسم املفيت جم
  نص اإلجابة

  :بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد
  :يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي 

  .اليهود والنصارى: هذا السؤال يسأل عن التعامل مع طائفتني من أهل الكتاب
مـن األحـوال، ألـم مجيعـا     اليهود ؛ فال جيوز التعامل معهم بأي حال : أما عن الطرف األول

عسكريون حماربون لإلسالم وأهله، احتلوا أرضنا، وداسوا مقدساتنا، واعتدوا على حرماتنا، وال زالوا 
إمنا ينهاكم اهللا عن الذين قـاتلوكم يف الـدين   {:ميارسون اعتداءهم ليل ار، ويف شأم قال تعاىل

} م ومن يتوهلم فأولئك هـم الظـاملون  وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوه
وحنن ال منلك " قاتلوا الكفار بأيديكم وأموالكم وألسنتكم:" ويقول صلى اهللا عليه وسلم. ٩:املمتحنة



 ٥٧١

اجلهاد بالسالح اآلن، خاصة أننا حيال بيننا وبينه، فلم يبق معنا أي سالح إال املقاطعة، فوجب علـى  
فيا وسياسيا، وكذلك احملاربني من أهل الكتـاب كالصـرب   املسلمني مقاطعة اليهود اقتصاديا وثقا

واألمريكان املعتدين، واهلندوس وكل من حارب اإلسالم أو أعان على حربه إال من اضطر من أهل 
  .فلسطني احملتلة 

فإن كانوا حماربني كالصرب وغريهم كما قلنا فهؤالء يقـاطعون،  : أما الطرف الثاين وهم النصارى
مساملني غري حماربني، فال شيء يف االسترياد منهم والتصدير هلم، بشـرط أن تكـون   وأما من كانوا 

ال ينـهاكم اهللا عـن الـذين مل    { :التجارة فيما أحل اهللا ال فيما حرم، وذلك مصداقًا لقوله تعاىل
} يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهللا حيـب املقسـطني  

والنيب صلى اهللا عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار بالبيع والشراء ما داموا غري حماربني له . ٨:ةاملمتحن
  .ولدينه

  ويقول فضيلة الشيخ فؤاد خميمر من علماء األزهر، رئيس اجلمعية الشرعية مبصر ـ رمحه اهللا ـ
وإن حدث قصور بيننـا   إن األيدي املتوضئة والعقول اليت تفكر يف الصناعة ال شك أا أيد مباركة،

حنن املسلمني، فليس معىن ذلك أننا متأخرون، ولكن جيب على كل مسلم أن جيود صناعته وأن يتقن 
  عمله، من أجل ترويج االقتصاد وازدهاره

وعندما حتتال بعض الدول الصناعية على بالدنا بأن تبعث إلينا قطع التصنيع واخلامات الالزمة لتصنيع 
ل بالكهربائيات وما حتتاجه البالد والعباد من أدوات صناعية وعسكرية وغريها، السيارات أو ما يتص

مث يدخلون علينا التغرير بأن تعمل األيدي الوطنية يف هذا التصنيع، فهذه خطة مرسومة؛ ذلـك ألن  
العمالة عندنا يف بالدنا ال تكلفهم شيئًا خبالف ما هم عليه يف مصـانعهم يف بالدهـم، مث يغرقـون    

اق ذه الصناعات زاعمني أا صنعت يف مصر أو يف أي بلد إسالمي آخر، وذه اخلطة جتمع األسو
أموال املسلمني اليت تشترى ا هذه السلع وحتول إىل هذه البالد وهي مكتظة بـاألموال؛ فـريوج   
اقتصادهم وينهار اقتصاد األمة اإلسالمية، وتسحب األموال من مصـارفنا لتضـاف إىل مصـارف    

ب، وهذا أمر يعقد احلياة االقتصادية واالجتماعية ويضعف الشئون العسكرية؛ ذلك ألن السيولة الغر
  بالبالد اإلسالمية تنخفض ويرتفع مستواها يف بالد العامل اآلخر

جيب على كل مسلم ومسلمة أن يكونوا يقظني، وأن يقبلـوا علـى املنتجـات احملليـة     : لذا أقول
وبأيدي املسلمني؛ لتعود األموال خلزينة املسلمني يف أي بلد كـان،  واإلسالمية اليت صنعت خبامات 

  عندئذ جند الغرب يتأخر واملسلمني يتقدمون ويرتفع مستوى املعيشة عندهم
ومما جيب أن نؤكد عليه أن احلرب املعاصرة حرب اقتصادية أكثر منها عسكرية؛ ألن االقتصاد هـو  

نتشر الفقر وتتفشى األمراض؛ فيجب أن حنصن أنفسنا عصب البالد والعباد، فبضعفه تضعف األمة وي
  من هذا الوباء، وأال نسمع وننفذ خمططات أعدائنا؛ ألن الظاملني بعضهم أولياء بعض واهللا ويل املتقني
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وعندما يلتزم املسلمون بذلك فعلى الدولة أن توفر عمالً مناسبا لأليدي العاملة اليت كانت تعمـل يف  
سلم عندما ينخفض دخله يكون ذلك مبثابة جهاد منه، فالباقي حيتسبه عنـد اهللا  تلك املصانع، وأن امل

  .رفعة لدينه ولوطنه
  ويقول األستاذ الدكتور السيد نوح من علماء األزهر وأستاذ علوم احلديث بالكويت

مصاحل الناس تدور بني الضروريات يعين اليت إذا انقطعت مات اإلنسان، وبني احلاجيات اليت حتضـر  
نسان نوعا ما فيكون عنده ثوبان بدال من ثوب واحد، وسيارة حتمله بدالً من أن ميشـي علـى   اإل

قدميه، وبني التكميليات والتحسينيات وهذه ال يترتب عليها إال مزيد من الترف يـؤدي بـاملرء إىل   
  ..االسترخاء، ورمبا يسلك املرء بسببها والعياذ باهللا يف سلك املبذرين إخوان الشياطني

عليه فإنه إذا كانت البضاعة من قبيل األمور التكميلية والتحسينية فإنه من األوىل للمرء أال يشتريها و
سواء كانت أمريكية أو أوروبية أو حىت حملية، فإن أحلت عليه نفسه لضعف بشري ليشتريها، فـال  

، ويقتل النفـوس،  يشتر ممن يؤازر العدو اليهودي الصهيوين الذي حيتل بالد املسلمني بدءاً بفلسطني
ويهدم البيوت، ويسلب األموال، ويعتدي على األعراض، ويدوس احلرمات واملقدسـات انطالقًـا   

  .للقضاء على املشروع احلضاري لألمة من أوله آلخره، ومعلوم أن أمريكا أول من يؤازر هؤالء
روبيـة الـيت وإن   ولذلك حيرم بشكل قطعي شراء هذه البضائع، ويف غريها من احمللي أو السلع األو

ساندت إسرائيل ال تساندها بشكل مباشر علين فيها الكفاية، وذا يصري املسلم بعيدا عن حـديث  
؛ ألنـه مل  "من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي اهللا مكتوبا بني عينيه آيس من رمحة اهللا"

قيمة االمتناع عن شراء سلعة أو يساند هؤالء الذين يساندون إسرائيل يف قتل املسلمني، وال نقول ما 
إن املهم املبدأ، وهو أننا ال نتعامل : هل هذا سيؤثر يف اقتصاد هؤالء؟ نقول: سلعتني من هذه البلدان

مع من يعني على قتل املسلمني، والعبث حبرمام ومقدسام، على أن ذلك يؤثر، فمصر البلد الفقري 
ائع إىل حد أا أفلست فأغلقت مؤسساا ورحلت أدت واجبها يف مقاطعة بعض هذه السلع والبض

  ..إىل غري رجعة
  .واهللا أعلم

=====================  
  مقاطعة السلع واملصنوعات األجنبية

  
  ٢٢/١٠/٢٠٠٠تاريخ اإلجابة 

  موضوع الفتوى املعامالت
تشغيل  نص السؤال كيف نستطيع مقاطعة الشركات األجنبية الىت تعمل ىف الدول العربية وتساعد ىف

  العمالة احمللية ؟وكذلك الشركات الوطنية الىت تعمل مبوجب توكيل من شركات أجنبية ؟
  نص اإلجابة
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إن األيدي املتوضئة والعقول اليت تفكر يف الصناعة ال شك أا أيد مباركة، وإن حدث قصور بيننـا  
ود صناعته وأن يتقن حنن املسلمني، فليس معىن ذلك أننا متأخرون، ولكن جيب على كل مسلم أن جي

  عمله، من أجل ترويج االقتصاد وازدهاره
وعندما حتتال بعض الدول الصناعية على بالدنا بأن تبعث إلينا قطع التصنيع واخلامات الالزمة لتصنيع 
السيارات أو ما يتصل بالكهربائيات وما حتتاجه البالد والعباد من أدوات صناعية وعسكرية وغريها، 

التغرير بأن تعمل األيدي الوطنية يف هذا التصنيع، فهذه خطة مرسومة؛ ذلـك ألن   مث يدخلون علينا
العمالة عندنا يف بالدنا ال تكلفهم شيئًا خبالف ما هم عليه يف مصـانعهم يف بالدهـم، مث يغرقـون    
األسواق ذه الصناعات زاعمني أا صنعت يف مصر أو يف أي بلد إسالمي آخر، وذه اخلطة جتمع 

املسلمني اليت تشترى ا هذه السلع وحتول إىل هذه البالد وهي مكتظة بـاألموال؛ فـريوج    أموال
اقتصادهم وينهار اقتصاد األمة اإلسالمية، وتسحب األموال من مصـارفنا لتضـاف إىل مصـارف    
الغرب، وهذا أمر يعقد احلياة االقتصادية واالجتماعية ويضعف الشئون العسكرية؛ ذلك ألن السيولة 

  لبالد اإلسالمية تنخفض ويرتفع مستواها يف بالد العامل اآلخربا
لذا أقول، جيب على كل مسلم ومسلمة أن يكونوا يقظني، وأن يقبلـوا علـى املنتجـات احملليـة     
واإلسالمية اليت صنعت خبامات وبأيدي املسلمني؛ لتعود األموال خلزينة املسلمني يف أي بلد كـان،  

  سلمني يتقدمون ويرتفع مستوى املعيشة عندهمعندئذ جند الغرب يتأخر وامل
ومما جيب أن نؤكد عليه أن احلرب املعاصرة حرب اقتصادية أكثر منها عسكرية؛ ألن االقتصاد هـو  
عصب البالد والعباد، فبضعفه تضعف األمة وينتشر الفقر وتتفشى األمراض؛ فيجب أن حنصن أنفسنا 

  ائنا؛ ألن الظاملني بعضهم أولياء بعض واهللا ويل املتقنيمن هذا الوباء، وأال نسمع وننفذ خمططات أعد
وعندما يلتزم املسلمون بذلك، فعلى الدولة أن توفر عمالً مناسبا لأليدي العاملة اليت كانت تعمل يف 
تلك املصانع، وأن املسلم عندما ينخفض دخله يكون ذلك مبثابة جهاد منه، فالباقي حيتسبه عنـد اهللا  

  هرفعة لدينه ولوطن
=====================  

  مقاطعة املنتجات الصينية الضطهادهم املسلمني
  
  

  موضوع الفتوى املعامالت
أو ما تسميه ) تركستان الشرقية(نص السؤال دولة كالصني مثال تستويل حالياً على إقليم إسالمي هو 

عنه املسـلمون   ، وهو إقليم إسالمي يف األساس وكان دولة إسالمية، ورمبا ال يعلم)سنكيانج(هي 
كثرياً؛ نظراً ملا متارسه الصني من تعتيم إعالمي، وهي متارس فيه وسائل القمع واإلرهاب ضد سكانه 

املزعوم ) اإلرهاب(من املسلمني، وآخر ما مسعناه هو أا طلبت من أمريكا معاونتها يف القضاء على 
  .يف هذا اإلقليم يف مقابل مساعدة الصني ألمريكا ضد أفغانستان
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هل ميكننا القول بأنه جيب مقاطعة املنتجات الصينية على هذا األساس؛ قياساً على مقاطعة : سؤايل هو
املنتجات اليهودية اليت جتب مقاطعتها؟ مع األخذ باالعتبار أن املنتجات الصينية قد غزت األسـواق  

جتـد املنـتج    وتوجد بعض املنتجات قد يكون من الصعب العثور عليها من أي دولة أخرى، ورمبا
  .الصيين ذا جودة عالية ومثن رخيص جداً يف مقابل املنتجات األخرى ذات السعر األعلى

من (أرجو بيان احلكم يف هذه القضية، بياناً حامسا بعبارات حمددة، وأرجو أال تكون اإلجابة من قبيل 
هـو حـالل،   ، وإمنا لو كان احلكم موضحاً بصورة أدق، هل )األفضل كذا، أو ال يستحسن كذا

جزاكم اهللا خرياً على جهودكم وبارك فيكم ومعذرة علـى  . إخل لكان هذا أشفى وأفضل... حرام
  .اإلطالة

  اسم املفيت الشيخ جعفر أمحد الطلحاوي
  نص اإلجابة

  :بسم اهللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد
كانت النتائج، وعلى املسلمني  إذا صح ما تقول وثبت يقينا فإنه يتوجب سلوك نفس السبيل كائنة ما

أن يسعوا إىل توفري البدائل وحتقيق االكتفاء الذايت حىت ال نظل عالة على األعداء كالعبد الذي هـو  
  .كل على مواله

أما ما ذكرت من أنه ال يعلم املسلمون شيئا عن إخوام املسلمني يف هذه املقاطعات فهذا التعمـيم  
ر أحوج ما تكون فيه إىل أن متارس الشعوب اإلسالمية الضغوط منك جمانب للصواب، لكننا يف عص

قل إمنا أعظكم بواحدة أن تقوموا هللا : " املختلفة واملتعددة لدفع حكوماا إىل أن تقف وقفة هللا تعاىل
  .اآلية" مثىن وفرادى مث تتفكروا

اد باالصطالحات ودف هذه املقاومة وممارسة هذه الضغوط لوضع النقاط على احلروف وحتديد املر
حىت نعلم مجيعا ما املقصود باإلرهاب، وحىت ال تلتبس األفهام وختتلط األوراق وخيلط احلق بالباطل، 
فليست مقاومة احملتل واملعتدي إرهابا، وليس الدفاع عن النفس إرهابا، وإمنا هي حقوق مشروعة يف 

ى أنواع األسلحة، وال يرد القضاء الكتاب والسنة والعقل، وما ميلكه كل مسلم هو الدعاء، فهو أمض
  .إال الدعاء
  .واهللا أعلم

====================  
  مقاطعة بضائع الكفار نظرة شرعية

  
  هاين بن عبد اهللا بن حممد بن جبري: للشيخ الدكتور 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  :احلمد هللا وحده ، وبعد 
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عليه يف ميادين شىت ، ولو أن هذا التفـوق  فوجئ العامل اإلسالمي يف هذا العصر بتفوق عدوه ( فقد 
كان يف جمال السيف والرمح والكر والفر ، فلرمبا كنا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا شره وحنول دون 

ولكنه كان وال يزال تفوقاً غري متكافئ ؛ فالعدو . انتصاره علينا ، بل قد زمه فنسترد ما ضاع منا 
لقوة ما يضمن له التحكم والقهر ، وبسط النفوذ وإمـالء  على اختالف توجهاته ميلك من وسائل ا

اإلرادة يف الوقت الذي أصبحنا فيه عالة عليه يف كل شيء ، مما جيعلنا نصنف أنفسنا قبل أن يصـنفنا  
الواقع حتت التأثريات اخلارجية وقـانون  ) عامل التبعية ( ونتيجة لذلك فنحن . غرينا بأننا متخلفون 

  .التوازن الدويل 
ن الصدمات العنيفة اليت كان من املفروض أن تولِّد فينا ردود أفعال مناسبة مل تتوقف هزاا وحتدياا إ

  ] .١) [، ولقد بقينا مدة طويلة دون أن تكون مواجهاتنا هلا يف املستوى املطلوب 
يلة إنقاذ ويبقى األفراد الغيورون يلتفتون صوب كل اجتاه حبثاً عن سبيل مواجهة أو طريق جناة أو وس

إمياناً منهم بأنه ال بد من أن يستنفد املرء كل طاقته وال يدخر منها شيئاً لتربأ ذمته ويستحق وعد اهللا 
ُء والضراأَم حِسبتم أَن تدخلُوا اجلَنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَوا من قَبلكُم مستهم البأْساُء : ( تعاىل 

 قَرِيب اللَّه رصأَالَ إِنَّ ن اللَّه رصى نتم هعوا منآم ينالَّذولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حز٢١٤: البقرة ) (و (
وملا كان االقتصاد يف هذا الزمن ذا تأثري كبري وفعال على مواقف الدول واجتاهاا ؛ فقـد بـدأت   

ضائع واملنتجات اليت تصدرها الدول اليت حتارب املسلمني أو تقف معها ؛ الب) مقاطعة ( الدعوة إىل 
  .من موقفها املعادي للمسلمني ) أو ختفف ( لتكون وسيلة ضغط عليها لتوقف 

وكان هلذا النداء جتاوباً كبرياً من الشعوب املسلمة اليت ال حول هلا وال قوة ، وال تعرف كيف تعمل 
  .، وال كيف تنتصر 

هو السالح الوحيد املؤثر يف سجل املواجهة مع إسـرائيل يف  ) سالح املقاطعة ( بعضهم إن  حىت قال
  ] .٢[وقتنا احلاضر 

ويف احلقيقة إن املتابع ريات األحداث يلمس هلذه املقاطعة آثاراً كبرية تدفع بعض الشـركات إىل  
  .ات فلسطينية ، إىل غري ذلك التربؤ من دعم الدولة اليهودية ، أو إىل تعهدها بدفع تربعات جله

كل من اشترى البضـائع اإلسـرائيلية   « إن : وقد انتشرت يف الساحة اإلعالمية عدة فتاوى تقول 
واألمريكية ، من املسلمني فقد ارتكب حراماً ، واقترف إمثاً مبيناً ، وباء بالوزر عند اهللا واخلزي عند 

  ] .٣[» الناس 
ل يف النفس إذا رأت ما حيل باملسلمني وما يدبر هلم علـى أيـدي   وحقيقة أن الغرية اإلسالمية تشتع

  .أعداء اهللا 
والَ تقُولُوا لما تصف أَلِْسنتكُم الكَذب : ( إال أن موقف املوقِّع عن رب العاملني وهو يتلو قوله تعاىل 

) ( الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الكَذب الَ يفْلحـونَ  هذَا حاللٌ وهذَا حرام لِّتفْتروا علَى اللَّه الكَذب إِنَّ 
  ) . ١١٦: النحل 



 ٥٧٦

موقف ال تؤثر فيه العواطف وال يغلبه احلماس عن تأمل نصوص الوحيني ، وإعمال قواعد الشـرع  
  .وأدلته 

ضيق ممـن مل   كما أن اهللا ى نبيه أن يصيبه حزن أو« :  -رمحه اهللا  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
يدخل يف اإلسالم يف أول األمر فكذلك يف آخره ؛ فاملؤمن منهي أن حيزن عليهم أو يكون يف ضـيق  

جزع وكلَّ وناح : وكثري من الناس إذا رأى املنكر ، أو تغري كثري من أحوال اإلسالم . من مكرهم 
ثبات على دين اإلسالم كما ينوح أهل املصائب وهو منهي عن هذا بل هو مأمور بالصرب والتوكل وال

، وأن يؤمن بأن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون ، وأن العاقبة للتقوى ، وأن ما يصيبه فهـو  
  ] .٤[» بذنوبه ، فليصرب إن وعد اهللا حق ، ويستغفر لذنبه ، وليسبح حبمد ربه بالعشي واإلبكار 

، حاولت فيها الوصول حلكم ) قاطعة امل( ويف هذه الورقات القليالت نظرات شرعية عاجلة ملوضوع 
  .شرعي فقهي فيها 

  :تعريف املقاطعة االقتصادية : أوالً * 
  .قطعه يقطعه قطعاً : يقال . املقاطعة مفاعلة من القطع 

  ] .٥[إبانة بعض أجزاء اجلرم من بعضٍ فصالً : والقطع 
  ] .٦[اهلجران ضد الوصل : والقطع والقطيعة 

صلها القطعة من املال الذي يتجر فيه ، وقيل جزء من أجزاء املـال تبعثـه   السلعة ، وأ: والبضاعة 
  ] .٧[للتجارة 
  ] .٨[سلَع : ما تجر به واملتاع ، ومجعها : والسلعة 

عدم التعامل مع شخصٍ أو شركة أو مؤسسة أو دولة ، ومنـه  : املقاطعة : ( قال يف املنجد األجبدي 
  ] .٩) [ر مقاطعة بلد ملنتجات وحاصالت بلد آخ

االمتناع عن معاملة اآلخرين اقتصادياً أو اجتماعياً وفق نظام : املقاطعة : ( وقال يف املعجم الوسيط 
  ] .١٠) [مجاعي مرسوم 

وشاع استعمال املقاطعة يف االمتناع عن شراء منتجات من حيارب املسلمني أو يعينهم دون االمتناع 
  .ستهلكني ، وقل اإلنتاج فيهم عن البيع ؛ وذلك ألن أهل اإلسالم صاروا م

  :قواعد ومقدمات : ثانياً * 
  ..وهي سبع أسردها تباعاً 

  .جواز معاملة الكفار : األوىل 
إذا وقع ] ١١[األصل أنه جيوز معاملة الكفار بالبيع والشراء سواء كانوا أهل ذمة أو عهد أو حرب 

  ] .١٢[العقد على ما حيل ، وال يكون ذلك من مواالم 
كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مث جـاء  : قال  -رضي اهللا عنهما  -عبد الرمحن بن أيب بكر عن 

: أبيعاً أم عطية ؟ أو قال : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها 
  ] .١٣[فاشترى منه شاةً . ال ، بل بيع : أم هبة ؟ قال 
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  .باب البيع والشراء مع املشركني وأهل احلرب : احلديث يف صحيحه وقد بوب البخاري على هذا 
وقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم سلمان الفارسي بأن يكاتب ، واملكاتبة أن يشتري العبد نفسه من 

  ] .١٤[سيده ، وكان سيده يهودياً 
وإن درعه مرهونة  قُبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس 

  ] .١٥[عند رجل من يهود على ثالثني صاعاً من شعري أخذها رزقاً لعياله 
  ] .١٦[وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إىل أجل 
يبيـع أو  وسواء يف ذلك أن يسافر املسلم لبلد الكفار وديار احلرب أو جييء الكافر لبالد اإلسـالم ل 

  .يشتري 
وإذا سافر الرجل إىل دار احلرب ليشتري منها جاز عندنا كمـا دل  « : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم إىل أرض    -رضي اهللا عنه  -عليه حديث جتارة أيب بكر 

  ] .١٧[» الشام ، وهي حينذاك دار حرب ، وغري ذلك من األحاديث 
أن جتار املسلمني إذا :  -رضي اهللا عنهما  -كتب أبو موسى إىل عمر بن اخلطاب : حلسن قال عن ا

: خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلـك  : قال فكتب إليه عمر . دخلوا دار احلرب أخذوا منهم العشر 
  ] .١٨[العشر 

تعامل فيه ، وعدم االعتبار جتوز معاملة الكفار فيما مل يتحقق حترمي على امل« : قال احلافظ ابن حجر 
  ] .١٩[» بفساد معتقدهم ومعامالم فيما بينهم 
  .هذا هو األصل العام يف معاملة الكفار 
  :يستثىن من هذا األصل مسائل ؛ منها 

وتعاونوا علَى : ( لقوله تعاىل . أنه ال جيوز أن يبيع املسلم للكفار ما يستعينون به على قتال املسلمني 
ان  البِرودالْعلَى اِإلثْمِ ووا عناوعالَ تى وقْوالت٢: املائدة ) ( و .(  

  ] .٢٠[» معاملة الكفار جائزة ، إال بيع ما يستعني به أهل احلرب على املسلمني « : قال ابن بطال 
جيـوز يف  جيوز فيها ما : ( عن معاملة التتار ، فأجاب  -رمحه اهللا  -وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فأما إن باعهم أو باع غريهم ما يعينهم به ... معاملة أمثاهلم ، وحيرم فيها ما حيرم يف معاملة أمثاهلم 
يف السنن عن النيب صلى .. على احملرمات كبيع اخليل والسالح ملن يقاتل به قتاالً حمرماً فهذا ال جيوز 

اصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، واحملمولة لعن اخلمر ، وع: لعن يف اخلمر عشرة « : اهللا عليه وسلم 
فقد لعن العاصر وهو إمنـا  ] . ٢١[» إليه ، وبائعها ، ومبتاعها ، وساقيها ، وشارا ، وآكل مثنها 

  ] .٢٢) [ميكن أن يتخذ خالً ودبساً وغري ذلك : يعصر عنباً يصري عصرياً ، والعصري حالل 
  .ار أو وقت املوادعة واهلدنة بينهم وسواء كان ذلك وقت احلرب بني املسلمني والكف

والسالح واحلديـد ؛  ] ٢٣[وال مينع التجار من محل التجارات إليهم إال الكراع : قال السرخسي 
ألم أهل حرب ، وإن كانوا موادعني ؛ أال ترى أم بعد مضي املدة يعودون حرباً للمسلمني ، وال 

ال الكراع والسالح ؛ فإم يتقوون بذلك علـى  مينع التجار من دخول دار احلرب بالتجارات ما خ
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: ( قـال اهللا تعـاىل   . قتال املسلمني فيمنعون من محله إليهم ، وكذلك احلديد ؛ فإنه أصل السالح 
 يددش أْسب يهف يدا احلَدلْنأَنز٢٤) [ ٢٥: احلديد ) ( و. [  

، ومن أمثلة قاعدة الوسائل هلا أحكـام  وهذه املسألة من معموالت سد الذرائع املفضية إىل املفاسد 
  .املقاصد 

  .وسائل التعامل مع الكفار : الثانية 
شراء بضائع الكفار يتخذ يف هذا العصر صوراً متعددة ، وله وسائل ال بد من معرفتها ليتم احلكـم  

  :ولعله ميكن حصرها يف الصور اآلتية . عليها من خالهلا 
  .ي يبيع أو يصنع أو ينتج السلعة ، وهذا آكد ما يشمله حديثنا الشراء املباشر من الكافر الذ - ١
؛ حيث يكون لديه علم بعدد من املصـانع والشـركات   ) مسسار ( الشراء من خالل وسيط  - ٢

املنتجة ، فيقوم بالتنسيق والتقريب بني املشتري وبني املنتج أو املصنع ، ويتوىل كتابة وثيقة البيع بـني  
  ] .٢٥[قابل نسبة يستلمها الوسيط من الشركة أو املصنع املصدر الطرفني ، وكل ذلك م

وهنا تكون األموال مدفوعة للبائع األصلي فهو كالشراء املباشر يف االستفادة من الشراء والتضـرر  
  .باملقاطعة 

إذ يستورد البضائع بامسه وحلسابه هو ، وجتري معامالته بامسه أو ) وكيل بالعمولة ( الشراء من  - ٣
عنوان شركة ما ، مث ينقل احلقوق وااللتزامات إىل موكله تنفيذاً لعقد الوكالة املربم بينـهما مقابـل   ب

  ] .٢٦) [عمولة : ( أجرة تسمى 
والفرق بينه وبني الذي قبله أن هذا يستورد البضائع ويبقيها لديه معروضة ليبيعها بامسه هو ، ويـتم  

أما . م للمنتج أو املصنع قيمة املبيع ويطالبه بااللتزامات التعاقد معه أو مع شركته ، مث بعد ذلك يسل
ويف هذه احلالة تكون األمـوال أيضـاً   . األول فإنه وسيط فقط يربط بني الطرفني ، مث تنتهي مهمته 

مدفوعة للبائع األصلي ؛ فهو كالشراء املباشر يف االستفادة من الشراء والتضرر باملقاطعـة ، إال أن  
  .ا الوكيل أيضاً لتحمله ختزين وعرض البضائع املقاطعة تضر ذ

شراء بضائع أصلها من صنع الكفار ، وجرى تصنيعها داخل بالد املسلمني على يـد شـركة    - ٤
مسلمة تأخذ امتياز تصنيعها من الشركة األصلية مقابل مبلغ مايل يدفعه صاحب امتيـاز التصـنيع   

 الشركة املسلمة وتتضرر هي أوالً من : من البيع وهنا يستفيد أوالً . للشركة األصلية بشكل دوري
أما الكافر فيكون ضرره غري مباشر من خالل ما قد يعرض لصاحب امتياز التصنيع مـن  . املقاطعة 

  .االستغناء عن حق االمتياز املذكور فيتوقف عن مواصلة دفع ما يقابله 
نا املتضرر مـن املقاطعـة أوالً   الشراء من مسلم اشترى بضائع صنعها الكفار أو أنتجوها ؛ فه - ٥

مع أن املقاطعة تضر الكافر إذا امتنع التاجر املسلم من شراء منتجاتـه  . املسلم الذي اشترى البضاعة 
  .مرة أخرى لعدم رواجها 

  .أنواع بضائع الكفار : الثالثة 
  ] .٢٧[نية البضائع عموماً سواء باعها كفار أو مسلمون ، إما أن تكون ضرورية أو حاجية أو حتسي
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وال شك أن بينها فرقاً كبرياً ؛ فالشرع جاء بالتفريق بني الضروري وغريه ، وأبـاح احملـرم عنـد    
  ) . ١١٩: األنعام ) ( وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِالَّ ما اضطُرِرتم إِلَيه : ( االضطرار قال تعاىل 

مستندين لنصوص متوافرة من أدلة الشرع ] . ٢٨[» مع اضطرار  ال حمرم« : وقعد أهل العلم قاعدة 
  ] .٢٩[ومعلوم أن احلاجة ترتل مرتلة الضرورة إذا كانت عامة . تقررها 

وعليه فإننا ال بد أن نفرق بني بضاعة ضرورية ال غىن عنها كالدقيق مثالً ، أو حاجية عامة كـبعض  
  .والكماليات وحنوها  املراكب وبني التحسينيات من أنواع األلبسة

أنه كان يأخذ مـن   -رضي اهللا عنه  -ومن شواهد ذلك يف موضوعنا ما جاء عن عمر بن اخلطاب 
العشر ، ومن احلنطة والزيت نصف العشـر ؛ ليكثـر   ) وهي احلبوب اليت تطبخ ( النبط من القطْنية 
منهم للمصلحة يف ذلك ؛ فإن يف فقد خفف عمر رضي اهللا عنه ما يأخذه ] . ٣٠[احلَمل إىل املدينة 

  .احلنطة معاش الناس 
  .إنه خيفف يف أمور الضرورات واحلاجيات العامة ويراعى فيها ما ال يراعى يف غريها: ومن هذا نقول 

األمور الضرورية إذا اكتنفها من خارج أمور ال ترضى شرعاً فإن اإلقدام على جلب « : قال الشاطيب 
  ] .٣١[» لتحفظ حبسب االستطاعة من غري حرج املصاحل صحيح على شرط ا

  .سد الذرائع : الرابعة 
واملراد ا منع اجلائز لئال يتوصل بـه إىل املمنـوع   . سد الذرائع من األدلة املستعملة عند أهل العلم 

]٣٢. [  
  .حترمي أمرٍ مباح ملا يفضي إليه من مفسدة : ونتيجة إعماهلا 

  .ا أن يكون قطعياً أو ظنيا أو نادراً إم: وأداء الوسيلة إىل املفسدة 
  ] .٣٣[فقد اتفق العلماء على سده واملنع منه سواء سمي سد ذريعة أو ال : فإن كان قطعياً 

  .وإن كان نادراً فقد اتفق العلماء أيضاً على عدم املنع منه ، وأنه على أصل املشروعية 
  ] .٣٤[هل مينع أو ال ؟ وأما إن كان ظنياً فقد اختلف أهل العلم فيه 

وقد أطال العالمة ابن القيم يف االستدالل على صحة قاعدة سد الذرائع ، واستشهد عليها بتسـعة  
  ] .٣٥[وتسعني دليالً 

  .ولعل الصحيح يف هذا القسم األخري أنه ينظر فيه إىل املصلحة واملفسدة 
ضي إىل احملرم غالباً فإن الشرع حيرمهـا  مث هذه الذرائع إذا كانت تف« : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وأما إن كانت إمنا . وكذلك إذا كانت تفضي وقد ال تفضي ، لكن الطبع متقاضٍ إلفضائها . مطلقاً 
] ٣٦[» تفضي أحياناً ؛ فإن مل يكم فيها مصلحة راجحة على هذا اإلفضاء القليل وإال حرمها أيضاً 

  .وسيأيت هلذا مزيد بيان . 
الشرع راعى الوسائل والطرق اليت يسلك منها إىل الشيء وتتوقف األحكام عليهـا ؛  واملقصود أن 

  .فطرق احلرام واملكروهات تابعة هلا 
  ] .٣٧[وإذا ى الشرع عن شيء فنهيه يستلزم النهي عن كل ما يفضي إليه ويوصل إليه 
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فعل من األفعال الصـادرة   ولذا فقد نبه أهل العلم على أنه جيب على املفيت واتهد أن ال حيكم على
فال يـأذن  . عن املكلفني إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل من مصلحة أو مفسدة تنشأ عنه 

بفعل ولو كان فيه جلب مصلحة إال أن ينظر يف مآله لئال يكون استجالب املصلحة فيه مؤديـاً إىل  
  ] .٣٨[مفسدة تساوي املصلحة أو تزيد عليها 

الشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله ؛ ألن ما أفضى إىل احلرام حرام ، « : قال ابن كثري 
  ] .٣٩[» كما أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب 

  .قاعدة املصاحل واملفاسد : اخلامسة 
أن الشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها ، وتعطيل املفاسد وتقليلها ، وأا تـرجح  « ال شك 

» اخلريين وحتصل أعظم املصلحتني بتفويت أدنامها ، وتدفع أعظم املفسدتني باحتمال أدنامهـا  خري 
]٤٠. [  

  :ونظرنا يف املصاحل واملفاسد ينحصر يف ملحظني 
أن الفعل إذا كان يفضي إىل مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ، فإنه ينهى عنه ؛ وذلك ألن : األول 

واألخذ باحلزم ، والتحرز مما عسى أن يكون طريقاً إىل مفسدة ؛ ولـذا  الشريعة مبنية على االحتياط 
  ] .٤١[سدت ذرائع مفضية إىل اإلضرار والفساد يف شواهد كثرية من الكتاب والسنة 

الفعل إذا كان يفضي إىل مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه « : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وقات الثالثة ملا يف ذلك من املفسدة الراجحة وهو التشبه باملشركني الذي كما نهي عن الصالة يف األ

يفضي إىل الشرك ، وليس يف قصد الصالة يف تلك األوقات مصلحة راجحة إلمكان التطوع يف غري 
  .ذلك من األوقات 

 وهلذا تنازع العلماء يف ذوات األسباب ؛ فسوغها كثري منهم يف هذه األوقات ، وهو أظهـر قـويل  
العلماء ؛ ألن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة وفعل ذوات األسباب حيتاج إليه يف 
هذه األوقات ويفوت إذا مل يفعل فيها ، فتفوت مصلحتها ، فأبيحت ملا فيها من املصلحة الراجحـة  

عنه مصلحة راجحة ، خبالف ما ال سبب له ؛ فإنه ميكن فعله يف غري هذا الوقت ، فال تفوت بالنهي 
  ] .٤٢[» وفيه مفسدة توجب النهي عنه 

ويف املقابل فقد تكون وسيلة احملرم غري حمرمة إذا أفضت إىل مصلحة راجحة كالتوسـل إىل فـداء   
األسارى بدفع املال للكفار الذي هو حمرم عليهم االنتفاع به ، وكدفع مال لرجل يأكله حراماً حىت 

فهذه صور جائزة لرجحان ما حيصل من املصلحة على هـذه  . ب املال ال يقع القتل بينه وبني صاح
  ] .٤٣[املفسدة 

أن املصاحل واملفاسد يكفي فيها الظن الغالب ؛ وذلك أن املصاحل واملفاسد ال يعرف مقدارها : الثاين 
  .إال بالتقريب ؛ أما حتديدها بدقة فغري ممكن غالباً 

حل واملفاسد ال وقوف على مقاديرها وحتديدها ، وإمنا تعرف أكثر املصا« : قال العز بن عبد السالم 
  .ولذا يقوم الظن الغالب فيها مقام العلم ] . ٤٤[» تقريباً لعزة الوقوف على حتديدها 
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؟ .. أم ال .. وإذا كان الضرر واملفسدة تلحق ظنا ، فهل جيري الظن جمرى العلـم  « : قال الشاطيب 
أن الظن يف أبواب العمليات جار جمرى العلم ؛ فالظـاهر  : أحدها : ر اعتبار الظن هو األرجح ألمو

والَ : ( أن املنصوص عليه من سد الذرائع داخل يف هذا القسم كقوله تعـاىل  : والثاين . جريانه هنا 
: فـإم قـالوا   ) .  ١٠٨: عام األن) ( تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدواً بِغيرِ علْمٍ 

أنه داخل يف التعاون على اإلمث والعدوان املنـهي  : والثالث .. لتكفن عن سب آهلتنا أو لنسنب إهلك 
  ] .٤٥[» عنه 

  .اإلضرار االقتصادي طريق من طرق اجلهاد املشروع : السادسة 
السرايا والبعـوث الـيت   وقد استعمل النيب صلى اهللا عليه وسلم التضييق والضغط االقتصادي بتلك 

: سيرها ملهامجة قوافل قريش التجارية ؛ فقد بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم سعد بن أيب وقاص فقال 
  ] .٤٦[» اخرج يا سعد حىت تبلغ اخلرار ؛ فإن عرياً لقريش ستمر بك « 

] . ٤٧[بواط وخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مائتني من أصحابه يعترض عرياً لقريش يف غزوة 
كما خرج لغزوة العشرية العتراض قافلة لقريش يف طريقها إىل الشام ، وملا عادت خـرج يريـدها   

  ] .٤٩[وغزوة بدر إمنا كان سببها طلبه عري أيب سفيان ] . ٤٨[
ملا مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأيب سفيان مقـبالً  : قال  -رضي اهللا عنه  -وعن ابن عباس 

هذه عري قريش فيها أمواهلم ؛ فاخرجوا إليهـا لعـل اهللا   « : دب املسلمني إليهم ، وقال من الشام ن
إىل غري ذلك من شواهد كثرية ، وكما استعمل النيب صلى اهللا ] . ٥٠[فانتدب الناس » ينفلكموها 

عليه وسلم هذا األسلوب فقد استعمله أبو بصري ملا خرج إىل سيف البحر وحلق به أبو جندل بعـد  
ح احلديبية ، واجتمع إليهما عصابة ممن أسلم من قريش ال يسمعون بعري خرجت لقريش إىل الشام صل

بل وأبلغ من ذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ] . ٥١[إال اعترضوا هلا ، فقتلوهم وأخذوا أمواهلم 
  .دعا على قريش أن تضيق عليهم معيشتهم 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا دعا قريشاً كـذبوه  إن رس: قال  -رضي اهللا عنه  -عن ابن مسعود 
فأصابتهم سنة حصت كل شيء » اللهم أعين عليهم بسبعٍ كسبع يوسف « : واستعصوا عليه ، فقال 

حىت كانوا يأكلون امليتة ، وكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه وبني السماء مثل الدخان من اجلَهـد  
  ] .٥٢[إن قومك هلكوا ؛ فادع اهللا أن يكشف عنهم ! ي حممد أ: واجلوع ، فأتاه أبو سفيان فقال 

  .ارتباط املقاطعة بإذن ويل األمر : السابعة 
ال شك أن من األصول املقررة عند أهل السنة واجلماعة وجوب السمع والطاعة لوالة أمور املسلمني 

  .يف املعروف 
  .ا ال يشترط له إذنه وأعمال الرعية منها ما يشترط لفعله إذن اإلمام ، ومنها م

: واملقاطعة بشكلها املعاصر مما ال يظهر يل ارتباطه بإذن ويل األمر ؛ بدليل حديث مثامة اآليت نصـه  
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيالً قبلَ جند ، فجاءت « : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

ل اليمامة ، فربطوه بسارية من سواري املسـجد ،  برجل من بين حنيفة يقال له مثامة بن أُثال سيد أه
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إن تقتـل  : ماذا عندك يا مثامة ؟ فقال عندي خري : فخرج إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
فتركـه  . تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد املال فسل تعط منه ما شـئت  

ما عندك يا مثامة ؟ فأعاد عليه مقالتـه ؛  : بعد الغد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت كان 
  .أطلقوا مثامة : حىت كان من الغد أعاد عليه مقالته ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد : فانطلق إىل خنل قريب من املسجد فاغتسل ، مث دخل املسجد ، فقال 
واهللا ما كان على األرض وجه أبغض إيلَّ من وجهك ؛ فقد أصبح ! ا حممد ي. أن حممداً رسول اهللا 

وجهك أحب الوجوه كلها إيلَّ ، واهللا ما كان من دين أبغض إيلَّ من دينك ، فأصبح دينك أحـب  
الدين كله إيلّ ، وإن خيلك أخذتين وأنا أريد العمرة ؛ فماذا ترى ؟ فبشره رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ال ، ولكين أسـلمت مـع   : أصبوت ؟ فقال : أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل  وسلم وأمره
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وال واهللا ال يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حىت يأذن فيها رسول اهللا 

  ].٥٣[» صلى اهللا عليه وسلم 
دت قريش ، فكتبوا إىل رسول فانصرف إىل بالده ومنع احلمل إىل مكة حىت جه« : زاد ابن هشام 

» اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إىل مثامة يخلّي إليهم محل الطعـام ففعـل   
]٥٤. [  

والشاهد من احلديث أن مثامة منع احلمل إىل مكة وهو نوع من املقاطعة االقتصادية هلم مع أنـه مل  
  .صبوت ، كما هو ظاهر احلديث :  ورسوله ملا قالوا له يتقدمه إذن نبوي بذلك ، وإمنا قاله محية هللا

  :حكم املقاطعة االقتصادية : ثالثاً * 
ال شك أن التعامل التجاري واالقتصادي احلاصل يف هذا الزمن يباين التعامالت التجارية يف األزمان 

ـ   أثريه علـى  السابقة ؛ فهو اآلن أوسع وأمشل وأيسر ، وال شك أن ارتباط االقتصاد بالسياسـة وت
  .التوجهات السياسية والرتاعات احلزبية صار أكرب وأقوى 

  .ولذا فإن حبث هذه املسألة بالتوسع يف النظر فيها هو من خصائص هذا العصر 
  :والذي يظهر أن حكم املقاطعة خيتلف باختالف األحوال ، وإليك التفصيل 

  :إذا أمر ا اإلمام : األول 
عة معينة أو بضائع دولة من دول الكفر فإنه جيب على رعيته امتثال أمـره ؛  إذا أمر اإلمام مبقاطعة سل

  ) . ٥٩: النساء ) ( يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُم : ( قال تعاىل 
امسعـوا  « : لى اهللا عليـه وسـلم   قال رسول اهللا ص: قال  -رضي اهللا عنه  -وعن أنس بن مالك 

  ] .٥٥[» وأطيعوا إن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة 
وليس لإلمام أن يأمر بذلك إال أن يرى يف ذلك مصلحة عامة ال تقابلها مفسدة أو ضرر أرجح منه ؛ 

واخلاصة أن تبىن  وذلك أن األصل يف تصرفات الوالة النافذة على الرعية امللزمة هلا يف حقوقها العامة
وتصرف الوالة على خالف هذه املصلحة غري جائز . على مصلحة اجلماعة ، وأن دف إىل خريها 

]٥٦. [  
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  ] .٥٧[تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة : ولذا قعد أهل العلم قاعدة 
يه وسلم املسـلمني  إذ ى رسول اهللا صلى اهللا عل -رضي اهللا عنه  -ولعلَّ يف قصة كعب بن مالك 

  .شاهداً ألمر اإلمام باملقاطعة ] ٥٨[عن كالمه وصاحبيه 
  :إذا مل يأمر ا اإلمام : الثاين 

  :إذا مل يأمر اإلمام باملقاطعة فال خيلو احلال من أمرين 
فهنا حيـرم  . أن يعلم املسلم أنَّ قيمة ما يشتريه يعني الكفار على قتل املسلمني أو إقامة الكفر  - ١
يه أن يشتري منهم ؛ وذلك ألن الشراء منهم واحلال ما ذكر مشمول بالنهي عن التعاون على اإلمث عل

وإذا علم املسلم أن أهل العلم حرمـوا  . والعدوان ، ومشمول بقاعدة سد الذرائع املفضية إىل احلرام 
ماله لقتل املسلمني بيع العنب ملن يتخذه مخراً ، وبيع السالح ألهل احلرب أو وقت الفتنة خشية استع

؛ فكيف إذا كان عني الـثمن  ] ٥٩[، وحرموا إقراض من يغلب على الظن أنه يصرف ماله يف حمرم 
  !الذي يشتري به يقتل به مسلم أو يعان به على كفر ؟

ال : سئل ابن القاسم عن النصراين يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل جيوز ملسلم شراؤه فقال 
وسئل يف أرض لكنيسة يبيع األسقف منها شـيئاً يف  . نه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم حيل ذلك له أل

  ] .٦٠[ال جيوز للمسلمني أن يشتروها من وجه العون على تعظيم الكنيسة : إصالحها ؟ فقال 
ال يأخذها : وسئل اإلمام أمحد عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة أيستأجرها الرجل املسلم منهم ؟ قال 

  ] .٦١[يعينهم على ما هم فيه بشيء ال 
الكافر احلريب ال يمكَّن مما يعينه علـى  « ] : ٦٢[وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن 

حرب أهل اإلسالم ولو باملرية واملال ، وحنوه ، والدواب والرواحل ، حىت قال بعضهم بتحريق ما ال 
  ] .٦٣[» وأمتعتهم ، ومنعهم من االنتفاع به  يتمكن املسلمون من نقله يف دار احلرب من أثاثهم

  .وعلى كلٍ فالنهي عن التعاون عن اإلمث والعدوان يشمل هذه الصورة وغريها وهي آية حمكمة 
وغلبة الظن . هذا حكم ما لو علم ذلك يقيناً سواء باطالع مباشر ، أو خرب موثوق به ، أو غري ذلك 

  .جتري جمرى العلم كما سبق 
يقن أن عني ما يشتري به منهم يستعان به على حرام من قتال املسلمني أو إقامة الكفر ؛ أن ال يت - ٢

  .فهذا باق على األصل العام وهو جواز البيع والشراء وسائر املعامالت 
وحيـث مل  . كما سـبق  . فإن األصل يف البيوع اإلباحة سواء منها ما كان مع املسلمني أو الكفار 

  :فال يتغري احلكم ولكن يرتبط به احلالة اآلتية  يوجد ناقل عن هذا األصل
أن ال يتيقن أن عني ما يشتري به منهم يستعان به على حرام ؛ لكن يف مقاطعتهم مصـلحة ،   - ٣

  .ولعل هذه احلالة هي أكثر ما يكون احلديث عنه 
  :ولبيان حكم هذه احلالة فإين أحتاج لتقسيمها إىل قسمني 

  .فر مباشرة أو من خالل مسسار أو وكيل بعمولة أن يتم الشراء من الكا -أ 
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وإذا أردت الوصول للحكم الشرعي يف هذا القسم فإين حباجة لتقرير مسلَّمات شرعية توصلنا للنتيجة 
وال حيكم . فاألصل جواز التعامل مع الكفار ولو كانوا من أهل احلرب ، وأن وسائل احلرام حرام : 

  .اقبته على فعلٍ حىت ينظر يف مآله وع
وال حيرم مما يفضي إىل مصلحة إال ما . وال يباح مما يفضي إىل مفسدة إال ما كانت مصلحته أرجح 

وال مانع من استعمال اإلضرار املايل جهاداً ألعداء اهللا ولو مل يأذن به اإلمام . كانت مفسدته أرجح 
.  

ا على أنه يراعى مـدى احلاجـة   وعليه فإن كان يف املقاطعة واحلال ما ذكر مصلحة فإنه يندب إليه
  .للبضائع كما سبق 

ولبيان احلكم فإين مع تذكريي مبا . أن يتم الشراء من مسلم اشترى البضاعة أو صاحب امتياز  -ب 
سبق من مسلَّمات فإين أذكر بأن املنتج الكافر يأخذ مقابل منحه امتياز التصنيع ، وهو يأخذه سواء 

إضرار به وبعمالته وباملسامهني معه يف رأس ماله ، وكذا احلال بالنسبة ملن قلَّ البيع أو كثر ، فاملقاطعة 
  .اشترى بضاعة من الكافر وصارت من ماله فاملقاطعة إضرار به 

ولذا فإن القول بندب املقاطعة فيه ثقَل لوجود املفسدة والضرر الكبريين ، وال يقال فيها إن املفسدة 
سلم سيكون هو املتضرر ، وألنَّ نفع املقاطعة مظنون وتضـرر  خاصة واملصلحة عامة ؛ وذلك ألن امل

  .الشركة مقطوع به ، واملقطوع يقدم على املظنون 
  .وعلى كلٍّ فاعتراض املفسدة قد مينع القول بندب املقاطعة يف هذا القسم ، واهللا تعاىل أعلم 

ه هنا إىل أن من قاطع البضائع والسلع املنتجة من دول الكفار بنية حسنة كتقدمي البديل اإلسالمي وأنب
  .أو زيادة يف بغض الكفار فإنه إن شاء اهللا ممدوح على فعله مثاب 

املباح بالنية احلسنة يكون خرياً ، وبالنية السيئة يكـون شـراً ، وال   « : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
له من غاية ينتهي إليها قصده ، فإذا فعل شيئاً من املباحات فال بد .. يكون فعل اختياري إال بإرادة 

وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغريه فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبـادة اهللا  
وحده ال شريك له وهو إهله الذي يعبده ال يعبد شيئاً سواه وهو أحب إليه من كل ما سواه ؛ فـإن  

اليت يقصد االستعانة ا على الطاعة ، كما يف  إرادته تنتهي إىل إرادته وجه اهللا ، فيثاب على مباحاته
» ] ٦٤[نفقة الرجل على أهله حيتسبها صدقة « : الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

]٦٥. [  
فقهي حيقـق  : فإن مجيع ما سبق إمنا هو نظر فقهي جمرد حيتاج ترتيله على وقائعه إىل نظرين ! وبعد 

  .ال املناط ، وواقعي يعرف احل
الواجب أن يعترب يف أمور اجلهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين هلم « : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

خربة مبا عليه أهل الدنيا دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر يف ظاهر الدين ؛ فال يؤخذ رأيهم ، 
  ] .٦٦[» وال برأي أهل الدين الذين ال خربة هلم يف الدنيا 

  .أهلمنا رشدنا ، وقنا شر أنفسنا ، وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب اللهم 
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=======================================================  
  .القاضي باحملكمة الكربى جبدة (*) 

  . ٣، للدكتور عبد السالم اهلراس ، ص ) الثقة باهللا أوالً(تضمني من ) ١(
  ) .٥١٤/ ٣( تذكري النفس حبديث القدس) ٢(
  . ١٨، ص  ٢٤جملة القدس ، العدد ، : انظر ) ٣(
  ) .١٨/٢٩٥(جمموع الفتاوى ، ) ٤(
  . ٩٧١؛ القاموس احمليط ، ص ) ٢٧٦/ ٨(لسان العرب ، ) ٥(
  ) .٨/٢٨٠(لسان العرب ، ) ٦(
  . ٩٤٢؛ القاموس احمليط ، ) ٨/١٥(لسان العرب ، ) ٧(
  . ١٨٠ي ، القاموس الفقه) : ٨/١٦٠(لسان العرب ، ) ٨(
  . ٩٨٧املنجد األجبدي ، ) ٩(
ورمز هلا مبحدثة ، واملراد أا لفظ استعمله احملـدثون يف العصـر   ) ٢/٧٤٦(املعجم الوسيط ) ١٠(

  .احلديث ، وشاع يف لغة احلياة العامة 
هم الكفار الذين يقيمون يف دار اإلسالم إقامة دائمة بأمان مؤبد ، والعهد هـو  : أهل الذمة ) ١١(

د بني املسلمني وأهل احلرب على ترك القتال مدة معلومة ، واملعاهدون هم أهل البلد املتعاقد معهم عق
، وأهل احلرب هم أهل البالد اليت غلب عليها أحكام الكفر ومل جير بينهم وبني املسلمني عهد ، وأما 

الدر النقي ، البـن  : نظر املستأمن فهو احلريب الذي يدخل دار اإلسالم بأمان مؤقت ألمرٍ يقتضيه ، ا
  ) .٣/١٠٠(؛ كشاف القناع ) ٣٩٨،  ٣/٣١٣(؛ املبدع ) ١/٢٩٠(عبد اهلادي 

  . ٣٥٦الوالء والرباء يف اإلسالم ، حممد سعيد القحطاين ، : انظر ) ١٢(
  . ٢٢١٦صحيح البخاري ، ) ١٣(
ريب يف كتاب البيوع أخرجه البخاري يف صحيحه معلقاً جمزوماً به يف باب شراء اململوك من احل) ١٤(

/  ٩(؛ وجممع الزوائـد  ) ٤/٤٨٠(فتح الباري : ؛ وانظر ) ٥/٤٤٣(، وقد وصله أمحد يف مسنده 
٣٣٥. (  

؛ ) ٤٦٥١(؛ النسائي ) ١٢١٤(؛ الترمذي ) ٢٥٨٢(؛ الدارمي ) ١٣٧/  ٥(أمحد يف مسنده ) ١٥(
  ) .٥/٢٣١(بإسناد على شرط البخاري ، إرواء الغليل ) ٢٤٣٩(ابن ماجه 

  ) .١٦٠٣(؛ صحيح مسلم ) ٢٠٦٨(صحيح البخاري ) ١٦(
  ) .٢/١٥(اقتضاء الصراط املستقيم ) ١٧(
سنن البيهقي كتاب اجلزية ، باب ما يؤخذ من الذمي ومن احلريب إذا دخل بالد اإلسالم بأمان ) ١٨(

  . ١٩٢٨٣، برقم 
  ) .٩/٢٨٠(فتح الباري ) ١٩(
  ) .٤/٤١٠(فتح الباري ) ٢٠(
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، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل ، ) ٤/١٤٤(؛ احلاكم ) ٨/٢٨٧(؛ البيهقي ) ٢/٧١(أمحد ) ٢١(
١٥٢٩ .  

  ) .٢٩/٢٧٥(جمموع الفتاوى ) ٢٢(
  .اسم للخيل ) ٢٣(
، ) ٣/٣٩٠(، اية احملتاج ) ٢/١٥٤(وانظر املقدمات البن رشد ) ٨٩،  ١٠/٨٨(املبسوط ) ٢٤(

  ) .٥/٤٦١(ل اهلمام ؛ فتح القدير ، البن كما) ٩/٦٥(واحمللى البن حزم 
  . ٤٨٤الوساطة التجارية يف املعامالت املالية ، الدكتور األطرم ، : انظر ) ٢٥(
؛ معجم املصطلحات القانونية ، خلليل  ١٨النظام التجاري باململكة السعودية ، املادة : انظر ) ٢٦(

  .كمسيون ، وكالة : شيبوب ، مادة 
ظام احلياة ، واحلاجي هو ما يسـبب فواتـه الضـيق    الضروري هو ما يسبب فواته اختالل ن) ٢٧(

واحلرج على الناس ، وأما التحسيين فهو ما يسبب فواته خروج حياة الناس عن العادات الكرميـة ،  
  ) .١١،  ٢/٨(املوافقات ، للشاطيب 

  . ٨٥، وابن جنيم  ٩٣األشباه والنظائر ، للسيوطي ) ٢٨(
  . ٩١بن جنيم ، وا ٩٧األشباه والنظائر ، للسيوطي ) ٢٩(
؛ السنن الكربى ، للبيهقي ، كتاب اجلزيـة ،   ٦٢١موطأ اإلمام مالك ، كتاب الزكاة برقم ) ٣٠(

؛ مصنف عبد الرزاق ، كتاب أهـل   ١٩٢٧٩باب ما يؤخذ من الذمي إذا جتر يف غري بلده ، برقم 
) ١٣/٢٣٥(املغـين  : ، وانظر يف هذه املسـألة  ) ٦/٩٩(يف صدقة أهل الكتاب : الكتاب ، باب 

النهاية يف غريب : والقطْنية بكسر القاف والتشديد واحدة القطاين كالعدس واحلمص وحنومها ، انظر 
  ) .٤/٨٥(احلديث 

  ) .٤/٢١٠(املوافقات ) ٣١(
  ) .٣/٢٥٧(املوافقات ، للشاطيب ، ) ٣٢(
ة ، ملصطفى ، وانظر تفصيل ذلك يف قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمي) ٤/٢٠٠(املوافقات ) ٣٣(

  .فما بعدها  ٣٧٠خمدوم ، 
  ) .٤/٤٣٤(؛ شرح الكوكب املنري ، للفتوحي  ٦٩٠إحكام الفصول ، للباجي ، ) ٣٤(
  ) .١٥٩ - ٣/١٣٧(إعالم املوقعني ) ٣٥(
  ) .٣/٢٥٧(الفتاوى الكربى ، ) ٣٦(
  . ١٤؛ القواعد واألصول اجلامعة ، البن سعدي ، ص ) ٣/١٣٥(إعالم املوقعني ، ) ٣٧(
  ) .٤/١٩٤(املوافقات : انظر ) ٣٨(
  ) .٣/٣٥١(تفسري القرآن العظيم ) ٣٩(
  ) .٢٠/٤٨(تضمني من جمموع الفتاوى ) ٤٠(
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النهي عن البناء على القبور ، وسفر املرأة بال : ، ومن األمثلة اليت ذكرها ) ٢/٣٦٤(املوافقات ) ٤١(
  .الوفاة ، ومرياث القاتل ، وغري ذلك حمرم ، واخللوة باألجنبية ، وحترمي الزينة على املرأة يف عدة 

  ) .١/١٦٤(جمموع الفتاوى ) ٤٢(
  .، الفرق الثامن واخلمسون ) ٢/٦٢(الفروق ، للقرايف ، ) ٤٣(
  . ١٠٠القواعد الصغرى ، ص ) ٤٤(
  ) .٣٦٠/ ٢(املوافقات ، ) ٤٥(
  . )٢/٧(؛ طبقات ابن سعد ) ٢/٢٨٧(؛ السرية البن هشام ) ١/١١(مغازي الواقدي ، ) ٤٦(
  ) .٢/٩٠٨(؛ طبقات ابن سعد ) ٢/٢٨٤(السرية البن هشام ، ) ٤٧(
  ) .٢/٩(؛ طبقات ابن سعد ) ٢/٢٨٤(السرية البن هشام ، ) ٤٨(
  .، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه  ١٩٠١صحيح مسلم ) ٤٩(
وصرح فيه ابن إسحاق بالسماع ؛ والبيهقـي يف الـدالئل   ) ٢/٢٨٤(السرية البن هشام ، ) ٥٠(
  .وسكت عنه ) ٦/٣٣٤(؛ وذكره احلافظ يف فتح الباري  )٣/٣١(
  . ٧٢٣١صحيح البخاري ، ) ٥١(
  . ٢٧٩٨؛ صحيح مسلم  ٤٨٢٣صحيح البخاري ) ٥٢(
  . ١٧٦٤؛ صحيح مسلم ،  ٤٣٧٢صحيح البخاري ، ) ٥٣(
  ) .٣/٢٧٧(معلقاً ، وذكره ابن القيم يف زاد املعاد ) ٢/٣٨١(السرية النبوية ، البن هشام ) ٥٤(
  . ٧١٤٢صحيح البخاري ، ) ٥٥(
  ) .٢/١٠٥٠(املدخل الفقهي العام ، للزرقا ) ٥٦(
  . ١٢٤؛ وابن جنيم ،  ١٣٤األشباه والنظائر ، للسيوطي ) ٥٧(
  . ٢٧٦٩؛ صحيح مسلم ،  ٤٤١٨صحيح البخاري ، ) ٥٨(
  . ١٠٤اية التدريب نظم غاية التقريب ، ) ٥٩(
  . )٢/١٩(بواسطة اقتضاء الصراط املستقيم ) ٦٠(
  ) .٢/١٠(اقتضاء الصراط املستقيم ) ٦١(
هو عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب رمحهم اهللا مجيعاً ، ولـد  ) ٦٢(

هـ سكن مصر وأخذ عن علمائها وعلماء الدعوة السلفية ، له عدة مؤلفات ، ممن تلقى ١٢٢٥عام 
  .هـ ١٢٩٢، تويف سنة  عنه الشيخ محد بن عتيق ، والشيخ سليمان بن سحمان

  ) .٨/٣٤٠(الدرر السنية ) ٦٣(
  . ١٠٠٢؛ صحيح مسلم  ٥٣٥١صحيح البخاري ) ٦٤(
  ) .٧/٤٣(جمموع الفتاوى ) ٦٥(
  . ٣١١االختيارات الفقهية ) ٦٦(

========================  
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  الغرب واإلسالم
)١ (  

  هلا تاريخ .. أحقاد وافتراءات
  حممد عمارة .د

، وخاصة تلك اليت تتكرر مـن  {اهلجوم على اإلسالم، واإلساءة إىل رسولنا  مشكلتنا، يف مواجهة
أننا نتعامل مع هذه اهلجمات واإلساءات تعـامالً غـري   .. دوائر سياسية ودينية وإعالمية يف الغرب

صحي، يتسم يف أغلب األحيان، بالتجزيئية واملومسية واالنفعاالت، اليت سرعان ما تتبخر، مع بقـاء  
  ..بل رمبا هي يف تصاعد وازدياد.. ملعادية على حاهلااملواقف ا

وحالً هلذه املشكلة، فإن العقل املسلم، ومؤسسات العلم واإلعالم اإلسالمية، عليها أن تعي عدداً من 
  .احلقائق، اليت متثل ثوابت حاكمة أو جيب أن تكون حاكمة ملواقفنا إزاء هذه اهلجمات

فمنذ ظهور اإلسـالم  .. ر العميقة للعداء لإلسالم عند اآلخرينهي إدراك اجلذو: وأوىل هذه احلقائق
ولقد سجل القرآن الكرمي، وسجلت السـرية  . {بدأ العداء له، والتهجم عليه، واالفتراء على رسوله 

" وال يزالون يقاتلونكم حـىت : النبوية، هذه احلقيقة، باعتبارها سنة من سنن التدافع بني احلق والباطل
، ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم مـن بعـد   )٢١٧:البقرة(إن استطاعوا  يردوكم عن دينكم

يأيت اهللا بأمره " إميانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم احلق فاعفوا واصفحوا حىت
، يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره )البقرة( ١٠٩كل شيء قدير " إن اهللا على

، إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا فسينفقوا مث تكون )الصف) (٨(لكافرون ا
ولقد اعترف كثري مـن  )... األنفال( ٣٦جهنم حيشرون " عليهم حسرة مث يغلبون والذين كفروا إىل

 ١٨٩٧( "جلـوب باشـا  "الغربيني بقدم العداء الغريب لإلسالم، حىت قال القائد والكاتب اإلجنليزي 
إن تاريخ مشكلة الشرق األوسط أي مشكلة الغرب مع الشرق اإلسالمي إمنا يعود إىل ): "م١٩٨٦

  !!أي إىل ظهور اإلسالم"! القرن السابع امليالدي
ومـن مثَّ  .. هناك" كاريكاتوري"ولسنا أمام مقال هنا ورسم .. فنحن إذن أمام موقف ثابت وقدمي
  .ودائمة ملواجهة هذا العداء وهذه اهلجمات فنحن يف حاجة إىل استراتيجية ثابتة

هي أن هذا الغرب الذي تأيت منه أغلب هذه اهلجمات ليس كتلة واحدة وال موقفاً : واحلقيقة الثانية
صحيح أن األكاذيب واالفتراءات متأل الكتب املدرسية الغربية حىت لقد رصدت .. واحداً إزاء اإلسالم

وصحيح أن هذه األكاذيب !!.. يف أملانيا، فبلغت مثانية جملدات هذه األكاذيب يف مشروع حبثي أجنز
{ وتصور رسـول اإلسـالم   !!.. تنتشر يف الثقافة الشعبية الغربية اليت تصور املسلمني عبدة للثالوث

كارديناالً كاثوليكياً رشح نفسه يف انتخابات البابوية، فلما رسب أحدث انشقاقاً هو األكرب واألخطر 
! إىل آخر خمزون ثقافة الكراهية السوداء يف اتمعات الغربية إن كان له آخر!!.. رانيةيف تاريخ النص
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فإن هناك عدداً كبرياً من علماء الغرب ومفكريه قد قادم عقوهلم إىل احترام .. ومع هذا.. لكن... 
  .اإلسالم والثناء على حضارته، واإلنصاف لتاريخ األمة اإلسالمية

... اجه االفتراءات الغربية مبشروع فكري نقدم فيه للغرب وعلى نطاق واسـع ولذلك، فعلينا أن نو
وشهد شـاهد مـن   "شهادات هؤالء العلماء واملفكرين الغربيني، املنصفة لإلسالم، وذلك من باب 

فاألمر املؤكد أن هذه الشهادات ستكون أجدى وأفعل يف كشف الزيف الذي متثله محالت ".. أهلها
  ..سالمالعداء والتشويه لإل

هي أن أفكار اجلمود والتقليد والغضب والعنف، الـيت ال ختلـو منـها جمتمعاتنـا     : واحلقيقة الثالثة
اإلسالمية، يسلط أعداؤنا عليها كل األضواء، بل ويبالغون يف تصويرها حىت تغطي على تيار الوسطية 

عمق وذلك لتشويه كامل واالستنارة واالعتدال يف الفكر اإلسالمي وهو التيار األوسع واألعرض واأل
الصورة اإلسالمية، وإلخافة الشعوب الغربية من اإلسالم، فتنخرط وراء حكوماا االسـتعمارية يف  

ويف مواجهة ذلك علينا أن نقدم لإلنسان الغـريب مشـروعاً للتعريـف    .. احلرب على عامل اإلسالم
وع املؤسسات اإلسالمية املعروفة باإلسالم نترجم فيه الفكر الوسطي اإلسالمي، وأن تقدم هذا املشر

هذا هو اإلسالم، ملـن  : بالوسطية والتاريخ العريق مثل األزهر الشريف وذلك لنقول هلؤالء اآلخرين
  .أراد أن يعرف حقيقة اإلسالم

فإن علينا وحنـن  ".. االعتذار"غري " الدفاع"، وإذا كان "اهلجوم"و" الدفاع"هناك عالقة جدلية بني 
، وخاصة من {إزاء التهجمات اليت توجه إليه، واإلساءات اليت توجه إىل رسولنا  ندافع عن اإلسالم

علينا وحنن نعرف اآلخرين حبقائق مساحة اإلسالم وعدالته .. دوائر اهليمنة السياسية واإلعالمية الغربية
 أن نتخذ موقف اهلجوم على الفكر العنصري والدموي الذي تزخر به املواريث الدينية واحلضـارية 

يف عيون غريهم، ويتعامون عن " القشة"لدى هؤالء الغربيني الذين يهامجون اإلسالم والذين يبصرون 
أن " اخلطاب الديين اإلسالمي"وعلى الذين ينتقدون !.. اليت متتلئ ا عيوم" األخشاب واألشواك"

الستعالء والتمركز حـول  ينظروا أوالً إىل خطابام الدينية والثقافية، الطافحة بالعنصرية والدموية وا
  ...الذات وإنكار االعتراف باآلخرين

كذلك، جيب علينا وحنن ندافع عن اإلسالم، ونرد سهام خصومه، أن نستخدم سالح الوعي حبقائق 
فنذّكر الـذين يتـهمون املسـلمني بالعدوانيـة     .. والوعي حبقائق الواقع الذي نعيش فيه.. التاريخ

وبعد .. دوان الغرب واستعماره وقهره وبه منذ ما قبل اإلسالمأن الشرق قد تعرض لع: واإلرهاب
  !.. فالقضية أقدم حىت من اإلسالم.. ظهور اإلسالم

فاإلغريق والرومان والبيزنطيون قد احتلوا الشرق وقهروه حضارياً ودينياً وثقافياً ولغوياً عشرة قرون  
) م٦٤١ ٦١٠" (هرقل"امليالد وحىت  يف القرن الرابع قبل) م.ق٣٢٤ ٣٥٦" (اإلسكندر األكرب"من 

  ...يف القرن السابع للميالد
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عـاد  ... ملا حررت الفتوحات اإلسالمية أوطان الشرق وضمائر شعوبه من هذا القهر االستعماري 
الغرب ليختطف الشرق من التحرير اإلسالمي، فشن عليه محالته الصليبية اليت دامت قرنني من الزمان 

رع الغرب إبان هذه احلروب الصليبية اليت رفع فيها أعالم النصرانية عن ، ومل يتو)م١٢٩١ ١٠٩٦(
  !أن يتحالف مع التتر الوثنيني ضد اإلسالم

وملا حررت دول الفروسية اإلسالمية الشرق من جيوش الصليبيني وأزالـت قالعهـم وكيانـام     
القيام بغزوته احلديثة،  إىل) م١٤٩٢(عاد هذا الغرب االستعماري منذ إسقاط غرناطة .. االستيطانية

م يف ضرب قلب العامل اإلسالمي، ١٧٩٨فالتف حول العامل اإلسالمي، مث أخذ بغزوة بونابرت سنة 
واليت مل يتورع فيهـا الغـرب   .. ومازلنا نعاجل آثار هذه الغزوة، اليت مضى على بدايتها مخسة قرون

الصهاينة ضد اإلسالم واملسلمني كما  االستعماري احلديث عن التحالف مع أعدائه التارخييني اليهود
  !سبق وصنع الغرب الصلييب بتحالفه مع الوثنية التترية يف العصر الوسيط

أن ينظر إىل  -!على الغرب االستعماري أن ينظر قبل اامه اإلسالم وأمته بالعدوانية واإلرهاب... مث 
  ..خريطة الواقع الذي نعيش فيه

اجلنسيات، تنهب ثروات العامل اإلسالمي وموارده اخلام بأرخص فشركات الغرب العابرة للقارات و
األسعار، يف الوقت الذي يصدرون فيه إلينا سلع االستهالك التريف والتـرف االسـتهالكي بـأغلى    

  !ويعملون على حرماننا من التنمية والتقنية وامتالك أدوات القوة الصناعية.. األسعار
حىت لقد حتولت بالد عربية وإسالمية .. ب بالد العامل اإلسالميوالقواعد العسكرية الغربية تغطي أغل

وذلك حلراسة النهب االقتصادي، والعدوان على !!.. وال شيء غري القواعد!!.. إىل قواعد عسكرية
  !سيادة الدول اإلسالمية

ىل بل وحتولت مناطق من عـامل اإلسـالم إ  .. واألساطيل احلربية الغربية غدت حتتل حبارنا وحميطاتنا
بعد أن حتولت شعوبنا وزراعاتنا إىل حقول جتارب للفاسد والضـار مـن   .. مدافن للنفايات القاتلة

  !!األمسدة واملبيدات واألدوية
هو الذي يعطي هذا احلـق  .. والغرب، الذي حيرم شعوب اإلسالم دون غريها من حق تقرير املصري 

دا هذا احلق ألول مرة يف تاريخ الشرعية لألقليات اليت هي جزء أصيل من الشعوب اإلسالمية، حىت غ
أداة تفتيت للدول ذات السيادة بدالً من أن يكون أداة لتحرير الشعوب من االستعمار، ما .. الدولية

  .ويف جنوب السودان" تيمور الشرقية"حدث وحيدث يف 
ـ .. بينما ال جتد يف الغرب جندياً مسلماً.. حيدث ذلك يف واقعنا اإلسالمي المية، وال وال شركة إس

غافلني ومتغـافلني  .. ومع ذلك يتحدثون عن عدوانيتنا وإرهابنا!! حىت سفينة إسالمية لصيد األمساك
فهل نعي حنن دور هذا الوعي بالتاريخ الواقع يف .. عن حقائق التاريخ، وحقائق الواقع الذي نعيش فيه

  !هذا الصراع؟
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  !وليس األخري.. فصل جديد
رسـوماً  " بوالنـدس بوسـطن  "رت إحدى الصحف الدامناركية م نش٢٠٠٥سبتمرب سنة  ٣٠يف 

أجرا الصـحيفة بـني   " ملسابقة"وكانت هذه الرسوم مثرة .. {كاريكاتورية مسيئة إىل رسول اهللا 
ليتخيلوا ويرمسوا رسول اإلسالم، يف الصورة اليت رمستها يف خميلتهم ثقافتـهم  " الكاريكاتور"رسامي 

وكانت احلصيلة اثين عشر رمساً، منها ذلك الرسم الذي يصور .. المالغربية وتراثهم عن رسول اإلس
  !!معتمراً عمامة يف شكل قنبلة{ رسول اإلسالم 

فرسول السالم العادل، والتوحيد اخلالص، والرفق بالطبيعة واجلمال، فضـالً عـن اإلنسـان    .. نعم
.. ، نشر دينه بالسيف والـدم "بياًإرها"واحليوان والنبات، قد صورته الثقافة السائدة يف التراث الغريب 

  "!!اإلرهابيون"الذي يشيعه يف العامل أتباعه " اإلرهاب"وها هي تعاليمه اآلن اإلسالم قد غدت 
عاصـمة الـدامنارك   " كوبنهاجن"وعندما استفزت هذه الرسوم سفراء الدول العربية واإلسالمية يف 

مقابلة رئيس الوزراء الدامناركي، رفـض  وطلبوا .. ودعتهم السفرية املصرية لالجتماع واالحتجاج
وإن احلكومـة الدامناركيـة ال   .. إن ما نشرته الصحيفة مل خيرج عن حدود القانون: مقابلتهم، قائالً

  !تتدخل فيما هو من حرية التعبري
ومع تسرب أنباء هذه الرسوم إىل أجهزة اإلعالم يف البالد اإلسالمية، غضبت اجلمـاهري لرسـوهلا   

قدسات دينها احلنيف، فعقدت املؤمترات، وصدرت البيانات، واندلعت املظاهرات، وسقط الكرمي، ومل
واخنرطت قطاعات مـن النخبـة يف   .. وبدأ مجهور الناس يف مقاطعة البضائع الدامناركية.. الشهداء

  .الكتابة واخلطابة دفاعاً عن العقائد واملقدسات
اد األورويب واحلكومات الغربية، كان يف جممله لكن رد الفعل الغريب يف اإلعالم ويف مؤسسات االحت

فصحف كثرية يف فرنسا وإيطاليا وأملانيا وهولندا وإسبانيا واستراليا والنـرويج  .. بل ومعادياً.. سلبياً
ومفوضـية االحتـاد   .. وروسيا فضالً عن إسرائيل قد أعادت نشر الرسوم املسيئة إىل رسول اإلسالم

بل .. ك، حبجة أن حرية التعبري جيب أال تتقيد حبرمات مقدسات اإلسالماألورويب تضامنت مع الدامنار
وهددت هذه املفوضية الدول اإلسالمية اليت تقاطع البضائع الدامناركية بتطبيق العقوبات عليها، ألن 

ووصل األمر إىل حد !!.. مقاطعة الدامنارك هي مقاطعة لكل دول االحتاد األورويب اخلمس والعشرين
وإىل طبع هذه الرسوم .. وزراء يف إيطاليا دعا إىل شن حرب صليبية ضد اإلسالم واملسلمنيأن أحد ال

  !!املسيئة إىل رسول اإلسالم على القمصان لريتديها ويتزين ا األوروبيون
  !وهكذا انشغل العامل بوقائع أحدث فصول اإلهانات الغربية ملقدسات اإلسالم

.. وشـاذ .. ثريون أن هذا احلادث الغريب هو حادث مفاجئظن ك.. ويف الساحة اإلسالمية* * * *
بينما ظن آخرون أن هذا املوقف الغريب، الذي يستبيح إهانة .. وليست له سابقة وال نظري يف التاريخ

تعلو على غريهـا  " قيمة مطلقة"العقائد واملقدسات الدينية اإلسالمية، بدعوى حرية التعبري اليت يراها 
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ظنوا أن ذلك املوقف الغريب هو موقـف حـديث، أمثرتـه    !... ري قابلة للنقاشمن القيم حىت إا غ
العلمانية الغربية اليت سادت يف السياسة والدولة واتمعات الغربية منذ القرن الثامن عشر واليت نزعت 

واليت تطورت يف ما بعد احلداثة إىل نزع القداسة حـىت عـن   .. القداسة عن كل مقدسات األديان
  .القيم واألخالقمنظومة 

هو " والشهادات الغربية ذاا.. والوثائق.. الوقائع"لكن الذي تريد أن تقدمه هذه الدراسة، من خالل 
وقرآنه .. الربهنة على أن عداء الغرب لإلسالم، وتعمده إهانة مقدساته ويف املقدمة منها رسوله العظيم

يف اقتراف هذه اجلرائم سابق حىت على علمنة وأن تاريخ الغرب !.. الكرمي هو عداء وافتراء له تاريخ
  !!بل إن هذا املوقف الغريب من اإلسالم إمنا يعود إىل ظهور اإلسالم.. الفكر الغريب واتمعات الغربية

والذي ) م١٩٨٦ ١٨٩٧(اللفتنانت جنرال جون باجوت " جلوب باشا"لقد قاهلا اجلنرال اإلجنليزي 
قاهلا يف حلظة صدق فجاءت معربة أصـدق  .. م١٩٥٦حىت سنة سبق أن عمل قائداً للجيش األردين 

إن تاريخ مشكلة الشرق األوسط أي مشكلة : "لقد قال.. التعبري عن تاريخ الغرب يف العداء لإلسالم
  .أي إىل ظهور اإلسالم"!! الغرب مع الشرق اإلسالمي إمنا يعود إىل القرن السابع للميالد

  ليس غرباً واحداً
، ويف كل ما كتبناه عن مواقف الغرب من اإلسالم وحضارته وأمته، على ضرورة وقد حرصنا دائماً

  :التمييز يف الغرب بني
والذي يتفهم ديننا وقضـايانا  .. الذي ال مشكلة له مع اإلسالم وأمته وحضارته: اإلنسان الغريب ١

بـل واملئـات   والذي لنا من بني علمائه ومفكريه العشرات، .. عندما تعرض عليه مبنطق وموضوعية
حنن املسلمني .. الذين حتدثوا عن اإلسالم وحضارته مبوضوعية وإنصاف حىت إننا نتعلم من كتابام

  ..الكثري
الذي هو مشترك إنساين عام، استفادت فيه النهضة األوروبية احلديثة مـن تـراث   : والعلم الغريب ٢

.. تراث احلضارات القدمية اإلغريقيةاإلسالم العلمي واحلضاري، كما سبق واستفاد املسلمون فيه من 
  ..والفارسية اليت أحيا مواريثها اإلسالم.. واهلندية

تلك اليت تتركز مشكلة اإلسالم واملسلمني معها، ال ألا غربية، وإمنا : ومؤسسات اهليمنة الغربية ٣
ياسياً وثقافيـاً ملـدة   ، سبق هلا أن استعمرت الشرق وبته اقتصادياً، وقهرته دينياً وس"إمربيالية"ألا 

" هرقـل "يف القرن الرابع قبل امليالد وحـىت  ) م.ق٣٢٣ ٣٥٦" (اإلسكندر األكرب"عشرة قرون من 
  !يف القرن السابع للميالد) م٦٤١ ٦١٠(

.. فلما ظهر اإلسالم، وحررت فتوحاته أوطان الشرق من هذا االستعمار والقهر الغريب اإلغريقـي 
احلرب الدينيـة املقدسـة   " بأيديولوجية"لغرب حتت أعالم الصليب، والبيزنطي عاد هذا ا.. الروماين

ليحارب الشرق، ويشن عليه العديد من احلمالت العسكرية، اليت شاركت فيها دول الغرب وإماراته 
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ولقد استمرت هذه احلمالت الصليبية، والكيانـات  .. وفرسان إقطاعه، بقيادة الكنيسة الكاثوليكية
 ١٠٩٦ه ٦٩٠ ٤٨٩(ة اليت أقامتها يف قلب العامل اإلسالمي قرنني من الزمـان  االستيطانية واإلحاللي

  ).م١٢٩١
).. م١٢٥٠ ١١٢٧ه ٦٤٨ ٥٢١" (الزنكية النورية"وعندما ضت دول الفروسية اإلسالمية الدولة 

 ١٢٥٠ه ٧٨٤ ٦٤٨" (اململوكيـة "والدولة ).. م١٢٥٠ ١١٧١ه ٦٤٨ ٥٦٧" (األيوبية"والدولة 
ضت دول الفروسية اإلسالمية هذه فحررت عامل اإلسالم من آثار هذه احلمالت عندما ).. م١٣٨٢

بدأ الغرب دورة جديدة من دورات صراعه التارخيي ضد اإلسالم واملسلمني، وذلك .. الصليبية الغربية
، واقتلعـت  "غرناطة"فكانت احلروب اليت أسقطت .. إلعادة اختطاف الشرق من التحرير اإلسالمي

الغزوة الغربية احلديثة للشرق !.. لتبدأ غزوة اخلمسمائة عام) م١٤٩٢ه ٨٩٧(ألندلس اإلسالم من ا
  !.اإلسالمي، اليت ال تزال وقائعها قائمة حىت هذه اللحظات

) م١٤٩٧ه ٩٠٢(لقد بدأت هذه الغزوة الغربية احلديثة بااللتفاف حول العامل اإلسالمي حول إفريقيا 
مث اسـتدارت  .. وإندونيسـيا .. والفلبني.. ة يف شرقي آسيا اهلند واحتالل الكثري من البالد اإلسالمي

على مصـر  ) م١٨٢١ ١٧٦٩" (بونابرت"لضرب قلب العامل اإلسالمي العامل العريب ابتداء من محلة 
  ).م١٧٩٨ه ١٢١٣(والشام 

يكفي أن نعلم أن .. بل واحتفاله بذكرياته.. ولكي يدرك الذين ال يدركون وعي الغرب ذا التاريخ
واقتالعه اإلسالم من غـريب أوروبـا   " غرناطة"الغرب قد احتفل مبرور مخسمائة عام على إسقاطه 

م أي يف ١٩٩٢سنة " برشلونة"يف " دورة أوملبية"م، وذلك بإقامة ١٩٩٢األندلس احتفل بذلك سنة 
ار علـى  ليلعبوا على أنغام الذكريات الغربية باالنتص! وذهب العامل مبن فيه املسلمون!! مكان احلدث

وليشاهدوا مـع  ! وببدء الغزوة الغربية احلديثة لعامل اإلسالم من ذات املكان أيضاً الربتغال .. اإلسالم
األلعاب األفالم واملسرحيات اليت تتحدث عن هذه األحداث، يف مسلسل الصـراع الغـريب ضـد    

نة واهلرسـك،  شن الغرب حربه بقيادة الصرب ضد البوس) م١٩٩٢(بل ويف العام نفسه !.. اإلسالم
  .القتالع اإلسالم من وسط أوروبا، يف الذكرى اخلمسمائة القتالعه من غرب أوروبا

الغريب، الطـامع يف  " اإلمربيايل"فمع هذه املؤسسات االستعمارية الغربية، ومع هذا املشروع .. إذن
 العالقة اغتصاب الشرق وب ثرواته وتغريب ثقافته وقهر حضارته ومسخ هويته، تتركز مشكلتنا يف

  .وليس مع اإلنسان الغريب أو العلم الغريب.. بالغرب
، غافلني عن املنهج القرآين يف التعامل مع اآلخرين كـل  "سلة واحدة"وذلك حىت ال نضع اجلميع يف 

آل ( ١١٣ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آناء الليل وهم يسجدون : اآلخرين
  ).عمران
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والصغرية عن تاريخ الغرب معنـا حنـن   .. د نشرنا العديد من الكتب الكبرية واملتوسطةوإذا كنا ق
  :فإن هدف هذه الدراسة املوجزة هو.. على امتداد قرون هذا الصراع الذي فرضوه علينا.. املسلمني 

علـى   إيراد الوقائع والشهادات الغربية، واحلقائق التارخيية، اليت حتكي تاريخ االفتراءات الغربيـة  ١
  ..اإلسالم، والعداء والعدوان على مقدساته

ولتكون هذه الوقائع والشهادات واحلقائق التارخيية يف صدر جداول أعمال أية حـوارات بـني    ٢
.. وليست وقوفاً عند العـرض " للمرض"وذلك لتكون هذه احلوارات عالجاً .. املسلمني والغربيني

  ".جمامالت"و" عالقات عامة"فضالً عن أن تكون كحاهلا اليوم 
إن التناول الشجاع حلقائق العالقات بني الغرب والشرق، هو الكفيل بفتح األبواب ولو ببطء وتدرج 

وهو وحده الكفيل بتصحيح املفاهيم اخلاطئة، وإعادة بناء الصور .. لتصحيح مسارات هذه العالقات
  .لدى الفرقاء املختلفني

القرآن والرسول صلى اهللا عليه وسلم يف املخزون الثقايف ) ٢(افتراءات هلا تاريخ .. الغرب واإلسالم 
  حممد عمارة .الغريب د

  FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT "=       
     حممد عمارة 

" جرينـوت روتـر  "و" هوبرت هريكومر"يف كتاب مترجم عن األملانية، كتبه عاملان سويسريان مها 
اث الغريب، عن رسول اإلسالم صلى اهللا عليـه  يقوالن عن الصورة الغربية، الشائعة واملستكنة يف التر

  :وسلم
لقد اعترب املسيحيون األوروبيون حممداً رجالً عاش حياة داعرة، وجتاوز خبثه كل حـدود الـدناءة   "

ومل يتورع خياهلم عن االدعاء بأن رسول اإلسالم كان يف األصل كارديناالً كاثوليكياً، .. واالحنطاط
.. البابا، فقام بتأسيس طائفة ملحدة يف الشرق انتقاماً مـن الكنيسـة   جتاهلته الكنيسة يف انتخابات

واعتربت أوروبا املسيحية، يف القرون الوسطى، حممداً املرتد األكرب عن املسيحية، الذي حيمـل وزر  
  )١..."!!(انقسام نصف البشرية عن الديانة املسيحية

  ):م٢٠٠٤ ١٩١٥" (مكسيم رودنسون"وبشهادة املستشرق الفرنسي الشهري  
م على عاتقهم إشباع ١١٤٠م وسنة ١١٠٠فلقد حدث أن الكتاب الالتني، الذين أخذوا بني سنة "

احلاجة لدى اإلنسان العامي، أخذوا يوجهون اهتمامهم حنو حياة حممد، دون أي اعتبـار للدقـة،   
يسة يف إفريقيـا  ساحراً، هدم الكن": يف عرفهم"فكان حممد "... جلهل اخليال املنتصر"فأطلقوا العنان 

يف "وكان حممد .. والشرق عن طريق السحر واخلديعة، وضمن جناحه بأن أباح االتصاالت اجلنسية
" السراسنة"هو صنمهم الرئيس، وكان معظم الشعراء اجلوالة يعتربونه كبري آهلة ": عرف تلك املالحم

  ..!!م هائلةتصنع من مواد غنية، وذات أحجا" حسب أقواهلم"، وكانت متاثيله )البدو(
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وهكذا . لقد اعترب اإلسالم، يف العصور الوسطى نوعاً من االنشقاق الديين، أو هرطقة ضمن املسيحية
  )٢)...(م١٣٢١ ١٢٩٥" (دانيت"رآه 

تلك هي صورة اإلسالم ورسوله يف الثفافة الشعبية األوروبية، اليت تبلورت وشاعت منـذ العصـور   
  "!.حرية التعبري"رف الغرب شيئاً امسه وقبل أن يع.. قبل العلمانية.. الوسطى

)٢(  
وإذا كانت املالحم الشعبية إمنا متثل أكرب املكونات لثقافة مجهور أية أمة من األمم أو حضـارة مـن   

م تصور املسلمني الذين يبلغ التوحيـد  ١٠٠٠الشعبية حوايل سنة " ملحمة روالند"احلضارات، فإن 
! يه والتجريد، فكل ما خطر على بالك، فاهللا ليس كذلكالديين لأللوهية عندهم أرقى درجات الترت

  :تصورهم هذه امللحمة الشعرية الشعبية األوروبية وثنيني، يعبدون ثالوث
  ...Apollinأبولني  ١
  ...Tervagantتري فاجانت  ٢
  )٣).mahamedحممد  ٣

)* * *٣(  
تكوين العقل الغـريب والثقافـة    وإذا كان الدين والالهوت والفلسفة الدينية قد لعبت دوراً بارزاً يف

وهو ) م١٢٧٤ ١٢٢٥" (توما األكويين" "القديس الفيلسوف"فإن .. األوروبية يف عصورها الوسطى
  :أكرب فالسفة الكاثوليكية عرب تارخيها قد صور لقومه رسول اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم فقال

وحرف مجيع األدلة الـواردة يف  .. لقد أغوى حممد الشعوب من خالل وعوده هلا باملتع الشهوانية"
التوراة واألناجيل من خالل األساطري واخلرافات اليت كان يتلوها على أصحابه، ومل يؤمن برسالته إال 

  )٤".(املتوحشون من البشر الذين كانوا يعيشون يف البادية
لذي جعـل  فلقد قال عن رسول اإلسالم ا) م١٥٤٦ ١٤٨٣" (مارتن لوثر"أما رأس الربوتستانتية  

عن هـذا  " مارتن لوثر"قال .. والعفة ثابتاً من ثوابت القيم اإلسالمية.. احلياء شعبة من شعب اإلميان
  :الرسول الكرمي

  )٥"!!!(إن حممداً هو خادم العاهرات، وصائد املومسات"
)* * *٤(  

قـد  ) م١٣٢١ ١٢٩٥" (دانـيت "اليت كتبها الشاعر اإليطايل األشهر " الكوميديا اإلهلية"وإذا كانت 
ونصاً يدرسه الطالب .. غدت معلماً من معامل ثقافة أوروبا منذ عصر النهضة وحىت هذه اللحظات

قد وضعت رسول اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم ) الكوميديا اإلهلية(فإن هذه .. يف املدارس واجلامعات
  :وعلي ابن أيب طالب كرم اهللا وجهه
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من أهل الشجار والنفاق، " دانيت"ألم بنظر .. حلقات جهنم يف احلفرة التاسعة، يف ثامن حلقة من"
  )٦"!!(الذين تقطعت أجسادهم يف سعري الكوميديا اإلهلية

)* * *٥(  
وإذا كانت هذه اإلشارات وهي جمرد إشارات تفصح عن عناوين الصورة الشعبية والدينية لرسـول  

وبدايات عصر النهضة فإن هـذه  .. ىاإلسالم صلى اهللا عليه وسلم يف ثقافة أوروبا العصور الوسط
  ".التنوير الغريب"الصورة مل تتبدل ومل تتعدل يف فكر 

وقدمه املثقفون العلمانيون .. الذي قدمه الغرب) م١٧٧٨ ١٦٩٤" (فولتري"ففيلسوف التنوير الغريب 
الـذي  املستعد للموت يف سبيل حرية اآلخرين هو ".. الفكرية"باعتباره منوذج الشجاعة .. يف بالدنا

، فجعل فيها من "التعصب أو حممد الرسول"كتب عن رسول اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم مسرحيته 
رغم اعتراف الرسول بكل اآلخرين، حىت الـذين ينكـرون نبوتـه    !! رسول اهللا منوذجاً للتعصب

عليهم،  أن هلم ما للمسلمني، وعليهم ما على املسلمني، وعلى املسلمني ما: "وتقنينه! ويكفرون بدينه
  ".حىت يكونوا للمسلمني شركاء فيما هلم وفيما عليهم

يف هذه املسرحية جبنه أمام الكنيسة ، وخوفه من مهامجة املسيحية أو نقـدها،  " فولتري"كما أخفى 
  !باهلجوم على اإلسالم ورسول اإلسالم

المية احلديثـة  ومل يكشف حقيقة هذا الذي جعلوه فيلسوفاً للحرية والتنوير سوى رائد اليقظة اإلس
" روسـو "و" فـولتري "الذي كتب عن ).. م١٨٩٧ ١٨٣٨ه ١٣١٤ ١٢٥٤(مجال الدين األفغاين 

  :فقال) م١٧٧٨ ١٧١٢(
" أبيقور الكليب"لقد زعما محاية العدل ومغالبة الظلم والقيام بإنارة األفكار وهداية العقول، فنبشا قرب "
ذا كل تكليف ديين، وغرسا بذور اإلباحية وأحييا ما بلي من عظام الدهريني، ونب) م.ق٢٧٠ ٣٤١(

واالشتراك، وزعما أن اآلداب اإلهلية جعليات خرافية، كما زعما أن األديان خمترعات أحدثها نقص 
برأهم اهللا مما (وجهر كالمها بإنكار األلوهية، ورفع كل عقريته بالتشنيع على األنبياء . العقل اإلنساين

ن الكتب يف ختطئة األنبياء والسخرية م والقدح يف أنسام وعيب ما م" فولتري"وكثرياً ما ألف ) قاال
  )٧"!(جاؤوا به

)* * *٦(  
وإذا كان القرآن الكرمي قد أخرب املسلمني أنه جاء مصدقاً ملا بني يديه من الكتب السماوية اليت نزلت 

لسالم وقال عـن  وزبور داود عليهما ا.. وحتدث عن صحف إبراهيم.. على سائر األنبياء واملرسلني
إن  فيه : ، وعن إجنيل عيسى عليه السالم)٤٤:املائدة(توراة موسى عليه السالم إن  فيها هدى ونور  

  ).٤٦:املائدة(هدى ونور  
  :رأس الربوتستانتية الغربية وزعيمها عن القرآن الكرمي) م١٥٤٦ ١٤٨٣" (مارتن لوثر"فقد قال  
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وإن إزعاج .. مليء باألكاذيب واخلرافات والفظائع ..أي كتاب بغيض وفظيع وملعون هذا القرآن"
حممد، واإلضرار باملسلمني، جيب أن تكون هي املقاصد من وراء ترمجة القرآن وتعرف املسـيحيني  

  )!!٨".(عليه
  :عن هذا القرآن الكرمي) ١٨٣٢ ١٧٤٩" (جوته"وقال الشاعر األملاين الشهري  
  )٩"!!(هي، فيثري امشئزازنا دائماً، كلما شرعنا يف قراءتهإنه الكتاب الذي يكرر نفسه تكرارات ال تنت"
) م١٨٨١ ١٧٩٥" (توماس كارليل"وحىت الرجل الذي أنصف نيب اإلسالم، وجعله أعظم العظماء  

  :رأيناه يقول عن القرآن الكرمي
.. وغلـيظ .. جاف.. إن حممداً شيء والقرآن شيء آخر، فالقرآن هو خليط طويل وممل ومشوش"

  )١٠"!!(هو غباء ال يحتملباختصار، 
... وقرآنه الكرمي ... فنحن إذن بإزاء عداء لقدس أقداس اإلسالم رسول اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم

  ..وطويل.. وثابت.. وهو عداء له تاريخ قدمي
)* * *٧(  

فـإن  .. وإذا كنا نكتب اليوم مبناسبة إهانة الغرب غرب القرن احلادي والعشرين ملقدسات اإلسالم
بل .. لوقائع واملمارسات الغربية اليت ني ومتتهن هذه املقدسات هي وقائع وممارسات هلا تاريخ قدميا

  !..وسابق حىت على ظهور اإلسالم
فالغرب الذي يهني اليوم مقدسات اإلسالم على الرغم من احترام اإلسالم وتقديسه لكل مقدسات  

غريقي الروماين البيزنطي هـو الـذي امتـهن    هذا الغرب االستعماري يف طوره اإل.. مجيع األديان
مقدسات النصرانية الشرقية، وام عقائدها، واغتصب كنائسها وأديرا ولقرون عديدة حىت جاءت 

وعلى هـذه  .. الفتوحات اإلسالمية فحررت هذه العقائد واملقدسات مع حتريرها ألوطان أصحاا
  :فقال" ميخائيل السرياين"احلقيقة، شهد األسقف 

لقد ب الرومان األشرار كنائسنا وأديرتنا بقسوة بالغة، وامونا دون شفقة، وهلذا جاء إلينا مـن  "
وتركنا العرب منارس عقائدنا حبريـة وعشـنا يف   . اجلنوب أبناء إمساعيل لينقذونا من أيدي الرومان

  )١١".(سالم
د عيـان علـى الفـتح    الذي كان شاه" يوحنا النقيوسي"شهد األسقف " ميخائيل السرياين"وقبل 

بأن هذا الفتح الذي حرر مصر من االستعمار البيزنطي، إمنا كان مبثابة العدل اإلهلي .. اإلسالمي ملصر
  :فقال.. الذي انتقم اهللا به من ظلم الرومان

إن اهللا، الذي يصون احلق، مل يهمل العامل، وحكم على الظاملني، ومل يرمحهم لتجرئهم عليه، وردهم "
مث ض املسلمون وحازوا كل مصر، وكان عمرو بن العاص ) العرب املسلمني(إلمساعيليني إىل أيدي ا

يقوى كل يوم يف عمله ويأخذ الضرائب اليت حددها، ومل يأخذ شيئاً من مال الكنائس، ومل يرتكب 
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مدينـة  شيئاً ما سلباً أو باً، وحافظ على الكنائس طوال األيام، ودخل األنبا بنيامني بطرك املصريني 
اإلسكندرية، بعد هربه من الرومان ثالثة عشر عاماً، وسار إىل كنائسه، وزارها كلها، وكان كـل  

هذا النفي، وانتصار اإلسالم كان بسبب ظلم هرقـل امللـك، وبسـبب اضـطهاد     : الناس يقولون
) م٦٥٩ه ٣٩(وخطب األنبا بنيامني .. وهلك الروم هلذا السبب، وساد املسلمون مصر.. األرثوذكس

لقد وجدت يف اإلسكندرية زمن النجاة والطمأنينة اللتني كنت أنشدمها، بعد : يف دير مقاريوس، فقال
  )١٢".(االضطهادات واملظامل اليت قام بتمثيلها الظلمة املارقون

)* * *٨(  
، اليت حققها اإلسالم لكل عقائد أصحاب "والنجاة والطمأنينة والسالم"وبعد هذا اإلنقاذ والتحرير 

) م١٢٩١ ١٠٩٦ه ٦٩٠ ٤٨٩(جاءت احلمالت الصـليبية الغربيـة   .. يانات وجلميع املقدساتالد
لتحول املسجد األقصى إىل اصطبل خيل وكنيسة التينية، منتهكة حرمة هذا احلرم القدسي الشريف، 

يها الذي هو عند املسلمني أوىل القبلتني، وثالث احلرمني، وأحد املساجد الثالثة اليت تنفرد بأن تشد إل
 ٤٩٢(جاء الصليبيون فحولوه إىل اصطبل خيل وكنيس التيين ملا يقرب من تسعني عامـاً  .. الرحال
  ).م١١٩٣ ١١٣٧ه ٥٨٩ ٥٣٢(حىت حرره صالح الدين األيويب ).. م١١٨٧ ١٠٩٩ه ٥٨٣

)* * *٩(  
) م١٧٩٨ه ١٢١٣(علـى مصـر   ) م١٨٢١ ١٧٦٩" (بونابرت"وإبان احلملة الفرنسية، اليت قادها 

شه جيوش الثورة الفرنسية الرافعة ألعالم احلرية واإلخاء واملساواة دنست األزهر الشريف دنست جيو
أقدم وأعرق اجلامعات الكربى وأحد املساجد الشهرية يف تاريخ اإلسالم ومزقت وداسـت اجلنـود   

ه وبالوا وتغوطوا على هـذ .. وسكر اجلنود.. القرآن الكرمي وكتب السنة النبوية املطهرة.. واخليول 
 ١١٦٧(ولقد وصف مؤرخ العصر الشيخ عبـدالرمحن اجلـربيت   .. املقدسات، يف األزهر الشريف

  :هذا الذي اقترفه جنود احلملة الفرنسية، فقال) م١٨٢٢ ١٧٥٤ه ١٢٣٧
وداس فيه املشاة بالنعاالت .. لقد دخل أولئك الوعول التيوس إىل اجلامع األزهر وهم راكبون اخليل"

بندقيات، وتفرقوا يف صحنه ومقصوراته، وربطوا خيوهلم بقبلته، وعاثوا يف وهم حيملون السالح وال
األروقة واحلجرات وكسروا القناديل والسهارات، وهشموا خزائن الطلبة، وااورين والكتبة، وبوا 
ما وجدوه من املتاع واألواين والقصاع، والودائع واملخبآت، بالدواليب واخلزانات وشتتوا الكتـب  

احف، وعلى األرض طرحوها، وبأرجلهم ونعاهلم داسوها، وأحدثوا باملسجد ومتخطوا، وبالوا واملص
وتغوطوا، وشربوا الشراب وكسروا أوانيه، وألقوها بصحنه ونواحيه، وكل من صادفوه به عـروه،  
ومن ثيابه أخرجوه، ووجدوا يف بعض األروقة إنساناً فذحبوه، ومن احلياة أعدموه، وفعلوا باجلـامع  

ألزهر، ما ليس عليهم مبستنكر، ألم أعداء الدين وأخصام متغلبون، وغرماء متشمتون، وضـباع  ا
  .متكالبون، وأجناس متباينون، وأشكال متعاندون



 ٥٩٩

  )١٣".(وأعطى تلك الليلة جيش الرمحن، فسحة جيش الشيطان
)* * *١٠(  

النبوية املطهرة على يـد   وكتب السنة.. وتتكرر ذات الفعلة تدنيس األزهر الشريف والقرآن الكرمي
م ١٩١٩فلقد حاول اإلجنليز إبان ثورة الشعب املصري ).. م١٩١٩ه ١٣٣٨(االستعمار اإلجنليزي 

 ١٢٦٣(م لكن شيخه الشيخ حممد أبوالفضل اجليزاوي ١٩١٩أبريل سنة  ٢إغالق اجلامع األزهر يف 
ولقد وصف . .م١٩١٩ديسمرب سنة  ١١فاقتحموه ودنسوه يف .. رفض) م١٩٢٧ ١٨٤٧ه ١٣٤٦

  :فقال) م١٩٦٦ ١٨٨٩ه ١٣٨٦ ١٣٠٦(ذلك املؤرخ احلجة عبدالرمحن الرافعي 
حادث اهتزت له أرجـاء   ١٣٣٨ربيع األول سنة  ١٨م ١٩١٩ديسمرب سنة  ١١لقد وقف يف يوم "

القاهرة، وأثار عاصفة من السخط واالستنكار يف أحناء البالد، وهو اقتحام اجلنود اإلجنليزية للجـامع  
لقد دخلوه بنعاهلم وأسلحتهم مطاردين للمتظاهرين واعتدوا على من صـادفوه بالضـرب    األزهر،

واإليذاء، فحدث هرج ومرج يف اجلامع واقتحم اجلنود مكاتب اإلدارة، وحاولوا كسر األبواب ففزع 
  )١٤..."(املوظفون وحدثت ضجة داخل اجلامع وخارجه

)* * *١١(  
لقوانني الوضعية، عرب التاريخ اإلنسـاين، قـد تعارفـت    وإذا كانت الديانات السماوية، وكذلك ا

وتوافقت على احترام العهود وتقديس عقود األمان وخاصة لألسرى الذين يعانون وطـأة اهلزميـة   
.. واالستضعاف فإن الغرب االستعماري قد احترف نقض عهود األمان اليت قطعها لألسرى املسلمني

  !!".نوذحبهم، رغم ما أعطى هلم من عهود األما
ريتشارد قلب "ففي احلروب الصليبية الغربية على اإلسالم واملسلمني، رأينا ملكهم الذي يباهون به  

بذبح ثالثة آالف جندي من أسرى املسلمني بعد أن قطـع هلـم عهـد    ) م١١٩٩ ١١٨٩" (األسد
  ":سيجريد هونكه"وبشهادة وعبارة املستشرقة األملانية الدكتورة !.. األمان

من املسلمني الذين مشلوا أسرى الصليبيني مبروءم، وأسبغوا عليهم من اجلود والرمحة  فعلى العكس"
ما صار مضرباً للمثل يف التخلق بروح الفروسية العالية مل تعرف الفروسية النصرانية أي التزام خلقي 

ف أسـري  الذي أقسم بشرفه لثالثة آال" ريتشارد قلب األسد"جتاه كلمة الشرف أو األسرى، فامللك 
  )!!!١٥"(إذ هو فجأة متقلب املزاج، فيأمر بذحبهم مجيعاً! عريب أن حيام آمنة

يقترف ذات اجلرمية، جرمية الغـدر بعهـد   ) ١٨٢١ ١٧٦٩" (بونابرت"ويف العصر احلديث، رأينا  
فلقد ذبح آالف اجلنود املسلمني الذين ).. م١٧٩٩ه ١٢١٤" (يافا"األمان الذي قطعه ألسرى معركة 

ولقد وصف املؤرخ احلجة عبدالرمحن الرافعي هذا الغدر، !!.. لموا، والذين أعطاهم عهد األماناستس
  :نقالً عن املؤخرين الفرنسيني: واالنتهاك لقداسة عهود األمان، فقال
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م، وكان اجليش العثماين بقيادة عبداهللا باشا ١٧٩٩مارس  ٣لقد وصل نابليون جبيشه جتاه يافا يوم "
 ٧ممتنعاً ا، فحاصرها نابليون جبنوده واستوىل عليها يوم ) م١٨٠٤ ١٧٢٠ه ١٢١٩ ١١٣٢(اجلزار 

قتيل، ودخل الفرنسـيون املدينـة،    ٢٠٠٠مارس، بعد معركة شديدة، قتل فيها من اجلنود العثمانية 
  .وأعملوا فيها السيف والنار

ألبدان باعتراف املـؤرخني  لقد ب اجلنود الفرنسيون يافا وارتكبوا فيها من الفظائع ما تقشعر منه ا
الذي عينه نابليون  robin" روبان"الفرنسيني واستمر النهب والقتل يومني متواليني، واضطر اجلنرال 

قائداً للمدينة أن يقتل بعض اجلنود إلعادة النظام، فذهب جهده عبثاً، ومل ينقطع النهب إال بعـد أن  
  !!.كلَّ اجلنود من االعتداء وسفك الدماء

ينقطع النهب ملدينة يافا، حىت أعقبته مأساة أخرى أشد هوالً وفظاعة، ذلك أنه بعد انتـهاء  ومل يكد 
املعركة ودخول الفرنسيني املدينة، كان ا من اجلنود العثمانية حنو ثالثة آالف مقاتل، آثروا التسليم 

بورهـا  "، ومهـا  وإلقاء السالح يف يد الفرنسيني بشروط اتفقوا عليها مع اثنني من ياوران نابليون
أن تضمن هلم أرواحهـم بعـد   : ومن هذه الشروط... Croisier" كروازييه"و bearha ranis"رنيه

وتلقاهم الفرنسيون كأسرى حرب، ولكن " نابليون"التسليم، وتعهد الياوران بذلك باسم القائد العام 
فسيق .. يعاً رمياً بالرصاصنابليون، بعد أن فكر طويالً يف أسرهم، وتردد يف شأم، أمر بإعدامهم مج

  )١٦"!!(أولئك األسرى إىل شاطئ البحر وأعدموا مجيعاً رمياً بالرصاص
)* * *١٢(  

مل تنسها علمانيتها املتوحشة احلقد النصـراين  )... م١٨٣٠ه ١٣٤٦(وعندما احتلت فرنسا اجلزائر 
وسجل !.. على اإلسالم الصلييب على اإلسالم واملسلمني، فاعتربت انتصارها هذا انتصاراً للمسيحية

هذه احلقيقة وكان شاهد عيان عليها يومئـذ  ) م١٨٧٣ ١٨٠١ه ١٢٩٠ ١٢١٦(رفاعة الطهطاوي 
  :بباريس فقال

) م١٨٣٠ ١٨٢٤(شـارل العاشـر   "إن املطران الكبري بباريس ملا مسع بأخذ اجلزائر، ودخل امللك "
إنه حيمد اهللا على كون : النصرة، فقالالكنيسة يشكر اهللا على ذلك، جاء إليه املطران ليهنئه على هذه 

  )!!١٧"(امللة املسيحية انتصرت نصرة عظيمة على امللة اإلسالمية وال زالت كذلك
ماذا ) م١٩٣٠ه ١٣٤٩(وعندما احتفل الفرنسيون العلمانيون مبرور مائة عام على احتالهلم للجزائر  

؟ لقد خطب أحد كبار ...إلسالمقالوا يف اخلطب والكلمات اليت عربت عن حقدهم الصلييب على ا
  :ساستهم فقال

إننا لن ننتصر على اجلزائريني ماداموا يقرأون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن مـن  "
  "!!وجودهم، وأن نقتلع العربية من ألسنتهم

  :وخطب سياسي آخر فقال
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طن، فلقد أقام الرومان قبلنا فيـه  ال تظنوا أن هذه املهرجانات من أجل بلوغنا مائة سنة يف هذا الو"
ثالثة قرون، ومع ذلك خرجوا منه، أال فلتعلموا أن مغزى هذه املهرجانات هو تشييع جنازة اإلسالم 

  ..."!!ذه الديار
  :وخطب أحد كرادلة الكنيسة الفرنسية، فقال

وإن علينا أن .. بدإن عهد اهلالل يف اجلزائر قد غرب، وإن عهد الصليب قد بدأ، وإنه سيستمر إىل األ"
  ..."!!جنعل أرض اجلزائر مهداً لدولة مسيحية مضاءة أرجاؤها بنور مدنية منبع وحيها اإلجنيل

)* * *١٣(  
م بواسطة حتالف صلييب غريب ٢٠٠٣وبعد احتالل أمريكا للعراق سنة .. ويف القرن احلادي والعشرين

انتهاك كل حرمات املسلمني، مركزين  يضاهي احلمالت الصليبية األوىل وجدنا رعاة البقر يتعمدون
  ".الدين"و" العرض"على حرميت 

أبـو  "صنعوا ذلك عندما انتهكوا مقدسات األعراض للنساء والرجال ومقدسات العقائد يف سجن  
وغريه من السجون على النحو الذي سجلت مناذجه الصور الـيت شـاهدها النـاس عـرب     " غريب

  ...الفضائيات والصحف واالت
م ففي مدينة تعـدادها  ٢٠٠٤نوفمرب سنة  -العراقية يف أكتوبر " الفالوجة"وا ذلك يف مدينة وصنع 

  :ألف أي حنو ثلث مليون ومساحتها أربعة كيلومترات يف الطول والعرض ٣٠٠.٠٠٠
  !مسجداً من مجلة مساجدها السبعني ٤٠دمر األمريكيون 

  !لصور يف الفضائياتورأى الناس ذلك عرب ا.. وأجهزوا على اجلرحى يف املساجد
  !ودنسوا ودمروا حمتويات املساجد مبا يف ذلك املصاحف وكتب السنة النبوية املطهرة

والقنابل العنقوديـة ضـد املـدنيني    .. كما استخدموا األسلحة احملرمة دولياً مثل الفوسفور األبيض
  !!األبرياء، مبن فيهم األطفال والنساء

حيث دنسوا القـرآن الكـرمي، ووضـعوا    ".. جوانتانامو"ل وصنع األمريكيون ذلك أيضاً يف معتق 
  !ليهينوا األسرى واملعتقلني الذين يقدسون هذا القرآن الكرمي!! صحائفه يف املراحيض

هيئة "مقر " أم القرى"م عندما اقتحم اجليش األمريكي مسجد ٢٠٠٦وصنعوا ذلك ببغداد يف يناير  
وكتـب  ... املقدسات اإلسالمية مبا فيها القرآن الكرميودمروا ودنسوا ... بالعراق" علماء املسلمني

  !!مث رمسوا الصليب على جدران هذا املسجد.. السنة النبوية الطهرة
)* * *١٤(  

وال حيسنب أحد أن هذه النماذج وهي جمرد مناذج من الوقائع واحلقائق، قد كانت هي الذروة الـيت  
فلقد رأينـا مـن القـادة    .. اإلسالم ومقدساتهتوقفت عندها املمارسات الغربية يف انتهاك حرمات 
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وغريمها من .. والقرآن الكرمي.. واملسؤولني نعم القادة واملسؤولني من يتجاوزون إهانة رسول اإلسالم
  !!الرموز واملقدسات إىل حيث اإلهانة حىت للذات اإلهلية

  : ني، فيقوليهني رب العامل" جون أشكروفت"األمريكي السابق !! فوزير العدل نعم العدل 
إن املسيحية دين أرسل الرب فيه ابنه ليموت من أجل الناس، أما اإلسالم، فهو دين يطلب اهللا فيـه  "

  )١٨"!(من الشخص إرسال ابنه ليموت من أجل هذا اإلله
نائب وزير الدفاع األمريكي خيطب يف إحدى الكنـائس  " بويكن. ج. ويليام"واجلنرال األمريكي  

  :قولوهو بزيه العسكري في
وإم يكرهون الواليات املتحدة .. إن إهلنا إله حقيقي، وإله املسلمني صنم.. إن إهلنا أكرب من إهلهم"

وإن دين اإلسـالم  .. يهودية، وحربنا معهم هي حرب على الشيطان -األمريكية، ألا أمة مسيحية 
  )!! ١٩..."(وحممد هو الشيطان نفسه.. دين شيطاين شرير

  اهلوامش* * *
: ، ترمجـة ٢٤، ٢٣ص ) صورة اإلسالم يف التراث الغـريب (هوبرت هريكومر، جرينوت روتر ) ١(

يف التنـوير  "م، سلسلة ١٩٩٩طبعة دار ضة مصر القاهرة سنة . حممد عمارة.د: ثابت عيد، وتقدمي
  ".اإلسالمي

طبعـة   ،٦٤ص ) بني افتراء اجلهالء وإنصاف العلماء: اإلسالم يف عيون غربية(حممد عمارة . د) ٢(
  .م٢٠٠٥دار الشروق القاهرة سنة 

  .٢٦، ٢٥صورة اإلسالم يف التراث الغريب، ص ) ٣(
  .٣٣، ٣٢املرجع السابق، ص ) ٤(
  .٢١املرجع السابق، ص ) ٥(
  .٢٤املرجع السابق، ص ) ٦(
حممد عمارة، طبعة القاهرة .د: ، دراسة وحتقيق١٦١ص ) األعمال الكاملة(مجال الدين األفغاين ) ٧(

  .م١٩٦٨سنة 
  .٢١صورة اإلسالم يف التراث الغريب ص ) ٨(
  ).صورة اإلسالم يف التراث الغريب(من نصوص حتت الطبع، ترمجها الباحث ثابت عيد، مترجم ) ٩(
  .املرجع السابق) ١٠(
، طبعة القاهرة، دار عـني،  ٦٢ص ) تاريخ مصر يف العصر البيزنطي(صربي أبواخلري سليم . د) ١١(

  .م٢٠٠١سنة 
ص ) رؤية قبطية للفـتح اإلسـالمي  : تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي(سقف يوحنا النقيوسي األ) ١٢(

  .م٢٠٠١عمر صابر عبداجلليل، طبعة القاهرة دار عني، . د: ، ترمجة ودراسة٢٢٠، ٢٠٢، ٢٠١
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عبدالرحيم عبـدالرمحن  . د: ، حتقيق٧٢ص " مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس(اجلربيت ) ١٣(
  .١٩٩٨القاهرة، دار الكتب سنة  طبعة. عبدالرحيم

  .، طبعة دار الشعب القاهرة٧٨ ٧٦ص ) م١٩١٩ثورة سنة (عبدالرمحن الرافعي ) ١٤(
  .م١٩٩٥، طبعة دار الشروق، القاهرة سنة ٣٤ص ) اهللا ليس كذلك(سيجريد هونكة . د) ١٥(
  .م١٩٥٨ة ، طبعة القاهرة سن٣٠، ٢٩ج، ص ) تاريخ احلركة القومية(عبدالرمحن الرافعي ) ١٦(
حممد عمارة، طبعة . د: ، دراسة وحتقيق٢١٩، ص ٢ج) األعمال الكاملة(رفاعة الطهطاوي ) ١٧(

  .م١٩٧٣بريوت، سنة 
  .م٢٠٠٢-٢-٢١لندن يف ) الشرق األوسط(صحيفة ) ١٨(
-١٠-١٨القـاهرة، يف  ) األهـرام (م، وصحيفة ٢٠٠٣-١٠-١٧لندن يف ) احلياة(صحيفة ) ١٩(

  .م٢٠٠٣
  حممد عمارة .اإلهانات الصهيونية ملقدسات اإلسالم د) ٣(افتراءات هلا تاريخ  ..الغرب واإلسالم 

     حممد عمارة 
)١٥(  

  !..أما اإلهانات الصهيونية ملقدسات اإلسالم، فحدث عنها وال حرج
م، وذلـك ـدم   ١٩٤٨لقد بدأت مع بداية جرمية إقامة الكيان الصهيوين على أرض فلسطني سنة 

مث استمرت هذه اإلهانات !!.. وحىت مقابر األموات فيها.. وتدمري مساجدها مخسمائة قرية فلسطينية
وديد املسجد األقصى، وذلك باحلفر حتت .. لتأخذ اآلن صورة ويد مدينة احلرم القدسي الشريف

أساساته، وبناء متحف وكنيس يهودي أسفل ساحاته، والتجهيز هلدمه، وإقامة هيكل يهودي علـى  
  !!أنقاضه

م وهذا الذي حيدث اليوم، كان مسلسل اإلهانـات الـيت اقترفهـا    ١٩٤٨ا الذي بدأ سنة وبني هذ
املستوطنون الصهاينة املدعومون من أمريكا والغرب حبق القرآن الكرمي متزيقاً وتدنيساً وحبق املساجد 

ـ "وباغتصاب اجلزء األكرب مـن  ... بكتابة الشعارات املهينة لإلسالم واملسلمني على جدراا رم احل
  !!.وحىت برسم رسول اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم يف صورة خرتير... مبدينة اخلليل" اإلبراهيمي
@@@  

)١٦(  
، جتاه اإلسـالم ومقدسـاته وأمتـه    "خمزوناً لثقافة الكراهية السوداء"ومع كل هذا الذي مثل وميثل 

اخلطـاب  "ن عيـوب  جندهم يصدعون رؤوسنا ومعهم العلمانيون والعمالء يف بالدنا ع.. وحضارته
وجندهم يعتمدون امليزانيات، !!.. وتعصبهم إزاء اآلخرين!.. وعن رفض املسلمني لآلخر" اإلسالمي

وميارسون الضغوط لتغيري مناهج التعليم يف البالد اإلسالمية، وذلك لتحويل اإلسالم عن طبيعته وجعله 
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دع ما لقيصر لقيصـر  : يقبل املبدأ املسيحي ..علمانياً.. ليربالياً.. ديناً حداثياً": "فوكوياما"كما قال 
  "!وما هللا هللا

م ٢٠٠١إبان احلرب األمريكية على أفغانستان سنة " توماس فريدمان"لقد كتب الصحفي األمريكي 
  :يقول

إن احلرب احلقيقية يف املنطقة اإلسالمية هي يف املدارس، لذلك جيب أن نفرغ من محلتنا العسـكرية  "
لينمو جيل جديد، يقبل سياساتنا، كما يقبـل  .. لنعود مسلحني بالكتب.. ةبسرع) على أفغانستان(

  )١..."(شطائرنا
  !ومل يقل أحد بضرورة أن يبصر الغرب هذا القذى يف عيونه الثقافية اليت ينظر ا إىل اإلسالم

إن األكاذيب واملغالطات واملفتريات ضد اإلسالم يف الكتب املدرسية الغربية اليت تكـون عقـول    
الناشئة يف البالد الغربية قد مألت صفحات مثانية جملدات أجنزها مشروع حبثي جاد، أشرف عليـه  

بأملانيا يف أواخـر الثمانينيـات وأوائـل    " كولن"وطبعتها جامعة .. الربوفيسور عبداجلواد فالتوري
" تعليمـي اخلطاب ال"فلم ال يتحدث أحد عن ضرورة املراجعة هلذا .. التسعينيات من القرن العشرين

  !املليء باملفتريات ضد اإلسالم واملسلمني؟
حلضـارم  " اليهودية املسيحية"يتحدثون عن األصول .. وإن الغربيني الذين يناصبون اإلسالم العداء 

ذلك .. الغربية فلم ال ينظرون إىل العنصرية الدموية اليت يطفح ا اخلطاب اليهودي ضد مجيع األغيار
والـتطهري  .. واالغتياالت.. اخامية على أرض فلسطني إىل سياسات لإلبادةالذي حتوله الفتاوى احل

  !واإلحالل االستيطاين على حساب العزل واألبرياء من الفلسطينيني؟.. العرقي
  :أمل يقرأوا يف أسفار العهد القدمي

ون إنكم عـابر : كلم إسرائيل وقل هلم: وكلم الرب موسى يف عربات موآب على أردنّ أرحيا قائالً"
.. متلكون األرض وتسكنون فيها.. األردن إىل أرض كنعان، فتطردون كل سكان األرض من أمامكم

وإن مل تطردوا سكان األرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكاً يف أعينكم ومناخس يف 
أفعل جوانبكم ويضايقونكم يف األرض اليت أنتم ساكنون فيها، فيكون أين أفعل بكم كما مهمت أن 

  .م
ال تقطع هلم عهـداً وال  " لكهم"سبع شعوب دفعهم الرب إهلك أمامك وضربتهم، فإنك حترمهم 

إياك قد اختار الـرب إهلـك   . ألنك أنت شعب مقدس للرب إهلك.. وال تصاهرهم.. تشفق عليهم
مباركاً تكـون فـوق مجيـع    .. لتكون له شعباً أخص من مجيع الشعوب الذين على وجه األرض

  )٢..."(ال تشفق عيناك عليهم. وتأكل كل الشعوب الذين الرب إهلك يدفع إليك.. بالشعو
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أمل يقرأ أحد من هؤالء الذين يبتزون املسلمني باحلديث عن عيوب خطام الديين نصـوص هـذه   
اليت حتولت إىل فتاوى حاخامية معاصرة، يقول فيها احلاخام العقيـد  "!! العنصرية الدموية املقدسة"
  )٣"!!(حتض على قتل حىت املدنيني الطيبني" الشريعة"إن اهلاالكاه ": "زمييل"فيدان .أ

جتـاه  " الصلييب الصهيوين"أمل يبصر أحد شيئاً من هذا القذى الذي تطفح به عيون الغرب العنصري 
  !وجتاه اإلسالم واملسلمني على وجه اخلصوص؟.. األغيار

@@@  
)١٧(  
  !؟"حرية التعبري"تراءات واألكاذيب والعنصرية يف باب هل ميكن أن يدخل شيء من هذه االف.. مث
إن هذا االفتراء الغريب على اإلسالم ورموزه ومقدساته سابق بقرون طوال على معرفة الغرب حلرية  

  !التعبري
وهذه الفلسفة الوضعية العلمانية اليت أسس عليها الغرب منذ عصر النهضة حريته يف التعبري، إمنا تقوم  

فلم تكن حرية التعبري اخلاصة بإهانـة رمـوز   ".. املطلقات"ورفض ".. الفكر اإلنساين نسبية"على 
  !، اليت ال تقبل النقاش؟"املطلقات"اإلسالم ومقدساته وهي موقف وفكر إنساين من 

أو .. ومل ال يستخدم الغرب كل الغرب هذه احلرية يف التعبري عندما يكون األمر خاصاً بنقد اليهود 
فهنا وهنا فقط ينسى الغرب حقـه يف  !.. أو حىت السياسات االستعمارية اإلسرائيلية؟ ...الصهيونية

تتحـول  " مطلقات معصومة"وحيول املمارسات اليهودية والصهيونية واإلسرائيلية إىل .. حرية التعبري
  !انتقاداا إىل جرائم يعاقب عليها القانون؟

واطن الغريب كراهيته لوطنـه، وازدراءه لرمـوزه،   هل جييز الغرب حبجة حرية التعبري إعالن امل.. مث 
  !فضالً عن حرية اخليانة هلذا الوطن؟.. وافتراءه على تارخيه

عندما تكون خاصة باالفتراء على " وال جيوز النقاش فيها.. ومقدسة.. مطلقة"ومل تكون حرية التعبري 
  !.اإلسالم ومقدسات املسلمني؟

@@@  
)١٨(  

عن سب األصنام اليت يعبدها املشركون، وذلك صيانة للمعبود احلق عـن  لقد ى اإلسالم أهله حىت 
وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا :  فقال سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي.. سب الوثنيني

رم مرجعهم فينبئهم مبـا كـانوا يعملـون    " اهللا عدوا بغري علم كذلك زينا لكل أمة عملهم مث إىل
  ).عاماألن)  (١٠٨(

كما آمنوا وصدقوا بكل .. وصلوا ويصلون على كل أنبياء اهللا ورسله.. ولقد آمن املسلمون ويؤمنون
وليس فقط بالقرآن الكرمي الذي جاء مصدقاً ملا سبقه من مطلق الذكر والـوحي  .. الكتب السماوية
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وكتبه ورسله ال نفرق آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته :  والكتاب
  ).البقرة(   ٢٨٥بني أحد من رسله وقالوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري  

وساوى بني كل اآلخرين يف احلقـوق  .. وال يكتمل إميان املسلم إال إذا اعترف بكل ألوان اآلخرين
لبشـر، علـى اخـتالف    إذ التكرمي اإلهلي يف اإلسالم هو ملطلق نفس اإلنسانية، ألن ا.. والواجبات

الشعوب والقوميات واألجناس واأللوان والثقافات واحلضارات، هم من نفس واحـدة، تنوعـت   
توجهام ومتايزت شرائعهم وثقافام وحضارام ليتعارفوا ويتعايشوا  يا أيها الناس إنا خلقناكم من 

   ١٣كم إن اهللا عليم خـبري   وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقا" ذكر وأنثى
  ).احلجرات(

! واملسلمون مطالبون يف الدولة اإلسالمية بتمكني غري املسلمني من إقامة عقائدهم اليت تكفر باإلسالم
ومتكينهم من األمن واألمان على سائر مقدسام وهكذا صنعت الدولة اإلسالمية، منذ عهد النبـوة  

ع ألوان الشرائع والديانات السماوية والوضـعية ومل يعـرف   وعلى امتداد التاريخ، فعاشت فيها مجي
وبنص العهد الذي قطعه رسول اهللا صلى اهللا عليه .. تاريخ املسلمني حرباً دينية لإلكراه على االعتقاد

  :وسلم لعموم النصارى
أن أمحي جانبهم، وأذب عنهم وعن كنائسهم وبيعهم وبيوت صلوام ومواضع الرهبان ومـواطن  "

.. وأن أحرس دينهم وملتهم أين كانوا مبا أحفظ به نفسي وخاصيت وأهل اإلسالم من مليت.. السياح
ألين أعطيتهم عهد اهللا على أن هلم ما للمسلمني، وعليهم ما على املسلمني، وعلى املسـلمني مـا   

  )٤..."(حىت يكونوا للمسلمني شركاء فيما هلم وفيما عليهم.. عليهم
...  احلضارة الغربية ومؤسساا الدينية والسياسية ال يعترفون بـاآلخر لكن غري املسلمني وخاصة يف 

  .أي آخر وخاصة إذا كان هذا اآلخر هو اإلسالم واملسلمني
... إن احلضارة الغربية بشهادة العلماء املنصفني من أبنائها تتمحور حول ذاا، وال تعترف باآلخرين

  ):م٢٠٠٤ ١٩١٥" (مكسيم رودنسون"وبعبارة املستشرق الفرنسي 
هـي التمركـز   .. فإن الظاهرة اليت لعبت الدور األكرب يف حتديد طبيعة النظرة األوروبية إىل الشرق"

حول الذات، وهي صفة طبيعية يف األوروبيني، كانت موجودة دائماً، ولكنها اختذت اآلن يف ظـل  
  )٥"(اإلمربيالية األوروبية صبغة تتسم باالزدراء الواضح لآلخرين

والديانات .. والشرائع... ن إنكار املؤسسات الدينية الغربية لإلسالم الذي يعترف بكل الكتبأما ع 
وأن يكون القرآن وحياً .. فيكفي أا ال تزال حىت هذه اللحظات تنكر أن يكون اإلسالم ديناً مساوياً

حود واإلنكـار  وأن يكون رسول اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم نبياً ورسوالً، وهي بذلك اجل.. إهلياً
  !تؤسس هلذه االفتراءات اليت توالت وتتواىل على اإلسالم منذ ظهوره وحىت هذه اللحظات
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أكتوبر  ٢٩، ٢٨مؤمتر للحوار اإلسالمي املسيحي، يف " شرياتون املطار"لقد عقد بالقاهرة يف فندق 
لفاتيكـان القـس   ورأى فيه مندوب ا" البيان اخلتامي"وملا جاءت حلظة التوقيع على .. م٢٠٠١سنة 

.. الـديانات السـماوية  : "خالد أكشه ومندوب جملس الكنائس العاملي الدكتور طارق متري عبارة
وال بـالقيم  .. إننا ال نعترف باإلسالم ديناً مساويـاً : رفضا التوقيع على البيان وقاال" والقيم الربانية

  !!اإلسالمية قيماً ربانية
مع .. عن جدوى اجللوس معاً: وكان مشاركاً يف احلوار وساعتها تساءل الدكتور يوسف القرضاوي

  )٦!(عدم االعتراف املتبادل، والقبول املتبادل؟
والديين االعتراف باآلخر اإلسالمي الذي .. يرفض الغرب احلضاري.. وحىت هذه اللحظات.. وهكذا

  ...يعترف بكل ألوان اآلخرين
ارخيية الشاهدة على أن ما نواجهه حنن املسلمني تلك إشارات جمرد إشارات لبعض الوقائع واحلقائق الت

.. وال منفردة.. ليست أحداثاً عارضة... من إهانات غربية موجهة إىل مقدسات اإلسالم واملسلمني
بوالندس "نشرته صحيفة " كاريكاتورياً"وأن القضية ليست رمساً .. وال حديثة الوقوع.. وال معزولة

وتناقلته عنها بعد ذلك، العديد مـن الصـحف   .. م٢٠٠٥نة سبتمرب س ٣٠الدامناركية يف " بوسنت
وإمنا حنن أمام موقف معاد ملقدسـات  !!.. وطبعته على القمصان وارتدته دوائر صليبية.. األوروبية
  !وله تاريخ.. وثابت.. قدمي.. اإلسالم

  لكنهم ليسوا سواًء
وأن عداءه لإلسالم ليس .. واحداًوإذا كنا قد أشرنا يف بداية هذه الدراسة إىل أن الغرب ليس موقفاً 

واإلعالميـة،  .. والسياسية.. وأن املشكلة هي مع مشروع اهليمنة الغريب، ومؤسساته الدينية.. شامالً
فيكفي، للربهنة على .. وأن هناك من علماء الغرب ومفكريه من أنصفوا اإلسالم إنصافاً متميزاً وممتازاً

أوالها تعترف بافتراء الغرب على اإلسالم، وجحوده .. ةهذه احلقيقة، أن نقدم ثالث شهادات غربي
له وإنكاره إياه، وثانيتها تنصف القرآن الكرمي، ورسول اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم وهي ترد على 

  .وثالثتها تضع اإلسالم يف املكانة العليا اليت ال تدانيها مكانة بني الديانات.. افتراءات الغربيني
وهو أحد أعمـدة الثقافـة   ) م١٩٩٥ ١٩١٠" (جاك بريك"الفرنسي احلجة لقد كتب املستشرق  ١

  :كتب يقول عن موقف الغرب من اإلسالم.. الفرنسية األوروبية
الذي هو آخر الديانات السماوية الثالث، والذي يدين به أزيد من مليـار نسـمة يف   " إن اإلسالم"

قد ظـل،  .. حىت من ناحية القيم واملفاهيمالعامل، والذي هو قريب من الغرب جغرافياً، وتارخيياً، و
واملبعد .. واملنكر األبدي.. ابن العم اهول، واألخ املرفوض: ويظل حىت هذه الساعة، بالنسبة للغرب

  )٧"!!(واملشتبه فيه األبدي.. واملتهم األبدي.. األبدي
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والذي .. واألوروبية وهو أحد أعمدة الثقافة اإلجنليزية" مونتجمري وات"وكتب العامل اإلجنليزي  ٢
وصدق .. أنفق من عمره أكثر من ثلث قرن يف دراسة اإلسالم كتب يقول عن صدق القرآن الكرمي

  :رداً على افتراءات األوروبيني: رسول اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم
إن القرآن ليس بأي حال من األحوال كالم حممد، وال هو نتاج تفكريه، وإمنا هو كالم اهللا وحده، "

وقصد به خماطبة حممد ومعاصريه، ومن هنا فإن حممداً ليس أكثر من رسول اختاره اهللا حلمل هـذه  
  .الرسالة، إىل أهل مكة أوالً، مث لكل العرب، ومن هنا فهو قرآن عريب مبني

  ..إنين أعتقد أن القرآن، مبعىن من املعاين، صادر عن اهللا وبالتايل فهو وحي
.. إن كلمات اهللا ليست نتيجة أي تفكري واع منـه : عندما يقول إننا نؤمن بصدق حممد وإخالصه

  :ورمبا كانت املالمح األساسية للوحي ميكن اختصارها يف العناصر الثالثة اآلتية
  .أن الكلمات املرتلة على حممد كانت حتضر يف عقله الواعي ١
  .وأن تفكريه الشخصي مل يكن له دور يف ذلك ٢
  .ملك فؤاده أن هذه الكلمات هي من عند اهللاوأن يقيناً جازماً كان يت ٣

لقد وجد حممد الكلمات، أو احملتوى الشفهي حاضراً يف وعيه، فلما متت كتابته شكَّل النص القرآين 
الذي بني أيدينا، وكان حممد واعياً متاماً بأنه ال دخل لتفكريه الواعي يف هذه الرسالة القرآنيـة الـيت   

عتقد أنه ميكنه أن يفصل بني هذه الرسالة القرآنية وبني تفكريه الواعي، تصله، وبتعبري آخر فقد كان ي
إنه ال ينبغي النظر إليـه  .. األمر الذي يعين أن القرآن مل يكن بأية حال من األحوال نتاج تفكري حممد

  .باعتباره نتاج عبقرية بشرية
 يتلق وحياً، وعن األفكـار  ويف احلوار مع اإلسالم، جيب أن يتخلى املسيحيون عن فكرة أن حممداً مل

وإذا مل يكن حممد هو الذي رتب القرآن بناء على وحي نزل عليه، فمـن الصـعب أن   ... الشبيهة
ومن هنا .. أو أي مسلم آخر يقوم ذا العمل) م٦٦٥ ٦١١ه ٤٥ه .ق ١١" (زيد بن ثابت"نتصور 

والقرآن كان يسـجل  .. سهفإن كثرياً من السور قد اختذت شكلها الذي هي عليه منذ أيام حممد نف
  .فور نزوله

وعندما حتدى حممد أعداءه بأن يأتوا بسورة من مثل السور اليت أوحيت إليه، كان من املفترض أم 
لن يستطيعوا مواجهة التحدي، ألن السور اليت تالها حممد هي من عند اهللا، وما كـان لبشـر أن   

تعين عالمة على القدرة " آية"ة أيضاً أن كلمة وليس من شك يف أنه ليس من قبيل الصدف. يتحدى اهللا
  )٨".(اإلهلية، وتعين أيضاً فقرة من الوحي

  :فلقد كتبت تقول" سيجريد هونكة"أما املستشرقة األملانية الدكتورة  ٣
نقوهلا بال حتيـز، ودون أن  . إن اإلسالم هو وال شك أعظم ديانة على ظهر األرض مساحة وإنصافاً"

ة أن تلطخه بالسواد، وإذا ما حنينا هذه املغالطات التارخيية اآلمثـة يف حقـه،   نسمح لألحكام الظامل
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واجلهل البحت به، فإن علينا أن نتقبل هذا الشريك والصديق، مع ضمان حقه يف أن يكـون كمـا   
  )٩..."(هو

.. هكذا شهد ويشهد كثري من علماء الغرب، فينصفون اإلسالم إنصافاً جيب أن يتعلم منه املسلمون
  !يتسلحوا به يف احلوار مع املفترين من الغربيني على اإلسالمو

  ...وبعد
  ..إا إذن معركة هلا تاريخ

بل .. وأمهيته.. فإن هذا الغضب مع مشروعيته.. وإذا كانت اجلماهري تغضب عندما تهان مقدساا
  .إلسالموليس هو العالج للمرض املستكن يف الثقافة الغربية جتاه ا.. ووجوبه ليس هو احلل

  :وإمنا احلل والعالج لدى
وأن تقدم لإلنسان الغريب مشروعاً ".. ترتب العقل اإلسالمي"النخبة الفكرية، اليت جيب عليها أن  ١

والتاريخ لتحرر عقل هذا اإلنسان من خمزون ثقافة .. واحلضارة... فكرياً يعرفه حبقائق اإلسالم الدين
لتراث الغريب عن اإلسالم ومقدسات املسلمني وليكن ذلك الكراهية السوداء املوروث واملستكن يف ا

تعرف حبقيقة اإلسالم، تترجم إىل خمتلف اللغات الغربيـة  " ألف كتاب إسالمي"يف صورة مشروع 
  .احلية واملهمة

احلوار الذي جيب .. وأيضاً من خالل احلوار اجلاد مع مؤسسات العلم والفكر والتعليم والثقافة الغربية
... والذي يكشف للغرب من خالل حقائق اإلسالم.. هله القادرين عليه، واملخلصني لهأن نعد له أ

وشهادات املنصفني من علماء الغرب عن األكاذيب واألغاليط واألخطاء اليت تراكمت يف التـراث  
نستطيع أن نفتح " وشهد شاهد من أهلها: "فبمنهاج... الغريب والثقافة الغربية عن اإلسالم واملسلمني

واملعاصرة علـى  .. واحلديثة.. ون الغربيني على حقائق اإلسالم، وعلى االفتراءات الغربية التارخييةعي
  ..اإلسالم

ويكـون  .. وبذلك وحده حناصر اجلهود املنظمة ملؤسسات اهليمنة الغربية يف االفتراء على اإلسـالم 
  ".العرض"وليس الوقوف فقط عند "... للمرض"العالج 

اكمة يف ديار اإلسالم اليت جيب عليها أن تسعى يف اجلمعية العامة لألمم املتحـدة  ولدى النخبة احل ٢
وللشعوب فيها أغلبية مضمونة الستصدار قرار ملزم يوافق عليه جملس األمن الدويل باحترام مجيـع  

  .املقدسات الدينية، لكل األديان اليت تؤمن ا األمم والشعوب
وذلك بتحرير ديار اإلسالم من "... ترتب البيت اإلسالمي" كما جيب على هذه النخبة احلاكمة أن

وحترير البحار واحمليطات يف عـامل  .. القواعد العسكرية الغربية اليت تنتقص سيادتنا وحريتنا وكرامتنا
فبدون .. وحترير ثروات العامل اإلسالمي من النهب االستعماري الغريب.. اإلسالم من األساطيل الغربية
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اليت متلكها األمة اإلسالمية لن حيترمنا " أوراق الضغط"وتعظيم إمكانات و" اإلسالميترتيب البيت "
  .اآلخرون بأي حال من األحوال

@@@  
  "..احلل والدواء"وهذا هو ".. والداء.. املشكلة"تلك هي 

 ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آناء الليل وهم يسجدون :  وصدق اهللا العظيم
يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكـر ويسـارعون يف اخلـريات      ١١٣

آل (   ١١٥وما يفعلوا من خري فلن يكفروه واهللا علـيم بـاملتقني      ١١٤وأولئك من الصاحلني  
سرة مث ،  إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا فسينفقوا مث تكون عليهم ح)عمران

على اهللا الكذب " ،  ومن أظلم ممن افترى)األنفال(   ٣٦جهنم حيشرون  " يغلبون والذين كفروا إىل
يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متم ) ٧(إىل اإلسالم واهللا ال يهدي القوم الظاملني " وهو يدعى

ق ليظهره على الدين كله ولو ودين احل" هو الذي أرسل رسوله باهلدى) ٨(نوره ولو كره الكافرون 
  أنتهى).  الصف)  (٩(كره املشركون 

  اهلوامش
  .م٢٠٠١-١١-٢٥يف ) وطين(صحيفة ) ١(
  .١٦ ١٤، ٣ ١: ٧وإصحاح . ٥٦، ٥٥، ٥٣ ٥٠: ٢٣سفر التثنية، إصحاح ) ٢(
، وما بعدها ترمجة حسـن  ١٣٣ص ) الديانة اليهودية وموقفها من غري اليهود(إسرائيل شاحاك ) ٣(

  .م١٩٩٤طبعة القاهرة دار سينا، سنة . خضر
حممد . د: حتقيق. وما بعدها ١١ص ) جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة) (٤(

  .م١٩٥٦محيد اهللا احليدرأبادي، طبعة القاهرة، سنة 
، ٦٥، ٦٤ص ) بني افتراء اجلهالء وإنصاف العلمـاء : اإلسالم يف عيون غربية(حممد عمارة . د) ٥(

  .م٢٠٠٥طبعة دار الشروق، القاهرة، سنة 
نوفمرب  ٦القاهرة يف " عقيديت"م، وصحيفة ٢٠٠١نوفمرب سنة  ٥القاهرة يف ) األسبوع(صحيفة ) ٦(

  .م٢٠٠١نوفمرب سنة  ١٦مكة املكرمة، يف " العامل اإلسالمي"، وصحيفة ٢٠٠١سنة 
العرب واإلسالم يف "ول م، مع حسونة املصباحي، ح١٩٩٥-٦-٢٧من حديث جاك بريك يف ) ٧(

  .م٢٠٠٠-١١-١لندن يف ) الشرق األوسط(، صحيفة "نظر املستشرق الفرنسي جاك بريك
 ٥٢، ٢٠٦، ٣٩، ١٠٦، ٣٦، ٣٥ص ) اإلسالم واملسيحية يف العامل املعاصر(مونتجمري وات ) ٨(

رة عبدالرمحن عبداهللا الشيخ، طبعة القاه. د: ، ترمجة٨٣، ١٣١، ٦٣، ١٢٨، ٦١، ٢٣، ٧١، ٥٤
  .م٢٠٠١مكتبة األسرة سنة 

  .١٠١ص ) اهللا ليس كذلك(سيجريد هونكه ) ٩(
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======================  
 صورة اإلسالم يف اخلطاب الغريب

  صورة اإلسالم يف اخلطاب الغريب
)١ (  
  (* حممد عمارة.د

ـ " صورة اإلسالم"يف احلديث عن  ذا وأمته وحضارته يف اخلطاب الغريب، البد من التقدمي بني يدي ه
  :احلديث بعدد من املقدمات

واحدة، ألن الغرب ليس كتلة واحدة صماء، ومن مث فإننا لسنا بإزاء " صورة"أننا لسنا بإزاء : أوالها
  .خطاب غريب واحد فيما يتعلق باإلسالم

وهذا املوقف الذي مييز بني القوى والتيارات وألوان اخلطاب، عن اإلسالم، يف احلضارة الغربية، ليس 
يقتضيها البحث عن األصدقاء، لتجنب تكثري األعـداء، ولكـن ضـرورة    " ضرورة مصلحية"جمرد 

  .الذي يعلمنا إياه ويفرضه علينا القرآن الكرمي" العدل"مشروعة ومطلوبة، وهو موقف نابع من 
وحنن نقول للذين يسطحون أيضاً القضايا العميقة، ويبسطون األمور املعقدة واملركبة، عندما يرددون 

ولكن اإلسالم ال يضع كل عامل الكفر يف سلة واحـدة،  : نقول هلم".. إن الكفر ملة واحدة: "رةعبا
بـل إن اإلسـالم مل يضـع    ... وال يف مرتبة واحدة، وإمنا ميز اإلسالم بني املشركني وبني الكتابيني

ينقصوا املسلمني شيئاً  املشركني مجيعاً يف سلة واحدة، وإمنا ميز بني احملاربني منهم واملعاهدين الذين مل
من العهود اليت تعاهدوا معهم عليها، فدعا إىل قتال املقاتلني من املشركني، ودعا إىل الوفاء بعهـود  

بل ميز اإلسالم بني شرك اجلاحد للحق الذي يعرفه وشرك اجلاهل، فإذا اسـتجار  ... املعاهدين منهم
ه، وتقدمي املعرفة إليه، مث إيصاله آمناً إىل مأمنه، هذا املشرك الباحث عن املعرفة، فعلى املسلمني إجارت

يسمع كالم اهللا مث أبلغـه  " وتركه لضمريه، دومنا إكراه وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت
  ).التوبة) (٦(مأمنه ذلك بأم قوم ال يعلمون 

وتعاىل، وبـني املشـركني   بل لقد ميز اإلسالم بني الدهريني، الذين استبدلوا الدهر باخلالق، سبحانه 
الذين مل جيحدوا وجود اخلالق وخلقه للخلق، لكنهم أشركوا مع اخلالق الوسائط اليت زعمـوا أـا   

وحتدثت آيات القرآن الكرمي عن هذا التنوع يف أصناف املشركني، فصـاغت  !... تقرم إليه زلفى
  .اآلخرين املنهاج العلمي يف دراسة الواقع، واملوقف العادل يف التعامل مع

وكذلك صنع املنهاج اإلسالمي يف التعامل مع الكتابيني، فميز بني اليهود الذين هم أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا وبني النصارى الذين هم أقرب مودة للمؤمنني مث هو مل يضع مجيع النصـارى يف سـلة   

عليه السالم، وإذا مسعوا ما الذين يتعبدون على شريعة عيسى "واحدة، وإمنا ميز بني املوحدين منهم 
ميز اإلسالم بـني هـؤالء   ... ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق{ أُنزل إىل الرسول 

النصارى، وبني النصارى الذين عبدوا املسيح وأمه واألحبار والرهبان من دون اهللا، فوصفوا يف القرآن 
  .بصفات الكفر، بل وبالشرك أيضاً
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فمع حديثـه عـن عـداوم األشـد     ... هاج القرآين مع فصائل ومذاهب اليهودوكذلك صنع املن
للمؤمنني، جند القرآن يبلغ قمة العدل عندما يقول إم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 

يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ويأمرون باملعروف وينهون عـن   ١١٣آيات اهللا آناء الليل وهم يسجدون 
وما يفعلوا من خري فلن يكفروه واهللا عليم  ١١٤سارعون يف اخلريات وأولئك من الصاحلني املنكر وي
، بينما منهم الذين ال يتناهون عن منكر فعلوه لعن الذين كفروا من بـين  )آل عمران( ١١٥باملتقني 

 كانوا ال يتنـاهون  ٧٨بن مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون \لسان داوود وعيسى " إسرائيل على
  ).املائدة( ٧٩عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون 

" من"ويؤكد القرآن الكرمي هذا املنهاج العادل يف التعامل مع اآلخر الكتايب عندما يستخدم التبعيض 
، وعندما يتحدث عـن  )١١٣:آل عمران(من أهل الكتاب : للتمييز بني فرقائهم ومذاهبهم، فيقول

، دومنا إطـالق أو  )١٠٩:البقرة(، أو كثري من أهل الكتاب )٦٩:آل عمران(طائفة من أهل الكتاب 
  .تعميم

ومع اشتراك الفرس والروم يوم ظهر اإلسالم يف التجرب والظلم واهليمنة واالستعمار، وإعالن اإلسالم 
عن سعيه لتحرير األرض من استعمارهم وحترير الضمائر من جتربهم وإكراههم، إال أن اإلسـالم مل  

) الفرس(وبني اوس ) الروم(ن الطاغوتني الفرس والروم فميز القرآن بني الكتابيني منهم يسو بني هذي
عندما حتدث عن حزن املسلمني لتغلب الفرس على الروم، وفرحهم يوم يأذن اهللا بانتصـار الـروم   

يف أدىن األرض وهم من بعـد غلبـهم   ) ٢(غلبت الروم ) ١" (اجلم: النصارى على الفرس اوس
بنصر اهللا ينصر من ) ٤(يف بضع سنني هللا األمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املؤمنون ) ٣(ون سيغلب

  ).الروم) (٥(يشاء وهو العزيز الرحيم 
  صورة اإلسالم يف اخلطاب الغريب 

  حممد عمارة .د
 يف إطار قوى التجرب واهليمنة هناك أيضاً فروق، ال يغفلها منهاج اإلسالم يف رؤيـة اآلخـرين، ويف  

ولقد ميز فقهاء اإلسالم وفالسفته انطالقاً من هذا املنـهاج القـرآين   .. العالقات مع هؤالء اآلخرين
وهناك كفر جهل .. فهناك كفر جحود للحق الذي عرفه اجلاحدون.. ميزوا أصناف الكفر ودرجاته

هة، ودون إقامة أو بلغته مشو.. وكفر من مل تبلغه الدعوة.. وهناك كفر من بلغته الدعوة.. وتقصري
 -ه ٥٠٥ ٤٥٠(ويف ذلك يقول حجة اإلسالم أبوحامد الغزايل .. احلجة عليها وإزالة الشبهات عنها

إن أكثر نصارى الروم والترك يف هذا الزمان تشملهم الرمحة إن شاء اهللا تعاىل، ): "م١١١١ ١٠٥٨
  :ة أصنافأعين الذين هم يف أقاصي الروم والترك، ومل تبلغهم الدعوة، فإم ثالث

  .، أصالً، فهم معذورون{صنف مل يبلغهم اسم حممد 
وصنف بلغهم امسه ونعته وما ظهر عليه من املعجزات، وهم ااورون لبالد اإلسالم واملخالطون هلم، 

  .وهم الكفار امللحدون



 ٦١٣

ا ، ومل يبلغهم نعته وصفته، بل مسعوا أيضاً منذ الصب{وصنف ثالث بني الدرجتني، بلغهم اسم حممد 
بعثه اهللا، حتدى ) ١(أن كذاباً متلبساً امسه حممداً ادعى النبوة، كما مسع صبياننا أن كذاباً يقال له املقفع

، فإم مع أـم  "الذين مل يبلغهم اسم الرسول"بالنبوة كاذباً، فهؤالء عندي يف معىن الصنف األول 
  )٢".(طلبمسعوا امسه، مسعوا ضد أوصافه، وهذا ال حيرك داعية النظر يف ال

كفـر  "وقالوا بوجود ".. لكفر االعتقاد"الذي هو مغاير " كفر النعمة"بل حتدث الفقهاء أيضاً، عن 
... ، الذي قد يكون لديه تأويل حىت ولو كان فاسداً"القائل"دون كفر " املقولة"وبكفر ".. دون كفر

الذين يبسطون أمور  كما يصنع.. فلم يضعوا كل ألوان الكفر يف سلة واحدة، وال يف فسطاط واحد
  .التعامل مع اآلخرين

ولقد وضع علماء مدرسة اإلحياء والتجديد احلديثة، يف بالدنا، وقادة التحرر الوطين، الذين انطلقوا 
وضـعوا هـذا   ... عن هذا املنهاج اإلسالمي، لتحرير بالدنا من الغزوة االستعمارية الغربية احلديثة

اآلخر يف سلة واحدة يف املمارسة والتطبيق، وهم يتعاملون مـع  املنهاج اإلسالمي الذي ال يضع كل 
  .االستعمار الغريب لعامل اإلسالم، ومع اخلطاب الغريب الذي كان ميهد ويربر هلذا االستعمار

حتدث عن هـذا املنـهاج يف املقـال    ) م١٨٩٧ ١٨٣٨ -ه١٣١٤ ١٢٥٤(فجمال الدين األفغاين 
لسان حال مجعية العروة الوثقى ) م١٨٨٣ه ١٣٠٠سنة (صدرت اليت " العروة الوثقى"االفتتاحي لة 

اليت تكونت عقودها وخالياها يف الشرق اإلسالمي وذلك عندما حتدث عن حتالف هذه اجلمعية مع 
وملا كانت بدايتهم تستدعي مساعدة مـن  : "فقال.. األحرار األوروبيني يف البالد االستعمارية ذاا

أن يعقدوا الروابط األكيدة مع الذين يتململون من مصام، وحيبـون   يضارعهم يف مثل حاهلم، رأوا
  ).٣"(العدالة العامة، وحيامون عنها من أهل أوروبا

 ١٢٩١(فوجدنا مصطفى كامل باشـا  .. ولقد سارت احلركات الوطنية يف بالدنا على هذا املنهاج
ي، وداعيـة اجلامعـة   ، باعث الوطنية املصرية ضد االحتالل اإلجنليز)م١٩٠٨ ١٨٧٤ -ه ١٣٢٦

اإلسالمية، وزعيم احلزب الوطين يتحالف مع القوى احلرة والليربالية يف فرنسا، وأوروبا، بل ويراهن 
على التناقضات بني االستعمار الفرنسي، واالستعمار اإلجنليزي يف جلب التأييد إلجالء اإلجنليز عـن  

  .مصر
 ١٢٨٤(زب الوطين مبصر حممد بك فريد وعلى درب مصطفى كامل باشا، سار خليفته يف زعامة احل

الذي مل يكتف بالتحالف مع الدولة العثمانية، واحلركـات الوطنيـة   ) م١٩١٩ ١٨٦٨ -ه ١٣٣٨
اإلسالمية، وإمنا حتالف أيضاً مع االشتراكيني األوروبيني وشارك يف املؤمترات اليت عقدوها، بل وراهن 

  .ا امليدانعلى التناقضات بني األملان وبني اإلجنليز يف هذ
وعلى الدرب نفسه سارت حركات التحرر الوطين املعاصرة يف بالدنا، عندما استفاد كثري منها مـن  
التناقضات اليت قامت إبان احلرب الباردة بني املعسكر االشتراكي واملعسكر الرأمسايل، سواء أكانـت  

  .الدولية أم يف دعم قضايانا باحملافل.. أم التصنيع.. هذه االستفادة يف التسليح
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.. ذلك هو املنهاج اإلسالمي يف النظر إىل اآلخر كل آخر ويف التعامل معه، ومع اخلطاب الصادر عنه
  .ليسوا سواء هو عنوان املنهاج اإلسالمي يف هذا املقام: فالبالغ القرآين القائل

  اهلوامش
ـ ) م٧٥٩ ٧٢٤ه ١٤٢ ١٠٦(اإلشارة إىل عبداهللا بن املقفع ) ١( ياً مزدكيـاً  كان يف األصل جموس

  .وقتل بتهمة الزندقة.. فأسلم، وألف وترجم يف الفلسفة
  .م١٩٠٧طبعة القاهرة سنة  ٢٣ص) فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة) (٢(
  .م١٩٨١طبعة بريوت سنة . حممد عمارة.د: دراسة وحتقيق ٣٤٢ص ٢ج) األعمال الكاملة) (٣(

  صورة اإلسالم يف اخلطاب الغريب 
  حممد عمارة .د

أشرنا إىل املقدمة األوىل، اليت تؤكد أن الغـرب  .. يف احلديث عن صورة اإلسالم يف اخلطاب الغريب
  .وأن خطابه من مث ليس واحداً... ليس واحداً

" مقوالت نظرية"فهي أن اخلطاب الغريب عن اإلسالم وأمته وحضارته، ليس جمرد : أما املقدمة الثانية
إمنا هو بناء فكري مركب، منا عرب تاريخ االحتكاك العنيف بني أو تعبريات عن صور ذهنية جمردة، و

الغرب والشرق، ال ليقف عند أفكار املفكرين وكتابات الكاتبني ونظريات املنظِّرين، وإمنا ليكـون  
فهو خطـاب  .. التربير املسوغ هليمنة الغرب على الشرق، واحتالل أرضه، وب ما فيها من ثروات

وهذا اخلطاب .. ال أخالقية، جتسدها اإلمربيالية واالستعمار يف أرض الواقع تربيري لتسويغ ممارسات
الغريب عن اإلسالم وأمته وحضارته، تتوجه به الدوائر االستعمارية الغربية إىل العقل الشرقي، لتغريب 
عقول شرحية من خنب مفكرينا ومثقفينا، الذين يتبنون هذه الصورة الغريبة عن اإلسالم وحضـارته،  

على النحو الذي حتـدث  .. صبحون بيننا عمالء حضاريني للغرب، يبشرون بالتبعية للمركز الغريبفي
إن املقلدين لتمدن األمم األخرى ليسوا أرباب تلك العلوم اليت : "عنه مجال الدين األفغاين عندما قال

، يكونون فيها منافذ ولقد علمتنا التجارب أن املقلدين من كل أمة، املنتحلني أطوار غريها... ينقلوا
لتطرق األعداء إليها، وطالئع جليوش الغالبني وأرباب الغارات، ميهدون هلم السبيل، ويفتحون هلـم  

  ).١"(األبواب، مث يثبتون أقدامهم
كما يتوجه الغرب االستعماري ذه الصورة اليت صنعها ويصنعها لإلسالم وحضارته إىل شعوبه هو، 

اين االستعماري ضد الشعوب اليت يستعمرها، وكي خييف شعوبه من كي يربر أمامها سلوكه العدو
  .والقتالية ضد اإلسالم وعامله.. اإلسالم، فيجرها إىل التضحية يف معاركه الفكرية

وأستراليا غدا املسلمون .. وأمريكا.. وبعد منو الوجود اإلسالمي يف اتمعات الغربية بأوروبا.. واآلن
ناة مضاعفة من آثار ذلك اخلطاب، حىت لقد أصبحوا حمرومني من مميـزات  يف تلك البالد يعانون معا

الليربالية الغربية، وامتيازات احلريات واحلقوق املدنية، وغدوا متهمني رد أم مسلمون، وحمرومني 
بأدلـة  "من أبسط ثوابت وضوابط وشروط العدالة يف احملاكمات أمام القضاء إذ حياكمون ويدانون 

بل وغدوا ضحايا اعتداءات وإيذاءات مادية ومعنوية، زادت يف أمريكا !! علمون عنها شيئاًال ي" سرية
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عما كانت عليه قبل هذه القارعة كمـا  % ١٧٠٠م، أكثر من ٢٠٠١سبتمرب سنة  ١١بعد قارعة 
حىت يوشك اخلطاب الغـريب، واملمارسـات   ).. ٢(رصدت ذلك منظمات أمريكية حلقوق اإلنسان

الـيت  " حماكم التفتـيش "ملسلمني رد أم مسلمون يف دورة جديدة من دورات الغربية أن تدخل ا
ه ٨٩٧(، واقتالع اإلسالم مـن األنـدلس   "غرناطة"نصبها الغرب لإلسالم واملسلمني عقب سقوط 

  )!.م١٤٩٢
ولسنا بإزاء جمرد أفكار .. فنحن إذن بإزاء خطاب غريب عن اإلسالم، له آثار كارثية يف أرض الواقع

  .ة وصور ذهنية سلبية عن اإلسالمنظري
@@@  

، اليت ال تعترف باآلخر غري الغريب الديين منه والثقايف "املركزية الغربية"هي أن نزعة : واملقدمة الثالثة
واحلضاري بل وال تعترف بالغريب األبيض إذا كان مسلماً، كما هو حاهلا إزاء األوروبيني املسلمني يف 

تلعب " الرتعة املركزية الغربية"إن هذه ... وتركيا.. ومقدونيا.. وكوسوفا ..ألبانيا والبوسنة والسنجق
دوراً حمورياً وكبرياً يف تراكم ثقافة هذا اخلطاب الغريب عن اآلخر اإلسالمي، فعدم االعتراف باآلخر 

اف ، فإن عدم االعتر"كأمر واقع"وحىت إذا كان هناك اعتراف باآلخر !.. فيه التربير إللغاء هذا اآلخر
بشرعيته ومشروعيته وحقه يف الوجود املتميز واملستقل، يذكي دائماً وأبداً السعي إىل إلغائه وطـي  

فالغرب الليربايل الرأمسايل ظل ألكثر من سبعني عامـاً يعتـرف بالشـمولية    ... صفحته من الوجود
ـ "كأمر واقع"الشيوعية  ود املسـتقل  ، ولكنه مل يعترف أبداً بشرعيتها ومشروعيتها وحقها يف الوج

ولذلك، ظل موقفه الدائم منها موقف الساعي إىل إسقاطها وطي صفحتها من الوجـود،  .. واملتميز
  "!.اية التاريخ"وعندما حتقق له ذلك اعترب هذا االنتصار 

ولقد لعبت هذه الرتعة املركزية نزعة عدم االعتراف بشرعية ومشروعية الوجود احلـر واملسـتقل   
الدور احملوري يف التعبئة الفكرية واملادية إللغاء وجود هذا اآلخر، ولتربير وراثة  واملتميز لآلخر لعبت

  !!.ما يف حوزته من أوطان وثروات
هذه بالنظريـات العلميـة الزائفـة، مثـل     " نزعته املركزية"بل لقد استعان الغرب يف سبيل تأكيد 

ياء، وأن البقاء لألقوى، ألن األقوى ، اليت زعمت أن الصراع هو قانون العالقة بني األح"الداروينية"
فانطلق الغرب االستعماري من هذا الزيف لتربير إلغائه لثقافات وحضارات األمـم  ... هو األصلح

فلها الفناء، وله وحده ... والشعوب اليت ابتليت باستعماره لبالدها، حبجة أا الضعيفة، وأنه األقوى
علـم  "لزيف الغريب، بلـور الغـرب علمـاً مسـاه     ويف سبيل تكريس هذا ا!... وحلضارته البقاء

اليت هي يف عرف الغرب اتمعات " اتمعات البدائية"اخلاص بدراسات " األنثروبولوجيا االجتماعية
فلها اإلبادة، وله البقاء حبكم .. وهو األقوى.. وهي الضعيفة.. وهو املتقدم.. فهي بدائية.. غري الغربية

  !.وإىل شعوبنا أيضاً.. إىل شعوبه" خبطابه"والذي توجه "!!.. علماً" هذا الزيف الذي جعله الغرب
  اهلوامش

  .م١٩٩٨طبعة القاهرة سنة . حممد عمارة.د: ، دراسة وحتقيق١٩٧ ١٩٥ص) األعمال الكاملة) (١(
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يف التقرير السنوي ملكتب التحقيقات الفيدرالية بالواليات املتحدة األمريكية أن االعتداءات على ) ٢(
جرميـة، أي   ٢٠٠٠م إىل ٢٠٠١حالة، وارتفعت سنة  ٢٨م ٢٠٠٠لمني يف أمريكا كانت سنة املس

ويف تقرير املنظمة األمريكية ... م٢٠٠٢-١١-٢٧يف : القاهرة" األهرام"، صحيفة %١٦٠٠بنسبة 
  .حلقوق اإلنسان

  صورة اإلسالم يف اخلطاب الغريب 
  حممد عمارة .د
   

  إرادة الصمود
  :بإزاء عدد من اخليارات" سالكابو"وحنن أمام هذا 

وهو خيار بائس، ينسى أصحابه أننا لسنا .. خيار االستسالم، يأساً وقنوطاً من روح اهللا ونصره: أوهلا
من دورات التـدافع  " دورة"بإزاء شيء جديد غري مسبوق يف تاريخ اإلسالم واملسلمني، وإمنا أمام 

أشد قسوة منها، فكـان تـاريخ الشـرق     والصراع، واجهت أمتنا أسوأ منها، وتعاملت مع ما هو
وحىت اإلمرباطوريات الغربيـة  .. من الرومان.. اإلسالمي، دائماً وأبداً، مقربة الغزاة واإلمرباطوريات

  .احلديثة
وذلك فضالً عن أن هذا اليأس الذي ال يقرأ أهله وال يعون سنن التاريخ خيرجهم والعياذ بـاهللا مـن   

  ).يوسف) (٨٧(إنه ال ييأس من روح اهللا إال القوم الكافرون   :حظرية اإلميان حبقيقة اإلسالم
وهو خيار حيرم قضايانا العادلة من أصدقاء كثريين حىت "... العنف العشوائي"هو خيار : واخليار الثاين

... فضالً عن أنه يسيء إىل حقيقة اجلهاد اإلسالمي... يف إطار الشعوب الغربية وتيارات الفكر الغريب
عدم جدواه أمام شراسة التحديات اليت تواجهها أمتنا يف هذا املنعطف مـن منعطفـات    ناهيكم عن

" العنف العشـوائي "بل لرمبا أعطى هذا ... املواجهة بني الفرعونية والقارونية األمريكية وبني اإلسالم
  .بعض الذرائع هلذه الفرعونية كي تستر بعضاً من مقاصدها الكاحلة واستبدادها القبيح

  .فهو خيار املقاومة اإلسالمية هلذه التحديات الغربية باملعىن الشامل للمقاومة: يار الثالثأما اخل
، اليت هي املعيار احلقيقي والفارق اجلوهري بـني  "إرادة الصمود"ونقطة البداية يف هذه املقاومة هي 

عـن انكسـار    فهناك أمم انكسرت إرادا يف احلروب واملواجهات، فلم يعوضها... النصر واهلزمية
اإلرادة وفرة أسباب القوة املادية كاليابان مثالً وهناك حاالت تتعاظم فيهـا إرادة الصـمود كلمـا    

  .تعاظمت شراسة التحديات واحلالة اإلسالمية منوذج جيد هلذا النوع واحلمد هللا
طـار احلـد   يف إ" البيت العريب واإلسالمي"اليت ترمم وترتب " اإلدارة"تلزمنا " إرادة الصمود"وبعد 

  .األدىن الذي يعظِّم اإلمكانات العقدية والفكرية والبشرية واملادية اهلائلة اليت متلكها أمتنا
.. وهذا االجتماع العريب اإلسالمي على هذا احلد األدىن من التضامن، ليس حملاربة أمريكا والغـرب 

د األدىن من التضامن لتحسني وإمنا نريد هذا احل.. فنحن ال نريد ذلك، وال قبل إلمكاناتنا مبثل ذلك
ولتمكيننا من التدافع، الذي هو حراك يعدل املوازين، ... أوراقنا ومواقع أقدامنا أمام هذه التحديات
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ويغري املواقف، وحيسن األوضاع، ويزيل اخللل الفاحش، ويكثِّر األصدقاء، ويقلل األعداء، أو حييـد  
ع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه دف\: بعضهم، دون أن يبلغ حد الصراع والقتال

  ).فصلت( ٣٤ويل محيم 
... وليس القتال أو احلرب، مبعنامها اخلاص... إننا نريد املقاومة، مبعناها العام، واجلهاد مبعناه الشامل

ثبتوا، ال تتمنوا لقاء العدو، واسألوا اهللا العافية، فإذا لقيتموهم فـا : "، إذ يقول{وصدق رسول اهللا 
  ).رواه الدارمي" (وأكثروا من ذكر اهللا

وإن حتقيق احلد األدىن من التضامن والتكامل والتكاتف والتساند بني دول وإمكانات العامل اإلسالمي 
بدءاً ببعض الدول احملورية هو اإلعداد واالستعداد الذي حيقق الردع لألعداء فال يطمعون يف أن يبلغ 

ويف ذلك بداية التغيري الجتاه اخلط البياين يف معادلة العالقـة بـني   ... ىالغي والتجرب احلدود القصو
اإلسالم وأمته وحضارته وبني التحديات الشرسة اليت فرضها ويفرضها علينا مشروع اهليمنة الغربيـة  

  .هذه األيام
@@@  

ـ  ... تلك هي جذور املواجهة اليت تعيشها أمتنا اآلن اب وهذه هي حقيقة صورة اإلسـالم يف اخلط
وتبلـغ  . والذي تزيغ منه األبصـار ... وهذا هو املخرج من املأزق الذي يأخذ منا باخلناق... الغريب

  .ويزلزل الكثريين منا زلزاالً شديداً.. القلوب احلناجر
، يـوم  {وعلينا أن نتذكر دائماً وأبداً، أننا إذا قصرت بنا اهلمم عن التأسي بصـحابة رسـول اهللا   

  بنا اهلمم عن التأسي باملماليك أمام التتار األحزاب فحرام أن تقصر
  " الفكر"و" الواقع"اجلدل بني 

  ) ٤(صورة اإلسالم يف اخلطاب الغريب
  النفي الغريب لإلسالم 

  حممد عمارة .د
بالدور احملـوري يف اختـراع   " الرتعة املركزية"ويف املوقف الغريب من اآلخر اإلسالمي تنهض هذه  

ويف إذكاء روح العداء الغريب للحضارة اإلسالمية، ويف التربير حلـروب   الصور الغربية عن اإلسالم،
  .الغرب الفكرية والقتالية ضد عامل اإلسالم وأمته وحضارته

املشـروع  "الذي ينفي " املشروع الغريب"وإذا كانت املواجهة التارخيية واحلديثة واملعاصرة قائمة بني 
حضارته، له جذور عميقة يف تصورات الثقافة الغربية عن ، فإن هذا النفي الغريب لإلسالم و"اإلسالمي

  .اإلسالم، وهذه اجلذور الرافضة والنافية لآلخر اإلسالمي حية وفاعلة بل ونامية حىت هذه اللحظات
م ١٩٧٨سنة " مؤمتر كولورادو"الذي أعلن بلسان الربوتستانت يف " املشروع الكنسي"جند ذلك يف 

بلسان الكاثوليك " املشروع الكنسي"، كما أعلن هذا !كل املسلمنيضرورة اختراق اإلسالم لتنصري 
م، فلما خاب الرجاء غري الصاحل، أجلوا التاريخ إىل سنة ٢٠٠٠ضرورة أن تصبح إفريقيا نصرانية سنة 

فـالريي  "حىت فرنسا العلمانية بلسان رئيسها األسبق " املشروع الكنسي"وتعرب عن هذا !.. م٢٠٢٥
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ما أعلن استحالة قبول تركيا يف االحتاد األورويب، ألا مسـلمة، واالحتـاد   عند" جيسكار ديستان
  "!.ناد مسيحي"األورويب 

الغرب األرثوذكسي، فلقد مارس هذا النفي لإلسالم، باازر واملقابر اجلماعيـة، علـى   " لسان"أما 
لصليبية الغربية على كما متارسه الصهيونية وهي امتداد غريب متحالفة مع ا.. أرض البلقان والشيشان

  !.أرض فلسطني
بل إن كنائس الغرب اليت خانت نصرانيتها ال تستحي عندما تعلن هذا النفـي لإلسـالم، حـىت يف    

مؤمتر احلـوار اإلسـالمي   "ففي !!.. فيها رموز اإلسالم، يف عقر دار اإلسالم" حتاور"املؤمترات اليت 
" مؤمتر العامل اإلسـالمي "جبدة و" لعاملي للحواراملنتدى ا"، الذي عقد بالقاهرة بدعوة من "املسيحي

م رفض ممثل ٢٠٠١أكتوبر سنة  ٢٩، ٢٨يف " شرياتون هليوبولس"والذي انعقدت جلساته يف فندق 
وممثـل  "... خالد أكاش"الفاتيكان، نائب األمني العام للمجلس البابوي للحوار بني األديان، القس 

رفضا التوقيع على البيان اخلتامي للمؤمتر، ألنـه  ".. تريطارق م"الدكتور " جملس الكنائس العاملي"
إن وصـف  : "، وقاال"األديان السماوية الربانية"وضع اإلسالم مع اليهودية والنصرانية، حتت وصف 

  "!!.اإلسالم كدين مساوي ورباين ال يزال حمل خالف مل يحسم بعد
هر يف هذا املؤمتر على هذا املوقف ولقد علق الدكتور يوسف القرضاوي وكان مشاركاً مع شيخ األز

إنين أستغرب من توجس بعض رجال الدين املسيحي من وصف اإلسالم بالربانية والسماوية، : "فقال
وإذا مل ! وإذا كان الفاتيكان والكنائس العاملية التعترف باإلسالم كدين مساوي فلماذا جنتمـع إذن؟ 

  ).١..."(م دين رباين فال داعي للقاء واحلواريقرر رجال الدين املسيحي والفاتيكان بأن اإلسال
، غري السـماوية وغـري   "الديانات الوضعية"، ويصنفونه ضمن "كأمر واقع"إم يعترفون باإلسالم 

الربانية، وذلك لتربير السعي الكنسي الدائب والدائم لتنصري املسلمني، وطي صفحة اإلسـالم مـن   
فتسـعى إىل إلغـائهم، بضـمري    ...  ال تعترف باآلخريناليت" الرتعة املركزية"الوجود انطالقاً من 

  !.مستريح
" املشروع احلضـاري "كذلك جند هذا النفي لآلخر، والرفض ملشروعية وجوده املتميز واملستقل، يف 

" كأمر واقع"وإن اعترف باحلضارات غري العربية .. الغريب، الذي ال يعترف بالتعددية احلضارية العاملية
ب وعوملة منوذجه احلضاري إىل إلغاء هذه التعددية احلضارية، واالنفـراد الغـريب   فهو يسعى بالتغري

كحتمية مزعومة " وصراع الثقافات.. نزعة صدام احلضارات"ويف سبيل ذلك يستخدم .. بالعامل كله
  .لتربير سيادة هذه الرتعة املركزية على النطاق العاملي

خلصوص يكفي أن نشـري إىل كلمـات املستشـرق    وفيما يتعلق بالنفي الغريب لإلسالم على وجه ا
إن اإلسالم، الذي هو آخـر الـديانات   : "اليت يقول فيها) م١٩٩٥ ١٩١٠" (جاك بريك"الفرنسي 

السماوية الثالث، والذي يدين به أكثر من مليار نسمة يف العامل، والذي هو قريـب مـن الغـرب    
قد ظل، ويظل حىت هـذه السـاعة، بالنسـبة     ..جغرافياً، وتارخيياً، وحىت من ناحية القيم واملفاهيم
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.. واملتهم األبـدي .. واملبعد األبدي.. واملنكور األبدي.. ابن العم اهول، واألخ املرفوض: للغرب
  ).٢"(واملشتبه فيه األبدي

هذا الكالم، املعرب وهو اخلبري يف الثقافة الغربية ويف اإلسالم معاً عن نفي الغرب " جاك بريك"لقد قال 
وقدم هذه الصورة لإلسالم يف الثقافـة الغربيـة   .. سالم وحضارته وأمته، كموقف ثابت ودائملإل

وكأنه كان !... بسبع سنوات" ٢٠٠١قارعة سبتمرب سنة "واحلضارة الغربية واملمارسات الغربية، قبل 
 سـنة  ثقافة الكراهية السوداء اليت االت على اإلسالم وأمته وحضارته عقب سبتمرب" طوفان"يصف 
  !.م٢٠٠١

واملشروع السياسي واحلضـاري  .. فنحن أمام موقف ثابت ودائم من قبل املشروع الكنسي الغريب
وهو موقف ينفي اآلخر اإلسالمي، ليربر العدوان االستعماري واهليمنة احلضارية على عامل .. الغريب

  .اإلسالم
  اهلوامش

-١٦مكـة يف  " العامل اإلسالمي"م، وصحيفة ٢٠٠١-١١-٥القاهرة يف " األسبوع"صحيفة ) ١(
  .م٢٠٠١-١١-٦القاهرة يف " عقيديت"م، وصحيفة ٢٠٠١-١١

العرب واإلسالم يف نظر "حسونة املصباحي : انظر. م١٩٩٥-٦-٢٧من حديث جال بريك يف ) ٢(
  .م٢٠٠٠-١١-١لندن يف " الشرق األوسط"، صحيفة "املستشرق الفرنسي جاك بريك

  ) ٥(صورة اإلسالم يف اخلطاب الغريب
  حممد عمارة .د
هو حقيقة علمية، ال تنفرد ا بعض الفلسـفات االجتماعيـة   " الفكر"و" الواقع"بني " اجلدل"إن  

بل لقد سبق اإلسالم إىل تقرير هذه احلقيقة فيما عرفناه من العالقة بني آيات القرآن الكرمي .. الغربية
وهـذا  .. هذه األحاديـث " باب ورودأس"والعالقة، بني األحاديث النبوية و.. نزوهلا" ومناسبات"
هو مما تكاد تلمسه العقول يف الدراسات االجتماعية لنشأة األفكـار  " الفكر"و" الواقع"بني " اجلدل"

  .وتطورها
االستعمار الغريب للشرق منبعاً أصيالً لكثري من الصور الزائفة اليت صنعها الغـرب  " واقع"ولقد كان 

ولتربر، يف املخيلة الغربية، نزعـة االسـتعمار واالسـتعالء    للشرق وهي الصور اليت عادت لتزكي 
  .واالحتواء واالستغالل

وألن تاريخ االستعمار الغريب للشرق سابق على ظهور اإلسالم، فلقد صنع الغرب الروماين والبيزنطي 
 للنصرانية املصرية والشرقية، ولثقافة الشرق وحضارته الصور الزائفة اليت بررت القهر واالضـطهاد 

" اإلسكندر األكرب"واإلبادة اليت مارسها الرومان والبيزنطيون عشرة قرون ضد الشرق والشرقيني من 
  .يف القرن السابع للميالد) م٦٤١ ٦١٠" (هرقل"يف القرن الرابع قبل امليالد وحىت ) ق م٣٢٣ ٣٥٦(

 البيزنطـي،  وألن اإلسالم هو الذي حرر بفتوحاته أرض الشرق من االستعمار واالستغالل الروماين
وحرر ضمائر الشرقيني من االضطهاد والقهر الديين واحلضاري، فلقد بدأت الصورة الغربية املعاديـة  
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.. واملدنية منذ ذلك التـاريخ .. لإلسالم وحضارته وأمته ودولته وعامله تتبلور يف الثقافة الغربية الدينية
بنظـر الرومـان   " دو الرببري اهلمجـي الع"لقد كانت احلضارة الشرقية، بنصرانيتها اليعقوبية، هي 

فلما أصبحت احلضارة الشرقية إسالمية، أصبحت هي العدو اجلديد، الـذي حلـت   .. البيزنطيني 
متاماً كما صنع اإلعالم الغريب عقب سقوط الشـيوعية يف العقـد   .. صورته حمل صورة العدو القدمي

  !.ل حمل إمرباطورية الشر الشيوعيةاألخري من القرن العشرين ورسخ أن اإلسالم هو العدو الذي ح
ويف .. لقد بدأ العداء الغريب لإلسالم منذ ظهور اإلسالم وحتريره الشرق والشرقيني من هيمنة الرومان

  !:كلمته اليت توقظ النيام) م١٩٨٦ ١٨٩٧" (جلوب باشا"هذا املقام يقول الكاتب والقائد اإلجنليزي 
  "!!.إىل القرن السابع للميالد إن تاريخ مشكلة الشرق األوسط إمنا يعود"

  :ومنذ ذلك التاريخ توالت حماوالت الغرب إعادة اختطاف الشرق من اإلسالم
واليت شارك ) م١٢٩١ ١٠٩٦ه ٦٩٠ ٤٨٩(فكانت املوجة االستعمارية الصليبية، اليت دامت قرنني 

ة وسيوف أمراء اإلقطاع فيها الغرب كله، بقيادة الكنيسة الكاثوليكية، وحتويل املدن التجارية األوروبي
ولقد انتهت هذه املوجة باهلزمية على يد الفروسية اإلسالمية، اليت اقتلعـت قالعهـا،   .. األوروبيني

  .وهدمت حصوا، وأزالت كل آثارها
مث جاءت املوجة التترية زاحفة على الشرق اإلسالمي، بدعوة من الصليبيني األوروبيني الذين حتالفوا 

ولقد هددت هذه املوجة التترية اليت كان يقود جيوشها !... ضد التوحيد اإلسالمي مع الوثنية التترية
مث كانت هزميتها الساحقة على يدي الفروسـية  .. هددت الوجود اإلسالمي ذاته! نصارى نساطرة

مث انتهت بانتصار اإلسالم يف عقول وقلوب التتار، ).. م١٢٦٠ه ٦٥٨" (عني جالوت"اإلسالمية يف 
  !..الم، وحتولوا إىل سيوف يف معارك هذا الدينفدخلوا اإلس

وجناح الصليبية األوروبية يف اقتالع اإلسـالم وحضـارته   ) م١٤٩٢ه ٨٩٧" (غرناطة"ومنذ سقوط 
املشرقة وثقافته السمحة من األندلس، بدأت مرحلة جديدة يف هذه احلرب الغربية على اإلسالم وأمته 

حول العامل اإلسالمي مرحلة التطويق مروراً بسـواحل  بدأت مرحلة االلتفاف ... وحضارته وعامله
.. ووصوالً إىل األطراف اإلسالمية يف اجلنوب الشـرقي آلسـيا الفلـبني   .. إفريقيا الغربية واجلنوبية

" بونـابرت "وذلك متهيداً لضرب قلب العامل اإلسالمي الوطن العريب حبملة .. وإندونيسيا .. واهلند
  ).م١٧٩٨ ه١٢١٣(على مصر ) م١٨٢١ ١٧٦٩(

وإبان هذه املرحلة مرحلة الغزوة االستعمارية احلديثة متيز التحدي الغريب عن احلقبة الصـليبية األوىل  
أي بصناعة الصورة الغربية لإلسـالم  ... بالغزو الفكري، املصاحب الحتالل األرض وب الثروات

اآلخر اإلسالمي، ولتشحن  وحضارته وأمته، تلك الصورة اليت منت مكوناا لتزكي وتربر للغرب نفي
  .الشعوب األوروبية بالعداء لإلسالم، حفزاً هلا على مواصلة الغزو واالحتالل لبالد اإلسالم

وخالل هذه القرون من طمع الغرب باستعادة الشرق من اإلسالم تبلور اخلطاب الغريب حول الشرق، 
وهو خطاب متنوع ومتكامل يف .. بيةعلى النحو الذي خيدم حتقيق هذه االستراتيجية االستعمارية الغر
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ومتكامل لتحقيق هـذه االسـتراتيجية الغربيـة    .. متنوع بتنوع الدوائر الصادر منها.. ذات الوقت
  .ومتنوع كذلك بتنوع اجلمهور الذي يتوجه إليه هذا اخلطاب اإلسالمي.. الواحدة

  ) ٦(صورة اإلسالم يف اخلطاب الغريب
  اختطاف الشرق من اإلسالم 

  عمارة  حممد.د
   

ذكرنا يف ختام املقال السابق، أن اخلطاب الغريب حول الشرق تنوع بسبب عدة عوامل، منها تنـوع  
  :اجلمهور الذي يتوجه إليه ذلك اخلطاب، ونفصل ذلك كاآليت

وحىت الدوائر العلمانية يف .. الغرب الكنسي الالهويت، له خطاب ديين يسعى به إىل تنصري املسلمني ١
ية الغربية مبا فيها العلمانية الفرنسية املتطرفة تدعم هذا املشروع الكنسـي التنصـريي   النظم السياس

وخطابه الالهويت، ألنه يصب يف النهاية يف حتقيق استراتيجية إحلاق الشرق بالغرب، وهيمنة احلضارة 
العلمانية ومن هنا كان دعم حكومات فرنسا .. الغربية املسيحية مبعىن من املعاين على حضارة اإلسالم

تستهدف "ملدارس اإلرساليات التنصريية يف املشرق العريب ألا وفق عبارة قناصل احلكومة الفرنسية 
وتأمني هيمنة فرنسا علـى منطقـة   ! حليفاً أكثر أمهية من مستعمرة) أي الشام الكبري(جعل سورية 

ل الرببريـة العربيـة   وجع!... وحتويل املوارنة إىل جيش متفان لفرنسا يف كل وقت! خصبة ومنتجة
  ).١"!!(تنحين ال إرادياً أمام احلضارة املسيحية ألوروبا" كذا"

فاهلدف االستراتيجي، الذي جيتمع عليه الغرب االستعماري الكنسي منه والسياسـي هـو إعـادة    
اختطاف الشرق من اإلسالم، والتوسل إىل ذلك بتشويه صورة اإلسالم، أو طي صفحة وجود هـذا  

  !اإلسالم
لغرب السياسي القائد هلذه املواجهة بعد إزاحة الكنيسة عن مركز القيادة له خطـاب سياسـي   وا ٢

وثقايف وحضاري، يسعى إىل تغريب الشرق، واحتالل عقل النخب من أبنائه، لتأييد احتالل األرض 
وب الثروات عندما يصبح الغرب ومنوذجه احلضاري والقيمي هو قبلة عقول هذه النخـب مـن   

  .واملثقفني املفكرين
.. إىل عقول املسلمني الشـرقيني ... ومع توجيه هذا اخلطاب الغريب الثقايف منه والالهويت يف األساس

وإلشراكه .. فلقد توجهوا به كذلك إىل الرأي العام الغريب، إلقناعه بضرورته، ولكسب تأييده ملراميه
  .يف اإلنفاق عليه، والنهوض بتبعاته، واحلرب يف سبيله

طمع الغرب االستعماري السياسي والكنسي قد مشل العامل كله، وليس فقط عامل اإلسالم،  وإذا كان
فلقد متيز اخلطاب الغريب للعامل اإلسالمي عن خطابه للحضارات غري اإلسالمية، بسبب متيز اإلسالم 

ة عـن  فاإلسالم ليس جمرد حضارة متميـز ... ودوره يف هذه املواجهة التارخيية بني الغرب واإلسالم
الصينية واهلندية واليابانية وإمنا هو مع هـذا  : احلضارة الغربية كما هو احلال مع احلضارات األخرى
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التميز حضارة عاملية، وليست حملية كتلك احلضارات، ومن مث فهو املنافس األول واألخطر للحضارة 
  !الغربية على النطاق العاملي، بل ويف عقر دار احلضارة الغربية ذاا

  :هنا كان إحياء الغرب وإنعاشه لذاكرة شعوبه بذكريات ومن
الفتوحات اإلسالمية األوىل اليت حررت الشرق من هيمنة الغرب يف القرن السابع امليالدي بعد عشرة 

  ..والبيزنطي للشرق.. قرون من القهر احلضاري، اإلغريقي والروماين
وهو ) م١٤٩٢ ٧١١ه ٨٩٧ ٩٢(قرون  وذكريات الوجود اإلسالمي يف األندلس الذي استمر مثانية

الوجود الذي كاد يدخل جنوب أوروبا ووسطها يف دائرة اإلسالم، لوال اهلزمية اإلسالمية يف معركة 
  ).م٧٣٢ه ١١٤" (بالط الشهداء"

وذكريات اهلزمية الصليبية أمام الفروسية اإلسالمية، وفشل احلمالت الصليبية يف إعـادة اختطـاف   
 ١٠٩٦ه ٦٩٠ ٤٨٩(الم، رغم استمرار هذه احلمالت قرنني من الزمـان  الشرق والقدس من اإلس

  ).م١٢٩١
ه ٨٥٧(وفيها مت فـتح القسـطنطينية   ... وذكريات املطاردة العثمانية للتحدي األورويب على أرضه

ه ٩٣٥(يف " فيينـا "حىت وصلت إىل أسوار .. ، مث أوغلت هذه املطاردة على أرض البلقان)م١٤٥٣
  ).م١٦٨٣ه ١٠٩٤(ويف ) م١٥٢٩

واألسود .. وذكريات السيطرة اإلسالمية على البحار الكربى للكرة األرضية األبيض واألمحر والعرب
  .على ظهر هذا الكوكب" العامل األول"ألكثر من عشرة قرون، كان املسلمون فيها هم 

ب الغربية كان املشروع الغريب السياسي منه والكنسي حريصاً دائماً وأبداً، على إنعاش ذاكرة الشعو
، على استراتيجيته، وذلك لتأجيج محاس تلـك الشـعوب يف   "خطر العاملية اإلسالمية"بذكريات و

  .معركة الغرب الستعادة الشرق مرة أخرى من اإلسالم
ويف كل مفردات هذا اخلطاب الغريب الالهويت منه والسياسي والثقايف والتعليمي واإلعالمـي كـان   

أسلحته وأخطرها إىل اإلسالم الدين والثقافة واحلضارة باعتبـاره  الغرب حريصاً على توجيه أمضى 
النموذج الذي حيرر الشرق من الرومان ومن الصليبيني، والطاقة املقاومة لكل حماوالت هيمنة الغرب 

  .على الشرق من جديد
  اهلوامش

 ١٨٤٨ ١٨٤٢ ١٨٤٠من مراسالت القناصل أرشيف وزارة اخلارجية الفرنسية باريس سنوات ) ١(
  .م١٩٩٥طبعة القاهرة سنة  ٢٢ص) هل اإلسالم هو احلل؟: (انظر كتابنا. م١٨٩٨ ١٨٩٧

  ) ٧(صورة اإلسالم يف اخلطاب الغريب
  األصول واجلذور .. ثقافة الكراهية 

  حممد عمارة .د
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ثقافـة  "أمثرت تراكمات مفردات اخلطاب الغريب، اخلاص بالشرق اإلسالمي، أمثرت خمزونـاً مـن   
، اليت شاعت وترسبت، بل وتكلَّست، يف كثري من ميادين الثقافـة والالهـوت   "وداءالكراهية الس

وهو املخزون الداعم للمشاريع الغربية الستعمار الشرق، والذي .. والتعليم واإلعالم بأوروبا وأمريكا
م، على تطفح به منابر الثقافة واإلعالم والتنصري الغربية إبان األزمات احلادة يف عالقة الغرب باإلسال

  .يف الواليات املتحدة األمريكية" م٢٠٠١سبتمرب  ١١قارعة "النحو الذي رأيناه ونراه بعد 
ويف هذا امليدان يستطيع العقل املسلم أن يتابع ويعي دالالت املواقف واألفكار، اليت غدت مكونات 

وأفكار رصدها  وهي مواقف... أساسية يف ثقافة اخلطاب الغريب حول اإلسالم واحلضارة اإلسالمية 
  :وذلك من مثل.. وانتقدها علماء غربيون منصفون

تصوير نيب اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم ، باعتباره املنشق الكاثوليكي األكرب، الذي اختطف الشرق 
يف دراسته " هوبرت هريكومر"وكما يقول املفكر األملاين !!.. من الغرب الروماين، ومن الكاثوليكية

فإن األوروبيني ادعوا أن رسول اإلسالم كان يف األصل " : "يف األدب الوسيط صورة اإلسالم"عن 
كارديناالً كاثوليكياً، جتاهلته الكنيسة يف انتخابات البابا، فقام بتأسيس طائفة ملحـدة يف الشـرق،   

ـ  يحية انتقاماً من الكنيسة، واعتربت أوروبا املسيحية يف القرون الوسطى حممداً املرتد األكرب عن املس
  )!!١"(الذي يتحمل وزر انقسام نصف البشرية عن الديانة املسيحية

رسـول  ) م١٢٧٤ ١٢٢٥" (توما األكويين"وتصوير الكاثوليكية األوروبية بلسان فيلسوفها األكرب 
وقـام  ... الذي أغوى الشعوب من خالل وعـوده الشـهوانية  "اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم بأنه 

دة يف التوراة واألناجيل من خالل األساطري واخلرافات اليت كان يتلوها على بتحريف مجيع األدلة الوار
  )!!٢..."(أصحابه، ومل يؤمن برسالة حممد إال املتوحشون من البشر، الذين كانوا يعيشون يف البادية

للقرآن الكرمي ) م١٥٤٦ ١٤٨٣" (مارتن لوثر"وتصوير الربوتستانتية األوروبية بلسان رائدها األول 
وحديثـه عـن أن   "... نه كتاب بغيض وفظيع وملعون، ومليء باألكاذيب واخلرافات والفظائعبأ"
إزعاج حممد، واإلضرار باملسلمني، جيب أن تكون هي املقاصد من وراء ترمجة القـرآن، وتعـرف   "

على القساوسة أن خيطبوا أمام الشعب عن فظـائع حممـد، حـىت يـزداد     "، وأن !"املسيحيني عليه
داوة له، وأيضاً ليقوى إميام باملسيحية، ولتتضاعف جسارم وبسالتهم يف احلرب ضد املسيحيون ع

  ).٣!!(يف هذه احلروب" األتراك املسلمني، وليضحوا بأمواهلم وأنفسهم
ملحمـة  "وتصوير الغرب للمسلمني يف الثقافة الشعبية األوروبية، ومن خالل املالحم الشعبية، مثل 

يعبدون أصنام "وأم "!!.. والكالب واخلنازير.. اجلنس احليواين احلقري" م، بأم١١٠٠سنة " روالند
ــالوث ــوللني: "الث ــت"، وApollin" أب ــد "و Tervagant" تريفاجان ــت حمم " حومي

Mahamet!!(٤.(  
" األدبيـة "، واألعمال "أفالم هوليود"وهي األوصاف املزيفة والكاذبة، اليت ال تزال جتترها حىت اآلن 

  !!يف هذه األعوام" نوبل"ا جبوائز اليت يفوز أصحا
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رسول اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم ، " الكوميديا اإلهلية"صاحب ) م١٣٢١ ١٢٩٥" (دانيت"ووضع 
يف احلفرة التاسعة يف ثامن حلقة من حلقات جهنم، وقد قطعت "وعلي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه 

أهـل شـجار   " بكذبـه وافترائـه  "ة الدنيا أجسامهم وشوهت يف دار السعري، ألم كانوا يف احليا
  ).٥"!!(وشقاق

الكتاب الذي يكرر نفسه تكرارات "عن القرآن الكرمي، باعتباره ) م١٨٣٢ ١٧٤٩" (جوته"وحديث 
  "!!ال تنتهي فيثري امشئزازنا دائماً، كلما شرعنا يف قراءته

عـن  " اريخ القرآنمن ت"يف كتابه ) م١٩٣٠ ١٨٣٦" (تيودور نولدكه"وحديث املستشرق األملاين 
وتكراراته اليت ال تنتهي، واليت ال يستحي الرسول من اسـتخدام  .. لغة القرآن املتراخية والركيكة "

والرباهني اليت تعوزها الدقة والوضوح، واليت ال تقنع إال املؤمنني من البداية ... الكلمات نفسها فيها
ن التنوع، واليت كثرياً ما جتعل آيات الوحي أقرب والقصص اليت ال تقدم إال قليالً م. بالعاقبة النهائية

فأسلوب القرآن فيه عيوب كثرية، عيوب غري موجودة يف القصائد العربية القدمية .. إىل امللل والسآمة
  "!!وأفكاره ضحلة، وساذجة، وبدائية.. وال يف أخبار العرب

اهللا عليـه وسـلم ،   الذي حتدث عن رسول اإلسالم صلى ) م١٨٨١ ١٧٩٥" (توماس كارليل"أما 
: حديثاً إجيابياً، حىت جعله كزعيم مصلح، وليس كنيب ورسول أول العظماء املائة فإنه هـو القائـل  

وال يوجد شيء غري الشعور بالواجب ميكن أن حيمل .. حممد شيء، والقرآن شيء آخر خمتلف متاماً"
باختصار، هو .. وغليظ. .جاف.. إإنه خليط طويل، وممل ومشوش... أي أورويب على قراءة القرآن

  ).٦"(غباء ال حيتمل
وصورة املسلمني وحضارم، اليت شاعت يف الثقافـة  .. ورسوله.. وقرآنه.. هذه هي صورة اإلسالم

واليت ... الغربية، ويف اخلطاب الغريب عن الشرق اإلسالمي، منذ ظهور اإلسالم، وحىت العصر احلديث
السوداء، اليت تستكني حيناً، وتطفو أحياناً، إبان األزمـات  كونت األصول واجلذور لثقافة الكراهية 

  .بني الغرب واإلسالم
حدث هذا وحيدث، بينما يؤمن املسلمون ويقدسون كل الكتب والشرائع والنبوات والرساالت، وال 
يفرقون بني أحد من رسل اهللا، ويتلون آيات القرآن اليت تقول عن التوراة واإلجنيل إن فيهما هـدى  

  !ونوراً
  اهلوامش

  .م١٩٩٩ثابت عيد، طبعة القاهرة سنة : ، ترمجة٢٤، ٢٣ص) صورة اإلسالم يف التراث الغريب) (١(
  .٢١ص: املرجع السابق) ٣.(٣٣، ٣٢ص : املرجع السابق) ٢(
  .٢٤ص: املرجع السابق) ٥. (٢٥، ١٨ص: املرجع السابق) ٤(
تقييمـات غربيـة   "الطبع عن  ثابت عيد، ضمن ملف حتت: ترجم هذه النصوص عن األملانية) ٦(

  ".ألسلوب القرآن
  كاتب ومفكر إسالمي مصر(* 
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  ) ٨(صورة اإلسالم يف اخلطاب الغريب
  جتريد اإلسالم من خصوصياته 

   
  &&حممد عمارة.د&&

  
  كاتب ومفكر إسالمي مصر

  
  

ته إىل جتريد سعت الغزوة االستعمارية األوروبية احلديثة كي تؤبد احتالهلا لعامل اإلسالم، وبها لثروا
اإلسالم من مشوله للدنيا مع اآلخرة، ومن مرجعيته للدولة والسياسة واالجتماع مع منظومة القـيم  

سعت إىل فك االرتباط بني شريعته اإلهلية وحركة الواقـع يف  ... واألخالق احلاكمة لسلوك األفراد
واقع بالقانون الوضعي الغـريب  اتمعات اإلسالمية اليت استعمرا هذه الغزوة، وذلك لتلحق هذا ال

العلماين، حىت ال يبقى لإلسالم إال ملكوت السماء والغيب والدار اآلخرة كما هو حال النصـرانية  
املهزومة أمام العلمانية الغربية وسعت هذه الغزوة االستعمارية كذلك إىل فك االرتباط بني اإلسـالم  

وكـان خطـاب   ... مع تغريب الفقه والقـانون  والعربية لغة القرآن الكرمي وذلك لتغريب اللسان،
  :االستعمار الفرنسي يف هذا امليدان منوذجياً، فلقد أعلن فالسفته ومنظروه

أن األسلحة الفرنسية هي اليت فتحت البالد العربية، وهذا خيولنا اختيار التشريع الذي جيب تطبيقه يف "
وحصر اإلسالم يف االعتقاد وحده ... املدينوجيب فصل الدين اإلسالمي عن القانون !... هذه البالد

واحليلولة دون اندماج العادات واألعراف يف الشرع اإلسالمي، ليتيسر دجمها يف القانون الفرنسـي  "
  "!بدالً من القانون اإلسالمي

فالعربية هي رائد اإلسالم، ألا تعلَّم من القـرآن،  .. كذلك جيب الفصل بني اإلسالم واالستعراب"
ادت الفرنسية بدالً من العربية، وأصبحت لغة التفاهم، فلن يهمنا كـثرياً أن تضـم الديانـة    وإذا س

اإلسالمية الشعب كله، أو أن آيات من القرآن يتلوها رجال بلغة ال يفهموا، كما يقيم الكاثوليك 
  ).١"!!(القداديس باللغات الالتينية واإلغريقية والعربانية

ستعمارية الغربية احلديثة جتريد اإلسالم من خصوصياته ومقومات متيزه فاملطلوب يف خطاب الغزوة اال
عن النموذج احلضاري الغريب، وذلك بتغريب الفقه والقانون بالعلمانية بعد تغريب الواقـع، لعـزل   

وتغريب اللسان يف بالد اإلسالم، لعزل القرآن عن احلياة، وإحلاق املسـلمني  ... الشريعة عن احلياة
  .غربية، ومنظومة قيمهابالثقافة ال

والدارس لواقع بالد املغرب العريب تونس واجلزائر واملغرب حىت بعد ما يقرب من نصف قـرن مـن   
يف ميادين اللغة والثقافة " التغريب الفرنكفوين"االستقالل السياسي يدرك حجم الكارثة اليت أحدثها 
  .والتعليم واإلعالم، بل والقيم أيضاً، حىت هذه اللحظات
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  .نخبة الفرنكفونية املتغربة تسيطر على ميادين الفكر والثقافة واإلعالمفال
  .والصحافة الفرنكفونية الناطقة بالفرنسية متثل احلجم األكرب واألهم يف امليدان الصحفي

  .وطغيان الفرنسية يف ميدان التربية والتعليم ظاهر للعيان
  .فتغلبها وحركة النشر وسوق الكتاب تغالب فيه الفرنسية العربية

وحىت الرتعات العنصرية اليت تريد إحالل الرببرية األمازيغية حمل العربية، ما هي إال سـتار إلحـالل   
  .الفرنسية ومن مثَّ الفكر الفرنكفوين حمل اهلوية العربية واإلسالمية

الم بل لقد بلغت كارثة التبعية والتغريب واالستالب احلضاري يف تلك البقعة العزيزة على أرض اإلس
عنـه يف عهـد   " االستقالل"وأمته إىل احلد الذي زادت فيه معدالت التغريب والفرنكفونية يف عهد 

  !!.االحتالل واملقاومة الوطنية هلذا االحتالل
ويكفي أن نعلم أن الفرنسية هي لغة التخاطـب والتعامـل، لـيس فقـط يف إدارات الشـركات      

األمر الذي جيعل من أوليات ! كم وجمالس الوزاراتواملؤسسات، وإمنا أيضاً يف مداوالت ودوائر احل
  !اجلهاد لتحرير العقل العريب واملسلم من هذا االحتالل.. تيار اإلسالم والعروبة

  اهلوامش
  .م١٩٩٠، طبعة بريوت سنة ٥٩ ٥٧ص) األقليات بني العروبة واإلسالم(حممد السماك ) ١(

  ) ٩(صورة اإلسالم يف اخلطاب الغريب
  ي يكشف حقيقة حوار األديان اخلطاب التنصري

  حممد عمارة .د
   

مل تكن مقاصد اخلطاب الغريب خطاب اهليمنة املوجه إىل العامل اإلسالمي املعاصر، بأفضل كثرياً مـن  
بل رمبا كان األمر أسوأ يف كثري من مفردات هـذا  ... خطاب الغزوة االستعمارية يف العصر احلديث

  ..اخلطاب
الذي طمح بل وطمع إىل تنصري كل املسلمني، قد حتدث عن اإلسالم يف  فاخلطاب الكنسي الالهويت،

  :فقال" م١٩٧٨مؤمتر كولواردو سنة "وثائق 
والنظام اإلسالمي هو .. إن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي تناقض مصادره األصلية أسس النصرانية"

 مئات املراكز، لفهـم اإلسـالم،   وحنن حباجة إىل... أكثر النظم الدينية املتناسقة اجتماعياً وسياسياً
ولذلك، ال يوجد لدينا أمر أكثر أمهية وأولوية مـن موضـوع تنصـري    ! والختراقه يف صدق ودهاء

  .املسلمني
لقد وطدنا العزم على العمل باالعتماد املتبادل مع كل النصارى والكنـائس املوجـودة يف العـامل    

سط وإفريقيا وآسيا منهمكون بصورة عميقة يف إن نصارى الربوتستانت يف الشرق األو... اإلسالمي
وعلى املواطنني النصارى يف البلدان اإلسالمية وإرساليات التنصري األجنبيـة  .. عملية تنصري املسلمني

إذ جيب أن يتم .. العمل معاً، بروح تامة، من أجل االعتماد املتبادل والتعاون املشترك لتنصري املسلمني
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ويفضل النصارى العرب يف عملية .. رين مقبولني من داخل جمتمعامكسب املسلمني عن طريق منص
إن تنصري هذه البالد سوف يتم من خالل النصارى املنتمني إىل الكنيسة احمللية، ويتم ذلـك  . التنصري

  ).١"(بعد تكوين جالية حملية نصرانية قوية
وبروتوكوالت التنصـري   حتدث قساوسة!" ودهاء.. صدق"وبعد هذا التخطيط الختراق اإلسالم يف 

هذه عن ضرورة صناعة الكوارث يف بالد اإلسالم، إلحداث اخللل يف توازن وضحايا هذه الكوارث، 
معتربين ذلك !.. باعتبار ذلك هو الشرط الضروري لتحول هؤالء الضحايا من اإلسالم إىل النصرانية

يكون هناك حتول إىل النصـرانية،  لكي : "فقالوا!! يئ هلم تنصري املسلمني" معجزة"كربى و" نعمة"
فالبد من وجود أزمات ومشكالت وعوامل تدفع الناس أفراداً ومجاعات خارج حالة التوازن الـيت  

وقد تأيت هذه األمور على شكل عوامل طبيعية، كالفقر واملرض والكوارث واحلروب، !.. اعتادوها
ويف غياب مثل هذه األوضاع .. املتدينوقد تكون معنوية، كالتفرقة العنصرية، أو الوضع االجتماعي 

  ).٢!"(املهيئة فلن تكون هناك حتوالت كبرية إىل النصرانية
" احلوار بني األديان"املقاصد احلقيقية من وراء ما يسمونه "ولقد كشف هذا اخلطاب التنصريي عن 

: ارام يقولونوبنص عب.. فإذا ذه املقاصد هي التمهيد للتحول القسري نعم القسري إىل النصرانية
!!.. ال تلـزم الـس  " حرية اإلقناع واالقتناع"إن بيانات جملس الكنائس العاملي، اليت تشدد على "

وهـذه  .. ليس بديالً عن حتويل غري النصارى إىل النصـرانية .. عند جملس الكنائس العاملي.. فاحلوار
للجهـود القسـرية   "واقفه املناصرة التعين ختلي الس عن م" حرية اإلقناع واالقتناع"البيانات عن 

  ).٣!(؟.."والواعية واملتعمدة والتكتيكية جلذب الناس من جمتمع ديين ما إىل آخر
وإذا كان هذا هو اخلطاب الكنسي الربوتستانيت، إزاء اإلسالم واملسلمني، فإن خطاب الكاثوليكيـة   

  .الغربية يقطر، هو اآلخر، بالعداء لإلسالم
: م فيقول١٩٩٩يصرح حبضرة بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاين يف " برنارديين جوزييب"فاملونسنيور 

وهو يبين املساجد واملراكز .. إن العامل اإلسالمي سبق أن بدأ يبسط سيطرته بفضل دوالرات النفط"
 الثقافية للمسلمني املهاجرين يف الدول املسيحية، مبا يف ذلك روما عاصمة املسيحية، فكيف ميكننا أال

  ).٤!(؟"نرى يف ذلك برناجماً واضحاً للتوسع، وفتحاً جديداً
ومسـؤول الـس   .. مساعد بابا الفاتيكـان " بول بوباز"ويف نفس التاريخ، يتحدث الكاردينال 

إن اإلسالم يشكل حتدياً بالنسبة ألوروبا : "الفرنسية، فيقول" الفيجارو"الفاتيكاين للثقافة إىل صحيفة 
املرء ال حيتاج إىل أن يكون خبرياً ضليعاً لكي يالحظ تفاوتـاً متزايـداً بـني     وإن.. وللغرب عموماً

معدالت النمو السكاين يف أحناء معينة من العامل، ففي البلدان ذات الثقافة املسيحية يتراجـع النمـو   
  .السكاين بشكل تدرجيي، بينما حيدث العكس يف البلدان اإلسالمية النامية

إلسالم يكمن يف أنه دين وثقافة، وجمتمع وأسلوب حياة وتفكري وتصرف، إن التحدي الذي يشكله ا
يف حني أن املسيحيني يف أوروبا مييلون إىل ميش الكنيسة أمام اتمع، ويتناسون الصـيام الـذي   

  ).٥"(يفرضه عليهم دينهم، ويف الوقت نفسه ينبهرون بصيام املسلمني يف شهر رمضان
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فيقول .. اثوليكي لريفض التعايش بني اإلسالم واملسيحية يف أوروباوميضي هذا اخلطاب الكنسي الك
م داعياً إىل ٢٠٠٠-٩-١٣بإيطاليا يف رسالته يوم " بولونيا"أسقف مدينة " جاكومو بيفي"الكاردينال 

فإما أن تتحول أوروبا إىل مسيحية فوراً، وإال سـتكون إسـالمية   : "استئصال املسلمني من أوروبا
  )!٦"(مؤكداً

هو اخلطاب الكنسي الغريب إزاء اإلسالم، وتلك هي صورة اإلسالم يف هذا اخلطاب الربوتستانيت هذا 
اليت " م٢٠٠١قارعة سبتمرب لسنة "والسابق على .. منه والكاثوليكي يف الواقع املعاصر الذي نعيش فيه

  .أملت بأمريكا
  اهلوامش

، ٢٢، ٤٥٢لوثائق مؤمتر كولـورادو ص  الترمجة العربية) خطة لغزو العامل اإلسالمي: التنصري) (١(
طبعة مركز دراسـات العـامل   . ٨٤٥، ٣٨٣، ٦٣٠، ٦٢٧، ٥، ٤، ٥٦، ٥٣، ٧٩. ٧٨٩، ٢٣

  .م١٩٩١مالطا سنة ... اإلسالمي
  .٧٧٠املصدر السابق، ص ) ٣.(١٤٧، ٣٦٤، ٤٦٩، ٢٨٧، ٨٢٧، ٢٤٢املصدر السابق، ص ) ٢(
  .م١٩٩٩-١٠-١٣يف " الشرق األوسط"صحيفة ) ٤(
  .م١٩٩٩-١٠-١يف " الشرق األوسط"يفة صح) ٥(
  .م٢٠٠٠-١٠-٦يف " العامل اإلسالمي"صحيفة ) ٦(

  ) ١٠(صورة اإلسالم يف اخلطاب الغريب
  دعوة نيكسون ملواجهة الصحوة 

  حممد عمارة .د
   

أما خطاب املشروع السياسي واحلضاري الغريب املعاصر إزاء اإلسالم، فلقد بدأته أمريكـا عقـب   
اإلجنليزية والفرنسية مبحاولـة  : الثانية عندما ورثت اإلمرباطوريات االستعمارية القدميةاحلرب العاملية 

 ١٣٨٦ ١٣٢٤(وبعبارات الشهيد سيد قطب .. اإلسالم يف حرا الباردة ضد الشيوعية" استغالل"
إن اإلسالم الذي يريده األمريكان، وحلفاؤهم يف الشرق، ليس هو اإلسالم ): "م١٩٦٦ ١٩٠٦ -ه

يقاوم االستعمار، وليس هو اإلسالم الذي يقاوم الطغيان، ولكنه فقط اإلسالم الـذي يقـاوم   الذي 
الشيوعية، إم ال يريدون لإلسالم أن حيكم، وال يطيقون من اإلسالم أن حيكم، ألن اإلسالم حـني  
حيكم سينشئ الشعوب نشأة أخرى، وسيعلم الشعوب أن إعداد القوة فريضة، وأن طرد املسـتعمر  

األمريكان وحلفاؤهم إذن .. ضة، وأن الشيوعية كاالستعمار وباء، فكالمها عدو، وكالمها اعتداءفري
يريدون للشرق إسالماً أمريكانياً جيوز أن يستفىت يف منع احلمل، وجيوز أن يستفىت يف دخول املـرأة  

الجتماعيـة أو  الربملان، وجيوز أن يستفىت يف نواقض الوضوء، ولكنه ال يستفىت أبـداً يف أوضـاعنا ا  
االقتصادية أو نظامنا املايل، وال يستفىت أبداً يف أوضاعنا السياسية والقومية، وفيما يربطنا باالستعمار 
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من صالت، فاحلكم باإلسالم، والتشريع باإلسالم، واالنتصار لإلسالم الجيوز أن ميسها قلـم، وال  
  !يف اإلسالم األمريكاين) ١.."(حديث، وال استفتاء

يف حرا الباردة ضد الشـيوعية  " استغالله"الذي أرادت أمريكا " اإلسالم األمريكاين"نوع هذا هو 
  ..يف ذات التاريخ" جملس الكنائس العاملي"وأنشأت، لذلك، . كما استغلت النصرانية أيضاً

فلما تعاظم مد اليقظة اإلسالمية يف سبعينيات القرن العشرين عقب سقوط مناذج التحـديث علـى   
إسالم اليقظة والصحوة عدواً، .. اختذت أمريكا ومن ورائها الغرب من اإلسالم ااهد.. لغريبالنمط ا

وحىت عندما كانت كل احلركات اإلسالمية اليت يسـموا  " م٢٠٠١قارعة سبتمرب عام "حىت قبل 
تقف مع أمريكا يف خندق واحد إبان اجلهاد األفغاين ضـد االحتـاد السـوفييت    " أصولية ومتطرفة"
  !.الشيوعية يف مثانينيات القرن العشرينو

وهو مفكر استراتيجي عن هذه اليقظة " ريتشارد نيكسون"ويف ذلك التاريخ، كتب الرئيس األمريكي 
مصممون علـى  "الذين هم كما يقول " األصوليون اإلسالميون"اإلسالمية، اليت يقودها من أمساهم 

املاضي، ويهدفون إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية،  استرجاع احلضارة اإلسالمية السابقة عن طريق بعث
وينادون بأن اإلسالم دين ودولة، وعلى الرغم من أم ينظرون إىل املاضي فإم يتخذون منه هدايـة  

  "!!للمستقبل، فهم ليسوا حمافظني، ولكنهم ثوار
ث اإلسـالمي،  والروسي ملواجهة هذا البع.. إىل احتاد الغرب األمريكي واألورويب" نيكسون"ودعا 

منوذج تركيا العلمانية املنحـازة حنـو   "ليكون "!! حتديد اخليار الذي ختتاره الشعوب املسلمة: "وإىل
وذلك حفاظاً على مصاحل الغرب يف .. الغرب والساعية إىل ربط املسلمني بالغرب سياسياً واقتصادياً

وإن التزامنا حنو إسرائيل عميق  ..ألن أكثر ما يهمنا يف الشرق األوسط هو النفط وإسرائيل.. الشرق
جداً، فنحن لسنا جمرد حلفاء، ولكننا مرتبطون ببعضنا بأكثر مما يعنيه الورق، حنن مرتبطون معهـم  

  "!ولن يستطيع أي رئيس أمريكي أو كوجنرس أن يسمح بتدمري إسرائيل.. ارتباطاً أخالقياً
ذ اإلسالم واملسلمني عدواً، عنـدما  عن املوقف األمريكي والغريب الذي اخت" نيكسون"ولقد أفصح 

ويتصور كثري من .. إن الكثريين من األمريكيني قد أصبحوا ينظرون إىل كل املسلمني كأعداء: "قال
وليس هناك صـورة  .. األمريكيني أن املسلمني هم شعوب غري متحضرة، ودمويون، وغري منطقيني

هن وضمري املواطن األمريكي عن العـامل  يف ذ.. أسوأ من هذه الصورة حىت بالنسبة للصني الشيوعية
وأن اإلسالم سوف يصبح قوة .. وحيذر بعض املراقبني من أن اإلسالم والغرب متضامنان.. اإلسالمي

وأنه مع التزايد السكاين واإلمكانات املادية املتاحة، سوف يؤلف املسـلمون  .. جيبوليتيكية متطرفة
وسوف يضطر الغـرب إىل أن  .. م بثورة ضد الغربوأم يوحدون صفوفهم للقيا.. أخطاراً كبرية

  )!!٢"(يتحد مع موسكو ليواجه اخلطر العدواين للعامل اإلسالمي
.. تلك هي صورة اإلسالم يف اخلطاب االستراتيجي األمريكي والغريب يف مثانينيات القرن العشـرين 

والدول اإلسالمية من . بني أمريكا والغرب من ناحية، وكل احلركات اإلسالمية" شهر العسل"إبان 
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بنحـو  " ٢٠٠١قارعة سبتمرب "وقبل .. ناحية أخرى إبان اجلهاد املشترك ضد الشيوعية يف أفغانستان
  !مخسة عشر عاماً

  اهلوامش
" سيد قطب واإلسالم األمريكـاين "جابر قميحة .د: والنقل عن) أمريكا من الداخل(من كتاب ) ١(

سـنة  " الرسالة"م والدكتور جابر ينقل عن جملة ٢٠٠١-١٢-٢٧القاهرة يف " آفاق عربية"صحيفة 
  .م١٩٥١

، ١٣٨، ١٣٥، ١٥٣، ١٥٢، ١٤١، ١٤٠، ٢٨ص) الفرصـة السـاحنة  : (ريتشارد نيكسون) ٢(
  .م١٩٩٢طبعة القاهرة سنة . أمحد صدقي مراد: ، ترمجة١٣٩

  ) ١٢(صورة اإلسالم يف اخلطاب الغريب
  حرب املشروع الغريب 

  حممد عمارة .د
   

تعراض وقائع هذا الطوفان بل الربكان الذي تفجرت محمه يف وجـه اإلسـالم وأمتـه    إذا كان اس
.. ومحالت نفسية وفكرية وثقافية ودينية وإعالمية.. وحصاراً خينق.. سالحاً يقتل: وحضارته وعامله

وديداً ووعيداً إذا كان استعراض وقائع هذا الطوفان والربكان حيتاج إىل دراسة مطولة ومتخصصة 
فإننا خنتار مناذج شاهدة على أن هذه احلرب اليت أعلنها الغرب على اإلسـالم حتـت اسـم    .. )١(
ويف بعض األحيان علـى  " اإلرهاب اإلسالمي"أو " الراديكالية اإلسالمية"أو " األصولية اإلسالمية"

 اإلسالم وقرآنه ورسوله صلى اهللا عليه وسلم مباشرة ويف صراحة ووقاحة إمنا هي حرب املشـروع 
خنتـار  .. الغريب السياسي واحلضاري والكنسي وليست جمرد تعصب كاتب هنا أو محاقة أديب هناك

مناذج شاهدة من كلمات القيادات املسؤولة، املعربة عن أركان النظام األمريكي والغريب، ومشروع 
ـ  : اهليمنة الذي يعلنون عنه اآلن عندما يكتبون ويقولون و قـرن  إن القرن الواحد والعشرين إمنـا ه

  !!اإلمربيالية األمريكية واإلمرباطورية األمريكية دومنا منافس أو شريك
ملشروع اهليمنة األمريكي " اإلسالم املقاوم"إا حرب معلنة وليست مؤامرة سرية تدبر يف اخلفاء على 

الغريب وليست حرباً على اإلسالم الذي يقف عند الشعائر والعبادات، وتقصري الثيـاب، وإطالـة    -
وال اإلسالم الذي يغرق يف حبار الدروشـات  !... للحى، وفقه الغناء واملوسيقى والدخان والتصويرا

  !والشعوذات واخلرافات
وتعريفهم هلا حـىت ال خيـدعنا   ".. األصولية الثورية"وهذا اإلسالم املقاوم للهيمنة هو الذي يسمونه 

عندما وصـف  " ريتشارد نيكسون"خمادع قد حدده الرئيس األمريكي األسبق ورجل االستراتيجية 
  :هم املصممون على"هؤالء األصوليني اإلسالميني الثوار بأم 

  .استرجاع احلضارة اإلسالمية السابقة عن طريق بعث املاضي
  ..والذين يهدفون إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية
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  ..وينادون بأن اإلسالم دين ودولة
م ينظرون إىل املاضي، فإم يتخذون منه هداية للمستقبل، فهم ليسوا حمـافظني،  وعلى الرغم من أ

  ).٢"(ولكنهم ثوار
، اليت أعلنت أمريكا والغرب احلرب عليها ، عقب "األصولية اإلسالمية الثورية"وإذا كانت هذه هي 

وهي .. الغريب -، فإا هي بعينها اإلسالم الشامل واملقاوم ملشروع اهليمنة األمريكي "قارعة سبتمرب"
حبـال مـن   " مجاعات العنف العشـوائي "وليست ... اإلسالمي، على وجه الدقة والتحديد البعث

  .األحوال
هذه احلرب " بوش الصغري"وإذا حنن جتاوزنا جماراةً لبعض الناس عن دالالت وصف الرئيس األمريكي 

فإننا نقدم هنا ! "زلة لسان"وقبلنا جتاوزاً ما يقوله هؤالء من أن هذه العبارة هي ".. محلة صليبية"بأا 
الصادرة من أعمدة السياسة واإلدارة والفكر اإلستراتيجي، للمشروع " للتصرحيات احليثيات"مناذج 

... األمريكي والغريب، واليت تشهد على أن هذه احلرب إمنا هي معلنة ضد اإلسالم، أو داخل اإلسالم
  .واإلسالم املقاوم للهيمنة على وجه اخلصوص والتحديد

، مل يكتف باحلديث عن حرب احلضارة ضد "جون أشكروفت"األمريكي ! دل نعم العدلفوزير الع
الرببرية، واخلري ضد الشر، واملدنية ضد التخلف كما صنع آخرون وإمنا ذهب ليتفوق علـى غـالة   

إن : "فقال... القساوسة املنصرين، فسب إله العاملني، الذي يؤمن به مليار ونصف املليار من املسلمني
سيحية دين أرسل الرب فيه ابنه ليموت من أجل الناس، أما اإلسالم فهو دين يطلب اهللا فيه مـن  امل

  ).٣"!(الشخص إرسال ابنه ليموت من أجل هذا اإلله
الذي كان مرشحاً دميقراطياً ملنصـب نائـب الـرئيس يف    " جوزيف ليربمان"والسيناتور األمريكي 

ه ال حل مع الدول العربية واإلسالمية إال أن تفـرض  أن: "م يعلن٢٠٠٠االنتخابات األمريكية سنة 
فالشعارات اليت أعلنتها أمريكـا عنـد   ... عليها أمريكا القيم والنظم والسياسات اليت نراها ضرورية

  ).٤"(استقالهلا ال تنتهي عند احلدود األمريكية بل تتعدادها إىل الدول األخرى
  اهلوامش

" يف فقه املواجهة بني الغرب واإلسالم"بكتابنا " ية على اإلسالماهلجمة األمريك"انظر دراستنا عن ) ١(
  .م٢٠٠٣طبعة القاهرة، سنة 

  .١٤٠ص " الفرصة الساحنة) "٢(
  .م٢٠٠٢-٢-٢١يف " الشرق األوسط"صحيفة ) ٣(
  .م٢٠٠٢-١-١٦يف " األهرام"صحيفة ) ٤(

  ) ١٣(صورة اإلسالم يف اخلطاب الغريب
  قوارع احلادي عشر من سبتمرب 

  مد عمارة حم.د
  ..م اهلجمات األمريكية والغربية على اإلسالم٢٠٠١وتتواىل بعد قارعة سبتمرب سنة  
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إننا معشر األمريكيني أمة ترتفع قامتها : "تعلن" مادلني أولربايت"فوزيرة اخلارجية األمريكية السابقة 
وب اإلسالمية فتتحدث إىل الشع)!.. ١"(فوق مجيع الشعوب، ومتتد رؤيتها أبعد من مجيع الشعوب

  !بلغة النازية اليت سبق وعانت منها
مؤسس مجاعة التحالف السياسي املسيحي اليت تسـيطر  " بات روبرتسون" "الديين السياسي"الزعيم 

على الكوجنرس األمريكي، واحلزب اجلمهوري، واإلدارة األمريكية وهو مرشـح أسـبق للرئاسـة    
الذي ولد بوش على يديه والدته املسيحية اجلديدة،  "بوش الصغري"األمريكية، واألب الروحي للرئيس 

أن الدين اإلسالمي دعـا  ": "بات روبرتسون"يعلن ... بعد احنرافه الذي استمر من التاسعة والثالثني
وأنه بالنظر إىل املعىن احلقيقي آليات قرآنية، فإن أسامة بن الدن أكثـر وفـاًء لدينـه    ... إىل العنف

أمريكا حباجة إىل إنذار ضد خطر املسلمني الـذين يكرهـون أمريكـا    وأن .. اإلسالمي من آخرين
وإننا يف هذه احلرب إمنا نعلي كلمة اهللا الذي يقف معنا، مع احلق يف هذا .. وحياولون تدمري إسرائيل

  ).٢"!(الصراع الديين الذي خنوضه، وحييطنا بعنايته
املشريين على صانع القرار األمريكي وهو من أعمدة " برنارد لويس"واملستشرق األمريكي الصهيوين 

ما هو اخلطأ يف العالقـة بـني اإلسـالم    "بعنوان " قارعة سبتمرب"يقول، يف كتابه الذي أصدره بعد 
فالنظـام األخالقـي   .. إن إرهاب اليوم هو جزء من كفاح طويل بني اإلسالم والغرب": "والغرب؟

وآيات القرآن تصدق " الغربية"يهودية املسيحية الذي يستند إليه اإلسالم خمتلف عما هو يف احلضارة ال
  ).٣"(وهذه احلرب هي حرب بني األديان... على ممارسة العنف ضد غري املسلمني

قارعـة  "م أي بعد ستة أيام مـن  ٢٠٠١سبتمرب سنة  ١٧رئيس وزراء إجنلترا، يعلن يف " توين بلري"و
ضد " يف الغرب"حرب املدنية واحلضارة  هي"أن هذه احلرب اليت أعلنها الغرب على اإلسالم " سبتمرب

  "!!يف الشرق"الرببرية 
حتدي اإلرهـاب اإلسـالمي   "رئيسة وزراء إجنلترا األسبق، فإا تكتب عن " مارجريت تاتشر"أما "

الفريد، الذي ال يقف عند أسامة بن الدن، بل يشمل حىت الذين أدانوا هجمات احلادي عشر مـن  
يرفضون القيم الغربية، "، ولكنهم "قدوا بشدة أسامة بن الدن وطالبانسبتمرب على أمريكا والذين انت

فالذين يرفضون القيم الغربية وتتعارض مصـاحلهم مـع   "... وتتعارض مصاحلهم مع مصاحل الغرب
، وتشبههم بالشيوعية، وتدعو الغرب "أعداء أمريكا وأعداؤنا"بأم " تاتشر"املصاحل الغربية تصفهم 

  ).٤"!(امل الشيوعيةإىل معاملتهم كما ع
م أن احلضارة الغربية أرقى ٢٠٠١سبتمرب سنة  ٢٩يعلن يف " سيلفيو بريلسكوين"رئيس وزراء إيطاليا 

والبد من انتصار احلضارة الغربية على اإلسالم، الذي جيب أن يهزم، ألنه ال .. من احلضارة اإلسالمية
يواصل تعميم حضارته، وفرض نفسـه  وأن الغرب س.. يعرف احلرية والتعددية وال حقوق اإلنسان

وأنه قد جنح حىت اآلن يف تعميم حضارته وفرض نفسه على العامل الشيوعي وقسـم  .. على الشعوب
  ).٥"(من العامل اإلسالمي
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وغري أعمدة النظم والسياسة واإلدارة يف أمريكا وإجنلترا وإيطاليا، جند وزيـر الداخليـة يف أملانيـا    
  ).٦"(عقيدة اإلسالم بأا هرطقة وضالل"ي يصف فيه ، يبلغ احلد الذ"أوتوشيلي"

حول آفاق السياسـة الدوليـة إثـر    "فإنه يعلن يف حماضرة " يوشكا فيشر"أما وزير خارجية أملانيا 
قـدرة اإلسـالم علـى    "بربلني فيعلن شكوكه يف " فراي"أمام طلبة جامعة " سبتمرب ١١اعتداءات 

مث يصـف األصـولية   ! ؟ مبعناها الغـريب "إىل احلداثة هل يوجد طريق إسالمي: "ويتساءل"! التطور
أي الديكتاتورية والشمولية ) ٧"(التوتاليتارية اجلديدة"اإلسالمية الرافضة للحداثة والقيم الغربية بأا 

  !اجلديدة
أما أساطني الفكر اإلستراتيجي األمريكي املشريون على صانع القرار، والذين توضـع نظريـام يف   

الليربالية الرأمساليـة املنتصـرة علـى    "الذي أعلن أن " فرانسوا فوكوياما"تطبيق من مثل املمارسة وال
صموئيل "ومن مثل "... الشيوعية هي اية التاريخ اليت جيب تعميمها وقبوهلا يف كل الفضاءات العاملية

لقرار والذي أشار على صانع ا.. ، الكاشف عن املوقف الغريب يف نزعة صدام احلضارات"هنتنجتون
  .األمريكي بتحييد احلضارات العاملية حىت يفرغ من مصادمة ومصارعة اإلسالم

أما هؤالء املفكرون فإن املشروع الغريب للهيمنة يضع نظريام يف املمارسة والتطبيق، ونراهـا رأي  
قارعـة  "العني، وتلمسها حواسنا يف طوفان التصرحيات والقراءات اليت توالـت واالـت عقـب    

والتهديد .. ويف املواجهة احلادة اليت قام ا الغرب ضد اإلسالم، واحلروب، واحملاصرات... "سبتمرب
  .القائم يف عامل اإلسالم" الكابوس"الذي ميثل هذا .. والوعيد

يف التعـبري عـن   " الصراحة العارية"فلقد كانت هلم فضيلة ... أما أساطني الفكر اإلستراتيجي هؤالء
  .هاحقيقة هذه احلرب ومقاصد

  اهلوامش
  .م٢٠٠١-١٠-٣٠يف " األهرام"صحيفة ) ١(
" األهرام"م، و٢٠٠٢-٢-٢٦لندن يف " احلياة"م، و٢٠٠٢-٢-٣يف " الشرق األوسط"صحيفة ) ٢(

  .م٢٠٠٢-١٢-١١يف 
" زخاري كاربيل"م، واألهرام ينقل عن مقال ٢٠٠٢-٣-٣م، ٢٠٠٢-٣-٢" صحيفة األهرام) "٣(

  .م٢٠٠٢-١-١٤األمريكية بتاريخ " النيوزويك"يف 
  .م٢٠٠٢-٢-١٤يف " الشرق األوسط"صحيفة ) ٤(
  .م٢٠٠١-٩-٣يف " احلياة"صحيفة ) ٥(
  .م٢٠٠٢-٣-٢يف " األهرام"صحيفة ) ٦(
  .م٢٠٠٢-٢-٢٦يف " الشرق األوسط"صحيفة ) ٧(

  ) ١٤(صورة اإلسالم يف اخلطاب الغريب
  ! حرب لتغيري طبيعة اإلسالم

  حممد عمارة .د
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اإلسالمية وال على ما يسـمى  " مجاعات العنف العشوائي"ست حرباً على إن احلرب ضد اإلسالم لي
وحىت يقبل احلداثة مبعناها "، لتغيري طبيعته وخصوصيته "حرب داخل اإلسالم"، وإمنا هي "باإلرهاب"

دع مـا لقيصـر   : فيصبح علمانياً، يقبل املبدأ املسيحي"، أي القطيعة مع خصوصيته وماضيه "الغريب
، فيقف عند ما هللا يف ملكوت السماء والدار اآلخرة، وخالص الروح، ويترك دنيا "هللالقيصر وما هللا 

  !العامل اإلسالمي وثرواته للهيمنة األمريكية والغربية
فإن احلداثة اليت متثلها أمريكا وغريها من الدميقراطيات املتطورة ستبقى القوة ": "فوكوياما"وبعبارات 

املؤسسات اليت جتسد مبادئ الغرب األساسية ستستمر يف االنتشار عرب املسيطرة يف السياسة الدولية، و
وهذه القيم واملؤسسات تلقى قبوالً لدى الكثري من شعوب العامل غري الغربية، إن مل نقـل  ... العامل

هل هناك ثقافات أو مناطق يف العامل ستقاوم، أو : لكن السؤال الذي حنتاج إىل طرحه هو... مجيعها
  ذا املعىن األمريكي والغريب؟" نيعة على عملية التحديثتثبت أا م

  :على هذا التساؤل الذي طرحه فيقول" فوكوياما"مث جييب 
إن اإلسالم هو احلضارة الرئيسة الوحيدة يف العامل اليت ميكن اجلدال بأن لديها بعـض املشـكالت   "

رات يف وجه واحد مهم، فهـو  فالعامل اإلسالمي خيتلف عن غريه من احلضا.. األساسية مع احلداثة
وحده قد ولّد تكراراً خالل األعوام األخرية حركات أصولية مهمة، ترفض ليس السياسات الغربيـة  

وإنه بينمـا جنـد   .. والعلمانية نفسها.. التسامح الديين: فحسب، وإمنا املبدأ األكثر أساسية للحداثة
السابق وإفريقيا االستهالكية الغربية مغربة،  شعوب آسيا وأمريكا الالتينية، ودول املعسكر االشتراكي

وتود تقليدها، لو أا فقط استطاعت ذلك، فإن األصوليني املسلمني يرون يف هذه االستهالكية دليالً 
  ".على االحنالل الغريب

وإمنا هو رفض للتبعية ملنظومة القيم .. فالرفض اإلسالمي ليس فقط لظلم السياسات األمريكية والغربية
أن هذه احلرب اليت أعلنتها أمريكا والغرب على اإلسالم املقاوم، " فوكوياما"ولذلك يعلن .. ربيةالغ

وإمنا هي حرب على " إرهاباً"وال على هذا الذي مسوه " مجاعات العنف العشوائي"ليست حرباً على 
صـراحة  "ذلـك يف  يعلن .. اإلسالم الرافض للحداثة الغربية والعلمانية الغربية واالستهالكية الغربية

  :حيمد عليها فيقول" عارية
!) ؟(إن املسألة ليست ببساطة حرباً على اإلرهاب، كما تظهرها احلكومة األمريكية بشكل مفهوم "

وليست املسألة احلقيقية كما جيادل الكثري من املسلمني هي السياسة اخلارجية األمريكية يف فلسطني 
نواجهه لسوء احلظ، أوسع بكثري، وهو مهم، ليس بالنسبة  إن الصراع األساسي الذي. أو حنو العراق

إىل جمموعة صغرية من اإلرهابيني، بل موعة أكرب من الراديكاليني اإلسالميني، ومن املسلمني الذين 
إن الصراع احلايل ليس ببساطة معركة ضد ... يتجاوز انتماؤهم الديين مجيع القيم السياسية األخرى

سالم كدين أو حضارة، ولكنه صراع ضد العقيدة اإلسالمية األصولية الـيت  اإلرهاب، وال ضد اإل
وإن التحدي الذي يواجه الواليات املتحدة، اليوم هو أكثر مـن جمـرد   .. تقف ضد احلداثة الغربية
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معركة مع جمموعة صغرية من اإلرهابيني، فبحر الغاشية اإلسالمية الذي يسبح فيه اإلرهابيون يشكل 
  "!وجياً هو يف بعض جوانبه، أكثر أساسية من اخلطر الذي شكلته الشيوعيةحتدياً أيديول
الذي جيب أن حيدث لإلسالم ذاته والذي جيب أن يـتم  " التطور األهم"عن " فوكوياما"مث يتحدث 

داخل اإلسالم، لتعديل اإلسالم حىت يصبح قابالً للحداثة الغربية والعلمانية الغربيـة واالسـتهالكية   
إن التطور األهم ينبغي أن يأيت من داخل اإلسالم نفسه، فعلى اتمع اإلسالمي أن : "قولالغربية، في

يقرر فيما إذا كان يريد أن يصل إىل وضع سلمي مع احلداثة، خاصة فيما يتعلق باملبدأ األساسي حول 
  ).١!(أم ال؟.. ؟"الدولة العلمانية

قارعة سبتمرب سنة "وال هي .. نف العشوائيمجاعات الع" إرهاب"فالقضية يف التحليل األعمق ليست 
فكل ذلك جتليات ... وال حىت السياسة اخلارجية األمريكية املعادية لقضايا املسلمني العادلة" م٢٠٠١

للصراع بني املشروع الغريب وبني الرتوع اإلسالمي إىل التمايز احلضاري واالستقالل القيمي والثقايف، 
  .يت تفرض حداثتها وعلمانيتها على العامل، مبا يف ذلك عامل اإلسالموالذي يرفض اهليمنة الغربية ال

  اهلوامش
  .م٢٠٠٢م فرباير سنة ٢٠٠١العدد السنوي ديسمرب سنة " النيوزويك) "١(

  ) ١٥(صورة اإلسالم يف اخلطاب الغريب
  واملوروث الديين "احلداثة"
  حممد عمارة .د
اليت تقيم قطيعة معرفية كربى مع املوروث الديين، .. "احلداثة الغربية"وحىت ال خيلط الوهم بني هذه  

نسوق كلمتني الثـنني  ... ، الذي يستصحب الثوابت ويطور يف املتغريات"التجديد اإلسالمي"وبني 
  .من دعاة هذه احلداثة يف بالدنا

.. ، املتخصص يف ترمجة وتسويق املشروع احلداثي للدكتور حممد أركون"هاشم صاحل"أوالمها كلمة 
قد كتب عقب قارعة سبتمرب داعياً إىل انتهاز فرصة اهلجمة الغربية على اإلسالم، لتـبين احلداثـة   فل

إننا جيب أن نلتحق بفـولتري  : "فقال"!! الدين اإلهلي"حمل " الدين الطبيعي"الغربية اليت أحلت وحتل 
وإن .. بيعيوتصوره الطبيعي عن الدين واألخالق، فالدين احلقيقي هو الدين الط) م١٧٧٨ ١٧٣٤(

والبد من تأويل جديد لتراثنا .. العربة هي بأعمال اإلنسان وليست مبعتقداته، أو حىت صلواته وعباداته
تأويل يكشف عن تارخيية النصوص التأسيسـية، وحيـل   .. خيتلف عن تأويل األصولية، بل وينقضه

  ).١"!(القراءة التارخيية حمل القراءة التبجيلية هلذا التراث
: الثانية فهي للدكتور على حرب، والذي قال عن حداثة مشروع أركون وهاشم صـاحل  أما الكلمة

وإحالل سيادة اإلنسان وسيطرته على الطبيعة مكان إمربيالية .. إا القول مبرجعية العقل وحاكميته"
  ).٢..."(الذات اإلهلية وهيمنتها على الكون

علمانية الغربية واحلداثة الغربية واالسـتهالكية  فالعدو عند املشروع األمريكي هو اإلسالم املقاوم لل
  .أي اإلسالم املقاوم للمسخ الغريب واألمريكي. الغربية
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إمربيالية "والعدو عند احلداثيني الذين حيملون األمساء املسلمة ليس اإلمربيالية األمريكية وهيمنتها، وإمنا 
  !! باهللاوال حول وال قوة إال"... الذات اإلهلية وهيمنتها على الكون

@@@  
  ...وحقيقة التحدي الذي نواجهه اآلن.. هذه هي حقيقة املوقف الذي حنن فيه

خصوصاً إذا رأيناه يف ضوء حال األمة حكاماً وحمكومني ويف ضوء جناح " الكابوس"صحيح أنه يشبه 
ندية ومشكلة اهلندوسية اهل.. الغرب يف استغالل مشكلة األرثوذكسية الروسية مع املسلمني الشيشان

جناح ... الكونفشيوسية الصينية مع املسلمني يف تركستان الشرقية"مع املسلمني يف كشمري ومشكلة 
الغرب يف استغالل هذه املشكالت إلقامة حتالفات بعض أطرافها متعاون وبعضها صامت يف هـذه  

سـنة  " ونصموئيل هنتنجت"احلرب الغربية على اإلسالم، حىت ليتذكر احمللل للموقف الراهن مشورة 
م، على صانع القرار األمريكي، بتحييد احلضارات األخرى، وبدء صدام احلضـارات، أوالً  ١٩٩٣

  !".باإلسالم
عندما حتالفت كل ... يف موقف شبيه مبوقف املسلمني يوم غزوة األحزاب" الكابوس"إننا، أمام هذا 
 الشـرك والوثنيـة مـن    رغم ما بينها من تناقضات مع اليهود رغم ما بينهم وبني.. أطراف الشرك

حىت لقد زاغت من ... تناقضات حتالفوا مجيعاً ضد الدولة اإلسالمية الوليدة، والدين اإلسالمي اجلديد
التحـالف  "الصحابة األبصار، وبلغت القلوب احلناجر، وزلزل املسلمون زلزاالً شديداً من هول هذا 

قكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت األبصار إذ جاءوكم من فو!... بل وظنوا باهللا الظنون"... الكابوس
هنالك ابتلي املؤمنون وزلزلوا زلـزاال شـديدا   ) ١٠(وبلغت القلوب احلناجر وتظنون باهللا الظنونا 

  ).األحزاب)(١١(
، الذي اجتاح فيه التتر ودمروا مشـرق العـامل اإلسـالمي،    "الصلييب التتري"أو لكأننا أمام احللف 

  :يوم أعلنوا بعد دمارهم لبغداد واملشرق ... يف مصر واملغربوهددوا بقية الوجود اإلسالمي 
مث وجهوا التهديد ملن مبصـر،  ".. لقد فتحنا بغداد، وقتلنا فرساا، وهدمنا بنيناا، وأسرنا سكاا"

" هوالكو"وأرسل "!!... إم إن كانوا يف اجلبال نسفناها، وإن كانوا يف األرض خسفناها: "قائلني
لقد فتحنا البالد، : "فيه: قائالً) م١٢٦٠ -ه٦٥٨" (قطز"نذاره إىل امللك املظفر إ) م١٢٦٥ ١٢١٧(

فما لكـم مـن   ! فأي أرض تؤويكم، وأي طريق تنجيكم، وأي بالد حتميكم؟.. وقتلنا معظم العباد
فخيولنـا  ! سيوفنا خالص، وال من مهابتنا مناص، وحنن ما نرحم من بكى، وال نرق ملن اشـتكى 

وارق، وسيوفنا صواعق، وقلوبنا كاجلبال، وعدونا كالرمال، فمن طلب حربنـا  سوابق، وسهامنا خ
ولقـد أعـذر مـن    .. ندم، فاتعظوا بغريكم، وسلموا إلينا أمركم، وعليكم باهلرب، وعلينا بالطلب

  ).٣"!!(أن القيامة قد قامت"حىت لقد حسب الناس يومئذ "!!.. أنذر
" عني جالوت"ة إال أن نفروا للجهاد، فكان نصر اهللا يف فما كان من العلماء واألمراء واخلاصة والعام

مث دخلت دولتهم وقبائلهم بعد ذلك يف ... وازم التتار ألول مرة يف تارخيهم)... م١٢٦٠-ه٦٥٨(
  .اإلسالم
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  اهلوامش
  .م٢٠٠١-١٢-٢٦يف " الشرق األوسط"صحيفة ) ١(
  .م١٩٩٦-١١-١٨يف " احلياة"صحيفة ) ٢(
حممـد  .د: ، حتقيـق ٤٢٨، ٤٢٧، ص١، ق١ج" وك ملعرفة دول امللوككتاب السل"املقريزي ) ٣(

  .م١٩٥٦مصطفى زيادة، طبعة القاهرة، سنة 
  ) ١٥(صورة اإلسالم يف اخلطاب الغريب

  واملوروث الديين "احلداثة"
  حممد عمارة .د
   

الديين، اليت تقيم قطيعة معرفية كربى مع املوروث ".. احلداثة الغربية"وحىت ال خيلط الوهم بني هذه 
نسوق كلمتني الثـنني  ... ، الذي يستصحب الثوابت ويطور يف املتغريات"التجديد اإلسالمي"وبني 

  .من دعاة هذه احلداثة يف بالدنا
.. ، املتخصص يف ترمجة وتسويق املشروع احلداثي للدكتور حممد أركون"هاشم صاحل"أوالمها كلمة 

فرصة اهلجمة الغربية على اإلسالم، لتـبين احلداثـة   فلقد كتب عقب قارعة سبتمرب داعياً إىل انتهاز 
إننا جيب أن نلتحق بفـولتري  : "فقال"!! الدين اإلهلي"حمل " الدين الطبيعي"الغربية اليت أحلت وحتل 

وإن .. وتصوره الطبيعي عن الدين واألخالق، فالدين احلقيقي هو الدين الطبيعي) م١٧٧٨ ١٧٣٤(
والبد من تأويل جديد لتراثنا .. مبعتقداته، أو حىت صلواته وعباداتهالعربة هي بأعمال اإلنسان وليست 

تأويل يكشف عن تارخيية النصوص التأسيسـية، وحيـل   .. خيتلف عن تأويل األصولية، بل وينقضه
  ).١"!(القراءة التارخيية حمل القراءة التبجيلية هلذا التراث

: حداثة مشروع أركون وهاشم صـاحل  أما الكلمة الثانية فهي للدكتور على حرب، والذي قال عن
وإحالل سيادة اإلنسان وسيطرته على الطبيعة مكان إمربيالية .. إا القول مبرجعية العقل وحاكميته"

  ).٢..."(الذات اإلهلية وهيمنتها على الكون
كية فالعدو عند املشروع األمريكي هو اإلسالم املقاوم للعلمانية الغربية واحلداثة الغربية واالسـتهال 

  .أي اإلسالم املقاوم للمسخ الغريب واألمريكي. الغربية
إمربيالية "والعدو عند احلداثيني الذين حيملون األمساء املسلمة ليس اإلمربيالية األمريكية وهيمنتها، وإمنا 

  !!وال حول وال قوة إال باهللا"... الذات اإلهلية وهيمنتها على الكون
@@@  

  ...وحقيقة التحدي الذي نواجهه اآلن.. فيه هذه هي حقيقة املوقف الذي حنن
خصوصاً إذا رأيناه يف ضوء حال األمة حكاماً وحمكومني ويف ضوء جناح " الكابوس"صحيح أنه يشبه 

ومشكلة اهلندوسية اهلندية .. الغرب يف استغالل مشكلة األرثوذكسية الروسية مع املسلمني الشيشان
جناح ... وسية الصينية مع املسلمني يف تركستان الشرقيةالكونفشي"مع املسلمني يف كشمري ومشكلة 



 ٦٣٨

الغرب يف استغالل هذه املشكالت إلقامة حتالفات بعض أطرافها متعاون وبعضها صامت يف هـذه  
سـنة  " صموئيل هنتنجتون"احلرب الغربية على اإلسالم، حىت ليتذكر احمللل للموقف الراهن مشورة 

تحييد احلضارات األخرى، وبدء صدام احلضـارات، أوالً  م، على صانع القرار األمريكي، ب١٩٩٣
  !".باإلسالم

عندما حتالفت كل ... يف موقف شبيه مبوقف املسلمني يوم غزوة األحزاب" الكابوس"إننا، أمام هذا 
رغم ما بينها من تناقضات مع اليهود رغم ما بينهم وبني الشـرك والوثنيـة مـن    .. أطراف الشرك

حىت لقد زاغت من ... ضد الدولة اإلسالمية الوليدة، والدين اإلسالمي اجلديد تناقضات حتالفوا مجيعاً
التحـالف  "الصحابة األبصار، وبلغت القلوب احلناجر، وزلزل املسلمون زلزاالً شديداً من هول هذا 

إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت األبصار !... بل وظنوا باهللا الظنون"... الكابوس
هنالك ابتلي املؤمنون وزلزلوا زلـزاال شـديدا   ) ١٠(لقلوب احلناجر وتظنون باهللا الظنونا وبلغت ا

  ).األحزاب)(١١(
، الذي اجتاح فيه التتر ودمروا مشـرق العـامل اإلسـالمي،    "الصلييب التتري"أو لكأننا أمام احللف 

  :غداد واملشرق يوم أعلنوا بعد دمارهم لب... وهددوا بقية الوجود اإلسالمي يف مصر واملغرب
مث وجهوا التهديد ملن مبصـر،  ".. لقد فتحنا بغداد، وقتلنا فرساا، وهدمنا بنيناا، وأسرنا سكاا"

" هوالكو"وأرسل "!!... إم إن كانوا يف اجلبال نسفناها، وإن كانوا يف األرض خسفناها: "قائلني
لقد فتحنا البالد، : "فيه: قائالً )م١٢٦٠ -ه٦٥٨" (قطز"إنذاره إىل امللك املظفر ) م١٢٦٥ ١٢١٧(

فما لكـم مـن   ! فأي أرض تؤويكم، وأي طريق تنجيكم، وأي بالد حتميكم؟.. وقتلنا معظم العباد
فخيولنـا  ! سيوفنا خالص، وال من مهابتنا مناص، وحنن ما نرحم من بكى، وال نرق ملن اشـتكى 

نا كالرمال، فمن طلب حربنـا  سوابق، وسهامنا خوارق، وسيوفنا صواعق، وقلوبنا كاجلبال، وعدو
ولقـد أعـذر مـن    .. ندم، فاتعظوا بغريكم، وسلموا إلينا أمركم، وعليكم باهلرب، وعلينا بالطلب

  ).٣"!!(أن القيامة قد قامت"حىت لقد حسب الناس يومئذ "!!.. أنذر
" ني جالوتع"فما كان من العلماء واألمراء واخلاصة والعامة إال أن نفروا للجهاد، فكان نصر اهللا يف 

مث دخلت دولتهم وقبائلهم بعد ذلك يف ... وازم التتار ألول مرة يف تارخيهم)... م١٢٦٠-ه٦٥٨(
  .اإلسالم
  اهلوامش

  .م٢٠٠١-١٢-٢٦يف " الشرق األوسط"صحيفة ) ١(
  .م١٩٩٦-١١-١٨يف " احلياة"صحيفة ) ٢(
حممـد  .د: قيـق ، حت٤٢٨، ٤٢٧، ص١، ق١ج" كتاب السلوك ملعرفة دول امللوك"املقريزي ) ٣(

  .م١٩٥٦مصطفى زيادة، طبعة القاهرة، سنة 
=======================  

  



 ٦٣٩

  :الفهرس العام 
  ١  مقاالت وخطب حول ردود فعل املسلمني –تابع الباب احلادي عشر 

  ١  بني الدفاع عن السامية والتطاول على رسول اإلنسانية
  ٢بني السنة والسرية

  ٥  بني ثقافيت التسامح والكراهية
  ٧  ..بني حمطم األصنام، والباكني عليها ..

  ٩  حتبوم وال حيبونكم
  ١٥  ..حتت ستار حرية الرأي 

  ٢١  تعليقاً على الدراسة اليت أدانت أداء احلكومة الدامنركية
  ٢٣  تنبيه هام جدا

  ٢٤  صفحة من تاريخ اإلخوان]١٩٣٨[ثورة طلبة اإلخوان دفاعا عن الرسول القدوة 
  ٣٠  "ة الوضعجهود العلماء يف مقاوم"

  ٤٤  حادثة وحديث حول نصرة النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ٤٦  حدود حرية التعبري

  ٥٠  حديث عن املصطفى املختار
  ٥٧  حرية التعبري أم كل احلقوق لكل الناس

  ٦٠  حرية التعبري بني القانون الدويل واملعايري الغربية املزدوجة
  ٦٤  حرية الرأي

  ٧١  حقائق كشفها الزور
  ٧٨  !شانئك هو األبترإنّ .. حقاً

  ٨٠  محلة للفاتيكان شعارها مليون ضد حممد
  ٨٤  حول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  ٨٨  خصوصيات الر سول صلى اهللا عليه وسلم
  ٩٠  خطوات عملية لالنتصار خلري البشرية

  ٩٣  خطيب العامل
  ١٠٢  درس يف النصرة من سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه

  ١٠٤  دروس الرسوم الدمناركية
  ١٠٦  دفاعاً عن نيب الرمحة
  ١٠٨  قبل الدفاع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.. دور املرأة وفقه السنة

  ١١١  ذكر النيب اخلامت ووصف أمته ومكان دعوته ما زال بني سطور التوراة
  ١٢١  رؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام



 ٦٤٠

  ١٢٢  رب ضارة ناجعة
  ١٢٤  ربيع املتطرفني

  ١٢٨  أسبقية عقدية ودبلوماسية وإعالمية.. ول على النيبردع التطا
  ١٣١  رسول اُألميني

  ١٣٤  ...رسومات شيطانية 
  ١٣٩  سب النيب  صلى اهللا عليه وسلم فرصة ملريدي اخلري

  ١٤١  سالح املقاطعة وأثره يف نصرة املسلمني
  ١٤٣  سالح حضاري لنصرة احلبيب صلى اهللا عليه وسلم

  ١٤٨  نستطيع وأي عمل حيتاج إىل دعم سليمان البطحي نبذل ما
  ١٥٠  سنة األنبياء

  ١٥٣  شواهد ربانية تلهم التغيري
  ١٥٦  شيء من عبق الرسول

  ١٦٠  صرب النيب عليه الصالة والسالم على الدعوة
  ١٦٣  صراع الكاريكاتورات أم صراع املصطلحات؟

  ١٦٦  ...صرخةٌ دوت فضجت منها مسامعي 
  ١٧٠  وسلم صفة مزاح النيب صلى اهللا عليه

  ١٧٥  !صمت القبور على أفعال الفاتيكان
  ١٧٧  طبت حياً وميتاً

  ١٧٩  اخلط األول يف الدفاع عن اهلوية... عدوان على الذاكرة
  ١٨١  بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا... عذراً 
  ١٨٤  يا رسول اهللا.. عذراً
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  ))١٠((فضائل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وحقوقه 
  
  

  مقاالت وخطب حول ردود فعل املسلمني –الباب احلادي عشر تابع 
  

  مقاطعة من سب الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ
  

  ٠٥/٠٢/٢٠٠٦تاريخ اإلجابة 
عليـه   نص السؤال األخوة األعزاء لعلكم مسعتم ذه اهلجمة الشرسة على رسول اهللا ـ صـلى اهللا  

وسلم ـ، ومسعتم عن ختاذل الكثري من احلكومات جتاه هذه احلملة، فما واجبنا حنن كشعوب، وهل  
  تكفي املقاطعة كرد على هذه احلملة ؟

  اسم املفيت جمموعة من الباحثني
  نص اإلجابة

  احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد
  :وى يف موقع إسالم أون الينفيقول الدكتور رجب أبومليح املشرف على الفت

سب النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أو إهانة املقدسات اإلسالمية جرمية ال تغتفر يف حق األفراد أو   
اهليئات أو احلكومات اليت تقوم بذلك، وهذا السب ال يتوجه لشخص النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم  

النبِـي أَولَـى   (اهللا عز وجل يقـول  ـ وحده بل هو سب لكل مسلم ومسلمة إىل قيام الساعة، و
اللَّـه مـن    بِالْمؤمنِني من أَنفُِسهِم وأَزواجه أُمهاتهم وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتـابِ 

عكُم مائيللُوا إِلَى أَوفْعإِلَّا أَن ت اجِرِينهالْمو نِنيمؤاالْمطُورسابِ متي الْكف كوفًا كَانَ ذَلاألحـزاب  ) ر
١٦  

وواجب املسلمني هو الدفاع عن مقدسام ونبيهم مبا استطاعوا، واملقاطعة وإن كانـت سـالحا   
حضاريا فعاال، غري أنه ال يكفي، فهذا يدخل يف جهاد الدفع الذي هو فرض عني على كل مسلم كل 

مني أن يستفيدوا من هذه األحداث لتعريف الناس مجيعا بشخص حسب طاقته وقدرته، وعلى املسل
رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وإطالعهم على اجلوانب املضيئة يف سريته فلو عرفوه ألحبـوه    

  .وعلموا قدره 
  :ولكي يكون سالح املقاطعة أكثر فعالية ال بد أن نضع له هذه الضوابط 

مني اجلواز، والتحرمي هنا حترمي عارض ، فهو ليس حمرم لذاته بـل  أن األصل يف معاملة غري املسل:أوال
حمرم لغريه، هو حمرم لكسر شوكة العدو احملارب وتقوية شوكة املسلمني وإثراء اقتصادهم ، ألن الناس 
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لن يستطيعوا العيش بدون بيع وشراء وأخذ وعطاء فلو حتولت هذه املعامالت اليت جتري بني املسلمني 
سلمني إىل معامالت بني املسلمني بعضهم البعض لتحول حاهلم من هذا الضعف والذلـة  وبني غري امل

إىل قوة وعزة، ولو امتنع األثرياء من العرب وغريهم عن وضع أمواهلم يف البنوك األجنبيـة وهـذه   
األرصدة اليت تقدر مبئات املليارات مث حتولت هذه األرصدة لالستثمار بني بعضهم البعض لصار احلال 

  .ري احلالغ
إن هذه املقاطعة لو حدثت عن طريق احلكومات والدول لكانت أجدى وأوقع ففي هذه احلالة :ثانيا

ستمتنع الدولة عن استرياد سلع الدول احملاربة، وستقوم بتصنيع السلع البديلة وساعتها ال توقع الناس 
نا حىت ولـو كـان   يف حرج، لكن ختاذل احلكومات وعجزهم ال يعفينا من أن نقوم كشعوب بدور

إذا (صغريا تطبيقا حلديث الفسيلة، ذلك احلديث الذي يقول فيه النيب ـ صلى اهللا عليه وسـلم ـ    
، وإعماال للجهـاد  )قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال يقوم حىت يغرسها فليفعل

ن كل حسب قدرته الذي حتول إىل فرض عني على كل مسلم ومسلم سواء إذن به احلاكم أو مل يأذ
  .وإمكاناته 

املقاطعة االقتصادية ليست هي املقصودة فقط بل البد أن تكون هذه املقاطعة مقاطعـة شـاملة   :ثالثا
تشمل املقاطعة االقتصادية واملقاطعة الثقافية واملقاطعة السلوكية واالجتماعية وغري ذلك حىت نقـف  

يريد عدونا أن يصدره إلينا بكل صوره وأشكاله حجر عثرة أمام هذا املشروع املخالف لعقيدتنا الذي 
حىت يدمر قيمنا ويهدم أخالقنا ويستعبدنا لنظل مقهورين مأسورين نعيش على فتات موائـده الـيت   

  .سلبها من قوتنا وأموالنا عنوة بغري حق 
إن فتاوى املقاطعة ليست حكما عاما يطبق يف كل زمان ومكان وعلى كل األشخاص يف كافة :رابعا
روف واألحوال، بل هي فتاوى ترتبط بالزمان واملكان واألشخاص والظروف واألحوال ، فمـا  الظ

يكون حمرما على شخص قد ال يكون حمرما على شخص آخر، وما يكون حمرما يف مكـان قـد ال   
يكون حمرما يف مكان آخر ، واألمر خيضع لفقه املوازنات وفقه األولويات، كما خيضع لفقه املصاحل 

، فدرء املفاسد مقدم على جلب املصاحل، واملصلحة العامة تقدم على املصلحة اخلاصة، ولو واملفاسد
أن إنسانا مضطرا للعمل أو استرياد سلعة ال تتوافر عند غري أعدائنا فالضرورات تبيح احملظورات، لكن 

الضـوابط  الضرورة تقدر بقدرها، ويتحمل الضرر األدىن لدفع الضرر األكرب إىل آخر هذه القواعد و
  .الفقهية

فعلى سبيل املثال املسلم الذي يعيش يف أمريكا غري املسلم الذي يعيش يف مصر أو أي بلد عـريب أو  
إسالمي، واألشياء اليت ال جند هلا بديال عند غري الدولة احملاربة وهي من األشياء األساسية وليس من 

ا بدائل كثرية، واملوظف الذي يعمل يف الكماليات بل من الضروريات ختتلف عن األشياء اليت جند هل
شركة دولة حماربة وال جيد بديال يقتات منه يباح له العمل للضرورة أو احلاجة الشديدة اليت تـرتل  
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مرتلة الضرورة، وخباصة لو كان الدور الذي يقوم به ثانويا ال يؤثر على الشركة اليت يعمل فيها تأثريا 
  .يذكر 
ء اليت جيب أن نقاطعها على قدر واحد ، فالشـركات األسـرئيلية   ليست الشركات واألشيا:خامسا

تأيت يف املرحلة األوىل مث تتبعها الدول األخرى اليت حتارب املسلمني يف دوهلـم أو  ) مثال(واألمريكية 
تضطهدهم يف دوهلا مث الشركات األمريكية صاحبة العالمة التجارية يف الدول العربية واإلسالمية إىل 

  .ترتيبات آخر هذه ال
على رجال االقتصاد أن يقوموا بالدراسات اجلادة حول هذه املسألة حىت ميكننا معرفة الشيء :سادسا

اهلام الذي لو قاطعناه أثر يف أعدائنا ومعرفة األشياء اليت ال بديل هلا لدينا وغري ذلك مـن األسـس   
بعض األفراد بإعداد قـوائم  والضوابط اليت تعني الفقيه على إصدار فتواه بشكل علمي صحيح، وقام 

للسلع اليت تساهم بشكل أو آخر يف اقتصاد الدول احملاربة غري أن هذه القوائم ليست دقيقة بل هـي  
جهود فردية ختطيء يف بعض األحيان فتضع بعض السلع على قائمة املقاطعة وهي شركات حملية، أو 

احملاربة، لكننا حباجـة إىل إعـداد   تقترح بديال لشيء جتب مقاطعته فتأت بشيء آخر لنفس الدولة 
دراسات جادة حمايدة يف هذا الصدد ألن املقاطعة ليست مقصودة لذاا بل الغرض منـها إحـداث   
النكاية باألعداء أو جلب املصاحل للمسلمني، فإن مل تؤد هذا الدور أو كانت نتيجتها سلبا ال إجيابـا  

  .فال فائدة منها إذن 
========================  

  مكانة الرسول عالية وإن حاولوا اإلساءة إليها
  

  هـ٢٥/١٢/١٤٢٦نشرت جريدة الوطن يف 
  مكانة الرسول عالية وإن حاولوا اإلساءة إليها

تبقى مكانة النيب صلى اهللا عليه وسلم عالية، ألن اهللا تعاىل قد رفع ذكره وقرن امسه بامسـه، فقـال   
أمل نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك (عليه وسلم  سبحانه وتعاىل مبيناً رفع ذكر نبيه صلى اهللا

  ).الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
حيلفون بـاهللا لكـم   (وقرن اهللا العظيم، اإلله احلق، املعبود امسه باسم رسوله يف مواضع كثرية فقال 

ه ، كما قرن امسه باسم رسول)٦٢:التوبة... لريضوكم واهللا ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنني
وهلذا فلن يضر النيب صلى اهللا . يف أعظم مشهود به وهي شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا

عليه وسلم ما يفعله احلاقدون من الدمناركيني وغريهم من االستهزاء خبري البشر الذي أرسله اهللا تعاىل 
ى اهللا عليه وسلم أرسل رمحة هلم رمحة للخلق مجيعاً ومنهم هؤالء الذين ال يعلمون أن رسول اهللا صل

ويقول النيب الكرمي الصـادق  ). وما أرسلناك إال رمحة للعاملني(وجلميع املخلوقات كما قال اهللا تعاىل 
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رواه ... إن اهللا مل يبعثين معنتاً وال متعنتاً ولكن بعثين معلماً ميسـراً "املصدوق صلى اهللا عليه وسلم 
لقد وصفه اهللا العظيم بأمجل صفات ونعته بأمجل نعوت فقـال  مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها، بل 

ولكـن  ). يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إىل اهللا بإذنه وسراجاً منرياً(سبحانه 
حىت لو أخرج بعض الدمناركيني حقدهم وبغضهم لنيب اإلسالم فإن اهللا قد أخربنا عنهم وعن أمثاهلم 

. يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكـافرون "نه فقال جل شأ
-٣٢: التوبة" (هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون

اهللا ومنهم الذين يؤذون النيب ويقولون هو أذن قل أذن خري لكم يؤمن ب(، وقال سبحانه وتعاىل )٣٣
، )٦١: التوبة" (ويؤمن للمؤمنني ورمحة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول اهللا هلم عذاب أليم

، إنه رسول اهللا )٦٤:التوبة" (قل استهزئوا إن اهللا خمرج ما حتذرون(وقال جل شأنه وتقدست أمساؤه 
ليل اهللا وما أعظمها من صلى اهللا عليه وسلم الذي تصله افتراءات املفترين وإساءات املسيئني، إنه خ

رواه احلاكم وصححه األلباين، وقال " إن اهللا قد اختذين خليالً"خلة حيث قال صلى اهللا عليه وسلم 
" لو كنت متخذاً غري ريب خليالً الختذت أبا بكر خليالً، ولكن أخي وصاحيب"صلى اهللا عليه وسلم 

دوتنا وحبيبنا الذي حنبه أكثر مـن آبائنـا   رواه البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، إنه نبينا وق
ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والـده وولـده والنـاس    "وأمهاتنا وأنفسنا، وقد قال لنا 

ولن تزيدنا تلك الكتابات عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم إال حباً وتقديراً واقتداء . رواه مسلم" أمجعني
  .املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحىواتباعاً له صلى اهللا عليه وسلم وهو 

  داعية إسالمي -الدكتور ار عبدالرمحن العتييب 
=========================  

  مكانة النيب صلى اهللا عليه وسلم عالية
  

  :هـ٢٥/١٢/١٤٢٦نشرت جريدة اجلزيرة يف 
  مكانة النيب صلى اهللا عليه وسلم عالية

  داعية إسالمي/العتييب  دكتور ار بن عبدالرمحن
تبقى مكانة النيب صلى اهللا عليه وسلم عالية؛ ألن اهللا تعاىل قد رفع ذكره، وقرن امسه بامسـه، فقـال   

ووضعنا عنـك  )١(أَلَم نشرح لَك صدرك {سبحانه وتعاىل مبينا رفع ذكر نبيه صلى اهللا عليه وسلم 
 كر٢(وِز(كرظَه ي أَنقَضالَّذ )٣ (ككْرذ ا لَكنفَعروقرن اهللا العظيم اإلله احلق املعبود امسه باسم . }و

يحلفُونَ بِاللّه لَكُم ليرضوكُم واللّه ورسولُه أَحق أَن يرضوه إِن كَانواْ {رسوله يف مواضع كثرية، فقال 
نِنيمؤله يف أعظم مشهود به، وهي شهادة أال إله إال كما قرن امسه باسم رسو. سورة التوبة) ٦٢(}م

اهللا حممد رسول اهللا؛ وهلذا فلن يضر النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يفعله احلاقدون من الـدمناركيني  



 ٥

وغريهم من االستهزاء خبري البشر الذي أرسله اهللا تعاىل رمحة للخلق مجيعا، ومنهم هؤالء احلمقـى  
لى اهللا عليه وسلم أُرسل رمحة هلم وجلميع املخلوقات كما قال اهللا الذين ال يعلمون أن رسول اهللا ص

: ويقول النيب الكرمي الصادق املصدوق صلى اهللا عليه وسلم. }وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمني{تعاىل 
. عائشة رضي اهللا عنهارواه مسلم عن ..) إن اهللا مل يبعثين معنتا وال متعنتا ولكن بعثين معلماً ميسراً(

يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك {بل لقد وصفه اهللا العظيم بأمجل صفات ونعته بأمجل نعوت، فقال سبحانه 
ن ولكن حىت لو أخرج الدمناركيو. }وداعيا إِلَى اللَّه بِإِذْنِه وسراجا منِريا) ٤٥(شاهدا ومبشرا ونذيرا 

حقدهم وبغضهم لإلسالم ولنيب اإلسالم فإن اهللا قد أخربنا عنهم وعن أمثاهلم فقـال جـل شـأنه    
هو الَّذي ) ٣٢(نَ يرِيدونَ أَن يطْفؤواْ نور اللّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللّه إِالَّ أَن يتم نوره ولَو كَرِه الْكَافرو{

. سورة التوبة)٣٣(} هدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَأَرسلَ رسولَه بِالْ
ومنهم الَّذين يؤذُونَ النبِي ويِقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيرٍ لَّكُم يـؤمن بِاللّـه   {وقال سبحانه وتعاىل 

لْمل نمؤيويمأَل ذَابع ملَه ولَ اللّهسذُونَ رؤي ينالَّذو نكُمواْ منآم ينةٌ لِّلَّذمحرو نِنيمسورة ) ٦١(}ؤ
سـورة  )٦٤(}قُلِ استهزِؤواْ إِنَّ اللّه مخرِج ما تحـذَرونَ {وقال جل شأنه وتقدست أمساؤه . التوبة
إنه خليل اهللا، وما أعظمها .. عليه وسلم الذي ال يصله نعيق الناعقونإنه رسول اهللا صلى اهللا . التوبة

. رواه احلاكم وصححه األلبـاين ) إن اهللا قد اختذين خليالً(من خلة، حيث قال صلى اهللا عليه وسلم 
لو كنت متخذا غري ريب خليالً الختذت أبابكر خلـيالً، ولكـن أخـي    (وقال صلى اهللا عليه وسلم 

إنه نبينا وقدوتنا وحبيبنا الذي حنبه أكثر من . اري عن ابن عباس رضي اهللا عنهمارواه البخ) وصاحيب
ال يؤمن أحدكم حىت أكونَ أحب إليه من والده وولده والناس (وقد قال لنا .. آبائنا وأمهاتنا وأنفسنا

  .رواه مسلم) أمجعني
اً واقتداء واتباعا له صـلى اهللا  ولن تزيدنا تلك الكتابات عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم إال حباً وتقدير

  .عليه وسلم، وهو املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى
نسأل الذي ال ختفى عليه خافية وال تغيب عنه غائبة وال يعجزه شيء يف األرض وال يف السـماء أن  

وصلى اهللا علـى  . لعزيزينتقم لرسوله، وأن يرينا يف من حاول النيل منه عجائب قدرته، وهو القوي ا
  .نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

========================  
  من أوىل بالسخرية واالستهزاء ؟

  
  مروة مسيح السيد ـ القاهرة: الكاتب

بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على أفضل خلق اهللا سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله 
  ..وبعد 
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هؤالء احلاقدين على النيب صلى اهللا عليه وسلم دون علم به وال مبا جاء به ، فظهر هالين كثرياً سخرية 
بذلك حقدهم وجهلهم ؛ بل وعدم علمهم بكتام وما به من غرائب والعجائب اليت لـو قرأهـا   

ميكـي  ( اإلنسان دون علمه أن هذه نصوص بالكتاب الذي يدعون أنه مقدسا لظنها من حكايات 
  .صص اخلرافية اليت حتكى للصغار قبل نومهم أو من الق) وماوس 

ليعلم أينا أحق بالسخرية من اآلخر ) املقدس ( وهنا أحببت أن أنقل للقارئ بعضا من فقرات كتام 
  !؟

  طري ميشي على أربعة أرجل؟؟
  . ]٢٠ :١١:٢٠ :Lv" .[ وكل دبيب الطري املاشي على اربع فهو مكروه لكم " 

فالطيور يف هذا الكتاب أصبحت هلا أربعه أرجـل  ) الكتاب املقدس  (هذا من اإلعجاز العلمي بـ 
  !!!متشي عليهم 
  !!األرنب اتر 

  ]" ٦ :١١:٦:Lv[واألرنب ألنه جيتر لكنه ال يشق ظلفا فهو جنس لكم " 
  !إال يف الكتاب املقدس ؟. وهل جتتر األرانب 

  ) ! !الرب ( حيوانات هلا أعني من اخللف جتلس جبوار عرش 
و قدام العرش حبر زجاج شبه البلور و يف وسط العرش و حول العرش ] :  ٨-٦: ٤رؤيا [ ء يف جا

و احليوان االول شبه اسد و احليوان الثـاين شـبه   . اربعة حيوانات مملوة عيونا من قدام و من وراء 
  "عجل و احليوان الثالث له وجه مثل وجه انسان و احليوان الرابع شبه نسر طائر 

ي أخي القارئ أربعة حيوانات لكل منهم عيون من االمام واخللف بل واحليوان األول أسد فتخيل مع
واآلخر عجل والثالث له وجه انسان واألخري نسر وكل هذه احليوانات جتلس أمام عرش اهللا تبـارك  

  .تعاىل اهللا عن إفك النصارى علواً كبرياً.... وتعاىل 
  !سلق األطفال وأكلهم 

مـا  : سألَها: [ اإلصحاح السادس الفقرة الثامنة و العشرون وما بعدها : ك الثاين جاء يف سفر امللو
فطَبخنا إبين وأكلْنـاه،  ٢٩. هايت إبنك فنأْكُلَه، وغدا نأْكُلُ إبين: قالَت يل هذه املرأةُ: بِك؟ فأجابت

  ]هايت إبنك لنأكُلَه فأخفَته: وقُلت هلا يف اليومِ الثَّاين
  !. دا كالم مقدس ؟باهللا

  !سالمات 
:  ٤[ يقول بولس ــ مؤسس النصرانية احلقيقي ـــ يف رسالته الثانية إيل صديقه تيموثـاوس  

واما تـروفيمس  .اراستس بقي يف كورنثوس. سلم على فرسكا واكيال وبيت انيسيفورس] : "  ١٩
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س وبوديس ولينس وكالفديـة  يسلم عليك افبول.بادر ان جتيء قبل الشتاء. فتركته يف ميليتس مريضا
  . "واالخوة مجيعا

حينما أرسل إليك ارتيماس او تيخيكس بـادر أن  ] : "  ١٢:  ٣يت [ ويقول بولس لصديقه تيطس 
  ."تأيت إيل اىل نيكوبوليس الين عزمت ان أشيت هناك

ودعوى أحد للحضور يف املكان الذي سيشـيت فيـه   ... هل أصبح السالم على فرسكا و: ونسأل 
  !!وحي من عند اهللا يتعبد بتالوته ؟؟ بولس

  !!مناجاة 
. فرجع موسى إىل الرب وقال يا سيد ملاذا أسأت إىل هذا الشعب ] : "  ٢٢:  ٥[ سفر اخلروج _ 

وأنت مل ختلّـص  . فانه منذ دخلت إىل فرعون ألتكلم بامسك أساء إىل هذا الشعب . ملاذا أرسلتين 
  ]شعبك

ومه سبعني رجالً لِّميقَاتنا فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ قَالَ رب لَو شئْت أَهلَكْتهم واختار موسى قَ: (وعندنا 
تاء وشن تا ملُّ بِهضت كتنتإِالَّ ف يا إِنْ هناء مفَهلَ السا فَعا بِمكُنلهأَت ايإِيلُ ون قَبـاء  مشن تي مده

  ) ١٥٥: األعراف ) (نت ولينا فَاغْفر لَنا وارحمنا وأَنت خير الْغافرِينأَ
  ]ملاذا تقف بعيداً ؟ ملاذا ختتفي يف أزمنة الضيق ؟ : يا رب ] :  ١:  ١٠[ ويف مزمور 

اعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبواْ لي ولْيؤمنـواْ  وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الد: (وعندنا 
  ) ١٨٦: البقرة ) (بِي لَعلَّهم يرشدونَ

 ما أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوَء ويجعلُكُم خلَفَاء الْأَرضِ أَإِلَه مع اللَّه قَليالً: (وعندنا 
ذَكَّر٦٢: النمل ) (ونَت (  

ال يشمت يب الذين هم أعدائي باطالً استيقظ وانتبه .. يارب إىل مىت تنتظر ] : "  ١٧:  ٣٥[ مزمور 
  "إىل حكمي 

اَألرضِ اللّه الَ إِلَه إِالَّ هو الْحي الْقَيوم الَ تأْخذُه سنةٌ والَ نوم لَّه ما في السماوات وما في : (وعندنا 
 من علْمه إِالَّ بِما من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِالَّ بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم والَ يحيطُونَ بِشيٍء

يلالْع وها ومفْظُهح هودؤالَ يو ضاَألرو اتاومالس هيسكُر عساء وش يمظ٢٥٥: البقرة ) (الْع (  
 قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاء وترتِع الْملْك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذلُّ: (وعندنا 

يرٍء قَديكُلِّ ش لَىع كإِن ريالْخ كداء بِيشن ت٢٦: آل عمران ) (م (  
كالم جنسي فاضح خيدش حياء العاهرات فضالت عن الغافالت املؤمنات ، ) الكتاب املقدس (  ويف

حوار بني األشجار ، وحرب النجوم ، وحرب املاعز واخلرفان ، وفيه محار ) الكتاب املقدس ( ويف 
النهار  وميشي عرياناً طول. . . وفيه اإلله ينوح ويولول . رد محاقة النيب ، وفيه خروف بسبعة قرون 

. . . ويكذب علـى إخوتـه   . . . ويسلط عليه الشيطان أربعني يوما يسرح به كيف يشاء . . . 
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. . . وينسى . . . ويسيء ... وينام . . . ويتعب . . ويسكر . . . وخيسر املصارعة أمام يعقوب 
. وحيزن . .  .وخيرج الدخان من أنفه . . . ويندم . . . وخياف . . . ويصفق . . . ويصفر للذباب 

تعاىل اهللا عما يقولون الضـالون  .........ويصف نفسه باخلروف واللبوة والعثة والفرخة والدبة . . 
  علواً كبرياً

إن وجدت ثكلى فقدت وحيدها وترملت لتوها تستطيع أن تضحكها بأن حتكي هلا طرفا مما : ومجلة 
  .يف الكتاب املقدس 

  !!وبعد هذا يسخرون من احلبيب ؟؟ 
)يفُو ععيابِ وتالْك نفُونَ مخت ما كُنتمرياً مكَث لَكُم نيبا يولُنسر اءكُمج ابِ قَدتلَ الْكا أَه ريٍ قَدن كَث

بِنيم ابتكو ورن اللّه ناءكُم م١٥: املائدة ) (ج (  
==========================  

  من فقه املقاطعة
  

  سن بن عبداحلميد خباريح: الكاتب
شغلت املقاطعة مساحة واسعة جداً من خارطة العامل اإلسالمي؛ تعبرياً عن الشعور الغاضب الذي * 

، ) صلى اهللا عليه وسـلم (عم األمة جتاه دولة الدامنارك اليت أساءت برسومها الساخرة إىل نيب األمة 
  !بعد تلك اإلساءة ) صلى اهللا عليه وسلم(ا وقياماً بإحدى اخلطوات الواجبة على األمة نصرةً لنبيه

  ":قويتني"والراصد لقضية املقاطعة اإلسالمية ملنتجات الدامنارك يقف على نتيجتني 
قوة التفاعل اإلجيايب مع قرار املقاطعة وااللتزام اجلاد به من قبل الشعوب املسلمة يف كـل   -إحدامها

  .بالد اإلسالم
السياسية : على حسابات دولة الدامنارك -مع أا التزال يف بداياا–ة قوة أثر تلك املقاطع -واألخرى

  !وأخرى غريها... واالقتصادية
حيث ميثل الـدور  (ومبا أن قرار املقاطعة االقتصادية الذي اختذته الشعوب املسلمة ذو إطار شرعي * 

الكايف من التأصيل  ؛ وجب أن يأخذ حظه) )صلى اهللا عليه وسلم(الواجب على األمة يف نصرة النيب 
على القضية، فتتجاوز ا بعض  -مهما كانت صادقة-الشرعي للمسألة، لئال تستأثر العاطفة وحدها 

  !إفراطاً أو تفريطاً .. احلدود والضوابط الشرعية
لتقريب شيء من فقه املقاطعة االقتصـادية،   -على عجل -ومن هنا فقد كانت هذه األسطر حماولة 

ووجه الداللة، ويف طياته إيضاح لبعض املشكالت، ودفع لبعض الشبهات، أرجو  يتناول عرض األدلة
  .أن يتضح به املسلك الشرعي للمسألة، ووراء ذلك من البحث للمستزيد مزيد 

  :وقد جاء حبث مسائل املوضوع حتت العناوين التالية
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  .مشروعية املقاطعة
  هل املقاطعة واجبة أو مستحبة؟

  ملاذا املقاطعة؟
   املقاطعة؟إىل مىت

  :مشروعية املقاطعة -١
ثبت يف عدد من األدلة الشرعية مشروعية املقاطعة التجارية للعدو، وأا وسيلة مشـروعة تسـلك   
إلرغام العدو والتضييق عليه، أو االنتقام منه وأخذ الثأر، وتلك األدلة منها ما هو عام الداللة تندرج 

  :ذلكم حتته املقاطعة، ومنها ما هو خاص ا، ومن
انفروا خفافـاً  :]كل آيات اجلهاد يف كتاب اهللا املتضمنة جلهادي املال والنفس، حنو قوله تعاىل) أ ( 

ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم ]، [وثقاالً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا
  [ .كم وأنفسكمتؤمنون باهللا ورسوله وجتاهدون يف سبيل اهللا بأموال`من عذاب أليم

واملقاطعة التجارية داخلة يف جهاد العدو باملال؛ ألن اجلهاد باملال كما يكون ببذله إلضعاف العدو، 
  !يكون بإمساكه عنه إلرهاقه كذلك

إن اهللا اشترى :]وليلحظ تقدم اجلهاد باملال على اجلهاد بالنفس يف كل اآليات، إال موضع سورة التوبة
، وهذا التقدمي للجهاد باملال على النفس له داللة والبد، [واهلم بأن هلم اجلنةمن املؤمنني أنفسهم وأم

بال استثناء، خبالف اجلهاد بالنفس ) بذالً وإمساكاً(اقتدار كل املكلفني على اجلهاد باملال: ولعل منها
لجهـاد  كون اجلهاد باملال دعامة ل: ومنها. الذي قد يعجز عنه بعض املكلفني أو يحال بينهم وبينه

بالنفس وليس العكس، وكونه أسبق منه إعداداً وتنفيذاً يف ميادين اجلهاد، فناسب ذلك سبقه عليه يف 
  !الذكر احلكيم، والعلم عند أحكم احلاكمني

ماكـان  :]-يف أوجه العمل الصاحل الذي يكتب لصاحبه لوناً من ألوان اجلهاد –قوله تعاىل ) ب ( 
راب أن يتخلفوا عن رسول اهللا واليرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك ألهل املدينة ومن حوهلم من األع

بأم اليصيبهم ظمأ وال نصب وال خممصة يف سبيل اهللا وال يطأون موطئاًُ يغيظ الكفار وال ينالون من 
  ].عدو نيالً إال كُتب هلم به عمل صاحل

  .يار املسلمني وحيل ا الكسادواملقاطعة االقتصادية للعدو نيل عظيم منه وال شك، ملّا تبور جتارته بد
جاهـدوا  : "يف احلديث الصحيح الذي أخرجه أبوداود والنسائي) صلى اهللا عليه وسلم(قوله ) ج ( 

، وقد تقدم أن اجلهاد باملال كما يكون بإنفاقـه يف الغـزو   "املشركني بأموالكم وأيديكم وألسنتكم
  .ال يتقوى به على قتال املسلمني وعدائهموجتهيز الغزاة، فإنه يكون بإمساكه عن الوصول للعدو لئ

إن هذا تكلف يف فهم الدليل وإقحام ما ال حيتمله من املعاين فيه، فهاهنا دليالن من وقائع : ولئال يقال
  :، وكالمها دال على املشروعية ) صلى اهللا عليه وسلم(السرية، أحدمها فعل واآلخر إقرار منه 
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انت قبل غزوة بدر الكربى، بل حىت غزوة بدر ذاا كان املقصد كل الغزوات والسرايا اليت ك) د ( 
، )سيف البحر(منها اعتراض قوافل قريش التجارية وأخذ أمواهلا وحصارها اقتصادياً، فسرية محزة إىل 

، )رابغ(وسرية عبيدة بن احلارث إىل ) ودان(، وغزوة األبواء )اخلرار(وسرية سعد بن أيب وقاص إىل 
اليت أفلت فيهـا أبوسـفيان   ) العشرية(، وغزوة )خنلة(، وسرية عبداهللا بن جحش إىل )بواط(وغزوة 

يريدها حـني  ) صلى اهللا عليه وسلم(بالقافلة يف ذهابه إىل الشام، وهي القافلة ذاا اليت خرج النيب 
، "ينفّلكموهـا هذه عري قريش فيها أمواهلم، فاخرجوا إليها لعل اهللا : "عادت نادباً إليها أصحابه قائالً

  !لكنها أفلتت فكانت غزوة بدر الكربى 
فكل تلك الغزوات والسرايا كان هدفها األول هو احلصار االقتصادي واعتراض القوافل وقطع جتارة 

  وهل املقاطعة االقتصادية إال من هذا الباب ؟... قريش، إضعافاً للعدو وكسراً لشوكته
ملّا أسلم، فقطع جتارة احلنطة عن قريش اليت كانت تأتيهم  )رضي اهللا عنه(قصة مثامة بن أثال ) هـ( 

صلى (وال واهللا اليأتيكم من اليمامة حبةُ حنطة حىت يأذن فيها النيب : "من قبله من اليمامة، وأقسم هلم
بذلك أول مقاطع جتاري ) رضي اهللا عنه(فكان مثامة . ، وخربه هذا يف الصحيحني) "اهللا عليه وسلم

، فإنه استشعر دوره ضد قريش لكفرها وحرا لرسـول اهللا  -مبعناه االصطالحي–سالم للعدو يف اإل
، واستخدم سالحه الذي ميلك وقاطع جتارم، فكان يف ذلك إرهاق قريش ) صلى اهللا عليه وسلم(

يسألونه بالرحم أن يكتب إىل مثامة ليخلي هلم محل ) صلى اهللا عليه وسلم(وجتويعها، حىت أرسلوا إليه 
  .بذلك ورفع احلصار) صلى اهللا عليه وسلم(الطعام، فكتب له النيب 
فإن مثامة قـاطعهم ومل  ! عدم اشتراط إذن اإلمام للمقاطعة، خالفاً ملن قال به: ويف احلديث من الفقه

على ذلك ومل ينكر عليه إقدامه ) صلى اهللا عليه وسلم(، بل أقره ) صلى اهللا عليه وسلم(يستأذن النيب 
، بل لو استدل ) صلى اهللا عليه وسلم(بال إذن منه، وال عد ذلك افتئاتاً وجرأة على مقامه على ذلك 

وهو ... مستدل ذا اخلرب على اشتراط إذن اإلمام لرفع املقاطعة بعد إقدام املسلمني عليها لكان أقرب
  !بعيد
أعم من " املشروعية"ى فما سبق من األدلة دلّ على مشروعية املقاطعة كما تقدم، والداللة عل: وبعد

عند احلاجـة إليهـا   –الوجوب، والندب، واإلباحة، وإذا كانت املقاطعة : الداللة على أحد أفرادها
مطلباً شرعياً فقد خرجت من حيز اإلباحة، واحنصر حكمها بني الوجوب واالستحباب  -واملناداة ا

  :، وهذا هو املبحث التايل)الندب(
  اليوم واجبة أم مستحبة ؟ هل املقاطعة االقتصادية -٢

الدائر بني الوجوب (، وحكم املقاطعة )بالضوابط الشرعية(األصل يف التعامل مع غري املسلم اإلباحة 
ال يتعارض مع ذلك األصل؛ ألن حكم املقاطعة طارئ، يطرأ بطروء أسبابه ودواعيه، ) واالستحباب

اليهود له باملدينة وحصاره إياهم وحـرم  مع عداوة ) صلى اهللا عليه وسلم(ويزول بزواهلا ، والنيب 
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وإجالئهم فقد كان يبيع ويشتري معهم، لكنه ملّا احتاج إىل املقاطعة يف ظرف من الظروف حاصرهم 
ما قطعتم : [يف حصوم، بل وحرق خنل مزارعهم كما فعل مع بين النضري، ويف ذلك نزل قوله تعاىل

  ].ن اهللا وليخزي الفاسقنيمن لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذ
فمىت احتاج املسلمون إىل املقاطعة التجارية كما هو احلال اليوم مع دولة الدامنارك الصليبية : وعندئذ

وسخريتهم منه، فإن أدىن درجـات ذلـك هـو    ) صلى اهللا عليه وسلم(بعد استهزائهم برسول اهللا 
ذلك أنه ال ميتنع أن يصل إىل الوجوب أدىن درجاته االستحباب فإن معىن : االستحباب، وحيث نقول

حترمي بيع منتجام وشرائها، غري أن هذا التحرمي لـيس  : يف بعض األحوال، واملراد بوجوب املقاطعة
، أولغريها مبعىن أا )كبيع اخلمر واخلرتير(حترمياً لعينه، فإن احملرمات يف فقه البيوع إما أن حترم لعينها 

: ، وهذا ما يعبر عنـه الفقهـاء بقـوهلم   )كبيع العنب ملن يصنعه مخراً(م حترم لكوا وسيلة إىل حمر
، أنه لغريه -إن قيل به–، وعلى هذا يحمل الوجوب يف املقاطعة التجارية "الوسائل هلا حكم املقاصد"

ال لذاته، من جهة أن البيع والشراء مع العدو وسيلة إىل متكينه مادياً من االستمرار علـى عداوتـه   
  !وذلك حمرم ... للمسلمنيوحربه 

  :والذي أراه أن املقاطعة التجارية تتجاوز حد االستحباب إىل الوجوب يف إحدى صور ثالث
  .إذا أمر اإلمام بذلك ومحل الناس عليه وجبت املقاطعة ؛ لوجوب طاعة اإلمام -أ

وسيلة أخرى إذا احنصرت وسائل دفع العدو وكسر شوكته يف املقاطعة، حبيث مل جيد املسلمون  -ب
وجبت املقاطعة؛ ألن دفع العدو وجهاده بكل الوسائل املمكنة واجب، وإذا احنصرت الوسـائل يف  

  .املقاطعة صارت هي الواجب كله، حبيث يؤدي تركها إىل ترك الواجب الذي يأمث به اجلميع
هـل العلـم   مع مراعاة أن الذي يقرر احنصار الوسائل يف املقاطعة وتعذّر غريها هم املختصون من أ

والدراية باملسألة املباشرون للقضية ، العارفون بأبعادها، ممن حيسن تطبيق قواعد املصاحل واملفاسد، ال 
  !أن يكون ذلك حقاً لكل مسلم ميارس فيه اجتهاده الشخصي 

إذا عجز املكلف عن غري املقاطعة من الوسائل املشروعة، ومل يقدر إال على املقاطعة وجبت يف  -ج
ا ستكون يف حقه اجلزء الذي حيقق به الوجوب يف اجلهاد والدفع؛ لقدرته عليه وعجزه عن حقه؛ أل

  !غريه، والواجبات كلها جتب بالقدرة وتسقط بالعجز 
ماال يتم أداء الواجب إال بـه فهـو   : "والصورتان األخريتان تدخالن يف القاعدة األصولية الشهرية

  " .واجب
  ملاذا املقاطعة ؟ -٣

جداً عند اختاذ قرار املقاطعة التجارية حتديد اهلدف منها، واليت ختتلف من حال إىل حـال،  من املهم 
  .ومن زمان إىل زمان، ومن مكان إىل مكان
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فتارة تكون املقاطعة حصاراً لعدو يراد استسالمه وإخالء بالده مبا فيها، وتارة تكـون إرغامـاً لـه    
اماً العتداء بدا منه، وتارة تكون ضغطاً عليه السـترجاع  وإضعافاً إلمكاناته، وتارة تكون ثأراً وانتق

  .، وهكذا...حق اغتصبه 
وسيأيت احلديث (فمن الضروري حتديد هدف املقاطعة الذي يتحدد من خالله املدى الزمين للمقاطعة 

 ، كما يحكم على املقاطعة بالنجاح أوالفشل بناًء على حتقق اهلدف أو عدمه،)عنها يف النقطة التالية
وهذا ما جيعل القضية منضبطة شرعاً، غري خاضعة لعواطف جياشة أو محاسة مندفعة، ويف الوقت ذاته 
يغلق الباب يف وجوه املخذّلني واملثبطني، ممن ينادي بعدم جدوى املقاطعة، وأا ما هـي إال تفريـغ   

  !شحنة عاطفية ما تلبث أن تنطفئ
قاطعة شاع بني الناس خطأً أن اهلدف منها هو أخذ حق ويف قضية الدامنارك اليوم اليت تقررت فيها امل

  !ممن سخر منه وهزئ به، عن طريق املقاطعة) صلى اهللا عليه وسلم(النيب 
وواجب األمة ) صلى اهللا عليه وسلم(؛ لوقوع خلط يف هذا املفهوم بني حق النيب "خطأً: "وإمنا قلت

فالسخرية واالنتقاص الذي أظهرته تلك الرسوم ، ) صلى اهللا عليه وسلم(جتاه االعتداء والتطاول عليه 
شخصي حمض، مبعىن أن أخذ ) صلى اهللا عليه وسلم(، وحقه ) صلى اهللا عليه وسلم(اعتداء على حقه 

، وهذا ما ال ميكن ألحد مهما اختذ من ) صلى اهللا عليه وسلم(احلق فيه أو العفو عنه متعلق بشخصه 
؛ ألن صاحب احلق فقط هو الذي يقـرر  )  عليه وسلمصلى اهللا(أسباب أن يدعي أنه استوىف حقه 

ترى ) اعتذار أو غريه(استيفاء احلق من عدمه، وال يسع األمة كلها أن تتنازل عنه، أو تطالب مبطالب 
) صلى اهللا عليه وسلم(، وهلذا صرح الفقهاء بأن شامت النيب ) صلى اهللا عليه وسلم(أنه يستويف احلق له 
) صلى اهللا عليه وسـلم (ألن التوبة هنا متعلقة حبق شخصي، وال حمل بعد وفاته يقتل وال يستتاب؛ 

صلى اهللا عليه (إا تستويف حق النيب : فال املقاطعة وال غريها من الوسائل يقال عنها: الستعفائه، وهلذا
  فلماذا املقاطعة إذن ؟... أو تسقطه) وسلم

) صلى اهللا عليه وسلم(مة يف القضية، ال استيفاًء حلق النيب إننا إمنا ندعوا إىل املقاطعة قياماً بواجب األ
يف القضـية، وواجـب   ) صلى اهللا عليه وسلم(بني حق النيب : ، وهنا حنتاج إىل التفريق بني املسألتني

  ...األمة فيها
 إنا: ]أما حقه فقد تقدم، وأما واجب األمة فهو النصرة والتعزير والتوقري، على حد قول اهللا سبحانه

صلى (، وواجب النصيحة له [ لتؤمنوا باهللا ورسوله وتعزروه وتوقّروه`أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً
بالدفاع عنه والذب عن عرضه والنيل ممن تعرض له بسوء وإن قلّ، وواجب احملبـة  ) اهللا عليه وسلم

اة من عاداه، وحماربة من باألنفس واألموال واألعراض، ومعاد) صلى اهللا عليه وسلم(املتضمنة الفتدائه 
  .آذاه 
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هو إبراء الذمة بذلك، : وهذه الواجبات املتعلقة باألمة هي الدوافع لقرار املقاطعة، فاهلدف منها إذن
بالسخط على من تعرض له بأذى أو ناله بسوء، وردعه ) صلى اهللا عليه وسلم(وإقامة شاهد احملبة له 

تجرأ غريه فيفعل فعلته الوقحة، وبالتايل فإن هذه املقاطعة وكف باطله، وضمان أال يعود لذلك، وأال ي
، وطاملا كان الغرض منها ما ذُكر ) صلى اهللا عليه وسلم(ال عالقة هلا حبق النيب  -طالت أو قصرت –

بذل املعاذير من املعتدي، واالعتراف باجلريرة، والتماس العفو : فال حرج أن تحد حبدود يكون فيها
بإسـاءته   -قوالً وفعالً  -تام، وعهد غليظ بعدم تكرار ذلك، واستبدال اإلحسان  والصفح، يف ندم

صلى (حق النيب  –حبال  –، وغري ذلك مما يتحقق معه اهلدف من املقاطعة، الذي لن يسقط ...تلك
) ) صلى اهللا عليه وسلم(بأمره (، ويف حديث مثامة السابق شاهد على إيقاف املقاطعة) اهللا عليه وسلم

  !! الحت يف ذلك املصلحة؛ إذ مل يكن الغرض منها قتلهم جوعاً، بل سوقهم إىل اهلداية سوقاً مىت
إىل أويل العلم والبصرية، ممن حيقـق منـاط   ) أعين حد املقاطعة( وهذا ما جيب أن ترجع األمة فيه 

  :املصاحل، مث يزا باملفاسد، وحيكم بالراجح فيها، وهذا هو عنوان املسألة التالية
  إىل مىت املقاطعة ؟ -٤

  !أحسب أن ما سبق تقريره يف النقطة السابقة يجيبنا عن هذا السؤال
) صلى اهللا عليه وسـلم (وبني حق النيب ) وأهدافها(ولذلك فإنه ملا خلط بعض الفضالء بني املقاطعة 

 يسقط حبال، ال) صلى اهللا عليه وسلم(بنوا على ذلك استمرار املقاطعة إىل األبد، ذلك أن حق النيب 
  !فوجب أن تكون املقاطعة ماضية إىل األبد 

  :وهذا التقرير خطأ من وجهني
الذي ال يسقط حبال، وواجب األمة الذي ) صلى اهللا عليه وسلم(أن فيه خلطاً بني حق النيب  -األول

صـلى اهللا  (نيب أنه لو اعتربنا املقاطعة عقاباً ملن نال من ال -الثاين. ال تربأ بتركه حبال، وقد تقدم ذلك
، واملقر له -وهو الرسام -أو استيفاًء حلقه منه، فإن فيه خلطاً بني املسيء الشامت الساخر ) عليه وسلم

فلئن ! ، وبني الشركات التجارية والتجار والشعب املقصودين باملقاطعة-وهو الصحيفة واحلكومة–
انت استرجاع حق فليؤخذ من املعتـدي  كانت املقاطعة عقاباً فليرتل مبستحق العقاب فقط، ولئن ك

  !!فحسب 
إن املقاطعة وسيلة شرعية يراد بسلوكها تعريف املعتـدي خبطئـه،   : وحينئذ؛ فال يسعنا إال أن نقول

اخل، وذلك ما ميكن أن يحد مبطالب يضعها أولوا ... وإقراره جبرمه، وإقالعه عنه، وعدم عودته إليه
راية يف األمة، ممن أويت حظاً وافراً من املوازنة بني املصاحل واملفاسد، العلم والبصرية يف الدين وأهل الد

وترجيح املتكافئ منهما، مع فقه تام بالواقع وجماري األحداث وتطورات األوضاع؛ وصوالً إىل حتقيق 
املصاحل من املقاطعة، واجتناباً ملا يتوقع من مفاسد، دون أن يكون لذلك أدىن أثر فيما يتعلـق حبقـه   
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، مبعىن أن الرسام اآلمث لو جاءنا مبعاذير الدنيا كلها وقبل منا األيدي والرؤوس ) صلى اهللا عليه وسلم(
  !فإن األمة ال متلك ذلك حبال ... واألرجل، طالباً أن نصفح عنه ونغفر له خطأه 

املطالب الـيت  فقه حال األمة اليوم ومعرفة وزا بني األمم؛ لتحديد : وهنا جيب أن نعلم أن من الفقه
يسمح ا ثقلُها ووزنها، وأن األمة اليوم يف غَلَبة وضعف من أمرها إىل حد أشبه بوضع اإلسـالم يف  

  .العهد النبوي املكي منه يف العهد النبوي 
ولذلك فليس من احلكمة اليوم املطالبة مبطالب أكرب من حجم األمة، أو اإلصرار على إقامة حد شامت 

على املعتدي بتلك الرسوم، فإن كل ما ورد يف السنة من وقائع أمـر  ) عليه وسلم صلى اهللا(الرسول 
أو أقر فيها بقتل من شتمه وهجاه إمنا هي وقائع مدنيـة، كقصـة   ) صلى اهللا عليه وسلم(فيها النيب 

كعب بن األشرف، وعصماء بنت مروان اخلَطْمية، واألعمى الذي قتل أم ولده، وغريها كثري، حىت 
اهللا بن خطَل الذي كان متعلقاً بأستار الكعبة يوم الفتح، كل ذلك إمنا كـان أيـام صـولة    قتل عبد

انتقم ممن كان يؤذيه، ) صلى اهللا عليه وسلم(فلم يعرف أنه .. اإلسالم باملدينة وقوة دولته، وأما قبلُ
و أعظم من الشتم مع أنه كان يناله يف مكة من األذى والشتم ما هو أشد مما كان يف املدينة، بل ما ه

 مع شـدة   -) صلى اهللا عليه وسلم(أمل يوضع سال اجلزور على ظهره وهو ساجد؟ فلم يكن ! وأمر
  .يصنع شيئاً أكثر من الدعاء ؛ مراعاةً للمصلحة، ومعرفة مبا يناسب الوضع آنذاك -غضبه

هلب أو غريهم مـن   أو مل يكن ميلك قتل عقبة بن أيب معيط أو الوليد ين املغرية أو أيب جهل أو أيب
  !صناديد الكفر أو يأمر خفية بقتلهم ؟

ولكن احلكمة النبوية الراشدة اليت تزن املصاحل واملفاسد مل تكن ترى مثل هذا الرأي يف ظرف .. بلى
من لكعب بن األشرف؟ : "-بعد العز والتمكني–كذلك، وهي ذاا احلكمة النبوية القائلة يف املدينة 

هذا ابـن خطَـل   : ، وقيل له يوم الفتح " أال آخذٌ يل من ابنة مروان؟"، " سولهفإنه قد آذى اهللا ور
  " !!اقتلوه : " متعلق بأستار الكعبة، فقال

وليفطن كثري من الغيورين ممن أخذم احلمية أن كثرياً مما ميارسونه أو ينادون به من قتـل وحـرق   
اعها املزرية، مما قد يفسد مثار املقاطعة خاصة يف ظل ظرف األمة الراهن وأوض! وحنوه قرارات محقاء

  .الناجحة، فيقلب الكفة لصاحل العدو
وكم حنتاج يف هذه املرحلة إىل حكمة تفقه احلكم النبوية يف أطوار األمة ومراحلها وما يناسب كـل  

لواقـع   اخلَور واالزامية واالستسالم: احلكمة والفقه يف الدين، وبني: مرحلة منها؛ لنفرق جيداً بني
  األمة املرير ،،،

=================  
  فقه املقاطعة االقتصادية
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نتيجة التساع النشاط اإلنتاجي للشركات يف العقود األخرية وجتاوزه للحدود اجلغرافية والسياسـية،  
أو " الشـركات متعـددة اجلنسـية   "مما جعل البعض يطلق على هذه الشركات مسميات من قبيل 

، بسبب أن إنتاجها الضخم مل يعد حمصوراً بدولة واحدة أو بقعة جغرافيـة  "الشركات فوق القومية"
معينة، وأصبح من الضروري النظر للسلع املنتجة واملنتشرة يف األسواق من زوايا عدة لتؤيت املقاطعة 

  .االقتصادية أثرها املرجو
العوائد املسـتفادة   وميكن تلخيص هذه الزوايا أو املرتكزات يف ثالث مرتكزات ألي سلعة من ناحية

  :منها، وهي كما يلي
وهي الشركة املالكة للمصنع املنتج للسلعة، ويسجل امسها على السلعة عادة قبل : الشركة املنتجة ١

  .اسم البلد املنتج
وهي االسم التجاري الذي تسوق السلعة حتـت مسـماه، وحتصـل    ": املاركة"العالمة التجارية  ٢

مبلغ سنوي أو نسبة من األرباح لقاء السـماح باسـتخدام عالمتـها     الشركة املالكة للعالمة على
  .التجارية

أي البلد الذي يضـم املصـنع املنـتج    (هو البلد الذي متت فيه عملية تصنيع السلعة : بلد اإلنتاج ٣
  ).للسلعة

ىل ولفهم كيف ميكن االستفادة من هذه املرتكزات يف املقاطعة االقتصادية، ميكننا تقسيم املقاطعـة إ 
  :ثالث مستويات

وهذه تتحقق عندما تكون الشركة املنتجة والشركة املالكة للعالمـة  : املقاطعة من الدرجة األوىل ١
وال أقـل  . أي أن مجيع املرتكزات أمريكيـة أو يهوديـة  . التجارية وبلد اإلنتاج أمريكي أو يهودي

  .قاطعللمسلم من أن يلتزم باملقاطعة من هذه الدرجة، وال عذر له إن مل ي
وهذه تتحقق عندما يكون مرتكزين من املرتكزات الثالثة أمريكيـاً أو  : املقاطعة من الدرجة الثانية ٢

  .يهودياً
  .فقط" املاركة"واملرتكز الثاين " الشركة املنتجة"وهذا يكون يف األعم األغلب يف املرتكز األول 

نت كمالية أو غري ضرورية، أو كانت وعلى املسلم أن يقاطع مثل هذه املنتجات أيضاً، وخباصة إن كا
  .ضرورية، ولكن هلا بديل آخر ميكن احلصول عليه

، وكـثري مـن   "املاركة"املقاطعة من الدرجة الثالثة وهذه احلالة تتحقق غالباً يف العالمة التجارية  ٣
  .كاملنتجات املنتشرة يف أسواقنا من هذا الصنف، وعلى املسلم أن يقاطعها أيضاً كلما أمكنه ذل

وكلما كانـت  . مما سبق يتبني أن أفضل السلع هي ما كانت خارج نطاق الدرجات املذكورة سابقاً
املرتكزات الثالث للسلعة حملية أو عربية وإسالمية أو آسيوية على الترتيب كلما كانت هذه السـلعة  

  .أوىل بالشراء
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  نقاط مهمة
العامل، وحيثما كانت احلرية التجارية أكرب األثرياء اليهود مسامهون أو مالكون لكربيات الشركات يف 

وعلى العموم ينتشر النفوذ اليهودي بشكل أساسـي يف  . يف بلد كان النفوذ التجاري اليهودي أكرب
  .الواليات املتحدة األمريكية وكندا ودول أوروبا الغربية

ملنتجـات  ليست مجيع املنتجات األمريكية ميكن مقاطعتها لعدم وجود البديل، لكن هنـاك مـن ا  
  .األمريكية ما ال يعذر املسلم يف عدم مقاطعتها

إن املقاطعة حتتاج إىل شيء من الدقة واملفاضلة عند التسوق، والسـؤال واالستفسـار مـن أهـل     
االختصاص، كما حتتاج إىل تغيري بعض املاركات واملنتجات اليت اعتدنا عليها بأخرى حملية أو غريها 

اإلرادة والعزمية والصرب ميكن التكيف، ولنذكر أن اهللا ال يضيع عنـده  قد تكون أقل جودة إال أنه مع 
  .شيء

على كل مسلم ومسلمة يعمل باملقاطعة أن يستحضر النية الصاحلة بأن مقاطعته وتغيري النمط الـذي  
اعتاد عليه هو إرضاء وقرىب هللا ومواالة إلخوانه املسلمني املستضعفني وبراءة من أعداء اإلسالم ممـن  

  .ون الكفر وأهلهيدعم
جيب أن نتذكر أننا باملقاطعة االقتصادية ندعم اقتصاد بلدنا، ونتجه بسرعة أكرب حنو التحرر من التبعية 

  .االقتصادية للغرب
ماتزال كثري من املنتجات األجنبية حتصد أرباحاً يف أسواقنا رقم وجود منتجات حمليـة تنافسـها يف   

أقل، إال أنه ولألسف يفضلها البعض بسـبب عقـدة الـنقص     اجلودة، بل تتعدادها أحياناً وبأسعار
  .واالزامية النفسية

البد من االنتقاء والتدرج يف املقاطعة، فاملنتج احمللي أفضل وأوىل بالدعم، واملنتج العريب واإلسـالمي  
ـ   تج أفضل من املنتج املشابه اآلسيوي، واملنتج اآلسيوي أفضل من املنتج الغريب، وعند الضـرورة املن

  األورويب أفضل 
من املنتج األمريكي، وأخرياً وعند عدم توافر البدائل فالشركة األمريكية اليت ال تستثمر يف إسـرائيل  

  .أوىل من اليت لديها استثمارات يف إسرائيل
جيب أال يلتفت للمثبطني واملخذلني ممن ينتسبون هلذه األمة ممن يطعنون يف جدوى املقاطعة االقتصادية 

إذ يقول املنـافقون  :  يف أثرها، إذ هذا ديدم يف كل عصر ومصر، يقول اهللا عز وجل ويشككون
، )األنفال) (٤٩(والذين يف قلوم مرض غر هؤالء دينهم ومن يتوكل على اهللا فإن اهللا عزيز حكيم 

 املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف ويقبضون أيديهم: ويقول
  ).التوبة( ٦٧نسوا اهللا فنسيهم إن املنافقني هم الفاسقون



 ١٧

املقاطعة ال تقوم فقط على السلع، بل جيب أن تشمل احملالت واألسواق واملطـاعم الـيت ميلكهـا    
مستثمرون يهود أو أمريكيون، وتعرف هذه احملالت من أمسائها اليت حتمل أمساء عاملية مشـهورة ال  

  .ختفى على عاقل
ق املسلم الفطن من هذه املقاطعة إىل قاعدة ومنهج يسري عليه مع مجيع السلع واملنتجات ميكن أن ينطل

أو األسواق واحملالت، فما كان يعرف منها بدعم اخلري وأهله هو أوىل بالدعم من غـريه، وعلـى   
النقيض من ذلك املنتج الذي تنتجه شركة أو يبيعه حمل يعرف بنشـر املنكـر أو دعمـه هـو أوىل     

  .طعةباملقا
===================  

  إعادة النظر يف فقه املقاطعة
  

  مركز املنطلق اإلسالمي
  :ونصلي ونسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ، احلمد هللا رب العاملني حنمده ونستعينه ونستهديه

  :أما بعد 
لسطيين للتعبري فمنذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية يف األرض احملتلة ومساح عرفات وعصابته للشعب الف

عن رفضه لالحتالل اليهودي والبطش الصهيوين انتشرت يف أحناء العامل اإلسالمي دعوات ملقاطعـة  
. ودفع الناس إىل عدم التعامل يف هذه البضائع والسـلع ، املنتجات واملصنوعات اليهودية واألمريكية

، ملساجد يف بعض الـبالد منابر ا، فتاوى من علماء ومشايخ: وقد أخذت محالت املقاطعة عدة صور
نشرات توزع يف الشـوارع  ، رسائل بريدية إلكترونية تصل إىل عشرات األلوف من رواد اإلنترنت

كتب ورسائل ومحالت إعالمية من خالل القنوات الفضائية وغريها من وسائل إعالميـة  ، وامليادين
…  

ذه املقاطعة حتاول وقف الدعم وبررت كثري من القوى الشعبية اإلسالمية محالت املقاطعة تلك بأن ه
أو عن ، املايل املباشر والغري املباشر املوجه آللة القمع اإلسرائيلية؛ سواء عن طريق البضائع اإلسرائيلية

وأن هذا هـو الطريـق   ، طريق حليفتها األمريكية اليت متدها مبختلف أنواع الدعم من معنوي ومايل
بعد أن حالت األنظمة ، ملسلمة ملساندة انتفاضة األقصىالوحيد ـ أو شبه الوحيد ـ أمام اجلماهري ا  

اليت جتلس على سدة احلكم يف األقطار اإلسالمية بني هذه الشعوب وشعبنا األسري يف فلسطني لنجدته 
  .ونصرته

وحنن ـ كموقف مبدئي مع املقاطعة تلك ـ نناصرها ونؤيدها؛ ليس باعتبار أا السـبيل الوحيـد     
باعتبارها وسيلة من ضمن العديد من الوسائل يف مواجهة اهلجمة اليهوديـة  ولكن ، ملواجهة اليهود

أما من حيث الوسيلة . هذا من حيث اهلدف العام حلملة املقاطعة، الربوتستانتية على العامل اإلسالمي
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أو ندعو لتوسيع رؤية واقع هذه املقاطعة واملصاحل واملفاسـد  ، املطبقة هلذه املقاطعة فلنا بعض التحفظ
  .ملترتبة عليهاا

  :فأوىل هذه االعتبارات اليت جيب مراعاا والنظر إليها عند احلديث عن املقاطعة
مئات األلوف من العمال الذين يعملون يف املصانع واحملالت اليت أصبحت على وشـك الغلـق   **

ء العمال مع مالحظة أن هؤال، واإلفالس من جراء املقاطعة والتشريد وانقطاع املورد الرئيسي لدخلهم
يف ظل أزمة اقتصادية خانقة متر ا أغلـب دول  ، يعولون أسرهم مما يتعدى الضرر إىل ماليني األفراد

يف ظل عجز ، وما تشكله من ايار أخالقي واجتماعي شديد، وبطالة فاقت نسبها كل حد، املنطقة
يعول أسرهم نتيجـة  األنظمة وعدم قدرة فصائل الصحوة اإلسالمية على استيعاب هؤالء وتوفري ما 

وغين عن البيان ومما يعزز وجهة النظر تلك أن هـؤالء  . للظروف األمنية وغريها مما متر به الصحوة
املطالبني باملقاطعة ال جيرؤون على مطالبة مئات األلوف من العمال الفلسطينيني على ترك املصـانع  

  .اإلسرائيلية اليت يعملون ا
ملستوى املعيشي املرتفع واألخرى اليت جتاوزت فيها نسب الفقر أي التفريق بني بعض الدول ذات ا**

فاألوىل تبدو املقاطعة فيها أكثر قبوال حيث القدرة على تنويع السلع والبضائع والقوة الشرائية ، خط
أما الثانية فاخليارات أمامها قليلة والقوة الشرائية لدى املواطن املتوسـط  ، اليت حتصل عليها بأي سعر

  .فيها حمدودة وهذا التفريق يسري يف البلد الواحد مع تعدد مستويات الدخل بني طبقاته الدخل
وإذا كانت مقاطعة اليهود واألمريكان واجبة اآلن ملا يفعلونه باملسلمني ومن انتهاك للمقدسـات،  **

فكثري من ، كإذا كانت هذه أحد أسباب املقاطعة أو أهم أسباا فإن األنظمة العربية أوىل باملقاطعة تل
املشروعات واملنتجات اليت يصب دخلها يف موازنة هذه األنظمة تعود وترتد سالحا يف حنور إخواننا 

وتتدعم ا أجهزة اإلعالم وأنظمة التعليم إلفساد الناس واحليلولة بينهم ، الذين جياهدون هذه األنظمة
جونا وقالعا حمصنة تنتهك فيه كرامة ويشيد ا س، "األرض احملروقة"وبني اإلسالم فيما يعرف باسم 

  .األخ املسلم ويتمىن أن يعامل فيها معاملة احليوان
وأسوق هذه الواقعة اليت رواها لنا أحد األخوة ممن نثق يف دينه والتزامه عن واقعة حدثت أمامـه يف  

منوع عنه إحدى هذه املعتقالت عندما كان جيري التفتيش فيها على أي متعلقات شخصية للمعتقل امل
أي زيارة أو حديث، املكدس يف زنزانة يوجد فيها أكثر من ثالثني معتقالً وهـي أصـالً مصـممة    

وكان من ضمن املمنوعات واليت جيري عليها التفتيش بدقة وحبزم وتعاقب عليه ، لتستوعب مثانية أفراد
من بـاهظ لكـي   الزنزانة بأكملها إن وجد كتاب اهللا وكان اإلخوة يشترونه من احلراس خلسة بث

يقسموه إىل ملزمات صغرية لكي تتمكن عدة زنازين فيها مئات من قراءته وتالوته وكانوا جيتهدون 
ولكنها احلاجـة  !!! يف إخفائه لدرجة إخفائه يف أماكن ال جيوز فيها شرعا إخفائه كدورة املياه مثالً

  .ظل هذه األجواءالشديدة للقرآن ألنه كان مبثابة الروح اليت تعينهم على البقاء يف 
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وحدث مرة أن ضبط أحد هذه امللزمات مع أحد السجناء فما كان من ضابط السـجن إال أن رص  
صفوف املساجني وأسند ظهورهم إىل احلائط وأمر حراسه بضرم بالعصي ضربا مربحا إىل أن يقروا 

يف الضـابط  أين بقية أجزاء املصحف؟ فما كان من أحد األخوة املعتقلني إال أن التفـت وصـرخ   
وتوقع اجلميع أن يـأمر الضـابط   !!! تضربوننا من أجل املصحف يا كفرة : واحلراس صائحا فيهم

حراسه ويفعلوا ذا األخ األفاعيل ولكن يبدو أن هذه العبارة قد أصابت شيئا ما أو بقية إميـان يف  
ت على روايتها بـرغم  نفسه فأمر بوقف التعذيب وإعادة املعتقلني إىل زنزانام وهذه الرواية حرص

طوهلا ألستدل جبنب هؤالء الزعماء ومدى احنراف هذه األنظمة وبيان أا أصبحت أشد على املسلمني 
  أليست مقاطعة هؤالء أوىل؟: من اليهود والنصارى وحينئذ يبدو السؤال منطقيا

  
واهلزمية أمـام  إن كثريا من الناس قد يفهم دعوتنا تلك كنوع من تثبيط اهلمم وبث روح االستسالم 

وتعـديل طرائـق   ، وإحياء فقه املوازنة بني املصاحل واملفاسد، العدو ولكننا ندعو إىل أخذ األمور جبد
ولـيس وراء دعـوة   ، والدعوة إىل النظر فيها باألساليب العلمية، التفكري وسبل التعامل مع املشاكل

يف هذه املشكلة وأمثاهلا مما يوسع دائرة  ولكنها إعادة التدبر والتفقه، أو هلثًا بأماين كاذبات، عاطفية
لكي يئ أنفسنا الختاذ القرار الصائب ، النظر ويستوعب مجيع املفاسد واملصاحل يف أي أمر من أمورنا

  . بعيدا عن األهواء والعواطف
ولسنا ندعي أن هذا الرأي هو الصواب يف هذه املسألة ولكن كما قلنا ونكرر ندعو إىل إمعان النظر 

ية املوضوع من مجيع زواياه املختلفة حىت تتضح الصورة ونفقه الواقع قبل احلكم عليـه وأخـذ   ورؤ
  .املواقف على ذلك احلكم

================  
  مناورات األشقياء لقتل خامت األنبياء

  
  أبو يوسف حممد زايد

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهداً ومبشـراً  ؟:احلمد هللا الذي نادي عبده اتىب ورسوله املصطفى، فقال

  )٤٦-٤٥األحزاب (؟ *وداعياً إِلَى اللَّه بِإِذْنِه وسراجاً منِرياً * ونذيراً 
احلمد هللا الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشـركون، وأىب  

هو الَّذي ؟: قال تعاىل... فض امللحدون، وأعرض الصم البكم العمي الذين ال يعقلونالكافرون، ور
؛ ) ٣٣: التوبـة (؟ أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشـرِكُونَ 

؟ ى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه وكَفَى بِاللَّـه شـهِيداً  هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهد؟: وقال
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إِنك لَا تسمع الْموتى ولَـا  ؟ : ؛ وقال خماطبا نبيه الكرمي عليه أمنى الصالة وأبلغ التسليم) ٢٨: الفتح(
بِرِيندا ملَّواء إِذَا وعالد مالص عمس؛ وقال) ٨٠ :النمل(؟ ت:  

: النمـل (؟ وما أَنت بِهادي الْعميِ عن ضلَالَتهِم إِن تسمع إِلَّا من يؤمن بِآياتنـا فَهـم مسـلمونَ   ؟
  )....٤٠: الزخرف(؟ أَفَأَنت تسمع الصم أَو تهدي الْعمي ومن كَانَ في ضلَالٍ مبِنيٍ؟ : ؛وقال)٨١

اللَّه يصطَفي من الْملَائكَة رسالً ومن الناسِ إِنَّ اللَّه سميع ؟ : هللا الذي قال يف حمكم كتابه املبنياحلمد 
ريص؟: ؛ وقال) ٧٥: احلج(؟ ب  اللّـه ندع ارغواْ صمرأَج ينالَّذ يبصيس هالَتلُ رِسعجثُ ييح لَمأَع اللّه

ذَابعونَ وكُرمواْ يا كَانبِم يدد؟: ؛ وقال) ١٢٤: األنعام(؟ ش نياطياً شودع كُلِّ نِبِيا للْنعج ككَذَلو
 و مهفَـذَر لُوها فَعم كباء رش لَووراً ولِ غُرالْقَو فرخضٍ زعإِلَى ب مهضعي بوحي الْجِنـا  اِإلنسِ وم

وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدواً من الْمجرِمني وكَفَى بِربك هاديـاً  ؟: وقال)  ١١٢: األنعام(؟ نَيفْترو
  )... ٣١: الفرقان(؟ ونصرياً

ورحمتي وسعت كُـلَّ شـيٍء   ؟احلمد هللا البالغ أمره، النافذ حكمه، كتب على نفسه الرمحة، وقال 
  )١٥٦: األعراف(؟ تبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّذين هم بِآياتنا يؤمنونَفَسأَكْ

؛ ) ١٦: الـدخان ) (يوم نبطش الْبطْشةَ الْكُبرى إِنا منتقمونَ؟ : احلمد هللا العزيز ذي انتقام الذي قال
ولَقَد أَرسلْنا من قَبلك رسالً إِلَـى  ؟ : ؛ وقال) ٢٢: السجدة(؟ منتقمونَ  إِنا من الْمجرِمني( وقال 

نِنيمؤالْم رصا ننلَيقّاً عكَانَ حوا ومرأَج ينالَّذ نا منقَمفَانت اتنيم بِالْبوهاؤفَج هِمم؛ ) ٤٧: الروم(؟ قَو
 قَولَ الَّذين قَالُواْ إِنَّ اللّه فَقري ونحن أَغْنِياء سنكْتب ما قَالُواْ وقَتلَهم اَألنبِياَء بِغيرِ لَّقَد سمع اللّه؟ : وقال

  ) ١٨١: آل عمران(؟ حق ونقُولُ ذُوقُواْ عذَاب الْحرِيقِ
اء وعلـى آلـه األصـفياء    احلمد هللا والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد ومجيع إخوانه األنبي

وصحابته األوفياء وكل من كان من األتقياء إىل اليوم الذي يفصل فيه الواحد القهار بني السعداء أهل 
  ...دار السالمة والكرامة، واألشقياء حطب دار الندامة

أما بعد، فهذا كتاب حاولت أن أمجع فيه ما يسر اهللا يل من املناورات اليت حاكها يهـود غـاوون   
وقـد كـان   ... ركون وثنيون لقتل سيد ولد آدم، خامت األنبياء واملرسلني صلى اهللا عليه وسلمومش

اعتمادي بالدرجة األوىل على كتايب التفسري والبداية والنهاية للحافظ أيب الفداء إمساعيل بـن كـثري   
  ..........يف حمله –إن شاء اهللا  –رمحه اهللا، مع بعض اإلضافات من غريمها أبينه 

مسيتهم أشقياء ملا أقدموا عليه من شنيع الفعال، بل أشنعها وأكربها مقتا عند اهللا، أال وهو حماولة : بهتن
حـىت  ... فهم أشقياء حني تلبسهم باجلرمية واإلقدام على تنفيذها...اغتيال النيب املرسل رمحة للعاملني

إِنَّ الَّذين ؟ : ن قال فيهمكان منهم من غلبت عليه شقوته ومات على كفره فحق عليه قول ربنا فيم
لنـاسِ فَبشـرهم   يكْفُرونَ بِآيات اللّه ويقْتلُونَ النبِيني بِغيرِ حق ويقْتلُونَ الِّذين يأْمرونَ بِالْقسط من ا

 وحسـن  ، ومنهم من شرح اهللا صدره لإلسالم فأسلم وجهـه هللا ) ٢١: آل عمران(؟ بِعذَابٍ أَليمٍ 
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إسالمه فأصبح من صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشارك معه يف غزواته وحارب إىل جنبه 
وأصـبح مـن رواة حديثـه واملـبلغني     ...الشريف ضد أهل الشرك والبغي والفسـاد يف األرض 

  .اهـ...لسنته
هتدي ومن يضللْ فَأُولَئك هـم  من يهد اللّه فَهو الْم؟ : وصدق اهللا العظيم إذ يقول يف حمكم الترتيل

من يهد اللَّه فَهو الْمهتد ومن يضللْ فَلَن تجِد لَه وليـاً  ؟ : ويقول)  ١٧٨: األعراف(؟ الْخاسرونَ 
  ) ١٧: الكهف(؟ مرشداً 
مثَانِي تقْشعر منه جلُود الَّذين يخشونَ ربهم ثُم تلني اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتاباً متشابِهاً ؟: ويقول

؟ ه من هـاد جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذكْرِ اللَّه ذَلك هدى اللَّه يهدي بِه من يشاُء ومن يضللْ اللَّه فَما لَ
  )..... ٢٣: الزمر(

فَاصدع : (أنزل على رسول اهللا أمره ... هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي لهمن يهده ا.. نعم
 نيرِكشنِ الْمع رِضأَعو رمؤا تبِم * نيزِئهتسالْم اكنا كَفَيإِن * فوفَس را َآخإِلَه اللَّه علُونَ معجي ينالَّذ

  ).٩٦ -٩٤: احلجر*)(يعلَمونَ 
  :ال ابن كثري رمحه اهللاق

وهو مواجهـة  ، يقول تعاىل آمراً رسوله صلى اهللا عليه وسلم بإبالغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به
.. افعل ما تؤمر:ويف رواية، أي أمضه} فاصدع مبا تؤمر{: كما قال ابن عباس يف قوله، املشركني به
مـا زال الـنيب   : دة عن عبد اهللا بن مسعودوقال أبو عبي. هو اجلهر بالقرآن يف الصالة: وقال جماهد

إنا * وأعرض عن املشركني {: وقوله. فخرج هو وأصحابه}، فاصدع مبا تؤمر{مستخفياً حىت نزلت 
وال تلتفت إىل املشركني الـذين يريـدون أن   ، أي بلغ ما أنزل إليك من ربك} كفيناك املستهزئني

، ختفهم فإن هللا كافيك إياهم وحافظك منهموال } ودوا لو تدهن فيدهنون{يصدوك عن آيات اهللا 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فمـا بلغـت رسـالته واهللا    {: كقوله تعاىل

  .}يعصمك من الناس
حدثنا عون ، حدثنا إسحاق بن إدريس، حدثنا حيىي بن حممد بن السكن: وقال احلافظ أبو بكر البزار

إنـا كفينـاك   ، {مسعت أنساً يقول يف هـذه اآليـة  : عن أنس قال ،بن كهمس عن يزيد بن درهم
مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فغمزه بعضـهم  : قال} املستهزئني الذين جيعلون مع اهللا إهلاً آخر

: قال حممد بن إسحاق. فوقع يف أجسادهم كهيئة الطعنة فماتوا، فغمزهم: أحسبه قال، فجاء جربيل
وكـانوا ذوي  ، ما حدثين يزيد بن رومان عن عروة بن الزبري مخسة نفـر كان عظماء املستهزئني ك
كـان  ، من بين أسد بن عبد العزى بن قصي األسود بن املطلب أيب زمعة: أسنان وشرف يف قومهم

وأثكله ، اللهم أعم بصره«: فقال، رسول اهللا فيما بلغين قد دعا عليه ملا كان يبلغه من أذاه واستهزائه
ومن بين خمزوم الوليد ، هرة األسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرةومن بين ز» ولده
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ومن بين سهم ابن عمرو بن هصيص بن كعب بـن لـؤي   ، بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم
ومن خزاعة احلارث بن الطالطلة بن عمرو بن احلارث ، العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد

: فلما متادوا يف الشر وأكثروا برسول اهللا االستهزاء أنزل اهللا تعاىل. بن ملكان ـ بن عبد بن ـ عمرو
) نيرِكشنِ الْمع رِضأَعو رمؤا تبِم عدفَاص * نيزِئهتسالْم اكنا كَفَيـا  * إِنإِلَه اللَّه علُونَ معجي ينالَّذ

فحدثين يزيد بن رومان عن عروة بن الزبري أو غريه من : ابن إسحاق وقال)...َآخر فَسوف يعلَمونَ
فقام وقام رسول اهللا صلى ، أن جربيل أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يطوف بالبيت،العلماء

ومـر بـه   ، فاستسقى بطنه، فمر به األسود بن عبد يغوث فأشار إىل بطنه، اهللا عليه وسلم إىل جنبه
وهو جيـز  ، وكان أصابه قبل ذلك بسنتني، فأشار إىل أثر جرحٍ بأسفل كعب رجله، ةالوليد بن املغري

فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلـك  ، وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبالً له، إزاره
فأشار إىل أمخص قدمه فخرج على ، ومر به العاص بن وائل، فانتفض به فقتله، وليس بشيء، اخلدش

ومر به احلارث بن الطالطلة ، فربض على شربقة فدخلت يف أمخص قدمه فقتلته، ريد الطائفمحار له ي
  .فأشار إىل رأسه فامتخط قيحاً فقتله

كان رأسهم الوليـد  : عن ابن عباس قال، حدثين حممد بن أيب حممد عن رجل: قال حممد بن إسحاق
، ة حنو سياق حممد بن إسحاق بهوهكذاروي عن سعيد بن جبري وعكرم، بن املغرية وهو الذي مجعهم

. وعكرمة يقول احلارث بن قيس، احلارث بن غيطلة: إال أن سعيداً يقول، عن يزيد عن عروة بطوله
وكذا روي عن جماهد ومقسم وقتادة وغري ، وأمه غيطلة، وصدقا هو احلارث بن قيس: قال الزهري

الذين جيعلون مع اهللا {: وقوله: األولواملشهور ، كانوا سبعة: وقال الشعيب. واحد أم كانوا مخسة
  .ديد شديد ووعيد أكيد ملن جعل مع هللا معبوداً آخر} إهلاً آخر فسوف يعلمون
  :وقال القرطيب رمحه اهللا

أي بالذي تؤمر به، أي بلغ رسالة اهللا مجيع اخللق لتقوم احلجة عليهم، " فاصدع مبا تؤمر: "قوله تعاىل
: الـروم " [يومئذ يصدعون"وتصدع القوم أي تفرقوا؛ ومنه . الشق: والصدع. فقد أمرك اهللا بذلك

اصدع مبا : "فقوله… أصل الصدع الفرق والشق . وصدعته فانصدع أي انشق. أي يتفرقون] ٤٣
. مع الفعل على هذا مبرتلة املصدر" ما"أراد فاصدع باألمر، أي أظهر دينك، فـ : قال الفراء" تؤمر

أي فـرق مجعهـم   " فاصدع مبا تؤمر: "وقيل. مبا تؤمر، أي اقصد معىن اصدع: وقال ابن األعرايب
وكلمتهم بأن تدعوهم إىل التوحيد فإم يتفرقون بأن جييب البعض؛ فريجع الصدع علـى هـذا إىل   

  .صدع مجاعة الكفار
أي عن االهتمام باستهزائهم وعن املباالة بقوهلم، فقد برأك اهللا " وأعرض عن املشركني: "قوله تعاىل

وقال عبد اهللا بن ]). ٥: التوبة" [فاقتلوا املشركني"هو منسوخ بقوله : (وقال ابن عباس. يقولونعما 
فخرج هو " فاصدع مبا تؤمر: "ما زال النيب صلى اهللا عليه وسلم مستخفيا حىت نزل قوله تعاىل: عبيد
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قال ابن . ال مال تب" وأعرض عن املشركني. "أراد اجلهر بالقرآن يف الصالة: وقال جماهد. وأصحابه
ملا متادوا يف الشر وأكثروا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم االسـتهزاء أنـزل اهللا تعـاىل    : إسحاق

الذين جيعلون مع اهللا إهلـا آخـر   . إنا كفيناك املستهزئني. فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني"
 كافيك من آذاك كما كفـاك  اصدع مبا تؤمر وال ختف غري اهللا؛ فإن اهللا: واملعىن". فسوف يعلمون

  املستهزئني،
وصدع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا أمره به ربه جل يف عاله، فصدقه ناس حبـب اهللا  : قلت

إليهم اإلميان وشرح صدورهم لتلقي نور اإلسالم فكانوا من جنده الـذين جاهـدوا يف سـبيل اهللا    
اهللا الذي نصر عبده ورسوله ومن سار معه علـى  بأنفسهم وأمواهلم فحملوا رايته عالية، حىت أظهره 

النهج القومي والصراط املستقيم آخذين ما جاء به من اهلدى والرشاد من عند رب العباد ؛ وكذبـه  
رهط مل يرد اهللا أن يطهر قلوم فبقوا يف ظلمات غيهم يعمهون ويف غيابات اجلهـل يتخبطـون،   

بسطوا إليه ألسـنتهم بالسـوء   ... ملني للناس أمجعنيوهؤالء هم األشقياء الذين آذوا رسول رب العا
  ..فسوف يعلمون... وأيدهم بشىت أنواع السالح

***  
وقبل الشروع يف املناورات واملؤامرات اليت كان غرض من خططوا هلا مع العزم على تنفيذها القضاء 

السيئة اليت سرعان مـا   على الدين اجلديد ووأده يف شخص النيب املبعوث بتبليغه، أشري إىل تلكم النية
انقلبت إىل حسنة من أعظم احلسنات بفضل استجابة العلي القريب، القدير ايب، دعـاء احلبيـب   

اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين الرجلني إليك بأيب : املصطفى صلى اهللا عليه وسلم ملا نادى ربه قال
ورواه ابـن ماجـه   ... لترمذيأخرجه ا -وكان أحبهما إليه عمر: جهل أو بعمر بن اخلطاب، قال

  –اللهم أعز اإلسالم بعمر بن اخلطاب خاصة : ولفظه
ففي ... وقصة إسالم الفاروق عمر رضي اهللا عنه ال خيلو منها كتاب يف التفسري أو السرية أو التاريخ

  :البداية والنهاية البن كثري رمحه اهللا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال ابن إسحاق وكان إسالم عمر بعد خروج من خرج من أصحاب

  -..إىل احلبشة
حدثين عبد الرمحن بن احلارث بن عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة عن عبد العزيز بن عبد اهللا بـن   -

واهللا إنا لنترحل إىل أرض احلبشة وقد ذهب : عامر بن ربيعة عن أمه أم عبد اهللا بنت أيب حثمة قالت
ر فوقف علي وهو على شركه، فقالت وكنا نلقى منـه أذى لنـا   عامر يف بعض حاجتنا إذ أقبل عم

واهللا لنخـرجن يف أرض مـن   .. نعم: إنه االنطالق يا أم عبد اهللا؟ قلت: قالت،فقال... وشدة علينا
ورأيت له رقة ..صحبكم اهللا: قالت، فقال.. أرض اهللا إذ آذيتمونا وقهرمتونا حىت جيعل اهللا لنا خمرجا

يا : فجاء عامر حباجتنا تلك، فقلت له: وقد أحزنه فيما ارى خروجنا، قالت مل أكن أراها مث انصرف
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... نعـم : أطمعت يف إسالمه؟ قالت،قلت: أبا عبد اهللا، لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا؟ قال
يأسا منه ملا كان يرى مـن غلظتـه   : قالت... ال يسلم الذي رأيت حىت يسلم محار اخلطاب: قال

  ...الموقسوته على اإلس
قلت هذا يرد قول من زعم أنه كان متام األربعني من املسلمني فان املهاجرين إىل احلبشة كانوا فوق 
الثمانني اللهم إال أن يقال إنه كان متام األربعني بعد خروج املهاجرين ويؤيد هذا مـا ذكـره ابـن    

ان إسالم عمر فيمـا  وك: إسحاق ههنا يف قصة إسالم عمر وحده رضي اهللا عنه وسياقها، فانه قال
بلغين أن أخته فاطمة بنت اخلطاب وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت قد أسلمت 
واسلم زوجها سعيد بن زيد وهم مستخفون بإسالمهم من عمر، وكان نعيم بن عبد اهللا النحام رجل 

تلف إىل فاطمـة  من بين عدي قد أسلم أيضا مستخفيا بإسالمه من قومه، وكان خباب بن األرت خي
بنت اخلطاب يقرؤها القرآن فخرج عمر يوما متوشحا سيفه يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  

فذكروا له أم قد اجتمعوا يف بيت عند الصفا وهم قريب من أربعني من بني ...ورهطا من أصحابه
قحافة الصديق وعلي رجال ونساء ومع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمه محزة وأبو بكر بن أيب 

بن أيب طالب رضي اهللا عنهم يف رجال من املسلمني ممن كان أقام مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
: أين تريد يا عمر؟ قـال : مبكة ومل خيرج فيمن خرج إىل أرض احلبشة؛ فلقيه نعيم بن عبد اهللا فقال

... ب دينها وسب آهلتها فاقتلـه أريد حممدا، هذا الصايب الذي فرق أمر قريش وسفه أحالمها وعا
واهللا لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بين عبد مناف تاركيك متشي على األرض وقد : فقال له نعيم

ختنك وابن عمـك  : وأي أهل بييت؟ قال: قتلت حممدا؟ أفال ترجع إىل أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال
صلى اهللا عليه وسلم على دينه فعليـك  سعيد بن زيد وأختك فاطمة، فقد واهللا أسلما وتابعا حممدا 

يقريها إياها ) طه(فرجع عمر عائدا إىل أخته فاطمة وعندها خباب بن األرت معه صحيفة فيها.. ما
فلما مسعوا حس عمر تغيب خباب يف خمدع هلم أو يف بعض البيت، وأخذت فاطمة بنت اخلطـاب  

الباب قراءة خباب عليها؛ فلما دخـل  وقد مسع عمر حني دنا إىل .. الصحيفة فجعلتها حتت فخذها
واهللا لقد أخربت أنكما تابعتما ... بلى: قال.. ما مسعت شيئا:ما هذه اهلينمة اليت مسعت؟ قاال له: قال

حممدا على دينه، وبطش خبتنه سعيد بن زيد فقامت إليه أخته فاطمة بنت اخلطاب لتكفه عن زوجها 
قد أسلمنا وآمنا باهللا ورسوله فاصنع مـا  ..نعم: وختنه فضرا فشجها، فلما فعل ذلك قالت له أخته

أعطيين هـذه  : فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع وارعوى وقال ألخته... بدا لك
وكان عمر كاتبا؛ فلما قال ذلك ...الصحيفة اليت كنتم تقرأون آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به حممد

فلما قال ... وحلف هلا بآهلته لريدا إذا قرأها إليها... ال ختايف: قال. .إنا خنشاك عليها: قالت له أخته
فقام ... يا أخي، إنك جنس على شركك وإنه ال ميسه إال املطهرون: ذلك طمعت يف إسالمه فقالت

ما أحسن هذا الكـالم  : فقرأها فلما قرأ منها صدرا قال) طه(عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها 
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واهللا يا عمر إين ألرجو أن يكون اهللا : مسع ذلك خباب بن األرت خرج إليه فقال له فلما.. وأكرمه
اللهم أيد اإلسالم بأيب احلكم : قد خصك بدعوة نبيه صلى اهللا عليه وسلم فإين مسعته أمس وهو يقول

 فدلين يا خباب على حممد حىت: فقال عند ذلك.. فاهللا اهللا يا عمر... بن هشام أو بعمر بن اخلطاب
فاخذ عمر سيفه فتوشحه ...هو يف بيت عند الصفا معه نفر من أصحابه: فقال له خباب..آتيه فأُسلم

مث عمد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب فلما مسعوا صوته قام رجل 
لسـيف  من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنظر من خلل الباب فإذا هو بعمر متوشـح با 

يا رسول اهللا، هذا عمر بـن اخلطـاب   : فرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو فزع فقال
فاذن له فان كان جاء يريد خريا بذلناه وإن كان يريد شـرا قتلنـاه   : فقال محزة...متوشحا بالسيف

ول اهللا صلى فأذن له الرجل وض إليه رس.إئذن له : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم... بسيفه
مـا  : اهللا عليه وسلم حىت لقيه يف احلجرة فاخذ حبجزته أو مبجمع ردائه مث جذبه جذبة شديدة فقال

يا رسـول  : فقال عمر... جاء بك يا ابن اخلطاب؟ فو اهللا ما أرى أن تنتهي حىت يرتل اهللا بك قارعة
ل اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  قال فكرب رسو... اهللا جئتك ألومن باهللا ورسوله ومبا جاء من عند اهللا

تكبرية فعرف أهل البيت أن عمر قد أسلم فتفرق أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مـن   
مكام وقد عزوا يف أنفسهم حني أسلم عمر مع إسالم محزة وعلموا أما سيمنعان رسول اهللا صلى 

  ..اهللا عليه وسلم وينتصفون ما من عدوهم
  .يث الرواة من أهل املدينة عن إسالم عمر حني أسلم رضي اهللا عنهقال ابن إسحاق فهذا حد

حدثين عبد اهللا بن أيب جنيح املكي عن أصحابه عطاء وجماهد وعمن روى ذلك أن إسالم عمر : وقال 
فيما حتدثوا به عنه أنه كان يقول كنت لإلسالم مباعدا وكنت صاحب مخـر يف اجلاهليـة أحبـها    

تمع فيه رجال من قريش باحلزورة فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك فلم وأشرا وكان لنا جملس جي
أجد فيه منهم أحدا فقلت لو أين جئت فالنا اخلمار لعلي أجد عنده مخرا فاشرب منـها فخرجـت   
فجئته فلم أجده قال فقلت لو أين جئت الكعبة فطفت سبعا أو سبعني قال فجئت املسجد فإذا رسول 

.. وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبني الشام.. م قائم يصلياهللا صلى اهللا عليه وسل
قال فقلت حني رأيته واهللا لو أين استمعت حملمد الليلـة  .. وكان مصاله بني الركنني األسود واليماين

حىت امسع ما يقول فقلت لئن دنوت منه الستمع منه ألروعنه فجئت من قبل احلجر فدخلت حتـت  
علت أمشي رويدا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم يصلي يقرأ القرآن حىت قمـت يف  ثياا فج

قبلته مستقبله ما بيين وبينه إال ثياب الكعبة قال فلما مسعت القرآن رق له قليب وبكيـت ودخلـين   
اإلسالم فلم أزل يف مكاين قائما حىت قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالته مث انصرف وكان 

... ذا انصرف خرج على دار ابن أيب حسني وكان مسكنه يف الدار الرقطاء اليت كانت بيد معاويـة إ
قال عمر فتبعته حىت إذا دخل بني دار عباس ودار ابن أزهر أدركته فلما مسع حسي عرفين فظـن أين  
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ألومن باهللا ما جاء بك يا ابن اخلطاب هذه الساعة؟ قال قلت جئت : إمنا اتبعته الوذيه فنهمين مث قال
قد هداك اهللا : قال فحمد اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال... وبرسوله ومبا جاء من عند اهللا

.. يا عمر، مث مسح صدري ودعا يل بالثبات مث انصرفت ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيته
  ...قال ابن إسحاق فاهللا أعلم أي ذلك كان

أي قريش انقـل  : ملا أسلم عمر قال: نافع موىل ابن عمر عن ابن عمر قالوحدثين : قال ابن إسحاق
فغدا عليه؛ قال عبد اهللا وغدوت أتبع أثره وأنظر مـا  .. للحديث؟ فقيل له مجيل بن معمر اجلمحي

أعلمت يا مجيل إين أسلمت ودخلت يف ديـن  : يفعل وأنا غالم أعقل كلما رأيت حىت جاءه فقال له
فو اهللا ما راجعه حىت قام جير رداءه، واتبعه عمر واتبعته أنا حىت قام : وسلم؟ قالحممد صلى اهللا عليه 

يا معشر قريش، وهم يف أنديتهم حول الكعبـة، أال إن ابـن   : على باب املسجد صرخ بأعلى صوته
كذب ولكين قد أسلمت وشهدت أن ال إله إال اهللا وان : قال يقول عمر من خلفه...اخلطاب قد صبا

قال .. وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حىت قامت الشمس على رؤسهم.... ل اهللاحممدا رسو
افعلوا ما بدا لكم، فاحلف باهللا أن لو قد كنا ثالمثائة رجل : وطلح فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول

لة حربة قال فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه ح... لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا
فمه؟ رجل اختار لنفسه : قال.. صبأ عمر: ما شأنكم؟ فقالوا: وقميص موشى حىت وقف عليهم فقال

قال فو اهللا ... ؟ خلوا عن الرجل.أمرا، فماذا تريدون؟ أترون بين عدي يسلمون لكم صاحبهم هكذا 
، من الرجـل الـذي   يا أبت: قال فقلت أليب بعد أن هاجر إىل املدينة.. لكأمنا كانوا ثوبا كشط عنه

وهذا ...ذاك أي بين العاص بن وائل السهمي: زجر القوم عنك مبكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال
إسناد جيد قوي وهو يدل على تأخر إسالم عمر ألن ابن عمر عرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة 

ن إسالمه قبل اهلجـرة  سنة وكانت أحد يف سنة ثالث من اهلجرة وقد كان مميزا يوم أسلم أبوه فيكو
  ...بنحو من أربع سنني وذلك بعد البعثة بنحو تسع سنني واهللا أعلم

  )٢(مناورات األشقياء لقتل خامت األنبياء
  أبو يوسف حممد زايد

اللهم أعز اإلسالم بأحب الرجلني إليك إمـا  : عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال"
  ".عمر رضي اهللا عنه: ن هشام، فكان أحبهما إىل اهللاعمر بن اخلطاب، أو أيب جهل ب

أسلم : مل مسيت الفاروق؟ فقال: أنه قال لعمر رضي اهللا عنه: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما"وروي 
: " محزة قبلي بثالثة أيام، مث شرح اهللا صدري لإلسالم، وأول شئ مسعته من القرآن ووقر يف صدري

، فما يف األرض نسمة أحب إيل من نسمة رسول اهللا صلى اهللا "احلسىن  اهللا ال إله إال هو له األمساء
ومحزة يف أصحابه جلوسـاً يف  -هو يف دار األرقم، فأتيت الدار : عليه وسلم، فسألت عنه؟ فقيل يل

: فضربت الباب، فاستجمع القوم، فقال هلم محزة -الدار، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف البيت 
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فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخذ مبجامع ثيايب، مث نترين نتـرة مل  . عمر: اما لكم؟ فقالو
أشهد أن ال إله إال اهللا، وأنـك  : فقلت! ما أنت مبنته يا عمر؟: أمتالك أن وقعت على ركبيت، فقال

ن متنا ألسنا على احلق، إ! يا رسول اهللا: فكرب أهل الدار تكبرية مسعها أهل املسجد، فقلت. رسول اهللا
محزة يف : ففيم االختفاء؟ والذي بعثك باحلق لنخرجن، فخرجنا يف صفني: بلى، فقلت: أو حيينا؟ قال

حىت دخلنا املسجد، فلما نظـرت إلينـا قـريش     -له كديد ككديد الطحن-صف، وأنا يف صف 
  ".الفاروق: " فسماين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أصابتهم كآبة مل يصبهم مثلها قط

ملا أسلم عمر رضي اهللا عنه جلسنا حول البيت حلقاً، فطفنا واستنصفنا ممـن غلـظ   : ال صهيبوق
  .علينا

وأسلم عمر بن اخلطاب وكان رجال ذا شكيمة ال يرام ما وراء ظهره امتنع بـه  ... قال ابن إسحاق
: يقول أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحبمزة حىت غاظوا قريشا فكان عبد اهللا بن مسعود

ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حىت أسلم عمر فلما اسلم عمر قاتل قريشا حىت صلى عنـد  
ما زلنا أعزة منذ اسلم : قلت وثبت يف صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال... الكعبة وصلينا معه
ل، قال ابـن  وقال زياد البكائي حدثين مسعر بن كدام عن سعد بن إبراهيم قا... عمر بن اخلطاب

إن إسالم عمر كان فتحا وإن هجرته كانت نصرا وإن إمارته كانت رمحة ولقد كنا ومـا  : مسعود
  ..نصلي عند الكعبة حىت أسلم عمر فلما أسلم عمر قاتل قريشا حىت صلى عند الكعبة وصلينا معه

ن بيته مشركا، رجل خيرج م... وال يكون إال ما شاء اهللا أن يكون...وهكذا أراد اهللا عز وجل*** 
متوشحا سيفه، ونيته قتل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيلقاه عبد مؤمن فريده بكلمة جتعله بـإذن اهللا  

ما أَنزلْنا * طه ؟: حيث يقرأ بعد اغتسال حيصل به تطهري الظاهر... يغري وجهته فيذهب إىل بيت أخته
الـرحمن  * تنزِيلًا ممن خلَق الْأَرض والسماوات الْعلَا * من يخشىإِلَّا تذْكرةً ل* علَيك الْقُرَآنَ لتشقَى
وإِنْ تجهـر  * لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ وما بينهما وما تحت الثَّرى *علَى الْعرشِ استوى 
الس لَمعي هلِ فَإِنفَىبِالْقَوأَخو ى *رنساُء الْحمالْأَس لَه وإِلَّا ه لَا إِلَه آيات بينـات  )... ٨-١طه (؟ *اللَّه

من الذكر احلكيم تنفذ إىل أعماقه فتخلي قلبه من اإلعراض والكراهية وحتليه باإلقبال واحملبة ليحصل 
  ...تطهري الباطن؛ فيذهب إىل نيب اهللا ليسلم وجهه هللا ويتبع رسول اهللا

إنا كنا أذل قوم (فيا ليت قومي يسمعون قولة الفاروق رضي اهللا عنه ... وأعز اهللا تعاىل اإلسالم بعمر
رواه احلاكم وقال صحيح على ) فأعزنا اهللا باإلسالم فمهما نطلب العز بغري ما أعزنا اهللا به أذلنا اهللا

  )..لعز بغريهإنا قوم أعزنا اهللا باإلسالم فلن نبتغي ا(شرطهما ؛ ويف رواية 
كان هنالك من مل يرد اهللا م خريا لعلمه وهو العليم اخلبري أن قلوم املظلمة ال تنطوي على ... لكن

أدىن ذرة منه، فبذلوا كل ما كان يف وسعهم الغتيال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإطفاء النـور  
  )..٣٢: التوبة) (ره ولَو كَرِه الْكَافرونَويأْبى اللّه إِالَّ أَن يتم نو(.. الذي أرسل به؛ 
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*******  
أقول، ومـا  ... باءت كلها بالفشل –واحلمد هللا الذي أحبطها  –واآلن مع مجلة من املناورات اليت 

  :توفيقي إال باهللا، عليه توكلت وإليه أنيب
  املناورة األوىل
واْ ليثْبِتوك أَو يقْتلُوك أَو يخرِجوك ويمكُرونَ ويمكُر اللّـه  وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَر؟: قال اهللا تعاىل

رِيناكالْم ريخ اللّه٣٠: األنفال(؟ و.(  
  قال ابن كثري رمحه اهللا يف التفسري

وقـال  ، ليحبسـوك : وقال عطاء وابن زيـد ، ليقيدوك} ليثبتوك{قال ابن عباس وجماهد وقتادة  -
وهـو  ، وهذا يشمل ما قاله هؤالء وهؤالء وهو جممع األقوال، ثبات هو احلبس والوثاقاإل: السدي

مسعت عبيد : قال عطاء: وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج، الغالب من صنيع من أراد غريه بسوء
ـ . ملا ائتمروا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو خيرجوه: بن عمري يقول و قال له عمه أب

مـن  : فقال. »يريدون أن يسحروين أو يقتلوين أو خيرجوين«هل تدري ما ائتمروا بك؟ قال : طالب
بـل هـو   ، أنا استوصي به«قال . نعم الرب ربك استوص به خرياً: قال» ريب«أخربك ذا ؟ قال 

  .»يستوصي يب
خربنـا عبـد   أ، حدثين حممد بن إمساعيل املصري املعروف بالوساوسي: وقال أبو جعفر بن جرير -

احلميد بن أيب داود عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمري عن املطلب بن أيب وداعة أن أبا طالب 
يريدون أن يسحروين أو يقتلوين أو «ما يأمتر بك قومك ؟ قال : قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أنـا  «قال . ص به خرياًنعم الرب ربك فاستو: قال. »ريب«من أخربك ذا؟ قال : فقال. »خيرجوين
وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلـوك أو  {فرتلت : قال. »بل هو يستوصي يب، استوصي به

مث إن هـذه  ، ألن هذه اَآلية مدنية، بل منكر، وذكر أيب طالب يف هذا غريب جداً. اَآلية} خيرجوك
النفي أو القتل إمنا كـان ليلـة    القصة واجتماع قريش على هذا االئتمار واملشاورة على اإلثبات أو

وكان ذلك بعد موت أيب طالب بنحو من ثالث سنني ملا متكنوا منه واجترؤوا عليـه  ، اهلجرة سواء
والدليل على صحة ما قلنا ما ، بسبب موت عمه أيب طالب الذي كان حيوطه وينصره ويقوم بأعبائه

هللا بن أيب جنيح عن جماهد عن ابـن  روى اإلمام حممد بن إسحاق بن يسار صاحب املغازي عن عبد ا
وحدثين الكليب عن باذان موىل أم هانئ عن ابن عباس أن نفراً من قريش من أشراف كل : عباس قال

قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة فاعترضهم إبليس يف صورة شيخ جليل فلما رأوه قالوا له من أنت ؟ 
. أن أحضركم ولن يعدمكم رأيـي ونصـحي  مسعت أنكم اجتمعتم فأردت ، قال شيخ من أهل جند

واهللا ليوشكن أن يـواثبكم يف  ، انظروا يف شأن هذا الرجل: فقال، فدخل معهم، ادخل، أجل: قالوا
احبسوه يف وثاق مث تربصوا به ريب املنون حىت يهلك كما هلك من : فقال قائل منهم. أمركم بأمره
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: فصرخ عدو اهللا الشيخ النجدي فقـال : قال. كان قبله من الشعراء زهري والنابغة إمنا هو كأحدهم
واهللا ما هذا لكم برأي واهللا ليخرجنه ربه من حمبسه إىل أصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حىت يأخذوه 

صدق الشيخ فـانظروا  : قالوا، فما آمن عليكم أن خيرجوكم من بالدكم، من أيديكم فيمنعوه منكم
ني أظهركم فتسترحيوا منه فإنه إذا خرج لن يضركم مـا  أخرجوه من ب: قال قائل منهم. يف غري هذا

واهللا ما : فقال الشيخ النجدي. صنع وأين وقع إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم وكان أمره يف غريكم
وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ واهللا لئن فعلتم .هذا لكم برأي أمل تروا حالوة قوله وطالقة لسانه

: قـالوا . ه مث ليأتني إليكم حىت خيرجكم من بالدكم ويقتل أشرافكممث استعرض العرب ليجتمعن علي
واهللا ألشرين عليكم برأي ما أركم ، فقال أبو جهل لعنه اهللا: قال. فانظروا رأياً غري هذا، صدق واهللا

مث ، تأخذون من كل قبيلة غالماً شاباً وسيطاً داً: وما هو؟ قال: قالوا. ال أرى غريه، أبصرمتوه بعد
فإذا قتلوه تفرق دمه يف القبائـل  ، مث يضربونه ضربة رجل واحد، كل غالم منهم سيفاً صارماً يعطى
قبلـوا  ، فإم إذا رأوا ذلك. فما أظن هذا احلي من بين هاشم يقوون على حرب قريش كلها، كلها

ال ، الفىت القول ما قال، هذا واهللا الرأي: فقال الشيخ النجدي: قال. العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه
فأتى جربيل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمره أن . فتفرقوا على ذلك وهم جممعون له: قال. أرى غريه

ال يبيت يف مضجعه الذي كان يبيت فيه وأخربه مبكر القوم فلم يبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بعد قدومه املدينة األنفال يذكر نعمه يف بيته تلك الليلة وأذن اهللا له عند ذلك باخلروج وأنزل اهللا عليه 

وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك وميكرون وميكر اهللا واهللا {عليه وبالءه عنده 
وأنزل يف قوهلم تربصوا به ريب املنون حىت يهلك كما هلك من كـان قبلـه مـن    } خري املاكرين

فكان ذلك اليوم يسمى يـوم الزمحـة للـذي    } نأم يقولون شاعر نتربص به ريب املنو، {الشعراء
: وعن السدي حنو هذا السياق وأنزل اهللا يف إرادم إخراجه قولـه تعـاىل  ، اجتمعوا عليه من الرأي

وكـذا روى  } وإن كادوا ليستفزونك من األرض ليخرجوك منها وإذاً ال يلبثون خالفك إال قليالً{
الزبري وموسى بن عقبة وقتادة ومقسم وغري واحد  وروي عن جماهد وعروة بن، العويف عن ابن عباس

وقال يونس بن بكري عن ابن إسحاق فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينتظر أمـر اهللا  ، حنو ذلك
حىت إذا اجتمعت قريش فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا أتاه جربيل عليه السالم فأمره أن ال يبيت يف 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علياً بن أيب طالب فأمره أن يبيـت   مكانه الذي كان يبيت فيه فدعا
على فراشه ويتسجى بربد له أخضر ففعل مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على القوم وهـم  

وخرج معه حبفنة من تراب فجعل يذرها على رؤوسهم وأخذ اهللا بأبصارهم عن نبيه حممد ، على بابه
علَى صراط مستقيمٍ * إِنك لَمن الْمرسلني * والْقُرآن الْحكيمِ * يس{يقرأ  صلى اهللا عليه وسلم وهو

لَقَد حق الْقَولُ علَى أَكْثَرِهم فَهم لَا * لتنذر قَوماً ما أُنذر آباؤهم فَهم غَافلُونَ * ترتِيلَ الْعزِيزِ الرحيمِ * 
  إِنا جعلْنا في أَعناقهِم أَغْالَالً فَهِي إِلَى اَألذْقَان فَهم*  يؤمنونَ
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  }،*وجعلْنا من بينِ أَيديهِم سداً ومن خلْفهِم سداً فَأَغْشيناهم فَهم الَ يبصرونَ * مقْمحونَ 
وقد روى ابن حبان يف صـحيحه  ، كد هذاروي عن عكرمة ما يؤ: وقال احلافظ أبو بكر البيهقي-

، واحلاكم يف مستدركه من حديث عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن ابـن عبـاس  
» ما يبكيك يـا بنيـة؟  «: دخلت فاطمة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي تبكي فقال: قال

ومناة الثالثة ، يتعاهدون بالالت والعزىقالت يا أبت ومايل ال أبكي وهؤالء املأل من قريش يف احلجر 
يا «: فقال، األخرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك وليس منهم إال من قد عرف نصيبه من دمك

ها هو ذا : فتوضأ رسول صلى اهللا عليه وسلم مث خرج إىل املسجد فلما رأوه قالوا» بنية ائتين بوضوء
فلم يرفعوا أبصارهم فتناول رسول اهللا صلى اهللا عليه فطأطأوا رؤوسهم وسقطت رقام بني أيديهم 

فما أصاب رجالً منهم حصـاة مـن   » شاهت الوجوه«: وسلم قبضة من تراب فحصبهم ا وقال
وال أعرف له ، صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه: مث قال احلاكم، حصياته إال قتل يوم بدر كافراً

  .علة
عن مقسم موىل ابـن  ، أخربنا معمر أخربين عثمان اجلزري ،حدثنا عبد الرزاق: وقال اإلمام أمحد-

: تشاورت قريش ليلة مبكة فقال بعضهم: اَآلية قال} وإذ ميكر بك{: عباس أخربه ابن عباس يف قوله
: وقال بعضهم، وقال بعضهم بل اقتلوه، إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النيب صلى اهللا عليه وسلم

ه صلى اهللا عليه وسلم على ذلك فبات علي رضي اهللا عنه على فراش رسول بل أخرجوه فأطلع اهللا نبي
وخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت حلق بالغار وبات املشركون حيرسون ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوا علياً رد اهللا تعاىل مكـرهم  ، علياً حيسبونه النيب صلى اهللا عليه وسلم
فاقتصوا أثره فلما بلغوا اجلبل اختلط علـيهم فصـعدوا يف   ، أين صاحبك هذا؟ قال ال أدري: قالواف

اجلبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا لو دخل ههنا مل يكن نسج العنكبوت على 
ن الزبري وقال حممد بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة ب، بابه فمكث فيه ثالث ليال

. أي فمكرت م بكيدي املتني حىت خلصتك منهم} وميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين{يف قوله 
  اهـ
كانت هذه أول مناورة ظاملة باء أعداء احلق عبدة الطواغيت الذين خططوا هلا وقاموا بتنفيـذها  ** 

وخرج رسول ...أراد أن يعترببفشل ذريع سجله التاريخ مبداد الذل على ورق اخلزي ليبقى عربة ملن 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مكة املكرمة، واجته صوب املدينة املنورة، يصحبه يف هجرته املباركة أبو 

  ...بكر الصديق رضي اهللا عنه
وازداد غيظ املشركني ومأل قلوم املظلمة احلقد والرغبة يف قتل األمني صلى اهللا عليه وسلم واخلالص 

لوا يف طلبه من يأتيهم به حيا أو ميتا، ومجعوا لذلك ماال كثريا، عشرات من النـوق  من دعوته فأرس
  .وكانت... الثمبنة، وكان ممن أغروا ذا الثراء من شبام األقوياء سراقة بن مالك املدجلي



 ٣١

  ...املناورة الثانية
  :قال اإلمام البيهقي يف دالئل النبوة

  ..ثر رسول اهللا وما ظهر يف ذلك من دالئل النبوةباب اتباع سراقة بن مالك بن جعشم أ
  
أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني القطان ببغداد وقال أخربنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه قال  -

حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبيد اهللا بن موسى وعبد اهللا بن رجاء أبو عمر الغـداين عـن   
قال اشترى أبو بكر من عازب رحال بثالثة عشر درمها فقال أبـو   إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء

ال حىت حتـدثنا كيـف   : فقال له عازب... مر الرباء فليحمله إىل رحلي: بكر رضي اهللا عنه لعازب
قال أدجلنا من مكة ليال فأحيينا ليلتنا .. صنعت أنت ورسول اهللا حني خرجتما واملشركون يطلبونكما

م قائم الظهرية فرميت ببصري هل أرى من ظل نأوي إليه فإذا صخرة فانتهيت ويومنا حىت أظهرنا وقا
إليها فإذا بقية ظل هلا فسويته مث فرشت لرسول اهللا فروة مث قلت اضطجع يا رسول اهللا فاضطجع مث 
ذهبت أنفض ما حويل هل أرى من الطلب أحدا فإذا براعي غنم يسوق غنمه إىل الصخرة يريد منها 

فسـماه فعرفتـه؛   .. لرجل من قريش: ملن أنت يا غالم؟ فقال:  الظل فسألته فقلتالذي نريد يعين
فأمرته فاعتقل شاة .. نعم: هل أنت حالب يل؟ قال: قلت.. نعم: هل يف غنمك من لنب؟ قال: فقلت

من غنمه وأمرته أن ينفض ضرعها من التراب مث أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا فضرب إحـدى  
حلب يل كثبة من لنب، وقد رويت معي لرسول اهللا إداوة على فمهـا خرقـة   كفيه على األخرى ف

أتشرب يا رسـول  : فصببت على اللنب حىت برد أسفله فأتيت رسول اهللا فوافقته وقد استيقظ فقلت
قال فارحتلنـا والقـوم   ... قد آن الرحيل يا رسول اهللا:اهللا؟ فشرب رسول اهللا حىت رضيت؛ مث قلت

أحد منهم غري سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له فقلت هذا الطلب قـد  يطلبوننا فلم يدركنا 
فلما أن دنا منا وكان بيننا وبينه قيد رحمني أو ثالثـة  .. ال حتزن إن اهللا معنا: حلقنا يا رسول اهللا، قال

ما يبكيك ؟ فقلت أما واهللا ما على نفسـي  : قلت هذا الطلب قد حلقنا يا رسول اهللا وبكيت فقال
قال فدعا عليه رسول اهللا فقال اللهم اكفنا مبا شئت قال فساخت به .. لكين إمنا أبكي عليكأبكي و

فرسه يف األرض إىل بطنها فوثب عنها مث قال يا حممد قد علمت أن هذا عملك فادع اهللا أن تنجيين 
ر بإبلي مما أنا فيه فو اهللا ألعمني على من ورائي من الطلب وهذه كنانيت فخذ منها سهما فإنك ستم

وغنمي مبكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك فقال رسول اهللا ال حاجة لنا يف إبلك وغنمك ودعا له 
  ..رسول اهللا فانطلق راجعا إىل أصحابه ومضى رسول اهللا وأنا معه حىت قدمنا املدينة ليال

  .رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن رجاء وأخرجه مسلم من وجه آخر عن إسرائيل
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال أخربين أبو الوليد الفقيه قال حدثنا عبد اهللا بن حممد قـال حـدثنا   و-

سلمة بن شبيب قال حدثنا احلسن ابن حممد بن أعني قال حدثنا زهري قال حدثنا أبو إسحاق قـال  



 ٣٢

ـ : مسعت الرباء يقول ىن حـديث  جاء أبو بكر إىل أيب يف مرتله فاشترى منه رحال وذكر احلديث مبع
قال وحنن يف جلـد مـن   .. إسرائيل إىل أن قال فارحتلنا بعدما زالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك

فدعا عليه رسول اهللا فارتطمت فرسه . ال حتزن إن اهللا معنا: فقال.. يا رسول اهللا أتينا: األرض فقلت
.. لكما أن أرد عنكما الطلب إين قد علمت أنكما قد دعومتا علي فادعوا يل فاهللا: فقال... إىل بطنها

  ..قد كفيتم ما ههنا، وال يلقى أحدا إال رده، ووىف لنا: فدعا اهللا فنجا فرجع ال يلقى أحدا إال قال
  .رواه مسلم يف الصحيح عن سلمة بن شبيب وأخرجه البخاري من وجه آخر عن زهري بن معاوية

لصفار قال حدثنا ابن ملحان قال حـدثنا  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان قال أخربنا أمحد بن عبيد ا-
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال أخربين أبو احلسن  -ح  –حيىي بن بكري قال حدثين الليث عن عقيل 

حممد بن عبد اهللا قال حدثنا حممد بن إسحاق قال حدثنا حممد بن حيىي قال حدثنا أبو صـاحل قـال   
اب وأخربين عبد الرمحن بن مالك املدجلي وهو ابـن  حدثين الليث قال حدثين عقيل قال قال ابن شه

أخي سراقة بن جعشم أن أباه أخربه أنه مسع سراقة بن جعشم ويف رواية ابن عبدان أن سـراقة بـن   
جاءنا رسل كفار قريش جيعلون يف رسول اهللا ويف أيب بكر دية كل واحـد  : مالك بن جعشم يقول

لس قومي بين مدجل أقبل رجل منهم حىت قام علينا وحنـن  منهما يف قتله أو أسره فبينا أنا جالس يف جم
جلوس فقال يا سراقة إين قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها حممدا وأصحابه قال سراقة فعرفت أم 

فقلت له إم ليسوا م، ولكنك : قال أبو عبد اهللا يف روايته قال.. هم قال ابن عبدان وذكر احلديث
مث قلَّ ما لبث يف الس حىت قمت فدخلت بييت فـأمرت  : قال.. لقوا بأعيننارأيت فالنا وفالنا انط

جارييت أن خترج بفرسي فتهبطها من وراء أكمة فتحبسها علي فأخذت رحمي وخرجت من ظهـر  
البيت فخططت بزجه األرض وخفضت عالية الرمح حىت أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب حىت إذا 

قمت فأهويت بيدي إىل كنانيت فاستخرجت منها األزالم فاستقمت ا دنوت منهم عثرت يب فرسي ف
أأضرهم أو ال أضرهم فخرج الذي أكره ال أضرهم فركبت فرسي وعصيت األزالم فرفعتها تقرب يب 
حىت إذا مسعت قراءة رسول اهللا وهو ال يلتفت وأبو بكر يكثر التلفت ساخت يدا فرسـي يف األرض  

نها مث زجرا فنهضت فلم تكد خترج يديها فلما استوت قائمـة إذا  حىت بلغت الركبتني فخررت ع
ألثر يديها عثمان ساطع يف السماء مثل الدخان فاستقسمت باألزالم فخرج الذي أكره أن ال أضرهم 
فناديتهما باألمان فوقفا يل وركبت فرسي حىت جئتهما ووقع يف نفسي حني لقيت ما لقيـت مـن   

اهللا فقلت له إن من قومك قد جعلوا فيكما الدية فأخربما أخبار ما  احلبس عنهما أنه سيظهر رسول
يريد الناس م وعرضت عليهما الزاد واملتاع فلم يرزآين شيئا ومل يسلين إال أن قال أخف عنا فسألته 

  ..أن يكتب يل كتاب موادعة آمن به فأمر عامر بن فهرية فكتب يل رقعة من أدم مث مضى رسول اهللا
  .اري يف الصحيح عن حيىي بن بكري عن الليثرواه البخ
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وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد قال أخربنا أبو بكر حممد ابن عبد اهللا بـن عتـاب    -
العبدي قال حدثنا القاسم بن عبد اهللا بن املغرية قال أخربنا إمساعيل بن أيب أويس قال حدثين إمساعيل 

بن عقبة قال حدثنا ابن شهاب قال حدثين عبد الرمحن ابن مالك بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى 
بن جعشم املدجلي أن أباه مالكا أخربه أن أخاه سراقة بن جعشم أخربه أنه ملا خرج رسول اهللا مـن  
مكة مهاجرا إىل املدينة جعلت قريش ملن رده عليهم مائة ناقة قال فبينما أنا جالس يف نادي قومي إذ 

واهللا لقد رأيت ركبا ثالثة مروا علي آنفا إين ألظنه حممدا قال فأومأت إليه بعيين  جاء رجل منا فقال
أن اسكت وقلت إمنا هم بنو فالن يبتغون ضالة هلم قال لعله مث سكت قال فمكثت قليال مث قمـت  
فدخلت بييت وأمرت بفرسي فقيد إىل بطن الوادي وأخرجت سالحي من وراء حجرايت مث أخـذت  

ا مث لبست ألميت مث أخرجت قداحي فاستقسمت ا فخرج السهم الذي أكره ال قداحي استقسم 
تضره وكنت أرجو أن أرده فآخذ املائة ناقة قال فركبت على أثره فبينا فرسي يسري يب عثر فسقطت 
عنه قال فأخرجت قداحي فاستقسمت ا فخرج السهم الذي أكره ال تضره فأبيـت إال أن أتبعـه   

 القوم فنظرت إليهم عثر يب فرسي فذهبت يداه يف األرض فسقطت عنه فاستخرج فركبت فلما بدا يل
يديه واتبعهما دخان مثل الغبار فعلمت أنه قد منع مين وأنه ظاهر فناديتهم فقلت انظروين فـو اهللا ال  
آذيتكم وال يأتيكم مين شيء تكرهونه فقال رسول اهللا قل له ماذا تبتغي قال قلت اكتب يل كتابـا  

ن بيين وبينك آية قال اكتب له يا أبا بكر قال فكتب يل مث ألقاه إيل فرجعت فسكت فلم أذكـر  يكو
شيئًا مما كان حىت إذا فتح اهللا عز وجل مكة وفرغ رسول اهللا من أهل خيرب خرجت إىل رسـول اهللا  

صـار  أللقاه ومعي الكتاب الذي كتب يل فبينما أنا عامد له دخلت بني ظهري كتيبة من كتائب األن
قال فطفقوا يقرعونين بالرماح ويقولون إليك إليك حىت دنوت من رسول اهللا وهو على ناقته أنظر إىل 
ساقه يف غرزه كأا مجارة فرفعت يدي بالكتاب فقلت يا رسول اهللا هذا كتابك فقال رسول اهللا يوم 

  وفاء وبر أدنه قال فأسلمت مث ذكرت شيئا اسل عنه رسول اهللا
ا سأله عن الضالة وشيء فعله يف وجهه الذي كان فيه فما ذكرت شيئا إال أين قد قال ابن شهاب إمن

قلت يا رسول اهللا الضالة تغشى حياضي قد مألا إلبلي هل يل من أجر إن سقيتها فقال رسول اهللا 
  .نعم يف كل كبد حرى قال وانصرفت فسقت إىل رسول اهللا صدقيت

ا أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا أمحد بن عبد اجلبـار  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال حدثن -
قال حدثنا يونس بن بكري قال قال ابن إسحاق قال أبو جهل يف أمر سراقة أبياتا فقال سراقة جييب أبا 

  :جهل
  أبا حكم والالت لو كنت شاهدا ألمر جوادي إذ تسيخ قوائمه

  عجبت ومل تشكك بأن حممدا نيب وبرهان فمن ذا يقاومه
  عليك بكف الناس عنه فإنين أرى أمره يوما ستبدو معامله
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  بأمر يود النصر فيه بإلبها لو أن مجيع الناس طرا تسامله
أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان قال أخربنا أمحد بن عبيد قال حدثنا ابن أيب قماش قـال  

وىل أيب هريرة عن أيب هريرة حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي ببغداد عن أيب معشر عن أيب وهب م
قال قال رسول اهللا أليب بكر يف مدخله املدينة أله الناس عين فإنه ال ينبغي لنيب أن يكذب قال فكـان  

  .اهـ...أبو بكر إذا سئل ما أنت قال باع فإذا قيل من الذي معك قال هاد يهديين
  قال ابن كثري يف البداية والنهاية

هري عن عبد الرمحن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه سراقة وقد روى حممد بن إسحاق عن الز
فذكر هذه القصة إال أنه ذكر أنه استقسم باالزالم أول ما خرج من مرتله فخرج السهم الذي يكره 
ال يضره وذكر أنه عثر به فرسه أربع مرات وكل ذلك يستقسم باالزالم وخيرج الذي يكره ال يضره 

يكتب له كتابا يكون أمارة ما بينه وبني رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    حىت ناداهم باالمان وسأل أن
وسلم قال فكتب يل كتابا يف عظم أو رقعة أو خرقة وذكر أنه جاء به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم وهو باجلعرانة مرجعه من الطائف فقال له يوم وفاء وبر أدنه فدنوت منه وأسلمت قال ابـن  

  ..ن بن احلارث بن مالك بن جعشم وهذا الذي قاله جيدهشام هو عبد الرمح
قُـولُ  إِالَّ تنصروه فَقَد نصره اللّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَرواْ ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ ي: (قال تعاىل

لَ اللّها فَأَنزنعم نْ إِنَّ اللّهزحالَ ت بِهاحصل    ينـةَ الَّـذملَ كَلعجا وهورت لَّم ودنبِج هدأَيو هلَيع هتينكس
يمكح زِيزع اللّها ولْيالْع يه ةُ اللّهمكَلفْلَى وواْ الس٤٠: التوبة) (كَفَر.(  

  قال ابن كثري رمحه اهللا يف التفسري
وله فإن اهللا ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه كما تـوىل  أي تنصروا رس} إال تنصروه{: يقول تعاىل: 

أي عام اهلجرة ملا هم املشركون بقتله أو حبسه أو نفيـه  } إذ أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني{نصره 
فخرج منهم هارباً بصحبة صديقه وصاحبه أيب بكر بن أيب قحافة فلجأ إىل غار ثور ثالثة أيام لريجع 

هم مث يسريوا حنو املدينة فجعل أبو بكر رضي اهللا عنه جيزع أن يطلـع  الطلب الذين خرجوا يف آثار
عليهم أحد فيخلص إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم أذى فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

كما قال اإلمام أمحد حـدثنا عفـان   » يا أبا بكر ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما«: يسكنه ويثبته ويقول
: قلت للنيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن يف الغار: بأنا ثابت عن أنس أن أبا بكر حدثه قالحدثنا مهام أن

» يا أبا بكر ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما«: فقال: لو أن أحدهم نظر إىل قدميه ألبصرنا حتت قدميه قال
ليه أي على أي تأييده ونصره ع} فأنزل اهللا سكينته عليه{: وهلذا قال تعاىل، أخرجاه يف الصحيحني

: وروي عن ابن عباس وغريه قالوا، الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف أشهر القولني وقيل على أيب بكر
ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل تزل معه سكينة وهذا ال ينايف جتدد سكينة خاصة بتلك احلـال  

االسفلى وكلمة اهللا هي وجعل كلمة الذين كفرو{أي املالئكة } وأيده جبنود مل تروها{: وهلذا قال
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ويف الصحيحني . قال ابن عباس يعين بكلمة الذين كفروا الشرك، وكلمة اهللا هي ال إله إال اهللا} العليا
عن الرجـل   -صلى اهللا عليه وسلم  -سئل رسول اهللا : عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال

من قاتل لتكون كلمة اهللا هي «: فقال يقاتل شجاعة ويقاتل محية ويقاتل رياء أي ذلك يف سبيل اهللا
منيع اجلناب ال يضام من الذ ، أي يف انتقامه وانتصاره} واهللا عزيز{: وقوله» العليا فهو يف سبيل اهللا

  .اهـ... يف أقواله وأفعاله} حكيم{واحتمى بالتمسك خبطابه ، ببابه
سله باهلدى ودين احلق طيبـةَ  ووصل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمفوفا بعناية ربه الذي أر*** 

الطيبة حيث وجد يف انتظاره األنصار الذين كانوا بايعوه على أن مينعوه مما مينعـون منـه أنفسـهم    
ونساءهم وأبناءهم وأزرهم، ومعهم يف ضيافتهم من سبقه صلى اهللا عليه وسـلم مـن املهـاجرين    

هم وذويهم، بل أكثـر، وجيـودون   فرتل بني ظهرانيهم يف محايتهم، حيبونه كحبهم أنفس... األولني
ونِعم ... نِعم القوم، ونِعم املقام... باألرواح واألموال يف سبيل نصرته وإظهار ما جاء به من عند ربه

  ...املقيم
لكن قتلة الرسل واألنبياء، اليهود احلاقدين؛ وعبدة األوثان واألهواء،املشركني الكـارهني، مل يفتـر   

اوم للنيب األمني صلى اهللا عليه وسلم وللدين اخلالص الذي جاء به غيظهم ومل ختب نار حقدهم وعد
فتوالت مناورام، وترادفت حماوالم للنيـل منـه ومـن    ... والرسالة اخلامتة اليت أمره اهللا بتبليغها

  .وكانت... أصحابه
  ..املناورة الثالثة

  :قال ابن كثري يف البداية والنهاية
نت غزوة جند ويقال هلا غزوة ذي أمر قال ابن اسحاق فلما رجـع  يف أول سنة ثالث من اهلجرة كا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزوة السويق أقام باملدينة بقية ذي احلجة أو قريبا منها غزا جندا 
يريد غطفان وهي غزوة ذي أمر قال ابن هشام واستعمل على املدينة عثمان بن عفـان قـال ابـن    

كله أو قريبا من ذلك مث رجع ومل يلق كيدا وقال الواقدي بلغ رسول اهللا إسحاق فأقام بنجد صفرا 
صلى اهللا عليه وسلم أن مجعا من غطفان من بين ثعلبة بن حمارب جتمعوا بذي أمر يريـدون حربـه   
فخرج إليهم من املدينة يوم اخلميس لثنيت عشرة خلت من ربيع األول سنة ثالث واسـتعمل علـى   

فغاب أحد عشر يوما وكان معه أربعمائة ومخسون رجلًا وهربت منه األعراب  املدينة عثمان بن عفان
يف رءوس اجلبال حىت بلغ ماء يقال له ذو أمر فعسكر به وأصام مطر كثري فابتلت ثياب رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم فرتل حتت شجرة هناك ونشر ثيابه لتجف وذلك مبرأى من املشركني واشـتغل  

ئوم فبعث املشركون رجال شجاعا منهم يقال له غورث بن احلارث أو دعثور بـن  املشركون يف ش
فذهب ذلك الرجل ومعه سيف صقيل حىت قام على ... قد أمكنك اهللا من قتل حممد: احلارث فقالوا

ودفع جربيل يف صدره .. اهللا: يا حممد من مينعك مين اليوم؟ قال: رسول اهللا بالسيف مشهورا، فقال
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وأنا أشهد أن ال إله إال .. من مينعك مين؟ قال ال أحد: ف من يده فأخذه رسول اهللا فقالفوقع السي
فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  ... اهللا وأن حممدا رسول اهللا، واهللا ال أكثر عليك مجعا أبدا

ي نظرت إىل رجل طويل فدفع يف صـدر : ويلك مالك؟ فقال:فلما رجع إىل أصحابه فقالوا.. سيفه
وجعل يدعو ، فوقعت لظهري فعرفت أنه ملك وشهدت أن حممدا رسول اهللا واهللا ال أكثر عليه مجعا

يا أَيها الَّذين آمنواْ اذْكُرواْ نِعمت اللّه علَيكُم إِذْ هم : (قومه إىل اإلسالم؛ قال ونزل يف ذلك قوله تعاىل
دأَي كُمطُواْ إِلَيسبأَن ي مونَقَونمؤكَّلِ الْموتفَلْي لَى اللّهعو قُواْ اللّهاتو نكُمع مهيدأَي فَكَف مهاملائدة) (ي :

قال البيهقي وسيأيت يف غزوة ذات الرقاع قصة تشبه هذه فلعلهما قصتان قلت إن كانت هـذه  ) ١١
يضا مل يسلم بل استمر على دينه حمفوظة فهي غريها قطعا ألن ذلك الرجل امسه غورث بن احلارث أ

  .ومل يكن عاهد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ال يقاتله واهللا أعلم
  )٣(مناورات األشقياء لقتل خامت األنبياء

  أبو يوسف حممد زايد
  قصة غورث بن احلارث يف البداية والنهاية

ن عبد اهللا أن رجال من قال ابن إسحاق يف هذه الغزوة حدثين عمرو بن عبيد عن احلسن عن جابر ب
بين حمارب يقال له غورث قال لقومه من غطفان وحمارب أال أقتل لكم حممدا قالوا بلى وكيف تقتله 

افتك به قال فأقبل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو جالس وسيف رسول اهللا صلى اهللا : قال
فأخذه مث جعل يهزه ويهـم  .. نعم :يا حممد أنظر إىل سيفك هذا؟ قال: عليه وسلم يف حجره فقال

أما ختافين ويف يدي السيف؟ : قال... ال ما أخاف منك: يا حممد أما ختافين؟ قال: فكبته اهللا، مث قال
مث عمد إىل سيف النيب صلى اهللا عليه وسلم فرده عليه فـأنزل اهللا عـز   .. مينعين اهللا منك... ال: قال

هللا عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة ا: (وجل
قال ابن إسحاق وحدثين يزيد بن رومان أا إمنا نزلت ) عنكم واتقوا اهللا وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون

يف عمرو بن جحاش أخي بين النضري وما هم به هكذا ذكر ابن إسحاق قصة غورث هذا عن عمرو 
الضالة وهو وإن كان ال يتهم بتعمد الكذب يف احلديث إال أنه ممـن ال  بن عبيد القدري رأس الفرقة 

ينبغي أن يروى عنه لبدعته ودعائه إليها وهذا احلديث ثابت يف الصحيحني من غري هذا الوجـه وهللا  
فقد أورد احلافظ البيهقي ها هنا طرقا هلذا احلديث من عدة أماكن وهي ثابتة يف الصحيحني .. احلمد

ري عن سنان بن أيب سنان وأيب سلمة عن جابر أنه غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه من حديث الزه
وسلم غزوة جند فلما قفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أدركته القائلة يف واد كثري العضاه فتفرق 
الناس يستظلون بالشجر وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت ظل شجرة فعلق ا سيفه قـال  

ر فنمنا نومة فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعونا فأجبناه وإذا عنده أعرايب جالس فقـال  جاب
إن هذا أخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو يف يده صلتا فقـال  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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 يعاقبـه  فشام السيف وجلس ومل.... اهللا: من مينعك مين؟ قلت:فقال.... اهللا: من مينعك مين؟ قلت
وقد رواه مسلم أيضا عن أيب بكر بن أيب شيبة عـن  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد فعل ذلك

عفان عن أبان عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن جابر قال أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه  
سول اهللا صلى اهللا عليـه  وسلم حىت إذا كنا بذات الرقاع وكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لر

وسلم فجاءه رجل من املشركني وسيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سـيف  
.. ال: ختافين؟ قـال :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاخترطه وقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فهدده أصحاب ر... اهللا مينعين منك: فمن مينعك مين ؟ قال: قال
  ...فأغمد السيف وعلقه

عن أيب عوانة عن أيب بشر أن اسم الرجل غورث بن احلارث وأسند البيهقي من طريق أيب عوانة عن 
أيب بشر عن سليمان بن قيس عن جابر قال قاتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمارب وغطفـان  

منهم يقال له غورث بن احلارث حىت قام على رأس رسول بنخل فرأوا من املسلمني غره فجاء رجل 
فسقط السيف من يده فأخذ رسول ..اهللا:من مينعك مين؟ قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالسيف وقال
تشهد أن ال إله إال : قال.. كن خري آخذ:من ميعنك مين؟ قال:اهللا صلى اهللا عليه وسلم السيف وقال

فخلى سـبيله فـأتى   .. ى أن ال أقاتلك وال أكون مع قوم يقاتلونكولكن أعاهدك عل..ال:اهللا؟ قال
  ...أصحابه وقال جئتكم من عند خري الناس

ومتر األيام، ويزداد اإلسالم مع مرورها عزة ورفعة ومناعة، ويزداد جنده بقيادة رسول اهللا صلى *** 
ارك، وشهدوا الغـزوات،  فخاضوا املع... اهللا عليه وسلم كثرة وقوة وبسالة، وتضحية يف سبيل اهللا

وما النصر إِالَّ من عنـد  ... (وبذلوا النفس والنفيس ابتغاء مرضات اهللا الذي ارتضى هلم اإلسالم دينا
  :وضمنها... مث كانت وقعة أحد).. ١٢٦: آل عمران) (اللّه الْعزِيزِ الْحكيمِ

  ...املناورة الرابعة
  قال ابن كثري يف البداية والنهاية

  صل فيما لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم يومئذ ، أي يوم أحد، من املشركني قبحهم اهللاف
قال البخاري ما أصاب النيب صلى اهللا عليه وسلم من اجلراح يوم أحد حدثنا إسحاق بـن نصـر    -

قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن مهام بن منبه مسع أبا هريرة قال
اشتد غضب اهللا على قوم فعلوا بنبيه يشري إىل رباعيته اشتد غضب اهللا على رجـل يقتلـه   : " موسل

ورواه مسلم من طريق عبد الرزاق حدثنا خملد بن مالك حدثنا حيىي بـن  ... رسول اهللا يف سبيل اهللا
سعيد األموي حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال اشتد غضـب اهللا  
على من قتله النيب يف سبيل اهللا اشتد غضب اهللا على قوم دموا وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وقال أمحد حدثنا عفان حدثنا محاد أخربنا ثابت عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم 
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وهـو  .. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته: أحد وهو يسلت الدم عن وجهه وهو يقول
ورواه ) ليس لك من االمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذم فام ظـاملون : (يدعو إىل اهللا فأنزل اهللا

مسلم عن القعنيب عن محاد بن سلمة به ورواه اإلمام امحد عن هشيم ويزيد بن هارون عن محيد عن 
دم على وجهه أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كسرت رباعيته وشج يف وجهه حىت سال ال

ليس لك من األمر : (فأنزل اهللا تعاىل.. كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إىل رم: فقال
وقال البخاري حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن أيب حازم انه مسع سهل بن سعد وهو يسأل )... شيء

غسل جرح رسول اهللا صلى أما واهللا إين ألعرف من كان ي: عن جرح النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
اهللا عليه وسلم ومن كان يسكب املاء ومبا دووي قال كانت فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليـه  
وسلم تغسله وعلي يسكب املاء بان فلما رأت فاطمة أن املاء ال يزيد الدم إال كثرة أخذت قطعـة  

ذ وجرح وجهـه وكسـرت   من حصري فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئ
وقال أبو داود الطيالسي يف مسنده حدثنا ابن املبارك عن إسحاق عن حيىي بـن  ... البيضة على رأسه

طلحة بن عبيد اهللا أخربين عيسى بن طلحة عن أم املؤمنني عائشة قالت كان أبو بكر إذا ذكر يـوم  
أحد فرأيت رجالً يقاتل يف  أحد قال ذاك يوم كله لطلحة مث أنشأ حيدث قال كنت أول من فاء يوم

سبيل اهللا دونه وأراه قال محية قال فقلت كن طلحة حيث فاتين ما فاتين فقلت يكون رجال من قومي 
أحب ايل وبيين وبني املشركني رجل ال أعرفه وأنا أقرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه وهو 

ينا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقـد  خيطف املشي خطفا فإذا هو أبو عبيدة بن اجلراح فانته
كسرت رباعيته وشج يف وجهه وقد دخل يف وجنته حلقتان من حلق املغفر قال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم عليكما صاحبكما يريد طلحة وقد نزف فلم نلتفت إىل قوله قال وذهبت ألنزع ذاك من 

كره تناوهلا بيده فيؤذى رسول اهللا صلى اهللا عليـه  وجهه فقال اقسم عليك حبقي ملا تركتين فتركته ف
وسلم فأزم عليها بفيه فاستخرج إحدى احللقتني ووقعت ثنيته مع احللقة وذهبت ألصنع ما صنع فقال 
أقسمت عليك حبقي ملا تركتين قال ففعل مثل ما فعل يف املرة األوىل فوقعت ثنيته األخرى مع احللقة 

من أحسن الناس هتما فأصلحنا من شأن رسول اهللا صلى اهللا عليـه  فكان أبو عبيدة رضي اهللا عنه 
وسلم مث أتينا طلحة يف بعض تلك اجلفار فإذا به بضع وسبعون من بني طعنة ورمية وضربة وإذا قـد  
قطعت أصبعه فأصلحنا من شأنه وذكر الواقدي عن ابن أيب سربة عن إسحاق بن عبد اهللا بـن أيب  

ع بن جبري قال مسعت رجال من املهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت فروة عن أيب احلويرث عن ناف
إىل النبل تأيت من كل ناحية ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسطها كل ذلك يصرف عنه ولقـد  
رأيت عبد اهللا بن شهاب الزهري يومئذ يقول دلوين على حممد ال جنوت إن جنا ؛ ورسول اهللا صلى 

واهللا مـا رايتـه   : معه أحد فجاوره فعاتبه يف ذلك صفوان بن أمية فقالاهللا عليه وسلم إىل جنبه ما 
  ...أحلف باهللا انه منا ممنوع خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم خنلص إليه
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قال الواقدي ثبت عندي أن الذي رمى يف وجنيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن قمئة؛ والـذي  
وان الرباعية اليت كسرت له عليه السالم هـي  ... عتبة بن أيب وقاص رمى يف شفته وأصاب رباعيته

  .اليمىن السفلى
قال ابن إسحاق وحدثين صاحل بن كيسان عمن حدثه عن سعد بن أيب وقاص قال ما حرصـت   -

على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أيب وقاص وإن كان ما علمت لسيء اخللق مبغضا يف 
اشتد غضب اهللا على من دمـى وجـه   : ه قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقومه ولقد كفاين في

  ...رسوله
وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عثمان احلرري عن مقسم أن رسول اهللا صلى اهللا  -

اللهم ال حيول عليـه  : عليه وسلم دعا على عتبة بن أيب وقاص حني كسر رباعيته ودمى وجهه فقال
  ...فما حال عليه احلول حىت مات كافرا إىل النار... وت كافرااحلول حىت مي

وملا نال عبد اهللا بن قمئة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما نال رجع وهو يقول قتلت حممـدا  
وصرخ الشيطان أزب العقبة يومئذ بأبعد صوت أال إن حممدا قد قتل فحصل تة عظيمة يف املسلمني 

س ذلك وصمموا على القتال عن جوزة اإلسالم حىت ميوتوا على ما مات عليـه  واعتقد كثري من النا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم أنس بن النضر وغريه ممن سيأيت ذكره وقد أنـزل اهللا تعـاىل   

لرسلُ أَفَإِن وما محمد إِالَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله ا: (التسلية يف ذلك على تقدير وقوعه فقال تعاىل
ي اللّه الشاكرِين مات أَو قُتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلب علَى عقبيه فَلَن يضر اللّه شيئاً وسيجزِ

 * رِدن يمالً وجؤاباً متاهللا ك إِالَّ بِإِذْن وتمفْسٍ أَنْ تنا كَانَ لمو ابثَو رِدن يما وهنم هتؤا نينالد ابثَو
 رِيناكزِي الشجنسا وهنم هتؤن ةراآلخ*  مهـابا أَصمواْ لنها وفَم ريونَ كَثيرِب هعلَ مقَات بِين نن مكَأَيو
كَانتا اسمفُواْ وعا ضمو بِيلِ اللّهي سف ابِرِينالص بحي اللّهواْ و * را اغْفنإِالَّ أَن قَالُواْ رب ملَها كَانَ قَومو

 رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرا وانصنامأَقْد تثَبا ورِني أَما فافَنرإِسا ونوبا ذُنا   * لَنينالـد ابثَـو اللّه ماهفَآت
يا أَيها الَّذين آمنواْ إِن تطيعواْ الَّذين كَفَرواْ يـردوكُم  * وابِ اآلخرة واللّه يحب الْمحِسنِني وحسن ثَ

 رِيناسواْ خبنقَلفَت قَابِكُملَى أَعع * رِيناصالن ريخ وهو الَكُموم لِ اللّهي قُلُوبِ الَّ*بي فلْقنواْ سكَفَر ينذ
نيمى الظَّالثْوم بِئْسو ارالن ماهأْوملْطَاناً وس لْ بِهزني ا لَمم كُواْ بِاللّهرا أَشبِم بعآل عمـران  ) (  الر

وقد خطب الصديق رضي اهللا عنه يف أول مقام قامه بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا )... ١٥١-١٤٤
يا أيها الناس من كان يعبد حممدا فان حممدا قد مات ومن كان يعبد اهللا فان اهللا حي  عليه وسلم فقال

وما محمد إِالَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِن مات أَو قُتلَ انقَلَبـتم  (ال ميوت مث تال هذه اآلية 
ع لَىع بنقَلن يمو قَابِكُملَى أَعع رِينـاكالش زِي اللّهجيسئاً ويش اللّه رضفَلَن ي هيبآل عمـران ) (ق :

  ...؛ قال فكأن الناس مل يسمعوها قبل ذلك، فما من الناس أحد إال يتلوها)١٤٤



 ٤٠

وروى البيهقي يف دالئل النبوة من طريق ابن أيب جنيح عن أبيه قال مر رجل من املهاجرين يوم أحد -
ن األنصار وهو يتشحط يف دمه فقال له يا فالن أشعرت أن حممـدا قـد قتـل فقـال     على رجل م

األنصاري إن كان حممد صلى اهللا عليه وسلم قد قتل فقد بلغ الرسالة فقاتلوا عن دينكم فرتل قولـه  
تلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم ومن وما محمد إِالَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِن مات أَو قُ: (تعاىل

رِيناكالش زِي اللّهجيسئاً ويش اللّه رضفَلَن ي هيبقع لَىع بنقَلولعـل هـذا   )  ١٤٤: آل عمـران )(ي
  ...األنصاري هو أنس بن النضر رضي اهللا عنه وهو عم أنس بن مالك

د عن أنس أن عمه غاب عن قتال بدر فقال غبت عـن أول  قال اإلمام أمحد حدثنا يزيد حدثنا محي
قتال قاتله النيب صلى اهللا عليه وسلم للمشركني، لئن اهللا أشهدين قتاال للمشركني لريين ما أصنع، فلما 

اللهم إين أعتذر إليك عما صنع هؤالء يعين أصحابه ، وابرأ : كان يوم أحد انكشف املسلمون، فقال
مث تقدم فلقيه سعد بن معاذ دون أحد فقال سعد أنا معـك  ... يعين املشركنيإليك مما جاء به هؤالء 

قال سعد فلم أستطع أصنع ما صنع فوجد فيه بضع ومثانون من بني ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية 
يه فَمنهم من الْمؤمنِني رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَ(بسهم قال فكنا نقول فيه ويف أصحابه نزلت 

ورواه الترمذي عن عبد بن محيد ) ٢٣: األحزاب) (من قَضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُوا تبديالً
والنسائي عن إسحاق بن راهويه كالمها عن يزيد بن هارون به وقال الترمذي حسن قلت بل علـى  

  .شرط الصحيحني من هذا الوجه
ا ز وحدثنا هاشم قاال حدثنا سليمان بن املغرية عن ثابت قال، قال أنس عمـي  وقال أمحد حدثن-

قال هاشم أنس بن النضر مسيت به ومل يشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر قال فشق 
عليه وقال أول مشهد شهده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غبت عنه ولئن أراين اهللا مشهدا فيمـا  

قال فهاب أن يقول غريها فشهد مـع  ... ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لريين اهللا ما أصنعبعد مع رس
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو أيـن  
 واها لريح اجلنة أجده دون أحد قال فقاتلهم حىت قتل فوجد يف جسده بضع ومثانون من ضربة وطعنة

مـن  (ورمية قال فقالت أخته عميت الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إال ببنانه ونزلت هذه اآليـة  
ا بمو رظنتن يم مهنمو هبحى نن قَضم مهنفَم هلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صرِج نِنيمؤيالًالْمدبلُوا تد (

انوا يرون أا نزلت فيه ويف أصحابه ورواه مسلم عن حممد بن حامت عن ز قال فك) ٢٣: األحزاب(
بن أسد ورواه الترمذي والنسائي من حديث عبد اهللا بن املبارك وزاد النسائي وأبو داود ومحاد بـن  

  .سلمة أربعتهم عن سليمان بن املغرية به وقال الترمذي حسن صحيح
ل كان أيب بن خلف أخو بين مجح قد حلف وهـو مبكـة   وقال أبو األسود عن عروة بن الزبري قا-

بل أنا : ليقتلن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما بلغت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلفته قال
.. فلما كان يوم أحد أقبل أيب يف احلديد مقنعا وهو يقول ال جنوت إن جنا حممـد ...أقتله إن شاء اهللا
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 عليه وسلم يريد قتله فاستقبله مصعب بن عمري أخو بين عبد الـدار  فحمل على رسول اهللا صلى اهللا
يقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفسه فقتل مصعب بن عمري وأبصر رسول اهللا صلى اهللا عليـه  
وسلم ترقوة أيب بن خلف من فرجة بني سابغة الدرع والبيضة فطعنه فيها باحلربة فوقع إىل األرض عن 

ما أجزعك، إمنا : ن طعنته دم فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو خيور خوار الثور فقالوا لهفرسه ومل خيرج م
مث قال والذي نفسي بيده ..أنا أقتل أبيا:فذكر هلم قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم... هو خدش

  .لو كان هذا الذي يب بأهل ذي ااز ملاتوا أمجعون فمات إىل النار فسحقا ألصحاب السعري
قد رواه موسى بن عقبة يف مغازيه عن الزهري عن سعيد بن املسيب حنوه وقال ابن إسحاق ملـا  و -

ال جنـوت إن  : أسند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الشعب أدركه أيب بن خلف وهـو يقـول  
: فقال القوم يا رسول اهللا يعطف عليه رجل منا فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم   .. جنوت
فلما دنا منه تناول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلربة من احلارث بن الصمة فقال بعض ... دعوه

القوم كما ذكر يل فلما أخذها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انتفض انتفاضة تطايرنا عنه تطـاير  
طعنه تدأدأ الشعر عن ظهر البعري إذا انتفض مث استقبله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فطعنه يف عنقه 

ذكر الواقدي عن يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق عن عاصم بن عمـر  ... منها عن فرسه مرارا
بن قتادة عن عبد اهللا ابن كعب بن مالك عن أبيه حنو ذلك قال الواقدي وكان ابن عمر يقول مات 

جت فهبتـها وإذا  أيب بن خلف ببطن رابغ فأين السري ببطن رابغ بعد هوى من الليل إذا أنا بنار تأج
برجل خيرج منها بسلسلة جيذا يهيجه العطش فإذا رجل يقول ال تسقه فإنه قتيل رسول اهللا صلى اهللا 

  ...عليه وسلم هذا أيب بن خلف
: وقد ثبت يف الصحيحني كما تقدم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن مهام عن أيب هريرة قـال  -

  ".تد غضب اهللا على رجل يقتله رسول اهللا يف سبيل اهللاش: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ورواه البخاري من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس اشتد غضـب   -

اهللا على من قتله رسول اهللا بيده يف سبيل اهللا وقال البخاري وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن املنكدر 
علت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه فجعل أصحاب النيب صلى اهللا مسعت جابرا قال ملا قتل أيب ج

ال تبكه أو ما : "عليه وسلم ينهونين والنيب صلى اهللا عليه وسلم مل ينه وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
هكذا ذكر هذا احلديث ههنا معلقا وقد أسنده يف ... تبكيه ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها حىت رفع

  اهـ.. ندار عن غندر بن شعبةاجلنائز عن ب
من غزوة بدر العظمى وما أيد اهللا القوي املتني به رسوله واملؤمنني من نصر مبني إىل معركة أحد *** 

وما كان فيها من شبه هزمية ، مل تزدد الدعوة إىل اهللا ودينه إال ظهورا على املناوئني من أهل الغـدر  
حىت دخلت السـنة الرابعـة مـن    ...ويفعل اهللا ما يشاء .واملكر ومساعديهم من املنافقني واملارقني

  .وكانت...اهلجرة
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  ...املناورة الرابعة
  قال ابن كثري يف البداية والنهاية

قال الواقدي حدثين إبراهيم بن جعفر عن أبيه وعبد اهللا بن أيب عبيدة عن جعفر بن الفضل بن احلسن 
الواحد بن أيب عوف وزاد بعضهم على بعض بن عمرو بن أمية الضمري وعبد اهللا بن جعفر عن عبد 

قالوا كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش مبكة ما أحد يغتال حممـدا فانـه ميشـي يف    
األسواق فندرك ثأرنا فأتاه رجل من العرب فدخل عليه مرتله وقال له إن أنت وفيتين وخرجت إليـه  

افية النسر قال أنت صاحبنا وأعطاه بعريا ومنقه حىت أغتاله فإين هاد بالطريق خريت معي خنجر مثل خ
قال العريب ال يعلمه أحد فخرج : وقال اطو أمرك فإين ال آمن أن يسمع هذا أحد فينميه إىل حممد قال

ليالً على راحلته فسار مخسا وصبح ظهر احلي يوم سادسه مث أقبل يسأل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
قائل قد توجه إىل بين عبد األشهل فخرج األعرايب يقود راحلته حىت وسلم حىت أتى املصلى فقال له 

انتهى إىل بين عبد األشهل فعقل راحلته مث أقبل يؤم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوجده يف مجاعة 
إن : من أصحابه حيدث يف مسجده، فلما دخل ورآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ألصـحابه 

أيكم ابن عبد املطلب؟ فقال له : فوقف وقال... را واهللا حائل بينه وبني ما يريدههذا الرجل يريد غد
فذهب ينحين على رسول اهللا صلى اهللا عليه ... أنا ابن عبد املطلب: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وسلم كأنه يساره فجبذه أسيد بن حضري وقال تنح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وجـذب   
دمي دمي يا : يا رسول اهللا هذا غادر، فأسقط يف يد االعرايب وقال: اره فإذا اخلنجر؛ فقالبداخل از

اصدقين من أنت ؟ وما اقدمك : وأخذه أسيد بن حضري يلببه فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم..حممد
: ؟ قالبه قال العريب فأنا آمن... ؟ فان فعلت نفعك الصدق، وان كذبتين فقد اطلعت على ما مهمت

مث صارا مـن  .. فأخربه خبرب أيب سفيان وما جعل له فأمر به فحبس عند أسيد بن حضري..وأنت آمن
أن تشهد أن : وما هو؟ فقال: قال..قد أمنتك فاذهب حيث شئت أو خري لك من ذلك: فقال.. الغد

، واهللا يا حممد مـا  ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا، فقال أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك أنت رسول اهللا
كنت أفرق من الرجال فما هو إال أن رأيتك فذهب عقلي وضعفت مث اطلعت على ما مهمت به فما 
سبقت به الركبان ومل يطلع عليه أحد فعرفت أنك ممنوع وأنك على حق وأن حـزب أيب سـفيان   

لنيب صلى اهللا عليه فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يتبسم وأقام أياما مث استأذن ا... حزب الشيطان
  .اهـ.. وسلم فخرج من عنده ومل يسمع له بذكر

خاب سعي كل من أراد بالنيب سوءا ، لكن الغدر الكمني يف نفوس األغبياء واحلقد الدفني بني *** 
أضلع األعداء وثنيهم ويهوديهم ظل يؤجج نار املكر يف صدورهم املختوم عليها، فقتلوا األبريـاء ،  

  .وكانت... األنبياء، إمام األصفياء صلى اهللا عليه وسلم وحاولوا قتل خامت
  ...املناورة اخلامسة
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  قال ابن كثري يف البداية والنهاية
يف صحيح البخاري عن ابن عباس أنه كان يسميها سورة بين النضري وحكى البخاري عن الزهري  -

ده ابن أيب حامت يف تفسريه عن عروة أنه قال كانت بنو النضري بعد بدر بستة أشهر قبل أحد وقد أسن
عن أبيه عن عبد اهللا بن صاحل عن الليث عن عقيل عن الزهري به وهكذا روى حنبل بن إسحاق عن 
هالل بن العالء عن عبد اهللا بن جعفر الرقي عن مطرف بن مازن اليماين عن معمر عن الزهري فذكر 

 مث غزا أحدا يف شوال سنة ثالث مث غزوة بدر يف سابع عشر رمضان سنة ثنتني قال مث غزا بين النضري
قاتل يوم اخلندق يف شوال سنة أربع وقال البيهقي وقد كان الزهري يقول هي قبل أحد قال وذهب 
آخرون إىل أا بعدها وبعد بئر معونة أيضا قلت هكذا ذكر ابن إسحاق كما تقدم فانه بعد ذكره بئر 

من بين عامر ومل يشعر بعهدمها الذي معهما مـن  معونة ورجوع عمرو بن أمية وقتله ذينك الرجلني 
لقد قتلـت رجلـني   :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهلذا قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ألدينهما
قال ابن إسحاق مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بين النضري يستعينهم يف دية ذينـك   -

تلهما عمرو بن أمية للعهد الذي كان صلى اهللا عليه وسلم أعطامهـا،  القتيلني من بين عامر اللذين ق
وكان بني بين النضري وبني بين عامر عهد وحلف فلما أتاهم صلى اهللا عليه وسلم قالوا نعم يـا أبـا   
القاسم نعينك على ما أحببت مث خال بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن جتدوا الرجل على مثل حاله هذه 

هللا عليه وسلم إىل جنب جدار من بيوم قاعد فمن رجل يعلو على هذا البيـت  ورسول اهللا صلى ا
فيلقي عليه صخرة ويرحينا منه فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب فقال أنا لذلك فصعد ليلقي 
عليه صخرة كما قال، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نفر من أصحابه فيهم أبو بكـر وعمـر   

 اخلرب من السماء مبا أراد القوم فقام وخرج راجعا إىل املدينة فلما استلبث النيب وعلي فأتى رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم أصحابه قاموا يف طلبه فلقوا رجالً مقبال من املدينة فسألوه عنه فقال رأيته داخال 

ا كانت يهود املدينة فأقبل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت انتهوا إليه فأخربهم اخلرب مب
  ...أرادت من الغدر به

قال الواقدي فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حممد بن مسلمة يأمرهم باخلروج من جـواره   -
وبلده فبعث إليهم أهل النفاق يثبتوم وحيرضوم على املقام ويعدوم النصر فقويت عنـد ذلـك   

اهللا عليه وسلم أم ال خيرجون ونابدوه نفوسهم ومحى حيي بن أحطب وبعثوا إىل رسول اهللا صلى 
  ..بنقض العهد، فعند ذلك أمر الناس باخلروج إليهم

قال الواقدي فحاصروهم مخس عشرة ليلة وقال ابن إسحاق وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالتهيؤ 
األول قال  حلرم واملسري إليهم قال ابن هشام واستعمل على املدينة ابن أم مكتوم وذلك يف شهر ربيع

وحتصنوا يف احلصون فأمر رسول اهللا صلى ... ابن إسحاق فسار حىت نزل م فحاصرهم ست ليال



 ٤٤

اهللا عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيها فنادوه أن يا حممد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيب من 
نهم عبد اهللا بن صنعه فما بال قطع النخيل وحتريقها؟ قال وقد كان رهط من بين عوف بن اخلزرج م

أيب ووديعة ومالك وسويد وداعس قد بعثوا إىل بين النضري أن اثبتوا ومتنعوا فإنا لن نسلمكم أن قوتلتم 
فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا وقذف اهللا يف قلوم .. قاتلنا معكم وان أخرجتم خرجنا معكم

م ما محلت اإلبل من أمـواهلم إال  الرعب فسألوا رسول اهللا أن جيليهم ويكف عن دمائهم على أن هل
  ..احللقة

قال ابن إسحاق فاحتملوا من أمواهلم ما استقلت به اإلبل فكان الرجل منهم يهدم بيته عن جناف  -
بابه فيضعه على ظهر بعريه فينطلق به فخرجوا إىل خيرب ومنهم من سار إىل الشام فكان من أشراف 

ق وكنانة بن الربيع بن أيب احلقيق وحيي بن أخطب فلما من ذهب منهم إىل خيرب سالم بن أيب احلقي
نزلوها دان هلم أهلها فحدثين عبد اهللا بن أيب بكر انه حدث ام استقبلوا بالنساء واألبناء واألمـوال  

... معهم الدفوف واملزامري والقيان يعزفن خلفهم بزهاء وفخر مارؤي مثله حلي من الناس يف زمام
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعين النخيل واملزارع فكانت له خاصة يضـعها  قال وخلوا األموال ل

حيث شاء فقسمها على املهاجرين األولني دون األنصار إال أن سهل بن حنيف وأبا دجانة ذكرا فقرا 
فأعطامها وأضاف بعضهم إليهما احلارث بن الصمة حكاه السهيلي قال ابن إسحاق ومل يسلم من بين 

رجالن ومها يامني بن عمري بن كعب ابن عم عمرو بن جحاش وأبو سعد بـن وهـب    النضري إال
فأحرزا أمواهلما قال ابن إسحاق وقد حدثين بعض آل يامني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

فجعل يامني لرجل جعال على أن يقتـل  " أمل تر ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأين: "ليامني
  ...ش فقتله لعنه اهللاعمرو بن جحا

قال ابن إسحاق فأنزل اهللا فيهم سورة احلشر بكماهلا يذكر فيها ما أصام به من نقمته وما سـلط  
عليهم به رسوله وما عمل به فيهم مث شرع ابن إسحاق يفسرها وقد تكلمنا عليها بطوهلا مبسوطة يف 

ما في السماوات وما في الْـأَرضِ وهـو الْعزِيـز     سبح للَّه:(كتابنا التفسري وهللا احلمد قال اهللا تعاىل
 يمكأَن    * الْح منـتـا ظَنـرِ مشلِ الْحأَول مارِهين دابِ متلِ الْكأَه نوا مكَفَر ينالَّذ جري أَخالَّذ وه

لَّه فَأَتاهم اللَّه من حيثُ لَم يحتِسبوا وقَذَف في قُلُوبِهِم يخرجوا وظَنوا أَنهم مانِعتهم حصونهم من ال
ولَولَا أَن كَتب اللَّه علَيهِم *الرعب يخرِبونَ بيوتهم بِأَيديهِم وأَيدي الْمؤمنِني فَاعتبِروا يا أُولي الْأَبصارِ

ف مهذَّبلَاء لَعارِ الْجالن ذَابع ةري الْآخف ملَها ويني الد * اللَّه اقشن يمو ولَهسرو اقُّوا اللَّهش مهبِأَن كذَل
ـ * فَإِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ  ه وليخـزِي  ما قَطَعتم من لِّينة أَو تركْتموها قَائمةً علَى أُصولها فَبِإِذْن اللَّ

 نيقاهـ) ٥-١احلشر * ( الْفَاس.  
وكان اجلالء حيث طهر اهللا تعاىل األرض اليت اختارها سبحانه ملقام رسوله وإعالء راية دينه من *** 

رجس اليهود الذين مل يعرف هلم التاريخ إال الغدر واخليانة ونقض املواثيق وخلف العهود والتمـرد  
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ديل كالم اهللا وحتريف كتبه وتطويعهـا ألهـوائهم البهيميـة وأغراضـهم     على األنبياء وقتلهم وتب
آذوا رسـول اهللا ،  )  ٢٣: حممـد ) (أُولَئك الَّذين لَعنهم اللَّه فَأَصمهم وأَعمى أَبصـارهم ...(الدنية

نهم اللَّه في الدنيا والْآخرة وأَعد لَهم عذَاباً إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَع: (فليحققن اهللا فيهم قوله
لكن دمهم النجس مل يزل يغلي يف عروقهم .. طُردوا... شردوا.. أُبعدوا)... ٥٧: األحزاب) (مهِيناً

العفنة ، فتارة حيرضون غريهم على اغتيال النيب األكرم صلى اهللا عليه وسـلم، وأخـرى يـدبرون    
وكذلك اجلانب اآلخر ، جانب عبدة األصنام الالت والعزى ومنـاة  ... ما دبروا بأنفسهم وينفذون

وغريها من احلجر الذي ال ينفع وال يضر، مل دأ هلم نفس ومل يسكن هلم بال ، فظلوا حياولون النيل 
  وكانت...من املبعوث رمحة للعاملني

  ...املناورة السادسة
  ةقال ابن كثري يف البداية والنهاي

  قصة غورث بن احلارث
قال ابن إسحاق يف هذه الغزوة حدثين عمرو بن عبيد عن احلسن عن جابر بن عبد اهللا أن رجـال   -

بلـى،  : أال أقتل لكم حممدا ؟ قـالوا : من بين حمارب يقال له غورث قال لقومه من غطفان وحمارب
ليه وسلم وهو جالس وسـيف  قال فأقبل إىل رسول اهللا صلى اهللا ع... افتك به: وكيف تقتله؟ قال

فأخذه .. نعم: يا حممد ، أنظر إىل سيفك هذا؟ قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجره فقال
قال أما ختافين ويف . ال ما أخاف منك: يا حممد، أما ختافين؟ قال: مث جعل يهزه ويهم فكبته اهللا مث قال

... سيف النيب صلى اهللا عليه وسلم فـرده عليـه  مث عمد إىل .ال مينعين اهللا منك: يدي السيف ؟ قال
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم اذ هم قوم أن يبسطوا اليكم أيديهم : (فأنزل اهللا عز وجل

  ).فكف أيديهم عنكم واتقوا اهللا وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون
ن جحاش أخي بين النضري ومـا  قال ابن إسحاق وحدثين يزيد بن رومان أا إمنا نزلت يف عمرو ب -

هم به ، هكذا ذكر ابن إسحاق قصة غورث هذا عن عمرو بن عبيد القدري رأس الفرقة الضالة وهو 
... وان كان ال يتهم بتعمد الكذب يف احلديث إال أنه ممن ال ينبغي أن يروى عنه لبدعته ودعائه إليها

فقد أورد احلافظ البيهقي هاهنـا  .  احلمدوهذا احلديث ثابت يف الصحيحني من غري هذا الوجه وهللا
طرقا هلذا احلديث من عدة أماكن وهي ثابتة يف الصحيحني من حديث الزهري عن سـنان بـن أيب   
سنان وأيب سلمة عن جابر أنه غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة جند فلما قفل رسول اهللا 

 العضاه فتفرق الناس يستظلون بالشجر وكان رسول صلى اهللا عليه وسلم أدركته القائلة يف واد كثري
قال جابر فنمنا نومة .. اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم حتت ظل شجرة فعلق ا سيفه

فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعونا فأجبناه وإذا عنده أعرايب جالس فقال رسول اهللا صلى اهللا 
من مينعـك مـين ؟   : سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو يف يده صلتا فقالإن هذا اخترط : عليه وسلم



 ٤٦

ومل يعاقبه رسول اهللا صلى اهللا .. فشام السيف وجلس... من مينعك مين؟ قلت اهللا: فقال. اهللا: قلت
عليه وسلم وقد فعل ذلك وقد رواه مسلم أيضا عن أيب بكر بن أيب شيبة عن عفان عن أبان عن حيىي 

يب سلمة عن جابر قال أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت اذا كنا بذات بن أيب كثري عن أ
الرقاع وكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاءه رجـل مـن   
املشركني وسيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه 

: فمن مينعك مين؟ قال: قال... ال: فاخترطه وقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ختافين؟ قالوسلم 
قال فهدده أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأغمد السيف وعلقـه قـال   .. اهللا مينعين منك

ول ونودي بالصالة فصلى بطائفة ركعتني مث تأخروا وصلى بالطائفة األخرى ركعتني قال فكانت لرس
اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان وقد علقه البخاري بصيغة اجلزم عن أبان بـه  
قال البخاري وقال مسدد عن أيب عوانة عن أيب بشر أن اسم الرجل غورث بن احلـارث وأسـند   

اهللا  البيهقي من طريق أيب عوانة عن أيب بشر عن سليمان بن قيس عن جابر قال قاتل رسول اهللا صلى
عليه وسلم حمارب وغطفان بنخل فرأوا من املسلمني غره فجاء رجل منهم يقال لـه غـورث بـن    

: من مينعك مـين؟ قـال  : احلارث حىت قام على رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالسيف وقال
؟ من ميعنك مين : فسقط السيف من يده، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السيف وقال... اهللا
ال ولكن أعاهدك على أن ال أقاتلـك وال  : تشهد أن ال إله إال اهللا ؟ قال: قال...كن خري آخذ: قال

  .واهللا أعلم... أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فأتى أصحابه وقال جئتكم من عند خري الناس
رةً خـاللُ  فانظر يا حمب احلبيب كيف يتجلى العفو عند املقدرة ، وانظر كيف تسمو طيبةً عط*** 

... فداك روحي يا رسـول اهللا ... الرمحة والكرم حىت على من سولت له نفسه القتل فاعتدى وظلم
  ...أرسلت باآليات اخلالدات فأبلغتها ، وبعثت مبكارم األخالق فأمتمتها،

فأي آدمي عنده مثقال حبة من خرذل من عقل يتصدى لقتل مسح كرمي، عفو جواد، مساه اهللا رؤوفا 
أرسله ليخلص البشرية من املعبودات الزائفة ، وخيرجها من ظلمات الغي إىل نور الرشـد ؟  رحيما و

: سفهاء ـ ورب األرض والسماء ـ من أتعبوا أنفسهم للنيل منه ، وهو بأعني ربه الذي أنزل عليه  
)لضن يمو ونِهن دم ينبِالَّذ كفُونوخيو هدبع بِكَاف اللَّه سأَلَياده نم ا لَهفَم ٣٦: الزمر) (لِ اللَّه ...(  

لكن الذين ران على قلوم الغل بشىت أصنافه وغطاها ليل العماهـة  ...كافيه وكايف من معه.. بلى
  وكانت...بظالمه ظلوا على حاهلم يتخبطون بني الكيد واملكر ، واخليانة والغدر

  ...املناورة السابعة
  النهايةقال ابن كثري يف البداية و

  قصة الشاة املسمومة والربهان الذي ظهر
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قال البخاري رواه عروة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قال حدثنا عبد اهللا بن يوسف -
ثنا الليث حدثين سعيد عن أيب هريرة قال ملا فتحت خيرب أهديت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  

  ..خمتصراهكذا أورده ها هنا ... شاة فيها سم
وقد قال اإلمام امحد حدثنا حجاج ثنا ليث عن سعيد بن أىب سعيد عن أىب هريرة قال ملا فتحـت  -

امجعوا يل : خيرب أهديت للنيب صلى اهللا عليه وسلم شاة فيها سم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
سائلكم عن شيء فهـل   إين: فجمعوا له فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم.. من كان ها هنا من يهود
من أبـوكم ؟  :فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.. نعم يا أبا القاسم: أنتم صادقي عنه ؟ قالوا

صـدقت  : قالوا... كذبتم، بل أبوكم فالن:فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.. أبونا فالن: قالوا
نعم يا أبا القاسـم، وإن كـذبنا   : واهل أنتم صادقي عن شيء إذا سألتكم عنه؟ قال: فقال.. وبررت

: من أهل النـار ؟ فقـالوا  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم...عرفت كذبنا كما عرفته يف أبينا
  واهللا ال خنلفكم فيها:فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.. نكون فيها يسريا مث ختلفونا فيها

هـل  : فقـال .. نعم يا أبا القاسم: ذا سألتكم؟ فقالواهل أنتم صادقي عن شيء إ: مث قال هلم.. أبدا
أردنا إن كنت كاذبا أن : ما محلكم على ذلك ؟ قالوا: قال....نعم: جعلتم يف هذه الشاة مسا؟ فقالوا

وقد رواه البخاري يف اجلزية عن عبد اهللا بن يوسـف ويف  .. نستريح منك وإن كنت نبيا مل يضرك
  ..الليث به املغازي أيضا عن قتيبة كالمها عن

وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأنا أبو العباس األصم حدثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد بن -
العوام عن سفيان بن حسني عن الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عـن أيب  

: سمومة فقـال ألصـحابه  هريرة أن امرأة من يهود أهدت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاة م
أردت أن أعلم إن كنت نبيـا  : ما محلك على ما صنعت؟ قالت: وقال هلا.. أمسكوا فإا مسمومة

قال فما عرض هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه .. فسيطلعك اهللا عليه وإن كنت كاذبا أريج الناس منك
  ..وسلم رواه أبو داود عن هارون بن عبد اهللا عن سعيد بن سليمان به

مث روى البيهقي عن طريق عبد امللك بن أيب نضرة عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا حنو ذلك وقـال   -
اإلمام امحد حدثنا شريح ثنا عباد عن هالل هو ابن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة مـن  

مـا  ما محلك على : اليهود أهدت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاة مسمومة فأرسل إليها فقال
أحببت أو أردت إن كنت نبيا فان اهللا سيطلعك عليه وإن مل تكن نبيا أريح النـاس  : صنعت؟ قالت

قال فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئا احتجم قال فسافر مـرة  ... منك
  فلما أحرم وجد من ذلك شيئا فاحتجم تفرد به أمحد وإسناده حسن

بة عن هشام ابن زيد عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول ويف الصحيحني من حديث شع-
اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء ا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   
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ما كان اهللا ليسلطك علي أو قال :فقال صلى اهللا عليه وسلم.. أردت ألقتلك: فسأهلا عن ذلك قالت
قال أنس فما زلت أعرفها يف هلوات رسول اهللا صـلى اهللا  .. ال: قتلها ؟ قالقالوا أال ت...على ذلك
  .عليه وسلم

وقال أبو داود حدثنا سليمان بن داود املهري ثنا ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب قال كان  -
عليه جابر بن عبد اهللا حيدث أن يهودية من أهل خيرب مست شاة مصلية مث أهدا لرسول اهللا صلى اهللا 

وسلم فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه مث قال 
وأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املرأة ...ارفعوا أيديكم:هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

تين هذه اليت يف يدي ، أخرب: من أخربك ؟ قال: أمسمت هذه الشاة ؟ قالت اليهودية: فدعاها فقال هلا
قلت إن كنت نبيا فلن يضـرك وإن مل  : فما أردت بذلك؟ قالت: قال.. نعم: قالت.. وهي الذراع

فعفا عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يعاقبها ؛ وتـويف بعـض   ... تكن نبيا استرحنا منك
لى كاهله من أجل الذي أكل واحتجم النيب صلى اهللا عليه وسلم ع... أصحابه الذين أكلوا من الشاة

  ..من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة ، وهو موىل لبين بياضة من األنصار
مث قال أبو داود حدثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن حممد بن عمرو عن أيب سـلمة أن رسـول اهللا    -

فمات بشر ابـن  : صلى اهللا عليه وسلم أهدت له يهودية خبيرب شاة مصلية ، حنو حديث جابر ، قال
ما محلك على الذي صنعت؟ فذكر حنو حديث جـابر؛  : الرباء بن معرور فأرسل إىل اليهودية فقال

  .فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقتلت ومل يذكر أمر احلجامة
قال البيهقي ورويناه من حديث محاد ابن سلمة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال -

ه مل يقتلها يف االبتداء مث ملا مات بشر بن الرباء أمر بقتلها وروى البيهقي من حديث عبـد  وحيتمل أن
الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك أن امرأة يهودية أهدت إىل رسول 

 ما هذه؟ قالت هدية وحذرت أن تقول صدقة فال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاة مصلية خبيرب، فقال
من أخربك هذا؟ : هل مسمتها؟ قالت: مث قال للمرأة... امسكوا: قال فأكل وأصحابه ، مث قال.. يأكل
أردت إن كنـت كاذبـا أن   : مل ؟ قالت: قال. نعم: قالت... هذا العظم ،لساقها وهو يف يده: قال

كاهـل  قال فاحتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ال...نستريح منك وإن كنت نبيا مل يضرك
  ..وأمر أصحابه فاحتجموا، ومات بعضهم

قال الزهري فأسلمت فتركها النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ قال البيهقي هذا مرسل ولعله قد يكون  -
عبد الرمحن محله عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه وذكر ابن هليعة عن أيب األسود عـن عـروة   

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب وقتل منهم من  وكذلك موسى بن عقبة عن الزهري قالوا ملا فتح
قتل أهدت زينب بنت احلارث اليهودية وهي ابنة أخي مرحب لصفية شاة مصلية ومستها وأكثرت يف 
الكتف والذراع ألنه بلغها أنه أحب أعضاء الشاة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل رسول 
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عه بشر بن الرباء بن معرور وهو أحد بين سلمة فقدمت إليهم اهللا صلى اهللا عليه وسلم على صفية وم
الشاة املصلية فتناول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكتف وانتهش منها وتناول بشر عظما فانتهش 
منه فلما استرط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقمته استرط بشر بن الرباء ما يف فيه فقال رسول اهللا 

: فقال بشر بن الرباء..ارفعوا أيديكم فان كتف هذه الشاة خيربىن أىن نعيت فيها: سلمصلى اهللا عليه و
والذي أكرمك لقد وجدت ذلك يف أكليت اليت أكلت فما منعين إن ألفظهـا إال أين أعظمتـك أن   
أبغضك طعامك فلما أسغت ما يف فيك مل ارغب بنفسي عن نفسك ورجوت أن ال تكون استرطتها 

قم بشر من مكانه حىت عاد لونه كالطيلسان وماطله وجعه حىت كان ال يتحول حىت وفيها نعي فلم ي
واحتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ، حجمه موىل بـين  : قال الزهري قال جابر... حيول

بياضة بالقرن والشفرة وبقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعده ثالث سنني حىت كان وجعه الذي 
ما زلت أجد من األكلة اليت أكلت من الشاة يوم خيرب عدادا حىت كـان هـذا أوان   : قالتويف فيه ف

  ...انقطاع أري ؛ فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهيدا
وقال حممد بن إسحاق فلما اطمأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهدت له زينب بنت احلـارث  

ت أي عضو أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  امرأة سالم ابن مشكم شاة مصلية وقد سأل
فقيل هلا الذراع ، فأكثرت فيها من السم مث مست سائر الشاة مث جاءت ا فلما وضعتها بني يديـه  
تناول الذراع فالك منها مضغة فلم يسغها ومعه بشر بن الرباء بن معرور قد اخذ منها كمـا أخـذ   

شر فاساغها وأما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلفظهـا مث  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأما ب
: ما محلك على ذلك؟ قالـت : مث دعا ا فاعترفت ؛ فقال.. إن هذا العظم ليخربين أنه مسموم: قال

قـال  ... بلغت من قومي ما مل خيف عليك فقلت إن كان كذابا استرحت منه وإن كان نبيا فسيخرب
  . عليه وسلم ومات بشر من أكلته اليت أكلفتجاوز عنها رسول اهللا صلى اهللا

قال ابن إسحاق وحدثين مروان بن عثمان بن أيب سعيد بن املعلى قال كان رسول اهللا صـلى اهللا   -
عليه وسلم قد قال يف مرضه الذي تويف فيه ودخلت عليه أخت بشر بن الرباء بن معرور يا أم بشر إن 

اليت أكلت مع أخيك خبيرب قال ابن هشام األر العرق هذا األوان وجدت انقطاع أري من األكلة 
املعلق بالقلب قال فان كان املسلمون لريون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مات شهيدا مع مـا  
أكرمه اهللا به من النبوة وقال احلافظ أبو بكر البزار حدثنا هالل بن بشر وسليمان بن يوسف احلراين 

ن محاد ثنا عبد امللك بن ايب نضرة عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري أن يهودية قاال ثنا أبو غياث سهل ب
أهدت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاة مسيطا فلما بسط القوم أيديهم قال رسول اهللا صـلى  

أمسمت : فأرسل اىل صاحبتها... أمسكوا فان عضو من أعضائها خيربين أا مسمومة: اهللا عليه وسلم
إن كنت كذابا أن أريح الناس منـك وإن  : ما محلك على ذلك؟ قالت: قال..نعم: التطعامك ؟ ق

قال فأكلنا، وذكرنـا  .. كلوا بسم اهللا:فبسط يده وقال.. كنت صادقا علمت أن اهللا سيطلعك عليه
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قلت ..مث قال ال يروى عن عبد امللك بن أىب نضرة إال من هذا الوجه... اسم اهللا، فلم يضر أحد منا
  .كارة وغرابة شديدة واهللا أعلموفيه ن

وذكر الواقدي أن عيينة بن حصن قبل أن يسلم رأى يف منامه رؤيا ورسول اهللا صـلى اهللا عليـه    -
وسلم حماصر خيرب فطمع من رؤياه أن يقاتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيظفر به فلما قدم على 

يا حممد اعطين ما غنمت من حلفائي، : فقالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب وجده قد افتتحها 
فرجـع  .. كذبت رؤياك ، وأخربه مبا رأى:فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.. يعين أهل خيرب

أمل أقل إنك توضع يف غري شيء واهللا ليظهرن حممد على ما بني : عيينة فلقيه احلارث بن عوف فقال
 ذا ؛ أشهد لسمعت أبا رافع سالم بن أيب احلقيق يقول إنا املشرق واملغرب وإن يهود كانوا خيربوننا

لنحسد حممدا على النبوة حيث خرجت من بين هارون إنه ملرسل ويهود ال تطاوعين على هذا ولنـا  
نعم والتوراة اليت : قلت لسالم ميلك األرض ؟ قال:قال احلارث..منه ذحبان واحد بيثرب وآخر خبيرب

  .اهـ... تعلم يهود بقويل فيهأنزلت على موسى وما أحب أن 
  )٤(مناورات األشقياء لقتل خامت األنبياء

  أبو يوسف حممد زايد
  حديث مسلم يف كتاب السالم باب السم

حدثنا شعبة عن هشام بن زيد، عن أنس؛ أن . حدثنا خالد بن احلارث. حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي
فجيء ا إىل رسـول  . فأكل منها. اة مسمومةامرأة يهودية أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بش

ما كان اهللا ليسلطك على " قال. أردت ألقتلك: فسأهلا عن ذلك؟ فقالت. اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فما زلت أعرفها يف هلوات رسول اهللا : قال" ال"أال نقتلها؟ قال : قال قالوا" علي"قال أو قال " ذاك

  .صلى اهللا عليه وسلم
  قال النووي

أن يهودية أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء ا إىل رسول : (قوله
وما كان اهللا ليسلطك على ذاك : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأهلا عن ذاك قالت أردت ألقتلك، قال

 صـلى اهللا  فما زلت أعرفها يف هلوات رسول اهللا: ال، قال: أال نقتلها؟ قال: قال أو قال علي، قالوا
أما السم فبفتح السني وضمها وكسـرها  ). جعلت مساً يف حلم: (ويف الرواية األخرى). عليه وسلم

وأما اللهوات فبفتح الالم واهلاء مجع هلات بفتح الـالم  . ثالث لغات الفتح أفصح مجعه مسام ومسوم
لوايت يف سقف أقصـى  وقيل اللحمات ال. وهي اللحمة احلمراء املعلقة يف أصل احلنك قاله األصمعي

: وقـوهلم . أي العالمة كأنه بقي للسم عالمة وأثر من سواد أو غريه) ما زلت أعرفها: (وقوله. الفم
ما كان "وقوله صلى اهللا عليه وسلم . هي بالنون يف أكثر النسخ ويف بعضها بتاء اخلطاب) أال نقتلها(

عليه وسلم من الناس كلهم كما قال  فيه بيان عصمته صلى اهللا" اهللا ليسلطك على ذاك أو قال علي
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وهي معجزة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سالمته مـن  } واهللا يعصمك من الناس{: اهللا تعاىل
السم املهلك لغريه ويف إعالم اهللا تعاىل له بأا مسمومة وكالم عضو منه له فقد جاء يف غري مسلم أنه 

وهذه املرأة اليهودية الفاعلة للسم امسها "... ين أا مسمومةإن الذراع خترب: "صلى اهللا عليه وسلم قال
زينب بنت احلارث أخت مرحب اليهودي روينا تسميتها هذه يف مغازي موسى بن عقبة ودالئـل  

واختلف اآلثار والعلماء هل قتلها النيب صلى اهللا عليه وسلم أم ال؟ : النبوة للبيهقي قال القاضي عياض
وعن جابر مـن  . ومثله عن أيب هريرة وجابر. ال: أال نقتلها؟ قال: م قالوافوقع يف صحيح مسلم أ

ويف رواية ابن عباس أنه صلى اهللا عليه وسلم دفعها إىل . رواية أيب سلمة أنه صلى اهللا عليه وسلم قتلها
أمجـع أهـل   : وقال ابن سحنون. أولياء بشر بن الرباء بن معرور وكان أكل منها فمات ا فقتلوها

وجه اجلمع بني هـذه الروايـات   : قال القاضي. يث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتلهااحلد
واألقاويل أنه مل يقتلها أوالً حني اطلع على مسها وقيل له اقتلها فقال ال فلما مات بشر بن الرباء من 

م قتلها أي بعد ذلك سلمها ألوليائه فقتلوها قصاصاً، فيصح قوهلم مل يقتلها أي يف احلال، ويصح قوهل
  ....ذلك واهللا أعلم

من عصابة القريشيني وما أبرموا إىل اليت أهدت الشاة وقد مستها حىت ...ماذا تركوا فلم حياولوا؟*** 
العظم، مرورا بالذي سل السيف الصارم حتت الشجرة، وذاك الذي أعد للطعن خنجرا دسـه بـني   

وباءت كـل  ... ، خابوا وخسروا...الصماء،طيات ثوبه، واآلخر الذي اتعب كاهله حبمله الصخرة 
فكلما ... لكنهم مل يعتربوا، ألن القلوب أغلقتها أقفاهلا، والعيون أعمتها غشاوا... مناورام بالفشل

ومع ما تكبدوا مـن  ...فشلوا عاودوا الكرة، وكلما عادوا أحبط اهللا أعماهلم وجعل البوار نصيبهم
  نات، كانتفادح خسارات وجترعوا من خانق املها

  ...املناورة الثامنة
  

فيـا  ... حاول املغضوب عليهم التأثري على عقل املعصوم حيث جلـأ خبثـاؤهم إىل السـحر   *** 
؟؟ )وما هم بِضآرين بِه من أَحد إِالَّ بِـإِذْن اللّـه  : (كيف ينالون من الذي أنزل اهللا عليه... لغباوم

هم تأثري على لب املصطفى وهو الذي يتلو فيما نزل عليه من ؛ أم كيف يكون لسحر)١٠٢: البقرة (
أال جيدون )... ٦٩: طه) (ولَا يفْلح الساحر حيثُ أَتى(؛ )٧٧: يونس ) (والَ يفْلح الساحرونَ: (ربه

 يف كتبهم قبل أن حيرفوا كلمها عن مواضعه أن سحرة فرعون فشلوا ملا عارضوا موسى عليه السالم،
فَـأُلْقي  (؛ )١٢٠: األعراف ) (وأُلْقي السحرةُ ساجِدين: (وأنبأنا به العليم اخلبري يف قوله عز من قائل

تاهللا إن السحرة الـذين  )...٤٦: الشعراء ) (فَأُلْقي السحرةُ ساجِدين(؛ )٧٠: طه ) (السحرةُ سجداً
أفضل ممن عاصروا حممدا صلى اهللا عليه وسلم، ألم ملـا   عاشوا زمن ابن عمران عليه السالم كانوا

عرفوا احلق انصاعوا له وسجدوا هللا وأعلنوا إميام به غري مبالني بتهديدات فرعون وعصابته ارمني 
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) قَالُواْ آمنا بِرِب الْعالَمني: (قال تعاىل عنهم... بتقطيع األيدي واألرجل والتصليب على جذوع النخل
، وصرخوا يف وجه الطاغية الذي استكرب يف األرض يذبح ويقتل )٤٧: الشعراء (و) ١٢: األعراف (

قَالُوا لَن نؤثرك علَى ما جاءنا من الْبينات والَّذي فَطَرنا فَاقْضِ مـا  (ويسوم بين إسرائيل سوء الذاب، 
إِنا آمنا بِربنا ليغفر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيه من السحرِ * لدنيا أَنت قَاضٍ إِنما تقْضي هذه الْحياةَ ا

  )...٧٣-٧٢: طه ) (واللَّه خير وأَبقَى
فالذين عرفوا حممدا صلى اهللا عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وجيدونه مكتوبا عندهم يف كتبـهم،  

لى قلوم فهم ال يفقهون، وطمس على أعينهم فهم ال يبصرون، وجعل يف آذام الـوقر  ختم اهللا ع
  أليسوا بأضل من األنعام ؟؟؟... فهم ال يسمعون

روى البخاري يف كتاب بدء اخللق؛ ويف كتاب األدب؛ ويف كتاب اجلزية؛ ويف كتاب الدعوات ويف 
  .السحر: كتاب الطب باب

ياطني كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على امللكني ببابل هاروت ولكن الش{: وقول اهللا تعاىل
وماروت وما يعلمان من أحد حىت يقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر فيتعلمون منها ما يفرقون به بني املرء 
وزوجه وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهللا ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم ولقد علموا لَمـنِ  

} وال يفلح الساحر حيث أتـى {: وقوله تعاىل/.١٠٢: البقرة/} تراه ما له يف اآلخرة من خالقاش
يخيل إليه من سحرهم أا {: وقوله/.٣:األنبياء/} أفتأتون السحر وأنتم تبصرون{: وقوله/.٦٩:طه/

  /.٦٦:طه/} تسعى
: املؤمنـون /} تسحرون{. السواحر: والنفَّاثات/: ٤:الفلق/} ومن شر النفَّاثات يف العقد{: وقوله
  .تعمون/: ٨٩
أخربنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها : حدثنا إبراهيم بن موسى -

سحر رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل من بين زريق، يقال له لبيد بن األعصم، حىت كان : قالت
خييل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حىت إذا كان ذات يـوم أو ذات  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا عائشة، أشعرت أن اهللا أفتاين فيما استفتيته فيه، أتـاين  : (ليلة وهو عندي، لكنه دعا ودعا، مث قال
: ما وجع الرجل؟ فقال: رجالن، فقعد أحدمها عند رأسي، واآلخر عند رجلي، فقال أحدمها لصاحبه

يف مشط ومشاطة، وجـف  : يف أي شيء؟ قال: لبيد بن األعصم، قال: من طبه؟ قال: لمطبوب، قا
فأتاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ناس ). يف بئر ذَروان: وأين هو؟ قال: قال. طَلْع خنلة ذَكَر

ؤوس يا عائشة، كأن ماءها نقاعـة احلنـاء، أو كـأن رؤوس خنلـها ر    : (من أصحابه، فجاء فقال
قد عافاين اهللا، فكرهت أن أثَور على الناس : (أفال استخرجته؟ قال: يا رسول اهللا: قلت). الشياطني
وقال الليث وابـن  .تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أيب الزناد، عن هشام.فأمر ا فدفنت). فيه شراً
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مـن  : الشعر إذا مشط، واملُشاقةما خيرج من : املُشاطة: يقال).يف مشط ومشاقة: (عيينة، عن هشام
  .مشاقة الكَتان

  .هل يستخرج السحر: باب
: يؤخذ عن امرأته، أيحلُّ عنه أو ينشر؟ قال: رجل به طب، أو: قلت لسعيد بن املسيب: وقال قتادة

  .ال بأس به، إمنا يريدون به اإلصالح، فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه
حـدثين  : أول من حدثنا به ابن جريج يقول: مسعت ابن عيينة يقول:  بن حممد قالحدثين عبد اهللا -

كـان  : آل عروة، عن عروة، فسألت هشاماً عنه، فحدثنا عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
وهذا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سحر، حىت كان يرى أنه يأيت النساء وال يأتيهن، قال سفيان

يا عائشة، أعلمت أن اهللا قد أفتاين فيما استفتيته فيه، : (أشد ما يكون من السحر، إذا كان كذا، فقال
ما بـال  : أتاين رجالن، فقعد أحدمها عند رأسي، واآلخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي لآلخر

يق حليف ليهود كان رجل من بين زر -لبيد بن أعصم : ومن طبه؟ قال: مطبوب، قال: الرجل؟ قال
يف جف طلعة ذَكَرٍ، حتت رعوفة يف : وأين؟ قال: يف مشط ومشاقة، قال: وفيم؟ قال: قال -منافقاً 

هذه البئر اليت أريتها، : (فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم البئر حىت استخرجه، فقال: قالت). بئر ذروان
أي  -أفال؟ : فقلت: فاستخرج، قالت: قال). شياطنيوكأن ماءها نقاعة احلناء، وكأن خنلها رؤوس ال

  ).أما واهللا فقد شفاين اهللا، وأكره أن أثري على أحد من الناس شراً: (فقال -تنشرت 
  .السحر: باب

  :حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: حدثنا عبيد بن إمساعيل -
ل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حىت إذا كان ذات يوم سحر النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت إنه ليخي

: قلـت ). أشعرت يا عائشة أن اهللا قد أفتاين فيما استفتيته فيه: (وهو عندي، دعا اهللا ودعاه، مث قال
جاءين رجالن، فجلس أحدمها عند رأسي، واآلخر عند رجلي، مث قال : (وما ذاك يا رسول اهللا؟ قال

لبيد بن األعصم اليهودي من : ومن طبه؟ قال: مطبوب، قال: وجع الرجل؟ قالما : أحدمها لصاحبه
يف بئر ذي : فأين هو؟ قال: يف مشط ومشاطة وجف طَلْعة ذَكَر، قال: يف ماذا؟ قال: بين زريق، قال

ها خنل، فذهب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أناس من أصحابه إىل البئر، فنظر إليها وعلي: قال). أروان
يـا  : قلت). واهللا لكأن ماءها نقاعة احلناء، ولكأن خنلها رؤوس الشياطني: (مث رجع إىل عائشة فقال

ال، أما أنا فقد عافاين اهللا وشفاين، وخشيت أن أثور على الناس منـه  : (رسول اهللا أفأخرجته؟ قال
  .أمر ا فدفنت). شراً

  .تكرير الدعاء: ويف كتاب الدعوات باب
: حدثنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنـها : ثنا إبراهيم بن منذرحد -

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طُب، حىت أنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه، وإنه دعا 



 ٥٤

ـ : فقالت عائشة). أشعرت أن اهللا قد أفتاين فيما استفتيته فيه: (ربه، مث قال ا رسـول اهللا؟  فما ذاك ي
ما وجع : جاءين رجالن، فجلس أحدمها عند رأسي، واآلخر عند رجلي، فقال أحدمها لصاحبه: (قال

يف مشط ومشاطة : يف ماذا؟ قال: لبيد بن األعصم، قال: من طبه؟ قال: مطبوب، قال: الرجل؟ قال
فأتاها رسـول اهللا  : وذروان بئر يف بين زريق، قالت). يف ذروان: فأين هو؟ قال: وجف طلعة، قال

واهللا لكأن ماءها نقاعة احلناء، ولكأن خنلها رؤوس : (صلى اهللا عليه وسلم مث رجع إىل عائشة، فقال
يا رسول اهللا فهال : فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربها عن البئر، فقلت: قالت). الشياطني

زاد عيسى بن يونس والليث ).ى الناس شراًأما أنا فقد شفاين اهللا، وكرهت أن أثري عل: (أخرجته؟ قال
سحر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدعا ودعا، : بن سعد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت

  .وساق احلديث
  ورواه مسلم يف كتاب السالم ؛ باب السحر

  :قالت. حدثنا ابن منري عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. حدثنا أبو كريب
: قالت. لبيد بن األعصم: يقال له. ى اهللا عليه وسلم يهودي من يهود بين زريقسحر رسول اهللا صل

حىت إذا كـان ذات  . حىت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خييل إليه أنه يفعل الشيء، وما يفعله
أشعرت ! يا عائشة"مث قال . مث دعا. مث دعا. يوم، أو ذات ليلة، دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فقـال  . اهللا أفتاين فيما استفتيته فيه؟ جاءين رجالن فقعد أحدمها عند رأسي واآلخر عند رجلـي  أن
: ما وجع الرجل؟ قـال : الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي

قـال  . يف مشط ومشـاطه : يف آي شيء؟ قال: قال. لبيد بن األعصم: من طبه؟ قال: قال. مطبوب
فأتاها رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : قالت". يف بئر ذي أروان: فأين هو؟ قال: قال. ذكر وجب طلعة

ولكأن خنلها رؤوس . لكأن ماءها نقاعة احلناء! واهللا! يا عائشة"مث قال . وسلم يف أناس من أصحابه
هت أن أثري وكر. أما أنا فقد عافاين اهللا. ال"أفال أحرقته؟ قال ! يا رسول اهللا: قالت فقلت".الشياطني

  ".فأمرت ا فدفنت. على الناس شرا
سحر رسول اهللا صلى :قالت. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة. حدثنا أو أسامة. حدثنا أبو كريب

فذهب رسول اهللا : وقال فيه. وساق أبو كريب احلديث بقصته، حنو حديث ابن منري. اهللا عليه وسلم
ومل . فأخرجـه ! يا رسول اهللا: قلت: وقالت. ا وعليها خنلفنظر إليه. صلى اهللا عليه وسلم إىل البئر

  ".فأمرت ا فدفنت" أفال أحرقته؟ ومل يذكر: يقل
فقافلة اإلميان متر، نور احلق يفتح طريقها، وترتيـل القـرآن   ...ولتنبح كالب الغدر حىت الصعر*** 

من طـال لسـانه   ... حتميها) علَيهصدقُوا ما عاهدوا اللَّه (حيدوها، وسيوف الرجال األوفياء الذين 
  ...قصروه فأخرصوه، ومن مد يده ضربوا عنقه فأسكتوه
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كلما ازداد دين اهللا الذي ارتضاه لعباده املؤمنني عزا وسؤددا، سعرت نريانُ بغض املبغضـني  ... لكن
الرتاعـة  وتزج م إىل ما ال عاقبة له إال الدرك األسفل من لظى، تلكـم  .. تشوي أفئدم الفاسدة

  .ورغم كوم كلما أشعلوا نارا مل حيرقوا ا إال أنفسهم، كانت.. للشوى
  ...املناورة التاسعة

  "الشفا بتعريف حقوق املصطفى" قال القاضي عياض يف 
ومن مشهور ذلك خرب عامر بن الطفيل، وأربد بن قيس ـ حني وفدا على النيب صـلى اهللا عليـه    

فلم يره فعل شيئًا، فلما كلمـه  . شغل عنك وجه حممد فاضربه أنتأنا أ: وسلم، وكان عامر قال له 
  ...واهللا ما مهمت أن أضربه إال وجدتك بيين و بينه، أفأضربك؟: يف ذلك قال له

  ":البداية والنهاية "وقال ابن كثري يف 
  وفد بين عامر وقصة عامر بن الطفيل واربد بن مقيس

 عليه وسلم وفد بين عامر بن الطفيل وأربد بن مقيس قال ابن إسحاق وقدم على رسول اهللا صلى اهللا
ابن جزء بن جعفر بن خالد وجبار بن سلمى بن مالك بن جعفر وكان هؤالء الثالثة رؤساء القـوم  
وشياطينهم وقدم عامر بن الطفيل عدو اهللا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يريد الغدر بـه  

واهللا لقد كنت آليت أال أنتهي حىت : قال.. الناس قد اسلموا فاسلمإن : وقد قال له قومه يا أبا عامر
إن قدمنا على الرجـل فـأين   : تتبع العرب عقيب، فأنا أتبع عقب هذا الفىت من قريش؟ مث قال الربد

فلما قدموا على رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   ...سأشغل عنك وجهه فإذا فعلت ذلك فأعله بالسيف
يا حممـد  : قال... ال واهللا حىت تؤمن باهللا وحده: قال..يا حممد خالين : وسلم قال عامر بن الطفيل

قال وجعل يكلمه وينتظر من أربد ما كان أمره به فجعل أربد ال حيري شيئا فلما رأى عامر ما .. خالين
فلما أىب عليه رسـول  ، قال ال حىت تؤمن باهللا وحده ال شريك له.. يا حممد خالين: يصنع أربد قال 

فلما وىل قال رسول اهللا صلى ... أما واهللا المألا عليك خيالً ورجالًا: صلى اهللا عليه وسلم؛ قالاهللا 
اللهم اكفين عامر بن الطفيل فلما خرجوا من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  : اهللا عليه وسلم

ض رجل أخـوف  أين ما كنت أمرتك به ؟ واهللا ما كان على ظهر األر: قال عامر بن الطفيل ألربد
ال أبالك، ال تعجل علي، واهللا ما مهمت : قال ... على نفسي منك، وأمي اهللا ال أخافك بعد اليوم أبدا

أفأضربك بالسـيف؟؟ وخرجـوا   .. بالذي أمرتين به إال دخلت بيين وبني الرجل حىت ما أرى غريك
بن الطفيل الطاعون يف  راجعني إىل بالدهم حىت إذا كانوا ببعض الطريق بعث اهللا عز وجل على عامر

يا بين عامر أغدة كغدة البكر يف بيت امرأة : عنقه فقتله اهللا يف بيت امرأة من بين سلول فجعل يقول
  قال ابن هشام ويقال أغدة كغدة االبل وموت يف بيت سلولية؟ -من بين سلول؟

بن موءلة عن أبيها وروى احلافظ البيهقي من طريق الزبري بن بكار حدثتين فاطمة بنت عبد العزيز -
يا عامر : عن جدها موءلة بن مجيل قال أتى عامر بن الطفيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له
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أسلم علـى أن يل  : فقال ...ال مث قال أسلم: قال.. أسلم على أن يل الوبر ولك املدر: فقال..أسلم 
ألمألا عليك خيال جردا ورجاال مردا  واهللا يا حممد: فوىل وهو يقول... ال: قال.. الوبر ولك املدر

اللـهم اكفـين عـامرا وأهـد     : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.. والربطن بكل خنلة فرسا
فخرج حىت إذا كان بظهر املدينة صادف امرأة من قومه يقال هلا سلولية فرتل عن فرسه ونام ...قومه

رحمه وأقبل جيول وهو يقول غدة كغدة البكر  يف بيتها فأخذته غدة يف حلقه فوثب على فرسه وأخذ
  ..وموت يف بيت سلولية فلم تزل تلك حاله حىت سقط عن فرسه ميتا

وذكر احلافظ أبو عمر بن عبد الرب يف االستيعاب يف أمساء الصحابة موءلة هذا فقال هو موءلـة بـن   
ى اهللا عليه وسلم وهـو  كثيف الضبايب الكاليب العامري من بين عامر بن صعصعة أتى رسول اهللا صل

ابن عشرين سنة فاسلم وعاش يف اإلسالم مائة سنة وكان يدعى ذا اللسانني من فصاحته روى عنـه  
  .ابنه عبد العزيز وهو الذي روى قصة عامر بن الطفيل غدة كغدة البعري وموت يف بيت سلولية

مجيل بن خالد بن عمرو بن قال الزبري بن بكار حدثتين ظميا بنت عبد العزيز بن موءلة بن كثيف بن 
معاوية وهو الضباب بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة قالت حدثين أيب عن أبيه عن موءلة أنه 
أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاسلم وهو ابن عشرين سنة وبايع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   

م فصدقها بنت لبون مث صحب أبـا  وسلم ومسح ميينه وساق أبله إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
هريرة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعاش يف اإلسالم مائة سنة وكان يسمى ذا اللسانني من 
فصاحته قلت والظاهر أن قصة عامر بن الطفيل متقدمة على الفتح وإن كان ابن إسحاق والبيهقي قد 

اكم عن األصم أنبأنا حممد بن إسحاق أنبأنا ذكرها بعد الفتح وذلك ملا رواه احلافظ البيهقي عن احل
معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق الفزاري عن األوزاعي عن إسحاق بن عبد اهللا بن أىب طلحة عن أنس 
يف قصة بئر معونة وقتل عامر بن الطفيل حرام بن ملحان خال أنس بن مالك وغدره بأصحاب بئـر  

كما تقدم قال األوزاعي قال حيىي فمكث رسـول   معونة حىت قتلوا عن آخرهم سوى عمرو بن أمية
اللهم اكفين عامر بن الطفيل مبا : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو على عامر بن الطفيل ثالثني صباحا

فبعث اهللا عليه الطاعون وروى عن مهام عن إسحاق ابن عبد اهللا عـن  .. شئت وابعث عليه ما يقتله
بن الطفيل قد أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقـال   أنس يف قصة ابن ملحان قال وكان عامر

أخريك بني ثالث خصال يكون لك أهل السهل ويكون يل أهل الوبر وأكون خليفتك من بعـدك أو  
أغزوك بغطفان بآلف أشقر أتلف شقراء قال فطعن يف بيت امرأة فقال غدة كغدة البعري ومـوت يف  

  ..ب فمات على ظهر فرسهبيت امرأة من بين فالن ائتوين بفرسي فرك
قال ابن إسحاق مث خرج أصحابه حني رأوه حىت قدموا أرض بين عامر شاتني فلما قـدموا أتـاهم   
قومهم فقالوا وما وراءك يا أربد قال ال شيء واهللا لقد دعانا إىل عبادة شيء لوددت لو أنه عنـدي  

ني معه مجل له يبيعه فأرسل اهللا عليـه  اآلن فأرميه بالنبل حىت أقتله اآلن فخرج بعد مقالته بيوم أو يوم
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وعلى مجله صاعقة فأحرقتهما قال ابن إسحاق وكان أربد بن قيس أخا لبيد بن ربيعة المه فقال لبيد 
  يبكي أربد

  ال والد مشفق وال ولد***ما أن تعرى املنون من أحد 
  أرهب نوء السماك واألسد***أخشى على أربد احلتوف وال 

  قمنا وقام النساء يف كبد*** ذ فعني هال بكيت أربد إ
  أو يقصدوا يف احلكوم يقتصد****إن يشغبوا ال يبال شغبهم

  مر لصيق االحشاء والكبد****حلو أريب ويف حالوته
  ألوت رياح الشتاء بالعضد*** وعني هال بكيت أربد إذ 
  حىت جتلت غوابر املدد*** وأصبحت القحا مصرمة 
  يف العال ومنتقدذو مة *** أشجع من ليث غابة حلم 
  ليلة متسي اجلياد كالفدد*** ال تبلغ العني كل متها 

  مثل الظباء األبكار باجلرد***الباعث النوح يف مآمته
  رس يوم الكريهة النجد** فجعين الربق والصواعق بالفا 
  جاء نكيبا وإن يعد يعد*** واحلارب اجلابر احلريب إذا 

  ت غيث الربيع ذو الرصدينب**** يعفو على اجلهد والسؤال كما 
  قل وإن كثروا من العدد*** كل بين حرة مصريهم 
  أمروا يوما فهم للهالك والنفد*** إن يغبطوا يهبطوا وإن

وقد روى ابن إسحاق عن لبيد أشعارا كثرية يف رثاء أخيه ألمه أربد بن قيس تركناهـا اختصـارا   
  .واكتفاء مبا أوردناه واهللا املوفق للصواب

ام وذكر زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال فانزل اهللا عز وجل يف عامر قال ابن هش
اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد وكل شيء عنده مبقدار : (وأربد قوله تعاىل

يل عامل الغيب والشهادة الكبري املتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالل
يعين حممدا صلى اهللا عليـه  ) وسارب بالنهار له معقبات من بني يده ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا

وإذا أراد اهللا بقوم سوءا فال مرد له وماهلم من دونه مـن  : (وسلم مث ذكر أربد وقتله، فقال اهللا تعاىل
حبمده واملالئكة مـن  وال هو الذي يريكم الربق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد 

  ).خيفته ويرسل الصواعق فيصيب ا من يشاء وهم جيادلون يف اهللا وهو شديد احملال
وقد وقع لنا إسناد ما علقه ابن هشام رمحه اهللا فروينا من طريق احلافظ أيب القاسم سليمان بن امحـد  

اهيم بن املنذر احلزامـي  الطرباين يف معجمه الكبري حيث قال حدثنا مسعدة بن سعد العطار حدثنا إبر
حدثين عبد العزيز بن عمران حدثين عبد الرمحن وعبد اهللا ابنا زيد بن أسلم عن أبيهما عن عطاء بن 
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يسار عن ابن عباس أن أربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر بن كالب وعامر بن الطفيل بـن  
ليه وهو جالس فجلسا بني يديه فقال مالك قدما املدينة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانتهيا إ

عامر بن الطفيل يا حممد ما جتعل يل إن أسلمت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مالـك مـا   
للمسلمني وعليك ما عليهم قال عامر أجتعل يل األمر إن أسلمت من بعدك فقال رسول اهللا صلى اهللا 

قال أنا اآلن يف أعنة خيل جند اجعل يل  عليه وسلم ليس ذلك لك وال لقومك ولكن لك أعنة اخليل
أمـا واهللا  : فلما قفا من عنده قال عـامر ...ال: الوبر ولك املدر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فلما خرج أربد وعامر ، مينعك اهللا: المألا عليك خيال ورجاال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
باحلديث فاضربه بالسيف فان الناس إذا قتلت حممدا مل يزيدوا على قال عامر يا أربد أنا اشغل حممدا 

يـا  : أن يرضوا بالدية ويكرهوا احلرب فسنعطيهم الدية قال أربد أفعل فأقبال راجعني إليه فقال عامر
فقام معه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخليا إىل اجلدار ووقف معه رسول ، حممد قم معي أكلمك

أربد السيف فلما وضع يده على السيف يبست يده على قائم السيف فلم يسـتطع   اهللا يكلمه وسل
سل السيف فأبطأ أربد على عامر بالضرب فالتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرأى أربد ومـا  
يصنع فانصرف عنهما فلما خرج أربد وعامر من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا كانا 

قم نزال فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن احلضري فقاال اشخصا يـا عـدوا اهللا   باحلرة حرة وأر
فقال عامر من هذا يا سعد قال أسيد بن حضري الكتائب فخرجا حىت إذا كانا بـالرقم  ، لعنكما اهللا

أرسل اهللا على أربد صاعقة فقتلته وخرج عامر حىت إذا كان باحلرة أرسل اهللا قرحة فأخذته فأدركه 
يف بيت امرأة من بين سلول فجعل ميس قرحته يف حلقه ويقول غدة كغدة اجلمل يف بيت سلولية  الليل

يرغب عن أن ميوت يف بيتها مث ركب فرسه فأحضرها حىت مات عليه راجعا فانزل اهللا فيهما اهللا يعلم 
ه يعـين  ما حتمل كل أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد إىل قوله له معقبات من بني يديه ومن خلف

حممدا صلى اهللا عليه وسلم مث ذكر أربد وما قتله به فقال ويرسل الصواعق فيصيب ا من يشاء اآلية 
... ويف هذا السياق داللة على ما تقدم من قصة عامر وأربد وذلك لذكر سعد بن معاذ فيه واهللا أعلم

  اهـ
  وقال رمحه اهللا يف التفسري

* ذَا أَراد اللّه بِقَومٍ سوءاً فَالَ مرد لَه وما لَهم من دونِه من والٍ وإِ؟وقد روي يف سبب نزول قوله تعاىل 
ويسبح الرعد بِحمده والْمالَئكَةُ مـن  *هو الَّذي يرِيكُم الْبرق خوفاً وطَمعاً وينشئُ السحاب الثِّقَالَ 

لُ الصسريو هيفَتالِ خحالْم يددش وهو ي اللّهلُونَ فادجي مهاُء وشن يا مبِه يبصفَي قاعالرعـد  (؟ *و
١٣-١١.(  

حدثنا ثابت عن ، حدثنا علي بن أيب سارة الشيباين، حدثنا إسحاق: ما رواه احلافظ أبو يعلى املوصلي
اذهب «: فقال،  رجل من فراعنة العربأنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث رجالً مرة إىل
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من رسول اهللا؟ : فقال له، يدعوك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فذهب إليه فقال: قال. »فادعه يل
فرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : وما اهللا؟أمن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من حناس هو؟ قال

: فقـال يل ، قال يل كذا وكـذا ، ك أنه أعىت من ذلكقد أخربت، يا رسول اهللا: فقال، وسلم فأخربه
يا رسول : فرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال، فذهب فقال له مثلها» ارجع إليه الثانية«

فأعاد عليه ذلك : قال، فرجع إليه الثالثة» ارجع إليه فادعه«: فقال، اهللا قد أخربتك أنه أعىت من ذلك
، فرعدت فوقعت منها صـاعقة ، إذ بعث اهللا عز وجل سحابة حيال رأسهفبينما هو يكلمه ، الكالم

ورواه ابن جرير من حـديث  ، اآلية} ويرسل الصواعق{فأنزل اهللا عز وجل ، فذهب بقحف رأسه
  .علي بن أيب سارة به

عـن  ، عن ديلم بن غـزوان ، ورواه احلافظ أبو بكر البزار عن عبدة بن عبد اهللا عن يزيد بن هارون
حدثنا ، حدثنا أبان بن يزيد، حدثنا عفان، حدثنا احلسن بن حممد: وقال، أنس فذكر حنوهعن ، ثابت

أبو عمران اجلوين عن عبد الرمحن بن صحار العبدي أنه بلغه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعثـه إىل  
إذ بعث فبينما هو جيادهلم : أرأيتم ربكم أذهب هو؟ أم فضة هو؟ أم لؤلؤ هو؟ قال: جبار يدعوه فقال

وقال أبو بكر بن . ونزلت هذه اآلية، فذهبت بقحف رأسه، فأرسل عليه صاعقة، اهللا سحابة فرعدت
مـن أي  ، يا حممد أخربين عن ربك: جاء يهودي فقال: عن جماهد قال، عياش عن ليث بن أيب سليم

ويرسل {وأنزل اهللا ، فجاءت صاعقة فأخذته: أم من لؤلؤ أو ياقوت؟ قال، شيء هو ؟ من حناس هو
  .اآلية} الصواعق

وكذب النيب صلى اهللا عليه وسلم فأرسل اهللا صـاعقة  ، ذكر لنا أن رجالً أنكر القرآن: وقال قتادة
وذكروا يف سبب نزوهلا قصة عامر بن الطفيل وأربد ، اآلية} ويرسل الصواعق{وأنزل اهللا ، فأهلكته
فأىب ، ينة فسأاله أن جيعل هلما نصف األمرملا قدما على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املد، بن ربيعة

ـ  ، عليهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أما واهللا ألمألـا  : فقال له عامر بن الطفيل ـ لعنه اهللا 
يأىب اهللا عليـك ذلـك   «: فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، عليك خيالً جرداً ورجاالً مرداً

، ما مها بالفتك برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعل أحدمها خياطبهمث إ، يعين األنصار» وأبناء قيلة
فخرجا من املدينة فانطلقـا يف  ، فحماه اهللا تعاىل منهما وعصمه، واآلخر يستل سيفه ليقتله من ورائه

فأرسل اهللا على أربد سحابة فيها صـاعقة  ، أحياء العرب جيمعان الناس حلربه عليه الصالة والسالم
يا : فجعل يقول، فأرسل اهللا عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة، وأما عامر بن الطفيل، فأحرقته

وأنزل اهللا يف مثـل ذلـك   ، حىت ماتا لعنهما اهللا، وموت يف بيت سلولية، آل عامر غدة كغدة البكر
ويف ذلك يقول لبيد بن ربيعة أخـو  }، ويرسل الصواعق فيصيب ا من يشاء وهم جيادلون يف اهللا{
  :بد يرثيهأر

  أرهب نوء السماك واألسد*** أخشى على أربد احلتوف وال 
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  ــفارس يوم الكريهة النجد***فجعين الرعد والصواعق بالـ
، حدثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي، حدثنا مسعدة بن سعيد العطار: وقال احلافظ أبو القاسم الطرباين

عن عطاء بن ، د اهللا ابنا زيد بن أسلم عن أبيهماحدثين عبد الرمحن وعب، حدثين عبد العزيز بن عمران
وعامر بن الطفيل بـن  ، عن ابن عباس أن أربد بن قيس بن جزء بن جليد بن جعفر بن كالب، يسار
، فانتهيا إليه وهو جالس فجلسا بني يديـه ، قدما املدينة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مالك

لك «: عل يل إن أسلمت؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمما جت، يا حممد: فقال عامر بن الطفيل
أجتعل يل األمر إن أسلمت من بعدك ؟ قـال  : قال عامر بن الطفيل. »ما للمسلمني وعليك ما عليهم

أنا اآلن : قال» ولكن لك أعنة اخليل، ليس ذلك لك وال لقومك«: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فلما قفال ، »ال«: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وبر ولك املدراجعل يل ال، يف أعنة خيل جند

: فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أما واهللا ألمألا عليك خيالً ورجاالً: من عنده قال عامر
أنا أشغل عنك حممداً باحلديث فاضـربه  ، يا أربد: قال عامر، فلما خرج أربد وعامر، »مينعك اهللا«

. فنعطيهم الدية، فإن الناس إذا قتلت حممداً مل يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا احلرب ،بالسيف
فقام معه رسول اهللا صلى ، يا حممد قم معي أكلمك: فقال عامر، فأقبال راجعني إليه، أفعل: قال أربد

وسل أربـد   ،ووقف معه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكلمه، اهللا عليه وسلم فجلسا إىل اجلدار
فأبطـأ  ، فلم يستطع سل السيف، فلما وضع يده على السيف يبست يده على قائم السيف، السيف

فانصـرف  ، فالتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع، أربد على عامر بالضرب
رة ـ حرة  فلما خرج عامر وأربد من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا كانا باحل، عنهما

اشخصا يا عدوي اهللا لعنكمـا  : فقاال، فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضري، راقم ـ نزال 
، فخرجا حىت إِذا كانا بالرقم، هذا أسيد بن حضري الكتائب: من هذا يا سعد ؟ قال: فقال عامر، اهللا

،  قرحـة فأخذتـه  وخرج عامر حىت إذا كان باخلرمي أرسل اهللا، أرسل اهللا على أربد صاعقة فقتلته
غدة كغدة اجلمل يف : فجعل ميس قرحته يف حلقة ويقول، فأدركه الليل يف بيت امرأة من بين سلول

فـأنزل اهللا  ، مث ركب فرسه فأحضره حىت مات عليه راجعاً، ترغب أن ميوت يف بيتها، بيت سلولية
املعقبات من أمر : قال} لاهللا يعلم ما حتمل كل أنثى ـ إىل قوله ـ وما هلم من دونه من وا  {فيهما 

  .اآلية} ويرسل الصواعق{فقال ، مث ذكر أربد وما قتله به، اهللا حيفظون حممداً صلى اهللا عليه وسلم
قال } وهو شديد احملال، {وأنه ال إله إال هو، أي يشكون يف عظمته} وهم جيادلون يف اهللا{وقوله 

: وهذه اآلية شبيهة بقوله، ومتادى يف كفره وعتا، شديدة مما حلته يف عقوبة من طغى عليه: ابن جرير
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم * ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم ال يشعرون {

. شديد القوة: وقال جماهد، أي شديد األخذ} وهو شديد احملال{وعن علي رضي اهللا عنه }، أمجعني
  .اهـ
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  )٥(مناورات األشقياء لقتل خامت األنبياء
  أبو يوسف حممد زايد

  "اجلامع ألحكام القرآن " قال القرطيب يف 
  من سورة الرعد١٣ – ١٢: اآليتان

هو الذي يريكم الربق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد حبمده واملالئكة مـن  {
  }خيفته ويرسل الصواعق فيصيب ا من يشاء وهم جيادلون يف اهللا وهو شديد احملال

" السـحاب . "أي باملطر" هو الذي يريكم الربق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال: "تعاىل قوله
ويسبح الرعد حبمده واملالئكـة مـن   . "مجع، والواحدة سحابة، وسحب وسحائب يف اجلمع أيضا

القول يف الرعد والربق والصواعق فال معىن لإلعادة؛ واملراد باآلية بيـان  " البقرة"قد مضى يف " خيفته
كمال قدرته؛ وأن تأخري العقوبة ليس عن عجز؛ أي يربكم الربق يف السماء خوفا للمسـافر؛ فإنـه   

وطمعا ] ١٠٢: النساء" [أذى من مطر: "خياف أذاه ملا ينال من املطر واهلول والصواعق؛ قال اهللا تعاىل
وفـا مـن   خ: وقال احلسن. للحاضر أن يكون عقبه مطر وخصب؛ قال معناه قتادة وجماهد وغريمها

. أي باملـاء : قال جماهـد " وينشئ السحاب الثقال. "صواعق الربق، وطمعا يف غيثه املزيل للقحط
من قال إن الرعد صوت السحاب فيجوز أن يسبح الرعد بدليل خلق احليـاة  " ويسبح الرعد حبمده"

مجلـة  فلو كان الرعد ملكـا لـدخل يف   " واملالئكة من خيفته: "فيه؛ ودليل، صحة هذا القول قوله
قـال ابـن   . من خيفة اهللا؛ قاله الطربي وغريه" من خيفته. "معىن: ومن قال إنه ملك قال. املالئكة
إن املالئكة خائفون من اهللا ليس كخوف ابن آدم؛ ال يعرف وأحدهم من على ميينه ومن على : عباس

اب، وإن خبار الرعد ملك يسوق السح: يساره، ال يشغلهم عن عبادة اهللا طعام وال شراب؛ وعنه قال
املاء لفي نقرة إامه، وإنه موكل بالسحاب يصرفه حيث يؤمر، وإنه يسبح اهللا؛ فإذا سبح الرعـد مل  
يبق ملك يف السماء إال رفع صوته بالتسبيح، فعندها يرتل القطر، وعنه أيضا كان إذا مسـع صـوت   

بيه أنه كان إذا مسـع  وروى مالك عن عامر بن عبد اهللا عن أ. سبحان الذي سبحت له: الرعد قال
إن هـذا وعيـد   : سبحانه الذي يسح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته، مث يقول: صوت الرعد قال

إنه ملك جالس على كرسي بني السماء واألرض، وعن ميينه سبعون ألف : وقيل. ألهل األرض شديد
، وإذا أقبل علـى  ملك وعن يساره مثل ذلك؛ فإذا أقبل على ميينه وسبح سبح اجلميع من خوف اهللا

  .يساره وسبح سبح اجلميع من خوف اهللا
ذكر املاوردي عن ابن عباس وعلي بن أيب طالب " ويرسل الصواعق فيصيب ا من يشاء: "قوله تعاىل

من أي شيء ربك؛ أمن لؤلـؤ أم  ! أخربين: نزلت يف يهودي قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم: وجماهد
كان رجل : (نزلت يف بعض كفار العرب؛ قال احلسن: وقيل. همن ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأحرقت

: من طواغيت العرب بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم نفرا يدعونه إىل اهللا ورسوله واإلسالم فقال هلم
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أخربوين عن رب حممد ما هو، ومم هو، أمن فضة أم من حديد أم حناس؟ فاستعظم القوم مقالتـه؛  
؟ فبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم إليه مرارا وهو يقول مثـل  !يعرفه أجيب حممدا إىل رب ال: فقال

هذا؛ فبينا النفر ينازعونه ويدعونه إذ ارتفعت سحابة فكانت فوق رؤوسهم، فرعدت وأبرقت ورمت 
بصاعقة، فأحرقت الكافر وهم جلوس؛ فرجعوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فاسـتقبلهم بعـض   

: من أين علمتم؟ قالوا: أحترق صاحبكم، فقالوا: عليه وسلم ، فقالوا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا
ذكره الثعليب عن ". ويرسل الصواعق فيصيب ا من يشاء. "أوحى اهللا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

نزلت اآلية يف أربد بن ربيعة أخي لبيد بن ربيعة، : وقيل. احلسن؛ والقشريي مبعناه عن أنس، وسيأيت
أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة العامريان يريدان الـنيب  : بن الطفيل؛ قال ابن عباسويف عامر 

صلى اهللا عليه وسلم وهو يف املسجد جالس يف نفر من أصحابه، فدخال املسجد، فاستشرف النـاس  
: جلمال عامر وكان أعور، وكان من أمجل الناس؛ فقال رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

فأقبل حىت ... دعه فإن يرد اهللا به خريا يهده: يا رسول اهللا عامر بن الطفيل قد أقبل حنوك؛ فقال هذا
: قال... لك ما للمسلمني وعليك ما على املسلمني: قام عليه فقال؛ يا حممد مايل إن أسلمت؟ فقال

أفتجعلين على : قال. ليس ذاك إيل إمنا ذلك إىل اهللا جيعله حيث يشاء: أجتعل يل األمر من بعدك؟ قال
أجعل لك أعنة اخليل تغزو عليهـا يف  : (فما جتعل يل؟ قال: قال). ال: (الوبر وأنت على املدر؟ قال

أو ليس يل أعنة اخليل اليوم؟ قم معي أكلمك، فقام معه رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : قال). سبيل اهللا
لفه واضربه بالسيف، فجعل خياصـم  إذا رأيتين أكلمه فدر من خ: وسلم، وكان عامر أومأ إىل أربد

النيب صلى اهللا عليه وسلم ويراجعه؛ فاخترط أربد من سيفه شربا مث حبسه اهللا، فلم يقدر على سـله،  
ويبست يده على سيفه؛ وأرسل اهللا عليه صاعقة يف يوم صائف صاح فأحرقته؛ ووىل عـامر هاربـا   

مألا عليك خيال جردا، وفتيانا مردا؛ فقال دعوت ربك على أربد حىت قتلته؛ واهللا أل! يا حممد: وقال
يعين األوس واخلزرج؛ فرتل عامر بيت امرأة سلولية؛ ... مينعك اهللا من ذلك وأبناء قيلة: عليه السالم

ألنفذما برحمي؛ فأرسل  -يريد ملك املوت  -واهللا لئن أصحر يل حممد وصاحبه : وأصبح وهو يقول
التراب؛ وخرجت على ركبته غدة عظيمة يف الوقت؛ فعاد إىل بيت  اهللا ملكا فلطمه جبناحه فأذراه يف

غدة كغدة البعري، وموت يف بيت سلولية؛ مث ركب على فرسه فمـات علـى   : السلولية وهو يقول
  :ورثى لبيد بن ربيعة أخاه أربد فقال. ظهره

  ـنا وقام اخلصوم يف كبد*** يا عني هال بكيت أربد إذ قمـ
  أرهب نوء السماك واألسد** * ال أخشى على أربد احلتوف و

  ــفا رس يوم الكريهة النجد**فجعين الرعد والصواعق بالـ
  :وفيه قال

  ــدان كل أخ كضوء الكوكب**إن الرزية ال رزية مثلها فقـ
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  أفردتين أمشي بقرن أعضب*** يا أربد اخلري الكرمي جدوده 
  .وأسلم لبيد بعد ذلك رضي اهللا عنه

ال تأخذ الصاعقة ذاكرا هللا عز : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال روى أبان عن أنس: مسألة
: كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا مسع صوت الرعد يقول: (وقال أبو هريرة رضي اهللا عنه). وجل

سبحان من يسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته وهو على كل شيء قدير فإن أصابته صاعقة فعلي 
كنا : ر اخلطيب من حديث سليمان بن علي بن عبد اهللا بن عباس عن أبيه عن جده قالوذك). ديته

سبحان من يسـبح  : من قال حني يسمع الرعد: مع عمر يف سفر فأصابنا رعد وبرد، فقال لنا كعب
الرعد حبمده واملالئكة من خيفته ثالثا عويف مما يكون يف ذلك الرعد؛ ففعلنا فعوفينا؛ مث لقيت عمـر  

يا أمري املؤمنني ما هذا؟ قـال  : طاب رضى اهللا عنه فإذا بردة قد أصابت أنفه فأثرت به، فقلتبن اخل
من قال حـني يسـمع الرعـد    : إن كعبا حني مسع الرعد قال لنا: بردة أصابت أنفي فأثرت، فقلت

وفينا؛ سبحان من يسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته ثالثا عويف مما يكون يف ذلك الرعد؛ فقلنا فع
  أفال قلتم لنا حىت نقوهلا؟: فقال عمر
من أي شيء هو؟ : يعين جدال اليهودي حني سأل عن اهللا تعاىل" وهم جيادلون يف اهللا : " قوله تعاىل
وجيـوز أن  . جدال أربد فيما هم به من قتل النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال ابن جريج. قال جماهد

أن رسول اهللا صـلى اهللا  (وروى أنس . ، وجيوز أن يكون منقطعاحاال" وهم جيادلون يف اهللا"يكون، 
أخربين عن إهلك : عليه وسلم بعث إىل عظيم من املشركني يدعوه إىل اهللا عز وجل، فقال لرسول اهللا

ارجع إليـه  : هذا؟ أهو من فضة أم من ذهب أم من حناس؟ فاستعظم ذلك؛ فرجع إليه فأعلمه؛ فقال
وهـم  : "ته صاعقة، وعاد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد نـزل فادعه فرجع إليه وقد أصاب

املكر، واملكر من اهللا عز وجل التدبري " احملال: "قال ابن األعرايب" وهو شديد احملال" "جيادلون يف اهللا
وروى ابن اليزيدي . املكر من اهللا إيصال املكروه إىل من يستحقه من حيث ال يشعر: النحاس. باحلق

الشدة؛ : واحملل. أي القوة والشدة" احملال: "وقال األزهري. أي النقمة" وهو شديد احملال" زيد عن أيب
العقوبـة  " احملـال : "وقال أبو عبيد. امليم أصلية، وما حلت فالنا حماال أي قاويته حىت يتبني أينا أشد

أي شديد : وقال القتييب. ما حل عن أمره أي جادل: اجلدال؛ يقال" احملال: "وقال ابن عرفة. واملكروه
وقـال  . متكنـت : الكيد؛ وأصله من احليلة، جعل ميمه كميم املكان؛ وأصله من الكون، مث يقـال 

غلط ابن قتيبة أن امليم فيه زائدة؛ بل هي أصلية، وإذا رأيت احلرف على مثال فعال أولـه  : األزهري
ومفعل إذا كانت من . روفمهاد ومالك ومراس، وغري ذلك من احل: ميم مكسورة فهي أصلية؛ مثل

وقـرأ  : مزود وحمول وحمور، وغريها من احلروف؛ وقـال : بنات الثالثة فإنه جييء بإظهار الواو مثل
بفتح امليم؛ وجاء تفسريه على هذه القراءة عن ابن عباس أنه احلول، " وهو شديد الَمحال"األعرج ـ  

األعرايب؛ وأقاويل الصـحابة والتـابعني    ذكر هذا كله أبو عبيد اهلروي، إال ما ذكرناه أوال عن ابن
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. شديد احلول، قاله ابن عباس أيضا: وثانيها. شديد العداوة، قاله ابن عباس: أوهلا: مبعناها؛ وهي مثانية
: وخامسـها . شديد احلقد، قاله ابن عباس: ورابعها. شديد األخذ، قال علي بن أيب طالب: وثالثها

شـديد اهلـالك   : وسابعها. يد الغضب، قاله وهب بن منبهشد: وسادسها. شديد القوة، قال جماهد
احملال : وقال أبو عبيدة معمر. شديد احليلة؛ قاله قتادة: وثامنها. باحملل، وهو القحط؛ قاله احلسن أيضا

  ..واملماحلة املماكرة واملغالبة 
ملنورة ومنها أخذ بزغ نور النبوة يف مكة املكرمة حيث كان فجر الدين احلق، مث سطع يف املدينة ا*** 

ينتشر يف بالد العرب، فلم يرق ذلك كثريا من ذوي النفوس املريضة الذين كانوا، لسفاهتهم ، يرون 
ومن هؤالء فاطمة بنت ربيعة بن بدر أم قرفة .. يف اإلسالم قضاء على جاههم الزائف وغناهم الزائل

  اليت خشيت ضياع مكانتها بني قومها وذهاب عزها ونفوذها ، وكانت
  ...املناورة العاشرة

فجندت أم قرفة هذه بنيها وكانوا عصبة وضمت إليهم عصابة من ارمني مألت قوةُ شبام عينهـا  
املقيتة، وأمدت اجلميع باخليل اجلياد والسالح احلاد ، وكان من خطتها الشيطانية لقتل الرسول الكرمي 

وظنت أن جـنح الظـالم   .. ليال، والناس نيامصلى اهللا عليه وسلم أن تدخل الشرذمة الغاوية املدينة 
حىت تطفيء نار احلقد املستعرة .. كفيل بستر خطتها حىت التمام لتحقق ما أرادت وتفلح فيما رامت

  ...يف جوفها العفن
لكن اهللا تعاىل أطلع رسوله صلى اهللا عليه وسلم على أمرها وكشف له عن مرادها ، فبعث إليها ، يف 

  ...ا، سرية زيد بن حارثة رضي اهللا عنه عقر دارها وبني عشري
  قال الواقدي يف كتاب املغازي

  .سرِيةُ زيد بنِ حارِثَةَ إلَى أُم قرفَةَ يف رمضانَ سنةَ ست ناحيةَ وادي الْقُرى إلَى جنبِها -
ثَنا عبد اللّه بن جعفَرٍ، عن عبد اللّه بنِ الْحسينِ حد: حدثين أَبو عبد اللّه محمد بن عمر الْواقدى، قَالَ

خرج زيد بن حارِثَةَ يف تجارة إلَى الشامِ، ومعـه بضـائع   : بنِ الْحسينِ بنِ على بنِ أَبِى طَالبٍ، قَالَ
يصذَ خصلى اهللا عليه وسلم فَأَخ بِىابِ النحَألص جرخ ا، ثُميهِمف مهعائضلَ بعج ا ثُممهغبسٍ فَديت ىت

فَضربوه  حتى إذَا كَانَ دونَ وادى الْقُرى ومعه ناس من أَصحابِه لَقيه ناس من بنِى فَزارةَ من بنِى بدرٍ،
د قُتلُوا، وأَخذُوا ما كَانَ معه ثُم استبِلّ زيد فَقَدم الْمدينةَ علَى النبِى وضربوا أَصحابه حتى ظَنوا أَنْ قَ

مفَقَالَ لَه ،ةرِيى سف ثَهعلَ: صلى اهللا عليه وسلم فَبوا اللّيريسو ارهوا النناُكْم .  ـميلٌ لَهلد بِهِم جرفَخ
بدرٍ فَكَانوا يجعلُونَ ناطُورا لَهم حني يصبِحونَ فَينظُر علَى جبلٍ لَهم مشرِف وجـه  ونذَرت بِهِم بنو 

لَيع أْسوا فَال بحرقُولُ اسمٍ فَيوي ةِسريم رقَد ظُرنفَي هنونَ مأْتي مهنَ أَنورى يالطّرِيقِ الّذلَتلَي هذه كُم ،كُم
خذَ بِهِم طَرِيقًا فَلَما كَانَ زيد بن حارِثَةَ وأَصحابه علَى نحوِ مِسرية لَيلَة أَخطَأَ بِهِم دليلُهم الطّرِيق، فَأَ
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تلِ حى اللّيف موا لَهدمص ثُم مطَأَهفُوا خرفَع طَألَى خع مها ووسى أَمتى حركَـانَ  أُخو ،موهحبى ص
  ....زيد بن حارِثَةَ نهاهم حيثُ انتهوا عن الطلب 

إذَا كَبرت فَكَبروا، وأَحاطُوا بِالْحاضرِ ثُم كَبر وكَبروا، فَخرج : ثُم وعز إلَيهِم أَالّ يفْترِقُوا، وقَالَ: قَالَ
طَلَب رجالً منهم حتى قَتلَه، وقَد أَمعن فى طَلَبِه وأَخذَ جارِيةَ بِنت مالـك بـنِ   سلَمةُ بن اَألكْوعِ فَ

ـ  بِيعر تةُ بِنمفَةَ فَاطرق أُمفَةَ ورق ا أُمهأُمو هِموتيب نم تيى با فهدجرٍ، ودنِ بفَةَ بذَيح   ،ـديـنِ زةَ ب
عليـه   موا، وأَقْبلَ زيد بن حارِثَةَ، وأَقْبلَ سلَمةُ بن اَألكْوعِ بِالْجارِية فَذَكَر ذَلك للنبِى صـلى اهللا فَغنِ

نْ أَفْتدى يا سلَمةُ ما جارِيةٌ أَصبتها؟ قَالَ جارِيةٌ يا رسولَ اللّه رجوت أَ: وسلم فَذَكَر لَه جمالَها، فَقَالَ
 أَلُهسثَالثًا ي نِ أَويترصلى اهللا عليه وسلم م ولُ اللّهسر ادةَ، فَأَعارنِى فَزب نا منأَةً مرا امـةٌ  : بِهارِيا جم

 عليه وسلم لحزن بنِ أَبِى أَصبتها؟ حتى عرف سلَمةُ أَنه يرِيدها فَوهبها لَه فَوهبها رسولُ اللّه صلى اهللا
  .وهبٍ، فَولَدت لَه امرأَةً لَيس لَه منها ولَد غَيرها

ا، قَالَتهنع اللّه ىضةَ رشائع نةَ، عورع نع ،رِىهالز نع ،دمحثَنِى مدفَح : نارِثَةَ مح نب ديز مقَدو
كذَل هِهجو  ولُ اللّهسر هإلَي فَقَام ،ابالْب عفَقَر ديى زى، فَأَتتيى بصلى اهللا عليه وسلم ف ولُ اللّهسرو

 أَلَهس ثُم لَهقَبو قَهنتى اعتا، حلَها قَبانيرته عأَيا را، مانيرع هبثَو رجـ صلى اهللا عليه وسلم ي بِم هربا فَأَخ
اللّه هظَفّر.  

  ذكْر من قَتلَ أُم قرفَةَ -
ىهنِ ويريعب نيا بطَهبر الً ثُمبا حهلَيرِج نيطَ ببنِيفًا؛ رالً عرِ قَتسحالْم نب سا قَيلَهةٌ قَتكَـبِري وزجع  .

سلَ قَيقَتةَ، ودعسم نب اللّه دبلَ عقَترٍ ودنِ بب كالنِ مةَ بكَمنِ حةَ ابدعسنِ مب انمعالن نب.  
  :وقَالَ ابن إسحاق يف كتاب السرية النبوية

اقحإس ننِي : قَالَ ابب وزغى يتح ةابنج نلٌ مغُس هأْسر سمارِثَةَ آلَى أَنْ لَا يح نب ديز ما قَدةَ، فَلَمارفَز
، وأَصـاب  فَلَما استبلَّ من جِراحته بعثَه رسولُ اللَّه إلَى بنِي فَزارةَ في جيشٍ، فَقَتلَهم بِوادي الْقُـرى 

ةَ بنِ بدرٍ، وأُسـرت أُم  فيهِم، وقَتلَ قَيس بن الْمسحرِ الْيعمرِي مسعدةَ بن حكَمةَ بنِ مالك بنِ حذَيفَ
بِنرٍ، ودنِ بفَةَ بذَينِ حب كالم دنةٌ عا كَبِريوزجع ترٍ، كَاندنِ بةَ ببِيعر تةُ بِنمفَةَ فَاطرق دبعا، ولَه ت

حسالْم نب سارِثَةَ قَيح نب ديز رةَ، فَأَمدعسم نب وا  اللَّهمقَـد نِيفًا؛ ثُملًا عا قَتلَهفَةَ، فَقَترق لَ أُمقْترِ أَنْ ي
  .علَى رسولِ اللَّه بِابنة أُم قرفَةَ، وبِابنِ مسعدةَ

ا، وهابي أَصالَّذ وعِ، كَانَ هنِ الْأَكْورِو بمنِ عةَ بلَمسفَةَ لرق أُم تبِن تكَانو  فـرش تيي بف تكَان
فَسأَلَها رسولَ اللَّـه سـلَمةُ،   ). لَو كُنت أَعز من أُم قرفَةَ ما زِدت: (من قَومها؛ كَانت الْعرب تقُولُ

الر دبع لَه تلَدبٍ، فَوهأَبِي و ننَ بزح هالخا لاهدفَأَه ،ا لَههبهفَونزح ننِ بمح.  
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ناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا يتولون اهللا ورسوله ...وجتري األيام .. مث قُتلت. أُسرت أم قرفة*** 
والذين آمنوا ، سعداء يكثرون حزب اهللا الغالب ، وآخرون ينضوون حتت لواء ابلـيس أشـقياء يف   

  وكانت... ظلمات حزبه املغلوب 
  ...املناورة احلادية عشرة

ب سرية جند يقال أا كانت يف احملرم سنة ست من اهلجرة بعث فيها حممد بن مسلمة فجاء بسيد با
  ..أهل اليمامة مثامة بن أثال وما ظهر يف أخذه وإسالمه من اآلثار

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ رمحه اهللا قال أخربنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخربنا 
إبراهيم هو ابن ملحان قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بـن أيب  أمحد بن 

سعيد أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول بعث رسول اهللا خيال قبل جند فجاءت برجل من بـين  
 حنيفة يقال له مثامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري املسجد فخرج إليه رسول
اهللا حىت كان بعد الغد فقال ما عندك يا مثامة فقال عندي ما قلت لك أن تنعم تنعم على شاكر وأن 
تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد املال فسل تعط منه ما شئت فقال رسول اهللا أطلقوا مثامة فانطلق إىل 

حممد رسول اهللا يا  خنل قريب من املسجد فاغتسل مث دخل املسجد فقال أشهد أن ال إله إال اهللا وأن
حممد واهللا ما كان على وجه األرض وجه أبغض إيل من وجهك وقد أصبح وجهك أحب الوجـوه  
كلها إيل واهللا ما كان دين أبغض إيل من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إيل واهللا ما كان مـن  

ا أريد العمرة فماذا بلد أبغض إيل من بلدك فأصبح بلدك أحب البالد كلها إيل وإن خيلك أخذتين وأن
ترى فيسره رسول اهللا وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل صبأت يا مثامـة قـال ال ولكـين    

  ..أسلمت مع رسول اهللا فواهللا ال يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حىت يأذن فيها رسول اهللا
ا عن الليث وأخرجه رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف ورواه مسلم عن قتيبة كالمه

  ،مسلم أيضا من حديث عبد احلميد بن جعفر عن سعيد املقربي هكذا
وخالفهما حممد بن إسحاق بن يسار عن املقربي يف كيفية أخذه وذكر أوال من قبل نفسه أن مثامة بن 

  ..أثال كان رسول مسيلمة إىل رسول اهللا فدعا اهللا أن ميكنه منه
أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن موسى ابن الفضل قاال حـدثنا أبـو   مث روى عن املقربي ما أخربنا 

العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا أمحد بن عبد اجلبار قال حدثنا يونس بن بكري عن ابن إسـحاق  
قال حدثين سعيد املقربي عن أيب هريرة قال كان إسالم مثامة بن أثال احلنفي أن رسول اهللا دعـا اهللا  

اهللا مبا عرض له أن ميكنه اهللا منه وكان عرض له وهو مشرك فأراد قتله فأقبـل  حني عرض لرسول 
مثامة معتمرا وهو على شركه حىت دخل املدينة فتحري فيها حىت أخذ فأيت به رسول اهللا وهو مشـرك  
فأمر به فربط إىل عمود من عمد املسجد فخرج عليه رسول اهللا فقال مالك يا مثام هل أمكـن اهللا  

قد كان ذلك يا حممد أن تقتل تقتل ذا دم وأن تعف تعف عن شاكر وإن تسـأل مـاال   منك فقال 
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فمضى رسول اهللا وتركه حىت إذا كان الغد مر به فقال مالك يا مثام فقال خريا يا حممـد إن  .. تعطه
  ..تقتل تقتل ذا دم وأن تعف تعف عن شاكر وإن تسأل ماال تعطه مث انصرف عنه رسول اهللا

فجعلنا املساكني نقول بيننا ما يصنع بدم مثامة واهللا ألكلة من جزور مسينة من فدائـه  قال أبو هريرة 
فلما كان الغد مر به رسول اهللا فقال مالك يا مثام فقال خريا يا حممد أن تقتل ، أحب إلينا من دم مثامة

  .امتقتل ذا دم وإن تعف تعف عن شاكر وإن تسأل ماال تعطه فقال رسول اهللا عفوت عنك يا مث
فخرج مثامة حىت أتى حائطا من حيطان املدينة فاغتسل به وتطهر وطهر ثيابه مث جاء رسول اهللا وهو 
جالس يف املسجد يف أصحابه فقال يا حممد واهللا لقد كنت وما وجه أبغض إيل من وجهك وال دين 

ك وال أبغض إيل من دينك وال بلد أبغض إيل من بلدك مث لقد أصبحت وما وجه أحب إيل من وجه
دين أحب إيل من دينك وال بلد أحب إيل من بلدك وإين أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممـدا عبـده   
ورسوله يا رسول اهللا إين كنت خرجت معمرا وأنا على دين قومي فيسرين يف عمريت فيسره رسول 

  .اهللا يف عمرته وعلمه فخرج معتمرا
اإلسالم قالوا صبأ مثامة فأغضبوه فقال إين واهللا ما فلما قدم مكة ومسعته قريش يتكلم بأمر حممد من 

صبوت ولكين أسلمت وصدقت حممدا وآمنت به وأمي الذي نفس مثامة بيده ال تأتيكم حبـة مـن   
اليمامة وكانت ريف مكة ما بقيت حىت يأذن فيها حممد وانصرف إىل بلده ومنع احلمـل إىل مكـة   

بأرحامهم أن يكتب إىل مثامة خيلى محل الطعـام   حىت جهدت قريش فكتبوا إىل رسول اهللا يسألونه
  ..ففعل رسول اهللا

وأخربنا أبو طاهر الفقيه قال أخربنا أبو حامد بن بالل قال حدثنا حممد بن حيىي قال حدثنا النفيلـي  
قال حدثنا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق قال فأخربين سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن 

  أمر رسول اهللا يعين مثامة فربط بعمود من عمد احلجرة ثالث ليال فذكر احلديث مبعناهأيب هريرة قال 
وهذه الرواية توهم أن يكون صدر احلديث يف رواية يونس بن بكري من قول حممد بن إسحاق عـن  
شيوخه ورواية الليث بن سعد ومن تابعه أصح يف كيفية أخذه والذي روى يف حديث حممـد بـن   

يب هريرة وغريه يف إرادة فدائه يدل على شهود أيب هريرة ذلك وأبو هريرة إمنا قدم إسحاق من قول أ
  .على النيب وهو خبيرب فيشبه أن يكون قصة مثامة فيما بني خيرب وفتح مكة واهللا أعلم

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال حدثنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل األدمي مبكة قال حدثنا إبراهيم بـن  
قال حدثنا حممد بن محيد الرازي قال حدثنا أبو مثيلة حيىي بن واصح قال حدثنا عبد املؤمن بن هاشم 

خالد احلنفي عن علباء بن أمحر عن عكرمة عن ابن عباس أن ابن أثال احلنفي ملا أتى به النيب وهـو  
امـة حـىت   أسري خلى سبيله فأسلم فلحق مبكة يعين مث رجع فحال بني أهل مكة وبني املرية من اليم

أكلت قريش العلهز فجاء أبو سفيان بن حرب إىل النيب فقال ألست تزعم أنك بعثت رمحة للعـاملني  



 ٦٨

ولقـد أخـذناهم   (قال بلى قال فقد قتلت اآلباء بالسيف واألبناء باجلوع فأنزل اهللا تبارك وتعـاىل  
  )..بالعذاب فما استكانوا لرم وما يتضرعون

... واإلسالم يزداد انتشارا، وشوكة جنده تقوى وتزداد صـالبة  وتعدو األيام وجتري الشهور،*** 
ويأيت عام الفتح األكرب بالعودة إىل مكة يسبقها دوي التهليل والتكبري ، والشكر هللا العلي الكبري على 

  ...ما أمد به من نصر مؤزر جيوش احلق والنور
أحشاؤهم غيظا، ويزج م إبليس لكن، ال تزال على ظهر األرض بقية من الناقمني احلاقدين حتترق 

  ..اللعني يف ظلمات الغي والغباء إال من أراد اهللا به خريا فأنقذه من خماليبه وأجناه من مكايده
  )٦(مناورات األشقياء لقتل خامت األنبياء

  أبو يوسف حممد زايد
  ...املناورة الثانية عشرة

  قال ابن كثري يف البداية والنهاية
أن فضالة بن عمري بن امللوح يعين الليثي أراد قتل النيب صلى اهللا عليه وسـلم  حدثين بعض أهل العلم 

.. نعم: أفضالة؟ قال: وهو يطوف بالبيت عام الفتح فلما دنا منه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قال ... كنت أذكر اهللا.. ال شيء: ماذا كنت حتدث به نفسك؟ قال: قال.... فضالة، يا رسول اهللا

مث وضع يده على صدره فسكن قلبه؛ فكان ... استغفر اهللا: النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قال فضحك
قـال فضـالة   .. واهللا ما رفع يده عن صدري حىت ما من خلق اهللا شيء أحب إيل منه: فضالة يقول

.... ال : فقـال .. هلـم اىل احلـديث  : فرجعت إىل أهلي فمررت بامرأة كنت أحتدث إليها فقالت
  ث فضالة يقولوانبع

  يأىب عليك اهللا واإلسالم* قالت هلم إىل احلديث فقلت ال 
  بالفتح يوم تكسر األصنام* أو ما رأيت حممدا وقبيله 

  والشرك يغشى وجهه أالظالم* لرأيت دين اهللا أضحى بينا 
وحفظه من شر اإلنس ... فسبحان من عصم عبده من مكر املاكرين وأجناه من غدر الغتدرين**** 

ن حىت بلغ رساالت ربه وترك أمته على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنـها إال هالـك   واجل
جماهـدون يف  ... وذلك من دفع الناس بعضهم ببعض ...ولن تعدم األرض هلكى إىل يوم الدين...

لفساد سبيل اهللا مههم إعالء كلمته ابتغاء ما عنده يواجهون حماربني يف سبيل الطاغوت بغيتهم زرع ا
  وكانت... يف األرض

  ...املناورة الثالثة عشرة
قال البيهقي أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وحممد ابن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس حممـد بـن    -

يعقوب ثنا العباس بن حممد بن بكري احلضرمي ثنا أبو ايوب بن جابر عن صدقة بن سعيد عن مصعب 
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ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني واهللا ما أخرجين إسـالم  بن شيبة عن أبيه قال خرجت مع رس
وال معرفة به ولكن أبيت أن تظهر هوازن على قريش فقلت وأنا واقف معه يا رسـول اهللا إين أرى  

... اللهم أهد شيبة : يا شيبة إنه ال يراها اال كافر ؛ فضرب يده يف صدري مث قال: فقال... خيال بلقا
قال فو اهللا مـا  ... اللهم أهد شيبة: مث ضرا الثالثة مث قال... اللهم أهد شيبة : فقالمث ضرا الثانية 

رفع يده عن صدري يف الثالثة حىت ما كان أحد من خلق اهللا أحب إىل منه مث ذكر احلديث يف التقاء 
هللا املشركني الناس وازام املسلمني ونداء العباس واستنصار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت هزم ا

..  
وقال البيهقي أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حممد أمحد عبد اهللا املزين ثنا يوسف بن موسـى ثنـا   -

هشام بن خالد ثنا الوليد بن مسلم حدثين عبد اهللا بن املبارك عن أيب بكر اهلذيل عن عكرمة موىل ابن 
 عليه وسلم يوم حنني قد عرى ذكـرت  عباس عن شيبة بن عثمان قال ملا رأيت رسول اهللا صلى اهللا

أىب وعمى وقتل على ومحزة إيامها فقلت اليوم أدرك ثأري من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال  
فذهبت ألجيئه عن ميينه فإذا بالعباس بن عبد املطلب قائم عليه درع بيضاء كأا فضة ينكشف عنها 

ه فإذا أنا بايب سفيان بن احلارث بن عبد املطلب العجاج فقلت عمه ولن خيذله قال مث جئته عن يسار
فقلت ابن عمه ولن خيذله قال مث جئته من خلفه فلم يبق إال أن أساوره سورة بالسيف إذ رفع شواظ 
من نار بيين وبينه كأنه برق فخفت أن ميحشين فوضعت يدي على بصري ومشـيت القهقـرى ؛   

قال ... اللهم اذهب عنه الشيطان.. شيب أدن مين يا: فالتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال
  ...يا شيب قاتل الكفار : فرفعت اليه بصري وهلو احب ايل من مسعي وبصري؛ فقال

وقال ابن اسحاق وقال شيبة بن عثمان بن ايب طلحة اخو بين عبد الدار قلت اليـوم أدرك ثـأري   -
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألقتله فأقبل وكان أبوه قد قتل يوم أحد اليوم أقتل حممدا قال فأدرت ب

  ....شيء حىت تغشى فؤادي فلم أطق ذاك وعلمت أنه ممنوع مين 
كان رسول اهللا ممنوعا من كل معتد أثيم ألن الباري عز وجل خاطبه بقوله احلق وهـو  ...أجل *** 

ك من ربك وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللّه يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَي؟ : احلق الإله إال هو
 رِينالْكَاف مي الْقَودهالَ ي اسِ إِنَّ اللّهالن نم كمصع٦٧: املائدة(؟ ي (  

  قال الطربي رمحه اهللا
لَيك من ربك وإِن لّم تفْعلْ فَما بلّغت رِسالَته يَأَيها الرسولُ بلّغْ مآ أُنزِلَ إِ{: القول يف تأويل قوله تعاىل

 رِينالْكَاف مي الْقَودهالَ ي اسِ إِنّ اللّهالن نم كمصعي اللّهو{..  
بإبالغ هؤالء اليهود والنصارى من أهل ، هذا أمر من اهللا تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم

ين قص اهللا تعاىل قصصهم يف هذه السورة وذكر فيها معايبهم وخبث أديام واجتراءهم الكتابني الذ
على رم وتوثبهم على أنبيائهم وتبديلهم كتابه وحتريفهم إياه ورداءة مطاعمهم ومآكلهم وسـائر  
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ـ ، ما أنزل عليه فيهم من معايبهم واإلزراء عليهم والتقصري م والتهجني هلم، املشركني غريهم ا وم
ما قام فيهم بـأمر  ، وأن ال يشعر نفسه حذرا منهم أن يصيبه يف نفسه مكروه، أمرهم به واهم عنه

فإن اهللا تعـاىل  ، وأن ال يتقى أحدا يف ذات اهللا، وال جزعا من كثرة عددهم وقلة عدد من معه، اهللا
ره أنه إن قصر وأعلمه تعاىل ذك. ودافع عنه مكروه كل من يتقي مكروهه، كافيه كلّ أحد من خلقه

فهو يف عظيم ما ، فهو يف تركه تبليغ ذلك وإن قلّ ما مل يبلغ منه، عن إبالغ شيء مما أنزل إليه إليهم
  .ركب بذلك من الذنب مبرتلته لو مل يبلغ من ترتيله شيئا

  :ذكر من قال ذلك. ومبا قلنا يف ذلك قال أهل التأويل
عـن ابـن   ، عن علي بن أيب طلحة، ثين معاوية: قال ،حدثنا عبد اهللا بن صاحل: قال، حدثين املثىن* 

) يا أيها الرسولُ بلّغْ ما أُنزِلَ إلَيك من ربك وإنْ لَم تفْعلْ فَما بلّغت رسـالَته (يف قوله تعاىل ، عباس
  .مل تبلغ رساليت، إن كتمت آية مما أنزل عليك من ربك: يعين
يا أيها الرسولُ بلّغْ ما أُنزِلَ : عن قتادة، حدثنا سعيد: قال، نا يزيدحدث: قال، حدثنا بشر بن معاذ* 

كبر نم كوأمـره  ، أخرب اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم أنه سيكفيه الناس ويعصمه منهم، االَية... إلَي
ُألبـدين عقـيب    واللّه«: لو احتجبت فقال: ذكر لنا أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قيل له. بالبالغ

مهتباحاسِ ما صللن«.  
عـن  ، عن رجـل ، حدثنا سفيان الثوري: قال، حدثنا عبد العزيز: قال، حدثين احلارث بن حممد*

كَيف أصنع؟ تجتمع علي ، إنما أنا واحد«: قال) بلّغْ ما أُنزِلَ إلَيك من ربك:(ملا نزلت: قال، جماهد
فرتلت »لناس : _)هرسالَت تلّغا بلْ فَمفْعت إنْ لَماالَية)... و.  

ملّـا  : قـال ، عن سعيد بن جبري، عن جعفر، عن ثعلبة، حدثنا جرير: قاال، حدثنا هناد وابن وكيع* 
سالَته واللّه يعصمك من يا أيها الرسولُ بلّغْ ما أُنزِلَ إلَيك من ربك وإنْ لَم تفْعلْ فَما بلّغت ر:(نزلت
  .»ال تحرسونِي إنّ ريب قَد عصمنِي«: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم)الناسِ 

: عن عبد اهللا بن شقيق، عن اجلريري، حدثنا ابن علَية: قاال، حدثين يعقوب بن إبراهيم وابن وكيع* 
واللّه يعصمك مـن  :( فلما نزلت، ناس من أصحابهأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يعتقبه 

  .»فإنّ اللّه قَد عصمنِي من الناسِ، يا أيها الناس الْحقُوا بِمالحقكُم« : خرج فقال)الناسِ 
كان النيب : قال، عن حممد بن كعب القرظي، عن عاصم بن حممد، حدثنا وكيع: قال، حدثنا هناد*

يا أيها الرسولُ بلّغْ ما أُنزِلَ إلَيك من ربك وإنْ :( فأنزل اهللا، ه وسلم يتحارسه أصحابهصلى اهللا علي
هسالَتر تلّغا بلْ فَمفْعت إىل آخرها) ... لَم.  

: قال، حدثنا احلارث بن عبيدة أبو قدامة اإليادي: قال، حدثنا مسلم بن إبراهيم: قال، حدثين املثىن* 
كان النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   : قالت، عن عائشة، عن عبد اهللا بن شقيق، سعيد اجلريري حدثنا
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فأخرج النيب صلى اهللا عليه وسـلم  : قالت) واللّه يعصمك من الناسِ:(حىت نزلت هذه اآلية، يحرس
  .»فإنّ اللّه قَد عصمنِي، أيها الناس انصرِفُوا«: فقال، رأسه من القبة

أن رسول اهللا صلى اهللا : عن القرظي، عن عاصم، حدثنا سفيان: قال، حدثنا عمرو بن عبد احلميد* 
  .)واللّه يعصمك من الناسِ: (عليه وسلم ما زال حيرس حىت أنزل اهللا

نزلت بسب أعـرايب  : فقال بعضهم، واختلف أهل التأويل يف السبب الذي من أجله نزلت هذه االَية
  :ذكر من قال ذلك. فكفاه اهللا إياه، م بقتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمكان ه

، عن حممد بن كعب القرظي وغريه، حدثنا أبو معشر: قال، حدثنا عبد العزيز: قال، حدثين احلارث* 
، فيقيل حتتها، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل مرتالً اختار له أصحابه شجرة ظليلة: قال
وسقط السيف ، فرعدت يد األعرايب. »اهللا«: من مينعك مين؟ قال: فاخترط سيفه مث قال، تاه أعرايبفأ

  .)واللّه يعصمك من الناسِ: ( فأنزل اهللا، وضرب برأسه الشجرة حىت انتثر دماغه: قال. منه
  :ذكر من قال ذلك. فأومن من ذلك، بل نزلت ألنه كان خياف قريشا: وقال آخرون

كان النيب صـلى اهللا  : قال، عن ابن جريج، ثين حجاج: قال، حدثنا احلسني: قال، حدثنا القاسم* 
» من شاَء فَلْيخذُلْنِي«: واللّه يعصمك من الناسِ استلقى مث قال: فلما نزلت، عليه وسلم يهاب قريشا

  .مرتني أو ثالثا
مـن  : قالت عائشة: قال، عن مسروق، عن عامر، عن أيب خالد، حدثنا وكيع: قال، حدثنا هناد* 

يـا أيهـا   «: مث قرأت. حدثك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب
 كزِلَ إلَيلّغْ ما أُنولُ بساآلية... الر.  

مـدا  من قال إن حم: قالت عائشة: قال، عن الشعيب، عن املغرية، حدثنا جرير: قال، حدثنا ابن محيد
يا أيها الرسولُ بلّغْ ما أُنـزِلَ  : قال اهللا، صلى اهللا عليه وسلم كتم فقد كذب وأعظم الفرية على اهللا

كبر نم كاآلية... إلَي.  
عـن  ، عن الشعيب، أخربنا داود بن أيب هند: قال، حدثنا ابن علية: قال، حدثين يعقوب بن إبراهيم

أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم كتم شيئا من كتـاب اهللا فقـد   من زعم : قال عائشة: قال، مسروق
  .اآلية... يا أيها الرسولُ بلّغْ ما أُنزِلَ إلَيك من ربك: واهللا يقول، أعظم على اهللا الفرية

، عن سعيد بن أيب هالل، ثين خالد: قال، ثين الليث: قال، حدثنا عبد اهللا بن صاحل: قال، حدثين املثىن
لقد : فسمعتها تقول، دخلت على عائشة يوما: قال، عن مسروق بن األجدع، د بن احلميمعن حمم

يا أيها الرسولُ بلّغْ ما أنزِلَ إلَيـك  : واهللا يقول، إن حممدا كتم شيئا من الوحي: أعظم الفرية من قال
كبر نم.  

وهو ما ، وأصله من عصام القربة، الوك بسوءمينعك من أن ين: واللّه يعصمك من الناسِ: ويعين بقوله
  :ومنه قول الشاعر، توكأ به من سري وخيط
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  سيعصمكْم إنْ كانَ في الناسِ عاصم***وقُلْت علَيكُم مالكا إنّ مالكا
للرشد من حاد إن اهللا ال يوفق : فإنه يعين) إنّ اللّه الَ يهدي القَوم الكافرِين:(وأما قوله. مينعكم: يعين

ومل ينته إىل أمر اهللا وطاعتـه  ، عن سبيل احلق وجار عن قصد السبيل وجحد ما جئته به من عند اهللا
  .فيما فرض عليه وأوجبه
  وقال ابن كثري رمحه اهللا

وآمراً له بإبالغ مجيع ما ، يقول تعاىل خماطباً عبده ورسوله حممداً صلى اهللا عليه وسلم باسم الرسالة
قال البخـاري عنـد   ، وقام به أمت القيام، وقد امتثل عليه أفضل الصالة والسالم ذلك، به أرسله اهللا

عن ، عن الشعيب عن مسروق، حدثنا سفيان عن إمساعيل، حدثنا حممد بن يوسف: تفسري هذه اآلية
ل اهللا يقو، من حدثك أن حممداً كتم شيئاً مما أنزل اهللا عليه فقد كذب: قالت، عائشة رضي اهللا عنها

هكذا رواه هاهنا خمتصراً وقد أخرجه يف مواضع ، اآلية} يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك{
والترمذي والنسائي يف كتاب التفسري مـن  ، وكذا رواه مسلم يف كتايب اإلميان، من صحيحه مطوالً

صحيحني ويف ال، عنها رضي اهللا عنها، عن مسروق بن األجدع، سننهما من طرق عن عامر الشعيب
لو كان حممداً صلى اهللا عليه وسلم كامتاً شيئاً من القرآن لكتم هـذه اآليـة   : عنها أيضاً أا قالت

  .}وختفي يف نفسك ما اهللا مبديه وختشى الناس واهللا أحق أن ختشاه{
حدثنا عباد عن هارون ، حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا أمحد بن منصور الرمادي: وقال ابن أيب حامت

إن ناساً يأتونا فيخربوننا أن عندكم : فجاء رجل فقال له، كنا عند ابن عباس: عن أبيه قال، نترةبن ع
يـا  {: أمل تعلم أن اهللا تعاىل قال: شيئاً مل يبده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للناس فقال ابن عباس

 عليه وسلم سـوداء يف  واهللا ما ورثنا رسول اهللا صلى اهللا} أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك
وهكذا يف صحيح البخاري من رواية أيب جحيفة وهـب بـن عبـد اهللا    ، وهذا إسناد جيد، بيضاء

هل عندكم شيء من الوحي مما ليس يف القرآن : قلت لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه: السوائي قال
، يف القرآن وما يف هذه الصحيفةإال فهماً يعطيه اهللا رجالً ، ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة: ؟ فقال

  .وأن ال يقتل مسلم بكافر، وفكاك األسري، العقل: وما يف هذه الصحيفة ؟ قال: قلت
وقد شهدت لـه  ، من اهللا الرسالة وعلى الرسول البالغ وعلينا التسليم: قال الزهري: وقال البخاري

وقد ، افل يف خطبته يوم حجة الوداعواستنطقهم بذلك يف أعظم احمل، أمته بإبالغ الرسالة وأداء األمانة
كما ثبت يف صحيح مسلم عن جابر بـن عبـد اهللا أن   ، كان هناك من أصحابه حنو من أربعني ألفاً

فمـا أنـتم   ، أيها الناس إنكم مسؤولون عين«رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف خطبته يومئذ 
يرفع أصبعه إىل السماء وينكسـها   فجعل، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت: قالوا» قائلون ؟

، حدثنا فضيل يعين ابن غزوان، حدثنا ابن منري: قال اإلمام أمحد. ؟» اللهم هل بلغت«إليهم ويقول 
يـا أيهـا   «. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع: قال، عن ابن عباس، عن عكرمة
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أي شهر هذا ؟ : قال، بلد حرام: هذا ؟ قالوا أي بلد: قال، يوم حرام: قالوا»الناس، أي يوم هذا ؟ 
يف ، فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هـذا «: قال، شهر حرام: قالوا

» اللهم هل بلغت ؟«مث رفع أصبعه إىل السماء فقال ، مث أعادها مراراً» يف شهركم هذا، بلدكم هذا
ال : أال فليبلغ الشاهد الغائـب «مث قال ، ىل ربه عز وجلواهللا لوصية إ: يقول ابن عباس: قال. مراراً

عن حيىي ، وقد روى البخاري عن علي بن املديين» ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض
  .عن فضيل بن غزوان به حنوه، بن سعيد

بلغت  فما، يعين وإن مل تؤد إىل الناس ما أرسلتك به} وإن مل تفعل فما بلغت رسالته{: وقوله تعاىل
وإن مل {أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عبـاس  ، رسالته

قـال ابـن أيب   ، يعين إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك مل تبلغ رسالته} تفعل فما بلغت رسالته
يا أيها {لت ملا نز: عن جماهد قال، حدثنا سفيان عن رجل، حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا أيب: حامت

كيف أصنع وأنا وحدي جيتمعون علي ؟ فرتلت ، يا رب: قال} الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
  .ورواه ابن جرير من طريق سفيان وهو الثوري به} وإن مل تفعل فما بلغت رسالته{

أي بلغ أنت رساليت وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك علـى  } واهللا يعصمك من الناس{: وقوله تعاىل
وقد كان الـنيب  ، فال ختف وال حتزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك، ائك ومظفرك مأعد

: حدثنا حيىي قال، حدثنا يزيد: كما قال اإلمام أمحد، صلى اهللا عليه وسلم قبل نزول هذه اآلية حيرس
صلى مسعت عبد اهللا بن عامر بن ربيعة حيدث أن عائشة رضي اهللا عنها كانت حتدث أن رسول اهللا 

ليت رجالً «فقلت ما شأنك يا رسول اهللا ؟ قال : اهللا عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إىل جنبه قالت
مـن  «فقال ، إذ مسعت صوت السالح، فبينا أنا على ذلك: قالت» صاحلاً من أصحايب حيرسين الليلة

. جئت ألحرسك يـا رسـول اهللا  : قال» ما جاء بك ؟«: فقال. أنا سعد بن مالك: فقال» هذا ؟
أخرجاه يف الصحيحني من طريق حيىي ، فسمعت غطيط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نومه:قالت

سهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة مقدمه املدينة يعين : ويف لفظ، بن سعيد األنصاري به
  .وكان ذلك يف سنة ثنتني منها، على أثر هجرته بعد دخوله بعائشة رضي اهللا عنها

، حدثنا مسلم بـن إبـراهيم  ، نزيل مصر، حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري: وقال ابن أيب حامت -
كـان  : عن عائشة قالت، عن عبد اهللا بن شقيق، حدثنا احلارث بن عبيد يعين أبا قدامة عن اجلريري

النيب فأخرج : قالت} واهللا يعصمك من الناس{النيب صلى اهللا عليه وسلم حيرس حىت نزلت هذه اآلية 
وهكذا » يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمين اهللا عز وجل«صلى اهللا عليه وسلم رأسه من القبة وقال 

مث ، كالمها عن مسلم بن إبراهيم به، وعن نصر بن علي اجلهضمي، رواه الترمذي عن عبد بن محيد
ن إبراهيم وهكذا رواه ابن جرير واحلاكم يف مستدركه من طريق مسلم ب، وهذا حديث غريب: قال
وكذا رواه سعيد بن منصور عن احلارث بن عبيد أيب ، ومل خيرجاه، صحيح اإلسناد: قال احلاكم، به
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وقد روى بعضهم هـذا  : مث قال الترمذي، عن عائشة به، عن عبد اهللا بن شقيق، قدامة عن اجلريري
ومل ، هذه اآليـة كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيرس حىت نزلت : قال، عن اجلريري عن ابن شقيق

، وابن مردويه من طريق وهيب، هكذا رواه ابن جرير من طريق إمساعيل بن علية: قلت. يذكر عائشة
وقد روى هذا مرسال عن سعيد بن جبري وحممد ، كالمها عن اجلريري عن عبد اهللا بن شقيق مرسالً

حدثنا سليمان بـن  : قالمث ، رواه ابن مردويه، والربيع بن أنس، روامها ابن جرير، بن كعب القرظي
حدثنا الفضل بن املختار ، حدثنا خالد بن عبد السالم الصديف، حدثنا أمحد بن رشدين املصري، أمحد

كنا حنرس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عصمة بن مالك اخلظمي قال، عن عبد اهللا بن موهب
حدثنا محد بن ، سليمان بن أمحدحدثنا ، فترك احلرس} واهللا يعصمك من الناس{حىت نزلت . بالليل

  ،حدثنا كردوس بن حممد الواسطي، حممد بن محد أبو نصر الكاتب البغدادي
كـان  : قال، عن أيب سعيد اخلدري، حدثنا يعلى بن عبد الرمحن عن فضيل بن مرزوق عن عطية-

صمك مـن  واهللا يع{فلما نزلت هذه اآلية ، العباس عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيمن حيرسه
  .ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلرس} الناس

حدثنا حممد بن مفضل بن إبراهيم ، حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد، حدثنا علي بن أيب حامد املديين-
مسعت أبا الزبري املكي حيدث : حدثنا أيب قال، حدثنا حممد بن معاوية بن عمار، حدثنا أيب، األشعري

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج بعث معه أبو طالب مـن  : قال ،عن جابر بن عبد اهللا
يا عم إن اهللا قد عصمين ال «فقال ، فذهب ليبعث معه} واهللا يعصمك من الناس{يكلؤه حىت نزلت 

وهـذا احلـديث   ، فإن هذه اآلية مدنية، وهذا حديث غريب وفيه نكارة» حاجة يل إىل من تبعث
، حدثنا أبو كريب، حدثنا حممد بن حيىي، حدثنا حممد بن أمحد بن إبراهيم: لمث قا، يقتضي أا مكية

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال، عن عكرمة عن ابن عباس، حدثنا عبد احلميد احلماين عن النضر
وسلم حيرس فكان أبو طالب يرسل إليه كل يوم رجاالً من بين هاشم حيرسونه حىت نزلت عليه هذه 

أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته واهللا يعصمك مـن  يا {اآلية 
، »إن اهللا قد عصمين من اجلن واإلنـس «: فقال، فأراد عمه أن يرسل معه من حيرسه: قال} الناس

  ،عن أيب كريب به، ورواه الطرباين عن يعقوب بن غيالن العماين
  ،واهللا أعلم، ذه اآلية مدنية بل هي من أواخر ما نزل اوالصحيح أن ه، وهذا أيضاً حديث غريب
مع شدة ، حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها، ومن عصمة اهللا لرسوله

مبا خيلقه اهللا من األسباب العظيمة بقدرته وحكمتـه  ، ونصب احملاربة له ليالً واراً، العداوة والبغضة
وخلق اهللا يف ، بتداء الرسالة بعمه أيب طالب إذ كان رئيساً مطاعاً كبرياً يف قريشفصانه يف ا، العظيمة

ولو كان أسلم الجترأ عليـه كفارهـا   ، قلبه حمبة طبيعية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال شرعية
فلما مات عمـه أبـو   ، ولكن ملا كان بينه وبينهم قدر مشترك يف الكفر هابوه واحترموه، وكبارها
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مث قيض اهللا له األنصار فبايعوه على اإلسالم وعلى أن يتحول ، نال منه املشركون أذي يسرياً، بطال
وكلما هم أحد من املشـركني  ، منعوه من األمحر واألسود، فلما صار إليها، إىل دارهم وهي املدينة

وأنـزل  ، نهمكما كاده اليهود بالسحر فحماه اهللا م، ورد كيده عليه، وأهل الكتاب بسوء كاده اهللا
أعلمه اهللا به ومحاه ، وملا مسه اليهود يف ذراع تلك الشاة خبيرب، عليه سوريت املعوذتني دواء لذلك الداء

  :فمن ذلك ماذكره املفسرون عند هذه اآلية الكرمية، وهلذا أشباه كثرية جداً يطول ذكرها، منه
ا أبو معشر عن حممد بن كعـب  حدثن، حدثنا عبد العزيز، حدثنا احلارث: فقال أبو جعفر بن جرير

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل مرتالً اختار له أصحابه شـجرة  : قالوا، وغريه، القرظي
» اهللا عـز وجـل  « من مينعك مين ؟ فقـال  : مث قال، فأتاه أعرايب فاخترط سيفه، ظليلة فيقيل حتتها

فـأنزل اهللا عـز   ، حىت انتثر دماغه وضرب برأسه الشجرة، فرعدت يد األعرايب وسقط السيف منه
حدثنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن حيىي بـن  : وقال ابن أيب حامت. }واهللا يعصمك من الناس{: وجل

حدثين زيد بن أسلم عن جابر بن عبد ، حدثنا موسى بن عبيدة، حدثنا زيد بن احلباب، سعيد القطان
، نزل ذات الرقاع بأعلى خنـل ، يه وسلم بين أمنارملا غزا رسول اهللا صلى اهللا عل: قال، اهللا األنصاري

، ألقتلن حممداً: فقال غورث بن احلارث من بين النجار، فبينا هو جالس على رأس بئر قد دىل رجليه
. فأتـاه : قـال ، قتلته به، فإذا أعطانيه، أعطين سيفك: أقول له: كيف تقتله ؟ قال: فقال له أصحابه

فقـال  ، فرعدت يده حىت سقط السيف من يده، فأعطاه إياه، أعطين سيفك أشيمه، يا حممد: فقال
يـا أيهـا   {: فأنزل اهللا عز وجـل ، »حال اهللا بينك وبني ما تريد«رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وهـذا  } الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته واهللا يعصمك من الناس
  .ورث بن احلارث مشهورة يف الصحيحوقصة غ، حديث غريب من هذا الوجه

حدثنا حممـد بـن عبـد    ، حدثنا أبو عمرو بن أمحد بن حممد بن إبراهيم: وقال أبو بكر بن مردويه
: قال، عن أيب هريرة، عن أيب سلمة، حدثنا محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو، حدثنا آدم، الوهاب

، فيرتل حتتـها ، كنا له أعظم شجرة وأظلهاكنا إذا صحبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر تر
يا حممد من مينعك مـين ؟  : فقال، فجاء رجل فأخذه، فرتل ذات يوم حتت شجرة وعلق سيفه فيها

: فأنزل اهللا عز وجـل ، فوضعه» اهللا مينعين منك ضع السيف« فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عـن  ، ان يف صحيحه عن عبد اهللا بن حممدوكذا رواه أبو حامت بن حب} واهللا يعصمك من الناس{

  .عن محاد بن سلمة به، عن املؤمل بن إمساعيل، إسحاق بن إبراهيم
مسعـت  ، يعين اجلشمي، مسعت أبا إسرائيل، حدثنا شعبة، حدثنا حممد بن جعفر: وقال اإلمام أمحد

يه وسلم ورأى مسعت النيب صلى اهللا عل: قال، جعدة هو ابن خالد بن الصمة اجلشمي رضي اهللا عنه
، لو كان هذا يف غري هذا«فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يومىء إىل بطنه بيده ويقول ، رجالً مسيناً

فقال له النيب ، هذا أراد أن يقتلك: فقيل، وأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم برجل: قال» لكان خرياً لك
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إن اهللا ال يهدي القوم {وقوله . »علي مل ترع ولو أردت ذلك مل يسلطك اهللا«: صلى اهللا عليه وسلم
لـيس  {: كما قال تعـاىل ، أي بلغ أنت واهللا هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء} الكافرين

  .}فإمنا عليك البالغ وعلينا احلساب{وقال } عليك هداهم ولكن اهللا يهدي من يشاء
  وقال القرطيب رمحه اهللا

إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته واهللا يعصمك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل {: قوله تعاىل
  }من الناس إن اهللا ال يهدي القوم الكافرين

معناه أظهر التبليغ؛ ألنه كان يف أول : قيل". يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك: "قوله تعاىل
. اهللا أنه يعصمه من النـاس اإلسالم خيفيه خوفا من املشركني، مث أمر بإظهاره يف هذه اآلية، وأعلمه 

يا أيهـا  : "ال نعبد اهللا سرا؛ ويف ذلك نزلت: وكان عمر رضى اهللا عنه أول من أظهر إسالمه وقال
إن النيب : فدلت اآلية على رد قول من قال] ٦٤: األنفال" [النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني

بطالنه، وهم الرافضة، ودلت على أنه صلى  صلى اهللا عليه وسلم كتم شيئا من أمر الدين تقية، وعلى
اهللا عليه وسلم مل يسر إىل أحد شيئا من أمر الدين؛ ألن املعىن بلغ مجيع ما أنزل إليك ظاهرا، ولـوال  

بلغ ما أنزل إليك من : وقيل. فائدة" وإن مل تفعل فما بلغت رسالته: "هذا ما كان يف قوله عز وجل
وقيل غري هذا، والصحيح القول بـالعموم؛  . رضي اهللا عنهاربك يف أمر زينب بنت جحش األسدية 

املعىن بلغ مجيع ما أنزل إليك من ربك، فإن كتمت شيئا منه فما بلغت رسالته؛ وهذا : قال ابن عباس
تأديب للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وتأديب حلملة العلم من أمته أال يكتموا شيئا من أمر شريعته، وقد 

مر نبيه أنه ال يكتم شيئا من وحيه؛ ويف صحيح مسلم من مسروق عن عائشة أا علم اهللا تعاىل من أ
: من حدثك أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب؛ واهللا تعاىل يقول: قالت

وقبح اهللا الروافض حيث " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته"
  .إنه صلى اهللا عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى إليه كان بالناس حاجة إليه: قالوا

فيه دليل على نبوته؛ ألن اهللا عز وجل أخرب أنه معصوم، ومن " واهللا يعصمك من الناس: "قوله تعاىل
وسبب نزول هذه اآلية . ضمن اُهللا سبحانه له العصمة فال جيوز أن يكون قد ترك شيئا مما أمره اهللا به

النيب صلى اهللا عليه وسلم كان نازال حتت شجرة فجاء أعرايب فاخترط سيفه وقال للنيب صلى اهللا  أن
اهللا؛ فذعرت يد األعرايب وسقط السيف من يده؛ وضرب برأسه : من مينعك مين؟ فقال: عليه وسلم

يت وقد رو: وذكره القاضي عياض يف كتاب الشفاء قال. الشجرة حىت انتثر دماغه؛ ذكره املهدوي
هذه القصة يف الصحيح، وأن غورث بن احلارث صاحب القصة، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم عفا 

وقد تقدم الكالم يف هذا املعـىن يف هـذه   . جئتكم من عند خري الناس: عنه؛ فرجع إىل قومه وقال
صـحيح   ويف.... مستوىف، ] ١١: املائدة" [إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم: "السورة عند قوله

غزونا مع وسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة قبل جند فأدركنـا  : مسلم عن جابر بن عبد اهللا قال
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رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف واد كثري العضاه فرتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت شجرة 
قال فقال رسول اهللا وتفرق الناس يف الوادي يستظلون بالشجر، : فعلق سيفه بغصن من أغصاا، قال

إن رجال أتاين وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلـم  : (صلى اهللا عليه وسلم
من : مث قال يف الثانية... قلت اهللا -قال  -من مينعك مين؟ : أشعر إال والسيف مصلتا يف يده فقال يل

الس مث مل يعرض له رسول اهللا صلى قال فشام السيف فها هو ذا ج... قلت اهللا -قال  -مينعك مين؟
ملا بعثين اهللا برسالته ضقت ا ذرعا : (وقال ابن عباس قال النيب صلى اهللا عليه وسلم.. اهللا عليه وسلم

وكان أبو طالب يرسل كل يوم مع رسول اهللا ) وعرفت أن من الناس من يكذبين فأنزل اهللا هذه اآلية
فقال الـنيب  " واهللا يعصمك من الناس: "حيرسونه حىت نزلصلى اهللا عليه وسلم رجاال من بين هاشم 

  ].يا عماه إن اهللا قد عصمين من اجلن واإلنس فال احتاج إىل من حيرسين: [صلى اهللا عليه وسلم
وهذا يقتضي أن ذلك كان مبكة، وأن اآلية مكية وليس كذلك، وقد تقدم أن هذه السـورة  : قلت

سهر : ية مدنية ما رواه مسلم يف الصحيح عن عائشة قالتمدنية بإمجاع؛ ومما يدل على أن هذه اآل
ليت رجال صاحلا من أصـحايب حيرسـين   : [رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقدمة املدينة ليلة فقال

سعد بن أيب وقـاص  : ؟ قال] من هذا: [فبينا حنن كذلك مسعنا خشخشة سالح؛ فقال: قالت] الليلة
وقع يف نفسي خوف على رسول اهللا : ؟ فقال] ما جاء بك: [وسلمفقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ويف غـري  . صلى اهللا عليه وسلم فجئت أحرسه؛ فدعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مث نـام  
سعد وحذيفة : ؟ فقالوا] من هذا: [فبينما حنن كذلك مسعت صوت السالح؛ فقال: الصحيح قالت

م حىت مسعت غطيطه ونزلت هذه اآلية؛ فأخرج رسـول اهللا  جئنا حنرسك؛ فنام صلى اهللا عليه وسل
  ].انصرفوا أيها الناس فقد عصمين اهللا: [صلى اهللا عليه وسلم رأسه من قبة آدم وقال

على التوحيـد؛ قـال   " رسالته: "وأبو عمرو وأهل الكوفة. على اجلميع" رسالته: "وقرأ أهل املدينة
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يرتل عليه الوحي والقراءتان حسنتان واجلمع أبني؛ أل: النحاس

شيئا فشيئا مث يبينه، واإلفراد يدل على الكثرة؛ فهي كاملصدر واملصدر يف أكثر الكالم ال جيمـع وال  
إن اهللا ال ]. "٣٤: إبـراهيم " [وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها: "يثىن لداللته على نوعه بلفظه كقوله

ما على "نظريه . أبلغ أنت فأما اهلداية فإلينا: وقيل. أي ال يرشدهم وقد تقدم" ينيهدي القوم الكافر
  .واهللا أعلم] ٩٩:املائدة" [الرسول إال البالغ

يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ هم قـوم أن  {: وقال رمحه اهللا عند تفسري قوله تعاىل
  ).١١املائدة (} ا اهللا وعلى اهللا فليتوكل املؤمنونيبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقو

نزلت بسبب فعل األعرايب يف غزوة ذات الرقاع حني اخترط سيف النيب صلى اهللا عليـه  : قال مجاعة
أن النيب صلى اهللا عليه : ويف البخاري". النساء"من يعصمك مين يا حممد؟ كما تقدم يف : وسلم وقال

وذكر الواقدي وابن . الس عند النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يعاقبهوسلم دعا الناس فاجتمعوا وهو ج
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ويف البخاري يف غـزوة  . وذكر قوم أنه ضرب برأسه يف ساق شجرة حىت مات. أيب حامت أنه أسلم
بالغني منقوطة مفتوحة وسكون الواو بعدها راء وثاء (ذات الرقاع أن اسم الرجل غورث بن احلارث 

وذكر أبو حامت حممد بن إدريس الرازي، وأبو عبد اهللا . غني، واألول أصحوقد ضم بعضهم ال) مثلثة
وذكـر حممـد بـن    . حممد بن عمر الواقدي أن امسه دعثور بن احلارث، وذكر أنه أسلم كما تقدم

وذكر بعضهم أن قصة عمرو بن جحاش يف . إسحاق أن امسه عمرو بن جحاش وهو أخو بين النضري
نزلت يف قوم من اليهود جاءهم النيب صلى : وقال قتادة وجماهد وغريمها .واهللا أعلم. غري هذه القصة

وقد ترتل : قال القشريي. اهللا عليه وسلم يستعينهم يف دية فهموا بقتله صلى اهللا عليه وسلم اهللا منهم
. أي بالسـوء " أن يبسطوا إليكم أيـديهم . "اآلية يف قصة مث يرتل ذكرها مرة أخرى الدكار ما سبق

  .أي منعهم" يهم عنكمفكف أيد"
  وقال السعدي رمحه اهللا

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته واهللا يعصمك :(قوله تعاىل
  ).من الناس إن اهللا ال يهدي القوم الكافرين

غ ملا أنزل اهللا التبلي: هذا أمر من اهللا لرسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، بأعظم األوامر وأجلها، وهو
ويدخل يف هذا، كل أمر تلقته األمة عنه صلى اهللا عليه وسلم، من العقائد، واألعمال، واألقوال، . إليه

فبلغ صلى اهللا عليه وسلم أكمل تبليغ، ودعا، وأنذر، وبشـر،  . واألحكام الشرعية، واملطالب اإلهلية
. وبلغ، بقوله، وفعله، وكتبه، ورسله. ينيويسر، وعلم اجلهال األميني، حىت صاروا من العلماء الربان

فلم يبق خري إال دل أمته عليه، وال شر إال حذرها عنه، وشهد له بالتبليغ أفاضل األمة، من الصحابة، 
" مل تبلغ ما أنزل إليك من ربك : أي" وإن مل تفعل . " فمن بعدهم من أئمة الدين، ورجال املسلمني

هذه محاية وعصمة من اهللا، " واهللا يعصمك من الناس . " أمره  فما امتثلت: أي" فما بلغت رسالته 
لرسوله من الناس، وأنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ، وال يثنيك عنه خـوف مـن   
املخلوقني فإن نواصيهم بيد اهللا، وقد تكفل بعصمتك، فأنت إمنا عليك البالغ املبني، فمن اهتـدى،  

ذين ال قصد هلم إال اتباع أهوائهم فإن اهللا ال يهديهم، وال يوفقهم للخـري،  وأما الكافرون ال. فلنفسه
  .بسبب كفرهم 

  وقال ابن عطية رمحه اهللا
واهللا (وقال عبد اهللا بن شقيق كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعقبه أصحابه حيرسونه فلما نزلت 

وقال حممد بن ... م فإن اهللا قد عصمينيا أيها الناس احلقوا مبالحقك: خرج فقال) يعصمك من الناس
بسبب األعرايب الذي اخترط سيف النيب صـلى اهللا  ) واهللا يعصمك من الناس(كعب القرظي نزلت 
هو غورث بن احلـارث والقصـة يف غـزوة ذات    : قال القاضي أبو حممد... عليه وسلم ليقتله به

يهاب قريشا فلما نزلت هذه اآلية إىل  وقال ابن جريج كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم... الرقاع
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) يعصـمك (مرتني أو ثالثا و ... من شاء فليخذلين: استلقى وقال) واهللا يعصمك من الناس: (قوله
فقلـت  (ومنه قول الشاعر ).. يعصمين من املاء(ومنه قوله تعاىل .. معناه حيفظك وجيعل عليك وقاية

وهذه العصمة اليت يف اآلية هي مـن  ).. عاصم عليكم مالكا إن مالكا سيعصمكم إن كان يف الناس
املخاوف اليت ميكن أن توقف عن شيء من التبليغ كالقتل واألسر واألذى يف اجلسم وحنوه وأما أقوال 

إما على اخلصوص فيمن ) ال يهدي القوم الكافرين(_وقوله تعاىل ... الكفار وحنوها فليست يف اآلية
عموم على أن ال هداية يف الكفر وال يهدي اهللا الكافر يف سـبل  سبق يف علم أنه ال يؤمن وإما على ال

  ..كفره
)ينداهالش عا منبولَ فَاكْتسا الرنعباتو لَتا أَنزا بِمنا آمنبر(  

  كان الفراغ من مجعه وتأليفه
  ١٤٢٧صفر اخلري  ١١يوم 

  .أبو يوسف حممد زايد
=====================  

  مولد حضارة مولد نيب
  

  سناء الشاذيل: الكاتب
تتغىن دعوات بشرية شتى حبضاراا، وتزعم أا األصلح للمجتمعات، وأن عليها أخذها كنمـوذج  

  .طُبق وقطفت مثاره يف كل حني ويف كل لون
غري أن مثة ما ينفي ذلك االدعاء، خلروج فئة أخرى من جلدة تلك احلضارة تنفـي وتفنـد تلـك    

كحاجز حصني ضد ما مسوه حضارة، وضد ما يطلق عليه تقدم أوتطور، مل يؤد إال األكذوبة، وتقف 
وصدرت األمراض والتشـوهات  ، إىل مزيد من دمار واحندار يف حضارات مل تفرق بني اخلري والشر

بدعوى حضارية املنهج واهلدف والسلوك، مـا أدى إىل  ، والشذوذ واألمراض النفسية واالنتحارات
ة حبملة قوية تدعو إىل العودة إىل األخالق والتنقيب عنها يف أمهات الكتب، وأخذ قيام جمموعات عد

  .ما يفيد من املاضي واحلاضر، بغية إنقاذ البقية الباقية من بشرية خاضت احلضارة بشكل خاطئ
 غري أن املهمة شاقة لتعدد تلك االجتاهات اليت تستقي منها احلضارة معينها ومنقذها، فال ديانتها بقت
على حاهلا لتستقي منها ما ينقذها وال كذلك اجلنوح لإلحلاد والعلمانية والرأمساليـة واالشـتراكية   
والوجودية، مكنها من أن تسترد به عافيتها، ما يضطرها إىل إضفاء املزيد من املصطلحات والقوانني، 

يفرض عليها تقدمي فكلما فشلت يف مشروع جلأت آلخر، إذ ترى أنه غري صاحل لزمان ما وفئة ما، ما 
  .مشروع آخر
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وال تطوير ومل تنتقل ملشـروع آخـر كمـا    ، لكن مثة حضارة مل يطرأ عليها تغيري على مر العصور
احلضارات األخرى وإن كان القائمون عليها قد أخفقوا يف نواح شىت، وهو ما سبب تـأخر هـذه   

  .لضعيف والقوي يف بنائهااحلضارة ال اندثارها، وهلا مسة بارزة إذ يشارك الكبري والصغري وا
فلقد ولدت مع والدة أعظم نيب حممد صلى اهللا عليه ... كما أا ليس هلا وقت حمدد متوت به وتنتهي

يف األخذ بيد ذلك اإلنسان الكـرمي علـى اهللا حنـو التقـدم      -ال كغريها  -وسلم، وقد أسهمت 
تدمر كل شيء يف طريقها،  واالزدهار، وحفظت حقوقه، ومل تفرض عليه حضارة حيوانية شهوانية

بني ، بني الروح واجلسد، بل مازجت بني الفطرة والسلوك، ومل تكلفه فوق ما يطيق حىت يف العبادة
  .بني التفاؤل والتشاؤم، األمل واألمل

حضارة ولدت مبولد نبيهـا  . إا والدة تشهد مع كل يوم حضارة ثابتة يف قوانينها مرنة يف اجتاهاا
ل العجب أن البعض يتخذ يوماً واحداً حيتفل فيه مبولد هذا النيب على رغم أنـه  والذي أعجب له ك

مـع  ، مع دعوة هللا صداها يف كل مكـان ، مع بكاء طفل مسلم للتو خرج للدنيا، يولد فينا كل يوم
مع أذكار وتسابيح خترج من ، مع أذان صدع يف أرجاء الدنيا، مجاعات حضرت صلواا يف كل حني

مع أناس قاموا باتباع السنة على الوجه الصحيح، ومع أنـاس  ، واألحجار،  واألشجارأفواه العصافري
  .لوا من أخالق النيب حاملني رسالته بأخالقهم اليت ميز اهللا أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم

مع كل هذا وغريه يبقى من الظلم أن حيتفل مبولده بأشكاله املختلفة اليت ال ختلو من مزامري ومـديح  
  .مبالغ فيه وطبول وغناء

انه لظلم حقاً أن ختتزل والدته وهو املولود فينا كل يوم يف يوم واحد مل تقم به خري القرون، وكلنـا  
يعلم قصة بداية أول احتفال مبولده على أيدي املذاهب الباطنية، انه حقاً ظلم حلضارة نبوية حتمـل  

نها أضاء قصور كسرى يف الشام، ما يدلنا على نيب رأت أمه وكأن نورا خرج م... أرقى معاين التقدم
أنه ال ميكن أن تتصور إال ذلك النور الذي أوصل اإلسالم والسالم واألمان واألخالق اىل البشـرية  

  .مجعاء
  صحيفة احلياة اللندنية

====================  
  مولد أمة.. ميالد نيب 

  
  عبدالستار إبراهيم اهلييت. د: الكاتب

ت التاريخ الغابرة، وعلى ثرى البقعة املباركة اليت اختارها اهللا لتكون مثابـة للنـاس   يف فترة من فترا
وأمنا، ويف ظل أجواء مليئة باجلهل والظلم، وحتكم الغين بالفقري، وسيطرة القوي على الضعيف كان 
 العامل كله يرقب والدة جديدة تنتشل األمة من وهدا، وتطيح بالظلم والطغيان لتضـع األمـور يف  
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نصاا وتعيد لإلنسانية كرامتها وترتفع بالبشرية من حياة الذل والضياع متطلعة ا إىل حياة العـزة  
  .واد

وسط هذه األجواء امللبدة بغيوم اجلهل والشرك والوثنية كانت الوالدة املرتقبة، فانتبهت مكة علـى  
ة الوادعة على أنغام الترحـاب  إيقاع صوت احلق ينطلق من بني أزقتها، وأفاقت تلك املدينة املقدس

بالوليد اليتيم الذي مل يكن خيطر ببال أحد أنه سيكون منقذا ألمة ومؤسسا حلضارة ومعلما للبشرية 
  .وقائدا لركب اإلميان والتوحيد

إنه يف صبيحة الثاين عشر من ربيع األول كان العامل على موعد مع العلم والفضيلة واحلضارة الـيت  
لت بامليالد امليمون لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وقت كانت فيه البشـرية  انطوت مجيعها فتمث

بأمس احلاجة إىل تصحيح األفكار وبناء العقائد وبرجمة الرؤى والتوجهات، حبيث أصبح ذلك امليالد 
عالمة مضيئة يف التاريخ اإلنساين ليس للمسلمني فحسب وإمنا لإلنسانية مجعاء على اختالف مللـها  

  :دد حنلها، ويؤكد هذا املعىن ما أشار إليه أحد الشعراء املسيحيني بقولهوتع
  أحممد واد بعض صفاته
  جمدت يف تعليمك األديانا

  بعث اجلهاد لدن بعثت وجردت
  أسياف صحبك تفتح البلدانا

  ورفعت ذكر اهللا يف أمية
  وثنية ونفحتها اإلميانا

  مرحا ألمي يعلم سفره
  نبغاء يعرب حكمة وبيانا
  إين مسيحي أحب حممدا

  وأراه يف فلك العال عنوانا
مل يكن ميالد حممد بن عبد اهللا العريب القرشي حدثا تارخييا عابرا مير عليه املؤرخون مرورا وإمنا مثّل 
من خالل نبوته ورسالته أبرز دعوات اإلصالح والتربية يف دنيا البشرية على اإلطالق، فقد اسـتطاع  

ب مصدر إشعاع فكري وثقايف وحضاري، قدمت األمة من خالله للعـامل  أن جيعل من جزيرة العر
صياغة روحية ومادية محلت بني طياا معامل البعد الرسايل لدعوة اإلسالم عقيدة وشـريعة ومنـهج   

أن يتبوأ قمة اهلرم ليكون على رأس املصلحني الذين » صلى اهللا عليه وسلم«حياة، حيث متكن حممد 
  :توجيه البشرية حنو الفضيلة والرشاد، ويف هذا يقول أمري الشعراء أمحد شوقي كان هلم أثر بارز يف

  املصلحون أصابع مجعت يدا
  هي أنت بل أنت اليد العصماء
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الفضل الكبري يف ترسيخ » صلى اهللا عليه وسلم«ففي ميدان اإلصالح العقائدي والفكري كان حملمد 
هللا تعاىل ونبذ الشرك والوثنية واإلطاحة بعبادة األصـنام   معامل عقيدة التوحيد اليت تعين إفراد العبودية

  :لتخليص الفكر البشري من سفاهات العقائد الباطلة والترفع به عن عبادة البشر أو احلجر
  بك يا ابن عبد اهللا قامت مسحة

  للحق من ملل اهلدى غراء
  بنيت على التوحيد وهو حقيقة

  نادى ا سقراط واحلكماء
الباع الطويل يف بناء » صلى اهللا عليه وسلم«ح االقتصادي واالجتماعي كان حملمد ويف ميدان اإلصال

نظرية اقتصادية ترعى الفقراء وتم بشؤوم وحتافظ على حقوقهم من أن يتعدى عليها املتنفـذون  
وأصحاب رؤوس األموال، كما كان له الفضل الكبري يف حتقيق العدالة واملساواة بعيدا عن التمـايز  

  :قي أو التفاوت االجتماعيالطب
  جاءت فوحدت الزكاة سبيله
  حىت التقى الكرماء والبخالء

  أنصفت أهل الفقر من أهل الغىن
  فالكل يف حق احلياة سواء

  فلو أن إنسانا ختير ملّة
  ما اختار إال دينك الفقراء

مة مل يستطع العامل فلها منط آخر وصيغة متقد» صلى اهللا عليه وسلم«أما السياسة والقيادة عند حممد 
الذي يعيش اليوم أوج حضارته وقمة تقدمه احلضاري أن يصل إىل ذلك النهج السوي مـن حيـث   
الوضوح يف الطرح والصدق يف التعامل واألمانة يف العهود والعدل يف احلكم، فمزج بذلك السياسة 

القدماء وآمال املفكـرين   باألخالق والقيادة بالرمحة واالمارة باملساواة، فتحقق بذلك حلم الفالسفة
  :احلكماء

  والدين يسر واخلالفة بيعة
  واألمر شورى واحلقوق قضاء
  وإذا أخذت العهد أو أعطيته

  فجميع عهدك ذمة ووفاء
  وإذا رمحت فأنت أم أو أب
  هذان يف الدنيا مها الرمحاء
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وبىن جمداً وعزاً قواعد حضارة عربية إسالمية، » حممد النيب والرسول«وعلى أساس هذه الثوابت شيد 
وعلماً ال يزال العامل ينهل منه ويفيد من طروحاته ويرجع إليه عند اشـتداد األزمـات واحـتالك    
اخلطوب، فاملصدر رباين إهلي، والصياغة حممدية نبوية، وآلية التطبيق عربية إسالمية عاش العـامل يف  

م، فال ظلم وال طغيان، وال انتهاك ضالهلا ردحا طويال من الزمن ينعم باألمن واألمان واخلري والسال
وال عدوان، اجلميع حتت مظلة القانون سواسية، فكلكم آلدم وآدم من تراب، فال ميزة لعريب علـى  
أعجمي إال بالتقوى، وال فرق بني مسلم أو يهودي أو نصراين من حيث احلقوق والواجبات، فلهم 

إنه قد أهلك من كان قبلكم : آذاين، ويقولمن آذى ذميا فقد : مالنا وعليهم ما علينا، وحممد يقول
أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد وأمي اهللا لـو أن  
فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها، القوي فيكم ضعيف حىت آخذ احلق منه، والضعيف فـيكم  

ل وصياغة قانونية لدولة العدل والتسـامح  برنامج عم» حممد«قوي حىت آخذ احلق له، وهكذا قدم 
واملساواة قبل أن يعرف العامل بوادر النهضة احلديثة وقبل أن تربز طالئع الثورة الفرنسية اليت يفخـر  
الغرب ا وبطروحاا حىت كان ميالد حممد صلى اهللا عليه وسلم ميالد أمة بكاملها شادت حضارة 

  .علم واملعرفةوأقامت دولة ونشرت يف ربوع العامل ال
إذا كانت هذه هي املعاين السامية اليت قدمها حممد للعامل كافة وللعرب واملسلمني خاصة، فإن األمة 
اليوم مطالبة بربجمتها على أرض الواقع وتقدميها كحلول ناجعة للخالص من حالة الضياع والتشرذم 

واالجتماعية وإذا كان العامة من أبناء الذي آلت إليه أحواهلا يف كافة ااالت السياسية واالقتصادية 
األمة ملتزمني بالكثري من هذه املفاهيم واملعاين الكبرية يف عالقام الدينية واألخالقية، فإن خاصـتها  
من املثقفني والسياسيني وأصحاب القرار حيتاجون إىل مراجعة حثيثة ألنفسهم وخلطوام ولقرارام 

لذي خلفه حممد بن عبد اهللا هلذه األمة ولتحظى باملكانة السامية اليت لتأيت متفقة مع اإلرث احلضاري ا
حظي ا أسالفنا يوم سادوا العامل وقدموا له أفضل برامج احلياة سياسيا واقتصاديا واجتماعيـا، وإىل  
أن يتحقق ذلك فإن أويل األمر يف هذه األمة وعلماءها ومثقفيها مطالبون جبهد كبري وسعي حثيـث  

قام مع اهللا أوال ومع شعوم ثانيا عن طريق احلوار اهلادف البناء واملرونة يف الطـرح  لتصحيح عال
والتعامل واملشاركة احلقيقية لشعوم يف آماهلم وآالمهم ليكونوا جزءا من األمة وليس يف أبراج عالية 

  .بعيدة عنها
  صحيفة الشرق القطرية

=========================  
  ية واالستهزاء؟من أَوىل بالسخر

  
٢١/١٢/١٤٢٦  
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  مروة مسيح السيد ـ القاهرة
بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على أفضل خلق اهللا سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله 

  ..وبعد
دون علم به وال مبا جاء به،  -صلى اهللا عليه وسلم  -هالين كثرياً سخرية هؤالء احلاقدين على النيب 

دهم وجهلهم؛ بل وعدم علمهم بكتام وما به من غرائب، والعجائب اليت لو قرأها فظهر بذلك حق
ميكـي  (اإلنسان دون علمه أن هذه نصوص بالكتاب الذي يدعون أنه مقدس لظنها من حكايات 

  .أو من القصص اخلرافية اليت حتكى للصغار قبل نومهم) ماوس
  .ليستيقظ القوم من غفلتهم) املقدس(وهنا أحببت أن أنقل للقارئ بعضاً من فقرات كتام 

  طري ميشي على أربعة أرجل؟؟
  ].٢٠ :١١:٢٠ :Lv".[ وكل دبيب الطري املاشي على أربع فهو مكروه لكم"

فالطيور يف هذا الكتاب أصبحت هلا أربعه أرجل متشي ) الكتاب املقدس(هذا من اإلعجاز العلمي بـ
  !!!عليهم

  !!األرنب اتر
"لكنه ال يشق ظلفا فهو جنس لكم واألرنب ألنه جيتر] "Lv:٦ :١١:٦.[  

  !إال يف الكتاب املقدس؟. وهل جتتر األرانب
  )!!الرب(حيوانات هلا أعني من اخللف جتلس جبوار عرش 

وقدام العرش حبر زجاج شبه البلور ويف وسط العرش وحول العرش أربعة ]:  ٨-٦: ٤رؤيا [ جاء يف 
واحليوان األول شبه أسد، واحليوان الثاين شـبه عجـل،   . ن وراءحيوانات مملوءة عيوناً من قدام وم

  ".واحليوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان واحليوان الرابع شبه نسر طائر
أربعة حيوانات لكل منهم عيون من األمام واخللف، بـل واحليـوان    -أخي القارئ  -فتخيل معي 

خري نسر، وكل هذه احليوانات جتلس أمـام  األول أسد، واآلخر عجل، والثالث له وجه إنسان، واأل
  .تعاىل اهللا عن إفك النصارى علواً كبرياً!!.... عرش اهللا تبارك وتعاىل
  !سلق األطفال وأكلهم

ما بِك؟ : سألَها: [اإلصحاح السادس الفقرة الثامنة والعشرون وما بعدها: جاء يف سفر امللوك الثاين
فطَبخنا ابين وأكلْناه، وقُلت هلا ٢٩.  ابنك فنأْكُلَه، وغدا نأْكُلُ ابينهايت: قالَت يل هذه املرأةُ: فأجابت

  ]هايت إبنك لنأكُلَه فأخفَته: يف اليومِ الثَّاين
  !.باهللا هذا كالم مقدس؟

  !سالمات
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سلم ]: " ١٩: ٤[ يف رسالته الثانية إىل صديقه تيموثاوس ) مؤسس النصرانية احلقيقي(يقول بولس 
وأما تروفيمس فتركته يف ميليتس . اراستس بقي يف كورنثوس. ى فرسكا واكيال وبيت انيسيفورسعل

  ".يسلم عليك افبولس وبوديس ولينس وكالفدية واالخوة مجيعا. بادر أن جتيء قبل الشتاء. مريضاً
حينما أرسل إليك ارتيماس أو تيخيكس بادر أن تـأيت  ]: "١٢: ٣يت [ويقول بولس لصديقه تيطس 

  ".يل إىل نيكوبوليس ألين عزمت أن أشيت هناكإ
ودعوى أحد للحضور يف املكان الذي سيشيت فيه بولس ... هل أصبح السالم على فرسكا و: ونسأل

  !!وحي من عند اهللا يتعبد بتالوته؟؟
  !!مناجاة

ملـاذا  . فرجع موسى إىل الرب وقال يا سيد ملاذا أسأت إىل هذا الشعب]: [٢٢: ٥[ سفر اخلروج 
  ].وأنت مل ختلّص شعبك. فإنه منذ دخلت إىل فرعون ألتكلم بامسك أساء إىل هذا الشعب. سلتينأر

تهم واختار موسى قَومه سبعني رجالً لِّميقَاتنا فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ قَالَ رب لَو شئْت أَهلَكْ: "وعندنا
لهأَت ايإِيلُ ون قَبـاء  مشن تي مدهتاء وشن تا ملُّ بِهضت كتنتإِالَّ ف يا إِنْ هناء مفَهلَ السا فَعا بِمكُن

رِينافالْغ ريخ أَنتا ونمحارا ولَن را فَاغْفنيلو ١٥٥: األعراف" (أَنت.(  
  ].اذا ختتفي يف أزمنة الضيق؟ملاذا تقف بعيداً؟ مل: يا رب]: [١: ١٠[ ويف مزمور 

واْ بِي وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبواْ لي ولْيؤمن: (وعندنا
  )١٨٦: البقرة) (لَعلَّهم يرشدونَ

اه ويكْشف السوَء ويجعلُكُم خلَفَاء الْأَرضِ أَإِلَه مع اللَّه قَليالً ما أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دع: (وعندنا
  )٦٢: النمل) (تذَكَّرونَ
ال يشمت يب الذين هم أعدائي باطالً استيقظ وانتبه إىل .. يا رب إىل مىت تنتظر]: "١٧: ٣٥[ مزمور 
  ".حكمي 
و الْحي الْقَيوم الَ تأْخذُه سنةٌ والَ نوم لَّه ما في السماوات وما فـي اَألرضِ  اللّه الَ إِلَه إِالَّ ه: (وعندنا

بِما  من علْمه إِالَّ من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِالَّ بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم والَ يحيطُونَ بِشيٍء
يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هودؤالَ يو ضاَألرو اتاومالس هيسكُر عساء و٢٥٥: البقرة) (ش(  

تذلُّ قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاء وترتِع الْملْك ممن تشاء وتعز من تشاء و: (وعندنا
يرٍء قَديكُلِّ ش لَىع كإِن ريالْخ كداء بِيشن ت٢٦: آل عمران) (م(  

كالم جنسي فاضح خيدش حياء العاهرات فضالً عن الغافالت املؤمنات، ويف ) الكتاب املقدس(ويف 
د محاقة حوار بني األشجار، وحرب النجوم، وحرب املاعز واخلرفان، وفيه محار ر) الكتاب املقدس(

ويسـلط  ... وميشي عرياناً طول النهار... وفيه اإلله ينوح ويولول. النيب، وفيه خروف بسبعة قرون
وخيسر املصارعة أمـام  ... ويكذب على إخوته... عليه الشيطان أربعني يوما يسرح به كيف يشاء
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... ويصـفق ... ويصفر للـذباب ... وينسى... ويسيء... وينام... ويتعب.. ويسكر... يعقوب
ويصف نفسه باخلروف واللبـؤة والعثـة   ... وحيزن... وخيرج الدخان من أنفه... ويندم... وخياف

  .تعاىل اهللا عما يقول الضالون علواً كبرياً.........والفرخة والدبة
إن وجدت ثكلى فقدت وحيدها وترملت لتوها تستطيع أن تضحكها بأن حتكي هلا طرفاً مما : ومجلة

  .يف الكتاب املقدس
  !!وبعد هذا يسخرون من احلبيب؟؟

عن كَثريٍ قَد يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثرياً مما كُنتم تخفُونَ من الْكتابِ ويعفُو (
بِنيم ابتكو ورن اللّه ناءكُم م١٥: املائدة) (ج.(  

  :تعليق التحرير
على  -تبارك وتعاىل  -نسخر أبداً من كتاب مقدس، ولكننا نؤكد أن الكتاب الذي أنزله اهللا  حنن ال

ليس أبداً وال يليق أن يكون الكتاب املتداول بينـهم، والـذي    –عليهما السالم  -موسى وعيسى 
ت جاءت مقتطفات منه يف هذا املقال، بل هو من كتابة الذاكرة، وفيه مغالطات كثرية جداً ومقـاال 

بشرية، وبعض أصول للقصص والروايات اليت قرأها أو مسعها مؤلفو وكاتبو الكتاب ممن قبلهم ممـا  
  .الذي أنزل على موسى وعيسى –تبارك وتعاىل  –عرفوه من كتاب اهللا 

===================================  
  نيب اإلسالم هل هناك من يغار عليك؟

  
  هـ٢٤/١٢/١٤٢٦نشرت جريدة الوطن 

  هل هناك من يغار عليك؟: اإلسالمنيب 
  *حممد علي اهلريف

أصبح املسلمون اليوم كاأليتام على مأدبة اللئام، الكل يسخر منهم، الكل يتجرأ علـيهم، ديـارهم   
  .مستباحة، ودماؤهم مباحة، وثروام منهوبة، وإرادم مسلوبة

كنه تعداه إىل السخرية بدينهم ولو اقتصر األمر عند هذا احلد هلان ـ على سوئه الذي ال حيتمل ـ ل  
  .ونبيهم ومعتقدام

هذا االستهزاء ليس وليد اليوم ـ وأنا أحتدث عن عصرنا احلاضر ـ فقد كان له سوابق كثرية مرت   
كلها بسالم ـ إال من احتجاجات ضعيفة من هنا وهناك ـ وملا رأى هؤالء املسـتهزئون هـوان     

وا العقاب، بل أمنوا حىت العتاب فمضوا إىل أبعد من ذلك املسلمني وضعفهم متادوا يف غيهم ألم أمن
الدمناركية ومنذ حوايل ثالثة " جيالندر بوستر"النروجيية ومثلها صحيفة " مغازينات"صحيفة . بكثري
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أشهر تقريباً ومها تنشران صورا كاريكاتورية تسخر بالرسول عليه الصالة والسالم كما تتحدثان عنه 
  .تليق حىت بأهون الناس فضالً عن األنبياء عامة وأفضلهم عند اهللا خاصةبصورة مشوهة وسيئة ال 

هاتان الصحيفتان اختذتا احلرية الصحفية مطية ملا تقومان به، وهذه احلرية ـ كما يدعون ـ متاحة   
" الريـاض "للغربيني عامة وهي جزء من ثقافتهم وسلوكهم ـ هكذا يقولون ـ وقد نقلت صحيفة   

لكتاب يف الدمنارك بعد أن اعترف بكل اإلساءات اليت وجهت للرسول قوله عن نقال عن أحد كبار ا
لون من ألوان األدب وهو متقبل يف اتمعات الغربيـة فالرسـومات النقديـة    "هذه اإلساءات إا 

الكاريكاتورية والكلمات الساخرة اليت تتناول شىت املواضيع وكافة الفئات واألفكار هي عبارة عـن  
إذن وكما قال فإن ". هادفة وذكية أيضاً وإن هذا مقبول ومتعارف عليه يف العامل بأسره نقد وسخرية

  .السخرية بالرسول عمل هادف وذكي، وهو أيضاً أمر متعارف ومألوف يف العامل أيضاً
هذه األقوال اليت يرددها البعض مليئة باألكاذيب فدعوى احلرية ال جتعل البعض يستهزئ باملقدسات 

صحاب األديان األخرى فاجلمعية العامة لألمم املتحدة رفضت مبدأ تشويه األديان وطالبت الدينية أل
م مبناهضة تشويه األديان ودعت إىل احلوار بني األديان ١١/١١/٢٠٠٤يف جلستها العامة املنعقدة يف 

  .بدالً من اإلساءة إليها
على األمم الضعيفة ملاذا ال يعد هذا الكاتب وبعيداً عن األمم املتحدة وقراراا اليت ال تطبق غالباً إال 

وسواه ـ وهم كثر ـ انتقاد بعض مزاعم اليهود من احلريات الصحفية؟ ملاذا يكون احلديث عـن    
احملرقة اليهودية وبيان التهويل الذي يقال عنها أمراً حمرماً؟ ملاذا يكون احلديث عن السامية املزعومـة  

أيضاً؟ بل إن هذه الدول اليت تبيح السخرية برسولنا الكرمي بدعوى  لليهود ـ بصورة ناقدة أمراً حمرماً 
احلفاظ على احلريات العامة تعاقب وجترم من ينتقد الصهاينة بدعوى اإلساءة للسامية، وهذا النقـد  
مهما كانت درجته فهو ال يصل بأي حال إىل درجة اإلساءة للرسول الكرمي فلماذا تغيب احلرية هنا 

ه احلرية اليت تتشدق ا حكومتا الدمنارك والنرويج هل تسمحان ا لو أن أحداً جمد وتظهر هناك؟ هذ
اإلرهاب وشجع عليه بدعوى احلرية؟ ملاذا حياكم أبو محزة املصري وهو مل يقم بأي عمل إرهايب بل 
اكتفى ـ كما يقول قاضيه ـ بالتشجيع على اإلرهاب؟ ملاذا ال تترك له احلرية ليقول ما يشاء مـا    
دامت هذه احلرية يقبلها العامل كله؟ أعتقد أن املسألة ليست كما يزعمون بل إن حقيقة املسـألة أن  
هؤالء حاقدون على اإلسالم وحكومام تشجعهم على هذه األعمال الدنيئة، وفوق هذا وذاك فإن 

مل  ضعف املسلمني وضعف حكومام يشجع هؤالء وسواهم على االستمرار يف هذه البذاءات ألم
  .يشاهدوا موقفاً قوياً يردعهم ويوقفهم عند حدودهم

العامل اإلسالمي وهيئاته كلها كانت مواقفها ضعيفة وخمجلة أيضا، فمنظمة املؤمتر اإلسالمي وعلـى  
لسان رئيسها الدكتور إحسان أوغلي اكتفت باالستنكار وطالبت العاملني املسيحي واليهودي بإعالن 

أما أمني عام جممع الفقه اإلسـالمي يف جـدة فقـد اكتفـى     . ضيةموقفهما بصراحة من هذه الق
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باالستهجان واالستغراب مما فعلته تلك الصحف، ودعا احلكومة الدمناركية إىل وجوب تدارك األمر 
هـذا  "حفاظاً على التعاون مع الدول العربية، أما األمانة العامة لس التعاون اخلليجي فقد أدانـت  

ـ جمرد خدش وال شيء أكثر من هذا !! كما نقول ـ خيدش مشاعر املسلمني ألنه ـ" العمل املشني
  .ـ ودعت األمانة األسرة الدولية إىل وضع حد هلذه املمارسات املشينة

استنكرت وأدانت وشجبت، وهي ذا استنفدت كـل طاقاـا    -بارك اهللا فيها  -إذن منظماتنا 
ا الكرمي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ، فالذي فعلته   املخزونة، خاصة وأن اإلنسان املستهدف هو رسولن

مل أمسع شيئا عن ردة الفعل العربيـة عـدا أن وزارة   !. يتناسب مع مكانته يف نفوس املسلمني كلهم
ألا  -عقابا هلا  -نقلت سفريا يف الدمنارك  -وحبسب بعض الصحف املصرية  -اخلارجية املصرية 

  . صلى اهللا عليه وسلم إزاء تلك الصحف السيئةتبنت مسألة الدفاع عن الرسول الكرمي
الواضح أن املنظمات اإلسالمية كلها مل تتنب موقفا مشرفا يعترب احلد األدىن من واجباا جتـاه كـل   
مسلم وجتاه الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، هذا التخاذل هو الذي شجع وسوف يشجع مـن  

 عليه وسلم ألن هؤالء يشاهدون اهلوان اإلسالمي والعريب يتمادى يف اإلساءة للرسول الكرمي صلى اهللا
  .يف أسوأ حاالته، ومن يهن يسهل اهلوان عليه

ال ألوم كثريا أولئك الذين يسيئون للمسلمني بكل الصور ابتداء من احـتالل أراضـيهم وانتـهاء    
اللوم كله على بالسخرية من مقدسام ألن كل هؤالء حاقدون على املسلمني ومقدسام لكنين أضع 

البلدان اإلسالمية والعربية واملنظمات اإلسالمية كلها، كما أضع اللوم بعد ذلك على كل مسلم على 
  .وجه األرض

كان من واجب احلكومات اإلسالمية ومنها العربية أال تكتفي بالشجب فقد مللنا هذه اللغة الـيت ال  
الدولتني، أو على أقل تقدير أن توقـف كـل   تفيد بشيء، كان األجدر ا أن تقطع عالقاا اتني 

عالقاا التجارية معهما ألن هذه هي اللغة الوحيدة اليت حيترمها هؤالء، أما ما عداها فال قيمة له على 
  .اإلطالق

ومع أنين أكره الصهاينة وأفعاهلم إال أن هؤالء جيربون اآلخرين على احترامهم ألم جادون وعمليون 
كانت صغرية، ليت احلكومات اإلسالمية تنظر إليهم كيف يعملون عنـدما   يف كل قضاياهم مهما

يسيء إىل معتقدام، السفري الصهيوين يف السـويد حطـم    -مهما كان  -يعتقدون أن هناك عمال 
عمال فنيا يف متحف ألنه ميجد فلسطني، هل جيرؤ سفري عريب على القيام مبثل هذا العمل؟ احلكومـة  

نيا ضد الرئيس اإليراين ألنه حتدث عن احملرقة اليهودية مبا ال يعجبـهم فلمـاذا   الصهيونية أقامت الد
تسكت احلكومات اإلسالمية عن إهانة نبيهم ومعتقدام؟ ملاذا ال يكونون مثل الصهاينة؟ هل نبيهم 
ال يستحق منهم أي عمل جاد؟، من العار أن نطالب حكومات املسلمني بأن تكون مثل الصـهاينة  

  ولكن ماذا نفعل وحنن نشاهد كل هذا اهلوان الذي يقودوننا إليه؟وحكومتهم 
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وإذا كانت تلك احلكومات قد اكتفت بالشجب واالستنكار فما هو دور املسلمني؟ أعتقد أن أقـل  
شيء هو أن يقاطع كل مسلم أي منتج هلاتني الدولتني، وهناك بدائل كثرية لكل منتج دمنـاركي أو  

ك بدائل فكرامة رسولنا تستحق منا أن نقدم هلا أرواحنا فضال عن بعض نروجيي وحىت لو مل يكن هنا
املنتوجات اليت ال متثل لنا شيئا يذكر، وعلى الغرف التجارية يف العامل اإلسالمي كله أن يكون هلـا  
موقف مشرف يف هذا الشأن أقله التعريف باملنتجات اليت تصدرها هاتان الدولتان وكذلك تشـجيع  

  .طعتهما مهما كانت النتائجالتجار على مقا
إن التهاون يف الشيء القليل سيقود حتما إىل التهاون فيما هو أكرب منه بكثري، والشواهد واضـحة،  

  .أمامنا ضاعت بعض بالدنا، واستهزئ برسولنا وديننا والقادم أسوأ إن مل يتحرك كل منا وبقوة
، وأعتقـد أن  )اهللا ألغلنب أنا ورسـلي كتب : (ومع كل هذا الظالم فإنين أعتقد جازما بقوله تعاىل

  .اإلسالم سينتصر ال حمالة بنا أو بغرينا ألن دين اهللا سيبقى عاليا ال حمالة
وما زلت متفائال أن يتحرك املسلمون جبدية إليقاف هذا املسلسل البذيء هـم وحكومـام ألن   

  .سكوم يعين أن مسلسل اهلوان لن يقف عند حد ويومها سيضيع اجلميع
  ادميي وكاتب سعوديأك*

=======================  
  نيب اإلسالم

  
  مجال احلسيين أبوفرحة. د: الكاتب

  يف حديث كتب الربامهة والزرادشتية والصابئة
-"مايكل هارت" كان على البشرية عظيما حىت إن  –صلى اهللا عليه وسلم  -ال شك أن أثر حممد 

على رأس املائة اخلالدين يف تاريخ البشرية من  –لم صلى اهللا عليه وس -قد وضعه  –الكاتب املسيحي
 -حيث تأثريهم يف التاريخ بصرف النظرعن كون هذا التأثري إجيابيا أو سلبيا؛ ومن مثة فشخص مثله 

ال يكفي التبشري العام به يف كتب األنبياء إن كان صادقًا، كمـا ال يكفـي    –صلى اهللا عليه وسلم 
كما ( اذبا، بل البد من تسميته، وتفصيل صفته، حىت يعرفه أهل الكتاب التحذير العام منه إن كان ك

بل حىت يعرفه العامل أمجع ما دام أعلن إنه حيمل رسالة جلميـع  . .  ١٤٦: البقرة ) يعرفون أبناءهم 
  .٣٣:١٤: كورنثوس ١" وما دام اهللا ليس إله تشويش"العامل وجنح يف بثها بني مجيع شعوبه، 

 SAMA" الساما فيـدا "مكتوب بلفظه يف ) أمحد ( عل فاسم الرسول العريب وهو ما حدث بالف
VIDA أمحد "إن : من كتب الربامهة؛ فقد ورد يف الفقرات من السادسة إىل الثامنة من اجلزء الثاين

  ".تلقى الشريعة من ربه، وهي مملوءة من احلكمة، وقد قبس منه النور كما يقبس من الشمس
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صلى  Z" زند أفستا"اليت اشتهرت باسم الكتب اوسية جند يف كتاب وكذلك يف كتب زرادشت 
نبوءة عن رسول يوصف بأنه رمحة للعاملني،  STAصلى اهللا عليه وسلم  ND AVاهللا عليه وسلم 

ويدعو إىل إله واحد مل يكن له كفوا أحد، وال " أبو هلب"ويتصدى له عدو يسمى بالفارسية القدمية 
صاحب، وال صاحبة، وال أب، وال أم، وال ولد، وال مسكن، وال جسد، وال ضريع، وال قريع، وال 

  .شكل، وال لون، وال رائحة، وال أول، وال آخر
رمحـة  (واضحة؛ فهو الذى وصفه القرآن بأنه  –صلى اهللا عليه وسلم  -واإلشارة هنا إىل الرسول 

منة تلك املعاين املشار إليها يف متض" الصمد"وهو الذي نزلت عليه سورة . .  ١٠٧:األنبياء ) للعلمني
  ".املسد"البشارة، وكان من أعدى أعدائه عمه أبو هلب الذي نزلت فيه سورة 

إن أمة زرادشت حني ينبذون دينهم يتضعضعون، وينهض رجـل يف  : ويف الكتب الزرادشتية كذلك
و كعبة إبراهيم، بالد العرب يهزم أتباعه فارس، وخيضع الفرس املتكربين، وحينئذ يولون وجوههم حن

اليت ستكون قد تطهرت من األصنام، ويومئذ يصبحون وهم أتباع للنيب رمحة للعاملني وسادة لفارس 
  .وإن نبيهم ليكونن فصيحا يتحدث باملعجزات.....

يف " الكـرته ربـه  "ونبوءة خالفة العرب مللوك الفرس قد وردت كذلك يف كتاب الصابئة املقـدس  
أي تايل " : سيهولدايو"ذكر يف نفس هذا الكتاب أن ملك العرب املسمى الكتاب الثامن عشر؛ كما 

وهو ما كان بالفعل بالنسبة لرسولنا " ازدجر"األنبياء أو خامتهم، سيخرج يف زمن ملك للفرس يسمى 
  .هذا قيل من كثري ال يتسع املقام إال للتمثيل له –صلى اهللا عليه وسلم  -

ويقول الذين كفروا لست مرسالً قل كفى باهللا شهيدا : ( الكرمي فصدق اهللا العظيم القائل يف كتابه
  . ٤٣الرعد) بيين وبينكم ومن عنده علم الكتاب 

  مجال احلسيين أبوفرحة. د
  أستاذ الدراسات اإلسالمية املساعد جبامعة طيبة باملدينة املنورة

gamalabufa  صلى اهللا عليه وسلمha@yahoo.com  
======================  

  ...حنري دون حنرك يا رسول اهللا 
١٧/١٢/١٤٢٦  

  إبراهيم بن صاحل الدحيم
رمساً كاريكاترييـاً  ) ١٢(هـ ٢٦/٨/١٤٢٦الدمنركية يوم الثالثاء ) جالندز بوسنت(شرت صحيفة 

بل كان ذلك بأعظم ... برئيس دولة.. جبنرال.. هل كان ذلك مبسؤول كبري! مبن يا ترى؟.. ساخر
صور آمثةٌ وقحـةٌ  . بإمام النبيني وقائد الغر احملجلني صلى اهللا عليه وسلمرجل وطأت قدماه الثرى، 

وقاحة الكفر وأهلة، أظهروا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف إحدى هذه الرسومات عليه عمامة تشـبه  
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" أَال سـاَء مـا يـزِرونَ   " –جمرم حرب  –وكأم يريدون أن يقولوا إنه !! قنبلة ملفوفة حول رأسه
  ).٣١من اآلية: اماألنع(

) مـا جزينـت  (تأيت جريدة  -إمعاناً يف العداء  –مث يف هذه األيام ويف يوم عيد األضحى بالتحديد 
النروجيية لتنكأ اجلراح وتشن الغارة من جديد، فتعيد نشر الرسوم الوقحة الـيت نشـرت يف الـة    

  ).٥٣:الذاريات(" أَتواصوا بِه بلْ هم قَوم طَاغُونَ! "الدمنركية قبل
باهللا ماذا يبقى يف احلياة من لذة يوم ينال من مقام حممد صلى اهللا عليه وسلم مث ال ينتصر له وال يذاد 

هل نغمض أعيننا، ونصم آذاننا، .. ماذا نقول جتاه هذا العداء السافر، والتهكم املكشوف. عن حياضه
والذي كرم حممداً وأعلـى  . ب عرق ينبضال يكون ذلك ما دام يف القل.. ال وريب.. ونطبق أفواهنا

أال . مكانته لبطن األرض أحب إلينا من ظاهرها إن عجزنا أن ننطق باحلق وندافع عن رسول احلـق 
جفت أقالم وشلت سواعد امتنعت عن تسطري أحرف تذود ا عن حوضه صلى اهللا عليـه وسـلم   

  .وتدافع عن حرمته
  .فداءفإن أيب ووالده وعرضي لعرض حممد منكم 

وحنن إذ ندافع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنمي بذلك ديننا وعقيدتنا، ونؤكد شيئاً من حبنا 
  ..لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ورفَعنـا لَـك   "إن مقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رفيع برفعة اهللا له، لن ينال الشانئ منه شيئاً 
ككْر٤:الشرح" (ذ.(  
نعم لقـد  . ال أذكر إال ذكرت معي، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممد رسول اهللا: اهدقال جم

رفع اهللا ذكر نبينا صلى اهللا عليه وسلم رغم أنوف احلاقدين واجلاحدين، فهاهم املسلمون يصـوتون  
  .بامسه على مآذم يف كل مكان

مـن  : احلج" (إِنَّ اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنوا" واهللا تعاىل قد توىل الدفاع عن نبيه صلى اهللا عليه وسلم
، وأخرب أنه )٦٧من اآلية: املائدة" (واللَّه يعصمك من الناسِ"، وأعلن عصمته له من الناس )٣٨اآلية

قال . ن غريهم، سواء كانوا من قريش أو م)٩٥:احلجر" (إِنا كَفَيناك الْمستهزِئني"سيكفيه املستهزئني 
: يف مواضع أخرى أنه كفاه غريهم كقوله يف أهـل الكتـاب   –اهللا  –وذكر : الشنقيطي رمحه اهللا

"اللَّه ميكَهكْفي١٣٧من اآلية: البقرة" (فَس(وقال ،" :هدبع بِكَاف اللَّه سأَلَي) "٣٦من اآليـة : الزمر .(
ا تظاهر أحد باالستهزاء برسول اهللا صلى اهللا عليه ، فم-تعاىل–وقد فعل : "وقال ابن سعدي رمحه اهللا

أهـ أخرج الطرباين يف األوسط والبيهقي وأبو نعـيم  .وسلم ومبا جاء به إال أهلكه اهللا وقتله شر قتلة
إِنا كَفَيناك : "كالمها يف الدالئل وابن مردويه بسند حسن والضياء يف املختارة، عن ابن عباس يف قوله

املستهزئون، الوليد بن املغرية واألسود بن عبد يغوث واألسود بن املطلب واحلارث : قال" نيالْمستهزِئ
: بن عبطل السهمي والعاص بن وائل، فأتاه جربيل فشكاهم إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
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: ولأرين إياهم، فأراه كل واحد منهم، وجربيل يشري إىل كل واحد منهم يف موضع من جسده ويق
فأما الوليد، فمر برجل من خزاعة وهو !. ما صنعت شيئاً: كَفَيتكَه، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

يا بين، أال : وأما األسود بن املطلب، فرتل حتت مسرة فجعل يقول. يريش نبالً فأصاب أكحله فقطعها
ى شيئاً فلم يزل كذلك حىت ما نر: تدفعون عين؟ قد هلكت وطُعنت بالشوك يف عيين فجعلوا يقولون

وأما احلارث فأخـذه  . وأما األسود بن عبد يغوث، فخرج يف رأسه قروح فمات منها. عتمت عيناه
وأما العاص فركب إىل الطائف فربض على . املاء األصفر يف بطنه حىت خرج خرؤه من فيه فمات منه

  )٥/١٠١الدر املنثور .(شربقة فدخل من أمخص قدمه شوكة فقتلته
أعظمت قريش الفرية على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فرمته بالسحر تارة وبالكذب تـارة   لقد

وباجلنون أخرى، واهللا يتوىل صرف ذلك كله عنه لفظاً ومعىن، ففي الصحيحني عن النيب صـلى اهللا  
مماً، أال ترون كيف يصرف اهللا عين شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمماً ويلعنون مذ: "عليه وسلم قال

ال متثل  -قطعاً  -، وهكذا هذه الرسومات اليت نشرت على هذه الصفحات السوداء، هي "وأنا حممد
شخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بل هي صور أمالها عليهم خياهلم الفاسـد، واعتمـدها   

والبسمة أما حممد صلى اهللا عليه وسلم فوجهه يشع بالضياء والنور !. الشيطان ورمسها هلم السامري
 -وقد عاصروه  -أن ميلئوا أعينهم منه إجالالً له  -رضي اهللا عنهم  -والسرور، مل يستطع أصحابه 

  !فكيف مبن مل جيمعه به زمان ومل يربطه به خلق وال إميان؟
يب ليبقى كل شانئ للن) ٣:الكوثر" (إِنَّ شانِئَك هو الْأَبتر"لقد جاء خرب الصدق من امللك احلق املبني 

أين أبو جهل؟ هل بقي ذكره أم . صلى اهللا عليه وسلم وكل معارض لدينه هو األبتر املقطوع املنبوذ
وأين أبو هلب؟ لقد مات ومات ذكره فليس يعرف إال ! التصق به وصف اجلهل يف حياته وبعد مماته؟

أين مـاركس  .. ياصرة، وأين ملوك األكاسرة والق)٣:املسد" (سيصلَى ناراً ذَات لَهبٍ"و! باللهب؟
لقد طمرم األرض ونسيت رسومهم، وحلقتهم اللعنات، وبـاءوا  ... ولينني وهتلر وكمال أتاتورك

  .بثقل التبعات
لقد مزق كسرى كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وسخر من رسوله، فدعا عليه النيب صـلى  

وروى البخاري يف ! –ابنه  –ب الناس إليهاهللا عليه وسلم أن ميزق اهللا ملكه، فمزق وقتل على يد أقر
كان رجل نصراين، فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتـب  : "صحيحه من حديث أنس قال

ال يدري حممد إال ما كتبت له، فأماتـه اهللا،  : للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فعاد نصرانياً، فكان يقول
عل حممد وأصحابه، نبشوا عن صـاحبنا فـألقوه،   هذا ف: فدفنوه، فأصبح وقد لفظته األرض، فقالوا

  ".فحفروا يف األرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته، فعلموا أنه ليس من الناس، فألقوه
فهذا امللعون الذي قد افترى على النيب صلى اهللا عليه : علَّق شيخ اإلسالم ابن تيمية على احلديث فقال

هللا وفضحه بأن أخرجه من القرب بعد أن دفن مراراً، وهذا وسلم أنه ال يدري إال ما كتب له، قصمه ا
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اخل، ويقول ..أمر خارج عن العادة، يدل كل أحد على أن هذا كان عقوبة ملا قاله، وأنه كان كاذباً
وإنَّ اهللا منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظْهِر لدينِه ولكَذبِ الكـاذب إذا مل  : "أيضا رمحه اهللا

الناس أن يقيموا عليه احلد، ونظري هذا ما حدثَناه أعداد من املسلمني العـدول، أهـل الفقـه    ميكن 
واخلربة، عما جربوه مرات متعددة يف حصرِ احلصون واملدائن اليت بالسواحل الشامية، ملـا حصـر   

ملدينة الشهر أو أكثر من الشهر كنا حنن نحصر احلصن أو ا: املسلمون فيها بين األصفر يف زماننا، قالوا
وهو ممتنع علينا حىت نكاد نيأس منه، حىت إذا تعرض أهلُه لسب رسولِ اهللا والوقيعة يف عرضه تعجلنا 
فتحه وتيسر، ومل يكد يتأخر إال يوماً أو يومني أو حنو ذلك، مث يفتح املكان عنوة، ويكـون فـيهم   

ا لَنتباشر بتعجيل الفتح إذا مسعناهم يقعون فيه، مع امتالء القلـوب  حىت إن كن: ملحمة عظيمة، قالوا
يعـين   –وهكذا حدثين بعض أصحابنا الثقات أن املسلمني من أهل الغرب . غيظاً عليهم مبا قالوا فيه

  ).١١٧-١١٦الصارم املسلول ص (أهـ .حاهلم مع النصارى كذلك -املغرب 
أن إكرام كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقي فيـه   وباملقابل فقد علم بعض ملوك النصارى

ذكر السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب يف قصبة من ذهب تعظيماً له، وأم . امللك ما شاء اهللا
مل يزالوا يتوارثونه حىت كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة، مث كان عند سبطه، فحدثين 

مللك بن سعد أحد قواد املسلمني اجتمع بذلك امللك فأخرج له الكتاب، فلما بعض أصحابنا أن عبد ا
  .رآه استعرب، وسأل أن ميكِّنه من تقبيله فامتنع

مث ذكر ابن حجر عن سيف الدين فليح املنصوري أن ملك الفرنج أطلعه علـى صـندوق مصـفَّح    
فه، وقد التصقت عليه خرقَة بذهب، فأخرج منه مقلمة ذهب، فأخرج منها كتاباً قد زالت أكثر حرو

هذا كتاب نبيكم إىل جدي قيصر، ما زلنا نتوارثه إىل اآلن، وأوصانا آباؤنا أنه مـا دام  : حرير، فقال
هذا الكتاب عندنا ال يزال املُلْك فينا، فنحن حنفظه غاية احلفظ، ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم 

  .أهـ" امللك فينا
لَقَد من اللَّـه  "ليه وسلم ال تكاد حتصى كثرةً فهو منة اهللا على هذه األمة إن فضائل النيب صلى اهللا ع

فُِسهِمأَن نوالً مسر يهِمثَ فعإِذْ ب نِنيمؤلَى الْمامتدحه ربـه ورفـع   )١٦٤من اآلية: آل عمران" (ع ،
مود الذي حيمده عليـه  مرتلته فهو أول من تنشق عنه األرض، وأول من يدخل اجلنة، وله املقام احمل

إىل غري ذلك من الفضائل واخلصائص اليت اختص ا عـن  .. األولون واآلخرون، واحلوض املورود
غريه، وهي مدونة يف كتب الدالئل والشمائل واخلصائص والفضائل، لقد شهد بفضل نبينا صلى اهللا 

ئله صلى اهللا عليه وسلم وهي عليه وسلم القاصي والداين والصديق والعدو، وأنى ألحد أن يكتم فضا
كالقمر يف ضيائه، وكالشمس يف إشراقها، ولعلّي أورد شيئاًً مما نطق به عقالء القوم يف مكانة الـنيب  

وحنن  -صلى اهللا عليه وسلم وعلو مرتلته وسطرته أيديهم راغبني غري راهبني، خمتارين غري مكرهني 
يهم لتزكية املقام احملمدي فقد زكاه ربه وطهره ونقَّاه، إذ نورد شيئاً من كالمهم ال نورده حاجةً منا إل
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مـع   –ترتالً  –، ونورده )٢٦من اآلية: يوسف" (وشهِد شاهد من أَهلها"وإمنا نورد ذلك من باب 
  ..-خناطبه بلغته اليت أعجب ا وهام يف حبها! مفتون ال يقرأ إال بالعجمية وال يفهم إال لغة أهلها؟

ال ميكن معرفة شخصية حممـد بكـل   ): "حممد النيب(يف كتابه ) راما كريشنا راو(ربوفيسور يقول ال
فهناك حممد . ولكن كل ما يف استطاعيت أن أقدمه هو نبذة عن حياته من صور متتابعة مجيلة. جوانبها

صلح، النيب، وحممد احملارب، وحممد رجل األعمال، وحممد رجل السياسة، وحممد اخلطيب، وحممد امل
وحممد مالذ اليتامى، وحامي العبيد، وحممد حمرر النساء، وحممد القاضي، كل هذه األدوار الرائعة يف 

  ".كل دروب احلياة اإلنسانية تؤهله ألن يكون بطالً
إن اختياري حممداً، ليكون األول يف أهـم  ): مائة رجل يف التاريخ(يف كتابه ) مايكل هارت(ويقول 

د يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد يف التاريخ كله الذي جنح أعلى جناح وأعظم رجال التاريخ، ق
  .الديين والدنيوي: على املستويني

  ما هو دورنا؟: وأخرياً
إن على كل مؤمن حيب اهللا ورسوله ويغار لدينه أن ينتصر لرسوله وأن يقدم كل ما يف وسعه لـرد  

صرة نبيها وأن تستنكر ذلك أشد االسـتنكار  على الدول اإلسالمية أن ب لن. هذه اهلجمة الشرسة
وأن ترفع عقريا باالستنكار والتنديد واملطالبة اجلادة وذلك يف املؤمترات واحملافل العامة رعاية حلق من 

وعلى املؤسسات أن تقوم بدورها من خالل كتابة بيانات تستنكر فيه هـذا الفعـل   . أهم حقوقها
، مث على !ت؛ رداً العتبار أكثر من مليار وأربعمائة مليون مسلماملشني، وتطالب مبحاكمة هذه اال

املؤسسات والصحف واالت واملواقع اإلسالمية أن تكتب رداً على هذه االفتراءات، وأن تسـطر  
مشائل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأن تبني الدور العظيم الذي قام  -بقلم يسيل عطراً -على صفحاا

  .وهداية للناس أمجعني) رمحة للعاملني(وسلم إلنقاذ البشرية وأنه أُرسلبه صلى اهللا عليه 
لقد أحزنين كثرياً يوم دخلت على عدد من املواقع اإلسالمية وكنت أتصور أن أجد فيهـا تفـاعالً   
يناسب ضخامة احلدث وعظم اهلجمة، فرأيت أقل مما كنت أرجوه، بل إن قلت أن عدداً من املواقع 

  ...وهذا أمر حيزن ويزيد من جرأة املعتدين! ال؟مل تعرض للخرب أص
: ولعلّي أختم احلديث بذكر قصيدة للشيخ مجال الدين الصرصري، الذي قـال عنـه ابـن كـثري    

الصرصري املادح، املاهر، ذو احملبة الصادقة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يشبه يف عصره حبسان 
  :يقول. بن ثابت رضي اهللا عنه

  يشيد ما أوهى الضالل ويصلح *** ث للنــاس رمحةً حممد املبعو 
  لداود أو الن احلديـد املصفح *** لئن سبحت صم اجلبـال جميبةً 
  وإن احلصــا يف كفه ليسبح *** فإن الصخور الصم النت بكفه 

  فمن كفه قد أصبح املـاء يطفح *** وإن كان موسى أنبع املاء بالعصا 
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  سليمان ال تألـو تروح وتسرح *** الرخاُء مطيعةً وإن كانت الريح 
  ورعب على شهر به اخلصم يكلح *** فإن الصبـا كانت لنصر نبينا 

  لـه اجلن تسعى يف رضاه وتكدح *** وإن أويت امللك العظيم وسخرت 
  أتته فرد الـــزاهد املترجح *** فإن مفاتيح الكنــوز بأسرها 

  وموسى بتكليم على الطور يمنح *** عطي خلةً وإن كـان إبراهيم أُ
  وخصص بالرؤيا وباحلق أشرح *** فهـذا حبيب بل خليل مكلَّم 

  ويشفع للعـاصني والنار تلْفح *** وخصص باحلوض الرواء وباللِّوا 
  عطـــاًء لعينيه أَقر وأفرح *** وباملقعد األعلى املقرب نــاله 

  مراتب أرباب املواهب تلمح *** ة دوا وبالرتبة العليـا الوسيل
  لــه بـاا قبل اخلالئق يفْتح *** ولَهو إىل اجلنات أولُ داخلٍ 

  هذا وأسأل اهللا أن يعلي دينه وينصر كتابه 
  . واهللا تعاىل أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وأله وصحبه أمجعني 

  dd@gawab.comصلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم  
===============  

  حنري دون حنرك يا رسول اهللا
  صدى الدعوة/ مشاركة من األخت   
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  : احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد 
نا حممد صلى اهللا عليه وسلم مـن  فإنه قد آملين كما آمل الكثري من املسلمني ما نشر عن حبيبنا وسيد

جالندز :( رسوم تسيء له وتقدح يف شخصيته عـن طريق رسوم كاريكاتريية نشرت يف صحيفيت 
النروجيية وال خيفى على اجلميع أن هذه الرسوم إمنـا نشـرت   ) ماغازينت ( الدمنركية و) بوسطن 

ون به ويعتربونه قدوة هلم سيدنا الستفزاز املسلمني ويج مشاعرهم والقدح يف اعز وأغلى ما يفتخر
حممد صلى اهللا عليه وسلم ولذلك فإنين قررت بأن أسخر قلمي للدفاع عن سيد اخللـق وأزكـاهم   
وأطهرهم حممد صلى اهللا عليه وسلم وأن أبرز هلؤالء بعض صفاته اليت اتصف ا وحبـاه اهللا ـا   

مني ويتوقفوا عن هذا العبث ويبـادروا  ليعلموا مكانته العظيمة صلى اهللا عليه وسلم يف نفوس املسل
  .باالعتذار للمسلمني عما بدر منهم 

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم جامع ملكارم األخالق فقد اجتمع فيه شكر نـوح ، وخلـة   : أوالً 
إبراهيم ، وإخالص موسى ، وصدق وعد إمساعيل ، وصرب يعقوب وأيوب ، واعتذار داود ، وتواضع 

  .ريها من أخالق األنبياء عليهم الصالة والسالم سليمان وعيسى ، وغ
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يف األنامِ فضيلة ومجلتها جمموعة حملمد لكَّل نيب  
إن رسولنا الكرمي قد أويت جوامع الكلم ، ألنه مبعوث ليتم مكارم األخالق كما قـال عليـه   : ثانيا 

وإنك لعلى خلق عظيم : ( اىل ولذلك قال اهللا تع[ إمنا بعثت ألمتِّم مكارم األخالق ] الصالة والسالم 
و قد عرضت عليه مفاتيح األرض فلم يقبلها، ورقَّاه اهللا ليلة املعراج، وأراه مجيع املالئكة واجلنة ) . 

  ).ما زاغ البصر وما طغى : ( فلم يلتفت إليها قال تعاىل
الكراهية يف وجهه  كان صلى اهللا عليه وسلم لشدة حيائه ال يواجه أحدا مبا يكره ، بل تعرف: ثالثًا 

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أشـد حيـاًءا مـن    : ، كما يف الصحيح عن أيب سعيد اخلدري قال 
  .العذراء يف خدرها ، فإذا رأى شيئًا يكرهه ، عرفناه يف وجهه 

كان صلى اهللا عليه وسلم أفصح خلق اهللا ، وأعذم كالما ، وأسـرعهم أداًء ، وأحلمهـم   : رابعا 
، حىت إن كالمه ليأخذ مبجامع القلوب ، ويسيب األرواح ، ويشهد له بذلك أعداؤه ، وكان  منطقًا

إذا تكلم تكلَّم بكالم مفصل مبينٍ يعده العاد ، ليس ذ مسرعِ ال حيفـظ ، وال منقطـع تتخللـه    
 صلى اهللا ما كان رسول اهللا: السكتات بني أفراد الكالم ، بل هديه فيه أكمل اهلدي ، قالت عائشة 

  . عليه وسلم يسرد سردكم هذا ، ولكن كان يتكلم بكالم بينٍ فَصلٍ حيفظه من جلس إليه 
كان صلى اهللا عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفُّؤا ، وكان أسرع الناس مشية ، وأحسـنها  : خامسا 

  .وأسكنها 
سلم ، كأن الشمس جتـري يف  ما رأيت شيئًا أحسن من رسول اهللا صلى اهللا عليه و: قال أبو هريرة

وجهه ، وما رأيت أحدا أسرع يف مشيته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كأمنا األرض تطوى 
  .له ، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغري مكترِث 

أنه تأدب : تعين )) كان خلقه القرآن : (( سئلت عائشة رضي اهللا عنها عن خلقه فقالت : سادسا 
بأخالقه ، فما مدحه القرآن كان فيه رضاه ، وما ذمه القرآن كان فيه سخطه وجاء يف بآدابه وختلق 

  . كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه : رواية عنها قالت 
أن هؤالء الذين كذبوا على الرسول صلى اهللا عليه وسلم سوف ينالون جـزائهم مـن رب   : سابعا 

من كذب علي متعمدا فليتبؤا مقعده من النار : (( عليه وسلم  العاملني فقد قال رسول اهللا صلى اهللا
 . ((  

أسأل اهللا العلي القدير أن أكون قد وفقت للدفاع عن رسولنا وحبيبنا حممد صلى اهللا عليه : وأخريا 
وسلم فيا رب يا من بيده ملكوت السموات واألرض اعف عين إن قصرت يف نصرة حبيبك ونبيك 

  .وسلم حممد صلى اهللا عليه 
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اللهم أعز اإلسالم واملسلمني وأذل الشرك واملشركني ودمر أعداء الدين يا قوي يا عزيز اللهم مـن  
أراد اإلسالم واملسلمني بسوء اللهم فأشغله يف نفسه ورد كيده يف حنره واجعل تدمريه وباالً عليه يـا  

  . رب العاملني
وأتوب إليك وصلي اللهم علـى سـيدنا   سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك 

  حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
======================  
  اآلخر من ميلك احلقيقة؟وحنن 

  سعد الصويان: الكاتب
أوهلا أننا إذا جلسنا معهـم  . إن كنا جادين يف حوارنا مع اآلخر، فاحلوار البناء له شروط ومتطلبات

ف على قدم املساواة، وأن نقر مببدأ تبادل األدوار، مبعىن أن جنلس على طاولة مستديرة وإن وقفنا نق
مثلما " حنن"من منظورنا، وأم يعتربون أنفسهم " آخر"من منظورهم هم مثلما أم " آخر"ندرك أننا 

واهلدف من احلوار ليس تغيري املواقف وإقناع اآلخر بتـبين مواقفنـا مجلـة    ". حنن"أننا نعترب أنفسنا 
، وإال حتولت العملية إىل محل لواء الدعوة والتبشري الديين بدال من السعي "حنننا"ان يف وتفصيال والذوب

اهلدف من احلوار هو تفهم املواقف وليس تغيري املواقف، أن يفهم اآلخر . إىل حوار حضاري حقيقي
مـن  مواقفنا ونفهم مواقفه والدوافع وراء هذه املواقف ومن مث البحث عن أرضية مشتركة متكننـا  

  .التعايش بسالم رغم اختالف املواقف واملنطلقات
من لديه قناعة تامة بأنه ميتلك احلقيقة املطلقة ال ميكنه الدخول يف حوار مثمر مع أي طرف آخر ألن 

الذهنية . الطرف اآلخر أيضا له مواقفه اليت ختدم مصاحله وقناعاته اليت تتماشى مع طريقته يف التفكري
فقط هي الصحيحة وما خالفها من القناعات خاطئة هي أقـرب إىل الذهنيـة    اليت ترى أن قناعاا

لقد أدرك العامل املتحضر بعد صراع طويل مع املطلق أن . البدائية اليت تؤمن باملطلق وترفض التعددية
كل شيء مرهون بزمانه ومكانه وظروفه التارخيية والبيئية، وأن األمور يف اية املطاف كلها نسـبية،  

أضف . لنسبية الرياضية اليت نادى ا أينشتاين إىل النسبية الثقافية اليت نادى ا األنثروبولوجيونمن ا
. إىل ذلك نظرية التطور اليت تقول إن التغري سنة من سنن الكون الذي ال ميكن الوقـوف يف وجهـه  

القدرة على التكيف وبذلك حتولت نظرم إىل العامل من نظرة سكونية إىل نظرة ديناميكية حيوية هلا 
  .والتعامل مع التغري والتعددية

إنه ملن املكابرة وقصر النظر أن نتجاهل ما توصل إليه اآلخر من إجنازات حضارية حققها بعد كفاح 
مرير وتضحيات جسيمة ونتوقع منه كي جيارينا يف حوارنا معه أن يعود أدراجه يف التاريخ إىل الوراء 

ماضيه اليت كان فيها تفكريه آنذاك يتمشى مع تفكرينا اآلن وسـلوكه   ويتقهقر إىل تلك املرحلة من
من يعيش يف جمتمع حيكمه القانون وتسوده العدالة وتتحقق فيه كرامـة الفـرد   . يتمشى مع سلوكنا



 ٩٨

وحقوق اإلنسان وحرية التعبري والتفكري ال ميكن أن يتراجع عن كل هذه املكتسبات ويعود القهقرى 
ومـن املضـحك   . اعات خربها وكافح ليتخلى عنها ويودعها إىل غري رجعـة لينفض الغبار عن قن

واملستهجن، يف نظر اآلخر، أننا بينما نسمح ألنفسنا أن نستمتع وبشراهة منقطعة النظري بكـل مـا   
تنتجه مصانعه من أجهزة ومعدات فإننا يف الوقت نفسه نرفض وننكر ما يقف وراء هذه املنجـزات  

بل إن منا من يوظفها يف حماربة هذا العلم والفكر الذي يقـف وراءهـا ويف   التقنية من علم وفكر، 
تكريس التخلف ونشر الدمار بدال من تعمري هذا الكون الذي هو أعظم مسؤولية ألقاها اخلالق على 

  .عاتق اإلنسان وأعظم كرامة كرمه اهللا ا
ملاذا؟ ألننا ال نعرف عنـه  . معهوال ننس أن اآلخر مؤهل للحوار معنا أكثر مما حنن مؤهلون للحوار 

علينا أن نعترف بأن اكتشافنا لكنوز حضـارتنا  . شيئا بينما هو يعرف عنا أكثر مما نعرف عن أنفسنا
أليس علمـاء اآلثـار   . جاء عن طريق مدارس االستشراق اليت نبهتنا هلذه الكنوز وحنن عنها غافلون

ل مضطرين للجوء إىل خربائهم وما يصدر عن عندهم هم الذين نبشوا حضارات الشرق القدمي؟ أمل نز
مؤسسام األكادميية ومراكز األحباث ودوائر االستخبارات عندهم ملعرفة أي شيء نريد معرفته عن 
شعوبنا وأوطاننا وثرواتنا وعن جمتمعنا وثقافتنا؟ ألسنا نرجتف خوفا من مقاطعتهم لنا قناعة منا أننا ال 

حياتنا من دون مساعدم لنا؟ من منا أكثر حاجة إىل اآلخر؟ بل  نستطيع تدبر أمورنا وتسيري شؤون
من منا حقيقة هو اآلخر؟ كم لدينا يف جامعاتنا ومؤسساتنا األكادميية من كليـة، أو حـىت قسـم،    
لدراسة الثقافات واتمعات واألمم األخرى؟ كم لدينا من اخلرباء احملليني الذين جييـدون التعامـل   

األخرى؟ بل إننا مل نلتفت حىت اآلن لدراسة جمتمعاتنا وثقافاتنا دراسة أكادميية والتحدث مع الشعوب 
إننا ندرس اللغة الفصحى لكننا ال ندرس اللهجات احمللية، ندرس الـدين لكننـا ال نـدرس    . جادة

املعتقدات الشعبية، ندرس الثقافة الرمسية لكننا ال ندرس الثقافات التقليدية، ندرس تـاريخ الـدول   
ليست لدينا معرفة موثوقة بواقعنـا  . لوك لكننا ال ندرس تاريخ الشعوب واتمعات، وهلم جراوامل

بل . االجتماعي وال نعرف حقيقة كيف يفكر معظم الناس عندنا وال مباذا يفكرون وال ماذا يريدون
كـل  ال يزال خطابنـا يف  ! من منا أصال يستطيع أن يقول ما يعتقده أو يعرب صراحة عما يفكر فيه

ااالت مشبعا باملقوالت الرنانة ومثقال بالشعارات الطنانة ومسكونا اجس اخلوف والرقابة الذاتية، 
  .وما زلنا بعيدين عن مرحلة التفكري احليادي املوضوعي احلر الذي يبحث عن احلقيقة وبس

ون كل واحد منا غالبيتنا لديها قناعة بأن الوالء احلقيقي للوطن والتمسك الصادق بالدين هو أن يك
نسخة كربونية من اآلخر يف كل شيء، ليس فقط يف التفكري واملعتقد، بل حىت يف املأكل واملشـرب  
وامللبس وكل مناحي السلوك، وأي خروج عن هذا املسار الضيق يعد شـذوذا وحتريفـا للصـورة    

هاهي مآذننا تصـدح  ! إذا افتقدنا التسامح فيما بيننا فكيف لنا أن نكون متساحمني مع اآلخر. األصل
يف عواصمهم وهاهي اجلاليات املسلمة تنشط يف بلدام وترفع صوا عاليا يف اهلواء الطلق، بينما حنرم 
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حنن على من يقيم منهم بني ظهرانينا أن حيتفل مبناسباته الدينية يف بيته خلف اجلـدران واألبـواب   
السيوف والعبوات الناسفة ليجربوا الناس على وها حنن نلعنهم يف صلواتنا ونفر منا ميتشقون . املغلقة

الدخول يف حظرية الدين بينما هم يبنون املستشفيات ويقدمون املسـاعدات اإلنسـانية ويصـلون    
ال ميكننا فصل الدين عن احلضارة، فاتمعات املتحضرة متارس دينها، أيا كـان ذلـك   . للمنكوبني

كخيار حر ملن جيد فيه ما يروي ظمأ الروح ويقود الدين، وتدعو إليه وفق أساليب متحضرة وتقدمه 
  .إىل طمأنينة النفس ويليب حاجة الوجدان ونوازع الضمري

هذا احلديث عن احلوار مع اآلخر ليس جمرد شطحات نظرية فأنا ال أحتدث من فراغ وإمنا من رصد 
أمة من جهـد علـى   لكنين ال أجرؤ على إيراد األمثلة اليت تبني مدى ما نبذله ك. ومراقبة لألحداث

الساحة الدولية يف حماوالتنا لشرح مواقفنا وإقناع اآلخرين لتفهم وجهة نظرنا، لكننا يف املقابـل ال  
ولنترك الساحة الدولية جانبا ونلتفت إىل . نبذل أي جهد يذكر لتفهم وجهة نظر اآلخرين ومواقفهم

على عدم قدرتنا على الدخول يف أليس ما حدث يف معرض الكتاب األخري خري دليل . املشهد احمللي
حوار حضاري بناء ومفيد فيما بيننا؟ وهذه الساحات تعج بالكتابات اليت يندى هلا اجلبني من سـب  
وقذف وجتريح لشخصيات اجتماعية وقادة فكر ومسؤولني كبار رد االختالف معهم يف الرأي أو 

  .التوجه
تقار إىل أدبيات احلوار من الردود الـيت يتلقاهـا   من ميارس الكتابة الصحافية يدرك ما نعانيه من اف

أنا هنا ال أتكلم عن االختالف يف وجهات النظر، فهذا أمر مسلم به، بـل  . واملداخالت والتعليقات
إنين أحتدث عن األساليب والطرق اليت يعرب ا البعض عن اختالفهم معك، أساليب فجـة  . مطلوب

ست حكرا على خط فكري معني أو توجه حمدد، بل مسـة  واملؤسف أن هذه األساليب لي. وغوغائية
إننا يف معظم األحوال متشنجني يف حواراتنا وطروحاتنا مهما كانت القضية املطروحة ومهما . عامة

فحينما كتبت عن موضوع كنـت  . وألحتفكم ببعض من األدواء اليت جترعتها. كان أسلوب الطرح
هل احلضارة هي األيديولوجيا (بداوة كتب يل أحدهم أظنه مساملا وحياديا، وهو موضوع احنسار ال

إذا كنت تعتقد أن القبائل البدوية اختفـت  ! واإليكولوجيا واألنثروبولوجيا اليت ترددها مدعيا الثقافة
، هذا مع العلم أنين مل أتطرق )من الوجود فمد يدك أو تلفظ على طفل من أطفاهلم يا مستر صويان

إن مل تكن هذه اليولوجيات جزءا أصـيال  : دها املعلق، ومع ذلك أسألإىل هذه اليولوجيات اليت سر
وحينما كتبت عن اإلبل الذي كنت أظن أيضا أنه موضوع ال يسـيء  ! من الثقافة، فما الثقافة إذن؟

إذا كان ختصص البدوي استيالد اإلبل فما هو ختصصك يا (إىل مشاعر أي أحد، علق أحدهم يقول 
هل هذا ختصصك أم ! ت عدمية القيمة واهلدف، كثريا ما تكتب عن البدومستر صويان؟ تتخبط مبقاال

كيف ميكن الدخول يف حوار مفيـد مـع   ). هو احلقد الدفني؟ قابلهم وجها لوجه لتخترب رجولتهم
أما حينمـا  ! إنسان يسمح لنفسه بالرتول إىل هذا املستوى يف خماطبة شخص بريء من دمه وعرضه؟
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لكي يقبـل النـاس   (علق أحد القراء مبا يلي ، "اإلصالح بدأت ترفرف رايات"كتبت مقاال بعنوان 
فما دخل صوريت بـالفكر  ) فلسفتك منتهية الصالحية فعليك أال ختجل من وضع صورتك احلقيقية

يـا سـخف   (، بـالقول  "الدميقراطية نسخة عربية معطلة: "أما من علق على مقايل! الذي أطرحه؟
فـإنين ال  ) عليك البلد لتقدم خمترعات وإذا بك تأيت بفكر خربمقاالتك، هذه لوثة الغرب، أنفقت 

  .ألومه حيث يبدو أنه يعاين حساسية جلدية ضد الدميقراطية
فقد تلقيت العديد من ردود . لكن مع ذلك تبقى هناك حلقة فضية مضيئة حتيط ذه السحابة الداكنة

ين يرسلون تعليقام عرب رقم اجلوال الذي وأنتهز الفرصة ألوضح للقراء الذ. الفعل اإلجيابية واملهذبة
يظهر أسفل املقال أن رسائلهم تصلين عن طريق اجلريدة دون أن تظهر أرقامهم مما يعـين أنـين ال   

  .فعذرا هلم مع جزيل الشكر، أستطيع الرد عليهم أو تلبية طلبام
  صحيفة اإلقتصادية السعودية

=======================  
  رسول اهللا حنورنا دون حنرك يا

  
  *عبدالعزيز بن إبراهيم العمري . د. أ

فوجئ املسلمون مجيعاً خالل األسابيع املاضية مبا نشر يف صحيفة دمناركية من سخرية متعمدة طالت 
نيب الرمحة صلى اهللا عليه وسلم ومست قلوب وأرواح املسلمني يف أصقاع األرض دون استثناء بشىت 

ن هذه الرسوم املتعمدة والتهكم الواضح ليس هلا من تفسري إال احلقد طوائفهم واختالف انتماءام، إ
وقد تسارعت األحداث .. الدفني والكره للرسول ولكل من ينتمي هلذا الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .املرتبطة باحلدث
من ومما يثري السخرية أن اجلهات املسؤولة يف الدمنارك مل تعط احلدث ما يستحق فقد زعموا أن هذا 

باب حرية التعبري وكأم يعطون أنفسهم تاجاً من احلرية حنن ال نعرفه ويضعون احتراماً ألنفسـهم  
إن حرية التعبري املزعومة اليت يتـذرعون ـا   . ومبادئهم، وكأننا ال نقدر املثل وما حيملون من قيم

إننـا يف  .. مكان بيننايدركها مجيع املسلمني وغريهم، لكن السخرية باآلخرين باسم التعبري ليس هلا 
العامل اإلسالمي دافعنا سابقاً عن املسيح عليه السالم حينما سخرت منه بعـض األفـالم اإلباحيـة    

  .األوروبية، فدافعنا عنه كما ندافع اآلن عن حممد صلى اهللا عليه وسلم
ليهود على أين الدمنارك ودول أوروبا وغريها من حرية التعبري حينما يتحدث الناس عن قضية حمرقة ا

أيدي النازيني يف أملانيا وهي قضية تارخيية قابلة للمناقشة، لكن قوانني حرية التعبري املزعومة متنـع أي  
مناقشة للموضوع أو حبث علمي ذي صلة بالقضية أما اإلساءة لإلسالم واملسلمني وبالكاريكـاتري  

فنان منحرف فهذا مـن  وبأعز شخصية لدى املسلمني بل لدى البشر وبرسوم خيالية حسب مزاج 
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ومبتابعة احلدث جند أن هناك حماولة اعتذار من قبل املسؤولني الدمناركيني على مستوى . حرية التعبري
رئيس الوزراء والوزراء والسفراء لكنها يف جمملها وبقراءا توحي أن فيها تعايل واستكبار عن جمـرد  

لرموز الدينية هكذا إمجاالً، لكن الواقع أنـه ال  االعتذار فكلها تعلن احترامها لألديان واملعتقدات وا
يوجد فيها ما يؤكد االعتذار عما صار أو عمل يف حق نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم لكنها إعالن 
ملبادئ عامة وما جرى وما حدث يف حق نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم خمالف لتلك املبادئ املعلنة 

  .باشرة وما عمل يف حقه صلى اهللا عليه وسلم أو االعتذار عن ذلكوكأنه ال يستحق اإلشارة إليه م
إن تفاعل املسلمني مع احلدث تفاعل إجيايب وإعالن حقيقي للدفاع عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   

وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً {وسلم جبزء من حقه علينا وهو صاحب الفضل األعلى على اإلنسانية مجيعاً 
لِّلْع نيوعلى من آمن به على وجه اخلصوص وقلوب املسلمني دون استثناء مع رسول اهللا صلى } الَم

ورفَعنـا لَـك   {اهللا عليه وسلم فهو حي يف قلوبنا وذكره مرفوع كما قال اهللا وهو السميع العليم 
ككْر{، أما املستهزئون }ذلالْع يعمالس وهو اللّه ميكَهكْفيفَس يم{ ،}  نيزِئهـتسالْم ـاكنا كَفَيإِن{ ،

  .وكأن هذه اآليات ال ختص حياته مع قريش بل متتد بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم
إن التفاعل مع احلدث مل يتوقف على املسلمني فقط بل بادرت عدد من الشركات األوروبية العاملة 

يف الصحف عن هويتها حىت ال يقع اخللط بينها وبني  يف العامل اإلسالمي بالرباءة مما حدث وباإلعالن
الشركات الدمناركية اليت مل متارس ضغطها كما جيب الستخراج االعتذار مما حدث لنبينا حممد صلى 
اهللا عليه وسلم من الدمناركيني وهذا هو املطلوب، وليس املطلوب هو التصريح العـام املـائع عـن    

  .، أما حنن فنبينا صلى اهللا عليه وسلم شأننا وروحنا وشعورنااحترامهم لكافة األديان هذا شأم
ويف هذا املوقف ال يسعنا إال الشكر والدعاء لكل من ساهم يف الدفاع عن الرسول مـن السـفراء   
املسلمني واجلاليات املسلمة يف الدمنارك، كما ال ننسى تصرحيات جملس الشورى وجملس الوزراء يف 

الذين عربوا عن ضمري وطنهم مهد الرسالة ومواطنيهم محلة اإلسالم وأهـل   اململكة العربية السعودية
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم وأتباعه

كنا يف اجتماع خاص ضم عدداً من املثقفني من مشارب خمتلفة اتضح أن بعضهم حني احلديث عن 
ن ردة الفعل اليت متس اإلساءة للنيب صلى اهللا عليه وسلم غري مكترث مما حدث وأنه وأمثاله ال يريدو

الغرب ومصاحله، واستنكر ذاك الشخص احلملة على الدمنارك، وأملح أا رمبا تستخدم مـن قبـل   
املنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العاملية ملعاقبة اململكة بسبب مقاطعة جتارة الدمنارك، فرد عليـه  

ست حرية التعبري فقط اليت يتنطع ـا  بعض احلضور بأن املقاطعة هي شعبية وهي من حرية الناس ولي
املسؤولون الدمناركيون يف مناقشتهم للموضوع، وأن الغرب يدركون املقاطعة الشعبية، وأن الشعوب 

وإذا كان هذا وأمثاهلم ممن ينتمون لنا يسلبوننا حق الدفاع عـن  . املسلمة أكثر منك إدراكاً للحدث
ضب الغرب ألننا غضبنا من سب نبينا ويتعلقون بـذلك  نبينا بل ويف نظرهم رمبا خيافون علينا من غ
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أفهمونا أوالً قبل أن تزعموا أنكم األفهم يف العالقة : وحياولون أن يظهروا فهماً للقوانني الدولية فنقول
مع الغرب كونوا معنا وال تكونوا علينا أين أنتم من فهم جمتمعكم الذي أرضعكم اللّنب، ووطـنكم  

 اآلن ال تعرفون مكانة حممد صلى اهللا عليه وسلم عند أهل هذا الـوطن  الذي غذاكم ومحاكم وحىت
الذي تنتمون إليه وعند شعوب العامل اإلسالمي فإما أنكم ال تفهمون أو تتجاهلون واألخرى أعظم 

}اللّه هرصن فَقَد وهرنصأين أنتم من شعور آبائكم وأمهاتكم وإخوانكم، وجريانكم وأهلهكم،} إِالَّ ت 
  .أين أنتم ممن حيبون الرسول صلى اهللا عليه وسلم؟

إن كنتم ال تشعرون وأنتم تعيشون بني املسلمني وحمسوبون معهم ومل حيرك فيكم سب رسـول اهللا  
  :صلى اهللا عليه وسلم ساكناً وحتاولون الدفاع عن موقف الدمنارك، كما قال حسان بن ثابت

  أمن يهجو رسول اهللا منكم
  ءوميدحه وينصره سوا

  فإن أيب ووالده وعرضي
  لعرض حممد منكم فداء

  :وكما قالت عاتكة بنت عبداملطلب
  سيكفي الذي ضيعتم من نبيكم

  )تقصد األنصار(وينصره احليان عمرو وعامر 
  :وأقول كما قال حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  فيا ويح من أمسى عدو حممد
  لقد جار عن قصد اهلوى وختريا

  :قال كعب بن مالك وكما
  شهدنا بأن اهللا ال رب غريه
  وأن رسول اهللا باحلق ظاهر

  .وأكرر دائماً حنورنا دون حنرك يا رسول اهللا
وأحذر من دول أوروبية حتاول عمل الشيء نفسه حىت تبعثر اجلهود وتضيع ومتيع املقاطعـة لتنقـذ   

  .واهللا املستعان الدمنارك من ورطتها اليت جلبتها لنفسها فعلينا االنتباه لذلك
  عضو الس البلدي بالرياض* 

========================  
  نصائح منهجية لطالب علم السنة النبوية

  
  الشريف حامت بن عارف العوين تأليف
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  مقدمة
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده 

ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشـهد أن  اهللا فال مضل له، 
  .حممداً عبده ورسوله

وصلى اهللا أفضل صالة وأكمل تسليم على سيد ولد آدم املبعوث رمحة للعـاملني حممـد عبـد اهللا    
  :ورسوله، وعلى آله وأصحابه والتابعني

وابه يفضل ثواب أكثر القربات، وسبل حتصيله سبل فإن طلب العلم من أعظم العبادات، وث: أما بعد
  .اجلنات، تظله املالئكة فيها بأجنحتها خاضعات، وترتل على جمالسه السكينة والرمحات

فرضي اهللا عن سهر تلك الليايل يف اجلد والتحصيل، وأنعم بتلك اخلطى يف طلب علـوم الترتيـل،   
  .ملضاجع واألوطان اآلخذين الكتاب بقوةوأعظم بالزاهدين إال يف مرياث النبوة، اهلاجرين ا

  :فإن عجب أحد من هذا الثناء القليل، يف طالب العلم اجلليل ؛ سألته باهللا
  !هل دبت على وجه األرض خطى أشرف من خطى طالب علم ؟

وهل مر على األمساع ألذ من دندنة املـتحفظني  ! وهل حوت األسحار واألبكار أجد منه يف طلبه ؟
وهل انشرحت الصدور إال ! وهل امتألت القلوب هيبة ملثل منكب على كتاب ؟! ؟وزجل القارئني 

وهل نزلت السكينة والرمحة ! وهل انعقدت اآلمال مجيعها إال على حلق التعليم ؟! يف جمالس الذكر ؟
وهل ! وهل تضاءلت عروش امللوك إال عند منابر العلماء ؟! على مثل الدارسني لكتاب اهللا العظيم ؟

  !املساجد يف غري أوقات الصلوات مبثل جمالس التعليم ؟عمرت 
  !!!أخربوين ؟ باهللا عليكم

هل تعلمون خرياً من شاب يف هذا العصر، هجر الدنيا وزهد ملذاا، ونأى بعيداً عن : مث أسألكم باهللا
رك الناس شهواا، وانعزل عن فتنها اليت تستفز احلليم، وانقطع عن إغواءاا اليت تستخف بالرزين، وت

على دنياهم يتكالبون، وهجر من أهله وإخوانه تنافسهم على القصور واألموال واملناصب، فإن مـر  
سالم ؛ وهو مع ذلـك شـاب يف   : على اللغو مر مر الكرام، وإن تعرض له اجلاهلون أعرض وقال

يد نظرة ملؤها عنفوان الشباب، أمامه مستقبل عريض، وعليه مسئولية بناء جديد، وينظر إىل األفق البع
اآلمال واألحالم، تفور فيه غرائز الشهوات، وجييش فؤاده بالعواطف، وتتفجر دماؤه محاساً ؛ مث هو 

على مرارته، وانكب على .. وأقبل على العلم!! وجعله وراءه ظهرياً!! هو ذلك الذي جتاوز هذا كله
إذا اشتهت شفتاه أن يرتشف خالفته يدا كاتب، و..على ماللته، وإذا حن إىل عناق كاعب.. الكتاب
متتم ملتذاً بقراءة كتاب ؛ قطع األيام يف التحصيل، وسهر الليايل على الدرس والترتيـل ؛  .. الرضاب

  !!!يقرأ حىت تزوغ عينه، ويكتب حىت تكل يده، ويدرس حىت يكد ذهنه
  !!من أفضل من هذا ؟.. أخربوين
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جنة دار الفناء صدقاً، يرحم أهل الدنيا، وحينو هو احلياة حقاً، و: مع ذلك فإنه يرى أن الذي هو فيه
على أبناء امللذات ؛ ألنه يعرف أنه على برنامج العلماء، ومنهج األولياء، وخطة الفقهـاء، وغايـة   

  .الكرباء، ومعارج األتقياء
  :فيترمن بقول القائل 

  حملربة جتالسين اري أحب إيل من أنس الصديق
   من عدل الدقيقورزمة كاغد يف البيت عندي أحب إيل

  ولطمة عامل يف اخلد مين ألذ لدي من شرب الرحيق
ولست أنا بالذي يذكر فضل طالب العلم، إذ قد رددت ذلك احملاريب وأصداؤها، وضجت به أروقة 
املساجد وقباا، وتعبد بترتيله املتهجدون، وتقرب بتدبره أهل العلم الراسخون ؛ وقبل ذلك نزل به 

لب سيد املرسلني صلى اهللا عليه وسلم ؛ وقبل ذلك تكلم به اهللا الذي ال إله إال الروح األمني، على ق
فسـئلوا  ( –الذي هو أول درجاته  –يف احلث على سؤال التعلم : هو الرمحن الرحيم ؛ فقال تعاىل 
وما : (، وقال عز وجل يف األمر بالرحلة لطلب العلم]٤٣: النحل) [أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون

ؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا كان امل
، وما أمر سبحانه نبيه صلى اهللا عليه وسلم بطلب الزيادة ]١٢٢:التوبة) [رجعوا إليهم لعلهم حيذرون

 –أشاد سبحانه ؛ و] ١١٤:طه) [وقل رب زدين علماً: (يف شيء يف الدنيا،إال من العلم، فقال تعاىل
بفضل أهل العلم، ورفع من شأم، وأعلى من قدرهم، مبا يعجز عن بيانه إال البيـان   –! أميا إشادة

شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلـم  (املبني، من كالم رب العاملني، فقال عز من قائل 
إمنا خيشى اهللا : (، وقال سبحانه وتعاىل]١٨: آل عمران) [قائماً بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم

) يرفع اهللا الذين ءامنوا والذين أوتوا العلم درجـات (، وقال سبحانه ]٢٨: فاطر) [من عباده العلماء
  ].٩: الزمر) [قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون(، وقال عز شانه ]١١: اادلة[

ببعضها، تبني أنه على صغر سنة طالب جليل، وعلى قلة فلما كانت لطالب العلم مكانته اليت نوهنا 
  .عمله بسلوكه مسالك الطلب استحق التبجيل

ومن حق هذا الذي يقفو آثار العظماء، ويلوث على رأسه عمامة العلماء ؛ أن يكون له نصيب مـن  
  .التوجيه كبري، وحظ من النصح وفري

ة على منهج القـراءة يف كتـب احلـديث    وملا طلب مين مكتب التوعية مبكة املكرمة أن ألقي كلم
لكين مـن حـني   . واملصطلح، ورأيت أن الرفض ال يسعين، أجبتهم إىل رغبتهم، على ضعف وعجز

أجبت، عزمت على أن أجعل املنهج املطروح منهجاً مستقى من مناهج العلماء، ودرباً نص األئمـة  
وإمنا عزمت على . أم قد طرقوه على أم قد ساروا عليه، أو دلت سريهم وأخبارهم وعلومهم على

هذا العزم، ألن منهج تعلم أي علم جيب أن يؤخذ عن العلماء بذلك العلم، الذين عرفـوا دروبـه،   
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وأحاطوا بسبله، ومألم اخلربة به بصرية باألسلوب الصحيح يف تلقيه، وأشبعتهم فنونـه بالوسـائل   
  .املبلغة إليه

  .، وألقيتها يف هذا التاريخ)هـ١٤١٨(ألول من عام ومت ما أعددته لتلك الكلمة يف الشهر ا
مث تكرر إىل الطلب بنشرها مكتوبة، حسن ظن من الطالبني، فرأيت أن إجابة سؤاهلم فيه حتقيق فائدة 

  .وإن صغرت، وتوجيه نصيحة لطلبة العلم ال ختلو من نفع
ـ  ها إدارة مكتـب  وعلى هذا فهذه الرسالة يف أصلها كلمة ملقاة، ضمن سلسة من الكلمات نظمت

وقد سبقت هذا الكلمة كلمات حول آداب . التوعية مبكة املكرمة مشكورة مأجورة إن شاء اهللا تعاىل
وعلى هذا . العلم وطلبه ومناهجه عموماً، مث خصصت علوم احلديث بالدرس الذي أقوم بنشره اليوم

على الوسائل املبلغة لطالب فرسالتنا هذه مسبوقة مبا يغين عن تكراره هنا، ولذلك فقد جاءت مقتصرة 
العلم إىل أن يصبح حمدثاً عارفاً بسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم، دون التطرق إىل أبواب العلم األخرى 

  .على جاللتها وفضلها
فأسأل اهللا عز وجل أن ينفع ذه الورقات وأن يستخرج ا من قلب مؤمن بظهر الغيب دعـوات  

  .آمني.. حلسناتصاحلات، وأن جيعلها يف موازين ا
واحلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وعلى آله وأصحابه أمجعني، والتابعني هلـم  

  .بإحسان إىل يوم الدين
  وكتب

  الشريف حامت بن عارف بن ناصر العبديل العوين
  متهيد

سري يف طريـق  هناك مبادئ عامة ينصح ا كل طالب علم، ليضعها أمام عينيه عند أول ما ينوي ال
وبعض هذه املبادئ العامة سوف تكون مدخلنا إىل اجلواب عن السؤال الذي يسـأل  . العلم الطويل

  كيف أصبح حمدثاً عارفاً بسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟: عنه قارئ هذه الورقات، وهو
لى العلوم ، أن يتعرف ع)أي علم من العلوم(فال شك أن أول ما يلزم من أراد أن يكون طالب علم 

ألنه بذلك يعرف شرف كل علم وفضله، ومنقبة . من جهة موضوعاا وغاياا والثمرة الناجتة عنها
وهذا جيعله قادراً على ترتيب العلوم على حسب أمهيتها، ووضعها يف . محلة ذلك العلم ورفعة قدرهم

  .مراتبها من أولوية التعليم
وقد عرف أنه فضائله ومناقب محلته، وعرف إمنا ابتدأ به فإذا ما ابتدأ طلب علم من العلوم بعد ذلك، 

ألنه أحق من غريه ببداية التعلم، وأوىل مما سواه بأن يكون باكورة الطلب ؛ زاده ذلك إقباالً علـى  
فـال  . العلم، وحرصاً عليه، وصرباً يف حتصيله، وثقة بصواب خطواته، واطمئناناً على صحة منهجه

إال جلداً، وال وعورته إال جداً، وال صعوبته إال مثابرةً، وال تعب جسده يزيده بعد ذلك طول الطريق 
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حىت . فيه إال راحة نفسه، وال اغترابه من أجله إال أنساً به، وال قلة ذات يده إال فرحاً باالستكثار منه
  .يبلغ املىن، وحيصد اجلىن

بيان فضل احملـدثني؛  لذلك حرصت أن ال ختلو هذه الورقات من إملاحات عن شرف علم احلديث و
  .وهذا هو العنوان األول بعد هذا التمهيد

وبعد أن تعرف طالب العلم على ما سبق، ينبغي عليه أن يستنصح أهل العلم الذي رأى أن يبدأ بـه،  
ويطلب منهم أن يوقفوه على خصائص ذلك العلم اليت متيزه عن غريه من العلوم، وأن يقرأ بعض ما 

حيث إن لكل علم مالمح كربى تفارقه . لم ويف بيان مميزاته اليت ختتص بهألف يف التعريف بذلك الع
وهـذه املالمـح   . عن غريه من العلوم، وقسمات خاصة به كاليت تباين بني األشخاص املخـتلفني 

وتظهر . والقسمات هي يف احلقيقة سر كل علم، وكاشف لغز كل فن، ومفتاح كنوز دقائق العلوم
على كل مسألة جزئية منه، ألن بصماا ال ختلوا منها مجيع ) أو عدم العلم ا(آثار العلم ذه املالمح 

  .جزئياته
وتعرف أمهية االبتداء بإدراك خصائص علم ما، وضرورة فهم مزاياه من أول اإلقبال عليـه ؛ مـن   

  :جهتني اثنتني
ه استيعاب ذلـك  أن تلك املزايا واخلصائص متكن طالب العلم من أن يقدر إن كان باستطاعت: األوىل

وذلك فيما إذا وازن . العلم وأن يربع فيه، أوال يستطيع ؛ على حسب مواهبه الفطرية وميوله العلمية
فكم من طالب علم تعثر . بني تلك املميزات وقدرته على التعلم –بصدق وموضوعية  –طالب العلم 

و حاول إدراك تلك املميزات يف حياته العلمية بسبب عدم قيامه ذه املوازنة، وكم من طالب علم ل
  .للعلوم لوضع قدمه يف أول الطريق الصحيح لعلم منها، مث برع وأبدع فيه بعد ذلك

أن تلك اخلصائص واملميزات الكربى ألي علم من العلوم تستلزم أسلوباً خاصـاً يف طلبـه؛   : الثانية
علم، جيعلـه واعيـاً   فإدراك طالب ذلك ال. ولكل خصيصة منها منهج معني يف التحصيل مبواجهتها

لألسلوب الصحيح يف طلب ذلك العلم، عارفاً بعقبات علمه وبوسائل جتاوزها بسرعة ؛ فهو ـذا  
، لشدة وضوح طريقها أمامه، )وإن مل يبلغها(الوعي واملعرفة حميط بالغاية اليت يريد، حىت كأنه بلغها 

  .ولعدم خوفه من حواجز حتول بينه وبينها
بأربع مميزات لعلم احلديث، هي يف ) بعد ذكر شرف علم احلديث وشرف أهله(وهذا ما جعلين أثين 

ظين أهم خصائصه، وأوضح مالحمه، تستوجب جتاهها طريقة خاصة يف الطلب ومنهجاً معيناً يف تعلم 
  .علم احلديث

مث ختمت هذه الورقات بذكر خطة دراسية منهجية خمتصرة للحديث النبوي الشـريف ولعلومـه،   
ا وضع مستويات دراسية مرتبة على نظرية التدرج يف طلب العلم، من البداية بامالت حاولت خالهل

  .إىل الوصول إىل املفصالت املوسعات من كتب العلم
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كيف أصبح حمـدثاً  : ومن خالل هذه العناصر أحسب أين قد سامهت يف اإلجابة على سؤال يقول
  .عارفاً بسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).بعون اهللا تعاىل(بة وإليك اإلجا
  :شرف علم احلديث وشرف محلته

ال يشك مسلم من املسلمني أن القرآن الكرمي وعلومه أشرف العلوم على اإلطالق، وأنه أنفع العلوم 
  .وأجلها وأعظمها بال استثناء

ـ  ة وأهم علوم القرآن الكرمي وأعظمها، وما من أجله أنزل، هو تدبر آياته، وفهم معانيه ؛ ألن الغاي
العظمى من إنزال القرآن هي العمل به، واالعتبار مبواعظه، واالستضاءة حبكمه ؛ وذلك ال حيصل أبداً 

  !قبل فهم معانيه وتدبر آياته ؛ وإال فكيف يعمل بالقرآن من مل يفهم القرآن ؟
ى اهللا عليه وال يتم فهم كالم اهللا تعاىل، وال ميكن أن ندرك معاين كتاب اهللا ايد، وإال بسنة النيب صل

  .وسلم وعلومها، ألن السنة هي الشرح النظري والعملي للقرآن الكرمي
ومن هنا ندخل إىل أعظم ما يبني مكانه السنة وعلومها، وإىل مرتلتها بني العلوم على اإلطالق ؛ وهو 

إال بسـنة  أنه ال سبيل إىل فهم القرآن الكرمي، وإىل معرفة دين اإلسالم الذي ال يقبل اهللا تعاىل سواه، 
  !!النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلومها

مبا أن القرآن الكرمي أشرف العلوم، وأشرف علومه فهم معانيه ال يكون إال بالسنة ؛ : أو بعبارة أخرى
  !!أشرف العلوم: فالسنة إذا أشرف علوم القرآن، أو قل

، ]٤٤:النحـل ) [يتفكـرون وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلـهم  : (قال اهللا تعاىل
فمنطوق هذه اآلية الكرمية خيرب أن إنزال القرآن الكرمي كان من أجل بيان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وهذا املنطوق غريب جداً ملن تأمله، ألنه خيالف املتبـادر إىل  !! له ؛ بسنته القولية والفعلية والتقريرية
إمنا كانت من أجل أن تبني القـرآن الكـرمي، أي أن   الذهن، من أن سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

القرآن هو الغاية اليت من أجلها جاءت السنة، أما اآلية فقد قالت بضد ذلك، حيث جعلت السـنة  
  !!!وبياا غاية من أجلها انزل القرآن

ـ  رآن وهذا من إعجاز القرآن يف اإلشادة مبكانة السنة من القرآن، ويف التأكيد على عدم استغناء الق
  !!إن زعم.. عنها، بل وعلى بطالن مثل ذلك االستغناء

وهلذه املرتلة العليا للسنة، ولعالقتها القوية الوشائج والصالت بالقرآن الكرمي، كان يقول غري واحـد  
]). ١) ([القرآن أحوج للسنة من السنة للقرآن): (هـ ١١٨ت (من السلف، منهم مكحول الشامي 

 –اج إىل تفصيل السنة، ومتشابه القرآن تفسره السنة ؛ يف حني أن السنة وذلك ألن إمجال القرآن حيت
  .مفصلة مبينة واضحة –غالباً 

  !!إنه يقرأ تفسري القرآن: إنه يتعلم القرآن، وملن يقرأ السنة: وهلذا يصح أن يقال عمن يتعلم السنة
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ت (د اهللا بن الشـخري  وقد كان ذلك واضحاً متام الوضوح عند السلف، وهلذا ملا قيل ملطرف بن عب
واهللا ما نريد بالقرآن بدالً، ولكن نريد من هو أعلم : ال حتدثونا إال بالقرآن، قال مطرف): (هـ ٩٥

  ]).٢) ([بالقرآن منا 
وجيب التنبه إىل أن تفسري السنة للقرآن ليس هو وحده التفسري الصريح ملعانيه من النيب صلى اهللا عليه 

نعم هذا من تفسري السنة . هللا عليه وسلم آية مث يشرحها شرحاً مباشراًوسلم، كأن يذكر النيب صلى ا
للقرآن، لكن اخلضم األعظم منه هو مجيع سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم القولية والفعلية والتقريريـة  

عن خلق النيب صلى اهللا عليـه   –رضي اهللا عنها  –وهلذا ملا سئلت عائشة . وسريته ومغازيه وحياته
وعلى هذا حيق ]) ٣) ([كان خلقه القرآن: (رشدت السائل إىل النظر يف القرآن، عندما قالتوسلم، أ

ملن سأل عن القرآن أن حيال إىل سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم، كما أحالت عائشة السائل عن السنة 
  !إىل القرآن

  .علوموهذا أكرب ما يبني مكانة السنة، وعظم أمهيتها، وأولويتها على غريها من ال
ولقد بني اهللا عز وجل مكانة السنة وشرفها يف القرآن العظيم، يف آيات كثريات؛ منها آيات كثرية يف 

كقولـه  . األمر بطاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم والتحذير من خمالفته عليه أفضل الصالة وأمت التسليم
من يطـع  : (وله عز وجل، وكق[١٣٢: آل عمران) [وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترمحون: (تعاىل

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيمـا  : (، وكقوله سبحانه]٨٠: النساء) [الرسول فقد أطاع اهللا
، وكقوله عـز  ]٦٥:النساء) [شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً

: آل عمران) [وبكم واهللا غفور رحيمقل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوىن حيببكم اهللا ويغفر لكم ذن: (شأنه
) فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم: (، وكقوله عز من قائل]٣١

، ]٧:احلشر) [وما ءاتكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا: (، وكقوله عز حكمه]٦٣: النور[
سوة حسنة ملن كان يرجوا اهللا واليوم اآلخـر  لقد كان لكم ىف رسول اهللا أ: (وكقوله ال رب سواه

  .، يف غريها من آيات مباركات كثريات]٢١:األحزاب) [وذكر اهللا كثرياً
ففي هذه اآليات حث على تعلم سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم، بتعلم أصوهلا ومصـطلحها ، مـن   

لى اهللا عليه وسلم والترغيب يف ألن األمر بطاعة النيب ص. العلوم اليت مييز ا صحيح السنة من سقيمها
إال بالنقل واإلسناد اللذين اجتمعت ) بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم(االقتداء به ال ميكن امتثاله 

يف النقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ) حتققها أو عدم حتققها(فيهما شروط القبول، وشروط القبول 
. أصوله ومصـطلحه : لوم اليت ختدم ذلك، وهي علوم احلديثال ميكن أن يتوصل إىل إدراكه إال بالع

إذن فاألمر اإلهلي بطاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم واالقتداء به متضمن أمراً إهلياً بتعلم علم احلديث، 
  .ألنه ال سبيل إىل امتثال األمر األول إال بعد امتثال األمر الثاين، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
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ان فهم القرآن الكرمي، وطاعة اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، والعلم بأحكام هـذا  وإذا ك
ال يكون إال بعلوم احلديث ؛ علمت ما هي مكانـة هـذه   = وشرائعه وآدابه ) دين اإلسالم(الدين 
وعظـيم فضـلهم   !! مث علمت شرف أهل احلديث!! ويف أي قمة من مراتب العلوم تكون!! العلوم

  !!!ثرهم يف األمةوكبري أ
وقد جاءت السنة نفسها ببيان فضل أهل احلديث وشرفهم، يف أحاديث كثرية وآثار ذوات عـدد؛  

  ).شرف أصحاب احلديث(كتاباً يف ذلك بعنوان ) هـ٤٦٣ت ( حىت صنف اخلطيب البغدادي 
هرين، ال ال تزال طائفة من أميت على احلق ظا: (ومن هذه األحاديث قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ]).٤) ([يضرهم من خذهلم، حىت تقوم الساعة
، وعلـي ابـن املـديين    )هـ٢٠٦ت (، ويزيد بن هارون )هـ ١٨١ت (قال عبد اهللا بن املبارك 

؛ قال هؤالء األئمـة  )هـ ٢٥٦ت (، والبخاري )هـ٢٤١ت (، وأمحد بن حنبل )هـ ٢٣٤ت(
بل عبارة اإلمام أمحد، وقبله يزيد بن . ])٥) ([هم أصحاب احلديث: (كلهم يف بيان الطائفة املنصورة

  ).إن مل يكونوا أصحاب احلديث فال أدري من هم: (هارون
وأي طائفة أحق بأن يكونوا هم تلك الطائفة الظاهرة املنصورة، من الذين حفظوا الدين، ونقلوا امللة، 

راسه، أهـدى  ونشروا السنة، وقمعوا البدعة ؛ وهم أصحاب حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم، وح
فلوال !! الناس بالسنة، وأتبعهم لألسوة احلسنة، بقية األصحاب، ومرآة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  !!!بل لوالهم ملا كان هناك مسلم موحد!! هم ملا كان هناك فقيه وال مفسر، وال عامل وال فاضل
، وذكر ])٦) ([ثرهم علي صالةإن أوىل الناس يب يوم القيامة أك: (وملا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  !أهل العلم أن أسعد الناس ذا احلديث هم احملدثون
يف هذا اخلرب دليل على أن أوىل : (بعد إخراجه هذا احلديث يف صحيحه) هـ٣٥٤ت (قال ابن حبان 

الناس برسوله صلى اهللا عليه وسلم يف القيامة أصحاب احلديث، إذ ليس من هذه األمة قـوم أكثـر   
  ]).٧) ([يه صلى اهللا عليه وسلم منهمصالة عل

وهذه منقبة شريفة خيتص ا رواة اآلثار ونقلتها، ألنه ال ): (هـ٤٣٠ت (وقال أبو نعيم األصبهاين 
يعرف لعصابة من العلماء من الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر مما يعـرف هلـذه   

  ]).٨) ([العصابة نسخاً وذكراً
، فليوازن بني صفحة أو صفحات مـن صـحيح   )عليهما رمحة اهللا(الذي ذكراه ومن تردد يف هذا 

، )مما سـوى احلـديث  (البخاري مثالً وصفحة أو صفحات من أي كتاب يف أحد العلوم الفاضلة 
، ليعـرف  )عليهما رمحة اهللا(كالتفسري والفقه وأصوله والعقيدة، لتظهر مصداقية قول ذينك اإلمامني 

  !!م أوىل الناس بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامةحقاً أن أهل احلديث ه
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، فكما كان أهل احلديث أهل حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا، )اجلزاء من جنس العمل(و 
  !!وأوىل الناس به صلى اهللا عليه وسلم فيها ؛ كانوا أيضاً أوىل الناس به يوم القيامة

  !!!انيه شيء أبداًال يد!! وياله من شرف ومكانة وفضل
  :وهللا در القائل

  دين النيب حممد أخبار
  نعم املطية للفىت اآلثار

  ال ختدعن عن احلديث وأهله
  فالرأي ليل واحلديث ار

  ولرمبا غلط الفىت سبل اهلدى
  ])٩([والشمس بازغة هلا أنوار 

  :ورحم اهللا القائل
  دين الرسول وشرعه أخباره

  وأجل علم يقتىن آثاره
  تعالً ا وبنشرهامن كان مش

  بني الربية ال عفت آثاره
مث إن مكانة السنة تزداد أمهية فوق ما سبق كله، وتشتد حاجة األمة هلا زيادة على ما تقـدم، عنـد   

  .ظهور الفنت وكثرة البدع واحملدثات
ولذلك ملا أوصى النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه، ووعظهم موعظة بليغة، وجلت منها القلـوب  

  :هلا العيون ؛ قال يف وصيته تلك عليه الصالة والسالم وذرفت
فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفاً كثرياً، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهـدبني،  (

متسكوا ا، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة، وكـل بدعـة   
  ]).١٠) ([ضاللة

. ما كان طلب احلديث خرياً منه اليوم): (هـ١٨٩ت (اع التابعني، وهو حيىي بن ميان ويقول أحد أتب
  ]).١١) ([طلبهم إياه نية: يا أبا عبد اهللا، إم يطلبونه وليس هلم نية ؟ قال: قيل له

على ازدياد فضل طلب احلديث يف زمانه، عن األزمان اليت سبقته ؛ وهو ) رمحه اهللا(فينبه هذا اإلمام 
وقد عمت الفنت، وكثرت، وتتابعـت،  !! فكيف بزماننا!! ويف القرون الفاضلة!! تباع التابعنيمن أ

  !وإىل اهللا امللتجأ وهو املستعان.. واستحكمت األهواء والبدع وطمت، واحلولكت ليايل األمة
إيـاه  طلبهم : إم يطلبونه وليس هلم نية، فقال: (ملن قال له عن أهل احلديث) رمحه اهللا(وأما قوله 

، فهو ينبه إىل فقه دقيق، إذ جييب ذاك الذي ام طلبة احلديث بقلة اإلخالص يف طلبهم، بأن جمرد )نية
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ألن األعمال الفاضلة، وخاصة اليت يتعدى . طلبهم للحديث عمل فاضل يؤجرون عليه بإذن اهللا تعاىل
لسمعة ومطامع الـدنيا، فـإن   نفعها نفس العامل، إذا مل يكن الدافع للقيام ا نية سيئة، كالرياء وا

وهو عند أهل احلديث (صاحبها مأجور بالعمل نفسه إذا كان الدافع للقيام به حمبة العمل والتعلق به 
وذلـك ألن  !! ، مثاب وإن غفل العامل عن اإلخالص هللا تعاىل وابتغاء ثوابـه )شهوة احلديث وحمبته

  .تتعدى فائدته إىل من سواهالعمل ذاته فاضل مصلح، ال خيلو من أن ينتفع به غريه، و
أو لعله يقصد أن طلب احلديث يوصل إىل حسن النية ويلجئ صاحبة إىل اإلخالص، كما كان يقول 

  ]).١٢) ([طلبنا العلم لغري اهللا، فأىب أن يكون إال هللا: (غري واحد من السلف
  !!فهو وجه آخر لشرف أهل احلديث –وكالمها مقبول  –وأي املعنيني قبلت 

  .يف هذا املعىن كثرية، أكتفي منها مبا سبق والنصوص
  :أهم مميزات علم احلديث وأوضح خصائصه

ويهمنا . أن لكل علم خصائص، وأن للعلم ذه اخلصائص فائدتني، ذكرنامها هناك) التمهيد(تقدم يف 
أن العلم خبصائص علم ما يوقفنا على األسلوب الصحيح يف حتصـيله،  : هنا إحدى الفائدتني، وهي

ى العوائق احلائلة دون بلوغ غايتنا منه، وعلى وسائل جتاوزها ؛ ألن كل ميزة لذلك العلم ينبـه  وعل
دون فهـم  ) أو يكاد يكون كذلك(إدراكها إىل سبيل احتوائها، يف حني أن عدم إدراكها أكرب عقبة 

  .ذلك العلم والوصول إىل مرادنا منه
م خصائصه، فأحببت لفت نظر طالب العلم وقد تنبهت إىل أربع خصائص لعلم احلديث، أحسبها أه

إليها، ليبتدئوا طلب علم احلديث باألسلوب واملنهج الصحيح الالئق ذا العلـم، ولكـي ال تتعثـر    
  .قبل إدراك ذلك املنهج الصحيح) ال تقدر بثمن(خطاهم ويضيعوا أزماناً 

ميزة منـها باملنـهج الـذي    وإليك هذه املميزات األربعة، حتت عناوين أربعة فيما يلي ؛ متبعاً كل 
تستلزمه يف الطلب، وبأسلوب التحصيل الصحيح يف مواجهتها، وما هي وسائل احتوائهـا دون أن  

  .تصبح عقبة كأداء يف طريق علم احلديث
  :امليزة األوىل

. من أهم مميزات علم احلديث أنه علم شديد املأخذ، صعب املرتقى، دقيق املسالك، بعيـد الغـور  
السهل فهمه، وال من اليسري تعلمه، وال يقدر على فقهه كل أحد، وال يسـتطيعه  ولذلك فليس من 

  .كثري أناس
احلديث ذكر، حيبه ذكـور الرجـال، ويكرهـه    : (يقول) هـ ١٢٤ت(وهلذا كان اإلمام الزهري 

ومعىن هذا أن احلديث حيتاج إىل عقل فحل يف عزم وحزمه وإصراره وقوته، وال ]). ١٣) ([مؤنثوهم
العقل الضعيف املتردد املتحري امللول ؛ وهذا غري الذكاء وسرعة الفهم، فرمبا كان العقل ذكياً ينفع معه 

  !!لكنه ليس ذكراً
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ويوم كانـت  ! ولذلك فقد قل من ينجب يف علم احلديث ويتميز، يوم أن كان طالبو احلديث ألوفاً
  !!ألوفهم من الطراز األول من طلبة العلم

) كنا نطلب احلديث أربعة آالف، فما أجنب منا إال أربعـة : ()هـ ١٩٧ت(يقول شعيب بن حرب 
])١٤.([  

ال :قال!! ما أكثرهم! يا أبا حممد، ما ترى ؟: (وملا كثر من يطلب احلديث يف زمن األعمش، قيل له
، وثلثهم من )يعىن الوظائف احلكومية(تنظروا إىل كثرم،، ثلثهم ميوتون، وثلثهم يلحقون باألعمال 

  ]).١٥) ([ح واحدكل مائة يفل
وهلذا العمق يف علم احلديث ى نقاد احلديث عن شرح كثر من علل الروايات إال عند أهل احلديث، 

: مـن بـاب  !! ملا خيشى من شرح ذلك على غري أهل احلديث أن يكون سبباً يف أن يفتتنوا أو يفتنوا
إنك لست حمدثاً قوماً : (اب، وب])١٦) ([حدثوا الناس مبا يعقلون، أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله(

  ])!!١٧) ([حبديث ال تبلغه عقوهلم، إال كان لبعضهم فتنة
ورمبا أتوقف عن مثل ): (رسالته إىل أهل مكة(يف ) هـ٢٧٥ت (يقول اإلمام أبو داود السجستاين 

، ألنه ضرر على العامة هلم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب )إبراز العلل: يعين(هذه 
  ]).١٨([ديث، ألن علم العامة يقصر عن ذلك احل

أشبه األشياء بعلم احلديث معرفة الصرف ونقد الـدنانري  ): (هـ٤٦٣ت (ويقول اخلطيب البغدادي 
والدراهم، فإنه ال تعرف جودة الدينار والدرهم بلون وال مس، وال طراوة وال يبس، وال نقش، وال 

عة ؛ وإمنا يعرفه الناقد عند املعاينة، فيعرف البـهرج  صفة تعود إىل صغر أو كرب، وال إىل ضيق أو س
وكذلك متييز احلديث، فإنه علم خيلقه اهللا تعاىل يف القلوب، بعد طول . الزائف واخلالص واملغشوش

  ]).١٩) ([املمارسة له، واالعتناء به
: ضاً، ويقول أي])٢٠) ([معرفة احلديث إهلام): (هـ١٩٨ت (وقلبهما يقول عبد الرمحن بن مهدي 

وملا أنكر ابن مهدي حديثاً رواه رجل، غضب للرجل ]). ٢١) ([إنكارنا احلديث عند اجلهال كهانة(
فلم يبني هلم العلة احلديثية اليت جعلتـه  !) من أين قلت هذا يف صاحبنا؟: (مجاعة، وقالوا البن مهدي

انتقـد يل  : رييف، فقـال أرأيت لو أن رجالً أتى بدينار إىل ص: (ينكر على ذلك الرجل، وإمنا قال هلم
فأجاب ابن مهدي على لسان (من أين قلت يل إنه رج ؟ : هو رج، يقول له: هذا، فقال الصرييف

  ]).٢٢) ([الزم عملي هذا عشرين سنة حىت تعلم منه ما أعلم): الصرييف
: أن علم احلديث ال يفهمه إال أهله، عندما قال) هـ٢٤٨ت (ويؤكد أيضاً أمحد بن صاحل املصري 

  ]).٢٣) ([معرفة احلديث مبرتلة معرفة الذهب، إمنا يبصره أهله(
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وبذلك يقرر هؤالء العلماء وغريهم من أئمة السنة أن علم احلديث علم ختصصي، ال يفهمه إال مـن  
وفقه اهللا تعاىل إىل صرف اهلمة كلها له، ووقف اجلهد مجيعه عليه، وقصر احلياة على تعلمه وحتصيله ؛ 

  .نه علم شديد العمق بعيد الغور، كما سبقوما ذلك إال أل
  :ومع ذلك

  ال يؤيسنك من جمد تباعده
  فإن للمجد تدرجياً وترتيباً

  إن القناة اليت شاهدت رفعتها
  تسمو فتنبت أنبوباً فأنبوبا

  وقال آخر
  اصرب على مضض اإلدالج بالسحر

  وبالرواح على احلاجات والبكر
  ال تعجزن وال يضجرك مطلبها

  بني العجز والضجر فالنجح يتلف
  -ويف األيام جتربة  –إين رأيت 

  للصرب عاقبة حممودة األثر
  وقل من جد يف أمر يطالبه

  واستصحب الصرب إال فاز بالظفر
ومن رمحة اهللا تعاىل ولطفه بعباده أن قرن بصعوبة علم احلديث وشدته لذة وشهوة ومتعة عارمـة،  

شـهوة  (إا . ا، وتتركه بني رياض السنة جذالن هيمانمتلك فؤاد طالبه، وجتعله ينسى الدنيا مبا فيه
ولوال هذه الشهوة . ، تلك الشهوة اليت صنعت املستحيالت، وتضاءلت أمامها كل العقبات)احلديث

ملات علم احلديث قبل أن يولد، ولتفتت مهم الرجال على سفوح جباله، ولساحت العزائم العظام يف 
لقد بلغت هذه الشهوة احلديثية إىل درجة أن خاف . ج حبارهصحاريه، ولغرقت عقول العباقرة يف جل

بعض األئمة على أنفسهم من أن تتجاوز م إىل طرف مذموم من الغلو يف التعمق، إىل درجة التقصري 
، وقد )وهي أطهر(يف حقوق اخلالق أو املخلوقني أو حق النفس، حيث إا شهوة تفوق وله العاشقني 

األفاعيل، ما قيدته حقائق التاريخ ؛ فلئن هام العاشقون على وجوههم  فعلت بأصحاا من عجائب
يف الصحاري، فلقد كانت الصحارى بعض ما قطعه احملدثون يف طلب احلديث، ولئن تعرض الوهلون 
لغرية أهل احملبوبة من أجل نظرة عابرة منها، فلقد ركب احملدثون األهوال وعاشوا مع األخطار مـن  

سناد عال كانوا قد كتبوه نازالً، ولئن تغرب املدنفون وراء مرابع األحبـاب،  أجل كتابة حديث بإ
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وأضـرابه  ) جمنـون ليلـى  (فلقد هجر احملدثون األهل واألوالد واألوطان إىل غري رجعة، ولئن كان 
  !!بالعشرات، فإن أهل احلديث بعشرات األلوف

  !!السنةاليت حفظ اهللا تعاىل ا الدين، ومحى ا : إا شهوة احلديث
  ]).٢٤)([فتنة احلديث أشد من فتنة الذهب والفضة): (هـ١٦١ت (يقول سفيان الثوري 

  !!!فأنعم ذه الفتنة اليت حيتقر معها الدينار والدرهم
  !ولصعوبة علم احلديث قل أهله العارفون به كما سبق

هللا صلى اهللا أفضل املسلمني رجل أحىي سنة من سنن رسول ا): (هـ٢٥٦ت (يقول اإلمام البخاري 
  ).، فإنكم أقل الناس)رمحكم اهللا(عليه وسلم قد أميتت ؛ فاصربوا يا أصحاب السنن 

إن أصحاب السنن أقل الناس عىن به احلفاظ للحديث، العاملني : قول البخاري: (فقال اخلطيب عقبه
مل جتد بلداً يف قوله ؛ ألنك إذا اعتربت ) رمحه اهللا(بطرقه، املميزين لصحيحه من سقيمه، وقد صدق 

من بلدان اإلسالم خيلو من فقيه أو متفقه يرجع أهل مصره إليه، ويعولون فتاواهم عليه، وجتد األمصار 
الكثرية خالية من صاحب حديث عارف به، جمتهد فيه، وما ذاك إال لصعوبة علمه وعزته، وقلة من 

ياً، واالرتسام بـه حمبوبـاً   وقد كان العلم يف وقت البخاري غضاً طر. ينجب فيه من سامعيه وكتبته
فكيف نقول يف !!! شهياً، والدواعي إليه أكرب، والرغبة فيه أكثر، وقال هذا القول الذي حكيناه عنه

وكأن الشاعر وصف قلة املتخصصني مـن أهـل   !! مع عدم الطالب، و قلة الراغب!! هذا الزمان ؟
  :زماننا يف قوله

  ])٢٥([قليلوقد كنا نعدهم قليالً فقد صاروا أقل من ال
وما عادوا قليالً وال أقل !!! فقد قامت املناحة على أهل احلديث من قرون! رحم اهللا اخلطيب: وأقول

واهللا غالب : (آثارهم تنمحي، وأخبارهم تنسى -واهللا  –من القليل ، بل هم عدم من دهور، تكاد 
  ].٢١: يوسف) [على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

ة اخلطيب السابقة الروح اليت قد تبعث موتى أهل احلديث، وتنشرهم من القبور لكننا ننتزع من كلم
إذ إن صعوبة علم احلديث وشدة مأخذه، ال يواجهها . ؛ إنه التخصص الدقيق العميق يف علم احلديث

  .إال التخصص، وال جياوزنا عقبتها إال مجع اهلمة كلها يف حتصيله والتفرغ الكامل له
ة علم احلديث إىل التخصص فيه، وأنه علم يستعصي على من قرن به غـريه،  وقبل احلديث عن حاج

وال يقبل له عند طالبه ضرة، كالليل والنهار والدنيا واآلخرة ؛ قبل ذلك أتكلم عن أمهية التخصص يف 
  .مجيع العلوم، وبيان أن التخصص منهج ضروري ال حياة وال بقاء للعلوم إال به

ت (أمهية التخصص يف العلوم، فقال اخلليـل ابـن أمحـد الفراهيـدي      وقد نبه العلماء قدمياً على
إذا أردت أن تكون عاملاً فاقصد لفن من العلم، وإذا أردت أن تكون أديباً فخذ من كل ): (هـ١٧٠

  ]).٢٦) ([شيء أحسنه
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 ما ناظرين رجل قط وكان مفنناً يف العلوم إال غلبته،): (هـ٢٢٤ت (وقال أبو عبيد القاسم بن سالم 
  ]).٢٧) ([وال ناظرين رجل ذو فن واحد إال غلبين يف علمه ذلك

إن هذه العبارات وأمثاهلا من األئمة الدالة على فضل املتخصص يف علم واحد على اجلامع ألطـراف  
، جاءت لتؤكد أن )الدالة على فضل العامل على األديب املتفنن: أو على رأي اخلليل بن أمحد(العلوم 

ر من البحور، ال يعرفه ويصل إىل كنوزه وخفاياه إال من غاص أعماقه، وقصر كل علم من العلوم حب
أما من اكتفى بالسباحة على ظهر كل حبر من حبور العلم، فإنه إمنا عـرف  . حياته على الغوص فيه

  .ظواهر تلك البحور، وما عرف من كنوزها شيئاً
كل علم عما كان، مبؤلفات أهله  وأخص بالذكر أهل عصرنا، فإن العلوم قد ازدادت تشعباً، وعظم

فيه على امتداد العصور السابقة، وبزيادة اختالفهم وأدلة كل صاحب قول منهم ؛ ومع ذلك فقـد  
ضعفت اهلمم، ونقصت القدرات عما علمناه من أئمتنا السالفني ؛ وذلك بني واضح ملـن عـرف   

ا وعلموا وألفوا وجاهدوا وأمروا سريهم وأخبارهم ووازن بينهما وبني حالنا؛ أولئك كانوا مبا تعلمو
باملعروف ووا عن املنكر كأن أعمارهم ليست بني الستني والسبعني وإمنا بني مائة وسـتني ومائـة   

فأين !!! أولئك كانت حيام كرامة، و وجهدهم معجزة خارقة للعادات!!! بل واهللا أكثر!! وسبعني
ومع ذلك فقد تكلم هؤالء ! ما خلفوه لنا ؟وأىن لنا أن نستوعب علم ! حنن من أن حنوي علومهم ؟

أنفسهم عن فضل التخصص يف العلم، فما أجهلنا إن حسبنا أننا بغري التخصص سنفهم علمـاً مـن   
  !!!العلوم

ولقد سربت بعض أحوال املتعلمني، فوجدت أكثرهم علماً وإنصافاً وتواضعاً، وأدقهم نظراً وفهماً، 
يف حني وجدت أقلهم علماً وإنصافاً، وأكثرهم . التخصصات هم أصحاب: وأحسنهم تأليفاً وإبداعاً

املتفنـنني  : كرباً وتعالياً وتعاملاً، وأبعدهم عن الفهم والتدقيق وعن اإلبداع واإلحسـان يف التـأليف  
  .أصحاب العلوم، أو مسهم باملثقفني ؛ إال من رحم ربك

ن صاحب التخصـص ال  ومن فضل صاحب التخصص الفضل الظاهر، الذي يقرين عليه املنصف، أ
يثرب على املتفنن، بل يراه أكثر أهلية منه يف أمور كإلقاء احملاضرات والدعوة ومواجهـة العامـة،   

وأمـا أصـحاب   . ويعتربه بذلك على ثغرة من ثغرات اإلسالم، ويرى أن األمة يف حاجة إىل أمثاله
خصصني، وال يرون هلـم فضـالً   الفنون، فعلى الضد من ذلك، فهم أكثر الناس تثريباً وعيباً على املت

، ويشنعون عليهم لعدم )وهم ا جهالء(عليهم وال يف العلم الذي ختصصوا فيه، وينازعوم مسائلة 
  .معرفتهم ببعض ما مل يتخصصوا فيه

  ]).٢٨) ([إن اهللا حيب املقسطني(ولك بعد هذا أن حتكم، أي الفريقني أدخل اهللا يف قوله تعاىل 
من عدم فهم األخريين لتخصصام، مع !! التخصصات من إخوام املتفننني وهللا ما يالقيه أصحاب

كالمهم فيها ومنازعتهم أهلها، بل قد يصل األمر إىل استغالل أصحاب الفنون عالقتـهم بالعامـة   
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والغوغاء، وانبهار هؤالء م، فيتطاولون على أصحاب التخصصات وعلى علومهم، مبا ال يؤمل العامل 
  .الكالم جبهل، وتشويه العلوم شيء مثله، وهو

، إذا سئل عـن  )ال أدري(ومن فضل صاحب التخصص إذا وفقه اهللا تعاىل، أنه من أكثر الناس لقالة 
وأما . وهلذه القالة بركة ال يعرفها إال قليل، فهي باب التواضع الكبري، وباب للعلم أكرب. غري ختصصه

ب يف كل علم بسهم، وبكثري جوابه على أسئلة أبعد ؛ ألنه يضر) ال أدري(صاحب الفنون، فهو عن 
سؤاالت عن الواضحات وعن ظواهر العلـوم ؛   –يف الغالب  –العامة وأنصاف املتعلمني، اليت هي 

، وال يعتاد لسانه عليها، وال تنقهر نفسه هلا ؛ لذلك فهو عن بركاا )ال أدري(فينسى مع طول املدة 
  !!ليس بقريب

ف املتفننون عنها شيئاً، أما املتخصصون فقد خربوها، وقـادم إىل دقـائق   مث إن للعلم دقائق ال يعر
  .فهم فقهاء العلوم حقاً، وأطباء الفنون صدقاً. الدقائق

: مسعت الشافعي يقول): (هـ٢٦٠ت (يقول احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين تلميذ الشافعي 
  .])٢٩) ([من تعلم علماً فليدقق، لكيال يضيع دقيق العلم

  !!كذا نصائح األئمة، نور على نور
أمـا حنـن اآلن   . وأما الشافعي فقد كان آمناً من ضياع جليل العلم وعظمه، خائفاً من ضياع دقيقة

؛ فدققوا يا بين إخويت ما شئتم من التدقيق، ) من تعلم علماً فليدقق، لكيال يضيع جليل العلم : (فنقول
  !!!لونفنحن مع تدقيقكم هذا لعلى جليل العلم وج

وهنا أنبه على أن مطالبتنا بالتخصص ال يعين أن نطالب بذلك على حساب فروض األعيـان مـن   
العلوم، كتصحيح العقيدة وعلم التوحيد اجلملي، وما حيتاج إليه من فقه العبادات، وما شاها مـن  

؛ بـل حنـن   الفروض العينية من العلوم ؛ فهذا ما ال جيوز على مسلم جهله، فضالً عن طالب العلم 
وال أقول أن يكـون  (نطالب طالب العلم مبا فوق ذلك، وهو أن ال يكون جاهالً بنفع كل علم نافع 

؛ ألن اجلهل بنفع علم ذي علم فائـدة دنيويـة أو   ) عاملاً بكل علم نافع، فهذا ضد ما أحث عليه 
طالـب العلـم أن   من جهل شيئاً عاداه ؛ ويقبح ب: أخروية يدعو إىل معاداة ذلك العلم، على قاعدة

  .يعادي علماً نافعاً، مهما قل نفعه يف رأيه، فإنه ال ينقص على أن يكون فرضاً كفائياً
يا بين، خذ من كـل  : (البنه، عندما قال له) هـ١٦٥ت (وما أمجل وصية خالد بن حيىي بن برمك 

تعادي شيئاً علم حبظ، فإنك إن مل تفعل جهلت، وإن جهلت شيئاً من العلم عاديته، وعزيز علي أن 
  ]).٣٠) ([من العلم

وأخص من العلوم مما يقبح بطالب العلم جهله العلوم اإلسالمية مجيعاً، كعلم الفقه وأصوله والتفسري 
وأصوله والعقيدة وعلوم اآللة من حنو وصرف وبالغة وأدب، مما ينبغي على طالب علـم احلـديث   

حىت ال يناقض ذلـك مطـالبيت لـه    (وم وضابط حتصيله هلذه العل. املتخصص أن حيصل شيئاً منها
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أن جيعل مقصوده من طلبه هلذه العلوم تكميل استفادته لتخصصه وعميق فهمـه لـه ؛   ) بالتخصص
حيث إن العلوم اإلسالمية بينها ترابط كبري، ال ميكن من أراد التخصص يف علم منها أن يكون جاهالً 

إىل التدقيق يف مسـألة مـن   ) مثالً(علم احلديث بل رمبا قادته مسألة دقيقة يف . متام اجلهل مبا سواه
وليس ذلك بغريب على من عرف . مسائل أصول الفقه أو غريه، حىت خيرج بنتيجة يف مسألته احلديثية

  .العلوم اإلسالمية، وقوة ما بينها من أواصر القرىب العلمية
إحـدى مشـاهري   كيف يتسىن لطالب احلديث أن يعرف الصواب يف : وألزيد األمر إيضاحاً أقول

مسائله ؟ وهي مسألة الرواية عن أهل البدع وحكمها، إذا مل يكن عارفاً بالسنة والبدعة، وبصنوف 
البدع وأقسام املبتدعة، وبالغايل منهم ومن بدعته غليظة ومن يكفر ببدعته ممن هو خبالف ذلـك ؛  

  .وهذا كله باب من أبواب العقيدة عظيم
مقبوهلا ومردودها، : بني الروايات املختلفة، مثل زيادات الثقاتوكيف ميكن لطالب احلديث أن مييز 

والشاذة منها واملنكرة، والناسخة واملنسوخة، والراجحة واملرجوحة، إذا مل يكن عنده أصول الفقـه  
  !والقدرة على االستنباط والفهم للنصوص ما يتيح له احلكم يف ذلك كله ؟

يها، بقدر ما خيدم العلم الذي ختصص فيه، وال يزيد على املهم أن يأخذ من العلوم اليت مل يتخصص ف
  .ذلك، وإال مل يصبح متخصصاً، وإمنا يكون متفنناً

وطريقة حتصيله لتلك العلوم اليت ال ينوي التخصص يف واحد منها، مما ال خيرجه عن حد التخصـص  
ة مطوالت تلـك  إىل حد التفنن، هي أن يدرس خمتصراً من خمتصرات تلك العلوم، متكنه من مراجع

وعليه أيضـاً أن ال  . الفنون، فيما إذ أحوجه علمه الذي ختصص فيه إىل ذلك، كما سبق التمثيل له
يقطع صلته بعلماء تلك العلوم املتخصصني فيها، وأن يصوب فهمه من علومهم عليهم، وأن ال يستبد 

  .بشيء من علمهم دون الرجوع إليهم
  

أنه من أحوج العلوم إىل التخصص فيه، لشدة عمقه وسعة  وأما التخصص يف علم احلديث، فقد سبق
سنة ثابتة !) ولو على حساب الفقه(مع ذلك فعندي يف مشروعية التخصص فيه . حبور وامتداد آفاقه

نضر اهللا امرأً مسع منا مقالة فحفظها، : (وهو قول النيب صلى اهللا عليه وسلم! وحديث صحيح مشهور
  ]).٣١) ([قه ال فقه له، ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منهفأداها كما مسعها، فرب حامل ف

فالنيب صلى اهللا عليه . من النضارة، وهي احلسن والرونق والبهاء: بتخفيف الضاد وتشديدها) نضر(و 
أبلغه اهللا تعاىل : وقيل إن املعىن. وسلم يدعو لراوي احلديث باحلسن والبهاء مطلقاً، يف الدنيا واآلخرة

  .نضارة اجلنة
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هو رواية باللفظ، ولو كان ال يفهم : وراوي احلديث الذي دعا له النيب صلى اهللا عليه وسلم بالنضارة
رب (ولو كان ال فهم له يف احلديث أبداً ) ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه(كل معاين احلديث 
  )!!حامل فقه ال فقه له

ى استحباب ذلك؛ ويدل على أن رواي وهذا يدل على مشروعية رواية احلديث دون فقه، بل يدل عل
احلديث دون علمه بفقهه حممود غري مذموم، وأنه مستحق بفعله هذا دعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .له
) احملدث الفاصل بني الراوي والواعي(هذا احلديث يف كتابه ) هـ٣٦٠ت (وقد تعقب الرامهرمزي 

: ل السنة وواعيها، ودل على فضل الـواعي بقولـه  ففرق النيب صلى اهللا عليه وسلم بني ناق: (بقوله
وبوجوب الفضل ألحدمها يثبـت  ). فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غري فقه(

؛ ومثال ذلك أن متثل بني مالك بن أنس وعبيد اهللا العمري، وبني الشـافعي  ]) ٣٢([الفضل لآلخر 
، فإن احلق يقودك إىل أن تقضي لكـل  ])٣٣([شيبة وعبد الرمحن بن مهدي، وبني أيب ثور وابن أيب 

  .واحد منهم بالفضل
  ]).٣٤) ([وهذا طريق اإلنصاف ملن سلكه، وعلم احلق ملن أمه ومل يتعده

فقد كانوا أسبق إىل كل خري وعلم وإنصاف ؛ وهلذا ملا روى مطر بن طهمـان  ! ورحم اهللا السلف
، فقال لـه  )ال أدري، إمنا أنا زاملة: (ناه، قالحديثاً، وسئل عن مع) هـ فيما يقال١٢٥ت (الوراق 
  ]).٣٥) ([حلو وحامض: جزاك اهللا خرياً، فإن عليك من كل( –وكان عاقالً منصفاً  –السائل 

ـ ١٣٠ت (يقول حممد بن املنكدر : وانظر إىل إجالل السلف لرواة احلديث، يف العبارة التالية ): هـ
) عـامل : ا كنا نقول للذي يروي أحاديـث احلكمـة إال  ما كنا ندعو الراوية إال رواية الشعر، وم(

])٣٦.([  
ومما سبق إليه السلف من العلم واخلري واحلق، التنبيه إىل أن علم احلديث علم ال يقبل الشـركة وال  

  .توزيع اهلمة على غريه معه
مر الشافعي بيوسف بن عمرو بـن  : (تلميذ الشافعي) هـ٢٧٠ت (يقول الربيع بن سليمان املرادي 

يا يوسف، : ، وهو يذكر شيئاً من احلديث، فقال)هـ٢٥٠ت : (وكان من كبار فقهاء املالكية(يزيد 
  ]).٣٧!!!"([هيهات!! تريد أن حتفظ احلديث وحتفظ الفقه ؟

أن يعاين : "وقد قدم اخلطيب هذه الكالم من الشافعي، وهو يصف الذي يربع يف علم احلديث بقوله
" م ال يعلق إال مبن وقف نفسه عليه، ومل يضم غريه من العلوم إليـه علم احلديث دومنا سواه ألنه عل

])٣٨.([  
  :مث أخرج اخلطيب عقب ذلك العبارتني التاليتني



 ١١٩

العلم شيء ال يعطيك بعضه حىت تعطيه كلك وأنـت إذا  ): "هـ١٨٢ت(يقول أبو يوسف القاضي 
  ]).٣٩" ([أعطيته كلك من إعطائه البعض على غرر

ال ينال هذا العلم إال من عطل دكانـه،  : "بن أمحد العياضي الفقيه السمرقنديويقول أبو أمحد نصر 
فإن كانت هاتان ]).٤٠"([وخرب بستانه، وهجر إخوانه، ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته
وهذا هـو مـا قصـده    . العبارتان حقاً يف العلوم مجيعها، فهي يف علم احلديث أوىل أن تقال وأحق

  .اقها يف ذلك السياقاخلطيب، عندما س
وللتخصص يف كل العلوم معناه، ويف علم احلديث له معناه اخلاص به ؛ فهـو ختصـص ال يقبـل    

ألنـه  . االنقطاع إىل غريه، مهما طال زمن التفرغ يف حتصيله، ومهما ظن طالبه أنه متال منه وتضلع
ن ما تفسد تلـك اخلـربة،   وسرعا. خربة دقيقة وحاسة لطيفة، ال تدوم إال مع بقاء االلتصاق بالعلم

  .وتتعطل تلك احلاسة، إذا انقطع الطالب عن العلم فترة يسرية
إمنا مثل صاحب احلديث مبرتلة السمسار، ): "هـ١٩٨ت (يقول يف بيان ذلك عبدالرمحن بن مهدي 

  ]).٤١([إذا غاب عن السوق مخسة أيام تغري بصرة 
جر العمالت، ال يستطيع أن يستفيد ويـربح،  إمنا مثل صاحب احلديث مبرتلة تا: وبلسان أهل عصرنا

إال إذا كان متابعاً ألسواق العمالت، دون انقطاع ؛ فإذا انقطع يوماً واحداً، أصبح كاجلاهل ـذا  
ألنه ال يستطيع أن يشتري أو يبيع، لعدم علمه ! السوق متاماً، وكأنه مل يكن عليماً به يوماً من األيام

  .تبدل كل ساعةباختالف أسعار العمالت الذي ي
لطلب احلديث زمنا ينتهي عنده، ومل يوقت له فترة جيعلها ) هـ٢٤١ت(ولذلك مل جيعل اإلمام أمحد 

  ]).٤٢([حىت ميوت : إىل مىت يكتب الرجل احلديث ؟ قال: "حده ؛ عندما سئل
قد جاءت عبارات كثرية يف كتب العلم، تدل على ذم من مل جيمع مع احلديث فقهـاً، أو  : فإن قيل

  .على ذم إفناء العمر يف مجع طرق األحاديث وتتبع األسانيد
  :فمن األول، قول القائل

  زوامل لألسفار ال علم عندهم
  جبيدها إال كعلم األباعر

  لعمرك ما يدري البعري إذا غدا
  بأمحاله أو راح ما يف الغرائر

اً واحداً عن النيب خرجت حديث: "، قال)هـ٣٥٧ت(قصة محزة بن حممد الكناين احلافظ : ومن الثاين
صلى اهللا عليه وسلم من مائيت طريق، أو من حنو مائيت طريق، فداخلين من ذلك الفرح غري قليـل،  

يا أبا زكريا، خرجت : فرأيت ليلة من الليايل حيىي بن معني يف املنام، فقلت له: قال. وأعجبت بذلك
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أخشى : فسكت عين ساعة، مث قال: الق! حديثاً واحداً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من مائيت طريق
  ]).٤٤]) " ([٤٣) ([أهلكم التكاثر(أن يدخل هذا حتت 

  .فما هو معىن تلك العبارات ؟ مع ما ندعو إليه من التخصص يف علم احلديث
أما ما جاء يف ذم من مل جيمع مع احلديث فقهاً، فال يعارض كالم من كان من الناس بقولـه  : فأقول

ه وسلم الذي سبق ذكره، مما يدل على مشروعية بل استحباب ما عابـه ذلـك   النيب صلى اهللا علي
  .العائب

إما أنه من أهل العلم والفضل، وحينها حيمل كالمـه  : مث إن الذي صدر منه ذلك الذم أحد رجلني
وإما أن . على ذم من قصر فيما ال جيوز التقصري فيه من الفقه بالفروض العينية وحنوها، مما تقدم ذكره

ا الذام من أهل الرأي وأصحاب البدع، الذين يعادون السنة وأهلها، وينفرون مـن علومهـا ؛   هذ
  !!وهؤالء ال وزن ملدحهم وذمهم، بل رمبا كان ذمهم مرجحاً كفة املذموم على املمدوح منهم

  .وأما ما ورد من عيب إفناء العمر يف تتبع طرق األحاديث ومجع األسانيد، فليس األمر على إطالقه
لو مل نكتب : "هذا حيىي بن معني الذي رآه محزة الكناين يذم فعله يف ذلك، يقول حيىي بن معني هذاف

  ]).٤٥" ([احلديث من ثالثني وجها ما عقلناه
  ]).٤٦" ([احلديث إذا مل جتمع طرقه مل تفهمه، واحلديث يفسر بعضه بعضاً: "ويقول اإلمام أمحد

  ]).٤٧" ([مع طرقه، مل يتبني خطؤهالباب إذا مل جت: "وقال علي بن املديين
  إذن ما هو األمر املعيب يف تتبع الطرق ومجع األسانيد ؟

  :أجاب عن ذلك اخلطيب البغدادي يف كتبه، وحصر سبب عيب ذلك يف أمرين
مجع األحاديث وقطع األعمار يف كتابتها، صحيحها وضـعيفها وموضـوعها، دون متييـز    : األول

رفة الضعيف بعلته، وال التنبيه على املكذوب والباطـل ؛ فهـو مجـع    الصحيح مبزيد اعتناء، وال مع
  .وتصنيف على اإلمهال واإلغفال، يضر أكثر مما ينفع

ينبغي للمنتخب أن يقصد ختري األسانيد ): "اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع(يقول اخلطيب يف 
وال يذهب وقته يف الترهات، . قيمةالعالية، والطرق الواضحة، واألحاديث الصحيحة، والروايات املست

والغرائب اليت كره العلماء ) مث قال(… من تتبع األباطيل واملوضوعات، وتطلب الغرائب واملنكرات 
االشتغال ا، وقطع األوقات يف طلبها، إمنا هي ما حكم أهل املعرفة ببطالنه، لكون رواته ممن يضع 

د رواية به، وهو من أهل الصدق واألمانة، فـذلك  أما ما استغرب لتفر. احلديث، أو يدعي السماع
  ]).٤٨" ([يلزم كتبه، وجيب مساعه وحفظه

ولو مل يكن يف االقتصار على مساع احلديث وختليده الصحف، دون التمييـز  : "وقال اخلطيب أيضاً
مبعرفة صحيحة من فاسده، والوقوف على اختالف وجوهه، والتصرف يف أنواع علومه، إال تلقيب 
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لة القدرية من سلك تلك الطريقة باحلشوية ؛ لوجب على الطالب األنفة لنفسه، ودفع ذلك عنه املعتز
  ]).٤٩" ([وعن أبناء جنسه

إمنا كره مالك وابن إدريس وغريمهـا  ): "شرف أصحاب احلديث(يقول يف بيانه اخلطيب يف : الثاين
يث الطائر، وطـرق حـديث   حد: (اإلكثار من طلب األسانيد الغريبة والطرق املستنكرة، كأسانيد

.. املغفر، وغسل اجلمعة، وقبض العلم، وإن أهل الدرجات، ومن كذب علي، وال نكاح إال بـويل 
وأكثر مـن  . وغري ذلك، مما يتتبع أصحاب احلديث طرقه، ويعنون جبمعة ؛ والصحيح من طرقه أقلها

ف من الصحاح حديثاً ولعل أحدهم ال يعر. األحداث منهم، فيتحفظوا ويذاكرون ا: جيمع ذلك
وتراه يذكر من الطرق الغريبة واألسانيد العجيبة اليت أكثرها موضوع وجلها مصنوع، ما ال ينتفع به، 

وهذه العلة هي اليت اقتطعت أكثر من يف عصـرنا مـن طلبـه    . وقد أذهب من عمره جزءاً يف طلبه
هة زماننا كفعلهم، وسـلكوا يف  وقد فعل متفق. احلديث عن التفقه به، واستنباط ما فيه من األحكام

فكـال  . ذلك سبيلهم، ورغبوا عن مساع السنن من احملدثني، وشغلوا أنفسهم بتصانيف املـتكلمني 
  ]).٥٠" ([الطائفتني ضيع ما يعنيه، وأقبل على ماال فائدة فيه

تتبع فبني اخلطيب أن سبب كراهة مالك وغريه لتتبع الطرق ومجع األسانيد من طلبة احلديث، ال ألنه 
ومجع وحسب، ولكنه مجع لطرق أحاديث صحيحة أصالً، وليس هناك أي فائدة زائدة مـن تتبـع   

ذاك الـذي سـود   : ومثال ذلك يف عصرنا. أسانيدها األخرى اليت قد يكون أغلبها ضعيفاً أو باطالً
صفحات طويالت يف ختريج حديث واحد، متوسعاً غاية التوسع يف ذكر مصادر العزو، من مسانيد 

عاجم ومشيخات وأجزاء وتواريخ، مع أن احلديث صححه الشيخان من قبل، ولعله وافقهما على وم
تصحيحه أئمة آخرون، وال خمالف هلم يف تصحيحه ؛ فيخرج أخونا هذا، دون أي فائدة زائدة على 

  !!ما كان قد بدأ به، عندما عزا احلديث للصحيحني ، وهو أن احلديث صحيح
ذلك اجلمع لألسانيد إال بشرط، وهو إذا ما كان اجلامع هلا من أحداث طلبة مث إنه ال تتحقق كراهية 

العلم وصغارهم، ممن مل يصلوا إىل درجة معرفة قدر جيد من صحيح السنة، فتنقطع أعمارهم يف مجع 
، فذهب عمره فيمـا ال  )كما يقول اخلطيب(تلك األسانيد، ولعل أحدهم ال يعرف حديثاً صحيحاً 

هذا ال ختصص يف احلديث، وال تعلم الفقه ؛ ولذلك عاب عليهم اخلطيب انشـغاهلم  فمثل . ينتفع به
  .عن الفقه مبا هم فيه، فالفقه أجل وأشرف بكثري مما هم فيه

حديث الغسل، : إذا رأيت طالب احلديث أول ما يكتب احلديث جيمع: (ولذلك قال علي بن املديين
  ]).٥١" ([ال يفلح : وحديث من كذب علي ؛ فاكتب على قفاه

) ولو كان أصل احلديث صحيحاً بأقل تلك الطرق أو بواحد منها(أما إذا كان اجلامع لطرق احلديث 
من األئمة الكبار يف السنة، الذين هم أوالً أئمة يف االطالع على صحيح السنة والثابت منها، ويف متييز 

ألسانيد، بدليل إمامتهم واطالعهـم  املقبول من املردود، وهم ثانياً مل يقطعوا أعمارهم يف مجع تلك ا
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العظيم على السنة ؛ فهؤالء لو مجعوا أسانيد حديث صحيح بأحد تلك األسانيد، أي لو قاموا مبثل ما 
عبناه على األحداث الصغار يف العلم، ملا عبناهم بذلك، بل نفرح جبهدهم هذا، ونعتربه من النفائس 

لى حساب كمال علمهم بالسنة، ومل يشغلهم عما واألعالق؛ وذلك ألن مجعهم األسانيد مل يكن ع
ولذلك فإن األحاديث اليت مثل ا اخلطيب . ينتفعون به من األحاديث الصحيحة ومتييزها عن السقيمة

مما يعاب على األحداث مجعه، ال يكاد يوجد حديث منها إال قام جبمع طرقه حفاظ كبـار وأئمـة   
  .أعالم ممن يقتدي م
  .الذهيب فيه مصنف فحديث الطري لإلمام

  ).لقط الآليل املتناثرة(وحديث غسل اجلمعة مجع طرقه احلافظ ابن حجر، كما نقله الزبيدي يف 
  .مجع طرقه الطرباين وابن اجلوزي) من كذب علي(وحديث 
  .مجع طرقه شرف الدين الدمياطي) ال نكاح إال بويل(وحديث 

ا ينصح جبمعه، اقتداء باحملـدثني الـذين   بل إن اخلطيب نفسه ذكر جل هذه األحاديث، يف سياق م
، يف نـوع  )معرفة علوم احلديث(ومن قبله ذكرها احلاكم يف كتابه ]). ٥٢([مجعوا تلك األحاديث 

  ]).٥٣([خاص ا 
وخالصة ما سبق، فيما يالم عليه طالب احلديث وما ال يالم عليه من التدقيق يف العلم، هو أنه يالم يف 

باطيل واملناكري، وعدم متييزها عن الصحاح املشاهري ؛ ويف تتبع أسانيد حديث يف مجع األ: قضاء العمر
صحيح بأحد تلك الطرق، وال فائدة يف تتبع األسانيد األخرى، إال انقضاء احلياة دون معرفة قـدر  

  .كبري من صحيح السنة وتعلم علوم احلديث
عن العلم، ومن أكرب الدواعي إىل اجلهل أما اللوم على التدقيق يف العلم مطلقاً، فهو من أعظم الصواد 

؛ وإال فمىت يصل طالب العلم إىل مصاف العلماء ؟ إذا مل يدقق التدقيق الذي حبسب مرتبته من العلم، 
والذي هو من باب الترقي يف التعلم والتدرج فيه ؛ من هو فهم رؤوس املسائل، إىل فهـم فـروع   

وقد سبقت عبارة اإلمـام  . ، إىل االجتهاد فيه واالستنباطاملسائل، إىل التفقه يف العلم وأدلته وأصوله
  ).من تعلم علماً فليدقق، لكيال يضيع دقيق العلم: (الشافعي، اليت يقول فيها

!! وإمنا أطلت هذه اإلطالة يف احلث على التخصص، ويف علم احلديث خاصة، لكثرة من يعيب ذلك
  !!إخواننا املتفننني، كما سبقويف هؤالء العائبني من حنسن به الظن، وغالبهم من 

وأطلت هذه اإلطالة أيضاً، ملزيد احتياج علم احلديث إىل التخصص الدقيق حقيقة، وإىل التعمق فيه ؛ 
  !!وأين هم أطباء علله ؟! وخاصة يف هذه األعصار ؛ فأين هم نقاده وصيارفته ؟

  :امليزة الثانية
لم مترابط بقوة، متداخل األصـول والقواعـد،   أنه علم مع كثرة أجزائه وتشعب أطرافه، وإال أنه ع

وهـذه امليـزة يف   . فتجد كل جزئية منه تنبين وتتصل بأغلب أو بكثري من أصول وفروع العلم كله
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. احلقيقة هي صورة من صور امليزة األوىل، فهي صورة من صور صعوبة علم احلديث وشدة مأخذه
  .فهي لذلك تواجه أيضاً بالتخصص، كما ذكرناه سابقاً

  .لكنها تستلزم اتباع أسلوب معني يف التخصص، واستخدام طريقة خاصة يف التعلم
فإن تشعب أطراف العلم وكثرا، مع قوة ترابط ما بينها، وتداخلها بأصول العلـم وقواعـده ؛ ال   
يواجه ذلك ويتجاوز هذه العقبة إال االستحضار الواسع يف الذهن لتلك األطراف واألصول الكـثرية  

  .، وهذا ماال يكون إال باحلفظ والفهماملتشعبة
وألمهية هذا االستحضار الذهين ملسائل هذا العلم وجزئياته، حرص علماء احلديث على أن ينبهوا إىل 
أمهية احلفظ وضرورته يف علم احلديث، ووضعوا مناهج للحفظ، وبينوا األسباب اليت يسـتعني ـا   

  .طالب احلديث يف احلفظ
: احلفظ دون علماء الفنون األخرى مجيعاً ؛ ويقول اخلطيب يف التدليل لـذلك ولذلك متيز احملدثون ب

الوصف باحلفظ على اإلطالق ينصرف إىل أهل احلديث خاصة، وهو مسة هلـم ال تتعـداهم، وال   (
حدثنا فالن احلافظ، فيحسن منه إطالق ذلك، إذ كان : يوصف به أحد سواهم ؛ ألن الراوي يقول

لقنين فالن احلافظ، وال يقول : وال يقول القارئ. علماء أهل النقل ونقاده مستعمالً عندهم يوصف به
فهي أعلى صفات احملـدثني،  . علمين فالن احلافظ: درسين فالن احلافظ، وال يقول النحوي: الفقيه

  ]).٥٤" ([وأمسى درجات الناقلني
م ال يدخل مع كل عل): "هـ٢١١ت (وحث احملدثون على احلفظ، حىت قال عبد الرزاق الصنعاين 

  ]).٥٥"([، فال تعده علماً)يعين يكون حمفوظاً يف الصدر(صاحبه احلمام 
  :وأنشد قائلهم

  ليس بعلم ما حوى القمطر
  ما العلم إال ما حواه الصدر

  فذاك فيه شرف وفخر
  وزينة جليلة وقدر

  :فمن األسباب اليت يستعان ا يف حفظ احلديث
  :األول حسن النية

  .، وسبب التوفيق والتيسري والربكة يف العلمفإا مفتاح كل خري
إمنا حيفظ الرجل علـى  : (أنه قال –رضي اهللا عنهما  –وأورد اخلطيب يف هذا الباب أثر ابن عباس 

  ]).٥٦) ([قدر نيته
إن الرجل ليطلب العلم لغري اهللا فيأىب عليه العلم، : كان يقال): "هـ١٥٤ت (وقال معمر بن راشد 

  ]).٥٧" ([حىت يكون هللا عز وجل
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  :اجتناب ارتكاب احملرمات ومواقعة احملظورات: الثاين
" إين ألحسب الرجل ينسى العلم، باخلطيئـة يعلمهـا  : "-رضي اهللا عنه  –قال عبد اهللا بن مسعود 

])٥٨. ([  
إن كان يصلح له شيء، : يا أبا عبد اهللا، هل يصلح هلذا احلفظ شيء ؟ قال: "وقال رجل لإلمام مالك

  ]).٥٩" ([يفترك املعاص
  :ويف األبيات املشهورة

  شكوت إىل وكيع سوء حفظي
  فأرشدين إىل ترك املعاصي
  وقال بأن حفظ العلم نور
  ونور اهللا ال يؤتاه عاصي

  :العمل باحلديث الذي يرويه وحيفظه: الثالث
  ]).٦٠) ([العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإال ارحتل: (قال سفيان الثوري

  ]).٦١) ([كنا نستعني على حفظ احلديث بالعمل به: (منهم الشعيب ووكيع وقال مجاعة من السلف،
والسبب الذي من أجله كان العلم باحلديث مثبتا احلفظ، يظهر جلياً يف أن العمل باحلـديث جيعـل   

وأهم من ذلك أن العمـل  . معاين احلديث واقعاً عملياً، واحملسوسات أثبت يف الذهن من املعنويات
) واتقـوا اهللا ويعلمكـم اهللا   : (يق اهللا تعاىل إىل العلم والزيادة منه، وكما قال تعاىلبالعلم سبب لتوف

])٦٢.([  
  :اغتنام األوقات املناسبة يف اليوم للحفظ: الرابع

غري أن الذي . وهذا أمر خيتلف فيه األشخاص، باختالف أحواهلم وظروف طلبهم للمعاش وغري ذلك
الليل عموماً، والفجر ، وخيصون من الليل آخره : وقات للحفظيذكره أهل التجربة، هو أن أفضل األ

  .وهو وقت السحر، بشرط أن يكون طالب العلم قد نام من أول الليل، وأخذ حاجته من النوم
يا بين، أحب لك النظر يف األدب "ومن مجيل الوصايا يف ذلك، ما ذكر من أن املنذر قال للنعمان ابنه 

  ]).٦٣" ([طائر، وبالليل ساكن، وكلما أوعيت فيه شيئاً علقهبالليل، فإن القلب بالنهار 
إمنا اختاروا املطالعة بالليل خللو القلب، فإن خلوه يسرع "فتعقب اخلطيب البغدادي هذه الوصية بقوله 

قـال  . (قلـة الغـم  : ما أعون األشياء على احلفظ ؟ قال: قيل حلماد بن زيد) ملا(إليه احلفظ، وهلذا 
" ون قلة الغم إال مع خلو السر وفراغ القلب، والليل أقرب األوقـات إىل ذلـك  وليس تك( اخلطيب

])٦٤. ([  
إذا مهمت أن حتفظ شيئاً، فنم، مث قم عند السحر، فأسرج، وانظر فيه، : "وقال إمساعيل بن أيب أويس

  ]( .٦٥") [بعد إن شاء اهللا –فإنك ال تنساه 



 ١٢٥

  :اغتنام فترة الصبا والشباب: اخلامس
" طلب احلديث يف الصغر كـالنقش يف احلجـر  : "لمة احلسن البصري اليت يقول فيهاواشتهرت ك

  ]).٦٧([والعلم يف الكرب كالنقش يف النهر : ، وذاد بعضهم ما معناه])٦٦([
ت (ولذلك كان السلف يبكرون بأوالدهم إىل جمالس احلديث، حىت قال عبد اهللا بن داود اخلـرييب  

  ]).٦٨" ([لده على مساع احلديثينبغي للرجل أن يكره و): "هـ٢١٣
ما حفظت : "، يف بيان قوة حافظة الشاب ورسوخ حفظه)هـ٦٢ت(وقال علقمة بن قيس النخعي 

  ]).٦٩" ([وأنا شاب، فكأين أنظر إليه يف قرطاس أو ورقة
  :اختيار األماكن املناسبة للتحفظ: السادس

وأن يكون هادئاً، بعيداً عـن  . كث بهأن يكون مرحياً، ال يشق على النفس امل: وصفة املكان املناسب
وأن يكون خالياً من امللهيات وما يلفت األنظار ؛ فال جيلس يف حديقة، وال يف ممر . األصوات العالية
  ]).٧٠([بل خيتار مقصورة أو حجرة يف مرتله، يتحفظ فيها . الناس وأسواقهم 

  :اجلهر بقراءة ما يراد حفظه: السابع
عندما رأى ابنه يتحفظ سرا، فقال ) هـ٢٥٦ت (الزبري بن بكار القرشي  ولذلك حكمة، بينها والد

: أي(فإذا أردت الرواية . ما أدى بصرك إىل قلبك) حتفظك سراً: أي(إمنا لك من روايتك هذه : " له
، فانظر إليها، واجهر ا ؛ فإنه يكون لك ما أدى بصرك إىل قلبك، ومـا أدى مسعـك إىل   )احلفظ
  ]).٧١" ([قلبك

كلمـا كثـرت احلـواس    : هذا تعبري رائع صحيح، وهذا ما يقول فيه علماء التربية وعلم النفسو( 
  ]).٧٢) ([املشاركة يف تلقي موضوع أو تعلمه، كان حفظه أسرع وأيسر

  :.إحكام احلفظ بكثرة تكريره: الثامن
ناس يتفاوتون وال. الطريق إىل إحكامه كثرة اإلعادة): "احلث على حفظ العلم (يقول ابن اجلوزي يف 

. يف ذلك، فمنهم من يثبت معه احملفوظ مع قلة التكرار، ومنهم من ال حيفظ إال بعد التكرار الكـثري 
) هـ٥٠٤(يعيد الدرس مائة مرة، وكان إلكيا اهلراسي ) هـ٤٧٦ت(وكان أبو إسحاق الشريازي 

فظ إيل حـىت يعـاد   ال حيصل احل: وقال لنا احلسن بن أيب بكر النيسابوري الفقيه. يعيد سبعني مرة
: وحكى لنا احلسن أن فقيها أعاد الدرس يف بيته مراراً كثرية، فقالت له عجوز يف بيتـه . مخسني مرة

يا عجوز، أعيدي ذلك : أعيديه، فأعادته ؛ فلما كان بعد أيام، قال: فقال! حفظته أنا –واهللا  –قد 
  ]).٧٣"([ين ما أصابكإين أكرر عند احلفظ لئال يصيب: ما أحفظه، قال: الدرس، فقالت

  :تعهد احملفوظ، بإعادة النظر فيه وتكريره، يف أوقات خمتلفة: التاسع
وال حيافظ على ما يف الصدر من . إذ احلافظة مهما كانت قوية البد أن تسهو، فالنسيان جبلة اإلنسان
  .العلم، إال مراجعته من حني آلخر، وعدم االتكال على احلفظ األول
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  ]).٧٤" ([درست وتركوا: قال! حفظت ونسي أصحابك ؟ كيف: "قيل لألصمعي
  .ليكال يبلى وينسى: ، أي])٧٥" ([أطيلوا كر احلديث ال يدرس: " وقال علقمة النخعي

جيعل يف اية كل أسبوع يوماً : وعلى طالب العلم أن جيعل له جدوالً معيناً ملراجعة حمفوظة ؛ فمثالً
 اية كل شهر يوماً أو يومني ملراجعة حمفوظه خالل الشهر ملراجعة ما حفظة يف ذلك األسبوع، ويف

: العاشر. وهكذا. …كله، ويف اية السنة أسبوعاً أو أسبوعني ملراجعة حمفوظه خالل السنة مجيعها 
  :املذاكرة

واملذاكرة اصطالح يستخدمه احملدثون، يعنون ا مطارحات علمية ومساجالت حديثية، يعرض فيها 
احلديث وطلبته لذكر فوائد األحاديث وغرائب األسانيد وخفي التعليالت، يسأل اجللساء من حفاظ 

وقد كانت املذاكرة هذه من أبـرز  . بعضهم بعضاً عن ذلك، ويفيد الواحد منهم اآلخر ما غاب عنه
، وهلا آداا وشـروطها املنصـوص   )مثل الرحلة يف طلب احلديث(مسات احملدثني يف عصوره األوىل 

  ]).٧٦([ا، وأخبارها املروية فيها عليها وفوائده
فائدة عظيمة يف تثبيت احلفظ، من جهة أنـه   –على املعىن السابق  –وللمذاكرة مع األقران وغريهم 

تعهد للمحفوظ بتكريره ومراجعته خالل املذاكرة، وتذكري ملا نسي منه، ودون إمالل أو إضجار، بل 
  .يف جو من النشاط والتنافس العلمي البناء

تزاوروا، وتـذاكروا  : -رضي اهللا عنه  –قال يل علي بن أب طالب : " قال عبداهللا بن بريدة ولذلك
  .يبلى وخيلق: ، أي])٧٧" ([هذا احلديث، فإنكم أن مل تفعلوا يدرس علمكم

  ]).٧٨"([حتدثوا، فإن احلديث يهيج احلديث" –رضي اهللا عنه  –وقال أبو سعيد اخلدري 
" إحياء احلـديث مذاكرتـه  : "بحت شعاراً للمذاكرة، وهي قوهلموقال مجاعة من السلف عبارة أص

])٧٩.([  
والتنـافس يف  . أا سبب كبري وداع عظيم للتنافس احملمود بني طلبة العلم: ومن فوائد املذاكرة أيضاً

  .اخلري هو األمل اجلاهد لبلوغ الغايات العظام، ولواله ملا سعى للعلياء ماجد، وملا مسا للرفعة طامح
ة التنافس أثناء املذاكرة بني احملدثني كانت من لذائذ علم احلديث ومن متعه اجلليلة ؛ حىت قال ولشد

ما كنت أظن أن يف الدنيا حالوة ألذ من الرئاسة والوزارة اليت أنا فيها، حـىت  : " الوزير ابن العميد
ك املذاكرة، الـيت  مث ذكر تل(شاهدت مذاكرة سليمان بن أمحد الطرباين وأيب بكر اجلعايب حبضريت، 

فوددت يف مكاين أن الوزارة والرئاسة ليتها مل تكن يل : "غلب فيها الطرباين أبا بكر اجلعايب، مث قال
  ]).٨٠" ([وكنت الطرباين، وفرحت مثل الفرح الذي فرح به الطرباين 

بـن  حيىي القطان، وعبد الـرمحن  : ستة كادت تذهب عقوهلم عند املذاكرة: "وقال علي بن املديين
وتذاكر وكيع . مهدي، ووكيع، وابن عيينة، وأبو داود الطيالسي، وعبد الرزاق ؛ من شدة شهوم له

  ]).٨١" ([وعبد الرمحن ليلة يف املسجد احلرام، فلم يزاال حىت أذن املؤذن أذان الصبح 
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  :وقال عبد اهللا بن املبارك
  ما لذيت إال رواية مسندا

  ت قيدت بفصاحة األلفاظ
  حتل سكينة وجمالس فيها

  ومذاكرات معاشر احلفاظ
  نالوا الفضيلة والكرامة والنهى

  من رم برعاية وحفاظ
  الظوا برب العرش ملا أيقنوا

  أن اجلنان لعصبة لواظ
إفادة طلبة العلم بعضهم بعضا، ويف ذلك اسـتعجال ألجـر   : ومن فوائد املذاكرة أيضاً ومن آداا

وما أدرى طالب . ق فيها لطالب العلم جلوس جمالس املعلمنيوثواب التعليم، قبل بلوغ الدرجة اليت حي
  !!.العلم ؟ لعله ميوت قبل أن يصل إىل أن تتحلق حوله الطلبة

  ]).٨٢" ([أن يفيد بعضكم بعضاً: إن أول منفعة احلديث: "يقول عبداهللا بن املبارك
  ]).٨٣" ([إفادة بعضهم بعضاً: بركة احلديث: "ويقول اإلمام مالك

يا معشر الشباب، تعجلوا بركة هذا العلم، فإنكم ال تـدرون، لعلكـم ال   : "يان الثوريويقول سف
  ]).٨٤" ([تبلغون ما تؤملون منه، ليفد بعضكم بعضاً

  .هذه هي أهم وسائل حفظ العلم، وأظهر أسباب تثبيته وعدم نسيانه
ولكـل  . ا مجيع الناسولكن مما ينبغي التنبيه عليه هنا، هو أن للحفظ طريقتني، ال يعجز عن إحدامه
وهي (الطريقة األوىل . طريقة منهما مميزاا وعيوا ؛ فيحسن أن نذكرمها، مبا هلما من حماسن وعيوب

  ):أشهر الطريقتني
وهي بأن يقرر الطالب على نفسه لكل يـوم  : وهي أنفع للصغار والشباب ومن أويت موهبة احلفظ

ديثني أو أكثر، ويستحسن أن يكون قدراً يسرياً، فإن جزءاً يسرياً من العلم، كأن يكون حديثاً أو ح
؛ فيتحفظ هذا املقرر يومياً، حىت يغيبه يف صدره ؛ ويسـتمر  ]) ٨٥([القليل يثبت والكثري ال حيصل 

على ذلك فترة طويلة، هي سنوات طلبه للعلم ؛ مع تعهد احملفوظ دائماً، على املنهج الذي ذكرنـاه  
  .سابقاً يف التعهد

  :يقة مميزات وعيوبوهلذه الطر
أا طريقة منهجية منضبطة، ميكن للطالب مع التزامها واملداومة عليها حفـظ كتـب   : فمن مميزاا

  .برمتها، وتغيب مصنفات كاملة
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أا أسرع حفظاً من الطريقة التالية، إذ قد ال جيلس الطالب للتحفظ إال ربع ساعة : ومن مميزاا أيضاً
  .أو نصفها

ا أسرع يف التفلت من الطريقة التالية، وأا أحوج ما تكـون للتعهـد للمحفـوظ    أ: ومن عيوا
  .واملراجعة له دائماً، وعدم االنقطاع عنه من فترة ألخرى

أن الذي يلتزم ا الغالب أضيق يف االطالع من صاحب الطريقة التالية، ألن الطالـب  : ومن عيوا
  .معها مقيد مبقرر معني

  :للحفظ وأما الطريقة الثانية
وتتلخص يف إدمان جمالسة كتب السنة، وإدامـة  : وهي أنفع لكبار السن، وملن مل يؤت موهبة احلفظ

  .القراءة فيها، واجللد يف ذلك والصرب عليه، مع اإلكثار من النسخ والكتابة، وتعويد اليد على ذلك
أنه يقوي الذاكرة وينشط  ما البالذر ؟ وهو دواء كانوا يظنون قدمياً: ولذلك ملا قيل لإلمام البخاري

هو إدامة النظر : "الذهن على احلفظ، فأجاب اإلمام البخاري، صارفاً هلم إىل البالذر حقاً، حيث قال
  ]).٨٦" ([يف الكتب

  ]).٨٧" ([من أحب أن يستفيد، فلينظر يف كتبه: "وقال عبد اهللا بن املبارك
نزل نسمع شيوخنا يذكرون أشياء يف  مل): "هـ٢٥٨ت (وقال احلافظ أبو مسعود أمحد بن الفرات 

  ]).٨٨" ([احلفظ، فأمجعوا أنه ليس شيء أبلغ فيه من كثرة النظر
وأما الكتابة وأثرها يف احلفظ، فقد سبق أن ذكرنا أن احملفوظ كلما اشترك فيه أكثر من حاسة، كلما 

لى حد تعبري والد ع –فإذا نظر القارئ، وجهر بالقراءة، مث كتب ؛ فإنه . كان ذلك أقوى له وراسخ
يكون له ما أدى بصره إىل قلبه، وما أدى مسعة إىل قلبه، وما أدت يده إىل قلبـه ؛   –الزبري ابن بكار 

  .فال ينسى بإذن اهللا تعاىل، ألنه اشترك يف حتفظه ثالث حواس
  :لبنيه وبين أخيه –رضي اهللا عنهما  –وقد قال احلسن بن علي 

" يوشك أن تكونوا كبارهم غداً، فمن مل حيفظ مـنكم فليكتـب  تعلموا العلم، فإنكم صغار قوم، "
])٨٩.([  

ما مسعت شيئاً إال كتبته، وال كتبته إال حفظته، وال حفظتـه إال  : " وقال اخلليل بن أمحد الفراهيدي
  ]).٩٠" ([نفعين 

  :وهلذه الطريقة يف احلفظ مميزات وعيوب
طريقة حفظه تتضمن التعهد معها، بل هو إمنـا   أن صاحبها بطيء النسيان حملفوظه، ألن: فمن مميزاا

  !!حفظ بالتعهد الكبري
  .أن صاحبها أوسع استحضاراً من صاحب الطريقة السابقة، ألنه أوسع اطالعاً: ومن مميزاا
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وأيضاً ال يستطيع يف . أن صاحبها ال يستطيع اجلزم بأنه حيفظ كتاباً ما، خاصة املطوالت: ومن عيوا
أن يؤدي ما حفظ باللفظ، وإمنا يؤديه باملعىن ؛ وللرواية باملعىن شروط، وحتوم حوهلا كثري من األحيان 

  .أخطار
أا تستلزم وقتاً طويالً للحفظ، وجلداً وصرباً، وانقطاعاً كامالً ؛ إذا أراد صـاحبها أن  : ومن عيوا

  .ينافس صاحب الطريقة األوىل
الكامل، الذي مجع بني حماسن احلفظ، وجنا مـن   وأما من مجع بني طريقيت احلفظ هاتني فهو احلافظ

  .عيوبه كلها
  :امليزة الثالثة

أن علم احلديث علم ال تضبط مجيع جزئياته قواعد مطردة دائماً، وال توزن مسائله مبقاييس رياضية ؛ 
بل يف كثري من مسائل علم احلديث يصرح احملققون من أهل العلم أنـه  . وإمنا قواعده وأصوله أغلبية

هلا قاعدة معينة، وإمنا يرجع يف كل جزئية منها إىل مالبساا وقرائنها، مث يكون احلكم عليها بناء  ليس
االعتضاد والتقوي (، و)التفرد بأصل(، و )ريادة الثقة(وذلك يف مثل مسألة . على حالتها اخلاصة تلك

  .، وما إىل ذلك من أعظم مسائل علم احلديث)باملتابعات والشواهد
  

مشول قواعد علم احلديث جلميع جزئياته، وال عدم وجود قواعد أصالً لبعض مسـائله،   وليس عدم
بسبب تقصري يف تقنني هذا العلم ويف تأصيله من علماء األمة ؛ بل سببه هو بلوغهم به أقصى غايات 

 وذلك أن علم احلديث مادته اخلام هي البشر ونقوهلم وأخبارهم،!! التقعيد السليم والتأصيل الصحيح
وللبشر باختالف مواهبهم اخللقية، وبتباين دوافعهم وعقائدهم وسلوكيام، وباضطراب أحواهلم من 
وقت آلخر، ومبا يطرأ عليهم من عوامل تغيري نفسية وخارجية ؛ بذلك كله ال ميكن أن يكون لنقول 

ملتباينـة  هؤالء وأخبارهم ضوابط حسابية وموازين رياضية، بل البد من التعامل مع تلـك املـادة ا  
األجزاء، الكثرية التغريات يف كل جزء منها، مبا يتناسب وذلك ؛ وهذا هو ما فعله أئمة احلـديث يف  

  !!رضي اهللا عنهم وأرضاهم. …عصور تكوين علمهم 
  .املهم أن تعلم أن هذه إحدى أعظم مميزات علم احلديث

وى اخلطوة األوىل يف طلب أن تعلم قواعد علم احلديث ودراسة مصطلحه ليس س: وهذه امليزة تعيت
وما جىن على علم احلـديث  . علم احلديث، مهما تعمق الدارس يف حتصيل تلك القواعد واألصول

شيء يف العصر احلديث مثل الغفلة عن هذه احلقيقة، وذلك بالتعامل مع الروايات احلديثيـة بتلـك   
ختوم جاهزة يطبع ا كـل   القواعد معاملة من معه قوالب يصب فيها مادته اخلام ومعاملة من معه

مسألة جزئية، دون أن يتنبه إىل أن لكل قاعدة شذوذات، بل خيتلق القواعد ملا ليس له قاعدة، لعـدم  
  !!استطاعته إال التعامل مع القوالب اجلاهزة
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أن علم احلديث علم حي ال يعيش وينمو يف صدر رجل إال باملمارسـة لـه   : وهذه امليزة تعين أيضاً
وهي كثرية وإمنا مسيت شذوذات ألـا خبـالف   (ألن شذوذات القواعد . ملي لقواعدهوالتطبيق الع

، واملسائل اليت ال قواعد هلا، ال حيسن الوقوف عليها، وال يعرف املآخـذ  )القاعدة املنصوص عليها
واألسس اليت تبىن عليها أحكامها، وال يلحظ املالبسات والقرائن اخلاصة بكل مسألة جزئية منـها ؛  

  .من عاش علم احلديث تطبيقاً عملياً وممارسة عميقة فترة طويلة من عمره إال
وعلى هذا فعلم احلديث حيتاج كل االحتياج ملمارسة طويلة، وتطبيق عملي عميق، ليمكن طالـب  
احلديث بعد مرور زمن طويل من ذلك أن يتنبه لشذوذات القواعد ومالبساا، وأن يقف بنفسه على 

  .سائل اليت ال قواعد هلا وإمنا يرجع فيها للقرائن اخلاصة بكل مسألةمآخذ األحكام يف امل
قل ما يتمهر يف علـم  : "يقول اخلطيب البغدادي، منبها على أمهية املمارسة العملية يف علم احلديث

احلديث، ويقف على غوامضه، ويستنري اخلفي من فوائده، إال من مجع بني متفرقه، وألف متشـتته،  
فإن ذلك الفعل مما يقوي الـنفس،  . عض، وانشغل بتصنيف أبوابه، وترتيب أصنافهوضم بعضه إىل ب

ويثبت احلفظ، ويذكي القلب، ويشحذ الطبع، ويبسط اللسان، وجييد البيان، ويكشـف املشـتبه،   
مث أسند اخلطيب إىل عبد اهللا ". ويوضح امللتبس، ويكسب أيضاً مجيل الذكر، وختليده إىل آخر الدهر 

" صنفت من ألف جزء جزءاً، ومن نظر يف الدفاتر فلم يفلح، فال أفلح هو أبداً: "أنه قال بن املبارك،
])٩١.([  

أن يقوم الطالب مبا يشـبه التصـنيف   : وهيئة هذه املمارسة اليت نطالب ا طالب علم احلديث، هي
كتـاب مل  والتأليف، إما بتخريج أحاديث كتاب ما أو أحاديث باب فقهي معني، أو بالترمجة لرواة 

خيدم رواته بالترمجة، أو بالعناية بالرواة املختلف فيهم، أو جبمع أقوال األئمة وتطبيقام حول قاعدة 
واألفضـل أن  . وحنو ذلك من املوضوعات الكثرية جداً.. من علم احلديث أو حول أحد مصطلحاته

  .ينوع يف طبيعة حبوثه، حىت يستفيد فائدة أعم وأمشل
ه من هذه البحوث هو تأليف كتاب خيرجه للناس، خاصة يف مرحلة تكوينـه  وبالطبع ال يكون غرض

العلمي، وإمنا يكون غرضه من ذلك التعلم والتمرن، للفوائد اليت ذكرها اخلطيب يف كالمه السـابق  
  .عن املمارسة العملية يف علم احلديث

سنه وبدايات طلبه، جيمع وال مينع ذلك من أن يبتدىء طالب احلديث مشروعاً علمياً كبرياً، من صغر 
له ويرتب ويناقش ويستنبط ويستدل، ويقضي يف ذلك عمراً من عمره، وبشرط أن ال خيرج مشروعه 
هذا إال بعد بلوغه من العلم ما يكون قد وصل به إىل درجة اإلفادة، كأن يشهد له شيوخه وأقرانـه  

  .باستحقاقه أن يديل جبهده يف تأليف كتاب
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لطلبة العلم بابتداء مشاريع من هذا القبيل، وال يستخفوا بأنفسهم ؛ فقـد   بل إين ألشدد يف النصح
ال حتقروا أنفسكم حلداثة أسنانكم، فـإن عمـر بـن    : "كان اإلمام الزهري يقول للفتيان والشباب

  ]).٩٢" ([اخلطاب كان إذا نزل به األمر املعضل دعا الفتيان، فاستشارهم، يبتغي حدة عقوهلم
  :اء قدوةولك يف سرية العلم

فقد بدأ اإلمام البخاري تصنيفه للتاريخ الكبري وله من العمر مثانية عشر عامـاً، وبقـي يف تصـنيفه    
  .فمكث يف تصنيفه ستة عشر عاماً) صحيحه(أما . وحتسينه غالب حياته

  .مبجلداته الثمانني من صباه، واستمر يف مجعه إىل أن شاخ) تاريخ دمشق(وابتدأ ابن عساكر تصنيف 
  .يف معجمه األوسط) فقد عمر مائة سنة( الطرباين عمره املديد وأفىن

فعليك يا طالب العلم أن ختتار مشروعاً علمياً حديثياً نافعاً، واستشر العلماء واملأمونني يف اختيارك، 
مث أنت خالل هذا اجلمع متارس علـم  . وابدأ يف اجلمع له والتأليف من فترة مبكرة، وال تفوت العمر

لياً، وتطبقه واقعياً ؛ فتستفيد فائدتني، بل فوائد، وتعلي مهتك، وتقوي عزمك، وتبـذل  احلديث عم
جهدك يف طلبك العلم، وتطرد امللل والسأم وقلة الصرب، مبا يتجدد لك يف حبثك من فوائـد، تنظـر   

  .قطف مثرا يف مستقبل حياتك العلمية إن شاء اهللا تعاىل
  :امليزة الرابعة

هذا وصف حقيقي مطابق لواقع حال . راف، ال ساحل لبحوره، وال قاع ألعماقةأنه علم مترامي األط
بتذكرك لعظـيم  : وحتقيق ذلك عندك وتأكيده لديك يظهر. علم احلديث، وليس كالماً أدبياً جمازياً

تشعب أسانيد األحاديث وكثرا، ولتناثر تراجم رواة وتعديلهم اليت يف غري مظنتها، ولتباعد ما بني 
بل مكتبـة، وال  .. األئمة للحديث الواحد يف مصادر هذا العلم ؛ مما ال جيمع ذلك كتاب تعليالت

  .حيويه مكان واحد
وهلذه امليزة فإن طالب احلديث يف حاجة ماسة إىل مكتبة عامرة بالكتب، مكتبة ضخمة مبعىن الكلمة، 

ات واملقدور عليـه مـن   تكون بني يديه وقتما يشاء، مكتبة تنمو وتزيد كل يوم باجلديد من املطبوع
حيث إن تلك امليـز ال حيـل   . املخطوطات، وال تقف عن النمو ما دام صاحبها حي العلم والروح

إشكاهلا، وال ميكن مواجهتها، إال باملكتبة اجلامعة لكتب السنة، واملقربة ألطراف هذا العلم املترامية، 
  .شعبةاملعينة على استيعاب جل أو كثري من جزئياته املتفرقة املت

ولذلك فعلى طالب العلم أن يتحلى بالبذل والسخاء يف اقتناء الكتب، وأن يقدم شراء الكتاب علـى  
طعامه وملبسه وملذاته، وأن حيرص كل احلرص على أن ال يفوت كتاباً صـغر أو كـرب يف علـم    

  .احلديث، يف أي فن من فنونه
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تعظـيم  : عالم اخلري يف املـتعلم ثالثة من أ: "يف ذلك) هـ٢٤٥ت (ومن نصائح ذي النون املصري 
العلماء حبسن التواضع هلم، والعمى عن عيوب الناس بالنظر يف عيب نفسه، وبذل املال يف طلب العلم 

  ]).٩٣" ([إيثاراً له على متاع الدنيا
، ])٩٤" ([من طلب احلديث أفلس: "ولذلك قال غري واحد من أهل العلم، منهم شعبة بن احلجاج

، وملا سأل سفيان بن عيينة ])٩٥"([طلب احلديث حرفة املفاليس: "ى السيناينوقال الفضل بن موس
، ])٩٦" ([بشر أهلك بـاإلفالس : "رجالً عن حرفته فأجابه الرجل بأا طلب احلديث، فقال سفيان

، وملا ])٩٧" ([إذا رأيت احملربة يف بيت إنسان فارمحه، وإن كان يف كمك شيء فأطعمه: "وقال شعبة
، أجابتها زوج ذلك "ال يتخذ ضرة، وال يشتري جارية: "على رجل خبري، وقالت يف ثنائها أثنت امرأة

  ]).٩٨" ([واهللا هلذه الكتب أشد علي من ثالث ضرائر: "الرجل بقوهلا
الذي يقول يغنيين كتاب يف السنة وعلومها عن كتاب يف ذلـك، فلـيس   ) بزعمه(أما طالب العلم 

فإين ال أقول إنه ال يغين كتاب عن كتاب فقـط، بـل   . لب علموال يريد أن يكون طا! بطالب علم
  !!!ال تغين طبعة عن طبعة أخرى له: أكاد أقول

ال أشتري كتاباً حىت أقرأ وأدرس الكتاب الذي عندي، فال يفلـح يف  : وأما طالب العلم الذي بقول
ا مما ال ينقطع العمل به فإن شراء الكتب وحده عبادة يؤجر عليها فاعلها، لوجوه، منها أ! العلم أبداً

  .بعد املوت، تبقى ينتفع ا من بعده
  :مث إن تكوين املكتبة العامرة يشبه طلب العلم من جهتني

كما أن طلب العلم ال يكون مجلة، يف أيام وليايل، كذلك تكوين املكتبة، ال ميكن أن يتم إال : األوىل
؛ حيث إن الكتب يف السنة وعلومها كثرية  من خالل متابعة للجديد من الكتب يف عامل املطبوعات

. من يستطيع شراء املوجود منها دفعـة واحـدة   –ممن يعرف قيمة الكتب  –جداً، قلة من األغنياء 
وهناك كتب نادرة، وكتب سرعان ما تنفد من األسواق، فمن مل يبادر بشرائها فاتته، وسيندم حني 

  .ب علمال ينفع الندم، وسيندم إن كان فيه بقية من طال
أن طلب العلم الصادق يلجيء طالب العلم إىل دراسة مسائل ما كان يظن قبل ذلـك أنـه   : الثانية

سيحتاج دراستها، وكذلك تكوين املكتبة ؛ فإن شراءك الكتاب ومعرفتك ملا فيه يدلك على كتاب 
مع منو طلبك  آخر، رمبا مل تسمع به، ورمبا مسعت به ومل تظن أنك حمتاج إليه ؛ فاحلاجة للكتب تنمو

وكم من كتاب ما كنت أظن أين سأنظر إليه، أصبح بعد يف حجري ال أستغين عنه ما دمـت  . للعلم
فمن كان جيمع الكتب من بدايات طلبه للعلم، سيحمد ذلك عندما يعرف قيمة مـا  . أحبث يف العلم

ياسته تلك بعد وأما من كان ال يشتري حىت يقرأ ما مجع فإن انصلح شأنه، فسيندم على سوء س. مجع
  .حني، والت حني مندم
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ولو تصفحت تراجم كبار األئمة، والعلماء املربزين، لوجدت أن القاسم املشترك بينهم هـو حـب   
وأما رحلتهم مع الكتاب وقصتهم معه، . الكتب والشغف ا، وأم من أصحاب املكتبات العظيمة
فكم من عامل رضي باجلوع دهراً : وملذاا فهي قصص متلؤها العاطفة والتفاين والبذل واحتقار الدنيا

ليقتين الكتب، وكم من عامل آخر باع ثوبه الذي على جسده أو داره اليت يسكنها ليمتلك كتابـاً،  
وكم من عامل رضي ببكاء أهله وأوالده عرياً وحرماناً ومل يرض بيع كتاب له، وكم من إمام بكـى  

  ])٩٩([!! وكم وكم.. وغلب حزنه صربه ملا فاته كتاب
، )هـ٥٦٩ت (ومن عجائب ذلك قصة احلافظ أيب العالء احلسن بن امحد بن سهل اهلمذاين العطار 

وكان قد مجع كتباً كثرية، ورحل إىل البلدان من أجل ذلك، وعمل داراً للكتب وخزانة، ووقـف  
  !مجيع كتبه فيها لطلبة العلم

، ونودي باملزاد على كتـب البـن   أنه كان مرة ببغداد: ومن غرائب ما حصل له يف مجعه للكتب
. اجلواليقي مببلغ كبري، فاشتراها أبو العالء العطار، على أن يويف الثمن بعد أسبوع، ومل يكن لديه مثنها

فلمـا بلغـت   !!! فأمر بأن ينادى على داره بالبيع –فخرج إىل طريق مهذان، فرحل، إىل أن وصلها 
تبلغ أكثر من ذلك، فلم ينتظر : عوا، فقال له املناديبي: السعر الذي اشترى به الكتب، قال للمنادي

خشية أن ينتهي أمد وفاء مثن الكتب، فباع داره، مث ركب إىل بغداد، فوىف الثمن، ومل يشعر أحـد  
  !!!حباله إال بعد مدة

وملا تويف هذا اإلمام رؤي يف املنام وهو يف مدينة مجيع جدراا مبنية بالكتب، وحوله كتب ال حتصى، 
سألت ريب أن يشغلين مبا كنت أشتغل به يف : قال! ما هذه الكتب ؟: فقيل له!! مشتغل مبطالعتها وهو

  !!الدنيا، فأعطاين
فعلى طلبة احلديث أن يبدؤوا يف تكوين مكتبة من بداية طلبهم، شيئاً فشيئاً ؛ فإم إن اسـتمروا يف  

  !الطلب فسيجدون غب ما مجعوا خرياً وفائدة واستغناء وسعادة
  :نهج القراءة والتعلم لكتب احلديث واملصطلحم

بعد ذكر املميزات السابقة لعلم احلديث، وما تستلزمه كل ميزة منها من أسلوب معني تواجه بـه يف  
  :الطلب والتحصيل ؛ بقي وضع تصور عام ملنهج القراءة والتعلم يف كتب احلديث وعلومه

جيل اليوم مبا كان يلزم به السلف طالب العلم يف  ولن أكون يف هذا املنهج بعيداً عن الواقع، فأطالب
عن الرجل يكون معه مائة ألف حديث، يقال إنه صاحب حديث ؟ "زمام ؛ كما سئل اإلمام أمحد 

ثالمثائـة ألـف   : ال، قيل له: عنده مائتا ألف حديث، يقال له صاحب حديث ؟ قال: ال، قيل: قال
من مل يكتب عشرين ألف : "ال أبو بكر ابن أيب شيبةوق]). ١٠٠" ([حديث ؟ فقال بيده مينة ويسرة

  ]).١٠١" ([حديث إمالء مل يعد صاحب حديث
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ت (فقد قال تاج الدين السبكي !! بل لن أزن طالب اليوم بعرف أهل العلم يف القرن الثامن اهلجري
ذلك  إمنا احملدث من عرف األسانيد والعلل وأمساء الرجال والعايل والنازل، وحفظ من): "هـ٧٧١

مجلة مستكثرة من املتون، وحفظ البعض من األسانيد، ومسع الكتب الستة ومسـند أمحـد وسـنن    
البيهقي ومعجم الطرباين، وضم إىل هذا القدر ألف جزء من األجزاء احلديثية، هذا أقل درجاته ؛ فإذا 

أول درجات  مسع ما ذكرناه، وكتب الطباق، ودار على الشيوخ، وتكلم يف العلل واألسانيد، كان يف
  ]).١٠٢" ([احملدثني، مث يزيد اهللا من شاء ما شاء

فلن أخاطب إال أهل زمـاين، بضـعف   ). لكل زمان دولة ورجال(لكن !! فهذا كله حبسب عرفهم
  !ويف اهللا اخللف وهو املستعان.. مهمهم، وكثرة الصوارف هلم عن طلب العلم

، بل )صحيح البخاري وصحيح مسلم(ني هو إدمان النظر يف الصحيح: فأول ما يلزم طالب احلديث
ينبغي أن يضع الطالب لنفسه مقداراً معيناً من الصحيحني يقرؤه كل يوم، ليختم الصحيحني قراءة يف 
كل سنة مرة يف أقل تقدير، ويستمر على ذلك أربع سنوات مثالً، خالل دراسته اجلامعية أو الثانوية ؛ 

  .، ليكون مستحضراً غالب متون الصحيحنيفال يتخرج إال وقد قرأ الصحيحني عدة مرات
مث ينتقل بعد ذلك إىل بقية الكتب اليت اشترطت الصحة، كصحيح ابن خزمية، وصحيح ابن حبـان،  

  .وموطأ مالك، ومنتقى ابن اجلارود
ويتمم هذه بسنن أيب داود والنسائي، وجامع الترمذي، وسنن الدارمي، وسنن الدارقطين، والسـنن  

  .الكربى للبيهقي
يقرأ الطالب هذه الكتب، بعناية وتدقيق، ويكثر من القراءة فيها، وخاصة اليت اشترطت الصـحة،  ف

  .وعلى رأسها الصحيحان
. فإن كان طالب العلم هذا ممن أويت موهبة احلفظ، فليجمع عزمه على ما يستطيعه من هذه الكتـب 

مام مخسني حديثاً، مث ينتقـل إىل  وما أحلقه ابن رجب ا لت) األربعني النووية(وميكنه أن يبدأ حبفظ 
اللؤلـؤ  (البن حجـر، أو  ) بلوغ املرام(لعبد الغين بن عبد الواحد املقدسي، مث إىل ) عمدة األحكام(

حملمد فؤاد عبد الباقي، مث إىل الصحيحني ؛ مث ما شاء مما يوفقه اهللا ) واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان
يضيف إىل حمفوظه إال ما حكم عليه بالصحة والقبول من إمام وأنصحه أن أال . تعاىل إليه من الكتب

  .معترب، إال بعد أن يستوعب ذلك
وميكن طالب احلديث أن يكمل قراءته لكتب السنة بقراءة شروح خمتصرة لكتب احلـديث، مثـل   

يف شرح صحيح البخاري للخطايب، وشرح النووي لصحيح مسلم، وشرح الطييب ) أعالم احلديث(
وأسهل من ذلك كله، أن يضع الطالب جبواره أثناء قراءته . ابيح، وفيض القدير للمناويملشكاة املص

البن األثري، ألنه كتاب يعىن بتفسري الكلمات ) النهاية يف غريب احلديث واألثر(لكتب السنة كتاب 
للحـديث،  الغريبة لغوياً الواردة يف األحاديث واآلثار ؛ ليستطيع من خالل ذلك أن يفهم املعىن العام 
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) طرح التثريـب (البن عبد الرب، و) التمهيد(فعليه مبثل : فإن أراد التوسع. وأن ال يروي ما ال يدري
  .البن حجر) فتح الباري(للعراقي، و

يف مثل املرحلة الدراسية (فإن كان الطالب صغري السن : أما بالنسبة لكتب علوم احلديث واملصطلح
البن حجر، مع شرح ميسر هلا؛ وإن كان يف املرحلة الثانوية ) ة الفكرخنب(فيبدأ بالبيقونية أو ) املتوسطة

الباعث احلثيث شرح (البن حجر، أو ) نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر(أو بداية اجلامعة فيبدأ بـ 
مث ينتقـل  . للسخاوي) الغاية شرح اهلداية(ألمحد حممد شاكر، أو ) اختصار علوم احلديث البن كثري

للعراقـي  ) التقييـد واإليضـاح  (الصالح يف علوم احلديث، ويضم إليه شروحه كـ  إىل كتاب ابن
مث ينتقـل إىل  . للذهيب) املوقظة(البن حجر، ويتلو ذلك كتاب ) النكت على كتاب ابن الصالح(و

للسـخاوي،  ) فتح املغيـث (للسيوطي، و) تدريب الراوي(الكتب املوسعة يف علوم احلديث، مثل 
) معرفة علوم احلـديث (للخطيب، و) الكفاية(مث يدرس بعمق كتاب . نعاينللص) توضيح األفكار(و

) اإلرشـاد (البن عبدالرب، ومقدمة ) التمهيد(البن رجب، ومقدمة ) شرح علل الترمذى(للحاكم، و
، وأيب داود يف )الصحيح(، ومسلم يف مقدمة )الرسالة(مث ينتهي بالتفقه يف كالم الشافعي يف . للخليلي

  .، وحنوها)هل مكةرسالته إىل أ(
أو ما ذكرناه يف درجتها، وأثناء قراءته لكتاب ابن صالح، عليه أن يكثر ) نزهة النظر(وبعد تعلمه لـ 

) التلخيص احلـبري (البن امللقن، و) البدر املنري(للزيلعي، و) نصب الراية(مطالعة كتب التخريج، مثل 
وحياول خالل . لأللباين) إرواء الغليل(ني والبن عبد اهلادي، والسلسلت) تنقيح التحقيق(البن حجر، و

هذه القراءة أن يوازن بني ما عرفه من كتب املصطلح وما يقرؤه يف كتب التخريج تلك، لريى نظرياً 
  .طريقة التطبيق العملي لتلك القواعد ومعاين املصطلحات

يف أصول التخريج، وإذا ما توسع يف قراءة كتب التخريج السابقة، ويدرس كتاباً من الكتب احلديثة 
مث يدرس كتاباً أو أكثـر يف علـم   . للدكتور حممود الطحان) أصول التخريج ودراسة األسانيد(مثل 

. أليب احلسن املصـري ) شفاء العليل(للكنوي، وأحسن منه ) الرفع والتكميل(اجلرح والتعديل، مثل 
حبوث (للكتاين، و)ملستطرفة الرسالة ا(ويدرس أيضاً كتاباً من الكتب اليت تعرف مبصادر السنة، كـ

  .للدكتور أكرم ضياء العمري) يف تاريخ السنة النبوية
كان ذلك أعظم ) ولو من أوائل طلبه(مث يبدأ بالتخريج ودراسة األسانيد بنفسه، وكلما بكر يف ذلك 

فائدة وأكرب عائدة ؛ ألن ذلك جيعله يطبق القواعد فال ينساها، ويتعـرف علـى مصـادر السـنة     
هو املمارسـة   –كما سبق  –والغرض من هذا التخريج . ، ويتمرن يف ساحات هذا العلمومناهجها

  .للتعلم، ال للتأليف ؛ وقد تقدم احلديث عن أمهية هذه املمارسة يف علم احلديث
وأثناء قيامه بالتخريج، عليه أيضاً أن خيص علم اجلرح والتعديل التطبيقي مبزيد عناية كذلك ؛ وذلك 

للذهيب ؛ وكتبه األصول، ) ميزان االعتدال(البن حجر، و) ذيب التهذيب: (كبار، مثلبقراءة كتبه ال
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) الكامـل (البن حبان، و) اروحني(للعقيلي، و) الضعفاء(البن أيب حامت، و) اجلرح والتعديل: (مثل
 تواريخ حيىي بن معني وسؤاالته هو واإلمام أمحد،: البن عدي، وكتبه اليت هي أصول األصول، مثل

وهو خالل قراءته هذه حياول أن يوازن بني اسـتخدام األئمـة   . للبخاري، وحنوها) التاريخ الكبري(
وإن مر به أحد الرواة . أللفاظ اجلرح والتعديل وما ذكر عن مراتب هذه األلفاظ يف كتب املصطلح

دراسـة  الذين كثر االختالف فيهم، فعليه أن يطيل يف دراسته، فإن هؤالء الرواة مـادة خصـبة لل  
  .واالستفادة

وما يزال الطالب يف الترقي العلمي يف قراءة كتب علوم احلديث، فال يدع منها شـاردة وال واردة،  
ويف التوسع يف التخريج، ويف متحيص علم اجلرح والتعديل ؛ حىت يصل إىل مرتلة يصبح قادراً فيهـا  

علـل  (بن أيب حـامت، وأجلـها   البن املديين، والترمذي، وا) العلل: (على دراسة كتب العلل، مثل
فيقرأ الطالب هذه الكتب قراءة تدقيق شديد، وتفقه عميق ؛ ليدري بعضاً من . للدارقطين) األحاديث

أساليب األئمة يف عرض علل األحاديث، وطرائق اكتشاف تلك العلـل، وقواعـد احلكـم علـى     
  .األحاديث

أمتأل باملشاريع العلميـة والبحـوث    فإذا وصل طالب احلديث إىل هذه املرحلة، فالبد أن رأسه قد
مشوار العلم الطويل، منتفعاً ونافعاً ) على بركة اهللا(فليبدأ . احلديثية، اليت تزيده تعمقاً يف علم احلديث

  .مستفيداً مفيداً
فإن بلغ طالب احلديث هذه الرتبة، وأسبغ اهللا عليه نعم توفيقه وتسديده، ومد عليه عمره يف عافية، 

  !!ه هلذا العلم ؛ فيا بشرى العامل اإلسالمي، فقد ولد له حمدثوطالت ممارست
أما من وجـد  . أن هذه املنهج التعليمي إمنا نطرحه للطالب الذي مل جيد من يوجهه –أخرياً  –وأنبه 

عاملاً ربانيا يعتين به توجيهاً وتعليماً، فعليه أن يقبل عليه بكليته، وأن يلزم عتبة داره ؛ فهو على خـري  
  .وعلى معارج العلم يترقى، ما دام جاثياً يف حلقة ذلك العامل عظيم،

  .واهللا أعلم
وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، وعلى آلـه  

  .وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
  وكتب

  الشريف حامت بن عارف بن ناصر العبديل العوين
----------------------------  

: دار ابـن اجلـوزي  . بتحقيق أيب األشبال الزهريي. البن عبد الرب: جامع بيان العلم وفضله]) ١([
  ).٢٣٥٤ – ٢٣٥١، وانظر رقم ٢٣٥٢رقم )= (هـ ١٤١٤(الدمام، الطبعة األوىل 

  ).٢٣٤٩رقم (بيان جامع العلم وفضله البن عبد الرب ]) ٢([
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  .يف صحيحه أخرجه مسلم]) ٣([
  .حديث صحيح متفق عليه، صح عن مجع من الصحابة رضي اهللا عنهم]) ٤([
حتقيق حممد سعيد خطيب أو غلي، الطبعة األوىل، . شرف أصحاب احلديث، للخطيب: انظر]) ٥([

  ).٥١ – ٤٦رقم (نشر دار إحياء السنة النبوية 
؛ وحسـنه  ) ٩١١رقـم  (، وابن حبان يف صـحيحه  )٤٨٤رقم (أخرجه الترمذي وحسنه ]) ٦([

 ١٠/٢١(وصححه غري ما واحد من األئمة، كما تراه يف ختريج اإلحسان، واملعجم الكبري للطـرباين  
  )٩٨٠٠رقم 

  )٩١١رقم (اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان ]) ٧([
  ).٣٥(شرف أصحاب احلديث للخطيب ]) ٨([
  ).١٦٣رقم (شرف أصحاب احلديث للخطيب ]) ٩([
وهو من أصول الـدين، ومـن   . اب السنن، وصححه الترمذي وغريهحديث أخرجه أصح]) ١٠[

  .قواعد السنة
  ).٧٧٩رقم(اجلامع للخطيب ]) ١١([
، )٥٢٢ – ٥٢٠رقم(، واملدخل إىل السنن للبيهقي )٧٨٢-٧٨٠رقم (انظر اجلامع اخلطيب ]) ١٢([

  ).٦٥(واملوقظة للذهيب 
 ٣١رقم  ١٧٩(دث الفاصل للرامهرمزي ، واحمل)٦٤(تأويل خمتلف احلديث البن قتيبة : انظر]) ١٣([
، واملدخل إىل اإلكليل )٥٩– ١/٥٨(، والكامل البن عدي )١/٦٢(، واروحني البن حبان )٣٢ –

، ١٥٠رقم(، وشرف أصحاب احلديث للخطيب )٣/٣٦٥(، وحلية األولياء أليب نعيم )٢٧(للحاكم 
الترمجـة   –هري من تاريخ دمشـق  ، وترمجة الز)٩رقم (، ومسألة العلو والرتول البن طاهر )١٥١

  )١٥٠( –املطبوعة املفردة 
  ).٩٣رقم(اجلامع للخطيب ]) ١٤([
  )٩٦رقم (اجلامع للخطيب ]) ١٥([
، )١٢٧رقـم  (أخرجه البخـاري  : -رضي اهللا عنه  –أثر صحيح عن علي بن أيب طالب ]) ١٦([

  ).١٣٥٥رقم (، واخلطيب يف اجلامع )٦١٠رقم (والبيهقي يف املدخل إىل السنن 
أخرجه مسلم يف مقدمة صـحيحة  : -رضي اهللا عنه  –أثر صحيح عن عبد اهللا بن مسعود ]) ١٧([
رقـم  (وابن عبد الرب يف جامع بيـان العلـم   ) ٦١١رقم (، والبيهقي يف املدخل إىل السنن )١/١١(

  ).١٣٥٨رقم (، واخلطيب يف اجلامع )٨٨٨
  )٣٢-٣١(رسالة أيب داود إىل أهل مكة ]) ١٨([
  ).١٨٣٥رقم (اجلامع للخطيب ]) ١٩([
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، واجلـامع  )١١٣(، و معرفة علوم احلديث للحـاكم  )١/٩(علل احلديث البن أيب حامت ]) ٢٠([
  ).١٨٣٧رقم (للخطيب 

  )١/٩(علل احلديث البن أيب حامت ]) ٢١([
  ).١٨٣٨رقم (اجلامع للخطيب ]) ٢٢([
  )١٨٣٩رقم (اجلامع للخطيب ]) ٢٣([
  ).٢٧٧رقم (طيب شرف أصحاب احلديث للخ]) ٢٤([
  ).٩١رقم  ١/١٦٨(اجلامع للخطيب ]) ٢٥([
  )٨٥٠رقم (جامع بيان العلم البن عبد الرب ]) ٢٦([
  ).٨٥٢رقم (جامع بيان العلم البن عبد الرب ]) ٢٧([
  )٨(، واملمتحنة )٩(، واحلجرات )٤٢(املائدة ]) ٢٨([
  ).٣(األنساب املتفقة البن طاهر املقدسي ]) ٢٩([
  ).٨٥٣رقم (ان العلم البن عبد الرب جامع بي]) ٣٠([
. حديث صحيح مشهور، أخرجه أصحاب السنن، وصححه ابن حبان واحلاكم وغريمهـا  ]) ٣١([

وأليب عمرو أمحد بن حممد بن إبراهيم بن حكـيم املـديين   . وروي من حديث حنو ثالثني صحابياً
نضر اهللا أمرأ مسـع  (يث دراسة حد(وللشيخ عبد احملسن العباد . جزء حديثي عنون به) هـ٣٣٣ت(

  ).رواية ودراية) مقاليت
فإنك إن ذكرت فضـل  )! وبوجوب الفضل ألحدمها يثبت الفضل لآلخر: (ما أحسن قوله]) ٣٢([

وإن ذكرت ! وهل تفقه الفقيه إال مبا رواه له احملدث وميز له صحيحه من سقيمه ؟: الفقيه، قلنا لك
  !دة إال بفقهها للعمل مبا فيها ؟وهل يكون للرواية فائ: فضل احملدث، قلنا لك

إمام =هذه األمثلة الثالثة، ذكر يف كل واحد منها قرينني ، األول منهما إمام يف الفقه والثاين ]) ٣٣([
  !!!أمن يستطيع ذلك ؟!! يف احلديث ؛ فمن ينتقص أحد اإلمامني ؟

  ).١٧٠ – ١٦٩(احملدث الفاصل للرامهرمزي ]) ٣٤([
رقـم  (، واجلامع ألخالق الراوي للخطيـب  )١٩٤٤رقم (البن عبد الرب جامع بيان العلم ]) ٣٥([

١٣٧١.(  
  ).١٥٣٣رقم (جامع بيان العلم البن عبد الرب ]) ٣٦([
  ).١٥٦٩رقم  ٢/٢٥١(اجلامع للخطيب ]) ٣٧([
  ).١٥٦٩رقم (اجلامع للخطيب ]) ٣٨([
  ).١٥٧٠رقم (اجلامع للخطيب ]) ٣٩([
  ).١٥٧١رقم (اجلامع للخطيب ]) ٤٠([
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  ).١٩٠٩رقم (اجلامع للخطيب ]) ٤١([
  ).١٤٥رقم (شرف أصحاب احلديث ]) ٤٢([ 

  ).١(التكاثر ]) ٤٣([
  ).١٩٨٨رقم (جامع بيان العلم البن عبدالرب ]) ٤٤([
  ).١٦٩٩رقم (، واجلامع للخطيب )٤٣٣٠رقم (التاريخ البن معني ]) ٤٥([
  ).١٧٠٠رقم (اجلامع للخطيب ]) ٤٦([
  ).١٧٠١م رق(اجلامع للخطيب ]) ٤٧([
  ).١٥٢٨، ١٥٢٣رقم  ٢٢٧ – ١٢٦(اجلامع للخطيب ]) ٤٨([
  ).١٥٩٩رقم (اجلامع للخطيب ]) ٤٩([
  ).٣٠٤رقم (شرف أصحاب احلديث للخطيب ]) ٥٠([
  )١٩٨٦رقم (اجلامع للخطيب ]) ٥١([
  ).١٩٨٣رقم (اجلامع للخطيب ]) ٥٢([
  ).٢٥٤ – ٢٥٠(معرفة علوم احلديث للحاكم ]) ٥٣([
  ).١٥٦٤رقم (للخطيب  اجلامع]) ٥٤([
  ).١٨١٨رقم (اجلامع للخطيب ]) ٥٥([
  ).١٨٤٣رقم (اجلامع للخطيب ]) ٥٦([
رقم (، واملدخل إىل السنن للبيهقي )١١/٢٥٦( –بذيل مصنف عبد الرزاق  –اجلامع ملعمر ]) ٥٧([

٥١٩.(  
العلم وفضله  ، وابن عبد الرب يف جامع بيان)٤٨٧رقم (أخرجه البيهقي يف املدخل إىل السنن ]) ٥٨([
  .، وانظر خترجيه يف املصدرين األولني)١٨٥٠رقم (، واخلطيب يف اجلامع )١١٩٥رقم (

  ).١٨٤٦رقم (اجلامع للخطيب ]) ٥٩([
  ).١٢٧٤رقم (جامع بيان العلم البن عبد الرب ]) ٦٠([
رقـم  (، واجلـامع للخطيـب   )١٢٨٦، ١٢٨٤رقم (انظر جامع بيان العلم البن عبد الرب ]) ٦١([

١٨٥٢ ،١٨٥١.(  
  ).٢٨٢(البقرة ]) ٦٢([
  ).١٨٧٢رقم (اجلامع للخطيب ]) ٦٣([
  ).١٨٧٢رقم (اجلامع للخطيب ]) ٦٤([
  ).١٨٧٣رقم (اجلامع للخطيب ]) ٦٥([
  ).٦٤٠رقم (، واملدخل إىل السنن للبيهقي )٤٨٢رقم (جامع بيان العلم البن عبد الرب ]) ٦٦([
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  ).٤٨١رقم (، وجامع بيان العلم البن عبدالرب )٦٤١رقم (املدخل إىل السنن للبيهقي : انظر]) ٦٧([
  ).١٣٩-١٣٧رقم (شرف أصحاب احلديث للخطيب ]) ٦٨([
  ).٦٨٣رقم(، واجلامع للخطيب )٤٨٣رقم (جامع بيان العلم البن عبد الرب ]) ٦٩([
  ).٥٠(احلث على حفظ العلم البن اجلوزي ]) ٧٠([
  ).١٨٧٤رقم (اجلامع للخطيب ]) ٧١([
  .للدكتور حممد عجاج اخلطيب على املصدر السابقتعليق ]) ٧٢([
  ).٤٩-٤٨(احلث على حفظ العلم البن اجلوزي ]) ٧٣([
  ).٦٤١رقم (، وجامع بيان العلم البن عبد الرب )١٨٧٩رقم (اجلامع للخطيب ]) ٧٤([
  ).١٨٧٥رقم (اجلامع للخطيب ]) ٧٥([
  ).٤٢١-٢/٤٠٤(للخطيب ، واجلامع )١٤٦-١٤٠(معرفة علوم احلديث للحاكم : انظر]) ٧٦([
رقم (، وشرف أصحاب احلديث للخطيب )٦٨٧، ٦٢٣رقم (جامع بيان العلم البن عبدالرب ]) ٧٧([

٢٠٣-٢٠٢.(  
رقـم  (، وشرف أصحاب احلديث للخطيـب  )٦٢٦رقم (جامع بيان العلم البن عبد الرب ]) ٧٨([

  ).١٨٨٣-١٨٨٢رقم (، واجلامع للخطيب )٢٠٨-٢٠٧
، وشرف أصحاب احلديث )٦٣٩، ٦٣١، ٦٢٧رقم (لعلم البن عبدالرب جامع بيان ا: انظر]) ٧٩([

  ).١٨٨٥-١٨٨٤رقم (، واجلامع للخطيب )٢١٥، ٢١٤، ٢١٢رقم (للخطيب 
  ).١٩٠٠رقم (اجلامع للخطيب ]) ٨٠([
  .، بتصرف يسري)١٨٩٩رقم (اجلامع للخطيب ]) ٨١([
  ).٨٨٥رقم (اجلامع للخطيب ]) ٨٢([
رقم (، والبن معني عبارة حنوها يف اجلامع للخطيب )١٤٩٣رقم (قي املدخل إىل السنن للبيه]) ٨٣([

١٤٩٤.(  
  ).١٤٩٢رقم (اجلامع للخطيب ]) ٨٤([
  ).٥٠(احلث على حفظ العلم البن اجلوزي : انظر]) ٨٥([
  ).٢٤١٤رقم(جامع بيان العلم البن عبدالرب ]) ٨٦([
  ).١٨١٣رقم(اجلامع للخطيب ]) ٨٧([
  ).١٨٧٣رقم(اجلامع للخطيب ]) ٨٨([
  ).٦٣٢،٧٧٢رقم (، واملدخل إىل السنن للبيهقي )٤٨٤رقم(جامع بيان العلم البن عبد الرب ]) ٨٩([
  ).٤٤٧رقم (جامع بيان العلم البن عبدالرب ]) ٩٠([
  ).١٩١٤، ١٩١٣رقم (اجلامع للخطيب ]) ٩١([



 ١٤١

  ).٥٠٦، ٥٠٥رقم (جامع بيان العلم وفضله البن عبدالرب ]) ٩٢([
  ).٦٨٥رقم (لسنن للبيهقي املدخل إىل ا]) ٩٣([
  ).٥٦، ٥٥، ٥٤رقم (، واجلامع للخطيب )٥٩٧رقم (جامع بيان العلم البن عبدالرب ]) ٩٤([
  ).٥٨رقم (اجلامع للخطيب ]) ٩٥([
  ).٥٧رقم (اجلامع للخطيب ]) ٩٦([
  ).٦٠رقم (اجلامع للخطيب ]) ٩٧([
  ).٦١رقم (اجلامع للخطيب ]) ٩٨([
  .لعبدالفتاح أبو غدة أمثلة وافرة من ذلك)  العلماءصفحات من صرب(ويف كتاب ]) ٩٩([
  )٢رقم (اجلامع للخطيب ]) ١٠٠([
  ).٢٨رقم (، وأدب اإلمالء واالستمالء للسمعاين )٣رقم (اجلامع للخطيب ]) ١٠١([
  ).٨٣-٨٢(معيد النعم ومبيد النقم للسبكي ) ١٠٢([

===========================  
ع لَّى اللَّهنصرة النيب ص لَّمسو هلَي(*)  

  
  حممد صاحل املنجد: الكاتب

  بيان بشأن جم الصحيفتني النروجيية والدمنركية على نيب اإلسالم صلى اهللا عليه وآله وسلم
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصـحبه  

  .أمحعني
  :أما بعد

، ومـع أن  -صلى اهللا عليه وآله وسلم  -يفتخر به املسلم إميانه وحمبته لرسول اهللا  فإن من أعظم ما
، وال يفرق بني أحد منهم؛ إال أنه يعترب النيب -عليهم الصالة والسالم  -املسلم يؤمن باألنبياء مجيعاً 

تح به باب اجلنة، وهـو  خامتهم، وأفضلهم، وسيدهم، فهو الذي يف -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -حممد 
عليـه   -الطريق إىل هذه األمة فال يؤذن ألحد بدخول اجلنة بعد بعثته؛ إال أن يكون من املؤمنني به 

لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص علَيكُم بِـالْمؤمنِني  (( -الصالة والسالم 
يمحر وفؤ[١٢٨التوبة))]ر  

  وكدت بأمخصي أطأ الثريا*** ومما زادين شرفاً وتيهاً 
  وأن صيرت أمحد يل نبيا*** دخويل حتت قولك يا عبادي 

  :أيها املسلمون



 ١٤٢

هـ ٢٦/٨/١٤٢٦الدامناركية يوم الثالثاء ) جالندز بوسنت ( ترى ماذا نقول أمام ما نشرته صحيفة 
بأعظم رجل وطأت قدماه الثرى، بإمام النبيني، وقائد ! ترى؟ رمساً كاريكاتريياً ساخر، مبن يا) ١٢(

  .-صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -الغر احملجلني 
يف إحـدى هـذه    -صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم   -صور آمثةٌ وقحةٌ وقاحة الكفر وأهله، أظهروا النيب 
 -جمرم حرب  -وكأم يريدون أن يقولوا إنه !! الرسومات عليه عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأسه

  )).أال ساء ما يزرون (( 
) ما جزينـت  ( تأيت جريدة  -إمعاناً يف العداء  –مث يف هذه األيام ويف يوم عيد األضحى بالتحديد 

النروجيية لتنكأ اجلراج وتشن الغارة من جديد ، فتعيد نشر الرسوم ألوقحة اليت نشـرت يف الـة   
  ]١] [٥٣الذاريات)[ أَتواصوا بِه بلْ هم قَوم طَاغُونَ ! (قبلالدمنركية 

باهللا ماذا يبقى يف احلياة من لذة يوم ينال من مقام حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مث ال ينتصر له وال يذاد 
عيننا ، ونصـم  هل نغمض أ.. ماذا نقول جتاه هذا العداء السافر ، والتهكم املكشوف . عن حياضه 

والذي كرم حممداً وأعلى مكانته لـبطن األرض  . ويف القلب عرق ينبض .. آذاننا ، ونطبق أفواهنا 
أال جفت أقالم وشـلت  . أحب إلينا من ظاهرها إن عجزنا أن ننطق باحلق وندافع عن رسول احلق 
و هلَيع لَّى اللَّها عن حوضه ص تذود وتدافع عن حرمته سواعد امتنعت عن تسطري أحرف لَّمس.  

  لعرض حممد منكم فداء*** فإن أيب ووالده وعرضي 
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمكانة النيب ص:  

أي عبارة حتيط ببعض نواحي تلك العظمة النبوية، وأي كلمة تتسع ألقطار هذه العظمة اليت مشلـت  
ر، وأي خطبة تكشف لك عن أسـرارها  كل قطر، وأحاطت بكل عصر، وكُتب هلا اخللود أبد الده

  .وإن كُتب حبروف من النور، وكان مداده أشعة الشمس
إا العظمة املاثلة يف كل قلب، املستقرة يف كل نفس، يستشعرها القريب والبعيد، ويعترف ا العدو 

  .والصديق، وتف ا أعواد املنابر، وتز هلا ذوائب املنائر
  أشهد: إذ قال يف اخلمس املؤذن***  أمل تر أن اهللا خلَّد ذكره
  فذو العرش حممود وهذا حممد*** وشق له من امسه ليجله 

إنه النيب حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حيث الكمال اخلُلقي بالذروة اليت ال تنال، والسـمو الـذي ال   
م يـدا، وأنـداهم راحـة،    يسامى، أوفر الناس عقالً، وأسداهم رأيا، وأصحهم فكرةً، أسخى القو

وأجودهم نفسا أجود باخلري من الريح املرسلة، يعطي عطاء من ال خيشى الفقر، يبيت على الطـوى  
أنفق يا بالل وال ختش مـن ذي  : "وقد وهب املئني، وجاد باآلالف، ال حيبس شيئًا وينادي صاحبه

  ".العرش إقالالً



 ١٤٣

ن جهل عليه، وال يزيده جهل اجلاهلني إال أخـذًا  أرحب الناس صدرا، وأوسعهم حلما، حيلم على م
  ".اذهبوا فأنتم الطلقاء: "بالعفو وأمرا باملعروف، ميسك بغرة النصر وينادي أسراه يف كرم وإباء

أعظم الناس تواضعا، يخالط الفقري واملسكني، ويجالس الشيخ واألرملة، وتذهب به اجلارية إىل أقصى 
ضي حاجتها، وال يتميز عن أصحابه مبظهر من مظاهر العظمـة وال  سكك املدينة فيذهب معها ويق

  .برسم من رسوم الظهور
ألني الناس عريكةً وأسهلهم طبعا، ما خير بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن محرما، وهو مـع  

يقـم  هذا أحزمهم عند الواجب وأشدهم مع احلق، ال يغضب لنفسه، فإذا انتهِكت حرمات اهللا مل 
  .لغضبه شيء، وكأمنا يفقأ يف وجهه حب الرمان من شدة الغضب

  :أشجع الناس قلبا وأقواهم إرادةً، يتلقى الناس بثبات وصرب، خيوض الغمار وينادي بأعلى صوته
  ".أنا النيب ال كذب أنا ابن عبد املطلب"

صلَّى اللَّه علَيه  -سول اهللا وهو من شجاعة القلب باملرتلة اليت جتعل أصحابه إذا اشتد البأس يتقون بر
 لَّمسومن قوة اإلرادة باملرتلة اليت ال ينثين معها عن واجب، وال يلني يف حـق، وال يتـردد وال   -و ،

  .يضعف أمام شدة
أعف الناس لسانا، وأوضحهم بيانا ، يسوق األلفاظ مفصلة كالدر مشرقة كالنور، طاهر كالفضيلة 

  .صدق اللهجةيف أمسى مراتب العفة و
أعدهلم يف احلكومة وأعظمهم إنصافًا يف اخلصومة يقيد من نفسه ويقضي خلصمه، يقيم احلدود على 

  ".لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها : " أقرب الناس، ويقسم بالذي نفسه بيده
ا، وأزكاها وأعرفها باهللا ، وأشدها صالبة وقياما، وأعالها نفسا حبقه، وأقومهـا  أمسى اخلليقة روح

بفروض العبادة ولوازم الطاعة، مع تناسق غريب يف أداء الواجبات ، واستيعاب عجيـب لقضـاء   
احلقوق ، يؤيت كل ذي حق حقه، فلربه حقه، ولصاحبه حقه، ولزوجه حقها، ولدعوته حقها، أزهد 

يرد موجوداً وال يتكلف  الناس يف املادة وأبعدهم عن التعلق بعرض هذه الدنيا، يطعم ما يقدم إليه فال
  .مفقودا ، ينام على احلصري واألدم احملشو بالليف

قضى زهرة شبابه مع امرأة من قريش تكربه خبمس عشرة سنة، قد تزوجت من قبله وقضت زهـرة  
شباا مع غريه ، ومل يتزوج معها أحدا وما تزوج بعدها ملتعة، وما كان يف أزواجه الطاهرات بكـرا  

 أعرس ا وسنها تسع سنني، يسرب إليها الوالئد يلعنب معها بالدمي وعرائس القطن غري عائشة اليت
  .والنسيج

أرفق الناس بالضعفاء وأعظمهم رمحة باملساكني والبائسني، مشلت رمحته وعطفه اإلنسان واحليـوان،  
هـي  إن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها فال هي أطعمتـها وال  : "وحيذر أصحابه، فيقول هلم

  ".تركتها تأكل من خشاش األرض



 ١٤٤

من الفضل إال أنه الواسطة يف محل هدايـة السـماء إىل    -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -لو مل يكن للنيب 
األرض، وإيصال هذا القرآن الكرمي إىل العامل لكان فضالً ال يستقل العامل بشكره، وال تقوم اإلنسانية 

  .مله بعض جزائهبكفائه، وال يوىف الناس حا
ذلك قبس من نور النبوة، وشعاع من مشكاة اخللق احملمدي الطاهر، وإن يف القول بعد لسـعة ويف  

  .املقام تفصيالً
؛ فقد عصم مـن  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -وسل التاريخ ينبئك هل مر به عظيم أعظم من النيب حممد 

  .ن أن تلصق به هفوةالنقائص، وعال عن اهلفوات، وجلّ مقامه ع
  كأنك قد خلقت كما تشاء*** خلقت مربًءا من كل عيب 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمن أقوال الغربيني يف النيب حممد ص:  
إن املنصفني من املشاهري املعاصرين عندما اطلعوا على سرية رسول اهللا حممد مل ميلكوا إال االعتراف له 

  :دة، وهذا طرف من أقوال بعضهم بالفضل والنبل والسيا
، وقد جعل على رأس املئة سـيدنا حممـدا   ١٣ص" اخلالدون مئة"يقول مايكل هارت يف كتابه  -١

  :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، يقول
إلنسان ألن حممدا عليه السالم هو ا... لقد اخترت حممدا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف أول هذه القائمة "

الوحيد يف التاريخ الذي جنح جناحا مطلقا على املستوى الديين والدنيوي ، وهو قد دعا إىل اإلسالم 
سنة من وفاته،  ١٣ونشره كواحد من أعظم الديانات وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا، وبعد 

  ".فإن أثر حممد عليه السالم ما يزال قويا متجددا
سول صلي اهللا عليه وسلم قوة جبارة ال يستهان ا فيمكن أن يقال أيضا وملا كان الر: "١٨وقال ص 

  ".إنه أعظم زعيم سياسي عرفه التاريخ
  :، وقد أحرقته السلطة الربيطانية ، يقول )حممد(برناردشو اإلنكليزي ، له مؤلف أمساه  -٢
ون الوسطى، ونتيجـةً  إن العامل أحوج ما يكون إىل رجلٍ يف تفكري حممد، وإنّ رجال الدين يف القر"

للجهل أو التعصب، قد رمسوا لدين حممد صورةً قامتةً، لقد كانوا يعتربونه عدوا للمسيحية، لكـنين  
اطّلعت على أمر هذا الرجل، فوجدته أعجوبةً خارقةً، وتوصلت إىل أنه مل يكن عدوا للمسيحية، بل 

أمر العامل اليوم، لوفّق يف حلّ مشكالتنا مبا يؤمن  جيب أنْ يسمى منقذ البشرية، ويف رأيي أنه لو تولّى
  ".السالم والسعادة اليت يرنو البشر إليها

  :ويقول آن بيزيت  -٣
من املستحيل ألي شخص يدرس حياة وشخصية نيب العرب العظيم ويعرف كيف عاش هذا الـنيب  "

  ...لعظماءوكيف علم الناس، إال أن يشعر بتبجيل هذا النيب اجلليل، أحد رسل اهللا ا



 ١٤٥

هل تقصد أن ختربين أن رجالً يف عنفوان شبابه مل يتعد الرابعة والعشرين من عمره بعد أن تزوج من 
السن اليت ختبو  -عاماً مث عندما بلغ اخلمسني من عمره  ٢٦امرأة أكرب منه بكثري وظل وفياً هلا طيلة 

ن احلكـم علـى حيـاة    ليس هكذا يكو! تزوج إلشباع رغباته وشهواته؟ -فيها شهوات اجلسد 
  ."األشخاص

  ) :األديب العاملي(تولستوي  -٤
يكفي حممداً فخراً أنه خلّص أمةً ذليلةً دمويةً من خمالب شياطني العادات الذميمـة، وفـتح علـى    "

  ".وجوههم طريق الرقي والتقدم، وأنّ شريعةَ حممد، ستسود العامل النسجامها مع العقل واحلكمة
  :شربك النمساوي  -٥
  
إنّ البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، إذ إنه رغم أُميته، استطاع قبل بضعة عشر قرنا أنْ "

  ".يأيت بتشريع، سنكونُ حنن األوروبيني أسعد ما نكون، إذا توصلنا إىل قمته
  :الدكتور زومير الكندي ،مستشرق كندي  -٦
الدينيني، ويصدق عليه القول أيضاً بأنـه كـان    إن حممداً كان وال شك من أعظم القواد املسلمني"

مصلحاً قديراً وبليغاً فصيحاً وجريئاً مغواراً، ومفكراً عظيماً، وال جيوز أن ننسب إليه ما ينايف هـذه  
  ".الصفات، وهذا قرآنه الذي جاء به وتارخيه يشهدان بصحة هذا االدعاء

  :الفيلسوف إدوار مونته الفرنسي  -٧
  ".النية واملالطفة وإنصافه يف احلكم، ونزاهة التعبري عن الفكر والتحقق عرِف حممد خبلوص"
  :الفيلسوف اإلجنليزي توماس كارليل احلائز على جائزة نوبل يقول يف كتابه األبطال  -٨
لقد أصبح من أكرب العار على أي فرد متحدث هذا العصر أن يصغي إىل ما يقال مـن أن ديـن   " 

  .خداع مزور اإلسالم كذب ، وأن حممداً
وقد رأيناه طول حياته راسخ املبدأ ، صادق العزم بعيداً ، كرمياً برا ، رؤوفاً ، تقياً ، فاضالً ، حراً ، 
رجالً ، شديد اجلد ، خملصاً ، وهو مع ذلك سهل اجلانب ، لين العريكة ، جم البشـر والطالقـة ،   

  .محيد العشرة ، حلو اإليناس ، بل رمبا مازح وداعب
كان عادالً ، صادق النية ، ذكي اللب ، شهم الفؤاد ، لوذعياً ، كأمنا بني جنبيه مصابيح كل ليل يم 

  ".، ممتلئاً نوراً ، رجالً عظيماً بفطرته ، مل تثقفه مدرسة ، وال هذبه معلم ، وهو غين عن ذلك
تكون العظمـة،   هكذا: "و بعد أن أفاض كارليل يف إنصاف النيب حممد ختم حديثه ذه الكلمات 

  ".هكذا تكون البطولة، هكذا تكون العبقرية
  :ويقول جوتة األديب األملاين  -٩



 ١٤٦

إننا أهل أوربة جبميع مفاهيمنا ، مل نصل بعد إىل ما وصل إليه حممد ، وسوف ال يتقدم عليه أحد، "
ـ  … ولقد حبثت يف التاريخ عن مثل أعلى هلذا اإلنسان ، فوجدته يف النيب حممد  ب أن وهكـذا وج
  ".يظهر احلق ويعلو، كما جنح حممد الذي أخضع العامل كله بكلمة التوحيد

  :وقال شاتليه الفرنسي  -١٠
  ".إن رسالة حممد هي أفضل الرساالت اليت جاء ا األنبياء قبله"

  )) :حياة حممد((يقول وليم املؤرخ اإلجنليزي الكبري يف كتابه  -١١
كالمه ويسر دينه و قد أمت يف األعمال ما يدهش العقول و مل  لقد امتاز حممد عليه السالم بوضوح" 

يعهد التاريخ مصلحا أيقظ النفوس أحيا األخالق و أرفع شأن الفضيلة يف زمن قصري كما فعل نـيب  
  ".اإلسالم حممد

  :قالت الدكتورة زجيرد هونكة األملانية  -١٢
  ".أن حممد و اإلسالم مشس اهللا على الغرب" 

أن جيعل عظمة حممد  –وال حميص هلم عن ذلك  –لك فإن من واجب العامل كله فإن كان ذلك كذ
- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها فوق كل عظمة، وفضله فوق كل فضل، وتقديره أكرب من  -صيف اخللق مجيع

ه إال سريته املطهرة من مؤيدات نبوته وأدلة رسالت -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -كل تقدير، ولو مل يكن له 
  .وتشريعه اخلالد لكانا كافيني، ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهصدق نبوة النيب حممد ص:  
  :من كالم شيخ اإلسالم

ومعلوم أن مدعى الرسالة إما أن يكون من أفضل اخللق وأكملهم وإما أن يكون من أنقص اخللـق  
ملا بلغهم الرسالة ودعـاهم إىل   -، وهلذا قال أحد أكابر ثقيف للنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  وأرذهلم

اإلسالم واهللا ال أقول لك كلمة واحدة إن كنت صادقا فأنت أجل يف عيين من أن أرد عليـك وإن  
اخللـق   كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك ، فكيف يشتبه أفضل اخللق وأكملـهم بـأنقص  

  .وأرذهلم 
  : -رضي اهللا عنه  -وما أحسن قول حسان 

  كانت بديهته تنبيك بِاخلَبرِ*** لَو لَم تكُن فيه آيات مبينةٌ 
وما من أحد ادعى النبوة من الكذابني إال وقد ظهر عليه من اجلهل والكذب والفجور واسـتحواذ  

  .الشياطني عليه ما ظهر ملن له أدىن متييز 
وما من أحد ادعى النبوة من الصادقني إال وقد ظهر عليه من العلم والصدق والرب وأنواع اخلريات ما 
ظهر ملن له أدىن متييز ، فإن الرسول ال بد أن خيرب الناس بأمور ، ويأمرهم بأمور، وال بد أن يفعـل  

  .أمورا 



 ١٤٧

والصادق . كذبه من وجوه كثريةوالكذاب يظهر يف نفس ما يأمر به وخيرب عنه وما يفعله ما يبني به 
  .يظهر يف نفس ما يأمر به وما خيرب عنه ويفعله ما يظهر به صدقه من وجوه كثرية 

يلْقُونَ ) ٢٢٢(تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ)٢٢١(هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ الشياطني{: وهلذا قال تعاىل 
هأَكْثَرو عمونَالسبكَاذ ٢٢٣(م({.  

والنبوة مشتملة على علوم وأعمال ال بد أن يتصف الرسول ا وهي أشرف العلوم وأشرف األعمال 
فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب وال يتبني صدق الصادق وكذب الكاذب،وهلذا ملا أنزل الوحي 

اآليات من أول سورة العلق ، فَرجـع بِهـا    على النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أول مرة ، ونزلت عليه
ملُونِي زمةَ فَقَالَ زجيدلَى خلَ عخى دتح هرادوب فجرت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر لُوهملُونِي فَز

 عوالر هنع بى ذَهتح!!  
ما لي لَقَد خشيت علَى نفِْسي فَأَخبرها الْخبر قَالَت خدجيةُ كَلَّا أَبشر فَواللَّه لَا قَالَ لخدجيةَ أَي خدجيةُ 

عالْم كِْسبتلُ الْكَلَّ ومحتيثَ ودالْح قدصتو محلُ الرصلَت كإِن اللَّها فَودأَب اللَّه زِيكخقْرِي يتو ومد
الض قبِ الْحائولَى نع نيعتو في!!  

  :فَانطَلَقَت بِه خدجيةُ حتى أَتت بِه ورقَةَ بن نوفَلٍ ، فقال ورقَةُ 
  !!هذَا الناموس الَّذي أُنزِلَ علَى موسى 

ه علَيه وسلَّم وعظيم فاشتملت هذه الواقعة على نوعني من طرق االستدالل على صحة نبوته صلَّى اللَّ
  :قدره عند ربه ، وأنه ليس ممن خيزيه اهللا تعاىل 

  .االستدالل بأحواله وأخالقه وأعماله ، وذا استدلت خدجية رضي اهللا عنها : النوع األول 
يف أول األمر  والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يعلم الصدق من نفسه أكثر مما يعلمه غريه منه ، وإمنا خاف

أن يكون قد عرض له عارض سوء ، فذكرت خدجية ما ينفي هذا ؛ وهو ما كان جمبوال عليه مـن  
مكارم األخالق وحماسن الشيم واألعمال ؛ وهو الصدق املستلزم للعدل، واإلحسان إىل اخللق ، ومن 

ضيف ومحل الكـل  مجع فيه الصدق والعدل واإلحسان مل يكن مما خيزيه اهللا ، وصلة الرحم وقرى ال
وإعطاء املعدوم ، واإلعانة على نوائب احلق هي من أعظم أنواع الرب واإلحسان ، وقد علم من سنة 

  .اهللا أن من جبله اهللا على األخالق احملمودة ونزهه عن األخالق املذمومة فإنه ال خيزيه 
علَيه وسلَّم ، ملا كتب إليـه   استدل هرقل ملك الروم ، فإن النيب صلَّى اللَّه -أيضا  -وذه الطريقة 

كتابا يدعوه فيه إىل اإلسالم ، وكان أبو سفيان قد قدم يف طائفة من قريش يف جتـارة إىل غـزة ،   
أَدنوه مني : فطلبهم وسأهلم عن أحوال النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، فطلب هرقل أبا سفيان ، فَقَالَ 

حوا أَصبقَرلِ فَـإِ وجذَا الره نذَا علٌ هائي سإِن مقُلْ لَه انِهمجرتقَالَ ل ثُم رِهظَه دنع ملُوهعفَاج ، هنْ اب
 وهنِي فَكَذِّبكَذَب!!  



 ١٤٨

سأل أبـا   ، إىل آخر األسئلة اليت.... هو فينا ذُو نسبٍ : قُلْت : كَيف نسبه فيكُم ؟ فقال : مث سأله 
  .سفيان عنها 

  :مث قال هرقل لترمجانه ، بعد انتهاء ما عنده من األسئلة ، ومساع جواب أيب سفيان عنها 
  . قُلْ لَه سأَلْتك عن نسبِه فَذَكَرت أَنه فيكُم ذُو نسبٍ ، فَكَذَلك الرسلُ تبعثُ في نسبِ قَومها

أَحد منكُم هذَا الْقَولَ ، فَذَكَرت أَنْ لَا ، فَقُلْت لَو كَانَ أَحد قَالَ هذَا الْقَولَ قَبلَـه   وسأَلْتك هلْ قَالَ
 لَهيلَ قَبلٍ قِسي بِقَوأْتلٌ يجر لَقُلْت.  

 أَنْ لَا ، قُلْت تفَذَكَر ، كلم نم هائآب نلْ كَانَ مه كأَلْتسو :لٌ  فَلَوجر قُلْت كلم نم هائآب نكَانَ م
 أَبِيه لْكم طْلُبي.  

نه لَم يكُـن  وسأَلْتك هلْ كُنتم تتهِمونه بِالْكَذبِ قَبلَ أَنْ يقُولَ ما قَالَ ، فَذَكَرت أَنْ لَا ؛ فَقَد أَعرِف أَ
  .ذب علَى اللَّه ليذَر الْكَذب علَى الناسِ ويكْ

وسأَلْتك . رسلِ وسأَلْتك أَشراف الناسِ اتبعوه أَم ضعفَاؤهم فَذَكَرت أَنَّ ضعفَاَءهم اتبعوه وهم أَتباع ال
  .إِميان حتى يتم أَيزِيدونَ أَم ينقُصونَ ، فَذَكَرت أَنهم يزِيدونَ ، وكَذَلك أَمر الْ

حني تخـالطُ  وسأَلْتك أَيرتد أَحد سخطَةً لدينِه بعد أَنْ يدخلَ فيه ، فَذَكَرت أَنْ لَا ، وكَذَلك الْإِميانُ 
 الْقُلُوب هتاششب.  

الر ككَذَلأَنْ لَا ، و تفَذَكَر ردغلْ يه كأَلْتسو ردغلُ لَا تس.  
هنيئًا ويش رِكُوا بِهشلَا تو وا اللَّهدبعأَنْ ت كُمرأْمي هأَن تفَذَكَر كُمرأْما يبِم كأَلْتسو   ةـادبع ـنع اكُم

تقُولُ حقا فَسيملك موضع قَدمي هاتينِ الْأَوثَان ، ويأْمركُم بِالصلَاة والصدقِ والْعفَاف ؛ فَإِنْ كَانَ ما 
يه لَتجشمت لقَاَءه ، وقَد كُنت أَعلَم أَنه خارِج ، لَم أَكُن أَظُن أَنه منكُم ، فَلَو أَني أَعلَم أَني أَخلُص إِلَ

قَد نع لْتسلَغ هدنع تكُن لَوو ، هم!!  
وهلذا أخربت األنبياء املتقدمون أن املتنىبء الكذاب ال يدوم إال مـدة ،  : قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا 

يسرية وهذه من بعض حجج ملوك النصارى الذين يقال إم من ولد قيصر هذا أو غريهم ، حيـث  
، ويرميه بالكذب فجمع علمـاء  رأى رجال يسب النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، من رؤس النصارى 

  كم تبقى نبوته ؟: النصارى وسأهلم عن املتنىبء الكذاب 
فأخربوه مبا عندهم من النقل عن األنبياء أن الكذاب املفتري ال يبقى إال كذا وكذا سنة ، ملدة قريبة 

  !!إما ثالثني سنة أو حنوها 
، ] يف أيام هذا امللك : يعين [ ائة سنة هذا دين حممد له أكثر من مخسمائة سنة ، أو ستم: فقال هلم 

  وهو ظاهر مقبول متبوع ، فكيف يكون هذا كذابا ؟؟
  !!مث ضرب عنق ذلك الرجل 



 ١٤٩

وذا : االستدالل بالنظر يف رسالته وما جاء به ، ومقارنتها مبا جاء به الرسل من قبله : والنوع الثاين 
به ؛ فالنبوة يف اآلدميني هي من عهد آدم عليه استدل ورقة بن نوفل على صحة نبوته ملا مسع ما جاء 

  .السالم 
وقد علم ما كانت عليه الرسل من األقوال واألحوال على وجه العموم ؛ فاملدعي للرسالة ، إذا أتى 
مبا يظهر به خمالفته للرسل علم أنه ليس منهم ، وإذا أتى مبا هو من خصائص الرسل علم أنه منهم ، 

  .بد من رسول منتظر  ال سيما إذا علم أنه ال
الَّذين آتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناَءهم وإِنَّ فَرِيقًا منهم لَيكْتمـونَ  : (وهلذا قال اهللا تعاىل 
  ) .١٤٧(الْحق من ربك فَلَا تكُونن من الْممترِين)١٤٦(الْحق وهم يعلَمونَ

وذه الطريقة ـ أيضا ـ استدل النجاشي على صحة نبوة حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، وآمن به بعد 
إن هذا والذي جاء بـه  : ( ذلك ، فإنه ملا سأهلم عما خيرب به ، واستقرأهم القرآن فقرؤه عليه ، قال 

  ) .موسى ليخرج من مشكاة واحدة 
  ] .صفهانية ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا شرح العقيدة األ: انظر [ 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالدفاع عن النيب حممد ص:  
إن من واجب النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علينا أن حنبه وجنله ونبجله ونعظمه ونتبع سنته يف الظـاهر  

  . والباطن،وأن نذب عنه كيد الكائدين ومكر املاكرين
ويف هذا العصر املليء بالفنت والشرور على األمة اإلسالمية؛ فإننا جند محلة ضارية سيئة من عدد من 

  .الرهبان والقسس وضعاف النفوس وضعاف العقول على شخصية الرسول عليه الصالة والسالم
  .فيا هللا كيف تنربي فرقة أومنظمة أوأفراد بالقدح أو احلط من قدر هذا النيب اخلالد

  وملا نطاعن دونه ونناضل*** بتم وامي اهللا يبزى حممد كذ
  ونذهل عن أبنائنا واحلالئل*** ونسلمه حىت نصرع حوله 

إن اهلجوم اإلعالمي على اإلسالم ذو جذور قدمية قدم اإلسالم ، وهو أحد األساليب اليت اختـذها  
ر ، وهذا اهلجوم له ألوان الكفار للصد عن سبيل اهللا تعاىل ، بدأ من كفار قريش وحىت عصرنا احلاض

كثرية ولكنها يف أغلبها كانت حمصورة يف نطاق الشبهات واملغالطات والطعون ، لكن بعد أحداث 
احلادي عشر من سبتمرب ، انتقل اهلجوم إىل لون جديد قذر مل يعهد من قبل وهو التعرض لشـخص  

ه الكرمية ، وقد اتسم هـذا اهلجـوم بالبـذاءة    الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم والنيل من عرضه وذات
والسخرية واالستهزاء ، مما يدل داللة واضحة أن هذا التهجم له منظمات وله استراتيجيات خاصة ، 
تتركز على استخدام وسائل اإلعالم بل ويقومون به أناس متخصصون مدعومون من بعض قساوسة 

  ..النصارى ال كلهم



 ١٥٠

املسيح وضع مثاالً للحـب،  .. يف اعتقادي«، »أن حممداً كان إرهابياً أنا أعتقد«: قال جريي فالويل
  .»إنه كان لصاً وقاطع طريق«، »كما فعل موسى، وأنا أعتقد أن حممداً وضع مثاالً عكسياً

  .»كان جمرد متطرف ذو عيون متوحشة تتحرك عبثاً من اجلنون«: وقال بات روبرتسون
  .»ويتملكه الشيطانشاذ مييل لألطفال، «: وقال جريي فايرت

  .»ضال احنرف عن طريق الصواب«، »إنه شاذ جنسياً«: وقال جيمي سوجارت
  .هذا غري تصويره صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم صراحة يف الرسوم الكاريكاتورية يف مواقف ساخرة وضيعة

د املهـامجون يف  وهكذا انتقل اهلجوم على اإلسالم من طرح الشبهات إىل إلقاء القاذورات، ومل جي
اإلسالم وال يف شخص خامت األنبياء ما يرضي رغبتهم يف التشويه، ووجدوا أن الشبهات والطعـن  
الفكري من األمور اليت يسهل تفنيدها وكشف زيفها أمام قوة احلق يف اإلسالم، فلجؤوا إىل التشويه 

  .اإلعالمي، وخاصة أم ميلكون نواصيه يف الغرب
كل مسلم، وتدفعه إىل التساؤل عن أسباب هذه اهلجمة، واألغراض الكامنـة   هذه القضية تثري غرية

  .وراءها، ومدى تأثريها
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالعوامل الدافعة للنيل من شخصية النيب ص:  

 سرعة انتشار اإلسالم، واليت تثري غرية كل املعادين للدين، سواء أكانوا من النصارى أو اليهود، أو -
  .من العلمانيني وامللحدين

-   ـهلَيع لَّى اللَّهحسد القيادات وخصوصاً الدينية، فإن كثرياً من هؤالء يغيظهم شخص الرسول ص
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبل حىت املنافقني يف العامل اإلسالمي، ملا يرون من ملعان اسم النيب حممد ص ،لَّمسو

تباعه وتوقري املسلمني الشديد لنبيهم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهذا مـا يـثري   يف كل األرجاء وكثرة أ
  .حسدهم

عامل اخلوف، ليس اخلوف من انتشار اإلسالم يف الغرب فحسب بل اخلوف من عودة املسـلمني   -
نـب،  يف العامل اإلسالمي إىل التمسك بدينهم، وهم اآلن يستغلون ضعف املسلمني يف كثري من اجلوا

  .مثل اجلانب االقتصادي واإلعالمي، ويريدون أن يطفئوا هذا النور قبل أن ينتشر يف العامل
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهحكم من سب النيب ص:  

  .أمجع العلماء على أن من سب النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من املسلمني فهو كافر مرتد جيب قتله 
د حكاه غري واحد من أهل العلم كاإلمام إسحاق بن راهويه وابن املنذر والقاضـي  وهذا اإلمجاع ق

  . ١٦-٢/١٣الصارم املسلول . عياض واخلطايب وغريهم 
  :وقد دل على هذا احلكم الكتاب والسنة 
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ئُهم بِما في قُلُـوبِهِم قُـلْ   يحذَر الْمنافقُونَ أَنْ تنزلَ علَيهِم سورةٌ تنب: ( أما الكتاب؛ فقول اهللا تعاىل 
ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّـه  ) ٦٤(استهزِئُوا إِنَّ اللَّه مخرِج ما تحذَرونَ 

  . ٦٦/ التوبة ) رتم بعد إِميانِكُمال تعتذروا قَد كَفَ) ٦٥(وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ 
فهذه اآلية نص يف أن االستهزاء باهللا وبآياته وبرسوله كفر ، فالسب بطريق األوىل ، وقد دلت اآلية 

  .أيضاً على أن من تنقص رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فقد كفر ، جاداً أو هازالً 
عن علي رضي اللَّه عنه أَنَّ يهوديةً كَانت تشتم النبِي صلَّى اللَّه ) ٤٣٦٢(وأما السنة؛ فروى أبو داود 

و هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسطَلَ رفَأَب ، تاتى متلٌ حجا رقَهنفَخ ، يهف قَعتو لَّمسو هلَيا عهمد لَّمس.  
وهذا احلديث جيد ، وله شاهد من حديث ابـن  ) : ٢/١٢٦(سالم يف الصارم املسلول قال شيخ اإل

  .عباس وسيأيت اهـ 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوهذا احلديث نص يف جواز قتلها ألجل شتم النيب ص.  

تشتم النبِي صلَّى اللَّه علَيه  عن ابنِ عباسٍ أَنَّ رجالً أَعمى كَانت لَه أُم ولَد) ٤٣٦١(وروى أبو داود 
عج لَةلَي ذَات تا كَانفَلَم ،جِرزنا فَلَا تهرجزيهِي، وتنا فَلَا تاههنفَي ،يهف قَعتو ،لَّمسو بِيي النف قَعت لَت

. فَوضعه في بطْنِها واتكَأَ علَيها فَقَتلَهـا ] سيف قصري[لْمغولَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وتشتمه، فَأَخذَ ا
أَنشد اللَّه رجلًا فَعلَ مـا  : فَلَما أَصبح ذُكر ذَلك لرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَجمع الناس فَقَالَ

يا رسولَ اللَّه، أَنا صاحبها، كَانت تشتمك وتقَع فيك : فَقَام الْأَعمى فَقَالَ. لَّا قَام فَعلَ لي علَيه حق إِ
ا كَـانَ  رفيقَةً، فَلَمفَأَنهاها فَلَا تنتهِي، وأَزجرها فَلَا تنزجِر، ولي منها ابنان مثْلُ اللُّؤلُؤتينِ، وكَانت بِي 

تا حهلَيع كَأْتاتا وطْنِهي بف هتعضلَ فَووغالْم ذْتفَأَخ ،يكف قَعتو كمتشت لَتعةَ جارِحـا الْبهلْتى قَت .
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن ) :ردا ههموا أَنَّ ددهين يف صحيح أيب داود صححه األلبا). أَال اش

)٣٦٥٥. (  
والظاهر من هذه املرأة أا كانت كافرة ومل تكن مسلمة، فإن املسلمة ال ميكن أن تقدم على هـذا  
األمر الشنيع، وألا لو كانت مسلمة لكانت مرتدةً بذلك، وحينئذ ال جيوز لسـيدها أن ميسـكها   

  .ويكتفي مبجرد يها عن ذلك
أَقْتلُه : أَغْلَظَ رجلٌ لأَبِي بكْرٍ الصديقِ ، فَقُلْت : أَبِي برزةَ الْأَسلَمي قَالَ  عن) ٤٠٧١(وروى النسائي 

  )٣٧٩٥(صحيح النسائي . لَيس هذَا لأَحد بعد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : ؟ فَانتهرنِي، وقَالَ 
 صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ له ، وهو بعمومـه  فعلم من هذا أن النيب
  .يشمل املسلم والكافر 

  إذا تاب من سب النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فهل تقبل توبته أم ال ؟
نفعه يوم القيامة، فيغفر اتفق العلماء على أنه إذا تاب توبة نصوحاً، وندم على ما فعل، أن هذه التوبة ت

  .اهللا تعاىل له
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  .واختلفوا يف قبول توبته يف الدنيا، وسقوط القتل عنه
  :واستدلوا على ذلك بالسنة والنظر الصحيح .فذهب مالك وأمحد إىل أا ال تقبل، فيقتل ولو تاب

وم فَتحِ مكَّةَ أَمن رسولُ لَما كَانَ ي: عن سعد بن أيب وقاص قَالَ ) ٢٦٨٣(أما السنة فروى أبو داود 
: فَذَكَر الْحديثَ قَالَ  اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الناس إِلَّا أَربعةَ نفَرٍ وامرأَتينِ وسماهم وابن أَبِي سرحٍ

انَ بثْمع دنأَ عبتاخ هحٍ فَإِنرأَبِي س نا ابأَمو اسالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رعا دفَّانَ، فَلَمنِ ع
. يا نبِي اللَّه، بايِع عبد اللَّه: إِلَى الْبيعة جاَء بِه حتى أَوقَفَه علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ 

ر فَعفَقَالَفَر ابِهحلَى أَصلَ عأَقْب ثُم ،ثَالث دعب هعايى، فَبأْبي كثَالثًا كُلُّ ذَل هإِلَي ظَرفَن ها كَـانَ  : أْسأَم
 يدشلٌ رجر يكُملُ) يفطن لصواب احلكم ( فقْتفَي هتعيب ني عدي آنِي كَفَفْتثُ ريذَا حإِلَى ه قُوم؟ ي ه

إِنه ال ينبغي لنبِـي أَنْ  : ما ندرِي يا رسولَ اللَّه ما في نفِْسك، أَال أَومأْت إِلَينا بِعينِك ؟ قَالَ: فَقَالُوا 
  ) .٢٣٣٤(صححه األلباين يف صحيح أيب داود . تكُونَ لَه خائنةُ اَألعينِ 

  .طاعن ال جيب قبول توبته ، بل جيوز قتله وإن جاء تائباً وهذا نص يف أن مثل هذا املرتد ال
وكان عبد اهللا بن سعد من كتبة الوحي فارتد وزعم أنه يزيد يف الوحي ما يشاء ، وهـذا كـذب   

مث أسلم وحسن إسالمه ، فرضي اهللا . وافتراء على النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وهو من أنواع السب
  ).١١٥املسلول الصارم . (عنه 

  :ذكر العظيم آبادي يف شرح احلديث 
 طَّابِيى : قَالَ الْخهتنله اي قَتكْم فابِ الْحوصة، لطْنا الْفنهيد هشى الرنعم.  

ى رِضاه صلَّى اللَّه علَيـه  وفيه أَنَّ التوبة عن الْكُفْر في حياته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانت موقُوفَة علَ
يدنالس له قَالَهقَطَ قَتس نإِذَا آم لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص آذَاهو دتري اأَنَّ الَّذو ،لَّمسمن عـون  . ا هـ و

  .املعبود
  :وأما النظر الصحيح 

فأمـا حـق اهللا   . يتعلق به حقان؛ حق هللا، وحق آلدمي  إن سب النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: فقالوا 
وأما حق اآلدمي فظاهر أيضا فإنه أدخل املَعرة على النيب . فظاهر، وهو القدح يف رسالته وكتابه ودينه

والعقوبة إذا تعلق ا حق اهللا وحـق  . صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ذا السب، وأناله بذلك غضاضة وعاراً
مي مل تسقط بالتوبة، كعقوبة قاطع الطريق، فإنه إذا قَتل حتتم قتله وصلبه، مث لو تاب قبل القدرة اآلد

عليه سقط حق اهللا من حتتم القتل والصلب، ومل يسقط حق اآلدمي من القصاص، فكذلك هنـا، إذا  
 هلَيع لَّى اللَّهال يسقط بالتوبة تاب الساب فقد سقط بتوبته حق اهللا تعاىل، وبقي حق الرسول ص لَّمسو  

أال ميكن أن نعفو عنه ، ألن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قد عفا يف حياته عن كثري ممن سبوه : فإن قيل 
  .ومل يقتلهم ؟
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صلحة كان النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تارة خيتار العفو عمن سبه، ورمبا أمر بقتله إذا رأى امل:فاجلواب 
يف ذلك، واآلن قد تعذَّر عفوه مبوته، فبقي قتل الساب حقا حمضاً هللا ولرسوله وللمؤمنني مل يعف عنه 

  . ٢/٤٣٨الصارم املسلول . مستحقه، فيجب إقامته 
  :وخالصة القول 

اع العلماء، أن سب النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من أعظم احملرمات، وهو كفر وردة عن اإلسالم بإمج
مث إن كان قد تاب . وأن فاعله يقتل ولو تاب، مسلما كان أم كافراً. سواء فعل ذلك جادا أم هازالً

  .توبة نصوحاً، وندم على ما فعل، فإن هذه التوبة تنفعه يوم القيامة، فيغفر اهللا له 
رم املسلول على شـامت  الصا(ولشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ، كتاب نفيس يف هذه املسألة وهو 

ينبغي لكل مؤمن قراءته ، السيما يف هذه األزمان اليت جترأ فيها كثري من املنافقني وامللحدين ) الرسول
على سب الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ملا رأوا اون املسلمني، وقلة غريم على دينهم ونبـيهم،  

نسـأل اهللا  . ع هؤالء وأمثاهلم عن ارتكاب هذا الكفر الصراحوعدم تطبيق العقوبة الشرعية اليت ترد
  .تعاىل أن يعز أهل طاعته ، ويذل أهل معصيته 

  :عاقبة من سب رسول اهللا يف الدنيا 
إن اهللا عز وجل يغار على دينه، ويغار على نبيه، ومن غريته تعاىل أنه ينتقم ممن آذى رسوله، ألن من 

إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه في الدنيا والْـآخرة  : (اىلآذى رسوله فقد آذى اهللا، قال تع
  ).٥٧:األحزاب) (وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناً

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهواهللا تعاىل قد توىل الدفاع عن نبيه ص)ينالَّذ نع عافدي ـوا  إِنَّ اللَّهنوأعلـن  )آم ،
إِنـا كَفَينـاك   (وأخرب أنـه سـيكفيه املسـتهزئني    ) واللَّه يعصمك من الناسِ(عصمته له من الناس 

نيزِئهتسسواء كانوا من قريش أو من غريهم ) الْم.  
كتـاب  يف مواضع أخرى أنه كفاه غريهم كقوله يف أهل ال -اهللا  -وذكر : قال الشنقيطي رمحه اهللا

)اللَّه ميكَهكْفي(وقال ..) فَسهدبع بِكَاف اللَّه سأَلَي. (  
وقد فعل تعاىل ، فما تظاهر أحد باالستهزاء برسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه : " وقال ابن سعدي رمحه اهللا

  أهـ".وسلَّم ومبا جاء به إال أهلكه اهللا وقتله شر قتلة 
ألوسط والبيهقي وأبو نعيم كالمها يف الدالئل وابن مردويه بسند حسن والضـياء  أخرج الطرباين يف ا

املستهزئون، الوليد بـن املغـرية   : قال) إِنا كَفَيناك الْمستهزِئني(يف املختارة، عن ابن عباس يف قوله 
فأتـاه   واألسود بن عبد يغوث واألسود بن املطلب واحلارث بن عبطل السهمي والعاص بن وائـل، 

أرين إياهم، فأراه كل واحـد منـهم،   : جربيل فشكاهم إليه رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فقال
كَفَيتكَه، والنيب صلَّى اللَّـه علَيـه   : وجربيل يشري إىل كل واحد منهم يف موضع من جسده ويقول 

رجل من خزاعة وهو يريش نبالً فأصاب أكحلـه  فأما الوليد، فمر ب!. ما صنعت شيئا : وسلَّم يقول
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يابين، أال تدفعون عين؟ قد هلكـت  : وأما األسود بن املطلب، فرتل حتت مسرة فجعل يقول. فقطعها
وأمـا  . ما نرى شيئاً فلم يزل كذلك حىت عتمت عينـاه  : وطُعنت بالشوك يف عيين فجعلوا يقولون

وأما احلارث فأخذه املاء األصفر يف بطنه . منها  األسود بن عبد يغوث، فخرج يف رأسه قروح فمات
وأما العاص فركب إىل الطائف فربض على شربقة فدخل مـن  . حىت خرج خرؤه من فيه فمات منه 

  ) .٥/١٠١الدر املنثور ( أمخص قدمه شوكة فقتلته 
  :قصة الرجل الذي كان يكتب لرسول اهللا 

نَ رجلٌ نصرانِيا فَأَسلَم وقَرأَ الْبقَرةَ وآلَ عمرانَ، فَكَانَ يكْتب للنبِي كَا: (عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَالَ
، فَأَماته اللَّـه  "ما يدرِي محمد إِلَّا ما كَتبت لَه:" صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، فَعاد نصرانِيا، فَكَانَ يقُولُ

فَنفَقَالُوافَد ،ضالْأَر هلَفَظَت قَدو حبفَأَص ،وه :   ـنـوا عشبن مهنم برا هلَم ابِهحأَصو دمحلُ معذَا فه
د وأَصـحابِه  هذَا فعلُ محم: صاحبِنا فَأَلْقَوه، فَحفَروا لَه فَأَعمقُوا، فَأَصبح وقَد لَفَظَته الْأَرض، فَقَالُوا

ا، فَأَصـبح  نبشوا عن صاحبِنا لَما هرب منهم فَأَلْقَوه، فَحفَروا لَه وأَعمقُوا لَه في الْأَرضِ ما استطَاعو
هاسِ فَأَلْقَوالن نم سلَي هوا أَنملفَع ضالْأَر هلَفَظَت قَدرواه البخاري ومسلم) و.  

  :الصغريان اللذان قتال أبا جهل الذي يسب رسول اهللا 
بينا أَنا واقف في الصف يوم بدرٍ فَنظَرت عن يمينِي وعن شـمالي  (عن عبد الرحمنِ بنِ عوف قَالَ 

ا تمهاننأَس يثَةدارِ حصالْأَن ننِ ميلَاما بِغا فَقَالَ فَإِذَا أَنمهدنِي أَحزما فَغمهنم لَعأَض نيأَنْ أَكُونَ ب تينم
ر بسي هأَن تبِري قَالَ أُخأَخ نا ابي هإِلَي كتاجا حم معن لٍ قُلْتها جأَب رِفعلْ ته ما عي  ولَ اللَّـهس

و لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهـا  صنلُ مجالْأَع وتمى يتح هادوي سادوس فَارِقلَا ي هتأَير نلَئ هدفِْسي بِيي نالَّذ
ولُ فجلٍ يهإِلَى أَبِي ج تظَرأَنْ ن بشأَن ا فَلَمثْلَهي مفَقَالَ ل رنِي الْآخزمفَغ كذَلل تبجعـاسِ  فَتي الن

ا إِلَى رسولِ ا إِنَّ هذَا صاحبكُما الَّذي سأَلْتمانِي فَابتدراه بِسيفَيهِما فَضرباه حتى قَتلَاه ثُم انصرفَقُلْت أَلَ
أَنا قَتلْته فَقَالَ هلْ مسـحتما  اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَأَخبراه فَقَالَ أَيكُما قَتلَه قَالَ كُلُّ واحد منهما 

حِ وكَانا معاذَ بن سيفَيكُما قَالَا لَا فَنظَر في السيفَينِ فَقَالَ كلَاكُما قَتلَه سلَبه لمعاذ بنِ عمرِو بنِ الْجمو
  .رواه البخاري ) عفْراَء ومعاذَ بن عمرِو بنِ اجلَموحِ

  :كانوا يستبشرون زمية من سب رسول اهللا 
وإنَّ اهللا منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه ، ومظْهِر لدينِه ولكَذبِ : " يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا 

الكاذب إذا مل ميكن الناس أن يقيموا عليه احلد ، ونظري هذا ما حدثَناه أعداد من املسلمني العدول ، 
لفقه واخلربة، عما جربوه مرات متعددة يف حصرِ احلصون واملدائن اليت بالسواحل الشامية، ملـا  أهل ا

كنا حنن نحصر احلصن أو املدينة الشهر أو أكثر من : حصر املسلمون فيها بين األصفر يف زماننا، قالوا
 علينا حىت نكاد نيأس منه، حىت إذا تعرض أهلُه ه الشهر وهو ممتنعيف عرض رسولِ اهللا والوقيعة بسل

تعجلنا فتحه وتيسر، ومل يكد يتأخر إال يوماً أو يومني أو حنو ذلك، مث يفتح املكان عنوة ، ويكـون  
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حىت إن كنا لَنتباشر بتعجيل الفتح إذا مسعناهم يقعون فيه ، مع امـتالء  : فيهم ملحمة عظيمة ، قالوا 
وهكذا حدثين بعض أصحابنا الثقات أن املسلمني من أهل الغرب . ا قالوا فيه القلوب غيظاً عليهم مب

  )١١٧-١١٦الصارم املسلول ص ( أهـ .حاهلم مع النصارى كذلك -يعين املغرب  –
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاستنصار بعض النصارى بكتاب النيب ص:  

ب رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بقي فيـه  وباملقابل فقد علم بعض ملوك النصارى أن إكرام كتا
ذكر السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب يف قصبة من ذهب تعظيمـاً لـه ،   . امللك ما شاء اهللا 

وأم مل يزالوا يتوارثونه حىت كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة ، مث كان عند سبطه ، 
عبد امللك بن سعد أحد قواد املسلمني اجتمع بذلك امللك فـأخرج لـه    فحدثين بعض أصحابنا أن

  .الكتاب ، فلما رآه استعرب ، وسأل أن ميكِّنه من تقبيله فامتنع 
مث ذكر ابن حجر عن سيف الدين فليح املنصوري أن ملك الفرنج أطلعه على صندوق مصفَّح بذهب 

لت أكثر حروفه ، وقد التصقت عليه خرقَـة  ، فأخرج منه مقلمة ذهب ، فأخرج منها كتاباً قد زا
هذا كتاب نبيكم إىل جدي قيصر ، ما زلنا نتوارثه إىل اآلن ، وأوصانا آباؤنا أنه مـا  : حرير ، فقال 

دام هذا الكتاب عندنا ال يزال امللك فينا ، فنحن حنفظه غاية احلفظ ، ونعظمه ونكتمه عن النصارى 
  .أهـ " ليدوم امللك فينا 

  :يخ حممد شاكر مع خطيب اجلمعة الذي سب رسول اهللا قصة الش
ذكر الشيخ أمحد شاكر أن والده الشيخ حممد شاكر وكيل األزهر سابقاً كفّر أحد خطباء مصـر ،  
وكان فصيحاً متكلماً مقتدراً وأراد هذا اخلطيب أن ميدح أحد أمراء مصر عندما أكرم طه حسني ، 

  ! .بوجهه وما توىل  جاءه األعمى فما عبس: فقال يف خطبته 
وهو يريد بذلك التعريض برسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، حيث أن القرآن ذكر قصته مع األعمى 

  .{)٢(أَنْ جاَءه الْأَعمى)١(عبس وتولَّى} :فقال تعاىل 
صالم ألن اخلطيب صالم باطلة، وأمرهم أن يعيدوا : فبعد اخلطبة أعلن الشيخ حممد شاكر الناس 

  .كفر ذه الكلمة اليت تعترب شتم لرسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تعريضاً ال تصرحياً 
هذا ومل يكن الشيخ حممد شاكر رمحه اهللا ممن يطلقون األحكام جزافاً ومل يكن يفعل ذلك ملطلـب  

  .انه مثل ما هي عليه يف زماننا هذا دنيوي أو ملرضاة ذي سلطان ، إذ مل تكن حالة األزهر يف زم
  :عاقبة هذا ارم 

  .ولكن اهللا مل يدع هلذا ارم جرمه يف الدنيا قبل أن جيزيه جزاءه يف اآلخرة 
ولكن اهللا مل يدع هلذا ارم جرمه يف الدنيا ، قبل أن جيزيـه جـزاءه يف   : ( قال الشيخ أمحد شاكر 

بعد بضع سنني وبعد أن كان عالياً منتفخاً ، مسـتعزاً   -ين رأسي األخرى، فأقسم باهللا لقد رأيته بعي
رأيته مهيناً ذليالً ، خادماً على باب مسجد من مساجد القاهرة ،  -مبن الذ م من العظماء والكرباء 
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يتلقى نعال املصلني حيفظها يف ذلة وصغار ، حىت لقد خجلت أن يراين ، وأنا أعرفه وهو يعرفين ، ال 
يه ، فما كان موضعاً للشفقة ، وال مشاتة فيه ؛ فالرجل النبيل يسمو على الشماتة ، ولكن ملا شفقة عل

  ) .رأيت من عربة وعظة 
  :قصة الذي أراد الشهادة العليا ، وسب رسول اهللا 

ذهب أحدهم لنيل شهادة عليا من خارج بالده ، فلما أمت دراسته وكانت تتعلق بسرية النيب املصطفى 
يه وسلم طلب منه أستاذه من النصارى أن يسجل يف رسالته ما فيه انتقاص للنيب صل اهللا صل اهللا عل

  .عليه وسلم وتعريض به مثناً لتلك الشهادة 
فتردد الرجل بني القبول والرفض ولكنه فضل اختيار الدنيا على اآلخرة ، وأجام إيل ما أرادوا طمعاً 

  .يف نيل تلك الشهادة امللوثة 
  . بلده فوجئ الك مجيع أوالده وأهله يف حادث مفاجئ ، ولعذاب اآلخرة اشد وأبقى فلما عاد إىل

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهواجبنا يف نصرة النيب ص:  
ولَئك هـم  فَالَّذين آمنوا بِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّذي أُنزِلَ معه أُ: ( إن اهللا عز وجل يقول 

أن ننصر رسول اهللا صلى اهللا عليه ! فواجب علينا أيها األحبة ) ١٥٧من اآلية: ألعراف)(الْمفْلحونَ
  .وآله وسلم 

هناك وسائل فردية يستطيع الفرد القيام بتحقيقها يف حياته العلمية والعملية ، ومن أهم تلك الوسائل 
ما يلي العامة اليت نبني فيها جبالء نصرة النيب ص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه:  

االحتجاج على الصعيد الرمسي على اختالف مستوياته، واستنكار هذا التهجم بقوة، وإننا نعجب  -
أن الشجب واالستنكار الذي حنن أهله دائماً مل يستعمل هذه املرة، ونعجب أخرى أن يستنكر هذه 

  .آخرين كانوا أحق ا وأهلها اإلساءة وزير خارجية بريطانيا، سابقاً بذلك
االحتجاج على مستوى اهليئات الشرعية الرمسية كوزارات األوقاف، ودور الفتيـا، واجلامعـات    -

  .اإلسالمية
  .االحتجاج على مستوى اهليئات واملنظمات الشعبية اإلسالمية وهي كثرية -
دات الشرعية، وإعـالن هـذا   إعالن االستنكار من الشخصيات العلمية والثقافية والفكرية والقيا -

  .النكري من عتبات املنابر وأعالها ذروة منربي احلرمني الشريفني
  .املواجهة على مستوى املراكز اإلسالمية املوجودة يف الغرب بالرد على هذه احلملة واستنكارها -
والـرد  املواجهة على املستوى الفردي، وذلك بإرسال الرسائل اإللكترونية املتضمنة االحتجـاج   -

واالستنكار إىل كل املنظمات واجلامعات واألفراد املؤثرين يف الغرب، ولو نفر املسـلمون بإرسـال   
  .ماليني الرسائل الرصينة القوية إىل املنظمات واألفراد فإن هذا سيكون له أثره الالفت قطعاً 
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 –صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  –استئجار ساعات لربامج يف احملطات اإلذاعية والتلفزيونية تدافع عن النيب  -
وتذب عن جنابه، ويستضاف فيها ذوو القدرة والرسوخ، والدراية مبخاطبة العقلية الغربية بإقنـاع،  

  .وهم حبمد اهللا كثر
ونشرها علـى   -ولو كمادة إعالنية-كتابة املقاالت القوية الرصينة لتنشر يف االت والصحف  -

  .املتنوعة مواقع اإلنترنت باللغات 
إنتاج شريط فيديو عن طريق إحدى وكاالت اإلنتاج اإلعالمي يعرض بشكل مشوق وبطريقة فنية  -

ملخصاً تارخيياً للسرية، وعرضاً للشمائل واألخالق النبوية، ومناقشة ألهم الشبه املثارة حول سـرية  
  .قن ومقنع، وذلك بإخراج إعالمي مت-صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  –املصطفى 

ويراعى يف صياغتها  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  –طباعة الكتب واملطويات اليت تعرف بشخصية النيب  -
  .معاجلة اإلشكاالت املوجودة يف الفكر الغريب

عقد اللقاءات، وإلقاء الكلمات يف اجلامعات واملنتديات وامللتقيات العامة يف أمريكا ملواجهة هذه  -
  . احلملة

إصدار البيانات االستنكارية من كل القطاعات املهنية والثقافية اليت تستنكر وحتتج علـى هـذه    -
  .اإلساءة والفحش يف اإليذاء

إجياد رد صريح من قبل العلماء الربانيني والتعليق عليه وتبيني املوقف الشرعي يف قضية التعدي على  -
لَيع لَّى اللَّهمع إقامة جمموعة تنفيذية من العلماء املتخصصني وطلبة الرسل واألنبياء والنيب ص ، لَّمسو ه

العلم لإلجابة عن هذه االفتراءات خالل مواقع االنترنت وغريها ، وواهللا لو قام العلماء يف كل مكان 
يف السعودية ويف مصر ويف اجلزائر ويف املغرب العريب والعامل اإلسالمي مجيعا ، ووجهوا لعامة الناس 

خاصة يف الغرب خطر هذه القضية وأن هذه الشائعات ال يرضاه أصال أنبياؤهم كعيسى وموسـى  و
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفضال أن تكون يف حممد ص.  

إقامة معارض دولية متنقلة ودائمة يف املطارات ويف األسواق ويف األماكن العامة بالتنسـيق مـع    -
من شخصية النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يف حياته وأخالقه ومشائلـه ،   اجلهات املسئولة حىت نربز شيئا

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوأيضا نربء ذممنا أمام اهللا جل وعال وأمام رسوله ص.  
احلياة جبميع إجياد مؤلفات حتمل بني جنباا حياة النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وسهولته ومساحته يف  -

اللغات ، حىت يوضح للعامل حياة النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من جهة ، ومن جهة يرد على أولئـك  
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالذين تسلطوا على شخصيته وشرفه ص.  

د كـل حمـب   تبادل األفكار ادية يف هذه القضية، وإضافة أفكار جديدة والتواصي ا، وسيج -
معظم جلنابه جماالً إلظهار حبه وغريته وتعظيمه ، فهذا يـأيت   –صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  –لرسول اهللا 
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صلَّى  -بفكرة، وذاك يكتب مقالة وآخر يترجم، وآخر يرسل، وآخر ميول يف نفري عام لنصرة النيب 
لَّمسو هلَيع اللَّه-.  

النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، حبيث تتبىن كل مؤسسة أو جهة دينية مـثال  إعداد برامج للتعريف ب -
برناجما ويتم نشره يف اتمعات وخاصة الغربية اليت تسممت أفكارهم ذا الغزو اخلبيث ضد الـنيب  

ئد اليومية أو عرب القنوات صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، سواء كان ذلك عرب االت اإلسالمية اهلادفة واجلرا
الفضائية ، أو حىت إجياد برنامج متكاملة يتم إعدادها يف أقراص كمبيوترية تبني شخصية النيب صـلَّى  

  .اللَّه علَيه وسلَّم ومشائله حىت يتم استعماهلا بسهولة 
ز مواقف النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لو مت إصدار جملة شهرية خاصة بالنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ترب -

من أعدائه وكيف تعامل معهم على حسب فئام لكان أمجل وأمشل وأفود خاصة وحنن نرى العـامل  
اإلسالمي يعج بكثري من االت اإلسالمية فلو خصص للنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم والدفاع عنه شيئا 

  .عل ذلك لكان واجبا علينا ف
إنشاء مؤمترات عاملية إسالمية توضح فيه مساحة اإلسالم ويسر دين النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأن  -

ما يوجه ضد النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إمنا هو من قبيل الكذب واالفتراء ، ولو أعلنت كل دولـة  
ما وجه لنبيهم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فإن هذا حبد ذاته رسالة إسالمية إجياد مؤمتر إسالمي يعارض فيه 

  .للعامل مفادها أن شخصية النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شخصية فاصلة ال ميكن جتاوزها والعبث ا
فة وعظمة إقامة مؤمترات يف أمريكا وأوروبا تعاجل هذه القضية وتعرض للعامل نصاعة السرية املشر -

  .-صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  –الرسول 
املطالبة بصياغة منوذج لرسالة استنكار وشجب باللغتني العربية واإلجنليزية، تكون جاهزة لإلرسال  -

ومدعمة بعنوان سفارات الدامنارك والنرويج يف شىت دول العامل اإلسالمي، على أن تتضـمن هـذه   
  :الرسالة املطالب اآلتية 

املطالبة بسن القوانني اليت من شأا تفعيل احترام املؤسسات الدمنركية والنروجيية لكل ما ميس ديننا  -
  .احلنيف

  .إيقاف اجلريدة -
إلزام اجلريدة باالعتذار للعامل اإلسالمي ونشره على صفحات صحف تنتمي إىل العامل اإلسـالمي   -

  .واألورويب
  :نكبوتية وأصحاب املواقععلى مستوى العاملني يف الشبكة الع

إنشاء قاعدة بيانات على الشبكة العاملية االنترنت عن السرية النبوية ، جبميع اللغات وقد مت إجيـاد   -
مثل هذه الربامج عرب االنترنت من قبل اللجنة العاملية لنصرة خامت األنبياء صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وجلنة 
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ه علَيه وسلَّم ، لكن برنامج أو برناجمني ال يكفي ، بل ال بد من تكاتف األمور مناصرة النيب صلَّى اللَّ
  .حىت يسري هذا العمل أقوى بكثري 

تكوين جمموعات تتوىل إبراز حماسن هذا الدين ونظرة اإلسالم جلميع األنبياء بنفس الدرجة مـن   -
  .احملبة وغريه من املوضوعات ذات العالقة

أو منتديات أو ختصيص نوافذ يف املواقع القائمة تم بسرية املصطفى صلَّى اللَّه علَيـه  إنشاء مواقع  -
  .وسلَّم وتربز رسالته العاملية

-   ـهلَيع لَّى اللَّهاملشاركة يف حوارات هادئة مع غري املسلمني ودعوتةم لدراسة شخصية الرسول ص
  .وسلَّم والدين الذي جاء به

تذييل الرسائل اإللكترونية اليت ترسل إىل القوائم الربيدية اخلاصة بـبعض األحاديـث    تضمني أو -
  .واملواعظ النبوية

عن شخصية الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ودعوتـه   -من حني إىل آخر -إعداد نشره إلكترونية  -
  .وخاصة يف املناسبات واألحداث الطارئة

ث املشهورة عن بعض الكتب أو احملاضرات اليت تتحدث عن الرسـول  اإلعالن يف حمركات البح -
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص.  

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهموقف يف نصرة النيب حممد ص:  
  قصة الشيخ حممد عبده مع حاخام يهودي وقسيس نصراين
  ..جلس الثالثة يف حضرة اخلديوي يف قصر عابدين يف مصر

ل هلم اخلديوي مصر أنتم الثالثة متثلون األديان الثالثة وأريد أن يثبت كل واحد منكم أنه وأتباعه فقا
  ..هم الذين سيدخلون اجلنة

ليتكلم اإلمام أوالً يعين الشيخ حممـد  : ليتكلم البطريارك أوالً ، وقال البطريارك: قال حاخام اليهود
  .عبده

  ..فقال اخلديوي تكلم يا إمام
  ..يا خديوي: ام حممد عبدهفقال اإلم

  إذا كان اليهود سيدخلون اجلنة لكوم آمنوا مبوسى فنحن داخلوها ألننا آمنا مبوسى
  وإذا كان النصارى سيدخلون اجلنة لكوم آمنوا بعيسى فنحن داخلوها ألننا آمنا بعيسى

 عليه وسلم فإمياننـا  وإذا كنا داخليها فلن يدخلها هؤالء وال أولئك ألم مل يؤمنوا مبحمد صلي اهللا
  .إميان شامل كامل

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقصيدة للشيخ مجال الدين الصرصري يف مدح النيب ص:  
  يشيد ما أوهى الضالل ويصلح*** حممد املبعوث للناس رمحةً 
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  لداود أو الن احلديد املصفح*** لئن سبحت صم اجلبال جميبةً 
  وإن احلصا يف كفه ليسبح*** نت بكفه فإن الصخور الصم ال

  فمن كفه قد أصبح املاء يطفح*** وإن كان موسى أنبع املاء بالعصا 
  سليمان ال تألو تروح وتسرح*** وإن كانت الريح الرخاُء مطيعةً 

  ورعب على شهر به اخلصم يكلح*** فإن الصبا كانت لنصر نبينا 
  له اجلن تسعى يف رضاه وتكدح* **وإن أويت امللك العظيم وسخرت 

  أتته فرد الزاهد املترجح*** فإن مفاتيح الكنوز بأسرها 
  وموسى بتكليم على الطور يمنح*** وإن كان إبراهيم أُعطي خلةً 
  وخصص بالرؤيا وباحلق أشرح*** فهذا حبيب بل خليل مكلَّم 

  نار تلْفحويشفع للعاصني وال*** وخصص باحلوض الرواء وباللِّوا 
  عطاًء لعينيه أَقر وأفرح*** وباملقعد األعلى املقرب ناله 
  مراتب أرباب املواهب تلمح*** وبالرتبة العليا الوسيلة دوا 
  له باا قبل اخلالئق يفْتتح*** ولَهو إىل اجلنات أولُ داخلٍ 

------------------------------------  
  .جماوزة احلد يف الكفر : والطغيان : قال  ٥٤/١٧تفسري القرطيب ] ١[

خطبة الشيخ حممد صاحل املنجد إمام وخطيب جامع عمر بن عبد العزيز حبي العقربيـة بـاخلرب   (*) 
  املشرف العام على جمموعة مواقع اإلسالم

  اإلسالم سؤال وجواب: املصدر 
http://www.islam-qa.com/topics/nos   صلى اهللا عليه وسـلمat_alnab 

  shtml.صلى اهللا عليه وسلم  at_alnabصلى اهللا عليه وسلم  nos/لى اهللا عليه وسلم ص
============================  

  نفحة عبري من سرية البشري النذير
  
  حيىي إبراهيم اليحىي. د

  :املقدمة
ومـن  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على من بعث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه أمجعني 

  :أما بعد. اسنت بسنته واهتدى ديه واقتفى أثره وسار على جه إىل يوم الدين
فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو الصورة العملية التطبيقية هلذا الدين، ومجيع الطرق املوصلة إىل 

ف دين اإلسالم اهللا تعاىل مث إىل اجلنة موصودة ومغلقة إال طريقه صلى اهللا عليه وسلم، وميتنع أن تعر
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ويصح لك إسالمك بدون معرفة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وكيف كان هديه وعمله وأمره ويه 
  .ومنهجه وسنته؟

لقد سامل وحارب، وأقام وسافر، وباع واشترى، وأخذ وأعطى، وما عاش صلى اهللا عليـه وسـلم   
  .وحده، وال غاب عن الناس يوماً واحداً، وال سافر وحده

  .صنوف األذى، وقاسى أشد أنواع الظلم، وكانت العاقبة والنصر لهوقد القى 
بعث على فترة من الرسل، وضالل من البشر، واحنراف يف الفطر، وواجه ركاماً هائالً من الضـالل  

فاستطاع بعون اهللا أن خيرجهم من الظالم إىل النور، . واالحنراف والبعد عن اهللا، واإلغراق يف الوثنية
 اهلدى ومن الشقاء إىل السعادة، فأحبوه وفَدوه بأنفسهم وأهليهم وأمواهلم، واقتدوا ومن الضالل إىل

به يف كل صغرية وكبرية، وجعلوه نرباساً هلم يستضيئون بنوره، ويهتدون ديه فأصبحوا أئمة اهلدى 
  .وقادة البشرية

  يكفيه شعب من األجداث أحياه*** هل تطلبون من املختار معجزة 
  ترهم إذا رأى ولد املوتور أخاه*** عرب حىت كان وا من وحد ال

وما أصيب املسلمون إال بسبب اإلخالل جبانب االقتداء به، واألخذ ديه، واتباع سنته، وقد قال اهللا 
  .}لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اِهللا أُسوةٌ حسنةٌ{: تعاىل

نتديات واالحتفاالت، وال يتجاوز ذلك إىل موضع حىت اكتفى بعض املسلمني من سريته بقراءا يف امل
  ...االهتداء والتطبيق

وبعضهم بقراءا للربكة، أو لالطالع على أحداثها ووقائعها، أو حفظ غزواتـه وأيامـه وبعوثـه    
  .وسراياه

وهذا راجع إما جلهل بأصل مبدأ االتباع واالهتداء واالقتداء، وعدم اإلدراك بأن هذا من لوازم احملبة 
صلى اهللا عليه وسلم، وإما لعدم إدراك مواضع االقتداء من سريته صلى اهللا عليه وسـلم؛ نظـراً    له

  .لضعف امللكة يف االستنباط، أو لقلة العلم واالطالع على كتب أهل العلم
إن سريته صلى اهللا عليه وسلم رمست املنهج الصحيح اآلمن يف دعـوة النـاس، وهدايـة البشـر،     

وما فشلت كثري من املناهج الدعويـة  . إىل النور، ومن الشقاء إىل السعادة وإخراجهم من الظلمات
املعاصرة يف إصالح البشر إالّ بسبب اإلخالل ديه والتقصري يف معرفة سنته، ونقص يف دراسة منهجه 

  .صلى اهللا عليه وسلم يف هداية البشر وإصالحهم
وسلم كنموذج مقترح لكتابة السرية النبويـة؛  لذا رأيت كتابة هذه التعليقة من سريته صلى اهللا عليه 

لكي تكون لبنة يف بناء املنهج الدعوي القائم على هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأسأل اهللا تعاىل 
  .أن ينفع ا كاتبها وقارئها ومستمعها، إنه ويل ذلك والقادر عليه
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الحظاته وأكون له من الشـاكرين  وآمل من كل أخ عنده اقتراح أو مالحظة أو تنبيه أن يكتب يل مب
http://www.taiba.o  صلى اهللا عليه وسلمg. /  

  :إبراهيم عليه السالم وبناء الكعبة
أخي الكرمي إنه حري بك وأنت تتجه كل يوم يف صالتك إىل هذا البيت احملرم أن تتعرف على : وبعد

أن هذا البيت خري مكان على تارخيه، وال أظنك إال من النهمني احلريصني على تعلم ذلك؛ وخباصة 
  .األرض منه شع نور اإلسالم، وبعث فيه خري األنام سيدنا وقائدنا ونبينا حممد عليه الصالة والسالم

إن قصة بناء الكعبة قصة عظيمة، تتضح فيها عظمته وأمهيته، فقد احتاج أبو األنبياء وخليل الرمحن أن 
  .هذا البيتيضع أسرته هناك حيث ال أنيس وال جليس من أجل 

جاَء إِبراهيم اجر وبِابنِها إِسماعيلَ وهي ترضعه حتـى  : قَالَ ابن عباسٍ: قال البخاري يف صحيحه
يس بِها ماٌء وضعهما عند الْبيت عند دوحة فَوق زمزم في أَعلَى الْمسجِد ولَيس بِمكَّةَ يومئذ أَحد ولَ
ـ  ا فَتبِعتـه أُم  فَوضعهما هنالك ووضع عندهما جِرابا فيه تمر وسقَاًء فيه ماٌء ثُم قَفَّى إِبراهيم منطَلقً

ذي لَيس فيه إِنس وال شيٌء فَقَالَت لَـه  إِسماعيلَ فَقَالَت يا إِبراهيم أَين تذْهب وتتركُنا بِهذَا الْوادي الَّ
 ال يضيعنا ثُـم  ذَلك مرارا وجعلَ ال يلْتفت إِلَيها فَقَالَت لَه أَاللَّه الَّذي أَمرك بِهذَا قَالَ نعم قَالَت إِذَنْ

نى إِذَا كَانَ عتح يماهرإِب طَلَقفَان تعجالِء  رـؤا بِهعد ثُم تيالْب هِهجلَ بِوقْبتاس هنورثُ ال ييح ةالثَّنِي د
 بفَقَالَ ر هيدي فَعرو اتممِ{الْكَلرحالْم كتيب دنعٍ عري زرِ ذغَي ادي بِوتيذُر نم تكَني أَسى } إِنتح

  .}يشكُرونَ{بلَغَ 
قَاِء عي السا فم دفى إِذَا نتاِء حالْم كذَل نم برشتيلَ واعمإِس عضريلَ تاعمإِس أُم لَتعجو  ـتشط

ظُرنةَ أَنْ تياهكَر طَلَقَتطُ فَانلَبتقَالَ ي ى أَولَوتي هإِلَي ظُرنت لَتعجا وهناب شطعـفَا   والص تدجفَو هإِلَي
  ـرت ا فَلَـمدى أَحرلْ ته ظُرنت يادالْو لَتقْبتاس ثُم هلَيع تا فَقَاميهلضِ يي األرلٍ فبج با  أَقْرـدأَح 

س ا ثُمهعرد فطَر تفَعر يادالْو تلَغى إِذَا بتفَا حالص نم طَتبى فَهتح ودهجالْم اإلنسان يعس تع
لَتا فَفَعدأَح رت ا فَلَمدى أَحرلْ ته تظَرنا وهلَيع تةَ فَقَامورالْم تأَت ثُم يادالْو تزاوج عبس كذَل 

اترم.  
  ".ك سعي الناسِ بينهمافَذَل"قَالَ ابن عباسٍ قَالَ النبِي صلى اهللا عليه وسلم 

فَقَالَت قَد فَلَما أَشرفَت علَى الْمروة سمعت صوتا فَقَالَت صه ترِيد نفْسها ثُم تسمعت فَسمعت أَيضا 
عِ زضوم دنع لَكبِالْم ياثٌ فَإِذَا هوغ كدنإِنْ كَانَ ع تعمى أَستح هاحنقَالَ بِج أَو بِهقثَ بِعحفَب مزم

ي وها وهقَائي ساِء فالْم نم رِفغت لَتعجكَذَا وا ههدقُولُ بِيتو هضوحت لَتعاُء فَجالْم را ظَهم دعب فُور
رِفغت.  

 -أَو قَالَ  -يرحم اللَّه أُم إِسماعيلَ لَو تركَت زمزم : " عليه وسلمقَالَ ابن عباسٍ قَالَ النبِي صلى اهللا 
  ".لَو لَم تغرِف من الْماِء لَكَانت زمزم عينا معينا
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ةَ فَإِنَّ هعيافُوا الضخال ت لَكا الْما فَقَالَ لَههلَدو تعضأَرو ترِبقَالَ فَش المذَا الْغنِي هبي اللَّه تيا بنا ه
لَهأَه يعضال ي إِنَّ اللَّهو وهأَبو.  

هالمشو ينِهمي نذُ عأْخولُ فَتيالس يهأْتت ةابِيضِ كَالراألر نا معفترم تيكَانَ الْبو.  
ر بِهِم ترى متح ككَذَل تلُوا فَكَانزاٍء فَنطَرِيقِ كَد نم نيقْبِلم مهرج نم تيلُ بأَه أَو مهرج نفْقَةٌ م

لْوادي وما فيه ماٌء في أَسفَلِ مكَّةَ فَرأَوا طَائرا عائفًا فَقَالُوا إِنَّ هذَا الطَّائر لَيدور علَى ماٍء لَعهدنا بِهذَا ا
فَأَرإِس أُملُوا قَالَ واِء فَأَقْببِالْم موهربوا فَأَخعجاِء فَربِالْم منِ فَإِذَا هيرِيج ا أَورِيلُوا جاِء سالْم دنيلَ عاعم

  .ِء قَالُوا نعمفَقَالُوا أَتأْذَنِني لَنا أَنْ ننزِلَ عندك فَقَالَت نعم ولَكن ال حق لَكُم في الْما
فَنزلُوا " فَأَلْفَى ذَلك أُم إِسماعيلَ وهي تحب األنس: " قَالَ النبِي صلى اهللا عليه وسلم: قَالَ ابن عباسٍ

شو مهنم اتيلُ أَبا أَهى إِذَا كَانَ بِهتح مهعلُوا مزفَن يهِمللُوا إِلَى أَهسأَرو مهنةَ مبِيرالْع لَّمعتو المالْغ ب
مهنأَةً مرام وهجوز كرا أَدفَلَم بش نيح مهبجأَعو مهفَسأَنو.  

د إِسماعيلَ فَسأَلَ امرأَته وماتت أُم إِسماعيلَ فَجاَء إِبراهيم بعدما تزوج إِسماعيلُ يطَالع ترِكَته فَلَم يجِ
ـ  ي ضف نحن ربِش نحن فَقَالَت هِمئَتيهو هِمشيع نا عأَلَهس ا ثُمي لَنغتبي جرخ فَقَالَت هنع  ةـدشيقٍ و

و المالس هلَيي عئفَاقْر كجواَء زقَالَ فَإِذَا ج هإِلَي كَتفَشابِهةَ ببتع ريغي ي لَهقُول.  
كَذَا و خيا شاَءنج معن قَالَت دأَح نم اَءكُملْ جئًا فَقَالَ هيش سآن هيلُ كَأَناعماَء إِسا جا فَلَمأَلَنكَذَا فَس

في جهد وشدة قَالَ فَهلْ أَوصاك بِشيٍء قَالَت نعـم   عنك فَأَخبرته وسأَلَنِي كَيف عيشنا فَأَخبرته أَنا
قَك الْحقي بِأَهلك أَمرنِي أَنْ أَقْرأَ علَيك السالم ويقُولُ غَير عتبةَ بابِك قَالَ ذَاك أَبِي وقَد أَمرنِي أَنْ أُفَارِ

أُخ مهنم جوزتا وىفَطَلَّقَهر.  
أَلَهفَس هأَترلَى املَ عخفَد هجِدي فَلَم دعب ماهأَت ثُم اَء اللَّها شم يماهرإِب مهنفَلَبِثَ ع  جـرخ فَقَالَت هنا ع

خيرٍ وسعة وأَثْنت علَى اللَّه فَقَالَ يبتغي لَنا قَالَ كَيف أَنتم وسأَلَها عن عيشهِم وهيئَتهِم فَقَالَت نحن بِ
  )).ماِءما طَعامكُم قَالَت اللَّحم قَالَ فَما شرابكُم قَالَت الْماُء قَالَ اللَّهم بارِك لَهم في اللَّحمِ والْ

قَالَ فَهما ال " ب ولَو كَانَ لَهم دعا لَهم فيهولَم يكُن لَهم يومئذ ح: "قَالَ النبِي صلى اهللا عليه وسلم
المالس هلَيي عئفَاقْر كجواَء زقَالَ فَإِذَا ج قَاهافوي كَّةَ إِال لَمرِ ميبِغ دا أَحهِملَيلُو عخةَ  يبتع ثْبِتي رِيهمو

هلْ أَتاكُم من أَحد قَالَت نعم أَتانا شيخ حسن الْهيئَة وأَثْنت علَيه فَسأَلَنِي  بابِه فَلَما جاَء إِسماعيلُ قَالَ
ه معن ٍء قَالَتيبِش اكصرٍ قَالَ فَأَويا بِخأَن هتربا فَأَخنشيع فأَلَنِي كَيفَس هتربفَأَخ كنع ـكلَيأُ عقْري و 

ِسكَكنِي أَنْ أُمرةُ أَمبتالْع تأَنأَبِي و قَالَ ذَاك ابِكةَ ببتع ثْبِتأَنْ ت كرأْميو المالس.  
قَرِيب ةحود تحت لًا لَهبرِي نبيلُ ياعمإِسو كذَل دعاَء بج ثُم اَء اللَّها شم مهنلَبِثَ ع ثُمز نا ا مفَلَم مزم

نَّ اللَّه أَمرنِي بِأَمرٍ قَالَ رآه قَام إِلَيه فَصنعا كَما يصنع الْوالد بِالْولَد والْولَد بِالْوالد ثُم قَالَ يا إِسماعيلُ إِ
نَّ اللَّه أَمرنِي أَنْ أَبنِي ها هنا بيتا وأَشـار إِلَـى   فَاصنع ما أَمرك ربك قَالَ وتعيننِي قَالَ وأُعينك قَالَ فَإِ

تي بِالْحجـارة  أَكَمة مرتفعة علَى ما حولَها قَالَ فَعند ذَلك رفَعا الْقَواعد من الْبيت فَجعلَ إِسماعيلُ يأْ
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تى إِذَا ارتنِي حبي يماهرإِبو اوِلُهنيلُ ياعمإِسنِي وبي وهو هلَيع فَقَام لَه هعضرِ فَوجذَا الْحاَء بِهاُء جالْبِن فَع
 قُوالنا يمهةَ وارجالْح}يملالْع يعمالس تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبر {ا حوردى يتح اننِيبال يعلَ قَالَ فَجو

 قُوالنا يمهو تيالْب}يملالْع يعمالس تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبر{.  
  :إنّ يف هذه القصة فوائد عظيمة منها: أخي احلبيب

التسليم املطلق هللا تعاىل، فإبراهيم يدع امرأته وطفلها يف أرض موحشة غريبة قفراء ال ماء فيهـا   -١
وطاعةً هللا تعاىل، مع ما عرف عنه من الشفقة والرمحة، ولكن التسليم ألمـر اهللا  وال شجر استجابةً 
  .تعاىل فوق كل شئ

  .امتحان األنبياء بأوالدهم وهل يقدموم فداًء لطاعة رم أم ال -٢
 أن البالء واحملن اليت ترتل باملسلم ال تعين أن اهللا تعاىل ختلى عنه، أو أراد تعذيبه بل إنه ربه أرحم -٣

به من نفسه، ولكن النفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها اخلبث، وتصلح من نفس املبتلـى وقلبـه،   
ويستعلي به على الشح بالنفس واملال، وخيرج أفضل ما عنده من مزايا وطاقات، وهلذا كان أشـد  

ىل عليـه احملـن   الناس بالًء األنبياء مث األمثل فاألمثل، وهذا خليل اهللا وأبو األنبياء عليهم السالم تتوا
إِنَّ {والفنت فيخرج منها نقياً تقياً، صابراً حمتسباً، مسلماً أمره هللا جل وعال، حىت أصبح أمةً بنفسـه 

  .}إِبراهيم كَانَ أُمةً
  .تربية إبراهيم أسرته على الطاعة والتسليم الكامل ألمر اهللا عز وجل -٤
  ".إذن ال يضيعنا"جل قوة إميان هاجر وعظم توكلها وثقتها برا عز و -٥
التوجه إىل اهللا وحده بالدعاء والتضرع يف كل حال، فإبراهيم عليه السالم ملا نفذ أمر ربه بوضع  -٦

أسرته يف ذلك املوقع املوحش، توجه إىل اهللا بالدعاء هلم باألنس والرزق والربكة، ومن توكل على اهللا 
  .اهكفاه، ومن ركن إليه آواه، ومن سأله وتضرع إليه أعط

إن اهللا سبحانه وتعاىل ال يضيع من توكل عليه وحده وسلم األمر إليه، مهما ادهلمت اخلطـوب   -٧
فهذه أم إمساعيل ملا انتهى طعامهـا وماؤهـا   . واشتدت الكروب، فإنه ال يأس من روح اهللا ورمحته

  .أرسل اهللا إليها غوثاً من عنده، وأجرى هلا املاء بأمره جل وعال
هللا تعاىل والتزم أمره وتوجه إليه بالعبادة دون سواه، رفع اهللا ذكره يف العـاملني،  من أقبل على ا -٨

  .انظر رمحك اهللا كيف بقيت ذكرى أم إمساعيل يف السعي إىل يومنا هذا
من كان مهه الدنيا والتمتع فيها فال يصلح أن جياور نبياً من أنبياء اهللا تعاىل أهل العبادة والصالح  -٩

العلية، وهلذا أمر إبراهيم عليه السالم ابنه إمساعيل أن يطلق تلك املرأة اليت شكت إليه والعمل واهلمة 
  .شدة العيش

  :احلكمة من بناء البيت
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وأنت تدرك معي أخي الكرمي السر الذي من أجله بين هذا البيت، إنه من أجل توحيـد اهللا ونبـذ   
  :الشرك، كما قال تعاىل

} يماهرا ِإلبأْنوإِذْ بكّـعِ    والرو والقـائمني نيفلطّـآئل يتيب رطَهئاً ويبِي ش رِكشأَن الّ ت تيكَانَ الْبم
  }السجود، وأَذّن في الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجاالً وعلَى كُلّ ضامرٍ يأْتني من كُلّ فَج عميِقٍ

  :قال ابن كثري يف تفسريه
وبيخ ملن عبد غري اهللا وأشرك به من قريش، يف البقعة اليت أسست من أول يوم على هذا فيه تقريع وت

توحيد اهللا وعبادته وحده ال شريك له، فذكر تعاىل أنه بوأ إبراهيم مكان البيت، أي أرشـده إليـه   
قـال  } وطهر بييت{أي ابنه على امسي وحدي } أن ال تشرك يب شيئاً{وسلمه له وأذن له يف بنائه، 

أي اجعله خالصاً هلـؤالء الـذين   } للطائفني والقائمني والركع السجود{من الشرك : وجماهد قتادة
يعبدون اهللا وحده ال شريك له، فالطائف به معروف، وهو أخص العبادات عند البيت، فإنه ال يفعل 

فقرن الطواف } والركع السجود{: أي يف الصالة، وهلذا قال} والقائمني{ببقعة من األرض سواها 
  .بالصالة ألما ال يشرعان إال خمتصني بالبيت، فالطواف عنده والصالة إليه

  :وقال القرطيب يف تفسريه
}رِكشـرِك {وقرأ عكرمـة  . هي خماطبة إلبراهيم عليه السالم يف قول اجلمهور} أَن الّ تشأن ال ي {

ي هذا كان الشرط علـى  ويف اآلية طعن على من أشرك من قُطّان البيت أ. بالياء، مبعىن لئال يشرك
  .أبيكم فمن بعده وأنتم، فلم تفُوا بل أشركتم

وتطهري البيت عام . واجلمهور على أن ذلك إلبراهيم وهو األصح. وأمر بتطهري البيت واألذان باحلج
  .يف الكفر والبدع ومجيع األجناس والدماء

. والقائمون هم املصـلون . وحيد فيهوهذا أمر بإظهار الت. املعىن نزه بييت عن أن يعبد فيه صنم: وقيل
  .وذكر تعاىل من أركان الصالة أعظمها، وهو القيام والركوع والسجود

فللتوحيد بين هذا البيت ومن أجل التوحيد عمر، وألهل التوحيد وحدهم شيد، ومن أجلهم طهـر  
هم أقـيم  البيت من الشرك والبدع واخلرافات، وهؤالء الطائفون والركع السجود هم الذين من أجل

  .هذا البيت ال ألولئك الذين يشركون باهللا تعاىل، ويتوجهون بالعبادة إىل سواه
وينبغي على املسلم أن ال يتكل على عمله مهما كان صحيحاً صواباً، فإبراهيم وإمساعيـل عليهمـا   

ذلك مل السالم يأمرمها اهللا جل وعال ببناء بيته احملرم من أجل توحيده، فيقومان بذلك خري قيام ومع 
وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد مـن الْبيـت   {يتكال على عملهما بل يسأالن اهللا تعاىل دائماً قبول العمل 

يملالْع يعمالس تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبيلُ راعمإِسيف القبول، بل ال بد أن } و فليس صواب العمل كاف
  .ص هللا تعاىل اخلالص من شوائب الشرك، وحظوظ النفسيصاحبه اإلخال
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واجنبين وبـين أن  {: وكان عليه الصالة والسالم وهو املوحد أبو املوحدين خيشى من الشرك فيقول
هلـذا  !! فهل أحد بعد إبراهيم عليه السالم ال خياف على نفسه من الوقوع يف الشرك} نعبد األصنام

اً يقظاً منتبهاً لنفسه من هذا الذنب العظيم، فإن الشرك يف هـذه  ينبغي على كل مسلم أن يكون دائم
  .األمة أخفى من دبيب النمل، كما أخرب بذلك الصادق املصدوق صلى اهللا عليه وسلم

  :ذرية إمساعيل
وبارك اهللا يف ذرية إمساعيل فتناموا وصاروا قبائل، وانتشروا يف اجلزيرة العربية، وصـاروا يسـمون   

، وقد بقوا على دين أبيهم إبراهيم عليه السالم مدة من الزمن، مث بدأ النقص عندهم، العرب املستعربة
ودخلت عليهم البدع من ااورين هلم شيئاً فشيئاً، حىت دخلت عليهم عبادة األصنام وكان أول من 

  .أدخل الشرك إىل العرب عمرو بن حلي اخلزاعي
الْبحريةُ الَّتي يمنع درها للطَّواغيت وال يحلُبها أَحد مـن  : روى البخاري عن سعيد بنِ الْمسيبِ قَالَ

قَالَ النبِـي  : وقَالَ أَبو هريرةَ: الناسِ والسائبةُ الَّتي كَانوا يسيبونها لآلهتهِم فَال يحملُ علَيها شيٌء قَالَ
رأَيت عمرو بن عامرِ بنِ لُحي الْخزاعي يجر قُصبه في النارِ وكَانَ أَولَ مـن  " :صلى اهللا عليه وسلم

بائوالس بيس."  
أول من سيب السوائب وعبد : "ويف املسند أيضاً عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ". رأيته جير أمعاءه يف الناراألصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإين
  :احنراف العرب عن احلنيفية

ترك العرب دين أبيهم إمساعيل، وابتعدوا عن احلنيفية دين أبيهم إبراهيم، وانتشرت بينـهم عبـادة   
األصنام واألوثان، وعددوا فيها إىل حد يثري السخرية؛ حيث كان الواحد منهم يف سفره جيمع أربعة 

  .واحداً يعبده، وإن مل جيد حلب الشاة على كوم من تراب مث عبدهأحجار ثالثةً لقدره و
كُنا نعبد الْحجر فَإِذَا وجدنا حجرا هو أَخير منه أَلْقَيناه : روى البخاري عن أيب رجاٍء الْعطَارِدي يقُولُ

جثْوةً من ترابٍ ثُم جِئْنا بِالشاة فَحلَبناه علَيه ثُم طُفْنا بِه فَإِذَا  وأَخذْنا األخر فَإِذَا لَم نجِد حجرا جمعنا
 عزةٌ إِال نيـددح يها فمهال سةٌ ويددح يها فحمر عدفَال ن ةنلُ األسصنا مبٍ قُلْنجر رهلَ شخد  ـاهن

جر رهش اهنأَلْقَيى وعا أَرصلى اهللا عليه وسلم غُالم بِيثَ النعب موي تقُولُ كُناٍء يجا رأَب تعمسبٍ و
  .اإلبلَ علَى أَهلي فَلَما سمعنا بِخروجِه فَررنا إِلَى النارِ إِلَى مسيلمةَ الْكَذَّابِ

ئكة واجلن، والكواكب، وبعضهم عبد أضرحة من وقد عبد قبائل من العرب الشمس والقمر، واملال
: قال} أفرأيتم الالت والعزى{:قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل. ينسب إليهم الصالح

  .كان رجالً صاحلاً يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قربه
  :مقاصد العرب يف عبادة األوثان
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اهللا والتقرب إليه عن طريقها، أو بواسطتها، وهم علـى   وكانت العرب تقصد بعبادة األصنام عبادة
ليس لنا أهلية لعبادة اهللا تعاىل بال واسطة لعظمته، فاختذناها لتقربنا إىل : طرق خمتلفة؛ فبعضهم يقول

إن للمالئكة عند اهللا جاهاً ومرتلةً فاختذنا أصناماً على هيئة املالئكة لتقربنا إىل اهللا، : اهللا، وفرقة قالت
ضهم جعلوا األصنام قبلة يف عبادة اهللا مثل الكعبة قبلة يف عبادته، وفرقة أخرى اعتقدت أن على وبع

كل صنم شيطاناً موكالً بأمر اهللا، فمن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان حاجته بأمر اهللا، ومنهم 
ذين اختذوا من وال{: قال تعاىل. من يقصدون بذلك شفاعتهم عند اهللا، واختاذهم زلفى إليه سبحانه

ويقولون هؤالء شفعاؤنا عنـد  {: وقال تعاىل عنهم} دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى
  .}اهللا

  هل كانت العرب تعتقد يف أصنامها النفع أو الضر؟
حصين كَم تعبد  يا: "قال النبِي صلى اهللا عليه وسلم لأَبِي: روى الترمذي عن عمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ

فَأَيهم تعد لرغْبتك ورهبتـك؟  : "سبعةً ستةً في األرضِ وواحدا في السماِء قَالَ: الْيوم إِلَها؟ قَالَ أَبِي
فَلَما أَسلَم : ك كَلمتينِ تنفَعانِك قَالَيا حصين أَما إِنك لَو أَسلَمت علَّمت: "الَّذي في السماِء قَالَ: قَالَ

قُلِ اللَّهم أَلْهِمنِي رشدي وأَعذْنِي : " يا رسولَ اللَّه علِّمنِي الْكَلمتينِ اللَّتينِ وعدتنِي فَقَالَ: حصين قَالَ
حسن غَرِيب وقَد روِي هذَا الْحديثُ عن عمرانَ بـنِ   هذَا حديثٌ: قَالَ أَبو عيسى". من شر نفِْسي

هجذَا الْورِ هغَي ننٍ ميصح.  
فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه {: بل كانوا عند الشدائد ينسون آهلتهم ويتخلون عنها كما قال تعاىل

  .}هم إِلَى الْبر إِذَا هم يشرِكُونَمخلصني لَه الدين فَلَما نجا
  :بقايا شريعة إبراهيم عند العرب

خصال الفطرة اليت ابتلي ا إبراهيم : وقد بقيت يف العرب بقايا من سنن إبراهيم وشريعته ومن ذلك
  .عليه السالم،كاالستنجاء وتقليم األظافر ونتف اإلبط وحلق العانة واخلتان

ابة، ويغسلون موتاهم ويكفنوم، وكانوا يصومون يوم عاشوراء، ويطوفـون  وكانوا يغتسلون للجن
: بالبيت، ويسعون بني الصفا واملروة، وميسحون احلجر ويلبون إال أم يشركون يف تلبيتهم يقولـون 

، ويقفون املواقف كلها، ويعظمون األشهر ))لبيك ال شريك لك إال شريكاً هو لك متلكه وما ملك((
  .احلرم

ا حيرمون نكاح احملارم، وعملوا بالقسامة، واجتنب بعضهم اخلمر يف اجلاهلية وكانوا يغلظون وكانو
  .على النساء أشد التغليظ يف شرب اخلمر

وهم على اعترافهم باهللا وبعظمته وبتدبريه لألمور، وأنه الرازق اخلالق احمليي املميت، وأن مجيع اخللق 
: ون اهللا وسائط يزعمون أا تقرم إىل اهللا زلفى قال تعاىلحتت قهره وتصرفه، إال أم اختذوا من د

ميـت  قُلْ من يرزقُكُم من السماِء والْأَرضِ أَمن يملك السمع والْأَبصار ومن يخرِج الْحي مـن الْ {
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 رالْأَم ربدي نمو يالْح نم تيالْم رِجخيقُونَوتفَقُلْ أَفَال ت قُولُونَ اللَّهيـنِ   {: وقال تعاىل} فَسمقُـلْ ل
قُلْ من رب السماوات السـبعِ  . سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَال تذَكَّرونَ. الْأَرض ومن فيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ

قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شيٍء وهو يجِـري وال  . لَّه قُلْ أَفَال تتقُونَسيقُولُونَ ل. ورب الْعرشِ الْعظيمِ
  .}سيقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنى تسحرونَ. يجار علَيه إِنْ كُنتم تعلَمونَ

إال هو، وال حيي إال  فهم بذلك يشهدون أن اهللا هو اخلالق الرازق وحده ال شريك له، وأنه ال يرزق
هو، وال مييت إال هو، وال يدبر األمر إال هو، وأن مجيع السماوات ومن فيهن واألرضني ومن فيهـا  

وهي بيت  -عبيده وحتت تصرفه وقهره، ومع ذلك يشركون به ويدعون معه غريه، بل كانت الكعبة 
  .عندهم حييط به ثالث مائة وستون صنماً -اهللا املعظم 
اجلاهلية بكل صورها ويف مجيع أماكنها وبقاعها، قد صورها املصطفى صـلى اهللا عليـه   تلك احلياة 

إن رسول اهللا صلى اهللا : (وسلم يف احلديث العظيم الذي رواه عنه عياض بن محار ااشعي حيث قال
. أال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم مما علمين، يومي هذا: "عليه وسلم قال ذات يوم يف خطبته

وإم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عـن  . وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم. كل مال حنلته عبداً، حالل
وإن اهللا نظر إىل . وأمرم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانا. وحرمت عليهم ما أحللت هلم. دينهم

  ...".أهل األرض فمقتهم، عرم وعجمهم، إال بقايا من أهل الكتاب
ىل احنراف الناس عن الشريعة ونبذها وراءهم ظهرياً، واختراع أنظمة وقوانني من عند فاحلديث يشري إ

وحرمت عليهم ما أحللـت  .. كل مال حنلته عبداً، حالل((أنفسهم، فحرموا احلالل وأحلوا احلرام 
وهذا رد على ما شرعوه من السوائب والوصيلة واحلام والبحرية، مما يدعونه آلهلتهم، وقد شرع )) هلم

  .اهللا أن كل مال رزقه عبداً من عباده فهو حالل له
كما يوضح االحنراف عن التوحيد والردة الكاملة عن الدين، أم أتتهم الشياطني فاجتالتـهم عـن   

وأمرم أن يشركوا باهللا ما مل يرتل به سلطاناً، كما يشري إىل الفساد العظيم الذي غطى وجه .. دينهم
  .اهللا هلم مجيعاً إال بقايا من أهل الكتاباألرض مما استحق الناس مقت 

وأصبحت البشرية حباجة ماسة إىل منقذ هلا من الضاللة إىل اهلدى ومن ظلمة الشرك إىل نور التوحيد 
  .واإلميان، ومن الشقاء إىل السعادة يف الدنيا واآلخرة

  :االصطفاء
  .عليه وسلم يف هذا اجلو القامت والزمان املدهلم بالشرك بعث املصطفى صلى اهللا

  إال على صنم قد هام يف صنم*** أتيت والناس فوضى ال متر م 
  وقيصر الروم من كرب أصم عمي*** مسيطر الفرس يبغي يف رعيته 

إن اهللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل، : " ويف صحيح مسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ". هاشم، واصطفاين من بين هاشمواصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بين
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بعثْت مـن  : "وروى البخاري عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ
يهف تي كُنالَّذ نالْقَر نم تى كُنتا حنا فَقَرنقَر منِي آدب ونرِ قُريخ."  

إن اهللا نظر يف قلوب العباد فوجد قلب حممد صـلى اهللا  : عن عبد اهللا بن مسعود، قال وروى أمحد
عليه وسلم خري قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته، مث نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممـد  

، صلى اهللا عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه
  .فما رآه املسلمون حسناً فهو عند اهللا حسن، وما رآه املسلمون سيئاً فهو عند اهللا سيئ

  :نسبه الشريف
هو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب 

ن مضر بـن  بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس ب
  .نزار بن معد بن عدنان وعدنان من نسل إمساعيل عليه السالم

  والدته ونشأته صلى اهللا عليه وسلم
ذاك يوم ولدت : " ولد يوم االثنني كما ورد ذلك يف صحيح مسلم ملا سئل عن صيام يوم االثنني قال

  .يف عام الفيل وهو أرجح األقوال". فيه
ويف الصـحيحني أن  . كون والده مات وهو محل يف بطن أمه وتتفق رواية مسلم مع ابن إسحاق يف

كما أرضعته موالته أم أمين وقد أعتقها عليه . ثويبة موالة أيب هلم قامت بإرضاعه صلى اهللا عليه وسلم
  .الصالة والسالم بعد ما كرب

ـ  ين أما رضاعه من حليمة السعدية يف بين سعد فهذا مما استفاض واشتهر، وقد ورد استرضاعه يف ب
فلما وضعته : (تقول حليمة السعدية مرضعته ملا أخذته من أمه. سعد بسند جيد من طريق ابن إسحاق

يف حجري أقبل عليه ثدياي مبا شاء من لنب، فشرب حىت روي، وشرب معه أخوه حـىت روي، مث  
ما شرب ناما، وما كنا ننام معه قبل ذلك، وقام زوجي إىل شارفنا تلك، فإذا أا حلافل، فحلب منها 

مث قدمنا منازلنا من بالد بين سـعد،  ) إىل أن قالت(وشربت معه حىت انتهينا رياً وشبعاً فبتنا خبري ليلة 
وما أعلم أرضاً من أرض اهللا أجدب منها، فكانت غنمي تروح على حني قدمنا به معنا شباعاً لبنـاً،  

زل نتعرف من اهللا الزيـادة  فلم ن.. فنحلب ونشرب، وما حيلب إنسان قطرة لنب، والجيدها يف ضرع
  ).واخلري

  .فأنزل اهللا عليهم الربكة يف أنفسهم وأمواهلم بسبب قيامهم بأمر صفيه وحبيبه صلى اهللا عليه وسلم
  :يئته حلمل الرسالة

مث كانت تلك احلادثة العظيمة يف بين سعد يف شق صدره ونزع حظ الشيطان منه يئةً له لتحمـل  
  :الرسالة
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نعم : "بسند جيد أن الصحابة سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نفسه فقال روى ابن إسحاق
أنا دعوة أيب إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السالم، ورأت أمي حني محلت يب أنه خرج منها نـور  
أضاءت له قصور الشام، واسترضعت يف بين سعد بن بكر، فبينا أنا يف م لنا أتاين رجالن عليهمـا  

ض معهما طست من ذهب مملوء ثلجاً، فأضجعاين فشقا بطين مث استخرجا قلـيب فشـقاه   ثياب بي
فأخرجا منه علقة سوداء فألقياها، مث غسال قليب وبطين بذلك الثلج، حىت إذا أنقياه رداه كما كان، مث 

وزنين ف. زنه مبائة من أمته: فوزنين بعشرة فوزنتهم، مث قال. زنه بعشرة من أمته. قال أحدمها لصاحبه
دعه عنك، فلو وزنته بأمته : فوزنين بألف فوزنتهم، فقال. زنه بألف من أمته: مث قال. مبائة فوزنتهم

  ".لوزم
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتاه جربيل عليه السالم وهـو  : (وروى مسلم عن أنس بن مالك

: ج منه علقة سوداء، فقاليلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب واستخر
هذا حظ الشيطان، مث غسله يف طست من ذهب مباء زمزم، مث ألمه، مث أعاده يف مكانـه، وجـاء   

قـال  . فاستقبلوه وهو منتقع اللون. إن حممداً قد قتل: فقالوا -يعين ظئره  -الغلمان يسعون إىل أمه 
  ).وقد كنت أرى أثر ذلك املخيط يف صدره: أنس

  :والدته كفالته بعد وفاة
وقد ماتت أمه وعمره ست سنوات، فكفله جده عبد املطلب مث مات بعد سنتني فأوصى به إىل عمه 

  .أيب طالب فكفله عمه وحن عليه ورعاه
فكـان  . (وقد شب مع عمه أيب طالب حتت رعاية اهللا وحفظه له من أمور اجلاهلية وعادا السـيئة 

خمالطةً، وأحسنهم جواراً، وأعظهم حلمـاً وأمانـةً،   أفضل قومه مروءةً، وأحسنهم خلقاً، وأكرمهم 
وأصدقهم حديثاً، وأبعدهم من الفحش واألذى، ما رؤي مالحياً وال ممارياً أحداً، حىت مساه قومـه  

  ).األمني، ملا مجع اهللا فيه من األمور الصاحلة
  :إرهاصات وعالمات نبوته

على نبوته صلى اهللا عليـه وسـلم   وقعت عدة أحداث كانت مبثابة إرهاصات وعالمات ودالالت 
  :ومنها

  .تسليم احلجر -١
إين ألعرف حجراً مبكة كان يسـلم  : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فعن جابر بن مسرة قال

  ".إين ألعرفه اآلن. علي قبل أن أبعث
  .الرؤيا الصادقة -٢

به رسول اهللا صلى اهللا عليـه  أما الرؤيا الصادقة فكما روت عائشة رضي اهللا عنها أن أول ما بدئ 
  .وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح
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  .العزلة والتحنث -٣
كما يف . لقد حبب إليه اخللوة فكان خيرج إىل غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليايلَ ذوات العدد

  .الصحيحني
ليستعني بعبادة اهللا تعاىل على مقاومة نزعات النفس، وشـهواا،  ويف التعبد درس للمسلم والداعية 

ومغريات احلياة وأعراضها، ويتحمل مشاق الدعوة ومشاكلها وشدائدها، ويصرب على تربية النـاس  
  .وتوجيههم وما يصدر عنهم من إعراض أو مشاقّة للداعية

  :الوحي وتبليغ الرسالة
بده وحتنثه ينتظر النبوة أو يترقبها، بل مل تكن ختطر على باله ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تع
وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحاً من أَمرِنا ما كُنت تدرِي مـا  {: كما ذكر اهللا تعاىل يف كتابه حيث قال

من عبادنا وإِنك لَتهـدي إِلَـى صـراط     الْكتاب وال الْأميانُ ولَكن جعلْناه نوراً نهدي بِه من نشاُء
  .}مستقيمٍ

وما كُنت ترجو أَنْ يلْقَى إِلَيك الْكتاب إِلَّا رحمةً من ربك فَـال تكُـونن ظَهِـرياً    {: وقال سبحانه
رِينلْكَافل{.  

أنزل على : (يحني عن ابن عباس أنه قالبعث صلى اهللا عليه وسلم وعمره أربعون سنةً كما يف الصح
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن أربعني سنةً، فمكث مبكة ثالث عشرة سنةً، مث أمر باهلجرة 

  ).فهاجر إىل املدينة، فمكث ا عشر سنني، مث تويف صلى اهللا عليه وسلم
وقد جاور يف الغار . الوحي وكان ذلك يف شهر رمضان املبارك كما يف رواية البخاري يف كتاب بدء

  .تلك السنة شهراً كامالً كما ورد يف صحيح مسلم
أول ما بدئ به رسول : (أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهللا عنها يف ذكر بدء الوحي قالت

، فكان ال ")الصادقة"ويف رواية أخرى (اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصاحلة يف النوم 
  ).ا إال جاءت مثل فلق الصبحيرى رؤي

قبـل أن   -وهو التعبد الليايل ذوات العدد  -مث حبب إليه اخلالء، فكان خيلو بغار حراء فيتحنث فيه 
  .حىت جاءه احلق وهو يف غار حراء. يرتع إىل أهله ويتزود لذلك، مث يرجع إىل خدجية فيتزود ملثلها

. فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد مث أرسـلين : الق. ما أنا بقارئ: فقال. اقرأ: فجاءه امللك فقال
. اقـرأ : فقـال . فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين. ما أنا بقارئ: قلت. اقرأ: فقال

خلَـق  . اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَـق {: ما أنا بقارئ، فأخذين فغطين الثالثة مث أرسلين فقال: فقلت
  .}اقْرأْ وربك الْأَكْرم. من علَقٍ الْأنسانَ
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فرجع ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خدجية بنت خويلد رضـي اهللا  
"  –وأخربها اخلـرب   -فقال خلدجية . فزملوه حىت ذهب عنه الروع". زملوين زملوين: " عنها، فقال

  ".لقد خشيت على نفسي
إنك لتصل الرحم، وحتمل الكل، وتكسـب املعـدوم،   . اهللا ما خيزيك اهللا أبداًكال و: فقالت خدجية

  .وتقري الضيف، وتعني على نوائب احلق
وكان امرءاً قـد  . فانطلقت به خدجية حىت أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خدجية

. عربانية ما شاء اهللا أن يكتبتنصر يف اجلاهلية، وكان يكتب الكتاب العرباين، فيكتب من اإلجنيل بال
يا ابن : فقال له ورقة. يا ابن عم امسع من ابن أخيك: فقالت له خدجية. وكان شيخاً كبرياً قد عمي

هـذا النـاموس   : فقال له ورقة. أخي ماذا ترى فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرب ما رأى
فقال رسـول اهللا  .  أكون حياً إذ خيرجك قومكالذي أنزل اهللا على موسى يا ليتين فيها جذعاً، ليتين

نعم، مل يأت رجل قط مبثل ما جئت به إال عودي، وإن : أو خمرجي هم؟ قال: "صلى اهللا عليه وسلم
  ).مث مل ينشب ورقة أن تويف، وفتر الوحي. يدركين يومك أنصرك نصراً مؤزراً

لى اهللا عليه وسلم وهو يف حال لتعلم كيف حتمل الرسول ص) وفجأه الوحي: (وقف أخي مع كلمة
الشك أنه . عزلته وحتنثه وخلوته فيدخل عليه شخص غريب بصورة عجيبة مث يضمه إليه ويقول إقرأ

وهكذا من حتمل هذا الدين ينبغي له أن يصرب . بقي خائفاً وهو عالمة على ثباته صلى اهللا عليه وسلم
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصـنافاً مـن   ويعلم أنه مل يصل إليه إال بعد تعب ونصب قاسى فيه 

  .العنت والتعب
فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعاجل من الترتيل شدةً، وكان يأتيه يف اليوم الشـايت فيتفصـد   

  .جبينه عرقاً، وقد كادت رِجل زيد بن حارثة أن ترتض ملا نزل الوحي ورأسه على رجله
ان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهـه وغمـض   ك: (ويف مسلم عن عبادة بن الصامت

  ).عينيه
  :تبليغ الرسالة

وقد أمر اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم بالدعوة وتبليغ ما أنزل إليه فبدأ بدعوة من يثق به سراً عن مساع 
هللا املشركني، ومكث على هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث سنني مسراً بالدعوة منذ أرسله ا

حىت بادأ قومه بالدعوة، يدعو سراً من يثق به من بين قومه، حيث مل يأمره اهللا تعاىل باجلهر بالدعوة 
  .والصدع ا

روى البخاري عن ابن عباس . وكان املسلمون مجيعاً يكتمون إسالمهم وخيفونه عن أقوامهم وأهليهم
ن خيفي إميانه مع قوم كفار فـأظهر  إذا كان رجل مم: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم للمقداد: قال

  ".إميانه فقتلته، فكذلك كنت أنت ختفي إميانك مبكة من قبل
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  :ولسرية الدعوة حكم عظيمة وفيها دروس وعظات ومنها
التخفيف على الرسول صلى اهللا عليه وسلم حىت ال يواجه العدو وحده من أول يوم مع فقـدان   -١

  .الناصر
عليه وسلم يف هذه الفترة أن يستقطب أتباعاً وأنصاراً للدعوة متكـن  استطاع الرسول صلى اهللا  -٢

من تربيتهم والعناية م فكانوا خري عون وسند له بعد اجلهر بالدعوة، وهم الذين قامـت علـيهم   
الدعوة إىل اإلسالم، فكانوا هم البنية األساسية والقاعدة الصلبة والعمود الفقري للدعوة إىل دين اهللا 

  .عز وجل
  .إن اإلسرار بالدعوة أمر مرحلي واستثنائي لظروف ومالبسات خاصة هي ظروف بداية الدعوة -٣

وعلى هذا فإن اإلسرار بالدعوة كلها بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم خمالف لألصل الثابت املسـتقر،  
لتفصيالت فال جيوز اللجوء إليه إال عند الضرورة، أما اإلسرار مبا سوى ذلك من الوسائل واخلطط وا

فهو أمر مصلحي خاضع للنظر واالجتهاد إذ ال يترتب عليه كتمان للدين، وال سكوت عن حق، وال 
  .يتعلق به بيان وإبالغ

وهلذا فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت بعد أن صدع بالدعوة وأنذر الناس وأعلن النبوة ظلّ خيفي 
د أتباعه، وأين جيتمع م؟ وما هي اخلطط الـيت  أشياء كثرية ال تؤثر على مهمة البالغ والبيان، كعد

  .يتخذوا إزاء الكيد اجلاهلي، ومن أمثلة ذلك قصة اهلجرة، وقصة أيب ذر وعمرو بن عبسة
  :السابقون إىل اإلسالم

  .إن من النتائج الطبيعية حلداثة الدعوة وسريتها أن يكون أتباعها أفراداً معدودين
هللا صلى اهللا عليه وسلم وآمن به خدجية بنت خويلـد رضـي اهللا   وال ريب أن أول من تابع رسول ا

عنها، وعلي بن أيب طالب الذي كان حتت رعاية النيب صلى اهللا عليه وسلم وكفالته وكان صغرياً ال 
يتجاوز العاشرة من عمره، وأبو بكر صديق النيب صلى اهللا عليه وسلم وجليسه وكان رأساً مقـدماً  

  .املرجع يف أنساا، وكان تاجراً صاحب مال حمبباً متألفاًومكرماً لدى قريش إليه 
وكان رجالً مؤلفاً لقومه حمبباً سهالً، وكان أنسـب قـريش   : (قال ابن إسحاق يف وصف أيب بكر

لقريش وأعلم قريش مبا كان فيها من خري وشر، وكان رجالً تاجراً ذا خلق حسن ومعروف، وكان 
  ..).لمه وجتارته وحسن جمالستهرجال قومه يأوون إليه ويألفونه لع

وقد استثمر أبو بكر ثقة الناس به وجمالستهم له وحمبتهم لسه بدعوة من يثق به إىل اإلسالم، فأسلم 
الزبري بن العوام، وعثمان بن عفّان، وطلحة بـن  : على يديه يف األيام األوىل طليعة أهل اإلسالم وهم

وهؤالء من العشرة املبشرين باجلنـة علـى   . رمحن بن عوفعبيد اهللا، وسعد بن أيب وقّاص، وعبد ال
  .لسان الرسول صلى اهللا عليه وسلم
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والشك أن أهل بيته كانوا من أوائل من دخل يف اإلسالم، للحديث املخرج يف البخاري يف قصـة  
  ).مل أعقل أبوي إال ومها يدينان الدين: (اهلجرة عن عائشة قالت

مصعب بن عمري، وعياش بن أيب ربيعة، واألرقم بن أيب األرقم : روذكر أن ممن أسلم على يد أيب بك
  .بن عبد مناف بن أسد، وعثمان بن مظعون اجلمحي

  :الدروس والعرب
بيان أثر جمالسة األخيار وصحبتهم وبركتها على من جالسهم فعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه  -١

لم له دون سائر إخوانه، وأبو بكـر مـن   اكتسب هذه املكانة من إيواء الرسول صلى اهللا عليه وس
  .صحبته وصداقته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أثر األخالق احلسنة يف تأليف الناس، وخري الناس من يألف ويؤلف، أما اجلفاء والغلظة فكثرياً ما  -٢
  .تكون عائقاً يف طريق الدعوة

  .ر للدعوةالشك أن أصحاب اجلاه واملال هلم أثر كبري يف كسب أنصا -٣
إن قيام أيب بكر بالدعوة إىل اهللا تعاىل يوضح صورةً من صور التفاعل ذا الدين واالستجابة هللا  -٤

ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم صورة املؤمن الذي ال يقر له قرار، وال يهدأ له بال، حىت حيقق يف واقع 
طفيةً مؤقتةً سرعان مـا ختمـد وتـذبل    احلياة ما تشبع به وآمن به، دون أن تكون انطالقته دفعةً عا

  .وتزول
يالحظ أن اإلسالم انتشر يف مجيع عشائر قريش فلم يعتمد على القبلية اليت كانت إذ ذاك حمـور   -٥

  .احلياة عند العرب، فلم يكن نصيب بين هاشم أكثر من غريهم يف اإلسالم
بداية الدعوة حققت مصلحةً  دخول خمتلف القبائل يف اإلسالم وعدم اقتصاره على بين هاشم يف -٦

عظمى يف عدم اعتباره عمالً حيقق مصاحل العشرية اليت ينتمي إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  
  .ويعلي من قدرها على حساب اآلخرين

أعان هذا أيضاً على انتشار اإلسالم يف مجيع العشائر والقبائل دون أي حتفظـات أو اامـات    -٧
  .عوةشخصية للداعي أو الد

لقد كان الذين أسلموا يف الطليعة األوىل ظلّوا دائماً يف الطليعة يف احلرب والسـلم والسياسـة    -٨
واحلكم أئمةً يف العلم والفقه والفتيا والسابقني يف سائر األمور، فلم يكن عملهم فترة محاس وخبت 

فلم تعرف . هلذا الدينوفترت وزالت، وإمنا هي إميان عميق حيرك العواطف والنفوس والعقول للعمل 
تلك الطليعة راحةً وال ترفاً وال نوماً وال كسالً منذ أسلمت حىت لقيت اهللا تعاىل رضـي اهللا عنـهم   

  .أمجعني
لقد كانت هذه الطليعة غريبةً يف ذلك اتمع اجلاهلي الذي يعج بالفوضى والفساد واالحنـالل،   -٩

عور الغريب بالضعف والذلّ واالنكسار والرضى ولكن غربتهم ليست كالغربة املتعارف عليها من ش
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بالدون، واخلضوع والضعة، لقد ربى اإلسالم فيهم روح العزة والكرامة واالستعالء والفوقية علـى  
الكافرين، مث شعور بوجوب غزو هذا اتمع اجلاهلي وتقويض أركانه، يصاحب ذلك مهة وثقة تامة 

فكانوا يتسابقون للمشاركة يف رفع راية اإلسالم، ويهـم   بنصر هذا الدين والتمكني له يف األرض،
  .الواحد منهم أن يكتب اهللا على يديه التمكني هلذا الدين

  :اجلهر بالدعوة
إن الدعوة مل ترتل لتكون سريةً خياطب فيها الفرد بعد اآلخر، وإمنا جاءت نِذارةً للعـاملني وبشـارةً   

دة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن ضـيق الـدنيا إىل   للخلق أمجعني؛ إلخراج من شاء اهللا من عبا
سعتها، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم، لقد أنزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو بعد 

، }وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعـالَمني {: حمصور يف مكة وقريش تكيد له وتعاديه أنزل عليه قوله تعاىل
وإذا كان األمر كـذلك فـإن الـدعوة    } إِنْ هو إِلَّا ذكْر للْعالَمني} {هو إِلَّا ذكْرى للْعالَمني إِنْ{

اإلسالمية ليست خاصةً بقريش وال بالعرب، وإمنا هي رمحة من اهللا جلميع اخللق، فال بد من اجلهـر  
  .، ومن الشقاء إىل السعادةا، وإعالا للناس، والسعي إلخراجهم من الظلمات إىل النور

اإلعالن، والصـدع، والـبالغ، والنـذارة،    : وهذا يعين بداهةً أن من أبرز خصائص دعوة اإلسالم
  .والبشارة، ويتحمل أتباعها ما يترتب على ذلك من اإليذاء والقتل وغريه

مره اهللا تعاىل أن لقد مكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث سنوات يدعو إىل اهللا تعاىل سراً مث أ
  .ينذر عشريته األقربني فأنذرهم، مث أمره بالصدع بالدعوة فصدع ا

ورهطك منـهم  } وأنذر عشريتك األقربني{ملا نزلت : (( روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال
مـن  : املخلصني، خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت صعد الصفا، فهتف يا صباحاه، فقالوا

أرأيتم إن أخربتكم أن خيالً خترج من سفح هذا اجلبل أكنتم مصـدقي؟  : تمعوا إليه، فقالفاج. هذا
تبا لك مـا  : قال أبو هلب. فإين نذير لكم بني يدي عذاب عظيم: قال. ما جربنا عليك كذباً: قالوا

رة الشـعراء مـن   ويف تفسري سـو )). } تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب{فرتلت . مجعتنا إال هلذا؟ مث قام
فقام رسول اهللا صـلى  : " وعن أيب هريرة قال)). نعم، ما جربنا عليك إال صدقا : قالوا: ((البخاري

يا معشر قريش ـ أو كلمة حنوها  : ((قال} وأَنذر عشريتك الْأَقْربِني{اهللا عليه وسلم حني أنزل اهللا 
يـا  . بين عبد مناف، ال أغين عنكم من اهللا شيئاًيا . ـ اشتروا أنفسكم، ال أغين عنكم من اهللا شيئا

ويا صفية عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ال . عباس بن عبد املطلب، ال أغين عنك من اهللا شيئاً
ويا فاطمة بنت حممد صلى اهللا عليه وسلم، سليين ما شئت من مايل، ال أغين . أغين عنك من اهللا شيئاً

  )).عنك من اهللا شيئاً 
  :روس والعربالد
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بداية األقربني بالدعوة حىت ال يكونوا حجةً لألبعدين، واحلجة إذا قامت علـيهم تعـدت إىل    -١
  .غريهم، وهم أوىل بالرب واخلري بالنسبة للداعي من غريهم ملا يف ذلك من صلة الرحم

صدق مـا   دعوة األقربني بيان للناس عدم حماباة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف دعوته، وبيان -٢
  .جاء به إليهم حيث خص مبا جاء به أقاربه وأهل بيته قبل غريهم من الناس

إعالن الرسول صلى اهللا عليه وسلم املنهج اإلسالمي من أول يوم يف منازل الناس وأن جزاءهم  -٣
فأبو هلب هو . عند اهللا ونصيبهم يف اإلسالم يكون بقدر طاعتهم، فاألنساب والبقاع ال تزكي أحداً

لشخص الوحيد من قريش الذي ذكر بامسه يف القرآن يف معرض املقت والوعيد فلماذا؟ لقد اجتمع ا
أليب هلب عدة مزايا، فشهر جبمال الوجه، ورزق الثروة، وكان له الشرف واجلاه، كما كانت لـه  

ه املزايا ال القرابة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلعلّ اختصاصه بذكر االسم لبيان أن أيا من هذ
  .تغين عن صاحبه من مقت اهللا وعذابه إذا خالف أمره

إذا كان سيد العاملني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال ميلك لسيدة نساء أهل اجلنة فاطمة رضي  -٤
  .اهللا عنها شيئاً فكيف بغريها

ـ  -٥ ذيب واإليـذاء  ال شك أن النتيجة القريبة املباشرة للجهر بالدعوة هي الصد واإلعراض والتك
والسخرية، والرسول صلى اهللا عليه وسلم قد وطّن نفسه على ذلك كلّه ويعرف تلك النتيجة مسبقاً، 

  .ولكن ليست هذه هي كل النتيجة، فما بعدها هو املطلوب واملقصود
إن اجلهر بالدعوة ينقلها من مكان مغلق إىل اهلواء الطلق وامليدان الرحب، وممن سيساهم يف نقل  -٦
دعوة هم أعداؤها عن طريق التحذير منها، والناس ليسوا كلّهم تقليديني إمعات يتبعون ما تقولـه  ال

قريش، وهناك أمثلة من إسالم بعض القبائل بسبب ما مسعوه من سب للرسول صلى اهللا عليه وسلم 
  .ودعوته فحمله على االطالع على األمر من قرب فدخلوا فيه

ها وسائل اإلعالم املطلوبة للتبليغ ولكن أعداءها قد يقومون جبزء مـن  قد تفقد الدعوة يف بدايت -٧
  .ذلك نيابةً عنها وذلك مبا تثريه على الدعوة من كيد وشبهات

  :مقاومة قريش للدعوة
ال شك أن إعالن الدعوة إىل التوحيد يف أوساط قريش قد أزعج قريشاً ورأوا فيها معتقـداً يهـدد   

شت يف عقوهلم، ويهدد مصاحلهم العامة اليت بنيت على تلك املعتقدات معتقدام املوروثة اليت عشع
فانتصب املشركون لعداوة الرسول صلى اهللا عليـه  . الباطلة واستفادوا منها مركزاً بني القبائل العربية

وسلم ومقاومة دعوته وإحلاق األذى به وبأصحابه، وكان أصحابه وهم يف اجلاهلية يـأنفون الـذل   
، ويتفاخرون باألخذ بالثأر حىت كانوا يثأرون لقتل مجل كما يف حرب البسـوس، أو  ويأبون الضيم

إذالل فرس كما يف حرب داحس والغرباء، وملا جاء اإلسالم رفع من مكانتهم وزاد يف عزم، ولكن 
، جاءهم ما مل يكونوا يعرفونه أو يألفونه من الضيم والظلم واإلذالل، فريون بِالالً جير يف الشـوارع 
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وياسر ومسية يقتالن علناً، وأفضل اخللق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلحق به أشد أنـواع األذى  
فيبصق يف وجهه الشريف، ويوضع على ظهره وهو ساجد فرث اجلزور وسالها ودمها، ويضـربونه  

  .حىت يغمى عليه وتسيل الدماء من جسده الشريف، ويستهزئون به، ويصفونه باجلنون والكهانة
وامـوه  . }وقَالُوا يا أَيها الَّذي نزلَ علَيه الذِّكْر إِنك لَمجنـونٌ {: اموه باجلنون كما قال سبحانه

. }وعجِبوا أَنْ جاَءهم منذر منهم وقَالَ الْكَافرونَ هذَا ساحر كَذَّاب{: بالسحر والكذب قال سبحانه
على الرغم من شدة  -تقام واألخذ بالثأر ولكن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرهم فأراد الصحابة االن

أمرهم بضبط النفس والتحلي بالصرب، وعدم الرد بالقوة، أو مقابلة  -ما يواجهونه من األذى والضرر 
كما روى ابن عباس رضي اهللا عنهما أن عبد الرمحن بـن  : العدوان بالعدوان حىت اشتكوا إليه فقالوا

إنا كنا يف عز وحنـن  : ((يا رسول اهللا: عوف وأصحاباً له أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة فقالوا
فلما حولنا اهللا إىل املدينة أمرنا " إين أمرت بالعفو فال تقاتلوا: "مشركون، فلما آمنا صرنا أذلّة، فقال
  .اآلية}ن قيلَ لَهم كُفُّوا أَيديكُم وأَقيموا الصالةَأَلَم تر إِلَى الَّذي{بالقتال، فكفوا، فأنزل اهللا عز وجل 

وكانت أوىل آيات القتال اإلذن به ويف هذا داللة على املطالبة به واحلرص عليه لشدة ما صربوا قال 
  .}ديرأُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهم لَقَ{: تعاىل

وفيه داللة على أن الصرب على الدعوة أشد من القتال واجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل بداللة أن القتال جاء 
  .فرجاً مما يعانونه من الصرب على أعدائهم

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مضطجع حتت شجرة، : ((وأخرج احلاكم عن خباب قال
رسول اهللا أال تدعو اهللا على هؤالء القوم الذين قد خشينا أن يردونا  يا: واضع يده حتت رأسه، فقلت

عن ديننا، فصرف عين وجهه ثالث مرات، كل ذلك أقول له فيصرف وجهه عين، فجلس يف الثالثة، 
أيها الناس، اتقوا اهللا واصربوا فو اهللا إن كان الرجل من املؤمنني قبلكم ليوضع املنشار علـى  : "فقال

 عن دينه، اتقوا اهللا فإن اهللا فاتح لكم وصانعرأسه فيشق باثنني، وما يرتد."  
فهنا يطلب خباب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدعاء عليهم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يأمره بالصرب مع أن خباباً قد عذِّب وأوذي أشد األذى حىت كان يطرح على اجلمر فما يطفئـه إال  

  .ي اهللا عنهشحم ظهره رض
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو : ((وروى البخاري عن خباب بن األرت قال

يا رسول اهللا، أال تدعو اهللا لنا؟ فقعد وهـو  : فقلت -وقد لقينا من املشركني شدة  -يف ظل الكعبة 
من حلم أو عصب، ما  لقد كان من قبلكم ليمشط مبشاط احلديد، ما دون عظامه: "حممر وجهه فقال

. يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع املنشار على مفرق رأسه فيشق باثنني، ما يصرفه ذلك عـن دينـه  
 -زاد بيـان   -وليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ما خياف إال اهللا 

  ".والذئب على غنمه
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ب بالصالة اليت هي عنوان الصلة الدائمة بـاهللا  وكانوا يؤمرون باالستعانة على حتمل األذى والتعذي
يا أَيها {: وقال تعاىل} واستعينوا بِالصبرِ والصالة وإِنها لَكَبِريةٌ إِلَّا علَى الْخاشعني{: تعاىل، قال تعاىل

ليالً، أَو زِد علَيه ورتلِ الْقُرآنَ ترتيالً، إِنـا سـنلْقي   الْمزملُ، قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَليالً، نِصفَه أَوِ انقُص منه قَ
  .}علَيك قَوالً ثَقيالً، إِنَّ ناشئَةَ اللَّيلِ هي أَشد وطْئاً وأَقْوم قيالً

  .فقام الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه قريباً من سنة، فرتل التخفيف
شيطان يف املواجهة والتصعيد، يشهد لذلك قصة الزبري بن العوام رضي اهللا عنه كما وقد كانت بغية ال

إنّ أول رجل سلّ سيفه يف اهللا الـزبري بـن العـوام، نفخـة نفخهـا      : (رواها عروة بن الزبري قال
 فخرج الزبري يشق الناس بسيفه والنيب صلى اهللا عليه) أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:(الشيطان

) أخربت أنك أخذت، قال فصلى عليه ودعا له ولسيفه: مالك يا زبري؟ قال: وسلم بأعلى مكة، قال
  ).فأخرب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قتل(ويف رواية أخرى 

وأصبح أهل مكة كل يوم يف ازدياد يف حرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، فأمر أصحابه 
  ).إن ا ملكاً ال يظلم عنده أحد: (وا من أذى قريش وقال هلمباهلجرة إىل أرض احلبشة ليسلم

واشتدت قريش يف أذاها للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه حىت حصروهم يف شعب من شـعاب  
  .مكة ثالث سنوات ال يبيعوم وال يشترون منهم، حىت أكلوا ورق الشجر من شدة احلاجة

  :عام احلزن
طالب الذي كان يذب عنه وحيوطه وحيامي عليه، مث توفّيت زوجته وبعد فك احلصار تويف عمه أبو 

خدجية رضي اهللا عنها اليت كانت تسري عنه مهومه وون عليه أتعابه، فسمي ذلك العام عام حزن، 
  .وخلصت قريش وسفهاؤها إىل أذى للنيب صلى اهللا عليه وسلم مبا كانت ال تصنعه يف حياة عمه

  :اإلسراء واملعراج
كانت حادثة اإلسراء واملعراج كما رواها مسلم يف صحيحه عن أَنسِ بنِ مالك أَنَّ رسولَ اللَّـه   مث

أُتيت بِالْبراقِ وهو دابةٌ أَبيض طَوِيلٌ فَوق الْحمارِ ودونَ الْبغلِ يضع حافره : " صلى اهللا عليه وسلم قَالَ
ى طَرهتنم دناُءعبِياألن بِطُ بِهري يالَّت لْقَةبِالْح هطْتبسِ قَالَ فَرقْدالْم تيب تيى أَتتح هتبكقَالَ فَر هقَـالَ  ف 

اٍء مالم بِإِنالس هلَيرِيلُ عاَءنِي جِبفَج تجرخ نِ ثُميتكْعر يهف تلَّيفَص جِدسالْم لْتخد اٍء ثُمإِنرٍ ومخ ن
جِبرِيلُ صلى اهللا عليه وسلم اخترت الْفطْرةَ ثُم عرج بِنا إِلَـى السـماِء   : من لَبنٍ فَاخترت اللَّبن فَقَالَ

قَد : وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ: محمد قيلَ: ومن معك قَالَ: جِبرِيلُ قيلَ: من أَنت قَالَ: فَاستفْتح جِبرِيلُ فَقيلَ
مث عرج به إىل السموات فلقـي فيهـا    -بعثَ إِلَيه فَفُتح لَنا فَإِذَا أَنا بِآدم فَرحب بِي ودعا لي بِخيرٍ 

: ح جِبرِيلُ فَقيلَثُم عرج إِلَى السماِء السابِعة فَاستفْت -األنبياء، ولقي موسى يف السماء السادسة قال 
قَد : وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ: محمد صلى اهللا عليه وسلم قيلَ: ومن معك قَالَ: جِبرِيلُ قيلَ: من هذَا قَالَ

بيت الْمعمـورِ وإِذَا هـو   بعثَ إِلَيه فَفُتح لَنا فَإِذَا أَنا بِإِبراهيم صلى اهللا عليه وسلم مسنِدا ظَهره إِلَى الْ
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ا ورقُها كَآذَان يدخلُه كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَك ال يعودونَ إِلَيه ثُم ذَهب بِي إِلَى السدرة الْمنتهى وإِذَ
أَم نا مهيا غَشاللِ قَالَ فَلَما كَالْقهرإِذَا ثَمو لَةيالْف    لْـقِ اللَّـهخ ـنم دا أَحفَم تريغت يا غَشم رِ اللَّه

يومٍ ولَيلَة  يستطيع أَنْ ينعتها من حسنِها فَأَوحى اللَّه إِلَي ما أَوحى فَفَرض علَي خمِسني صالةً في كُلِّ
: خمِسني صالةً قَـالَ : ما فَرض ربك علَى أُمتك قُلْت: قَالَفَنزلْت إِلَى موسى صلى اهللا عليه وسلم فَ

لَ وخبـرتهم  ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التخفيف فَإِنَّ أُمتك ال يطيقُونَ ذَلك فَإِني قَد بلَوت بنِي إِسرائي
: يا رب خفِّف علَى أُمتي فَحطَّ عني خمسا فَرجعت إِلَى موسى فَقُلْت: فَرجعت إِلَى ربي فَقُلْت: قَالَ

فَلَـم أَزلْ  : إِنَّ أُمتك ال يطيقُونَ ذَلك فَارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التخفيف قَـالَ : حطَّ عني خمسا قَالَ
اربي تبر نيب جِعى قَالَأَرتالم حالس هلَيى عوسم نيبالَى وعتو كُلَّ : ك اتلَوص سمخ نهإِن دمحا مي

ح لَه تبا كُتلْهمعي فَلَم ةنسبِح مه نمالةً وونَ صسمخ كفَذَل رشع الةكُلِّ صل لَةلَيمٍ ووةً فَـإِنْ  ينس
: ةً واحدةً قَالَها كُتبت لَه عشرا ومن هم بِسيئَة فَلَم يعملْها لَم تكْتب شيئًا فَإِنْ عملَها كُتبت سيئَعملَ

سأَلْه التخفيف ارجِع إِلَى ربك فَا: فَنزلْت حتى انتهيت إِلَى موسى صلى اهللا عليه وسلم فَأَخبرته فَقَالَ
  ".قَد رجعت إِلَى ربي حتى استحييت منه: فَقُلْت: فَقَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم

ومن هنا تعلم أمهية الصالة فقد فرضت من بني أركان اإلسالم يف السماء السابعة فأصبحت الـركن  
روي عن أَنسٍ . تني وأصبحت قُرة عني النيب صلى اهللا عليه وسلمالثاين من أركان اإلسالم بعد الشهاد

حبب إِلَي من الدنيا النساُء والطِّيب وجعلَ قُرةُ عينِي في : "قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم: قَالَ
الةالص."  

ان كما روى مسلم يف صحيحه عنِ الْمغرية بنِ فكان يصلي ويطيل القيام حىت انتفخت قدماه الشريفت
أَتكَلَّف هذَا وقَد غَفَر اللَّـه  : أَنَّ النبِي صلى اهللا عليه وسلم صلى حتى انتفَخت قَدماه فَقيلَ لَه: (شعبةَ

  ).بدا شكُوراأَفَال أَكُونُ ع: لَك ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر فَقَالَ
  وكان يسمع لصدره وهو يف الصالة أزيز من البكاء، كما روى أبوداود والترمذي وابن ماجة عـن

رأَيت رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم يصلِّي وفي صدرِه أَزِيز كَأَزِيزِ : (ثَابِت عن مطَرف عن أَبِيه قَالَ
  ).صلى اهللا عليه وسلم الرحى من الْبكَاِء

وملا حدث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قريشاً باإلسراء واملعراج كذّبوه واستهزؤوا به وانطلقوا إىل 
إن صـاحبك  : فقالوا. أيب بكر الصديق ظانني أنه سيشك يف صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .إلن كان قاله فقد صدق: فقال الصديق! حدةخيرب أنه أتى بيت املقدس وصعد إىل السماء يف ليلة وا
  :العرض على القبائل

واملقصود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استمر يدعو إىل اهللا تعاىل ليالً وـاراً،  : (قال ابن كثري
وسراً وجهاراً، ال يصرفه عن ذلك صارف وال يرده عن ذلك راد، وال يصده عن ذلك صاد، يتبـع  
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تهم، وجمامعهم وحمافلهم ويف املواسم، ومواقف احلج، يدعو من لقيه من حـر وعبـد   الناس يف أندي
  ..).وضعيف وقوي، وغين وفقري، مجيع اخللق عنده يف ذلك شرع سواء

وكان أتباع رسول اهللا نزاعاً من القبائل وكانوا غرباء، ال قبيلة حتميهم، وكان رسول اهللا صـلى اهللا  
موطّناً حتتمي به، وكان يأمر من اتبعه من القبائل خارج مكة أن يبقـوا يف  عليه وسلم يرتاد للدعوة 

  .قبائلهم ويستخفوا حىت يظهر
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعرض نفسه على الناس : (عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر قال

  ).كالم ريب أال رجل حيملين إىل قومه؟ فإن قريشاً قد منعوين أن أبلّغ: يف املوقف، فقال
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصر : (روى عبد اهللا بن ذكوان عن ربيعة بن عباد الديلي قال

، ويـدخل يف فجاجهـا،   "ال إله إال اهللا، تفلحوا: قولوا! يا أيها الناس: "عيين بسوق ذي ااز يقول
ال إله : قولوا! أيها الناس: "يقول والناس متقصفون عليه، فما رأيت أحداً يقول شيئاً، وهو ال يسكت

إنه صابئ كـاذب،  : ، إال أنّ وراءه رجالً أحول، وضيء الوجه، ذا غديرتني، يقول"إال اهللا تفلحوا
عمه : من هذا الذي يكذّبه؟ قالوا: حممد بن عبد اهللا، وهو يذكر النبوة، قلت: من هذا؟ قالوا: فقلت

  ).ال، واهللا إين يومئذ ألعقل: إنك كنت يومئذ صغرياً؟ قال: قلت. أبو هلب
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرتني، رأيته بسوق : (وعن طارق بن شداد رضي اهللا عنه قال

ال : أيها الناس، قولوا: "ذي ااز، وأنا يف بياعة يل، فمر وعليه حلة محراء، وهو ينادي بأعلى صوته
يا أيها الناس، ال : ة، وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه، وهو يقول، ورجل يتبعه باحلجار"إله إال اهللا تفلحوا

مـن هـذا   : هذا غالم من بين عبد املطلب، فقلت: من هذا؟ فقيل: تطيعوا هذا، فإنه كذّاب، فقلت
  ).عمه عبد العزى، أبو هلب: الذي يرميه باحلجارة، فقيل

م بسوق ذي ااز يتخللـها  رأيت النيب صلى اهللا عليه وسل: (وعن شيخ من بين مالك بن كنانة قال
أيهـا  : وأبو جهل حيثي عليه التراب، ويقـول : قال" أيها الناس، قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا: "يقول

ومـا  : الناس، ال يغرنكم هذا عن دينكم، فإمنا يريد لتتركوا آهلتكم، وتتركوا الالت والعزى، قـال 
  ).يلتفت إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  :لدروس والعربا
هذه القصص تكشف عن مدى اجلهد والكيد الذي بذلته قريش يف حماربة الدعوة وصاحبها على  -١

  .املستوى الفردي واجلماعي
محل الرسالة يف جمتمع ضالٍّ معناه أن املصلح سينكر أشياء تعارف عليها الناس فعليه بتوطني نفسه  -٢

  .على حتمل املعارضة واحملاربة واإليذاء
لقاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع بعض القبائل مل يدخلها اإلسالم لكن على أقل تقدير أثار  -٣

واستثمرهم كـأداة إعالميـة ألقـوامهم    . التساؤل عندهم، والتشكيك فيما هم عليه من معتقدات
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وديارهم، حيث أم سيتحدثون مبا وجدوه يف سفرم هذه وسيذكرون من لقوا ومن لقيهم وما هي 
  .ألحاديث اليت دارت معهما

مل يكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يفرط يف فرصة من الفرص أو جمال من ااالت يف تبليـغ   -٤
  .دعوته كما كان يفعل يف املواسم واألسواق

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبحث عن مأوى وحمضن للدعوة حتتمي به حىت تكون حرة  -٥
  .طليقة

ش يف الصد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخطر وسيلة إعالمية آن ذاك وهو استخدام قري -٦
  :عمه أبو هلب يف زمن يعترب للقبيلة وزا يف الدفاع عن أصحاا على حد القائل

  غويت وإن ترشد غزية أرشد*** وهل أنا إال من غزية إن غوت 
وما أشق ذلك . بيلة فكيف برجل منهاويف زمن تقوم احلرب الطاحنة بسبب إهانة مجل امرأة من الق

على نفس الرسول صلى اهللا عليه وسلم املكلّف بالتبليغ عن ربه، والذي يدعو الناس بالكلمة الطيبـة  
وهو وحيد غريب، فينربي أقرب الناس إليه يطارده أمام الناس الناظرين إليه، يرميه باحلجارة فيـدمي  

كيل له التهم وهو املعروف بينهم باألمانـة والصـدق   عقبيه، وحيثو التراب على رأسه ووجهه، وي
  .والوفاء

ثقة الرسول صلى اهللا عليه وسلم بنصر اهللا له جعلته ال ييأس وال ميلّ، ويدأب يف الدعوة وعرضها  -٧
  .على القبائل واألفراد يف مجيع املواسم وعلى كل املستويات

عوائقها وتبعتها فلم يضـعفه موقـف   صرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم على مشاق الدعوة و -٨
  .سخرية، ومل حيبط مهّته استهزاء مستهزئ

) ال إلـه إال اهللا (كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أول ما يعرض على القبائل كلمة التوحيد  -٩
  .ألا أساس اإلسالم

  :بيعة العقبة
شر سنني يتبع الناس يف منازهلم مكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة ع: (قال جابر بن عبد اهللا

من يؤويين من ينصرين حىت أبلغ رسالة ريب وله اجلنة؟ حىت إن : "بعكاظ وجمنة ويف املواسم مبىن يقول
احـذر غـالم قـريش ال    : فيأتيه قومه فيقولون -كذا قال  -الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر 

ىت بعثنا اهللا إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، يفتنك، وميشي بني رحاهلم وهم يشريون إليه باألصابع، ح
فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن، فينقلب إىل أهله فيسلمون بإسالمه، حىت مل يبق دار من 

  .دور األنصار إال وفيها رهط من املسلمني يظهرون اإلسالم
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 عليه وسلم يطرد يف جبال مكّة حىت مىت رسول اهللا صلى اهللا: وبعثنا اهللا إليه فائتمرنا واجتمعنا وقلنا
يا ابن أخـي ال  : فقال له عمه العباس. وخياف فرحلنا حىت قدمنا عليه يف املوسم، فواعدنا بيعة العقبة
  .أدري ما هؤالء القوم الذين جاءوك؟ إين ذو معرفة بأهل يثرب

نعرفهم، هـؤالء  هؤالء قوم ال : فاجتمعنا عنده من رجل ورجلني، فلما نظر العباس يف وجوهنا قال
  !أحداث

  يا رسول اهللا، على ما نبايعك؟: فقلنا
تبايعوين على السمع والطاعة يف النشاط والكسل، وعلى النفقة يف العسر واليسر، وعلى األمر :"قال

باملعروف والنهي عن املنكر، وعلى أن تقولوا يف اهللا ال تأخذكم لومة الئم، وعلى أن تنصـروين إذا  
  ". مما متنعون منه أنفسكم، وأزواجكم، وأبناءكم، ولكم اجلنةقدمت عليكم ومتنعوين

رويداً يا أهل يثـرب،  : إال أنه قال -وهو أصغر السبعني  -فقمنا نبايعه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة 
إنا مل نضرب إليه أكباد املطي إال وحنن نعلم أنه رسول اهللا، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافّـة،  

فإن أنتم قوم تصربون عليها إذا مستكم، وعلى قتل خيـاركم،  . م وأن يعضكم السيفوقتل خيارك
ومفارقة العرب كافَّةً، فخذوه وأجركم على اهللا، وإن أنتم ختافون من أنفسكم خيفةً فذروه فهو عذر 

ـ  : فقالوا! عند اهللا عز وجلّ : اليا سعد، أمط عنا يدك، فو اهللا ال نذر هذه البيعة، وال نسـتقيلها، ق
  ).فقمنا إليه رجالً رجالً، فأخذ علينا، ليعطينا بذلك اجلنة

  :بعض الدروس والعرب والفوائد
تتبع الرسول صلى اهللا عليه وسلم للناس يف منازهلم وأسواقهم عشر سنني يكشف لنا مدى اجلهد  -١

وعدم اليأس والتعب الذي بذله الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف دعوته ومدى صربه ومواصلته للعمل 
  .من صالح الناس وهدايتهم

حجم الدعاية اإلعالمية اليت شنتها قريش ضد الرسول صلى اهللا عليه وسلم بني قبائل العرب حىت  -٢
  .جعل الناس حيذّرون أفرادهم منه

أن احلملة الدعائية مهما كان حجمها واجلهود اليت بذلت فيها ومهما كان اتساعها فإا تبقـى   -٣
ولن تستقطب مجيع الناس حيث يبقى من ال تؤثر فيه تلك الدعايات ممن هو خارج عن إطار  حمدودة

  .اإلمعات
ال يستوحش من احلق لقلة السالكني وهذا الدين سيمكّن يف األرض ولو بعد حني، فقد بقي النيب  -٤

اليـأس مـن   صلى اهللا عليه وسلم ثالث عشرة سنةً يطارد مبكة وحيذّر منه، فلم يتطرق إىل نفسـه  
االنتصار، وجاء نصر اهللا مسوقاً إليه من أهل املدينة، فاالضطهاد واملالحقة ال تثين الداعي عن دعوته، 

  .وال متنع من استجابة الناس له
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التفكري يف إخراج الدعوة من احلصار الذي يضربه عليها أعداؤها وفك اخلناق عنها، فلقد كان  -٥
م الذي ينامون عليه ويصحون معه، مع الشعور باملسؤولية وإن ذلك هو شغل األنصار الشاغل ومهّه

. مل يطلب منهم ذلك، حيث أن حجر الداعية ومنعه واحلظر عليه مضرة باملدعوين أكثر من الـداعي 
  ..).حىت مىت نترك رسول اهللا: (لذا قالوا

  :اهلجرة إىل املدينة
نة أخرج البخاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وبعد بيعة العقبة بدأت طالئع املهاجرين تتوجه إىل املدي

قد أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات خنل بني البتني ومها احلرتان، فهـاجر مـن   : " وسلم قال
هاجر قبل املدينة حني ذكر ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورجع إىل املدينة بعض من كـان  

  ..".هاجر إىل أرض احلبشة
أول من قدم علينا من أصحاب رسول اهللا : (اء بن عازب رضي اهللا عنه قالأخرج البخاري عن الرب

صلى اهللا عليه وسلم مصعب بن عمري، وابن أم مكتوم، فجعال يقرئاننا القرآن، مث جاء عمار وبـالل  
  ).وسعد، مث جاء عمر بن اخلطاب يف عشرين من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: " هز أبو بكر قبل املدينة، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وجت: (قال البخاري عن عائشة
فحـبس  . نعم: وهل ترجو ذلك بأيب أنت قال: فقال أبو بكر". على رسلك، فإين أرجو أن يؤذن يل

أبو بكر نفسه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتني كانتا عنده ورق السدر 
  ).بعة أشهرأر -وهو اخلبط  -

وهنا تعرف أخي الكرمي مرتلة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه من رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   
  .حيث اختاره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاحباً له من بني مجيع أصحابه

مروا يف وظلّ رسول اهللا ينتظر أمر ربه باهلجرة إىل املدينة، وقريش جاهدة يف حربه والكيد له حىت ائت
دار الندوة على أن يأخذوا من كل قبيلة فتى جلداً فيعطونه سيفاً حاداً فيقتلون به رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم فيتفرق دمه بني القبائل
وملا رأت قريش أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد صـارت لـه شـيعة    : (( قال ابن إسحاق

روج أصحابه من املهاجرين إليهم، عرفوا أم قد نزلـوا  وأصحاب من غريهم بغري بلدهم، ورأوا خ
داراً، وأصابوا منهم منعةً، فحذروا خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليهم، وعرفوا أنه قد أمجع 

وهي دار قصي بن كالب اليت كانت قريش ال تقضي أمرا إال  -فاجتمعوا له يف دار الندوة . حلرم
  .يصنعون يف أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حني خافوه يتشاورون فيها ما -فيها 

  .فقريش ختطّط لإليقاع بالدعوة، ورسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطط للنجاة ا إىل بر األمان
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صلى اهللا عليه وسلم قَالَت بِيجِ النوا زهنع ي اللَّهضةَ رشائلْ أَ: (روى البخاري عن عقأَع قَطُّ لَم يوب
صلى اهللا عليه وسلم طَر ولُ اللَّهسر يها فينأْتإِال ي موا ينلَيع رمي لَمو ينالد انيندا يمهـارِ  إِال وهفَيِ الن

  ).بكْرةً وعشيةً
يوما جلُوس في بيت أَبِي بكْرٍ فـي نحـرِ   فَبينما نحن : (قَالَت عائشةُ: قَالَ عروةُ: قَالَ ابن شهابٍ

هذَا رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم متقَنعا في ساعة لَم يكُن يأْتينا فيها : الظَّهِرية قَالَ قَائلٌ لأَبِي بكْرٍ
فَجاَء رسـولُ اللَّـه   : اَء بِه في هذه الساعة إِال أَمر قَالَتفداٌء لَه أَبِي وأُمي واللَّه ما ج: فَقَالَ أَبو بكْرٍ

أَخرِج من :" صلى اهللا عليه وسلم فَاستأْذَنَ فَأُذنَ لَه فَدخلَ فَقَالَ النبِي صلى اهللا عليه وسلم لأَبِي بكْرٍ
" فَإِني قَد أُذنَ لي في الْخـروجِ :" أَبِي أَنت يا رسولَ اللَّه قَالَإِنما هم أَهلُك بِ: عندك فَقَالَ أَبو بكْرٍ

نعم قَالَ أَبـو  : الصحابةُ بِأَبِي أَنت يا رسولَ اللَّه قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم: فَقَالَ أَبو بكْرٍ
بِالثَّمنِ : اللَّه إِحدى راحلَتي هاتينِ قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلمفَخذْ بِأَبِي أَنت يا رسولَ : بكْرٍ

فَجهزناهما أَحثَّ الْجِهازِ وصنعنا لَهما سفْرةً في جِرابٍ فَقَطَعت أَسماُء بِنت أَبِي بكْرٍ : قَالَت عائشةُ
ثُم لَحق رسولُ اللَّه : فَربطَت بِه علَى فَمِ الْجِرابِ فَبِذَلك سميت ذَات النطَاقَينِ قَالَتقطْعةً من نِطَاقها 

اللَّه دبا عمهدنع بِيتالٍ يثَالثَ لَي يها فنرٍ فَكَملِ ثَوبي جارٍ فكْرٍ بِغو بأَبأَبِي  صلى اهللا عليه وسلم و نب
فَالب تائكَّةَ كَبشٍ بِميقُر عم بِحصرٍ فَيحا بِسمهدنع نم جلدفَي نلَق فثَق ابش غُالم وهكْرٍ و عمسي 

لَيى ععريو طُ الظَّالملتخي نيح كرِ ذَلبا بِخمهيأْتى يتح اهعإِال و بِه انادكْتا يرةَ  أَمـريفُه نب راما عهِم
سلٍ وهو لَبن مولَى أَبِي بكْرٍ منحةً من غَنمٍ فَيرِحيها علَيهِما حني تذْهب ساعةٌ من الْعشاِء فَيبِيتان في رِ

يفْعلُ ذَلك في كُلِّ لَيلَة من تلْـك اللَّيـالي    منحتهِما ورضيفهِما حتى ينعق بِها عامر بن فُهيرةَ بِغلَسٍ
دبنِي عب نم وهيلِ ونِي الدب نلًا مجكْرٍ رو بأَبصلى اهللا عليه وسلم و ولُ اللَّهسر رأْجتاسو نِ الثَّالثب 

ايبِالْهِد راهالْم يترالْخا ويترياً خاده يدع  ـوهو يمهلٍ السائنِ واصِ بي آلِ الْعلْفًا فح سغَم قَد ة
بِراحلَتيهِما صبح  علَى دينِ كُفَّارِ قُريشٍ فَأَمناه فَدفَعا إِلَيه راحلَتيهِما وواعداه غَار ثَورٍ بعد ثَالث لَيالٍ

ا عمهعم طَلَقانو لِثَالثاحوالس طَرِيق ذَ بِهِميلُ فَأَخلالدةَ وريفُه نب رام.(  
وأَخبرنِي عبد الرمحنِ بن مالك الْمدلجِي وهو ابن أَخي سراقَةَ بنِ مالك بنِ جعشمٍ : قَالَ ابن شهابٍ

جاَءنا رسلُ كُفَّارِ قُريشٍ يجعلُونَ في رسولِ اللَّه صلى :(بن جعشمٍ يقُولُأَنَّ أَباه أَخبره أَنه سمع سراقَةَ 
فَأَخبرنِي عروةُ بـن  : اهللا عليه وسلم وأَبِي بكْرٍ ديةَ كُلِّ واحد منهما من قَتلَه أَو أَسره قَالَ ابن شهابٍ

اللَّه صلى اهللا عليه وسلم لَقي الزبير في ركْبٍ من الْمسلمني كَانوا تجارا قَافلني من  الزبيرِ أَنَّ رسولَ
دونَ بِالْمملسالْم عمساضٍ ويب ابيكْرٍ ثا بأَبصلى اهللا عليه وسلم و ولَ اللَّهسر ريبا الزالشام فَكَس ةين

لِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم من مكَّةَ فَكَانوا يغدونَ كُلَّ غَداة إِلَى الْحرة فَينتظرونه حتى مخرج رسو
من يهـود   وفَى رجلٌيردهم حر الظَّهِرية فَانقَلَبوا يوما بعد ما أَطَالُوا انتظَارهم فَلَما أَووا إِلَى بيوتهِم أَ

ضيبم ابِهحأَصصلى اهللا عليه وسلم و ولِ اللَّهسبِر رصفَب هإِلَي ظُرنرٍ يأَمل هِمآطَام نلَى أُطُمٍ مولُ عزي ني
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هتولَى صأَنْ قَالَ بِأَع يودهالْي كلمي فَلَم ابرالس بِهِم :بِ هرالْع راشعا مونَيرظتني تكُمِ الَّذدذَا ج .
ات فَثَار الْمسلمونَ إِلَى السالحِ فَتلَقَّوا رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم بِظَهرِ الْحرة فَعـدلَ بِهِـم ذَ  

من شهرِ ربِيعٍ الْأَولِ فَقَام أَبو بكْـرٍ   الْيمنيِ حتى نزلَ بِهِم في بنِي عمرِو بنِ عوف وذَلك يوم الاثْنينِ
 للناسِ وجلَس رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم صامتا فَطَفق من جاَء من الْأَنصارِ ممن لَم ير رسـولَ 

سمالش تابى أَصتكْرٍ حا بي أَبيحصلى اهللا عليه وسلم ي لَ  اللَّهصلى اهللا عليه وسلم فَأَقْب ولَ اللَّهسر
رسولُ أَبو بكْرٍ حتى ظَلَّلَ علَيه بِرِدائه فَعرف الناس رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم عند ذَلك فَلَبِثَ 

ةَ لَيرشع عبِض فونِ عرِو بمنِي عي بصلى اهللا عليه وسلم ف لَى اللَّهع سي أُسالَّذ جِدسالْم سأُسلَةً و
التقْوى وصلَّى فيه رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم ثُم ركب راحلَته فَسار يمشي معه الناس حتـى  

صي وهو ةيندولِ صلى اهللا عليه وسلم بِالْمسالر جِدسم دنع كَترب نيملسالْم نالٌ مرِج ذئموي يهلِّي ف
لَّه صلى اهللا وكَانَ مربدا للتمرِ لسهيلٍ وسهلٍ غُالمينِ يتيمينِ في حجرِ أَسعد بنِ زرارةَ فَقَالَ رسولُ ال

هلَتاحر بِه كَترب نيعليه وسلم ح :اَء اللَّهذَا إِنْ شصلى اهللا عليه وسـلم   ه ولُ اللَّهسا رعد زِلُ ثُمنالْم
ال بلْ نهبه لَك يا رسولَ اللَّه فَأَبى رسولُ اللَّه أَنْ : الْغالمينِ فَساومهما بِالْمربد ليتخذَه مسجِدا فَقَاال

م هاعتى ابتةً حبا همهنم لَهقْبي مهعقُلُ منصلى اهللا عليه وسلم ي ولُ اللَّهسر قطَفا وجِدسم اهنب ا ثُممهن
قُلُ اللَّبِنني وهقُولُ ويو انِهيني بف اللَّبِن:  

 ربيالَ خمالُ ال حمذَا الْح ***رأَطْها ونبر رذَا أَبه  
  :ويقُولُ

  فَارحمِ الْأَنصار والْمهاجِره*** الْأَجر أَجر اآلخرة  اللَّهم إِنَّ
  ).فَتمثَّلَ بِشعرِ رجلٍ من الْمسلمني لَم يسم لي
  :بعض الدروس والفوائد والعظات من اهلجرة

  )).مل أعقل أبوي إال ومها يدينان الدين (( تقدم إسالم آل أيب بكر  -١
  .بكر بأهل بيته وإصالحهم والبدء م قبل غريهم اهتمام أيب -٢
مرتلة أيب بكر من النيب صلى اهللا عليه وسلم وصلته الوثيقة به، ومعايشته ألمر الدعوة منذ بزوغ  -٣

  .فجرها، فقد كان عليه الصالة والسالم يزوره كلّ يوم مرتني
ه وأمهيته للدعوة وصلته الوثيقـة  إن تفكري أيب بكر يف اخلروج من مكّة مهاجراً لوحده مع مرتلت -٤

هذا . بالرسول صلى اهللا عليه وسلم، ليكشف عن مدى األذى والشدة اليت تلحقها قريش باملسلمني
  !!مع أن أبا بكر من األشراف ومن الذين جيدون منعةً يف قومهم فكيف بالضعفاء والعبيد

بلده وماله وأهله محايةً لدينـه،   أن أمن الدين هو األصل عند املسلم فإن وجد عليه خطراً دفع -٥
  .وهلذا خرج أبو بكر مهاجراً وحده تاركاً كل شيء خلف ظهره يطلب األمان لدينه ودعوته
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بلد املسلم ووطنه هو الذي يتمكن فيه من إظهار دينه ودعوته فيه، وهلذا خرج أبو بكر علـى   -٦
يركن إىل الذلّ واهلوان بل يعمل تفكريه وعلى املسلم أن ال . الرغم من أفضلية بلده على سائر البلدان

حـىت  . يف اخلروج من احلصار املضروب على دينه ودعوته، ويبحث عن موطن موافق أو مسامل هلا
  .يتمكّن من حتقيق عبوديته هللا تعاىل

لقد أذن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه باهلجرة ومل خيتر صاحباً له يف اهلجرة غـري أيب   -٧
علـى  .(ذا داللة على عظم الصلة وقوة الرابطة بينه وبني الرسول صلى اهللا عليه وسـلم بكر ويف ه

  ).رسلك فإين أرجو أن يؤذن يل
لقد جتهز أبو بكر للهجرة إىل املدينة، ولكن بعد ما عرض له الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم    -٨

صلى اهللا عليه وسلم ورغبةً  بالصحبة جلس وحتمل األذى والعنت والتعب من قريش طاعةً لرسول اهللا
  ).فحبس أبو بكر نفسه على رسول اهللا ليصحبه. (يف مصاحبته

مبادرة أيب بكر يف الترتيب ألمر اهلجرة، وبذل املال يف خدمة دعوته بدون طلب من الرسـول   -٩
 صلى اهللا عليه وسلم، فقد قام مباشرةً بعد تعريض الرسول صلى اهللا عليه وسلم له بالصحبة بتعليف

إذ مثل هذا من بدهيات اهلجرة فال حتتاج إىل أمر يتلقّاه من الرسول صلى اهللا ؛ راحلتني كانتا عنده 
عليه وسلم ويف هذا بيان بأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يربيهم تربية العبيد تربية اخلنـوع  

  .وإلغاء العقل مع املتبوع
تنظيم، والترتيب بالترتيب، فقريش ختطّـط وترتـب   مقابلة التخطيط بالتخطيط، والتنظيم بال -١٠

لإليقاع بالدعوة، بينما الرسول صلى اهللا عليه وسلم خيطّط ويرتب للنجاة ا، وهـذا يوضـح أن   
االستسرار فيما خيدم اإلسالم مبا ال يتعلّق به بالغ وال بيان وال يترتب على إسراره كتمان للـدين أو  

ى اهللا عليه وسلم وال يتعارض التخطيط وأخذ احليطـة مـع   سكوت عن حق من سنة الرسول صل
  .التوكّل على اهللا تعاىل ألن األخذ باألسباب جزء من العبادة

وإن من أعظم مظاهر التضحية يف هذه اهلجرة أن يغادر النيب صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنـون   -١١
مغادرةً يعلمون أن ال استقرار  -لمني بل وإىل قلوب مجيع املس -هذا البلد األمني احلبيب إىل قلوم 

  .هلم فيه بعدها، وهذا من أشق األمور على النفس، ولكن رجال العقيدة يرخصون يف سبيلها كل غالٍ
معىن صعوبة مغادرة مكّة وفراقها فراقاً ال سكىن  -ولقد عبر النيب صلى اهللا عليه وسلم عن هذا املعىن 

  .رةيف العديد من املواقف املؤثّ -بعده 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واقفـاً علـى   : (عن عبد اهللا بن عدي بن محراء الزهري قال

واهللا واهللا إنك خلري أرض اهللا، وأحب أرض اهللا إىل اهللا، ولوال أين أخرجت منك مـا  : احلَزورة فقال
  ).خرجت
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ا ميلكون يف سبيل ذلـك،  تربية أيب بكر ألسرته على األمانة وإحاطة اإلسالم وحفظه وبذل م -١٢
أَخرِج من : (وكان واثقاً أمتّ الثقة بتربيته فقال للرسول صلى اهللا عليه وسلم ملّا أمره بإخراج من عنده

كدنإمنا هم أهلك يا رسول اهللا(، )ع.(  
قال أبو بكر للرسول صلى اهللا . الرغبة يف مصاحبة أهل اخلري مهما ترتب على ذلك من أخطار -١٣
  ).الصحبة يا رسول اهللا: (ه وسلمعلي
مرتلة الرسول صلى اهللا عليه وسلم عند أيب بكر أوصلته إىل البكاء من الفرح ملّا أخربه مبصاحبته  -١٤

  .يف اهلجرة
الرغبة يف املسامهة يف طريق اخلري وعدم االعتماد على اآلخرين يف ذلك، فالرسول صلى اهللا عليه  -١٥

ت له حىت اشتراها من أيب بكر بالثمن، حىت تكون هجرته مباله ونفسه وسلم أىب أن يركب راحلة ليس
  .رغبةً يف استكمال فضل اهلجرة واجلهاد على أمتّ أحواهلما

  .أسرة أيب بكر تشارك مبجموعها يف إجناح خطّة اهلجرة النبوية -١٦
 بـن أيب بكـر   االستفادة من خربات وطاقات اتمع وتوظيفها يف ااالت املناسبة، فعبد اهللا -١٧

  .لألخبار، وعامر للشراب، وأمساء وعائشة لتجهيز الطعام وهكذا
االستفادة من خربات املشركني إذا أمن حاهلم، ومل يكن هلم شوكة يف التأثري علـى القـرار،    -١٨

وعرفوا واشتهروا مبا يراد منهم، ومل يكن أحد من املسلمني يسد هذه الوظيفة، وكانـت عـادام   
  .تفرض عليهم األمانة يف أداء تلك املهمةوتقاليدهم 

اتخاذ األسباب واالحتياطات التامة، مثّ التوكّل على اهللا تعاىل والثقة املطلقة بـه واالطمئنـان    -١٩
يا رسول اهللا لو أن بعضهم طأطأ بصـره  : (قال أبو بكر. لنصره، وعدم االتكال على األسباب ذاا

  ).ثالثهما ما ظنك باثنني اهللا: (قال). رآنا
إن نصر اهللا فوق كلّ نصر وقدرة اهللا فوق كلّ قدرة، وأمر اهللا فوق كل أمر، وتأييده يتحدى  -٢٠

كلّ قدرات البشر وطاقام، فهذه قريش صاحبة السلطة وحتت يدها السالح والرجال واألموال ومع 
  .ذلك مل تستطع أن تدي إليهم يف الغار

لنبوية، فعلى الرغم من حرص قريش وتعميمها على القبائل وبذل جناح خطة وترتيبات اهلجرة ا -٢١
  .األموال يف سبيل ذلك إال أنه مل يدركهم منهم أحد غري سراقة

لقد كان أبو بكر قلقاً على حياة رسول اهللا من أن يصيبها أذى ولذلك يكثر االلتفات، أمـا   -٢٢
ه له، مطمئناً إىل ذلك مل يعبأ باخلطر مـع  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد كان واثقاً من نصر رب

: فقال). هذا الطلب قد حلقنا يا رسول اهللا: (قربه منه، ومل يستحق منه جمرد االلتفات، قال أبو بكر
  ).ال حتزن إن اهللا معنا(

  :أسس بناء اتمع يف املدينة
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  :قام اتمع املدين على عدة دعائم، أمهّها ما يأيت
  .املسجد: أوالً
ان أول عمل قام به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة بناء املسجد كما يف البخاري ومسلم فك

بناه مسجِدا وطَفق رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم ينقُلُ معهم : (..عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
  :اللَّبِناللَّبِن في بنيانِه ويقُولُ وهو ينقُلُ 

 ربيالَ خمالُ ال حمذَا الْحه ***رأَطْها ونبر رذَا أَبه  
  :ويقُولُ

  فَارحمِ اَألنصار والْمهاجِره*** اللَّهم إِنَّ اَألجر أَجر اآلخرة 
ينةً أو مصراً أول ما وهذا يدل على أمهّية املسجد ومكانته يف اإلسالم، وأصبح املسلمون كلّما بنوا مد

يبدأون باملسجد مث يبنون بيوم حوله كما فعل سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه حني بىن الكوفـة  
  .والبصرة

واملسجد له مكانة عظمى ودور كبري يف حياة األمة املسلمة فاستخدم املسجد يف عهد النيب صلى اهللا 
  :عليه وسلم ألكثر من غرض منها

يه، وكان الصحابة حيرصون أشد احلرص على الصالة مع اجلماعة، حىت إنّ الرجل إقامة الصالة ف -١
منهم ال يستطيع املشي فيهادى بني رجلني حىت يأتون به املسجد، وكانوا يعتربون املتخلـف عـن   

  .املسجد منافقاً معلوم النفاق
اللَّه غَدا مسلما فَلْيحـافظْ   من سره أَنْ يلْقَى: (روى مسلم يف صحيحه عن عبد اهللا بن مسعود قال

ى ودالْه ننصلى اهللا عليه وسلم س كُمبِينل عرش فَإِنَّ اللَّه ى بِهِنادنثُ ييح اتلَوالِء الصؤلَى هع نهإِن
هذَا الْمتخلِّف في بيته لَتركْتم سنةَ نبِـيكُم   من سننِ الْهدى ولَو أَنكُم صلَّيتم في بيوتكُم كَما يصلِّي

إِلَى م دمعي ثُم ورالطُّه ِسنحفَي رطَهتلٍ يجر نا ممو ملَلْتلَض كُمبِيةَ ننس مكْترت لَوو   هـذه ـنم جِدس
خطْوة يخطُوها حسنةً ويرفَعه بِها درجةً ويحطُّ عنه بِها سيئَةً ولَقَـد   الْمساجِد إِال كَتب اللَّه لَه بِكُلِّ

يى بادهي ى بِهتؤلُ يجكَانَ الر لَقَدفَاقِ والن لُومعم قافنا إِال مهنع لَّفختا يما ونتأَيـى  رتنِ حلَيجالر ن
  ).م في الصفيقَا

لَقَد رأَيتنا وما يتخلَّف عنِ الصالة إِال منافق قَد علم نِفَاقُه أَو : (وروى مسلم أيضا عن ابن مسعود قال
ه صلى اهللا عليـه  إِنَّ رسولَ اللَّ: مرِيض إِنْ كَانَ الْمرِيض لَيمشي بين رجلَينِ حتى يأْتي الصالةَ وقَالَ

يهذَّنُ فؤي يالَّذ جِدسي الْمالةَ فى الصدنِ الْهنس نإِنَّ مى ودالْه ننا سنلَّمومل يكن الـنيب  ). وسلم ع
  .صلى اهللا عليه وسلم يعذر أحداً بالتخلف عن املسجد

يـا  : ي صلى اهللا عليه وسلم رجلٌ أَعمى فَقَالَأَتى النبِ: (فروى مسلم يف صحيحه عن أَبِي هريرةَ قَالَ
رصلى اهللا عليه وسلم أَنْ ي ولَ اللَّهسأَلَ رفَس جِدسنِي إِلَى الْمقُودي دي قَائل سلَي هإِن ولَ اللَّهسر صخ
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). فَأَجِب: نعم قَالَ: هلْ تسمع النداَء بِالصالة قَالَ: الَلَه فَيصلِّي في بيته فَرخص لَه فَلَما ولَّى دعاه فَقَ
فمع كونه صلى اهللا عليه وسلم رحيم بأمته يشق عليه ما يشق عليهم رؤوف فيهم مل يرخص هلـذا  

وقد ورد يف بعض روايات احلديث أنه كبري وبعيد الدار . األعمى يف التخلف عن الصالة يف املسجد
  .جدعن املس

بل إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم هم بتحريق أناس مل يشهدوا الصالة يف املسجد كما يف صحيح 
لَيس صالةٌ أَثْقَلَ علَى الْمنافقني مـن  : (قَالَ النبِي صلى اهللا عليه وسلم: البخاري عن أَبِي هريرةَ قَالَ
ما فيهِما التوهما ولَو حبوا لَقَد هممت أَنْ آمر الْمؤذِّنَ فَيقيم ثُـم آمـر    الْفَجرِ والْعشاِء ولَو يعلَمونَ

دعب الةإِلَى الص جرخال ي نلَى مع قرارٍ فَأُحن نالً معذَ شآخ ثُم اسالن مؤلًا يجر.(  
م على الصالة يف املسجد فضالً كبرياً وأجراً عظيماً كما يف وقد رتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

أَنَّ أَحدهم إِذَا توضأَ فَأَحسن الْوضوَء ثُم أَتى الْمسجِد ال ينهزه إِال الصالةُ : (الصحيحني عن أيب هريرة
ها درجةٌ وحطَّ عنه بِها خطيئَةٌ حتى يدخلَ الْمسجِد ال يرِيد إِال الصالةَ فَلَم يخطُ خطْوةً إِال رفع لَه بِ

م ما فَإِذَا دخلَ الْمسجِد كَانَ في الصالة ما كَانت الصالةُ هي تحبِسه والْمالئكَةُ يصلُّونَ علَى أَحدكُ
نَ اللَّهم ارحمه اللَّهم اغْفر لَه اللَّهم تب علَيه ما لَم يؤذ فيه ما لَم دام في مجلِسه الَّذي صلَّى فيه يقُولُو

يهثْ فدحي.(  
مدرسة وجامعة للتعليم، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلم الناس وجيلسـون إليـه يف    -٢

د منهم إذا شغله شاغل عن حضور املسجد املسجد فيتعلمون منه أصول الدين وفروعه، وكان الواح
  .ذلك اليوم أوصى غريه يأتيه مبا يتعلّمه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  :ورمبا استفيد من املسجد يف األمور التالية
  .إيواء الضعفاء والفقراء والعزاب -١
  .إنشاد الشعر يف نصر الدعوة -٢
  .ني فيتأثروا ممكان العتقال األسرى حىت يشاهدوا املسلم -٣
  ).مثل خيمة رفيدة ملعاجلة سعد بن معاذ(مكان لعالج املرضى  -٤
  .استقبال الرسل والسفراء -٥
  .عقد ألوية اجلهاد -٦
  .لقاء املسلمني بأمريهم وقائدهم - ٧

وملا اهتم املسلمون بشكل املساجد وزخرفتها فرغوها من حمتواها ومقاصدها، وأصبحت مكاناً ألداء 
  .مث يقفل حىت عن حلق العلم والتعليمالصالة 

  )ال تقوم الساعة حىت يتباهى الناس يف املساجد: (وهذا مصداق قوله صلى اهللا عليه وسلم
  ).ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتباهى الناس يف املساجد: (ويف احلديث اآلخر
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تزخرفنها كما زخرفت اليهود : (اسما أمرت بتشييد املساجد مث قال ابن عب: (وعن ابن عباس مرفوعاً
  ).والنصارى

  .املؤاخاة: ثانيا
ملّا هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إىل املدينة وقد تركوا ديارهم وأمواهلم وهربوا إىل 

يف إيواء إخوام املهاجرين حىت أصبح إسـكام   -رضي اهللا عنهم  -اهللا بأبدام، تنافس األنصار 
: ذه امرأة من األنصار ممن بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتكي لنا قصة يف ذلـك بالقرعة فه

روى البخاري عن أم العالء قَالَت) :  ـارصالْأَن تعراقْت نيى حكْني السف ونظْعم نانُ بثْما علَن طَار
ح اهنضركَى فَمتفَاش اجِرِينهى الْمكْنلَى سعفِّيوى تت.(..  

بل طلبوا من الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يقسم بينهم وبني إخوام من املهاجرين خنيلهم فقـد  
ال : اقِْسم بيننا وبينهم النخلَ قَـالَ : (قَالَت الْأَنصار: روى البخاري عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ

  ).سمعنا وأَطَعنا: فُوننا الْمئُونةَ ويشرِكُوننا في التمرِ قَالُوايكْ: قَالَ
هدج نع أَبِيه نبٍ عيعنِ شرِو بمع نوروى اإلمام أمحد ع) :   ـبصلى اهللا عليه وسـلم كَت بِيأَنَّ الن

عارِ أَنْ يصالْأَنو اجِرِينهالْم نيا بابتك    نـيـالحِ بالْإِصو وفرعبِـالْم مهانِيوا عفْدأَنْ يو ملَهاقعلُوا مق
نيملسالْم.(  

مث إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم آخى بني املهاجرين واألنصار فكانت هذه اآلصرة أقوى من آصرة 
اري عنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه القبيلة والنسب حتى وصل م احلال إىل التوارث بينهم كما روى البخ

كَانَ الْمهاجِرونَ لَمـا  : قَالَ} والَّذين عقَدت أَيمانكُم{ورثَةً : قَالَ} ولكُلٍّ جعلْنا موالي{: (عنهما
ُألخل همحونَ ذَوِي رد ارِيصالْأَن اجِرهرِثُ الْمةَ ييندوا الْممصلى اهللا عليه وسلم قَد بِيى الني آخالَّت ةو

 لَتزا نفَلَم مهنيب}يالوا ملْنعكُلٍّ جلو { َقَال ثُم تخسن}  كُمـانمأَي تقَـدع ينالَّذو {  ـرصإِال الن
ي لَهوصياثُ وريالْم بذَه قَدةَ ويحصالنةَ وفَادالرو.(  

وقد ضرب األنصار أروع املثل يف إكرام إخوام املهاجرين بل يف إيثارهم على أنفسهم كما قـال  
م والَّذين تبوأُوا الدار والْأميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم وال يجِدونَ فـي صـدورِه  {: تعاىل

رثؤيوا وا أُوتمةً ماجةٌحاصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُِسهِملَى أَنونَ ع{.  
وملا فتحت البحرين أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعوض األنصار بعض ما صرفوه علـى  

هنع ي اللَّهضر كالم نم املهاجرين، يقول أنس بإِ: (إخوا ارصصلى اهللا عليه وسلم الْأَن بِيا النعلَى د
إِما ال فَاصبِروا حتى : ال إِال أَنْ تقْطع لإِخوانِنا من الْمهاجِرِين مثْلَها قَالَ: أَنْ يقْطع لَهم الْبحرينِ فَقَالُوا

  .رواه البخاري) تلْقَونِي فَإِنه سيصيبكُم بعدي أَثَرةٌ
  :اذج املؤاخاة الرائعةوحيسن أن نسوق منوذجاً واحداً من من
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لَما قَـدمنا  : (قَالَ عبد الرمحنِ بن عوف: روى البخاري عن إِبراهيم بنِ سعد عن أَبِيه عن جده قَالَ
ب دعبِيعِ فَقَالَ سنِ الرب دعس نيبنِي ويصلى اهللا عليه وسلم ب ولُ اللَّهسى رةَ آخيندبِيعِالْمالر ـي  : نإِن

حلَّـت  أَكْثَر الْأَنصارِ ماالً فَأَقِْسم لَك نِصف مالي وانظُر أَي زوجتي هوِيت نزلْت لَك عنهـا فَـإِذَا   
سوق قَينقَاعٍ : ارةٌ قَالَال حاجةَ لي في ذَلك هلْ من سوقٍ فيه تج: فَقَالَ لَه عبد الرمحنِ: تزوجتها قَالَ

ثُم تابع الْغدو فَما لَبِثَ أَنْ جاَء عبد الرمحنِ علَيـه  : فَغدا إِلَيه عبد الرمحنِ فَأَتى بِأَقط وسمنٍ قَالَ: قَالَ
امرأَةً من الْأَنصارِ : ومن قَالَ: قَالَنعم : تزوجت قَالَ: أَثَر صفْرة فَقَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم

أَولم : زِنةَ نواة من ذَهبٍ أَو نواةً من ذَهبٍ فَقَالَ لَه النبِي صلى اهللا عليه وسلم: كَم سقْت قَالَ: قَالَ
اةبِش لَوو.(  

إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه {اضل على أساس وقد ذابت العنصرية والقبلية يف األخوة اإلميانية، وأصبح التف
قَاكُمأَت{.  

ولقد أكّد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غري موضع أمهّية األخوة بني املسلمني ووجوب الترابط بينهم، 
  :وى عن الشحناء والبغضاء، والشقاق واخلالف والفرقة

  .فشبههم مرةً بالبنيان يف قوة ترابطه ومتاسكه
لْمؤمن للْمؤمنِ : "قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم: (روى البخاري ومسلم عن أَبِي موسى قَالَ

  )).شبك بني أصابعه " كَالْبنيان يشد بعضه بعضا
  .وشبههم باجلسد الواحد يف دقّة اإلحساس وسرعة املواساة

معنِ النريٍ قَالَروى البخاري ومسلم عشنِ بب صلى اهللا عليـه وسـلم  : ان ولُ اللَّهسثَـلُ  : " قَالَ رم
س ى لَهاعدت وضع هنكَى متإِذَا اش دسثَلُ الْجم هِماطُفعتو هِمماحرتو مهادوي تف نِنيمؤالْم دسالْج رائ

  ".بِالسهرِ والْحمى
  :م حباجة املسلم ومساعدته ونصحه وإعانته يف مجيع أحوالهورغّب بالقيا

من نفَّس عن مؤمنٍ كُربةً من : " قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم: روى مسلم عن أَبِي هريرةَ قَالَ
ةاميمِ الْقوبِ يكُر نةً مبكُر هنع اللَّه فَّسا نينبِ الدا  كُريني الدف هلَيع اللَّه رسِسرٍ يعلَى مع رسي نمو

عبد في عـون  والْآخرة ومن ستر مسلما ستره اللَّه في الدنيا والْآخرة واللَّه في عون الْعبد ما كَانَ الْ
يهأَخ."..  

  :اخلري وكره الشربل إنه ساواه بالنفس يف حمبة 
ال يؤمن أَحدكُم حتى يحـب  : "روى البخاري ومسلم عن أَنسٍ عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ

فِْسهنل بحا يم يهأَخل."  
  :وحذّر من مجيع اخلصال اليت توجب الفرقة والبغضاء والتباعد بني املسلمني
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إِياكُم والظَّن فَإِنَّ الظَّن أَكْذَب الْحديث : "قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم: الَعن أَبِي هريرةَ قَ
  .رواه البخاري". وال تحسسوا وال تجسسوا وال تباغَضوا وال تدابروا وكُونوا عباد اللَّه إِخوانا

ال تباغَضوا وال تحاسدوا وال تدابروا : "نَّ رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَوعن أَنسِ بنِ مالك أَ
ثَالث قفَو اهأَخ رجهمٍ أَنْ يلسملُّ لحال يا وانوإِخ اللَّه ادبوا عكُونرواه مسلم". و.  

ال تحاسدوا وال تناجشوا وال تباغَضوا وال : "صلى اهللا عليه وسلم قَالَ رسولُ اللَّه: عن أَبِي هريرةَ قَالَ
يظْلمـه وال  تدابروا وال يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ وكُونوا عباد اللَّه إِخوانا الْمسلم أَخو الْمسلمِ ال 

هاهنا ويشري إِلَى صدرِه ثَالثَ مرات بِحسبِ امرِئٍ من الشر أَنْ يحقر أَخاه يخذُلُه وال يحقره التقْوى 
هضرعو الُهمو همد امرمِ حلسلَى الْممِ علسكُلُّ الْم ملسرواه مسلم". الْم.  

وسلم حمذّرةً من الفرقـة واخلـالف   وأصبحت اآليات القرآنية ترتل على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .والشقاق وآمرةً باالجتماع واإلتالف والترابط على حبل اهللا املتني وصراطه املستقيم

إِنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شـيعاً  {: وقال} واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً وال تفَرقُوا{: قال تعاىل
مهنم تٍء لَسيي ش{: وقال} فاتنيالْب ماَءها جم دعب نلَفُوا متاخقُوا وفَرت ينوا كَالَّذكُونال تو{.  

  .املعاهدة مع اليهود: ثالثا
سكن اليهود املدينة النتظار مبعث الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي جيدون صفته وصـفة بلـده   

إن : اليهود تذكر ذلك كثرياً لألوس واخلزرج سكّان املدينة، وتقول ومكان مبعثه يف التوراة، وكانت
  .نبياً مبعوث اآلن قد أظلّ زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم

وهلذا ملّا التقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوفد اخلزرج عند العقبة فكلّم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
يا قوم، تعلموا واهللا إنه للنيب الذي توعدكم : (، قال بعضهم لبعضوسلم أولئك النفر ودعاهم إىل اهللا

  .، فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ملّا عرض عليهم اإلسالم)به يهود فال يسبقنكم إليه
ولكن اليهود حسدوا العرب أن بعث فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكذّبوه وعـادوه، مـع   

ولَما {: كما قال تعاىل. امة بصدقه، ووضوح عالمات النبوة اليت جيدوا يف التوراة عليهمعرفتهم الت
فَلَمـا   جاَءهم كتاب من عند اللَّه مصدق لما معهم وكَانوا من قَبلُ يستفْتحونَ علَى الَّذين كَفَـروا 

الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي اُألمي {: وقال تعاىل} ه فَلَعنةُ اللَّه علَى الْكَافرِينجاَءهم ما عرفُوا كَفَروا بِ
  .}الَّذي يجِدونه مكْتوباً عندهم في التوراة والْإِنجِيلِ

منازهلم وعلى ممتلكام وعلـى   فلما هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة أقر اليهود على
دينهم وأعماهلم، مع معرفتهم التامة به وأنه النيب الذي جيدونه عندهم، ومعرفته م وأم أهل خيانة 

  .ومكر وكذب، وإظهارهم عداوته وبغضه
وقد تبين ذلك جلياً عند أول مقدمه املدينة كما يف قصة عاملهم وإمامهم وحربهم عبد اهللا بن سـالم  

  .ي اهللا عنهرض
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يا رسولَ اللَّه إِنَّ الْيهود قَوم بهت إِنْ علموا بِإِسالمي قَبـلَ أَنْ تسـأَلَهم   : (يقول عبد اهللا بن سالم
أَي رجلٍ " :بهتونِي عندك فَجاَءت الْيهود ودخلَ عبد اللَّه الْبيت فَقَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم

اللَّه صلى اهللا عليه فيكُم عبد اللَّه بن سالمٍ؟ قَالُوا أَعلَمنا وابن أَعلَمنا وأَخرينا وابن أَخيرِنا فَقَالَ رسولُ 
أَشهد أَنْ ال : رج عبد اللَّه إِلَيهِم فَقَالَقَالُوا أَعاذَه اللَّه من ذَلك فَخ! أَفَرأَيتم إِنْ أَسلَم عبد اللَّه: "وسلم

يهوا فقَعوا ونرش نابا ونرفَقَالُوا ش ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ م دهأَشو إِال اللَّه إِلَه.(  
عنا من يهود أنه من تب: ( ومع ذلك فقد أبرم معهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معاهدةً جاء فيها

فإن له النصر واألسوة غري مظلومني وال متناصر عليهم، وأن اليهود ينفقون مع املؤمنني مـا دامـوا   
حماربني، وأن لليهود دينهم وللمسلمني دينهم ومواليهم وأنفسهم، إال من ظلم نفسه وأمث، فأنـه ال  

تهم، وأن بينهم النصر على من يوتغ إال نفسه وأهل بيته، وأن على اليهود نفقتهم وعلى املسلمني نفق
حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والرب دون اإلمث، وأنه ما كان بني أهل هذه 
الصحيفة من حدث، أو اشتجار خياف فساده فإن مرده إىل اهللا وإىل حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

نصر على من دهم يثرب، وأنه ال خيرج منهم وسلم، وأنه ال جتار قريش وال من نصرها، وأن بينهم ال
أحد إال بإذن حممد، وأنه يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة، وأنه ال حيول هذا الكتـاب دون  

  ..).ظامل وال آمث
فهذا الصحيفة التزم اليهود فيها بدفع قسط من املال يف احلروب دفاعاً عن املدينة، وأن ارم ينـال  

ن، وأن اليهود ال خيرجون من املدينة إال بإذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، جزاءه من أي فريق كا
واعتربت املعاهدة أن املدينة حرم واحلرم ال حيل انتهاكه، واملرجع الوحيد عند التحاكم هو رسول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وسلم، ومنعت الصحيفة من إجارة قريش أو نصرها
ضوح بنودها، وحتقيقها حياةً آمنةً مطمئنةً لليهود يف املدينة، إال أن وعلى الرغم من هذه املعاهدة وو

اليهود ما انفكّوا عن الكيد لإلسالم وأهله، وحماولة طرح الشبه للتشكيك يف نبوة الرسول صلى اهللا 
عليه وسلم فيستغلون بعض احلوادث للتلبيس على الناس كما يف صرف القبلة وغريها، كما يلقـون  

وهذا يعترب نوعاً من فصول املقاومة . تعنتة على الرسول أمام املأل ومع ذلك كان حيلم عليهماألسئلة امل
  .للرسول صلى اهللا عليه وسلم

كما قاموا بتدبري املؤامرات والكيد للمسلمني يف كل فرصة ينتهزوا، فمرةً يثريون العـداوة بـني   
اخلزرج أن يقتتلوا، وتارةً يهددون رسول اهللا املسلمني ويذكروم بثارام املاضية حىت كاد األوس و

صلى اهللا عليه وسلم ملا مجعهم يف سوق بين قينقاع ورأى ما م من الشر والنوايا الفاسدة يف نقض 
يـا محمـد ال   : (فوعظهم وذكرهم فقالوا له -بعد ما شرقوا بانتصار املسلمني يف بدر  -املعاهدة 

 نك قَتلْت نفَرا من قُريشٍ كَانوا أَغْمارا ال يعرِفُونَ الْقتالَ إِنك لَو قَاتلْتنا لَعرفْت أَنايغرنك من نفِْسك أَ
  ).نحن الناس وأَنك لَم تلْق مثْلَنا
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استأْذَنَ رهطٌ من : (تقول عائشةَ. ودعوا على النيب صلى اهللا عليه وسلم باملوت كلّما لقوه يف وجهه
بلْ علَيكُم السـام  : السام علَيكُم فَقَالَت عائشةُ: الْيهود علَى رسولِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم فَقَالُوا

أَلَم : في اَألمرِ كُلِّه قَالَت يا عائشةُ إِنَّ اللَّه يحب الرفْق:" واللَّعنةُ فَقَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم
  ).قَد قُلْت وعلَيكُم: تسمع ما قَالُوا قَالَ

وهذا من شـأن  . وقام رجل منهم يقال له لبيد بن األعصم بعمل السحر للنيب صلى اهللا عليه وسلم
عنـدهم حجـة   فلـيس  . اليهود كلّما أعياهم أمر جلأوا إىل السحر والشعوذة واالستعانة بالشياطني

  .جيادلون عنها، وال رأي صحيح يناظرون عليه
فانتصار املسلمني يف بدر أفقد اليهود صوام فنقلوا احلرب واملقاومة من الكالم إىل ميدان احلـرب  

  :الدامية
  .فتحرشوا بامرأة مسلمة يف سوقهم وكشفوا عن سوأا

نضري بتنظيم عملية اغتيال للنيب صـلى  مث كان منهم التحريض لقريش على غزو املدينة، وقامت بنو ال
ن لدوا شعراءهم للتشبيب بنساء املسلمني والتغزاهللا عليه وسلم، وجن.  

فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم سلكوا طريق القوة يف مقاومتهم للمسلمني واستنصار 
هم كبين قينقاع وبـين النضـري   األعداء عليهم والتهديد السافر للمسلمني فأجال من نقض العهد من

  .مبوجب املعاهدة بينهم
. فالتقى مجع من أحبارهم بزعماء قريش وشهدوا هلم أم أهدى سبيالً من حممد صلى اهللا عليه وسلم

ولُونَ للَّـذين  أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيباً من الْكتابِ يؤمنونَ بِالْجِبت والطَّاغُوت ويقُ{: قال تعاىل
  .}كَفَروا هؤالِء أَهدى من الَّذين آمنوا سبِيالً

مث حزبوا األحزاب على رسول اهللا وقاموا بنفري عام وجتميع جلميع قوات القبائل لغزو املدينة يف السنة 
جانـب   اخلامسة، وملا حوصرت املدينة كان الواجب طبقاً للمعاهدة أن ينضم يهود بين قريظـة إىل 

املسلمني للدفاع عن املدينة، ولكن الذي حدث هو العكس فقد غدروا باملسلمني وحاولوا ضـرب  
جيشهم من اخللف يف أحرج الظروف، ويف تلك الساعات الرهيبة احلامسة اليت كان فيها مصري كـل  

  .الكيان اإلسالمي يف خطر يف مجيع التقديرات العسكرية، فأصبح املسلمون بني فكي كماشة
ومع ذلك فقد أرسل . وأعلن اليهود مؤازرم للغزاة املعتدين بقصد إبادة املسلمني مجيعاً ووأد اإلسالم

إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفداً يفاوضهم ويذكّرهم بالعهد والعقد، فناكروهم وسبوهم 
  .وأغلظوا القول عليهم وسبوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمامهم

بالرغم من أن هؤالء اليهود باعتراف زعيمهم كعب بن . م يهود بين قريظة ذه اخليانة العظمىوقد قا
أسد مل يروا من النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إال الصدق والوفاء، قاموا بتلك اخليانة وهم يف 

  .حالة ارتباط مع املسلمني مبوجب عهد وميثاق بأن يقاتلوا كل من حارب املدينة
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د بين قريظة باإلضافة إىل ارتكام جرمية اخليانة العظمى يعتربون غزاةً محارِبِني حيث أصـبحوا  فيهو
  .جزءاً ال يتجزأ من اجليش الغازي

فلماذا اندحر األحزاب وانسحب اجلناح الوثين جير أذيال اخليبة، بقي على املسلمني اجلناح اليهودي 
ما وصلت مقدمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم إىل  الذي احتمى باحلصون فل. من هذه اجليوش

فحاصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما اشتد . حصوم سبوهم وشتموهم وشتموا رسول اهللا
احلصار عليهم اارت قواهم عن املقاومة، فرتلوا على حكم حليفهم من األوس وهو سعد بن معـاذ  

ليه وسلم على ذلك، فحكم فيهم سعد بقتل املقاتلـة وسـيب   ومع ذلك وافق رسول اهللا صلى اهللا ع
  .النساء والذرية

لقد جتمعت فلول اليهود عند إخوام يهود خيرب، وقاموا بتنظيم قوات مشتركة لغزو املدينة والقضاء 
  .على أهلها

وأم  لقد كشفت األحداث أن اليهود خالل أربع سنوات ما قبلوا تلك املعاهدة إال مكراً وخداعاً،
وأم كلّما سنحت هلم فرصة . اتخذوا تلك املعاهدة مع املسلمني ستاراً ينفّذون من خالهلا خمطّطام

  .خالفوا تلك املعاهدة وشرعوا يف تسديد ضربام ضد اإلسالم واملسلمني
  :زواجه صلى اهللا عليه وسلم بعائشة رضي اهللا عنها

 عليه وسلم بعائشة ابنة الصديق رضي اهللا عنهما وهـي  وبعد بناء املسجد تزوج رسول اهللا صلى اهللا
  .البكر الوحيدة من بني نسائه وأحب نسائه إليه

وملا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو القدوة هلذه األمة يف حياته اخلاصة والعامة، وكان الذين 
عدد من النساء لنقل حياته اخلاصة، ينقلون لنا حياته العامة آالف من أصحابه، فكان لزاماً من توفّر 

  .إذ أن املرأة الواحدة رمبا تنسى، أو أن ترى أن هذا األمر غري مهم، أو أن الذي يروي عنها ينسى
  ج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسع نسوة، وكانت تلك النسوة متباينات يف مجيع أحـواهلنفتزو

فمنهن صاحبة األوالد، ومنهن الكبرية، ومنهن القريبـة يف  حىت يتم االقتداء به صلى اهللا عليه وسلم 
مع اختالفهن يف الطبائع والنفسيات، ويف هذا درس عظيم لألمة يف التعامل . النسب، ومنهن البعيدة

وطبائعهن نمع النساء على اختالف حاال.  
هللا عليه وسلم يف بيته أكثر وقد نقلن كلهن حياته اخلاصة وأصبح املسلم يعرف من حياة النيب صلى ا

  .مما يعرف عن أبيه املعايش له
  :طبيعة بيت النبوة

كان بيت النبوة ميثّل البساطة يف مجاهلا وعلوها والزهد يف قمته واالكتفاء بالقليل وعدم التكلّف مـع  
  .القدرة واإلمكان على الدنيا لو أرادها صلى اهللا عليه وسلم
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مـا شـبِع آلُ   : (هللا عنها تصف عيش النيب صلى اهللا عليه وسلم قائلةفهذه أم املؤمنني عائشة رضي ا
   ـى قُـبِضتـا حاعبالٍ تثَالثَ لَي رامِ بطَع نةَ ميندالْم مذُ قَدنصلى اهللا عليه وسلم م دمحرواه ).(م

  .).البخاري
ل ا قَالَتهةَ أَنشائع نةَ عورع نةَروى البخاري عورع) : لَّةإِلَى الْهِاللِ ثَالثَةَ أَه ظُرنا لَني، إِنْ كُنتأُخ ناب

فَقُلْت ارولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم نسر اتيي أَبف تدا أُوقمنِ ويرهي شف :قَالَت كُميشعا كَانَ يم :
 هاُء إِال أَنالْمو رمالت اندواَألس مارِ كَانَ لَهصالْأَن نانٌ مصلى اهللا عليه وسلم جِري ولِ اللَّهسركَانَ ل قَد

اهينقسفَي هِماتيأَب نصلى اهللا عليه وسلم م ولَ اللَّهسونَ رحنموا يكَانو حائنم.(  
ه مشى إِلَى رسول اهللا صلى إِن: (وصف لنا خادمه أنس بن مالك عيش النيب وما فيه من القلّة فيقول

ةيندبِالْم ا لَهعرصلى اهللا عليه وسلم د بِيالن نهر لَقَدو ةنِخس الَةإِهريٍ وعزِ شباهللا عليه وسلم بِخ دنع 
د آلِ محمد صلى اهللا عليـه وسـلم   ما أَمسى عن: يهودي وأَخذَ منه شعريا لأَهله ولَقَد سمعته يقُولُ

ةونِس عسلَت هدنإِنَّ عو بح اعال صو رب اعرواه البخاري). (ص.(.  
خرج رسـولُ اللَّـه   : (بل إنه ليخرجه اجلوع من بيته أحياناً كما يروي لنا مسلم عن أيب هريرة قال

لَي مٍ أَووي فَقَالَصلى اهللا عليه وسلم ذَات رمعكْرٍ وبِأَبِي ب وفَإِذَا ه لَة : هذا هكُموتيب نا مكُمجرا أَخم
وأَنا والَّذي نفِْسي بِيده َألخرجنِي الَّذي أَخرجكُما، قُومـوا  : الْجوع يا رسولَ اللَّه قَالَ: الساعةَ قَاال

جى رفَأَت هعوا مفَقَامأَةُ قَالَترالْم هأَتا رفَلَم هتيي بف سلَي وارِ فَإِذَا هصالْأَن نا : الً مالً فَقَالَ لَهأَها وبحرم
ذَهب يستعذب لَنا من الْماِء إِذْ جاَء اَألنصارِي فَنظَـر  : أَين فُالنٌ قَالَت: رسولُ صلى اهللا عليه وسلم

: الْحمد للَّه ما أَحد الْيوم أَكْرم أَضيافًا مني قَالَ: لَى رسولِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم وصاحبيه ثُم قَالَإِ
الَ لَه رسولُ اللَّـه  كُلُوا من هذه وأَخذَ الْمديةَ فَقَ: فَانطَلَق فَجاَءهم بِعذْقٍ فيه بسر وتمر ورطَب فَقَالَ

إِياك والْحلُوب فَذَبح لَهم فَأَكَلُوا من الشاة ومن ذَلك الْعذْقِ وشرِبوا فَلَمـا أَنْ  : صلى اهللا عليه وسلم
ِسي بِيده لَتسأَلُن عن َألبِي بكْرٍ وعمر والَّذي نفْ: " شبِعوا ورووا قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم

  ).نعيمهذَا النعيمِ يوم الْقيامة أَخرجكُم من بيوتكُم الْجوع ثُم لَم ترجِعوا حتى أَصابكُم هذَا ال
مٍ وحشوه من كَانَ فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أَد: (وأما فراشه وأثاثه فتقول عنه عائشة

يفرواه البخاري). (ل.(.  
دخلْت علَيه صلى اهللا عليه وسلم فَإِذَا : (وصف لنا عمر فراش النيب صلى اهللا عليه وسلم وأثاثه فقال

م بِهنالُ بِجمالر أَثَّر قَد اشرف هنيبو هنيب سريٍ لَيصالِ حلَى رِمع طَجِعضم ومٍ هأَد نم ةادلَى وِسئٌ عكت
تلَّمفَس يفا لهوشح ... ثَالثَة ةبأَه رغَي رصالْب درئًا ييش يهف تأَيا رم اللَّه فَو هتيي برِي فصب تفَعر ثُم

فَقُلْت : فَإِنَّ فَارِس كتلَى أُمع عسوفَلْي اللَّه عاد ونَ اللَّهدبعال ي مها وينطُوا الدأُعو هِملَيع عسو ومالرو
أَوفي شك أَنت يا ابن الْخطَّابِ أُولَئك قَوم عجلَت لَهم طَيباتهم في الْحياة الدنيا : "وكَانَ متكئًا فَقَالَ

ولَ اللَّ: فَقُلْتسا رييل رفغتاس رواه البخاري..) (ه.(.  
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هذا مع كرمه وجوده وسخائه حىت كان أجود باخلري من الريح املرسلة، ولو كان عنـده خـزائن   
كُنت أَمشي مع النبِي صلى اهللا عليه وسلم في حرة الْمدينـة  : (األرض جلاد ا يف ليلة يقول أبوذر

يا أَبا ذَر ما أُحب أَنَّ أُحدا لي ذَهبا يأْتي علَي لَيلَةٌ أَو ثَالثٌ عندي منـه  :" حد فَقَالَعشاًء استقْبلَنا أُ
    هـدـا بِيانأَركَـذَا وهكَـذَا وهكَذَا وه اللَّه ادبي عف نٍ إِال أَنْ أَقُولَ بِهيدل هدصإِال أَر ارينرواه ) (د

  .).بخاريال
  :الدعوة بعد االستقرار يف املدينة

لقد بدأت مرحلة جديدة يف الدعوة حني استقر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينـة وقويـت   
شوكة اإلسالم، فواجه قريشاً يف معركة بدر وهزمهم فقتل سبعني من علية قريش وسادم الـذين  

معركة أحد فانتصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  كادوا له ووقفوا ضد الدعوة وصاحبها، مث كانت
على قريش فيها يف أول املعركة وملّا خالف الرماة أمر رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم هزِمـوا    
وانتصرت قريش، مث كانت معركة اخلندق فهزم اهللا األحزاب باملالئكة والريح، مث تتابعت الغـزوات  

رب إىل أن جاء فتح مكة فدخلها رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم    والسرايا فكانت احلديبية مث خي
متواضعاً لربه قد طأطأ رأسه وشنق لناقته الزمام مع أنه كان معه عشرة آالف مقاتل، واستسـلمت  

  .قريش وعفا عنهم صلى اهللا عليه وسلم
عاً ومل يبـق  ووجد حول الكعبة ثالث مئة وستني صنماً فكسرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجي

واحداً منها لتأليف قريش إذ ال تأليف بالشرك، مع أنه ترك الكعبة على بنائهم املبتدع على غري قواعد 
إبراهيم عليه السالم تأليفاً هلم، وأعلن شعار التوحيد على باب الكعبة ومن هنا قطعت شجرة الشرك 

  .وأبيدت األصنام ودخل الناس يف دين اهللا أفواجاً
  :يته وتعليمه ألصحابهتوجيهه وترب

وعلى الرغم من انشغال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلهاد وجمالدة الشرك وأهله، إال أنه كـان  
دائماً مع أصحابه خمالطاً ومعايشاً ومربياً وموجها، ومعلِّماً هلم على اختالف أحواهلم وأعمارهم، وال 

جوانب اخلطأ إال وأصلحه وبينه، وال موطناً من مـواطن  يترك موطناً من مواطن الزلل أو جانباً من 
  .اخلري إال حثّهم عليه ورغبهم فيه

فكان يؤاكل أصحابه فرمبا حضر الطعام معه األعرايب حديث عهد باإلسالم، أو الغالم واجلارية ممن ال 
  .يعرف آداب الطعام والشراب فيأخذ صلى اهللا عليه وسلم بأيديهم ويعلّمهم ويربيهم

كُنا مع رسولِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم فَأُتي بِطَعامٍ فَجاَء أَعرابِي كَأَنما : (ى أمحد عن حذَيفَةَ قَالَرو
النبِي  يطْرد فَذَهب يتناولُ فَأَخذَ صلى اهللا عليه وسلم بِيده وجاَءت جارِيةٌ كَأَنها تطْرد فَأَهوت فَأَخذَ

إِنَّ الشيطَانَ لَما أَعييتموه جاَء بِالْأَعرابِي : "صلى اهللا عليه وسلم بِيدها فَقَالَ النبِي صلى اهللا عليه وسلم
  ).والْجارِية يستحلُّ الطَّعام إِذَا لَم يذْكَرِ اسم اللَّه علَيه، بِسمِ اللَّه كُلُوا
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كُنت غُالما في حجرِ رسولِ اللَّه صـلى اهللا  : (البخاري ومسلم عن عمر بن أَبِي سلَمةَ يقُولُ وروى
يا غُالم سم : "عليه وسلم وكَانت يدي تطيش في الصحفَة فَقَالَ لي رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم

  ").مما يليك، فَما زالَت تلْك طعمتي بعداللَّه وكُلْ بِيمينِك وكُلْ 
وكان يربز للناس كلِّهم ويبايع الوفود بنفسه وال ينيب عنه أحداً من أصحابه، وال يكتفـي بـرئيس   
الوفد بل يبايعهم واحداً واحداً، وأحياناً جييء الرهط من الناس ليبايعوه على اإلسالم فريى يف أحدهم 

  .ر الشرك من بقايا اجلاهلية فيأىب أن يبايعه حىت يزيلهمظهراً من مظاه
نِيهرٍ الْجامنِ عةَ بقْبع نـطٌ  : (روى اإلمام أمحد عهر هلَ إِلَيصلى اهللا عليه وسلم أَقْب ولَ اللَّهسأَنَّ ر

إِنَّ علَيه تميمةً : "عت تسعةً وتركْت هذَا قَالَيا رسولَ اللَّه باي: فَبايع تسعةً وأَمسك عن واحد فَقَالُوا
  ").من علَّق تميمةً فَقَد أَشرك: فَأَدخلَ يده فَقَطَعها فَبايعه وقَالَ

: قَالَت فقد روى أمحد عن زينب امرأَة عبد اللَّه. وقد أخذ ذا املنهج صحابته الكرام رضي اهللا عنهم
علَى شـيٍء  كَانَ عبد اللَّه إِذَا جاَء من حاجة فَانتهى إِلَى الْبابِ تنحنح وبزق كَراهيةَ أَنْ يهجم منا (

قَالَت ههكْري :قَالَت حنحنمٍ فَتوي اَء ذَاتج هإِنا: و نينِي مقرت وزجي عدنعو  ـتحا تهلْتخفَأَد ةرملْح
قُلْت خيطٌ أُرقي لي : ما هذَا الْخيطُ قَالَت: السرِيرِ فَدخلَ فَجلَس إِلَى جنبِي فَرأَى في عنقي خيطًا قَالَ

قَالَت يهقَالَ: ف ثُم هفَقَطَع ذَهاُء : فَأَخَألغْنِي اللَّه دبصلى اهللا عليه إِنَّ آلَ ع ولَ اللَّهسر تعمس كرنِ الشع
لم تقُولُ هذَا وقَد كَانت عينِي تقْذف : فَقُلْت لَه: إِنَّ الرقَى والتمائم والتولَةَ شرك قَالَت: "وسلم يقُولُ

إِنما ذَلك عملُ الشيطَان كَانَ : انَ إِذَا رقَاها سكَنت قَالَفَكُنت أَختلف إِلَى فُالن الْيهودي يرقيها وكَ
اهللا عليـه   ينخسها بِيده فَإِذَا رقَيتها كَف عنها إِنما كَانَ يكْفيك أَنْ تقُولي كَما قَالَ رسولُ اللَّه صلى

  ".شف أَنت الشافي ال شفَاَء إِال شفَاؤك شفَاًء ال يغادر سقَماأَذْهبِ الْبأْس رب الناسِ ا: "وسلم
  وكان صلى اهللا عليه وسلم يداعب أصحابه ويالعب أطفاهلم

كَانَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم أَحسن الناسِ خلُقًا وكَانَ : (روى مسلم عن أَنس بن مالك قَالَ
ي ي أَخرٍ قَالَليمو عأَب قَالَ: قَالُ لَه هِسبا قَالَ: أَحيمصلى اهللا عليه : كَانَ فَط ولُ اللَّهساَء رفَكَانَ إِذَا ج

  ).فَكَانَ يلْعب بِه: قَالَ" أَبا عميرٍ ما فَعلَ النغير؟: "وسلم فَرآه قَالَ
ل ما ال يطيقون، ومل يبكتهم يوماً ما أو ينهرهم فضالً من أما خدمه ومواليه فلم يكن يكلّفهم من العم

  .أن يضرم، بل إم مل يسمعوا منه جمرد التأفّف عليهم
سلُقًـا    : (( ففي صحيح مسلم قَالَ أَنـاسِ خـنِ النسأَح نصلى اهللا عليه وسلم م ولُ اللَّهسكَانَ ر
فَقُلْت ةاجحا لمولَنِي يسفَأَر :صـلى اهللا  و اللَّه بِين نِي بِهرا أَممل بفِْسي أَنْ أَذْهي نفو بال أَذْه اللَّه

عليه وسلم فَخرجت حتى أَمر علَى صبيان وهم يلْعبونَ في السوقِ فَإِذَا رسولُ اللَّه صلى اهللا عليـه  
يا أُنيس أَذَهبـت حيـثُ   : "فَنظَرت إِلَيه وهو يضحك فَقَالَ: قَالَ وسلم قَد قَبض بِقَفَاي من ورائي
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واللَّه لَقَد خدمته تسع سنِني ما علمته قَـالَ  : قُلْت نعم أَنا أَذْهب يا رسولَ اللَّه قَالَ أَنس: أَمرتك قَالَ
  ).علْت كَذَا وكَذَا أَو لشيٍء تركْته هال فَعلْت كَذَا وكَذَالشيٍء صنعته لم فَ

ورمبا قام صلى اهللا عليه وسلم بالتعليم وهو على محار مردفاً ألحد أصحابه وذلك بتكرار النداء ويف 
  .هذا إثارة انتباه السامع

يا معاذُ : م علَى حمارٍ يقَالُ لَه عفَير فَقَالَكُنت رِدف النبِي صلى اهللا عليه وسل: (يقول معاذ بن جبل
. لبيك رسول اهللا وسعديك: يا معاذ، قلت: مث سار ساعةً، فقال. لبيك يا رسول اهللا وسعديك: قلت

هلْ تدرِي حق اللَّه علَى : قال. لبيك رسول اهللا وسعديك: يا معاذ بن جبل، قلت: مث سار ساعةً فقال
هادبع ؟ قُلْتلَى اللَّهع ادبالْع قا حمقَالَ: و لَمأَع ولُهسرو ال : اللَّهو وهدبعأَنْ ي ادبلَى الْعع اللَّه قفَإِنَّ ح

يا رسولَ اللَّه أَفَـال  : تيشرِكُوا بِه شيئًا وحق الْعباد علَى اللَّه أَنْ ال يعذِّب من ال يشرِك بِه شيئًا فَقُلْ
  .رواه البخاري ومسلم". ال تبشرهم فَيتكلُوا: أُبشر بِه الناس قَالَ

وقد اختار صلى اهللا عليه وسلم معاذاً لينوب عنه يف دعوة أهل اليمن ورسم له منهج الدعوة ومبـاذا  
أَهلَ كتابٍ فَإِذَا جِئْتهم فَادعهم إِلَى أَنْ يشهدوا أَنْ ال إِلَه إِال  إِنك ستأْتي قَوما: " يبدأ به الناس فقال له

 لَـيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ كبِذَل وا لَكأَطَاع مفَإِنْ ه ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ مو اللَّه  ـسمخ هِم
مٍ ووي كُلِّ يف اتلَوـذُ  صخؤقَةً تدص هِملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ كبِذَل وا لَكأَطَاع مفَإِنْ ه لَةلَي

و هِمالوأَم مائكَرو اكفَإِي كبِذَل وا لَكأَطَاع مفَإِنْ ه هِمائلَى فُقَرع درفَت هِمائأَغْنِي نةَموعقِ دظْلُومِ  اتالْم
ابجح اللَّه نيبو هنيب سلَي هرواه البخاري ومسلم". فَإِن.  

وكان صحابته يرجعون إليه يف كل شيء حىت يف خمالفات األطفال، فيتعامل معها صـلى اهللا عليـه   
  .وسلم بأسلوب تربوي عظيم مبا يتناسب مع سن الصغري ومرحلة الطفولة

كُنت غُالما أَرمي نخلَ الْأَنصارِ فَأُتي بِي النبِي : (ي رافعِ بنِ عمرٍو الْغفَارِي قَالَروى أبو داود عن أَبِ
فَال ترمِ النخلَ وكُلْ مما يسقُطُ : آكُلُ قَالَ: يا غُالم لم ترمي النخلَ قَالَ: صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ

  ".أشبعك اهللا وأرواك: "ويف رواية للترمذي قال". اللَّهم أَشبِع بطْنه: م مسح رأْسه فَقَالَفي أَسفَلها ثُ
يصف الصحابة رضوان اهللا عليهم مشاركة النيب صلى اهللا عليه وسلم هلم يف مجيع حيام حضـرها  

إِنـا  : ان بن عفان رضي اهللا عنهوسفرها، وتفقده ألحواهلم اخلاصة والعامة، فيقول أمري املؤمنني عثم
ج عبتيا وانضرم ودعكَانَ يرِ وضالْحفَرِ وي السصلى اهللا عليه وسلم ف ولَ اللَّهسا رنبحص قَد اللَّها ونزائن

  .رواه أمحد). ويغزو معنا ويواسينا بِالْقَليلِ والْكَثريِ
 عليه وسلم من أساليب التعليم أحسنها وأفضلها، وأوقعها يف نفس املخاطـب  وقد اختار صلى اهللا

فتارةً يؤكّد هلم التعلـيم بالقسـم،   : وأقرا إىل فهمه وعقله، وأشد تثبيتا يف نفسه، وأكثرها إيضاحاً
ه كما وتارةً بالتكرار، وأخرى بالنداء، وأحياناً بإام الشيء حلمل السامع على استكشافه والسؤال عن

يا رسـولَ  : اجتنِبوا السبع الْموبِقَات قَالُوا: (يف حديث أيب هريرة عن النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ
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ا وأَكْلُ مالِ الشرك بِاللَّه والسحر وقَتلُ النفْسِ الَّتي حرم اللَّه إِال بِالْحق وأَكْلُ الرب: "اللَّه وما هن قَالَ
التافالْغ اتنمؤالْم اتنصحالْم قَذْفو فحالز مولِّي يوالتيمِ وترواه البخاري ومسلم".الْي.  

وأحياناً يعلّمهم بأسلوب الشرح والبيان والتوضيح، وترتيب النتائج على مقدماا كما يف حديث أَبِي 
من عقَد عقْدةً ثُم نفَثَ فيها فَقَد سحر ومن سحر : " لُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلمقَالَ رسو: هريرةَ قَالَ

هلَ إِلَيكئًا ويش لَّقعت نمو كرأَش رواه النسائي". فَقَد.  
روى سعد بنِ  وأحياناً يأيت تعليمه باملناسبات العارضة كما يف قصة الرجل الذي حلف بغري اهللا، كما

الَ يحلَف بِغيرِ اللَّه فَـإِني سـمعت   : الَ والْكَعبة فَقَالَ ابن عمر:أَنَّ ابن عمر سمع رجلًا يقُولُ(عبيدةَ 
قَالَ أَبو عيسى هذَا ". كمن حلَف بِغيرِ اللَّه فَقَد كَفَر أَو أَشر:"رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم يقُولُ

نسيثٌ حدح.  
الَ تحلف بِغيـرِ  : والْكَعبة فَقَالَ: سمع ابن عمر رجالً يقُولُ: (وروى اإلمام أمحد عن سعد بنِ عبيدةَ

  ".ف بِغيرِ اللَّه فَقَد كَفَر وأَشركمن حلَ: " اللَّه فَإِني سمعت رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم يقُولُ
وأحياناً يأتيه األعرايب اجلايف فيغلظ للرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القول، ورمبا يستطيل بيده على 
طبيعة األعراب من العنف واجلفاء، فيبتسم له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وجييبه إىل طلبه حبسن 

  .خلق ومسو معاملة
كُنت أَمشي مع رسولِ صلى اهللا عليه وسلم وعلَيـه بـرد   : (روى البخاري عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ

سةً قَالَ أَنيددذَةً شبج هائذَ بِرِدبفَج ابِيرأَع كَهرفَأَد ةياشيظُ الْحغَل انِيرجقِ: ناتع ةفْحإِلَى ص تظَرفَن 
يا محمد مر لي من : النبِي صلى اهللا عليه وسلم وقَد أَثَّرت بِها حاشيةُ الرداِء من شدة جبذَته ثُم قَالَ

  ).مالِ اللَّه الَّذي عندك فَالْتفَت إِلَيه فَضحك ثُم أَمر لَه بِعطَاٍء
وفـي  ). جبذَه إِلَيه جبذَةً رجع نبِي اللَّه صلى اهللا عليه وسلم في نحرِ الْأَعرابِيثُم : (ويف رواية ملسلم

فَجاذَبه حتى انشق الْبرد وحتى بقيت حاشيته في عنقِ رسولِ اللَّه صـلى اهللا عليـه   : (حديث همامٍ
  ).وسلم

  .جالً لبس سواراً من حناس يقي به مرضاً يأخذ يف العضد، غضب عليه وزجره ورهولكنه، ملا رأى ر
أَنَّ النبِي صلى اهللا عليه وسلم أَبصر علَى عضد رجلٍ حلْقَةً، أُراه قَالَ مـن  : (فعن عمرانُ بن حصينٍ

أَما إِنها ال تزِيدك إِال وهنا انبِذْها عنك فَإِنك لَـو  : ة قَالَمن الْواهن: ويحك ما هذه؟ قَالَ: صفْرٍ فَقَالَ
  ..رواه أمحد وابن ماجة". مت وهي علَيك ما أَفْلَحت أَبدا

فهناك مل يغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنفسه، أما هنا وملّا رأى مظهراً من مظاهر الشـرك  
وجل، حيث أنه صلى اهللا عليه وسلم بعث بتكميل أديان اخللق بنبذ الوثنيات والتعلّق غضب هللا عز 

باملخلوقني، وعلى تكميل عقوهلم بنبذ اخلرافات واخلزعبالت، واجلد يف األمور النافعة املرقّية للعقول، 
  ).٣٧القول السديد ص . (املزكّية للنفوس، املُصلحة لألحوال كلها دينها ودنياها
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  .رمبا حلقه األطفال فأركبهم معه على بغلتهو
لَقَد قُدت بِنبِي اللَّه صلى اهللا عليه وسلم والْحسنِ والْحسينِ بغلَته الشـهباَء  :(فعن إِياس عن أَبِيه قَالَ

هو هامذَا قُدصلى اهللا عليه وسلم ه بِيةَ النرجح مهلْتخى أَدترواه مسلمح لْفَهذَا خ.  
  بل رمبا نزل وترك اخلطبة من املنرب ومحل األطفال مث أمتّ خطبته

كَانَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم يخطُبنـا إِذْ  : سمعت أَبِي بريدةَ يقُولُ: (عبد اللَّه بن بريدةَ قَال
هِملَيع نيسالْحو نساَء الْحصـلى اهللا عليـه   ج ولُ اللَّهسلَ رزفَن انثُرعيو انيشمي انرمأَح انيصا قَم

} إِنما أَموالُكُم وأَوالدكُم فتنـةٌ {صدق اللَّه : وسلم من الْمنبرِ فَحملَهما ووضعهما بين يديه ثُم قَالَ
ذَيإِلَى ه تظَرافَنمهتفَعري ويثدح تى قَطَعتح بِرأَص فَلَم انثُرعيو انيشمنِ ييبِيرواه الترمـذي  )نِ الص

  .وحسنه
وإذا مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبنكر انتدب له رجالً من صاحبته؛ ليقوم بإزالته، فقد روى 

هللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه مبهمة وهي تسوية القبور لنا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن رسول ا
  .باألرض وعدم رفعها، وطمس التماثيل والصور

أَال أَبعثُك علَى ما : قَالَ لي علي بن أَبِي طَالبٍ: (روى مسلم يف صحيحه عن أَبِي الْهياجِ الْأَسدي قَالَ
، ويف )ليه وسلم أَنْ ال تدع تمثَالًا إِال طَمسته وال قَبرا مشرِفًا إِال سويتهبعثَنِي علَيه رسولُ صلى اهللا ع

  ).وال صورةً إِال طَمستها: (روايةَ قَالَ
  .ومل يكن رسول اهللا خيص أحداً من أقاربه بعلم دون الناس

أَخصكُم رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم بِشيٍء؟  سئلَ علي: (ففي صحيح مسلم عن أَبِي الطُّفَيلِ قَالَ
ما خصنا رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم بِشيٍء لَم يعم بِه الناس كَافَّةً إِلَّا ما كَانَ في قـرابِ  : فَقَالَ

اللَّه من ذَبح لغيرِ اللَّه ولَعن اللَّه من سرق منـار   فَأَخرج صحيفَةً مكْتوب فيها لَعن: سيفي هذَا قَالَ
  ).الْأَرضِ ولَعن اللَّه من لَعن والده ولَعن اللَّه من آوى محدثًا

  .وكان يرسل البنيات الصغريات ليلْعبن مع عائشة رضي اهللا عنها
 ي اللَّهضةَ رشائع نعا قَالَتهنـي   : (عكَـانَ لصلى اهللا عليه وسلم و بِيالن دنع اتنبِالْب بأَلْع تكُن

ي فَيلْعبن صواحب يلْعبن معي فَكَانَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم إِذَا دخلَ يتقَمعن منه فَيسربهن إِلَ
  .يرواه البخار) معي

وكان صلى اهللا عليه وسلم ال ينفك عن التعليم والتوجيه يف حال الصحة واملرض فقد كان بعـض  
  نسائه يقصصن عليه بعض القصص وهو يف مرضه، لعلّ ذلك من أجل تسليته

ا قَالَتهنع ي اللَّهضةَ رشائصلى اهللا عليـه و : (ففي البخاري ومسلم عن ع بِيكَى النتا اشسـلم  لَم
أُمةَ ولَمس أُم تكَانةُ وارِيا مقَالُ لَهي ةشبضِ الْحا بِأَرهنأَيةً ركَنِيس هائنِس ضعب تـي   ذَكَرضةَ ربِيبح
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 هأْسر فَعا فَريهف اوِيرصتا ونِهسح نا متفَذَكَر ةشبالْح ضا أَرتا أَتمهنع فَقَالَاللَّه" :  ـاتإِذَا م كأُولَئ
الْخ اررش كةَ أُولَئورالص لْكت يهوا فروص ا ثُمجِدسم رِهلَى قَبا عونب حاللُ الصجالر مهنماللَّه دنلْقِ ع."  
ارى حيـث  فعلى الرغم من مرضه صلى اهللا عليه وسلم استدرك على نسائه وبين ضالل أولئك النص

  .اختذوا املساجد على قبور الصاحلني وصوروا صوراً فيها
وقد تعامل مع أخطاء األعراب اجلفاة باحلكمة والتأين مع احللم والصرب عليهم والصفح عنهم، وحسن 

ي بينما نحن ف: (فعن أَنس بن مالك قَالَ. توجيههم وإرشادهم وتربيتهم، مع غاية الرمحة والرأفة م
 ابـحفَقَالَ أَص جِدسي الْمولُ فبي فَقَام ابِيراَء أَعصلى اهللا عليه وسلم إِذْ ج ولِ اللَّهسر عم جِدسالْم 

أي (ال تزرِمـوه  : قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم: مه مه قَالَ: رسولِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم
إِنَّ : "دعوه فَتركُوه حتى بالَ ثُم إِنَّ رسولَ صلى اهللا عليه وسلم دعاه فَقَالَ لَـه ) بولته التقطعوا عليه

لصالة وقراَءة هذه الْمساجِد ال تصلُح لشيٍء من هذَا الْبولِ وال الْقَذَرِ إِنما هي لذكْرِ اللَّه عز وجلَّ وا
فَأَمر رجالً من الْقَومِ فَجاَء بِدلْوٍ من ماٍء فَشنه : أَو كَما قَالَ رسولُ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ" لْقُرآنا

هلَيرواه البخاري ومسلم). ع.  
  .وكان لطيفاً رحيماً رقيقاً يف معاملته ألصحابه ويف تعامله مع أخطائهم

عن معاوِيةَ بنِ الْحكَـمِ   -كما يف صحيح مسلم  -كم السلمي فيقول يصف لنا ذلك معاوية بن احل
: بينا أَنا أُصلِّي مع رسولِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم إِذْ عطَس رجلٌ من الْقَومِ فَقُلْـت : (السلَمي قَالَ

وا ثُكْلَ أُمياه ما شأْنكُم تنظُرونَ إِلَي فَجعلُوا يضـرِبونَ  : لْتيرحمك اللَّه فَرمانِي الْقَوم بِأَبصارِهم فَقُ
اهللا عليـه  بِأَيديهِم علَى أَفْخاذهم فَلَما رأَيتهم يصمتوننِي لَكني سكَت فَلَما صلَّى رسولُ اللَّه صـلى  

ا ري مأُمو ونِي  وسلم فَبِأَبِي هبـرال ضنِي ورا كَهم اللَّهفَو هنا ميملعت نسأَح هدعال بو لَها قَبلِّمعم تأَي
إِنَّ هذه الصالةَ ال يصلُح فيها شيٌء من كَالمِ الناسِ إِنما هو التسـبِيح والتكْـبِري   : "وال شتمنِي قَالَ

يا رسولَ اللَّه إِني حديثُ عهـد  : أَو كَما قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم قُلْت" الْقُرآن وقراَءةُ
لٌ ومنـا رِجـا  : فَال تأْتهِم قَـالَ : "بِجاهلية وقَد جاَء اللَّه بِالْإِسالمِ وإِنَّ منا رِجاالً يأْتونَ الْكُهانَ قَالَ

: فَال يصدنكُم، قَـالَ : ذَاك شيٌء يجِدونه في صدورِهم فَال يصدنهم، قَالَ ابن الصباحِ: يتطَيرونَ قَالَ
وكَانـت لـي   : الَكَانَ نبِي من الْأَنبِياِء يخطُّ فَمن وافَق خطَّه فَذَاك قَ: قُلْت ومنا رِجالٌ يخطُّونَ قَالَ

اةبِش بذَه قَد مٍ فَإِذَا الذِّيبوي ذَات تفَاطَّلَع ةانِيوالْجو دلَ أُحبي قا لمى غَنعرةٌ تارِيا  جأَنا وهمغَن نم
تيكَّةً فَأَتا صهكَكْتي صنفُونَ لَكأْسا يكَم فآس منِي آدب نلٌ مجصلى اهللا عليه وسلم  ر ولَ اللَّهسر

قُلْت لَيع كذَل ظَّما قَالَ: فَعقُهتأَفَال أُع ولَ اللَّهسا را: يا فَقَالَ لَهبِه هتيا فَأَتنِي بِهائْت : قَالَـت اللَّه نأَي :
  ".أَعتقْها فَإِنها مؤمنةٌ: لَأَنت رسولُ اللَّه قَا: من أَنا قَالَت: في السماِء قَالَ
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من أَتى كَاهنا : "وقد أكّد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يه عن إتيان الكهان يف موطن آخر فقالَ
عـن أيب  رواه أمحد ". أَو عرافًا فَصدقَه بِما يقُولُ فَقَد كَفَر بِما أُنزِلَ علَى محمد صلى اهللا عليه وسلم

  .هريرة
وقد بلغ من رأفته ورمحته أن يصعد الصيب على ظهره وهو ساجد يصلي بالناس فيطيـل السـجود   

ل الصيبكراهة أن يعج.  
خرج علَينا رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم في إِحدى صالتيِ : (عن عبد اللَّه بنِ شداد عن أَبِيه قَالَ

وهو حاملٌ حسنا أَو حسينا فَتقَدم رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم فَوضعه ثُم كَبر للصـالة   الْعشاِء
ولِ فَرفَعت رأْسي وإِذَا الصبِي علَى ظَهرِ رس: فَصلَّى فَسجد بين ظَهراني صالته سجدةً أَطَالَها قَالَ أَبِي

اللَّه صلى اهللا عليه وسلم وهو ساجِد فَرجعت إِلَى سجودي فَلَما قَضى رسولُ اللَّه صـلى اهللا عليـه   
اسالةَ قَالَ النـا  : وسلم الصنى ظَنتا حهةً أَطَلْتدجس كالتص يانرظَه نيب تدجس كإِن ولَ اللَّهسا ري

قَالَأَن كى إِلَيوحي هأَن أَو رثَ أَمدح قَد ه : لَهجأَنْ أُع تلَنِي فَكَرِهحتنِي اراب نلَكو كُني لَم ككُلُّ ذَل
هتاجح يقْضى يترواه النسائي". ح.  

لم كَانَ يصلِّي وهو حاملٌ أُمامةَ فَإِذَا أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وس: (روى النسائي عن أَبِي قَتادةَ
  ).سجد وضعها وإِذَا قَام رفَعها

  .بل إن رأفته ورمحته بالناس محلته على ختفيف الصالة بسبب بكاء صيب مراعاةً حلال أمه
ي ألدخلُ في الصالة وإِني أُرِيـد  إِن: "قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم: عن أَنسِ ابنِ مالك قَالَ

هكَائبِب هأُم دجول لَما أَعمي مالتي صف زوجفَأَت بِيكَاَء الصب عما فَأَسهرواه ابن ماجه". إِطَالَت.  
  ويف السنة اليت مات ا ابن النيب صلى اهللا عليه وسلم إبراهيم

انكَسفَت لموت إِبراهيم : انكَسفَت الشمس يوم مات إِبراهيم فَقَالَ الناس: (بن شعبةَيقول الْمغريةُ ا
إِنَّ الشمس والْقَمر آيتان من آيات اللَّه ال ينكَِسفَان لموت أَحـد  : فَقَالَ رسولُ صلى اهللا عليه وسلم

اتيحال لويلجنى يتلُّوا حصو وا اللَّهعا فَادموهمتأَيفَإِذَا ر ه."  
  .فبدد بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجيع األوهام واخلرافات املنتشرة يف اجلاهلية

  وكان صلى اهللا عليه وسلم ال ميلك عينيه من شدة الرمحة
ع ي اللَّهضر كالنِ مسِ بأَن نقَالَفع هن) :  فـيلَى أَبِي سصلى اهللا عليه وسلم ع ولِ اللَّهسر عا ملْنخد

ه وشمه ثُم الْقَينِ وكَانَ ظئْرا لإِبراهيم علَيه السالم فَأَخذَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم إِبراهيم فَقَبلَ
ذَل دعب هلَيا علْنخد   ـذْرِفَانصلى اهللا عليه وسـلم ت ولِ اللَّهسا رنيع لَتعفَج فِْسهبِن ودجي يماهرإِبو ك

هنع ي اللَّهضر فوع نعبد الرمحنِ ب فَقَالَ: فَقَالَ لَه ولَ اللَّهسا ري تأَنو : ةٌ ثُممحا رهإِن فوع نا ابي
إِنَّ الْعين تدمع والْقَلْب يحزنُ وال نقُولُ إِال ما يرضى ربنا : "خرى فَقَالَ صلى اهللا عليه وسلمأَتبعها بِأُ

  .رواه البخاري" وإِنا بِفراقك يا إِبراهيم لَمحزونونَ
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  :وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ليه وسلم بالناس وبعد رجوعه من احلج ويف شهر ربيع األول بدأ ويف السنة العاشرة حج صلى اهللا ع

به املرض بأيب هو وأمي صلى اهللا عليه وسلم مثّ اشتد وجعه حىت انتقل إىل جوار ربه جل وعـال يف  
  .الثاين عشر من شهر ربيع األول من السنة احلادية عشرة للهجرة

هنع ي اللَّهضةَ رشائقُولُروى البخاري أَنَّ عت تا كَان) : نيكَانَ ب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسإِنَّ ر
: فَجعلَ يدخلُ يديه في الْماِء فَيمسح بِهِما وجهه ويقُولُ -يشك عمر  -يديه ركْوةٌ أَو علْبةٌ فيها ماٌء 

 إِال اللَّه قُولُال إِلَهلَ يعفَج هدي بصن ثُم اتكَرس تولْمإِنَّ ل :  الَـتمو ى قُبِضتلَى حيقِ الْأَعفي الرف
هدي .(د اللَّهبو عمِ: قَالَ أَباَألد نةُ مكْوالربِ وشالْخ نةُ ملْبالْع.  

ر األشياء أمهيةً عنده واليت يتوقع أو خياف إمهاهلا حينما حيس اإلنسان بقرب أجله يهتم بالوصية يف أكث
ممن بعده، وكذلك نيب الرمحة صلى اهللا عليه وسلم الذي يشق عليه ما يشق على أمته، واحلريص على 
هدايتهم الرحيم الرءوف م كما وصفه ربه، اهتم يف أيامه األخرية من حياته بتكرار الوصية بـأمور  

  .عظيمة
اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالوصية فعمل أصحابه ا فكان كل واحد منهم ال يبيت إال  وقد أمر رسول

ووصيته عند رأسه، وقد أوصى صلى اهللا عليه وسلم عند موته بوصايا عظيمة وأشياء مهمـة كـان   
 خيشاها صلى اهللا عليه وسلم على أمته، وقد وقع ما كان خيشاه صلى اهللا عليه وسلم فقد اون الناس
بوصيته، ومبا كان ى عنه حىت انتشر ذلك بني الناس وأصبح بعض طلبة العلم ال ينكروا بسـبب  
كثرا وفشوها، فإليك أخي الكرمي طائفة من وصاياه صلى اهللا عليه وسلم فأَرعِ هلا مسعك رعـاك  

  .واهللا وحفظك وافتح هلا قلبك فتح اهللا عليك أبواب اخلري
بور مساجد وبناء املساجد على القبور، ونظراً خلطر هذا األمر نبه عليه صـلى  ى عن اختاذ الق: أوالً

اهللا عليه وسلم وهو يف حالة املوت، وال يتمسك شخص بأن قربه وقرب صاحبيه يف املسجد فإن هذا 
عليكم : "ما فعله صلى اهللا عليه وسلم، وال خلفاؤه الراشدون الذين قال صلى اهللا عليه وسلم عنهم

وال يلتفت إىل عمل الناس مع يه صلى اهللا عليه وسلم فهو الواجب " وسنة اخللفاء الراشدينبسنيت 
  .طاعته واتباعه

كما روى البخاري : استمع أخي الكرمي إىل أمنا عائشة وهي حتدثك عن نبيك يف حال وفاته فتقول
لَّى اللَّهص بِينِ النا عهنع ي اللَّهضةَ رشائع نع يهف اتي مالَّذ هضري مقَالَ ف لَّمسو هلَيع " : اللَّه نلَع
ولَوالَ ذَلك لَأَبرزوا قَبره غَير أَني أَخشـى أَنْ  : قَالَت" الْيهود والنصارى اتخذُوا قُبور أَنبِيائهِم مسجِدا

  .يتخذَ مسجِدا
فاضل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هذا األمر يف حال مرضه وأمام مجـع  والحظ أخي ال

سمعت النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَبلَ أَنْ يمـوت  : ( الناس فريوي لنا اإلمام مسلم عن جندب قَالَ
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م خليلٌ فَإِنَّ اللَّه تعالَى قَد اتخذَنِي خليلًا كَما إِني أَبرأُ إِلَى اللَّه أَنْ يكُونَ لي منكُ: " بِخمسٍ وهو يقُولُ
 من كَانَ قَـبلَكُم  اتخذَ إِبراهيم خليلًا ولَو كُنت متخذًا من أُمتي خليلًا لَاتخذْت أَبا بكْرٍ خليلًا أَلَا وإِنَّ

بِيأَن ورذُونَ قُبختوا يكَانكذَل نع اكُمهي أَنإِن اجِدسم ورذُوا الْقُبختأَلَا فَلَا ت اجِدسم يهِمحالصو هِمائ."  
بين للناس مرتلة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وأنه ال يوازيه أحد من صحابته يف مرتلته كائناً : ثانياً

سولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم في مرضه الَّذي مات فيـه  خرج ر: (( من كان، فعن ابنِ عباسٍ قَالَ
إِنه لَيس من الناسِ أَحد أَمـن  : "عاصب رأْسه بِخرقَة فَقَعد علَى الْمنبرِ فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه ثُم قَالَ

بكْرِ بنِ أَبِي قُحافَةَ ولَو كُنت متخذًا من الناسِ خليلًا لَاتخذْت أَبا بكْـرٍ   علَي في نفِْسه وماله من أَبِي
رواه ". رٍخليلًا ولَكن خلَّةُ الْإِسلَامِ أَفْضلُ سدوا عني كُلَّ خوخة في هذَا الْمسجِد غَير خوخة أَبِي بكْ

  ..البخاري
مروا أَبا : مرِض النبِي صلى اهللا عليه وسلم فَاشتد مرضه فَقَالَ: (خاري عن أَبِي موسى قَالَوروى الب

وا مر: إِنه رجلٌ رقيق إِذَا قَام مقَامك لَم يستطع أَنْ يصلِّي بِالناسِ قَالَ: بكْرٍ فَلْيصلِّ بِالناسِ قَالَت عائشةُ
فَأَتـاه  " مرِي أَبا بكْرٍ فَلْيصلِّ بِالناسِ فَإِنكُن صواحب يوسـف : "أَبا بكْرٍ فَلْيصلِّ بِالناسِ فَعادت فَقَالَ

  ).الرسولُ فَصلَّى بِالناسِ في حياة النبِي صلى اهللا عليه وسلم
: لْأَنصارِي وكَانَ تبِع النبِي صلى اهللا عليه وسلم وخدمه وصحبهوروى البخاري عن أَنس بن مالك ا

ثْنينِ أَنَّ أَبا بكْرٍ كَانَ يصلِّي لَهم في وجعِ صلى اهللا عليه وسلم الَّذي توفِّي فيه حتى إِذَا كَانَ يوم الـا (
ففَكَش لَاةي الصف فُوفص مهكَـأَنَّ   و مقَائ وها ونإِلَي ظُرني ةرجالْح رتصلى اهللا عليه وسلم س بِيالن

عليه وسلم  وجهه ورقَةُ مصحف ثُم تبسم يضحك فَهممنا أَنْ نفْتتن من الْفَرحِ بِرؤية النبِي صلى اهللا
عقبيه ليصلَ الصف وظَن أَنَّ صلى اهللا عليه وسلم خارِج إِلَى الصلَاة فَأَشار إِلَينا فَنكَص أَبو بكْرٍ علَى 

هموي نم فِّيوفَت رتى السخأَرو كُملَاتوا صمصلى اهللا عليه وسلم أَنْ أَت بِيالن.(  
خي الكرمي حبيبك صلى اهللا عليه وسلم يأمرك ـا  أوصى بالصالة، ولعظم شأن الصالة جتد أ: ثالثاً

حىت يف حال غرغرة الروح، يف الوقت الذي ينسى فيها اإلنسان نفسه من شدة سكرات املوت فإن 
  .نبينا صلى اهللا عليه وسلم يف هذه الساعة العظيمة احلرجة يؤكّد شأن الصالة ومرتلتها وعظم شأا

الصلَاةَ وما : لَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم كَانَ يقُولُ في مرضه الَّذي توفِّي فيهأَنَّ رسو: (عن أُم سلَمةَ
هانسا لبِه يضفا يى متا حقُولُهالَ يا زفَم كُمانمأَي لَكَترواه ابن ماجة)م..  

بني الكفر واإلسالم، فقد قـال  وهلذا رتب على الصالة ما مل يرتب على غريها فجعلت هي الفاصل 
رواه مسلم عن جابر رضي اهللا ". بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة: " صلى اهللا عليه وسلم

  ..عنه
رواه أمحد والترمذي وابـن  ". العهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفر: " وقال أيضا

  ..ماجه
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نيب صلى اهللا عليه وسلم ال يرون شيئاً من األعمال تركـه  كان أصحاب ال: (وقال عبد اهللا بن شقيق
  .رواه الترمذي) كفر غري الصالة

ولكي تتصور أخي الكرمي احلكمة من هذه الوصية تأمل يف حال املسلمني، كم نسبة الذين يصـلّون  
ـا  منهم، وكم نسبة الذين حيافظون على الصالة يف وقتها من بني املصلني؟ وكم نسبة الذين يؤدو

  .؟!مجاعة يف املساجد من هؤالء؟ وكم نسبة الذين حيافظون على آداا وخشوعها
النهي عن االختالف والتشاجر بني املسلمني فقد أمر جريراً أن يستنصت الناس مث قال رسول : رابعاً

رواه البخـاري  ". ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعـض : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ..ومسلم

  .ولتصور احلكمة من هذه الوصية تأمل تاريخ املسلمني وحاضرهم وإىل أي مدى خالفوا هذه الوصية
  .وصلى اهللا وسلم على سيد املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني

======================  
  !نصر املُختار ودحر الفُجار

  
  يوسف مسعود قطب حبيب: الكاتب

  يمبسم اهللا الرمحن الرح
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد،،،

بعد أن عدلت بعض أبياا اليت قد ) نصر املختار ودحر الفجار(يسرين أن أبعث إليكم ذه القصيدة 
توِهم البعض بغري املعىن املراد مثل البيت الرابع، وقد كتبتها بعون اهللا تعاىل وفضله للرد علـى مـن   

لى اهللا عليه وسلم راجيا نشرها، وسائال اهللا تعاىل يل ولكم التوفيـق  تطاول على مقام سيد اخللق ص
  .والقبول

ميوالق ئى املَبادسأَر نم يبعتل مهبِالت فقْذاخلَلْقِ ت اررش بِحتن  
القمم قما فَوس رٍ قَددلِ بين نم لُهأَه كاثَروإن ت باحالن نأي  

  نجمٍٍ ساطعٍ يهدي الورى سعدت بِه وبِنورِه كُلُّ اُألممأو نَيلِ 
مدع نيا موأَح به القُلوب حفَت ةمظَمِ نِعبِأَع بِه الكَرمي ادج  

قَمساوِسِ والسن الويلَ ملفَى العشياعها وض دعب القاَألخ ممت قَد  
ساناِإلحلِ ودبِالع مدهقَد ان غيضالب يغوالب شةٌ والفُحعرش تقام  

مستواب دمضاَء بِنورِ أحتا اسرِقا لَمشحاً مبص نالكَو دا ظَالمفَغ  
ملْ أَعال ب هوممع دنع ثيها كَالْغطائبِع دمحم اُء كَفحس  

  ه من ذا يبارِي يف السماحة والكَرم؟من ذا يطاوِلُ رحمةً في قَلْبِ
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ممبِالق لِّقاملُح لِ الطريلْ سائب أخالقه نسألِ الثِّقلنيِ عفَلْت  
مئلْتيو احلزين شالع دعسي كَي هخوا فَردباألصحابِ ر صاح نم  

محمكَى لتاش إذ هِيملَ الْبلِ اجلَملْ سائباأللَم رم هوعبِدم د  
محن رإال م الرمحن محربا ال يغاض لنعي وقام طابى اخلعفَو  
لَمألْقَى الس قَد ماخلصو ينِهمبِي فُهيسو مِ اللَّدودنِ اخلَصفا ععو  

متاريخِ اُألم ربأهلِ مكةَ ع نع فْوِِ حممدثلَ عم أيتمالّ ر؟ه  
**************  

  يا جاحداً للْحق هل بديارِكُم مل يبق ذكْر لَلْعدالة أو علَم؟
مزلْتلٍ يكُلِّ قَوليلَ لإنَّ الد ليلَهد تريما افْتل تهالّ أقَم  

ملذِّمقْضاً لن تارلُ املُخقْبلْ يخاً فانِيا هيش تارلُ املُخقْتلْ ي؟ه  
  هلْ مثَّلَ املختار أو قَتلَ النسا هلْ أَهلَك املُختار شعباً وانتقَم؟
قَموالس ةكَايالش بابثُّ أستجي هلْموبِس بِهربِح الطَّبِيب وفَه  

منلصل ةبادوالع املَذَلَّة ها كَأْسبعش عرجزيلُ أنظمةً تيف  
رِقشي ِكَي معى الندأس نم لوقاملَخ كُرشيها ولجائي أرف يدحوالت  

مكُلَّ اُألم بِكُمرح دقاصم فاذْكُر هادرما ونبِين هذا جهاد  
  تجِبك نِساؤها الثَّكْلَى وقَبر جامع وحبار دم) الْبوسنا(ولْتسألِ 

  أَورى بِها ناراً أحطات بِالسهولِ وبالقمم؟ من) الشيشانَ(بلْ سائلِ 
  واملسجد األقصى يئن بِجرحه بين اجلماجمِ سائالً أين القيم؟
  من أجج احلَربينِ فتكا بِالورى أمحمد أم هم أساطني الْعجم؟

  إنسٍ وال صخرٍ أصم أو اسألْ أُختها لَم ينج من) هريوشيما(فاسأَل 
  !فَهلِ الِّدفاع عنِ احلقوقِ جرميةٌ والظلْم والعدوانُ حق يحترم؟

**************  
  يا جاحداً للحق رغْم وضوحه أبِأرضكُم زمن العقولِ قَد انصرم؟

  دكم؟هالّ تقارِنُ بني هدي محمد ونصوصِ أسفارِ الضاللَة عن
  هالّ بصرتم نوره بدلَ العمى هالّ سمعتم قولَه بدلَ الصمم؟؟

ماألت قالْح اطُهرلْفَالحِ صل يهالّ آليات الكتاب عقلتم ه  
مي اُألمْد ٍوحقائق هظْموبِن يِهدبِه كلَّ املعجزات فاق قد  

  بعضه واجمع شهودك ما تشاُء مع الْحكَم سلِّم أوِ ائْت بِمثْله أو
طرِمضت كآلي معرياً فس ذَرفَاح عواق كوإنَّ ذل تجزفإذا ع  
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مقنتارٍ قَوِيٍ مبج ِندع نم تعتتاب بِالطُّغاة قَوارِع ذرواح  
  من بغى وبِمن ظَلَم؟واسألْ أبا لَهبٍ بلِ اسألْ زوجه كَيف العذاب بِ

ممالر لكى تطَو رٍ قَددب يبقَلو حبِهص أبا جهلٍ أو اذكر واذْكُر  
***************  

رِمصنقَريبٍ ي نشٍ عيع فطَي نم ةاعلُع بحي لمى قَوها ولَم  
طاوتوا ودأْستنا فَاسضربِع الذِّئاب عطَممملَى الْقع ريقالْح لَ القَزم  

مصتعالْم فيأو بِس دعي بِسن لم حابِهي أصاِهللا ف ي بسيفن لم  
كَمبِالْب فاهةالس وذَ أَفْواهلتو مهدشرل الْمارِقني عمج ثُوبيل  

وداجلُد مقَد لَتقَب ي كَما قَددلُ األيقَبتو رِمصنزٍ ممانَ عز  
منت ه ال لَميونعو صبرتا منودي فَعضها انيي هتياأُم  

غَنِم فَقَد القَوِمي ياهلَد من الزبِه محصسولِ ويِ الردلَى هريِي عس  
يا طُغاةُ فقَد أمحد بس نين ملأعو فيهي السدلَى أيذي عخو مقُص  

***************  
مي الْهِملعما يقائ ينِكال بِدجي رتُألم العالَمني ثْ إِلهعفَاب  

مده قَد ةلْكَرامحا لرص يدعى ويلَى اهلُدع يتتالش فالص عمجي كَي  
أو حبص بِي ما الحلى النع المالسو كالتلْ صعاجو الظُّلَم تكشابت  

لَمع نٍ أَوغُص قفَو رطَي ما طار بِهحصرامِ ولى اآللِ الككَذا عو  
مكُلِّ اُألم نم مودحالْم هقامبِم هدتعثُ ويضِ حرالع موي ثْهعواب  

======================  
  نحبك يا رسولَ اهللا

  
  --: الكاتب
  ً أُ رسلت للعاملني فدتك الروح و ما باألرض وجِد يا رمحة

  بعثت وشرع الغاب حكْم املُضلّني وسلطان الظلم يف الغابة أسد
  فحولت الظلم نورا أنار املَشرقَني وال غري التقوى فضالً ألحد

  بأيب أنت وأمي يا خري املرسلني يامن قُرن امسك بالواحد األحد
  لظاملني أَمثلُ حممدا على األرض انولَدجتاوز احلَد فعلُ ا

  جهلوا قدرك أيها النور املُبني والعقلُ منهم باجلَورِ فسد
  سقط القناع عن وجه الظاملني وما ختفي الصدور سواده أشد
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  حسبوك هيناً على املسلمني وحبك يف القلوب دائم أبد
   سجدوالذي بعثك باحلق ماهم ساملني ولن يغفر هلم من ِهللا

  فهبوا لنصرة حممد يا مسلمني فاحلق سيف على الظاملني أحد
  إالّ رسول اهللا يا جاهلني أي ورب البيت إالّ حبيب الصمد

  محبه لرسول اهللا: التوقيع
====================  

  هب اعتذروا فماذا بعد ؟
  
  ناصر بن سليمان العمر/ د.أ

رب، وهو الذي يعصمه من الناس، والصالة والسالم علـى  احلمد هللا الذي آذن من عادى نبيه باحل
  :رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد

إنه بعد مدة قليلة من عمر املقاطعة بدأت بوادر الثمرة تظهر، والحت يف اآلفاق مقدمات اعتذارات، 
لعـزائم، وتركـت   وهذا يبني أمهية الصرب والثبات على هذه املشاريع حىت تؤيت أكلها، ولو خارت ا

يا أَيها الَّذين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا : "املصابرة يف املدافعة ملا جنينا الثمرة، وصدق اهللا
والشك أن بوادر االعتذار بوادر طيبة فإن إخـالء األرض  ]. ٢٠٠:آل عمران" [اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ

مقصد مطلوب، وقد ذكر علماؤنا أن تطهـري األرض مـن   _ ى اهللا عليه وسلمصل_من سب النيب 
واجب حبسب اإلمكان؛ ألنه من متام ظهور دين اهللا _ صلى اهللا عليه و سلم_إظهار سب رسول اهللا 

و علو كلمة اهللا، وهذا كما جيب تطهريها من قطاع الطريق حبسب اإلمكان خبالف تطهريها مـن  
  .جب وهلذا قالوا جبواز إقرار الكافر على دينه بعقد الذمةأصل الكفر فإنه ليس بوا

وإذا كان األمر كذلك فإن حصل االعتذار اجللي البني املعلن فهو مكسب ألهل اإلسالم مقدر، فإن 
اعتذار الدولة دليل إقرار خبطأ، وتراجع عنه، وهلذا قيمة مقدرة، وهلذا ال تزال بعض الـدول تقطـع   

  .عدم اعتذارها هلا عن حدث مضت عليه عقود عالقتها بدول أخرى رد
ولكن علينا حىت الخندع بكالم، وحىت يكون لالعتذار معىن معقول، وحىت نعلم أن املقاطعة أعادت 
الغافل إىل صوابه فنظر يف املسألة تارة أخرى، وحىت نتيقن من أن اعتذاره ال ألجل عبادته الـدرهم  

ما قاطعناهم ليعرفوا قيمة املال والريال ولكن ليعرفوا عظيم  والدينار، بل ألجل استشعاره ذنبه، فنحن
وحىت يتحقق هذا كله البد أن حتاسب الدولة الصحفيني والصحيفة اليت أساءت للنيب الكرمي . جرمهم

  .، وأن تشرع األبواب للمحاكمة اليت غلقت دوا األبواب_صلى اهللا عليه وسلم_
ة السامية، فقد أشار تقرير احلريات الدينية األمريكي األخري كما فعلت ببعض من أدانتهم بتهمة معادا

  .إىل هذه احلادثة وأشاد ا
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وإذا مل يكن هذا فال كبري معىن لالعتذار، بل ال يعدو االعتذار حينها كونه حيلة لقطـع املقاطعـة،   
  .واعتذار ألجل املال

مشاركني له، وهذا املوقف ينبغي ومعلوم أنه لو اعتصم جمرم بقوم فآووه ومحوه كانوا بذلك ظاملني 
  .أن تنأى الدولة الدمناركية عنه

أما إن حوكم الصحفيون وأدينوا كما أدين غريهم بتهمة معاداة السامية، فعندها يكون لالعتذار حمل 
  .ولقطع املقاطعة وجه

ت صـلوا _مع أنه اليرضي املسلم واليشفي صدره أقل من هالك ذلك اجلاين املتعدي على رسل اهللا 
فإن األذى واألثر الذي خلفه الساب يف النفوس لن يزول بيسر، ولو أن إنساناً . _اهللا وسالمه عليهم

صفع إنساناً تقدمت به السن فأثرت الصفعة فيه فأذهبت مسعه وبصره، فليس من العـدل أن نقـول   
من قـوة   بكل ما أويت -الذي اليكاد يقدر على رفع يديه إىل وجهه-ليصفعه الرجل اهلرم الضعيف 

  !إن هذا هو مقتضى العدل: واليقول عاقل! وإن كانت التساوي شيئاً
  .بل مقتضى العدل أن يصفع مبا يذهب مسعه وبصره ويبقي فيه األثر الذي تركه يف غريه

، وأن _صلى اهللا عليه وسلم_البد أن حتاسب الدولة الصحفيني والصحيفة اليت أساءت للنيب الكرمي 
كما فعلت ببعض من أدانتهم بتهمة معـادات  . اكمة اليت غلقت دوا األبوابتشرع األبواب للمح

  .السامية، فقد أشار تقرير احلريات الدينية األمريكي األخري إىل هذه احلادثة وأشاد ا
أو انتقصه، فإنه أحدث أذى، ونكأ جرحاً _ صلى اهللا عليه وسلم_وهكذا نقول فيمن سب الرسول 

صـلى اهللا  _ون عليه نفسه فال يبايل إن زهقت على أال يشاك رسول اهللا  اليندمل، فكم من إنسان
إن مقتضى العدل : بشوكة، وتارخينا شاهد على هذا، وإذا كان األمر كذلك فال يقال_ عليه وسلم

جمرد سب الساب بل وال حبسه بل والضربه بل والقتله، ولكن يتعلل بإنزال العقوبة األعلى الواقعة 
  .كان وهذا من باب التسديد واملقاربةضمن حيز اإلم

فمن كان من املؤمنني بأرض هـو فيهـا   : "وال سيما يف حال االستضعاف كما قال شيخ اإلسالم
مستضعف، أو يف وقت هو فيه مستضعف، فليعمل بآية الصرب والصفح والعفو عمـن يـؤذي اهللا و   

  .د بالصفح ولكنه بيان للرخصة، وليس هذا إجياب للر"رسوله، من الذين أوتوا الكتاب واملشركني
بيد أن العجز عن بعض الواجب ال يسوغ ترك غريه، فعلى املسلمني يف الدمنارك وغريها أن يستفيدوا 
من احلدث اجللل يف التعريف باإلسالم، فإنه إن صدقت االستفتاءات اليت نقلت عن أعداد من يؤيدون 

  .وبدينه_ عليه السالم_جهلهم بنيب اإلسالم  حماكمة الصحيفة ومن ال يؤيدون فإا تشري إىل عظيم
، _صلى اهللا عليه وسـلم _فالواجب على دعاة اإلسالم والسيما يف تلك البالد كبري جتاه املصطفى 

وجتاه التعريف بدينه، والدعوة إليه على بصرية، وقد مسعنا ببوادر ذلك،وسعي بعضهم يف االسـتفادة  
  .ل إىل شرائح اتمع املتعددة وذلك من األمهية مبكانمن وسائل اإلعالم املختلفة، ألجل الوصو
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فاحلدث على مرارته ساحنة للفت األنظار إىل اإلسالم، ووضع اخلطط البعيدة يف الدعوة إليه والتعريف 
  .به

كما أن الواجب على املسلمني جتاه إخوم كبري، وأقل القليل دعمهم باملال والنصح والتوجيه وبذل 
ولو خصص أولئك التجار الذين كانت هلم مواقف مشهودة مبقاطعتهم من أسـاء  الرأي واملشورة، 

نبيهم أرجو أن تسرهم يوم يسأهلم رم عن املال الذي أعطاهم واستخلفهم فيه، أقول لو خصـص  
أولئك شيئاً من أرباح بعض املنتجات من أجل التعريف باإلسالم يف بلداا املصدرة هلا لكان خـرياً  

  .هلم
  .رب ضارة نافعة: ق ما ذكر فعندها ميكن أن يقالوإذا حتق

هذا واهللا أسأل أن يظهر دينه وكتابه وسنة نبيه، وأن يعز جنده، وخيذل عـدوه، واحلمـد هللا أوالً   
  .وآخراً، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  هذا رسولنا وشفيعنا
  الرياض -أمحد القباع 

  :أمحد املؤدبقال أبو احلسن علي بن 
  لقد هزلت حىت بدا من هزهلا

  كالها وحىت سامها كل مفلس
من الذي جترأ وسولت له نفسه املريضة احلاقدة وشيطانه باإلساءة للرسول حممد بن عبداهللا صلى اهللا 
عليه وسلم يف أحد الصحف الدمناركية والنروجيية ولإلسالم عرب رسوم كاريكاتورية معربين فيها عن 

إلسالم واملسلمني من خالل اإلساءة لرسوهلم وقائدهم وشفيعهم ومنهم الذين أساءوا له حقد وكره ل
وأنا أعين هذا السؤال؟ من هم؟ من يكونوا؟ قد يكونوا أبنـاء أنابيـب أو    -صلى اهللا عليه وسلم-

 وإِنـك {: أي حرية اليت تسيء لنيب ورسول آخر أمة وأكثر من مليار مسلم قال عنه تعاىل!! غريها
كـان  (سورة القلم، وقالت عنه صلى عليه وسلم زوجته عائشة أم املؤمنني ) ٤(} لَعلى خلُقٍ عظيمٍ

وما {وقال عنه تعاىل ) أدبين ريب فأحسن تأدييب(وقال عن نفسه صلى اهللا عليه وسلم ) خلقه القرآن
 نيالَمةً لِّلْعمحإِلَّا ر اكلْنسمعجزاته  -صلى اهللا عليه وسلم-يد البشرية سورة األنبياء، وس) ١٠٧(} أَر

  ..يعلمها اجلميع كأي رسول له معجزاته وآياته اليت وهبها له اهللا جل جالله
ولو أردنا سوق أمثلة لتعامالته صلى اهللا عليه وسلم مع أمته واليت اشتملت مبختلف جماالت احليـاة  

الحتجنا إىل كتابة صفحات ولكن لعله  -مصلى اهللا عليه وسل-ومعامل الرمحة الشاملة اليت أرسل ا 
يكفي اإلشارة إىل كتابة السرية النبوية البن هشام للراغبني يف معرفة مجيع صفاته ونشـأته وعمـوم   
سريته صلى اهللا عليه وسلم ودعوته وتبليغه للرسالة وأداء األمانة وأن يعم اإلسالم بقاع األرض أيضا 

متنا الرشيدة أعزها اهللا باإلسالم وأعز اإلسالم ا باستدعاء كتاب الشمائل احملمدية، وما موقف حكو
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سفرينا بالدمنارك إال تأكيدا هلؤالء وغريهم قيام هذه الدولة يف العناية بكل حقـوق هـذا الـدين    
من محايـة ودعـوة    -صلى اهللا عليه وسلم-وغرية صادقة وحب لإلسالم ورسولنا حممد ) اإلسالم(

ا جتاه مجيع القضايا اليت متس اإلسالم واملسلمني بشىت أحنـاء العـامل   ونشر وخدمة اإلسالم هو ديد
الذين قاطعوا استرياد منتجات هذه الدول خرياً وبركـة يف  ) وجزى اهللا مجيع التجار رجال األعمال

الرزق واستخدام سالح املقاطعة للتصدي ملثل هذه اإلساءات وإجبار احلكومة الدمناركية وصحيفتها 
مجيع املسلمني وقبول دعاة لإلسالم وإلقاء حماضرات عنه صلى اهللا عليه وسـلم وعـن   لالعتذار من 

  .اإلسالم بنفس املدينة اليت فيها الصحيفة ومدن الدمنارك والنرويج
واهللا ال يؤمن أحدكم حىت يكون اهللا ورسوله أحب إليه من أي شيء نفسـه ومالـه   (ويف حديث 

  ).وولده
مد كم القى يف حياته من األذى يف نشر الدعوة وهذا هو اليـوم  اللهم صلِّ على عبدك ورسولك حم

  .بعد مماته يؤذى برسوم من حاقدين على هذا الدين ورسوله
لعل ما حدث خرياً لإلسالم بدخول ) وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم: (قبل اخلتام قال تعاىل

دوا غضب املسلمني وغريـم علـى   الكثري من أبناء الدمنارك والنرويج وغريها لإلسالم عندما شاه
رسوهلم وحبيبهم صلى اهللا عليه وسلم ولدينهم الذي أرسل به صلى اهللا عليه وسلم لكافـة البشـر   

) ٢٨(} وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِّلناسِ بشريا ونذيرا ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ{: واخللق بقوله تعاىل
  .سورة الذاريات) ٥٦(} وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون{: ة سبأ، وقوله تعاىلسور

اللهم اجعل هذه .. اللهم أنت تشهد أن رسولك أدى األمانة، وبلغ الرسالة فاجزه عن أمته خري اجلزاء
  .األسطر شاهداً لنا ال شاهدا علينا
==================  

  اهللا عليه وسلمصلى  هذا حممد
  

  سلمان بن فهد العودة.د: الكاتب
صلى اهللا عليـه   -ورد يف صفته . صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه وسلم

واهللا تعاىل أعلم حيث جيعل رسالته، فقد كان شخصـاً  . أنَّ من رآه هابه، ومن عرفه أحبه -وسلم 
الفطرة عظيم النفس، عظيم اخلُلُق، تام.  

رمحة للعاملني؛ كما يف حمكم الترتيل، وقال عليه السالم؛ كما يف صـحيح  : ورد يف صفة رسالته أا
  ).إِنما بعثْت رحمةً: (مسلم

فَبِما رحمة من اللّـه  { ومن قطعيات املعاين أن الناس جتتمع على اللني، وتفترق على الشدة والقسوة
  ).١٥٩: سورة آل عمران}و كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ الَنفَضواْ من حولكلنت لَهم ولَ
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، صلى اهللا عليـه وسـلم   -ولعل من اليمن والبشرى أن يتنادى املسلمون يف كل بقعة لنصرة حممد 
  .وجتديد سنته

رمي عليه السالم، قبل أيام شرعت إحدى املؤسسات يف إعداد موسوعة عاملية؛ للتعريف بشخصه الك
يف آالف الصفحات، وبأكثر من مخس عشرة لغة، وبوسائط متعددة، ورقية وإلكترونية، وسـتكون  

  .مزودةً بالرسوم واخلرائط، ووسائل اإليضاح، واخلدمات املعرفية املتاحة كافة
العابثني، ممن وقطع الطريق على ، وقد باشرت العديد من القنوات بثّها بعدة لغات؛ للتعريف باإلسالم

ال تعنيهم احلقيقة العلمية فضالً عن املهمة الرسالية، وبني يدي فكرة جديدة سهلة؛ للتأليف يف السرية 
  .العطرة

وخمتلفة املقاصد واملناهج، بيد أن العصر احلاضر حيتاج إىل صـياغة مالئمـة   ، إن كتب السرية كثرية
حباً عاطفياً؛  -صلى اهللا عليه وسلم  -ن الرسول للمسلمني، خصوصاً الشباب والفتيات الذين يحبو

  .حيتاج إىل أن يتحول القتداء عملي، ومتابعة مسلكية ظاهرة وباطنة
. وغري املسلمني حباجة إىل معرفة إجيابية؛ جتعلهم يؤمنون به، أو حيبونه وحيترمونه، وإن مل يؤمنوا بـه 

  .كثّفة ، وأفكار متآزرةوهذا وذاك ليس باألمر العسري، ولكنه حيتاج إىل جهود م
  :بأربعة حماور -مبدئياً  -وهيكلية هذا العمل تتمثل 

مدخل يف التعريف بالقرآن، وقطعية ثبوته، واحلقائق التارخيية والواقعية الدامغة على دقّـة  : األول* 
ومناذج منها، واملصحف اإلمام ، ويشمل هذا دراسة موجزة عن خمطوطات املصحف يف العامل. نقله
ين هو؟ وذا تقنع حىت من ال يؤمنون بالوحي بتارخيية املصحف، وقطعية نقله؛ ليسهل عليهم فهم وأ

  .ومعجزاته العلمية والتارخيية والتشريعية، وقراءة نبوءاته الصادقة، دالالته
من القرآن، ومـا   -عليه السالم  -وينتظم املعجزات، واآليات الدالة على صدقه :الدالئل: الثاين* 
وليس فقط املعجزات ، ويقفون عليه، علق بذلك من صحاح السنة، مما يشاهده اخللق اآلن ويعرفونهيت

  .املادية اخلارقة اليت شهدها جيل الرسالة
واملعاتبة، واألمـر  ، يف التأييد -صلى اهللا عليه وسلم  -خماطبات القرآن للرسول : ومن هذا اإلعجاز

  .أو للعاملني، بعد مماته، أو يف العصر احلاضر له، أو ألمته أو، والنهي، والوعد الذي حتقق يف حياته
ليستيقن الَّذين أُوتوا الْكتاب ويزداد الَّذين آمنوا إِميانا ولَا يرتاب (ويف هذا ثلج اليقني، وقوة اإلميان؛ 

  .)٣١:سورة املدثر) (الَّذين أُوتوا الْكتاب والْمؤمنونَ
واإلشادة ا، وهـي األصـول   ، وهي حملّ إمجاع اخلَلْق كافّة على حمبتها:القيم واألخالق: الثالث* 

وما أَدرِي (والكليات واملبادئ املتعلقة بالوحدانية، وأنه ليس له من األمر شيء، فلم يكن داعياً لنفسه 
ال بِكُملُ بِي وفْعا ي٩:سورة األحقاف) (م.(  
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واحلقوق العامة واخلاصة، الرجل واملرأة والطفل، بـل احليـوان والطـري    ، واملساواةومبادئ العدل 
  .والوحش، ووراء ذلك البيئة واملرافق العامة وسواها

ومبادئ العالقة الطّيبة، والتواصل والتسامح، والصرب واإلحسان، وقيم احلب واخلري واجلمال الظاهر 
وثيابك فَطَهر والرجز فَـاهجر ولَـا تمـنن    (ب والضمري والباطن، والنظافة يف الثوب والبدن، والقل

بِرفَاص كبرلو ركْثتس٧-٤:سورة املدثر) (ت.(  
إذا أُحسن عرضها، وسياق مناذجها وأدلتها وقصصها؛ ألا تؤسـس جليـل   ، وهذه أبواب عظيمة

تفوقه على نوازع النفس، ومؤثّرات البيئـة،  إسالمي عظيم يف رعايته للحقوق، والتزامه باألخالق، و
، الـيت  )األنا(وضغوط األوضاع، اليت أفرزت تداخالً بني حظ الشريعة وحظوظ النفس، ومرادات 

  .حكمت بالشتات والولع بالتنازع
  .ومن هذا تأصيل مبادئ التعامل، حني القوة والقدرة، وحني االختالف، وحني العسر واليسر

ت ا شخصيته املقدسة هي خري دواء لعنفوان النفوس االندفاعية، اليت قد تنتصر إن السكينة اليت حتلّ
  .له، لكن بغري ما تقتضي شريعته وسنته

  :األحداث والوقائع الواردة يف القرآن: الرابع* 
وما يتبعها مما جاء يف صحاح السنن، مع اإلعراض عن تفصيالا املطولة، واالقتصار على املهم منها، 

ثة، والصدع، واإلسراء واملعراج، واهلجرة، والدعوة، والبناء االجتماعي، واحلركة االقتصادية، كالبع
  .واملغازي، واحلج، والوفاة

  .ويتبع ذلك عرض موجز ألحوال البيت النبوي، وعالقاته، وطبيعة عالقة اتمع املدين بعضه ببعض
درس يف اجلامعات، واحملاضن التربوية، وتقرأ يف خليق مبثل هذا العمل إذا أُجنز أن يكون مادة صاحلة لت

حبسب ما يالئم عقليام ومفـاهيمهم وأذواقهـم؛   ، املساجد والتجمعات، وتترجم إىل لغة كلّ قوم
  .لتكون الرسالة قد وصلت فعالً، وبطريقة صحيحة

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم     -لن يكتمل هذا العمل دون تعاون أخوي صادق من كل حميب حممد 
سـهم يف   -أخي الكرمي-أو داللة على مصدر، أو تنبيه على فكرة، فليكن لك ، أو معلومة، مبشورة

  .هذه الغنيمة، فهي الغنيمة الباردة، وهي الغنيمة الباقية
  صحيفة اجلزيرة السعودية

=================  
  فهل لديهم له مثيل؟.. هذا هو نبينا

  
  حممد أبو بكر محيد. د
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اته قرآناً ميشي على األرض، وعربوا عن حبهم له بالفعل ال بالكالم، فكـان يف  رأى أصحابه فيه حي
خلقه هلم قدوة، وكانوا يتسابقون إىل اتباع خطواته، وكلهم إميان وطيد بأن اتباع خطواته طريـق  

  .يؤدي إىل سعاديت الدنيا واآلخرة حيث يكسبون حمبة اهللا هلم
دار بينهم حـديث  : ن اخلطاب الذي حفظ ما قال هلمبينما هم جلوس معه ذات مرة، وبينهم عمر ب

عن حب اهللا لعباده، وتاقت نفوسهم ملعرفة أقرب الطرق اليت حيب ا اهللا عباده، فسـأل أحـدهم   
: ؟ فقـال -عز وجل  -أي الناس وأي األعمال أحب إىل اهللا : -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

وأحب األعمال إىل اهللا سرور تدخله على مسلم، أو تكشف أحب الناس إىل اهللا تعاىل أنفعهم للناس، 
، ولئن أمشي مع أخ يل يف حاجة أحب إيل من ..عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعا

أن أعتكف يف هذا املسجد شهراً، ومن كف غضبه ستر اهللا عورته، ومن كظم غيظه ولو شـاء أن  
م القيامة، ومن مشى مع أخيه يف حاجة حىت يثبتها له ثبت اهللا قدمه ميضيه أمضاه مأل اهللا قلبه رجاء يو

  ).رواه الطرباين يف الكبري، واحلديث يف صحيح اجلامع) (يوم تزل األقدام
علموا أن أداء الفرائض وحدها ال يؤدي إىل ذلك الطريق الذي يعشقونه، ذلك ألنه ربط بني الصالة 

من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر مل : (ات، حني قال هلموبني سلوك البعد عن الفواحش واملنكر
  ).رواه الرباء عن ابن عباس) (يزدد من اهللا إال بعداً

وظل طوال حياته يكرر عليهم ال يكفي أن يكون املسلم خاشعاً يف صالته فقط، فعلمهم أن اخلشوع 
أن خياف اهللا يف عباده قبل أن احلقيقي املطلوب هو اخلشوع يف كل عمل يعمله املسلم خارج صالته، 

  .خيافه يف صالته
ومن حرصهم سألوه بصدق عن أفضل السبل اليت جتعل اهللا يتقبل عبادام بيسر، قال هلم ربكم، رب 

إمنا أتقبل الصالة ممن تواضع ا لعظميت، ومل يستطل ا على خلقي، ومل : (العزة واجلالل يقول لكم
ره يف ذكري، ورحم املسكني وابن السبيل، واألرملـة ورحـم   يبت مصراً على معصييت، وقطع ا

املصاب، ذلك نوره كنور الشمس، أكلؤه بعزيت، واستحفظه مبالئكيت، اجعل له من الظلمة نوراً، ويف 
  ).الترغيب والترهيب) (اجلهالة حلماً، ومثله يف خلقي كمثل الفردوس يف اجلنة

كتاب تاريخ عجائب ) (الدين املعاملة: (قد قال هلم مراراًتعلموا منه الصالة خلقاً وسلوكاً ومعاملة، ف
، ومل يقل الدين العبادة، ذلك ألن العبادة جزء من الدين ألا ال تستغرق إال جزءاً من وقـت  )اآلثار

  .املسلم، أما املعاملة فجعلها الدين كله ألا احلياة كلها
نسان متحضر على وجه األرض، ربط هلم ومن أجل خدمة هذا اهلدف اجلليل النبيل ربط هلم أعظم إ

الصوم جنة إذا كان أحدكم صائماً، فـال يرفـث وال   : ( كل عبادام بالسلوك واملعاملة، فقال هلم
  ).رواه أبو داود) (جيهل، فإن أمرؤ قاتله، أو شامته، فليقل إين صائم، إين صائم
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نفس والسلوك، وإن احلج هو االمتحان علمهم أن رمضان مدرسة الثالثني يوماً يف التعود على ضبط ال
النهائي الكبري، وامسعهم كالم اهللا الذي نزل من فوق سبع مسوات يؤكد هلم أن احلج معاملة قبل أن 

إِنَّ فَالَ رفَثَ والَ فُسوق والَ جِدالَ في الْحج وما تفْعلُواْ من خيرٍ يعلَمه اللّه وتزودواْ فَ{: يكون عبادة
  ).١٩٧: البقرة(} خير الزاد التقْوى

وما نسي أحد منهم قط وقفته بينهم وهو يعلن هلم اجلائزة الكربى اليت حيلمون ا، ويعملـون مـن   
  .أجلها، غفران رم

رواه ) (من حج فلم يرفث ومل يفسق، رجع كما ولدته أمه: (مل تتسع هلم الدنيا من فرحتهم يوم قال
احلج املربور ليس له : (اجلنة.. مل يبشر باهلدف األكرب الذي يسعى إليه كل واحد منهم، وأك)مسلم

  ).متفق عليه) (جزاء إال اجلنة
مل يترك يف نفوسهم قلقاً وال يأساً من رمحة اهللا وغفرانه، بل زرع فيهم األمل، ودعاهم إىل التفاؤل، 

العمرة إىل العمـرة  : (محة اهللا أمامه مفتوحاًفمن فاته احلج أو مل يستطع إليه سبيال فال يزال طريق ر
  ).متفق عليه) (كفارة ملا بينهما

إن املفلس مـن  : (وحذرهم من اإلفالس، فظنوا أنه يقصد من قل ماله أو ضاع فاستفسروا فقال هلم
أميت من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، ويأيت وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هـذا،  

ذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن وسفك دم ه
، فمـا كـادوا   )رواه مسلم) (يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه، مث طرح يف النار

يسمعون منه هذا حىت وجلت قلوم وومجت وجوههم وخافوا على أنفسهم، وأدركوا أن اإلفالس 
كل كل عبادات املسلم كما تأكل النار احلطب، فحرصوا على حسن اخللق فيما اخللقي والسلوكي يأ

بينهم ترامحاً وتعاضداً وتساحماً حىت أنزل اهللا فيهم آيات حمكمات ربط فيهن بني ترامحهم وسلوكهم 
لَـى الْكُفَّـارِ   محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء ع{: وبني ركوعهم وسجودهم وبشرهم بغفرانه

نهِم موهجي وف ماهيما سانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر ماهرت مهنياء بمحر ودجأَثَرِ الس 
فَآز طْأَهش جرعٍ أَخريلِ كَزي الْإِجنف مثَلُهمو اةروي التف مثَلُهم كذَل  هـوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هر

رفغم مهنم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعاييمظا عرأَجةً و {
  ).٢٩: الفتح(

فعاله، وظلوا جياهدون أنفسهم لالرتفـاع إىل  عاشوا معه يدرءون باحلسنة السيئة، ويرون أقواله يف أ
مستوى السلوك احلضاري الذي رمسه هلم، فالدين املعاملة، وقد جتلى هلم هذا املعىن يف خلقه، وكلما 

املسلم من سلم املسلمون من لسـانه  : (سولت هلم أنفسهم، والنفس أمارة بالسوء، تذكروا كلماته
ال (، )رواه الترمذي وابن ماجـة ) (ملرء تركه ما ال يعنيهمن حسن إسالم ا(، )رواه البخاري) (ويده

رحم اهللا رجالً (، )رواه البخاري يف األدب املفرد(، )تؤذوا عباد اهللا وال تعريوهم، وال تطلبوا عورام
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املؤمن مرآة أخيه، واملؤمن أخو املؤمن يكف (، )رواه مسلم) (مسحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى
ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه (، )رواه البخاري يف األدب املفرد) (وطه من ورائهعليه ضيعته وحي
إياك والظن، فـإن  (، )رواه الترمذي) (تبسمك يف وجه أخيك صدقة(، )متفق عليه) (ما حيب لنفسه

الظن أكذب احلديث، وال حتسسوا وال جتسسوا، وال تنافسوا، وال حتاسـدوا، وال تباغضـوا، وال   
، )رواه الترمذي) (من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا) ، )متفق عليه) (نوا عباد اهللا إخواناتدابروا، وكو

رواه ) (حبسب أمرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم(، )رواه أمحد) (امسح رأس اليتيم وأطعم املسكني(
  ).مسلم

من رد عـن  (: دعاهم إىل أن يستر بعضهم على بعض حىت ال تشيع الفاحشة، وقال جازماً يف وعده
من كشـف  : (، وقال مهدداً متوعداً)رواه الترمذي) (عرض أخيه رد اهللا عن وجهه النار يوم القيامة

وأوضح هلم صراحةً ) رواه ابن ماجة) (عن عورة أخيه املسلم كشف اهللا عورته حىت يفضحه يف بيته
عوه يقول ألحـدهم  أن تتبع عورات الناس وكشفها مفسدةً ألم إذا انكشفوا جاهروا باملعاصي ومس

  ).رواه البخاري) (إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدم أو كدت أن تفسدهم: (موضحاً وحمذراً
من رأى عورةً فسترها فكأمنا اسـتحيا  : (ويف الوقت نفسه أعلن هلم عن جائزة من يستر على أخيه

  ).رواه أبو داود والنسائي) (موءودة يف قربها
إِنَّ {: ند ربه يأمر بالستر ويفسر كشف عورات الناس إشاعة للفاحشـة وتلى عليهم قرآناً نزل من ع

ه يعلَم وأَنتم لَا الَّذين يحبونَ أَن تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آمنوا لَهم عذَاب أَليم في الدنيا والْآخرة واللَّ
  ).١٩: النور(} تعلَمونَ

ء كما شدد على ابتعادهم عن الغيبة والنميمة وسوء الظن، والتجسس على الناس، ومل يشدد على شي
من استمع إىل حديث قـوم وهـم لـه    : ( وقال) رواه البخاري) (ال حتسسوا وال جتسسوا: (فقال

، وخاف عليهم من أسوأ ما ميكن أن يقع )رواه البخاري) (كارهون صب يف أذنه اآلنك يوم القيامة
أكثر ما يقع فيه الناس دون شعور بأنه من أسوأ الذنوب، فانزل ربه عليه قرآناً يصور فيه إنسان، وما 

يا أَيها الَّذين {: مغبة النيل من اإلعراض بأبشع الصور اليت يتقزز منها اإلنسان، وتال عليهم قول رم
 إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن نا مريوا كَثنِبتوا اجنآم كُمدأَح بحا أَيضعكُم بضعب بتغلَا يوا وسسجلَا تو

يمحر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيم يهأَخ مأْكُلَ لَح١٢: احلجرات(} أَن ي.(  
تضاءوا ا، واشتاقت أصبحت كلماته هلم نورهم يسعى بني أيديهم كلما أظلمت عليهم أنفسهم اس

أرواحهم للسمو بسلوكهم حىت يصبح عباده، وعرفوا أن ذلك لن يتحقـق إال إذا أصـبحوا مـن    
الَّـذين  {، )٣: املؤمنـون (} والَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْإِثْمِ والْفَواحش وإِذَا ما غَضبوا هم يغفـرونَ {

وضِ هلَى الْأَرونَ عشمايلَاملُونَ قَالُوا ساهالْج مهاطَبإِذَا خا و{، )٦٣: سورة الفرقان(} ن نيمالْكَاظو
ِسنِنيحالْم بحي اللّهاسِ ونِ النع نيافالْعظَ وي١٣٤: آل عمران(} الْغ.(  
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ع املرء وزلزلت م األرض من هذه اآليات، كيف يكظمون الغيظ، ويسيطرون على الغضب، يستطي
أن يقوم الليل أياما ولكنه قد ال يستطيع أن يكف غضبه حلظه، فاستنجدوا به، وسألوه احللول، ماذا 

، )رواه البخـاري ) (إذا غضب أحـدكم فليسـكت  : (يفعلون إذا استبد م الغضب، فتبسم وقال
  ).رواه أبو داود) (فليتوضأ(، ويف رواية )كرت العمال) (إذا غضب أحدكم فليغتسل(وأضاف 

ال : (أوصين يا رسول اهللا، فقـال لـه  : وعندما تسابقوا إىل تلقي نصحه هلم، جاء أحدهم فقال له
  .، وردد تلك الكلمة عدة مرات)تغضب

ليس كذلك، : الذي ال يصرعه الرجال، فقال: ما تعدون الصرعة فيكم؟ فقالوا: (وبدوره سأهلم فقال
  ).رواه مسلم) (ولكنه الذي ميلك نفسه عند الغضب

عرفوا أن هذه هي القوة احلقيقية، اإلمساك بلجام النفس، والتحكم يف اهلوى، ومل يكن يترك مناسبة ف
 -) من كظم غيظـاً :(إال ويذكرهم بذلك ملعرفته بصعوبته على النفس البشرية، فقال هلم ذات مرة

  ).رواه ابن أيب الدنيا) (مأل اهللا قلبه أمناً وإمياناً -وهو يقدر على إنفاذه 
ت الفرصة ليعلمهم أن العبادات وحدها دون خلق املسلم ال تدخل صاحبها اجلنة، فلما قال له وحان

يا رسول اهللا إن فالنة تكثر من صالا، وصدقتها، وصيامها، غري أـا تـؤذي جرياـا    : (أحدهم
لـه  يا رسول اهللا وإن فالنة يذكر من قله صـيامها، وق : قال الرجل! هي يف النار: بلساا؟ قال له

وسأله آخر يريد ! هي يف اجلنة: صالا، وإا تتصدق باألثوار من األقط، وال تؤذي جرياا؟ قال له
تقوى اهللا وحسن اخللق، ومسعته زوجه عائشـة  : ما أكثر ما يدخل اجلنة؟ قال: أن يستزيد ويستوثق

  ).رواه أبو داود) (إن املؤمن ليدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم: يقول
====================  

  هذا هو نبينا صلى اهللا عليه وسلم
  

مل يكن مثله صـلى اهللا  ) وإنك لعلى خلق عظيم( وصفه رب العزه جل وعال وقال يف كتابه الكرمي 
عليه وسلم يف الصرب والثبات واستقرار النفس والرمحه ورقة القلب والسمو واحللم والعفو عند املقدرة 

عطي عطاء من الخياف الفقر وكان أشجع الناس وكان اشد النـاس  والصدق واجلود والكرم كان ي
حياء وكان اعدل الناس واعفهم واصدقهم هلجه واعظمهم أمانة واعترف بذلك جماوروه واعـداؤه  
وكان يسمى قبل نبوته بالصادق األمني كان اشد الناس تواضع وابعدهم عن التكرب كان مينع عـن  

الس الفقراء وجييب دعوة امللهوف وجيلس يف اصحابه كواحد منهم القيام له وكان يزور املساكني وجي
كان اوىف الناس بالعهود واوصلهم بالرحم واعظمهم شفقه ورأفه ورمحة بالناس قد بعث للناس كافة 
أحسن الناس عشرة وأدب وابسط الناس خلق وابعد الناس عن سوء اخللـق مل يكـن فـاحش وال    

م احد واليعريه واليطلب عورته واليتكلم إال فيما يرجو ثوابه متفحش وال لعان وال طعان كان اليذ
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إذا تكلم أطرق جلساءه وإذا سكت تكلموا كان زوجا عظيم وأب رحيم يفيض حبأ وحنان وكان 
  من اثره ان القلوب فاضت بإجالله والرجال تفانوا يف محايته وإكباره فيما التعرف الدنيا لرجل غريه 

  د اهليام ومل يبالوا ان تندق اعناقهم وال خيدش له ظفر الذين عاشروه احبوه إىل ح
  :فقد قال صلى اهللا عليه وسلم 

  )ال يؤمن احدكم حىت حيب الخيه مايحب لنفسه( 
عانا النيب حممدصلى اهللا علية وسلم إىل اهللا لنوحده ونعبده وحده الشريك له وامرنا بصدق احلديث 

  :ال عليه أفضل الصالة والسالموأداء االمانة وصلة الرحم وحسن اجلوار فق
والكف عن احملارم والدماء و حث علـى  ) حىت ظننت انه سيورثه ، مازال جربيل يوصيين باجلار ( 

  خماطبة الناس بالكالم الطيب 
وانا عن الفواحش وقول الزور وقذف احملصنات وامرنا بالصالة والزكـاة  ) الكلمة الطيبه صدقه ( 

  حليوانات امرنا برمحتها وعدم إيذاءها والقسوة عليها والصيام و حىت البهائم وا
  قال بأيب هو وامي صلى اهللا عليه وسلم 

  )إال كان له صدقه ، مامن مسلم غرس غرساً فأكل منه إنسان أو دابه ( 
--------------------  

  حــــــــــار فكـــري
  

  لست أدري ما أقولْ.. حار فكري
  أي طُهرٍ ضمه قلب الرسولْ

  أي نورٍ قد جتلَّى للعقولْ
  أنت نرباس الوصولْ.. أنت مشكاة اهلدايةْ

***  
  أي مدحٍ كان كُفْواً للشمائلْ
  !يا رسوالً بشرت فيه الرسائلْ

  !!أي كون نبوي فيك ماثلْ
أنت نور ..باطلْ.. أنت طهر ده قأنت ح  

***  
نةَ اهلادي املطاعبِعنا سقد ت  

  من عثارٍ وضياعفنجونا 
ماعالس عاتيونا يف سووشد  
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  ))طلع البدر علينا من ثنيات الوداع((
===========  

  )موقفه صلى اهللا عليه وسلم مع حرب من اليهود( هذا هو نبينا
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
هللا عليه وسـلم  مامن عالمات النبوة شيء إال وقد عرفتها يف وجه حممد صلى ا: قال زيد بن سعنة 

  .وال تزيده شدة اجلهل عليه إال حلما، يسبق حلمه جهله : حني نظرت اليه إال اثنتني مل أخربمها منه 
ومعه علي بـن ايب   -فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما من احلجرات : قال زيد بن سعنة 

نفر يف قرية بين فالن قد اسلموا يا رسول اهللا يل : طالب رضي اهللا عنه فأتاه رجل على راحلته فقال 
وقد اصابتهم سنة وشدة وقحط من الغيث فأخشى . وكنت حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا، 

يا رسول اهللا أن خيرجو من االسالم طمعا كما دخلوا فيه طمعا، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشـيئ  
: ل اهللا مابقي منه شيء قال زيد بن سعنةيارسو: فقال  -أراه عليا -تغيثهم به فنظر إىل رجل جبانبه 

ياحممد هل لك أن تبيعين مترا معلوما يف حائط بين فالن إىل أجل معلوم ، إىل أجل : فدنوت إليه فقلت
، نعـم  : قلـت . ال تسم حائط بين فالن / : أي الرسول صلى اهللا عليه وسلم / قال . كذا وكذا 

فأعطيته مثانني مثقاالَ / جتعل فيه النفقة ويشد على الوسطوهو الكيس الذي / فبايعين ، فأطلقت مهياين
/ أي الرسول صلى اهللا عليه وسلم/ من ذهب يف متر معلوم إىل أجل كذا وكذا، فأعطاه الرجل وقال 

  .ارجع إليهم وأغثهم: 
فلما كان قبل حمل األجل بيومني أو ثالثة خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال زيد بن سعنة 

جنازة ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم يف نفر من أصحابه يف جنازة ، فلما صلى على  يف
اجلنازة ودنا إىل اجلدار ليجلس إليه أتيته ، فاخذته مبجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غلـيظ ،  

، ولقد كـان يل   وقلت له ياحممد ، أال تقضيين حقي ؟ فواهللا ، ما علمتم بين عبد املطلب إال مطالً
ونظرت إىل عمر وعيناه تدوران يف وجهه كالفلك املستدير ، مث رماين ببصره فقال . مبخالطتكم علم 

ياعدو اهللا أتقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما امسع؟ وتصنع به ما أرى ؟ فو الذي نفسي بيده : 
عليه وسلم ينظر إيلّ يف سـكون   لوال ما أحاذر فوته لضربت بسيفي راسك ، ورسول اهللا صلى اهللا

فقال يا عمر ، أنا وهو كنا أحوج إىل غري هذا أن تأمرين حبسن األداء ، وتأمره حبسن األخذ .وتؤده
  .اذهب به ياعمر ، فأعطه حقه وزده عشرين صاعا من متر مكان ما رعته

  .قال زيد فذهب يب عمر فأعطاين حقي وزادين عشرين صاعا من متر
. ادة ياعمر ؟ قال أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتـك فقلت ماهذه الزي

  .قال احلرب؟ قلت احلرب. أنا زيد بن سعنة : فقلت . ال: قال ! وتعرفين ياعمر؟: قلت : قال زيد 
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قلت ياعمر مل يكـن مـن   ! قال فما دعاك إىل أن فعلت برسول اهللا ما فعلت ، وقلت له ما قلت ؟
نبوة شيء إال وقد عرفت يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني نظرت إال اثنتني، مل عالمات ال
  .يسبق حلمه جهله ، واليزيده شدة اجلهل إال حلما : أخربمها منه

أن : وقد اخترما ، فأشهدك ياعمر أين قد رضيت باهللا ربا ،وباإلسالم دينا ، ومبحمد نبيا، وأشهدك 
أو على بعضهم فإنك ال تسعهم، : قال عمر . حممد صلى اهللا عليه وسلم شطر مايل صدقةعلى أمة 

  .قلت أو على بعضهم
أشهد أن ال إله إال اهللا وأشـهد أن  : فرجع عمر وزيد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال زيد 

  )حياة الصحابة للكاندهلوي.( حممدا عبده ورسوله
  . سلم وهكذا كانت أخالقه هكذا كان حلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  )وإنك لعلى خلق عظيم( قال تعاىل . أنظر كيف تعامل مع من مع حرب من اليهود

  نعم هذه أخالق رسولنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وهذا هو حبيبنا حممد
=============  

  *رجل فوق التصور صلى اهللا عليه وسلم  حممد
  

١٦/٠٤/٢٠٠٥    
ال يوجد مسلم جديد واحد ال حيمل يف نفسه العرفان باجلميل لسيدنا  أستطيع أن أقول بكل قوة إنه

ملا غمره به من حب وعون وهداية وإهلام فهو القدوة الطيبـة الـيت    -صلى اهللا عليه وسلم -حممد 
  ".أرسلها اهللا رمحة لنا وحبا بنا حىت نقتفي أثره

فأيقنت أن من أعظم اآلثـام أن   -صلى اهللا عليه وسلم -وأخريا أخذت أدرس حياة النيب حممد ".. 
نتنكر لذلك الرجل الرباين الذي أقام مملكة هللا بني أقوام كانوا من قبل متحاربني ال حيكمهم قانون، 
يعبدون الوثن، ويقترفون كل األفعال املشينة، فغري طرق تفكريهم، ال بل بدل عادام وأخالقهـم،  

وثقافة واحدة وحضارة واحدة وحكومة واحدة، ومجعهم حتت راية واحدة وقانون واحد ودين واحد 
وأصبحت تلك األمة اليت مل تنجب رجالً عظيما واحدا يستحق الذكر منذ عدة قرون، أصبحت حتت 
تأثريه وهديه تنجب ألوفًا من النفوس الكرمية اليت انطلقت إىل أقصى أرجاء املعمورة تدعو إىل مبادئ 

  .ية وتعلم الناس أمور الدين اجلديداإلسالم وأخالقه ونظام احلياة اإلسالم
ثالثة عشر عاما كاملة من املتاعب يف مكة دون انقطاع، ومثاين  -صلى اهللا عليه وسلم -حتمل ".. 

سنوات يف املدينة دون توقف، فتحمل ذلك كله، فلم يتزحزح شعرة عن موقفه، وكان صامدا، رابط 
ن ينصبوه ملكًا عليهم وأن يضعوا عند قدميه كل عرض عليه قومه أ. اجلأش، صلبا يف أهدافه وموقفه

فرفض هذه اإلغراءات كلها فاختار بـدالً  . ثروات البالد إذا كف عن الدعوة إىل دينه ونشر رسالته
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ملاذا؟ ملاذا مل يكترث أبدا للثروات واجلاه وامللك واد والراحـة  . من ذلك أن يعاين من أجل دعوته
  .ر املرء يف ذلك بعمق شديد إذا أراد أن يصل إىل جواب عليهوالدعة والرخاء؟ ال بد أن يفك

هل بوسع املرء أن يتصور مثاالً للتضحية بالنفس وحب الغري والرأفة باآلخرين أمسى من هذا املثـال  "
حيث جند رجالً يقضي على سعادته الشخصية لصاحل اآلخرين، بينما يقوم هؤالء القوم أنفسهم الذين 

هلم ويبذل أقصى جهده يف سبيل ذلك يقومون برميه باحلجارة واإلساءة إليـه  يعمل على حتسني أحوا
ونفيه وعدم إتاحة الفرصة له للحياة اهلادئة حىت يف منفاه، وأنه رغم كل ذلك يرفض أن يكف عـن  
السعي خلريهم؟ هل ميكن ألحد أن يتحمل كل هذا العناء واألمل من أجل دعوة السعي خلريهم؟ هل 

حمل كل هذا العناء واألمل من أجل دعوة مزيفة؟ هل يسـتطيع أي انسـان غـري    ميكن ألحد أن يت
أن يبدي هذا الثبات والتصميم على مبدئه والتمسك به حىت آخر رمق دون أدىن وجـل أو  .. خملص

تعثر أمام األخطار وصنوف التعذيب اليت ميكن تصورها وقد قامت عليه البالد بأكملـها ومحلـت   
  .السالح ضده؟

 -صلى اهللا عليه وسلم-اإلميان وهذا السعي احلثيث وهذا التصميم والعزم الذي قاد به حممد إن هذا "
إذ لو كانت يف نفسـه  . حركته حىت النصر النهائي، إمنا هو برهان بليغ على صدقه املطلق يف دعوته

أكثر مـن  أدىن ملسة من شك أو اضطراب ملا استطاع أبدا أن يصمد أمام العاصفة اليت استمر أوارها 
هل بعد هذا من برهان على صدق كامل يف اهلدف واستقامة يف اخللق ومسو يف . عشرين عاما كاملة

النفس كل هذه العوامل تؤدي ال حمالة إىل االستنتاج الذي ال مفر منه وهو أن هذا الرجل هو رسول 
لنادرة ومنوذجا كـامالً  إذ كان آية يف صفاته ا -صلى اهللا عليه وسلم-هذا هو نبينا حممد . اهللا حقًا

إن حياته وأفكاره وصدقه واستقامته، وتقواه وجـوده،  .. للفضيلة واخلري، ورمزا للصدق واإلخالص
فأي إنسان يدرس دون حتيز حياته ورسالته . وعقيدته ومنجزاته، كل أولئك براهني فريدة على نبوته

وكل . به للناس هو كتاب اهللا حقًا سوف يشهد أنه حقًا رسول من عند اهللا، وأن القرآن الذي جاء
  .**مفكر منصف جاد يبحث عن احلقيقة البد أن يصل إىل هذا احلكم

صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا  M. H. Du .صلى اهللا عليه وسلم  Dدراين . ج. الدكتور م* 
وحتت تأثري سليل أسرة مسلمة منذ القدم، أصبح نصرانيا يف فترة مبكرة من حياته  aniعليه وسلم 

إحدى املدارس التبشريية املسيحية، وقضى ردحا من حياته يف كنيسة إنكلترا، حيث عمل قسيسا منذ 
، فعاد إىل ديـن آبائـه   "كما يأيت فصل الربيع"حيث جاءه اإلسالم  ١٩٦٣وحىت عام  ١٩٣٩عام 

  .وأجداده
  .من كتاب رجال ونساء أسلموا**

==============  
  منه هذا النيب الذي سخروا
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أال فليعرفوه، ولينظروا يف أخالقه، وأوصـافه، فشـفاء   .. قالوا فيه ما قالوا، والناس أعداء ما جهلوا

  ]. ١[اجلهل العلم 
  .حممد عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أعظم رجل يف التاريخ

  :ومن املؤسف.. ومن حسن تقدير اهللا هلذه األمة أن جعله رسوهلا، فلها الفخر ذا الشرف
  . أن من الناس من ال يستشعر عظمته -
  . حمبة، واتباع، وأدب: ومنهم من ال يكترث حبقوقه الواجبة على األمة، من -
: وقد أمهل تعليم الصغار صفاته اخلُلُقية واخلَلْقية؛ فأطفالنا ينشئون وهم ال يعرفون عن نبـيهم إال  -

البدنية، وأخالقه، ومقامه، وحقوقـه،   أما صفاته. امسه وشيئا من نسبه، وهجرته من مكة إىل املدينة
  ..!! وهذا تقصري منا. وجوانب سريته فال خرب هلم ا

ينبغي أن ننظر .. حنن حنتاج إىل أن نتعرف على كل صغرية وكبرية يف حياته، من لدن مولده إىل وفاته
أدب جم، مربيا، وقدوة، وقائدا، ورسوال، وسيدا ذا مقام رفيع، وقلب رحيم، ونفس زكية، و: إليه

من هـو  : من حقه علينا أن ندرس كل جوانب حياته، ونعلم أطفالنا وأزواجنا وأهلينا. وصرب مجيل
  . رسول اهللا ؟

  : وأداء لبعض هذا احلق، سنخصص هذا احلديث عن صفاته عليه السالم اخلَلقية واخلُلقية
* * *  

  . احملمود يف كل صفاته: إنه حممد بن عبد اهللا ؛ وحممد معناه
  :البخاري يف التاريخ الصغري عن أيب طالب أخرج

  فذو العرش حممود وهذا حممد*** وشق له من امسه ليجله 
  :وقد كان امسه أمحد كما جاءت تسميته يف الكتب السابقة، قال تعاىل على لسان عيسى عليه السالم

  . }ومبشرا برسول يأيت من بعدي امسه أمحد{ -
  :حممداوتسميته حممدا وقعت يف القرآن؛ مسي 

  . ألن ربه محده قبل أن حيمده الناس، ويف اآلخرة حيمد ربه فيشفعه فيحمده الناس -
  . وألنه خص بسورة احلمد، وبلواء احلمد، وباملقام احملمود -
  . وشرع له احلمد بعد األكل، والشرب، والدعاء، وبعد القدوم من السفر -

  ...هومسيت أمته احلمادين، فجمعت له معاين احلمد وأنواع
* * *  

  :وأما عن صفاته اخلَلقية
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فهو أبيض، ليس شديد البياض أمهقا، بل مشربا حبمرة، والعرب تسمي األمسر مسرة خفيفة أبيضا  -
  : مشرب حبمرة، قال أبو طالب

  مثالُ اليتامى عصمةٌ لألرامل *** وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
  . ليس بالطويل البائن وال بالقصري املتردد -
  . يد ما بني املنكبنيبع -
شديد سواد الشعر، ليس باجلعد القطط؛ وهو الشعر الذي يلتف على بعضه، وال بالسبط؛ وهـو   -

يفرقهـا  ".. منكبيه: "الشعر املسترسل الناعم شديد النعومة، وإمنا بني ذلك، يبلغ شحمة أذنيه، وقيل
  . العشرونفرقتني من وسط الرأس، ويف شعر رأسه وحليته شعريات بيض ال تبلغ 

مليح، وجهه مثل القمر يف استدارته ومجاله، ومثل الشمس يف إشراقه، إذا سر يسـتنري ويتـهلل    -
  . وتنفرج أساريره

رواه " أشكل العينني: "واسع الفم، والعرب متدح بذلك وتذم بصغر الفم، مجيل العينني قال جابر -
  ". رة يف بياض العيننيمح: "، وقيل"أي طويل شق العينني: "مسلم قيل أشكل العينني

ما مسست ديباجا وال حريـرا  : "يداه رحبتان كبريتان واسعتان لينة امللمس كاحلرير، يقول أنس -
  متفق عليه ". ألني من كف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . قدماه غليظتان لينة امللمس، فكان جيمع يف بدنه وأطرافه بني لني امللمس وقوة العظام -
قام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسـحون  : "دتان، هلما رائحة املسك، يقول أبو جحيفةيداه بار -

ما وجوههم، فأخذت بيده فوضعتهما على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحـة مـن   
  . رواه البخاري"املسك

جؤنـة   مسح رسول اهللا خدي فوجدت ليده بردا أو رحيا كأمنا أخرجها من: "وعن جابر بن مسرة* 
  . مسلم" كأن عرقه اللؤلؤ : " مسلم كان عرقه أطيب من ريح املسك، قال أنس"عطار

لقد كنت أصافح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو ميس جلدي جلده، : " ويقول وائل بن حجر* 
  الطرباين والبيقهي ". فأتعرقه بعد يف يدي وإنه ألطيب رائحة من املسك

  . يب صلى اهللا عليه وسلم فجعلته يف طيبهاومجعت أم سليم من عرق الن -
كان رسول اهللا صلى اهللا إذا مر يف طريق من طرق املدينة وجد منه رائحة املسـك  : " وعن أنس -

  أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح ". مر رسول اهللا : فيقال
  مسلم  رواه" ما مشمت عنربا قط، وال مسكا، وال شيئا أطيب من ريح رسول اهللا: " قال أنس -
  . ساقاه بيضاء، تربقان ملعانا -
  . إبطه أبيض، من تعاهده نفسه بالنظافة والتجمل -
  .إذا مشى يسرع، كأمنا ينحدر من أعلى، ال يستطيع أحد أن يلحق به -



 ٢٢٥

* * *  
  : أما عن صفاته اخلُلقية

  . فقد كان أجود الناس، أجود باخلري من الريح املرسلة -
  . خذ أيسرمها، ما مل يكن إمثاما عرض عليه أمران إال أ -
  . أشد حياء من العذراء يف خدرها -
  . ما عاب طعاما قط؛ إن اشتهاه أكله وإال تركه -
  . إذا تكلم تكلم ثالثا، بتمهل، ال يسرع وال يسترسل، لو عد العاد حديثه ألحصاه -
أخرج إليكم وأنـا   ال يبلغين أحد عن أحد شيئا، إين أحب أن: " ال حيب النميمة ويقول ألصحابه -

  ". سليم الصدر
أفـا  : خدمت رسول اهللا عشر سنني، واهللا ما قال يل: "أشجع الناس، وأحسنهم خلقا، قال أنس -

  مسلم ". مل فعلت كذا ؟، وهال فعلت كذا؟: وال لشيء فعلته. قط
  . ما عاب شيئا قط -
  . يعطي عطاء من ال خيشى الفقر" . ال: "ما سئل شيئا فقال -
  . لى اجلاهل، ويصرب على األذىحيلم ع -
  . يتبسم يف وجه حمدثه، ويأخذ بيده، وال يرتعها قبله -
  . يقبل على من حيدثه، حىت يظن أنه أحب الناس إليه -
  . يسلم على األطفال ويداعبهم -
  . احلر، والعبد، واألمة، واملسكني، ويعود املرضى: جييب دعوة -
  . نحي رأسه قبلهما التقم أحد أذنه، يريد كالمه، في -
  . يبدأ من لقيه بالسالم -
خري الناس ألهله يصرب عليهم، ويغض الطرف عن أخطائهم، ويعينهم يف أمور البيت، خيصف نعله،  -

  . وخييط ثوبه
  .يأتيه الصغري، فيأخذ بيده يريد أن حيدثه يف أمر، فيذهب معه حيث شاء -
  . جيالس الفقراء -
  . جيلس حيث انتهى به الس -
  . يكره أن يقوم له أحد، كما ينهى عن الغلو يف مدحه -
وقاره عجب، ال يضحك إال تبسما، وال يتكلم إال عند احلاجة، بكالم يعد حيوي جوامع الكلم،  -

  . حسن السمت
  . إذا كره شيئا عرف ذلك يف وجهه -
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يئة السيئة، ولكن مل يكن فاحشا، وال متفحشا، وال سخابا، باألسواق، وال لعانا، وال جيزي بالس -
  . يعفو ويصفح

  ). ما بال أقوام : (ال يقابل أحدا بشيء يكرهه، وإمنا يقول -
  . ال يغضب وال ينتقم لنفسه، إال إذا انتهكت حرمات اهللا تعاىل، فينتقم هللا -
  . ما ضرب بيمينه قط إال يف سبيل اهللا -
  : ال تأخذه النشوة والكرب عن النصر -
احلرم خاشعا مستكينا، ذقنه يكاد ميس ظهر راحلته مـن الذلـة هللا تعـاىل    دخل يف فتح مكة إىل * 

  . مل يدخل متكربا، متجربا، مفتخرا، شامتا.. والشكر له
وقف أمامه رجل وهو يطوف بالبيت، فأخذته رعدة، وهو يظنه كملك من ملوك األرض، فقال له * 

  ". يد مبكة هون عليك، فإمنا أنا ابن امرأة كانت تأكل القد: "رسول اهللا
  :كان زاهدا يف الدنيا -
  . يضطجع على احلصري، ويرضى باليسري، وسادته من أدم حشوها ليف* 
يتلوى من اجلوع ما جيد ما ميأل بطنه، فما شبع ثالثة أيام تباعا .. مير الشهر وليس له طعام إال التمر* 

  . من خبز بر حىت فارق الدنيا 
  : ة مستجابة، فادخرها ألمته يوم القيامة شفاعة، قالكان رحيما بأمته، أعطاه اهللا دعو -

لكل نيب دعوة مستجابة، فتعجل كل نيب دعوته، وإين أختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة، * ( 
لقد جاءكم {: ؛ ولذا قال تعاىل عنه]البخاري) [فهي نائلة إن شاء اهللا من مات ال يشرك باهللا شيئا 

  }ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيمرسول من أنفسكم عزيز عليه 
* * *  

  :حنن اليوم يف غاية احلاجة إىل تدارس سريته، ولو مرة يف األسبوع 
  :نقرأ إحدى كتب السري املعتمدة مثل.. جنلس يف البيت مع الزوجة واألبناء

  . ذيب السرية البن هشام -
  .البداية والنهاية البن كثري -
  . ترمذيالشمائل احملمدية لل -
  . فقه السرية للغزايل -
  . السرية النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري -

البد أن حنرص على مثل هذه احللقات يف بيوتنا، إن أردنا أن نتزكى ونريب أبناءنا وأزواجنا، .. وغريها
  : إلعالمفهذه من أحسن وسائل التربية، وهو السالح الذي نواجه به الغثاء الذي يتصدر وسائل ا

  . الكفر، والفسق، والشهوات: فبه حنفظ أبناءنا من االنسالخ، واالنسياق وراء زخارف -
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  وبه نغرس يف قلوم حمبة رسول اهللا، والفخر به،  -
  . والتعلق بسنته، وتقليده يف العادات والعبادات -

والسنة والتاريخ سرية فمن غري املعقول أن تكون سرية هذا الرجل العظيم، الذي ما حفظ لنا القرآن 
  !. إنسان، مثلما حفظ سريته، بني أيدينا مث مله وننصرف عنه

  !!.  ..إن ذلك لغفلة معيبة
  ]، مسلم الفضائل، البداية والنهاية٥٧٨ـ ٦/٥٤٤فتح الباري : مراجع[

---------------------  
ى اهللا عليه وسلم شخصـه  اليت نالت من مقام النيب صل. الصحف الدمنركية: املقصود م هنا -] ١[

  بالرسومات، تنقصا، وسخرية
  لطف اهللا بن مال عبد العظيم خوجه. د

  طريق اإلميان / املصدر 
=================  

  صور من حمبة النيب صلى اهللا عليه وسلم ألمته
  

  : الصورة األوىل 
ث قول النيب جاء يف صحيح البخاري يف حديث الشفاعة العظمى عن أنس رضي اهللا عنه ويف احلدي

فيأتوين، فأستأذن على ريب يف داره فيؤذن يل عليه، فإذا رأيته وقعت سـاجدا،  (صلى اهللا عليه وسلم 
: ارفع حممد، وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعط، قـال  : فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين، فيقول 

قال قتادة  -دخلهم اجلنة فأرفع رأسي فأثين على ريب بثناء وحتميد يعلمنيه، فيحد يل حدا، فأخرج فأ
مث أعود فأستأذن علـى ريب يف   -فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم اجلنة : ومسعته أيضا يقول : 

ارفع حممد، : داره، فيؤذن يل عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين، مث يقول 
: ين على ريب بثناء وحتميد يعلمنيه، قال فأرفع رأسي فأث: وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعط، قال 

فأخرج فأخرجهم مـن  : ومسعته يقول : قال قتادة  -مث أشفع فيحد يل حدا، فأخرج فأدخلهم اجلنة 
مث أعود الثالثة، فأستأذن على ريب يف داره فيؤذن يل عليه، فإذا رأيته وقعت له  -النار وأدخلهم اجلنة 

ارفع حممد، وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطه، : ، مث يقول ساجدا، فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين
مث أشفع فيحد يل حـدا، فـأخرج   : فأرفع رأسي، فأثين على ريب بثناء وحتميد يعلمنيه، قال : قال 

حىت ما  -فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم اجلنة : وقد مسعته يقول : قال قتادة  -فأدخلهم اجلنة 
عسـى أن  {: مث تال هذه اآلية : قال . أي وجب عليه اخللود ) . سه القرآنيبقى يف النار إال من حب

  . وهذا املقام احملمود الذي وعده نبيكم صلى اهللا عليه وسلم : قال . } يبعثك ربك مقاما حممودا
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  .. الصورة الثانية 
قـول   جاء عند البخاري أيضاً من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه يف حديث الشفاعة العظمى أيضاً

فأنطلق فآيت حتت العرش، فأقع ساجدا لريب عز وجل، مث يفتح اهللا علي من (النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يا حممد ارفع رأسك، سل تعطه، : حمامده وحسن الثناء عليه شيئا مل يفتحه على أحد قبلي، مث يقال 

مد أدخل من أمتك من يا حم: أميت يا رب، أميت يا رب، فيقال : واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول 
ال حساب عليهم من الباب األمين من أبواب اجلنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من األبواب، 

كما : والذي نفسي بيده، إن ما بني املصراعني من مصاريع اجلنة كما بني مكة ومحري، أو : مث قال 
  ). بني مكة وبصرى

  .. الصورة الثالثة 
رب إِنهن أَضلَلْن كَثريا من الناسِ فَمن تبِعنِي : ( م يوماً قول اللـه ىف إبراهيمقرأ صلى اهللا عليه وسل( 

 يمحر غَفُور كانِي فَإِنصع نمي ونم ه٣٦: ابراهيم) [ فَإِن  [  
)[ ر لَهم فَإِنك أَنت الْعزِيـز الْحكـيم   إِنْ تعذِّبهم فَإِنهم عبادك وإِنْ تغف:( وقرأ قول اللـه ىف عيسى

  ].  ١١٨: املائدة
باجربيل سل حممد ما الـذى  : فبكى صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اللـه إليه جربيل عليه السالم وقال

أميت يا جربيـل،  .. ما يبكيك يا رسول اللـه؟ قال أميت: ، فرتل جربيل وقال-وهو أعلم -يبكيك؟ 
انزل إىل حممد وقل : يبكى على أمته واللـه أعلم، فقال جلربيل: وقال. إىل امللك اجلليل فصعد جربيل

  . رواه مسلم ) له إنا سنرضيك ىف أمتك 
  الصورة الرابعة 

لكل نيب دعوة مستجابة يدعو ا، وأريد أن أختبئ دعويت شـفاعة  (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   .رواه البخاري ) ألميت يف اآلخرة 
  الصورة اخلامسة 

أقـم الصـالة   {: أن رجال أصاب من امرأة قبلة، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه، فأنزل اهللا 
يا رسول اهللا، أيل هذا ؟ : فقال الرجل . } طريف النهار وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب السيئات

  . رواه البخاري ) جلميع أميت كلهم : قال 
  الصورة السادسة 

لوال أن أشق على أميت، أو على الناس ألمرم بالسواك مـع كـل   ( قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  . رواه البخاري ) صالة 

  الصورة السابعة 
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خرج علينا النيب صـلى اهللا  ( روى البخاري يف صحيحه من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قوله 
مير النيب معه الرجل، والنيب معه الرجالن، والنيب  عرضت علي األمم، فجعل: (عليه وسلم يوما فقال 

: معه الرهط، والنيب ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثريا سد األفق، فرجوت أن يكون أميت، فقيـل  
انظر هكذا وهكذا، : انظر، فرأيت سوادا كثريا سد األفق، فقيل يل : هذا موسى وقومه، مث قيل يل 

هؤالء أمتك، ومع هؤالء سبعون ألفا يدخلون اجلنـة بغـري   :  فرأيت سوادا كثريا سد األفق، فقيل
أما حنـن  : فتفرق الناس ومل يبني هلم، فتذاكر أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا ) . حساب

فولدنا يف الشرك، ولكنا آمنا باهللا ورسوله، ولكن هؤالء هم أبناؤنا، فبلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فقام عكاشة بن ) .  يتطريون، وال يسترقون، وال يكتوون، وعلى رم يتوكلونهم الذين ال: (فقال 

سبقك : (أمنهم أنا ؟ فقال : فقام آخر فقال ) . نعم: (أمنهم أنا يا رسول اهللا ؟ قال : حمصن فقال 
  ) . ا عكاشة

  .. الصورة الثامنة 
مث عرج يب حىت ظهـرت  : ه وسلم قال النيب صلى اهللا علي..جاء يف حديث اإلسراء واملعراج الطويل 

: قال النيب صلى اهللا عليه وسـلم  : قال ابن حزم وأنس بن مالك . ملستوى أمسع فيه صريف األقالم 
ما فـرض اهللا  : ففرض اهللا على أميت مخسني صالة، فرجعت بذلك، حىت مررت على موسى، فقال 

إن أمتك ال تطيـق ذلـك،   فارجع إىل ربك، ف: فرض مخسني صالة، قال : لك على أمتك ؟ قلت 
راجع ربك، فإن أمتك ال : وضع شطرها، فقال : فراجعين فوضع شطرها، فرجعت إىل موسى، قلت 

تطيق، فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه، فقال ارجع إىل ربك، فإن أمتـك ال تطيـق ذلـك،    
راجع : هي مخس، وهي مخسون، ال يبدل القول لدي، فرجعت إىل موسى، فقال : فراجعته، فقال 

استحييت من ريب، مث انطلق يب، حىت انتهى يب إىل سدرة املنتهى، وغشيها ألـوان ال  : ربك، فقلت 
  . رواه البخاري .أدري ما هي، مث أدخلت اجلنة، فإذا فيها حبايل اللؤلؤ، وإذا تراا املسك 

  .. الصورة التاسعة 
" .  وحبمده أستغفر اهللا وأتوب إليـه سبحان اهللا"كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر من قول 

" سبحان اهللا وحبمده أستغفر اهللا وأتوب إليـه ؟  "أراك تكثر من قول ! يا رسول اهللا : قالت فقلت 
سـبحان اهللا وحبمـده   : فإذا رأيتها أكثرت من قول . خربين ريب أين سأرى عالمة يف أميت "فقال 

ورأيت الناس يدخلون يف . فتح مكة . نصر اهللا والفتح  إذا جاء. فقد رأيتها . أستغفر اهللا وأتوب إليه 
  . رواه مسلم " . فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دين اهللا أفواجا 

  .. الصورة العاشرة 
من قتل يف سبيل اهللا ! يا رسول اهللا : ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قالوا ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مـن قتـل يف   : قال ! فمن هم ؟ يا رسول اهللا : ن شهداء أميت إذا لقليل، قالوا إ: قال . فهو شهيد 
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ومن . ومن مات يف الطاعون فهو شهيد . ومن مات يف سبيل اهللا فهو شهيد . سبيل اهللا فهو شهيد 
والغريق : أشهد على أبيك، يف هذا احلديث ؛ أنه قال : قال ابن مقسم . مات يف البطن فهو شهيد 

ومن غرق : أشهد على أخيك أنه زاد يف هذا احلديث : قال عبيداهللا بن مقسم :  رواية ويف. شهيد 
  . رواه مسلم ) والغرق شهيد : زاد فيه : ويف رواية . فهو شهيد 

  .. الصورة احلادية عشرة 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم، عرف ذلك يف وجهه، وأقبل وأدبر ( 
إين خشيت أن يكـون  : "فقال . فسألته : قالت عائشة . إذا مطرت، سر به، وذهب عنه ذلك ف. 

  . رواه مسلم " . ) رمحه"ويقول، إذا رأى املطر " . عذابا سلطا على أميت
  .. الصورة الثانية عشرة 

لعشـاء  مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لصالة ا: ( عن عبداهللا بن عمر ؛ قال 
. فال ندري أشيء شغله يف أهله أو غري ذلـك  . فخرج إلينا حني ذهب ثلث الليل أو بعده . اآلخرة 

ولوال أن يثقل على أميت لصليت . فقال حني خرج إنكم لتنتظرون صالة ما ينتظرها أهل دين غريكم 
  رواه مسلم ) م هذه الساعة مث أمر املؤذن فأقام الصالة وصلى 

  .. عشرة  الصورة الثالثة
حىت إذا مر مبسجد بين معاوية، دخل . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية ( 

فقال صلى اهللا عليه وسـلم  . مث انصرف إلينا . ودعا ربه طويال . وصلينا معه . فركع فيه ركعتني 
. لك أميت بالسنة فأعطانيهـا  سألت ريب أن ال يه. فأعطاين ثنتني ومنعين واحدة . سألت ريب ثالثا "

: ويف رواية " . وسألته أن ال جيعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وسألته أن ال يهلك أميت بالغرق فأعطانيها 
رواه ) . فمر مبسجد بين معاوية. أنه أقبل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طائفة من أصحابه 

  . مسلم 
  .. الصورة الرابع عشرة 

إن اهللا : فقال . قال فأتاه جربيل عليه السالم . ى اهللا عليه وسلم كان عند أضاة بين غفار أن النيب صل
" وإن أميت ال تطيق ذلك. أسأل اهللا معافاته ومغفرته "فقال . يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف 

أسأل اهللا معافاتـه  "فقال . إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفني : فقال . مث أتاه الثانية . 
إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن علـى  : مث جاءه الثالثة فقال" . وإن أميت ال تطيق ذلك. ومغفرته 

: مث جاءه الرابعة فقال " . وإن أميت ال تطيق ذلك. أسأل اهللا معافاته ومغفرته "فقال . ثالثة أحرف 
رواه .فأميا حرف قرءوا عليه، فقد أصـابوا   .إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف 

  حممد السمان . مسلم 
  خطيب جامع اجلهيمي بالرياض
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  هدى اإلسالم/ املصدر 
==============  

  حب نبيك كهؤالء
  

  ........... من أجل أن يعلم املسلمون مكانة نبيهم صلى اهللا عليه وسلم 
  ..........ا الرسول العظيم ومن أجل أن يعلم املسلمون كيف يكون احلب احلقيقي هلذ

  ...... كانت هذه املواقف
أبو بكر رضي اهللا عنه واليك هذ املشاعر اليت يصيغها قلب سيدنا أبو بكر يف كلمات تقرأ، يقـول  

عطشان جدا، فجئت مبذقة لنب فناولتها للرسول [ كنا يف اهلجرة وأنا عطش عطش : سيدنا أبو بكر
فشرب النيب صـلى اهللا عليـه   : ب يا رسول اهللا، يقول أبو بكراشر:صلى اهللا عليه وسلم، وقلت له

  !!وسلم حىت ارتويت
هل ذقت مجال هذا .. فالكلمة صحيحة ومقصودة، فهكذا قاهلا أبو بكر الصديق !! ال تكذّب عينيك

حب .. ؟واليك هذه وال تتعجب، انه احلب!أين حنن من هذا احلب..!!احلب؟انه حب من نوع خاص
  ..لنفسالنيب أكثر من ا

، وكان اسالمه متأخرا جدا وكان قـد عمـي،   ]أبو سيدنا أبر بكر[ يوم فتح مكة أسلم أبو قحافة 
فأخذه سيدنا أبو بكر وذهب به اىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليعلن اسالمه ويبايع النيب صلى اهللا عليه 

  وسلم 
  

: فقال أبو بكر' بيته، فذهبنا حنن اليهيا أبا بكر هال تركت الشيخ يف ' فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
: فبكى سيدنا أبو بكر الصديق، فقالوا له.. وأسلم ابو قحافة.. ألنت أحق أن يؤتى اليك يا رسول اهللا

ألين : ؟قـال ..ماذا قال أبو بكر.. هذا يوم فرحة، فأبوك أسلم وجنا من النار فما الذي يبكيك؟ختيل
  أيب ولكن أبو طالب، ألن ذلك كان سيسعد النيب أكثر كنت أحب أن الذي بايع النيب اآلن ليس

  سبحان اهللا ، فرحته لفرح النيب أكرب من فرحته ألبيه أين حنن من هذا؟ 
: عمر رضي اهللا عنه كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو آخذ بيد عمر بن اخلطاب، فقال

: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واهللا ألنت يا رسول اهللا أحب إيل من كل شيء إال من نفسي
. فأنت اآلن واهللا أحب إيل من نفسي: فقال عمر. 'ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من نفسه'

  .اآلن يا عمر ': فقال رسول اهللا
اا واهللا أحاسيس حتتاج لقلب حيب النيب صلى اهللا عليـه  .. لن يشعر ذه الكلمات من يقرأها فقط

  غضة طرية .. كما هي وسلم ليتلقاها
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ثوبان رضي اهللا عنه غاب النيب صلى اهللا عليه وسلم طوال اليوم عن سيدنا ثوبان خادمه وحينما جاء 
' اهذا يبكيـك ؟  ' : أوحشتين يا رسول اهللا وبكى، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال له ثوبان

ومكاين فذكرت الوحشة فرتل قول اهللا  ال يا رسول اهللا ولكن تذكرت مكانك يف اجلنة: قال ثوبان
الشـهداء  ومن يطعِ اللّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللّه علَيهِم من النبِيني والصديقني و{تعاىل 

  سورة النساء ] ٦٩[} والصالحني وحسن أُولَئك رفيقًا
عنه سواد بن عزية يوم غزوة أحد واقف يف وسط اجليش فقال النيب صلى اهللا عليـه   سواد رضي اهللا
فينظر النيب فريى سوادا مل ينضبط فقال النيب صـلى اهللا عليـه   . 'استقيموا.. استوو' :وسلم للجيش

نعم يا رسول اهللا ووقف ولكنه مل ينضبط، فجاء النيب صلى اهللا : فقال سواد' استو يا سواد' : وسلم
أوجعتين يا رسول اهللا، : ، فقال سواد'استو يا سواد ' : ليه وسلم بسواكه ونغز سوادا يف بطنه قالع

فانكب سـواد  . 'اقتص يا سواد' :فكشف النيب عن بطنه الشريفة وقال!وقد بعثك اهللا باحلق فأقدين
شهادة فأحببت  يا رسول اهللا أظن أن هذا اليوم يوم: هذا ما أردت وقال: يقول.على بطن النيب يقبلها

  ما رأيك يف هذا احلب؟ .أن يكون آخر العهد بك أن متس جلدي جلدك
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب يف مسجده قبل أن يقـام  .... وأخريا ال تكن أقل من اجلذع 

فيقف النيب صلى اهللا عليه وسلم ميسك اجلذع، فلما .. املنرب جبوار جذع الشجرة حىت يراه الصحابة
فسمعنا للجذع أنينا لفراق النيب صلى اهللا عليـه وسـلم،   'له املنرب ترك اجلذع وذهب إىل املنرب بنوا 

فوجدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم يرتل عن املنرب ويعود للجذع وميسح عليه ويقول له النيب صلى اهللا 
  اإلسالم فسكن اجلذع مفكرة . 'أال ترضى أن تدفن هاهنا وتكون معي يف اجلنة؟' :عليه وسلم

  كيف حنب النيب بطريقة صحيحة؟ 
إذا كانت األمة اإلسالمية قد انتفضت يف كل أحناء األرض لترد على حماوالت اإلساءة الدنيئة لرسولنا 

فإن هذا الغضب والرفض بكل أشكاهلما املقبولة واملرفوضة فتح البـاب  .. الكرمي بالرسوم الساخرة
  ب النيب بطريقة صحيحة؟ كيف حن: للتساؤل املهم يف هذه املرحلة

شرحه للطريقة الصحيحة الـيت  " على خطى احلبيب"الداعية عمرو خالد يواصل يف هذه احللقة من 
  .جيب أن حنب ا النيب ونفتديه

هل تضحي بنفسك للذود عن رسول اهللا؟ هل متوت يف سبيله؟ هل تقلد طلحـة  : يقول عمرو خالد
  .حنرى دون حنرك يا رسول اهللا :بن عبيد اهللا يوم غزوة أحد وهو يقول له

أي تقطع رقبيت وال ميسوك بشر، وفعال تشل يده بفعل سهم اخترقها، بينما كان يصد هذا السـهم  
  .الذي استهدف رسول اهللا

حدث هذا لطلحة بينما حنن جنلس لنتفرج يف الغرف املكيفة على ما يدبر للنيل من نبينا الكرمي هكذا 
  .أحبه طلحة، وهكذا أنت حتبه
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يرشدك إىل هـذه  " النيب صلى اهللا عليه وسلم.. أتريد أن تعرف الطريقة اليت جيب أن حتب ا النيب؟
ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهلـه  : "الطريقة من خالل حديثه الشريف

  ".وولده والناس أمجعني
  .شرط اإلميان أن يكون النيب أحب إنسان لك يف الدنيا

الذي عرف خبشونته وهو ميشي مع النيب احلنـون ومعهمـا   " رضي اهللا عنه"ن اخلطاب ختيل عمر ب
جمموعة من الصحابة، فإذا النيب ميد يده الكرمية ليمسك بيد عمر، فيشعر بعاطفـة الـنيب وحنانـه،    

  .واهللا إين أحبك يا رسول اهللا: ويتحرك مجوده، ويصيح
نعم : أكثر من أهلك يا عمر؟ قال: قال. ا رسول اهللانعم ي: أكثر من ولدك يا عمر؟ قال: فيسأله النيب

، % ٩٩ليس مقبوال أن حتب النيب . أكثر من نفسك: يا رسول اهللا، األهل واملال والولد، فقال النيب
  %.١٠٠البد أن يكون حبك له 

 –يروي ذلك عبد اهللا بن عمـر   –وعندما مسع عمر بن اخلطاب رد النيب عليه، انتحى بنفسه جانبا 
واهللا ألنت أحب إيل من نفسي يا رسول اهللا، : يفكر بإمعان، مث رجع وهو يصيح بأعلى صوته وراح

اآلن يا عمر اآلن يا عمر، أي اآلن اكتمل إميانك يـا  : فنظر إليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقال
  .عمر

  ال يفيد.. االتباع دون حب
مة يف ضياعها احلـايل، والنـاس يف   البد أن يكون حبك لرسول اهللا هو أغلى حب يف حياتك، فاآل

ضياعهم، ال حل هلا وهلم إال باتباع النيب صلى اهللا عليه وسلم إصالح حال األمة يتوقف على اتباع 
وأنت لن تسري على خطى احلبيب، إال إذا كان احلب .. النيب واالتباع لن يأيت قسرا، إمنا يأيت باحلب

ة ليس بإمكان العقل أو الفكـر أو اإلرادة تفجريهـا،   ميأل قلبك، فاحلب يفجر يف النفس أشياء كثري
احلب خيرج من النفس االستعداد للتضحية والفداء والبذل، احلب خيرج معاين حتتاجها األمة اليـوم،  

  .لن نتقدم خطوة. ولو قلنا إننا سنتبع رسول اهللا دون حب
اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم،    خطوة البداية هي املفتاح إلجناز مسرية األمة، هذا ما ركز عليه رسول

احلب يلني احلديد وحييي الشيء امليـت،  ! واحلب هو الذي حيول املر إىل حالوة، والتراب إىل ذهب
  .احلب هو الذي جعل أم عمارة وعلي وعمارة يضحون بأنفسهم من أجل النيب صلى اهللا عليه وسلم

اهللا للتفاوض معه، فلم يستطع عروة قريش أرسلت عروة بن مسعود يوم احلديبية سفريا هلا إىل رسول 
واهللا لقد دخلت على كسرى يف ملكه ودخلت : " أن خيفي انبهاره بأصحاب النيب فعاد ليقول لقومه

على قيصر ملك الروم يف ملكه، ودخلت على النجاشي يف ملكه، فما رأيت أحدا حيب أحـدا، وال  
  ".كحب أصحاب حممد حممدا. أحدا يعظم أحدا
  اب؟ماذا أصاب الشب
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ختيل خبيب بن عدي حني أسره أبو سفيان وعلقته قريش يف مكان جبوار مكة يف منطقـة التنعـيم،   
ماذا يا خبيب أنت ميت ميت، : وكانوا يستعدون لقتله، وقبل اإلعدام يتوجه إليه أبو سفيان ويقول له

  :فريد خبيب.. أحتب أن يكون حممد مكانك اآلن وأنت يف أهلك منعما؟: فأصدقين القول
كان ردا صادقا من رجل سينفذ فيه حكم .. واهللا ما أحب أن يكون رسول اهللا يف بيته متسسه شوكة

  .اإلعدام، هذا هو احلب
يهجم عليها ابن قمأة ويضرا بالسيف على كتفها، لكـي  . ختيل امرأة مثل أم عمارة يوم غزوة أحد

متلك سالحا وامرأة ضعيفة، حياورها تفسح أمامه مكانا لكي يقتل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهي ال 
فيعصف به الغضب، ويضرا على كتفها بسيفه حىت يتفتت . مينة ويسرة وهي مصممة على اعتراضه

عظمها ويتساقط على األرض نازفا دمها مثل النافورة، وتسقط على األرض فيجيء ابنها لينقـذها،  
من يطيـق مـا   : يقلب كفيه وهو يقول هلادعين أحلق برسول اهللا ألنقذه، ويراها النيب و: فتقول له

أنا أطيقه وأطيقه وأحتمل، ولكن أسـألك  : تطيقينه يا أم عمارة؟ فترد عليه بلسان احملب ودمها يرتف
أسألك مرافقتك يف اجلنة، فينظر إليها النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويقـول  : شيئا واحدا يا رسول اهللا

اللهم ارض عن أهل هذا البيت : نة، ويرفع يديه ويقوللست وحدك، أنت وأهلك رفقائي يف اجل: هلا
  .واجعلهم رفقائي يف اجلنة

أكرب مصيبة أصابت العامل اإلسالمي يف هذا الزمان، وأصيب ا شبابنا وبناتنا هي الفتـور يف حـب   
وبلو توث " ماساجات"رسول اله، ألن قلوم ضمت أحبابا آخرين غريه، قبلوا أن يعصوا اهللا ويبعثوا 

أنا عايز أحب واحدة مجيلة وموش مهم حب رسول اهللا، عايز أحب : وكل شاب يقول... و..و...
  .الفلوس أو الشهرة

  ترى هل تنوي أن يتحرك احلب يف قلبك؟
نريد أن نشعل احلب يف صدورنا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعينك على هذا احلب أشياء كثرية 

ويعينك على حمبته اقتناعك أنك .. دراسة السرية حمبة رسول اهللاأن تدرس سريته، فأهم أهداف : أوهلا
أنت لن ختطو خطوة يوم القيامة إال ستجد رسول اهللا صلى اهللا . يف حاجة إليه يف اآلخرة يوم القيامة

  .عليه وسلم أمامك
  الوحيد الذي يشفع لنا

فيه هو الشفاعة، يوم القيامة ختيل أننا يوم البعث وقد خرجنا من قبورنا، أول شيء سنحتاج إىل النيب 
مىت يـتم  : سنقف طويال واحلر شديد، والشمس تقترب من الرؤوس والناس مرهقة وجمهدة تتساءل

  حسابنا؟
  من يشفع لنا؟: وتبدأ البشرية تفكر
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لست : اذهبوا إىل نوح، فيذهبون إىل نوح فيقول. لست هلا لست هلا: فيهرولون إىل أدم، فيقول هلم
لست هلا أذهبوا إىل عيسـى فيقـول   : بوا إىل إبراهيم، يذهبون إىل إبراهيم فيقولهلا لست هلا، اذه

  .لست هلا لست هلا اذهبوا إىل حممد: عيسى
أراد اهللا تعاىل للبشرية أن تلف كل هذه اللفة ليزداد مقام حممد علوا وعظمـة يف قلـوب النـاس،    

 –من اليأس الشديد، يذهبون إليـه   فيذهبون إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم بعد أن وصلوا إىل حالة
كفار ومسلمون، عرب وأعاجم، من كل زمان ومكان، ويلتفون حول رسول  –وهو رمحة للعاملني 

اشفع لنا عند ربك يا حممد قبل أن يبدأ احلساب، فيقول : اهللا، ختيل املوقف املهيب وهم يطلبون منه
  .أنا هلا أنا هلا: هلم

بشرية، وعيوم متعلقة به، فيسجد احلبيب حتت عـرش الـرمحن   ويراه اخللق وهو خيترق صفوف ال
أمحد اهللا مبحامد مل حيمده ا إنسان من قبل، وأثىن عليه ثناء مل يثن عليه به إنسـان  : وحيمد اهللا قائال

يا حممد ارفع رأسك وسل تعطي واشفع تشفع، فيقـول احلبيـب   : من قبل، فيقول اهللا تبارك وتعاىل
يا رب اشفع يف أن يبدأ احلساب، فيبدأ احلساب كرامة لرسول اهللا صـلى اهللا  : صلى اهللا عليه وسلم

  .عليه وسلم
  لقاء النيب يوم البعث

بدأ احلساب لكن العطش شديد والشمس قريبة من الرؤوس، وتفاجأ بشيء عظيم، تفاجأ بأن منـرب  
ن العسل، من الرسول الكرمي منصوب عند احلوض، واحلوض أبيض، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى م

شرب منه شربه ال يعطش بعدها أبدا، احلوض فيه أكواب بعدد جنوم السماء والنيب يقف على منربه 
فتهرول إليه وأنت ترى . أميت أميت، تعاىل لتشربني: ليتعرف على أمته من أثر الوضوء، فينادي عليهم

  .وسلم وتبكي من الفرحةابتسامته، وجهه ينطق بالفرح بك، فترمتي يف حضن النيب صلى اهللا عليه 
ال حىت أسقيك من يدي، ويضع يده : هذه أول مرة ترى فيها رسول اهللا، وتتجه لتشرب، فيقول لك

يا رب : الكرمية يف املاء، فتشرب أنت من يده شربه ال تظمأ بعدها أبدا، مث يشفع لك عند اهللا ويقول
ال تفضحه أمام أبيه وأمـه وزوجـه   فالن ساحمه يا رب، يا رب فالن كان حيبين فاغفر له واستره و

  .وأبنائه
  ترى هل بدأ احلب يتحرك يف قلبك لرسول اهللا؟ كم مليون رجل يف تاريخ البشرية امسه حممد؟

لكن كم من بينهم من كلن يشعر باحلب لرسول اهللا؟ هل تتخيل فرحة النيب بلقاء الذين تسموا بامسه 
مة عند احلوض، وستلتقيه عند الصراط، أينما ذهبت يوم الكرمي يوم القيامة؟ أنت لقيت النيب يوم القيا

القيامة سوف تلتقي رسول اهللا، وعند الصراط ستجد رسول اهللا واقفا يدعو لك وأنت تعربه رافعـا  
يا رب سلم، يا رب سلم حممدا، يا رب سلم هدى، يا رب سلم أمحدا، أفال ميتلئ قلبك : يده الكرمية
  باحلب له؟
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  أول من يدخل اجلنة
ذا عربت الصراط تتجه إىل الناحية األخرى حيث باب اجلنة، وستجد الرسول يف انتظارك عند باب وإ

اجلنة، باب اجلنة ال يزال مغلقا، نذهب لألنبياء مرة أخرى واحدا تلو األخر، فيقولون لسـت هلـا،   
  .لست هلا، حىت نصل إىل سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم فيقول أنا هلا أنا هلا

باب اجلنة ويأخذك من يدك لدخوهلا، يطرق باب اجلنة فيكون أول البشر الذين يطرقـون   يفتح لك
أمرين : حممد بن عبد اهللا فإذا بامللك من الداخل يقول: من؟ فريد عليه: باب اجلنة، فينادي خازن اجلنة

  .اهللا أال أفتح إال لك يا رسول اهللا
  . عليه وسلمويفتح باب اجلنة، وتدخل البشرية خلف حممد صلى اهللا

فأنت إذا مشيت علـى خطـاه،   . على السرية النبوية املعطرة" على خطى احلبيب"هلذا أطلقت اسم 
أنت حباجة إىل رسول اهللا، ألنك ستذهب إليه ليشفع ألحبائك الذين دخلوا النـار،  .. ستدخل اجلنة

ىل حممد صلى فأنت ذنوبك كثرية وستستحي أن تطلب من اهللا سبحانه أن يغفر ألهلك، وستذهب إ
  .اهللا عليه وسلم لكي يشفع هلم عند اهللا

فأدخل الناس اجلنة مث أذهب حتت عرش الرمحن فأسجد وأدعو اهللا : يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
أمىت أمىت، فيقول اهللا تبارك وتعاىل اذهب يا حممد فاخرج من أمتك من النار وحيد يل : سبحانه أقول

ار وأدخلهم اجلنة، ويذهب إليه قوم آخرون من املسلمني طلبا للشفاعة حدا، فأذهب فأخرجهم من الن
يا حممد اذهب فاخرج من : اهللا سبحانه: فيتجه صلى اهللا عليه وسلم ليسجد حتت عرش الرمحن فيقول

  .أمتك من النار، وحيد يل حدا، فأذهب وأخرجهم
أميت أميت هو حممد صلى اهللا عليه نفسي نفسي، والوحيد الذي يقول : كل األنبياء يوم القيامة يقولون

  وسلم 
  .فيذهب ليخرجهم من النار

  .يعينك على حب النيب أنك تدرس سريته، وترى حب اآلخرين له، فيتعلق قلبك به
  ٢٠٠٦مارس  ٧-١عصام غازي مع األستاذ عمرو خالد لة كل الناس بتاريخ / حوار أجراه أ 

=============  
  كان خلقه القرآن

   مسية رمضان
وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء  

  ).البقرة)  (٣٠(وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال إين أعلم ما ال تعلمون 
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وكان يف علم اهللا خلق حممد صلى اهللا عليه وسلم واألنبياء والرسل، يصلحون وال يفسدون، حيقنون 
أولئك الـذين  .   يسفكوا، من أطاعهم فقد فاز، ومن عصاهم فقد خسر خسراناً مبيناًالدماء وال

  ).٩٠:األنعام(هدى اهللا فبهداهم اقتده  
من يطع الرسـول فقـد أطـاع اهللا     :  وقرن اهللا طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم بطاعته سبحانه

  ).٨٠:النساء(
 األمي صلى اهللا عليه وسلم، وعلمه من العلم ما مل يكـن  فقد توج سبحانه بعثة األنبياء خبامتهم النيب

  .يعلم وتعلمنا منه صلى اهللا عليه وسلم ما مل نكن نعلم
   ١١٣وأنزل اهللا عليك الكتاب واحلكمة وعلمك ما مل تكن تعلم وكان فضل اهللا عليك عظيمـا    
  ).النساء(
علمكم الكتاب واحلكمة ويعلمكم ما كما أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم وي 

  ).البقرة(   ١٥١مل تكونوا تعلمون  
:  وقد أدى صلى اهللا عليه وسلم األمانة وبلغ الرسالة وفاز برضا الرمحن، وأثىن عليه سـبحانه قـائالً  

  ).القلم)  (٤(خلق عظيم " وإنك لعلى
  ).الكوثر)  (١(إنا أعطيناك الكوثر :  وأكرمه جل جالله

لى اهللا عليه وسلم قرآناً ميشي على األرض، مطبقاً لكتاب اهللا كنموذج بشري مثـايل،  كان النيب ص
لقـد كـان لكـم يف رسـول اهللا أسـوة حسـنة        :  وأمرنا اهللا باتباع خطواته إن أردنا الفالح

  ).٢١:األحزاب(
ه، كان صلى اهللا عليه وسلم يستمع إىل اآليات فتمأل عليه كيانه وتصبح هوى فؤاده، ومبعث سرور

قل يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعـا   :  فعندما أوحى اهللا إليه.. وقرة عينه، فيبادر إىل تنفيذها
  ).٢٨:سبأ(،  وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا  )١٥٨:األعراف(

ه كانت حركته صلى اهللا عليه وسلم طاعة ألمر اهللا، فقد أعلنها جهرة، حيث ثبت يف الصحيحني قول
، وكان فعلـه يف  "وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة: "صلى اهللا عليه وسلم
  .الواقع مطابقاً لقوله

  .فكانت دعوته للجميع رجاالً ونساء وأطفاالً وألهل مكة وللفرس والروم وكل أحناء الدنيا
 حشودهم، فلم تكن تأخذه وكان صلى اهللا عليه وسلم يرسلُ الرسائل للملوك ومل خيش سطوم وال

  .يف طاعة اهللا لومة الئم
فقد أرسل إىل قيصر ملك الروم، وكسرى ملك الفرس، والنجاشي ملك احلبشة، واملقوقس عظـيم  

  .مصر، وملكي عمان، وملكي اليمامة، وملك البحرين، وملك ختوم الشام
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كل شـيء  " على اهللا وهو علىقل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إال :  أوحى اهللا تعاىل إليه
  ).سبأ(   ٤٧شهيد  

فكان صلى اهللا عليه وسلم جيسد قول اهللا عملياً، فلم يقبل الصدقة، وكان له خمس الغنائم ولكنـه  
  .مردود على املسلمني، وكان يعطي عطاء من ال خيشى الفقر

  .وكان يؤلف القلوب ببذل املال بسخاء مل يعهده العرب، وهم من عرِف بالكرم
  .مات صلى اهللا عليه وسلم ومل يترك شيئاً من حطام الدنيا، وكان ميكنه أن ميلك الدنيا وما فيها

  .كان جهاده هللا ودعوته هللا وصربه هللا وماله هللا
  ).األنعام(   ١٦٢قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني   

  رأفة ورمحة للعاملني
  ).األنبياء(   ١٠٧سلناك إال رمحة للعاملني  وما أر:  وأوحى إليه قوله تعاىل

فلعلك باخع :  كان صلى اهللا عليه وسلم يتمىن هداية قومه مجيعاً، حىت إن رب العزة أشفق عليه فقال
  ).الكهف(   ٦آثارهم إن مل يؤمنوا ذا احلديث أسفا  " نفسك على

ارة وأدموا قدمي سيد املرسلني وعندما ذهب صلى اهللا عليه وسلم إىل الطائف وقذفه الصبيان باحلج
" إن أمرتين أطبقـت علـيهم األخشـبني   : "نزل ملك اجلبال بإذن ملك السموات واألرض وقال له

  ".لعل اهللا يأيت منهم مبن يوحد اهللا: "فتدفقت الرمحة اليت أسبغها اهللا عليه، على لسانه الطاهر قائالً
اللـهم  : "، خوفاً عليهم من غضب اهللا، فقالويف غزوة أحد عندما أدمى قومه رأسه فبادر يدعو هلم

  "..اهد قومي فإم ال يعلمون
وأخرجه أهله من مكة وهي أحب أرض اهللا إىل قلبه، وحاربوه صلى اهللا عليه وسلم يف ثالث غزوات 

، وقتلوا من أصحابه من قتلوا، غري من قتل وعذِّب مبكة قبل اهلجـرة،  "بدر وأحد واخلندق"متتالية 
هللا عليه وسلم القرآن خري تطبيق وظل قول اهللا معه أينما ذهب، وأينما سار، حترك بـه  فطبق صلى ا

اذهبوا فـأنتم  : "وعمل مبقتضاه، فعفا عنهم مجيعاً بعد فتح مكة، وقد أصبح هو السيد واآلمر، قائالً
  ).١٠٧:األنبياء(   ١٠٧وما أرسلناك إال رمحة للعاملني  ":  الطلقاء

  خفض اجلناح
لقد جـاءكم  :  فه القصاص واالنتقام، ولكن العفو ووالرمحة، فأثىن عليه سبحانه يقولهفلم يكن هد

، هذا )النحل(   ١٢٨رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رءوف رحيم  
للعاملني، أما املؤمنون فقد شبهه سبحانه بالطائر الذي خيفض جناحه هلم حناناً ورمحة ورعاية ألغلى 

  .ا عندهم
  ).احلجر(   ٨٨واخفض جناحك للمؤمنني   
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لقد كان صلى اهللا عليه وسلم حقاً الشق احلركي العملي التطبيقي النموذجي : القانت العابد املستغفر
الناجح لكتاب اهللا العظيم، وقد أمره اهللا سبحانه ملك السموات واألرض يف كتابه العظـيم اخلالـد   

  ).اإلسراء(   ٨١اطل إن الباطل كان زهوقا  وقل جاء احلق وزهق الب:  بقوله
  .وشرفه سبحانه دم أصنام الكعبة

   ٧٩أن يبعثـك ربـك مقامـا حممـودا      " ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسـى :  وأمره سبحانه
، فكان تطبيقه العملي ألمر الرمحن قيام بالليل، فكان يقومه حىت تتورم قدماه فتشفق عليـه  )اإلسراء(

؟ فيقول هلا صلى اهللا عليه "أمل يغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر: "شة، سائلة إياهالسيدة عائ
بل اهللا فاعبد وكن من الشاكرين  :  ؟، أي طائعاً منفذاً لقوله سبحانه"أفال أكون عبداً شكوراً: "وسلم

  ).املزمل)  (٢(قم الليل إال قليال :  ولقوله تعاىل). الزمر(   ٦٦
النساء(   ١٠٦واستغفر اهللا إن اهللا كان غفورا رحيما  :  ي إليه قول اهللاوعندما أُوح.(  

كان يعد له صلى اهللا عليه وسلم يف اجللسة الواحدة مائة استغفار، وكان صلى اهللا عليه وسلم يدعو 
  :، ونصه"سيد االستغفار"بأدعية االستغفار، ومن كثرا أُطلق على أحدها 

أعوذ بك ..  أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتاللهم أنت ريب ال إله إال"
وأبوء بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت.. من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي."  

وحيثنا صلى اهللا عليه وسلم على االستغفار ويرغبنا فيه ويبني أنه املخرج والرزق، وسبب الرضا مـن  
  .حانهصاحب األمر سب

  ).٦٧:املائدة(واهللا يعصمك من الناس  :  قال سبحانه
ووعـده  ). ٣٦:الزمر(أليس اهللا بكاف عبده  :  وأغدق عليه بنعمائه وأحاطه برعايته سبحانه وتعاىل

  ).احلجر(   ٩٥إنا كفيناك املستهزئني  :  قائالً
واملشركون من حولـه  فتحرر بذلك صلى اهللا عليه وسلم من اخلوف على نفسه حىت وهو يف الغار، 

كان يهون على صاحبه الصديق أيب بكر ويبعث يف نفسه الطمأنينة، حيث قال له بـيقني املطمـئن   
  ).٤٠:التوبة(ال حتزن إن اهللا معنا  :  الواثق باهللا

من يعصمك مـين يـا   : "وذات مرة كان صلى اهللا عليه وسلم نائماً فرفع أحدهم عليه السيف قائالً
  .فوقع السيف من يد األعرايب" اهللا: "يعاً قائالً بثقة ويقني؟ فكان رده سر"حممد

وحترر صلى اهللا عليه وسلم من اخلوف على أوالده فهاجر وتركهم يف معية اهللا، وقد ترك علي بن أيب 
  .طالب يف فراشه وهو مطمئن، وطلق ابنا عمه أيب هلب ابنتيه االثنتني فلم يهتز ومل يضعف

من اخلوف من عدم وجود مسكن يأويه إليه حيث هاجر وترك مسـكنه  وحترر صلى اهللا عليه وسلم 
  .فأبدله اهللا مبسكن جبوار ثاين احلرمني
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وكان صلى اهللا عليه وسلم ينفذ اآليات ويستوعبها ويعلمها الكبار والصغار، فقد روى عنـه ابـن   
  :عباس قوله معلماً إياه وهو صيب، كيف حيفظه اهللا حبفظه هو لربه

  "...ظك، احفظ اهللا جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللاحفظ اهللا حيف"
  حب اهللا والدعوة إليه

  ).١٦٥:البقرة(والذين آمنوا أشد حبا هللا  :  وقال رب العزة
فكان صلى اهللا عليه وسلم حيبه حباً ملك عليه وجدانه، وكان حريصاً على أن يدعو كافة الناس إليه 

وال حيزنك الـذين  :  يحبه اجلميع، وقد جتلى مدى حب رسول اهللا لربه يف قوله تعاىلويعرفهم به ل
  ).١٧٦:آل عمران(يسارعون يف الكفر إم لن يضروا اهللا شيئا  

وكانت الدعوة إىل دين اهللا هلا االهتمام األول واألكرب يف حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فعندما 
اهللا قبل بنائه لبيته، وقبل اهلجرة عندما عرضوا عليه املال واجلاه على أن دخل املدينة كان بناؤه لبيت 

واهللا يا عم لو وضعوا الشـمس يف ميـيين   : "يترك دعوته كانت عباراته وكلماته املضيئة الثابتة بقوله
  ".والقمر يف يساري على أن أترك هذا األمر ما تركته حىت يظهره اهللا أو أهلك دونه

نه فأحبه اهللا ووضع له احملبة يف األرض حىت إنه يروى أن احلجر والشجر كان يلقي أحب اهللا بكل كيا
على رسول اهللا السالم، وكان السحاب يتسابق ليظله، وكل من آمن به كان يفديه بروحه، وكـان  

  :صلى اهللا عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم وانطبق عليهم قول املنعم صاحب الفضل واملنن
  ).٦:األحزاب(باملؤمنني من أنفسهم   "النيب أوىل 

فهذه صحابية مات عنها الولد واألب واألخ يف غزوة أحد، وكلما علمت مبوت أحد منهم تسـأل  
  .عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعندما علمت أنه خبري كان لساا يلهج حبمد اهللا وشكره

  لقاء اهللا
وجعلـت  : ".. هللا هو أسعد أوقاته فريوى عنه القولويزداد حب الرسول هللا تعاىل حىت يصبح لقاء ا

أرحنا ا : "وكان لقاء اهللا هو مصدر راحته وسكينة فؤاده فريوى عنه قوله لبالل" قرة عيين يف الصالة
  ".يا بالل

وكان صلى اهللا عليه وسلم يدعو اهللا بأدعية يظهر حمتواها مدى حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اللهم أسلمت نفسي : "انت أقواله وأفعاله تشهد له بذلك، ويروى من هذه األقوال قولههللا تعاىل، فك

  ".إليك
هذه مقتطفات بسيطة تظهر حترك الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالقرآن، وهكذا عرفناه وكان قدوة 

  :ألتباعه وهم مطمئنون فقد قال عنه ربه
  ).الشورى(   ٥٢صراط مستقيم  " وإنك لتهدي إىل 

  .الكثري والكثري: لمنا منه صلى اهللا عليه وسلموتع
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  فممن تعلمنا الوضوء؟
  ومن علمنا الصالة؟
  ومن علمنا القرآن؟
  ومن علمنا الدعاء؟
  ومن علمنا السالم؟

  ومن علمنا أن نتحاب يف اهللا؟
  ومن عرفنا باهللا احلق؟

  ومن علمنا اجلهاد احلق؟
  ومن علمنا الصرب؟

  ومن دلنا على السعادة؟
  ا على أبواب اجلنة؟ومن دلن

  ومن سيشفع لنا؟
  ومن سنلقاه على احلوض؟

  من غريه بأيب هو وأمي صلى اهللا عليه وسلم؟
===================  

  ؟هل احلرية معبر للعدوان على رسول اهللا
  

  :هـ٣٠/١٢/١٤٢٦نشرت جريدة عكاظ يف 
  ؟هل احلرية معبر للعدوان على رسول اهللا

  عائض الردادي. د
فكم من دم أريق عدواناً حتـت شـعار   ، يف زماننا) العدوان(كلمة أصبحت تساوي كلمة ) احلرية(

فاحلرية ، وكم من مقدسات دنست حتت شعار احلرية، وكم من وطن احتل حتت شعار احلرية، احلرية
  .أصبحت معرب العدوان على األديان واألوطان واألعراض

تداس ، ة فهي الرق اجلديد ألحرار الشعوب واألوطانولكنها صارت هي العبودي، احلرية ضد العبودية
، ووصل ا احلال أن ان قداسة األنبياء بامسها، ويعتدى على املقدسات بامسها، الكرامات حبوافرها

ووصل األمر باملعتدين باسم احلرية أن يبثوا كرههم وحقدهم على ، وأن ان الكتب املقدسة بامسها
وإذا ما استمر العامل ، وإن رد عليهم مدافع وصموه بعدو احلرية، حلريةاآلخرين عرب هذا اجلسر من ا

ما مل ميسـك العقـالء بأيـدي    ، يف هذا االستهتار مبعتقدات اآلخرين فسوف يشتعل ناراً بعد حني
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ولن تكبل القوى املهيمنـة  ، وبوسائل إعالمهم اهلادرة بالشر، وبأقالمهم الصدئة، احلاقدين الكارهني
  .ألغالل عن الدفاع عن عقائدهاالشعوب با

صورة تأملـت  ) ٢٥(عندما شاهدت الصور املسيئة لسيد البشر صلى اهللا عليه وسلم وهي تزيد عن 
كيف يصل االستهتار بالقيم إىل هذا احلد على أيدي هؤالء السفهاء الذين ال يوجد لديهم سـالح  

، الدامنركيـة ) اليوالندس دوسنت(دة وقرأت ترمجة مقال رئيس حترير جري، سوى احلرية غري املسؤولة
واحلقد الدفني على اإلسـالم وأهلـه فقـد وصـفهم     ، فعرفت أننا يف زمن احندار القيم واألخالق

أنه  -تارخيياً-ونسي ) الذين يعانون من جنون العظمة، بالظالميني القادمني بأفكار العصور الوسطى(
  .وأحراشاً ال تعرف على خارطة العامل عندما كان هؤالء يضيئون العامل كانت بالده أدغاالً

وللسـارق  ، وأن تقول للمحتل أنت معتد، ويف أي بالد كان، احلرية أن تدافع عن املظلوم أيا كان
ال أن تتقوى يمنة املعتـدي  ، واحلرية أن تدافع عن املعتدى عليه فرداً أم شعباً، للحرية أنت سارق

وعلى األنبياء وهم ، وعلى األديان وهي مقدسة، وهي أحياءوتساعده يف إهالة التراب على الشعوب 
  .موضع احترام من كل الشعوب

محى االعتداء على النيب صلى اهللا عليه وسلم بدأت على يد كاتب شيوعي ألّف كتاباً عن النيب صلى 
رادت وأ؟ وهل يتوقع من ملحد أن يقول عن نيب غري اهلراء املبين على حقد يف صدره، اهللا عليه وسلم

) ٣٠(رساماً كاريكاتورياً لرسم صور لسيد البشر غري أن ) ٤٠(الصحيفة أن توسع اإلساءة فدعت 
يف هذا العمل القبيح الذي ال يليق ) ١٠(وشارك ، ربأوا بأنفسهم عن عبث يغذيه حقد، منهم عقالء

رية العادلة فهي الـيت  أما احل. فاحلضارة أفعال ال أقوال، ببالد تدعي أا متثل حرية اإلنسان يف العامل
باملقاطعـة لزبـدة   ، تقابل تلك اإلساءة سواًء أكانت حملمد صلى اهللا عليه وسلم أم لغريه من األنبياء

فمثل هؤالء ال جيـدي  ، وليفسد اجلنب، وليتعفن احلليب، فلتذب الزبدة، وجنب وحليب تلك البالد
فنحن ، وال ترتقي إىل املعقوالت، ياتألن عقوهلم تتوقف عند املاد، معهم سوى املقاطعة االقتصادية

وحنن نـؤمن  ، واحترام األديان حىت لو كانت وثنية، املسلمني أنعم اهللا علينا بالعقل والتدبر يف الكون
وليس عاملنا عامل زبدة وجنب وحليب يغذي الكره واحلقد ، بعامل متعدد الثقافات واألعراق واألديان

  .يف أجسامنا
فنحن أحرار من أجل اخلـري  ، تلك املنتجات وغريها، أفراداً ومنظمات وشعوباً، ال أقلَّ من أن نقاطع

، لنذب عن رسول اهللا سيد البشر برغم أنوف من حاد اهللا ورسوله، ال من أجل الكره واحلقد، واحملبة
فلريسل له ، وليعرف صاحب املصنع والتاجر أن مصدر خسارته هو من كتب حبرب أسود حقداً أسود

لنردد مع حسان رضي اهللا ، فحرية اآلخرين ليست رخيصة، بيض إن كان يعبر عن حريتهاحلليب األ
  :عنه

  فإن أيب ووالده وعرضي
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  لعرض حممد منكم وقاء
  ١١٥١٢الرياض  ٤٥٢٠٩ب .للتواصل ص

  ٢٣١١٠٥٣/٠١: فاكس
ibn-jammal@hotmail.com  

=======================  
  .روحية حتتاج إىل جهد من املسلم ؟هل حب النيب أمر فطري أم أنه تربية 

  
  :إسالم أون الين

  .هل حب النيب أمر فطري؛ أم أنه تربية روحية حتتاج إىل جهد من املسلم ؟
  اجلزائر -االسم عبد الوهاب 

  املوضوع العقيدة
  العنوان الدليل النافع لنصرة احلبيب الشافع

  :وبعد .. ورمحة اهللا وبركاتهالسالم عليكم : السؤال األفاضل يف شبكة إسالم أون الين 
  :عندي بعض األسئلة اليت أود أن جتيبوين عليها، وهي

  .هل حب النيب أمر فطري؛ أم أنه تربية روحية حتتاج إىل جهد من املسلم ؟
ما هو الدور الذي ميكن أن يلعبه املسلم لنصرة نبينا عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم يف ظل اهلجمة 

  .اإلعالم الغريب ضد؟ الشرسة اليت يشنها
  ما هي الوسائل العملية واخلطوات اليت ميكن تنفيذها، للذود عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .و جزاكم اهللا خرياً
  الرد

  :يقول فضيلة الدكتور عبد الستار فتح اهللا سعيد، أستاذ التفسري وعلوم القرآن جبامعة األزهر
م على رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه ومن وااله ، بسم اهللا واحلمد هللا، والصالة والسال

  :مث أما بعد 
فإن من سنن اهللا الثابتة، ومن فطرته يف خلقه، أن اإلنسان حيب األشياء النبيلة العالية، ويكره األشياء 

  .البغيضة السافلة
ه، وهو ذروة عليـا يف  والنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم هو املثل األعلى، البشري، يف كماله، وصفات

، وهذا النوع من البشر حتبه "وإنك لعلى خلق عظيم:"األخالق والشمائل، وقد مدحه اهللا تعاىل فقال
النفوس بفطرا، ومتيل إليه بطبيعتها، ولذلك فحبه من هذا اجلانب هو فطرة إنسانية جتذب إليه نفوس 

  .كل عنصر صاحل يف البشر
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وسلم، خلق تربوي، ينشأ عليه الناس، إذا طالعوا صفاته، ومسعـوا  كما أن حب النيب صلى اهللا عليه 
مشائله، أو عياشوها ورأوها رأي العني، فهو من حيث الفطرة السليمة يحب ويكَرم، وهو من حيث 

كَرموي بحالتربية والتعود ي.  
سلم، ألنه رمحـة  وهناك جانب آخر أهم من هذا وذاك وهو األمر اإلهلي حبب النيب صلى اهللا عليه و

للعاملني، وألنه بعثَ هادياً ومعلماً للناس، وصرب على األذى واملتاعب، ليبلغ رسالة اهللا إىل الناس، فهو 
  .من هذا اجلانب الديين اإلهلي رمز للتضحية والفداء واإلخالص للناس مجيعاً

وصلت إلينـا عـن    وجيب على املسلم أن يستحضر يف نفسه عظمة اهلداية اإلسالمية للناس، وكيف
طريق حممد صلى اهللا عليه وسلم، عرب صربه اجلميل، وبالغه املبني، وجهاده املوصول، يف سـبيل اهللا  

  .عز وجل وهذا يدفع املسلم إىل حب النيب صلى اهللا عليه وسلم حباً جارفاً، وتفديته بالنفس واملال
الكربى اليت أوصلها الرسول صلى فحب النيب صلى اهللا عليه وسلم ناشئ يف نفس املسلم عن النعمة 

  :اهللا عليه وسلم إلينا، وقد قال الشاعر
  فطاملا استعبد اإلنسانَ إحسان*** أحسن إىل الناس تستعبد قلوم 

ولذلك جند حب املسلمني لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حباً جليالً يقوم على الشعور بعظمـة  
ىل على لسان حممد صلى اهللا عليه وسلم، وحمبة الرسول تكون النعمة اليت أسداها لنا اهللا سبحانه وتعا

  .بالقلب وباللسان وباألعمال
أما القلب فهو عملية فطرية، قائمة على الشعور بالنعمة العظيمة اليت أهداها لنا رسول اهللا صلى اهللا 

ن أمنوا صلوا عليه يا أيها الذي"فترمجتها كثرة الصالة عليه، كما قال تعاىل : عليه وسلم، وأما باللسان
فيكون من خالل متابعة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أقواله وأفعاله : ، أما باإلعمال"وسلموا تسليما

والعمل بسنته، ومتابعته يف الفضائل العليا اليت كان يتمتع ا صلى اهللا عليه وسلم من الصدق واألمانة 
روب النبل األخالقي النبوي الـذي يبلـغ ذروة   والصرب واملواساة والرمحة واملودة، وغري ذلك من ض

  .الكمال
الرسول صلى اهللا عليه وسلم، مل ببعث للناس، ومل يصرب على األذى واملشقات، إال ليعلمنـا احلـق   
اإلهلي، من الصدق، واألمانة، وإتقان العمل، وتوحيد اهللا، وتعظيم القرآن، وحمبة املسلمني مجيعـا،  

، وغري ذلك من الفضائل العليا اليت كانت من أخالق النيب صلى اهللا عليه وتبليغ الدعوة للناس مجيعا
  .وسلم

أما عن اخلطوات العملية اليت ميكننا القيام ا لنصرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فهذا سؤال وجيه، 
  :ونستعني باهللا وجنيب بأن 

  :التأسي به
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ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بأن يعمـل  أول خطوة عملية هي إلزام النفس باألسوة احلسنة من رس
اإلنسان كما كان يعمل، ولو اختلفت الدرجة؛ أي يصلى كما كان صلى اهللا عليه وسلم يصـلي،  

  .ويصوم كما كان يصوم
  :التعريف به

  .أيضا يشرح للناس، على قدر استطاعته العظمة اإلهلية اليت متثلت يف بعثته صلى اهللا عليه وسلم
  :حبه تربية النشء على

لقد كان لكم يف رسول :"وأيضا تربية األبناء واألسرة مجيعاً على هذه املعاين، وصدق اهللا حني يقول
  ".اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر

  :دراسة سريته
ومن الوسائل العملية أيضا قراءة السرية النبوية قراءة جيدة، ويعلمها ألبنائـه وأحفـاده وزوجتـه،    

يقول سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه . ا، فقد كان الصحابة حيرصون على هذا غاية احلرصوغريه
يا بين احفظوهـا فهـي شـرفكم    : (ألبنائه وأحفاده بعد أن علمهم سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).وشرف آبائكم
  :االعتزاز بسريته

أنه كان على خلق عظيم؛ فال خنجل كما ينبغي أن نعتز بسرية النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأن نعلم 
من أي شيء يروى عنه بسند صحيح، بل نفاخر الدنيا بسريته صلى اهللا عليه وسلم؛ فهـو األسـوة   

إن اهللا تعاىل رفيق حيـب  : احلسنة لنا، والرمحة املهداة للناس مجيعاً، وهو القائل صلى اهللا عليه وسلم
  .وما ال يعطي على سواهالرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف، 

  :اتباع هديه 
قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيبـبكم  : "ومن الوسائل العملية أيضا املتابعة واإلتباع ، لقوله تعاىل

  .، فعلى اإلنسان أن يتحرى العمل بسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم"اهللا
  :التخلق خبلقه

لق النيب صلى اهللا عليه وسلم، خاصة يف أمور الدعوة ومن الوسائل العملية أيضا أن يتخلق املسلم خب
والبالغ فإن األوروبيني من خالل إساءم لإلسالم هو تقصرينا يف تبليغ الدين اإلسالمي للناس وهم 

  .لذلك جيهلون ومن جهل شيء عاده
  :الصفح عن اخلصوم

وقـد  . فهمهم لإلسالم ومن الوسائل العملية أيضاً، الصفح عن اخلصوم، إذا كان ذلك مما يساهم يف
كان الناس واألعراب يغلظون القول للنيب صلى اهللا عليه وسلم، يف حياته، فكان يعاملهم بالرمحـة  
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واملودة والعفو ولكن بال ضعف وال ختاذل، كان اللني من صفاته العظيمة اليت حتبب الناس فيه، وقد 
  .......".هللا لنت هلم فبما رمحة من ا: "ذكاه اهللا يف كتابه الكرمي فقال جل شأنه 

  :التعريف برسالته
ومن الوسائل العملية أيضاً، إرسال الرسائل عرب الربيد اإلليكتروين، واملقاالت الصحفية، والقصـص  
النبوية الصحيحة، إىل الناس حىت يفهموا عظمة األخالق النبوية احملمدية، وهذا خري دعاية لإلسالم، 

ولو مل يردوا، وتكون قدوة عملية تقطع اجلدل واخلصام، وصدق  ألن األخالق احلسنة تؤثر يف الناس،
لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجوا اهللا واليوم اآلخر وذكر "اهللا تعاىل حني يقول 

  ".اهللا كثريا
  دهل هذا امع من علماء األمة ال ميلكون حق االجتهاد والنظر يف األمور املتعلقة باملصاحل واملفاس

  حازم الغامدي: الكاتب
أود يف األسطر التالية أن أعقب برأيي املتواضع إزاء ما كتبه أستاذي الدكتور الفاضل حممد علي اهلريف 

يف الرسالة الغراء األسبوع املنصرم، حيث أكد ما ذكره قبالً من أن مؤمتر النصرة  -الذي أعتز بقلمه-
كومة الدمنارك وال شـيء غـري ذلـك، وأن الشـيخني     الذي انعقد باملنامة كان مؤمتر مناصرة حل

وإن كانا أعلم منه بالفقه فإن قضية رفع املقاطعة قضية ليس هلا عالقة بالفقه من ) القرضاوي والعودة(
قريب أو بعيد بل هي مسألة اجتهادية متعلقة باملصاحل واملفاسد، لكل إنسان حق يف إبداء رأيه فيها، 

ن شقٍ لعصا األمة اليت مل جتتمع على شيٍء كما اجتمعت على قضـية  موضحاً ما لفتوى الشيخني م
من قبل األمانة العامة للمؤمتر رد اعتذارها الذي ليس ) آرال(املقاطعة، فإذا باملقاطعة ترفع عن شركة 

له أي قيمة أو منفعة للمسلمني أو لنبيهم صلى اهللا عليه وسلم، وهكذا ستعتذر بقية الشركات لتنال 
ا من الغنيمة وستظل املشكلة كما هي، مضيفاً أن املقاطعة وإن أضرت مبسلمي الدمنارك فليعلنوا حظه

  .هم رفعها دون سواهم، إىل آخر ما قال حفظه اهللا
) آرال(وبداية أظن أن الدكتور اهلريف وقد حضر املؤمتر مل خيف عليه أنَّ رأي رفع املقاطعة عن شركة 

ابعة من جلسات املؤمتر وأدىل فيه العلماء املشاركون بدلوهم وأبـدوا  العتذارها طرح يف اجللسة الر
آراءهم وأصوام فكان رأي أكثرهم أن ترفع املقاطعة عن الشركة، ملا يف ذلك من إظهـار لعـدل   
اإلسالم ومساحته، وتغيريٍ للصورة النمطية عن املسلمني يف عقول الغربيني، ومتييزٍ بني احملسن واملسيء 

كيني، فعدم رفع املقاطعة عن هذه الشركة بعد كل ما قدمته إمنا هو زرع لليأس يف قلوب من الدمنار
) آرال(إن املسلمني ما داموا غري قابلني ملوقف شركة : القوم، حيث إنّ احلكومة الدمناركية قد تقول

ذلـك   كما أن يف. فال فائدة من االعتذار هلم أصالً -على حد تعبريهم-اليت ركعت هلم بشكل خمزٍ 
مصلحة راجحة للمسلمني يف الدمنارك والذين ينبغي أن يراعى وضعهم يف مثل هذه الظـروف، إىل  
آخر ما عرب عنه فضيلة الشيخ العالمة عبداهللا بن بيه متع اهللا به وغريه من العلماء املشاركني، ومـع  
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يثمن املـؤمتر  : ((صية التاليةذلك مل يتعجل املؤمتر يف اختاذ قراره بل جاء يف البيان اخلتامي للمؤمتر التو
موقف شركة آرال اليت أعلنت استنكار وإدانة الرسوم ورفضت أي مربر لتسويغها، ويرى املـؤمتر أن  
هذه اخلطوة هي البداية الصحيحة لفتح حوار بني أمانة املؤمتر والشركة الختاذ اخلطوات املناسبة جتاه 

، )آرال(انة العامة للمؤمتر إبداء رأيها برفع املقاطعة عـن  فلما أن مت احلوار قررت األم)). هذه املبادرة
هذا الرأي الذي مثل صوت كثري من العلماء املشاركني كما تعلم؛ ومل يكن جمـرد اجتـهاد مـن    
الشيخني وحدمها كما ظن من شاهد بيان رفع املقاطعة موقعاً بامسيهما بصفتهما الرئيس واألمني العام 

ع من علماء األمة ال ميلكون حق االجتهاد والنظر يف األمـور املتعلقـة   فهل كل هذا اجلم. للمؤمتر
  !!باملصاحل واملفاسد؟

مل يغن عنا شيئاً، فقد جرى حوار بني أمانة ) آرال(وليس بصحيح يا سعادة الدكتور أن اعتذار شركة 
رها مت رفع اُشترِط فيه على الشركة عدة شروط وافقت عليها الشركة وعلى إث) آرال(املؤمتر وشركة 

الضغط الشديد على احلكومة الدمناركية بشـىت الوسـائل   : املقاطعة عنها، ومن أبرز هذه الشروط
لالعتذار، دفع مبلغ مايل يساهم يف مشاريع النصرة، التخطيط للقيام مبشاريع دعوية لنشـر الـدين   

كات الـدمناركيات  فما رأيك إن فعلت الشر. اإلسالمي والتعريف بنيب اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم
األخريات فعلها، وسارت على جها، أال تتحقق لنا املصلحة اليت نريد بطريق أخرى قد تكون أوىل 

  من الطريق اليت سلكناها؟
وامسحوا يل هنا أن أنقل طرفاً من كلمة الشيخ رائد حليحل أحد أكرب رموز اجلاليـة اإلسـالمية يف   

إننا مسلمي الدمنارك مل نطالب باملقاطعة ولن : (النصرة، يقول الدمنارك يف كلمته اليت ألقاها يف مؤمتر
حنث عليها، ومل نطالب الناس ا، ولكنها وقعت ردة فعل من الشعوب اإلسالمية، وإن دلّت علـى  

وإن كان ال . شيء فإمنا تدل على أن قلوم قد غلت بسبب اإلهانة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إخوانكم من اللجنة اليت أتت من الدمنارك تلتمس منكم أن تقدروا الظـرف  بد اليوم من موقف فإن 

ليس -احلايل الذي تعيشه هذه املرحلة يف الدمنارك مسلمون وغريهم، وإننا ال بد أن نثمن عالياً موقف 
، إمنا أي جهة من الدمنارك تتربأ من عمل الصحيفة، فال بد أن نرسل هلا رسـالة  )آرال(شركة  -فقط
بية لنبني هلم عدلنا حنن كمسلمني، وأننا ال ميكن أن نظلم أحداً، وأخرياً أقول لكم أيها اإلخـوة  إجيا

إن كان لكم شرف نصرة النيب صلى اهللا عليه وسلم والتمتع ذه النصرة، فنحن لنا شرف : األحباب
دمنارك قوهلم املعترب فهل إلخوتنا يف ال.)) التعرض هلذه األذية لنصرة النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم

واحملترم يف القضية أم أننا نقاطع وحنن هنا يف متام راحتنا، ما ضرنا شيء إنْ عدلنا إىل زبدة املراعـي،  
ليذوقوا هم هناك ردة فعل آرائنا، مع أم من أهم من ينبغي تقدير رأيهم يف املسـالة، أم أن تقـدير   

م وذوقوا الصرب مبفردكم فنبينا صلى اهللا عليه وسـلم  ارفعوا املقاطعة أنت: رأيهم سيكون بأن نقول هلم
ليس لكم وحدكم بل هو نبينا أيضاً، وسنظل حنن على رأينا حىت ال نشق عصا األمة، وال يعنينـا إن  
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وعموماً، فقارئ كالم الدكتور اهلريف حفظه اهللا يلحظ فيه أمـرين،  ! أصابكم أذى، أو مسكم سوء
  .تجريح وإسقاطُ احلرمةال: وثانيهما. اإليهام: أوالمها

  :أما اإليهام فظاهر يف عدة صورٍ
إيهامه أن القرار إنما كان قرار الشيخني وحدمها، جتد ذلك يف املقال كله من أوله إىل آخره، : منها

: ومنـها . وقد بينت فيما سبق أنه كان قرار كثرة كاثرة من املشاركني يف مؤمتر النصرة بـالبحرين 
أنسي الفاضل !! الشيخني إنما أرادا بفعلهما رفع ااملقاطعة بالكلية، وهذا عجب من العجبِ إيهامه أنّ

يؤكد املؤمتر على املقاطعة االقتصادية أسـلوباً حضـارياً يف   : (اهلريفّ أنّ التوصية الثامنة للمؤمتر نصها
إلغاء املقاطعة؟ أنسي الفاضل  فهل هذا كالم من يريد!! ؟)االحتجاج، ملا هلا من دور فعال يف النصرة

اهلريف أن املؤمتر أصدر وثيقةً مطولة مفصلة عن املقاطعة، حتدثت عن تعريفها، وأسـباا، وأبـرزت   
فهل هذا كله فعل . األدلة على شرعيتها، وردت على من ادعى بدعيتها، ورمست هلا كذلك ضوابطها

  من ينوي رفع املقاطعة وال يراها؟
أمر آخر كنت أمتىن أن يلتفت إليه الشيخان : ( صور اإليهام، إذ قال الفاضل اهلريفّوصورةٌ أخرى من 

، )اخل... الفاضالن وهو تشجيع الناس على استخدام املنتجات اإلسالمية عامة والسـعودية خاصـة  
يـع  يوصي املؤمتر دول العامل اإلسـالمي بتنو : (وكأنّ الدكتور اهلريفّ مل يقرأ التوصية التاسعة للمؤمتر

مصادر وارداا مع التأكيد على دعم اإلنتاج احمللي والعمل على االكتفاء الذايت يف املوارد األساسية 
  .)!!!وتشجيع التكامل االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  أليس هذا هو عني ما متناه الفاضل اهلريفّ من الشيخني؟
ببطالن توصية تـرك مقاطعـة البضـائع     علماؤنا األجالء قالوا: (وصورة رابعة من اإليهام يف قوله

فإن كان يريد علمـاء األمـة   .. وال ندري ما يريد بعلمائنا.. وكأنّ هذا القول إمجاع)!! الدمناركية
فبيانُ ثالثة .. كلهم فهذا ينقضه بيان املؤمتر، وإن كان يريد علماء بالدنا املباركة فهذا يعوزه الدليل 

وإن كنت أرجو من سـعادة الـدكتور أن   -رات هلم ال يعين إمجاعاً من فضالئنا األعالم وتأييد عش
  يذكر لنا جمرد ثالثني من هؤالء العشرات

مث ال تنس أن عدداً غري قليل ممن شارك يف املؤمتر هو من علماء ودعاة هذه البالد املباركة، وال تنس 
  .أيضاً أن اهللا ما جعل العلم حمصوراً يف بالد دون بالد

على اتهام الشيخني يف نيتهمـا   -غفر اهللا له-ريح فال أجد أبلغَ من إصرار الدكتور اهلريف وأما التج
مقرراً )!! يف القول أنهما كلّ شيء يف ديار املسلمني وأن غريمها ال شيء(وأنهما قررا ما قررا رغبةً 

ا يكون التعامل مـع  أهكذ!! عجباً لك يا دكتور! أنه ال شيء أخف من اامه للشيخني يف نوايامها
نعم وجدنا من يتهم الناس يف نيام !! واهللا ما رأيت خصومةً أشد من هذه.. أعوذ باهللا!!! املسلمني

لكن ما وجدت قبل اليوم من يرى أنّ هذه .. وأم مصلحيون نفعيون ال يقيمون ملصلحة الدين وزناً
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وماذا !! ني ومن وراءمها من العلماء والدعاةما ميكن أن يوجه هلذين العلَم) أخف(التهمة الشنيعة هي 
وراء هذه التهمة من سوء حىت تكون أخف ما يرمى به عاملٌ؟ واألعجب من شناعة هـذا التجـريحِ   

أكانت احلجةُ دليالً قاطعاً من كتاب وسنة؟ أكانت احلجة مسألة إمجاعٍ !! وهن احلجة اليت قام عليها
 هما ما أرادا إال ذلك؟ ال أبداًأمجع عليه علماء األمة؟ أكانتاحلجةُ اعترافاً صرحياً من الشيخني بأن !!

للمصـاحل  ) رؤيته اخلاصة(احلجة اليت سوغ ا الدكتور اهلريف لنفسه توجيه هذه التهمة الشنيعة هي 
يا يف أنّ مصلحة املسلمني العل!] هكذا !!! [ثبت(هذه الرؤية اليت من خالهلا ! واملفاسد يف هذه املسألة

  )!.واد وهذا القرار يف واد آخر
  صحيفة املدينة السعودية

=====================  
  هل يصح االحتجاج باحلديث الضعيف

  
  يوسف بن عبد اهللا األمحد. د

الرياض هل يصح االحتجاج باحلديث الضعيف، وهل صحيح أن . أستاذ الفقه املساعد جبامعة اإلمام 
  .أمحد االستدالل باحلديث الضعيف؟ من أصول االستدالل عند اإلمام

احلديث الضعيف ليس حبجة يف إثبات األحكام الشرعية حىت يف السنن واملستحبات باتفاق : اجلواب
أهل العلم، وإمنا قال بعض أهل العلم بأنه ال بأس من إيراد احلديث الضعيف يف فضائل األعمال وليس 

  :يف إثبات األحكام بثالثة شروط
  .ن الضعف شديداًأال يكو: األول
  .أن يكون العمل الذي ورد فيه الفضل قد ثبت بدليل صحيح: الثاين

  .أال جيزم بنسبته إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم: الثالث
وهذه املسألة خيطئ يف فهمها كثري من طلبة العلم، ولعل اللبس يف الفهم يزول بالتوضـيح باملثـال،   

ى بني املغرب والعشاء عشرين ركعة، بىن اهللا له بيتاً يف اجلنة من صل: " حديث عائشة مرفوعاً: واملثال
  .أخرجه البيهقي بسند ضعيف" 

هذا الفضل ال جيوز إيراده ) بىن اهللا له بيتاً يف اجلنة(هذا احلديث يف فضائل األعمال، والفضل هنا قوله 
ح أو حسن، فال ألن أصل العمل وهو صالة عشرين ركعة بني املغرب والعشاء مل يثبت بدليل صحي

ولو فرضنا بأن العمل ثابت بدليل صحيح فإنه ال بأس . جيوز حينئذ أن يورد حديث ضعيف يف فضله
وإن كان األوىل عدم ذكره بالكلية، . عند بعض أهل العلم من ذكر احلديث الضعيف الوارد يف فضله

  .وإمنا أردت بذلك توضيح كالم أهل العلم يف هذه املسألة
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وال جيـوز  : " قال رمحه اهللا) ٢٥١-٢٥٠/ ١جمموع الفتاوى (وضيح نافع كما يف ولشيخ اإلسالم ت
أن يعتمد يف الشريعة على األحاديث الضعيفة اليت ليست صحيحة وال حسنة لكن أمحد بن حنبـل  
وغريه من العلماء جوزوا أن يروى يف فضائل األعمال ما مل يعلم أنه ثابت إذا مل يعلم أنه كـذب،  

إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروى يف فضله حديث ال يعلم أنه كذب جاز أن وذلك أن العمل 
يكون الثواب حقاً ومل يقل أحد من األئمة إنه جيوز أن جيعل الشيء واجباً أو مستحبا حبديث ضعيف 
ومن قال هذا فقد خالف اإلمجاع، وهذا كما أنه ال جيوز أن حيرم شئ إال بدليل شرعي، لكـن إذا  

ه وروى حديث يف وعيد الفاعل له ومل يعلم أنه كذب جاز أن يرويه فيجوز أن يـروى يف  علم حترمي
الترغيب والترهيب ما مل يعلم أنه كذب لكن فيما علم أن اهللا رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غري 

  ".هذا احلديث اهول حاله 
ولفضيلة الشيخ عبد الكرمي . متام املنة ولأللباين رمحه كالم نافع يف القاعدة الثانية عشر يف مقدمة كتابه

  .االحتجاج باحلديث الضعيف: اخلضري كتاب قيم بعنوان
أما ما ينقل عن اإلمام أمحد بأنه حيتج باحلديث الضعيف فغري مسلم، وإمنا مراده باحلديث الضـعيف  

اهللا يف  قال شيخ اإلسالم ابن تيميـة رمحـه  . الذي ارتقى إىل درجة احلسن: واملرسل الذي حيتج به
ومن نقل عن أمحد أنه كان حيتج باحلديث الضعيف الـذي  ): "  ٢٥٢-٢٥١/ ١(جمموع الفتاوى 

ليس بصحيح وال حسن فقد غلط عليه، ولكن كان يف عرف أمحد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن 
 صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ينقسم إىل ضعيف متروك ال حيتج به،: احلديث ينقسم إىل نوعني

وأول من عرف أنه قسم احلديث ثالثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو .. وإىل ضعيف حسن
عيسى الترمذي يف جامعه، واحلسن عنده ما تعددت طرقه ومل يكن يف رواته متهم وليس بشاذ فهذا 
احلديث وأمثاله يسميه أمحد ضعيفاً وحيتج به ، وهلذا مثَّل أمحد احلديثَ الضعيف الذي حيـتج بـه   

  .اهـ "ديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم اهلجري وحنومها وهذا مبسوط يف موضعه حب
احلديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم ): " ١/٣١(وقال ابن القيم رمحه اهللا يف إعالم املوقعني 

من أقسام احلسن، ومل يكن يقسم احلديث إىل صحيح وحسن وضعيف، بل إىل صحيح وضـعيف،  
، فإذا مل جيد يف الباب أثراً يدفعه وال قول صاحب، وال إمجاعاً على خالفـه،  وللضعيف عنده مراتب

  .اهـ"كان العمل به عنده أوىل من القياس 
  .واحلمد هللا رب العاملني. وذا ينتهي اجلواب

  هـ٢٤/٤/١٤٢٧
  .يوسف بن عبد اهللا األمحد . قاله وكتبه د

  أستاذ الفقه املساعد جبامعة اإلمام
  . ١١٧٧٨: لرمز الربيدي ا - ١٥٦٦١٦:ب. ص
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  ٠١٤٣٠٧٢٧٥/ هاتف وناسوخ 
===================  

  هو الرمحة املهداة
  

  شعر الدكتور مجال بن صاحل اجلاراهللا: الكاتب
  وسيفك من كل الصوارم أقطع  مقامك من كل املقامات ارفع
  وقولك يف كل امليادين أوقع  ووجهك نور والسجايا محيدة

  وأخالقك القرآن أصل وأفرع  التقىمشائلك املعروف واحللم و
  يتلعلع...ومازاغ االهالك  حمجتك البيضاء هدى ورمحة

  وحوضك مورود فطوىب ملن دعوا  لواؤك معقود على العزم واملضا
  وقيل هلم بعداً فال مث موضع  ويابؤس من ذيدوا عن احلوض يومها

------------------  
  طلعت يشعشع فاشرق نور اذا  أتيت وهذى األرض بغي وظلمة

  و مازال يف ليل امللمات يسطع وماقمر إالك شع ضياؤه
  به كل أرض باهلدى تتلفع  تألأل يف كل النواحي فأشرقت
  حممد من كل اخلليقة أروع  ونادى مناد يف السماء مدوياً

  ومافاز اال من ألمحد يتبع  هو الرمحة املهداة للناس كلهم
  والفضل أوسع" ه املعروف فلجت  هو البحر من أي النواحي اتيته" 

  وأصحابه عن كل غى ترفعوا  ترفع عن كل الدنايا ومل يزل
  ألست الذي يوم القيامة يشفع ؟  مقامك حممود تفردت سيداً

  وتباً ملأفون أتانا جيعجع  مقامك عال ياحبييب وسيدي
--------------------  

  تنكب درب اخلري للشر يرتع  وكافيك رب البيت من كل مفترٍ
  وليس له إال جهنم مرتع  شانيك باخلسران باء صنيعهو

-------------------  
  وأرواحهم دون انتقاصك ترتع  تفديك كل املؤمنني نفوسهم
  ولو أجلب الباغون والناس أمجع  ففي نصرة اهلادى مسو وعزة
  فسريوا على درب النيب وقاطعوا  هنيئاً لكم يامن نصرمت نبيكم

  قلوم من حقدها تتقطع  يهموتباً لكل اخلائنني نب
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-----------------  
  حممدنا اهلادي شفيع مشفع  أال يا أخي الكفر حاذر فإنه
  إذا أوذي املختار تغلى وتفزع  فما نلت منه غري أن قلوبنا

  على خري معصوم فقد حان مصرع  وأبشر مبا خيزيك ياشر معتد
  ضفدع ؟وهل يعتلى بني اخلالئق   ومانال أسباب املعايل أرذال

-----------------  
  نرددها عرب الزمان ونصدع  أيا خامت الرسل الكرام حتية

  وياليتنا مع صفوة اخللق جنمع  عليك صالة اهللا ياخري مرسل
  ولسنا حلق املرسلني نضيع  ون علينا أنفس ونفائس

  شعر الدكتور مجال بن صاحل اجلاراهللا
==========================  

  وانشق القمر
  
  مجال احلسيين أبو فرحة. د: لكاتبا

. ٢:١: القمر" وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر: "يقول تعاىل
وكثريا ما كانت هذه اآلية حمال للطعن من غري املسلمني، والتأويل من بعض املسلمني؛ حبجة أن هذه 

  .املعجزة لو وقعت لسجلها تاريخ األمم األخرى
أن هذا هو ما حدث بالفعل؛ فقد سجلتها كتب بعض مؤرخي اهلند، وأرخت ـا  : وجواب ذلك

  .لبناء بعض األبنية؛ ففي املقالة احلادية عشرة من تاريخ فرشته أن أهل مليبار من إقليم اهلند رأوه أيضا
ا عليهوقد نقل ابن تيمية عن بعض املسافرين أنه ذكر أنه وجد يف بالد اهلند بناًء قدميبـين  : ( ا مكتوب

  ).ليلة انشق القمر 
مث إن انشقاق القمر مل يكن أحد من أمم أهل األرض يترصده وينتظره، وكان يف ليـل، ويف زمـان   

  .الربد، ولفترة وجيزة؛ فقلما يراه أحد
مث إنه قد حيول بني الرائي والقمر يف بعض األماكن سحاب كثيف؛ فال يرى هذه املعجـزة، هـذا   

  .إىل اختالف مطالع القمر؛ فهو ال يرى لكل أهل الدنيا مرة واحدةباإلضافة 
ومن مثة فإنه من املتوقع أال يكون رآه إال عدد حمدود من أهل األرض متفرقني يف بلدان شىت، رمبـا  

  .محل معظم املؤرخني روايتهم على ختطئة األبصار، أو على نوع من اخلسوف
وإن يروا آية يعرضوا ويقولـوا سـحر   ) :" آية(مر بأنه أضف إىل ذلك أن وصفه تعاىل النشقاق الق

  .؛ مينع أي حماولة لتأويل هذه املعجزة"مستمر 
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مث إن نزول القرآن على العرب وحتديه هلم وفيه هذه القصة مع عدم اعتراض أحد منهم عليه ليؤكـد  
  .حدوثها كما ذكرت اآلية الكرمية

الفضـائية األمريكيـة علـى شـبكة     أما يف عصرنا الـراهن فنجـد يف موقـع وكالـة ناسـا      
ــت( ــلم  http://antw)اإلنترنــــ ــه وســــ ــلى اهللا عليــــ صــــ

p.gsfc.nasa.gov/apod/ap٠٢١٠٢٩.html  صورة لصدع طويل رهيب على سطح
القمر يظهر بوضوح من الصورة يف أعلى املقال ميتد ملئات الكيلومترات، عبارة عن حزام من الصخور 

  :املتحولة، وكاتب املقال يتساءل
What could caus   صلى اهللا عليه وسـلم a long ind     صـلى اهللا عليـه وسـلم

ntation on th  صلى اهللا عليه وسلم Moon ؟.  
  أي ما الذي ميكن أن حيدث شقًا ذا الطول يف القمر؟

والكيفية اليت طرح ا السؤال تبني جبالء حرية العلماء يف تفسري تكون هذا الشقٍ، وهو ما ينم عـن  
تعرض له القمر ترك هذا األثر احملير، ولو كان سببه زلزاال عاديا أو بركانا ملا اسـتغلق  حدث عظيم 

عام كما يذكر موقـع وكالـة    ٢٠٠على العلماء فهمه كل هذه املدة إذ أنه اكتشف منذ أكثر من 
  .ناسا

صلى اهللا  –نا والطريف يف األمر أن هؤالء العلماء ليسوا مسلمني وال علم هلم بنسبة هذه املعجزة لنبي
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك : " ؛ فصدق اهللا العظيم القائل يف كتابه الكرمي -عليه وسلم 

  . ٦:سبإ " من ربك هو احلق ويهدي إىل صراط العزيز احلميد 
  مجال احلسيين أبو فرحة. د

  أستاذ الدراسات اإلسالمية املساعد جبامعة طيبة باملدينة املنورة
  امع العلمي لبحوث القرآن والسنةوعضو 

gamalabufa  صلى اهللا عليه وسلمha@yahoo.com  
=======================  

  دروس، وصايا، وعرب، وعظات وداع الرسول ألمته
  

  تأليف الفقري إىل اهللا تعاىل
  سعيد بن علي بن وهف القحطاين

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  املقدمة
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ستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده إن احلمد هللا، حنمده، ون
اهللا فال مضلَّ له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشـهد أن  
حممداً عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وسـلم  

  :أما بعد. اً كثرياًتسليم
فهذه الرسالة خمتصرة يف وداع النيب الكرمي والرسول العظيم صلّى اهللا عليه وسلّم ألمته، بينت فيـه  

خالصة نسب النيب صلّى اهللا عليه وسلّم، ووالدته، ووظيفته، واجتهاده وجهاده، وخـري  : باختصار
حياء واألموات، ووصـاياه يف تلـك   أعماله، ووداعه ألمته يف عرفات، ومىن، واملدينة، ووداعه لأل

املواضع، مث بداية مرضه، واشتداده، ووصاياه ألمته ووداعه هلم عند احتضاره، واختيـاره الرفيـق   
األعلى، وأنه مات شهيداً، ومصيبة املسلمني مبوته، ومرياثه، مث حقوقه على أمته، وذكرت الـدروس  

  .من هذه املباحث والفوائد والعرب والعظات املستنبطة يف آخر كل مبحث
وأن يعلمنا ، واهللا أسأل أن جيعله عمالً مقبوالً نافعا يل وإلخواين املسلمني؛ فإنه ويلُّ ذلك والقادر عليه

وصلى اهللا وسلم وبارك على . ويوفق مجيع املسلمني إىل االهتداء دي سيد املرسلني، مجيعا ما ينفعنا
وقدوتنا وحبيبنا حممد بن عبد اهللا وعلى آله و أصـحابه  عبده ورسوله وخريته من خلقه نبينا وإمامنا 

  .وسلم تسليما كثريا
  املؤلف

  هـ٢١/٣/١٤١٦حرر يف ليلة اخلميس 
  خالصة نسبه ووظيفته صلّى اهللا عليه وسلّم: املبحث األول

هو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالَب بن مرة بن كعب 
بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بـن  بن لؤي 

، فهو عليه الصالة والسالم من قريش، وقريش من العرب، والعرب مـن  )١(نزار بن معد بن عدنان
  ).٢(ذرية إمساعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم

، )٥(م٥٧١املوافق ) ٤(يوم االثنني) ٣(ام الفيل مبكة يف شهر ربيع األولولد صلّى اهللا عليه وسلّم ع
أربعون قبل النبـوة، وثـالث   : وتويف صلّى اهللا عليه وسلّم وله من العمر ثالث وستون سنة، منها

ن وعشرون نبياً رسوالً، نبئَ بإقرأ، وأرسل باملدثر، وبلده مكة، وهاجر إىل املدينة، بعثه اهللا بالنذارة ع
الشرك، ويدعو إىل التوحيد، أخذ على هذا عشر سنني يدعو إىل التوحيد، وبعد العشر عرج بـه إىل  
السماء، وفرضت عليه الصلوات اخلمس، وصلى يف مكة ثالث سنني، وبعدها أُمر باهلجرة إىل املدينة، 

ج، واجلهـاد، واألذان،  الزكاة، والصيام، واحل: أُمر ببقية شرائع اإلسالم مثل) ٦(فلما استقر باملدينة
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وغري ذلك، أخذ على هذا عشر سنني وبعدها تويف صلّى اهللا عليه 
وسلّم، ودينه باقٍ وهذا دينه، ال خري إال دلَّ أمته عليه، وال شر إال حذَّرها منه، وهو خامت األنبيـاء  
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س كافة، وافترض اهللا طاعته على اجلن واإلنـس، فمـن   واملرسلني ال نيب بعده، وقد بعثه اهللا إىل النا
  ).٧(أطاعه دخل اجلنة، ومن عصاه دخل النار

  :أن الدروس والفوائد والعرب والعظات يف هذا املبحث كثرية منها: وخالصة القول
إن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم خيار من خيار من خيار، فهو أحسن الناس وخريهم نسـباً، وأرجـح   

عقالً، وأفضل اخللق مرتلة يف الدنيا واآلخرة، وأرفع الناس ذكراً، وأكثر األنبياء أتباعـاً يـوم    العاملني
  .القيامة

__________  
  .٧/١٦٢البخاري مع الفتح، كتاب مناقب األنصار، باب مبعث النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ) ١(
، وسرية ابـن  ٢/١٩٥نهاية البن كثري البداية وال: انظر نسب النيب صلّى اهللا عليه وسلّم إىل آدم) ٢(

  .١/١هشام 
هذا هو الصحيح املشهور أنه ولد صلّى اهللا عليه وسلّم عام الفيل يف شهر ربيع األول، وقد نقل ) ٣(

  .٢٠ذيب السرية لإلمام النووي ص : بعضهم اإلمجاع على ذلك، انظر
فيه ولدت وفيه : "ينما سئل عن صومهالتحديد بيوم االثنني ثابت؛ لقوله صلّى اهللا عليه وسلّم ح) ٤(

فقيل يف اليوم الثاين، وقيل لثماين، : أما حتديد تاريخ اليوم ففيه عدة أقول. ٢/٨٢٠مسلم " أُنزِل علي
: لسبعة عشر، وقيل يف الثاين عشر، وقيل غري ذلك، وأشهر وأقرب األقوال قوالن: وقيل لعشر، وقيل

البداية : انظر: ألول، ورجحه ابن عبد الرب عن أصحاب التأريخأنه ولد لثماين مضني من ربيع ا: األول
أنه ولد يف الثاين عشر من ربيع األول، قال ابـن  : القول الثاين". هو أثبت: "وقال ٢/٢٦٠والنهاية 

: انظـر : ، وجزم به ابن إسحاق٢/٢٦٠" وهذا هو املشهور عند اجلمهور: "كثري يف البداية والنهاية
  .١/١٧١سرية ابن هشام 

  .٥٣الرحيق املختوم ص : انظر) ٥(
وصل إىل املدينة صلّى اهللا عليه وسلّم يوم االثنني من شهر ربيع األول وحدده بعضهم بـاليوم  ) ٦(

  .٧/٢٢٤فتح الباري : الثاين عشر من ربيع األول، انظر
  .٧٦، ٧٥األصول الثالثة للشيخ حممد بن عبد الوهاب ص: انظر) ٧(

النيب صلّى اهللا عليه وسلّم كل عام يف اليوم الثاين عشر من ربيـع األول   إن إقامة االحتفاالت مبولد
بدعة منكرة؛ ألن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم مل يفعل ذلك يف حياته، ومل يفعله الصحابة مـن بعـده   
رضي اهللا عنهم، وال التابعون هلم بإحسان يف القرون املفضلة، ومع ذلك فإن حتديد ميالد النيب باليوم 

لثاين عشر من ربيع األول مل يجزم به، وإمنا فيه خالف وحىت ولو ثبت فاالحتفال به بدعة ملا تقدم؛ ا
: ويف رواية ملسلم). ١(”من أحدث يف أمرنا هذا ماليس منه فهو رد“: ولقوله صلّى اهللا عليه وسلّم

  ).٢(”من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد“
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وسلّم هي الدعوة إىل التوحيد، وإنقاذ الناس من ظلمات الشرك إىل نور إن وظيفة النيب صلّى اهللا عليه 
التوحيد، ومن ظلمات املعاصي والسيئات إىل نور الطاعات واألعمال الصاحلات، ومن اجلهـل إىل  

  .املعرفة والعلم، فال خري إال دلَّ أمته عليه، وال شر إال حذَّرها منه صلّى اهللا عليه وسلّم
  اده واجتهاده وأخالقهجه: املبحث الثاين

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه { : كان صلّى اهللا عليه وسلّم أسوة وقدوة وإماماً يقتدى به؛ لقوله تعاىل
لّم ؛ وهلذا كان صلّى اهللا عليه وس)٣(}أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم اآلخر وذَكَر اللَّه كَثريا

أتصنع هذا وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك : يصلي حىت تفطَّرت قدماه وانتفخت وورمت فقيل له
وكان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، ورمبـا  ). ٤(”أفال أكون عبداً شكوراً“: وما تأخر؟ قال

ورمبـا صـالها عشـر    ) ٦(، وكان يصلي الرواتب اثنيت عشرة ركعة)٥(صلى ثالث عشرة ركعة
، وكان يطيل صالة الليل فرمبا )٨(، وكان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء اهللا)٧(اتركع

، فكان ورده من الصالة كل يوم وليلة أكثر )٩(صلى ما يقرب من مخسة أجزاء يف الركعة الواحدة
  ).١٠(من أربعني ركعة منها الفرائض سبع عشر ركعة

، وكان )١٢(ويتحرى صيام االثنني واخلميس) ١١(وكان يصوم غري رمضان ثالثة أيام من كل شهر
، وكـان  )١٤(، ورغَّب يف صيام ست من شوال)١٣(يصوم شعبان إال قليالً، بل كان يصومه كله

، وما استكمل شهر )١٥(ال يصوم: ال يفطر، ويفطر حىت يقال: صلّى اهللا عليه وسلّم يصوم حىت يقال
، وروي عنه صوم تسع ذي )١٦(وم يوم عاشوراءغري رمضان إال ما كان منه يف شعبان، وكان يص

، وكان يواصل الصيام اليومني والثالثة وينهى عن الوصال، وبين أنه صلّى اهللا عليه وسلّم )١٧(احلجة
ما جيد من لذة العبـادة  : ، وهذا على الصحيح)١٨(ليس كأمته؛ فإنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه

: ، وقـال )١٩(”يا بالل أرحنا بالصالة“: هللا تعاىل؛ وهلذا قالواألنس والراحة وقرة العني مبناجاة ا
  ).٢٠(”وجعلَت قرة عيين يف الصالة“

وكان يكثر الصدقة، وكان أجود باخلري من الريح املرسلة حينمـا يلقـاه جربيـل عليـه الصـالة      
رجـع  ؛ فكان يعطي عطاء من ال خيشى الفاقة؛ وهلذا أعطى رجالً غنماً بني جـبلني ف )٢١(والسالم

، فكان صلّى اهللا )٢٢(يا قومي أسلموا فإن حممداً يعطي عطاًء ال خيشى الفاقة: الرجل إىل قومه وقال
، وأرحم الناس وأعظمهم تواضعاً، وعـدالً، وصـرباً،   )٢٣(عليه وسلّم أكرم الناس، وأشجع الناس

  .ورفقاً، وأناة، وعفواً، وحلماً، وحياًء، وثباتاً على احلق
__________  

  .١٧١٨، ومسلم ٢٦٩٧بخاري برقم ال) ١(
  .رسالة التحذير من البدع لسماحة شيخنا العالمة عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز: انظر) ٢(
  .٢١سورة األحزاب، اآلية ) ٣(



 ٢٥٧

  .٢٨١٩، ومسلم برقم ١١٣٠البخاري برقم ) ٤(
  .٧٣٧، ومسلم برقم ١١٤٧البخاري برقم ) ٥(
  .٧٢٨مسلم برقم ) ٦(
  .١١٧٢، والبخاري برقم ٧٢٩مسلم برقم ) ٧(
  .٧١٩مسلم برقم ) ٨(
  .٧٧٢مسلم برقم ) ٩(
  .١٤٠كتاب الصالة البن القيم ص ) ١٠(
  .١١٦٠مسلم برقم ) ١١(
  .وغريمها ٤/٢٠٢، والنسائي ٧٤٥الترمذي برقم ) ١٢(
  .١١٥٧و ١١٥٦، ومسلم برقم ١٩٧٠و ١٩٦٩البخاري رقم ) ١٣(
  .١١٦٤مسلم برقم ) ١٤(
  .١١٥٦، ومسلم ١٩٧١البخاري برقم ) ١٥(
  .١١٢٥، ومسلم برقم ٢٠٠٧ – ٢٠٠٠البخاري برقم ) ١٦(
، وانظر صحيح النسـائي رقـم   ٦/٢٨٨، وأمحد ٢٤٣٧، وأبو داود برقم ٤/٢٠٥النسائي ) ١٧(

٢٢٣٦.  
  .١١٠٣ - ١١٠٢ومسلم  ١٩٦٤ - ١٩٦١البخاري برقم ) ١٨(
  .٥/٣٩٣، وأمحد ٨٥٤٩أبو داود برقم ) ١٩(
  .٣/٨٢٧صحيح النسائي : ، وانظر٣/١٢٨أمحد ، و٧/٦١النسائي ) ٢٠(
  .٢٣٠٨، ومسلم رقم ٦البخاري برقم ) ٢١(
  .٤/١٨٠٦مسلم ) ٢٢(
  .٤/١٨٠٤، ومسلم ١٠/٤٥٥البخاري مع الفتح ) ٢٣(

جهادها علـى  : جهاد النفس وله أربع مراتب: وجاهد صلّى اهللا عليه وسلّم يف مجيع ميادين اجلهاد
لدعوة إليه على بصرية، والصرب على مشاق الدعوة، وجهاد الشيطان تعلم أمور الدين، والعمل به، وا

جهاده على دفع ما يلقي من الشبهات، ودفع ما يلقي من الشهوات، وجهاد الكفار وله : وله مرتبتان
باليـد، مث  : وجهاد أصحاب الظلم وله ثالث مراتب. بالقلب، واللسان، واملال، واليد: أربع مراتب

فهذه ثالث عشرة مرتبة من اجلهاد، وأكمل الناس فيها حممد صـلّى اهللا عليـه    .باللسان، مث بالقلب
بقلبه، ولسـانه، ويـده،   : وسلّم؛ ألنه كمل مراتب اجلهاد كله، فكانت ساعاته موقوفة على اجلهاد

وقد دارت املعارك احلربية بينه وبني ). ١(وماله؛ وهلذا كان أرفع العاملني ذكراً وأعظمهم عند اهللا قدراً



 ٢٥٨

أعداء التوحيد، فكان عدد غزواته اليت قادها بنفسه سبع وعشرون غزوة، وقاتل يف تسع منها، أمـا  
  ).٢(املعارك اليت أرسل جيشها ومل يقدها فيقال هلا سرايا فقد بلغت ستة ومخسني سرية

جل وكان صلّى اهللا عليه وسلّم أحسن الناس معاملة، فإذا استسلف سلفًا قضى خرياً منه؛ وهلذا جاء ر
إىل النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يتقاضاه بعرياً فأغلظ له يف القول، فهم به أصحابه فقال النيب صلّى اهللا 

ال جند إال سنا هو خري من سنه : يا رسول اهللا: فقالوا” دعوه فإن لصاحب احلق مقاالً“: عليه وسلّم
: اك اهللا، فقال صلّى اهللا عليه وسـلّم أوفيتين أوف: فقال الرجل” أعطوه“: فقال صلّى اهللا عليه وسلّم

واشترى من جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه بعرياً، فلما جاء ). ٣(”إن خري عباد اهللا أحسنهم قضاًء“
خـذ  “: ال يا رسول اهللا، فقال: ؟ قال”أتراين ماكستك“: جابر بالبعري قال له صلّى اهللا عليه وسلّم

  ).٤(”اجلمل والثمن
: ه وسلّم أحسن الناس خلقاً؛ ألن خلقه القرآن، لقول عائشة رضي اهللا عنـهما وكان صلّى اهللا علي

  ).٦(”إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق“: ؛ وهلذا قال صلّى اهللا عليه وسلّم)٥(”كان خلقه القرآن“
وكان صلّى اهللا عليه وسلّم أزهد الناس يف الدنيا، فقد ثبت عنه صلّى اهللا عليه وسلّم أنه اضطجع على 

حلصري فأثَّر يف جنبه، فدخل عليه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وملا استيقظ جعل ميسـح جنبـه   ا
مايل وللدنيا، ما مثلي “: رسول اهللا لو اختذت فراشاً أوثر من هذا؟ فقال صلّى اهللا عليه وسلّم: فقال

ومثل الدنيا إال كراكب سار يف يوم صائف فاستظل حتـت شـجرة سـاعة مـن ـار مث راح      
لو كان يل مثلُ أُحد ذهباً ما يسرين أن ال مير علي ثالثٌ وعندي منه شيء، “: وقال). ٧(”تركهاو

  ).٨(”إال شيٌء أرصده لدين
واملقصود ). ٩"(ما شبع آل حممد من طعام ثالثة أيام حىت قبض: "وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

والظاهر أن سبب عدم شبعهم غالباً كان بسبب قلة الشيء  أم مل يشبعوا ثالثة أيام بلياليها متوالية،
: ؛ وهلذا قالت عائشة رضي اهللا عنـها )١٠(عندهم على أم قد جيدون ولكن يؤثرون على أنفسهم

ما أكـل آل  : "وقالت). ١١"(خرج النيب صلّى اهللا عليه وسلّم من الدنيا ومل يشبع من خبز الشعري"
إنا لننظر إىل اهلالل ثالثـة  : "وقالت). ١٢"(ني يف يوم إال إحدامها مترحممد صلّى اهللا عليه وسلّم أُكلت

مـا كـان   : فقال عروة. أهلة يف شهرين وما أُوقدت يف أبيات رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم نار
وهو يرى عنـد انقضـاء   : واملقصود باهلالل الثالث). ١٣"(التمر واملاء: األسودان: يقيتكم؟ قالت

كان فراش رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم من أدم “: عائشة رضي اهللا عنهما قالتوعن . الشهرين
ليف هومع هذا كان يقول صلّى اهللا عليه وسلّم). ١٤(”وحشو :“   اللهم اجعـل رزق آل حممـد

  ).١٥(”قوتاً
__________  

  .١٢، ١٠، ٣/٥زاد املعاد ) ١(



 ٢٥٩

  .٨/١٥٣، و٢٨١ - ٧/٢٧٩، وفتح الباري ١٢/٩٥شرح النووي : انظر) ٢(
  .١٦٠٠، ومسلم ٢٣٠٥البخاري رقم ) ٣(
  .٣/١٢٢١، ومسلم ٣/٦٧البخاري مع الفتح ) ٤(
  .١/٥١٣مسلم ) ٥(
  .٤٥الصحيحة لأللباين رقم : ، وانظر٢/٣٨١، وأمحد ١٠/١٩٢البيهقي بلفظه ) ٦(
  .٢/٢٨٠، وصحيح الترمذي ٤٣٩األحاديث الصحيحة برقم : الترمزي وغريه، وانظر) ٧(
  .٩٩١، ومسلم برقم ٢٣٨٩البخاري برقم ) ٨(
  .٥٤٩و ٩/٥١٧البخاري مع الفتح ) ٩(
، ومن حديث عائشة رضي اهللا عنـها بـرقم   ٥٣٧٤برقم  ٥٤٩و ٩/٥١٧انظر فتح الباري ) ١٠(

٥٤١٦.  
  .٩/٥٤٩البخاري مع الفتح ) ١١(
  .١١/٢٨٣البخاري مع الفتح ) ١٢(
  .١١/٢٨٣البخاري مع الفتح ) ١٣(
  .٦٤٥٦م البخاري برق) ١٤(
هو ما يقوت البدن من غري إسـراف  : والقوت ١٠٥٥، ومسلم برقم ٦٤٦٠البخاري برقم ) ١٥(

هو مـا  : القوت: ويكف عن احلاجة، وقال أهل اللغة" كفافاً"وهو معىن الرواية األخرى عند مسلم 
ح ، وشـر ١١/٢٩٣الفتح . يسد رمق، ويف الكفاف سالمة من آفاق الغىن والفقر مجيعاً واهللا أعلم

  .٣/٥٣٧واأليب ، ٧/١٥٢النووي 
إين ألنقلب إىل أهلي فأجد التمرة ساقطة “: وكان صلّى اهللا عليه وسلّم من أورع الناس؛ وهلذا قال

وأخذ احلسن بن ). ١(”على فراشي أو يف بييت فأرفعها آلكلها مث أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها
كَخِ كَخ ارمِ ا أما “ِ: اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم علي مترة من متر الصدقة فجعلها يف فيه فقال رسول

  ).٢(؟”علمت أنا ال نأكل الصدقة
خذوا من األعمال مـا  “: ومع هذه األعمال املباركة العظيمة فقد كان صلّى اهللا عليه وسلّم يقول

ـ  وكـان آلُ  ” لتطيقون فإن اهللا ال ميلُّ حىت متلُّوا، وأحب العمل إىل اهللا ما داوم عليه صاحبه وإن ق
وكان صلّى اهللا عليه وسلّم إذا صلى صـالة  “). ٣(حممد صلّى اهللا عليه وسلّم إذا عملُوا عمالً أثبتوه

وقد تقالَّ عبادة النيب صلّى اهللا عليه وسلّم نفر من أصحابه صلّى اهللا عليه وسـلّم  ). ٤(”داوم عليها
فر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقـال  وأين حنن من النيب صلّى اهللا عليه وسلّم؟ وقد غ: وقالوا

أنا أعتـزل  : أنا أصوم وال أفطر، وقال بعضهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا، وقال بعضهم: بعضهم
فبلغ ذلك النيب صلّى اهللا عليه وسلّم فجاء إليهم ] ال آكل اللحم: وقال بعضهم[النساء فال أتزوج أبداً 



 ٢٦٠

وكذا؟ أما واهللا إين ألخشاكم اهللا أتقاكم له، لكين أصوم وأفطر، وأصلي  أنتم الذين قلتم كذا“: فقال
واملراد بالسنة اهلدي والطريقة ال الـيت  ). ٥(”وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين

ومع هذه األعمال اجلليلة فقد كان يقول . تقابل الفرض، والرغبة عن الشيء اإلعراض عنه إىل غريه
وال أنت يـا  : قالوا” سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله“: ة والسالمعليه الصال

سـددوا وقـاربوا،   “: ويف رواية. ”وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل“: رسول اهللا؟ قال
القلـوب  يا مقلّب “: وكان يقول). ٦(”واغدوا وروحوا، وشيٌء من الدجلة، والقَصد القَصد تبلغوا

  ).٨(”اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك“: ويقول). ٧(”ثبت قليب على دينك
  :أن الدروس والفوائد والعرب والعظات يف هذا املبحث كثرية منها: وخالصة القول

د لَقَ{: إن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قدوة كل مسلم صادق مع اهللا تعاىل يف كل األمور؛ لقوله تعاىل
  ).٩(}كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم اآلخر وذَكَر اللَّه كَثريا

__________  
  .٢/٧٥١مسلم ) ١(
  .٢/٧٥١مسلم ) ٢(
  .٢/٨١١، و٧٨٢برقم  ١/٥٤١، ومسم ١١/٢٩٤، ٤/٢١٣البخاري مع الفتح ) ٣(
  .٦٤٦٧ – ٦٤٦١صحيح البخاري حديث رقم : ، وانظر٤/٢١٣الفتح  البخاري مع) ٤(
  .وما بني املعكوفني من رواية مسلم ٢/١٠٢٠، ومسلم ٩/١٠٤البخاري مع الفتح ) ٥(
  .٤/٢١٧٠، ومسلم ٦٤٦٤، ٦٤٦٣البخاري برقم ) ٦(
  .٣/١٧١صحيح الترمزي : وغريه، وانظر ٥/٢٣٨الترمزي ) ٧(
  .٤/٢٠٤٥مسلم ) ٨(
  .٢١: اب، اآليةسورة األحز) ٩(

إن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم أحسن الناس خلْقاً، وخلُقاً، وألينهم كفّاً، وأطيبهم رحيـاً، وأكملـهم   
، وأشجع النـاس، وأكـرم النـاس،    )١(عقالً، وأحسنهم عشرة، وأعلمهم باهللا وأشدهم له خشية

ـ  ربهم وأقـواهم حتمـالً،   وأحسنهم قضاء، وأمسحهم معاملة، وأكثرهم اجتهاداً يف طاعة ربه، وأص
وأشدهم حياء، وال ينتقم لنفسه، وال يغضب هلا، ولكنه إذا انتهِكت حرمات اهللا، فإـا ينـتقم اهللا   
تعاىل، وإذا غضب اهللا مل يقم لغضبه أحد، والقوي والضعيف، والقريب والبعيد، والشريف وغـريه  

إن مل يشتهه تركه، ويأكل من الطعـام  عنده يف احلق سواء، وما عاب طعاماً قطاً إن اشتهاه أكله، و
وخيدم يف ، املباح ما تيسر وال يتكلف يف ذلك، ويقبل اهلدية ويكافئ عليها، وخيصف نعليه ويرقع ثوبه

من غين أو فقري، : وخيدم نفسه، وكان أشد الناس تواضعاً، وجييب الداعي، وحيلب شاته، مهنة أهله
وال ، يشهد جنائزهم ويعود مرضاهم، وال حيقر فقري لفقرهأو دينء أو شريف، وكان حيب املساكني و
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وال يدع أحـداً  ، ويردف خلفه، والبغلة، واحلمار، والبعري، وكان يركب الفرس، يهاب ملكاً مللكه
يلبسه يف خنصره األمين ورمبا يلبسه يف األيسـر، وكـان   ، وخامته فضة وفصه منه). ٢(ميشي خلفه

وقد آتاه اهللا مفاتيح خزائن األرض، ولكنه اختار اآلخرة، وكان يعصب على بطنه احلجر من اجلوع، 
يكثر الذكر، دائم الفكر، ويقل اللغو، ويطيل الصالة، ويقصر اخلطبة، وحيب الطيب وال يرده، ويكره 

وميـزح وال  ) ٣(الروائح الكريهة، وكان أكثر الناس تبسماً، وضحك يف أوقات حىت بدت نواجذه
و أحداً، ويقبل عذر املعتذر إليه، وكان يأكل بأصابعه الـثالث ويلعقهـن،   يقول إال حقّاً، وال جيف

ويتنفس يف الشرب ثالثاً خارج اإلناء، ويتكلم جبوامع الكالم، وإذا تكلم تكلَّم بكالم بـينٍ فَصـلٍ،   
حيفظه من جلس إليه، ويعيد الكالم ثالثاً إذا مل تفهم حىت تفهم عنه، وال يتكلم من غري حاجة، وقد 
مجع اهللا له مكارم األخالق وحماسن األفعال، فكانت معاتبته تعريضاً، وكان يأمر بالرفق وحيثّ عليه، 
وينهي عن العنف، وحيث على العفو والصفح، واحللم، واألناة، وحسن اخللق ومكارم األخـالق،  

ئه وما كان وكان حيب التيمن يف طهوره وتنعله، وترجله، ويف شأنه كله، وكانت يده اليسرى خلال
) ٤(من أذى، وإذا اضطجع اضطجع على جنبه األمين، ووضع كفه اليمىن حتته خده األمين، وإذا عرس

، جملس علم، وحلم، وحياء، وأمانة : قُبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، وكان جملسه
اضـلون يف جملسـه   وال ترفع فيه األصوات، وال تنتهك فيه احلرمات، يتف، وسكينة، وصرب، وصيانة

بالتقوى، ويتواضعون، ويوقِّرون الكبار، ويرحمون الصغار، ويؤثرون احملتاج، وخيرجون دعـاة إىل  
اخلري، وكان جيلس على األرض، ويأكل على األرض، وكان ميشي مع األرملة واملسكني، والعبـد،  

. افح النساء غري احملـارم ومر على الصبيان يلعبون فسلَّم عليهم، وكان ال يص. حىت يقضي له حاجته
وكان يتألف أصحابه ويتفقدهم، ويكرم الكرمي كل قوم، ويقبل بوجهه وحديثه على من حيادثه، حىت 

، وال جيـزي بالسـيئة   )٥(على أشر القوم يتألفهم بذلك، ومل يكن فاحشاً وال متفحشأ وال صخاباً
إال أن جياهد يف سبيل اهللا ، ال شيئاً قطومل يضرب خادماً وال امرأة و، السيئة بل يعفو ويصفح وحيلم

  .فإن كان إمثاً كان أبعد الناس عنه، وما خير بني شيئني إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثاً، تعاىل
وقد مجع اهللا له كمال األخالق وحماسن الشيم وآتاه من العلم والفضل وما فيـه النجـاة والفـوز    

وال معلم لـه  ، وهو أمي ال يقرأ وال يكتب، ؤت أحداً من العاملنيوالسعادة يف الدنيا واآلخرة ما مل ي
من البشر، واختاره اهللا على مجيع األولني واآلخرين، وجعل دينه للجن والناس أمجعني إىل يوم الدين، 

  .فصلوات اهللا وسالمه عليه صالةً وسالماً دائمني إىل يوم الدين؛ فإن خلقه كان من القرآن
__________  

أتيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وهو يصلي وجلوفه أزيـز  : ذا قال عبد اهللا بن الشخريوهل) ١(
، ٢٧٦، وصححه األلباين يف خمتصر الشـمائل بـرقم   ٩٠٤كأزيز املرجل من البكاء، أبو داود برقم 

  .أي غليان القدر: أزير املرجل: ومعىن
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: وانظر،  ٢٠٩٩، وابن حبان موارد ٤/٤٨١واحلاكم ، ٢٤٦، وابن ماجه برقم ٣/٣٩٨أمحد ) ٢(
  .١٥٥٧األحاديث الصحيحة برقم 

  .األنياب: النواجذ) ٣(
النهايـة يف غريـب احلـديث    : انظر. نزول مسافة آخر الليل نزلةً للنوم واالستراحة: التعريس) ٤(
٣/٢٠٦.  
ه وسلّم الضجة واضطراب األصوات للخصام، فهو صلّى اهللا علي: الصخب والسخب: الصخاب) ٥(

  .٣/١٤النهاية . مل يكن صخاباً يف األسواق وال يف غريها
فينبغي االقتداء به صلّى اهللا عليه وسلّم والتأسي يف مجيع أعماله، وأقواله، وجده واجتهاده، وجهاده، 
وزهده، وورعه، وصدقه وإخالصه، إال يف ما كان خاصاً به، أو ما ال يقدر على فعله؛ لقوله صـلّى  

مـا  “: ؛ ولقوله)٢(”)١(خذوا من األعمال ما تطيقون فإن اهللا ال ميل حىت متلوا“: يه وسلّماهللا عل
  ).٣(”يتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم

  خري أعماله وخوامتها: املبحث الثالث
ألعمـال إىل اهللا  إن أحب ا“: كان صلّى اهللا عليه وسلّم إذا عمل عمالً أثبته وداوم عليه؛ وهلذا قال

كان النيب صـلّى اهللا  “: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال). ٤(”تعاىل ما داوم عليه صاحبه وإن قل
عليه وسلّم يعتكف يف كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً، 

  ).٥(”ه عرض القرآن مرتنيوكان يعرض عليه القرآن يف كل عام مرة، فلما كان العام الذي قُبض في
: كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يكثر القول قبل أن ميـوت : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت

يا رسول اهللا، ما هذه الكلمـات  : قلت: قالت. ”سبحانك اللهم وحبمدك، أستغفرك وأتوب إليك“
إِذَا جـاَء نصـر اللَّـه    {رأيتها قلتها جعلت يل عالمةٌ يف أميت إذا “: اليت أراك أحدثتها تقوهلا؟ قال

حالْفَت{: وقد قال ابن عباس رضي اهللا عنهما لعمر عن هذه). ٦(}وحالْفَتو اللَّه رصاَء نا} إِذَا جإ :
نزلت : وقيل). ٧(”ما أعلم منها إال ما تعلم: فقال، أجل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أعلمه إياه

: ، وقيـل )٨(يوم النحر والنيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف مىن حبجة الوداع} نصر اللَّه والْفَتح إِذَا جاَء{
، وعند الطرباين أا ملا نزلت هذه السورة أخذ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )٩(نزلت أيام التشريق

كان رسول اهللا صلّى :  عنهما؛ وهلذا قالت عائشة رضي اهللا)١٠(أشد ما كان اجتهاداً يف أمر اآلخرة
” سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، اللهم اغفر يل“: اهللا عليه وسلّم يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده

فَسـبح بِحمـد ربـك    {: ومعىن ذلك أنه يفعل ما أمر به فيه وهو قوله تعاىل). ١١(يتأول القرآن
  .)١٢(}واستغفره إِنه كَانَ توابا

  :أن الدروس والفوائد والعرب املستنبطة من هذا املبحث كثرية، ومنها: وخالصة القول
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ـ احلث على املداومة على العمل الصاحل، وأن قليالً دائماً خري من كثري منقطع؛ ألن بدوام العمل   ١
والقليل الدائم  واإلقبال على اخلالق،، الصاحل القليل تدوم الطاعة والذكر، واملراقبة، والنية، واإلخالص

  ).١٣(يثمر؛ ألنه يزيد على الكثري املنقطع أضعافاً كثرية
ـ من أجهد نفسه يف شيء من العبادات ال يطيق العمل به خشي عليه أن ميل فيفضي ذلـك إىل    ٢

  ).١٤(تركه
ـ اإلنسان املسلم كلما تقدم يف العمر اجتهد يف العمل على حسب القدرة والطاقة، ليلقـى اهللا    ٣
  ).١٥(ى خري أحواله؛ وألن األعمال باخلواتيم، وخري األعمال الصاحلة خواتيمهاعل

  وداعه ألمته ووصاياه يف حجة الوداع: املبحث الرابع
  :ـ أذانه يف الناس باحلج ١

__________  
  .تقدم خترجيه) ١(
عبد الغـين  ، وخمتصر السرية النبوية للحافظ ٥٦ذيب السرية النبوية لإلمام النووي ص : انظر) ٢(

، وخمتصر الشـمائل احملمديـة   ٢١٥ – ١/٧٧، وحقوق املصطفى للقاضي عياض ٧٧املقدسي ص 
  .١٨٨-١١٢للترمذي ص 

  .٢٦١٩، ومسلم برقم ٧٢٨٨البخاري برقم ) ٣(
  .وتقدم خترجيه ٢/٨١١، ومسلم ٤/٢١٣، و ٤٩٩٨، برقم ٩/٤٣البخاري مع الفتح ) ٤(
  .٢٤٥٠، ومسلم ٤٤٣٣البخاري برقم ) ٥(
  .١/٣٥١مسلم  )٦(
  .٨/١٣٠البخاري مع الفتح ) ٧(
  .٨/٧٣٤فتح . عاش بعدها إحدى ومثانني يوماً: ، وقيل٨/٧٣٤الفتح : انظر) ٨(
  .٨/١٣٠املرجع السابق : انظر) ٩(
  .٨/١٣٠فتح الباري : انظر) ١٠(
  .٤٨٤، ومسلم برقم ٧٩٤البخاري برقم ) ١١(
  .٤/٤٤٧شرح النووي : انظر) ١٢(
  .٦/٣١٨، وشرح النووي ١/١٠٣باري فتح ال: انظر) ١٣(
  .٤/٢١٥فتح الباري : انظر) ١٤(
  .٩/٤٦، و ٤/٢٨٥فتح الباري : انظر) ١٥(
ـ بعد أن بلَّغ صلّى اهللا عليه وسلّم البالغ املبني وأدى األمانة، ونصح األمة، وجاهد يف اهللا حـق    ١

بعد أن مكث يف املدينـة   –ة جهاده، أعلن يف الناس وأذَّن فيهم وأعلمهم أنه حاج يف السنة العاشر
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وبعد هذا النداء العظيم الذي قصد به صلّى اهللا  –تسع سنني كلها معمورة باجلهاد والدعوة والتعليم 
عليه وسلّم إبالغ الناس فريضة احلج، ليتعلموا املناسك منه صلّى اهللا عليه وسلّم؛ وليشهدوا أقوالـه،  

). ١(ع دعوة اإلسالم، وتبلغ الرسالة القريب والبعيـد وأفعاله، ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب، وتشي
إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مكث تسع سنني مل حيج مث أذَّن يف الناس : قال جابر رضي اهللا عنه

يف العاشرة أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حاج، فقدم املدينة بشر كثري كلهم يلتمس أن يـأمت  
حىت إذا استوت به ناقته : وساق احلديث وفيه...  عليه وسلّم، ويعمل مثل عملهبرسول اهللا صلّى اهللا

نظرت إىل مد بصري بني يديه من راكب وماشٍ، وعن ميينه مثل ذلك، وعن يساره ) ٢(على البيداء
ورسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بني أظهرنا وعليه يرتل القرآن ، )٣(مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك

حىت إذا أتى عرفة فوجـد  : وساق احلديث وقال... م تأويله وما عمل به من شيء عملنا بهوهو يعل
  .القبة قد ضرِبت له بنمرة فرتل ا

  :ـ وداعه ووصيته ألمته يف عرفات ٢
حىت إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب : قال جابر رضي اهللا عنه

أموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلـدكم  إن دمائكم و“: الناس وقال
ودماء اجلاهلية موضـوعة، وإن أول دمٍ  ) ٤(هذا، أال كل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع

أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن احلارث كان مسترضعاً يف بين سعد فقتلته هذيل، وربـا اجلاهليـة   
فاتقوا اهللا يف النسـاء  ) ٥(نا ربا عباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كلهموضوع، وأول رباً أضع ربا

ولكـم علـيهن أن ال يـوطئن    ) ٦(فإنكم أخذمتوهن بأمان اهللا، واستحللتم فروجهن بكلمـة اهللا 
وهلن علـيكم رزقهـن   ) ٨(أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غري مربح) ٧(فراشكم

وأنـتم  ، )٩(فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتـاب اهللا  وكسون باملعروف، وقد تركت
فقال بإصبعه السبابة . ونصحت، نشهد أنك قد بلغت، وأديت: ؟ قالوا”تسألون عين فما أنتم قائلون

وقد كان يف ). ١٠(ثالث مرات” اللهم اشهد، اللهم اشهد“: يرفعها إىل السماء وينكتها إىل الناس
غفري ال ي ١١(حصي عددها إال اهللا تعاىلاملوقف جم.(  
__________  

  .٤/٢٤٤وشرح األيب ،  ٨/٤٢٢شرح النووي على صحيح مسلم : انظر) ١(
فـتح امللـك   . اسم للمفازة والصحراء اليت ال شيء فيها، وهي هنا موضع بذي احلليفة: البيداء) ٢(

  .٢/٩املعبود 
  .١٠٥، و ٢/٩املرجع السابق : انظر. اًقيل كان عددهم تسعني ألفاً، وقيل مائة وثالثني ألف) ٣(
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واملعىن أنه أبطل كل شيء من أمور اجلاهلية وصار كالشيء املوضوع حتت القدمني فال يعمل به ) ٤(
شـرح  : انظـر . يف اإلسالم، فجعله كالشيء املوضوع حتت القدم من حيث إمهاله وعدم املباالة به

  .٢/١٨عبود ، وفتح امللك امل٤/٢٥٥، وشرح األيب ٨/٤٣٢النووي 
شرح النـووي  : واملعىن الزائد على رأس املال باطل أما رأس املال فلصاحبه بنص القرآن، انظر) ٥(
٨/٤٣٣.  
هـي ال إلـه إال اهللا،   : األمر بالتسريح باملعروف أو اإلمساك بإحسان، وقيل: الكلمة هي: قيل) ٦(

، سورة النساء، }طَاب لَكُم من النساِء فَانكحواْ ما{: هي قوله تعاىل: اإلجياب والقبول، وقيل: وقيل
  .٢/١٩، وفتح امللك املعبود ٤/٢٥٦، وشرح األيب ٨/٤٣٣قال النووي . ٣: اآلية

واملعىن ال يأذن ألحد من الرجال أو النساء تكرهون أن يدخل منازلكم، وليس املراد من ذلـك  ) ٧(
، واأليب ٨/٤٣٣شرح النـووي  . فيه احلدالزنا؛ ألنه حرام سواء كرهه الزوج أو مل يكرهوه؛ وألن 

  .٢/٢٠وفتح امللك املعبود ، ٤/٢٥٧
  .٨/٤٣٤، وشرح النووي ٢/١٩فتح امللك املعبود : ال شديد وال شاق، انظر: غري املربح) ٨(
واملعىن قد تركت فيكم أمراً لن ختطئوا إن متسكتم به يف االعتقاد والعمل وهو كتاب اهللا الذي ال ) ٩(

طل من بني يده وال من خلفه، وسكت عن السنة؛ ألن القرآن هو األصل يف الدين، أو ألن يأتيه البا
سورة . }يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ{: القرآن أمر باتباع السنة كما قال سبحانه

: اآلية، سورة احلشر. }خذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهواوما آتاكُم الرسولُ فَ{: وقال. ٥٩: النساء، اآلية
، وقد جاء عند احلاكم من حديث ابن عباس رضـي اهللا عنـهما   ٢/٢٠فتح امللك املعبود : انظر. ٧

  .٣٦وصححه األلباين يف صحيحه الترغيب برقم .." كتاب اهللا وسنة نبيه"... الوصية ب 
  .١٢١٨أخرجه مسلم برقم ) ١٠(
  .٢/١٠٥فتح امللك املعبود : انظر. مائة وثالثون ألفاً: قيل )١١(

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم {: وأُنزل على النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف يوم عرفة يوم اجلمعة قوله تعاىل
اهللا تعاىل على هذه األمـة   وهذه أكرب نعم) ١(}وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم اِإلسالَم دينا

وال إىل نيب غري نبيهم صلّى اهللا عليه وسلّم؛ ، حيث أكمل تعاىل هلم دينهم فال حيتاجون إىل دين غريه
وبعثه إىل اجلن واإلنس فال حالل إال ما أحلَّه، وال حرام إال ما حرمه، ، وهلذا جعله اهللا خامت األنبياء

وتمـت  ، {ال كذب فيه وال خلـف ، به فهو حق وصدقوكل شيء أخرب ، وال دين إال ما شرعه
فلما أكمل اهللا هلم ، أي صدقاً يف األخبار وعدالً يف األوامر والنواهي) ٢(}كَلمت ربك صدقًا وعدالً

  ).٣(الدين متت عليهم النعمة
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أبكاين أنا كنا : ما يبكيك؟ قال: فقيل له، وقد ذُكر أن عمر بكى عندما نزلت هذه اآلية يف يوم عرفة
وكأنه رضي اهللا عنه توقع موت ، )٤(فأما إذا أُكمل فإنه مل يكمل شيء إال نقص، يف زيادة من ديننا

  .النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قريباً
  :ـ وداعه ووصيته ألمنه عند اجلمرات ٣

: نحـر ويقـول  رأيت النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يرمي على راحلته يوم ال: قال جابر رضي اهللا عنه
  ).٥(”لتأخذوا مناسككم فإين ال أدري لعلِّي ال أحج بعد حجيت هذه“

حججت مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فرأيته حني رمى : وعن أم احلصني رضي اهللا عنها قالت
فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ... مجرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بالل وأسامة

إن أُمر عليكم عبد جمدع أسود يقودكم بكتاب اهللا تعاىل فـامسعوا لـه   “: الً كثرياً مث مسعته يقولقو
  ).٦(”وأطيعوا

  :ـ وصيته ووداعه ألمته يوم النحر ٤
أو  –عن أيب بكرة رضي اهللا عنه أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قعد على بعريه وأمسك إنسان حبطامه 

حىت ظننا ] فسكت[اهللا ورسوله أعلم : ؟ قالوا”أتدرون أي يوم هذا“: الوخطب الناس فق –بزمامه 
؟ ”فأي شهر هذا“: قال! بلى يا رسول اهللا: ؟ قلنا”أليس بيوم النحر“: فقال، أنه سيسميه بغري امسه

؟ قلنـا  ”أليس بذي احلجة“: فقال، حىت ظننا أنه سيسمه بغري امسه] فسكت[اهللا ورسوله أعلم : قلنا
حىت ظننا أنه سيسميه بغري ] فسكت[؟ قلنا اهللا ورسوله أعلم ”فأي بلد هذا“: قال. ول اهللابلى يا رس

، وأمـوالكم ، فـإن دمـاءكم  “: قال، بلى يا رسول اهللا : ؟ قلنا”أليست البلدة احلرام“: قال. امسه
وستلقون [يف بلدكم هذا ، يف شهركم هذا، وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، وأعراضكم

أال ، أو ضالَّالً يضرب بعضكم رقاب بعض[فال ترجعوا بعدي كفاراً ، م فيسألكم عن أعمالكمربك
إىل كبشـني  ) ٧(مث انكفأ[أال هل بلَّغت ] فَرب مبلَّغ أوعى من سامع[الغائب ] منكم[ليبلغ الشاهد 

ه إىل أمتـه  فوالذي نفسي بيده إا لوصيت: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما) ٨(”..أملحني فذحبهما
  ).٩(فليبلغ الشاهد الغائب

، وسكوته صلّى اهللا عليه وسلّم بعد كل سؤال من هذه األسئلة الثالثة كان الستحضـار فهـومهم  
  ).١٠(وليستشعروا عظمة ما خيربهم عنه، وليقبلوا عليه بكليتهم

... اجلمـرات وقف النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يوم النحر بني : "وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
هـذه  : وودع الناس فقالوا” اللهم اشهد“: النيب يقول) ١١(وطَفق” هذا يوم احلج األكرب“: وقال

  ).١٢"(حجة الوداع
هذا من ، وقد فتح اهللا أمساع مجيع احلجاج مبىن حىت مسعوا خطبة النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يوم النحر

القاضي الداين حىت كـانوا يسـمعون وهـم يف     معجزاته أن بارك يف أمساعهم وقواها حىت مسعها
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خطبنا رسول اهللا صلّى اهللا عليه : "فعن عبد الرمحن بن معاذ التيمي رضي اهللا عنه قال). ١٣(منازهلم
  ).١٤.."(وسلّم وحنن مبىن فَفُتحت أمساعنا حىت كنا نسمع ما يقول وحنن يف منازلنا

  :أيام التشريقـ وصيته صلّى اهللا عليه وسلّم ألمته يف أوسط  ٥
__________  

  .٣٠١٧، ٣٠١٦ومسلم برقم ، ٤٥واحلديث أخرجه البخاري برقم ، ٣: اآلية، سورة املائدة) ١(
  .١١٥: اآلية، سورة األنعام) ٢(
  .٢/١٢تفسري ابن كثري ) ٣(
وهذا يشهد له قوله صلّى اهللا . وعزاه بإسناده إىل تفسري الطربي ٢/١٢ذكره ابن كثري يف تفسريه ) ٤(
  .”...بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريبا كما بدأ“: ليه وسلّمع
  .١٢٩٧مسلم برقم ) ٥(
  .١٢٩٨مسلم برقم ) ٦(
  .١١/١٨٣شرح النووي : انظر. أي انقلب: انكفأ) ٧(
ــاري ) ٨( ــرقم  ٣/٢٦البخ ، ٧٠٧٨، ٥٥٥٠، ٤٦٦٢، ٤٤٠٦، ٣١٩٧، ١٧٤١، ١٠٥، ٦٧ب

  .واأللفاظ من هذه املواضع ١٦٧٩ومسلم برقم ، ٧٤٤٧
  .١٧٣٩البخاري برقم ) ٩(
  .١/١٥٩فتح الباري : انظر) ١٠(
  .جعل وشرع بقول: طفق) ١١(
  .١٧٤٢البخاري برقم ) ١٢(
  .٢/١٠٦وفتح امللك املعبود ، ٥/٤٣٦عون املعبود : انظر) ١٣(
واحلديث صححه األلبـاين يف  ، ويف آخره قصة تدل على أنه يوم النحر ١٩٥٧أبو داود برقم ) ١٤(

  .١/٣٦٩، ١٧٢٤داود برقم  صحيح سنن أيب
وخطب صلّى اهللا عليه وسلّم الناس يف اليوم الثاين عشر من ذي احلجة وهو ثاين أيام التشريق ويقال 

وهو أوسـط أيـام   ، يوم الرؤوس؛ ألن أهل مكة يسمونه بذلك؛ ألكلهم رؤوس األضاحي فيه: له
، ومها من بين بكـر ، ليه وسلّمفعن أيب جنيح عن رجلني من أصحاب النيب صلّى اهللا ع، )١(التشريق

وهي ، وحنن عند راحلته، رأينا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم خيطب بني أوسط أيام التشريق: قاال
حدثين من مسع : وعن أيب نضرة قال، )٣(مبىن) ٢(خطبة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم اليت خطب
وإن أباكم ، يا أيها الناس إن ربكم واحد“: يق فقالخطبة النيب صلّى اهللا عليه وسلّم وسطَ أيام التشر

وال ألسـود  ، أال ال فضل لعريب على أعجمي وال لعجمي على عريب، وال ألمحر على أسود، واحد
أي “: مث قال. بلَّغ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: ؟ قالوا”أبلغت، على أمحر على أمحر إال بالتقوى
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؟ ”أي بلد هذا“: مث قال. شهر حرام: ؟ قالوا”أي شهر هذا“: قال مث. يوم حرام: ؟ قالوا”يوم هذا
كحرمة يـومكم  ، وأعراضكم، وأموالكم، فإن اهللا قد حرم بينكم دماءكم“: قال. بلد حرام: قالوا
: قـال . ؟ قالوا بلَّغ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسـلّم ”يف بلدكم هذا، أبلغت، يف شهركم هذا، هذا
  ).٤(”ئبليبلغ الشاهد الغا“

وهناك مجل من خطبه صلّى اهللا عليه وسلّم يف حجة الوداع يف األماكن املقدسة منها حديث ابـن  
إن “: عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم خطب الناس يف حجة الوداع فقال

من أعمالكم الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما حتاقرون 
” ...كتـاب اهللا وسـنة نبيـه   ، إين قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبـداً ، فاحذروا
مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول وهو : وحديث أيب أمامة رضي اهللا عنه قال). ٥(احلديث

، وصلّوا مخسكم، ربكميا أيها الناس أطيعوا “: خيطب الناس على ناقته اجلدعاء يف حجة الوداع يقول
  ).٦(”وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، وأدوا زكاة أموالكم، وصوموا شهركم

  :ومنها، أن الدروس والفوائد والعرب املستنبطة من هذا املبحث كثرية: وخالصة القول
صلّى اهللا  ـ إن كل من قدم املدينة إجابة ألذان النيب صلّى اهللا عليه وسلّم باحلج فقد حج مع النيب  ١

فقدم املدينة بشر كثري كلهم يلتمس أن يأمتَّ برسول اهللا صلّى : "عليه وسلّم؛ لقول جابر رضي اهللا عنه
  ).٧"(اهللا عليه وسلّم ويعمل مثل عمله

  .ـ استحباب نزول احلاج إىل عرفات بعد زوال الشمس إن تيسر ذلك ٢
ناس ما حيتاجون إليـه، ويعـتين ببيـان    يبني فيها لل، ـ استحباب خطبة اإلمام باحلجاج بعرفات  ٣

ويوصي الناس بالعمل بالكتـاب  ، وحيذر فيها من الشرك والبدع واملعاصي، وأصول الدين، التوحيد
  .والسنة

، خطبة يـوم عرفـة  : وقد ثبت أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم خطب يف حجة الوداع ثالث خطب
ومـذهب  . ثة يف مىن يوم الثاين عشر من ذي احلجـة واخلطبة الثال، واخلطبة الثانية يوم النحر يف مىن

ويعلم اإلمام الناس يف كل خطبة ما ، )٨(الشافعي أن اإلمام خيطب يوم السابع من ذي احلجة كذلك
  .حيتاجون إليه إىل اخلطبة ألخرى

  .واألبشار اجللدية، واألموال، واألعراض، ـ تأكيد غلظ حترمي الدماء ٤
كحرمة يـومكم  “: اق النظري بالنظري؛ لقوله صلّى اهللا عليه وسلّمـ استخدام ضرب األمثال وإحل  ٥

  .”هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا
  .وأنه ال قصاص يف قتلى اجلاهلية، وربا اجلاهلية، ـ إبطال أفعال اجلاهلية ٦
ـ إن اإلمام ومن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر جيب أن يبدأ بنفسه وأهله؛ ألنه أقرب لقبـول    ٧
  .وطيب نفس من قرب عهده باإلسالم، لهقو
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__________  
وفتح امللك املعبود تكملة املنهل العذب املورود ، ٥/٤٣٢عون املعبود شرح سنن أيب داود : انظر) ١(
  .٣/٥٧٤وفتح الباري ، ٢/١٠٠
، أي مثل اخلطبة اليت خطبـها يـوم النحـر مبـىن    " وهي خطبته اليت خطب مبىن: "ومعىن قوله) ٢(

عـون  : انظـر . ويف ثاين أيام التشريق اليوم الثاين عشر متحدتان يف املعىن، يف يوم النحر: فاخلطبتان
  .٢/١٠٠، وفتح امللك املعبود ٥/٤٣١املعبود 

وصحح حديث أيب جنيح  ١٩٥٣ويشهد له حديث سراء بنت نبهان برقم  ١٩٥٢أبو داود برقم ) ٣(
  .١٧٢٠برقم  ١/٣٦٨األلباين يف صحيح سنن أيب داود 

رواه أمحـد  : وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد وقـال  ١٢/٢٢٦أمحد بترتيب عبد الرمحن البناء ) ٤(
كنت آخذ بزمام : حديث أيب حرة الرقاشي عن عمه قال: وانظر. ٣/٢٦٦ورجاله رجال الصحيح 

تراجع وذكر فيه مجالً ... ناقة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس
  .٥/٧٢ويراجع سند احلديث يف مسند أمحد 

 ٣٦برقم  ١/٢١وحسنه األلباين صحيح الترغيب ، ذكره املنذري يف الترغيب وعزاه إىل احلاكم) ٥(
واألحاديـث   ٢/٣٦٨مسند أمحد : وانظر، ٢٨١٢حديث رقم : انظر. وله أصل يف صحيح مسلم

  .٤٧٢الصحيحة برقم 
  .ووافقه الذهيب، مسلموصحيحه على شرط  ١/٤٧٣احلاكم ) ٦(
  .تقدم خترجيه من حديث جابر رضي اهللا عنه) ٧(
  .٢/٢٠فتح امللك املعبود يف تكملة املنهل املورود : انظر) ٨(
  .أما رأس املال فلصاحبه، ـ املوضوع من الربا هو الزائد على رأس املال ٨
ذلك مجعها النووي أو وقد جاءت أحاديث كثرية ب، ومعاشرن باملعروف، ـ مراعاة حق النساء  ٩

  .معظمها يف رياض الصاحلني
ـ وجوب نفقة الزوجة وكسوا، وجواز تأديبها إذا أتت مبا يقتضي التأديب لكن بالشـروط    ١٠

  .والضوابط اليت جاءت بالكتاب والسنة، وأن ال حيصل منكر من أجل ذلك التأديب
  .لّمـ الوصية بكتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه صلّى اهللا عليه وس ١١
ففي ذلك الم ” لتأخذوا عين مناسككم فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت هذه“: ـ قوله   ١٢

هذه األمور اليت أتيت ا : وتقديره، وهكذا وقع يف رواية غري مسلم، واملعىن خذوا مناسككم، األمر
عـين   يف حجيت من األقوال، واألفعال، واهليئات هي أمور احلج وصفته وهي مناسككم فخـذوها 

فهو ، وهذا احلديث أصل عظيم يف مناسك احلج، واحفظوها واعملوا ا، وعلموها الناس، واقبلوها
  ).١(”صلوا كما رأيتموين أصلي“: كقوله صلّى اهللا عليه وسلّم
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وإعالمهم ، إشارة إىل توديعهم” لعلي ال أحج بعد حجيت هذه“: ـ ويف قوله صلّى اهللا عليه وسلّم
وذا مسيـت  ، وانتهاز الفرصة ومالزمته، وحثهم على األخذ عنه،  عليه وسلّمبقرب وفاته صلّى اهللا

  .حجة الوداع
وأنه قد يأيت يف اآلخر مـن  ، وأن الفهم ليس شرطاً يف األداء، ـ احلث على تبليغ العلم ونشره  ١٤

 وأن األفضل أن يكون اخلطيب على مكان مرتفع؛ ليكون أبلغ يف، يكون أفهم ممن تقدم ولكن بقلة
  .مساع الناس ورؤيتهم له

  .والتقرير والتنبيه، ـ استخدام السؤال مث السكوت والتفسري يدل على التفخيم ١٥
وإذا ظهرت منه بعض املعاصـي  ، ـ األمر بطاعة ويل األمر مادام يقود الناس بكتاب اهللا تعاىل  ١٦

  .سنوعظَ وذُكِّر باهللا وخوف به لكن باحلكمة واألسلوب احل، واملنكرات
  .وأنه ال فرق بني أصناف الناس إال بالتقوى، والصيام، والزكاة، والصالة، ـ الوصية بطاعة اهللا ١٧
وذلك بسماع الناس خلطبته يوم ، ـ معجزة النيب صلّى اهللا عليه وسلّم الظاهرة الدالة على صدقه  ١٨

  .فقد فتح اهللا ألمساعهم كلهم هلا) ٢(النحر وهم يف منازهلم
وهي يف حق احلاج وغري احلاج فال ، نه مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلمـ الضحية س  ١٩

وإمنا هي سنة مستقلة؛ ألنه صلّى اهللا عليه وسلّم بعد أن خطب الناس مبىن انقلب ، جيزئ عنها اهلدي
 وهذا غري اهلدايا اليت حنرها بيده وأشرك علياً يف اهلدي وأمره بنحر البـاقي ) ٣(فذبح كبشني أملحني

  .من البدن
  توديعه لألحياء واألموات: املبحث اخلامس

كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم كلما كان ليلتها من رسـول  : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
، السالم عليكم دار قول مـؤمنني “: اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم خيرج من آخر الليل إىل البقيع فيقول

). ٤(”اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد، لون وإنا إن شاء اهللا بكم الحقونغداً مؤج، وآتاكم ما توعدون
فقال إن ربك يأمرك أن تأيت أهل البقيع .. فإن جربيل أتاين“: ويف رواية أنه قال صلّى اهللا عليه وسلّم

السالم عليكم أهل الديار : قويل“: كيف أقول هلم؟ قال، يا رسول اهللا: قالت عائشة” فتستغفر هلم
  ).٥(”ؤمنني واملسلمني ويرحم اهللا املستقدمني منا واملستأخرين وإنا إن شاء اهللا بكم الحقونمن امل

) ٦(وقد ذكر اإلمام األيب رمحه اهللا تعاىل أن خروجه هذا كان يف آخر عمره صلّى اهللا عليه وسـلّم 
كان خيرج يف وهذا واهللا أعلم يدل على توديعه لألموات كما فعل مع شهداء أحد؛ وهلذا واهللا أعلم 

مث انطلقت على إثره حىت جـاء  “: الليل ويقف يف البقيع يدعو هلم كما قالت عائشة رضي اهللا عنها
  ).٧(”...البقيع فقام فأطال القيام مث رفع يديه ثالث مرات مث احنرف

__________  
  .٧٢٤٦البخاري برقم ) ١(
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  .وتقدم خترجيه ١٦٧٩ومسلم برقم ، البخاري) ٢(
 ٥٢-٥١/ ٩و ٤٣٤ – ٨/٤٢٢وشـرح النـووي   ، ٥٧٧، ٣/٥٧٤لبـاري  فـتح ا : انظر) ٣(
، ٢/٥٤و ٢/٢٠وفتح امللك املعبود يف تكملة املنهل املـورود شـرح سـنن أيب داود    ، ١١/١٨٢و
٢٠٦-٢/٩٩.  
. وهو ما عظم مـن العوسـج  ، لغرقد كان فيه، ومسي بقيع الغرقد، البقيع هو مدفن أهل املدينة) ٤(

  .٣/٣٩٠ح األيب على مسلم وشر، ٧/٤٦شرح النووي : انظر
  .٩٧٤أخرجه مسلم برقم ) ٥(
  .٧/٣٤٩وفتح الباري ، ٣/٣٨٨شرح األيب على صحيح مسلم : انظر) ٦(
  .٩٧٤مسلم برقم ) ٧(

وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم خرج يوماً فصلى على قتلـى أُحـد   
إين بني أيديكم “: حياء واألموات مث طلع علي املنرب فقالبعد مثاين سنني كاملودع لأل) ١(صالة امليت

، وإين واهللا ألنظر إىل حوضي اآلن مقامي هذا، وإن موعدكم احلوض، وأنا شهيد عليكم، فرط لكم
أو مفاتيح األرض، وإين واهللا ما أخاف عليكم أن تشـركوا  ، وإين قد أعطيت مفاتيح خزائن األرض

] وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم[نيا أن تنافسوا فيها ولكين أخاف عليكم الد، )٢(بعدي
  ).٣(”]على املنرب[فكانت آخر نظرة نظرا إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : قال عقبة

فتوديعه صلّى اهللا عليه وسلّم لألحياء ظاهر؛ ألن سياق األحاديث يشعر أن ذلك كان آخر حياتـه  
وانقطاعـه  ، ما توديعه لألموات فباستغفاره ألهل البقيع ودعائه ألهل أحدوأ، صلّى اهللا عليه وسلّم

  ).٤(جبسده عن زيارم
  :منها، أن الدروس والفوائد والعرب املستنبطة من هذا املبحث كثرية: وخالصة القول

وبعد املمات؛ وهلـذا  ، والنصح هلم يف احلياة، ـ حرص النيب صلّى اهللا عليه وسلّم على نفع أمته  ١
، وأوصى األحيـاء ونصـحهم  ، لى على شهداء أحد بعد مثان سنوات، وزار أهل البقيع ودعا هلمص

  .وال شرا إال حذرهم منه، ووعظهم وأمرهم واهم فما ترك خرياً إال دهلم عليه
وال يطمـئن إىل  ، فينبغي له أن حيذر سوء عاقبتها، ـ التحذير من فتنة زهرة الدنيا ملن فتحت عليه  ٢

  ).٥(ويستخدم ما عنده منها يف طاعة اهللا تعاىل، وال ينافس غريه فيها، زخارفها
  بداية مرضه صلّى اهللا عليه وسلّم وأمره أليب بكر أن يصلي بالناس: املبحث السادس

، وصفراً، واحملرم، رجع صلّى اهللا عليه وسلّم من حجة الوداع يف ذي احلجة فأقام باملدينة بقية الشهر
فبينما الناس على ذلك ابتدئ رسول اهللا صلّى اهللا عليـه  ، يد رضي اهللا عنهوجهز جيش أسامة بن ز

، يف التاسـع والعشـرين   : وقيل، قيل يف الثاين والعشرين منه: وسلّم بشكواه يف ليال بقني من صفر
وذهب إىل أهل ، وقد صلى على شهداء أحد فدعا هلم كما تقدم، بل يف أول شهر ربيع األول: وقيل
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مث رجع مرة من البقيع فوجد عائشة وهي تشـتكي مـن   ، عليهم ودعا هلم مودعاً هلمالبقيع وسلم 
قالت عائشة رضي اهللا . ”بل أنا واهللا يا عائشة وارأساه“: فقال. وارأساه: صداع برأسها وهي تقول

: قالـت ” ودفنتك، وصليت عليك، وما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك“: مث قال: عنها
: قالـت . بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إىل بييت فأعرست بـبعض نسـائك   واهللا لكأين: قلت

، وهو يف بيت ميمونة) ٧(وتتام به وجعه حىت استعزبه) ٦(”فتبسم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم“
  ).٨(فدعا نساءه فاستأذن أن ميرض يف بييت

__________  
أما هذا احلديث فكأنه صلّى اهللا ، يهماألحاديث الصحيحة دلت أن شهداء املعركة ال يصلى عل) ١(

كمـا ودع أهـل البقيـع    ، عليه وسلّم دعا هلم واستغفر هلم حني علم قرب أجله مودعاً هلم بذلك
ورجح ذلك العالمة ابن باز يف تعليقه على فتح  ٧/٣٤٩و ٣/٢١٠فتح الباري : انظر. باالستغفار هلم

  .٦/٦١١الباري 
فتح . لشرك قد وقع من بعض أمته بعده صلّى اهللا عليه وسلّمأي ال أخاف على جمموعكم؛ ألن ا) ٢(

  .٣/٢١١الباري 
، ٦٤٢٦، ٤٠٨٥، ٤٠٤٢، ٣٥٩٦، ١٣٤٤بـرقم  ، البخاري من األلفاظ يف مجيع املواضـع ) ٣(

  .وما بني املعكوفني من صحيح مسلم، ٢٢٩٦، ومسلم برقم ٦٥٩٠
  .٧/٣٤٩الفتح ) ٤(
  . ١١/٢٤٥فتح الباري : انظر) ٥(
البداية والنهاية البن كثري : وانظر، ٤/٣٢٠سرية ابن هشام : انظر، ام بسند ابن إسحاقابن هش) ٦(
، والبيهقـي ، البن ماجه ٢٢٨و ٦/١٤٤وأخرجه أمحد ، ١٣٠ - ١٢٩/ ٨وفتح الباري ، ٥/٢٢٤

. إن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث يف رواية ابن هشام فثبت احلـديث واحلمـد هللا  : وقال األلباين
  .٥٠ص  أحكام اجلنائز

  .اشتد عليه وغلبه على نفسه: استعزبه) ٧(
كان ذلك : وقيل، ٢٣١ - ٥/٢٢٣والبداية والنهاية ال بن كثري  ٤/٣٢٠سرية ابن هشام : انظر) ٨(

  .فبقي يف مرضه ثالثة عشر يوماً وهذا قول األكثر، يف التاسع والعشرين من شهر صفر يوم األربعاء
  .٨/١٢٩الفتح : انظر

 برسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وجعه يف بيت ميمونة رضي اهللا عنها فاستأذن أزواجه وأول ما اشتد
ملا ثقل رسـول اهللا  : فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت، )١(أن ميرض يف بيت عائشة رضي اهللا عنها

صلّى اهللا عليه وسلّم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن ميرض يف بييت فأذنَّ له فخرج وهـو بـني   
وكانت عائشة رضـي  ) ٢(جلني ختط رجاله يف األرض بني عباس بن عبد املطلب وبني رجل آخرر
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) ٣(هرِيقـوا “: اهللا عنها حتدث أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ملا دخل بني واشتد به وجعه قال
حلفصة ) ٦(فأجلسناه يف مخضب، إىل الناس) ٥(مل تحلَلْ أوكيتهن لعلي أعهد) ٤(علي من سبع قرب

حىت طفق يشري إلينا بيـده  ، نصب عليه من تلك القرب) ٧(زوج النيب صلّى اهللا عليه وسلّم مث طفقنا
  ).٨(”مث خرج إىل الناس فصلى م وخطبهم، أن قد فعلنت

__________  
  .٨/١٢٩فتح الباري : وانظر، ٤١٨صحيح مسلم برقم ) ١(
 ٦٨٧عباس يف آخر حديث البخاري رقـم   هو علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه كما قال ابن) ٢(

  .٤١٨ومسلم 
  .١/٣٠٣الفتح . أي أريقوا وصبوا: أهريقوا: ويف رواية) ٣(
ويف ، وأصل اخللقـة ، هذا من باب التداوي؛ ألن لعدد السبع دخوالً يف كثري من أمور الشريعة) ٤(

  .٨/١٤١و ١/٣٠٣الفتح . ”من آبار شىت... “: رواية هلذا احلديث عند الطرباين
  .١/٣٠٣الفتح . أي أوصي: أعهد) ٥(
النـووي  . هو إناء حنو املركن الذي يغسل فيه وتغسل فيه الثياب من أي جنس كان: املخضب) ٦(
  .٣٠٣و ١/٣٠١والفتح  ٤/٣٧٩
  .٣/٣٠٣الفتح . طفق يفعل كذا إذا شرع يف فعل واستمر فيه: يقال: أي شرعنا: طفقنا) ٧(
وقد مجع بني هذه املواضـع األلبـاين يف   ، ستة عشر موضعاًوذكر هنا له  ١٩٨البخاري برقم ) ٨(

  .٤١٨ومسلم برقم ، ١/١٧٠خمتصر البخاري 
ال : ؟ قلنـا ”أصلى الناس“: ثقل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقال: "وعنها رضي اهللا عنها قالت
فـذهب  فاغتسـل  . ففعلنا: قالت” ضعوا يل ماء يف املخضب“: قال! هم ينتظرونك يا رسول اهللا

ال هم ينتظرونك يا : ؟ قلنا”أصلى الناس“: مث أفاق فقال صلّى اهللا عليه وسلّم، فأُغمي عليه) ١(لينوَء
مث ذهب لينوء فأُغمي . فاغتسل] فقعد[ففعلنا : قالت” ضعوا يل ماء يف املخضب“: فقال! رسول اهللا

ضعوا يل ماء “: فقال! اهللاهم ينتظرونك يا رسول ، ال : ؟ فقلنا”أصلى الناس“: مث أفاق فقال. عليه
؟ ”أصلى النـاس “: مث أفاق فقال، فاغتسل مث ذهب لينوء فأغمي عليه] فقعد[ففعلنا ” يف املخضب

والناس عكوف يف املسجد ينتظرون النيب صلّى اهللا عليه : قالت! ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا: فقلنا
اهللا عليه وسلّم إىل أيب بكـر؛ ليصـلي    فأرسل رسول اهللا صلّى: قالت، وسلّم لصالة العشاء اآلخرة

فقال أبو . إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يأمرك أن تصلي بالناس: فقال) ٢(فأتاه الرسول، بالناس
فصلَّى م : قالت. أنت أحق بذلك: فقال له عمر. صلِّ بالناس! يا عمر –وكان رجالً رقيقاً  –بكر 

 –هللا صلّى اهللا عليه وسلّم وجد من نفسه خفَّة فخرج بني رجلني مث إن رسول ا. أبو بكر تلك األيام
فأومأ إليه ، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، لصالة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس –)٣(أحدمها العباس
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فأجلساه إىل جنـب أيب  ” أجلساين إىل جنبه“: وقال هلما، النيب صلّى اهللا عليه وسلّم بأن ال يتأخر 
بو بكر يصلي وهو قائم يأمت بصالة النيب صلّى اهللا عليه وسلّم والناس يصلون بصالة أيب فجعل أ، بكر

). ٥(وهذا صريح يف أن هذه الصالة هي صالة الظهـر ). ٤(”بكر والنيب صلّى اهللا عليه وسلّم قاعد
، وقد كان صلّى اهللا عليه وسلّم حريصاً على أن يكون أبو بكر هو اإلمام وردد األمر بذلك مـراراً 

، ملا ثَقُل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم جاء بالل يؤذنه بالصالة: فمن عائشة رضي اهللا عنها قالت
وإنه مىت يقم ) ٦(يا رسول اهللا إن أبا بكر رجل أسيف: فقلت” مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس“: فقال

: فقلت حلفصة: قالت” سمروا أبا بكر فليصلِّ بالنا“: مقامك ال يسمع الناس فلو أمرت عمر؟ فقال
فقالت له فقال ، قويل له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه مىت يقم مقامك ال يسمع الناس فلو أمرت عمر

فقالت ” إنكن ألننت صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس“: رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
روا أبا بكر يصلي بالناس فلما دخل فأم: قالت عائشة]. ما كنت ألصيب منك خرياً: [حفصة لعائشة

فقام يهادى بني رجلـني ورجـاله   ، يف الصالة وجد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم من نفسه خفة
فأومأ إليه رسـول اهللا  ، ختطان يف األرض، حىت دخل املسجد، فلما مسع أبو بكر حسه ذهب يتأخر

اهللا عليه وسلّم حىت جلس عن يسار أيب  فجاء رسول اهللا صلّى” قم مكانك“: صلّى اهللا عليه وسلّم
فكان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائماً يقتدي أبـو بكـر   ، بكر

  ).٧(”بصالة النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ويقتدي الناس بصالة أيب بكر
__________  

  .٢/١٧٤الفتح . أي لينهض جبهد: لينوء) ١(
  .سله إليه النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ليصلي بالناسأي الذي أر) ٢(
  .واآلخر علي رضي اهللا عنه كما تقدم) ٣(
وقد اخترت بعض األلفاظ من البخاري وبعضها مـن   ٤١٨ومسلم برقم  ٦٨٧البخاري برقم ) ٤(

  .مسلم
 وأخذ رسول اهللا“: واستدل برواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس، وزعم بعضهم أا الصبح) ٥(

وهذا لفظ ابن ماجه وإسناده حسن؛ لكـن يف  ، صلّى اهللا عليه وسلّم القراءة من حيث بلغ أبو بكر
االستدالل به نظر؛ الحتمال أن يكون صلّى اهللا عليه وسلّم مسع ملا قرب من أيب بكر اآلية اليت انتهى 

مث ،  حديث أيب قيادةوقد كان هو يسمع اآلية أحياناً يف الصالة السرية كما يف، إليها أبو بكر خاصة
لو سلم مل يكن فيه دليل على أا الصبح بل حيتمل أن تكون املغرب فقد ثبت يف الصـحيحني مـن   

مث ، مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقرأ يف املغرب باملرسالت عرفاً: "حديث أم الفضل قالت
: قال ابن حجر ٤٦٢سلم برقم وم، ٤٤٢٩و ٧٦٣البخاري برقم " ما صلى لنا بعدها حىت قبضه اهللا

لكن وجدت يف النسائي أن هذه الصالة اليت ذكرا أم الفضل كانت يف بيته وقد صرح الشافعي أنه 
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صلّى اهللا عليه وسلّم مل يصلِّ بالناس يف مرض موته يف املسجد إال مرة واحدة وهي هذه اليت صـلى  
  .٢/١٧٥الفتح : انظر. موماً يسمع الناس التكبريفيها قاعداً وكان أبو بكر فيها أوالً إماماً مث صار مأ

فـتح  . واملراد أنه رقيق القلب إذا قرأ غلبه البكاء فال يقدر على القـراءة : شديد احلزن: أسيف) ٦(
٢٠٣، ١٦٥، ٢/١٥٢.  
مـا كنـت   : قول حفصة رضي اهللا عنها، ٤١٨ومسلم برقم  ٢/٢٠٤،  ٧١٣البخاري برقم ) ٧(

  .٦٧٩قم البخاري بر. ألصيب منك خرياً
والسبب الذي جعل عائشة رضي اهللا عنها تراجع النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف إمامة أيب بكر بالصالة 

لقد راجعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف “: هو ما بينته يف رواية أخرى قالت رضي اهللا عنها
، ب الناس بعده رجالً قام مقامه أبـداً ذلك وما محلين على كثرة مراجعته إال أنه مل يقع يف قليب أن حي

فأردت أن يعدل ذلك رسول اهللا صلّى اهللا ، وال كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إال تشاءم الناس به
إنكن ألننت صـواحب  “: ؛ وهلذا قال صلّى اهللا عليه وسلّم هلا وحلفصة)١(”عليه وسلّم عن أيب بكر

  ).٢(”يوسف
وتقدميه صلّى اهللا عليه وسلّم أليب بكر معلوم بالضرورة مـن ديـن   ": قال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل

يؤم القوم أقـرؤهم  “: وأقرؤهم ملا ثبت يف الصحيح، اإلسالم وتقدميه له دليل على أنه أعلم الصحابة
  ).٤...(نعم قد اجتمعت يف أيب بكر هذه الصفات رضي اهللا عنه. احلديث) ٣(”..لكتاب اهللا

  :ومنها، والفوائد والعرب يف هذا املبحث كثرية أن الدروس: وخالصة القول
، ـ استحباب زيارة قبور الشهداء بأحد وقبور أهل البقيع والدعاء هلم بشرط عدم شد الرحـال   ١

  .وعدم إحداث البدع
  .ـ جواز تغسل الرجل زوجته وجتهيزها والزوجة كذلك ٢
وإذا مل يأذنَّ ، االنتقال يشق عليهـ جواز استئذان الرجل زوجاته أن يمرض يف بيت إحداهن كان   ٣

  .فحينئذ يقرع بينهن
واحلملة من ، ـ جواز املرض واإلغماء على األنبياء خبالف اجلنون فإنه ال جيوز عليهم؛ ألنه نقص  ٤

وتسلية الناس م؛ ولئال يفتنت الناس م فيعبدوم؛ ملا ، مرض األنبياء؛ لتكثري أجرهم، ورفع درجام
وهم مع ذلك ال ميلكون ألنفسهم ضراً وال نفعاً إال ، من املعجزات واآليات البينات يظهر على أيديهم

  .ما شاء اهللا
  .ـ استحباب الغسل من اإلغماء؛ ألنه ينشط ويزيل أو خيفف احلرارة ٥
  .فإذا شق االنتظار صلى أعلم احلاضرين، ـ إذا تأخر اإلمام تأخراً يسرياً ينتظر ٦
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وتنبيهه وتنبيه الناس أنـه أحـق   ، على مجيع الصحابة رضي اهللا عنهمـ فضل أيب بكر وترجيحه   ٧
رضينا لدنيانا “: باخلالفة من غريه؛ ألن الصالة بالناس للخليفة؛ وألن الصحابة رضي اهللا عنهم قالوا

  .”من رضيه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم لديننا
حضور اجلماعة فإنه يستخلف مـن   ـ إذا عرض لإلمام عارض أو شغل بأمر ال بد منه منعه من  ٨

  .يصلي م ويكون أفضلهم
  .وهلذا أمره أن يصلي ومل يعدل إىل غريه، ـ فضل عمر رضي اهللا منه؛ ألن أبا بكر وثق به ٩

أنت “: ـ جواز الثناء واملدح يف الوجه ملن أُمن عليه اإلعجاب والفتنة؛ لقول عمر رضي اهللا عنه  ١٠
  .”أحق بذلك

  .ء األمور العظيمة عن أنفسهم إذا كان هناك من يقول ا على وجه مقبولـ دفع الفضال ١١
صـلِّ يـا   “: ـ جيوز للمستخلف يف الصالة وحنوها أن خلف غريه من الثقات لقول أيب بكر  ١٢
  .”عمر
  .ـ الصالة من أهم ما يسأل عنه ١٣
املوجودات ذلـك   ـ فضل عائشة رضي اهللا عنها على مجيع أزواج النيب صلّى اهللا عليه وسلّم   ١٤

  .الوقت وهن تسع إحداهن عائشة رضي اهللا عنهن
لكن ، ـ جواز مراجعة ويل األمر على سبيل العرض واملشاورة واالستشارة مبا يظهر أنه مصلحة  ١٥

  .بعبارة لطيفة حتمل احلكمة وحسن األسلوب
ري يف اجلم الغفري كإمساع املأمومني التكب: ـ جواز وقوف املأموم جبنب اإلمام حلاجة أو مصلحة  ١٦

أو املنفرد مع اإلمام، ، أو علة أخرى كصالة املرأة بالنساء، أو ضيق املكان، الذين ال يسمعون الصوت
  .أو إمام العراة

  .ـ جواز رفع الصوت بالتكبري فينقل املبلغ للناس صوت اإلمام إذا مل يسمع الناس تكبري اإلمام ١٧
  .ة مع اجلماعة إال عند العجز التام عن ذلكـ التنبيه على احلرص على حضور الصال ١٨
  .ـ األعلم واألفضل أحق باإلمامة من العامل والفاضل ١٩
  .وإذا صلى قائماً صلوا قياماً، ـ إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا صلى جالساً صلي الناس جلوساً ٢٠
فإذا غلبه البكاء ، بهـ البكاء يف الصالة من خشية اهللا ال حرج فيه لكن ال يتكلف ذلك وال يطل  ٢١

  ).٥(يف الصالة بدون اختياره فال حرج
  خطبته العظيمة ووصيته للناس: املبحث السابع

__________  
  .٩٣رواية  ٤١٨ومسلم برقم ، ٤٤٤٥و، ١٩٨البخاري برقم ) ١(
  .وتقدم خترجيه ٤١٨مسلم برقم ، ٧١٣البخاري برقم ) ٢(
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  .٦٧٣مسلم برقم ) ٣(
آخـر صـالة   “: وروى البيهقي عن أنس رضي اهللا عنه أنه كان يقول ٥/٢٣٤البداية والنهاية ) ٤(

قال ابن ” صالها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مع القوم يف ثوب واحد ملتحفاً به خلف أيب بكر
ورجح العالمة ” وهذا إسناد جيد على شرط الصحيح“: ٥/٢٣٤كثري رمحه اهللا يف البداية والنهاية 

ن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم مل يصلِّ خلف أحد من أمته إال عبد الـرمحن بـن   ابن باز حفظه اهللا أ
  .أما الصالة اليت صالها مع أيب بكر فإنه هو اإلمام كما تقدم واهللا أعلم: قلت. عوف

، ١٥١/ ٢وفتح الباري ، ٣٠٢ -٢/٣٠١وشرح األيب ،  ٣٨٦ – ٤/٣٧٩شرح النووي : انظر) ٥(
  .٢٠٦، ٢٠٣، ١٧٣، ١٦٦و ١٦٤، ١٥٢

خطب عليه الصالة والسالم أصحابه يف يوم اخلميس قبل أن ميوت خبمسة أيام خطبة عظيمة بين فيها 
ولعل خطبته هذه ، مع ما قد كان نص عليه أن يؤم الصحابة أمجعني، فضل الصديق من سائر الصحابة

، اخلطبة العظيمة وقد اغتسل عليه الصالة والسالم بني يدي هذه، كانت عوضاً أراد يكتبه يف الكتاب
وهذا من باب االستشفاء بعدد السبع كما وردت بـه  ، فصبوا عليه من سبع قرب مل تحلل أوكيتهن

قـال  . واملقصود أنه صلّى اهللا عليه وسلّم اغتسل مث خرج وصلى بالناس مث خطبـهم ) ١(األحاديث
إين “: مس وهو يقولمسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قبل أن ميوت خب: جندب رضي اهللا عنه

، كما اختذ إبراهيم خلـيالً ، ؛ فإن اهللا تعاىل قد اختذين خليالً)٢(أبرأ إىل اهللا أن يكون يل منكم خليل
أال وأال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون ، ولو كنت متخذاً من أميت خليالً الختذت أبا بكر خليالً

وعن أيب ). ٣(”ور مساجد إين أاكم عن ذلكأال فال تتخذوا القب، قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد
إن اهللا خير عبداً بني أن “: خطب النيب صلّى اهللا عليه وسلّم فقال: سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال

: فبكى أبو بكر رضي اهللا عنه وقال، ”يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبني ما عنده فاختار ما عند اهللا
انظروا إىل هذا الشيخ خيرب رسول اهللا صلّى اهللا عليه : وقال الناس، عجبنا لهف، فديناك بآبائنا وأُمهاتنا

فـديناك بآبائنـا   : وسلّم عن عبد خيره اهللا بني أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبني ما عند اهللا، وهو يقول
ـ ، املخير] العبد[فكان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم هو ، وأمهاتنا فقـال  . اوكان أبو بكر أعلمن

) ٤(إن من أمن الناس علي يف صحبته وماله] يا أبا بكر ال تبكي[“: رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
ال يبقَني ، ومودته، ولكن أُخوةُ اإلسالم، ولو كنت متخذاً خليالً من أميت الختذت أبا بكر، أبو بكر

  ).٥(”يف املسجد باب إال سد إال باب أيب بكر
  :ومنها، أن الدروس والفوائد والعرب يف هذا املبحث كثرية: ولوخالصة الق

ـ أمر النيب صلّى اهللا عليه وسلّم بسد األبواب إال باب أيب بكر من مجلة اإلشارات اليت تدل على   ١
  .أنه هو اخلليفة
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ومن كان أرفـع يف الفهـم   ، ـ فضل أيب بكر رضي اهللا عنه وأنه أعلم الصحابة رضي اهللا عنهم  ٢
  .وأنه أحب الصحابة إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، أن يطلق عليه أعلم استحق

وأن الرغبة يف البقاء يف الدنيا وقتاً من الزمن ، ـ الترغيب يف اختيار ما يف اآلخرة على ما يف الدنيا  ٣
  .إمنا هي للرغبة يف رفع الدرجات يف اآلخرة وذلك باالزدياد من احلسنات لرفع الدرجات

  .شكر احملسن والتنويه بفضله وإحسانه والثناء عليه؛ ألن من مل يشكر الناس ال يشكر اهللا تعاىلـ  ٤
ولعن ، ـ التحذير من اختاذ املساجد على القبور وإدخال القبور يف املساجد أو وضع الصور فيها  ٥

  ).٦(وأنه من شرار اخللق عند اهللا كائناً من كان، من فعل ذلك
اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أكثر من النفس والولد والوالد والناس أمجعني  ـ حب الصحابة لرسول   ٦

  .وهلذا يفدونه بآبائهم وأمهام
  اشتداد مرضه صلّى اهللا عليه وسلّم ووصيته يف تلك الشدة: املبحث الثامن

__________  
  .٥/٢٢٨البداية والنهاية البن كثري : انظر) ١(
، وهي أعلى احملبة اخلالصة، يت ختللت القلب فصارت خالله؛ أي يف باطنهالصداقة واحملبة ال: اخلُلَّة) ٢(

الصديق اخلالص؛ وإمنا قال ذلك صلّى اهللا عليه وسلّم؛ ألن خلته كانت مقصوره على حب : واخلليل
النهاية يف غريب احلديث : انظر. اهللا تعاىل فليس فيها لغريه متسع وال شركة من حماب الدنيا واآلخرة

  .٢/٤٢٦شرح األيب ، ٥/١٦وشرح النووي ، ١/١٨٠املصباح املنرب و، ٢/٧٢
  .٥٣٢مسلم برقم ) ٣(
  .١٥/١٦٠وشرح النووي ، ١/٥٥٩فتح الباري : انظر، أكثرهم جوداً لنا بنفسه وماله: معناه) ٤(
  .٢٣٨٢ومسلم برقم ، ٣٩٠٤، ٣٦٥٤، ٤٦٦البخاري برقم ) ٥(
  .١٥/١٦ي والنوو، ١٦، ٧/١٤، ١/٥٥٩فتح الباري : انظر) ٦(

عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم كان إذا اشتكى يقـرأ علـى نفسـه    
عليه ن وأمسح بيده ] ويف رواية أنفث[كنت أقرأ ] الذي تويف فيه[وينفث فلما اشتد ) ١(باملعوذات

يف صـحيح  و). ٢(”ينفث على يديه مث ميسح يهما وجهـه “: قال ابن شهاب. نفسه رجاء بركتها
كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه باملعوذات فلما “: مسلم قالت

مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه؛ ألا كانت أعظم بركـة مـن   
م يغادر منهن اجتمع نساء النيب صلّى اهللا عليه وسلّم فل: وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت). ٣(”يدي

” مرحباً بابنيت“: فقال. امرأة فجاءت فاطمة متشي كأن مشيتها مشية رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
، مث إنه سارها فضحكت أيضاً. مث إنه أسر إليها حديثاً فبكت فاطمة، فأجلسها عن ميينه أو عن مشاله

ما رأيت : فقلت. صلّى اهللا عليه وسلّم ما كنت ألفشي سر رسول اهللا: فقلت هلا ما يبكيك؟ فقالت
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كاليوم فرحاً أقرب من حزن، فقلت حني بكت أخصك رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حبديثه دوننا 
فلما تويف ، ما كنت ألفشي سر رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: فقالت: مث تبكني؟ وسألتها عما قال

عزمت عليك مبايل من احلق ملا حدثتيين ما قال لك رسول اهللا : لترسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ق
أما حني سارين يف املرة األوىل فأخربين أن جربيل كان : أما اآلن فنعم: صلّى اهللا عليه وسلّم؟ فقالت

إال قد حضر أجلي فاتقي اهللا ) ٤(يعارضه القرآن كل عام مرة وإنه عارضه به يف العام مرتني وال أُراين
فلما رأى جزعي سارين الثانية ، فبكيت بكائي الذي رأيت: قالت، ربي فإنه نعم السلف أنا لكواص
: ؟ قالـت ”أو سيدة نساء هذه األمـة ، يا فاطمة أما ترضني أن تكوين سيدة نساء املؤمنني“: فقال

فـأخربين أين أول مـن يتبعـه مـن أهلـه      “: ويف روايـة ) ٥"(فضحكت ضحكي الذي رأيت
  ).٦(”فضحكت

وسبب الكباء ، وأول من يلحق به من أهله، ضحكها رضي اهللا عنها أا سيدة نساء املؤمننيوسبب 
وروى النسـائي يف سـبب   : "قال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل، أنه أخربها مبوته صلّى اهللا عليه وسلّم

ـ ، أي بشارا بأا سيد ة نساء هذه األمة) ٧"(الضحك اآلمرين . هوكوا أول من يلحق به من أهل
وقد اتفقوا على أن فاطمة رضي اهللا عنها أول من مات من أهل بيت النيب صلّى اهللا عليه وسلّم بعده 

  ).٨(حىت من أزواجه
من رسول اهللا صلّى اهللا عليه ) ٩(ما رأيت أحداً أشد عليه الوجع: "وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت

  ).١٠"(وسلّم
دخلت على رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسـلّم وهـو   : وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال

فقال رسول اهللا صلّى اهللا ، يا رسول اهللا إنك توعك وعكاً شديداً: فمسسته بيدي فقلت) ١١(يوعك
فقال رسول اهللا . ذلك أن لك أجرين: فقلت: قال” أجل إين أُوعك كما رجالن منكم“: عليه وسلّم

شوكة فما [ك ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه أجل ذلك كذل“: صلّى اهللا عليه وسلّم
  ).١٢(”إال حط اهللا ا سيئاته كما حتط الشجرة ورقها] فوقها

برسول اهللا صلّى اهللا عليه وسـلّم  ) ١٣(ملا نزِلَ: وعن عائشة وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهم قاال
: عن وجهه وهو كذلك يقولكشفها ) ١٦(له على وجهه فإذا اغتم) ١٥(يطرح مخيصة) ١٤(طفق

  ).١٧(يحذر ما صنعوا” لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد“
__________  

الفـتح  : انظر. وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، قل هو اهللا أحد: املراد باملعوذات) ١(
  .٩/٦٢و ٨/١٣١
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وكان يفعل ذلك صلّى  ٢١٩٢ومسلم برقم ، ٥٧٥١، ٥٧٣٥، ٥٠١٦، ٤٤٣٩البخاري برقم ) ٢(
وباملعوذتني مجيعاً مث ميسـح يهمـا   ، فيقرأ بقل هو اهللا أحد"اهللا عليه وسلّم أيضاً إذا أوى إىل فراشه 

  .٥٧٤٨البخاري برقم " وجهه وما بلغت من جسده يفعل ذلك ثالث مرات
  .٢١٩٢مسلم برقم ) ٣(
  .أي ال أظن) ٤(
  .واللفظ ملسلم، ٢٤٥٠ومسلم برقم ، ٤٤٣٤، ٤٤٣٣البخاري برقم ) ٥(
  .٢٤٥٠ومسلم ، ٤٤٣٤، ٤٤٣٣البخاري برقم ) ٦(
  .٨/١٣٨فتح الباري : انظر) ٧(
  .٨/١٣٦فتح الباري : انظر) ٨(
وشرح النووي ، ١٠/١١١الفتح : انظر. والعرب تسمي كل مرض وجعاً، املرض: املراد بالوجع) ٩(

١٦/٣٦٣.  
  .٢٥٧٠ومسلم ، ٥٦٤٦البخاري برقم ) ١٠(
  .١٠/١١١الفتح . وقيل إرعادها املوعوك وحتريكها إياه، وقيل أملها ، قيل احلمى: يوعك) ١١(
ومسـلم  ، ٥٦٦٧، ٥٦٦١، ٥٦٦٠، ٥٦٤٨، ٥٦٤٧بـرقم   ١٠/١١١البخاري مع الفتح ) ١٢(
  .واللفظ له إال ما بني املعكوفني ٢٥٧١برقم  ٤/١٩٩١
السنوسي على صحيح مسـلم ـامش األيب   شرح : انظر. أي ملا حضرت املنية والوفاة: نزِل) ١٣(
  .١/٥٣٢وفتح الباري ، ٢/٤٢٥
، حاشية السنوسي، ٢/٤٢٥وشرح األيب ، ٥/١٦شرح النووي : انظر، أي شرح وجعل: طفق) ١٤(

  .١/٥٣٢وفتح الباري 
  .كساء له أعالم: مخيصة) ١٥(
  .تسخن باخلميصة وأخذ بنفسه من شدة احلرارة: اغتم) ١٦(
  .٥٣١ومسلم برقم ، ٤٤٤٤، ٤٤٤٣برقم  ٨/١٤٠تح البخاري مع الف) ١٧(

  م تذاكروا عند رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف مرضه فـذكرت أموعن عائشة رضي اهللا عنها أ
إن “: سلمة وأم حبيبة كنيسة رأينها باحلبشة فيها تصوير، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليـه وسـلّم  

فمات بنوا على قربه مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، أولئـك  أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاحل 
  ).١(”شرار اخللق عند اهللا يوم القيامة

قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف مرضه الذي مل يقم : "وعن عائشة رضي اهللا عنها أيضاً قالت
غري ، ذلك ألبرزوا قربهفلوال : قالت” لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد“: منه

  ).٢"(أين أخشى أن يتخذ مسجداً
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وال ، ال جتعلوا بيوتكم قبـوراً “: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم أنه قال
  ).٣(”وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم، جتعلوا قربي عيداً

فقالت فاطمة رضي ، )٤(اهللا عليه وسلّم جعل يتغشاهملا ثقل النيب صلّى : وعن أنس رضي اهللا عنه قال
يا أبتـاه  : فلما مات قالت” ليس على أبيك كرب بعد اليوم“: فقال هلا) ٥(واكرب أباه: اهللا عنها

فلما دفـن قالـت   ). ٦(يا أبتاه إىل جربيل ننعاه، يا ألبتاه من جنة الفردوس مأواه ، أجاب رباً دعاه
أطابت نفوسكم أن حتثوا على رسول اهللا صلّى اهللا عليـه وسـلّم   ! يا أنس: فاطمة رضي اهللا عنها

  ).٧(؟”التراب
  :أن الدروس والفوائد والعرب يف هذا املبحث كثرية ومنها: وخالصة القول

وإمنا جاءت الرقية باملعوذات؛ ألا جامعة لالستعاذة من ، وباألذكار، ـ استحباب الرقية بالقرآن  ١
فيدخل يف ذلك كـل  ، ففيها االستعاذة من شر ما خلق اهللا عز وجل، كل املكروهات مجلة وتفصيالً

ومن شـر الوسـواس   ، ومن شر احلاسدين، ومن شر السواحر، ومن شر النفاثات يف العقد، شيء
  ).٨(اخلناس

وقد جاءت ” مرحباً بابنيت“: ـ عناية النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ببنته فاطمة وحمبته هلا؛ وهلذا قال  ٢
وإذا دخل عليها فعلت ذلك ، وأجلسها يف جملسه، أا كانت إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها األخبار

  ).٩(فلما مرض دخلت عليه وأكتب عليه تقبله، رضي اهللا عنها
واإلحسـان  ، والعطف عليهن، ـ يؤخذ من قصة فاطمة رضي اهللا عنها أنه ينبغي العناية بالبنات  ٣

وأن خيتار هلا الزوج ، اقتداء بالنيب صلّى اهللا عليه وسلّم، ربية اإلسالميةوتربيتهن الت، ورمحتهن، إليهن
  .الصاحل املناسب

، فيجب على الولد أن حيسن إىل والديـه ، ـ عناية الولد بالوالد كما فعلت فاطمة رضي اهللا عنها  ٤
  .فيتعرض لعقوبة اهللا تعاىل، وال يعقهما، ويعتين بربمها

، عليه وسلّم اليت تدل على صدقه وأنه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسـلّم ـ معجزة النيب صلّى اهللا   ٥
  .فكانت أول من مات من أهله باالتفاق، ومن ذلك أنه أخرب أن فاطمة أول من يلحقه من أهله

وإيثارهم حب اآلخرة على الدنيا حلبـهم للقـاء اهللا   ، ـ سرور أهل اإلميان باالنتقال إىل اآلخرة  ٦
يتمنون املوت لضر نزل م؛ لرغبتهم يف اإلكثار من األعمال الصاحلة؛ ألن اإلنسان ولكنهم ال ، تعاىل

  .إذا مات انقطع عمله إال من ثالث كما بني النيب عليه الصالة والسالم
: ـ املريض إذا قرب أجله ينبغي له أن يوصي أهله بالصرب؛ لقوله صلّى اهللا عليه وسـلّم لفاطمـة    ٧
  .”فاتقي اهللا واصربي“
  .فضل فاطمة رضي اهللا عنها وأا سيدة نساء املؤمنني ـ ٨

__________  
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  .٥٢٨ومسلم برقم ، ٣٨٧٨، ١٣٤١، ٤٣٤و ٤٢٧البخاري برقم ) ١(
 ٥٢٩ومسلم برقم ، ٥٨١٥، ٤٤٤٣، ٤٤٤١، ٣٤٥٣، ١٣٩٠، ١٣٣٠، ٤٣٥البخاري برقم ) ٢(

  .”أو خشي غري أنه خشي“ ١٣٩٠وعند البخاري برقم ، ”غري أنه خشي“ولفظ مسلم 
  .١/٣٨٣وانظر صحيح أيب داود ، ٢/٣٦٧وأمحد ، ٢/٢١٨أبو داود ) ٣(
  .يغطيه ما اشتد به من مرض فيأخذ بنفسه ويغمه: يتعشاه) ٤(
  .٨/١٤٩الفتح : انظر. وإال لنهاها صلّى اهللا عليه وسلّم، مل ترفع صوا رضي اهللا عنها بذلك) ٥(
  .وأخرب به نعى امليت إذا أذاع موته: ننعاه) ٦(
  .٤٤٦٢البخاري برقم ) ٧(
  .٧/٣٧٥واأليب ، ١٤/٤٣٣شرح النووي : انظر) ٨(
  .١٣٦، ٨/١٣٥فتح الباري : انظر) ٩(
، ويزاد بـه احلسـنات  ، ويرفع الدرجات، فإنه يكفر اخلطايا، ـ املرض إذا احتسب املسلم ثوابه  ٩

واألنبيـاء علـيهم   ، مشقتها ومهومها وإن قلت، واألمراض ومصائب الدنيا، وذلك عام يف األسقام
مث األمثل فاألمثال؛ ألم خمصوصون بكمال الصرب واالحتساب، ، الصالة والسالم هم أشد الناس بالء

، ويظهر صربهم ورضـاهم ، ومعرفة أن ذلك نعمة من اهللا تعاىل ليتم هلم اخلري ويضاعف هلم األجر
السر يف ذلـك  ، هم وإن كانت درجتهم أقلويلحق باألنبياء األمثال فاألمثل من أتباعهم؛ لقرم من

فمن كانت نعمة اهللا عليه أكثر كان بالؤه أشد؛ وهلذا ضوعف ، واهللا أعلم أن البالء يف مقابلة النعمة
يا نِساَء النبِي من يأْت منكُن بِفَاحشة مبينة يضاعف لَهـا  {: وقال اهللا تعاىل، حد احلر على حد العبد

إال أنه كلما قويت املعرفة هـان  ، والضيبف يرفق به، والقوي يحمل ما محل). ١(}عذَاب ضعفَينِالْ
وأعلى من ذلك من يرى أن هذا تصـرف  ، ومنهم من ينظر إىل أجر البالء فيهون عليه البالء، البالء

  ).٢(املالك يف ملكه فيسلم ويرضى وال يعترض
ولعن من فعل ، القبور ومن إدخال القبور والصور يف املساجد ـ التحذير من بناء املساجد على  ١٠
وهذا من أعظم الوصايا اليت أوصى ا رسول ، وأنه من شرار اخللق عند اهللا تعاىل يوم القيامة، ذلك

  ).٣(اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قبل موته خبمسة أيام
  وصايا النيب صلّى اهللا عليه وسلّم عند موته: املبحث التاسع

اشتد برسول اهللا صلّى اهللا عليـه  ) ٤(يوم اخلميس وما يوم اخلميس: ن ابن عباس رضي عنهما قالع
فتنازعوا وال ينبغي عنـد نـيب   ” ائتوين أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً“: وسلّم وجعه فقال

ن حسـبنا  إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قد غلبه الوجع وعندكم القرآ: فقال بعضهم[التنازع 
قربوا يكتب لكم كتابـاً ال تضـلوا   : فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول] [،كتاب اهللا

: فلما أكثروا اللغو واالختالف قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، ومنهم من يقوم غري ذلك، بعده
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أخرجـوا  : صيكم بـثالث أو] مما تدعونين إليه) ٥(دعوين فالذي أنا فيه خري“: ويف رواية] قوموا"[
وسكت عن الثالثـة أو  ) ٦(”وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به، املشركني من جزيرة العرب

وهذا يـدل  ، أي يف تلك احلالة" وأوصاهم بثالث: "قال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل) ٧"(قال فأنسيتها
ماً؛ ألنه لو كان مما أُمر بتبليغه مل على أن الذي أراد أن يكتبه صلّى اهللا عليه وسلّم مل يكن أمراً متحت

ولبلَّغه هلم لفظاً كما أوصاهم بإخراج ، يتركه لوقوع اختالفهم ولعاقب اهللا من حال بينه وبني تبليغه
املشركني وغري ذلك، وقد عاش بعد هذه املقالة أياماً وحفظوا عنه أشياء لفظاً فيحتمـل أن يكـون   

  ).٨(جمموعها ما أراد أن يكتبه واهللا أعلم
أو الوصية بتنفيذ جيش أسامة رضي ، والوصية الثالثة يف هذا احلديث حيتمل أن تكون الوصية بالقرآن

أو الوصية وما ملكت األميان، أو الوصية بأن ال يتخذ ، أو الوصية بالصالة وما ملكت األميان. اهللا عنه
لوصـايا عنـه صـلّى اهللا عليـه     وقد ثبتت هذه ا، قربه صلّى اهللا عليه وسلّم وثناً يعبد من دون اهللا

  ).٩(وسلّم
... وعن عبد اهللا بن أيب أوفَى رضي اهللا عنه أنه سئل هل أوصى رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسـلّم؟ 

فيكرم ، حفظه حساً ومعىن: واملراد بالوصية بكتاب اهللا). ١٠(”أوصى بكتاب اهللا عز وجل“: قال
ويداوم على تالوته وتعلمه وتعليمـه وحنـو   ، نواهيه وجيتنب، فيعمل بأوامره: ويتبع ما فيه، ويصان

  ).١١(ذلك
__________  

واأليب ، ٥/١٤، ٣٦٦، ٣٦٥، ١٦/٢٣٨شرح النـووي  : وانظر، ٣٠: سورة األحزاب، اآلية) ١(
٨/٣٢٦.  
  .٣/٢٠٨و، ١٠/١١٢و، ٨/١٣٦فتح الباري : انظر) ٢(
  .٣/٢٠٨و، ١٠/١١٢و، ٨/١٣٦فتح الباري : انظر) ٣(
ويف رواية ، والتعجب منه ، تفخيم أمره يف الشدة واملكروه: وما يوم اخلميس؛ معناه يوم اخلميس) ٤(

مث “: ويف رواية ملسلم. ”مث بكى حىت خضب دمعه احلصى“: يف أواخر كتاب اجلهاد عند البخاري
، وشرح النووي علـى  ٨/١٣٢فتح الباري : انظر” ...جعلت تسيل دموعه حىت رأيتها على خديه

  .صحيح مسلم
دعوين من الرتاع واالختالف الذي شرعتم فيه فالذي أنا فيه من مراقبة اهللا تعاىل والتأهب : املعىن )٥(

أو فالذي أعانيه من كرامة اهللا تعاىل الذي أعدها يل بعـد  ، والفكر يف ذلك خري مما أنتم فيه، للقائه
  .وشرح النووي، ٨/١٣٤ي فتح البار: انظر. وقبل غري ذلك.. فراق الدنيا خري مما أنا فيه من احلياة
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وهذا أمر منه صلّى اهللا عليه وسلّم بإجازة الوفود ، واجلائزة العطية، أي أعطوهم: وأجيزوا الوفد) ٦(
وإعانة هلـم علـى   ، وضيافتهم وإكرامهم تطييباً لنفوسهم وترغيباً لغريهم من املؤلفة قلوم وحنوهم

  .وشرح النووي ٧/١٣٥فتح الباري : انظر. سفرهم
  .١٦٣٧ومسلم برقم ، ٤٤٣٢، ٤٤٣١لبخاري برقم ا) ٧(
  .٨/١٣٤فتح الباري ) ٨(
  .٨/١٣٥املرجع السابق ) ٩(
  .٥٠٢٢، ٤٤٦٠، ٢٧٤٠البخاري برقم ، ١٦٣٤مسلم برقم ) ١٠(
  .٩/٦٧الفتح ) ١١(

وقد ذكر ابن حجر رمحـه اهللا  ، وأمر عليه الصالة والسالم وأوصى بإنفاذ جيش أسامة رضي اهللا عنه
وكـان  ، ان جتهيز جيش أسامة يوم السبت قبل موت النيب صلّى اهللا عليه وسلّم بيـومني تعاىل أنه ك

ودعا أسامة ، فندب الناس لغزو الروم يف آخر صفر، ابتداء ذلك قبل مرض النيب صلّى اهللا عليه وسلّم
ى فبدأ برسول اهللا صلّ” ...فقد وليتك هذا اجليش، سر إىل موضع مقتل أبيك فأوطئهم اخليل“: وقال

وكان ممن انتـدب مـع   ، اهللا عليه وسلّم وجعه يف اليوم الثالث فعقد ألسامة لواء بيده فأخذه أسامة
أنفـذوا  “: مث اشتد برسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وجعه فقـال ، أسامة كبار املهاجرين واألنصار

وقتل قاتل ، افجهزه أبو بكر بعد أن استخلف فسار عشرين ليلة إىل اجلهة اليت أمر ” جيش أسامة
  ).١(”..أبيه ورجع اجليش ساملاً وقد غنموا

بعث النيب صلّى اهللا عليه وسلّم بعثاً وأمر عليهم أسامة بـن  : عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه قال
إن تطعنوا يف إمارته فقد كنـتم  “: زيد فطعن بعض الناس يف إمارته فقال النيب صلّى اهللا عليه وسلّم

وإنَّ ، وإن كان ملن أحب الناس إيلَّ) ٢(وامي اهللا إن كان خلليقاً لإلمارة، رة أبيه من قبلتطعنون يف إما
وقد كان عمر أسامة رضي اهللا عنه حني تويف النيب صـلّى اهللا  ). ٣(”هذا ملن أحب الناس إيلَّ بعده

  ).٤(عليه وسلّم مثان عشر سنة
كانت عامة : فعن أنس رضي اهللا عنه قال، ألميانوأوصي صلّى اهللا عليه وسلّم بالصالة وما مكلت ا

” الصالة الصالة وما ملكت أميـانكم “: وصية رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حني حضره املوت
  ).٥(”حىت جعل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يغرغر صدره وال يكاد يفيض ا لسانه

الصالة الصالة وما ملكت “: ى اهللا عليه وسلّمكان آخر كالم النيب صلّ: وعن علي رضي اهللا عنه قال
  ).٦(”أميانكم

  :أن الدروس والفوائد والعرب يف هذا املبحث كثرية ومنها: وخالصة القول
ـ وجوب إخراج املشركني من جزيرة العرب؛ ألن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم أوصى بذلك عند   ١

  .أما أبو بكر فقد انشغل حبروب الردة، هوقد أخرجهم عمر رضي اهللا عنه يف بداية خالفت، موته
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ـ إكرام الوفود وإعطاؤهم ضيافتهم كما كان النيب عليه الصالة والسالم يفعل؛ ألن النيب صلّى اهللا  ٢
  .عليه وسلّم أوصى بذلك

ويتبع ما فيه يف فيعمل بأوامره وجيتنب ، ويصان، فيكرم: ـ وجوب العناية بكتاب اهللا حساً ومعىن  ٣
وتعلمه وتعليمه وحنو ذلك؛ ألن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم أوصى به يف ، داوم على تالوتهوي، نواهيه

  .فدل ذلك على أمهيته أمهية بالغة مع سنة النيب صلّى اهللا عليه وسلّم، عدة مناسبات
 ـ أمهية الصالة؛ ألا أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني؛ وهلذا أوصى ا النيب صلّى اهللا عليـه   ٤

  .وسلّم عند موته أثناء الغرغرة
ـ القيام حبقوق املماليك واخلدم ومن كان حتت الوالية؛ ألن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم أوصـى    ٥

  .”الصالة الصالة وما ملكت أميانكم“: بذلك فقال
ـ فضل أسامة بن زيد حيث أمره النيب صلّى اهللا عليه وسلّم على جيش عظيم فيه الكـثري مـن     ٦

  ).٧(وأوصى بإنفاذ جيشه، اجرين واألنصارامله
ـ فضل أيب بكر حيث أنفذ وصية رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف جيش أسامة فبعثه؛ لقولـه    ٧

  ).٨(}فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَن تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليم{: تعاىل
  اختياره صلّى اهللا عليه وسلّم الرفيق األعلى: اشراملبحث الع

فسمعت ، كنت أمسع أنه ال ميوت نيب حىت خيير بني الدنيا واآلخرة: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
مع الَّذين أَنعم {: يقول] شديدة) [٩(النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف مرضه الذي مات فيه وأخذته بحةٌ

قالت فظننته خري ) ١٠(}يهِم من النبِيني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أُولَئك رفيقًااللَّه علَ
  ).١١(حينئذ

__________  
  .٤/٣٢٨وسرية ابن هشام ، ٨/١٥٢فتح الباري : انظر) ١(
  .١٥/٢٠٥النووي . حقيقاً ا: خليقاً) ٢(
ومسـلم بـرقم   ، ٧١٨٧، ٦٦٢٧، ٤٤٦٩، ٤٤٦٨، ٤٢٥٠، ٣٧٣٠برقم ، ٧/٨٦البخاري ) ٣(

٢٤٢٦.  
  .١٥/٢٠٥شرح النووي على صحيح مسلم : انظر) ٤(
وانظر صحيح ابـن ماجـه   ، ٢/٩٠٠ورواه ابن ماجه ، وإسناده صحيح، ٣/١١٧أمحد بلفظه ) ٥(
٢/١٠٩.  
  .٢/١٠٩صحيح ابن ماجه : وانظر، ٥٨٥وأمحد برقم ، ٢/٩٠١أخرجه ابن ماجه ) ٦(
  .٩/٦٧و ١٣٥ - ٨/١٣٤فتح الباري : نظرا) ٧(
  .٦٣: سورة النور، اآلية) ٨(
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  .١٥/٢١٩شرح النووي : انظر. غلظٌ يف الصوت: البحةُ) ٩(
  .٦٩: سورة النساء، اآلية) ١٠(
  .٢٤٤٤ومسلم برقم ، ٦٥٠٩، ٦٣٤٨، ٤٥٨٦، ٤٤٦٣، ٤٤٣٧، ٤٤٣٦البخاري برقم ) ١١(

: كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وهو صحيح يقـول : ويف رواية عنها رضي اهللا عنها أا قالت
فلما نزل برسول اهللا صلّى اهللا عليه : قالت” إنه مل يقبض نيب قط حىت يرى مقعده من اجلنة مث خيير“

اللهم “: ورأسه على فخذي غُشي عليه ساعة مث أفاق فأشخص بصره إىل السقف مث قال) ١(وسلّم
: قالـت ، وعرفت أنه حديثه الذي كان حيدثنا وهو صحيح، إذاً ال خيتارنا: فقلت” يف الرفيق األعلى

وقالـت  ). ٢(”اللهم مع الرفيق األعلى“: فكان آخر كلمة تكلم ا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
اللـهم اغفـر يل   “: مسعت النيب صلّى اهللا عليه وسلّم وهو مسند إيلَّ ظهره يقـول : رضي اهللا عنها

، وكان صلّى اهللا عليه وسلّم متصل بربه وراغباً فيما عنـده ) ٣(”قين بالرفيق األعلىوأحل، وارمحين
ومن ذلك السواك؛ ألنه مطهرة للفم مرضاة للرب، فعن عائشـة  ، وحمباً ملا حيبه سبحانه، وحمباً للقائه

ويف ، بـييت  إن من نعم اهللا علي أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم تـويف يف : "رضي اهللا عنها قالت
دخل علـي عبـد   ، ، وأن اهللا مجع بني ريقي وريقه عند موته)٥(وحنري، )٤(وبني سحري، يومي

) ٦](إىل صـدري [وبيده السواك وأنا مسندة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ] بن أيب بكر[الرمحن 
فتناولته فاشتد  ”فأشار برأسه أن نعم“آخذه لك؟ : فقلت، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه حيب السواك

ويف رواية ) [٧(مث مضغته، فقصمته: ويف رواية[فلينته ” فأشار برأسه أن نعم“وقلت أُلينه لك؟ ، عليه
فما رأيت رسول اهللا ) ٩(مث دفعته إىل النيب صلّى اهللا عليه وسلّم فاسنت به) ٨(فقضمته ونفضته وطيبته

فيهـا  ) ١٢(أو علبة) ١١(وبني يديه ركوة) ١٠](صلّى اهللا عليه وسلّم اسنت استناناً قَطْ أحسن منه
مث ” ال إله إال اهللا إن للمـوت سـكرات  “: فجعل يدخل يده يف املاء فيمسح ا وجهه ويقول، ماء

  .صلّى اهللا عليه وسلّم) ١٣"(حىت قبض ومالت يده” يف الرفيق األعلى“: نصب يده فجعل يقول
، )١٥(وذاقنيت) ١٤( عليه وسلّم وإنه لبني حاقنيتمات النيب صلّى اهللا: وقالت عائشة رضي اهللا عنها

  ).١٦(فال أكره شدة املوت ألحد أبداً بعد النيب صلّى اهللا عليه وسلّم
  :ومنها، أن الدروس والفوائد والعرب يف هذا املبحث كثرية: وخالصة القول

ه والرسولَ فَأُولَئك مع ومن يطعِ اللَّ{: هم اجلماعة املذكورون يف قوله تعاىل: ـ إن الرفيق األعلى  ١
 ر ـكأُولَئ نسحو نيحالالصاء ودهالشو نييقدالصو نيبِيالن نهِم ملَيع اللَّه معأَن ينيقًـا الَّذ١٧(}ف (

. ى علـيني فالصحيح الذي عليه مجهور أهل العلم أن املراد بالرفيق األعلى هم األنبياء الساكنون أعل
  ).١٨(}وحسن أُولَئك رفيقًا{: ولفظة رفيق تطلق على الواحد واجلمع؛ لقوله تعاىل

مث حباً للرفيق ، ـ إن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم اختار الرفيق األعلى حني خير حباً للقاء اهللا تعاىل  ٢
  ).١٩(” أحب اهللا لقاءهمن أحب لقاء اهللا“: األعلى، وهو الذي يقول صلّى اهللا عليه وسلّم
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وقامت خبدمته ، ـ فضل عائشة رضي اهللا عنها حيث نقلت العلم الكثري عنه صلّى اهللا عليه وسلّم  ٣
إن من نعم اهللا علي أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم “: حىت مات بني سحرها وحنرها؛ وهلذا قالت

  .”وبني سحري وحنري، تويف يف بييت ويف يومي
وهذا يدل علـى  ، ة النيب صلّى اهللا عليه وسلّم بالسواك حىت وهو يف أشد سكرات املوتـ عناي  ٤

  .تأكد استحباب السواك؛ ألنه مطهرة للفم مرضاة للرب
__________  

  .٤٤٣٧رقم ” فلما اشتكى وحضره القبض“ويف البخاري ) ١(
  .٢٤٤٤ومسلم  ٤٤٦٣، ٤٤٣٧البخاري برقم ) ٢(
  .٥٦٦٤، ٤٤٤٠البخاري برقم ) ٣(
  .١٥/٢١٨والنووي ، ٨/١٣٩الفتح . الرئة وما تعلق ا: وهو يف األصل، هو الصدر: سحري) ٤(
  .٨/١٣٩الفتح . النحر هو موضع النحر: وحنري) ٥(
  .٤٤٣٨يف البخاري رقم ) ٦(
  .٩٨٠يف البخاري برقم ) ٧(
  .٨/١٣٩الفتح ، ويتحمل أن يكون تطييبه تأكيداً للينه، باملاء: طيبته) ٨(
  .استاك به وأمره على أسنانهأي ) ٩(
  .٤٤٣٨يف البخاري برقم ) ١٠(
  .٢/٢٦٠النهاية يف غريب احلديث : انظر. إناء صغري من جلد يشرب فيه املاء: الركوة) ١١(
  .٨/١٤٤الفتح : انظر، شك بعض الرواة وهو عمر) ١٢(
ومسلم ، ٢/٣٧٧: انظر، وأخرجه البخاري يف تسعة مواضع، ٨٩٠برقم ، ٢/٣٧٧البخاري ) ١٣(

  .٢٤٤٤برقم 
  .٨/١٣٩الفتح ، ما سفل من الذقن وقيل غري ذلك: احلاقنة) ١٤(
واحلاصل أن مـا بـني احلاقنـة    ، ٨/١٣٩الفتح ، ما عال من الذقن وقيل غري ذلك: والذاقنة) ١٥(

  .٨/١٣٩الفتح . واملراد أنه مات ورأسه بني حنكها وصدرها، هو ما بني السحر والنحر: والذاقنة
  .٢٤٤٣ومسلم برقم ،  ٤٤٤٦ي برقم البخار) ١٦(
  .٦٩: سورة النساء، اآلية) ١٧(
  .١٥/٢١٩وشرح النووي ، ٨/١٣٨فتح الباري : انظر) ١٨(
  .٢٦٨٣ومسلم برقم ، ٦٥٠٧البخاري برقم ) ١٩(
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وهو الذي ” ال إله اهللا إن للموت سكرات“: ـ قول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف سكرات املوت ٥
يدل على تأكُّد استحباا والعناية ا واإلكثار من قوهلا وخاصـة يف مـرض   ، اهللا قد حقق ال إله إال

  .”من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة“املوت؛ ألن 
ـ حرص النيب صلّى اهللا عليه وسلّم على مرافقة األنبياء ودعاؤه بذلك يدل على أن املسلم ينبغي   ٦

اللهم اجعلنا معهم برمحتـك يـا   ، ؤالء بعد املوت يف جنات النعيمله أن يسأل اهللا تعاىل أن جيمعه 
  .أرحم الرامحني

ـ شدة املوت وسكراته العظيمة للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم وقد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما    ٧
  .فما بالنا بغريه، تأخر

  موت النيب صلّى اهللا عليه وسلّم شهيداً: املبحث احلادي عشر
يا “: كان النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يقول يف مرضه الذي مات فيه: "ة رضي اهللا عنها قالتعن عائش

من ) ٣(فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري، )٢(الذي أكلت خبيرب) ١(عائشة ما أزال أجد أمل الطعام
  ).٤(”ذلك السم

ني حىت كان وجعه الذي وقد عاش صلّى اهللا عليه وسلّم بعد أكله من الشاة املسمومة خبيرب ثالث سن
من أخربك؛ فـأخرب  : وقد ذُكر أن املرأة اليت أعطته الشاة املسمومة أسلمت حينما قالت) ٥(قُبض فيه

وأسلمت وعفى عنها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ، صلّى اهللا عليه وسلّم أن الشاة املسمومة أخربته
وقد ثبـت احلـديث   ) ٦(عد أن مات رضي اهللا عنهأوالً مث قتلها بعد ذلك قصاصاً ببشر بن الرباءة ب

كان رسول اهللا صـلّى اهللا  : فعن أيب سلمة قال، متصالً أن سبب موته صلّى اهللا عليه وسلّم هو السم
فأكل رسول اهللا صلّى ، عليه وسلّم يقبل وال يأكل الصدقة فأهدت له يهودية خبيرب شاة مصلية مستها

فمات بشر بن ” ارفعوا أيديكم فإا أخربتين أا مسمومة“: فقال اهللا عليه وسلّم منها وأكل القول
إن كنت نبياً : ؟ قالت”ما محلك على الذي صنعت“: فأرسل إىل اليهودية، الرباء معرور األنصاري
فأمر ا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم “وإن كنت ملكاً أرحت الناس منك ، مل يضرك الذي صنعت

ما زلت أجد من األكلة اليت أكلت خبيـرب فهـذا أوان   “: جعه الذي مات فيهمث قال يف و” فقتلت
ما يتهم بك : وقالت أم بشر للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف مرضه الذي مات فيه). ٧(”انقطاع أري

وقال النيب صلّى اهللا عليـه  . يا رسول اهللا؟ فإين ال أم بابين إال الشاة املسمومة اليت أكل معك خبيرب
  ).٨(”وأنا ال أم بنفسي إال ذلك فهذا أوان انقطاع أري“: سلّمو

وإن كان “: ونقل، )٩(وقد جزم ابن كثري رمحه اهللا تعاىل أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم مات شهيداً
املسلمون لريون أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مات شهيداً مـع مـا أكرمـه اهللا بـه مـن      

لئن أحلف تسعاً أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : "ابن مسعود رضي اهللا عنهوقال ). ١٠(”النبوة
  ).١١(”وذلك؛ ألن اهللا اختذه نبياً واختذه شهيداً، قتل قتالً أحب إيل من أن أحلف واحدة أنه مل يقتل
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__________  
  .٨/١٣١الفتح . أي أحس األمل يف جويف بسبب الطعام: ما أزال أجد أمل لطعام) ١(
وكانت املـرأة  ، وذلك أنه عندما فتح خيرب أُهديت له صلّى اهللا عليه وسلّم شاة مشوية فيها سم) ٢(

فلما تناول ، أي عضو من الشاة أحب إليه؟ فقيل هلا الذراع فأكثرت فيها من السم: اليهودية سألت
وقـال  ، ومات منـها ، وأكل معه بشر بن الرباء فأساع لقمته، الذراع الك منها مضغة ومل يسغها

أردت إن كنت نبياً : ما محلك على ذلك؟ فقالت: وقال هلا، أمسكوا عنها فإا مسمومة: ألصحابه
والقصة يف البخاري ، ٧/١٩٧فتح الباري : انظر... وإن كنت كاذباً فأريح الناس منك، فيطلعك اهللا

  .٤/٢٠٨والبداية والنهاية البن كثري ، ٥٧٧٧، ٤٢٤٩و، ٣١٦٩برقم 
  .٨/١٣١الفتح . ق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبهاألر عر) ٣(
  .٨/١٣١الفتح : انظر. وقد وصله احلاكم واإلمساعيلي ٤٤٢٨برقم  ٨/١٣١البخاري مع الفتح ) ٤(
  .٨/١٣١الفتح . فقد ساق آثاراً موصولة عند احلاكم وابن سعد ٨/١٣١الفتح : انظر) ٥(
  .٢١٢ -٤/٢٠٨والبداية والنهاية البن كثري ، ٧/٤٩٧ي التفصيل يف ففتح البار: انظر) ٦(
  .٣/٨٥٥صحيح سنن أيب داود : انظر. حسن صحيح: وقال األلباين، ٤٥١٢أبو داود برقم ) ٧(
  .٣/٨٥٥صحيح سنن أيب داود : انظر. وصحح إسناده األلباين ٤٥١٣أبو داود برقم ) ٨(
  .٢٤٤ – ٥/٢٢٣و ٢١٢ – ٤/٢١٠و ٢١١و ٤/٢١٠البداية والنهاية : انظر) ٩(
  .٤/٢١١املرجع السابق : انظر) ١٠(
  .٥/٢٢٧البداية والنهاية : انظر. ذكره ابن كثري وعزاه بإسناده إىل البيهقي) ١١(

وعن أنس رضي اهللا عنه أن أبا بكر رضي اهللا عنه كان يصلي م يف وجع النيب صلّى اهللا عليه وسلّم 
ففجأهم النيب صلّى اهللا عليه ] يف صالة الفجر[صفوف الذي تويف فيه حىت إذا كلن يوم االثنني وهم 

وهو قائم كأن وجهه ] وهم يف صفوف الصالة[وسلّم وقد كشف ستر حجرة عائشة رضي اهللا عنها 
وهم املسلمون أن يفتتنـوا يف  [مث تبسم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يضحك ) ١(ورقة مصحف
أبو بكر رضي اهللا عنه على عقبيه ) ٢(فنكص] [هللا عليه وسلّمبرؤية رسول اهللا صلّى ا] [صالم فرحاً
فأشار إليهم رسول اهللا ] [وظن أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم خارج إىل الصالة، ليصل الصف

] احلجـرة ] [مث دخل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم[أن أمتوا صالتكم ] بيده[صلّى اهللا عليه وسلّم 
  . رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم من يومه ذلكوأرخى الستر فتويف

مل خيرج النيب صـلّى اهللا عليـه وسـلّم    : [ويف رواية). ٣](وتويف من آخر ذلك اليوم: [ويف رواية
فقال نيب اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم باحلجاب فرفعه ، فأقيمت الصالة فذهب أبو بكر يتقدم). ٤](ثالثاً

عليه وسلّم ما نظرنا منظراً كان أعجب إلينا من وجه النيب صلّى اهللا  فلما وضح وجه النيب صلّى اهللا
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فأومأ النيب صلّى اهللا عليه وسلّم بيده إىل أيب بكر أن يتقدم وأرخى الـنيب  ، عليه وسلّم حني وضح لنا
  ).٥(صلّى اهللا عليه وسلّم احلجاب فلم يقدر عليه حىت مات

  :ومنها، يف هذا املبحث كثريةأن الدروس والفوائد والعرب : وخالصة القول
ـ موت النيب صلّى اهللا عليه وسلّم وانتقاله إىل الرفيق األعلى شهيداً؛ ألن اهللا اختذه نبياً واختـذه    ١

  .شهيداً صلّى اهللا عليه وسلّم
  .ـ عداوة اليهود لإلسالم وأهله ظاهرة من قدمي الزمان فهم أعداء اهللا ورسله ٢
بل يعفو ويصفح؛ وهلذا مل يعاقب من مست الشاة ، اهللا عليه وسلّم لنفسهـ عدم انتقام النيب صلّى   ٣

  .ولكنها قُتلت بعد ذلك قصاصاً ببشر بن الرباء بعد أن مات بِصنعها، املصلية
ـ معجزة من معجزاته صلّى اهللا عليه وسلّم وهي أن حلم الشاة املصلية نطق وأخرب النيب صلّى اهللا   ٤

  .عليه وسلّم أنه مسموم
ـ فضل اهللا تعاىل على عباده أنه مل يقبض نبيهم إال بعد أن أكمل به الدين وترك أمته على احملجة   ٥

  .البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك
ـ حمبة الصحابة رضي اهللا عنهم لنبيهم صلّى اهللا عليه وسلّم حىت أم فرحوا فرحاً عظيماً عندما   ٦

الثنني وهو ينظر إليهم وصالم فأدخل اهللا بذلك السرور يف قلبه صلّى كشف الستر يف صباح يوم ا
اهللا عليه وسلّم؛ ألنه ناصح ألمته حيب هلم اخلري؛ وهلذا ابتسم وهو يف شدة املرض فرحـاً وسـروراً   

  .بعملهم املبارك
  من يعبد اهللا فإن اهللا حي ال ميوت: املبحث الثاين عشر

وما جعلْنا لبشرٍ من قَبلك الْخلْد أَفَإِن مـت فَهـم   {). ٦(}وإِنهم ميتونَ إِنك ميت{: قال اهللا تعاىل
كُلُّ نفْسٍ ذَآئقَةُ الْموت وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقيامة فَمن زحزِح عنِ النـارِ  {). ٧(}الْخالدونَ

نلَ الْجخأُدورِورالْغ اعتا إِالَّ ميناةُ الديما الْحو فَاز {). ٨(}ةَ فَقَد كبر هجقَى وبيو ،ا فَانهلَيع نكُلُّ م
  ).٩(}ذُو الْجاللِ واِإلكْرامِ

مات حممد بن عبد اهللا أفضل األنبياء واملرسلني صلّى اهللا عليه وسلّم وكان آخر كلمة تكلم ا عند 
فجعل يـدخل  ، أنه كان بني يديه ركوة أو علبة فيها ماء: الغرغرة كما قالت عائشة رضي اهللا عنها

مث ” ال إله إال اهللا إن للموت سـكرات “: يده صلّى اهللا عليه وسلّم يف املاء فيمسح ا وجهه ويقول
كلـم  فكان آخر كلمة ت). ١٠(حىت قبض ومالت يده” يف الرفيق األعلى“: نصب يده فجعل يقول

  ).١١(”اللهم يف الرفيق األعلى“: ا
__________  

عبارة وكناية عن اجلمال البارع وحسن البشرة وصـفاء الوجـه   : كأن وجهه ورقة مصحف) ١(
  .٢/٣١٠شرح األيب على صحيح مسلم . واستنارته
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 لظنه أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم خرج ليصـلي ، أي رجع القهقرى فتأخر: فنكص على عقبيه) ٢(
  .٢/١٦٥الفتح ، بالناس

وجيمع بينـهما بـأن   ، وقد ذكر ابن إسحاق أنه صلّى اهللا عليه وسلّم مات حني اشتد الضحى) ٣(
ابتداء الدخول يف أول النصف الثاين من النهار وذلك عند الـزوال واشـتداد   : إطالق األخري مبعىن

بن عقبة عـن ابـن    وقد جزم موسى، الضحي يقع قبل الزوال ويستمر حىت يتحقق زوال الشمس
  .١٤٤- ٨/١٤٣الفتح . شهاب بأنه صلّى اهللا عليه وسلّم مات حني زاغت الشمس

  .٥/٢٣٥والبداية ، ٢/١٦٥فتح الباري : انظر. ابتداء من صالته م قاعد اخلميس كما تقدم) ٤(
واأللفاظ مقتبسة من  ٤١٩ومسلم برقم ، ٤٤٤٨، ١٢٠٥، ٧٥٤، ٦٨١، ٦٠٨البخاري برقم ) ٥(

  .٣٧٤برقم  ١/١٧٤خمتصر صحيح اإلمام البخاري لأللباين : وانظر، واضعمجيع امل
  .٣٠: اآلية، سورة الزمر) ٦(
  .٣٤: اآلية، سورة األنبياء) ٧(
  .١٨٥: اآلية، سورة آل عمران) ٨(
  .٢٧، ٢٦: اآليتان، سورة الرمحن) ٩(
  .٢٤٤٤ومسلم ، وما بعدها من املواضع ٨٩٠البخاري برقم ) ١٠(
  .٢٤٤٤ومسلم ، ٤٦٣، ٤٤٣٧برقم البخاري ) ١١(
  

وعن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلّى اهللا عليه وسلّم أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مات 
: وقـال : قالت. واهللا ما مات رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: فقام عمر يقول) ١(وأبو بكر بالسنح

فجاء أبو بكـر  ، )٢(ه اهللا فلقطع أيدي رجال وأرجلهموليبعثن، واهللا ما كان يقع يف نفسي إال ذاك
على فرسه من مسكنه بالسنح حىت نزل فدخل املسجد فلم يكلم الناس حىت دخـل  [رضي اهللا عنه 

) ٤(رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وهو مغشى بثوب حـربة ) ٣(على عائشة رضي اهللا عنها فتيمم
طبت حيـاً  ] [يا نيب اهللا[بأيب أنت وأمي : فقال] مث بكى) [٥(فكشف عن وجهه مث أكب عليه فقبله

أما املوتة اليت كُتبت عليـك قـد   ] [أبداً) [٦](ال جيمع اهللا عليك موتتني] [وميتا والذي نفسي بيده
فأىب ] [اجلس] [أيها احلالف على رسلك: [خرج وعمر رضي اهللا عنه يكلم الناس فقال] [مث] [متها
ومال إليه النـاس وتركـوا   ] [فلما تكلم أبو بكر جلس عمر] [فتشهد أبو بكر[] اجلس فأىب: فقال
أما بعد فمن كان منكم يعبد حممداً صـلّى اهللا عليـه   : [وقال] فحمد اهللا أبو بكر وأثىن عليه] [عمر

ـ {: وقال اهللا تعاىل، ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال ميوت، وسلّم فإن حممداً قد مات يم كإِن ت
وما محمد إِالَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِن مات أَو قُتلَ انقَلَبتم {: وقال) ٧(}وإِنهم ميتونَ

فوا هللا لكأن ) [٨(}ينعلَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلب علَى عقبيه فَلَن يضر اللَّه شيئًا وسيجزِي اللَّه الشاكرِ
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الناس مل يكونوا يعلموا أن اهللا أنزل هذه اآلية حىت تالها أبو بكر رضي اهللا عنه فتلقاها منـه النـاس   
واهللا ما هو إال أن : أن عمر قال] [وأخرب سعيد بن املسيب[كلهم فما أمسع بشراً من الناس إال يتلوها 

الي وحىت أهويت إىل األرض حني مسعته تالهـا  حىت ما تقلين رج) ٩(مسعت أبا بكر تالها فعقرت
واجتمعت األنصار ، يبكون) ١٠(ونشج الناس: قال] [علمت أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قد مات
فذهب إليهم أبـو بكـر   ، )١١(منا أمري ومنكم أمري: إىل سعد بن عبادة يف سقيفة بين ساعدة فقالوا

: وكان عمر يقـول ، ذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر ف، وعمر بن اخلطاب وأبو عبيدة بن اجلراح
مث تكلم أبـو  . واهللا ما أردت بذلك إال أين قد هيأت كالماً قد أعجبين خشيت أن ال يبلغه أبو بكر

ال واهللا ال : فقال حباب بن املنـذر ، حنن األمراء وأنتم الوزراء: بكر فتكلم أبلغ الناس فقال يف كالمه
هم أوسـط العـرب داراً   ، ال ولكنا األمراء وأنتم الوزراء: فقال أبو بكر، أمرينفعل منا أمري ومنكم 

بل نبايعك أنت فأنت سـيدنا وخرينـا   : فبايعوا عمر أو أبا عبيدة فقال عمر) ١٢(وأعرم أحساباً
قتلـتم  : فقال قائل، فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، وأحبنا إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  ).١٣(قتله اهللا: فقال عمر، د بن عبادةسع
__________  

العالية وهو مسكن زوجة أيب بكر رضي اهللا عنه وهو منازل بين احلارث من اخلزرج بيته : السنح) ١(
  .٢٩، ٧/١٩و ٨/١٤٥الفتح . وبني املسجد النبوي ميل

  .٧/٢٩الفتح : انظر. أي يبعثه يف الدنيا ليقطع أيدي القائلني مبوته) ٢(
  .٣/١١٥الفتح . أي قصد) ٣(
ومعىن مغشى ومسجى أي ، ١٢٤١البخاري برقم . وهو مسجى بربد حربة: ويف رواية للبخاري) ٤(

  .٣/١١٥الفتح . نوع من برود اليمن خمططة غالية الثمن: وبرد حربة، مغطى
حجر مـن  ما نقله ابن : وانظر، ٣/١١٥الفتح : انظر. أي قبله بني عينيه كما ترجم له النسائي) ٥(

  .٨/١٤٧الفتح . الروايات يف أنه قبل جبهته
قيل هو على حقيقته وأشار بذلك إىل الرد على من : فيه أقوال: ال جيمع اهللا عليك موتتني: قوله) ٦(

وهذا أوضـح  .. ؛ ألنه لو صح ذلك للزم أن ميوت موتة أخرى..زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال
وهـذا  ، موته أخرى يف القرب كغريه إذ حييا ليسئل مث ميـوت  وقيل أراد ال ميوت، األجوبة وأسلمها

أحسن من الذي قبله؛ ألن حياته صلّى اهللا عليه وسلّم ال يعقبها موت بل يستمر حياً واألنبياء حيام 
أي املعـروفتني  ... ولعل هذا هو احلكمة يف تعريـف املـوتتني  ، برزخية ال تأكل أجسادهم األرض

  .٧/٢٩و ٣/١١٤فتح الباري : انظر. كل أحد غري األنبياءاملشهورتني الواقعتني ل
  .٣٠: سورة الزمر، اآلية) ٧(
  .١٤٤: اآلية، سورة آل عمران) ٨(



 ٢٩٣

  .٨/١٤٦الفتح . أما بضم العني فاملعىن هلكت، دهشت وحتريت: عقرت) ٩(
  .٧/٣٠الفتح : انظر. والنشج ما حيصل للباكي من الغصة، بكوا بغري انتحاب: نشج الناس) ١٠(
منا أمري ومنكم أمري على ما عرفوه من عادة العرب أنه ال : إمنا قالت األنصار رضي اهللا عنهم) ١١(

. يتأمر على القبيلة إال من يكون منها فلما مسعوا حديث األئمة من قريش رجعوا إىل ذلك وأذعنـوا 
  .٧/٣٢الفتح 

  .٧/٣٠الفتح : انظر. أي قريش) ١٢(
ــرقم ) ١٣( ــاري ب ، ٤٤٥٣، ٤٤٥٢و ٧/١٩، ٣٦٦٨، ٣٦٦٧و، ٣/١١٣، ١٤٢، ١١٤١البخ

وقد مجعت هذه األلفاظ من هذه املواضع لتكتمل القصة وأسأل هللا أن جيعل ذلك . ٨/١٤٥، ٤٤٥٤
  .صواباً

: يف شأن خطبة أيب بكر وعمر يف يوم موت النيب صلّى اهللا عليه وسلّم: قالت عائشة رضي اهللا عنها
فلقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقاً فردهم اهللا ، هللا افما كان من خطبتهما من خطبة إال نفع ا

وما محمد {مث لقد بصر أبو بكر الناس اهلُدى وعرفهم احلق الذي عليهم وخرجوا به يتلون ، بذلك
لَى أَعع متلَ انقَلَبقُت أَو اتلُ أَفَإِن مسالر هلن قَبم لَتخ ولٌ قَدسإِالَّ ر  ـهيبقع لَىع بنقَلن يمو قَابِكُم

رِيناكالش زِي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه رضوخطب عمر مث أبو بكر يوم الثالثاء خطبة عظيمة ). ١(}فَلَن ي
  .مفيدة نفع اهللا ا واحلمد هللا

، جلس أبو بكر على املنربملا بويع أبو بكر يف السقيفة وكان الغد : قال أنس بن مالك رضي اهللا عنه
أيها الناس إين كنت قلـت  : مث قال، فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو أهله، وقام عمر فتكلم قبل أيب بكر

وال كانت عهداً عهدها إيلَّ رسـول اهللا  ، ما كانت وما وجدا يف كتاب اهللا) ٢(لكم باألمس مقالة
وإن اهللا  –يكون آخرنا : يقول –سيدبر أمرنا ولكين كنت أرى أن رسول اهللا ، صلّى اهللا عليه وسلّم

وإن ، فإن اعتصمتم به هداكم اهللا ملا كان هداه اهللا له، قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسول اهللا
وثاين اثنني إذ مها يف الغار ، اهللا قد مجع أمركم على خريكم صاحب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

، مث تكلم أبو بكـر . أبا بكر رضي اهللا عنه البيعة العامة بعد بيعة السقيفة فبايع الناس، فقوموا فبايعوه
) ٣(أيها الناس فإين وليت عليكم ولست خبريكم، أما بعد“: فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو أهله مث قال

والضعيف منكم قـوي  ، وإن أسأت فقوموين، الصدق أمانة، والكذب خيانة، فإن أحسنت فأعينوين
ال يدع ، والقوي فيكم ضعيف حىت آخذ منه احلق إن شاء اهللا، إن شاء اهللا) ٤(أزيح علته عندي حىت

، وال يشيع قوم قط الفاحشة إال عمهـم اهللا بـالبالء  ، قوم اجلهاد يف سبيل اهللا إال ضرم اهللا بالذل
تكم قوموا إىل صـال ، فإذا عصيت اهللا ورسوله فال طاعة يل عليكم، أطيعوين ما أطعت اهللا ورسوله

  .مث استمر األمر أليب بكر واحلمد هللا) ٥(”يرمحكم اهللا



 ٢٩٤

مث هـاجر  ، وقد بعثَ صلّى اهللا عليه وسلّم فبقي مبكة يدعو إىل التوحيد ثالث عشرة سنة يوحى إليه
  ).٦(وتويف وهو ابن ثالث وستني سنة صلى اهللا عليه وآله وسلم، إىل املدينة وبقي ا عشر سنني

ري رمحه اهللا تعاىل أن آخر صالة صالها صلّى اهللا عليه وسلّم مع أصحابه رضي ورجح اإلمام ابن كث
، والسبت، وقد انقطع عنهم عليه الصالة والسالم يوم اجلمعة، اهللا عنهم هي صالة الظهر يوم اخلميس

  ).٧(واألحد، وهذه ثالثة أيام كوامل
__________  

  .١٤٤، مرانواآلية من سورة آل ع، ٣٦٧١، ٣٦٦٩البخاري برقم ) ١(
  .إن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم مل ميت: هي خطبته اليت خطب يوم االثنني حينما قال) ٢(
وهذا من باب التواضع منه رضي اهللا عنه وإال فهم جممعون على أنه أفضلهم وخريهم رضي اهللا ) ٣(

  .٥/٢٤٨البداية والنهاية . عنه
  .وأنصره وأعينهالضعيف فيكم قوي حىت آخذ احلق له : واملعىن) ٤(
حدثين أنس بن مالـك  ، حدثين الزهري: وساق سند بن إسحاق قال ٥/٢٤٨البداية والنهاية ) ٥(

  .٥/٢٤٨وهذا إسناد صحيح : قال ابن كثري. احلديث... ملا بويع أبو بكر: قال
خمتصر الشمائل للترمذي  ٨/١٥١وفتح الباري ، ٤٤٦٦برقم  ٨/١٥البخاري مع الفتح : انظر) ٦(

  .١٩٢ين صلأللبا
  .٥/٢٣٥، البداية والنهاية البن كثري: انظر) ٧(

 –كمـا تقـدم    –وبعد موته صلّى اهللا عليه وسلّم وخطبة أيب بكر رضي اهللا عنه دارت مشاورات 
وانشغل الصحابة ببيعة الصديق بقية يوم ، وبايع الصحابة رضي اهللا عنهم أبا بكر يف سقيفة بين ساعدة

، وغُسل من أعلى ثيابه) ١( شرعوا يف جتهيز رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّممث، ويوم الثالثاء، االثنني
مث صلى عليه النـاس فـرادى مل   ، وكفن يف ثالثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص وال عمامة

وتويف ، والعبيد واإلماء، مث النساء، مث الصبيان، صلى عليه الرجال: وهذا أمر جممع عليه، يؤمهم أحد
أُحلد حلداً صلّى اهللا عليه وسلّم ونصب عليه اللنب ، ودفن ليلة األربعاء، )٢(ثنني على املشهوريوم اال

وقد ، )٥(وكان قربه صلّى اهللا عليه وسلّم مسنماً، )٤(ورفع قربه من األرض حنواً من شرب، )٣(نصباً
ليـه وسـلّم يف   تواترت األخبار أنه دفن يف حجرة عائشة رضي اهللا عنها شرقي مسجده صلّى اهللا ع

هـ وقد كـان  ٨٦ووسع املسجد النبوي الوليد بن عبد امللك عام ، الزاوية الغربية القبلية من احلجرة
نائبه باملدينة عمر بن عبد العزيز فأمره بالتوسعة فوسعه حىت من ناحية الشرق فدخلت احلجرة النبوية 

  ).٦(فيه
  :بحث كثرية، ومنهاأن الدروس والفوائد والعرب يف هذا امل: وخالصة القول



 ٢٩٥

ـ إن األنبياء والرسل أحب اخللق إىل اهللا تعاىل وقد ماتوا؛ ألنه ال يبقى على وجه الكون أحد من   ١
ال يبقى لإلنسان من ، ومتاع الغرور الذي ال يدوم، وهذا يدل على أن الدنيا متاع زائل، املخلوقات

  .ذلك يكون هباًء منثوراً وما عدا، تعبه وماله إال ما كان يبتغي به وجه اهللا تعاىل
ـ حرص النيب صلّى اهللا عليه وسلّم أن يكون مع الرفيق األعلى؛ وهلذا سأل اهللا تعاىل ذلك مرات   ٢

  .متعددة، وهذا يدل على عظم هذه املنازل ألنبيائه وأهل طاعته
 عليه وشد حلييه؛ وهلذا سجي وغطي النيب صلّى اهللا، ـ استحباب تغطية امليت بعد تغميض عينيه  ٣

  .وسلّم بثوب حربة
ـ الدعاء للميت بعد موته؛ ألن املالئكة يؤمنون على ذلك؛ وهلذا قال أبو بكر رضي اهللا عنه للنيب   ٤

  .”طبت حياً وميتاً“: صلّى اهللا عليه وسلّم
اللهم أجرين يف مصيبيت واخلف يل ، إنا هللا وإنا إليه راجعون“: ـ إذا أصيب املسلم مبصيبة فليقل  ٥

  .”منها خرياً
  .ـ جواز البكاء بالدمع واحلزن بالقلب ٦
ـ النهي عن النياحة وشق اجليوب وحلق الشعر ونتفه والدعاء بدعوى اجلاهلية وكل ذلك معلوم   ٧

  .حترميه باألدلة الصحيحة
وقد خيطئ سهواً ، ـ إن الرجل وإن كان عظيماً قد يفوته بعض الشيء ويكون الصواب مع غريه  ٨

  .ونسياناً
ومـن  ، من كان يعبد حممداً فإن حممداً قد مات“: ضل أيب أبو بكر وعلمه وفقهه؛ وهلذا قالـ ف  ٩

  .”كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال ميوت
ـ أدب عمر رضي اهللا عنه وأرضاه وحسن خلقه؛ وهلذا سكت عندما قام أبو بكر خيطب ومل   ١٠

  .يعارضه بل جلس يستمع مع الصحابة رضي اهللا عن اجلميع
وذلك أنه بادر فأخذ بيد أيب بكر ، كمة عمر العظيمة يف فض الرتاع يف سقيفة بين ساعدةـ ح  ١١

  .وانفض الرتاع واحلمد هللا تعاىل، فبايعه فانصب الناس وتتابعوا يف مبايعة أيب بكر
  .”فتكلم أبلغ الناس“: ـ بالغة أيب بكر فقد تكلم يف السقيفة فأجاد وأفاد حىت قال عمر عنه ١٢
ع اهللا خبطبة عمر يوم موت البين صلّى اهللا عليه وسلّم قبل دخول أيب بكـر فخـاف   ـ قد نف   ١٣

  .املنافقون، مث نفع اهللا خبطبة أيب بكر فعرف الناس احلق
وبـني أن  ، ـ ظهرت حكمة أيب بكر وحسن سياسته يف خطبته يوم الثالثاء بعد الوفاة النبويـة   ١٤

والقوي ضعيف عنـده  ، ده حىت يأخذ له احلقوأن الضعيف قوي عن، الصدق أمانة والكذب خيانة
فإذا عصى اهللا ورسـوله فـال   ، وطالب الناس بالطاعة له إذا أطاع اهللا ورسوله، حىت يأخذ منه احلق

  .طاعة هلم عليه
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ـ حكمة عمر رضي اهللا عنه وشجاعته العقلية والقلبية حيث خطب الناس قبل أيب بكر ورجع   ١٥
زر أيب بكر، وبني أن أبا بكر صاحب رسول اهللا وأحب الناس وشد من أ، عن قوله باألمس واعتذر

  .وثاين اثنني إذ مها يف الغار، إليه
وأن ، وأن يكون ثالثة أثواب ليس فيها قمـص وال عمامـة  ، ـ استحباب بياض الكفن للميت  ١٦

  .وأن يكون مسنماً بقدر شرب فقط، وأن ينصب عليه اللنب نصباً، يلحد حلداً
  مصيبة املسلمني مبوته صلّى اهللا عليه وسلّم :املبحث الثالث عشر
__________  

  .٥/٢٤٥املرجع السابق : انظر) ١(
أما تاريخ اليوم ، تويف صلّى اهللا عليه وسلّم سنة إحدى عشرة للهجرة يف ربيع األول يوم االثنني) ٢(

وقيل مرض ، ذلكوقيل غري ، وقيل لليلة خلت منه، فقيل لليلتني خلتا من ربيع األول: فقد اختلف فيه
وتويف يوم االثنني يف الثاين عشر من ربيع األول سـنة إحـدى   ، يف التاسع والعشرين من شهر صفر

البداية والنهاية البن كثري : انظر. وهذا قول األكثر، فكان مرضه ثالثة عشر يوماً، عشرة من اهلجرة 
  .١٣٠-٨/١٢٩وفتح الباري ، ٢٥وذيب السري للنووي ص ، ٢٥٦ – ٥/٢٥٥
  .٩٦٦مسلم برقم ) ٣(
  .إسناده صحيح: ، وقال األرنؤوط١٤/٦٠٢ابن حبان يف صحيحه ) ٤(
  .٣٠/٢٥٥كما قال سفيان التمار يف البخاري مع الفتح ) ٥(
  .١٣٠-٨/١٢٩، وفتح الباري ٢٧٣-٥/٢٧١البداية والنهاية : انظر) ٦(

ن أعظم درجات اإلميـان الصـادق؛   من املعلوم يقيناً أن حمبة النيب صلّى اهللا عليه وسلّم حمبة كاملة م
والناس ، ووالده، ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده“: وهلذا قال صلّى اهللا عليه وسلّم

ال شك أن هذه مصيبة عظيمة من مصائب ، أو ولده، أو والده، فإذا فقد اإلنسان أهله). ١(”أمجعني
  فكيف إذا فقدهم كلَّهم مجيعاً يف وقت واحد؟، الدنيا

وال شك أن مصيبة موت النيب صلّى اهللا عليه وسلّم أعظم املصائب على املسلمني؛ وهلـذا جـاءت   
فتح رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسـلّم  : فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت، األحاديث الصحيحة بذلك

رآه مـن   فحمد اهللا على مـا ، أو كشف ستراً فإذا الناس يصلون وراء أيب بكر، باباً بينه وبني الناس
يا أيها الناس أميا أحد من الناس أو من “: فقال، ورجاء أن خيلفه اهللا فيهم بالذي رآهم، حسن حاهلم

املؤمنني أُصيب مبصيبة فلْيتعز مبصيبته يب عن املصيبة اليت تصيبه بغريي؛ فإن أحداً من أُميت لن يصـاب  
  ).٢(”مبصيبة أشد عليه من مصيبيت
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ملا كان اليوم الذي دخل فيه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم املدينـة  : "قالوعن أنس رضي اهللا عنه 
وما نفضنا عن رسول ، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، )٣(أضاء منها كل شيء

  ).٧"(قلوبنا) ٦(حىت أنكرنا) ٥(وإنا لفي دفنه) ٤(اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم األيدي
بعد وفاة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  –قال أبو بكر رضي اهللا عنه : قال وعن أنس رضي اهللا عنه

انطلق بنا إىل أم أمين نزورها كما كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يزورها، فلما انتهيا : لعمر –
 ألعلم أن إين: قالت. ما يبكيك؟ فما عند اهللا خري لرسوله صلّى اهللا عليه وسلّم: إليها بكت فقاال هلا

فهيجتهما ، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، ما عند اهللا خري لرسوله صلّى اهللا عليه وسلّم
  ).٨(على البكاء فجعال يبكيان معها

  :وما أحسن ما قال القائل
  واعلم بأن املرء غري خملَّد... اصرب لكلِّ مصيبة وجتلد 

  بالنيب حممدفاذكر مصابك ... فإذا ذكرت مصيبة تسلو ا 
  :ومنها، أن الدروس والفوائد والعرب املستفاد هذا املبعث كثرية: وخالصة القول

  .ـ موت النيب صلّى اهللا عليه وسلّم أعظم مصيبة أصيب ا املسلمون ١
ـ إنكار الصحابة قلوم بعد موت النيب صلّى اهللا عليه وسلّم؛ لفراقهم نزول الوحي وانقطاعه من   ٢

  .السماء
وقد ، والناس أمجعني، والوالد، والولد، لنيب صلّى اهللا عليه وسلّم أحب إىل املسلمني من النفسـ ا  ٣

  .بل ومجيع املسلمني، ظهر ذلك عند موته بني القريب والبعيد من أصحاب النيب صلّى اهللا عليه وسلّم
من أمور الـدين   ـ حمبة الصحابة لإلقتداء والتأسي برسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف كل شيء  ٤

  .كما فعل أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما، حىت يف زيارة النساء كبار السن
  مرياثه صلّى اهللا عليه وسلّم: املبحث الرابع عشر

، درمهاً: ما ترك رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم عند موته: "عن عمرو بن احلارث رضي اهللا عنه قال
وأرضـاً  [، وسـالحه ] اليت كان يركبها[إال بغلته البيضاء ، وال شيئاً، ةًوال أم، وال عبداً، وال ديناراً

ما ترك رسول اهللا صلّى : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت). ٩"(صدقة] البن السبيل[جعلها ] خبيرب
  ).١١)"(١٠(اهللا عليه وسلّم ديناراً، وال درمهاً، وال شاة، وال بعرياً، وال أوصى بشيء

__________  
  .١/٦٧ومسلم ، ٥برقم  ١/٥٨خاري مع الفتح الب) ١(
، ١/٢٦٧وغريه وصححه األلباين يف صـحيح ابـن ماجـه    ، ١٥٩٩أخرجه ابن ماجه برقم ) ٢(

  .٥/٢٧٦البداية والنهاية : وانظر، ١١٠٦واألحاديث الصحيحة برقم 
  .١٠/٨٧حتفة األحوذي : انظر. أشرق من املدينة كل شيء: أضاء منها كل شيء) ٣(
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انظر حتفة . وهو حتريك الشيء ليزول ما عليه من التراب والغبار وحنومها: من النفض: ضناوما نف) ٤(
  .١٠/٨٨احلوذي 

  .١٠/٨٨حتفة احلوذي : انظر. أي مشغولون بدفنه بعد: وإنا لفي دفنه) ٥(
يريد أم مل جيدوا قلوم على ما كانت عليه من الصفاء واأللفة النقطـاع  : حىت أنكرنا قلوبنا) ٦(
ومل يرد أم ، دة الوحي وفقدان ما كان ميدهم من الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم من التأييد والتعليمما

مل جيدوها على ما كانت عليه من التصديق؛ فإن الصحابة رضي اهللا عنهم أكمـل النـاس إميانـاً    
  .١٠/٨٨حتفة احلوذي : انظر. وتصديقاً

وقال ابن كثري يف البداية ، ١٦٣١اجه برقم وابن م، ٣/٦٨وأمحد ، ٥/٥٨٩الترمذي وصححه ) ٧(
  .١/٢٧٣صحيح ابن ماجه : وانظر، ٥/٢٧٤إسناده صحيح على شرط الصحيحني : والنهاية

شرحه يف النووي : وانظر. واللفظ من املصدرين، ١٦٣٥وابن ماجه برقم ، ٢٤٥٤مسلم برقم ) ٨(
١٦/٢٤٢.  

  .واللفظ من هذه املواضع، ٤٤٦١، ٣٠٩٨، ٢٩١٢، ٢٨٧٣، ٢٧٣٩برقم ، ٥/٣٥٦البخاري ) ٩(
  .١٦٣٥مسلم برقم ) ١٠(
أما أمور الدين فقد تقدم أنه أوصى بكتاب اهللا ، أي مل يوص بثلث ماله وال غريه إذ مل له مال) ١١(

والصالة وملك الـيمني  ، وبإجازة الوفد، وإخراج املشركني من جزيرة العرب، وأهل بيته، وسنه نبيه
  .١١/٩٧شرح النووي : انظر. وغري ذلك

وذلك ألنه مل يبعث صلّى اهللا عليه ) ١(”ال نورث ما تركنا فهو صدقة“: وقال صلّى اهللا عليه وسلّم
، وسراجاً مـنرياً ، وداعياً إىل اهللا بإذنه، ومبشراًًً، ونذيراً، وسلّم جابياً لألموال وخازناً إمنا بعث هادياً

إن العلماء “: هلذا قال صلّى اهللا عليه وسلّموهذا هو شأن أنبياء اهللا ورسله عليهم الصالة والسالم؛ و
  ).٢(”إن األنبياء مل يورثوا ديناراً وال درمهاً إمنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظٍّ وافر، ورثة األنبياء

بينما ابن مسعود رضي اهللا عنه يوماً : فعن سليمان بن مهران، وقد فهم الصحابة رضي اهللا عنهم ذلك
على : "على ما اجتمع هؤالء؟ قال ابن مسعود رضي اهللا عنه: مر أعرايب فقال معه نفر من أصحابه إذ

  ).٣"(مرياث حممد صلّى اهللا عليه وسلّم يقسمونه
فمرياث النيب صلّى اهللا عليه وسلّم هو الكتاب والسنة والعلم واالهتداء ديه صلّى اهللا عليه وسـلّم؛  

، وال شاة، وال بعرياً، وال أمة، وال عبداً، وال ديناراً، مهاًوهلذا تويف صلّى اهللا عليه وسلّم ومل يترك در
  .إال بغلته وأرضاً جعلها صدقة البن السبيل، وال شيئاً

تويف النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ودرعه مرهونة عنـد يهـودي   : "وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت
ويستغين ، يه وسلّم كان يتقلل من الدنياوهذا يبني أن النيب صلّى اهللا عل). ٤"(بثالثني صاعاً من شعري

عن الناس؛ وهلذا مل يسأل الصحابة أمواهلم أو يقترض منهم؛ ألن الصحابة ال يقبلون رهنه ورمبـا ال  
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فعدل إىل معاملة اليهودي؛ لئال يضيق على أحد من أصـحابه صـلّى اهللا عليـه    ، يقبضوا منه الثمن
يصيبه اجلوع وهو حي؛ وهلذا مير وميضي الشهر والشهران وقد كان صلّى اهللا عليه وسلّم ). ٥(وسلّم

ما : قال عروة لعائشة رضي اهللا عن اجلميع، وما أوقدت يف أبيات رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم نار
: ومع هذا كان يقول صلّى اهللا عليه وسـلّم ). ٦..."(التمر واملاء: األسودان: "كان يقيتكم؟ قالت

ومثل الدنيا إال كراكب سار يف يوم صائف فاستظل حتت شجرة ساعة مـن  مايل وللدنيا ما مثلي “
  ).٧(”ار مث راح وتركها

  :ومنها، أن الدروس والفوائد والعرب يف هذا املبحث كثرية: وخالصة القول
ـ األنبياء عليهم الصالة والسالم مل يبعثوا جلمع األموال وإمنا بعثوا هلداية الناس وإخراجهم مـن    ١

  .إىل النور؛ هلذا مل يورثوا ديناراً وال درمهاً وإمنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافرالظلمات 
ـ زهد النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف الدنيا وحطامها الفاين؛ وإمنا هو كالركب الذي استظل حتت   ٢

  .شجرة مث راح وتركها
قترض ويرهن حـىت ال يكلـف يل   ـ استغناء النيب صلّى اهللا عليه وسلّم عن سؤال الناس فهو ي  ٣

  .أصحابه؛ وهلذا مات ودرعه مرهونة يف ثالثني صاعاً من شعري
ـ شدة احلال وقلة ما يف اليد عند النيب صلّى اهللا عليه وسلّم؛ وهلذا ميضي الشهر والشـهران ومل    ٤

  .وإمنا كان يقيتهم األسودان، توقد يف أبياته نار
وأسأل اهللا العلي العظيم أن جيعلنا مـن أتباعـه   ، ليل والنهارفصلوات اهللا وسالمه عليه ما تعاقب ال

  .وأن حيشرنا يف زمرته يوم الدين، املخلصني
  حقوقه صلّى اهللا عليه وسلّم على أمته: املبحث اخلامس عشر

اإلميان الصادق به صلّى اهللا عليه : منها، للنيب الكرمي صلّى اهللا عليه وسلّم حقوق على أمته وهي كثرية
وجوب طاعته واحلـذر مـن   ، قوالً وفعالً وتصديقه يف كل ما جاء به صلّى اهللا عليه وسلّم وسلّم

وإنزاله مرتلته صلّى اهللا عليـه  ، معصيته صلّى اهللا عليه وسلّم، ووجوب التحاكم إليه والرضى حبكمه
، الـنفس وحمبته أكثر مـن  ، واتباعه واختاذه قدوة وأسوة يف مجيع األمور، وسلّم بال غلو وال تقصري

واحترامه وتوقريه ونصر دينه والذب عن سنته صـلّى اهللا عليـه   ، األهل واملال والولد والناس مجيعاً
، خلق آدم: إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة فيه“: والصالة عليه؛ لقوله صلّى اهللا عليه وسلّم، وسلّم

يا : فقال رجل” معروضة عليفأكثروا علي من الصالة فيه فإن صالتكم ، وفيه الصعقة، وفيه النفخة
إن اهللا حرم على األرض أن “: قال. كيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمت؟ يعين بليت! رسول اهللا

  ).٨(”تأكل أجساد األنبياء
__________  
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بـرقم  ، وأيب بكر رضي اهللا عنهم، البخاري يف عدة مواضع من حديث عائشة ومالك بن أوس) ١(
ــرقم . ٧٣٠٥، ٦٧٢٧و، ٦٧٢٦، ٥٣٥٨، ٤٢٤٠، ٤٠٣٦، ٣٧١٢، ٣٠٩٣ ، ٧٥٧ومســلم ب

  .واللفظ لعائشة عند مسلم، ١٧٦١و، ١٧٥٩، ١٧٥٨و
وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ، ١/٨٠وابن ماجه ، ٥/٤٩والترمذي ، ٣/٣١٧أبو داود ) ٢(

  .١/٤٣ماجه 
  .٤٥أخرجه اخلطيب البغدادي بسنده يف شرف أصحاب احلديث ص ) ٣(
مجيعها : وانظر،  ١٦٠٣ومسلم برقم ، وكرره بفوائده يف عشرة مواضع  ٢٠٦٨البخاري برقم ) ٤(

  .٢/٢١يف خمتصر البخاري لأللباين 
  .١١/٤٣شرح النووي : انظر) ٥(
  .١١/٢٨٣البخاري مع الفتح : انظر) ٦(
وأخرجـه الترمـذي   ، وإسناده جيد، ٥/٢٨٤وقال ابن كثري يف البداية والنهاية  ٦/١٥٤أمحد ) ٧(

  .٢/٢٨٠وصحيح الترمذي ، ٤٣٩األحاديث الصحيحة برقم : وانظر، وغريه
وصححه األلباين يف صحيح النسائي ، ٣/٩١والنسائي ، ١/٥٢٤وابن ماجه ، ١/٢٧٥أبو داود ) ٨(
١/١٩٧.  

  :وإليك هذه احلقوق بالتفصيل واإلجياز كالتايل
فَآمنوا بِاللَّه ورسوله {: ـ اإلميان الصادق به صلّى اهللا عليه وسلّم وتصديقه فيما أتى به قال تعاىل  ١

بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّها ولْني أَنزورِ الَّذالن{)١(}و ،  بِاللَّـه نمؤي يالَّذ ياُألم بِيالن هولسرو واْ بِاللَّهنفَآم
ا الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمنوا بِرسوله يؤتكُم كفْلَينِ من يا أَيه، {)٢(}وكَلماته واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ

يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم رفغيو ونَ بِهشما تورن ل لَّكُمعجيو هتمح{)٣(}ر ،    ن بِاللَّـهمـؤي ن لَّـممو
أمرت أن أقاتل الناس حـىت  “: وقال صلّى اهللا عليه وسلّم، )٤(}افرِين سعرياورسوله فَإِنا أَعتدنا للْكَ

  ).٥(”يشهدوا أن ال إله إال اهللا ويؤمنوا يب ومبا جئت به
وتصديقه يف مجيع ، وأن اهللا أرسله للجن واإلنس، واإلميان به صلّى اهللا عليه وسلّم هو تصديق نبوته

فإذا اجتمع التصديق ، بأنه رسول اهللا، قلب بذلك شهادة اللسانومطابقة تصديق ال، ما جاء به وقاله
به بالقلب والنطق بالشهادة باللسان مث تطبيق ذلك العمل مبا جاء به متَّ اإلميان به صـلّى اهللا عليـه   

  ).٦(وسلّم
فإذا وجب اإلميان به وتصديقه فيمـا  ، ـ وجوب طاعته صلّى اهللا عليه وسلّم واحلذر من معصيته  ٢

يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللَّه ورسولَه والَ {: قال تعاىل، وجبت طاعته؛ ألن ذلك مما أتى به جاء به
قُـلْ  ، {)٨(}وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَـانتهوا ، {)٧(}تولَّوا عنه وأَنتم تسمعونَ

ه وأَطيعوا الرسولَ فَإِن تولَّوا فَإِنما علَيه ما حمـلَ وعلَـيكُم مـا حملْـتم وإِن تطيعـوه      أَطيعوا اللَّ
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، )١٠(}فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَن تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عـذَاب أَلـيم  ، {)٩(}تهتدوا
}ماويمظا عزفَو فَاز فَقَد ولَهسرو عِ اللَّهطـالالً   ، {)١١(}ن يـلَّ ضض فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعن يمو

ومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جنات تجرِي من تحتها اَألنهار خالدين فيها وذَلـك  ، {)١٢(}مبِينا
  ).١٣(}نيوز الْعظيم، ومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخلْه نارا خالدا فيها ولَه عذَاب مهِالْفَ

من أطاعين فقد أطاع اهللا “: قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
: قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسـلّم : وعنه رضي اهللا عنه قال، )١٤(”ومن عصاين فقد عصى اهللا

من أطاعين دخل اجلنة ومن : ومن يأىب؟ قال! قالوا يا رسول اهللا، كل الناس يدخل اجلنة إال من أىب“
  ).١٥(”عصاين فقد أىب

ـ  “: قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: وعن ابن عمر رضي اهللا عنه قال اعة بعثت بني يـدي الس
وجعلَ الذِّلُّ والصغار على ، وجعلَ رزقي حتت ظلِّ رحمي، بالسيف حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له

  ).١٦(”ومن تشبه بقول فهو منهم، من خالف أمري
قُـلْ إِن  {: قال تعاىل، ـ اتباعه صلّى اهللا عليه وسلّم واختاذه قدوة يف مجيع األمور واالقتداء ديه  ٣

بحت مكُنتيمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات {)١٧(}ونَ اللَّه ، كَانَ لَكُم لَقَد
: ل تعـاىل وقا، )١٨(}في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم اآلخر وذَكَر اللَّه كَثريا

قال صلّى ، فيجب السري على هديه والتزام سنته واحلذر من خمالفته) ١٩(}واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ{
  ).٢٠(”فمن رغب عن سنيت فليس مين“: اهللا عليه وسلّم

__________  
  .٨: اآلية، سورة التغابن) ١(
  .١٥٨: اآلية، سورة األعراف) ٢(
  .٢٨: اآلية، سورة احلديد) ٣(
  .١٣: اآلية، سورة الفتح) ٤(
  .١/٥٢مسلم ) ٥(
  .٢/٥٣٩الشفاء بتعريف حقوق املصطفى صلّى اهللا عليه وسلّم للقاضي عياض : انظر) ٦(
  .٢٠: اآلية، سورة األنفال) ٧(
  .٧: اآلية، سورة احلشر) ٨(
  .٥٤: اآلية، سورة النور) ٩(
  .٦٣: اآلية، سورة النور) ١٠(
  .٧١: ةاآلي، سورة األحزاب) ١١(
  .٣٦: اآلية، سورة األحزاب) ١٢(
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  .١٤، ١٣: اآليتان، سورة النساء) ١٣(
  .٧١٣٧برقم  ١٣/١١١البخاري مع الفتح ) ١٤(
  .٧٢٨٠برقم  ١٣/٢٤٩البخاري مع الفتح ) ١٥(
: وانظـر ، وحسنه العالمة ابن باز، ٦/٩٨والبخاري مع الفتح معلقاً ، ١/٩٢أمحد يف املسند ) ١٦(

  .٣/٨صحيح اجلامع 
  .٣١: اآلية، سورة آل عمران) ١٧(
  .٢١: اآلية، سورة األحزاب) ١٨(
  .١٥٨: اآلية، سورة األعراف) ١٩(
  .٥٠٦٣برقم  ٩/١٠٤البخاري مع الفتح ) ٢٠(
قُلْ {: قال اهللا تعاىل، ـ حمبته صلّى اهللا عليه وسلّم أكثر من األهل والولد والوالد والناس أمجعني   ٤

نأَبو كُماؤنَ   إِن كَانَ آبـوشخةٌ تـارجتا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتريشعو كُماجوأَزو كُمانوإِخو كُمآؤ
تواْ حصبرفَت هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نكُم مإِلَي با أَحهنوضرت ناكسما وهادكَس  اللَّـه يأْتى ي

قال رسول اهللا صـلّى اهللا  : وعن أنس رضي اهللا عنه قال، )١(}أَمرِه واللَّه الَ يهدي الْقَوم الْفَاسقنيبِ
وقد ثبت ). ٢(”ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني“: عليه وسلّم

ما “: سأله رجل عن الساعة فقال يف احلديث أن من ثواب حمبته االجتماع معه يف اجلنة وذلك عندما
ولكين أحب اهللا ، وال صدقة، وال صالة، ؟ قال يا رسول اهللا ما أعددت هلا كبري صيام”أعددت هلا

قال أنس فما فرحنا بعد اإلسالم فرحاً أشد من قـول  ). ٣(”فأنت مع من أحببت“: قال. ورسوله
فأرجو . وعمر، وأبا بكر، ب اهللا ورسولهفأنا أح، ”فإنك مع من أحببت“: النيب صلّى اهللا عليه وسلّم

  ).٤(أن أكون معهم وإن مل أعمل بأعماهلم
يا رسول اهللا ألنت أحب إيلَّ من كل شيء إال من نفسـي  : وملا قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

فقال له ، ”ال والذي نفسي بيده حىت أكون أحب إليك من نفسك“: فقال النيب صلّى اهللا عليه وسلّم
، )٥(”اآلن يا عمر“: إنه اآلن واهللا ألنت أحب إيلّ من نفسي فقال النيب صلّى اهللا عليه وسلّمعمر ف

يا رسول : جاء رجل إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقال: وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال
املرء مع “: ماهللا كيف تقول يف رجل أحب قوماً ومل يلحق م؟ فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّ

  ).٦(”من أحب
ذاق طعم “: وعن العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول

  ).٧(”ومبحمد رسوالً، وباإلسالم ديناً، اإلميان من رضي باهللا رباً
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 ورسوله أحب من كان اُهللا: ثالث من كن فيه وجد ن حالوة اإلميان“: وقال صلّى اهللا عليه وسلّم
وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه اهللا منه كما ، وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا، إليه مما سوامها

  ).٨(”يكره أن يقذف يف النار
فيستلذ الطاعة ويتحمل املشاقة ، والشك أن من وفَّقه اهللا تعاىل لذلك ذاق طعم اإلميان ووجد حالوته

وال يسلك إال ما يوافق شريعة حممد صلّى اهللا ، سوله صلّى اهللا عليه وسلّميف رضى اهللا عز وجل ور
وأحبه، ومن أحبه من قلبه صدقاً أطاعه صلّى اهللا عليه وسلّم؛ وهلذا ، عليه وسلّم؛ ألنه رضي به رسوالً

  :قال القائل
 هبظْهر حتعصي اإلله وأنت ت ...هذا لعمري يف القياسِ بديع  

  )٩(إن املُحب ملن يحب مطيع... ادقاً ألطعته لو كان حبك ص
وامتثال ، واتباع سنته، وعالمات حمبته صلّى اهللا عليه وسلّم تظهر يف االقتداء به صلّى اهللا عليه وسلّم

وال شك أن مـن  ، ويف العسر واليسر، يف الشدة والرخاء، والتأدب بآدابه، واجتناب نواهيه، أوامره
  ).١٠(وإال مل يكن صادقاً يف حبه ويكون مدعياً، ثر موافقتهوآ، أحب شيئاً آثره

قلنا ملن؟ ” الدين النصيحة“: النصيحة له؛ لقوله صلّى اهللا عليه وسلّم: وال شك أن من عالمات حمبته
والنصيحة لرسوله صلّى اهللا عليـه  ، )١١(”وألئمة املسلمني وعامتهم، ولرسوله، ولكتابه، هللا“: قال

ونصرته ومحايته حيـاً  ، ومؤازرته، واجتناب ما ى عنه، وطاعته فيما أمر به، نبوتهالتصديق ب: وسلّم
، والتخلق بأخالقه الكرمية، ونشرها، وتعليمها والذب عنها، وإحياء سنته والعمل ا وتعلمها، وميتاً

  ).١٢(وآدابه اجلميلة
يا ، {)١٣(}ورسوله وتعزروه وتوقِّروه لتؤمنوا بِاللَّه{: ـ احترامه وتوقريه ونصرته كما قال تعاىل  ٥

يملع يعمس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو هولسرو يِ اللَّهدي نيوا بمقَدوا ال تنآم ينا الَّذهلُوا ، {)١٤(}أَيعجال ت
ضعكُم بضعاِء بعكَد كُمنيولِ بساَء الرع١٥(}اد.(  

، وتوقريه الزم كحال حياته وذلك عند ذكـر حديثـه  ، وحرمة النيب صلّى اهللا عليه وسلّم بعد موته
  ).١٦(ونصرا، والدعوة إليها، وتعلم سنته، ومساع امسه وسريته، وسنته

__________  
  .٢٤: اآلية، سورة التوبة) ١(
  .١/٦٧مسلم ، ١٥برقم  ١/٥٨البخاري مع الفتح ) ٢(
  .٤/٢٠٣٢ومسلم ، ١٣/١٣١و ١٠/٥٥٧ري مع الفتح البخا) ٣(
  .٤/٢٠٣٢مسلم ) ٤(
  .١١/٥٢٣البخاري مع الفتح ) ٥(
  .١٠/٥٥٧البخاري مع الفتح ) ٦(
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  .١/٦٢مسلم يف صحيحه ) ٧(
  .٦٦وتقدم خترجيه ص ١/٦٦ومسلم ، ١/٧٢البخاري مع الفتح ) ٨(
  .٢/٥٦٣و ٢/٥٤٩الشفاء بتعريف حقوق املصطفى صلّى اهللا عليه وسلّم ) ٩(
  .٥٨٢– ٢/٥٧١الشفاء بتعريف حقوق املصطفى صلّى اهللا عليه وسلّم : انظر) ١٠(
  .١/٧٤مسلم ) ١١(
  .٥٨٤- ٢/٥٨٢الشفاء بتعريف حقوق املصطفي صلّى اهللا عليه وسلّم للقاضي حياض ) ١٢(
  .٩: اآلية، سورة الفتح) ١٣(
  .١: اآلية، سورة احلجرات) ١٤(
  .٦٣: اآلية، سورة النور) ١٥(
  .٦١٢و ٢/٥٩٥الشفاء ) ١٦(
إِنَّ اللَّه ومالئكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيهـا  {: ـ الصالة عليه صلّى اهللا عليه وسلّم قال اهللا تعاىل  ٦

ة من صلى علي صال.. “: وقال صلّى اهللا عليه وسلّم، )١(}الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما
وال جتعلوا قربي ، ال جتعلوا بيوتكم قبوراً“: وقال صلّى اهللا عليه وسلّم، )٢(”صلى اهللا عليه ا عشراً

البخيل مـن  “: وقال صلّى اهللا عليه وسلّم، )٣(”عيداً وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم
جملساً مل يذكروا اهللا ما جاس قوم “: وقال صلّى اهللا عليه وسلّم، )٤(”ذكرت عنده فلم يصلِّ علي

وقال صلّى ، )٥(”فإن شاء عذم وإن شاء غفر هلم، ومل يصلّوا على نبيهم إال كان عليهم ترة، فيه
وقال جربيل عليه ، )٦(”إن هللا مالئكة سياحني يف األرض يبلغوين من أميت السالم“: اهللا عليه وسلّم

فقال ” ذُكرت عنده فلم يصلّ عليك –بعد  أو –رغم أنف عبد “: السالم للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صـلّى اهللا عليـه   ، )٧(”آمني“: صلّى اهللا عليه وسلّم

  ).٨(”ما من أحد يسلّم علي إال رد اهللا علي روحي حىت أرد عليه السالم“: وسلّم
ن كثرية ذكر منها اإلمام ابن القيم رمحـه هللا تعـاىل   وللصالة على النيب صلّى اهللا عليه وسلّم مواط* 

، الصالة عليه صلّى اهللا عليه وسلّم عند دخول املسجد: واحداً وأربعني موطناً منها على سبيل املثال
ويف التشهد يف الصالة، ويف صالة ، وعند الدعاء، وعند اإلقامة، وبعد إجابة املؤذن، وعند اخلروج منه

: ويف اخلطـب ، وعند اجتماع القوم قبـل تفـرقهم  ، واملساء، ويف يوم اجلمعة اجلنازة، ويف الصباح
، وآخر دعاء القنوت، ويف أثناء صالة العيدين بني التكبريات، وعند كتابة امسه، كخطبيت صالة اجلمعة

وعقب الذنب إذا ، وعند اهلم والشدائد وطلب املغفرة، وعند الوقوف على قربه، وعلى الصفا واملروة
  ).٩(وغري ذلك من املواطن اليت ذكرها رمحه اهللا يف كتابه، ن يكفر عنهأراد أ
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من “ولو مل يرد يف فضل الصالة على النيب صلّى اهللا عليه وسلّم إال حديث أنس رضي اهللا عنه لكفى 
) ١١](كتب اهللا له ا عشرة حسنات). [١٠(صلى علي صالة واحدة صلى اهللا عليه عشر صلوات

  ).١٢(”ورفعه ا عشر درجات، سيئاتوحط عنه ا عشر 
فَإِن تنازعتم فـي  {: ـ وجوب التحاكم إليه والرضي حبكمه صلّى اهللا عليه وسلّم، قال اهللا تعاىل  ٧

ت نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ اآلخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت مولِ إِن كُنتسالرو إِلَى اللَّه وهدٍء فَري١٣(}أْوِيالًش( ،
}ا مجرح ي أَنفُِسهِمواْ فجِدالَ ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحي ىتونَ حنمؤالَ ي كبرفَالَ و تيا قَضم

  .ويكون التحاكم إىل سنته وشريعته بعده صلّى اهللا عليه وسلّم) ١٤(}ويسلِّمواْ تسليما
__________  

  .٥٦: اآلية، سورة األحزاب) ١(
  .١/٢٨٨أخرجه مسلم عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما ) ٢(
  .١/٣٨٣صحيح أيب داود : وانظر، ٢/٣٦٧وأمحد ، ٢/٢١٨أبو داود ) ٣(
  .٣/١٧٧صحيح الترمذي : وانظر، وغريه، ٥/٥٥١الترمذي ) ٤(
  .٣/١٤٠صحيح الترمذي : وانظر، الترمذي) ٥(
  .١/٢٧٤وصححه األلباين يف صحيح النسائي ، ٣/٤٣النسائي ) ٦(
  .وصححه األرنؤوط يف األفهام، ٢/٢٥٤وأمحد ، ٣/١٩٢ابن خزينة ) ٧(
  .١/٢٨٣وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود ، ٢٠٤١برقم  ٢/٢١٨أخرجه أبو داود ) ٨(
لإلمام ابن القيم راجع كتاب جالء األفهام يف الصالة والالم على خري األنام صلّى اهللا عليه وسلّم ) ٩(

  .رمحه هللا تعاىل
  ".و"السياق يقتضي ) ١٠(
  .٤/٢٩هذه الزيادة من حديث طلحة يف مسند أمحد ) ١١(
، وصححه األرنؤوط يف ١/٥٥١واحلاكم ، )موارد( ٢٣٩٠وابن حبان الرقم ، ٣/٢٦١أمحد ) ١٢(

  .٦٥حتقيقه جلالء األفهام ص 
  .٥٩: سورة النساء اآلية) ١٣(
  .٦٥: اآلية، سورة النساء) ١٤(
وهو أفضل األنبياء ، ـ إنزاله مكانته صلّى اهللا عليه وسلّم بال غلو وال تقصري فهو عبد هللا ورسوله  ٨

ولكنه مع ذلك ، وهو صاحب املقام احملمود واحلوض املورود، وهو سيد األولني واآلخرين، واملرسلني
قُل الَّ أَقُولُ لَكُم عندي {: كما قال تعاىل بشر ال ميلك لنفسه وال لغريه ضراً وال نفعاً إال ما شاء اهللا

ى إِلَيوحا يإِالَّ م بِعإِنْ أَت لَكي مإِن ال أَقُولُ لَكُمو بيالْغ لَمال أَعو اللَّه نآئزوقـال تعـاىل  ، )١(}خ :
}اَء اللَّها شا إِالَّ مرالَ ضا وفْعفِْسي ننل كلا  قُل الَّ أَممرِ ويالْخ نم تكْثَرتالَس بيالْغ لَمأَع كُنت لَوو
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قُلْ إِني ال أَملك لَكُم ضرا وال رشدا، قُـلْ  ، {)٢(}مسنِي السوُء إِنْ أَناْ إِالَّ نذير وبشري لِّقَومٍ يؤمنونَ
وقد مات صلّى اهللا عليه وسلّم كغريه ، )٣(}ن أَجِد من دونِه ملْتحداإِني لَن يجِرينِي من اللَّه أَحد ولَ

وما جعلْنا لبشرٍ من قَبلك ، {)٤(}إِنك ميت وإِنهم ميتونَ{من األنبياء ولكن دينه باقٍ إىل يوم القيام 
ونَ، كُلُّ ندالالْخ مفَه تأَفَإِن م لْدالْختوقَةُ الْمذا يعلم أنه ال يستحق العبـادة إال  ، )٥(}فْسٍ ذَائو

الَ شرِيك  ١٦٢قُلْ إِنَّ صالَتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالَمني {اهللا وحده ال شريك له 
نيملسلُ الْماْ أَوأَنو ترأُم كبِذَلو ٦(}لَه.(  

  . وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابهوصلى اهللا
  الفهرس

  الصفحة... املوضوع 
  املقدمة

  خالصة نسبه ووالدته ووظيفته صلّى اهللا عليه وسلّم: املبحث األول
  الدروس والعرب -

  اجتهاده وجهاده صلّى اهللا عليه وسلّم وأخالقه: املبحث الثاين
  كان صلّى اهللا عليه وسلّم أسوة لكل مسلم

  صلّى اهللا عليه وسلّمصالته 
  صومه صلّى اهللا عليه وسلّم
  صدقته صلّى اهللا عليه وسلّم
  جهاده صلّى اهللا عليه وسلّم
  معاملته صلّى اهللا عليه وسلّم

  خلقه صلّى اهللا عليه وسلّم
  زهده صلّى اهللا عليه وسلّم
  ورعه صلّى اهللا عليه وسلّم

  توسطه صلّى اهللا عليه وسلّم
  الدروس والعرب -

  خري أعماله خوامتها: ث الثالثاملبح
  الدروس والعرب -

  وداعه ألمته صلّى اهللا عليه وسلّم ووصاياه يف حجة الوداع: املبحث الرابع
  أذانه يف الناس باحلج

  وداعه ووصاياه ألمته يف عرفات



 ٣٠٧

  وداعه ووصاياه ألمته عند اجلمرات
  وداعه ووصيته ملته يوم النحر

  التشريق وداعه ووصيته ألمته يف أوسط أيام
  الدروس والعرب -

  توديعه لألحياء واألموات: املبحث اخلامس
  الدروس العرب -

  بداية مرضه وأمره أليب بكر أن يصلي بالناس: املبحث السادس
  الدروس والعرب -

  خطبته العظيمة ووصاياه للناس: املبحث السابع
  الدروس والعرب -

  ك الشدةاشتداد مرضه ووداعه ووصيته يف تل: املبحث الثامن
  الدروس العرب -

  وصاياه صلّى اهللا عليه وسلّم عند وفاته: املبحث التاسع
  الدروس العرب -

  اختياره للرفيق األعلى: املبحث العاشر
  الدروس العرب -

  موته شهيداً صلّى اهللا عليه وسلّم: املبحث احلادي عشر
  الدروس والعرب -

  حي ال ميوتمن كان يعبد اهللا فإن اهللا : املبحث الثاين عشر
  الدروس والعرب -

  مصيبة املسلمني مبوته صلّى اهللا عليه وسلّم: املبحث الثالث عشر
  الدروس العرب -

  مرياثه صلّى اهللا عليه وسلّم: املبحث الربع
  الدروس العرب -

  حقوقه على أمته صلّى اهللا عليه وسلّم: املبحث اخلامس
  اإلميان الصادق به صلّى اهللا عليه وسلّم

  اعته صلّى اهللا عليه وسلّم واحلذر من معصيتهوجوب ط
  اتباعه واختاذه قدوة صلّى اهللا عليه وسلّم

  حمبته صلّى اهللا عليه وسلّم أكثر من األهل والولد والوالد
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  احترامه وتوقريه ونصرته صلّى اهللا عليه وسلّم
  الصالة عليه صلّى اهللا عليه وسلّم

   عليه وسلّموجوب التحاكم إليه والرضى حبكمه صلّى اهللا
  إنزاله مكانته بال غلو وال تقصري صلّى اهللا عليه وسلّم

  الفهرس
__________  

  .٥٠: اآلية، سورة األنعام) ١(
  .١٨٨: اآلية، سورة األعراف) ٢(
  .٢٢، ٢١: اآليتان، سورة اجلن) ٣(
  .٣٠: اآلية، سورة الزمر) ٤(
  .٣٥، ٣٤: اآليتان، سورة األنبياء) ٥(
  .١٦٣، ١٦٢: اآليتان، سورة األنعام) ٦(

===========================  
  وسائلُ الدفاعِ عن رسولِ اِهللا صلّى اُهللا عليه وسلّم

  
  مسفر بن غرم اهللا الدميين. د . أ 

: من املعلوم أن حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إميان، وبغضه كفر ونفاق، وقد قـال تعـاىل  
مـن  : ألعراف)[نبِي الْأُمي الَّذي يؤمن بِاللَّه وكَلماته واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَفَآمنوا بِاللَّه ورسوله ال(

لَا يؤمن أَحـدكُم  : "قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: وعن أَنسٍ رضي اهللا تعاىل عنه قَالَ] ١٥٨اآلية
ى أَكُونَ أَحتحنيعماسِ أَجالنو هلَدوو هدالو نم هإِلَي متفق عليه" ب.  

اتباعه، والـدعوة إىل  : يوجب علينا أموراً كثرية منها -صلى اهللا عليه وسلم-إن اإلميان برسول اهللا 
ة سنته، وحمبته، والدفاع عنه يف حياته، وبعد مماته، وقد أغضب املسلمني مجيعاً ما أوردتـه جريـد  

الدامنركية من رسومات لرسول اهللا صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم ، تصـفه بـالعنف     ) جالندز بوسنت(
واإلرهاب، ومنها يظهر عداؤهم هلذا الدين وأهله، واحتقارهم للمسلمني أمجعني ، وقد قام كثري من 

ا يقدر عليه، ورأيـت أن  العلماء وطلبة العلم والتجار والغيورين على دينهم ونبيهم وأمتهم كلٌ فيم
كيف ال وأهل  –بأيب هو وأمي  –أديل بدلوي يف الذب عن عرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

احلديث هم أوىل الناس به، وأقرم صلة بكالمه وهديه، وأعلمهم بسريته وشخصيته، لذا رأيـت أن  
زم عموم املسلمني يف مجيع أضع يدي على أيديهم، وأضم جهدي إىل جهودهم، وأن أقوم ببيان ما يل
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أحناء العامل دون حتديد للدفاع عن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وما ينبغي هلم فعله حيال هـذا  
  :األمر اجللل، وقد رأيت أن عملية الدفاع عنه ينبغي أن تسري يف اجتاهني متوازيني

  .للشركات واملؤسساتمتعلق بدولة الدمنرك؛ للحكومة واجلريدة، و: أحدمها
متعلق باملسلمني من والة، وعلماء، ودعاة، وجتار، ووسائل إعالم، ولعمـوم النـاس دون   : والثاين
  .استثناء

  :أما العمل املتعلق بدولة الدمنرك فيكون بأمور منها
ي إرسال الوفود إىل السفارات الدامنركية يف مجيع أحناء العامل، ومقابلة السفري أو القنصـل، أو أ  -

مسؤول يف السفارة، وإعالمه باستياء املسلمني واستنكارهم هلـذا العمـل، وتسـليمه خطابـات     
  .االستنكار

إرسال برقيات وفاكسات وإمييالت االستنكار إىل ديوان ملكتـهم، وإىل وزارة اخلارجيـة، واىل    -
  .السفارات الدمنركية، واىل اجلريدة اليت نشرت الصور

  ...اإلسالمي كله سيقاطعها، كما سيقاطع منتجام وصادرام بأنواعها إبالغ شركام بأن العامل -
  :التعاون مع املسلمني يف بالد الدمنرك سواء األصليني أو الوافدين واملهاجرين إليهم يف أمور منها -
  .البحث يف أنظمتهم وقوانينهم لعل فيها ما جيرم تلك األفعال الشنيعة -
  .م، واالستعانة باحملامني املتمكنني يف بلدهمرفع قضايا عليهم يف حماكمه -
الكتابة يف صحفهم ببيان أثر تلك الصور، ومدى االستياء والغضب الـذي أحدثتـه يف نفـوس     -

املسلمني، وأثره الكبري على شعبهم وشركام واقتصادهم، وعلى مستقبل عالقـام مـع العـامل    
  .اإلسالمي

أن تلك الصور والتهم الـيت   -ىت رجل الشارع عندهم وح -إشعار مفكريهم وكتام وعقالئهم  -
وصفوا ا نبينا قد أغضبت عليهم أكثر من مليار مسلم، وأن هذا الغضب أمر طبعي؛ فلو كتب عن 
عيسى عليه السالم مثل ذلك فهل سيسكتون ويرضون؟ بل لو كتب عن ملكتهم أو رئيس وزرائهم 

  !صيةمثل ذلك هل سيغضبون؟ أو يقولون إا حرية شخ
وإبالغهم خبطـورة هـذه القضـية     -من رهبان وقسس وغريهم  -مقابلة رجال الدين عندهم  -

  .وشناعتها، فلعل فيهم عقالء، وأهل عدل وحق يدفع اهللا م مثل هذا األمر
 إقامة الندوات واللقاءات واحملاضرات للدفاع عن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وإبراز خصائصه -

  .ومزاياه، وتعريف الناس مجيعاً بسريته وبراءته مما نسبه إليه املبطلون
  :أما العمل املتعلق باملسلمني عموماً

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم املقتضية لبذل املسلم " حمبته"فقد رأيت أن يكون حمور كالمي يف الدفاع عنه هو 
عاوى اخلصوم، أو شبه األعداء، أو حتمل ما يستطيعه ما يف وسعه دفاعاً عن نبيه وحبيبه، سواء برد د
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املرء منا من خسارة مال، أو ذهاب مصاحل، أوترك مرغوبات أو حمبوبات يف سبيل إظهـار حمبتنـا   
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهباعه تقتضي ذلك، وقد قَالَ صفدعوانا حمبته وات ،لَّمسو هلَيلَّى اللَّه علرسول اهللا ص :

"نيعماسِ أَجالنو هلَدوو هدالو نم هإِلَي بى أَكُونَ أَحتح كُمدأَح نمؤمتفق عليه، و بناًء علـى  " لَا ي
هذه احملبة أتوجه بكالمي هذا إىل كل مسلم يف أرض اهللا الواسعة، ليس يف السـعودية أو يف العـامل   

أصقاع املعمورة، وأخص به من كان والياً أو مسـؤوالً أو  العريب أو اإلسالمي فحسب، بل يف كل 
تاجراً أو عامالً أو مواطناً عادياً، كل حبسب موقعه، وعلى مبلغ وسعه وطاقته، وأبدأ أوالً بوالة األمر 
يف أحناء العامل اإلسالمي الذين أكرمهم اهللا بالوالية على املسلمني فأطلب إليهم أن يرسلوا برقيـات  

جالندز (هلذه الرسومات الشنيعة، اليت نشرا جريدة  –إىل حكومة الدمنرك  -نكار الشجب واالست
  :واليت تضمنت إهانة لرسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ووصفاً له مبا هو منه براء، وكذلك) بوسنت

مة للمسلمني طلب حماكمة من قام بذلك، وإنزال أشد العقوبات عليه، وأن تعتذر الصحيفة واحلكو -
  .عامة عما بدر منهم من إهانة لرسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، و ألمة اإلسالم قاطبة

أن يبلغ والةُ أمر املسلمني سفارام يف اخلارج باالتصال بوزارة اخلارجية الدامنركيـة وإبالغهـا    -
  .باستياء املسلمني من هذا الفعل الشنيع

ة على قطع العالقات الدبلوماسية مع الدمنرك ما مل تعتذر تلـك الصـحيفة   حث الدول اإلسالمي -
والدولة عن هذه اإلساءة، وإال على أقل تقدير ميكنهم سحب سفرائهم أو استدعاؤهم للمشاورة كما 

  .يقولون عادة
مر على مجيع املنظمات واجلمعيات واالس املختلفة يف بلدان العامل اإلسالمي أن تستنكر هذا األ -

  .علناً، وأن ترسل الربقيات واخلطابات إىل املسؤولني يف دولة الدمنرك
على العلماء أن يلقوا احملاضرات والدروس، ويعقدوا اللقاءات واملؤمترات، ويبينوا للنـاس خطـر    -

و هلَيلَّى اللَّه عوأن الغضب هللا ولرسوله ص ،لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عمن مقتضيات التهاون بالرسول ص لَّمس
لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عالدين : "اإلميان باهللا ورسوله، وهو من النصح هللا ولرسوله ولكتابه الذي قال فيه ص

  ".النصيحة
على وسائل اإلعالم من صحف وجمالت، وحمطات فضائية متنوعة أن تقوم بواجبها يف الدفاع عن  -

ع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفأين استنكارها هلذا احلدث األليم؟ وأين اللقـاءات واملقـابالت   ر ،لَّمسو هلَي
  والربامج اليت تستنكر وتبني وتدافع عن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم؟

إنين أدعو كل احملطات اإلذاعية والتلفازية، وكل الصحف واالت، واملواقع اإللكترونية أن تقـوم  
ا، وأن تظهر سخطها وغضبها على ما حصل من تلك الصحيفة، ماذا يكلفها هذا األمر؟ إم بواجبه

إن فعلوا ذلك كانوا هم الراحبني يف الدنيا، إن كانت الدنيا مههم، ففي طرح املوضوع شهرة ورواج 
هلَيلَّى اللَّه عهلم، و هم من الراحبني يف اآلخرة إن كان هدفهم الدفاع عن رسول اهللا ص لَّمسو.  
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وعلى عموم الناس أن يستنكروا هذا األمر، وخيربوا به أوالدهم وأهليهم، وأقرباءهم وذويهم، وأن  -
تبدأ احلكومات والشعوب، والشركات واملؤسسات، واألفراد واجلماعات كلهم مجيعاً يف مقاطعة كل 

تجوه مما هو يف األسواق له املنتجات والشركات الدامنركية، فيمكننا أن نعيش من دوا، وكل ما أن
بديل أفضل منه، أو مثله أو أقل منه، وعلينا أن نستشعر أن مقاطعتنا لبضائعهم وشركام وكل مـا  

  .يفيدهم ما هو إال حباً لرسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ودفاعاً عنه وعن دينه وأمته
  ماً لرسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم؟أال يهون علينا أن نترك بعض ما نشتهي حباً وإكرا

  وليس غريه من أنواع احلليب؟) أنكور(أو ) النيدو(هل ال بد أن نشرب حليب 
  وليس أي زبدة أخرى وطنية أو مستوردة؟) لورباك(وهل ال بد أن نأكل زبدة 

 هلَيلَّى اللَّه ع؟وهل حب هذه املنتجات أعظم عندنا من حب رسول اهللا صلَّمسو  
بني حب هذه املرغوبات وبني حب رسول صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم؟   -أخي املسلم  –لك أن توازن 

وبعدها تقيس إميانك وتقواك وحمبتك لرسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فترى أيها أمكن يف نفسـك؟  
  وأيها أغلى وأعظم عندك؟

واملنتجات املستوردة من دولة الدمنرك فوجدت لكل منها بديالً عنه،  لقد راجعت أمساء كل األطعمة
بل بدائل كثرية متنوعة، ورمبا كان أكثرها خرياً منها، ومع ذلك فال بد أن نصرب عن شيء مما نشتهيه 

  .إكراماً ملن ندعي أنه عندنا أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ومن الناس أمجعني
من احلرية اليت قالتها حمكمتهم يف أن الصحيفة حرة يف نشر ما تراه، وكـذلك  أن املقاطعة ملنتجام 

فاحلرية مكفولة ...حنن أحرار أيضاً يف مقاطعة ما نشاء من البضائع واملنتجات والشركات واألعمال 
  :للجميع، ولكن

  هل حنن أحرار يف سب أنبيائهم وملوكهم ورؤسائهم؟
  ال: اجلواب

ورسلهم؛ ألن اهللا تعاىل أوجب علينا اإلميان بأنبيائهم وحمبتهم، بل جعلـه  ليس لنا أن نسب أنبياءهم 
من متام اإلميان باهللا تعاىل، وذلك أن جربيل ملا سأل رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن اإلميان قال 

وموسى وعيسـى مـن رسـل اهللا    " قَائه، ورسلهأَنْ تؤمن بِاللَّه، وملَائكَته، وكُتبِه، وبِل: الْإِميانُ: "له
  .وأنبيائه

وال تسبوا الَّذين يدعونَ مـن دون  : (وليس لنا أيضاً أن نسب ملوكهم وكبارهم ألن اهللا تعاىل يقول
ملَهمع ةكُلِّ أُما لنيز كلْمٍ كَذَلرِ عيواً بِغدع وا اللَّهبسفَي وا  اللَّها كَانبِم مئُهبنفَي مهجِعرم هِمبإِلَى ر ثُم

  ].١٠٨:األنعام) [يعملُونَ
فنحن نربأ م أن يقولوا أو يقروا مثل هذا عن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الذي جاء باإلسالم، 

وما أَرسـلْناك إِلَّـا رحمـةً    : (فقال والسالم، ولقد كان أرحم اخللق باخللق، وقد وصفه اهللا بذلك
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نيالَملْعـسٍ  ]. ١٠٧:األنبياء) [لأَن نعدم السب أو الشتم، فع لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عوكان من خلقه ص
  ..."ا لَعانا ولَا سبابالَم يكُن رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَاحشا ولَ: "رضي اهللا تعاىل عنه قَالَ

فهل من حسن اخللق أن تسب وتشتم، أو أن تتهم " إِنَّ من خيارِكُم أَحسنكُم أَخلَاقًا: "وكَانَ يقُولُ
  غريك مبا ليس فيه؟

أن نعفو إن من حسن اخللق الذي أوصانا به نبينا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن حنسن إىل من أساء إلينا، و
صـلْ مـن   : "عمن ظلمنا، ففي احلديث الصحيح عن عقْبةَ بنِ عامرٍ رضي اهللا تعاىل عنه أنه قال له

كظَلَم نمع فاعو كمرح نم طأَعو كقَطَع."  
 وإذا مل يكن لنا أن نسب أو أن نشتم من سبنا وشتمنا فليس لنا أيضاً أن نعتدي عليه، أو أن نظلمه أو
نسلبه حقاً من حقوقه، بل أمرنا اهللا تعاىل بالعدل والقسط حىت مع األعداء، وانا عن الظلم واجلور، 

لَّـا  يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني للَّه شهداَء بِالْقسط وال يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَ: (قال تعاىل
  ].٨:املائدة) [وا هو أَقْرب للتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُونَتعدلُوا اعدلُ

فعلينا أن نلتزم باحلق والعدل، وأن ال حيملنا ظلم أولئك واعتداؤهم على نبينـا أن نظلمهـم أو أن   
  .نعتدي عليهم ال بالقول وال بالفعل

لقضية يف صاحل اإلسالم واملسلمني، وذلك بالتعريف به، وإظهار حماسن وأخرياً ميكننا أن نستثمر هذه ا
رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وصفته ورمحته باخللق، والتأكيد على أن دين اإلسالم دين الرمحـة  

الدخول واحملبة والسالم، ليس إرهاباً وال عنفاً وال تطرفاً، بل دين وسط واعتدال، ال جيرب أحداً على 
  .فيه، وال يظلم يف ظله أحد أو يعتدى عليه، بل حيكم فيه بالعدل والقسط حىت مع األعداء

وبعد هذا كله علينا أن ال نيأس من جدوى مقاطعتنا لبضائعهم ومنتجام، سواء استجابوا ملطالبنـا،  
افة، أو مل يفعلـوا،  وقدموا الصحيفة حملاكمة عادلة، تنصفنا منهم وتلزمهم باالعتذار إىل املسلمني ك

فيكفينا أننا انتصرنا لرسولنا، وتربأنا منهم ومن عملهم، ورددنا كيدهم يف حنورهم، وقمنا مبا ميكننـا  
  .عمله، فال يكلف اهللا نفساً إال وسعها

  .هذا ما تيسر ذكره يف هذا املقام، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
=====================  

  ة أم حرية تعبري ؟؟وقاح
  

  نبيه بن رشيد الصباغ: الكاتب
و احلمد هللا إذا رضي و احلمد هللا بعـد  ، احلمد هللا حىت يرضى. بسم اهللا و احلمد هللا و ال اله إال اهللا

سيد ، سيدنا حممد ابن عبد اهللا ، و رمحة اهللا للعاملني، و الصالة و السالم على أكرم املرسلني، الرضى
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و خري من وطئت قدمه هذه األرض و على آله و أصحابه و أزواجه و من تبعهم ، ولد آدم و ال فخر
  .بإحسان اىل يوم الدين

خربا مفاده أن إحدى االت الدامنركية املغمورة قـد نشـرت   ، تداولت األوساط اإلعالمية مؤخرا
ية من شـخص  رسوماً إنتقادية لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و الغرض منها هو التهكم و السخر

هذا النيب الكرمي صلى اهللا عليه و سلم إذ صورته هذه الرسومات بأنه رجل أشعث أغرب يأتزر حبـزام  
و هم إذ يتعمدون بذلك التهكم على شـخص  ، من املتفجرات الناسفة و من خلفه إمرأتان منتقبتان

الذي ارتضاه اهللا للبشر نبينا الكرمي صلوات ريب عليه و التهكم على ديننا احلنيف متهمني هذا الدين 
أمجعني بأنه دين إرهاب و ظلم للنساء يف املعاملة لكوا تأيت خلف الرجل و للسخرية من النقـاب  

  .الذي هو لباس املسلمات الذي صان و حفظهن من األذى
قد ينطلي عليه ما أصدرته احلكومة الدامنركية مـن إعالنـات   ، لعل من ينظر إىل هذا احلدث بتجرد

و هـذه  . امنا هو حماولة من اجلريدة لزيادة نسبة مبيعاا، أن سبب نشر مثل هذه الرسومات مفادها
التصرحيات الصادرة عن احلكومة الدامنركية إمنا هي حماولة بتراء لتجريد هذا التهكم مـن أي بعـد   

بري الذي عنصري أو ديين يف حماولة حلصر اسباب النشر ضمن الدوافع األقتصادية البحتة وة حرية التع
أحرية التعبري يف نظركم تسمح لكم بانتهاك حرمات األخرين؟ ، فنسأل هنا. يضمنه قانون ذلك البلد

أحرية التعبري تعطيكم احلق أن تتعدوا على مشاعر األديان األخرى؟؟ أال تعلمون أن حرية األصـبع  
  تتوقف عند عني األخرين؟؟

. ب الواهية اليت مسعناها من احلكومة الدامنركيـة حنن نرى أن هلذا التهجم سبب أخر عدا تلك األسبا
و التصـغري مـن   ، السبب يف نظرنا كما هو واضح للعيان إمنا هو إستغضاب املسلمني و استفزازهم

شأم من خالل التصغري من شأن شخصية حيترمها و يكرمها و يتبعها كل مسلم على هذه األرض 
أليس للمسلمني يف نظـركم أي حقـوق   . و سلم أال و هي شخصية رسولنا الكرمي صلى اهللا عليه

  انسانية جيب عليكم احترامها؟؟
ال بد لنـا ان  ، و قبل أن نستعرض ردود األفعال املتباينة عليه، قبل أن حنلل تبعيات هذا احلدث اجللل

ما الذي خطر هلؤالء اجلهلة و ما الذي دفعهم ليتناولوا . ننظر يف مسببات هكذا حدث و هطذا جم
ا الكرمي صلى اهللا عليه و سلم ذه الطريقة املهينة؟؟ و من أين جاءوا ذا التجرؤ الوقح علـى  رسولن

شخصية رسولنا الكرمي صلى اهللا عليه و سلم بالرغم من معرفتهم املسبقة بأن كل املسـلمني علـى   
اتبعوه؟ اختالف مذاهبهم و طوائفهم يؤمنون مبحمد صلى اهللا عليه و سلم بأنه رسول من عند اهللا ف

نرى ، الذين يسر اهللا لنا أن نطلع على معتقدات هوالء املنصرين و كتبهم املقدسة، أما حنن املسلمون
ملا ورد يف كتام املقدس من إهانات و جترؤ على األنبياء ، أن هذا التجرؤ السافر ليس جبدبد عليهم

فإن هؤالء املرتزقة ، هلذا. الرسلالسابقني الذين نبجلهم و حنترمهم بدورنا لكوننا مسلمني نؤمن بكل 
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املأجورون ال يرون أي مانع أخالقي من أن يتهكموا و يتطاولوا على أي نيب أرسله اهللا عز و عال إىل 
ال بل إن تطاوهلم تعدى شخوص األنبياء و الرسل و وصل اىل درجة التعدي على اهللا ، هذه البشرية 

هؤالء اجلهلة الذين جتردوا من أي احترام هللا . نة جلاللهو بلغت وقاحتهم أن ينسبوا اىل اهللا صفات مهي
فقد اموه بأنه رب يأمر احد انبيائه بالزىن كما جاء يف كتام املقدس يف سفر هوشع يف ، عز و جل 

اول ما كلم الرب هوشع قال الرب هلوشع اذهـب خـذ   (( ٢: ١: األصحاح األول العدد الثاين 
فهل يرضى أي عاقل بأن )) . ن االرض قد زنت زىن تاركة الرب لنفسك امراة زىن و اوالد زىن ال

  ينسب هذا الكالم اىل خالق األكوان و بارئها؟؟
أيقول عاقل مؤمن أن اهللا العليم عز و جل جاهل؟؟ هذا ما قالوه عن اهللا كما جاء على لسان رسوهلم 

ال رسوهلم هذا يف رسالته فقد ق، هذا الرسول الذي ال يعرف أحد منهم نسبه حىت يومنا هذا، بولس
ألن (( ١:٢٥كورنثوس ، األوىل اىل أهل كورنثيوس يف األصحاح األول العدد اخلامس و العشرين 

  )) .وضعف اهللا اقوى من الناس . جهالة اهللا احكم من الناس 
هذا هو الكالم الذي يقدسه هؤالء الكفرة الذين جترؤوا على أكرم خلق اهللا صلى اهللا عليـه و  ، نعم
إىل أي مدى وصل كفرهم و إىل أي حد وصلت وقاحتهم؟؟ ال بل مل يتوقف هؤالء املنصرون . لمس

بل إم أهانوا اهللا عز شأنه بقوهلم أن اهللا قد تصارع مع النيب يعقـوب عليـه   ، الكذبة عند هذا احلد
يؤمنون و  يغلب اهللا كما، هذا العبد الضعيف!!!! السالم فغلبه يعقوب و أىب أن يطلقه حىت يغفر له

وصارعه إنسـان  ، فبقى يعقوب وحده ) ((  ٢٣-٣٢اإلصحاح ( يعتقدون و كما جاء يف التكوين 
أي  -ضرب حق فخذه  -أي اليقدر على يعقوب  -وملا رأى أنه ال يقدر عليه . حىت طلوع الفجر 

لـع  ألنه قـد ط ، أطلقين : وقال الرب . فأخنلع حق فخذ يعقوب يف مصارعته معه  -فخذ يعقوب 
. يعقوب : ما امسك ؟ فقال :  -الرب -فقال له ، ال أطلقك إن مل تباركين : فقال يعقوب ، الفجر 
مع  -أي صارعت  -اليدعى امسك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل ألنك جاهدت :  -الرب  -فقال 

باركه ملاذا تسأل عن أمسي ؟ و: أخربين بامسك ؟ فقال الرب : وقال يعقوب .. اهللا والناس فقدرت 
الرب )) . ألين نظرب اهللا وجها لوجه وجنيت نفسي : فدعا يعقوب اسم املكان فينئيل قائال . هناك 

أهانوه عندما قالوا عنه يف سفر اخلروج يف األصحاح احلادي و الثالثني يف . عندهم أيضا ليس بقوي
بين بنِي إِسرائيلَ عالَمةٌ إِلَى هو بينِي و(( ١٧: ٣١اخلروج . العدد السابع عشر أن اهللا تعب و استراح

بينما نـؤمن  ، ))اَألبد َألنه في ستة أَيامٍ صنع الرب السماَء واَألرض وفي الْيومِ السابِعِ استراح وتنفَّس
ع التعب كما حنن املسلمون أن اهللا قد خلق السموات و أألرض و ما مسه من لغوب و هو أقل أنوا

ولَقَد خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما في ستة أَيامٍ وما مسنا : ((نقرأ يف سورة ق يف قوله تعاىل 
  أهكذا هو اهللا يف نظركم أيها املنصرون؟؟)) . من لُغوبٍ 
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ات املهينة اليت مل نذكر لكم إال القليل منها إذا كان هؤالء الكفرة قد سبوا اهللا و نسبوا إليه هذه الصف
فهل تردعهم أية أخالق أو أي احترام من أن يتطاولوا على أنبياء اهللا و هـم  ، و ما خفي كان أعظم

بشر؟؟ هل تدرون أيها األعزاء العقالء ماذا يقول كتاب النصارى و اليهود عن سيدنا نـوح عليـه   
هذا ما نقرأه يف سفر التكـوين يف  . و لعاناً يف نظرهم؟؟ نعمالسالم؟؟ أتعلمون أن نوحاً كان سكرياً 

فلما استيقظ نوح من مخره علم مـا   ٢٤:  ٩((تكوين ، األصحاح التاسع و العدد الرابع و العشرين
أهكذا يكون رجال اهللا الذين )). فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون الخوته ٢٥فعل به ابنه الصغري

و محل كالمه اىل الناس؟؟ هل تصدقون أن نيب اهللا لوط عليه السالم قـد مت   اختارهم هلداية البشرية
و ممن؟؟ من ابنتيه التني سـقتا  ، لقد مت اغتصاب هذا النيب، اغتصابه حسب زعمهم و كذم؟؟ نعم

:  ١٩تكـوين  ، ابيهما مخرا فسكر و زنتا معه كما جاء يف سفر التكون يف األصحاح التاسع عشر
ن صوغر و سكن يف اجلبل و ابنتاه معه النه خاف ان يسكن يف صوغر فسكن و صعد لوط م ٣٠((

و قالت البكر للصغرية ابونا قد شاخ و ليس يف االرض رجل ليدخل علينا  ٣١يف املغارة هو و ابنتاه 
فسقتا ابامهـا   ٣٣هلم نسقي ابانا مخرا و نضطجع معه فنحيي من ابينا نسال  ٣٢كعادة كل االرض 

و  ٣٤ليلة و دخلت البكر و اضطجعت مع ابيها و مل يعلم باضطجاعها و ال بقيامها مخرا يف تلك ال
حدث يف الغد ان البكر قالت للصغرية اين قد اضطجعت البارحة مع ايب نسقيه مخرا الليلـة ايضـا   

فسقتا ابامها مخرا يف تلك الليلة ايضـا و قامـت    ٣٥فادخلي اضطجعي معه فنحيي من ابينا نسال 
)) فحبلت ابنتا لوط من ابيهمـا   ٣٦ضطجعت معه و مل يعلم باضطجاعها و ال بقيامها الصغرية و ا

  أبعد هذا الكفر كفر أيها املنصرون؟؟
إن كل هذه التهم اليت يطلقها هؤالء املنصرون على أنبيائهم أمنا تنبعث من خلفية جنسية شهوانية تدل 

ن يعطي آية للناس فإنه يأمر نبيه أشـعياء أن  فمثال إذا اراد الرب أ. على توجه هؤالء الكفرة السفهاء
ميشي عاريا كاشفا لعورته ملدة ثالثة سنوات كما نقرأ يف سفر أشعياء الذي هو من الكتب املقدسـة  

فهل هللا أن يأمر نبيا اصطفاه بأن يتعرى أمام النـاس؟  . عندهم بل و يتفاخرون ان هذا هو كالم اهللا
تكلم الرب عن يد اشعياء بن اموص قائال اذهـب و حـل   يف ذلك الوقت  ٢: ((  ٢٠سفر أشعياء 

فقال الـرب   ٣املسح عن حقويك و اخلع حذاءك عن رجليك ففعل هكذا و مشى معرى و حافيا 
هكذا  ٤كما مشى عبدي اشعياء معرى و حافيا ثالث سنني اية و اعجوبة على مصر و على كوش 

عراة و حفاة و مكشويف االستاه خزيا يسوق ملك اشور سيب مصر و جالء كوش الفتيان و الشيوخ 
أهذا هو اهللا و هؤالء هم األنبياء عندهم؟؟ إذا فإنه ليس بغريب عليهم أن يتطـاولوا علـى   )). ملصر

أذكر يف هذا املقام املثل املصري . شخص رسولنا الكرمي صلوات ريب عليه و على إخوانه من األنبياء
هذا باألضـافة اىل كـذب   . عيب فال يكون ذلك عيباإذا جاء العيب من أهل ال: الشعيب الذي يقول

تارة بادعاء ، هؤالء املنصرين و اختاذهم شىت الوسائل و املغريات جلذب الناس اىل دينهم و معتقدهم
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و تارة ببذل املال بسخاء على ضحاياهم و مل يتورعوا عن اغراء من يعاديهم إما باملال ، احملبة و املودة
: و ذلك ألم يريدون أن يطفئوا نور اهللا فريد اهللا عليهم بقوله، كان أعظمو إما بالنساء و ما خفي 

))الْكَاف كَرِه لَوو هورن متإِلَّا أَنْ ي ى اللَّهأْبيو هِماهبِأَفْو اللَّه ورئُوا نطْفونَ أَنْ يرِيدونَ ي٣٢التوبة )) ( ر 
.(  

سؤال ملاذا جم هؤالء الكفرة على رسولنا الكرمي خاصة بعد أن أما املشكلة يف هذا املوضوع فليس ال
يا مـن تـدعون حبـا هللا و    ، إمنا السؤال الذي يطرح نفسه، اطلعنا على بعض ما ينسبونه ألنبيائهم

بـل إن  ، و أهني األنبياء مجيعـا ، ماذا ستفعلون و قد أهني رسولكم صلى اهللا عليه و سلم، رسوله
جل و عال؟؟ أنقف مكتويف األيدي مرددين الشعارات و خطب األستنكار أم تطاوهلم قد نال من اهللا 

نتحرك لنصرة ديننا و لنصرة رسولنا و كل الرسل الذين سبقوه صلوات ريب عليهم أمجعني؟؟ ال بـد  
  :و كما يقول الشاعر، لنا من أخذ موقف و ال بد من أن نتحرك

  ننتظر النصر ليأتينا*** ال ينفع إن حنن بقينا 
  فسينصرنا اهللا*** قمنا ننصر بارينا إن 

ألفضح معتقد هؤالء الكفرة و ألبني للناس كيف ينظـر  ، هذا هو الذي دعاين أن أكتب هذا الكالم
حماوال كشف نواياهم اخلبيثة اليت يرمون من ، حىت نظرم هللا عز و جل، هؤالء اىل الرسل و األنبياء 

و يقرون لكل األنبياء الترتيه عـن أي  ، قرون هللا القداسةخالهلا اىل استفزاز مشاعر املسلمني الذين ي
مة قد يلصقها هؤالء املنصرون بأي واحد منهم سواء كان نبينا الكرمي أو أي نيب جاء قبله و ذلك 

األنبياء إخوة :((ألننا نؤمن بان رسالة كل األنبياء واحدة كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ) .٤٣٦٢صحيح مسلم )) ( ىت ودينهم واحد من عالت وأمهام ش

أدعوا اهللا العلي القدير أن يتقبل منا هذا العمل خملصني له الـدين و لـو كـره    ، أخريا و ليس آخرا
و أسأله عز شأنه أن جيعل كالمي هذا سببا الستنهاض املسلمني للرد على كل من تسول ، الكافرون

أقول قويل هذا و أسـتغفر اهللا يل و لكـم و   . و أنبيائه له نفسه الدنيئة أن يتطاول على اهللا و رسله
  .الصالة و السالم على سيدنا حممد و على أخوانه األنبياء مجيعا

  الواليات املتحدة األمريكية
=====================  

  وقفات مع احلدث اجللل
  

  حممد بن عبيد اهلاجري
الدين كله ولو كره املشركون ، احلمد  احلمد هللا الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على

هللا الذي جعلنا من أمة حممد عليه الصالة والسالم خري أمة أخرجت الناس خترجهم من عبادة العبـاد  
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إىل عبادة رب العباد ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امنت علينا بأن بعث إلينا رسـوال  
يعلمنا الكتاب واحلكمة ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ، أفضل من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا و

الرسل ، وأخشى الناس وأتقاهم لربه ، أدى الرسالة ونصح األمة وجاهد يف اهللا حق جهاده ، تركنا 
على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك ، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسـلم  

  .وم الدين تسليما كثريا إىل ي
  :أما بعد 

) سخرية إحدى صحف الدمنارك بنبينا عليه الصالة والسـالم  ( ملا علم املسلمون ذا احلدث اجللل 
التهبت مشاعرهم حبب الرسول عليه الصالة والسالم واالميان به ، وترسخت هذه العقيدة يف قلوم ، 

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم "  فدين اهللا وكتابه ورسوله أعظم من كل شيء ومقدم على كل شيء
وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوا أحب 

" إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره واهللا ال يهدي القوم الفاسـقني  
ال يؤمن أحدكم حـىت  " لصالة والسالم ويف الصحيحني من حديث أنس رضي اهللا عنه قال عليه ا

نعم لقد ترسخت عقيـدة الـوالء هللا ولرسـوله    " أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني
وللمؤمنني ، والتربء من الكفار ومعادام يف قلوب املسلمني ، كيف ال واملسلمون يرددون يف كـل  

الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم  اهدنا الصراط املستقيم صراط" يوم أكثر من عشرين مرة 
ولذا فيجب استغالل هذا املوقف وانتهاز الفرصة " وهم النصارى  –وال الضالني  –وهم اليهود  –

مع هذه املشاعر والعاطفة اجلياشة عند املسلمني بالتأكيد على عقيدة الوالء والـرباء وترسـيخها يف   
  .قلوب املؤمنني 

  ذا احلدث العظيمهذه هي الوقفة األوىل من ه
  :الوقفة الثانية 

إن يف االستهزاء والسخرية بنبينا أفضل البشرية عليه الصالة والسالم إهانة للمسلمني ، وما فعلـوه  
أيضا من قبل إذ أهانوا املصحف ومزقوه وعذبوا السجناء واألسرى بغري مة وال دعوى ، كل ذلك 

  !إهانة للمسلمني وأي إهانة ؟
م ينطلقون من منطلق عقدي ديين ، ليس األمر مصاحل سياسية أو مالية أو شخصـية  ولنعلم يقينا أ

فقط ، بل هي حرب صليبية على االسالم واملسلمني كما نطقت بذلك ألسنتهم ، بل وشهد عليهم 
  .بذلك الواقع

 نعم ؛ إن املسلمني مل يصلوا إىل ما وصلوا إليه اآلن من االستخفاف بدينهم وكتام ورسـوهلم إال 
ألجل أم ضيعوا دينه وتركوا حتكيم كتابه وسنة نبيه ، واستبدلوها بالقوانني الوضـعية ، ولـذلك   
تفرقوا بعدما كانوا أمة واحدة ام األعداء ، أصبحوا دويالت ضعيفة ، وقد ورد يف سنن أيب داود 
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ينة وأخذمت أذنـاب  إذا تبايعتم بالع" من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال عليه الصالة والسالم 
  "البقر ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد سلط اهللا عليكم ذال ال يرتعه حىت ترجعوا إىل دينكم

فلقد بني احلديث أن الناس إذا انشغلوا بالدنيا وتعاملوا بالربا وتركوا اجلهاد يف سبيل اهللا سـلط اهللا  
قيق من النيب عليه الصالة والسالم عليهم ذال ال يرتع عنهم حىت يرجعوا إىل دينهم ، وهذا توصيف د

حلال املسلمني اليوم ، فلقد انشغلوا بالدنيا وتعاملوا بالربا وتركوا اجلهاد يف سبيل اهللا ، بـل شـوه   
إعالمهم صورة اجلهاد يف سبيل اهللا حىت أضحى من يتحدث عن اجلهاد يتهم باإلرهاب ويوصم به ، 

ر كلمة اجلهاد أكثر من مائة مرة بل أكثر مـن  مع أنك لو تصفحت كتاب اهللا لوجدت أن اهللا ذك
  .ذلك 

  الكفر ملة واحدة: الوقفة الثالثة 
حيث تداعت األمم والدول على إعانة دولة الدمنارك الكافرة لتشد من أزرها وتقـف يف صـفها ،   
وتصرحيام قد امتألت ا وسائل األعالم ، وهذا إن دل فإمنا يدل على أم على عقيدة واحـدة ،  

عقيـدم  " ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم " ي عقيدة اليهود والنصارى وه
  "وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا "

نعم إم وجوه عديدة لعملة واحدة هي احلرب على االسالم واملسلمني، وهم يتخـذون يف ذلـك   
  :وسائل عديدة 

الد املسلمني ، تدك بيوم ، تسرق أمواهلم ، تقتل أطفـاهلم ، تغتصـب   ،،، جيوش جرارة تغزو ب
  .نساءهم ، وما فلسطني وأفغانستان والعراق عنا ببعيد 

،،، إعالم حاقد فاسد يقلب احلقائق ويكذب زورا ليظهر أن حضارم هي حضارة احلرية وأم دعاة 
  .السالم ، وغريهم من املسلمني دعاة للباطل والظالم 

جانب آخر يغزون به جيل هذه األمة من شباب وشابات ، حيث أغروهم بالفسـاد والشـهوة    ،،،
واجلنس من خالل إعالم مسموع ومقري ومرئي ، فما هذه القنوات الفاضحة واملواقـع االباحيـة   

ء واالت اخلليعة إال وسيلة من وسائل حرم على االسالم واملسلمني ، وما انتشار الزنا والربا والغنا
  .والفساد يف جمتمعات املسلمني إال نتاج عملهم الدؤوب على إفساد املسلمني 

  :الوقفة الرابعة 
انظر لليهود والنصارى كيف تآزروا وتعاونوا على باطلهم ، واملسلمون فيما يصيبهم من املصـائب  

  .كل يغين على لياله ، إال من رحم اهللا 
  :الوقفة اخلامسة 

احلضارة الغربية حضارة اليهود والنصارى ، حيث يعتدون على املسلمني يف انقالب املوازين عند هذه 
بالدهم فيغزوا ، ويف أمواهلم فيسرقوا ، ويف أعراضهم فينتهكوا ، ويف دينهم فيمزقون مصحفهم 
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ويسبون نبيهم ، وهم يف ذلك يدعون أم حياربون اإلرهاب ، وأم دعاة السالم وحقوق االنسان ، 
  أمام سالمهم هذا فيدافع عن دينه وعرضه فهو اإلرهايبومن يقف 

  !!وال يقل جرما عنه من يفضح كذم ويبني باطلهم وزيف إعالمهم !! حبق ؟
حىت يستروا ! إن كلمة اإلرهاب هم أول من روج النتشارها ، حىت يربروا ا غزوهم للعامل ، عفوا 

ء من أفواههم وما ختفي صدورهم أكرب قد بدت البغضا" ا جشعهم وطمعهم بل حقدهم وحسدهم 
  .قد بينا لكم اآليات إن كنتم تعقلون " قد بينا لكم اآليات إن كنتم تعقلون 

لقد أرادوا احلرب على اإلسالم فقالوا احلرب على اإلرهاب ، نعم لقد أرادوا احلرب على اجلهـاد  
سلمني فاستبدلوها باإلرهاب فقالوا احلرب على اإلرهاب ، والسبب واضح فكلمة اجلهاد حمبوبة للم

تعمية على املسلمني وهذا ضمن خططهم اإلعالمية اخلبيثة ، هذا وإن من املؤسف له أن اسـتخدمها  
بعض من هم من جلدتنا على نفس منواهلم ، ولو أردنا أن نتفحص هذه الكلمة وندقق النظر فيهـا  

ة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وأعدوا هلم ما استطعتم من قو" لوجدنا أن اهللا يقول يف كتابه 
مما يدل على أن إرهاب األعداء مقصود شرعي ، فتبني أن كلمـة  " ترهبون"فذكر اهللا " وعدوكم 

اإلرهاب كلمة ممدوحة إذا كانت موجهة لألعداء على خالف ما روجت لـه حضـارة اليهـود    
  .والنصارى 

  :الوقفة السادسة 
ى اهللا عليه وسلم أو يسبهم أو يطعن يف أزواجه كما حيدث يف إن من يطعن يف صحابة رسول اهللا صل

هذه األيام خاصة من شهر اهللا احملرم مما تفعله الرافضة ، هو يف حقيقة أمره يطعن يف نبينا عليه الصالة 
والسالم ويف دينه ، أرأيت لو أن أحدا طعن يف زوجتك أو سبها أوكأمنا طعن فيك وسـبك ، ويف  

ال تسبوا أصحايب "يب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال عليه الصالة والسالم الصحيحني من حديث أ
  "فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه 

  :الوقفة السابعة 
ليس املطلوب فقط من املسلمني سحب السفراءأو طردهم ، أو مقاطعة منتجات الدمنارك ، أو قطع 

القتصادية او السياسية معهم ، نعم إن ذلك أمر مطلوب ومهم ؛ لكن األمر أكرب من ذلك العالقات ا
لو كان للمسلمني من ينتصر لرسوهلم عليه الصالة والسالم بالقوة واجلهاد يف سبيله ، كمـا ورد يف  

من لكعب بن األشرف ؟ فإنـه  " البخاري من حديث جابر رضي اهللا عنه قال عليه الصالة والسالم 
  .فانتدب له حممد بن مسلمة فقتله " آذى اهللا ورسوله  قد

إن مما يطلب من املسلمني اليوم حكومات وشعوبا الرجوع إىل دين اهللا وسنة نبيـه عليـه الصـالة    
  .والسالم وتطبيق أحكامهما يف مجيع نواحي احلياة ، وعلى عموم املسلمني املطالبة بذلك 
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علم دينهم وتعليمه ، ومعرفة سنة نبيهم وااللتزام ا ، ومـن  ومما ينبغي ان يهتم به املسلمون أيضا ت
  .ذلك معرفة نبينا عليه الصالة والسالم وماله علينا من حقوق وواجبات 

ومما البد أن يعلمه كل مسلم أن من استهزأ باهللا او آياته أو كتابه أو دينه أو نبيه كفر باهللا إن كـان  
  .عهد انتقض عهده ووجب قتله  مسلما ، وإن كان كافرا له مع املسلمني

وأيضا ورد يف الصحيحني أن النيب عليه الصالة والسالم دعا على رعل وذكوان وعصية ملـا اشـتد   
أذاهم على املسلمني ، فال أقل من أن يرفع املسلم يديه داعيا ربه أن يهلك من سخر من ربنا أو ديننا 

  .أو كتابنا أو رسولنا 
خاصة من أصحاب األموال واملؤسسات والشـركات أن يتكـاتفوا   ومما يطلب من املسلمني أيضا 

ويتعاونوا على االستغناء عن غري املسلمني يف ما حنتاجه من لوازم احلياة ، وقد ظهرت بوادر ذلـك  
  .لكنها نسبة ضئيلة جدا حتتاج ملثابرة وعزمية واجتهاد 

من صنع املسلمني ويفضله على غريه وجتدر اإلشارة إىل أنه ينبغي للمسلم أن يعتاد على اقتناء ما هو 
  .ما استطاع إىل ذلك سبيال 

  :الوقفة األخرية 
جيب توجيه هذا الشعور الغاضب عند املسلمني ودفعه ضد كل من يسب ديننا أو يصد عنه من هذه 

أمريكا ومن لف لفها أـم  : الدول الكافرة ، أال ترى إىل هذه احلضارة الغربية بزعامة الدول القوية 
لون ليل ار على الصد عن دين اهللا والطعن فيه ويف كتابه ورسوله مما هو مـن مثـل سـخرية    يعم

  !!الدمنارك ، بل هو أكثر من ذلك وأعظم ؟
اللهم أعز اإلسالم واملسلمني وأذل الشرك واملشركني ودمر أعداءك أعداء الدين ،اللهم انصر دينـك  

ا يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب وكتابك وعبادك املؤمنني ،سبحان ربك رب العزة عم
  .العاملني 

  حممد بن عبيد اهلاجري/ كتبه 
  هـ ١٤٢٧شهر اهللا احملرم 

====================  
  وقفات مع املقاطعة

  
٦/١/١٤٢٧  
  خالد بن عثمان السبت.د

  :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وبعد
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صـلى  _احلدث قصدت ا املذاكرة معكم معاشر الغير على عرض رسول اهللا  فهذه وقفات مع هذا
  .، فأسأل اهللا أن ينفع ا_اهللا عليه وسلم
إن ما رأيناه أو طرق أمساعنا من حترك واسع تداعى الناس فيه إىل الذب عن نبينا الكرمي : الوقفة األوىل

و احملاضرات، أو عقد الندوات، أو الدعوة سواء كان ذلك بإلقاء اخلطب أ_ عليه الصالة والسالم_
إىل مقاطعة الدمنارك والنرويج جتارياً حىت ضحى كثري من خيار التجار املسلمني ببعض ما بأيـديهم  
نصرة لدينهم فنسأل اهللا أن يعوضهم خرياً، إىل غري ذلك من اجلهود الطيبة يعد من العمـل الصـاحل   

_ عليه الصـالة والسـالم  _على عرض صاحب الرسالة  الذي يدل على إميان نابض، وغرية شرعية
  .يحمدون عليها ويثابون

يف مثل هذه األحداث والتداعيات حيتاج الناس إىل مرجعية موثوقة يتلقون منها التوجيه : الوقفة الثانية
لتحقق األهداف وتنتفي املفاسد واحملاذير، وال يصح حبال من األحوال أن يكون كل أحد يف مقـام  

ه عرب رسائل ينشئها عرب اجلوال أو غري ذلك من الوسائل فتحملهم الغرية على ارتكاب بعـض  املوج
  .احملاذير واملخالفات الشرعية كما سنبني

جيب على املسلم التثبت والتريث فال يقدم على أمر حىت يتبينه، ويتوثق منه، وذلك أننا : الوقفة الثالثة
رسائل أو ما ينشر يف الشبكة العنكبوتية أو ما نسمعه يف االس،  حباجة إىل متييز كثري مما يرد إلينا من

  :أو غري ذلك مما يتعلق جبوانب متعددة، فمن ذلك
التحقق من نسبة املنتج إىل أولئك كي ال نقع يف شيء من الظلم ألحد من املسلمني أو غريهم،  – ١

  .نصيب قوماً جبهالةوهنا قد تدخل املنافسات بني الشركات ويبدأ تصفية احلسابات ف
قد يكون هلم شراكة يف بعض املنتجات مث زالت وحتول األمر إىل غريهم وهو أمر ال بد مـن   – ٢

  .معرفته لئال نلحق بأحد ضرراً من هذه اجلهة
رمبا كان التصنيع برمته يف بالد املسلمني إال أن املصنع حصل على ترخيص من شركة هنـاك   – ٣

  .يه عقاباً لصاحب املصنع وهذا غري مرادفمثل هذا تكون املقاطعة ف
االندفاع غري املنضبط قد حيمل صاحبه على دعوة الناس إىل أمور ال يقرون عليها كمن يـدعو   – ٤

إىل توحيد الصيام والدعاء يف يوم بعينه، أو يدعو إىل نشر رسالة مكذوبة يزعم خمتلقهـا أنـه رأى   
ويطالب بنشرها إىل عشرة أشخاص وأنه سريى بعد ويذكر أموراً _ صلى اهللا عليه وسلم_الرسول 

  .أمراً يسره، وإن مل يفعل رأى أموراً تسوؤه –إن فعل  –أربعة أيام 
وقد يدعو بعضهم إىل مظاهرة يف البالد اليت ال تسمح بذلك، أو أذية لألشخاص الذين ينتسـبون إىل  

ال يسوغ، بل يؤدي إىل مفاسـد   ذلك البلد رد انتسام إليها دون أن يكون هلم جرم، وهذا كله
  .أعظم كما ال خيفى
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التحقق من صحة األخبار اليت تصل إلينا، وال يسوغ أن ننشر شيئاً من ذلك إال بعد التأكد من  – ٥
  .صحته

التوثق والتحري فيما قد ينشر يف بالد أخرى من هذه الرسومات أو غريها فنفرق بني من فعل  – ٦
مع عـدم إقـرار هـذا    (كابرة، وبني من فعله قاصداً بذلك نقل اخلرب ذلك على وجه االستهزاء وامل

  ).الصنيع
ينبغي أن يكون لدينا أهداف واضحة ومطالبات حمددة، فهذه املقاطعة إىل أي مـدى  : الوقفة الرابعة

ستنتهي؟ هل نكتفي باعتذار الرسام، أو الصحيفة، أو ال بد من اعتذار احلكومة، أو نطالب مع ذلك 
  مة الرسامني ورئيس التحرير، أو نطالب بتسليمهم حملاكمتهم شرعاً وإقامة حكم اهللا فيهم؟كله مبحاك

ال ينبغي ختذيل الناس وتوهني عزائمهم تارة بدعوى عدم جدوى املقاطعة، وتارة بأن : الوقفة اخلامسة
أن آثـار   ذلك مل يقع حينما أهينت أوراق املصحف، إىل غري ذلك مما قد يقال، لكن ينبغي أن يعلم

املقاطعة ظهرت جلية على ألسنة القوم ويف اقتصادهم، وأما القول بأن هذا التحرك مل يقـع عنـدما   
إن الضعف والتفريط يف جانب ال يعين أن نفـرط يف اجلوانـب   : اعتدي على القرآن الكرمي فنقول

النتصار لرسول األخرى، فإذا حصل تقصري يف االنتصار للقرآن فليس معىن ذلك أن خنذل الناس عن ا
  ._صلى اهللا عليه وسلم_اهللا 

التحليل والتحرمي إمنا يكون من قبل الشارع، وال جيوز أن نلزم الناس بأمر مل يلزمهم : الوقفة السادسة
اهللا به، فال يسوغ إطالق عبارات نحرم فيها بيع بضائع هؤالء أو نوجب شرعاً مقاطعة منتجـام،  

املقاطعة االقتصادية يف : الكفار جائز شرعاً حىت احلريب منهم، لكن نقول ومعلوم أن البيع والشراء مع
  .هذا العصر سالح مؤثر ومن هنا حنث الناس على ذلك لكن ال نقول بوجوبه أو نؤمث من عاملهم

احلذر احلذر من رد باطلهم بباطل مثله، وإمنا ذكرت ذلك ملا رأيت إحالة يف أحـد  : الوقفة السابعة
، وهذا جرم عظيم قد يفعله بعض مـن ال  _عليه السالم_رابط يتضمن إساءة لعيسى  املنتديات على

خالق له من اليهود وحنوهم، وقد تصدر بعض هذه احلماقات من جهلة ال يراقبون اهللا يف أقـواهلم  
_ رضي اهللا عنـه _عن بعضهم أنه رمبا أعرض عن فضائل علي ) ١(وأفعاهلم كما ذكر شيخ اإلسالم

، ونقل عن بعض _رضي اهللا عن اجلميع_ا رأى غلو الرافضة فيهم وتنقصهم للشيخني وأهل البيت مل
  :اجلهلة أنه قال

  ... ...سبوا علياً كما سبوا عتيقكم 
  كفر بكفر، وإميان بإميان

بسـبب اليهـود   _ عليهما السالم_كما ذكر أن بعض املسلمني يعرض عن فضائل موسى وعيسى 
اجلهال أم رمبا شتموا املسيح عليه السالم حني مسعـوا النصـارى    والنصارى حىت حكي عن بعض

  .يف احلرب_ صلى اهللا عليه وسلم_يشتمون نبينا حممداً 
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إذا كان املطلوب هو مقاطعتهم ملا حيصل من جراء ذلك من تأثري اقتصادي عليهم فإن : الوقفة الثامنة
ض هـؤالء إال إذا رأى بضـاعته الـيت    هذا يتوجه إىل من يستورد منهم البضائع وقد ال يرتدع بع

استوردها كاسدة يف األسواق، لكن من علم منه الصدق بأنه عزم على عدم االسترياد منهم مستقبالً، 
أو أنه ال يشتري هذه البضائع من مستورديها يف املستقبل، فهل نطالب مثل هؤالء بإتالف ما حبوزم 

  .ع ينبغي التفريق فيه بني هذه األحوال، واهللا أعلممن بضائع قد صنعت يف تلك البالد؟ فهذا موض
علينا أن نوحد اجلهد لتكون املقاطعة حالياً للدمنارك والنرويج، دون أن نشتت ذلـك  : الوقفة التاسعة

باملطالبة بتوسيع نطاقها وإال فإن ذلك سيؤدي إىل تالشيها، ولكن ميكن بعد أن تتحقق أهدفا املقاطعة 
  .لغريهمأن ينظر يف توجيهها 

ال جيوز للمسلم يف مثل هذه األمور أن يكون جسراً ومعرباً لتلك الرسومات فيساعد : الوقفة العاشرة
  .على نشرها حينما يتحدث عن هذا املوضوع بعرضها على الناس فيسيء وهو ال يشعر

أمـا  ينبغي استغالل هذا احلدث يف داخل اتمعات اإلسالمية، وخارجهـا،  : الوقفة احلادية عشرة
واتباعها، وبإحياء سريته بينهم، _ صلى اهللا عليه وسلم_الداخل فبمطالبة الناس بالتمسك بسنة النيب 

وبيان حقوقه وما إىل ذلك، عرب دروس وحماضرات وخطب وبرامج ومسابقات، إضافة إىل إحيـاء  
... ام األديـان عقيدة الوالء والرباء، وبيان عداوة الكفار وبطالن ما يتشدقون به من التسامح واحتر

صلى اهللا عليـه  _إخل، وأما يف اتمعات الكافرة فبتعريفهم مبحاسن دين اإلسالم، ومشائل نيب اهلدى 
  .وسريته العطرة_ وسلم

وافق وقوع هذه املقاطعة لدولة ليست قوية، كما أا قليلة السكان، وما يستورد : الوقفة الثانية عشرة
الشرقية أو الغربية، وهي فرصة مناسبة للجميع بـأن يظهـروا    منها قليل أيضاً مقارنة ببعض الدول

تضامنهم ويوحدوا وجهتهم، وذا ميكنهم أن يبعثوا رسالة واضحة للعامل أمجع أم ال يقبلون املساس 
بدينهم ومعتقدام ومقدسام، وأم أمة حية صاحبة رسالة تعيش ومتوت من أجلها، وذا أيضـاً  

دراً من الثقة لدى املسلمني بعد أن توالت عليهم اهلزائم يف خمتلف امليادين فيحصل ميكن أن نستعيد ق
شيء من الشعور بالعزة اإلميانية، ومن هنا ميكن أن نشتت بعض اجلهود الرامية إىل إغـراق األمـة   

  .باملشكالت، والشبهات والشهوات، لتكون أمة الهية عابثة ال هدف هلا يف هذه احلياة
______________  

  .٢٦ – ٦/٢٥الفتاوى ) ١(
=====================  

  وقفات مع انتفاضة األمة
  

  ياسر بن عبداهللا السليم
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ال يزالون يتعرضون ألنواع من الباليا على أيـدي   -على مر العصور  -املسلمون : الوقفة األوىل؟ 
حمو اإلسالم مـن  البغاة من الكفرة وأذنام، الذين يصبون جام حقدهم على اإلسالم وأهله بقصد 

الوجود، وقد أرشد اهللا تعاىل املسلمني يف هذه احلالة إىل الصرب مع التزام التقوى بعدم مداهنة أولئك 
لتبلون يف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا {: فقال تعاىل. احلاقدين، وعدم الركون إليهم

، آل }وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثرياً وإن تصربوا
  .١٨٦: عمران

فمزج سبحانه بـني الصـرب   «: يف تفسريه هلذه اآلية -رمحه اهللا  -قال الشيخ عبدالرمحن الدوسري 
  .»والتقوى حىت ال جير الصرب إىل ما ميس العقيدة من التساهل على حساا

ة، والتعلل بالقدر مع ترقب زوال احملن واعلم ان الصرب ليس صفة سلبية، جتلب االستسالم واالستكان
بدون عمل ومعاجلة وجهاد كما يراه العجزة واجلهال، الذين ال يعرفون حقيقة شرع اهللا ودينه؛ وإمنا 
الصرب صفة إجيابية أساسها الثبات يف مقاومة مثل هذه اهلجمات واحلمالت القذرة، واختاذ الوسـائل  

  .لبغي والظلم والضالل واالحنرافاملالئمة للكفاح، حىت تتحطم مجيع قوى ا
جيب على مسلم عرف مشاله من ميينه، أن يشمر يف طلب معرفة دينه، ومنه معرفـة  : الوقفة الثانية؟ 

اإلميان الصادق به صلى اهللا عليه وسـلم  : حقوق نبينا الكرمي عليه الصالة والسالم وهي كثرية، منها
يا أيها الذين آمنـوا  {طاعته واحلذر من معصيته،  قوالً وفعالً، وتصديقه يف كل ما جاء به، ووجوب

  .٢٠: ، األنفال}أطيعوا اهللا ورسوله وال تولوا عنه وأنتم تسمعون
كما جيب إنزاله مرتلته اليت أنزله اهللا بال غلو وال تقصري، واختاذه قدوة وأسوة ونصر دينه، والذب عن 

  .سنته، والصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم
جيب على كل مسلم حيب نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يعلم أن حملبته عالمات، تظهر : ثةالوقفة الثال؟ 

يف االقتداء به، واتباع سنته وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، والتأدب بآدابه، فهو صـلى اهللا عليـه   
، وسلم كان يصلي الرواتب اثنيت عشرة ركعة، وكان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء اهللا

: ثالثة أيام من كل شهر، وكان صلى اهللا عليه وسلم يصوم حىت يقال -غري رمضان  -وكان يصوم 
ال يصوم، وكان يكثر الصدقة، وكان أحسن الناس خلقاً، وأحسـنهم  : ال يفطر، ويفطر حىت يقال

عشرة، وأشدهم خشية هللا، وكان أجود الناس باخلري، وكان أكرم الناس، وأشجع الناس، وأرحـم  
اس، وأعظمهم تواضعاً وعدالً وصرباً ورفقاً وعفواً وحلماً، وأشدهم حياء، وثباتاً على احلق، وال الن

وكان أزهد الناس . ينتقم لنفسه وال يغضب هلا، ولكنه إذا انتهكت حرمات اهللا، فإنه ينتقم هللا تعاىل
يه وسلم أكثر الناس يف الدنيا، خيصف نعليه ويرقع ثوبه وخيدم أهله وحيلب شاته، وكان صلى اهللا عل

تبسماً، وميزح وال يقول إال حقاً، وال يتكلم من غري حاجة، وكان يأمر بالرفق وحيث عليه، وينـهي  
جملس علم وحلم وحياء وأمانة وسكينة، ال ترفع فيه األصوات، وال تنتهك : عن العنف، وكان جملسه
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جيلس على األرض ويأكل عليهـا،   يوقر الكبري، ويرحم الصغري، ويؤثر احملتاج، وكان. فيه احلرمات
ومر صلى اهللا عليه وسلم بصبيان يلعبون فسلم عليهم، وكان ال يصافح النساء غري احملارم، ومل يكن 

ومع هـذا  .. فاحشاً وال متفحشاً وال صخاباً، وما خير بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثاً
» دوا وقاربوا واعلموا انه لن ينجوا أحد منكم بعملهسد«: كله، فقد كان صلى اهللا عليه وسلم يقول

وكان يكثر من . »وال أنا، إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل«: وال أنت يا رسول اهللا؟ قال: قالوا
  .»يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك«أن يقول 

يص على اقتفـاء  هذه قطرات قليلة موجزة من حبر حياته صلى اهللا عليه وسلم، هي لكل مسلم حر
اتباع السنة فيـه  «: -رمحة اهللا تعاىل عليه  -أثره، واتباع سنته، قال اإلمام الشيخ عبدالعزيز بن باز 

  ).١١/١٧٧(جمموع الفتاوى » اخلري والربكة والسعادة يف الدنيا واآلخرة
الصـحف   إن مما أج النفوس، وأسعد القلوب؛ انتفاضة األمة ملا حدث من تلـك : الوقفة الرابعة؟ 

الدمناركية من استهزاء بسيد اخللق عليه الصالة والسالم، فأعلن املسلمون بكل عزة وقوة رفضـهم  
لفعلة أولئك، وحولوا ذلك اإلعالن إىل فعل طبقوه على أرض الواقع، فرأينـا الصـحف امـتألت    

ويوضـحون   باملقاالت اليت سطرها الغيورون، وصدح اخلطباء من على املنابر يبينون قبح فعل أولئك
املطلوب من املسلمني، وازدحم الفضاء برسائل اجلوال اليت تناقلها احملبون حملمد صلى اهللا عليه وسلم، 
ورأينا رجال األعمال وأصحاب احملالت يعلنون مقاطعة الدمنارك فخلـت رفـوف احملـالت مـن     

الـيت  » اجلبنة«راء منتجام، وقام الناس باالمتناع عن شراء أي منتج منها، حىت األطفال رفضوا ش
 -أو حماولة ذلك فقـط   -حيبون، ليعلم أولئك ان املسلمني عند انتهاك ثوابتهم أو املساس حبرمام 

  .يثبون وثبة ثابتة، يرتجر ا أولئك احلاقدون
  
حني فعلت املطلوب فعلـه   -حرسها اهللا  -ال يفوتين أن أشكر حكومتنا املباركة : الوقفة اخلامسة؟ 

مر، وهذا غري مستغرب من دولة حتكم بشرع اهللا تعاىل وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، حيال هذا األ
  .وعلى ذلك بايعها املواطنون املخلصون

نداء إىل وسائل اإلعالم ورجاله القائمني عليه يف بالدنا املباركة، فلقد أصبح لزاماً : الوقفة األخرية؟ 
ر سنة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، وأن تكون غايتـهم  عليهم محاية احلق، وإقامة املثل العليا، ونش

ذيب البشرية، وأال يلبسوا احلق بالباطل، واخلري بالشر، وأن يعملوا على نشر اإلسـالم والعقيـدة   
الصحيحة كما جاءتنا عن طريق الوحي، وبلغنا ا رسولنا صلى اهللا عليه وسلم، وسلفه الصاحل من 

  .تصار لإلسالم ولنبينا صلى اهللا عليه وسلم، باحلكمة واملوعظة احلسنةبعده، وأن يسعوا جاهدين لالن
=====================  

  "ولينصرن اهللا من ينصره
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  *باسم عبد اهللا عالم. د: الكاتب

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  صناعة احلياة: الزاوية

اط، بتلـك اللحظـات   كنت والزلت أمتثل حال الرجال والنساء القائمني على الثغور يف أرض الرب
العصيبة اليت واجه فيها سيدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صناديد الكفر املتكربين على احلـق،  

وهاهي البقعة الطاهرة اليت ارتـوت  . الذين جاءوا بقضهم وقضيضهم الستئصال الدين وأهله يف بدر
وسلم رافعاً يديه حـىت انكشـف   بدماء الشهداء تتجلى يف خميليت، وكأين برسول اهللا صلى اهللا عليه 

وهاهو ) اللهم إن لك هذه العصابة فلن تعبد يف األرض أبدا(بياض أبطيه الشريفني وهو يناجي ربه 
الذي عادل إميانه إميان األمة منذ نشأا حىت قيام الساعة، يقف خلف حبيبه ) رضي اهللا عنه(الصديق 

فق احملب مؤكدا له تطييبا وتطمينا بأن اهللا منجز وعده حماوالً إعادة العباءة اليت سقطت عنه وهو املش
وإذا كان التمكني ال يكون إال بعد التمحيص واالبـتالء  . وبأن هذه العصابة لن ختذل بإذن اهللا تعاىل

فإن ما حدث هلذه العصابة املباركة من املهاجرين السابقني قبل هجرم ليس إال مقدمـة ومتطلبـاً   
ولعل سورة احلشر اليت من فيها اهللا سبحانه وتعاىل من خالهلا علـى  . نصارلنصرم وإخوام من األ

هو الذي أخـرج  : (إذ يقول سبحانه وتعاىل) طيبة الطيبة(املسلمني بالنصر على اليهود وجالئهم عن 
الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ألول احلشر ما ظننتم أن خيرجوا وظنـوا أـم مانعتـهم    

 فأتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا وقذف يف قلوم الرعب خيربون بيـوم بأيـديهم   حصوم من اهللا
. ما هي إال تتوجيا لعنصري النصر اإلهلي*) صدق اهللا العظيم*وأيدي املؤمنني فاعتربوا يا أويل األبصار

ت يف إجـالء  فما جاءت هذه املنة الربانية سواء مثثلت يف نصرة اهللا لرسوله واملؤمنني يف بدر أو متثل
الذي ميز املؤمنني الصادقني، ) العنصر األول(اليهود عن املدينة إال بعد أن حتقق االبتالء ومت التمحيص 

). العنصر الثـاين (وتال صدق اإلميان صدق العمل مبوجبه من خالل نصرة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وللفقراء واملهاجرين : (لعنصرين الرئيسينيفيقول جل من قائل مبيناً مقدمات النصر واملنة الربانية يف ا

الذي أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضالً من اهللا ورضواناً وينصرون اهللا ورسوله أولئك هـم  
الصادقون والذين تبوءا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة 

ن م خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحـون  مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كا
والشك يف أن املثال الذي ذهبت إليه ال يقتضي املساواة يف مقـام األسـبقية   *). صدق اهللا العظيم*

  .ولكنه يوضح سنة اهللا سبحانه وتعاىل يف املعركة الدائمة بني اخلري والشر وبني الكفر واإلميان
م فيه  واليوم نشهد طالئع النصر وقد مناهللا عليها بأول مراحل التمكني بعد عناء وابتالء ومتحيص قد

. أبناء فلسطني احلبيبة أعظم التضحيات يف سبيل اهللا وهم القائمون على احلق ال يضرهم من خـذهلم 
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وإن كان اهللا سبحانه وتعاىل قد اختار ألمته رجال فلسطني ونسائها ليتمثل فيهم حـال املهـاجرين   
يتهم وتضحيتهم فإنين أتلفت حويل حماوالً متييز األنصار أهل النصرة من بني بـاقي  وإخالصهم وأسبق

وقد . مجوع األمة اإلسالمية وهم من شرفهم اهللا ليكونوا العنصر املكمل لصناعة النصر بإذن اهللا تعاىل
ة ظهر يل بصيص أمل عندما قدم يل أخ كرمي، مجعتين وإياه حمبة لوجه اهللا سبحانه وتعـاىل، مسـود  

وقد واهللا استبشرت بذلك وغبطـت  . لرسالة تستنهض األمة لنصرة أخواننا وأخواتنا يف ارض الرباط
أخي على ما سبقين به من مبادرة أرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن يبارك فيها حىت تؤيت أكلـها وحـىت   

عاىل، سواًء من يكتمل عنصري االبتالء واملناصرة لنحقق متطلبات النصر املوعود بإذن اهللا سبحانه وت
اهللا علينا مبعاصرته ومشاهدته أو جعلنا ممن وطأ لألجيال القادمة اقتطاف الثمرة وجين نتـائج هـذا   

  .العمل املبارك
وليس مثة جمال ها هنا لتنميق العبارات واختيار . إا النصرة بكل ما حيتاجه أخواننا وأخواتنا بفلسطني

طل، فاحلق أحق أن يتبع وأحق أن يصدح به يف هذه احلقبـة  األلفاظ حتسباً لغضبة الكفر أوصولة با
إننا اليوم نشهد صناعة التاريخ واملستقبل ومطالبون بأن نسهم يف ذلك ونبذل . الدقيقة من تاريخ أمتنا

وليعلم القاصي والداين بأن إسهامه يف سبيل نصرة إخوانه . الغايل والنفيس يف سبيل هذا األمل املنشود
طني ليس إال من توفيق اهللا سبحانه وتعاىل له، فهو تكليف كلّف اهللا به األمة مجعـاء  وأخواته يف فلس

ولكنه أيضاً تشريف للسابقني وأرباب الريادة وطالئع النصرة أولئك الذين أختـارهم اهللا ليكونـوا   
ـ  . الرواحل من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم داة أولئك الذين قدر اهللا هلم أن يكونوا املختـارين اهل

إا واهللا منة وأي منـة ال  . اتبني الذين يرشدون األمة إىل مدارج النصرة ويرتقون ا يف معارجها
  .يضاهيها بعد منة اإلسالم واإلميان إال منة الشهادة يف سبيل اهللا

ـ . والنصرة مطلوبة بكل أشكاهلا، من كل فرد يف األمة بقدر ما أنعم اهللا به عليه أو عليها ا وبقدر م
فتحت أبواب النصرة لشخص بقدر ما كان ذلك دليالً على توفيق اهللا له وحبه لعبده لريفع بـذلك  

لقد حان الوقت لتكسر األمة ممثلة يف طالئعها وروادها حاجز . قدره ومكانته يف األرض ويف السماء
ئية مرض الوهن اخلوف وتسقط عنها ثوب املداهنة وتزيح من طريقها عقبات املداراة وتعاجل معاجلة ا

وإىل ذلك فإنين أهيب واستنهض قادة األمة لينفـروا خفافـاً   . املتمثل يف حب الدنيا وكراهية املوت
وثقاالً داعمني بوادر التمكني يف فلسطني فريسلوا املبعوثني، وخياطبوا قادة العامل، ويوجهوا سفرائهم 

ة يف فلسطني سياسياً واقتصـادياً،  للعمل جمتمعني ومنفردين يف سبيل تعضيد موقف احلكومة اجلديد
وال يقتصر األمر على القادة، إذ أن واجب كل . وذلك يف مجيع األندية ومن على مجيع املنابر الدولية

مسلم ومسلمة ويف مقدمتهم أولئك الذين من اهللا عليهم بسعة الرزق ويسر املعيشة أن يبذلوا مـا يف  
وقد آن األوان . هم متكينهم بشكل مباشر وغري مباشروسعهم يف سبيل نصرة إخوام وأخوام ودعم

لنا وهلم أن نقول للغرب ومن ورائه الواليات املتحدة األمريكية بأن التهديد حبجز األموال وجتميـد  
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وإن كانت الواليات املتحدة األمريكية يف . األرصدة لن يثنينا عن دعم من تعلقت م بعد اهللا آمالنا
فإن هب اجلميع حكاماً . ذلك ألن الوهن قد أصابنا وليس من قلة أبداًما سبق، قد آذت وهددت ف

وحمكومني هلذه النصرة وذا الدعم عمالً مبقتضى سنة اهللا يف كونه وعباده فسـوف لـن يكـون    
فواهللا ما كان انتصارهم يف السابق لقوم ولكنه كان لضعفنا . للواليات املتحدة والغرب علينا سبيل

تصر األمر على املوسرين وإن كانوا هم طليعة النصرة ورواحلها، ولكنه يندرج على وال يق. وخنوعنا
فعلماء املسلمني وفقهائهم مطالبون من على منابرهم ومن خالل مجيع الوسائط اإلعالميـة  . اجلميع

 احلديثة أن يوطدوا لألمر ويؤصلوا له فقهاً وشرعاً وأن جييشوا األمة لنصرة هذه العصابة املباركـة يف 
وكذلك دعماً معنويـاً  . فلسطني ولدعمها دعماً مادياً كلٌ يف جماله وحبسب علمه وإمكانياته وقدرته

من خالل الصالة والدعاء والقنوت هللا رب العاملني كما فعل سيدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .وهو واقف على صعيد أرض معركة بدر رافعاً يديه هللا رب العاملني

قة نسأل اهللا فيها اإلخالص وننشد فيها بإخالصنا هللا سبحانه وتعاىل وبصدق عملنـا،  إا نقطة فار
ويسرى ذلك على كل رجل وإمرأة وشاب وشـابة وكـبري   . العزة يف الدنيا ورضى اهللا يف الدارين

فال يقفن أحد موقف املتفرج ليؤتى . وصغري ومقعد وقوي وفقري ومقتدر كل يف جماله وحبسب قدرته
على حني غفلة منه، وال يرين أحدنا ثلمة يف بناء التمكني تستهدف خذل إخواننا وأخواتنـا  من قبله 

وإنين إذ أكتب مقاليت هذه . يف فلسطني دون أن يهرع ويهب لسدها ومحايتهم من أن يؤتوا من قبلها
  .اجبهاأوجه نداء حاراً صادقاً خملصاً من شغاف القلب إىل األمة مجعاء مستنهضاً إياها للقيام بو

  ،واهللا من وراء القصد
  mail: alim@alimlaw.com-صلى اهللا عليه وسلم  

مارس  ٢٤ه املوافق ١٤٢٦صفر  ٢٤من جريدة املدينة، يوم اجلمعة بتاريخ ) ١٥٦٧٥(نشرت بالعدد 
  .م، بصفحة الرأي٢٠٠٥

  حمامِ ومستشار قانوين* 
=========================  

  اإلنسانية؟ وماذا بعد أن تطاولوا على منقذ
  

  عبدالعزيز بن عبداهللا اخليال
السالم على من اتبع دين اإلسالم سبيال للعبادة وأسلوباً للحياة والصالة والسالم على من ال نيب بعده 
سيدنا حممد عليه أفضل الصالة والسالم، كما حنمد اهللا سبحانه وتعاىل الذي هدانا إىل نور اإلسالم 

ثان واإلنسان واحليوان وجعل غرينا على ملة الكفر والطغيان فساروا على الذي انتشلنا من عبادة األو
  .درب الشيطان
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ال نستغرب أن يلتقي شياطني اإلنس وشياطني اجلن فريمسا رمساً كاريكاتريياً فيه إسـاءة لشخصـية   
ـ . أفضل األنبياء والرسل عليه الصالة والسالم، ممن حافظ على األمانة وبلغ الرسالة السماوية ال فق

واهللا يا عم لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف مشايل على أن أترك هذا األمر ما «: لعمه ابوطالب
  .»تركته حىت يظهره اهللا أو أهلك دونه

كنا باألمس القريب نعتز بصداقتنا للدمنارك وشعبها، ولكن الصحيفة الدامنركية اليت أساءت إىل نبينا 
ت عن الوجه القبيح للدمنارك ورئيس وزرائها وشـعبها الـذي   حممد عليه الصالة والسالم قد كشف

  .يعادي اإلسالم بسبب رفضه لالعتذار
حنن كمسلمني ال نطالب باعتذار اإلرهابيني، بل نطالب بتقدميهم للعدالة إن كان يوجد جزء مـن  

  .العدالة يف الدمنارك
لم مبا فيهم مسـلمو الـدمنارك   إن الشعب السعودي مل يتأمل فقط بل هناك مليار وثالمثائة مليون مس

  .وأوروبا قد مت إساءم ذا األسلوب الالأخالقي يف اإلعالم الدمناركي
اليهودي ضد اإلسالم واملسلمني الذي بدأ منذ التحالف  -لقد جسدت هذه االساءة احلقد الصلييب 

املسيح وثيقة براءة  م عندما أعطى بابا الفاتيكان الراحل العداء١٩٨٦ابريل  ١٣بني اجلانبني بتاريخ 
  .من دم املسيح

أفكاره مـن  ) بولس(لقد مت بذلك القضاء على فكرة اخلالص اليت بين عليها املفكر اليهودي شاؤول 
أجل حتطيم عقيدة الوحدانية اليت هي جوهر عقيدة الرساالت السماوية، واليت دعا اليها كافة أنبيـاء  

  .لنيب عيسى عليه السالم اهللا ورسله عليهم الصالة والسالم مبا فيهم ا
اليهودي ضد اإلسالم واملسلمني يوازي احلقد اليهودي جتاه املسيح عليه السالم  -إن احلقد الصلييب 

  .وضد املسيحية واملسيحيني والذي جرى حقنه ضمن تعاليم التلمود واليت دونها قدماء اليهود
اهلابطة يف أخالقياا، فإمنا يدل ذلـك  وعندما يؤيد رئيس وزراء الدمنارك ما قامت به تلك الصحيفة 

على احلقد الدفني مللوك اوروبا والذي دعاهم إىل شن احلمالت الصليبية جتاه الشرق بصفته مهـبط  
  .الرساالت السماوية

نقول لرئيس وزراء الدمنارك والسيئني من أبناء شعبه إذا كان هناك حرية يف التعبري فعليكم أن تعربوا 
ريها عن قضية صلب املسيح اليت وردت يف أناجيلكم املسيحية وال تفهمون كم يف تلك الصحيفة وغ

حتمل من معاناة واليت واجهه نيب من أنبياء اهللا وهو عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم، منذ طالب 
  ).دمه علينا وعلى ابنائنا. أصلبه. أصلبه: (اليهود بصلبه قائلني

تعربوا جيداً عن الكاهن اليهودي عزرا الذي قام بتأليف التوراة  إن كانت هناك حرية تعبري فعليكم أن
بأن التوراة املتداولة «: احلالية اليت قال عنها املفكر اليهودي اهلولندي باروش اسبينوزا عبارته الشهرية

  .»ليست من الكتب املرتلة
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) ودي شاؤول سابقاًاليه(إذا كانت هناك حرية تعبري فعربوا عن مؤسس العقيدة املسيحية وهو بولس 
بريي، ويلز، بأن بولس هو املؤسس احلقيقي للدين املسيحي الذي (والذي قال عنه الباحثان الغربيان 
  .تدين به اوروبا والغرب املسيحي

ومـا قالـه    -أي الديانات السماوية هي األقرب إىل السماء  -إن كانت هناك حرية تعبري فناقشوا 
إن املسيحية الغربية جتمـع  «) املسيحية وأديان العامل(لد تويين يف كتابه املفكر واملؤرخ االجنليزي أرنو

  .»بني الالهوت اليهودي والفلسفة االغريقية
م فضم ١٩٤٠إذا كان هناك حرية تعبري فعربوا عن زعيم أملانيا الذي قرر توحيد أوروبا عسكرياً عام 

  .ة األبقار وال تم بتربية األفكارإىل بالده الدمنارك وبعض الدول األوروبية اليت تم بتربي
وتركنا عبادة األوثان اليت ما زلتم حتملوا . حنن شعب عرف خالقه سبحانه وتعاىل فاجتهنا إىل عبادته

  .على رقابكم
إن املستفيد الوحيد من إشعال الفنت واحلروب بني العاملني املسيحي واإلسالمي هم يهـود أوروبـا   

فأقرأوا برتوكوالت حكماء صهيون، لقد حورب اإلسـالم يف دول  والغرب، وإن مل تصدقوا ذلك 
الغرب باضطهاد أبناء اإلسالم واالساءة يف وسائل اإلعالم الغربية لشخصية الرسول عليـه أفضـل   

  .الصالة والسالم، فهل هذا معناه الدميقراطية اليت يتشدق ا الغرب وقياداته السياسية والعسكرية
وأساتذة اجلامعات قد وجدوا الدميقراطية يف اإلسالم وتعاليمه ويف القرآن  إن علماء الغرب ومفكريه

فنشروا ذلـك يف  . الكرمي وقوانينه السماوية ويف سرية الرسول وأخالقه عليه أفضل الصالة والسالم
مؤلفام اليت حببت أبناء الغرب يف اإلسالم، لقد قام هؤالء العلماء واملفكرون وأساتذة اجلامعات يف 

روبا بدراسة اإلسالم وما حتتويه الديانات السماوية األخرى من تعاليم ملعرفة أي الديانات السماوية أو
هي األقرب للسماء؟ مث درسوا سرية األنبياء موسى وعيسى وحممد عليه الصالة والسالم، وبعد ذلك 

  ستغرقت عدة سنوات؟درسوا التوراة واألناجيل والقرآن الكرمي فماذا كانت نتيجة تلك الدراسة اليت ا
  .لقد وجدوا أن دين اإلسالم هو الدين السماوي الوحيد الذي بقي مساوياً -
  .كما وجدوا أن القرآن الكرمي هو الكتاب السماوي الوحيد الذي بقي مقدساً -
وبدراسة سرية األنبياء وجدوا أن سرية النيب حممد عليه الصالة والسالم هـي السـرية الوحيـدة     -

ناحية تاريخ والدته وطريقة نشأته وجتارته بني مكة وبالد الشام وقصة زواجـه مـن أم    احملفوظة من
املؤمنني خدجية بنت خويلد رضي اهللا عنها وزواجه من غريها بعد وفاا رضي اهللا عنـها، وامسـاء   

كما وجدوا تواريخ غزواته وأحاديثه وأقواله وقصة نزول الوحي . زوجاته وابناؤه وأحفاده وأصحابه
اللهم هل بلّغت اللهم «: بعد أن وضح هلم أسس العقيدة: ليه مث خطبة الوداع الشهرية، اليت قال فيهاع

  .»فاشهد
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. كما هو معروف أيضاً تسلسل نسبه أباً عن جد حىت النيب إمساعيل ابن النيب إبراهيم عليهما السالم
  .ومعىن ذلك انه من اجلنس السامي الرفيع

عليه الصالة والسالم اجلسمية واخللقية وكذلك طعامه فكان يأكـل  كما هو معروف أيضاً صفاته 
طعامه مع بالل القادم من احلبشة، ومع صهيب القادم من بالد الروم ومع سلمان القادم من بـالد  

وإنـك  {: سورة احلجر يف قوله تعاىل -الفرس، إنه حقاً نيب عظيم كما وصفه تعاىل يف كتابه الكرمي 
  .هللا العظيمصدق ا} لعلى خلق عظيم

لقد قام املؤلف االمريكي مايكل هارت فدرس العديد من شخصيات العامل منذ فجر التاريخ فوضع 
النيب حممد عليه الصالة والسالم يف أول القائمة يليه انشتاين مث النيب عيسى عليه السالم ويف املرتبـة  

إن اختياري حممـد ليكـون   «: السادسة عشرة وضع النيب موسى عليه السالم فقال يف مقدمة كتابه
االول يف قائمة أهم رجال التاريخ قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد يف التاريخ كله الذي جنح 

  .»أعلى جناح على املستويني الديين والدنيوي
أما الفيلسوف الغريب برناردشو فماذا يقول عن اإلسالم ونيب اإلسالم حممد عليه الصالة والسـالم،  

إن اإلسالم دين يستحق كل احترام وإجالل النه أقوى دين على هضم املدنيات وهو «: حيث يقول
خالد خلود األبد وإين أرى كثرياً من بين قومي العلماء قد دخلوا هذا الدين السماوي على بينة مـن  

، لذلك كان مسلمو أوروبا ومنها »أمرهم ومستقبالً سيجد هذا الدين جماله الفسيح يف كافة أوروبا
  .منارك هم من ميثل قوى اخلري يف دول الغربالد

منقذ «لقد درست سرية حممد فوجدته بعيداً عن خماصمة املسيح وميكن حبق أن نعترب حممداً : مث يقول
  .وأعتقد أن رجالً مثله لو حكم العامل بايثارة وخلقه جللب للعامل السالم والسعادة» اإلنسانية

أن الغرب قبـل املسـيحية   «: أرنولد تويين يف أحد مؤلفاته وكذلك يقول املفكر واملؤرخ االجنليزي
  .»وبعدها اجته الستعباد الدول وسلب ثرواا ولكن اإلسالم اجته لتحرير الدول واإلنسان

فهل تعلّم أبناء الغرب وعلى رأسهم رئيس وزراء الدمنارك واملفسدون يف األرض الذين شنوا حرم 
العشرين على اإلسالم، لذا نقول للعاملني يف الصحيفة الدمناركيـة  الصليبية يف بداية القرن الواحد و

اهلابطة يف مستواها األخالقي كرئيس وزرائها الذي مل يفرق بني تعاليم املسيح عليه السالم وتعـاليم  
ومل يفرقا بني أتباع املسيح عليه السالم الذي يؤمن بالوجدانية وبني أتباع الصليب . بولس ومعتقداته

  .ؤمنون بعقيدة التثليثالذين ي
نقول للمتطرفني من أبناء الغرب ممن يسيئون إىل اإلسالم ونبيه الكرمي عليه الصالة والسالم أن تعاليم 

ومتنعنا من سب أو التعرض . ديننا اإلسالمي احلنيف متنعنا من سب أنبياء اهللا، بل يلزمنا الدفاع عنهم
ولذلك نقول أن اإلسالم هو دين للبشر . سبحانه وتعاىللألديان السماوية اليت تؤمن بوجدانية اخلالق 

  .فقط
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ولك الشكر يا حكومة بالدي باختاذك هذا املوقف من أجل رسول اهللا عليه الصالة والسالم، ولـك  
  .الشكر والتقدير أيتها الصحيفة الدمنركية اليت وحدت صفوف املسلمني وجعلتينهم صفاً واحداً

ليت نشرت مقاليت باسم حرية التعبري والشكر اجلزيل جلميع التجار ا» الرياض«ولك الشكر يا صحيفة 
السعوديني وغريهم من العرب واملسلمني ممن قاطع بضائع الدمنارك والشكر األخري لصاحب مكتب 
العقار يف اململكة العربية السعودية الذي رفض جتديد العقود حملالته اليت ميلكها ويعرض مسـتأجروها  

  .لدمناركيةاملواد الغذائية ا
ونقول لشعب الدمنارك وحكومته أن التعدي على اإلسالم ونبيه الكرمي عليه الصالة والسالم سيبقى 

  .كعقدة ذنب يف صفحة الدمنارك السوداء
  

  هل جنون البقر انتقل إىل البشر: وختاماً نقول
  تعليقان

١  
  واهللا ام ارهابيون

ن ارهابيون ارهابيون ألبعـد درجـه ونطالـب    اضم صويت لصوتك يااخ عبدالعزيز يف ام ارهابيو
بتقدميهم للعداله ومن يتستر عليهم او يأيدهم مثلهم وارجو ان تطالب مبحاكمتـهم علـى اعلـى    
مستويات فقد فجروا قلوب املسلمني مجيعا وبانت خفاياهم وحقيقتهم اليت يتسترون عليها فمن فعل 

السيارات واملباين وازهقوا االرواح وحوربوا  ذلك ال يقل عن كل االرهابيني الذين سبقوهم بتفجري
وهللا . باملثل وحربنا على هاؤالء البد أن ال تقف عند املقاطعه احملليه فقط ولكن على مجيع املستويات

دركم يا كتابنا ومفكرينا وصح لسانك ياابو عبداهللا وصلى اهللا على نيب اهلدى وعلى آله وصـحبه  
  وسلم حممد بن عبداهللا افضل تسليم

  سيف الرعد
  ٢٠٠٦/٠٢/٠٩صباحاً  ٠٧:٤٧

٢  
  اللهم اجعله خري على االمه االسالميه

شكرآ لكاتب هذا املوضوع األخ الكرمي عبدالعزيز اخليال وأتنمى االستمرارية فقلمك قوي ومبـدع  
واوصلت رسالتك بأحترافيه وخبري اعالمي وبارك اهللا بكم وبكل من استخدم قلمه احلر يف التصدي 

  !هاب الفكري من االعالم الغريب متذرعني حبرية التعبريهلذا االر
نعم هذا هو املقال الذي جند فيه حرية التعبري بدون ان يكون هناك حتقري للبشر او دينام او انبيائهم 

ان احترام االديان امر واجب ومقدس وان وجد راي او مقال يتعـدي علـي االديـان    ! ورسلهم
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ه يعترب اعتداء وارهاب فكري جيب معاقبة صاحبه او اجلهة الىت تقـف  باالحتقار او سفيه الكالم فان
  !خلفه

يف زمان سيد البشر حممد بن عبداهللا صلي اهللا عليه وسلم وعلى اله وصحبه امجعني رضوان اهللا عليهم 
مل تكن البشرية تعرف القنابل واملتفجرات وامنا هي من صنع اليهود والصليبيون ويقفـون خلـف   

لوقت احلاضر بقوة املافيا االرهابيه الىت تسيطر على اقوي احلكومات الغربيه وجمـالس  صناعتها يف ا
  !شيوخها بامريكا واوروبا

املافيا االرهابيه ملصانع القنابل واملتفجرات واالسلحه الفتاكه يهمها ان يكون العامل على صفيح ساخن 
لىت تولد احلقد والكراهيه بني الشـعوب  وذلك بشعل املؤثرات االعالميه السلبيه باسم حرية التعبري وا

والثقافات وتولد احلروب يف اسيا وافريقيا وجتد االساطيل الكبرية اىل حتمل وترسل االسلحه وقطـع  
  !غيارها ايل افريقيا اكثر من الطائرات الىت حتمل االغاثة الغذائية والطبيه لفقراء ومرضي افريقيا

وبني سفيه " حرية التعبري"يع ان يفرق بني حرية الكلمة اهلادفه ويف النهاية نقول ان العقل السليم يستط
ونتيجة لذلك سوف تتوجه عقول الناس لقراءة ديـن االسـالم   "! االرهاب الفكري"الكالم املفسد 

وتعلمه بعد ان جذم مشاهد غضب املاليني من البشر يف الشرق والغرب والشمال واجلنوب علـى  
االسالم وبإذن اهللا وقوته سوف تتغري عقوهلم كما أنارت من قبل عقل  مقالة دمناركية تتهجم على نيب

حفظه اهللا ايل دين احلق والعـدل واالنسـانية   " يوسف إسالم"النجم الشعيب العاملي كات استيفني 
  !وغريهم من فالسفة وعلماء العامل

  ...واحلمد اهللا رب العاملني
  سلطان بن زيد

  ٢٠٠٦/٠٢/٠٩مساًء  ٠٧:٣٢
=====================  

  ؟صلى اهللا عليه وسلم  وماذا عن شتم الرسول
  

  هـ٢٥/١٢/١٤٢٦نشرت جريدة الوطن 
  وماذا عن شتم الرسول؟

  عالء عبداحلميد ناجي*
جيتمع يف رأسي كل يوم ألف صوت وألف رأي تناقش ما أرى وما أمسع مـن تضـاد يف املواقـف    

قفا حمددا أو رأيا واحدا يف بعض القضايا اليت والرؤى، أخرج معها حائرا هائما ال أستطيع أن أتبىن مو
  .تتطلب رأيا موضوعيا، لدرجة قد يبدو فيها كالمي أو كتابيت نوعا من اهللوسة
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فأنا أمسع وأرى تناقضات جتعل احلليم حريان، منها هذا الصخب اإلعالمي العاملي بشأن تصـرحيات  
ي الصحافة الدمناركية علـى الرسـول   أمحدي جناد حول إسرائيل بينما أحتسس ما يقابله بشأن تعد

  ".حرية التعبري"فال أجد إال فقاعات صابون هنا وهناك تفقأها عبارة ) صلى اهللا عليه وسلم(
أتذكر القضية اليت أقيمت يف فرنسا ضد رئيس احتاد الصحفيني العرب إبراهيم نافع للمحاكمـة يف  

ام ومل يعجب املنظمة الدولية ملناهضة باريس بسبب مقال للكاتب عادل محودة نشر يف صحيفة األهر
العنصرية، فقامت برفع دعوى قضائية ضد نافع يف احملاكم الفرنسية معتربة أن املقال حيـرض علـى   
الكراهية والعنصرية، ولكن هذه املنظمة مل حترك ساكنا يف قضية شتم الرسول صلى اهللا عليه وسـلم  

  !.إنه الكيل مبكيالني مرة أخرىاليت هي عني التحريض على الكراهية والعنصرية، 
مل تكن الكاريكاتريات اليت نشرت يف صحيفة جيالند بوسنت الدامناركية خطأ قي التقدير من قبـل  
رئيس حترير الصحيفة والقائمني عليها، بل هي عملية مدروسة مقصودة، إذ قال رئيس حترير الصحيفة 

ت عمليات الثأر اإلسالمية قد بدأت يف احلـد  إن نشر هذه الكاريكاتريات قد مت الختبار ما إذا كان"
إن حرية التعبري : "، أما رئيس وزراء الدمنارك آندرس رامسوسن فقد قال"من حرية التعبري يف الدامنارك

هي األساس األهم يف الدميقراطية الدامناركية، واحلكومة الدامناركية ليس هلا أي سلطة يف التأثري على 
  ".الصحافة

ض أن هذا الكالم صحيح فإنين أود أن أطلب من رئيس وزراء الدامنارك ورئيس حترير فلنفتر... حسنا
الصحيفة أن يتركا اال والعنان حلرية التعبري بشأن اهلولوكوست بأن يطلبا مسـابقة كاريكاترييـة   

لبيل " حآالم املسي"مشاة بشأن احملرقة ولينظروا النتائج، وأن يعرضوا على التلفزيون الدامناركي فيلم 
وهو الفيلم الذي يصور عملية صلب املسيح عليه السالم وفقا لالعتقاد املسيحي ويبين أن (جيبسون 

، ولينظروا إذا ما كان اخلوف من الثأر اإلسرائيلي قد أثر على حرية التعبري )اليهود هم من فعل ذلك
  .يف الدمنارك

ة للكراهية والنعرة العنصرية، وهاتان االثنتان إن أقل ما ميكن أن يقال يف هذه الكاريكاتريات إا مثري
أسوأ ما ينقض الدميقراطية اليت يتشدق ا رئيس وزراء الدمنارك، والدميقراطية تستوجب أن نسـتمع  
للرأي والرأي اآلخر، ال أن نسمح الجتاه واحد ونرفض الرأي اآلخر، كما رفـض هـو عنـدما مل    

  .يستقبل سفراء الدول اإلسالمية
م حرية التعبري الذي يستند إليه رئيس حترير الصحيفة فإنه ال يشمل بأي حال حرية إخـراج  أما مفهو

األضغان واألحقاد على املأل واستفزازهم مث يرفض أن يعربوا هم عن رأيهم، إذا كان هذا هو مفهوم 
لتهم املوجهة الدميقراطية وحرية التعبري فأقول من اآلن مربوك يا أبامحزة املصري على الرباءة ألن كل ا

ال تعين هذه الفقرة أين أتفق . (قلها وختلص"... الدميقراطية وحرية التعبري"لك ميكن أن تدفعها بعبارة 
  ).مع منهج أيب محزة املصري
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سيكون مقايل هذا رقما يف قائمة طويلة من اهلراء والثرثرة على الورق ما مل يقترح مقتـرح عملـي   
النازية اليت بدأت تنتشر على مدى أوروبا بأسرها، مادامت وموضوعي للتصدي ملثل هذه احلركات 

الدمنارك دولة دميقراطية وحق التقاضي فيها مكفول للجميع فلماذا ال يتم رفع قضية ضد الصـحيفة  
وتكون املطالبة باالعتذار أو التعويض من خالل القضاء ال االستجداء، خصوصا وأن هناك أحـداثا  

املعلق باإلذاعـة  " كاي فيلهيلمسني" هذا الباب مثل القضية املقامة ضد سابقة ميكن االستناد إليها يف
الدمناركية واملتهم فيها بانتهاك قوانني مكافحة العنصرية بسبب إبدائه مالحظات معادية للمسلمني، 

  ".بإبادة مجاعية للمسلمني يف أوروبا"حيث طالب بالقيام 
ة ذات امليول اليمينية املتطرفة واليت يتوقـع أن تكـون   احمللي" هوجلر"والقضية املقامة ضد حمطة إذاعة 

  .نتيجتها احتمال سحب ترخيصها بسبب قضية تتعلق ببث مواد عنصرية ضد املسلمني
وما مل يكن هنالك قانون مينع مقاضاة الصحيفة فال أعتقد أنه ميكن للمحكمة أن ترفض االسـتماع  

واملوضوعية لرفعها، وحىت لو كان هنالك قانون ملثل هذه القضية مادامت مستوفية الشروط الشكلية 
ذا الشكل فالبد من البحث عن البدائل القضائية الناجعة على مستوى أوروبا ولتسـتخدم بعـض   
السوابق املزرية مثل حماكمة الكاتب الفرنسي روجيه جارودي الذي حوكم إلنكاره احملرقة واملؤرخ 

  .لنمسا منتصف نوفمرب املاضي لذات السببالربيطاين ديفيد أيرفينج الذي اعتقل يف ا
، هو أفضل آلية لألخذ باحلقوق يف بلـد  "داوها باليت كانت هي الداء"إن التحرك من خالل مفهوم 

مثل الدامنارك، واليت هي يف آخر املطاف دولة قانون سواء عتبنا عليها أم مل نعتب بسبب هذا التجاوز 
  .خصي لن جيدي شيئا يف مثل هذه األحداثالفظيع، فالتحرك الفردي واالستجداء الش

أما عن رفض رئيس وزراء الدامنارك مقابلة السفراء املسلمني والعرب بشأن هذا املوضوع فإنه مـن  
املمكن أن تصل له الرسالة من خالل سفرائه يف تلك البلدان، حيث ميكـن أن تسـتدعيهم وزارات   

عاضها الرمسي لتبليغه حلكومتهم وبالتايل سيسـمع  اخلارجية يف العامل العريب واإلسالمي وتبلغهم امت
  .باليسرى ما رفض أن يسمعه باليمىن

قد تكون املطالبة باالعتذار من خالل ممارسة ضغوطات دولية على مستوى احلكومات والدول مثل 
رفع مستوى اجلمارك على البضائع الدامناركية أو وقف بعض الصادرات املهمة إليها، خصوصا وأن 

ك ـ على حد علمي ـ ال تصدر إال بعض األطعمة اليت تعد من الكماليات لدينا يف عاملنـا    الدمنار
  .العريب واإلسالمي

وعندها سيتأكد لرئيس الصحيفة أن الثأر اإلسالمي الذي يعين وحياول حتريكه لدى األفراد ليسيء من 
ترعى حـق دينـها   خالله لإلسالم ليس موجودا على اإلطالق، وإمنا املوجود هو دول وحكومات 

  .ونبيها
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البد أن نفهم أن الدمنارك والصحيفة إياها لن يعتذروا ألننا نشرنا معروضا مبليون توقيـع يطالـب   
باالعتذار، ولن يتراجعوا ألننا تظاهرنا هنا وهناك، ولن يغريوا موقفهم على اإلطالق ما مل نعاملـهم  

جيدي شيئا بل سيكون تأكيدا للنتيجة الـيت   بالطريقة اليت يفهمون، أما الصراخ والبكاء والعويل فلن
  .يريدون وهي أم يف ميدان ال مواجهة فيه

ال مشكلة فإـا حريـة   ... قد يعترب بعض العقالء أن يف مقايل شيئاً من اهللوسة والرؤية األفالطونية
  .التعبري

  مستشار قانوين وكاتب سعودي· 
===================  

  ومن نفسي يا رسول اهللا
  

  ي صابر فنجريسر
بنفسي، ووالدي وولدي والناس أمجعـني، وهـذه    -صلى اهللا عليه وسلم  -نعم أفدي رسول اهللا 

  :ليست صيحيت ولكنها صيحة كل مسلم فيه روح وقلب ينبض ، وأذكر هنا خربين 
صـلى اهللا   -أن رسول اهللا  -رضي اهللا عته  -عن أنس بن مالك ) ١٧٨٩( ما رواه مسلم : األول

فلمـا  ) فأين املليار مسلم اليوم( أُفرد يوم أحد يف سبعة من األنصار ورجلني من قريش - عليه وسلم
من يردهم عنا وله اجلنة، أو هو رفيقي "  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال) أي كادوا يدركوه( رهقوه 

ليه وسلم صلى اهللا ع -فتقدم رجل من األنصار ، فقاتل حىت قتل، مث رهقوه أيضاً، فقال" يف اجلنة ؟ 
فتقدم رجل من األنصار ، فقاتل حىت قتل، " من يردهم عنا وله اجلنة، أو هو رفيقي يف اجلنة ؟ "  -

  ".ما أنصفنا أصحابنا : " -صلى اهللا عليه وسلم  -فلم يزل كذلك حىت قتل السبعة، فقال رسول اهللا 
رجلٌ ينظر يل ما فعل سـعد بـن    من: " -صلى اهللا عليه وسلم  -يوم أحد أيضاً قال النيب : الثاين 
أنا ، فخرج يطوف يف القتلى حىت وجد سعداً جرحيـاً مثْبتـاً ال   : فقال رجل من األنصار" الربيع؟

أمرين أن أنظر يف األحياء  -صلى اهللا عليه وسلم  -يا سعد إن رسول اهللا : يتحرك بآخر رمق، فقال
: السالم وقل -صلى اهللا عليه وسلم  -ول اهللا فإين يف األموات، فأبلغ رس: أنت أم من األموات؟ قال

إن : جزاك اهللا عين خري ما جزى نبياً عن أمته، وأبلغ قومك مين السالم، وقل هلـم : إن سعداً يقول
  .إنه ال عذر لكم عند اهللا إن خلص إىل نبيكم وفيكم عني تطرف: سعداً يقول لكم

وهـو رفيقـه يف    -صلى اهللا عليه وسلم  - من يرد عن رسول اهللا: فإىل األلف مليار مسلم سؤال
  !!!اجلنة؟

ال عذر لكم عند اهللا إن خلص إىل نبـيكم  : -رضي اهللا عنه  -وإىل األلف مليار مسلم وصية سعد 
  !!!وفيكم عني تطرف 
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  -صلى اهللا عليه وسلم  -فليوجه كل منكم سهامه ليدافع ا عن رسول اهللا 
  .يادينوبلغوا صياحكم ودعمكم إىل كل امل

صلى اهللا عليـه   -مرجعاً ومصنفاً يف الدفاع عن رسول اهللا  -رمحه اهللا  -ولشيخ اإلسالم ابن تيمية 
احلمد هللا اهلادي النصري فنعم النصري ونعم اهلـادي  : قال يف مقدمته) الصارم املسلول(مساه  -وسلم 

ين آمنوا ملا اختلف فيه الذي يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم ويبني له سبل الرشاد كما هدى الذ
من احلق، ومجع هلم اهلدى والسداد، والذي ينصر رسله والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويـوم يقـوم   
األشهاد كما وعده يف كتابه، وهو الصادق الذي ال خيلف امليعاد، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

اإلحلاد، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله  شريك له شهادة تقيم وجه صاحبها للدين حنيفة وتربئه من
أفضل املرسلني وأكرم العباد أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل الشـرك  
والعناد ورفع له ذكره فال يذكره إال ذكر معه كما يف األذان والتشهد واخلطب واامع واألعيـاد،  

 به ذوي األحقاد وبتر شانئه ولعن مؤذيـه يف الـدنيا   وكبت حماده وأهلك مشاقه وكفاه املستهزئني
واآلخرة وجعل هوانه باملرصاد، واختصه على إخوانه املرسلني خبصائص تفوق التعداد فله الوسـيلة  
والفضيلة واملقام احملمود ولواء احلمد الذي حتته كل محاد وعلى آله أفضل الصلوات وأعالها وأكملها 

يصلى عليه وكما أمر وكما ينبغي أن يصلى على سيد البشر والسـالم  وأمناها كما حيب سبحانه أن 
على النيب ورمحة اهللا وبركاته أفضل حتية وأحسنها وأوالها وأبركها وأطيبها وأزكاها صالة وسالماً 

ه دائمني إىل يوم التناد باقيني بعد ذلك أبداً رزقاً من اهللا ما له من نفاد أما بعد فإن اهللا تعاىل هدانا بنبي
حممد وأخرجنا به من الظلمات إىل النور وأتانا بربكة رسالته ومين سفارته خري الدنيا واآلخرة وكان 
من ربه باملرتلة العليا اليت تقاصرت العقول واأللسنة عن معرفتها ونعتها وصارت غايتها من ذلك بعد 

دىن ماله من احلق علينـا  التناهي يف العلم والبيان الرجوع إىل عيها وصمتها فاقتضاين حلادث حدث أ
بل له ما أوجب اهللا من تعزيزه ونصره بكل طريق وإيثاره بالنفس واملال يف كل مـوطن وحفظـه   
ومحايته من كل مؤذي وإن كان اهللا قد أغىن رسوله عن نصر اخللق ولكن ليبلوا بعضـكم بـبعض   

أم الكتاب أن أذكر ما  وليعلم اهللا من ينصره ورسله بالغيب ليحق اجلزاء على األعمال كما سبق يف
من مسلم وكافر وتوابع ذلك ذكراً يتضمن  -صلى اهللا عليه وسلم  -شرع من العقوبة ملن سب النيب 

احلكم والدليل ونقل ما حضرين يف ذلك من األقاويل وإرداف القول حبظه من التعليل وبيان ما جيب 
فال يكاد يأيت عليه التفصيل وإمنا املقصد أن يكون عليه التعويل فأما ما يقدره اهللا عليه من العقوبات 

هنا بيان احلكم الشرعي الذي يفىت به املفيت ويقضي به القاضي وجيب على كل واحد مـن األئمـة   
  .واألمة القيام مبا أمكن منه واهللا هو اهلادي إىل سواء السبيل 

  :ويف خامتة الكتاب أوصى احملقق جبملة مقترحات منها
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الزمان أمور هي من قواسم الظهور من لعن الدين وسب رسول رب العاملني  لقد ظهر يف هذا: أوالً
وااهرة بذلك على رؤوس املأل أمجعني بال رادع وال وازع من خلق أو دين وما ذلك إال ألسباب 

 -صلى اهللا عليه وسـلم -منها اجلهل املزري الذي وقع فيه كثري من الناس يف معرفة حكم ساب النيب
نها عدم تنفيذ احلدود على الشامتني واملرتدين حىت ظهر أولئك الزنادقـة الـذين   وحده الشرعي وم

  .جاهروا باالستهزاء والسب على مرأى ومسمع من الناس أمجعني
نظراً جلهل الكثري من املنتسبني إىل اإلسالم ذا احلكم واحلد الشرعي فإننا نقتـرح أن تقـوم   : ثانياً

الصارم املسلول على شامت الرسول كمرجع يف املرحلة اجلامعية أو اجلهات املسؤولة جبعل هذا الكتاب 
يلخص ويكون ضمن املناهج يف إحدى املراحل الدراسية لكي يدرك الطالب هذا األمـر إدراكـاً   

  .صحيحاً وينتشر بني الناس معرفة حكم الساب وحده الشرعي
كة يف عقله يف مشارق األرض حيث إن هذا املوضوع مهم جداً وأمهيته ال ختفى على ذي مس: ثالثاً

ومغارا فيا حبذا لو يترجم هذا الكتاب وغريه من كتب شيخ اإلسالم القيمة إىل اللغات األخـرى  
  .ليعم النفع ا بإذن اهللا تعاىل فما أحوج الناس اليوم إىل إدراك حقيقة هذا األمر اخلطري

صلى اهللا عليه  -ناية جادة بأمر سب نبيناأن من الواجب على القادرين من املسلمني أن يعنوا ع: رابعاً
أو االستهزاء بشئ من الدين وأن ينشروا بني الناس الوعي الصحيح واإلدراك السليم هلـذا   -وسلم 

رمحهم اهللا  -األمر اخلطري مبختلف الوسائل الدعوية وأن تنشر مثل هذه املؤلفات القيمة ألئمتنا الكرام 
ة كاملة حىت ال نسمع وال نسمح بشئ فيـه أذى اهللا ورسـوله   بعد حتقيقها وتصحيحها بدق -تعاىل

  .وعباده املؤمنني
أن السب كفر يف الظاهر والباطن سواء اعتقد فاعله أنه حرام أم كان مستحالً له وأن شامت : خامساً

يقتل بكل حال عند احلنابلة سواء كان مسـلماً أو كـافراً وال    -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول 
ينقض العهد ويوجب  -صلى اهللا عليه وسلم  -ال تقبل له توبة وأن سب الذمي للرسول يستتاب و

القتل وال تقبل له توبة واملشهور يف مذهب اإلمام مالك قتل الساب بدون استتابة وحكمـه حكـم   
هب الزنديق إذا كان مسلماً وإذا كان ذمياً فأسلم ففيه روايتان يف األوىل ال يقتل ويف الثانية يقتل ومذ

مجهور الشافعية أن الساب كاملرتد إذا تاب سقط عنه القتل وذهب أبو بكر الفارسي إىل أنه ال يسقط 
عنه القتل بالتوبة وعند الصيدالين إذا سب بالقذف مث تاب سقط عنه القتل وجلد مثانني للقذف وعند 

  .األحناف إن الساب كاملرتد يف سائر أحكام الردة
الكالم الذي يقصد به االنتقاص واالستخفاف وهو ما يفهم عنه السب أن حقيقة السب هو : سادساً

  .يف عقول الناس
صلى اهللا  -أن احلكم يف سب سائر األنبياء عليهم الصالة والسالم كاحلكم يف سب نبينا حممد: سابعاً

  .عليه وسلم ـ
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والسالم دائمـاً  نسأل اهللا الصدق يف القول واإلخالص يف العمل، واحلمد هللا رب العاملني والصالة 
  .وأبداً على أشرف املرسلني

ysmf@islamway.n  صلى اهللا عليه وسلمt  
=======================  

===================  
  وهل أدينا حق حب النيب الكرمي يف قضية اإلساءة؟

  
  شفيع الرمحن ارسال خان: الكاتب

ومسؤولية املسلم -ي االطالق ان حب النيب صلي اهللا عليه وسلم واجب علي كل مسلم ومسلمة عل
يف هذا األمر عظيمة جداً اليت البد أن تؤدي قبل يوم احلساب بقول اهللا تعايل قل إن كنتم حتبون اهللا 

  .فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم 
ألنت يا : انه قال للرسول صلي اهللا عليه وسلم: وروى البخاري عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

والذي نفسي بيده : فقال النيب صلي اهللا عليه وسلم.  أحب إيلّ من كل شيء إال من نفسيرسول اهللا
فإنك اآلن أحب إيلّ من نفسي، فقال النيب صـلي  : حيت أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر

 اآلن يا عمر وذلك ألن الرسول صلي اهللا عليه وسلم هو الذي دلنا علي اخلري وبين: اهللا عليه وسلم
  .لنا طريق النجاة وسبيل السعادة وحذرنا من الشر واهلالك وبسببه اهتدينا

وقضية اإلساءة يف شأن النيب صلي اهللا عليه وسلم تتطلب من املسلمني اظهار غريم وجيب أن تتجلي 
وقد رأي العامل مظاهر هذه الغرية يف مشارق . هذه الغرية يف قلب كل من عنده حرارة اإلميان واحملبة

رض ومغارا من مقاطعة املنتجات الدمناركية واملظاهرات واملسريات حيت استشهد كـثري مـن   األ
املسلمني يف هذه املظاهرات وأخص بالذكر منها مظاهرات باكستان اليت ما زال املسلمون يقومـون  

  .ا
ي اهللا عليـه  وقد مأل الكتاب من ناحية أخري اجلرائد واالت مبقاالم وكتابام يف حب النيب صل

  .وسلم وما زالت ز موجات التظاهرات واملسريات العامل كله
يرى كل مسلم الدفاع عن النيب صلي اهللا عليه وسلم مسؤوليته من حيث الفرد واتمع ومن حيث 

لكن السؤال هنا ملاذا اجترأ الكفر علي ان يلعب مبشاعر املسلمني يف شأن نبيهم . (احلكومة والشعب
  .ي فضلت بسببه هذه األمة علي سائر األمموحبيبهم الذ

واجلواب بأن الكفر رأي ضعف املسلمني وتقاعسهم يف اتباع سنن النيب صلي اهللا عليه وسلم يف مجيع 
أمور حيام حيث ام ال يهتمون بالسنن يف مأكلهم ومشرم وجتارم ومعـامالم وأخالقهـم   
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فهذا هو السبب احلقيقي الذي رمبا مل تتطرق . ل شيءوأشكاهلم وسريم حبيث نري املسلم حراً يف ك
  .اليه أقالم كثري من الكتاب

. فاحلل هو ان نرجع ايل احلب احلقيقي للنيب صلي اهللا عليه وسلم الذي هو جزء من اميان كل مسلم
والذي ال يكتمل اميان املسلم بدونه حيث قال النيب صلي اهللا عليه وسلم ال يؤمن أحدكم حيت أكون 

  .ب اليه من والده وولده والناس أمجعني رواه البخاري ومسلمأح
وقال عليه الصالة والسالم كل أميت يدخلون اجلنة إال من أيب، قيل ومن يأيب يا رسول اهللا؟ قال من 

فمحبة النيب صلي اهللا عليه وسلم واجب وهـي تقتضـي   . أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أيب 
  :اتباعه كما يقول الشاعر

  عصي اإلله وأنت تظهر حبهت
  هذا لعمرك يف القياس بديع

  لو كان حبك صادقاً ألطعته
  إن احملب ملن حيب مطيع

فمسؤولية املسلم ان يتبع هدي النيب صلي اهللا عليه وسلم يف شكله ويف لباسه ويف جتارته وزراعته ويف 
فعلـي  . دود الشريعة والسنةلكي يعتقد املسلم انه مقيد حب. أفراحه وأحزانه حيت يف مجيع أمور حياته

ومن السنن الظـاهرة أن  . كل مسلم ان يظهر حمبته للنيب بالعمل علي مجيع سننه من ظاهرها وباطنها
يزين الرجل وجهه بسنة اللحية اليت قد افتقدا أغلبية األمة من حيام مع أا نور املسلم يف وجهـه  

لم خالفوا املشركني وفروا اللحي واحفوا الشوارب وعالمته لالميان حيث قال النيب صلي اهللا عليه وس
.  

وأما هؤالء احلاقدون الظاملون الذين أساءوا ايل النيب صلي اهللا عليه وسلم فإن اهللا ينتقم منهم ان شاء 
  .وجيعل موم عربة لآلخرين

طلب وحنن نعرف ان ابرهة ملا جاء هلدم الكعبة حيت وصل ايل مين وأخذ مجال أهل مكة فجاء عبدامل
كنت أتوقع منك بأن تطلب مين : جد النيب صلي اهللا عليه وسلم السترداد اجلمال فتعجب إبرهة وقال

إن للبيت رباً حيميه : وأنت تطلب مين فقط بأن أرد اجلمال؟ فأجاب عبداملطلب! عدم هدم كعبتكم
حملمد عليه السالم  إن: فحمي اهللا الكعبة من هؤالء الظاملني وجعلهم عربة ملن بعدهم ونقول هلم اليوم

  .رباً حيميه ونسأل اهللا أن جيعل هؤالء املعتدين عربة لآلخرين
  صحيفة الراية القطرية

===================  
  ويأىب اهللا إال أن يتم نوره
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  الرياض/ ناهد بنت أنور التاديف 
اء معتقدات اآلخر؟ إا امتداد للحروب الصليبية الظاملة اليت قامت على حماربة اإلسالم وإلغ: هل نقول

كيف تفسر هذه الغرائب اليت تأتينا يف كل يوم ويف صور خمتلفة ليس من ورائها غري النيل من اإلسالم 
  وإلغائه وتشويه صورته؟

لقد أُلقيت مة اإلرهاب على اإلسالم، واإلسالم هو املتضرر األكرب من جنون اإلرهاب واإلرهابيني، 
املسلمني وممتلكام وثروام يف أكثر من دولة إسـالمية، وليسـت    وقد دفع أمثاناً باهظة من أرواح

  .اململكة العربية السعودية أو مجهورية مصر العربية أو األردن وما جرى فيها ببعيد عن ذاكرة العامل
كما تعلو أصوات بعض الغربيني املشبوهني واحلاقدين، وجندهم يف كل وقت ويف كل مناسبة ومـن  

مي ميارسون ضغوطهم بكل الوسائل على احلكومات واملؤسسـات والشـعوب   وراء كل منرب إعال
وهاهم يطالبون األمـة  . اإلسالمية، ليس لذنب اقترفوه، بل ألم يعتنقون اإلسالم ديناً ومنهج حياة

اإلسالمية بتغيري مناهجها الدراسية والتعليمية وإلغاء سور من القرآن الكرمي، وخباصة تلك اليت تتناول 
يهود وقتلهم لألنبياء وتطرفهم، وتعري مواقفهم املشبوهة عرب التاريخ، يدلُّنا اهللا سبحانه عليها ظلم ال

  .كي نأخذ بأسباب احلذر واحليطة
وكم من مرة تعرضت اجلمعيات اخلريية اإلسالمية االجتماعية اليت تنفق على الفقراء واملعـوزين يف  

للقائمني عليها، واستيالء على أمواهلا ومراكزها بتهم  تلك الدول إىل مدامهات واعتقاالت وحماكمات
بالية وظاملة وبعيدة عن الفهم احلقيقي لرسالة اإلسالم والنظام االجتماعي العادل الذي أتت به تعاليمه 

  .احلنيفة
 إن ما يصلنا اليوم من دولة تدعي أا متثل النظام العاملي املتحضر واملنفتح على ثقافات اآلخر، وتسمح
لبعض من مواطنيها بتشويه صورة مثلى لنيب جاء باحلق دون علم ودون معرفة ودون تقدير للـدور  
األمثل الذي قام به اإلسالم والنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم وصحابته خلري اإلنسانية، مث تـدعي أن  

من يدافع عن  ممارسات كهذه تنتمي إىل احلرية الشخصية وحرية إبداء الرأي، وينربي من مسؤوليها
مرتكبيها، ويرفض رئيس وزرائها استقبال شخصيات إسالمية للحوار يف هذا الشأن، ويعلنون رفض 

كل هذا يؤكد أا ليست ظاهرة فردية عابرة، . حىت االعتذار عما بدر من فرد أو أفراد من مواطنيهم
البشر حممد صلى اهللا عليه  بل هي سلوك وسياسة للنيل من قيم اإلسالم واملسلمني والرمز اخلالد سيد

  .وسلم
ونؤمن حبـق الشـعوب يف   .. حنن نؤمن باحلرية، لكننا نؤمن بأن حرية الفرد تنتهي عند حرية اآلخر

، وأن الناس مجيعاً خملوقـات اهللا سـبحانه   )ال إكراه يف الدين(اختيار انتماءام الروحية، ونؤمن أنْ 
نؤمن بأنه ال يصح إميان املسلم إال إذا آمـن بـاهللا   شركاء على هذه األرض وشركاء يف اإلنسانية، و

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِاللّـه ومآلئكَتـه   {ومالئكته وكتبه ورسله 
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مقَالُواْ سو هلسن رم دأَح نيب قفَرالَ ن هلسرو بِهكُتوريصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونالبقـرة }ع :
٢٨٥.(  

  فهل يدرك اآلخرون هذه القيم؟
  هل يعلم هذا الذي جتنى باإلساءة على رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم من هو هذا النيب؟

  هل قرأ شيئاً من سريته؟
  الشعوب من غري املسلمني؟هل تابع سلوكه مع قومه ومع غريهم من أبناء 

  هل ميكن أن يفهم كيف كان رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم يتعامل مع اآلخر؟
إنه ألمر جلل يستحق من األمة اإلسالمية مجعاء وقفة دفاع مشرفة عن معتقداتنا وعن رسول احملبـة  

  .والسالم واحلق حممد عليه الصالة والسالم
فوح من وراء هذا األمر، ومن وراء الغايات اخلبيثة اليت ختتفـي وراء  وال شك يف أا رائحة كريهة ت

هذا األمر، فهي نار يشعلها أعداء املسلمني من يهود وممن يدور يف فلكهم من املغررين واحلاقـدين  
  .والسفهاء

}مهلَّتم بِعتى تتى حارصالَ النو ودهالْي نكى عضرلَن ت١٢٠: البقرة}و.(  
إن املوقف النبيل السباق الذي تقفه اململكة وشعب اململكة هو يف دائرة حرص اململكة على مسعـة  
اإلسالم واملسلمني، والدفاع عن العقيدة السمحة اليت ما تزال تعطي للعامل مشاعل نور وهداية، وهي 

لة املسيئة على ما كان بذلك كانت الطليعة يف إعالن الغضب واملطالبة بتقدمي االعتذار الرمسي من الدو
منها حبق خري الربية، كما أن مقاطعة البضائع الدمناركية والنروجيية وسيلة من وسائل العقاب كـي  
يسمع املنحرفون صوت املسلمني الناهضني للدفاع عن اإلسالم، وننتظر من كل مسلم أن ينهض يف 

  .ههذا الوقت العصيب مدافعاً بكل ما يستطيع عن عقيدته ودينه وأصل
اليت يشرع برملاا باإلعالن الفاضح املوافقة وقبول املمارسات اجلنسـية بكـل   ) الدمنارك(إن الدولة 

ألوان الشذوذ، والذي يشرع زواج رجل من رجل وامرأة من امرأة، والذي أعلن صراحة وتشـريعاً  
األمثلة يف حـق  هذه الدولة ومهما بدر منها بعد هذه ..! وقانوناً موافقته على زواج امرأة من كلب

  .قليل.. الشرفاء
أما أنت يا سيدي يا رسول اهللا، سالم اهللا عليك، أنت املربأ من كل عيب، وحبيب اهللا، كم حتملت 
من األذى يف سبيل نشر الدعوة، وكم جاهدت وصربت حىت ثبتت رسالة اإلسالم، بعـد أن أدرك  

لوب واألفئدة، وصـارت للمـؤمنني إمامـاً    العقالء أا رسالة احلق وخلري الناس أمجعني، فعمت الق
  .ومنهجاً، فكانت خامتة الديانات، وكنت صلى اهللا عليك وسلم خامت النبيني

وسنكون الفداء هلذا الدين العظيم، واجلند األوفياء لرسالة اإلسالم، والسياج احلامي لكل القيم اخلرية 
اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بيـنهم   محمد رسولُ{: ونردد قول اهللا سبحانه.. والنبيلة
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 ودجأَثَرِ الس نهِم موهجي وف ماهيما سانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر ماهرت مثَلُهم كذَل
إِجنيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقه يعجِب الزراع في التوراة ومثَلُهم في الْ

) ٢٩: الفتح} ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجرا عظيما
  .صدق اهللا العظيم

=================  
  ))صفاً واحداً .. ((  صلى اهللا عليه وسلم  يا أنصار النيب

  
  عبداهللا بن مرزوق القرشي: الكاتب

ومع أين ال أتفق مع ، قرأت شيئاً مما كتب عن مؤمتر البحرين لنصرة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم 
إنين أقدر أن املؤمتر ومـا  !. ذلك مل حيصلغري أين ال أود أن ، بعض األطروحات اليت تناولت املؤمتر 

ومثـل هـذه   . تاله من مناقشات هو عبارة عن درس جديد يكتب هذه اآلونة يف ثقافتنا العمليـة  
الدروس ال يكتب هلا البقاء واالستمرار والتأثري حىت تأخذ حقها من املداولة والنظر والتفاعل املشترك 

الدرس كان مكتوباً مبداد من احلياة ال تـذروه الريـاح وال    حىت إذا كتب هذا. بني اآلراء املختلفة 
والشرط املهم يف مداوالتنا هـذه  . ناصعاً يتوهج لألجيال احلاضرة والقادمة ، متحوه الليايل واأليام 

وهنا ال مكان . والبحث عن احلقيقة اليت رمبا تكتمل بأجزاء من هذا الرأي وذاك، التركيز على الرأيِ 
اصنا حيث إنا ال نعلق على حدث سابق بقدر ما نريد أن نشارك يف صـياغة درس  للتعصب ألشخ

إن هذا التفاعل الكبري مع نصرة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم هو حـدث اسـتثنائي   . للمستقبل 
  . -أمة اإلسالم -وفرصة كبرية ألن نستخلص ولو درساً واحداً ملسريتنا الطويلة حنن 

  :على ما جرى يف املؤمتر وما تاله أرتبه يف النقاط التاليةفهذا تعليقي : أما بعد 
بعد أن أساءت الصحيفة لنفسها وأساءت ملشاعرنا يف التعرض لنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم : أوالً 

وال أُنكر أن . غريةً ونصرةً ملن هداها من الظلمات إىل النور، هبت األمة اإلسالمية هبةً فطْرِيةً صادقة 
غري أن استجابة األمة كانت أسرع وأكرب من ، ة خملصني هم من بادروا بتعريف األمة واستنهاضها مث

 -أمة اإلسـالم   -إننا . جزاهم اهللا عن نبيهم وأمتهم خري اجلزاء ، أن نتذكر من هؤالء األشخاص 
مبدأ ينبغي أن وهذا . وال أستثين من ذلك أحداً . أردناها نصرة لنبينا صلى اهللا عليه وسلم وحسب 

حىت ، فال جيوز التشكيك يف النيات بأي حال من األحوال . نلتزمه يف حواراتنا حول هذا املوضوع 
(( لو أن بيننا أحداً أرادها لغري اهللا فال جيوز أن نعامله على هذا األساس إال أن يكون بأيدينا دليـل  

ذلك منهج نبينا الذي ننصره بأيب . السرائر  علينا بالظاهر واهللا يتوىل. على نيته السيئة)) وليس قرينة 
هو وأمي صلى اهللا عليه وسلم عامل الناس على ظواهرهم حىت املنافقني أجرى عليهم حكم اإلسالم 

من دخله ،إن االامات والتخوين والتشكيك نفق مظلم طويل . ملاّ أظهروا إسالمهم وأبطنوا كفرهم 
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وما زال هذا النفق هو مهرب املبطلني كلما أشرقت . ة أجهد نفسه دون أن يهتدي إىل اية صحيح
إِنَّ هذَا لَمكْر ]عليهم مشس احلقيقة كما قال كبريهم فرعون حني ظهر احلق على يدي نيب اهللا موسى 

عـدم  ( (ومع وضوح هـذا املبـدأ   . } مكَرتموه في الْمدينة لتخرِجواْ منها أَهلَها فَسوف تعلَمونَ 
إال أن املرء يلمس من نفسه ومن بعـض إخوانـه   )) التشكيك يف النيات وأخذ الناس على ظاهرهم 

  .ولذلك كان التذكري ذا املبدأ يف فاحتة احلديث . بعض التفريط فيه إبانَ املمارسات العملية 
يوجد الصواب عند  وال مانع هنا أن. ومشاركة ممتعة ، اخلالف يف بعض وجوهه تنوع وثراء : ثانياً 

ورمبا جيري احلق طيباً سائغاً علـى  ، أحد األتباع كما حدث هذا مع احلباب بن املنذر يف غزوة بدر
لسان امرأة متوارية خلف خبائها كما حصل ألمنا أم سلمة رضي اهللا عنها يف صلح احلديبية يف حل 

ولـذلك  . ذهن شابٍ حاد الذهن  ورمبا ملع السداد يف. أزمة تباطؤ الصحابة عن التحلل من عمرم 
 -فال غرابة إذن أن تتنوع اآلراء. كما قاله الزهري ،كان عمر يستشري الشباب يبتغي حدة أذهام 

وما هي الطريقة األحسن يف التعامل مع هذا ، يف معاجلة أزمة الرسوم املسيئة  -دون حجر على أحد 
  .احلدث 

إىل مىت يستمر اخلالف ؟ وإذا احتجنا إىل حسم اخلالف ولكن يف أي شيء يكون اخلالف ؟ و: ثالثاً 
ولكن نأخذ من ذلـك مـا   . فمن له احلق يف ذلك ؟ وهذه أسئلة كبرية ال ميكن اإلجابة عليها مجيعاً

وال ريب أن هذا املوقف هو مما حيتمل تنوع اآلراء ) . موقف الرسوم والنصرة ( يهمنا يف هذا املوقف 
ن جهة أخرى فإنه موقف عملي ينبغي أن نتفق فيه على رأي موحـد  وم. واختالفها هذا من جهة 

. } إِنَّ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُونَ في سبِيله صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص ]حىت خنرج مبوقف قوي واحد 
وسنة اخللفاء الراشـدين  عليكم بسنيت " ونرجع إىل معينه الصايف سريته العملية صلى اهللا عليه وسلم 

وحري بنا أن نرجـع دائمـاً   . لنرى كيف كان يتعامل مع مثل هذه املواقف " . املهديني من بعدي 
لسريته صلى اهللا عليه وسلم السيما وحنن نناقش نصرته فليكن أول ما ننصره به اتباع طريقته وهديه 

نيب صلى اهللا عليه وسلم بتنوع اآلراء وأشري باختصار إىل غزوة أحد حني مسح ال. يف مواقفه العملية 
وكان رأيه أن يقاتل يف املدينة ورأي الشباب أن خيرجوا إىل أحد ، يف كيفية مواجهة جيش املشركني 

وكان يف ذلك املوقف هو رأي القتال خارج ( فلما جاء وقت العمل حسم اخلالف ألحد الرأيني . 
ن أيب بن سلول اجليش حبجة أن رأيه كان خرياً من رأي فلما ذهب إىل أحد ترك عبد اهللا ب) . املدينة 

فهنا طريقتان طريقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم االجتماع ولـو  .. الشباب وازم بثلث اجليش 
. وطريقة عبد اهللا بن أيب بن سلول التفرق حبجة احلرص على الرأي الفاضـل  ، على رأي مفضول 

. ] ن االجتماع على رأي مفضول خري من التفرق على رأي فاضل إ! . فلينظر امرئ ما خيتار لنفسه 
 كُمرِحي بذْهتلُواْ وفْشواْ فَتعازنالَ تإذن ال مانع من التنوع وتقليب اآلراء واخلالف حىت يبـدأ  [. و

د فإذا جاءت املواقف العملية فيجب أن نتنازل عن بقية اآلراء وجنتمع على رأي واح، املوقف العملي 
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من حيدّد هذا الرأي دون بقية اآلراء الباقية ؟ : ويبقى السؤال هنا . وخنرج لألمم األخرى صفاً واحداً 
  من حيق له االختيار ؟

. هو مؤمتر البحرين –حسب اطالعي  –ونعود ملسألتنا يف مؤمتر البحرين لنقول إن أكرب جتمع للعلماء 
ونظمته مؤسسات ، املراكز اإلسالمية يف الدمنارك  ووفود من، حضر فيه مجاعة من العلماء األجالء 

فأرى . وهيئات إسالمية معروفة جبهودها اإلسالمية وجهودها يف محلة النصرة خلامت األنبياء واملرسلني 
السيما أننا اآلن يف موقـف  ، من املناسب أن نتنازل عن آرائنا األخرى لرأي هؤالء العلماء األجالء 

واستطراداً فإين أذكّر إخواين بأن مثة منوذجـان داخـل واقعنـا    . والتفرق  عملي ال حيتمل املنازعة
فخـرج  ، فهناك منوذج ركّز على النظام وأمهل الـدليل  . اإلسالمي فيما يتعلق باالختالف والتفرق 

لكنه أمهل النظر للدليل حىت أصبح سلطان النص يتراجع كثرياً أمام سـلطان  ، مبواقف منظمة ومرتبة 
اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون {وصورته الغالية تصل إىل ما وصف اهللا . دينية املراجع ال

 وأمهل التنظيم ، وهناك منوذج آخر ركّز على سلطة الدليل واحترام النص . سورة التوبة) ٣١(} اللّه
وواجبنا . ال يعرف لذي قدرٍ قدره  واخلروج مبواقف مرتبة حىت غدا حال هذا النموذج فوضى عارمة

اختاذ األحبار (( دون أن حيولنا إىل )) صفنا الواحد (( حيال هذا الواقع أن نضع منوذجاً ثالثاً حيفظ لنا 
  )) .والرهبان أرباباً من دون اهللا 

وماذا عن قرار املؤمتر وبيان الشيخني الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ سـلمان العـودة ؟   : رابعاً 
ابتداَء فإين من الناحية العملية أرى موافقة املؤمتر وعدم التفرق والتنازع سواء كان هنـاك  : أقول و

. اقتناع بالطريقة اليت أقرها املؤمتر أم ال؛ فاجتماعنا على رأي مفضول خري من تفرقنا على رأي فاضل
مـع طبيعـة املواقـف    وإن كان مثة تسامح فال تثريب يف املخالفة على أال يكون إنكار ال يتناسب 

  .العملية
ومن أنا حىت يكون يل رأي خاص يف مقابل هؤالء األجالء  –أما رأيي اخلاص . هذا من حيث املبدأ 

فـأرى أن  ! . فرمبا كان الصواب مع أحد األتباع أو أحد الشباب  –ولكن جمرد مشاركة نظرية ! ؟
فأهدافنا يف هذه احلملة . وسيلة وليست هدفاً ذلك أن املقاطعة . رأي املؤمتر كان رأياً موفقا وسديداً 

وتبليغُ الناس رساالت اهللا وهداياته كما . كف السفهاء عن النيل من مقدساتنا  –إن صح التعبري  -
ومن أجل حتقيق هذه األهداف سنجد وسائل كثرية من أمههـا  . نراها حنن ال كما يراها خصومنا 

. ه الوسيلة بذكاء ووعي حىت حنصد منها أكرب مكاسب ممكنةومن املهم أن نتعامل مع هذ. املقاطعة 
باملقاطعة تسـتطيع أن تعاقـب   . باملقاطعة تستطيع أن تلفت انتباه الشعوب إليك لتقول هلم ما تشاء 

إن املقاطعة ليسـت  . باملقاطعة تستطيع أن حتقق مكاسب لإلسالم يف بلدان الغرب . اخلصم املعاند 
ولذلك فال بد هلذه املقاطعة من إدارة . وفن وذكاء ، ناعة ومهارة عاطفة بسيطة فحسب بل هي ص

متاماً كالدراهم جتعلها يف يد تاجر مـاهر  ، تصرف هذه الوسيلة وتقلّبها مبا حيقق لنا مكاسب أكرب 
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وهؤالء العلماء واملؤسسات املنظمة . يقلبها يف أنواع التجارة يف السوق لريدها إليك أضعافاً مضاعفة 
" آرال " إن أمانة املؤمتر حني رفعت املقاطعة عن شركة . ضل اخليارات املمكنة إلدارة املوقف هي أف

قد جعلت الشركات تتنافس حملاولة رفع املقاطعة = جلهودها اليت اعتبرتها كافية الستثنائها من القائمة 
ومعـىن  . بني خصومنا واألمانة ستشترط على كل شركة ما تراه مناسباً لكسب اجلولة بيننا و. عنها

وحتولت هذه التكتالت االقتصادية . هذا أن أمانة املؤمتر فكّت احلصار عن اجلالية املسلمة يف الدمنارك 
ومثل هذا القرار احلكيم الواعي غير قواعد اللعبة داخل ، العمالقة إىل طوق حياصر احلكومة اليمينية 

أصبحوا ضـد  ، من الشعب والشركات الضخمة  فأصبح إخواننا املسلمون مع اجلماهري. الدمنارك 
وذا يظهر أن املؤمتر لـيس ضـد   . بعد أن كان إخواننا أقلية حماصرة. أقلية تصر على اإلساءة لنا 

ويف اجلملة فإين أرى ما حصـل  . بل هو مع املقاطعة ومع استثمار املقاطعة بصورة أكرب ، املقاطعة 
" تلتقـي بـإدارة   ، الصادقة " اجلماهري " عواطف .. ضاياهم تقدماً ظاهراً يف تعاطي املسلمني مع ق

  ! .الواعية" احلكماء 
وعوداً إىل بداية احلديث فإن الدرس املستخلص هو ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكـرره  

حىت إن اإلنسان مع كثرة قراءة النص وتأمله لكأنه يسمع صوته صلى ، على أصحابه مع كل صالة 
  )) .سووا صفوفكم : (( ه وسلم وهو يقول اهللا علي

  يارسول اهللا عذرا
  الشاعر حممد حممود أمحد من مصر: الكاتب

  قالت الدمنارك كفراً.. يارسول اهللا عذراً 
  يف رصيد الكفرُ فجراً.. قد أساؤا حني زادوا 
  واستحلوا القدح جهراً.. حاكها األوباش ليالً 
  خسراًقد جنوا ذالً و.. حاولوا النيل ولكن 
  أن تطال النجم قدراً.. كيف للنملة ترجو 

  ممن استرضع مخراً.. هل يعيب الطهر قذفٌ 
  ولقيطٌ  جاء عهراً.. دولة نصفها شاذٌ  
  الستهاموا فيك دهراً.. آهٍ  لو عرفوك حقاً 

 كيف لو يدرون سطراً.. سرية املختار نور  
  الستزادوا منك غمراً.. لو دروا من أنت يوماً 

  تستحق العمر شكراً.. ك فيوضٌ  قطرةٌ من
  أنت أحرى.. دون حنرك .. يارسول اهللا حنري 

  مل متت والناس تترى.. أنت يف األضالع حيٌ  
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  يف حنايا النفس راً.. حبك الوردي يسري 
  أنت فوق الناس ذكراً.. أنت مل حتتج دفاعي 

  رمحة جاءت وبشرى.. سيد للمرسلينا 
  ن خرياًلو خبت مل جن.. قدوة للعاملينا 

  قومنا للصمت أسرى.. يارسول اهللا عذراً 
  وسواد الناس سكرى.. ندد املغوار منهم 

  ماهلم حينون ظهراً.. أي شيٍء قد دهاهم 
 قد رأيت الصمت وزرا.. مل يعد للصمت معىن  
  ترجتي اآلساد ثأراً.. ملت األسياف غمداً 

  كان جوف األرض خرياً.. إن حيينا وان 
  لرسول اهللا ظُهراً.. ٌ  يؤمل األحرار سب
  نسكب اآلالم شعراً.. ويزيد اجلرح أنا 
  تدحر األوغاد دحراً.. فمىت نقذف ناراً 

  إن بعد العسر يسراً.. يامجوع الكفر مهالً 
====================  

  دفاع شرس عن الرسوم: يوميات االنترنت
  

  رامي رحيم: الكاتب
زوايا شبكة االنترنت الالمتناهية، تستمر معركة أزمة الرسوم بعيدا عن العواصم واملدن اإلسالمية، يف 

لكن الصورة هنا خمتلفة متاما عما رأيناه يف اإلعالم التقليدي، سواء يف العامل . بالتفاعل على نار حامية
  .اإلسالمي أو يف اإلعالم الغريب

) sيـه وسـلم   صـلى اهللا عل  صلى اهللا عليه وسلم  Blogg(فبالنسبة لعدد من كتاب اليوميات 
اليمينيني، فإن سلوك اإلعالم الغريب والسياسيني يف الغرب حول موضوع الرسـوم اتسـم بـاجلنب    

إا معركة مصريية حول حرية التعبري يف ظل : وال لبس بالنسبة هلؤالء حول فحوى األزمة. والتكاذب
  .إسالمي مفتوح ضد القيم الغربية، ويف ظل استسالم غريب مكشوف" جهاد"

  :هامجون بكتابام بشكل أساسي تيارين فكرينيفهم ي
  .األول يف العامل اإلسالمي، يرى أن اإلسالم دين مسامل يتعرض حلرب شرسة من العامل الغريب

والثاين يف الغرب، يرى أن الرسوم تشكل تعديا مسيئا وغري مسؤول، وحيث على احترام املقدسـات  
) بلوغز(بد من اإلشارة إىل أن عدد مواقع اليوميات وهنا ال . ورسم خط واضح بني احلرية واالساءة
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ما يلي هو جمرد تغطية بسيطة لعدد صـغري مـن   . هائل ومن شبه املستحيل القيام مبراجعة شاملة هلا
  .املواقع اليمينية اليت متثل تيارا برز يف الغرب بعد األزمة
  .ال بد أوال من نظرة خاطفة إىل ثقافة كتابة اليوميات

  غز ؟ملاذا البلو
إا تتيح ألي كان : هذه الظاهرة احلديثة نسبيا تثري جدال واسعا يف األوساط اإلعالمية لسبب بسيط

. أن ينشر كل ما يريد بالصورة والنص والصوت، وأن جيعله متوفرا على شبكة االنترنت ملاليني الناس
  .عالم اجلماهريإا ظاهرة إعالمية بامتياز، لكنها حترم اإلعالم التقليدي من احتكاره إل

هكذا إذا متكن كاتب يوميات عراقي، على سبيل املثال، من أن خيطف األضواء العاملية خالل اجتياح 
  .من خالل كتاباته البسيطة من صلب موقع احلدث ٢٠٠٣البالد عام 

وهكذا أيضا يتمكن آالف كتاب اليوميات يف إيران والصني من تناول قضايا سياسـية واجتماعيـة   
يف اإلعالم املسيطر عليه يف بالدهم، ما يؤدي إىل مالحقة مستمرة من السلطات هلم بسبب حمظورة 

  .قوة رسالتهم وانتشارها
حنن إذا أمام وسيلة إعالمية خمتلفة متاما عن أي شيء سبقها، ومن الطبيعي أن تفرز كتابا يتنـاولون  

  .املواضيع الساخنة حبرية أكرب من اإلعالم التقليدي
  قول كتاب اليوميات عن الرسوم وتداعياا؟إذا، ماذا ي

علينا أن نقف إىل جانب الدمنارك وأال نسمح لناشري عقيدة غري "، "حتالف كتاب اليوميات الكفار"
علـى  (أصحاب املواقـع  "، ."حرية التعبري: متساحمة أن حيرمونا من أحد أكثر املبادئ الغربية حيوية

لقد استسـلم  . سنت يتعرضون للتهديد يف حال مل يزيلوهابو-الذين ينشرون رسوم يالندز) االنترنت
تقع مسـوؤلية  "، ."اإلعالم األمريكي التقليدي للتخويف، لذا ال تنتظروا مساعدة منهم يف هذا اال

هذا النص ورد علـى  ." أن نظهر احلقيقة: دفع املوضوع قدما على البلوغز، وعلينا أن نقوم مبا نتقنه
  .وحتت النص وصلة تؤدي إىل الرسوم. األمريكي اليميين" إل جي إف"موقع 

حرية التعبري، وما إذا كانـت  : "...ويتابع الكاتب يف مكان آخر ليشدد أن املوضوع يلخص باآليت
  ."لكل من يهددنا بالعنف" حساسيات الدينية"حريتنا بالتفكري والكتابة والرسم جيب أن ختضع للـ

  :أيضا، نرى رسالة مشاةاألمريكي اليميين " باور الين"على موقع 
ادعمـوا  . حنن أمريكيون وميكننا أن زأ باألنبياء إذا اخترنا ذلك. ال تسمحوا لإلرهابيني بإسكاتنا"

وحتت النص وصلة أخرى، هذه املرة إىل موقع يتيح لزائره أن حيصل على قميص عليه ." حرية التعبري
  .أحد الرسوم

  :، يقول الكاتب"الثأر دراسة يف"وعلى موقع يطلق على نفسه اسم 
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هذا املوقع يهدى إىل أصدقائنا يف الدمنارك، تضامنا معهم ومع كل الغربيني الذين يعون أمهية حرية "
التعبري عن أنفسهم كما يشاءون بغض النظر عن غالظة هؤالء الذين يودون ديد أرواحنا وحرياتنا 

رية يف معظم األحيان، وقـد اختـار   ويلجأ أصحاب هذه املواقع إىل السخ." بعض الرسوم...بسبب
  .على موقعهم" حتالف كتاب اليوميات الكفار"بعضهم إطالق إسم 

  بالصور أيضا
وعلى موقع باور الين . وال يكتفي كتاب اليوميات بالنصوص املكتوبة، بل يلجأون أيضا إىل الصور

تذكروا : "غزى منهاصور لتظاهرة أطفال يف باكستان مناهضة للرسوم، وحتت الصورة كالم يشرح امل
  ."هذا حني يقول أحدهم أن سبب كره املسلمني لنا هو سياسات إدارة بوش

يبدو أن األفضل له : "ويعلق الكاتب. أما الصورة الثانية، فتربز أحد األوالد يف التظاهرة حامال سكينا
ـ  ." أن يذهب إىل املدرسة عوضا عن التهديد بتمزيق الكفار طعنا ر إحـدى  ويف صورة ثالثـة، تظه

  ."بارك اهللا تلر: "املتظاهرات يف باكستان مرتدية برقع وحاملة الفتة كتب عليها
  تيار فكري

ويف حني يبدو واضحا الشعور املعادي لإلسالم بشكل عام لدى هؤالء الكتاب، تبدو أيضا رغبتهم 
مهم الكالمي فبموازاة هلجتهم الساخرة وهجو. بالتشديد على أم أصحاب رسالة مبنية على فكر ما

مـن هنـا،   . العنيف واملهني أحيانا، يربزون حتليال سياسيا اجتماعيا خللفيات األزمة لدعم موقفهم
" التعدديـة الثقافيـة  "يوجهون انتقادام إىل الغرب، وحتديدا إىل ما يعتربونه الفشل الذريع لتجربة 

)multicultu  صلى اهللا عليه وسلمalism (يف أوروبا.  
اب، فإن التعددية الثقافية قائمة نظريا على تشجيع املهاجرين على احلفاظ علـى  فحسب بعض الكت

لكن بالتطبيق، يتحول األمر إىل شبه انفصال من . تقاليدهم، يف مقابل أن يتقبل هؤالء القيم األوروبية
  .جهة املهاجرين وإىل مقاومة فعالة لالندماج

، فيختبئون وراء فكـرة  "قنوا لعبة الليربالية الغربيةأت"كما يرى الكتاب أن األئمة املسلمني يف الغرب 
حرية التعبري حني يالئمهم ذلك، وحيتجون عليها يف أحيان أخرى، بانني ذلك على فكرة احلساسيات 

ويف مثل آخر على تشديدهم على أم أكثر من جمرد جمموعـة معاديـة   . للثقافات املتعددة يف البالد
  :باب اليت تدفعه إىل نشر الرسوم، مبنيا على رؤية ملكافحة الرقابةلإلسالم، يقدم بعضهم شرحا لألس

هذا ليس جمرد تعبري رمزي عن الدعم، إنـه  . من الضروري على كل صحيفة أن تعيد نشر الرسوم"
فالرقابة، وخاصة العنيفة منها اليت يهدد ا األصوليون املسلمون، ال تفعل . إجراء عملي ضد الرقابة

  ."متكنت من عزل الضحية، وجعله يشعر أنه وحده يف دائرة اخلطر فعلها إال يف حال
  :ويتابع الكاتب
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هو الـذي  " اقطعوا رأس من يهني اإلسالم"ليس العريب األصويل يف الشارع الذي حيمل الفتة تقول "
ما خييفه هو شعوره بأن حني يالحقه من يود قطع رأسه سيكون وحده ألن . خييف الفنان أو الكاتب

  ."سيتصرفون جبنب وسيضعون رؤوسهم باألرض اآلخرين
  أربعة تيارات رئيسية

لكن تدقيقا يف أطراف اجلدال . يصعب التنبؤ باملنحى الذي سيأخذه اجلدل الذي خلفته أزمة الرسوم
ميكن التمييز بشكل عام بني أربعة تيارات عامة يف الـرتاع  . املختلفة قد يساعد على توضيح الصورة

  :الفكري القائم
  :اليمني اإلسالمي يرفع الصوت عاليا يف العامل اإلسالمي ويف الغرب يف آن معا، قائال بعض

  اإلسالم يتعرض حلرب من الغرب
وقد روج . احلل هو مقاومة املد الغريب يف العامل اإلسالمي والعمل من أجل إقامة حكم إسالمي عاملي

يل املثال، بينهم أجنم شوداري الـذي  هلذا الفكر عدد من الشخصيات اإلسالمية يف بريطانيا على سب
ظهر أكثر من مرة على برامج يب يب سي قائال إن حكم الشريعة اإلسالمية ميثل نظام حكم متفـوق  

يصعب حتديد مدى انتشار هذا التيار، لكن ميكن القول إنه يف بريطانيا ميكن . على الدميقراطية الغربية
ا ذا املنطق، مع أن بعض االستطالعات تشري إىل حصره بعدد قليل من الشخصيات اليت تتحدث علن

  .ارتفاع نسبة املسلمني املؤيدين لتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف بريطانيا
  تيار إسالمي توفيقي

من جهة أخرى، يسعى تيار من املسلمني إىل التوفيق بني االنتماء لإلسالم واالنتماء إىل اتمعـات  
أن اإلسالم يتعرض لعنصرية من جانب عـدد كـبري مـن    : ويرى هؤالء .الغربية اليت يعيشون فيها

أنه يتعني إجياد طريقة للتوفيق بـني  . أن ذلك ال ميثل كل اتمع الغريب. الغربيني، مبا يف ذلك اإلعالم
  .أنه من اخلطأ اللجوء إىل العنف يف كل احلاالت. حرية التعبري واحترام املقدسات

  تيار غريب توفيقي
يف الغرب الذي عرب عنه معظم السياسيني األوروبيني، باإلضافة إىل اإلدارة األمريكية ومعظـم  التيار 

  :اإلعالم التقليدي، يرى أن
بعض املتطرفني يسعون الستغالل أوضاع سياسية متأججة يف الشـرق  . اإلسالم دين مسامل جبوهره

بني حريـة التعـبري واحتـرام     يتعني إجياد طريقة للتوفيق. األوسط لفرض صيغة عنيفة من اإلسالم
  .املقدسات

أما أقصى اليمني يف الغرب، فهو الذي عرب عنه كتاب اليوميات، والذي بينهم من يرى أن اإلسـالم  
جبوهره ال يتقبل االختالف ومييل إىل استخدام العنف لفرض مقدساته على من ال يـؤمن ـا، وأن   

  .صيغة التعددية الثقافية فشلت فشال ذريعا
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bbca لى اهللا عليه وسلم صabic.com  
==================  

ماءهنرِفُونَ أَبعا يكَم هرِفُونعي  
  
  حممد بن سعد الشويعر. د

إن اإلسالم يعاديهم، فهو ناقص الفهم، إنه ال يعادي إالّ ما عارض شرع : من يقول من أهل الكتاب
 التوراة أو ما يسمونه العهد القـدمي، ومـا   يف -عليه السالم  -على موسى : اهللا الذي أنزله سبحانه

  .بدلوه حبسب ما تصف األلسن، افتراء على اهللا
يف اإلجنيل، لكن اإلنكار على مـا أُدخـل يف    -عليه السالم  -وال يعادي ما أنزله اهللا على عيسى 

بقاعدة عامة،  - صلى اهللا عليه وسلم -اإلجنيل، مما مل يأمر به اهللا سبحانه، ولذلك أمرنا رسول اهللا 
ال نصدقه خمافة أن يكون ممـا عـدل   : مضموا أن ما حدث به أهل الكتاب فال نصدقه وال نكذّبه

وبدل، وال نكذّبه كذلك، ولكن نعرضها على ما شرع اهللا ورسوله لنا، فما وافقه أخذنا به، ومـا  
  .ناقضه تركناه

لّق بتوحيد العقيدة مع اهللا، وأُبقُوا على دينهم، ألنّ شرع اهللا الذي شرع لعباده واحد، خاصة فيما يتع
أن : -صلى اهللا عليه وسلم  -حىت يطمئن من عرف دينه منهم حقيقة مبكانة دين اإلسالم، وقد أخرب 
صـلى اهللا   -آمن به وبنبيه : من عرف احلقيقة منهم، فكان مصدقاً بنبيه وكتابه، مث ملّا عرف اإلسالم

أجر دينه الذي كان مؤمناً به، مث ملا عرف احلق من ديـن اإلسـالم،   : ين، فإن له أجر-عليه وسلم 
، وبرسـالته  -صلى اهللا عليـه وسـلم    -فاضت عيناه من الدمع، لَما عرف من احلق فآمن مبحمد 

  .واتبعها، ألنه جيد وصف ذلك يف كتبهم
ن بِاللّه وما أُنزِلَ إِلَيكُم ومـآ أُنـزِلَ إِلَـيهِم    وإِنَّ من أَهلِ الْكتابِ لَمن يؤم{: يقول سبحانه يف هذا

     إِنَّ اللّـه هِـمبر نـدع مهـرأَج ملَه كلَئيالً أُوا قَلنثَم اللّه اتونَ بِآيرتشالَ ي لّهل نيعاشخ  ـرِيعس
  .سورة آل عمران)١٩٩(}الْحسابِ

 العاشر من حمرم حسب الشهر العريب، يوم عظّمه أهل الكتـاب  ويوم عاشوراء الذي أطلّ قمره، يف
صامه، فكان له مكانة عند أهل الكتاب، وحىت عرب اجلاهلية  -عليه السالم  -فصاموه ألن موسى 

  .عرفوه أيضاً بتعظيمهم احملرم
ن شـهر  ، ملا قدم املدينة رأى اليهود، يصومون اليوم العاشر م-صلى اهللا عليه وسلم  -ورسول اهللا 

هذا يوم جنّى اهللا فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه : حمرم، فسأهلم عن السبب؟ فقالوا
  .شكراً هللا.. ، فنحن نصومه-عليه السالم  -موسى 
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، فصامه وأمر بصيامه، وقال ملا سئل عـن  )حنن أحق مبوسى منكم: (-صلى اهللا عليه وسلم  -فقال 
فضل صوم  -أخرجه مسلم يف الصيام ) اهللا أن يكفِّر السنة اليت قبلهصوم يوم عاشوراء؟ احتسب على 

  . -رضي اهللا عنه  -احملرم عن أيب هريرة 
وقد أمجع العلماء، على سنية صيام عاشوراء، لكنه ليس بواجب، فهو سنة مؤكّدة، قال عبد الرمحن 

اجلاهلية، وهو العاشر مـن  اسم إسالمي مل يعرف يف : عاشوراء: ابن قاسم يف حاشية الروض املربع
حمرم وأمجعوا على سنية صيام عاشوراء، وأنه ليس بواجب، وعن أمحد وجب مث نسخ، اختاره املوفّق 

والشيخ وغريهم، وفاقاً أليب حنيفة، وبقي استحبابه إمجاعاً، واألخبار فيـه   -يعين نفسه  -والشارح 
  ٤٥٠:٣(مستفيضة، أو متواترة 

يوماً يطلب فضله على  -صلى اهللا عليه وسلم  -ما صام رسول : فقالوسئل ابن عباس عن صيامه؟ 
، -صلى اهللا عليه وسلم  -األيام، االّ هذا اليوم، وال شهراً االّ هذا الشهر يعين رمضان، مع ان رسول 

  .حث على صيام شهر احملرم لفضله
بقيت، أو لئن عشت لئن : (قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا : وروى مسلم عن ابن عباس

صـلى اهللا   -يكره إفراد العاشر لقوله : ولذا قال العلماء). إىل قابل، ألصومن التاسع يعين مع العاشر
صوموا يومـاً قبلـه،   : (ويف رواية)... صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده خالفوا اليهود: (-عليه وسلم 
حسن صيام ثالثة أيام متتابعة، ولـذا مـن   ويقول ذا من يشك يف الشهر، أو من يست) ويوماً بعده

  .رمحه اهللا. ترجيحات شيخنا عبد العزيز بن بكر، واستحسانه صيام هذه الثّالثة
حيث انتصر احلق بنجاة موسـى وقومـه،   : ومن هذا التفضيل بالصيام، أنه تعبري عن شكر نعمة اهللا

فَنبذْناهم في الْيم فَانظُر كَيف كَانَ عاقبـةُ  فَأَخذْناه وجنوده {: واندحر الباطل، بغرق فرعون وقومه
نيمك به املسلمون)٤٠(}الظَّالعوا فضل هذا اليوم، ومتسسورة القصص، ولكن أهل الكتاب ضي.  

ويوم اجلمعة كان يوماً يعظمه أهل الكتاب أيضاً، كما يف كتبهم، ولكنهم ضيعوا هذا الفضل فقـد  
: أنـه قـال   -رضي اهللا عنـه   -الترمذي وأيب داود والنسائي، عن أيب هريرة  روي يف املوطأ وعند

صـلى اهللا   -خرجت إىل الطّور، فلقيت كعب األحبار، فحدثته عن التوارة، وحدثنه عن رسول اهللا 
فيه خلق آدم، وفيه أهبط وفيـه  . يوم اجلمعة) خري يوم طلعت عليه الشمس: (، أنه قال-عليه وسلم 
وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إالّ وهي مصيخة يوم اجلمعة، من حني تصبح  تيب عليه،

حىت تطلع الشمس، شفقاً من الساعة، إالّ اجلن واإلنس، وفيه ساعة ال يوافقها عبد مسـلم وهـو   
  .بل يف كل مجعة: ذلك يف كل سنة يوم؟ فقلت: قال كعب.. يصلي، يسأل هللا شيئاً إالّ أعطاه اهللا

فلقيت بصرة : ، قال أبو هريرة-صلى اهللا عليه وسلم  -صدق رسول اهللا : قرأ كعب التوراة، فقالف
بن أيب بصرة الغفاري، فحدثته، مث لقيت عبد اهللا بن سالم، فحدثته مبجلسي مع كعب األحبار، وما 

بـن  ذلك يف كل سنة يوم، فقال عبـد اهللا  : حدثت كعباً به عن يوم اجلمعة، فقلت له، قال كعب
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: هي يف كل مجعة، فقال عبد اهللا بن سالم: مث قرأ كعب التوراة، فقال: فقلت. كذب كعب: سالم
  .وكعب وعبد اهللا، من أحبار اليهود الذين عرفوا اليهود فأسلموا.. إىل آخر احلديث.. صدق كعب

اتباعهم دعوة وواقعة ثالثة، تتقارب يف املغزى مع غريها، مما تقوم به احلجة على أهل الكتاب، بعدم 
عليـه   -، ملا جاء يف صحيح التوراة، وماجا يف البشارة به يف اإلجنيل -صلى اهللا عليه وسلم  -حممد 

إنكـم  : أن اليهود قالت لـه  -رضي اهللا عنه  -، ما روي عن عمر بن اخلطاب -الصالة والسالم 
: وأي آية؟ قالوا: قال. يداًتقرأون آية يف كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت، الختذنا ذلك اليوم ع

واهللا إين ألعلم اليوم : قال عمر. سورة املائدة)٣(}الْيوم أكملت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي{
  .الذي نزلت فيه والساعة نزلت يوم اجلمعة عشية عرفة

ولذا جاء يف حديث عاشوراء .. وهذا يدل على أم يعرفون النيب حممداً، ودينه كما يعرفون أبناءهم
ومنه كـره العلمـاء   ) صوموا يوماً قبله أو يوما بعده خالفوا اليهود: (-صلى اهللا عليه وسلم  -عنه 

  .صومه منفرداً
  خرب غرق فرعون

ملّا رجع فرعون جبنوده، وقد أجرى هلم النيل بزعمهم، دخل عليه : جاء عند النويري يف اية األرب
عبيد من عبيد امللك، جئت مسـتعدياً  : من أنت؟ قال: حسن اهليئة، فقال له جربيل يف صورة آدمي

على عبد من عبيدي، مكّنته من نعميت، وأحسنت إليه كثرياً، فاستكرب وبغـي وجحـد يف حقـي،    
  .وتسمى بامسي، وادعى يف مجيع ما أنعمت عليه به، أنه له وأنه ال منعم عليه به

يغرق يف هذا البحر، فقـال  : فما جزاؤه عندك؟ قال: قال جربيلبئس ذلك من العبيد، : قال فرعون
فكتب له فرعون خطاً، وأخذه جربيل، وجـاء بـه إىل   . جربيل أسألك ان تكتب يل خطك بذلك

موسى، وأمره عن اهللا سبحانه، أن يرحتل بقومه عن مصر، فنادى موسى يف بين إسرائيل، وأمـرهم  
ال يعد فيهم ابن مخسني سنة، وال : وأهل التوراة يقولون. لفبالرحيل، فارحتلوا وهم يومئذ ستمائة أ

  .ابن عشرين سنة، ويقولون هو نص التوراة
فَأَرسـلَ فرعـونُ فـي الْمـدائنِ     {فلما مسع فرعون بارحتاهلم، أمر باجتماع جنوده قـال تعـاىل   

رِيناشهامان كان على مقدمـة  إن : قيل. سورة الشعراء، فاجتمعوا وهم ال حيصون كثرة)٥٣(}ح
  .فرعون بألف ألف وستمائة ألف

يا موسى قد حلقَنا فرعونُ جبنـوده،  : فساروا حىت قربوا من موسى ومن معه، فقالوا: قال الكسائي
سورة الشعراء، فأوحى )٦٢(} قَالَ كَلَّا إِنَّ معي ربي سيهدينِ{: والبحر أمامنا والسيف وراءنا، قال

سورة الشعراء، )٦٣(}فَانفَلَق فَكَانَ كُلُّ فرقٍ كَالطَّود الْعظيمِ{صاك البحر، فضربه اهللا أن اضرب بع
  .وصار فيه اثنا عشر طريقاً، لألسباط االثين عشر، فجعلوا يسريون وموسى أمامهم، وهارون وراءهم
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لك الطرق فيه، وجعل اهللا بينهم فتحاً، لريى بعضهم بعضا، وجاء فرعون ومن معه إىل البحر، ورأى ت
هذه تفرقت من هيبيت، وقصد االقتحام فلم يطاوعه فرسه ونفر من العبور، فأتاه جربيل : فقال هلامان

ما مينعك من العبور؟ وتقدم إىل جنبه فأشم فرس : على رمكة يف صورة آدمي، فدنا من فرعون، وقال
م وميكائيل يسوق الناس، حىت فرعون، رائحة الرمكة، فتبعها ودخل فرعون وجنوده، وجربيل أمامه

  .مل يبق من جنود فرعون أحد على الساحل
فجاءه جربيل خبطّه، فلما رآه فرعون عرف انه هالك، وانضمت الطّرق، وأغْرق الناس وفرعون ينظر 

: ه جربيلسورة يونس، فقال ل)٩٠(}آمنت أَنه ال إِله إِالَّ الَّذي آمنت بِه بنو إسرائيل{: إليهم، فقال
}ينفِْسدالْم نم كُنتلُ وقَب تيصع قَدسورة يونس، مث غرق فرعون ومجيع من معه، )٩١(}آآلنَ و

  ).٢٠٩ - ٢٠٨:١٣(وبنو إسرائيل ينظرون 
==================  

  أزمة الرسوم املسيئة للرسول الكرمي
  

  ج الشريعة واحلياةبرنام –لقاء مع فضيلة الشيخ سلمان العودة على قناة اجلزيرة 
  عبد الصمد ناصر: مقدم احللقة
  املشرف العام على مؤسسة اإلسالم اليوم/ سلمان العودة: ضيف احللقة
  ١٩/٢/٢٠٠٦: تاريخ احللقة

السالم عليكم ورمحة اهللا وأهال بكم يف برنامج الشريعة واحلياة، يقول اهللا سبحانه : عبد الصمد ناصر
قُلْ يا أَهلَ الكتابِ تعالَوا إلَى كَلمة سـواٍء بيننـا   {الرابعة والستني  وتعاىل يف سورة آل عمران اآلية

ه فَإن تولَّوا فَقُولُوا وبينكُم أَالَّ نعبد إالَّ اللَّه وال نشرِك بِه شيئاً وال يتخذَ بعضنا بعضاً أَرباباً من دون اللَّ
نشـرت صـحيفة    ٢٠٠٥أيلول / صدق اهللا العظيم، يف الثالثني من سبتمرب} نا مسلمونَاشهدوا بِأَ

)jyllands post  صلى اهللا عليه وسلمn (   يف الدامنارك اثين عشر رمسا كاريكاتوريـا بـذيء
يسيء للنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ومشلت تعليقا لرئيس التحرير عبر فيه عن دهشته واسـتنكاره  

القداسة اليت حييط ا املسلمون نبيهم صلى اهللا عليه وسلم غري أن هذا التاريخ ليس يتيمـاً وال   إزاء
معزوال فالرسوم السلبية لشخصية النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ليست جديدة فهناك رسوم قدميـة  

هـد احلـروب   رمبا يعود بعضها إىل القرن الثامن عشر امليالدي ورمبا ميكن عزو بدايات ذلك إىل ع
الصليبية وما رسخته من صور منطية عن هؤالء اآلخرين األعداء وقد تكرر عرب الشهور املاضية حتديداً 
اهلجوم على شخصية الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى اإلسالم بذريعة أنه دين كراهية ودين 

دة وأوروبا ومن هنا ذهب قتل من قبل صحفيني وإعالميني وساسة وزعماء دينيني يف الواليات املتح
أحد علماء األنثروبولوجيا إىل أن اإلسالم حتت احلصار وهو حصار تفرضه رؤى سياسية واستراتيجية 
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وإعالمية وأيديولوجيا عامة معادية لإلسالم ومقابل ما ذكرناه مثة كتابات تناقش وتنتقـد مسـاواة   
سالم باإلرهاب لكن هذا اجلدل يكاد اإلسالم باإلرهاب مما يعين أن هناك جدل قوي حول عالقة اإل

يكون حمصورا يف األوساط الفكرية أما األوساط الشعبية واإلعالمية بل والسياسية فتسودها صـور  
منطية سلبية عن اإلسالم واملسلمني وعالقتهما بالعنف، فما هي الدوافع الكامنة وراء الرسوم املسيئة 

ذلك؟ وكيف نقوم ما حصل من ردود أفعال؟ وما واهلجوم على اإلسالم؟ وكيف ميكن التعامل مع 
تأثري ذلك على عالقة املسلمني بأوروبا؟ وما هي العالقة بني حرية التعبري واملقدسات الدينية؟ وكيف 
نتجاوز أزمة الرسوم؟ إذاً أزمة الرسوم وكيف نتجاوزها موضوع حلقة اليوم من برنـامج الشـريعة   

 Islam(سلمان العودة املشرف على مؤسسة اإلسالم اليـوم   واحلياة مع الداعية اإلسالمي الشيخ
today (فضيلة الشيخ مرحبا بك.  

  .مرحبا أهال وسهال: املشرف العام على مؤسسة اإلسالم اليوم -سلمان العودة
  :أسباب وتفسريات األزمة

 يا هال وسهال يعين فضيلة الشيخ كل يوم نرى أن هذا الغضب اإلسالمي علـى : عبد الصمد ناصر
هذه الرسوم البذيئة املسيئة للرسول صلى اهللا عليه وسلم مازال مستمرا واملالحظ أن رغم كل هـذه  
املوجات الغاضبة الساخطة واالحتجاجات املتكررة يف العاملني العريب واإلسالمي حتديداً إال أن العديد 

ملاذا كل هذا الغضـب  من الغربيني من خمتلف التوجهات يبدون استغراباً وال يبدو أحد منهم متفهم 
  والسخط يف العامل اإلسالمي كيف ميكن أن نفهم هذا؟

نعم بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا الذي خاطبه : سلمان العودة
وقد قرأت } و اَألبترإنَّ شانِئَك ه} {فَصلِّ لربك وانحر} {إنا أَعطَيناك الكَوثَر{ربه عز وجل بقوله 

إنا {هذه السورة مساء هذا اليوم واستحضرت هذا املعىن وهذا املوضوع فأدركت أوال قوله سبحانه 
ثَرالكَو اكنطَيوهذه بشارة من اهللا سبحانه وتعاىل للنيب صلى اهللا عليه وسلم بل ولألمة كلها أن } أَع

نة بل كل ألوان اخلري له ولدينه وألمته فهي موجودة باقيـة  اخلري الكثري املبارك وليس فقط ر يف اجل
ومهما كان احلصار والضغط واملواجهات فقد أثبت هذا الدين وهذا النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذه 

فَصلِّ {القيم اليت حيملها جدارا باحلياة وخلودها وأا تستعلي على كل التحديات مث قوله سبحانه 
رحوان كبروهذا فيه نوع من ضبط العالقة مع اهللا بالصالة والعالقة مع اخللق من خـالل قولـه   } ل

}رحوان { ندويقني يعرف املسلم هنا أن النحر ليس حنر البشر كما يريد األعداء هو حنر الب} َندالْبو
رِ اللَّهائعن شا لَكُم ماهلْنعحسان إىل الناس إذاً اإلحسان يف هو الصدقة هو البذل هو العطاء هو اإل} ج

إنَّ شـانِئَك  {عبادة اهللا واإلحسان إىل عباد اهللا هذا هو منهجه صلى اهللا عليه وسلم، مث قال سبحانه 
رتاَألب ووهذا فيه إشارة إن الذين يستهزؤون به صلى اهللا عليه وسلم ويسخرون به هـم الـذين   } ه

وهكذا جند أنه ملا نزلت هذه السورة كان أتباع النيب صلى اهللا كتب عليهم الزوال وكتب البقاء لدينه 
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عليه وسلم قليال يف مكة مستضعفون يف األرض مستضعفني يف األرض وكانوا خيافون على أنفسهم 
ذَرنِي {واهللا تعاىل وعدهم بالكوثر واخللود وهكذا حدث والذين حاربوه كانوا أهل مال وجاه وولد 

وانظر أن } ومهدت لَه تمهِيداً} {وبنِني شهوداً} {وجعلْت لَه ماالً ممدوداً} {ومن خلَقْت وحيداً
الكثريين ال يعرفون حىت أمسائهم فالكل يتحدثون عن أيب جهل لكن لو سألتهم ما اسم أيب جهل مل 

 مثل هذه املواقف يعرفوه وكذلك أبو هلب فهذا مصداق ما أخرب اهللا تعاىل به ولعله من املستحسن يف
اليت يشعر فيها املسلمون باملضض والغضب أن يكون هناك نوع من إعادة قراءة مثل هـذه املعـاين   
وترطيب القلوب والنفوس ا ألن كثري من املسلمون جرحوا من املسلمني جرحوا يف أعز ما ميلكون 

الذي تفضلت به يف قضـية   وهو حمبتهم للرسول صلى اهللا عليه وعلى أهله وسلم، نعود إىل السؤال
املوقف الغريب قد أستطيع أن أقول إن الغرب يواجه نوع من العزلة احلضارية يعين هو يعيش حضارة 
ولكنه يعيش عزلة عن بقية العامل وهذا أمر مشكل جدا فرمبا أن الغرب يظن نفسه هو العامل ويعترف 

ا وحضاريا يعترف م نظريا لكن أعتقـد أن  نظريا بالتأكيد باآلخرين الذين خيتلفون معه ثقافيا وديني
الغرب يف هذه املرحلة حباجة إىل يعين تأكيد هذا االعتراف بشكل عملي الغرب يعترف نظريا بوجود 
اآلخر املختلف معه لكن ال أظن أنه يعترف عمليا بثقافة اآلخر املختلف أو حبضارته أو بدينه بدليل أن 

  ..الغرب يعترب نفسه العالَم
  ..مركز الكون]: مقاطعاً[صمد ناصر عبد ال

  ..مركز الكون بالضبط يعين مثلما]: متابعاً[سلمان العودة 
  ..املركزية الغربية ما يسمى املركزية الغربية: عبد الصمد ناصر

املركزية يعين اآلن الغرب يقول العامل الفنان العاملي أو املبدع العاملي املنتج العاملي بل : سلمان العودة
احلرب العاملية فكل ما ينتمي إىل الغرب فهو يأخذ صفة العاملية والكونية وحىت القـيم  .. حلربحىت ا

واملعايري اليت يتم الوزن ا هي يبدو تنطلق من طبيعة معينة شعور الغرب بالتفوق وشعوره بـالقوة يف  
لواقع إلينا حنـن  هذه املرحلة ولذلك رمبا يكون من املناسب أن أشري إىل أن أصل املشكلة يرجع يف ا

ختلّف العامل اإلسالمي ختلفا تقنيا حضاريا سياسيا مسؤول إىل حد كبري عن هذا األمر وتلك الرسوم 
قبل قليل األخ كان يسألنا يقول هل رأيتم الرسوم ما هو مضموا فالرسوم منها ما يصف النيب صلى 

م باإلرهاب كما أنـت أشـرت يف   اهللا عليه وسلم بالتخلف منها ما يصف النيب صلى اهللا عليه وسل
مقدمة حديثك منها ما يصف النيب صلى اهللا عليه وسلم بالشهوانية منها ما يصف النيب صلى اهللا عليه 
وسلم بألوان من املعاين اليت حياولون أن يلصقوها باملسلم القدرية واالستسالم إىل غري ذلك من املعاين 

هو مسؤول جزئيا من هذه الناحية ومسؤول من ناحيـة   إذاً الوضع الذي يعيشه املسلمون يف ختلفهم
أخرى أيضا وهي أننا جند أن اليهود مثالً أفلحوا يف اسـتخراج قـوانني عامليـة جتـرم التعـرض      

  ..للهولوكوست أو تصويره أو إنكار هذه القضية التارخيية
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  ..حىت العدد حىت التقليل من العدد: عبد الصمد ناصر
يل من العدد وقد حوكم مفكرون مثل ما حصل لغارودي وغريه حتت طائلة أو التقل: سلمان العودة

هذه القضية بل يوجد يف أمريكا اآلن ليس فقط قانون وإمنا جهات تتابع كل ظاهرة ميكن أن توصف 
  ..ذا وتالحقها عرب العامل كله الذي ال يساعد نفسه ال ميكن أن يساعده اآلخرون ولذلك

ال هذا يدخل يف إطار أو يف حمور كيف خنرج من هذه األزمة وكيف على كل ح: عبد الصمد ناصر
نديرها تفسري األهداف يعين املسلمون صدموا بأن تنشر مثل هذه الرسوم ومل يفهموا املغزى واملعىن 
هلا أو جيدوا هلا تفسريا لذلك اختلف التفسريات من هذا وذاك وبني جهة وأخرى حىت بـني بعـض   

من يقول بأن اإلسالم هو املستهدف كدين وقيم ومفاهيم وهناك من يقـول  املسلمني أنفسهم هناك 
بأن هناك محلة منظمة تستهدف جس النبض نبض الشارع اإلسالمي وقياس مدى وجود اإلسالم يف 
حياة املسلمني هناك من يؤمن بنظرية املؤامرة بأن اللويب الصهيوين حياول إحداث شرخ بني العـاملني  

عفوا واملسيحي إىل غري ذلك من التفسريات لكن إحدى املعلقات وهي متثل طبعا  العريب واإلسالمي
تيارا فكريا معينا يف الغرب يف أوروبا حتديدا كتبت يف صحيفة إنديبندنت الربيطانية رأت أن اهلـدف  
احلقيقي للذين نشروا تلك الرسوم وبني قوسني وصفتهم بالفرسان التحرريني بأن هدفهم هو الربهنة 

أن املسلمني ال ميكن أن ميثلوا جزء من أوروبا ألم حسب قوهلا كما وصفتهم أيضا رجعيـون   على
حلد جيعلهم يستهجنون رسم نبيهم وهو حيمل قنبلة يف عمامته، السؤال هنا كيف ميكن تفسري هـذه  

غـرب  األزمة يف سياق عالقة أوروبا باملسلمني أو لنقل يف سياق الوجود اإلسالمي يف أوروبا ويف ال
  عموما؟

بغض النظر عن يعين تداعيات أو أسباب هذه الرسوم قد تكون هذه الرسوم شـرارة  : سلمان العودة
معينة ويف كثري من األحيان ليس املشكلة فقط بداية الفعل لكن تطورات الفعل مبعـىن أنـه هنـاك    

  ..أطراف
  ..جيب أن نعرف األسباب قبل أن نعاجل األمر: عبد الصمد ناصر

هناك أطراف قد ال تصنع الفعل ولكنها تستغله أو تستخدمه بالتأكيد يوجد يف كـل  : سلمان العودة
دولة يف العامل يوجد متطرفون يوجد ميينيون يوجد عنصريون وحنن نعرف أن هناك مناذج من الـذين  

عينات معينـة   جتاوبوا مع هذه الرسوم سواء يف إيطاليا أو يف فرنسا أو يف أملانيا أو يف أي مكان هناك
عندهم أصال نزاعات عنصرية بل هناك أحزاب ميينية حتارب من تسميهم باملهـاجرين وتسـعى إىل   
حرمام من احلقوق العادية وبالنسبة للمسلمني يف أوروبا املسلمون يعيشون يعين يف كل بلد أورويب 

  ..وأحيانا يشكلون قوة يعين ال بأس ا
  ..يف أوروباقوة ناشئة اآلن : عبد الصمد ناصر
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واملالحظ أم أن هناك يعين كثرة التوالد بني املسلمني خالف لألجناس األخرى وهذا : سلمان العودة
قد يقلق أطراف معينة تشعر بأنه جيب عزل املسلمني عن احلياة األوروبية ليس هذا فقط بل أقول حىت 

اإلسالمي ميكـن مـن حقنـا أن    العامل اإلسالمي هناك يعين حماوالت كثرية لتجاهل خيارات العامل 
نتساءل أن أوروبا اآلن مثال تتحدث عن سياسيا وأمريكا عن الدميقراطية لكن قبل أسبوع قرأت مقال 
ألحد كبار املسؤولني يف أملانيا يقول إنه يبدو أن الدميقراطية ال تصلح للعامل اإلسالمي ملـاذا؟ ألـا   

  ..ا إذاً هناك معايري سوف تأيت بقوى ال تناسبنا وال نستطيع أن نتقبل
  ..املقصود قوى إسالمية: عبد الصمد ناصر

  ..قوى إسالمية: سلمان العودة
ولكن مقابل هذا التيار هناك تيارا سياسيا آخر يف الغرب حياول التقرب من هذه : عبد الصمد ناصر

  القوى وفتح قنوات حوار معها اآلن؟
} لَيسوا سواًء من أَهلِ الكتابِ أُمـةٌ قَائمـةٌ  {ه نعم بدون شك كما قال ربنا سبحان: سلمان العودة

األمم كلها ليست سواء ألوان الطيف املختلفة تكون موجودة وهلذا رمبا يكون من األشياء املهمة يف 
مثل هذه األزمة أن على املسلمني الذين يرصدون القضية أال يعمموا األحكام هكذا متاما ألن معـىن  

أننا سوف نتوقف عن توجيه احلوار واخلطاب والدعوة وهذا مطلب شرعي فيوجـد   تعميم األحكام
يف أوروبا ويوجد يف أمريكا ويوجد يف أحناء العامل بل يف هذه األزمة بالذات مسعنا أصوات وقفت إىل 
جانب املسلمني ومسعنا بل فيه مواقف رفضت هذه املمارسات رفضت إعادة الرسـوم اسـتهجنتها   

ة وهذا دليل على أن املسلمني ملا حتركوا وهبوا وجدت أصوات هناك تنصرهم لكن ملـا  اعتربا إساء
يكون املسلمون ساكتني حىت الذين يستنكرون هذه الرسوم ال ميكن أن يكونوا أحرص منكم علـى  

  ..دينكم وأغري منكم على نبيكم عليه الصالة والسالم
ه األصوات املعتدلة كما تسمى رمبا حيركهـا  ولكن قد يرد قائل بأن الذين أو هذ: عبد الصمد ناصر

  عامال اقتصاديا عامل مصاحل؟
وليكن هو أوال يعين حنن بيننا وبينهم وسائل كثرية جدا للتحاور وإيصال الرسالة لكن : سلمان العودة

حىت قضية املصاحل يعين ملا ضغطنا من خالل املقاطعة على املنتجات الدامنركية يف مجيع بالد العـامل  
سالمي حىت وصلت مبيعاا إىل الصفر وأغلقت مصانع يف السعودية ويف أكثر من بلد إسـالمي  اإل

تضررت هنا أصبح للقضية معىن، أود أن أؤكد أنه لو اقتصرت القضية فقط على جمرد املظاهرات أو 
االحتجاجات الغاضبة رمبا مل تصل إليهم ألنه يف كثري من األحيان نواجه مشكلة أننا قـد خناطـب   
أنفسنا لكن ال خناطب العدو ال تصله الرسالة فاملقاطعة هي األسلوب والسالح الذي يفهمونه والذي 

  .مبوجبه وصلت الرسالة وبدؤوا يدرسون املوضوع من جديد
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رمبا استغرب الكثريون يعين من املسلمني بشكل عام أن الكثري من الدول األوروبية : عبد الصمد ناصر
وجعل البعض يفسر هذا اإلحلاح الغريب على أنه صلف وعنـاد لفـرض    كررت هذه الفعلة الشنيئة

الثقافة الغربية القيم الغربية القائمة على حتطيم املقدس الديين كما يشيع له الكثري من املؤمنني مبشروع 
  احلداثة الغربية، ما دقة هذا التفسري فضيلة الشيخ؟

لذين قاموا ذا العمل يف أوروبا جهات بـدون  قد يكون هذا التفسري دقيق بالنسبة ل: سلمان العودة
  ..شك متعصبة أصولية كما يسموا املسيحية األصولية عندها غلو ويف أمريكا وهذه نطقت بذاا

  ..حىت غري املتدينني منهم ساندوهم: عبد الصمد ناصر
تعزيـز   هذا صحيح يعين فيه فئات عديدة يف كل بلد أورويب هي انطلقت من منطلق: سلمان العودة

هذا املوقف الدامناركي واامها للمسلمني بأم ال يفهمون حرية التعبري وحماولة فرض املفهوم اخلاص 
والضيق بل ليس فقط أنه مفهوم خاص وضيق وإمنا هو مفهوم مبعيارين ألن حرية التعبري اليت ينادون 

يستطيعون أن ينشروا مثال أي ا ويقولون أن املسلمني مل يفهموها هذه احلرية ليست مطردة فهم ال 
  ..صور سلبية عن اهلولوكوست وال يستطيعون أن ينكروها بل وال يستطيعون أن يتحدثوا

  ..حىت خصوصيات بعض األفراد مثال: عبد الصمد ناصر
نعم بعض األفراد الرمزيني أو حىت أنا وجدت إنه االحتاد األورويب انتقـد إحـراق   : سلمان العودة

ن بلد العامل ما هو إمنا هو عبارة عن خرقة وقيمته معنوية أو رمزية اجلريدة نفسها األعالم يف أكثر م
  ..اليت نشرت هذه الرسوم ذكرت صحيفة الغارديان الفرنسية

  ..الربيطانية: عبد الصمد ناصر
فأين كانت حرية التعبري عـام   ٢٠٠٣أا رفضت نشر رسوم عن قيامة املسيح عام : سلمان العودة

وعلل رئيس التحرير عدم النشر حىت ال يسيء إىل بعض القراء طيـب أيـن عـدم     ؟ وقالت٢٠٠٣
اإلساءة إىل القراء؟ هنا سؤال أو نقطة مهمة لو أن هذه اجلريدة أو أي جريدة أخرى نشرت صـور  

  ..لشخص معني حي بلحمه ودمه ذه الطريقة املشينة املزدوجة
  ..ستدعوهم أمام احملاكمة: عبد الصمد ناصر

  أليس من حقه أن يتابعهم أمام احملاكم؟: العودةسلمان 
  ..طبعا: عبد الصمد ناصر

طيب أال ميكن أن يصل إليهم فهم أو وعي من خالل هذا الصوت الذي وصل إليهم : سلمان العودة
حتديدا أن املسلمني رمبا يتساهل أو يقبل الواحد منهم أو يعفو أن يتم تناوله شخصيا ذه الطريقـة  

لى اهللا علي وسلم أحب إليهم من أوالدهم وآبائهم وأمهام ومن الناس أمجعني وهذا لكن الرسول ص
قُلْ إن كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنـوبكُم واللَّـه غَفُـور    {جزء من الدين 

يمحينية حمبة فطرية حنن نطلب رضا ربنـا سـبحانه   فمحبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم حمبة د} ر
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والفوز باجلنة من خالل حمبة هذا النيب الكرمي ونستشعر تضحيته صلى اهللا عليه وسـلم وصـربه يف   
وف لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمنِني رُء{إيصال الرسالة 

يمحيعين هذا التناول أشد على أي مسلم مما لو كان التناول له شخصيا} ر..  
طيب حىت نغوص أكثر ونبحر أكثر يف التفسري هل ترى أو تتفق مع من يقول بأن : عبد الصمد ناصر

هذه األزمة ليست فقط أزمة صراع أورويب إسالمي إمنا هي صراع بني رؤيتني إحـدامها علمانيـة   
  ألخرى متدينة تريد احلفاظ على املقدس؟وضعية وا

  ..يعين أوال أريد أن أؤكد: سلمان العودة
  هل يوجد صراع بني العلمانية والتدين؟: عبد الصمد ناصر

نعم الصراع بني أوروبا والشرق أو بني العلمانية اليت ال تؤمن مبقدس أصالً يعين نرجع : سلمان العودة
هو يقوم على صورة صحيحة يعين هذه عبارة عن جهالة ولذلك  إىل أن أصل املبدأ مبدأ هذه الرسوم

تفسريها من الصعب أن يتم ذه الطريقة فال ميكن أن نقول إن هذا صراع بني أوروبا وبني العـامل  
اإلسالمي ألن هذا صراع بني السفهاء الذين ال يقدرون املصاحل من جهة وبالتايل هنا يتوجب وهذا 

وجب على أوروبا وعلى العقالء يف العامل كله أن يكون هناك موقف صـارم  الذي ينبغي أن يؤكَّد يت
وصريح يف قضايا املستقبل حنن جند أن هذه الرسوم أحدثت آثار بشرية وإنسانية ليست باهلينة فمـن  
هنا ما الذي يؤمن أن يتم التكرار؟ لذلك كثري من املسلمني يتكلمون عن قضية االعتـذار املطالبـة   

طالبة باالعتذار هنا هي قيمة رمزية من أجل ضمان أال يتكرر الفعل يعين مبعىن إنه هـذا  باالعتذار، امل
الفعل خطأ وإذا كان خطأ معناه إنه لن يتكرر ومن يكرره سوف يكون حتت طائلة العقاب واملؤاخذة 

  ..أما إذا ظلت القضايا
  االعتذار كاف تعتقد؟: عبد الصمد ناصر

ما قلت االعتذار هو عبارة عن شيء رمزي هنـاك جمموعـة قضـايا    ال أنا أعتقد ك: سلمان العودة
  ..جمموعة إجراءات
  إذاً أن هناك خطوات جيب أن تتبع االعتذار؟: عبد الصمد ناصر

  ..نعم ميكن أن يتم الوصول إليها: سلمان العودة
يف  ما قولك يف من يرى بأن االعتذار كاف ورمبا آخر األصوات اليت رأت ذلـك : عبد الصمد ناصر

  اململكة العربية السعودية الشيخ أعتقد األبيكان عضو جملس الشورى قال بأن االعتذار كاف؟
  ..هو أوال ينبغي أن يعرف إنه مل يصدر اعتذار هناك: سلمان العودة

  ..صدر عن الصحيفة: عبد الصمد ناصر
ر الصحيفة حىت عن الصحيفة على حد علمي أن هناك أسف نوع من األسف االعتذا: سلمان العودة

ال زالت تتمنع عن كتابة االعتذار، االعتذار معناه أن الصحيفة أخطأت الصحيفة ال زالت تصر على 
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أن هذا من حرية التعبري أنا أسأل حرية التعبري هي إحدى القيم االجتماعية وهـذه احلريـة حريـة    
ن قضـايا  مشروطة كأي قيمة أخرى اآلن يف الغرب أخي لو أن أحد الصحف تكلمت عن قضية م

املقاومة الوطنية يف العامل اإلسالمي العتبِر هذا نوع من متجيد اإلرهاب وأوخذت الصحيفة أو القناة 
حتت طائلة العقاب يف ظل قانون يسمى مالحقة متجيد اإلرهاب وهذا أمر موجود ومعروف فهـذه  

بوطة أقول هذه الصحيفة احلرية املطلقة ليست موجودة إال يف اخليال أما يف الواقع فكل احلريات مض
مل تعتذر ال زالت تعترب أن ما فعلته هو جزء من حرياا وأن املسلمني عليهم أن يعدلوا مفاهيمهم إمنا 
الصحيفة أبدت األسف وحىت املسؤولني هناك بل هناك نقطة مهمة جدا وأنا أود أن ينتبه هلـا كـل   

د انشقاق داخل اجلالية اإلسالمية هناك أكثر من املعنيني يف القضية أن يف الدامنارك هناك حماولة إلجيا
مائتني ألف أو مائة ومثانني ألف مسلم يف الدامنارك هناك نوع من استبعاد أئمة املسـاجد ومجهـور   
املسلمني واعتبار أم مسؤولون عن هذا احلدث وإجياد نوع من العالقة اخلاصة مع جمموعات أخرى 

ها لكنين أقول جيب أن يكون هناك وعي عنـد العقـالء يف   قد يكون هلا رؤيتها حنن ال نتحدث عن
الغرب مبعاجلة القضية من خالل خماطبة املسلمني مجيعا وليس اللعب على تناقضات معينة قد توجـد  

  .بني فئة وأخرى هذا معىن مهم جدا
ه نعم يعين إحنا خصصنا هذا اجلزء األول لتوضيح التفسريات اليت تبدو وراء هـذ : عبد الصمد ناصر

الرسوم على كل حال سنخصص احملور الثاين لالستجابة اإلسالمية وجتاوب املسـلمني أو تفاعـل   
املسلمني مع هذه األزمة ولكن نستأذنك بعد هذا الفاصل فضيلة الشيخ نعود إليكم بعد هذا الفاصل 

  .فابقوا معنا
  :االستجابة اإلسالمية لألزمة

أهال بكم من جديد يف الشريعة واحلياة حلقـة اليـوم   السالم عليكم ورمحة اهللا و: عبد الصمد ناصر
حول أزمة الرسوم وكيف نتجاوزها وضيفنا الشيخ سلمان العودة الداعية اإلسالمي واملشرف علـى  

فضيلة الشيخ حتدثنا يف احملور األول عن األسباب نريد ) Islam today(مؤسسة اإلسالم اليوم 
ة هلذه األزمة والتفاعل معها هناك شخصيات منظمـات  أن خنصص اجلزء الثاين لالستجابة اإلسالمي

إسالمية كثرية بادرت اآلن للدعوة إىل السرية النبوية الشريفة عناية خاصة والعمل علـى التعريـف   
بشخصية الرسول وحياته وإظهار صفاته وخلقه إىل أي مدى تعكس أزمة الرسوم هذه الرسوم املشينة 

  جابتنا هي التعريف بالرسول صلى اهللا عليه وسلم؟جهل باإلسالم حىت تكون خطوتنا أو إ
واهللا هذا سؤال أنا اعترب إنه مركزي احلقيقة ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم خلّص : سلمان العودة
الحظ قضية األخالق كقيمة إنسانية يف العالقة بـني  " إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق"رسالته بقوله 

ليه وسلم الغرب يقولون األخالق تبني عند القوة هذا مثل إجنليزي طيب الناس ونفّذ هذا صلى اهللا ع
العفو املساحمة يعين أنه " اذهبوا فأنتم الطلقاء"ننظر النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قدر وقوي ماذا عمل؟ 
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يبين جسور لألعداء اهلاربني مل يقم جمازر وال حماكم تفتيش وال معتقالت وال حمتشدات وال سجون 
إذَا {ية وال شيء من ذلك على رغم النصر العظيم الذي تكلل له صلى اهللا وسلم يف آخر حياتـه  سر

 حوالْفَت اللَّه رصاَء ناجاً) ١(جأَفْو ينِ اللَّهي دلُونَ فخدي اسالن تأَيفهذا جانب ما يتعلق بالقوة، } ور
  ..عين قدرة اإلسالم على استيعاب املختلفنيأيضاً اجلانب الثاين األخالق تبني عند االختالف ي

  ..القدرة عند االختالف]: مقاطعاً[عبد الصمد ناصر 
وال تسبوا الَذين يدعونَ من دون {حىت القرآن جند قول اهللا سبحانه وتعاىل ]: متابعاً[سلمان العودة 

حانه وتعاىل انا عن سب من يعبدون من دون اهللا عز وجل فاهللا سب} اللَّه فَيسبوا اللَّه عدواً بِغيرِ علْمٍ
معىن هذا طبعا غري البيان قضية البيان وإقامة احلجة والدعوة إىل التوحيد بينما جتد هـذه اإلسـاءات   
املتعمدة اليت تستهدف املسلمني ألا ال تقدر وال تعرف نوع املشاعر اليت حيملوا عن هـذا الـنيب   

الة والسالم، كذلك األخالق تبني عند االحتكاك يعين قد جياملك الشخص من بعيد الكرمي عليه الص
ويطلق لك حتية عابرة ولكن حينما حتتك به احتكاكا حيايت أو سياسي أو أي شيء آخر هنا تـبني  
حقيقة االختالف وحنن جند النيب صلى اهللا عليه وسلم مث املسلمني أيضاً العالَم اإلسالمي عرب عصور 

ماذا أساء إىل أوروبا وباملقابل ماذا لقي العامل اإلسالمي من أوروبا؟ بدء من االستعمار وبـدأ   طويلة
من احلروب الصليبية كما أشرت أنت ومث عصور االستعمار مث الوقت احلاضر اليت جتـد أن العـامل   

يفكرون؟ من األورويب يف كثري من األحيان يصادر خيار املسلمني، يعين فيما ماذا خيتارون؟ يف كيف 
  خيتارون؟ من ميثلهم؟

  ..غزو اقتصادي وفكري وثقايف:عبد الصمد ناصر
يف اجلوانب االقتصادية والسياسية وغريها فالواقع إن هناك جهل كبري يف العامل الغريب : سلمان العودة

ا وهذا يؤكد على نقطة مهمة جدا لعلي أسبق احلدث فيها وهي أن املسلمني من خالل املقاطعة عملو
شيء مجيل جدا هو أسلوب حضاري أسلوب ليس فيه عدوان على أي أحد ممارسة حق يف االختيار 
ليس عن طريق احلكومات، احلكومات مرتبطة بنظام التجارة العاملي وبالتايل هذا خيار شعيب للبائع أو 

 وأن للمستهلك ومن خالل هذا األسلوب أدرك الناس أو الكثري منهم يف أوروبا أن مثة خطأ معـني 
التعامل مع املسلمني جيب أن ينحوا منحى آخر هنا جيب أن ندرك أن املقاومة وسيلة وليست غايـة  
الغاية هي إيصال الرسالة لآلخرين من خالل عرض صورة النيب صلى اهللا عليه وسـلم كمـا هـي    

ن وعندي يقني قطعي بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم لو عرضت شخصيته كما هي ال ميلك أي إنسا
  .منصف إال أن حيبه صلى اهللا عليه وسلم إذا رأى أخالقه الكرمية

فضيلة الشيخ لو تسمح نشرك بعض السادة املشاهدين لديهم مشاركات وفقـط  : عبد الصمد ناصر
.. أنوه لضرورة االلتزام بدقيقة واحدة من فضلكم لو بدأت من تونس مبفيدة بن يغلن تفضلي مفيـدة 

  .مد أبو جهاد من مصرطيب حم.. مفيدة من تونس
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  ..السالم عليكم يا سيد عبد الصمد: مصر -حممد أبو جهاد
  ..وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: عبد الصمد ناصر

  ..ومرحبا بشيخنا اجلليل: حممد أبو جهاد
  ..مرحبا فيك حممد: سلمان العودة

مسؤولية هذه األحداث اليت حتدث نقطتني سريعتني األوىل أنا أُحمل األزهر الشريف : حممد أبو جهاد
يف شىت بقاع أرض املسلمني ألن األزهر الشريف لو تكرم مشكور وسعى إىل هذه الدول وأوضح هلم 
اخلطأ الذي أوقعوا أنفسهم فيه جتاه املسلمني لكان خري لكل مسلمني األرض كما حترك سـابقا إىل  

اطعتين سيادتكم ستفهم بأنين مع هذه الصـور  طالبان ليثنيهم عن ضرب معابد بوذا النقطة الثانية لو ق
والنقطة هي ملاذا عندما يسب الرسول من الداخل نطرب هلذا الكالم؟ وعندما يسب من اخلارج نثور 
وندمر بالدنا وحنرق السفارات؟ عندما يتغىن صباح فخري ويسب مجيع الرسل يف إحدى قصـائده  

ليل لو صادف موسى دمع عيين لغرق لو صادف مكلل بالذهب يقول يف هذه القصيدة يا سيدي اجل
اخلليل لوعة القلب احترق وخر موسى صعقاً ملاذا نطرب هلذا الكالم وعندما حيدث إساءة للرسـول  

  ..من اخلارج
طيب الفكرة واضحة حممد أبو جهاد الفكرة واضحة املشارك الثاين حممد ظـاهر  : عبد الصمد ناصر

  .من فرنسا
  .ألو: فرنسا -حممد ظاهر

  .تفضل أخ حممد: عبد الصمد ناصر
  .شكرا جزيال أخ عبد الصمد وأحيك وأحيي الشيخ اجلليل سلمان العودة: حممد ظاهر

  .بارك اهللا فيك يا أخ حممد: سلمان العودة
بارك اهللا فيك نعم أنا يف احلقيقة مستاء مما جيري اآلن وهو ازدواج يف املعايري مبعـىن أن  : حممد ظاهر

األمريكية قد قامت بتدنيس القرآن الكرمي والنيوزويك جملة النيوزويك قد سـندت   الواليات املتحدة
ذلك من خالل األشياء املوثقة مث تراجعت هذه الصحيفة ولكن هناك سجناء يف غوانتانامو قالوا بأن 

وال  السجانني قاموا بتدنيس القرآن الكرمي ملاذا الدامنارك؟ الدامنارك ألنه بلد ضعيف نقوم باملقاطعـة 
جيب أن نقـاطع الواليـات املتحـدة    .. نعمل مقاطعة ألمريكا أنا ال أدافع عن الدامنارك، الدامنارك

  ..األمريكية ملاذا؟ هل ألن أمريكا هلا عالقات مع دول يف اخلليج أنا أريد
طيب حممد الفكرة واضحة ال أقاطعك ولكن لضيق الوقـت الفكـرة واضـحة    : عبد الصمد ناصر

ا أيضا حنن مع الغري هذا ما تقصد فضيلة الشيخ لو لديك أي تعليق على حممد أبـو  ازدواجية تعاملن
جهاد الذي محل مؤسسة األزهر املسؤولية وأيضا حتدث عن سب الرسول أحيانا بداخل األراضـي  

  اإلسالمية وال يكون رد الفعل كما هو رد الفعل مع الغري؟



 ٣٦٤

أنه الذي حيدث اآلن من هبة املسلمني وغضبتهم نعم بالنسبة يعين عندي وجهة نظر : سلمان العودة
وتضامنهم هو شيء مجيل لنعطي أنفسنا فرصة أن نفرح ذا الشيء ونشعر بأننا عملنا يف هذه املرحلة 

  ..ويف هذا الظرف إجنازا ما وهو أن رسالتنا وصلت بشكل جيد
  ..لآلخرين: عبد الصمد ناصر

ا ال يكاد جيد قوت يومه لكن من خالل الروح اجلماعية إجناز املسلم البسيط الذي رمب: سلمان العودة
وصلت بشكل جيد ورمبا يكون من اخلري يف هذه املرحلة إال نكثر من التالوم فيما بيننا على بعـض  

  ..األساليب أنا أمحل األزهر الشريف مسؤولية وأمحل العلماء يف كل مكان والدعاء
  ..يعين هذا ما قاله هو: عبد الصمد ناصر

ال حىت أنا أقول يعين إن كل أحد مسؤول لكن يف نفس الوقت قد يكون من اخلري أنه : ن العودةسلما
يف هذه املرحلة حناول أن نرص الصفوف ونوحد الكلمة بعيداً عن لغة التالوم اليت قد تكون سبب يف 

الواقع انشقاق الصف وضياع اهود أما مسألة كون هناك من يسب الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف 
أنه سواء من الداخل يف عند العرب أو يف الغرب هناك كثريون ينالون من النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بل لعله ليس جمهوالً أن هذه الصور أصال رمست لكتاب طبع يف الدامنارك عن الرسول صلى اهللا عليه 

هر يف الصورة، الناس وسلم واإلسالم والقرآن وهو كتاب مليء بالتشويه مع ذلك هذا الكتاب مل يظ
عامة الناس يتأثرون باألشياء السريعة املباشرة الرسوم تستفزك مبجرد ما تراها بدون حاجة إىل قـراءة  
طويلة عريضة إىل آخره هذا أوالً ثانيا الرسوم لغة إعالمية جيدة يعين يف عهد النيب صـلى اهللا عليـه   

إال تعجبون مين "كثريا ويصرب عليهم ويقول وسلم كان املشركون يسبون النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فهم يقولون مذمم يغريون امسه بينما " ومن قريش كيف يصرف اهللا عين سبهم يسبون مذمما وأنا حممد

ملا يأيت شاعر تناول شخصية النيب صلى اهللا عليه وسلم ينربي حسان بن ثابت أو كعب بن زهري أو 
لريد على هؤالء ألن الشعر كان هو لغة اإلعالم ولذلك  غريهم من شعراء النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ..نفس القضية يف سؤال األخ حممد ظاهر من فرنسا
  ..نعم.. حممد ظاهر حول ازدواجية التعامل مع: عبد الصمد ناصر

  نفس اإلشكال يعين السؤال أنه طيب ملاذا نغضب لسب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟: سلمان العودة
  ..نعم.. من الدامنارك ال نغضب :عبد الصمد ناصر

  ..هناك وال نغضب لسبه هنا ملاذا نغضب لسب النيب صلى اهللا عليه وسلم وال نغضب: سلمان العودة
  ..لتدنيس القرآن يف غوانتانامو: عبد الصمد ناصر

  ..لتدنيس القرآن ملاذا نقاطع الدامنارك وال نقاطع: سلمان العودة
  ..أمريكا: عبد الصمد ناصر
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أمريكا ملاذا؟ أنا أرجع أيضا وأطرح وأقول ملاذا ال نعترب أن هذه فرصة مجيلة إليضاح : العودة سلمان
أن املسلمني قادرون على اإلضرار بطريقة مدنية وسليمة بالذين يسيؤون إىل القرآن وإىل النيب عليـه  

  الصالة والسالم؟
ها مفيدة بن يغلني تفضلي دقيقة لو مسعنا تعليق مشاركة أخرى من تونس نعود إلي: عبد الصمد ناصر

  ..واحدة مفيدة من فضلك
  ..نعم ألو السالم عليكم أستاذ عبد الصمد: تونس -مفيدة بن يغلني

  ..وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: عبد الصمد ناصر
صدق اهللا العظيم أزمة الرسوم وكيـف نتجاوزهـا   } وإال تنصروه فقد نصره اهللا{: مفيدة بن يغلني

 أستاذ عبد الصمد حنن ال نريد جتاوز األزمة حنن نريد أن حنلحلها بشكل معريف ومبـدئي إذا  امسح يل
كان هنتغنتون يتكلم عن صراع حضارات فإنين أعتقد أن هناك صراع جهاالت أين لن أقول إن هذه 

قط األزمة كشفت عن خلل بنيوي يف العقل الغريب يف عالقته باملسلمني واإلسالم عموما وال أقول ف
إن هذه األزمة متثل اختبارا مل تبقى من مشاعر املسلمني وال فقط اختبارا ملا تبقى من جهاز املناعـة  

  ..عند املسلمني إمنا عندي مقترحات مقتضبة لو مسحت يف حلحلة هذه األزمة أعتقد أن متابعة
  ..باختصار مفيدة: عبد الصمد ناصر

قاطعة مع حماولة ربط جسور احلوار مـع اآلخـرين يف   باختصار أعتقد أن متابعة امل: مفيدة بن يغلني
حماولة للتعريف بذاتنا ومقدساتنا هذا أمر ضروري، املقاطعة يقول العديد من العلماء بـاألمس وأول  
أمس أا استوفت كل معايريها أعتقد ال أنا عشت يف الغرب ستة عشر سنة وأعرف أنه ال يفهمـوا  

تذارا لفظيا وأخالقيا نريد اعتذارا معرفيا ومفاهيمي من جهة أخرى ال نريد اع.. إال لغة املصاحل البد
  ..أريد أن أؤكد

  ..اعتذارا مفاهيميا: عبد الصمد ناصر
أن نقوم بعملية تسيري رحالت تعارف وحوار .. مفاهيميا ومعرفيا وأريد أن يتجنب: مفيدة بن يغلني

تزل املشكل يف الدامنارك األجـدر أن  بني السياسيني واملفكرين ورجاالت االقتصاد ومن اخلطأ أن خن
نفهم املوضوع بشمولية وأن نبحث فقط يف الدامنارك يف أننا نسري أن نسير رحـالت إىل االحتـاد   

  ..األورويب وشكرا
فكرة واضحة مفيدة شكرا لك مفيدة بن يغلني كانت معنا من تونس تعليقك على : عبد الصمد ناصر

  هذه املقترحات فضيلة الشيخ؟
أؤكد فقط ما ذكرته قبل قليل أنه من املصلحة يف هذه املرحلة أن يظل التركيز علـى  : ن العودةسلما

املصدر األول هلذه اإلساءة وهي الدامنارك فإن توسيع الدائرة ال يعطي النتيجة املطلوبة فيما يبـدو يل  
يسـتطيعون أن  كما يقترح األخ حممد ظاهر بل قد يترتب عليه أن تضيع هذه القضية ألن الناس ال 
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يقاطعوا العامل كله نقاطع االحتاد األورويب مث نقاطع الغرب كله مث نقاطع العامل ألننا نعتقد أنه ضدنا 
  ..ماذا منلك حنن يف النهاية؟ ال منلك إال القليل

  ..لضيق الوقت: عبد الصمد ناصر
  ..كالم األخت مفيدة يعين: سلمان العودة

  ..كالمها سليم: عبد الصمد ناصر
  ..كالم ممتاز ومسألة أا تدعو إىل متابعة املقاطعة مع احلوار للتعريف: مان العودةسل

  ..مع ربط جسور احلوار كما قالت: عبد الصمد ناصر
تقريبا هذا هو الذي أميل إليه أميل إىل أن يستمر املسلمون يف املقاطعة ولكن يكـون  : سلمان العودة

ن مؤمترات وهناك أكثر من مؤمتر حيضر إلقامتها يف أكثر من خالل ذلك نوع من اللجان اليت تنطلق م
من بلد إسالمي تقوم بالتواصل تقوم باحلوار املقاطعة دف إىل نوع من إعطاء اال والفرصة لكما 

  ..ذكرت األخت نوع من االعتذار املعريف
  ..أو املفاهيمي: عبد الصمد ناصر

  ..ملفاهيم الصحيحة إىل كثري من الناسأو احلوار املعريف الذي يوصل ا: سلمان العودة
  :أبعاد حرية التعبري وكيفية جتاوز األزمة

لضيق الوقت فقط ألن مل يبقى إال حوايل عشر دقائق نريد أن نقفـز إىل احملـور   : عبد الصمد ناصر
الثالث حرية التعبري واملقدسات الدينية ألن الذين دافعوا عن هذه الرسوم أو عن هذه اإلساءة بصحيح 
العبارة الكربى لشخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم حتججوا تذرعوا حبرية التعبري على اعتبار أـا  
مقدسة سؤالنا الذي يعين يشغل بال اجلميع هنا هل حرية التعبري مقدس يعلو فوق كل مقدس كيف 

  ترى فضيلة الشيخ العالقة بني حرية التعبري واملقدسات والثوابت الدينية؟
  ..حرية التدين أيضا هذه من احلريات املقدسة ودائما حريتك تنتهي حيث تبدأ حرية: دةسلمان العو

  ..حرية اآلخرين: عبد الصمد ناصر
اآلخرين فاملسلمون جزء من نسيج أوروبا والعامل كله إضافة إىل كوم أكثـر مـن   : سلمان العودة

استهداف نبيهم صلى اهللا عليه وسلم  مليارين إنسان يف العامل كله هذا جزء من دينهم وقيمهم أال يتم
ولذلك رمبا يكون من املطالب املهمة أيضا يف املوضوع واليت جيب أن نصر عليها قضـية أن يـدرج   

ال نقول خمالفة األديان وإمنا مينع ازدراء األديان فإن هذا األسلوب املسـتهجن يف  .. قانون عاملي مينع
عيد عن املعرفة ولذلك جيب أن يكون هناك نوع مـن  السخرية واالزدراء هو بعيد عن املوضوعية ب

الضبط الذي يوفق بني حرية التعبري اليت هي حرية مطلوبة ومضمونة ومكفولة لإلنسان وأيضا بـني  
  .حرية التدين اليت متنع أن ال يعتدي اآلخرون عليهم

  نقض األديان؟ طيب هل يلتقي هذا أو هناك ربط بني هذه الوثيقة املطلوبة وحرية: عبد الصمد ناصر
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النقض خيتلف عن االزدراء حنن قد يقول قائل إن القرآن الكرمي فيه مثال نصوص فيه : سلمان العودة
  ..آيات

  ..يلعن بعض: عبد الصمد ناصر
كذلك بعض الكتب األخرى التوراة أنظر ماذا تقول التوراة عن العامل وعن األممـني  : سلمان العودة

ئهم وكذلك يوجد يف اإلجنيل نصوص معينة يف الكتب يف الثقافات وقتلهم واستحالل دمائهم وازدرا
بل يف الكتب املدرسية املقررة منطية العريب واملسلم يف املناهج الغربية أو حىت يف كثري من يعين الربامج 
اإلعالمية هذا شيء معروف املمنوع الذي جيب أن يركز عليه هو قضية منع االزدراء السخرية الـيت  

  ..از ومشاعر يعين يستحيل معها أن يكون هناك عالقة سليمة بني شعوب العاملتثري استفز
بالتأكيد أـا تتسـبب يف األذى النفسـي    .. تتسبب يف األذى النفسي واملعنوي: عبد الصمد ناصر

واملعنوي والوجداين ملعتنقي هذه الديانة أو تلك يعين حينما نطالب بإصدار أو استصدار قـرار مـن   
ة مثال جيرم أو حيمي املقدسات الدينية هذا على صعيد التعامل تعاملنا مع اآلخر لكن على األمم املتحد

صعيد تعاملنا يف إدارتنا هلذه األزمة على صعيد الداخل داخل األمة ما الذي يفرضه هـذا التحـدي   
ارات الغريب علينا كمسلمني وهو حتدي غريب قدمي جديد إذا شئنا أن نقول على األمة من الداخل حبو

  داخلية مثال بتغيري املناهج التعليمية وغري ذلك؟
  ..مجيل أوال يعين إذا كان املقصود: سلمان العودة

  حتسيس الناس بأمهية املسلم؟: عبد الصمد ناصر
يف هذا احلدث بذاته يعين يف هذا املوقف فأوال نؤكد على ما سبق من قضية أنه مـن  : سلمان العودة

يث ال تكون املقاطعة عبارة عن ماء ذهب يف الرمال وانتـهى أو يتسـلل   املهم أن تستمر املقاطعة حب
الناس لوادي من املفترض أن تستمر إىل أن يكون هناك نوع من التوافق الرمسي والشعيب والعلمي على 
إزالتها أما أن يكون هناك نوع من الضعف أو اخللخلة أو التراجع فهذا قد يضعف من مثـرة هـذه   

ناك مقاطعة إىل ما ال اية جيب أن يكون هلا حد لكن هذا احلد ينبغي أن يكـون  القضية نعم ليس ه
واضح يتواطأ عليه املؤمنون مجيعا حىت يكون هلذه احلركة معىن لعل من املهم اإلشارة إىل قضية يعين 
أنه خالل هذه األحداث وقع أمور سلبية البد من اإلشارة إىل أن صاحب الرسـالة عليـه الصـالة    

م الذي غضبنا من أجله ال يقبلها وال يوافق عليها مسألة التدمري مسألة القتل مسألة هدم املعابد والسال
يعين بعض األساليب اليت رمبا هي أساليب عشوائية أساليب رمبا توصل رسالة مغلوطة حنن نريـد أن  

لية يكون تعامل املسلمني مع احلدث تعامل حضاري راقي يثبت فعال أم علـى مسـتوى املسـؤو   
  .واحلدث يف هذا املوضوع وأن غضبهم ليس غضبا قوميا وإمنا هو غضب رباين منضبط يعين

لو بقينا يف اإلطار نفسه هذا على الصعيد يعين على صعيد التعامل الداخلي داخل : عبد الصمد ناصر
 األمة على عاتق من تقع مسؤولية جماة مثل هذه التحديات هل هي مسؤولية األنظمـة مسـؤولية  
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النخب مسؤولية اتمع مسؤولية الفرد مسؤولية من ومن له القدرة فعال على النهوض مبثـل هـذا   
  التحدي فضيلة الشيخ؟

هو احلقيقة العمل يف أصله عمل شعيب ورمبا هذا من أهم أسباب جناحه واإلعجـاب  : سلمان العودة
  ..الكبري الذي حصل له أنه كان عبارة عن غضبة إسالمية

  ..هبة شعبية: اصرعبد الصمد ن
شعبية يف الغالب رأيت أنه يف الغرب كثريا ما حياولون أن يقولوا أن هـذه الغضـبة   : سلمان العودة

الشعبية مت تسييسها من قبل أطراف معينة أقول أوال هذا الكالم ليس دقيقا لكن لنفترض أنه صحيح 
  .. العاملليأخذ اآلخرون من هذا األمر أن أي إثارة لالستفزاز يف أي مكان يف

  ..توحد القيادات مع شعوا: عبد الصمد ناصر
توحد الصف والرأي بل ورمبا تكون تصنع مناخ يستثمره أطراف معينة قد ال تكون : سلمان العودة

مرضية عند أي طرف من األطراف وهلذا من املهم جدا أن ندرك أن هذه الغضبة شعبية مـع ذلـك   
مثالً مسألة سحب السفراء إرسال رسائل إىل تلك الدول  هناك حقيقة نوع من التجاوب الرمسي يف

خطابات منظمة املؤمتر اإلسالمي اجلامعة العربية رابطة العامل اإلسالمي عدد من املؤسسات العلميـة  
  ..والسياسية كان هلا دور مؤيد ومؤازر هلذه القضية

ن رمبا يف مواجهة تيار فكري ما رأيك يف من يقول بأنه جيب علينا مادمنا حنن اآل: عبد الصمد ناصر
ما يبتغي حتطيم املقدس الديين حنن اآلن أمام من يتحدانا كمسلمني ويتحدى مقدساتنا ويهيننـا ـا   
أليس حريا بنا كمسلمني يتساءل بعضهم البحث عن إقامة حتالفات ولو حتالفات يعين حمدودة تكون 

القوى اليت ال تزال ترى بضرورة محاية  حمسوبة وحذرة إذا شئت أن تقول فضيلة الشيخ مع كثري من
  ..وتعزيز املقدس مقابل هذه العمليات املتواصلة اآلن يعين حىت لو كانت من غري الديانات السماوية

  ..أو من غري املسلمني: سلمان العودة
  ..نعم من غري املسلمني والديانات األخرى كذلك: عبد الصمد ناصر

لكالم صحيح يعين أحد الطالب كان يدرس يف إحدى اجلامعـات  أنا أعتقد أن هذا ا: سلمان العودة
مقرر إجنليزي فوجد أن يف هذا املقرر إساءة للعرب وذهب إىل العميد وقال له إن هذا املقـرر فيـه   
إساءة يل فاستغرب وقال له أول طالب يأتيين ليقول يل هذا الكالم زمالئك عرب عشرين سنة كـانوا  

جوا بينما لو حصل احتجاج أنا مضطر أن أغري هذا املقرر بسـبب أوالً  يدرسون ومل ينتقدوا ومل حيت
قناعيت وبسبب أنين حريص على أن يأيت الطالب حىت آخذ منهم الرسوم فأنا أدرسهم يف مقابـل إذاً  
هذه هي فكرة املقاطعة أو فكرة التواصل ومن جيب أن يكون هناك تواصل كما قلت يف الغـرب يف  

  ..أولئك الذينأمريكا يف أي مكان مع 
  ..يف آسيا أيضا: عبد الصمد ناصر
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  ..يوافقون على هذا املبدأ: سلمان العودة
طيب يف ثواين معدودات ألنه مل يبقى من الوقت كثري أقل من ثالثني ثانية كيف : عبد الصمد ناصر

  نتجاوز هذه األزمة فضيلة الشيخ هذه األزمة كيف نتجاوزها؟
نشيد يعين ال نعترب أا أزمة باملعىن السليب لألزمة هي فيها جانـب   هذه أوال جيب أن: سلمان العودة

  ..إجيايب كبري
  ..صحوة إسالمية أيضا: عبد الصمد ناصر

هي أعطتنا دليل على أننا نعمل وأننا لنا آثر ولنا صوت ميكن أن نوصله إىل أطـراف  : سلمان العودة
املكاسب ألن ال تضـيع أدراج الريـاح   كثرية جدا ومن هنا ينبغي أنه نطرح كيف حنافظ على هذه 

أعتقد أنه جيب أن يكون هناك نوع من السيطرة على هذا املوضوع من خالل جهات علمية وشرعية 
  .معتربة مؤمترات تشكل جلان ختاطب املسلمني وتتواصل مع غري املسلمني يف هذا السبيل

لشيخ سلمان العودة املشرف العام بارك اهللا فيك فضيلة الشيخ الداعية اإلسالمي ا: عبد الصمد ناصر
بارك اهللا فيك وشكرا لكم مشاهدينا الكرام ويف ) Islam today(على مؤسسة اإلسالم اليوم 

اخلتام حتيات املخرج منصور الطالفيح واملعد معتز اخلطيب ولنا لقاء آخر يف األسبوع القادم حبـول  
  .اهللا

=======================  
  كيف نستثمرها ؟؟أزمة الرسوم ملاذا ؟؟ و

  
  الدكتور جهاد عبد العليم الفرا

  رئيس الس اإلسالمي الدامنركي
  الرئيس

  جهاد عبد العليم الفرا
Fo  صلى اهللا عليه وسلمmand J  صلى اهللا عليه وسلمhad Al-Fa   صلى اهللا عليه وسلم

  aصلى اهللا عليه وسلم 
N?  عليه وسلم صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم vang  صلى اهللا عليه وسلم
n ٥  

  صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم  dov?صلى اهللا عليه وسلم   ٢٦١٠
tlf : +١٦ ٦٩ ٩٢ ٤٤ ٤٥  
fax: +١٦ ٦٩ ٢٤ ٤٤ ٤٥  

jf@dis  صلى اهللا عليه وسلم.com ...  
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  نائب الرئيس
  حممد أسامة زين العابدين

N?st  صلى اهللا عليه وسلمfo هللا عليه وسلم صلى اmand  
Mohamad Osama Zyn Alabidin  

Cyp  صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلمnsv  صلى اهللا عليه وسلمj ١ ,٢.th  
٢٣٠٠ K?b  صلى اهللا عليه وسلمnhavn S  

+١٩ ١٢ ٥٥ ٣٢ ٤٥  
+٢٠ ٦٧ ٨٠ ٦١ ٤٥  

mz@dis  صلى اهللا عليه وسلم.com ...  
  مسؤول الدعوة والتعريف باإلسالم

صـلى اهللا   fo صلى اهللا عليه وسلم  lig foصلى اهللا عليه وسلم  Ansvaفارح سهل يوسف 
 ntation omصلى اهللا عليه وسلم  s?صلى اهللا عليه وسلم  midling & pعليه وسلم 

islam  
Fa  صلى اهللا عليه وسلمax Sahal yusof  
V  صلى اهللا عليه وسلمst  صلى اهللا عليه وسلمgolv٢ ,١mf  

٢٢٠٠ Tingbj  صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلمg  
+٠٢ ٨٠ ٦٠ ٣٨ ٤٥  
+٥٦ ٤٣ ٩٠ ٢٦ ٤٥  

fsy@dis  صلى اهللا عليه وسلم.com  
  مسؤول التربية

  ...أسامة حممد عطية 
Oplysningskontu  صلى اهللا عليه وسلمch  صلى اهللا عليه وسلمf Usama Attia  

No  صلى اهللا عليه وسلمd f سلم صلى اهللا عليه وontv  صلى اهللا عليه وسلمj ٧٦  
٢٧٣٠ H  صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلمl  صلى اهللا عليه وسلمv  

+١١ ٤١ ٢٥ ٣٠ ٤٥  
uma@ dis  صلى اهللا عليه وسلم.com ...  

  مسؤول الشباب والطالب
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صـلى اهللا   صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم  Ungdoms & studعلي بن رجب 
صلى اهللا  dصلى اهللا عليه وسلم  jlصلى اهللا عليه وسلم  s vصلى اهللا عليه وسلم  ndوسلم عليه 

  صلى اهللا عليه وسلم  عليه وسلم 
Ali B  صلى اهللا عليه وسلمn   صلى اهللا عليه وسلمajab  

  th.٣ ,٤٨ صلى اهللا عليه وسلم  undh?j Allصلى اهللا عليه وسلم  
٨٢٧٠ H?bj  صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلمg  

+٠٠٤٣ ٢٥ ٨٦ ٤٥  
+٧٥ ٨٩ ٥٥ ٢٨ ٤٥  

ab  صلى اهللا عليه وسلم@dis  صلى اهللا عليه وسلم.com ...  
  مسؤولة العمل النسائي

صلى اهللا  kvind صلى اهللا عليه وسلم  lig foصلى اهللا عليه وسلم  Ansvaفايزة داود معال 
صلى  صلى اهللا عليه وسلم  tاهللا عليه وسلم  صلى aktivit صلى اهللا عليه وسلم  ligعليه وسلم 

  h Mallaصلى اهللا عليه وسلم  Fayz اهللا عليه وسلم 
Bi  صلى اهللا عليه وسلمk  صلى اهللا عليه وسلمpa  صلى اهللا عليه وسلمk  صلى اهللا عليه وسلم

n ٧ ,٧٠.th  
٥٢٤٠ Od  صلى اهللا عليه وسلمns  صلى اهللا عليه وسلم N؟  

Tlf/Fax : +٤٦ ٣٣ ١٠ ٦٦ ٤٥  
fm@dis  صلى اهللا عليه وسلم.com  

  مسؤول املال وشؤون األعضاء
  أمحد عبده

صـلى اهللا عليـه    mmصلى اهللا عليه وسلم  dlصلى اهللا عليه وسلم  konomisk og m؟
  ligصلى اهللا عليه وسلم  s ansvaصلى اهللا عليه وسلم  nصلى اهللا عليه وسلم  وسلم 

Ahmad Abdou  
P سلم صلى اهللا عليه وt  صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم Bangsv   صلى اهللا عليـه

  th.١ ,j١٨٤وسلم 
٢٠٠٠ F  صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلمd  صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم
iksb  صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلمg  

+٨٣ ١٦ ٧٩ ٣٨ ٤٥  
+٨٣ ١٦ ٦٨ ٦١ ٤٥  
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aha@dis  صلى اهللا عليه وسلم.com ...  
  املؤمتر العاملي لنصرة النيب صلى اهللا عليه وسلم

  م٢٠٠٦مارس  ٢٣ـ٢٢هـ املوافق ١٤٢٧صفر  ٢٣ـ٢٢البحرين 
  أزمة الرسوم ملاذا ؟؟ وكيف نستثمرها ؟؟

  الدكتور جهاد عبد العليم الفرا
  رئيس الس اإلسالمي الدامنركي

  :املقدمة · 
ين ، ياربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك ، حنمـدك  احلمد هللا محد الشاكر

ونثين عليك اخلري كله ، ونصلي ونسلم على املبعوث رمحة للعاملني ، سيد اخللـق وإمـام األنبيـاء    
  .واملرسلني ، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

  :مساحة الشيخ العالمة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس املؤمتر
  :صحاب الفضيلة والسماحة السادة العلماءأ

  :أيها اإلخوة واألخوات احلضور
  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ، أما بعد 

فإننا حنمد اهللا سبحانه وتعاىل ، أن جعل هذه األمة املسلمة أمة حية خرية ، تنبض قلوا حبب اهللا جل 
الم ،تفديه باألرواح واملهج ، وتذود عنـه  جالله،وتعشق أرواحها حبيبه املصطفى عليه الصالة والس

بالغايل والرخيص ، وسخر هلا علماء خملصني عاملني ربانيني ، ينريون دروا ويوجهـون عقوهلـا   
  .وضمائرها 

  :أيها السادة احلضور
إذا سألنا أنفسنا عن تلك الرسوم القبيحة واليت نشرا صحيفة اليوالندس بوسنت الدامنركية بتـاريخ  

فأشعلت بذلك الغضب اإلسالمي يف أحناء األرض ، واستفزت أصحاب الضمائر  ٢٠٠٥/ ٠٩/  ٣٠
احلية ، يف كل مكان مستهجنة هذا العمل القبيح ، ومنددة ذا اإلعتداء الواضح الفاضـح ، علـى   
أعظم إنسان عرفته البشرية ، وافضل خملوق وطئت قدماه هذه األرض ،حيبه مليار ونصف مسـلم ،  

إذا سألنا أنفسنا ملاذا هذه الرسوم ؟؟ وملاذا ذا القبح ؟؟ . م من املنصفني من غريهم ويعجب به مثله
وملاذا يف الدامنرك ؟؟؟هذا البلد اجلميل القابع يف برد الشمال والذي مل يسمع عنه املسلمون الكثري قبل 

ضية يف الدامنرك هذه األزمة ؟؟؟ فماذا يكون جوابنا ؟؟؟ وماذا يكون ردنا ؟؟؟ وكيف نعاجل هذه الق
أوال مث يف غريها من الدول ثانيا ؟؟ أنكتفي بالقول أم أناس يكرهوننا ويكرهون ديننا ؟؟ وحاقدون 

  على عقيدتنا وديننا أم أن القضية أعمق من ذلك بكثري وحتتاج إىل حتليل دقيق وكشف حقيقي ؟؟؟
  حملة عن الدامنرك· 



 ٣٧٣

اية حملة عن الدامنرك هذا البلد الصغري الـذي التتجـاوز   إمسحوا يل أيها السادة أن أقدم لكم يف البد
كممربع أرضه منبسطة التوجد فيها جبال ، ويقع حماطا باملياه بشكل كامل  ٤٣.٠٩٣.١٤مساحته
واليت  –تتكون الدامنرك من شبه جزيرة يوالند . مابني حبر البلطيق شرقا وحبر الشمال غربا  –تقريبا 

جـزر   ٤٠٦و ) أورغوس ، وأولبورغ ، وإسبريغ : وأكرب مدا (  -انياتقع يف االمتداد الشمايل ألمل
ولوالنـد ،  ) أودينسة :وأكربمدا (حيث تقع العاصمةكوبنهاجن،وفيون –شيالند : أخرى أكربها 

  .وبورومل 
  :إحتاد فيدرايل 

  .ايت تضم مملكة الدامنارك جزيرة غرينالند وجمموعة جزر الفارو إىل أن كالمها يتمتع حبكم ذ
  :جزء من دول الشمال 

السويد، والنرويج، وفنلندا، وإيسلندا : الدمنارك واحدة من الدول اإلسكندنافية واليت تضم إضافة هلا 
  .وتربطها عالقات ثيقة مع دول البلطيق إستونيا، و ليتوانيا، والتفيا . 

  :السكان 
% ٣نسمة بنسـبة   ٢٠٠٠٠٠ مليون نسمة ، عدد املسلمني منهم ٥,٢يبلغ عدد سكان الدامنارك 

ينحدر معظمهم من تركيا والباكستان واملغرب والعراق وإيران والصـومال والبوسـنة واهلرسـك    
  .وفلسطني 

  :نظام احلكم 
ملكي دستوري برملاين دميوقراطي ، امللكة مارغريت الثانية متلك والحتكم ، وتتمتع العائلة املالكـة  

  .وهناك فصل بني السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . بشعبية كبرية يف اتمع الدامنركي 
  :اللغة السائدة 

  .اللغة السائدة يف الدامنارك هي اللغة الدامنركية ، ويتقن معظم املواطنني اللغة اإلنكليزية 
  :تاريخ الوجود اإلسالمي يف الدامنرك· 

قرن املاضي ومتثل يف قدوم غري منظم ترجع بدايات الوجود اإلسالمي يف الدامنرك إىل الستينيات من ال
لعمال مسلمني من تركيا والباكستان واملغرب العريب عموما دف اإلقامة املؤقتة طلبا للرزق فلـم  
يستقدموا يف البداية عوائلهم لكنهم سرعان مااستقر م احلال وبدؤوا يستقدمون أهلهم ، مث تتـابع  

قية اإليرانية ، مث احلرب اللبنانية ،فاألفغانية ،فالصـومالية ،  تدفق املهاجرين املسلمني أثناء احلرب العرا
فالبوسنة واهلرسك ،فالبلقان عموما ، ويف كل مرة حتدث حربا يف بلد ما يكون للـدامنارك حصـة   

هؤالء الالجئون من املسلمني قل بينهم األكادمييني واملـثقفني واملـتعلمني   . البأس ا من الالجئني 
  .ماكانت تعرف من اإلسالم إال إمسه ومن القرآن إال رمسه وغالبيتهم العظمى 

  :أسباب تتعلق باملسلمني· 
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سواداملسلمني يف الدامنرك ممن يعلمون القليل عن دينهم ، وجيهلون روحه ورسالته ،ومل يتمثلوا أخالقه 
ني ، وتعاليمه بل ومنهم من حيارب اإلسالم ويعتربه ـ على الطريقة الغربية ـ سبب ختلف املسـلم   

ومن املؤسف املؤمل أن جتد معظم رواد السجون من املسلمني ، إجرام وإجتار باملخـدرات وـب   
وسلب وتالعب على الدولة وحتايل على القانون ، ومشاكل اجتماعية وأمراض أسرية نشأت عن نقل 

ب األسرة املسلمة من وسطها اإلسالمي إىل وسط غري إسالمي ، إضافة إىل التفرق واخلالف بسـب 
العرقية أو املذهبية أو املنهجية ،وقسم كبري من املسلمني يعيش على املساعدات اإلجتماعيـة الـيت   
تقدمها له الدولة منذ سنوات طويلة ، كل هذا يعطي صورة مضطربة ، مهزوزة ، وغري متزنة ، ويف 

  .كثري من األحيان سيئة عن املسلمني وما حيملونه من دين 
الدور الرائد الذي تقوم به املؤسسات واملساجد واملراكز اإلسالمية يف إصالح واليفوتين هنا أن أنوه ب

الفرد واألسرة واتمع املسلم يف الدامنرك إال أن ضعف إمكانياا وحمدودية طاقاا يعيقها عن بلوغ 
  .املأمول منها

  :أسباب تتعلق باإلعالم · 
لغريب عموما ـ منذ حوادث احلادي عشر من دأب اإلعالم الدامنركي ـ شأنه يف ذلك شأن اإلعالم ا

سبتمرب على ربط اإلسالم باإلرهاب واملسلمني باإلرهابيني بشكل مباشر وغري مباشر ، وغذت هذه 
احلملة اإلعالمية حوادث مدريد مث تبعتها حوادث لندن ، حىت وصل التوجس بالصحف الدامنركيـة  

وهذا ما أدى إىل أن يكون التعامل مع ) . ن ؟؟نييورك ـ مدريد ـ لندن فمىت كوبنهاج  ( أن يكتبوا 
  .ممثلي املسلمني يف كثري من األحيان منحصرا يف البوابة األمنية 

هذا اإلعالم مدعوم من احلكومة وإن مل يكن موجها منها فعلى سبيل املثال ال احلصر تلقت جريـدة  
  . ٢٠٠٤ـ  ١٩٩٤عامي مليون كرون مابني  ١٠,٢: اليوالندس بوسنت دعما من احلكومة مقداره 

  :أسباب تتعلق بأجندات األحزاب السياسية · 
احلزب الليربايل ويتزعمه رئيس الوزراء أنس فو : اخلريطة السياسية الدامنركية تتمثل يف التآلف احلاكم 

رامسوسني ، واحلزب احملافظ ويتزعمه بينت بيندسن ويدعمه يف الربملان حزب الشـعب الـدامنركي   
أما املعارضة فتتمثل يف احلزب اإلشتراكي الدميوقراطي بزعامة هيلـي تونينـغ   . سغو بزعامة بيا كيري

) يسـاريون قـدامى   ( مشيت ، واحلزب اإلشتراكي ، واحلزب الليربايل اليساري ، والقائمة املوحدة 
  .وغريها من األحزاب الصغرية 

الشعب الـدامنركي ،الـذي   أما التآلف احلاكم فهو تآلف يف عمومه مييين، أقصى اليمني فيه حزب 
  يقتات على التحدث عن املسلمني وسلبيام يف اتمع الدامنركي، وقدتقدمت شعبيته مؤخرا

منذ جميئه إىل احلكم سن هذا التآلف حزمة قوانني كان هلا أثر سـليب  .يليه احلزب احملافظ ، فالليربايل 
  .على املسلمني يف الدامنرك 
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أا يف مراحل إعادة بناء هياكلها اإلدارية ونظمها السياسية بعد تراجع  أما املعارضة فنستطيع أن نقول
  .شعبيتها أمام أحزاب احلكومة 

واملؤشر الذي تسري خلفه معظم هذه األحزاب حكومية كانت أم معارضة هي إستطالعات الـرأي  
  .ومزاج الناخب الدامنركي 

  :الشعب الدامنركي · 
ين يدعم القضايا اإلنسانية ، المييل إىل التـدين ، معتـز حبريتـه    شعب مسامل مييل إىل اهلدوء ، إنسا

ويطالع كـثريا  .وبوطنيته ، متأثر إىل حد كبري مبا تنشره وسائل إعالمه ، مييل بشكل عام إىل العزلة 
قسم منه حيب . لكن معظم مطالعاته عن أخبار الفن والفنانني واملوضة والزينة ،وأخبار العائلة املالكة 

 وقسم يبغضهم والغالبية ليس هلا موقف حمدد منهم إمنا تتخذه بناء على األحداث وأحيانـا  املسلمني
إال أنه شعب عاطفي يتأثر مبا حيصل لآلخـرين مـن   . ،اليعرف الكثري عن اإلسالم. مبزاجية خاصة 

مليـون   ١١٥كوارث طبيعية ويدعمهم وآخرها دعم الباكستان إثر الزالزل اليت وقعت ا حبـوايل  
  .ون كر

رساما كاريكاتوريا أن يقدموا رمسا عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم   ٣٠ضمن هذا الواقع يطلب من 
كيف يتصورونه فأصدروا تلك الرسوم القبيحة ونشرا جريدة اليوالندس بوسنت فأطلقت بـذلك  

ـ    امل شرارة الغضب واالحتجاج بني املسلمني يف الدامنرك واليت سرعان مالنتقلـت أوارهـا إىل الع
  .اإلسالمي الكبري ذودا عن احلبيب املصطفى ودفاعا عن خري األنام 

  :كيف نستثمر أزمة الرسوم · 
التركيز على أن الرسوم التندرج بشكل مطلق حتت بند حرية التعبري، وإمنا تندرج حتـت إطـار   . ١

رية التعبري ضمن العنصرية و إهانة األديان ، وأن اإلسالم ونبيه عليه الصالة والسالم أول من كفل ح
أخالقيات عالية موجودة حىت يف الدامنرك وإال فلماذا سنت قوانني العنصـرية وإهانـة األديـان يف    

  .الدامنرك 
 §٢٦٦b:  
D  صلى اهللا عليه وسلمn, d  صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم off    صـلى اهللا عليـه

صـلى اهللا   m صلى اهللا عليه وسلم  وسلم صلى اهللا عليه  llصلى اهللا عليه وسلم   ntligtوسلم 
صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم  s?t til udbصلى اهللا عليه وسلم  d foعليه وسلم 

d  صلى اهللا عليه وسلمls  صلى اهللا عليه وسلم i   صلى اهللا عليه وسلمn vid   صلى اهللا عليـه
صلى اهللا عليه وسـلم   صلى اهللا عليه وسلم  k صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم  وسلم 

ds f  صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلمms?tt  صلى اهللا عليـه   صلى اهللا عليه وسلم
صـلى اهللا   llصلى اهللا عليه وسلم   صلى اهللا عليه وسلم  lsصلى اهللا عليه وسلم  udtal وسلم 
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 ddصلى اهللا عليه وسـلم   n mه وسلم صلى اهللا علي and صلى اهللا عليه وسلم  عليه وسلم 
 dصلى اهللا عليه وسـلم   v ,صلى اهللا عليه وسلم  lsصلى اهللا عليه وسلم  lصلى اهللا عليه وسلم 

hvilk  صلى اهللا عليه وسلمn   صلى اهللا عليه وسلمn g  صلى اهللا عليه وسلمupp  صلى اهللا
صلى اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  sonم صلى اهللا عليه وسل صلى اهللا عليه وسلم  af p عليه وسلم 
 h?nصلى اهللا عليـه وسـلم    s, foصلى اهللا عليه وسلم  uصلى اهللا عليه وسلم  t عليه وسلم 

صلى  n صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم  llصلى اهللا عليه وسلم   sصلى اهللا عليه وسلم 
صـلى اهللا عليـه    s p? g عليه وسلم صلى اهللا digصلى اهللا عليه وسلم  ?dvاهللا عليه وسلم 

صلى اهللا عليه  hudfa ,صلى اهللا عليه وسلم  acصلى اهللا عليه وسلم   und af sinوسلم 
صلى  llصلى اهللا عليه وسلم   صلى اهللا عليه وسلم  national ,صلى اهللا عليه وسلم  vوسلم 

 op صلى اهللا عليـه وسـلم    tniskصلى اهللا عليه وسلم   صلى اهللا عليه وسلم  اهللا عليه وسلم 
 oصلى اهللا عليه وسلم  t ,صلى اهللا عليه وسلم  lsصلى اهللا عليه وسلم  indصلى اهللا عليه وسلم 

 ksuصلى اهللا عليه وسلم  s صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم  llصلى اهللا عليه وسلم  
 ntصلى اهللا عليه وسـلم   iعليه وسلم صلى اهللا  o صلى اهللا عليه وسلم  llصلى اهللا عليه وسلم 
صلى اهللا عليه وسلم  affصلى اهللا عليه وسلم  ing, stصلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم 

s m  صلى اهللا عليه وسلمd b?d  صلى اهللا عليه وسلم   صلى اهللا عليه وسلمll  صلى اهللا عليه
  .صلى اهللا عليه وسلم  ? ٢ l indtilسلم صلى اهللا عليه و f?ngs صلى اهللا عليه وسلم  وسلم 

  ) ٢٦٦نص قانون العنصرية الدامنركي رقم ( 
كل من ينشر أويصرح أويوزع ما من شأنه ديد أوسب أوإهانة جمموعة من الناس بسبب انتماءهم 

ىل العرقي أو الديين أو الوطين أو الديين أو توجههم اجلنسي يعاقب بغرامة مالية أو بالسجن ملدة تصل إ
  .سنتني 

اإلسالم كدين غري معترف به يف الدامنرك ، إمنا هناك اعتراف أوترخيص ملؤسسـات إسـالمية،   . ٢
من قانون العقوبات  ١٤٠وهذا من شأنه أن جيرئ على اإلنتقاص منه وإهانة رموزه حيث تنص املادة 

:  
 §١٤٠:  
D  صلى اهللا عليه وسلمn, d  م صلى اهللا عليه وسل صلى اهللا عليه وسلم off    صـلى اهللا عليـه

 spot m صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم  ivصلى اهللا عليه وسلم  ntlig dوسلم 
 fo صلى اهللا عليه وسـلم   صلى اهللا عليه وسلم  llصلى اهللا عليه وسلم   dصلى اهللا عليه وسلم 
صلى اهللا عليه وسلم  nog صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم  h?nصلى اهللا عليه وسلم 

t h  صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم i land   صلى اهللا عليه وسـلمt lovligt b 
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 صلى اهللا عليه وسـلم    صلى اهللا عليه وسلم  ndصلى اهللا عليه وسلم  ?stصلى اهللا عليه وسلم 
 عليه وسلم صلى اهللا ?oslصلى اهللا عليه وسلم  ligionssamfunds tصلى اهللا عليه وسلم 

domm  صلى اهللا عليه وسلم   صلى اهللا عليه وسلمll  صـلى اهللا عليـه    صلى اهللا عليه وسلم
 st ,صلى اهللا عليه وسـلم   lsصلى اهللا عليه وسلم  kصلى اهللا عليه وسلم  gudsdy وسلم 

يه صلى اهللا عل d b?dصلى اهللا عليه وسلم  s mصلى اهللا عليه وسلم  affصلى اهللا عليه وسلم 
صلى اهللا عليه  f?ngs صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم  llصلى اهللا عليه وسلم   وسلم 
  .صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم  dصلى اهللا عليه وسلم  m?n ٤ l indtilوسلم 

أو سـجن   وتعين إهانة أو سب دين معترف به يف البلد أو رموزه يعاقب عليه القانون بغرامة مالية ،
  .ولذلك البد من اإلعتراف باإلسالم كدين يف الدامنرك.يصل إىل أربع أشهر 

البد من إيصال رسالة مفادها أن املؤمتر يدين ويندد حبرق السفارات واألعالم الدامنركية واعتبار . ٣
  .ذلك مرفوضا إسالميا ألن املسلمني اليردون على اإلساءة باإلساءة 

ب احلضارية اليت اتبعت يف االحتجاج على هذه اإلساءة واليت متت ضـمن  اإلشادة بكل األسالي. ٤
األطر القانونية وحبذا لو خصصت الدامنرك بذلك حيث أشار املتحدث باسم الشؤون اخلارجيـة يف  

منذ أن حصلت األزمة : "إىل ذلك فقال) مييين متطرف )( سورن إسربسن(حزب الشعب الدامنركي 
لقد شاركوا . مل الكثري من املسلمني يف الدامنرك بطريقة مثالية مع القضيةعلى إثر نشر الرسومات تعا

  ".يف احلوار وتظاهروا بالطريقة اليت حتق هلم وحلسن احلظ رأينا حوادث العنف حتصل خارج حدودنا
العمل على إنشاء هيئة عليا متثل املسلمني بكافة أطيافهم ، والسعي لتهيئة املناخ السياسي الـذي  . ٥

ومما ال شك فيه أن هذا األمـر  .تعامل الدولة مع هذه اهليئة يف كل مايتصل بقضايا املسلمني  يكفل
يتعلق باملسلمني يف الدامنرك لكنهم ال يستطيعون القيام به مامل تتوفر اإلرادة السياسية لـذلك مـن   

  .جانب الدولة على غرار ماحصل يف بلجيكا وفرنسا 
 مبئذنة وقبة يعكس نوعا من اإلنسجام بني فـن العمـارة   العمل على إنشاء مسجد جامع كبري. ٦

اإلسالمية وفن العمارة الدامنركية ، ويكون مزودا بكل الوسائل اليت من شـأا تعزيـز التواصـل    
  .احلضاري بني املسلمني وغريهم يف اتمع الدامنركي 

حركة ترمجة وتأليف الكتب  دعم ترمجة دقيقة وموثقة للقرآن الكرمي إىل اللغة الدامنركية ، ودعم. ٧
  .اليت تعرف باإلسالم ونبيه عليه الصالة والسالم 

التركيز على احترام الشعب الدامنركي وخصوصياته وعلى أن األزمة ليسـت بـني الشـعوب    . ٨
اإلسالمية والشعب الدامنركي ، إمنا بني الشعوب اإلسالمية وجريدة اليوالندس بوسنت اليت أسـاءت  

رية اليت يتمتع وينعم ا الشعب الدامنركي واحلكومة الدامنركية اليت أساءت التعامل استخدام أجواء احل
ان ،. مع األزمة بالرغم من الوقت الكايف الذي كان لديها للتعامل مع القضية بعقالنيـة وحكمـة   
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م املسلمني اليريدون حبال من األحوال إستغالل الفرصة لفرض ثقافتهم على الدامنركيني كما يصور هل
  .البعض

  .إنتاج برامج تلفزيونية ، وأفالم وثائقية ، تتحدث عن اإلسالم وعن نبيه عليه الصالة والسالم . ٩
  هذا وباهللا التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
======================  

  أزمة الرسومات واجلذع الذي بأعيننا
  
  علي مجعة. د 

وما أَرسلْناك إِال كَافَّةً لِّلناسِ بشـريا ونـذيرا   {: دين اإلسالم أنه دعوة عاملية ، قال تعاىل  تعلمنا من
[ } وما أَرسلْناك إِال رحمةً لِّلْعالَمني { : ، وقال تعاىل ]٢٨: سبأ [ } ولَكن أَكْثَر الناسِ الَ يعلَمونَ 

ىن هذا أننا أمة دعوة ، ومقتضى الدعوة تبليغها بصورة الفتة للنظر ، وعرضـها  ، ومع]١٠٧:األنبياء 
حرية العقيدة وعـدم  : على الناس ، بشروط قد حددها اهللا سبحانه وتعاىل؛ أول هذه الشروط هو 

: تعاىل ، وقال ]٢٩: الكهف [} فَمن شاَء فَلْيؤمن ومن شاَء فَلْيكْفُر {: اإلكراه عليها ، قال تعاىل 
، ]٢٥٦: البقـرة  [} الَ إِكْراه في الدينِ {: ، وقال تعاىل ]٦: الكافرون [} لَكُم دينكُم ولي دينِ {

إِنك الَ تهدي من أَحببت {: ، وقال تعاىل ]٢٢: الغاشية [ } لَست علَيهِم بِمسيطرٍ {: وقال تعاىل 
فَإِنْ أَعرضـوا  {: ، وقال تعاىل ] ٥٦: القصص } {يشاُء وهو أَعلَم بِالْمهتدين  ولَكن اَهللا يهدي من

  ].٤٨: الشورى [} فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظًا إِنْ علَيك إِالَّ الْبالَغُ 
لْحكْمة والْموعظَة الْحسنة ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِا{: ومن شروط الدعوة أن تكون باحلكمة قال تعاىل 

قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى {: ، ومن شروطها أن تكون على بصرية ، قال تعاىل ]١٢٥: النحل [ } 
: ، ومن شروطها أن تكون شفافة ، قال تعـاىل  ] ١٠٨: يوسف [} اِهللا علَى بصرية أَنا ومنِ اتبعنِي 

} ينإِنَّ الَّذلعي كابِ أُولَئتي الْكاسِ فلنل اهنيا بم دعن بى مدالْهو اتنيالْب نا ملْنزا أَنونَ ممكْتاُهللا ي مهن
  ] .١٥٩: البقرة [ } ويلْعنهم الالَّعنونَ 

ىل األذية والضرر يف اخللق؛ فجعل كتم البينات واهلدى من الكبائر اليت تؤدي إىل الفساد يف الدين ، وإ
ولذلك استوجبت لعنة اهللا؛ داللة على أا من الذنوب الكبائر ، ولعنة الالعنني الذين يتأذون بـذلك  

ولكن من رمحة اهللا سبحانه وتعاىل أن فتح باب الرجوع والعودة لإلصالح فقـال  . يف احلياة الدنيا 
: البقـرة  [} وبينوا فَأُولَئك أَتوب علَيهِم وأَنا التواب الـرحيم   إِالَّ الَّذين تابوا وأَصلَحوا{: بعدها 
١٦٠.[  

  :واجبات ال بد منها
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تكشف أزمة الدمنرك عن أننا قد قصرنا يف عرض ديننا بصورة الفتة للنظر ، وهذا يستلزم منـا   - ١
-ذرية ، ولقد نشأت يف جامعة األزهـر  جمهودا علميا ودعويا يتجاوز ما حنن عليه اآلن بصورة ج

كلية اللغات والترمجة ، وخرجت كثريا من األجيال، ولكننـا حنتـاج إىل    -واحلمد اهللا رب العاملني
املزيد من هذا التوجه بإرسال البعثات من األزهر الشريف للدراسة يف الغرب، وتقبل بعثات اآلخرين 

  .ل إلينا، وهو ما شرعت فيه جامعة األزهر بالفع
تفعيل دور اخلرجيني من هذه الكليات للعمل باملراكز اإلسالمية باخلارج ، مع إتاحة الفرصة هلم  - ٢

للمعيشة يف هذه البالد بصورة مستمرة؛ ألن اللغة كالكائن احلي ال تنمو إال بطول املراس واملعاشرة ، 
ة هلؤالء األئمة ميثلون فيها واالطالع على دقائق العقلية وكيفية اخلطاب ، وال بد من أوضاع مستقر

حباهلم قبل أقواهلم اإلسالم ، وكثريا ما نرسل هؤالء األئمة مث نسحبهم بعد أربع سنوات أو مخـس،  
  .وهي أزمان ال تكفي للتفاعل واألداء احلسن الذي نرجوه 

ال بد من إنشاء مرصد تكون مهمته الرصد والتحليل لكل ما يكتب وينشر ويذاع عن اإلسالم  -٣
 اخلارج باللغات املختلفة ، ومناقشته وجتهيز البيان الواضح بإزاء تلك القضايا، وعدم ترك األمور يف

تتراكم حىت تصل إىل حد االنفجار ؛ فقد يكون إنشاء قناة فضائية تتكلم باإلجنليزية خاصة أمـرا يف  
  .يه غاية األمهية ، وهو ما مل يتم حىت اآلن بصورة تتناسب مع العصر الذي نعيش ف

نريد بصورة مستمرة عمل مؤمترات احلوار اليت يدعى فيها رجال الصحافة واإلعـالم يف كـل    -٤
مكان ، وتتم املناقشات حول املصطلحات والصور الذهنية اليت تتعسف مع اإلسالم واملسلمني فيما 

  .الذي يعين اخلوف من اإلسالم " اإلسالم فوبيا"يسمي بـ
عليا لدراسة اخلالف احلضاري بني الشرق والغرب ، وطرحها عمل مناهج متخصصة ودراسات  -٥

للحوار مع مجيع املؤسسات الفكرية واإلعالمية واجلامعية والثقافية وعدم حصر ذلـك يف النطـاق   
  .األكادميي 

تفعيل االتفاقات القائمة بني جامعة األزهر وسائر اجلامعات واملؤسسات العاملية، وهي كـثرية   -٦
  .كن حتتاج إىل مزيد من العمل واجلهد واحلمد اهللا ، ول

إنشاء مراكز للترمجة والنشر من العربية وإليها؛ لالطالع على خالصـات التـراث اإلسـالمي     -٧
ومكونات العقل املسلم، وعلى كيفية االستفادة من التراث اإلنساين والتواصل بيننا وبني العصـر ،  

البحث ونظر اإلسالم إليه ، وكيفيـة نقـل    خاصة يف جمال البحث العلمي ، وبيان أخالقيات هذا
التكنولوجيا اختراعا وإبداعا ، وليس استهالكا وتقليدا مع احلفاظ يف نفس الوقت على اهلوية، وهي 

  .أمور حتتاج إىل مزيد من التفكري ، وإىل مزيد من تطوير القوانني ، وإىل مزيد من املشاركة الفعالة 
  :أمنيات وآمال
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أليام جملة تصدر باإلجنليزية يكون هلا توزيع عاملي ، تشرح للنـاس مـن هـم    هل نرى يف يوم من ا
  املسلمون يف تارخيهم ويف واقعهم ويف أفكارهم ويف عقائدهم؟

أتعرف كم يتكلف هذا الربنامج من أموال؟ أتعرف كم حيتاج من فرق عمل ذات كفاءة عاليـة يف  
ال من كثري من اللغو الـذي حنيـاه ، ومـن    ختصصات خمتلفة؟ أتعرف أن االنشغال ذا الربنامج بد

التوجهات الفكرية والصورة الذهنية لكثري من املسلمني عن اإلسالم نفسه حيتاج منـا إىل حتـوالت   
جذرية وتغريات يف طريقة التفكري ويف املسائل املطروحة اليت تشغل الذهن املسلم، واليت اختزل الدين 

ة أن جذع النخلة يف أعيننا، أم أنه قد صدق فينا قول اإلمام فيها؟ أتدرك اآلن مع هذه النقاط البسيط
  :الشافعي 

  وما لزمانِنا عيب سوانا*** نعيب زماننا والعيب فينا 
  ولو نطق الزمانُ لنا هجانا*** وجو ذا الزمانَ بغري ذنبٍ 

  ويأكلُ بعضنا بعضا عيانا*** وليس الذئب يأكل حلم ذئبٍ 
  :نطاق قول املتنيب أم أننا قد دخلنا يف 

  .يا أمة ضحكت من جهلها األمم*** أغايةُ الدينِ أن حتفُّوا شواربكم
فمثل هذه األزمات حتتاج إىل إدارة واعية، ميكن أن نلخصها يف كلمات ، مث نفصل القول فيها فيما 

ـ   : بعد آالت ، إدراك الواقع على ما هو عليه ، واحلكمة يف معاجلة األمور ، واعتبـار املقاصـد وامل
واالستفادة من األزمة ملا بعدها ، والعمل على عدم تكرارها ، وكسب أرض جديدة منها حىت تكون 

  .احملنة منحة 
  

  !أما هلذه اهلجمة من رادع ؟
  عبد اهللا بن راضي املعيدي الشمري

  .احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على اشرف النبيني حممد وعلى اله وصحبه أمجعني
سبتمرب املاضي والرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم يتعرض إىل هجوم حاد ومحلة حاقدة  ٣٠ منذ(

يف الصحافة الدامنركية، واليت بدأت عندما أراد مؤلف كتب أطفال دامناركي أن يضع على غـالف  
كتابه صورة للرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ورفض رسام الكاريكاتري املكلف بإعداد الغـالف    

رسام كاريكاتري ) ١٢(هذه الصورة، فقرر املؤلف إقامة مسابقة لرسم الرسول، حيث تقدم هلا رسم 
  .صورة مسيئة لرسولنا الكرمي) ١٢(أرسلوا 

اليمينية املتطرفة والتابعة للحزب احلاكم هـذه الفرصـة، يف   ) بيو الندز بوسنت(ومل تفوت صحيفة 
مليون مسلم، بـالرغم مـن أن   ) ٣٠٠(ن مليار والتقاط هذه الصور ونشرها استهانة مبشاعر أكثر م

اإلسالم هو الديانة الثانية يف الدامنارك بعد املسيحية ( ألف، ) ٢٠٠(مسلمي الدامنارك والبالغ عددهم 
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حاولوا االحتجاج على القرار، وذلك عن طريق رفع مذكرة إىل احلكومة الدامناركية، ) الربوتستانتية 
  .''حرية التعبري''وإصرار احلكومة على دعم محلة اهلجوم حتت مسمى إال أن اجلواب كان هو الرفض، 

بل كان املوقف احلكومي الدامناركي أكثر شراسة برفض املدعي العام تلبية طلب اجلالية اإلسـالمية  
برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة بتهمة انتهاك مشاعر أكثر من مليار مسلم يف العامل، وقال املدعي 

إن القانون الذي يستخدم لتوجيه م بسبب انتهاك حرمة األديان ال ميكن استخدامه : العام الدمناركي
  .ضد الصحيفة

إن حالة العداء لإلسالم واملسلمني يف الدامنرك جتاوزت كل اخلطوط؛ فهناك تعبئة عامة ضد اإلسالم، 
والذي ) ريت الثانيةمارج(على كافة املستويات بدءاً من التصريح الذي نقل على لسان ملكة الدامنرك 

عدم إظهار "، وحثت حكومتها إىل "إن اإلسالم ميثل ديداً على املستويني العاملي واحمللي: "قالت فيه
، انتهاًء مبواقع اإلنترنت اليت يطلقها دامنركيون أفراداً ومؤسسات خاصة، "التسامح جتاه األقلية املسلمة

مروراً باحلملة العامة يف الصحف وحمطة التلفاز " وقتلةإرهابيون "حتذر من السائقني املسلمني، ألم 
  .العامة اليت أعلنت احلرب ضد اإلسالم واملسلمني

ومن هنا رأيت أن اكتب يف هذا اجلانب املهم مذكرا النفس واإلخوان بعظم حقه مستعينا اهللا تعـاىل  
  :فأقول

لقد {: ى اهللا عليه وسلم نبيناً ورسوالًُإن من أعظم النعم اليت أنعم اهللا علينا هي أن بعث لنا حممداّ صل
لقد جاءكم رسـولٌ مـن   {: وقال تعاىل. }من اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم

  .}أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رءوف رحيم
اده هي اكرب الـنعم بـل   هذه املنة اليت امنت اهللا ا على عب:" قال العالمة ابن سعدي رمحه اهللا تعاىل

اجلها وهي اإلمتنان عليهم ذا الرسول الكرمي الذي أنقذهم اهللا به من الضاللة وعصمهم بـه مـن   
  هـ.ا" التهلكة 

نعم أيه األحبة لقد بعث اهللا حممداَ صلى اهللا عليه وسلم إىل اخلليقة بعد أن كانت تعيش يف جاهليـة  
وهم يعيشون ضالل وعمى مجيعهم إال بقايا .. بينهمقويهم يأكل ضعيفهم قد وقع بأسهم .. جهالء

  ..من أهل الكتاب
فهدى به .. وقلوباً غلفاً.. وآذان صماً.. فبعث اهللا حممداً صلى اهللا عليه وسلم ففتح اهللا به أعينا عمياً

  ..وبصر به من الضاللة.. من العمى
  ...رهافال إله إال اهللا ما أعظم هذه النعمة وأجلها ملن تدبرها وعرف قد

.. ولقد أمر اهللا تعاىل بتعظيمه رسول اهللا وتوقريه.. ولقد أوجب اهللا تعاىل على املؤمنني حمبته وتعظيمه
  .}وتعزروه وتوقِّروه{: وتعظيم سنته وحديثه فقال تعاىل

  ...ومن مظاهر التعظيم لرسول اهللا يف اإلسالم
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} تجعلُوا دعاء الرسولِ بينكُم كَدعاِء بعضـكُم بعضـاً  ال {: أنه خصه يف املخاطبة مبا يليق به، فقال
يا رسول اهللا، يا : يا حممد، أو يا أمحد، أو يا أبا القاسم، ولكن يقولوا: ، فنهى أن يقولوا]٦٣:النور[

أحـداً   أكرمه يف خماطبته إياه مبا مل يكرم به) سبحانه وتعاىل(نيب اهللا، وكيف ال خياطبونه بذلك واهللا 
  ...من األنبياء، فلم يدعه بامسه يف القرآن قط

أنه حرم التقدم بني يديه بالكالم حىت يأذَن، وحرم رفع الصوت فوق صوته، وأن يجهر له : ومن ذلك
  ...بالكالم كما جيهر الرجل للرجل

 الشهادتني إال ذكر معه، وأوجب ذكره يف) سبحانه(أن اهللا رفع له ذكره، فال يذكر اهللا : ومن ذلك
  ...)اللتني مها أساس اإلسالم، ويف األذان الذي هو شعار اإلسالم، ويف الصالة اليت هي عماد الدين

فهو خليل اهللا املصطفى .. و إن تعظيم نبينا حممد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ من صلب إميان املسلم   
واملوصوف من ربه ـ جـال    ..وخامت األنبياء الذي بانتهاء رسالته انقطع وحي السماء.. من خلقه

هذا التعظيم حتتمه سريته الشريفة ـ  . وأحد مخسة من أويل العزم من الرسل.. وعال ـ بعظم خلقه 
  )...حممداً رسول اهللا(صلى اهللا عليه وسلم ـ كما متليه حقيقة شهادة أن 

وسلم ـ  ومل يغفل املسلمون ـ منذ جيل الصحابة الكرام ـ عن قدر رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه    
فنرى يف سرية هؤالء الصحابة وتابعيهم وعلماء األمة وعوامها مـن بعـدهم   .. وعن حمبته وتعظيمه

  ..أفضل مناذج هلذا التعظيم
ومن نافلة القول هنا أن يقال أن معىن التعظيم املشروع لرسول اهللا هو تعظيمه مبا حيبه هو صـلى اهللا  

عبد ال يعبد ورسول ال يكذب فال يرفـع إىل مقـام    عليه وسلم وعدم رفعة فوق مرتلته النبوية وانه
  ..الربوبية أو اإللوهية

  ..وقد ضرب السلف الصاحل أروع األمثلة بتعظيم وإجالل رسول اهللا
كنت عند مالك وهـو حيـدثنا   : (ما رواه الدارمي يف سننه عن عبد اهللا بن املبارك قال: ومن ذلك

الك يتغري لونه ويصفر، وال يقطـع حـديث   حديث رسول اهللا فلدغته عقرب ست عشرة مرة، وم
: فقـال ! يا أبا عبد اهللا، لقد رأيت منك عجباً: رسول اهللا، فلما فرغ من الس وتفرق الناس، قلت

  )نعم إمنا صربت إجالالً حلديث رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ(
رسول اهللا؛ : ، ولكن يقولقال رسول اهللا: يكره للرجل أن يقول): (رمحه اهللا تعاىل(وقال الشافعي 

  ).تعظيماً لرسول اهللا
وممن جيب تعظيمهم وإجالهلم ـ وهو من إجالله عليه الصالة والسالم ـ إجالل صحابة رسول اهللا، 

  ).رضي اهللا عنهم(فيتعني احترامهم وتوقريهم، وتقديرهم حق قدرهم، والقيام حبقوقهم 
يقوده اإلعالم الغـريب وإين ألتعجـب وال   ويلحظ اليوم وجود هجمة شرسة على جناب نيب األمة 

! ينقضي عجيب من اإلعالم اإلسالمي أين هو من مثل هذا اهلجوم على نبينا وكأن شيئًا مل حيـدث ؟ 
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فضالً عن متابعة جنـوم  ! وأين هو اإلعالم الذي انشغل بالربامج التافهة والفاضحة وجنومها املزعومني
ويا إخوة العقيدة، ويا أبناء الرسالة اخلالدة، هـذا نبـيكم    فيا أمة اإلسالم،! هليوود والفيديو كليب

فالواجب على األمة بكل أفراده وطاقاا أن ب هبـة  !! وهذا فضله، ووصفه فهل ترضون بإهنته؟
الدفاع عن احلبيب صلى اهللا عليه واله وسلم والواجب أن يعيش معنا دائمـاً وأبـداً يف مشـاعرنا،    

يعيش معنا .معنا، قدوة وأسوة، وإماماً، ومعلماً، وأباً، وقائداً، ومرشداًيعيش .. وآمالنا، وطموحاتنا
هو الذي أرسل {يف ضمائرنا عظيماً، ويف قلوبنا رحيماً، ويف أبصارنا إماماً، ويف آذاننا مبشراً ونذيراً 

  .}رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون
  ت اليوم أغلى ما لدينانسينا يف ودادك كل غال فأن

  نالم على حمبتك ويكفي لنا شرف نالم وما علينا
  وملا نلقكم لكن شوقاً يذكرنا فكيف إذا التقينا

  تسلّى الناس بالدنيا وإنا لعمر اهللا بعدك ما سلينا
  :من مظاهر حمبته صلى اهللا عليه وسلم* 
  ..اإلتباع واالعتصام بالكتاب والسنة: فأول عالمات احملبة) ١

وحيث كان ادعاء حب اهللا من أسهل ما يكون على النفس جعل اهللا داللته النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  }...قل إن كنتم حتبون اهللا{كما يف اآلية السابقة 

  هذا لعمري يف القياس بديع*** تعصي اإلله وأنت تظهر حبه 
  أن احملب ملن حيب مطيع*** لو كنت صادقا يف حبه ألطعمته 

: ادعى قوم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمبة اهللا فابتالهم اهللا ذه اآليـة : قال احلسن
  .}قل أن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا غفور رحيم{

  ..وشان عظيم أن تحب وأعظم منه أن حتب... ومثرة اإلتباع حمبة اهللا للمتبع
  :السنة احلذر من رد شيء من) ٢

قـال اهللا  " من رد حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو على شفا هلكة :" قال امحد بن حنبل
  .}فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم{: تعاىل

قته عن أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطري: أي:" قال ابن كثري رمحه اهللا
وسنته وشريعته فتوزن األقوال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائلـه  

  ]..٢/٣٠٧:تفسري ابن كثري[ هـ .ا" وفاعله كائنا من كان 
ومن مظاهر رد السنة السخرية واالستهزاء بالسنة النبوية ومعارضتها بـالعقول واآلراء والرغبـات   

الستهزاء باللحية ورفع الرجل ثوبة فوق الكعبني وحجاب املرأة والسـواك  والعادات كالسخرية وا
فتسمع من يصف تلك األعمال بأوصاف رديئة أو يتهكم مبن التزم ا . والصالة إىل سترة وغري ذلك
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فلم جيد هؤالء ماميلؤون به فراغهم إال الضحك واالستهزاء مبن عمل بالسنة وحافظ عليها فيجعلونه 
وان العبـد ليـتكلم   : ((م هازيل العبني فيصدق يف مثلهم قوله صلى اهللا عليه وسلمحمال لسخريته

  )).بالكلمة من سخط اهللا ال يلقي هلا باال يهوي ا يف جهنم
ويغفل كثري من الناس عن أمر خطري وهو أن االستهزاء بالدين كفر سواء كان على سـبيل اللعـب   

  .رج من امللةواهلزل واملزاح أو على سبيل اجلد فهو كفر خم
من سب اهللا تعاىل كفر سواء كان مازحا أو جادا وكذلك من استهزاء باهللا تعاىل أو : قال ابن قدامة

  اهـ.بآياته أو برسله أو كتبه
أن رجال أكل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشـماله  : وعن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه

فما رفعها إىل : قال)) ال استطعت ما منعه إال الكرب: ((لقا. ال استطيع: قال)) كل بيمينك: ((فقال
  .فيه

  .فليتق املرء االستخفاف بالسنن ومواضع التوقيف فانظر كيف وصل إليه شؤم فعله: قال التيمي
كنا منشي يف أزقة البصرة إىل باب بعض احملدثني فأسرعنا املشي ومعنـا  : وعن أيب حيىي الساجي قال
فلم ) كاملستهزئ(ارفعوا أرجلكم عن أجنحة املالئكة ال تكسروها : فقالرجل ماجن متهم يف دينه 

  .!!يزل من موضعه حىت جفت رجاله وسقط
  واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

======================  
  !هل تنتصر لرسوهلا صلى اهللا عليه وسلم ؟.. أمة املليار

  
  مسفر بن علي القحطاين.د

  رئيس قسم الدراسات اإلسالمية والعربية
  جبامعة امللك فهد للبترول واملعادن

تعجبت وتأملت أن تكون ردود الفعل جتاه السخرية من النيب صلى اهللا عليه وسلم جراء الفعل الشنيع 
  ...الدمناركية مبثل هذا الضعف واخلوف واهلوان) جيال ندز بوسطن( الذي قامت به صحيفة

ؤسساتنا الرمسية و األهلية وممثلياتنا اإلسالمية يف الغرب ستتوىل تلقني هذه الصـحيفة  وتوقعت أن م
ولكن املفاجأة املركّبة أن احلراك كان ، درسا ال تنساه يف احترام مقدسات األمم والشعوب األخرى 

يرفع حـرج   ساكنا وخائرا يف فاعليته وكأن الكل ينتظر من األخر أن يقوم باملدافعة عنه واملبادأة مبا
شعبان ٢٦مع العلم أن الكاريكاتري الساخر قد نشر يف تلك الصحيفة يف ،التساؤل الشعيب عن دوره 

و تراكمت املفاجأة أو اللطمة !!. م أي قبل أربعة أشهر تقريبا ؟٢٠٠٥سبتمرب  ٣٠هـ املوافق١٤٢٦
يد الدوس بكل تـبجح  وتع) ماغازينت(األخرى على جبني أمتنا الدامي أن تتجرأ جملة نروجيية تدعى 
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على أعظم مقدساتنا باإلهانة والتحطيم ملشاعرنا الباردة وتنشر كمها بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف 
  !!..يوم عيد األضحى املاضي دون أي اعتبار جلموعنا ودولنا و حقوقنا املغتالة؟

اطـف امللتهبـة   أين الغيورين وأصـحاب العو : أتسال بعد هذه الصدمات وحنن أمة ردود األفعال
والتصرحيات اإلعالمية بالدفاع عن حرمات املسلمني ؟؟ أين من يدعي حب املصطفى عليه الصـالة  
والسالم ويزايد على ذلك متهما الكل بالتهوين من قدره ؟؟ أين املبادرات االجيابية و التحرك الفاعل 

أال حيرك يف قلوبنا دفاع كل امـة   .والتضحية املالية بالدفاع عن نبينا الكرمي عليه الصالة والسالم ؟؟
عن معتقداا واعتزازهم ا مهما كانت ضئيلة أو هينة يف أعيننا ؛كما فعل البوذيون عند هدم متاثيل 

أو اهلندوس يف أي إهانـة  ، )حمرقة النازيني لليهود(وما يفعله اليهود فيمن ينكر اهلولوكوست ،باميان 
  !!.بل دفاع الشواذ والسقطة عن حقوقهم حىت املعنوية منها ، ةمتس تارخيهم امللفق أو أبقارهم املقدس

أكتب هذا املقال متأخرا العتقادي أن املؤسسات الرمسية واألهلية سوف تتوىل الرد واملدافعة عن النيب 
صلى اهللا عليه وسلم ومل أكن أتصور أبدا أن حنتاج إىل كتابة مثل هذا املقال أو غريه العتقـادي أن  

للمبادرات الرمسية اجلماعية الفاعلة وليس للخطب أو املكاتبـات أوالتقـارير الصـحفية    املقام هو 
لذلك سأبني يف هذا املقام بعض املبادرات الواجبة اليت ينبغي أن نساهم ا عمليا ممن .. االستهالكية

  :لأذكر بعضها على سبيل املثا، يرجى حتركه و تأمل ضته لنصرة نبيه عليه الصالة والسالم
ـ قيام منظمة املؤمتر اإلسالمي برفع دعوى قضائية على الصحيفة الدمناركية والة النروجيية خالل ١

مع عـدم االكتفـاء   ، األيام القادمة وتكليف جهة متابعة تعطي تقاريرها الدورية عن نتائج املرافعة
  .باالعتذار الرمسي بل ومعاقبة القائمني على تلك الصحف واالت

وفد رمسي من ممثلي مؤسسات اتمع املدين من علماء ومفكرين وإعالميني ورجـال   ـ تشكيل٢
وتفعيل هذا احلق ، أعمال لاللتقاء باملسئولني يف الدولتني أو يف سفارام يف دولنا العربية واإلسالمية

فلت حبق من خالل مقابالت ومكاتبات احتجاجية للهيئات الرمسية التابعة هليئة األمم املتحدة اليت ك
التعظيم للمقدسات اإلنسانية من خالل إعالن األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التعصـب أو  

  .م ١٩٨١التمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد والذي وقعت عليه الدول األعضاء يف 
سالمي التابع ملنظمة ـ قيام ممثلني عن رابطة العامل اإلسالمي واحتاد علماء املسلمني وجممع الفقه اإل٣

املؤمتر اإلسالمي بزيارة ملمثلي الديانة املسيحية يف الفاتيكان لالحتجاج على هذه التصرفات اليت دم 
  .ما توصلت إليه جلان احلوار بني األديان خالل العقدين املاضيني

يـة يف  ـ االحتجاج الرمسي من قبل أصحاب الوكاالت التجارية للصادرات الدمناركيـة والنروجي ٤
البلدان العربية بالتهديد بقطع العالقة معهم حىت يتم االعتذار الرمسي ومعاقبة القائمني علـى تلـك   

مع التأكيد أن تقاعس شركاتنا التجارية عن أداء هذا الواجب واحلراك السريع سـيجعل  ، الصحف 
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القنـوات اإلعالميـة    تلك املنتجات يف قائمة املقاطعة التجارية هلا ونشر أمساء الشركات الوكيلة يف
  .املتنوعة ملنع التعامل معها أو الشراء منها

ـ مطالبة الكتاب والصحفيني واإلعالميني بل وكل غيور على دينه ومعتقده بالقيام بدور النصـرة  ٥
للنيب عليه الصالة والسالم وحماولة إثارة الرأي العام الغريب هلذا االنتهاك احلقوقي والتـدنيس العلـين   

وتفعيل النقابات املهنية ألداء دورهم يف القضية باالحتجاج املباشر على الصحيفة ، ت الدينية للمعتقدا
صـلى اهللا   Postـ   Jyllands(صحيفة :الدمناركية وهذا هو عنواا املباشر يف مملكة الدمنارك

  ). nعليه وسلم 
. ( لكتروينالربيد اإل).  ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٣ ٤٥( +و )  ٣٨ ٣٨ ٣٨ ٨٧ ٤٥: ( +اهلاتف والفاكس
jp@jp.dk .(  

ـ تشكيل مكتب ملتابعة تفعيل هذه املبادرات ينشأ يف اللجنة اإلسالمية للقانون الدويل اإلنسـاين  ٦
أو مـن  ، التابع للجنة اإلسالمية للهالل الدويل إحدى املؤسسات املختصة ملنظمة املؤمتر اإلسـالمي 

ور عبد العزيز التوجيري الذي ساهم بدور كبري خالل التنسيق مع األمني العام ملنظمة األسيسكو الدكت
يف تفعيل الدعوى على الصحيفة الدمناركية والكتابة واملقابلة لعـدد مـن املسـئولني يف احلكومـة     

  .الدمناركية
ومع االعتذار الشديد واالستغفار العميق لعجزنا عن القيام بواجب النصرة ملقام نيب الرمحة واهلـدى  

ذه املبادرات هي أقل ما ميكن القيام به تعظيما حلقه عليه الصالة والسالم من عليه الصالة والسالم فه
أما مؤسساتنا الدينية الرمسية واألهلية ومراكزنا !!. أمته اليت جتاوزت املليار مسلم يف كل أحناء الدنيا ؟

ست من أجلـها  وهيئاتنا اإلسالمية اليت كثرت إىل حد الغثائية فعليها أن تعيد حتديد أهدافها اليت تأس
. وتفعيل دورها املنتظر والالئق ا واملشابه ملثلها عند أصحاب الديانات السماوية والنحل األرضـية 

فهل سيغفر ربنا هذا التهاون ، والتاريخ الذي يسطّر هذه املواقف لن يغفر لنا هذا التخاذل؛ ولو فعل 
  !والتنازل ؟؟

===============  
  أنصر نبيك يا مسلم

  
  هـ١٤٢٦ / ١٢/  ٢٠

إن احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا من يهديه 
اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشـهد أن   

  حممداً عبده ورسوله، أما بعد،،
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لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنـتم حـريص   { : فقد قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز
إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه { ، }عليكم باملؤمنني رءوف رحيم 

، قرن أمسه بامسه يف اآلذان وجعل شأنه عالياً، وتفضل عليه بـالوحي والرسـالة،   }وسلموا تسليماً
خامت النبيني، وكان فضل اهللا عليك عظيماً، وجعل له لـواء احلمـد   واصطفاه من بني خلقه ليكون 

واملقام احملمود، هذا نبينا عليه الصالة والسالم أفضل األنبياء، إمامهم يوم القيامة وقائد الغر احملجلني 
يوم الدين، ويوم يرجع األنبياء إليه للشفاعة ليقضى بني اخلالئق، فيقوموا هؤالء الكفرة اليوم بشـن  

غارات على شخص حممد بن عبد اهللا عليه الصالة والسالم، ليبوأ باإلمث يف البداية واملسلسل طويل ال
  .من قبلهم

صحيفة دمنركية بالرسومات الساخرة اليت تستهزئ بأعظم رجل وطئت قدماه الثرى، صـورة آمثـة   
رجل كأم بل  وقحة وقاحة الكفر وأهله، ليكون يف ذلك الرسم عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأس

صرحوا أنه إرهايب، وهذا من شدة ما أرهبهم، مث تأيت جريدة أخرى نروجيية لتنكأ اجلـراح وتشـن   
أتواصوا به بل هم قوم طـاغون  { الغارة من جديد، لتعيد نشر الرسوم الوقحة اليت نشرت من قبل، 

عليه وسلم مث ال ينتصر له؟،  ، فيا هللا ماذا بقي يف احلياة من لذة عندما ينال من مقام حممد صلى اهللا}
وماذا نقول جتاه هذا العداء السافر والتهكم املكشوف؟، هل نغمض أعيننا؟، أو نصم أذاننا؟، أو نطبق 
أفواهنا ويف القلب عرق ينبض؟، والذي كرم حممد وأعلى مكانته صلى اهللا عليه وسلم لبطن األرض 

ع عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم، آال جفـت  أحب إلينا من ظاهرها إن عجزنا أن ننطق باحلق ونداف
أقالم وشلت سواعد قد امتنعت عن تسطري األحرف، والنطق بالكلمات للذود عن حوض النيب صلى 

  .اهللا عليه وسلم 
  فإن أيب ووالده وعرضي لعرض حممد منكم فداء

قبيحة مـرات  وهكذا يا عباد اهللا، يسفر هؤالء أعداء الدين من أهل الكتاب وغريهم عن وجوههم ال
إنا أعطينـاك الكـوثر   { كثرية، بصور خمتلفة وتعاد الصورة مرة أخرى والتاريخ يعيده اهللا عزوجل، 

، الشانئ العدو املبغض الساب الشامت هذا منقطع الـذكر،  }فصلي لربك وأحنر إن شانئك هو األبتر 
نت يا حممد صـلى اهللا  قليل األثر، هذا هو الذي ال عقب له وال يبقى له نسل وال حسن ذكر، أما أ

عليه وسلم فتبقى ذريتك، وصيتك احلسن بني العباد، وآثار فضلك إىل يوم القيامة، ولك يف اآلخرة 
  .ر الكوثر واخلري الكثري 

  عباد اهللا ملا قام قريش يسبونه عليه الصالة والسالم وقامت تلك املرأة تقول
  مذمماً عصينا ودينه أبينا

أال تعجبون كيف يصرف اهللا عين شتم قريش ولعنهم، يشتمون مـذمماً  : " قال عليه الصالة والسالم
  .رواه البخاري ومسلم ". ويلعنون مذمماً وأنا حممد 
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وهكذا،، دافع اهللا عن نبيه عليه الصالة والسالم وذكره باملقام العظيم يف كتابه، وأنزل هذه الصورة 
ما أنت بنعمة * ن والقلم وما يسطرون{ م، وغريها من اآليات للدفاع عن حممد عليه الصالة والسال

* أمل نشرح لـك صـدرك  { ، } وإنك لعلى خلق عظيم * وإن لك ألجراً غري ممنون* ربك مبجنون
، وهكذا رفع ذكره، وخفض شانئه }ورفعنا لك ذكرك * الذي أنقض ظهرك * ووضعنا عنك وزرك

  .وشأم
زاء بنبينا عليه الصالة والسالم يف رمسها ورمزها تقوم الرسومات الكاريكاتورية الساخرة اليوم باالسته

ولكن ليس نبينا بالصورة اليت رسومها وال باخللق الذي وصفوه، فوجهه عليه الصالة والسالم هـو  
الضياء والطهر والقداسة والبهاء، أعظم استنارةً وضياءاً من القمر ليلة البدر، يفيض مساحة وبشـراً  

لباب، وكل من رآه عرف صدقه يف وجهه، ومنهم مـن ارتعـدت   وسروراً، طلعته آسرة تأخذ باأل
فرائسه وهو ينظر إليه، ومنهم من بكى إجالالً له وإعجاباً، وما كان عليه الصالة والسالم عابساً وال 
مكشراً، إنه صلى اهللا عليه وسلم كان أشد حياًءا من العذراء يف خدرها، إذا سر استنار وجه كأنـه  

ار، أكحل العينني كأنه سبيكة فضة، مليح الوجه، يقول أنـس رضـي اهللا   قطعة قمر، أهدب األشف
، كان عليه الصالة والسالم "ما مسست حريراً ألني من يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " عنهما

يعرف بريح الطيب إذا أقبل، كان عليه الصالة والسالم أحسن الناس خلقاً، وأكرمهم، وأتقاهم، كان 
والسالم ال يستكرب أن ميشي مع املساكني، تأخذ اجلارية الصغرية بيده فينطلق لقضـاء  عليه الصالة 

حاجتها، كان يزور األمصار ويسلم على صبيام، ويأيت ضعفائهم ويزورهم ويعود املرضى، ويشهد 
اجلنائز، كان عليه الصالة والسالم جيلس على األرض ويأكل على األرض، ويعتقل الشاة فيحلبـها  

صف نعله، وخييط ثوبه، ويفليه وحيلب شاته، وخيدم نفسه، كان يبيت الليايل طاوياً ال جيـد  كان خي
عشاءاً، وكان ال جيد ما ميلئ بطنه من الدقل وهو التمر الرديء، وكان يعصب احلجر على بطنه من 

قتال، متر اجلوع مرات، يقبل اهلدية وال يأخذ الصدقة، كان أشجع الناس إذا أمحر البأس اتقوا به يف ال
به اهلرة فيسقي هلا اإلناء لتشرب منه، كان عليه الصالة والسالم عفواً يغفر ويصفح حىت عفا عـن  

اهللا، فشلت يد املشرك : من مينعك مين؟، قال: ذلك املشرك الذي أخترط سيفه ورفعه عليه صلتاً، قال
السالم عظيماً يف أخالقه وسقط السيف من يديه، كان سخياً كرمياً أجود الناس، كان عليه الصالة و

  .وآدابه وخلقته
  أمل ترى أن اهللا خلد ذكره إذ قال يف اخلمس املؤذن أشهد

  وشق له من أمسه ليجله فذو العرش حممود وهذا حممد
أوفر الناس عقالً، وأسدهم رأياً، وأصحهم فكرة، وأسخاهم يداً، وأنداهم راحة، وأجودهم نفسـاً،  

، "أنفق يا بالل وال ختشى من ذي العرش إقـالال  : " ود ويقوليعطي عطاء من ال خيشى الفقر، جي
أرحب الناس صدراً، وأوسعهم حلماً، ال يزيده جهل اجلاهلني عليه إال عفواً، أعظم الناس تواضعاً ال 
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يتميز عن أصحابه مبظهر، ألني الناس عريكة، وأسهلهم طبعاً، ما خري بني أمرين إال أختار أيسرمها، ال 
فإذا انتهكت حرمات اهللا مل يقم لغضبه شيء، وال يستطيع أن يقف أحد يف طريقـه،  يغضب لنفسه 

كأمنا يفقأ يف وجه حب الرمان تعظيماً حلرمات اهللا وغضباً هلا، أشجع الناس قلباً، وأقـواهم إرادة،  
ناً، ، أعف الناس لساناً، وأوضحهم بيا"أنا النيب ال كذب أنا أبن عبد املطلب : " خيوض الغمار قائالً

يسوق األلفاظ مفصلة كالدرر مشرقة، كالنور هو طاهر كالفضيلة، إنه صاحب العفة يقيم احلدود، 
ويقسم بالعدل بني الناس، هو أمسح اخلليقة روحاً، وأعالها نفساً، وأزكاها وأعرفها باهللا، أشد الناس 

ة من قريش تكـربه  يف أمر اهللا، أخشى الناس هللا، يؤيت كل ذي حق حقه، قضى زهرة شبابه مع امرأ
خبمس عشرة سنة، قد تزوجت من قبل وما تزوج بعدها الستمتاع جمرد، بل كان يف زواجه عليـه  
الصالة والسالم مصاحل عظيمة، أرفق الناس بالضعفاء، وأعظمهم رمحة باملساكني، مشلت رمحته حىت 

ن تذبح شاة يف حضرة البهيمة، فهو ينهى أن حيد شفرته أي اجلزار حبضرة الشاة وهي تلحظ إليه، وأ
أخرى وهكذا،، أخرب أن امرأة دخلت النار يف هرة حبستها، إنه أمني اهللا على وحيه ومصطفاه مـن  
خلقه، أختاره اهللا وبعثه رمحة للعاملني، ومحل هداية رب السماء إىل أهل األرض، نور النبوة مشكاا 

  .وشعاعها ينطلق من لسانه
  كما تشاء خلقت مربأ من كل عيب كأنك قد خلقت

عباد اهللا، لقد أنصف بعض الكفار نبينا عليه الصالة والسالم ملا قرءوا سريته من عظم أخالقه، ومن 
عظم هذه احلياة اليت تركت وراءه مسطرة، فرضوان اهللا عن أصحاب ما فوتوا صغرية وال كبرية إال 

القدمي، وال يف احلـديث، ال  ونقلوها من شأنه عليه الصالة والسالم، وال يوجد رجل يف العامل ال يف 
من املسلمني، وال من الكفار، سريته منقولة ذه الدقة، فهل رأيت يف العامل من نقيت صفته وسريته 

  :وأحداث حياته كمحمد عليه الصالة والسالم؟، ولذلك يقول
لقـد  : مايكل هارت يف اخلالدين املائة وقد جعل على رأسهم سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسـلم • 

أخترت حممداً صلى اهللا عليه وسلم يف أول هذه القائمة، ألنه هو اإلنسان الوحيد يف التاريخ الـذي  
جنح جناحاً مطلقاً على مستوى الديين والدنيوي، قد دعا إىل اإلسالم وأصبح قائداً سياسياً وعسكرياً 

وملا : وياً متجدداً، وقالودينياً وبعد ثالث عشرة سنة من وفاته، فإن أثر حممد عليه السالم ما يزال ق
إنه أعظـم زعـيم   : كان حممد صلى اهللا عليه وسلم قوة جبارة ال يستهان ا، فيمكن أن يقال أيضاً

  .سياسي عرفه التاريخ
إن العامل أحوج : أما برناردشو اإلنكليزي وله مؤلف أمسه حممد قد أحرقته سلطات بالده يقول فيه• 

ى اهللا عليه وسلم، وإن رجال الدين يف القرون الوسطى ونتيجة ما يكون إىل رجل يف تفكري حممد صل
للجهل أو التعصب، قد رمسوا لدين حممد صورة قامتة، لقد كانوا يعتربونه عدوا للمسيحية، لكـنين  
أطلعت على أمر هذا الرجل فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصلت إىل أنه مل يكن عدوا للمسيحية بـل  
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يف رأيي أنه لو توىل أمر العامل اليوم لوفق يف حل مشكالتنا مبا يـأمن  جيب أن يسمى منقذ البشرية، و
  .السعادة والسالم اليت يرنوا إليها البشر

من املستحيل ألي شخص يدرس حياة وشخصية نيب العرب العظيم، ويعـرف  : ويقول آن بيزيت• 
هللا العظماء، هـل  كيف عاش، وكيف علم الناس، إال أن يشعر بتبجيل هذا النيب اجلليل، أحد رسل ا

تقصد أن ختربين أن رجالً يف عنفوان شبابه مل يتعد الرابعة والعشرين من عمره بعد أن تزوج من امرأة 
أكرب منه بكثري وظل وفياً هلا طيلة ستة وعشرين عاماً، مث عندما بلغ اخلمسني من عمره السن الـيت  

س هكذا يكون احلكم علـى حيـاة   ختبوا فيها شهوات اجلسد، تزوج إلشباع رغباته وشهواته؟، لي
  .األشخاص

فيقول يكفي حممداً فخراً أنه خلص أمة ذليلة دموية من خمالـب  ): األديب العاملي ( أما تولستوي • 
شياطني العادات الذميمة، وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم، وإن شريعة حممد ستسود العامل 

  .النسجامها مع العقل واحلكمة
إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، إذ أنه رغم أميتـه  : نمساوي فيقولأما شربك ال• 

استطاع قبل بضعت عشر قرناً أن يأيت بتشريع سنكون حنن أوروبيني أسعد ما نكون إذا توصـلنا إىل  
  .قمته
عرف حممد صلى اهللا عليه وسلم خبلوص النيـة، واملالطفـة،   : وهكذا يصفه إدوار مونته الفرنسي• 
  .نصافه يف احلكم، ونزاهة التعبري عن الفكر والتحققوإ
لقد أصبح من أكرب العار : وقال اإلجنليزي توماس كارليل احلائز على جائزة نوبل يف كتابه األبطال• 

على أي فرد متحدث يف هذا العصر، أن يصغي إىل ما يقال من أن دين اإلسالم كذب، وأن حممـد  
راسخ املبدأ، صادق العزم، كرمياً براً رءوفاً، تقياً، فاضالً، حراً،  خداع مزور، وقد رأيناه طول حياته

رجالً شديد اجلد، خملصاً، وهو مع ذلك سهل اجلانب، لني العريكة، جم البشر والطالقـة، محيـد   
العشرة، حلو اإليناس، بل رمبا مازح وداعب، كان عادالً، صادق النية، ذكي اللب، شـهم الفـؤاد   

مصابيح كل ليل يم ممتلئاً نوراً، رجالً عظيماً بفطرته مل تثقفه مدرسة وال هذبـه   كأمنا ما بني جنبيه
  .معلم، وهو غين عن ذلك

إننا أهل أوروبا جبميع مفاهيمنا مل نصل بعد إىل ما وصل إليه حممد صلى : أما جوتة األملاين فيقول• 
عن مثل أعلى هلـذا اإلنسـان   اهللا عليه وسلم، وسوف ال يتقدم عليه أحد، ولقد حبثت يف التاريخ 

فوجدته يف النيب حممد، وهكذا وجب أن يظهر احلق ويعلوا كما جنح حممد الذي أخضع العامل كلـه  
  .بكلمة التوحيد

وهكذا،، وهكذا تتواىل الشهادات من األعداء ومن خمالفه عليه الصالة والسالم يف الدين، ومهما كان 
وها من غري املسلمني وبضعهم جيهل حقيقة الوحي، وال من املالحظات على بعضها، ألن الذين أطلق
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يقر خبتم النبوة وال بأن دين حممد صلى اهللا عليه وسلم جيب الدخول فيه، فإن هذه الشهادات كافية 
يف أن سرية النيب عليه الصالة والسالم قد أخضعت أقالم أولئك الكتاب، وأم ملا أطلعوا على شيء 

أنفسهم من تسطري هذه الكلمات، فيأيت هؤالء اليوم من الكفرة الـذين ال  من حياته ذلوا ومل ميلكوا 
يعترفون حىت مبا سطره أدبائهم، وبعض كتام، ومنصفيهم، ال يرونه شيئاً ليقوموا باالعتداء علـى  

  .شخص حممد صلى اهللا عليه وسلم
ال أقول لك كلمة : قال لهعباد اهللا، إنا نبينا عليه الصالة والسالم صادق، وملا رآه أحد أكابر ثقيف 

واحدة، إن كنت صادقاً فأنت أجل يف عيين من أن أرد عليك؟، وإن كنت كاذباً فأنت أحقر من أن 
  .أرد عليك؟

  لو مل تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك باخلرب
كل من رآه عرف من وجه أنه صادق، وما من أحد أدعى النبوة من الكذابني إال وظهر عليه مـن  

هل، والكذب، والفجور، واستحواذ الشياطني ما فضحه، وما من أحد أدعى النبوة من الصادقني اجل
هـل  { : إال وقد ظهر عليه من العلم، والصدق، والرب، وأنواع اخلريات ما مييزه، وهكذا قال تعاىل

خدجية ، إن }أنبئكم على من ترتل الشياطني ترتل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون 
كال، أبشر فواهللا ال خيزيك اهللا أبداً، : رضي اهللا عنها وهي زوجته، قالت له ملا رجع خائفاً من الغار

فواهللا إنك لتصل الرحم، وتصدق احلديث، وحتمل الكل، وتكسب املعدوم، وتقري الضيف، وتعني 
  .على نوائب احلق

هذا الناموس الذي : ل ما نزل عليه، قالملا عرف ورقة ابن نوفل ماذا حصل لنبينا يف الغار، ومسع أو
أنزل على موسى، لقد عرفه حبري الراهب بصفته وهو صغري،، وهكذا أعترف له عبد اهللا بن سامل مبا 
يف التوراة، وهكذا عرفته اجلن ملا مسعوا كالمه، أرسل اهللا إليه نفر من اجلن يستمعون القرآن، فلمـا  

يا قومنا إنا مسعنا كتاباً أنزل من بعد : قومهم منذرين، قالوا حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولو إىل
: " موسى،، وهكذا عرفه ملك الروم هرقل ملا سأل أبا سفيان أسئلة فأجابه عنها، مث قال له هرقـل 

سألتك عن نسبه، فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث يف نسب قومها، وسألتك هل 
رجـل  : لو كان أحد قاهلا هذا القول قبله، لقلت: أن ال، فقلت قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت

فلو كان مـن  : يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن ال، فقلت
رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مـا  : آبائه من ملك، قلت

يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على اهللا، وسـألتك  قال؟ فذكرت أن ال، فقد أعرف أنه مل 
أشراف الناس أتبعه أم ضعفائهم؟ فذكرت أن ضعفائهم أتبعوه، وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون 
أم ينقصون؟، فذكرت أم يزيدون، وكذلك األمر اإلميان حىت يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطتاً لدينه 

كذلك اإلميان حني ختالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر؟ بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن ال، و
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فذكرت أن ال، وكذلك الرسل ال تغدر، وسألتك مبا يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبد اهللا وال 
تشركوا به شيئاً، وينهاكم عن عبادة األوثان، ويأمركم بالصالة والصدق والعفاف، فإن كـان مـا   

هرقل كان عنده علـم مـن   ( تني، وقد كنت أعلم أنه خارج، تقول حقاً فسيملك موضع قدمي ها
، مل أكن أظن أنه منكم، فلو أين أعلم أين أخلص إليه لتجشمت لقائه، ولو كنت عنـده  ) الكتاب 

ولكن منع حب الرئاسة بعد ذلك هرقل من الدخول يف الدين، وكان جيب عليه ". لغسلت عن قدمه 
 النيب صلى اهللا عليه وسلم ويعلن الدخول يف دينه كما فعـل  أن يترك ملكه وبلده ويأيت مهاجراً إىل

  .النجاشي، وأمره النيب عليه الصالة والسالم بالبقاء يف بلده للمصاحل العظيمة
وهلذا أخربت األنبياء املتقدمون أن املتنبأ الكذاب ال يـدوم إال مـدة   : ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

رى الذين يقال إم من ولد قيصر هذا أو من غريهم، حيث يسرية وهذه من بعض حجج ملوك النصا
رأى رجالً يسب النيب صلى اهللا عليه وسلم من رؤوس النصارى ويرميه بالكذب، فجمـع علمـاء   
النصارى وسأهلم عن املتنبأ الكذاب، كم تبقى نبوته؟ فأخربوه مبا عندهم من النقل عن األنبيـاء أن  

كذا سنة، ال يبقى إال شيئاً يسرياً مث يضمحل، ذكره ملدة قريبة من الكذاب املفتري ال يبقى إال كذا و
هذا دين حممد له أكثر من مخسمائة أو ست مائة سـنة يف ذلـك   : ثالثني سنة وحنو ذلك، فقال هلم

الوقت الذي حدثت فيه القصة، وهو ظاهر مقبول متبوع فكيف يكون هذا كذاباً؟ مث ضرب عنـق  
  .)النصراين من أصحابه ورعيته 

عباد اهللا، كل من نظر يف دين هذا النيب الكرمي، كل من نظر يف الوحي الذي جاء به هذا الرسـول  
، إي واهللا يعرفـون  }الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم { العظيم، يعرف صدقه، 

وإن فريقـاً   يعرفونه كما يعرفون أبنائهم{ حممد صلى اهللا عليه وسلم بوصفه كما يعرفون أبناءهم، 
، وهكذا ملا مسع النجاشي }احلق من ربك فال تكنن من املمترين * منهم ليكتمون احلق وهم يعلمون

صدر سورة مرمي مسع بعض ما أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم من جعفر بن أيب طالب وغـريه  
  .إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة: من الصحابة، قال

  
سلمون، نبينا عندنا يف مقام عظيم، ويف نفوسنا له مرتلة كبرية، وحنن نعلم أن من سبه عليـه  أيها امل

الصالة والسالم إن كان مسلماً فإنه يصحب مرتداً ذا السب، وال متنع توبته من قتله على القـول  
وصـاحب   الراجح، ألن حق اهللا يسقط بالتوبة، أما حق حممد بن عبد اهللا فكيف يتم التنازل عنه؟،

احلق قد مات، ولذلك يبقى األمر يف إقامة احلد عليه باملوت، وإذا صدق يف التوبة تنفع عند اهللا هذا 
قول عدد من أهل العلم، كما نصر ذلك شيخ اإلسالم وبينه يف كتابه العظيم الصارم املسلول علـى  

ب لقتل هؤالء، كما فعل شامت الرسول، وأما من الكفار فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد جرد كتائ
ببعض اليهود الذين وقعوا فيه وسبوه وشتموه يف شعرهم، وجعلوا بعض الغينات املغنيـات عنـدهم   



 ٣٩٣

يغنيني بشتمه عليه الصالة والسالم، فأرسل إليهم من اغتاهلم على فرشهم ويف عقر دارهم، وملا فتح 
عليه متعلقاً بأستار الكعبة، وجعل مكة أهدر دم عبد اهللا بن خطل املشرك الذي كان يسبه وملا قبض 

النار، وقتل عنق ذلك املشرك عند الكعبة، تلك حرمة حممد : يا حممد من للصبية؟ فقال: يتوسل يقول
بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقد آن لنفوس املؤمنني أن تنطلق بنصرة نبيها، وأن تدفع أولئـك  

  .الشانئني
يف العاملني، اللهم زد ذكره رفعة وأعلي، وزد يف دينه علوا، اللـهم  اللهم أنصر سنة حممد بن عبد اهللا 

إنا نسألك أن تكبت عدوه، وأن تنشر سنته يف العاملني، وأن تعلي دينه فوق سائر أهـل األرض يـا   
أرحم الرامحني، اللهم أرنا فيمن سبه مصرياً أسود، اللهم أنتقم لنبيك، اللهم أنتقم لنبيك، اللهم أنتقم 

  .نك عزيز ذو انتقاملنبيك، إ
  .أقول قويل هذا، وأستغفر اهللا يل ولكم، فأستغفره،، إنه هو الغفور الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، احلمد هللا قيوم السماوات واألرضني، احلمد هللا رافع السماء بال عمد، احلمد 
ليس له صاحبة ومل يتخذ  هللا استغىن عن والدة والولد، احلمد هللا مل يكن له كفواً أحد، احلمد هللا الذي

ولداً وخلق كل شيء، والصالة والسالم على حممد بن عبد اهللا، البشري والنذير، والسـراج املـنري،   
وحامل لواء احلمد، والشافع املشفع يوم الدين، أول الناس قياماً من القبور، وأول الناس يسـري إىل  

ه، وأول الناس عبوراً للصراط، وأول ساحة البعث والعرض والنشور، وأول الناس وروداً على حوض
الناس دخوالً اجلنة، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، اللهم أعلي شأنه اللهم أرفع درجته، اللـهم  
أجعلنا من أهل شفاعته، أشهد أنه رسول اهللا حقاً، والداعي إىل سبيله صدقاً، بلغ الرسالة، تركنا على 

ال هالك، بلغ األمانة، وأدى الرسالة، ونصح األمـة، علمنـا   البيضاء، ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إ
فأحسن تعليمنا، وأدبنا فأحسن تأديبنا عليه الصالة والسالم، اللهم أرضي عن أصحابه وعـن آلـه   

  .وذريته الطيبني الطاهرين، وعن خلفائه امليامني، وعن من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
اليهود والنصارى أن يعلموا، ماذا يف األمة من حس؟، وماذا  عباد اهللا، لعله جس نبض، ويريد هؤالء

بقي فيها من غرية؟، وكذلك فإن عداوم ألهل اإلسالم ولنبيه باقية إىل قيام الساعة حىت يرتل عيسى 
عليه السالم فيقضي عليهم، والشك أن من عداوم أن يسبوا نبينا وحنن نتوقع هـذا منـهم، وأن   

هم، وأن يسريوا سرية كفار قريش الذين كانوا يشوهون مسعة نبينا يف حمافل يهامجوه يف وسائل إعالم
احلجاج ولكن اهللا هلم باملرصاد، فنصر اهللا نبيه عليهم وهكذا ينصر اهللا نبيه يف هذا الزمان ويف كـل  
زمان، وكل من تعرض لذاته الكرمية ووقع فيه كما وقع هؤالء بعض الدمنركيني والنروجييني ومن لف 

حريـة  : ( ، وتعرضوا لنبينا الكرمي بالبذاءة والسخرية واالستهزاء، ويرفضون االعتذار، ويقولونلفهم
فإذا سبت ملكتهم، وسب نظامهم ودولتهم، فماذا عساهم يقولون؟، يسـنون  ) الرأي حرية الكفر 

جيب  القوانني يف عقوبة من سب نظامهم ودولتهم وملكتهم، ولكن عندما تأيت القضية إىل نبينا الذي
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على ملكتهم ورؤسائهم اإلميان به، تصبح املسألة تصبح القضية حرية رأي، حرية الكفـر، حريـة   
  .اهلجوم على النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم

أنا : عباد اهللا، هكذا إذن فعل هؤالء وقبلهم من النصارى يف أمريكا وغريها،، كما قال جري فالويل
 اعتقاد املسيح وضع مثال احلب كما فعل موسى، وأنا أعتقـد أن  أعتقد أن حممداً كان إرهابياً، ويف

  .حممداً وضع مثاالً عكسياً، ويتهمه وحاش عليه الصالة والسالم بأنه كان لصاً وقاطع طريق
كـان  : أما بات روبت سون احلاقد اآلخر يف الواليات املتحدة يقول عن نبينا عليه الصالة والسالم

  .تتحرك عبثاً من اجلنون جمرد متطرف ذو عيون متوحشة
  .عن النيب عليه الصالة والسالم إنه يتملكه الشيطان: وصاحبه جري فايرت يقول

ومجس واركد يتهمه بالشذوذ هكذا،، أيها األخوة املسلسل معروف من هؤالء اليهود والنصـارى  
ظهم انتشار بأقالم ورسومات يف وسائل إعالمهم، لقد أغاظهم حممد عليه الصالة والسالم، لقد أغا

دينه، لقد أغاظتهم شريعة اجلهاد اليت جاء ا عليه الصالة والسالم، لقد أغاظتهم قوة اإلسالم، لقـد  
أغاظتهم هذه الشريعة اليت ليس عندهم مثلها، أغاظهم سرعة انتشار اإلسالم، أغاظهم أن اإلسـالم  

حترام الذي حيظى نبينا عليه الصالة أول دين يف العامل يف سرعة االنتشار، لقد أغاظهم هذا التوقري واال
  .والسالم بيننا مع تقصري كثري من املسلمني

قل أباهللا وآياتـه ورسـوله كنـتم    { عباد اهللا، من سخر بالنيب عليه الصالة والسالم ما حكمه؟، 
  .}تستهزءون ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم 

تم النيب صلى اهللا عليه وسلم وتقع فيـه  روى أبو داوود عن علي رضي اهللا عنه أن يهودية كانت تش
  .فخنقها رجل حىت ماتت فأبطل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دمها

وهذا احلديث جيد وله شاهد من حديث ابن عباس ويف قصة األعمى املعروفة : ( قال شيخ اإلسالم
ح القصري يف بطنـها  املشهورة الذي كانت له أم ولد ترعاه له منها أبنان كاللؤلؤتني فوضع ذلك الرم

، وملا أغلظ رجل أليب )وأتكأ عليها حىت ماتت ألا كانت تشتم النيب صلى اهللا عليه وسلم وتقع فيه 
ليس هذا ألحد : أقتله؟ فانتهرين، يقول أبو برزه، وقال: بكر الصديق، قال أبو برز األسلمي للصديق

  .بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اد اهللا، إن سب النيب عليه الصالة والسالم من أعظم احملرمات، وكفر وردة عن أيها املسلمون، يا عب

اإلسالم، بإمجاع العلماء سواء فعل ذلك القائل جاداً أم هازالً، وفاعله يقتل ولو تاب، كما تقـدم  
مسلماً كان أو كافراً، وإن عقوبة من سب النيب عليه الصالة والسالم يف الدنيا أن اهللا يذيقـه مـن   

واهللا { : عذاب املهني، فاهللا يدافع عن الذين آمنوا، والنيب عليه الصالة والسالم رأس املؤمنني، وقالال
{ : ، وقال}فسيكفيكهم اهللا { : ، وقال}إن كفيناك املستهزءين { : ، وقال}يعصمك من الناس 
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تظاهر أحد يعين وقد فعل تعاىل فما : (  -رمحه اهللا  -، قال الشيخ السعدي }أليس اهللا بكاف عبده 
  ).أعلم باالستهزاء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومبا جاء به إال أهلكه اهللا وقتله شر قتله 

أيها املسلمون، لقد جاءت الروايات مبينة هلذا،، فأخرج الطرباين يف األوسط، والبيهقي، وأبو النعيم 
: ( ن كفينـاك املسـتهزئني، قـال   يف الدالئل، وابن املردويه بسند حسن، عن ابن عباس يف قوله إ

املستهزئون الوليد بن املغرية، واألسود بن عبد يغوث، واألسود بن املطلب، واحلارث بـن عبطـة   
أريين : " السهمي، والعاصم بن وائل، فآتاه جربيل فشكاهم إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

كفيتك : منهم يف موضع من جسده ويقولإياهم فأراه كل واحد منهم، وجربيل يشري إىل كل واحد 
ما صنعت شيئاً، فأما الوليد فمر برجل بن خزاعـة وهـو   : " هو، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

يريش نبالً فأصاب أكحله فقطعها، أنقطع عرق فأدى إىل هالكه، وأما األسود ابن املطلب فرتل حتت 
ما : وطعنت بالشوك يف عيين، فجعلوا يقولون يا بين أال تدفعون عين؟ قد هلكت: مسرة فجعل يقول

نرى شيئاً، فلم يزل كذلك حىت عتمت عيناه، وأما األسود بن عبد يغوث فخرج يف رأسـه قـروح   
فمات منها، وأما احلارث فأخذه املاء األصفر يف بطنه حىت خرج خرؤه من فيه فمات منـه، وأمـا   

  ".ص قدميه شوكة فقتلته العاص فركب إىل الطائف فربط على شربقة فدخل من أمخ
وهكذا،، بعض أعداء النيب عليه الصالة والسالم كان مع أبيه يف سفر، فرتلوا مرتالً وهم على الشرك، 

إين أخاف من أصحاب حممد على ولدي، إين أخاف من السباع، أجعلوا حوله األمتعـة  : فقال أبوه
  .هوناموا حوله، فجاء أسد وهم نيام فشمهم حىت وصل إليه فافترس

عباد اهللا، قد روى أنس رضي اهللا عنه أن رجالً نصرانياً أسلم، وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتـب  
ما يدري حممد إال ما : للنيب عليه الصالة والسالم يعين يكتب الوحي، فعاد نصرانياً أرتد، وكان يقول

لذين عندهم بالشام الـذين  النصارى ا: ( كتبت له، أدعى أن هذا القرآن منه، فآماته اهللا فدفنوه، أي
هذا فعل حممد وأصحابه ملا هرب منهم نبشوا عـن  : ، فأصبح وقد لفظته األرض، فقال)جلأ إليهم 

هذا فعل حممـد  : صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته األرض لليوم الثاين، فقالوا
عمقوا له يف األرض ما اسـتطاعوا،  وأصحابه نبشوا عن صاحبنا ملا هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأ

هذا االستخراج من األرض، ليس فعل : فأصبح وقد لفظته األرض، فعلموا أنه ليس من الناس، يعين
  .احلديث رواه البخاري ومسلم). بشر فألقوه 

عندما تكون األمة يف عافية والدين يف قوة يف نفوس املسلمني، ترى النموذج العظيم من ذلك الفتيني 
ين بينهما عبد الرمحن بن عوف، كل منهما يسأل عن أيب جهل أين هو؟، أين هو؟، ما هـذا  الصغري

احلماس؟، وملاذا السؤال؟، إين أخربت أنه يسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والذي نفسي بيده 
  .ألن رأيته ال يفارق سوادي سواده، حىت ميوت األعجل منا
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 منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكـذب  وإن اهللا: ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
الكاذب إذا مل ميكن الناس أن يقيموا عليه احلد مثل هؤالء الكفرة اليوم يف بالدهم يف حراسة، فيقول 

وإن : ال نستطيع الوصول إليهم وليسوا حتت سلطاننا إلقامة احلد عليهم، قال شيخ اإلسالم: املسلمون
، ونظري هـذا مـا   )ممن طعن عليه وسبه، إذا مل ميكن الناس أن يقيموا عليه احلد  اهللا منتقم لرسوله

حدثناه أعداد من املسلمني العدول أهل الفقه واخلربة، عما جربوه مرات متعددة يف حصر احلصون، 
ا، الروم النصارى يف زمانن: واملدائن اليت بالسواحل الشامية، ملا حصر املسلمون فيها بين األصفر، يعين

كنا حنن حنصر احلصن الشهر، أو أكثر من الشهر، وهو ممتنع علينا حىت نكاد نيأس منه، حـىت  : قالوا
إذا تعرض أهله لسب رسول اهللا والوقيعة يف عرضه تعجلنا فتحه وتيسر، ومل يكد يتأخر إال يـوم أو  

  .يومني أو حنو ذلك، مث يفتح املكان عنوة ويكون فيه ملحمة عظيمة
القادة العسكريون ألهل اإلسالم شهادات من أرض املعركة، ومن اجلبهات : ح املسلمنيقال قادة الفت

  .حىت إنا كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا مسعناهم يقعون فيه مع امتالء القلوب غيظاً عليهم مبا قالوه فيه
 :حدثين بعض أصحابنا الثقات أن املسلمني من أهـل الغـرب، يعـين   : وهكذا يقول شيخ اإلسالم

  .املغرب، حاهلم مع النصارى كذلك
عباد اهللا، لقد وضع هرقل الكتاب الذي جاءه يف قصبة من ذهب تعظيماً له، ومل يزل أوالده يتوارثون 
حىت كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة، مث كان عند سبطه، يقـول بعـض مـؤرخي    

أحد قواد املسلمني أجتمـع بـذلك   حدثين بعض أصحابنا أن عبد امللك بن سعد، : اإلسالم السهلي
امللك فأخرج له الكتاب فلما رآه، املسلم أستعرب، دمعت عيناه وبكى، وسأله أن ميكنه من تقبيلـه،  
فأمتنع امللك الكافر أن ميكنه من تقبيل اخلطاب، وذكر أبن حجر عن سيف الدين فليح املنصوري، أن 

مقلمة من ذهب، فأخرج منها كتاباً قد  ملك الفرنج أطلعه على صندوق مصفح بذهب، فأخرج منه
هذا كتاب نبيكم إىل جدي قيصر، ما زلنا : زالت أكثر حروفه، وقد التصقت عليه خرقة حرير، قال

نتوارثه إىل اآلن، وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا ال يزال امللك فينا، فنحن حنفظه غايـة  
  .وم امللك فينااحلفظ، ونعظمه، ونكتمه عن النصارى، ليد

أيها املسلمون، يف التاريخ عرب وآيات يف احلاضر واملاضي، ذكر الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا املصري 
عن والده حممد شاكر، وكيل األزهر سابقاً، وكان هنالك خطيباً مفوه متكلم، فصيح، ميدح أحـد  

اه حسني أعمـى البصـر   األمراء، عندما أكرم طاه حسني، فقال ذلك اخلطيب يف خطبته ملا جاء ط
جيب القبول احلضارة الغربية حبلوها، ومرها، وإتباع سنن الكفرة يف كل شيء، : والبصرية، الذي قال

الذي طعن يف القرآن ويف العربية، ملا جاء طاه حسني إىل ذلك الكبري من الكرباء قام اخلطيب ميـدح  
  :ذلك الكبري فقال

  جاءه األعمى فما عبس بوجه وما توىل
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ا يعين هذا الكالم، غمز، إساءة للنيب عليه الصالة والسالم، ألن اهللا قال عن قصته عليه الصـالة  وماذ
، وعاتب نبينا عليه الصالة والسالم مع }عبس وتوىل أن جاءه األعمى { : والسالم مع أبن أم مكتوم

يعلم نبيـه   أن موقفه ذلك كان بسبب أن أم مكتوم قد أشغله عن دعوة كرباء قريش، وأراد اهللا أن
  .االهتمام بابن أم مكتوم حىت ولو على حساب كرباء قريش

عباد اهللا، هذه اللمزة، يف هذه الكلمة، خطرية جداً، فلما صلى اخلطيب هذا بالناس قام الشيخ حممد 
الصالة خلفه باطلة، وأمرهم أن يعيدوا الصالة، ألن اخلطيب كفر بتلك : شاكر رمحه اهللا، وقال للناس

يت تعترب جترحياً وتعريضاً بالنيب عليه الصالة والسالم، وما عاقبة هذا ارم؟، قال الشيخ أمحد الكلمة ال
لقد رأيته : ومل يدع اهللا هلذا ارم جرمه يف الدنيا قبل أن جيزيه جزاءه يف األخرى، فأقسم باهللا: شاكر

ذا م، رأيته مهيناً ذليالً خادماً بعيين رأسي بعد بعض سنني، وبعد أن كان عالياً منتفخاً مستعزاً مبن ال
على باب مسجد من مساجد القاهرة، يتلقى نعال املصلني ليحفظها يف ذلة وصغار، حىت لقد خجلت 
أن يراين وأنا أعرفه وهو يعرفين، ال شفقة عليه فما كان موضعاً للشفقة وال مشاتة فيه ولكن ملا رأيت 

  .من العربة والعظة
ن شهادات العليا خارج البالد، فلما أمت دراسته وهي تتعلق بسرية الـنيب  ذهب أحدهم لنيل شهادة م

عليه الصالة والسالم، طلب منه أستاذه من النصارى أن يسجل يف رسالته ما فيه انتقاص من الـنيب  
عليه الصالة والسالم وتعريض، فتردد الرجل بني القبول والرفض وأختار الـدنيا يف النهايـة علـى    

الك مجيـع أوالده  اآلخرة، وأجا م إىل ما أراده طمعاً يف الشهادة امللوثة، فلما عاد إىل بلده فوجئ
  .وأهله يف حادث مفاجئ، ولعذاب اآلخرة أشد وأنكى

قاموا يف نصرته عليه الصـالة  : ، أي}فالذين أمنوا به وعزروه { : يا عباد اهللا، اهللا عزوجل قال لنا
  والسالم،

، فوجب القيام بنصرة نيب اإلسـالم  }ي أنزل معه أولئك هم املفلحون ونصروه وأتبعوا النور الذ{ 
جبميع الوسائل املمكنة يف هذا الزمان، ومن ذلك االحتجاج بكافة الوسائل من الساسـة والعامـة،   
والكبار والصغار، جبميع الوسائل واالحتجاج على مستوى اهليئات الشرعية، ودور الفتية واجلامعات 

املنظمات اإلسالمية، وإعالن اإلسنتكار من الشخصيات العلميـة، والقـدوات   اإلسالمية، وكذلك 
  .الثقافية، والقيادات الشرعية، وإعالن هذا النكري على املنابر وغريها

ورابعاً املواجهة على مستوى املراكز اإلسالمية املوجودة يف الغرب والشرق، يف الرد على هذه احلملة 
  .واستنكارها

على املستوى الفردي بإرسال الرسائل اإللكترونية املتضمنة لالحتجـاج، والـرد    وخامساً املواجهة
واالستنكار إىل املنظمات واجلامعات واألفراد املؤثرين يف الغرب، ولو نفر من املسلمني فرقة احتسبت 

  .بإرسال هذه الرسائل الكثرية جداً إىل تلك املنظمات واجلهات واألفراد سيكون هلا أثر الفت
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سا استأجر ساعات الربامج يف احملطات اإلذاعية والتلفزيونية للذب عن نيب اإلسالم، وأن يتكلم وساد
القاصي والداين من املسلمني ممن يستطيع يف اتصاالم على الربامج الفضائية املباشرة، لبيـان غـرية   

  .املسلمني على نبيهم وقيامهم بذلك
تنشر يف االت والصحف، وأن تترجم بلغـات خمتلفـة    وسابعاً كتابة املقاالت القوية الرصينة اليت

وترسل إىل تلك الوسائل السيارة، وكذلك إنتاج الكتب وغريها، بل األفالم اليت تبني عظمة ديـن  
اإلسالم وليس فيها حماذير شرعية، كما فعله بعضهم من متثيل شخصية النيب عليه الصالة والسـالم  

ؤثرة اليت تبني نور اإلسالم وعظمة هذا الدين، الذي جاء به نـيب  وأصحابه، كال بل إنتاج األفالم امل
  .اإلسالم

  .وتاسعاً عقد اللقاءات وإلقاء الكلمات يف املنتديات وامللتقيات العامة
وعاشراً إصدار البيانات االستنكارية من اجلهات املختلفة، وغشيان املنتديات اإللكترونية، والغـرف  

  .كاراإللكترونية، وبث هذا االستن
واحلادي عشر إقامة املعارض الدولية املتنقلة، والثابتة يف األماكن املختلفة، لبيان شأن نيب اإلسالم عليه 
الصالة والسالم، وسرية هذا النيب الكرمي وكذلك تبادل احلوارات، وفتح احلوارات مع كل من ميكن 

ت واملطالبة بصياغة منوذج رسالة الوصل إليه، وحشد اجلهود وإعداد الربامج للتعريف، وإصدار اال
استنكار باللغات املختلفة جاهزة لإلرسال، ومراسلة السفارات املعنية ا، وكذلك الكتابة للجريـدة  
اليت نشرت هذه الرسوم ومطالبة هذه اجلريدة وغريها ممن نشر باالعتذار للعامل اإلسالمي مجيعاً عما 

  .نشره من اإلساءات
كون يف املسلمني جمموعات، وقواعد بيانات، ومواقع، ينبغي أن تكون هنالـك  عباد اهللا، ينبغي أن تت

  .جماميع تنشر، وتدافع، وتذب عن حممد صلى اهللا عليه وسلم
  يشيد ما أوهى الضالل ويصلح... ... حممد املبعوث للناس رمحةً 

  لداود أو الن احلديد املصفح... ... لئن سبحت صم اجلبال جميبةً 
  وإن احلصا يف كفه ليسبح... ... خور الصم النت بكفه فإن الص

  فمن كفه قد أصبح املاء يطفح... ... وإن كان موسى أنبع املاء بالعصا 
  سليمان ال تألو تروح وتسرح... ... وإن كانت الريح الرخاُء مطيعةً 

  ورعب على شهر به اخلصم يكلح... ... فإن الصبا كانت لنصر نبينا 
  له اجلن تسعى يف رضاه وتكدح... ... ويت امللك العظيم وسخرت وإن أ

  أتته فرد الزاهد املترجح... ... فإن مفاتيح الكنوز بأسرها 
  ويشفع للعاصني والنار تلْفح... ... وخص باحلوض الرواء وباللِّوا 

  عطاًء لعينيه أَقر وأفرح... ... وباملقعد األعلى املقرب ناله 
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  مراتب أرباب املواهب تلمح... ... لرتبة العليا الوسيلة دوا وبا
  له باا قبل اخلالئق يفْتتح... ... ولَهو إىل اجلنات أولُ داخلٍ 

عباد اهللا، تبادل العناوين والتعريف بكيفية الكتابة واالستنكار أقل ما نقوم به وتعريف الكفار الـذين  
  .والسالم، وسريته فهو الذي جاء الوحي عن طريقه يعيشون بيننا بنبينا عليه الصالة

اللهم أعز دينه، وأعلي شأنه، وأعلي ذكره، اللهم أجعلنا من أتباعه حقاً، ومن أهل سنته صدقاً، اللهم 
أرزقنا شفاعته يوم الدين، اللهم أجعلنا القائمني حبق نبينا يا عظيم، اللهم إنا نسألك وأنت العظـيم  

هؤالء الذين وقعوا يف نبينا، أرينا فيهم آية، اللهم إنا نسألك أن تسلط علـيهم  القوي اجلبار أن لك 
  .جنداً من عندك، اللهم أرنا فيهم هالكاً وبيلة وخذهم أخذاً شديداً، وأجعلهم عربة للمعتربين

  .سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني
==================  

  روا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأنص
  
  عبد احلي يوسف. د

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باهللا ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من 
يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن 

فيه وخليله بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وجاهد يف سبيل ربه حق حممداً عبده ورسوله وص
اجلهاد ومل يترك شيئاً مما أُمر به حىت بلغه فتح اهللا به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً وهدى الناس 

إذن من الضاللة وجناهم من اجلهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إىل النور وهداهم ب
ربه إىل صراط مستقيم اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك حممد وعلى آله وصـحبه ومـن   

فإن أصدق احلديث كتاب اهللا ـ تعاىل ـ وخري اهلدي هدي حممد   : اقتفى أثره واهتدى داه أما بعد
يف  ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وشر األمور حمدثاا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة 

  .النار وما قل وكفى خري مما كثر وأهلى وإمنا توعدون آلت وما أنتم مبعجزين
  :أما بعد أيها املسلون عباد اهللا

ـ سنة اهللا ـ تعاىل ـ هي الغضب ألنبيائه واالنتقام ممن آذاهم وانتقصهم، اقرؤوا القـرآن أيهـا     ١
ما نراك إال بشـراً  {عليه السالم ـ  املسلمون وانظروا ما صنع ربنا بقوم نوح الذين قالوا لنبيهم ـ  

مثلنا وما نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضـل بـل نظـنكم    
ما هذا إال بشر مثلكم يأكل مما {وما صنع بقوم عاد الذين قالوا لنبيهم ـ عليه السالم ـ   } كاذبني

وما صنع بثمود الذين } مثلكم إنكم إذا خلاسرونتأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشراً 
وما فعل بقوم لـوط  } إنا لنراك يف سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبني{قالوا لنبيهم ـ عليه السالم ـ   
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وما صـنع بفرعـون   } أخرجوا آل لوط من قريتكم إم أناس يتطهرون{الذين ددوا نبيهم فقالوا 
ر وهذه األار جتري من حتيت أفال تبصرون أم أنا خري من أليس يل ملك مص{اللئيم الذي قال ملوسى 

} هذا الذي هو مهني وال يكاد يبني فلوال ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه املالئكة مقتـرنني 
فكـالً  {هؤالء أوغاد البشر الذين كذبوا أنبياء اهللا وعادوا رسله يقول ـ سبحانه وتعاىل ـ فـيهم    

لنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بـه األرض  أخذنا بذنبه فمنهم من أرس
  }ومنهم من أغرقنا وما كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

ـ إن حممد رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ هو أكرم البشر على اهللا وأعظمهم جاهاً ومقاماً   ٢
ما {: وخطيبهم إذا اجتمعوا، وقد زكى اهللا عقله فقال عنده هو سيد الرسل وإمام األنبياء إذا وفدوا

إن هو {وزكى كالمه فقال } وما ينطق عن اهلوى{وزكى لسانه فقال } ضل صاحبكم وما غوى
ما كذب الفؤاد ما {وزكى فؤاده فقال } علمه شديد القوى{وزكى جليسه فقال } إال وحي يوحى

} وإنك لعلى خلق عظيم{ى خلقه فقال وزك} ما زاغ البصر وما طغى{وزكى بصره فقال } رأى
وما أرسلناك إال {وزكاه كله فقال } الذي يراك حني تقوم وتقلبك يف الساجدين{وزكى نسبه فقال 

وغضب اهللا على من شتم نبيه حممداً ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أو انتقصه أو أحلق به   } رمحة للعاملني
  بياء صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعنيعيباً أعظم من غضبه على من انتقص غريه من األن

فماذا صنع اهللا بأيب جهل فرعون هذه األمة الـذي أراد أن خيـدش رأس   . ـ والتاريخ خري شاهد٣
رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وهو ساجد عند الكعبة؟ وماذا صنع اهللا بعتبة بـن أيب هلـب     

أيب معيط الذي وطئ على رقبة رسـول اهللا   الذي بصق يف وجه رسول اهللا؟ وماذا صنع اهللا بعقبة بن
ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وهو ساجد حىت كانت عيناه تندران؟ وما صنع بصناديد الكفر من أمثال  
عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف والعاص بن وائل وأيب هلب بن عبد املطلب وعبـد اهللا  

ب بن أسد ولبيد بن األعصم وزينب بنت سالم بن سلول وحيي بن أخطب وبلعام بن عازوراء وكع
  بن مشكم وغريهم كثري ممن ختم على قلوم وعلى مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة؟

ـ ما نشر يف اجلريدة اليت مسوها الوفاق وهي جريدة النفاق والشقاق من الزندقة وإشـاعة قالـة   ٤
م بطعن رسوهلم ـ صلى اهللا عليه  السوء عن نبينا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وطعن املسلمني يف دينه  

وسلم ـ مبا مل خيطر على بال املشركني من أمثال أيب جهل واألخنس بن شريق وغريهـم وذلـك    
حيث تضمنت تلك املقالة رمياً ألم النيب ـ صلى اهللا عليـه    ١٤٢٦/ ربيع أول/ ١٢بتاريخ اخلميس 

كون احلمل مبحمد جاء بعد أربع من كل ما تقدم جيب أن ي: (وسلم ـ بالزنا، ففيه باحلرف الواحد 
سنوات من احلمل حبمزة أي بعد موت أيب حممد بأعوام وسنوات، أو أن حممداً مكث يف بطن أمـه  

إن املولود بعد سنوات من موت عبد : (وقال يف موضع آخر) أربع سنوات حسب بعض التقديرات
وقـال يف  ) طن أمه أربع سنواتاهللا ال ميكن أن يكون ابن عبد اهللا إال إذا كان حممد قد مكث يف ب



 ٤٠١

ويف املقال كـذلك  ) آمنة تعترف أن احلمل مبحمد قد سبقه محل آخر مرة أو مرات: (موضع ثالث
اعتداء على أيب النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ونسبة الفاحشة إليه بأرذل عبارة وأقـبح أسـلوب     

ة رغم أنه متزوج بآمنة منذ أيام أي أب ذلك األب الذي واعد الزاني: (حيث ورد فيه باحلرف الواحد
أي شرف ينسب لذلك الرجل املتزوج من أيام قالئل مث يواعد عاهرة، : (وقال يف موضع آخر) قالئل

حىت أغتسل؟ هل العفة مفروضة على النساء والتحلل منها وسام على صدور الرجـال؟ ويف  : ويقول
ثبت عند املسلمني بالتواتر ففيه باحلرف ذات املقال نفي لنسب النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ الذي 

إن حممداً : إن حممداً من كندة وليس من بين هاشم واعترف حممد بذلك وقالوا أيضاً(بقوله : الواحد
ويف الصفحة نفسها مقال بعنوان جذور حممد عرض فيه الكاتب ترهات وأباطيل كـان  ) ال أصل له

أساطري األولني اكتتبها فهي {وقوهلم } ا يعلمه بشرإمن{يتكلم ا املشركون األولون من جنس قوهلم 
نرى الكهانة والعرافة كانت تضرب يف جذور حممد : ففيه باحلرف الواحد} متلى عليه بكرة وأصيال

ويف موضع آخر يطعن يف القـرآن والـوحي   . واهلواتف اليت تلقي السجع على الكهان تشبه القرآن
عشرات املرات قبل سن األربعني ورأى صور األنبياء واملالئكة لقد دخل حممد الكعبة : فيقول لعنه اهللا

وصور عيسى وأمه، وككل البشر سأل عما يقع عليه بصره وتلقى إجابات من أفواه زوار الكعبـة،  
نعم كانت جدران الكعبة واحدة من أهم املدارس . وككل قصص األفواه خيتلط فيها احلقيقة باخليال

ون من أهل مكة وجزيرة العرب حجاج الكعبة، وسنرى أشعارهم كيف اليت تعلم فيها حممد والكثري
وتضمنت املقالة كذلك رمياً . جاءت بالكثري من أخبار األنبياء واليت تطابقت مع القرآن وسبقته بكثري

وهذا ما سـنراه  : للصحايب اجلليل عمرو بن العاص ـ رضي اهللا عنه ـ حيث قال باحلرف الواحد  
العاص وأبو هلب وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب على بنوة عمرو بن : عندما تنازع أربعة وهم

  .العاص رغم معرفتهم بأن أمه عاهرة وتناوبوا عليها األربعة يف وقت واحد
ما هو حكم اإلسالم فيمن سب رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ؟ يقـول    : ـ أيها املسلمون٥

ـ   من سب النيب ـ عليه الصالة والسالم ـ أو عابه أو    :القاضي عياض املالكي ـ رمحه اهللا تعاىل 
أحلق به نقصاً يف نسبه أو نفسه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق 
السب واالزدراء عليه أو النقص لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب تلوحياً كان أو تصـرحياً،  

أو متىن مضرة له أو نسب إليه ما ال يليق مبنصبه على طريـق الـذم أو   وكذلك من لعنه أو دعا عليه 
عبث يف جهته العزيزة بسخف من الكالم أو بشيء مما جرى من البالء واحملنة عليه أو عصمته بشيء 

هذا كله إمجاع من العلماء وأئمة الفتوى : قال. من العوارض البشرية اجلائزة واملعهودة لديه ـ قتل  
وقال ابن قدامة احلنبلي ـ رمحه اهللا ـ يف كتابـه    . ة رضوان اهللا عليهم إىل هلم جرامن لدن الصحاب

قذف النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ، وقذف أمه، ردة عن اإلسالم، وخروج عـن امللـة،     : املغين
  .وكذلك سبه بغري القذف
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ث نقلت ذلـك املقـال   إن الصحيفة ناقلة ال منشئة حي: قد يقول قائل: ـ أيها املسلمون عباد اهللا٦
هل مهمة املسلم ـ إن كان : وأتبعته يف أيام تالية ببعض الردود فَلم حياسب القائمون عليها؟ واجلواب

مسلماً ـ أن يتتبع القاذورات اليت قيلت يف حق نبينا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فيؤذي ا أتباعـه     
علم ا إال القليل ينشرها على الناس يف جريدة وأحبابه يف يوم مولده؟ وبعدما كانت نسياً منسياً ال ي

مث ما أدراك أيها الناشر يا مـن  . أنا نشرا ألرد عليها: تدخل إىل بيوت كثري من املسلمني، مث يقول
طمس اهللا بصرك وبصريتك أن قارئ تلك الترهات سيقرأ ردك؟ وما أدراك أن ردك سيكون مـزيالً  

يل؟ وما موقف الواحد منكم أيها املسلمون لو أن اجلريدة نفسها لتلك الشبهات أو ماحياً لتلك األباط
نشرت كالماً يشبه هذا عنه وعن أمه وأبيه وبعض أصحابه ومل تعقبه بتعليق يدل على كذبه يف ذات 
العدد؟ أكان يرضى ذلك لنفسه وأبيه وأمه؟ واهللا إن صنيع هذا املسكني أخبث من صنيع من يفـتح  

أنا سأبين للناس أضرارها وأوزارها وأرد على مـن يسـتحلوا   : ناس مث يقولباراً يبيع فيه اخلمر لل
واهللا إا . أنا سأحذر الناس منها: وأخبث من صنيع من يعرض أشرطة للفاحشة مث يقول!! ويروجوا

  لزندقة
ـ مث هل هذه هي املرة األوىل اليت يقع فيها صاحب هذه الصحيفة الرخيصة الوضيعة يف مثل هذه ٧
زندقة؟ ال واهللا، لقد ظهر مرضه للناس من قدمي ولكن مل جيد من يغضب هللا ولدينه فيضرب علـى  ال

أمل ينشر قبل سنوات كالماً قبيحاً عن السيد اجلليل عثمان بن عفان ـ رضي  . يده ويوقف سفاهاته
لبعض سفلة اهللا عنه ـ مما أغضب عامة املسلمني يف هذه البالد؟ أمل ينشر يف العام الذي مضى كالماً  

األطباء حيرض فيه على الفحشاء واملنكر وخيدش احلياء العام وترتب على ذلك إيقاف جريدته عـن  
الصدور أياماً بتوصية من أهل العلم يف جممع الفقه اإلسالمي؟ أمل تتابع مقاالته يف ذكر أصحاب النيب 

آكلـة األكبـاد؟ أمل    ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بالسوء كوصف معاوية ـ رضي اهللا عنه ـ بابن   
يسخر صحيفته للدفاع عن بعض مرضى القلوب ممن اموا الشيخني أبا بكر وعمر ـ رضـي اهللا   

  عنهما ـ بالكفر واموا عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ مبعاداة أهل البيت؟
ـ   : ـ أيها املسلمون٨ : واهللا إن األمر جد خطري وله ما بعده، وأقول كما قال مالك ـ رمحـه اهللا 

: ماذا يبقى لألمة بعد سب نبيها ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ؟ وإنين أوجه خطاباً حلكومتنا فأقول هلم  
يا والة األمر، يا من بوأكم اهللا ـ تعاىل ـ هذه املكانة لتحرسوا الدين وحتموا القيم وتدفعوا عـن    

ن األمة لتنتظر جناب حممد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ كل سوء وضري، يا من رفعتم شعار اإلسالم، إ 
منكم موقفاً يرضي رب العاملني وسيد املرسلني، ويرد للناس بعض ما ثلم من دينهم، إن األمة لترجو 
منكم أن جتعلوا من هذا السفيه عربة للمعتربين وآية للمتومسني؛ حىت تطمئن قلوب ختفق حبب حممد 

يا نائبه األول، ويا من دوما من يا رئيس اجلمهورية، و: ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ، يا أيها املسئول 
أين غريتكم على عرض حممد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ؟ أيـن    : الوزراء والكرباء من أهل اإلسالم
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غضبكم هللا ورسوله؟ أين محيتكم للدين؟ أين حبكم للنيب األمني؟ إن هذا الكالم نشر يف يوم املولـد  
أكان هذا حيدث !! واهللا إن هذا لشيء عجيب !!وما زالت هذه اجلريدة إىل يومنا هذا تطبع وتوزع

لو كان الكالم املنشور يتناول بعضكم أو يسيء إىل سياساتكم وقراراتكم؟ أو كنتم تغضون الطرف 
لو وجهت هذه اإلساءات إىل قادة بعض الدول ممن حترصون على متانة العالقة معهم؟ واهللا ورسوله 

هل هان عرض رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم  : ونأيها املسئول. أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنني
ولـن يرضـى   . ـ عليكم؟ معاذ اهللا فما زال الظن بكم حسناً، فأرجو أال ختيبوا ظن املسلمني فيكم

املسلمون املؤمنون ممن آذاهم هذا الكالم فأقض مضاجعهم وأدمع عيوم وأحرق قلوم، لن يرضوا 
ضاء ولن يرضوا بأقل من إيقاف هذه الصحيفة عن النشر ائيـاً  إال بأن يقام حكم اهللا مبا يقرره الق

بعدما تواتر شرها وعظم ضررها وساء أثرها، وعلم الناس طراً أا ما كانت إال لزرع الفتنة وسوق 
  .الشر والتماس العيب للربآء

إال اهللا إله األولني احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني وال عدوان إال على الظاملني وأشهد أن ال إله 
واآلخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا حممداً عبد اهللا ورسوله النيب األمني بعثه اهللا باهلدى واليقني لينـذر  
من كان حيا وحيق القول على الكافرين اللهم صلى وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه مـن األنبيـاء   

وختامكم وختام املسلمني وحشر اجلميع واملرسلني وآل كلٍِ وصحب كلٍ أمجعني وأحسن اهللا ختامي 
حتت لواء سيد املرسلني أما بعد أيها املسلمون فاتقوا اهللا حق تقاته وتوبوا إىل اهللا مجيعاً أيها املؤمنون 

  لعلكم تفلحون
إنين أطمئنكم بأن مجاعة من أهل العلم بل من كبار أهل العلم سناً وقدراً يف هذه : ـ أيها املسلمون٩

دوا إىل السبيل األرشد؛ فوجهوا عريضة اام أمام النيابة إىل هذه الصحيفة والقائم عليها البالد قد عم
وباألمس القريب ألقي القبض عليه، وسيشرع يف حماكمته إن شاء اهللا وقد تطوع بعض القـانونيني  
ـ     ا األفاضل األماجد بتمثيل االام حسبة هللا وحباً لرسوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ، وهـذه أيه

وإننـا  . املسلمون قضية كل مسلم كبرياً كان أو صغرياً ذكراً كان أو أنثى، فليذكِّر بعضنا بعضاً باهللا
لنحمد اهللا على أن قانوننا اجلنائي ينص صراحة على منع الردة ومعاقبة من يقع فيها، بل معاقبة مـن  

قية ينهون عن الفسـاد يف األرض  يسيء إىل املعتقدات مجيعا، وحنمد اهللا أننا يف بلد ما زال فيه أولو ب
فشدوا من أزرهم وكونوا . ويغضبون حلرمات اهللا أن تنتهك وال يرضون أن ينقص الدين وهم أحياء

هذا أمر ال يعنيين وذاك شـأن ال  : وإياك إياك عبد اهللا وأعيذك باهللا أن تقول. معهم يكن اهللا معكم
يصيب الدين وأهله فهو والعياذ باهللا كمن قيل  خيصين، إن بعض الناس لو سلمت له مآكله ال يبايل مبا

  :فيه
  :أبين

  يف صورة الشخص السميع املبصر*** إن من الناس يمة 
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  وإذا أصيب بدينه مل يشعر*** فطن بكل مصيبة يف ماله 
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترفتموها وجتارة ختشون {

ضوا أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره كسادها ومساكن تر
  }إن اهللا ال يهدي القوم الفاسقني

ـ اللهم إنا نسألك أن ترينا عجائب قدرتك فيمن آذى نبيك ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ، اللهم   ١٠
  .يرد عن القوم ارمنيخذه أخذ عزيز مقتدر واقبضه قبضة مهيمن متكرب وأنزل به بأسك الذي ال 

======================  
  !أو تدري ملاذا؟

  
  جامعة أم القرى -طالبات قسم القراءات 

  !من مينع البلبل أن يصدحا؟** هذا ضياء الشمس هذا الضحى 
  !فمن يطرد الفجر وقد لوحا؟** هذه الشمس وقد أشرقت 

  !وقد طوى أذياله وانتحى** من الذي أمسك الليل بأذياله؟ 
  :أال يا أخا اإلسالم

فلله درك إن كنت مـن  ..يتناحر فينا الورى مببضع اجلراح..ترى اجلراح تتعاقب يف امتنا تلو اجلراح
الصادقني يف حبهم ..السباقني إىل آفاق اإلخالص للمبادئ الراسيات..الوضاءين يف ظلمات الغافالت 

وأما إن كنت ممن ترجل عن الطريق .. ا الذائدين عن محى دينهم ونبيهم إن أوذوا وطعنو.. ملن أحبوا
  ..واكتفيت تعد الغادين والرائحني .. 

  ..وأنت أنت من خناطب .. فخطابنا إليك عاجل 
  :فيا أخا يف اهللا 

غدوا يف ثلب  –تبت يداهم  -خمذولون .. ملحدون للغواة مقلدون .. صخب اهلول إذ جترأ األنذال 
  !سعت من حقري من بين األسفلني ؟.. ك عن قمع ضاللةأرضيت بدنيا!! فوا هلفا . نبيك يفترون 

  !أتسعد بنوم أو تلهو مبا يلهيك عن ردع املعتدين ؟
  !يف القوم أخيار يعملون: ال تقل! ما أنا؟: ال تقل 

حىت اوت .. ولو أن لبنة ظلت تندب ضالة حجمها .. فالسدود العظيمة ما هي إال لبنات قد رصت
فتسلل منه ..إذ نقب يف السد نقبا .. هللك القوم غرقا ..السد ال شيء  حتسب أا يف.. عن مكاا 

ألعملـت  : فو اهللا لو قدرت لنبيك حق قـدره  ، وجد العزم.. فبادرهم ! املاء حىت حطمه حتطيما
أن تشعر دائما وأبدا .. لو تلك هي طبيعة اإلميان .. طاقتك كلها للذود عن محى املصطفى العدنان 

وأن ، وما يفيدها يفيـدك  ، وأن ما يصيب اجلماعة يصيبك ، وجزء من كل ،  أنك فرد من مجاعة
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وخلـل يف  ، وأن التخلف عن اجلماعة نقص يف اإلميـان  . النعيم ال معىن له مع شقاء األمة وبؤسها 
  .وإمث ال بد من التوبة واإلنابة، الدين 

واإلقامة ، والظل على احلر ، تعب إيثارا للراحة على ال..وتأمل قصة الثالثة الذين خلفوا عن اجلهاد 
لتدرك أن الصادق يف إميانه ال يتخلف  –) رضي اهللا عنهم ( –مع أم مؤمنون صادقون ..على السفر

  !وضاقت عليه نفسه ، ضاقت عليه األرض مبا رحبت .. فان ختلف .. عن أي عمل يقتضيه الواجب 
} ملَهوح نمو ةيندلِ الْمأَها كَانَ لم نع فُِسهِموا بِأَنغَبرال يو ولِ اللَّهسر نلَّفُوا عختابِ أَنْ يرالْأَع نم

 ئـاً يطوطَأُونَ مال يو بِيلِ اللَّهي سةٌ فصمخال مو بصال نأٌ وظَم مهيبصال ي مهبِأَن كذَل فِْسهـيظُ  نغ
نالُونَ منال يو ال    الْكُفَّارو ِسـنِنيحالْم ـرأَج يعضال ي إِنَّ اللَّه حاللٌ صمع بِه ملَه بالً إِلَّا كُتين ودع

  ـنسأَح اللَّه مهزِيجيل ملَه بياً إِلَّا كُتادونَ وقْطَعال يةً وال كَبِريةً وريغفَقَةً صقُونَ نفنوا   يـا كَـانم
  ) .١٢١-١٢٠(التوبة } ونَيعملُ

  :أيا أخا يف اهللا 
أحب إليه من نفسـه   –عليه الصالة والسالم  –إن املرء فينا ال يكتمل إميانه حىت يكون اهللا ورسوله 

  !أو تدري ملاذا ؟.. ووالده والناس أمجعني 
ـ .. ابر سعيا وأعظم هدى واجل قدرا  –عليه الصالة والسالم  –ألن نبيك  .. ل اجتث الشرك الوبي

  ..حىت حاز الرضا بتفرد ماله مثيل .. وصان احلياة من لوثة وعثار 
( فهو املرسل من اله السـماكني  .. من مجع احملاسن خلقة وخلقا  –عليه الصالة والسالم  –نبيك 

ليس بفظ وال غليظ ، مساه املتوكل ، وهو عبد اهللا ورسوله ، وحرزا لالمني ، شاهدا ومبشرا ونذيرا 
وما قبضه اهللا حىت أقام به ، وال يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ، األسواق  وال صخاب يف

فدته نفوسنا عليه الصالة  –من تواضعه . وآذانا صما وقلوبا غلفا، وفتح به أعينا عميا ، امللة العوجاء 
يـأيت  و، انه يكون يف مهنة أهله ويزور األنصار ويسلم على صبيام وميسح رؤوسـهم   –والسالم 

وكان مع ذلـك  ، ويكثر الذكر ويقل اللغو ، ويشهد جنائزهم ، ضعفاء املسلمني ويعود مرضاهم 
فو إليه ، يطيل الصالة ويقصر اخلطبة ، إماما خطيبا .. توقره األرض وترقبه اجلوزاء .. قائدا حمنكا 

  ..وتز إن خطب عليها ، املنابر 
  :أيا أخا يف اهللا 

ومل تزر به صقلة ، مل تعبه حنلة ، أبلج الوجه ، رجل ظاهر الوضاءة ( –لسالم عليه الصالة وا -نبيك 
ويف ، ويف عنقه سـطع  ، ويف صوته صهل ، ويف أشفا ره وطف ، يف عينيه دعج ، وسيم قسيم .. 

أمجل الناس وأـاهم  ، وإن تكلم مسا وعال البهاء ، إن صمت فعليه الوقار . أزج أقرن ، حليته كثاثة 
كـان نظمـه   .. فصل ال نزر وال هذر .. حلو املنطق ، وأجالهم وأحسنهم من قريب  ،من بعيد 

فهـو  .. غصن بني غصنني ، وال تقتحمه عني من قصر ، ربعة ال بأس من طول ، خرزات يتحدرن
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وان ، أنصتوا: حيفون به إن قال  –رضي اهللا عنهم  –له رفقاء . وأحسنهم قدرا، أنضر الثالثة منظرا 
ما طار طري أو .. عليه صالة اهللا وسالمه ). ال عابس وال مفند، حمشود حمفود ، وا ألمره تبادر: أمر 

  .ترمن شاديا
  :وبعد أخا اإلسالم

وما من حمب .. فإمنا هي قناديل على الدرب تضئ لك الدجى ، عليك ا .. تلك الشمائل الزاكية 
  ..وكان حلبيبه مقتديا 

وتبث .. بان تقف جه .. فانصره يف نفسك أوال  –والسالم عليه الصالة –ولئن كنت ناصرا نبيك 
  ..وبرهان حمبتك .. وان هذه هلي آية صدقك .. سنته 

} اللَّه ذَكَرو رالْآخ موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نمةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم رياً لَقَدكَـث { )
  )٢١األحزاب 

حقت خسارته لسـوء  .. وتعرض بنفسك وملك عن كل امرئ ، ليك أن تذل األحقاد األنكد مث ع
  .وأحمقت الضالل.. وسر مع قافلة األخيار . املقصد 

  ..فتذكر أن احلرب يظل بيننا وبينهم سجاال.. ومهما ترى الدنيا استحالت وحالً 
مث يكون الفصل يف .. اجلنة أبدا  فإنه ال يستوي أصحاب النار وأصحاب..وأن الباطل إن انتصر يوما 

  .لعباد اهللا مسجال.. اجلولة اآلخرة 
  ..لتلقاه يف األخرى أعز حمجال –عليه الصالة والسالم  –فليثبت خطؤك على سبيل املصطفى 

======================  
  فال نامت أعني اجلُبناِء.. إالَّ رسولُ اِهللا

  
ودينِ احلقِ ليظْهره على الدين كُلِّه ولو كَره املشركونَ ، وأشهد  احلمد ِهللا الذي أرسلَ رسولَه باهلدى

  وخريتـه ، على وحيه هوأمين ، ورسولُه هوأشهد أنَّ حممداً عبد ، له ال شريك أنْ ال إله إال اُهللا وحده
اِهللا حق اجلهاد حىت أتاه الـيقني ،   من خلقه ، بلَّغ الرسالةَ ، وأدى األمانةَ ، ونصح اُألمةَ ،وجاهد يف

صلَّى اُهللا عليه وعلى آله وأصحابه األطهارِ ، األئمة األبرارِ ، وعلى من تبِعهم بإحسان إىل يومِ الدين 
 ا بعدأم:  

شر مـآثرهم ، وتتناقـلُ   كُلُّ أُمة تفاخر بعظمائها ومقَدميها ، وتحيِي ذكْراهم ، وتن:أيها املسلمونَ 
إنْ كانت تبحثُ عن العز والرفعة أمـام   –وهلا احلَق يف ذلك –أقوالَهم وحكمهم ، وتعلي قَدرهم 

  .اُألممِ اُألخرى 
 اريخالت طَّرالبشريةُ ، وس علينا بأعظمِ رجلٍ عرفته منا اُهللا ومنةُ اإلسالمِ أكْرأُم كَـى  وحننأَز ، هسريت

وأطْهر خملوقٍ على وجه األرضِ ، خري من وطئَ الثَّرى ، الصادق األمني ، الرؤوف الرحيم، صلَّى اُهللا 
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عليك يا رسولَ اِهللا عدد أنفاسِ املخلوقات ، وعدد ورقِ األشجارِ ، وعدد قَطْرِ اَألنهارِ ، وعدد مـا  
 هارالن عليه أشرق.  

 ةُ حممدأُم-  لَّمسو لَّى اُهللا عليهص : هلُونمحالذي ت والوِسام رفوالش زهنيئاً لكم الع)   كُـم اتبـاعإن
اتباع هذا النِيب العظيمِ والرسولِ الكرميِ وخاتمِ النبِيني وإمـامِ املرسـلني   ) حممد صلى اهللا عليه وسلم

  .خرين ، صاحبِ النورِ واهلداية لكُلِّ البشرية وسيد األولني واآل
  وأبيض يستسقَى الْغمام بوجهه ثمالُ الْيتامى عصمةٌ لألراملِ

   مـن وأحسـن ، والكَسري ي الفقريواسواملسكنيِ ، وي على األرملة فطعالقلبِ العظيمِ ، ي صاحب
كال واللّه ال يخزيك اللّه أبـداً،إنك  (ِء أهلِ اجلنة خدجيةُ بنت خويلد وصفَه شريكةُ حياته سيدةُ نسا

ائولى نع نيعوت ،فيقْرِي الضتلُ الكَلَّ، ومحتةَ، وي األماندؤتديثَ، والْح قدصتمِ، وحلُ الرصبِ لَت
قالْح.(  

ي لَّمسو لَّى اُهللا عليهوكانَ صيحِ املرسلةباخلريِ من الر عطي عطاَء من ال خيشى الفقرَ ، كانَ أجود:  
  كأنك تعطيه الَّذي أنت سائلُه*** تراه إذا ما جِئْته متهلِّالً 

 هن حىت لَو طَ الكَفسب دوعت ***لُهأنام هعطت ضٍ لَمقَباها لثَن  
  جلَاد بِها فلْيتقِ اَهللا سائلُه*** ه غري روحه ولو لَم يكُن يف كَفِّ

 ،البالص مالص نلَيي هيأخذُ باأللبابِ ، وبيان همِ ، وكالمالكَل ي جوامعأُوت ، والبيان البالغة صاحب
ين القائمِ على العدلِ فَنعوالد ريعةاسِ بالعدلِ وجاَء بالشالن بني كَمح  ورمحتـه البشريةُ بعدلـه تم :

   ـدقالص هكانَ شـعار، هخصماؤ بعدله هِدوش ، هأعداؤ ا ، جلأَ إليهها وفاجرِهرا بهِا وكافرِهمسلم
  مـن مطمع له سالةَ مل يكنوملَّا بلغَ الر ، سالةى قبلَ تبليغِ الربِها حت رِفوع ،قها بفعلهواألمانةَ وطَب

قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه من {: طامعِ الدنيا الفانية ، فسما بنفِسه الشريفة عن املنافسات األرضية الوضيعةم
نيكَلِّفتالْم نا ما أَنمرٍ و٨٦: سورة ص[} أَج.[  

كمونَ ويصدر عن رأيه ال طريق إىل اجلنة إال من طريقه ومن خاللِ العملِ بسنته ، فإليه يتحاكم املتحا
  .أي مردود على صاحبه غري مقبولٍ ) من عملَ عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد(املتخاصمونَ ، 

اإلنسِ واجلن واحليوان واجلماد : أَحبه كُلُّ شيٍء يف الوجود : حممد صلى اهللا عليه وسلم : أُمةُ اإلسالمِ
طَّرس فقد ا اإلنسفاعِ  ، أمرضوانُ اِهللا عليهم يف الد يف تسارعِ أصحابه العجيبة البطوالت اريخلنا الت

عنه ، بكُلِّ ما يستطيعونَ وقد فَدوه بآبائهِم وأمهاتهم وأبنائهم وأموالهم وضحوا بكُلِّ غالٍ نفيسٍ حىت 
كَد بأي صابنَ أنْ يوتمنهم ال يبـلِ   وصلَ بِهم احلالُ أنق مـن أصحابه أحد را أُسرٍ وال أذى ،ولَم

 قالُوا له ؟ فقالَ : (املشركني يف أهلك كوأن أنَّ حممداً يف مكانِك بحأنَّ حممـداً  : أَت بواِهللا ما أُح
ض على املوت قاهلا وهو يعر) اآلنَ يف مكانه الَّذي هو فيه تصيبه شوكةٌ تؤذيه وأني جالس يف أهلي 

ومات شهيداً رضي اُهللا عنه ، ويوم أُحد يقوم أحد أصحابه وجيعلُ جسده ترساً يقي به النبِي صلى اهللا 
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عليه وسلم من سهامِ املشركني فدخلت السهام يف ظهره وهو يقولُ نحري دونَ حنرك يارسولَ اِهللا، 
قُتلَ بني يديه دفاعاً عنه صلى اهللا عليه وسلم اثنا عشر بطالً مـن أبطـالِ   وصدري دونَ صدرك ، و

األنصارِ رضي اُهللا عنهم وأرضاهم ، والسريةُ مليئةٌ بأخبارِ محبيه من أصحابه الذين طَبقُـوا أقْـواهلُم   
اجلن كانت تقتلُ من يسب الرسولَ من كُفَّارِ الجن  بِفعاهلم ، وأما اجلن فقد ذَكَر بعض أهلِ السريِ أنَّ

مجلٌ يلجأُ إىل النِيب صلى اهللا عليه وسلم يشكُو مالكَه، وعيناه تدمعان، فمسح ( ، وأما احليوانُ فهذا
جلماد فقد كانَ النِيب صلى ، وأما ا) عليه صلى اهللا عليه وسلم فَسكَن وانتصر له من مالكه الَّذي آذاه

  هذا اجلـذع نح ذْعاجل وترك نرباً وملا اختذَ املنربقبلَ أنْ يتخذَ م إىل جِذْعِ خنلة اهللا عليه وسلم خيطب
 إليه همض هأن ويف رواية ، كَنعليه فس يده يبِالن غريِ فوضعيب الصالص صوتاً كصوت دروبكى وأَص.  

إنَّ األقالم تعجز أنْ توفي حممداً صلى اهللا عليه وسلم حقه من البيان والثَّناِء واالحتـرامِ  :أُمةُ اإلسالمِ 
 يف حياته ةزوالع فعةوالر امعِ بكُلِّ جوانبِ العظمةإشباعِ الس عن وقريِ واإلكرامِ ،وإنَّ البيانَ ليعجزوالت

  .صلى اهللا عليه وسلم 
سمعنا وسمع غرينا عن كالمٍ تفَّوه به حقري من احلُقراِء على جنابِ ومقـامِ سـيدنا   : أُمةُ اإلسالمِ 

   وفـار ، قبلَ دمعِ العيـون وحزنت القلوب صلى اهللا عليه وسلم فبكت دحميونِنا مع ةا،وقُروحبِيبِن
اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وجردت األقالم وكُتبـت املقـاالت ،    الدمع عضباُ وغيضاً ونصرةً لرسولِ

 ميني لَّتاجلبناِء وش أعني داٌء يا رسولَ اَهللا وال نامتف ها كُلُّنا لكبأعلى صوت ةُ وصاحتاُألم وحتدثت
 دولة الـدمنارك عـرب   من يستهزأُ بك أو يؤذيك ، لنا مع هذا احلدث وهو استهزاُء بعضِ الكُفَّارِ يف

رسومٍ كاريكاتريية برسولِ اإلسالمِ وأفضلِ األنامِ ، ولنا مع هذا احلدث األليمِ واجلُـرم العظـيمِ ،   
 ووقفات والذنبِ الكبريِ وقفات:  

 وجوب نصرة الرسولِ صلى اهللا عليه وسلم والدفاعِ عنه على كُلِّ مسلمٍ يشهد أنَّ ال: الوقفةُ األوىل 
إله إال اُهللا وأنَّ حممداً رسولُ اِهللا بقدرِ استطاعته ، وأنَّ التخاذلَ واجلُنب عن نصرته طمعاً يف دنيـا أو  
 مِ غريعلى العال وما جيب ، وطاقته حبسبِ قدرته وكُلُّ إنسان ، عظيم خملوقٍ فهو إمثٌ وذنب خوفاً من

سؤولِ واألمريِ والوزيرِ ما ال جيب على غريهم ، وعلى مـن  ما جيب على العامي ، وعلى احلاكمِ وامل
يتكلم لغةَ القومِ ويستطيع إبالغَ االستنكارِ جيب عليهم ما ال جيب على غريِهم ، عمالً بقول املـوىل  

 جلَّ شأنه :}كْرب وهحبستو وهقِّروتو وهرزعتو هولسرو وا بِاللَّهنمؤتيالًلأَصويقـول  ]٩الفتح[} ةً و ،
ـ {: سبحانه  حفْلالْم مه كلَئأُو هعأُنزِلَ م يالَّذ ورواْ النعباتو وهرصنو وهرزعو واْ بِهنآم ينونَفَالَّذ {

من كُلِّ ما يؤذيه،  هو اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه: التعزير:"،يقولُ شيخ اإلسالمِ ]١٥٧األعراف[
 والتوقري :  شـريفالت عاملَ مناإلجاللِ واإلكرامِ ، وأنْ ي سكينةٌ وطمأنينةٌ من لكُلِّ ما فيه جامع اسم

هـ، وأمـا سـابه ومؤذيـه    .أ" والتكرميِ والتعظيمِ بِما يصونه عن كُلِّ ما يخرِجه عن حد الوقارِ 
به فهو يف أحطِّ مرتلة وأخس مرتبة ، فإنْ كانَ مسلماً فإنه يصبح مرتداً بإمجاعِ أهلِ العلمِ واملُستهزئ 
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، ويقتلُ كذلك باإلمجاعِ وال يعلم له مخالف بني علماِء املسلمني ، وإنَّ كانَ معاهـداً أو ذميـاً أو   
ب عنقُه بالسيف انتصاراً لرسولِ اإلسالمِ ونبِي األنامِ ، مستأمناً فإنَّ عهده منتقض ويستحق أنْ تضر

إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه في الدنيا والْآخرة وأَعد {: كيف ال وربنا جلَّ يف عاله يقولُ 
  ،]٥٧األحزاب[} لَهم عذَاباً مهِيناً

}الَّذويمأَل ذَابع ملَه ولَ اللّهسذُونَ رؤي ـن  {: ، واُهللا يقولُ]٦١: التوبة [} ينم مهانمكَثُواْ أَيإِن نو
نتي ملَّهلَع مانَ لَهمالَ أَي مهةَ الْكُفْرِ إِنملُواْ أَئفَقَات ينِكُمي دواْ فنطَعو مهدهع دعونَب١٢بـة التو[} ه  :[

فَاصدع بِما تـؤمر وأَعـرِض عـنِ    {واُهللا سبحانه قد تكفَّلَ بصيانة عرضِ النّبِي واالنتقامِ له فقالَ 
 نيرِكشالْم .نيزِئهتسالْم اكنا كَفَي٩٥و  ٩٤: احلجر [} إِن.[  

أال ترونَ كيف يصرِف : " عليه وسلم  قالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا: عن أيب هريرة قالَ" الصحيحني" ويف
دمحاً، وأنا ممذَماً، ويلعنون ممذَمهم، يشتمون مقريشٍ ولعن متي شأنَّ  !". اهللا عن نبـي واُهللا سبحانه

 الذَّليلُ، فقالَ جلَّ شأنه اخلاسر صلى اهللا عليه وسلم هو األقطع يبِالن ضغبم}إنَّ شانِئَك األبتر وه{ ،
ومن أوجه الكفاية أنَّ يكْرِم اُهللا وينعم على بعضِ عباده بالذَّود والدفاعِ عن نبيه بكُلِّ ما يستطيع وهي 
مرتبةٌ عظيمةٌ وشرف كبري لكُلِّ من تصدى للدفاع عن النِيب صلى اهللا عليه وسلم فاللـهم شـرفْنا   

  عن نبيك الكرميِ صلى اهللا عليه وسلمبالدفاعِ 
واعلموا رمحكم اُهللا أنَّ األمر املُستقر يف عهده وعهد صحابته هو قتلُ الساب ِهللا ولرسوله وأنه ال تقبلُ 

فاعةَ ، وأقرالش ومل يقبلْ فيه تعلِّقاً بأستارِ الكعبةخطلٍ وكانَ م قتلَ ابن يبِفالن ، الـذي قتـلَ    توبته
 املقام ِسعتاليت ال ي الوقائعِ واحلوادث صلى اهللا عليه وسلم ، وغريِها من َِيبالن بست اليت كانت جاريته

إنَّ اَهللا فرض علينا تعزير رسوله وتوقريه ، ]:"٢/٣٩٤الصارم[يقولُ شيخ اإلسالمِ ابن تيمية .لذكْرها 
وتعزيره :عنوم رهصن وتوقريه ، بكُلِّ طريقٍ ، بـل  : ه نَ عرضهوص وجِبي وذلك ، وتعظيمه إجالله

ذلك أوىل درجات التعزيرِ والتوقريِ ، فال جيوز أن نصالح أهلَ الذِّمة على أنْ يسمعونا شـتم نبينـا   
إنَّ نصر رسولِ اِهللا : "أهـ ، وقالَ أيضاً " ويظْهِروا ذلك ، فإنَّ متكيِنهم من ذلك ترك للتعزيرِ والتوقريِ

صلى اهللا عليه وسلم فرض علينا ، ألنه من التعزيرِ املفروضِ ، وألنه من أعظمِ اجلهاد يف سبيلِ اِهللا ، 
 هقالَ سبحان إال {إىل قولـه  } مالكم إذا قيلَ لكم انفروا يف سبيلِ اهللا اثَّاقلتم إىل األرض{: ولذلك

  .اهـ بتصرف..".ومن أعظمِ النصرِ محايةُ عرضه ممن يؤذيه ... } صروه فقد نصره اهللاتن
  :خطورةُ السكوت على املنتقصِ لرسولِ اإلسالمِ : الوقفةُ الثَّانيةُ 

لسقوطه ينِ وسببلضياعِ الد ه هو سببسولِ وانتقاصالر بس عن كوتاعلموا رمحكُم اُهللا أنَّ الس 
أما انتهاك عرضِ رسولِ اِهللا صلى اهللا عليه : "من أعنيِ املسلمني وغريِ املسلمني، يقولُ شيخ اإلسالمِ 

وسلم فإنه مناف لدينِ اِهللا بالكلية ، فإنَّ العرض مىت انتهك، سقطَ االحترام والتعظيم ، فسقطَ ماجاَء 
 ينفبطَلَ الد ، سالةالر من وسقوطُ به ، ين كُلِّهالد قيام عظيمِ والتوقريِ لهوالت والثَّناِء عليه ةحدامل فقيام ،
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    عرضـه انتـهك مـنم له رصتنعلينا أنْ ن وجب كذلك وإذا كانَ ذلك ، ينِ كُلِّهسقوطٌ الد ذلك
حنن المنلك قتله : هـ ، وهنا قد يقولُ قائلٌ .أ"واالنتصار له بالقتلِ ألنَّ انتهاك عرضه انتهاك لدينِ اِهللا

، نقولُ هذا اذا كانَ يف ديارِ املسلمني وحتت حكمه وجب على ويل األمرِ،وعلى احلاكمِ املسـلمِ أنْ  
اِهللا وليس لكُلِّ أحد كمح نفِّذَ فيهي.  

  : أسباب اجلرأة على سب نبينا ودينِنا ومقدساتنا:الوقفة الثالثة 
إنَّ املتأملَ يف هذه احلادثة وما سبقَها من حوادثَ من تعدي بعضِ املالحدة على مقامِ : أيها املسلمونَ 

النِيب صلى اهللا عليه وسلم أو إهانة املصحف من قبلِ القوات األمريكية كما حصـلَ يف أيب غريـب   
 هلذا أسباباً، من أمههاوغونتناموا وغريها، جيد:  

إن الذين يصـورون ديـن   : ضعفنا وهزِميتنا أمام أعداِءنا يف عرضِ حقيقة اإلسالمِ والشهادتنيِ: أوالً
اإلسالم ديناً ضعيفاً مهزوماً ال يدافع عن حرماته وال عن شعائره ومقدساته ، إىل الذين صوروا اجلهاد 

جننيها ويتجرأ علينا كل حقري وصغري ، وحىت  الشرعي ألعداء اهللا إرهاباً وسفكاً للدماء هاهي النتيجة
الدمنارك اليت ال تعرف إال بإنتاج حليب األطفال وأدوات التجميل يتجرأ على نيب اٍإلسالم أشـجع  
رجل عرفه التاريخ ، ولعلي أجري مقارنة بسيطة بني دعوة أمريكا العامل لالخنراط يف النظام العـاملي  

والدول حريتها بل فرضته بقوة احلديد والنار فأنشأت حلـف   اجلديد ، إن أمريكا مل تعط الشعوب
األطلسي ليكون ذراعها العسكري لتأديب من خيرج عن نظامهم اجلديـد وقـد اعتـدت علـى     
خصوصيات الدول واحتلت دول وقتلت مئات اآلالف دون رمحة، وأما اإلسالم الذي جاء برسالته 

العاملني وجعل اجلهاد وسيلة ليس إلجبار الناس علـى   العادلة والرحيمة ملا جاء بالنور واهلداية لكل
الدخول يف وإمنا لقمع كل معاند يريد ان حيول بني الناس واإلسالم، فاإلسالم إذا جاء جبيوشه الفاحتة 
فإنه يدعوهم لإلسالم فإن أبوا يدعوهم ليدفعوا اجلزية مقابلة محايتهم وحقن دمائهم والدفاع عنـهم  

م، لقد دخل الناس عرب العصور يف دين اهللا أفواجا اقتناعا بعدل اإلسـالم  ويعيشوا حتت حكم اإلسال
ورمحته وكانت أكثر األقاليم تسلم نفسها للمسلمني ملا يرون من حسن أخالقهم وكـرمي مشائلـهم   
ومسو تعاملهم ، مل يعرف اإلسالم يف تاريخ اازر اهلمجية والوحشية كما هي معروفـة يف تـاريخ   

  .أمريكا والغرب 
ملا يتنصل البعض من هذه العقيدة العظيمة اليت ترفع معنوية املسلم : ومثة أمر آخر وهو الوالء والرباء 

وجتعله يشعر برفعته واعتزازه ويأيت من أبناء املسلمني من ينكرها أو ميسخها وهي قضية من أصـرح  
تخذُواْ الْيهود والنصارى أَولياء بعضهم أَولياء يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ ت{القضايا اليت حتدث عنها القرآن 

نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي إِنَّ اللّه مهنم هفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعإن عقيدة بغـض  ]٥١املائدة[} ب ،
يبغض اهللا ورسوله ودينه ونعادي كل  الكفار والرباءة منهم فرضت ألن اهللا يأمرنا بأن نبغض كل من

من يعادي اهللا ورسوله ودينه فهي حقيقة العبودية واحملبة الصادقة هللا ولرسوله ودينه ، وهي حـاجز  
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نفسي رباين جيعل املسلم اقدر الناس على التعامل مع غري املسلمني من الكفار وامللحدين مع احلفاظ 
واإلحسان يف املعاملة لغري املسلم الذي مل حياربنا او يعتدي  على دينه وعقيدته فاإلسالم مل حيرم العدل

الَ ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم {علينا وعلى مقدساتنا 
الْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيتو موهربأَن تني٨املمتحنة[} قِْسط[  

التحلُّلُ والتفَسخ والتنصلُ من أحكامِ الشرعِ وعدم االعتـزازِ  :من أسباب جترأ األعداء علينا : ثانيا 
والفخرِ باالنتسابِ هلذه اُألمة وللنبِي الكرمبِ صلى اهللا عليه وسلم سواء من كان يف جمال السياسة أو 

  .م أو من يعيش مع الغرب يف بالد الغرب كمقيمني أو زواريف جمال اإلعال
الصمت املُطْبِق من قبلِ إعالمِ املسلمني وواجهتهِم ولسانِهِم واملتحدث الناطقِ يف العاملِ مع كُلِّ : ثالثاً 

ل اإلعالم تشن حرباً فإن وسائ -ولألسف-اهلجمات املتكررة على اإلسالمِ ونبِي اإلسالمِ وقرآنِنا، بل 
أ فيها بدينِ اِهللا ... على دينِ اإلسالمِ بأموال املسلمنيزهتساليت ي ذيلةالر ا رواياتنيف إعالم دجمأمل ت
  !وبرسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟

  .ت املسلمني أمل تمجد يف إعالمنا روايات التمرد على الشرعِ وعلى هديِ القرآن ومس
 األعداُء لنا االحترام نكواحلالةُ هذه ي فكيف.  

أين الَّذين ملئوا الدنيا ضجيجاً بزعمِ حمبة النبِي صلَّى اُهللا عليه وسلَّم وهم أَصحاب  -:الوقفة الرابعةُ 
وضعفاً وخرافةً؛ فَطَعنـت اإلسـالم يف    التوجهات البدعية اليت حرفت دين اإلسالمِ وجعلته دروشةً

    ـديف موال ـهلَتعالكرميِ،وج بِـيالن بةحمعىن م فترحيف األرضِ،و الفساد غَتوحيثُ س ،رتهاصخ
نيب حممـد  واحتفاالت وخرافات،وفَرغتها من معناها احلِي الَّذي جيعلُ حياةَ املسلمِ كُلَّها مثلَ حياة ال

علموا أبناء (وحنن نقول ) علموا أبناءكم حب الرسول (صلى اهللا عليه وسلم ، ونقول هلم كما قلتم 
  ).كيف يدافعون عن الرسول

أين الَّذين ملئُوا الدنيا ضجيجاً مبحبة آلِ البيت عليهم السالم،فها هو ذا صاحب البيت،وإمام أهلِ  -
 ب(البيت دعبد اِهللاحمم ن ( هرضع كهتنيو،بسي لَّمسو لَّى اُهللا عليهص.  

  !!إىل اِهللا املُشتكى-صلَّى اُهللا عليه وسلَّم-أين أنتم دوالً وشعوباً علماَء وعامةً، أين نصرتكُم للحبيب
-  من واحلقد الكراهية ذبكانوا يدعوننا للتسامحِ ون واألقالمِ  أين الَّذين،اللَّطيفـة أصحابِ احلوارات

،اعمةيقول أحـد  ٠٠٠الن،قوسٍ واحدة عن كُمومسواعدهم ور وا عنرمها هم أوالِء أعداؤكم ش،
ما ينبغي أن (، )من املؤمل أن نظهر أنفسنا عقالنيني بشكل كامل وباردي الرأس:" :( ساسة أمريكا 

نظهرها ،هو أن الواليات املتحدة ميكن أن تصبح غري عقالنية ،  يكون جزًء من الشخصية القومية اليت
جيـب أن يعـرف   : "ويقول نيكسون بعبارة واضحة).وانتقامية ، إذا ما هومجت مصاحلها احليوية 

أعداؤنا أن اجلنون مسنا، وال ميكن التنبؤ مبا سنفعله، بقوة تدمري فائقة للعادة حتت إمرتنـا، وهكـذا   
  .اهـ"خائفنيسوف يركعون إلرادتنا 
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واليقل أحدنا مـاذا  : أعظم األسلحة ضد أعداِءنا االنتصار على شهواتنا وحظُوظنا: الوقفة اخلامسةُ 
سوف أؤثر ، فأنت تريد أن تربئ ذمتك وأن تنال شرف الدفاع عن نبيك ، وقد أثبت التاريخ عظم 

  .بنيتأثري املقاطعة على العدو أثناء احلروب والعداوة بني أي شع
حتية إىل كل الشرفاء الذين غاروا على نبيهم وبذلوا كل ما يستطيعون أبرأوا ذمتهم : الوقفة السادسةُ 

إىل العلماء واألمراء والساسة والوزراء والتجار واملثقفني واإلعالميني ونقول هلم أبشروا مبوعـود اهللا  
أحب اللهم احشرنا مع نبيك الكرمي  لكم باخلري يف العاجل واآلجل ، وتذكروا أن املرء حيشر مع من

يف الفردوس األعلى واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة ال نظمأ بعدها أبداً ، اللهم عليك مبن اعتدى 
على نبيك أفراد وشعوباً اللهم اخزهم ومكن املسلمني من رقام وتنفيذ حكمك العادل فيهم ، اللهم 

، اللهم اجعل دولتهم دوالً اللهم مزقهم شر ممزق اللهم أرنا  ال ترفع هلم راية واجعلهم ملن خلفهم آية
  فيهم عجائب قدرتك

=======================  
  إم يسبون مذمماً وهو حممد

  
  ..بسم اهللا نبدأ، وعلى هدي نبيه صلى اهللا عليه وسلم نسري

  ..ابتالء تلو ابتالء
  ..موتتواىل االبتالءات تترى على أمة حممد صلى اهللا عليه وسل

  ..اجتياح للديار، وسفك للدماء، وهتك لألعراض، وعبث بالعقائد
  ..وعمت البلوى وطمت باإلساءة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. »إم يشتمون مذمماً وأنا حممـد  « ملّا سب املشركون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول 

إنكم تسبون مذمماً وهو حممد صلى : هللا عليه وسلموبنفس املنطق نقول ملن يسيئ لرسول اهللا صلى ا
اهللا عليه وسلم، الذي تضافرت وتواترت األخبار من الكتب السماوية واملقاالت اإلنسانية لعقـالء  

  .الغرب والشرق قدمياً وحديثاً على أنه بلغ الكمال اإلنساين يف الصفات
ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمحا   قال القرآن عنه مدـجا سكَّعر ماهرت مهنياء بمحلَى الْكُفَّارِ راء عدأَش هعم

وي التف مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نهِم موهجي وف ماهيما سانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبي مثَلُهمو اةر
خرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقه يعجِب الزراع ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار في الْإِجنيلِ كَزرعٍ أَ

  ].٢٩:الفتح[
ذلك ايل يوبخ ، أنطلق فإن مل أنطلق مل يأتكم املنحمنا"وجاء على لسان عيسى عليه السالم يف اإلجنيل 

  "العامل على خطيئته
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وذلك مصداقاً ، يف الالتينية كثري احلمد، واليت توافق من األمساء العربية حممد أو أمحدواملنحمنا توافق 
 دمأَح همي اسدعن بي مأْتولٍ يسا بِررشبمويقـول  ]. ٦:الصف[لقول اهللا تعاىل على لسان عيسى و

هود توبوا فقد اقترب ملكوت وانطلق يوحنا املعمدان يكرز يف برية الي"اإلجنيل عن حيىي عليه السالم 
فهذه بشارة باقتراب قانون مساوي جديد ومل يأت قانون من السماء بعد ، ، أي قانون السماء"السماء
إال القرآن الكرمي الذي أنزله اهللا على حممد صلى اهللا  -الذي واكب حياة املسيح عليهما السالم-حيىي 

  .عليه وسلم
فهذا قائد من أعظم ، بكمال صفاته اإلنسانية صلى اهللا عليه وسلمكما أقر عقالء النصارى واملسلمني 

فيما روى البخاري من حديث قصـة  ، قادم عرب التاريخ وعامل من أعالمهم وحكمائهم يقر بذلك
  :هرقل القائد الرومي الكبري والعامل النصراين الشهري وأبو سفيان بن حرب

"نب كَمالْح انمو الْيا أَبثَندعٍ قَالَ حافرِي قَالَ: نهالز نع بيعا شنربأَخ : اللَّه دبع نب اللَّه ديبنِي عربأَخ
هرباسٍ أَخبع نب اللَّه دبأَنَّ ع ودعسنِ مةَ ببتنِ عب :هرببٍ أَخرح نانَ بفْيا سلَ إِ: أَنَّ أَبسقْلَ أَررأَنَّ ه هلَي

هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسي كَانَ رالَّت ةدي الْمأْمِ فا بِالشارجوا تكَانشٍ، ويقُر نكْبٍ مي رف  ادم لَّمسو
و ِسهلجي مف ماهعاَء، فَديبِإِيل مهو هوشٍ، فَأَتيقُر كُفَّارانَ وفْيا سا أَبيهف ماهعد ومِ، ثُماُء الرظَمع لَهوح

  أَيكُم أَقْرب نسبا بِهذَا الرجلِ الَّذي يزعم أَنه نبِي؟: ودعا بِترجمانِه فَقَالَ
  .أَنا أَقْربهم نسبا : فَقُلْت: فَقَالَ أَبو سفْيانَ

  .ا أَصحابه فَاجعلُوهم عند ظَهرِهأَدنوه مني، وقَربو: فَقَالَ
انِهمجرتقَالَ ل ثُم :وهنِي فَكَذِّبلِ، فَإِنْ كَذَبجذَا الرلٌ هائي سإِن موا . قُلْ لَهرأْثأَنْ ي ناُء ميلَا الْحلَو اللَّهفَو

هنع تا لَكَذَببلَي كَذع.  
لَ مكَانَ أَو أَنْ قَالَثُم هنأَلَنِي ع؟: ا سيكُمف هبسن فكَي  

بٍ: قُلْتسا ذُو نينف وه.  
  فَهلْ قَالَ هذَا الْقَولَ منكُم أَحد قَطُّ قَبلَه؟: قَالَ

لَا: قُلْت.  
  فَهلْ كَانَ من آبائه من ملك؟: قَالَ

لَا: قُلْت.  
  يتبِعونه أَم ضعفَاؤهم؟ فَأَشراف الناسِ: قالَ

فَقُلْت :مهفَاؤعلْ ضب.  
  أَيزِيدونَ أَم ينقُصونَ؟: قَالَ

ونَ: قُلْتزِيدلْ يب.  
  فَهلْ يرتد أَحد منهم سخطَةً لدينِه بعد أَنْ يدخلَ فيه؟: قَالَ



 ٤١٤

لَا: قُلْت.  
  هِمونه بِالْكَذبِ قَبلَ أَنْ يقُولَ ما قَالَ؟فَهلْ كُنتم تت: قَالَ

لَا: قُلْت.  
  فَهلْ يغدر؟: قَالَ

ا: قُلْتيهلٌ ففَاع وا هرِى مدلَا ن ةدى مف هنم نحنلَا، و.  
  .ولَم تمكنى كَلمةٌ أُدخلُ فيها شيئًا غَير هذه الْكَلمة: قَالَ

  فَهلْ قَاتلْتموه؟: الَقَ
قُلْت :معن.  
  فَكَيف كَانَ قتالُكُم إِياه؟: قَالَ

قُلْت :هنالُ مننا ونالُ منالٌ، يجس هنيبا وننيب برالْح.  
  ماذَا يأْمركُم؟: قَالَ

قُولُ: قُلْترِكُو: يشلَا تو هدحو وا اللَّهدباعكُماؤقُولُ آبا يكُوا مراتئًا، ويش ا بِه .   ـلَاةـا بِالصنرأْميو
لَةالصو فَافالْعقِ ودالصو كَاةالزو.  

انمجرلتفَقَالَ ل :عبلُ تسالر كبٍ، فَكَذَلسذُو ن يكُمف هأَن تفَذَكَر بِهسن نع كأَلْتس بِ قُلْ لَهسي نثُ ف
لَو كَانَ أَحد قَالَ هذَا الْقَولَ : وسأَلْتك هلْ قَالَ أَحد منكُم هذَا الْقَولَ؟ فَذَكَرت أَنْ لَا، فَقُلْت. قَومها

لَهيلَ قَبلٍ قِسى بِقَوأْتلٌ يجر لَقُلْت ،لَهقَب .نم هائآب نلْ كَانَ مه كأَلْتسو أَنْ لَا، قُلْت ت؟ فَذَكَركلم :
كأَلْتسو أَبِيه لْكم طْلُبلٌ يجر قُلْت ،كلم نم هائآب نكَانَ م لَ أَنْ : فَلَوبِ قَببِالْكَذ هونهِمتت متلْ كُنه

. ن ليذَر الْكَذب علَى الناسِ ويكْذب علَى اللَّـه يقُولَ ما قَالَ؟ فَذَكَرت أَنْ لَا، فَقَد أَعرِف أَنه لَم يكُ
كأَلْتسـلِ  : وسالر ـاعبأَت مهو ،وهعبات مفَاَءهعأَنَّ ض ت؟ فَذَكَرمهفَاؤعض أَم وهعباسِ اتالن افرأَش .
كأَلْتسو : تونَ؟ فَذَكَرقُصني ونَ أَمزِيدأَيمتى يتح انالْإِمي رأَم ككَذَلونَ، وزِيدي مهأَن .كأَلْتسو : دترأَي

هتاششطُ بالخت نيانُ حالْإِمي ككَذَلأَنْ لَا، و ت؟ فَذَكَريهلَ فخدأَنْ ي دعب ينِهدطَةً لخس دأَح  الْقُلُـوب .
كأَلْتسو :دغلْ يهردغلُ لَا تسالر ككَذَلأَنْ لَا، و ت؟ فَذَكَرر .كأَلْتسو :  ـهأَن ت؟ فَذَكَركُمرأْما يبِم

كُمرأْميو ،ثَانالْأَو ةادبع نع اكُمهنيئًا، ويش رِكُوا بِهشلَا تو ،وا اللَّهدبعأَنْ ت كُمرأْميو لَاةقِ  بِالصدالص
وقَد كُنت أَعلَم أَنه خارِج لَم أَكُن . والْعفَاف، فَإِنْ كَانَ ما تقُولُ حقا فَسيملك موضع قَدمي هاتينِ

  .نت عنده لَغسلْت عن قَدمهأَظُن أَنه منكُم، فَلَو أَني أَعلَم أَني أَخلُص إِلَيه لَتجشمت لقَاَءه، ولَو كُ
دفَعه إِلَـى  ثُم دعا بِكتابِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الَّذي بعثَ بِه دحيةُ إِلَى عظيمِ بصرى، فَ

يهفَإِذَا ف ،أَهقْلَ، فَقَرريمِ : هحنِ الرمحالر مِ اللَّهومِبِسيمِ الرظقْلَ عرإِلَى ه هولسرو اللَّه دبع دمحم نم .
. أَما بعد فَإِني أَدعوك بِدعاية الْإِسلَامِ، أَسلم تسلَم يؤتك اللَّه أَجرك مرتينِ. سلَام علَى من اتبع الْهدى

عبد إِالَّ علَيك إِثْم الْأَرِيِسيني قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَمة سواء بيننا وبينكُم أَالَّ نفَإِنْ تولَّيت فَإِنَّ 



 ٤١٥

فَقُولُـواْ اشـهدواْ بِأَنـا    اللّه والَ نشرِك بِه شيئًا والَ يتخذَ بعضنا بعضاً أَربابا من دون اللّه فَإِن تولَّواْ 
  ].٦٤:آل عمران[مسلمونَ 

فَلَما قَالَ ما قَالَ، وفَرغَ من قراَءة الْكتابِ، كَثُر عنده الصخب، وارتفَعت الْأَصوات، : قَالَ أَبو سفْيانَ
. قَد أَمر أَمر ابنِ أَبِي كَبشةَ، إِنه يخافُه ملك بنِى الْأَصـفَرِ لَ: فَقُلْت لأَصحابِي حني أُخرِجنا. وأُخرِجنا

لَاملَى الْإِسع لَ اللَّهخى أَدتح رظْهيس ها أَننوقم ا زِلْتاظُورِ . فَمالن نكَانَ ابقْلَ -ورهاَء ويإِيل باحص- 
ى الشارصلَى نا عقُفس  ـضعفْسِ، فَقَالَ ببِيثَ النا خموي حباَء، أَصيإِيل مقَد نيقْلَ حرثُ أَنَّ هدحأْمِ، ي

هطَارِقَتب :كئَتيا هنكَرنتاس اطورِ. قَدالن نقَالَ اب :  ـنيح مومِ، فَقَالَ لَهجى النف ظُرناًء يزقْلُ حركَانَ هو
ـ : لُوهسأَ الْأُم هذه نم نتتخي نفَم ،رظَه قَد انتالْخ كلومِ مجى النف تظَرن نيلَةَ حاللَّي تأَيى ر؟ إِنة

لُوا من فـيهِم مـن   لَيس يختتن إِلَّا الْيهود، فَلَا يهِمنك شأْنهم، واكْتب إِلَى مدائنِ ملْكك فَيقْت: قَالُوا
ودهالْي .  ـولِ اللَّـهسرِ ربخ نع بِرخانَ، يغَس كلم لَ بِهسلٍ أَرجقْلُ بِررى هأُت ،مرِهلَى أَمع ما همنيفَب 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقْلُ قَالَ. صره هربختا اسفَلَم :ظُروا فَانباذْه    ،ـهوا إِلَيظَـرلَـا؟ فَن أَم وه نتتخوا أَم
. هذَا ملْك هذه الْأُمة قَد ظَهر: فَقَالَ هرقْلُ. هم يختتنونَ: فَحدثُوه أَنه مختتن، وسأَلَه عن الْعربِ فَقَالَ

وسار هرقْلُ إِلَى حمص، فَلَـم يـرِم   . وكَانَ نظريه فى الْعلْمِثُم كَتب هرقْلُ إِلَى صاحبٍ لَه بِروميةَ، 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبِي صوجِ النرلَى خقْلَ عرأْى هر قافوي بِهاحص نم ابتك اهى أَتتح صمح  ـهأَنو 

يـا  : ومِ في دسكَرة لَه بِحمص، ثُم أَمر بِأَبوابِها فَغلِّقَت، ثُم اطَّلَع فَقَـالَ فَأَذنَ هرقْلُ لعظَماِء الر. نبِي
ا حيصـةَ  معشر الر ومِ، هلْ لَكُم في الْفَلَاحِ والرشد، وأَنْ يثْبت ملْكُكُم فَتبايِعوا هذَا النبِي؟ فَحاصو

: إِلَى الْأَبوابِ فَوجدوها قَد غُلِّقَت، فَلَما رأَى هرقْلُ نفْرتهم وأَيِس من الْإِميـان قَـالَ   حمرِ الْوحشِ
 فَسجدوا لَـه . إِني قُلْت مقَالَتي آنِفًا أَختبِر بِها شدتكُم علَى دينِكُم، فَقَد رأَيت: وقَالَ. ردوهم علَى

  .رواه صالح بن كَيسانَ ويونس ومعمر عن الزهرِي. ورضوا عنه، فَكَانَ ذَلك آخر شأْن هرقْلَ
  .صحيح البخاري

وجاء من أقوال حكماء العامل يف العصر احلديث ما أفردت قليله فيما يلي وقد نقلته من مجع الكتور 
  :خالد الشايع يف حماضرة قيمة

أردت أن أعرف صفات الرجل الـذي  ": "ينج إنديا"يف حديث جلريدة ) مهامتا غاندي ( يقول  -١
لقد أصبحت مقتنعاً كل االقتناع أن السيف مل يكن الوسيلة .. ميلك بدون نزاع قلوب ماليني البشر

ه يف اليت من خالهلا اكتسب اإلسالم مكانته، بل كان ذلك من خالل بساطة الرسول، مع دقته وصدق
هـذه  . الوعود، وتفانيه وإخالصه ألصدقائه وأتباعه، وشجاعته مع ثقته املطلقة يف ربه ويف رسـالته 

بعد انتهائي من قراءة اجلزء الثاين . الصفات هي اليت مهدت الطريق، وختطت املصاعب وليس السيف
  ".ظيمةمن حياة الرسول وجدت نفسي أسفاً لعدم وجود املزيد للتعرف أكثر على حياته الع



 ٤١٦

ال ميكن معرفة شخصية حممـد  ) : "حممد النيب(يف كتابه ) راما كريشنا راو ( يقول الربوفيسور  -٢
  .ولكن كل ما يف استطاعيت أن أقدمه هو نبذة عن حياته من صور متتابعة مجيلة. بكل جوانبها

مد اخلطيـب،  فهناك حممد النيب، وحممد احملارب، وحممد رجل األعمال، وحممد رجل السياسة، وحم
وحممد املصلح، وحممد مالذ اليتامى، وحامي العبيد، وحممد حمرر النساء، وحممد القاضي، كل هـذه  

  ".األدوار الرائعة يف كل دروب احلياة اإلنسانية تؤهله ألن يكون بطال 
إن حممداً كان وال شك ) : الشرق وعاداته(يف كتابه ) زومير ( يقول املستشرق الكندي الدكتور  -٣

من أعظم القواد املسلمني الدينيني، ويصدق عليه القول أيضاً بأنه كان مصلحاً قديراً وبليغاً فصـيحاً  
وجريئاً مغواراً، ومفكراً عظيماً، وال جيوز أن ننسب إليه ما ينايف هذه الصفات، وهذا قرآنه الذي جاء 

  ".به وتارخيه يشهدان بصحة هذا االدعاء
كان حممـد  ) : "الشرقيون وعقائدهم(يف كتابه ) برتلي سانت هيلر ( يقول املستشرق األملاين  -٤

رئيساً للدولة وساهراً على حياة الشعب وحريته، وكان يعاقب األشخاص الذين جيترحون اجلنايات 
حسب أحوال زمانه وأحوال تلك اجلماعات الوحشية اليت كان يعيش النيب بني ظهرانيها، فكان النيب 

له الواحد، وكان يف دعوته هذه لطيفاً ورحيماً حىت مع أعدائه، وإن يف شخصـيته  داعياً إىل ديانة اإل
  ".العدالة والرمحة: صفتني مها من أجلّ الصفات اليت حتملها النفس البشرية، ومها

إن العـامل  : "، والذي أحرقته السلطة الربيطانية)حممد(يف كتابه ) برناردشو ( ويقول االجنليزي  -٥
ىل رجلٍ يف تفكري حممد، هذا النيب الذي وضع دينه دائماً موضع االحترام واإلجالل أحوج ما يكون إ

، فإنه أقوى دين على هضم مجيع املدنيات، خالداً خلود األبد، وإين أرى كثرياً من بين قـومي قـد   
  ).يعين أوروبا(دخلوا هذا الدين على بينة، وسيجد هذا الدين جماله الفسيح يف هذه القارة 

ال الدين يف القرون الوسطى، ونتيجةً للجهل أو التعصب، قد رمسوا لدين حممد صورةً قامتـةً،  إنّ رج
لقد كانوا يعتربونه عدوا للمسيحية، لكنين اطّلعت على أمر هذا الرجل، فوجدته أعجوبةً خارقـةً،  

أيي أنه لو تـولّى  وتوصلت إىل أنه مل يكن عدوا للمسيحية، بل جيب أنْ يسمى منقذ البشرية، ويف ر
  ".أمر العامل اليوم، لوفّق يف حلّ مشكالتنا مبا يؤمن السالم والسعادة اليت يرنو البشر إليها

إننـا مل  ): "تاريخ حياة حممـد (أستاذ اللغات السامية، يف كتابه ) سنرسنت اآلسوجي ( ويقول  -٦
، فلقد خاض حممد معركة احلياة ننصف حممداً إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات ومحيد املزايا

الصحيحة يف وجه اجلهل واهلمجية، مصراً على مبدئه، وما زال حيارب الطغاة حىت انتهى به املطاف 
  ".إىل النصر املبني، فأصبحت شريعته أكمل الشرائع، وهو فوق عظماء التاريخ

ـ ): "ديانة العرب(يف كتابه ) سنكس ( ويقول املستشرق األمريكي  -٧ د بعـد املسـيح   ظهر حمم
خبمسمائة وسبعني سنة، وكانت وظيفته ترقية عقول البشر، بإشراا األصـول األوليـة لألخـالق    

  ".الفاضلة، وبإرجاعها إىل االعتقاد بإله واحد، وحبياة بعد هذه احلياة



 ٤١٧

إن اختياري حممداً، ليكون األول يف ): "مائة رجل يف التاريخ(يف كتابه ) مايكل هارت(ويقول  -٨
وأعظم رجال التاريخ، قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد يف التاريخ كله الذي جنح أعلـى   أهم

  .الديين والدنيوي: جناح على املستويني
  منقول من موقع طريق اإلسالم

=======================  
  إهانة نيب اإلسالم جتدد السؤال من يكره من؟

  
  فهمي هويدي

ملاذا ال تعلن حكومات الدول اإلسالمية استهجاا : ذا السياق هوإن السؤال الذي يطرح نفسه يف ه
واستنكارها ملوقف حكومة الدمنارك بشكل صريح وحازم، أسوة مبوقف منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت 
دعت إىل مقاطعة املؤمتر الدمناركي عن الشرق األوسط، ذلك أن مثل ذلك الطعن اجلارح إذا وجـه  

  .نطقتنا لقامت الدنيا ومل تقعدإىل أي رئيس دولة يف م
صدمة الرسوم الدمناركية الفاحشة اليت أهانت نيب اإلسالم وسخرت منه وحطت من شأن كل مـا  
ميثله، ينبغي أال متر من دون أن نتوقف عند وقائعها ونستخلص دروسها، ألا تشكل منوذجاً للكيفية 

الم، وللكيفية اليت ترد ـا األطـراف   اليت تتعامل ا بعض احلكومات والنخب يف الغرب مع اإلس
  .اإلسالمية على اإلهانات اليت توجه إىل عقيدم ونبيهم

املاضـي نشـرت صـحيفة    ) أيلول(يف الثالثني من شهر سبتمرب : خالصة الوقائع على النحو التايل
ـ  ١٢، وهي من أوسع الصحف اليومية انتشاراً يف الدمنارك، »يوالندز بوسطن« اً رمساً كاريكاتوري

للنيب حممد عليه الصالة والسالم، أقل ما توصف ا أا بذيئة ومنحطة إىل أبعد احلدود، ومع الرسوم 
نشرت الصحيفة تعليقاً لرئيس حتريرها عرب فيه عن دهشته واستنكاره إزاء القداسة اليت حيـيط ـا   

، ودعا الرجـل يف  »عظمةاهلراء الكامن وراء جنون ال«املسلمون نبيهم، األمر الذي اعتربه ضرباً من 
لـنيب  » التاريخ املظلـم «، عن طريق فضح ما امساه »التابو«تعليقه إىل ممارسة اجلرأة يف كسر ذلك 

  ).اليت عربت عنها الرسوم املنشورة(اإلسالم، وتقدميه إىل الرأي العام يف صورته احلقيقية 
ألف  ١٨٠(عيشون يف الدمنارك كان لنشر الصور الكاريكاتورية وقع الصاعقة على املسلمني الذين ي

، كما كـان لـه نفـس    )مليون شخص ٥.٤من السكان البالغ عددهم % ٣نسمة، ميثلون حوايل 
دبلوماسياً منهم اجتماعاً حبثوا فيه  ١١الصدى يف أوساط ممثلي الدول اإلسالمية يف كوبنهاجن، فعقد 
هم، ولكن رئيس حتريرهـا رفـض   األمر، وقرروا مطالبة الصحيفة باالعتذار للمسلمني عن إهانة نبي

االعتذار، فطلبوا مقابلة رئيس الوزراء الدمناركي إلبالغه باحتجاجهم على نشر الصـور، فـرفض   
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مقابلتهم بدوره، وأبلغهم من مكتبه بأن األمر يتعلق حبرية التعبري اليت ال تتدخل فيها احلكومة، وقيل 
  .هلم إن بوسعهم اللجوء إىل القضاء إذا أرادوا

لم باألمر األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي الدكتور اكمل الدين احسان أوغلو، فإنه وجه حني ع
خطابات إىل رئيس وزراء الدمنارك واملسئولني يف االحتاد األورويب ومنظمة األمن والتعاون األورويب 

اإلهانات الـيت   دعاهم فيها إىل التدخل لوقف محلة الكراهية ضد املسلمني، واختاذ موقف حازم إزاء
توجه ضد نبيهم، وكان حمور الردود اليت تلقاها ـ خصوصاً من رئيس الـوزراء الـدمناركي ـ أن     
قضية حرية التعبري متثل ركناً أساسياً يف الدميقراطية الدمناركية، األمر الذي اعترب رفضاً الختاذ موقف 

نيف، وقدموا شكوى إىل مفوضـية  إزاء احلملة، يف الوقت ذاته حترك سفراء الدول اإلسالمية يف ج
حقوق اإلنسان يف العاصمة السويسرية، اعتربوا فيها موقف الصحيفة الدمناركية حمرضاً على العنصرية 
والكراهية للمسلمني، فقررت املفوضية حتري األمر وإعداد تقارير عن املوضوع يفترض أن ينتـهي  

  .من الشهر احلايل ٢٤إعدادها يوم 
جدول أعمال القمة اإلسالمية اليت عقدت يف مكة يف السابع من شهر ديسمرب أدرجت املسألة ضمن 

املاضي، وبناء على ذلك عربت إحدى توصيات املؤمتر عن القلـق إزاء احلمـالت   ) كانون األول(
اإلعالمية املسيئة إىل اإلسالم ونيب املسلمني، وأشارت إىل مسؤولية مجيع احلكومات عـن ضـمان   

  .ختلفة، وعدم جواز التذرع حبرية التعبري لإلساءة إىل األديان واملقدساتاحترام الديانات امل
بعد ثالثة أشهر من التجاهل والصمت، ويف أعقاب التفجريات اليت حدثت يف لندن، علق على قضية 
الرسوم الكاريكاتورية املفوض العديل باالحتاد األورويب فرانكو فراتيين، قائالً إن نشرها مل يكن تصرفاً 

  .يماً، باعتبار أنه من شأن ذلك أن يشيع الكراهية ويشجع على التطرف يف أوروباحك
سفرياً دمناركياً، أغلبهم عملوا يف الـبالد   ٢٢بينما الرسائل يتم تبادهلا بني األطراف املختلفة، انتقد 

المياً مركزاً إس ٢١العربية موقف حكومة بالدهم من املسألة، وقام وفد من مسلمي الدمنارك ميثلون 
ومنظمة بزيارة إىل القاهرة، التقوا خالهلا شيخ األزهر واألمني العام جلامعة الدول العربيـة، وانتقـد   
وزراء خارجية الدول العربية سلبية احلكومة الدمناركية إزاء اإلهانة اليت حلقت بنيب اإلسالم، ووجـد  

ف عملي يوصـل رسـالة االحتجـاج    األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي أنه ال مفر من اختاذ موق
والغضب إىل حكومة الدمنارك، اليت تعاملت مع احلدث بقدر الفت للنظر مـن عـدم االكتـراث    
والالمباالة، ولذلك قرر إعالن مقاطعة املنظمة ملشروع دمناركي، يتمثل يف إقامة معرض كبري حتـت  

ن تكاليفه، ويفتـرض أن  تغطي حكومة كوبنهاجن جزءاً م» انطباعات عن الشرق األوسط«عنوان 
يف تغطية بقية النفقات، وبعث الدكتور اكمل الدين أوغلو رسالة ذا ) اخلليجية(تسهم الدول العربية 

املعىن إىل اجلهة املعنية يف كوبنهاجن، أبلغها فيها بأن منظمة املؤمتر اإلسالمي طلبت من كل األعضاء 
  .ي من إهانة نيب اإلسالممقاطعة املشروع، احتجاجاً على موقف بالدهم الرمس
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أخرياً، يف أعقاب كل تلك التطورات، تطرق رئيس وزراء الدمنارك إىل املوضوع يف بيان رأس السنة 
امليالدية، الذي بثه التلفزيون قال فيه إن حكومته تدين أي تعبري أو تصرف يسيء إىل مشـاعر أيـة   

قية، وذه اإلشارة املخففة، تصور الرمسيـون يف  مجاعة من الناس، استناداً إىل خلفيام الدينية أو العر
كوبنهاجن أنه متت تسوية األمر، يف الوقت الذي بدا فيه لكل ذي حس سليم أن اجلرح أكرب وأعمق 

  .بكثري من أن يداوى بكلمات عامة وخجولة من ذلك القبيل
لصحيفة الـيت  من ناحية أخرى، كانت بعض املنظمات اإلسالمية يف الدمنارك قد رفعت قضية ضد ا

تبنت اإلساءة البذيئة للنيب حممد عليه الصالة والسالم، ولكن املدعي العام رفض القضية معترباً أن نشر 
الرسوم الكاريكاتورية مت يف إطار حرية التعبري اليت حيميها القانون، ويف حني اختص رئـيس حتريـر   

حمافظة أخرى يف التـرويج   بالقرار، فإن صدوره شجع صحيفة مسيحية» يوالندز بوسطن«صحيفة 
على إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية االثين عشر، ومن مث الترويج حلملـة السـخرية   » جمازينت«

  .البذيئة من نيب املسلمني ودينهم
وال يزال امللف مفتوحاً، حيث قدم مسلمو الدمنارك طعناً يف قرار املدعي العام، ومثة مشاورات حول 

بني ممثلي الدول اإلسالمية يف جنيف ولدى منظمة اليونيسـكو، ولـيس   املوضوع ما زالت جارية 
  .معروفاً بعد كيف سيكون موقف ممثلي تلك الدول من املسألة

إن ما يثري دهشتنا واستياءنا ليس فقط أن يتطاول شخص أو منرب إعالمي على نيب اإلسالم ومقدسات 
، موجودون يف كل جمتمع، وهـم كثـر يف   املسلمني، فاملتعصبون واملوتورون واحلاقدون واملغرضون

الغرب، خصوصاً إذا ما تعلق األمر بالشأن اإلسالمي، ومن أسف أن أصوات هؤالء طغـت علـى   
أصوات العقالء واملنصفني من مثقفي الغرب، لكن ما يثري الدهشة واالستياء أيضاً وبدرجة أكرب هو 

مواقفهما عن اهلـوى والغـرض، وأن    مسلك احلكومة والقضاء يف الدمنارك، حيث يفترض أن تترته
  .يكون تعبريمها أكثر التزاماً مبعايري اإلنصاف ومبقتضيات املصلحة العامة

فليس صحيحاً أن السخرية والطعن يف نيب اإلسالم ورموز املسلمني يعد من قبيل ممارسة حرية التعبري، 
يما خيص حرية االعتقاد والتفكري، ألن الذي تعلمناه يف دراسة القانون أنه ال توجد حرية مطلقة إال ف

أما التعبري فهو سلوك اجتماعي يرد عليه التنظيم يف أي جمتمع متحضر، وعند فقهاء القانون يف النظام 
األجنليسكسوين ويف النظم الالتينية، فضالً عن الشريعة اإلسالمية، فإن حرية التعبري يسـبغ عليهـا   

اجتماعية، وال تشكل عدواناً على اآلخرين، وللمحكمـة  القانون محايته طاملا ظلت ختدم أية قضية 
الدستورية العليا يف الواليات املتحدة أحكام متواترة ذا املعىن، والعبارة املتكررة يف تلك األحكـام  
تنص على أن محاية حرية التعبري تظل مكفولة طاملا تضمنت حداً أدىن من املردود االجتماعي النافع، 

  :كما يليونصها باإلجنليزية 
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A minimum of social   صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلمd   صلى اهللا عليـه
  صلى اهللا عليه وسلم  aming valuوسلم 

إن كل القوانني جترم سب األشخاص والقذف يف حقهم، حيث ال ميكن أن يعد ذلك نوعاً من حرية 
آخر، ومن مث فأوىل بالتجرمي سـب نـيب    التعبري، ألن السب يف هذه احلالة يعد عدواناً على شخص

اإلسالم الذي يؤمن بنبوته ورسالته ربع سكان الكرة األرضية، وحني حدثت يف األمر الدكتور أمحد 
كمال أبو اد وهو خبري قانوين دويل، أيد ما ذكرت وأضاف أنه حىت إذا سلمنا بأنـه ال توجـد   

صحيفة املشني، فإن هناك التزامـاً أخالقيـاً   نصوص يف التشريعات الدمناركية تعاقب على سلوك ال
وسياسياً يفرض على املسئولني يف الدولة إدانة ذلك املسلك، انطالقاً من احلرص على محاية املعتقدات 

  .الدينية ودفاعاً عن فكرة التعددية الثقافية
زاء الطعن إضافة الدكتور أبو اد بأن عدم اختاذ موقف صريح وحازم من جانب حكومة الدمنارك إ

يف نيب اإلسالم يفتح الباب لشرور كثرية، من بينها فتح األبواب واسعة إلشعال حـروب ثقافيـة ال   
مصلحة ألحد فيها، األمر الذي يهيئ املناخ إلحالل القطيعة بني الشعوب والثقافات حمل التواصـل،  

  .اركوالصراع حمل التعاون، وليس معقوالً أن يكون ذلك ما تسعى إليه حكومة الدمن
ملاذا ال تعلن حكومات الدول اإلسالمية استهجاا : إن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا السياق هو

واستنكارها ملوقف حكومة الدمنارك بشكل صريح وحازم، أسوة مبوقف منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت 
جلارح إذا وجـه  دعت إىل مقاطعة املؤمتر الدمناركي عن الشرق األوسط، ذلك أن مثل ذلك الطعن ا

إىل أي رئيس دولة يف منطقتنا لقامت الدنيا ومل تقعد، ولسـحب السـفري وـددت العالقـات     
الدبلوماسية فضالً عن املصاحل االقتصادية للقطيعة، فهل نستكثر على نيب اإلسالم عليه الصالة والسالم 

لصـمت الرمسـي يف   أن نغضب لشخصه ولكرامته مبا هو دون ذلك بكثري؟ وأال خيشى إذا استمر ا
العاملني العريب واإلسالمي، أن خيرج علينا من يطرح العنف بديالً عن املعاجلة الدبلوماسية الرصـينة،  
فيفيت مثال بإهدار دماء حمرر الصحيفة الدمناركية ورساميها، وتكون هذه شرارة فتنة جديدة ال يعلم 

  إال اهللا مداها؟
ا طرحناه حينما كان يفتح باب احلديث عن عداء املسـلمني  أخرياً فإن الواقعة جتدد سؤاالً آخر طامل

  من حقاً يكره من؟: املزعوم للغرب، هو
===========================  

================  
  ائذن يل يا رسول اهللا

  
  الشيخ حممد حسني يعقوب
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  قال اهللا عز وجل وعال سبحانه
َ )عم بِبهضعب اسالن اللَّه فْعال دولَو اللَّه ما اسيهف ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تمدضٍ لَّه

زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرنصن يم نَّ اللَّهرنصلَيرياً واحلج)٤٠)(كَث  
  عذرا ومعذرة يا رسول اهللا

  ...اللهم إننا نربأ إليك مما فعل أولئك الكفار
  ليك من تقصرينا وتقصري أهل ملتنا يف نصرة نبيك صلى اهللا عليه وسلمونعتذر إ

  وأنت خري الرامحني.. اللهم اغفر لنا وارمحنا و ال تؤاخذنا مبا فعل السفهاء منا أنت ولينا
  !ملاذا يشتمون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟

كيف نـرد علـى هـذه    إنه السؤال الذي البد أن جنيب عنه بوضوح وصراحة وجترد لكي نعرف 
  ..وما هو رد الفعل املطلوب.. الشتائم

.. إن السبب احلقيقي الواقعي لفعل هؤالء الكفار إم ال يعرفون رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  
  ..وبذلك ترجع املسألة إىل تقصرينا يف حق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ..إم ال يعرفونه
  ..إليهمإننا مل نستطع أن نوصل دعوتنا 

  ..إننا مل حندثهم عن ديننا وعن نبينا صلى اهللا عليه وسلم
  ..إم مسعوا عنا ومل يسمعوا منا

  ..ولذلك جترءوا وأساءوا بل وكفروا
ولو عرفوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آلمنوا به أو على األقل عظموه ووقروه وأحبوه كما فعل 

  .من عرفه منهم
ضا ال يعرفون قدر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نفوس املسلمني، ومل ولعل السبب اآلخر أم أي

يتوقعوا أن حيدث رد فعل كهذا من كل املسلمني بال استثناء، ألم يرون تنكـر العلمـانيني مـن    
  .املسلمني واملستغربني منهم للدين مجلة، فظنوا أن هذا هو املوقف من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عرفوا قدر تعظيم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نفوس املسلمني مجيعا برهم وفاجرهم  أيضا ولو
ألخافهم جمرد عدد هؤالء والنزجروا عن جمرد التفكري يف اإلساءة إىل شخص رسول اهللا صـلى اهللا  

  عليه وسلم
  :إذًا يعود السبب إيل أمرين ال ثالث هلما

  والدعوة إليهما حنن فيه من التقصري يف حق ديننا . ١
  ما حنن فيه من مهانة وختاذل وإنكباب على الدنيا. ٢
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هذان األمران صورا للكفار أن ديننا ال قيمة له وأن أمتنا ال قيمة هلا فتجرءوا و إذا عرف السبب بطل 
  ..العجب

وما ... وما هو التصرف الالئق؟... وما املخرج؟... ما العالج؟... ما احلل؟.. ويبقى السؤال اآلخر
هو رد الفعل املناسب بعد ما رأينا ومسعنا عن مظاهرات واحتجاجات ولغو يف املطالبـة باالعتـذار   

  وبرفض هؤالء ارمني جمرد االعتذار
  أيها األخوة أنا أحبكم يف اهللا

  وما هي مطالبنا؟ وماذا نفعل؟.. ما هو دورنا اآلن؟
  ودعوين يف البداية أضرب لكم مثاال يوضح حال املسلمني

  :ثلنا ومثل قومنا إال كمثلما م
  :فإذا بالناس بغوغائية وفوضوية يلتفون حوله.. سقط يف حادث.. رجل فيت قوي

  ..اسقوه ماًءا اسقوه ماًءا: هذا يصرخ
  ..ما امسك؟ ما عنوانك؟: وهذا حيرك رأسه بعنف

  !..قل ال إله اال اهللاّ  قل ال إله إال اهللا: وهذا يئس من جناته فجعل يلقنه
  !!ملتفرجون بالعشرات حيشرون رؤسهم يكتمون أنفاسه لئال يفوم مشهد خروج روحهوهؤالء ا

  ماذا لو استدعوا له طبيبا حاذقًا حباالت الطواريء! ؟..باهللا هل تظن أن ينجو هذا املصاب
  "والطبيب اهللا .. " هذا مثل أمتنا

كيف ننصر رسول اهللا صلى  وإمنا هو منهج.. ليس باللخبطة ننصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم( 
  )ائذن يل يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"فليكن شعارنا بـ ..اهللا عليه وسلم

ويصرف غضب األمة يف مصارف .. أصيبت األمة باإلهانة؟؟ فإذا بغبار اإلعالم يشوش على القضية
  :التيه

  وسلم صلى اهللا عليه)فداك روحي يا رسول اهللا( العب كرة كتب على فانلة اللعب
ارتفعت أصوات النساء الالئي يغرن على جناب رسول اهللا صلى اهللا عليـه  !! اختالطّ!! مظاهرات

  !!وسلم 
  )فداك روحي يا رسول اهللا( ولعلهم ألفوا األغنيات للغانيات

  !...هل هذا هو االنتصار لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أعدائه؟
  ..ال إخويت يف اهللا وأنا أحبكم يف اهللا

وإمنا الواجب إذًا أن ننظر إىل هذا الغضب نظرة عقدية كيف أفاقت األمة عليه يف هـذه السـاعة،   
  فنستغل ساعات اإلفاقة لعالج جسد األمة املنهك باألمراض

  هذه األمة اليوم تفيء إىل را، وتعود من بعد طول غياب يف ظلمات اجلاهلية وشرورها،



 ٤٢٣

لغليان يف قلوب املسلمني من تعريف العامل أمجع برسول اهللا صلى فالبد ابتداء وبسرعة وأثناء هذا ا. ١
اهللا عليه وسلم جبميع الطرق والوسائل املتاحة من كتب وأشرطة واسطوانات وإذاعـة وتلفزيـون   
وجرائد وجمالت ونت وعلى مجيع املستويات، ويشارك فيه كل مسلم بكل ما يستطيع ويكون هذا 

  .روحي يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفداك : هو التطبيق العملي ملعين
البد أن يعيش رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : إقامة سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلياة. ٢

البد أن يكثر احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا .. وسلم واقعا حيا يف ضمائرنا ويف حياتنا ويف واقعنا
ني أكابرنا وأصاغرنا، وال خيتفي ذكره أبدا من أي جملـس مـن   عليه وسلم يف بيوتنا ويف أعمالنا وب

ما جلس قوم جملسا ال يذكرون اهللا فيه وال يصلون على ( جمالسنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  )نبيهم إال كان عليهم ترة يوم القيامة

من األمم املتحدة بتحـرمي  املطالبة واإلحلاح باملطالبة واإلصرار على املطالبة بإصدار قانون عاملي . ٣
املساس بدين اإلسالم سواء املساس بشعائر اإلسالم أو نيب اإلسالم أو أي شيء من مقدسات اإلسالم 

  والبد من احلصول على هذا القانون
  .وهذا هو األهم أن نعيد النظر مليا يف حال األمة وهذه فرصتنا لتعديل املسار و إصالح االجتاه. ٤

  ..صة هذه الصحوة املفاجئة لتوجيه املنهجالبد من استغالل فر
منهجا جيب أن يتبنـاه كـل   ..تعالوا نلقي نظرة سريعة على األمة ونذكر العالج على املدى الطويل

مسلم يبدأ به يف نفسه من حيث كونه مسلما؟؟ مث يبينه ويعلمه ويعني عليه غريه ليكون هذا املنـهج  
  ألمة ريادا وعزها وجمدها طلبا لرضا ربنا سبحانه وتعاىلحيا يف مدارك األمة واقعا معاشا كي يعيد 

تعود األمة اليوم مرة أخرى لتستروح نسمات اإلميان، وقد آن هلا أن تقف مرة أخرى بعد عشـرات  
  .من السنني على طريق األصالة والتوحيد

ؤها أم قـد  بدأت األمة ينبض قلبها بدم جديد، فبدأت تعود إليها حياا متجددة، بعد أن ظن أعدا
قضوا عليها بالسم الزعاف، وما دروا أم قد قتلوا احلياة واغتالوا الوجود يوم أن أوقفـوا ريادـا   

  .وأكوا حياا
فمن ينجيهم من عذاب أليم هنالك إن قامت .. وهاهم أعداء األمة اليوم يصرخون فقط رد املقاطعة

  !!لإلسالم أمة؟
  ضيعتها، وإىل رسالتها اليت هانت عليها، بدأت األمة تعود إىل ذاا اليت

  .إىل دستور حياا.. إىل شريعتها.. إىل سنة نبيها.. إىل قرآا.. ها هي أمة تعود إىل روحها
والبد أن تفهم األمة كل األمة أن الطريق طويل، وأا ..ولكن طريق العودة أيها األحبة طويل طويل

ومها الذي هو موا وإمنا هي صحوة احلياة لكي تقـود  مث تعود إىل ن.. ليست صحوة مؤقتة مفاجئة
  هذه األمة احلياة ولكن السبيل إىل إصالح ما فسد طريق طويل



 ٤٢٤

أَفَمـن  {طويل أوالً يف وقته وزمنه، فهو طريق التأسيس املنهجي وليس اإلصالح والترقيع العفـوي  
خ انورِضو اللَّه نى مقْولَى تع هانينب سـي  أَسف بِه ارهارٍ فَانه فرفَا جلَى شع هانينب سأَس نأَم م ري

منهارِ جن..{.  
وطويل ثانيا يف تضحياته ومشقاته، فلن يترك الباطل احلق يف يسر وسهولة، ولن يرفـع أعـداء اهللا   

  )م حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعواوالَ يزالُونَ يقَاتلُونكُ.( رايام البيضاء إال بعد معارك طوال
  لكين أبشرك ليطمئن قلبك

صمك يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إلَيك من ربك وإن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللَّه يع{ :يقول ربنا
  :عداد التضحيات واملشقات، فهنا أمران من }..من الناسِ

أنه ينبغي على رجال األمة أن حيملوا األمانة كما أبلغهم اهللا إياها، ويبلغوها العباد كمـا أراد  : األول
  .اهللا ال كما وى األنفس وتزينه الشياطني، وهذه تضحية ومشقة أوىل

أن البالء واقع مبجرد إبالغ احلق ] ٨:ةاملائد[} واللَّه يعصمك من الناسِ{يفهم من قوله تعاىل : الثاين
لَتبلَونَّ في أَموالكُم وأَنفُِسكُم ولَتسمعن من الَذين {: إىل اخللق، وهذه تضحية ومشقة ثانية، يقول ربنا

  }..أُوتوا الكتاب من قَبلكُم ومن الَذين أَشركُوا أَذًى كَثرياً
  :البد أن يقف رجال حيملون عقيدة األئمة وسلف األمة -ق العودة طري -وعلى هذا الطريق 

  وعلى هذه العقيدة يأتلفون وجيتمعون، ومن دوا يفارقون،. ١
  يتربون على عظائم األمور ومكارم األخالق،. ٢
  صفوفهم منتظمة، حريصون على الوحدة واالئتالف وليس الفرقة واخلالف. ٣
  مهمهم عالية،. ٤
  احملن، وبعداء عن الفنت،صبر على . ٥
  عقوهلم متزنة،. ٦
  جنوم لينة،. ٧
  أخطاؤهم معدودة،. ٨
  إذا ذكر اهللا وجلت قلوم، وإذا تليت عليهم آياته زادم إمياناً وعلى رم يتوكلون،. ٩

  دامعة أعينهم، حزينة قلوم، يبكون يوماً قصيرا لغد طويل،. ١٠
الَّذين يقيمونَ الصالةَ وممـا  {يا، وال يفرحون مبا أتاهم منها، ال حيزنون على ما فام من الدن. ١١

  }رزقْناهم ينفقُونَ
  ..أنفاسهم طويلة مثل طول طريقهم. ١٢
  ..وآراءهم حكيمة على مثل ما يواجهون. ١٣



 ٤٢٥

واعون لواقعهم الذي حييونه فهم له مستبينون ال خيدعهم معسول قول جاهلية عصرهم عـن  . ١٤
عـن مصـدر عـزهم     -كل العباد  -قة كيدها وعنادها وتنكرها لطريق اهللا، واجتياهلا للعباد حقي

  !!وسعادم أال وهو دينهم احلق، فماذا بعد احلق إال الضالل؟
وهؤالء هـم الرجـال   } وكَذَلك نفَصلُ اآليات ولتستبِني سبِيلُ املُجرِمني{: فهم ممتثلون قوله تعاىل

  .ناملنتظرو
  .هم الصف األول، هم النخبة املوجهة، هم الصفوة املنتقاة، هم حراس األمة وقادا وعقوهلا

  رجال هم عني األمة وضمريها،· 
  رجال يذودون عن األمة، ويدافعون عنها، ويدفعون األعداء،· 
  رجال يوجهون األمة، وم تسترشد األمة طريقها،· 
   مدهلمات األمور وجسام املواجهات،يف -بعد اهللا  -رجال تلوذ م األمة · 
وعـد اللَّـه   {رجال تناط م أمانة محل هذا الدين العظيم، وإبالغه للناس والتمكني به يف األرض · 

   هِملـن قَـبم ينالَـذ لَفختا اسضِ كَمي اَألرف مهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصموع نكُموا منآم ينالَذ 
ـ ولَ شنِي ال يوندبعناً يأَم هِمفوخ دعب نم مهلَندبولَي مى لَهضتي ارالَذ مهيند ملَه نكِّنمرِكُونَ بِـي  ي

  ،}شيئاً
رجال حتتاجهم األمة يف كل ظروف تارخيها الطويل، وحاجتها إليهم اليوم أشـد، إـم رجـال    · 

  ...املواقف
ية األصولية اليت تلتزم ا هذه األمة ورجاهلا تقتضي أن نعرض صفحة من علمها املدون غري أن املنهج

  :يقتضيه السياق
يا أَيها الَذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُم فَإن تنازعتم في {: قوله تعاىل: أوال

اتفق أهل السنة على أن العلماء من أوىل األمر وطاعتهم معطوفة } ...اللَّه والرسولِشيٍء فَردوه إلَى 
على طاعة اهللا ورسوله، وبداهة فإن هؤالء العلماء يف زماننا هم الذين يطيعون اهللا ورسوله، ويتقون 

الً، ولذا ال يجوِز أهل اهللا مع قيامهم باحلق ال خيشون يف اهللا لومة الئم، وال يشترون بآيات اهللا مثنا قلي
  .السنة لعلمائهم أن يغريوا دين اهللا فيأمرون مبا شاؤا وينهون عما شاؤا

  .مما تقدم وجب على األمة طاعة علمائها
إننا حنيا عصر التخصص العلمي الدقيق، وهلذا كان علينا أن نصبغ احلركة اإلسـالمية بصـبغة   : ثانيا

  التخصصية،
اإلسالمية على مر القرون يعلم حركته، ويدرك تطوراتـه ومراحلـه،    فهذا يتخصص بتاريخ األمة· 

ويفهم مده وجزره، لكي ينقل لنا بفهم واع و فكر ثاقب ما هي عوامل التمكني والنهوض وصناعة 



 ٤٢٦

وأيضا ما هي أسباب العثرات واالنتكاسات واالنعطافـات  .. األمم وإحياء القيم على مدى العصور
  ا فإن التاريخ يعيد نفسه والبد من أخذ العظة والعربة ممن سبقونااخلطرية يف حياة األمم أيض

وآخر يتخصص بعلم الرجال الذين تصدوا القيادة والتوجيه والتأثري يف هذه األمة يف القرون األخرية · 
فيعلم نشأم وتربيتهم ومنطلقام وأفكارهم وخمططام وأهدافهم اليت سعوا لتحقيقهـا   -مثالً  -

يف هذه األمة، فيفيدنا كيف نصنع رجاال أمثال هؤالء األكابر حتتاجهم األمة ويعود ـم  ولتنفيذها 
  جمدها وريادا

وثالث يتخصص بعلم التفسري الشرعي يفهم أصوله ويعلم مدلوالت النصوص ومراميها وأسـباب  · 
دنا هذا أيضا كيف فيفي.. نزوهلا واحملكم منها واملتشابه واخلاص والعام واملطلق واملقيد إىل آخر ذلك

  كانت حياة األمة األوىل بالقرآن
  )لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفال تعقلون( قال تعاىل

ولَو أَنَّ قُرآناً سيرت بِه اجلبالُ أَو قُطِّعت ..(يفيدنا هذا كيف حنرك اجلبال اليت تعوق ضة األمة اليوم
ملَوتى بل لِّلَّه اَألمر جميعاً أَفَلَم ييأَسِ الَّذين آمنوا أَن لَّو يشاُء اللَّه لَهدى النـاس  بِه اَألرض أَو كُلِّم بِه ا

  )جميعاً
  فيعلمنا من القرآن أال نيأس من هدى الناس مجيعا وحيي األمة بكتاب اهللا

األحكام وعلم الفتوى واألمـة   ورابع يتخصص يف الفقه وأصوله ومصادر التشريع وكيفية استنباط· 
اليوم يف أمس احلاجة إىل الفقيه األصويل التقي النقي العامل باآلخرة الزاهد يف الدنيا ليظهر لنا األمور 

  على حقيقتها بعد أن كثر تالعب أصحاب األهواء بالفتاوى واألحكام اليت على هوى احلكام
  ..وخامس يتخصص بعلم االقتصاد وهو طاغوت العصر· 
وما أحوج الناس إىل الداعية صاحب البصرية النافذة الذي ال ... سادس بعلم الدعوة والتأثري والتربية ·

يقنط الناس من رمحة اهللا وال جيريء الناس على حدود اهللا وال ينفر عن طريـق اهللا وال يتـهاون يف   
  حدود اهللا

تمثلة يف رجال أكفاء، يوجهون إىل آخر تلك التخصصات وهذه العلوم والفنون اليت حتتاجها األمة م
  .ويصنعون حضارا

أنه قد رىب جيالً كامالً قادرا على أن يتبوأ مكانة  -صلى اهللا عليه وسلم-إن ميزات الرسول الكرمي 
يف الصدارة هلذه األمة، وحينما رحل الرسول الكرمي إىل ربه مل تنهزم األمة ومل تنـدثر بـل علـت    

  .اهللا هي العليا وانتشرت وغزت األرض لتكون كلمة
  :وهاحنن نقول مشددين عليها
  ..أعطين رجاالً أصنع لك أمة

  ..هذا و إال يا خسارة الغضب



 ٤٢٧

  )الَّذين ضلَّ سعيهم في احلَياة الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعاً..( األخسرين أعماال
  يب صلى اهللا عليه وسلم ضربة بالسيفال نريد اعتذارا فقط؛ إن حد مس جناب الن

كما أن قضـيتنا  : إنه كفر و إميان.. و ال بإغالق اإلعالم ملف القضية.. القضية لن تنتهي باعتذارهم
  مع اليهود ليست فقط املسجد األقصى

  و إن تتولوا يستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا أمثالكم: إال تنصروه فقد نصره اهللا
  ..إخو تاه

  ..ال عذر لكم إن خلص إىل رسول اهللا صلى عليه و سلم و فيكم عني تطرف: الغضب ال تطفؤا· 
عودوا إىل املنهج وحولوا الغضب العارم إىل عمل منهجي طويل النفس دائم األثر يعود على األمة · 

  يف النهاية بالتمكني ولو بعد حني
  اللهم بلغت اللهم فاشهد

  هللا عليه وسلموصلى اهللا وبارك على النيب حممد صلى ا
  أحبكم يف اهللا

  حممد بن حسني يعقوب
======================  

  استمرار واستثمار االنتصار للنيب املختار صلى اهللا عليه وسلم
  
  علي بن عمر بادحدح. د

ما من شك أن النصرة اإلسالمية خلري الربية صلى اهللا عليه وسلم اليت عمت مجيع بالد املسلمني بـل  
كله مل يسبق هلا مثيل، وفيها كثري من الدالالت اإلميانية واملنطلقات احلضارية واإلجيابية وبالد العامل 

العملية اليت حققت مثرات كثرية وفوائد كبرية، ويستثىن من ذلك التصرفات املندفعة اخلاطئة املشتملة 
  .على عنف وختريب
  :شواهد االستمرار

  :والسؤال الكبري املطروح هو
  نتصار الكبري سحابة صيف مث تنقشع، وشعلة محاس مث تنطفئ؟هل سيكون هذا اال

واحلقيقة أن املؤشرات بل املبشرات األولية تدل على غري ذلك وحتمل يف طياا معـامل اسـتمرارية   
  :جيدة، تظهر يف شواهد ومظاهر متعددة، ومنها

تصـادية للمنتجـات   اإلعالن عن عدم التوقف عن املناصرة اإلميانية واحلضارية واملقاطعـة االق  -١
الدامنركية باالعتذارات مهما كانت واضحة أو رمسية، وأن االعتذارات ال تكفي وال تشفي، وهـذا  

  .املوقف حيظى بأغلبية كبرية جداً
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االنتقال والتوجه إىل املطالبة القانونية بتجرمي اإلساءة إىل اإلسالم ومقدساته ورسوله الكرمي صلى  -٢
ن الرسل واألنبياء عليهم صلوات اهللا وسالمه، واإلصرار على ذلك كأحد اهللا عليه وسلم وإخوانه م

أهداف االنتصار، ومن املعلوم أن هذه معركة كبرية لن تتم بسهولة، وال يتوقع أن تنتهي يف وقـت  
قصري، والظاهر أا ستكشف املزيد من املفارقات يف االزدواجية احلضارية والسياسية لدى الغـرب،  

مات تجرمها القوانني وخترجها من دائرة حرية التعبري كمعـاداة السـامية والتعـرض    الذي لديه حمر
للمحرقة اليهودية وغري ذلك، بينما جتعل التطاول على القرآن، واإلساءة إىل رسوله األعظم صلى اهللا 

 لـة  عليه وسلم ضرباً من حرية التعبري، ومن شواهد ذلك ما نشرته اجلارديان الربيطانية مـن أن ا
م وعللت ذلك بأنه سيزعج ٢٠٠٣الدامنركية ذاا رفضت نشر رسوم مسيئة لعيسى عليه السالم عام 

غونتر "مشاعر كثري من الناس، وأظهر من ذلك وأبلغ تصريح األديب األملاين احلاصل على جائزة نوبل
سالمي لرسم إن مجيع حمرري الصحيفة كانوا على معرفة مسبقة بتحرمي العامل اإل: "حيث قال"غراس

اهللا أو رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، وجتاهلوا حتذير خبري دامنركـي يف الشـؤون اإلسـالمية،    
، مث اإلعالن الصـريح  "وأصروا على نشر الرسوم املستفزة ألم ميينيون متطرفون ومعادون لألجانب
  .احملرقة اليهوديةالواضح من رئيس حترير الة سيئة الذكر بأن جملته لن تنشر أي رسوم عن 

إعادة نشر الرسوم املسيئة يف صحف وجمالت أوروبية يف معظم الدول األوروبية الكربى، انتصاراً  -٣
للدامنرك، أو ختفيفاً عنها من وطأة املقاطعة االقتصادية، أو تأكيداً ودعماً حلرية التعبري كما يزعمون، 

عقدية وفكرية وحضارية أوسع وأعمق، مما جعل وأياً كان السبب فإن ذلك جعل القضية تأخذ أبعاداً 
أخذ األمر على أنه جمرد حرية تعبري، أو إساءة رئيس حترير، أو خطأ جملة أمراً غري وارد مطلقاً، وإمنا 
هو إساءة متعمدة من فئات متطرفة حاقدة، وهي وإن كانت ال تمثل كل الشعوب لكنها لتيارات هلا 

  .ي واالجتماعينفوذها اإلعالمي وحضورها السياس
التحول اإلجيايب من االستنكار وطرق التعبري عنه، إىل األعمال واملبادرات الفكرية والدعويـة يف   -٤

شأن التعريف بالرسول األكرم صلى اهللا عليه وسلم خاصة، والدين اإلسالمي عامة، والتنـادي إىل  
ضوابطها، وكل ذلك ضمن توضيح املنهج اإلسالمي يف حرية التعبري وحدودها، وحقوق اإلنسان و

االعتراف بتقصري املسلمني يف هذه اجلوانب، والدعوة إىل العمل الدائب واملشـروعات املسـتمرة   
استدراكاً للنقص، وإقامة للحجة، وإشاعة للدعوة، ودحضاً للشبهة،، وتلك أمور بدأت ولن تتوقف 

  .بإذن اهللا
حقيقة األعمال اليت دف إىل إضعاف  بوادر ومظاهر الوعي اجليد لدى املسلمني حيث أدركوا -٥

أو إيقاف نصرم، سواء يف ذلك االعتذارات املبطنة املخادعة من الة ورئيس حتريرها، أو اإلعالنات 
الرمسية اليت نشرا السفارات الدامنركية يف عدد من الدول اإلسالمية، أو تعمد نشر الرسوم يف دول 
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ان موضع الفهم واالستيعاب الفكري، والـذكاء واإلتقـان   خمتلفة لتشتيت املقاطعة، وكل ذلك ك
  .العملي

  :وقفة مهمة
ال نسعى إىل إشعال صـراع بـني    –معشر املسلمني  –قبل أن أمضي يف املقال أقف هنا ألبني أننا 

احلضارات، وال نعمل على إثارة العنصريات، وال دف إىل تأجيج العداوات، ومبادئ ديننا وحقائق 
هد واقعنا تدل على ذلك وتؤكده، ولكننا يف احلقيقة منارس حقنا املشروع يف الدفاع عن تارخينا وشوا

معتقداتنا ومقدساتنا، ونستدرك تقصرينا يف القيام خبدمة ديننا، والتعريف بنبينا صلى اهللا عليه وسلم، 
  .ونعلن رسالتنا احلضارية يف امليادين اإلنسانية

نجدد يف أمتنا متيزها العقدي، ومسوها اخللقي، ورقيها احلضاري ويف الوقت نفسه فنحن نراجع ذواتنا ل
ونثبتها عليه؛ لتكون لنا هويتنا الثقافية احلضارية اليت ال تضعف و ال تذوب يف احلضارات األخـرى  
الطاغية بقوة إعالمها واقتصادها وهيمنتها العسكرية والسياسية؛ وحىت نكون يف عصر العوملة اجلارفة 

سب له ألف حساب؛ وتصبح أمتنا قادرة على دخول املعترك بأصالة تؤثّر و ال تتـأثر،  رقماً صعباً حي
  .وتتقدم وال تتقزم، وتتجدد وال تتبدد

ومن نافلة القول بيان أن يف الغرب تيارات ميينية ذات توجهات عنصرية وممارسات متطرفة، وهـي  
تلك التيارات هلا نفوذ سياسي وتـأثري  تستبطن أحقاد احلروب الصليبية، وتتبىن األفكار الصهيونية، و

إعالمي، وهؤالء ال بد من مواجهتهم والوقوف يف وجههم مبا يدفع شرهم ويفضح أمرهم، ويبطـل  
كيدهم الذي يدفع حنو تسميم العالقات وصراع احلضارات، وال ينفع هنا التغاضي والسكوت فضالً 

  .عن املداهنة وااملة
  :متطلبات االستمرار واالستثمار

واآلن أشرع يف هدف املقالة وهو حماولة الوصول إىل وضع إطار عام للوسائل واملعامل الـيت تكفـل   
  :االستمرار يف االنتصار للنيب املختار صلى اهللا عليه وسلم وذلك من الناحية النظرية والعملية

  :اجلوانب املمنوعة: أوالً
، ألنه يترتب عليها أضـرار علـى مسـرية    أبدأ ذه اجلوانب السلبية ألمهية منعها، والتحذير منها

االنتصار، بل رمبا أدت إىل إيقافها، بل قد تصل إىل إجياد ما يضادها وحيارا، ومن هنا فإن االستمرار 
  :يقتضي ما يلي

االمتناع عن مجيع أعمال العنف واحلرق والتخريب واإلتالف بأي صورة كانت ألا تسـبب   -١
اجاً حلكوماا، وإضرارا مبمتلكاا، وتشويها لسمعتها وحضارا، فضـالً  إخالالً بأمن البالد، وإحر

على النحو الذي وقع يف سوريا  -عما تخلّفه من إصابات وخسائر يف األرواح، وكل ذلك يف جممله 
غري مقبول شرعاً وال مصلحةً، فالتسبب يف قتل مسلم جرم خطـري وخطيئـة    –ولبنان وأفغانستان 
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ضطراب األمين مفسدة جسيمة،وقد أكد على منع ذلك العلماء املعروفون وضمنوه كربى، وإشاعة اال
  .بيانام

االمتناع عن الترويج ألي معلومة إال بعد التثبت من صحتها والتعريف مبصدرها، واهللا جل وعال  -٢
غـري  ، وذلك منعاً للضرر الذي يلحـق ب }يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا { : يقول

املعنيني، أو يثري البلبلة واخلالف بني املسلمني، ومن أمثلة ذلك إدراج أمساء منتجات ليست دامنركية 
  .على أا دامنركية، واإلصرار على ذلك بعد بيان احلقائق وتقدمي الدالئل

ري االمتناع عن املبالغات غري املشروعة، واازفات املمجوجة، فمرة يذكر أن راسم الكاريكـات  -٣
وجد ميتاً حمترقاً، وأخرى يقال كذا وكذا،وهنا أقول إن عظمة النيب صلى اهللا عليه وسـلم ليسـت   
حباجة إىل زيادات وإضافات وحسبنا ما ورد يف القرآن والسنة من وجوه عظمته ودالئل معجزاته،، 

  .فال قبول للخروج عن الثابت املشروع، وال نفع يف االبتداع غري املشروع
ناع عن استخدام األلفاظ البذيئة والسب والشتم فذلك ليس من أخالق املسلمني، وينبغـي  االمت -٤

وال جيرمنكم شنآن {االمتناع عن العدوان على اآلخرين مبا ليس فيهم، فالظلم ليس من شيم املؤمنني 
 –، بل ال بد من اجتناب كل ما من شأنه أن يفضـي  }قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

وال تسـبوا  {: إىل اإلساءة إىل اإلسالم ورسوله صلى اهللا عليه وسلم فاهللا تعاىل يقول –بغلبة الظن 
يقول اهللا :"، ويف تفسري اآلية قال ابن كثري}الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدواً من غري علم

فيه مصلحة، إال أنه يترتب تعاىل ناهياً لرسوله صلى اهللا عليه وسلم عن سب آهلة املشركني، وإن كان 
تفسـري  " [ عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة املشركني بسب إله املؤمنني، وهو اهللا ال إله إال هو

أخذ العلماء منها أصـل سـد    –من آيات األحكام  -وهذه اآلية الكرمية "، ] ٧١١:ابن كثري ص
 -لكن ملا كان هذا األمر احملمود الطيبالذرائع، ألن سب األصنام بالنسبة إىل ذاته جائز مطلوب، و

قد يؤدي إىل أمر آخر ال جيوز وهو سب اهللا، منع هذا الشيء الطيب  –وهو سب األصنام وتقبيحها 
قال العلماء :" ، وزاد القرطيب األمر إيضاحاً بقوله] ٢/٥٢٩العذب النمري للشنقيطي " [ سداً للذريعة 

األمة على كل حال، فمىت كان الكافر يف منعة وخيف أن يسب باق يف هذه  -أي اآلية  -حكْمها 
اإلسالم أو النيب صلى اهللا عليه وسلم أو اهللا عز وجل، فال حيلُّ ملسلم أن يسب صلبام وال دينهم وال 

ويف هذه اآلية ضرب ...كنائسهم، وال يتعرض إىل ما يؤدي إىل ذلك؛ ألنه مبرتلة البعث على املعصية
 -، والقوم اليوم ]١/١٢٢١تفسري القرطيب " [ ن املوادعة، ودليل على وجوب احلكم بسد الذرائع م

ال يعظمون ديناً وال يقيمون حرمة لنيب، واملسلم منضبط بأحكام الشـرع ال مبشـاعر    -يف جمملهم 
  .النفس وعواطفها

  :اجلوانب املطلوبة: ثانياً
  :الناحية املنهجية الفكرية –أ 
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هاد يف اإلخالص هللا عز وجل وابتغاء مرضاته، واحلذر من املباهاة يف النصـرة، واملزايـدة   االجت -١
املصحوبة بالعجب أو الغرور، بل كل نصرة وعمل قليل يف حق وواجب املصطفى صلى اهللا عليـه  

  .وسلم
النـاس   البدء بالنفس، والربط بني العلم والعمل، والتالزم بني القول والفعل، فال ينبغي أن ندعو -٢

  .لنصرة رسولنا صلى اهللا عليه وسلم وحنن ال نتمسك ديه، وال نتبع سنته، وال نعظم قدره
اعتماد مبدأ الرجوع إىل العلماء وذوي الرأي واحلكمة الستشارم والصدور عن رأيهم، سيما  -٣

تاج إىل خربة بـالواقع  يف األعمال املُشكلة اليت حتتاج إىل علم وبصرية، وكذا األعمال الكبرية اليت حت
  .ومعرفة بالعاملني يف امليدان

العمل مببدأ التعاون والتكامل، والبعد عن التفرد والتعارض؛ حىت ال تتكرر اجلهود مع إمكانيـة   -٤
مجعها وإخراجها بصورة عظيمة تزيد نفعها وانتشارها؛ ولكي ال تستنفد اإلمكانيات مـع وجـود   

  .صورة أمثل وأفضل الستثمارها
التوعية والتربية على أساس الربط باألصول والكليات دون حصر األمر يف الفروع والشكليات،  -٥

مبدؤها تعظيم الدين وحرماته، وأساسها وجوب الدفاع عن كل مـا يسـيئ    -مثالً  –فاملقاطعة 
لإلسالم واملسلمني، وإطارها العام إضعاف املعتدي وعدم التسبب يف إعانته على عدوانـه بطريقـة   

شرة أو غري مباشرة، معنوية أو مادية، وحني تكون توعيتنا تمعنا وتربيتنا ألبنائنا على هذا النحو مبا
  .فستكون مقاطعة الدامنرك جمرد منوذج ومثال يف سياق أمشل وأكمل

غرس معاين العزة والقدرة يف نفوس املسلمني والتنويه بإمكانية تأثريهم على واقـع جمتمعـام    -٦
  .بيان العوامل املؤدية إىل ذلك وإشاعتها واحلث على العمل ا واالستفادة منهاوحكومام، و

إحياء املعاين واملفاهيم اإلميانية كوجوب حمبة النيب صلى اهللا عليه وسلم وتقدميها على ما سواها،  -٧
ديف وأمهية التضحية فداء للدين، والربط بالسرية وصاحبها عليه الصالة والسالم ومثال ذلك مـا ور 

، وينبغـي أن نرسـخ يف   "املسلمون جيددون بيعة الرضوان: "عناوين إحدى الصحف باخلط الكبري
النفوس والعقول أن االنتصار للرسول صلى اهللا عليه وسلم بالنسبة للمسلم دين واعتقـاد، وعمـل   

  .والتزام، ودعوة وتعريف، ومنهج حياة، وليس جمرد رد فعل
  :الناحية العملية -ب
ىل اجتماع عاجل لعدد من علماء املسلمني وقيادام الدعوية ومؤسسام ذات السمعة الدعوة إ -١

واملصداقية اليت هلا كلمة مسموعة ومكانة مرموقة عند الشعوب اإلسالمية، لتدارس احلدث وتداعياته، 
وتوجيه وترشيد املسرية، وتبين املشروعات واألعمال النافعة والتعاون علـى إجناحهـا، واسـتثمار    
إمكانيات اجلمهور يف املسارات الصحيحة، وااالت املفيدة، وتوضيح األساليب احلضارية والفكرية 
املطلوبة، وإعالن املنع والتحذير من التجاوزات واملمارسات املشتملة على العنف، وتقدمي املطالب اليت 
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متنامياً غري منحرف إىل ما ال حتقق املصاحل بصورة مناسبة، ليبقى االنتصار حضارياً ومستمراً وإجيابيا و
  .ينفع، وما ال تحمد عقباه،ً ولعل هذا األمر يرى النور قريباً بإذن اهللا

تطوير منهجية املقاطعة واستثمار أهدافها وتوجيه مسارها وذلك من خالل غرس أمهية االكتفاء  -٢
االقتصادي مع الدول العربية  الذايت ودعم املنتجات احمللية والصناعات الوطنية، واالنتقال إىل التكامل

واإلسالمية لتعظيم القدرة االقتصادية للمسلمني، ولتبادل اخلربات والتجارب بينهم، وللتحرر مـن  
اهليمنة والضغوط االقتصادية اليت تمارس ضد الدول والشعوب اإلسالمية، وحيتاج ذلك إىل تـدارس  

غرف التجارية، وكذا القيـام بالدراسـات   وتباحث بني املختصني االقتصاديني والتجار والصناع وال
والبحوث الالزمة، والعمل على حتريك وتقوية دور املؤسسات اإلقتصـادية كـالغرف التجاريـة    

  .واملنظمات واالس التجارية التابعة جلامعة الدول العربية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي
لمي معرب ومؤثر وذلك من خالل ما العمل على تقوية املقاطعة االقتصادية وتقدميها كأسلوب س -٣

  :يلي
إجياد املرجعية املوثوقة املنضبطة للمقاطعة ملعرفة املنتجات والشركات وبالد منشئها عن بينة ووفق * 

  .معلومات ووثائق صحيحة
ة، التركيز يف املقاطعة ال التشتت، فاملقاطعة إزاء هذه اجلرمية للدامنرك ومنتجاا فهي البادئة واملعاند* 

وال ينبغي توسيع الدائرة بشكل كبري ولدول عديدة، فهذا تشتيت للجهد والقوة، وعـدم مالءمـة   
  .لإلمكانية والقدرة

تقدمي األدلة الشرعية والدراسات االقتصادية اليت توضح جدوى املقاطعة وإمكانية تطبيقها وآثارها * 
املقاطعة عن قناعة وبصرية ال جمرد عاطفة اإلجيابية على االقتصاد احمللي واإلقليمي واإلسالمي؛ لتكون 

  .قد ختبو أو تنطفئ جذوا
العمل على فتح أبواب املشاركة يف خدمة اإلسالم ونصرة النيب صلى اهللا عليـه وسـلم لكـل     -٤

املسلمني على اختالف بالدهم وختصصام وإمكانيام وعدم االقتصار على دور العلماء أو الدعاة أو 
حبيث يتشكل حتتها جمموعات عمل " أنصار الرسول" ك من خالل تبين فكرة الشباب وحدهم، وذل

جتـار حـول   » « أطفال حول الرسول » « نساء حول الرسول » « رجال حول الرسول « : مثل
وهكذا، مع إتاحة الفرصة لكل أحد ليقَدم أي شيء مهما كان » حمامون حول الرسول " » الرسول 

التحديد للعمل املطلوب، التوجيه لطريقة تنفيـذه،، ومجـع اجلهـود    قليالً، ويكون ذلك من خالل 
  .واألعمال يف نسق واحد إلخراج مشروعات كبرية

العمل على العناية بتوظيف اإلعالم يف خدمة اإلسالم وإبراز حماسنه والتعريف بالرسول الكـرمي   -٥
مشروعات حمددة؛ لتسخري صلى اهللا عليه وسلم ونشر مشائله، ووضع خطة إعالمية مشفوعة بآليات و

الوسائل اإلعالمية يف اال اإلجيايب، ومناقشة الصور النمطية اخلاطئة عن اإلسالم بأسلوب علمـي  
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منهجي ولغة حضارية راقية، حبيث تعد الربامج املختلفة، واإلعالنات املتميزة، ومواقـع االنترنـت،   
دحض ما يخالفها، على أن يكـون ذلـك   واملقاالت الصحفية باللغات املختلفة، لتعكس احلقيقة وت

  .بشكل مستمر؛ أخذاً مببدأ املبادرة ال املدافعة، والتعريف ال التعنيف
التوعية القانونية للمجتمعات اإلسالمية عموماً واجلاليات اإلسالمية خصوصاً؛ ملعرفة احلقـوق   -٦

دم الوقـوع حتـت وطـأة    والواجبات، وحتديد املطالبات، والعلم مبا يلزم هلا من اإلمكانيات، وع
املخالفات والتجاوزات، والعمل على استثمار وتوحيد جهود القـانونيني واملؤسسـات القانونيـة    
واحلقوقية مع اجلهود الرمسية احلكومية للوصول إىل ما حيقق محاية حقوق املسلمني واحترام األديـان  

  .والرسل واملقدسات بإصدار القوانني والتشريعات العاملية يف ذلك
العمل على التركيز على عظمة ومكانة وفضل الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم وحقوقه على  -٧

أمته، والتعريف الشامل بسريته العطرة يف جمتمعات املسلمني من خالل مجيـع الوسـائل املمكنـة،    
  .افية وغريهاكمناهج التعليم، ووسائل اإلعالم، والتربية األسرية، واألنشطة االجتماعية، والربامج الثق

العمل على حتقيق التحلي بأخالقه ومشائله صلى اهللا عليه وسلم، وتأسيس مراكز متخصصة وعقد  -٨
مؤمترات دورية إلحياء وجتديد االنتصار للنيب املختار صلى اهللا عليه وسلم وإبراز جوانب العظمة يف 

دل، وسياسي حمنـك، وقائـد   شخصيته، وجماالت القدوة ألمته، ليكون حياً يف واقع األمة كإمام عا
شجاع، وقاض عادل، وتاجر أمني، ومعلم قدير، ومرب فاضل، وصديق ويف، وزوج كـرمي، وأب  

  .رحيم
مقاطعة كل ما يدعو ويؤدي إىل البعد عن هديه وسنته، أو خيالفها ويروج ملا يعارضها، أو ينقص  -٩

ابطة املشتملة على عرض العورات وإثـارة  من قدره وعظمته، كالقنوات الفضائية اليت تقدم املواد اهل
الغرائز والترويج للمحرمات، فاالنتصار للرسول صلى اهللا عليه وسلم يقتضي مقاطعتها ملـا فيهـا   
اإلساءة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالدعوة والترويج ملا يخالف ما جاء به من دينه العظيم وما 

  .اشتمل عليه خلقه القومي
اإلفادة والتواصل والتعاون مع املنصفني من غري املسلمني ملعرفة الوسائل الناجعـة   العمل على -١٠

ولغة اخلطاب املناسبة لعقلية جمتمعام وصوالً إىل تصحيح الصورة النمطية املشوهة عـن اإلسـالم   
  .ورسوله الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، وتيسري عرض وفهم حقائق وحماسن اإلسالم

املؤمترات واحملاورات واملناظرات للتعريف باإلسالم، وذلك من خالل زيـارة  عقد الندوات و -١١
علماء ومفكري املسلمني إىل بالد الغرب، ودعوة بعض الرموز الدينية والثقافية واإلعالمية الغربية إىل 

  .بعض الدول اإلسالمية
  علي بن عمر بادحدح. د

  املشرف العام على صفحة االنتصار للنيب املختار
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=====================  
  األصول الفكرية لعالقة الغرب مع نيب اإلسالم

  
  باسم خفاجي. د

. ميثل نيب اإلسالم حممد صلى اهللا عليه وسلم مشكلة تارخيية مزمنة حىت اآلن يف أدبيات الفكر الغريب
يعتـرب  . ويظهر من حني آلخر هجوم فكري وإعالمي عنيف على شخص النيب عليه الصالة والسالم

ض أن هذا اهلجوم حالة شاذة من قبل أفراد بأعيام، وحياول طرف آخر أن يلقي بالالئمة علـى  البع
من  –يرى الكاتب . نظريات املؤامرة، ويدعو ثالث إىل أن نتغري حنن حىت ال يهاجم رموزنا اآلخرون

يتغري بامـل،   أن املوقف الغريب من النيب عليه الصالة والسالم مل -خالل األدلة التارخيية والفكرية 
وأنه كان دائماً يغلب عليه صبغة العداء واالستهزاء، وإن اختلفت صور التعبري عن هذا املوقف بـني  

يقدم الباحث جمموعة من العناصر الفكرية اليت سامهت عـرب التـاريخ   . فئات اتمع الغريب املختلفة
ما يهدف البحث إىل التعريف بـأهم  ك. الغريب يف صناعة صورة ذهنية سلبية وقامتة عن النيب الكرمي

القواسم الفكرية املشتركة للموقف الغريب من نيب اإلسالم، وأسباب هذا املوقف الفكري، وكيـف  
خيتتم البحـث مبجموعـة مـن    . ميكن مقاومة هذا املوقف عملياً للدفاع عن رموز األمة اإلسالمية

تصحيح الصورة الذهنية لدى : األول هو: اخلطوات واألفكار العملية اليت دف يف جمملها إىل أمرين
وقف التشويه املتعمد هلذه الصورة من قبـل  : املنصفني من مفكري الغرب عن نيب األمة، والثاين هو

  .البعض اآلخر من املفكرين واإلعالميني والسياسيني الغربيني املعاصرين
  مقدمة

امل اإلسالمي من ناحية، وبني أوربا من شهدت الفترة املاضية ارتفاع نربة املواجهة مرة أخرى بني الع
ورغم أن هذا اهلجوم . ناحية أخرى يف ما يتعلق باهلجوم على شخص النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم

تكرر كثرياً خالل اإلعوام املاضية، وبصور متعددة، إال إن العامل العريب واإلسالمي ال يزال مصراً على 
اليت يهاجم فيها خري البشر، وكأا حالة منعزلـة وفرديـة،    التعامل مع كل حالة من تلك احلاالت

ويغيب عن الكثري من أبناء األمة أن املوقف الفكري الغريب من النيب . وجيب أن تعامل يف هذا السياق
موقفاً عدائياً، وإن اختلفت صور التعـبري   -يف جممله عرب التاريخ  –صلوات ريب وسالمه عليه كان 

  .عن هذا العداء
  ر يف الفهمقصو

يلقي البعض اللوم على األمة اإلسالمية لتخاذهلا وضعفها من ناحية، أو لتكرار حوادث العنف الـيت  
أن ما يسمى باإلرهاب اإلسالمي هو  -مؤخراً  –يرى البعض . تتبناها بعض فصائل األمة جتاه الغرب

ن الغرب ميدح النيب وهل كا.. ونسأل هؤالء . سبب هجوم الغرب على اإلسالم وعلى نيب اإلسالم
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صلى اهللا عليه وسلم، أو حىت يسكت عن إيذاء شخصه الكرمي وإهانته عندما كانت األمة اإلسالمية 
 –يف حالة وفاق وسالم تام مع دول الغرب؟ إن الغرب مل يتوقف عن اهلجوم على رسول اإلسـالم  

القليـل مـن املفكـرين     طوال القرون املاضية، وهو موقف عام مل يشذ عنـه إال  -فكرياً وعقدياً 
  .واملتدينيني

يرى البعض اآلخر أن اهلجوم على اإلسالم أو على نبيه الكرمي ليس إال حاالت فردية ملـن يبتغـون   
ويقوم هؤالء بسرد بعض النقوالت التارخيية أو املعاصرة . الشهرة، أو من حيملون أحقاداً على اإلسالم

أو وجود هؤالء يقدح يف فكرة وجود عداء فكري  ملفكرين غربيني ميدحون شخص النيب، ويعتربون
مع  –واحلقيقة أن االستشهاد ببعض األقوال . عام يف الغرب جتاه اإلسالم أو شخص الرسول الكرمي

ميكن أن يكون مقنعاً بوجود إعجاب من بعض املفكـرين الغـربيني    –حذف السياق التارخيي هلا 
  .بشخصية النيب صلى اهللا عليه وسلم

الحظ هنا أن معظم االقتباسات اإلجيابية من املفكرين الغربيني حول نيب األمة إمنا تصـف  البد ان ن
مواقف النيب وعبقريته اإلدارية والعسكرية والقيادية، وجناحه يف إقامة احلضارة اإلسالمية، ولكنها ال 

اليوم أكثر مـن   تقدم هذا النيب الكرمي بصفته مرسل من رب العاملني، أو حيمل رسالة مساوية يدين ا
إن معظم الثناء على الرسول يف الفكر الغريب إمنا هو ثناء على رمز سياسي أو اجتماعي . مليار نسمة

  .وليس قبوالً أو إقراراً بأحقية اإلسالم ونبيه الكرمي يف التنافس احلضاري اإلنساين.. 
يدافعون عن الغرب بوصفه يقع البعض من أبناء األمة من الدعاة واملصلحني يف لبس بشأن ذلك، وهم 
ما يغيب عن هذه الرؤية، . معتدالً أو متعدد الرؤى فيما يتعلق بين اإلسالم صلوات اهللا وسالمه عليه

هو إدراك أن الفكر الغريب يتحرك وفق جمموعة من املسلمات األساسية اليت ختـالف  .. ويعيبها أيضاً 
يل فإن األصل يف العالقة الفكرية بني الغرب وبـني  بقوة الدعوة احملمدية يف املبادئ واملسلمات، وبالتا

اإلسالم مل يكن يوماً ما التوافق وإمنا كانت العالقة دائماً من النواحي الفكرية متيل إىل املواجهة وعدم 
  .االتفاق

األول هو العالقات بني الشعوب، واليت كانت يف : من املهم أيضاً يف هذا املقام ان نفصل بني أمرين
. األحيان متيل إىل السالم والوئام، وكذلك العالقات السياسية اليت تتبدل وتتغري وفق املصاحلكثري من 

أما األمر الثاين فهو الرؤى الفكرية جتاه النيب، واليت مل تتغري كثرياً يف الغرب منذ بعثة النيب صـلى اهللا  
  .وصداميةعليه وسلم وحىت التاريخ املعاصر، وكانت يف جمملها رؤى ومواقف معادية 

إن األحكام الفكرية البد وأن تنطلق من الرؤى املشتركة واملستمرة عرب فترات زمنيـة طويلـة، وال   
والغرب عرب تارخيه الطويل من املواجهة الفكرية والدينيـة  . تقاس على ما شذ من األقوال أو األفكار

مل يتغري عرب قرون طويلة من مع العامل اإلسالمي كان دائماً مييل إىل الطعن يف شخص النيب، وهو ما 
  .العالقة مع الغرب، ولذلك أسباب سيأيت بياا يف هذا املقال
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  هل الغرب كيان فكري واحد؟
نرى قبل احلديث عن املوقف الفكري الغريب من النيب صلى اهللا عليه وسلم أن نؤكـد إدراكنـا أن   

ومواقف دول الغرب السياسية من الغرب ليس كياناً واحداً فيما يتعلق بالسياسات وطبائع الشعوب، 
كما أن الغرب ليس كياناً واحداً أيضاً فيما يتعلق باهتماماته الدينية ومدى . العامل العريب واإلسالمي

فليس كل الغرب . اقترابه أو ابتعاده عن دعوة ورسالة نيب اهللا عيسى عليه السالم أو األديان بوجه عام
، وهناك فوارق كبرية بني املدارس واملذاهب الدينية املختلفـة  متديناً وليس كل الغرب علمانياً أيضاً

  .داخل املسيحية يف الغرب
لكن رغم كل هذا التباين واالختالف يف السياسات والطبائع والتوجهات، إال أن الغرب يكاد يكون 

والديانات  كياناً واحداً عندما يتعلق األمر باجلوانب الفكرية املتعلقة بعالقاته مع احلضارات األخرى
فرغم تعدد املدارس الفلسفية والفكرية يف الغرب، إال أن هناك قـدر  . اليت ختتلف عن ديانات الغرب

مشترك وواضح من املفاهيم الفكرية األساسية عندما يتعلق األمر بالرؤى املقابلة حول مستقبل البشرية 
حلديث عن الغرب بوصـفه  لذلك فإن من املمكن أن يتم ا. وهدف اإلنسان من احلياة على األرض

  .كياناً واحداً عندما يتعلق األمر باحلياة الفكرية الغربية يف مقابل احلضارات األخرى
وسوف تتعامل هذه الدراسة مع الغرب ككيان فكري واحد من ناحية املنطلقات األساسية للحضارة 

ب من النيب صلى اهللا عليه الغربية، واملبادئ اليت قامت هذه احلضارة عليها، وعالقة ذلك مبوقف الغر
  .وسلم

  مشكالت الفكر الغريب مع نيب اإلسالم
لكي ننجح يف فهم عالقة الغرب فكرياً بنيب اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم، فالبد أن نبتعد قليالً عـن  

إن املواقف ليست إال تعبريات واقعية عن األفكار الكامنة يف الشخصـية  . املواقف، وندرس املبادئ
واليت تكونت عرب قرون طويلة من التأثري الفكري الذي كون قناعات راسـخة ال تتزعـزع    الغربية،

. داخل الشخصية الغربية فيما يتعلق بعالقتها باخلالق، وعالقتها بالكون والطبيعة واآلخرين من البشر
يس من وهذه القناعات تتصادم بشدة مع ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولذلك نشأ العداء ول

وهذه جمموعة من األسباب الفكرية اليت سامهت يف تكون عالقة . املتوقع أن يقل أو ينتهي يف القريب
  .العداء على املستوى الفكري

  مركزية اهللا أم مركزية اإلنسان
إن املشكلة الرئيسة يف عالقة الغرب فكرياً بالعامل اإلسالمي، وعداء الغرب للنيب صلى اهللا عليه وسلم، 

كزية اهللا تعاىل يف الكون لدى املسلمني، واليت تتجسد يف دعوة حممد صلى اهللا عليه وسلم، ويف هو مر
  .دين اإلسالم ويف واقع األمة اإلسالمية بصرف النظر عن درجة تدين والتزام أفراد هذه األمة
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اإلنسان من فكرة مركزية  –وبكل فئات جمتمعاته وكل مفكريه  –إن الغرب يف املقابل ينطلق فكرياً 
يف الكون، وأن الفرد هو مركز االهتمام الرئيس، وأن تطلعات الفرد وحقوقه وحرياته تقدم على أي 

  .أمر آخر، وحىت أمور العبادة وعالقة الفرد باإلله
إن الغرب يرى أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم قد قدم مفهوماً ميكن أن يهدم الفكر الغريب من أساسه 

. تعاىل يف حياة البشرية مقابل نظريات الغرب اليت تقوم على مركزية اإلنسـان وهو مركزية اهللا .. 
لذلك اختار الغرب أن جيعل عداء اإلسالم ضمن منظومة قيمه الرئيسة ألنه بذلك يتمكن من إبقـاء  
الفرد مركزاً للكون يف مواجهة دعوة حممداً صلى اهللا عليه وسلم اليت حافظت على مكانة اخلالق جل 

  .ركزيتها يف حياة البشروعال وم
علينـا أن  : "قائلة" حممد"صاحبة كتاب  –وحول ذلك حتدثت املؤلفة الربيطانية كارين أرمسترونج 

نتذكر أن االجتاه العدائي ضد اإلسالم يف الغرب هو جزء من منظومة القيم الغربية، اليت بـدأت يف  
. الغرب لذاته اخلاصة مرة أخـرى  التشكل مع عصر النهضة واحلمالت الصليبية وهي بداية استعادة

فالقرن احلادي عشر كان بداية ألوروبا اجلديدة وكانت احلمالت الصليبية مبثابة أول رد فعل مجاعي 
  ]i."[تقوم به أوروبا اجلديدة

========================  
  بني حممد واملسيح

  
سيح بعد حتريف الـدين  وحتولت شخصية امل. متحور الفكر الغريب حول شخصية املسيح عليه السالم

فقد حتول اإلله يف نظر املتدينني إىل . املسيحي إىل جتسيد للفكر الغريب حول مركزية الفرد يف الكون
وعندما سيطر الفكـر  . دفع دمه مثناً مقدماً جلميع خطاياهم القادمة.. إله يف صورة فرد .. شخص 

ثل قمة النفعية ملن اختاروا التدين، فهو النفعي على الشخصية الغربية، أصبح التعلق بشخص املسيح مي
قد قام بدفع فاتورة خطاياهم حىت قبل أن يقعوا فيها، وأبقى هلم احلياة لكي ميارسوا فيها ما شاءوا من 

أما من تركوا الدين املسـيحي  . تسيطر على مشاعرهم –كفرد وكإله  –أفعال طاملا أن حمبة املسيح 
أيضاً مركزيـاً يف   –بعد حتريف الدين  –ين، فقد كان املسيح بأكمله، وأصبحوا الدينيني أو ملحد

فهو فرد، وبالتايل ال ميكن أن خيتلف عن غريه من البشر، وبالتايل فليس هناك إله .. مواقفهم الفكرية 
كما أن املسيح بصورته اليت قامت الكنيسة الغربية بتصويرها رحيم منعزل عـن حيـاة   . بزعمهم –

وهـي أهـم قـيم    .. ايري احلياة اإلنسانية، وال يدعو إال إىل احلرية واملساواة يقبل بكل مع.. الناس 
  .العلمانية وال تصادم من تركوا الدين، وبالتايل فال حاجة إىل مصادمة املسيح

أما العالقة مع حممد فهي عالقة تصادمية مع كل من التيار الديين والعلماين يف الغرب على املسـتوى  
إنسـاناً بكـل معـاين    .. حرص على أن يكون فرداً  –اهللا عليه وسلم  صلى –فمحمد . الفكري
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اإلنسانية، ورفض أن يكون إله يف صورة إنسان، وبالتايل فهو يناقض فهم املتدينني من الغرب لإللـه  
فهـو  .. الذي عرفوه، وبالتايل تكونت الكراهية والضيق من كل ما ميثله حممداًً صلى اهللا عليه وسلم 

وهو يناقض أيضاً مشاعر ورغبات غري املتدينني، ألنه يطلب . يف نظرهم.. ة املسيح ليس على شاكل
بالكثري من العبادات واألعمال وااللتزامات، ويقدم حرية اتمع على  –كما أمره خالقه  –من البشر 

كل ذلك ساهم يف تكوين . حرية الفرد، ويضحي باملساواة من أجل العدالة ومن أجل صالح اتمع
  .ورة سلبية وقاسية عن نيب اإلسالمص

يعشقون فكرة املعجزة ألا خالص من مواجهـة   -كما يف الشرق أيضاً  –إن املتدينني يف الغرب 
لذلك انتشر يف التدين الغريب قصص املعجـزات واخلـوارق وكرامـات    .. واقع يطحن أحالمهم 

أما حممداً صلى اهللا عليه . الغريب القديسني، وأصبح ذلك مكوناً رئيسيا من مكونات التدين املسيحي
يف  –لقد كانت حياة الرسول .. وسلم فقد جسد إمكانية انتصار اإلنسان دون حاجة إىل املعجزات 

خالية من املعجزات، واحلياة الغربية قاسية، والتدين فيها يسمح للفرد أن حيلم بـاملعجزة   –نظرهم 
زات، وإمنا حبياة مليئة باجلهد واجلد واملعاناة من أجـل  للفرار من الواقع، ونيب اإلسالم ال يعد باملعج

  .آخرة ميكن فيها االستمتاع باجلنة
لقد جنح من حرفوا دين املسيح أن يقنعوا أنصار املسيح يف الفكر الغريب، أن هلم أن جيمعوا بني كـل  

. م أحبوا املسيحوأن جيمعوا معها أيضاً النجاة يف اآلخرة أل –فقد دفع مثن ذلك املسيح  –متع الدنيا 
أما حممداً فإن . وهكذا يتفرغ املتدين للحياة دون احلاجة احلقيقية للعمل فإن حمبة املسيح كافية للجنة

كيف إذن ملن يعتنـق  . دينه ودعوته تطلب من اإلنسان الكثري، وال تعد باملقابل إال بأمل يف رمحة اهللا
  الفكر النفعي أن حيب حممداً؟

 هشام جعيط يف حتليله للشخصية األوربية كيف أا نظرت للعامل اإلسـالمي  ويروي الكاتب العريب
يسري تاريخ اإلسالم ال وفق ديناميكيتـه اخلاصـة، بـل    : "ولدعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم فيقول

نالحظ أنه ضمن . شخصية حممد: لنأخذ مثال على ذلك. كانعكاس شاحب ومعكوس لتاريخ الغرب
إذا كان حممد غري صـادق فـذلك ألن   . ية تنساب عملية مقارنة مع املسيحكل حتليل هلذه الشخص

املسيح كان صادقا؛ وإذا كان متعدد الزوجات وشهوانيا، فألن املسيح كان عفيفا؛ وإذا كان حممـد  
  ].ii"[حماربا وسياسيا فذلك استنادا إىل يسوع مسامل، مغلوب ومعذب

  جتذر فكرة النبوة الكاذبة
بية حتديداً منذ بداية اإلسالم بالطعن يف صدق نبوة رسـول اهللا عليـه الصـالة    قامت الكنيسة الغر

والسالم، وال يزال هذا املوقف هو السمت املشترك ملعظم املفكرين املتدينني الغربيني، رغم أن بعضهم 
قد تنازل ووصف النيب ببعض الصفات اإلجيابية كقائد سياسي، أو مصلح إنساين، أو إنسان طموح، 

وأخطأ كثري منا يف فهم داللة العبارات، واليت تطري ا وكاالت األنباء . ليس كنيب يوحى إليهولكن 
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العظماء مائة "فكم تغنينا بعبارة أن . العربية واإلسالمية، وكأا متثل حتوالً فكرياً يف نظرة الغرب للنيب
  .وغريها من العبارات اليت يكثر تقدميها يف هذا السياق" وأعظمهم حممد

كما تسببت هذه الرؤية يف كذب نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم يف تكوين فكرة مسيحية استقرت 
هذه الرؤية تتصور أن هذه النبوة الكاذبة يف ظنـهم  . يف أذهان الكثري من املفكرين الدينيني يف الغرب

إمرباطوريـة  لقد أمكن حملمد أن يكـون  : "يقول أحدهم. قد أوقفت تطور اإلنسانية باجتاه املسيحية
  ]iii".[سياسية ودينية على حساب موسى واملسيح

ويلحظ أحد املفكرين أن فكرة أن النيب مل يكن نبيا حقيقيا صادقا قد جتذرت دون أن يصـدها أي  
ريب أو شك أو حىت حماولة للتفهم احلقيقي للرسالة اإلسالمية عند مفكرين عديدين مـن القـرون   

وحتولت دعوة اإلسالم . ولدو، ومارك دي توالد، وروجيه بيكونالوسطى، أمثال رميون مارتن، وريط
أما القرآن فليس . يف نظر هؤالء إىل رسالة ناسوتية أملتها مشاريع املصاحل السوداء الدنيوية والشخصية

  .سوى جمموعة من اخلرافات مستعارة من التوراة وبشكل مشوه يف نظر هؤالء
عظمى من مفكري الغرب ديناً زائفاً مهما بلغـت جناحاتـه،   ولذلك يبقى اإلسالم يف نظر الغالبية ال

ومهما ادعى أنه أفضل من الدين املسيحي الذي تركه معظم الشعب األوريب عملياً، ولكنه ال يـزال  
  .حيرك معتقداته الفكرية يف التعامل مع اآلخرين بقوة

  هوس فكري
وقد قدم اإلسالم منـذ  . ذا اآلخرإن كل تساؤل وانشغال كبري باآلخر إمنا يعكس يف طياته هوساً 

فرغم . الذي عرفت أوربا نفسها وطموحاا من خالل مقابلته واملصادمات معه" اآلخر"ظهوره ذلك 
إال أن اإلسـالم   -لتخلف الغرب حينـها  –أن اإلسالم يف بداية انتشاره مل يول الغرب أي اهتمام 
دى أنصار اإلسالم قد أصبحا حمور اهلجـوم  وشخصية النيب حممد بوصفها جتسيداً للكمال اإلنساين ل

حقاً أن أوربا قد ختلت عن الفكرة . املستمر ملفكري الغرب لتأكيد فكرة أن الغرب أفضل من الشرق
وهـذا الفكـر   . املسيحية، ولكنها ال تستطيع أن تتحرر مطلقاً من أثر الفكر املسيحي على شعوا

حول فكرة معاداة اإلسالم، وتقدمي منـوذج شخصـية   املسيحي الغريب قد توحد عرب القرون املاضية 
يف مواجهة شخصية النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهو مـا   -بعد حتريفها –املسيح عليه السالم 

  .يفسر اهلوس الغريب باهلجوم على النيب
احلقيقة الذي يؤثر أكثر فأكثر يف  -كما يذكر أحد املفكرين العرب –أما بالنسبة لالجتاه غري املتدين 

فمنذ أن حتررت الفكرة العلمانية من الضغط املسيحي على التأمـل  . االجتماعية األوربية مبرور الزمن
هذه النظرة اجلديدة مكنت من رؤية . العقالين وعلى املمارسة السياسية، انفتحت نظرة جديدة للكون

سياسي وعسكري عنيـد  اإلسالم بعمق، كجزء متمم وهام من احلياة اإلنسانية، ولكنه أيضاً خصم 
  .متثل يف ذلك الوقت يف اإلمرباطورية العثمانية
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وظهـرت  . لذلك استمر العداء رغم اختالف القوى احملركة له، واستمر اهلوس بالعامل اإلسـالمي 
االنتقائية الفكرية الغربية اليت ترى أن اإلمربيالية ليست إال مهمة حضارية لالرتقاء بشعوب األرض، 

قبل املسلمني الذين يتمثلون شخصية نبيهم ليسوا إال برابرة جيب القضاء عليهم من  وأن مقاومتها من
أجل استمرار املهمة احلضارية حنو هدفها يف تنقية اجلنس البشري من كل أنواع الربابـرة، وعلـى   

  .رأسهم أنصار حممداً
  مرآة داكنة لواقع الغرب

سلم منوذجاً متكامالً لنوع مـن الكمـال   يرى البعض يف الغرب يف شخصية النيب صلى اهللا عليه و
وعند هـذا الفريـق مـن    . اإلنساين الذي ال ميكن للغرب بأفكاره ونظرياته وممارساته أن يصل هلا

فكأن حياة النيب حممد صلى اهللا عليـه  . الغربيني، يصبح القضاء على هذا النموذج مهاً حقيقياً بذاته
نباته، وكأنه مرآة داكنة توضح هلم بالدليل الواقعي وسلم متثل ذلك الضمري الذي يوخز الغرب يف ج

  .مدى التردي الذي وصل إليه حال الشخصية الغربية نتيجة البتعادها عن النموذج احملمدي
قد يعترض بعض املفكرين العرب بل واملسلمني على تصوير واقع الشخصية الغربية ـذا الشـكل   

م يف الغرب بالعموم، ويظهر ذلك من ارتفـاع  املأساوي، ولكن احلقيقة أن هناك فراغ روحي ضخ
ويف املقابل . معدالت اجلرمية واإلدمان واالنتحار وانتشار الرذائل، بل وتصديرها إىل كل أحناء العامل

تظهر الشخصية املسلمة اليت ميثلها النيب صلى اهللا عليه وسلم كمقابل حـاد يف مواجهتـه لتلـك    
  .وم الشديد واملتكرر على شخص النيب صلى اهللا عليه وسلمومنها هنا جند اهلج. الشخصية الغربية

  مشروع مواز للغرب
إن أحد مشكالت عداء الغرب التارخيي للنيب صلى اهللا عليه وسلم، هو أنه جـاء بنظـام سياسـي    
وفكري متكامل ينازع الغرب يف املسلمات األساسية، وكذلك يف طرق التنظيم واإلدارة وسياسـة  

إنه ببسـاطة  . يف منط العالقات االجتماعية داخل اتمع، وبني اتمعات املختلفةاتمعات، وأخرياً 
  .نظام متكامل مواز للنظام الغريب، وال يلتقي معه، وإمنا يقدم بديالً قوياً وخطرياً له

اخلوف من قوة اإلسالم احملركة يأخذ يف اللحظات التراجييدية "وكما يذكر أحد املفكرين العرب فإن 
لقد أبرز مفهوم اإلسالم . لدفاع والصراع واملشاجرة، أحد أكثر األشكال االنفعالية يف التاريخشكل ا

: يقول غولـديهر . السياسي كتهديد متواتر، ومفهوم الدين السياسي كبنية تارخيية يف أصول اإلسالم
  ]iv."[لعاملإن اإلسالم قد جعل الدين دنيوياً لقد أراد أن يبين حكماً هلذا العامل بوسائل هذا ا

لذلك هاجم املفكرون الغربيون بشدة املشروع احلضاري اإلسالمي، واعتربوه خطراً كـبرياً يهـدد   
ومل يبدأ هذا األمر مع أحداث سبتمرب، . سيادة الفكر الغريب وانتصار احلضارة الغربية، واية التاريخ

ق ذلك بقرون عديدة، واسـتمر  أو مع نشوء فكرة صدام احلضارات أو نظرية اية التاريخ، وإمنا سب
. يغذي الشخصية الغربية مبربرات العداء للعامل اإلسالمي ولشخصية النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم
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جيب القول إن من بني كل الـذين  : "وأنظر إىل أحدهم عندما يقول منذ أكثر من قرنني من الزمان
و بني كـل اإلبـداعات   . من حممدجترءوا على سن القوانني للشعوب، مل يكن واحد منهم أجهل 

وما حيدث يف آسيا منذ ألف ومائيت سنة ميكن . اخلرقاء للفكر اإلنساين، مل يكن هناك أتعس من كتابه
أن يكون الربهان، ألننا لو أردنا االنتقال من موضوع خاص إىل مالحظات عامة، لكان من السـهل  

املنطقة من العامل إمنا هو تأثري مباشر، إىل  الربهان أن االضطرابات يف الدول، وجهل الشعوب يف هذه
  ]v."[حد ما، للقرآن وألخالقه

  إحياء فكرة املواجهة
يرى الكثري من املفكرين الغربيني أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم هو من تسبب يف إحياء روح املقاومة 

جلميع أفكار املقاومـة   واملواجهة يف حياة العرب واملسلمني، وأن الدين اإلسالمي هو احملرك الرئيس
ليست فقط فكرة مقاومة العدوان  –واملقاومة هنا . املوجودة يف أفكار وتصرفات الشعوب اإلسالمية

  .وإمنا كل أشكال االنتصار على النفس وعلى اآلخر –
يرى املفكرون الغربيون أن رسالة حممد، وأفكار حممد، ودعوة حممد تقدمي الرصيد الفكري والنفسي 

جلهد املسلم يف االنتصار على نفسه وعدم التسليم لشهوات احلياة ومتع الدنيا اليت يتفـنن  والعقدي 
كما أن املقاومة متتد لتمنع الكثري من حمـاوالت اهليمنـة الفكريـة    . الغرب يف حماولة تقدميها لألمة

  .والثقافية على احلياة اإلسالمية والعربية من قبل الغرب
سالم قد فسرها بعض مفكري القرون الوسطى أا تدل على زيـف  والعجيب أن هذه القوة يف اإل

إن استعمال القوة، كان تقريبا معتربا باإلمجاع كخاصية كبرية وأساسية : "يقول لنا دانيال. اإلسالم
  ]vi."[للدين اإلسالمي، وبالتايل فهو داللة بديهية على ضالل اإلسالم

انية ضخمة ال يقدمها شعب آخر أو أمة أخرى ورغم كل ذلك تظهر املقاومة يف شكل تضحيات إنس
يف سبيل احلفاظ على أرضها ومقدساا، والرغبة يف الدفاع عن أراضيها، وهو ما يصادم الفكر الغريب 

حىت وإن  –إن األعمال االستشهادية وكل صور املقاومة األخرى . الذي يعلي من شأن احلياة الدنيا
فكرياً عميقاً يصادم الفكر الغـريب بقـوة، ويقـدح يف     تشكل إشكاالً -مل تكن موفقة أو شرعية 

  .مسلماته األساسية، ويلقي مفكرو الغرب بالالئمة على حممد صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك
إن الفكر الغريب املعاصر غري قادر على تقدمي أي تفسري مادي أو عقالين للمقاومـة الفلسـطينية أو   

العراق، أو إصرار الشعوب العربية اليت تظهـر أـا ضـعيفة    للعمليات االستشهادية أو املسلحة يف 
ومتخلفة على رفض النموذج الغريب للحياة بإصرار يتزايد مع الوقت دون تفسري مقنع إال بإلقاء اللوم 

إن النجاحات املتتالية ملشروع املقاومة تسـتنفر يف  . صلوات اهللا وسالمه عليه –واحلقد على حممد 
وال  –ن اهلجوم على شخص النيب، وهو ما يفهم على املستوى الفكـري  الغالب موجات جديدة م

  .يقبل بأي حال من األحوال أو يربر



 ٤٤٢

  اخلالصة
إن عداء الغرب للنيب حممداً هو عداء مفهوم من املنطلقات الفكرية، وإن كان غـري مقبـول علـى    

 الفكرية ملشـكلة  كان هدف هذه الدراسة هو توضيح أهم املعامل. اإلطالق حتت أي مربر أو تفسري
فرسول اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه قد جسد صورة خمالفة متاماً لإلنسـان  . الغرب مع نيب اإلسالم

أنه جسد إمكانية انتصار اإلنسـان  . عن الصورة اليت ارتبط ا املسيحيون عن املسيح كما يصورونه
رى أمهية املعجزة للـهروب مـن   بينما الفكر املسيحي املعاصر يف الغرب ي.. دون احلاجة ملعجزات 

  .مواجهة الكثري من مصاعب احلياة يف الغرب
إن حممداً قد أحيا فكرة القوة وعدم اخلوف من املواجهة، وهي فكرة خطـرية يف نظـر أصـحاب    

أن حممداً قد حارب من . مشروعات اهليمنة والسيطرة على واقع األمة اإلسالمية وثرواا ومستقبلها
ال أن خيضع هلا، وهذا األمر حيارب ويصادم حتويل كل شيء يف .. سان على ذاته أجل أن ينتصر اإلن

  .الكون إىل سلعة، وحتويل كل فرد إىل مستهلك
وال تتنازل لـه  .. ال تلتقي معه اضطرارا .. لقد قدم رسول اهللا منوذجاً متكامالً حلياة موازية للغرب 

جنح بكل املعايري .. معروف لكل العامل .. مني واألهم من كل ذلك أنه حمبوب بشدة من املسل. خوفاً
ويبدو أن ذلك غـري  .. هو منوذج جيب القضاء عليه .. ولكنه رفض كل مفاهيم الغرب .. الغربية 

  .ممكن ألن إرادة اخلالق أقوى من عبث املخلوقني
]i [ـ   : كاتبة بريطانية تدين الغرب وتتهمه بالتجين على اإلسالم، القاهرة رق مجـال شـاهني، الش

  ٩٩١٣العدد  ٢٠٠٦يناير  ١٨هـ  ١٤٢٦ذو احلجة  ١٨األوسط، األربعاء 
]ii" [٤٠، ص٢٠٠١، هشام جعيط، دار الطليعة، "صدام الثقافة واحلداثة"، "أوروبا واإلسالم.  
]iii[  
  
]iv" [٨٥، ص٢٠٠١، هشام جعيط، دار الطليعة، "صدام الثقافة واحلداثة"، "أوروبا واإلسالم.  
]v] Voyag صلى اهللا عليه وسلم    عليه وسلم صلى اهللاn Sy  صلى اهللا عليه وسلمi   صـلى

صلى  gyptصلى اهللا عليه وسلم   nصلى اهللا عليه وسلم   tصلى اهللا عليه وسلم   اهللا عليه وسلم 
صلى اهللا عليه  s annصلى اهللا عليه وسلم  ndant lصلى اهللا عليه وسلم  P اهللا عليه وسلم 

 .PP، ١٧٨٧، isصلى اهللا عليه وسلم  Pa، ١٧٨٥ – ١٧٨٣ sوسلم  وسلم  صلى اهللا عليه
٣١٠ – ٣٠١.  

]vi] No  صلى اهللا عليه وسلمman Dani   صلى اهللا عليه وسـلمl, Islam and th 
 making of صلى اهللا عليه وسـلم   st, Thصلى اهللا عليه وسلم  w صلى اهللا عليه وسلم 



 ٤٤٣

an Imag  عليه وسلم صلى اهللا   ,صلى اهللا عليه وسلمdinbu   صلى اهللا عليه وسـلمgh, 
١٩٦٠, P.١٤٦  

=================  
  االستهزاء بالنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ودينه من أعظم موارد اإلرهاب

  
إنَّ احلمد هللا، حنمده و نستعينه ونسـتغفره،   ٢١٤٣: هـ القراء ١٤٢٦-١٢-٢٩: أضيفت بتاريخ

ئات أعمالنا، ومن يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سي
له ، و أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صـلى اهللا عليـه   

  .وعلى آله وسلم
أما بعد، فقد تناقلت بعض وكاالت األنباء و العديد من املواقع عرب شبكة االنترنـت مـا اقترفتـه    

) ١٢(بنشرها nصلى اهللا عليه وسلم  Jyllands-Post" جيالندز بوسنت :" ة الدمنركيةالصحيف
 ptصلى اهللا عليه وسلم  S ٢٩(هـ املوافق ١٤٢٦شعبان  ٢٦رمساً كاريكاتريياً ساخراً يوم الثالثاء 

تصور فيه رسـول  )  ٢٠٠٥ صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم  mbصلى اهللا عليه وسلم 
الم حممداً صلى اهللا عليه وسلم يف أشكالٍ خمتلفة، ويف أحد الرسوم يظهر مرتدياً عمامة تشبه قنبلةً اإلس

  !!.ملفوفةً حول رأسه 
يناير ما قامت بـه   ١٠النروجيية يف )  tصلى اهللا عليه وسلم  Magazin( وقد أعادت صحيفة 

صلى اهللا عليه وسلم بدعوى حرية  –رمساً ساخراً للرسول حممد  ١٢الصحيفة الدامناركية ، ونشرت 
  !!.التعبري 

و تواصلت اجلريدة يف غيها عندما طلبت من الرسامني التقدم مبثل تلك الرسوم لنشرها على صفحاا 
  .مما زاد األمر قبحاً وشراً

وأرى لزاماَ علي وعلى كل مسلمٍ أن يقف أمام هذا اهلجوم على دين اإلسالم ورسول اهللا نيب اهلدى 
كلٌّ حسب طاقته ومسؤوليته، ويل مع هذا احلدث األلـيم   -صلوات ريب وسالمه عليه  -الرمحة و

  :الوقفات التالية 
  :الوقفة األوىل

ينبغي أنْ يعلم هؤالء أنَّ للنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم مكانةٌ عظيمةٌ يف دين اإلسالم، وأنَّ وجوب 
قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّـه فَـاتبِعونِي   :( نها قول اهللا تعاىل حمبته يف آيات كثرية يف القرآن الكرمي، وم

 يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبح٣١:آل عمران) (ي.(  



 ٤٤٤

اجكُـم وعشـريتكُم وأَمـوالٌ    قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزو: ( ومنها قوله تعاىل 
هاد فـي  اقْترفْتموها وتجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكن ترضونها أَحب إِلَيكُم من اللَّه ورسوله وجِ

  ).٢٤:التوبة)(قَوم الْفَاسقني سبِيله فَتربصوا حتى يأْتي اللَّه بِأَمرِه واللَّه ال يهدي الْ
وإنَّ من أعظمِ مظاهرِ احملبة للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأبرزِ دالالت صدقها أا تستلزم الذَّب عـن  

  .سنته، ألا وحي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه 
 واملستهزئني واملنافقني ي للمغرِضنيدصكما أنّ الت  دون للسنة النبوية الشـريفةالذين يترص نيواملنهزِم

  .ويسخرون منه صلى اهللا عليه وسلم من أعظم الواجبات يف دين اإلسالم 
كما يف حديث متيم الداري رضي اهللا عنه الـذي  -وإن من متام النصيحة للنيب صلى اهللا عليه وسلم 

ملـن يـا   : ، قلنا" الدين النصيحةُ:" وسلم قال يرويه اإلمام مسلم يف صحيحه أن النيب صلى اهللا عليه
اإلميان بنبوة ورسالة حممـد   -"هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم : " رسول اهللا ؟ قال

صلى اهللا عليه وسلم، ونصرته حياً وميتاً، فمن كان يف حياته كان واجباً عليه أن ينصره، ومـن مل  
ينصره، وذلك باإلميان به صلى اهللا عليه وسلم وباتباع سنته وإطاعة أوامـرِه  يدرِكْه وجب عليه أن 

  .واجتناب نواهيه
ومن لوازمِ النصحِ له صلى اهللا عليه وسلم العملُ على نشرِ الشريعة اإلسالمية والدعوة إليها وحتكيمها 

كتاب اهللا تعاىل وسنةَ نبيـه  ، والتمسك بآداا ومبا أمرت به ووجهت إليه من تعاليم هذين الوحيني 
  .صلى اهللا عليه وسلم، والتحذير من كل ما يسيء إليه وإىل دينه

ولذا فإنَّ نصر السنة والذب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من تعظيم شعائر اهللا تعاىل، و لقد سـطَّر  
، وانظر من تلك الكتب أئمتنا الكثري يف بيان خطر االستهزاء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف مؤلفام

  ".الصارم املسلول على شامت الرسول "الكتاب العظيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
  :الوقفة الثانية 

أما هذه السخريات والرسومات اليت أساءت فيها اجلريدتان السابقتان فهي مجعت بني أنـواع مـن   
 االفتراٍء والكذبٍ عليه صلى اهللا الشرور، إذ مجعت بني االستهزاء بالرسول صلى اهللا عليه وسلم، وبني

عليه وسلم، إضافةً إىل احتقار مشاعر املسلمني وأحاسيسهم يف تلك الديار بل ويف كل أقطار الدنيا، 
  .إذ نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم أطهر البشرية مجعاء وأزكاها

وسلم بأي حال، ال رمسـاً  و إن هذه السخرية وهذه الرسوم ال متثل رسول اهللا حممداً صلى اهللا عليه 
كما أا ال تعرب .وال داللةً، إذ إا ال تعرب عن معامل وجهه املنرية، والذي يفيض مساحةً وبشراً وسروراً

  .عن مسته وخلقه صلى اهللا عليه وسلم
  :الوقفة الثالثة

  أين أنتم من الدعاوى الرباقة اليت تنادي حبقوق اإلنسان ؟



 ٤٤٥

  سخرية و االستهزاء مبا يعتقده ؟أليس من حقوق اإلنسان عدم ال
  أم أن املسلمني يف أحناء العامل عندكم ليسوا من بين اإلنسان ؟

  !و بالتايل ال تشملهم احلقوق 
  !!بل انظروا ألنفسكم كيف تعاملون احليوان ؟

  مث قارنوا بتعاملكم أين أنتم من مراعاة مشاعر املسلمني واحترام معتقدام ؟
  :الوقفة الرابعة

قف هاتني اجلريدتني املخزي أكرب دعم لإلرهاب الدويل املنظم الذي عقدت حملاربته مـؤمترات  إن مو
ولقاءات ، مع االختالف يف حتديد مفهومه ألنَّ املسلم قد ال يستطيع ضبط نفسه مع هذا التحـدي  

  :السافر لإلسالم وأهله وعندئذ نتساءل
بدين اإلسالم ونبيه ويشـجع علـى ذلـك     أليس باجلدير بأن يدرج من يسلك هذا السبيل ويسخر

  اإلرهاب بأن تتخذ ضده القرارات الدولية ألنه مغذ لإلرهاب ؟
مث ما دامت الشعارات الدولية تنادي بتجفيف موارد اإلرهاب، أليس من مهامها جتفيف كلَّ موارده 

  بأنواعها وأشكاهلا ؟
بكثري من املوارد املالية،ألا من أعظم وال شك وال ريب أن هذا املورد من أشد موارده، وهو أخطر 

  .الدوافع له 
  :الوقفة اخلامسة 

حرية التعبري يف نشرها لتلـك  )  nصلى اهللا عليه وسلم  Jyllands-Post(إنَّ ادعاء صحيفة 
الرسوم الساخرة عن حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ادعاٌء غري مسلَّمٍ وال مقنعٍ ؛ ألن منظمات 

كد على احترام الرسل ، وعلى احترام الشرائع السماوية ، واحترام اآلخرين وعدم الطعـن  العامل تؤ
ولذا فإنَّ احلرية املزعومة فيها انتهاك لدين اإلسالم ، وسخريةٌ برسـول اهللا وإخـاللٌ   . فيهم بال بينة

  .حبقوق اآلخرين
اإلسالم الذي يدين به ماليني املسلمني  وهلذا فقد استنكر هذا العمل الشنيع الذي يعد استخفافاً بدين

يف أحناء العامل ؛ فقام املسلمون من دولٍ وجمالس ووزراء و هيئات و مجعيات عدة و أفراد باستنكار 
  .هذه احلملة الظاملة

  :ختاماً 
إننا معشر املسلمني نوجه دعوةً إىل هؤالء املستهزئني برسول اهللا حممد عليه الصالة والسـالم، وإىل  

ريهم من غري املسلمني ألن ميتعوا أعينهم وفكرهم باالطالع على احلقائق من خلُقه وصفاته، مـن  غ
خالل الكتب يف مشائل النيب وصفاته مما كتبه أهل اإلسالم، مما هو مسطور يف كتب السنة والسرية، 



 ٤٤٦

اهللا عليه وسلم مـن  وإن أبيتم فاقرؤوا ما كتبه عدد من أهل اإلنصاف عن نيب الرمحة واهلدى صلى 
  .عقالء البشر ومثقفيهم، حىت من أهل امللل األخرى ممن شهدوا له مبكارم األخالق والفضائل اجلمة

وليعلم املستهزئون وأمثاهلم أنَّ اهللا عز وجل متكفلٌ حبفظ دينه وحامٍ حلمى رسالته، ولن تضري نبيـه  
، فقد كفاه اهللا ذلك كله، كمـا قـال   صلى اهللا عليه وسلم سخرية الساخرين واستهزاء املستهزئني

  ).إنا كفيناك املستهزئني : ( سبحانه
وهذا وعد من اهللا لرسوله صلى اهللا عليـه  :" وقد قال الشيخ العلامة ابن سعدي رمحه اهللا يف تفسريها

تعاىل، وسلم أنْ ال يضره املستهزئون، وأنْ يكفيهم اهللا إياهم مبا شاء من أنواع العقوبة، وقد فعل اهللا 
 باالستهزاء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلَّا أهلكه اهللا وقتله شر قتلة ه ما تظاهر أحدفإن. "  

واهللا أسأل بأمسائه احلسىن وصفاته العليا أن يعلي دينه ، وأن يرد كيد الكائدين للمسلمني ودينهم يف 
  .حنورهم ، وأن يقيهم من كل شرٍ

  واحلمد هللا رب العاملني
  لى اهللا على نيينا حممد وعلى آله وصحبهوص

  عاصم بن عبداهللا القريويت. بقلم د
====================  

  االنتصار لسيد الورى النيب صلى اهللا عليه وسلم
  

  ١٤٢٦|١٢|٢٠يف 
حممد بن عبد اهللا اخلضريي إمام جامع /كانت هذه خطبة مباركة مميزة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور 

  ..ي املنتزه بربيدة امللك خالد حب
  حممد اخلضريي/ د

  ..إن احلمد هللا حنمده
حقيقة اإلميان ال تتم إال بالشهادتني شهادة أن ال إله إال اهللا وشهادة أن حممدا رسول : أيها املسلمون 

اهللا فالشهادة هللا بالوحدانية يف ربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته والشهادة للنيب صلى اهللا عليه وسـلم  
لنبوة والرسالة ومتام ذلك يكون بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخرب واجتناب ما عنه ى وزجـر  با

  .وأال يعبد اهللا إال مبا شرع وواجب األمة حمبة املصطفى واتباعه وتعزيره وتوقريه
ويقول ] ٩: الفتح )) [ه بكْرةً وأَصيالً لتؤمنوا بِاللَّه ورسوله وتعزروه وتوقِّروه وتسبحو: (( قال تعاىل

رواه ). ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني(صلى اهللا عليه وسلم 
  .مسلم
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كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن اخلطاب فقال : وعن عبد اهللا بن هشام قال
ال (إيل من كل شيء إال من نفسي فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم له عمر يا رسول اهللا ألنت أحب 

  ).والذي نفسي بيده حىت أكون أحب إليك من نفسك
) اآلن يا عمر(فقال له عمر فإنه اآلن واهللا ألنت أحب إيل من نفسي فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ه وتعطري االس وإمتاع األمساع فحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وطاعته ونشر سنت. رواه البخاري 
ولئن كان ذلك واجبا علـى  . بسريته ومشائله ونصرته والذب عن عرضه والدفاع عنه توحيد وإميان 

  الدوام وسائر األحوال فوجوبه أوكد وأعظم حني تتعرض الذات الكرمية لألذى والسخرية واالستهزاء 
هــ  ٢٦/٨/١٤٢٦الدمنركية يوم الثالثاء ) جالندز بوسنت ( لقد نشرت صحيفة : أيها املسلمون 

.. جبنرال .. هل كان ذلك مبسؤول كبري ! مبن يا ترى ؟.. اثين عشر رمساً كاريكاتريياً ساخر ) ١٢(
بإمام النبيني وقائد الغر احملجلـني  ، بل كان ذلك بأعظم رجل وطأت قدماه الثرى ... برئيس دولة 

أظهروا النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف  ، ة الكفر وأهلة صور آمثةٌ وقحةٌ وقاح. صلى اهللا عليه وسلم 
 –وكأم يريدون أن يقولوا إنه !! إحدى هذه الرسومات عليه عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأسه 

  )أال ساء ما يزرون (  -جمرم حرب 
  ةتأيت جريد -إمعاناً يف العداء  –مث يف تلك األيام املاضية ويف يوم عيد األضحى بالتحديد 

فتعيد نشر الرسوم الوقحة اليت نشرت ، النروجيية لتنكأ اجلراج وتشن الغارة من جديد ) ما جزينت ( 
  ].٥٣: الذاريات) [أَتواصوا بِه بلْ هم قَوم طَاغُونَ! (يف الة الدمنركية قبل

بألوان وصنوف شىت ومع كل اجلنايات اليت تتواىل على املسلمني، والبغي والعدوان : أيها املسلمون 
فما زال املسلمون يواصلون االحتمال والصرب ولو على مضض، إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أن ينال فال نغضب له، ويساء إليه فال ننصره، ويتعدى عليه فال ندافع عنه، فها هي تتواىل بـذاءات  

  –صلى اهللا عليه وسلم  –وإهانات للمسلمني يف جناب املصطفى 
ارك دولة نصرانية صليبية كبقية دول أوربا وأمريكا الشمالية تدين بعقيدة التثليث الباطلة الفاشلة الدمن

  !، الفاسدة الكاسدة 
ومن الطبيعي أن تظل كغريها عدوة لكل ما ميت لإلسالم بصلة وإن تسابق املسـلمون إىل اقتنـاء   

  !منتجاا من األجبان واألبقار 
أشهر تسخر عرب صحفها ووسائل إعالمها من رسولنا الكرمي ، ونبينا ظلت منذ عدة ) الدمنارك(هذه 

  .العظيم صلى اهللا عليه وسلم 
ال لشي إال ألن بعض أبناء شعبها بدأوا يفكرون جدياً بالتخلي عن نصرانيتهم واعتنـاق اإلسـالم   

يات ال كغريهم من شعوب العامل الذين أرم أحداث احلادي عشر من سبتمرب وما تبعها من تـداع 
  !!ختفى على أحد 
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فهي تريد خببث ثين شعبها عن اختيار الدين احلق عرب حركة تشويه متعمد لشخص الرسول الكـرمي  
  !!ورمز اإلسالم اخلالد عليه الصالة والسالم 

إنّ ما تقوم به الدمنارك وتؤيدها عليه النرويج وتسكت عنه بقية دول العامل النصراين يؤكد أنّ احلرب 
ني اإلسالم والنصرانية يف أفغانستان ، والشيشان ، والعراق حرب دينية عقدية وإن تربقعت القائمة ب

  !أو تلفعت مبرط حماربة الدكتاتوريات يف العامل ، بغطاء مكافحة اإلرهاب
وبعضنا ينادي بأال نقول ..هكذا يفعل النصارى احلاقدون مع نبينا صلى اهللا عليه وسلم ..أمة اإلسالم 

فهل احترم هؤالء نبينا !! ومراعاة لنفسيته ..احتراماً ملشاعره ..بل نقول له اآلخر ..كافر  يا..للكافر 
  !!وهل راعوا نفسيات املسلمني !! وهل قدروا مشاعر أمة املليار مسلم!! ؟

هذه ليست أول مرة ينال فيها من مقام النبوة، أو يساء فيها إىل اجلناب الكرمي فقـد  : أيها املسلمون
ذلك من مستشرقني وصحفيني وفنانني وغريهم كثريين، ولكن جانب الفظاعة أن يصدر  صدر مثل

من إعالم أكثر من دولة أوربية تدعي احترامها ومتسكها بالقوانني الدولية واليت تنص على وجـوب  
مث هي ممارسات ظلت بشكل متكرر ودون أي اعتذار مع حجم املطالبات الفرديـة  . احترام األديان 

ومن األقليات واملراكز اإلسالمية هناك ومن عدد من املنظمات والقيادات يف بعض الـدول   والشعبية
  اإلسالمية

  ..وهكذا يفعل النصارى احلاقدون مع رسولنا صلى اهللا عليه وسلم
يا أَيها الَّذين آمنـوا لَـا   : (( وربنا يقول لنا !! وال نظهر العداوة هلم ..وبعضنا ينادي أال نبغضهم 

ت     ـقالْح ـنـاءكُم مـا جوا بِمكَفَـر قَدو ةدوهِم بِالْملْقُونَ إِلَياء تيلأَو كُمودعي وودذُوا عخت ((
  ).١:املمتحنة(

وبعضنا يطالب حبذف الوالء والرباء من ..وهكذا يفعل عباد الصليب بنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم 
  !!ألننا يف عصر الصفح والتسامح بني األديان ..ه من قلوبناونرتع..مناهجنا الدراسية

باهللا ماذا يبقى يف احلياة من لذة يوم ينال من مقام حممد صلى اهللا عليه وسلم مث ال ينتصر له وال يذاد 
ونصـم  ، هل نغمض أعيننا .. والتهكم املكشوف ، ماذا نقول جتاه هذا العداء السافر . عن حياضه 

والذي كرم حممداً . ال يكون ذلك ما دام يف القلب عرق ينبض .. ال وريب .. أفواهنا ونطبق ، آذاننا 
وأعلى مكانته لبطن األرض أحب إلينا من ظاهرها إن عجزنا أن ننطق باحلق وندافع عن رسول احلق 

أال جفت أقالم وشلت سواعد جبنت عن تسطري أحرف تذود ا عن حوضه صلى اهللا عليه وسلم . 
  .عن حرمته وتدافع 

  لعرض حممد منكم فداء*** فإن أيب ووالده وعرضي 
الذي علّم البشرية تعظيم أنبياء اهللا وتـوقري   –صلى اهللا عليه وسلم  –إن هؤالء يتكلمون عن النيب 

 –وأن اإلميان برسالة حممـد  ] ٢٨٥: البقرة ) [الَ نفَرق بين أَحد من رسله(ففي ما أنزل عليه :رسله
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ومن سبقه من  -عليه السالم –ال يصح وال يقبل إال مع اإلميان برسالة عيسى  –صلى اهللا عليه وسلم 
 -صلى اهللا عليه وسلم –وعندما كان اليهود يصفون املسيح بأقبح األوصاف كان حممد  -.املرسلني

بِكَلمة منه اسمه الْمِسيح عيسى ابن مـريم   إِذْ قَالَت الْمآلئكَةُ يا مريم إِنَّ اللّه يبشرك: (يعلم البشرية
 بِنيقَرالْم نمو ةراآلخا ويني الدجِيهاً ف(، ]٤٥: آل عمران) [و  ولٌ قَـدسإِالَّ ر ميرم ناب ِسيحا الْمم

  ].٧٥: املائدة ) [خلَت من قَبله الرسلُ
 -صلى اهللا عليه وسلم –د يصفون احملصنة العذراء بأفحش الصفات كان حممد وعندما كان اليهو -

ومريم ابنت عمرانَ الَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيه من روحنا وصدقَت بِكَلمـات  : (يعلّم البشرية
نيالْقَانِت نم تكَانو بِهكُتا وهبوأين كالم ذلك اإلعالم اجلائر عن القتل وسفك الدماء ]  التحرمي) [ر

هناك؟ أم هو الذعر املخرس من معاداة السامية، واملقاييس االنتقائية اجلبانـة، والتعصـب األعمـى    
  املقيت؟

أين الكالم عن القتل الذي مارسته الكنيسة ضد املسلمني واليهود يف احلروب الصليبية وحمـاكم   -
  التفتيش؟

م عن القتل وسفك دماء املدنيني من النساء واألطفال والشيوخ يف هريوشيما وجنـازاكي  أين الكال-
  وفيتنام والشيشان واألفغان والعراق وغريها؟

  أين الكالم عن سفك الدماء الذي ميارسه اليهود ضد األطفال والصبايا يف فلسطني؟-
فالنيل من جناب النبوة استفزاز  إن هؤالء يصنعون اإلرهاب ويقذفون بالنار إىل صهاريج الوقود ،-

واستنفار لكل مسلم، ودونه أبداً مهج النفوس، وفداه األمهات واآلباء، وإن مجرة الغضـب الـيت   
وسيدفع . يوقدها هؤالء يف قلب كل مسلم ال ميكن التنبؤ باحلريق الذي ستشعله وال كيف وال أين 

  .الصراعات والثارات هؤالء برعونتهم هذه البشرية إىل أتون سعري متواصل من 
ونؤكـد  ، وحنن إذ ندافع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنمي بذلك ديننا وعقيدتنا : عباد اهللا 

  ..شيئاً من حبنا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  لن ينال الشانئ منه شيئاً، إن مقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رفيع برفعة اهللا له 

أشهد أن ال إلـه إال اهللا  ، ال أذكر إال ذكرت معي : قال جماهد] ٤: الشرح ) [ك ذكْركورفَعنا لَ(
نعم لقد رفع اهللا ذكر نبينا صلى اهللا عليه وسلم رغم أنوف احلاقـدين  . وأشهد أن حممد رسول اهللا 

  .فهاهم املسلمون يصوتون بامسه على مآذم يف كل مكان ، واجلاحدين 
  له فذو العرش حممود وهذا حممدوشق له من امسه كي جي

إِنَّ اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنوا إِنَّ اللَّـه لَـا   (واهللا تعاىل قد توىل الدفاع عن نبيه صلى اهللا عليه وسلم 
نَّ واللّه يعصمك من النـاسِ إِ ( وأعلن عصمته له من الناس ، ]٣٨: احلج ) [يحب كُلَّ خوان كَفُورٍ



 ٤٥٠

رِينالْكَاف مي الْقَودهالَ ي (وأخرب أنه سيكفيه املستهزئني ] ٦٧: املائدة ) [اللّهنيزِئهتسالْم اكنا كَفَيإِن (
  .سواء كانوا من قريش أو من غريهم ] ٩٥: احلجر [

صلى اهللا عليـه  فما تظاهر أحد باالستهزاء برسول اهللا ، وقد فعل تعاىل : " قال ابن سعدي رمحه اهللا
أهـ أخرج الطرباين يف األوسط والبيهقي وأبو نعيم .وسلم ومبا جاء به إال أهلكه اهللا وقتله شر قتلة 

إنا كفيناك ( عن ابن عباس يف قوله ، كالمها يف الدالئل وابن مردويه بسند حسن والضياء يف املختارة 
ود بن عبد يغوث واألسـود بـن املطلـب    الوليد بن املغرية واألس، املستهزئون : قال) املستهزئني 

فأتاه جربيل فشكاهم إليه رسول اهللا صلى اهللا عليـه  ، واحلارث بن عبطل السهمي والعاص بن وائل 
وجربيل يشري إىل كل واحد منهم يف موضع مـن  ، فأراه كل واحد منهم ، أرين إياهم : وسلم فقال

فمر ، فأما الوليد ! . ما صنعت شيئا : سلم يقول والنيب صلى اهللا عليه و، كَفَيتكَه : جسده ويقول 
فرتل حتت مسرة ، وأما األسود بن املطلب . برجل من خزاعة وهو يريش نبالً فأصاب أكحله فقطعها 

ما نرى : أال تدفعون عين؟ قد هلكت وطُعنت بالشوك يف عيين فجعلوا يقولون، يابين : فجعل يقول
فخرج يف رأسه قروح فمات ، وأما األسود بن عبد يغوث .  شيئاً فلم يزل كذلك حىت عتمت عيناه

وأما العـاص  . وأما احلارث فأخذه املاء األصفر يف بطنه حىت خرج خرؤه من فيه فمات منه . منها 
  ).٥/١٠١الدر املنثور .( فركب إىل الطائف فربض على شربقة فدخل من أمخص قدمه شوكة فقتلته 

فرمته بالسحر تارة ، الفرية على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقد أعظمت قريش : أيها املسلمون 
ففي الصحيحني عن ، واهللا يتوىل صرف ذلك كله عنه لفظاً ومعىن ، وبالكذب تارة وباجلنون أخرى 

يشتمون مذمماً ، أال ترون كيف يصرف اهللا عين شتم قريش ولعنهم : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
، وهكذا هذه الرسومات اليت نشرت على هذه الصفحات السـوداء  ، " وأنا حممد ، ويلعنون مذمماً 

هي قطعاً ال متثل شخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بل هي صور أمالها عليهم خياهلم الفاسد 
أما حممد صلى اهللا عليه وسلم فوجهه يشع بالضياء ! . واعتمدها الشيطان ورمسها هلم سامريهم األفاك

وقـد   -مل يستطع أصحابه رضي اهللا عنهم أن ميلئوا أعينهم منه إجالالً له ،البسمة والسرور والنور و
  !فكيف مبن مل جيمعه به زمان ومل يربطه به خلق وال إميان ؟ -عاصروه 

 ليبقى كل شانئ للنيب] ٣: الكوثر ) [إِنَّ شانِئَك هو الْأَبتر(لقد جاء خرب الصدق من امللك احلق املبني 
أين أبو جهل هل بقي ذكـره أم  . صلى اهللا عليه وسلم وكل معارض لدينه هو األبتر املقطوع املنبوذ

وأين أبو هلب لقد مات ومات ذكره فليس يعرف إال ! التصق به وصف اجلهل يف حياته وبعد مماته؟
وستالني  أين ماركس ولينني.. وأين ملوك األكاسرة والقياصرة ) سيصلى ناراً ذات هلب(و! باللهب؟

، لقد طمرم األرض ونسيت رسومهم... وهتلر وكمال أتاتورك جبابرة األرض وجالدي الشعوب
لقد مزق كسرى كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   . وباءوا بثقل التبعات، وحلقتهم اللعنات

على يـد  فمزق وقتل ، فدعاء عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ميزق اهللا ملكه، وسخر من رسوله
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، كان رجل نصـراين : "وروى البخاري يف صحيحه من حديث أنس قال –ابنه  –أقرب الناس إليه 
فكان يقول ، فعاد نصرانياً ، وكان يكتب للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران 

هـذا  : فقالوا ، ض فأصبح وقد لفظته األر، فدفنوه ، فأماته اهللا ، ال يدري حممد إال ما كتبت له : 
فأصبح قد لفظته ، فحفروا يف األرض ما استطاعوا ، نبشوا عن صاحبنا فألقوه ، فعل حممد وأصحابه 

فهـذا  : علَّق شيخ اإلسالم ابن تيمية على احلديث فقـال " . فألقوه ، فعلموا أنه ليس من الناس ، 
قصـمه اهللا  ، يدري إال ما كتب لـه  امللعون الذي قد افترى على النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ال 

يدل كل أحد على أن ‘ وهذا أمر خارج عن العادة ، وفضحه بأن أخرجه من القرب بعد أن دفن مراراً 
وإنَّ اهللا منتقم لرسوله ممن : " اخل ويقول أيضا رمحه اهللا ..وأنه كان كاذباً ، هذا كان عقوبة ملا قاله 

ه ولكَذبِ الكاذب إذا مل ميكن الناس أن يقيموا عليه احلد ، ونظري هذا طعن عليه وسبه ، ومظْهِر لدينِ
ما حدثَناه أعداد من املسلمني العدول ، أهل الفقه واخلربة، عما جربوه مرات متعـددة يف حصـرِ   

كنـا  : لوااحلصون واملدائن اليت بالسواحل الشامية، ملا حصر املسلمون فيها بين األصفر يف زماننا، قا
حنن نحصر احلصن أو املدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حىت نكاد نيأس منه، حىت إذا 
تعرض أهلُه لسب رسولِ اهللا والوقيعة يف عرضه تعجلنا فتحه وتيسر، ومل يكد يتـأخر إال يومـاً أو   

حىت إن كنا لَنتباشر : فيهم ملحمة عظيمة ، قالوا  يومني أو حنو ذلك،مث يفتح املكان عنوة ، ويكون
وهكذا حـدثين  . بتعجيل الفتح إذا مسعناهم يقعون فيه ، مع امتالء القلوب غيظاً عليهم مبا قالوا فيه 

أهـ .حاهلم مع النصارى كذلك -يعين املغرب  –بعض أصحابنا الثقات أن املسلمني من أهل الغرب 
  ).١١٧-١١٦الصارم املسلول ص ( 

وباملقابل فقد علم بعض ملوك النصارى أن إكرام كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقي فيـه  
عن السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضـع   ٤٤ص ١ذكر ابن حجر يف فتح الباري ج. امللك ما شاء اهللا 

فـرنج الـذي   الكتاب يف قصبة من ذهب تعظيماً له، وأم مل يزالوا يتوارثونه حىت كان عند ملك ال
تغلب على طليطلة، مث كان عند سبطه ، فحدثين بعض أصحابنا أن عبد امللك بن سعد أحد قـواد  

  .املسلمني اجتمع بذلك امللك فأخرج له الكتاب ، فلما رآه استعرب، وسأل أن ميكِّنه من تقبيله فامتنع
صندوق مصفَّح بذهب مث ذكر ابن حجر عن سيف الدين فليح املنصوري أن ملك الفرنج أطلعه على 

، فأخرج منه مقلمة ذهب ، فأخرج منها كتاباً قد زالت أكثر حروفه ، وقد التصقت عليه خرقَـة  
هذا كتاب نبيكم إىل جدي قيصر ، ما زلنا نتوارثه إىل اآلن ، وأوصانا آباؤنا أنه مـا  : حرير ، فقال 

احلفظ ، ونعظمه ونكتمه عن النصارى  دام هذا الكتاب عندنا ال يزال امللك فينا ، فنحن حنفظه غاية
  .اهـ" ليدوم امللك فينا 

لَقَد (إن فضائل النيب صلى اهللا عليه وسلم ال تكاد حتصى كثرةً فهو منة اهللا على هذه األمة : عباد اهللا
هِملَيلُو عتي أَنفُِسهِم نوالً مسر يهِمثَ فعإِذْ ب نِنيؤملَى الْمع اللّه نم  ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي
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امتدحه ربه ورفع مرتلته فهـو  ] ١٦٤: آل عمران ) [والْحكْمةَ وإِن كَانواْ من قَبلُ لَفي ضاللٍ مبِنيٍ
وله املقام احملمود الذي حيمده عليـه األولـون   ، وأول من يدخل اجلنة ، أول من تنشق عنه األرض

إىل غري ذلك من الفضائل واخلصائص اليت اختص ا .. واحلوض املورود واللواء املعقود ،واآلخرون 
لقد شهد بفضل نبينـا  ، وهي مدونة يف كتب الدالئل والشمائل واخلصائص والفضائل ، عن غريه 

وأنى ألحد أن يكتم فضائله صلى اهللا عليه ، صلى اهللا عليه وسلم القاصي والداين والصديق والعدو 
وكالشمس يف إشراقها وهو صلى اهللا عليه وسلم كا الشمس للدنيا ، سلم وهي كالقمر يف ضيائها و

  .وكالعافية للبدن
: ٢٩٩ص ٦يقول الشيخ مجال الدين الصرصري والذي قال عنه ابن كثري يف البدايـة والنهايـة ج  

يشـبه يف عصـره   ، م ذو احملبة الصادقة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل، املاهر ، الصرصري املادح 
  :يقول. هـ٦٥٦حبسان بن ثابت رضي اهللا عنه وقد قتله التتار حينما دخلوا بغداد سنة 

  يشيد ما أوهى الضالل ويصلح*** حممد املبعوث للناس رمحةً 
  لداود أو الن احلديد املصفح*** لئن سبحت صم اجلبال جميبةً 

  يف كفه ليسبحوإن احلصا *** فإن الصخور الصم النت بكفه 
  فمن كفه قد أصبح املاء يطفح*** وإن كان موسى أنبع املاء بالعصا 
  سليمان ال تألو تروح وتسرح*** وإن كانت الريح الرخاُء مطيعةً 

  ورعب على شهر به اخلصم يكلح*** فإن الصبا كانت لنصر نبينا 
  وتكدحله اجلن تسعى يف رضاه *** وإن أويت امللك العظيم وسخرت 

  أتته فرد الزاهد املترجح*** فإن مفاتيح الكنوز بأسرها 
  وموسى بتكليم على الطور يمنح*** وإن كان إبراهيم أُعطي خلةً 
  وخصص بالرؤيا وباحلق أشرح*** فهذا حبيب بل خليل مكلَّم 

  ويشفع للعاصني والنار تلْفح*** وخصص باحلوض الرواء وباللِّوا 
  عطاًء لعينيه أَقر وأفرح*** على املقرب ناله وباملقعد األ

  مراتب أرباب املواهب تلمح*** وبالرتبة العليا الوسيلة دوا 
  له باا قبل اخلالئق يفْتح*** ولَهو إىل اجلنات أولُ داخلٍ 

التوبة )ٌ [يكُم بِالْمؤمنِني رؤوف رحيملَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص علَ(
٨[  

  اخلطبة الثانية
  ..احلمد هللا على إحسانه

  ويتساءل اجلميع ما واجبنا وما هو دورنا املطلوب: أيها املسلمون
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إن على كل مؤمن حيب اهللا ورسول صلى اهللا عليه وسلم ويغار لدينه أن ينتصر لرسوله وأن يقدم كل 
وعلى الدول اإلسالمية أن ب لنصرة نبيها وأن تستنكر ذلك .هذه اهلجمة الشرسة ما يف وسعه لرد 

أشد االستنكار وأن تطالب مطالبة جادة برد االعتبار ومعاقبة تلك الشرذمة األفاكة رعاية حلق مـن  
وعلى املؤسسات أن تقوم بدورها من خالل كتابة بينات تستنكر فيه هذا الفعل املشني . أهم حقوقها

مث علـى  ، ! رداً العتبار أكثر من مليار وأربعمائة مليون مسـلم  ، الب مبحاكمة هذه االت وتط
املؤسسات والصحف واالت واملواقع اإلسالمية وأهل الفكر والقلم أن يكتبوا ردودا علـى هـذه   

تبني مشائل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأن  -بقلم يسيل عطراً -وأن تسطر على صفحاا،االفتراءات
وهدايـة  ) رمحة للعاملني ( الدور العظيم الذي قام به صلى اهللا عليه وسلم إلنقاذ البشرية وأنه أُرسل

وعلى أهل املال والثراء أن يبذلوا مما أعطاهم اهللا لدعم تلك املواقف وإنشاء مواقـع  . للناس أمجعني 
والدفاع عنه وكذا متويل طباعة  إلكترونية خاصة بشمائل هذا النيب الكرمي وربط األجيال ديه وسنته

الكتب املتحدثة عنه وعن سريته وتسهيل توزيعها وكذلك السعي إلنشاء قنوات إسالمية متخصصة 
بالرمحة املهداة وسريته وسننه ومشائله وعلى املعلمني والتربويني وأهل العلم والفكر أن يستثمروا هذا 

عليه وسلم وإشاعة ثقافة السنة والسرية يف كـل  احلدث بربط اجليل واألمة دي املصطفى صلى اهللا 
  .جمال ومناسبة

ويا مسلمون ويا أرباب التجارة واملال أوقفوا كل التعامالت التجارية مع الدمنارك، حىت يتم االعتذار 
علنياً ورمسياً من تلك الصحيفة، وتذكروا أن املال زائل ، لكن املآثر باقية مشكورة يف الدنيا واآلخرة، 

ا حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واالنتصار له، ولكم أسوة يف الصحايب اجلليل عبد اهللا وأعظمه
بن عبد اهللا بن أيب بن سلول، يف موقفه احلازم من أبيه، عندما آذى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

دخول املدينة ، وكيف أنه أجرب أباه على االعتذار من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإال منعه من 
  :يف احلادثة اليت سجلها القرآن الكرمي 

))هولسرلةُ وزالْع لَّهلا الْأَذَلَّ وهنم زالْأَع نرِجخلَي ةيندا إِلَى الْمنعجن رقُولُونَ لَئي    ـنلَكو نِنيمـؤلْملو
  ) .٨: املنافقون )) (الْمنافقني لَا يعلَمونَ

وثبت أنَّ املنافق عبد اهللا بن أُيب بن سلول تكلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكالم قبـيح ،  
فعلم ولده عبد اهللا بذلك فقال ..واهللا لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل : " حيث قال 

  !!اهللا عليه وسلم العزيزواهللا ال تفلت حىت تقر أنك أنت الذليل ورسول اهللا صلى : لوالده
  هلذا الواجب يف الغرية لنبيهم صلى اهللا عليه وسلم ؟..فهل يستجيب رجال األعمال 

وهل يكفُّون عن التعامل التجاري واالسترياد مع الدمنارك حىت يتم تقدمي االعتذار الرمسي، واشـتراط  
  .عدم تكرار هذه اجلرمية



 ٤٥٤

حىت يعلم ! غرية لنبيكم صلى اهللا عليه وسلم؟.. منتجامأتعجزون عن مقاطعة .. وأنتم أيها املسلمون
أو أن ميس .. أولئك األوغاد أن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنصاراً؛ ال يرضون أن يدنس جنابه

  .ودون ذلك حز الرءوس.. بسوء عرضه
ما ميلـك   رسولنا الكرمي وحبيب رب العاملني صلى اهللا عليه وسلم الذي ضحى بكل: أيها املسلمون

!! فكم أوذي من أجلنا ؟ كم بصق على وجهه الشريف من أجلنا ؟!!من أجل أن يصلنا هذا الدين ؟
لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم (وهو الشفيق الرؤوف الرحيم بأمته !! كم طرد من أرضه من أجلنا ؟

مؤكُم بِالْملَيع رِيصح منِتا عم هلَيع زِيزيمعحر وفؤر أمل يؤذيه قومـه فكسـروا   ] ٨التوبة )ٌ [نِني
وحني ) اللهم اغفر لقومي فإم ال يعلمون(رباعيته وشجوا رأسه وأدموا عقبيه مث يعفوا ويصرب ويقول 

) اذهبوا فأنتم الطلقـاء (دخل مكة فاحتا ومنتصرا وتوقع اجلميع أن ينتقم من أهل مكة ويقتلهم قال 
  املهداة والنعمة املسداة الذي يقول أليس هو الرمحة

مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوهلا جعل الفراش وهذه الدواب اليت يف النار يقعن (
فيها وجعل حيجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها قال فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ حبجزكم عن النار هلم 

  مسلمرواه البخاري و) عن النار فتغلبوين تقحمون فيه
الذي قدمه لنا وللبشرية مجعاء أنعجز أن نصنع شيئا هلـذا  ..أبعد هذا اجلهد واجلهاد والبذل والعطاء

أنعجز أن نكتب إىل سفارم !! أن نقاطع منتجات الدمنرك بأنواعها وأشكاهلا؟.أنعجز.الرسول الكرمي 
ات االتصال احلـديث  أنعجز ولدينا تقني!! خطابا نعرب فيه عن غضبنا عما حصل من تلك الصحيفة 

  ..عرب الفضاء وعرب الربيد اإلليكتروين أن نراسل كافة مسئويل تلك الدولتني
حقًا أيها املسلمون هلموا إىل سالح املقاطعة وال يقولن قائلٌ كم سيكونُ حجم مقاطعيت؟ فإن هلـا  

لتاريخ ألهل تأثريا وأي تأثري؟ ولو على املدى البعيد ويف نفس الوقت تسجيل موقف عملي يسجله ا
رواه ) جاهدوا املشركني بأموالكم وأيديكم وألسـنتكم : (يقولُ النيب صلى اهللا عليه وسلم.. اإلسالم

فأين جهاد الكلمة والبيان؟ وأين املقتدرون بـأقالمهم وكتـاب   . أبو داود والنسائي بسند صحيح
بيانية دفاعية وهجوميـة  الصحف واألعمدة والزوايا مل ال يتشرفون ويبلغون ذرى اد بتبين مواقف 

وكم نأسف حلال أعداد كبرية من الكتاب افتقدناهم يف مثل هذا املوضوع وهذا املنعطـف  . معتدلة
اخلطري وهم الذين أجلبوا على املسلمني بكتابام االستفزازية حملاربة التطرف ونبذا إلقصـاء واـام   

وية واألنشطة الصـيفية بتـهم تفـريخ    املناهج الشرعية بكل نقيصة ورمي املراكز اإلسالمية والدع
جحروا وتكسرت نصاهلم وجفت حمـابرههم  ) األسياد(اإلرهاب؟ وملا كان األمر يتعلق بنقد الغرب 

مع أن قضية سب النيب صلى اهللا عليه وسلم قضية دينية وقومية ووطنية؟ أال تتسع هلا قائمة اهتمامام 
ما (هم وخارجها؟ حقًا إن الفنت كواشف ووحمصات أال يتحدثوا عنها ولو جماملة للمسلمني يف بالد

  ].١٧٩: آل عمران ) [كَانَ اللّه ليذَر الْمؤمنِني علَى ما أَنتم علَيه حتى يميز الْخبِيثَ من الطَّيبِ
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وباألمس القريب حني عزا أهل العلم زلزال وطوفان سونامي يف بعض دول شرق آسيا إىل أن ذلك 
! عقوبة ربانية خرجوا عن طورهم وهبوا مجيعا مدافعني عن أجماد الغرب وحريام الدينية يف أعيادهم

  .إا مفارقات يف زمن الذل واالنبطاح للمستعمر بل وجهود حثيثة لتسويق منهجه وثقافته
ن ينـال  يف نفوسنا أعظم، ول –صلى اهللا عليه وسلم  –فإن عظمة رسول اهللا : أيها املسلمون وأخريا

، والـذي  )والذي يبصق على السماء عليه أن ميسح وجهه بعد ذلك(منها مثل هذا التصرف األرعن 
والذب عن  -صلى اهللا عليه وسلم –يعنينا هنا واجبنا حنن جتاه مقام النبوة، واالنتصار جلناب الرسول 

  .شريف مقامه
، وإىل -صلى اهللا عليه وسلم –لنبيه فهذا نداء إىل كل مؤمن باهللا ورسله، إىل كل قلب خيفق حباً  -

لكنا  -صلى اهللا عليه وسلم  –كل مهجة تتحرق شوقاً إليه ، إىل كل مسلم يعلم أنه لوال رسول اهللا 
حيارى يف دياجري الظلمات، ولوال رسول اهللا لكنا فحماً يف نار جهنم، إىل كل مسلم يقـول مـن   

أيب وأمي، إىل كل مسلم تضج جواحنه تعظيماً فدى لرسول اهللا نفسي، وفدى ألنفاسه : أعماق قلبه
هذا نداء لنصرة النيب أمـام هـذا    –صلى اهللا عليه وسلم  –وتوقرياً، وإجالالً وتقديساً لرسول اهللا 

التواقح الفاحش والتسفل البذيء، ولن يعدم كل غيور أن جيد له مكاناً ومكانة، وأن يبذل فيه جهداً 
وذلك بإعالن االستنكار هلـذا التـهجم واهلجـوم    . النيب قليل ولو قل، وكل كثري منا فهو يف حق

واالحتجاج القوي عليه، والرد بعزة ووثوق على شبههم املستهلكة، وأن يعلم هؤالء ومن يلحد إليهم 
 –صلى اهللا عليه وسلم  –عظيم جنايتهم وجتنيهم على مشاعر املسلمني، وأن يعلموا أن مكانة النيب 

  م مما يتصورون، واملساس ا أخطر مما يقدرون،يف نفوس املسلمني أعظ
أال فاتقوا اهللا عباد اهللا وكل يف موقعه ومسئوليته عليه واجب كبري ودين عظيم ال وقت رد التالوم 
وإلقاء املسئولية على الغري أيا كان ذلك الغري بل كل يعمل ما يف وسعه هلذا الدين العظيم الذي هـو  

ه واهللا قادر على نشر دينه وحفظه ونصر رسله وأوليائه ولكـن اقتضـت   منة اهللا العظمى على عباد
ولَو يشاء اللَّه لَانتصر منهم ولَكن لِّيبلُو (حكمته أن يكلف عباده بذلك ويبتليهم كما قال سبحانه اهللا 

لَّ أَعضفَلَن ي بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذضٍ وعكُم بِبضعبمالَه٤: حممد [} م[  
  ].٣٨: حممد) [وإِن تتولَّوا يستبدلْ قَوماً غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم(فإن قاموا مبا عليهم وإال 

  .وصلى اهللا عليه وسلم.. اللهم أعز اإلسالم واملسلمني
=========================  

   عليه وسلماالنتصار للنيب املختار صلى اهللا
  

  عبد املنعم مصطفى حليمة
  .احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد
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فقد تناهى إىل مسامعنا تطاول بعض اجلرائد احمللية الرمسية الدمنركية على سيد اخللق، وخامت األنبيـاء  
ورغم ما .. ة ساخرةواملرسلني ـ صلوات ريب وسالمه عليه ـ من خالل رمسه يف صور كاريكاتريي  
" تـأىب اجلريـدة   .. ميثل هذا احلدث الدنيئ املتخلف من اعتداء سافر على اإلسـالم واملسـلمني  

Jyllands Post  صلى اهللا عليه وسلمn  "كمـا  .. أن تقدم أي اعتذار عن سوء صنيعها هذا
  !ذار للمسلمنيأو حىت اعت.. وتأىب احلكومة الدمنركية أن توجه أي خطاب تأنيب واستنكار للجريدة

نبينا صلوات ريب وسالمه عليه ال حيتاج مين وال من غريي إىل أن ندافع عنه ـ وكأن الطعن حبقـه   
يكفيه فخراً وعظمة أن .. فهو أكرب وأعظم من ذلك.. ـ أو أن نظهر حمامد خصاله وأخالقه! حمتمل

: وقوله تعـاىل ]. ٤:القلم[ } عظيمٍوإِنك لَعلى خلُقٍ {: اهللا تعاىل من فوق سبع مساوات يصفه بقوله
[ } وما أَرسلْناك إِلَّـا رحمـةً لِّلْعـالَمني   {: وقوله تعاىل]. ٦٧:احلج[ } إِنك لَعلَى هدى مستقيمٍ{

وما قيمة ثناء وتزكية املخلوق جتاه ثنـاء  .. فأي تزكية تعلو أو توازي هذه التزكية].  ١٠٧:األنبياء
  !لق سبحانه وتعاىل ؟وتزكية اخلا

  !وكيف يفهمه ويفسره املسلمون ؟.. لكن ماذا يعين هذا احلدث اجللل
  :هذا احلدث اجللل يعين أموراً عدة

: أن هذا الطعن بشخص النيب صلى اهللا عليه وسسلم هو طعن جبميع أنبياء اهللا تعاىل ورسـله : منها
ء والرسل؛ ألم كلهم يصدقون بعضهم إبراهيم، وموسى، وعيسى عليهم السالم، وغريهم من األنبيا

بعضاً، ويلزمون أتباعهم باإلميان والتصديق جبميع األنبياء والرسل من جاء قبلهم ومن يأيت بعـدهم؛  
وبالتايل فإن تكذيب أي نيب من أنبياء اهللا تعاىل أو الطعن به، هو تكذيب جلميع األنبيـاء والرسـل،   

ا بِاللّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِسـماعيلَ وإِسـحاق   قُولُواْ آمن{: وطعن م، قال تعاىل
 ـدأَح نيب قفَرالَ ن هِمبن رونَ مبِيالن يا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطباألسو قُوبعيو   مهـنم

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنـونَ  {: وقال تعاىل].  ١٣٦:البقرة[ } ونحن لَه مسلمونَ
طَعنا غُفْرانك ربنا كُلٌّ آمن بِاللّه ومآلئكَته وكُتبِه ورسله الَ نفَرق بين أَحد من رسله وقَالُواْ سمعنا وأَ

ريصالْم كإِلَي٢٨٥:البقرة[ } و.[  
والطعن واالستهزاء باألنبياء والرسل هو استهزاء وطعن باهللا عز وجل الذي زكى أنبيـاءه ورسـله،   
وأثىن عليهم خرياً، لذلك عد النفر الذين استهزؤوا بأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسـلم وهـم يف   

ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا {: ورسوله، كما قال تعاىلمسريهم حنو تبوك، هو استهزاء باهللا وآياته، 
[ } الَ تعتذرواْ قَد كَفَرتم بعـد إِميـانِكُم  . نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ

  ]. ٦٦ـ٦٥:التوبة
شخص النيب صلى اهللا عليه وسلم هو اعتداء على مجيـع املسـلمني يف   أن هذا االعتداء على : ومنها

.. وهو أشد عليهم من االعتداء املباشر على أنفسهم وأمواهلم.. األرض، وعلى مشاعرهم، وعقيدم
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والصليبيون يدركون هذا املعىن؛ وهو املراد من وراء طعنهم وتشهريهم ـ املتكرر بني الفينة واألخرى 
  .لى اهللا عليه وسلمـ بشخص النيب ص

هو عالمة من عالمات اإلفالس الفكري واحلضاري، .. أن اللجوء ملثل هذا الطعن، واالستهزاء: ومنها
فيعوضون عن هذا النقص واإلفالس مبثـل هـذا   .. وحضارم.. والثقايف لدى النصارى الصليبيني

  !الطعن، والسب، واالستهزاء
ديان واحلضارات هو شعار كاذب؛ له ما له من الغايـات  أن الشعار املرفوع حول حوار األ: ومنها

  !ال وجود له على احلقيقة والتحقيق.. واملقاصد املريبة اخلبيثة
فالغرب النصراين الصلييب بتواطؤه على مثل هذا الطعن واالستهزاء بشخص النيب صـلى اهللا عليـه   

إذ .. املسلمني، ومع حضارة اإلسالميفقد املصداقية، والرغبة الصادقة يف احلوار والتفاهم مع .. وسلم
كيف ينهضون للحوار واجللوس مع املسلمني وهم يطعنون ويستهزئون بنيب اإلسالم، وبأقدس ما عند 

  !املسلمني ؟
فالتواطؤ على مثل هذا الطعن واالستهزاء ال شك أنه يوسع من ساحة عدم التفاهم والتعايش السلمي 

  !واآلمن بني الشعوب واحلضارات 
يدل على ازدواجية .. والتواطؤ عليه من قبل اجلهات الرمسية.. أن مثل هذا الطعن واالستهزاء: ومنها

املعايري والقوانني املعمول ا يف بالد الغرب النصراين؛ فهم إذ يسنون القوانني اليت تحـارب إثـارة   
القـوانني،   الكراهية والعنصرية بني الشعوب كما يزعمون، تراهم هم أول من ينقض ويخالف هذه

وتسري يف االجتاه الـذي  .. وخباصة عندما تكون إثارة هذه الكراهية موجهة ضد اإلسالم واملسلمني
  !يرغبونه ويهوونه

فهذه حرية مصونة اجلانب ال .. عندما تكون إثارة الكراهية والعداوة موجهة ضد اإلسالم واملسلمني
كراهية يف االجتاه الذي ال يرضـونه وال يالمـس   وعندما تثار ال.. جيوز املساس ا أو االقتراب منها

  !فحينئذ تصبح إجراماً خمالفة للقانون، يؤخذ صاحبها بالنواصي واألقدام .. هواهم
يعد تعبرياً صادقاً عما يضمره القـوم مـن   .. والتواطؤ عليه.. أن مثل هذا الطعن واالستهزاء: ومنها

وأم من دعـاة  .. وإن تظاهروا خبالف ذلك.. منيحقد، وكراهية، وعداوة وبغضاء لإلسالم واملسل
  !وعدم التعصب لألديان .. واحلرية.. اإلنسانية

يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ بِطَانةً من دونِكُم الَ يأْلُونكُم خباالً ودواْ ما عنِـتم  {: صدق اهللا العظيم
اء مضغالْب تدب لُونَقَدقعت مإِن كُنت اتاآلي ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردي صفخا تمو هِماهأَفْو آل [} ن

  ]. ١١٨: عمران
ويف اخلتـام أود أن أذكـر إخـواين    .. وهكذا يفسرونه.. هكذا يفهم املسلمون هذا احلدث اجللَل

ا، وهياملسلمني حبقيقة ساطعة ماثلة للعيان طاملا ذكر وواهللا لو كان لكم .. أنكم رعية بال راعٍ: م
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ملا جترأ القوم على التطاول على نبـيكم؛ نـيب اإلسـالم    .. دولة وسلطان حيترم نفسه، ودينه، وأمته
ولكن ملا وجدوكم رعية متفرقني .. والرمحة ـ صلوات ريب وسالمه عليه ـ وعلى أقدس مقدساتكم

.. وعلـى ديـنكم  .. وتكالبوا عليكم.. طمعوا بكم.. دينكمبال راعٍ يرعاكم، ويذود عنكم وعن 
  !كما تتكالب األكلة على قصعتهم .. وأمتكم

  !وما موقف إعالمهم املشغول بتوافه زائفة ؟.. ما هو موقف حكامنا من هذا احلدث اجللل
م واإلسـال .. وكأن النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس نبيهم.. ال شيء؛ وكأن األمر ال يعنيهم يف شيء

  !ليس دينهم
الستدعى سفريه، وهـم  .. لو تعرض أحدهم ـ من قبل أي دولة ـ لنوع استهزاء أو طعن وجتريح  

ولتحركت مجيع وسائل اإلعالم .. بقطع العالقات الدبلوماسية واالقتصادية، والتجارية مع تلك الدولة
ي لواله، ولوال أن من أما أن يتعرض شخص النيب صلى اهللا عليه وسلم ـ الذ .. للذود عن الطاغوت

فهذا ال يستدعي شيئاً من هـذا  .. والتحقري.. اهللا به علينا ملا كنا نساوي شيئاً ـ للطعن واالستهزاء 
  !وال حول وال قوة إال باهللا.. أو القلق.. املقاطعة أو احملاربة

ذود عـن  وال.. من أجل نبيكم.. أما أنتم أيها املسلمون افعلوا كل شيء، وأي شيء متاح ومشروع
  .تقبل اهللا منكم، وغفر اهللا لنا ولكم.. حرمات وعرض نبيكم

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
-----------------  

dina  ... ٨:٤٨:٥٥ ٣/٦/٢٠٠٦... االردن PM  
انا اساعد الرسول بارسال الرسائل ضد الدينمارك على االمييل لكل ادقائي وشكرا اال لرسـول اهللا  

  عليه وسلم صلى اهللا
_______________________  

  ......... ...ال عذر لكم 
   

ال عذر لكُم عند اِهللا إنْ خلصوا إىل رسولِ اهللا بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا وحده، والصـالة  
فإم يصرون على االستمرار يف الطعن، والتجريح، واالستهزاء . والسالم على من ال نيب بعده، وبعد

وحنن نصر .. لريوضوا املسلمني على القبول مبثل هذا الطعن واالستهزاء بدينهم ونبيهم .. د اخللق بسي
فأنفُسـنا،  .. على االستمرار يف االنتصار، والذود عن حرمات وعرض النيب صلى اهللا عليه وسـلم  

كنا . واملنافقني فداء وآباؤنا، وأمهاتنا، وعرضنا لعرض حممد صلى اهللا عليه وسلم من هؤالء الكافرين
فأصـبحنا  " الدينمارك " أمام دولة كافرة فاجرة جترأت على الطعن واالستهزاء بسيد اخللق؛ تسمى 

أمام دول الغرب الصلييب كلها، تتبعهم بعض رؤوس النفاق والزندقة يف بعض الـدول العربيـة ـ    
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ليفكـوا احلصـار   .. شـأنه  ويهونوا مـن  .. بعضهم أولياء بعض ـ ليكرروا االستهزاء على املأل  
متحـدين  .. االقتصادي والسياسي واإلعالمي عمن سن هذه السنة اخلبيثة وكان له وزر االبتداء ا 

يراهنون على الزمن؛ فتنادوا فيما بينهم ـ  . بذلك مشاعر أكثر من مليار ونصف املليار من املسلمني
سالم واملسلمني ـ بزعم حرية التعبري كمـا   كفار ومنافقون ـ لنستمر يف الطعن واالستهزاء بنيب اإل 

ونشـتت  .. ويهـدؤوا  .. تكفلها هلم دميقراطيتهم القذرة ـ إىل أن ميل املسلمون الدفاع عن نبيهم  
ويتقبلوا ظاهرة الطعن بنبيهم كما تقبل بعضهم من قبل الطعن واالستهزاء .. جهودهم ومعارضتهم 

يت من مقتضاها أن ال حصانة ألحد أو لشيء من النقد بشرع نبيهم حتت ذريعة العمل بالدميقراطية ال
أمجعوا كيدكم ومكركم مث إئتوا .. ال متنوا أنفسكم : وهلؤالء مجيعاً نقول! والرد، والتهكم واالستهزاء

فلن منل االنتصار للنيب املختار صلوات ريب وسالمه عليه وفينا عني تطرف، وبقية رمق مـن  .. صفَّا 
حذار أن متلوا االنتصار والذود عـن  : يا أحباب حممد صلى اهللا عليه وسلم ..  أيها املسلمون! حياة

ال عذر لكم عند اهللا إن خذلتم النيب صلى اهللا عليـه وسـلم يف موقـف    .. حرمات وعرض نبيكم 
ال عذر لكم عند اهللا إن خلصوا ! تستطيعون من خالله الذود عن حرمات وعرض نبيكم مث مل تفعلوا

.. وأنتم قادرون على أن متنعوا شيئاً من هذا الطعن واالستهزاء .. ستهزاء برسول اهللا إىل الطعن واال
ال يؤمن أحدكم حىت يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم أحب إليه من نفسـه ومالـه،   ! مث مل تفعلوا

 ..أن تنصروا حممدا .. ومن عالمات صدقه .. وبرهان هذا احلب .. ووالده، وولده، والناس أمجعني 
وأن ال ختذلوه ـ صلوات ريب وسالمه عليه ـ يف موقف هو حيتاجكم فيه، وإن أدى ذلـك إىل أن    

.. كيف بك يا عبد اهللا أن تأيت يوم القيامة رسولَ اهللا فتسأله الشفاعة . خترجوا من أموالكم وأهليكم
.. لدنيا قد استهزئ يب يف احلياة ا: ويقول لك.. فيعرض عنك .. وأن يسقيك من حوضه الشريف 

وكنت قادراً على أن تفعل الكثري .. ومل تذب عن عرضي وحرمايت .. ومل تنتصر يل .. وأنت تسمع 
قال صلى اهللا عليه وسلم .. انظروا ماذا يقول نبيكم صلوات ريب وسالمه عليه ! من أجلي ومل تفعل؟

كيف إذا كان هذا : قلت". ن النار من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقاً على اهللا أن يعتقَه م:" 
هـو حبيـب اهللا   .. األخ الذي تذب عن عرضه بالغيبة هو احلبيب املصطفى صلى اهللا عليه وسلم 

من رد عن عرضِ أخيه، رد اُهللا عـن  :" وقال صلى اهللا عليه وسلم ! ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ؟
ذا األخ الذي ترد عن عرضه وتذود عن حرماته هو كيف إذا كان ه: قلت". وجهه النار يوم القيامة 

وقال صلى ! هو حبيب اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ؟.. احلبيب املصطفى صلى اهللا عليه وسلم 
كيف : قلت". من محى مؤمناً من منافقٍ بعث اهللا ملكاً حيمي حلمه من نار جهنم :" اهللا عليه وسلم 

رضه من أذى وطعن واستهزاء املنافقني هو احلبيب املصطفى صلى إذا كان هذا املؤمن الذي حتمي ع
ما من :" وقال صلى اهللا عليه وسلم ! هو حبيب اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ؟.. اهللا عليه وسلم 

امرئٍ خيذلُ امرءاً مسلماً يف موطنٍ ينتقَص فيه عرضه، وينتهك فيه من حرمته، إال خذله اهللا تعاىل يف 
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يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلماً يف موطنٍ ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من  موطنٍ
إنه حقاً باب من أبواب اجلنة واخلري قد فُتح ملـن  ". حرمته، إال نصره اُهللا يف موطنٍ يحب فيه نصرته 

لنيب املصطفى والذود عن عرضه وحرماته فهنيئاً مث هنيئاً ملن وفِّق لنصرة ا.. يحسن اغتنامه واستغالله 
أيها . والت حني مندم.. وخاب وخسر وندم من خذل النيب املصطفى صلوات ريب وسالمه عليه .. 

هو اعتداء على حق .. االعتداء على شخص النيب صلى اهللا عليه وسلم بالطعن واالستهزاء : املسلمون
االعتداء على جمموع األمة اإلسالمية يف مشـارق   فاالعتداء على احلق العام يتمثل يف. عام وخاص

أما احلق اخلاص؛ فهو . وهذا احلق قد يغسله وجيبه اعتذار اجلاين وتوبته وتراجعه.. األرض ومغارا 
  وال التوبة.. وهو حق ال يغسله االعتذار .. متعلق بشخص النيب صلى اهللا عليه وسلم 

.. سله إال القصاص والدم وقتل الشامت الطاعن املستهزئ فال يغ.. وال مال األرض كلها .. والتراجع 
وحد شامت النيب صلى اهللا عليه وسلم املستهزئ به أن يقتـل كفـراً   .. فحد األنبياء ال يشبه احلدود 

وحداً؛ فإن تاب من الكفر وصدق يف توبته، بقي عليه حد القتل وال بد حصانة حلرمة وعرض النيب 
هذا احلق اخلاص للنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم    . اً من حقوقه اخلاصةصلى اهللا عليه وسلم ، وحقَّ

ال ميلك أحد من األمة ـ كائن من كان ـ ال شعباً وال حاكماً، وال قبيلة   .. وإلخوانه من األنبياء 
ـ أن يتنازل عنه أو يعفو عنه؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل خيول أحداً من أمته أن يعفوا عـن  

أعجب لفريق من الناس ـ من بين جلدتنا ممـن هـان    . وبالتايل ال بد من القصاص حق خاص به،
عليهم دينهم ـ يسعى لتهدئة األمور، والشفاعة للجناة الذين جترؤوا على الطعن واالستهزاء بشخص 

وكأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد خوهلم بأن يتنازلوا عن حق خاص .. النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عرض النيب صلى اهللا عليه وسلم تعرض لألذى واالعتداء ال عرضكم؛ عنـدما  : هلؤالء نقولو! به؟

لكم حينئذ أن تعفوا عن الشامت املستهزئ بكـم إن  .. يكون الطعن والشتم واالستهزاء موجه لكم 
أما عندما يكون موجه للنيب صلى اهللا عليه وسلم فمن خولكم بأن تعفوا عن حق خـاص  .. شئتم 
لذا كان الصحابة رضـي اهللا  ! أو أن تتشفعوا يف حد من حدود اهللا؟..  صلى اهللا عليه وسلم بالنيب

عنهم ال يرون لشامت النيب صلى اهللا عليه وسلم املستهزئ به ـ وإن تاب وصدق يف توبته ـ سـوى    
الصـديق،  أغلظَ رجلٌ أليب بكـرٍ  : كما يف األثر عن أيب برزةَ األسلمي، قال. القتل حداً وقصاصاً

صـحيح  "[ ليس هذا احلد ألحد بعد الرسولِ صلى اهللا عليه وسلم :" أقتله؟ فانتهرين؛ وقال: فقلت
أن ": الصارم املسلول على شامت الرسـول  " قال ابن تيمية يف كتابه العظيم ].  ٣٧٩٥:سنن النسائي

د ليس قتالً على جمـرد  قتلَ ساب النيب صلى اهللا عليه وسلم وإن كان قُتل كافر، فهو حد من احلدو
الكفر واحلراب، ملا تقدم من األحاديث الدالة على أنه جناية زائدة على جمرد الكفر واحملاربة، ومن أن 

وقد ثبت أن حده القتل بالسنة واإلمجاع .. النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه أمروا فيه بالقتل عيناً 
الة إىل حكام املسلمني، ورسالة إىل مـن تطـاوعهم   رس: ويف اخلتام أود أن أوجه رسالتني. هـ -ا
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: أما رساليت إىل احلكام، فأقول هلم. أنفسهم املريضة على النيل من جناب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وأين أنتم من ديـن اهللا  .. إا فرصة لكم لكي تراجعوا أنفسكم لتنظروا أين أنتم من أمتكم ومهومها 

ملطلوب منكم ـ كحكام ـ أكثر من جمرد االستنكار استرضاء للشعوب ا. وجادة احلق والصواب.. 
أن توقفوا ضخ البترول ـ عصب احلياة ـ إىل كل دولة يثبـت    : املطلوب منكم.. املسلمة الغاضبة 

.. عنها ـ أو عن بعض مؤسساا اإلعالمية ـ الطعن واالستهزاء بشخص النيب صلى اهللا عليه وسلم 
! وأن توقفوا معها مجيع أشكال التعاون االقتصـادي والدبلوماسـي  .. مني وعداءها لإلسالم واملسل

.. ومـواالة املـؤمنني   .. أن تدخلوا صادقني يف مواالة النيب صلى اهللا عليه وسلم : املطلوب منكم
: املطلوب منكم. فال حتكموا شعوبكم إال بشرع حممد صلى اهللا عليه وسلم .. ومواالة دينه وشرعه 

من ظاهرة االستهزاء والتهكم مبحمد صلى .. ومجيع املؤسسات العامة واخلاصة .. تمع أن تطهروا ا
فإن فعلتم ذلك فستجدونا ـ كشعوب . وبدين وشرع حممد صلى اهللا عليه وسلم .. اهللا عليه وسلم 

حنن ـ بفضل اهللا ـ   ! كما تذودون عنا وعن ديننا وأمتنا.. نذود عنكم .. مسلمة ـ مباشرة معكم  
فعلى قدر قربكم مـن  .. ال نعرف األحقاد والثارات للنفس أو للدنيا .. ايل يف اهللا ونعادي يف اهللا نو

طلبتم العزة ! وعلى قدر بعدكم عن اهللا نعادي وجنايف وخناصم.. ونعفوا ونصفح .. اهللا نقترب منكم 
وانظـروا كيـف   ..  فاطلبوها صادقني ولو مرة واحدة من اهللا.. دهراً من أعداء األمة فأذلكم اهللا 

كنا أذالء فأعزنا اهللا باإلسالم، فإذا ما ابتغينا العزة بغري :" إذ قال tصدق الفاروق عمر . سيعزكم اهللا
أما رساليت هلؤالء الذين تطاوعهم أنفسهم املريضة على التطاول والنيل من ". ما أعزنا اهللا به أذلنا اهللا 

وا دوالً، أو منظمات، أو هيئات، أو أفراداً، أخلصها هلم جناب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، سواء كان
قد مضت سنة اهللا تعاىل فيمن يتطاول على جناب النيب املصطفى صلى اهللا عليه  -١: يف النقاط التالية

أن يصيبهم اهللا تعاىل بقارعة ـ اهللا أعلـم   .. وسلم بالطعن أو أي نوع من أنواع التهكم واالستهزاء 
وحجمها ـ قبل يوم القيامة؛ إما على يد عباده املوحدين ااهدين، وإمـا بسـبب    مباهيتها ونوعها 
فكانـت  .. عرف التاريخ طائفة ممن جترؤوا على الطعن واالستهزاء بسيد اخللـق  . كوين يقدره اهللا

وأنتم علـى درـم وإثـرهم سـائرون،     .. ايتهم وخامتتهم وخيمة جداً وعربة ملن أراد أن يعترب 
إِالَّ تنصروه فَقَد نصره :) قال تعاىل! ستذكرون ما أقول لكم.. ا أصام عاجالً أم آجالً وسيصيبكم م

 ٤٠:التوبة(اللّه.  
وقـال  . فالنيب صلى اهللا عليه وسلم منصور منصور؛ إما أنه منصور باهللا، وإما أنه منصور بعبـد اهللا 

وهذا وعد قد قطعه اهللا تعاىل على نفسه ـ ومن أصدق  . ٩٥:راحلج(إِنا كَفَيناك الْمستهزِئني :) تعاىل
من اهللا عهداً ـ بأن يكفي نبيه صلى اهللا عليه وسلم املستهزئني الشانئني، سواء كان ذلك يف حيـاة   

أي أنت يا من محلتك نفسك األمارة بالسوء علـى الطعـن   . النيب صلى اهللا عليه وسلم أم بعد مماته
وأنـى  .. خذ حذرك؛ فقد دخلت يف حرب صرحية ومعلنة مع اهللا تعاىل . .واالستهزاء بسيد اخللق 
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هذا الذي تفعلونه من كم واستهزاء بسـيد   -٢! ملثلك ومعك من يف األرض مجيعاً أن يحاربوا اهللا
إال أنه من جهة أخرى بشرى خري هلم بـاقتراب  .. كما هو من جهة مؤمل جداً للمسلمني .. اخللق 

واقتراب انتصار املؤمنني املوحدين ـ  .. فسدين ارمني، وأفول سلطام وملكهم هالك الظاملني امل
ورثة األنبياء والرسل ـ الذين يؤمنون ويوقرون مجيع أنبياء اهللا تعاىل ورسله، ال يفرقون بني أحد من  

سوى هـذا االئـتالف   .. ولو مل يكن من مثرات وبركات اعتداءكم السافر على سيد اخللق . رسله
فاملصاب األليم العام .. لكان ذلك كافياً، وخرياً كثرياً .. االجتماع والتوحد الذي حتقق للمسلمني و

لعلكم أردمت من وراء تطاولكم على سيد اخللق  -٣! واملشترك يوحد القلوب قبل أن يوحد الصفوف
هل ال يزال ـ   ..هل ال تزال أمة اإلسالم فيها عرق ينبض باحلياة .. أن تتحسسوا أحوال األمة .. 

بعد حكم العلمانية وتسلطها على الشعوب قرناً كامالً ـ من املسلمني من يغـار علـى الـدين،     
قـد  .. ال تفرحوا : أم أن األمة قد ماتت ومل تعد حتس بشيء؟ نقول لكم.. واحلرمات، واحلقوق 

نب حياا قد تضعف يف جانب من جوا.. قد مترض .. فأمة اإلسالم ال ولن متوت .. خاب فألكم 
.. نعم هذا حيصل، وإن حصل فسرعان ما تنهض وتفيق .. قد تتعثر يف بعض خطواا .. قد تكبو .. 

ويبعث اهللا .. وهي باقية ما بقيت احلياة على هذه األرض، إىل أن تقوم الساعة .. لكن ال ولن متوت 
نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ  إِنا:) فقد تكفل اهللا تعاىل حبفظ دينه، كما قال تعاىل. من يف القبور

ومن حفظ اهللا تعاىل هلذا الذكر أن حيفظ اهللا تعاىل محلة وحفظة هذا الذكر، الداعني إليه، . ٩:احلجر(
كما يف احلديث فقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . وااهدين يف سبيله، وإىل أن تقوم الساعة

زال طائفة من أميت ظاهرين على احلق، ال يضرهم من خذَهلم حىت يأيت امر اهللا، وهـم  ال ت:" أنه قال
لن يربح هذا الدين قائماً يقاتل عليـه عصـابة مـن    :" وقال صلى اهللا عليه وسلم . مسلم"كذلك 

ى ال تزال طائفة من أميت يقاتلون عل:" وقال صلى اهللا عليه وسلم . مسلم"املسلمني حىت تقوم الساعة 
ال يزالُ اهللا يغرس يف هذا الـدين  : وقال صلى اهللا عليه وسلم . مسلم" احلق ظاهرين إىل يوم القيامة 

وغريها كثري من النصوص اليت تفيد وجود ].  ٨:صحيح سنن ابن ماجه"[ غرساً يستعملهم يف طاعته 
واألزمان وإىل أن تقوم وتفيد استمرارية وجودها على مدار العصور .. هذه الطائفة املنصورة الظاهرة 

. الساعة؛ إذ ال وجود للدين من دوا، وال وجود هلا من دون الدين؛ فكل منهما الزم وملزوم لآلخر
واحلمد هللا الذي بفضله ونعمته تتم الطيبات الصاحلات ولو كره الكـافرون ارمـون املفسـدون    

.. وأعلي بفضلك كلميت احلق والـدين  .. أعز اإلسالم واملسلمني .. اللهم يا حي ياقيوم . املنافقون
ياذا .. اللهم يا حي يا قيوم . واخذل من خذل الدين وأراد به وبأهله سوءاً.. وانصر من نصر الدين 

واكفه شر .. أغث حبيبك حممدا .. أغث حبيبك حممدا .. أغث حبيبك حممدا .. اجلالل واإلكرام 
وآخر دعوانـا  . إنك يا ربنا على كل شيء قدير..  وأرنا فيهم آية من آياتك.. احلاقدين املستهزئني 

عبد املـنعم  . وصلى اهللا على حممد النيب األمي، وعلى آله وصحبه وسلم. أن احلمد هللا رب العاملني
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بسم اهللا الرمحن الرحيم إن احلمد هللا، حنمده و نستعينه و نستهديه و نستغفره، و نعوذ باهللا من شرور 
ل له، و من يضلل فال هادي، و أشهد أن ال إله إال أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مض

اهللا وحده ال شريك له و أشهد أن سيدنا و نبيا حممداً عبده و رسوله، أدى األمانة و بلغ الرسـالة و  
اللهم صل و سلم و بارك على هذا النيب األمي و على آله و . نصح األمة و جاهد يف اهللا حق جهاده

  :رين و من ج جهم إىل يوم الدين، مث أما بعدأصحابه الكرام الطيبني الطاه
احلمد . احلمد هللا الذي أرسل رسوله باهلدى و دين احلق ليظهره على الدين كله و لو كره املشركون

إِالّ تنصروه فَقَد } : ، و قال عز من قائل)٢٩:الفتح(، {محمد رسولُ اللَّه }: هللا الذي قال يف كتابه
 اللَّه معنا للَّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه ال تحزنْ إِنَّنصره ا

السفْلَى وكَلمةُ اللَّـه هـي    فَأَنزلَ اللَّه سكينته علَيه وأَيده بِجنود لَم تروها وجعلَ كَلمةَ الَّذين كَفَروا
 يمكح زِيزع اللَّها ولْيوقال تعاىل)٤٠:التوبة(، {الْع ، :{      نيـالَملْعـةً لمحإِلَّـا ر اكـلْنسـا أَرمو

  ).١٠٧:األنبياء(،{
سـالمية و  احلمد هللا الذي مجع مشل األمة احملمدية لنصرة خري الربية، احلمد هللا الذي دفع الصحوة اإل

احلمد هللا الذي أهلم مسؤويل احلكومات و الدول . العلماء الربانيني إىل بيان و نشر سنة سيد املرسلني
اللهم . اإلسالمية للتكاتف و التآزر فيما بينها والوقوف صفاً واحدة للدفاع عن املقدسات اإلسالمية

و إياهم من خريك املوعود إنك يـا   بارك يف تلك اجلهود يف هذا اليوم العظيم املشهود، و ال حترمنا
  .موالنا خري مسؤول وأكرم مأمول

  إطاللة على أوضاع املسلمني يف أوربا الغربية و الشرقية
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  )رؤية يف الواقع و األمل ( 
م عندما فتح املسلمون األندلس ٧١١متهيد يعود وجود اإلسالم يف الغرب إىل قرون سحيقة، إىل سنة 

و مـع  . م١٤٩٢ –م ٧١١اإلسالم يف األندلس قرابة مثانية قرون، من استمر حكم . و استقروا فيه
سقوط الدولة اإلسالمية يف اسبانيا و طرد املسلمني من تلك اجلزيرة و جميء الدولـة العثمانيـة يف   
احلكم، فإا أخذت توسع و متدد دائرة حكمها شيئاً فشيئاً إىل جزيرة البلقان يف أوربا الشـرقية، و  

يف جزيرة البلقان يقطنها أعداد كبرية من . ولة العثمانية إىل اية احلرب العاملية األوىلاستمر حكم الد
املسلمني يف البوسنة و اهلرسك، و املسلمني األلبان يف ماكدونيا و كوسوفا و ألبانيا، الدولة الوحيدة 

  ].١[باألغلبية املسلمة يف أوربا 
رة جديدة بعد احلرب العاملية الثانية، البعض جاء مهاجراً، إن تواجد املسلمني يف أوربا الغربية تعد ظاه

و اآلخرون جيء م من قبل الدول املستعمرة إىل أوربا الستغالهلم وتشغيلهم، نظراً حلاجتهم إليهم و 
فاإلنكليز مثالً جاؤوا باأليدي العاملة ذات أغلبية مسلمة من شبه . لسرعة النمو االقتصادي يف أوربا

ية، و الفرنسيون جاؤوا باأليدي العاملة من إفريقية الشـمالية ذات أغلبيـة مسـلمة، و    القارة اهلند
بينما األملـان الـذين مل   . اهلوالنديون جاؤوا بالعمال و املهاجرين املسلمني و غريهم من إندونيسيا

لمون دخلوا و أما بقية الدول غري املستعمرة، فاملس. يستعمروا أحداً فهؤالء استعانوا بالعمال من تركيا
و ال شك أن . يبلغ عدد املسلمني يف الغرب قرابة مخسة عشر مليوناً ؟. إىل بالدهم عن طريق اهلجرة

  .هؤالء املسلمني اجلدد يف الغرب مل يكونوا واعني و مدركني الثقافة الغربية متام اإلدراك
و أما كندا، فإا تبنـت   .و يف األمريكيتني لوحظ تواجد املسلمني بالكثرة يف الستينات و السبعينات

بينمـا سياسـية الواليـات املتحـدة     . السماح جرة املسلمني ذوي الكفاءات و املهارات العالية 
الواليات املتحدة كانت تركز و تشدد على املهاجرين بـتعلم و  . األمريكية، مل تكن كسياسة كندا

  .التقاليد و األعراف األمريكيةإجادة اللغة اإلنكليزية، و فهم الدستور األمريكي و الثقافة و 
بينما املسلمني يف جزيرة البلقان فكانوا يعانون من قسوة النظام الشـيوعي، و التمـزق العرقـي و    

الشيوعيون املتعصبون كانوا حييون نزعة الكره و احلقد على الدولة اإلسالمية العثمانية بني . الطائفي
شيوعي منع أتباع هذه األديان من التفاهم و التحاور النظام ال. أوساط الشعوب اليت كانوا حيكموا

حماولة البوسنيني على إجياد أرضية مشـتركة،  . فيما بينها للوصول إىل نقطة مشتركة ترضي اجلميع
تتسم بالتسامح الديين بني املسلمني و الصرب و الكروات كانت فكرة غري مقبولة لدى الصـرب و  

  ] .٢[الكروات 
ألوربا الغربية تـاريخ  . ينية يف أوربا الغربية ما زالت شجرة و فكرة غري ناضجةإن قضية التعددية الد

أقرب مثال على ذلك حرب البوسنة و اهلرسك مـع الصـرب و حـرب    . ديين طويل مظلم و دام
ففي نظر كثري من املسلمني يف الغرب تعد تلك احلرب حربـاً بـني   . مسلمي كوسوفا مع الصرب
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ذه احلرب يف البوسنة و كوسوفا هي الدبابات و املدافع و الرشاشات، اإلسالم و الغرب، و صورة ه
بينما صورة احلرب بني اإلسالم و الغرب يف الغرب هي القوانني الصارمة و املشددة يف حق املسلمني، 
ميش اإلسالم و املسلمني، اهلجوم اإلعالمي العنيف ضد القيم و املبادئ اإلسالمية، االام باألصولية 

جتد يف أوربا الغربية من املتطرفني من ينادي بإرجاع املسلمني إىل أوطام، و . تطرف و اإلرهابو ال
أن حماوالت األطراف الدينية يف إجياد احللول و السبل املوصلة للتفاهم و العيش حتت سقف واحد قد 

  .فشلت
يطانية إىل اختاذ اإلجراءات إن تدفق املسلمني املهاجرين بالكثرة إىل بريطانيا، أدى ذلك بالسلطات الرب

لقد ألغوا حق دخول املسلمني إال بالتأشرية . و القوانني الصارمة يف حق هؤالء املهاجرين من املسلمني
صـلى اهللا عليـه وسـلم     : الرمسية، هذا التشدد يف اإلجراءات أدى ببعض السياسيني احملافظني مثل

noch Pow  صلى اهللا عليه وسلمll  أهلية بني أصحاب الثقافات املتعـددة و  ، إىل توقع حرب
 Mاملتنوعة جتري بسببها أار البالد بالدماء، كما أدى هذا التخوف أيضاً برئيسة الوزراء السـابق  

إىل إبداء قلقها إزاء  صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم  s.Thatchصلى اهللا عليه وسلم 
  .تدفق املهاجرين إىل البالد

الباحثني يقسم أحوال املسلمني يف الغرب إىل مرحلة ما قبل أزمة كتاب سلمان رشدي إذا كان بعض 
و املرحلة ما بعد صدور الكتاب، فإنه حيق لنا أن نقسم أيضاً أحوال املسلمني يف الغرب و يف العـامل  

بـل، ميكـن   . إىل مرحلة ما قبل أحداث احلادي عشر من سبتمرب، و املرحلة اليت تلت تلك املرحلة
  .قسيم أحوال املسلمني أيضاً إىل ما قبل أزمة الدمنارك و املرحلة ما بعد األزمة الدامناركيةت

  نظرة الغربيني إىل اإلسالم: املبحث األول
يرى بعض احملللني أن النظرة املوضوعية و العاملية لعالقة الغرب باإلسالم تكشف عن أن هناك يف بالد 

 ا واحداإلسالم الذي يبحث عنه املستشرقون يف مراكـز  : األول. االغرب ـ إسالمني وليس إسالم
األحباث األكادميية أو يف اجلامعات، و يقضون أعمارهم يف البحث ألغراض سياسية و اجتماعيـة و  

  دينية واستعمارية،
أما النوع الثاين فريى احملللون هو اإلسالم كما يعرفه الرجل العادي يف أوروبا وأمريكا، وهو خاضع 

لوسائل امليديا اليت تصوره شيطانا مريدا وحتمله مسئولية كل املوبقات اليت قد تظهر اليوم أو غدا متاما 
ولألسف أن هذا الفهم املشوه لإلسالم . وال تتورع عن إلصاق التهم به صغريها وكبريها.. يف العامل

فعون مثنا ألخطاء مل ، و هو الذي يعاين منه املسلمون يف اخلارج، ويد]٣[هو الذي يظهر يف الساحة 
  !دون ذنب أو جرمية. يرتكبوها وتكون النتيجة أن جيد هؤالء أنفسهم وراء القضبان

األول : و يرى احملللون أن حالياً هناك جدل يف الغرب حول تقسيم اإلسالم إىل قسمني آخرين أيضاً
  ]..٤[إسالم أوروبا : هو اإلسالم يف أوروبا، والثاين هو
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ه ما أوضحناه آنفاً من أن أبناء اجلاليات اإلسالمية نزحوا من بلدام األصـلية  القسم األول يقصد ب
مهاجرين ليستوطنوا أوروبا يف كانتونات، شبه مغلقة، وخطورة هذه احلال أن املسلمني يف أوروبـا  

  .يكونون معزولني طوال الوقت عن اتمع الذي يعيشون فيه
روبا جغرافياً وزمانياً هلا صفات خمتلفة عن صفات احليـز  والقسم الثاين هو إسالم أوروبا، أي أن أو

اجلغرايف العريب أو اإلسالمي، ومن مث فمن حقها أن يصطبغ إسالمها بطابعها اخلاص يتناسـب مـع   
  .واقعها و بيئتها وظروفها االجتماعية و العرقية

سالمي يشـهد ـذه   ويبدو للباحث أنه ال ضرر وال ضرار من هذا التقسيم، ألن الواقع العاملي اإل
احلقيقة الواقعية، كما هو احلال يف إسالم إندونيسيا و ماليزيا و تركيا و البوسنة و اهلرسك و كوسوفا 

  .، و إسالم مصر، و إسالم اإلمارات، و إسالم السودان و سوريا]٥[
ن تشري بعض البحوث و الدراسات أن املسلمني يف الغرب هم هدف لليمني املتطرف، ومن الثابت أ

كما اشتهر يف فرنسا زعيم حزب اجلبهة الوطنيـة اليمـيين   . احلرب قائمة بني ميني أوروبا ومسلميها
فرنسا للفرنسيني، وليس : املتطرف على عدائه الدائم للعرب، ورفضه بناء مساجد هلم، ورفعه لشعار

  .للعرب أو املسلمني
  .لنازيني اجلددومن هذا احلزب يف فرنسا خرجت مجاعات أكثر تطرفا مثل مجاعة ا

فقد كانت هنـاك  . من سبتمرب١١إن هذه الكراهية مل يسلم منها حىت مسلمو بلجيكا إبان أحداث 
اجلالية اإلسالمية يف الليل والنهار، قـد وفـوجئ اجلميـع    ] ٦[ديدات بالقتل واحلريق طرد أبناء 

رب، وطـرد  بشعارات وكلمات قاسية مكتوبة على جدران مسجد بروكسل حتث على كراهية الع
  .املسلمني، مع أن الدستور البلجيكي ينص على السماح حبرية األديان وحرية التعبري لألفراد

و يرى بعض احملللني أن تلك التصرفات كانت فردية من عناصر ميينية متطرفة، اليت تعادي األجانب 
وعـة بالدعايـة   بصفة عامة، و أن أحداث سبتمرب سببت ردود فعل سلبية على اجلاليات العربية مدف

هذا املوقف جعل الدول األوروبية . األمريكية الصهيونية، بأن املسلمني وراء كل األحداث اإلرهابية
تتشدد يف التعامل مع املسلمني وتضع أنشطة اجلاليات حتت الرقابة وحتجر على أمواهلا وتصادرها أو 

خاصة املنظمات اليت هلا توجهات جتمدها، ويف هذا خسارة كبرية للمسلمني يف أوروبا و يف أمريكا، 
  .خريية يف مساعدة وإنقاذ فقراء املسلمني يف العامل واملنكوبني منهم

مسجد ودار عبادة، و أن إمجايل عدد املسلمني يف دول  ٢٩٠يذكر أن عدد املساجد يف بلجيكا هو 
كل اإلسـالم  االحتاد األورويب كافة يبلغ حوايل عشرين أو مخسة و عشرين مليون مسلم، وهذا ويش

ويـتم تـدريس مـادة    . ثاين أكرب ديانة يف بلجيكا متفوقا بذلك على الديانة اليهودية والربوتستانتية
م، وذلك تأسياً بتدريس الديانات األخرى، كما يقوم ١٩٧٥اإلسالم يف املدارس البلجيكية منذ عام 

يم اإلسـالم يف املـدارس   مدرس ومدرسة من املسلمني املنتشرين يف أرجاء البالد بتعال ٧٠٠حوايل 
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االبتدائية والثانوية و ملدة ساعتني أسبوعياً، وبدورها تتوىل الدولة دفـع رواتـب مدرسـي الـدين     
  ].٧[اإلسالمي الذين يزيد عددهم عن سبعمائة معلّم ومعلمة 

صلى  ws and woصلى اهللا عليه وسلم  Us n(أما حال مسلمي آمريكا، فقد ذكرت جملة 
أن )  tصلى اهللا عليـه وسـلم    poصلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم   ldاهللا عليه وسلم 

مسجدا وموقعـاً يرتـاده مسـلمون يف     ١٢٠احلكومة األمريكية وضعت برناجماً واسعا ملراقبة حنو 
وأوضحت الة على . الواليات املتحدة، وذلك حبثاً عما تعتربه اإلدارة األمريكية قنابل نووية حمتملة

ها اإللكتروين أن املواقع اليت كانت ختضع للمراقبة تشمل مساجد ومنازل ومتاجر ومستودعات موقع
ومواقع مماثلة يرتادها مسلمون أمريكيون يف العاصمة واشنطن ومخس مدن أخرى، حبجة مكافحـة  

جيعل  عمليات إرهابية حمتملة، مع أن احملللني اإلسالميني يرون أنه ال يوجد دليل أو حىت جزء من دليل
. اإلدارة تشك يف مسلمي الواليات املتحدة ونزاهتهم، وأم جزء ال يتجزأ من الشـعب األمريكـي  

واعترب احملللون اإلسالميون أن هذا األمر ستكون له انعكاسات سيئة جدا على العالقة بـني اجلاليـة   
قـول وقلـوب   املسلمة واإلدارة األمريكية، مشريا إىل أن ذلك سيشكل أزمة لواشنطن يف كسب ع

  !.املسلمني يف العامل، بينما تسلب حرية املسلمني داخل الواليات املتحدة 
لقد طالب رؤساء اجلاليات اإلسالمية الكونغرس بأن مينح ضمانات ويقلص صـالحيات احلكومـة   
األمريكية إذا كان هناك جتاوز للدستور يف اإلجراءات اليت تتخذها يف إطار تنفيذ قـانون الوطنيـة   

  ].٨[الذي قال إنه ال يعطي الصالحية ملراقبة ورصد األماكن اخلاصة ] يوت آكتباتر[
من اإلسالم اليت سيطرت على اجلميع، أصبح كـل  » الفوبيا«أما حال مسلمي فرنسا فهناك عندهم 

  .مسلم هو بالضرورة إرهابياً جيب التخلص منه بطريق أو بآخر
 دف تطهريها من دعاة العنف و أن علـى الـدول   وأصبح أنظار الناس تتجه إىل مساجد املسلمني

األوربية أال تقبل الوعاظ واملشايخ واألئمة القادمني من الدول اإلسالمية ، و إمنا جيب أن تنشأ هلـم  
 ٤و العجيب يف األمر أن عدد مسلمي فرنسا يبلغ حوايل . معاهد متخصصة يف ختريج األئمة والوعاظ
ألف شخص،  ٦٠٠أما يهود فرنسا ال يزيد عددهم على .. ماليني ورغم ذلك ال صوت مسموعا هلم

  ].٩[فهم ميألون الساحة ضجيجا وتأثرياً، بل ويقيمون الدنيا وال يقعدوا 
أما يف هوالندا فقد أصدرت وزارة الداخلية اهلولندية قراراً جيرب دعاة اإلسالم ووعاظه على تعلم اللغة 

  .أهل هولندا وليس باللغة العربيةاهلولندية لكي يتاح هلم إلقاء اخلطب بلغة 
والسبب من وراء هذا اإلجبار هو أن يعرف املسئولون عن األديان ماذا يقوله أئمـة املسـلمني يف   
املساجد بعد أن حذرهم البعض من أن اخلطب اليت تلقى باللغة العربية قد تشمل حتريضاً على العنف 

  .وكراهية اآلخر
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املسلمون يف سويسـرا  . كراهية يف دولة غربية أخرى مثل سويسرابينما ال جتد هذه الفروق و هذه ال
يستغلون ظروف احلرية املتاحة ليطالبوا باالعتراف بدينهم رمسيـاً وتسـهيل إعطـائهم اجلنسـية     

ويعيش حنو نصف مليون مسلم يف سويسرا من جاليات ألبانية و تركية و بوسنية و عربية . السويسرية
  .ن أو أكثر، و أن حاهلم أفضل من حال املسلمني يف بلدان غربية أخرىو آسيوية منذ عقدين من الزم

يقـول احملللـون   . أما األسباب هلذه امليزة، فلعل أوهلا أن سويسرا مل تكن يوماً ما دولة اسـتعمارية 
ال يستطيع مسلم يف سويسرا أن يشكو من شيء، فنحن نتمتـع هنـا   : اإلسالميون يف سويسرا أنه

وتتعامل السلطات السويسرية مع . ، ال نتمتع ا يف أي بلد من بلداننا األصليةحبقوق وحرية وعدالة
، و خبالف بعض احلكومات الغربيـة، ال  ]١٠[اجلالية املسلمة بتسامح وتساهل وبكثري من املساواة 

  .حتمل السلطات السويسرية املسلمني وزر أخطاء البعض منهم وما يرتكبونه من خمالفات أو جرائم
ارتياحهم و استقرارهم النفسي و الفكري ملسلمي سويسرا فريى بعض املسـلمني أن مـن    أما عن

العناصر االجيابية اليت حسنت صورة املسلمني يف سويسرا ودفعت عملهم التنظيمي إىل األمام، تدفق 
كـرون  أعداد غري قليلة من الالجئني السياسيني ذوي الثقافة العالية والوعي املعمق، فبعد أن كانوا يف

بعقلية السائح أو ابن السبيل املهجر باتوا اآلن يفكرون بعقلية املواطن، و إن كان بشكل عام الشعب 
السويسري حيمل فكرة تضارب احلضارات أو صراع احلضارات، و ذلك بسبب تشـويه صـورة   

  ].١١[اإلسالم من قبل الوسائل اإلعالمية العاملية 
ضد العرب واملسلمني وحرق فيها األسبان حقول عـدد  ويف أسبانيا حدثت سلسلة مواقف عنصرية 

والسبب هو كراهيتهم لكل ما هو عريب ومسلم وإصرارهم على طرد . من العرب وحطموا سيارام
  .هؤالء الغزاة كما يسموم

و يرى احملللون أن هناك رأياً من جانب دول عديدة يف الغرب يصر على ميش أي دور ملسـلمي  
  .زيقهم ليظلوا مفككنيأوروبا والسعي لتم

  ].١٢[أوربا الشرقية  –املسلمون يف جزيرة البلقان : املبحث الثالث
حول أوضاع املسلمني يف البلقان و أوربا الشرقية كتب كثري من الكتاب الغربيني وغريهم، و لكـن  
مسة و طابع تلك الدراسات هي أا غري موضوعية و أحادية النظر، و كتبت ألهـداف تنصـريية و   

فأفضل ما رأيت مـن  . تبشريية، مما جيعل الباحث املسلم يتوقف أمام كثري من احلقائق اليت ذكروها
صلى اهللا عليـه   Alija Izحتدث عنهم هو الرئيس البوسين الراحل رمحه اهللا علي عزت بيغوفيتش 

، و رئيس مجهورية البوسنة واهلرسك سابقاً يف حماضرة له govicصلى اهللا عليه وسلم  t Bوسلم 
  :حنن سنقتبس قبسات من تلك احملاضرة، حيث قال رمحه اهللا

يعيشون يف بلدان قارة أوروبـا، وذلـك حبسـب    ] ١٣[أن هناك مخسة وعشرون مليون مسلم " 
أي  -] ١٤[و أضاف بيغوفيتش أن املسلمني يف البوسنة واهلرسك وألبانيا .. م١٩٨٦تقديرات عام 
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واقعهم عن مسلمي البلدان األوروبية األخرى، فهاتان الدولتان خيتلفون يف  -بالد البوشناق واأللبان 
  .ال ميثل املسلمون فيهما أقليات عرقية أو دينية

أنه ميكن القول إن هناك ثالث جمموعات : أما بالنسبة للجذور التارخيية لوضعهم، فأضاف رمحه اهللا
ورويب من االحتاد السوفييت السابق، رئيسية من املسلمني يف أوروبا، اموعة األكرب توجد يف اجلزء األ

يعيش أفرادها يف دول غرب أوروبا وهم من  -وهي األحدث -وخاصة يف االحتاد الروسي، والثانية 
والثالثة وهي األقدم وهـي الـيت تعـيش    ... املهاجرين وأجناهلم واألوروبيني املتحولني إىل اإلسالم

  ].١٥[جمموعات يف منطقة البلقان 
لحقوق الدينية واحلريات واحلياة الثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، فـذكر  وأما بالنسبة ل

فإن اموعة األوىل هي يف الوضع األصعب بال شك، وذلك نتيجة ملرحلة األيديولوجيـة  : رمحه اهللا
م اإلحلادية والشوفينية الروسية وتدهور االقتصاد، وبعد تفكك االحتاد السوفييت توسع مدى حقـوقه 

  ...الدينية، ولكن وضعهم الفعلي مل يتغري
أما مسلمو غرب أوروبا فيمثلون عامل الشتات اإلسالمي يف أوروبا وختتلف أوضـاعهم بـاختالف   

إن األسباب االقتصادية هي من العوامل احلامسة يف هجرة ...أنظمة وثقافات البلدان اليت يعيشون فيها
  ...املسلمني إىل أوروبا
لقان كوم سكاناً أصليني يف أوروبا حيظى بأمهية كربى بالنسبة لوضع اإلسـالم  إن وضع مسلمي الب

يف أوروبا، وعالقة املسلمني مع أوروبا، وخاصة مع حرصهم على احلفاظ على التراث اإلسالمي رغم 
الضغوط اليت كادت أن تقضي عليهم يف بعض احلاالت كما حدث ملسلمي البوسـنة واهلرسـك و   

  ].١٧[، و هنغاريا ] ١٦[ملسلمي بلغاريا 
، حاول امللحد أنور خوجة ثين األلبان عن اإلسالم طوال نصف قرن مـن حكمـه   ]١٨[ويف ألبانيا 

وكما حاول الرئيس الصريب ارم الذي هلك قبل بضعة أيام يف زنزانته اليت كان يقبع فيها  -اجلائر 
كل مـا أويت مـن قـوة عسـكرية و     يف احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي، فقد حاول هو اآلخر ب

إيديولوجية أرثودكسية و حقد صلييب ضد اإلسالم و املسلمني أن يطهر أرض كوسوفا تطهرياً عرقياً 
و دينياً، و لكن أىب اهللا عز وجل إال أن يفشل هذا ارم و أعوانه يف هذه اخلطة بفضل جيش حتريـر  

ا، لقصف املناطق واملـدن و القـوات   كوسوفا مث بفضل تدخل قوات حلف الشمال األطلسي ناتو
  الصربية، واحلمد هللا رب العاملني

لقد أصبح العامل احلديث أكثر ترابطاً بسبب العلوم والتقنية احلديثة واالتصاالت والسياسة واالقتصاد 
والرياضة والسياحة، وأصبح العامل يتقلص جغرافياً، ولكن مع كل أسف مل يؤد ذلـك إىل تقلـيص   

غنياء والفقراء أو بني مناطق العامل املتطورة وغري املتطورة، بل علـى العكـس فقـد    الفجوة بني األ
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أصبحت الفجوة أكرب، فبعد اإلمربيالية العسكرية جاءت اإلمربيالية االقتصادية، وحنن اآلن نشـاهد  
  .اإلمربيالية التقنية

  أما قضية و فكرة التعايش بني الثقافات،
بشكل خمتلف، ويفسرها على أساس صراع بني احلضارات الغربيـة  إن البعض ينظر إىل هذه الظاهرة 

واإلسالمية، وأشهر هؤالء صموئيل هنتنجتون، ولكن اعتقد أن التاريخ يثبت عكس ذلك، فكثري من 
الثقافات عاشت جنباًً إىل جنب، ومتازجت وتعاونت، واستمرت يف العيش، ومع ذلك فهناك اعتقاد 

  ].١٩..[الشرق إىل الغرب وفق مالحظة بعض احملللني قوي بأن تاريخ العامل يتحرك من
، و كوسـوفا  ]٢٠[أما عن األوضاع احلالية الدينية و السياسية و االجتماعية يف البوسنة و اهلرسك

فـريى  . ، فريى احملللون املسلمون أن األوضاع الراهنة ما زالت متدهورة إىل حد بعيد جـداً ]٢١[
اليت قطعها اتمع الدويل جتاه هاتني الدولتني، فإم قـد حققـوا   اخلرباء املسلمون أن كثرة الوعود 

فهل استتب األمن واالستقرار وهل عاد الالجئون إىل ديـارهم؟ وهـل ردت   . الشيء اليسري منها
احلقوق أو بعضها إىل أصحاا؟ أم أن وعود اتمع الدويل بإعادة البناء واالستقرار وبضخ ماليـني  

ها ضجة إعالمية كبرية ما هي إال جعجعة يف فنجان ومسرحية للضحك على الدوالرات اليت صحبت
  ذقون الضعفاء تكررت يف البوسنة وكوسوفا ومقدونيا وصربيا وأفغانستان؟

لقد تورطت الشرطة الدولية و القوات املتعددة اجلنسيات حلفظ األمن و السالم يف البوسنة و كوسوفا 
،فقـد   Washington Postفكما أشارت صـحيفة  يف فضائح الفساد والرشوة والرذيلة، 

أدينت تلك الشرطة بتهم كثرية منها التالعب والفساد والتورط يف قضايا جنسية مما جعلـها تعيـد   
الكثري من هؤالء املتورطني إىل بالدهم دون حتقيق، وقد حظيت أمريكا بالنصيب األكرب من هـؤالء  

أمريكي، وإـم يف احلقيقـة    ١٦١منهم  ١٨٣٢دهم الفاسدين، وبلغ عدد الذين مت إرساهلم إىل بال
فكيف ميكن لبعثة ينخر فيها الفساد القيام حبفـظ األمـن   . ليسوا هناك إال للتمتع بأطيب األوقات

  وتدريب شرطة البوسنة واهلرسك، وعلى ماذا ستدرا يا ترى؟
، ] ٢٢[ب ضد املسلمني من منا ال يتذكر الفظائع وجرائم احلرب اليت ارتكبها اجليش واملدنيون الصر

ودفنوا عشرات اآلالف من مسلمي البوسنة واهلرسك وألبانيا ، وعذبوا الرجال، فقد اغتصبوا النساء
، وأن جنود هولنـدا  ]٢٣[وال تزال حىت اليوم تتم عمليات كشف ملقابر مجاعية ، وكوسوفا أحياء

صلى  Sنة سريبرينيتشا املُسلمة وأفسحوا هلم اال إلسقاط مدي، تواطؤوا بالتستر على قوات الصرب
،واعترفت  nicaصلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم  bصلى اهللا عليه وسلم  اهللا عليه وسلم 

  .احلكومة اهلولندية جبرائم أبنائها الذين شاركوا الصرب يف التستر على مذحبة ضد املسلمني
ى الـرئيس اليوغسـاليف السـابق    ماذا كسب مسلمو البوسنة واهلرسك و كوسوفا من القبض عل

؟ و حـىت اآلن مل   vicصلى اهللا عليه وسـلم   Slobodan Mioshسلوبودان ميلوشوتش 
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يتعاون اتمع الغريب فيما بينه على قبض ارمني اآلخرين املطلوبني لدى احملكمة اجلنائيـة، راتقـو   
لى اهللا عليـه وسـلم   ص و رادوفان كاراجيتش  atko Mladicصلى اهللا عليه وسلم  مالدتش 

adovan Ka  صلى اهللا عليه وسلمaxhic    فأي عدل هذا و أي نصرة هلـذين الشـعبني ،
  ].٢٤!! [املظلومني يف القرن العشرين 

نتيجة هلذه اإلمهال الغريب املتعمد يف إعطاء احلقوق السياسية و االجتماعية و الدينية ملسلمي البوسنة و 
ب املسلمة يف البوسنة وكوسوفا ومقدونيا راحت ضحية للظلـم  كوسوفا، فريى احملللون أن الشعو

وهضم احلقوق مرتني، األوىل عرب جرائم الصرب، والثانية عرب تآمر الدول الكربى داخل منظومـة  
اتمع الدويل، اليت هضمت حقوقها وعلقت مصريها وعطلت كفاحها املشروع، وعاقبتها بسلسلة 

ريع الومهية وأدخلتها يف متاهات من الوعود، فزادت معاناة الناس من اإلجراءات البريوقراطية واملشا
اهلجرة أو خيار االنزالق يف عامل اجلرميـة  : مما أدى م إىل اليأس واإلحباط ومل يعد أمامه إال خيارين

  ].٢٥..[اليت انفتحت أبواا ويأت ظروفها 
اآلن لننظر ما الذي جيـب اختـاذه   فهذه نظرة موجزة عن أوضاع اجلاليات اإلسالمية يف الغرب، و 

  .لضمان حقوقهم يف الغرب
  التوصيات و التشريعات املطلوبة تنفيذها لضمان حقوق األقليات اإلسالمية: املبحث الرابع

للخروج من هذه األزمة الفكرية و الدينية و االجتماعية اليت أملت العامل اإلسالمي والغريب معاًً ينبغي 
  :تمع الغريب اختاذ هذه اخلطواتللجاليات اإلسالمية و ا

بذل مزيد من اجلهود من قبل قادة األديان على تعزيز و تقوية العالقات اإلنسانية عـن طريـق    -١
احلوار وحماربة التميز العنصري، و توحيد اجلهود حملاربة الفساد و الرذيلة و املخدرات و البطالـة و  

، ففي هذه ااالت ميكن التعاون فيها مع ..الذي يعيشون فيهاالهتمام بالبيئة و تطبيق القانون يف البلد 
  ].٢٦[أهل الكتاب 

االهتمام مبشاكل املسلمني االجتماعية من قبل املؤسسات السياسية الغربية، و معاجلة قضاياهم و  -٢
ة أن رفع شكاويهم و مطالبهم و اقتراحام إىل اجلهات املعنية و املسؤولة، و االعتراف حبقيقة تارخيي

  .الغرب مدين لإلسالم و املسلمني علمياً و حضارياً
إعطاء حق التعليم املدرسي واجلامعي ألبناء و بنات اجلاليات املسلمة، و إبطال فكرة األصـولية   -٣

اإلسالمية اليت يتخوفون منها، و ذلك بتخصيص مدارس و مرافق تعليمية اخلاصة م، كما فعلـت  
اإلشراف احلكومي املشدد، و كمـا لليهـود و املسـيحيني     هوالندا بتخصيص ست مدارس حتت

  .مدارسهم اخلاصة
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جيب معاملة املسلمني بالتساوي، و عدم تشريع قوانني متس اإلسالم مقدسات املسلمني،كما هو  -٤
احلال مع وزير التربية والتعليم يف فرنسا الذي أجرب سبعمائة فتاة مسلمة على خلع و نزع حجـان  

  .يد بالفصل من املدارسحتت نار التهد
عدم التعرض باألذى للصحوة اإلسالمية املتزايدة بني الرجال و النساء و الشـباب و الفتيـات،    -٥

واليت من مظاهرها التمسك مببادئ اإلسالم و ارتداء احلجاب و الذهاب إىل املساجد و املصليات، و 
اطات الدعوية، بشرط أن يتم ذلك ضمن إقامة االجتماعات الدينية و الندوات العلمية و ممارسة النش

  .القانون املسموح به يف البلد الذي يعيشون فيه
السماح للمسلمني مبمارسة احلقوق السياسية و االنتخابات احلرة، وحق العضوية يف الربملـان،   -٦

حىت تتسىن هلم من خالهلا مناقشة قضاياهم االجتماعية والسياسية، و حىت خيرج املسلمون من هـذه  
  .لعزلة السياسية و االجتماعيةا

على اجلاليات اإلسالمية يف الغرب أن يتحدوا فيما بينهم و يوحدوا صفوفهم على مبدأ الشورى،  -٧
ذه الطريقة و ذه الوحدة يكون هلم صوت مسموع لدى اجلهات . و ذلك باختيار ممثلني من بينهم

  .احلكومية اليت ينتمون إليها
يخ و الدعاة أن يفقهوا واقعهم املعيشي يف الغرب، و أم ما داموا يشكلون على العلماء و املشا -٨

أقلية يف أعني هؤالء الغربيني فإن عليهم أن يفهموا أم مطالبون باحترام قانون البالد الذي يعيشـون  
فيه، و أنه ال جيوز يف حال من األحوال التمرد على ذلك، و ال يكون األمر كما حدث لبعض رجال 

ن يف هوالندا عندما أفىت حبرمة املشاركة يف االنتخابات احمللية لكـوم ال حيملـون جنسـيات    الدي
  !هوالندية و ألن أعضاء األحزاب السياسية غري مسلمني ؟

توضيح و بيان حقيقة صورة اإلسالم و نيب اإلسالم و حماسن اإلسالم و مزاياه للغربيني، ألنـه   -٩
  .مثقفيهم هناك جهل كبري يف أوساطهم و بني

جبانب التوضيح و بيان اإلسالم للغربيني، فإنه جيب توضيح و توعيـة األقليـات اإلسـالمية     -١٠
بالفلسفة الغربية و تنوعها العرقي و الثقايف و الديين، و أن فكرة الصراع احلتمـي للحضـارات و   

قبل، و جيب أن ال ت l Huntingtonصلى اهللا عليه وسلم  Samuالثقافات لصموئيل هنتنغنت 
صلى اهللا عليه  Bجيب أن ترفض مجلة و تفصيال، و أن األمر كما راء بعض احملللني مثل بريان بدهم 

، أنه سيكون هناك بني املسلمني dhamصلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم  ian Bوسلم 
  ] .٢٧[و النصارى تعاون و تفاهم و تنسيق أكرب بكثري من ذي قبل 

ا ذكر فإنه جيب على املسلمني عموماً و املسلمني الذين يعيشون يف الغرب على عالوة على م -١١
وجه اخلصوص أن يقوموا بدور فعال أكرب على إجياد توفيق بني اإلسالم و العلوم االجتماعية احلديثة 



 ٤٧٣

ة و تطور الثورة التكنولوجية و الصناعية احلديثة، حىت يتم من خالل هذا التوفيق و احلفاظ على اهلوي
  .الدينية و العرقية يف بيئة غري مستقرة علمياً و ثقافياً وتكنولوجياً و صناعياً

هذا التوفيق بني اإلسالم و العلوم اإلنسانية احلديثة ال يتم دون فتح باب االجتهاد اجلديـد و   -١٢
، يف هذا العصر و بالذات يف الغرب، ملواجهـة التحـديات العصـرية    ] ٢٨[جتديد اخلطاب الديين 

  .حلديثة و التطورات االجتماعية و الثقافية، و أن ال نكتفي باالجتهادات القدمية قبل مئات السننيا
املسلمون أدركوا اآلن حقيقة شروح و تفاسري العلماء القدامى، حيث أـم صـاغوا تلـك     -١٣

. املسـلمني الشروح و التفاسري لبيئات ذات أغلبية إسالمية يف أزمام، وليس كاألقلية بني أظهر غري 
هناك حاجة ماسة للشروح و التفاسري اليت ترشد املسلمني و تليب حاجام كاألقلية، و بالطبع هذا ال 

  ].٢٩[يتم إال باجتهادات جديدة من قبل العلماء و املفكرين، أهل احلل و العقد يف هذا العصر 
ناهج الدراسية اليت تشـوه  تغيري امل: نطالب الغرب باالعتذار الفعلي، ومن مظاهر هذا االعتدال -١٤

  .صورة اإلسالم يف أهان األطفال املسلمني و غريهم يف الغرب
  .إيقاف سلسلة موجات الكراهية اليت تدعو إىل االستعداء احلضاري و الثقايف -١٥
  .سن قوانني دولية و حملية جترم كل من يتطاول باإلساءة و االزدراء إىل األديان -١٦
عاملي و اإلسالمي يف هذه األزمة، فإنه يتوجب على الغربيني أن يكفوا لوقف موجة الغضب ال -١٧

  ..أيديهم و ألسنتهم عن الظلم و التعسف جتاه املسلمني
أن يصبوا جل جهـودهم و طاقتـهم   ) املسلمون و الغربيون ( على األطراف املعنية بالسالم  -١٨

من صناعة و توليد الـبغض والكراهيـة    الفكرية و الدينية إىل صناعة و توليد احلب بني الناس، بدالً
]٣٠.[  

إنشاء مواقع على االنترنت متعددة اللغات، بغرض التعريف عن حقيقة اإلسـالم و شخصـية    -١٩
  ..صلى اهللا عليه وسلم الرسول 

غرس احلقيقة الدينية يف قلوب الغربيني و اجلاليات اإلسالمية، أن اإلسالم ينظر إىل العامل على  -٢٠
شرية واحدة، متعددة األعراق و اللغات، جيب التعايش السلمي و جيب قبـول اآلخـر و   أنه أسرة ب

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي } : احلوار مع اآلخر، فنحن و هؤالء إخوة يف اإلنسانية،كما قال تعاىل
منهما رِجاالً كَثرياً ونِساًء واتقُـوا اللَّـه الَّـذي     خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ

  )١:النساء(، {تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباً 
كُم شعوباً وقَبائـلَ  يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنا} : كما قال اهللا عز وجل -٢٠

بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعت١٣:احلجرات({ ل. (  
غرس املبدأ اإلسالمي يف نفوس الغربيني و اجلاليات اإلسالمية يف الغرب أن ديننا دين تسامح و  -٢١

  .صلى اهللا عليه وسلم  ك القرآن الكرمي و سرية سيد املرسلني عفو و صفح عن اآلخر، قدوتنا يف ذل
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غرس الفكرة اإلسالمية يف نفوس الغربيني و اجلاليات اإلسالمية على حرمة سباب اآلخـر أو   -٢٢
بِغيـرِ علْـمٍ    وال تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدواً} : إهانته أو إذالله، قال تعاىل

  ).١٠٨:األنعام(، {كَذَلك زينا لكُلِّ أُمة عملَهم ثُم إِلَى ربهِم مرجِعهم فَينبئُهم بِما كَانوا يعملُونَ
ال بد من حماصرة الفتنة و إمخاد نارها و تضييق إطارها، و ال سبيل إىل ذلك إال بتعاون الطرفني  -٢٣

  .يق احلوار املتبادلعن طر
اجتماع اجلاليات اإلسالمية و اتفاقهم مع الغربيني على ضرورة نشر األخالق الفاضـلة مـن    -٢٤

صدق و أمانة و شرف و عزة و إجيابية و كرامة وحرية، و حماربة األخالق الذميمة من كذب و غش 
  ..الت املذكورةفهناك أرضية مشتركة مع هؤالء القوم يف اا. و سرقة و زنا و خمدرات

أيضاً جيمع اجلاليات اإلسالمية خاصة و املسلمني عامة مع الغربيني، االتفاق على التبادل املادي  -٢٥
  ].٣١..[و الثقايف و املعريف و التجاري و احلضاري و العلمي

عن طريق العنـف واحلـرق و    صلى اهللا عليه وسلم  ال نقبل أن يكون انتصارنا لنبينا حممد  -٢٦
ري ملمتلكات اآلخرين، و ندين اهلجمات األخرية على سفارة الدامنرك و النرويج يف بـريوت و  التدم

و إمنا السبيل إىل ذلك اإلنكار علناً و اإلدانة جهراً بكافة السبل و الوسـائل اإلعالميـة، و   . دمشق
ضـمن و   الدفاع عن املقدسات اإلسالمية بالطرق املشروعة ، مضمونة العواقب و مثمرة النتائج و

  .الضوابط الشرعية سلمياً
للتخفيف عن آالم و أحزان و مشاعر املسلمني قاطبة و اجلاليات اإلسالمية خاصة، فإن علـى   -٢٧

دولة الدامنارك و الدول الغربية األخرى اليت جت جها، أن تكون أكثر إجيابية و أكثر واقعيـة يف  
الشجب و اإلنكار، بل عليها أن تتخذ اخلطـوات  التعامل مع األزمة الراهنة، و أن ال تكتفي فقط ب

اجلادة و الالزمة يف حق هؤالء الذين أفسدوا أمن البالد و كدروا صفاء اجلو الثقايف و االجتمـاعي،  
  ].٣٢[وذلك بإجبارهم على تقدمي االعتذار الرمسي، و إال فالعقوبات تكون صارمة و قاسية 

 الغرب أن الشريعة اإلسالمية الغراء بكل ما جاءت من بيان للغربيني و لألقليات اإلسالمية يف -٢٨
أحكام و شرائع و قيم تنسجم و تتفق مع تطلعات اإلنسان و حتمي حقوقه يف كل مكان، أياً كـان  

  ] .٣٣..[دينه و مذهبه،و ال يوجد هذا يف بقية الشرائع العاملية
إن : " .. مني و ال ختافوا من اإلسالميا أيها الغربيون ال تؤذوا اإلسالم و املسل: نقول للغربيني -٢٩

إن اإلسالم هو العالج الذي حيمي ... اإلسالم احلقيقي ليس هو اخلطر على الغرب أو احلضارة الغربية
  ..احلضارة الغربية من االيار و يشفيها من األمراض

لذي سـرى  إن اخلطر احلقيقي الذي يتربص بكم و حبضارتكم هو الفساد ذاته ا: أيها الغربيون -٣٠
( لقد انصرفتم كلياً يف معاملتكم مع الكون إىل اآللة . إىل جسم اإلمرباطورية الرومانية و قضى عليها

العلـم  ... ، و نسيتم أن اآللة هي اليت ينبغي أن تكون يف خدمة اإلنسان و لـيس العكـس  )املادة 
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ه ؟ و إىل أي شـيء  من هو؟ ما مصدر: يستوجب بالدرجة األوىل أن يتناول اإلنسان من حيث ذاته
هـذه  ...مآله ؟ ما الغذاء الذي جيب أن يقدم لروحه ووجدانه؟ ما هي أمهية األخالق يف حياتـه ؟ 

املصيبة هي اليت أورثت إنسان احلضارة الغربية فراغاً يف فكره و فراغاً يف وجدانه، و فراغاً يف إدراكه 
و عاطفي، ولكنـهم مسـتغرقون يف    الكبار منهم لديهم فراغ روحي...لعالقة ما بينه وبني الكون

إن الذي يشعر ـذا الفـراغ   ...الوظائف و األعمال العلمية أو السياسية أو االجتماعية أو املعيشية
أال ...الروحي املوحش و املخيف اجليل اجلديد، ألنه ال يوجد ما يشغل وقته بتلك الوظائف املختلفة

و العاطفي إىل أسباب الذهول و النسيان املتمثلة ترى كيف يفر أحدهم من نتائج هذا الفراغ الفكري 
يف أنواع املخدرات و املسكرات و أنواع الشذوذ كلها، بدءاً من شذوذ الفكر، إىل شـذوذ اللـهو   

من املدارس االبتدائية يف أمريكـا  % ٤٠وأن..اجلنوين، إىل شذوذ اجلنس، فشذوذات اجلرمية و القتل
املخدرات حتت إشراف أطباء متخصصني لضرورة توفري ما يتم إخضاع تالميذها جلرعات ممددة من 

. إذن هذا هو اخلطر الذي يهدد احلضارة الغربية و ليس اإلسـالم ..ال بد من التوازن الفكري لديهم
  فما العالج ؟

العالج أن يوجه الغرب اهتمامه إىل اإلنسان أكثر يف تكوينه الكلي و التعرف على أشـواقه و   -٣١
ليت ال جمال إلنكارها، و العمل جبد على إجابة األسئلة السابقة، ضمن مقـاييس  حاجته الروحية و ا

إن ..العلم املنضبط بعيداً عن اخلرافات و األوهام، اليت يتقبلها الشباب الغربيون بسبب الفراغ الروحي
  ..الذي ينجدكم و يعرفكم على احلقيقة الكلية لإلنسان هو اإلسالم

تفهموا اإلسالم بعيداً : ون تعالوا و اعتنقوا اإلسالم، و لكننا نقول لكمال نقول لكم أيها الغربي -٣٢
عن اخلرافات و األفكار الدخيلة، فلسوف تنسجم حقائقه مع تطلعاتكم العلمية و تستأنسـون بـه   

  ..ولسوف تدركون أن اإلسالم هو املالذ للناشئة من الضياع
أنه خطر داهم، و النظر إليه على أنه صديق هو التخلي عن نظرتكم إىل اإلسالم على : املطلوب -٣٣

  ..صدوق و مالذ عند احلاجة، وترك كل من يرغب يف دراسته مث اعتناقه دون أي تضييق
  ].٣٤.." [فاإلسالم هو العالج لشيخوخة احلضارة الغربية قبل أن يدركها املوت -٣٤
إن مبدأ الوفاء يقتضي . ن فيهمسؤوليات لألقليات اإلسالمية حنو اتمع الذي يعيشو:"... هناك -٣٥

فيقـدم  ، أن يبادل املسلمون املقيمون يف الغرب ما قدمه الغرب إليهم من علم وتقنيـات وغريهـا  
والغـرب  ، املسلمون هلم مبا يتوافر لديهم من مقومات احلضارة اإلنسانية اليت ال تتوافر لدى الغرب

  .بأشد احلاجة إليها
فإن الغرب أيضا يعاين أبناؤه من أمراض يف ، ر يف هذا اجلانبإذا كان املسلمون يعانون من فق -٣٦

لقد آن لإلنسـان  . ويف جمال الصحة النفسية، أوضاعهم االجتماعية وتصورام الفكرية واإلعتقادية
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. املسلم أن يؤدي واجبه يف إنقاذ اتمع اإلنساين عامة والغريب خاصة من هذه املعاناة اليت يقاسي منها
  ] .٣٥.." [تخفيف من األرقام املخيفة اليت تتفاقم يوما بعد يوموأن يسعى لل

إن على املسلم أن يقدم نفسه إىل اتمعات اليت يعيش فيها من خالل هويته اإلسالمية بصورة  -٣٧
حبيث يترجم اإلسالم الذي أنزله اهللا تعاىل؛ ليتيح للمجتمعات اليت يعيش فيهـا أن  ، صحيحة وصادقة

وعندئـذ يـتم تبـادل    . م احلقيقي، من خالل فكره وسلوكه وأخالقه وعالقاتهتتعرف على اإلسال
  .ال من خالل الدعوة الكالمية أو على الورق فقط، الثقافات وحوار احلضارات بصورة واقعية

ولكن ليس من خالل ، إن واجب اجلالية املسلمة يف الغرب أن تكون مظهرا لالنسجام مع البيئة -٣٨
بل من خالل األخالق ، نكار األصل الذي احندرت منه واهلوية اليت تنتسب إليهاوإ، ذوبان الشخصية

  .اليت جتعل الفرد من أبناء هذه اجلالية موضع تقدير واحترام، وجتسد الصورة الصحيحة هلذا الدين
ه مبقدار ما تكون هذ، إن على اجلالية املسلمة أن حتترم النظم السائدة يف اتمع الذي تعيش فيه -٣٩

القوانني والنظم صورة حضارية جتسد كرامة اإلنسان وإنسانيته، ومبقدار ما تكـون سـببا لألمـن    
  .واالستقرار يف اتمع الذي يعيشون فيه؛ ألن ذلك قاسم مشترك بني املبادئ اإلسالمية وتلك النظم

ال إذا ولن يتحقـق ذلـك إ  ، إن هذا يوجب على اجلالية املسلمة أن تكون سفري صدق لدينها -٤٠
عندئذ سيجدون أثر ذلك يف هذا اتمع الغريب . كانوا صورة جتسد بصدق مبادئ هذا الدين وأخالقه

  ..وغريه يتجلى يف أعظم مظاهر التقدير واالحترام
، إن أول مسؤول عن تشويه صورة اإلسالم واملسلمني يف نظر اآلخرين هم املسلمون أنفسهم -٤١

وحيملون اسم اإلسالم ولكنهم يف تصرفام وأخالقهم على نقيض ، عندما يتناقض كالمهم مع أفعاهلم
  ] .٣٦[ذلك 

  فهل يتم خالص البشرية على أيدي املسلمني من جديد؟
  و هل يكون املسلمون سببا لسعادة البشرية وخالصها مرة أخرى ؟

  ١٨.٠٣.٢٠٠٦و آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
  املدينة املنورة

===================  
  احلرب على اإلسالم وواجب األمة

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  احلرب على اإلسالم وواجب األمة
  عبداهللا جاب اهللا

  اجلزائر –رئيس حركة اإلصالح الوطين 



 ٤٧٧

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيد األولني واآلخرين ، الذي بعثه اهللا 
هره على الدين كله ولو كره الكافرون ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هـداه  باهلدى ودين احلق ليظ

  .واسنت بسنته إىل يوم الدين 
  :أصحاب الفضيلة واملعايل أيها األخوة واألخوات ، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد 

اهللا ، هـو   إن ما حصل يف الدامنرك وغريها من دول االحتاد األورويب من عدوان صارخ على رسول
عدوان على اإلسالم عقيدة وعبادات ومعامالت وأخالق وعدوان على املسلمني حضارة وتارخيـاً  
وواقعاً وآفاقاً مستقبلية ، وهو حلقة يف مسلسل العدوان الغريب على اإلسالم ، فهو لذلك ليس فعال 

خممورين كما حاولت مفرداً وال كما حاول البعض تصويره ، ومن قام بذلك ليسوا أفرادا شاذين أو 
بعض اجلهات وصفهم ، وإمنا هم أفراد جتاوبوا مع احلرب الثقافية على اإلسالم واملسلمني ، ومـع  

سـبتمرب   ١١اهلجمة الصهيوأمريكية على اإلسالم اليت ظهرت معاملها بشكل سافر منذ هجمـات  
اشترك فيها الرؤساء ومن املفيد أن أذكر مناذج من هذه اهلجمة واحلرب على اإلسالم واليت  ٢٠٠١

  .والوزراء والكتاب والصحافيون 
بأـا محلـة صـليبية ،     ١٦/٩/٢٠٠١وصف بوش االبن ما تقوم به أمريكا يف تصريح له يوم . ١

  .ووصف مجيع أنواع املقاومة اإلسالمية ومنظمات اجلهاد باإلرهاب 
ة والغرب ضد الرببرية هذه احلرب بأا حرب املدنية واحلضار ١٧/٩/٢٠٠١وصف توين بلري يف . ٢

  يف الشرق
أن احلضارة العربية أرقى من احلضارة اإلسالمية وال بد مـن   ٢٦/٩/٢٠٠١أعلن بريلسكوين يف . ٣

انتصار احلضارة الغربية الذي جيب أن يهزم ألنه ال يعرف احلرية وال التعددية وال حقوق اإلنسـان ،  
  .وأن الغرب سيواصل تعميم حضارته وفرض نفسه 

صرح بوش أن احلضارة الغربية اليت أعلن احلرب للدفاع عنها هي حضـارة   ١٨/١١/٢٠٠١ يف. ٤
اليهود واملسيحيني ، ووجه حتذيرا لبعض احلكام يطالب فيه بتوقف اإلعالم يف بالدهم عـن محلـة   

  .الكراهية ألمريكا وإسرائيل 
ربيـة أعـداء أمريكـا    صرحت تاتشر يف مقال هلا ملخصه أن املسلمني الذين يرفضون القيم الغ. ٥

  .وأعداؤنا 
إن املسيحية دين أرسل الرب فيـه ابنـه   : صرح وزير العدل األمريكي جون استكروفت قائالً . ٦

ليموت من أجل الناس ، أما اإلسالم فهو دين يطلب اهللا فيه من الشخص إرسال ابنه ليموت مـن  
  .أجل هذا اإلله 

إننا معشر األمريكيني أمة ترتفع قامتها فوق مجيع : ة صرحت وزيرة اخلارجية مادلني أولربايت قائل. ٧
  .الشعوب ومتتد رؤيتها أبعد من مجيع الشعوب 



 ٤٧٨

  .صرح وزير الداخلية األملاين أوتوشيلي أن عقيدة اإلسالم عقيدة هرطقة وضالل . ٨
صرح السيناتور الدميوقراطي األمريكي جوزيف ليربمان الذي كان مرشحاً ملنصب نائب الرئيس . ٩
أنه ال حل مع الدول العربية واإلسالمية إال أن تفرض عليها أمريكا القيم والنظم والسياسات : ائالً ق

  .اليت تراها ضرورية 
تصرحيات أشهر كتاب ومفكري اإلستراتيجية يف أمريكا صموئيل هنتجنون وفرانسوا فوكوياما . ١٠

غربية والعلمانية الغربية واملبدأ املسيحي تدعو لتكون احلرب داخل اإلسالم حىت يقبل اإلسالم احلداثة ال
  .فصل الدين عن الدولة  –العلماين –

واحلداثة يف املصطلح الغريب تعين القطيعة املعرفية مع املوروث الديين ، وجعل اإلنسان سيد الكـون  
  .وإحالل العقل والعلم والفلسفة حمل اهللا والدين  –بدالً من اهللا  –،وحمور الثقافة 

الكاتب اليهودي األمريكي املقرب من دوائر صناعة القرار األمريكي أن احلرب احلقيقيـة  أعلن . ١١
  .هي ضد الفكر اإلسالمي والتربية والتعليم اإلسالميني 

ومل يقتصر األمر على التصرحيات واإلعالنات بل شرعت أمريكا ومنذ سنوات وخباصة بعد أحداث 
يف العامل العريب واإلسالمي بتهيئة نفسها للدخول يف يف إصدار األوامر لألنظمة  ٢٠٠١سبتمرب  ١١

حضرية العوملة مبظاهرها املختلفة وقد كان التركيز بارزاً على منظومات بنـاء شخصـية اإلنسـان    
  :وصناعة الرأي العام ، ومن ذلك 

نـاهج  إصدار األوامر إىل احلكومات يف العامل العريب واإلسالمي بتغيري املناهج التربوية وخباصة م. ١
  .التعليم الديين ، وقد استجابت الكثري من األنظمة لذلك ، منها اجلزائر وباكستان ، واليمن 

طلب بوش االبن رمسياً من احلكومات يف العامل العريب واإلسـالمي حـذف ثقافـة الشـهادة     . ٢
  .واالستشهاد من مواد الفكر والثقافة واإلعالم 

القانونية يف ميدان االقتصاد مبا يفتح الباب أمام الشركات الضغظ على األنظمة لتعديل منظوماا . ٣
املتعددة اجلنسيات وميكنها من وضع يدها على مصادر الثروة وخباصة الـنفط والـذهب واحلديـد    
واليورانيوم ، وقد جتاوب كثري من األنظمة مع ذلك ، ومنها اجلزائر حتت أعذار خمتلقة منها الرغبة يف 

فكانت النتيجة رهن أهم مصادر الـدخل  .. وتنويع مصادر الدخل القومي جلب االستثمار األجنيب 
  .إلرادة تلك الشركات واملؤسسات املالية 

الضغط على األنظمة لالرمتاء يف أحضان املؤسسات املالية األجنبية ، مثل صندوق النقد الـدويل  . ٤
وضارة بالوضع االقتصادي والبنك العاملي واستغالل ذلك لغرض وصفات ضارة بالسيادة واالستقالل 

واالجتماعي والتربوي ، فقد أصبحت الدول اليت ارمتت يف أحضات تلك املؤسسات فاقدة لقرارها 
  .يف الكثري من امليادين ، مثل سياسة األجور والرسوم وسياسة التعليم وسياسات العمل والتوظيف 

  .اإلسالم وقيمه وثقافته ومقدساته تكرمي الكتاب واألدباء الفاشلني الذين احترفوا اهلجوم على . ٥



 ٤٧٩

تشجيع النخب النافذة يف البالد العربية واإلسالمية على ر فع شعار الدميقراطية وممارسة االستبداد . ٦
يف القضاء على املال والتضييق على الشباب امللتزم واجلمعيات اخلرييـة ذات التوجـه اإلسـالمي ،    

علمنة وحسن معاملة النخب املقربة ومكافأـا باملـال   وتشجيع قوى التغريب على نشر التغريب وال
  .واإلعالم والتوظيف 

رصد امليزانيات لتكوين الدعاة واألئمة املستنريين الذين حياربون العمل السياسي ويبدعونه ويفتون . ٧
  .بوجوب طاعة احلكام وعدم جواز تغيريهم ولو باالنتخابات

_ مائة عام على اقتالع اإلسـالم مـن أوروبـا    بذكرى مرور مخس ١٩٩٢احتفل الغرب سنة . ٨
مث بشن حرب اإلبادة يف نفس السنة على مسـلمي البوسـنة    ٤٩٢بسقوط غرناطة عام  –األندلس 

  .واهلرسك 
وقوف الغرب مع املسيحيني يف تيمور الشرقية ومساعدم على االنفصال على أإندونيسيا وإقامة . ٩

لسودان وإقامة دولة للوثنيني يف اجلنوب ، بينما يضع العراقيل دولة هلم ، وحياول بشىت الطرق تقسيم ا
أمام الشعوب اإلسالمية يف فلسطني وكشمري والشيشان والبلقان ،ومينعها من االستفادة من مبدأ حق 

  .تقرير املصري رغم قرارات األمم املتحدة اليت تعترف هلم بذلك 
، .لبان وإقامة حكومة كرزاي العميلة لـه  هجومه الوحشي على أفغانستان وإسقاطه لنظام طا. ١٠

وكذلك فعله يف العراق وسعيه الواضح لتفتيت العراق وتقسمه إىل ثالث دويالت كما مهد دستور 
العراق اجلديد لذلك بإعطائه صالحيات لدول األقاليم أهم مما أعطاه من صالحيات لدولة االحتاد ـ، 

لوماسي أهم مما منحه لدولة االحتاد ، مث بإعطائه نصيباً يف ومنحه لدول األقاليم حقوقاً يف التمثيل الدب
  .الثروة أكرب مما أعطاه لدولة االحتاد 

كل هذا وغريه يؤكد أن احلرب على اإلسالم حرب معلنة وليست جمرد مؤامرة ألن املؤامرة تـدبري  
ـ  ا آليـات  سري بينما حنن نعيش حرباً معلنة ومطبقة أخذت أشكاال وصوراً خمتلفة ، ووظفت فيه

  .ومؤسسات متعددة 
  :والبد يف تقديري من معرفة أهم خلفيات هذه احلرب ودون إطالة ، أقول 

إن التحالف الصهيوأمريكي يتبىن ما جاء يف التوراة والتلمود مرجعية عقديـة وفكريـة وفلسـفية    
وا ليس علينا ذلك بأم قال" وسلوكية له ، وتلك املرجعية تنص على أن اليهود هم شعب اهللا املختار 

، وقد أصبحت هذه العقيدة عقيدة أمريكا خاصة والغرب عامة فصاروا بسـبب  " يف األميني سبيل 
ذلك يعتربون أنفسهم فوق الدول واملنظمات والشعوب فال خيضعون لقرارات اجلمعية العامـة وال  

وال ملواثيـق   ،١٩٤٩لقرارات جملس األمن إذا كانت خمالفة إلرادام وال التفاقيات جنيف لعـام  
  :حقوق اإلنسان الفلسطيين والعريب ، ومجيع تصرفات أمريكا وحلفائها تدل على ذلك ، ومن ذلك 

  .أم يلوثون العامل وخيرقون طبقة األوزون دون احترام ملواثيق البيئة 



 ٤٨٠

  .ويستخدمون الفيتو يف كل قضية ال توافق هواهم فيجهضون إرادة سائر دول العامل
ة النووية كيفما شاءوا ويف أي وقت شاءوا مثل الـذي حصـل يف هريوشـيما    يستخدمون األسلح

  .وناجازاكي ، ومثل الذي حصل يف العراق من استخدام اليورانيوم املخصب 
ويعطون ألنفسهم احلق يف شن احلروب االستباقية ضد احلكومات اليت ال تعجبهم متجاهلني مبـدأ  

  .سيادة الدول على أوطاا 
  .الالعقاب لألمريكان أمام احملكمة اجلنائية الدولية و يقرون مبدأ 

ميارسون كل أنواع الضغوط على األنظمة يف البلدان النفطية ليكونوا هم املتصرفون الرئيسـيون يف  
  .سياسة النفط تنقيباً وتكريرا وإنتاجا وتسويقا 

نا على فرض منظورهم ويعملون بالتحالف مع األنظمة االستبدادية وقوى التغريب والعلمنة يف أوطان
  .احلضاري حتت غطاء العوملة ومكافحة اإلرهاب ونشر السلم وغريها من الشعارات 

وأهم ما يريدون الوصول إليه على املدى املتوسط والبعيد هو فرض االقتصاد احلر واملفهوم الكنسـي  
تزوير واإلكراه وضمان واالنتخابات اليت ظاهرها احلرية والرتاهة وحقيقتها ال –أي العلمانية  –للدين 

مصاحلهم غري املشروعة ومحاية إسرائيل ومصاحلها ومحاية التيارات التغريبية ومساعدا على خدمـة  
  .مشاريعهم يف املنطقة 

إن نقطة الضعف الكربى بالنسبة هلذه األمة هم حكامها وأنظمة حكمها وقد خرب الغرب هؤالء فما 
ولذلك استهان ا واستخف بآرائها وعمل وال . علق بأسبابه رأي منهم إال التهافت على أبوابه والت

. يزال على توظيفها يف تنفيذ جوانب من حربه املعلنة على اإلسالم وسائر مقومات شخصية األمـة  
ومل يبق لألمة إال علماؤها ودعاا وقليل من رجال احلكم واملال ، وأخص بالذكر العلماء والـدعاة  

وأم حراسـه  . ن الدين ولسانه املعرب عن حقائقه واملبني لشرائعه وأحكامه ألم مرجع األمة يف بيا
وسلطام على األمة ظاهر وسيزداد قوة وتأثرياً مع ازدياد متسـكهم بدينـهم   . املؤمتنون على بقائه

  .وإصرارهم على االستمرار يف الدعوة إليه بكل استقاللية ومتايز 
 التصدي ألنواع احلرب اإلعالمية والثقافية باحلجة السـاطعة  فعلي ، هؤالء تقع املسئولية الكربى يف

ولعل من أهم ما جيدر التنبيه عليه من األعمال اليت ميكنهم القيام ا ودعـوة  . والدليل البني القوي 
  :األنظمة إليها ما يلي 

يف  التواصل مع احلكام وأصحاب النفوذ يف العامل العريب واإلسالمي وحماولـة إقنـاعهم بـأن   . ١
مقدورهم إذا أرادوا أن حيولوا قوة الغرب إىل ضعف وغناه إىل فقر ووحدته إىل شتات وعزه إىل ذل 
وكربياءه إىل مسكنة ، وذلك باالستغناء عن بضائعه وقطع املدد عنه وخباصة النفط واملواد األوليـة  

  .األخرى وترك تأييده يف مواطن الرأي والقرار 



 ٤٨١

فيما ينهم وتطوير التبادالت التجارية والصناعية وتبادل اخلربات املدنية دعوم إىل تقوية العالئق . ٢
والتكنولوجية وتفعيل منظمة الدول اإلسالمية الثمانية اليت أسسها جنم الدين أربكان يوم كان رئيس 

  .وزراء تركيا ، ووضع مجيع االتفاقيات املوجودة موضع التنفيذ 
الوضع السياسي والقضائي واملايل من مبادئ حق األمة دعوم إلدخال إصالحات جوهرية على . ٣

يف االختيار واملراقبة واحملاسبة ومن مبادئ العدالة القانونية وقيم املساواة يف توزيع الثـروة ورسـم   
السياسات املالية حىت تقام الثقة بني األنظمة والشعوب ويقع التعاون بينها على خدمـة مقومـات   

  .ة االقتصادية الواسعة شخصية األمة وحتقيق التنمي
دعوم من أجل العمل على تصحيح النظام الدويل مبا جيعله عادال ومتوازنا يف تعامله مع قضـايا  . ٤

  .الشعوب والتنسيق يف ذلك مع أنظمة العامل الثالث ، وخباصة أنظمة أمريكا الالتينية 
  .ية دعوم من أجل السعي يف إقرار مبدأ التعددية احلضارية والثقاف. ٥
دعوم من أجل السعي لتقوية سياسة نبذ استعمال القوة يف تسوية اخلالفات وتعزيـز مسـاعي   . ٦

  .احلوار والتسوية السلمية ألي خالف دويل 
تشجيع وتطوير جمهودات ومساعي احلوار بني الشمال واجلنوب من منطلق البحث عن احلقيقـة  . ٧

  .را املختلفة والرغبة يف االستفادة من حضارات الشعوب و جتا
تعزيز اجلهود اليت تبذل للمحافظة والدفاع عن حقوق اإلنسان وشرح مكانة احلقوق يف الشريعة . ٨

  .والضمانات اليت وفرا حلمايتها من التعسفات والتجاوزات 
ضرورة االجتهاد يف تنسيق املواقف من املتغريات والقضايا الدولية اليت دد مقدسـات األمـة   . ٩

  .وأمنها واستقالهلا  وثرواا
  .دعوم للمطالبة بعضوية دائمة هلم يف جملس األمن وداخل قطاعات األمة ومؤسساا. ١٠

هذه كربى مواضيع النضال من األنظمة القائمة يف العامل العريب واإلسالمي اليت يتعني على العلمـاء  
يف بلداننا على تبنيها والنضال والدعاة وسائر ذوي الرأي يف األمة العمل على إقناع أصحاب القرار 

  .من أجلها 
أما ما تعلق باألحداث اليت كانت سببا يف اجتماعنا فإن أقل ما ميكن القيام به هو مواصلة تعريـة  . ١

هذا العدوان وهذه احلرب بالوسائل املختلفة من احملاضرة والندوة والكتابة وإىل التجمع واملسرية إىل 
  الرأي العام اإلسالمي وغريه غري ذلك من وسائل التواصل مع

مواصلة الدعوة إىل مقاطعة بضائع تلك الدول ودعوة األنظمة الختاذ مواقف أكثر قوة من الدول . ٢
  .سفرائها وتبليغهم احتجاجات قوية اليت نشرت جرائدها تلك الصور اآلمثة وأقل املواقف هو استدعاء

اعية ومتكني األمة من ممارسة حقوقها والتعبري ودعوة األنظمة إىل تشجيع احلريات الفردية واجلم. ٣
  .عن عواطفها يف رفض هذا العدوان وكل عدوان على الدين ومقدسام
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  .والعمل على التعريف باإلسالم وسرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ٤
ومن املفيد يف هذا الصدد استغالل كل ما تيسر من وسائل التكنولوجيا ، وكذلك من الضـروري  
حث أغنياء األمة ليوفروا الدعم املادي الضروري لنجاح أهل العلم والفكر يف القيام بواجبهم املذكور 
أعاله خدمة للدين ونصرة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسعيا يف حشد طاقات األمـة ورفـع   

  .مستوى وعيها والتزامها وعطائها 
  .واحلمد هللا رب العاملني 

===================  
  ليلي مقاطعة من يسب الرسول أدىن ما جيب فعلهاخل

  
  تصاعد الغضبة العربية واإلسالمية وأوروبا مع حرية الصحافة

طالب مساحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي املفيت العام للسلطنة األمة املسلمة بأن تقف أمام ما تتعرض 
سلم وقفة رجل واحد وأن تـنظم  له من نيل ملقدساا وإساءة لرسول البشرية حممد صلى اهللا عليه و
لصد اهلجمة الغربية الشرسة الـيت  ..صفوفها، وأن ترأب صدعها،وأن تسد خللها،وأن جتمع كلمتها

يف حلقتيه هذا األسبوع ) سؤال أهل الذكر(وأكد مساحته يف برنامج . تتعرض هلا املقدسات اإلسالمية
ء من اهللا تبارك وتعـاىل، وعـن حكـم    أن مقام النبوة مقام عظيم، مقام اصطفا: واألسبوع املاضي

املقاطعة التجارية ملن سب املصطفي صلى اهللا عليه وسلّم أوضح مساحته أن هذا أدىن مـا جيـب أن   
  يفعل، وأقل ما جيب أن تقوم هذه األمة صوناً حلرمات دينها

  الدليل النافع لنصرة احلبيب الشافع
  الدكتور عبد الستار فتح اهللا سعيد

مد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه ومن وااله، مث بسم اهللا واحل
  :أما بعد

فإن من سنن اهللا الثابتة، ومن فطرته يف خلقه، أن اإلنسان حيب األشياء النبيلة العالية، ويكره األشياء 
  .البغيضة السافلة

بشري، يف كماله، وصفاته، وهو ذروة عليـا يف  والنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم هو املثل األعلى، ال
، وهذا النوع من البشر حتبه "وإنك لعلى خلق عظيم:"األخالق والشمائل، وقد مدحه اهللا تعاىل فقال

النفوس بفطرا، ومتيل إليه بطبيعتها، ولذلك فحبه من هذا اجلانب هو فطرة إنسانية جتذب إليه نفوس 
  .كل عنصر صاحل يف البشر
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النيب صلى اهللا عليه وسلم، خلق تربوي، ينشأ عليه الناس، إذا طالعوا صفاته، ومسعـوا   كما أن حب
مشائله، أو عايشوها ورأوها رأي العني، فهو من حيث الفطرة السليمة يحب ويكَرم، وهو من حيث 

كَرموي بحالتربية والتعود ي.  
النيب صلى اهللا عليه وسلم، ألنه رمحـة  وهناك جانب آخر أهم من هذا وذاك وهو األمر اإلهلي حبب 

للعاملني، وألنه بعثَ هادياً ومعلماً للناس، وصرب على األذى واملتاعب، ليبلغ رسالة اهللا إىل الناس، فهو 
  .من هذا اجلانب الديين اإلهلي رمز للتضحية والفداء واإلخالص للناس مجيعاً

اإلسالمية للناس، وكيف وصلت إلينـا عـن   وجيب على املسلم أن يستحضر يف نفسه عظمة اهلداية 
طريق حممد صلى اهللا عليه وسلم، عرب صربه اجلميل، وبالغه املبني، وجهاده املوصول، يف سـبيل اهللا  

  .عز وجل وهذا يدفع املسلم إىل حب النيب صلى اهللا عليه وسلم حباً جارفاً، وتفديته بالنفس واملال
نفس املسلم عن النعمة الكربى اليت أوصلها الرسول صلى فحب النيب صلى اهللا عليه وسلم ناشئ يف 

  :اهللا عليه وسلم إلينا، وقد قال الشاعر
  فطاملا استعبد اإلنسانَ إحسان*** أحسن إىل الناس تستعبد قلوم 

ولذلك جند حب املسلمني لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حباً جليالً يقوم على الشعور بعظمـة  
لنا اهللا سبحانه وتعاىل على لسان حممد صلى اهللا عليه وسلم، وحمبة الرسول تكون  النعمة اليت أسداها

  .بالقلب وباللسان وباألعمال
أما القلب فهو عملية فطرية، قائمة على الشعور بالنعمة العظيمة اليت أهداها لنا رسول اهللا صلى اهللا 

يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه "ل تعاىل فترمجتها كثرة الصالة عليه، كما قا: عليه وسلم، وأما باللسان
فيكون من خالل متابعة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أقواله وأفعاله : ، أما باألعمال"وسلموا تسليما

والعمل بسنته، ومتابعته يف الفضائل العليا اليت كان يتمتع ا صلى اهللا عليه وسلم من الصدق واألمانة 
املودة، وغري ذلك من ضروب النبل األخالقي النبوي الـذي يبلـغ ذروة   والصرب واملواساة والرمحة و

  .الكمال
الرسول صلى اهللا عليه وسلم، مل يبعث للناس، ومل يصرب على األذى واملشقات، إال ليعلمنـا احلـق   
اإلهلي، من الصدق، واألمانة، وإتقان العمل، وتوحيد اهللا، وتعظيم القرآن، وحمبة املسلمني مجيعـا،  

غ الدعوة للناس مجيعا، وغري ذلك من الفضائل العليا اليت كانت من أخالق النيب صلى اهللا عليه وتبلي
  .وسلم

أما عن اخلطوات العملية اليت ميكننا القيام ا لنصرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فهذا سؤال وجيه، 
  :ونستعني باهللا وجنيب بأن

  :التأسي به
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باألسوة احلسنة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بأن يعمـل  أول خطوة عملية هي إلزام النفس 
اإلنسان كما كان يعمل، ولو اختلفت الدرجة؛ أي يصلى كما كان صلى اهللا عليه وسلم يصـلي،  

  .ويصوم كما كان يصوم
  :التعريف به

  .سلمأيضا يشرح للناس، على قدر استطاعته العظمة اإلهلية اليت متثلت يف بعثته صلى اهللا عليه و
  :تربية النشء على حبه

لقد كان لكم يف رسول :"وأيضا تربية األبناء واألسرة مجيعاً على هذه املعاين، وصدق اهللا حني يقول
  ".اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر

  :دراسة سريته
أحفـاده وزوجتـه،   ومن الوسائل العملية أيضا قراءة السرية النبوية قراءة جيدة، ويعلمها ألبنائـه و 

يقول سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه . وغريها، فقد كان الصحابة حيرصون على هذا غاية احلرص
يا بين احفظوهـا فهـي شـرفكم    : (ألبنائه وأحفاده بعد أن علمهم سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).وشرف آبائكم
  :االعتزاز بسريته

عليه وسلم، وأن نعلم أنه كان على خلق عظيم؛ فال خنجل كما ينبغي أن نعتز بسرية النيب صلى اهللا 
من أي شيء يروى عنه بسند صحيح، بل نفاخر الدنيا بسريته صلى اهللا عليه وسلم؛ فهـو األسـوة   

إن اهللا تعاىل رفيق حيـب  : "احلسنة لنا، والرمحة املهداة للناس مجيعاً، وهو القائل صلى اهللا عليه وسلم
  ".ا ال يعطي على العنف، وما ال يعطي على سواهالرفق، ويعطي على الرفق م

  :اتباع هديه
قل إن كنتم حتبون اهللا فـاتبعوين حيبـبكم   : "ومن الوسائل العملية أيضا املتابعة واإلتباع، لقوله تعاىل

  .، فعلى اإلنسان أن يتحرى العمل بسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم"اهللا
  :التخلق خبلقه

ا أن يتخلق املسلم خبلق النيب صلى اهللا عليه وسلم، خاصة يف أمور الدعوة ومن الوسائل العملية أيض
والبالغ فإن األوروبيني من خالل إساءم لإلسالم هو تقصرينا يف تبليغ الدين اإلسالمي للناس وهم 

  .لذلك جيهلون ومن جهل شيء عاده
  :الصفح عن اخلصوم

وقـد  . كان ذلك مما يساهم يف فهمهم لإلسالمومن الوسائل العملية أيضاً، الصفح عن اخلصوم، إذا 
كان الناس واألعراب يغلظون القول للنيب صلى اهللا عليه وسلم، يف حياته، فكان يعاملهم بالرمحـة  
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واملودة والعفو ولكن بال ضعف وال ختاذل، كان اللني من صفاته العظيمة اليت حتبب الناس فيه، وقد 
  .......".فبما رمحة من اهللا لنت هلم : "نهذكاه اهللا يف كتابه الكرمي فقال جل شأ

  :التعريف برسالته
ومن الوسائل العملية أيضاً، إرسال الرسائل عرب الربيد اإلليكتروين، واملقاالت الصحفية، والقصـص  
النبوية الصحيحة، إىل الناس حىت يفهموا عظمة األخالق النبوية احملمدية، وهذا خري دعاية لإلسالم، 

سنة تؤثر يف الناس، ولو مل يردوا، وتكون قدوة عملية تقطع اجلدل واخلصام، وصدق ألن األخالق احل
لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجوا اهللا واليوم اآلخر وذكر "اهللا تعاىل حني يقول 

  ".اهللا كثريا
===================  

  )السماء الشاخمة صلى اهللا عليه وسلم
  

  حممد السمان
  امع اجلهيمي بالرياضخطيب ج

  هـ٢٧/١٢/١٤٢٦
فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإمنا هم يف شقاق فسيكفيكهم اهللا (احلمد هللا القائل 

، والصالة والسالم على خري رسول وأعظم نيب ، من أرسله ربه فأخرج به الناس )وهو السميع العليم
  .. وعلى أصحابه والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينمن الظلمات إىل النور وعلى آله الطيبني

مث اعلموا أنه من أعظم املنن اليت امنت اهللا ا علينا أن جعلنا مسلمني .. أما بعد فاتقوا اهللا أمة اإلسالم 
وجعلنا من أمة اإلسالم وجعلنا من أتباع خامت األنبياء املرسلني ، وإمام العاملني ، وسـيد ولـد آدم   

  .عني حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسليماً كثرياً  أمج
أيها املسلمون وإن كان أفول سنة هجرية وابتداء سنة أخرى يذكرنا بشيء من عظمة النيب صلى اهللا 

يذكرنا بتلك احلادثة العظيمة أعين حادثة اهلجرة اليت هجر فيها املصطفى صلى اهللا عليه .. عليه وسلم 
ليهاجر إىل املدينة ليؤسس هناك دولة اإلسالم اخلالدة ، ويضع أسسها الراسـخة ،   وسلم بلده مكة

ومن يبتغِ غَير اِإلسالَمِ ديناً {ليعلن لألمة كل األمة أن هذا الدين هو أعظم األديان ولن يقبل اهللا سواه 
 رِيناسالْخ نم ةري اآلخف وهو هنلَ مقْب٨٥نآل عمرا}فَلَن ي .  

اهلجرة وما قبلها وما بعدها تصور لنا أيها املسلمون، مدى ما كان يتعرض له صلى اهللا عليه وسـلم  
هم ال يقصدون ذاته فحسب بل األمر الذي أرادوا هو الطعن يف .. يف نفسه وأهله من إيذاء واستهزاء

هم ومرادهم ، وميكرون لذا تراهم قد استخدموا وسائل كثرية رغبة يف حتقيق هدف.. هذا الدين العظيم
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فَإِنْ آمنواْ بِمثْلِ ما آمنتم بِه فَقَد اهتدواْ وإِن تولَّـواْ  {وميكر اهللا واهللا خري ماكرين ، قال اهللا جل اهللا 
 يملالْع يعمالس وهو اللّه ميكَهكْفيقَاقٍ فَسي شف ما هم١٣٧البقرة} فَإِن .  

يا  -أي فإن آمن أهل الكتاب مبثل ما آمنتم به ( سعدي رمحه اهللا معلقاً على هذه اآلية قال الشيخ ال
من مجيع الرسل ومجيع الكتب ، الذين أول من دخـل فـيهم ، وأوىل خـامتهم     -معشر املؤمنني 

( وأفضلهم حممد صلى اهللا عليه وسلم والقرآن ، وأسلموا هللا وحده ومل يفرقوا بني أحد من رسل اهللا 
للصراط املستقيم املوصل جلنات النعيم أي فال سبيل هلم إىل اهلداية إال ذا اإلميـان ال  ) قد اهتدوا ف

كما زعموا بقوهلم كونوا هودا أو نصارى تدوا فزعموا أن اهلداية خاصة مبا كانوا عليه واهلدى هو 
م وهو الشقاق الـذي  العلم باحلق والعمل به وضده الضالل عن العلم والضالل عن العمل بعد العل

كانوا عليه ملا تولوا وأعرضوا، فاملشاق هو الذي يكون يف شق واهللا ورسوله يف شق ، ويلـزم مـن   
املشاقة احملادة والعداوة البليغة اليت من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول فلهذا وعـد اهللا  

ف اللغات على تفنن احلاجات العليم مبا رسوله أن يكفيه إياهم ألنه السميع جلميع األصوات باختال
بني أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر والبواطن فإذا كان كذلك كفاك اهللا شرهم وقد 
أجنز اهللا لرسوله وعده وسلطه عليهم حىت قتل بعضهم وسىب بعضهم وأجلى بعضهم وشردهم كـل  

  هـ.أ) ء قبل وقوعه فوقع طبق ما أخرب مشرد ففيه معجزة من معجزات القرآن وهو اإلخبار بالشي
ثلة االستهزاء األوىل استخدمت طرقاً كثرية وأسـاليب متنوعـة   .. أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم 

للسخرية من النيب صلى اهللا عليه وسلم واالستهزاء به ، فتارة ينعتونه صلى اهللا عليه وسلم بألفاظ نابية 
وسلم بالشاعر والساحر بل تعدى األمر أن يصفوه بانون ، وعبارات قاسية فوصفوه صلى اهللا عليه 

ويبقى صلى اهللا عليه وسلم شاخماً يكمل ما بدأه من أمر دعوته وتبليغ دينه ، يطردوه يرموه باحلجارة 
حيبسوه ويقاطعوه يف الشعب ، يهموا أن يقتلوه ، يعذبوا أصحابه مث حياربوه وتشج رأسـه وتكسـر   

صلى اهللا عليه وسلم ، وتتحزب األحزاب عليه ويدسوا له حلماً مسـموماً ،  رباعيته بأيب هو وأمي 
ويتهموه يف عرضه الشريف ويطعنوا يف أحب نسائه إليه ، ويصرب وحيتسب وجياهد ويبذل من نفسه 
هلذا الدين، نقول هذا الكالم وقد مسعتم ما نقل عن استهزاء وسخرية برسولنا صلى اهللا عليه وسـلم  

من اإلميان أوالً مث هم مل يرعوِ لنبينا صلى اهللا عليه وسـلم مكانتـه وللمسـلمني     من أناس جتردوا
  .مشاعرهم وهم يتعرضون لرجل حيبه كل مسلم أكثر من نفسه وولده والناس أمجعني 

  .هيهات ، أن تبلغ حجارهم تلك السماء الشاخمة ، فإن اهللا كافيه وناصره ورافعه .. ولكن هيهات 
  ٩٥احلجر}إِنا كَفَيناك الْمستهزِئني {اهللا قيالً ومن أحسن من اهللا حديثاً قال اهللا ومن أحسن 

إنا كفيناك املستهزئني بك ومبا جئت به وهذا وعد من اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم أنه ال يضره 
ـ   اهر أحـد  املستهزئون وأن يكفيه اهللا إياهم مبا شاء من أنواع العقوبة وقد فعل تعاىل فإنه مـا تظ

  .باالستهزاء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومبا جاء به إال أهلكه اهللا 
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قال شيخ ) إن شانئك هو األبتر ( وقال اهللا سبحانه وتعاىل يف أقصر سورة يف القرآن يف آخر آية فيها 
. اختصارهاوأغزر فوائدها على ! سورة الكوثر ما أجلها من سورة: "اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل

وحقيقة معناها تعلم من آخرها؛ فإنه سبحانه وتعاىل بتر شانئ رسوله من كل خري، فيبتر ذكره وأهله 
وماله؛ فيخسر ذلك يف اآلخرة، ويبتر حياته فال ينتفع ا، وال يتزود فيها صاحلًا ملعاده، ويبتر قلبه، فال 

ويبتر أعماله فال يستعمله يف طاعة، ويبتره مـن   يعي اخلري وال يؤهله ملعرفته وحمبته، واإلميان برسله،
األنصار فال جيد له ناصرا وال عونا، ويبتره من مجيع القرب واألعمال الصاحلة فال يذوق هلا طعمـا،  
وال جيد هلا حالوة، وإن باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها، وهذا جزاء من شنأ بعض ما جـاء بـه   

  .هـ .ا) الرسول 
ذا حال من شنأ بعض ماجاء به الرسول فكيف مبن تعرض له صلى اهللا بالسـخرية  قلت فإذا كان ه

  .واللمز 
ال أذكر إال ذكرت معي أشهد أن ال إلـه  : ، قال جماهد رمحه اهللا)ورفعنا لك ذكرك(وقال عز وجل 

لـيس  رفع اهللا ذكره يف الدنيا واآلخرة ف: إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا ، وقال قتادة رمحه اهللا
  .خطيب وال متشهد وال صاحب صالة إال ينادي ا أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا 

ورفعنا لك ذكرك أي أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء احلسن العايل الذي مل ( وقال السعدي رمحه اهللا 
وسلم كما يف الدخول  يصل إليه أحد من اخللق فال يذكر اهللا إال ذكر معه رسول اهللا صلى اهللا عليه

يف اإلسالم ويف األذان واإلقامة واخلطب وغري ذلك من األمور اليت أعلى اهللا ا ذكر رسوله حممـد  
صلى اهللا عليه وسلم وله يف قلوب أمته من احملبة واإلجالل والتعظيم ما ليس ألحد غريه بعد اهللا تعاىل 

  ) .فجزاه اهللا عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته 
، وأن يعز اإلسالم وأهله إنه علـى  _صلى اهللا عليه وسلم_ذا واهللا أسأل أن يعجل باالنتصار لنبيه ه

  .واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .. ذلك قدير وباإلجابة جدير
  ..اخلطبة الثانية

لسـر  احلمد هللا الكرمي املنان ، احلمد هللا الرحيم الرمحن ، احلمد هللا الذي على عرشه استوى ، يعلم ا
وأخفى ، ال إله غريه ، وال رب سواه ، والصالة والسالم على البشري النذير والسراج املنري حممد بن 

  ...عبد اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 
  :أما بعد

آمنواْ اتقُواْ اللَّه وكُونـواْ مـع    يا أَيها الَّذين{فيا عباد اهللا، اتقوا اهللا وراقبوه، وأطيعوه وال تعصوه، 
نيقاد١١٩:التوبة[} الص.[  

أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، لقد هدي نبينا صلى اهللا عليه وسلم ملعايل األمور يف دينه وخلقـه،  
األمانة وقد أكمل اهللا به الدين وأمت به النعمة ، فبلغ صلى اهللا عليه وسلم الرسالة وأدى األمانة ونصح 
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إنا (، فكان هللا جل جالله أن يفتح له وأن حيقق له النصر والتمكني واهلداية ، بسم اهللا الرمحن الرحيم 
فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صـراطا  

  )مستقيما وينصرك اهللا نصرا عزيزا
أي يف الدنيا .. ك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر ل

.. أي مبا يشرعه لك من الشرع العظـيم والـدين القـومي    .. ويهديك صراطا مستقيما ..واآلخرة 
أي بسبب خضوعك ألمر اهللا عز وجل يرفعك اهللا وينصرك على أعدائك .. وينصرك اهللا نصرا عزيزا 

ن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ، أن حيب النيب صـلى اهللا عليـه   فحق لكل مسلم أن يشهد أ.
وسلم أكثر من نفسه وولده والناس أمجعني، وأن يتقرب إىل اهللا بذلك وأن يطيع أمر اهللا وأمر رسوله 
اهللا عليه وسلم وأن جيتنب يهما، أال وصلوا وسلموا على هذا النيب الكرمي والرسول العظيم اللـهم  

  ..ليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين صل ع
====================  

  املقاطعة االقتصادية للدمنارك من الناحية القانونية
  

  الدكتور سعد بن مطر العتييب
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقاطعة االقتصادية للدمنارك من الناحية القانونية
  أما بعد.. سالم على رسول اهللا وعلى آله ومن وااله احلمد هللا والصالة وال

فقد تناقلت وسائل اإلعالم أنَّ بيتر ماندلسون املفوض التجاري األوريب هدد بتقـدمي شـكوى إىل   
منظمة التجارة العاملية ضد الدول اليت تسمح باملقاطعة ، مدعياً أا ختالف اتفاقات تلك املنظمة ، اليت 

عربية اليت تنشط فيها محالت املقاطعة حاليا وعلى رأسها بالطبع السـعودية  وقعها عدد من الدول ال
  .وبقية الدول اخلليجية 

يف  -ضد دولة أخرى  -ومن عجيب قدر اهللا عز وجل ، أنَّ أول مثال للمقاطعة االقتصادية الشعبية 
أصـحاب احلـرف   التاريخ احلديث يذكرها بعض القانونيني ، هي املقاطعة اليت قررا مجاعات يف 

الدمناركيني للبضائع األملانية ، احتجاجاً على اإلجراءات اليت اختذا اإلدارة األملانية للحد من استعمال 
  .اللغة الدمناركية يف مقاطعة شليسفيغ الشمالية 

مل أتعرض للتأصيل الشرعي يف الفقه اإلسالمي ملسألة املقاطعة االقتصادية بوصفها وسيلة ضـغط  ) ١
ينال من اإلسالم وأهله ؛ ألنَّ املسألة عوجلت من الناحية الشرعية جبملـة مـن الفتـاوى     على من

واملؤلفات اليت تبني املشروعية ، وتؤكِّد ذلك باآلثار والنتائج ، كما أنَّ األمـة اختـذت قرارهـا يف    
  .احلمد واملنة  املقاطعة االقتصادية للمنتجات الدمنركية ، فلم حتوجنا إىل إعادة التأصيل الشرعي وهللا
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كما لن أحتدث يف هذا املقال عن العدالة اإلسالمية يف األحكام الشرعية مع غري املسلمني ، مع أنـه  
موضوع جدير باإلبراز والتكرار يف مثل هذه املرحلة اليت ختلط فيها األوراق من غـري املختصـني ؛   

  .يل خليار مشروع ال يتناىف مع العدالة وإنما مل أحتدث عنه هنا ، ألنَّ املقاطعة االقتصادية تفع
وإنما أردت كشف شيء من اجلانب القانوين هلذه املسألة ، والسيما بعد أن سلك احلزب احلاكم يف 
الدمنارك مسلك املكابرة والبحث عن املسوغات بعد الوقوع يف املشكلة ؛ واستنجاده باالحتاد األوريب 

ق مزعوم يف رفع دعوى ضد اململكة العربية السعودية بشأن إلخراجه من ورطته ، مع ما يثار حول ح
 علم أنَّ اإلجراء الذي اختذته األمة اإلسالمية ليس مشـروعا يف اإلسـالم   . املقاطعة كما مروذلك لي

فحسب ، بل حىت يف القوانني الوضعية اليت يلوح الدمنركيون وغريهم باللجوء إليهـا ، يف حماولـة   
  .احلقيقة ، وحفظ ماء الوجه بأي وسيلة مكشوفة للتعامي عن 

وال شك أنَّ املوضوع أكرب من أن أَكشفه على حقيقته فيما يتعلق بالسلوك احلكومي الـدمنركي يف  
من احلديث عن هذا املوضوع فيما يتعلق باجلهود  -إن شاء اهللا تعاىل  -مقال ، ولكن هذا لن مينعين 

التعقيد القانوين ، مسامهة يف نشر الوعي العام مبثـل   اإلسالمية ، من خالل نقاط واضحة بعيدة عن
هذه القضايا ، وتوضيحاً لبعض حججنا حنن املسلمني يف تعاملنا العادل مع إجراء املقاطعة االقتصادية 

  .الشعبية ، وكيف ميكن للمجتمع الدويل أن مينع مثل حدوث هذا التوتر مستقبال 
اليت اختلف فيها القانونيون الدوليون ؛ ويف عـامل شـراح   ومسألة املقاطعة الشعبية من املسائل ) ٢

ال يقـارن   -بوجـه عـام    –القوانني ، فإنَ املسائل القانونية الدولية شائكة ، واالختالف القانوين 
أنَّ مرجعيـة  : باالختالف يف املسائل الفقهية اخلالفية لدى فقهاء املسلمني ، ألسباب عديدة أمههـا  

واحدة وهي الكتاب والسنة ، فهما حملّ إمجاع بينهم كما نص على ذلك علماء  -كلِّهم -املسلمني 
األصول حىت عند املبتدعة كما يقول ابن تيمية رمحه اهللا ؛ بينما ال توجد مرجعية متفق عليها بـني  
 القانونني ، ودراسام يف صورا العلمية املوضوعية عقلية حمضة ، ولذا رمبا تتعدد بتعـدد املـدارس  
القانونية وخلفياا الفكرية والثقافية والعرفية ، وما يتفرع عنها ؛ بل رمبا تغري حكمها من جـذوره  

يطول احلديث فيه  –أيضاً  –، وهذا موضوع ) تغري الرأي العام ( لتقلبات املزاج السياسي أو الشعيب 
انونية يف هذا املوضوع ، ولكي تتضح الرؤية الق. ، وله مباحث خاصة يف بعض كتب القانون الغربية 

  :رأيت بيانه من خالل النقاط اآلتية 
  ) :Boycott(املراد باملقاطعة االقتصادية : أوالً 

من عهد عصبة األمم ، كمـا ورد يف املـادة   ) ١٦(يف املادة ) املقاطعة االقتصادية ( ورد التعبري بـ 
إجراء تلجأ إليه سلطات الدولـة أو  : "  ومن أشهر تعريفاا ، أنها. من ميثاق األمم املتحدة ) ٤١(

هيئاا وأفرادها املشتغلون بالتجارة لوقف العالقات التجارية مع دولة أخرى ومنع التعامل مع رعاياها 
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، وهذا التعريف يتفـق مـع   " بقصد الضغط االقتصادي عليها ، رداً على ارتكاا ألعمال عدوانية 
  .ماسي قاموس القانون الدويل والقاموس الدبلو
شكل حديث من اإلجراءات االنتقامية ، يشـمل تعليـق   : " أو هي كما يقول جريهارد فان غالن 

  " .التعامل والعالقات التجارية من جانب رعايا الدولة املتضررة مع رعايا الدولة املسيئة 
األعمـال  ( و ) الرد باملثل : ( ويفرق القانونيون الدوليون بني وسيليت الضغط االقتصادي األخريني 

الرد باملثل ( ، بأنَّ املقاطعة االقتصادية قد تصدر من قبل األفراد العاديني ، بينما ال يصدر ) االنتقامية 
الـذي  ) احلظر االقتصادي ( ومثلهما . إال عن طريق الدول واحلكومات ) األعمال االنتقامية ( و ) 

ومن هنا جـاء  . معينة بصفة كاملة أو جزئية يعين منع الصادرات املتجهة إىل دولة أو جمموعة دول 
  .التفريق بني املقاطعة االقتصادية الشعبية والرمسية كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 

  :أقسام املقاطعة االقتصادية من جهة مصدرها : ثانياً 
  :يقسم القانونيون املقاطعة االقتصادية من جهة مصدرها ، إىل ثالثة أقسام 

وهي اليت يفرضها ويتولّى تطبيقها األفراد أو اهليئات ) . الشعبية ( عة االقتصادية األهلية املقاط: األول 
فيقرروا إيقـاف التعامـل بالبضـائع     –مثالً  –غري الرمسية ، بدافع من عواطفهم ومحاسهم الوطين 

ناع عن التعامل واملنتجات املستوردة من الدولة املعتدية وإيقاف التصدير إليها ، وقد يشمل ذلك االمت
  .مع رعاياها ، كما يقول بيري رينوفان وغريه 

و أمثلتها كثرية جداً ، فمنها ما سبق ذكره يف أول املقال عن مقاطعة الدمنركيني لألملان بسبب احلد 
ومنها مقاطعة الشـعب الصـيين للبضـائع    . من استعمال اللغة الدمنركية يف يف مقاطعة شيلسفسغ 

وقد تكررت من . ، بسبب وضع قيود على هجرة الصينيني واستيطام فيها م ١٩٠٦األمريكية عام 
م للبضـائع النمسـاوية   ١٩٠٨ومنها مقاطعة األتراك . الصينيني ضد اليابان ما يقارب تسع مرات 

. م لتقدميها مسـاعدات للثـوار الكـريتني    ١٩١٠-١٩٠٩لضمها إقليما بوسنويا ، واليونانية عام 
ومنها مقاطعـة  . م ١٩٢٠وطنيون بقيادة غاندي للمنتجات الربيطانية عام وكذلك مقاطعة اهلنود ال

  .احلركة الشعبية الواسعة للمنتجات اليابانية ، اليت تأسست قبيل احلرب العاملية الثانية ؛ وغريها كثري 
وهي اليت يتقرر فرضها من قبل سـلطات الدولـة   ) . احلكومية(املقاطعة االقتصادية الرمسية : الثاين 

وهنا يفرق القانونيون بني املقاطعة الرمسية يف حال السـلم ،  . املسؤولة ضد مجاعات أو دولة معتدية 
ومن أمثلتها املقاطعة اليت فرضتها البلدان العربية على املنتجـات  . واملقاطعة الرمسية يف حال احلرب 

، الدورة الثانيـة يف   ١٦ية رقمالصهيونية يف فلسطني احملتلة ، تطبيقاً لقرار جملس جامعة الدول العرب
  .م بغرض إعاقة متكني الصهاينة من حتقيق وطن قومي هلم يف فلسطني ٢/١٢/١٩٤٥

وهي اليت تفرضها املنظمات الدولية استنادا إىل . املقاطعة اجلماعية اليت تقررها منظمة دولية : الثالث 
اليت سبقت ازدواجية املعايري والتأثري  -لتها ومن أمث. ميثاق املنظمة ، جزاء على انتهاك الدولة للميثاق 
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املقاطعة االقتصادية اليت قررا األمم املتحدة على الصني  –األمريكي على قرارات املنظمات الدولية 
  .م ١٩٦٢م ، وعلى جنوب أفريقيا عام ١٩٥١وكوريا الشمالية عام 

اتفاق على ما يظهر ، فريون أنّ من  وهذان القسمان األخريان ، ال إشكال يف قانونيتهما ، ومها حملّ
  .حق الدول املتحاربة اللجوء إىل املقاطعة االقتصادية وقت احلرب ، وإن اختلفوا يف تكييفها 

  .وعلى كل حال فالذي يهمنا هنا هو القسم األول 
  هل املقاطعة الشعبية تدخل ضمن مسؤولية الدولة اليت وقعت فيها ؟: ثالثاً 

د شراح القانون الدويل يف استقالل املقاطعة الشعبية عن املقاطعة الرمسيـة ،  شكّك مارسيل سيرب أح
ولكن آخرين ، من أمثال شوارزنربجر ، و لوترباخت ، رفضوا هذا التشكيك ، وبينوا أنَّ الدولة ال 

 وهذا الرأي يؤيده كثري من القانونيني الدوليني ،. تكون مسؤولة إال عن تصرفات أعضائها الرمسيني 
وإن كانـت  . وتؤكِّده السياسات الدولية ، وما صدر فيها من قرارت كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 

بعض الدول قد منعت املقاطعة الشعبية قانوناً ، لكوا كانت قد التزمت سياسة احليـاد كمـا يف   
ة ضـد دول  م الذي منع املواطنني من تبين املقاطعة االقتصادي١٩٣٩املرسوم السويسري الصادر عام 

  .أجنبية 
ومما يؤكِّد عدم مسؤولية الدولة عن املقاطعة الشعبية اليت تصدر من املواطنني ضد املنتجات األجنبية 

أنـه ال   –لدولة ما ، بسبب موقفها أو موقف شعبها من قضايا مسيئة إىل الشعب أو األمة املقاطعة 
عيب سلمي ، مل تشارك فيه السلطة الرمسية يوجد مستند قانوين دويل حيمل الدولة مسؤولية تصرف ش

  .ومل تدعمه أو حترض عليه 
فريى شوارزنربجر أنَّ الدولة إنما تكون مسؤولة عن تصرفات أعضائها احلكوميني ، ولكنهـا غـري   
مسؤولة عن التصرفات اليت تصدر من أشخاصٍ غري رمسيني ؛ وأنَّ املقاطعة اليت تنظِّمها املؤسسـات  

خلاصة يف الدولة الدميقراطية ما مل تشجعها الدولة ، أو أن يؤدي ذلك إىل قطع العالقات والتنظيمات ا
  .ونقض االتفاقيات التجارية مع الدول اليت خضعت صادراا للمقاطعة 

و يرى لوترباخت ، أنه من الصعب حتديد األسس اليت تقوم عليها املسؤولية الدولية عند عدم وجود 
. عند عدم خمالفة قواعد القانون الدويل اخلاصة حبماية أرواح األجانب وممتلكـام  اتفاقية جتارية أو 

وأنَّ من الصعوبة أيضاً أنَّ حندد كيف ميكن أن تكون الدولة مسؤولة مسؤولية دولية بسبب املقاطعة 
  .األهلية املفروضة على بلد آخر 

ما دام هذا العمل يتم : " قاطعة الشعبية يقول جريهارد فان غالن يف بيان موقف القانون الدويل من امل
بصورة طوعية وال يشتمل على أي ضغط أو إحلاح من احلكومة أو على أي إجراء رمسي لدعمـه ،  

  .فإنَّ املقاطعة ال تشكِّل مسؤولية على الدولة ، وتبقى خارج نطاق القانون الدويل 
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بأي شكل من األشكال ؛ فإنَّ ذلك التـورط   لكن إذا تورطت حكومة الدولة املُتضررة يف املقاطعة
وإذا مل تكن الدولة املقصودة باملقاطعة قد ارتكبـت  . خيلق مسؤولية ويمثِّل وسيلة للمساعدة الذاتية 

عمالً غـري ودي ،  ) املقاطعة ( أي عمل عدائي حنو الدولة اليت أعلنت املقاطعة ، اعترب ذلك العمل 
  " .عية من جانب الدولة اليت يتأثر رعاياها باملقاطعة وأثار احتمال احتجاجات شر

: " بل إنَّ يف القوانني واألعراف الدولية ما يسند املقاطعة الشعبية ؛ كمـا يقـول قطـب العـريب     
الصادر  ٢٤٨/٣٩فاملتفحص حلقوق املستهلك كما أقرا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها رقم 

أبرزها هو احلق يف االختيار ؛ أي احلق يف أن يكون املواطن قادرا علـى  ، جيد أن ١٩٨٥إبريل  ٩يف 
ومل . االختيار يف جمال املنتجات واخلدمات املقدمة بأسعار تنافسية مع تأمني درجة اجلودة الكافيـة  

ويترتب على ذلك أنه جيوز للمستهلك بداهـة أن  . تقيد األمم املتحدة هذا احلق بأي قيود سياسية 
وبالتايل فيكون له . السلع الوطنية تدعيما القتصاد الدولة اليت ينتمي إليها  -على سبيل املثال -خيتار 

  " .احلق يف مقاطعة أي سلعة 
، ) العني احلمراء ( هذا املوقف األوريب يعتمد على قانون القوة و " أنَّ : ومن هنا يرى قطب العريب 

ري اآلن هي مقاطعة شعبية وامعات االسـتهالكية  وليس قوانني منظمة التجارة ؛ فاملقاطعة اليت جت
واحملالت اليت تلتزم ا هي هيئات أهلية تعاونية ، وليست وزارات حكومية ، وال تتبع حـىت هـذه   

  .الوزارات ، حىت تشرع أوربا سالح منظمة التجارة يف وجهها 
وإن كان الكثري منـها أخـذ    كما أنَّ احلكومات العربية واإلسالمية مل تعلن املقاطعة بشكل رمسي ،

  .مواقف سياسية تفرضها عليه التزاماته الدينية واألخالقية، وتسمح ا األعراف والقوانني الدولية 
ويف هذا اإلطار، فإنَّ املستهلك العريب واملسلم ، حينما يقاطع السلع الدامناركية فهو ميارس حقـه يف  

تح أسواقها أمام املنتجات األجنبية دون متييز ضد هـذه  وهو ال يتعارض مع التزام دولته بف. االختيار 
  " .األخرية 

ومع أنَّ . م ١٩٣١ومن جهة السوابق يف السياسة الدولية ، جند املقاطعة الصينية الشعبية لليابان عام 
احلكومة اليابانية قد احتجت على ذلك باعتباره ميثل خرقا للقانون الدويل وكانت الصني قد أيدتـه  

وحثّت الدول الصديقة هلا على تطبيق إجراءات اقتصادية مماثلة ضد اليابان ، وردت احلكومـة  رمسياً 
الصينية رمسياً بأنّ األعمال السابقة اليت قامت ا السلطات اليابانية تشكل خرقا أكثر خطورة لذلك 

( نة اليتـون  ومع ذلك قررت جلنة التسعة عشر اليت شكلتها عصبة األمم لدراسة تقرير جل. القانون 
أي ( أنَّ املقاطعة االقتصادية متثِّل عمالً انتقامياً شرعياً ) اليت حققت يف مالبسات غزو اليابان ملنشوريا 

ومع أنَّ احلكومة األمريكية قد تعرضت لضغوط شديدة من بعض أعضاء جملس الشـيوخ  ) . قانونيا 
رمسي إىل جانب املقاطعة ، وأخرياً تولّت ومن جمموعات خاصة عديدة ، إال أنها مل تتخذ أي إجراء 
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القانون بني : ينظر ( منظمات وطنية عديدة أمر املقاطعة ضد البضائع اليابانية مث ضد البضائع األملانية 
  ) .٢/٢٥٧:األمم 

  :إشكالية الصفة الرمسية لعلماء الشريعة لدى األجانب 
من الفقيه الشرعي أو الواعظ الديين يف اإلسالم من األمور اليت قد ال يدركها اآلخرون ، أنَّ ما يصدر 

  .، ال ميثِّل رأي الدولة بالضرورة ما مل يصدر منه بصفته الرمسية فحينئذ قد يأخذ البحث منحى آخر 
وكذلك الوعاظ وخطبـاء  . فالفقيه الشرعي ميثِّل الرأي الديين ، وليس هو الرأي الرمسي بالضرورة 

وإن دخلوا يف تنظيمهم الوظيفي ومرجعيتهم . للنصوص الشرعية اإلسالمية  اجلمعة ، ما هم إال مبينني
التنظيمية إىل وزارة حكومية ، فهي ليست سوى جهة تنظيمية جيب أن تسري وفق األحكام الشرعية 

وإذا أردنـا أن  . لتحافظ على نسق صحيح ، يساهم يف إيصال الرسالة الدينية دون تدخل حكومي 
كننا القول إنَّ وظيفة وزارات الشؤون اإلسالمية تشبه وظيفة وزارات العـدل ،  نقرب الصورة ، فيم

السلطات ، ألنَّ كال الوظيفتني تعد يف اإلسالم ) الواليات(إذا نظرنا إليها من جهة مبدأ الفصل بني 
 وهي يف اآلراء املخالفة لآلراء احلكومية تشبه ما يعرف مبؤسسـات اتمـع  . من الواليات الدينية 

  .األهلي أو ما يعبر عنه باملدين ، مع التحفظ على التعبري األخري 
  هل للمقاطعة مدة معينة ؟: رابعاً 

مل حيدد القانونيون الدوليون املقاطعة الشعبية مبدة زمنية معينة ، وإنما اكتفوا ببيان أنَّ هذا اإلجـراء  
كمـا  . تهاء األسباب الباعثة على املقاطعة غالباً ما يكون ملدة زمنية مفتوحة ، يفترض أن تنتهي بان

  .بينوا أنَّ املقاطعة قد تكون صعبة يف حال وجود وضع اقتصادي ال يسمح مبمارستها 
ومن الناحية التارخيية ، جند أن املقاطعات االقتصادية تفاوتت مددها ، فمنها ما كان قصـريا لـيس   

اهلندية الشعبية للبضائع الربيطانية اليت نظمتـها  سوى أشهر ، ومنها ما امتد لسنوات ، كما املقاطعة 
م ، ١٩٣٢-١٩٢٠احلركة الوطنية اهلندية بقيادة غاندي ، إذ استمرت مدة اثين عشر عاماً ، من عام 

  .فكان هلا أثر كبري ومدى واسع من حيث سعة انتشارها وقوة فاعليتها يف التأثري على بريطانيا 
سببها أو ألمر آخر ، مث تعود مرة أخرى ، ومن ذلـك مقاطعـة    كما أنَّ املقاطعة قد تتوقف لتوقف

  .م ١٩٣٢-١٩٠٨الصينيني لليابان تسع مرات خالل عامي 
يف كوبنهاجن ) السحب املؤقت ( وأما ما اختذته اململكة العربية السعودية من استدعائها لسفريها ) ٣
فإنها إجراءات رمسية قانونية  -ة وكذلك ما تبعتها فيه عدد من الدول اإلسالمية من مواقف مشا -

دولية تعبر ا عن استيائها من تصرفات احلكومة ، إذْ جاءت يف مقابل التعنت الرمسـي احلكـومي   
الدمناركي بعد استنفاد مجيع الوسائل والطرق الودية والقانونية السابقة ، فـإن رئـيس احلكومـة    

ومل يتعامل حىت وفق قواعد اامالت ، إذ رفـض   الدامناركي رامسوسن سلك مسكاً مؤيداً للجناة ،
استقبال وفد من سفراء الدول اإلسالمية إلبالغه بعظم اجلرمية وخطورة الوضع وما قد ينجم عنه من 
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آثار على الصعيد اإلسالمي ، كما أنَّ رئيس الوزراء الدمنركي وملكة الدامنارك هلم ماضٍ غري مشرف 
  .ستعداء الشعب على اإلسالم واملسلمني يف نظرم للدين اإلسالمي وا

كما ال يعد استدعاء للملكة لسفريها يف الدمنارك إجراًء رمسياً ، لدعم املقاطعة ، ألسباب عديـدة ،  
  :منها 

تصرحيات وزير اخلارجية السعودي األمري سعود الفيصل ، القاطعة بأنَّ املقاطعة شعبية وليسـت   -
  .رمسية 

  :نسخة غري معدلة يف الفقرة التالية  يبدو أنين أرسلت لكم -
أنَّ املقاطعة الشعبية سابقة ملسألة استدعاء السفري ، كما أنَّ بيان جملس الوزراء السعودي الـذي   -

أعرب فيه عن موقفه من موقف احلكومة الدمنركية من الرسوم يف جلسته السابقة هلذا القـرار ، مل  
  .تصدر قرارات بذلك من أي جهة رمسية أخرى تصدر عنه أي قرارات باملقاطعة ، كما مل 

أنَّ املقاطعة االقتصادية للدمنارك شعبية إسالمية ، وليست شعبية سعودية فقط ، مما يؤكِّد صـلتها   -
  .باتمعات اإلسالمية األهلية ذاا ، ال بل باملؤسسات الرمسية 

ت الدعم السعودي الرمسي للمقاطعة ، كما تناقلت وكاالت األنباء أنَّ احلكومة الدمنركية نفسها نف -
ونقل ذلك عن وزير اخلارجية الدامناركي بري ستيج موللر بعد اجتماع طارئ للجنة السياسة اخلارجية 

  .يف الربملان 
وأخرياً أود أن أخلص إىل بعض القضايا اليت قد يفتح الوعي ا آفاقا من إعادة األمور إىل درجة ) ٤

سالمية واألمة الدمنركية وغريها ، والوصول إىل رؤية تبقي على مستوى من من التفاهم بني األمة اإل
  :كما يأيت  -يف ظين  -وهي . التفاهم اإلسالمي الغريب فيما حيقق املصاحل املشروعة 

جيب أن يعلم الدمنركيون أنَّ األمة اإلسالمية استخدمت عدداً من اآلليات اخلاصة ، اليت كانت : أوالً 
احلزب احلاكم يف الدمنارك عمل وفق مسؤوليته احلكومية ومصلحة شعبه من املسـلمني   جمدية لو أنَّ

وغري املسلمني ، ويكفي أن أُعيد اإلشارة إىل احملاوالت اإلسالمية الدبلوماسية اليت قوبلت بالتجاهل 
لعـدد   حينا وبالرفض حينا من رئيس احلكومة ذاته ، ويكفي منها رفضه حىت مقابلة املمثلني الرمسيني

عرض احلـائط ،   -نفسه  –كما أنَّ املدعي العام ضرب بالقانون الدمنركي ! من الدول اإلسالمية 
  .فرفض قبول الدعوى اليت قدمتها اجلالية اإلسالمية ضد الصحيفة 

جيب أن يعلم الدمنركيون أنَّ تصرحيات امللكة اليت وصفت فيها اإلسالم بالعدو ، كان له أثـر  : ثانياً 
كما كان من الواجب أن تكون امللكة أكثر مسؤولية .  ييج األمة اإلسالمية وإثارة غضبها كبري يف

  .يف تصرحياا بنظرا اخلاصة 
القوانني الدولية ال متنع الشعوب من اختاذها حقَّها يف إعالن املقاطعة االقتصادية ضد من يسيء : ثالثاً 

كما أنَّ السوابق الدولية تؤكِّد . ة دولية ذا اخلصوص إليها ، كما ال تتحمل اجلهات الرمسية مسؤولي
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حق احلكومات وليس الشعوب فقط يف احلث على املقاطعة االقتصادية وتقنينها يف حـال االعتـداء   
وال يعلم معـىن  . عليها ، وليس اعتداء أشد على املسلمني من االعتداء على اإلسالم ونيب اإلسالم 

نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وخطورته يف اتمع اإلسالمي إال مـن  االعتداء الذي ارتكب ضد 
عرف اإلسالم على حقيقته ، وعرف مكانة اإلسالم والنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم لدى املسلمني 

  .مهما كان مستوى التزامهم الديين 
باخلطأ ، إذا اسـتطاع   سيقع احلزب احلاكم الدمنركي يف غلطة أخرى كبرية ، وسيعاجل اخلطأ: رابعاً 

إيقاف اآلخرين يف االحتاد األوريب إىل جواره ، يف تقدمي دعوى ضد السعودية ، وذلك بتأجيج نفوس 
املسلمني من الوقوف إىل جانب اخلطيئة مما يعمق املشكلة من جهة ، واإلضرار باألوربيني من جهـة  

املتوقع قبل التلويح بأي عقوبات جتـاه   أخرى ، إذ ال يتوقع أن يبقى سعر برميل النفط يدور يف فلك
حينها سيخسر اللرباليون الدمنركيون احلرية يف قرارام السيادية .. اململكة أو دول اخلليج بوجه عام 

  .، وليس يف طرح الصحافة اليت متثلهم فحسب 
ن تتـوارى  أ -عبثـاً   -اليت حتاول ) احلرية اإلعالمية ( مل ، ولن يقتنع املسلمون بدعوى : خامساً 

وراءها احلكومة الدمنركية ، فأطفال املسلمني صاروا يدركون أن احلكومة الدمنركية ذاا ال ميكن أن 
، أو ميجد النازية ) احملرقة اليهودية ( تقبل أي طرح إعالمي يشكك يف اهلولوكست أو ما يعرف بـ 

  .، على سبيل املثال 
يف العامل اإلسالمي من نشرات وصوتيات يف حماولة إلدانة  لن جيدي ما يقدمه بعض املتفرجنة: سادساً 

الدول اإلسالمية ، وذلك ألسباب منها أنَّ لدى العامل اإلسالمي الكثري من التصرحيات الظاملة الـيت  
كما . تغترف االفتراءات من معني احلقد ليس إال ، وهي أبعد ما تكون عن املطالبات املعلنة باحلوار 

اإلسالم محاة لألنبياء مجيعاً مبا فيهم املسيح عليه الصالة والسالم ، كمـا أنَّ علمـاء   نؤكِّد أنَّ أهل 
املسلمني عندما يطرحون رأياً شرعياً إنما يستندون إىل حقائق علمية وتارخيية يعترف ا اآلخرون من 

  .املستشرقني املنصفني 
بتقنني محاية األنبياء من كلِّ ما يسيء إلـيهم   ومن هنا تطالب األمةُ اتمع الدويلَّ واملنظمات الدولية

حكومات _ وهذا مطلب رئيس ، ال ينبغي أن يقَر لألمة اإلسالمية . وينال من كرامتهم ، ومكانتهم 
قرار ، ما مل يستصدروه يف صيغة قاعدة قانونية دولية ، جترم كل شخص ينتهك حرمـة   –وشعوبا 

ى اهللا عليه وسلم ، وجتعل من ينتهكها عرضة للمحاكمـة الـيت   األنبياء ويف مقدمتهم نبينا حممد صل
  .تساهم يف استقرار العالقات واإلفادة منها فيما يفيد العامل 

ما مينع من نشر احلقائق اإلسالمية كما هـي دون   -يف نظري –ليس لدى عامة املسلمني : سادساً 
ي غالبية املرجعيات اإلسالمية تصرف ، شرط أن تكون حقائق تستند إىل نصوص شرعية ، ومتثل رأ
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، مهما تعارضت مع أطروحات اآلخرين ، أو نظروا إليها بعني خلفيتهم الفكرية ؛ فلدينا قناعة تامة 
  بأنَّ قوة اإلسالم قوة ذاتية تنجذب إليها النفوس احلرة ، املتحررة من قيد الثقافة املنافية للفطرة والعدالة 

لمني كلَّ صوت حر يقيد احلرية بالضمري فيستنكر هذه الرسـومات ويـأىب   يقدر عامة املس: سابعاً 
نشرها ، كما يقدرون أصوات العقالء من املسؤولني ، ورجال اإلعالم وقيادات األحزاب املسـاندة  

  .للمطالب اإلسالمية جتاه القضية 
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله 

  سعد بن مطر العتييب/ وكتبه 
  ١٦/٢/١٤٢٧لرياض ا

  ارسل تعليقك
  ... AM ٣:٢٢:٤٠ ٦/٨/٢٠٠٦... املانيا ... ابو يوسف امحد 

  
يف البداية لقد اخترت ان ارسل رساليت هذه عن طريق موقعكم راجيا ان ..بعد التحية..السالم عليكم

ترىي كـاس  لقد طبل العامل س........... يصل ندائي اىل اجلهة املسئولة كعهدنا برتاهة هذا املوقع
العامل ومع جنوم وانسياقهم وراء هذا اهلم نسىي البعض او تناسوا حرمة و قدسية بعـض االمـور   
وخاصة حرمة العلم واىي علم فلو كان جمرد علم ذي الوان عادية لقلنا ال باس اما ان حيصل ما حيصل 

رك من قبل املسئولني فهـذا  لراية االسالم اليت اختذا اململكة علما هلا دون ان نرى اي اعتراض او حت
عار النه كان جيب على املسئولني السعوديني ان يضعوا علما خاصا بكاس العـامل و يطلبـوا مـن    
املنظمني اعتماده بديال عن الراية حفاظا على قدسيتها النه ولالسف وللمصيبة وياللعار جند هنـا يف  

لبعض االخر عن غري قصد وجهل يف اماكن املانيا ان راية املسلمني توضع رمبا عند البعض عن قصد وا
واملصـيبة  ..يف املطبوعات االعالنية اليت ترمى الحقا على االرض او يف القمامة..االسواق  \متنوعة 

الصغرى مثال على الثياب و ادوات الطعم والشرب والسكر والعربدة واملصيبة االكرب ان الراية تعلق 
فما قولكم امل يغلي الدم يف عروقكم ام سوف ...دة والفسق مع باقي االعالم يف اماكن السكر والعرب

تضعون دمكم و غريتكم على االسالم يف ثالجة خوفا من الصهيونية العاملية كي ال تقـول عـنكم   
مثل كل حكام املسلمني فارجو ان ال يصل خوفنا من كلمـة ارهـايب اىل ان   ..متطرفني او ارهابيني

اهلم فشهد اين قـد بلغـت قـد    ....هل من مدكر ..مدكر فهل من..نتهاون بل ننسى مقدساتنا 
  ... ... ...ابو يوسف امحد ............والسالم عليكم واالمانة بني ايديكم.....بلغت

===================  
  ورقة يف إدارة األزمة.. املقدسات والرسول
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  نت.إسالم أونالين: وسام فؤاد
  وحدة البحوث والتطوير

نت بكل اهتمامها أزمة التهجم على الرسول على املسرح األورويب، وكان من .تابعت إسالم أونالين
ردود فعلها املباشرة يف هذا الصدد أمران، أوهلما متثل يف إعادة تدوير منتجاا اليت ختـص الرسـول   
وسريته ورمزيته ومعاجلة الشبهات اليت أثريت حوله، واليت كانت أحد حماور اهتمام مكوناـا ذات  

ى الشرعي والدعوي، بل وسائر مكوناا املرتبطة بعالقة مع أي من القضايا اليت أثريت حـول  احملتو
وثاين األمرين أن أقدمت الشبكة على إنشاء موقع خاص متعددة اللغات للتعريف بالرسول . الرسول

  .صلى اهللا عليه وسلم ورسالة اإلسالم بشكل يناسب غري املسلمني وثقافتهم وقضايا العصر
نت أنه مستوى تكتيكي للتجـاوب مـع   .أن هذا املستوى من ردود الفعل ترى إسالم أونالينغري 

جتنب أن  –يف نفس الوقت  –األزمة يف إطار السعي لتعظيم املكاسب من وراء إثارا، حماولة أيضا 
يصدر املوقع املنتظر بصورة ردة الفعل، بل بصورة العرض الشامل الذي يقوم على استقراء حقيقـة  

حتياجات األقليات املسلمة يف دول الغرب اليت تشهد احتكاكا ليس من املنظور له أن ينتهي بـني  ا
املسلمني من جهة وبني تيارات اليمني اليت تتجاهل اعتبارات اإلنسانية وحقوقها يف تعاملـها مـع   

إلنسـانية أال  لصاحل اجلماعة ا –املسلمني خباصة واملتدينني بعامة، وتركز على اعتبارات قومية نتمىن 
نت للتأكيد علـى أن  .ولعل الوعي بضرورة هذا املوقع ما دفع إسالم أونالين. تنحط لدرك العنصرية

بلسـان  "يكون فريق العمل لكل لغة من أهلها؛ فاألمر ال يتطلب اإلملام باللغة فقط، بل بالثقافة أيضا 
  ".قومه

اإلعالمية يف غدارة احلوار حول قضـية   نت أمهية النخبة.ومن ناحية ثانية، أدركت إسالم أون الين 
اإلسالم ومبادئه ومقدساته، وأسفر هذا عن إنتاجها مبادرة ملنتدى الفهم املشترك بـني اإلعالمـيني   
الغربيني، وهو املنتدى الذي يبدأ أوىل مراحله مع الصحفيني الدامنركيني، مث سيتسع تدرجييا حبسـب  

وجتري اآلن ترتيبات حتويـل  . أو ورش عمل متبادلةأجندة األحداث، ويأخذ املنتدى شكل جلسات 
  .هذا املنتدى لواقع إليكتروين فور أن تتوفر بقية موارده وتأخذ فعالياته حيز التنفيذ

نت ترى أن العمل أونالين هو منتهى التعاطي مع األزمة، بل .وإن كان هذا ال يعين أن إسالم أونالين
وآفاق أرحب من التواصل والتعاون والتحاور، وال تغين عن هو آلية اتصالية ثورية تتيح مساحة أوسع 

احلضور املؤسسي على أرض الواقع، وإن وجبت اإلشارة إىل أن شبكة اإلنترنت ميكن أن توفر هلـذا  
احلضور املؤسسي قدر عال من الفعالية من خالل آليات التدريب واالتصال ونشر وتداول األفكـار  

نت توفريهـا  .ا تتيحه الشبكة من إمكانيات تستطيع إسالم أونالينوغريها مم.. وإثارة احلوار حوهلا
  .باعتبارها بيت خربة يف هذه املساحة
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نت حيال القضية لكي يكون الكلم طيبا يف سياقه الطيـب الـذي   .كلمات يف منهج إسالم أونالين
كما يسـهل   تشارك فيه الورقة جبهد املتواضع هللا؛ فعليه أن ينضبط برؤية واضحة، تسهل مناقشتها،

تقوميها عند تبيان موطن لوهن فيها، ويسهل أيضا حتويلها ألهداف يسهل قياس نضجها ولياقتها يف 
وهلذا نكتب هـذه الكلمـات يف املنـهج اخلـاص بإسـالم      . إطار فقه الواقع كما يسهل تنفيذها

  .نت.أونالين
يكون مثة تطـابق قـدر   نت على أن .ولعل أول ما نتحدث عنه يف هذا املقام إصرار إسالم أونالين

اإلمكان بني عامل األفكار وعامل األحداث، ذلك التطابق الذي ال يتم إال من خالل تشغيل املفـاهيم  
واألفكار واألطروحات االجتهادية اليت تنتج عن تشاور علماء األمة، مبا ال جيعل جهود علماء األمة 

وقيوده، ومبا ال جيعل حركة املسـلمني   ومفكريها حتليق يف مساوات ال حتتك بالواقع وال تدرك فرصه
  .وقيادام خبط عشواء بال وجهة أو إمكان مراجعة

ويرتبط ذا املنهج اإلشارة إىل أن آليات املنهج يتجاوز إدالء علماء الشرع وحدهم بـدلوهم؛ بـل   
 يتضمن تشارك املفكرين وعلماء االختصاص معهم يف هذه القضية اليت ختص قضايا اجتماعية تتعلـق 
بشعوب متفاوتة وثقافات متباينة وجمتمعات سياسية أخرى هلا معطياا االجتماعية اخلاصة اليت حتتاج 
ملتخصصني يف التعاطي معها يتكاملون يف تعاطيهم هذا مع رؤى أصحاب الفضيلة علمـاء الشـرع   

  .ومتخصصيه
ق من خالل استمرار نت على منهجها يف السعي احلثيث للوصول هلذا التطاب.وتستقيم إسالم أونالين

ودينامية مناقشة االجتهادات املخلوص إليها ودميومة تقوميها ومراجعة تطبيقها حتريا إلسباغ الرشادة 
  .واالستقامة يف سلوك احلركة املسلمة

نت يتمثل يف عدم االستسالم للحـدث كمحـدد   .وامللمح املنهجي الثاين يف مسلك إسالم أونالين
لألزمة انتهاء لبناء رؤية التعامل معها وما يرتبط ذه الرؤيـة مـن   أساسي لطرح توصيف مث تفسري 

فاألساس يف بناء النموذج اإلدراكي املقترب من املثالية حماولة قراءة كامل تفاصيل مشهد . تفصيالت
وعليه، سترصد الورقة رؤيتها للتفسريات املطروحة لألزمة، لكنها . األزمة؛ مما يوفر رؤية أعمق وأمشل

جتاوزها من خالل طرح منوذج ليس تكامليا بني الرؤى، بل سيكون الطرح أحيانا نقـديا  ستحاول 
  .لبعض الرؤى حينا، ومكمال حينا آخر

. امللمح املنهجي الثالث يتمثل يف توفري اقتراب تكاملي للتعاطي مع املنتجات اآلنية واملتجددة لألزمة
اهرة باعتباره البعد الرئيس، مث يلتحم ببقية األبعاد يغلب على هذا االقتراب أن يلتحم بالبعد الثقايف للظ

التحاما وظيفيا إستراتيجيا، مبا تعنيه كلمة إستراتيجي من حماولة تقدمي صورة كلية من جهـة، ومبـا   
  .يكفل متابعة التطورات من جهة ثانية
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لعـاملني العـريب   امللمح الرابع واألخري يتمثل يف رغبة الشبكة يف توفري معاجلة تتسع جغرافيا لتشمل ا
واإلسالمي من جهة، كما تشمل العامل الغريب من جهة ثانية، وفق اعتبار تكرار الظاهرة بأشـكال  
تعكس خصوصيات طرحها يف كال البيئتني، وإن كانت الورقة ستتجه يف النهاية للتركيز على البيئـة  

جليات خمتلفة انطالقا من حالـة  األمريكية؛ باعتبارها البيئة اليت تصر على جتديد األزمة بت-األوروبية
بتنويعاا اجلديدة والعلمانية والصهيونية، مع اسـتثناء  : الكراهية اليت تعكسها رؤى التيارات اليمينية

-كثري من حاالت اليمني احملافظ، متحللة من واقع التعدد اإلثين الذي مييـز اتمعـات األوروبيـة   
  .األمريكية

  اك والتفسريمنوذجا اإلدر.. يف مالمح املشهد
بوسنت الدامنركية بنشر سلسلة من -، قامت صحيفة ييالندز٢٠٠٥سبتمرب من العام امليالدي  ٣٠يف 

وكادت القضـية  . الرسوم الكاريكاتريية اليت يتضمن جلها إساءة للرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم
من القرآن الكرمي إذالال  متر كما مرت قبلها بأيام قليلة قضية تبول بعض اجلنود األمريكيني على نسخ

. لبعض املسلمني الذين كانوا يتولون التحقيق معهم ضمن احلرب األمريكية على ما تعتربه اإلرهـاب 
أكتوبر، قامت صحيفة الفجر املصرية بإعادة نشر بعض هذه الرسوم، ووصفتها بأا  ١٧غري أنه يف 

م سفراء عشر دول إسالمية بتقدمي شـكوى  وبعدها بثالثة أيام قا". قنبلة عنصرية"، و"إهانة مستمرة"
، قامت صحيفة نروجيية ٢٠٠٦ويف العاشر من يناير من عام . لرئيس الوزراء الدامنركي بشأن الرسوم

وإثر ذلك قامت اململكة العربية السعودية بسحب سفريها يف الدامنرك، وأعلنت . بإعادة نشر الرسوم
يف غزة بفلسطني  -وأدى لتفجر املوقف أن قام مسلحون  .ليبيا أا ستغلق سفارا يف لدى الدامنرك

وتفجر املوقف بعد ذلـك  . باقتحام مكتب االحتاد األورويب، وطالبوا باالعتذار عن الرسوم -احملتلة 
بتصعيد شعيب عريب وإسالمي، مصحوب بتأييد غري مسبوق من كثري من النظم السياسـية العربيـة   

ينية الرمسية باحلس الشعيب الثائر، واقترن ذلك بتصـعيد أورويب  واإلسالمية، مث حلقت املؤسسات الد
وتصـاعد  . بالوقوف إىل جانب الدامنارك، واختلط هذا التصعيد ببعض التعقل الذي قاد لالعتـذار 

  .العنف يف الشارع العريب واإلسالمي، مما أدى حلرق السفارة الدامنركية يف أكثر من بلد
عربية وإسالمية تدعو حلوار واعتذار، مث مبادرات متأخرة تدعو وقد ظهرت إىل جوار ذلك مبادرات 

وتزامن مع هذين النوعني من املبادرات مبادرات أخرى أتت من . للحوار ولو مل يتم االعتذار املنشود
جانب مسلمي الغرب للحوار ولبناء التوافق حول احترام كل األديان، وصاحب ذلك كله موقـف  

تزاز واالفتقار لرؤية واضحة إلدارة األزمة، مما جعل املوقف احلكـومي  أورويب وأمريكي اتسم بااله
يشارك املوقف الشعيب قدرا من االضطراب الذي مل يلبث أن انتهى يف جزء منه إىل التعقل واالعتذار 

  .واألسف إليذاء مشاعر املسلمني
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شك يف صحية هذه  تعددت الرؤى اليت تناولت أزمة التهجم على الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وال
التعددية؛ مبا تتسم به من خصائص التعدد يف زوايا النظر، والتكامل يف التوصيف والتفسري، وتعـداد  

وهو ما حناول رسم خريطة . إخل.. سياسيا وثقافيا: االحتماالت اليت تتنازع كل بعد من أبعاد األزمة
  :ه بالتفصيل تالياله ال تعين باحلصر بقدر ما تعىن باالجتاهات، وهذا ما نتناول

  :املشهد يف بيئته الغربية: أوال
تفسريية، ميكن أن نوجز اإلشارة إليها على /فيما يتعلق بالبيئة الغربية، طرحت عدة تصورات إدراكية

  :النحو التايل
هناك خالف بني النماذج التفسريية اليت ظهرت لتفسري املشهد يف بيئته الغربية، حيث يصر الـبعض  

إسالمي منذ البداية، بينما يرى البعض أا كانت حادثة مت تطويرها  –صدام مييين  على طرح منوذج
وعلى هذا؛ فإننا نرصد هنا تلكم التفسريات على مستويني، وذلك . فيما بعد ليستفيد منها من يستفيد

  :على النحو التايل
  :مستوى نشوء األزمة – ١

لواقعة، وهي رؤى مت إدراجها يف إطار صـراع  ابتداء طرح املراقبون عدة تصورات إلدراك وتفسري ا
التكوينات االجتماعية املكونة للعقل الغريب؛ وخباصة التكوينات ذات التوجهات اليمينية؛ مع الوجود 

  :وميكن اإلشارة هلذه التصورات فيما يلي. املسلم بأوروبا
ودهـا  طرح البعض رؤية لصحيفة أو بضعة صحف مغمورة حتاول أن ختلق ضجة حـول وج  –أ 

باالحتكاك باألقليات موضع اهلجوم العام، وهي األقليات اإلسالمية، ويف هذا اإلطـار ختـريت أن   
  .تركب موجة النقد واهلجوم اليميين املوجه هلذه األقليات

طرح بعض املراقبون رؤية مفادها سعي بعض املنظمات ذات االجتاهات اليمينية لتكريس الوعي  –ب 
املسلمة يف الدول الغربية، متهيدا لتواصل اجلدل حول جدوى الوجود املسلم السليب املوجه لألقليات 

وتـدبري  " حرية الصـحافة "بأوروبا، ويف هذا اإلطار مت انتقاء قضية من املقدسات يف العقل الغريب 
اصطدامها بقضية من املقدسات يف العقل املسلم، لوضع األقليات املسلمة يف صدام مع املقدسـات  

  .العقل الغريب العلمانية يف
كما طرح البعض رؤية مقاربة هلذه الرؤية ولكن مبنطق خمالف، تتمثل يف السعي لتكريس منط  -جـ 

بني األقليات املسلمة، مما حيول دون اندماج املسـلمني يف بالدهـم   ) نسبة للجيتو(الوعي اجليتوي 
  .األوروبية، وهو مناخ خيلقه ويفيد منه التيار اليميين األورويب

وطرح البعض رؤية مفادها أن الكيانات اليهودية أرادت أن تستفيد من حالة الكراهية املوجهـة   -د 
ضد املسلمني لترفع من طاقتهم التعبوية ضد إهانة الرموز الدينية، مبا خيلق وعيا أوربيا يرفض اإلساءة 
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قـانون فيمـا بعـد    لألديان، يتبعه االجتاه لسن تشريع جيرم اإلساءة لألديان، يتم توجيه نصل هذا ال
  .لنصوص القرآن املعادية لليهود

وقد نفى مراقبون مسلمون رؤية السعي وراء رفع توزيعات اجلريدة معتربين أن مثة وعي مرتفع بـني  
  .املثقفني حبساسية املوقف انطالقا من مفهوم احلرية املسؤولة

عمـوم املشـهد   كما أصر مراقبون مسلمون على رفض تعميم املوقف من قضية املقدسات علـى  
األورويب؛ بسبيل التأكيد على أا مواجهات سياسية متوقعة؛ وأن توقعها يستند إمـا إىل الصـورة   
اإلعالمية السلبية اليت تغذيها بعض دوائر اإلعالم، أو يستند إىل تنامي الوعي اليميين لـدى بعـض   

  .يف بعض الدول األوروبيةالشرائح االجتماعية الغربية، وهو ما يعكسه فوز بعض األحزاب اليمينية 
  :مستوى تطور األزمة – ٢

ختتلف صورة النموذج اإلدراكي الذي ميكن استخدامه لتوصيف األزمة يف مطلعها عن ذلك الـذي  
لكن مع ذلك نود أن نلفـت االنتبـاه إىل أن   . ميكن استخدامه لتوصيف األزمة يف مسلسل تطورها

هة سياسية ثقافية بني نوعني من الفصائل أوهلما مييين االجتاهات اليت أصرت على اعتبار املوقف مواج
ذو توجهات متيل حنو العنصرية أو على األقل ترغب يف تفادي وجود حالة إسالمية يف أوروبا بسبب 

بني الوجود اإلسـالمي واملسـالك    -جتاوزا  -ما بني أيدينا من سيل التدفقات اإلعالمية اليت تربط 
أطياف الوجود املسلم بأوروبا الذي يتراوح بني متدينني بأطيافهم وبني  اإلرهابية، والطرف الثاين هو

  .غري املتدينني
اإلسالمي جمموعـة أخـرى مـن     -إال أن هذا ال مينعنا من أن نضيف لتفسريات الصراع اليميين 

  :التفسريات ارتبطت بتطور القضية، وذلك على النحو التايل
وبيئة االام اليت يعيش به مسلمو أوروبا قد أفضى ـم   يرى البعض أن مناخ التضييق واإلحباط –أ 

إىل حالة من الضيق والسخط السياسي، عززه ما تواىل نشره من قبل عن إهانة القرآن يف جوانتانامو 
وأبو غريب وغريها، فضال عن جتاهل املنظور احلقوقي يف التعامل مع املسلمني، وهو ما حدا م إىل 

  .فة مراجعة مع بيئتهم األوروبيةالتحرك سعيا للوصول لوق
طرح بعض املراقبني أيضا فكرة أن إدراج القضايا املتعلقة بالوجود املسلم يف العقـل الغـريب    –ب 

وعقده االجتماعي كانت حباجة إىل وقفة صراعية جادة؛ كما يسري األمر دوما يف التاريخ الغريب الذي 
وهو ما دفع املسلمني للمطالبة بوقفة جـادة حيـال   تقر فيه القضايا املصريية عرب مواجهة صراعية، 

  .قضاياهم وقضايا النظر إليهم
كما طرح البعض فكرة أن التطور السليب الذي حدث للقضية على املسرح األورويب كـان   -جـ 

مرده إىل تعايل الصيحات املطالبة مبقاطعة املنتجات الدامنركية اليت تعترب جزء من اهلوية األوروبية، وهو 
  .زكى تنامي النعرة األوروبية اليت حرصت على استفزاز العامل اإلسالمي الختبار جدوى املقاطعة ما
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كما طرح البعض أيضا فكرة رغبة بعض الدوائر يف تكريس اشتعال األزمة جلعل خيار حـوار   –د 
ـ   -النامي  –احلضارات خيارا صعب املنال حينما يصطدم برغبة العامل اإلسالمي  امل يف اعتـذار الع

املتقدم، مما خيلق حالة وعي مييين عامة يتصاعد فيها التيار اليميين بقوة للحكـم يف غالبيـة    –الغريب 
  .الدول األوروبية، مما يؤدي لتنامي االجتاه الرمسي الرافض لتنامي الوجود املسلم بأوروبا؛ بل وتقليصه

تعاجل األمر خارج دائرة الصراع وبصرف النظر عن الفحوى اهلامة هلذه األطروحات، فإن الرؤى اليت 
اإلسالمي تتسم بدرجة من اجلزئية والسطحية اليت ال تغين عن اعتبار الرؤى اليمينية، ولكن  –اليميين 

  .ال ميكن استبعادها حبال، ألن هذا االستبعاد يضعنا أمام هذا اخليار األحادي الصراعي الصلب
  :املشهد يف بيئته العربية اإلسالمية: ثانيا
عن مالمح املشهد على الصعيد اجلغرايف العريب واإلسالمي فقد اتفقـت النمـاذج التفسـريية     أما

  :واإلدراكية على حضور عاملني مهمني يكاد يقصر األمر عليهما، هذان العامالن مها
وجود حالة عامة من حاالت السخط الشعيب يف العاملني العريب واإلسالمي بسبب توارد وتواتر  – ١

نباء عن احلالة الغربية اآلنية، واليت تتمثل يف صورة مركبة من مشهد املشروع االستعماري وتواصل األ
الغريب ويف طليعته الواليات املتحدة، مضافا إليه مشهد الصلف الثقايف الغريب الذي يتجلى يف استمرار 

وانتانامو وأبـو  توافد األنباء عن حاالت إهانة للمقدسات اإلسالمية، بدءا بالتبول على القرآن يف ج
إخل، وهو ما يفسر استمرار التظاهرات الرافضة هلذه .. غريب، وانتهاءا باإلساءة للرسول يف الدامنرك

اإلساءة للرسول من باكستان وحىت فرتويال واليت امت الواليات املتحدة برغم أن احلـدث أورويب  
  .املركز والتداعيات

احلكومات العربية النتهاز احلدث واحلصول على قدر كما أشار املراقبون لسعي عدد كبري من  – ٢
من الشرعية الدينية يعوض تآكل شرعيتها، ومنها أنظمة علمانية صارمة، أو أنظمة تشترك يف احللف 

االشتراك يف احلرب على "األمريكي على ظاهرة اإلرهاب وتريد أن ترسل رسائل لشعبها مفادها أن 
وهو ما يفسر وقفة غالبية األنظمة العربية إىل جانـب خيـار   . "اإلرهاب ليس معناه معاداة اإلسالم

  .املقاطعة
ويف هذا اإلطار وجد رصيد السخط الشعيب العريب واإلسالمي رصيدا من املساندة يف قراره مبقاطعة 
منتجات الدامنرك بدءا من البيان الرئاسي املصري الرافض وسحب اخلارجية السـعودية لسـفريها   

  .إخل.. وزير األمن اللييب لتصديه بالقوة للتظاهرات الليبية الغاضبة من اإلساءة للرسولبالدامنرك وإقالة 
واستدراكا على هذا امللمح يضيف البعض قيدا هاما يتمثل يف أن حمصلة الغضـبة الشـعبية العربيـة    

الشرعية واإلسالمية مل يستفحل تأثريها بسبب اغتنام كثري من الدول العربية واإلسالمية وسيلة حتصيل 
دولة تقع على هامش جمموعة دول الشمال، وأن األمر لـو  " الدامنرك"هذه، بل ألن الدولة الضحية 

تعلق بدولة أكرب، كما حدث حني تبول جنود أمريكيون على القرآن، لكان األمر قد اختلف، وهو 
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ة لتحويـل  ما أكده مراقبون انتبهوا لرغبة البعض يف استغالل نشر صحف أوروبية للرسـوم املسـيئ  
املقاطعة ملشروع قومي تتم فيه مقاطعة كل منتجات دول الشمال اليت هلا بدائل عربيـة وإسـالمية،   

  .حيث ذهبت هذه الدعوة أدراج الرياح بالرغم من حيويتها املنهجية
  تقييم االستجابات املختلفة.. ما بعد املشهد

  :استجابات املسلمني يف البيئة الغربية –أ 
يئة الغربية، كثرية هي اآلراء اليت اعتربت أن مواقف األقليات املسلمة يف الغرب تطورت فيما يتعلق بالب

فاحلالة اإلسالمية . وبرغم أن هذه الرؤية صحيحة، لكنها ليست األصح. بصورة إجيابية خالل األزمة
بـل   وحنن ال نتحدث عن اجتاهني أو ثالثـة، . يف الغرب تتعدد اجتاهاا بني أطياف متعددة وكثرية

  .نتحدث عن أكثر من ذلك بني من يرون أن مرجعيتهم هي اإلسالم
فلو نظرنا للحالة اإلسالمية يف أوروبا سنجد احملافظني وسنجد االندماجيني، وبني احملافظني تعـدد يف  
اخلطابات ما بني الرؤى السلفية ورؤى حزب التحرير ورؤى األحزاب اإلسالمية ذات األيديولوجية 

وأما االندماجيني فمن بينهم من يدعو حلالة علمانية شـاملة  . ستقدمتها بريطانيا ألرضهاالعنفية اليت ا
تكون الدولة فيها حمايدة حيال املعتقدات، ومنهم من يريد استيعاب الدين اإلسـالمي يف مشـروع   
توافق يفضي لعقد اجتماعي جديد، ومنهم من يتصرف باعتباره مواطنا غربيا وال يرى ضرورة رفـع  

  .ة تشري إىل انتمائه اإلثينالفت
والبد يف هذا اإلطار من أن نشري إىل أن احلالتني السنية والشيعية تتشاان يف أوجه االنقسـام، وإن  
كان الغالب عليها اتساع التيارات احملافظة، وإن كان هذا ال يعين تضاؤل نطاق االندماجيني بينـهم  

  .بصورة طاغية
يدون االندماج يف اتمع األورويب بغري مرجعية إسالمية فسنجدهم أما لو نظرنا للمهاجرين الذين ير

  .كثرة، ومع ذلك فهذه القضية متسهم من زاوية أخرى تتمثل يف إهانة الثقافة اليت ينتمي إليها
وإن كانت الصورة اخلاصة بالتعددية يف الرؤى والتيارات السياسية والفكرية املسلمة يف الغرب قـد  

  :نعرض تاليا ألهم ثالث رؤى برزت أثناء األزمة اتضحت؛ فيمكننا أن
متيل القوى اليمينية املرتابة من الوجود اإلسالمي يف أوروبا إىل اختـزال ردود فعـل احلالـة     – ١

اإلسالمية يف أوروبا يف اجتاه واحد يغلب عليه الصراخ واالستغاثة، وتشري حتليالم إىل أن هذا التيار 
وبصرف النظر عن اامنا الضمين هلـذه  . هوامشه أصوات حتاول عقلنتههو األساس، بينما تقع على 

الرؤى، إال أن اخلطاب االستغاثي الصراخي كان موجودا، لكنه مل يكن التيار األساسي، بل كـان  
  .األضعف

هناك جتليات عديدة هلذا التيار وكان أبرز رموزها الدكتور عزام التميمي مدير معهد الفكر السياسي 
اٍإلسالم شامخ منتصر ممتد "باململكة املتحدة، والذي رأى يف لقائه بقناة اجلزيرة القطرية أن  اإلسالمي
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الرسول صلى اهللا عليـه  "وقد أشار إىل أن ". وهذا الذي يأكل قلوب من يتطاول على الرسول غيظا
يف أوروبا يف كل قارات األرض، أتباعه .. وسلم هو اليوم الشخصية األوىل يف العامل يف كل القارات

يف أمريكا يف كل أصقاع األرض يقولون أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممد رسول اهللا وهـذا  
يغيظ هؤالء ألم فقدوا البوصلة، وأصبحوا ال دين هلم، حىت الدين عندهم الذي ال يزال موجودا يف 

ال نقبل به "م على الرسول ، وأشار إىل أن التهج"(..)قلوب كثري من الناس أصبح خائفا راجفا خمتبئا
وال داعي للخوض يف داللـة  ". وجيب أن تعاقب أوروبا وجيب أن يعاقب كل من ينشر هذه الصور

  .املعاقبة وصاحب السلطة يف العقاب، فهذا مما يضيق دونه املقام
. مضانأما االجتاه الثاين فكان اجتاها وسطيا، ميكن القول بأن أهم من ميثله الربوفيسور طارق ر - ٢

الفرنسية عنه رأيه بأن ردود الفعل يف العامل اإلسالمي على الرسوم " لو فيجارو"حيث نقلت جريدة 
" املقاطعـة "، وندد بالدعوات إىل "نقاش هادئ وعقالين"، وأنه قد دعا إىل "مبالغ فيها"املسيئة للنيب 

دد الربوفيسور طارق رمضان وقد ن. والدعوات إىل القتل، ورأى أا ختدم اليمني األورويب املتطرف
كما دعا املسلمني ". استقطابا خطرا بدأ يفرض نفسه، ويشجع املواقف املتطرفة من اجلانبني"مبا أمساه 

يعيشوا يف عامل كوين يعتمدون فيه احلوار منهجا، كما "، وألن "يعتادوا على اختاذ مسافة نقدية"ألن 
ومل يفت طارق ". فاية للتغلّب على حساسيام اروحةينبغي فيه أن تكون ضمائرهم قوية مبا فيه الك

  ".يف اإلسالم، ال جيوز رسم األنبياء"رمضان طبعا أن يشري إىل أنه 
أما االجتاه الثالث فيتمثل يف منهج األستاذ أنس التكرييت الذي دعا يف مشـروعه إىل أن تقـدم    - ٣

ليت تعترب مثاال يف استيعاب التعددية بكل مسـتوياا  اململكة املتحدة أمنوذجا للدولة األوربية الليربالية ا
العرقية والدينية والثقافية، باعتبار أن بناء منوذج جمتمع تعددي ذه الصورة من شأنه أن يضع ضوابط 
على ما قد تقترفه اجلماعات اإلثنية والثقافية والدينية حبق غريها من اجلماعات اليت تشاركها نفـس  

ية مسؤولة، وهو ما من شأنه أن يضمن االنسجام والتوافق اتمعي اإلجيايب الذي اتمع، يف إطار حر
لكن أنس التكرييت جتاوز بأطروحته أن حتميها نصوص القوانني لصـاحل تعميـق   . حتميه قوة القانون

معـي  احلوار الذي جيعل هذه القيم التعددية املتباينة حممية مبوجب الضمري اتمعي العام والتوافق ات
  .وقد خرج برز أنس التكرييت عرب تظاهرة قادها يف لندن، تتضمن توليفة إسالمية كاثوليكية. العام

وبني هذه االجتاهات األساسية وجدت بعض األطياف اليت ميكن القول باسـتيعاا ضـمن هـذه    
  .االجتاهات الثالثة، لكن مل تتضح أطروحتها بصورة كافية

أن نشري إىل أن احلوار كمسلك يف رد فعل مسلمي أوروبـا علـى   ومن خالل الطرح السابق ميكننا 
قضية التهجم على الرسول قد اختذ الصورتني املشار إليهما، ومهـا صـورتان تفترقـان كـثريا يف     

  .فلسفتهما
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فالطرح اخلاص بطارق رمضان دعا إلقامة حوار حول ضرورة احترام حقوق األقليات مـن زاويـة   
وهذا الطرح يصب يف فقه األقليات . تكرارها إلضرارها مبشاعر األقليات استيعاب األزمة وحماولة منع

املسلمة الذي حيرص على صون حقوق هذه األقليات وصياغة أسس عالقتها باتمع الذي تعيش فيه 
باعتبارها أقلية ذات دين خيالف الثقافة املسيحية األوربية، ومن مث ينبغي توفري ضغوط على احلكومات 

أما طرح أنس التكرييت فقد حرص على التعامل مع األزمة ال باعتبارها أزمـة  . حترامهألجل فرض ا
أقلية دينية مسلمة يف جمتمع مفتوح، بل باعتبارها قضية جمتمع مفتوح به درجة عالية مـن التعدديـة   

ددية الراهنة الدينية واإلثنية والثقافية حباجة لتطوير ثقافته العامة ليتسىن له استيعاب حقيقة أوضاعه التع
  .وتطوير آلية إدارا

  :استجابات املسلمني يف البيئة العربية اإلسالمية -ب 
كما تعددت استجابات املسلمني يف الثقافة الغربية األوروبية، كذلك تعددت استجابات املسلمني يف 

  :اجتاهات يف هذا الصدد، على النحو التايل ٣البيئة العربية اإلسالمية، حيث ميكن رصد 
كانت ردود الفعل الغاضبة احملضة من أهم ردود الفعل يف العاملني : ردود الفعل الغاضبة احملبطة – ١

ومتثلت ردود األفعال تلك يف مسـريات  . العريب واإلسالمي، وإن مل تكن أكثرها رشدا بطبيعة احلال
  .ذه الرسومالتعبري عن الغضب، واليت انتهى بعضها حبرق بعض سفارات الدول اليت أعادت نشر ه

وأهم ما مييز هذه الغضبة، بصرف النظر عن املؤازرة احلكومية، أن ارتبطت هذه التظاهرات برغبـة  
محيمة يف مقاطعة الدولة اليت ابتدأت هذا الفعل، والصيام والقنوت والدعاء، وارتبط ذلك كله حبملة 

  .نشطاء اإلنترنت لتعميم االقتراحات بالتصرف ونشرها على نطاق واسع
رغم أن الرغبة يف املقاطعة كانت جادة ومحيمة، إال أن إعادة نشر دول أخرى للرسوم املسـيئة مل  وب

يؤد التساع نطاق املقاطعة ليشمل هذه الدول األخرى، وإن كان قد أدى التساع نسيب يف نطـاق  
  .العنف

هنـاك  مل تكن كل ردود األفعال الغاضبة بنفس الصورة، بل كانـت  : جمموعة الغضب العاقل – ٢
حركة غضبة أخرى أكثر رشدا ورصانة يف الطرح، إذ أيدت الغضبة الشعبية يف صورا االقتصـادية  
والسياسية وأية صورة غري عنيفة، وهددت قيادات هذا االجتاه بتغذية اسـتمرار الغضـبة الشـعبية    

ار عن اخلطأ وتصعيدها ما مل يصدر عن اجلهات اليت اقترفت اإلساءة للرسول ردي فعل، أوهلما االعتذ
وقد تزعم هذا . يف حق الرسول واملسلمني، وثانيهما العمل على سن تشريعات جترم اإلساءة لألديان

  .االجتاه جمموعة من العلماء الكبار كان أبرزهم الدكتور يوسف القرضاوي
كان احلوار موضوعا حيويا وطلبا ملحا لقطاع عريض من القوى الشعبية : ردود الفعل احلوارية – ٣

اليت كانت تضع نصب أعينها ليس فقط قضية اإلساءة ملقدس إسالمي، بل أيضا مصلحة املسلمني يف 
الغرب، حيث كانت القيادات اليت أنتجت أبرز دعوات احلوار على صالت بقيادات من األقليـات  
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ومن بني تلك الدعوات دعوة مؤمتر عمان الذي دعا فيه عدد من علماء الـدين  . املسلمة يف الغرب
وكان من أبـرز تلـك   . لعرب املسلمني إىل احلوار مع الغرب منتقدين دور اإلعالم يف هذا الشأنا

من كبار الدعاة وكان من بينهم الداعية الشاب عمرو خالـد   ٤٢الدعوات ذلك البيان الذي وقعه 
جمموعة الذي دعا املسلمني لعدم مقابلة اإلساءة باإلساءة، وهو ما قاد إىل خالف بني هذه اموعة و

الغضب العاقل اليت تزعمها الدكتور يوسف القرضاوي واليت ضمت عددا كبريا من علماء األمـة،  
واليت رأت ضرورة أن تعرب األمة عن غضبتها ليعلم املسيئون أم آذوا مشاعر أمة تعدادها مليار وثلث 

  .املليار
ة يف التعاطي مع األزمة مبنطق التعبئة استمر ج الدول العربي: األنظمة العربية والتعامل مع األزمة – ٤

اجلماهريية بسبيل حتصيل قدر من الشرعية املستندة ملرجعية دينية ورضائية يف آن أو سحب الغطـاء  
اإلعالمي عن قضايا داخلية متفجرة ببعض من هذه الدول، وتفاوتت حتركاا الدبلوماسية الحتـواء  

الغضبة كسورية، وغريها على اختالف يف مواقف فقد اكتفت بعض الدول مبساندة مشروع . األزمة
واموعة الثانية من الدول العربية واإلسالمية فقد شايعت الغضبة . هذه الدول بني االنفالت والضبط

لكنها دعت إلجراء حوار حول القضية كمصر، أما الفريق الثالث فاجته إىل تدبري لقاءات حواريـة،  
اال دولة قطر، واليت رتبت لقاء حتالف احلضارات الذي ضـم  وكانت أبرز الدول الناشطة يف هذا 

ومنظمة املؤمتر اإلسالمي ) عمرو موسى(وجامعة الدول العربية ) كويف عنان(ممثلني من األمم املتحدة 
  .وبعض وزراء اخلارجية األوروبيني) أكمل أوغلو(

  :استجابات الطرف الغريب -جـ 
ردود فعل قوية ومؤثرة يف اتمع الغريب، وخباصة مع اجتاه أصوات كان هلبة املسلمني يف أحناء العامل 

حيث قامت بعض الدول باالعتذار كالدامنارك وإيطاليا وفرنسا، وإحـدى  . التيارين املعتدلني للتعايل
النرويج عدلت قانوا لتجرمي اإلساءة لألديان، وأتت وفود كنسية للجامع األزهر لالعتـذار  : الدول

من بينها وفد الكنائس الدامنركية، وظهر قدر من التوافق الكاثوليكي اإلسالمي حول  واحلوار، كان
وإن كان هذا مل مينع من أن كثري من الدول مل تتقبل فكرة االعتذار، بـل إن  . جترمي اإلساءة لألديان

ال  تضمنت عبارة ٢٠٠٦رسالة االحتاد األورويب يف اجتماعه على مستوى وزراء اخلارجية يف فرباير 
تعين االعتذار، بل تعين األسف ألن ما نشر أغضب املسلمني، مما يفتح الباب للتساؤل حول سـبب  

  .أهو نشر اإلساءة أم إحساسنا باإلساءة: األسف
  أطروحات عملية للعاملني اإلسالمي والغريب.. املعاجلة

 لتقدمي طـرح  نت، وكذا عملية الرصد والتفسري مدخال.كانت اإلشارات إىل منهج إسالم أونالين
  :ومما سبق ميكننا أن خنلص حلصادين قيمي ومؤسسي نوجز مالحمهما فيما يلي. عملي ملواجهة األزمة

  :احلصاد القيمي: أوال
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بعيدا عن القيم املستقرة اليت تكرست عرب األزمة كاحلوار، مكنتنا األزمة من االنتباه موعة من القيم 
  :منهااملهمة اليت علينا أن نلتفت إليها، و

حيث إن حسن إدارة الغضب مكن العامل اإلسالمي من حتقيق مكاسب سياسية : الغضب العاقل -أ 
وثقافية، ومتكن من حتويل جمرى التفاعالت من مسار الرعونة إىل مسار احلوار والتعايش واالعتـذار  

  .واالجتاه للحوار البناء
عت الختاذ مسار العقالنية ملا كان من املمكن غري أنه جتدر اإلشارة إىل أنه لوال هذه الغضبة اليت سار

  .للعامل اإلسالمي أن حيصد هذه املكاسب
كان من بني ردود األفعال املتزنة وقوف املسلمني يف كثري مـن  : إدراك التعددية داخل اآلخر -ب 

الدول األوروبية على حقيقة االختالف والتعددية داخل اتمعات األوروبية، مما مكن مـن صـوغ   
الفات وعقد حوارات كانت بناءة ومثمرة، وستؤثر إىل حد كبري على حركة التنظيمات القائـدة  حت

  .لألقليات املسلمة يف اتمعات الغربية
كان من املهم كذلك أن يتم اإلعالن الواضح عن : التعريف بالتعددية داخل الذات واحترامها -جـ 

ت املسلمة بالغرب، وما بينها من اختالفات حقيقيـة  التباين الشديد والتعددية املوجودة داخل الكيانا
يف الرؤى واملواقف، مما وضع أقدام كثري من القوى االجتماعية األوروبية على بداية التمييـز بـني   

  .الصحي واملريض داخل اخلطاب اإلسالمي يف الغرب
واإلسالمي كانت  واألهم أن التعددية اليت حدثت داخل الذات املسلمة على الصعيد اجلغرايف العريب

مهمة أيضا، برغم أن بعض ردود األفعال العاقلة اختذت موقفا مناوئا مـن ردود األفعـال العاقلـة    
األخرى، وهو ما كان من املهم اإلشارة إليه يف إطار ضرورة احترام التعددية يف املواقف، مع كامـل  

  .التقدير للموقف الوسطي
يت برزت خالل األزمة مفهوم احلرية املسؤولة، وهو مفهـوم  من أهم املفاهيم ال: احلرية املسؤولة -د 

احلريـة  : واجلدير بالذكر أن هذا املفهوم. ض يف مواجهة ما اعترب حرية مطلقة للصحافة يف التعبري
خاصـة وأن  . املسؤولة أعاد لألذهان الصورة الغائبة عن القيود القانونية اليت ترد على حرية الصحافة

  .دسا جيعل من التهجم على قضايا أخرى كاهلولوكوست وغريهااعتبار هذا احلق مق
من أهم املفاهيم اليت استخدمها بعض قادة األقليات املسـلمة يف  : التوافق والعقد االجتماعي -هـ 

الدول الغربية، حيث سعوا إىل إدراج قضية عدم إهانة املقدسات داخل العقد االجتمـاعي الغـريب،   
  .دم االستهزاء مبقدسات األديان مجيعهاوبناء التوافق حول ضرورة ع

  .ومع هذا تبقى قيمة احلوار وقيمة التبليغ أو التعريف باإلسالم من أهم القيم اليت تعززت أمهيتها
  :احلصاد املؤسسي: ثانيا
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من األمهية مبكان أن خنلص موعة من اإلجراءات العملية اليت ميكن اإلفادة منها يف االستفادة إجيابيا 
وهنا ميكن اإلشارة إىل أن دور احلصاد املؤسسي حتويل احلصاد القيمي إىل . دفع هذه األزمة من قوة

  :ويف هذا السياق نضع املالمح املؤسسية التالية. أهداف واقعية حتملها حالة مؤسسية
  :على صعيد مسرح العمل الغريب –أ 

  :مها من عرضنا السابق فيما يليمن أهم ما ينبغي إجنازه على صعيد املسرح الغريب عدة مهام، نستله
متابعة أدبيات اليمني الغريب فيما يتعلق باحلالة اإلسالمية يف أوروبا، وفتح حوار بـني قيـادات    – ١

األقليات اإلسالمية حول هذه األدبيات، وإنتاج أدبيات تتناول ترشيد وترقية أداء األقليات املسلمة يف 
رؤى إدراك اآلخر وإدارة الذات لتسهيل تقومي تطـور األداء  الغرب واملنظمات املعربة عنها، وتوثيق 

  .املسلم يف الغرب عرب الزمن، وكذا تقومي نظرة اآلخر للوجود املسلم
توفري آلية تشاور سريعة االنعقاد بني قيادات األقليات املسلمة عند حدوث أزمة حبجم أزمـة   – ٢

ة باالجتاهات اليت يسـتوعبها فقـه حركـة    الرسوم املسيئة للرسول واملقدسات اإلسالمية، والتوصي
األقليات املسلمة، وحتديد أمناط ردود األفعال اليت ميكن أن تشكل يف تداعياا تأثريا سلبيا على وضع 

  .األقليات املسلمة يف أوروبا
رسم خريطة للقوى االجتماعية والثقافية والسياسية يف دول الغرب، يتـوزع رصـدها علـى     – ٣

ا اليت م الوجود املسلم يف الغرب، وذلك ملعرفة مساحات االلتقاء واالفتراق بـني  احملكات والقضاي
  .املسلمني وهذه القوى

جتاوز العقلية اجليتوية بالتحرك املتضامن مع القوى االجتماعية والسياسية والدينية اليت تشاركنا  - ٤
  .ية نفسهاحماور قضايا املسلمني، ومبا حيقق أمن واستقرار اتمعات األوروب

باعتبار املسرح الغريب مترابط إقليميا عرب االحتاد األورويب، ومترابط عرب األطلنطي من خـالل   – ٥
حلق الناتو، فإنه من املقترح القيام بدرجة عالية من التنسيق والتشبيك بني األقليات املسلمة يف الغرب 

  .، وإدارة نقل اخلربة وجتويد األداءمن خالل املنظمات اليت تتوىل التعبري السياسي والثقايف عنها
رسم مالمح إستراتيجية عالقات عامة تستهدف تكثيف احلوار بني املنظمـات اإلسـالمية يف    – ٦

أوروبا وبني اجلهات اليت تشاركها االهتمامات اجلزئية أو الكلية، واليت أنتجتها عملية رسم خريطـة  
رب، وذلك بسبيل تشجيع منـاخ احلـوار بـني    اهتمامات أطراف اتمع السياسي والثقايف يف الغ

املسلمني ومن يشاركوم االهتمام من جهة، وتطبيع حضور القيادات املسـلمة يف احليـاة العامـة    
  .األوروبية من جهة ثانية

االنتقال بالدعوة اإلسالمية من الطور الكالسيكي القائم على إيفاد الدعاة لصاحل إنتاج جيـل   – ٧
الدخول يف مرحلة جديدة من مراحل صياغة الفكر الـدعوي القـائم علـى    جديد من الدعاة، أو 

معطيات علوم االتصال والعالقات العامة، لكي يناسب شكل العرض طريقـة تفكـري اتمعـات    
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اجلديدة، واالحتياجات غري التقليدية املتجددة للدعوة، وطبيعة التحديات االتصالية واإلعالمية القائمة 
  .ا فيها اعتبارات املنافسة اإلعالميةذه اتمعات؛ مب

تشجيع قيادات األطياف والتيارات املختلفة بني املسلمني على إنشاء وسائل إعـالم متقدمـة    – ٨
تتمكن من مواجهة احملتوى املتدفق من وسائل االتصال الغربية، واليت ميلك اليمني فيها حظا غري قليل، 

بلسـان  (للمجتمعات األوروبية تعرف لغتها وثقافتها على أن تعمل من خالل موارد بشرية منتمية 
، ويف نفس الوقت تدين باإلسالم يف أطروحاته املتجددة املقتربة من حقيقة التحديات الغربيـة  )قومه
  .اآلنية

إنتاج مشروعات تعريفية باإلسالم وحمتواه، وخصائص رسالته، وكذا وسائط تعريفية تـرتبط   – ٩
وأخالقا، تعمل بصورة إستراتيجية من ناحية، ومرتبطة باألحداث من  بالنبوة شخصا ورسالة وسلوكا

ناحية أخرى، لكي تكون متكاملة يف صريورا متصلة بالتحديات اآلنية يف تناوهلا، من خالل آليات 
إنشاء موسوعات متكاملة وموسوعات ميسرة، سـواء أكانـت هـذه    : متعددة اقترح البعض منها

دي -سي دي-كاسيت-فيديو(ابية نصية أو يف صورة وسائط متعددة املوسوعات منتجة يف صورة كت
وزيـارة املـدارس   ) وغريها من الوسائط اليت تسفر عنها القـرائح التقنيـة  -حمتوى إنترنيت-يف دي

واجلامعات والتعاون معها بسبيل متويل ومباشرة أنشطة تعريف باإلسالم ونبيه، وإقامـة مهرجـان   
طرية خيتص كل منها بقضية معينة ويتغيا أهدافا حمددة ميكن قياس أورويب موحد ومهرجانات فرعية ق

مستوى اإلجناز فيها، أو إصدار جملة دورية أو فصلية للتعريف بالقضايا حديث الساعة، والقيام حبملة 
عالقات عامة ومتويل للمكتبات الكربى على مستوى األقاليم واألحياء يف الدول الغربية إلنشاء ركن 

  .ت عن اإلسالمخاص بالكتابا
توفري محالت مكثفة مث دورية للتعريف باملنظمات الوسطية اإلسالمية، وباتصاالا، لتيسـري   – ١٠

التواصل معها، والقيام حبملة تواصل مع املؤسسات اإلعالمية الكربى واملتوسطة واملؤسسات اإلعالمية 
  .ما يصم احلالة اإلسالمية من فقر اتصايلذائعة الصيت يف النطاقات احمللية واإلثنية الضيقة، مبا يتجاوز 

وميكن من خالل العرض السابق أن حندد الصورة املؤسسية اليت متكن من إجناز هذه األهداف، وهو 
  :ما نوجزه فيما يلي

إنشاء مرصد أكادميي يتبع أمانة منظمة إسالمية أوروبية كربى، يتوىل مهام رصد أدبيات اليمني،  – ١
قوى السياسية والثقافية األوروبية، واألمناط احملتملة لعالقات احلوار والتحالف ورسم مالمح خريطة ال

من جهة، وعالقات املواجهة واملتابعة من جهة ثانية، ويراكم أدبيات تطوير الذات وأدبيات تنميـة  
دار العالقة مع اآلخر، وأدبيات نظرة القوى السياسية والثقافية لواقع املسلمني يف أوروبا، ويتوىل إص

جملة فصلية لتوثيق اخلربة ومراكمة األدبيات، وعقد مؤمتر سنوي أو كل عامني ملدارسة وضع األقليات 
  .املسلمة يف الغرب وما يرتبط ا من قضايا



 ٥١٠

إنشاء مكتب للعالقات العامة تكون مهمته إعداد إستراتيجية التعريف باإلسالم، وتكييف اآلين  – ٢
ع يف الغرب، ووضع تصور ملشروع التعريف وخطـة اسـتكماله،   واملؤجل منها تبعا إلحلاح الوض

والترتيب ملهرجان عام، وأية مهرجانات فرعية، كما يتوىل توجيه اقتراحات للمنظمات اإلسـالمية  
القطرية بأوجه النشاط الثقايف املمكنة وجماالا، أو يتوىل هو متويل قيام املؤسسات القطرية ذا الدور، 

  .ت مدنية قطرية تتوىل إدارة وتنفيذ هذه املشروعات الثقافيةويشجع إنشاء منظما
إنشاء إدارة تنسيق يف واحدة من املنظمات اإلسالمية الغربية الواسعة االنتشار، تتـوىل مهمـة    – ٣

التنسيق بني قيادات املنظمات اإلسالمية املختلفة بصفة عامة، كما تتوىل الدعوة ملـؤمترات سـريعة   
ادر أزمة كأزمة الرسوم املسيئة ملقدسات إسالمية، كما تتوىل هذه اإلدارة توجيه التحضري عند بروز بو

الدعوات ملنظمات إسالمية بالتضامن مع القوى السياسية والثقافية غري املسلمة اليت تتشـارك مـع   
  .املنظمات اإلسالمية يف بعض األهداف السياسية واالجتماعية والثقافية

يونية أوربية، أو االستفادة من قنوات أوروبية موجودة بالفعـل خلدمـة   إنشاء إذاعة وقناة تليفز – ٤
اهود الدعوي واالتصايل اإلسالمي، مع ضرورة جتاوز حقبة اللغة اإلجنليزية أو الفرنسية لصاحل مزيد 

  .التحام بواقع التعددية اإلثنية والثقافية يف اتمع األورويب
ؤسسي العام ألقليات اإلسالمية يف أوروبا يقترح إنشـاء  عند االستقرار على مالمح الوضع امل – ٥

مؤسسة وقفية تتوىل اإلنفاق على هذه املؤسسات اليت ال تتوفر هلا القدرة على التمويـل الـذايت، أو   
  .املؤسسات اليت سيتم استحداثها خارج نطاق املؤسسات املوجودة بالفعل يف املسرح األورويب

مبوقع إسالم أون الين أن تتوىل إعداد اجلانب الشبكي املتعلق بالنشر وميكن إلدارة تنمية املشروعات 
  .على اإلنترنت هلذا البعد املؤسسي

  :على صعيد مسرح العمل العريب واإلسالمي –أ 
من أهم ما ينبغي إجنازه على صعيد املسرح العريب واإلسالمي عدة مهام، نستلهمها مـن عرضـنا   

  :السابق ممثلة يف احملاور التالية
مراجعة عملية االحتجاج على الرسوم املسيئة، وتقوميها، ووضع معـايري لترشـيد العمليـات     – ١

االحتجاجية، مع التأكيد على أا عملية نشطة قابلة للتكرار مع وقوع ما يربر تكرارها، وتكثيـف  
  .داء فيهاالتشاور بني مؤسسات اتمع املدين العربية واإلسالمية ذات الوظائف الدعوية لتطوير األ

التعريف باملؤسسات اليت من صميم خرباا إدارة هذا النوع من األزمات، مع تـوفري خطـط    – ٢
مناذجية ذه املؤسسات ألمناط احلمالت املختلفة اليت ميكن انتهاجها عند حدوث أزمات مشاة، مما 

ضـعيفة، أو قـد يـتم    يوفر الوقت واجلهد املهدر يف إنتاج ردود فعل ارجتالية أو عفوية قد تكون 
  .إجهاضها بسبب عدم لياقة سلوكها



 ٥١١

تشجيع احلوار بني القوى السياسية والثقافية واإلثنية والدينية مبا يؤدي لسيادة االحترام املتبادل  – ٣
يف مقابل ..) وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا(بني هذه القوى، سواء على صعيد احترام رموزها 

  .إخل.. العبث حتت مسميات خمتلفة كاإلبداعصون رموز األديان عن 
الدعوة إىل إنشاء حلف فضول معاصر، باالشتراك مع العقالء الغربيني، نتفق فيه مجيعـا علـى    - ٤

احترام كافة األديان والشرائع، ورفض التالعب ا والسخرية منها بأي شكل من األشكال، ونقف 
  .ن واملعتقدصفا واحدا أمام من تسول له نفسه املساس بالدي

وميكن هلذه املهام أن تباشرها جمموعة من املنظمات الدعوية القائمة بالفعل أو بعض املؤسسات الـيت  
تنشا خصيصا بالتوافق بني اجلهات الدعوية األهلية والرمسية، على أن يراعى يف املؤسسات القائمة أو 

م االتصال والعالقات العامة املعاصرة املستحدثة اليت تباشر هذه املهام أن تأخذ بأساليب وتقنيات علو
لتواكب الدعوة يف ثوا روح العصر كما تواكب يف حمتواها حتديات هذا العصر ومـا ميليـه مـن    

  .اجتهادات
  واهللا نسأل أن جيعل جهود هذا اجلمع الكرمي خالصة لوجهه

===================  
  صلى اهللا عليه وسلم النيب العظيم

  
  مي عبد اهللا الشايع

ل كانت ردة فعلنا كمسلمني قوية ورادعة على مجيع األصعدة عندما تطاولت إحدى الدول الغربية ه
  على رسولنا الكرمي عليه الصالة والسالم؟؟

هل سيطرت اللغة اإلعالمية العربية يف احلديث عن هذا التجرؤ املقصود يف تشويه صورة أفضل اخللق 
سبتمرب وضحاياها وتداعيها على املسلمني يف  ١١أحداث مثلما سيطرت اللغة اإلعالمية الغربية على 

  أرجاء العامل؟؟
هل ما زالت الثقة مفقودة يف املسلمني وما زال االزام النفسي يطغـى علـى شـعور اتمعـات     

  اإلسالمية؟؟
م وحىت اآلن، حرب ضـروس علـى   ٢٠٠٠تأملوا جمريات األحداث على العامل اإلسالمي منذ عام 

حماربة اإلرهاب وترويع للمسلمني الذين وجدوا العيش يف اتمعات الغربية الضالة املسلمني بدعوى 
حىت الذوا بالفرار من براثن عنصرية الديانة واللغة ! املنشودة يف األمن واحترام حريات الفرد املزعومة

على أسلحة بل هدم دول وقتل األبرياء فيها قبل غريهم تارة حملاربة اإلرهاب وتارة للقضاء ! والدين
تكالب األمم الغربية على ! وتدخل سافر يف سياسات الدول! وتارة لنشر الدميقراطية املزعومة! الدمار

  .املسلمني ثقافة وفكراً وعقيدة
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  أال حيق لنا كمسلمني أن نعترف بعد كل هذا بأن العداء يف األصل هو عداء للعقيدة؟؟
تعني باقتراح لألستاذ الدكتور جعفر شيخ إدريـس  وألن الزمن اآلن هو زمن احلرب الفكرية فإنين اس

 ١٦٨يف جملة البيان يف عددها رقم » ال حتسبوه شراً لكم«رئيس اجلامعة األمريكية املفتوحة يف مقالته 
مث ال ندري . يف طباعة الترمجة اردة عن األصل القرآين لسببني أوهلما أن املدعوين ال يقرؤون العربية

ما وزعناه على نطاق واسع فقد يرميه بعضهم يف أماكن غري مناسبة وقد يقرؤه  ماذا سيفعلون به إذا
  .بعضهم يف دورات املياه

أن تكون الغالبية العظمى منها طبعات شعبية ذات غالف ورقي لكي تقل تكلفتها ويسـهل محلـها   
 عدد مـن  وأن توزع بكميات كبرية على املساجد واملراكز بالواليات املتحدة وعلى أكرب. وتوزيعها

  .األفراد املعروفني باهتمامام الدعوية
ومن جهيت أضيف ضرورة ترمجة وطباعة سرية الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم بعدد من اللغات 

  .األجنبية األساسية
وعلينا من خالل واقعنا الذي ندركه متاماً أن حنكم العقل يف ردود أفعالنا جتاه هـذه االسـتفزازات   

  .نستخدم قوتنا االقتصادية والفكرية للتصدي ملثل هذه اهلجماتوأن .. الغربية
==================  

  بشائر النصر تلوح يف الصحيفة الدمنركية
  
  عبد الرمحن بن عبد الرمحن مشيلة األهدل. د

أمحدك اللهم كما علمتنا أن حنمدك وأصلي وأسلم على نبيك ورسولك رسول اهلدى والرمحة حممد 
  .ى آله وصحبه ومن اهتدى ديه إىل يوم الدينبن عبد اهللا وعل
سورة ) ٣٠(} يا حسرةً علَى الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِالَّ كَانوا بِه يستهزِؤون{: قال اهللا عزوجلَّ

  .يس
سورة ) ٧٠(} بواْ وفَرِيقًا يقْتلُونَكُلَّما جاءهم رسولٌ بِما الَ تهوى أَنفُسهم فَرِيقًا كَذَّ{: وقال سبحانه

  .املائدة
قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذي يقُولُونَ فَإِنهم الَ يكَذِّبونك ولَكن الظَّالمني بِآيات اللّه {: وقال اهللا عزوجلَّ

رواْ علَى ما كُذِّبواْ وأُوذُواْ حتى أَتاهم نصرنا والَ مبدلَ ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلك فَصب. يجحدونَ
نيلسرإِ الْمبن نم اءكج لَقدو اللّه اتمكَلسورة األنعام) ٣٤/  ٣٣(} ل.  

لْ أُذُنُ خيرٍ لَّكُم يؤمن بِاللّه ويؤمن ومنهم الَّذين يؤذُونَ النبِي ويِقُولُونَ هو أُذُنٌ قُ{: وقال اهللا جل شأنه
يمأَل ذَابع ملَه ولَ اللّهسذُونَ رؤي ينالَّذو نكُمواْ منآم ينةٌ لِّلَّذمحرو نِنيمؤلْمسورة التوبة) ٦١(} ل.  
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عنهم اللَّه في الدنيا والْآخرة وأَعد لَهـم عـذَابا   إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَ{: وقال اهللا سبحانه
  .سورة األحزاب) ٥٧(} مهِينا

) ٩٥/  ٩٤(} إِنا كَفَينـاك الْمسـتهزِئني  . فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمشرِكني{: وقال تعاىل
  .سورة احلجر
إنَّ مبغضك يا حممد، هـو املقطـوع   : سورة الكوثر، أي) ٣(} ئَك هو اَألبترإِنَّ شانِ{: وقال تعاىل

  .احملروم من خري الدنيا واآلخرة
  :مث أما بعد

صلى اهللا عليه وسلم  s postصلى اهللا عليه وسلم  jylandالصحيفة الدمنركية (فإن ما ارتكبته 
n) ( م بنشرها رسوماً كاريكترييـاً   ٢٠٠٥/  ٩/ ٣٠هـ املوافق ١٤٢٦/  ٨/  ٢٦يوم الثالثاء– 

تسخر فيها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألمر شنيع وفعل فظيع جتاوز حده وإنه خلطر عظـيم  
  .وال يعلم مدى خطورته إال اهللا عزوجل

  :كيف ال وهو يسخر من نيب الرمحة واهلدى الذي وصفه اهللا يف حمكم الترتيل بقوله عز من قائل
  .سورة األنبياء) ١٠٧(} ناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمنيوما أَرسلْ{
}  ـيمحر وفؤر نِنيمؤكُم بِـالْملَيع رِيصح منِتا عم هلَيع زِيزع أَنفُِسكُم نولٌ مسر اءكُمج لَقَد {
  .سورة التوبة) ١٢٨(
}يرذنا وريشب قبِالْح اكلْنسا أَريمِإِنحابِ الْجحأَص نأَلُ عسالَ تسورة البقرة) ١١٩(} ا و.  
) ٤٦/  ٤٥(} مـنِريا يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إِلَى اللَّه بِإِذْنِه وسراجا {

  .سورة األحزاب
  سورة القلم) ٤(} وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ{

إن هذه الصحيفة املنحطة تسخر ذا الفعل ـ املخالف للقوانني واألعراف الدوليـة ـ مـن أمـة      
) أكثر من مليار ونصـف املليـار  (اإلسالم أتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم والذين يقارب عددهم 

  :والذين قال اهللا فيهم
من الْمؤمنِني رِجـالٌ  {. سورة األنفال) ٦٤(} اتبعك من الْمؤمنِني يا أَيها النبِي حسبك اللّه ومنِ{

سـورة  ) ٢٣(} صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُوا تبديال
  .األحزاب

سورة آل ) ٦٨(} هيم لَلَّذين اتبعوه وهذَا النبِي والَّذين آمنواْ واللّه ولي الْمؤمنِنيإِنَّ أَولَى الناسِ بِإِبرا{
  .عمران

}وا تم لِّهون نِنيمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعن بولَ مسقِ الراقشن يمولَّى و منهج هلصن
  .سورة النساء) ١١٥(} وساءت مصريا
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}نِنيمؤبِالْمو رِهصبِن كدأَي يالَّذ وه اللّه كبسفَإِنَّ ح وكعدخواْ أَن يرِيدإِن يسورة األنفال) ٦٢(} و.  
  .سورة يونس) ١٠٣(} ينا ننجِ الْمؤمنِنيثُم ننجي رسلَنا والَّذين آمنواْ كَذَلك حقا علَ{
ا وكَانَ حقـا  ولَقَد أَرسلْنا من قَبلك رسلًا إِلَى قَومهِم فَجاؤوهم بِالْبينات فَانتقَمنا من الَّذين أَجرمو{

نِنيمؤالْم رصا ننلَيسورة الروم) ٤٧(} ع.  
}ؤرِ الْمشباوال كَبِريفَض اللَّه نم مبِأَنَّ لَه نِنيسورة األحزاب) ٤٧(} م.  
}جرخأَن ي منتا ظَنرِ مشلِ الْحأَول مارِهين دابِ متلِ الْكأَه نوا مكَفَر ينالَّذ جري أَخالَّذ ووا هظَنوا و

ه فَأَتاهم اللَّه من حيثُ لَم يحتِسبوا وقَذَف في قُلُوبِهِم الرعب يخرِبونَ أَنهم مانِعتهم حصونهم من اللَّ
  .سورة احلشر) ٢(} بيوتهم بِأَيديهِم وأَيدي الْمؤمنِني فَاعتبِروا يا أُولي اَألبصارِ

أيديكم من وسائل ضد هذا احملارب الغاشـم  توجهوا بأقالمكم وأفكاركم وما متلكه : أحبيت يف اهللا
واعلموا أن ما نشر يف هذه الصحيفة الظاملة لسبب من أسباب النصر إذ جعلت أمة اإلسالم تستيقظ 

  .وتتالحم وتتآزر وتعرف حقيقة العدو وكيف يتربص ا وبدينها وقيمها
شوكة املسلمني سـيكونون  هذا الفعل املنكر والشنيع وهذه السخرية برسولنا اهلادي البشري ستقوي 

  .يدا واحدة ضد املستهزئني به صلوات اهللا وسالمه عليه
وبالفعل فقد حتركت اجلموع املؤمنة احملبة لرسوهلا أكثر من حبها لنفسها حتركت من كل حـدب  
وصوب لتصد الشيطان وأولياءه وتردعه عن التمادي يف االستخفاف بسيد األولني واآلخرين الرؤوف 

  .الرحيم
ت يف شىت بقاع الدنيا مستنكرة جمهزة كل وسائل الردع هلذا املنكر العظيم وإنه خلزي للصحيفة حترك

ومن تعاون معها وذل للمستهزئ بأنبياء اهللا ورسله وإن الدائرة ستدور بنكباا على املستهزئ ومن 
  .رضي بذلك

تلـبس باإلسـالم   إن هذه السخرية واالستخفاف ستجعل فاصال واضحا بني املسلم احلق وبـني امل 
  .واإلسالم منه بريء

فاملسلم احلق سيجد نفسه مضطرا للدفاع عن نبيه ورسوله سيلتحم مع إخوانه الدعاة إىل اهللا يف تغيري 
  .هذا املنكر وردع فاعله بكل وسائل الردع املتاحة له

املسلم احلق سيجهز نفسه للوقوف ضد من حارب اهللا ورسوله سيبذل كل غال ونفيس يف نصـرة  
  .اإلسالم والذود عن رسول اهلدى والرمحة

  .واملتلبس بلباس اإلسالم سيخنس خنوس الشيطان سيجد سبيال إىل الصمت والرضا ذا املنكر
  .قلت إن بشائر النصر تلوح يف الصحيفة الدمنركية: أحبيت يف اهللا

  .ل اهللا وقوتهفعال إن النصر يلوح وإن هذه عالمة واضحة على اقتراب النصر وخذالن األعداء حبو
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أتذكرون إسالم محزة بن عبد املطلب رضي اهللا تعاىل عنه سببه استخفاف أيب جهل برسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم كما هو معروف وإليكم قصة إسالمه وكيف قويت شوكة اإلسالم بذلك كما ترويها 

  :لنا األخبار الصحيحة
لعنهجية والطغيان ملبد باإلعتداءات املتتالية مـن  يف الفترة اليت كان فيها اجلو ملبدا بسحب الظلم وا

شرار الناس وشياطينهم على رسول اهللا وأصحابه بزغ نور أضاء الطريق أمام املضطهدين واملقهورين، 
وسبب . أال وهو إسالم محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه، أسلم يف أواخر السنة السادسة من النبوة

هللا يوما عند الصفا، فآذاه ونال منه، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إسالمه أن أبا جهل مر برسول ا
ساكت وال يكلمه، مث ضربه أبو جهل حبجر يف رأسه فشجه، حىت نزف منه الدم، مث انصرف عنه إىل 
نادي قريش عند الكعبة، فجلس معهم، وكانت موالة لعبد اهللا بن جدعان يف مسكن هلا على الصفا 

ة من القنص متوشحا قوسه، فأخربته املوالة مبا رأت من أيب جهل، فغضـب  ترى ذلك، وأقبل محز
فخرج يسعى، مل يقف ألحد حىت دخل املسجد _ وكان أعز فىت يف قريش وأشدهم شكيمة _ محزة 

وفيه أبو جهل فقام على رأسه، وقال له يا مصفر استه، تشتم ابن أخي وأنا على دينـه؟ مث ضـربه   
حـي  _ وثار بنو هاشم _ حي أيب جهل _ ثار رجال من بين خمزوم بالقوس فشجه شجة منكرة، ف

  .دعوا أبا عمارة، فإين سببت ابن أخيه سبا قبيحا: أبو جهل: فقال_ محزة 
مث شرح اهللا صدر محزة لإلسالم، فاستمسك بالعروة الوثقى، واعتز به املسلمون أميا اعتزاز وكـان  

وذلك االستخفاف سببا يف النكبة واخلزي والذل إسالمه نصرا عظيما للمسلمني وكانت تلك السبة 
  .للطغاة املعتدين

وإين أرى أن هذا االستخفاف واالستهزاء من هؤالء الطغاة لبداية نصر لإلسالم واملسلمني وإن بشائر 
  .سورة الشعراء) ٢٢٧(} وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ{النصر تلوح يف األفق 

  تزهو بسيف عليه وصمة الظفر*** شائر النصر هبت يف سنا القمر ب
  الحت بدايتها من صفحة القَذرِ*** بشائر النصريف اآلفاق ساطعة 

  واخلزي والذل للمستهزئ األشر*** بشراكم أميت فالنصر يصحبكم 
  :بقلم الدكتور

  عبد الرمحن بن عبد الرمحن مشيلة األهدل
  مد بن عبد اهللاوصلى اهللا وسلم على نبينا حم

  صاحب الوجه األنور واجلبني األزهر
  وعلى آله وصحبه ومن اقتفى

  أثرهم وترسم خطاهم
  إىل يوم الدين
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===================  
  بيان صورة اإلسالم لدى الغرب

  
  ...حبث أعده األستاذ الدكتور حمسن عبد احلميد

  لتقدميه إىل املؤمتر العاملي لنصرة النيب حممد صلى عليه وسلم
  .٢٠٠٦مارس  ٢٣ -٢٢املوافق  ١٤٢٧صفر  ٢٣-٢٢الذي سينعقد يف البحرين بني 

مع إشراقة نور اإلسالم الذي دعا إىل التوحيد اخلالص وكشف احلقيقة عن االحنرافات اخلطرية الـيت  
دخلت األديان السماوية فضالً عن األرضية ومع جميء الشريعة السمحاء اليت تأمر بالعدل واإلحسان 

ذي القرىب وتنهى عن الفحشاء واملنكر والبغي ومع االلتزام بالنظام القيمي األخالقي املتـوازن  وإيتاء 
ومستليب حقوق األمم والشعوب ، جتمع طغاة االحنراف من رجال الدين، لضبط سلوك الفرد واتمع

وحرمـان   إلطفاء هذا النور اإلهلي، وطالبوا اللذات والشهوات من دعاة اإلباحية، من رجال احلكم
وينتقل من ضيق الدنيا إىل ، ليتخلص من عبودية العباد إىل عبودية رب العباد، اإلنسان منه أينما كان

ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم كما قال الصحايب اجلليل ربعي بن عامر أمـام طاغيـة   ، سعتها
، ا الـدين وأهلـه  تآمر اليهود يف الداخل على هـذ  -قبيل معركة القادسية " رستم"عسكر الفرس 

وإضعاف قـوة الوحـدة   ، وخططوا لقتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإثارة الفنت بني املسلمني
ونشر الشائعات واألكاذيب بني املسلمني وتقوية جبهة النفاق والشرك ونصرة الباطل يف ، اإلسالمية

وقـربت مـؤامرام    غري أن قوة املسلمني يف عقيدم ووحدم ردت كيـدهم . سبيل إزهاق احلق
  .فخرجوا من هذه املعركة الكيدية خاسئني خاسرين، وهزمت جيوشهم

وعندما أقام الرسول الكرمي وخلفاؤه الراشدون دولة اإلسالم العادلة وحضارته الزاهـرة وأنظمتـه   
 ارتعشت دولة الفرس والرومـان فأحسـوا  ، األخالقية املتكاملة املنبثقة متوازنة من أمساء اهللا احلسىن

بعـد أن  ، جلئوا إىل التآمر الظاهر واخلفـي ، وملا هزم جيوشهم جيش اإلميان واليقني واحلق. باخلطر
فظهر عند الفرس يف احلركات اهلدامة اليت زعزعت اتمع اإلسـالمي يف  ، سحق املسلمون دولتهم

  .القرون اليت تلت القرن األول
فبقيت تراقب ، د الشام ومصر اهلزائم املنكرة اوأما دولة الروم اليت أحلقت اجليوش اإلسالمية يف بال

وختطط لتآمر مكشوف لتشويه اإلسالم وعقيدته وشريعته وأخالقه وحياة ، أوضاع اتمع اإلسالمي
كـي ال  ، ملنع وصول نور اإلسالم إليها، أمام شعوا املقهورة املستلبة اجلاهلة، نبيه وأركان حضارته

  .سساا الظاملةتنتفض على طغاا وكنائسها ومؤ
ومن العـدل علـى   ، ومن النبوة على فرية اإلله املتجسد يف األرض، خافوا من التوحيد على التثليث

  .فبدءوا يشنون حربا قذرة على اإلسالم ونيب اإلسالم، الظلم والطغيان
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 فيكمن يف النرجسية األوربية اليت توارثت الفلسـفة املاديـة مـن اليونـان    ، أما أسباب هذا احلقد
حتت غطاء رقيق ممن ، والتشريعات املنحرفة من الرومان واليت قدست القوة وفتحت سبل الشهوات

  .روحانية الكنيسة وأخالقياا املزعومة
ومن هؤالء األفاقني ، بدأ هذا اهلجوم من داخل البيت اإلسالمي الذي فتح ذراعيه ألهل األديان مجيعا

موي يوحنا الدمشقي الذي ثبت أنه كان يؤلف كتبا يف ذم الذين تسنموا مناصب عالية يف البالط األ
فأصبح هذا االـام  ، اإلسالم والطعن فيه ويف رسوله باامه باختالق الوحي إلشباع رغباته الدنيوية

  ).١(احملور التقليدي جلميع كتابات القرون الوسطى
إنه هو الذي علّم حممدا : ولواحىت يق، والظاهر أن أمثال هؤالء هم الذين اخترعوا قصة حبريا الراهب

  ).٢(لكي يثور على املسيحية
فدفعت الكنيسة كـثريا مـن   ، لقد بدأ عصر تسميم الفكر األوريب جتاه اإلسالم منذ العصور األوىل

رجاالا لتأليف كتب مفتراة ال تعتمد على أية مصادر إسالمية أو علمية رد تشويه صورة اإلسالم 
كان هدفها األساس القضاء علـى  ، فاإلسالم يف نظرهم هرطقة كافرة، وربيةأمام أجيال الشعوب األ
يستعبد املرأة ويقـر  ، يدعو إىل إثارة الغرائز اجلنسية، وهو خمرب هدام بدائي، املسيحية بطرق سافلة

والقرآن جمموعة من آيـات  ، )٣(وهو دين دموي عنيف، وتفوح منه رائحة الوثنية، تعدد الزوجات
ميزق اجلماعات ويدمر األخالق ويدعو إىل الرذائل وحيوي كثريا ، ضة من عمل الشيطانخرافية متناق

يشرب اخلمر ويأكـل حلـم اخلرتيـر ويتمتـع     ، وحممد كان كذابا وحمتاالً وساحرا، من اخلرافات
فلما خابت ، طمع يف كرسيها، وكان عدوا للمسيح وكان كارديناالً منشقًا على البابوية، بالشهوات

حاشـاه مث  (وكان لصا وقاتالً وزير نساء وخائنا وفاجرا وشيطانا وإرهابيـا  ، ادعى النبوة) ٤(هآمال
  ).حاشاه

  ).٥(وأما املسلمون فقد صوروهم بأم أوالد الشياطني وأهل لواط ومشركون يعبدون األوثان
قتل يف ، السبوريمنها أن رئيس أساقفة س، ووصل األمر م إىل اختراع روايات خرافية عن املسلمني

  .ألنه أقدم على تدمري الصنم الذي كانوا يعبدونه) م١١٠١(القاهرة على يد املسلمني عام 
والذي كان يتوىل كربها الكنيسة يف الوقت الذي كـان  ، كان حيدث هذا التشويه الواسع يف أوربا

  .النصارى واليهود يف البالد اإلسالمية يتمتعون حبقوقهم كاملة
لقد كان أهل الذمة املسيحيون والزرادشتيون واليهود والصـابئة  : "ملعروف ديورانتيقول املؤرخ ا

يستمتعون يف عهد اخلالفة األموية بدرجة من التسامح ال جند هلا يف البالد املسيحية مثيالً يف مثل هذه 
  ).٦"(فلقد كانوا أحرارا يف شعائر دينهم واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، األيام

وآدم متـزيف كتابـه   " تاريخ احلضارة اإلسالمية"مؤرخي الغرب مثل بارتولد يف كتابه  وكثريون من
" تاريخ اإلمرباطوريـة البيزنطيـة  "وفاسيلييف يف كتابه " احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري"
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 يعترفون ذه احلقائق يف احتضان املسـلمني " مشس اهللا تسطع على العرب"وزعزيدهونكة يف كتاا 
  .كما فصل هلم دين اإلسالم كتابا وسنة، ألهل األديان والطوائف

فحاولوا هـذه املـرة أن   ، ولكن الغربيني مل جياوا هذه السماحة من املسلمني إال بالتآمر والنكران
  .فأوجدوا مؤسسات التبشري مث االستشراق، يعمقوا العداوة خبطط خبيثة

  .وإمنا من أجل التمكني ألوربا على بالد اإلسالم، ةومل يكن التبشري من أجل الدين يف احلقيق
تشن على املسلمني عداوات ال اية هلا ، وبصدد ذلك ألفوا ألوف الكتب واألحباث مبختلف اللغات

  .بأسلوب يفتقر إىل احلد األدىن من اإلنصاف واخللق اإلنساين الكرمي
وتلقى يف ، راسات إىل املدارس واجلامعاتولترسيخ هذه املفاهيم الباطلة أمر البابا أن تدخل هذه الد

  .املواعظ على الناس يف الكنائس والبيوت
وبـذلك  . حتقق أغراضهم الشـيطانية ، وجبانب ذلك حرفوا القرآن الكرمي يف ترمجات هزيلة منحرفة

استطاعت الكنيسة أن تؤصل يف نفوس الشعوب األوربية كراهية اإلسالم واملسلمني والنفـور منـه   
  ).٧(ومنهم

عـرب اسـتعماهلا   ، بل ازدادت ضراوة، ولقد استمرت هذه احلملة ومل تتوقف حىت العصر احلديث
  .التقنيات املعاصرة

بقرار من جممع فيينا الكنسي عام ، حبجة البحث العلمي، ومن أعماق خطط التبشري ظهر االستشراق
ونانية والسـوريانية يف  وذلك لتأسيس عدد من كراسي األستاذية يف العربية والعربية والي، )م١٣١٢(

  ).٨(جامعات باريس وأكسفورد وبولونيا وأفينيون وسالمانكا
كان متهيدا ، إن زرع هذه األفكار الكاذبة عن اإلسالم واملسلمني يف نفوس األوربيني جيالً بعد جيل

طبيعيا لالستجابة الشاملة إىل صرخة البابا بطرس الناسك تدعو املسـيحيني للتوجـه إىل الشـرق    
فهيئت اجليوش ووهبـت صـكوك   ، إلسالمي؛ إلنقاذ قرب املسيح من املسلمني الكفرة حسب تعبريها

ينفخون احلقد األسود على ، وصاحب القسس والرهبان موجات هذا الغضب العارم، الغفران للجميع
يت ارتكبوا أفظع اازر يف تلك احلروب ال، فلما وصلوا إىل أرض اإلسالم. املسلمني يف نفوس القوم
وهي مما أمجع عليه مؤرخـو  ، يف موجات متالحقة استمرت حوايل قرنني، مسوها باحلروب الصليبية

  .وغدت من التاريخ املتواتر الذي مل يستطع أحد أن يشكك فيه، الغرب والشرق
وملا جاءوا معرة النعمان قتلوا مجيع من كان فيها من املسلمني الالجئني : "يقول املؤرخ األوريب ميشو

  ".وأهلكوا صربا ما يزيد على مائة ألف إنسان يف أكثر الروايات، اجلوامع املختبئني يف السراديب إىل
تعصب الصليبيون يف القدس أنواع التعصب األعمـى  : "وعندما جاء إىل كارثة القدس الشريف قال

إلقـاء  فكانوا يكرهون العرب على ، حىت شكا منهم املنصفون من مؤرخيهم، الذي مل يسبق له نظري
وخيرجوم من األقبية وأعمـاق األرض  ، وجيعلوم طعاما للنار، أنفسهم من أعايل الربوج والبيوت
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ودام الذبح يف املسلمني أسبوعا حـىت قتلـوا   . وجيروم يف الساحات ويقتلوم فوق جثث اآلدميني
  ).٩(منهم على ما اتفق على روايته مؤرخو الغرب والشرق سبعني ألفًا

ومل يكن من املمكن النظـر  ، ب بعد اندحاره يف بالد الشام يتعامل مع اإلسالم حبذر شديدوظل الغر
  ).١٠(إىل املسلمني إال باعتبارهم وحوشا أو برابرة وأعداًء املسيح

لقد التقت يف احلروب الصليبية مصاحل احلكام الطغاة من النبالء مبصاحل التجار مـع رجـال الـدين    
فأحـدثوا هـذه   ، ن خلت قلوم من اإلنصاف والرمحة والتسامح واإلنسانيةاملتعصبني احلاقدين الذي

ومل ، ودقوا إسفني العداوة بني الشعوب املسيحية واإلسـالمية ، املآسي املروعة يف بالد الشام ومصر
بل خططوا حلرب جديدة منظمة على اإلسالم واملسلمني تقوم على أساس فتح املراكز ، يكتفوا بذلك

فأوجدوا نظام االستشراق الذي كانت الكنيسة تسـيطر عليـه   ، الوزارات املختصةيف اجلامعات و
تزييف احلقائق عن اإلسالم حتت مظلـة البحـث العلمـي    ، وكان اهلدف األساس. سيطرة كاملة

واستمدت موادهـا مـن   ، قدمت هذه الدراسات املوجهة صورة مشوهة عن اإلسالم. واملوضوعي
رسخت يف العقل األوريب شكالً منهجيا وإطارا فكريا عده اجلميـع   حبيث، كتابات املبشرين األوائل

ولقد كانوا دائمـا  . مسلمات وحقائق على الرغم من اخللط والتحريف والنقائص اليت كان يتسم ا
ومل يكونوا يدرسون أسباا ونتائجها؛ ألن ذكر األسباب والنتائج كان ، يأخذون من األمور شكلها

  ).١١(ذيبهميفضحهم ويرد أكا
فأديب مشهور ، حىت الفالسفة واألدباء واملفكرون، ومل ينج من ضغط احلقد التارخيي الصلييب الطويل

يف كتابه الكوميديا اإلهلية عندما قسم اجلحيم إىل طبقات، وضـع  " دانيت اإليطايل"على سبيل املثال 
صري هذه الطبقة يكون العقـاب  الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم يف طبقه الشر احمليطة بإبليس، وم

  ).١٢(السرمدي
لدانيت طبع عشرات املرات وبلغات خمتلفة يف أحناء أوربا والغرب )) الكوميديا اإلهلية((وإذا علمنا أن 

  .عامة، عرب قرون عدة عرفنا مدى تأثريه على األجيال
، ))مد النيب املزيفحم((فيؤلف قصيدة بعنوان )) جون بوجيت((ويأيت بعده بقرنني الشاعر اإلنكليزي 
وفصل يف أبيات كثرية كل الصفات الـيت أطلقهـا العقـل    . وكيف أن اخلنازير أكلته وهو سكران

  ).١٣(األوريب الديين الكنسي عرب القرون
وذا حتولت آثار احلقد األوريب قبل احلروب الصليبية وبعدها إىل ظاهره تارخيية دينية وفكرية، وثقافة 

حىت أن أوربا بعد أن خرجت من التربية الدينية . جدا اختراقها واخلالص منها اجتماعية، من الصعب
إىل التربية العلمانية، مل يتخلص كبار فالسفتها ومفكريها من الرواسب العميقة بعداوة اإلسالم؛ فلقد 

وا ام مونتسكيو وفوليتر وفولين وغريهم من مفكري عصر التنوير اإلسالم بأشنع أنواع التهم وهامج
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الرسول والقرآن، كأم رجال الكنيسة يف العصور الوسطى، وسرت هذه العـداوة إىل املبشـرين   
  .واملستشرقني والسياسيني يف العصور احلديثة

وصدر ). ١٤))(إن سيف حممد والقرآن مها أكثر أعداء احلضارة واحلرية): ((موير(يقول املستشرق 
سلمني من كل ما قالته أوروبا من سوء يف العصـور  منهم كالم ال خيتلف حول القرآن والرسول وامل

وبذلك استجاب االستشراق والفكر األوريب العام إىل الثقافة األوروبية التارخييـة احلاقـدة   . السابقة
  ).١٥(املكدسة حول السالم أكثر من االستجابة إىل موضوعه املزعوم
بل إنـه  ، وقية الغربية والدونية الشرقيةبل جوهر االستشراق هو التمييز الذي يستحيل اجتثاثه بني الف

عم هذا التمييز حبيث إن السياسيني املتأخرين مثل بلفور وكرومر بعد هذه القرون الطويلـة يف زرع  
، فالشرقي العقالين"احلقد يف اتمعات األوربية انتهوا يف تعاملهم مع املسلمني والشرقيني إىل مقولة 

  ).١٦"(ناضج سوي، الين متحلٍّ بالفضائلاألوريب عق"و، "فاسق طفويل خمتلف
، لقد سار كبار املستشرقني يف القرن العشرين يهودا ونصارى على اإلنشـاء االستشـراقي القـدمي   

فنولدكه وكولدزيهر وشاخت وبرنارد لويس وجِب وجرونباوهم وآخرون كثريون كلهم وضـعوا  
ى أن القرآن لـيس إال جمموعـة مـن    وبنوا أحباثهم عل، وشوهوا التراث اإلسالمي، السم يف الدسم

وأن الشريعة اإلسالمية اقتبسها املسلمون ، األفكار املضطربة أخذت بدون تنظيم من التوراة واإلجنيل
والوحي احملمدي تصور ووهم وظن وخيال ومحى صرعية وأن السـرية  ). ١٧(من القانون الروماين

  ).١٨(النبوية فيها شكوك كثرية
يت قادا الكنيسة عرب التاريخ األوريب مازالت تؤجج املشاعر املعادية ضد اإلسالم إن اجلهود العدائية ال

" ١٨٨٢"عندما رفع بيده يف جملس العموم الربيطاين عام " جالدستون"واملسلمني؛ ميثل ذلك موقف 
  ".مادام هذا القرآن يتلى والكعبة تزار فنحن ال مكان لنا يف بالد اإلسالم: فقال

اآلن .. قم: -وهو أمام قرب صالح الدين -ورو الفرنسي عندما دخل دمشق فقال وموقف اجلنرال غ
ومواقف أخرى كثرية صدرت فيما يسـمى بعصـر التسـامح واحلريـة     . انتهت احلروب الصليبية

تدل داللة قاطعة أن زخم الكنيسة املتعصبة ضد اإلسالم واملسلمني ما زالت سـارية يف  ، والعلمانية
والسيما احنيازهم الكامـل إىل  ، استهم الظاملة يف التعامل مع العامل اإلسالميتوجه سي. عروق القوم

  .اليهود يف اغتصاب أرض فلسطني وتشريد شعبه وقتل أبنائه
  !ولكن هل يعين ذلك أن الغرب برمته استسلم إىل هذا التعصب املقيت؟

وظهـر مؤرخـون   ، األخريإن الفكر اإلنساين احلر بدأ يتحرك ضد هذا التيار يف القرن .. ال: أقول
ويشـيدون بـدور احلضـارة    ، ومفكرون وباحثون يدعون إىل اإلنصاف يف التعامل مع املسـلمني 

ولكنهم ما زالوا قليلني يف خضم الطوفان الكبري املرتبط بقوة الدفع التارخيي إىل رواسـب  ، اإلسالمية
 اإلسالمي أو يف خارجه بـني  وهو بيد املسلمني؛ سواء يف داخل العامل. وهنا البد من عالج. املاضي
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األقليات اإلسالمية اليت تستطيع أن تعمل الكثري إذا وقفت جبانبها قدرات العامل اإلسالمي الفكريـة  
  .والتخطيطية واملالية

  .وأرجو أن تفي هذا املؤمتر املبارك وغريه من املؤمترات يف قابل األيام ذا الواجب التارخيي الكبري
  ــــــــــــــ

  :امشاهلو
  .الرياض ١٩٨٣ -١٤٠٣/ ١ط ٥٤ص ..االستشراق بني املوضوعية واالنفعالية . ١
  .٥٥املصدر السابق ص . ٢
  ٢٢٢هشام جعيط ص . أوربا واإلسالم د –االستشراق  –الفكر العريب . ٣
  .م١٩٦٩بغداد  –م اإلرشاد .  ٦عرفان عبد احلميد ص. د -االستشراق. ٤
  ١. املصدر السابق ص. ٥
  ١٣ضارة م قصة احل. ٦
املبشرون واملستشرقون وموقفهم من اإلسالم للدكتور حممد  ١٢٢االستشراق ص  -الفكر العريب. ٧

وراجع أيضا التبشري واالستعمار يف البالد العربية للدكتور مصطفى خالدي والدكتور عمـر  . البهى
  .فروج

  ١ط) ٢(االستشراق للدكتور إدور سعيد ص. ٨
  .١من كتاب الفكر العريب ج ١١٤ -١١٣ تيسري شيخ األرض ص على هامش الصراع األوريب. ٩

  ١/١٥٢املصدر السابق . ١٠
  ٦ -٥االستشراق واإلسالم ص . ١١
وما بعدها ضـمن   ١٦٥علي الشامي ص .د –احلركة الصليبية وأثرها على االستشراق الغريب . ١٢

  .١الفكر العريب ج
  ٢٢٢أوروبا واإلسالم ص . ١٣
  ١٦٨عيد إدور س –االستشراق . ١٤
  .٥٥املصدر السابق ص . ١٥
  ٧١املصدر السابق ص . ١٦
  .راجع الشريعة اإلسالمية والقانون الروماين للدكتور صويف عبد اهللا. ١٧
  .وما بعدها ١٤مصدر سابق ص  –املستشرقون واإلسالم . ١٨

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  حمسن عبد احلميد. د

===================  
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  )عاملا ٤٢(  علماء اليمن بشأن التطاول على سيد البشر بيان
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  هذا بيان للناس

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهـد اهللا  
رسوله ـ صـلى اهللا   فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، ونشهد أال إله إال اهللا وأن حممدا عبده و

عليه وآله وصحبه وسلم ـ أما بعد فقد اطلع العلماء املوقعون على هذا البيان على تلـك احلملـة    
الشنيعة اليت شنتها بعض وسائل اإلعالم املقروءة يف الـدمنارك والنـرويج، مـن خـالل الرسـوم      

الرمحة، واليت جتاوزت كـل   الكاريكاتريية، والتعليقات املصاحبة هلا، اليت ظهر فيها التطاول على نيب
حدود القيم واملبادئ واألعراف، يف استهتار واضح باإلسالم واملسلمني، وذا اخلصـوص يؤكـد   

  :العلماء على ما يأيت
  :أوالً• 

يستنكر العلماء هذه الفعلة الشنيعة اليت تطاولت على الرمحة املهداة الذي أرسله اهللا رمحـة للعـاملني   
مذكرين بأن ذلك يأيت يف سياق اهلجمة الشرسة ] ١٠٧: األنبياء[} ال رحمةً للْعالَمنيوما أَرسلْناك إِ{

اليت تشن على اإلسالم واملسلمني، ويتوىل كربها أولئك الذين شرقوا بانتشار هذا الدين العظيم الذي 
واحلب والتكافل،  جاء به حممد ـ صلى اهللا عليه وآله وسلم ـ رمحة للبشرية مجعاء لتسود قيم اخلري  

كما يذكرون بأنه ما كان ليجترئ أولئك على ما اجترؤوا عليه لو اختذ املسلمون اإلجراءات الرادعة 
  .مع سوابق مشاة

إن هؤالء بفعلتهم لريومون احليلولة بني البشرية اليت تتوق إىل خمرج من أزماا املتالحقـة يف شـىت   
يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاَءكُم رسولُنا يبـين  { : ذا النيب الكرميجماالت احلياة وبني النور الذي جاء به ه

 ابتكو ورن اللَّه نم اَءكُمج ريٍ قَدكَث نفُو ععيابِ وتالْك نفُونَ مخت متا كُنما مريكَث لَكُم بِني١٥(م (
ورِض عبنِ اتم اللَّه ي بِهدهإِلَـى   ي يهِمـدهيو ورِ بِإِذْنِهإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخيلَامِ ولَ السبس هان

يرِيدونَ ليطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه {: ولكن هيهات فاهللا يقول] املائدة[} )١٦(صراط مستقيمٍ 
كَرِه لَوو ورِهن متونَ  مر٨(الْكَاف ( ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريل قينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وه

  ].الصف[} )٩(ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ 
  :ثانياً• 

اً عنـه ـ   يذَكِّر العلماء مجيع املسلمني يف هذا البلد وغريه مبا جيب عليهم جتاه نيب الرمحة، ليس دفاع
فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عـنِ الْمشـرِكني   {: بآبائنا هو وأمهاتنا ـ فقد توىل اهللا ذلك حيث قال 

)٩٤ ( نيزِئهتسالْم اكنا كَفَيإِن){: وقال] احلجر[} )٩٥  ـكبر نم كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي
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إِنْ لَمو    رِينالْكَـاف مي الْقَـودهلَا ي اسِ إِنَّ اللَّهالن نم كمصعي اللَّهو هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْع٦٧(ت( {
الَّذين {وإمنا قياماً بالواجب جتاه هذا النيب العظيم الذي أخرجنا اهللا به من الظلمات إىل النور ] املائدة[

ف لَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة والْإِنجِيلِ يـأْمرهم بِـالْمعرو  يتبِعونَ الرسو
مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ وننِ الْمع ماههنيوـي   والْأَغْلَالَ الَّت
كأُولَئ هعزِلَ مي أُنالَّذ وروا النعباتو وهرصنو وهرزعو وا بِهنَآم ينفَالَّذ هِملَيع تـونَ   كَانحفْلالْم مه

  ].األعراف[} )١٥٧(
ا احلدث استثمارا إجيابيـاً  وذا الشأن يتوجه العلماء إىل كافة أبناء املسلمني بأن عليهم استثمار هذ

  .يكفل رد املعتدين ويزجر من خلفهم
ويأيت يف املقدمة حكام املسلمني الذين يتحتم عليهم القيام بواجب رد مثل هذا التطاول بشىت الوسائل 
واألساليب، كما يأيت يف املقدمة علماء املسلمني الذين ينبغي عليهم استنفار اجلهود يف الدعوة إىل هذا 

، والتعريف به، وإيصال هذه الرسالة اخلالدة إىل البشرية بشىت الوسائل، وبيان عقيـدة الـوالء   الدين
والرباء، ويدعو العلماء ذا الصدد كافة املنظمات اإلسالمية إىل السعي احلثيث يف نشر سرية النيب ـ  

غام بيانا للحـق،  صلى اهللا عليه وآله وسلم ـ مبا فيها من مثل إنسانية عليا يف أوساط أولئك، وبل 
وإقامة للحجة، كما أن على املشتغلني بوسائل اإلعالم املختلفة أن يتحملوا مسؤوليام جتـاه هـذه   

  .القضية
وباجلملة فإن على املسلمني مجيعا استنفار الطاقات، واستخدام كل وسائل الضغط اليت تكفل حماسبة 

نا وديننا بعد أن استنفد إخواننا يف تلك البالد املعتدي وزجر كل من تسول له نفسه املساس مبقام نبي
خمتلف وسائل احلوار دون أن جيدوا جتاوباً ومن ذلك املقاطعة ملنتجات تلك البلدان وبضائعهم، واهللا 

  .غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون
  هـ٦/١/١٤٢٧: صادر يف

  :العلماء والدعاة املوقعون على البيان
  أمحد بن حسن املعلم

  عقيل بن حممد املقطري
  طارق عبد الواسع

  عمار بن ناشر العريقي
  مراد بن أمحد القدسي

  عارف أنور نور
  صاحل بن حممد باكرمان

  أبو الفاروق حممد بن راجح
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  أبو مهام صاحل بن حممد عبد املغين
  مجال بن علي غندل
  خالد حممد الوصايب

  أمني علي عبده مرشد
  حيىي بن عبده سامل

  بن منصورأمحد بن حممد 
  عبده عبد اهللا احلميدي.د
  حممد أمحد الزهريي.د
  حيىي عامر. د
  فؤاد البعداين. د
  حسن حممد شبالة.د

  رشيد منصور الصباحي
  عبد الناصر الصانع

  عبد السالم اخلديري
  عبد الكرمي حممد البعداين

  فهد حممد قاسم
  عرفات بن عبد السالم شريف

  حيىي مطهر الشامي
  لطف عبده الزهريي

  مد سيف عبداهللاحم
  محيد قاسم عقيل

  علي بن حيىي مشسان
  حممد بن حممد املهدي
  عبد الرحيم الشرعيب
  ناجي حمسن البعداين

  عبد اهللا بن غالب احلمريي
  حممد العزي الشيخ

  أمني بن علي اخلياط
  نعمان بن عبد الكرمي الوتر
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  علي حممد عبداهللا عبده
  عبد الرمحن بن علي إمساعيل

  محد املطريعلي حممد عبده أ
  حممد احلداء

  عبداهللا عبده مهدي اإليب
===================  

  بيان مكة يف الذب عن سيد البشرية صلى اهللا عليه وسلم
  

احلمد هللا رب العاملني، ناصر عباده املؤمنني ولو بعد حني، ونشهد أن ال إله إال اهللا امللك احلق املبني، 
ى آله وصحبه والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يـوم  ونصلي ونسلم على رسول رب العاملني، وعل

  :أما بعد.. الدين
فقد امنت اهللا سبحانه وتعاىل على الثقلني ببعثة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم رمحةً منه عـز وجـل   

رج اهللا ذا النيب ، فأخ)١٠٧:األنبياء(} وما أَرسلْناك إالَّ رحمةً للْعالَمني{: خللقه، مصداقاً لقوله تعاىل
األمي عليه أفضل الصالة والتسليم الناس من الظلمات إىل النور، ومن الضالل إىل اهلـدى، ومـن   
العذاب إىل الرمحة، بعدما اجتالتهم الشياطني عن صراط اهللا املستقيم، فأشرقت األرض بنور الرسالة 

هو الَّذي أَرسلَ رسولَه {: لقوله تعاىلاحملمدية، ورغمت أنوف املبطلني واخننس الكفر وأهله، مصداقاً 
، وقد كان يف مقدمة )٣٣:التوبة(} بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

كتاب بعض أهل ال –على رسوهلا أفضل الصالة والسالم  –ركب الشيطان ممن شرِق بالبعثة احملمدية 
من اليهود والنصارى، فقد امتألت قلوم غيظاً وحقداً وحسداً لإلسالم وأهله مصـداقاً لقـول اهللا   

من بعد ود كَثري من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد إِميانِكُم كُفَّاراً حسداً من عند أَنفُِسهِم {: تعاىل
وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِـي عـدواً مـن    {: ، وقال تعاىل)١٠٩من اآلية: البقرة(} هم الْحقما تبين لَ

ولَن ترضى عنك الْيهـود وال  {: ، وقال تعاىل)٣١:الفرقان(} الْمجرِمني وكَفَى بِربك هادياً ونصرياً
لَّتم بِعتى تتى حارصالنموهؤالء الظاملون املعادون لدين اإلسالم )١٢٠من اآلية: البقرة(اآلية } ...ه ،

، هم يف حقيقة األمر يقومون بأكرب جرمية يف تـاريخ  -عليه أفضل الصالة والسالم -وللبشري النذير 
ة اإلسالم، البشرية، إذ إم حيولون بني الناس وبني أكرب نعمة امنت اهللا ا على اإلنسانية، أال وهي نعم

 -عز وجـل   -كما أم يف ذات الوقت يعرضون من سار يف ركام واتبع ضالهلم لسخط اجلبار 
ومقته يف الدنيا واآلخرة، وإن املتأمل يف الوقائع واحلوادث يف ماضي الزمان وحاضره ليظهر له جبالء 

ى صاحبها أفضل الصالة عل -عداوة وكيد فئامٍ من أهل الكتاب من اليهود والنصارى لألمة احملمدية 
  .-والسالم
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وتزداد عداوة بعض املغضوب عليهم والضالني للمسلمني ويزداد جنوم وجنوحهم عن قواعد العدل 
والعقل واحلق كلما ازداد انتشار اإلسالم ودخل الناس يف دين اهللا أفواجاً، فعند ذلك يزداد حقدهم 

بلهم احلمالت اجلنونية الظاملة على كل ما هو وحسدهم، وتطيش أحالمهم وأفهامهم، فتتواىل من ق
احلملة الظاملة اآلمثة اليت تولّى : مقدس ومعظَّم يف دين اإلسالم، وكان من آخر ما حدث يف هذا اال

عندما أظهرت سيد ) الدمنارك والنرويج(كربها، وحملَ لواَءها بعض وسائل اإلعالم املقروءة يف دوليت 
يف بعض الرسـومات الكاريكاترييـة    -صلى اهللا عليه وسلم  –اآلباء واألمهات فديناه ب –البشرية 

الساخرة املسيئة، متجاوزةً حدود املنطق والعقل، ومنفلتة من كل القيم واملبادئ واألعراف يف استهتارٍ 
  .واضح بدين اإلسالم الذي يدين به ما يزيد على املليار نسمة من البشر على ظهر املعمورة

 -شرفها اهللا تعـاىل   -ل العلم والدعوة يف قبلة املسلمني ومهوى أفئدة املؤمنني مكة املكرمة وإن أه
لَيستنكرون هذه احلملة الظاملة اآلمثة، ويتوجهون للعامل بأسره ذا البيان؛ إحقاقاً للحق، وذبـاً عـن   

ال املبطلني مـن  ، وذوداً عن حياض الدين، ودفعاً لصي-صلى اهللا عليه وسلم  –عرض سيد اخللق 
املغضوب عليهم والضالني، مناشدين أهل اإلسالم من احلكام والعلماء والـدعاة  : اليهود والنصارى

ورجال األعمال واإلعالم وعموم املسلمني بأن يضطلعوا بواجبهم الشرعي يف هذا الصـدد، إذ إن  
-رمحه اهللا  –عالمة ابن القيم قال ال. مدافعة املبطلني ومراغمة الكافرين مرتلةٌ عظيمة من منازل الدين

مغايظة الكفار غاية حمبوبة للرب مطلوبة، فموافقته فيها من كمال العبودية، فمن تعبد اهللا مبراغمة : (
عدوه، فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر، وعلى قدر حمبة العبد لربه ومواالته ومعاداته يكون نصيبه 

  .هـ.ا) من هذه املراغمة
، -صلى اهللا عليه وسلم -إن الواجب الشرعي يحتم عليكم الغضب لرسولكم : فيا حكام املسلمني

وإن أضعف اإلميان مما جيب القيام به حيال هذه احلملة اآلمثة، هو سـحب البعثـات الدبلوماسـية    
احتجاجاً على هذه املمارسات الظاملة، وليتذكر كل واحد منكم أن هذا العدوان اآلمث على رسـولنا  

لو كان موجهاً لواحد منكم ألقام الدنيا ومل يقعدها غضباً وانتقاماً،  -صلى اهللا عليه وسلم  -الكرمي 
أكرب من غضبكم ألنفسكم ودنياكم،  -صلى اهللا عليه وسلم  -فليكن غضبكم وحميتكم لرسولكم 

ولده ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من : "-صلى اهللا عليه وسلم -وتذكروا قول املصطفى 
، أخرجه البخاري ومسلم عـن  "من أهله وماله والناس أمجعني: "، ويف رواية"ووالده والناس أمجعني

  .أنس رضي اهللا عنه
إن الواجب الشرعي حيتم علينا مجيعاً، أن نقوم بتوظيف هذا احلـدث  : ويا علماَء اإلسالم ودعاةَ امللة

إلسالم والتركيز على ثوابت الدين وحمكماتـه،  توظيفاً إجيابياً بتكثيف اجلهود يف دعوة الناس لدين ا
عليه أفضل  -ويف مقدمة ذلك بيان عقيدة الوالء للمؤمنني والعداء للكافرين، وجتلية سرية سيد اخللق 

  .، إذ إن هذا هو الرد الناجع واملؤمل ألعداء اإلسالم-الصالة والتسليم
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انتصـروا لـدينكم   : وعموم املسلمني ويا أهل اإلسالم وعسكر اإلميان من رجال األعمال واإلعالم
والدعوة لذلك، ) الدمنارك والنرويج(ولرسولكم صلى اهللا عليه وسلم مبقاطعة بضائع هاتني الدولتني 

وأروا اهللا من أنفسكم خرياً، حىت يرتدعوا عن ظلمهم، ويرتعوا عن غَيهم ويأخـذوا علـى أيـدي    
هل جيرؤ أحد  –يا رعاكم اهللا  –، وتأملوا سفهائهم، فإنكم إن فعلتم ذلك جعلتموهم عربة لغريهم

فهل املغضوب عليهم أقدر علـى  !... على يد النازيني؟ –املزعومة  –يف التشكيك يف حمارق اليهود 
  !نصر باطلهم منكم على نصرة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم؟

لمني إال متسكاً بدينهم فإن هذه املمارسات الظاملة من قبل سفهاء أهل الكتاب لن تزيد املس... وأخرياً
يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم والَّـذين  {: -بإذن اهللا تعاىل –ومحية له 

لَ اللَّهزا أَنوا مكَرِه مهبِأَن كذَل مالَهملَّ أَعأَضو مساً لَهعوا فَتـي   كَفَروا فِسريي أَفَلَم مالَهمطَ أَعبفَأَح
ها ذَلك بِـأَنَّ اللَّـه   الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم دمر اللَّه علَيهِم وللْكَافرِين أَمثَالُ

وال م رِينأَنَّ الْكَافوا ونآم ينلَى الَّذومم{). ١١-٧:حممد(} لَى لَه أَكْثَر نلَكو رِهلَى أَمع بغَال اللَّهو
  ).٢١من اآلية: يوسف(} الناسِ ال يعلَمونَ

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً
  :املوقعون على البيان

  ).جامعة أم القرى –ية الشريعة عضو هيئة التدريس بكل(سليمان بن وائل التوجيري . د -
  ).قاضي التمييز مبكة(أمحد بن عبد الرمحن البعادي / الشيخ -
  ).جامعة أم القرى –عميد كلية الدعوة وأصول الدين (عبد اهللا بن عمر الدميجي . د -
  ).رئيس قسم القضاء جبامعة أم القرى(خالد بن عبد اهللا الشمراين . د -
  ).أستاذ العقيدة املشارك جبامعة أم القرى سابقاً( حممد بن سعيد القحطاين. د -
  ).جامعة أم القرى –وكيل كلية الشريعة للدراسات العليا (حممد بن صامل السلمي . د -
  ).جامعة أم القرى –وكيل كلية الشريعة (ناصر بن حممد الغامدي . د -
جامعـة أم   –راسات العليـا  وكيل كلية الدعوة وأصول الدين للد(عبد اهللا بن حممد الرميان . د -

  ).القرى
  ).جامعة أم القرى –مدير مركز الدراسات اإلسالمية املسائية (عبد اهللا بن عبد الكرمي احلنايا . د -
  ).جامعة أم القرى –رئيس قسم القضاء سابقاً (ستر بن ثواب اجلعيد . د -
  ).جامعة أم القرى –عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة (عبد الرمحن بن أمحد اخلريصي . د -
  ).من الدعاة(محود بن عبد العزيز التوجيري / الشيخ -
  ).رئيس احملكمة اجلزئية جبدة(عبد اهللا بن عبد الرمحن العثيم / الشيخ -
  ).القاضي باحملكمة اجلزئية جبدة(حممد أمني بن عبد املعطي مرداد / الشيخ -
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  ).زئية جبدةالقاضي باحملكمة اجل(مانع بن علي املقاطي / الشيخ -
  ).عضو هيئة التحقيق واالدعاء العام جبدة(علي بن عبد اهللا املعدي / الشيخ -
  ).عضو هيئة التحقيق واالدعاء العام جبدة(حممد بن عبيد القرين / الشيخ -
  ).عضو هيئة التحقيق واالدعاء العام جبدة(رياض بن علي الغامدي / الشيخ -
  ).ر إدارة احملكمة اجلزئية جبدةمدي(فهد بن عيظة املالكي / الشيخ -

  موقع املسلم: املصدر 
========================  

  )عاملا ٤٥(بيان هام من علماء املدينة املنورة 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  إال تنصروه فقد نصره اهللا بيان من علماء املدينة املنورة

ذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُـولُ  إِالّ تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِ{: قال تعاىل
ا وهورت لَم ودنبِج هدأَيو هلَيع هتينكس لَ اللَّهزا فَأَننعم نْ إِنَّ اللَّهزحال ت بِهاحصل   ينـةَ الَّـذملَ كَلعج

  ].٤٠:التوبة[} لَى وكَلمةُ اللَّه هي الْعلْيا واللَّه عزِيز حكيمكَفَروا السفْ
فربنا عز وجل حيثنا ، يف هذه اآلية الكرمية بيان أن نصرة النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم واجبة علينا

، ابقاً عند اهلجرةويف اآلية البشارة بتحقق النصرة اإلهلية للنيب صلى اهللا عليه وسلم س، على القيام ا
والبشارة بظهور هـذا  ، ودائما يف كل زمان ومكان والبشارة بنصرة من ينصره صلى اهللا عليه وسلم

وأما كلمة الذين كفروا فهـي  ، وكلمته هي دينه، فكلمة اهللا هي العليا، الدين وانتصاره وعلو شأنه
سيهزم الْجمع ، {سافلنيكل ذلك سيكون يف أسفل ، أباطيلهم ومكرهم وسعيهم للضالل واإلضالل

ربلُّونَ الدويويف اآلية التنويه باملنقبة الكربى للصديق أيب بكر بإثبات الصحبة النبوية ] ٤٥:القمر[} و
، جزاء نصرته للنيب صلى اهللا عليه وسلم دائما ويف أحلك األوقات، املباركة له رضي اهللا عنه وأرضاه 

  .ونفيسه وماله ذبا عن النيب صلى اهللا عليه وسلموقد بذل رضي اهللا عنه نفسه 
فعلى املسلمني مجيعا أن يستجيبوا لرم ويقتدوا بالصديق رضي اهللا عنه فينصروا نبيهم حممداً صـلى  

وهذا من أوليات حقوقه صلى اهللا عليه وسلم فـإن املنـة   ، اهللا عليه وسلم أبدا يف كل زمان ومكان
لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنِني إِذْ بعثَ فيهِم رسوالً من {: لى اهللا عليه وسلمعظيمة على املؤمنني ببعثته ص

} في ضاللٍ مبِنيٍأَنفُِسهِم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَ
  .]١٦٤:آل عمران[

وما أَرسلْناك إِالّ رحمـةً  {: فهو رمحة وبركة على العاملني، بل املنة ببعثته عظيمة على البشرية كلها
نيالَملْعفتعظيمه صلى اهللا عليه وسلم وإتباع ملته ونصرته واجب على اجلميع] ١٠٧:األنبياء[} ل.  
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بل نعظم مجيع إخوانه من األنبيـاء  ، حدهوحنن املسلمني ال نعظم نبينا حممداً صلى اهللا عليه وسلم و
واملرسلني؛ ونعظم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم، ونؤمن م؛ فذلك من أركـان عقيـدتنا   

قُوب قُولُوا آمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويع{: وضروريات ديننا
و مهنم دأَح نيب قفَرال ن هِمبر نونَ مبِيالن يا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالْأَسو   لَـه ـنحن

  .}مسلمونَ
ولقد ، واالستهزاء باملرسلني ، ولكن أعداء األنبياء يف كل زمان ومكان دأبوا على مناوأة احلق املبني

من مشركي قريش أوالً ، خامتهم وإمامهم نبينا حممداً صلى اهللا عليه وسلم أوفر النصيب من ذلك نال
وأثاروا احلروب ضده وألبوا عليه قبائل العـرب  ، بل إن اليهود حاولوا قتله، مث من اليهود والنصارى

  .الستئصال دعوته
وجعـل  ، وكفاه املستهزئني، عليهم وأظهره ، ونصر اهللا نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم على أعدائه

  .شانئه هو األبتر
واالستهزاء بنبينا صلى اهللا عليه ، ويف زماننا مل يأل اليهود والنصارى وأذنام جهداً يف الطعن يف ديننا
وهتك حرمام يف فلسطني ويف ، وسلم وفريق منهم بالغ يف االعتداء على إخواننا ويف سفك دمائهم

وذلك حرصـا  ، غريها من البالد اليت اُبتليت بظلمهم وبطشهم ووحشيتهم ويف، البوسنة واهلرسك
ود كَثري من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد إِميـانِكُم  {: منهم على ردنا عن ديننا وصدنا عن ملتنا

يبا تم دعب نم فُِسهِمأَن دنع نداً مسكُفَّاراً حقالْح ملَه ١٠٩من اآلية: البقرة[} ن.[  
وهذا كله من أنواع االبتالء الذي يبتلي به الرب عز وجل أهل اإلسالم وأتباع نبينا حممد عليه الصالة 

وينصرون دينه وملته أم يتخاذلون عن ذلك فإن نصروا ، لينظر هل ينصرون نبيه ومصطفاه، والسالم
م ونصروا دينه وسنته وذبوا عن شريعته وما أنزل عليه من القـرآن  نبيهم حممداً صلى اهللا عليه وسل

وإن كانت األخرى عاقبهم ، نصرهم اهللا عز وجل وأعزهم وأنزل عليهم بركات من السماء واألرض
  .فأذهلم وسلط عليهم أعداءهم ونزع منهم الربكة والرمحة

  
م وديننا اإلسـالمي مـا نشـر يف    وإن من أسوأ ما وقع من استهزاء بنبينا حممد صلى اهللا عليه وسل

من صور بشعة وتعليقات مهينة يسخرون فيها من سيد األنام وخامت األنبيـاء  ) النرويج(و) الدمنرك(
واملرسلني عليه الصالة والسالم، وما صحب ذلك من استخفاف املسـؤولني الـدمنركيني بالعـامل    

، وتربيرهم هلا بأا من حرية التعبري، اإلسالمي ورفضهم االعتذار للمسلمني عن هذه اجلرمية الشنيعة
  .وذلك يدل على تواطؤ رمسي ورضاً حكومي

أصدرت كتاباً قبل فترة قريبة أظهرت فيه تربمها من متسك املسـلمني  ) الدمنرك(وال ننسى أن ملكة 
  .واقترحت بذل كل الوسائل لصد املسلمني عن دينهم -خاصة املسلمني يف الدمنرك-بتعاليم دينهم 
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  .هو ما اقترحته ملكتهم وهي مع رئيس الوزراء أعلى مسئول يف هذه الدولة املتعديةهذا 
وتدل تصرحيام التالية على استصغارهم لشأن املسلمني وظننهم بأم لن يغضبوا من أجل نبيهم وإن 
غضبوا فهي غضبة وقتية، سرعان ما تزول كفقاعة الصابون، فهم آمنون من هبة قوية ميكن أن تقوم 

وجوههم فتهدد مصاحلهم الكبرية يف العامل اإلسالمي، ولكن خاب ظنهم فها هي بوادر الغضـبة   يف
اإلسالمية ب يف وجوههم، وهاهي شعلة اإلميان تكوي مصاحلهم وحترق أخضـرهم ويابسـهم؛   
فبدأت حامية محى احلرمني حكومة اململكة العربية السعودية فسحبت سفريها، وجيـب أن تتلوهـا   

وضرب ، عامل العريب واإلسالمي، فإنه ال جيوز شرعاً أن تسكت على هذه اإلهانة البالغةحكومات ال
  .بعض التجار املسلمني أروع األمثلة يف الغضب لنبيهم حممد صلى اهللا عليه وسلم

  :ونود أن نعلن لعموم املسلمني شعوباً وحكومات ما يأيت
قتصادية والسياسية هلاتني الـدولتني املعتـديتني   إن املقاطعة الشاملة، وعلى رأسها املقاطعة اال: أوالً

وجلميع الدول اليت تناصرمها يف عدواما على جناب نبينا حممد صلى اهللا عليـه  ) الدامنرك والنرويج(
واجب شرعي وفريضة دينية، وكل من يتعامل معهم أو يشتري منتوجاما أو يروجهـا أو  : وسلم

  .يبيعها فهو آمث
سلمني أن يتخذوا ما حصل فرصة لتجديد العهد بنصرة سيدنا ونبينا حممد صلى اهللا جيب على امل: ثانياً

أما الترك فهو ما ذكرنا من وجوب املقاطعة، وأما ، عليه وسلم، وتكون هذه النصرة بالفعل وبالترك
الفعل فبتجديد العهد بتطبيق سنته واالقتداء بسريته صلى اهللا عليه وسلم ونشرمها والدعوة إليهمـا،  

  .مبختلف الوسائل
باالعتذار الرمسي العلين للمسلمني من ) النرويج(و) الدمنرك(جيب مطالبة هاتني الدولتني اآلمثتني : ثالثاً

  .ورئيس الوزراء) امللكة(أعلى مسئول 
وأن تنشر اجلريدة املعتدية اعتذاراً حبجم صفحة كاملة ملدة شهر على األقل، وأن ختصـص قسـماً   

  .ينا حممد صلى اهللا عليه وسلم ودينه اإلسالم ملدة عام كاملمناسباً للتعريف بنب
، ساعة يف التلفزيون على نفقتـهما للتعريـف   )النروجيية(ومثلها ) الدمنركية(وأن ختصص احلكومة 

  .-أسبوعيا -باإلسالم ونبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وهذا على الدوام 
هلا اجلهات املختصة باململكة العربية السعودية لنشـر  مشروعاً تقدمه ) الدمنركية(وأن متول احلكومة 

  .وجبميع اللغات األوربية، سرية حممد صلى اهللا عليه وسلم بالغة الدمنركية
لقد سبق أن أصدر مساحة املفيت باململكة الشيخ عبدا لعزيز بن عبد اهللا آل الشيخ جزاه اهللا خرياً بياناً 

لمسلمني ومبعاقبة املسيء، وحنن نظم صـوتنا إىل صـوته،   باالعتذار ل) الدمنرك(يطالب فيه حكومة 
و ) الـدمنرك (ونضيف ما ذكرنا من مطالب هي أقل ما جيب أن تفعله هذه احلكومـة املعتديـة يف   

  ).النرويج(
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  .هذا وحنذر املسلمني من حماوالت التملص من املسؤولية واالكتفاء باالعتذارات الفارغة اجلوفاء
  .ن أكثر الناس ال يعلمونواهللا غالب على أمره ولك

  .هـ١٤٢٧حرر باملدينة املنورة يف غرة احملرم من عام 
  :بيان أمساء العلماء واملشايخ املوقعني على بيان علماء املدينة املنورة

  صاحل بن عبد الرمحن احمليميد/ د
  رئيس حماكم منطقة املدينة املنورة

  عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ. د.أ
  قرآن الكرمي باجلامعة اإلسالمية سابقاًعميد كلية ال

  علي بن سعيد الغامدي. د.أ
  أستاذ الفقه باملسجد النبوي سابقاً

  سليمان بن صاحل التوجيري/ الشيخ
  مدير عام فرع الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  عبد الباري بن معيض الثبييت. د
  إمام املسجد النبوي وخطيبه

  كمت بن بشري بن ياسنيح. د.أ
  أستاذ التفسري باجلامعة اإلسالمية سابقاً

  د حيىي بن إبراهيم اليحىي
  األمني العام للهيئة العاملية للتعريف باإلسالم

  علي بن عبد العزيز السديس/ الشيخ
  قاضٍ باحملكمة العامة باملدينة املنورة

  فهد بن إبراهيم احمليميد/ الشيخ
  دينة املنورةقاض باحملكمة العامة بامل

  صاحل بن عبد اهللا احلميدي/ الشيخ
  قاضٍ باحملكمة اجلزئية باملدينة املنورة

  عبد اهللا بن سليمان املخلف/ الشيخ
  قاضٍ باحملكمة العامة باملدينة املنورة

  صاحل بن عبد اللطيف السمحان/ الشيخ
  قاضٍ باحملكمة العامة باملدينة املنورة

  باينإبراهيم بن ناصر السحي/ الشيخ
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  قاضٍ باحملكمة العامة باملدينة املنورة
  راشد بن حممد الرشود/ الشيخ

  قاضٍ باحملكمة العامة باملدينة املنورة
  صاحل بن حمسن العريين/ الشيخ

  قاضٍ باحملكمة العامة باملدينة املنورة
  تركي بن فهد الفهيد/ الشيخ

  قاضٍ باحملكمة العامة باملدينة املنورة
  ق املطلقخالد بن مطل/ الشيخ

  قاضٍ باحملكمة العامة باملدينة املنورة
  خالد بن ناصر الدخيل/ الشيخ

  قاضٍ بديوان املظامل باملدينة املنورة
  حممد بن سليمان األصقع/ الشيخ

  قاضٍ بديوان املظامل باملدينة املنورة
  حممد بن إبراهيم اللحيدان/ الشيخ

  قاضٍ بديوان املظامل باملدينة املنورة
  محاد احلماد د محد بن.أ

  عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية
  علي بن إبراهيم الزهراين. د.أ

  عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية
  حسني بن شريف العبديل. د

  عميد كلية احلديث الشريف باجلامعة اإلسالمية
  عبد الكرمي بن إبراهيم الغضية. د

  عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية
  يس بن أمحد طاهرأن. د.أ

  عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية
  حممد بن حسني اجليزاين. د

  عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية
  حممد بن صاحل الفالح. د

  عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية
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  مجعان بن أمحد الزهراين. د
  عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية

  اريعلي بن إبراهيم النه. د
  عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية

  حممد بن عبد الرمحن الدخيل. د
  عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية

  فايز حبيب الترمجي. د
  عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية

  سعود بن عبد الرمحن التركي/ الشيخ
  عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية

  سلطان بن عمر احلصني/ الشيخ
  عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية

  إياد بن أمحد شكري/ الشيخ
  عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية

  سليمان بن شتيوي العويف/ الشيخ
  عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية سابقاً

  عبد اهللا بن ضيف اهللا الرحيلي. د.أ
  عضو هيئة التدريس جامعة طيبة

  لصيينسعيد بن إمساعيل ا. د.أ
  كلية الدعوة فرع جامعة اإلمام سابقاً

  عبد احملسن بن معيض احلريب/ الشيخ
  عضو هيئة التدريس بكلية املعلمني

  معتز بن شحاتة الينبعاوي/ الشيخ
  املدعي العام هيئة التحقيق واالدعاء العام

  رباح بن عبد الرمحن السالمة/ الشيخ
  نهي عن املنكرمدير إدارة التوعية يئة األمر باملعروف وال

  عطية بن عبد اهللا احلارثي/ الشيخ
  إدارة التوعية يئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  عبد اهللا بن غدير التوجيري/ الشيخ
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  مدير التوعية الدينية بشرطة املدينة املنورة
  عبد الرمحن بن سليمان السماعيل/ الشيخ

  مشرف معهد احلرم النبوي
  سراج بن حسني فتحي. أ
  ستاذ متقاعدأ

  حممد بن حممود وديعة/ الشيخ
  مدرس مبعهد احلرم

====================  
  ..بني حمطم األصنام، والباكني عليها.. 

  
  عبداهللا الناصر

  ..!!من سفر اخلروج ٢٢آية رقم ) إسرائيل ابين البكر، هكذا يقول الرب(
؟ ال أحد يستطيع وبالذات ..وهرطقةمن يستطيع أن يعترض على هذا الكالم ويعتربه ختريفاً أسطورياً 

ال أحد يستطيع أن . يف أوروبا، وأمريكا، اليت تتحدث عن حرية الفكر، وحرية الرأي، وزمن العوملة
كيف له أن يتخذ ولداً امسه إسرائيل، وأن .. يقول كيف لرب عظيم يصنع هذا الكون اهلائل العظيم

  ..!!ون، وغولدا مائري، وبيغن، وشارون؟ وأن أحفاده هم ابن غوري..بين إسرائيل من ذريته
جيرؤون على أن يقولوا كل شيء، يف كـل شـيء، وأن جيـادلوا،    ..!! »احملترمني«بعض مثقفينا ؟ 

ولكنهم يقفون رمبا بإجالل، أمام هـذا الـنص   .. وحياوروا، ويكْفُروا، ويلحدوا، ويطعنوا يف دينهم
  ..!!العرباين املقدس، وختوم هذه اهلرطقة

ن يشتم نيب أمة كاملة فأمر أهون يف نظرهم من أن يناقش، أو يثار، ألن املسألة مسألة حريـة  لكن أ
  ..الرأي

أنا لن أحتدث هنا عن رأي الغرب فينا، ورأيه يف احلرية، والدميقراطية، وال الرتاهة، وال العدالة، فقد 
رات، ولسـت  عشت يف الغرب أكثر من عشرين عاماً، وقرأت، ومسعت، وحضرت ندوات، ومؤمت

حمتاجاً إىل من يقنعين، أو حياول تغيري موقفي من نظرة الغرب حنونا، والجتاه قضايانا، وال من مفهومه 
للعدالة، والدميقراطية، اليت تراد بنا، فاملوقف بالنسبة إيلّ واضح، وحمسوم، وهذا ما كتبت، وأكتـب  

ربة، فليس من طبيعة احلر الرتيه، عنه بشكل مستدمي، ال عن كراهية، أو بغضاء، ولكن عن جتربة وخ
أن يغلب عاطفة الكراهية على قول احلق، وال نزعة الشر على نزعة اخلري، فأشهد أن يف الغرب مـن  
اإلجيابيات ما ال يعد، وال حيصى، ولكن حينما يكون األمر خيصنا، ويعنينا، فإن األمـور واملـوازين   
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تل أورويب ضد املسلمني، وذلك بإعادة نشر الصور يعلن عن تك.. وها هو اليوم يعلنها صرحية. تتغري
  ..يف معظم البلدان الغربية، يف موقف شبه موحد

أقول لست أحتدث عن هذا، ولكنين أناقش، وأنادي، وأسأل أصحاب املبادئ، والعقول، واملخلصني 
كماً، بل من املثقفني، ومن أصحاب الرأي، والفكر، عن تلك الفئة اليت متارس على فكرنا وصاية، وحت

ومتارس اضطهاداً قسرياً علينا، وعلى أجيالنا، يف حماولة مسجة للدفاع عن مواقـف الغـرب حـول    
  ..قضايانا، وثقافتنا، ومعتقدنا

أحتدث عن أولئك الذين ضجوا، وناحوا، وصاحوا يف الصحافة، واإلذاعات، عندما حطّم صـنم يف  
  ..!!وع، واعتذار، واحنناء، أمام تلك احلادثةأفغانستان، وطلبوا من الصغري، والكبري، أن يقف خبض

وعندما يهاجم محطم األصنام احلجرية، والبشرية، ومخلص اإلنسان من األوثان، وعبادة األوثـان،  
عندما يشتم نيب أكثر مـن  .. الذي أخرج البدو من بيوت الشعر، ليعمروا األرض باجلمال، والسالم

يغلقون أفواههم، ويصمون آذام، ويوارون أقالمهم، وهم مليار مسلم، نراهم يلوذون بالصمت، و
ولو افترضـنا جـدالً، أن   ..!! أكثر الناس حديثاً عن احلرية، وحقوق اإلنسان، بل وحقوق احليوان

هؤالء ال يؤمنون مبحمد، وال بإله حممد، فال أقل من الدفاع عنه من منظور ثقايف، فهو رمز ثقافة هذه 
  ..األمة، وهو معلمها األول

وذرفوا عليها الدموع عند وفاا، واعطوهـا مـن   » تريزا«أذكر أن معظم هؤالء رثوا الراهبة ماما 
التبجيل، والتقدير، والتهويل، والتعظيم، ما ال ينطبق على بشر، وال غضاضة يف بكائهم، غـري أين ال  

  ..أعتقد أن ذلك كان عن قناعة بقدر ما كان إرضاًء لشهوة التمجيد لكل ما هو غريب
لقد جمدوا سلمان رشدي، ودافعوا عنه باسم حرية التعبري، متجاهلني ما أثاره يف قلوب ماليني الناس 
من حرقة، وأمل، وكأن أولئك املسلمني ال مشاعر هلم، وال أحاسيس هلم، بل وكأم كائنات جنسة 

قهـر هـذه األمـة     مث هللوا له عندما استقبله البيت األبيض مكافأة له على.. جيب قمعها، وإذالهلا
  ..وتكبيتها

ورمجوا املفكر، والفيلسوف روجيه جارودي حبجارة احلقد، ورموه بكل أنواع السباب، والشتائم، 
والصقوا به أوسخ التهم، ووقفوا إىل جانب أولئك الذين حكموا عليه، وقادوه إىل السجن، وهو يف 

، مسـتنداً إىل وثـائق،   »وكوسـت اهلول«التسعني من عمره، رد أنه تساءل عن صحة رقم حمرقة 
وكتب، وجرائد، وجمالت رمسية، وإحصائيات موثقة، إبان احلرب الثانية، تشري إىل أن عدد اليهود يف 

  ؟..فكيف يكون عدد احملروقني ستة ماليني.. أوروبا كلها كان ال يتجاوز الثالثة ماليني
نعت املرحوم املفكر املسـلم أمحـد   ، ألا م»املتصهينة«أحدهم لفرنسا يف زاويته » زغرد«بل لقد 

كل هؤالء مل حيركوا بنت شفة عندما شتم رئيس وزراء إيطاليا اإلسالم، ودعا .. ديدات من دخوهلا
بينما مل يندد أحد من أولئك مبذابح شارون، وال بقتل حممد الدرة، .. إىل حرب صليبية تنور املسلمني
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مل يكتب من أولئك واحد مندداً بـاملعتقالت  .. اتوالشيخ أمحد ياسني، وال الرنتيسي، أو ياسر عرف
  ..األمريكية يف غوانتانامو، وال يف أوروبا، أو أبو غريب

مل يستنكر واحد منهم عملية حرق وحمو الثقافة العربية، وتدمريها، بكراهية، وحقد، على يد اجليش 
استحالة سـقوط طـائرة    ورأيناهم يف بداية غزو العراق، جيادلون بصفاقة حول. األمريكي يف بغداد

أو يتنـدرون يف مقـاالت   !! قدمية، أطلقها فالح عراقي» برينو«أمريكية برصاصة بندقية » أباتشي«
، اليت استعملها الصحاف، بينما بغداد تعتلجهـا الطـائرات،   »علوج«طويلة، عريضة، على كلمة 

، واحتقار عقل املثقف العـريب  والقنابل اجلهنمية امللعونة، وكانوا بذلك ميارسون اتفه أنواع السفاهة
بل جند أم أمام تلك املشاهد، واجلرائم البشعة، يدعون إىل احلوار مع اآلخر، والتسامح، . وكرامته

. ، بينما تاريخ الغرب يشهد أنه ما كان متساحماً معنا ولو للحظة واحـدة -املقاومة  -ونبذ العنف 
وأرضنا، وشعوبنا، مل  -التفتيش، واحلروب الصليبية  إذا جتاوزنا حماكم -فمنذ ما يقارب املائيت عام 

تنج يوماً واحداً من احتالل، أو ذبح، ويكفي أن بلداً عربياً واحداً أبيد من شعبه قرابة املليون ونصف 
وال تزال طائرات الغرب، ودباباته، تصب محمها، ونرياا على أطفالنا، . املليون، يف سبيل حترير نفسه

اق، وفلسطني، يف الوقت الذي ال تزال طائرات الغرب، وسفنه، وسياراته، وقطاراته، وبيوتنا يف العر
  ..ومكائن كهربائه، ومدافئ بيوته، تعمل بالنفط العريب

أعتقد أنه طفح الكيل، وآن األوان، لكي نواجه هذه الطغمة البذيئة اليت تقف جنباً إىل جنب، مـع  
ناء أنفسنا، واستقاللنا، بل نراها تتطاول مع املتطاولني أعداء هذه األمة، كخصم لدود لطموحاتنا، وب

كل ذلك إرضاًء لرتوة العشق، واملظهر الشـكالين للثقافـة   ..! على لغتنا، وقوميتنا، وهويتنا، وديننا
  ..األمريكية، اإلمربيالية، الشوفينية، ذات البعد الواحد

ممن ينتمون إىل ثقافتها وينسـبون إىل   ويح هذه األمة ألف مرة، ليس من أعدائها ولكن من أبنائها أو
  ..!!جلدا

فال بد لكل قارئ شريف، ومثقف شريف، أن يعي خطرهم، وأن يقف متوجساً، ومرتاباً، : وبعد؟ 
فواهللا إنه ليشفي صدورهم، أن تتحطم هذه األمـة،  .. وحذراً، أمام كل طروحام املغلة، الكارهة
  !؟..فهل حنن متنبهون..! لها، حكاماً، وشعوباًوحتترق هذه األوطان، وتنهد على رؤوس أه

====================  
  حترير مفهوم حرية التعبري واحترام األديان واملقدسات

  
  حممد إدريس حسن/ إعداد الدكتور

  عضو الس اإلداري للمنظمة اإلسالمية للدعوة واإلغاثة وحماضر جبامعة امللك فيصل بتشاد
   باجلامعةو مدير إدارة شئون املوظفني
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ..املقدمة 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على خري رسل اهللا وخامت النبيني واملرسلني املرسول رمحـة  
  للعاملني وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد ،،،

بته وجعلها أصل عظيم من أصول الدين ، فإن النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم قد اوجب اهللا علينا حم
فال إميان ملن مل يكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني يقول اهللا 

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترفتموها وجتـارة  ( تعاىل 
ن اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله فتربصوا حىت يأيت ختشون كسادها ومساكن ترضوا أحب إليكم م

ال يؤمن أحدكم حىت أكـون  ( وفال صلى اهللا عليه وسلم ) اهللا بأمره واهللا ال يهدي القوم الفاسقني 
  ).أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني

ت النيب وال ال ترفعوا أصواتكم فوق صو: ( و أوجب اهللا علينا عدم إيذائه والتأدب معه فقال تعال 
وأمرنا بالبعد ) ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا : ( وقال تعاىل ) جتهروا له بالقول 

وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهللا وال أن تنكحوا أزواجه ( عن إبدائه بأي شيء وبأي قدر قال تعال 
ؤذون رسول اهللا باللعنـة والعـذاب   ووعد اهللا الذين ي) من بعده أبدا أن ذلكم كان عند اهللا عظيما 

) إن الذين يؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا يف الدنيا واآلخرة واعد هلم عذابا مهينا : ( املهني قال تعاىل 
.  

فمن منطلق هذه النصوص جيب علينا أن ندافع عن رسولنا حممد صلى اهللا عليه وسلم بكل الوسائل 
حممد خري األنبياء والرسل ، وما دفع القائمني ذا املـؤمتر إال  املشروعة فإننا ال نسمح بإيذاء رسولنا 

حبهم لرسول اهللا وإميام بالدفاع عنه حيا كان أو ميتا من خالل هذه احملاور وغريها ، وقد دعيـت  
حترير مفهوم حرية التعـبري واحتـرام األديـان    ( للمسامهة يف الدفاع واخترت موضوع املشاركة 

نقول نعم حلرية التعبري اليت حتترم األديان واملقدسات وحقوق اآلخرين ، وال ومن هنا ) واملقدسات 
للفوضى اليت يدعى أصحاا حرية التعبري وإمنا هي فوضى منبعها اهلوى الـذي يفسـد السـموات    
واألرض ومن فيهن مما حيدث عدم التوازن يف موازين احلياة وتقلباا ، ونقول إن حرية التعبري هـي  

  .ي وسيتضح مما يلي مبدأ إسالم
  وباهللا التوفيق،،،

  ..مفهوم احلرية 
إن اإلسالم قرر احلرية لإلنسان وجعلها حقا من حقوقه واختذ حرية الفرد دعامة جلميع ما سنه للناس 
من عقيدة وعبادة ونظم وتشريع وتوسع اإلسالم يف إقرارها ومل يقيد حرية احد إال فيما فيه الصـاحل  
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ن بعدم التدخل يف شؤوم وإحلاق الضرر م، ال يف أعراضهم وال يف أمـواهلم  العام واحترام اآلخري
  .وال يف أخالقهم وال يف أديام ومقدسام وغري ذلك

ومفهوم احلرية من املنظور اإلسالمي يتحقق من خالل احلقوق والواجبات باعتبارمها وجهني لعملـة  
الفرد غري مرتبط باآلخرين وقـد يعـرف    واحدة الن احلقوق من دون أن تقيد بالواجبات سيصبح

  .حقوقه وال يعرف حقوق اآلخرين عليه وبذلك يصبح انفراديا يف تعامله قاصرا عن أداء واجباته
. وقد حرص اإلسالم على تطبيق مبدأ احلرية يف هذه احلدود وذه املناهج يف خمتلف شؤون احليـاة 

وان يأخذ به يف شؤوا وهي النـواحي املدنيـة   واخذ به يف مجيع النواحي اليت تقتضى كرامة الفرد 
والدينية ونواحي التفكري والتعبري، ونواحي السياسة واحلكم حىت وصل به يف كل النواحي إىل شـأن  

  .رفيع مل تصل إىل مثله شريعة أخرى من شرائع العامل قدميه وحديه
إنسانيته بدون حريتـه فـان   فاإلسالم يرى أن إنسانية اإلنسان هي رهن حريته إذ الميكن أن تتحقق 

حتكم اآلخرين عليه باستعباده بغري صورة شرعية وتدخلهم يف شؤون حياته فيه إلغـاء خلصائصـه   
كاالختيار وغريه فانه من منطلق هذا ميارس حياته آمنا على نفسه وأهله وال خيشى عدوان حـاكم  

  .والبطش ظامل
وقد يظـن  . حتدث عدم التوازن يف احلياة  وإذا كانت احلرية من منطلق احلقوق فقط دون الواجبات

البعض أنه مادامت احلرية مكفولة وحقا مقررا شرعا فيبيح لنفسه إشباع غرائزه، وإن كان ذلك على 
  .حساب اآلخرين ، وهذه هي الفوضى اليت تقضي على أمن اتمع وعلى استقراره وسالمته

واملنكرات باسم احلرية واستباحة حمـارم اهللا   فاحلرية يف اإلسالم ال تعين الفوضى وارتكاب املوبقات
واالنغماس يف الشهوات احملرمة فاحلرية اليت تبيح هذه احملظورات هي فوضى، وتصور خاطئ للحرية، 
وقد صحح اإلسالم هذا التصور اخلاطئ وقرر حرية الناس منذ والدم ، وانه ال جيوز استعبادهم كما 

م، يقابله واجب عليهم ليكون هناك توازن يف احلياة والتعـايش  ال جيوز تقييد حريام، و كل حق هل
مع اآلخرين ، ولذلك قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه النعمان بن بشري قال مسعت رسول 

مثل القائم على حدود اهللا والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم : ( اهللا يقول
أسلفها ، فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على مـن فـوقهم   أعالها وأصاب بعضهم 

لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا ، فان تركوهم هلكوا وهلك النـاس  : فآذوهم فقالوا 
  ) .مجيعهم وإن منعوهم جنو وجنى الناس مجيعاً

األرض الرب والفاجر، والصـاحل  وهكذا حياة الناس على سطح األرض كركاب السفينة حتمل هذه 
والطاحل واحملسن واملسيء كالذين يسيئون اآلخرين مبا فيهم أنبياء اهللا ورسله حبيث يرمسوم يف صور 
التليق مبقامهم الذي يستحق االحترام والتقدير والتقديس، فان ترك هؤالء املسيئني ميرحون ويفعلون 

  .ما حيلو هلم وما يشاءون
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وكفها عن اقتراف املوبقات واآلثام هللك الناس مجيعهم نتيجة الختالل التوازن دون األخذ بأيديهم 
يف مطالب احلياة ، وان اخذ بأيديهم جنو وجنى الناس مجيعا وحيوا حياة طيبة، هذا هو توجيه اإلسالم 

  .للحرية، أرشدنا إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونيب الرمحة
نسان حبيث خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له مالئكته، وسخر إن اهللا سبحانه وتعاىل كرم اإل

له ما يف السموات واألرض مجيعا منه، وجعله خليفة عنه وزوده بالقوى واملواهب ليسـود األرض  
  .وليصل إىل أقصى ما قدر له من كمال مادي وارتقاء روحي

له مجيع عناصر النمو وأخذ حقوقـه   وال ميكن أن حيقق اإلنسان أهدافه ويبلغ مراميه إال إذا توفرت
كاملة ، يف احلياة ويف التملك ويف صيانة العرض، ويف احلرية ويف املساواة ويف التعلم، وهذه احلقوق 
واجبة لإلنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن لوئه أو دينه أو جنسـه أو وطنـه أو مركـزه    

بنِي آدم وحملْناهم في الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات ولَقَد كَرمنا : (قال تعاىل ] . ١[االجتماعي
يا أيها الناس إن دماءكم : ( وقال صلى اهللا عليه وسلم ]) ٢[وفَضلْناهم علَى كَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضيالً

  ].٣... ) [وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
اهللا اإلنسان ذه احلرية من خالل هذه احلقوق منحه حرية االعتقاد حيث قال اهللا تعاىل وهكذا أكرم 

) : اس فَقَـد ن بِاللّهمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم يالْغ نم دشالر نيبينِ قَد تي الدف اهالَ إِكْر  ـكسمت
وقُلِ الْحق من ربكُم فَمن شـاء  : (وقال تعاىل ]) ٤[م لَها واللّه سميع عليم بِالْعروة الْوثْقَى الَ انفصا

يغـاثُوا بِمـاء   فَلْيؤمن ومن شاء فَلْيكْفُر إِنا أَعتدنا للظَّالمني نارا أَحاطَ بِهِم سرادقُها وإِن يسـتغيثُوا  
  ]).٥[الْوجوه بِئْس الشراب وساءت مرتفَقًا كَالْمهلِ يشوِي

فاالعتقاد الصحيح ناتج عن االقتناع الكامل والتصديق الثابت ، وأنه القيمة لعقيدة تأيت نتيجة القهر 
  .والتسلط وطاملا تزول أسباب القهر تنتهي وتزول العقيدة

: أيرتد أحد منهم سخطا على دينه؟ قال وهلذا حينما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن املسلمني
  .هكذا اإلميان حني ختالط بشاشته القلوب: ال، فقال هرقل 

ومل ... فاإلسالم يتيح الفرصة املتكافئة للناس كي ينظروا وخيتاروا، فال جيرهم على شيء ال يرغبونه 
ـ  دث يف تـاريخ  حيدث يف تاريخ اإلسالم أن أكره أحدا أو اجرب قوما على اعتناق الدين ، كما ح

  ].٦[النصرانية 
  .فكما كفل اإلسالم لإلنسان حرية امللك وغريها ومن تلك احلريات حرية التعبري

  :حرية التعبري
إن حرية التعبري من أعظم احلريات اليت كفلها اإلسالم لإلنسان وهي من نعم اهللا تعاىل عليه حيـث  

ه وخلده ومنحه القدرة العقلية على تصور ما جعله ذه النعمة معربا عن نفسه مبينا عما يدور يف فكر
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. الرحمن : (يدور حوله مث احلكم عليه مبا يصل له من خرباته وجتاربه يقول اهللا عزوجل تأكيداً لذلك
  ] .٧) [علَّمه الْبيانَ. خلَق الْإِنسانَ . علَّم الْقُرآنَ 

نعمة العقل واإلدراك وعلمه البيان ليعمل عقلـه  فاهللا سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان وأكرمه وأنعمه ب
ويفصح عن ما يدور يف عقله حبرية مبنية على احترام احلق الفطري واستخدام نعمة اإلدراك والبيان ، 
ودعوة إىل حتقيق التعاون على الرب والتقوى ، والتطلع إىل تكوين اتمع املسلم الذي يقـوم علـى   

اإلخاء واملساواة واألمن والعدل ومن األدلة اليت تدل على وجوب حرية املشاركة االجيابية يف حتقيق 
كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنـونَ  : (التعبري قوله تعاىل

فان األمر والنهي ]) ٨[لَّهم منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَبِاللّه ولَو آمن أَهلُ الْكتابِ لَكَانَ خيرا 
ال يكون إال من خالل التعبري ، فإذا األمر والنهي تعبري وإبداء رأي ومبا أن األمر والنهي واجب فنقول 

إذ باألمر نالـت  بوجوب حرية التعبري إذ تقرر لنا حق إبداء الرأي وجتعله واجبا من واجبات األمة ، 
اخلريية على الناس وعلى أساسه وعدت بالتمكني يف األرض ، والصدارة على الصعيد العاملي ، قـال  

صلَاةَ ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز، الَّذين إِن مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا ال: (اهللا تعاىل 
آتورِوةُ الْأُمباقع لَّهلنكَرِ ونِ الْما عوهنو وفرعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الز٩[و.([  

من رأي منكم منكرا فليغريه بيده فـإن مل  : ( ومن أدلة حرية التعبري أيضا قوله صلى اهللا عليه وسلم 
: ( قوله صلى اهللا عليه وسـلم  ف] . ١٠)[يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

أمر بالتعبري املتضمن لألمر والنهي اللذين مها من اخلصائص األوىل لألمة اإلسالمية والشعار ) فبلسانه
وهذا كله إن دل فإمنا يدل على أن حرية التعبري من حقوق اإلنسـان،  . الواضح من شعائر اإلسالم 

نها الرسول صلى اهللا عليه ويراد ا محاية إنسانية وحقوق اإلنسان هي جزء من الدين شرعها اهللا وبي
اإلنسان وهذه احلماية مصدر من مصادر الشريعة وغايتها ، ومن هنا جاءت لتحقيق مصاحل النـاس  

  .وحفظ الدين واجب) الدين(اليت منها ) الضرورات اخلمس(ومحاية الكليات
  .ين وحتترم األديان واملقدسات ومن هنا حنن نقول نعم حلرية التعبري اليت تراعي حقوق اآلخر

  ..احترام األديان واملقدسات 
إن حرية التعبري احلقة هي اليت حتافظ على حقوق اآلخرين ومعتقدام الدينية ومقدسـام ، وأمـا   
التصرفات اليت تصدر بدون مراعاة حقوق اآلخرين فهو الفوضى اليت تؤدي إىل اختالل التـوازن يف  

  .صرف هو الذي تضع له الشريعة اإلسالمية حداً موازين احلياة وهذا الت
واحترام األديان واملقدسات ، واحترام حقوق اآلخرين ال يتأيت إال من حرية التعبري اليت تعتمد علـى  
مبادئ األخالق وآداب اإلسالم الذي يعين عدم مصادرة آراء اآلخرين وإيذائهم ، حىت وإن كانـت  

اتـق   –رضي اهللا عنه  –تقدام ، قال احد املسلمني مرة لعمر خمالفة، لكن غري مسيئة لآلخرين ومع
) ال خري فيكم إن مل تقولوها وال خري فينا إن مل نقبلها: ( اهللا، فالم بعض احلاضرين قائلها، فقال عمر
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وصدق عمر فإنه ال خري يف جمتمع ال يتقدم بآرائه ونصائحه حلاكمه وهلذا قال رسول اهللا صـلى اهللا  
فنصـيحة أئمـة   ) الدين النصيحة قلنا ملن؟ قال هللا ولرسوله والئمة املسلمني وعامتهم : (عليه وسلم

حرية التعبري بعينها ، وهكذا كانت حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم : املسلمني وعامة املسلمني هي 
وكان ) ناس أشريوا إىل أيها ال: ( مع أصحابه لريبيهم على حرية التعبري فيقول هلم يف كثري من األمور 

فَبِما رحمة من اللّه لنت لَهم ولَو : (صلى اهللا عليه وسلم أمره شورى بينه وبني أصحابه قال اهللا تعاىل 
ـ   إِذَا كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ الَنفَضواْ من حولك فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في اَألمـرِ فَ

 نيكِّلوتالْم بحي إِنَّ اللّه لَى اللّهكَّلْ عوفَت تمزواهللا سبحانه وتعاىل مدح املؤمنني بسـبب  ])١١[ع ،
والَّذين استجابوا لربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شـورى بيـنهم وممـا    : (الشورى اليت بينهم بقوله

ماهقْنزقُونَ  رنفحرية التعبري هي حق أصيل ال يتخلى عنها املسلم ، بل هي تعتـرب مـن   ] ) ١٢[ي ،
  .أفضل اجلهاد

ويف ظل ) أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر: ( يف سبيل اهللا بدليل قوله صلى اهللا عليه وسلم 
ليبدي كل من املسلمني هذه احلرية كان اخللفاء الراشدون يعرضون على املسلمني سياستهم يف احلكم 

  .رأيه يف األمور اليت متس حياة الناس ومصاحلهم 
واحترام األديان واملقدسات من الدين ويعد عند املسلمني من أساس العقيدة حيـث أن املسـلمني   
يؤمنون جبميع الرسل وذلك مما جيعلهم حيترمون مجيع األديان السـماوية ومقدسـاا وشـعائرها    

  ]١٣) . [ومن يعظم شعائر اهللا فإا من تقوى القلوب ( وى القلوب واحترامها نابع من تق
وحيترمون األنبياء والرسل ألم اليتم إميام إال باإلميان جبميع هؤالء الرسل، فال يؤذوهم واليسخروا 

ولَقَـد  : (واليستهزؤا م الن االستهزاء م والسخرية منهم توجب العذاب والعقاب قال تعـاىل  
هتون اسزِؤهتسي وا بِها كَانم مهنوا مرخس ينبِالَّذ اقفَح كلن قَبلٍ مسبِر فاهللا سـبحانه  ] ) ١٤[زِئ

وتعاىل أدار عليهم دائرة السوء بسبب إساءة األنبياء والرسل ، فان دل هذا على شيء فإمنا يدل على 
لدين كفر ، إذا البد من احترام الدين واحترام من احترام األنبياء وتقديسهم ، وجعل اإلسالم سب ا

. اصطفاهم اهللا برساالته من األنبياء والرسل، كما جعل اإلسالم سب األنبياء ردة توجـب القتـل  
والتقبل توبة الساب عند بعض العلماء وتقبل عند آخرين، وقد قتل الرسول وأصحابه السـاب ومل  

احترام األنبياء والرسل وما جاءوا به من دين فـاحترام   ، وهذا كله يدل على مدى] ١٥[يستتيبوه 
  .إذا احترام األديان واملقدسات أمر واجب دينيا. األديان واملقدسات وحقوق اآلخرين من الدين

وقد دعت إليه اهليئات الدولية فعلى سبيل املثال ما جاء يف إعالن القاهرة حول حقـوق اإلنسـان   
هـ املوافـق  ١٤١١حمرم  ١٤القاهرة، ( اسع عشر لوزراء اخلارجية الصادر عن املؤمتر اإلسالمي الت

  ) .م ٠٥/٠٨/١٩٩٠
  -:جاء يف هذا اإلعالن يف مادته الثانية والعشرون ما يلي 



 ٥٤٢

  .لكل إنسان احلق يف التعبري حبرية عن رأيه بشكل اليتعارض مع املبادئ الشرعية ) ١(
ملعروف والنهي عن املنكر وفقا لضوابط الشريعة لكل إنسان احلق يف الدعوة إىل اخلري واألمر با) ٢(

  .اإلسالمية
اإلعالم ضرورة حيوية للمجتمع ، وحيرم استغالله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة ) ٣(

األنبياء فيه وممارسة كل ما من شأنه اإلخالل بالقيم أو إصابة اتمع بالتفكك أو االحنالل أو الضرر 
  .أو زعزعة االعتقاد

الجتوز إثارة الكراهية القومية واملذهبية وكل ما يؤدي إىل التحريض على التمييز العنصري بكافة ) ٤(
  ] .١٦[إشكاله

حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم الصادر عن الندوة العاملية حول حقوق ) روما(وأيضا جاء يف إعالن 
  ) .م٢٠٠٠/رباير ف/٢٧هـ املوافق ١٤٢٠ذو احلجة /٢١روما، (اإلنسانية يف اإلسالم 

  -:جاء يف مبادئ هذا اإلعالن ما يلي
أمهية ربط حقوق اإلنسان مبرجعية تراعي املعتقدات والقيم الدينية اليت أوصـى ـا اهللا   : املبدأ األول

  .سبحانه وتعاىل على لسان أنبيائه ورسله 
التوازن بني وظائف ضرورة ربط احلقوق بالواجبات من خالل مفهوم يرتكز على قاعدة : املبدأ الثاين

. اإلنسان واحتياجاته يف بناء األسرة واتمع وعمارة األرض ، على حنو اليتعارض مع إرادة اهللا تعاىل
  -:ويف اية هذه املبادئ جاء اإلعالن التايل

والندوة إذ تضع هذه املبادئ، تعلن حلكومات العامل ومنظماته الرمسية والشعبية ، أن شريعة اإلسالم 
لضمانات لتحقيق التكامل والشمول والتوازن واملرجعية واليات التطبيق الصـحيح حلقـوق   قدمت ا
  .اإلنسان

لتدعو اهللا أن يوفق اجلميع إىل ما فيه خري ) روما( والندوة إذ تضع بني يدي اتمع الدويل عرب إعالن 
  .البشرية مجعاء

دريك ديفيز الذي أوردته : ء يف قولوهناك مبادرات تدعو إىل احترام األديان واملقدسات مثل ما جا
، حيث حتدث عن تطور احلرية الدينية كحق إنساين من حقوق اإلنسان املقدسة ، ] ١٧[جملة الرابطة 

  .شهد القرن العشرون جناحا المثيل له يف تدوين حقوق اإلنسان الدينية
سي لكنه مهـم يف  م وهو حدث من١٨٩٣وكان الربملان العاملي لألديان قد اجتمع يف شيكاغو عام 

وكان احدث املبادئ التأسيسية لالجتماع هو وجوب عدم الضغط على أيـة  . تاريخ الدين يف العامل
  .جمموعة دينية لكي تضحى مبا تؤمن أنه احلقيقة

ويذكر ديفيز أنه قد مت إعداد ثالث وثائق دولية يف القرن العشرين دف تعزيز مبادئ احلرية الدينيـة  
وإعالن األمم املتحدة حملو مجيع أشـكال  ) . م١٩٦٦( للحقوق املدنية والسياسية وهي امليثاق الدويل
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) م١٩٨٩(ووثيقة فينـا اخلتاميـة   ) . م١٩٨١(التعصب والتمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد 
  .وتعزز كل هذه الوثائق احلرية الدينية بتأييدها حقوقا من األمهية حبيث بتوجب جعلها عاملية

دولة ) ١٤٤(والذي صدقت عليه حىت اآلن ) م١٩٦٦(مليثاق الدويل للحقوق املدنية والسياسية ومينع ا
ومن ضمن ما نص عليـه  ) م١٩٨١(، التمييز الديين كما ينص إعالن األمم املتحدة الذي تبنته عام 

اكن هلذه هذا امليثاق إنشاء وصيانة أماكن العبادة أو التجمع ملمارسة دين أو معتقد وإنشاء وصيانة أم
  .الغاية

م ، ١٩٦٦،  ١٩٤٨كما حتتوي الوثيقة اخلتامية ملؤمتر فيينا على نصوص مشاة ملا ورد يف وثـائق  
م من حيث التأكيد وااللتزام باحترام االختالفات الدينية ، وكذلك على ضـمان التطبيـق   ١٩٨١

  .الكامل والفعلي حلرية الفكر والضمري والدين واملعتقد
  -:نتهاكات حلرمان املسلمني من هذه الوثائق ولكن أين هذه اال

  .تعذيب يف السجون بسبب الدين -
  .هدم املساجد بسبب الدين -
  .تدنيس القرآن بسبب الدين -
  .إساءة رسول اهللا بسبب الدين -
  .منع الصالة يف جمال العمل بسبب الدين -

أيها اتمع الدويل؟ كـل هـذه    أين هذه املواثيق... كل ذلك من أجل أم قالوا ربنا مث استقاموا 
االنتهاكات تدل داللة واضحة على أن الكافر اليؤمتن يف عهد وال ميثاق وال قانون ، والحـق وال  

  .مصلحة
  -:وحرية التعبري اليت حتترم األديان واملقدسات هي اليت تنبين على ضوابط ومن تلك الضوابط ما يلي 

وهدوا إِلَى الطَّيبِ من الْقَـولِ  : (والقبح يقول اهللا تعاىل  أن يكون التعبري طيبا بعيدا عن الفحش) ١(
 يدمالْح اطروا إِلَى صدهوال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر ( ويقول جل شأنه ]) ١٨[و

  ] ) .١٩[والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال 
أن حيفظ لسانه عن مجيع الكالم إال كالمـا  اعلم أنه ينبغي لكل مكلف : ( وقال النووي رمحه اهللا 

ظهرت فيه املصلحة ومىت استوى الكالم وتركه يف املصلحة فالسنة اإلمساك عنه؛ ألنه قـد ينجـر   
  ) .الكالم املباح إىل حرام أو مكروه ، وذلك كثري يف العادة والسالمة البد هلا شيء

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر : ( م قالوعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسل
قلت يـا رسـول اهللا أي   : قال(متفق عليه ، وعن أيب موسى رضي اهللا عنه ) فليقل خريا أو ليصمت

  .متفق عليه) املسلم أفضل؟ قال من سلم املسلمون من لسانه ويده
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يا أَيهـا  : (م قال تعاىلأن يكون التعبري مطابقا للحقيقة صادقا متثبتا فيه، بعيدا عن الظن والوه) ٢(
نيقادالص عواْ مكُونو قُواْ اللّهواْ اتنآم ين(وقال تعاىل ] ) ٢٠. [الَّذ :  ـاءكُموا إِن جنآم ينا الَّذها أَيي

ملْتا فَعلَى موا عبِحصفَت الَةها بِجموا قَويبصوا أَن تنيبفَت أببِن قفَاس نيمادوقال صلى اهللا عليه ] ) . ٢١[ن
  ).كفى باملرء إمثا أن حيدث بكل ما مسع ( وسلم 

والَ تقْربواْ مالَ الْيتيمِ إِالَّ بِالَّتي هـي  : (أن يتحرى التعبري احلق والعدل فال حياىب يقول اهللا تعاىل) ٣(
فُواْ الْكَيأَوو هدلُغَ أَشبى يتح نسلُواْ  أَحـدفَاع مإِذَا قُلْتا وهعسا إِالَّ وفْسن كَلِّفالَ ن طسانَ بِالْقيزالْملَ و

  ] ).٢٢[ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهد اللّه أَوفُواْ ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
  -:ار كثرية منهاأن حرية التعبري اليت تنطلق من هذه الضوابط هلا مث

أا تعمق الثقة بني أفراد األمة فإن الوضوح يقتل اخللفاء ، واملصارحة تقضـي علـى الـدس    : أوال
  .والوقيعة ، والصدق يعمر القلوب باأللفة واحملبة 

قوة بناء األمة ومتاسكها فان احتكاك اآلراء وتعاون الناس يولد القـرب بينـهم فيتشـاورن    : ثانيا
يزيد من متاسكهم وتضامنهم ألن االحتكاك يوري نـوراً والتحكـك يـواري     ويتناصحون ، وهذا

والريب أن اجتماع املواهب وتعاضدها يؤدي إىل خري كثري، وهذا خبالف اخلوف والكبت فإمـا  
  .يولدان التفكك والشك والريبة

لقرار أدى ذلك إن الشعب مىن أعطى الفرصة إلبداء رأيه يف تقرير مصريه واملشاركة يف صناعة ا: ثالثا
إىل رقي يف األمة وتقدمها، فإننا جنين من وراء حرية التعبري األفكار النرية واآلراء الصائبة، فال تقـدم  

  ] .٢٣[األمة على أمر إال وتكون قد عرفت مصاحله وأدركت منافعه 
  :نصرة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

لذين يسيئون إليه؟ وكيف ننصره من هؤالء كيف ننصر نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم من األعداء ا
  .الذين اتبعوا أهواءهم ؟
ولَوِ اتبع الْحق أَهواءهم لَفَسدت السماوات والْأَرض ومن فيهِن بلْ أَتيناهم : (قال اهللا سبحانه وتعاىل

  ] .٢٤) [بِذكْرِهم فَهم عن ذكْرِهم معرِضونَ
وحنن الميكننا صرفهم عن اهلـوى إىل  . ا لنبينا تقتضي صرف الناس عن اهلوى إىل االستقامة فنصرتن

االستقامة مامل نكونوا صادقني يف نصرته صلى اهللا عليه وسلم وصدقتنا ونصرته يقتضي أن نكـون  
ونصرته  صادقني يف إتباعه حىت يكون هوانا تبعا ملا جاء به، فإن الدفاع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

للْفُقَراء الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديـارِهم  : (آية عظيمة من آيات احملبة واإلجالل قال اهللا تعاىل 
  . ] )٢٥[وأَموالهِم يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ

فالصحابة رضوان اهللا عليهم ملا صدقوا يف إتباع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان هواهم تبعا ملا جاء 
به صلى اهللا عليه وسلم سطروا أروع األمثلة واصدق اإلعمال يف نصرة النيب صلى اهللا عليه وسـلم  
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عسر واليسر وكتب السري والدفاع عنه وفدائه باألموال واألوالد واألنفس، يف املنشط واملكره ويف ال
عامرة بقصصهم وأخبارهم ومن ذلك أن أبا طلحة األنصاري رضي اهللا عنه كان حيمي الرسول صلى 

بايب أنت وأمي ، التشرف، يصيبك سهم من : (اهللا عليه وسلم يف غزوة احد، ويرمي بني يديه ويقول
  ] ).٢٦[سهام القوم، حنري دون حنرك 

أيت يد طلحة شالء ، وقى ا النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحـد  ر: ( وعن قيس بن أيب حازم قال
]٢٧. ( [  

اللهم إين اعتذر إليك مما صـنع  : (وما أمجل ما قاله انس بن النضر يوم أحد عندما انكشف املسلمون
اآلن يـا  : ( يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم : وأبرأ إليك مما صنع هؤالء  –أصحابه : يعين  –هؤالء 
  ] .٢٩) [اآلن عرفت فنطقت مبا جيب ) أي : ( قال ابن حجر ] ) ٢٨[عمر 

هؤالء الذين نصروا اهللا ورسوله فنرجو أن خنلص يف إتباعنا لنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم لتنكـون  
أهال لنصرته بكل الوسائل املشروعة وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وسحبه وسلم تسـليما  

  .كثرياً
  ا أن احلمد هللا رب العاملني ،،،وآخر دعون

  :املطالب 
املـؤمتر اإلسـالمي   : أن حيول جلنة املؤمتر العاملي إىل مؤمتر عاملي دائم حيمل اسم : أطالب املؤمتر  -

  .العاملي للدفاع عن حرمة األديان واملقدسات 
  .أطالب املؤمتر بإصدار فتوى شرعية جتاه املسيئني للنيب صلى اهللا عليه وسلم -
  ..راجع امل
  .القرآن الكرمي  -
  .صحيح البخاري، لإلمام البخاري  -
  .صحيح مسلم ، لإلمام مسلم  -
  .فقه السنة للسيد سابق  -
أعمال الندوة العلمية حول حقـوق   –حقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي  -

  .اإلنسان
  .بدالعزيز بن عثمان التوجيريع/ للدكتور –حقوق اإلنسان يف التعاليم اإلسالمية  -
  .جملة شهرية علمية تصدرها رابطة العامل اإلسالمي : الرابطة  -
حممد امحد الصاحل ، ورقة حبثية تقدم ا يف أعمـال  / للدكتور –حقوق اإلنسان يف عصر النبوة  -

  .الندوة العلمية حول حقوق اإلنسان
  .٦/ ٣فقه السنة ، للسيد سابق، ج] ١[
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  . ٧٠: سراء اآلية سورة اإل] ٢[
  حديث نبوي] ٣[
  .٢٥٦: سورة البقرة اآلية ] ٤[
  .٢٩: سورة الكهف اآلية ] ٥[
طباعة أكادميية نايف  ٣٨: ،ص ١حقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ،ج] ٦[

  .العربية للعلوم التربوية
  .٤ – ١: سورة الرمحن اآلية ] ٧[
  .١١: سورة أل عمران ، اآلية ] ٨[
  .٤١-٤٠: سورة احلج ، اآلية ] ٩[
  .أخرجه مسلم ] ١٠[
  .١٥٩: سورة آل عمران اآلية ] ١١[
  .٣٨: سورة الشورى ، اآلية ] ١٢[
  .رواه الترمذي وأبو داود ] ١٣[
  .١٠: سورة األنعام اآلية ] ١٤[
  .لفكر ، دار ا ٢٩٨: الصارم املسلول على شامت الرسول البن تيمية رمحه اله ، ص: أنظر] ١٥[
: عبدالعزيز بن عثمان التـوجيري ، ص  / للدكتور. انظر حقوق اإلنسان يف التعاليم اإلسالمية] ١٦[

٣٧.  
: م الكالم ورد حتت عنوان٢٠٠٥هـ املوافق سبتمرب ١٤٢٦شعبان  ٤٧١جملة الرابطة ، العدد ] ١٧[

  قانون احلرية الدينية األمريكي يف امليزان
  .٢٤: سورة احلجم اآلية ] ١٨[
  .٣٦: سورة اإلسراء اآلية ] ١٩[
  .١١٩: سورة التوبة اآلية ] ٢٠[
  .٦: سورة احلجرات اآلية ] ٢١[
  .١٥٢: األنعام اآلية ] ٢٢[
حقوق اإلنسان يف عصر النبوي لألستاذ الدكتور حممد أمحد الصاحل ، ورقة مقدمة يف : انظر ] ٢٣[

  .والقانون الوضعيالندوة العلمية حول حقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية 
  .٧١: سورة املؤمنون اآلية ] ٢٤[
  .٨: سورة احلشر اآلية ] ٢٥[
  .٤٠٦٤رقم  ٥/٣٣: أخرجه البخاري ] ٢٦[



 ٥٤٧

  .٤٠٦٣، رقم  ٥/٣٣: أخرجه البخاري ] ٢٧[
  .٦٦٣٢، رقم  ٧/٢١٨أخرجه البخاري ] ٢٨[
  .١١/٥٣٦: الفتح ] ٢٩[

=====================  
با له مث تتب  

  
  ن بن عبد اهللا السحيمعبد الرمح

  ..وكانت بعثه إىل الناس كافة.. ملا بعثَ اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم إىل الناس
  ..حرِص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إنقاذ البشرية من التيه والضالل الذي ترسف فيه

  ..كما حرص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إنقاذ البشرية من النار
  ..سرا وجهاراً.. متثّل ذلك احلرص يف دعوة الناس ليال واراً

  ..ومتثّل ذلك احلرص يف دعوة كل الناس
  ..فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليهود والنصارى

  ..وأرسل الرسل والْكُتب إىل الرؤساء والزعماء
.. فل يهودي يصـارِع املـرض  متثّل ذلك احلرص أن يدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ط

  ..يوشك على مفارقة احلياة
.. فَيلْتفت الصيب إىل والـده .. أسلم: يعرض عليه اإلسالم.. يعتين به.. يهتم به عليه الصالة والسالم

.. أطع أبا القاسم: وملا كان والده يعرف حقيقة ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم قال.. كأنه يستأذنه
  !مث ميوت.. طفل ويشهد شهادة احلقفيتشهد ال

كما )). احلمد هللا الذي أنقذه من النار: ((فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم فرحا مستبشراً وهو يقول
  .يف صحيح البخاري

فدعا قومـه  .. وكما حرص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على دعوة األباعد فقد حرص األقارب
  :صفا وهو مبكة، فجعل يناديفصاح م يوماً على ال.. ورهطه

يا بين عدي ـ لبطون قريش ـ حىت اجتمعوا، فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيـرج    .. يا بين فهر
أرأيتكم : ((أرسل رسوال لينظر ما هو، فجاء أبو هلب وقريش، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ))م مصدقي؟لو أخربتكم أن خيال بالوادي تريد أن تغري عليكم، أكنت
  .نعم، ما جربنا عليك إال صدقا: قالوا
  )).فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد: ((قال
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ما أَغْنى عنه ) ١(تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب {: أهلذا مجعتنا ؟ فَنزلت. تبا لك سائر اليوم: فقال أبو هلب
با كَسمو الُهرواه البخاري ومسلم. }م.  

  !تب وخِسر، فما عز .. أبو هلب هو عبد العزى
  .كما قال ابن كثري" األول دعاء عليه، والثاين خرب عنه " } تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب{فـ 

: أي وقد تـب } وتب{. أي خِسر وخاب، وضل عمله وسعيه} تبت يدا أَبِي لَهبٍ{: فقوله تعاىل
  .قاله ابن كثري. كهحتقق خسارته وهال

وكان كثري األذية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والبغضة له، واالزدراء به، والتنقّص له ولدينه " 
.."  

  ..فما زاد ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال عزة ورِفعة
  !فال يذكر إال ويذكر ذمه .. إال ذال ومهانة) عبد العزى(وما زاد 
  ..وتباب أيب هلب.. أيب جهل زاد جهل

  كَعود زاده اإلحراق طيباً.. أما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتضوع طيباً
  }ما أَغْنى عنه مالُه وما كَسب{: فقال اهللا.. ظن أنّ ماله ينفعه، أو يغين عنه شيئا.. أبو هلب

  ..ومل يقتصر الشقاء على أيب هلب بل تعداه إىل زوجِه
وكانت زوجته من سادات نساء قريش وهي أم مجيل، وامسها أروى بنت حرب بـن  : قال ابن كثري

أمية وهي أخت أيب سفيان، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يـوم  
ها حبلٌ من في جِيد) ٤(حمالَةَ الْحطَبِ {: القيامة عونا عليه يف عذابه يف نار جهنم، وهلذا قال تعاىل

دسة لـه } مدعتسي على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيأة لذلك ملْقيعين حتمل احلطب فت .
  .اهـ

اقبلت العوراء أم مجيل بنت حـرب وهلـا   } تبت يدا أَبِي لَهبٍ{ملا نزلت : قالت أمساء بنت أيب بكر
  )ماً أبينا، ودينه قَلينا، وأمره عصينامذَم: (ولْولَة، ويف يدها فهر وهي تقول

يا رسول : ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس يف املسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال
إا لن تراين، وقـرأ  : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. اهللا قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك

وإِذَا قَرأْت الْقُرَآنَ جعلْنا بينك وبين الَّذين ال يؤمنـونَ بِـاَآلخرة   {تعاىل قرآنا اعتصم به، كما قال 
: ، فأقبلت حىت وقفت على أيب بكر، ومل تر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت}حجابا مستورا

: فَولَّت وهي تقول! ا البيت ما هجاكال، ورب هذ: قال! يا أبا بكر إين أُخبِرت أن صاحبك هجاين 
رواه أبو يعلى، وابن أيب حامت يف تفسريه، واحلاكم يف املسـتدرك،  ! قد علمت قريش أين ابنة سيدها 

  .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: وقال
  !وقد صرف اهللا عن نبيه صلى اهللا عليه وسلم سب محالة احلطب 
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أال تعجبون كيف يصرف اهللا عني شتم قـريش ولعنـهم ؟   : ((يه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عل
  .رواه البخاري)). يشتمون مذَمما، ويلعنون مذَمما، وأنا حممد

  !محالة احلطب أنفقت ماهلا للصد عن دين اهللا، فكان عليها حسرة وندامة 
نفقَنها يف عداوة حممد صلى اهللا ُأل: كانت هلا قالدة يف عنقها فاخرة، فقالت: وقال سعيد بن املسيب

  .عليه وسلم
  .فأعقبها اهللا منها حبالً يف جيدها من مسد النار: قال ابن كثري

  ..فكانت النصرة له، والرفعة له، والعزة له.. صبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ذلك
  ..وكانت الذلّ والصغار على من خالَف أمره

يب هلب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ظَهر فيها آية من آيات النبوة، وعالمة من عالمات عداوة أ
  ..صدق الصادق املصدوق صلى اهللا عليه وسلم

ويف هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نـزلَ  : قال العلماء: قال ابن كثري
} في جِيدها حبلٌ من مسـد ) ٤(وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ ) ٣(هبٍ سيصلَى نارا ذَات لَ{: قوله تعاىل

فأخبر عنهما بالشقاء وعدم اإلميان مل يقيض هلما أن يؤمنا، وال واحد منهما، ال باطنا وال ظاهرا، ال 
  .اهـ. وة الظاهرةمِسرا وال معلناً ؛ فكان هذا من أقوى األدلة الباهرة الباطنة على النب

مل تثنِ عـزم  .. ومحلته املسعورة ضد دين اإلسالم.. عداوة أيب هلب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ..رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  !بل كانت عداوته سبباً لنشر دين اهللا
وعن .. دعوتهوعن .. كانت عداوة أيب هلب سبباً للسؤال عن حالِ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  !لفت األنظار إليه
ال إله إال : يأيها الناس قولوا: إين بِسوقِ ذي ااز إذْ أنا بإنسان يقول: قال طارق بن عبد اهللا احملاريب

يأيها الناس إنه كذاب فـال  : وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه، ويقول. اهللا ؛ تفلحوا
  !حممد زعم أنه نيب، وهذا عمه أبو هلب يزعم أنه كذاب: قالوامن هذا ؟ ف: فقلت. تصدقوه

  !فَخاب ظنه .. ظن أبو هلب
  !فَخاب ظنه).. الغربال(ظن أنه حيجب الشمس بالْمنخل 

  !فَخاب ظنه.. ظن أن ماله يغين عنه
  !فَخاب ظنه.. ظن أنه يصد عن دين اهللا

  !فَخاب ظنه..  صلى اهللا عليه وسلم أو يفرق الناس عنهظن أنه سوف يثين عزم رسول اهللا
  !فإن لكل وارث.. وهلَك) أبو هلب(ولئن مات 
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الذين حـاولوا  ) أيب هلب(من أخبارِ ورثَة .. وما أثري على املنابِر.. وما تناقلته بعض الصحف واملواقع
  ..د ولد آدم صلى اهللا عليه وسلمواالستهزاء بِسي! والسري بسريته املذمومة ! اقتفاء أثَره 

  !فَخاب ظن الورثَة كما خاب ظن املورث
  ..خابوا وخسروا

فإن من عقيدة أهل السنة واجلماعة أن اهللا .. ولئن ساء كل مسلم ما نشر يف بعض صحف الدامنارك
  !مل يخلُق شرا محضاً 

خير لَكُم لكُلِّ امرِئٍ منهم ما اكْتسب من اِإلثْمِ والَّذي تولَّى كبره ال تحسبوه شرا لَكُم بلْ هو {فـ 
يمظع ذَابع لَه مهنم{.  

  :فقد كان تضمن ذلك السوء خرياً، منه
ومـا   قَد بدت الْبغضاُء من أَفْـواههِم {.. ـ ظهر وانكشف وجه احلقيقة عن وجه احلضارة الغربية

رأَكْب مهوردي صفخت{.  
  !وأنّ من يطلب رضاهم متطلِّب يف املاء جذوة نار.. ـ ظهر لكل ذي بصر عداوة النصارى

  ..}ولَن ترضى عنك الْيهود وال النصارى حتى تتبِع ملَّتهم{وقول اهللا أصدق وابلغ 
  !الذين التزموا الصمت جتاه هذا الْخطْب الْجلل.. تابـ جتلّى نفاق بعض الصحف والكُ

  فماذا عساهم يقولون؟
  ماذا عسى أُغَيلمة الصحافة وسفهاء قومي يقولون؟

  !ستراً للكافر) اآلخر(حتت شعار ! أليسوا الذين كانوا يلمعون الغرب والغراب 
عن وجوه من احل.. إال أن احلقيقة اليت جتلّت فَتقائقكش!  

  )!اآلخر(وصمت من كانوا ينادون باحترام 
  ..ومن كانوا يودون لو صمت دعاة اإلسالم

  )!حرية الكُفْر(فإذا هم ينادون بـ ) حرية الفكر(أليسوا هم من ينادي بـ 
  ..نصبوا له العداء) صادق(إذا تكلّم 

ألن انتسـام إىل اإلسـالم   .. وهو ال يعنـيهم .. سكَتوا وكأن األمر ال يعنيهم) كافر(وإن تبجح 
  !من غري بينة) دعوى(

  فبماذا أجبتم؟.. بزعمكم يتطاول على دين اهللا وعلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) اآلخر(هاهو 
  "!جيتمع املاء والنار، والضب واحلوت"حىت ! الذي مل ولن يقبلكم ) قبول اآلخر(ـ تهافُت دعاوى 

ولو كان على حساب .. الذي أمضى عمره يف التذلّل للغرب) الْمتفَرنِس(م يف ذلك شأن ذلك شأنك
  !بل وينبذه نبذ احلذاء املرقّع .. فإذا الغرب يرفضه ويلفظه.. دين ومبدأ
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أنا الذي انخرطْت منذ ثالثـني  !! أصولياً متطرفاً ) حممد أركون(وأصبح : " وها هو يقول عن نفسه
  "أصبحت خارج دائرة العلمانية واحلداثة ! يف أكرب مشروع لنقد العقل اإلسالمي سنة 

! فهو األجـنيب املـزعج   : واملثقف املوصوف بالْمسلم يشار إليه دائماً بضمري الغائب: "ويقول أيضا
  !".و حداثةالذي ال ميكن متثّله، أو هضمه يف اتمعات األوروبية، ألنه يستعصي على كل حتديث أ

ها أَنـتم أُوالِء تحبـونهم وال   {: وقد أخرب اهللا عن ذلك الرفض، وعن تلك العداوة املتأصلة بقوله
اَألن كُملَيوا عضا علَوإِذَا خا ونقَالُوا َآم إِذَا لَقُوكُمو ابِ كُلِّهتونَ بِالْكنمؤتو كُمونبحيالْغ نلَ مقُلْ ام ظي

  .}موتوا بِغيظكُم إِنَّ اللَّه عليم بِذَات الصدورِ
ما كَانَ اللَّه ليذَر الْمـؤمنِني  {.. والصادق من الكاذب.. ـ ويف هذا الْحدث متيز الطيب من اخلبيث

  .}علَى ما أَنتم علَيه حتى يميز الْخبِيثَ من الطَّيبِ
  تبين من بكى ممن تباكى*** اشتبكت دموع يف خدود  إذا

  !تبين الْمحب الصادق لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الدعي الْمدعي 
فيهدي اهللا بِتلك .. فقد تثريهم تلك احلمالت الشعواء على طلب احلقائق).. منصفُون(ـ ويف الغرب 

  )!عماء( الصحيفة رجاالً ونساء كانوا يف
  .كما يف الصحيحني" إن اهللا ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " ومن سنة اهللا 

  :ويف شعر أيب متام
  طُويت أتاح هلا لسان حسود*** وإذا أراد اهللا نشر فَضيلة 

 تراوود*** لوال اشتعال النار فيما جرف العيب عف طرعما كان ي  
وهذا يبين مـدى خطـورة الغـزو    .. ، واملساس الواضح أبلغ وأيقَظ للقلوبـ أن الصدام املباشر

  .الفكري، وأنه أخطر من الغزو العسكري ـ وإن كان مدمراً ـ
ومع ذلك وجِد من يحـبهم أو يتعـاطَف   .. ذلك أن اليهود والنصارى يقولون يف اهللا قوالً عظيماً

  !..أيقظ يف األمة قلوباً غافلة، أو مستغفَلة) دامناركال(إال أن هذا الذي صدر من نصارى .. معهم
تكَاد السـماوات  {قالوا يف اهللا قوالً عظيماً .. فالنصارى قالت قوالً عظيماً يف اهللا من قَبل ومن بعد

وما ينبغي للرحمنِ ) ٩١(نِ ولَدا أَنْ دعوا للرحم) ٩٠(يتفَطَّرنَ منه وتنشق اَألرض وتخر الْجِبالُ هدا 
  .}أَنْ يتخذَ ولَدا

  ..وما قالته النصارى يف حق اهللا أعظم وأكرب
لَتبلَونَّ في أَموالكُم وأَنفُِسكُم ولَتسمعن من الَّـذين  {وقد أخرب اهللا وخربه احلق، وقال وقوله الصدق 

ابتوا الْكمِ     أُوتـزع ـنم ـكقُوا فَإِنَّ ذَلتتوا وبِرصإِنْ تا وريكُوا أَذًى كَثرأَش ينالَّذ نمو كُملقَب نم
  .}اُألمورِ

  ..مل تغير قناعات الشعوب.. وإن تلك احلمالت الشعواء على اإلسالم وأهله
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أفريقـي  (فاقتضى األمر أن أتعامـل مـع   .. سافَرت إىل بلد أفريقي يف رِحلة عمل: يقول محدثي
.. فأرشـدنا إليهـا  .. سألناه عن أفضل مدينة سياحية يف بلدهم.. فلما انتهى تعاملنا معه).. نصراين

  ..فأخربنا أن غالبية سكانِها من املسلمني.. فسألناه عن طبيعتها وأمنِها
  :يقول صاحيب

مع ما نسمع يف وسائل اإلعالم عن .. ن املسلمني ؟كيف تكون األكثر أمناً وغالبية سكاا م: فسألته
  !املسلمني ؟

  !هذه جعجعة إعالمية: فقال النصراين
  !فَدينهم يأمرهم بذلك.. حنن نعرف املسلمني

  ..فتعجبت من شهادة النصراين وهو يف بلده: يقول
  ..لمإن ما يقال أو يثار ضد اإلسالم أو ضد نبيه صلى اهللا عليه وسلم يسوء كل مس

  ..إال أنّ هذا الشر ال يخلو من خري
  }واللَّه غَالب علَى أَمرِه ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ{.. واهللا يريد أمراً.. هم يريدون أمراً

وحـاق ـم   .. وورد كيدهم يف حنـورهم .. فأبطَل اهللا سعيهم.. وقلّبوا األمور.. ومكروا.. دبروا
  ..مكرهم

  ..وهذه سنة اهللا يف نصر أوليائه، وخذالن أعدائه
فَصرفوا األمور، وأرادوها ظهرا لبطن، وبطْناً لظَهر وطلبوا بكل حيلة .. لقد سعى املنافقون بكل حيلة

  ..إفساد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ..وأظْهر دينه.. فَنصر اهللا نبيه

ا الْفتنةَ من قَبلُ وقَلَّبوا لَك اُألمور حتى جاَء الْحق وظَهـر أَمـر اللَّـه وهـم     لَقَد ابتغو{: قال تعاىل
  }كَارِهونَ

}وراُألم وا لَكقَلَّبطَل اهللا سعيهم} ووها من كل وجه، فأبربأي د .زيكما قال ابن ج.  
لَقَد ابتغوا الْفتنةَ من قَبلُ وقَلَّبـوا  {ليه السالم على املنافقني يقول تعاىل محرضاً لنبيه ع: قال ابن كثري

وراُألم ينـك  }لَكذالن دلُوا فكرهم، وأجالوا آراءهم يف كيدك وكيد أصحابك، وخمأي لقد أع ،
ـ   ن قـوس  وإمخاده مدة طويلة ؛ وذلك أول مقْدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة رمته العـرب ع

واحدة، وحاربته يهود املدينة ومنافقوها، فلما نصره اهللا يوم بدر، وأعلى كلمته، قال عبد اهللا بن أيب 
فَدخلُوا يف اإلسالم ظاهرا، مث كلما أعز اهللا اإلسالم وأهله غـاظهم  ! هذا أمر قد توجه : وأصحابه

  .اهـ. }ظَهر أَمر اللَّه وهم كَارِهونَحتى جاَء الْحق و{: ذلك وساءهم، وهلذا قال تعاىل
  ..وقد أقسم النيب صلى اهللا عليه وسلم على نصرة هذا الدين
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ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار، وال يترك اهللا بيت مدرٍ وال وبر إال : فقال عليه الصالة والسالم
رواه . ذليل، عزا يعز اهللا به اإلسالم، وذال يذل اهللا به الكفر أدخله اهللا هذا الدين، بِعز عزيز، أو بِذُلّ

  .اإلمام أمحد
  !واهللا ليكونن هذا وإن رغمت أنوف 

  ..واهللا ليتمن اهللا نوره ولو كَرِه الكافرون
  :من دعاء عمر رضي اهللا عنه يف القنوت

لياءك، اللهم خالف بني كلمتـهم،  اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك، ويقاتلون أو
رواه ابن أيب شيبة وعبد الـرزاق  . وزلزل أقدامهم، وأنزل م بأسك الذي ال ترده عن القوم ارمني

  .والبيهقي
====================  

  حىت ال تكون أبقاركم أعقل منكم
  

  عزيز بن حممد الشهري
ذي به يستطيع أن يضبط نفسه؛ فال جيعلها تتجاوز لقد ميز اإلنسان عن املخلوقات احليوانية بالعقل ال

حقوق اآلخرين، والتعدي عليهم يف ممتلكام، ويف أنفسهم، وفيما يعتقدونه من معتقدات دينية على 
  .سبيل السخرية، بدون سبب يبيحه عقل ذلك اإلنسان

عاىل اإلنسان العاقـل  ومبا أن اهللا خلق اإلنسان وأكرمه بالعقل على احليوان؛ فلقد أمر اهللا سبحانه وت
  .بعدم اإلفساد يف األرض، ومنع دواعيه بأي شكل من األشكال

وهذا األمر لإلنسان العاقل؛ حيث إن غري العاقل غري مكلف ذا األمر، مثله مثل بقية املخلوقـات  
م احليوانية غري املكلفة؛ فقد تتجاوز حدودها إىل حدود غريها يف احلقوق والتعدي عليهم يف ممتلكا

إذا خلت من ضوابط العقـل  ) ال عقل(وإفساد كل مجيل، حبجة احلرية الفكرية اليت يف األصل مبعىن 
  .السليم

فالبقرة، على سبيل املثال مبا أنكم بلد تشتهر األبقار فيه، إذا أعطيت حقوقها بضوابط ورعاية صحية 
نعشة، أما إذا جعلتموها حبريتها، جيدة؛ فإا تنتج الزبد واجلنب والقشطة اللذيذة واحلليب واأللبان امل

تفعل ما تشاء بدون ضوابط يف أكلها من أعالف مضرة أو غريبة عليها، فقد تفكر حبريتها؛ فتصاب 
  .جبنون البقر

ومن هذه املقدمة املختصرة فإن على اإلنسان العاقل أن يعيش حبرية وسالم مع نفسه ومع اآلخرين من 
اء يف حدود حريته اليت ال تتعدى على حرية غريه فيمـا تقـره   حبرية حبيث يفعل ويقول ما ش. حوله
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العقول السليمة بعد إقرار اهللا الواحد الديان ذه احلرية لإلنسان؛ ويعيش بسالم حبيث ال يتعدى عليه 
  .أحد يف حقوقه املشروعة من أذى جسدي، أو نفسي، أو سخرية، به ومبا يعتقده

حقوقهم وال السخرية م ومبا يعتقدونه؛ لكي يعيش حبريـة   وهو باملثل، ال يتعدى على اآلخرين يف
  .وسالم فينتج بذلك التسامح بني األجناس

وإن ما قامت به بعض الصحف الدمناركية من نشر صور كريكاتورية ليست صوراً لرجل سياسـي  
ـ . مشاغب يف العامل، وال لقائد حيكم شعبه بالنار واحلديد، وال دكتاتوري عنيد ور ولكن هذه الص

لدين عظيم، أتى به أفضل األنبياء حممد صلى اهللا عليه وسلم، أال وهو دين اإلسالم الذي أرسله اهللا 
للعاملني، وجعله رمحة وهدى ونورا، وهو خامت النبيني وإمامهم وأحبهم إىل اهللا، وخملص البشرية من 

 عبادة رب العباد، وهـو  الظلم واالستعباد، وأخرجهم من الظلمات إىل النور، ومن عبادة العباد إىل
وعفا عن أعدائه وألف قلوم باهلدايا، ومنقذ األمم يوم القيامـة  . الذي نشر العدل يف األرض وأقامه

  .فصلى اهللا وسلم عليه تسليماً كثرياً. بالشفاعة إىل اهللا؛ ليحكم اهللا يف ذلك اليوم بينهم
عنصرية، أو جنس مـن األجنـاس، فنشـر    فهو نيب أرسله اهللا باإلسالم للعاملني كافة، بدون تفرقة 

األخالق الكرمية من إفشاء السالم بني الناس واحملبة، على من عرفت أو من مل تعرف، والصـدق يف  
احلديث، وعدم الكذب، والوفاء بالعهد، وعدم الغدر، وبذل املال للفقراء واملساكني، وإكرام الضيف 

امل، وحرم عقوق الوالدين، وأمر بربمها ومصاحبتهما واجلار، ومساعدة احملتاج، وكفالة األيتام واألر
يف الدنيا باملعروف، والعناية ما عند كربمها، وحرم الزنا واللواط، وحرم اإلفساد يف األرض، وترويع 
اآلمنني، وحرم السرقة والربا، وحرم النميمة والغيبة والسخرية بالناس والتكرب عليهم، وأمر بالعفو عن 

ح، ومل يكره أحداً على الدخول يف دين اإلسالم، وأوصى بنشر السالم يف احلـرب؛  املسيئني والتسام
  .فال تقطع الشجر، وال دم الصوامع والكنائس، وال تقتل املرأة أو الطفل، وال الشيخ الكبري

وغري ذلك من اخلري والنور الذي . وكرم املرأة وأعزها، وأوصى الرجال ا، باحملافظة عليها وإكرامها
شره يف األرض؛ ألنه نيب أرسله اهللا إىل العامل كافة، كما أرسل اهللا األنبياء والرسل إىل الناس مـن  ن

  .قبله، ومنهم نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، عليهم الصالة والسالم
فهل يتصور أن يكون هذا النور بالشكل الذي ختيله هذا الرسـام الـذي رسـم هـذه الصـور      

من شخصية نيب ورسول اهللا، حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ لكي جتعـل يف   الكاريكاتورية اليت تسخر
كتاب مزيف مكذوب يف سرية النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم تنبعث منه رائحة احلقد كما تنبعث 

  رائحة العفن من جبنة دامناركية؟
================  

  رسولحكمتيار زعيم احلزب اإلسالمي األفغاين يندد بالصور املسيئة لل
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الصور املسـيئة  ' قلب الدين حكمتيار'أدان القائد األفغاين وزعيم احلزب اإلسالمي : مفكرة اإلسالم
الدامناركية وغريها مـن  ' يوالندس بوسنت'اليت نشرت يف صحيفة ، لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .الصحف األوروبية
نشـر الصـور   : ؛ قال حكمتيار٢٠٠٦فرباير  ١١محل تاريخ ' حكمتيار'ويف بيان صحفي أصدره 

املسيئة للنيب األكرم حممد صلى اهللا عليه وسلم، يثبت أن البلدان املسيحية مصـرة علـى عـداوا    
  .للمسلمني

لقد أبدى الغرب مرة أخرى عداوته : وحبسب وكالة األنباء اإلسالمية األفغانية، قال حكمتيار يف بيانه
  .القدمية ضد اإلسالم واملسلمني بالعامل

أشار البيان إىل أن احتالل القوات الغربية للعراق وأفغانستان يدلل على سعى الغرب حملاربة اإلسالم و
واملسلمني، بينما نشر هذه الصور املسيئة يؤكد أن الغرب ال يستطيع حتمل وجود اإلسالم واملسلمني 

  .على وجه األرض
د على املطالبة بقطع الـروابط  وشكر حكمتيار كل من شارك يف االحتجاج ضد هذه اجلرمية، وأكّ

  .الدبلوماسية مع الدامنارك ومقاطعة املنتجات األوروبية
وأثىن حكمتيار بشكل خاص على األفغان الذين تظاهروا يف عديد من املدن دفاعا عن دينهم ونبيهم، 

  .وطالب بطرد القوات األجنبية من أفغانستان
ق النار على املتظاهرين، غري أنه مل يستغرب صدور واستاء حكمتيار من قيام القوات األفغانية بإطال
  .هذا األمر ممن تدربوا على أيدي أعداء أفغانستان

===================  
  )خصائص النيب صلى اهللا عليه وسلم ( 

  :عناصر املوضوع 
  بعض من ألّف يف خصائصه صلى اهللا عليه وسلم. ١
  خصائصه صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا. ٢
  صه صلى اهللا عليه وسلم يف اآلخرةخصائ. ٣
  خصائصه يف أمته صلى اهللا عليه وسلم. ٤
  خصائصه صلى اهللا عليه وسلم يف بعض األمور واألحكام. ٥
  األسئلة. ٦

  :خصائص النيب صلى اهللا عليه وسلم
لقد ميز اهللا سبحانه وتعاىل نبينا حممداً صلى اهللا عليه وسلم وكرمه، وخصه بأشياء دون غـريه مـن   
األنبياء، فله صلى اهللا عليه وسلم خصائص لذاته يف الدنيا، وله خصائص لذاتـه يف اآلخـرة، ولـه    
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خصائص يف أمته يف الدنيا واآلخرة، ومن أجل ذلك جاءت هذه املادة مبينة وموضحة لبعض هـذه  
  .اخلصائص

  :بعض من ألّف يف خصائصه صلى اهللا عليه وسلم
: أمـا بعـد  .. لم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعـني  احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وس

فحديثنا يف هذه الليلة مبشيئة اهللا تعاىل عن خصائص نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، وذلك أن معرفة 
ما يتعلق به واجب علينا، وأن نعرف له حقه، وأن نعرف مرتلته وقدره، ومن معرفة مرتلته وقـدره  

نعرف خصائصه صلى اهللا عليه وسلم، وذلك كله داخل يف إمياننا بنبينا حممد عليه الصالة والسالم أن 
ما اختصه اهللا ا وفضله على سائر األنبيـاء  : عليه الصالة والسالم، فخصائصه عليه الصالة والسالم

ا واخلصائص النبوية موضوع قد اعتىن به العلماء من أمهيته، فتناولوه حبثاً وتأليفاً، وذكروا م. واخللق
انفرد به عليه الصالة والسالم عن إخوانه األنبياء واملرسلني، كما ذكروا ما انفرد به عن سائر أمتـه،  

اإلمام العز بن عبد السالم رمحه اهللا تعاىل يف كتابه بداية السول يف تفضيل الرسول : وممن ألف يف هذا
ني ، ومنـهم مـن أدرج   ، وكذلك اإلمام ابن امللقن رمحه اهللا يف كتابه خصائص أفضـل املخلـوق  

اخلصائص يف مؤلف من املؤلفات اليت كتبها، مثل احلافظ اإلمام أيب نعيم األصـفهاين رمحـه اهللا يف   
كتاب دالئل النبوة ، و احلافظ البيهقي رمحه اهللا يف كتاب دالئل النبوة ، واحلافظ القاضي عيـاض  

ك ابن اجلوزي رمحـه اهللا يف الوفـاء   رمحه اهللا يف كتابه الشفاء يف التعريف حبقوق املصطفى ، وكذل
ألحوال املصطفى ، وكذلك ابن كثري رمحه اهللا يف كتابه البداية والنهاية و الفصول يف سرية الرسول ، 

كل هؤالء العلماء وغريهم قد جعلوا أبواباً يف . وكذلك النووي رمحه اهللا يف ذيب األمساء واللغات 
يه وسلم، هذه اخلصائص اليت معرفتها تزيده عليه الصـالة  مصنفام عن خصائص النيب صلى اهللا عل

والسالم يف أعيننا قدراً، وجتعلنا حنبه ونعرف مرتلته أكثر، وجتعلنا نزداد به إمياناً، ونزداد له تبجـيالً،  
ونزداد له شوقاً ويقيناً صلى اهللا عليه وسلم، ألن من واجباتنا أن نعرف أحوال نبينا عليـه الصـالة   

. من كمال اإلميان والتصديق به أن نعرف له من اخلصائص وامليزات عليه الصالة والسالموالسالم، و
منها ما اختص به عليه الصالة والسالم يف ذاته يف الدنيا، ومنها ما  -!أيها اإلخوة-إن هذه اخلصائص

يف  اختص به يف ذاته يف اآلخرة، ومنها ما اختصت به أمته يف الدنيا، ومنها ما اختصـت بـه أمتـه   
  .اآلخرة

  :خصائصه صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا
  :فنريد أن نتناول شيئاً مما اختص به عليه الصالة والسالم يف الدنيا واآلخرة

أخذ اهللا العهد من األنبياء واملرسلني باتباع النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا ظهر فيهم فمن خصائصـه  
اهللا عز وجل قد أخذ العهد وامليثاق على مجيع األنبياء أن : عليه الصالة والسالم، وهي خاصية عجيبة

واملرسلني من لدن آدم عليه السالم إىل عيسى عليه السالم، أنه إذا ظهر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 
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عهده وبعث أنه سيؤمن به ويتبعه، وال متنعه نبوته من أن يتابع نبينا حممداً صلى اهللا عليه وسلم، وكل 
وامليثاق على أمته أنه لو بعث حممد بن عبد اهللا فيهم أن يتابعوه عليه الصالة والسالم،  نيب أخذ العهد

: ال يتبعون نبيهم بل يتبعون حممداً عليه الصالة والسالم إذا ظهر فيهم، والدليل على ذلك قوله تعاىل
ابٍ وتك نم كُمتيا آتلَم نيبِيالن يثَاقم ذَ اللَّهإِذْ أَخو ننمؤلَت كُمعا ممل قدصولٌ مسر اَءكُمج ثُم ةكْمح

 هنرصنلَتو من هو هذا الرسول؟ هو حممد عليه الصالة والسالم، قال] ٨١:آل عمران[بِه : مترقَالَ أَأَقْر
] ٨١:آل عمـران [وأَنا معكُم من الشـاهدين   وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصرِي قَالُوا أَقْررنا قَالَ فَاشهدوا

ميثاق مأخوذ على مجيع األنبياء وعلى مجيع األمم، أن حممداً عليه الصالة والسالم إذا بعث فيهم أن 
ما بعث اهللا نبياً من األنبيـاء إال  : [يتبعوه وأن يؤمنوا به وأن ينصروه، وقال علي رضي اهللا تعاىل عنه

] لئن بعث اهللا حممداً وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ امليثاق على أمته أخذ عليه ميثاقاً
أمر كل نيب أن يأخذ امليثاق على أمته، لئن بعث حممد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه، ولذلك ملا جاء 

ب، فقرأه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتا
الوقوع : التهوك...) أمتهوكون فيها يا بن اخلطاب : (على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فغضب وقال

لقـد  ! أمتهوكون فيها يا بن اخلطاب ، والذي نفسي بيـده : (يف األمر بغري روية، وهو التحري أيضاً
اطل فتصـدقوا بـه،   جئتكم ا بيضاء نقية، ال تسألوهم عن شيء فيخربوكم حبق فتكذبوا به أو بب

رواه ) كان حياً ما وسـعه إال أن يتـبعين   -صلى اهللا عليه وسلم-لو أن موسى ! والذي نفسي بيده
حممد عليه الصالة والسالم لو وجد يف أي عصر لكانت طاعتـه  : فإذاً. اإلمام أمحد وحسنه األلباين 

  .مقدمة، واإلميان به مقدماً، ومتابعته مقدمة
  : عليه وسلمعمومية رسالته صلى اهللا

أن رسالته عامة جلميع البشر، فقد كان األنبياء والرسل يبعثون : ومن خصائصه عليه الصالة والسالم
] ١:نوح[إِنا أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه : إىل أقوامهم خاصة، كل نيب إىل قومه خاصة، كما قال اهللا تعاىل

ولُوطاً إِذْ ] .. ٧٣:األعراف[وإِلَى ثَمود أَخاهم صالحاً ] .. ٦٥:األعراف[وإِلَى عاد أَخاهم هوداً .. 
 همقَو٨٠:األعراف[قَالَ ل .. [ ًبايعش ماهأَخ نيدإِلَى مو]وأما الـنيب عليـه الصـالة    ] ٨٥:األعراف

قُلْ يـا  ] .. ٢٨:سبأ[اسِ بشرياً ونذيراً وما أَرسلْناك إِالَّ كَافَّةً للن: والسالم فقد قال اهللا تعاىل يف شأنه
لو قال يهودي أو نصراين يف هـذا  : فإذاً] ١٥٨:األعراف[أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً 

نبيك حممد رغماً عنك، نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم : الزمان ليس حممد بنبينا، نبينا موسى، نقول
] ١:الفرقان[تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيراً : ب عليك أن تؤمن بهالذي جي

 .. نيالَملْعةً لمحإِالَّ ر اكلْنسا أَرمومن خصائصه : قال العز بن عبد السالم رمحه اهللا] ١٠٧:األنبياء[و
اهللا تعاىل أرسل كل نيب إىل قومه خاصة وأرسل نبينا حممداً صلى اهللا عليـه  أن : صلى اهللا عليه وسلم

وسلم إىل اجلن واإلنس، ولكل نيب من األنبياء ثواب تبليغه إىل أمته، ولنبينا صلى اهللا عليه وسلم ثواب 
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، ولـه  التبليغ إىل كل من أرسل إليه، فإذاً النيب عليه الصالة والسالم له أجر كل اإلنس الذين اتبعوه
أجر كل اجلن الذين اتبعوه إىل قيام الساعة، ولذلك فهو أكثر األنبياء أجراً، وال يوجد لواحد مـن  

والـدليل  . األنبياء أتباع مثل أتباع نبينا عليه الصالة والسالم، فهو أكثر األنبياء أتباعاً على اإلطالق
عليه الصالة والسالم واتباعه، وأن من  على أن اليهود والنصارى يف زماننا هذا خماطبون باإلميان بالنيب

مل يؤمن بنبينا من اليهود والنصارى وغريهم من اهلندوس والسيخ واوس وسائر الكفرة أنه يف النار، 
ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهـودي وال  ! والذي نفس حممد بيده: (قوله عليه الصالة والسالم

يهود والنصارى داخلون يف أمة الدعوة ال أمة اإلجابة الذين واملقصود باألمة أمة الدعوة، وال) نصراين
ال يسمع يب أحد من هذه األمة ! والذي نفس حممد بيده: (استجابوا له عليه الصالة والسالم، فقوله

يهودي وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي  -الذين أرسل إليهم، كل العامل: وهي أمة الدعوة يعين-
: رواه مسلم رمحه اهللا يف صحيحه ، وقال صلى اهللا عليه وسلم) أصحاب النار أرسلت به إال كان من

أعطيت مخساً مل يعطهن أحد قبلي، ومنها وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثـت إىل النـاس   (
روامها مسـلم  ) كان كل نيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل كل أمحر وأسود: (، ويف رواية)عامة

وإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَراً من الْجِن يستمعونَ الْقُرآنَ فَلَما حضروه قَالُوا أَنصتوا فَلَما : جلنرمحه اهللا، حىت ا
 رِينذنم هِمما إِلَى قَولَّوو يم ما مسعوا] ٢٩:األحقاف[قُضم عذاب اهللا، وخيوفوالرسل : فإذاً. ينذرو

دعاة إىل قومهم، والرسل من اإلنس، واجلين ميكن أن يسمع اإلنسـي، وأن  من اإلنس واجلن منهم 
يسمع كالم النيب عليه الصالة والسالم، خبالف اإلنسي فإنه رمبا ال يتمكن من مساع اجلين لو كـان  
الرسول من اجلن؛ ولذلك كان الرسل من اإلنس، واجلن منهم دعاة ومنذرون، فهؤالء اجلن الـذين  

ى منه عليه الصالة والسالم، ولوا إىل قومهم منذرين، وهذه آية يف كتاب اهللا تتعلق مسعوا القرآن يتل
ولَو شئْنا لَبعثْنا في كُلِّ : باملوضوع، فيها بشارة وبيان ميزة للنيب عليه الصالة والسالم، قال اهللا تعاىل

لو شئنا لبعثنا يف : الة والسالم، يقول لهفهذه منة من اهللا على النيب عليه الص] ٥١:الفرقان[قَرية نذيراً 
كل قرية نذيراً لكن مننا عليك وبعثناك لكل القرى نذيراً وبشرياً فصار تابعوك من كـل القـرى،   
املؤمنون لك مثل أجرهم، وأنت رسول إليهم مجيعاً، فلم نبعث بعدك وال معك رسـالً إىل األقـوام   

فهذا ] ٥١:الفرقان[ولَو شئْنا لَبعثْنا في كُلِّ قَرية نذيراً : اآلخرين وإىل غري العرب، بل بعثناك للجميع
وجه التمنن، أنه لو بعث يف كل قرية نذيراً ملا حصل لرسوله صلى اهللا عليه وسلم إال أجـر إنـذاره   

إن اهللا فضل : [وكذلك قال ابن عباس رضي اهللا عنه. ألهل قريته، مكة ، أو للعرب لكنه بعثه للجميع
يا بن عباس مب فضله على أهـل  : مداً صلى اهللا عليه وسلم على األنبياء وعلى أهل السماء، فقالواحم

ومن يقُلْ منهم إِني إِلَه من دونِه فَذَلك نجزِيه جهنم كَذَلك : إن اهللا قال ألهل السماء: السماء؟ قال
 نيمزِي الظَّالجبِيناً : اهللا حملمد صلى اهللا عليه وسلم ، وقال]٢٩:األنبياء[نحاً مفَت ا لَكنحا فَتإِن * رفغيل

 رأَخا تمو بِكذَن نم مقَدا تم اللَّه يا بن عباس: قالوا] ٢-١:الفتح[لَك  
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لسان قَومه ليبـين لَهـم   وما أَرسلْنا من رسولٍ إِالَّ بِ: قال اهللا عز وجل: فما فضله على األنبياء؟ قال
] ٢٨:سبأ[وما أَرسلْناك إِالَّ كَافَّةً للناسِ : وقال اهللا عز وجل حملمد صلى اهللا عليه وسلم] ٤:إبراهيم[
  ].-فأرسله إىل اجلن واإلنس-

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم خامت األنبياء واملرسلني
اهللا ختم به األنبياء واملرسلني، فال نيب بعده فهو آخـر نـيب،   من خصائصه عليه الصالة والسالم أن 

وأكمل به الدين، وأنه صلى اهللا عليه وسلم خامت الرسل، فمن ادعى الرسالة بعده فهو كذاب أفـاك  
فإذا جاء ] ٤٠:زاباألح[ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رِجالكُم ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِيني : دجال

أنا نـيب، وإذا جـاء أي   : أنا نيب، وإذا جاء اء اهللا ، زعيم البهائية وقال: غالم أمحد القادياين وقال
: (( أنت كذاب ألن اهللا قـال : أنا نيب، فنقول: واحد دجال كذاب يف هذا الزمان أو يف غريه وقال

 نيبِيالن ماتخو ولَ اللَّهسر نلَكوعن أيب هريرة رضي اهللا عنـه أن  . فليس بعده نيب] ٤٠:زاباألح[و
إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بىن بيتاً فأحسـنه  : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

القطعة من الطني اليت تعجن وتعد للبناء، ويقال هلا إن مل حتـرق لبنـةً، وإذا   ) ومجله إال موضع لبنة
 -إال موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به(هو اللنب احملروق، : جرأحرقت صارت آجرة، اآل

ما بقي إلكمال البناء إال هذه اللبنة، لو ) هال وضعت هذه اللبنة: ويعجبون له، ويقولون -ذا البيت
 فأنا اللبنة،: قال(جاءت هذه اللبنة كان ما أحسن هذا البيت، فالبيت كامل كله إال أن اللبنة تنقصه 

ولذلك يوم القيامة ملا يفزع الناس إىل األنبياء، آخر واحد . رواه البخاري رمحه اهللا) وأنا خامت النبيني
! يا حممد: عيسى عليه السالم فريدهم إىل حممد عليه الصالة والسالم، فيأيت الناس إىل حممد، يقولون

 -لت على األنبيـاء بسـت  فض: (أنت رسول اهللا وخامت النبيني، وكذلك قال عليه الصالة والسالم
إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فال رسـول  : (، وقال عليه الصالة والسالم)وختم يب النبيون -ومنها

بقي املبشرات، صحيح أن النبوة : يعين) ولكن املبشرات: بعدي وال نيب، فشق ذلك على الناس، قال
رؤيا الرجـل  : بشرات يا رسول اهللا؟ قالوما امل: قالوا(انتهت اآلن فال يأيت نيب، لكن بقي املبشرات 

حديث حسن صحيح، وهـو يف صـحيح   : رواه الترمذي وقال) املسلم وهي جزء من أجزاء النبوة
وهذا يدل على أن الرؤيا الصاحلة الباقية اليت قد يكون فيها إنذار من شيء خطري أو تبشـري  . اجلامع

ا وحي وإخبار عن الغيب، واشتركت الرؤيا ببشرى ملؤمن يراها أو ترى له حق، حيث أن النبوة فيه
مع النبوة يف مسألة اإلشعار بشيء قد حيدث يف املستقبل، ولذلك كانت الرؤيا جزءاً من النبوة، وإال 
فهناك فرق كبري بني الرؤيا والنبوة ال شك يف هذا، ولكن ملاذا كانت الرؤيا جزءاً من النبوة؟ ما هو 

؟ يف النبوة إخبار عن املغيبات واألشياء املستقبلية، وكذلك البشارات وجه االشتراك بني الرؤيا والنبوة
واإلنذارات، وقد يكون يف بعض الرؤى الصاحلة اليت يراها املؤمن أو ترى لـه إنـذار مـن شـيء     
سيحدث، أو بشارة لشخص، فلذلك كانت جزءاً من النبوة، والنيب صلى اهللا عليه وسلم من أمسائه 
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رواه البخاري ، ) الذي ليس بعده أحد -:فسره، قال: والعاقب-وأنا العاقب (: اليت أخرب عنها، قال
كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء كلما هلك نـيب  : (فليس بعده نيب، وقال صلى اهللا عليه وسلم

والنيب صلى اهللا عليـه وسـلم   . رواه البخاري ) خلفه نيب، وأنه ال نيب بعدي وسيكون بعدي خلفاء
وهو عليه الصالة والسالم ] ١٠٧:األنبياء[وما أَرسلْناك إِالَّ رحمةً للْعالَمني :  العاملنيرمحة مهداة إىل

  .باملؤمنني رءوف رحيم
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم أمنة ألصحابه

أمان ألصحابه، أكرمه اهللا تعاىل، وأكرم : أنه أمنة ألصحابه، أمنة: من خصائصه عليه الصالة والسالم
صحابه بأن جعل وجوده بينهم أماناً هلم من العذاب، خبالف األمم السابقة، فقوم نوح ماذا حصل أ

هلم؟ عذبوا يف حياة نبيهم وأهلكوا، وقوم هود عذبوا يف حياة نبيهم وأهلكوا، وقوم صاحل عذبوا يف 
ة والسالم من حياة نبيهم وأهلكوا، وقوم شعيب عذبوا يف حياة نبيهم وأهلكوا، أما النيب عليه الصال

خصائصه أن وجوده عليه الصالة والسالم يف أمته أمان هلم من الفناء والعذاب، فال يأيت عذاب عام 
مع أم يستحقون العذاب، ] ٣٣:األنفال[وما كَانَ اللَّه ليعذِّبهم وأَنت فيهِم : فيهلكهم، قال اهللا تعاىل

وما كَانَ اللَّه ليعذِّبهم وأَنت فيهِم : اة، ومع ذلك قالفهم كفرة مشركون، كفار قريش متجربون طغ
، وكذلك فإنه عليه الصالة والسالم رفع رأسه ]٣٣:األنفال[وما كَانَ اللَّه معذِّبهم وهم يستغفرونَ 

زلتم هاهنـا،  ما : مرة إىل السماء بعدما صلى بالقوم املغرب، جلس وسأهلم ما الذي أجلسهم، قال
ينتظرون الصـالة  -صلينا معك املغرب، مث قلنا جنلس حىت نصلي معك العشاء ! يا رسول اهللا: قالوا

أحسنتم أو أصبتم، فرفع رأسه إىل السماء وكان كثرياً ما يرفع : قال -بعد الصالة رباط يف سبيل اهللا
فما دامـت النجـوم باقيـة     )النجوم أمنة للسماء: (رأسه إىل السماء، وهذا يف غري الصالة، فقال

فالسماوات باقية، يوم القيامة إذا النجوم انكدرت وتناثرت فاعلم أن السماء ستتشقق وسـتذهب،  
وتنفطر وتزول، فإذا كانت النجوم موجودة فالسماء خبري وموجودة، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت، 

يب ما يوعدون، وأصحايب أمنـة  وأنا أمنة ألصحايب فإذا ذهبت أتى أصحا(فاعلم أن السماء ستذهب 
رواه ) -من التفرق وانفتاح باب البدعة-فإذا ذهب أصحايب أتى أميت ما يوعدون  -من البدع-ألميت 

  .مسلم رمحه اهللا تعاىل يف صحيحه 
  :مل يقسم اهللا بنيب غريه صلى اهللا عليه وسلم

لَعمرك إِنهم : ، فقال عز وجلأن اهللا أقسم به ومل يقسم بنيب غريه: من خصائصه عليه الصالة والسالم
فأقسم اهللا بالنيب عليه الصالة والسالم يف قوله لعمرك، ومعـىن  ] ٧٢:احلجر[لَفي سكْرتهِم يعمهونَ 

وحياتك وعمرك : قسم حبياته عليه الصالة والسالم، يقسم بعمره وحياته وبقائه، فكأنه يقول: لعمر
  ].٧٢:احلجر[نهم لَفي سكْرتهِم يعمهونَ وبقائك يف الدنيا، لَعمرك إِ

  :إقسام اهللا حبياة النيب صلى اهللا عليه وسلم
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أن اهللا أقسم حبياته واهللا يقسم مبا يشاء مـن خلقـه، ولكـن    : من خصائصه عليه الصالة والسالم
فاإلقسام حبياتـه  املخلوقني ال جيوز أن يقسموا إال باخلالق، ومن حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك، 

  .عليه الصالة والسالم يدل على شرف حياته وعزا، ونفاستها ومرتلتها عند املقسم ا وهو اهللا تعاىل
  :خماطبة اهللا له بالنبوة والرسالة ال بامسه صلى اهللا عليه وسلم 

بينا عليـه  أن اهللا تعاىل خاطب األنبياء بأمسائهم، ومل خياطب ن: مث الحظ أيضاً من اخلصائص النبوية
قيلَ ].. ٣٥:البقرة[يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ : الصالة والسالم بامسه، يناديهم بأمسائهم، فقال

] .. ١٤٤:األعراف[قَالَ يا موسى إِني اصطَفَيتك علَى الناسِ ] .. ٤٨:هود[يا نوح اهبِطْ بِسالمٍ منا 
يا عيسى ابن مريم اذْكُر نِعمتي علَيك ] .. ١٠٥-١٠٤:الصافات[قَد صدقْت الرؤيا * يا إبراهيم ... 

! ) يا حممـد : ( يف آيات كثرية، وأما نبينا عليه الصالة والسالم فلم يناده ربه وال مرة] ١١٠:املائدة[
، ]٤١:املائدة[ولُ ال يحزنك الَّذين يسارِعونَ يا أَيها الرس: لكنه ناداه وخاطبه بالنبوة والرسالة، فقال

فزيادة يف التشريف والتكرمي ] ٦٤:األنفال[يا أَيها النبِي حسبك اللَّه ومن اتبعك من الْمؤمنِني : وقال
أن السيد إذا دعا أحد  له خاطبه بالنبوة والرسالة، وبقية األنبياء خاطبهم بأمسائهم، وال خيفى على أحد

عبيده بأفضل ما وجد من األوصاف العلية واألخالق السمية، ودعا اآلخرين بأمسائهم األعالم، فإن 
يـا  : الذين دعوا بالوصف أعلى مرتلة من الذين دعوا باالسم، فلو قال مثالً وهو خياطب أحد عبيده

يا مرجان، يا فالن، فإذاًَ اهللا سـبحانه  : مثالًأيها األمني، يا أيها الذكي، يا أيها اخلبري، غري ما يقول 
محمد رسولُ : وتعاىل خاطبه مبقام الرسالة، وخاطبه مبقام النبوة، وملا ذكر امسه يف القرآن قرنه بذلك

 ٢٩:الفتح[اللَّه .. [  ـدمحلَى ملَ عزا نوا بِمنآمو] ٢:حممـد .. [    ٌـولسإِالَّ ر ـدمحـا ممو] آل
مث من أمر األمة لتوقريه . فهو ليس نداًء وخطاباً، وإمنا ملا ذكر امسه قرنه بالنبوة والرسالة] ١٤٤:عمران

ال تجعلُـوا دعـاَء   : أن اهللا ى املؤمنني أن خياطبوه بامسه، قال سبحانه وتعاىل: عليه الصالة والسالم
قَالُوا يا موسى اجعل لَنا إِلَهاً كَما : بينما بنو إسرائيل] ٦٣:ورالن[الرسولِ بينكُم كَدعاِء بعضكُم بعضاً 

إِذْ قَالَ الْحوارِيونَ يـا عيسـى ابـن مـريم     ] .. ١٣٨:األعراف[لَهم آلهةٌ قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَ 
يـا  : السالم بامسه، إمنا يقولـون لكن الصحابة ال ميكن أن ينادوا النيب عليه الصالة و] ١١٢:املائدة[

  !يا نيب اهللا! رسول اهللا
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم أويت جوامع الكلم

وكذلك فإنه عليه الصالة والسالم قد أويت جوامع الكلم، وتضمن كالمه احلكم البالغـة، واملعـاين   
إمنـا األعمـال   : (مثالً العظيمة يف األلفاظ القليلة، والعبارات اليسرية، ولذلك عندما يقول العلماء

هذه ربع العلم، هذه ثلث العلم، هذه عبـارات  : يقول) ودع ما يريبك إىل ماال يريبك) .. (بالنيات
عبارات جامعة، ) اتق اهللا حيثما كنت، وأتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق حسن(جامعة، 

  .فصاحة ال توازى، وبالغة ال تبارى
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  :لم نصِر بالرعبالنيب صلى اهللا عليه وس
الفزع واخلوف يلقيـه اهللا يف قلـوب   : أنه نصر بالرعب وهو: ومن خصائصه عليه الصالة والسالم

أعدائه والنيب عليه الصالة والسالم متجه إليهم، أو ينوي أن يتوجه إليهم، فيخافونه وهو على بعـد  
داداً أو منعة منه، وإمنا تنحل شهر، وعلى بعد شهر يلقى الرعب يف قلوم، فال ميلكون ألنفسهم استع

أعطيـت مخسـاً مل   : (عزائمهم، وينفرط أمرهم، وخيافون غاية اخلوف، فقال عليه الصالة والسالم
  .رواه البخاري رمحه اهللا) احلديث... نصرت بالرعب مسرية شهر : يعطهن أحد قبلي

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطي مفاتيح خزائن األرض
 عليه وسلم أعطاه اهللا مفاتيح خزائن األرض، فقال عليه الصالة والسـالم يف  وكذلك فإنه صلى اهللا

وليست كل البلدان فتحت يف ...) أوتيت مفاتيح خزائن األرض فوضعت يف يدي : (... خصائصه
وقته عليه الصالة والسالم، لكن بعد وفاته عليه الصالة والسالم أكمل املشوار وأكمل الطريق وأكمل 

وقد ذهـب  : (... لى اخلزائن أصحابه، ولذلك قال أبو هريرة بعدما ذكر احلديث، قالاالستيالء ع
وقال عليـه  . رواه البخاري ) -تستخرجوا: يعين-رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنتم متتثلوا 

: الـذهب، واألبـيض  : والكرت األمحر...)وأعطيت الكرتين األمحر واألبيض : (... الصالة والسالم
إن بـالد الفـرس   : ، ألن أكثر مال الروم كان فضة، وأكثر مال الفرس كان ذهباً، فقال هلمالفضة

  .والروم ستسقط
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

وهو عليه الصالة والسالم الوحيد الذي أخرب بأن اهللا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تـأخر، كـل   
نفسي نفسي، كل واحد يذكر ذنباً؛ آدم يذكر خطيئته، ونـوح يـذكر   : لقيامة يقولوناألنبياء يوم ا

كذبت ثالث كذبات، : قتلت نفساً مل أؤمر بقتلها، وإبراهيم يقول: دعوته على قومه، وموسى يقول
فَتحنا  إِنا: أما النيب عليه الصالة والسالم فال يقول شيئاً ألن اهللا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

ومل ينقل أن اهللا أخرب أحداً ] ٢-١:الفتح[ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر * لَك فَتحاً مبِيناً 
نفسي نفسي، أم ليس عندهم مثلما للنيب صلى اهللا : من أنبيائه مبثل ذلك، بل ظاهر قوهلم يف احلديث

فالناس يوم القيامة يـذهبون  ] ٣-٢:الشرح[الَّذي أَنقَض ظَهرك * ا عنك وِزرك ووضعن: عليه وسلم
أنت رسول اهللا وخامت األنبياء وقد غفر اهللا لك ما تقدم ! يا حممد: (إليه عليه الصالة والسالم، يقولون

ولكن اذهبوا إىل لست مناكم : (ملاذا؟ ألن عيسى بن مرمي ملا حوهلم قال هلم...) من ذنبك وما تأخر 
  .واحلديث يف البخاري ) حممد فهو عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
  :حفظ الكتاب الذي أنزل عليه صلى اهللا عليه وسلم

أن كتابه : ومن خصائصه عليه الصالة والسالم وهي خصيصة مهمة جداً جداً، متعلقة بنا حنن اليوم
اء من اآليات واملعجزات حجة له على قومه وبرهاناً علـى  حمفوظ فقد أعطى اهللا كل نيب من األنبي
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صحة ما جاء به، وأنه نيب، وكان معجزة نبينا صلى اهللا عليه وسلم الكربى هي القرآن الكرمي، فمن 
خصائصه عليه الصالة والسالم أن معجزته باقية، وأما معجزات األنبياء كلها قد تصرمت وانقرضت 

عليه وسلم، حىت التوراة واإلجنيل حترفت وتغريت وتبدلت، أما كتاب وبقيت معجزة نبينا صلى اهللا 
ال * وإِنه لَكتاب عزِيز ] .. ٩:احلجر[إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ : هذه األمة، قال اهللا فيه

 هلْفخ نال مو هيدنِ ييب نلُ ماطالْب يهأْتي يدميمٍ حكح نرتِيلٌ مقال عليه الصالة ]٤٢-٤١:فصلت[ت ،
أعطي معجزات من أجل ) ما من األنبياء نيب إال أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البشر: (والسالم

هذه ناقة اهللا لكم آية، : وما أدرانا أنك نيب، أثبت لنا أنك نيب، فيقول: أن يؤمن البشر حىت ال يقولوا
فكيدوين مجيعاً، كيدوين ولن تستطيعوا أن تفعلوا يل شيئاً، وهذا موسى ألقى العصـا  : دويقول هو

وأخرج يده بيضاء، وهذا عيسى يربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى بإذن اهللا، وخيربهم مبا يدخرون 
يف يف بيتك رز، يف بيتك عدس، يف بيتك سكر، يف بيتك كذا، خيربهم مبا يدخرون : يف بيوم، يقول

هي القرآن الكرمي، معجزة باقية ال تغيري : بيوم، ونبينا عليه الصالة والسالم له معجزات، أهم معجزة
دخل يهودي على اخلليفة املـأمون فـتكلم   : قال حيىي بن أكثم : وهذه قصة عجيبة. وال تبديل فيها

ة جاءنا مسلماً، فتكلم فأحسن الكالم، فدعاه املأمون إىل اإلسالم، فأىب اليهودي، فلما كان بعد سن
أنا -انصرفت من حضرتك : ما كان سبب إسالمك؟ قال: يف الفقه فأحسن الكالم، فقال له املأمون 

قبل سنة وأحببت أن أمتحن هذه األديان، فعمدت إىل التوراة فكتبت ثالث  -ملا خرجت من عندك
آل يهود، اشـتروها  راجت واشتروها -نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مين 

وعمدت إىل اإلجنيل فكتبت ثالث نسخ، فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت  -بسرعة
وعمدت إىل القرآن فعملت ثـالث نسـخ    -راجت ونفقت مع أا حمرفة، هو بنفسه حرفها-مين 

قصان رموا فزدت فيها ونقصت وأدخلتها على الوراقني فتصفحوها فلما أن وجدوا فيها الزيادة والن
: ا ومل يشتروها، فعلمت أن هذا الكتاب حمفوظ، فكان هذا سبب إسالمي، قال حيىي بن أكـثم  

مصداق هذا يف : فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة يف احلج، فذكرت له القصة، فقال يل
ا استحفظُوا مـن  بِم: يف قوله تعاىل يف التوراة واإلجنيل: يف أي موضع، قال: كتاب اهللا تعاىل، قلت

 ابِ اللَّهتـا  : فضاع، وقال -إىل األحبار والرهبان-فجعل حفظه إليهم ] ٤٤:املائدة[كلْنزن نحا نإِن
  .فحفظه اهللا تعاىل علينا فلم يضع: فجعل حفظه إليه] ٩:احلجر[الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ 

  :اإلسراء واملعراج
اإلسراء واملعراج، وحتضـري األنبيـاء لـه يف السـماوات     : ى اهللا عليه وسلممن خصائص نبينا صل

يستقبلونه، وأنه عليه الصالة والسالم أَمهم مجيعاً فكانوا وراءه، هو اإلمام وهم املأمومون، والـدليل  
-لقد رأيتين يف حجر: (على ذلك ما جاء يف حديث أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

-) وقريش تسألين عن مسراي فسألتين عن أشياء من بيت املقدس مل أثبتـها  -ا رجع يف حجربعد م
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فكربت كربـة  ( -أنا ملا كنت يف بيت املقدس ما حفظت التفاصيل سألوين عنها بعدما رجعت: يعين
مكة  أنقذ اهللا نبيه ورفع له بيت املقدس أمامه وهو يف-) فرفعه اهللا يل أنظر إليه: ما كربت مثلها، قال

، أمامه ينظر إليه وعن أي شيء يسألونه يعطيهم التفاصيل، فهو يراه وهم ال يرونه، وهم يسـألونه  
ما يسألوين شيئاً إال أنبأم به، وقد رأيتين يف مجاعـة مـن   ( -وهو جييب من الواقع حياً على اهلواء

ا فرغت من الصالة قال فحانت الصالة فأممتهم، فلم: األنبياء، فإذا موسى قائم يصلي فوصفه مث قال
رواه مسلم رمحه ) فالتفت إليه فبدأين بالسالم -فسلم عليه-هذا مالك صاحب النار ! يا حممد: قائل
  .اهللا

  :خصائصه صلى اهللا عليه وسلم يف اآلخرة
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم له الوسيلة والفضيلة

لة، فالوسيلة الراجح أا هي مرتل النيب أن له الوسيلة والفضي: من خصائص نبينا عليه الصالة والسالم
عليه الصالة والسالم يف اجلنة، وهي داره، وهي أقرب أمكنة اجلنة إىل العرش، قمة اجلنة هي الوسيلة، 
درجة يف اجلنة ال يناهلا إال واحد وهو النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يشاركه فيها غريه، من قال حني 

دعوة التامة والصالة القائمة آت حممداً الوسيلة والفضـيلة، وابعثـه   اللهم رب هذه ال: (يسمع النداء
مث : (رواه البخاري ، ويف حديث آخر قال) مقاماً حمموداً الذي وعدته، حلت له شفاعيت يوم القيامة

سلوا اهللا يل الوسيلة، فإا مرتلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا وأرجو أن أكون أنا هو، فمن 
رواه مسلم ، ويف رواية ألمحد وهي يف صحيح اجلـامع ، قـال   ) أل يل الوسيلة حلت له الشفاعةس

الوسيلة درجة عند اهللا ليس فوقها درجة، فسـلوا اهللا أن يـؤتيين   : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ه اهللا الوسيلة الوسيلة حاصلة للنيب عليه الصالة والسالم فنحن ملاذا ندعو؟ حنن ندعو أن يؤتي). الوسيلة

! حىت نستفيد حنن وننال الشفاعة؛ ألن من سأل له الوسيلة حلت له الشفاعة، فإذا أردت يا عبد اهللا
أن تنال شفاعة رسول اهللا فسل اهللا الوسيلة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولذلك حنن نقول هذا 

وهذه من خصائصه ) ابعثه مقاماً حمموداًآت حممداً الوسيلة والفضيلة و: (الذكر من األذكار بعد األذان
  .املقام احملمود: عليه الصالة والسالم األخرى

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم هو صاحب املقام احملمود
ومن اللَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَك عسى أَنْ يبعثَك ربـك مقَامـاً محمـوداً    : الشفاعة: واملقام احملمود

أكثر أهل العلم على أن ذلك هو املقام الذي يقومـه  : قال ابن جرير الطربي رمحه اهللا] ٧٩:اإلسراء[
صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس، لريحيهم رم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلـك  

وقف ولـو إىل  اليوم، ألن الناس يكربون يوم القيامة كربة عظيمة حىت يتمىن الكفار االنفكاك من امل
النار، وألن الشمس دنت من رءوس العباد فصهروا يف عرقهم، وهم قيام على أرجلهم، ومخسـون  
ألف سنة، فيتمنون الفكاك ولو إىل النار، والناس يفزعون يريدون الفكاك، يطوفون علـى األنبيـاء   
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صلى اهللا عليه وسـلم   واحداً واحداً لينفرج املوقف ولتنفك األزمة، كل حيوهلم، حىت يصلوا إىل النيب
فيقوم ويستأذن على ربه ويدخل عليه ويسجد حتت العرش السجدة الطويلة اليت يفتح اهللا عليه فيهـا  

، فيعطـى  )ارفع رأسك، وسل تعط، واشفع تشفع ! يا حممد: ( مبحامد وأدعية ال نعرفها، مث يقول
قضية أخـرى وهـي قضـية     الشفاعة يف أهل املوقف، فيبدأ احلساب وتنفك أزمة املوقف، مث تبدأ

احلساب، ويقضي اهللا تعاىل بني اخللق، ويأيت اهللا تعاىل بكرسيه لفصل القضاء بني اخللـق، والنـاس   
جثي، كل أمة جاثية، كل أمة تتبع نبيها، فهذا املقام احملمود حيمده عليه كل اخللق ألنه سبب فـك  

السالم يف هذا املـوطن شـفاعات   األزمة وانفضاض الناس من املوقف للحساب، وله عليه الصالة و
شفاعة يف استفتاح باب اجلنة، وشفاعة يف تقدمي من ال حساب عليه لدخول اجلنة، وشفاعة : متعددة

يف ناس من املوحدين عندهم معاصٍ وذنوب، استحقوا دخول النار أال يدخلوها، وشفاعة يف نـاس  
اس يف اجلنة، وشفاعة يف ختفيـف  موحدين دخلوا النار أن خيرجوا منها، وشفاعة يف رفع درجات ن

فالنيب عليه الصالة والسالم هو الذي يستفتح باب اجلنة فيشفع هلم عند . العذاب عن عمه أيب طالب 
اهللا تبارك وتعاىل، فيدخل ويدخلون وراءه، والنيب صلى اهللا عليه وسلم الذي يشفع ملن ال حسـاب  

! يا حممـد : (فيقول! أميت يا رب! يا رب! ربيا : عليه من أمته كما جاء يف احلديث بعد ما ينادي
أدخل من أمتك من ال حساب عليهم من الباب األمين من أبواب اجلنة، وهم شركاء النـاس فيمـا   

مث إن له يف عمه أيب طالب موقفاً، تكرمياً للنيب صـلى اهللا  . رواه البخاري ) سوى ذلك من األبواب
ليه وسلم أخو أيب طالب ، فالعباس أسلم وكان قلقـاً  عليه وسلم، فجاء العباس عم النيب صلى اهللا ع

أبو طالب مـات  ) هل نفعت أبا طالب بشيء؟! يا رسول اهللا: (على مصري أخيه أيب طالب ، فقال
هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان حيوطـك ويغضـب   (كافراً وسيدخل النار قطعاً، فحق وعيد 

نعم نفعته، : ال النيب عليه الصالة والسالمق -كان يصونك وحيافظ عليك، ويذب عنك وينافح-لك
هو يف : ما رق من املاء على وجه األرض فاستعري يف النار، فقال: ضحضاح-هو يف ضحضاح من نار

أن العبـاس  : رواه مسلم ، ويف رواية) ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار -ضحضاح من نار
إن أبا طالب كان حيوطك وينصرك فهل نفعـه  ! ل اهللايا رسو: (عم النيب عليه الصالة والسالم، قال

املعظم مـن  : ومعىن الغمرات) نعم وجدته يف غمرات من النار فأخرجته إىل ضحضاح: ذلك؟ قال
الشيء الكبري، لكن هذا الضحضاح ليس بنعيم إطالقاً، فإن أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه، قال أنه 

لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامـة  : (نده عمه أبو طالب ، فقالمسع النيب صلى اهللا عليه وسلم وذُكر ع
أهون أهل النار عذاباً (رواه البخاري ، ) فيجعل يف ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه

فنسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يعيذنا . رواه مسلم ) أبو طالب ، وهو منتعل بنعلني يغلي منهما دماغه
وللنيب عليه الصالة والسالم دعوة مستجابة خبأها ألمته من كمال . قينا عذاب النارمن النار، وأن ي
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الدعوة هذه هي الشفاعة املعطاة للنيب صلى اهللا : شفقته عليهم، ورأفته م، واعتنائه مبصاحلهم، وقيل
  .عليه وسلم

  :خصائصه يف أمته صلى اهللا عليه وسلم 
ائص يف أمته، فجعلت أمته خري األمم، وأحلت الغنائم هلم، لقد كانت للنيب عليه الصالة والسالم خص

وكانت الغنائم من قبل تأيت النار من السماء فتأكلها، وجعلت األرض هلم مسجداً وطهوراً، ووضع 
عنهم اآلصار واألغالل، وهداهم اهللا إىل يوم اجلمعة، وجتاوز له عن أمته اخلطـأ والنسـيان ومـا    

الك واالستئصال، فال ميكن أن يرتل بأمة حممد صلى اهللا عليه وسلم استكرهوا عليه، وحفظهم من اهل
عذاب يفنيهم متاماً، وال ميكن أن يسلط عليهم عدو يستبيح بيضتهم كلهم إطالقاً، وال جتتمع أمتـه  
على ضاللة، وهم شهداء اهللا يف أرضه، وشهداء لألنبياء يوم القيامة، وصفوفهم كصفوف املالئكة يف 

غر حمجلون يوم القيامة؛ بياض يف جباههم ومواضع الوضوء منهم، وأول من جيتاز على الصالة، وهم 
الصراط أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو أمامهم، وأول أمة تدخل اجلنة وهو أوهلم، وأن عملهم 
قليل وأجرهم كثري؛ فأعمارنا بالنسبة ألعمار بقية األمم أقل، ولكن من يدخل اجلنة من هذه األمـة  

  .ثر، ثلثا أهل اجلنة من هذه األمةأك
  :خصائصه صلى اهللا عليه وسلم يف بعض األمور واألحكام

  :لقد كان للنيب عليه الصالة والسالم خصائص يف بعض األحكام، فمثالً
  ال جيوز للنيب صلى اهللا عليه وسلم أخذ شيء من الزكاة أو الصدقة

هذه أوساخ الناس، وال تليق بالنيب عليه الصالة ال جيوز له أن يأخذ من الزكاة وال من الصدقة؛ ألن 
أما علمت أنا ال .. كخ .. كخ : (والسالم، ولذلك ملا رأى يف يد احلسن مترة من متر الصدقة قال له

  .وكان يأكل اهلدية عليه الصالة والسالم) نأكل الصدقة
  :حيرم عليه صلى اهللا عليه وسلم إمساك أي امرأة ال تريده

أنه حيرم عليه إمساك أي امرأة ال تريده، إذا أرادت أي امـرأة  : الصالة والسالم ومن خصائصه عليه
فراقه جيب عليه أن ميكنها من الفراق، بينما بقية الرجال ال يلزم أحدهم إذا كرهته زوجته أن يطلقها، 

عنها لكن النيب عليه الصالة والسالم ملزم، ولذلك جاء يف صحيح البخاري أن عائشة رضي اهللا تعاىل 
خطبها الـنيب عليـه    -هذه بنت من ملوك العرب كانت مجيلة جداً جداً-إن ابنت اجلوين : (قالت

أعوذ : الصالة والسالم وتزوجها وملا أدخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودنا منها، قالت
: يها قالتاملرأة نفرت مث ندمت ندماً ال يوصف، لكن هذا الذي حصل، فأول ما دخل عل) باهللا منك

فحرم عليه نكاح كل . رواه البخاري ) احلقي بأهلك.. لقد عذت بعظيم : أعوذ باهللا منك، فقال هلا(
امرأة كرهت صحبته، والشك أن املرأة هذه ليست مبستوى أن تكون من أمهات املؤمنني، ولذلك ما 

  .أكملت الطريق وأخرجت من احلسبة
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  :راجع عن قرار احلربال جيوز للنيب صلى اهللا عليه وسلم الت
والنيب عليه الصالة والسالم إذا لبس لباس احلرب ال ميكن أن خيلعه وال ميكن أن يتراجـع يف قـرار   

  .احلرب، إذا اختذ قرار احلرب ولبس الألمة البد من إكمال املشوار
  :ليس للنيب صلى اهللا عليه وسلم خائنة األعني
األعني، مبعىن أنه ال جيوز له وال يليق مبقامه أن يشري بعينه إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس له خائنة 

إشارة خفية ولو إىل شيء مباح، مثل قتل شخص مهدور الدم، ولذلك ملا أهدر النيب عليه الصـالة  
والسالم دم عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح ، ألنه كان ممن أنشد الشعر يف سب النيب عليـه الصـالة   

نيب عليه الصالة والسالم يقتل مباشرة، وقد أهدر النيب عليـه الصـالة   والسالم، فأي واحد سب ال
عبد اهللا بن سعد بن أيب : والسالم دم نفر من املشركني يوم فتح مكة ، ومن الناس الذين أهدر دمهم

سرح ، عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح توجه إىل عثمان أخيه من الرضاعة واختفى عنده، فلما دعـا  
ة والسالم الناس إىل البيعة جاء عثمان بابن أيب سرح حىت أوقفه عند النيب عليه الصالة النيب عليه الصال

والسالم، فرفع رأسه فنظر إليه ثالث مرات، ابن أيب سرح يطلب البيعة والنيب عليه الصالة والسـالم  
عه، مث قال النيب يأىب، ابن أيب السرح يطلب البيعة والنيب عليه الصالة والسالم يأىب، مث بعد الثالث باي

أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إىل هذا حيث رآين كففت يـدي  : (عليه الصالة والسالم ألصحابه
أليس فيكم واحد فهمها وقام وقتله؛ ألن هذا حكمه القتل، أي شخص يسب النيب ) عن بيعته فيقتله

ما أدرانا أن هذه -نفسك ما يف ! ما ندري يا رسول اهللا: فقالوا(عليه الصالة والسالم يقتل مباشرة 
إنه ال ينبغي لنيب أن تكون له : قال -إشارة وحنن نقضي عليه: يعين-أال أومأت إلينا بعينك  -رغبتك

  .إسناده صاحل: رواه أبو داود وغريه، وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف التلخيص ) خائنة األعني
  :بة وال يقول الشعرالنيب صلى اهللا عليه وسلم ال يعرف القراءة وال الكتا

أنه ال يعرف القراءة وال الكتابة إطالقاً، كمـا أن اهللا سـبحانه   : من خصائصه عليه الصالة والسالم
ال قراءة ] ٤٨:العنكبوت[وما كُنت تتلُو من قَبله من كتابٍ وال تخطُّه بِيمينِك : وتعاىل وصفه بقوله

تلُونَ وال كتابة، ملاذا؟ إِذاً الرطبالْم هذا القرآن من : لو أنك قارئ وكاتب لقالوا] ٤٨:العنكبوت[اب
أنـت  : الثقافات اليت اطلع عليها وقرأها وتعلمها من الكتب، مث جاء وكتب لنا هذا القرآن، فقـال 

معروف من أول أمرك، ال قراءة وال كتابة، فأنت أمي؛ ألن هذا يكون أبلغ، حىت القرآن ال ميكـن  
تعلمه من غريه، وأنه كان يقرأ كتب ثقافات، فهو ال يعرف القراءة أصالً، ال يوجد : يقول ألحد أن

الوحي، من أين جتيئه هذه األخبار؟ أخبار السابقني ذه التفصيالت، ال يعرف : إال مصدر واحد هو
قـه  يقرأ وال يكتب، فهذه ليست منقصة بالنسبة للنيب عليه الصالة والسالم، بل بالعكس هي يف ح

وكذلك فإنه عليه الصالة . كمال، فلو كان يعرف القراءة والكتابة، كان فتح باباً كبرياً لالفتراء عليه
فهو مل يكن عاملاً ال بصنوفه وال ] ٦٩:يس[وما علَّمناه الشعر وما ينبغي لَه : والسالم ال يقول الشعر



 ٥٦٨

م وأخر، وملا قال شيئاً قال رجزاً يسرياً، وشعراً بأنواعه، ولذلك ملا أراد أن يستشهد ببيت كَسره وقد
  :غري مقصود، وشيئاً أتى وجرى على اللسان من غري قصد، مثل قوله

  أنا النيب ال كذب أنا ابن عبد املطلب
هذا من حبور الشعر وليس من القصائد، وإذا جاء ببيت أو بيتني من أبيات غريه كسـرها وكسـر   

  ].٦٩:يس[اه الشعر وما ينبغي لَه وما علَّمن: الوزن
  :للنيب صلى اهللا عليه وسلم الوصال يف الصيام

النيب عليه الصالة والسالم أبيح له الوصال يف الصيام، يوايل الصيام وحنن ال نوايل، هذه من خصائصه، 
  .خيتلف عنا فيها

  :للنيب صلى اهللا عليه وسلم التزوج بدون ويل وال شهود
عليه الصالة والسالم من غري ويل وال شهود، كما حصل أن اهللا سبحانه وتعاىل زوجه زينب يتزوج 

بنت جحش من غري ويل وال شهود، نزل العقد من السماء، كانت زينب رضي اهللا عنها تفخر على 
] زوجكن أهليكن وزوجين اهللا تعاىل من فوق سبع مساوات: [أزواج النيب عليه الصالة والسالم، تقول

  .اه البخاريرو
  :للنيب صلى اهللا عليه وسلم أن جيمع أكثر من أربع نسوة

جيوز للنيب عليه الصالة والسالم أن جيمع أكثر من أربع نسوة وحنن ال جيوز لنا أن نزيد على أربـع،  
أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة، فعنده نساء متعـددات وتتشـرف   : ويف ذلك فوائد كثرية، منها

صاهرته ويزيد ذلك يف تأليفهم، وتكثر عشريته من جهة نسائه فيزداد أعوانه وحياربون قبائل العرب مب
معه وينصرون الدين، وكذلك نقل األحكام الشرعية من جهة عدد أكرب من النسـاء، ألن بعـض   
األشياء ال يطلع عليها إال الزوجات، كبعض األشياء الداخلية يف البيوت، وصار عندنا عـدد مـن   

أم حبيبة أبوها كان مـن  : ني، كذلك ألف اهللا قلوب أعدائه من بعض هذه الزواجاتأمهات املؤمن
أعدائه، و صفية ألف اهللا قلبها على اإلسالم، وهكذا حصلت من الربكة يف زواجه عليـه الصـالة   

  .والسالم
  :أحل للنيب صلى اهللا عليه وسلم القتال يف مكة ساعة من ار

ر فقط، ومل حيل ألحد آخر غريه، وال جيوز القتال يف مكة إطالقاً، أحل له القتال يف مكة ساعة من ا
وعصمه اهللا . إال النيب عليه الصالة والسالم أحلت له ساعة كسر ا الشرك ودمر ا األوثان واألصنام

سبحانه وتعاىل، فال يقول الباطل وكل من استهان به عليه الصالة والسالم أو سبه فإنه يكفر مباشرة 
أن الذي يسـب  : القتل، ومن األحكام اليت قد يستغرا بعض الناس، لكن هذا هو الراجح وعقوبته

النيب عليه الصالة والسالم يقتل ولو تاب، بينما الذي يسب اهللا تعاىل إذا تاب انتهى، يعفى عنه ملاذا؟ 
ه يغفر له، لكن ألن اهللا غفور رحيم، واهللا سبحانه وتعاىل بين أن من أخطأ يف حقه تعاىل مث تاب فإن
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الذي يسب النيب عليه الصالة والسالم جاءت النصوص بقتله، فعرفنا اآلن أن هناك حداً شـرعياً يف  
كل من يسب النيب عليه الصالة والسالم وهو القتل، من الذي ميلك إسقاط احلد هذا؟ هـو عليـه   

و أن واحداً جاء وسب الـنيب  الصالة والسالم، إذا تنازل سقط احلد، أما إذا مل يتنازل فيقام احلد، فل
عليه الصالة والسالم يف حياته عليه الصالة والسالم، مثل ابن أيب سرح فإن النيب عليه الصالة والسالم 
سكت عن حقه وبايعه، فابن أيب سرح ترك، أما غريه كثري قد قتلوا، أرسل هلم من يغتاهلم يف بيوم، 

األعمى يف املدينة كانت له أمة ختدمه وحتوطـه  وعلى فرشهم، وبني زوجام، وخارج حصوم، و
وترعاه لكنها كانت تسب النيب عليه الصالة والسالم فقتلها هذا األعمى، وأهدر النيب عليه الصـالة  
والسالم دمها، واآلن بعد ممات النيب عليه الصالة والسالم لو جاء واحد وسب النيب عليـه الصـالة   

انتهاك حق اهللا تعاىل؛ ألنه عصى اهللا، وهذا معروف، وهذا ميكـن  : أوالً: والسالم يترتب عليه أمران
انتهاك حرمة النيب عليه الصالة والسالم، وهذا حده القتل، إال إذا تنـازل  : ثانياً. أن يستدرك بالتوبة

النيب عليه الصالة والسالم، ومبا أنه قد مات عليه الصالة والسالم فالبد من إقامة احلد، فالذي يسب 
ليه الصالة والسالم ويتوب فإن توبته تنفع عند اهللا، لكن البد من قتله، هذا هو الـراجح يف  النيب ع

مسألة ساب النيب عليه الصالة والسالم، دمه مهدور مباشرة، ويرفع أمره إىل احلاكم الشرعي ليطبق 
ليه ويرفـع  حد اهللا فيه، يشهد عليه ويرفع أمره، أي واحد يسب النيب عليه الصالة والسالم يشهد ع

  .أمره ويبت يف قتله
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يرى من خلفه وهو يصلي

أنه كان يرى من خلفه يف الصالة مع أن وجهه إىل القبلة : مث إنه عليه الصالة والسالم من خصائصه
 لكنه يرى الصفوف اليت خلفه، ويرى لو أن واحداً متقدم أو متأخر، وملا غشي على أمساء يف قصـة 
الكسوف وقامت وأكملت صالا بدون وضوء، والعلماء صححوا صالة من غشي عليـه وقـام،   
والغشيان غري اإلغماء، فهو درجة أخف، من غشي عليه وقام وأكمل الصالة صححوا صالته، بأي 
شيء؟ ألن أمساء كانت وراء النيب عليه الصالة والسالم وكان يشاهد من خلفـه، وقامـت أمسـاء    

غشيان من غري وضوء وما أنكر عليها عليه الصالة والسالم، معناها أن صالة املغشي وأكملت بعد ال
وذلك ألنه ليس نوماً وإمنا هو دوخة خفيفة ميكـن أن نسـميها   . عليه إذا غشي عليه وقام صحيحة

  .هكذا
  :ملنامالنيب صلى اهللا عليه وسلم ال يورث، وأزواجه ال جيوز الزواج ن، وال يتمثل الشيطان به يف ا

النيب عليه الصالة والسالم ال يورث، وأي مال يتركه فهو لبيت مال املسلمني، وأزواجـه ال جيـوز   
  .الزواج ن بعد موته بل هن أمهات املؤمنني، وال يتمثل الشيطان به يف املنام

  :دعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم على شخص تنقلب رمحة وبركة
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ه النيب عليه الصالة والسالم أو شتمه أو دعا عليه فإن هذه الدعوة أي واحد من املسلمني سب: وأخرياً
تنقلب يف حق هذا الرجل املدعو عليه رمحة وبركة؛ ألن النيب عليه الصالة والسـالم قـال لـبعض    

كذا إىل آخره، فمرة أودع .. كذا .. تربت ميينك، ال كرب سنك، ال أشبع اهللا بطنه : أصحابه أشياء
والسالم عائشة أسرياً فهرب منها، مع أا موكلة حبراسته فهرب، فلما علم عليـه  النيب عليه الصالة 

: فقعدت عائشة تنتظر، قال -ملاذا مل تنتبهي هلذا األسري: يعين-قطع اهللا يدك : (الصالة والسالم، قال
 أما علمت املسألة اليت سألتها ريب أو كما قـال : دعوت علي أن تنقطع يدي، قال: ما بالك؟ قالت

أغضب كما : يعين-اللهم إين أختذ عندك عهداً لن ختلفنيه، فإمنا أنا بشر : عليه الصالة والسالم قلت
 -شتمته، أو دعوت عليه، أوجلدته، شرط أن يكون من املؤمنني-فأي املؤمنني آذيته  -يغضب البشر

م وهذا لفظ مسلم ، رواه البخاري و مسل) فاجعلها له صالةً وزكاة وقربة تقربه ا إليك يوم القيامة
حىت لو سب أحد املسلمني فهو يف صاحله، صلى اهللا وسلم على نبينا حممد، فماذا بقـي مـن   : يعين

نسأل !! وخصائصه بركة وخري ورمحة هلذه األمة؟ -واحلمد هللا-مشائل هذا النيب الكرمي وكل مشائله 
نته، وأن حييينا على سنته ومييتنـا  اهللا سبحانه وتعاىل أن يرزقنا شفاعته، وأن جيعلنا من أهل ملته وس

  .عليها، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
=====================  

  خطورة الرسوم الكرتونية الدمناركية
  

  جريدة الوطن
  روبرت فيسك: بقلم

  ")الوطن"خاص (كاتب بريطاين، خدمة اإلندبندنت 
مت سحب السـفراء مـن   . نيب حممد وعمامته على شكل قنبلةإذا لقد نشروا اآلن صوراً كرتونية لل

الدمنارك، واحتج السوريون والسعوديون، ودول اخلليج تفرغ رفوف خمازا من املنتجات الدمناركية، 
يقول رئيس القسـم  . ومسلحون يف غزة يهددون االحتاد األورويب والصحفيني األجانب يف الدمنارك

بـني الغـرب   " صراع حضـارات "لرسوم فيلمينج روز إننا نشهد اآلن الثقايف يف الة اليت نشرت ا
  .هذا يثبت على ما أعتقد أننا نشهد صبيانية احلضارات. العلماين واتمعات اإلسالمية

إذا لنبدأ يف قسم احلقائق الداخلية، هذه ليست قضية العلمانية مقابل اإلسالم، بالنسبة للمسلمني، النيب 
كلمات مقدسة من اهللا، حنن نرى قديسينا وأنبياءنا على أـم شخصـيات   هو الرجل الذي استلم 

لكن احلقيقة هي أن املسـلمني  . تارخيية رمبا تتناقض مع تقدمنا التكنولوجي وحريات حقوق اإلنسان
لقد حافظوا على ديانتهم خالل تقلبات تارخيية كـثرية، حنـن   . حنن ال نفعل ذلك. يعيشون ديانتهم
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الغرب "، لذلك حنن نتحدث "زئري البحر الطويل املتراجع"ن كتب ماثيو أرنولد عن فقدنا ديننا منذ أ
  .ألنه ال يوجد يف أوروبا الكثري من املسيحيني" املسيحية مقابل اإلسالم"بدال من " مقابل اإلسالم

زمن، إن بإمكاننا أن منارس ثقافتنا حول املشاعر الدينية، إنين أتذكر كيف أنه منذ أكثر من عقد من ال
وهو يف وضع مشني مع امرأة، يف باريس، أضرم " آخر إغراءات املسيح"ظهر املسيح يف أحد األفالم 

أحدهم النار يف السينما اليت كانت تعرض الفيلم، مما أدى إىل مقتل شاب فرنسي، وأذكر أيضـا أن  
كان عنـوان  . جامعة كبرية يف الواليات املتحدة دعتين إللقاء كلمة منذ ثالث سنوات، وفعلت ذلك

، عنـدما  "اسألوا من فعل ذلك لكن، حبق السماء ال تسـألوا ملـاذا  : ٢٠٠١سبتمرب  ١١"احملاضرة 
ألم ال يريدون أن يسيئوا إىل بعض " حبق السماء"وصلت، وجدت أن مسؤويل اجلامعة شطبوا عبارة 

  .أيضا" احلساسيات"احلساسيات، حسنا، إذا لدينا بعض 
أن املسلمني جيب أن يكونوا علمانيني جيدين عندما يتعلق األمـر حبريـة   بعبارة أخرى، فيما ندعي 

نستطيع أن نقلق على من ينتسبون إىل ديانتنا، استمتعت أيضا  -أو رسوم كرتونية رخيصة  -التعبري 
بادعاءات بعض الساسة األوروبيني بأم ال يستطيعون السيطرة على حرية التعبري أو الصحف، هـذا  

كان ذلك الرسم للنيب حممد قد أظهر أحد حاخامات اليهود الكبار وقبعته على شكل  لو. أيضا هراء
يف آذاننا، متاما كما نسمع احتجاجات اإلسـرائيليني  " معاداة السامية"قنبلة لكان لدينا صرخات بـ

حول الرسوم الكاريكاتورية املعادية للسامية يف الصحف املصرية، باإلضافة إىل ذلك يف بعض الدول 
يف فرنسا مثال مينـع  . ألوروبية، مثل أملانيا والنمسا وفرنسا مينع قانونا إنكار احملرقة واملذابح اجلماعيةا

إذا من غري املسموح يف الواقع اإلدالء ببعض . أن تقول إن احملرقة اليهودية واحملرقة األرمنية مل حتدث
  .القوانني حتقق الغاية منهاالتصرحيات يف بعض الدول األوروبية، ما زلت غري متأكد أن هذه 

النقطة هنا أننا ال نستطيع ممارسة قوانيننا السياسية ملنع الرسوم الكرتونية املعادية للسـامية أو ملنـع   
تصرحيات الذين ينكرون حدوث احملرقة، وبعد ذلك نبدأ بالصراخ حول العلمانية عندما نكتشف أن 

  .ني للنيب حممداملسلمني يعترضون على تصويرنا االستفزازي وامله
بالنسبة للكثري من املسلمني الرد اإلسالمي على هذه القضية القذرة حمرج، هناك سبب جيـد متامـا   
لالعتقاد بأن املسلمني يرغبون يف رؤية بعض عناصر اإلصالح يف الدين اإلسالمي، لكن هذه الرسوم 

اموئيلي هنتيجدون السخيفة كانت استفزازية، وهذا ليس الوقت املناسب إلعادة احلياة إىل مقولة ص
  .، إيران فيها حكومة دينية مرة أخرى، وكذلك العراق"صراع احلضارات"حول 

من عدد املقاعد يف االنتخابات الربملانية األخـرية، وحاليـا   % ٢٠يف مصر، ربح اإلخوان املسلمون 
اسـات  محاس فازت يف االنتخابات الفلسطينية، هناك رسالة يف كل هذا، ألـيس كـذلك؟ إن سي  

تغيري األنظمة، والدميقراطية، يف الشرق األوسط ال حتقق أهدافهم، هؤالء املاليـني  : الواليات املتحدة
  .من الناخبني كانوا يفضلون اإلسالم
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ويف كل األحوال، فإن املشكلة هي أن هذه الرسوم صورت النيب حممداً وكأنه رجال عنيفا ، وكذلك 
  سالم ليس كذلك، أم إننا نريد أن جنعله كذلك؟فقد صورت اإلسالم وكأنه دين عنف، اإل

==================  
  د عبد املنعم الربي اإلساءة للرسول دليل عجز أعداء اإلسالم

  
  ١/١/١٤٢٧القاهرة / ليلى بيومي . د: حوار
٣١/٠١/٢٠٠٦  

 -صلى اهللا عليه وسـلم -مازالت أصداء إساءة بعض الصحف الدامنركية والنروجيية لرسولنا الكرمي 
تتواىل، وأخذت األمة تفوق من سباا رويداً رويداً لتواجه هذه احلملة الظاملة اليت استهدفت اإلساءة 

 -عليه أفضل الصـالة وأمت التسـليم  -لسيد ولد آدم وأفضل خلق اهللا ، خامت األنبياء وإمام املرسلني 
ملطالبة بقطع العالقات ا -وذلك من خالل بيانات الشجب واإلدانة ، ومسريات التنديد واالستهجان 

  .واليت عمت بالد املسلمني من ماليزيا شرقا إىل موريتانيا غربا –مع كل من الدامنارك والنرويج 
حممد عبد املنعم الربي رئيس جبهة علماء األزهر واألستاذ بكلية الدعوة . يف هذه السطور نستضيف د

  .اإلسالمية ليجيب عن عدة أسئلة حول هذه القضية
  فضيلتكم على اإلساءة اليت تعرض هلا نبينا الكرمي يف وسائل اإلعالم الدامنركية والنروجيية؟ ما تعليق

متس كرامة وشرف كل مؤمن يعتز بصلته  –صلى اهللا عليه وسلم  –اإلساءة اليت تعرض هلا الرسول 
الم مـن  وال شك أا إساءة بالغة، وهي دليل على العجز والقهر الذي أصاب أعداء اإلس. بالرسول

  .ثبات قدمه وقوة حجته ومشوخ رايته
لَتبلَـونَّ فـي   : (إن ما نسمعه اليوم ثابت يف القرآن الكرمي يف مثل قوله تعاىل مؤكّداً بالالم والنـون 

أَش ينالَّذ نمو كُملقَب نم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم نعمسلَتو فُِسكُمأَنو كُمالوإِنْ  أَمرياً وكَـث كُوا أَذىر
فما نسمعه اليوم من إساءات وتطاول ]. ١٨٦:آل عمران) [تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ

على رموز اخللود والشرف لإلنسانية كلها إمنا هو تفسري واقعي هلذه اآلية الشريفة وغريها من اآليات 
  .وهذا املعىن الواقعي املؤسف الذي تؤكد هذا املضمون،

واآلية الشريفة تدل على أن مواجهة اإلساءة تكون بالصرب وااللتزام وتنمية روح اإلميـان وجماهـدة   
  .النفس القتفاء األثر اخلالد ملن حتمل البالء قبل أن يودع الدنيا

االرتباط خبامت األنبياء  وجدير باألوفياء أن يستشعروا املسؤولية يف مواجهة هذه اجلرائم مبا يثبت صدق
وال يكون الرد مبثل ما قالوا، وحنن نستشعر مثـل قولـه    –صلى اهللا عليه وسلم  –واملرسلني حممد 

واألمل املرجو ]. ١١٩من اآلية: آل عمران)[قُلْ موتوا بِغيظكُم إِنَّ اللَّه عليم بِذَات الصدورِ: (...تعاىل
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وإساءات أجراس اإليقاظ خلري أمة أُخرجت للناس، واهللا غالب على  أن يكون ما نسمعه من بذاءات
  .أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

وملواجهة مثل هذه اإلساءات فالبد أن يكون هناك إعالم نظيف يعرف من خالله الناس مـن هـو   
  .الرسول، وما هي رسالته، وما دوره وكيف أنقذ األمة

  :مقالة شيخ األزهر
قاله شيخ األزهر لسفري الدامنارك دفاعاً عن الرسول الكرمي من أننا ال جيب أن ـني  ما رأيكم فيما 

  األموات؟
بالنسبة لشيخ األزهر فإن املشاعر اخلامدة ال تكلّف فوق طاقتها، الدفاع غري موفق باملرة، وال يصح 

وهل ماتت األمة . سةأن يكون على هذه الصورة املريضة الباهتة اليت تفتقد إىل الروح والغرية واحلما
صلى -إن الرسول ال يستطيع الدفاع عن نفسه ألنه ميت؟ مث إن رسولنا الكرمي : اإلسالمية حىت نقول

إن هذا النيب األمي هـو الرمحـة   . حي يف حياتنا بصورة مل حتدث يف أي أمة غرينا -اهللا عليه وسلم
يفة، وبأنه النموذج األخالقي الـذي  املهداة لإلنسانية مجعاء ، وهو حاضر ديه الكرمي وسنته الشر

  .حيتذيه املسلمون يف كل كبرية وصغرية يف حيام
  :محلة صليبية غامشة

  ما هو تفسريكم لتكرار هذه احلمالت الغربية املستمرة ضد اإلسالم واملسلمني؟
انت األمر هو حمصلة صراع سياسي وديين كبري بدًءا بالفتوحات اإلسالمية لكثري من الدول اليت ك* 

خاضعة للبيزنطيني املسيحيني، وبلغ احلقد املسيحي غايته بفتح املسلمني للقسطنطينية عاصمة الدولة 
  .البيزنطية، وكذلك فتح األندلس

وحاول الغرب التنفيس عن حقده عرب احلروب الصليبية اليت استمرت قروناً، مث يف الكشوف اجلغرافية 
  .الله فيما بعدلاللتفاف حول العامل اإلسالمي وخنقه واحت

وآخر جوالت الصراع هي زرع إسرائيل يف قلب العامل العريب، ومساعدا بكل الوسائل كي تتوسع 
  .وتوقف منو وتقدم الدول العربية

لكن و على الرغم من هذا فإن هناك شهادات عظيمة صدرت، وال تزال تصدر عن منصـفني مـن   
  .بينا حممد صلى اهللا عليه وسلمعقالء الغرب على اختالف مشارم وثقافام حبق ن

كـان يف عـداد   ) صلى اهللا عليه وسلم ( يبدو للمؤرخ املنصف أن حممداً ): "كلود كاهن( يقول 
الشخصيات النبيلة السامية اليت سعت بكثري من احلماس واإلخالص إىل النهوض بالبيئة اليت عاش فيها 

  ".أخالقياً وفكرياً
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سالم أن يعلمنا اليوم طريقة للفهم والعيش يف عامل كانـت فيـه   ميكن لإل): "تشارلز(ويقول األمري 
املسيحية هي اخلاسرة عندما فقدته، ذلك أننا جند يف جوهر اإلسالم حمافظته على نظرة متكاملـة إىل  

  ".الكون، فهو يرفض الفصل بني اإلنسان والطبيعة، وبني الدين والعلوم، وبني العقل واملادة
ليه بعض الصحف يف الدامنرك والنرويج من التطاول على شخص الرسـول  هل تفاجأمت مبا أقدمت ع

  الكرمي ؟
إن ما حدث ليس مبستبعد من قوم حرفوا كتام وسبوا رسلهم وأنبياءهم؛ فهم قد اموا رسـلهم  * 

ولكن األمر اآلن صار كله على كاهل املسلمني، فعليهم أن يظهـروا  . بالزنا وحب اخلراب والعنف
وعلى املسلمني . دعهم ويردهم على أدبارهم، حىت يعلموا أن هناك من يغضب لرسول اهللاهلؤالء ما ير

صلى -أن يعلموا أن من أجلِّ األعمال ومن أزكى الدرجات وأعلى القربات إىل اهللا مزيد احملبة للنيب 
ف نقصاً ومضاعفة احملبة له صلى اهللا عليه وسلم، ومواجهة كل من أراد مبقامه الشري -اهللا عليه وسلم

هو داللة اإلميان وبرهان اإلحسان، وهو دليـل   -صلى اهللا عليه وسلم-أو انتقاصاً؛ فاالنتصار للنيب 
اإلسالم؛ إذ ال إسالم وال وإميان لعبد ال يتغري حنقاً وغضباً يوم أن يسب رسول اهللا صلى اهللا عليـه  

  .وسلم
صلى اهللا عليه -ند اهللا، ومن سب النيب نيب من ع -صلى اهللا عليه وسلم-ومن ناحية أخرى فإن النيب 

  .فإنه يستهزئ مبن أرسله -وسلم
  .إن هذا الذي رأيناه ومسعنا به يدخل ضمن احلملة الصليبية العاملية على اإلسالم واملسلمني

  :مقاطعة املتطاولني على النيب
  هل املقاطعة االقتصادية للدول اليت تنتمي إليها تلك الصحف وسيلة عملية؟

صلى اهللا -ب على كل مسلم يف أي مكان أن يقوم مبا يف وسعه للدفاع والذب عن رسول اهللا الواج
وأنسب الوسائل وأكثرها تأثرياً هي املقاطعة، واملقصود باملقاطعة أن تكون على كـل   -عليه وسلم

قلم؛ األصعدة واألوجه، سياسياً أو اقتصادياً، وكلٌّ مبا ميلك، باإلضافة إىل ذلك واجب الدفاع بـال 
فعلى كل مسلم يستطيع أن يهاجم هذه الدولة ويفضح أفعاهلا هذه أن يفعل، باإلضـافة إىل فضـح   
هؤالء الذين يراهنون، أو يصوتون على سب رسول اهللا ممن يدعون اإلسالم بألسنتهم، مث يعدون أن 

مـن   من املمكن أن يدخل حتت حرية الرأي من أي وجه -صلى اهللا عليه وسلم-سب رسول اهللا 
  .الوجوه

  ما هو املطلوب من احلكومات اإلسالمية للدفاع عن مقدساتنا ومقام النبوة الكرمي؟
الصمت وابتالع اإلهانة أمر مرفوض، فالتطاول على مقام خامت األنبياء واملرسلني، ليس مسألة ميكن 

من القضايا اليت  ذلك أا قضية عقدية مبدئية كربى تنتظم منظومة.. اإلغضاء عنها، وال التساهل فيها
  .أسبقية فكرية وثقافية ودبلوماسية وحضارية: تعد كل واحدة منها
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فعدم وجود ردع فكري ودبلوماسي وإعالمي يشجع على ارتكاب املزيد من السفاهات ضد نـيب  
  .اإلسالم وضد اإلسالم نفسه

عنـدما يشـعر   واملتطاولون لن يتوقفوا، بل سيزيدون ما مل حيصل هذا الردع الذي نتحدث عنه، و
السفهاء ودوهلم أم يدفعون مثناً باهظاً بسبب هذا التطاول فإم سوف يتوقفون، وصدق اهللا العظيم 

  ].٢٥١من اآلية: البقرة...).[ولَوال دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدت الْأَرض: (...الذي يقول
 –حكامها وقادا عقائدها ومقدساا ومقام نبيها الكرمي  كما أنه من حق الشعوب املسلمة أن حيمي

بالطرق السلمية املستطاعة، أي بالردع اإلعالمي وباحلركة الدبلوماسية اجلادة  -صلى اهللا عليه وسلم 
االتصاالت املكثفة، واالحتجاج بالبيانات الواضحة احلازمة عن طريق السفراء، : النشطة، مبا يف ذلك

  .ية، وبالتحرك اجلماعي أو الفرديأو وزراء اخلارج
=======================  

  رسالة الدفاع عن خري األنبياء
  

  خالد آل مساعد
khwwwkh@hotmail.com  
  ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،، وبعد

ففي ظل األزمة الشرسة حنو الديانة اليت كانت سهامها متجهة صوب رسوهلا عليه الصالة والسالم، 
قت مشس الصباح املوعود لليوم الثالثني من شهر سبتمرب لعام مخس وألفني من امليالد مؤذنة فقد أشر

بأن ذلك اليوم هو يوم احلرب األكرب اليت شنته دولة الدامنارك والنرويج برسومٍ كاريكاتورية تسـخر  
مسلم أن  بل ال يرضى، وتسمه بأوصاف حتز يف النفس البشرية، ممن أخرج العامل من ظالمه إىل نوره

يكون هو املمثل به، كيف ال وقد مثل بصاحب الشرع واحليازة واهلجرة والريادة حممد صلى اهللا عليه 
  .وسلم

فاألمة بأسرها قامت، قام اإلعالم وأفىت العلماء واألعالم وخطـب اخلطبـاء   ، لست حبديثي مدافعاً
وكل السهام اجتهت ، فهذا وذاكونادت املنائر وتشرفت املنابر بذكره والدفاع عنه، ، ووعظ الوعاظ

  .بالدفاع والذب عن املقام احملمود واحلوض املورود حممد صلى اهللا عليه وسلم
خطايب هذا أدونه وأنا بكامل السرور واحملبة ألين يف موقف الدفاع واملودة، ليعلم اجلميع أن األمـة  

فهذه اجلهـود  ، اهللا عليه وسلماحملمدية بعدا وسالحها قامت تؤازر وتناضل عن نبينا وإمامنا صلى 
املبذولة وهذه التضحيات املعلومة مل يكن دافعها إال احملبة واملودة لذالكم الرسول األجمد والنيب األمحد 

  .وصاحب احلوض املورود واملقام احملمود
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وإين ألشد من أزر اجلميع يف القيام عن الذب واملناصرة عن نبينا حممد صلى اهللا عليه وسـلم، وإين  
ليغمرين الفرح والسرور مبا قامت به بعض الدول باستدعاء سفريها يف الدامنارك، وما قام به رجـال  

معلنني للعامل أمجع أننا على أُهبة االسـتعداد  ، األعمال بإيقاف البضائع واملواطنني بأسرهم هنا وهناك
وإننا قائمون على إلقامة حرب اقتصادية ملن يقوم مبس حرف من حروف حممد صلى اهللا عليه وسلم، 

  .الذب عنه وعما أمرنا به ما دامت فينا عني تطرف وروح تنبض
واحلقد وضح والذب ذاع والتأييد قام والنصر قادم، ، املقاطعة قامت والرسالة نادت واإلشارة بانت

  .وما تفعلوا من خري جتدوه عند اهللا هو خريا وأعظم أجرا
ورسالة شكر ملن أدى الواجـب، إن  ، لرسول حممدإن أحرف رساليت مشاركة يف الذب عن عرض ا

رساليت تربئة لقلمي من احلقد الذائع واحلسد الشائع على صاحب اجلبني األنور والوجـه األزهـر   
  .والقول األظهر وصاحب البيان والتبيني والنور املبني حممد بن عبد اهللا صلى وسلم عليه اهللا

 الدفاع عن رسولنا وقائدنا حممد صلى اهللا عليه وسـلم  أخرياً أدعوا اهللا يل ولكم بأن نكون صفًا يف
  .واهللا

  .واهللا يرعانا ويرعاكم ويسدد على اخلري خطانا وخطاكم
===================  

  عذرا.. رسول اهللا
  

  بقلم ثامر سباعنة
  مدرسة معاذ بن جبل مديرية قباطية

  .-ن كان اعتذارنا ال يفيدوإ –عذرا وألف عذر .. أغلى خلق اهللا.. حبيب اهللا.. رسول اهللا
حاربوا احلجاب من !! أعداء اإلسالم يسيئون لشخصك الكرمي الطاهر حبجة حرية التعبري عن الرأي

والسبب دواعي التحقيق مع املتشددين ، قبل وحتججوا حبرية التعبري عن الرأي، دنسوا القرآن الكرمي
باعوا أرض اإلسـالم يف  ! ع عن الدميقراطيةاإلسالميني، استباحوا دم املسلمني يف العراق حبجة الدفا

  !!فلسطني ليقيموا دولة للمشردين
  ..أمة اإلسالم

  ..رسولنا الكرمي
حنن من بدأ، وحنن من قصر يف حقك وحق إسالمنا الغايل، فمن إسقاط اخلالفة اإلسـالمية حبجـة   

مآسينا الـيت صـغناها    القومية والعروبة لنسقط يف مستنقع االستعمار حبجه البناء والتعمري، لتستمر
فتسقط أرض اإلسراء فلسطني الغالية وتدخل جمموعات الصهاينة إىل املسجد األقصى وهـم  ، بأيدينا
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، اللهم صلي عليك يا حبـييب يـا   "خلف بنات.. حممد مات.. خلف بنات.. حممد مات"ينشدون 
  .القرآن والسرية رسول اهللا، جنود أكثر من مخس دول زمهم عصابات صغرية، والسبب أننا هجرنا

حنن من هنا وضعفنا، ألننـا  ، حاشا هللا، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يهن ومل ينقص من قدره
ابتعدنا عن قرآن ربنا العظيم وعن ج رسولنا، حنن من رخص بيعنا على مائدة الكفار والعمالء، حنن 

موا حبملتهم التشويهية علينا، فنحن من خسرنا كرامتنا وقيمتنا، حنن من أعطى التصريح للغرب ليقو
من نسي آيات القرآن ليحفظ األغاين اهلابطة الساقطة، حنن من ترك سرية الرسول عليـه الصـالة   

  .والسالم لنبحث يف سري املغنني والراقصات
كيف تنصرون نـيب  ! أمة الشفاعة، رسولنا يساء إليه فماذا أنتم فاعلون؟.. أمة حممد.. أمة اإلسالم

  !اهللا؟
}فُِسهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغال ي {و} إِنَّ اللَّهكُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنإِنْ ت{.  

اقرءوا آياتـه وافهموهـا   .. عودوا إىل اإلسالم الصايف النقي الواضح القوي، عودوا للقرآن الكرمي
أقيموا دولة اإلسـالم يف قلـوبكم تقـم علـى     .. "النيب ألبنائكم وبناتكم واحفظوها، علموا سرية

طبقوا شعار اإلسالم كمنهج حياة وأسلوب عـيش،  ، ارفعوا قيمة اإلسالم يف صدوركم، "أرضكم
كونوا خري حامل لإلسالم فصونوه واحفظوه، وترهبوا عدوا اهللا باقتدائكم بنيب اهللا حممد عليه صالة 

  .اهللا وسالمه
  ..رسول اهللا.. حبييب

أرواحنا ترخص ألجلك وللذود عنك وعن دينك اإلسالمي الغايل، لن نتردد يف بذل الغايل والرخيص 
إن شاء  –ولتصان كرامة املسلمني حيث وجدوا، سنستحق شفاعتك يوم القيامة ، ليعلوا ديننا العظيم

  .وسنلقى وجهك الكرمي وقد نصرناك ونصرنا دينك –اهللا 
  .رسول اهللا عذرا

  ارسل تعليقك
  ... PM ٦:٠٥:٤٧ ٦/٧/٢٠٠٦... مصر ... عزة جناح 

لقد ختاذلنا عن نصره نبينا حممد صلي اهللا عليه وسـلم  :أمه اإلسالم ) ما أرسلنك إال رمحه للعاملني( 
لقد سطر التاريخ صور رائعة ؛ومواقف باهرة ؛لنساء دافعن عن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم مييـا  

الذين !!! نه سيوف األعداء ونبال األلداء حىت أصيبت بعده جروح فأين رجال االمه ومشاال وترد ع
هم أويل بالدفاع عن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فيا النساء تقاتل عـن رسـول اهللا ورجـال    

نساء تقاتل يف سبيل نصره رسول اهللا ورجال ميتنعون عن مقاطعـه بضـائع    ٠يتخاذلون عن نصرته 
هللا املعتصم حيرك جيشا من اجل مسلمه ضربت علي وجهها ورسول اهللا صلي اهللا عليه  ويا ١!!العدو

ان ختاذلنا عن الدفاع عنك ٠٠فاعذرا يا رسول اهللا !!! وسلم يسب جهارا ارا ومل نتحرك من اجله 
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!!! فان املال أحب إيل قلوبنـا منـك   ٠٠عذرا يا رسول اهللا !!! ؛فان بعضنا مشغول باألسهم املالية
عذرا يا رسول اهللا !!! فان االجبان الدمناركيه أحب إيل بعضنا من الدفاع عنك٠٠ذريا رسول اهللاع

فاننا نغضـب اشـد   ٠٠عذرا يا رسول اهللا  ١!!فان مصاحلنا الدنيويه مقدمه عند بعضنا البعض٠٠
وأنت يساء أليك علنا بال حياء وال خـوف  !!! الغضب إذا اغتصبت أموالنا ؛وال يغضب بعضنا لك

إن ختاذلنا عن نصره رسول اهللا صلي اهللا عليه صلي اهللا عليه وسلم فان اهللا :ايها املسلمون ٠ال وجل و
رافع شانه معذب الذين يؤذنه يف الدنيا واالخره ويف الصحيح عن رسول اهللا _ناصر نبيه ؛رافع ذكره 

يف من عـاد األنبيـاء   فك٠)من عاد يل وليا فقد آذنته باحلرب(اهللا تعايل : صلي اهللا عليه وسلم قال
أتعجزون عن مقاطعه منتجـام غـريه   )والذين يؤذن رسول اهللا لُهمَ عذاب اَِليم (َ؟يقول اهللا تعايل 

حىت يعلم أولئك األوغاد إن لرسول اهللا صلي عليه وسلم أنصـارا وال  !لنبيكم صلي اهللا عليه وسلم ؟
حني يهان آال تقدرون أن تدعوا عليهم يرضون إن يدنس مقامه ؛أو أن ميس عرضه يسؤ وال يصمتون 

وذالك اضعف اإلميان آفال تقدرون أن تعلموا أوالدكم أن رسول اهللا تعب كثريا وعاين كثريا لكـي  
توصل الدعوة لنا إال تقدرون إن تفعلوا شيء اجيابيا خدمه للحبيب فداك مايل وأهلي يا حبـييب يـا   

فيـل أمـه   ٠لنا اللهم ما انصر اإلسالم واملسلمني شفعي يوم ال ينفع مال وال ولد يا من بعثت رمحه
فكم أوذي من اجلنا ؟كم بصق علي وجهه الكرمي من اجلنا ؟ كم !؟.من ينتصر لرسول اهللا :اإلسالم 

 ٠!ان نقاطع املنتجات الدمناركيـه؟ ٠٠وذالك التعب ٠طرد االضه من اجلنا ؟أنعجز بعد هذا اجلهد 
ونفجر غضبنا عليهم باألفعال اليت ال ميكن جتاهلها ؛ ٠جادة نعم أيها املسلمون إن نقف وقفه واحده 

تعالوا نطعنهم يف شريام الرئيسي ويف سر قوم ؛ تعالوا نطعنهم يف اقتصادهم ؛ دون أن خنسر شيئا 
؛ ونكون بذلك قد حطمنا جزئا من كربيائهم ؛ وال يقل قائل كم سيكون حجم مقـاطعيت ؛ فـان   

وجاهد املشركني بـأموالكم  (أمام اهللا تعايل ؛ يقول النيب عليه السالم املطلوب منك إن تربا ذمتكم 
  ... ... ...امني ٠٠اللهم ما انصر رسولك الكرمي علي أعداء الدين ) وأيديكم والسنتكم 

=======================  
   )صرب الرسول على األذى ( 

  
  

  :عناصر املوضوع 
  وسلم أمهية دراسة شخصية الرسول صلى اهللا عليه. ١
  صرب النيب صلى اهللا عليه وسلم على أذى الكفار. ٢
  صور أخرى من صرب النيب على األذى يقتدى به فيها. ٣

  :صرب الرسول على األذى
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مل تقم دعوة اإلسالم، ومل تبلغ ما بلغت إال بعد تضحيات جسيمة، وحتمل صنوف من األذى، وأول 
هللا عليه وآله وسلم، ويف ذلك للمسلم أسوة يف من واجه ذلك وصرب عليه هو إمام هذه الدعوة صلى ا

  .مواجهة املشاكل واألذى الذي يعترضه خالل الدعوة إىل دينه
  :أمهية دراسة شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم

إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده 
يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشـهد أن   اهللا فال مضل له، ومن

آل [يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته وال تموتن إِلَّـا وأَنـتم مسـلمونَ    . حممداً عبده ورسوله
الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبـثَّ  يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم ]. ١٠٢:عمران

م رقيبـاً  منهما رِجاالً كَثرياً ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّـه كَـانَ علَـيكُ   
يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفـر لَكُـم   * اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سديداً  يا أَيها الَّذين آمنوا]. ١:النساء[

فـإن أصـدق   : أما بعد]. ٧١-٧٠:األحزاب[ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً 
ه وسلم، وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا علي

إن دراسة شخصية رسول اهللا صـلى اهللا  : عباد اهللا. بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار
قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى : عليه وسلم من األمور املهمة للمسلم الذي يريد أن يطبق قول اهللا عز وجل

لَقَد كَانَ : ويريد أن يسري على تأثرٍ من نور هذه اآلية] ١٠٨:يوسف[نا ومنِ اتبعنِي اللَّه علَى بصرية أَ
وشخصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهـا  ]. ٢١:األحزاب[لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ 

يريد أن يترىب على طريـق   جوانب كثرية من العظمة؛ تلك اجلوانب اليت ال بد للداعية إىل اهللا، ومن
  .اإلسالم أن يدرسها دراسة متأنية

  :عظمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصربه على االستهزاء
كان . وحنن نستعرض يف هذا املقام جانباً من جوانب عظمة شخصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

، ويصرب على األذى يف سـبيل هـذه   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو إىل اهللا على نورٍ من ربه
الدعوة، وصربه صلى اهللا عليه وسلم على األذى يتمثل يف أحداث كثرية متَّت يف حياته صلى اهللا عليه 
وسلم؛ من مواجهته للكفار واملشركني واملنافقني، ويف عامٍ واحد وهو العام العاشر من البعثة يتـوىف  

طالب ، فيطمع كفار قريش يف أذية رسول اهللا صلى اهللا  اهللا تعاىل خدجية رضي اهللا عنها وميوت أبو
عليه وسلم ما مل يكونوا يطمعون قبل ذلك، وأذية الكفار لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تتمثل يف 

وإِذَا رآك الَّذين : االستهزاء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول اهللا عز وجل: أوالً: جوانب كثرية
] ٣٦:األنبياء[نْ يتخذُونك إِلَّا هزواً أَهذَا الَّذي يذْكُر آلهتكُم وهم بِذكْرِ الرحمنِ هم كَافرونَ كَفَروا إِ

أن يهزأ املبطل باحملق، وأن يسخر السفيه بالعاقل، تلك واهللا أذية كبرية تقع كالصخر على صدر الذي 
:  صلى اهللا عليه وسلم يعلم أنه على احلق وهم يستهزئون بهيتعرض هلذا النوع من األذى، رسول اهللا
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يستهزئون بشخصـيته  ] ٤١:الفرقان[وإِذَا رأَوك إِنْ يتخذُونك إِلَّا هزواً أَهذَا الَّذي بعثَ اللَّه رسوالً 
عن شخصه صلى اهللا عليه وسلم، ولكنه يصرب على هذا األذى وهو يتفكر يف قول اهللا تعاىل يسري 

ولَقَد استهزِئ بِرسلٍ من قَبلك فَحاق بِالَّذين سخروا منهم مـا كَـانوا بِـه    : صلى اهللا عليه وسلم
لقد دارت دائرة السوء عليهم، وهذا االستهزاء الذي استهزءوا به قد أصبح ]. ١٠:األنعام[يستهزِئُونَ 
  .وباالً عليهم

  :لى اهللا عليه وسلم أسوة يف الصرب على االستهزاءللدعاة يف النيب ص
واليوم يقف الداعية إىل اهللا سبحانه وتعاىل، اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر موقفاً حرجـاً أمـام   
السهام اليت توجه إليه من املستهزئني وهم يستهزئون بشخصيته، أو يستهزئون مبظهره، أو يستهزئون 

. يتأسى مبوقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، الصرب على هذا االستهزاء باألفكار اليت حيملها، إنه
ولقد صرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على شىت االامات؛ فقد اموه بأنه يقول الشعر، وأن هذا 
القرآن إمنا هو شعر، وأم أيضاً شعراء ولو شاءوا أن يأتوا مبثل شعره ألتوا، يريدون أن حيولوا هـذا  

حنن نستطيع أن نصنع مثله قال : القرآن عن ارى العظيم والقالب الذي نزل به؛ لكي يقولوا للناس
أَإِنا لَتارِكُو آلهتنا لشـاعرٍ  : وقالوا] ٥:األنبياء[بلْ قَالُوا أَضغاثُ أَحالمٍ بلِ افْتراه بلْ هو شاعر : تعاىل

 وننج٣٦:الصافات[م [عنهموقال اهللا  : وننالْم بير بِه صبرتن راعقُولُونَ شي أَم]م ] ٣٠:الطورإ
ينتظرون ايته، وينتظرون موته حىت تدفن دعوته يف مهدها، وال تقوم هلا قائمة، ولكن اهللا سـبحانه  

وما ال تبصرونَ * صرونَ فَال أُقِْسم بِما تب: وتعاىل توىل الرد عليهم، وتثبيت نبيه صلى اهللا عليه وسلم
: ، وقال عز وجل]٤١-٣٨:احلاقة[وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليالً ما تؤمنونَ * إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ * 

 ي لَهغبنا يمو رعالش اهنلَّما عمهذا وكل عارف باللغة العربية؛ بنثرها وشعرها يعرف أن ]. ٦٩:يس[و
واليوم يقف الدعاة إىل اهللا عزوجل . القرآن ليس على وزن الشعر، وليس شعراً كالذي يقوله الشعراء

أمام املستهزئني وهم يرموم بتهم مثل هذه، فليس هلم واهللا إال الصرب عليها، والـرد علـى هـذه    
وأوذي عليـه  . يهاالشبهات اليت تطلق على الشريعة وأفكار الدين، منتهجني ج القرآن يف الرد عل

أَكَانَ للناسِ عجباً أَنْ أَوحينا إِلَى رجلٍ منهم أَنْ أَنذرِ الناس وبشرِ : السالم باامه بالسحر، قال تعاىل
وقَـالَ  ].. ٢:يـونس [ني الَّذين آمنوا أَنَّ لَهم قَدم صدقٍ عند ربهِم قَالَ الْكَافرونَ إِنَّ هذَا لَساحر مبِ

 كَذَّاب راحذَا سونَ هر٤:ص[الْكَاف ..[ ًوراحسالً مجونَ إِلَّا ربِعتونَ إِنْ تمقَالَ الظَّالو] ٨:الفرقـان [
مجنـونٌ   كَذَلك ما أَتى الَّذين من قَبلهِم من رسولٍ إِلَّا قَالُوا سـاحر أَو : ولكن اهللا رد عليهم فقال

ملاذا يريد اجلاهليون أن يصموا شخصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالسـحر؟  ] ٥٢:الذاريات[
ألم رأوا أن هلذا القرآن الذي يتلوه صلى اهللا عليه وسلم أثراً عظيماً على نفوس الناس؛ إنه جيـذب  

فهم يريدون أن يصرفوا أذهان ) إن عليه لطالوة، وإن له حلالوة ( األنظار، ويأخذ مبجاميع القلوب 
الناس عن سبب هذا التأثري؛ وسبب هذا التأثري أن القرآن كالم اهللا، سبب هذا التأثري أنه نزل من عند 
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اهللا الذي خلق النفس، ويعلم ما يؤثر ذه النفس، وما تتأثر به هذه النفس، إم يريدون أن يصـرفوا  
الناس؛ إا واهللا دعاية إعالمية يريدون أن يلبسوا ا  يف -كذلك-سبب التأثري إىل السحر الذي يؤثر 

ويقف الدعاة إىل اهللا عزوجل اليوم . على الناس الذين يتأثرون بكالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أمام أولئك الشامتني الذين يريدون أن يلبسوا احلق بالباطل، ويريدون أن يصرفوا الناس عـن تـأثري   

يستخدمون وسائل شىت من التهويس والتهويل، وصرف أنظار الناس عن هـذا   القرآن والسنة، إم
إن على دعاة اإلسالم أن . القرآن، وعن الوحي، وعن التأثر بالشريعة، فيستخدمون لذلك وسائل شىت

جياوا هذه املواقف، وأن يجلُّوا للناس أثر القرآن والسنة، وأن يروا الناس بأبصار قلوم قبل أبصـار  
وم أن هذا القرآن وهذه السنة ذات أثر على الناس، خماطبة الناس بالقرآن والسنة، وربطهم ـا  عي

: وصرب صلى اهللا عليه وسلم على اامه باجلنون. مباشرة من الواجبات اليوم، حىت حيصل ذلك التأثري
أَإِنا لَتارِكُو آلهتنا لشاعرٍ مجنون : وقالوا] ٦:احلجر[نٌ وقَالُوا يا أَيها الَّذي نزلَ علَيه الذِّكْر إِنك لَمجنو

ليس أصعب علـى صـاحب   ]. ١٤:الدخان[ثُم تولَّوا عنه وقَالُوا معلَّم مجنونٌ ].. ٣٦:الصافات[
اإلميان، والعقل الراجح، والرأي السديد، والفكر الصائب، من أن يتـهم يف عقلـه، وأن يوصـف    

قُلْ إِنما أَعظُكُم بِواحـدة  : وتوىل اهللا الرد على هذه الفرية مثبتاً رسوله صلى اهللا عليه وسلم. اجلنونب
 لَكُم يرذإِلَّا ن وإِنْ ه ةجِن نم بِكُماحا بِصوا مفَكَّرتت ى ثُمادفُرى وثْنم لَّهوا لقُومـذَابٍ  أَنْ تع يدي نيب

 يدد٤٦:سبأ[ش [وقال عز وجل : وننجبِم كُمباحا صمو]نْ : ، وقال سبحانه وتعـاىل ]٢٢:التكوير
  واليوم عندما حياول]. ٢-١:القلم[ما أَنت بِنِعمة ربك بِمجنون * والْقَلَمِ وما يسطُرونَ 

ن يبني هلم امليزان الصـحيح، ويزيـل عنـهم    الداعية إىل اهللا أن يبني للناس احلق، ويرجعهم إليه، وأ
الغشاوة اليت رانت على قلوم، واحلجاب الذي غطى أبصارهم، ويريد أن يرجعهم إىل الشريعة وإىل 

كيف تريدنا أن نرجع إىل ذلك الواقع وأنت ترى الغرب والشرق، !! أأنت جمنون؟: الدين، يقولون له
؟ %)١٠٠(تريد أن تنقلنا إىل عصر يطبق فيه اإلسالم وترى القوى العظمى، والواقع املستحكم، مث 

وعند ذلك جيب أن جيابه الداعية إىل ! كن واقعياً، دع هذه اخلياالت جانباً، إنك حتلم! هذا مستحيل
اهللا هذه السهام بواقعية اإلسالم، وأن يثبت للناس أنه ميكن أن يطبق اإلسالم، وأن أفكار اإلسـالم  

غم تلك االامات الباطلة اليت يتهم ا أعداء اإلسالم املتمسكني بشـرع  ليست جنوناً وال هوساً، ر
رمـوه أول   -قدوة هذا الداعية-اهللا، إم يرموم كما رمى الكفار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مرة باجلنون واهلوس واختالل العقل، إم كذلك اليوم يرمون من متسك بالدين بالسفه، واجلنـون،  
إىل آخر تلك التهم، إم يتصورون أن حتكيم اهللا يف الشرع والواقع يؤدي إىل ... الوسوسةواهلوس، و

جنوح اإلنسان عن طريقة التفكري الصحيحة، وعن الواقعية، إن واقعهم فاسد، ولذلك يتصورون أنه 
واقع صحيح من شدة ضغطه عليهم، ومن تشبعهم بأفكار هذا الواقع، ويتصورون أن حتكيم اإلسالم 

 القوانني واملظاهر، والعبادات والعقائد؛ أنه جنون وهوس؛ ألم ال يعقلون، فعقوهلم ال تتحمـل  يف
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عظمة تلك التكاليف، وال يتصورون كيف ميكن أن تطبق هذه التكاليف يف ظل الظلمات اجلاهليـة  
؛ يتهمون اليت يرزحون اليوم حتت نريها؛ وألم ال يستطيعون أن يتصوروا الواقع كيف يكون إسالمياً

من ينادي بالعودة إىل الواقع اإلسالمي الصحيح باجلنون، وال ميكن أن تتصور عقوهلم كيف ميكن أن 
  .؟ وهذه نقطة خطرية أيها األخوة%)١٠٠(يطبق اإلسالم 

  :صرب النيب صلى اهللا عليه وسلم على أذى الكفار
  :صربه على أنواع التهم يف عقله وعرضه

وقَالَ الْكَافرونَ هـذَا  :  عليه وسلم على اام كفار قريش له بالتكذيبوقد صرب رسول اهللا صلى اهللا
 كَذَّاب راح٤:ص[س ..[ َونرآخ مقَو هلَيع هانأَعو اهرافْت ذَا إِلَّا إِفْكإِنْ ه]قُولُـونَ  ].. ٤:الفرقاني أَم

ن جهة يف مناسبات كثرية، ومواقف متعـددة،  يقولون هذا م] ٢٤:الشورى[افْترى علَى اللَّه كَذباً 
وهم يف مناسبة أخرى ويف موقف آخر يعلمون ويعترفون بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لـيس  

هل كنتم تتهمونـه  : ويف صحيح البخاري ملا سأل هرقل أبا سفيان يف بداية مقابلته له، قال. بكذاب
حلظات من التجرد واإلنصاف، ولقد هم أن يدخل بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فهذا هرقل جاءته 

هذا الدين لوال جشع امللك وحب الرئاسة، وخوفه من زوال سلطانه، فرجع إىل الكفر، ولكنه قـد  
وسألتك هل كنـتم تتهمونـه   : مث قال له يف آخر مقابلته. ال: قال أبو سفيان . رأى احلق بأم عينيه

وأعرف أنه مل يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن ال، 
أنت تقول أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم ما عهدت منه الكذب على الناس قبل البعثة، : على اهللا؛ أي

فعلمت أنه مل يكن ليذر الكذب على الناس مث يكذب على اهللا، والكذب على اهللا أصعب وأشد من 
أَم يقُولُونَ افْتراه : قد توىل القرآن الرد على هذه املزاعم فقالول. الكذب على الناس، فعلم أنه صادق
 اتيرفْتم هثْلرٍ مورِ سشوا بِعإذا زعمتم أنه كذاب فهاتوا عشر سور مثل سور : أي] ١٣:هود[قُلْ فَأْت

السور؛ من سـائر عظمـاء    لكي تألفوا هذه] ١٣:هود[وادعوا منِ استطَعتم من دون اللَّه : القرآن
مث ترتل ]. ١٣:هود[وادعوا منِ استطَعتم من دون اللَّه إِنْ كُنتم صادقني : الشعراء وأهل النثر والبالغة

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِسـورة  : القرآن يف الرد عليهم إىل ما هو أدىن من ذلك، فقال اهللا عزوجل
م هوا   : عظم التحدي ونقص املقدار، فظهر التحدي أعظم] ٣٨:يونس[ثْلقُـلْ فَـأْت اهرقُولُونَ افْتي أَم

فعجزوا، وملا حاول الكذابون أن يأتوا بسورة واحدة مثل سور القرآن؛ أتوا ] ٣٨:يونس[بِسورة مثْله 
قُلْ إِن افْتريته فَعلَي إِجرامي وأَنا برِيٌء ممـا   أَم يقُولُونَ افْتراه: بأشياء مضحكة ليس هذا جمال سردها

ويسري القرآن عن نفس رسول ]. ٣:السجدة[، أَم يقُولُونَ افْتراه بلْ هو الْحق ]٣٥:هود[تجرِمونَ 
لَقَد كُـذِّبت  و: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويثبت اهللا به قلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقول

و اللَّه اتمكَللَ لدبال ما ونرصن ماهى أَتتأُوذُوا حوا وا كُذِّبلَى موا عربفَص كلقَب نلٌ مسر اَءكج لَقَد
 نيلسرالْم أبن ننـاس،  واليوم عندما يقف اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أمام ال]. ٣٤:األنعام[م
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أنت كـذاب، ال  : ويدعوهم إىل اهللا، ويبني هلم أحكام الدين؛ ويبني هلم احلالل واحلرام، يقولون له
ميكن أن يكون يف القرآن كذا، ال ميكن أن يكون يف السنة كذا، ال ميكن أن يأمر الرسول صلى اهللا 

جئت بدين جديد، عليه وسلم بكذا، هذا الذي تدعون إليه ليس بدين، أنت تكذب على الدين، أنت 
ليس هذا الدين الذي نعرفه، لقد رأينا الدين من آبائنا وأجدادنا، ولقد رأينا الدين سنني عديدة مـا  
رأينا فيه مثل هذا الذي تدعو إليه، فيتهمونه بالكذب على الشريعة، وهم قد أتوا من قبل جهلـهم؛  

وعدم اتباع احلق، وأتـوا مـن    فلجهلهم رموه بالكذب، وأتوا من قبل تقليدهم آلبائهم وأجدادهم،
أنت : اتباع أهوائهم؛ ألنك عندما ختربهم باحلق الذي خيالف أهوائهم؛ إذا كان احلق واضحاً يقولون

  .فعليك أن تصرب كما صرب رسل اهللا صلوات اهللا وسالمه عليهم.. كذاب 
  :صرب النيب صلى اهللا عليه وسلم على تلقي األذى يف جسده

والسالم على أذى املشركني يف جسده صرباً عظيماً، روى البخاري رمحه اهللا ولقد صرب عليه الصالة 
أخربين بأشد شيٍء صنعه املشـركون  : قلت لعبد اهللا بن عمرو بن العاص : عن عروة بن الزبري قال

بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي بفناء الكعبـة؛ إذ  : (برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال
بة بن أيب معيط وهو من الكفار، فأخذ مبنكب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولوى ثوبه يف أقبل عق

عقبة بن أيب معيط يلوي الثوب حول رقبة رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   ). عنقه فخنقه خنقاً شديداً
و بكر ولوى ثوبه يف عنقه فخنقه خنقاً شديداً، فأقبل أب: (وسلم، والرسول صلى اهللا عليه وسلم يصلي

أَتقْتلُونَ رجالً أَنْ يقُولَ ربي : رضي اهللا عنه، فأخذ مبنكبه ودفع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قال
 كُمبر نم اتنيبِالْب اَءكُمج قَدو آذوه يف بدنه صلى اهللا عليه وسلم، وهلذا أمثلـة  ]). ٢٨:غافر[اللَّه

كة أحد ماذا حصل للنيب صلى اهللا عليه وسلم؟ الذي حصل له أيهـا  يف معر. سنذكرها إن شاء اهللا
أن رسول : (أنه أُدمي حىت سال الدم من وجهه، وقد أخرج البخاري رمحه اهللا يف صحيحه : األخوة

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أصيب يف أحد فسال الدم على وجهه، رجع إىل املدينة وال زال الرتف يف 
والسالم، فقام علي رضي اهللا عنه على رأسه، و فاطمة تأخذ من اإلناء يف يد علي وجهه عليه الصالة 

فتغسل وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملاء، ولكن اجلرح مل يرق، فأخذت حصرياً فأحرقتـه  
  ).ووضعت رماده على جرح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتماسك اجلرح قليالً حىت وقف الدم

  :رسول اهللا أسوة يف الصرب على األذىللدعاة يف 
فهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يؤذى يف جسده، واليوم يعاين املتمسكون بشرع اهللا عز وجل 
أصناف العذاب، وألوان األذى يف سبيل اهللا، فيضربون بالسياط، ويسحلون بالشوارع، وجيرون على 

ل من الصابرين الصادقني، وأدىن من ذلك تقع جلودهم فوق احلجارة والشوك، كما وقع بالنفر األو
صور من العذاب يف داخل البيوت، هل رأيتم أباً تصل به الدناءة واخلسة أن يضرب ولده؛ ألنه امتنع 

هل رأيتم أباً تصل به اخلسة والدناءة أن يقفل الباب على ابنه حىت ال يذهب لصـالة  ! عن املنكرات؟
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هل رأيتم . يأخذ معه املفاتيح حىت ال خيرج الولد إىل صالة الفجريقفل باب البيت باملفتاح و! الفجر؟
خسة ودناءةً مثل أن يأيت أحد اآلباء مبزيل للشعر فيضعه على حلية ولده وهو نائم حىت تسقط حليتـه  

إن ألوان اإليذاء أيها األخوة تتعاقب، ويتفنن أعداء اهللا ! عداًء لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟
ة عباد اهللا العذاب أصنافاً وألواناً، فليس احلل يف ذلك إال الصرب على هذا األذى يف سبيل اهللا، يف إذاق

وإِنْ كَادوا : ولقد سعى أعداء اهللا إلخراج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بلده، فقال اهللا عزوجل
تآمروا علـى  ] ٧٦:اإلسراء[يلْبثُونَ خالفَك إِلَّا قَليالً لَيستفزونك من الْأَرضِ ليخرِجوك منها وإِذاً ال 

إخراج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بلده، وخططوا لذلك حىت اضطر رسول اهللا صـلى اهللا  
يف وإِذاً ال يلْبثُونَ خالفَك إِلَّا قَليالً وفعالً ما لبثـوا  : عليه وسلم إىل اخلروج، فتهددهم اهللا ذه اآلية

مكة بعد إخراج الرسول صلى اهللا عليه وسلم منها إال قليالً، فأذاقهم اهللا العذاب يف معركـة بـدر   
اللهم يـا  . وغريها من املواقع حىت فتح اهللا مكة ، ودخلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منصوراً

لضراء وحني البأس، مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم واجعلنا من الصابرين يف البأساء وا
  .أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

  :صور أخرى من صرب النيب على األذى يقتدى به فيها
احلمد هللا الذي ال إله إال هو وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شـيء قـدير،   

سوله صلى اهللا عليه وسلم، خامت الرسل، وأحب خلق اهللا إىل اهللا، وخليل وأشهد أن حممداً عبده ور
اهللا الذي اصطفاه اهللا على العاملني، أدى الرسالة، وبلغ األمانة، ونصح األمة، وصرب علـى األذى يف  
سبيل اهللا حىت كان مثاالً حياً بسريته بني أظهرنا اليوم؛ كأنا نرى تلك السرية، وتلك األحداث الـيت  

عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت للنيب صـلى اهللا عليـه   . شها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعا
لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد مـا  : هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد، قال: (وسلم

) لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كالل فلم جيبين إىل ما أردت
الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما وجد ولياً وال نصرياً، يريد من كفار قريش أن جييبوه وينصروه فـال  

هذه األلفاظ أيها األخوة تصـور  ). فلم جيبين إىل ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. (جيد
ما يرفضه كل النـاس،  حمنة الداعية اليت يعيشها حينما يعرض الناس عنه، حمنة الداعية اليت يعيشها حين

حني يطرده مجيع الناس، عندما يوصدون األبواب يف وجهه، وال يرضون باحلق الذي يقـول بـه،   
وهو موضـع  ) فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب. (ويعرضون عنه
ىل نفسه ليعرف إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم هام على وجهه من الغم، وما أفاق إ. قريب من مكة

أين يسري إال يف قرن الثعالب ، وليس ذلك ألجل إفالس، وال لذهاب جتارة، وال خلسارة يف صفقة، 
فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب ، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلـتين،  . (وال لفقد وظيفة، كال

لك وما ردوا عليك، وقد بعث اهللا إن اهللا قد مسع قول قومك : فنظرت فإذا فيها جربيل فناداين فقال
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إن شـئت  ! يا حممد: إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم، فناداين ملك اجلبال فسلم علي، مث قال
فقال النيب صلى اهللا عليه  -اجلبلني العظيمني اللذين تقع بينهما مكة : أي-أن أطبق عليهم األخشبني 

وعندما يكون الظلم من ). ن يعبد اهللا ال يشرك به شيئاًبل أرجو أن خيرج اهللا من أصالم م: وسلم
  .األقرباء يكون وقعه شديداً على النفس

  وظلم ذوي القرىب أشد مضاضة على النفس من وقع احلسام املهند
وأَنـذر عشـريتك الْـأَقْربِني    : ملـا نزلـت  : روى البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قـال 

يا بين عدي : (النيب صلى اهللا عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي بطون قريشصعد ] ٢١٤:الشعراء[
حىت اجتمعوا، فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسوالً لينظر يف األمر، فجاء أبو هلب ... 

أرأيـتكم لـو   : فقال عليه السالم -ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الصفا-وقريش فاجتمعوا 
 -جيش قريب من مكة يريد أن يغري علـيكم -خيالً ببطن الوادي تريد أن تغري عليكم أخربتكم أن 

إين نذير لكم بني يدي عذاب شديد، فقال : ما جربنا عليك كذباً، قال. نعم: أكنتم مصدقي؟ قالوا
 و أبو هلب عم الرسول صلى اهللا عليه وسلم، داعية إىل). أهلذا مجعتنا.. تباً لك سائر اليوم: أبو هلب 

اهللا يقوم جيمع الناس يأتون إليه، يهددهم بعذاب اهللا عز وجل ويدعوهم إىل اهللا، فيقوم له واحد من 
أهلذا مجعتنا؟ واليوم تعقد جمتمعات للدعوة إىل اهللا، وقد جيمع ! تباً لك سائر اليوم: احلاضرين فيقول له

وينذرهم عذاب اهللا ، فتنطلق ألسنة داعية إىل اهللا الناس يف بيته، أو يذهب إليهم يف بيوم فينصحهم 
ولقد وصـل األمـر إىل أن   . املستهزئني به، إنه يتذكر واملوقف هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ادعوا أم أحق من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلق وصلة الرحم، فهذا أبو جهل لعنه اهللا وقف 
وأتانا مبا مل  -يعين الرسول صلى اهللا عليه وسلم-للرحم  اللهم أقطعنا: يوم بدر يبتهل إىل اهللا ويقول

يوم بدر يقف أبو جهل لعنه اهللا يدعو اهللا أن يهزم رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   . نعرف فأحنه الغداة
إِنْ تستفْتحوا فَقَد جاَءكُم الْفَـتح  : وسلم ألنه قطع الرحم، وأتاهم مبا مل يعرفوا، فأنزل اهللا عز وجل

ولقد اموا رسول اهللا صلى اهللا عليـه  . كما يف الصحيح املسند من أسباب الرتول ] ١٩:ألنفالا[
وكـان كعـب بـن    -ملا قدم كعب بن األشرف مكة : (وسلم حىت يف إجنابه، فعن ابن عباس قال

. نعم: قال -وكان هذا قبل اهلجرة-أنت خري أهل املدينة وسيدهم : قالت له قريش -األشرف يهودياً
يقصدون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاستخدام األلفـاظ  ..). وا أال ترى إىل هذا الصنبور قال

املشينة؛ ألفاظ السب، وانتقائها من قاموس السباب والشتائم إللصاقها بالدعاة إىل اهللا قضية قدميـة؛  
ف الذليل الذي هو الرجل الفرد الضعي: والصنبور يف لغة العرب. ليست حديثةً وال وليدة هذا العصر

أال ترى إىل هذا الصنبور املنبتر من قومه، يزعم أنـه  : (ال أهل له وال عقب، وال ناصر ينصره، قالوا
: فأنزل اهللا عز وجل. أنتم خري منه: خري منا، وحنن أهل احلجيج، وأهل السدانة، وأهل السقاية، قال

 رتالْأَب وه انِئَكوسابك يا حممد هو األبتر الذي ال عقـب لـه   إن شانئك: أي]) ٣:الكوثر[إِنَّ ش .
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وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا ليثْبِتـوك أَو يقْتلُـوك أَو   : وأخرياً هذا املوقف الذي حتكيه لنا آية األنفال
 وكرِجخإن عقد املؤمترات إلجهاض الدعوة، واملؤامرات على دعاة اإلسالم، وإحلاق] ٣٠:األنفال[ي 

لقد اجتمعوا يف حجـر إمساعيـل   ] ٣٠:األنفال[وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا . األذى م قضية قدمية
: وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا ليثْبِتوك ومعىن: جبانب الكعبة يف مكة ؛ يدبرون وخيططون لثالثة أشياء

أَو يخرِجـوك  . أَو يقْتلُوك ويضيع دمك بني القبائل. ةيقيدوك وحيبسوك حىت ال تقوم بالدعو: يثبتوك
روى ابن حبان يف صحيحه و احلاكم يف مسـتدركه مـن   . من مكة ويطردوك حىت ال تكون بينهم

دخلت فاطمـة علـى   : (حديث عبد اهللا بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال
ما يل ال أبكي ! يا أبت: ما يبكيك يا بنيه؟ قالت: ، فقالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي تبكي

وهؤالء املأل من قريش يف احلجر يتعاقدون بالالت والعزى، ومناة الثالثة األخرى، لو قد رأوك لقاموا 
ائتيين بوضوئي، فتوضـأ  ! يا بنيه: إليك ليقتلوك، وليس منهم إال من قد عرف نصيبه من دمك، فقال

إمنا هو ذا، فطأطئوا رءوسهم، : ليه وسلم مث خرج إىل املسجد، فلما رأوه قالوارسول اهللا صلى اهللا ع
فتناول رسول اهللا صلى اهللا عليه  -أعماهم اهللا-وسقطت أذقام من بني أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم 

شاهت الوجوه، فما أصاب رجالً منهم حصاة من حصياته : وسلم قبضة من تراب فحصبهم ا وقال
صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه : قال احلاكم : قال ابن كثري رمحه اهللا). يوم بدر كافراًإال قتل 

ولو استطردنا أيها األخوة يف ذكر ألوان األذى اليت صرب عليها رسول اهللا صلى اهللا . وال أعرف له علة
ها وحنن نواجه عليه وسلم لطالت بنا االس واألوقات، ولكن إمنا هي تذكرة نذكر ا أنفسنا ونسلي

إن . اليوم أعداء اهللا، ونواجه خمططام، واامام، وسبام، وفسوقهم، وأذاهم، ومحالـم علينـا  
اإلنسان ليزداد حمبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإكباراً له عليه الصالة والسالم وإجالالً؛ حني 

ن حتمله ذلك يف سبيل اهللا ألجل شيء يرى يف سريته صلى اهللا عليه وسلم من صربه على األذى، وم
رسالة اهللا إىل الناس، أن يبلغ الناس دين اإلسالم؛ هذا هو اهلدف، هذا هو الغرض من  أن يبلغ: واحد

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينـك  . احلياة، وإال فإن احلياة بغري هذا الغرض حياة يمية
، اللهم وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم وآتنا احلجة وطاعتك، اللهم واجعلنا من دعاتك وجندك

على من عادانا، اللهم وانصرنا على من بغى علينا، اللهم أرنا احلق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل 
اللهم وصلِّ على نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم صالةً تامة ما بـدا الليـل   . باطالً وارزقنا اجتنابه

اللهم اجعلنا من أهل شفاعته، اللهم . للهم صلَّ عليه صالة تامة ما غربت مشس وما شرقتوالنهار، ا
  .أوردنا حوضه، اللهم وارزقنا مرافقته يف اجلنة

  صورة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عيون الشعراء غري املسلمني
  الندوة العاملية للشباب اإلسالمي: الكاتب
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ألن هذا ، صلى اهللا عليه وسلم حمل إعجاب وتقدير من املسلمنيليس عجيباً أن تكون شخصية النيب 
ولكن العجيب حقاً أن جند هذا التعظيم والتبجيل لشخص النيب لدى املنصفني من غـري  . أمر طبيعي

ولسنا اآلن بصدد أقوال بعض املستشـرقني والكتـاب والفالسـفة    . املسلمني وعقالئهم وأفذاذهم
ذهول ذه الشخصية الفريدة سواء أكان ذلك يف فعله أو قولـه أو  من الذين أخذهم ال، والسياسيني

وإمنا نقتصر على بعض الشعراء العرب يف العصر احلديث مـن غـري   ، حروبه أو حياته بصفة عامة
املسلمني ألن الشعراء معربون عن ضمائر األمم وألسنتها الناطقة وليكن دليلنا من الشـعر العـريب   

  .ولنا يف أشعارهم شاهد صدق ومعني صاف، بالنسبة إلينا لسهولة تناوله ووضوح بيانه
فإن هـذه  ، وملا كان العظيم عظيماً بنفسه ال حيتاج إىل إنصاف منصف أو شهادة شاهد له بالعظمة

األشعار اليت سوف نذكرها تعد شهادة ألصحاا قبل أن تكون شهادة بعظمة النيب صلى اهللا عليـه  
  .وسلم

  جورج صديح
له قصيدة رائعة يف مدح النيب بأسم ، ذو ثقافة عالية وحس مرهف فياض، جر اجلنويبأحد شعراء امله

  :يقول فيها" حراء يثرب " 
  يا من سريت على الرباق وجزت أشواط العنان

  آن عرج على القدس الشريف ففيه أقداس ان.. آن األوان ألن جتدد ليلة املعراج
  ماذا دهاهم ؟ هل عصوك فأصبح الغازي جبان ؟

  أنت الذي علمتهم دفع املهانة بالسنان
  ونذرت للشهداء جنات وخريات حسان

  !يا صاحيب بأي آالء النيب تكذبان ؟
  مارون عبود

شاعر لبناين، له علم واسع باللغة واألدب، له مطولة كبرية يف مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  :فيها

  نيانلوال كتابك ما رأينا معجزاً يف أمة مرصوصة الب
  محلت إىل األقطار من صحرائها قبس اهلدى ومطارف العمران

  هاد يصور يل كأن قوامه متجسد من عنصر اإلميان
  حمبوب اخلوري الشرتوين

قالوا حتب العرب ؟ " له قصيدة ، يتميز شعره جبموح اخليال ورقة العاطفة، من شعراء املهجر الشمايل
  :يقول فيها" 

  حبهم يقضي اجلوار علي واألرحامأ: قالوا حتب العرب ؟ قلت
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  أهلي وإن خبلوا علي كرام: قالوا لقد خبلوا عليك أجبتهم
  جيل زائل وتزول معه حزازة وخصام: قلت، قالوا الديانة

  وحممد بطل الربية كلها هو لألعارب أمجعني إمام
  إلياس فرحات

شأنه ، ن شعر احلكمة واألمثالأحد شعراء املهجر اجلنويب وله جتارب قاسية مع احلياة جعلته يكثر م
، ونظرة سامية بعيدة عن التعصب الطـائفي ، له قصيدة تشي بعاطفة جياشة، شأن أيب الطيب املتنيب

  :يقول فيها
  غمر األرض بأنوار النبوة كوكب مل تدرك الشمس علوه

  مل يكد يلمع حىت أصبحت ترقب الدنيا ومن فيها دنوه
ظلمات العرب نوراً على يد النيب صلى اهللا عليـه وسـلم    مث يتحدث عن فتح مكة وكيف تبدلت

  :إىل أن يقول وكأين به ينظر إىل واقعنا املعاصر.. وكيف ساد العرب حضارات العامل
ةيا رسول اهللا إنا أمة زجها التضليل يف أعمق هو  

  ذلك اجلهل الذي حاربته مل يزل يظهر للشرق عتوه
  دين هدى والعلم قوةصلوا وادرسوا إمنا ال: قل ألتباعك

  الشاعر القروي رشيد سليم اخلوري
لـه  ، من العروبة والوطنيـة ، كان شعره مزجياً، أحد شعراء املهجر اجلنويب كابد أهوال اليأس والفقر

  :يستحث فيها املسلمني الستعادة جمدهم القدمي منها" عيد الربية " قصيدة 
  ناً لكل قوييا فاتح األرض ميداناً لدولته صارت بالدك ميدا

  يا قوم هذا مسيحي يذكّركم ال ينهض الشرق إال حبنا األخوي
  فإن ذكرمت رسول اهللا تكرمة فبلّغوه سالم الشاعر القروي

  مطران خليل مطران
شاعر لبناين عاش يف مصر ولقب بشاعر القطرين ؛ له قصيدة رائعة تسمى رأس السنة اهلجرية يقول 

  :فيها
  ته ملأرب يف سبيل اهللا حممودعاىن حممد ما عاىن جر

  وكم غزاة وكم حرب جتشمها حىت يعود بتمكني وتأييد
  توحيد معشرهم وأخذهم بعد إشراك بتوحيد: صعبان راضهما

  وبدؤه احلكم بالشورى يتم به ما شاءه اهللا من عدل ومن جود
على مدى إعجاب  أما هذه الشذور املضيئة والزهور العاطرة اليت اجتمعت بني أيدينا فهي خري داللة

واليت توقف التـاريخ  ، ذوي اإلحساس املرهف عامة والعباقرة خاصة ذه الشخصية اخلالدة الفريدة
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، سخية كالسحاب، ومل يزل يبحث يف فروعها وخلجاا ولكنها كانت عميقة كالبحر، أمامها كثرياً
  .ومازال التاريخ مبهوراً مل يفارق موضعه، مضيئة كالشمس، رفيعة كالنجم

====================  
  ...!!عذرا رسولَ اهللا مل يعرفوا قدرك

  
  ١٣/١/١٤٢٧مجال نصار . د

١٢/٠٢/٢٠٠٦  
األمة اإلسالمية تعيش منذ فترة موجة عداء ضد عقيدا ومقدساا وقيمها، بدأت منذ بداية الدعوة 

أنـه  : رات كثرية منهابعبا -صلى اهللا عليه وسلم  -اإلسالمية، حيث وصم املشركون النىب الكرمي 
فَذَكِّر ( -صلى اهللا عليه وسلم  -ساحر وكاهن وشاعر وجمنون، ودائما كان القرآن الكرمي يرد عنه 

وننجال منٍ وبِكَاه كبر تمبِنِع تا أَنـونَ  ). (٢٩:الطور) (فَمنمؤـا تيالً مرٍ قَلاعلِ شبِقَو وا همو (
عند ربه، وقد أوجب اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -يدل على مكانة النيب الكرمي وهذا ). ٤١:احلاقة(

ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من "على املؤمنني حمبته وتعظيمه، وهذا من معامل كمال اإلميان 
  ".ماله وولده والناس أمجعني

و خليل اهللا املصـطفى مـن   من صلب إميان املسلم، فه -صلى اهللا عليه وسلم  -وتعظيم نبينا حممد 
منـذ جيـل    –خلقه، وخامت األنبياء الذي بانتهاء رسالته انقطع وحي السماء، ومل يغفل املسلمون 

  .وعن حمبته وتعظيمه -صلى اهللا عليه وسلم  -عن قدر رسول اهللا  –الصحابة الكرام 
لن ينال منها أي أفّاك يف نفوسنا أعلى من قُبة الفلك، و -صلى اهللا عليه وسلم  -وعظمة رسول اهللا 
  .لكنا حيارى يف دياجري الظالم -صلى اهللا عليه وسلم  -أو جاحد ، فلواله 

من خـالل رسـومات يف    –صلى اهللا عليه وسلم  –وما قام به البعض من اإلساءة لرسولنا الكرمي 
، صحف دمنركية ونروجيية وغريها، إمنا هي سلسلة وحلقة من اإلساءة لإلسالم يف شخصه الكـرمي 

وهذا يدل على حقدهم الدفني على هذا الدين العظيم، وسيرد هذا العبـث إىل حنـورهم وسـتبوء    
صـلى اهللا   -حماوالم بالفشل ذا التفكري العبثي الذي أرادوا به النيل املشني من نيب اإلسالم حممد 

مقدمتها أـم  وبعيدا عن كل التسويغات اليت حاول مسؤولو الصحيفة تقدميها، ويف  -عليه وسلم 
أرادوا أن يستشعروا مدى تقديس املسلمني لنبيهم، وبدعوى حرية الرأي والتعبري اليت يعدوا واجبا 
يفوق بقداسته قداسة األديان وحرمتها، يف الوقت الذي أقاموا الدنيا، ومل يقعدوها حينما نشر املفكر 

؛ فحاكموه وصادروا كتابه "إلسرائيليةاألساطري املُؤسسة للدولة ا"كتابه " روجيه جارودي"الفرنسي 
بتهمة معاداة السامية، وكذلك عندما قامت جمموعة من حركة طالبان يف أفغانستان بتـدمري متثـال   

  .إم حياربون األديان ممن خيالفوم يف العقيدة: فتحرك العامل الغريب ضدهم، وقالوا" بوذا"
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وأنه آخـر   -صلى اهللا عليه وسلم  -سول اهللا وحنن من جانبنا نعلم أنه ال شيء أشرف من كرامة ر
وأنه .. احلصون اليت بقيت مالذنا، بعد أن سقطت كل حصوننا يف معارك الشرف والرتاهة واملعرفة 

إن مس امسه بسوء، وهو الطاهر املُطهر، فإن العامل بأسره سيشهد ما ستسفر عنه هذه احلرب القذرة؛ 
  .وأشرف من أن تناله حفنة من التائهني يف ميدان احلياة بسوء وعلينا أن نعي أن اجلناب النبوي أعظم

كك وشوهوا رمسوا بامسك حني نادعذراً رسولَ اهللا مل يعرفوا قدر  
كلوا قدمهم مل يفعلوا ما فعلوا إال جبهلٍ ولو علموا احلقيقةَ لقب  

  لو علموا أنك املصباح املنري ملا قبلوا االستضاءةَ إال بضوئك
ما سطّره بعض الغـربيني   –صلى اهللا عليه وسلم  –أ هؤالء الذين ال يعرفون قدر النيب الكرمي وليقر

  :املنصفني
  :صلى اهللا عليه وسلم" سرية حممد"يف كتابه " سريوليام موير"يقول 

امتاز حممد بوضوح كالمه، ويسر دينه، وأنه أمت من األعمال ما يدهش األلباب، فلم يشهد التاريخ "
  ".أيقظ النفوس، وأحيا األخالق، ورفع شأن الفضيلة يف زمن قصري، كما فعل حممدمصلحا 
  ":كتابه األبطال"الفيلسوف اإلجنليزي يف " توماس كارليل"ويقول 

قوم يضربون يف الصحراء عدة قرون ال يؤبه هلم، فلما جاءهم النيب العريب أصبحوا قبلة األنظـار يف  "
ة، وعزوا بعد ذلة، ومل ميض قرن حىت استضـاءت أطـراف األرض   العلوم والعرفان، وكثروا بعد قل

  ".بعقوهلم وعلومهم
وعلينا كمسلمني شعوبا وحكومات أن نتحرك لرد هذه اهلجمة الشرسة عن اإلسالم ورسوله بشىت 

  :السبل والوسائل ومن ذلك
ـ  - ي املقدسـات  قيام احلكومات العربية واإلسالمية بالضغط على اهليئات الدولية لسن قوانني حتم

واألنبياء ومقاطعة حكومات الدول اليت تصدر ا تلك الصحف سياسيا واقتصاديا؛ إذ كان رد فعل 
  .أغلبها سلبيا جتاه األزمة

 -ومن واجبات األمة حيال هذا األمر أن يقوموا مبقاطعة بضائع كل من جترأ على سب رسول اهللا  -
قاطعة السياسية بسحب السفراء لدى تلك الـدول  ، وواجب احلكومات امل-صلى اهللا عليه وسلم 

  .وإغالق سفاراا لديهم
إقامة املؤمترات والندوات يف أوروبا وأمريكا ملعاجلة هذه القضية، وعرض نصاعة السرية املشـرفة   -

  .وعظمة الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم
=======================  

  يه وسلمصلى اهللا عل.. عظماء دافعوا عن الرسول
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  فوزية اخلليوي
ال تزال األيدي اليهودية اآلمثة حتكم سيطرا على وسائل األعالم الكـربى، وال تـألوا جهـداً يف     

فابتداًء من كربيات . استغالهلا يف السخرية من الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، وتشويه صورة اإلسالم
فة صهيونية خالصة بعد أن اشتراها املليـونري  كالتاميز الربيطانية، اليت أصبحت صحي: الصحف العاملية

ويـك  "باإلضافة إىل الة األسبوعية ، ، وكذلك شقيقتها الصنداي تاميز"روبرت مردوخ"اليهودي 
  .، اليت ختصصت بالرسومات الكاريكاتريية اليت تتهكم بالعرب يف لندن وتظهرهم يف أبشع صورة"أند

وتـأيت  ، ألمريكية وقد اشتراها اليهـودي أودلـف أوش  وتعترب النيويورك تاميز من أشهر الصحف ا
 ٤,٥ونيوز ويك اليت بلغ حجم توزيعهـا  ! الواشنطن بوست يف املرتبة الثانية من اخلضوع للصهيونية

  م١٩٨١مليون نسخة عام 
" رجاء جارودي"أن املفكر الشهري ، وقد بلغ من تفاقم السيطرة الصهيونية على دور النشر الفرنسية

بـني  "مل جيد دار نشر واحدة تتـبىن كتابـه   ، دور النشر الفرنسية تتسابق لنشر كتبهالذي كانت 
النفوذ اليهودي يف األجهـزة  !! (الذي كتبه بعد إسالمه" األسطورة الصهيونية والسياسة اإلسرائيلية

  )اإلعالمية لفؤاد الرفاعي
عزة هللا ولرسوله، كان التصدي ونظراً هلذا النفوذ الذي يبعث األسى واألمل يف نفس كل مؤمن يبتغي ال

وذا امتدح اهللا عز وجل املهاجرين ، هلذا الكيد من املقامات العظيمة اليت انربى هلا عدد من العظماء
انا للْفُقَراء الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلًا مـن اللَّـه ورِضـو   { بقوله 

، ونصر رسول اهللا، عليه الصالة والسالم، ]٨:احلشر[} وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ 
وإرغامـاً  ، وصوناً حلرمتـه ، محاية لعرضه، باللسان والسنان والقول والفعل نصراً له يف ذات نفسه

وقد أمجع العلماء على وجوب قتل من سـب   .وإحالالً ملقام النبوة من أي قدح، ألعدائه ومبغضيه
فحكم من أتى بـذلك أن  ... النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أو عابه أو أحلق به نقصاً يف نسبه أو دينه

يقتل بال استتابة؛ ألنه آذى رسول اهللا مبا يستوجب إهدار دمه أن كان مسلماً ونقض عهده إن كان 
  ) ٤٥_١الدليل الشايف البن تغري بردي . ( ذميا

منه أن صـالح الـدين   . ولقد أخذ السالطني على عواتقهم نصرة رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
فأسره؛ وكان سببه أنه مر به قوم من مصـر يف حـال   ، األيويب نذر أن يقتل أرناط صاحب الكرك

قتلهم؛ فجمع فقال ما فيه استخفاف بالنيب، صلى اهللا عليه وسلم، و، فغدر م فناشدوه الصلح، اهلدنة
  !!أنا أنتصر حملمد منك: قال، صالح الدين امللوك فلما حضر أرناط

  .مث عرض عليه اإلسالم فأىب، فحلّ كتفيه خبنجر
ملا وقع احلصار على مدينة دمياط اتفق أن أحد الكفار قد أهلج لسـانه  ، أما امللك الكامل ملك مصر

دقهم، وكان أمره قد استفحل وقد جعل هـذا  بسب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، معلناً به على خنا
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فلما وقعت الوقعة وانتصر املسلمون وكان هذا الكافر من ضمن األسرى فأخرب امللـك  ، األمر ديدنه
فلما ، وأن يباشر قتله بذاك احملل الشريف، فصمم امللك الكامل على إرساله إىل املدينة النبوية، بشأنه

  !!فتهادته السيوف وصل أقيم ونودي على فعلته بني الناس
، كنت أقرأ على أمري املؤمنني احلـديث : أما هارون الرشيد فقد حكى عنه العامل أبو معاوية الضرير

التقـى  "حىت ذكرت حديث . صلى اهللا على سيدي وموالي: وكنت كلما قلت قال رسول اهللا قال
  "آدم وموسى
  أين التقيا؟: فقال عمه 

  .هذا؟ وأمر به فحبس من طرح إليك: فغضب هارون، وقال: قال
ما مسعت من أحد وال جرى بيين وبـني  ، فحلف يل مبغلظات األميان، فدخلت عليه يف احلبس: قال

  .أحد يف هذا كالم
  !!فرجعت إىل أمري املؤمنني وأخربته؛ فأمر به فأطلق من احلبس

ين علـيهم  توهمت أنه طرح إليه بعض امللحدين هذا الكالم الذي خرج منه؛ فيدل: وقال يل هارون
  .فأستبيحهم

عن أحد خطباء مصر، وكان فصيحاً متكلمـاً مقتـدراً،    -رمحه اهللا  -ما ذكره الشيخ أمحد شاكر 
جاءه األعمى : "وأراد هذا اخلطيب أن ميدح أحد أمراء مصر عندما أكرم طه حسني، فقال يف خطبته

إال أن قام  -أمحد شاكر والد الشيخ  -فما كان من الشيخ حممد شاكر ! فما عبس بوجهه وما توىل
بعد الصالة يعلن للناس أن صالم باطلة، وعليهم إعادا ألن اخلطيب كفر مبا شتم رسول اهللا، صلى 

ولكن اهللا مل يدع هلذا ارم جرمه يف الدنيا، قبـل  : "يقول أمحد شاكر يف كلمة حق. اهللا عليه وسلم
بعد بضع سنني، وبعد أن كان عالياً  -ه بعيين رأسي أن جيزيه جزاءه يف األخرى، فأقسم باهللا لقد رأيت

رأيته مهيناً ذليالً، خادماً على باب مسجد مـن   -منتفخاً، مستعزاً مبن الذ م من العظماء والكرباء 
مساجد القاهرة، يتلقى نعال املصلني حيفظها يف ذلة وصغار، حىت لقد خجلت أن يراين، وأنا أعرفـه  

يه؛ فما كان موضعاً للشفقة، وال مشاتة فيه؛ فالرجل النبيل يسـمو علـى   وهو يعرفين، ال شفقة عل
  ".الشماتة، ولكن ملا رأيت من عربة وعظة

، ومن مناقب امللك فيصل رمحه اهللا يف نصرة رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ونصرة الشريعة   
قبـل  : قال، لدين اهلاليلودحض مفتريام ما حكاة الدكتور تقي ا، ودفع كيد الكائدين برد شبههم

بضع سنني كنت مقيماً يف باريس عند أحد األخوان، وكنت قد مسعت بأن الطبيب املشهور اجلراح 
ألّف كتاباً بين فيه أن القرآن العظيم هو الكتاب الوحيد الذي يستطيع املثقف ثقافة ، موريس بوكاي

  !!ئد وال ناقصعلمية عصرية أن يعتقد أنه حق مرتل من اهللا ليس فيه حرف زا
  !!!وأردت أن أزور الدكتور موريس ألعرف سبب نصرته لكتاب اهللا ولرسوله، فدعوناه فحضر فوراً
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التوراة واألجنيل والقرآن يف نظـر  "من فضلك أرجو أن حتدثنا عن سبب تأليفك لكتابك : فقلت له
ن كلما جاء مـريض  ؛ فقال يل أنه كان من أشد أعداء القرآن والرسول حممد، وكا"العلم العصري

ماذا تقول يف القرآن، هل هـو  : يقول له! فأمت عالجه وشفي، مسلم حمتاج إىل عالج جراحي يعاجله
  من عند اهللا أنزله على حممد؟ أم هو من كالم حممد نسبه إىل اهللا افتراًء عليه؟

  !هو من عند اهللا وحممد صادق: فيجيبين
  فيسكت!!.. وأن حممداً ليس صادقاً أنا أعتقد أنه ليس من اهللا،: فأقول له: قال
فعاجلته ، ومضيت على ذلك زماناً حىت جاءين امللك فيصل بن عبد العزيز ملك اململكة السعودية: قال

  !!فألقيت عليه السؤال املتقدم الذكر، جراحياً حىت شفي
  !!إن القرآن حق وان حممداً رسول اهللا صادق: فأجابين

  !!أنا ال أعتقد صدقه: فقلت: قال
  هل قرأت القرآن؟: فقال امللك فيصل

  !!نعم مراراً: فقلت
  )أي بالترمجة(هل قرأته بلغته أم بغري لغته؟ : فقال

  !أنا ما قرأته بلغته بل بالترمجة فقط : فقلت
، لكنه أُخرب بشيء فصدقه، إذاً أنت تقلّد املترجم، واملقلّد ال علم له إذا مل يطّلع على احلقيقة: فقال يل

وتقـرأه وأنـا   ، فعاهدين أن تتعلم اللغة العربية!! ليس معصوماً من اخلطأ والتحريف عمداً واملترجم 
  !أرجو أن يتبدل اعتقادك هذا اخلاطئ 

، سألت كثرياً من قبلك من املسلمني فلم أجد اجلواب إال عندك: فقلت له! فتعجبت من جوابه: قال
ن وال يف حممد، صلى اهللا عليه وسلم، إال ووضعت يدي يف يده، وعاهدته على أن ال أتكلم يف القرآ

وأمعنت النظر فيه حىت تظهر النتيجـة بالتصـديق أو   ، إذا تعلمت اللغة العربية وقرأت القرآن بلغته
  !!التكذيب 

، واتفقت مع أستاذ بـاألجرة  )قسم اللغة العربية(فذهبت من يومي ذلك إىل اجلامعة الكربى بباريس 
ويعلّمين اللغة العربية ساعة واحدة كل يوم إال يوم األحد الذي هو يـوم  ، أن يأتيين كل يوم إىل بييت

، فتلقيت منه سبعمائة وثالثني درساً، ومضيت على ذلك سنتني كاملتني مل تفتين ساعة واحدة، راحيت
ووجدته هو الكتاب الوحيد الذي يضطر املثقف بالعلوم العصرية أن يؤمن بأنه ، وقرأت القرآن بإمعان

ال يستطيع عامل ، ففيها كذب كثري، أما التوراة واألناجيل األربعة، ال يزيد حرف وال ينقصمن اهللا 
  !عصري أن يصدقها

  :كانوا حبق كما قال ابن املبارك، فلله درهم من سالطني
  عن ديننا رمحة منه ورضوانا*** اهللا يدفع بالسلطان معضلة 
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  ألقوانا وكان أضعفنا باً*** لوال األئمة مل تأمن لنا سبل 
================  

  عمرو خالد
  

بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   
  .وسلم

  .هذه رسالة مين لألمة اإلسالمية والشباب املسلم، للحضارة الغربية وللعامل أمجع
لها لشباب صناع احلياة وبوصلها لشباب هذه رسالة أنشرها من خالل عمرو خالد دوت نت وبوص

املنتدى وبطلب منهم إن مها يوصلوها زي ما قلت لألمة اإلسالمية، للشباب املسلم والعريب، للغرب 
  .ومن يعرفون يف الغرب بل وللعامل أمجع

  ..رسالة لألمة اإلسالمية وللشباب املسلم: أما رساليت األوىل
كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشريتكُم وأَمـوالٌ  قُلْ إِنْ ((يقول اهللا تبارك وتعاىل 

هاد فـي  اقْترفْتموها وتجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكن ترضونها أَحب إِلَيكُم من اللَّه ورسوله وجِ
توا حصبرفَت هبِيلسنيقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتسورة التوبة)) ى ي  

لو والدك أغلى عليك من رسول اهللا، لو فلوسك أغلى عليك من رسول اهللا، لو وطنك أغلى عليك 
  .وتعاىلغضب شديد من اهللا تبارك ..فتربصوا...من رسول اهللا، لو مراتك أغلى عليك من رسول اهللا

أقول لألمة اإلسالمية والشباب اإلسالمي ولشباب األمة أن توقري رسول اهللا وحب رسول اهللا فريضة 
قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها ((من فرائض ديننا 

وشخةٌ تارجتوا وصبرفَت هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي با أَحهنوضرت ناكسما وهادنَ كَس
نيقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتح((  

هذا احلب ؟؟ علشان يف آية ثانية يف القرآن انظر ملقام حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ليه كل 
)) لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمنِني رُءوف رحيم((بتقول 

ـ .. سورة التوبة ول اآليـة  وعلشان هو كده إحنا بنحبه كده فأصبحت العالقة بيننا وبينه زي ما بتق
  ..سورة الفتح)) محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم تراهم ركَّعا سجدا((

الزم ربنا يفكرنا ذه اآلية اليت تقرع آذننا عنـدما  ..وعلشان تفضل العالقة متصلة كده على طول
  ))..واعلَموا أَنَّ فيكُم رسولَ اللَّه(( تقول اآلية..نسمعها

اعلموا يا شباب، اعلموا يا أمهات، يا سـيدات، يف سـنة   ...هذه اآلية ماضية يف كل زمان ومكان
فـيكم  ..اعلموا أن فـيكم رسـول اهللا  ..يف القرن القادم، يف القرن املاضي ٢٠١٠يف سنة  ٢٠٠٦

فيكم ..طاه، فيكم بطريقه، فيكم بالنور الذي تركه لكمفيكم خب..فيكم برمحته..بشريعته، فيكم بسنته
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فينا أن ..فيكم بأن كل شخص يصلى ويسلم عليه يرد اهللا عليه روحه ويرد علينا السالم..حببه ليكم 
محدت لكم اهللا وما كان فيها من شـر  "أعمالنا بتعرض عليه كل يوم مخيس فما كان فيها من خري 

  "...استغفرت لكم اهللا 
علشان ايه؟ علشان حريص عليكم باملؤمنني رؤوف ..مأمورين فيهم حببه..ألربعه اليت ذكرماآليات ا

".. حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحـاء بينـهم  "رحيم فبقت العالقة بيننا وبينه 
 علي حممد صلى اهللا"...واعلموا أن فيكم رسول اهللا"ويذكرنا اهللا دائما ذه العالقة باآلية اليت تقول 

  .صلى اهللا عليه وسلم
رساليت لألمة اإلسالمية والشباب املسلم حب رسول اهللا، توقري رسول اهللا، الدفاع عن رسـول اهللا،  

يف أمانة يف رقبتنا يا شباب، ..واجب وأمانة سنسأل عليها يوم القيامة..العيش على خطى رسول اهللا
يف رقبتنا يا سيدات أن توقري رسول اهللا أمانة سنؤديها لـه  يف أمانة يف رقبتنا يا صناع احلياة، يف أمانة 

يوم القيامة عندما نلقاه على احلوض، نذهب إليه يوم القيامة ونقول له حنن أمتك يا رسول اهللا أدينـا  
األمانة، احنا ميكن كنا وحشني وميكن كان عندنا ذنوب وميكن مل نعمل جيدا يف ضة وإصـالح  

سيب غري أن نوقرك وحنمل العامل على توقريك، أمانة يـا رسـول اهللا   أمتك، لكن مش ممكن كنا ن
كان ..بنؤديها لك وميكن ديه اللي تشفع لنا ا يوم القيامة وتشربنا من حوضك وتفرح بينا وتقول لنا

صلى اهللا على حممد صـلى  ..عندكم أخطاء بس توقريي كان غايل عليكم أوي فتشربنا من حوضك
  ...اهللا عليه وسلم

أمانة توقري رسول اهللا صلى اهللا عليه ..ال ميكن التفريط يف هذه األمانة...يت لألمه أن علينا أمانةرسال
وسلم ومحل العامل على توقريه فضال عن حبه والعيش على سنته وطريقه هذه هي رسـاليت لألمـة   

  .اإلسالمية، لن نفرط أبداً يف توقري رسولنا وحبيبنا وقدوتنا 
اك إشكالية حضارية يف العامل الغريب، هذه اإلشكالية ناجتـة مـن أن هنـاك    أما رساليت للغرب فهن

مفهومني، مفهوم عند الغرب عظيم حنترمه وحنتاجه امسه حرية التعبري، مفهـوم عظـيم حضـاري    
وإنساين، وهناك مفهوم آخر عند املسلمني عظيم جداً امسه توقري الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم    

احلضارة الغربية وحضارة املسلمني حتتاج أن تلتقى على هذا املفهوم، غـري  واملشكلة أن احلضارتني، 
املسلمني مش قادرين يقدروا قد إيه قيمة توقري الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني فكرة حريـة  
التعبري نتيجة تطبيق معني مل يصل إيل درجة معينة من اجلودة ومل يصل علي درجة حقيقة من التصديق 

رة احترام حرية التعبري عند املسلمني مش واضحة الوضوح الكايف واملطلوب أننا ال نريد أن فبقت فك
نرفض حرية التعبري ولكن نريد أن تعدل حرية التعبري حىت ال تتصادم مع قيمة عظيمة عند املسـلمني  

  .امسها توقري النيب صلى اهللا عليه وسلم
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ظيمة امسها توقري رسـول اهللا عنـد املسـلمني،    هذه هي اإلشكالية، يا غرب إنك ال تفهم قيمة ع
مقدسات املسلمني، قضية عظيمة الغرب البد أن يعدل مفهوم حرية التعبري حىت ال يصطدم مع قيمة 
عظيمة امسها توقري النيب صلى اهللا عليه وسلم، هذه هي املشكلة احلضارية عند الغرب، وأنـا أقـول   

كم حيب املسلمون النيب صلى اهللا عليه ..ال تفهم بوضوح أنت يا غرب عندك مشكلة أنك: للغرب
وسلم ولو فهمتها ما قبلت الذي حيدث اآلن، الغرب عموماً حكومة وشعوباً مش فامهني أن رسول 

رسول اهللا أعز علي مـن أبـوي، واعملـوا    ..اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعز علينا من آبائنا وأمهاتنا
ي بنت متدينة أو غري متدينة مـا ذا يعـين لكـي رسـول     اسألوا ا..استقصاءات واسألوا املسلمني

اسألوا أي شاب الهي أو غري الهي مقبل على اهللا أو غري مقبل على اهللا، اسألوا أي مسـلم يف  ..اهللا
مقبل على اهللا أو ..يف اليمن يف مصر يف قرية من القرى، متدين أو غري متدين..بنجالديش يف بكستان

كبري أو صغري، اسألوهم ماذا يعين ..لى الطاعة، ناجح أو غري ناجحغافل، يشرب خمدرات أو مقبل ع
لك رسول اهللا، أنا أستطيع أن أجزم بدون ما حنتاج إيل إحصائيات أن رسول اهللا يا غـرب عنـد   

  ..املسلمني أغلى من آبائهم وأمهام
  ..رسول اهللا عند املسلمني أغلى من أوالدنا: يا غرب
أغلي من أنفسنا، أغلى من أوطاننـا،  ..مني أغلى من فلوسنا وأحفادنارسول اهللا عند املسل: يا غرب

مني أغلى عليك يا مصري، مني أغلى عليـك يـا   ..مصر وال رسول اهللا، السعودية وال رسول اهللا
  ...سعودي، مني أغلى عليك يا ميين، مني أغلى عليك يا مغريب، يا جزائري

املسلمني أغلى من والدهم وأنفسهم، لن ننس أبـداً  رسول اهللا غايل على ..افهم هذا املعىن: يا غرب
امسع هذا احلديث ألنه جزء من : ، يا غرب)على خطى احلبيب(احلديث الذي كررته كثرياً يف برنامج 

التكوين الوجداين للمسلمني، النيب ميشي مع عمر بن اخلطاب وهو ممسك بيده، فينظر إليه النيب صلى 
واهللا يا رسول اهللا ألنت أحب إيل من "من حبه للنيب يقسم ويقول  اهللا عليه وسلم، فيجد عمر نفسه

ما الذي دفعك أن تقول ذلك يا سيدنا عمر؟ احلب لرسول اهللا " أهلي وولدي ومايل والناس أمجعني 
  صلى اهللا عليه وسلم

سول يا عمر حتبين أكثر من أهلك ؟ قال نعم يا رسول اهللا، أكثر من ولدك ؟ نعم يا ر"فقال له النيب 
اهللا، أكثر من مالك ؟ نعم يا رسول اهللا، أكثر من نفسك ؟ ال يا رسول اهللا فيقول له النيب ال يا عمر 

فيذهب عمـر  " ال يكتمل إميانك حىت أكون أحب إليك من نفسك وأهلك وولدك والناس أمجعني 
أمجعـني،  ويعود ويقول واهللا يا رسول اهللا ألنت اآلن أحب إيلّ من نفسي وأهلي وولدي والنـاس  

  "اآلن يا عمر اكتمل إميانك..اآلن يا عمر"فيقول له 
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أنا أعرف أن الغرب يقاوم العنصرية ألنه فَهِم يعين إيه عنصرية، أعرف أن الغرب أي حـد يعـادي   
السامية يرفضه وحياربه ألنه يفهم معىن خطورة حماربة السامية، فكيف احترم الغرب السامية وقـاوم  

  الغرب مل يفهم ذلك" ..رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"م قيمة عند املسلمني العنصرية ومل حيترم أعظ
إن العـرب أمـة ال   : أشهر وقال ٦هناك صحفي يف بريطانيا، هذا الصحفي شتم العرب من حوايل 

ومن مشـاهري مقـدمي الـربامج يف     BBCتساوي شيئاً، وهذا الصحفي مشهور يعمل يف الـ 
النتيجة أنه رفض ألنه عنصري من وجهة نظر بريطانيا، وهذا الصحفي التليفزيون الربيطاين، وكانت 

له مقاالت عن األسرة جيدة وأنا أعد برنامج عن األسرة فقلت أستفيد وأشوف كتب إيه يف األسرة 
؟ فذهبت آلخذ شرائط الفيديو واملقاالت الصحفية اليت يتكلم فيها عن األسرة فلم أجد مقالـة وال  

منتجاته سحبت من األسواق ألنه معادي للعرب وهذا يعترب عنصـرية، فكيـف    ليه ؟ ألن...شريطاً
  ..برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رساليت للغرب، جيب أن تعدل قيمة احلرية اليت حنترمها ونقدرها وحنتاجها، جيب أن تعدل حـىت ال  
يا غرب كما حتترم امللوك  تتصادم مع قيمة احترام وتوقري املسلمني لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،

يف أوربا وكما حتترم السامية وكما تقاوم العنصرية وحتترم األعراق فالبد أن يحترم رسول اهللا صلى 
  ..اهللا عليه وسلم وتحترم مقدسات املسلمني

فرسالتي لألمة اإلسالمية لن نفرط أبداً يف توقري رسول اهللا ورسالتي للغرب جيب أن تعدل قيمة حرية 
  ..لتعبري حىت ال تصطدم مع مقدسات املسلمنيا

أقول للعامل أمجع هذه اإلهانة مل تكن موجهة لشخص النيب صـلى  ..أما رسالتي األخرية فللعامل أمجع
ألف بس  ٢٠٠ال مش للمليار و ..ألف مسلم يف العامل ٢٠٠اهللا عليه وسلم، كانت موجهة ملليار و

  .لى اهللا عليه وسلم من أعظم البشرهذه إهانة لإلنسانية كلها، ألن حممداً ص
اخللق، منوذج جناح ومنوذج ضة، أعظم منوذج،  –أنا يف عقيديت ويف رؤييت ويف ديين ويف تصوري -

أعظم شخصية يف اإلنسانية يف تاريخ البشرية مش علشان أنا مسلم بس، من أعظم شخصيات ومن 
احد، اإلهانة ديه إهانة للبشرية، إهانة أعظم رموز إصالحات هذا العامل ومن يقول غري ذلك يكون ج

لإلنسان يف األرض، انظر إليه صلى اهللا عليه وسلم، أن العظماء يتميزوا يف نوع واحد من العظمـة،  
فغاندي عظيم يف السياسة وشكسبري عظيم يف الكتابة وفولتيري عظيم يف الفكر ونابليون عظيم يف فن 

ن العظمة، أما النيب صلى اهللا عليه وسلم فعظيم يف كل احلرب، لكن كل منهم عظيم يف لون من ألوا
  ..أنواع العظمة

  ...انظر إليه يف حياته
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ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحداً قط، ما شتم رسول اهللا أحداً قط، "عظيم يف أخالقه 
ـ  داً ما ضرب امرأة قط، ما غدر رسول اهللا قط، ما كذب رسول اهللا قط، ما أخلف رسول اهللا وع

  "قط، ما انتقم رسول اهللا لنفسه قط، 
  ..قبل البعثة الصادق األمني وبعد البعثة كان خلقه القرآن

  "اليوم نغزوهم وال يغزوننا"عظيم يف رؤيته السياسية يوم ما يقول بعد غزوة اخلندق 
ا أن" خشع لك مسعي وبصري وعظمي وخمي ومسعي "عظيم يف روحانيته عندما جتده راكعاً يقول هللا 

أفال "فيقول " أفال تستريح "كلي خاشع لك يا اهللا، عندما يقف بني يدي اهللا فتنفطر قدماه فيقال له 
  فأعبده وأعبده وأعبده" أكون عبداً شكوراً

عظيم يف حرية الرأي عندما يغري املعركة يف يوم بدر علشان رأي جندي، ملا حيفر اخلندق من أجـل  
   أُحد من أجل تشاور أصحابه،رأي سلمان، ملا يغري خطة املعركة يف

  .سنة ١٤٠٠عظيم يف حرية الرأي يا رسول اهللا، انظر يا غرب إيل حرية رأي النيب من 
اليوم يوم امللحمة يوم يذل "يدخل الصحابة يوم فتح مكة يقول الصحابة ..عظيم يف عفوه عن أعداءه

  "عز اهللا قريش اليوم ي..اليوم يوم املرمحة"فريفع النيب صوته ويقول " اهللا قريش 
  "اذهبوا فأنتم الطلقاء"ويقف أمام قريش ويقول هلم 
وكان يقدر أن يكون من أغـىن  " مايل ومال الدنيا ومال الدنيا ومايل "عظيم يف زهده عندما يقول 

  وأعظم الناس ويعيش يف القصور ومل يكن كذلك
ـ  ع طاقتـهم الرياضـية   عظيم يف تعامله مع الشباب، يقسم الشباب فريقني ويقول هلم علشان يطل

ويقول فرقة ترمي بالسهام وفرقة تصد بالدروع ويذهب يف الفرقة الـيت  ...والنشاطية ويلعب معاهم 
تصد بالدروع فريفضوا الذين يرمون بالسهام، كيف نضرم وأنت معهم، فيقول اضربوا وأنا معهم 

  مجيعاً، فيأخذ الشباب يف أحضانه صلى اهللا عليه وسلم
سنة معاهم وعاش بعد  ٤٠عليه وسلم حىت يف عيون أعداءه، عاش قبل البعثة يف مكة عظيم صلى اهللا 

سنة معاهم مل يقدروا أن يطلعوا فيه عيباً وال كلمة وحشـة يف قدراتـه    ١٣أن أصبح نبيا يف مكة 
  "ما جربنا عليك كذباً قط "وقالوا ..ومتيزه

ة لكل أمريكي لكل هندي لكل بكسـتاين  عظيم يا إنسانية، وهلذا السبب اإلهانة اليت حدثت له إهان
  مش للمسلمني فقط، إهانة للبشرية أن يكون عظيم البشرية يقال عنه ذلك

عظيم صلى اهللا عليه وسلم يف رمحته، انظروا يوم الطائف وقد ضربوه باحلجارة حىت أُدميت قـدماه  
 هطبق عليهم األخشـبني لو شئت أ"سنة، فيأيت له ملك اجلبال ويقول له  ٥٠وكل أرجله دماء وسن "

  "عسى اهللا أن يخرج من أصالم من يعبد اهللا ... ال"فريد ويقول 
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انظر إليه يوم أحد يوم أن تكالب عليه الكفار ويسقط يف حفرة وتكسر رباعيته وميتلئ فمه بالـدماء  
  ..ادعوا عليهم يا رسول اهللا: ويجرح وجه ويرتل الدم من وجه الكرمي فيقولوا له

  للعاملني يا بشرية" إين مل أُبعث لعاناً ولكنى بعثت رمحة للعاملني : "هلمفيقول 
يعين كمان بيشفع هلـم عنـد اهللا   " اللهم اهدي قومي فإم ال يعلمون "ويرفع يديه للسماء ويقول 

  انظر إىل رمحته صلى اهللا عليه وسلم!! تبارك وتعاىل 
دخل اجلنة يف كلب وأن امرأة دخلـت النـار يف   أن رجالً .....عظيم يف رمحته حىت مع احليوانات

عظيم من عظماء البشرية، انظر إيل عظمته يف كل امليادين وانظـر إيل امتـداد   ..هذا هو نبينا...قطة
عظمته لليوم، نابليون وشكسبري وغريهم فني آثارهم، أفالطون فني أثره يف البشرية اآلن وانظـر إيل  

  . البشرية اآلنحممد صلى اهللا عليه وسلم أين أثره يف
  ..عظيم يف وفائه، عظيم يف أخالقه، عظيم عظيم يف كل ميدان هتذهب إليه

عظيم يف التعايش مع اآلخر يوم ما يستأمن اليهود ويقيمهم يف املدينة ويقبل هلم كل حقوق املواطنـة  
شيئاً مـن  ويسكنهم يف املدينة وال يقبل أن يتعرض أحد هلم وال يأخذ مليم من نقودهم أو أن يغريوا 

  ..ديانتهم أو يفرض عليهم أي شيء حيول دون حرية تعبدهم، عظيم يف تعايشه مع اآلخر
عظيم يف تعايشه مع اآلخر ملّا رفض إنه يستخدم مسلمني مكة أم يعملوا قالئل داخل مكة رغم أم 

م ابقوا ورغم وجود معركة بني املدينة ومكة رفض يستخدم مسلمي مكة وقال هل..يدينوا له بالوالء
  .يف مكة ألنه حيترم حق املواطنة داخل مكة والتعايش

هذا هو نبينا، نبينا اللي طلع صلح احلديبية وكان يقدر حيارب قريش ولكنه طلع يبحث عن السـالم  
لكن أراد السالم صلى .وأجرب قريش على السالم وكان يقدر حيارم وجيعلها محام دماء ينتصر هو فيه

  اهللا علي حممد
شرية افتخري أنه بني البشرية كان هناك حممد صلى اهللا عليه وسلم سواء أسلمتم أم مل تسـلموا  يا ب

هو عظيم ..سواء كنتم هندوس أو غري مسلمني، سواء كنتم يهود أو مسيحيني، تعتقدوا أو ال تعتقدوا
  هذا هو حممد صلى اهللا عليه وسلم...التاريخ قبله شيء والتاريخ بعده شيء...هو عظيم

أنت ملم يا عامل مبا حدث واحلق أن العامل كله يطالب بتشريع دويل الحترام هذا النيب ..ليت للعاملرسا
  ..العظيم

ال نريد كالماً وأنا تأخرت يف بداية هذه الكلمة، تأخرت يف أن أقول كلميت، من ..بقيت كلمة أخرية
يد أفعاالً من الغرب تدل على تـوقري  أجل أننا ال نريد كالماً نظرياً، وال نريد اعتذاراً رمزياً، حنن نر

النيب صلى اهللا عليه وسلم ولن نسكت حىت يعود يف هذه القضية التوقري لرسول اهللا صلى اهللا عليـه  
وسلم ولن تنتهي هذه القضية إال بفعل التوقري صلى اهللا عليه وسلم رمز من رموز البشرية والنـاس  

هذا هو ما نريده وال يكفي االعتذار ... عيون املسلمنيمجيعا والعظيم القائد العظيم والنيب العظيم يف
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فنريد من الشباب نشر هذه الكلمة ..الرمزي، جيب أفعال من الغرب تدل على التوقري وحىت يتم ذلك
هذه الكلمة تأخذوها مرئية ومكتوبة وتـوزع  ..لتصل إيل مسامع آبائنا وأمهاتنا، الشباب على املوقع

ا وتصل إيل الغرب مجيعاً، نريد رسائل قصرية من الشباب عـن هـذه   وتترجم ودار الترمجة تترمجه
  ..الكلمة، وهذه الكلمة سترتل على اقرأ

خطى احلبيب بيعاد اآلن على ..نريد التعريف بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فوراً يف كل مكان يف العامل
قرين له كلمات عن السرية اقرأ، الدكتور طارق سويدان له شرائط عن السرية النبوية، الشيخ عائض ال

النبوية، احلبيب على احلفري له كلمات عن السرية النبوية، الدكتور البوطي له كتب عـن السـرية   
إيل أن حتل ..النبوية، خطى احلبيب نزل شرائط، يأخذ هذا الكالم ويعم يف العامل واملسلمني والغرب

هذا هو الواجب املطلوب من الشباب القضية وجتاب مطالب األمة اإلسالمية بأفعال وليس بكلمات،
اآلن نشر هذه الكلمة وإيصاهلا إيل مسامع العامل أمجع وتترجم والواجب الثاين هو مطلوب من كـل  
الشباب أن يعرفوا ويبذلوا اجلهد بالتعريف بالنيب صلى اهللا عليه وسلم سواء بشرائط أو حلقـات أو  

إحيـاء  ..ثالثاء أو مجعة يف مواعيدنا الثابتةكتب أو مبشاهدة على خطى احلبيب وهو يذاع كل يوم 
واجلميل أن على خطـي احلبيـب اآلن يـذاع متـرجم     ..التعريف بالنيب جوه املسلمني وخارجهم

  فأرجوكم يا شباب هذا هو الواجب املطلوب اآلن إيل أن نصل إيل حل..باإلجنليزية
  ...بقية ولن ينتهي حديثي عند هذه الكلمات فمازال األمر له..وللحديث بقية

  أشكركم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  .عمرو خالد

  ارسل تعليقك
  ... AM ١:٢٠:٠٨ ٥/٣٠/٢٠٠٦... مصر ... امين حسن امحد 

يأستاذ عمرو طبعا جزاك اهللا كل خري على اللى بتعملة بس احنا العرب اللى مها املسلمني حمتـاجني  
لغرب ومن الشمال للجنوب زى صالح الدين واحد يصرخ بصوت عال يوحد املسلمني من الشرق ل

ساعتها حيكون للعرب كلمة ومكانة وحنسحق اسرائيل ويكون مفيش حدود بني الـدول دولـة   
اسالمية عربية واحدة دينها االسالم را اهللا سيدنا حممد نبيها ورسوهلا امة موحدة ىف قلبها احلـب  

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ارجو الرد الن فية شباب قوا االميان وعزميتها الصرب ممكن يتحقق احللم دة 
كتري يأس وحمبط وانا ىف جمال عملى حبس بدة من الشباب الصغار وبفضل اقويهم لكن عايز اقـوهلم  
ان ىف ناس حاسة بيهم وبيحاولو ودة حيكون من خالل ردكم عليا عشان ارسلهم الرد واعرفهم ان 

  ... ... ...االمل موجود وشكرا 
  ... PM ٧:٢٣:٤٧ ٥/٢٠/٢٠٠٦... سوريا ... ميسون قصاص 
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.. ليس معىن اختالفنا يف اآلراء أن يظن واحدنا أنه هو املصيب واآلخرون خمطئـون  : السالم عليكم 
وليس معىن اختالفنا أن نتربص ببعضنا البعض على اهلفوات واللّمم بينما يتربص بنا األعداء من كلّ 

أجل األستاذ عمرو غري ملتح وكذلك . فقد لغة االحترام فيما بيننا وليس معىن اختالفنا أن ن. جانب 
شأن الدكتور النابلسي والشيخ البوطي حفظهم اهللا مجيعاً وغريهم من علماء ودعاة كان وما زال هلم 
أثرهم الطّيب يف نفوس األمة وأظن أنّ كثريين من دعاة وعلماء امللتحني لن يعفهيم إعفاء حلاهم أمام 

وأرى أنّ ترك سنة ظاهرة خري من ترك سنن خفيـة  . عن تقصريهم يف تبليغ رسالة ربهم ونبيهم اهللا 
وأول هذه السنن الواجبة املتروكة لديهم هـي أدب  .. كثرية لدى بعض ممن ينتقدون من ال يلتحي 

سداً واحداً كمـا  فلنتق اهللا يف أنفسنا ولن أقول يف بعضنا ألننا ينبغي أن نكون ج. النصيحة واحلوار 
  . ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . أراد لنا رسولنا وحبيبنا حممد صلّى اهللا عليه وسلّم 

  ... PM ١:٠٥:٥٧ ٢/٢٧/٢٠٠٦... املغرب ... ابيهى عبد اجلبار 
. والصالة والسالم على حبيبنا وقدوتنا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  : بسم اهللا الرمحن الرحيم 

من هدا احلدث ان شاء اهللا ستقوم االؤمة ...)الحتسبوه شرا لكم بل هو خري الكم :(يقول اهللا تعاىل 
االسالمية فاحبمد اهللا سيقوم مؤمتر يف الدمنارك للدعة منهم االستاد احلبببببيب عمرو خالد حفضه اهللا 

صلى اهللا عليـه وسـلم   فمن وجبنا نصرة النيب صلى اهللا عليه وسلم تصور هدا احلذث مبا وقع لنيب 
فلذلك جيب علني محية النيب صلى اهللا ،عندما خرج اىل الطائف يبحث عن من حيميه ليانشر رسالته 

عليه وسلم وتعريف الدمناركني والغرب امجع داالصدق االمني من طرف ارسال رسالة تعرف ـا  
صلى اهللا عليـه   www.am:عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من طرف موقع االستاد عمرو خالد 

والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  tصلى اهللا عليه وسلم  d.nصلى اهللا عليه وسلم  khalوسلم 
  ... ... ...اخوكم ابيهى عبد اجلبار من املغرب 

  ... PM ١٠:٢٠:٣٠ ٢/٢٠/٢٠٠٦... مصر ) ... شادي(أخوكم يف اهللا 
ص ملل حدث ما حدث فصدق الرسـول  فلو كنا ملتزمني بسنته ) ص(حنن السبب يف سب الرسول 

  .................. ... ... ...الكرمي حني قال تتداعى عليكم األمم 
  ... PM ٩:٠٥:١٩ ٢/١٧/٢٠٠٦ ... gyptصلى اهللا عليه وسلم  ... حممد املصرى 

ان نصرة النىب بنصرة سنته وماجاءبه م عند ربه والتشبه به ىف افعاله واقواله وحله وترحالـه وزيـه   
  ...لباسه لو ارادعمرو نصرته فليتح كما مان النىب و

  ... PM ٩:٢٦:٢٠ ٢/١٢/٢٠٠٦ ... abiaصلى اهللا عليه وسلم  Saudi A... أم أروى 
احلمد هللا أن أيقظ قلوب األمة ذه األزمة ولكننا ننتظر حتقيق النصرة احلقيقية حلبيبنا صلى اهللا عليـه  

حى يف حياتناوهذا أعظم دليل على احلب اإلمياين ولـيس  وسلم وذلك بإحياء سنته وسريته يف كل من
االكتفاء بالشجب واالستنكار بل وأشد ما يسوءنا مايلحقه بعض املسلمني من أضـرار وختريـب   
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فالواجب أن نستثمر مثل هذه الفرص لنشر اإلسالم . لألشخاص واملباين فليس ذاك من ديننا يف شيء 
ع أن خياطب العامل أمجع بذلك جبميع اللغات ويف خمتلـف القنـوات   وبيانه بياناً شافياً كافياً وماأرو

ويف اخلتام أدعوا اهللا أن حيفظ علماءنا ودعاتنا ). إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم (الفضائية 
متمنية أن ينفعنا بعلمه وفهمه ويرزقنا كهمته -حفظه اهللا ورعاه -وأخص بذلك الشيخ عمرو خالد 

  . ... ... ...لك والقادر عليه وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم للدين إنه ويل ذ
 ٢/١٢/٢٠٠٦ ... iaصـلى اهللا عليـه وسـلم     صلى اهللا عليه وسلم  Alg... جياليل العابد 

٣:٣٣:٥٤ PM ...  
مجيل جدا أن نثور ألن الغرب أساء للرسول صلى اهللا عليه وسلم ،واألمجل من ذلك أن نأخـذ أوال  

ي سفهائنا الذين يتطاولون عليه من حيث إدعاؤهم أن شريعته غري صاحلة لكل زمان ومكان على أيد
وال يزالون يقاتلونكم حىت يردونكم عن دينكم إن -. ،وما أمر تغيري مناهج التربية والتعليم عنا ببعيد

صلى  WANOUS ... Unit... ... اجلياليل . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. استطاعوا
  ... PM ٥:٤٣:٠٩ ٢/١٠/٢٠٠٦ ... d Kingdomاهللا عليه وسلم 

أرى أن شعوب الغرب وبعض شعوب الشرق أيضا مغلوب على أمرها فهي وأن ظهر أـا تتمتـع   
يف زمحة البحث املتلهف للقمة العيش فلم يعد ) اآلن(بشيء من حرية التعبري أال أا قد حشرت مثلنا 

. لنظر من حوهلا والتبصر يف شئون حياا وأىل أيـن اجتاههـا  أي وقت ل) مثلنا(لدى تلك الشعوب 
وعلى القادرين منا فكرا وعلما وماال العمل بصورة جاده ومنظمة ومنسقه على نشر مباديء األسالم 
احلنيف بلغات تلك الشعوب يف هيئة بسيطه وسهله دون مقارنته بأي من األديان األخرى حىت ترسخ 

هام وال يعتربوه جمرد فكر يريد أن يطغى على معتقـدام ، بـل لرفـع    قيم األسالم الصافيه يف أذ
الغشاوة عن أعينهم بالكلمة اللينة والقدوة احلسنه على أن تستمر هذه اجلهود سنوات وعقود أىل ما 
ال ايه وتتوسع لتصل املدينة والقرية والسهل واجلبل ولترسل الدعاة املعدين أعدادا جيدا أىل كـل  

... ... واهللا ويل التوفيق ... ض ليكونوا قدوة حسنه وال يكونوا جمادلني ال حيسنون اجلدلبقاع األر
================  

  صلى اهللا عليه وسلم عناصر القوة اإلجيابية يف مواقف املسلمني لنصرة رسول اهللا
  

  خباب بن مروان احلمد
ين كله وكفى باهللا شهيداً ، وأشهد احلمد هللا الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الد

أالَّ إله إالَّ اهللا إقراراً به وتوحيداً ، وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله ، صلَّى اهللا عليـه وعلـى آلـه ،    
  :وصحبه وسلَّم تسليماً مزيداً أما بعد
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لرسـول  إنَّ حديثي سينصب حول استخالص عناصر القوة واإلجيابية يف مواقف املسلمني يف النصرة 
اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ واليت رأيت أنها ـ وهللا احلمد ـ كان هلا ظهور ساطع ، وبارق المع 
، نتج إثر ما اقترفته الصحيفة الدمناركية سيئة الذكر ، واليت متخض من جراء فعلها ، منافع كـثرية ،  

األمة اإلسالمية خرياً كثرياً ، مـا زال   فرب ضارة نافعة ، وعلى نفسها جنت براقش ، وظهر أنَّ يف
  .يتنامى ويتصاعد يوماً بعد يوم

إنَّ حدث الرسوم املسيئة للنيب صلى اهللا عليه وسلم سينسى يوماً ما ، ويبقى األثـر املسـتثمر منـه    
واملتمثل؛ يف جامعة عتيدة ، وقناة فضائية، ومقرر مدرسي، ومؤلف علمي، ومؤمتر سنوي، ومؤسسة 

  .كنتيجة طيبة للغضبة اإلجيابية اليت عمت العامل اإلسالميعريقة ،
وهلذا فإنه جيب أال تغلق اإلساءة أعيننا عن اغتنام الفرصة، ويكفي أصحاب الرأي أن يتذكروا ما قاله 

زيـادة يف  " حممد"بدالً عن " مذمم"حينما هجاه بعض الكفار وقالوا عنه _ عليه الصالة والسالم_
أال تعجبون كيف : " لصحابته الذين ساءم مقالة الكفار_ لى اهللا عليه وسلمص_الذم، فكان قوله 

فهم رمسـوا  . أخرجه البخاري". يصرف اهللا عين أذى قريش وسبهم، هم يشتمون مذمماً وأنا حممد
عليه الصالة والسـالم ـ   _ رسومات للنيب  -بال شك-رسومات ومهية يف أذهام ، وهي ليست 

فلن يضر رسول اهللا ـ صلَّى  ) إنا كفيناك املستهزئني:(حملمد صلَّى اهللا عليه وسلَّم  وهلذا قال اهللا تعاىل
إنَّ ما وراء ذلك احلدث كان للمسلمني : اهللا عليه وسلَّم ـ ما اقترفته أيدي الرسامني ، ولكننا نقول  

  :فيه دور كبري يف نصرة املصطفى ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ومن ذلك
ة االقتصادية من الشعوب اإلسالمية للدول اليت أساءت لرسول اهلدى ـ صلَّى اهللا عليه  ـ املقاطع١

الذي يف يده السالح هو الذي يسن القوانني ، ومن هنا فقد :وسلَّم ـ وقد قيل يف املقولة األمريكية  
بإرادم ، بل  استشعر املسلمون أنَّ بيدهم سالحاً ال يستطيع أهل الكفر أن يرتعوه منهم ألنه متعلق

تقف على قدمها وحتاول معاجلة القضية ، وذا صار للمسـلمني موقـف   ) الرمسية(جعلت أوروبا 
حيسب له أهل الكفر حساباً ، وأدت هذه املقاطعة إىل انتصار كبري نفسي للمسلمني ، وكسر حلاجز 

  .اخلوف الذي زرعه الغرب فينا
عليه وسلم ـ ومنها قيام جملة البيان مبشروع مستـه   ـ طباعة الكتب املعرفة بشخصه ـ صلى اهللا  ٢
للشـيخني  ) حمبة الـنيب وتعظيمـه  (حيث سيطبع منه مليون نسخة ، من كتاب ) مشروع احملبة :(

  .عبداهللا بن صاحل اخلضريي ، وعبداللطيف بن حممد احلسن : الفاضلني
جمة الشرسة على رسول اهللا ـ  ـ إنشاء املواقع املعرفة بشخصه ، وإطالق كثري منها ، إثر تلك اهل٣

صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ مرافقة لكثري من الصفحات العديدة اليت كانت مصاحبة لكثري من املواقـع   
اإلخبارية ، أو العلمية ، بل حتى يف املنتديات كانت هناك صفحات عديدة تتحدث عنه ـ صلَّى اهللا  

  عليه وسلَّم ـ
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٤ات الشعوب اإلسالمية هبة واحدة لنصرته ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وكان يف ذلك خـري    ـ هب
ينبغي أالَّ حنتقر الشعوب فهـي القلـب النـابض    : كثري ، وهلذا فإني أقول لنخبنا العلمية والفكريةَّ 

،  باإلسالم ، بل هي مستودع اإلسالم ، فقد بان أنَّ يف األمة اإلسالمية خرياً كثرياً ، وأنه ال يزال فيها
  :من يتنفض حلرمات اهللا ، ويغار على دينه ، ويذب عن حرمة اإلسالم ، وصدق القائل

  فما هو يل قلب وال أنا صاحبه***إذا كان قليب ال يغار لدينه
ـ كثرة احملاضرات واخلطب ، والبدء بدروس علمية تشرح مشائل النيب صلى اهللا عليـه وسـلم ،   ٥

  .ما كان يشرح من قبل ومجيل خلقه ، وسريته ، متزامنة مع
ـ شعور كثري من املسلمني بالعزة ، وأنهم يستطيعون أن يصنعوا قراراً ، يستجديهم بعده الشـرق  ٦

  .والغرب ، بأن خيفِّفوا من غلواء غضبهم ، ويتركوا مقاطعة الدول اليت أساءت لرسول اهللا
٧ة تفعيل قضية إنشـاء رابطـة   ـ هذه اهلجمة الشرسة أشعرت املسلمني وخصوصاً أهل العلم بأمهي

البعـد  :(عاملية للعلماء واملفكرين ، خالية من الثالوث اخلطري الذي ينبغي عليهم أن حيذروا منه وهو 
وتكون بدورها هذه الرابطـة  ) عن احلزبية ـ ترك التعصب لإلقليمية ـ أال يكون تابعاً جلهة رمسية  

 ، ولعلَّ هذا املؤمتر يكون بداية تفعيل هـذه  تدرس مستجدات املسلمني الراهنة ، وتردها ملنهاج اهللا
  .القضية

ـ حماولة كثري من املسلمني االنتهاج بنهج خري املرسلني ، واتباع سنته وتطبيقها ، وتوصية بعضهم ٨
  .لبعض باحلث على مالزمة ذلك

  .يةـ الضغط اإلسالمي على هذه القضية جعلها رأس القضايا يف اإلذاعات ، والوكاالت اإلخبار٩
  ـ عودة الكثري من املسلمني للهداية بفضل اهللا ، حني شعروا بقيمة دينهم ، وعلو نبيهم ،١٠
  .ـ إسالم بعض الكفار ، يف بعض الدول الكافرة١١
ـ عرف كثري من املسلمني حقيقة عداوة الكفَّار هلم ، وحقدهم على دينهم ورسـوهلم ، وإرادة  ١٢

من املسلمني ببغض الكفار هلم ، وال ننسى أنه تعـاىل قـد    الشر والكيد م ، فازدادت قناعة كثري
  )إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً:(قال
ـ تصدي الكثري من املسلمني لبعض دعوات العلمانيني ، والرد عليها ، من قبيل قول بعضهم إنَّ ١٣

ة ، وقول بعضهم هذه الرسوم من قبيل حرية الرأي فال داعي ملعارضتها ، ومعارضة بعضهم للمقاطع
  .أن القضية أكرب من حجمها

ـ كانت تلك اإلساءة لرسولنا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ منحة للتعريـف بـدين اإلسـالم ،      ١٤
والسؤال عنه من قبل الكفَّار فقد أوردت وكاالت األنباء شراء كثري من الفرنسيني للقرآن الكرمي بعد 

نه خالل أسبوع واحد كانت نسخ القرآن اليت اشتريت من قبل األزمة الدمناركية ، ولكم أن تعرفوا أ
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ألف نسخة ، ولعلَّ ذلك يكون سبباً يف هدايتهم إىل هذا الدين اإلسالمي العظـيم ،   ٦٠الفرنسيني 
  .على نفسها جنت براقش: وحينها نقول

وبرسول اهللا ـ   ـ قيام بعض املؤسسات اإلسالمية بطباعة كثري من الكتب املعرفة بفضل اإلسالم١٥
  .صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ وترمجتها لعديد من اللغات كاالجنليزية والفرنسية والدمناركية وغريها

ـ مواقف بعض حكومات الدول اإلسالمية ؛ بسحب سفرائهم من الدمنارك ، واستدعاء سفراء ١٦
  .الدمنارك ، وتبني تبيني فضل رسول اهللا ، وسريته 

اكمة مجيع ارمني مبا فيهم رئيس حترير تلك الصحيفة حماكمة عادلة ، وإيقـاع  ـ املطالبة مبح١٧
  .العقوبة الرادعة م ، وفصل رئيس التحرير من تلك الصحيفة ، تنكيالً به وإزراء عليه وعقوبة له

 ـ املظاهرات العارمة اليت عمت البالد اإلسالمية ، وكانت شعلة وهاجة ضد من سب رسول اهللا١٨
  ـ صلَّى اهللا عليه وسلم ـ

ـ هذا احلدث بين أنَّ املسلمني إذا اختاروا رأياً واتفقوا عليه فإنه مبقدورهم بإذن اهللا أن يكـون  ١٩
  .هلم موقف سديد جتاه أعداء الدين ، ال يستطيعون زحزحتهم عنه ، أو ثنيهم عنه

صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ     ـ بدء كثري من أصحاب الفكر والعلم بتبيني سرية املصطفى ـ    ٢٠
وخصوصاً أن كثرياً من األوروبيني قد بين هلم إعالمهم بأن رسول اهللا رجل إرهايب ودموي ، وقـد  
أوصدت تلك األنظمة احلاكمة على شعوا يف بالدهم وأقفلت عليهم بإعالمهم الذي يضلِّل هـذه  

  .فة وعلم الشعوب، ويصف املسلمني بأنهم مهجيون ، وليسوا ذوي أخالق ومعر
  .ـ رسائل االحتجاج اليت وصلت للدمنارك وسفاراا٢١
ـ بدء بعض املنشدين اإلسالميني ، بإخراج أشرطة يف فضائل النيب ، ومتدحه باملدح املباح الذي ٢٢

  .ال يوجد فيه غلو وال إجحاف
لـى  ـ احلوارات يف الفضائيات ، واملقاالت يف الصحف ، اليت انتشرت عقب اهلجمة الشرسة ع٢٣

  .رسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ بتبيني سريته ، ومشائل أخالقه 
  .ـ استقبال بعض الدعاة واألثرياء لألجانب الذي يرغبون يف التعرف على اإلسالم٢٤
ـ ضغط بعض املختصني على الدول املسيئة لرسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ اليت اشعلت   ٢٥

رم إهانة العقائد السماوية ، ألنَّ هذه العقائد تستحق معاملة أفضل من القداسة األزمة لسن قوانني جت
  .اليهودية" السامية"اليت يضيفها الغربيون على 

ـ انكباب كثري من الشباب والفتيات على دراسة سرية رسول اهللا ، وكتابة حبوث حول مقاطع ٢٦
  من هديه ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ

دمي االنترنت يرسلون رسائل بريدية يف الدفاع والذب عـن رسـول اهللا ـ    ـ كثري من مستخ٢٧
  .صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ وتبيني سريته سواء للمسلمني أو لغريهم 
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ـ هناك اآلالف اليوم يف أوروبا بالذات يقبلون على شراء الكتب اليت تتحدث عن شخص النيب ٢٨
  .الكرمي، وهذه طريقة قوية جلذم لإلسالم

أنَّ أي إنسان مسلم اليوم يشعر بأن نبيه أهم إليه من حبل الوريد ، وإن مس بسوء ، فما نفع  ـ٢٩
  احلياة بعد ذلك ؟

إذا كانت احلضارة األوروبيـة  " حوار احلضارات" ـ فتح الباب أيضا ملناقشة جدوى ما يسمى ٣٠
،وطرح املوضوع من خالل تعترب أن من حقها إهانة سيد البشر ألن يف ذلك حرية للتعبري عن رأيها 

حوار احلضارات، واحتـرام األديـان   : وجهات النظر املعاصرة ، واملصطلحات املتداولة دوليا، مثل
  .واملقدسات وإدراجها ضمن منظومة حقوق اإلنسان

ـ هذا احلدث بين التآزر اخلفي بني أهل الكفر ، حيث كان من نتائجه اليت أعتربها إجيابية أنـه  ٣١
وأنهم مل يتجاوزوا ما قاله ـ  ) أتواصوا به بل هم قوم طاغون(الكافرين على املسلمني  كشف حقد

ففي فلسطني مثالً بعد حادثة الدمنارك تكررت حوادث اإلساءة " بعضهم أولياء بعض:" عز وجلَّ ـ  
م ـ  لشخص الرسول الكرمي، وقام اليهود بكتابة شعارات مهينة ضد النيب ـ صلَّى اهللا عليه وسـلَّ  

واإلسالم، وقبل عدة أيام من تاريخ كتابة هذه األوراق ، وقف اجلنود على حاجز عسكري قـرب  
القدس وقاموا بتوجيه الشتائم ضد شخص الرسول الكرمي عليه الصالة والسـالم أمـام املـواطنني    

  .احملتجزين وأمام نواب يف الس التشريعي
قررات تدرس ومعلومات تعيش رهينة الكتب ـ هناك من ظن أن سرية الرسول أصبحت جمرد م٣٢

  .، وأن حبه أمر نتوارثه ونعايشه حبكم العادة ، وهذا أمر ثبت خطؤه
ـ األطفال الصغار كان لكثري منهم أدوار إجيابية حىت يف رفض أكل أي منتج دمناركي لسـبهم  ٣٣

  .لرسول اهللا
والرباء، وأن الكفار بعضهم  ـ أشعرت املسلمني بوجوب الرجوع للقرآن ، ودراسة آيات الوالء٣٤

  أولياء بعض ، وتذكر مواقفهم جتاه سب رسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ
ـ مناداة الكثري من أبناء املسلمني أالَّ يكون هذا الفعل منهم جمرد رد أفعال بل منازلة وفعال، وأنَّ ٣٥

  .املسلمني بإمكام أن يصنعوا احلدث
ينخدعوا مبا يسمى اعتذارات ومهية صدرت عن اجلريدة أو عن الة الدمناركية ـ أنَّ املسلمني مل ٣٦

  .اليت أساءت لرسول اهللا ، بل كان لديهم من الوعي الشيء الكبري
ـ ظهر استطالع بين أنَّ أكثر من ثالثة أرباع األردنيني يؤيدون استخدام سالح النفط يف حال ٣٧

  .ركز عامل املعرفة األردين الستطالعات الرأيتكرار اإلساءة ، كما يف استطالع مل
ـ استغالل الدعاة واملفكرين والعلماء هذه اهلجمة بتبيني فضل رسول اهللا ، وشيء من سـريته  ٣٨

  .العطرة ، بل بدأ كثري منهم بدروس ختصه عليه السالم
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وتـاب كـثري   ـ بعض املواقع اإلباحية كان هلا دور باحلث على املقاطعة ، ونصرة رسول اهللا ، ٣٩
  .منهم إثر تلك اهلجمة وأعلن ذلك يف منتديات اإلنترنت

ـ كثري من املسلمني أحسوا بالترابط ، والشعور باجلسد الواحد ، والوحدة فيما بينهم ، وتناسي ٤٠
  .اخلالفات واحلزبيات ومن ذلك هذا املؤمتر الرائع الذي ينم عن وحدة األمة اإلسالمية

يفعل هلا أعداء اإلسالم من الغزو الفكري إالَّ أنهم مل ولـن يصـلوا إىل    ـ أن أمة اإلسالم مهما٤١
  .أساسها وفطرا بالسوء ألن اهللا ناصر دينه وحافظٌ هلذا القرآن والدين إىل يوم الدين

ـ شعر التجار بدورهم يف هذه املقاطعة ، وهلذا فينبغي علينا إشعارهم بأنه كان هلم دور كـبري  ٤٢
يف بثِّ روح املواالة لرسول اهللا ، وأنهم سيروا الشعوب املسلمة ملقاطعة الدول املسـيئة   وكبري جداً

  .لرسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ 
ـ إعالن بعض املواقع عن مسابقات للتأليف عن سرية رسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسـلَّم ـ    ٤٣

  .بحوث والدراساتوالكتابة يف ذلك ، من قبيل املقاالت ، أو ال
ـ كانت هناك مواقف رائعة للغاية من بعض الصحافيني املسلمني ، حني دافع عـن شخصـية   ٤٤

رسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ ، حني كان يتحادث مع رئـيس حتريـر تلـك الصـحيفة       
علينا أن نثمر مواقف الدمناركية، وعارضه بادعائه أنَّ تلك كانت من قبيل حرية الرأي ، وهلذا فينبغي 

  .أولئك الصحافيني ، ونثمنها هلم ، ونشكرهم عليها
ـ أنَّ املقاطعة االقتصادية للدمنارك والدول املسيئة للرسول ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ ، أوجدت   ٤٥

الكثري من  فكرة البديل يف املنتج العريب احمللي ، باالعتماد على الذات وحتقيق االكتفاء الذايت ، ومناداة
، بل هذه املقاطعة أوضحت أمهية االسـتقالل  ) نأكل مما نزرع ، ونلبس مما نصنع:(املسلمني بقوهلم

: االقتصادي السيما بعد تصرحيات السفري الدمناركي باجلزائر، واليت يهزأ ا على املسـلمني قـائالً  
  ! ".كيف يقاطعون وهم ال ينتجون "

املتنوعة ، وإن كان ـ يف رأيي ـ توحداً وقتياً حيتاج إىل آليات    ـ توحد الصف باختالف أطيافه٤٦
الستمراره ، واحلقيقة أنَّ هذا التوحد الشعيب بني املسلمني ، ما كان له أن يظهر ذه القـوة إالَّ ألنَّ  

  .من ورائه أثر العقيدة اإلسالمية ، وأنها هي اليت جتمع املسلمني وتوحد صفوفهم
  .االستعباد الداخلي واخلارجي ـ التحرر من٤٧
ـ تنمية روح اإلبداع واالبتكار ، لدى الشعوب املسلمة يف الوسائل العملية يف نصرة رسول اهللا ٤٨

  .ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ
  .ـ أظهر هذا احلدث مكامن القوة يف األمة اليت جيب أن تستغل وتستثمر٤٩
كثري من البقع الكونية اليت كانت جتهـل اإلسـالم    ـ أطلَّ اإلسالم من خالل هذه القضية على٥٠

  .وحقيقته
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  .ـ وضع خطوط محراء للمجتمع الغريب جتاه املسلمني ومعتقدام٥١
  .ـ شعر املسلمون بشيء من الطمأنينة على رموزهم اإلسالمية من خالل وقفتهم القوية واملشرفة٥٢
  

لبدء بإطالق قناة فضائية ، ختص احلديث عن ـ تفكري الكثري من اإلعالميني ورجال األعمال ، ل٥٣
  .رسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ ومجيع ما يدور حوله

ـ مناداة بعض األشراف الذين هم من ذرية نبينا حممد ـ صلى اهللا عليه وسـلم ـ مبقاضـاة     ٥٤
  .الصحيفة ، ورفع دعواهم للمحامني ليبدؤوا ا

مية وأصحاب املال بإنشاء ومتويل أقسام للدراسات اإلسالمية يف ـ تفكري كثري من النخب العل  ٥٥
  .اجلامعات الغربية ، اليت ترحب بكل ممول، ومتنحه احلرية بتصرف أمواله

ـ إنشاء مواقع الكترونية باللغات الغربية للتعريف بسرية النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وتعاليم   ٥٦
  .رسالته

  .قة بلغات الغرب تكون قوية حىت توضح صورة اإلسالمـ إجياد وسائل إعالمية ناط٥٧
ـ بدء بعض اإلسالميني بدعم محالت تعريفية بالنيب ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ يف الغرب، على   ٥٨

  .أن متوهلا جهات يف الدول اإلسالمية ، لكن تتوىل تنفيذها املراكز واهليئات اإلسالمية الغربية
كُتاب الذين يكتبون مؤلفات وحبوثاً عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلَّم ـ ـ التربع جبوائز علمية لل٥٩

  .باللغات الغربية ، يتنافس فيها الكتاب املسلمون الغربيون، ويتم نشرها على نطاق واسع
ـ تواصي كثري من الشعوب اإلسالمية بالدعاء على أولئك الظلمة الذين أساؤوا لرسول اهللا ـ  ٦٠

  لَّم ـصلَّى اهللا عليه وس
ـ الفطرة النقية اليت ظهر من خالهلا غضبة الناس حىت من غري امللتزمني على رسول اهللا ـ صلى  ٦١

اهللا عليه وسلم ـ بالرغم من اهلجمة الفكرية الشرسة على األمة والغزو اإلعالمي الصلييب والذي يبث 
  .على قنواتنا العربية

تنظيم مؤمترات وورش عمل ، لغري املسلمني للتعريف  ـ القيام باجلانب االجيايب باجتاه اآلخر وهو٦٢
  .بالرسول ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ 

ـ رب ضارة نافعة ، فبعض املواقع املعرفة للنيب ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ باللغة االجنليزية ، مل   ٦٣
  .تظهر إالَّ بعد هذه األزمة

تاب جدد مل يظهروا إالَّ من خالل تلـك  ـ ظهور أصوات جديدة من الدعاة صغار السن ، وك٦٤
  .األزمة

ـ وضوح األثر اإلجيايب لوسائل اإلعالم عند استخدامها يف ااالت املهمة والقضايا اجلوهرية يف ٦٥
  .حياة األمة
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ـ كثرة الصالة والسالم على رسول اهللا ، فالشعوب كلُّها تتواصى بذلك ، وأظن أنَّ أكثر فترة ٦٦
رية بالصالة على رسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ هي هذه الفترة ، اليت سـب    مرت على البش

فيها رسول اهلدى ـ صلَّى اهللا عليه وسلم ـ فضج املسلمون بالصالة والسالم عليه ـ عليه صـالة   
  .اهللا وسالمه ، ما تعاقب الليل والنهار ، وجرت األار ، وصدحت الطيور مغنية فوق األشجار

========================  
ياجِحل الرصنِ  فَيزِ بزِيالع دبع  

  
بيانٌ يف الواجب على املسلمني جتاه ما نشرته بعض الصحف الدمناركية واألوروبية يف حق النيب صلى 

  اهللا عليه وسلم
ياجِحل الرصنِ  فَيزِ بزِيالع دبخِ عيالش  

الصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، وخرية اخللق أمجعـني، نبينـا   احلمد هللا رب العاملني، و
  :وسيد ولد آدم، حممد وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين، وبعد

فَبعـثَ اُهللا  (فإن أعظم نعمة أنعمها اهللا على العاملني، بعثته املرسلني لبيان حق رب العباد أمجعـني،  
 ين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الكتاب بِالَحق ليحكُم بين الناسِ فيما اختلَفُوا فيه من الَحـق النبِيين مبشرِ

ناسِ علَـى اِهللا  رسالً مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ لل(، )بِإِذْنِه واُهللا يهدي من يشاُء إِلَى صراط مستقيمٍ
  ).حجةٌ بعد الرسلِ

فكان أعظم الناس حظا، وأمتَّهم سعادةً من آمن م ونصرهم وعزرهم، وكان أشقى الناس وأتعسهم 
ولَقَد استهزِئ بِرسلٍ من قَبلـك  : (قال سبحانه. من كفر م، وقاتلهم، وأستهزأ م ومبا جاءوا به

لَيقَابِفَأَمكَانَ ع ففَكَي مهذْتأَخ ا ثُموكَفَر نيلَّذل (وقال). ت :   نـرِيشبإِلَّـا م نيلسلُ الُمرسرا نمو
سهم العـذَاب  والَّذين كَذَّبوا بِآياتنا يم. ومنذرِين فَمن آمن وأَصلَح فَلَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ

  ).بِما كَانوا يفْسقُونَ
وأوجب سبحانه وتعاىل ألنبيائه ورسله الكرام حقوقا عظيمة على أُممهم، مـن االتبـاع والسـمع    

  .والطاعة واحملبة فوق حمبة النفس واملال والوالد والولد، والنصرة والتعزير والتوقري والتصديق والتعظيم
قا، سيد الثقلني، وخرية األولني واآلخرين، خليله وكليمه، حممد بن مث جعل أعظمهم حرا، وأمتَّهم قَد

  .عبد اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله أمت صالة وأمت سالم
وأخرب عباده املؤمنني بأن نبيه حممدا له عنده املقام احملمود املُعظَّم، وأنه خليله املُكرم، وصفيه الُمكلَّم، 

ومسع من ربه كالمه وما أُوحي عليه، وأنه شفيع العباد يوم املعاد، وأنه شفيعهم يومئذ أُعرج به إليه، 
عند امتناع األنبياء والرسل عن الشفاعات، واعتذارهم ببعض األمور والزلَّات، فيقوم بني يدي ربـه  
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ارفَع رأْسك، وسلْ « خلقه داعيا متضرعا ذليال، فَيكْرِم ربه مقامه عنده، ويقول له أمام أنبيائه وسائر 
 فَّعشت فَعاشطَ، وعت«.  

أنه على خلق عظيم، وأنه رؤوف م ورحيم، يعنِته : وأخرب سبحانه عباده ممتنا عليهم ببعثته إياه هلم
  .ادوا عليه بالتكذيب والعنادما يعنِتهم، ويسره ما يسرهم، فما دعى هلم إال باهلداية والرشاد، وإنْ مت

وأخرب أنه صلى اهللا عليه وسلم أوىل من املؤمنني بأنفسهم، فَمن حقِّه أَنْ يوقى باألنفس واألموال، وأَنْ 
فُوا ما كَانَ لأَهلِ الَمدينة ومن حولَهم من اَألعرابِ أَنْ يتخلَّ: (يقَدم على كُلِّ حال، كما قال سبحانه

فِْسهن نع فُِسهِما بِأَنوغَبرلَا يلِ اِهللا ووسر نع.(  
فَعلم أَنَّ رغبة اإلنسان بنفسه أَنْ يصيبه ما يصيب رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املشـقة معـه   

  .حرام
يع اخللق، كمـا دلَّ  أن يكون أحب إىل املؤمن من نفسه وولده ومج: ومن حقِّه صلى اهللا عليه وسلم

قُلْ إِن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشـريتكُم وأَمـوالٌ   : (على ذلك قوله تعاىل
رو اللّه نكُم مإِلَي با أَحهنوضرت ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتا ووهمفْترـي  اقْتف ادجِهو هولس

نيقالْفَاس مي الْقَودهالَ ي اللّهو رِهبِأَم اللّه يأْتى يتواْ حصبرفَت هبِيلس.(  
ال يؤمن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيه من ولَـده ووالـده والنـاسِ    «:وقال صلى اهللا عليه وسلم

يعمأَجالصحيحني«أخرجاه يف» ن«.  
فصلى اهللا عليه صالة دائمة ما دامت السموات واألرض، وسلَّم عليه سالما ما تعبد اَهللا املؤمنون بنفل 

  .أو فَرض
  فَصلٌ

صلى  Jyllands-Post(» يوالند بوسنت « مث إين قد اطلعت قبل أيام على ما نشرته صحيفة 
من طعن يف النيب ) م٣٠/٩/٢٠٠٥-هـ ٢٦/٨/١٤٢٦(م اجلمعة الدمناركية، يو) nاهللا عليه وسلم 

صلى اهللا عليه وسلم، واستهزاء به وإحلاد، بنشرهم اثين عشر رمسا كاريكوتريا ساخرا بالنيب صلى اهللا 
مث أعادت عدة صحف أوروبية نشر هذه الرسوم ! عليه وسلم، واستمرت يف نشره أسبوعا بعد ذلك 

  .أخرىهذا الشهر والذي قبله مرة 
ويف هذا حمادةٌ هللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، وحماربةٌ وإيذاٌء، وقد قال جلَّ وعال يف املؤذين لـه  

  ).ناًإِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه في الدنيا والْآخرة وأَعد لَهم عذَاباً مهِي: (ولرسله
كَتب اللَّه لَأَغْلبن أَنا ورسلي إِنَّ اللَّه قَوِي . الَّذين يحادونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك في اَألذَلِّني إِنَّ: (وقال
زِيزقَ: (، وقال)عو هِملن قَبم ينالَّذ ا كُبِتوا كَمكُبِت ولَهسرو ونَ اللَّهادحي ينإِنَّ الَّذ   ـاتـا آيلْنأَنز د

هِنيم ذَابع رِينلْكَافلو اتنيب.(  
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أَلَم يعلَمواْ أَنه من يحادد اللّه ورسولَه فَأَنَّ لَه نار جهنم خالداً فيهـا ذَلـك الْخـزي    : (وقال تعاىل
يمظالْع.(  

افَّة حقوقا وواجبات يف شأن الُمعادين له ولرسله صلى اهللا وقد أوجب اهللا جلَّ وعال على املسلمني ك
  .عليهم وسلم، من إيذام باحلرب والعداوة والبغضاء

وجعل حكم ساب رسوله صلى اهللا عليه وسلم القتل، سواء كان مسلما أو كافرا، تاب من سبه أم 
لك دمه، وإنْ قُبِلَ منه إسالمه، لذلك استمر يف غَيه، بل حىت لو كان الساب كافرا فأسلم مل يعصم ذ

  .يقتل دون استتابة
وقد قَرر هذا كُلَّه شيخ اإلسالم أبو العباس أمحد ابن تيمية رضي اهللا عنه أمتَّ تقرير يف كتابه العظـيم  

، واستدلَّ عليه بأدلة كثرية مـن  »الصارم املسلول، على شامت الرسول صلى اهللا عليه وسلم «الكبري 
  .كتاب والسنة واإلمجاع، وساق فيها ما ال يستطاع دفعهال

أن من سب النيب صلى اهللا عليه وسلم من مسلم : املسألة األوىل): (٣ص(قال شيخ اإلسالم يف أوله 
أمجع عوام أهل العلم على «:هذا مذهب عليه عامة أهل العلم، قال ابن املنذر. فإنه جيب قتله: أو كافر

بس نم دالنيب صلى اهللا عليه وسلم القتل أن ح«.(  
وقد حكى اإلمجاع غري واحد من األئمة، منهم أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي، وإسحاق بن 

  .راهوية، واخلطايب، وحممد بن سحنون
  ).أنه يتعني قتلُه، والجيوز استرقاقُه، وال املَن عليه وال فداؤه: املسألة الثانية): (٢٥٣ص(وقال 
قال اإلمام أمحد . أنه يقتل وال يستتاب، سواء كان مسلما أو كافرا: املسألة الثالثة): (٣٠٠ص( وقال

فعليه القتل، : كل من شتم النيب صلى اهللا عليه وسلم وتنقَّصه مسلما كان أو كافرا«:يف رواية حنبل
  ).»وأرى أَنْ يقتل وال يستتاب 

قد وجـب  «:شتم النيب صلى اهللا عليه وسلم يستتاب ؟ قال سألت أيب عمن: وقال عبد اهللا: (مث قال
  ).»عليه القتل وال يستتاب، خالد بن الوليد قتل رجال شتم النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يستتبه 

إذا سب النيب صلى اهللا عليه وسلم «: وابنه أبو احلسني» خالفه«وقال القاضي يف): (٣٠١ص(مث قال 
عليه أمحدقُتل، ومل تقبل توبت صه، مسلما كان أو كافرا، وجيعله ناقضا للعهد، ن«.(  

وقد صرح بذلك مجاعة غريهم، فقال القاضي الشريف أبو علي بن أيب موسى ): (٣٠٣ص(مث قال 
ومن سب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قُتل، ومل يستتب، ومن «:وهو ممن يعتمد نقلُه» اإلرشاد«يف

  .»الذمة قُتل، وإِنْ أَسلَم سبه من أهل
ومن سب النيب صلى اهللا عليه وسلم وجب قتلُه، «: له» اخلصال واألقسام«وقال أبو علي بن البناء يف

« : قال» وال تقبل توبته، وإن كان كافرا فأسلم فالصحيح من املذهب أنه يقتل أيضا، وال يستتاب 
  ).»ومذهب مالك كمذهبنا 
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  فَصلٌ
ا كان هذا متعذرا اليوم على املسلمني لضعفهم وتفرقهم أَنْ ينالوا من أعدائه واملستهزئني برسـله،  ومل

كان الواجب على كُلِّ مسلم يف هذا بقدره وحبسبه، إعذارا إىل اهللا : ولتسلط أعدائهم عليهم بذنوم
، وقال )فَاتقُوا اَهللا ما استطَعتم: (، وقال)عهالَا يكَلِّف اُهللا نفْسا إِلَّا وس(قال سبحانه . وبراءةً منهم إليه

  .»إِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا منه ما استطَعتم « : النيب صلى اهللا عليه وسلم
اجب إنكار هذا املنكر العظيم، كُلٌّ مبا خولَه اهللا وولَّاه، فالو: لذا فالواجب الالزم على املسلمني اليوم

والواجب على عموم املسـلمني جتـارا   . على والة أمور املسلمني قَطْع صلَتهم ذه الدولة الُمحادة
ليذوقوا وبال أمرهم، وليحصل بني شركام وجتارهم وعمـوم  . وغريهم مقاطعة سلعهم وبضائعهم

لَا تجِـد  : (تعاىل شعبهم وبني حكومتهم الراضية مبا نشر شقاق ونزاع بسبب جنايتهم عليهم، قال
 أَو ماءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤماً يقَو مهانوإِخ أَو ماءهنأَب

روحٍ منه ويدخلُهم جنات تجرِي من تحتهـا  أَو عشريتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم الْإِميانَ وأَيدهم بِ
ه اللَّه بزأَلَا إِنَّ ح اللَّه بزح كلَئأُو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا ريهف يندالخ ارهونَالْأَنحفْلالْم م.(  

وا عدوي وعدوكُم أَولياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَروا بِمـا  يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تتخذُ: (وقال
قالْح ناءكُم مج.(  

وليس هلذه املقاطعة غاية تنتهي إليها، إال مبحاسبة تلك الصحيفة ومسؤوليها، ورسامي الرسوم وكُلّ 
  .ذي صلة ا، ومعاقبتهم عقوبة حامسة رادعة

: ما ما ينادي به بعض الُجهال، من أن تكون غايةُ املقاطعة اعتذار احلكومة الدمناركية أو الصـحيفة أَ
وهـذه  . وحكم مل يشرعه اهللا وال رسوله صلى اهللا عليه وسلم! فليس من احلق وال العقل يف شيء 

  .ن املساحمةاجلناية حق عظيم هللا عز وجلَّ، ليس ألحد أَنْ يتنازل عنه، أو يعل
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان له أَنْ يعفو ): (٢٢٦ص(» الصارم املسلول«قال شيخ اإلسالم يف 

  ).عمن شتمه وسبه يف حياته، وليس لألمة أَنْ يعفوا عن ذلك
حق : أنَّ سب النيب صلى اهللا عليه وسلم تعلَّق به عدة حقوق: ومما يوضح ذلك): (٢٩٣ص(مث قال 

اهللا سبحانه من حيث كَفَر برسوله صلى اهللا عليه وسلم، وعادى أفضل أوليائه، وبارزه باحملاربة، ومن 
  .حيث طعن يف كتابه ودينه، فإن صحتهما موقوفة على صحة الرسالة

ومن حيث طعن يف ألوهيته، فإنَّ الطعن يف الرسول طَعن يف الُمرسل، وتكذيبه تكـذيب هللا تبـارك   
  .إنكار لكالمه وأمرِه وخربِه وكثريٍ من صفاتهوتعاىل، و

وتعلَّق به حق مجيع املؤمنني من هذه األمة ومن غريها من اُألمم، فإنَّ مجيع املؤمنني مؤمنـون بـه،   
خصوصا أمته، فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرم به، بل عامة اخلري الـذي يصـيبهم يف الـدنيا    

سب له أعظم عندهم من سب أنفسهم وآبائهم وأبنـائهم وسـب   واآلخرة بوساطته وسفارته، فال
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وتعلَّق به حق رسول اهللا . مجيعهم، كما أنه أحب إليهم من أنفسهم وأوالدهم وآبائهم والناس أمجعني
  .اهـ) صلى اهللا عليه وسلم من حيث خصوص نفسه

ازل عن شيء من ذلك، فإمنا تنازل عن حـق  فال حق ألحد قط أَنْ يتنازل عن حق ليس له، ومن تن
  .غريه، فال يصح تنازلُه وال جيوز

مناصرةُ كُلِّ تاجر كرمي، غضب حملـادة أولئـك العلـوج هللا    : كما أَنَّ الواجب على املسلمني أيضا
ه أَنْ بالشراِء منه، تأييدا له ومناصرة، وتشجيعا لغري -فقطع واردام  -ورسوله صلى اهللا عليه وسلم 

  .يسلك مسلكَه، وينهج جه
  فَصلٌ

  :ويف هذه املقاطعة أربعة أمور عظيمة متحقِّقة، إِنْ ختلَّف أحدها مل تتخلَّف بقيتها
اإلعذار إىل اهللا عز وجلَّ، وبذْلُ ما بالوسع والطاقة يف نصرة شرعه ودينه، فَإِنَّ هـذا  : أحدها - ١

  .ال هذاواجب الزم، وليس يف أيدينا إ
احتساب املُقاطعِ األجر من اهللا جلَّ وعال يف ذلك، وتعبده جر محاديـه وأعدائـه،   : والثّاين - ٢

  .وااهرين بذلك واملعلنني
التنكيل بأعداء اهللا، وإذاقتهم بعض وبالِ أمرهم، حبيث يكون هلم عقوبة مؤملة، ويكون : والثّالث - ٣

  .املسلمني ودينهم وعرض نبيهم صلى اهللا عليه وسلم لغريهم رادعا، حاميا حلياض
فإن الساب وحنوه، انتهك حرمة الرسول صـلى اهللا عليـه   : وأيضا): (٣٨٥ص(قال شيخ اإلسالم 

وسلم، ونقَّص قدره، وآذى اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وعباده املؤمنني، وأجرأ النفوس الكافرة 
الم، وطلب إذالل النفوس املؤمنة، وإزالة عز الدين، وإسفال كلمـة  واملنافقة على اصطالم أمر اإلس
  ).اهللا، وهذا من أبلغ السعي فسادا

إظهاره عزةَ املؤمنني وقوم، ونيلَهم من أعدائهم ومتنقّصي رسوهلم الكرمي صـلى اهللا  : والرابع - ٤
  .عليه وسلم، وإِنْ ضعفت حيلتهم عن مقاتلته

  .حل عظيمة من مقاطعة أولئك املُحادينفهذه أربع مصا
  .أُجِيب ذا: فمن زعم من أهل النفاق أَنَّ املقاطعة غري نافعة، أو أَنَّ نفعها قليل

يف أيام قالئل، عظيم أثر ما حصل من مقاطعتهم، وتأملهم الشديد من  -حبمد اهللا وفضله  -وقد ظهر 
  .م من العواقب، وخسارم املاليني الكثرية حىت اآلنذلك، وانشقاق صفوفهم، وخوف حكومته

بنشر تلك الصور يف صحف أوروبية كثرية، حماولة منهم  -عليهم لعائن اهللا  -هلذا تكالب أعداء اهللا 
فَك هذه املقاطعة، وإضعاف عزم املسلمني وتشتيت أمرهم، بإلزامهم أنفسـهم مبقاطعـة الـدول    

حيلَةٌ خبيثةٌ كان قد سنها ألسالفهم إبليس يف ليلة مهاجر الـنيب  !  األوروبية جمتمعة أو تركها كلها
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صلى اهللا عليه وسلم، حني أشار على كبار كفار قريش، اشتراك رجل من كل قبيلة يف قتـل الـنيب   
 طْلَبا فال ييف القبائل كُلِّه همد صلى اهللا عليه وسلم، ليضيع!  

ء بنقيض قصدهم، فتستمر مقاطعة الدمناركيني وهذا واجب ال حمالـة،  لذا فإين أرى أَنْ يعاقب هؤال
فقد علم املسلمون ما تكنه نفوسهم اخلبيثة : أما بقية الدول األوروبية. فإم هم الذي سنوا هذا األمر

جةُ إليه إِنْ لنبيهم صلى اهللا عليه وسلم، فيحرص كُلّ مسلم أال يشتري من بضائعهم إال ما تدعوه احلا
  .مل جيد بديال من صناعة غريهم

كما أغاظت هذه املقاطعة كثريا من املنافقني، فحاولوا تارة التربير، وتارة التـهوين، وتـارة بـزعم    
  !اإلصالح وإرادة اخلري 

  !فمن زاعم أَنَّ املقاطعة ستقطع احلوار معهم  - ١
مل يأْذَنْ باحلوار مع الكفار إال ببنائه على أصـلَينِ   وهذه كذبةٌ بلقاء، وحيلةٌ بلهاء، فإنَّ اهللا عز وجل

  :اثنينِ، مها
  .دعوم إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له، واإلميان بنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم) أ(
  .وبيان بطْالن دينهم وفساده، وأَنْ اَهللا ال يقبله منهم، وال يقبل غري اإلسالم) ب(

يا أَهلَ الْكتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَمة سواء بيننا وبينكُم أَالَّ نعبد إِالَّ اللّه والَ نشرِك  قُلْ: (هلذا قال سبحانه
  ).مونَمسلبِه شيئاً والَ يتخذَ بعضنا بعضاً أَرباباً من دون اللّه فَإِن تولَّواْ فَقُولُواْ اشهدواْ بِأَنا 

قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لَسـتم  : (وكانت حوارات النيب صلى اهللا عليه وسلم على هذا، هلذا قال سبحانه
رياً منَّ كَثزِيدلَيو كُمبن ركُم ما أُنزِلَ إِلَيميلَ واِإلجناةَ وروواْ التيمقت ىتٍء حيلَى شا أُنزِلَ إِعم مهن كلَي

رِينمِ الْكَافلَى الْقَوع أْسكُفْراً فَالَ تاناً ويطُغ كبن رولو أقامومها آلمنوا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم )م ،
وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائيلَ إِني رسولُ اللَّه : (وأسلموا، كما قال عيسى عليه السالم هلم

  ).لَيكُم مصدقاً لِّما بين يدي من التوراة ومبشراً بِرسولٍ يأْتي من بعدي اسمه أَحمدإِ
سلَمتم أَفَإنْ حآجوك فَقُلْ أَسلَمت وجهِي للّه ومنِ اتبعنِ وقُل لِّلَّذين أُوتواْ الْكتاب واُألميني أَ: (وقال

ادببِالْع ريصب اللّهالَغُ والْب كلَيا عماْ فَإِنلَّووإِن تواْ ودتاه واْ فَقَدلَمفَإِنْ أَس.(  
فهل هذه احلوارات املزعومةُ، شرعيةٌ مبنيةٌ على هذَينِ األصلَينِ، أو أنها غطاء هلدم الدين، ومـواالة  

  !الكفار واملشركني ؟
أَنَّ سبب جناية تلك الصحيفة هو تقصري املسـلمني أنفسـهم يف تعـريفهم    : ومن منافق زاعم - ٢

  !فمراده تربئة هؤالء احملادين من جنايتهم، أو تربيرها هلم، وإناطة جرمها باملسلمني ! باإلسالم 
له بإبالغ الرسـالة وإمتـام   مع شهادة اهللا التامة  -ومل يعلم هذا املنافق أَنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فَاصدع : (مل يسلم من املستهزئني والساخرين، قال سبحانه لنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم -الدين 
نيزِئهتالُمس اكنا كَفَيإِن نيرِكنِ الُمشع رِضأَعو رمؤا تبِم.(  
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ستهزِئ بِرسلٍ من قَبلك فَحاق بِالَّذين سخرواْ منهم ما ولَقَد ا: (بل كُلُّ أنبياء اهللا كذلك، قال تعاىل
ولَقَد استهزِئ بِرسلٍ من قَبلك فَأَملَيت للَّذين كَفَرواْ ثُم أَخذْتهم فَكَيف : (، وقال)كَانواْ بِه يستهزِئُونَ

  ).كَانَ عقَابِ
م الْفُلْك وكُلَّما مر علَيه مٌأل من قَومه سخرواْ منه قَالَ إِن تسخرواْ منا فَإِنا نسخر منكُويصنع : (وقال

  ).كَما تسخرونَ
  ).بلْ عجِبت ويسخرونَ: (وقال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم

  !إِنْ كان ا إضرار مبصاحل املسلمني  أنه يعارض املقاطعةَ: ومن منافق زاعم - ٣
وال أدري ما هذا الضرر الفائق حملادتهم هللا واستهزائهم برسوله صلى اهللا عليه وسلم، وغري ذلك مما 

  .فال أشبع اهللا إذن بطنه! أم أن ضرره املترقَّب ما خيشاه من فضل مطعم ومشرب . قدمنا
فالواجب احتساب األجر والصرب، فإنَّ اجلنة مل تحـف  : -وهو غري مسلم  -ولو قُدر حصول ضرر 

  .بالشهوات، وإمنا حفَّت باملكاره، وإمنا جهنم هي احملفوفة برغبات النفوس وأهوائها
مل حيصل حبمد اهللا ضرر، بل حصل من نصرة الدين وخذْالن الكفار واملنافقني ما تقَر بـه  : ومع هذا

رد علوج الدمنارك حبمد اهللا ببضائعهم، بل قد عمت اخلريات بالدنـا وبـالد   ومل ينف. أعني املؤمنني
املسلمني من كل دولة وكل بلد، غري ما يف بالد املسلمني من خريات تغنِيهم عما يف بـالد أولئـك   

  .ارمني
فما يسر املؤمنني ال يسره وما وإمنا هذا املتكلم قد أعمى اهللا بصره وبصريته، وملئَ قلبه نفاقا وحنقًا، 

فَلْيمت بغيظه فليس . يؤذي الكفَّار ال يؤذيه، وإمنا سروره وضره فيما يسر أعداء الدين وفيما يضرهم
يف املؤمنني املُمتلئة قلوبهم حبب اهللا وحب رسوله صلى اهللا عليه وسلم، والذّب عن محامها وشريعته 

ني إليه أذنا مغصأراد إلباس نفاقه لبوس اخلشية على املسلمني ومصاحلهم . ي هفاستتر بثوب ! غري أَن
 هعورت الٍ، مل يسترقٍ بلهم ! خةً عواررهلنا ج ا اُهللا من أخبارهم ما أظهرأَنبفقد ن!  

  فَصلٌ
وتنبيهات اترشبم ،وبقي هنا أُمور:  

وإِنَّ اهللا منتقم لرسوله صلى اهللا عليـه  ): (١١٧ص(» الصارم املسلول«خ اإلسالم يفقال شي: إحداها
قيموا عليه احلدأَنْ ي اسنِ النكملدينه ولكذب الكاذب، إذ مل ي ومظهر ،هبوسلم ممن طعن عليه وس.  

ربوه مرات متعـددة يف  ما حدثناه أعداد من املسلمني العدول، أهل الفقه واخلربة عما ج: ونظري هذا
: حصر احلصون واملدائن اليت بالسواحل الشامية، ملا حصر املسلمون فيها بين األصفر يف زماننا، قالوا

كنا حنن حنصر احلصن، أو املدينة الشهر أو أكثر من الشهر، وهو ممتنع علينا، حىت نكاد نيأس منه، « 
صلى اهللا عليه وسلم، والوقيعة يف عرضه، فَعجلْنا فَتحه، وتيسر ومل إِذْ تعرض أهلُه لسب رسول اهللا 

  .»يكَد يتأخر إال يوما أو يومني أو حنو ذلك، مث يفْتح املكانُ عنوةً، ويكون فيهم ملحمة عظيمة
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وسلم، مع امـتالء   حىت إِنْ كُنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا مسعناهم يقعون فيه صلى اهللا عليه«: قالوا
  .»القلوب غيظا عليهم مبا قالوه فيه

  .أَنَّ املسلمني من أهل الغرب حاهلم مع النصارى كذلك: وهكذا حدثين بعض أصحابنا الثقات
  ).أَنْ يعذِّب أعداَءه تارةً بعذاب من عنده، وتارةً بأيدي عباده املؤمنني: ومن سنة اهللا

أَنَّ من مل يمكنِ املؤمنون أَنْ يعذِّبوه من الذين يؤذون اهللا ورسـوله  : ة اهللاومن سن): (١٦٤ص(قال 
كما قدمنا . صلى اهللا عليه وسلم، فإن اهللا سبحانه ينتقم منه لرسوله صلى اهللا عليه وسلم، ويكفيه إياه

ر وأَعرِض عنِ الُمشـرِكين  فَاصدع بِما تؤم(بعض ذلك يف قصة الكاتب املفتري، وكما قال سبحانه 
نيزِئهتالُمس اكنا كَفَيإِن.(  

) والقصةُ يف إهالك اهللا واحدا واحدا من هؤالء املستهزئني معروفة، قد ذكرها أهلُ السيرِ والتفسـري 
  .اهـ
فيه خريا عظيما، فقد أظهر  أَنَّ مع ما يف طعن هؤالء احملادين من شر وإغاظة للمؤمنني، إال أَنَّ: الثّانية

  .هذا أمورا خافيةً على كثري من الناس لعدم تدبرِهم كتاب ربهم جلَّ وعال
  :ومن تلك األمور احلسنة

أم عرفوا حقيقة دعاوى كثري من األدعياء حملبة اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسـلم، الـواقفني    - ١
  .بالسكوت، أو التربير، أو التهوين مواقف الريبة من هذه اجلرمية، إما

٢ -  أعني تيموعرفوا عداَء أولئك الصليبني لإلسالم وأهله ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، بعد أَنْ ع
وإال فإنَّ اهللا قد أخرب يف كتابه محذِّرا . كثريٍ من الناس عن ذلك، بتزيني أهل األهواء والنفاق ألولئك

ما يود الَّذين كَفَرواْ من أَهلِ الْكتابِ والَ الْمشرِكني أَن ينزلَ علَيكُم من : (فقالعباده املؤمنني منهم 
  ).خيرٍ من ربكُم واللّه يختص بِرحمته من يشاُء واللّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ

تابِ لَو يردونكُم من بعد إِميانِكُم كُفَّاراً حسداً من عند أَنفُِسهِم من بعد ود كَثري من أَهلِ الْك: (وقال
قالْح ملَه نيبا تم.(  

  ).ولَن ترضى عنك الْيهود والَ النصارى حتى تتبِع ملَّتهم: (وقال
واْ الَ تتخذُواْ بِطَانةً من دونِكُم الَ يأْلُونكُم خباالً ودواْ ما عنِتم قَـد بـدت   يا أَيها الَّذين آمن: (وقال

  ).الْبغضاء من أَفْواههِم وما تخفي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم اآليات إِن كُنتم تعقلُونَ
  .استطاعوا النيلَ من أعدائهم وإذالهلم، وتشتيت كلمتهم وتفريق أمرهم وعرفوا قوم، وكيف - ٣

أَنَّ كُلَّ متكلِّمٍ بلسان الدين أو أهله، مبساحمة أولئك اجلناة احملادين، أو مسـاحمة دولـتهم إِن   : الثّالثة
: ماعتذرت أو اعتذرت صحيفتها، ونشرت ذلك يف كربى الصحف أو يف غريها من وسائل اإلعـال 

  .فهو إِما منافق، وإما جاهلٌ مركَّب
  !معروف سر سعيِه باملساحمة : فاألول
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تنازلَ وسامح يف شيء ليس من حقِّه، وليس األمر فيه إليه، وقد قدمنا ذلك، فاملقاطعة ماضية : والثاين
  .ال غاية هلا وال اية

ب املؤمنني لنبيهم صلى اهللا عليه وسلم، واغتياظَهم قد سمى بعض أهل البدع واألهواء، غَض: الرابعة
 قِّهيف ح رشا نم باعتذار صريح ينشر يف كربيات الصحف العربية « ممتقاليد تفرض على أولئك التقد

 «!  
  :وهذا باطلٌ من وجهينِ

ن مل تحدثْ عنده تلـك  أَنَّ هذا شرع من عند اهللا، دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع، وم: أحدمها
  !وليست تقاليد وأعرافًا إِنْ فُعلَت أو ترِكَت فاألمر فيها سيان . األفعالُ غضبا وال غيظا فليس مبؤمن

أَنَّ االعتذار من احلكومة أو الصحيفة ليس مسقطًا حلق اهللا جلَّ وعال، وال حق نبيه صلى اهللا : اآلخر
قكما من اهللا تبارك وتعاىل يف شامتي رسوله صلى اهللا . املسلمني أمجعني عليه وسلم، وال حوليس ح

وإمنا هو شرع شرعه ذلك الفاسد، مضاهيا بـه شـرع اهللا   . عليه وسلم والنائلني من جنابه الشريف
  !وشرع رسوله صلى اهللا عليه وسلم، مرتالً حكْمه هو مكانَ حكْمهما 

أَنْ يظْهِر ألعداء اهللا مخرجا مما وضعوا أنفسهم فيه، وأَنْ يظْهِر نفسه هلم أَنـه  : منه فاشلةٌ ومحاولةٌ
  !الدالُّ إليه والدليل عليه 

أَنَّ األمة جمتمعةً فيها قُوةٌ وخري، وأنها إذا اجتمعت على احلق عجز فيها عدوها أَنْ ينال منها : اخلامسة
يفَها، فإظهار هؤالء الكفار يف صحفهم األوروبية الطعن واالستهزاَء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم أو خي

علَنا، جعلَ املسلمني متحدين يف عدائهم، مستشعرين خطرهم وكيدهم، وجعل أعداَءهم متذبـذبني  
كان تعاوم : مسلمني ظاهرافكُلُّ ما كان عداء أعداء اهللا لل. خائفني من عواقب ذلك وتبعاته عليهم

  .على مدافعته عظيما
وكُلُّ ما كان عداؤهم للمسلمني مستترا حتت أغطية يصنعوا تلبيسا، أو يصنعها هلم املنافقون مـن  

كان ذلك مشتتا لكلمة املسلمني مفرقًا التحادهم وتعـاوم ملدافعـة   : علمانيني وليرباليني وغريهم
  !يؤخذُوا دولَةً دولَةً عدوهم، حتى 

ال يريدون به املعىن الذي نريده حنن عند إطالقنا لـه  » اإلرهاب«أَنَّ إطالق الغربِ مسمى : السادسة
يف اململكة، وإنما يريدون به اإلسالم ونبيه صلى اهللا عليه وسلم، يظْهر ذلك من رسومهم للنيب صلى 

هم اهللا عليه وسلم، حني صورادلُّ على مدرٍ توروه بِص!  
  :لذا فالواجب يف هذا أَحد أَمرينِ

١ -  كرة، وحنومها، وتالة على املعىن املُراد، كاحلرابة، واحملادعلى األلفاظ الشرعية، الد ا االقتصارإِم
  .اس فيه دوالً وأفراداملعرفة مدلول تلك األلفاظ، وجهالة مدلول األخري، وتنازع الن. »اإلرهاب«لفظ 
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وإِما حده عامليا بِحد منضبِط، وتعريفه بتعريف بينٍ، مث إطالقُه عليه، إِنْ كان ذلك احلد مسلَّما  - ٢
  .صحيحا
ال أَنَّ أعداء اهللا احملادين له مل جيدوا عذْرا يعتذرون به على قبيح فَعلَتهم وعظيم جـرمهم، إ : السابعة

ومع أَنَّ هذه حجةٌ مدحوضةٌ، فليس كُلُّ من أراد شيئا ! مساح قوانينهم حبرية التعبري وحرية الصحافة 
  .كما أم ال يسمحون لغريهم بقول ما يريد إذا كان خمالفا هلم! يف الغربِ قاله 
ذَا كُلِّهه عفَم : ادرهوا إىل ما ية التعبري املُطلقة فيجب على املسلمني أَنْ يتنبيريٍ إىل فتح حعس نم م

عندهم ويف وسائل إعالمهم، اليت يراد منها مترير الكفر واحملادة هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسـلم،  
وإنمـا  . واإلذن به، وال يظنون أم ا يستطيعون قول ما يريدون مما خيافون قولَه وخيشون عاقبتـه 

  !م عليهم، وهم ال يستفيدون من ذلك شيئا يسلِّطون أعداَءه
وفَّق اُهللا املسلمني ملا يحبه ويرضاه، ونصر دينه، وأعال كلمته، وأعز جنده، وأهلك أعداَءه، وهللا العزة 

  .ولرسوله وللمؤمنني، ولكن املنافقني ال يعلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
  كتبه

  عزيز بن فيصل الراجحيعبد ال
  الرياض
  هـ١/١٤٢٧/ ٤اجلمعة 

=======================  
  كلمة الشيخ أمحد بن عبد العزيز احلمدان

  
احلمد هللا جميب من سأله، ومثيب من علّق به رجاه وأمله، الكرمي الذي من أقبل عليه قبلـه، ومـن   

  .أعرض عنه أرداه وخذله
يك له يف ربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته، خلقنا مـن عـدم،   وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شر

وأسبغ علينا وافر النعم، كبرنا من صغر، وكسانا بعد عري، وعلمنا بعد جهالة، وآتانا من كل مـا  
سألناه، اختص برمحته من شاء من عباده، وفضل بعضهم على بعض حبكمته وعدله، فجعلهم فريقـاً  

  .عري، وهو الرؤوف الرحيمإىل اجلنة وفريقاً إىل الس
وأشهد أنّ حممداً عبده ورسوله، صفيه وخليله، وسفريه بينه وبني خلقه، أرسله ربه بني يدي الساعة 
بشرياً ونذيراً وداعياً إىل اهللا بإذنه وسراجاً منرياً، فهدى به من الضاللة، وبصر به من العمى، وأرشد 

اناً صماً، وقلوباً غلفاً، حيث بلّغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح به من الغواية، فتح به أعيناً عمياً، وآذ
األمة، وكشف اهللا به الغمة، وجاهد يف اهللا حق جهاده حىت أتاه اليقني من ربه، فجزاه اهللا عن أمتـه  

  .نأفضل اجلزاء، وصلى عليه صالة متأل أقطار األرض والسماء، وسلّم تسليماً كثرياً مزيداً إىل يوم الدي
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  ..أما بعد
وما خلَقْت : (فقد خلق اهللا تعاىل اخللق لغاية عظيمة؛ هي إفراده سبحانه وتعاىل بالعبادة، قال اهللا تعاىل

و لـرزاق ذُ الْجِن واِإلنس إِالَّ ليعبدون ، ما أُرِيد منهم من رزقٍ وما أُرِيد أَن يطْعمون ، إِنَّ اَهللا هـو ا 
نيتالْم ة٥٨-٥٦سورة الذاريات، اآليات ) [الْقُو.[  

وبعث اهللا تعاىل الرسل عليهم الصالة والسالم مبشرين ومنذرين، داعني اخللق إىل إفراد اخلالق سبحانه 
  .وتعاىل بالعبادة، فكانت دعوام صادقة، ورساالم واحدة

فَبعثَ اُهللا النبِيني مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحق كَانَ الناس أُمةً واحدةً : (قال اهللا تعاىل
مهاءتا جم دعن بم وهأُوت ينإِالَّ الَّذ يهف لَفتا اخمو يهلَفُواْ فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحييـاً  لغب اتنيالْب 

 مهنيب اطراُء إِلَى صشن يي مدهاُهللا يو بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُواْ فتا اخمواْ لنآم ينى اُهللا الَّذديمٍفَهقتسم (
  ].٢١٣سورة البقرة، اآلية [

ةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اُهللا عزِيـزاً  رسالً مبشرِين ومنذرِين لئَالَّ يكُونَ للناسِ علَى اِهللا حج: (وقال تعاىل
  ].١٦٥سورة النساء، اآلية ) [حكيماً

سـورة  ) [وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِالَّ نوحي إِلَيه أَنه الَ إِلَه إِالَّ أَنـا فَاعبـدون  : (وقال تعاىل
  ].٢٥األنبياء، اآلية 

عثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً أَن اعبدواْ اَهللا واجتنِبواْ الطَّاغُوت فَمنهم مـن هـدى اُهللا   ولَقَد ب:(وقال تعاىل
 كَـذِّبِنيةُ الْمباقكَانَ ع فواْ كَيضِ فَانظُري اَألرواْ فاللَةُ فَِسريالض هلَيع قَّتح نم مهنمسـورة  ) [و

  ].٣٦النحل، اآلية 
  .دعوة اخللق إىل إفراد اخلالق جلّ وعز بالعبادة: فهذه دعوة مجيع الرسل عليهم الصالة السالم

نوح وإبـراهيم وموسـى   : والرسل هم صفوة خلق اهللا تعاىل، وعلى رأسهم أولو العزم منهم؛ وهم
  .وعيسى وحممد صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني

  ].٣٥سورة األحقاف، من اآلية . [اآلية) ر أُولُوا الْعزمِ من الرسلِفَاصبِر كَما صب:(قال اهللا تعاىل
حممد بن عبد اهللا صلوات ريب وسالمه عليه كلما ذكره الـذاكرون  : وسيدهم، وقائدهم، وإمامهم

  .وغفل عن ذكره الغافلون
نهم من كَلَّم اُهللا ورفَع بعضهم درجات وآتينا تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ م:(قال اهللا تعاىل

من بعـد مـا   عيسى ابن مريم الْبينات وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ ولَو شاء اُهللا ما اقْتتلَ الَّذين من بعدهم 
منهم من آمن ومنهم من كَفَر ولَو شاء اُهللا ما اقْتتلُواْ ولَكن اَهللا يفْعلُ جاءتهم الْبينات ولَكنِ اختلَفُواْ فَ

رِيدا ي٢٥٣سورة البقرة، اآلية ) [م.[  
ورسول اهللا حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم اختصه ربه خبصائص عظيمة، ومنن جسـيمة، مل  

  ء والرسل؛ لذلك كان سيدهم؛يشاركه فيها غريه من األنبيا



 ٦٢٠

أنَّ اهللا تعاىل أخذ العهد على مجيع أنبيائه ورسله عليهم الصالة والسالم أنه سبحانه إذا بعث : فمنها*
  .حممداً صلى اهللا عليه وسلم، فواجب عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه

ا آتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُم جاءكُم رسولٌ مصـدق  وإِذْ أَخذَ اُهللا ميثَاق النبِيين لَم: (قال اهللا تعاىل
ررِي قَالُواْ أَقْرإِص كُملَى ذَلع مذْتأَخو مترقَالَ أَأَقْر هنرنصلَتو بِه ننمؤلَت كُمعا ماْ لِّمأَنواْ ودها قَالَ فَاشن

ينداهالش نكُم مع٨١سورة آل عمران، اآلية) [م.[  
  .أنه خامت النبيني عليه من ربه أزكى صالة وأعظم تسليم: ومن خصائصه صلى اهللا عليه وسلم*

ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رجالكُم ولَكن رسولَ اِهللا وخاتم النبِيني وكَانَ اُهللا بِكُـلِّ  : (قال اهللا تعاىل
يماًشلٍء ع٤٠سورة األحزاب، اآلية) [ي.[  
أنّ األنبياء عليهم الصالة والسالم كانوا يبعثون إىل أقوامهم خاصة، وبعث حممد بن عبداهللا : ومنها*

  .صلى اهللا عليه وسلم إىل الناس كافة
سورة سبأ، ) [لَكن أَكْثَر الناسِ الَ يعلَمونَوما أَرسلْناك إِالَّ كَافَّةً لِّلناسِ بشرياً ونذيراً و: (قال اهللا تعاىل

  ].٢٨اآلية 
قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اِهللا إِلَيكُم جميعاً الَّذي لَه ملْك السماوات واَألرضِ ال إِلَـه  : (وقال تعاىل

سرواْ بِاِهللا ونفَآم يتمييِي وحي وإِالَّ ه    لَّكُـملَع ـوهبِعاتو ـهاتمكَلبِاِهللا و نمؤي يالَّذ ياُألم بِيالن هول
  ].١٥٨سورة األعراف، اآلية ) [تهتدونَ

  .أن اهللا تعاىل بعثه رمحة للعاملني: ومن خصائصه*
  ].١٠٧األنبياء، اآلية سورة ) [وما أَرسلْناك إِالَّ رحمةً لِّلْعالَمني: (قال اهللا تعاىل

لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص علَيكُم بِـالْمؤمنِني رؤوف  : (وقال تعاىل
يمح١٢٨سورة التوبة، اآلية ) [ر.[  

يقبل اهللا تعاىل من العباد ديناً أنَّ دينه الذي جاءنا به من عند ربه، هو دين اإلسالم الذي ال : ومنها*
  .سواه، ومن لقي اهللا بغريه فهو خاسر

سورة آل ) [ومن يبتغِ غَير اِإلسالَمِ ديناً فَلَن يقْبلَ منه وهو في اآلخرة من الْخاسرِين: (قال اهللا تعاىل
  ] .٨٥عمران، اآلية 

  .أن اهللا تعاىل تكفّل حبفظ دينه: ومنها*
الْيوم يئس الَّذين كَفَرواْ من دينِكُم فَالَ تخشوهم واخشون الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم : (ال اهللا تعاىلق

  ].٣سورة املائدة، من اآلية . [اآلية) وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم اِإلسالَم ديناً
  ].٩سورة احلجر، اآلية ) [نا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَإِ: (وقال تعاىل

أنَّ اهللا تعاىل تكفل حبفظه من كل من أراده بسوء يف حياتـه  : ومن خصائصه صلى اهللا عليه وسلم*
  .وبعد مماته
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سورة الطور، اآلية ) [بح بِحمد ربك حني تقُومواصبِر لحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا وس: (قال اهللا تعاىل
٤٨.[  

  ].٦٤سورة األنفال، اآلية ) [يا أَيها النبِي حسبك اُهللا ومنِ اتبعك من الْمؤمنِني:(وقال تعاىل
سـورة  ) [ذي أَيدك بِنصرِه وبِالْمؤمنِنيوإِن يرِيدواْ أَن يخدعوك فَإِنَّ حسبك اُهللا هو الَّ: (وقال تعاىل

  ].٦٢األنفال، اآلية 
عصمك يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واُهللا ي: (وقال تعاىل

دهاسِ إِنَّ اَهللا الَ يالن نمرِينالْكَاف م٦٧سورة املائدة، اآلية ) [ي الْقَو.[  
  ].٩٥سورة احلجر، اآلية ) [إِنا كَفَيناك الْمستهزِئني: (قال اهللا تعاىل

  .أنَّ اهللا تعاىل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: ومن خصائصه صلى اهللا عليه وسلم*
حاً مبِيناً ، ليغفر لَك اُهللا ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر ويتم نِعمته علَيك إِنا فَتحنا لَك فَت: (قال اهللا تعاىل

  ].٢و١سورة الفتح، اآليتان ) [ويهديك صراطاً مستقيماً
  :المأنّ اهللا تعاىل جعله شهيداً على من سبقه من األنبياء عليهم الصالة والس: ومن خصائصه*

  ].٤٥سورة األحزاب، اآلية ) [يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهداً ومبشراً ونذيراً: (قال اهللا تعاىل
سورة النساء، اآليـة  ) [فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أمة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هؤالء شهِيداً:(وقال تعاىل

٤١.[  
أنه أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة، وأنه أول شـافع، وأول  : ن خصائصه بأيب هو وأميوم*

  .مشفع
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القرب، وأول :((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .رواه مسلم)) شافع، وأول مشفع
أعطاه الشفاعة العظمى، وهو صاحب لواء احلمد، أن اهللا تعاىل : ومن خصائصه صلى اهللا عليه وسلم*

  .واملقام احملمود، ور الكوثر، واحلوض، وهو صاحب الوسيلة والفضيلة
  ].١سورة الكوثر، اآلية ) [إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر:(قال اهللا تعاىل

ه سنةٌ والَ نوم لَّه ما في السماوات وما في اَألرضِ اُهللا الَ إِلَه إِالَّ هو الْحي الْقَيوم الَ تأْخذُ: (وقال تعاىل
إِالَّ بِإِذْنِه هدنع فَعشي ين ذَا الَّذ٢٥٥سورة البقرة، من اآلية . [اآلية) م.[  

سورة اإلسـراء،  ) [اماً محموداًومن اللَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَّك عسى أَن يبعثَك ربك مقَ: (وقال تعاىل
  ].٧٩اآلية 

  .متفق عليه)) أعطيت الشفاعة:((وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ما من أحد إال هو حتت لوائي يوم القيامـة  . أنا سيد ولد آدم وال فخر:((وقال صلى اهللا عليه وسلم

  .رواه احلاكم وصححه)) ينتظر الفرج
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حوضي مسرية شهر، ماؤه أبيض من اللنب، ورحيه أطيب من املسـك،  :((وقال صلى اهللا عليه وسلم
  .رواه البخاري)) وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فال يظمأ أبداً

اللهم رب هذه الدعوة التامة، : من قال حني يسمع النداء:((وقال رسول اهلدى عليه الصالة والسالم
وابعثه مقاماً حمموداً الذي وعدته، حلت له شـفاعيت   والصالة القائمة، آت حممداً الوسيلة والفضيلة،

  .رواه البخاري)) يوم القيامة
  .أنه أكثر األنبياء تبعاً يوم القيامة: ومن خصائصه صلى اهللا عليه وسلم*

عرضت علي األمم، فرأيت النيب ومعه الرهيط، والنيب ومعـه  :((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هـذا  :  ليس معه أحد، إذ رفع يل سواد عظيم، فظننت أم أميت، فقيـل يل الرجل والرجالن، والنيب

انظر : موسى صلى اهللا عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إىل األفق، فنظرت، فإذا سواد عظيم، فقيل يل
هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون اجلنـة بغـري   : إىل األفق اآلخر، فإذا سواد عظيم، فقيل يل

  .متفق عليه)) حساب وال عذاب
  .وهذا غيض من فيض خصائصه صلى اهللا عليه وسلم

وخصائصه جانب من جوانب شخصه عليه الصالة والسالم، ولو شئنا االستطراد يف احلديث لذكرنا 
  .فضله على أمته خاصة وعلى الناس عامة، وشفقته ورمحته بالناس أمجعني

الكمال، وقد كم ل اهللا نبيه حممداً صلى اهللا عليه وسلم بـأنواع  ومعلوم أنَّ النفوس جمبولة على حب
الكمال اليت مل جتتمع يف غريه عليه الصالة والسالم، فكيف إذا اجتمع مع ذلك ما حباه اهللا به مـن  

  .حبه هلداية اخللق وصالحهم، وجنام وفالحهم، وما كان يعانيه من أمل إذا رآهم ضلوا
لب كل مؤمن، بل يف قلب كل منصف من غري املؤمنني ممن لذلك كان حبه صلى اهللا عليه وسلم يف ق

  .عرفوه على حقيقته، ال ميلكون إال تقديره واحترامه، وحبه ملا أسداه للناس عامة من خري عظيم
وقد كان فضله عليه الصالة والسالم وإحسانه على أهل امللل األخرى عظيماً، فقد بين هلـم احلـق   

أنه ال يصح اإلميان إال باإلميان جبميع أنبيـاء  : يف كتبهم، وكان من دينهبأدلته اليت عرفوها ووجدوها 
  .اهللا ورسله، ووجه جلّ دعوته إىل أهل الكتاب، وجادهلم باحلسىن

وكان حظ النصارى من فضله صلى اهللا عليه وسلم أعظم من غريهم، فقد أنصفهم بعد ما ظلمهـم  
لم وأهل امللل يتهمون مرمي بالزنا، ويتهمون عيسـى  اليهود والوثنيون، حيث بعث صلى اهللا عليه وس

عليه السالم بأنه ابن زنا، ووجد النصارى يتشبهون باليهود والوثنيني فيدعون أن عيسى عليه السالم 
ابن اهللا، أو ثالث ثالثة، أو هو اهللا، فجاء حممد صلى اهللا عليه وسلم فوضع األمور يف نصاا، وبني أن 

عفيفة، وأن الذي جاءها أمر من اهللا تعاىل، وأن مثل عيسى عند اهللا كمثـل   مرمي بنت عمران عذراء
سورة ) [إِنَّ مثَلَ عيسى عند اِهللا كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ: (آدم، قال اهللا تعاىل
  ].٥٩آل عمران، اآلية 
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يب حممد صلى اهللا عليه وسلم هو احلق، وهو بشارة عيسى فاعترف املنصفون منهم بأن ما جاء به الن
  .عليه السالم ألمته، وأن ما جاء به هو احلق الذي ال يزيد عما جاء به عيسى بقشة، وال ينقص بقشة

وهذا حال املنصف، صاحب النفس الطيبة؛ حيب احلق، ويبحث عن احلق، وإذا وجد احلق أخذ به، 
  .خبيثها، ونكرانه للجميل دليل سوء طويته وسوئهاأما منكر اجلميل فهو دينء النفس 

ولقد عبر أكثر نصارى اليوم عن نكرام اجلميل، وعن رفضهم احلق الذي جاءهم بـه رسـول اهللا   
صلى اهللا عليه وسلم بأسوأ تعبري، حيث رفضوه، وكذبوه، وسعوا جاهدين يف تشـويهه، وصـرف   

، وإغراقهم يف الشهوات وامللـذات واملوبقـات،   الناس عنه، وإغواء أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم
وتشكيكهم يف دينهم، ومل يكفهم هذا حىت صرحوا بشتم اإلسالم، ونـيب اإلسـالم، وأمعنـوا يف    

  .االستهزاء به
وما زلنا منذ سنوات، وحنن نسمع ونرى كماً هائالً من ذلك، حىت أملت بنا فتنة عجيبة، وحمنة كئيبة، 

دت من يدعمها باسم احلرية، ويشجعها باسم الدميوقراطية، وحيميهـا  توىل كربها زمرة سفيهة، وج
  .باسم حق التعبري وإبداء الرأي

الدمناركية بنشر رسوم ساخرة، يف أواخر شهر شعبان مـن عـام   )) بوالند بوسنت((فقامت صحيفة
من زعم صانعوها أم ميثلون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث يف يوم عيد األضحى . هـ٤٢٦ض

النروجيية فنشرت الرسومات نفسها، فجرحت املسلمني يف عقيدم اليت )) ماجزين((عام نفسه تبعتها
  .ال خيتلفون فيها، ودينهم الذي ال يرضون عنه بديالً

وقد كان ميكن أن متر هذه اجلرمية النكراء دون كبري ضجة، وأن تعامل على أنـه تصـرف فـردي    
)) مارجريـت الثانيـة  ((ذه اجلرمية سبقت مبذكرات ملكة الدمناركيستحق فاعله العقوبة، لوال أنَّ ه

من الشعب الـدمنركي، حيـث   % ٨٥رئيسة الكنيسة اإليفاجنليكانية اللوثرية، اليت يتبعها أكثر من 
أظهرت يف مذكراا كرهها لإلسالم، ولسيد األولني واآلخرين، وامته مبا ليس فيه، مث دافعت عن 

ت بأا تعبري عن رأي، ودليل حرية، وزاد الطني بلة، أن رئيس الوزراء الرسومات الساخرة، وصرح
رفض مقابلة السفراء املسلمني الذي طلبوا مقابلته؛ ليظهروا احتجاجهم، واآلثار السيئة لتلك الصور، 
وتغطرس وتكرب، ضارباً بعرض احلائض الدساتري الدبلوماسية، ورفض وزير الثقافة التراجع عن هـذا  

حملكمة رفضت الدعوى، فأظهروا تعصباً وموافقة للصحيفة على فعلها، متـذرعني حبريـة   السوء، وا
  .الرأي

فكانت ردود الفعل أكرب مما تصوروا، والغضبة اإلسالمية أشد مما توقعوا، وما زال الغضب الذي مشل 
  .سحب بعض السفراء، ومقاطعة املنتجات، يتنامى يوماً فيوماً

سنا استغالهلا، فسيعني اهللا تعاىل وتكون منحة، وهذا ظاهر من أمـور  وال شك أن هذه حمنة، إذا أح
  كثرية، حتتاج إىل وقفات كثرية، وحسبنا يف هذه املقدمة أن نذكر بعضها؛
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  :فمنها*
ظهور احلقد الصلييب يف صورة بشعة من قبل من يدعون التسامح واحلرية والدميوقراطيـة، قـال اهللا   

  ].٢١٧سورة البقرة، اآلية ) [اتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعواْوالَ يزالُونَ يقَ: (تعاىل
  ].١٢٠سورة البقرة، اآلية ) [ولَن ترضى عنك الْيهود والَ النصارى حتى تتبِع ملَّتهم: (وقال تعاىل
  ].٨٩سورة النساء، اآلية ) [كَفَرواْ فَتكُونونَ سواءودواْ لَو تكْفُرونَ كَما :(وقال تعاىل

ظهور كيل النصارى مبكيالني، مكيال مع املسلمني، فيذموم، ويتهموم، ويظهرون كفرهم : ومنها*
وسبهم هللا ولكتابه ولرسوله، واستهزائهم بعقيدة املؤمنني، يف الوقت الذي يكيلون لليهـود مبكيـال   

: يكذبوم، بل الويل ملن جيرؤ على تكذيب اليهود فيما يقولون، وها هي ذي آخر، فال يذموم، وال
، من جيرؤ منهم على املساس ))العداء للسامية((، أو))حمرقة اليهود/اهلولكوست:((أكذوبتهم الكربى
وعند احلدود اليهودية تتوقف احلريات، ! ومن جترأ ومس جناب اليهود فيا ويله. ذا؟ ال أحد منهم

  .التجاوزات، بل ومتنع يف هذا الباب املناقشاتومتنع 
ظهور معجزة من معجزات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني صرف اهللا عـز وجـل ذم   : ومنها

واستهزاء الذامني واملستهزئني عن رسوله صلى اهللا عليه وسلم، فقد أرادوا ذم رسول اهللا صـلى اهللا  
قه، ويف صورته، فصرف اهللا تعاىل كل ذلك عن نبيـه  عليه وسلم يف عقيدته، ويف عباداته، ويف أخال

عليه الصالة والسالم، فذكروا من عقيدته ما ليست منها، وذكروا من عباداته ما ليس منها، وذكروا 
  .من أخالقه ما ليس منها، وصوروه خبالف صورته اليت خلقه اهللا تعاىل عليها

سورة ) [إِنا كَفَيناك الْمستهزِئني( الدنيا حيث قالوحتقق موعود اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم يف
  ].٣سورة الكوثر، اآلية ) [ إِنَّ شانِئَك هو اَألبتر(وحنن ننتظر األخرى]. ٩٥احلجر، اآلية 

أال تعجبون كيف يصرف اهللا عين شتم قريش ولعنهم؟ :((وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .رواه البخاري)) ، ويلعنون مذمماً، وأنا حممديشتمون مذمماً

ما وقع من حتريك املسلمني، وزيادة إميام، وتناسيهم خلالفام الـيت ضـربت بأطناـا،    : ومنها*
وحرص أكثرهم على معرفة احلكم الشرعي يف مثل هذه التصرفات، وظهور حال النصارى هلم، بعد 

  .م من تزيني لصورمأن اخندع كثري منهم مبا تبثه وسائل اإلعال
حرص كثري من النصارى على معرفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والتحقق من حقيقـة  : ومنها*

  .رسالته، وخلقه وخلقه، وهي فرصة ساحنة للمسلمني عليهم استغالهلا لدعوم إىل احلق
  .واهللا نسأل التوفيق والسداد

  .له وصحبه أمجعنيوصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آ
  كتبه

  أمحد بن عبد العزيز احلمدان
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===================  
  كيف نواجه حتيز وسائل اإلعالم الغربية ضد اإلسالم؟

  
  جامعة القاهرة –سليمان صاحل أستاذ الصحافة املساعد بكلية اإلعالم . د

  مقدمة
ل حتـدياً للكـثري مـن    يف الدراسات اإلعالمية خالل السبعينيات ليمث Biasظهر مفهوم التحيز 

املسلمات يف الفلسفة الغربية لوسائل اإلعالم، وإلحدى أهم أطروحـات هـذه الفلسـفة حـول     
املوضوعية، وقدرة السوق احلرة لإلعالم على إدارة املناقشات احلرة بني االجتاهات السياسية املختلفة 

  .يف اتمع ونقلها إىل اجلماهري
وسيلة للدفاع عن االحتكار الغريب  ctivityاهللا عليه وسلم  صلى Objوقد مثل مفهوم املوضوعية 

، داخـل  "الشركات متعددة اجلنسـية "لوسائل اإلعالم، واحتكار الرأمسالية الغربية يف أعلى صورها 
اتمعات الغربية هلذه الوسائل، وقد مت الترويج ملفهوم املوضوعية بشكل واسع، واعتربه اإلعالميون 

المي، واعتربوا أم حمايدون أو موضوعيون يف تغطيتهم لألحـداث، كمـا   من طقوس العمل اإلع
استخدمه املدافعون عن األوضاع الراهنة يف اإلعالم الدويل للدفاع عن هذه األوضاع، وللرد علـى  
الدراسات اليت توضح خطوات ظاهرة التركيز واالحتكار يف وسائل اإلعالم الغربيـة، واالحتكـار   

  .مالغريب لوسائل اإلعال
وجاء مفهوم التحيز ليمثل حتدياً ألسطورة املوضوعية واحلياد اليت تستخدمها األيديولوجية الغربيـة  
لوسائل اإلعالم يف الدفاع عن نفسها، ولذلك مل يكن غريباً أن تتم مقاومة استخدام هـذا املفهـوم   

ميثل حتدياً ألهم وسـائل  اجلديد يف اجلامعات الغربية، وأن يقاومه رجال اإلعالم يف الغرب، باعتباره 
  .دفاعهم عن أدائهم املهين

وعلى الرغم من ذلك، فقد استخدم كثري من الباحثني الغربيني هذا املفهوم، وأجروا العديـد مـن   
الدراسات اليت أثبتت حتيز وسائل اإلعالم الغربية لطرف أو أطراف معينة يف الصـراعات الداخليـة   

ية أو فكرية أو دول أو حركات حترير، أو أقليات دينيـة أو  والدولية، وتشويه صورة اجتاهات سياس
عرقية، وهو ما يعين انعدام العدالة يف تغطية وسائل اإلعالم لألحداث الداخلية واخلارجية، وانعـدام  
املوضوعية يف تغطيتها هلذه األحداث، وضرورة البحث عن وسائل حلماية العدالة، وضـمان حـق   

  .ئها والدفاع عن نفسهااألطراف املختلفة يف عرض آرا
كما أن الدراسات اليت استخدمت هذا املفهوم قد أوضحت أن حرية اإلعالم يف العامل املعاصر متـر  
بأزمة تتمثل أهم مظاهرها يف احتكار دول الغرب لوسائل اإلعالم وملصادر األنباء، وسيطرا علـى  

، )ات متعددة اجلنسيات أو عابرة القاراتالشرك(تدفق األنباء يف العامل من ناحية، وسيطرة الرأمسالية 
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على وسائل اإلعالم داخل هذه الدول، وأن هذا االحتكار يؤدي إىل انعدام العدالة يف ظـل النظـام   
اإلعالمي الدويل، وعدم القدرة على إدارة املناقشة احلرة بني االجتاهات السياسية والفكرية والدينيـة  

غربية، أو بني الشعوب واحلضارات والثقافات على مسـتوى  واجلماعات العرقية داخل اتمعات ال
  .العامل

نتيجة لالحتكـار   -كما توضح هذه الدراسات أن ضيق نطاق التعددية والتنوع يف وسائل اإلعالم 
على مسـتوى اتمعـات   ) الشركات متعددة اجلنسيات(الغريب هلذه الوسائل، واالحتكار الرأمسايل 

ة الشعوب واحلضارات على احلوار احلر على مستوى العامل، وعدم قدرة يؤدي إىل عدم قدر–الغربية 
االجتاهات السياسية والفكرية على احلوار داخل اتمعات الغربية، وإجراء املناقشة احلرة، وهو مـا  
يقلل من كفاءة العملية الدميوقراطية يف اتمع، ويقلل من قدرة اجلماهري على االختيار احلـر بـني   

  .واالجتاهات السياسية والفكريةاألحزاب 
ولكن ما داللة هذا املصطلح؟، وما تعريف التحيز؟ حىت اآلن فإن هذا املفهوم ال يزال حمل جدل، ومل 
يتم التوصل إىل تعريف ميكن االتفاق عليه على الرغم من كثرة التعريفات اليت قدمها الكـثري مـن   

  :ريفات هيالباحثني، وميكن أن نستعرض هنا عينة من هذه التع
الذي يعرف التحيز بأنه قيام اإلعالمي أو املؤسسة اإلعالمية بوضـع رأي ذايت  : تعريف هاكيت -١

  .داخل ما يعترب أنه تقرير يقوم على احلقائق
  :إن التحيز يتضمن أيضاً مستني آخرين: ويضيف هاكيت

  .نقص التوازن بني وجهات النظر املتعارضة يف تغطية وسائل اإلعالم: أوالمها
تشويه الواقع بشكل مقصود نتيجة لتأييد اإلعالمي أو املؤسسة اإلعالمية اليت يعمـل ـا   : وثانيهما

  .لطرف معني
الذي يقوم على أن التحيز يعين الفشل يف معاملة كل األصـوات يف  : تعريف ستيفنسون وجرين -٢

  .السوق احلرة بشكل متساوٍ
ل إىل تفضيل أحد جانيب الصراع، مث يستعرض عدداً الذي يعرف التحيز بأنه املي: تعريف ماكويل -٣

  :من أشكال التغطية اإلعالمية اليت يظهر فيها التحيز على النحو التايل
  .تفضيل وجهة نظر معينة مع عرض األدلة على صحتها -أ

عرض احلقائق والتعليقات بشكل مقصود، ولكن بدون بيان يوضح تفضيل وجهة نظر علـى   -ب
  .أخرى
اللغة بشكل يؤدي إىل تلوين احلقائق، وإصدار حكم معني على أحد أطراف املناقشة  استخدام -جـ

  .أو الصراع
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وهذه األشكال من التحيز البد أن يتوفر فيها عنصر النية أو الوعي من جانب الكاتب أو احملرر، لكن 
مـن خالهلـا   هناك نوع آخر من التحيز هو التحيز غري املقصود، وهو ينتج من خالل القيم اليت يتم 

  .اختيار األنباء وأساليب صياغتها
ويرى رالف جنرين أن األخبار يتم تلوينها، ولذلك فإن هناك حتيزاً ال ميكن جتنبه يف اختيـار األنبـاء   

روتـني املؤسسـات   : ونشرها، وتلعب عدد من العوامل دورها يف تشكيل ظاهرة حتيز األنباء، منها
  .ية إنتاج املواد اإلعالمية، باإلضافة إىل القيم اخلربيةاإلعالمية، والقيود املفروضة على عمل

إن بعض التحيز ال ميكن جتنبه إذ إن الصحفيني مثل أي شخص حيملون قـدراً مـن   : ويضيف جنرين
األفكار األيديولوجية، ولذلك فإم ال يستطيعون أن ينقلوا ويصفوا األحداث بشكل يعتمـد علـى   

  ) .١(احلقائق فقط 
أن هناك الكثري من التعريفات واملناقشات حول مفهوم التحيز وأشكاله، إال أن هذا وعلى الرغم من 

  :املفهوم ال يزال حيتاج إىل املزيد من املناقشة لزيادة وضوحه، ولكن ميكننا أن حندد ما يلي
ني عدم القدرة على حتقيق املوضوعية والعدالة واحلياد، ومعاملة الطرف: إننا نعرف التحيز بأنه يعين -١

يف قضية حمل جدل أو صراع بشكل يتسم باملساواة، ويرتبط هذا املفهوم ارتباطـاً وثيقـاً مبفـاهيم    
 Stan صلى اهللا عليه وسلم  Doublأو  Dichotmyأخرى، هي استخدام معايري مزدوجة 

da  صلى اهللا عليه وسلمds  واستخدام الصورة النمطيةSt  صلى اهللا عليه  صلى اهللا عليه وسلم
، أو إنتاج هذه الصورة باإلضـافة إىل   sصلى اهللا عليه وسلم  otypصلى اهللا عليه وسلم  وسلم 

واستخدام اللغة بشكل يؤدي إىل  tionصلى اهللا عليه وسلم  Distoحتريف املعلومات أو تشويهها 
  .إصدار أحكام معينة بإدانة أطراف معينة يف صراع أو جدل

  :هناك نوعان من التحيز -٢
وينتج عن تأييد املؤسسة اإلعالمية ألحد جانيب الصراع أو املناقشة، ولذلك فإا : ملقصودالتحيز ا -أ

تعطى بشكل مقصود مساحة أكرب على صفحة الصحيفة اليت تصدرها، أو وقتاً أطول من إرساهلا يف 
األخبار حمطات اإلذاعة وقنوات التليفزيون هلذا اجلانب، أو أن تقوم املؤسسة اإلعالمية بالتركيز على 

  .السيئة عن أحد طريف الصراع دف تشويه صورته
وينتج عن تبين وسائل اإلعالم القيم اخلربية اليت تطورت يف الغرب، وهو ما : التحيز غري املقصود -ب

جيعل هذه املؤسسات تركز على نشر وإذاعة أخبار دول النخبة، وهي الواليات املتحدة األمريكيـة،  
ة إىل إسرائيل، كما تركز على نشر أخبار األفراد النخبة يف اتمـع، مـن   وأوروبا الغربية باإلضاف

كما أن هذه القيم اخلربية الغربية جتعل املؤسسات اإلعالمية تركز على األخبار السـيئة،  . الرأمساليني
  .خاصة عن الدول اليت ال تنتمي للنخبة الدولية، وهي دول اجلنوب
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ن ينتج عن االعتماد املكثف على مصادر األخبار اليت تنتمي إىل كما أن هذا النوع من التحيز ميكن أ
  .أحد جانيب الصراع، كما أنه ينتج أيضاً عن روتني املؤسسات اإلعالمية

ميكننا أيضاً أن منيز بني التحيز يف جمال األخبار، والتحيز يف مـواد الـرأي مثـل االفتتاحيـات      -٣
ار من احملتمل أن يكون التحيز أحياناً غري مقصود، ولكن إخل، ففي جمال األخب... واملقاالت واألعمدة

ذلك ال ينفي إمكانية أن يرتب احملرر احلقائق، أو يستخدم مصطلحات ميكن أن تلون احلقائق لكـي  
  .تعطي تأثرياً معيناً لصاحل أحد أطراف اجلدل أو الصراع

رر يقدم رأيه، ومن حقه أن ينحاز أما يف جمال مواد الرأي فإن التحيز يكون مقصوداً، فالكاتب أو احمل
إىل أي طرف من أطراف الصراع أو اجلدل، وإن كانت العدالة قيمة علياً من الضـروري احلـرص   

  .عليها
صلى اهللا عليـه   Disinfoنقص املعلومات اليت تقدم للجماهري : ينتج عن التحيز ظاهرتان مها -٤

والدولية، وهو األمر الذي يزيد من  عن األحداث والقضايا والصراعات الداخلية mationوسلم 
ويؤدي هـذا بالضـرورة إىل   ... حدة تأثري الصور النمطية اليت تقدمها وسائل اإلعالم إىل اجلماهري
صلى اهللا عليه وسـلم   Misinfoالظاهرة الثانية وهي إساءة تقدمي املعلومات أو التضليل اإلعالمي 

mation م بناء على ما حتدده املؤسسات اإلعالمية، ومـا  والذي ينتج عنه اختاذ املواطنني لقرارا
تقدمه للجماهري من معلومات، وأساليبها يف تقدمي هذه املعلومات، هذا باإلضافة إىل التـأثري علـى   
صناع القرار لتأيت قرارام متوافقة مع مصاحل أطراف معينة يف الصراع أو اجلـدل، كمـا تقـوم    

  .رات والترويج هلااملؤسسات اإلعالمية بتربير هذه القرا
إنه من الصعب قياس التحيز بشكل دقيق، فالتحيز مفهوم نسيب، وما ميكن أن يعترب حتيـزاً مـن    -٥

وجهة نظر معينة، ميكن أن يعترب موضوعياً وحمايداً من وجهة نظر أخرى، لكن هذا الوعي بنسـبية  
ة، بل إن الوعي ذه النسـبية  املفهوم ال يعين عدم صالحيته لالستخدام يف جمال الدراسات األكادميي

يسهم يف ترشيد استخدامه يف هذه الدراسات، والنسبية على أية حال من مسات العلـوم اإلنسـانية   
  .مجيعها

إن التحيز ميكن أن يوجد على مستوى اتمع، حيث تتحيز وسائل اإلعالم للوضع الراهن ضد  -٦
أو للسلطة ضد قوى املعارضة، كمـا أن   التغيري، أو حلزب ضد أحزاب أو اجتاهات سياسية أخرى،

  .هذا التحيز ميكن أن يكون ضد مجاعات إثنية أو دينية
وميكن أن يظهر هذا التحيز ضد دول أو شعوب أخرى على املستوى الدويل خاصة عندما يكـون  

يتم  هناك قدر من العداء بني هذه الدولة والدولة اليت تنتمي إليها املؤسسة اإلعالمية، ويف هذا النوع
تشويه صور الدول والشعوب اليت تعترب معادية بشكل مقصود، ويتم حتريف احلقـائق واسـتخدام   
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الكلمات اليت حتمل إحياءات ودالالت تؤدي إىل إثارة الكراهية هلذه الدول، أو الشـعوب أو حـىت   
  .الديانات كما حيدث بالنسبة لإلسالم يف وسائل اإلعالم الغربية

  أهداف الدراسة
  :هذه الدراسة تسعى إىل لذلك فإن

  .دراسة ظاهرة التحيز ضد اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم الغربية، وتطور هذه الظاهرة -١
  .دراسة االرتباط بني ظاهرة التحيز والصورة النمطية اليت تروجها وسائل اإلعالم الغربية لإلسالم -٢
  .م واملسلمنيتفسري ظاهرة حتيز وسائل اإلعالم الغربية ضد اإلسال -٣
  .رسم استراتيجية ملواجهة ظاهرة حتيز وسائل اإلعالم الغربية ضد اإلسالم -٤

  -:من خالل هذه األهداف ميكن حتديد التساؤالت اليت تسعى الدراسة لإلجابة عليها كما يلي
  .كيف تطورت ظاهرة التحيز ضد اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم الغربية -١
  .ظاهرة التحيز على صورة اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم الغربيةما مدى تأثري  -٢
  .ما العوامل اليت تشكل ظاهرة التحيز ضد اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم الغربية -٣
  .كيف نواجه ظاهرة حتيز وسائل اإلعالم الغربية ضد اإلسالم؟ -٤

  مناهج الدراسة
كل تكاملي لرصد ظاهرة التحيز بشكل عـام ضـد اإلسـالم    مت االستفادة من عدد من املناهج بش

منهج املسح اإلعالمي الذي اسـتخدم لتوصـيف   : واملسلمني يف وسائل اإلعالم الغربية، ومن أمهها
الظاهرة من خالل الدراسات السابقة، وهذه الدراسات ركزت بشكل أساسي على توصيف صورة 

  .يب اإلسرائيلي دون استخدام مدخل التحيزالعرب، والعالقة بني هذه الصورة والصراع العر
كما استفادت الدراسة من منهج حتليل النظم لدراسة العوامل اليت شكلت ظاهرة التحيز ضد اإلسالم 

  .واملسلمني يف وسائل اإلعالم الغربية
  .وانطلقت الدراسة من ذلك إىل حماولة تفسري ظاهرة التحيز

ملنهج التارخيي بغرض رصد تطور الظاهرة، والصـورة  ويف بعض جوانب هذه الدراسة مت استخدام ا
  .النمطية الناجتة عنها
  الدراسات السابقة

هناك الكثري من الدراسات السابقة اليت ركزت على دراسة صورة العرب يف وسائل اإلعالم الغربية، 
وربطت ذلك بالصراع العريب اإلسرائيلي، وهي دراسات ركزت بشكل أساسي علـى توصـيف   

لعربية النمطية يف وسائل اإلعالم الغربية، ولكن دون ربط هذه الصورة بصـورة اإلسـالم   الصورة ا
  .تغطية وسائل اإلعالم الغربية لإلسالم: واملسلمني، وذلك فيما عدا دراسة إدوارد سعيد
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Said-  صلى اهللا عليه وسلم, Cov  صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلمing Islam, 
(London:  هللا عليه وسلم صلى اoutl  صلى اهللا عليه وسلمdg  صلى اهللا عليه وسلم and 

k  صلى اهللا عليه وسلمgan Paul, ١٩٨١.  
وهذه الدراسات ركزت على الوصف دون التفسري، ولذلك فإن هذه الدراسة تنطلق مـن التـراث   

م واملسـلمني، مث  العلمي املتراكم، لكنها تتجاوزه يف استخدام ظاهرة التحيز يف دراسة صورة اإلسال
تقدم حماولة للتفسري، ومع ذلك فإن هذه الدراسة هي جزء من دراسة أكرب يقوم الباحث بإجنازهـا  
اآلن، ولذلك فإنه البد من النظر إليها يف هذا اإلطار، إذ أا ال تعدو أن تكون جمرد اختصار لعمـل  

  .أكرب وأمشل
  تقسيم الدراسة

  :مت تقسيم هذه الدراسة كما يلي
  :قدمةامل

وتشمل تعريف ظاهرة التحيز يف وسائل اإلعالم الغربية وأشكال التحيز، واجلوانب اإلجرائية املنهجية 
  .للدراسة

  :املبحث األول
  .تطور ظاهرة التحيز ضد اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم الغربية

  :املبحث الثاين
  .ائل اإلعالم الغربيةحماولة التفسري ظاهرة التحيز ضد اإلسالم واملسلمني يف وس

  .واستراتيجية املواجهة... وتتضمن أهم النتائج : اخلامتة
  املبحث األول

  تطور ظاهرة التحيز ضد اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم الغربية
أوضحت الكثري من الدراسات أن القساوسة ورجال الدين املسيحي قد قاموا بالدور الرئيسي يف تعبئة 

ل احلروب الصليبية لشن حرب على اإلسالم واملسلمني، وركز خطام يف هذه شعوب أوروبا خال
املرحلة على إثارة املشاعر الدينية للشعوب األوروبية، ولذلك مت التركيز يف هذا اخلطاب الدعائي على 

وروجوا للكثري من األكاذيب اليت كان حمورها أن  lsصلى اهللا عليه وسلم  Infidأن املسلمني كفار 
إخل، وجنح القساوسة .. سلمني يقتلون احلجاج املسيحيني، ومينعوم من احلج إىل األماكن املقدسةامل

يف محلتهم حىت استطاعوا التأثري يف مراكز صنع القرار املتمثلة يف تلك احلقبة يف امللوك واإلقطاعيني، 
  .وإشعال احلروب الصليبية

احلرب تبدأ أوالً يف عقول البشر عن طريـق خلـق    إن دراسة هذه التجربة التارخيية تثبت حقيقة أن
صورة سلبية شريرة للعدو، ختلق لدى الناس قناعة بأمهية احلرب وضرورا ونبل أهـدافها، وتتـيح   
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للمحارب قدراً من راحة الضمري وهو يرى دماء بشر مثله تتدفق أمام عينيه، ويف الوقت نفسه خلق 
وعندما تتحقق . ارب من أجل احلق، ولتحقيق أهداف نبيلةصورة إجيابية عن الذات تقوم على أنه حي

هاتان الصورتان يف ذهن اإلنسان فإنه يكون على استعداد خلوض احلرب، ولقتل من يعتقـد أـم   
  .أعداؤه

ولقد أنتج القساوسة يف أوروبا يف هذه الفترة، باإلضافة إىل جمموعات من الكتاب واألدباء والشعراء 
من الصور السلبية للمسلمني ولإلسالم، ظلت حىت اآلن تـؤثر علـى العقليـة    تراثاً تضمن الكثري 

األوروبية، وتدفعها يف اجتاه العداء لإلسالم، وال يزال هذا التراث يدرس يف املـدارس واجلامعـات   
  .األمريكية

ه كما أثارت الفتوحات العثمانية يف أوروبا اخلوف الشديد من اإلسالم، وأدت إىل إنتاج تراث شكّل
أيضاً القساوسة، يقوم على رسم صورة خميفة للمسلمني من أهم مساا أـم متعطشـون للـدم،    

  )٢.(ويشكّلون ديداً ألوروبا، وأن اإلسالم يفرض عقوبات قاسية على بعض اجلرائم مثل السرقة
ويالحظ على اخلطاب الديين واألديب الذي أنتج خالل فترات احلـروب الصـليبية أو الفتوحـات    

ثمانية، أنه كان خطاباً دعائياً تربيرياً يهدف بشكل أساسي إىل إقناع املواطنني األوروبيني باحلرب الع
  .ضد املسلمني، وباستخدام اإلثارة الدينية، وإثارة اخلوف والكراهية

ولكن إذا كان رجال الدين هم القائمون باالتصال خالل فترة احلروب الصليبية، فـإن الصـحفيني   
ائمون باالتصال بشكل أساسي خالل املوجة االستعمارية األوروبية اليت بدأت باحلملة أصبحوا هم الق

، واليت تزايدت حدا خالل القرن التاسع عشر، وقام الصـحفيون  ١٧٩٨الفرنسية على مصر عام 
والصحف األوروبية حبملة إعالمية ضخمة، استهدفت يئة العقل األورويب وتعبئة الشعوب األوروبية 

  .ذه اهلجمة االستعمارية على العامل اإلسالميلشن ه
وكان املربر الدعائي الذي قدمته الصحافة األوروبية للعقل األورويب كي يقتنع بضـرورة اسـتعمار   
أوروبا آلسيا وأفريقيا، هو رسالة الرجل األبيض يف متدين البشرية أو الشعوب املتخلفة، وكان هـذا  

ولتكريس هذا املربر يف الذهن األورويب، قامت الصـحافة  . علمانيةنتاجاً طبيعياً لتحول أوروبا إىل ال
بتقدمي صورة منطية لشعوب آسيا وأفريقيا على أا شعوب متخلفة، يعيشون كالوحوش وعرايا، ومت 

، yصلى اهللا عليه وسـلم   صلى اهللا عليه وسلم  Slavالتركيز يف بعض األحيان على قضية الرق 
  .األورويب بأنه يقوم مبهمة نبيلة لتحرير البشرية بشكل أساسي إلقناع اإلنسان

ولذلك فإن خطاب القرن التاسع عشر، والذي ظل سائداً حىت منتصف القرن العشرين قـد ركّـز   
إثارة االحتقار بالنسبة لشعوب آسيا وأفريقيا بشكل عام، : بشكل أساسي على عنصرين أساسيني مها

نسبة للمستعمر األورويب بشـكل يقـوم علـى    وللمسلمني بشكل خاص، ورسم صورة الذات بال
العناصـر األساسـية خلطـاب    " مصر احلديثة"االستعالء العرقي، حيث يوضح كتاب لورد كرومر 
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االستعمار الغريب، حيث عكس هذا اخلطاب صورة منطية للمسلم تقوم على أنه إنسان عـاجز، أدىن  
غري القابلة للتطـور، وأن املعارضـة    من اإلنسان الغريب، مسجون داخل شخصيته اجلامدة وتقاليده

  )٣.(العربية للسيطرة الغربية تأيت من عقدة الدونية للثقافة العربية
كما يوضح هذا اخلطاب الغطرسة االستعمارية الغربية والشعور بالتفوق واالستعالء العرقي الذي ساد 

  .خطاب املستعمر صاحب القوة يف تلك الفترة
وهلا إىل صناعة ضخمة ليقوم بدور أساسـي يف تقـدمي صـورة منطيـة     وجاء اختراع السينما مث حت

للمسلمني، وتثبيت هذه الصور يف الذهن الغريب، ومن خالل الكثري من األفالم مت استدعاء املخزون 
التارخيي يف العقل الغريب خالل احلروب الصليبية، والفتوحات العثمانيـة باإلضـافة إىل اخلطـاب    

ميه واإلحلاح على التذكري به، ولذلك ميكن أن نرصد الكثري من األفالم اليت االستعماري، وإعادة تقد
تركّز على إثارة اخلوف باستخدام احلروب الصليبية بشكل أساسي، وأيضاً الكثري من األفالم الـيت  
دف إىل إثارة االحتقار، ويف بعض األحيان مت اجلمع بني عناصر اخلطابني يف أفالم احلروب الصليبية، 

لى الرغم من أن بعض القصص األصلية ال تتضمن هذه الصورة املشوهة، ومع ذلك مت إعادة إنتاجها ع
مع حتريفها، وحتويل صورة الفرسان املسلمني يف احلروب الصليبية إىل صورة القراصـنة الـذين ال   

دف حياربون من أجل هدف، ويصحبون احلرمي والراقصات يف معسكرام، وأن صالح الدين كان اهل
  .اخل... األساسي حلروبه هو عشقه لفتاة غربية بيضاء

إن دراسة تطور السينما الغربية يكشف بوضوح أا قد قامت بدور أساسي يف تشـكيل الصـورة   
النمطية للمسلمني، والترويج هلذه الصورة، وتغيري بعض مساا طبقاً لتغيري الظروف، والترويج لسمات 

ث السياسية واالقتصادية، وبالتايل فإن تصوير بعض الدراسـات  جديدة بشكل يرتبط بتطور األحدا
هلذا النهج الذي اتبعته السينما الغربية بأنه يأيت لتحقيق أهداف جتارية، والبحث عن عناصر التشويق 

هو تصوير ال ميكن قبوله أو التسليم به، ذلك أن الصورة النمطية اليت تشكلها السـينما   –والتسلية 
تؤثر بشكل كبري على عملية صنع القرار يف الدوائر السياسـية واالقتصـادية، وأن    الغربية وتروجها

فهذه الصـورة  . تأثرياا السياسية واالقتصادية والثقافية تتجاوز بشكل كبري تلك األهداف التجارية
ـ  . ةالنمطية قد أصبحت جزءاً من الثقافة األمريكية واألوروبية، وهلا تأثريها على السياسات األمريكي

)٤(  
وجاء اختراع التليفزيون بإمكانياته اهلائلة؛ ليؤدي إىل مزيد من التكريس والتثبيت للصورة النمطية اليت 
سبق أن روجت هلا الصحافة والسينما لإلسالم واملسلمني، كما قام التليفزيون بدور كبري يف تشويه 

الم واملسلمني، وتثري الكثري من هذه الصورة وتنميطها حبيث أصبحت تستدعى تلقائياً عند ذكر اإلس
  .مشاعر العداء حنومها
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يضاف إىل ذلك أن التعليم يف املدارس قد قام بدور يف عملية تكريس الصورة النمطية للمسـلمني،  
وعلى سبيل املثال، فقد قام عياد القزاز بدراسة للكتب املدرسية يف الواليات املتحـدة األمريكيـة،   

ضمون، وأثبتت هذه الدراسة أن هذه الكتب املدرسية تتضمن الكـثري  استخدم فيها أسلوب حتليل امل
من البيانات اخلاطئة واملضللة عن اإلسالم، وأا أسهمت يف ترويج صـورة منطيـة مشـوهة عـن     

  )٥.(اإلسالم
إن دراسة صورة اإلسالم يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا، توضح أيضاً أن مسات هذه الصورة 

  :تة، ولكن يتم اإلضافة إليها طبقاً لألحداث السياسية، ومن أهم هذه األحداثليست ثاب
ارتبط التحيز األمريكي والغريب بشكل عام إلسرائيل بتحيز وسائل اإلعالم : الصراع العريب اإلسرائيلي

 الغربية إلسرائيل ضد العرب، وبالتايل مت إضافة مسات جديدة للصورة النمطية دف إقناع املواطنني
  .الغربيني بالتأييد املطلق إلسرائيل، وإثارة اخلوف والكراهية والعداء واالحتقار للعرب واملسلمني

الكـثري مـن    –الذي مت الترويج له عرب وسائل اإلعالم  –كما محل اخلطاب الغريب يف هذه القضية 
  .املربرات للسياسات الغربية املؤيدة إلسرائيل

جيابية إلسرائيل، ومن الواضح أنه كان هناك ارتباط وتالزم بعد عـام  ويف املقابل مت الترويج لصورة إ
، بني صورة سلبية مشوهة لإلسالم، وبني صورة إجيابية لإلسرائيليني كان من أهـم مسـات   ١٩٤٨

  :الصورتني املتناقضتني للعرب واإلسرائيليني ما يلي
اعت أن تنتصـر علـى   إسرائيل هي الطرف الضعيف يف الشرق األوسط، ومع ذلك فقد استط -١

ومت الترويج ... العرب الشواذ كثريي العدد، وذلك بسبب شجاعة اإلسرائيليني وذكائهم وكفاحهم
  .١٩٦٧يونيو  ٥هلذه السمة بشكل واسع عقب 

، وأن اليهود قد حثوهم علـى البقـاء،   ١٩٤٨إن الفلسطينيني مل يتم طردهم من أرضهم عام  -٢
  .ة، وبناًء على نصيحة العرب اآلخرين هلمولكنهم تركوا أرضهم بإرادم احلر

  .إن اإلسرائيليني قد جعلوا الصحراء تزدهر، بينما ترك العرب فلسطني قاحلة -٣
إن الصهيونية فلسفة حتررية ليربالية، لذلك فهي تستحق املساعدة من هؤالء الذين حيبون احلريـة   -٤

  .يف كل أحناء العامل
  )٦.(رهون اليهودالعرب معادون للسامية، ولذلك يك -٥

وقد أنتجت الصورتان املتناقضتان للعرب واإلسرائيليني تأثريمها على اجلماهري، ففي استطالع أجرته 
جامعة كمربدج على عينة من األمريكيني، طلبت فيه من أفراد العينة حتديد ما إذا كانـت الكلمـة   

أن أغلبية أفراد العينة ألصـقت  تنطبق بشكل أكثر على اإلسرائيليني أو العرب، جاءت النتائج تؤكد 
، ويف الوقت )بربري –فقري  –جشع  –جاهل  –متخلف  –جبان : (الصفات السلبية بالعرب مثل

يشـبه   –ودود  –ذكـي   –أمني  –مسامل : (نفسه نسبت مجيع الصفات اإلجيابية لإلسرائيليني مثل
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 من الدراسات حتيز وسـائل  باإلضافة إىل ذلك، فقد أثبتت الكثري). متطور –معتدل  –األمريكيني 
اإلعالم الغربية بشكل عام إلسرائيل ضد العرب، وأن املعلومات اليت تقدمها هذه الوسائل للمـواطن  
الغريب هي معلومات ناقصة، وأنه يتم حذف الكثري من املعلومات اليت ميكن أن تسيء إىل إسـرائيل،  

ة، ويف إطار هذه العمليات حتدث أكرب عمليـة  باإلضافة إىل االعتماد املكثّف على املصادر اإلسرائيلي
  .تضليل إعالمي تستخدم فيها الصور النمطية، ويتم من خالهلا تكريس هذه الصور وتثبيتها

ومن هنا كان للصراع العريب اإلسرائيلي عامل مهم يف تشكيل صورة املسلمني بشكل عام، مع إضافة 
  .مسات جديدة هلذه الصورة

، دور مهـم يف إضـافة   ١٩٧٣رب للبترول بشكل ناجح خالل حرب عام كان أيضاً الستخدام الع
مسات أخرى لصورة استهدفت إثارة اخلوف من السيطرة العربية على املصادر البترولية، والتحكم يف 
إمدادات البترول للدول الغربية، وأم يستخدمون البترول كوسيلة البتزاز الغرب، وعلى سبيل املثال 

، إعالناً يصور جمموعة من الشخصيات ١٩٨٠لتلفزيون األمريكية يف صيف عام فقد أذاعت حمطات ا
، على رأسهم مياين والقذايف وعرفات وحـافظ  )اجللباب والعباءة(اليت ترتدي الزي العريب التقليدي 

األسد، وأضيف إليهم اخلوميين، ومل يذكر التلفزيون أمساء هذه الشخصيات، لكن قـال إن هـؤالء   
ملصادر األمريكية من البترول، وكان يكفي أن يظهر هؤالء بزيهم ليتعـرف علـيهم   يتحكمون يف ا

  )٧.(املتلقي وليثري مظهرهم مشاعر الغضب واخلوف والكراهية
وعندما جاءت الثورة اإليرانية زاد تركيز خطاب وسائل اإلعالم علـى عناصـر إثـارة اخلـوف،     

للمصاحل الغربية، وقد أثر هذا اخلطاب بشكل كبري والكراهية، والتأكيد على أن اإلسالم ميثل ديداً 
على مراكز صنع القرار يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا الغربية، وأدى ذلك إىل طرح فكـرة  
إعادة احتالل الدول اإلسالمية، وظهرت الكثري من الكتب اليت طالبت بذلك، وتربر هذه الـدعوة  

 –كيلي . ب. ميثل ديداً للحضارة الغربية، وكان من هؤالء جـباإلشارة إىل بربرية اإلسالم، وأنه 
أستاذ تاريخ االستعمار جبامعة وسكونسن الذي يطالب بغزو العامل اإلسالمي من جديـد، ويعلـن   

  )٨.(االحتقار للثقافة اإلسالمية
الغربية؛ ليفرض كما جاء ايار الشيوعية اليت مثّلت خالل فترة احلرب الباردة العدو الرئيس للرأمسالية 

على الدول الغربية بشكل عام والواليات املتحدة بشكل خاص ضرورة البحث عن عدو، لذلك فقد 
عمدت دوائر صنع القرار يف الغرب، وتبعتها يف ذلك وسائل اإلعالم إىل استخراج العدو اإلسالمي 

خلطر الذي يهددها، ويهـدد  من املخزون التارخيي الثقايف الغريب، وتقدميه إىل الشعوب باعتباره ميثل ا
  .احلضارة الغربية

لكن مع ذلك فإن هناك الكثري من األدلة على أن فكرة تقدمي العدو اإلسالمي مل يكن نتيجة اليـار  
، كان مستشار الرئيس األمريكي للسياسة الداخلية سـتيوارت  ١٩٧٩الشيوعية، بل إنه خالل عام 
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خبطوات قوية على تعبئة األمة األمريكية حول أزمة  ايزنستات قد حث الرئيس األمريكي على العمل
  .حقيقية وضد عدو واضح

يضاف إىل ذلك أن السينما األمريكية قد سبقت التفكري الغريب يف تقدمي اإلسالم على أنه العدو، ومن 
صلى اهللا عليـه   Iالنسر احلديدي (م، ظهر اجلزء األول من فيلم ١٩٨٥األمثلة على ذلك أنه يف عام 

، والذي حظـى بـدعم احلكومـة    )صلى اهللا عليه وسلم  aglصلى اهللا عليه وسلم   onوسلم 
، مث ظهر اجلزء الثاين من هذا الفيلم عام ١٦اإلسرائيلية اليت أمدت القائمني عليه بطائرات فانتوم إف 

م، والذي اعترب ظهوره بداية التغيري يف عالقة دعم أمريكا للعراق خالل احلرب مـع إيـران،   ١٩٨٨
  .اجتاهها لضرب العراقو

كما شهدت الثمانينات الكثري من األفالم اليت جتسد صورة العدو العريب اخلارق، الذي ميتلك أسلحة 
، ولذلك يتدخل األمريكي الطيب حلماية البشرية منه، وهذا يعين أن املواجهة بني )نووية(دمار شامل 

  .مع العريب الشرير منذ بداية الثمانينياتاألمريكي الطيب والشيوعي الشرير، قد حتولت إىل مواجهة 
هذا باإلضافة إىل أن وسائل اإلعالم الغربية قد ظلت تثري املخاوف من اإلسالم بشكل عام، مما يؤكد 
أا استراتيجية ثابتة هلذه الوسائل، ومن مث فإن ايار الشيوعية مل يؤد إىل تقدمي اإلسالم واملسـلمني  

  .وسائل اإلعالم على تقدميه كعدو وحيدكعدو، ولكنه أدى إىل تركيز 
إن وجود عدو أو خطر خارجي عادة ما يقوم بدور أساسي يف زيادة متاسك اتمعات، واجتاهها إىل 
حتقيق املزيد من اإلنتاج واإلبداع يف حماولة للدفاع عن ذاا، وعندما ال يوجد هذا العدو، فإن هـذه  

طلب الرفاهية، والتمتع باحلياة، كما تظهر الكثري من التناقضات  اتمعات غالباً ما تتجه إىل املزيد من
  .احلادة الناجتة عن القضايا املؤجلة يف فترات وجود العدو اخلارجي

يضاف إىل ذلك أن الغرب مير حبالة من عدم اليقني جتاه املستقبل، وهناك شعور قوي بأن احلضـارة  
ن تؤدي إىل ضعفها أو إىل ايارها يف املستقبل، لذلك الغربية تتعرض للكثري من املشكالت اليت ميكن أ

ومن هنا ظهـرت فكـرة   .. فإنه يظل يف حاجة لعملية تعبئة مستمرة للرأي العام ضد عدو خارجي
صراع احلضارات اليت متت صياغتها يف الواليات املتحدة األمريكية، منذرة بأن احلرب العاملية الثالثة 

  .بية من جانب، واحلضارة اإلسالمية من جانب آخرميكن أن تقع بني احلضارة الغر
ومن هنا فإن فكرة العدو اخلارجي دف بشكل أساسي حلل مشكالت داخلية يف الغرب لكن مـع  
ذلك فإن من يتابع وسائل اإلعالم الغربية يالحظ بوضوح أن هذه الوسائل متهد ويء العقل الغريب، 

  .بية جديدة للعامل اإلسالميوتعبئ الشعوب الغربية ملوجة استعمارية غر
وإذا كان املربر الذي قدمته الصحافة يف القرن التاسع عشر للموجة االستعمارية الغربيـة يف ذلـك   
الوقت هو رسالة الرجل األبيض يف متدين البشرية فإن املربرات اجلديدة اليت تقدمها وسائل اإلعـالم  
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ية ومحاية العامل من اإلرهاب، ومحاية العامل مـن  الغربية هي محاية حقوق اإلنسان، ومحاية الدميوقراط
  .األصولية اإلسالمية، ومحاية مصادر البترول

لذلك فإن االستراتيجية اجلديدة تقوم على تقدمي صورة منطية أكثر تقدماً، وهي جتمع كـل تلـك   
 السمات السلبية اليت تطورت عرب التاريخ إىل جانب مسات جديدة دف بشكل أساسي إىل إثـارة 

  .اخلوف والرعب، وبالتايل إثارة الكراهية والرغبة يف االنتقام
وتستخدم وسائل اإلعالم الغربية التركيز على بعض األحداث مع املبالغة يف تصويرها مثل حـادت  

. تفجري مرز التجارة العاملي يف الواليات املتحدة األمريكية، لتكرس مشاعر اخلوف والعداء والكراهية
ستمر التأكيد على السمات القدمية للصورة واليت تستهدف بشكل أساسي إثـارة  ويف الوقت نفسه ي

االحتقار للشخصية اإلسالمية مع التركيز على األحداث السيئة اليت تتم داخل الـدول اإلسـالمية،   
  .ومظاهر اإلنفاق السفيه وغري ذلك. خاصة أحداث ااعات واحلروب األهلية

وضوح أن اخلطاب الغريب العلماين قد اجتمع مع اخلطـاب الـديين   باإلضافة إىل ذلك فإننا نالحظ ب
ويف ذلـك يقـول إدوارد   .. الذي يعمل على إثارة املشاعر الدينية للمسيحيني يف أوروبا وأمريكـا 

  :أدى ايار الشيوعية إىل حدوث نتيجتني: مورتيمر
  .أن الغرب حرم من تعريف نفسه مبجرد متايزه عن اآلخر الشيوعي: األوىل
أن الغرب اكتشف ما هو مشترك بينه وبني دول أوروبا الشرقية متمثالً يف املرياث الـديين  : والثانية

واحلضاري، حيث أصبحت املسيحية عنصراً أساسياً يف تعريف الوضع األورويب املستجد، فالعقـل  
التعريـف يـتم   األورويب اجته تلقائياً إىل تعريف نفسه من خالل التمايز عن غري املسيحيني، وما دام 

أحياناً من خالل النقيض، وإزاء زوال التهديد السوفيييت، فقد وجد الغرب نفسه يتعامل مع نقـيض  
بديل متثل يف اخلطر اإلسالمي، فهو األقرب جغرافياً، مث إن الذاكرة الشعبية والتارخييـة لألوروبـيني   

  .مسكونة بصورة عديدة من املعارك واالشتباك مع املسلمني
الصورة احلديثة اليت تقدم لإلسالم واملسلمني يف الوقت الراهن جتمع بني كل السمات اليت لذلك فإن 

مت إنتاجها عرب الفترات التارخيية، سواء تلك السمات ذات الطابع الديين اليت مت إنتاجهـا يف عصـر   
ية الغربيـة  احلروب الصليبية، أو الفتوحات التركية، أو تلك اليت مت إنتاجها خالل املوجة االستعمار

مع إضافة مسـات جديـدة هـي نتـاج     .. خالل القرن التاسع عشر وحىت منتصف القرن العشرين
لألحداث التارخيية املختلفة كان من أمهها اإلرهاب والتعصب الديين واألصولية، والعداء للدميوقراطية 

  .لبترولوحقوق اإلنسان والعداء للمرأة، وديد احلضارة الغربية والسيطرة على منابع ا
دعونا نتعرف على بعض مسات هذه الصورة من خالل ما كتبه رئيس الواليات املتحدة األمريكيـة  

  ".انتهزوا الفرصة"، يف كتابه )ريتشارد نيكسون(األسبق 
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مييل كثري من األمريكيني إىل وصف املسلمني بأم غري متحضرين، ال يغتسـلون،  : "يقول نيكسون
ء، جيذبون اهتمامنا فقط ألن بعض قادم لديهم ثروة كبرية، حتكـم  بربريون، مهجيون، وغري عقال

منطقة حتوي ما يزيد على ثلثي احتياطي النفط، وهم يتذكرون احلروب الثالثة اليت شـنتها الـدول   
العربية يف حماولة إلبادة إسرائيل، واحتجاز الرهائن األمريكيني على يد املغتصب آية اهللا اخلـوميين،  

ايب أثناء األلعاب األوملبية يف ميونيخ من قبل فدائيني فلسطينيني، والقتل الذي ال ينتهي واهلجوم اإلره
وغري املعقول من قبل ميلشيات إسالمية متنافسة يف لبنان، ونسف وتفجري طائرة ركاب مدنية على يد 

الصني  سوريا وليبيا، وحماولة ضم الكويت على يد شبيه هتلر صدام حسني، وال توجد دولة وال حىت
  .الشيوعية، حتظى بصورة سلبية يف الضمري األمريكي كما هو احلال بالنسبة للعامل اإلسالمي

هذه هي بعض مسات الصورة، ميكن أن نراها بوضوح عرب ما تبثه اآللة اإلعالمية الغربيـة، وهـذه   
وجود أي  الصورة تقدم املربرات يف أي وقت لضرب أية دولة إسالمية أو حىت إعادة احتالهلا، دون

  .نوع من التعاطف معها، وهو ما ميكن أن يشهده املستقبل القريب
أما األخطر من ذلك فهو تأثري هذه الصورة النمطية السلبية على اإلنسان املسلم نفسه، ذلك أن النظام 

، أصبح يتحكم فيما يتلقاه اإلنسان )أمريكا وأوروبا(اإلعالمي الدويل الذي تسيطر عليه دول الشمال 
كل مكان، ومن الطبيعي أن تؤثر هذه الصورة على عقلية اإلنسان املسلم نفسه وتفكريه وقراراته،  يف

فهي ميكن أن تشكل عقدة الدونية والشعور بالنقص والضعف أمام قوة الغرب، وميكن أن يؤدي ذلك 
شاعر ميكن إىل إضعاف االنتماء والوالء لإلسالم وللوطن وسيادة الشعور باالنبهار بالغرب، وهذه امل

  .أن تؤثر بشكل كبري على مستقبل الدول اإلسالمية
  املبحث الثاين

  حماولة لتفسري ظاهرة التحيز ضد اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم الغربية
هناك الكثري من العوامل اليت تشكل ظاهرة التحيز بشكل عام يف النظام اإلعالمي الـدويل، وهنـاك   

رة التحيز بشكل خاص ضد اإلسالم واملسلمني، وهذه العوامل البد مـن  عوامل تؤدي إىل تزايد ظاه
دراستها بشكل كامل، حبيث ميكن أن تعطي تفسرياً متكامالً، وسوف نقسم هذه العوامـل كمـا   

  -:يلي
  :العوامل اليت تشكل ظاهرة التحيز بشكل عام: أوالً

  :سيطرة دول الشمال على النظام اإلعالمي الدويل -١
ول الشمال على النظام العاملي الدويل إىل اختالل تدفق األنباء على مستوى العـامل،  أدت سيطرة د

وحتكم دول الشمال على عملية التدفق، وهو ما أدى إىل زيادة سيطرة دول الشمال الغنية على دول 
اجلنوب الفقرية، كما تعرضت دول اجلنوب الفقرية بشكل عام لتشويه صورا يف وسائل اإلعـالم  

  .ية، كما تعرضت ذاتيتها الثقافية للتشويه أيضاًالغرب
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وال شك أن هذا الوضع االحتكاري الغريب كان تعبرياً عن الكثري من املظامل اليت تعرضت هلـا دول  
اجلنوب، وعن االستغالل والنهب املنظم لثرواا خالل الفترة االستعمارية، وحىت اآلن، وهو ما خلق 

لشمال واجلنوب، وأدى إىل تبعية دول اجلنوب لدول الشمال تبعيـة  الفجوة القائمة اآلن بني دول ا
  .اقتصادية وثقافية وسياسية

إن اختالل تدفق األنباء يف العامل املعاصر هو اختالل كمي نشأ عن التفاوت بـني حجـم األنبـاء    
ب من واملعلومات الصادرة عن العامل املتقدم، وحجم التدفق يف االجتاه املعاكس، حيث يصدر ما يقر

من تدفق األنباء عن وكاالت األنباء األربع الكربى، غري أن هذه الوكاالت ال تعطي ألنبـاء  % ٨٠
من تغطيتها اإلعالمية، على الـرغم مـن أن دول   % ٣٠و  ٢٠دول اجلنوب إال نسبة تتراوح بني 

  .اجلنوب تشكل ما يقرب من ثالثة أرباع البشرية
ء يف العامل املعاصر هو اختالل نوعي، حيث أن دول الشمال ويف الوقت نفسه فإن اختالل تدفق األنبا

حتتل بشكل دائم مركز االهتمام العاملي، يف حني يتالشى االهتمام بأية قضايا تتعلق بشعوب العـامل  
  .األخرى

  .وميكن أن نرصد النتائج الكيفية التالية الختالل تدفق األنباء
ى مجيع الشعوب، وهو ما يؤدي إىل تزايد الظلم الواقع فرض التصورات الغربية للقضايا العاملية عل -أ

على هذه الشعوب، واستمرارية إدارة الدول الغربية للصراعات العاملية مبا حتمله هذه االستمرارية من 
  .تكريس هليمنة الغرب وسيطرته واستغالله للبشر

خالل خربة الغرب  فرض التصورات الغربية للشعوب على العامل كله، وهذه التصورات تنتج من -ب
التارخيية مع هذه الشعوب وصراعاته معها، وهو ما جيعل هذه الشعوب ضحية لصورة منطية مت صكها 
يف الغرب، وحتمل الكثري من التشويه لصورة شعوب آسيا وأفريقيا، وباألخص الشـعوب العربيـة   

  .واإلسالمية
لى دول اجلنوب الفقرية، ومن املؤكّد فرض القيم الثقافية واأليديولوجية لدول الشمال الغنية ع -جـ

أن هذه القيم الثقافية واأليديولوجية الغربية تتناقض مع طموحات الشعوب، وحقها يف احلياة الكرمية 
  .وحقها يف االستقالل واحلرية

إن املضمون اإلخباري القادم من دول الشمال يعكس دائماً استعالء عرقياً غربياً يعمـل علـى    -د
قوم على سيادة وتفوق وقوة الواليات املتحدة األمريكية وشرعية سـيطرا علـى   تكريس تصور ي

  )٩.(العامل
ومن هنا، فإن النظام اإلعالمي الدويل هو بذاته نظام متحيز، ومن الطبيعي أن يتزايد يف ظله التحيـز  

  .مضد شعوب دول اجلنوب بشكل عام، والتحيز لدول الشمال الغنية اليت تسيطر على هذا النظا
  :النظام الغريب لوسائل اإلعالم -٢
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ويأيت داخل هذا النظام اقتصاديات وسائل اإلعالم اليت أدت إىل تزايد ظاهرة التركيز واالحتكـار يف  
ملكية وسائل اإلعالم الغربية، وتناقص التعددية والتنوع يف وسائل اإلعالم، وقد أوضحت الكثري من 

اإلعالم الغربية خالل السبعينيات والثمانينيات، وهـو مـا    الدراسات تزايد ظاهرة التحيز يف وسائل
تواكب مع تزايد سيطرة الشركات متعددة اجلنسية على وسائل اإلعالم، فقد دفعت هذه الشركات 
ما تسيطر عليه من وسائل إعالمية لتأييد الفلسفة الرأمسالية الغربية، واحلفاظ على الوضـع القـائم،   

  .املعارضة الستمرارية األوضاع الراهنةوالتحيز ضد مجيع االجتاهات 
كما عملت هذه اإلمرباطوريات اإلعالمية على تصوير مجيع املشاكل اليت تواجه اتمع الرأمسايل على 
أا تأيت نتيجة ألنشطة غري مشروعة، يقوم ا اخلارجون عن النظام مثـل السـود واملسـلمني يف    

  .اتمعات الغربية
عمل هذه الشركات متعددة اجلنسية على ضمان أن تأيت قرارات السياسـيني  وعلى املستوى الدويل ت

لصاحل استغالهلا للشعوب األخرى، وذلك من خالل تثبيت نظرة االستعالء العرقي والثقـايف لـدى   
شعوب الغرب، ويئة العقل األورويب واألمريكي لتقبل أي عمل عدواين على شعوب الدول الفقرية 

  )١٠.(يف آسيا وأفريقيا
  :الفلسفة اإلعالمية الغربية -٣

ويف هذا اإلطار تأيت القيم اخلربية، وهي املعايري اليت تطورت يف الغرب، واليت تعتمد عليها وسـائل  
اإلعالم يف انتقاء ونشرا ألخبار، وقد اعتمد الكثري من الباحثني على هذه القيم يف تفسـري ظـاهرة   

هوم الذي نشأ وتطور يف وسائل اإلعالم الغربية للقيم إن املف: "التحيز، حيث يقول جولدنج واليوت
اخلربية قد جعل التركيز ينصب أساساً على النخبة فيما يتعلق باألخبار الداخلية، كما جعل معظـم  
األخبار اخلارجية تدور حول الواليات املتحدة األمريكية ودول أوروبا الغربية اليت تشكّل النخبة من 

  )١١".(الناحية الدولية
كما . ذا باإلضافة إىل تركيز وسائل اإلعالم على األخبار السلبية، خاصة فيما يتعلق بدول اجلنوبه

أن هذه القيم اخلربية مسؤولة إىل حد كبري عن ظاهرة تشابه األخبار وتنميطها على مستوى العـامل،  
  .والتركيز على املصادر الرمسية، وامليل إىل إضفاء الشرعية على النظام القائم

شك أن منظومة القيم اخلربية الغربية مسؤولة إىل حد كبري عن تزايد ظاهرة التحيز، ولكن ال ميكن وال
االكتفاء ا يف تفسري الظاهرة، كما فعل بعض الباحثني، كما أن هذه القيم اخلربية البد من النظـر  

ل كان البد أن يؤدي إىل إليها على أا إنتاج رأمسايل غريب، ومن مث فإا تشكّل جزءاً من نظام متكام
  .حتيز وسائل اإلعالم

  :إن السلطات الغربية تلعب دوراً واضحاً يف تشكيل ظاهرة التحيز -٤
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فبالرغم من كل ما يتردد حول حرية وسائل اإلعالم يف الدول الغربية، إال أن هنـاك الكـثري مـن    
الم يف الدول الغربية قد الدراسات اليت أوضحت أن ملكية الشركات متعددة اجلنسيات لوسائل اإلع

أدت إىل التقليل من استقاللية هذه الوسائل عن السلطات، وأن عالقات املصاحل املتبادلة بـني هـذه   
الشركات والسلطات قد أدت إىل بناء استراتيجيات لتغطية وسائل اإلعالم للكثري من األحداث مبـا  

  .رب اخلليج توضح ذلكحيقق األهداف املشتركة، والشك أن تغطية وسائل اإلعالم حل
  :الثقافة السائدة -٥

هناك الكثري من العوامل الثقافية اليت لعبت دوراً مهماً يف تشكيل ظاهرة التحيز الغريب بشكل عام ضد 
الشعوب األخرى، كما أسهمت يف تشكيل ظاهرة االستعالء العرقي والثقايف الغريب، كما قـدمت  

ار، اليت متارسها الدول الغربية ضد الشعوب الفقرية، والشك الثقافة الغربية مربرات لعمليات االستعم
أن جممل الثقافة الغربية ال تأيت يف صاحل الشعوب الضعيفة أو القوى الضعيفة يف اتمعات الغربية مثل 

  .وغريهم.. العمال والسود
  العوامل اليت تشكّل ظاهرة التحيز ضد اإلسالم واملسلمني بشكل خاص –ثانياً 

مل السابقة تشكّل ظاهرة التحيز بشكل عام يف وسائل اإلعالم الغربية، ولكن مع ذلك فـإن  إن العوا
  :هناك عوامل أخرى تشكّل ظاهرة التحيز ضد اإلسالم واملسلمني بشكل خاص هي

  :اخلربة التارخيية -١
ذه إن حالة االشتباك بني الغرب واإلسالم مل تتوقف منذ احلروب الصليبية حىت اآلن، وقد شهدت ه

احلالة حلظات انتصار وهزائم مريرة لكال اجلانبني، وقد أنتجت هذه احلالة خمزوناً تارخييـاً يصـعب   
جتاوزه، والبد من التسليم بأنه سيظل ينتج تناقضات حادة، وحالة عـداء مسـتمر بـني الغـرب     

أكثر من رمبا  –مث إن الغرب يدرك بشكل .. واملسلمني، فالشك أن هناك الكثري من الدماء قد سالت
مصادر القوة يف اإلسالم، وأن اإلسالم قد صنع وحدة األمة األوىل وضـتها،   –املسلمني أنفسهم 

وأقام حضارة شاخمة، وأنه قادر على أن يصنع وحدة األمة مرة أخرى، وأن يقود خطاها إىل صـنع  
  .مرحلة تارخيية جديدة من احلضارة والتقدم

هناك تناقضات كبرية بينه وبني جممل الثقافة واحلضارة الغربيـة،  إننا نظلم اإلسالم إذا مل نعترف بأن 
وأن هذه التناقضات ال ميكن التوفيق بينها أو التوصل إىل حلول وسط بشأا، فاإلسالم يقدم بنـاًء  

والقضية ليست .. شامالً للحياة والثقافة واحلضارة، وهو ميثل املشروع البديل الوحيد للحضارة الغربية
ات مادية أو تقنية، أو تقدم مادي، فهذا كله مع أمهيته إال أنه ميكن حتقيقه ويف فتـرات  قضية منجز

قصرية نسبياً، لكن القضية هي قضية عقيدة وثقافة باألساس، وهي قضايا أكثر أمهية من كل أشكال 
  .التقدم املادي
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ركة كفـاح  هو القائد احلقيقي حل –وسوف يكون  –يضاف إىل ذلك أن اإلسالم ميكن أن يكون 
  .الشعوب املستضعفة ضد أشكال اهليمنة والسيطرة والتفوق الغريب، واستغالل الشعوب الضعيفة

البشر الذين جتاوز عددهم املليـار نسـمة،   : مث إن املسلمني ميتلكون الكثري من مصادر القوة أمهها
أن حـدوث  ويتزايد عددهم بشكل مستمر، وهم يشكّلون قوة ضخمة إذا مت تعبئتها وتوحيـدها، و 

ذلك أمر ممكن مهما تصور املنهزمون استحالته، يضاف إىل ذلك مصادر البترول والكثري من الثروات 
  .الطبيعية، واملساحات الشاسعة من األراضي

وقبل ذلك وبعده عقيدة ميكن أن تشكّل األساس لعملية التوحيد، وكتاب مساوي هو كما نزل مـن  
أن ينقص منه حرفاً أو يزيد عليه حرفـاً، وهـو يشـكّل     –ولن يستطيع  –السماء مل يستطع أحد 

  .الثوابت اليت تقوم عليها الثقافة واحلضارة واملوقف من احلياة والكون
إذن البد أن نسلم بأن الغرب البد أن خياف، وأن ينعكس ذلك يف وسائل اإلعالم الغربية، فتعمـل  

، فاخلوف بالتأكيد أفضل كـثرياً مـن   على زيادة مشاعر اخلوف، وعلى أية حال فذلك اجتاه إجيايب
  .االحتقار

  :اخلربة املعاصرة -٢
إن وسائل اإلعالم الغربية تعتمد يف كثريٍ من األحيان على أحداث حقيقية ال ميكن إنكارها، وهـذه  
الوسائل تبالغ بالتأكيد يف تضخيم هذه األحداث، ولكننا البد أن نتحلى بالشجاعة يف نقد أنفسـنا،  

  .الذات وتعذيب النفس، ولن دف التقومي واإلصالحليس دف جلد 
علينا أن نعترف أن جزءاً كبرياً من املسؤولية يف تشويه صورة املسلمني يقع عليهم هم أنفسهم، فاألمة 
بشكل عام تعيش حالة هزمية مروعة، وختلف شديد، ومل تستطع حىت اآلن أن تستثمر ما بيدها مـن  

فإن الكثري من النخب تعيش حالة انبهار مرضى بـالغرب، كمـا   وأخطر من ذلك، .. عناصر القوة
  .حتدث الكثري من االنتهاكات حلقوق اإلنسان، باإلضافة إىل تزايد الفجوة بني األغنياء والفقراء

ومن املؤكّد أن الغرب ال يعجب إال بالنجاح والقوة، والقوة مهما بدت خميفة بالنسبة له إال أنـه ال  
ن هنا فإنه من املؤكّد أن الطريق الصحيح ملقاومة حتيز الغرب ووسائل إعالمه يستطيع احتقارها، وم

ضد األمة اإلسالمية، وتصحيح الصورة النمطية املشوهة هو إقامة مشروع حضاري جديد تستعيد يف 
ظله األمة عافيتها وقوا ووحدا وقدرا على حتقيق النهضة والتقدم، ويف إطار هذا املشروع يـتم  

صناعة إسالمية قوية لإلعالم واملعلومات تواجه الصورة املشوهة داخل األمة قبل أن تواجهها يف  إقامة
  .اخلارج

مل يكن اهلدف إذا مما عرضت يف هذه الدراسة هو زيادة ما نعانيه من أحزان أو االستسالم للهزميـة،  
تراتيجي لتصحيح الصـورة  ولكن اهلدف هو رصد الواقع، متهيداً للتفكري يف املستقبل والتخطيط االس

  .السلبية ومواجهتها، وحتقيق االنتصار اإلعالمي
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إن الصورة مهما كانت سلبية ميكن تصحيحها، وحتويلها إىل صورة إجيابية، ولقد جنـح اليهـود يف   
ذلك، والتجربة ميكن أن تتكرر باستغالل كل ما يف العصر من منجزات تقنيـة يف جمـال اإلعـالم    

  .واملعلومات
أوضحت هذه الدراسة تطور ظاهرة التحيز يف وسائل اإلعالم الغربية، وأن املسلمني ضـحية   اخلامتة

هلذه الظاهرة، حيث أدت إىل تشكيل صورة منطية سلبية للمسلمني، كما أن هذه الوسائل قد شكّلت 
  .صورة إجيابية للذات الغربية بشكل يكرس الشعور بالتفوق واالستعالء العرقي

شهدته التسعينيات فهو زيادة التركيز على تقدمي اإلسالم واملسلمني كعدو، وأنه ميثّل أما التطور الذي 
خطراً يهدد احلضارة الغربية، وأن خطاب وسائل اإلعالم الغربية يف التسعينيات قد شهد اجلمع بـني  
اخلطاب الديين، الذي استخدم خالل احلروب الصليبية، واخلطاب العلماين الذي اسـتخدم خـالل   

  .وجة االستعمارية األوروبية يف القرنني التاسع عشر والعشرينامل
كما قدمت هذه الدراسة حماولة لتفسري ظاهرة التحيز بشكل عام، مث التحيز ضد املسلمني بشـكل  

  .خاص
والشك أن هذه الصورة النمطية السلبية اليت يقدمها النظام اإلعالمي الدويل، الذي تسيطر عليه الدول 

إحدى أخطر التحديات اليت تواجه العامل اإلسالمي يف العصر احلديث، وأن هذا التحدي الغربية متثل 
  .يفرض على الدول اإلسالمية ضرورة العمل لرسم استراتيجية ملواجهة هذه الصورة وتصحيحها

لكن قبل العمل على تصحيح الصورة يف العامل الغريب، فإنه البد من مواجهة تأثري الصـورة علـى   
سلم ذاته، فهذه اآلثار قد تكون أخطر بكثري من تأثري الصورة على املستوى العاملي، وهذه اإلنسان امل

املواجهة البد أن تقوم على رسم صورة للذات تعيد لإلنسان املسلم الثقة يف ذاته، واالعتزاز حبضارته 
  .وثقافته، وزيادة والئه لألمة وانتمائه هلا
من االعتراف بصعوبة تصحيح الصورة، إال أنه مع ذلك فإن  وعلى املستوى العاملي، فإنه على الرغم

عملية التصحيح ليست مستحيلة، بل إن هناك إمكانية كبرية لتحقيق ذلك على املدى الطويل، لكن 
  :ذلك يعتمد على استراتيجية طويلة املدى، ميكن أن حندد أهم مالحمها فيما يلي

الذي تستعيد يف ظله األمة اإلسالمية وحـدا   العمل على إقامة املشروع احلضاري اإلسالمي، -١
وقوا وضتها، وهذا املشروع البد أن يهدف إىل حتقيق التقدم على مجيع املسـتويات السياسـية   
واالقتصادية واالجتماعية والفكرية والثقافية، وتقدمي هذا املشروع إىل العامل كـأداة لتحريـر كـل    

ريب، يف ظل هذا املشروع ميكن أن تكون األمة اإلسالمية يف املستضعفني من السيطرة واالستغالل الغ
املستقبل مسامهاً يف صنع احلضارة اإلنسانية، وفاعالً أصيالً يف السياسات العاملية، وهـذا املشـروع   

  .بالتأكيد هو أهم التحديات اليت جيب أن يشارك يف مواجهتها كل مفكري األمة ومثقفيها
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من العمل على إقامة صناعة إسالمية لإلعالم واملعلومات، ومن املؤكّد يف إطار هذا املشروع البد  -٢
أن هناك إمكانيات كبرية إلقامة هذه الصناعة حىت مع الوعي بسيطرة الغرب على النظام اإلعالمـي  
الدويل، وهذه الصناعة اإلسالمية القوية هي اليت ميكن أن تكسر السيطرة الغربية على تدفق األنباء يف 

وهذه الصناعة اإلسالمية لإلعالم واملعلومات البد أن تقوم أوالً على إعداد الكوادر اإلعالمية العامل، 
املؤهلة علمياً وثقافياً ومهنياً على إنتاج مضمون بديل ملا يقدمه اإلعالم الغريب، فاملضمون هو أهـم  

لتقوية الـبىن اإلعالميـة   أركان هذه الصناعة، مث تأيت البىن اإلعالمية، ومن املؤكّد أن هناك إمكانية 
املوجودة يف الدول اإلسالمية، وزيادة فاعليتها لتصبح مصدراً مهماً للثقافة واإلعالم واملعلومات، مث 

ويف إطار ذلك فإنه ميكن .. تأيت إمكانية إنشاء بىن جديدة تزيد من فعالية الصناعة اإلعالمية اإلسالمية
  :البدء باملشروعات التالية

نشاء وكالة أنباء إسالمية قوية تكون بعيدة عن سيطرة احلكومات حـىت ميكـن أن   العمل على إ -أ
  .يتحقق هلا قدر أكرب من املصداقية والثقة فيما تبثه من أنباء

العمل على زيادة التعاون بني وكاالت األنباء يف الدول اإلسالمية، عن طريق تبـادل األنبـاء    -ب
  .واملعلومات، وتسهيل احلصول عليها

يادة التعاون بني الدول اإلسالمية يف جمال تبادل املنتجات الثقافية واإلعالمية، والتقليل مـن  ز -جـ
  .االعتماد على املنتجات اإلعالمية الغربية

إنشاء رابطة لعلماء اإلعالم املسلمني، تعمل على تفعيل دور الباحثني اإلعالميني اإلسـالميني يف   -٣
مية، وذلك باملقارنة بواقع اإلعالم يف الدول الغربيـة، وذلـك   دراسة واقع اإلعالم يف الدول اإلسال

إلنتاج نظريات جديدة مستقلة تقوم عليها الصناعة اإلسالمية لإلعالم واملعلومات، وحتـرر هـذه   
الصناعة من التبعية الفكرية للغرب، باإلضافة إىل العمل على تطوير الدراسات اإلعالمية يف الـدول  

  .لإلعالم اإلسالمي اإلسالمية وإنشاء كلية
العمل على إنشاء رابطة لإلعالميني اإلسالميني كتنظيم مهين، يهـدف إىل زيـادة القـدرات     -٤

اإلعالمية لإلعالميني اإلسالميني عن طريق التدريب، كما تعمل هذه الربطة كتنظيم مهـين يصـدر   
لى محاية حقوق اإلعالميني ميثاق شرف لإلعالميني اإلسالميني، ويتابع تنفيذه، باإلضافة إىل العمل ع

  .اإلسالميني
العمل على زيادة القدرات اإلعالمية للمسلمني يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية، خاصة يف  -٥

، وهذا النوع من االتصال له تأثري أكرب من االتصال اجلمـاهريي،  )املباشر(جمال االتصال املواجهي 
عدد ممكن من املسلمني املقيمني يف الدول الغربية ليكونـوا   ولذلك ال بد من العمل على تأهيل أكرب

  .قادت رأي ينقلون رسائل صحيحة عن اإلسالم إىل املواطنني الغربيني عن طريق االتصال املباشر
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كما ميكن تدريب املسلمني املقيمني يف الغرب على كتابة خطابات إىل أية صحيفة أ وسيلة إعالميـة  
الكثري من الصحفيني الغربيني إىل أم يتلقون الكثري من اخلطابـات مـن   اجم اإلسالم، فقد أشار 

اليهود يف حالة كتابة أية معلومات ميكن أن متس إسرائيل بشكل أو بآخر، كما ميكن االستفادة مـن  
صلى اهللا عليه  Cablاإلمكانيات املتاحة يف الغرب إلصدار صحف وإنشاء حمطات تلفزيونية كابلية 

صلى اهللا  Intإلضافة إىل زيادة قدرام على استخدام الشبكة الدولية للمعلومات ، باT.V وسلم 
لبث رسائل عن اإلسالم، وإنشاء مواقع  tصلى اهللا عليه وسلم  nصلى اهللا عليه وسلم  عليه وسلم 

  .على هذه الشبكة دف إىل تقدمي املعلومات الصحيحة عن اإلسالم، وإصدار صحف إسالمية
صناعي إسالمي حيمل جمموعة من القنوات التلفزيونية اإلسالمية املتخصصة، وحيمـل  إنشاء قمر  -٦

قنوات تبث برامج جامعة إسالمية عاملية مفتوحة توفر املعرفة الصحيحة عن اإلسالم لكل من يرغب 
  .يف دراسته

وبعد فإن إقامة صناعة إسالمية لإلعالم واملعلومات هو مشروع كـبري وحيتـاج إىل الكـثري مـن     
اإلمكانيات املادية والبشرية لكن إقامة هذه الصناعة هي عملية دفاع عن هويـة األمـة اإلسـالمية    

  .وذاتيتها الثقافية واحلضارية وحقها املشروع يف احلياة
  ـــــــــــ

  :هوامش الدراسة
  .ملزيد من التفاصيل حول تعريف التحيز وأنواعه، أنظر على سبيل املثال -١
- Mcquail. D, Analysis of n wspap    صلى اهللا عليه وسـلم Cont nt, 

(London: H   صلى اهللا عليه وسلم Maj sty’s Station    صلى اهللا عليه وسـلمy 
offic , ١٩٧٧), PP ١٧ – ١٥.  

- N g  صلى اهللا عليه وسلمin .    صلى اهللا عليه وسـلم, Politics and mass m 
dia in B  صلى اهللا عليه وسلمitain, (London:   صلى اهللا عليه وسلمout L dg , 

١٩٨٩) PP ٩٣ – ٧٨.  
- Baistow. T, Daily P  صلى اهللا عليه وسلم ss: Fau   صلى اهللا عليه وسـلمth  

صـلى اهللا   at  stat  (London: Com dia Fuhlishing gصلى اهللا عليه وسلم 
  . ٣ .P ,١٩٨٥ ,oupعليه وسلم 

  :انظر يف ذلك على سبيل املثال -٢
- Oxtoby. G. W, W st   صلى اهللا عليه وسلمn P      صـلى اهللا عليـه وسـلمc 

ptions of islam and th A   صلى اهللا عليه وسـلمabs, in: Hudson. M 
and Wolf.   صلى اهللا عليه وسلم, Th Am     صلى اهللا عليـه وسـلمican m dia 
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and Th A  صلى اهللا عليه وسلمabs, G o   صلى اهللا عليه وسـلمg Town univ  
 Cont A صلى اهللا عليه وسـلم   fo صلى اهللا عليه وسلم  sity, C ntصلى اهللا عليه وسلم 
  .٧ – ٣ PP ,١٩٨٠ ,abic Studi sصلى اهللا عليه وسلم 

، والكتابـات  "مصر احلديثة"انظر دراسة مقارنة بني اخلطاب املستخدم يف كتاب لورد كرومر  -٣
  :الغربية احلديثة يف

- P t  صلى اهللا عليه وسلم   هللا عليه وسلم صلى اudolph, Th  Myst   صلى اهللا عليـه
 ,i ntal mind, in  l Sh ikh. I ( t. al)صلى اهللا عليه وسلم  i s of Th  oوسلم 

Th  chall ng  of Th  Middl   ast, Univ     صلى اهللا عليـه وسـلمsity of 
Amst   صلى اهللا عليه وسلمdam, ١٩٨٢, PP ٨٩ – ٧٣.  

  :انظر يف ذلك -٤
- Shah  n. J, Th  T.V A  صلى اهللا عليه وسلمab, (ohio: Bawling g  صلى

  .١٢ .P (١٩٨٤ ,sityصلى اهللا عليه وسلم   n stat  univ  اهللا عليه وسلم 
- Shah  n. J, Am   صلى اهللا عليه وسلمican T l vision: A  صلى اهللا عليه وسلم

abs in d humanizing  عليه وسـلم  صلى اهللا ol , Jn Hudson. M and 
Wolf .   صلى اهللا عليه وسلم, ( ds), Am   صلى اهللا عليه وسلمican m dia and 

A  صلى اهللا عليه وسلمabs, OP. Cit, P. ٤٠.  
  :انظر نتائج هذه الدراسة القيمة يف -٥
- Al – Qazzaz. A, Jmag  fo     صـلى اهللا عليـه وسـلمmation and t 

xthooks, Jn Gha  صــلى اهللا عليــه وســلم  b.  , Split Vision, 
(Washington: Am   صلى اهللا عليه وسلمican – A    صلى اهللا عليـه وسـلمab 

affai  صلى اهللا عليه وسلمs council, ١٩٨٣), PP ٣٨٠ – ٣٦٩.  
  :انظر يف ذلك على سبيل املثال -٦
- Suli man. M, National St   صلى اهللا عليه وسلم atyp s as W apons 

in Th  A  صلى اهللا عليه وسلمab – Is  صلى اهللا عليه وسلمa li conflict, jou  صلى
 ,١٩٧٤ ingصلى اهللا عليه وسـلم   nal of Pal stin  studi s, spاهللا عليه وسلم 

Vol ٣, PP ١٢١ – ١٠٩.  
٧- Said.  dwa  صلى اهللا عليه وسلمd, Cov    صلى اهللا عليه وسـلمing Jslam, 

London:   صلى اهللا عليه وسلمautl dg  & K gan paul, ١٩٨١, P. ٣.  
٨- Jbid, P. XII.  
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  :ملزيد من التفاصيل حول صور االختالل يف النظام اإلعالمي الدويل وتأثرياته انظر -٩
، )١٩٩٤دار النشـر للجامعـات املصـرية،    : القاهرة(سليمان صاحل، مقدمة يف علم الصحافة،  -

  ).١٩٩٨دار النشر للجامعات املصرية، : ر يف العامل املعاصر، القاهرةوصناعة األخبا
دار النشر للجامعات املصـرية،  : القاهرة(سليمان صاحل، أزمة حرية الصحافة يف النظم الرأمسالية،  -

١٩٩٥.(  
  :انظر يف ذلك -١٠
اإلعالمية، العدد سليمان صاحل، اإلعالم الدويل وسيطرة الشركات متعددة اجلنسية، جملة الدراسات  -

  .١٩٩٢يونيه  –، أبريل ٦٧
  .ذ. س. سليمان صاحل، أزمة حرية الصحافة يف النظم الرأمسالية، م

١١- Golding. P and  lliot. P, Making Th  n ws, London: 
Longman, ١٩٧٤.(  

=================  
  !للحرية قيود وللصرب حدود 

  
  حسن بن علي الزهراين. د.أ

  ألوعية الدمويةأستاذ جراحة ا
  جريدة الوطن
، و أول تلك القيود هو احتـرام حريـة   "احلرية روح احلياة ولكن القيود هيكلها : " صدق من قال

ميـارس   -يف أي جمتمع كان–اآلخرين اليت تتوقف عندها حرية أي فرد أو جمتمع، فال يوجد عاقل 
إىل التحلل من  -موروثه احلضاري بصرف النظر عن معتقده أو–احلرية املطلقة، وال يدعو ذو بصرية 

بإمجاع ذوي األلباب من بين -كل القيود ملمارسة حريته اخلاصة أو حرية جمتمعه، ففي احلرية املطلقة 
فساد ذريع، ولو ترك لكل أحد أن ميارس حريته املطلقة كيفما أتفق ودون مراعاة حلقوق  -اإلنسان

ن إخراج وتناسل وتكاثر على أبواب البيوت وعند ومشاعر اآلخرين لقضى أقوام حوائجهم الطبيعية م
  !.نواصي الطرق كما تفعل البهائم

ليست هناك حرية مطلقة يف املاضي واحلاضر بل وال حىت املستقبل، ويكذب ويعلم أنه يكذب مـن  
زعم بأن هناك حرية مطلقة لفرد أو جمتمع تبيح له أن ميارس ما يراه دون مراعاة ملصاحل و أنظمـة و  

 -!معلنة أو مضمرة–وتقاليد جمتمعه اليت ارتضاها لنفسه، فلكل حرية قيود حتدد سقفها، قيود أعراف 
حتددها معتقدات وحضارة ذلك اتمع ويف مقدمتها إرثه الديين وعقده االجتماعي ومدى احترامـه  

  .لنفسه واحترامه للغري، بل إن للذوق العام دور هام يف حتديد مالحمها
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والثقافات تتفاوت يف املدى املسموح به من احلرية، إال أا تتفق مجيعا علـى   ال شك بأن احلضارات
عدم التسامح مع اإلهانة املقصودة ملشاعر الغري، ولو يعطى الناس بدعواهم ألعطيت احلضارة الغربية 
املركز األول يف التشدق بإعطاء القدر األكرب من احلريات ملواطنيها، و لكن احلق بأن هنـاك بونـا   

اسعا بني النظرية والتطبيق، خاصة إن كان التطبيق على غري أرضها ولغري شعوا، وتأمل ما حدث ش
وحيدث منذ احلادي عشر من سبتمرب وحىت تارخيه لترى مكيايل الزور اليت يكتال الغرب ا، تأمـل  

ن ومكيال حشف وسوء كيلة يكيل به للمسلمني وم -ومن أحب–الفرق بني مكيال يكيل به لنفسه 
أحبوا، فيحرم معاداة السامية ومناقشة اهلولوكوست من جهة، ويتسامح ويتغاضى باملقابل عن نشـر  

ألمة يزيد عددها عن املليار والنصف ) رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم(رسومات ساخرة ألعظم رمز 
حي، تلـك  بدعوى تقاليد حرية النشر املسموح ا يف دولة كالدمنارك وغريها من دول الغرب املسي

الدولة اليت ال يزيد عدد سكاا جمتمعني على نصف عدد سكان عاصمة إسالمية واحدة كالقاهرة أو 
اسطنبول، ليس هذا فحسب بل يطالب مليار ونصف مسلم بتقبل تلك اإلهانة لنبيهم الكرمي بصـدر  

تفوا ـذه  رحب، وحيثوا على التحلي بروح رياضية مع هذه املمارسة الفجة، فالواجب عليهم أن حي
اإلهانة باعتبارها درسا جمانيا يف ممارسة احلرية اليت تأخروا يف اعتناق مبادئها، بل و يـذهب بعيـدا   

سقف حريام فينهاهم عن التعبري عن سخطهم  -وبكل صفاقة وعنجهية -فيحدد البعض للمسلمني 
لة أو الـدول الـيت   ، فيقاطعوا منتجات الدو-!مجية وبربرية-وحيذرهم من التصرف يف أمواهلم 

  .أساءت لنبيهم ورفضت االعتذار هلم
لقد تفاجأ اإلعالم العاملي عامة والغريب خاصة حبجم الغضب الذي تفجر يف نفـوس املسـلمني يف   
مشارق األرض ومغارا، وردة الفعل القوية اليت عربت ا الشعوب املسلمة نصرة لنبيها واملتمثلة يف 

فلقد تعودوا من املسلمني الصرب اجلميل على اإلهانـات  ! م أن يندهشوااملقاطعة االقتصادية، وحق هل
املتواصلة حبق أنفسهم وحبق دينهم و حضارم، عودهم املسلمون على التسامح والصفح والتمـاس  
العذر وقبول االعتذار، عودوهم على إدارة اخلد األمين بعد صفع األيسر، قبلت الشـعوب املسـلمة   

تالحقة منذ أنُ أخذ مليار ونصف مسلم جبريرة بضع مئات منـهم، فوصـم   سلسلة من اإلهانات امل
دينهم باإلرهاب تصرحيا وتلميحا، ووصم كتام املقدس بالتحريض على الكراهية، وعومل الكـثري  
منهم على أم متهمون باإلرهاب بناء على لون بشرم أو ارتداء نسائهم للحجاب، فالتمسوا العذر 

ل وتسابقوا إلعطاء كل ما يستطيعون من تنازالت إلثبات حسـن سـلوكهم   ب! ملنتهكي حقوقهم
وسالمة طويتهم، ومع ذلك فلم يشفع هلم ذلك عند شانئهم ومل يغين عنهم شيئا، وأستمر مسلسـل  
إذكاء الكراهية واحلقد جتاه اإلسالم، فتم متزيق و تدنيس املصحف يف املعتقالت األمريكية وهـدمت  

ت وأعراض، واستمرت الصفعات من كبار القوم، مث فعلوا بنبينا األكرم كما املساجد وانتهكت حرما
فعل به رؤوس الكفر عند دعوته ألهل الطائف فأغروا به سفهاءهم، فتوىل كرب اإلساءة سفهاء تلك 
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الصحيفة الدمناركية، مث تبعهم يف ذلك سفهاء آخرين يف أوروبا، وهنا طفح الكيل وبلغ السيل الزىب 
وهو شعار معرب ال يفهمه إال من تأدب بالوحي املـرتل  !" إال رسول اهللا" سلمون صرحية وأعلنها امل

–، فاملشكلة يف املسـلمني  !، فجاء العذر متأخرا وقبيحا ))النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم((القائل 
وعلى  ،-!زعموا–الذين ال يتفهمون تقاليد بالدهم اليت تبيح هلم السخرية من كل أحد  -املتخلفني

من املسئولني الدمنركيني  -وما مسي باالعتذارات–الرغم من متابعيت لعشرات املقاالت والتصرحيات 
إال أنين الحظت املراوغة والتهرب البني من إعطاء إجابة مباشرة حول حرية التعبري عنـد مناقشـة   

 بأحبار اليهـود،  موضوع حدوث احملرقة النازية لليهود أو السماح باحلديث عن السامية أو التشهري
  .فكل أولئك يعلو سقف احلرية املزعومة

للغربيني أن حيددوا لشعوم سقف حريتهم كيفما أرادوا طاملا تعلقـت تلـك احلريـة بـأفرادهم     
ونسـاء  –وجمتمعام، لألورويب احلق يف ممارسة ما يشاء من سخرية برموزه وزعمائه، بدء برجـال  

ة وانتهاء مبشاهري الفن والرياضة، وله كل احلق يف سن ما شاء مرورا برجال الكنيس -!البالط امللكي
من قوانني تسعى لتحطيم قيم األسرة فيبيح زواج املثليني والشواذ، ويغض الطرف عن زنا احملـارم،  

، ويبيح تعاطي احلشيش، فـذلك  )الستربتيز(ومينح التراخيص الرمسية لبيوت الدعارة ونوادي التعري
أن له أن يقرر احترام مشاعر اليهود فال جيرحها بتصويرهم كنصـابني أو   شأنه وتلك مشكلته، كما

، وله أن حيدد تمعه قواعد الـذوق أو مـا يسـمونه    !مرابني أو جواسيس أو حىت خبالء انتهازيني
باالتيكيت فريى بأن األفضل يف حتية املرأة هو تقبيلها على خديها بينما يستهجن تقبيل الرجل للرجل 

، وله أن ال يرى يف تعدد العشاق والعشيقات بأسا مث ينتقد تعدد الزوجات، بل إن الغريب عند اللقاء
 asصلى اهللا عليه وسلم  Pl"يشترط التهذيب يف التلفظ فيتوقع من خماطبه أن يسبق أي طلب بكلمة

رية أي من فضلك و أن خيتم حديثه بالشكر ولكنه ال يرى باملقابل أن يف السخ" صلى اهللا عليه وسلم 
من مقام نيب مرسل أي دليل على عدم التهذيب حبق ذلك النيب و حبق أتباعه، ألن منظري األتيكيت 

على وضعية الشوكة وامللعقة على مائدة الطعام وعلـى اسـتهجان    -فقط–قد طبقوا قواعد الذوق 
حلريات التجشؤ أو فتح الفم أثناء األكل وهو مملؤ بالطعام، وما عدا ذلك من إساءات يدخل ضمن ا

  !.الشخصية وحرية التعبري وال عالقة له بالتحضر
حيدد " ذوق"ومن هنا فال بد من أن نسعى مجيعا شعوبا و حكومات إىل التنادي إىل ميثاق أو معاهدة 

لقليلي الذوق وعدميي األخالق سقفا حلريام الشخصية يف عامل أنكمش حجمه وتشابكت مصاحله، 
، إن ميثاقا من -!ال اليهودية فقط-اء اهللا و كل األديان السماوية الثابتة ميثاق جيرم اإلساءة لكافة أنبي

  .هذا النوع قد يكون أكثر أمهية من معاهدات كثرية يتحدث عنها العامل اليوم
لكم آمل أمة حممد تطاول وسائل اإلعالم الغربية على أنبياء بين إسرائيل حني صوروا بصور مقيتـة،  

حىت ال يتهموا بـدس   -اجتهادا من بعضهم–سكتوا عن تلك اإلهانات ومع ذلك فإن املسلمني قد 
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أنوفهم فيما ال يعنيهم، أما وقد وصل األمر إىل نبيهم اخلامت فال يسع مسلم أن يسكت، لقد طفـح  
الكيل وبلغ السيل الزىب، ووجب على قادة العامل اإلسالمي التحرك إليقاف هذه احلملة اجلـائرة و  

نبيه وأتباعه، فاإلسالم دين ألكثر من ربع سكان األرض وهو بذلك يسـتحق  املنظمة ضد اإلسالم و
نفس املعاملة اليت نالتها اليهودية من لدن ما يسمى بالشرعية الدولية اليت منعت التحريض على معاداة 
السامية، وحادثة الصحيفة الدمناركية قد طرحت سؤاال طاملا رواد الكثري من املسلمني، و هو السؤال 

، فيا ليت بعض قومي جييبون !"من يكره من؟" ي عنون به األستاذ فهمي هويدي مقالة له مؤخرا الذ
  !فيصمتون" خيتشون"أو ليتهم 

======================  
  )ملاذا حنب الرسول؟ ( 

  
  :عناصر املوضوع

  أحوال الناس جتاه رسول اهللا وسنته وهديه. ١
  عليه وسلمفضل الصالة والسالم على النيب صلى اهللا . ٢
  املواطن اليت يشرع فيها الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم. ٣

  :ملاذا حنب الرسول؟
إن الناس جتاه حمبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واتباع هديه وسنته قد انقسموا إىل أقسام عـدة؛  

تـارك للهـدي   فمنهم املستهزئ بسنة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، ومنهم املتبع لبعض هديـه ال 
وهلم جرا، وإن من عالمة حب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ذكره بالصـالة عليـه يف   ... اآلخر

  .املواطن املستحب ذكره فيها
  :أحوال الناس جتاه رسول اهللا وسنته وهديه

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا 
 مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممـداً  فال

آل [عبده ورسوله يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حـق تقَاتـه وال تمـوتن إِلَّـا وأَنـتم مسـلمونَ       
ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبـثَّ  يا أَيها الناس اتقُوا ].. ١٠٢:عمران

م رقيبـاً  منهما رِجاالً كَثرياً ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّـه كَـانَ علَـيكُ   
يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفـر لَكُـم   * ين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سديداً يا أَيها الَّذ].. ١:النساء[

فـإن أصـدق   : أما بعد]. ٧١-٧٠:األحزاب[ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً 
لى اهللا عليه وسلم، وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد ص
إن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حقاً ! أيها اإلخوة. بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار
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عظيماً علينا، رسول اهلدى الذي أرسله اهللا رمحة للعاملني، فبلغ رسالة اهللا للنـاس، وأدى األمانـة،   
ال إله إال اهللا، فاعتدلت امللة على الصراط املستقيم بعد : لة العوجاء بأن يقولواونصح األمة، وأقام امل

أن كانت عوجاء، فتح اهللا به قلوباً غلفا، وآذاناً صما، وأعيناً عميا، ما ترك خرياً إال ودلنا عليه، وما 
على اخلري كفاعله، ترك شراً إال وحذرنا منه، وكان صلى اهللا عليه وسلم أعظم األمة أجراً؛ ألن الدال 

وال يعمل منا أحد اليوم عمالً صاحلاً إال ولرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجر املثل، باإلضافة ألجره 
كما ذكرنا يف مناسبة سابقة، البد أن حنبـه   -أيها اإلخوة-هذا الرسول . هو صلى اهللا عليه وسلم

اهللا صلى اهللا عليه وسلم حق بني بـاطلني،  حباً عظيماً، وطريقة أهل السنة واجلماعة يف حمبة رسول 
قسوة القلب وعدم : طريقة الوسط بني الغلو ورفعه فوق املرتلة اليت أنزله اهللا إياها، وبني اجلفاء وهو

حمبته صلى اهللا عليه وسلم احملبة الكافية، فضالً عن كرهه أو سبه كما يفعل اليوم كثري من الناس، وال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكافأة شنيعة،  -أيها اإلخوة-قد كافأ الناس ل. حول وال قوة إال باهللا

فمنهم من يستهزئ به أو بشخصه، وال حول وال قوة إال باهللا، ومنهم من يستهزئ مبظهره أو لباسه 
صلى اهللا عليه وسلم، فأنت تذكر للناس صفة مظهره أو حليته أو ثوبه عليه الصالة والسالم، فتجـد  

ستهزئني قد انطلقت بال عنان، تكيل الشتائم والسباب بشكل مباشر أو غري مباشر لصفة هذا ألسنة امل
هذه : النيب الكرمي، وبعض الناس بلغ من تقصريهم أم أخذوا أطرافاً من سننه وتركوا الباقي، فقالوا

أا قشور سنن أساسية، وهذه لباب جيب أن نأخذ ا، وتركوا أشياء كثرية مما سوى ذلك، وزعموا 
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسـنةٌ  : ال جيب على املسلم أن يأخذ ا، خالفوا قول اهللا تعاىل

مظهر املسلم اليوم خيتلف اختالفاً كبرياً عن مظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ]. ٢١:األحزاب[
م، وسري املسلمني اليوم ختتلف اختالفاً كلياً عن سـرية  أخالق املسلمني اليوم، وعقائد املسلمني اليو

بشـكل يـدعو إىل    -أيها اإلخوة-رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخالقه ومشائله، وقع التقصري 
األسى واألسف، هل هذه هي املكافأة اليت يكافئ ا املسلمون نبيهم صلى اهللا عليه وسلم على تلك 

  !ليه السالم هلم ولدينهم؟اخلدمات اجلليلة اليت أداها ع
  :فضل الصالة والسالم على النيب صلى اهللا عليه وسلم

حنتاج إىل مراجعة حساباتنا وتصرفاتنا جتاهه صلى اهللا عليه وسلم، وحنن قد ذكرنا  -أيها اإلخوة-إننا 
 يف درس ماض حمبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والطريق إليها، وخنصص هذه اخلطبة إن شاء اهللا

الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فضلها وأمهيتها : لبيان حق واحد من حقوقه عليه السالم وهو
أذكركم بأن من آداب خطبة اجلمعة، اإلنصـات لإلمـام،    -أيها اإلخوة-ومواطنها، وقبل أن نبدأ 

سلم، وإمنـا  وعدم رفع الصوت من قبل املأمومني حىت ولو كان الرفع بالصالة عليه صلى اهللا عليه و
إِنَّ اللَّه ومالئكَته يصلُّونَ : قال اهللا تعاىل. تكون الصالة عليه إذا ذكر يف النفس، سراً كما قال العلماء

، فأمر اهللا سبحانه وتعـاىل  ]٥٦:األحزاب[علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليماً 
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واملشروع اجلمع بني الصالة والسالم معاً، وعدم إفراد : ة والسالم، وهلذا قال النووي رمحه اهللابالصال
كلٌ منهما لوحده، هذا هو املستحب مصداقاً ملا جاء يف اآلية، إال ما ورد الدليل بتخصيص أحدمها، 

هو : عنه بإسناد حسن وصالة اهللا تعاىل على نبيه عليه الصالة والسالم، كما قال أبو العالية فيما جاء
ثناء اهللا تعاىل على نبيه صلى اهللا عليه وسلم، ومن املالئكة ومن : ثناؤه عليه عز وجل، الصالة من اهللا

وقد عد رسولنا صلى اهللا عليه وسلم الذي يترك الصالة عليه . املؤمنني الدعاء له عليه الصالة والسالم
رواه أمحد ، وهو حديث صحيح، ولـذلك  ). علي البخيل من ذكرت عنده فلم يصلِّ: (خبيالً، فقال
بأن الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم واجبة البد منها، وأتى جربيل النيب صلى اهللا عليه : قال العلماء
إنه ال يصلي عليك من أمتـك أحـد   : أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول! يا حممد: (وسلم فقال

عليك أحد من أمتك تسليمة إال سلمت عليه ا عشراً، صالة، إال صليت عليه ا عشراً، وال يسلم 
أتـاين  : (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. رواه أمحد وهو حديث صحيح) بلى أي ريب: فقلت

من صلى عليك من أمتك صالة، كتب اهللا له ا عشر حسنات، : آت من عند ريب عز وجل، فقال
أربع مكافآات ملن يصـلي علـى   ) د عليه مثلهاوحما عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ور

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عشر حسنات تكتب، وعشر سيئات متحى، وعشر درجات ترفع، 
وألجـل  . رواه أمحد وهو حديث صحيح. ويرد عليه مبثل ما صلى على رسوله صلى اهللا عليه وسلم

وسلم، فقد سجد عليه السالم شكراً لربه علـى  هذه النعمة اليت أنعم اهللا ا على نبيه صلى اهللا عليه 
ما من عبد يصلي علي : (هذه النعمة كما جاء يف احلديث الصحيح، وأخرب عليه السالم أيضاً، بقوله
والبد من اإلكثار، وهذا ) إال صلت عليه املالئكة، مادام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر

كة معينني وظيفتهم السياحة يف األرض لتبليغ الرسول صلى بل إن اهللا قد خص مالئ. حديث حسن
اهللا عليه وسلم سالم أمته عليه، فقال عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح الذي يرويه اإلمـام  

بل إنه أكثر من ذلك، ) إن هللا تعاىل مالئكة سياحني يف األرض يبلغوين من أميت السالم: (أمحد وغريه
إن هللا : (لسالم يف احلديث احلسن الذي رواه الطرباين عن عمار بن ياسر مرفوعايقول عليه الصالة وا

تعاىل ملكاً معيناً أعطاه اهللا مسع العباد، فليس من أحد يصلي علي إال أبلغنيها، وإين سـألت ريب أال  
: وقال عليه الصالة والسالم موضحاً أكثـر ). يصلي علي عبد صالة إال صلى اهللا عليه عشر أمثاهلا

أكثروا الصالة علي، فإن اهللا وكل يب ملكاً عند قربي، فإذا صلى علي رجل من أميت قال يل ذلـك  (
ملك أعطاه اهللا أمساء العباد يبلغ رسـول اهللا  ) إن فالن بن فالن صلى عليك الساعة! يا حممد: امللك

ما من : (لسالموقال عليه الصالة وا. صلى اهللا عليه وسلم سالم كل واحد بامسه، وهذا حديث حسن
حديث حسن، رواه أبو داود رمحه ) واحد يسلم علي إال رد اهللا علي روحي، حىت أرد عليه السالم

فترد الروح إليه صلى اهللا عليه وسلم لكي يرد على املصلي منا عليه صالته وسالمه، فأي . اهللا تعاىل
جعل صالتنا على رسـوله   ولقد بلغ من فضل اهللا علينا أنه. أجر وأي فضل أعظم من هذه األشياء
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صلى اهللا عليه وسلم تبلغ الرسول صلى اهللا عليه وسلم أينما كان املصلي عليه يف أي مكان من أقطار 
سواء كنـت  ) حيث ما كنتم فصلوا علي، فإن صالتكم تبلغين: (األرض، فقال عليه الصالة والسالم

صليت على رسول اهللا بلّـغ اهللا   عند قربه أو كنت يف هذا املكان، أو كنت يف أقصى األرض، فإذا
  .تعاىل صالتك لرسوله صلى اهللا عليه وسلم

  :املواطن اليت يشرع فيها الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم
حنتاج إىل مراجعة حساباتنا وتصرفاتنا جتاهه صلى اهللا عليه وسلم، وحنن قد ذكرنا  -أيها اإلخوة-إننا 

 عليه وسلم والطريق إليها، وخنصص هذه اخلطبة إن شاء اهللا يف درس ماض حمبة رسول اهللا صلى اهللا
الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فضلها وأمهيتها : لبيان حق واحد من حقوقه عليه السالم وهو

أذكركم بأن من آداب خطبة اجلمعة، اإلنصـات لإلمـام،    -أيها اإلخوة-ومواطنها، وقبل أن نبدأ 
ملأمومني حىت ولو كان الرفع بالصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم، وإمنـا  وعدم رفع الصوت من قبل ا

إِنَّ اللَّه ومالئكَته يصلُّونَ : قال اهللا تعاىل. تكون الصالة عليه إذا ذكر يف النفس، سراً كما قال العلماء
، فأمر اهللا سبحانه وتعـاىل  ]٥٦:األحزاب[تسليماً علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا 

واملشروع اجلمع بني الصالة والسالم معاً، وعدم إفراد : بالصالة والسالم، وهلذا قال النووي رمحه اهللا
كلٌ منهما لوحده، هذا هو املستحب مصداقاً ملا جاء يف اآلية، إال ما ورد الدليل بتخصيص أحدمها، 

هو : نبيه عليه الصالة والسالم، كما قال أبو العالية فيما جاء عنه بإسناد حسن وصالة اهللا تعاىل على
ثناء اهللا تعاىل على نبيه صلى اهللا عليه وسلم، ومن املالئكة ومن : ثناؤه عليه عز وجل، الصالة من اهللا

لصالة عليه وقد عد رسولنا صلى اهللا عليه وسلم الذي يترك ا. املؤمنني الدعاء له عليه الصالة والسالم
رواه أمحد ، وهو حديث صحيح، ولـذلك  ). البخيل من ذكرت عنده فلم يصلِّ علي: (خبيالً، فقال
بأن الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم واجبة البد منها، وأتى جربيل النيب صلى اهللا عليه : قال العلماء
يك من أمتـك أحـد   إنه ال يصلي عل: أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول! يا حممد: (وسلم فقال

صالة، إال صليت عليه ا عشراً، وال يسلم عليك أحد من أمتك تسليمة إال سلمت عليه ا عشراً، 
أتـاين  : (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. رواه أمحد وهو حديث صحيح) بلى أي ريب: فقلت

ا عشر حسنات، من صلى عليك من أمتك صالة، كتب اهللا له : آت من عند ريب عز وجل، فقال
أربع مكافآات ملن يصـلي علـى   ) وحما عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ورد عليه مثلها

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عشر حسنات تكتب، وعشر سيئات متحى، وعشر درجات ترفع، 
ـ . رواه أمحد وهو حديث صحيح. ويرد عليه مبثل ما صلى على رسوله صلى اهللا عليه وسلم ل وألج

هذه النعمة اليت أنعم اهللا ا على نبيه صلى اهللا عليه وسلم، فقد سجد عليه السالم شكراً لربه علـى  
ما من عبد يصلي علي : (هذه النعمة كما جاء يف احلديث الصحيح، وأخرب عليه السالم أيضاً، بقوله
والبد من اإلكثار، وهذا  )إال صلت عليه املالئكة، مادام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر
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بل إن اهللا قد خص مالئكة معينني وظيفتهم السياحة يف األرض لتبليغ الرسول صلى . حديث حسن
اهللا عليه وسلم سالم أمته عليه، فقال عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح الذي يرويه اإلمـام  

بل إنه أكثر من ذلك، ) من أميت السالمإن هللا تعاىل مالئكة سياحني يف األرض يبلغوين : (أمحد وغريه
إن هللا : (يقول عليه الصالة والسالم يف احلديث احلسن الذي رواه الطرباين عن عمار بن ياسر مرفوعا

تعاىل ملكاً معيناً أعطاه اهللا مسع العباد، فليس من أحد يصلي علي إال أبلغنيها، وإين سـألت ريب أال  
: وقال عليه الصالة والسالم موضحاً أكثـر ). عليه عشر أمثاهلايصلي علي عبد صالة إال صلى اهللا 

أكثروا الصالة علي، فإن اهللا وكل يب ملكاً عند قربي، فإذا صلى علي رجل من أميت قال يل ذلـك  (
ملك أعطاه اهللا أمساء العباد يبلغ رسـول اهللا  ) إن فالن بن فالن صلى عليك الساعة! يا حممد: امللك

ما من : (وقال عليه الصالة والسالم. سالم كل واحد بامسه، وهذا حديث حسن صلى اهللا عليه وسلم
حديث حسن، رواه أبو داود رمحه ) واحد يسلم علي إال رد اهللا علي روحي، حىت أرد عليه السالم

فترد الروح إليه صلى اهللا عليه وسلم لكي يرد على املصلي منا عليه صالته وسالمه، فأي . اهللا تعاىل
ولقد بلغ من فضل اهللا علينا أنه جعل صالتنا على رسـوله  . فضل أعظم من هذه األشياءأجر وأي 

صلى اهللا عليه وسلم تبلغ الرسول صلى اهللا عليه وسلم أينما كان املصلي عليه يف أي مكان من أقطار 
سواء كنـت  ) حيث ما كنتم فصلوا علي، فإن صالتكم تبلغين: (األرض، فقال عليه الصالة والسالم

د قربه أو كنت يف هذا املكان، أو كنت يف أقصى األرض، فإذا صليت على رسول اهللا بلّـغ اهللا  عن
  .تعاىل صالتك لرسوله صلى اهللا عليه وسلم

  :الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم آخر التشهد يف كل صالة
وهو أمهها وآكـدها  : ومن املواضع اليت يشرع فيها الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم، املوضع األول

اللهم صل على حممد وعلـى آل  : يف الصالة عليه يف آخر التشهد، وهي الصالة اإلبراهيمية املعروفة
حممد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد، وبارك على حممـد وعلـى آل   

د، وهلذه الصالة صـيغ  حممد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جمي
كثرية، يستحب لإلنسان املسلم أن ينوع يف ذكرها يف صالته، فمن هذه الصيغ قوله عليه الصـالة  

اللهم صل على حممد وعلى آل وحممد، وبـارك  : صلوا علي واجتهدوا يف الدعاء، وقولوا: (والسالم
ومن هذه الصيغ ) يد جميدعلى حممد وآل حممد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مح

اللهم صل على حممد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على حممد وعلى : (قولوا
والصيغ كثرية ذكرهـا أهـل العلـم يف    ) أزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم إنك محيد جميد

  .موضعها
  :كل صالة الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التشهد األول من
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الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف التشهد األول من الصالة، : واملوضع الثاين أيها اإلخوة
بعد التشهد األول من الصالة يسن الصالة على رسول اهللا كذلك، ليس فقط يف التشهد األخري كما 

أنـه عليـه   :  عوانة والنسائييعلمه عامة الناس، وإمنا حىت يف التشهد األول للحديث الوارد عند أيب
الصالة والسالم كان يصلي على نفسه يف التشهد األول وغريه، الفرق بينهما أن الصالة على رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف التشهد األخري واجبة، أما الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم بعد التشهد 

سن له أن يصلي على رسول اهللا عليه الصالة األول فهي سنة، إن تركها اإلنسان فال حرج، ولكن ي
  .والسالم حىت بعد التشهد األول قبل أن يقوم إىل الركعة الثالثة

  :الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف دعاء القنوت
الصالة عليه يف آخر دعاء القنوت يف صالة الوتر أو غريه إذا قنت اإلنسان، ملا : وكذلك من املواضع

عبد الرمحن بن عبد القاري ، أم كانوا على عهد عمر يلعنون الكفرة يف النصف من  جاء يف حديث
شعبان، مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلمام، ويدعو للمسلمني مبا استطاع من خـري، مث  

له قو: يستغفر للمؤمنني، وذكر بعض العلماء أن هذه الصالة مقيدة بقول الراوي أو بقوله أحياناً، أي
  .يف النصف الثاين من هذا الشهر

  :الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صالة اجلنازة
هي جزء من صالة اجلنازة، : وكذلك يستحب الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو قل

ن مسعت أبا أمامة سهل بن حنيف حيدث سعيد ب: وهو املوضع اآلخر، فإنه قد قال الزهري رمحه اهللا
إن السنة يف صالة اجلنازة أن يقرأ بفاحتة الكتاب، ويصلي على  -وأبو أمامة صحايب صغري-املسيب 

ففي التكبرية الثانية من صالة اجلنازة يصلى على . النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث خيلص الدعاء للميت
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإسناده صحيح

  :ليه وسلم بعد إجابة املؤذنالصالة على النيب صلى اهللا ع
بعد إجابة املؤذن، فقد روى مسلم يف صحيحه من حديث عبد اهللا بن : واملوطن اخلامس أيها اإلخوة

إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثلما يقول، مث صلوا علي، : (عمرو عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
بعد االنتهاء ) احلديث... سلوا اهللا يل الوسيلة  فإنه من صلى علي صالة صلى اهللا عليه ا عشراً، مث

  .من الترديد مع املؤذن يصلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم عند الدعاء

الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم عند الدعاء، وقد بلغ من خطـورة  : ومن األماكن واملواطن كذلك
كـل دعـاء   : (يه الصالة والسالم قال يف احلديث احلسن املروي عن أنس مرفوعاًهذه املسألة أنه عل

حيجب الدعاء، يعلق بـني السـماء   ) حىت يصلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم -ال يقبل-حمجوب
واألرض، كما ذكر ابن القيم رمحه اهللا يف جالء األفهام ، حىت يصلي الداعي الذي يدعو ربه علـى  
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الصالة عليه قبـل  : ولذلك كان للصالة عليه يف الدعاء مراتب، فمنها. عليه وسلمرسوله صلى اهللا 
الدعاء، وبعد محد اهللا، بعدما حتمد اهللا وتدعوه بأمسائه احلسىن، وقبل أن تسأل حاجتك تصلي على 

إذا صلى أحـدكم  : (الرسول صلى اهللا عليه وسلم، لقوله عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح
). بتحميد اهللا تعاىل والثناء عليه، مث ليصل على النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث ليدع بعد ما شاءفليبدأ 

أن يصلي عليه يف أول : أن يصلي عليه يف أول الدعاء وأوسطه وآخره، واملرتبة الثالثة: واملرتبة الثانية
ء بالصالة عليه صـلى اهللا  الدعاء وآخره، وجيعل حاجته متوسطة بينهما، املهم أنه البد من قرن الدعا

  .عليه وسلم
  :الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم عند اهلم والشدائد

: الصالة عليه عند اهلم والشدائد وعند طلب املغفرة، فعن أيب بن كعب قـال : ومن املواطن كذلك
: محه اهللاقال ابن القيم ر) إين أكثر الصالة عليك، فكم أجعل لك من صاليت؟! يا رسول اهللا: قلت(

كان أليب دعاء يدعو بـه،  : وقد سئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا عن هذا احلديث، فقال
أنا أدعو وأثناء دعـائي أصـلي   ! يا رسول اهللا: (دعاء خاص، فقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: من صاليت؟ فقالعليك، فكم النسبة اليت أخصص لك الصالة عليك فيها يف دعائي؟ فكم أجعل لك 
ما شئت، فـإن  : النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خري، قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فقلت

أجعل لك صاليت : ما شئت، فإن زدت فهو خري لك، قلت: فالثلثني؟ قال: زدت فهو خري لك، قلت
اؤه كلـه  هذا الصحايب أيب بن كعب صار دع: فإذاً). إذاً يكفى مهك ويغفر لك ذنبك: كلها، قال

أنه إذا فعل هذا يكفى اهلم، ويغفر له : لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال عليه الصالة والسالم له
ذنبه، فصار إذا نزل باإلنسان هم يستحب له اإلكثار من الصالة على رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   

  .وسلم
  :منهالصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم عند دخول املسجد واخلروج 

عند دخول املسجد واخلروج منه، فقد كان صلى اهللا عليه وسـلم إذا  : ومن املواطن املعروفة كذلك
، )اللهم افتح يل أبواب رمحتك -ويضيف إليها-بسم اهللا، اللهم صل على حممد: (دخل املسجد قال

  ).كاللهم إين أسألك من فضل -ويضيف إليها-بسم اهللا، اللهم صل على حممد: (وإذا خرج قال
  :الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم عند اجتماع القوم وقبل تفرقهم

ما اجتمع قوم مث تفرقوا عن غري ذكر : (وعند اجتماع القوم وقبل تفرقهم، قال صلى اهللا عليه وسلم
خذ أكثر جيفة نتنـاً وأشـدها   ) هللا، وصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم إال قاموا على أننت جيفة

، مث تصور أنك إذا جلست يف أي جملس، وقمت من ذلك الس بغري ذكر اهللا وصالة على نبيه تعفناً
صلى اهللا عليه وسلم، فإنك تقوم على هذا الننت الصادر من هذه اجليفة، وقال عليه الصالة والسالم 

هللا تعـاىل أو  أميا قوم جلسوا فأطالوا اجللوس، مث تفرقوا قبل أن يذكروا ا: (يف احلديث الصحيح أيضاً
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عذاب مـن  ) إن شاء عذم وإن شاء غفر هلم -حسرة-يصلوا على نبيه، كانت عليهم ترة من اهللا 
فكروا يف جمالسنا اليوم اليت جنلس فيها، كم من ! أيها اإلخوة. اهللا، إن شاء عذم وإن شاء غفر هلم

ى اهللا عليه وسـلم، وإمنـا   االس اليت جنلس فيها ونقوم من غري ذكر هللا وال صالة على رسوله صل
تكون جمالسنا غيبة ومنيمة، وتفكهاً يف أعراض الناس، واجلهر بالسوء من القول، والنكت والضحك، 
واالستهزاء بعباد اهللا الصاحلني، والكالم يف أخبار فالن وفالن من الناس، أو الكـالم يف عـروض   

عاىل ونصلي على رسول اهللا صلى اهللا عليه التجارة وأنواعها، ولكننا قلما نقوم من جملس فنذكر اهللا ت
لو مل خنرج من هذه اخلطبة أيها اإلخوة إال ذه الفائدة لكانت فائدة عظيمة، نتواصى فيمـا  . وسلم

بيننا يا إخواين، أننا إذا جلسنا يف أي جملس كان، جلس اإلنسان مع أهله، أو أصدقائه، أو مسئول، 
أال يقوم من ذلك الس إال وقد ذكر اهللا وصلى على نبيه  أو موظف، أو فصل دراسي، أو يف دكانه،

. صلى اهللا عليه وسلم، ولو مرة على األقل، هذه سنة البد أن حتيا، والبد أن يذكر ا بعضنا بعضـا 
يف جملس، أو حىت ولو -من ذكرت عنده : (وقال عليه الصالة والسالم مبيناً خطورة ترك الصالة عليه

حديث صحيح رواه الطرباين عن احلسني رضي اهللا ) لي، خطئ طريق اجلنةفخطئ الصالة ع -قراءة
ومن ذكرت عنده يـا  : (ولذلك جاء يف حديث جربيل ملا قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. عنه

: آمني، فقلـت : فلم يصل عليك، فمات فدخل النار فأبعده اهللا، قل -صلى اهللا عليه وسلم-! حممد
جتب الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم كلما ذكر : جعفر الطحاوي رمحه اهللا ولذلك قال أبو). آمني

امسه، شفهياً أو حتريرياً، وهذه مسألة وقع فيها تقصري عند كثري من املسلمني، فإم إذا جاءوا يكتبون 
 اسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإم ال يصلون عليه عند الكتابة، وال يكتبون الصالة عليـه، 
وبعضهم يكتب بني قوسني صاد، وبعضهم يكتب صلعم، هذه ال تغين شيئاً مطلقـاً، كأـا غـري    
موجودة، البد كما ذكر العلماء أنك عندما تكتب اسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تصـلي  

 بل. صلى اهللا عليه وسلم، أو عليه الصالة والسالم وحنو ذلك من األلفاظ: عليه عند كتابتك فتكتب
كنا يف عجلة مـن  : لقد بلغ من دقة بعض العلماء، وهو عبد الرمحن بن مهدي من احملدثني أنه قال

أمرنا وحنن نكتب احلديث، ومل يكن عندنا وقت لكتابة صلى اهللا عليه وسلم ألننا نكتب عن الشيخ، 
نا الفراغـات  والشيخ يسرع يف احلديث فتركنا فراغاً بيضنا له، فإذا انتهى جملس اإلمالء ذهبنا فمأل

حبسب أهل احلديث خرياً أم كلما : كلها صلى اهللا عليه وسلم، وقال سفيان الثوري رمحه اهللا تعاىل
املشتغلني حبـديث   -أيها اإلخوة-فكان أهل احلديث . كتبوا حديث رسول اهللا صلوا عليه وسلموا

هم، جعلنا اهللا وإياكم من أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تقع هلم هذه الفائدة أكثر مما تقع لغري
  .احلديث وأتباع السنة، وصلى اهللا على نبينا حممد

  :الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصباح واملساء
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احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الـدين، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا رب األولـني     
فإكماالً ملا كنا نتكلم عنه، فإن من أذكار . الصادق األمني واآلخرين، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

الصالة على رسولكم صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه عليه الصالة والسالم  -أيها اإلخوة-الصباح واملساء 
من صلى علي حـني يصـبح   : (قال يف احلديث احلسن الذي يرويه الطرباين عن أيب الدرداء مرفوعاً

  ).، أدركته شفاعيت يوم القيامةعشراً، وحني ميسي عشراً
  :الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كل اجتماع

كل اجتماع فيه ذكر هللا، سواء كان تفسرياً أو حديثاً أو فقهاً وما شابه ذلك، : ومن املواطن كذلك
كـون  البد أن يقرن بالصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم كغريه من االس، بل إنه يف هذا الـس ي 

  .التكرار فيه أكثر
  الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تكبريات صالة العيدك

الصالة عليه يف تكبريات صالة العيد، ملا روي : ومن املواطن اليت يصلى فيها عليه صلى اهللا عليه وسلم
ه صحابيان عن عبد اهللا بن مسعود يف صفة صالة العيد، ملا جاء يعلمها للوليد بن عقبة ، وكان عند

كيف يؤم الناس يف صالة : -وكان أمرياً على بلده-جليالن، قال ابن مسعود وهو يعلم هذا الرجل 
تبدأ فتكرب تكبرية تفتتح يف الصالة وحتمد ربك، وتصلي على النيب صلى اهللا عليـه  : العيد؟ يقول له

فقال حذيفـة وأبـو   وسلم، مث تدعو وتفعل مثل ذلك، مث تكرب وتفعل مثل ذلك، إىل آخر احلديث، 
صدق أبو عبد الرمحن ، الكالم كما قال أبو عبد الرمحن ابن مسعود ، قال : موسى رضي اهللا عنهما

فإذاً أيهـا  . إسناده حسن: املخرج لكتاب فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، اجلهضمي 
ألوىل والثانية والثالثة، بـني كـل   إذا صففنا يف صالة العيد اليت فيها تكبريات، فإذا كربنا ا! اإلخوة

  .تكبرية وتكبرية يصلون على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويدعون ما شاءوا
  :الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم على الصفا واملروة

إذا : [الصالة عليه فوق الصفا واملروة؛ ألن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال: ومن املواطن كذلك
من حيث ترون البيت : ا بالبيت سبعاً، وصلوا عند املقام ركعتني، مث أتوا الصفا، فقولواقدمتم فطوفو

فكربوا سبع تكبريات بني كل تكبريتني محد هللا وثناء عليه، وصـالة   -تقف وأنت تنظر إىل البيت-
ر قال املخرج يف املصـد ]. على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومسألة لنفسك، وعلى املروة مثل ذلك

  .إسناده صحيح: السابق
  :الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم عند قربه

الصالة والسالم عليه عند قربه، إذا جاء اإلنسان ليزور القرب إذا كـان يف  : ومنها كذلك أيها اإلخوة
املدينة دون شد الرحال والسفر من أجل القرب، نذهب للصالة يف املسجد، ونية السـفر الـذهاب   

املسجد، فإذا وصلنا إىل هناك، وكنا على مقربة من قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، للصالة يف 
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فإنه يستحب لك يا أخي املسلم أن تأيت قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتقف أمامه وتفعل كما 
اهللا عليه رأيت عبد اهللا بن عمر يقف على قرب النيب صلى : [فعل ابن عمر ، عن عبد اهللا بن دينار قال

، أخرجه يف املوطأ ، قال يف املصـدر  ]وسلم، فيصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر
رأيت ابن عمر إذا قدم من سفر دخل املسجد : [وعن عبد اهللا بن دينار قال. إسناده صحيح: السابق

هذا احلديث قال ] يا أبتاهالسالم عليك يا رسول اهللا، السالم عليك يا أبا بكر ، السالم عليك : فقال
هذه من املواطن اليت ورد فيها الصالة على نيب اهللا صلى اهللا . إسناده صحيح: عنه يف املصدر السابق

الصالة على الرسـول  : عليه وسلم، فكثرة الصالة وتعددها وتنوعها واختالفها يدل على دخوهلا أي
فنسأل اهللا سـبحانه  . مهيتها وعظمها وفضلهاصلى اهللا عليه وسلم يف أمور كثرية من الدين، نظراً أل

وتعاىل بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن جيعلنا وإياكم من أهل الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم، وأن 
اللهم يا مقلب القلوب ثبت . يرزقنا وإياكم شفاعته، واتباع سنته ظاهراً وباطناً يف الصغرية والكبرية

مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم واجعلنا من املسـلمني  قلوبنا على دينك، اللهم يا 
لك املخبتني لك، األوابني األواهني التوابني، وارزقنا ذكرك آناء الليل وأطراف النهار، اللهم آمنا يف 

  .أوطاننا، وأصلح ذات بيننا، اللهم واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاًء رخاًء وسائر بالد املسلمني
===================  

  !لمن يا حبيب حتن القلوب ؟
  
  عبد املعطي الدااليت.د

القلوب حتن ؟ ملن يا حبيبفو العقولُ، ملن يا حبيبو!  
  !تلوب، تذوب.. حتن اشتياقاً  ومن ذا سباها فصارت مناها

* *  
  تصاغ؟ وتهدى القوايف الكحيلةْ   ملن يا حبيب املعاين اجلميلةْ

  جناوى اشتياقٍ، فأنت احلبيب  دو وتشدو طيور اخلميلةْفنش
* *  

دتسع روحٍ حببك قلبٍ يقول  ومليار ومليار :حممد  
  بأنك أنت الرسولُ احلبيب  وقليب يشهد.. فهم يشهدون

* *  
   رسولَ األنام حببك صرنا

  كمثلِ احلمام حليك طرنا 
   رسولَ السالم بدربك سرنا
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  يبِ حبيب حبيبودرب احلب 
  !تلوب، تذوب.. حتن اشتياقاً* * *

* *  
  ملن يا حبيب املعاين اجلميلةْ

  تصاغ؟ وتهدى القوايف الكحيلةْ
  فنشدو وتشدو طيور اخلميلةْ
جناوى اشتياقٍ، فأنت احلبيب  

* *  
دتسع روحٍ حببك ومليار  

  حممد: ومليار قلبٍ يقول
  وقليب يشهد.. فهم يشهدون

  أنت الرسولُ احلبيب بأنك
* *  

  رسولَ األنام حببك صرنا
  كمثلِ احلمام حليك طرنا

  رسولَ السالم بدربك سرنا
حبيب احلبيبِ حبيب ودرب  

=================  
  !!مؤمتر البحرين يف مصلحة من؟

  
  حممد جالل القصاص

mgalkassas@hotmail.com  
  .روج بتوصيات خطوة رائدة تحسب ملن قام اجتميع عدد من العلماء يف مؤمتر عاملي، واخل

فمن شأا أن ترتع قيادة األمة من املنظمات احلكومية الرمسية، ومن شأا أن تعطي صـفة رمسيـة   
لشيوخ الصحوة اإلسالمية، الذين ال تعترف م األنظمة العلمانية إىل اليوم مع أن كثريا منهم حيمـل  

  .شهادات رمسية
يتبادر للذهن، ملاذا سمح ملؤمتر مثل هذا أن ينعقد ذه الوجوه اليت ال نشـك يف  ولكن السؤال الذي 

  إخالصها لدينها وأمتها؟
  للشعوب؟) الشرعي(ومل مل تعارض احلكومات، وتطلب انعقاد املؤمتر من اجلهات الرمسية املمثل 
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  إن هناك قراءة أخرى ملا حيدث جيب أن ننتبه إليها؟
بدًءا بأحـداث  ) اآلخر(إلهانات املستمرة اليت تتعرض هلا األمة على يد الشعوب غاضبة من سلسلة ا

االنتفاضة ووقوف األمريكان يف صف اليهود وسكوت احلكومات على ما حيدث، ومرورا مبا حدث 
وجوانتنامو وما حدث للمصحف الشريف وانتهاء مبا حدث لشخص نبينا صلى اهللا ) أبو غريب(يف 

  .عليه وسلم
يف معظم البالد اإلسالمية، وهي اليوم يف أشد حـاالت  ) رمسي(هري تثق يف كل ما هو ومل تعد اجلما

ولو نسبيا، كهـؤالء املـؤمترين يف   ) معتدلة(غضبها ونفرا من حكّامها، والبد من تصدير قيادات 
  .احلالية، وكبح مجاح األزمة قبل أن تتطور) الشرعية(يف إطار ) مدنية(البحرين للخروج بتوصيات 

ماهري حاليا لن تستجيب لعلماء الدولة الرمسيني الساقطني يف نظر اجلماهري، وبقاء األزمة على ما اجل
من أجل إاء األزمة ) اآلخر(هي عليه من إصرار من الطرف الدينماركي على عدم االعتذار وضغط 

 الشعوب، وتكون وأمثاهلا بني) القاعدة(من شأنه أن حيرج األنظمة، ومن شأنه أن مينح قبوالً خلطاب 
  .دفعة معنوية جديدة حلَملة السالح اخلارجني على األنظمة

لذا، فإن مؤمتر البحرين يأيت يف إطار كبح مجاح اجلماهري والوقوف باألزمة عند حد معني حيول دون 
مث بعد ذلك تتعامل األنظمة مع توصيات املؤمتر بطريقتـها، أو تفتعـل خصـومات مـع     . تطورها

وذا تكـون  . تنفذة يف املؤمتر وتساومها، وهي قضية قدمية تتكرر وال ختفى على أحدالشخصيات امل
  .مكتسبات اجلماهري من األزمة قد صودرت بيد علماء األمة ودعاا

واملؤمترون يروا فرصة ألخذ قيادة األمة ولو مرحليا، ويرون يف هذا األمر حتقيق مكاسب ولو قليلة 
وأن الصدام مع األنظمة أو مع الغرب ليس يف مصلحة أحـد  . و مل يأمترواما كان هلم أن حيققوها ل

  .اليوم على األقل
  فمن أقرب لتحقيق هدفه؟

  لإلجابة على هذا السؤال ال بد من فهم حمورين أساسيني مرتبطني باألزمة؛
لته وسائل سب النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر أبعد مما حدث يف الدينمارك والنرويج وما تناو: أوهلما

اإلعالم، وإمنا هو منهج يتبعه املنصرون اآلن يف صد الناس عن دين اهللا، وما حدث يف الدينمارك، ما 
  .املنتشرة اآلن بني القوم) التبشريية(هو إال نوع من االنعكاس هلذا النوع من الثقافة 

ويستمع ملا يقال فيها بكـل   بالنصرانية) تبشر(ومن أراد أن يتأكد فعليه أن يزور غرف البالتوك اليت 
  .اللغات، لتعلم أن القوم قد استقاموا على هذا الطريق

وعامة الناس يف الغرب ال يسمعون كالمنا ـ حنن أبناء الشرق ـ وإمنا هلم مصادرهم اخلاصة الـيت    
تكذب عليهم، وهي تتكلم عن اإلسالم ونيب اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم مجلة وتفصيالً، وصـورة  
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م ـ وخاصة العريب ابن اجلزيرة ـ واإلسالم أقبح ما يكون يف ذهن هؤالء، وهي مـن قبـل     املسل
  .أحداث سبتمرب، ولعل استخفاف الدينمارك ـ وهم من أضعف الشعوب الغربية ـ يعكس لك هذا

فنصرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وحتسني صورته يف الغرب ال تأيت من هنا، ولـن تصـلوا لعامـة    
ألوروبيني وغريهم بسهولة، فمؤسسات التنصري قوية لديها وفرة يف العدد ووفـرة يف  النصارى من ا

العتاد، وتستطيع أن تشوش متاما على أي عمل دعوي يقوم به املسلمون، فكان األحـرى أن تظـل   
املقاطعة، وأن تشتد حىت تلفح نارها عامة الناس من الغربيني، ويتساءلون عما حيدث فنحدثهم عـن  

  .ننا وشريعة ربنانبينا وقرآ
فاليوم ظهرت الثمار ولكنها بعد . أما توقف املقاطعة اليوم، فلن يضار منها أحد ولن يستفيد ا أحد

  .مل حين وقت جنيها، وقد تعجل قومنا إن هم فعلوا ونادوا بوقف املقاطعة
طالبنا حنن مـن  لم لَم نقف للشركات اجلزوع اليت مل تتجلد وتصرب للمقاطعة، ونطالبها هي بتنفيذ م

املقاطعة يف أرضها أو يف أي بلد أوريب ليس شرطًا الدينمارك ـ كلهم سواء ـ، واملقصود هـو أن    
  يعرف الناس النيب صلى اهللا عليه وسلم؟

مبعىن تقيم هي مبا تنفقه على اإلعالنات بإنشاء مركز إسالمي للتعريف بالنيب صلى اهللا عليه وسـلم،  
من الدينماركيني واألوربيني تتكلم فيه عن شخص نبينا صلى اهللا عليـه  وتوجه هي بيان لعامة الناس 

  !وسلم، وحنن نتكفل هلا بوقف املقاطعة؟
أما اعتذار هنا وكالم آخر معاكس قد يتسرب هناك، فهذا أمر ال أدري مبا أصفه ولكنه خيلف حسرة 

  .يف القلب
غله، وهو أن اخلطاب الصحوي ـ إن  وهو أمر مهم جدا ويف غاية اخلطورة ملن يفهمه ويست: ثانيهما

صح التعبري ـ أوجد جيالً من أنصاف طلبة العلم ـ وأرجو املعذرة يف استعمال هذا التعبريـ وهم   
اآلن منتشرون بني الناس وهم املفعل احلقيقي لألزمة بني اجلماهري، وال بد من مد يد العون هلـؤالء،  

  .وترشيدهم
لعلمي الرزين الذي يتحدث عن فقه الواقع، وال بد من تكـثري  أو قل ال بد من االهتمام باخلطاب ا

هؤالء فهم كالقنوات الفرعية بني الشعوب، ينصتون جيدا لشيوخ الصحوة مث ينقلون اخلطاب على ما 
هو عليه للجماهري من خالل املنتديات أو العمل، وهؤالء أذكى من االلتفاف عليهم، فلينتبه كل ملـا  

  .يقول
تجمع هذا اجلمع الغفري من علماء األمة ال بد من تفعيله يف إذابة احلواجز الفكريـة  ويرتبط ذا، أن 

واحلركية، أو قل إنشاء آليات عمل مشترك يف كافة امليادين بني علماء األمة، أي أنه ميكن االستفادة 
  .هذه هي أرجى الثمار) على هامش املؤمتر(من املؤمتر مبا يعرف بـ 
  األنظمة أم شيوخ الصحوة؟: دفهفمن يسبق من لتحقيق ه
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====================  
  حمبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  
  سفر احلوايل/ الشيخ

  :معىن احملبة وتعريفها - ١
  :احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد

أمر زائد على جمرد امليل الطبيعي للمحبوب؛ فمحبة اهللا  :معىن احملبة يف اللغة معروف، وهي يف الشرع
تعاىل، وحمبة رسوله صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، وحمبة املؤمنني، وحمبة ما شرع اهللا من الدين، هي أمر زائد 

  .على جمرد امليل الطبيعي إىل شيء من ذلك؛ إذ ال بد فيها من جانب اختياري تكليفي
إن احملبة الشرعية ليست جمرد عاطفة متعلقة بالوجدان وحده، وإمنا هي : صرة أقولوباصطالحاتنا املعا

عمل القلب، وعمل اجلوارح؛ إذ أا جزء مهم : متعلقة بالوجدان والعاطفة، والعقل واإلرادة، والعمل
  .من اإلميان

اللسـان  قول القلـب و : واإلميان عند أهل السنة واجلماعة كما هو معلوم للجميع قول وعمل، أي
  .وعمل القلب واجلوارح، كما هو مبني يف مواضعه

وعلى هذا فمن ظن أن حمبة رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم هي جمرد امليل الطبيعي والوجـداين لـه   
يط صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، فهو غالط غلطًا بينا؛ ألن هذا الظن هو الذي أوقع طوائف من األمة يف التفر

يف اتباعه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، وترك سنته، ونبذ شريعته، وترك حتكيمه، وترك التأدب معه، وأوقعهم 
يف التقدمي بني يدي هديه وحكمه، هذا مع تعلقهم العاطفي بذاته، وتغنيهم بشـمائله، وإعجـام   

  .ى اُهللا علَيه وسلَّمبكماله، ورمبا بكائهم لتذكره، وهلجهم بالصالة والسالم عليه صلَّ
إن معىن حمبة النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم هي طاعته، وامتثال أمره، والتمسك بسنته، : وكذلك من قال

  .فهو مقصر عن إصابة كبد احلقيقة يف هذا، إذ أن هذا هو تفسري هلا بالالزم واملقتضى
أا أمر زائد على : حقيقتها، ومعناها والتحقيق يف ذلكفالطاعة واالمتثال هو الزم احملبة ومقتضاها ال 

  .ذلك جيمع ويشمل ما ذكرنا آنفًا، فاحملبة ذا االعتبار أمر عظيم من أمور اإلميان
إذا كان احلب أصل كل عمل من حقٍ : "وقد بني ذلك شيخ اِإلسالمِ ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل، يقول

ة وغريها، وأصل األعمال الدينية حب اهللا ورسوله كما أن أصل أو باطل، وهو أصل األعمال الديني
األقوال الدينية تصديق اهللا ورسوله، فالعمالن القلبيان العظيمان إذًا مها احملبة والتصديق، احملبة هـي  

  ".أصل مجيع األعمال والتصديق هو أصل مجيع األقوال اإلميانية
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لعملي هو حب اهللا تعاىل ورسوله صـلَّى اُهللا علَيـه   أصل اإلميان ا: "ويقول رمحه اهللا يف موضع آخر
وسلَّم، وحب اهللا هو أصل التوحيد العملي وهو أصل التأليه الذي هو عبادة اهللا وحده ال شريك له، 

  ".فإن العبادة أصلها أكمل أنواع احملبة مع أكمل أنواع اخلضوع وهذا هو اإلسالم
ومن الناسِ من يتخذُ مـن  {: إلشراك يف احملبة، كما قال تعاىلأصل اإلشراك العملي يف اهللا ا: "وقال

لَّها لبح دوا أَشنآم ينالَّذو اللَّه بكَح مهونبحا ياددأَن اللَّه ون١٦٥:البقرة[} د.[  
إا مشتقة من األله أو : ، قيلوكما هو معلوم أن تأليه اهللا تبارك وتعاىل أو الشهادة بأنه ال إله إال اهللا

وأما إن كان من ] ١٢٧:األعراف[} ويذَرك وآلهتك{: العبادة، كما يف اآلية: من الوله، فاألله هو
درجة عليا من درجات احملبة، وهي تعلق القلب ذا املألوه الذي هـو اهللا  : الوله فاملقصود بالوله هو

  .ده ال شريك لهسبحانه وتعالَى، املعبود وح
ومن هنا وقع شرك املشركني حني أحبوا غري اهللا، وتعلقت قلوم به، ونتج عن ذلـك أن دعـوهم   
واستغاثوا م وعبدوهم من دون اهللا سبحانه، وصرفوا هلم احلق اخلالص هللا عز وجل، وهذا املعـىن  

حملبة العاطفية اهلائمة، الـيت  الواسع العميق للمحبة عند أهل السنة واجلماعة هو الذي مييز حمبتهم عن ا
  .يدعيها الصوفية دون أي أساس من الشرع

وهذه احملبة اليت يدعوا هي شحنه عاطفية ميكن أن تفرغ بقصيدة من الشعر أو حفلـة أو ذكـر أو   
حضرة، أو بأي نوع من أنواع املتفرغات العاطفية وينتهي مفعوهلا، خبالفها عند أهل السنة واجلماعة؛ 

عمل القلب وعمل اجلوارح اليت ترتبط بعمل القلب، فيكون احملب يف هذه احلالة مطيعا  حيث تشمل
  .وذاكرا ومتعلق القلب باحملبوب

وأما احملبة الصوفية أو احملبة البدعية اهلائمة، فهي تلك احملبة اليت عبر عنها السلف الصاحل بأا زندقة، 
ديق، ومن عبد اهللا باخلوف وحده فهو حروري، ومن من عبد اهللا باحلب وحده فهو زن': حيث قالوا

وهـذا هـو   ' عبد اهللا بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد اهللا باحلب واخلوف والرجاء فهو املؤمن
القول الصحيح، وقد عبر عن هذه احملبة الزنديقية تصديقًا هلذا القول القدمي املأثور الشاعر الصـويف  

  :ه اهللاملشهور ابن عريب حني قال قاتل
  لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحيب إذا مل يكن ديين إىل دينه داين

  لقد صار قليب قابالً كل صورة فمرعى لغزالن، وديرا لرهبان
  وبيتا ألوثان، وكعبةَ طائف وألواح توراة، ومصحف قرآن
  أدين بدينِ احلب أَنى توجهت ركَائبه فَاحلُب ديين وإمياين

بحت احملبة ذا املعىن، وأصبحت حمبة اهللا وحمبة رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم هي هذا اهليام فلما أص
العاطفي الذي ال حيده ضابط وال قيد؛ وقعت األمة أو الطوائف اليت اعتنقت هذه احملبـة يف الغلـو   

وخرج بذلك عن حد احملبـة  العظيم، على ما سوف نوضحه ـ إن شاء اهللا ـ يف الفقرة املناسبة له،   
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الشرعية، وحقيقتها، وما ذلك إال جلهلهم هلذه احملبة اليت شرعها اهللا واليت ال يقبل اهللا تبارك وتعاىل إال 
  .هي
  :مقتضيات حمبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم - ٢

يوفقنا لـنظم أشـتات    لوازم ومقتضيات حمبته صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم كثرية جدا، نرجو اهللا تعاىل أن
  :احلديث فيها

  :حتقيق الشهادة له صلى اهللا عليه وسلم) ١(
وأعظم ذلك هو حتقيق الشهادة له صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بأنه رسول اهللا، هذه الشهادة اليت هي ركن 

ى اُهللا علَيه وسلَّم يف كل مـا  التوحيد، والشهادة له صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بالرسالة اليت تعين طاعته صلَّ
أمر، وتعين كذلك اجتناب كل ما ى عنه وزجر، وتعين تصديقه يف كل ما أخرب به، وتعين أالَّ يعبد 

ونِي قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِع{: اهللا إال مبا شرع صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم؛ وهلذا قال اهللا تبارك وتعاىل
يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحولَ فَإِنْ {] ٣١:آل عمران[} يسالرو وا اللَّهيعقُلْ أَط

رِينالْكَاف بحال ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّوو٣٢:آل عمران[} ت.[  
م، وال بد من طاعته؛ وهذا االتباع والطاعة يرث العبد ما حمبة فال بد من اتباعه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّ

اهللا فتورث حمبة اهللا تبارك وتعاىل بذلك، وهذه هي الغاية العظمى اليت يسعى إليها كل املؤمنني، كما 
  ".ليست العربة بأن تحب، ولكن العربة بأن تحب: "قال بعض السلف

فقه لكل خري، وحتقق حمبة اهللا سبحانه وتعالَى للعبد ال يكـون إال  فمن أحبه اهللا تبارك وتعاىل، فقد و
 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عبأن حيقق العبد اتباع رسول اهللا ص} اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهبحت متقُلْ إِنْ كُن

 غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيويمحوبالطبع اتباع اهللا واتباع دين اهللا وشرعه] ٣١:آل عمران[} ر.  
  :االقتداء به صلى اهللا عليه وسلم) ٢(

لَقَد كَانَ لَكُـم فـي   {: ومن ذلك االقتداء به صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، والتأسي به، كما قال عز وجل
كَانَ ي نمةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسارريكَث اللَّه ذَكَرو راآلخ موالْيو و اللَّهجفالبـد  ] ٢١:األحزاب[} ر

من االقتداء به والتأسي به يف هديه وخلقه ومعاملته وكل أحواله يف البيت، واملسجد، ويف الطريق، يف 
بة، الـيت  السلْم، واحلرب، ويف كل األحوال، وهذا االقتداء هو حقيقة أو هو عالمة والزم تلك احمل

  .جيب أن تكون كما أشرنا
وقد ورد حديث عن عبد الرمحن بن أيب قراد رضي اهللا عنه حسنه الشيخ األلباين بل ذكره يف سلسلة 

أن رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم توضأ يومـا  : "األحاديث الصحيحة يف اجلزء الذي مل خيرج، قال
تربكًا منهم بوضوئه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، فقال هلم رسول  فجعل الصحابة يتمسحون بوضوئه وذلك

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عحـب اهللا  : مل تفعلون ذلك؟ ـ قـالوا  : ـ أي" ما حيملكم على هذا؟: "اهللا ص
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لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عورسـوله،  من سره أن حيب اهللا ورسـوله أو حيبـه اهللا   : "ورسوله، فقال النيب ص
  "".فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤد أمانته إذا اؤمتن، وليحسن جوار من جاوره

ولو تأملنا خلق النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم لوجدنا أنه أصدق الناس هلجة، وأنه أعظم الناس أمانةً، وأنه 
ن مشائله العظمى صلَّى اُهللا علَيه وسـلَّم  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أحسن الناس جوارا، فهذا نوع وجزء م

  .جيب االقتداء به فيها، وهذا هو حتقيق حمبته صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، والزمها ومقتضاها
  :حتكيمه يف كل موضع نزاع) ٣(

ول أحد وال رأيه ومن أعظم لوازم حمبته صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم حتكيمه يف كل موضع نزاع، فال يقدم ق
وال اجتهاده وال نظره، وال حكمه على قول النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وحكمه، يقـول اهللا تبـارك   

فَال وربك ال يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم ال يجِدوا في أَنفُِسـهِم  {: وتعاىل يف هذا
  ].٦٥:النساء[} قَضيت ويسلِّموا تسليما حرجا مما

وهذه اآلية كما ذكر ابن القيم رمحه اهللا يف شرح املنازل، هذه اآلية مشلت مراتب الدين الثالثة، ففيها 
فَال وربك {مقام اإلسالم ومقام اإلميان ومقام اإلحسان، فالتحكيم يف مقام اإلسالم : املقامات الثالثة

مؤال يوككِّمحى يتونَ ح٦٥:النساء[} ن.[  
فيما {فمن مل حيكم الرسول صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فإنه ال يكون مسلما، واإلميان يف مقام نفي احلرج 

تيا قَضما مجرح فُِسهِمي أَنوا فجِدال ي ثُم مهنيب رجفهـو   فمن انتفى عنه احلرج] ٦٥:النساء[} ش
حكم رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ـ وانتفى عنه احلرج مبا حكم به النيب صلَّى اُهللا  : مؤمن ـ أي 

  .علَيه وسلَّم، فهذا هو املؤمن
} ويسـلِّموا تسـليما  {وأعلى من ذلك وأجل هو حتقيق مرتبة اإلحسان وهي التسـليم املطلـق   

من تسليما مطلقًا ملا حكم به رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، وملا أمر وملـا  فيسلم املؤ] ٦٥:النساء[
أخرب به من خرب فال يعرضه ال على عقله وال على رأيه وال على مذهبه وال على قول شيخه، وال على 

  .أي خملوق أو أي فكر بشري
العظيم الذي وقعت فيه األمة اإلسـالمية أو   وإنَّ مما جيب أن ننبه عليه يف هذا املقام، هو ذلك املنكر

طوائف كبرية منها مع دعوى حمبة النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ومع إظهار بعض الشكليات اليت يظنون 
حتكيم القوانني الوضعية يف شئون حيام، : ا أم قد أدوا حقه وأظهروا حمبته وزعموها، وذلك هو

  .ى اُهللا علَيه وسلَّم، وهديه وحكمه وشريعته بتلك األحكامومعارضة سنة النيب صلَّ
فهذه جرأة على اهللا، وجرأة على مقام النبوة، بل هي إهدار وحط من مقـام الرسـالة؛ ألن معـىن    

ى قـد  الشهادة بأن حممدا رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم هو أن يشهد العبد أن اهللا سبحانه وتعـالَ 
أرسل هذا الرسول إلينا لنطيعه ونتبع أوامره، ونلتزم بكل ما يأمرنا به فيما هو إال رسول مبلغ من عند 

  .اهللا سبحانه وتعالَى
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فالذين يرفضون حكم اهللا ورسوله وال يقيمون شرع اهللا ودينه يف أنفسهم وال يف جمتمعـام وال يف  
االجتماع أو مناهج التعليم، أو أي ناحية من نواحي احليـاة   شئون السياسة أو احلكم أو االقتصاد أو

فال ينفعهم أم يقيمون له املوالد أو ينشدون له األناشيد، أو حييون ذكريات بدعية يف ليلة اإلسـراء  
   ـهلَيـلَّى اُهللا عم يعظمون رسول اهللا صم مؤمنون وأواملعراج وما أشبهها، ويزعمون بعد ذلك أ

لَّمسو.  
   ـلَّمسو ـهلَيلَّى اُهللا عق سنة رسول اهللا صطبادوا من يم الشيطان إىل أبعد من هذا فَع ورمبا ذهب
ويتمسك ا ويقتدي ديه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، حبجة أنه مبغض للرسول، أو أنه خارج عن هديه، 

  .وينبزونه بأشنع التهم، واأللقاب
ت الدالة على أن هؤالء الناس تركوا حمبة رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، فال فهذا من أعظم املنكرا

يقيمون له وزنا، وال لرسالته وال ملقام نبوته وال ملرتلته عند اهللا سبحانه وتعالَى الذي فضله اهللا تعاىل 
  .ا على العاملني أمجعني

ن السلف الكرام والصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم الـذين  وال شك أن هذا خمالف حلال املؤمنني م
إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمنِني إِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم {: حاهلم كما قال اهللا تبارك وتعاىل

: ، وال مدافعة، وال تردد، وهلذا قالفال اعتراض، وال منازعة] ٥١:النور[} أَنْ يقُولُوا سمعنا وأَطَعنا
  ].٥١:النور[} وأُولَئك هم الْمفْلحونَ{

فال يكون الفالح إال هلؤالء الذين حكَّموا سنته صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يف مجيع أعماهلم وحركام ومل 
وما كَانَ لمؤمنٍ وال مؤمنة إِذَا {: تعاىل تكن هلم اخلرية فيما يقضي به صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، كما قال

مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّه٣٦:األحزاب[} قَض.[  
ها، فال اختيار مع أمره صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بل التنفيذ واالمتثال، هذه هي لوازم حمبته وهذا هو حتقيق

فَإِنْ تنازعتم {: وقد أمر اهللا تبارك وتعاىل تبعا لذلك بالرد إىل الرسول صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم حني قال
والـرد إىل اهللا  ] ٥٩:النساء[} في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ

: الرد إىل كتابه عز وجل، إىل هذا الذكر احلكيم، والرد إىل الرسول صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، هـو : هو
الرد إىل سنته، بأن يسأل يف حياته ويرجع إليه يف األمور، وبعد مماته يرجع إىل دينه وسنته، وهديـه،  

  ].٥٩:النساء[} منونَ بِاللَّه والْيومِ اآلخرِإِنْ كُنتم تؤ{: فال يكون ألحد إميانا إال بذلك، كما قال
فمن ادعى اإلميان واحملبة مع عدم الرد إىل اهللا ورسوله يف مواضع الرتاع واالشتباه يف أي حال مـن  

  .األحوال فقد نقض تلك احملبة وهو كاذب يف دعواها، ومل يأت بلوازمها، ومقتضياا
من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهـو  : "علَيه وسلَّم يف احلديث الثابتوكما هو معلوم عنه صلَّى اُهللا 

فيها اجلار وارور متعلق مبحذوف " عليه أمرنا"، وقد أشار الشراح رمحهم اهللا إىل أن هذه اللفظة "رد
ه فهو ، من عمل عمالً ليس أمرنا حاكما عليه أو قاضيا عليه أو خامتًا علي"حاكما أو قاضيا"يقدر بـ
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أن أعمال العباد جيب أن تكون حتت أمر رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، وحتـت  : رد، فمعىن ذلك
  .سنته وهديه وشرعه

فمن رغب عن سـنيت  : "وكذلك يف احلديث اآلخر يقول صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يف احلديث الصحيح
  .لَّى اُهللا علَيه وسلَّم وهو راغب عن سنته فليس منهفمهما ادعى من مدعي حمبته ص" فليس مين

وأما صحابته الكرام الذين أحبوه ذلك احلب العظيم فإم رضي اهللا عنهم كانوا متمسكني بسـنته،  
حريصني على التأدب معه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، واالقتداء به واالهتداء ديه، والتأدب معه صلَّى اُهللا 

وعدم التقدمي بني يديهع ،لَّمسو هلَي.  
  :عدم التقدمي بني يديه وغض الصوت) ٤(

  :وأيضا مما جيب لتحقيق هذه احملبة وهو الزم عظيم من لوازمها
عدم التقدمي بني يديه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، وغض الصوت عنده يكون يف حياته كما هـو معلـوم   

وبعد مماته يكون بالتأدب مع سنته وغض الصوت، فال يرتفع صوت رأي، بالنسبة لشخصه ولذاته، 
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوال فكرة، وال مذهب، وال قياس فوق سنة رسول اهللا ص.  

وقد كان الصحابة الكرام، يدركون هذا املعىن غاية اإلدراك كما ورد يف صحيح مسلم عن أيب قتادة 
د عمران بن حصني يف رهط منا، وفينا بشري بن كعب، فحدثنا عمـران  كنا عن: "رضي اهللا عنه قال

احلياء كلـه  : "ـ أو قال:ـ قال" احلياء خري كله"قال رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم : يومئذ، قال
  ".خري

احلياء خـري  : "قال والنيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم" واحلياء شعبة من اإلميان"احلديث املشهور املعروف 
إنا لنجد يف بعض : "هذا بلفظ عام مل خيصص بشيء، فقال بشري بن كعب" احلياء كله خري"أو " كله

جند يف بعض الكتب أو يف بعـض  : يقول" الكتب، أو احلكمة أن منه سكينة ووقارا هللا ومنه ضعف
  .ه ضعفموروثات كتب األولني أن من احلياء سكينةً ووقارا ولكن أيضا، أن من

أال أراين أحدثك عن رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه : فغضب عمران حىت امحرتا عيناه، وقال: قال أبو قتادة
  .فأعاد عمران احلديث، فأعاد بشري، فغضب عمران: وسلَّم وتعارض فيه، مث يقول أبو قتادة

ثورة عمـران، أخـذوا    وال شك أن الغضب الثاين أشد من الغضب األول، فلما رأى أولئك الرهط
  ".إنه منا يا أبا جنيد إنه ال بأس به: فما زلنا نقول فيه: "يهدئونه قال أبو قتادة

يا أبا جنيد، إن بشريا هذا منا، إنه ليس من أهل البدع وال من أهل النفاق وال من أهل الزيغ : يقولون
قـال  : الذين إذا قيل هلـم والضالل، فما حصل منه هو عمل أهل الزيغ وأهل الضالل وأهل النفاق 

إن األمر كذا، ولكن فالنا قال كذا، ولكن العلماء قالوا كذا، : رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، قالوا
  .ولكن املذهب فيه كذا، ولكن الشيخ الفالين أفىت بكذا، إىل آخر ذلك
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يما حني جاءه رجل يسأله عن أمر من ولذلك اإلمام الشافعي رمحة اهللا عليه، عبر عن ذلك تعبريا عظ
فما : ـ وتال عليه حديثًا ـ فقال له الرجل" قال رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم كذا: "األمور، فقال

أترى علي ! أتراين يف كنيسة؟: "رأيك أنت؟ فغضب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه غضبا شديدا، وقال
فكـانوا يعلمـون   ". سول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، وتقول ما رأيك أنتقال ر: أقول لك! زنارا؟

  .ويدركون أنه ال رأي ألحد مع كالم رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، ومع هديه، ومع سنته
  :الصالة والسالم عليه صلى اهللا عليه وسلم) ٥(

م حمبته صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، وهو الصالة والسالم عليه جيب أو ينبغي أن ننبه إىل أمر عظيم من لواز
صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، وهذا األمر العظيم قد جاء تفصيله يف الشرع؛ فهناك مواضع جتب فيها الصالة 

يـث الصـحيحة،   والسالم عليه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بالصيغة أو بالصيغ الشرعية الواردة يف األحاد
إا يف كل حال، ويف كل : وهناك مواضع تستحب فيها هذه الصالة وتتأكد، وهناك أحوال بل نقول

وقت الصالة والسالم على رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم هي قربة وذكر ونافلة وعبادة من أعظـم  
  .العبادات وأجلِّها

  :عدم أذيته صلى اهللا عليه وسلم) ٦(
ب أن يعلم أن من لوازم حمبته صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم عدم أذيته، كما تفضل الشيخ عبـد اهللا يف  مما جي

ومنهم الَّذين يـؤذُونَ النبِـي   {مسألة االستهزاء؛ بل إن اهللا سبحانه بين أن أذيته هي شأن املنافقني 
  ].٦١:التوبة[} ويقُولُونَ هو أُذُنٌ

فيه نوع من التحقري، أو التقليل للنيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، أو احلط من قيمته، أو األذية له فأي قول 
أو لسنته فإنه من عمل املنافقني وهذا النفاق هو نفاق أكرب ـ نسأل اهللا العفو والعافية ـ وما مـن    

 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا قطقلب ينعقد على شيء من بغض النيب صأو كراهيته ويكون صاحبه مؤمن.  
نعم، الناس يتفاوتون يف حمبة النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم تفاوتا عظيما، ولكن املؤمن املسلم ال خيلو قلبه 
أبدا من شيء من حمبته صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وإن قل، أما أن يشتمل قلب أحد من البشر بشيء مـن  

صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فهذا هو الكفر عياذًا باهللا، وال جيتمع اإلميان مع بغضه صلَّى اُهللا علَيـه   كراهيته
 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عيف زوجاته، وعدم إيذائه ص لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا، ومن ذلك عدم إيذائه صأبد لَّمسو

  .يف صحابته الكرام
آذاه يف زوجاته أو يف صحابته فكأمنا آذاه يف نفسه ويف شخصه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، الواحد  فإن من

من الناس أو الواحد من البشر من آذاه يف زوجته أو يف صديقه، أو يف حبيبه فال شك أنه آذاه هـو،  
وهذا مما هو معلوم مـن مجيـع    !فكيف مبن آذى رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بشيء من ذلك؟

  .املسلمني ـ وهللا احلمد ـ وإمنا أحببنا أن ننبه فيه ألمهيته
  .وصلى اللهم وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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========================  
  حممد ولد أباه عن الرسوم املسيئة

  
  بكاُءiiنبأٌََ عليه تواترت أنباُء ومن البال ضحك ومنه 

  ا الرسام قل يل وافتين هل بالقريض يخاطب اجلبناُءيا أيه
  شركاُءiiقد جئت تبغي شهرة قد ناهلا إبليس فاهنأ أنتما 

  كانت لك الصفحات مرآة فال تسخر فذلك وجهك اهلجاُء
  أصبحت مشهورا بفضل حممد وبضدها قد تعرف األشياُء

  سبقتك أهلُ اجلاهلية باهلجا ومن اهلجاء مدائح وثناُء
  وأمحد بيننا بالعلم تعرف فضله الفضالُء، هلجاء وهمذهب ا

  وهدى مجيع الناس إال زمرة حيدوهم حنو الشقاء شقاُء
  !ماذا يضري الشمس يف عليائها إن قال جاحد نورها ظَلْماُء؟

  !واهللا قد أثىن عليه وخلْقه ماذا يقول الشعر والشعراُء؟
  سواُءiiجاء وإذا هجاك من الربية حاقد فاملدح منه واهل

  ما زال يهديك اجلحيم وطُرقَها قدر عليك مسلطٌ وقضاُء
  !النصحاُء؟iiوإذا عن الشمس املنرية أُعميت مقَلٌ فماذا تنصح 

  فقد أيقظت كل موحد والكي منه منافع وشفاُء، شكراً
  ولرب معضلة أتتك حِسبتها داًء من األدواء وهي دواُء

  سيلُ العدى واستفحل الضعفاء واجلهالُء هبوا فقد بلغ الزىب
  !! ... ...وإذا البيارق واجلحافل أُسكتت ماذا تقول قصيدةٌ عصماُء؟

===================  
  صلى اهللا عليه وسلم مشروع التعريف خبامت الرسل وبرسالته 

   
هبوجيه بن محد بن عبد الرمحن. د كَت  

  عبد اهللا بن ضيف اهللا الرحيلي. د
   الرمحن الرحيمبسم اهللا

فكرة املشروع وأعماله احلمد هللا، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصـحبه  
  .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
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فهذه مجلةٌ من احملاور املقترحة إليصال نور اإلسالم إىل العاملني، وتصحيح الصورة املختلقـة  : أما بعد
  :صلى اهللا عليه وسلم  يه، وعلى رسوله عليه، ودفْع التطاول عل

حـىت إذا   صلى اهللا عليه وسلم  خماطبة قادة العامل لتبليغ رسالة اإلسالم اقتداًء بسنة املصطفى : أوالً
ونـرى أن يـتم   . استشهدنا يوم العرض على اهللا شهدنا بأننا بلغنا النعمة اليت من اهللا ا على الثقلني

  :ذلك باألساليب التالية
  .عرب قادة العامل اإلسالمي ومنظماته وهيئاته وسلكه الدبلوماسي -١
عرب وفود من الدعاة وأساتذة اجلامعات واملفكرين ورجال اإلعالم واألعمال املختارين للقيام ذه  -٢

  .املهمة
عى عقد مؤمتر دويل يف إحدى العواصم العاملية أو يف املدينة املنورة أو جدة أو غريها من املدن يد -٣

حلضوره قادة الدول واألمني العام لألمم املتحدة وشخصيات دولية مرموقة، ممن أسلم من الغـربيني  
  ).يف كتب الوحي اإلهلي صلى اهللا عليه وسلم  حممد : (ومن مل يسلم بعنوان

وهو األمر الذي يقطع الطريق على املنصرين واملستشرقني الذين يشككون يف كون اإلسـالم دينـاً   
  ].ورمبا دعي للمؤمتر البابا أو ممثل عن الفاتيكان[ مساوياً

إنشاء أقسام للدراسات العليا متنح املاجستري والدكتوراه للطلبة من خمتلف أحناء العامل، يشرف : ثانياً
عليها علماء مسلمون، بدالً من ابتعاث أبنائنا ليشرف عليهم أساتذة قد يفتقرون إىل األهلية من حيث 

وأن يكـون  . ونرى أن يفتح القبول فيها للمسلمني وغري املسـلمني . والرتاهة العلميةالدين واملنهج 
جملس علمي إسالمي عاملي لإلشراف عليها، وميكن أن تقام تلك األقسام يف دول العامل اإلسالمي أو 

  .خارجه، وترحب كثري من اجلامعات بافتتاح مثل تلك األقسام ومتويلها
ة مشتركة مع بعض علماء العامل، حىت من غري املسلمني حول جوانب مـن  إجراء أحباث علمي: ثالثاً

اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، واالستفادة من رصيدنا العلمي واجلهود العظيمـة  
اليت تبذهلا هيئة اإلعجاز العلمي مبكة املكرمة، ويكون لنا بذلك قصب السبق وحقوق الرباءة العلمية، 

  .ن هذا أن يكون مبثابة دعوة غري مباشرة لدين احلقومن شأ
  :تأليف موسوعة عاملية تترجم إىل اللغات الرئيسة بعنوان: رابعاً

  ).موسوعة خامت األنبياء واملرسلني(
  ).موسوعة الرسول الرمحة املهداة: (أو
  ).موسوعة حممد الرسول إىل البشرية كلها: (أو

وتضحياته يف سبيل إسعاد  صلى اهللا عليه وسلم  تلف نواحي حياته خم: تتناول املوسوعة حماور، منها
ونرى أن تستكتب أقالم إسالمية وغري إسالمية منصفة، وتكتب . البشرية، ودوره يف تاريخ اإلنسانية
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املوسوعة بطريقة املوسوعات املناسبة الشائعة عاملياً، مث يعمل على توزيعها ونشرها بالطرق املدروسة 
بة؛ إليصاهلا إىل املكتبات واملراكز العامليةاملناس.  

  .إهداء املكتبات العاملية، اجلامعية منها واملركزية، جمموعة من الكتب اإلسالمية املنتقاة: خامساً
ونـرى أن  ). موسوعة األوامر والنواهي اإلسالمية وأمهّيتها يف حتقيق الرفاه العـاملي (تأليف : سادساً

علمية ميدانية مدعمة باألرقام واإلحصاءات لتقيم احلجة على من يقفـون يف  تتضمن املوسوعة أحباثاً 
ونرى أن تتضمن املوسوعة املشكالت العاملية بكافة أنواعهـا ودراسـتها   . وجه نشر الوحي اإلهلي
  .بأسلوب موجه إىل العامل

تعمـق يف الدراسـات   عقد دورات مكثفة للراغبني من الكتاب واملفكرين غري املسلمني يف ال: سابعاً
اإلسالمية واللغة العربية دف جتلية صورة اإلسالم يف أذهام ودعوم إىل ديـن اهللا، باألسـلوب   

  .واملنهج املناسب للتعامل معهم
  .التوسع يف افتتاح املعاهد واملدارس اإلسالمية والعربية يف اخلارج؛ فاللغة وعاء العقيدة والثقافة: ثامناً

ركز دويل للتأليف والترمجة يتوىل التأليف والترمجة والتواصل مع الشخصيات العاملية افتتاح م: تاسعاً
  .ويزود املركز بأحدث الوسائل الدعوية. يف ااالت كافة

  .إنشاء قناة فضائية تعىن بتبليغ الدعوة بكافة السبل املتاحة، تبث بأكثر من لغة عاملية: عاشراً
ألصدقاء اإلسالم، كخطوة أوىل لدعوم، واالستفادة منهم يف الذود  إنشاء رابطة عاملية: حادي عشر

  .عن اإلسالم واملسلمني
تبادل الزيارات بني أساتذة اجلامعات وجمالس الشـورى والربملانـات الغربيـة وإقامـة     : ثاين عشر

  .احملاضرات والندوات واألحباث املشتركة
مية والكتاب اإلسالمي، يرافقهمـا بـرامج   إقامة معرض عاملي متنقل للحضارة اإلسال: ثالث عشر

  .متعددة متنوعة تعريفية باإلسالم وحضارته
  .تأسيس حمكمة إسالمية عاملية تعىن بالدفاع عن اإلسالم ومقدساته: رابع عشر

  .عقد مؤمتر إعالمي عاملي لتجلية صورة اإلسالم وحضارته وثقافته: خامس عشر
ع اإلمكانات البشرية العلمية والعملية القادرة علـى  تأسيس مشروعٍ علمي عملي جلم: سادس عشر

للعـاملني،   صلى اهللا عليه وسلم  إيصال الصورة الصحيحة عن رسالة اإلسالم وعن رسول اهللا حممد 
  .واستثمار هذه اإلمكانات يف إجناز املشروعات املقترحة هذه

  .ة العلمية والعملية للقيام ذه املهمةإضافةً إىل السعي يف تأهيل أعداد كبرية من الناس المتالك الكفاء
يكون يف ضمن هذه املشروعات السعي إىل مراجعة كتابات املستشرقني واملنصرين عن : سابع عشر

، ونقْد ما فيها من زيف، واختاذ اخلطوات الالزمـة  صلى اهللا عليه وسلم  اإلسالم وعن رسول اهللا 
  . أُهدرت بسبب تلك الكتابات وذلك التشويهلتصحيح تلك الصور، واملطالبة باحلقوق اليت
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  .ويمكن ختصيص إدارة أو مركزٍ متخصصٍ لتحقيق هذا الغرض
إجراء دراسات وحوارات وحماضرات وندوات متعددة يف خمتلف أحناء العامل، إلثبات أن : ثامن عشر

ويف األهداف واملقاصد، طبيعة العالقة بني مجيع األديان اإلهلية هي عالقة توافقٍ، ووِحدة يف األصول، 
  .ال عالقةَ خالف أو عداء، على ما يصوره كثري من الكُتابِ واملتحدثني املغرضني أو اجلاهلني باحلقيقة

  .العلمية واملالية وخمتلف الوسائل: ويؤمن هلذا املشروع خمتلف اإلمكانات الالزمة
  .مد الرمحة املهداةواحلمد هللا أوالً وأخرياً وصلى اهللا على رسول اهللا حم

  :آلية تنفيذ املشروع يقترح لتنفيذ املشروع اتخاذ اإلجراءات والوسائل اآلتية
يسند كلُّ فئة من ختصصات املشروع إىل جهة تتخصص به، وتكون مسؤولةً عنه، وتكون هذه : أوالً

أو " إدارة"حبيث تسمى كلٌّ منه  اجلهة إما جلنةً أو إدارةً، وتطّرِد هذه التسمية يف مجيع التخصصات،
  .أو حنو ذلك" جلنة"

  .تقسيم العمل حبسب ختصصاته وحبسب مراحله: ثانياً
  .يراعى يف أعمال املشروع املنهجية السديدة املؤثرة والضوابط املُوجهة ألعماله: ثالثاً
  :تقسيم العمل حبسب ختصصاته وحبسب مراحله: ثانياً

من خالل تقسيمات حمصورة لضبط العمل وجماالته، ومن ذلك أن يكـون   ويقترح أن يكون التنفيذ
  :العمل، مثالً، موزعاً على التخصصات اآلتية

اال العلمي فيما يتعلق بالكتابة والتأليف وما يف معنامها، وإعداد الربامج والتصور، واألفـالم،   -١
ندرِجة حتت إنشاء األعمال العلمية، أو اختيارهـا  وإعداد املناهج الدراسية، وسائر األعمال العلمية امل

  .وترشيحها، إنْ وجِدت جاهزةً واإلشراف املباشر عليها، وتنفيذها
اال العلمي التعليمي، وما يتعلق ذا األمر، وتنفيذ براجمه اجلاهزة، ومناهجه اجلاهزة، واإلشراف  -٢

العلمية من مراجع وسواها؛ لكون ذلك من مهام املباشر عليها، دون الدخول يف إنشاء تلك األعمال 
  ).اال العلمي(العاملني يف اال األول 

اال اإلعالمي، وما يتعلق به من إعداد تصورات للمشروعات واملهـام اإلعالميـة، وإعـداد     -٣
زمة، واقتراح األجهزة الكفاءات الالزمة، واختيار املتوافر يف هذا اال وفْق الضوابط املناسبة أو الال

  .واملراكز الالزمة، واإلشراف املباشر عليها، وتنفيذها
ويقوم هذا اال بالتعامل مع وسائل اإلعالم اإلسالمية وغري اإلسالمية والتعريف باإلسـالم عـرب   

  :الوسائل اإلعالمية بكافة السبل املتاحة، ومنها على سبيل املثال ال احلصر
  .وثائقية عن اإلسالم ثقافة وحضارة وتارخياًتنفيذ برامج إعالمية  -
  .افتتاح قناة أو قنوات فضائية تبث بعدة لغات -
  .استئجار ساعات معينة يف بعض حمطات التلفاز األجنبية والفضائيات، مبا فيها غري اإلسالمية -
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بأسلوب إجراء مقابالت مع بعض الشخصيات السياسية واإلعالمية والدينية لتجلية صورة اإلسالم  -
  .والتركيز يف كل ذلك على عاملية رسالة اإلسالم. احلوار واإلقناع؛ إلقامة احلجة على العامل

جتلية اجلوانب اليت يظن البعض أا حتد من حرية اإلنسان وتضيق عليـه، وإثبـات أن الشـريعة     -
  .اإلسالمية هي وِجاء للحفاظ على الروح والعرض واملال والنفس والعقل

٤- رات للمشروعات واملهام الدعوية، وإعداد الكفاءات ان إعداد تصووما يتعلق به م ،ال الدعوي
الالزمة، واختيار املتوافر يف هذا اال وفْق الضوابط املناسبة أو الالزمة، واقتراح الربامج، والضوابط، 

  .واملشروعات، واملراكز الالزمة، واإلشراف املباشر عليها، تنفيذها
ال العالقات والزيارات واحلوارات واملؤمترات، والندوات، وما يتعلق ذا من إعداد تصورات جم -٥

للمشروعات واملهام جتاه هذا اال، وإعداد الكفاءات الالزمة، واختيار املتوافر يف هذا اال وفْـق  
راكز الالزمة، واألجهزة الضوابط املناسبة أو الالزمة، واقتراح الربامج، والضوابط، واملشروعات، وامل

  .والوسائل الالزمة، واإلشراف املباشر عليها، وتنفيذها
جمال إعداد املوسوعات العلمية والثقافية، مبختلف اللغات، ويف خمتلف ااالت، وما يتعلق ذا  -٦

توافر من إعداد تصورات للمشروعات واملهام جتاه هذا اال، وإعداد الكفاءات الالزمة، واختيار امل
يف هذا اال وفْق الضوابط املناسبة أو الالزمة، واقتراح الربامج، والضوابط، واملشروعات، واملراكز 

  .الالزمة، واألجهزة والوسائل الالزمة، واإلشراف املباشر عليها، وتنفيذها
وى جمال تفنيد الشبهات، والرد على التهجم على اإلسالم وعلى ما يتعلق به، وإقامـة الـدعا   -٧

القضائية، ونقْد النقْد يف هذا اال مبختلف اللغات، وما يتعلق بالتصدي للشبهات، وإقامة الدعاوى 
على اخلصوم، من إعداد تصورات للمشروعات واملهام جتاه هذا اال، وإعداد الكفاءات الالزمـة،  

تـراح الـربامج، والضـوابط،    واختيار املتوافر يف هذا اال وفْق الضوابط املناسبة أو الالزمة، واق
  .واملشروعات، واملراكز الالزمة، واألجهزة والوسائل الالزمة، واإلشراف املباشر عليها، وتنفيذها

جمال نشر السرية والشمائل النبوية، ومفاهيم اإلسالم ورسالته، وما يتعلق ذا من إعداد تصورات  -٨
فاءات الالزمة، واختيار املتوافر يف هذا اال وفْـق  للمشروعات واملهام جتاه هذا اال، وإعداد الك

الضوابط املناسبة أو الالزمة، واقتراح الربامج، والضوابط، واملشروعات، واملراكز الالزمة، واألجهزة 
  .والوسائل الالزمة، واإلشراف املباشر عليها، وتنفيذها

  :اال االقتصادي -٩
إمنائه، والنظر فيمن يستحق تطبيق قانون املقاطعة حبقه، وذلك ويقوم بتوفري املال لتمويل املشروع، و

وكذلك إقامة عالقات اقتصادية مع أنصار اإلسـالم وتشـجع   . على مستوى العامل اإلسالمي برمته
وكذلك إجياد مشروعات وفرصٍ استثمارية؛ لألعمال اخلريية، ومسـانِدة  . االستثمار املتبادل معهم

: فيه هذه املشاريع اخلريية البلدان غري اإلسالمية، وهذه املشـاريع مثـل   ومما تقام. املشروع األساس
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كفالة اليتيم، واألرامل، واحملتاجني حىت من غري املسلمني؛ توطئة الستمالتهم لدين احلق، كما ميكـن  
  .إنشاء مستشفيات أو مدارس يلتحق ا غري املسلمني، ويدرسون اإلسالم ولغته

  :اال القانوين -١٠
مته االضطالع باجلانب القانوي يف املوضوع، على كافة املستويات واألصعدة، وإقامة الدعاوى ومه

القضائية، وفقاً للقوانني املعمول ا يف كل دولة على حدة، وميكن االستفادة من احملامني املنصفني من 
  .إخل... غري املسلمني أو من املسلمني احلاملني جلنسيات تلك الدول 

هذا مراجعة الكتابات واألعمال الفنية واإلعالمية السابقة، اليت قام ا بعـض النـاس أو    ويدخل يف
اجلهات يف تلك الشعوب يف فترات سابقة، كما هو الشأن يف الكتابات االستشـراقية والتنصـريية   

دانة احفة يف حق اإلسالم، وحوار األشخاص واجلهات املعنية ا عندهم، وانتزاع اعترافات منهم بإ
تلك الكتابات واإلساءات إىل اإلسالم، ومن ثَم نشر هذه االعترافات واإلدانة إىل جانب نشر الصورة 

  .الصحيحة
  :جمال التأليف -١١

وهي من اجلهات الرئيسة اليت تزود بقية اجلهات األخرى بالكتابات العلمية اليت ختص كل فئة مدعوة 
ليف خلفية القاريء الدينية والثقافية، فهناك فئةُ أهل الكتاب، ويؤخذ يف االعتبار عند التأ. على حدة

وفئة امللحدين ومنهم العلماء بل كبار العلماء يف ختصصام، وهناك املسلم الذي التبس عليه األمـر  
وأصبح معادياً لإلسالم بوصفه ديناً نتيجةَ تأثره باملنهج الغريب ونظرته إىل الدين وإقصائه عن احليـاة  

  .والعلم
وميكن هلذه اجلهة القائمة على هذا اال أن تقيم جسور تعاون مع خمتلف اهليئات العاملية، وإجـراء  

  .البحوث املشتركة إلبراز أمهية اإلسالم يف وضع احللول الناجعة ملشكالت العامل املتعددة
  :جمال الترمجة -١٢

ك ترمجة ما ينبغي ترمجته من خمتلف الترمجة إىل خمتلف اللغات، وكذل: ومهمة اجلهة القائمة على هذا
  .اللغات إىل اللغة العربية

وما يتعلق ذا من إعداد تصورات للمشروعات واملهام جتاه هذا اال، وإعداد الكفاءات الالزمـة،  
واختيار املتوافر يف هذا اال وفْق الضوابط املناسبة أو الالزمة، واقتـراح الـربامج، والضـوابط،    

  .، واملراكز الالزمة، واألجهزة والوسائل الالزمة، واإلشراف املباشر عليها، وتنفيذهاواملشروعات
  .وذلك وفق معايري وضوابط يتفق عليها أوالً

  :اال الدعوي -١٣
اهلدف من هذا اال تبليغ رسالة اإلسالم إىل القادة واملفكرين وأسـاتذة اجلامعـات والفاتيكـان    

وتنشأ قاعدة . املتاحة، وكذلك إهداء الكتب إىل املكتبات اجلامعية واملركزيةوالقساوسة بكافة السبل 



 ٦٧٥

للمعلومات بالشخصيات واملؤسسات اليت ستوجه هلا الدعوة، وحبذا لو خصص لكل قارة جلنـة أو  
جهة فرعية متخصصة فأهل مكة أدرى بشعاا، وتقوم اجلهة القائمة على هذا اال بتنظيم الندوات 

  .دراسية، واحملاضراتواحللقات ال
١٤- إدارة التنسيق واإلشراف العام:  

وتتوىل مهمة اإلشراف العلمي واملنهجي، والتنسيق بني أعمال تلـك اجلهـات املوزعـة حبسـب     
التخصصات، وتتوىل اإلجازة النهائية لألعمال واملشروعات، بعد التأكد من تطبيق املنهجية والضوابط 

  .املعتمدة
ملشروع ومنهجيته يراعى يف تنفيذ املشروع جمموعةٌ من الضوابط واملنهجية، اليت مـن  ضوابط ا: ثالثاً

  .شأا أن توصل إىل جناح العمل
  :ومن هذه الضوابط اآليت

  .مراعاة توافر األسباب املؤثرة تأثرياً إجيابياً يف العمل ونتائجه، واالبتعاد عن ما هو بعكس ذلك -٢
  .يف خماطبة خمتلف الشعوب، ال اخلطاب اخلاص املؤثر تأثرياً سلبياًمراعاة اخلطاب العاملي  -٣
التنسيق بني األعمال واملشروعات، وحتاشي التكرار، وإحاطة كلِّ جهة يف واحـد مـن هـذه     -٤

  .التخصصات املتعددة بأعمال ومشروعات بقية جهات التخصصات األخرى
النبيلة اليت يدعو إليها اإلسالم يف أي مشروعٍ أو تطبيق الصفات األخالقية واألساليب األخالقية  -٥

  .عملٍ
  .حتديد املدة الزمنية للمشروع، حبيث تكون يف ذلك إجنازيةً، ال تراخي وال تأخري -٦
  .إىل غري ذلك من الضوابط اليت ينبغي حتديدها، وتتوىل إدارة التنسيق واإلشراف العام هذا العمل -٧

  .مد خامت األنبياء واملرسلني، واحلمد هللا رب العاملنيهذا، وصلى اهللا وسلم على حم
=======================  

  مقام نيب اإلسالم بني الدامنارك واجلامعة األمريكية
  

  عبد الصبور شاهني
  ٩٩٠٩العدد  -جريدة الشرق األوسط 

مد صلى اهللا منذ أن أذاعت األنباء خرب ما جرى يف الدامنارك، من جرأة وقحة على مقام رسول اهللا حم
عليه وسلم، وحماولة تشويه صورته، والتشنيع على سريته، وذلك من دون مقدمات، ـ كان هنالك  

ما الذي يدعو اإلعالم يف دولة شديدة البعد عن العـامل  : سؤال يلح على ذهين إحلاحاً شديداً، وهو
  ا؟ رغم أنه ال توجد اإلسالمي ـ إىل أن يسيء إىل شخصية فريدة، يقدسها ربع البشرية، ويؤمنون
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عالقة جغرافية بني الدامنارك والعامل اإلسالمي، ورغم أنه مل يسبق أن اشتعلت مشكلة، من أي نوع، 
  بني الدامنارك وأية دولة عربية أو إسالمية؟

مل يطل يب وضع الذهول أمام هذه املشكلة، فمن املؤكد أن ما حدث هو جزء من خمطط يستهدف 
وتعكري جو العالقات الصافية بني العرب واملسلمني من ناحيـة، ودول مشـال   اإلساءة إىل اإلسالم، 

أوروبا من ناحية أخرى، وهو خمطط ال يبعد كثرياً عما حيدث يف أجزاء كثرية من العامل، وخباصة يف 
الواليات املتحدة، ويف جنوب ووسط أوروبا، حيث حتاول القوى الصهيونية املعاديـة لإلسـالم أن   

سلمني، وتدمغ الدين اإلسالمي بتهمة اإلرهاب، استمراراً لألسلوب األمريكي الـذي  تشوه مسعة امل
جعل من هذه التهمة الكاذبة ذريعة إىل شن احلرب الظاملة الراهنة ضد العراق، مبا يترتب على ذلـك  

وذلك ألسباب .. سوريا، وإيران: من ديد حلياة املاليني من العرب واملسلمني، يف دول أخرى مثل
  !اهية، خمتلقةو

والسبب الواضح لشن هذه احلروب هو ـ من دون شك ـ خدمة الكيان الصهيوين، بإغراق الدول   
العربية واإلسالمية يف حروب مفروضة عليها، تعمل على ختريب الكيان السياسي واالقتصادي لتلك 

على تدعيم الوجود الدول، يف حني تزدهر دولة إسرائيل، فكل ما يشغل القوى الغربية اآلن هو العمل 
  .الصهيوين يف فلسطني، متهيداً إلحكام قبضة ذلكم الوجود على مصري العرب واملسلمني يف املنطقة

وال بد أن نعترف هنا بأن جهود أعدائنا تعمل دائماً على اختراق حياتنا االجتماعيـة واالقتصـادية   
القلق واالضطرابات، وحبيث ال تكـاد  والسياسية، وأخرياً الدينية، بزرع التناقضات اليت ينمو ا جو 

دول املنطقة تلتقط أنفاسها، أو تعيد ترتيب أوضاعها، فنحن دائماً غرقـى يف مشـكالت فرعيـة،    
  .انفصالية أو اتصالية، وهي حال ال ينشأ فيها حوار بني اإلخوة واجلريان

خططت هلا هيئات ولننظر ما جرى أخرياً من وقائع مشكلة املهاجرين السودانيني إىل مصر، وكيف 
دولية، حبيث حتدث مواجهة أمنية تؤدي إىل ما حدث من وقوع ضحايا، كان من أثرهـا تعكـري   

  !العالقات بني املصريني والسودانيني
  !مع أن مصر كانت والزالت حريصة على املصاحل السودانية

عويق مسريتنا ـ يتسم  فإذا أضفنا إىل ذلك أن رد الفعل عندنا جتاه األحداث اليت يقصد ا إثارتنا وت
دائماً بالبطء والبالدة، وإذا ما قورن مبا يبديه العدو من نشاط وحتد ـ تضاعف إحساسنا بالـذنب،   

  .وتزايدت حريتنا من الصمت البليد الذي متارسه مؤسساتنا اليت يفترض أن ب للدفاع عن مقدساتنا
ر بنا من دون مباالة أو وض للدفاع عن وما حكاية اإلساءة الدامناركية إال مثال حلكايات كثرية، مت

  .مقدساتنا
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وقد كان املفروض أن تنهض مؤسساتنا الدينية للرد على وقاحة اإلعالم الدامناركي، وأن يشتعل جو 
العالقات بني األزهر وجممع البحوث اإلسالمية، وبقية اهليئات العامة الـيت حتمـل أمانـة الـدعوة     

  !اإلسالمية
ك إال على مستوى استفتاء بعض الشخصيات العامة يف ما يتعلق بإبداء رأيها يف ولكن إعالمنا مل يتحر

  .إساءة بعض الصحف الدامناركية إىل شخص النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم، وتشويه سريته
ما قيمة أن يبدي شخص ما رأيه يف هذا احلدث الغريب؟ وحنن أمام وقاحـة ال  : وتساءلت يف نفسي
هلدف منها، طعناً يف اإلسالم، وإهانة لنيب من أكرم األنبياء، بـل هـو أكـرمهم    خيفى تأثريها، أو ا

  .بإطالق
إن اهلدف الذي ترمى إليه تلك احملاوالت الدنيئة هو مواجهة زحف الدعوة اإلسـالمية علـى أرض   

ولقد أبلغين أحد الناشطني اإلسالميني يف تلك املنطقـة، وخباصـة   ! الواقع يف دول الشمال األورويب
لسويد ـ أن اإلسالم يتمتع هنالك بسمعة طيبة، واحترام عميق، وذكرين أن كثريين من أبناء السويد ا

  .يعتنقون اإلسالم، باعتباره الدين الوحيد الذي حيترم عقل اإلنسان، ويصون كرامته
إكراه يف ال «: وذكر يل أحد املسلمني األملان أنه دخل يف اإلسالم بعد أن قرأ اآلية القرآنية اليت تقول

، فأيقن أن نفي اإلكراه يف الدين مل يكن معروفاً قبل أن يعلن القرآن الكرمي هذا املبدأ، الـذي  »الدين
حيترم عقل اإلنسان، ويصون كرامته، وأنه ـ لن مير القرن احلايل حىت ينتشر اإلسالم يف أوروبا كلها، 

  .بفضل تقدم دعاة أوروبيني، حيملون لواءه، ويوقدون شعلته
كنا نتوقع أن تتحرك كل اهليئات اإلسالمية يف العامل اإلسالمي، الذي يزيد على سـتني دولـة،    لقد

احتجاجاً على تلك اإلساءة إىل نيب اإلسالم، وأن تستدعي وزارات اخلارجية يف كل الدول سـفراء  
الفاتيكـان   وكنا ننتظر إدانة.. الدامنارك ليتسلموا احتجاجات على ما بدر من إساءة إىل النيب الكرمي

ولكن شيئاً من ذلك مل حيدث، وكأننا نواجه بعض ما حيدث خـارج  ! هلذا السلوك الغوغائي الوقح
إىل أن حترك املسؤولون يف جامعة الدول العربية، بقيادة الدبلوماسي املمتـاز  ! عاملنا ـ يف املريخ مثالً 

ة اليت تعترب سابقة رائعة يف تاريخ السيد عمرو موسى، األمني العام للجامعة العربية، واختذ تلك اخلطو
  .اجلامعة العربية، وهي أعلى اهليئات يف العامل العريب

عندئذ شعرت حكومة الدامنارك أن األمر جد، ال يصلح فيه الصمت أو التجاهل، وأنه ال بـد مـن   
ـ  دث التدخل لتصحيح جو العالقات الدبلوماسية بينها وبني العاملني العريب واإلسالمي، وخرج املتح

إن الذي حدث هو خطأ إعالمي غري حمترم، وهو من تصرف بعض : باسم احلكومة الدامناركية ليقول
األفراد غري املسؤولني، وإن حكومة الدامنارك حتترم الدين اإلسالمي، وال تسيء إىل نـيب اإلسـالم،   

، اليت نابت وبذلك هدأت الزوبعة، وتالشت األزمة مبقتضى ذلك التصرف احلكيم من اجلامعة العربية
  .يف موقفها الشامخ عن الدول الستني اإلسالمية، ومثلت بذلك ضمري األمة، ودافعت عن عقيدا
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إن ما حدث يف الدامنارك ليس حدثاً فريداً، ولكنا نتوقف أمامه لنرصد وقائعه اليت حسمت األمـر،  
  .وقطعت الطريق على عصابات املتآمرين ضد اإلسالم

اً من مجاعات التآمر، ال يكف أفرادها عن العمل ضد اإلسالم، من خالل وال شك أن يف عاملنا كثري
الفضائيات، وهم يعلنون عن أنفسهم ليل ار، ومع ذلك مل جند من يتصدى هلذا النشاط املعـادي  
لإلسالم، من بعض رجال الدين النصارى، وهم ينشرون يف اتمع كثرياً من أسباب القلـق، كمـا   

من الفنت، وخيربون بناء الوحدة الوطنية واإلنسانية من دون أن جيـدوا مـن    يؤسسون النتشار كثري
  .يتصدى هلم، دفاعاً عن احلق، وعن احلياة االجتماعية املشتركة

وقد مسعت أن أحد املسؤولني أجاب، عندما سئل عن القائمني ذا العمل القبيح، بأن هؤالء مبعدون 
لن أم مبعدون، لتظل أصوام تنعق، من دون توقف، وهل يكفي أن يع. عن الكنيسة األرثوذكسية

  وبدون وازع من دين أو ضمري؟
إن القضية حتتاج إىل حترك اجلامعة العربية هلذه املواجهة، ما دمنا قد عدمنا هيئاتنا الدينية، ومؤسساتنا 

يعملـون  اليت جيب أن تتحرك دفاعاً عن مستقبل هذه األمة ضد العمالء، وأحالس الصهيونية، الذين 
  بكل إخالص لتخريب حياتنا االجتماعية املشتركة، اليت قام بناؤها على احملبة واألخوة والسالم

  من دروس احلملة األوروبية على نيب اإلسالم
ال أستطيع أن أخفي عدم ارتياحي للعنف الذي استخدم ضد بعض السفارات الدمناركية والنروجييـة  

سالم الذي أهني يف البلدين أكرب، فضال عن أنـين أزعـم أن   يف اخلارج، لكن غضيب لكرامة نيب اإل
موقف حكومة الدمنارك بوجه أخص يتحمل جانباً كبرياً من املسؤولية عن الذي جرى لسـفاراا،  
وألنين أحسب أنين لست حباجة ألن أشرح ملاذا كان الغضب كبرياً لكرامة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .أتوقف قليالً أمام النقطتني األخرينيوسلم عندي وعند غريي، فإنين س
ذاك أنين على ثقة من أن مهامجة السفارات الدمناركية والنروجيية مل ختدم قضيتنا، ورمبا أساءت إليها، 
ولن أستغرب إذا جتاهل اإلعالم الغريب خلفيات املوضوع، وركز على ما جرى للسفارات، وأعتربه 

ا كانت النتيجة أفضل كثرياً لو أن اجلماهري توجهـت إىل  من دالئل مهجية املسلمني وختلفهم، ورمب
مقار السفارتني يف عواصم العامل اإلسالمي، حاملة الفتات التنديد واالحتجاج، وقدم مسؤولون عنها 
رسائل مكتوبة إىل الدبلوماسيني يف البلدين، عربوا فيها عن مشاعر االسـتياء والغضـب، وطـالبوا    

  .عما جرى، مث انصرفوا بعد ذلك يف هدوءباالعتذار الصريح للمسلمني 
ذلك مل حيدث لألسف، األمر الذي ينبهنا إىل ان الثقافة السائدة مل تستوعب ال فقه انكار املنكر كما 
تعلمناه يف اإلسالم، وال أساليب النضال املدين وفنونه اليت تقدمت كثرياً يف عاملنا املعاصر، فقد تعلمنا 

له أصوالً وقواعد، منها مثال أن يؤدي االنكار إىل حتقيق املراد، وأنه ال أن لالنكار درجات، كما أن 
يتسبب يف وقوع منكر أشد منه وأكرب، وهو ما مل حيدث يف احلالة اليت حنن بصددها، حيث تناقلت 
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وسائل اإلعالم العاملية صور السفارات الدمناركية وهي حتترق، يف حني جتاهلت الصور اليت أهانـت  
  .م وأثارت ثورة املسلمنينيب اإلسال

من ناحية أخرى، فإن جوهر النضال املدين يقوم على فكرة استخدام األساليب السلمية اليت حتتـرم  
القانون يف إيصال رسالة االحتجاج والغضب، وقد أشرت تواً إىل مسألة التظاهر السلمي، اليت هـي  

اطيات احلديثة، لكننا ختلفنا يف هذا الباب، أبسط تلك األساليب، اليت سبقتنا إليها املمارسة يف الدميقر
  !ألنه ليست لدينا دميقراطيات تفرزها

أما ملاذا قلت إن حكومة الدمنارك تتحمل جانباً من املسؤولية عن العنف الذي حدث ضـد بعـض   
سفاراا، فردي على ذلك إن انفعال اجلماهري وغضبها، ومن مث هجومها على السفارات، ذلك كله 

 بعد أكثر من أربعة أشهر على نشر الرسوم البذيئة، وخالل تلك األشـهر مل حتـاول   مل حيدث إال
احلكومة الدمناركية احتواء املوضوع، واحليلولة دون ارتفاع وترية الغضب وانفالت األعصاب، ولكن 
تلك اجلهود كلها ذهبت سدى، أكثر من ذلك فإن رئيس وزراء الدمنارك رفض جمرد مقابلة وفـد  

يني العرب واملسلمني يف كوبنهاجن، وهو موقف افتقد إىل اللياقة واحلـس السـليم، ألن   الدبلوماس
الرجل مل يقبل مبجرد االستماع إىل وجهة نظر أولئك الدبلوماسيني، وكان ذلك الرفض معرباً عـن  

على أن يتعنتوا » يوالندر بوسطن«االستهانة واالزدراء، فضال عن أنه كان مشجعاً ملسؤويل صحيفة 
  .موقفهم، ويتعاملوا مع املشاعر اإلسالمية بذات القدر من االستهانة واالزدراء يف

إزاء الفشل الذي منيت به جهود األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي الدكتور أكمل الدين احسـان  
أوغلو، يف تغيري موقف احلكومة الدمناركية، ورغم أن السعودية استدعت سـفريها يف كوبنـهاجن   

ر، يف إشارة ال ختفى داللتها، وليبيا أغلقت سفارا، وكذلك سوريا، رغم هذه اجلهود كلها، للتشاو
ظل املوقف الدمناركي جامداً ورافضاً أي جتاوب حيل املشكلة سياسياً ودبلوماسياً، ومـن مث ميـتص   
غضب الشارع اإلسالمي ويداوي جرحه، وخالل األشهر األربعة اليت خلت كان الغضب يتـراكم،  

ازدادت وتريته بعد إعادة نشر الرسوم املهينة يف أكثر من عاصمة أوروبية، يف إصرار مستغرب على و
  .إيذاء مشاعر املسلمني واستفزازهم

يف هذه األثناء أطلقت الدعوة إىل مقاطعة البضائع الدمناركية، وهي الدعوة اليت حققت جناحاً نسـبياً  
زعج السلطات يف كوبنهاجن، اليت تعرضت لضغوط قوية من يف العامل العريب على األقل، األمر الذي أ

املؤسسات االقتصادية صاحبة املصاحل الكربى يف املنطقة، فنشرت الصحيفة اليت أثارت الفتنة اعتذاراً 
حرية «خجوالً باللغة العربية على إحدى صفحاا، يف حني متسكت مبوقفها الذي زعمت أنه ميارس 

غة الدمناركية يف نفس العدد، ويف الوقت ذاته صدرت عـن املسـؤولني يف   ، فيما نشرته بالل»التعبري
احلكومة الدمناركية تصرحيات حتدثت بشكل عام عن أمهية احترام أديان اآلخرين، ومل تتضـمن أي  
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حديث صريح عن االعتذار للمسلمني عما أقدمت عليه الصحيفة، اليت وفرت هلا احلكومة الغطـاء  
  .األديب والسياسي

جلهود اليت تواصلت خالل األشهر األربعة املاضية، مل تسفر عن شيء يرعى مشاعر املسـلمني  هذه ا
وحيفظ بعضاً من كرامة نبيهم، ومل يكن مستغرباً بعد ذلك أن تنفجر مشاعر البعض، حبيث يندفعون 

  .إىل بعض السفارات الدمناركية حمطمني واجهاا ومشعلني فيها احلرائق
ا يف موقف الدفاع عن سلوك اجلماهري الغاضبة، الذي أكرر أنين ال أقره مـن  بطبيعة احلال، لست هن

حيث املبدأ، ولكنين فقط أنبه إىل مالبسات ما جرى، متمنياً أن نستخلص من ذلك الـذي جـرى   
درساً خالصته أنه يف أحيان كثرية، فإن العنف ال يظهر على السطح إال حني تنسد أبواب احللـول  

سلمية، وهي الفكرة اليت عرب عنها بعض أهل الفقه حني قالوا بأن أفضـل وأجنـع   وأساليب التغيري ال
وسيلة لتحرمي احلرام وقطع دابره، هو أن يفتح الباب واسعاً ملمارسة احلالل، بالتايل فلو أن حكومـة  
الدمنارك جتاوبت بصورة واضحة ومقنعة مع مشاعر ماليني املسلمني الغاضبني، حبيث قدمت اعتذاراً 

اً هلم عما جرى، الختلف األمر كثرياً، وملا حدث ذلك العنف الذي تعرضت له سفاراا، وهو صرحي
  .ما يؤيد ادعائي بأا تتحمل جانباً من املسؤولية عن تردي املوقف على النحو الذي شهدناه
ن التضأمن ال أحد يستطيع أن يتكهن مبصري هذه املواجهة، اليت تتسع دائرا يف أوروبا، رمبا تعبرياً ع

مع الصحيفة الدمناركية، ورمبا كان ذلك أيضاً إحياء ملشاعر بغض كأمنة، رسختها ثقافة مـا بعـد   
احلروب الصليبية، اليت ما زالت بصماا قائمة يف مناهج التعليم واملرجعيات الثقافية املختلفة، لكـن  

ملسلمني واألوروبني، األمر الذي ال شك فيه أن من شأن ما جرى تعميق هوة اجلفاء واحلساسية بني ا
الذي ال خيدم بأي حال دعوات احلوار والتعايش، ناهيك عن احترام اآلخر، وهو ما دفع البعض إىل 
القول بأن مثة أصابع صهيونية وأمريكية ماكرة يف املشهد أرادت أن تشعل نار الفتنة والوقيعـة بـني   

مـع  « معركتـهم »وإلشغال املسلمني بـ املسلمني واألوروبيني، لتخفيف حدة العداء لألمريكيني،
  .أوروبا، وصرف انتباههم عن املمارسات األمريكية يف العراق
  :بقيت بعد ذلك عدة مالحظات على املشهد أخلصها فيما يلي

الذي هو أعز (إن سالح املقاطعة الشعبية أثبت جدارته، باعتباره ميس املصاحل الغربية يف اقتصادها * 
نبغي االحتفاظ بفعاليته، ألمهيته البالغة من ناحية، وألنه يعد من أقوى أساليب ، وهو سالح ي)ما متلك

النضال املدين تأثرياً، وحيسب ألزمة الرسوم الكاريكاتورية أا دفعت البعض إىل التنادي الستحضار 
ذلك السالح املعطل، الذي حنن أشد ما نكون حاجة الستخدامه على جبهات أخرى، خصوصاً يف 

  .ا للضغوط ومظاهر العدوان الغريب الكثرية على أمتنامواجهتن
إن املوقف الشعيب من األزمة أسبق وأقوى كثرياً من املوقف الرمسي يف العامل العريب واإلسالمي، وإذ * 

نقدر اجلهود واملواقف اليت عربت عنها منظمة املؤمتر اإلسالمي وعدد من احلكومـات العربيـة ال   
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دة، إال أننا جيب أن نعترف بأن النتائج ستصبح أفضل كثرياً لـو تضـأمنت   يتجاوز أصابع اليد الواح
أغلب أو كل احلكومات اإلسالمية يف اختاذ موقف حازم من حكومة الدمنارك، وهو احلد األدىن، لو 
أن وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية يف العامل العريب على األقل، عقدوا اجتماعاً طارئاً وأصـدروا  

تركاً أعلنوا فيه موقفهم الرافض إلهانة نيب املسلمني، وهم الـذين مل يقصـروا ـ فـرادى     بياناً مش
  .وجمتمعني ـ بل وتنافسوا يف احلملة ضد اإلرهاب وأهله

إن موقف شيخ األزهر كان بكثري دون املستوى املطلوب، إذ يف حني تصورنا أنـه سـيكون يف   * 
دنا تعبريه عن االحتجاج فاتراً للغايـة، حـني كـان    مقدمة الغاضبني لكرامة نيب اإلسالم، فإننا وج

اعتراضه على ما جرى مبنياً على أن النيب عليه الصالة والسالم ميت وال يستطيع الدفاع عن نفسه، 
وهي حجة ال ختطر على بال أي مسلم عادي، يعيش النيب يف قلبه ووجدانه طول الوقت، ويصـلي  

وم الواحد، مث أنه اعترب املوضوع منتهياً بعدما استقبل سـفري  عليه ويسلم ثالثني مرة على األقل يف الي
الدمنارك يف القاهرة، الذي نقل إليه مضمون االعتذار الغامض واخلجول الذي أشار إليه بيان رئـيس  
وزراء الدمنارك يف مستهل العام اجلديد، وكان حرياً بشيخ األزهر أن يتحفظ يف هذا الصدد، علـى  

ن االعتذار املفترض حيقق مراده يف احلفاظ على كرامة نيب اإلسالم، وهو األمر األقل حىت يتحقق من أ
الذي أتصور أنه حيتل أمهية خاصة لدى مشيخة األزهر اليت عهدناها ـ فيما مضى ـ منارة يهتدي   

  .ا املسلمون يف كل مكان، ورأس احلربة يف الدفاع عن كرامة اإلسالم واملسلمني
ا املواجهة اليت حنن بصددها هي أننا منلك الكثري مـن األوراق الفاعلـة   إن أهم حقيقة أسفرت عنه

لكسب أي معركة، بالتايل فنحن لسنا مفلسني أو عدميي احليلة كما يصور البعض، لكننا فقط مغلولو 
  !سياسياً وحضارياً: اليد ومهزومون

===================  
  !من يحملْ معي؟

  
  حممد جالل القصاص

mgalkassas@hotmail.com  
  ..رسالة إىل طلبة العلم والدعاة بعد سب احلبيب صلى اهللا عليه وسلم وإهانة املصحف الشريف

  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
مما ال خيفى على متابع أن محالت التنصري تنتشر يف مجيع بقاع العامل اإلسالمي مـن إندونيسـيا إىل   

  .وكلنا نشتكي التنصري. العربية مرورا باجلزيرة، املغرب العريب
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جلُّ اجلهود املبذولة يف التصدي للتنصري ـ على قلتها ـ تنصرف للحديث عن األمور احلركية، مثل   
.. الكالم عن عدد اجلماعات أو اجلمعيات اليت تعمل يف جمال التنصري، واألماكن اليت ينتشرون فيهـا 

  .إخل... ومن عادوا.. وامن يدعمهم وعدد من تنصر.. ميزانيتهم.. براجمهم
وكذا التصدي ملا يصدر من النصارى من حني آلخر من بذاءة ينفِّثُون ا عما يف قلوم من حقـد  

، وحناكم القـوم إىل أعـرافهم  .. والكتابة للمسئولني.. نتنادى للمقاطعة.. يكون غالبا حركيا أيضا
مع األديـان  " التسامح"و" الدميقراطية"ت ا اليت تكفل" احلرية"باسم " املثقفني"فيخاطبهم كثري من 
، والواقع ]املقدس[ودونكم كتام ، ودينهم ليس فيه تسامح مع اآلخر. إخل... الذي ينادي به دينهم

والبعد العلمي يف التصدي هلذه احلمـالت  ! شاهد ثرثار ال يكف احلديث ولكن من يسمع ويعقل؟
هم حول القرآن، أو حول النيب حممد صلى اهللا عليـه  املسعورة ينحصر يف بيان كذب القوم يف دعوا

وسلم، وال يتطرق إىل منطلقات القوم وعقائدهم الفاسدة إال من طرف خفي وبإشارات يفهمهـا  
  .املتخصصون فضالً عن العلمانيني

  .كنار السعفة.. نثور قليالً مث دأ
" املقـدس "نقـد كتـام   .. ىهناك جهد أكادميي ال ميكن إنكاره يتجه حنو نقد دين النصار.. نعم

املاجسـتري أو  "إال أنه حبيس املدرجات وخياطب به طلبة درجات التخصـص العليـا   .. وشرائعهم
  ".الدكتوراه

  .وقليل من هؤالء املتخصصني من يستفاد بعلمه يف التصدي هلذه احلملة املسعورة
  !إخواين وشيوخي الكرام

طبقة اليت جتهل دينها، وهم الذين يفتعلون الشبهات ال خيفى على حضراتكم أن املنصرين يتيممون ال
حول اإلسالم ونيب اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم مستغلني جهالة املتلقي، وال خيفى على حضـراتكم  
أن دين النصارى حيمل من الفضائح ما لو علمها الناس النصرفوا عنه من فورهم، كاامهم لعدد غري 

وأن رب األربـاب  ، والكفر باهللا، وتشبيههم رم بالـدودة واللبـؤة   بل، قليل من أنبياء اهللا بالزنا
تعاىل اهللا عما يقول الكافرون علوا عظيما، وفيه تشريع الرق، وفيه أمر بقتل وحرق وحنو .. خروف

بعهديه على املرأة مما يضـحك منـه الصـبية    " الكتاب املقدس"وكالم . ذلك مما يرمون به اإلسالم
إال أن املنصرين أخذاهم اهللا جيتزئون من الكتاب ما حيلو هلم ممـا  . جمالس السمر ويصلح للفكاهة يف

حيسن صورة باطلهم، وجيتزئون من الدين اإلسالم ما حيلو هلم مما يقبح دين اهللا عز وجل يف أعـني  
  .املستهدفني حبمالت التنصري

ـ تتناول دين النصـارى  فلم ال تتبنون دراسة نقدية ـ يف شكل مقاالت أو رسائل   : واحلال هكذا
واهلدف هو نشر ثقافـة مضـادة   . مما يصلح أن خياطب به عوام الناس! وتقارن بينه وبني اإلسالم؟

  .هذا طريق قصري وجيد للتصدي للتنصري. للتنصري بني الناس
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فالصـورة  . املستهدفون من هذا الطرح هم عوام الناس من املسلمني، وكذا عوام الناس من النصارى
ـ وكذا دعاة العلمانية والتغريب ـ وصلوا إىل عدد غري قليل من عوام املسلمني  " املبشرين"اآلن أن 

وخاطبوهم بباطلهم، والصورة اآلن أننا ال نستطيع الوصول لعوام النصـارى بعـد أن جلسـنا ومل    
  .ومل خناطبهم حبقيقة دينهم الذي لبسه عليهم النصارى.. خناطبهم باإلسالم واحنصر خطابنا

هاهو اآلخر اليوم ينظر مباذا سندافع عن نبينا ـ صلى اهللا عليه  .. ، فهيا"اآلخر"م عن احلوار مع نتكل
  !وسلم ـ وماذا سنقول؟

جيلس معنا على الشبكة العنكبوتية، ونستطيع أن خناطبه من خالل أشرطة الكاسيت " اآلخر"وهاهو 
  .وبعض احملطات الفضائية
  !إخواين وشيوخي الكرام

احتنا الفكرية واستباح حصوننا العقدية، حىت وصل إىل مناهجنا التربويـة، ورمسـت   نزل الكفر بس
  .األيدي اآلمثة مفاهيم األمة وتصوراا كما حيلو هلا

وأين مفهوم احلجاب الشرعي الصحيح مـن عـوام   ! فأين التوحيد الصحيح يف أذهان عوام الناس؟
  !اس اليوم مجلةً؟وفيما سعي الن! وممن الرباء؟! وأين الوالء؟! الناس؟

قرآن ربنا باألمس وشخص نبينا صلى اهللا عليه وسـلم  .. وهاهم اليوم يتعدون على أقدس ما عندنا
عن ديننا وعرض أمهاتنا ـ أمهات  .. فمن حيمل معي على القوم لنردهم عن حصوننا الفكرية. اليوم

  !!املؤمنني ـ ونسائنا وأطفالنا وشبابنا؟
==========================  

  موقع املسلم حياور اللجنة األوربية لنصرة خري الربية
  

٢٣/١٢/١٤٢٦  
  فارس نادر: أجرى احلوار

لقاء مع أحد اإلخوة أعضاء اللجنة األوروبية لنصرة خري الربية يف الدمنارك حول املوضـوع املثـار   
صـحفية  من قبل اجلهـات ال _ صلى اهللا عليه وسلم_حديثاً، وهو السخرية واالستهزاء بالنيب حممد 

  .واإلعالمية هناك
يف البداية نرحب بكم يف موقع املسلم، ونود أن حنصل منكم على بعض املعلومات وتعريف بسيط · 

جـزاكم  _نيابة عن األمة _ صلى اهللا عليه وسلم_عن اللجنة اليت حتملت عبء الدفاع عن الرسول 
  ._اهللا خرياً

أن _ سـبحانه وتعـاىل  _أثين عليه مبا هو أهله، وأسأله بداية أمحد اهللا محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه، و
يلهمنا الصواب يف أمورنا ويتجاوز عن سيئات أعمالنا، كما أنين أشكر موقع املسلم على استضافيت 
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من هذا املوقع املبارك املعروف جبديته وانتصاره _ صلى اهللا عليه وسلم_ألقوم وأتشرف بنصرة النيب 
  .لقضايا اإلسالم

يف الدمنارك تتكون مـن إخواننـا   _ صلى اهللا عليه وسلم_وروبية لنصرة خري الربية النيب اللجنة األ
وزمالئناً  من جنسيات خمتلفة خرجوا إىل الدمنارك؛ بعضهم لبنانيون وبعضهم فلسطينيون وبعضـهم  

شىت من جنسيات غري عربية أقاموا يف الدمنارك وعملوا هناك، إما بالتجارة وإما بالدعوة وإما بأمور 
يطلبون األمان والسالم ويفرون بدينهم من الظلم الذي حلق م يف بلدام، وعلى أن تلك البالد ال 

الشيخ رائد حليحل مـن خرجيـي اجلامعـة    ) رئيس اللجنة. (هكذا كانوا يتوقعون! يظلم فيها أحد
صيات متثل مجعيات اإلسالمية يف املدينة املنورة من كلية الشريعة، وبقية أعضاء اللجنة مكونة من شخ

  .إسالمية رمسية يف الدمنارك عددها سبع عشرة مجعية، إضافة إىل إخوة آخرين
هل هناك جهات رمسية حكومية من أي دولة من دول العامل اإلسالمي أو شخصيات ذات صـفة  · 

  رمسية مشاركة معكم يف هذه اللجنة؟
  .ال يوجد، كلها جهات شعبية فقط

فكرة عن بدايات هذه القصة ونوايا من بدؤوا به؟ هل كانت بتخطيط  نرغب منكم اآلن أن تعطونا· 
  وبقصد أم بدون قصد؟و مىت كانت وكيف صارت؟

يف بداية األمر توحي األحداث أن األمر غري خمطط له، ولكن تفاعالت األمر وحيثياته وتداعياته دلت 
ن كاتباً دمناركياً كتب كتابـاً  بداية األمر كانت أ. على أن هناك شيئاً كان خيطط يف خفاء ويراد له

عن اإلسالم وعلى طريقة الغربيني أراد الترويج هلذا الكتاب بطريقة الفتة وجذابة، فأسعفته قرحيته أنه 
رمبـا راج الكتـاب وازدادت   _ صلى اهللا عليه وسلم_لو وضع على الغالف صورة للرسول حممد 

مداً ويرسم له صـورة لتكـون غالفـاً،    مبيعاته، فخاطب أحد الرسامني يطلب منه أن يتخيل له حم
واملفاجأة أن أكثر من رسام من أهل الدمنارك امتنعوا خوفاً من غضبة املسلمني، إذ إنه قبل مدة قُتـل  
خمرج سينمائي يف هولندا أخرج فيلماً يسيء لإلسالم، فرمبا خشوا على أنفسهم من هـذه العاقبـة،   

  .وا عن آرائهموانتشر األمر أن هناك رسامني خافوا أن يعرب
وصل اخلرب إىل مدير حترير صحيفة يوالند بوسنت، الذي أزعجه األمر وعـده كتمـاً للحريـات،    
وباملناسبة صحيفة يوالند بوسنت هي صحيفة احلزب احلاكم يف الدمنارك، وتنطق باسم رئاسة الوزارة، 

يورك تاميز، ومبيعاا يف وهي صحيفة موثوقة عند الدمناركيني وواسعة االنتشار تضاهي اازين ونيو
اليوم أكثر من مليون نسخة، والدمناركيون بالذات والدول االسكندنافية يصدقون اإلعالم بشـكل  

فانربى هـذا  . جدي وقوي،يعين ال يفكرون أبداً مع وجود اإلعالم ويصدقونه يف كل ما يبلغهم به
يال تصاب احلريـة يف مهـدها   غرية على الدميقراطية وعلى احلرية، انربى لك_ كما يقول_الرجل 

وتضرب الدميقراطية يف أرضها، وأنه ال ينبغي أبداً ألحد أن خيشى من أن يعرب عـن رأيـه يف أرض   
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احلريات ويف أرض الدميقراطية، فقام هو وتوىل كرب مسألة الدفاع عن هذه التصورات اخلاطئة، وأنه 
يف الدمنارك يطالبهم، ورمبـا عـرب   رساماً  ٤٠فخاطب ! حيق ملن شاء أن يفعل ما يشاء دون حدود

على الطريقة اليت يشتهون _ صلى اهللا عليه وسلم_مسابقة ووضع حوافز برسم صورة متخيلة حملمد 
رساماً، وأرسلوا  ١٢وبأي طريقة يشاؤون وضمن هلم أنه سيرتهلا يف الصحيفة من غري حتفظ، فأجابه 

اءة يف التفكري وعلى احنطاط حقيقـة يف  وهي صور شنيعة تدل على رد –موجودة لدينا  –له صوراً 
وبعضها ال تدري ما يراد منها، وأحياناً ، أحياناً صور ال تدل على شيء أبداً وغري مفهومة . املستوى

راجع شرح الصور يف موقع (بابا نويل للمسلمني، وأحياناً رسوم تشكيلية غري مفهومة وأخرى قبيحة 
رورة تعريف املسلمني ذا املستوى الساقط من التعابري ما ، وهي صور مقذعة مقرفة، ولوال ض)املسلم

  .كان ينبغي هلا أن تنشر أصالً أو يتكلم عنها
نشرت الصور قبل رمضان خبمسة أيام كلها، وبقيت الصور تنشر على مدى سبعة أيام متواليـة إىل  

رير متـرجم  بداية رمضان، أي يكرر كل يوم نشر نفس الصور، مث دعمت الصور مبقال لرئيس التح
لدى املوقع، وكلما جاء مشاركة جديدة من رسام جديد كان يلحقها يف اليوم التايل وهكذا، وبين 
أن السبب الذي دفعه إىل نشر الصور مبقال دجبه ذكر فيه أنه يريد أن يكسر وحيطم كربياء املسلمني، 

هم من األمم، وعلـيهم أن  وأنه ال ينبغي أن يكون هناك شيء غري قابل للنقد، وأم مثلهم مثل غري
يقبلوا النقد سواء بطريقة مرسومة أو بطريقة مكتوبة، وزعم أن املسلمني أو عوام املسلمني أكثر من 

ويقصد العلماء والشيوخ الـذين  _ على حد تعبريه_يقبل النقد لكن املشكلة يف قساوسة املسلمني 
  ._كما يزعم_حيتكرون موضوع قدسية القرآن الكرمي 

  هل نشرت الصور؟.. حدث بعد ذلك مث ماذا· 
نشروا الصور وكانت الطريقة تبدو كأا غري مربجمة، لكن اكتشفنا أا كانت مبيتة أو كان هنـاك  
خمطط مبيت من خالل بعض الرسوم اليت حتكي ردة فعل املسلمني وكيفية الرد عليها، وهذا يدل على 

ضر للجواب عنها، وكانت ردة فعلنا األوىل أن املسألة كان خمططاً هلا وهي تدرس ردات الفعل وحي
من الدمنارك، اإلخوة يف املراكز اإلسالمية واألوقاف اإلسالمية واملنتديات واملساجد واجلمعيات تنادوا 
وبدؤوا يتدارسون كيفية الرد على هذه احلملة املسعورة، وذلك يف اليوم التـايل للنشـر مباشـرة،    

وتشكلت هذه اللجنة من غالـب املؤسسـات   _ عليه وسلم صلى اهللا_وشكلت جلنة لنصرة النيب 
  .اإلسالمية العاملة يف الدمنارك

ملاذا الدمنارك؟ معروف أن الدمنارك دولة صغرية، وأا مساملة، فما هو يف تصوركم السبب يف أا · 
  قامت ذا الفعل ومل تكن دولة أخرى من الدول األكثر جفاء لإلسالم، ماهو تفسريكم لذلك؟
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دمنارك يف سياستها تبع ألمريكا، وهلا قوة يف العراق وهي تنفذ ما ميلى عليها يف السياسة األمريكية ال
اخلارجية والداخلية مباشرة، وينعكس على الدمنارك كل ما يطبق يف األمن األمريكي ويطبق مباشرة 

  .ي ومشتركفالتأثر باهلجمة األمريكية شديد وقو -خاصة أا أقلية –على اجلالية املسلمة 
هل تتوقع أن هناك صالت أو ترتيبات خارج الدمنارك شاركت يف هذه احلملة من بعض الدول أو · 

  اجلهات؟ أم أن األمر كان داخلياً حبتاً؟
نتوقع أنً هناك تدخال، ولكن هل كان ذلك منذ البداية أم جاء فيما بعد؟ ال نعلـم ، فقـد زارت   

الوقت الدمنارك واجتمعت برئيس جملس الوزراء يف الوقت الـذي  النائبة يف الربملان اهلولندي يف نفس 
. سـفرياً   ١٣رفض فيه أن يستقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية واإلسالمية وعددهم 

رفض مقابلتهم وإعطاءهم موعداً، وادعى االنشغال بينما قابل النائبة اهلولندية، وكانت التصـرحيات  
إا منـذ  : دل على أما كانا يبحثان يف نفس املوضوع، حيث قالت النائبةاليت صدرت عن اللقاء ت

هو _ صلى اهللا عليه وسلم_سبتمرب غريت رأيها يف اإلسالم، وأن النيب حممد  ١١) ٢٢/٦/١٤٢٢(
جمرد ديكتاتوري مثل صدام حسني، وإا تريد أن متثل فيلماً يف الدمنارك لتستفيد من أجواء احلريـة  

، هذه املرأة من أصل صومايل -على طريقتها طبعاً-وتعرف به _ صلى اهللا عليه وسلم_ فيها عن النيب
وارتدت عن اإلسالم، وعلى إثر ذلك كُرمت وصارت سياسية يف هولندا، وهي اليت كتبت الفـيلم  

، وأصبحت بعد ذلك متشي حبراسة مشددة وأمن من )فان جوخ(الذي مثِّل يف هولندا، وقُتل خمرجه 
  .النفسي اخلوف

و يف نفس الوقت يرفض رئيس الـوزراء اسـتقبال رؤسـاء البعثـات     -ال أدري كيف يستقبلها 
ويكرمها ويقلّدها وساماً ويعبر عن إعجابه حبريتها وتقدميتها وهي  -الدبلوماسية اإلسالمية والعربية

رت أن تصنع فيلماً يف نفس الوقت عبرت عن سرورها باألجواء الدميقراطية واحلرية يف الدمنارك، وقر
، هذا يدل على أن هناك جهات أخرى تشارك _صلى اهللا عليه وسلم_ساخراً عن شخصية الرسول 

  .يف املوضوع
أخي هل للحزب للحاكم سيطرة على هذه الصحيفة، حيث إن الصحيفة تابعة للحزب، فهل لـه  · 

م اعتذاراً أو يرشدها أم أر أو يقدم فعالً يتبعون األساليب القضـائية  سيطرة مبعىن أنه يستطيع أن يغي
والقانونية يف بلدهم، أي أن احلزب كيان سياسي والصحيفة كيان إعالمي، وإذا أردنا أن نتعامل مع 

  الصحيفة فعلينا أن نلجأ للقضاء؟
هكذا . عندكم احملاكم قدموا دعوى، حنن ال نستطيع أن مننع حرية الرأي: هذا ما قاله رئيس الوزراء

ن أنتم تعلمون جيداً يا إخواين أن الساسة يف كل البلدان يستطيعون وهلم طرقهم يف التأثري زعموا، لك
على الصحافة، والسيما إذا كانت صحافة مسيسة وتتبع جلهة سياسية وهي البوق للحزب، وتتكلم 

  .بلسان حاله وتنشر أفكاره ومبادئه يف الدمنارك، وهي الناطقة بامسه، ومقربة جداً جداً للحزب
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  هل للصحيفة وللحزب سوابق يف الدمنارك يف حاالت مماثلة؟· 
على حد علمي أن ليس هلم سوابق، خاصة أن هذا احلزب وصل للحكم حديثاً وليس قدمياً، وقـد  
انتقده رئيس الوزراء السابق الذي كان له موقف قوي ومشرف من رئيس الوزراء احلايل، وامـه  

ذه احلماقات، وكيف يرفض مقابلة رؤساء بعثات دبلوماسية باحلمق والسذاجة، وكيف يتبىن مثل ه
للدمنارك مصاحل كربى اقتصادية عندها، وأيضاً انتقده دبلوماسيون دمناركيون عملوا يف البلدان العربية 

  .اإلسالمية فخاطبوه بلهجة قاسية هو واحلكومة احلالية، واموها بعدم احلنكة وعدم املعرفة
اتب والرسامون ممن نسميهم بالنصارى املتدينني أم أم ال دينيني؟ مبعىن إن هل رئيس التحرير والك· 

بعض الغربيني ال يعترف بنصرانية وال بغريها، والقانون عنده فوق كل شيء، فهل هم من هذه الفئة 
  أم ممن يلتزمون بالنصرانية احملرفة احلالية؟

ن يف الدول االسكندنافية ضعيف جداً جداً، عموماً التدي. هم ال دينيون، مما علمنا عنهم أم كذلك
_ عليه الصالة والسالم_حىت الكنائس عندهم مهجورة، وهم ال يتورعون حىت عن االستهزاء بعيسى 

  ._عليه السالم_بل إم أنتجوا فيلماً فيه إساءة لعيسى 
ال تتعامل مع هذه  تردد أن احملكمة واملدعي العام رفضا قبول القضية حبجة أن القوانني يف الدمنارك· 

  القضية، هل هذا احلدث صحيح؟
نعم مت رفض الدعوى اليت رفعها اإلخوة املسلمون يف الدمنارك على هذه الصحيفة،كما حثنا رئـيس  

ارفعوا قضية على الصحيفة وعندكم القضاء، ولكن رفضها املـدعي العـام   : حيث قال!!! الوزراء
لنا حمامني من الدمنارك ومن أمريكا، حيث إن قـانون  وردها، ولكننا اآلن نستأنف القضية، وقد وكّ

بعض الواليات مماثل لقانون الدمنارك، وكأن أحدمها استنسخ من اآلخر، فهناك حمامون خرباء مـن  
إن شاء _أمريكا قبلوا أن يدخلوا يف هذه الدعوى وعلى علم ببعض الثغرات اليت متكنهم من الوصول 

  ._اهللا عز وجل
  يف الدمنارك أم يف الدمنارك وأمريكا؟ هل ستكون القضية· 

  .ال، القضية يف الدمنارك
ملاذا ال ترفع القضية يف الدول العربية، إذا رفضت حماكمهم فما اإلشكال يف أن ترفع يف حماكمنـا؟  · 

وال نتوقع أن يوجد دولة مسلمة ترفض مثل هذه القضية، حيث إن األمر يتعلق بالرسول الكرمي حممد 
الذي ال خيتلف عليه أحد من املسلمني مهما كانت ثقافته، مث بعـد ذلـك   _ ه وسلمصلى اهللا علي_

  نالحق من تثبت عليه التهمة واحلكم عن طريق الشرطة الدولية؟
واجلمعيـات يف  _ عليه الصالة والسـالم _الذي علمته اآلن أن اللجنة العاملية للنصرة خامت األنبياء 

نشكركم على هذا االقتراح والتحرك اآلن سـيكون بشـكل   الدمنارك يبحثون هذه املسألة جبدية، و
  .دويل
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ماذا كانت ردة فعل الصحيفة؟ هل طلبت اجلمعيات لقاء رئيس التحرير أو مسؤولني يف الصحيفة، · 
  وماذا كان ردهم؟

خاطبناهم وطالبناهم باالعتذار، ولكن مل نطلب مقابلة رئيس التحرير، لكن الصحيفة حاولت مقابلة 
رائد حليحل لتناقش معه املوضـوع يف مقابلـة،   / الشيخ) نة األوروبية لنصرة خري الربيةرئيس اللج(

فرفض إال أن تنشر اعتذاراً أو أن ترتل له مقاالً كامالً من غري تشويه، مث بعدها يقابلهم، وكتب مقاالً 
منه، ونشروا يف الرد عليهم فنشروه مشوهاً، وفسروه ودجبوه بطريقتهم حبيث ال يؤدي الغرض املراد 

  .االحتجاجات اليت أرسلت إليهم مقتضبة وخمتصرة ال تؤدي الغرض
وصلت هلم استنكارات وردود فعل ورسائل من خمتلـف أحنـاء العـامل     -حسب علمكم  -هل · 

  للصحيفة؟
كثرياً جداً جداً، وللسفارات الدمناركية يف مصر ويف لبنان باآلالف، حىت إن السفري الـدمناركي يف  

اخلارجية الدمناركية مستغيثاً ومستجرياً، وكان للمفيت الشيخ علي مجعة وجممع البحوث  مصر خاطب
اإلسالمية التابع لألزهر وحىت اخلارجية املصرية نشاط كبري يف القضية، بل والشعب املسلم يف مصر، 

ة هذا الشعب املبارك احلي الغيور على دينه انتقد، حيث أرسل رسائل احتجاج على فاكس السـفار 
الدمنركية وأرسل مراسيل الكترونية ورسائل استنكار ونشط يف الدعوة إىل املقاطعة االقتصـادية ويف  

، فكانت هناك استغاثة من سفري الدمنارك يف مصر أـم  _صلى اهللا عليه وسلم_االنتصار للرسول 
وأرسل إىل متورطون وال يستطيعون مواجه االحتجاج والضغط، وعلى إثرها حترك االحتاد األورويب 

رئاسة الوزارة الدمناركية مستنكراً هذا العمل، وحتركت األمم املتحدة، حيث نشطت اجلامعة العربية 
وناقشت القضية مع كويف عنان، وبحث امللف أيضاً يف قمة املؤمتر اإلسالمي االسـتثنائية يف مكـة   

ثر، حيث علمنا عن املوقـف  واآلن بدأ األمر يتفاعل أكثر وأك. وأشري إليه وإن كان إشارة باقتضاب
اجليد جداً لألستاذ عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، الذي استنكر فيه فعل الدمنارك والنرويج واإلساءة 

من خالل نشر هذه الرسوم وإعادة نشرها يف صحف دولة بعد _ صلى اهللا عليه وسلم_لرسول اهللا 
  .أخرى 

بوا لقاء رئيس اللجنة، ولكنه رفض إال بعد أن ينشروا إم هم طل: نعود إىل ردة فعل الصحيفة، قلتم· 
اعتذاراً أو مقاالً كامالً دون تشويه ولكنهم شوهوه، ماذا حدث بعد ذلك بني اجلمعيات اإلسالمية يف 

  الدمنارك وبني الصحيفة؟
يف ملفنا الذي معنا وثائق وبيانات من أكثر من هيئة إسالمية يف الدمنارك،بعضها خـاص وبعضـها   

رك مثل الوقف االسكندنايف يف العاصمة كوبنهاجن ومن الوقف اإلسالمي يف أودنسـي ومـن   مشت
غريهم كلها ختاطب الصحيفة وختاطب رئاسة الوزراء وسفراء الدول اإلسالمية العاملني يف الدمنارك 
بأن املطلوب من الصحيفة أن تسحب الرسوم وتنتهي القضية، ولكن رفضت الصحيفة وقابلت هذا 
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نشرت  –وهذا مما يثري العجب  –ع مبزيد من الرسوم ومزيد من املقاالت املتهجمة حىت أا املوضو
مقاالً باللغة العربية يف صفحاا،علماً أن الدول االسكندنافية متعصبة للغتها، ولكن ختلت عن تعصبها 

اإلنترنت بعنوان وأنزلت مقاالً تتحدى فيه املسلمني باللغة العربية نشرا صحيفتها على صفحتها يف 
  .أكد فيه رئيس التحرير أنه يرفض االعتذار وأنه ماض يف هذا األمر؛ ألنه يدعم احلرية" الكلمة حرة"
نريد االعتذار، لكـن  : من وجهة نظري فإن االعتذار ال يكفي، كنت أسألكم ماذا تريدون؟ فقلتم· 

  ن من الصحيفة بعد متاديهم؟االعتذار حىت لو كان يف البداية فإنه ال يكفي، فماذا تريدون اآل
كان مطلوباً يف البداية أن تعتذر الصحيفة وأال يظهر أن هناك عمالً متعمداً، وباالعتذار وسحب هذه 
الرسوم تطييب مشاعر املسلمني داخل الدمنارك، وكان مطلوباً أن يبقى األمـر يف إطـار الـدمنارك    

. مواطنون وهلم حق أال يساء إىل مقدسـام كقضية داخلية م املسلمني يف الدمنارك، وحيث إم 
كان ذلك مطلباً داخلياً من املسلمني يف الدمنارك فقط قبل أن خيرج للعامل اإلسالم، أمـا اآلن وقـد   
خرج إىل العامل اإلسالمي، فال شك أن املوضوع حيتاج إىل أكثر من اعتذار، وسـتقرر اجلمعيـات   

  .بلاإلسالمية يف العامل ما هو االعتذار املقا
صلى اهللا عليه  nikكان هناك يف السابق بعض اإلساءات للجالية املسلمة يف أمريكا من قبل شركة · 

اليت تصنع املعدات والتجهيزات الرياضية، وكانت الشركة حقيقة كرمية يف ردها واعتذارها مما  وسلم 
املسلمة يف أمريكا بقيمة بىن ألفة بينها وبني املسلمني، فتبنت إنشاء مالعب وصاالت رياضية للجالية 

مليون دوالر أمريكي كنوع من االعتذار املادي، وتعهد بعدم تكرار ما حدث حينها من قبـل   ١٥٠
ملاذا ال نطالب الصحيفة بامتيازات وفوائد ملصلحة اجلالية املسلمة يف الـدمنارك  . الشركة مرة أخرى،
  كنوع من االعتذار؟

مر، وهي يف اجتماع مفتوح يناقش كـل االحتمـاالت وكـل    جلنة املناصرة يف الدمنارك تدرس األ
اخليارات وتضع كل ما ميكن أن يطلب طبعاً بالتشاور اآلن بعد ما خرج املوضوع عـن الـدمنارك   
التشاور مع كل املعنيني يف العامل اإلسالمي، ومنهم موقع املسلم الذي يطالب بـالتعويض املـادي   

إن شـاء  _الية كنوع من االعتذار وال نقبل بأقل من ذلك والصالحيات واالمتيازات اإلضافية للج
وبإذن اهللا هذا ما نتمناه، لكننا نريد أن يكون الطلب من خالل بيان رمسي تقوم به اللجنة بعد _ اهللا

  ._صلى اهللا عليه وسلم_دراسة كل االحتماالت اليت تعيد االعتبار إىل كرامة األمة وإىل كرامة النيب 
نا فكرة عن قصة الفيلم الذي صوره املخرج اهلولندي فان جوخ، والذي قُتل بعد هل ميكن أن تعطي· 

  ذلك؟
باختصار فيلم يراد منه اإلساءة إىل اإلسالم بشكل سفيه، أحد املشاهد يدلك على ما حيمله هذا الفيلم 
 من سوء واحنطاط، امرأة عارية تكشف أكثر مما تستر مكتوب على جسدها العاري آيات من القرآن

الزانية والزاين فاجلدوا كل واحـد  "وصورة المرأة تصلي كُتب على جسدها العاري أيضا !! الكرمي
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إىل آخر اآلية، طبعاً هذا مشهد من املشاهد، فتصور ما املستوى الذي حيملـه  ..." منهما مائة جلدة
  !!هذا الفيلم، ما القيمة اليت حيملها هذا الفيلم؟

 بعد ذلك استمرأت الصحف املغمورة األمر ونشـرت رسـوماً   بدأت القضية جبريدة مشهورة، مث· 
  رمساً حىت تزيد يف مبيعاا، فاستخدموا الرسوم لزيادة املبيعات، هل هذا صحيح؟ ١٢أخرى غري الـ

صحيح متاماً وهناك رسوم مل تنشر يف الصحف أرسلت إىل بيوت املسلمني حتمل بعضها إما التهديد 
ورة وجه خمتلط بني وجه إنسان ووجه خرتير، يزعمون أنـه وجـه   بالقتل أو صور أكثر قباحة كص

  .الرسول الكرمي األمني
  ممن أرسلت؟· 

  .من جمهول
هل تدخلت الشرطة الدمناركية يف األمر، وبدأت يف التحقيق الكتشاف من هم اهولون الـذين  · 

  فعلوا ذلك؟
  .مل يفعلوا ذلك 

  ن هذا يهدد حيام؟هل تعرف أحداً من املسلمني طلب حتقيقاً؛ أل· 
نعم؛ ألن بعض الرسوم حتمل ديداً بالقتل وتأمر املسلمني باخلروج من الدمنارك، وهو ديد ينـايف  
احلرية اليت ينادون ا وتطرف يشبه النازية، هناك حزب وجمموعات تشبه اموعات النازية املتعصبة 

ألصل هو أجنيب جيب أن يغادر على غـري  للقومية الدمناركية، وترى أن كل غريب غري دمناركي يف ا
  .رجعه

====================  
  نيب اإلسالم هل هناك من يغار عليك ؟

  
  حممد اهلريف

  صحيفة الوفاق االلكترونية
أصبح املسلمون اليوم كاأليتام على مأدبة اللئام، الكل يسخر منهم، الكل يتجرأ علـيهم، ديـارهم   

  .منهوبة، وإرادم مسلوبةمستباحة، ودماؤهم مباحة، وثروام 
ولو اقتصر األمر عند هذا احلد هلان ـ على سوئه الذي ال حيتمل ـ لكنه تعداه إىل السخرية بدينهم   

  .ونبيهم ومعتقدام
هذا االستهزاء ليس وليد اليوم ـ وأنا أحتدث عن عصرنا احلاضر ـ فقد كان له سوابق كثرية مرت   

من هنا وهناك ـ وملا رأى هؤالء املسـتهزئون هـوان     كلها بسالم ـ إال من احتجاجات ضعيفة 
املسلمني وضعفهم متادوا يف غيهم ألم أمنوا العقاب، بل أمنوا حىت العتاب فمضوا إىل أبعد من ذلك 
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الدمناركية ومنذ حوايل ثالثة " جيالندر بوستر"النروجيية ومثلها صحيفة " مغازينات"صحيفة . بكثري
صورا كاريكاتورية تسخر بالرسول عليه الصالة والسالم كما تتحدثان عنه أشهر تقريباً ومها تنشران 

  .بصورة مشوهة وسيئة ال تليق حىت بأهون الناس فضالً عن األنبياء عامة وأفضلهم عند اهللا خاصة
هاتان الصحيفتان اختذتا احلرية الصحفية مطية ملا تقومان به، وهذه احلرية ـ كما يدعون ـ متاحة   

" الريـاض "ة وهي جزء من ثقافتهم وسلوكهم ـ هكذا يقولون ـ وقد نقلت صحيفة   للغربيني عام
نقال عن أحد كبار الكتاب يف الدمنارك بعد أن اعترف بكل اإلساءات اليت وجهت للرسول قوله عن 

لون من ألوان األدب وهو متقبل يف اتمعات الغربيـة فالرسـومات النقديـة    "هذه اإلساءات إا 
والكلمات الساخرة اليت تتناول شىت املواضيع وكافة الفئات واألفكار هي عبارة عـن   الكاريكاتورية

إذن وكما قال فإن ". نقد وسخرية هادفة وذكية أيضاً وإن هذا مقبول ومتعارف عليه يف العامل بأسره
  .السخرية بالرسول عمل هادف وذكي، وهو أيضاً أمر متعارف ومألوف يف العامل أيضاً

اليت يرددها البعض مليئة باألكاذيب فدعوى احلرية ال جتعل البعض يستهزئ باملقدسات هذه األقوال 
الدينية ألصحاب األديان األخرى فاجلمعية العامة لألمم املتحدة رفضت مبدأ تشويه األديان وطالبت 

يان م مبناهضة تشويه األديان ودعت إىل احلوار بني األد١١/١١/٢٠٠٤يف جلستها العامة املنعقدة يف 
  .بدالً من اإلساءة إليها

وبعيداً عن األمم املتحدة وقراراا اليت ال تطبق غالباً إال على األمم الضعيفة ملاذا ال يعد هذا الكاتب 
وسواه ـ وهم كثر ـ انتقاد بعض مزاعم اليهود من احلريات الصحفية؟ ملاذا يكون احلديث عـن    

ا أمراً حمرماً؟ ملاذا يكون احلديث عن السامية املزعومـة  احملرقة اليهودية وبيان التهويل الذي يقال عنه
لليهود ـ بصورة ناقدة أمراً حمرماً أيضاً؟ بل إن هذه الدول اليت تبيح السخرية برسولنا الكرمي بدعوى  
احلفاظ على احلريات العامة تعاقب وجترم من ينتقد الصهاينة بدعوى اإلساءة للسامية، وهذا النقـد  

فهو ال يصل بأي حال إىل درجة اإلساءة للرسول الكرمي فلماذا تغيب احلرية هنا مهما كانت درجته 
وتظهر هناك؟ هذه احلرية اليت تتشدق ا حكومتا الدمنارك والنرويج هل تسمحان ا لو أن أحداً جمد 
اإلرهاب وشجع عليه بدعوى احلرية؟ ملاذا حياكم أبو محزة املصري وهو مل يقم بأي عمل إرهايب بل 

كتفى ـ كما يقول قاضيه ـ بالتشجيع على اإلرهاب؟ ملاذا ال تترك له احلرية ليقول ما يشاء مـا    ا
دامت هذه احلرية يقبلها العامل كله؟ أعتقد أن املسألة ليست كما يزعمون بل إن حقيقة املسـألة أن  

اك فإن هؤالء حاقدون على اإلسالم وحكومام تشجعهم على هذه األعمال الدنيئة، وفوق هذا وذ
ضعف املسلمني وضعف حكومام يشجع هؤالء وسواهم على االستمرار يف هذه البذاءات ألم مل 

  .يشاهدوا موقفاً قوياً يردعهم ويوقفهم عند حدودهم
العامل اإلسالمي وهيئاته كلها كانت مواقفها ضعيفة وخمجلة أيضا، فمنظمة املؤمتر اإلسالمي وعلـى  

وغلي اكتفت باالستنكار وطالبت العاملني املسيحي واليهودي بإعالن لسان رئيسها الدكتور إحسان أ
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أما أمني عام جممع الفقه اإلسـالمي يف جـدة فقـد اكتفـى     . موقفهما بصراحة من هذه القضية
باالستهجان واالستغراب مما فعلته تلك الصحف، ودعا احلكومة الدمناركية إىل وجوب تدارك األمر 

هـذا  "ل العربية، أما األمانة العامة لس التعاون اخلليجي فقد أدانـت  حفاظاً على التعاون مع الدو
ـ جمرد خدش وال شيء أكثر من هذا !! ألنه ـ كما نقول ـ خيدش مشاعر املسلمني" العمل املشني

  .ـ ودعت األمانة األسرة الدولية إىل وضع حد هلذه املمارسات املشينة
وأدانت وشجبت، وهي ذا استنفدت كـل طاقاـا    استنكرت -بارك اهللا فيها  -إذن منظماتنا 

املخزونة، خاصة وأن اإلنسان املستهدف هو رسولنا الكرمي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ، فالذي فعلته   
مل أمسع شيئا عن ردة الفعل العربيـة عـدا أن وزارة   !. يتناسب مع مكانته يف نفوس املسلمني كلهم

ألا  -عقابا هلا  -نقلت سفريا يف الدمنارك  -ملصرية وحبسب بعض الصحف ا -اخلارجية املصرية 
  .تبنت مسألة الدفاع عن الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم إزاء تلك الصحف السيئة

الواضح أن املنظمات اإلسالمية كلها مل تتنب موقفا مشرفا يعترب احلد األدىن من واجباا جتـاه كـل   
عليه وسلم، هذا التخاذل هو الذي شجع وسوف يشجع مـن   مسلم وجتاه الرسول الكرمي صلى اهللا

يتمادى يف اإلساءة للرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم ألن هؤالء يشاهدون اهلوان اإلسالمي والعريب 
  .يف أسوأ حاالته، ومن يهن يسهل اهلوان عليه

ضـيهم وانتـهاء   ال ألوم كثريا أولئك الذين يسيئون للمسلمني بكل الصور ابتداء من احـتالل أرا 
بالسخرية من مقدسام ألن كل هؤالء حاقدون على املسلمني ومقدسام لكنين أضع اللوم كله على 
البلدان اإلسالمية والعربية واملنظمات اإلسالمية كلها، كما أضع اللوم بعد ذلك على كل مسلم على 

  .وجه األرض
ي بالشجب فقد مللنا هذه اللغة الـيت ال  كان من واجب احلكومات اإلسالمية ومنها العربية أال تكتف

تفيد بشيء، كان األجدر ا أن تقطع عالقاا اتني الدولتني، أو على أقل تقدير أن توقـف كـل   
عالقاا التجارية معهما ألن هذه هي اللغة الوحيدة اليت حيترمها هؤالء، أما ما عداها فال قيمة له على 

  .اإلطالق
أفعاهلم إال أن هؤالء جيربون اآلخرين على احترامهم ألم جادون وعمليون ومع أنين أكره الصهاينة و

يف كل قضاياهم مهما كانت صغرية، ليت احلكومات اإلسالمية تنظر إليهم كيف يعملون عنـدما  
يسيء إىل معتقدام، السفري الصهيوين يف السـويد حطـم    -مهما كان  -يعتقدون أن هناك عمال 
ه ميجد فلسطني، هل جيرؤ سفري عريب على القيام مبثل هذا العمل؟ احلكومـة  عمال فنيا يف متحف ألن

الصهيونية أقامت الدنيا ضد الرئيس اإليراين ألنه حتدث عن احملرقة اليهودية مبا ال يعجبـهم فلمـاذا   
تسكت احلكومات اإلسالمية عن إهانة نبيهم ومعتقدام؟ ملاذا ال يكونون مثل الصهاينة؟ هل نبيهم 
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تحق منهم أي عمل جاد؟، من العار أن نطالب حكومات املسلمني بأن تكون مثل الصـهاينة  ال يس
  وحكومتهم ولكن ماذا نفعل وحنن نشاهد كل هذا اهلوان الذي يقودوننا إليه؟

وإذا كانت تلك احلكومات قد اكتفت بالشجب واالستنكار فما هو دور املسلمني؟ أعتقد أن أقـل  
ي منتج هلاتني الدولتني، وهناك بدائل كثرية لكل منتج دمنـاركي أو  شيء هو أن يقاطع كل مسلم أ

نروجيي وحىت لو مل يكن هناك بدائل فكرامة رسولنا تستحق منا أن نقدم هلا أرواحنا فضال عن بعض 
املنتوجات اليت ال متثل لنا شيئا يذكر، وعلى الغرف التجارية يف العامل اإلسالمي كله أن يكون هلـا  

هذا الشأن أقله التعريف باملنتجات اليت تصدرها هاتان الدولتان وكذلك تشـجيع   موقف مشرف يف
  .التجار على مقاطعتهما مهما كانت النتائج

إن التهاون يف الشيء القليل سيقود حتما إىل التهاون فيما هو أكرب منه بكثري، والشواهد واضـحة،  
  .م أسوأ إن مل يتحرك كل منا وبقوةأمامنا ضاعت بعض بالدنا، واستهزئ برسولنا وديننا والقاد

، وأعتقـد أن  )كتب اهللا ألغلنب أنا ورسـلي : (ومع كل هذا الظالم فإنين أعتقد جازما بقوله تعاىل
  .اإلسالم سينتصر ال حمالة بنا أو بغرينا ألن دين اهللا سيبقى عاليا ال حمالة
ذيء هـم وحكومـام ألن   وما زلت متفائال أن يتحرك املسلمون جبدية إليقاف هذا املسلسل الب

  .سكوم يعين أن مسلسل اهلوان لن يقف عند حد ويومها سيضيع اجلميع
===========================  

  !هل عاد العرب لسبام؟
  

  حممد الربيعه
mh  ٧٧٣٣صلى اهللا عليه وسلم@hotmail.com  

والفعل جتاه الرسوم املسيئة مل أصدق تلك الثورة العربية اإلسالمية واالستنكار الشعيب الضخم بالقول 
ذلك االستنكار الذي هز أوروبا فضالً عن إقصاء الدمنرك ، لرسول صلى اهللا علية وسلم ومن ساندها

  .عن العامل اإلسالمي ونبذها وأعماهلا املاكرة ضد اإلسالم واملسلمني لتكون عربة ملن ال يعترب
أقصى بقاع األرض كاملسلم الذي جبـوار  إن اإلسالم ال يتجزأ وإن املسلم يف : قلنا وبصوت واحد

الكعبة املشرفة مهما اختلفت اللغات أو اجلنسيات أو الثقافات تبقى ثوابت املسلم ال تتغري ونصـرته  
  ...لدينه ومقدساته مهه األول

كل هذا مثلج للصدر يشعر كل مسلم بالسعادة اليت طال انتظارها حىت كـدنا نفقـد األمـل يف    
  ..رسول صلى اهللا عليه وسلم نصرنا قبل أن ننصره وهللا احلمدولكن حب ال، املسلمني

ولكن ما ساءين هو هذا الربود الذي أراه قد غزا كثريا من أويل اهلمم العالية الذين قادوا هذه املسرية 
فاملتابع للمواقع اإللكترونية مل يعد جيد ذلك ، فهذا الربود سيؤدي لنتيحه عكسية ملا بدءوا به، املباركة
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مل يعد يرى جتديـدا وال  .. مل يعد يرى سوى مقاالت ومواضيع قدمية.. ماس وتلك الروح العاليةاحل
  ..فاملتابعة للتطورات والتصدي هلا هي ما نرجوه اآلن، جديدا وال أفكارا تكون امتدادا ملا بدأنا به

ساليب أكثر جدوى وكيف نطور أ.. وماذا جنينا منها.. وإىل أين وصلت.. اآلن نريد نتائج للمقاطعة
كذلك ، على سبيل املثال املواد األساسية الدمنركية مل تتأثر باملقاطعة.. وفق التطورات من قبل الدمنرك

  ".صنع يف االحتاد األوريب"إىل " صنع يف الدمنرك"تغيري 
فالتهديـد والوعيـد   ، نريد أن نعرف ماذا حيصل إلخوتنا يف الدمنرك وما يراد م وكيف نساندهم

  ..ونه من أبرز املسئولني يف الدمنرك للنيل منهميتلق
، وإفشال ما هو ضدنا من مكـرهم ، ردود الفعل األوروبية والعاملية وكيف استغالهلا ملصلحة قضيتنا

وإبراز دور رجال اإلعمال ودور الدول اليت تصدت للرسوم املسيئة والشـد  ، وشحذ مهم املسلمني
  .عوا املسلمةعلى أيديها ودعمها شعبيا حىت تقوى بش

أريد املواصلة بروح جديدة وآليات جديدة وأفكار جديدة ومتابعة لكل املستجدات والتعامل معهـا  
  ..كما جيب

  ...فنحن ننتظر الكثري من أويل العزم
  ..وإن أخطأت فمين ومن الشيطان، أخريا إن أصبت فمن اهللا عز وجل

  ..واهللا املوفق
=================  

  كهلع يف الدينمار
  

  مجال سلطان
واحلقيقة أن هذه احلالة تعيد االعتبار إىل الفعل، وليس إىل الكالم، هؤالء قوم ال جيدي معهم اجلدل 
واخلطب واملنطق، وإمنا جيدي لغة املصاحل، وعندما تعرف احلكومة أن تضامنها مع مـواطن بـذيء   

قوت أوالدهم ومصـاحلهم   ميارس العنصرية يف أبشع صورها سيدفع ضريبته ماليني من مواطنيها من
  .احليوية، سيكون لقرارها وجهة أخرى

  مجال سلطان: بقلم
حالة من الفزع جتتاح الصحافة الدينماركية منذ عدة أيام بعد تصاعد املوجة الشعبية العربية ملقاطعـة  

يه كل منتج حيمل إشارة الدينمارك، وذلك ردا على محلة التطاول على النيب الكرمي حممد صلى اهللا عل
وسلم، املشكلة مل تكن فقط يف إقدام صحيفة دينماركية على نشر عشر رسوم كاريكـاتري فـاجرة   
تصف الرسول بأخس الصفات وتصوره كإرهايب يقف يف صف املشتبه م وحنو ذلك، وإمنا أيضا يف 

املكفولة، املوقف الرمسي الدينماركي الذي دافع يف البداية عن الصحيفة واعترب أا متارس حرية الرأي 
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وهو كالم سخيف يكفي ملعرفة مدى سخفه لو أن صحيفة دينماركية نشرت رمسا مشاا ويكـون  
مكان النيب إنسان يهودي، ال نيب وال رسول، فقط إنسان يهودي، ولسوف نرى كيف يكـون رد  
فعل احلكومة الدمناركية، وكيف سيختفي كل كالم عن احلرية وحرية الـرأي والتعـبري، لتظهـر    

امات، فقط االستباحة تكـون مـع   االامات مبعاداة السامية والتحريض على الكراهية إىل آخر اال
  .اإلسالم ورموزه

كذلك ال ميكن أن تكون حرية التعبري تتمثل يف أن تشتم إنسانا، بينك وبينه ألف وأربعمائـة عـام،   
وممارسة البصق علـى  وتقول إن هذا تعبري، هذه حمض بذاءة وسباب وحتريض سافر على الكراهية، 

وجوه اآلخرين وحرمام، بدون أي معىن وال مربر سوى الكراهية والعنصرية الشديدة، لكن األكثر 
فداحة أن رئيس الوزراء الدينماركي عندما قال كلمة جماملة للجالية املسلمة هناك، وسأله البعض هل 

نشر، ولذلك كـان ضـروريا أن    نعترب ذلك اعتذارا للمسلمني، نفى ذلك، وقال حنن ال نعتذر عما
يكون هناك موقف حضاري وأخالقي مما حدث، وأن منارس حقنا اإلنساين يف مقاطعة من أهان النيب 
ومن حرضه ومن دافع عنه ومن أيده، هذا حق تكلفه األعراف واملواثيق ومتارسه الـدول واألفـراد   

  .صاحل احليويةكأحد األساليب احلضارية يف ممارسة حق الدفاع عن النفس أو امل
احلكومة الدينماركية أصيبت حبالة من اهللع، والسفراء الدينماريكيني خاصة يف منطقة اخلليج أرسلوا 
رسائل، نشر بعضها يف الصحف، حتذر من أن األمور تتجه إىل كارثة، الصحف أشارت إىل أن محلة 

ام واحد إىل أكثر من أربعني املقاطعة الناشطة يف اخلليج وحده ستصل باخلسائر الدينماركية خالل ع
مليار كراون، وهذا يعين خراب قطاع كبري من الصناعة الدينماركية، وحتويل عشرات اآلالف مـن  

وأما إذا جنحت احلملة يف مصر وبقية . املواطنني إىل مشس العاطلني عن العمل، وإغالق آالف املصانع
  .تكون بسبيلها إىل كارثة اقتصاديةالعامل العريب، وهي تنشط اآلن بالفعل، فإن الدينمارك س

مانشيتات الصحف الدينماركية بالكامل أمس واليوم، وبعضها وصلين علـى الربيـد االلكتـروين    
وبالترمجة، تشعرك أن البالد على شفا حرب، وكانت جمموعة كبرية من احملالت الكـبرية واهلـايرب   

كية من األسواق، تضامنا مـع احلملـة   ماركتات يف اخلليج قد سحبوا بالفعل كل املنتجات الدينمار
الشعبية للدفاع عن نيب اإلسالم، وقد اجتهت غرفة الصناعة الدينماريكة إىل دعوة كافـة مـوزعي   
املنتجات الدينماركية ووكالئها إىل توجيه رسائل إىل العامل العريب واإلسالمي من أجـل توضـيح   

  .املوقف واإلعالن عن استنكارهم ملا حدث
هذه احلالة تعيد االعتبار إىل الفعل، وليس إىل الكالم، هؤالء قوم ال جيدي معهم اجلدل واحلقيقة أن 

واخلطب واملنطق، وإمنا جيدي لغة املصاحل، وعندما تعرف احلكومة أن تضامنها مع مـواطن بـذيء   
ميارس العنصرية يف أبشع صورها سيدفع ضريبته ماليني من مواطنيها من قوت أوالدهم ومصـاحلهم  

وية، سيكون لقرارها وجهة أخرى، وأنا أعلن تضامين مع هذه احلملة، وأدعو كل غيور لكـي  احلي
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يتضامن معها، قطعا للطريق على جتار الكراهية، ومحاية حلرمات اإلنسان ومقدساته من االسـتباحة  
  .والعبث
  موقع املصريون: املصدر

===============  
  !وإن اعتذرت صحف الدمنرك فهذا ال يكفي 

  
  فايز بن عبد اهللا الشهري. د

  ١٣٧٢٦العد  -جريدة الرياض 
ال ميكن تربير تسهيل اإلساءة لآلخرين بدواعي حرية التعبري، وال يكفي االعتذار مبعسول الكالم حني 
تكون اإلهانة متعمدة، واألشد إيالما من كل هذا حني تستهدف شخصية نيب اإلنسانية مث تسـاق  

هذا بالضبط ما ينطبق على جمريات قصة نشر صـحيفة  . اإلساءة نفسه التربيرات فتأيت أوقح من فعل
الدمنركيـة لـبعض الرسـومات     nصلى اهللا عليه وسلم  Jyllands-Post» يوالند بوسنت«

  .الكارتونية اليت تعمد رساموها إظهار شخصية نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم بشكل ال يليق
سلك الدبلوماسي اإلسالمي يف الدمنرك وعشرات املنظمات ومع توايل االحتجاجات من قبل أعضاء ال

يف غيها واكتفت بنشر بيان توضيحي يؤكد سـوء  ) أمعنت(واالحتادات اإلسالمية إال أن الصحيفة 
إننا ال نعتذر عن عمل نعده جزءا طبيعيـا مـن العمـل    «: ومما جاء يف البيان قول الصحيفة. النوايا

  .»ك اعتذار أو سحب للرسوماتوهلذا فلن يكون هنا.... اإلعالمي
صلى اهللا  Bluitg صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم  Kaaوأصل القصة أن مؤلفا يدعى 

أراد أن يزين كتابا وضعه لألطفال عن خامت األنبياء بصور لشخصية بطل كتابه، ولكن  nعليه وسلم 
رساما تبنـت   ١٢مسابقة شارك فيها  املؤلف مل جيد بني الرسامني من قبل الفكرة، فكان أن أقيمت

الصحيفة نشر رسومام اليت كانت يف جمملها غري حمترمة و ترسخ الصور السلبية عـن املسـلمني   
وكان أن ثارت ضجة كربى خاصة حني تسربت الصور إىل منتديات اإلنترنت وظهر من . ورموزهم

رفة بالشهادة وتظهر قنبلة يدويـة  ضمنها رمسا لوجه غري حمبب للنيب الكرمي وعلى رأسه عمامة مزخ
  .مغروسة يف ثنايا هذه العمامة

وتبعا لذلك اجتاح اإلنترنت ما يشبه اإلعصار من الرسائل واألطروحات اليت حتاول أن تقتـرح أو  
و قد حتمس بعض كتاب الصحف و منظمي محالت اإلنترنت . للذب عن رسول اهللا» تفعل شيئا«

ة تغرق وسائل اتصال الصحيفة ورئيس حتريرها وفـق القناعـة   لفكرة تنظيم محالت احتجاج واسع
وحيث إن هذا قد يعد جانبـا مـن   . القائلة بأن هذه الصحيفة أساءت للمسلمني وآذت مشاعرهم

احلقيقة إال أن كثريين غفلوا عن أثر ونتيجة التغريات الكربى الـيت أحاطـت باحليـاة السياسـية     
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ومن أهم هذه التغريات مشكالت اهلجرة و . أوروبا بشكل خاصواالجتماعية والثقافية يف العامل ويف 
التطرف الديين والتمييز العنصري اليت باتت مسة احلياة اليومية يف كثري من املـدن األوروبيـة بـل    
وأصبحت وقود نشاطها السياسي مما أمثر عن نشوء وسيطرة املزيد من أحزاب اليمني على مقاليـد  

دول األوروبية، خاصة وان قيادات بعض هذه األحزاب عرفت كيـف  احلكم واحلياة يف كثري من ال
  .تداعب مشاعر القوميني بتكرار احلديث عن اهلوية الوطنية ومشكلة املهاجرين والبطالة

م حني ٢٠٠٥أما موضوع اإلساءة لإلسالم يف الدمنرك فقد بدأت انطالقته احلقيقية يف أبريل من عام 
. ملكة الدمنرك احلالية» مارغريت الثانية«سرية ومشوار حياة تسربت مقاطع من كتاب جديد يروي 

جيب التصدي لإلسالم وجيب من حني آلخر أن نواجه «: ومما أُخذ على امللكة قوهلا يف ذلك الكتاب
  .»الن هناك بعض األمور اليت ال ميكن التسامح حياهلا، خماطر أن نوصف بأننا اقل جماملة
بية واإلسالمية على ضرورة اعتذار احلكومة الدمنركية والصحيفة عما و تركز كثري من املطالبات العر

الـذي  » اندرس فوغ رامسوسـن «نشر وهو مطلب مل جيد صدى حىت عند رئيس الوزراء الدمنركي 
رفض استقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية احملتجني مصرا على أن مسائل النشر جيب أن ينظر إليهـا  

  .القضية كلها تدخل حتت مظلة حرية التعبري وفق احلق يف التعبري، وأن
األكيد أنه كان ممكنا أن تطوى تلك الرسومات املسيئة مع مغيب مشس يوم النشر، ولكـن مقـام   
الشخصية املستهدفة ووقاحة الناشرين واملسؤولني عن تصعيد القضية دفع املسلمني واملنصـفني إىل  

كيف ميكن أن نستفيد من هذه ... لسؤال اآلنا. الشكوى وإعالن الضيق واالحتجاج بكل الوسائل
فهل ميكن مثال تنظيم محلـة  .... إذ مل يعد جمديا االكتفاء بلغة االحتجاجات واملراسالت.. التجربة؟

دبلوماسية شعبية دولية الستصدار قانون جيرم ازدراء الرسل واألديان السماوية على غـرار قـانون   
  هل ميكن ذلك؟. ل غرب العاملاملطبق يف اغلب دو» معاداة السامية«

  مكتب جدة –ورقة عمل مقدمة من الندوة العاملية للشباب اإلسالمي 
  للمؤمتر العاملي لنصرة النيب صلى اهللا عليه وسلم

  عبد الوهاب بن عبد الرمحن نور ويل. د.أ
  :استراتيجية نصرة النيب صلى اهللا عليه وسلم: حمور

  : مواقف املسلمني يف النصرةاستخالص عناصر القوة واإلجيابية يف. ١
توحد املسلمني يف شىت بقاع العامل لنصرة النيب صلى اهللا عليه وسـلم بـالرغم مـن اخـتالف     * 

  .االجتاهات
  .التواؤم بني اخلطاب الشعيب واخلطاب الرمسي* 
  .اجتاه املسلمني إىل التعبري العملي* 
  .املقاطعة االقتصادية وتفاعل املسلمني معها* 
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  .اليات اإلسالمية يف الغربحترك اجل* 
  .رفض الكثري من منظمات حقوق اإلنسان حلرية التعبري املطلق* 
املتدين وغـري  (اجتماع املسلمني جبميع طبقام يف القطر الواحد على النصرة مع اختالف فئام * 

  ).املتدين
  .تفاعل عوام املسلمني مع نصرة النيب صلى اهللا عليه وسلم* 
وأصحاب الرأي إىل هذا اخلطب من خالل الرأي واملناقشـة واحلـوار وطـرح     تصدي املفكرين* 

  .األفكار
  :استخراج عناصر الضعف واإلساءة يف مواقف املسلمني يف النصرة واستبعادها. ٢
  ).إحراق السفارات واملباين، أعمال الشغب(ردة الفعل اليت تعكس الصورة السلبية للمسلمني * 
  .اء بسنة النيب صلى اهللا عليه وسلمضعف املسلمني يف االقتد* 
  .ضعف املقاطعة االقتصادية* 
  .اخلطاب اإلسالمي غري املتجانس مع طبيعة ومساحة اإلسالم* 
  .ضعف وسائل اإلعالم يف نصرة النيب صلى اهللا عليه وسلم* 
  .سلمغياب دور مراكز البحوث والدراسات عن أداء دورها املأمول يف نصرة النيب صلى اهللا عليه و* 
  .تقاعس املؤسسات الرمسية الدينية يف نصرة النيب صلى اهللا عليه وسلم* 
  .غياب املرجعية اإلسالمية* 
  .عدم وجود وسائل إعالمية داخل الدول الغربية ختاطبهم بلغتهم للتعريف بسماحة اإلسالم* 
  .عدم نشر مزايا القيم اإلسالمية يف دول الغرب بلسام وعقلهم* 
كل ما يقوله الغرب وتصور صحته وعدم التصدي له من خـالل عمـل مؤسسـي    االستسالم ل* 

  .مدروس
  :املنظومة القانونية للنصرة. ٣
  .عدم وجود مؤسسات قانونية للدفاع عن قضايا املسلمني يف احملافل الدولية* 
  .يف نصرة النيب صلى اهللا عليه وسلم) كليات احلقوق(قصور دور اجلامعات * 
  .حملامني العرب واحتاد احملامني املسلمني يف نصرة النيب صلى اهللا عليه وسلمضعف دور احتاد ا* 
  .غياب دور أساتذة القانون الدويل يف نصرة النيب* 
  .غياب دور السلطة القضائية يف غالبية الدول اإلسالمية* 
  :التشريعات املطلوبة لضمان حقوق اجلاليات املسلمة. ٤
  .تحدة يضمن حقوق اجلاليات املسلمة املوجودة يف الغربإنشاء تشريع من خالل األمم امل* 
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على الدول العربية واإلسالمية عدم التوقيع على املعاهدات الدولية اليت يكون فيها بنـود ختـالف   * 
  .اإلسالم صراحة

 –طبيـة   –اقتصـادية  : مؤمترات(عقد مؤمترات تناقش مثالب البنود اليت ختالف اإلسالم صراحة * 
، ونشر حبوثها ونتاج أعماهلا العلمية يف مواجهة هذه املثالب وأثر ذلك )حقوقية –قافية ث –اجتماعية 

  .على اتمعات الغربية
  .املطالبة بوجود تشريعات حلقوق اهلجرة واجلنسية حتمي الوجود اإلسالمي يف الغرب* 
  :التنسيق والتكامل بني املؤسسات اإلسالمية. ٥
  .كريةغياب املؤسسات اإلسالمية الف* 
  .غياب التخصص بني املؤسسات اإلسالمية* 
  .عدم التكامل بني املؤسسات اإلسالمية* 
  .تعرض املؤسسات اإلسالمية للتكبيل املايل واإلجرائي* 
  .ضعف املوارد املالية للمؤسسات اإلسالمية* 
  .ضعف الدعم املايل من احلكومات للمؤسسات اإلسالمية* 
  :وضع ضوابط النصرة. ٦
  .لجوء إىل العنف وحتطيم السفارات وأعمال الشغب ألجل نصرة النيب عدم ال* 
  .ممارسة االحتجاجات يف دول الغرب وفق قوانني هذه الدول* 
عرض مساحة اإلسالم يف وسائل اإلعالم الغربية وفق أسس وضوابط منظَّمة من خـالل مراكـز   * 

  .البحوث ومؤسسات اتمع املدين واجلامعات
  .الم على مستوى العمل الدبلوماسيعرض مساحة اإلس* 
  .مطالبة احلكومات باختاذ مواقف سياسية مؤثرة يف مثل هذه القضايا* 
  .تفعيل املقاطعة االقتصادية الرمسية والشعبية* 
نشر مطويات وجمالت وبرامج إذاعية وتلفزيونية بلغات خمتلفة وعاملية تتحدث عن اإلسالم وحقوق * 

  .الناس يف اإلسالم
اج ما يف قوانني الغرب من مثالب اقتصادية واجتماعية وحقوق إنسان، ووضع حلول هلا من استخر* 

  .خالل الشريعة اإلسالمية
  .عقد جماالت حوار مستمرة ومنتظمة بني مراكز البحوث اإلسالمية ومراكز البحوث الغربية* 
والرضا حبكمه والتسليم تربية الناس والشباب خاصة على تصديق النيب صلى اهللا عليه وسلم وطاعته * 

  .واالنقياد لسنته وحمبته فوق حمبة النفس واملال واألهل والولد
  .إخراج سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم من دور القصص التارخيي إىل الواقع العملي التطبيقي* 
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ب وبـني  إبراز دوره صلى اهللا عليه وسلم حيال األعداء يف العفو والصفح وبني الناس يف لني اجلان* 
  .األهل يف حسن العشرة وبني الدواب يف حسن الرمحة ومع اهللا يف كمال العبادة

  .إقامة مسابقات عاملية يف سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم وفضائله والتعريف به* 
استكتاب املنصفني من الغربيني وعقد لقاءات حوارية صحفية وتلفزيونية معهم وطرح موضوعات * 

  .فضائله صلى اهللا عليه وسلمتبني خصائص و
  .إنشاء معارض تبني دور األمة يف نصرة النيب صلى اهللا عليه وسلم* 
  .تربية النشء على مثل وقيادات اإلسالم وليس تربيتهم على أنه تاريخ* 
  .التبيني بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس رجالً عادياً وإمنا بشراً يوحى إليه* 
  .احته وليس االحتجاجاتالتعريف باإلسالم ومس* 
  .تغيري لغة اخلطاب للغرب* 

==================  
  يا أمة املليار ماذا قدمت لنصرة املصطفى احلبيب

  
  اخلطبة األوىل

فيا أيها الناس اتقوا اهللا عز وجل حق التقوى، فمن اتقاه أفلح يف دنياه وسلم، واستبشـر يف  : أما بعد
تب تقواه اليت نبلغ ا القمم االنتصار لسيد العرب والعجم والذب عـن  أخراه وغنِم، ومن أعلى مرا

ما ذلك نِعمم، ونِععاملُىن ون نال غاياتة وخيار األمم، فبذلك تصفوة هذه األم.  
ها ظالم مـن  أيها املسلمون، تبصرا يف أغوارِ التأريخ واستكناًء لحقَب احلضارات يلفي املتأملُ أمما لفّ

بهم الشزاحها تة يف مسورتقَب وأما يه نوراتأنه حيمل يف طي ريع، بيدم مطبق فها هـي  . االستبداد
تترى بكرةً وعشيا، يصيخ  -على صاحبِها أفضلُ الصالة وأزكى التسليمات-الرسالةُ احملمدية العاملية 

األم هلا الزمان، وها هو فجر بلهف لَق اَألذهان، ويرِفح هلا غة اإلسالمية يشرِق يف كلّ مكان، وتتفت
بربكتها وعظمتها كلُّ جنان، قد محلت هذه الرسالةُ اخلري كلَّه والرب دقَّه وجِلّه واهلدى أمجعه والعدلَ 

دها، وعلى هدي مثُلنا أكتعه؛ فبِاإلسالم أشرق التأريخ، وديِ سيد األنام عرفت اإلنسانية معىن وجو
  ـنوالً مسر يهِمثَ فعإِذْ ب نِنيمؤلَى الْمع اللَّه نم ثَها، لَقَدها وملَّت شعصدع منا رتقَت احلضاراتيوق

إِنْ كَانةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُوا عتي فُِسهِمـبِنيٍ  أَناللٍ مي ضلُ لَفقَب نوا م
  ].١٦٤:آل عمران[

وال يزالُ هذا الغيثُ الصيب املنهمر يفتح ااهلَ بال هاد، ويعبر القارات دونَ اتئاد، ولقد اقتضـت  
دة حممة العامعمة والنالعاملني الرمحةُ التام ه أن يكونَ املبلِّغ األمني عن ربه سبحانعبد اهللا  حكمت بن

صلوات ريب وسالمه عليه، النيب الرؤوف الرحيم الوصول، زاكي الفروع وسامي األصول، وكـان  
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انتشالَ البشرية من مومات البغـيِ والعنصـرية    -يا أمة اإلسالم-اهلَم الذي خبع نفسه استرق حسه 
مغاين العدل والرمحة واإلحسان، وواألوثان إىل م نيالَملْعةً لمحإِالَّ ر اكلْنس١٠٧:األنبياء[ا أَر.[  

وال تزال عظمةُ رِسالته وخصائص نبوته ميدانا فسيحا للمتأملني ومنهالً رويا للباحثني املنصفني، كما 
ازدادت  -شونهوها أنتم تعايِ-هي نديةٌ نضرة على الدوام، بل كلّما متكّن الصراع بني احلق والباطل 

  .عبقًا واخضرارا
معاشر املسلمني، أحباب سيد املرسلني، وهذا النيب األمي الزكي الرضي مبشـر بصـفاته البلجـاء    

الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي اُألمـي  : وشريعته الغراء من قبل إخوانه األنبياء واملرسلني، يقول سبحانه
رِ ويحلُّ لَهم لَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة واِإلجنيلِ يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عن الْمنكَا

ع تي كَاناَألغْاللَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي  وا بِـهنآم ينفَالَّذ هِملَي
  ].١٥٧:األعراف[وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ 

وليس ذلك فحسب، بل إنّ هديه عليه ! كيف جيحد ذلك اجلاحدون ويلغ فيه املستهزِئون؟! فَيا عجبا
لسالم هو اجلامع ملا تفرق فيهم من الفَضائل واحملامد، وشريعته ناسخة وخامتةٌ جلميع امللل الصالة وا

والشرائع، وقد توعد سبحانه من خدشِ قدسية رساالت اهللا يف أشخاص محلَتها ومبلِّغيها من األنبياء 
مته، كيف وهـم علـيهم الصـالة    واملرسلني بالعذاب األليم، وهو حماد كلَّ احملادة جلالل اهللا وعظ

  !والسالم موضع حفاوته واصطفائه لبالغ وحيه جلّ وعال؟
إخوةَ اإلميان، ومن متام منة الكرمي الوهاب أن سور هذا النيب األواب بكرام الصحابة ذوي النخـوة  

 كُماةٌ أَبرار، على عظمة كلِّ فرد ،ة، أصفياء أَخيارمنهم تقوم دولة وتنهض والنجابة والفضلِ واإلصاب
أمة، وحبهم لنبيهم أمر جترِض بِه اللَّهاةُ، وتتقَصف دونه األسالت، سأل أبو سفيانَ زيد بن الدثنـة  

أنشدك اَهللا يا زيد، أحتب أنّ حممدا اآلنَ عندنا يف مكانك تضرب عنقُه وأنت يف : وهو يف األسرِ قائال
واهللا، ما أحب أنّ حممدا اآلنَ يف مكانِه الذي هو فيه تصيبه شوكةٌ : د قائالًأهلك ومالك؟ فَرجف زي

واِهللا، ما رأيت من الناسِ أحدا حيبه : تؤذيه وأنا جالس يف أهلي ومايل، فصاح أبو سفيانَ دهشا وقال
  .وذب اهللا أكرب، زيد أَحب، ففَدى احلبيب. أصحابه كما حيب أصحاب حممد حممدا

  وأكفُّهم خلَف من األمطارِ*** تزِن الْجبالَ رزانةً أحالمهم 
  يوم الْهِياج وسطوة الْجبار*** والباذلني نفوسهم لنبيهم 

وما ذاك إالّ كفاَء نفسٍ غَنِيت بالرمحة والسلم واحلب واحللم، وخلصت إىل أعلَى مراتب الصـدقِ  
عظم هذا الدين، وما أقوى إحياَءه، وهللا ما أكرم هذا النيب اجلليل وأر اَءه، والطهر والعلم، فللَّه ما أ
  .وما أجلَى هديه وسناَءه

  لسرت إليك مبدحه األشعار*** لو أطلق الكونُ الفسيح لسانه 
  هو املختار: أصوات من مسعوا*** من خري العباد؟ لرددت : لو قيل
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  .عليه الصالة والسالم
يف هذه  -أيها احملبون-عاشر املسلمني يف كلّ األصقاع، إخوة العقيدة يف كلّ البقاع، يذَكَّر بذلك م

اآلونة األخرية اليت غشى الكونَ فيها لَيلٌ ثقيل، ولفَّه صمت مكدود عليل، وتصدع فجر املسلمني عن 
جرت أقالم يف أودية الزور والضالل فاجعة تأرخيية سفعاء، حيث نعبت أصوات باإلفك والبهتان، و

والعصيان برسومات حاقدة ماكرة، تنهد هلا القَامة، وتتزلزل هلا اهلامة، لقد استطالوا ويـا وحيهـم،   
وتعجرفوا ويا ويلهم، فسخروا من أعظم جناب وأكرمِ من وطئَ التراب نبينا حممد، استهزأ عثكَـلٌ  

محة اهللا للخالئق أَمجعني، إمامِ األنبياِء يف األرض ويف السـماء، أبـر   عمروط برسول رب العاملني ور
  .األمم على اإلطالق، وأعظمهم بإطباق، صاحب املعجزات الظاهرات واآليات الباهرات

اه النارب مما جنسقطت مكانةُ شامتٍ وجزاؤه إن مل يت  
أيتطـاولون علـى   ! زؤون بسيد الربيات؟أيه! رباه رباه، أيهزؤون برسول رب األرض والسماوات؟

إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه في الدنيا واآلخرة ! أينتقصون النعمة املسداةَ؟! الرمحة املهداة؟
  ].٥٧:األحزاب[وأَعد لَهم عذَابا مهِينا 

اليت لَو صور الرجس واخلبثُ كيانا ملا تعداها، لقد جاَءت شيئًا إدا،  لَقد جاَءت تلك النفوس الباغية
خير له الكون هدا، تبت هلم يدا، وخفئوا أبدا، يستهزئون ويشـتفون، ويشـهرون وال يكتفـون،    

لَهـم عـذَاب أَلـيم     والَّذين يؤذُونَ رسولَ اللَّـه : ويتبجحون مبا ائتفك وال خيتفون، قال سبحانه
  ].٣:الكوثر[، إِنَّ شانِئَك هو اَألبتر ]٦١:التوبة[

  يف صدرِ من سلقوك أغرِسها مدى*** بأيب وأمي أنت دونك مهجيت 
  خلقِ اهللا مرتلةً وأكمل سؤددا*** ما أنقصوك فأنت أنت أجلّ 

! اةً ومل نتقحم لنصرة اهلادي احلبيب جلَّةً وال فَالة؟هيهات أن تطيب لنا حياةٌ، وأنى نؤمل نصرا أو جن
أين العالَم يئاته ومنظَّماته حيال هذه اجلرمية النكراء ! أين األعراف الدولية؟! يا لَلبهيسة وعظيم الفرية

العاملية الـيت  أين املواثيق ! أين عقالُء العامل ومنصفو اإلنسانية حيال هذا االستهزاء؟! والفعلة الشنعاء؟
  !تصد هذا البهتان واالفتراء؟

  !فيا أمة املليار، ماذا قدمت لنصرة املصطفى احلبيب املختار؟
  مألت مشارب نفسه األقذار*** إنا ليؤلمنا تطاولُ فاجرٍ 
 ةخاذلُ أمويزيدنا أملًا ت ***غثائها الْمليار حاريشكو اند  

ها وما دوا أطرافَها وحصوا والغرباَء سهولَها وحزونها جيرمون هذا الفعلَ إنّ دول اإلسالمِ وما فوقَ
وإننا نوجه أهلب النداء من منرب املسجد احلرام من منشأ رسول . األثيم، ويستفظعونَ هذا اجلرم اللئيم

عقوبات املغلَّظة دونَ هوادة اإلسالم ومبعثه ومرباه، ونستصرخ باسمِ املسلمني مجيعا مطالبني بإيقاعِ ال
على املستهزئني باجلناب احملمدي واملقام املصطفوي، بؤبؤِ العيون، املرتّه عن كلّ وصمة ودون، وكلِّ 
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من واطأ الباغي وأعاد نشر تلك الرسوم؛ كي تصانَ شرائع السماء وتعظَّم مقامات األنبياء يف كـلّ  
ال بـد  . قرارات الدولية اليت تدين وجتازي تلك اجلرائم واملخازيزمان ومكان، مع املطالبة بتفعيل ال

من تطبيق املواثيق العاملية والقرارات الدولية اليت حتاكم كلَّ من يتجرأ علـى اهللا ورسـله وأنبيائـه    
  .ومقدساته، وتقاضي كلَّ من يتطاول على الشرائع والرسل واملقدسات

لو قوبِل به غري نبينا ألراق فيه أحبابـه   -وأمي اهللا-رب الشبكات والصفحات إنّ هذا اهلزَء واإلدقاع ع
أارا من الدماء، ولكان هلم منةٌ من برهان وحجة من سلطان، فما بالُنا بأعظم األنبياء قدرا وأفضلهم 

ل صالة وأزكى سالم، النيب فضالً وأعلَمهم باهللا وأكرمهم على اهللا حممد خريِ األنام عليه من ربه أفض
  !األكرم واملصطفى األعظم، صاحب املقام األطهر والسىن األغر؟

  أَمني اهللا شيمته الوفاُء*** هجوت مباركًا برا حنيفًا 
  لعرض حممد منكم وِقاُء*** فإنَّ أيب ووالده وعرضي 

من أظهر سب الرسول وشتمه فإنـه يغـيظ    وال ريب أنَّ: "يقول شيخ اإلسالم ابن تيميةَ رمحه اهللا
املؤمنني ويؤملهم أكثر مما لو سفَك دماَء بعضهم وأخذَ أمواهلم، فإن هذا يثري الغضب هللا واحلميةَ لـه  

من سنة اهللا أن من مل يتمكّن املؤمنون أن يعذِّبوه من الذين يؤذون اهللا : "، ويقول رمحه اهللا"ولرسوله 
اهللا سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه، وكلّ من شانأه وأبغضه وعاداه فإنّ اهللا يقطَع  ورسوله فإنّ

  ".دابره وميحق عينه وأثره
أال فلتعلمِ األمة مجعاء والعامل بأسرِه أن اهللا عز وجلّ ناصر حبيبه ومصطفاه وخليلَـه وجمتبـاه، إِالَّ   

اللَّه هرصن فَقَد وهرنص٤٠:التوبة[ ت[ نيزِئهتسالْم اكنا كَفَيإِن ،]٩٥:احلجر.[  
  بل منه نالت ذلّةٌ صغار*** ما نالَ منك منافق أو كافر 

 يف األفقِ البعيد فال يد مهذَار*** حلّقت وصلَت إليك وال فم  
  فلَك السمو وللحسود بوار*** أعالك ربك مهّةً ومكانةً 

: وإنَّ هذا احلدث الذي أرجف العاملَ ليعجب الغير وحيملهم على االصطراخ والنـداء أيها املؤمنون، 
عن حرية التعبري وضوابطها؛ فإنا يف زعمكم نسيناها، ولتنبئونا عن مواثيق قدسية  -يا هؤالء-خبرونا 

حينمـا تسـب مقدسـات    الرسل والرساالت؛ فإنا يف ظنكم أغفَلناها، أفال تكون حريةُ التعبري إال 
  .لكنها املعايري املزدوجة واملكاييل املضطرِبة! املسلمني وينال من عظمائهم ويوقَع يف أنبيائهم؟

  جيري صديد يف القلوب وقار*** عجبا هلذا احلقد جيرِي مثلما 
ق والرقي والشـرف  وإذا سخر من عظيم الدنيا برمتها بني من يزعمون االلتئام على املبادئ واحلقو

  .فهيهات أن ال تخفَر بينهم العهود وختيس الذِّمم
أحيوا العدلَ والصدق وانشروه، وأميتوا الصلَف والزيف واقربوه؛ تأمنوا البوائق اليت ! وحيكم يا هؤالء
  .يخشى اندالعها
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لدنِسةَ اليت انتهكت باستهزائها بالنيب حرمةَ وإنه ال خيفى على النصفَة والعقالء أنّ هذه اآلفةَ اخلُلُقية ا
مليارٍ ونصف من املسلمني وكّمت مبشاعرهم لتهوي باألمل يف النهوض بدعاوى احتـرام اآلخـر   
ودعاوى التسامح وحوارِ احلضارات ودعاوى نشرِ السالم والوئام وما إليها من شناشن أخزمية، نعم 

  .رِق، ال باطالً ترد، وال زورا تقيوِي بذلك كلِّه إىل يهماَء قَ
    ة والعنـفـذكي العنصـرياب، ويواإلره فصرية من الذي يغذِّي التطرولقد استبان لكلِّ ذي ب

وأما الذين استناموا وأصموا آذام عن . والكراهية بني الشعوب، ويؤجج اإلقصاَء وصراع احلضارات
دين واستدبروا صرخات التجرمي واستنجازِ التحكيم فقـد خـانوا   نِداءات االستفظاع هلذا احلقد ال

  ].٢١:اادلة[أمانام ودياناتهم، ولن يضر اإلسالم وسيد األنام شيئا، كَتب اللَّه َألغْلبن أَنا ورسلي 
 أقصى البِقاع وشـىت  أمةَ اإلسالم، وإنَّ تلكم اهلبات الصارمة والغضبات العارِمة لنصرة خريِ العباد يف

البالد مبتنوع الوسائل والطّرائق ال سيما موقف بالد احلرمني الشريفني الرمسي احلازِم والشعيب احلاسم 
وسائر البالد اإلسالمية وأحباب رسول اهللا يف كلّ مكان لشد ما أجت الغيور، وشرحت بالبِشـر  

  .ت من احملب املُقَل، وآست الكَلم وحلَّت العقَلالصدور، وكذا ما خطّته األسالت، فقد نور
يف األرض ترفع الشعار التأرخيي واحد ماليني املسلمني وترفُض "إالّ رسولَ اهللا: "اهللا أكرب، بصوت ،

ب باحملاكمةوتطال ،االعتذار .تز مكانم، وتعزحدةَ املسلمني ووذكي عزت ،مؤثِّرة واقفهم يا هلا من م
ال تحسبوه شرا لَكُم بلْ هو خير لَكُم : دوليا وهيبتهم عامليا، ولقد قال اهللا عز وجل يف إفك أسالفهم

  ].١١:النور[
ولَعمر احلق، لقد زفّت لنا تلكُم اهلبات والغضبات موقف املقاطَعة السياسية واالقتصـادية الصـامد   

رار احلاسم وسواه سيتلُّ هؤالء إىل قُضبان الذلّة واحملاكَمة تال، وأما الذين منظوم األكاليل، وهذا الق
  .اثّاقَلوا عن نصرة اتىب والتنديد ومل يبالوا بالَه فليتقوا اهللا عز وجلّ، وليفيئوا إىل هذا املسعى احلميد

نأ اإلعالم إن مل جيند يف الدفاع أال فلتشلّ األيدي وخترس األلسن وتتقصف األقالم وليجف املداد ولي
  .عن سيد األنام رسول اهلدى والرمحة عليه الصالة والسالم

أنَّ التهاب العواطف دون أناة وروية هو اهلُوج القواصف اليت  -يا رعاكم اهللا-وليكن منكم حبسبان 
ال تنِي، تصطَخب وتضـطرب   -بزعمهم-تسلم احلجج السائغة للعدو الكمني املتربص على أننا أمة 

فاهللا اَهللا يف ضبط العواطف وترشيد االنفعاالت وعدم االسترسال وراَء أحـالمٍ  . دون ضابط أو رابط
ومنامات ورسائل هواتف حمموالت وما إليها وتفعيل نصرة املصطفى تفعيالً منهجيا وتأصيال إجيابيا، 

يا أحباب رسـول  -متليها ردود أفعال طارِئة، فلتلجِموا  ينطَلق من عقيدة راسخة ونصرة دائمة، ال
  .العواطف بلجام التعقّل واحلكمة والتحرك اإلجيايب العملي يف نصرة النيب اهلامشي بأيب هو وأمي -اهللا

  عن مثلها تتحدث األمطار*** إني أقول وللدموع حكاية 
  الشانئني صغار وأنَّ*** إنا لنعلم أن قدر نبينا أمسى 
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  وفيه لمن يحب فَخار*** لكنه ألَم احملب يزيده شرفًا 
نعم . استرجاع على ضلوعٍ من اإلساءة لنبينا حتترق، ودموعٍ هامية تستبِق. فإنا هللا وإنا إليه راجعون

لعضاب، فـاهللا  استرجاع سنة وثقة وبأس، ال قنوط ويأس، فاأللسن الغضاب تفري فَري الصوارم ا
  .املستعان، وإليه املشتكى، وال حول وال قوةَ إال باهللا العلي العظيم

نفعين اهللا وإياكم بالقرآن العظيم، ودي سيد املرسلني، وجعلنا من أنصاره الغالبني، الـذّابني عـن   
مسعتم، وأستغفر أقول ما . سنته، املفدين هلا باألنفس واألموال والبنني، إنه خري مسؤول وأكرم مأمول

اهللا العظيم اجلليل يل ولكم ولكافّة املسلمني من كلّ ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه كان غفـورا  
  .رحيما

  اخلطبة الثانية
احلمد هللا الذي أسبغ علينا نِعما عدادا، وبعث فينا سراجا وقَّادا، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحـده ال  

ني لظى مهادا، فقد رضوا لنا أكبادا، وأشهد أنَّ نبينا وسيدنا حممدا عبـد اهللا  شريك له توعد األفّاك
ورسوله أعظم الربية قدرا وشرفًا، وأرأفهم فؤادا، صلى اهللا وسلّم وبارك عليه، وعلى آله وصـحبه  

آسادا، والتابعني الذين عزروه ووقّروه وأمضوا يف حمبته أرواحا وأجسادا، وكانوا يف نصرته ضراغم و
  .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

فاتقوا اهللا عباد اهللا، وأطيعوه، وتوبوا إليه واستغفروه، ونافحوا عن حياض احلبيب اـتىب،  : أما بعد
  .وكونوا خري من شفى يف ذلك وكفَى، وحقِّقوا النصرةَ والوفا يف الذب عن جناب النيب املصطفى

بة يف اهللا، وما ختوضه األمةُ من قمع اإلساءة لنبيها فلما أوجبه اهللا عز وجـل مـن   أيها اإلخوة األح
تعزيره وحبه وتوقريه ومحايته من كلّ مؤذ وشاين، ومن املتقرر أنَّ املوىل احلق سبحانه قد أغناه عـن  

بِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعيلاخللق، ولكن و بِ نصرة٢٥:احلديد[ي.[  
أن نصرةَ رسول اهللا ليست يف زعومٍ ودعاوى تنشـر،   -يا أحباب رسول اهللا رعاكم اهللا-ولتدرِكوا 

 ته املنكرر بسناحلروف إذا مل ننك فنا صنثر فحسب، كالّ، فلن يغنِيثّ وتبوانفعاالت ت وال عواطف
ه وسنته عليه الصالة والسالم واقتفاء سننه وحمجته إنّ نصرته احلقيقية يف اتباع هدي. ونعرف املعروف

  .وعدم خمالفته
ودعوةٌ ملتهِبة حراء أن يا قادةَ املسلمني يف كلّ مكان ائتلفوا على نصرة نبيكم حقا، وهبوا لتجـرمي  

ةَ نبياهللا عز وجل وسن حكّموا شرع ،قَلكم السياسي واالقتصاديكرا بكلّ ثرى النقوا هذه الفه ، وارم
  .أحبابه مبقلة الوِداد واإلخاء، وعلى حمبته وطاعته فليكن الوالء والرباء

  مهما ارتضت من بديع الرأي والنظُم*** لن تدي أمة يف غري منهجه 
خاطبوا بعزم عقالء العامل وشرفاَءه للتحرك اجلاد يف صد هذه التطـاوالت ورد هـذه التجـاوزات    

  .اتواالستفزاز
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أيها العلماُء والدعاة، طالّب العلمِ الكفاة، ذبوا عن جناب املصطفى الكرمي، وانشروا سنته خفّاقةً يف 
العاملني، اعقدوا الدروس واحملاضرات والندوات لتعريف العامل بشمائله وفضائله، وجهوا األمـةَ إىل  

  .حقيقة االئتساء به وحمبته
إلعالم، أيها املفكّرون ومحلة األقالم، اغتنموا هذه النهزةَ الساحنة لنشـر  أيها املؤمتنون على وسائل ا

سريته العطرة مبختلف اللغات والترمجات؛ لتعرب العالَم والقارات، خبروهم أنه رسولُ اإلسالم والسالم 
ويف العظمـة   وأمني وحيِ امللك العالّم، وأنه ـ بأيب هو وأمي ـ جاوز يف الشرف والقدر اجلوزاء،  

والسناء بلَعا يف السماء، وشعوا يف بركات رسالته وهديِه املؤلّفات والنشرات والقنوات والشبكات، 
انربوا خفافًا وثقاال لبيان حماسن الدين، أشهِدوا الدنيا والتأريخ أن سرية احلبيب دوا الشمس إشراقًا، 

 أن يقر األعني ويشفي الصدور بقنوات إسـالمية فضـائية   وعسى اهللا. ودوا السماك مسوا وائتالقا
هذا ديننا الوضاء، وهذا نبينا ذو الشمائل القعساء، ودون هـذه  : عاملية تبثُّ بلغة القوم، تقول للعامل

  .مهم ذوي اليسار والثراء
دعم اخلطَط اليت تنسف مكائد فيا رجال املال واألعمال، أنفقوا مما آتاكم اهللا يف نصرة سيد املرسلني و

  .املستهزئني خبرية اخلير وسيد البشر عليه الصالة والسالم
أيتها األخوات املسلمات الفُضليات، انصرن نبيكن وسنته بالتمسك باحلجاب واحلشمة والعفـاف  

م ومكائد التغريب ودعاوى اإلسفاف، نشئن األجيـال  واحلَذر من التربج والسفور واالختالط احملر
أحالف حمبته وطاعته، ورووهم من معنيِ منهجه وسريته ، وبِذلك تتحقَّق نصرة األمة بكافة أطيافها 

  .وشرائحها لنبيها وحبيبِها حممد 
سدد اهللا اخلطى، وبارك يف اجلهود، وأعان العاملني املخلصني لنصرة دينهم والذب عن سنة نبيهم ، 

  .إنه جواد كرمي
على سيد اخللق طُرا، وأجلِّهم حمتدا وقدرا الـذي أرسـله ربـه     -رمحكم اهللا- وصلّوا وسلّموا أال

  .للمدجلني بدرا
أن من أزكى أعمالكم عند مليككم وأرجاها عند بارئكم ذبكم عن جناب  -رمحكم اهللا-واعلموا 

م جل وعـال، فقـال   حبيبكم بكثرة صالتكم وسالمكم على نبيكم حممد ، كما أمركم بذلك ربك
ا إِنَّ اللَّه ومالئكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسـليم : تعاىل قوال كرميا

  ].٥٦:األحزاب[
ا ووالـدينا  اللهم إنا نشهدك على حبك وحب نبيك حممد، ونشهدك أنه أحب إلينا من أنفسنا وأهلين

وأموالنا وذرارينا، اللهم إنا نربأ إليك مما فعل الشانئون جبناب نبيك وصفيك، اللهم إم قد آذونا يف 
نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا عليه لصالة والسالم، فاللهم إن كان يف سابق علمك أم ال يهتـدون  

  .جبار يا عزيزوال يرعوون فاكف املسلمني شرورهم، وانتقم هلم منهم يا 
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إلَهنا، انقطع األمل إال منك وخاب الرجاء إال فيك وضعف االعتماد إال عليك، فاللهم انصر دينـك  
وكتابك وسنة نبيك حممد وعبادك املؤمنني، اللهم إنا أحببناك وأحببنا رسولك حبا صـادقًا، اللـهم   

ها لوجهك خالصات، وثقِّل ا ميزان فاغفر به ذنوبنا، وأسعد به قلوبنا، وتقبل هذه الكلمات، وجعل
  .احلسنات ذبا عن سيد الربيات، بأيب هو وأمي عليه الصالة والسالم

  ...اللهم أعز اإلسالم واملسلمني
***************************  
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